
تقـول احلكمـة القدميـة: "كـنْ حكيمـاً علـى األرض، وإال فادفـنْ فـي جوفها كلَّ مـا قـرأت" وتعني احلكمـة في هذا 

السـياق امتـاك اإلنسـان ثقافة حقيقيـة متكاملة العناصـر، مركزها اإلنسـان، ودوائرهـا قدرته علـى أداء واجباته 

الوجوديـة باقتـدار فـي مجاالت احليـاة كلها. 

إن صفحـات الكتـب عقيمـة -كمـا ترى احلكمـة القدمية- لكـّن الثقافة من منظور األنسـنة هي التـي تُثمر وتُغني 

وتَغتنـي وتّتصـف بالعطـاء، وتقـوم أنسـنة الثقافـة على عاقـة الفكر الناضجـة بالواقـع، وفي هذه الدائـرة تتقد 

شـعلة الذكاء اإلنساني. 

الثقافـة اإلنسـانية احلقيقيـة هي -وحدهـا- القادرة على االرتقاء باإلنسـان إلى مسـتوى املواجهـة احلضارية لعالم 

تتصـادم فيـه القـوى اإلنسـانية والطبيعيـة، ومن هـذه الزاوية ننظر إلـى الكونيـة الثقافية على أنهـا القدرة على 

مشـاهدة األمـور فـي حقيقتهـا بعيـداً عـن الذاتيـة واألنانيـة، ومـن هـذه الفكـرة انطلـق هيغـل فـي حديثه عن 

كونيـة املثقـف والثقافة.

إّن العالـم يجنـح إلـى التغيير شـكاً ومضموناً بعظمته وضعفـه، بتطوره وتخلفه، ال سـيما بعـد جائحة كورونا 

التـي عصفـت رياحهـا العاتية باإلنسـانية جمعـاء من غير متييز دينـي، أو عرقي، أو جنسـي، من غيـر تفريق طبقي، 

أو ُعْمـري، فأصبحنـا نحـارب عـدواً غيـر مرئـي، ترك أثـراً بالغ األهميـة في آليـات الوعي وآفاقـه، ومما ال شـك فيه أن 

يـد التغييـر سـتصل إلـى اخلطـاب الثقافي أدبـاً وفنـاً وعلومـاً مـروراً بالعمق احلضـاري واملعرفـي لكثير مـن الدول 

واجملتمعات. 

وهنـا يثـار سـؤال االختـاف مـن منظـور ثقافي فكـري تعبيـراً عن إرضـاء احلاجة اإلنسـانية فـي زمن متـرع باخلوف 

والقلـق والنزاعـات، وتتعـدد القضايا التـي تفرض التأمل وإعـادة النظر فـي املفاهيم واألفكار من جهة، وفي أسـس 

بنـاء العاقـات الدوليـة مـن جهـة أخـرى ضمن نظـام عاملـي جديد تكـون فيه األنسـنة واإلبـداع أسـاس أي حركة 

نهضويـة، ويكـون احلـوار أعلى صوتـاً من لغـة العنف. 

ويبقـى الرهـان دائمـاً علـى الثقافـة الراقيـة فـي تغييـر أمناط احليـاة، ثقافـة تعطـي اإلنسـان قيمته، وهنـا ننتظر 

مـن األدب وسـائر الفنـون -كمـا فـي كل منعطـف تاريخـي- أن يضطلـع بـدوره التنويري في بنـاء واقع جديـد برؤى 

إنسـانية وفكريـة وفلسـفية عميقـة، وننتظـر مـن مبدعي العالـم أن يضيـؤوا الطريق أمـام شـعوبهم مبصابيح 

اجلمـال، ويرسـخوا القيـم اإلنسـانية التـي تقف سـداً منيعـاً في وجـه األوبئة. 

وحـن مت إصـدار مجلـة جامعـة احلـواش اخلاصـة لم يكـن فـي أذهاننـا أن نضيف رقمـاً إلـى سلسـلة الدوريات في 

اجلمهوريـة العربيـة السـورية، ونحن ندرك أنه هدف مشـروع، وال يخلو مـن فائدة حن يتحـول التراكم إلى كيف 

مـا، لكـّن املسـافة بـن هدفنـا واألفق املفتـوح كانـت حافلـة باألحام اخلضـر؛ لذا لـم نقتنـع بالثمار امليسـورة 

مـن شـجرة الواقـع العلمـي، وامتد حلمنـا إلى مجلة تقنـع عقول قرائهـا، وتقدم لهـم الفائدة املرجـوة، وتكون 

عونـاً للباحثـن، فراحـت أنظارنـا تتعلق بزرع شـجرة جديـدة؛ لقناعتنـا أن ما تأتي بـه الرياح تأخـذه الرياح، فكان 

سـعينا لتأسـيس عمـل جـاد علمي رعينـاه بذرة لكـي يتحول إلى شـجرة ال تخطئهـا العن. 

وألن همنـا انحصـر فـي االنفتـاح علـى الوعيـن: العلمـي، والثقافـي ذللنـا الصعوبـات وأطلقنا مجلـة جامعة 

احلـواش اخلاصـة، وفـرض هـذا األمـر أن نتعامـل تعامـاً خاصـاً مـع املـادة البحثية املنشـورة فـي مجلتنـا، مادة 

تشـتمل علـى اإلبـداع، واألصـول البحثيـة، والعمـق والرؤيـة اجلديـدة. مـن هنـا انفتـح أفـق اجمللة علـى األبحاث 

الفكريـة والعلميـة والثقافيـة؛ أي علـى أقانيـم املعرفـة اإلنسـانية مزينـن هيئة حتريرهـا بنخبة من األسـاتذة 

املشـهود لهـم بالكفـاءة فـي مجـال اختصاصهم. 

وشـرّعت اجمللـة أبوابهـا للباحثـن، فـكان وجودها مكتظـاً باإلجنـازات املهمة، واخلطـوات اخلضر، فكانـت املقاالت 

العلميـة، ونوافـذ علـى حدائق العلـم، وزاوية بأقـام الطاب، ومشـاريع التخرج، إننـا نفتخر أنها ولـدت في زمن 

التطلعـات الكبـرى نحو التميـز واإلبداع. 

إننـا مسـكونون بالغـد األجمـل، وحتقيقـاً لهذا الطمـوح يصدر هذا العـدد من مجلـة اجلامعة متضمنـاً جملة 

مـن املباحـث املهمـة التي تثير أسـئلة فـي العلوم الطبيـة والصيدالنيـة والهندسـية واالقتصاديـة والقانونية 

واإلنسانية.

ونحـن إذ نصـدر هـذا العـدد اجلديد نعمل علـى تطوير حلمنا، ونشـكر العاملن فـي اجلامعة أسـاتذة وموظفن، 

والقائمـن علـى شـؤون اجمللة، والسـاعن إلـى االرتقاء بها إلـى أفضل املسـتويات، ونعد باألفضـل دائماً. 

أ. د. حال ديب
رئيس هيئة التحرير

حاجتنا إلى الثقافة
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الدراسات الطبية

د. عبد الرزاق حسن
استاذ في كلية قسم االمراض الباطنية

امللخص:
 مــن املعــروف أّن تكلســات األنســجة الرخــوة اختــاط 
شــائع لــدى مرضــى القصــور الكلــوي املزمــن وتبقــى 
فــي معظــم  التكلســات صامتــة ســريرياً  هــذه 
األوقــات. علــى أيــة حــال فــإن هــذه التكلســات 
ــل  ــدد قلي ــدى ع ــات ل ــن االختاط ــؤولة ع ــون مس تك
املرضــى وقــد تكــون مهــددة للحيــاة عنــد  مــن 
ــاط  ــة وأمن ــن متنوع ــف أماك ــر. مت توصي ــم اآلخ بعضه
ــد أن  ــس. يعتق ــورات الكل ــبات بلل ــن ترس ــة م مختلف
ــة  ــي عملي ــل ف ــددة تتدخ ــتبطنة متع ــل مس عوام
ــي  ــداء الكلس ــداً اجل ــات وحتدي ــذه التكلس ــكل ه تش
الفوســفوري، مــدة التحــال، ومــدة االصابــة بالقصــور 
الكلــوي. ميكــن كذلــك أن تتداخــل العوامــل املوضعيــة 

ــاالت. ــض احل ــي بع ف

Abstract
 It is known that Soft-tissue Calcifications are a
 frequent complication in patients with chronic
 renal failure. In most instances they remain
 clinically silent. However, in a minority of patients
 # are responsible for complications, and may
 even become life-threatening. Therefore, different
 locations and types of calcium deposits have been
 characterized. Moreover, many underlying factors
 have been examined, and are thought to contribute
to their formation; in particular, increased calcium-

 phosphate product (Ca x Pi) duration of dialysis, and
 duration of CKD. In most cases, many local factors
 are thought to be involved as well. Consequently,

الروماتيزم األباتيتي عند مرضى القصور 
الكلوي المزمن

 Hydroxyapatite Rheumatism in Patients

املقدمة:
هــي  األساســية  الكالســيوم  فوســفات  بّلــورات   
مجموعــة مــن اجلزيئــات اجملهريــة فائقــة الصغــر 
والتــي تتداخــل بعــدد مــن التظاهــرات الســريرية التــي 
تؤثــر فــي البنــى مــا حــول املفصليــة والبنــى الداخــل 
ــواع  ــن أن ــن ب ــيطر م ــكل املس ــة ]1[. إّن الش املفصلي
والتــي  الكالســيوم األساســية  بلــورات فوســفات 
الهيدروكســي  هــو  الســريرية  باملتازمــات  ترتبــط 

ــت.  أباتي
ــجة  ــي األنس ــام ف ــكل ع ــورات بش ــذه البل ــع ه تتوض
ــك  ــع كذل ــن أن تتوض ــن املمك ــا م ــة لكنه املفصلي
ــرى.  ــجة األخ ــدي، واألنس ــد، والث ــراين، واجلل ــي الش ف
قــد تشــتمل التظاهــرات الســريرية لتوضــع هــذه 
البلــورات وعقابيلهــا املرضيــة فــي اجلهــاز احلركــي كاً 
مــن: األوتــار، األربطــة، األقــراص بــن الفقــرات، احملفظــة 

ــروف.  ــل، الغض ــاء الزلي ــة، الغش املفصلي
حملة تاريخية عن الكاسات حول املفاصل:

 مت وصــف الــكاس مــا حول املفصــل الكتفــي العضدي 
للمــرة األولــى عــام 1870 م ومت اســتكمال عــرض التقدمي 
ــام  ــف ع ــل الكت ــول مفص ــا ح ــكاس م الشــعاعي لل
1907م. وفــي عــام 1938م مت اعتبــار الــكاس مــا حــول 
املفصــل جــزءاً مــن اآلليــة االمراضيــة ومت تعريــف 
املتازمــة التــي تتضمــن التكلســات مــا حــول املفاصل 
والتــي مت ميكــن مشــاهدتها أيضــاً فــي أماكــن أخــرى. 
ــة بشــكل  فــي عــام 1966م ظهــرت الكاســات مكون

أساســي مــن مــواد هــي الهيدروكســي أباتيــت.
القصور الكلوي املزمن: 

ــة الكليــة أو معــدل تصفيــة كبيــة أقــل مــن  هــو أذي
ــا كان  ــر مهم ــهر أو أكث ــدة 3 أش ــل/د/1.73م2 مل 60 م

ــبب]3[. الس
ــوي املزمــن  ــداء الكل إن االنتشــار والوقــوع احلقيقــي لل
فــي اجملتمــع بشــكل عــام غيــر قابــل للتحديــد بدقــة 
ويعــود ذلــك إلــى أن املراحــل الباكــرة واملتوســطة 

ــام ]3,4[.  ــكل ع ــة بش ــون ال عرضي تك
وبائيات الداء الكلوي االنتهائي:

 إن حــدوث الــداء الكلــوي االنتهائــي الــذي يحتــاج 
ملعاجلــة كلويــة معيضــة آخــذ باالزديــاد مــع منو ســنوي 
يبلــغ 5-%8 فــي الــدول املتقدمــة. تتبايــن هذه النســبة 
ــرية  ــات البش ــراق واإلثني ــاً لألع ــك تبع ــدول وذل ــن ال ب
ــداء الســكري وارتفــاع الضغــط  باإلضافــة النتشــار ال

ــرياني.]3,4[ الش
اســتقاب املعــادن والعظــم فــي الــداء الكلــوي 
املزمــن: إن االضطرابــات فــي اســتقاب املعادن شــائعة 

ــات  ــؤدي الختاط ــن، وت ــوي املزم ــداء الكل ــي ال ــداً ف ج
وتتــم  االضطرابــات  هــذه  حتــّدد  لــم  مــا  مهمــة 
معاجلتهــا. يتضمــن طيــف هــذه االضطرابات شــذوذات 
ــات  ــوم وتقلب ــز الكالســيوم والفوســفات واملغنزي تركي
هرمــون الدريقــات (PTH) واســتقاب فيتامــن د. إن هــذه 
ــة  ــة باحلال ــرى املرتبط ــل األخ ــع العوام ــات م االضطراب
اليورميائيــة تؤثــر فــي الهيــكل العظمــي وتــؤدي ملعقــد 
مــن االضطرابــات العظميــة يدعــى "احلثــل العظمــي 

.]Renal Osteodystrophy" ]4,5 الكلــوي
ــم  ــط معظ ــيوم: يرتب ــتتباب الكالس اس  .1
الكالســيوم بالبنــى العظميــة (%99)، ويوجــد الشــكل 
احلــر لــه فــي أحيــاز الســوائل داخــل اخللويــة وخارجهــا 
]5[. إن تركيــز Ca++ فــي املصــل منّظــم بشــكل دقيــق 
ــي  ــه ه ــة ل ــية املنظم ــات األساس ــوي. إن الهرمون وق
هرمــون الدريقــات، والكالســيتريول Calcitirol، وتتداخل 
هرمونــات أخــرى بشــكل نســبي كالكالســيتونن، 
ــوازن  ــز بالت ــر التركي ــن. يتأث ــتروجن، والبروالكت واإلس
احلامضــي القلــوي ]5[. يعتمــد احلفــاظ علــى اســتتباب 
ــاص  ــل االمتص ــى تعدي ــد عل ــل األم ــيوم طوي الكالس
ــى  ــاء، وعل ــة األعض ــب حاج ــيوم حس ــوي للكالس املع
ــي،  ــاص العظم ــادة االمتص ــدرك وإع ــن الت ــوازن ب الت
وعلــى اإلطــراح البولــي لــه. تلعــب الكليــة دوراً مهمــاً 
ــر األمــد، دقيقــة بدقيقــة، بينمــا  فــي التنظيــم قصي
ــط  ــم متوس ــي التنظي ــام ف ــاء والعظ ــل األمع تتداخ

ــد ]5[. ــد األم وبعي
تســتخدم الكليــة للقيــام بدورهــا نظامــاً معقــداً مــن 
ــل  ــم التعدي ــث يت ــاص، حي ــادة االمتص ــة وإع التصفي
ــل  ــاً بتعدي ــي أساس ــز Ca++ املصل ــي تركي ــوب ف املطل
ــات  ــتجابة ملتطلب ــي اس ــاص Ca++ األنبوب ــادة امتص إع
اجلســم، والــذي يكــون بزيــادة أو بنقــص خفيــف 
تكيفــي فــي حــل الكالســيوم املصفــى علــى مســتوى 
الكبيبــات، والــذي يكــون بشــكل طبيعــي حوالــي 220 

ــاعة ]5,6[. ــي 24 س ــول ف ــي م ميل
تتنــوع العوامــل التــي تنظــم التصفيــة الكبيــة وإعادة 
ــان  ــاد اجلري ــؤدي ازدي ــي للـــ Ca++. ي ــاص األنبوب االمتص
ــادة  ــة لزي ــة الكبي ــط التصفي ــوي وضغ ــوي الكل الدم
ــيوم  ــادة كالس ــؤدي زي ــى. ت ــيوم املصّف ــل الكالس حم
الــدم الزديــاد الكالســيوم القابــل للتصفيــة الفائقــة، 
بينمــا نقــص الكالســيوم احلقيقــي ينقصــه. ينقــص 
ــد  ــة، ويزي ــق التصفي ــيوم فائ ــل الكالس ــن حم PTH م
مــن إعــادة امتصــاص  Ca++فــي النفــرون البعيــد]5,6[ .

ــى  ــؤدي كل مــن احلمــاض االســتقابي والتنفســي إل ي
ــول، احلمــاض االســتقابي مــن خــال  فــرط كلــس الب
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األنبوبــي  االمتصــاص  إعــادة  فــي  املثّبــط  التأثيــر 
ــادة  ــال زي ــن خ ــي م ــاض التنفس ــيوم، واحلم للكالس

Ca++ فــي املصــل ]3,4,5,6[.
اســتتباب الفوســفات: إن الفوســفات   .2
إضافــة لوجــوده الوفيــر فــي الهيــكل العظمــي مركب 
ــا  ــة اخلاي ــي بني ــوة، وف ــجة الرخ ــي األنس ــي ف أساس
املتنوعــة. تتداخــل بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر 
فــي العديــد مــن املســارات االســتقابية. إن التغيــرات 
قصيــرة األمــد فــي تراكيــز فوســفات اجلســم تُضَبــط 
ــل  ــد عام ــا مت حتدي ــيتريول، كم ــطة PTH وكالس بواس
     Fibroblast growth factor-23 منــو األرومــة الليفيــة
ــة.  ــة املهم ــات املنظم ــن الهرمون ــد م FGF-23)) كواح
يوجــد تبــدالت واســعة يوميــة فــي تراكيــز الفوســفات 
ــدرات، و  ــي، ووارد الكربوهي ــوارد الغذائ ــى ال ــاداً عل اعتم
ــتتباب  ــى اس ــد عل ــل األم ــاظ طوي ــا احلف ــدم. أم PH ال
الفوســفات فيعتمــد علــى تكيــف إعــادة االمتصــاص 
األنبوبي للفوســفات حســب حاجــة العضويــة ]3,5,6[.

تلعــب الكليــة دوراً كبيــراً فــي ضبــط اســتتباب 
الفوســفات خــارج اخللــوي. بشــكل عــام تعــادل كميــة 
ــة املمتصــة  ــول الكمي الفوســفات املطروحــة فــي الب
ــة  ــة الكبيبي ــن التصفي ــروره م ــد م ــاء. بع ــن األمع م
يتــم إعــادة جــزء مــن الفوســفات املصّفــى مــن قبــل 
ــادة  ــم إع ــم، ويت ــة اجلس ــى حاج ــاداً عل ــوب اعتم األنب
امتصــاص اجلــزء األكبــر فــي األنبــوب املعــّوج القريــب 

.]6[
ــي  ــتقابية ف ــة واس ــة صماوي ــل غدي ــدة عوام ــر ع تؤث
الطــرح البولــي للفوســفات. تتضمــن العوامــل التــي 
 PTH، :ــي للفوســفات كاً مــن ــد مــن الطــرح البول تزي
FGF-23، ووارد الفوســفات اليومــي، وازديــاد احلجــم 
مــن  الكالســيتريول  يزيــد  بينمــا  اخللــوي.  خــارج 
ــن إعــادة االمتصــاص  إعــادة امتصاصــه. إن التوافــق ب
ــكل  ــدث بش ــن أن يح ــي ميك ــوارد الغذائ ــي وال األنبوب
مســتقل عــن PTH، وفيتامــن د، ومــن احملتمــل أن يكــون 

ــفات ]6[. ــة بالفوس ــات مرتبط ــر جزئي عب
ــاالت  ــن احل ــد م ــي العدي ــفات ف ــرط الفوس ــاهد ف يش
الســريرية، وأشــيع احلــاالت هــي نقــص الطــرح البولــي 
فــي حــاالت القصــور الكلــوي. إن فــرط فوســفات 
الــدم هــو موجــودة ثابتــة ســريرياً فــي حــاالت القصــور 
ــذا  ــفات وه ــس الفوس ــبب حب ــدم بس ــوي املتق الكل
يقــود إلــى زيــادة فــي الفوســفات املصّفــى مــن 
النفرونــات الباقيــة، وفــي الوقــت نفســه يحــدث 
تناقــص تدريجــي فــي إعــادة االمتصــاص األنبوبــي 
حتــت تأثيــر PTH وFGF-23 لذلــك يــزداد الطــرح البولــي 

القســمي للفوســفات ويصــل إلــى 60-%90، ويحافــظ 
هــذا التكيــف علــى مســتوى الفوســفات ضمــن 
ــل  ــة ألق ــة الكبيبي ــط التصفي ــى تهب ــي حت الطبيع

ــل/د ]3,5.6[. ــن 25 م م
ــوي  ــداء الكل ــى ال ــد مرض ــفات عن ــاع الفوس إن ارتف
فــي املرحلــة االنتهائيــة ليــس بســبب نقــص اإلطــراح 
ــذي  ــاد الـــ PTH وال ــبب ازدي ــاً بس ــل أيض ــب ب فحس
يســهم فــي زيــادة فوســفات املصــل مــن خــال عملــه 
ــفات مــن العظــم  علــى حتــرّر الكالســيوم والفوس

.]3,4,6[
الروماتيــزم األباتيتــي: هــو توضــع ملدخــرات مجهرية 
مــن بلــورات هيدروكســي أباتيــت الكالســيوم مبحيــط 
ــى مظاهــر التهابيــة خاصــة  املفاصــل حيــث يقــود إل

ــة ]7,8[.  ــة املصلي ــار واألجرب باألوت
مــا الــذي يحــرك بلــورات الهيدروكســي 

أباتيــت؟
ــورات  ــرك بل ــة لتح ــة الدقيق ــة اإلمراضي ــى اآللي تبق

ــة. ــر واضح ــت غي ــي أباتي الهيدروكس
اآلليات اإلمراضية املتنوعة املقترحة هي:

أذيات األوتار التالي لانضغاط أو الرض أو    1-
االنحشــار بن مكونن عظمين.  

نقصان أو تراجع التروية الدموية و وجود    2-
تنكس نسيجي سابق (تراجع النسيج    

الشكلي أو الوظيفي).  
التنخر املوضع مع تغير في درجة     3-

حموضة الوسط.  
االضطرابات االستقابية.  4-

حركية املفصل ]7,8[.  5-
اآللية اإلمراضية بشكل أدق:

MICRO–) الرضــوض الصغيــرة (اجملهريــة) والكبيــرة
MACRO) حتــرض مســار الفيبرينوجــن لتفعيــل التئــام 

اجلــروح.
ــاح  ــة < االرتش ــرة الفيبرينوجيني ــة اخلث ــة الوعائي األذي
بالوحيــدات  <البالعــات < عمليــة التكــون الوعائــي 
وتفعيــل صانعــات الليــف < تشــكل وترســب بروتينــات 
فيبرونيكتــن،  (كوالجــن،  اخللــوي  خــارج  املطــرق 

الهيالورونيــك أســيد) ]8[.
ملــاذا األوتــار؟  األوتــار هــي أنســجة عاليــة التخصــص 
العضــات  بــن  مــا  امليكانيكــي  الترابــط  وتؤمــن 
والعظــام وبالتالــي وبســبب عملهــا هــذا تخضــع 
لشــدة كبيــرة عندمــا تتقلــص العضــات. التقلصــات 
ــة متعــددة  ــات مجهري ــة املتكــررة تســبب أذي العضلي
لألربطــة ممــا يقــود إلــى تنكــس متــرقٍّ فــي األربطــة أو 

ــاط]8,9[ . ــام للرب ــزق ت ــى مت حت
املواقــع الشــائعة لإلصابــة: التنكــس األشــد يقــود 
ــت.  ــي أباتي ــورات الهيدروكس ــد لبل ــع أش ــى توض إل
التكلســات ملــا حــول املفاصــل مــن املمكــن أن توجــد 
فــي كل املفاصــل، مــن حيــث الشــيوع يعتبــر مفصــل 
الكتــف األشــيع بنســبة %69 مــن احلــاالت ثــم مفصــل 

الــورك ومــن ثــم الرســغ والركبــة ]7,8,9[.
ــورات  ــة بالبل ــة احملدث ــات الروماتيزمي االضطراب
والقصــور الكلــوي: تاحــظ اعتــاالت املفاصــل 
لــدى  كاختــاط  املرضيــة  والتكلســات  بالبلــورات 
ــة مــن  ــوي فــي املراحــل النهائي مرضــى القصــور الكل
املــرض وأثنــاء العــاج بالتحــال. البلــورات احملتويــة علــى 
الكالســيوم مثــل بلٌــورات فوســفات الكالســيوم، 
ــفات  ــورات فوس ــيوم، بل ــت الكالس ــي أباتي هيدركس
أوكــزاالت  بلــورات  الهيــدرات،  ثنائــي  الكالســيوم 
أحاديــة  البــوالت  بلــورات  وكذلــك  الكالســيوم، 
الصوديــوم. تتوضــع هــذه البلــورات فــي املفاصــل 
واألنســجة الرخــوة ومــا حولهــا ممــا يــؤدي إلــى التهــاب 
اللفافــة، أغمــاد األوتــار، الغشــاء الزليــل وكذلــك األمــر 
التهــاب املفاصــل لــدى املرضــى املوضوعــن علــى 
ــادة  ــورات ع ــذه البل ــة له ــرات املرضي ــال. التظاه التح
مــا تكــون متشــابهة ممــا يتطلــب البــزل االســتقصائي 
للمفاصــل ومــا حولهــا مــع الفحــص اجملهــري للســائل 
ــتخدام  ــاً اس ــتقطب وأحيان ــر املس ــت اجمله ــل حت الزلي
بشــكل  البلــورات  هــذه  لتحديــد  أخــرى  وســائل 

ــح]4[. واض
كاســات األنســجة الرخــوة والقصــور الكلــوي: 
ــات  ــن االختاط ــوة م ــجة الرخ ــات األنس ــر كاس تعتب
الشــائعة عنــد مرضــى القصــور الكلــوي املزمــن. 
تبقــى هــذه التكلســات فــي معظــم االحيــان صامتــة 
ســريرياً، ولكــن لــدى أقليــة مــن املرضــى تكــون 
مســؤولة عــن بعــض االختاطــات ومــن املمكــن 
ــاط  ــة وأمن ــن متنوع ــاة. أماك ــددة للحي ــون مه أن تك
مختلفــة لترســبات الكلــس مت حتديدهــا. العديــد مــن 
العوامــل املســتبطنة والتــي يعتقــد بأنهــا مســؤولة 
عــن هــذه الترســبات وتشــكلها (حتديــداً زيــادة اجلــداء 
الكلســي الفوســفوري والعمــر املتقــدم). فــي معظــم 
احلــاالت العوامــل املوضعيــة تكــون مشــتركة كذلــك 
فــي العمليــة. الكاســات الورميــة هــي أشــكال نــادرة 
مــن تكلســات األنســجة الرخــوة وكــون املعاجلــة 
ــن  ــة م ــى الوقاي ــز عل ــم التركي ــا يت ــاً م ــة غالب صعب

ــات ]4,10[. ــذه الكاس ــور ه تط
االلتهــاب احملــدث بالبلــورات: إن حتــرر البلــورات 

ــاب  ــبب االلته ــل يس ــوة واملفاص ــجة الرخ ــن األنس م
ــتقبات  ــن املس ــي تتضم ــات الت ــدة آلي ــال ع ــن خ م
وكذلــك  اإلنترلوكــن1   ،(TLRs) بــاألداة  الشــبيهة 
اجلزيئــات االلتهابيــة املتواســطة بالـــ NALP3. إن بيانات 
متناقضــة فيمــا يتعلــق بــدور املســتقبات الشــبيهة 
التجربــة لــدى  بــاألداة  مت ماحظتهــا مــن خــال 
احليوانــات. علــى أي حــال فــإن مســتقبل االنترلوكــن1 
ــاألداة  ــبيه ب ــتقبل الش ــال املس ــن خ ــز م ــي ترم والت
وبروتينــه املائــم عامــل التمايــز النقــوي 88 وهــو 
ــورات  ــذه البل ــة، ه ــة االلتهابي ــي العملي ــي ف أساس
حتفــز عمليــة تفعيــل البالعــات والوحيــدات مــن خــال 
اجلســيمات االلتهابيــة NALP3 والــذي بــدوره يقــود 
إلــى تفعيــل شــال الـــ Cspase1 (مــن عائلــة أنزميــات 
البروتينــاز) واالنترلوكــن1 ]1,2[. مت تأكيــد الــدور احملــوري 
للجســيمات االلتهابيــة واالنترلوكــن1 لبلــورات معينة 
مــن خــال االســتخدام الناجــح (Anakinra) فــي عــاج 

ــن ]2[. ــكل مزم ــكاذب بش ــرس ال ــرس والنق النق
واآلليــة  الرخــوة  األنســجة  تكلســات 
ــور  ــى القص ــدى مرض ــس ل ــة للتكل اإلمراضي
ــة هــي ســبب  ــوي املزمــن: التكلســات الوعائي الكل
ــدى مرضــى القصــور  ــي ل ــداء القلبــي الوعائ مهــم لل
الكلــوي املعاجلــن بالتحــال. تكــون شــوارد الكالســيوم 
ــة  ــز قريب ــة بتراكي ــوائل احليوي ــي الس ــفات ف والفوس
ــادن.  ــاح املع ــا أم ــكل فيه ــي تتش ــة الت ــن النقط م
ينظــم التــوازن مــا بــن مســتويات البيروفوســفات غير 
العضويــة خــارج اخللويــة ومســتويات الفوســفات غيــر 
ــدن  ــة التمع ــوازي عملي ــة بالت ــارج اخللوي ــة خ العضوي
الطبيعيــة واملرضيــة فــي األنســجة املوضعيــة. ترتبــط 
البيروفوســفات بشــكل مفــرط (عاليــة األلفة-اجلشــع) 
لفوســفات الكالســيوم ومتنــع تشــكل وترســب بلورات 

ــيوم]1,2,11[. ــفات الكالس فوس
البيفوســفونات وهــي  ان اكتشــاف  فــي احلقيقــة 
مضاهيــات للبيروفوســفات كان مبنيــاً علــى ماحظــة 
دور البيروفوســفات فــي منــع تشــكل بلورات فوســفات 
الكالســيوم. املعــدل الطبيعــي للـــ بيروفوســفات\

ــل  ــتوى أق ــق وأي مس ــكل دقي ــم بش ــفات منظ فوس
ــات تنظــم  ــة جزيئ ــادة التكلســات. ثاث ــط مــع زي يرتب
بشــكل وثيــق هــذا املعــدل: الفوســفاتاز القلويــة 
النســيجية غيــر النوعيــة، واألنــزمي ايكتنوكليوتيــد 

بيروفوسفاتاز/فوســفو دي أســتيراز1-
enzyme ectonucleotide pyrophosphatase/

وناقلــة   ،((phosphodiesterase-1 (ENPP1
 .]ANK) ]1,2) العضويــة  غيــر  البيروفوســفات 
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ــكل  ــص بش ــر يتق ــدى البش ــل (ENPP1) ل ــدم تفعي ع
واضــح مــن مســتويات البيروفوســفات غيــر العضويــة 
ويســبب كاســات وعائيــة شــديدة، التعــدد الشــكلي 
ــج  ــوي املعال ــور الكل ــى القص ــدى مرض ــزمي ل ــذا األن له
بالتحــال يكــون مرتبطــاً بزيــادة خطــر الكاســات 
الوعائيــة وزيــادة فــي تكلــس األبهــر والصمــام األبهــري 
]11[. يتــم هدرجــة الفوســفات العضويــة بشــكل 
ــيجية  ــة النس ــفاتاز القلوي ــل الفوس ــن قب ــم م مه
باعتــال  املصابــن  املرضــى  لــدى  النوعيــة.  غيــر 
ــة  ــتويات مرتفع ــي مس ــس اليورمييائ ــراين املكل الش
مــن الفوســفاتاز القلويــة وزيــادة فــي فعاليتهــا ]1,11[.

ــن  ــي ع ــكل طبيع ــفات بش ــراح البيروفوس ــم إط يت
ــوي  ــور الكل ــى القص ــدى مرض ــن ل ــة لك ــق الكلي طري
املزمــن املعالــج بالتحــال يتــم تصفيــة البيروفوســفات 
بشــكل فعــال عــن طريــق التحــال وبالتالــي هــذا يغيــر 
مــن املعــدل بيروفوسفات\فوســفات وبالتالــي ينشــط 
مــن تكلســات األنســجة الرخــوة ومــا حــول املفاصــل 
والتكلســات الوعائيــة كمــا ذكــر ســابقاً (األلفــة 
الفوســفات  مــن  لــكل  للبيروفوســفات  العاليــة 
ــجة  ــي األنس ــاط ف ــن االرتب ــا م ــيوم ومنعهم والكالس
الرخــوة) ممــا يــؤدي إلــى التشــكل العفــوي لفوســفات 
الكالســيوم وترســبها بشــكل بلــورات فــي األنســجة 

ــوة  ]2,11[.  الرخ
إال أن املرحلــة التــي يتــم فيهــا ترســب البلــورات 
ــا  ــن منعه ــوي ميك ــارج اخلل ــرق خ ــي املط ــكلها ف وتش
مــن خــال عــدد مــن البروتينــات التــي متنــع ترســبها 
وحتتجــز الشــوارد إلنقــاص  التوفــر احليــوي اخلــاص 
بهــا. فــي العظــم الطــرق الطبيعيــة التــي تثبــط مــن 
ــة.  ــم بدق ــكل منظ ــا بش ــم منعه ــادن يت ــب املع ترس
مــن املعتقــد فــي احلالــة الطبيعيــة أن هنــاك بروتينــات 
األوعيــة  وفــي  الرخــوة  األنســجة  فــي  مشــابهة 
الدمويــة لتمنــع ترســب الكلــس مــع غيــره مــن املعادن 
ولكــن هــذه اآلليــة تختــل بشــدة لــدى مرضــى الــداء 
ــة. الســائد مــا  ــرة النهائي ــه األخي ــوي فــي مراحل الكل
ــد مــن املثبطــات هــي بروتــن الغامــا  بــن هــذه العدي
ــارج  ــرق خ ــي املط ــيد  ف ــك أس ــي غلوتامي كاربوكس
شــميد  هيرمانــس  ألفــا2  وبروتــن   (MGP) اخللــوي 
غليكوبروتن\البروتــن اجلنينــيA فــي املصــل (هــو بروتن 
ســكري يوجــد فــي املصــل ويصطنــع مــن قبــل اخلليــة 
ــاغ  ــور الدم ــوي وتط ــام اخلل ــل بااللتق ــة ويتداخ الكبدي
ــكل  ــه وبش ــة). MPG ميكن ــجة العظمي ــون األنس وتك
مباشــر أن يحتجــز الكلــس ويعمــل كعامــل دارئ 
ولكنــه يلعــب دوراً كذلــك كعامــل مثبــط بالتشــارك 

مــع البروتــن املكــون العظمــي BMP-2  2 وهــو بروتــن 
مخلــق (مكــون) أساســي ينتمــي إلــى عائلــة العوامــل 
ــو  ــال من ــة خ ــه الطبيعي ــا ووظيفت ــو بيت ــة للنم احملول
ــروف  ــي الظ ــي ]1,2,4,11[. ف ــكل العظم ــور الهي وتط
غيــر االعتياديــة ميكنــه أن يحــرض تشــكل الغضــروف 
ــة.  ــجة العظمي ــي األنس ــذ ف ــكل منتب ــم بش والعظ
 BMP2 ــار الـــ ــام أن عي ــر لاهتم ــكل مثي ــظ وبش لوح
ــو  ــا ه ــي م ــن كان ضعف ــى اليورمييائي ــي للمرض املصل
عنــد األشــخاص األســوياء. املســتويات املوضعيــة مــن 
MPG تبــدو مهمــة فــي إنقــاص عمليــة التكلــس 

ــر]11[. الهاج
أظهــرت الدراســات علــى الـ MPG فــي خايــا العضات 
ــراً مثبطــاً لهــذه اجلزيئــة فــي  امللــس جلــدر األوعيــة أث
تكلــس األنســجة فــي األنســجة البشــرية وفــي 
التكلســات بأمناطهــا احليوانيــة. أدى حــذف جينــة هــذا 
ــى  ــى تكلســات منتشــرة عل ــران إل ــن الفئ ــن م البروت
مســتوى كامــل الشــجرة الوعائيــة لهــا، أثــر يبــدو أنــه 

ــة. ــة ذاتي ــا بآلي ــل اخلاي ــن قب ــاً م ــم موضعي ينظ
يثبــط الوارفاريــن الــذي يعطــى للمرضــى الذيــن 
 MPG الـــ  كربكســلة  عمليــة  للتحــال  يخضعــون 
ــذا  ــي ه ــه يضاه ــن ك كون ــى الفيتام ــدة عل املعتم
 .MPG ــة الـــ ــع وظيف ــبب تراج ــك يس ــن وذل الفيتام
أخيــراً األشــكال املتعــددة للـــ MPG هــي مشــعر 
تشــخيصي مهــم ملرضــى القصــور الكلــوي مــن 
مبرحلتــه  الكلــوي  الــداء  نحــو  التطــور  ناحيــة 
األخيــرة والوفيــات القلبيــة الوعائيــة والتكلســات 
األخــر  اجلهــازي  العامــل   .]11[ لديهــم  الوعائيــة 
ــميد  ــس ش ــن هيرمين ــم لبروت ــدور امله ــو ال ــم ه امله
غليكوبروتــن (الفيوتــنA) فــي تثبيــط تشــكل بلــورات 
ــد  ــن الكب ــنA م ــج الفيوت ــت. ينت ــي أباتي الهيدروكس
ــط الكلــس والفوســفور فــي الســائل خــارج  وهــو يرب
اخللــوي ويســاعد فــي احملافظــة علــى حلوليــة الكلــس 
ــي  ــن A ف ــتويات الفيوت ــض مس ــا. تنخف ــي البازم ف
املصــل لــدى مرضــى القصــور الكلــوي النهائــي مقارنة 
ــمي  ــط الس ــتطيع الوس ــن. يس ــخاص الطبيع باألش
الــذي يرتبــط باملراحــل األخيــرة مــن القصــور الكلــوي 
أن يحفــز اخلايــا العضليــة امللســاء جلــدر األوعيــة 
الدمويــة لتكــون منــط اخلايــا الصانعــة العظميــة مــع 
تتالــي لترســب بلــورات الهيدروكســي أباتيــت وبلــورات 
بيروفوســفات الكالســيوم فــي املطــرق خــارج اخللــوي. 
ــل  ــة لعوام ــات منظم هــذا يحــدث بســبب عــدة جين
ــز  ــة لتشــكل ومتاي ــي هــي ضروري ــوي والت التحــول اخلل
 .]1,2,8,11[ العظميــة  واخلايــا  الغضروفيــة  اخلايــا 

يتداخــل عــدد مــن العوامــل الرئيســة مبــا فيهــا فــرط 
 (OPG) واألوســتيوبروجترين BMP-7 فوســفور الــدم والـــ
بتفعيــل عمــل هــذه اجلينــات. يزيــد ارتفــاع مســتويات 
ــور  ــى القص ــدى مرض ــاهدة ل ــك املش ــفور كتل الفوس
الكلــوي مبراحلــه النهائيــة مــن مســتويات الفوســفات 
فــي داخــل اخللــوي مــن خــال PIT-1 وهــو ناقل مشــارك 
مــن النمــط الثانــي للصوديــوم فوســفات والــذي 
يحفــز التعبيــر اجلينــي للجينــات التــي حتفــز عمليــة 
ــة  ــدران األوعي ــس جل ــات املل ــا العض ــول خاي ــز وحت متاي
 BMP7 الدمويــة كمــا يتداخــل انخفاض مســتويات الـــ
لــدى مرضــى القصــور الكلــوي فــي متايــز وحتــول خايــا 
العضــات امللــس جلــدران األوعيــة الدمويــة خلايــا مــن 

ــة ]11[. ــة العظمي ــا  الباني ــط اخلاي من
ــاً  ــل مثبط ــن منح ــو بروت ــتيوبروجترين وه ــي األوس يبق
لنظــام الـــ RANK\RANKL علــى التــوازن مــا بــن 
البنــاء والهــدم العظمــي كذلــك فــأن زيــادة مســتوياته 
ــذف  ــود ح ــم. يق ــكل العظ ــي تش ــادة ف ــى زي ــود إل تق
ــع  ــق (تراج ــى الترق ــران إل ــدى الفئ ــتيوبروجترين ل األوس
ــود  ــئ يق ــكل مفاج ــاً وبش ــة) وأيض ــة العظمي الكتل
إلــى تكلســات هاجــرة بشــكل شــديد وباألخــص 
ــى  ــدى مرض ــة ل ــزه املصلي ــة. تراكي ــدران األوعي ــي ج ف
ــوي اخلاضعــن للتحــال تكــون مرتفعــة  القصــور الكل
ــاء]1,2,11[  ــخاص األصح ــدى األش ــر ل ــة بالعم مقارن
ــات  ــع التكلس ــي مواض ــتخدامه ف ــم اس ــث يت . حي
النســيجية ممــا يوحــي أيضــاً بــدور العوامــل املوضعيــة 
مبــا فيهــا منــط النســيج املوضعــي فــي حــدوث 

الكاســات الهاجــرة ]11[. 
ــة  ــارج اخللوي ــفات خ ــتويات الفوس ــم مس ــم تنظي يت
مــن  عــدة  فعاليــات  خــال  مــن  وثيــق  بشــكل 
ــتويات  ــرزة. إّن مس ــة املف ــد الهرموني ــدات الببتي عدي
ــف  ــات اللي ــاص بصانع ــي 23 اخل ــو الليف ــل النم عام
Fibroblast growth factor 23 (FGF23))) وهــو بروتــن 
يعمــل  العظميــة  الناقضــات  قبــل  مــن  مفــرز 
ــة  ــض البيل ــدرق لتحري بالترافــق مــع الهرمــون جــار ال
ــدى  ــح ل ــكل واض ــة بش ــون مرتفع ــفورية تك الفوس
مرضــى القصــور الكلــوي. إّن املبــدأ األساســي لعملــه 
هــو تثبيــط عــود امتصــاص الفوســفور املعتمــد 
ــل  ــن د اجلائ ــل الفيتام ــط عم ــوم وتثبي ــى الصودي عل
ــى  ــي حتــدث عل بشــكله الفعــال. تقــود الطفــرات الت
مســتوى اجلــن املرمــز للعامــل النمــو الليفــي 23 إلــى 
 .]11[ العائليــة  الفوســفورية  الورميــة  التكلســات 
ــوي  ــور الكل ــي القص ــة ف ــتوياته املصلي ــون مس وتك
فــي املرحلتــن الـــ 3 والـــ 4 مرتفعــة بشــكل واضــح ما 

ــفور  ــرح الفوس ــي ط ــم ف ــون األه ــه الهرم ــود جلعل يق
ــمي  ــراح القس ــادة االط ــي زي ــه ف ــال وظيفت ــن خ م
. لكــي  للفوســفور عــن طريــق الكليــة]1,2,4,11[ 
يقــوم هــذا البروتــن بعملــه عليــه االرتبــاط مبســتقبل 
عوامــل النمــو الليفيــة. ينخفــض التعبيــر عــن هــذه 
ــاالت  ــي ح ــن ف ــتوى الكليت ــى مس ــتقبات عل املس
ــران  ــدى الفئ ــن ل ــوي. يقــوم هــذا البروت القصــور الكل
إضافــة إلــى دوره علــى مســتوى األنبــوب الكلــوي 
ــدرق  ــارات ال ــدد ج ــا الغ ــارة خلاي ــام إش ــي مق القاص
لتنقــص مــن عمليــة نســخ وترجمــة الهرمــون جــارات 
الــدرق وهــذا مــا يتناقــض مــع املوجــودات التــي تظهــر 
ــاً  ــدرق مترافق ــارات ال ــتوى ج ــى مس ــاط عل ــرط نش ف

.]FGF23) ]11) ــن ــتويات البروت ــي مس ــادة ف ــع زي م
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مفهوما الِحملين القبلي و البعدي: 
إشكال المفهومين و العالقة بين 

هذين الحملين.

د. صادق علي

There is no clear understanding of the two 
terms, Preload and Afterload, till now. Preload is 
determined by either left ventricular end diastolic 
volume (LVEV), or left end diastolic pressure 
(LVEDP). Such an assessment assumes that 
LVEDP and LVEV always function in the same 
direction. This assumption, however, is not 
always true. There are many cases in which they 
function in different directions. This happens in # 
cases where myocardial tonus (intrinsic tension) 
reacts in parallel to the vascular reaction. As the 
myocardial tonus elevates, along with the vascular 
tonus elevation, LVEV will decrease while LVEDP 
increases, and vice versa. If we set the diastolic 
function index (DF) to be a preload parameter, 
where DF is the ratio of A (late velocity of left 
ventricle filling from echo Doppler) over E (early 

velocity of left ventricle filling). A decreases as 
the cardiac stiffness increases. E elevates when 
the amount of blood entering to LV augments. That 
means DF decreases with the synchronic elevation 
of cardiac stiffness and LV filling; thus it properly 
reflects # preload.

In # determining the afterload, it is assumed that 
it can be represented by systolic blood pressure 
(SBP); which can also represent the systemic 
vascular resistance (SVR). However, in practice, 
we can find many cases of high SVR with low 
SBP; as it happens when cardiac output (CO) 
decreases. The same situation can be found 
in patients with severe aortic stenosis. In this 
case, SBP in the arms drops simultaneously as 
it increases in LV. That means, in such cases the 
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resistance faced by LV increases with decreasing 
SBP. To resolve this problem, we may rely on the 
systolic pulmonary acceleration time (AcT), and 
especially its index (AcI), as afterload parameters. 
These two parameters react well in all cases of 
afterload changings; # even in cases of severe 
aortic stenosis and the unidirectional reaction of 
myocardium with peripheral circulation reaction. In 
fact, they have a clear correlation with SVR.

Thus, we can clearly see that the relation between 
preload and afterload is not the same in all cases. 
In healthy individuals they are inversely related, to 
keep LVEDP under 12 mm Hg. 

There were two type of reaction of hemodynamic 
factors in patients. In the first type, the myocardial 
tonus increases as the vascular tonus increases; 
and it decreases as vascular tonus decreases. 
Thus LVEV decreases with LVEDP elevation, 
and vice versa. In the second type, the intrinsic 
myocardial tonus does not change significantly 
with vascular tonus changing. Thus LVEV is # 
proportionally correlated with LVEDP.
 Hence, we believe this is a solid step on the way 
to resolving # the current misinterpretation of 
hemodynamic factors relationship; it may provide 
us with a key to individual therapy.

 أهمية املوضوع:
ــداً  ــان ج ــان مهم ــدي مفهوم ــي و البع ــل القبل    احلم
ــاء  ــي أثن ــب ف ــه القل ــذي يحمل ــبء ال ــخيص الع لتش
ــه  ــث مصــدره و قيمت ــاض و االنبســاط  مــن حي االنقب
و نوعــه. و هــذا يشــكل مدخــا مهمــا للتعامــل مــع 
ــي  ــا تأت التبــدالت التــي يتعــرض لهــا القلــب. مــن هن
أهميــة التعــرف إلــى هذيــن املفهومــن و كيفيــة 

ــخيصهما. تش
   ما احلمل القبلي: 

بالتعريــف احلمــل القبلــي للبطــن  هــو احلمــل الــذي 
ــاط أي  ــة االنبس ــي نهاي ــن ف ــق البط ــى عات ــع عل يق
ــوي و  ــري أو الرئ ــام األبه ــاح الدس ــل انفت ــرة قب مباش
ــد مــن  ــا ال ب ــواه نحــو محيطــه.  هن دفــع البطــن حملت
ــد حديثهــا عــن  ــى أن معظــم األبحــاث عن اإلشــارة إل
هــذا املوضــوع تتحــدث بشــكل أكبــر عــن حمــل 
ــى.  ــذا املنح ــننحو ه ــا س ــن هن ــر, و نح ــن األيس البط
التعريــف واضــح, و كأن املســألة بســيطة ال  كام 
ــة  ــن الترجم ــث ع ــد البح ــن عن ــا. لك ــكال فيه إش
العمليــة لهــذه املســألة جنــد فيهــا بعــض التعقيــد. 
فعنــد بحثنــا عــن معيــار احلمــل القبلــي جنــد اقتراحن 
هــذان  ملتبســن.  غيــر  األولــى  للوهلــة  يبــدوان 
ــر  ــن األيس ــم البط ــا حج ــارن هم ــان أي املعي االقتراح
 Left ventricle end diastolic) فــي نهايــة االنبســاط
volume-LVEDV) و ضغــط البطــن األيســر فــي نهايــة 
Left ventricle end diastolic pressure-) االنبســاط 

LVEDP).  فحســب مــا جــاء فــي تعريــف احلمــل 
-Blueprints in cardiology- P-84 ــاب ــي كت ــي ف القبل

 Blackwell ــة ــن مطبع ــي 2003 م ع ــادر ف 2003. الص
 LVEDP و LVEDV ــر ــإن تعابي publishing company).) ف
و ضغــط األذينــة اليســرى و الضغــط الرئــوي الشــعري 
املتوســط-Mean PCWP هــي تعابيــر مترادفــة, و ميكــن 
أن تســتعمل كبدائــل بعضهــا عــن بعــض. هــذا معناه 
أن ارتفــاع حجــم البطــن األيســر فــي نهاية االنبســاط 
يترافــق دائمــا بارتفــاع LVEDP, و أن انخفــاض هــذا 

ــط. ــذا الضغ ــاض ه ــق بانخف ــم يتراف احلج
  لكــن علــى أرض الواقــع هنــاك عــدة حــاالت ال تتوافــق 
مــع هــذا اال عــان. مــن بــن هــذه احلــاالت و أهمهــا أن 
تغيــرات LVEDV و LVEDP ال جتــري دائمــا باجتــاه واحــد, 
أي إن العاقــة بينهمــا ليســت دائمــا طرديــة. مــن هنــا 
وجــب الفصــل بــن مفهومــي كل مــن ححــم و ضغــط 
البطــن األيســر فــي نهايــة االنبســاط, و يجــب الوقوف 
علــى أحدهمــا فقــط و أخــذه كمعيــار لتقييــم حمــل 
البطــن األيســر فــي نهايــة االنبســاط. بالنســبة لنــا 

نحــن نعتقــد أن LVEDP هــو األكثــر تعبيــراً عــن احلمــل 
ــر األليــاف  ــه هــو الــذي يســبب ارتفــاع توت القبلــي ألن
ــة فــي االنبســاط. لكــن املشــكلة تكمــن فــي  القلبي
ــن  ــط ع ــى اآلن فق ــم حت ــط يت ــذا الضغ ــاب ه أن حس
ــة  ــي صعوب ــا تأت ــن هن ــة. م ــرة القلبي ــق القثط طري
ــا أن  ــذا رأين ــة. ل ــة العملي ــي املمارس ــتخدامه ف اس
علينــا إيجــاد مؤشــر آخــر لتقييــم هــذا احلمــل. فــكان 
اقتراحنــا هــو النســبة املئويــة لســرعة امتــاء البطــن 
ــرعة  ــى س ــر عل ــوبة بالدوبل ــر-A احملس ــر املتأخ األيس
ــذه  ــة. ه ــس الطريق ــوبة بنف ــر-E احملس ــاءه املبك امت
النســبة أســميناها دليــل الوظيفــة االنبســاطية-
ــة: ــة اآلتي ــق الصيغ Diastolic function index-DF وف

(DF = (A*100)/(E
ــواردة  ــدم ال ــة ال فE تتناســب طــردا  مــع ارتفــاع كمي
إلــى البطــن األيســر, بينمــا تتناســب A عكســا مــع 
ــا  ــا مركبت ــة, و هم ــة القلبي ــاوة العضل ــاع قس ارتف
احلمــل القبلــي اللتــان تســببان توتــر اخلايــا العضليــة 
القلبيــة فــي أثنــاء االنبســاط. هاتــان الســرعتان 
ــان التاجــي  ــق دراســة اجلري نحصــل عليهمــا عــن طري
 LVEDP بالدوبلــر الطيفــي. عنــد دراســة العاقــة بــن
ــض  ــث تنخف ــا, حي ــا بينهم ــا مهم ــا ترابط و DF وجدن

.LVEDP ــاع ــع ارتف ــة DF م قيم
ما هو احلمل البعدي:

ــه البطــن  ــذي يحمل     احلمــل البعــدي هــو احلمــل ال
بعــد انفتــاح الدســام األبهــري أو الرئــوي أي فــي أثنــاء 
 Blueprints in) انقبــاض البطــن. جــاء فــي كتــاب
 cardiology, Blackwell publishing company -2003.
P-84).  "إن احلمــل البعــدي هــو القــوة التــي يجــب على 
البطــن األيســر أن يتغلــب عليهــا ليدفــع الــدم نحــو 
ــل  ــب احلم ــاس يتناس ــون الب ــا لقان ــط. ...... وفق احملي
ــع  ــوي و م ــط الدم ــن الضغ ــع كل م ــردا م ــدي ط البع
قطــر البطــن األيســر فــي نهايــة االنبســاط, و عكســا 
مــع ســماكة جــدر هــذا البطــن. و يقــول الكاتــب فــي 
هــذا الكتــاب إن ارتفــاع هــذا احلمــل يســتتبعه توســع 
ــا  ــداره. أم ــماكة ج ــي س ــادة ف ــر و زي ــن األيس البط
انخفــاض هــذا احلمــل فيترافــق بالعمليــة املعاكســة 
أي بانكمــاش البطــن األيســر و بتراجــع ســماكة 

جــداره.
الــدم  ضغــط  أن  إلــى  املصــادر  معظــم  تشــير   
االنقباضــي ميكــن اســتخدامه فــي املمارســة العمليــة 
ــل  ــدر احلم ــن أن يق ــل. و  ميك ــذا احلم ــر ه ــده لتقدي وح
الوعائيــة  املقاومــة  البعــدي عــن طريــق حســاب 

احمليطيــة (SVR) مــن خــال املعادلــة اآلتيــة:
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 SVR= ((MAP – CVP)/(CO))*80
 CVP هــو الضغــط الدمــوي املتوســط. أمــا MAP حيــث
 CO ــى), و ــة اليمن ــي األذين ــزي ( ف ــط املرك ــو الضغ فه

هــو نتــاج القلــب.
ــي  ــد ف ــن أن جن ــه ميك ــي أن ــن ف ــكلة تكم ــن املش   لك
احلمــل  فيهــا  يرتفــع  العمليــة حــاالت  املمارســة 
البعــدي (SVR) ليــس فقــط دون توســع البطن األيســر 
ــة  ــث ترتفــع املقاومــة الوعائي ــل مــع انكماشــه. حي ب
احمليطيــة – SVR عنــد انخفــاض نتــاج القلــب للحفــاظ 
ــة  ــن تغذي ــط يؤم ــن الضغ ــول م ــتوى مقب ــى مس عل
مناســبة ألعضــاء اجلســم. كمــا جنــد ارتفاعــا فــي فــي 
ــط  ــذا الضغ ــاع ه ــط دون ارتف ــس فق ــل لي ــذا احلم ه
ــال  ــي احل ــا ه ــه كم ــع انخفاض ــل م ــراف  ب ــى األط عل
ــإن  ــذا ف ــديد. ل ــري الش ــق األبه ــى التضي ــد مرض عن
ــل  ــم احلم ــرد لتقيي ــكل منف ــط بش ــتعمال الضغ اس
ــاالت.  ــي كل احل ــدي ف ــل البع ــس احلم ــدي ال يعك البع
ــار الصحيــح  ــإن تقــدمي الســؤال عــن املعي ــا ف مــن هن
الــذي باســتعماله نســتطيع تقييــم هــذا احلمــل فــي 

ــع احلــاالت هــو ســؤال محــق.  جمي
ــة  ــم املقاوم ــب لتقيي ــر املناس ــد أن املؤش ــن نعتق نح
ــن و  ــو زم ــدي) ه ــر(احلمل البع ــن األيس ــل البط لعم
 AcI-ــي ــوي االنقباض ــار الرئ ــارع التي ــل تس ــة دلي خاص
اللــذان نحصــل عليهمــا عنــد دراســة اجلريــان الرئــوي 
بالدوبلــر. و يحســب هــذا الدليــل وفــق الصيغــة اآلتية:

(AcI = (AcTx100)/(ETrv
حيــث AcT هــو زمــن تســارع اجلريــان الرئــوي االنقباضي 
ــوغ  ــى بل ــة زمــن قــذف البطــن األميــن حت أي مــن بداي
ــن  ــو زم ــى. و ETrv ه ــا العظم ــذف قيمته ــرعة الق س
ــف  ــن كي ــى الذه ــادر إل ــا يتب ــن. رمب ــذا البط ــذف ه ق
ــر  ــرى لنعب ــة الصغ ــدورة الدموي ــن ال ــرا م ــذ مؤش نأخ
بــه عــن حالــة الــدورة الدمويــة الكبــرى؟. ســؤال محــق, 
ــراح.  ــذا االقت ــا ه ــرض علين ــذي ف ــو ال ــع ه ــن الواق لك
فقــد وجدنــا أن هذيــن املعياريــن ينخفضــان فــي جميــع 
ــن  ــل البط ــة لعم ــا املقاوم ــع فيه ــي ترتف ــاالت الت احل
األيســر , و مــن بينهــا عنــد مرضــى التضيــق األبهــري 
ــاض  ــة النخف ــة نتيج ــة الوعائي ــاع املقاوم ــد ارتف و عن
ــا عاقــة  ــة وجدن ــاج القلــب. و فــي دراســة إحصائي نت
ــط  ــن ضغ ــرين و كل م ــن املؤش ــن هذي ــدا ب ــة ج قوي
الوعائيــة  املقاومــة  و  االنقباضــي  البطــن األيســر 
احمليطيــة-SVR. و وجدنــا أن قــوة الترابــط هــذه تســمح 
بالتنبــؤ مبســتوى املقاومــة التــي يتعــرض لهــا البطــن 
األيســر و مبســتوى الضغــط االنقباضــي داخلــه. هــذه 
اخلصوصيــة تتيــح لنــا اكتشــاف احلــاالت التــي ال يتــم 

فيهــا لســبب أو ألخــر نقــل الضغــط إلــى احمليــط.
ما العاقة بن احلملن القبلي و البعدي:

    و الســؤال املنطقــي و الطبيعــي و بعــد وضــع 
مؤشــرات لهذيــن احلملــن هــو مــا العاقــة بــن 
ــد  ــدل أح ــف يتب ــي؟ أي كي ــدي و القبل ــن البع احلمل

احلملــن بتبــدل احلمــل اآلحــر.
ــل  ــفي الغلي ــا يش ــة م ــي اآلداب الطبي ــد ف ــم جن      ل
ــي  ــاث الت ــي األبح ــة ه ــوع. و قليل ــذا املوض ــول ه ح
تتحــدث حــول هــذا املوضــوع. لكــن مــن جهــة أخــرى 
ــل  ــن احلم ــة ب ــدد العاق ــاس يح ــون الب ــول إن قان نق
البعــدي و البطــن األيســر. أي إن هــذا القانــون يتحــدث 
ــل و  ــذا احلم ــن ه ــة ب ــن العاق ــه ع ــض جوانب ــي بع ف
حجــم هــذا البطــن. و مبــا أن حجــم البطــن األيســر 
فــي نهايــة االنبســاط ميثــل احلمــل القبلــي بهــذا القدر 
ــذا  ــكأن ه ــه, ف ــارف علي ــو متع ــا ه ــب م أو ذاك و حس
ــن احلمــل البعــدي و  ــة ب ــون يتحــدث عــن العاق القان
ــي. فحســب املصــدر املذكــور أعــاه مــع  احلمــل القبل
ــر. و ال  ــن األيس ــع البط ــدي يتوس ــل البع ــاع احلم ارتف
يشــير املؤلــف إلــى أي اســتثناءات مــن هــذه القاعــدة. و 
هــذا يعنــي أن احلمــل القبلــي يرتفــع دائمــا مــع ارتفــاع 

احلمــل البعــدي. 
ــى  ــا إل ــوع جلأن ــذا املوض ــى ه ــاءة عل ــن اإلض ــد م ملزي
كتــابBraunwald, s Heart disease  الطبعــة الثامنــة 
ــه  ــب في ــا كت ــة مل ــذه ترجم ــة 530. و ه ــى الصفح عل
 Interlinked preload ــوان ــت عن ــوع حت ــذا املوض ــن ه ع
احلمــل  بــن  التمايــزات  تظهــر  ال   "  .and afterload
ــر هــذان احلمــان فــي  ــي و البعــدي عندمــا يتغي القبل
ــتارلينغ,  ــك س ــون فران ــب قان ــه. فحس ــت نفس الوق
يــؤدي زيــادة حجــم البطــن األيســر إلــى ارتفــاع 
الوظيفــة االنقباضيــة, و التــي بدورهــا ترفــع الضغــط 
االنقباضــي و بالتالــي احلمــل البعــدي. و لكن, و بشــكل 
عــام, فــإن احلمــل القبلــي مرتبــط بدرجــة شــد األليــاف 
العضليــة فــي نهايــة االنبســاط, و إن احلمــل البعــدي 
مرتبــط بتوتــر اجلــدر الــذي تولــده هــذه األليــاف خــال 

ــاض."  االنقب
ــر حــازم فــي القــول,  ــر واضــح و غي ــكام غي    هــذا ال
لكــن ميكــن أن نستشــف منــه أن احلمــل البعــدي 
يرتفــع مــع ارتفــاع احلمــل القبلــي ممــا يرفــع مــن توتــر 

ــة.  ــة القلبي ــاف العضلي األلي
ــا  ــة أنه ــذه العاق ــتنا ه ــي دراس ــا ف ــن لن ــد تب لق
ــة  ــي احلال ــخاص. فف ــد كل األش ــدة عن ــت واح ليس
الطبيعيــة عنــد ارتفــاع أحــد احلملــن ينخفــض احلمــل 
األخــر بحيــث يبقــى LVEDP أقــل مــن 12 ملــم زئبقــي. 

ــق. ــي املرف ــى اخلــط البيان ــن عل كمــا هــو مب

ــدي-  ــي-DF و البع ــن القبل ــي احلمل ــن ممثل ــة ب العاق
ــا  ــة بينهم ــظ أن العاق ــة. الح ــاالت العادي ــي احل AcI ف
متعاكســة فارتفــاع قيمــة أحدهمــا يترافــق بانخفاض 

قيمــة املعيــار األخــر. 
ــة.  ــذه العاق ــال ه ــد اخت ــر عن ــكلة تظه ــن املش لك
فعنــد بعضهــم يرتفــع توتــر الشــراين و األوردة و 
العضلــة القلبيــة فــي الوقــت نفســه, فيترافــق ارتفاع 
احلملــن القبلــي و البعــدي مــع انخفــاض حجــم 
القلــب, وهــو مــا يســبب ارتفــاع LVEDP مــع انخفــاض 
ــام.  ــرياني الع ــط الش ــاض الضغ ــب و انخف ــاج القل نت
عندهــا تظهــر عامــات قصــور القلــب األيســر بســبب 
ارتفــاع الضغــط فيــه و بســبب انخفــاض نتــاج القلــب 
فــي آن معــا. و عنــد انخفــاض توتــر العضلــة القلبيــة 
و األوعيــة ينخفــض احلمــان معــا و ينخفــض الضغــط 
ــن  ــوع م ــذا الن ــد و LVEDP. ه ــى العض ــرياني عل الش

.I-ــدوران األول ــط ال ــميناه من ــة أس العاق
و عنــد بعضهــم اآلخــر يرتفــع توتــر الشــراين و األوردة 
ــا أو  ــة طبيعي ــة القلبي ــر العضل ــاء توت ــع بق ــا م مع
ــي  ــا ف ــان مع ــذان احلم ــع ه ــي أي يرتف ــبه طبيع ش
ــط  ــاع LVEDP و الضغ ــبب ارتف ــا يس ــاالت مم ــذه احل ه
الشــرياني العــام و توســع البطــن األيســر. أمــا عنــد 
انخفــاض توتــر األوعيــة فينخفــض LVEDP, و ينكمــش 
ــط  ــاض الضغ ــك بانخف ــق ذل ــر. و يتراف ــن األيس البط
ــق  ــي املرف ــط البيان ــر اخل ــط (انظ ــي احملي ــرياني ف الش
ــن  ــوع م ــذا الن ــن LVEDP و LVDD). ه ــة ب ــن العاق ع

.II-ــي ــي الثان ــط الدوران ــميناه النم ــة أس العاق

ــة  ــي نهاي ــر ف ــن األيس ــط البط ــن ضغ ــة ب العاق

ــاط-  ــة االنبس ــي نهاي ــره ف ــاط –LVEDP و قط االنبس
LVDD فــي احلــاالت املرضيــة. الحــظ فــي عناصــر 
النمــط األول أن LVDD يتقاصــر مــع ارتفــاع قيمــة 
LVEDP  و يتوســع مــع انخفاضــه. ففــي هــذه احلــاالت 
يرتفــع توتــر الشــراين و األوردة و العضلــة القلبيــة 
فيرتفــع احلمــان القبلــي و البعــدي و قســاوة العضلــة 
القلبيــة. أمــا فــي عناصــر النمــط الثانــي فمــع ارتفــاع 
LVEDP يتوســع البطــن األيســر. و يحــدث هــذا األمــر 
األخيــر عنــد ارتفــاع احلملــن القبلــي و البعــدي و 
ــر (قســاوة) العضلــة القلبيــة ضمــن احلــدود  بقــاء توت

ــة. الطبيعي
اخلاصة:

ــدي  ــي و البع ــن القبل ــي احلمل ــإن مفهوم ــذا ف و هك
مــازاال فــي حالــة التبــاس و يحتاجــان إلــى عمــل 
إضافــي خاصــة إليجــاد مؤشــرات ســهلة االســتعمال 
ــي  ــن ف ــن احلمل ــم هذي ــا تقيي ــن خاله ــتطيع م نس
جميــع احلــاالت. كمــا إن العاقــة بينهمــا ليســت 
واضحــة متامــا, و حتتــاج إلــى مزيــد مــن اجلهــد. و 
يشــكل عملنــا فــي هــذا اجملــال خطــوة مهمــة 
ــذه  ــا أن ه ــتنا بين ــي دراس ــح. فف ــاه الصحي ــي االجت ف
العاقــة مختلفــة عنــد أشــخاص مختلفــن, و ميكــن 
ــى  ــة إل ــدوران حســب هــذه العاق أن نقســم أمنــاط ال
 LV منطــن. النمــط األول تكــون فيــه العاقــة بــن قطــر
و LVEDP متعاكســة, حيــث تكــون فيــه اســتجابة كل 
أجــزاء اجلملــة الدورانيــة (قلــب شــراين أوردة) متواقتــة 
و فــي نفــس االجتــاه علــى التنبيــه الــوارد مــن اجلملــة 
ــا, أو  ــزاء مع ــذه األج ــر كل ه ــع توت ــة. أي يرتف العصبي
ــة  ــة الوعائي ــاع املقاوم ــع ارتف ــذا م ــا. ل ــض مع ينخف
ينخفــض حجــم البطــن األيســر فينخفــض الضغــط 
الشــرياني العــام و يرتفــع الضغــط فــي نهاية انبســاط 
البطــن األيســر. أمــا فــي النمــط الثانــي مــع ارتفــاع 
توتــر األوعيــة و ارتفــاع املقاومــة الوعائيــة يبقــى توتــر 
العضلــة القلبيــة طبيعيــا, و هــو مــا يســبب حــدوث 

.LVEDP ــع ــر LV م ــردي لقط ــب الط التناس
إن معرفــة هــذه اخلصوصيــات تســاعد كثيــرا فــي وضع 

أســس املعاجلــة الفرديــة و مراقبــة فعاليــة املعاجلة.

العدد العدد 1313العدد العدد 15151313 1616مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصة



XXXXY syndrome,49  متالزمة 

د. ياسر عّباس

كلّية الطّب البشري/ اختصاصي في أمراض الغدد الصّم والداء 
ري من جامعة كلود - برنارد – فرنسا

ّ
السك

This rare, 49,XXXXY syndrome, is caused by three 
extra X chromosomes in subjects phenotypically 
male.
. It is characterized by complex plurimalformative 
syndrome: musculoskeletal anomalies ; alteration 
of neurocognitive development and brain 
malformations, such as white matter lesions ; 
metabolic and hormonal alterations, such as 
hypergonadotropic hypogonadism, hypothyroidism 
and diabetes mellitus ; and increased susceptibility 

to infection, atopy and immunodeficiency, suffered 
recurrent bacterial respiratory infections
For this reason, the treatment of these subjects 
requires a multidisciplinary team (endocrinology, 
psych neurology, orthopedics, physical medicine, 
speech–language therapy).
. It is sometimes referred to as a variant of 
Klinefelter syndrome, but differs from Klinefelter 
syndrome in many ways and is more severe.  
It is usually not inherited and caused by a random 

error in cell division. 
 Some have short stature and a deficit of growth 
hormones.
this worsens with age. Behavioral problems can 
also arise.
There is usually severe hypogonadism with an 
abnormally small penis (micropenis), small testes, 
and/or undescended testes (cryptorchidism). Most 
have distinctive facial features which may include 
a large, flat nose with an up-turned tip; wide-set 
eyes (hypertelorism); epicanthal folds; protrusion 
of the lower jaw (prognathism); folded ears; 
and/or a short neck. Treatment depends on the 
features in each person and is often managed by a 
multidisciplinary team.
Other abnormalities may include:
skeletal abnormalities and joint laxity
congenital heart defects
other endocrine disorders (affecting the hormones)
abnormalities in the brain (cerebral defects) such 
a underdevelopment of the corpus callosum (the 
pathway connecting the 2 hemispheres of the brain)
renal defects such as renal hypoplasia (small 
kidneys)
eye problems such as strabismus and severe 
nearsightedness (myopia)
Treatment depends on the symptoms present in 
each person and is often managed by a team of 
various specialists. may include (cardiologists), 
orthopedists, physiotherapists, speech therapists, 
eye doctors (ophthalmologists), neurologists, and 
endocrinologists. While life expectancy is thought 
to be normal in the absence of major complications, 
affected people will need regular medical visits
This rare, 49,XXXXY syndrome, is caused 
by three extra X chromosomes in subjects 
phenotypically male. It is characterised by complex 
plurimalformative syndrome: musculoskeletal 
anomalies ; alteration of neurocognitive 
development and brain malformations, such as 
white matter lesions ; metabolic and hormonal 
alterations, such as hypergonadotropic 
hypogonadism, hypothyroidism and diabetes 

mellitus ; and increased susceptibility to 
infection, atopy and immunodeficiency. For 
this reason, the treatment of these subjects 
requires a multidisciplinary team (endocrinology, 
psychoneurology, orthopedics, physical medicine, 
speech–language therapy).
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يشــار أحيانــا لهــذه املتازمــة علــى أنهــا شــكل 
ــف  ــا تختل ــر و لكنه ــة كاينفلت ــن متازم ــف م مختل
عنهــا فــي عــدة أشــياء و أكثــر خطــورة منهــا, و هــي 
ــة و تنجــم عــن خطــأ عشــوائي فــي  ــر وراثي عــادة غي
االنقســام اخللــوي, و يكــون لــدى بعــض املصابــن قصــر 
ــع  ــوء م ــو, و تس ــون النم ــوز هرم ــع ع ــة م ــي القام ف
ــات فــي الســلوك, مــع وجــود  العمــر و تنشــأ اضطراب
ــر و خصيتــن  ــاد شــديد مــع قضيــب صغي قصــور أقن
صغيرتــن و/أو خصــى هاجــرة, و معظــم املرضــى 
ــّطح و  ــف مس ــن أن ــزة م ــة ممي ــر وجهي ــم مظاه لديه
عريــض مقلــوب احلــواف , مــع عينــن واســعتن و بــروز 

ــرة. ــة قصي ــة, و/أو رقب ــفلي و اذان مطوي ــك الس الف
ــض, و عــادة  ــة كل مري ترتكــز املعاجلــة علــى خصوصي

يشــارك فــي العــاج عــّدة اختصاصــات طبيــة.
و تشتمل التشوهات األخرى:

تشوهات الهيكل العظمي وارتخاء    -
صــل ملفا ا

عيوب القلب اخللقية  -
اضطرابات غدية أخرى(تؤدي لعوزهرموني)  -

تشــوهات دماغيــة, مثــل ضعــف تطــور   -
ــة  ــرة اخملي ــي الك ــل نصف ــذي يص ــي ال ــم الثفن اجلس

. معــاً 
ــن  ــر تصنع(كليت ــل عس ــة مث ــوب كلوي عي  -

( تــن صغير
ــر  ــر النظ ــول و قص ــل احل ــة مث ــة عيني إصاب  -

يد لشــد ا
تنجــم متازمــة XXXXY,49  النــادرة عــن وجــود ثــاث 
صبغيــات X إضافيــة عنــد مصابــن لديهــم منــط 
ظاهــري ذكــري. و تتميــز بترافقهــا مــع تــازم تشــوهات 
ــور  ــراب تط ــة و اضط ــة -هيكلي ــن عضلي ــددة, م متع
امللــكات العقليــة و تشــوهات دماغيــة مــن  افــات فــي 
ــرات  ــتقابية و تغي ــات اس ــاء, و اضطراب ــادة البيض امل
هرمونيــة, مثــل قصــور أفنــاد مرتفــع احلاثــات القنديــة 
(محيطــي), و قصــور درق و داء ســكري و ازديــاد التأهــب 
لإلصابــة باإلنتانــات و األتوبــي و العــوز املناعــي و يعانــي 
ــية, و  ــة تنفس ــررة بكتيري ــات متك ــن انتان ــى م املرض
ــن  ــة م ــون رعاي ــؤالء املصاب ــاج ه ــبب يحت ــذا الس له
فريــق متعــدد االختصاصــات مــن اختصاصيــو الغــدد و 
العصبيــة النفســية و العظميــة و الطــب الفيزيائــي و 

عــاج للغــة و النطــق.

حالة سريرية
 شــاب 19 ســنة و ســتة أشــهر (والدة 1999-1-1), 
بإحالــة مــن طبيــب عــام لدراســة حالــة البدانــة لديــه 
ــف  ــوالدة و تخل ــول ال ــا ح ــجة م ــص أكس ــة نق قص
ــغ,  ــوالدة: 2,9ك ــرة), وزن ال ــل الس ــاف حب ــي (التف عقل

ــي )  ــي و صناع ــط (طبيع ــاع مختل ارض
تأخــر تطــور روحــي حركــي فــي الطفولــة (تأخــر مشــي 

حتــى عمــر 3 ســنوات ), صعوبــة تعّلــم
ال مظاهــر بلــوغ حتــى اآلن, شــعر عانــة متطــور و 
اشــعار حتــت االبــط و ال يوجــد ذقــن ..., خصيتــان 
صغيرتــان حوالــي2 مــل, قضيــب صغيــر جدا.... ســحنة 
ــع  ــه و باهة....م ــز للوج ــر ممي ــادة و مظه ــن ب ــزة م ممي

ــة ــة ظهري ــال حدب احتم
ــي  ــال ف ــفى األطف ــي مش ــاج ف ــة و ع ــوابق ذات رئ س
ــو  ــوابق رب ــع س ــوي م ــص رئ ــاص ف ــع انخم ــق م دمش

ــزول ــرر بالكورتي ــاج متك ــال و ع أطف
شــهية : طبيعيــة  و ال شــكايات هضميــة أو تنفســية 

.....حاليــا, و ال ســوابق مرضيــة أو جراحيــة أخــرى.....
نشاط فيزيائي خفيف

الطول : 179 سم
أقنــاد الوزن : 89 كغ قصــور  وجــود  اخملبريــة  التحاليــل  أظهــرت 

تشــخيص  أكــد  الــذي  و    Karyotypingمحيطــي
  XXXXY syndrome,49 النــادرة  املتازمــة 

مت بــدء العــاج بتعويــض هرمــون التوستوســتيرون  
ــة  ــل اخملبري ــرت التحالي ــن و أظه ــون الثيروكس وهرم
بعــد ثاثــة أشــهر مــن بــدء العــاج حتســنا ملحوظــا 
و كانــت ضمــن اجملــال الطبيعــي, مــع العــاج املذكــور 

ــابقا س
TSH = 1.03,  Testosterone = 6,72 

Resources
(Pubmed/Medline (NLM  
(Chemical Abstracts Service (CAS
(Cambridge Scientific Abstracts (CSA  
ISI Web of Science
(Crossref (DOI  

 Clinical case on rare 49,XXXXY syndrome,
 is caused by three extra X chromosomes in
 subjects phenotypically male. It is characterized
 by complex plurimalformative syndrome, clinical
manifestation, diagnosis and treatmen
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السمات الجزيئية والمرضية 
لفيروس كوفيد- 19

والمعالجات السريرية المطبقة

د. فهيم عبد العزيز
أستاذ بقسم الطب المخبري

كلية الطب

مقدمة 
     يعــد تفشــي كوفيــد COVID-19) )-19 ثالــث مــرض 
جديــد لفيروســات كورونــا املعديــة احلــادة التــي نشــأت 
فــي العقديــن املاضيــن، بعــد الفيــروس التاجــي 
 severe acute للمتازمــة التنفســية احلــادة الوخيمــة
respiratory syndrome coronavirus  (ســارس- كــو 
ــة  ــبب ملتازم ــا املس ــروس كورون ــي) SARS-CoV وفي ف
 Middle East respiratory الشــرق األوســط التنفســية
syndrom MERS-CoV)) ممــا يشــير إلــى أن الفيروســات 
التاجيــة ال تــزال تشــكل تهديــداً قويــا للصحــة 

ــي.    ــتوى العامل ــى املس ــة عل العام
ــد مــن  ــاغ عــن العدي     ففــي أواخــر عــام 2019 مت اإلب
حــاالت االلتهــاب الرئــوي مجهولــة املصــدر فــي مدينــة 

ــبب  ــل املس ــف العام ــد مت وص ــن، وق ــي الص ــان ف ووه
بأنــه فيــروس كورنــا جديــد أطلــق عليــه اســم كوفيــد 
19، وبعــد ذلــك متــت تســميته فيــروس ســارس- 
كوفــي2 (SARS-CoV-2) بســبب تشــابهه مــن حيــث 
SARS-   البنيــة والتسلســل اجلينــي واإلمراضيــة مــع

ــام 2003. ــارس ع ــة الس ــبب ملتازم CoV-1 املس
ــرعة  ــر بس ــدوى وانتش ــديد الع ــد 19ش ــروس كوفي في
الصحــة  وأعلنــت منظمــة  العالــم،  دول  فــي كل 
العامليــة WHO  بأنــه وبــاء جديــد يجتــاح العالــم، 
أصــاب حســب التقاريــر األخيــرة أكثــر مــن 200 مليــون 
ــر  ــن البش ــن ماي ــر م ــاة أكث ــبب بوف ــخص، وتس ش
فــي جميــع أنحــاء العالــم. ويعانــي املصابــون باحلــاالت 
ــة  ــزات متازم ــع مي ــاب م ــرط االلته ــن ف ــديدة م الش

 cytokines storm syndrome الســيتوكن  عاصفــة 
CSS)) ومتازمــة الضائقــة التنفســية احلــادة املرتبطــة 

بهــا. 
         ال يــزال وبــاء مــرض الفيــروس التاجــي- 2019 
ــي  ــروس التاج ــدوى الفي ــن ع ــم ع (COVID-19) الناج
ــارس- ــة 2- (س ــادة الوخيم ــية احل ــة التنفس للمتازم

ــرة  ــات خطي ــب ومضاعف ــع عواق ــر م ــوف2-) ينتش ك
االقتصــاد  علــى  وكذلــك  البشــرية،  احليــاة  علــى 
 .(WHO ) ــة ــة العاملي ــا ملنظمــة الصح ــي، وفق العامل
تاريــخ 14  بلغــت إصابــات وبــاء COVID-19، حتــى 
ــدة  وأودت  ــة مؤك ــون حال ــون األول  2021،  271 ملي كان

ــخصاً.  ــون ش ــاة 5,3 ملي بحي
     تطبــق حاليــاً العديــد مــن املعاجلــات تســتخدم فيها 
ــة  ــة، باإلضاف ــات املناع ــات ومثبط ــادات الفيروس مض
لتخفيــف  تهــدف  التــي  الداعمــة  املعاجلــة  إلــى 
األعــراض، وقــد تشــمل: مســكنات األلــم ومخفضــات 
ــاول  ــعال) ، تن ــادات الس ــيتامينوفن، مض ــرارة (األس احل
الســوائل، الراحــة. وتوفــر اللقاحــات احلمايــة مــن املرض 
ــروس  ــد الفي ــة ض ــتجابة املناعي ــز االس ــة حتفي نتيج
ــة  ــم حماي ــل التطعي ــد يكف ــه، وق ــرض ل ــد التع عن
ــبة  ــة بالنس ــة خاص ــي أهمي ــك يكتس ــن لذل اآلخري
لألشــخاص املعرضــن لإلصابــة بشــدة خملاطــر اإلصابــة 

ــة. ــات الوخيم باملضاعف
صفات وسمات الفيروس

ــق  ــد أطل ــاج وق ــي الت ــة وتعن ــا التيني ــة كورون      كلم
هــذا االســم علــى الفيــروس نســبًة إلــى وجــود نتــوءات 
(أشــواك) تبــرز مــن غــاف الفيــروس وتعطيــه شــكل 
ــي،      تنتمــي هــذه  ــاج يظهــر حتــت اجملهــر اإللكترون ت
الفيروســات إلــى عائلــة   Coronaviridae التــي تضــّم 
 (αCoV) أربعــة أنــواع مــن الفيروســات وهي النــوع ألفــا
، النــوع بيتــا (αCoV)، النــوع غامــا  (αCoV) والنــوع 
دلتــا (αCoV) وذلــك حســب تصنيــف اللجنــة الدوليــة 

.ICTV  ــات ــف الفيروس لتصني
       تصيــب فيروســات كورونــا أنواعــاً مختلفــة 
ــة،  ــة واملنزلي ــات البري ــة، كاحليوان ــات احلي ــن الكائن م
ــا تصيــب  ــور. الفيروســات مــن النــوع ألفــا وبيت والطي
الثدييــات، بينمــا يصيــب النوعــان غامــا ودلتــا الطيــور. 
ويعــد فيــروس كورونــا املســتجد حيوانــي املصــدر، 
ــد التمــاس واخملالطــة اللصيقــة  وينتقــل لإلنســان عن
للحيوانــات البريــة املصابــة بــه، كمــا ميكــن أن ينتقــل 
ــى  ــات، وعل ــذه احليوان ــات ه ــع فض ــل م ــد التعام عن
ــي  ــة ف ــع باخلصوصي ــات تتمت ــن أن الفيروس ــم م الرغ
ــروس  ــن، ألن الفي ــا ممك ــة، إال أن حتوره ــا املمرض عوائله

اكتســب سلســلة مــن الطفــرات الوراثيــة فــي أثنــاء 
ــر  ــو األم ــه، وه ــي وتنقل ــل احليوان ــي العائ ــوده ف وج
ــر،  ــل البش ــر داخ ــدوى والتكاث ــه بالع ــمح ل ــذي س ال
وبالنتيجــة فقــد أصبــح انتقالــه بــن األشــخاص 
ممكنــاً، وقــد أثبتــت أغلــب الدراســات امليدانيــة أن 
املصــدر األساســي لفيروســي ســارس وكوفيــد 19 
الفــرس  حــدوة  (خفــاش  اخلفــاش  هــو  املســتجد 
الصينــي)، باإلضافــة إلــى تقاريــر تشــير الــى احتماليــة 
انتقالــه فعليــاً إلــى حيــوان آخــر مــن احليوانــات التــي 
تبــاع فــي ســوق ووهــان ومنهــا إلــى بعــض العاملــن 

ــض زواره. ]1[. ــه أو بع في
 E229, فيروســات كورونــا البشــرية مــن النــوع ألفــا     
ــق  ــب الطري ــا HKU1, OC43 تصي ــوع بيت NL63  ، والن
التنفســي العلــوي فقــط وتســبب أعراضــاً بســيطة. 
ــوع  ــن الن ــاتSARS, MERS  م ــب فيروس ــا تصي بينم
ــاً  ــببًة التهاب ــفلي مس ــي الس ــق التنفس ــا الطري بيت
رئويــاً قــد يكــون مميتــاً، أمــا    SARS-CoV-2 فقــد 
ــه ميلــك سلســلة نيكليوتيــد تشــبه بنســبة  ــن أن تّب
ــبه  ــذي يش ــاش  RaTG13 ال ــا اخلف ــروس كورون %96 في
ــا  ــوع بيت ــي للن ــو ينتم ــي فه ــروس SARS وبالتال في

ــاً ]3[. أيض
 pleomorphic ــة أو ــة مغلف ــا كروي ــات كورون     فيروس
نــووي  نانومتــر، ذات حمــض  بقطــر مــن 60 - 140 
 + ssRNA  ــة ــب القطبي ــلة موج ــادي السلس RNA أح
، بطــول يتــراوح بــن 32-26 كيلــو قاعــدة، يرتبــط الـــ 
ــي،  RNA  بالبروتــن N  (( Nucleocapsid بشــكل حلزون
  S (أشــواك) وعلــى الســطح اخلارجــي تتوّضــع النتــوءات
بطــول يتــراوح مــا بــن 9 إلــى 12 نانومتــر ]4[. تتكــون 
هــذه النتــوءات مــن بروتــن هيكلــي Spike S  يعطــي 
الفيــروس شــكله التاجــي، باإلضافــة إلــى ذلــك ترّمــز 
مورثــة فيــروس كورونــا بشــكل عــام لبروتينــن بنائيــن 
 .]E [ 5 الغــاف وبروتــن   M الغشــاء بروتــن  همــا، 
يتوّضــع البروتــن  Mعلــى الهيــكل الداخلــي للغشــاء 
 MوE   بينمــا تتفاعــل البروتينــات ،N ويرتبــط بالبروتــن

ــي.  ــاف الفيروس ــكّل الغ و S  لتش
 M ــع ــب م ــى جن ــا إل ــن E، جنب ــروف أن البروت ــن املع م
و N، يســّهل تشــكيل اجلســيمات الفيروســية، يشــفر 
ــة،  ــات امللحق ــا البروتين ــروس SARS-CoV-2  أيض الفي
 ،ORF3، ORF6، ORF7a، ORF7b، ORF8 ــك ــي ذل ــا ف مب
ــات  ــن اجلين ــا ب ــا جميع ــم توزيعه ــي يت وORF9b، والت

ــورة - 1) ــة  ]5[، (الص الهيكلي

العدد العدد 1313العدد العدد 21211313 2222مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصة



(الصورة- 1) بنية الفيروس

يتألــف جينــوم الفيــروس SARS-CoV-2 مــن 14 إطــار 
 ،(open reading farmes   (ORFs القــراءة   مفتــوح 
ــول  ــي ط ــي ثلث ــاران (ORF1a/b) حوال ــغل أول إط يش
ــي   ــر بنائ ــن غي ــزان لـــ 16 بروت ــي ويرّم ــوم الكل اجلين
البروتينــات  الباقيــة  األطــر  ترمــز  بينمــا   ،16-nsp1
ــى  ــة األربعــة الســابقة (S, E,N,M) باإلضافــة إل البنائي
 3a, 3b, 6, 7a, 7b, 8b, 9b, orf14 8 بروتينــات ثانويــة هــي
وتلعــب البروتينــات غيــر البنائيــة والثانويــة دوراً مهمــاً 

ــه ]4[. ــروس وتضاعف ــاء الفي ــي بق ف
ــاء  ــرة للغش ــق عاب ــاث مناط ــن M ث ــك البروت       ميل
transmembrane وهــو يعطــي الفيــروس شــكله ويعزز 
انحنــاء الغشــاء كمــا يرتبــط بالبروتــن N، وهــو يلعــب 
مــع البروتــن E دوراً فــي جتميــع الفيــروس وإطاقــه مــن 
اخلليــة املضيفــة، كمــا أنهمــا يعــززان فوعــة الفيــروس. 
االرتبــاط  ميكنهمــا  منطقتــن   N البروتــن  يحــوي 
ــف  ــي تضاع ــاعد ف ــة، ويس ــرق مختلف بالـــ RNA  بط
ــل  ــي املراح ــا ف ــن S دوراً مهم ــب البروت ــروس. يلع الفي
ــروس، فهــو يســّهل دخــول  ــى مــن العــدوى بالفي األول
الفيــروس إلــى خايــا املضيــف، يتكــون مــن منطقتــن 
ــة N منــه حتــوي منطقــة ارتبــاط  همــا S1 فــي النهاي
 hACE2 مســتقبل  حتــدد  التــي    RBD املســتقبل 
املوجــود علــى ســطح اخلليــة املضيفــة وتلتصــق بهــا، 
أمــا املنطقــة الثانيــة S2 فــي النهايــة C فتســاعد فــي 
اندمــاج غشــاء الفيــروس مــع الغشــاء اخللــوي للخليــة 

ــة ]6[. املضيف
  .SARS-CoV-2 الفيزيولوجيا املرضية لعدوى

     أظهــر التسلســل اجلينــي لـــ SARS-CoV-2 وجــود 
هويــة مشــتركة بأكثر مــن 80 ٪ لـــ SARS-CoV و 50 ٪ 
MERS- و  SARS-CoV وينشــأ كل مــن ،MERS-CoV لـــ

CoV فــي اخلفافيــش ويصيــب البشــر واحليوانــات البرية 
(1 ، 7 ، 26 ، 38). دخــول فيــروس  CoV اخلليــة املضيفــة 
ــل  ــاط املســتقبات وحتل ــة معقــدة تتضمــن ارتب عملي

البروتــن لضمــان اندمــاج الفيــروس. 
   يتوســط بروتــن  S ارتباًطــا باملســتقبات على غشــاء 
اخلليــة املضيفــة مــن خــال مجــال ربــط املســتقبات 
ــال  ــن خ ــاء م ــاج الغش ــال S1 واندم ــي اجمل (RBD) ف
ــن 2  ــول لألجنيوتنس ــزمي احمل ــة S2  . األن ــدة الفرعي الوح
SARS- و SARS-CoV هــو املســتقبل اخللوي لـــ (ACE2)

ــتخدم  ــذي يس ــس MERS-CoV ، ال ــى عك CoV-2 ، عل
كمســتقبل   (DPP4)  4 ببتيــداز  ببتيــداز  ثنائــي 
ــول  ــزمي احمل ــن األن ــر ع ــم التعبي ــورة 2). يت ــوي، (الص خل
لألجنيوتنســن 2 فــي اجلهــاز التنفســي العلــوي، النــوع 
ــي  ــنخية ف ــة الس ــا الظهاري ــن اخلاي ــي م األول والثان
الرئتــن والقلــب واخلايــا البطانيــة والظهــارة األنبوبيــة 
ــاط  ــد االرتب ــاس.  بع ــة والبنكري ــا املعوي ــى واخلاي للكل
ــل ــب مث ــيرين القري ــاز الس ــارك بروتي بـــ ACE2، يش

 (Transmembrane serine protease  2   (TMPRSS2
فــي حتضيــر البروتــن  S وانقســام الشــوكة فــي اجملــال 

S1/ S2
    يطلــق بروتيــاز Furin الحًقــا الببتيــد الــازم النصهــار 
دراســة  أوضحــت  الفيــروس.  ودخــول  الشــوكة، 
ــي  ــروس ف ــف الفي ــل تضاع ــص fcs يقّل ــة أن نق حديث

ــرض  ــف امل ــه يضع ــا أن ــة، كم ــية معين ــا تنفس خاي
ــى  ــير إل ــا يش ــتر) مم ــة (الهامس ــات التجرب ــي حيوان ف
ــروس.  ــة الفي ــي فوع ــة لـــ fcs ف ــود عاق ــة وج إمكاني
وجــود موقــع انقســام ألنــزمي الفوريــن FCS ضمــن 
ــة  ــات احمللل ــى واألنزمي ــروس عل ــاد الفي ــل اعتم S2 يقل
ــا الهــدف  ــرة اخلاي للبروتينيــات الغشــائية ويوســع دائ
(وبالتالــي انتشــار أكبــر)، نظــراً لكــون الفوريــن ينتشــر 
بكثــرة فــي اخلايــا الظهاريــة للشــعب الهوائيــة 

البشــرية ]7[. 
ــود  ــي، ووج ــم الهيدروجين ــاض الرق ــهم انخف      يس
ــي  ــة cathepsin-L ف ــن وخاص ــة للبروت ــات احمللل األنزمي
 SARS-CoV-2 ــوم ــل جين ــي توصي ــة ف ــة املضيف اخللي
إلــى العصــارة اخللويــة حيــث يــؤدي املزيــد مــن التكاثــر 
ــار  ــة وانتش ــات ناضج ــن فيروس ــى تكوي ــي إل الفيروس
الفيــروس  SARS-CoV-2 مبجــرد  الحــق. يســتخدم 
دخولــه إلــى اخلليــة  العمليــات اخللويــة الذاتيــة لتكــرار 

ــه.  نفس
     يحفز اإلنزمي احملول لألجنيوتنســن حتويل األجنيوتنســن  
 ACE2 بينمــا يقــوم ، ((octapeptide AngII إلــى (Ang I)
 .Angiotensin 1–7 ــى ــل Angiotensin (AngI)  إل بتحوي
 Ang II ــتقبات ــال مس ــن خ ــيط AngII م ــؤدي تنش وي
type 1a إلــى تضيــق األوعيــة وتكاثرهــا، بينمــا يحفــز 
ــا.  الصــورة   ــة ويثبــط منــو اخلاي Ang1-7 توســع األوعي
تخضــع اخلايــا املصابــة للتمــوت أو النخــر، وتــؤدي إلــى 
ــيتوكينات  ــل الس ــز بتفعي ــة تتمي ــتجابات التهابي اس
ــؤدي إلــى  ــات، ممــا ي أو الكيموكينــات املســببة لالتهاب

جتنيــد اخلايــا االلتهابيــة. 

             (الصورة - 2) مستقبات اندخال الفيروس
ــد  ــة ض ــاعدة CD4 + (Th1) املناع ــا املس ــم اخلاي تنظ
 CoV مســببات األمــراض داخــل اخللويــة مثــل فيــروس
مــن خــال إنتــاج غامــا اإلنترفيــرون (IFN-α). حتفــز 
ــق  ــن طري ــات ع ــدالت والبلعمي ــد الع ــا Th17 جتني خاي
ــب  ــن 17 (IL-17) و (IL-21) و IL-9). يصي ــاج إنترلوك إنت

ــن  ــد م ــرة ويزي ــة املنتش ــا املناعي SARS-CoV- 2  اخلاي
ــا  ــا CD3 و CD4 و CD8 T) ، مم ــة (خاي ــا الليمفاوي اخلاي
ــط  ــع، ترتب ــي الواق ــات. وف ــة اللمفاوي ــى قل ــؤدي إل ي
.SARS-CoV-2 ــات بشــدة عــدوى ــة اللمفاوي درجــة قل

ــط  ــف تثبي ــى تخفي ــة إل ــا التائي ــة اخلاي ــؤدي قل       ت
اجلهــاز املناعــي الفطــري ممــا يــؤدي إلــى إفــراز كميــات 
ــا  ــبب م ــة ، فتس ــيتوكينات االلتهابي ــن الس ــرة م كبي
ــي  ــيتوكن cytokine storm ف ــة الس ــرف بـ"عاصف يُع
الواقــع ، املســتويات املســجلة مــن الســيتوكينات 
  (TNF) -عامــل نخــر الــورم ، IL-6 ]  الكيموكينــات /
 CXC-chemokine ligand 10[ ]والكيموكينــات 
CXCL10)) و CC-chemokine ligand 2 (CCL2)[ تشــارك 
 cytokine storm  ــيتوكن ــة الس ــة عاصف ــي متازم ف
ــي  ــب دوراً ف ــن أن تلع ــة، وميك syndrome(CSS) مرتفع
فــرط االلتهــاب النــاجت عــن الســارس-CoV-2 ممــا يــؤدي 
ــورة -3) ــاء ] 8 [. (الص ــن األعض ــد م ــل العدي ــى فش إل

    بــّن ] 6 [ أن فيــروس  SARS CoV2 يحاكــي قنــاة 
أيونيــة ظهاريــة لســرقة آليــات عمــل اخلليــة املضيفة، 
ــاً  ــام S1/S2 تسلس ــع االنقس ــي موق ــك ف ــو ميل فه
ــل  ــد القاب ــر جــزء الببتي ــد كبي ــى ح ــاً إل ــاً مماث بروتيني
ــوم  ــاة الصودي ــا لقن ــزء ألف ــي اجل ــن ف ــق بالفوري للش
الظهاريــة عنــد االنســان (ENaCa) ، وهــذا مــا يســمح 
ــأن ينافــس علــى الـــ  ــا املصابــة ب للفيــروس فــي اخلاي
ــل الـــ   ــل تفعي ــن أن يبط ــك ميك ــر ، وبذل Furin املتوّف
ــة  ــي تصفي ــر ف ــي يؤثّ proteolytic لـــ ENaCa. وبالتال
ــع  ــم الوض ــات. فيتفاق ــا احلويص ــن خاي ــوائل م الس
بحــدوث أذيــات خلويــة وتنشــيط اخلايــا املناعيــة 
ــي  ــود بالتال ــا يق ــة مم ــيتوكينات االلتهابي ــاق الس وإط
.ARDSإلــى حــدوث املتازمــة التنفســية احلــادة الوخــي

   
SARS-CoV-2 فيــروس  إمراضيــة   (-3 (الصــورة 

العدد العدد 1313العدد العدد 23231313 2424مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصة



 االنتقال 
ــة  ــإن آلي ــرى، ف ــا األخ ــات كورون ــي فيروس ــا ف      كم
ــروس SARS-CoV-2 مــن إنســان  ــة لفي االنتقــال األولي
إلــى آخــر هــي عــن طريــق القطيــرات التنفســية 
املعديــة وحتــدث العــدوى بالفيــروس مــن خــال التمــاس 
املباشــر أو غيــر املباشــر مــع األغشــية اخملاطيــة لألنــف 
ــاق أو  ــق االستنش ــن طري ــك ع ــن، وذل ــم أو الع أو الف
ــذه  ــى ه ــية عل ــرات التنفس ــتقر القطي ــا تس عندم

ــية. األغش
يعتمــد خطــر االنتقــال علــى عوامــل عــدة مثــل منــط 
ــدوى.  ــف للع ــة املضي ــدى قابلي ــة وم ــال والبيئ االتص
ــب  يحــدث االنتقــال عــادةً مــن خــال االحتــكاك القري
(أقــل مــن متــر واحــد)، واالنتشــار فّعــال مــا بــن أهــل 
البيــت الواحــد والتجّمعــات ويعــد البــراز أيضــاً طريقــاً 
ــاً  ــى غامض ــه يبق ــروس، ولكن ــال الفي ــاً النتق محتم
علــى الرغــم مــن الدليــل علــى وجــود ذرات هــواء 
ــن  ــرب م ــي بالق ــووي الفيروس ــض الن ــة باحلم محمل
ــحات  ــي املس ــاً ف ــه أيض ــف عن ــع الكش ــض، م املراحي
ــى مظاهــر  ــة عل ــون أدل الشــرجية. فقــد وجــد الباحث
ــروس  ــال في ــال انتق ــي واحتم ــاز الهضم ــة اجله إصاب

ــرازي]8[ .  ــق الب ــاد بالطري ــدي احل SARS-CoV-2  املع
خصائص الفيروس الفيزيائية والكيميائية 

ــطح  ــى األس ــام عل ــدة أي ــاً لع ــروس حي ــى الفي      يبق
ــة  ــل الباســتيك والزجــاج) وبأجــواء رطب الناعمــة (مث
وذات درجــات حــرارة أقــل (مثــل البيئــات املكّيفــة). 
وبالتالــي مــن املمكــن انتقــال العــدوى مــن األســطح 
امللوثــة إلــى الغشــاء اخملاطــي لألنــف أو الفــم أو العــن 
ــي  ــاعد ف ــا يس ــولة مم ــر املغس ــدي غي ــق األي ــن طري ع
ــتركة.  ــة املش ــن العام ــي األماك ــروس ف ــال الفي انتق
الشــائعة  باملطهــرات  مباشــرةً  الفيــروس  ميــوت 
االســتخدام ممــا يؤكــد أهميــة تنظيــف األســطح 

ــدي ]]9  ــل األي وغس
الطبيعــي  واملســار  الســريرية  الســمات 

(COVID-19  )-19 لـــكوفيد 
     تتــراوح مــدة احلضانــة لفيــروس SARS-CoV-2 مــن 
ــرض  ــن التع ــة ب ــدة الزمني ــي امل ــوم، وه ــى 14 ي 2 إل
للفيــروس وبدايــة ظهــور األعــراض، خــال هــذه املرحلــة 
ــوا  ــن وينقل ــن معدي ــراد املصاب ــون األف ــن أن يك ممك
الفيــروس إلــى األفــراد األصّحــاء. األشــخاص مــن 
جميــع األعمــار معرضــون لإلصابــة بكوفيــد19-، إال أن 
معظــم املصابــن تتــراوح أعمارهــم بــن 40-70 عامــاً، 
ميثّــل األطفــال واملراهقــون حتــت ســن 18 أقــل مــن 2% 
ــدة  ــير ع ــرض. وتش ــة بامل ــدة لإلصاب ــاالت املؤك ــن احل م

دراســات إلــى أن معظــم األطفــال املصابــن كانــوا إمــا 
ــطة،  ــراض متوس ــن أع ــون م ــراض أو يعان ــي األع عدمي
فمــن بــن األطفــال املصابــن فقــط %11 احتاجــوا إلــى 
دخــول املشــفى، ومت شــفاء معظمهــم، وحــاالت املــوت 
نتيجــة كوفيــد19- غيــر شــائعة عنــد األعمــار حتــت 18 

ســنة.
    تتضمــن التظاهــرات املرضيــة الشــائعة لكوفيــد19- 
تتضّمــن حّمــى، ســعاالً جاّفــاً، تعبــاً، فقــدان الشــهية، 
ــس،  ــق تنّف ــاً وضي ــاً عضلي ــم، أمل ــة الش ــدان حاس فق
أمــا األعــراض األقــل شــيوعاً فتشــمل التهــاب احللــق، 
ــاً،  صداعــاً، ســيان األنــف، أملــاً فــي الصــدر، أملــاً بطني
التهــاب امللتحمــة، غثيانــاً، إقيــاء، تخرّش اجللد، إســهاالً 
]10[. وقــد ال تظهــر علــى األفــراد املصابــن بالفيــروس 
ــن  ــون م ــد يعان ــراض)، أو ق ــدون أع ــاالت ب ــراض (ح أع
ــون باملــرض بدرجــة  اعتــال خفيــف جــداً، أو قــد يصاب
معتدلــة إلــى وخيمــة ميكــن أن تســبب املــوت. يعانــي 
ــة  ــة الضائق ــاد كمتازم ــوي احل ــاب الرئ ــى االلته مرض
التنفســية احلــادة (ARDS) مــن نقــص األكســجة حــاد 
وفشــل اجلهــاز التنفســي وفشــل العديــد مــن األعضاء 
والصدمــة واملــوت، ويرتبــط خطــر املــوت بالعمــر، شــدة 
املــرض واألمــراض األخــرى املوجــودة مســبقاً (كأمــراض 
الكليــة والرئــة املزمنــة، الســكري واألمــراض اخلبيثــة)، 
ــزل  ــه ومبع ــى أن ــير إل ــة تش ــات الوبائي ــا أن املعلوم كم
عــن العمــر، فــإن الرجــال معرضــون أكثــر مــن النســاء 

للتطــور الوخيــم لكوفيــد19- ]11[.
االختاطات واملضاعفات

     إن قــدرة فيــروس SARS-CoV-2 علــى االرتبــاط 
مــع مســتقبات ACE2 جتعلــه يســتهدف أعضــاًء 
ــتقبات،  ــذه املس ــا ه ــد فيه ــن توج ــر الرئت ــرى غي أخ
أكثــر األعضــاء تأثـّـراً كانــت الرئتــن يليهــا القلــب ثــم 

ــوي. ــاز املع ــخ واجله ــد وامل ــى والكب الكل
فــي  املســيطرة  التنفســية هــي  املضاعفــات       
 interstitial ــي ــوي بين ــاب رئ ــل بالته ــد19- وتتمثّ كوفي
ــا  ــى م ــوت إل ــدالت امل ــع مع ــنخي alveolar، وترتف وس
يقــارب %49 فــي املرضــى الذيــن تتطــور حالتهــم إلــى 
ــد  ــة ARDS. ومت حتدي ــادة وخيم ــية ح ــة تنفس متازم
التداخــات القلبيــة والوعائيــة كارتفــاع ضغــط الــدم ، 
الســكري، قصــور القلــب ومــرض الشــريان التاجــي فــي 
مرضــى كوفيــد19-، ومعــدالت وفياتهــا بنســبة 10%  . 
ويســبب الفيــروس أذيــة كلويــة شــديدة  وهــي واحــدة 
ــق  ــوت املتعل ــببة للم ــية املس ــل األساس ــن العوام م
ــن  ــوي م ــيج كل ــل نس ــن حتلي ــث ب ــد19-، حي بكوفي
ــرةً  ــتهدف مباش ــروس يس ــد19- أن الفي ــض كوفي مري

ــن  ــتقبات ACE 2 ع ــة مبس ــة الغني ــات الكلوي النبيب
ــة ]11[. ــدورة الدموي ــق ال طري

ــة  ــات املصاحب ــة الصفيح ــس قل ــدم تعك ــي ال    وف
لـــ COVID-19 شــدة املــرض،  وقــد يــؤدي تلــف بطانــة 
األوعيــة الدمويــة النــاجت ونقــص األكســجة إلــى تراكم 
الصفائــح الدمويــة وتكويــن اجللطــة (زيــادة اســتهاك 
الصفائــح الدمويــة). وفــي االختاطــات الكبديــة، قــد 
يحــدث ارتفــاع أنزمي ناقلــة أمــن األســبرتات AST أو أنزمي 
ناقلــة أمــن األالنــن ALT أو كاهمــا، أو ارتفــاع نازعــة 
ــد19-.  ــى كوفي ــدى مرض ــات LDH ل ــن الاكت هيدروج
ــر  ــد19- غي ــرض كوفي ــع م ــة م ــد املترافق ــة الكب أذي
ــون  ــن يعان ــى الذي ــوت إال أن املرض ــر امل ــة بخط مرتبط
مــن أنزميــات كبــد مرتفعــة يقضــون وقــت أطــول فــي 
ــا  ــة أيًض ــر جلدي ــراً مظاه ــظ ت مؤخ ــفى. لوح املش
فــي مرضــى كوفيــد19-، وقــد كانــت عبــارة عــن طفــح 
جلــدي، حــاالت قليلــة مــن الشــرى وتشــكل حويصات 
تشــبه جــدري املــاء. إن اآلليــات املســببة لذلــك ال تــزال 
غيــر واضحــة، فقــد تكــون نتيجــة ثانويــة للعــدوى أو 
عــدوى أوليــة فــي اجللــد نفســه ]12[. كــم مت تســجيل 
مضاعفــات فــي اجلهــاز الهضمــي ترافقــت بعــزل 
ــن، و مت  ــى املصاب ــراز للمرض ــات الب ــن عين ــروس م الفي
اإلبــاغ عــن العديــد مــن التظاهــرات العصبيــة التــي 
توحــي بتأثيــر الفيــروس فــي اجلهــاز العصبــي املركــزي، 
ــة  ــراض دماغي ــي، أم ــف الوع ــداع، ضع ــل دوار، ص مث
ــص  ــن نق ــف ع ــا مت الكش ــرع. كم ــح وص ــة، ترن وعائي
ــر  ــي (تأثّ ــم العصب ــذوق واألل ــم والت ــة الش ــي حاس ف
اجلهــاز العصبــي احمليطــي)، وشــوهدت أعــراض بصريــة 
ــد  ــدى العدي ــرازات ل ــادة اإلف ــة وزي ــاب امللتحم كالته
مــن مرضــى كوفيــد19-. حيــث أمكــن الكشــف عــن 
ــراض  ــع أع ــى م ــن ملرض ــوائل الع ــي س ــروس ف الفي
بصريــة أو بدونهــا. وبشــكل عــام ميكــن أن يــؤدي 
ــل  ــزى خلل ــى  فشــل متعــدد األعضــاء، يُع ــروس إل الفي
وظيفــي فــي العديــد مــن األعضــاء، ينتــج منــه تدهــور 

ــوت ]11[. ــض وامل ــة املري صح
Diagnosis التشخيص

      ميثــل جمــع عينــات مناســبة بســرعة مــن املرضــى 
الذيــن يُشــتبه بشــدة فــي إصابتهــم بعــدوى فيــروس  
ــم،  ــق له ــري الدقي ــخيص اخملتب SARS-CoV-2 والتش
أولويتــن لدعــم التدبيــر العاجــي الســريري للمرضــى 

وتدابيــر مكافحــة العــدوى.
ــات الـــ ــخيصية تفاع ــارات التش ــمل االختب      تش

PCR  للكشــف عــن الفيــروس، مــن املمكــن الكشــف 
ــل  ــوي قب ــي العل ــاز التنفس ــي اجله ــروس ف ــن الفي ع

بــدء ظهــور األعــراض بيــوم إلــى3  أيــام. ويبلــغ تركيــز 
فيــروس  SARS-CoV- 2 فــي اجلهــاز التنفســي العلــوي 
أعلــى معــدل لــه وقــت ظهــور األعــراض، ثــم ينخفــض 
تدريجيــاً بعــد ذلــك. وقــد تكــون إفــرازات اجلهــاز 
التنفســي متغايــرة متامــاً فــي تركيبهــا، ورمبــا اختلفــت 
أيضــاً طريقــة وأســلوب أخــذ العينــات، ممــا قــد يــؤدي 

ــة.  ــلبية كاذب ــج PCR س ــى نتائ ــا إل أحيان
 ،(Ag) ويجــري حاليــاً اســتخدام اختبــارات املســتضدات
وهــي طريقــة تشــخيصية ســريعة تكشــف عــن 
 SARS-CoV-  ــروس ــتضدات) في ــات (مس ــود بروتين وج
ــة  ــي النتيج ــي،  تعط ــاز التنفس ــات اجله ــي عين 2 ف
فــي غضــون  30دقيقــة. وعلــى عكــس اختبــارات 
ــم  ــد تضخي ــه ال يوج ــووي، فإن ــض الن ــم احلم تضخي
ــارات  ــل اختب ــا يجع ــافه، مم ــم اكتش ــذي يت ــدف ال لله
ــك،  ــى ذل ــة إل ــية. باإلضاف ــل حساس ــتضدات أق املس
قــد تعطــي نتائــج إيجابيــة كاذبــة إذا أن األضــداد علــى 
شــريط االختبــار قــد تتعــرف أيضــاً علــى مســتضدات 

.SARS-CoV- 2 ــروس ــر في ــرى غي ــات أخ فيروس
     تكشــف االختبــارات املصليــة عــن أضــداد الفيــروس 
احملــددة والنوعيــة IgA, IgG، فبعــد اإلصابــة بكوفيــد19- 
وميكــن   ، النوعيــة  األضــداد   هــذه  اجلســم  يولّــد 
ــة  ــة املرتبط ــة املناعي ــار املقايس ــي اختب ــفها ف كش
باإلنــزمي ELISA ، وغيرهــا مــن االختبــارات املصليــة 
األخــرى. قــد تتفاعــل اختبــارات الكشــف عــن أضــداد 
فيــروس كورونــا تصالبيــاً مــع أضــداد فيروســات تاجيــة 
بشــرية أخــرى، أو مــع احلــاالت املوجــودة مــن قبــل (علــى 
ســبيل املثــال احلمــل، وأمــراض املناعــة الذاتيــة) ومــن 
ثــّم تســفر عــن نتائــج إيجابيــة كاذبــة ]13[. اجللوبولــن 
املناعــي IgM  قابــل للكشــف بعــد 10 أيــام مــن بدايــة 
ــف  ــاً للكش ــون IgG قاب ــا يك ــراض،  بينم ــور األع ظه
ــص  ــراض. يتناق ــور األع ــة ظه ــن بداي ــاً م ــد 12يوم بع
احلمــل الفيروســي تدريجيــاً مــع زيــادة مســتويات 

ــداد ]14[. األض
املعاجلات السريرية 

ــي  ــت احلال ــي الوق ــاح ف ــاٍف مت ــاج ش ــد ع      ال يوج
ملــرض كوفيــد 19-، والصــادات احليويــة ليســت فعالــة 
ــف  ــد توص ــا ق ــية لكنه ــدوى الفيروس ــذه الع ــد ه ض

ــة.  ــدوى الثانوي ــب الع لتجن
     اعتمد مســتحضر رمييديســيفير املضاد للفيروســات 
لعــاج كوفيــد 19 لــدى املصابــن البالغــن، واألطفــال 
البالغــة أعمارهــم 12 عامــاً فأكثــر، الذيــن يخضعــون 

للعــاج فــي املستشــفى. 
     تتوافــر العديــد مــن أدويــة األضــداد أحادية النســيلة. 
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ــا  ــن هم ــن آخري ــاً لنوع ــوتروفيماب، ومزيج ــمل س تش
ــة  ــذه األدوي ــتخدم ه ــاب، وتُس ــاب وإميديفيم كازيريفيم
ــدى  ــطة ل ــة واملتوس ــد 19اخلفيف ــاالت كوفي ــاج ح لع
مبضاعفــات  لإلصابــة  عرضــة  األكثــر  األشــخاص 

ــد 19. ــة لكوفي ــرة نتيج خطي
 canakiumab ــاب ــتحضرات  كاناكينوم ــل ل مس وتعم
الســيتوكينات   حصــار  علــى   anakinra وأناكينــرا 
وحتســن البقــاء علــى قيــد احليــاة عنــد املرضــى 
تثبيــط  إن  الســيتوكن.  لعاصفــة  املعرضــن 
ــوي  ــاب الرئ ــي االلته ــة ف ــة املفرط ــتجابة املناعي االس
ــى،  ــاء املرض ــك بق ــا ش ــن ب ــاد COVID-19 يحس احل
خاصــة مــن خــال اجللوكوكورتيكويــدات املعطــاة 
ألولئــك الذيــن لديهــم احتياجــات لألكســجن، ويعــد 
توقيــت إعطــاء العوامــل املثبطــة للمناعــة أو املناعيــة 
هــو املفتــاح، بحيــث أن قمــع اســتجابة املضيــف فــي 
ــاء النســخ الفيروســي الســريع  وقــت مبكــر جــدا أثن
رمبــا يكــون ضــارا، فــي حــن أن متطلبــات دعــم اجلهــاز 
التنفســي قــد تكــون الوقــت املناســب للتدخــل. ]15[ 
ــام  ــد19-، ميكــن القي      فــي احلــاالت اخلفيفــة  لكوفي
باملعاجلــة الداعمــة التــي تهــدف لتخفيــف األعــراض، 
ــرارة  ــات احل ــم ومخفض ــكنات األل ــمل: مس ــد تش وق
(األســيتامينوفن، مضــادات الســعال) ، تناول الســوائل، 

ــة. الراح
     اســتخدمت بازمــا النقاهــة ذات املســتويات العالية 
ــى  ــاج مرض ــة لع ــاالت الطارئ ــي احل ــداد ف ــن األض م
كوفيــد 19-. وتعمــل بازمــا النقاهــة ضــد الفيروســات 
وفــق آليتــن: مباشــرة وغيــر مباشــرة، اآلليــة املباشــرة 
تتعلــق بتنشــيط املتمــم، البلعمــة اخللويــة املعتمــدة 
علــى األضــداد والســمية اخللويــة املعتمــدة علــى 
ــا النقاهــة  ــي مــن خالهــا ميكــن لبازم األضــداد، والت
ــتضدات  ــر املس ــي تظه ــة الت ــا املصاب ــل اخلاي أن تزي
ــل  ــى تعطي الفيروســية علــى ســطحها، باإلضافــة إل
غيــر  اآلليــة  أمــا  باملتمــم.  الفيروســية  اجلزيئــات 
ــة  ــتجابات املناعي ــز االس ــا حتفي ــم فيه ــرة فيت املباش
الذاتيــة عبــر بازمــا النقاهــة، مثــل تشــكيل معقــدات 
ــأنه أن  ــن ش ــذا م ــة، وه ــا املصاب ــع اخلاي ــة م مناعي
يحّســن االســتجابة الســمية املضــادة للفيــروس 
ــاط  ــع النش ــة، ومين ــة التائي ــا اللمفاوي ــل اخلاي ــن قب م
 neutrophils العــدالت   ويحفــز  للمناعــة  املثبــط 
ــى أن  ــروس ]16[. خلصــت دراســة ]17[ إل املضــادة للفي
العــاج املبكــر ببازمــا النقاهــة مــع عيــار عــال ألضداد 
املســنن  األشــخاص  لــدى   SARS-CoV-2 فيــروس 
املصابــن باملــرض بدرجــة متوســطة قلــل خطــر تطــور 

ــبة 48%. ــم بنس ــي وخي ــرض تنفس ــى م ــرض إل امل
الوقاية املناعية واللقاحات

     يعكــف العلمــاء حــول العالــم علــى تطويــر العديــد 
مــن لقاحــات كوفيــد19- احملتملــة. وقــد ُصّممــت هــذه 
اللقاحــات كلهــا حلفــز اجلهــاز املناعــي للجســم علــى 
التعــرّف إلــى الفيــروس املســبب لكوفيــد19- ووقفــه، 
علــى نحــو مأمــون. ويجــري حاليــاً تطويــر عــدة أنــواع 
مختلفــة مــن لقاحــات كوفيــد19- احملتملــة، مــن 

بينهــا األنــواع اآلتيــة:
لقاحــات الفيــروس املعطــل أو املوّهــن، التــي   -
تســتخدم شــكًا مــن أشــكال الفيــروس الــذي جــرى 
ــذي  ــرض، وال ــبب امل ــى ال يس ــه حت ــه أو إضعاف تعطيل

يُحّفــز مــع ذلــك االســتجابة املناعيــة.
اللقاحــات القائمــة علــى البروتــن، التــي   -
تســتخدم أجــزاء غيــر ضــارة مــن البروتينــات أو أغلفــة 
التــي حتاكــي فيــروس كوفيــد19- حلفــز  البروتــن 

مأمــون. نحــو  علــى  املناعيــة  االســتجابة 
التــي  الفيروســية،  النواقــل  لقاحــات    -
تســتخدم فيروســاً مأمونــاً ال ميكنــه أن يســبب املــرض، 
ــات  ــاج بروتين ــدةً إلنت ــم قاع ــتخدمه اجلس ــن يس ولك

املناعيــة. االســتجابة  حلفــز  كورونــا  فيــروس 
(رنــا)  الريبــي  النــووي  احلمــض  لقاحــات   -
واحلمــض النــووي الريبــي املنــزوع األكســجن (دنــا)، التي 
ــا  ــا والدن ــي الرن ــتخدم حمض ــاً يس ــاً حديث ــل نهج متث
ــة  ــتجابة املناعي ــه االس ــز بنفس ــن يحّف ــد بروت لتولي

علــى نحــو مأمــون. ]18[
ــرض  ــن امل ــة م ــد 19- احلماي ــات كوفي ــر لقاح      توف
ــروس  ــد الفي ــة ض ــتجابة املناعي ــز االس ــة حتفي نتيج
ــة  ــم حماي ــل التطعي ــد يكف ــه ، وق ــرض ل ــد التع عن
ــبة  ــة بالنس ــة خاص ــي أهمي ــك يكتس ــن لذل اآلخري
لألشــخاص املعرضــن لإلصابــة بشــدة خملاطــر اإلصابــة 
ــذه  ــر ه ــع أن توف ــن املتوق ــة، وم ــات الوخيم باملضاعف
متحــورات  مــن  احلمايــة  بعــض  أيضــاً  اللقاحــات 
ــة  ــتجابة مناعي ــد اس ــا تول ــدة، ألنه ــروس اجلدي الفي
ــي  ــرأ ف ــي تط ــرات الت ــد التغي ــاق وال تفق ــع النط واس

الفيــروس كل فعاليــة اللقاحــات.

References:
1- Yu Chen, Qianyun Liu, Deyin Guo. Emerging coronaviruses: Genome structure, replication, and 
pathogenesis. 21 January 2020.
2- Yosra A. Helmy, Mohamed Fawzy, Ahmed Elaswad, Ahmed Sobieh, Scott P. Kenney, Awad A. 
Shehata. The COVID-19 Pandemic: A Comprehensive Review of Taxonomy, Genetics, Epidemiology, 
Diagnosis, Treatment, and Control. 24 April 2020.
3-  Anshumali Mittal1, Kavyashree Manjunath, Rajesh Kumar RanjanID3, Sandeep KaushikID4, 
Sujeet Kumar5, Vikash Verma. COVID-19 pandemic: Insights into structure,function, and hACE2 receptor 
recognition by SARS-CoV-2. August 21, 2020
4- Qianqian Zhang, Rong Xiang, Shanshan Huo, Yunjiao Zhou, Shibo Jiang, Qiao Wang & Fei Yu. 
Molecular mechanism of interaction between SARS-CoV-2 and host cells and interventional therapy.
Signal Transduction and Targeted Therapy volume 6, Article number: 233 (2021)
5- Wu, A. et al. Genome composition and divergence of the novel coronavirus (2019-nCoV) 
originating in China. Cell Host Microbe 27, 325–328 (2020).
6- Yu SHI, Gang WANG, Xiao-peng CAI, Jing-wen DENG, Lin ZHENG, Hai-hong ZHU, Min ZHENG, 
Bo YANG, Zhi CHEN. An overview of COVID-19. May 8, 2020
7- Andrew G. Harrison, Tao Lin, Penghua Wang. Mechanisms of SARS-CoV-2 Transmission and 
Pathogenesis. December 2020. 
8- R.M. and S.G. prepared figures; R.M. and S.G. drafted manuscript; R.M. and S.G. edited and revised 
manuscript; R.M. and S.G. approved final version of manuscript.COVID-19 pandemic, coronaviruses, 
and diabetes mellitus, Ranganath Muniyappa and Sriram Gubbi, 26 APR 2020https://doi.org/10.1152/
ajpendo.00124.2020.
9- Muge Cevik, Krutika Kuppalli, Jason Kindrachuk, Malik Peiris. Virology, transmission, and 
pathogenesis of SARS-CoV-2. 9 October 2020.
10- Christian Voto, Paul Berkner, Carol Brenner. Overview of the Pathogenesis and Treatment of 
SARS-CoV-2 for Clinicians: A Comprehensive Literature Review. 9 October 2020.
11- Elaheh Kordzadeh-Kermani, Hossein Khalili, Iman Karimzadeh. Pathogenesis, clinical 
manifestations and complications of COVID-19. 10 August 2020.complications of COVID-19. 10 August 
2020.
12- Margherita Macera, Giulia De Angelis, Caterina Sagnelli, Nicola Coppola. Clinical Presentation 
of COVID-19: Case Series and Review of the Literature. 14 July 2020.
13- WHO. Diagnostic testing for SARS-CoV-2. 11 September 2020.
14- The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine (FAHZU). Handbook of 
COVID-19 prevention and treatment.
15- The cytokine storm and COVID-19. Biying Hu, Shaoying Huang, Lianghong Yin. First published: 
27 June 2020
16- Jun Yong Cho. Convalescent Plasma Therapy for Coronavirus Disease 2019. 7 August 2020.
17- Anup Agarwal, Aparna Mukherjee, Gunjan Kumar, Pranab Chatterjee, et al. convalescent plasm 
in the management of moderate covid-19 in adults in India. 22 October 2020.
18-     WHO. Coronavirus disease (COVID-19): Vaccines. 7 October 2021 

العدد العدد 1313العدد العدد 27271313 2828مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصة



الجوانب النفسية لسرطان البروستات   
 Psychological aspects of prostate

 cancer

د. سائر طنوس

Abstract :
Prostate cancer is considered one of the most common cancers that affect men around the word and 
it lead to several health problems which affect persons’ life and increase the medical cost in health 
systems. Psychological health problems in men with prostate cancer are usually underestimated so they 
usually interfere with the health outcome of the patients and delay the recovery process. Anxiety and 
depression are common in men with prostate cancer and they affect patients’ health negatively. There 
are not accurate data about these two health problems and the way they presence and how they affect 
the health but few studies reveled that they are correlated with negative body image and role change of 
the patient. Many medical and nursing studies in this field are needed to make an early diagnosis which 
can enhance the recovery process, decreasing the health squeals   and reducing the medical costs.  

مقدمة:
يعتبــر ســرطان البروســتات من  الســرطانات الشــائعة  
ــدى  ــاة ل ــببات الوف ــن مس ــة م ــة مرتفع ــل مرتب ويحت
ــع  ــن الرجــال فــي جمي ــاة ماي ــر فــي حي الرجــال ويؤث
أنحــاء العالــم. ارتفــع معــدل اإلصابــة بســرطان 
ــعينيات. ــل التس ــي أوائ ــر ف ــكل كبي ــتات بش البروس

ــات  ــي تقني ــدم ف ــبب التق ــاه بس ــذا االجت ــا كان ه رمب
ــك ،  ــع ذل ــا. وم ــف عنه ــتات والكش ــص البروس فح
ــام 2006  ــذ ع ــة من ــدالت اإلصاب ــت مع ــد انخفض فق

ــخيصها.  ــة مت تش ــف حال ــي 60 أل ــاك حوال ، وكان هن
ــرطان  ــبب س ــات بس ــت الوفي ــرى ، ظل ــة أخ ــن ناحي م

ــا.   ــى حاله ــتات عل البروس
 يوجــد العديــد مــن عوامــل اخلطــورة التــي تلعــب دورا 
ــارزا فــي حــدوث ســرطان البروســتات وتقســم هــذه  ب
ــل  ــا مث ــم به ــن التحك ــل ال ميك ــى عوام ــل ال العوام
ــتات  ــرطان البروس ــر س ــث يعتب ــن حي ــدم بالس التق
مــن الســرطانات األكثــر شــيوعا لــدى الرجــال بعــد 60 
ســنة , والعــرق حيــث مييــل الســود مــن أصــل افريقــي 

الــى االصابــة بشــكل أكبــر مــن العــرق األصفــر 
واألبيــض , والعامــل الوراثــي حيــث تــزداد االصابــة لــدى 
ــات  ــا اصاب ــد فيه ــي يوج ــات الت ــي العائ ــنن ف املس
ــن  ــي ميك ــل الت ــا العوام ــض وأم ــاء املري ــابقة ألقرب س
التحكــم بهــا تشــمل التدخــن حيــث ربطــت الكثيــر 
ــرطان  ــة بس ــاد االصاب ــن بازدي ــات التدخ ــن الدراس م
والبدانــة  آليــة واضحــة   أن حتــدد  البروســتات دون 
ببعــض  واالصابــة  واملثانــة  البروســتات  والتهابــات 

ــة .  ــر املعاجل ــلية غي ــات التناس الفيروس
ــرطان  ــة بس ــدل اإلصاب ــاع مع ــن ارتف ــم م ــى الرغ عل
ــات منخفــض نســبًيا  ــدل الوفي ــإن مع ــتات ، ف البروس
ــكل  ــغ 19.3 ل ــر يبل ــاري للعم ــات املعي ــدل الوفي (مع
100000) ، مــع معــدالت البقــاء علــى قيــد احليــاة ملدة 5 
ســنوات التــي تزيــد عــن 80 ٪ مــن احلــاالت املبلــغ عنهــا 
فــي معظــم البلــدان األوروبيــة فــي الفتــرة بــن 2005 
ــة بســرطان البروســتات  ــد معــدل اإلصاب و 2009. يتزاي
ــدد  ــد ع ــى تزاي ــؤدي إل ــا ي ــه  ، مم ــاة من ــدل النج ومع
ــة  ــراض مزمن ــن بأم ــرطان املصاب ــن الس ــن م الناج
تترافــق مــع التقــدم بالســن مثــل الســكري وأمــراض 
القلــب واألوعيــة وميكــن أن تتداخــل هــذه األمــراض مــع 

ــه  ــارات عاج ــتات وخي ــرطان البروس ــار س آث
أعــراض,  أي  البروســتات  يســبب ســرطان  ال  عــادة 
ــور  ــى الظه ــتات إل ــرطانات البروس ــم س ــل معظ ومتي
فــي اجلــزء اخلارجــي مــن غــدة البروســتات وهــذا 
ــون  ــب أن يك ــراض  يج ــي األع ــبب ف ــه للتس ــي أن يعن
الســرطان كبيــرًا مبــا يكفــي للضغــط علــى االحليــل 
وهــو أمــر غيــر معتــاد . وفــي حــال حــدوث ذلــك فمــن 
املرجــح أن تظهــر األعــراض البوليــة التاليــة و ميكــن أن 
تشــمل:التبول املتكــرر, التبــول الليلــي, صعوبــة التبول 
ــة  ــراغ املثان ــدم إف ــق وع ــف التدف ــمل ضع ــذا يش (وه
ــة). وفــي  ــراغ املثان ــدء فــي إف ــد الب ــا واإلجهــاد عن متاًم
بعــض أنــواع الســرطان شــائك اخلايــا ( الكارســينوما) 
أو القــرح الســرطانية يتــم خــروج الــدم فــي البــول أو 
ــة  ــخيص وملعرف ــن التش ــزء م ــوي . وكج ــائل املن الس
ــتضد  ــار مس ــرى اختب ــة  يج ــراض البولي ــبب األع س
ســرطان  لتشــخيص    PSA النوعــي  البروســتات 

ــتات البروس

تتعــدد طــرق عــاج ســرطان البروســتات بحســب 
ــة  ــى اجلراح ــاره وتبق ــه وانتش ــرطان وخبث ــم الس حج
املكتشــفة  األورام  اســتئصال  فــي  األجنــع  اخليــار 
ــرطان  ــا س ــر خاي ــض تكاث ــم حتري ــه يت ــا أن ــرا ومب باك
البروســتاتا عــن طريــق مســتقبات األندروجــن ، والتــي 

ــي  ــطة ثنائ ــي بواس ــكل أساس ــيطها بش ــم تنش يت
هيدروتستوســتيرون ، وهــو مســتقلب نشــط لهرمــون 
التستوســتيرون. وبالتالــي  فــإن العــاج باحلرمــان 
ــة  ــات الرئيس ــد العاج ــو أح ــن (ADT) ه ــن األندروج م
لســرطان البروســتات املتقــدم عندمــا ال ميكــن اجــراء 
ــآن  ــن ب ــض للعاج ــع املري ــن أن يخض ــة أو ميك اجلراح
ــى  ــف مرض ــن نص ــرب م ــا يق ــى م ــث يتلق ــد ، حي واح
ــي  ــكال ADT ف ــن أش ــكاً م ــتات ش ــرطان البروس س
ــاج بـــ  ــة للع ــار اجلانبي ــمل اآلث ــم. تش ــاء مرضه أثن
ــية ،  ــة اجلنس ــدان الرغب ــام وفق ــة العظ ADT: هشاش
باإلضافــة إلــى زيــادة الدهــون فــي اجلســم وانخفــاض 
ــي  ــدية ف ــرات اجلس ــت التغي ــات. ارتبط ــة العض كتل
ــورة  ــور إدراك ص ــوا بـــ ADT بتده ــن عوجل ــى الذي املرض
اجلســم ، ومــا يصاحــب ذلــك مــن تأثيــر ســلبي علــى 

ــاة. ــة احلي نوعي
بســرطان  املرتبطــة  الصحيــة  املشــاكل 

لبروســتات  ا
ينتــج عــن اإلصابــة بالســرطان مشــكات كثيــرة 
أهــم  إن  حيــث  واجتماعيــة.  ونفســية  بدنيــة 
التغيــرات  حــول  تتمحــور  اجلســمية  االضطرابــات 
ــن  ــا م ــا يرافقه ــم وم ــب اجلس ــي تصي ــة الت البنيوي
ــا  ــة مم ــة العام ــي احلال ــور ف ــرات وتده أعراض  وتغي
يــؤدي الــى اضطــراب فــي صــورة اجلســم لــدى العديــد 
ــتات  ــرطان البروس ــى س ــاً مرض ــى وخصوص ــن املرض م
حيــث تعتبــر غــدة البروســتات مــن مقومــات الذكــورة 
والنضــج اجلنســي لــدى الرجــل وتلعــب دورا فــي امتــام 
العمليــة اجلنســية وقامــت بعــض الدراســات بدراســة 
هــذا  املتغيــر . حيــث  أفــادت  بعــض الدراســات التــي 
بحثــت فــي إدراك صــورة اجلســم لــدى مرضــى ســرطان 
البروســتات أن املرضــى الذيــن يتلقــون ADT يعانــون من 
عــدم الرضــا بشــكل ملحــوظ عــن صــورة أجســامهم 
ــن يتلقــون ADT لعــاج أمــراض  ــة باملرضــى الذي مقارن
أخــرى غيــر الســرطان. وكان هــذا االضطــراب مرتبطــا 
ــد  ــى ح ــرض عل ــات امل ــة ومضاعف ــاج اجلنبي ــار الع بآث
ــية  ــاكل النفس ــن املش ــد م ــب للعدي ــا أه ــواء مم س
التــي تلقــي بظلهــا علــى عمليــة العــاج وتؤثــرا ســلبا 

ــى .  ــي املرض ــى تعاف عل
ــدى 30- ــة ل ــية واالجتماعي ــكات النفس ــر املش تظه

ــر  ــض النظ ــتات بغ ــرطان البروس ــى س ــن مرض ٪50 م
العــاج  نــوع  أو  وتطــوره  الســرطان  مرحلــة  عــن 
ــن ،  ــل الفعال ــم والتدخ ــع التقيي ــه .  م ــذي يتلقون ال
ــى  ــي التعــرف إل ــق الصحــي املســاعدة ف ميكــن للفري
ــلبياتها.  ــن س ــد م ــض واحل ــة للمري ــاكل املزعج املش
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تشــمل املشــكات النفســية الشــائعة فــي ســرطان 
وعاجــه  بالســرطان  املتعلــق  القلــق  البروســتاتا: 
 ، التشــخيص  بعــد  بالذنــب  الشــعور  االكتئــاب،   ،
ــة  اخلــوف مــن تقييــم PSA ، اخلــوف مــن تكــرار اإلصاب
بالســرطان بعــد العــاج ، التعــب واأللــم واخلــوف 
املشــكات  تتفاقــم  وقــد  املــوت،   مــن  الوشــيك 
ــية  ــة والنفس ــل االجتماعي ــبب العوام ــية بس النفس
ــي  ــية ف ــاكل جنس ــن مش ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت وم
أثنــاء وبعــد العــاج . وبســبب تعــدد جوانــب املشــاكل 
وتشــخيص  حتديــد  يصعــب  للمــرض  النفســية 
املشــكلة بشــكل منفصــل  ، فــإن إجــراء التشــخيص 
النفســي ملريــض ســرطان البروســتات ميكــن أن يكــون 
معقــًدا مــن خــال تداخــل األعــراض التــي تظهــر فــي 
ــب  ــمل التع ــرطان وتش ــية والس ــات النفس االضطراب
ــهية  ــدان الش ــوم وفق ــراب الن ــوزن واضط ــدان ال وفق
والقلــق. يحتــاج املــرء إلــى تقييــم األعــراض النفســية 
أو املعرفيــة األكثــر دقــة  مثــل الشــعور بنقــص املتعــة 
واملــزاج املكتئــب واليــأس والعجــز املترافــق مــع القلــق 

ــخيص. ــد التش ــي حتدي ــاعدة ف للمس

ــية  ــاالت النفس ــر احل ــن أكث ــق م ــاب والقل ــد االكتئ يُع
الســرطان   مرضــى  منهــا  يعانــي  التــي  شــيوًعا 
وترتبطــان بآثــار جانبيــة نفســية فســيولوجية فريــدة 
تشــمل بشــكل مهــم نتائــج عاجيــة ســيئة ، و  
ــى .  ــات أعل ــدالت وفي ــفاء  ، ومع ــن االستش ــرات م فت
القلــق هــو حالــة عاطفيــة ميكــن أن حتــدث غالًبــا بــدون 
منبــه محفــز ميكــن حتديــده. علــى هــذا النحــو ، يجــب 
متييــزه عــن اخلــوف ، وهــو اســتجابة عاطفيــة لتهديــد 
محســوس. باإلضافــة إلــى ذلــك ، يرتبــط اخلــوف أيًضــا 
بســلوكيات معينــة مــن الهــروب والتجنــب ، فــي 
ــا  ــر إليه ــي يُنظ ــاالت الت ــط باحل ــق مرتب ــن أن القل ح
علــى أنهــا ال ميكــن الســيطرة عليهــا أو ال مفــر منهــا. 
شــكل آخــر مــن أشــكال القلق هــو القلــق االســتباقي 
: وهــو حالــة مزاجيــة موجهــة نحــو املســتقبل يكــون 
ــي  ــا ف ــلبًيا قادًم ــا س ــا حدثً ــا متوقًع ــرء قلًق ــا امل فيه
ــي  ــة ف ــكال مختلف ــق بأش ــر القل ــتقبل. 7 يظه املس
ــي  ــه  ف ــن ماحظت ــتاتا ميك ــرطان البروس ــى س مرض
 (PSA (اختبــار  البروســتاتا  ســرطان  اختبــار  أثنــاء 
،التشــخيص ،فــي أثنــاء العــاج ، وفــي أثنــاء التعامــل 
مــع وصمــة العــار االجتماعيــة ، ميكــن أن يكــون 
مرتبًطــا بالوظيفــة اجلنســية  واخلــوف املرتبــط بتكــرار 
ــي 20-٪60 مــن مرضــى  الســرطان بعــد العــاج. حوال
ــن  ــت م ــي أي وق ــون ف ــد يعان ــتاتا ق ــرطان البروس س

ــق بشــكل عــام. القل
وكمــا أهملــت الدراســات جانــب القلــق وتأثيراتــه لــم 
ــية  ــة الســريرية للضغــوط النفس ــاول األهمي ــم تن يت
الرجــال  منهــا  يعانــي  التــي  االكتئــاب)  (خاصــة 
املصابــون بســرطان البروســتات بشــكل مناســب فــي 
األدبيــات البحثيــة. لقــد بحثــت دراســات قليلة بشــكل 
جتريبــي مــدى انتشــار االكتئــاب لــدى الرجــال املصابــن 
القليــل  اختبــرت  وباملثــل  البروســتات.  بســرطان 
ــي  ــات الت ــة التدخ ــة فعالي ــات التجريبي ــن الدراس م
ــم  ــى الرغ ــج. عل ــزاج كنتائ ــاب أو امل ــتهدف االكتئ تس
ــم  ــى تنظي ــاك حاجــة إل ــات ، إال أن هن ــة األدبي ــن قل م
الدراســات املتاحــة لرســم اجتاه الدراســات املســتقبلية 
. مت حتديــد الرجــال املصابــن بســرطان البروســتات 
واملعرضــن خلطــر االكتئــاب وهــم املصابــون بســرطان 
ــم  ــراض األل ــم أع ــن لديه ــدم ، الذي ــتات املتق البروس
ــاج  ــة للع ــار اجلانبي ــن اآلث ــون م ــن يعان ــارزة والذي الب
ــاق  ــا باإلره ــا وثيًق ــاب ارتباًط ــط االكتئ ــابقة. . يرتب وس
واأللــم كأعــراض لســرطان البروســتات وميكــن أن يــؤدي 
ــات  ــض بجلس ــزام املري ــدم الت ــة وع ــة املراض ملضاعف
ــكار  ــواء وأف ــض انط ــدى املري ــدث ل ــد يح ــاج وق الع

ــة . انتحاري
ليــس مــن الواضــح حتــى اآلن مــا  مراحــل رحلــة 
ســرطان البروســتات  التــي يجدهــا املرضــى أكثــر 
ــن  ــى الذي ــؤ باملرض ــن التنب ــض وال ميك ــا للمري إزعاًج
التقييــم  ولكــن  االكتئــاب  أو  بالقلــق  ســيصابون 
ــة النفســية  ــض وعــدم اغفــال الناحي املســتمر للمري
يتيــح لألطبــاء والفريــق املعالــج اكتشــاف هــذه 
املشــاكل وعاجهــا مبكــرا أو بشــكل مســبق حيــث ال 
يوجــد أي مانــع مــن ادخــال العــاج الدوائــي لاكتئــاب 
ــي  ــض ف ــراك املري ــلوكي أو اش ــاج الس ــق أو الع والقل
ــل  ــة  ومجموعــات الدعــم ممــا يقل البرامــج االجتماعي
ــية  ــاكل النفس ــلبية للمش ــار الس ــر اآلث ــكل كبي بش
املرافقــة لســرطان البروســتات ويحســن مــدى التــزام 

ــر  ــة والتدابي ــض باخلط املري
دور التمريض : 

. ميكــن أن يتنــوع دور املمــرض/ة املتخصــص  فــي مجــال 
ــب  ــام يلع ــكل ع ــاج وبش ــة الع ــب مرحل األورام بحس
التمريــض دور حجــر الزاويــة فــي الوقايــة األوليــة حيــث 
يســهم املثقفــون الصحيــون بنشــر املعلومــات حــول 
ــدوري  أهميــة الكشــف املبكــر  , وأهميــة الكشــف ال
للمســن كل عــام مــع اجــراء اختبــار مــس البروســتات 
الشــرجي ( DRPT ) وفــي الوقايــة الثانويــة ميكــن 
للمــرض/ة أن يســاعد مريــض ســرطان البروســتات فــي 

ــه واجــراء التداخــات  ــد املشــاكل التمريضيــة املرتبطــة باملــرض أو بالعاجــات اخلاصــة ب تقييــم األعــراض وحتدي
ــة الثالثيــة تســاعد املمرضــة املصــاب بســرطان البروســتات علــى أعــادة التأهيــل  املناســبة فــي مرحلــة الوقاي
وحتســن صــورة اجلســم وبالتالــي تتحســن نوعيــة حيــاة املريــض وقدرتــه علــى التفاعــل االجتماعــي فــي وســطه 

(3).
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ة للُمقبلين على الزواج  ة اإلستشارة الوراثيَّ أهميَّ
رة

ِّ
و لألجنة في مراحل تطورها الُمَبك

 The Importance of Genetic Counceling for
couples before marriage

And for embryos being in early stages

د. محمود معال ابراهيم

Abstract:
Genetic counceling is advice based on analysis of the probability that patients have a genetic defect or 
of the risk that prospective parents may produce a child with a genetic defect. Early detection of a genetic 
disease is done by “carrier detection and fetal analysis”.
Many human genetic diseases are caused by enzyme or protein defects resulted from mutations at the 
DNA level. Also, many other genetic diseases arise from chromosome defects. It is possible nowdays to 
test for many enzyme or protein deficiencies and for many of the DNA changes associated with genetic 
diseases and therby determine whether or not a person hase a genetic disease or is a carrier for that 
disease. Also, it is possible to determine whether or not an embryo hase a dangerous genetic disease.

االستشــارة الوراثيَّــة (genetic counceling) عبــارة عــن 
ــة علــى حتليــل يحــدِّد احتمــال امتــاك  نصيحــة مبنيَّ
املرضــى خلــاً وراثيــاً (genetic defect)، أو حتــدِّد اخملاطــر 
َّة  التــي قــد تنتــج مــن زواج ُمنتظــر بــن شــاب و شــاب
جلهــة إمكانيــة إجنابهمــا لطفــل يحمــل خلــل وراثــي 
ــة أن  ــة ميكــن لاستشــارة الوراثي ــا، وفــي هــذه احلال م
ــر  ــل مخاط ــادي أو لتقلي ــة لتف ــارات املُتاح ــرض اخلي تع
حــدوث والدة جلنــن يحمــل خلــل وراثــي، فــإذا مــا أكَّــدت 
التحاليــل امتــاك اجلنــن للخلــل الوراثــي اخلطيــر فــإن 
اخليــار الوحيــد أمــام األبويــن هــو اتخــاذ قــرار اإلجهــاض 

 .(abortion)
ــى مــدى واســع مــن  ــة عل تســتند اإلستشــارة الوراثيَّ
ــرية  ــات البش ــة الصف ــول وراث ــة ح َّق ــات املوث املعلوم
(human heredity) و فــي العديــد مــن احلــاالت مــن 
املمكــن حتديــد مخاطــر والدة جنــن يحمــل خلــاً 
ــون  ــرى ال يك ــاالت أخ ــي ح ــق ، و ف ــال دقي ــاً باحتم وراثي
ذلــك التحديــد الدقيــق ممكنــاً لكــون الدراســة الوراثيَّــة 
للخلــل و اجلينــات أو التبــدالت املســببة لــه علــى 
ــم تكتمــل بشــكل واضــح بعــد  مســتوى الـــ DNA ل
ــاالً  ــا احتم ــة هن ــارة الوراثيَّ ــي االستش ــي تُعط و بالتال
تقديريــاً عامــاً ال يتَّصــف بالدقــة العاليــة. و فــي كافــة 
ــون  ــي أال يك ــار الوراث ــى املُستش ــم عل ــوال يتحتَّ األح
عاطفيَّــاً و يُعطــي زبائنــه تصريحــات واضحــة اســتنادا 
ــة  ــة املُتعلِّق ــارف العلميَّ ــة و املع ــم العائليَّ لقصصه
بحالتهــم حــول احتماليَّــة إجنابهــم ملولــود يُعانــي مــن 

ــي. ــل وراث خل
ــل  ــام بالتحلي ــكل ع ــة بش ــارة الوراثيَّ ــدأ اإلستش تب
الشــجري (pedigree analysis) حيــث تتــم دراســة 
نــة  شــجرة العائلــة باســتخدام الســجات املتضمِّ
ــي كا  ــراد ف ــة لألف َّ ــرُز املظهري ــة للطُّ ــات دقيق تدوين
ــة  َّن ــزواج و ُمدو ــن بال َّاِغَب َّة الر عائلتــي الشــاب و الشــاب
ــتخدم  ــث يُس ــال، حي ــن األجي ــد م ــدى العدي ــى م عل
ــل  ــد ألي ــة تواج ــد احتماليَّ ــجري لتحدي ــل الش التحلي
ــم  ــن. و يت ــي ِكا العائلت ــدَّد (particular allele) ف ُمح

ــال: ــن خ ــي م ــل الوراث ــن اخلل ــر ع ــف املُبكِّ الكش
 Carriers) للمــرض  الناقلــن  األفــراد  كشــف   -

: (detect ion
 (heterozygotes) أي حتديــد األفــراد املُتخالفــي اللَّواقــح
بالنســبة للجــن املُســبِّب للخلــل الوراثــي و هــم 
األفــراد الذيــن يحملــون فــي تركيبهــم الوراثــي أليلــن 
 recessive mutant) املُتنحــي  الطافــر  األليــل  همــا 
ــي  ــل الطبيع ــي و األلي ــل الوراث ــبِّب للخل allele) املُس
مينحهــم  الــذي   (dominant wild allele) الســائد 

مظهــراً ســليماً و ال يُظهــرون أي خلــل وراثــي و يبقــى 
أليلهــم الطافــر املُتنحــي مخفيَّــاً حتــت تأثيــر أليلهــم 

ــائد. ــي الس الطبيع
 enzyme) تُســتخدم اختبــارات حتديــد النشــاط اإلنزميــي
 (protein amount) مــا  بروتــن  ـة  كميَـّ أو   (activity
لاســتدالل مــن خالهــا علــى التركيــب الوراثــي لألفراد 
باعتبــار النشــاط اإلنزميــي أو كميَّــة البروتــن هــي نــواجت 
رة  ــفِّ ــات املُش ــكاس لأللي ــي انع ــي و ه ــر اجلين التعبي
َّــة للصفــات و بالتالــي مُتكِّــن  لهــا و مُتثِّــل ُطــرُزاً مظهري
ــز األفــراد ُمتخالفــي اللواقــح (أي الناقلــن)، و  مــن متيي
لكــن هــذه الطريقــة تقتصــر علــى األمــراض الوراثيَّــة 
التــي تكــون فيهــا نــواجت التعبيــر اجلينــي (أي املركبــات 
ـراً عنهــا فــي  ـة : Biochemicals) ُمعبَـّ البيوكيميائيَـّ

ــة. ــة النامي ــاء أو األجنَّ اآلب
يوجــد أيضــاً اختبــارات أخــرى لتمييــز األفــراد املُتخالفي 
اللواقــح (الناقلــن carriers) تعتمــد علــى تقصــي 

.DNA ــر أو اخللــل الوراثــي علــى مســتوى الـــ التغيُّ
عندمــا يتســبَّب امتــاك الفــرد لتركيــب ُمتماثــل 
ــر  ــل الطاف ــبة لأللي ــح (homozygouse) بالنس اللواق
لظهــور تأثيــرات مؤذيــة و خطيــرة عليــه، تُصبــح 
إمكانيَّــة حتديــد مــا إذا كان كُل مــن الشــاب و الشــابة 
الراِغَبــن بالــزواج يحمــان تراكيــب وراثيــة خليطــة أي 
ــان  ــي ناِق ــح (heterozygotes) و بالتال ــا اللواق ُمتخالف
للجــن الطافــر (carriers) عمليَّــة ذات قيمــة و أهميَّــة 
كبيرتــن، ألنــه عندمــا يكــون كاهمــا ناقلــن للخلــل 
ــح  ــل اللواق ــن ُمتماث ــال والدة جن ــإن احتم ــي ف الوراث
طافــر (homozygouse) هــو الربــع أي 25 % مــن املواليــد 

ــديدة. َّــة ش ــُيعانون أذي س
:(Fetal analysis) 2 – حتليل األجنَّة

ــة كبيــرة فــي حتديــد خلــو  ــة أهميَّ لاستشــارة الوراثيَّ
جنــن مــا مــن أي خلــل وراثــي معــروف، و يتــم فحــص 

اجلنــن لهــذا الغــرض بأحــد طريقتــن همــا:
ــن و  ــدار البط ــر ج ــة عب ــيرنغ خاص ــرة س ــال إب A- إدخ
الرحــم لــألم احلامــل وصــوالً للســائل األمنيوســي 
ــة  ى العمليَّ ــمَّ ــص و تس ــه للفح ــة من ــحب عيِّن لس
بفحــص الســائل األمنيوســي (Amniocentesis) كمــا 

ــكل (1). ــه الش يبيِّن

العدد العدد 1313العدد العدد 33331313 3434مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصة



ــى  ــوي جــزء الســائل األمنيوســي املســحوب عل و يحت
ــن  ــد اجلن ــن جل ــرِّرة م ــلخ ُمتح ــة تنس ــا جنينيَّ خاي
ــي  ــتخدامها ف ــاً الس َّ ــا مخبري ــن زراعته ــي ميك و الت
تقديــر النشــاط اإلنزميــي و التقديــر الكمــي لبروتينــات 
ــا  ــا لكونه ــي له ــر الكم ــتهدفة بالتقدي ــدَّدة ُمس ُمح
ُمرتبطــة باخللــل الوراثــي الــذي يجــري تقّصــي وجــوده 
و بالتالــي تُســهم فــي حتديــد التركيــب الوراثــي 
للجنــن هــل هــو ُمتخالــف اللواقــح أم ُمتماثــل 
. و  بالنســبة للجــن املُســبِّب خللــل وراثــي معــنَّ
التغيُّــرات  لتقصــي  اســتخدامها  ميكــن  كذلــك 
احلاصلــة علــى مســتوى املــادة الوراثيَّــة (DNA) للجنــن، 
كمــا تُســتخدم أيضــاً لتقّصــي وجــود الشــذوذات 
ــراءات  ــد إج ــك بع ــة و ذل ــدى األجنَّ ــوميَّة ل الكروموس
احلصــول علــى الطابــع النــووي (karyotype) للجنــن و 
دراســته. و هــذه الطريقــة للحصــول علــى عيِّنــة مــن 
ــة  ــارات الوراثيَّ ــل اإلختب ــن أج ــي م ــائل األمنيوس الس
ــة  ــن الكميَّ ــل و لك ــن احلم ــة م ــي أي مرحل ــة ف مُمكن
القليلــة مــن الســائل األمنيوســي و اخملاطــر املُمكنــة 
ــة اجلنــن حتــد مــن تطبيقهــا قبــل  علــى حيــاة و صحَّ
اإلســبوع الثانــي عشــر مــن احلمــل و لكــون الطريقــة 
ــدة اســُتخدمت بشــكل أساســي فــي  ُمكلفــة و ُمعقَّ
بعــض احلــاالت العاليــة اخلطــورة و ذلــك عندمــا تكــون 

ــنة. ــن 35 س ــر م األم أكب
- الطريقــة األخــرى الختبــار األجنَّــة هــي أخــذ عيِّنــة 

 Chorionic villus) ــي ــاء الكوريون ــة الغش ــن ُمخاطيَّ م
ــبوع  ــن األس ــا ب ــا م ــن تنفيذه ــي ميك sampling) و الت
ــن  ــر م ــل أي أبك ــن احلم ــر م ــي عش ــى الثان ــن إل الثام
الطريقــة الســابقة. و الكوريــون هــو طبقــة غشــائيَّة 
ــة.  ــاً مــن أنســجة جنينيَّ حُتيــط باجلنــن و تتكــوَّن كلي
ـة الغشــاء  و يتــم أخــذ العيِّنــة النســيجيَّة خملُاطيَـّ
 developing) الناميــة  املشــيمة  مــن  الكوريونــي 
placenta) عبــر جــدار البطــن بإجــراءات مُماثلــة لطريقة 
ــل  ســحب جــزء مــن الســائل األمنيوســي، و لكــن يُفضَّ
اللجــوء ألخذهــا عبــر املهبــل بواســطة ملقــط خــاص 
 flexible) ــة (biopsy forceps)، أو بواســطة قثطــرة مرن
ــا  ــة كم ــوق الصوتيَّ ــواج ف ــاعدة األم catheter) و مبُس

هــو مبــنَّ فــي الشــكل (2).

References:
1- Russell, Peter J (2002), iGenetics (Book), publishing as Benjamin Cummings, 1301  Sansome St., 
San Francisco, CA 94111.
2- F. C. Fraser (1974). Genetic Counseling, Am J Hum Genet 26: 636659-.
3- Rahul K singh; J N Jaiswal; Abhay M Tripathi; Nishita Garg (2014). Genetic counseling:  A 
Review and Update. Indian Journal of contemporary Dentistry 2(2): 46.
4- WWW.Ncbi.nlm.nih.gov,NBK 132139 (also, 115552); Genetic Counseling  Understanding.

العدد العدد 1313العدد العدد 35351313 3636مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصة



الدراسات الصيدالنية

أهمية جذور عشبة الجنسنغ في حماية 
الهرمونات الجنسية األنثوية ومنع حاالت العقم 

 Adriamycin الجنسي التي يتسببها عقار

د. أنس طويلة

مدرس مقرري الخلية والنسج, قسم النسج والتشريح المرضي

استكماالً لسلسلة املقاالت املتتالية التي يتم نشرها في مجلة مرآة جامعة احلواش والتي تدور حول البحث الذي 
مت اجرائه حول التأثيرات السمية التي يبديها عقار Adriamycin على النشاط اجلنسي عند السيدات املتعاجلات 

بالعقار وكيفية الوقاية منها

امللخص
تُعــدُّ املســتحضرات الصيدالنيــة الطبيعيــة حاليــاً مــن املركبــات التــي يعتمــد عليهــا فــي معاجلــة كثيــر مــن 
ــات طبيعيــة ليــس لهــا أعــراض جانبيــة  ــل, وذلــك ملــا متتلكــه مــن مكون األمــراض حتــت ُمســمى الطــب البدي
ــرطانات  ــة للس ــر املعاجل ــة كالعقاقي ــة الكيميائي ــواد الصيدالني ــن امل ــة م ــة الناجت ــراض اجلانبي ــج األع ــل تُعال ب
ــعبية  ــر الش ــر العقاقي ــن أكث ــد م ــي تُع ــنغ، الت ــبة اجلنس ــذور عش ــتحضرات ج ــك املس ــم تل ــن أه ــة؛ م اخملتلف
انتشــاراً واعتمــدت ضمــن قانــون املتممــات الغذائيــة, إذ تُســتخدم فــي معاجلــة حــاالت العقــم املعنّــد ومعاجلــة 
ــة  ــن إمكاني ــة لتب ــذه الدراس ــة ه ــاءت أهمي ــا ج ــن هن ــأس؛ وم ــن الي ــة لس ــة املرافق ــات الهرموني االضطراب
االســتفادة منهــا فــي معاجلــة التأثيــرات الســلبية لعقــار أدرياميســن Adriamycin إذ يعــد مــن أكثــر العقاقيــر 
املضــادة للســرطان اســتخداما فــي معاجلــات ســرطان الثــدي والــذي يأخــذ املرتبــة األولــى مــن بــن األورام األخــرى 
ــة  ــورة خاص ــار بص ــذا العق ــر ه ــدد /11/-، ويؤث ــال األول الع ــي املق ــابقاً ف ــك س ــا ذل ــا ذكرن ــيدات –كم ــد الس عن
علــى  اجلريبــات الناضجــة واألجســام الصفــراء املســؤولة عــن النشــاط الفيزيولوجــي للمبيــض وبالتالــي حــدوث 
اضطرابــات طمثيــة وحــاالت عقــم عنــد النســاء املعاجلــات بهــذا العقــار- كمــا ذكرنــا ســابقاً فــي املقــال الثانــي 
العــدد /12/-؛ وقــد بينــت هــذه الدراســة دور جــذور عشــبة اجلنســنغ فــي احملافظــة علــى مســتويات قريبــة مــن 
املســتويات الطبيعيــة للهرمونــات اجلنســية، علــى الرغــم مــن ســمية هــذا العقــار, وبالتالــي زيــادة أعــداد أطــور 
 Progesterone, Estradiol,) اإلباضــة، ورفــع مســتوى حالــة اخلصوبــة بحــدود 23.5%  وتعويــض النقــص الهرمونــي

ــا اجلريبيــة. F.S.H, LH) الــذي حصــل بســبب التأثيــر الســمي للعقــار علــى اخلاي

Abstract
# Natural pharmacological products are considered, nowadays, to be dependable # in the treatment 
of many diseases, under the name alternative medicine, due to its natural ingredients, which have no 
side-effects; They have the ability to treat the side effects of the chemical pharmacological products, 
instead. One of the most important products is the Extract of the Ginseng plant roots, # one of the most 
popular herbal drugs. It spreads in the East of Asia. In 1990, it was legally approved as a complimentary 
food. Moreover, it is used for treating infertility (atocia) cases and # hormonal disorders, resulting from 
the menopause. Hence, the importance of this study lies in its illustration of this plant’s effectiveness 
in treating the negative side-effects of Adriamycin, # one of the most used anti-cancer drugs. This 
drug affects the mature follicles and the corpus luteum, which have a major effect on the activity 
and the ovarian physiology; leading to menstrual disturbances and infertility in women #. Hence, this 
study shows the importance of the Ginseng roots in maintaining normal levels of ovarian hormones, 
in spite of its toxicity #; consequently, causing the increase in the number of ovulation stages, and the 
approximately 23.5% increase in # fertility level; in addition to the re-compensation of the decreased 
levels of many hormones –  including Progesterone, Estradiol, F.S.H, and LH – due drug’s toxicity for 
follicular cells.
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أوالً ـ املقدمة:
ــنغ Panax schinseng  ؛  ــبة اجلنس ــذور عش ــر ج تعتب
كأحمــاض  الفعالــة  للمركبــات  طبيعيــاً  محزونــاً 
ــى  ــوي عل ــينغ Ginsenoside Triterpene, إذ يحت اجلنس
أكثــر مــن ثاثــن نوعــاً مــن تلــك األحمــاض, وأكثرهــا 
شــيوعاُ Rb1,Rb2,Rc,Rd,Re,Rf,Rg1,Rg3,Rh1, إضافــًة 
إلــى غناهــا مبــواد الســابونن Saponin، إذ يوجــد أكثــر 
مــن 25 نوعــاً منهــا، و باجلليكوســيدات الســتروئيدية؛ 
ــد مت   ــة فق ــات املهم ــك املركب ــن تل ــا م ــراً حملتواه ونظ
 DSHEA ــة ــات الغذائي ــون املتمم ــن قان ــا ضم اعتماده
لتنضــم   ,1990 عــام  فــي  الغذائيــة  املكمــات  أو 
ــتخدم  ــي تس ــات، الت ــادن والبروتين ــات واملع للفيتامين
ــاج  ــا الع ــي يحدثه ــة الت ــار اجلانبي ــن اآلث ــة م للوقاي
فــي  املســتخدمة  الكيميائيــة  أو  احليويــة  باملــواد 
معاجلــة األورام اخلبيثــة, وحتســن حالــة املــرء اجلســدية 

ــية.  واجلنس
ــم  ــة اجلس ــادة حيوي ــاً زي ــذور أيض ــذه اجل ــد ه ــن فوائ م
بعــض  إفــراز  كتنشــيط  فيزيولوجيتــه  وتنشــيط 
ــة ومســاعدة اجلســم فــي مقاومــة  ــات احليوي الهرمون
بعــض الصعوبــات التــي يتعــرض لهــا فــي ســن 
ــن  ــن س ــن بلغ ــاء الذي ــح النس ــك ينص ــأس، لذل الي
ــنغ  ــبة اجلنس ــاول عش ــث) بتن ــاع الطم ــأس (انقط الي
الكــوري بغيــة تعويــض هرمــون اإلســتروجن وتنشــيط 
 gonadotropic activity الهرمونــات املوجهــة للقنــد
اللواتــي  النســاء  عنــد  إفرازهــا  ينخفــض  التــي 
ــى  ــابه عل ــر مش ــه تأثي ــا ل ــأس. كم ــن الي ــن س بلغ
 androgen والبروجســترون  األندروجــن  مســتقبات 
receptor and progesterone receptor التــي تنشــط 
ــى  ــب عل ــي التغل ــهام ف ــم واإلس ــة الرح ــا  بطان خاي
ــاء  ــح النس ــك تنص ــأس, لذل ــن الي ــة لس ــار اجلانبي اآلث
ــاول عشــبة اجلنســنغ  ــأس  تن ــي بلغــن ســن الي اللوات
عوضــاً عــن الهرمونــات التجاريــة البديلــة التــي كانــت 
تعطــى ســابقاً للتخفيــف مــن أعــراض ســن اليــأس، 
ممــا تســببه الهرمونــات التجاريــة مــن زيــادة معــدالت 
ــراض  ــة وأم ــكتة الدماغي ــرطانات والس ــة بالس اإلصاب
واضطــراب  الوريديــة  الدمويــة  واجللطــات  القلــب 
وأورام الكبــد, لــذا توصــي اجلمعيــة الكنديــة ألمــراض 
البديلــة  الهرمونــات  والتوليــد باســتبدال  النســاء 
بالطــب البديــل واســتخدام أعشــاب طبيعيــة ومنهــا 
ــا ذلــك ســابقا فــي مقــال  عشــبة اجلنســنغ    – ذكرن
ــدد  ــي الع ــنغ ف ــبة اجلنس ــأس وعش ــن الي ــراض س أع
ــي  ــا ف ــأ دوره ــبة أيض ــذه العش ــد ه ــن فوائ /10/- ، وم
ــتخدامها  ــن اس ــي ميك ــدة وبالتال ــا املول ــد اخلاي جتدي

ــم. ــي والعق ــز اجلنس ــاج للعج كع
علــى النقيــض مــن ذلــك تبــدي العاجــات الكيميائيــة 
ــار  ــرطانية (عق ــة األورام الس ــي ُمعاجل ــتخدمة ف املس
ــة Cytotoxic, ليــس فقــط  Adriamycin) ســمية خلوي
ــجة  ــي األنس ــاً ف ــل أيض ــة ب ــجة الورمي ــى األنس عل
الطبيعيــة وخاصــة التــي تتميــز بســرعة انقســاماتها 
ــى  ــودي إل ــد ت ــا ق ــض إذ أنه ــى واملباي ــة كاخلص اخللوي
ــب  ــكل وتركي ــي ش ــدل ف ــجة وتب ــذه األنس ــر ه تدمي
وخاصــة  وظائفهــا,  تثبيــط  أو  اجلنســية  اخلايــا 
الهرمونيــة ممــا ينعكــس ســلباً الــدورة الطمثيــة عنــد 
ــة  ــتي (Taweelh) امليداني ــت دراس ــد أوضح ــى. وق األنث
ــدوث  ــام 2010 ح ــار ع ــس العق ــى نف ــة عل والهرموني
ــدء  ــد الب ــدل %92.5 عن ــث ومبع ــت للطم ــاع مؤق انقط
ــم  ــار Adriamycin ، ث ــة بعق ــة الكيميائي ــي املعاجل ف
ــاء  ــي أثن ــة ف ــدورة الطمثي ــي ال ــات ف ــدوث اضطراب ح
فتــرة املعاجلــة عنــد أغلبيــة النســاء املتعاطيــات 
 .86.41% نســبتهنِّ  جتــاوزت  حيــث  العقــار،  لهــذا 
ــي  ــر ف ــن تأخ ــن م ــن عان ــي منه ــة العظم واألغلبي
الــدورة الطمثيــة فــي فتــرة العــاج وبلغــت نســبتهن 
ــر مــن %23.08 منهــن مــن  ــت أكث %55.13 , بينمــا عان
خلــل فــي موعــد الــدورة الطمثيــة, ودخــول بعضهــن 
%15.38 فــي مرحلــة العقــم (ســن اليــأس فــي مرحلــة 
ــل  ــول احلم ــدم حص ــبة ع ــاع نس ــى ارتف ــر)، وحت املبك
عنــد النســاء املتزوجــات ( %91 ) والاتــي يخضعــن 
للمعاجلــة بالعقــار ، إضافــة إلــى حصــول بعــض حاالت 
اإلجهــاض العفــوي عنــد النســاء احلوامــل. كمــا يلعــب 
عقــار Adriamycin دوراً كبيــراً فــي حــدوث طفــرات 
ــة  ــض وخاص ــيجية للمبي ــة النس ــي البني ــدالت ف وتب
علــى مســتوى اجلريبــات املبيضيــة واألجســام الصفــراء 
ــي  ــج Necrosis ف ــوُّت املبرم ــل والتم ــال التحل ــن خ م
ــدوث  ــي ح ــة، وبالتال ــا البيضي ــة, واخلاي ــا اجلريبي اخلاي
ــات  ــن الهرمون ــيق ب ــم والتنس ــذا التناغ ــي ه ــل ف خل
 Estrogens &) املبيضيــة  كالهرمونــات  اجلنســية  
Progesterone) وهرمونــات الفــص األمامــي للغــدة 
الوطــاء  (FSH& LH), وكذلــك هرمونــات  النخاميــة 
 Feed-backــة الراجعــة ــات التغذي (Gn-RH), وفقــاً آللي
mechanism  Progesterone والتــي تُســهم معــاً فــي 
حــدوث اإلباضــة وحــاالت احلمــل والتحكــم فــي تنظيم 

ــة. ــدورة الطمثي ال
ثانياً ـ هدف البحث :

عشــبة  جــذور  دور  حتديــد  إلــى  الدراســة  تهــدف 
ــية  ــات اجلنس ــات الهرمون ــي درء اضطراب ــنغ ف اجلنس
ــول  ــع الوص (Progesterone, Estradiol, F.S.H, LH) ومن

ــر-  ــأس املبك ــن الي ــي –س ــم اجلنس ــاالت العق ــى ح إل
النســاء  عنــد   Adriamycin عقــار  تســببها  التــي 

ــار. ــذا العق ــات به املتعاجل
ثالثاً. النتائج واملناقشة:

-1  اجملموعــة املعاجلــة بعقــار Adriamycin دون 
 :(A) وقائيــة  جرعــة 

ــى  ــت عل ــي أجري ــة الت ــل الهرموني ــال التحالي ــن خ م
اجملموعــة الرئيســية احملقونــة بالعقــار دون جرعــة 
وقائيــة (A), و مقارنتهــا مــع اجملموعــة الشــاهدة جــدول 
رقــم   (2)، ومــع اجملــال املعيــاري لــكل طــور مــن أطــوار 
 F.S.H & LH) املبيــض  ولــكٍل مــن الهرمونــات اجلنســية
ــك  ــم (1) وذل ــدول رق Estradiol & Progesterone &)  ج
بغيــة حتديــد أطــوار املبيــض بشــكل دقيــق؛ مت ماحظة 
وجــود حــاالت اضطرابــات هرمونيــة, أدت بعضهــا إلــى 
ســن اليــأس املبكر(العقــم اجلنســي) بنســبة وصلــت 
(2 / 5), وذلــك بعــد ثاثــة أيــام مــن تعاطــي العقــار أي 
فــي الزمــن األول (A-I) ؛ وتــزداد هــذه النســبة لتصــل (4 
/ 5) بعــد خمســة أيــام أي فــي الزمــن الثانــي (A-II)؛ ثــم 
تتراجــع هــذه النســبة لتصــل إلــى معــدل (2 / 5) بعــد 
عشــرة أيــام مــن تعاطــي العقــار أي فــي الزمــن الثالــث 
(A-III), ومعــدل 1) / 5) بعــد مــرور خمســة عشــر يومــاً 
ــك  ــع (A-IV) وذل ــن الراب ــار أي الزم ــي العق ــن تعاط م
ــار (أي أن  ــن العق ــي م ــكل جزئ ــص بش ــبب التخل بس
تأثيــره املطفــر مــازال مســتمراً) عــن طريــق اســتقابه 
ــج  ــه نتائ ــراز؛ و هــذا مــا أكدت وطرحــه فــي البــول والب
الدراســة مــن خلــو جميــع أفــراد هــذه اجملموعــة مــن 
ــور  ــدا ظه ــة ماع ــور اللوتئيني ــة أو الط ــوار اإلباض أط
A-) ــع ــة واحــدة لطــور ليتوئينــي فــي الزمــن الراب حال

ــوار  ــة (أط ــوار بدائي ــي أط ــوار فه ــي األط ــا باق IV). أم
جريبيــة)؛ علمــاً أن ســبب هــذه االضطــراب الهرمونيــة 
اجلنســية هــو اخللــل فــي البنيــة النســيجية للمبيــض 
ــى  ــه فــي دراســة العقــار عل وهــذا مــا مت التوصــل إلي
املســتوى النســيجي فــي مقالــة ســابقة نشــرت عــام 

..2010
ــابقة  ــتنا الس ــج دراس ــع نتائ ــج م ــذه النتائ ــق ه وتتف
النســاء  مــن  مجموعــة  علــى  أجريناهــا  التــي 
ــود  ــظ وج ــث لوح ــار Adriamycin ، حي ــات بعق املتعاجل
ــي  ــة تعاط ــي بداي ــت ف ــث مؤق ــاع طم ــاالت انقط ح
ــة  ــات طمثي ــاه اضطراب ــم ت ــبة %92.5, ث ــار بنس العق
فــي أثنــاء فتــرة العــاج وصلــت إلــى %86.41, و 15.38% 
ــات  ــة  اضطراب ــر, نتيج ــأس مبك ــن ي ــى س ــن إل وصل

.(F.S.H & LH & Estradiol)   الهرمونــات اجلنســية
كمــا تتشــابه مــع دراســات عديــدة أجريــت علــى 

مســتوى الهرمونــات األنثويــة بعقاقيــر مختلفــة, 
التــي  وزمائــه   Samaan الباحــث  دراســة  منهــا: 
الهرمونــات  مســتويات  فــي  اضطرابــات  أوضحــت 
عنــد نســاء خضعــن للعــاج الكيميائــي املكــون 
 5-fluorouracil, شــملت  عقاقيــر  مجموعــة  مــن 
Doxorubicin Cyclophpsphamide, و BCG؛ ومــع نتائــج

ــدورة  ــي ال ــراب ف ــود اضط ــه بوج Shamberger  وزمائ
الشــهرية وانقطــاع الطمــث املؤقــت عنــد نســاء 
 Doxorubicin ــي شــمل عقــار خضعــن لعــاج كيميائ
  Cyclophosphamide والسيكلوفوســفاميد 

 .   Methotrexateوامليثوتركســات
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جدول رقم (2) يوضح نتائج التحاليل الهرمونات اجلنسية للمجموعة املتعاجلة جدول رقم (1) يوضح النسب املعيارية للهرمونات اجلنسية لكل طور من األطوار
بالعقار دون جرعة وقائية – عشبة اجلنسنغ -
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ــذور  ــة بج ــة اجملرع ــة الثاني -2  اجملموع
الوقائيــة  كاجلرعــة  اجلنســنغ  عشــبة 
:(Adriamycin (G+A بعقــار  واملتعاجلــة 

مــن خــال دراســة التحاليــل الهرمونيــة للمجموعــة 
200mg/kg/) الوقائيــة  باجلرعــة  جتريعهــا  مت  التــي 

ــم (4),  ــدول رق ــار (G+A) ج ــا العق ــل تعاطيه day ) قب
دون  بالعقــار  املتعاجلــة  ومقارنتهــا مــع مجموعــة 
جرعــة وقائيــة (A) جــدول رقــم (2), و مــع األخــذ بعــن 
ــكل  ــاري ل ــال املعي ــاهدة واجمل ــة الش ــار اجملموع االعتب
طــور مــن أطــوار املبيــض  ولــكٍل مــن الهرمونــات 
  (F.S.H & LH & Estradiol & Progesterone) اجلنســية
ــدول  ــق ج ــكل دقي ــض بش ــوار املبي ــد أط ــة حتدي بغي
ــراب  ــاالت اضط ــد أي ح ــه ال يوج ــظ أن ــم (1) ؛ لوح رق
ــي  ــي يوح ــاط هرمون ــود نش ــل وج ــات, ب ــي الهرمون ف
بوجــود أطــوار اإلباضــة مبعــدل ( 2 / 5) بعــد مــرور ثــاث 
 ,(G+A-I) أيــام علــى تعاطــي العقــار أي فــي الزمــن األول
ومبعــدل ( 2 / 5)  بعــد مــرور خمســة أيــام علــى تعاطــي 
العقــار أي فــي الزمــن الثالــث (G+A-III), وتــزداد مبعــدل 
(2 / 3) بعــد مــرور عشــرة أيــام علــى تعاطــي العقــار أي 
فــي الزمــن الرابــع (G-A-IV) علمــاً أن هنــاك تقاربــاً فــي 
 (A) ــيتن ــن الرئيس ــن اجملموعت ــيجي ب ــرب النس التخ
ــتوى  ــى املس ــة عل ــه الدراس ــا توضح ــذا م و (G-A), وه

ــك.  ــال بذل ــر مق ــم نش ــوف يت ــي س ــيجي والت النس
ميكــن تفســير ذلــك مــن خــال مقــدرة اجلنســنع مبــا 
فيهــا مــن عناصــر فعالــة علــى حتفيــز اصطنــاع هــذه 
ــه  ــذي أحدث ــيجي ال ــرب النس ــم التخ ــات رغ الهرمون
عقــار Adriamycin فــي بنيــة اجلريبــات املنتجــة لهــذه 
ــات, إذ أن عشــبة جــذور اجلنســنغ حتتــوي فــي  الهرمون
تركيبهــا علــى saponine & glycosides والــذي  يلعــب 
ــز  ــى حتفي ــى OH-17  (عل ــن  OH-3إل ــد (م ــذا املعق ه
ــؤدي  ــا يُ ــد GnRH, مم ــات املطلقــة ملوجهــة للقن هرمون
ــق حتريــض  ــادي طري ــر اعتي ــكل غي ــز بش ــى حتفي إل
الفــص األمامــي للغــدة النخاميــةcorticotropin  والتي 
ــون  ــات F.S.H  والهرم ــاث للجريب ــون احل ــج الهرم تنت
الليتوئينــي أو مــا يســمى هرمــون اإلباضــة L.H والــذي 
بــدوره يرتبــط باملســتقبات الفراغيــة  االســتروجينية 
بيتــا فــي الغشــاء الباســمي فــي اخلايــا اجلريبيــة, ممــا 
ــي  ــن هرمون ــرة بتكوي ــة اآلم ــز املورث ــى حتفي ــث عل يح
االســتروجن ومنهــا االســتراديول فــي اخلايــا اجلريبيــة 
بشــكل غيــر اعتيــادي؛ وممــا يــدل علــى ذلــك أنــه وعنــد 
ــاوزت 20  ــدة جت ــنغ ومل ــبة اجلنس ــرع عش ــتمرار جت اس
 ,F.S.H& LH ــي يومــاً ناحــظ فــرط نشــاط فــي هرمون
ــور  ــي الط ــى ف ــد األعل ــاوزت احل ــا جت ــد أن قيمته إذ جن

ــابقاً أن  ــره س ــا مت تفس ــد م ــذا يؤك ــه, وه ــي متثل الت
اجلنســنغ قــام بتحفيــز موجهــات القنــد بشــكل 
ــات  ــن الهرمون ــيق ب ــل التنس ــم خل ــادي رغ ــر اعتي غي
املبيضيــة وهرمونــات الغــدة النخاميــة نتيجــة التأثيــر 
ــه العقــار فــي التراكيــب املنتجــة  املطفــر الــذي أحدث
للهرمونــات املبيضيــة, وهــذا التحفيــز غيــر االعتيــادي 
قــام بتعويــض نقــص هــذه الهرمونــات ممــا قــد يوحــي 
ــم  ــى الرغ ــي عل ــه الطبيع ــي وضع ــض ف ــا أن املبي لن
ــات ناضجــة باألصــل وهــذا مــا  مــن عــدم وجــود جريب
ــى  ــار عل ــر العق ــيجية بتأث ــة النس ــه الدراس وضحت
ــة  ــص الناضج ــى األخ ــة وعل ــات املبيضي ــة اجلريب بني

ــراء. ــام الصف ــا واألجس منه
كمــا وميكــن للجنســنغ مــن خــال وجــود بعــض 
باملســتقبات  يرتبــط  أن   (Rb1) اجلنســنغ  أحمــاض 
الفراغيــة االســتروجينية بيتــا فــي الغشــاء الباســمي 
ــي  ــون احلقيق ــن الهرم ــدالً م ــة ب ــا اجلريبي ــي اخلاي ف
ــون  ــة بالهرم ــة اخملتص ــيط املورث ــى تنش ــعى إل فيس
ــون  ــات هرم ــن جزيئ ــم تكوي ــن ث ــكلة mRNA وم مش
هرمــون  تنشــيط  إلــى  باإلضافــة  االســتروجن 
ــنغ  ــبة اجلنس ــك أن عش ــن ذل ــاً ع ــترون. فض البروجس
ــيدات  ــد ginsenosides اجلنسينوس ــى معق ــوي عل حتت
والــذي يتشــابه مــع بنيــة معقــد هرمــون لإلســتروجن 
(واالســتريول   Oestrogens اخملتلفــة  بنظائــره 

.(steroidal االســتراديول 
ــت (2001)  ــة أجري ــاك دراس ــر أن هن ــر بالذك ــن اجلدي م
مت  ســيدة  علــى  املركــزي  لنــدن  مستشــفى  فــي 
اســتئصال رحمهــا ovarictomy وبتــر فــوق الغمــد 
ــه حــول  ــا ل الرحمــي supravaginal تدعــم مــا توصلن
عــودة تركيــز هرمــون Oestrogenic  لوضعــه الطبيعــي 

ــنغ. ــبة اجلنس ــا عش ــد أن مت جتريعه بع

جدول رقم (4) يوضح نتائج التحاليل الهرمونات اجلنسية للمجموعة اجملرعة 
بعشبة اجلنسنغ واملعاجلة بالعقار

(يُشير السهم   إلى ارتفاع الهرمون عن املعدل الطبيعي في الطور الذي مُيثله)

العدد العدد 1313العدد العدد 43431313 4444مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصة



رابعاً. االستنتاجات:
- علــى الرغــم مــن التأثيــر اإليجابــي لعقــار Adriamycin علــى اخلايــا املتســرطنة, إال أن تأثيراتــه اجلانبيــة علــى 
اخلايــا الســليمة وخاصــة التكاثريــة كاخلايــا البيضيــة واجلريبيــة ذات أهميــة كبيــرة, يجــب أخذهــا بعــن االعتبار 
قبــل البــدء بالتــداوي, ومــن هــذه األعــراض اضطرابــات طمثيــة ناجتــة عــن خلــل فــي الهرمونــات اجلنســية, إضافــًة 

إلــى انخفــاض معــدل اخلصوبــة بســبب الوصــول إلــى ســن اليــأس املبكــر.
ــا  ــار, إال أنه ــي العق ــن تعاط ــام م ــة أي ــد ثاث ــي أي بع ــن الثان ــي الزم ــة ف ــات الهرموني ــة االضطراب ــون قم -  تك
تتراجــع بعــد عشــرة أيــام مــن تعاطيــه ولكــن دون أن تصــل إلــى املعــدل الطبيعــي الــذي تظهــر بــه طــور اإلباضــة 

نظــراً الســتمرار التأثيــر الســلبي للعقــار.
ــال  ــن خ ــار م ــا العق ــي يُحدثه ــة الت ــات الهرموني ــة االضطراب ــي معاجل ــنغ ف ــذور اجلنس ــبة ج ــت عش - جنع
ــادي  ــر اعتي ــيط غي ــي تنش ــض وبالتال ــات املبي ــاه هرمون ــة اجت ــدة النخامي ــات الغ ــي لهرمون ــر طبيع ــز غي حتفي
للخايــا اجلريبيــة, ثانيــاً تُبــدي بعــض معقــدات عشــبة اجلنســنغ (Rb1) محاكــة للهرمونــات اجلنســية فتحــرض 
املســتقبات الفراغيــة فــي اخلايــا اجلريبيــة بــدالً مــن الهرمونــات احلقيقيــة, ثالثــا بعــض بنيــة معقدات العشــبة 

ــة. ــات املبيض ــة الهرمون ــي بني ــابة ف ginsenosides تتش
خامساً. التوصيات:

 ميكــن تنــاول عشــبة اجلنســنغ قبــل املعاجلــة بعقــار Adriamycin بتركيــز(200mg/kg/day)  ومبــدة ال تتجــاوز 20 
يومــاً لتعويــض نقــص هرمونــات املبيــض ( هرمــون اإلســتراديول , وهرمــون البروجســترون)، وذلــك للحمايــة مــن 
االضطرابــات الهرمونيــة و الطمثيــة والتخلــص مــن التأثيــرات اجلانبيــة واالنزعاجــات الطمثيــة والتناســلية التــي 

قــد تصــل إلــى ســن اليــأس املبكــر وانخفــاض معــدل اخلصوبــة لــدى الســيدات املتعاجلــات بهــذا العقــار.
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دور وجبة االفطار الصباحية  بتحسين الصحة العقلية و 
التعلم و  االنجاز الدراسي  عند الطالب

 The role of breakfast in mental  health and academic
students performance

د. راتب شحود

عضو هيئة تدريسية بكلية الصيدلة – جامعة الحواش الخاصة

ABSTRACT:  
Breakfast is one of the three essential meals 
consumed # a day. The nutrition provided by # 
breakfast is considered as a building block for the 
maintenance of the body’s functional activity, and 
henceforth, it is linked to the quality of life of an 
individual. 
The nutrients in the breakfast are sources of energy 
supply. They maintain alertness, concentration and 
cognition. Among the students, the regular intake 

of breakfast is associated with increased level of 
subject comprehension, regular attendance and 
increase in the ability to solve complicated tasks. 
Breakfast skipping, on the other hand, is associated 
with lack of energy, disturbances in cognitive 
functions, mood changes, problems to retain 
memory and low academic scores. With higher 
level # education, workload rises and the demand 
of nutrition increases. The college and university 
level students are required to commit to a healthy 
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diet plan, and should start their day with healthy breakfast. There is a clear relationship between breakfast 
intake and educational performance of the individuals. Those who are habitual breakfast consumers have 
better academic achievement as compared to those who skip breakfast.

ــف  ــة معقــدة ومهمــة  وهــو بالتعري إن التعلــم عملي
اكتســاب معــارف ومهــارات جديــدة مبرحلــة الطفولــة 
و  واملعرفــة  الســلوكيات   و  اللغــة  مثــل  املبكــرة 
بأنــه  يوصــف  اإلدراك   أن  االخــرى, كمــا  الوظائــف 
القــدرات  مــن  ومتعــددة  أيضــا   عمليــة معقــدة 
العقليــة  تتضمــن الذاكــرة و التفكيــر و االنتبــاه 
و التناســق احلركــي . فالتعلــم هــو سلســلة مــن 
تــؤدي  للمعلومــات   التخزيــن  و  املعاجلــة  انظمــة 
بالنهايــة للمعرفــة   وان اهــم مــا يحتاجــه الشــخص 
و الطفــل علــى وجــه اخلصــوص هــو الطاقــة الازمــة  
للدمــاغ ليعمــل بشــكل صحيــح مــع غيــاب العوامــل 
ــاق  اذ  ــوع و االره ــة كاجل ــة التعليمي ــة للعملي املثبط
ــف  ــاه وتضع ــل االنتب ــا قلي ــخص خاله ــون الش يك
ــي   ــم االكادمي ــج التعلي ــر نتائ ــد تاث ــن املؤك ــه وم ذاكرت
وخاصــة مهــارات الرياضيــات و اللغــة بالــوارد الغذائــي 
ونوعيتــه  . وان اكثــر فتــرة يحتــاج فيهــا اجلســم 
ــوم دام  ــد ن ــاح بع ــرة الصب ــي قت ــام ه ــري للطع البش

ــدة . ــاعات عدي س

دور وجبة االفطار :
تشــير االبحــاث ان مــا نأكلــه فــي الصبــاح يؤثــر 
بشــكل كبيــر فــي صحتنــا العقليــة  و بالتالــي 
تعتبــر وجبــة االفطــار مهمــة جــدا  لــكل االشــخاص 
ــاص  ــكل خ ــات  وبش ــدارس و اجلامع ــاب امل ــة ط خاص
طــاب املــدارس االبتدائيــة  الذيــن تســتهلك ادمغتهــم  
نصــف طاقــة البــدن , وإن أي نقــص فــي الــوارد التغذوي 
يجعــل اجلســم يســلك ســبا اخــرى للحصــول عليهــا 
ــة  ــة اضافي ــدن طاق ــف الب ــا يكل ــذا م ــازن  وه ــن اخمل م
ــا  ــف انه ــا توص ــل م ــدة اق ــات عدي ــتخدام هرمون واس

هرمونــات شــدة  تضعــف البــدن  وتقلــل قــدرة الطالب 
ــوي . ــكل س ــرف بش ــم  والتص ــى التعل عل

إن الغــذاء الــذي نتاولــه يؤثــر بشــكل كبيــر فــي 
النواقــل العصبيــة  , وكلمــا كان االفطــار مبوعــده 
بوظائفــه بشــكل  الدمــاغ  قــام  ومتوازنــا  كلمــا 
افضــل  , لذلــك يجــب أن حتتــوي وجبــة االفطــار علــى 
ــران   ــن يعتب ــان  اللذي ــن و التريبتوف ــة مــن التيروزي كمي
اهــم احلمــوض االمينيــة  تاثيــرا فــي الدمــاغ  كمــا ان 
ــات يســاعد احلمــوض  ــدرات  و البروتين ــاول الكربوهي تن
ــة  بالوصــول للدمــاغ ويحســن عمــل النواقــل  االميني

ــة . العصبي
يرتبــط تنــاول وجبــة افطــار صحيــة بتحســن التركيــز 
ودرجــات اختبــارات اعلــى بالنســبة المتحانــات اجريــت 
االبتدائيــة   املرحلــة  علــى طــاب  بشــكل مقــارن 
وكذلــك تــزداد فرصــة الشــخص باحلصــول علــى 
ــادن   ــات و املع ــاول الفيتامين ــزداد تن ــي  وي ــم مثال جس

ــاً . ــاً صحي ــلوكاً غذائي ــم س ــلك اجلس ويس
مكونات وجبة االفطار املثالية :

اي  الطاقــة   مصــادر  جميــع  حتتــوي  أن  يجــب 
ــات  و الدســم التــي  توقــف  الكربوهيــدرات و البروتين
اجلــوع لســاعات طويلــة  باالضافــة الــى الفيتامينــات 
و االمــاح املعدنيــة  التــي توجــد بشــكل رئيســي فــي 
اخلضــار و الفاكهــة  , كمــا يجــب االبتعــاد عــن احللــوى 
ــات  و  ــوم و النكه ــى الطع ــا عل ــة  الحتوائه املصنع
املــواد احلافظــة  التــي تــؤذي بصحــة االطفــال  و 
الشــباب  و ان تكــون الكربوهيــدرات معقــدة  بطيئــة 

االحتــراق مثــل احلبــوب الكاملــة – الشــوفان  و اخلضــار .
مثال ملكونات  وجبة افطار جيدة :

باحلــوض  لغنــاه   : ومشــتقاته   احلليــب   1-
ــيط  ــاء وتنش ــروي لبن ــتيرول الض ــمة و الكوليس الدس
ــن اطفــال  ــة ب ــة  ففــي دراســة مقارن ــا العصبي اخلاي
تناولــوا احلليــب واطفــال تناولــوا العصائــر احملــاة  
كانــت نتائــج اختبــار الرياضيــات اعلــى لــدى مجموعــة 

تنــاول احلليــب .
ــؤولة  ــم املس ــى الدس ــوي عل ــض : يح البي  2-
عــن النمــو الذهنــي  و املهــارات احلركيــة  كمــا أن 
ــي  ــن  الت ــادة الكول ــى م ــوي عل ــض يح ــار البي صف
تعتبــر طليعــة االســتيل كولــن  ودوره بتحســن 
الذاكــرة  و التعلــم اللفظــي مؤكــد   ويحــوي البيــض 
ــى حمــض الفوليــك  املســرع ملعاجلــة املعلومــات (  عل

الذاكــرة )
ــر  ــار يؤخ ــع لافط ــار رائ ــتق : خي ــدة الفس زب  3-
ــن و  ــد للبروت ــدر جي ــة  ومص ــاعات طويل ــوع لس اجل

ل  و ليســتير لكو ا
الفواكــه : تعتبــر مصــدرا للفيتامــن c وهــو   4-

املهــم العصبــي  الناقــل  لتصنيــع  ضــروري 
 نور ادرينالن ومثالها البرتقال 

العقليــة   القــدرات  يحســن   : الشــوفان   5-
القريبــة  الذاكــرة  وخاصــة 

ــن  ــي تام ــد ف ــاكل: تفي ــزة ل ــوب اجلاه احلب  6-
الغذائيــة املتطلبــات  مــن  احلاجــة 

ــا  ــي اخلاي ــرة  ويحم ــز الذاك ــل : يحف العس  7-
احلــرة  اجلــذور  مــن  الدماغيــة  

ــوض  ــان احلم ــوز حتوي ــوز و اجل ــرات : الل املكس  8-
الدســمة االساســية  و اكســيد النتيــرت املوســع 
ــوي  ــا حت ــا انه ــاغ  كم ــة الدم ــد لصح ــي املفي الوعائ
العصبيــة  الســياالت  لنقــل  احملســن  الليســيتن 
الشــوكوال الداكنــة : حتســن ضــخ الدوبامــن   9-

لكــن ينصــح بتنــاول كميــات قليلــة منهــا 
الزعتــر : يحــوي علــى املغنيزيــوم  و الفيتامــن   10-
ك و الكالســيوم و االليــاف  وكميــات قليــة مــن احلديــد  

ــة  ــدة املهم ــادات االكس ــن مض ــر م ــن يعتب لك
مييــل الطــاب الذيــن يتناولــون وجبــة افطــار متوازنــة 
تشــتتا   اقــل  ويكونــون  افضــل  بشــكل  للتركيــز 
ــر  ويحتفظــون  ويفهمــون مــا يدرســون بســهولة اكث
باملعلومــات بشــكل افضــل  و كمــا ان وجبــة االفطــار 
ــل  ــول و الكس ــر دارة اخلم ــوع وتكس ــن اجل ــف م تخف
ــاء  ــركات االمع ــم ح ــى تنظي ــاعد عل ــي وتس الصباح

ــاك  . ــع االمس ــا  ومن وحتفيزه

ــي  ــاب ف ــج الط ــن نتائ ــت حتس ــدة اثبت ــات عدي دراس
ــاول  ــد تن ــي او بع ــار منزل ــد افط ــواء بع ــارات س االختب

ــار .  ــن االختب ــاعة م ــف س ــل نص ــب قب ــار مراق افط
االطفــال الذيــن ال يتناولــون االفطــار عرضــة لاكتئــاب 
ــص  ــة نق ــة مبتازم ــتعدادا لاصاب ــر اس ــق  واكث و القل
االنتبــاه وفــرط النشــاط  وبالتالــي التاكيــد علــى 
تنــاول وجبــة االفطــار الصباحيــة  احملتويــة كامــل 
التنــوع املشــارله هــو وســيلة مهمــة حلمايــة الدمــاغ 

ــم ــارات التعل ــن مه ــرة  وحتس ــيط الذاك وتنش
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جراثيم الُعطيفات
Campylobacter

د. نغم شاهين

ماجستير بالعلوم الصيدالنية اختصاص أحياء دقيقة، دمويات 
ومناعيات

- ملخص:
تعتبــر اجلراثيــم التابعــة جلنــس الُعطيفــات واحــدة من 
ــان،  ــراض لإلنس ــدة أم ــبب ع ــي تس ــم الت ــم اجلراثي أه
ــمى داء  ــذي يس ــي ال ــاء اجلرثوم ــاب األمع ــا الته أهمه
أعراضــه  وتتجلــى   Campylobacteriosis العطائــف 
بإســهال مائــي يتحــول إلســهال مدمــى، ويترافــق 
مــع حمــى وألــم بطنــي، كمــا قــد يترافــق مــع غثيــان 
وإقيــاء فــي معظــم احلــاالت، غالبــاً مــا تســتمر أعــراض 
هــذا املــرض مــن خمســة لعشــرة أيــام، وفــي معظــم 
ــوائل  ــوارد والس ــض الش ــاء بتعوي ــم االكتف ــاالت يت احل
كعــاج لــه، إال بحــاالت اســتمراره لفتــرة طويلــة 
ــدى األطفــال، أو فــي  قــد تهــدد بالتجفــاف وخاصــة ل

ــة.  ــي املناع ــى مضعف ــدى املرض ــل أو ل ــاالت احلم ح
جلراثيــم  يكــون  قــد  أمــراض  عــدة  يوجــد  كمــا 
الُعطيفــات يــد بحدوثهــا كأثــر متأخــر لإلصابــة بهــا، 
ومنهــا متازمــة غيــان باريــه املناعيــة، متازمــة ميللــر 
– فيشــر، التهــاب املفاصــل االرتكاســي، ومتازمــة 

ــا .....  ــة وغيره ــاء الهيوج األمع
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Abstract:
Campylobacter spp bacteria is consider to be 
one of the most important bacteria-caused 
diseases affecting humans, of which the most 
important disease is bacterial enteritis, called 
Campylobacteriosis. Its clinical symptoms include 
watery diarrhea that becomes bloody diarrhea, 
accompanied with fever and abdominal pain. 
It also comes with nausea and vomiting in most 

cases. Furthermore, it last from 5 to 10 days; and 
in the most cases. Giving liquids and electrolytes 
is enough for treatment, unless the symptoms last 
for a long period that may cause dehydration; 
especially among children, # pregnant women, or 
immunocompromised patients. 

There are a lot of diseases that may be caused by 
Campylobacter, as a late effect, such as Guillain – 

:Campylobacter حملة تاريخية عن -
اكُتشــفت ألول مــرة مــن قبــل العالــم ثيودور ايشــيرش 
ــة  ــاء الغليظ ــة األمع ــي مخاطي ــك ف ــام 1886م، وذل ع
ــا  ــث وصفه ــا، حي ــة به ــبب اإلصاب ــي بس ــل توف لطف
ــك  ــرام، لذل ــالبة غ ــة، س ــة نحيل ــا ضم ــم بأنه العال
ــميت  ــات   Vibroوس ــس الضم ــت جن ــا حت مت تصنيفه

Cholera infantum   ــة ــرا الطفلي ــا بالكولي وقته
فــي عــام 1931 م وُِصفــت الضمــة الصائميــة  ) حاليــاً 
العطيفــة الصائميــة) ألول مــرة، حيــث عزلهــا العاملــان   
Little & Jones مــن الصائــم لــدى عجــول مصابــة 
بالتهــاب األمعــاء، تبــع ذلــك عــزل الضمــة القولونيــة 
ــة) مــن األمعــاء الغليظــة  ــاً العطيفــة القولوني (حالي
ــم  Doyle وذلــك فــي  ــر مــن قبــل العال لبعــض اخلنازي

ــام  1944م. الع
ــم  ــذه اجلراثي ــزل له ــة ع ــجل حال ــم تس ــك ل ــم ذل رغ
لــدى البشــر املصابــن بالتهــاب األمعــاء حتــى العــام 

.1946
 King بعدهــا بحوالــي عشــر ســنوات حققــت العاملــة
تطــوراً علميــاً مهمــاً، حيــث متكنــت مــن زراعــة أنــواع 
مختلفــة مــن جراثيــم العطيفــات ضمــن شــروط دقية 
ــذه  ــاط ه ــظ ارتب ــن الح ــت أول م ــا كان ــواء، كم اله

ــن.  ــور والدواج ــم بالطي اجلراثي
ــة  ــس العطيف ــاء جن ــورات مت إنش ــذه التط ــة له نتيج
ــن  ــتقة م ــميت Campylobacter مش ــام 1963 وس ع

ــوي.  ــة kampylos أي ملت ــة اليوناني الكلم
 Campylobacter خصائــص جنــس العطيفــة -

 :.spp
ــس  ــذا اجلن ــة له ــات التابع ــّد العضي ــاً تع مورفولوجي
عصيــات ســالبة غــرام، نحيلــة، غيــر متبوغــة، منحنية 
ــذ  ــورس أو تأخ ــاح الن ــة أو جن ــبه الضم ــكل، تش الش
ــي  ــوط قطب ــطة س ــة بواس ــرف S ، متحرك ــكل ح ش
ــن أو  ــدى النهايت ــى إح ــد عل ــد، يوج ــر مغم ــد غي وحي

ــا.  كليهم

مبعظمهــا  العضيــات  هــذه  تعتبــر  بيوكيميائيــاً 
ــدرات،  ــرة للكربوهي ــر مخم ــيداز، غي ــة األوكس إيجابي
ــز  ــت كمــا تتمي ــرات لنتري ــاز، ترجــع النت ســالبة اليوري
األنــواع التــي تصيــب اإلنســان بأنهــا ســالبة األنــدول. 
بالنســبة لشــروط النمــو فــإن هــذه اجلراثيــم تعتبر من 
 microaerophilic اجلراثيــم صعبــة النمــو، دقيــة الهــواء
حيــث يتطلــب منوهــا تركيــزا مــن األوكســجن يتــراوح 

بــن 3-5 % وتركيــزا مــن CO2   يتــراوح بــن 15-3 % .
ــم  ــذه اجلراثي ــو ه ــبة لنم ــرارة املناس ــة احل ــراوح درج تت
وذلــك  مئويــة  درجــة   42-30 بــن  عــام  بشــكل 
ــة  ــة الصائمي ــل العطيف ــاً تفض ــوع، فمث ــب الن حس
والقولونيــة احلــرارة 42 مئويــة، بينمــا تفضــل اجلنينيــة 

ــة.  ــرارة 25 مئوي ح
ــة  ــات األليف ــر احليوان ــدوى، تعتب ــادر الع ــبة ملص بالنس
ــدوى،  ــادر الع ــم مص ــن أه ــة الدواج ــي وخاص كاملواش
ــي  ــاكن طبيع ــة كس ــد العطيف ــن أن توج ــث ميك حي
ــرض،  ــا بامل ــا دون أن تصيبه ــي لديه ــبيل الهضم للس
ــة  ــات املصاب ــات احليوان ــوث بفض ــاء املل ــد امل ــا يع كم

ــدوى.  ــاً للع ــدراً مهم مص
البــرازي الســبيل األكثــر  يعــد الســبيل الفمــوي 
أهميــة النتقــال اإلصابــة لإلنســان، حيــث تنتقــل إليــه 
ــة أو  ــات املصاب ــع احليوان ــر م ــكاك املباش ــر االحت عب
مــع مخلفاتهــا، أو عبــر تنــاول الطعــام املشــتق منهــا 
ــة  ــر املعاجل ــة وغي ــن املصاب ــوم الدواج ــب أو حل كاحللي

ــا.  ــل تناوله ــكل كاف قب بش
لإلصابــة  املرضيــة  التظاهــرات   -

 : ت لعطيفــا با
الشكل الهضمي (داء العطائف): 

ــف  ــاء بالعطائ ــاب األمع ــد الته ــابقاً يع ــر س ــا ذك كم
ــك  ــم وذل ــذه اجلراثي ــببها ه ــي تس ــراض الت ــم األم أه
ــة،  ــورة أو النامي ــدان املتط ــتوى البل ــى مس ــواًء عل س
ــدوث  ــاً حل ــي أساس ــاز الهضم ــة اجله ــد إصاب ــا تع كم
اعتبارهــا  ميكــن  والتــي  للــداء  األخــرى  األشــكال 

ــه.  ــات ل مضاعف
الشكل اجلهازي (جترثم الدم): 

يعــد جترثــم الــدم مــن أكثــر األشــكال خطــورة، حيــث 
ــي  ــبيل الهضم ــن الس ــم م ــل اجلراثي ــن أن تنتق ميك
ــن  ــة م ــاء مختلف ــى أعض ــه إل ــوي ومن ــدوران الدم لل
حيــث  فيهــا،  خطيــرة  إنتانــات  مســببة  اجلســم 
ــاس  ــاب البنكري ــدوث الته ــاالت حل ــض احل ــجلت بع ُس
بالعطيفــة، وحــدوث التهــاب شــغاف القلــب، ويترافــق 

ــديد.  ــن ش ــة ووه ــرارة مرتفع ــع ح ــكل م ــذا الش ه
مضاعفات اإلصابة بالعطيفات:   -

هنالــك العديــد مــن املضاعفــات املرضيــة التــي تتبــع 
اإلصابــة بــداء العطائــف منهــا: جترثــم الــدم، التهــاب

الســحايا، التهــاب شــغاف القلــب، التهــاب البنكرياس، 
التهــاب املــرارة، اضطرابــات الــوزن، آفــات لثوية

بالفــم، أمــراض املــري، اإلجهــاض وغيرهــا، إال أن أخطــر 
هــذه املضاعفــات مــا يلــي: 

 Guillain – Barre’ باريــه  غيــان  متازمــة 
 :  syndrome

تعــد هــذه املتازمــة أو كمــا قــد يطلــق عليهــا التهــاب 
جــذور األعصــاب أخطــر مضاعفــات داء العطائــف، 
حيــث تشــير منظمــة الصحــة العامليــة إلــى أن ثلــث 
ــة  ــد اإلصاب ــم بع ــورت لديه ــة تط ــن باملتازم املصاب
ــة  ــة ذاتي ــة مناعي ــا متازم ــرف بأنه ــداء. وتع ــذا ال به
ــم  ــكلة باجلس ــداد املتش ــم األض ــا تهاج ــدث عندم حت
ــة  ــة محدث ــاف العصبي ــد األلي ــات غم ــاه العطيف جت
أذيــة كبيــرة فيهــا، وذلــك بســبب التشــابه بــن عديــد 
الســكاريد املوجــود علــى ســطح جراثيــم العطيفــات 

ــاب. ــد األعص ــى غم ــكاريد عل ــد الس وعدي
ــي  ــح ف ــلل واض ــدوث ش ــة بح ــذه املتازم ــى ه تتجل
ــة  ــب عناي ــال، يتطل ــلل األطف ــابه لش ــراف مش األط
ــى  طبيــة شــديدة وقــد تســتمر مــن عــدة أســابيع إل
ــدم  ــال ع ــي ح ــوت ف ــه بامل ــد تنت ــنوات، وق ــدة س ع
ــس،  ــبيل التنف ــي س ــل ف ــدوث خل ــة ح ــاج نتيج الع
وتعــد العطيفــة الصائميــة   C. jejuni األكثــر اتهامــاً 
بإحــداث املتازمــة وفقــاً للعديــد مــن الدراســات 

ــة.  العاملي
 Miller Fisherفيشــر  – ميللــر  متازمــة 

 :   (syndrome (MFS
تعــد هــذه املتازمــة أيضــاً مرضــاً مناعيــاً ذاتيــاً، 
تتظاهــر بانعــدام االســتجابة للمنعكســات واضطــراب 
ــؤدي  ــح، كمــا ت ــة إلــى رن فــي تناســق العضــات مؤدي
ــض  ــع املري ــى عجــز واضــح فــي عضــات العــن متن إل
مــن حتريكهمــا، ويُعتقــد كذلــك أن آليــة حــدوث هــذه 

ــه. املتازمــة مماثلــة آلليــة حــدوث متازمــة غيــان باري
 reactive)االرتكاســي املفاصــل  التهــاب 

:   arthritis - ReA) Reiter’s syndrome
ــداء  ــوا ب ــن أصيب ــى الذي ــن املرض ــدى 1-%5 م ــدث ل يح
العطائــف، وعــادة مــا يبــدأ بالظهــور بعــد أســبوع مــن 
بــدء أعــراض داء العطائــف، ويتجلــى بألــم شــديد فــي 

املفاصــل ويســتمر عــادة لعــدة أشــهر. 
 Irritable bowel متازمــة األمعــاء الهيوجــة

:(syndrome (IBS
بــداء  املصابــن  املرضــى  مــن   36% لــدى  تتطــور 
العطائــف، رغــم أنهــا قــد تتأخــر بالظهــور ملــدة قــد 
تصــل مــن ســنة لســنتن بعــد اإلصابــة بالعطيفــات. 
ــي  ــي بطن ــاج هضم ــدوث انزع ــا بح ــى أعراضه تتجل
يترافــق مــع تغيــر بعــادات التغــوط، التــي تتنــاوب بــن 
ــج  ــاس املزع ــتمر، واإلحس ــاك املس ــهال واإلمس اإلس

ــن. ــل البط ــة وتطب بالنفخ
تشخيص اإلصابة:   -

ــذ  ــد أخ ــة بع ــخيص اإلصاب ــو تش ــه نح ــم التوج يت
ــراض  ــة األع ــض، وماحظ ــن املري ــريرية م ــة الس القص
ــى  ــل حم ــي مث ــمم جرثوم ــدوث تس ــير حل ــي تش الت
مرتفعــة، إســهال مدمــى، ألــم بطنــي، صــداع وتوعــك. 
واالستفســار عــن الطعــام املتنــاول فــي األيــام القليلــة 
الســابقة لبــدء الشــكوى مــن األعــراض، وكذلــك 
االستفســار عــن حــاالت التمــاس مــع احليوانــات 

ــا.  ــي أو فضاته ــة أو املواش األليف
ثــم بعــد ذلــك يتــم التوجــه للتشــخيص اخملبــري وذلك 
ــه  ــك بزراعت ــرة وذل ــرض مباش ــل املم ــزل العام ــا بع إم
علــى أوســاط الــزرع املناســبة بــدءاً مــن عينــات البــراز 
أو باســتخدام الطرائــق البيولوجيــة اجلزيئيــة كتقنيــة 
الـــ PCR أو باســتخدام الطــرق املصليــة املناعيــة كالـــ 

ELISA
عاج اإلصابة:  -

غالبــاً مــا يكــون املــرض ذاتــّي الشــفاء وخاصــة باحلاالت 
الهضميــة اخلفيفــة، ويُكتفــى بتعويــض الســوائل 
والشــوارد مــن أجــل منــع التجفــاف، إال أن العــاج 
ــاالت  ــض احل ــي بع ــاً ف ــون ضروري ــد يك ــادات ق بالص
كاســتمرار األعــراض ملــدة تزيــد عــن عشــرة أيــام أو لدى 
مضعفــي املناعــة، أو بحــاالت احلمــل. وتكــون الصــادات 
ــك  ــى وذل ــة األول ــن بالدرج ــي األريترومايس ــارة ه اخملت
بجرعــة 10 ملــغ / كــغ لــدى األطفــال و 400 ملــغ لــدى 
البالغــن ملــدة 5 أيــام، كمــا يعــد السيبروفلوكساســن 
ــن  ــم م ــى الرغ ــل، عل ــاد البدي ــو الص Ciprofloxacin ه

ظهــور عــدة حــاالت مقاومــة لــه حــول العالــم. 
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دراسات التغذية والتجميل

الكيمياء الخضراء
Green Chemistry 

أ.د. رياض طلي

Green chemistry is the design of chemical products 
and processes that reduce and/or eliminate the 
use or generation of hazardous substances. This 
approach requires an open and interdisciplinary 
view of material and product design, applying the 
principle that it is better to consider waste and 
hazard prevention options during the design and 
development phase, rather than disposing, treating 
and handling waste and hazardous chemicals after 
a process or material has been developed.
Green chemistry is an opportunity for introducing 
innovative solutions to chemical problems and 
applying sustainability towards molecular design. 
Chemists have the ability to design products and 

processes that have reduced impacts on humans 
and the environment and therefore creating 
sustainable chemical building blocks for materials 
and products in our society.
The concept of greening chemistry developed 
in the business and regulatory communities 
as a natural evolution of pollution prevention 
initiatives. In our efforts to improve crop protection, 
commercial products and medicines, we also 
caused unintended harm to our planet and humans.  
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ــات و  ــر التقني ــي تطوي ــا ف ــاء دورا رئيس ــب الكيمي تلع
املنتجــات املبتكــرة و املســهمة فــي النمــو االقتصــادي 
و رفــاه االنســان ، لكــن البيئــة تدفــع و بشــكل متزايــد 
ثمنــا باهظا بفعــل اآلثــار الســلبية للمــواد الكيميائية 
املصنعــة ، وهــذا الوجــه القــامت ألهــم اجملــاالت العلميــة 
و الصناعيــة فــي العصــر احلديــث دفــع الباحثــن فــي 
ــد  ــار جدي ــى وضــع  أســس و قواعــد لتي هــذا اجملــال ال
وواعــد فــي علــم الكيميــاء للحــد مــن اخملاطــر الناجتــة 

مــن الصناعــات الكيميائيــة بشــتى أنواعهــا.
يٌعتبــر التلــوث الكيميائــي ظاهــرة حتــدث نتيجــة 
لتراكــم نســبة كبيــرة مــن امللوثــات الكيميائّيــة فــي 
البيئــة احملُيطــة، والتــي هــي فــي األصــل ال وجــود لهــا 
ــر  ــر بكثي ــت أكب ــبتها أصبح ــة، أو أن نس ــي الطبيع ف
مــن املعــدالت الطبيعيــة املســموح بهــا طبقــاً للوائــح 
وقوانــن الســامة والصحــة املهنيــة وحمايــة البيئــة 
ــد  ــي توج ــة الت ــات الكيميائّي ــم امللوث ــر أن معظ ، يُذك
ــت  ــي نتج ــان، والت ــع اإلنس ــن صن ــي م ــة ه ــي البيئ ف
عــن اســتخدامه الكيماويـّـات الســامة خلدمــة أهــداف 

ــر عشــرات الســنن. متعــددة عب
أنواع امللوثات الكيميائّية ومصادرها:

ــوث  ــة مصــدرًا رئيســا للتل ــر األنشــطة الصناعّي تُعتب
أن تصنيــع  اجلميــع  لــدى  املعــروف  البيئــّي، فمــن 
وتخزينها،والتخلــص  بأنواعهــا،  املوادالكيميائّيــة 
نســتطيع  يومّيــة،  صناعّيــة  منهاتُعتبرأنشــطة 
ــي  ــي مصاف ــارة ف ــلوكيات الض ــذه الس ــاهدة ه مش
بالفحــم  توليدالطاقــة  ومنشــآت  البتــرول، 
اإلنشــاءات،ومواصات  ومواقــع  واملوادالبترولّيــة، 
فــي  العضويّةاملُســتخدمة  وأيضاًاملبيــدات  النقــل، 
ــوث  الزراعة،وغيرهــا مــن األنشــطة املتورطــة فــي التل

الكيميائــّي.
صناعةهــذه الكيماويــات حتديــًدا تعتبــر عنصــرًا مهًمــا 
فــي هــذا الطرح،فهــذه الصناعــة لهــا صلــة مباشــرة 
بتلــوث املســطحات املائّيــة، حيــث تُضــخ كميــات 
مهولــة مــن اخمللفــات الصناعيــة باملســطحات املائّيــة 
واألنهاراحملُيطــة باملنشــأة الصناعّية،كطريقــة ســهلة 
ــن  ــم م ــى االرغ ــا، وعل ــص منه ــة للتخل وغيرمكلف
ــى  ــة عل ســيطرة بعــض اجلهــات املســؤولة عــن البيئ
ــد  ــتمرة للح ــلوكّيات، ومحاوالتهااملس ــذه الس ــل ه مث
ــطحات  ــى املس ــات عل ــذه اخمللف ــر ه ــا،إال أن تأثي منه

ــى اآلن. ــزال واضًحاحت ــة الي املائّي
مبادئ الكيمياءاخلضراء :

ــى  ــام 1991 عل ــي ع ــح الكيمياءاخلضراءف ظهرمصطل
ــا  ــح أبً ــت (Paul Anast)،وأصب ــول أناس ــم ب ــد العال ي

لهــذا العلــم اجلديد،ثــم عمــل علــى وضــع اثنــى 
عشــرمبدأ أساســيًّا له،وهــي باختصــار:

-1 املنــع (prevention): عمليةمنــع إنتــاج اخمللفــات 
مــن األســاس أســهل وأفضــل مــن عمليــة التخلــص 

ــك. ــد ذل منهابع
-2  يجــب تصميــم وســائل معــّدة خصيصــاً لتمكننــا 
مــن اســتهاك املواداملســتخدمة فــي الصناعــة باحلــد 
األقصــى لها،وذلــك بهــدف التقليــل مــن اخمللفــات 

ــي. ــى املســتوى اجلزيئ عل
 Less) ــرة ــة اخلط ــواد الكيميائي ــاج امل ــن انت ــد م -3 احل
تصميــم  يجــب   :(Hazardous chemical synthesis
ــواد  ــتخدام م ــق واس ــى خل ــدف إل ــة ته ــرق عملي ط
ليــس لهــا تأثيــر تُســمّيةعلى صحــة االنســان والبيئــة.

 Designing Safer) 4 ابتــكار مــواد كيميائيــة آمنــة-
Chemicals): يجــب تصميــم مــواد كيميائيــة لهــا 
ــامة  ــا الس ــى تأثيراته ــا لإلبقاءعل ــة، مع ــة عالي فاعلّي
ــل  ــال مراح ــى، خ ــا األدن ــة فيحده ــة احملُيط ــي البيئ ف

ــع. ــم والتصني التصمي
 Solvents and) واملوادالثانويّــة  املذيبــات  اختيــار   5-
ــن  ــاً م ــر أمان ــب األكث ــب اختياراملذي auxiliaries): يج
ــارات األخــرى، ومــن األفضــل جتنــب  ــع االختي ــن جمي ب

ــك. ــن ذل ــة إن أمك ــات العضوي ــتخدام املذيب اس
-6 تصميــم عمليــات كيميائيــة بأدنــى اســتهاك 
للطاقــة (Design for energy efficiency): يجــب اختيار 
ــادر  ــتهاكاً ملص ــاً واس ــة تطلب ــرق الكيميائي ــل الط أق
الطاقــة، ويفــض الســتخدام درجــة حــرارة اجلــو احمليــط 
ومســتوى ضغــط الهواءالطبيعــي فــي التفاعــات 

ــة. ــة اخملتلف الكيميائي
 Use) ــواد اخلــام ُمتجــددة املصــدر ــى امل -7 االعتمــاد عل
of renewable feed stocks): يجــب اســتخدام املــواد 
املُصنعــة مــن مــوارد متجــددة  الكيماويّــة  اخلــام 
(كالنباتات)،والتقليــل مــن اســتخدام املواداملصنعــة 

ــتنزفة. ــوارد مس ــن م م
 :(Reduce derivatives) 8 التقليــل مــن املشــتقات-
يجــب التقليــل مــن عمليــات االشــتقاق املؤقتــة، 
ــة. ــات احلماي ــع، ومجموع ــات املن ــتخدام مجموع كاس

-9 اســتخدام احلضــازات(Catalysts): يجــب اســتخدام 
ــي  ــة ف ــل املتكافئ ــن العوام ــداًل م ــزة ب ــل احملف العوام

ــة. ــات الكيميائي التفاع
 Design for) 10 تصميــم مخصــص لعمليــة التحلــل-
degradation): يجــب تصميــم كيماويــات لهــا القــدرة 
ــارة،  ــر ض ــات غي ــى منتج ــول إل ــل والتح ــى التحل عل

والتــي التبقــى ملــدة طويلــة فــي البيئــة عنــد نهايــة وظيفتهــا.
-11 تطبيــق طــرق للوقايــة مــن التلــوث قبــل حدوثــه (Real time pollution prevention): يجــب متابعــة التفاعــات 
الكيميائيــة فــي أثنــاء حدوثهــا، ووضــع خطــط حتكــم للســيطرة علــى التلــوث النــاجت مــن املــواد اخلطيــرة قبــل 

. ثها حدو
-12 اســتخدام كيماويــات آمنــة للحمايــة مــن احلــوادث (Safer chemistry for accident protection): يجــب 
اختيــار وتطويــر عمليــات ومــواد كيميائيــة أكثــر أمانــاً، بحيــث تتمكــن مــن جتنــب احلــوادث الكيميائيــة احملتملــة 
كاالنفجــارات واحلرائــق. ومــن الكتــب التــي تضــع املبــادىء واألركان، إلــى الواقــع، تنقــا ملقالــة بعضــاً مــن الصــور 

ــة.  ــي احلياةاليومي ــات الكيمياءاخلضراءف ــة لتطبيق اخملتلف

ــاوالت  ــن احمل ــد م ــذل العدي ــه تب ــك فان ــة لذل باالضاف
ــة  ــات الكيميائي ــاس خضــارة العملي ليــس فقــط لقي
ــل  ــرى مث ــرات أخ ــي متغي ــم ف ــا للتحك ــن أيض ، و لك
و  التفاعــل  مكونــات  وســعر  الكيميائــي  العائــد 
الســامة فــي التعامــل مــع املــواد الكيميائيــة و 
متطلبــات األجهــزة و ملــف الطاقــة و ســهولة االنتــاج 

ــج.  ــة املنت و تنقي
هــو  اخلضــراء  الكيميــاء  ماتتداولــه  أهــم  مــن  ان 
ــواد  ــم امل ــج و حج ــم املنت ــن حج ــر ب ــارق الكبي الف
ــب  ــروط الواج ــن الش ــه م ــه، اذ أن ــتخدمة إلنتاج املس
اســتيفاؤها لكــي تكــون الكيميــاء (خضــراء) هــو 
ــديدة  ــواد ش ــا م ــج منه ــع الينت ــق تصني ــاد طرائ اعتم
ــد  ــرى و احل ــة األخ ــات احلي ــان و الكائن ــمية لإلنس الس
مــن اخمللفــات الكيميائيــة التــي تتجــاوز كتلتهــا فــي 
ــات أضعــاف  ــة مئ ــع التقليدي ــات التصني بعــض عملي
حجــم املنتــج نفســه ، فعلــى ســبيل املثــال و حســب 
ــريحة  ــع ش ــب صن ــام 2003 ، يتطل ــزت ع ــة أجن دراس
ــى  ،  ــا ال ــل حجمه ــواد يص ــى م ــدة ال ــوب واح حاس
ــواد  ــى م ــدة ال ــوب واح ــريحة حاس ــع ش ــب صن يتطل

يصــل حجمهــا الــى 630 مــرة مــن حجــم الشــريحة 
نفســها ، أمــا انتــاج الســيارة يتطلــب ضعــف وزنهــا 
مــن املــواد اخملتلفــة. و بهــذا فــان الفــارق فــي الــوزن أو 
احلجــم ســيذهب الــى الطبيعــة ، وهــذا الكــم الكبيــر 
ــل  ــاً للتحل ــون قاب ــب أن يك ــة يج ــواد املصنع ــن امل م
ــات  ــى مركب ــة ال ــل الطبيعي ــر العوام ــهولة بتأثي بس
غيــر ضــارة بالبيئــة ملنــع حتــول هــذه املــواد الــى ملوثات 
ــتيكية  ــات الباس ــي املنتج ــال ف ــو احل ــا ه ــة كم بيئي
ــى أضــرار  ــي أدى تراكمهــا نتيجــة بطــئ حتللهــا ال الت
ــل  ــات و متث ــا احمليط ــلم منه ــم تس ــيمة ل ــة جس بيئي
ــدى  ــى م ــاره عل ــد آث ــة متت ــات احلي ــى الكائن ــرا عل خط

ــنن. ــرات الس عش
تطبيقات الكيمياءاخلضراءعلى أرض الواقع:

:(Computer chips) الشرائح احلاسوبية
حتتــاج صناعــة الشــرائح احلاســوبية إلــى الكثيــر مــن 
ــة،  ــاه والطاق ــن املي ــرة م ــات كبي ــات، وكمي الكيماوي
طبقــاً لدراســة أُجريــت عــام 2003، فــإن صناعــة 
اســتهاك  تتطلــب  واحــدة  حاســوبّية  شــريحة 
للكيماويــات والوقــود احلفــري كالبتــرول بنســبة تعــادل 
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1:630، مبعنــى أن األمــر يتطلــب لصناعــة شــريحة 
واحــدة اســتهاك 630 مــرة قــدر وزنهــا مــن هــذه املواد، 

ــداً. ــرة ج ــة كبي ــي كمي وه
لعبــت الكيمياءاخلضــراء دوراً فــي حــل هــذه املشــكلة، 
ــل  ــي املعم ــاء ف ــن العلم ــة م فقــد اســتطاع مجموع
 The Los Alamos National) ــوس ــوس أالم ــي بل القوم
Laboratory) تطويرطريقــة جديــدة لتصنيــع الشــرائح، 
ــة  ــون فــي احلال ــي أكســيد الكرب ــي تســتخدم ثان والت
 Supercritical carbon) احلــرج  فائقــة  الســائلة 
dioxide)،خــال إحــدى خطــوات التصنيــع، وقــد جنحــت 
ــات  ــل كمي ــي تقلي ــر ف ــكل كبي ــة بش ــذه الطريق ه
الكيماويــات والطاقــة وامليــاه املســتخدمة إلنتــاج تلــك 

ــرائح. الش
 Richard) وول  ريتشــارد  أيضــاً  اســتطاع  كمــا 
Wool)،الرئيــس الســابق لبرنامــج املركبــات قليلــة 
ــة  ــددة بجامع ــة املتج ــادر الطاق ــن مص ــة م التكلف
 the Affordable Composites from Renewable) ديلــوار
 Sources (ACRES) program at the University of
ــة  ــاد طريق ــن إيج ــا، م ــة أجراه ــي دراس Delaware) ف
الســتخدام ريــش الدجــاج فــي صناعــة الشــرائح 
ــمى  ــة تُس ــواد بروتيني ــن م ــه م ــا حتتوي ــوبية، مل احلاس
كرياتــن، ليتــم تعديلهــا، وإنتــاج نســيج خفيــف الــوزن 
وذوصابــة عاليــة فــي نفــس الوقــت، يســتطيع حتمــل 
ــة، لتكــون النتيجــة  ــة واحلراريّ الضغوطــات امليكانيكّي
أن الشــرائح احلديثــة تعمــل بكفــاءة أكثــر مرتــن 

ــة. ــرائح القدمي ــة بالش مقارن
بالرغــم مــن أن الدراســة التــزال قيــد التشــغيل ألهداف 
جتاريــة، إال أنهــا كانــت شــرارة البدايــة لألبحــاث التــي 
تســتهدف اســتغال ريــش الدجــاج كمصــدر للطاقــة 

الــذي يتضمــن الوقــود احليــوي.
ــوي  ــل احلي ــة للتحل ــواد الباســتيكية القابل امل

:(Biodegradable Plastics)
إنتــاج  علــى  الشــركات  مــن  العديــد  تعمــل 
أنــواع متجــددة مــن الباســتيك وقابلــة للتحلــل 
ــة  ــوتا األمريكي ــة مينيس ــي والي ــي، ف ــكل طبيع بش
ووركــس  ناتشــر  شــركة  (Minnesota)،تنتــج 
للطعــام  حاويــات   (NatureWorks of Minnetonka)
ُمصنعــة مــن بوليميــر يدعــى حمــض البولياكتيــك، 
كمــا اختــرع علمــاء ناتشــر ووركــس طريقــة تســتطيع 
حتويــل مــادة النشــادر إلــى مــادة صمغيــة صلبــة 
باســتخدام أنــواع مــن الكائنــات الدقيقــة، ووجــدوا أن 
هــذه املــادة التقــل صابةعــن الباســتيك املُصنــع مــن 
املــواد البتروليــة، والــذي يُســتخدم حاليــاً فــي صناعــة 

ــادي. ــب الزب ــاه وعل ــات املي زجاج
ــة  ــات الزراعي ــل اخمللف ــى حتوي ــركة اآلن عل ــل الش تعم

ــام.  ــواد اخل ــادر للم ــى مص إل
مواد الطاء والدهانات:

ــن  ــرة م ــات كبي ــة كمي ــاء الزيتي ــواد الط ــق م تطل
ــات  ــذه املركب ــر ه ــارة، تتبخ ــة الطي ــات العضويّ املركب
الطيــارة مــن الطــاء أثناءجفافــه فــي مابعــد، وجــد أن 

ــة. ــى البيئ ــلبية عل ــرات س ــا تأثي ــواد له ــذه امل ه

األمريكيــة  ويليامــز  اســتطاعت شــركة شــيروين 
(Sherwin-Williams) -شــركةأمريكية كبــرى تعمــل 
طــاء  مــواد  تطويــر  البنــاء-  مــواد  صناعــة  فــي 
علــى  وحتتــوي  املــاء،  مــن  مصنوعــة  أكريليكّيــة 
ــارة، والتــي  ــة الطي كميــات قليلــة مــن املــواد العضويّ
زجاجــات  باســتخدام  بســهولة  تصنيعهــا  مُيكــن 
ــواد  ــر، وامل ــادة التدوي ــتيكية مع ــة الباس ــاه الغازي املي
األكريليكيــة، وزيــت فــول الصويــا، حيــث تتميــز هــذه 
الدهانــات باجلمــع بــن فوائــد آداء الدهانــات التقليديــة 
مــع كميــة أقــل مــن املركبــات العضويــة الطيــارة فــي 

محتويــات املــواد األكريليكيــة.
فــي عــام 2010،أنتجــت شــركة شــيروين ويليامــز 
ــتبدال (362,874)  ــي الس ــات مايكف ــذه الدهان ــن ه م
كيلوجرامــا متــن الدهانــات التــي حتتــوي علــى مركبــات 

ــارة. ــة طي عضوي
تطبيقــات  أن  القــول  مــن  البــد  هنــا  ومــن 
الكيمياءاخلضــراء فــي الصناعــة ال تنتهــي عنــد هــذا 
احلــد، فهنــا كالعديــد مــن التطبيقــات األخــرى، بجانب 
ــل  ــث، ليحت ــال احلدي ــي هذااجمل ــارب ف ــاث والتج األبح
هــذا العلــم مكانــة كبيــرة فــي احلاضــر، ملايحملــه مــن 
آمــال مبســتقبل صحــي، وأضــرار أقــل لصالــح البيئــة 

ــة. ــة العام والصح
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األمن الغذائي 

د. أحمد نداف

مقدمة :
إن حصــول النــاس علــى األغذيــة ومحافظتهــم علــى 
ــي  ــماً ف ــب دوراً حاس ــبة , يلع ــة املناس ــة التغذوي احلال
كافــه احلــاالت الطارئــة . وميكــن أن يتحــول ســوء 
ــة  ــاكل الصح ــر مش ــن أخط ــد م ــى واح ــة إل التغذي
العامــة , وأن يشــكل أحــد أهــم أســباب الوفيــات 
املباشــرة أو غيــر املباشــرة . إن متكــن النــاس مــن 
ــة  ــن األغذي ــم م ــن حاجته ــم وتأم ــتئناف حياته اس
ــة  ــر أساســي فــي صحتهــم وحالتهــم التغذوي ــه أث ل
فــي املــدى القصيــر , وفــي بقائهــم علــى قيــد احليــاة 
ــب  ــن أن تلع ــتقبل . وميك ــي املس ــم ف ــق رفاهه وحتقي
املعونــة الغذائيــة دوراً مهمــاً فــي حمايــة األمــن 
الغذائــي والتغذيــة فــي إطــار مجموعــة مــن التدابيــر 

ــة . اإلضافي
ــوء  ــش , س ــبل العي ــي , س ــن الغذائ ــا األم م

التغذيــة ؟األمــن الغذائــي : هــو متتــع البشــر فــي 
جميــع األوقــات بفــرص احلصــول مــن الناحيتــن املاديــة 
واالقتصاديــة  علــى أغذيــة كافيــة وســليمة ومغذيــة 

ــة . ــم التغذوي ــي حاجته تلب
ــك  ســبل العيــش : القــدرات واملمتلــكات ( مبــا فــي ذل
املــوارد املاديــة واالجتماعيــة ) واألنشــطة املطلوبــة 
لتأمــن العيــش والبقــاء علــى قيــد احليــاة والرفــاه فــي 

ــتقبل . املس
ــة  ــح مجموع ــذا املصطل ــمل ه ــة : يش ــوء التغذي س
ــة  ــوء التغذي ــاد , س ــة احل ــوء التغذي ــاالت (س ــن احل م
املزمــن, نقــص املــواد املغذيــة الدقيقــة). ويشــمل 
مصطلــح ســوء التغذيــة احلــاد الهــزال أو األودميــا 

التغذويــة أوكليهمــا 
فــي حــن يشــير مصطلــح ســوء التغذيــة املزمــن إلــى 
ــو  ــف النم ــل توق ــة) . وميث ــر القام ــو (قص ــف النم توق

والهــزال شــكلن مــن أشــكار قصــور النمــو .
تقييم األمن الغذائي والتغذية وحتليلهما

معيــار التقييــم والتحليــل رقــم 1 : األمــن 
الغذائــي 

ــى  ــج عل ــة بالبرنام ــرارات اخلاص ــتند الق ــب أن تس يج
ــذاء  ــى الغ ــاس عل ــول الن ــة حص ــح لطريق ــم واض فه
فــي حــال تعرضهــم النعــدام األمــن الغذائــي , وكذلــك 
ــي  ــي ف ــن الغذائ ــى األم ــل عل ــع اخلل ــم وق ــى فه عل
ــد  ــم حتدي ــن ث ــتقبل , وم ــي املس ــن وف ــت الراه الوق

ــائد . ــع الس ــة للوض ــتجابة ممكن ــل اس أفض
املؤشرات األساسية :

دراســت عمليــات التقييــم والتحليــل لألمــن   α
الغذائــي فــي املواقــع اجلغرافيــة املعينــة وضمــن األســر 
مــع التمييــز بــن فصــول الســنة وحتديــد اإلحتياجــات .

فهمــاً  التقييــم  عمليــة  تعكــس  أن   α
ــية  ــة والسياس ــة واالقتصادي ــات االجتماعي للسياس

. نطاقــاً  األوســع 
ــاليب  ــاً ألس ــاً وحتلي ــم بحث ــن التقيي يتضم  α

. ألمورهــم  الســكان  تدبــر 
اســتناد التقييــم علــى القــدرات احملليــة مبــا   α
ــمية . ــر الرس ــمية وغي ــات الرس ــك املؤسس ــي ذل ف

شــرح املنهــج املتبــع شــرحاً مســتفيضاً فــي   α
. التقييــم  تقريــر 

إســتعمال البيانــات املتاحــة وتركيــز عمليــة   α
ــى  ــدان عل ــي املي ــدة ف ــة اجلدي ــات األولي ــع البيان جم
ــاذ  ــة التخ ــة ضروري ــات إضافي ــى معلوم ــول عل احلص

. القــرارات 
ــاء عمليــات حتقيــق األمــن  التوصيــة فــي أثن  α
الغذائــي إلــى دعــم أســاليب العيــش وحمايتهــا .

ــى  ــي عل ــن الغذائ ــدام األم ــع انع ــاة وق مراع  α
. للســكان  التغذويــة  احلالــة 

ماحظات :
ــة  ــي واحلال ــن الغذائ ــدام األم ــال انع ــي ح ف  α
التغذويــة يــؤدي ذلــك إلــى ســوء التغذيــة . فكلمــا مت 
ــي  ــن الغذائ ــدام األم ــاالت انع ــن ح ــة م ــجيل حال تس
رافقهــا خطــر انتشــار ســوء التغذيــة مبــا فيهــا نقــص 

املغذيــات الدقيقــة .
انعــدام األمــن الغذائــي ليــس بالضــرورة   α
ــي , حيــث ميكــن أن  ــة األساس ــوء التغذي ــبب س س
تســهم عناصــر أخــرى , كالصحــة والرعايــة فــي هــذه 

احلالــة . 
معيار التقييم والتحليل رقم 2 : التغذية

ــي  ــج , ف ــة بالبرنام ــرارات املتعلق ــوم الق ــي أن تق ينبغ

ــم  ــى فه ــة , عل ــوء التغذي ــاس لس ــرض الن ــاالت تع ح
واضــح ألســباب ســوء التغذيــة ونوعهــا وحدتهــا 
ونطاقهــا , وعلــى أفضــل إســتجابة ممكنــة لهــذه 

ــة.  احلال
املؤشرات األساسية :

باألســباب  اخلاصــة  املعلومــات  حتليــل   α
الكامنــة لســوء التغذيــة ( الغــذاء , الصحــة والرعايــة 

.  (
مراعــاة آراء اجملتمــع احمللــي وغيــره مــن اجلهات   α
. التغذيــة  املعنيــة فيمــا يتعلــق بأســباب ســوء 

ــات  ــة بقياس ــتقصاءات املتعلق ــراء اإلس إج  α
. بإرشــاداتها  واإللتــزام  اجلســم 

ــوزن  ــة لل ــة الدولي إســتعمال القيــم املرجعي  α
التغذيــة. بســوء  اإلفــادة  عنــد  الطــول  مقابــل 

حتديــد نقــص املغذيــات الدقيقــة التــي ميكــن   α
. الســكان  لهــا  يتعــرض  أن 

ينبغــى أن تكمــل عمليــات حتقيــق األمــن   α
الغذائــي التــي يوصــي بهــا بنــاًء علــى تقييــم احلالــة 
. احملليــة بطريقــة منســقة  والقــدرات  التغذويــة  

األسباب الكامنة لسوء التغذية 
إن األمــراض أو احلصيلــة الغذائيــة غيــر املناســبة 
الغذائــي)  األمــن  انعــدام  عــن  بدورهــا  (الناجمــة 
احمليــط  أو  العامــة  الصحــة  وقصــور   , كليهمــا  أو 
االجتماعــي وظــروف الرعايــة , أو عــدم حصــول األســر 
واجملتمعــات احملليــة علــى خدمــات الصحــة املناســبة , 
هــي األســباب املباشــرة لســوء التغذيــة . وتتأثــر هــذه 
األســباب الكامنــة بدورهــا بأســباٍب أساســية أخــرى , 
ــة والطبيعيــة  مــن جملتهــا املــوارد البشــرية والبنيوي
واالقتصاديــة , والســياق السياســي والثقافــي واألمني , 
والبنيــة التحتيــة النظامية وغيــر النظاميــة , وحركات 
ــة  ــة) , وتقييــد حري ــر اإلجباري ــة وغي الســكان (اإلجباري
ــة فــي  احلركــة . ويشــكل فهــم أســباب ســوء التغذي
كل ســياق محــدد شــرطاً مســبقاً أساســياً لصياغــة 
أي برنامــج للتغذيــة . وميكــن جمــع املعلومــات اخلاصــة 
ــة  ــة مــن مصــادر أوليــة أو ثانوي بأســباب ســوء التغذي
, مبــا فيهــا التقاريــر الشــخصية , والبحــوث املتعلقــة 
ــذار  ــة باإلن ــات املتعلق ــة , واملعلوم ــة والتغذي بالصح
والتقاريــر   , الصحيــة  املراكــز  وســجات   , املبكــر 
املتعلقــة باألمــن الغذائــي , ومجموعــات الرعايــة 
ــة . وميكــن أن تضــم  ــة فــي اجملتمعــات احمللي اإلجتماعي

ــواء . ــٍد س ــى ح ــة عل ــة ونوعي ــات كمي مجموع
االستقصاءات اخلاصة بقياسات اجلسم :

توفــر هــذه االســتقصاءات تقديــراً ملــدى انتشــار ســوء 
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ــي  ــاراً ف ــر انتش ــة األكث ــع أن املمارس ــة . والواق التغذي
هــذا اجملــال هــي تقديــر مســتويات ســوء التغذيــة لــدى 
ــهر و59  ــن 6 أش ــنهم ماب ــراوح س ــن يت ــال الذي األطف
شــهراً واســتعمالها كمؤشــر غيــر مباشــر للســكان 
إجمــاالً . غيــر أن فئــات أخــرى مــن الســكان قــد 
تكــون أشــد تضــرراً أو قــد تواجــه مخاطــر أكبــر مــن 
الناحيــة التغذويــة . وفــي هــذه احلالــة , ينبغــي تقديــر 
ــد  ــات ق ــراء القياس ــاً أن إج ــات , علم ــذه الفئ ــة ه حال
ــة  ــاديء التوجيهي ــص املب ــكات . وتن ــض املش ــر بع بثب
الدوليــة علــى اســتعمال عينــة منوذجيــة إلجــراء 
ــاديء  ــزام باملب ــجع االلت ــن أن يش ــتقصاءات . وميك االس
ــر  ــع التقاري ــة رف ــيق عملي ــة تنس ــة الوطني التوجيهي
وإمكانيــة مقارنتهــا . ويستحســن اســتعمال البيانــات 
النموذجيــة بشــأن اجتاهــات احلالــة التغذويــة فــي حــال 
توفرهــا , بــدالً  مــن االعتمــاد علــى حالــٍة واحــدٍة مــن 
ــون  ــد يك ــا ق ــجلة . كم ــة املس ــوء التغذي ــاالت س ح
ــال  ــي مج ــة ف ــدالت التغطي ــة مع ــد معرف ــن املفي م
التطعيــم إلــى جانــب بيانــات الوفيــات املاضيــة , 
عنــد إجــراء االســتقصاء بشــأن قياســات اجلســم  
باللجــوء إلــى محيــط مختلــف ألخــذ العينــات . 
ــة  ــباب احملتمل ــاً , األس ــر دائم ــر التقاري ــي أن تذك وينبغ
لســوء التغذيــة . وينبغــي اإلفــادة مــن حــاالت األودميــا 

ــل . ــكٍل منفص ــة بش التغذوي
املعايير الدنيا في مجال األمن الغذائي :

يشــمل األمــن الغذائــي احلصــول علــى الغــذاء مبــا فــي 
ذلــك القــدرة علــى شــرائه , وفائــدة اإلمــدادات الغذائية 
ــول  ــة واحلص ــدادات الغذائي ــتقرار اإلم ــا , واس أو توفره
عليهــا مــع مــرور الوقــت . ويغطــي هــذا التعبيــر أيضــاً 
جــودة الغــذاء وتنوعــة وســامته , واســتهاك الغــذاء 

ومتثيلــه .
وتُســهم املــوارد املتاحــة للســكان ومــدى تضررهــا إلــى 
ــتئناف  ــى اس ــاس عل ــدرة الن ــد ق ــي حتدي ــر ف ــٍد كبي ح
ــي  ــن الغذائ ــدام األم ــم بانع ــدى تأثره ــم , وم حياته
ــة  ــة واملالي ــة االقتصادي ــوارد امللكي ــذه امل ــم ه . وتض
 , واالســتثمارات)  واملدخــرات  والقــروض  (كالنقــد 
ــري  ــي والبش ــادي والطبيع ــال امل ــمل رأس امل ــا تش كم
املــوارد  وتنميــة  اإلنعــاش  ويشــكل  واإلجتماعــي. 
ــبة  ــة بالنس ــي , أولوي ــن الغذائ ــان األم ــة لضم الازم
إلــى الســكان املتضرريــن مــن أجــل مواصلــة حياتهــم .

معيــار األمــن الغذائــي رقــم 1 : األمــن الغذائــي 
م  لعا ا

ــر  ــة وغي ــواد غذائي ــى م ــاس عل ــل الن ــي أن يحص ينبغ
ــاة  ــد احلي ــى قي ــة مناســبة تضمــن بقاءهــم عل غذائي

ــم . ــظ كرامته ــم , وحتف ــآكل ممتلكاته ــول دون ت وحت
املؤشرات األساسية :

1ـ تركــز عمليــة املســاعدة علــى احتياجــات الســكان 
ــيما  ــة , والس ــاب األولوي ــن ب ــذاء م ــى الغ ــة إل الفوري
عندمــا تكــون حياتهــم مهــددة بســبب نقــص الغــذاء 

.
ــز  2ـ اتخــاذ التدابيــر الازمــة فــي كل الظــروف , لتعزي
ــك  ــم ذل ــينه . ويض ــه وحتس ــي وحمايت ــن الغذائ األم

ــاج . ــات اإلنت ــون إمكاني ص
3ـ أن تقــوم عمليــة املســاعدة التــي حتمــى األمــن 
للوضــع  رشــيد  حتليــل  علــى  وتدعمــة  الغذائــي 

بالتشــاور مــع اجملتمــع احمللــي .
4ـ أن تراعــى عمليــة املســاعدة األســاليب التــي يلجــأ 
إليهــا النــاس لتدبيــر أمورهــم وفوائدهــا واخملاطــر 

ــا . ــة به ــف املرتبط والتكالي
ــن  ــة م ــة االنتقالي ــتراتيجيات للمرحل ــة اس 5ـ صياغ

ــي . ــن الغذائ ــق األم ــات حتقي عملي
6ـ حصــول جميــع فئــات الســكان علــى الدعــم 
ــات  ــارات واخلدم ــارف وامله ــك املع ــي ذل ــب , مباف املناس

الازمــة .
7ـ ينبغــى أن تكــون لعمليــات حتقيــق األمــن الغذائــي 

أقــل وقعــاً ممكنــاً علــى البيئــة .
8ـ متابعــة املســتفيدين لتحديــد مــدى قبــول مختلف 

ــات الســكان لألغذية. فئ
ــاد  ــى االقتص ــاعدة عل ــة املس ــع عملي ــة وق 9ـ متابع
احمللــي والشــبكات االجتماعيــة وأســاليب العيــش 

ــة. والبيئ
ماحظات 

ــر  ــد أكث ــو أح ــذاء ه ــع الغ ــن أن توزي ــم م ــى الرغ عل
ــيوعاً .  ــي ش ــن الغذائ ــدام األم ــتجابة النع ــواع االس أن

ــا : ــرى منه ــكال أخ ــاك أش ــن هن لك
بيع املواد الغذائية املدعومة .  •

مبادرات تصفية املاشية أو توزيع النقد .  •
حتســن القــوة الشــرائية عــن طريــق برامــج   •

.( العمــل  مقابــل  الغــذاء   ) االســتخدام 
ــراً  ــي أم ــكل مجان ــام بش ــة الع ــع األغذي ــد توزي اليع

ــة : ــاالت اآلتي ــي احل ــباً ف مناس
غذائيــة  إمــدادت  هنــاك  تكــون  عندمــا   •

. املنطقــة  فــي  مناســبة 
املــواد  نقــص  مواجهــة  يكــون  عندمــا   •
ــم  ــق دع ــن طري ــى ع ــد احملل ــى الصعي ــة عل الغذائي

. األســواق 
عندمــا يتعــارض املواقــف أو السياســيات   •

. مجانــاً  األغذيــة  توزيــع  احملليــة 
معيار األمن الغذائي رقم 2 : اإلنتاج األولي

ينبغي حماية آليات اإلنتاج األولي ودعمها . 
املؤشرات األساسية

ــز  ــى تعزي ــة إل ــاعدة الرامي ــات املس ــوم عملي 1ـ أن تق
ــتمرار  ــات اس ــح ملقوم ــم واض ــى فه ــي إل ــاج األول اإلنت

ــاج . ــم اإلنت نظ
2ـ ينبغــي عــدم عتمــاد تقنيــات جديــدة مــا لــم يفهــم 
ــى نظــم  ــة أوالً انعكاســتها عل ــواد الغذائي منتجــو امل

اإلنتــاج احمللــي والتقاليــد الثقافيــة والبيئيــة .
ــن  ــا أمك ــات , حيثم ــن املدخ ــة م ــر مجموع 3ـ توفي
ــي إدارة  ــة ف ــن املرون ــد م ــون مبزي ــع املنتج ــي يتمت , لك

ــات . ــع املنتج ــاج وتصني اإلنت
ــي أو  ــي أو احليوان ــاج النبات ــات اإلنت ــليم مدخ 4ـ تس

ــب . ــت املناس ــي الوق ــمكي ف الس
ــم  ــى تفاق ــات إل ــات وخدم ــدمي مدخ ــؤدي تق 5ـ أال ي
درجــة تأثيــر الســكان أو زيــادة تعرضهــم للخطــر عبــر 

ــادرة . ــة الن ــوارد الطبيعي ــى امل ــس عل ــادة التناف زي
ــا  ــاً حيثم ــة محلي ــات احمللي ــات واخلدم ــراء املدخ 6ـ ش

ــن . أمك
توفيــر  ضــرورة  املســاعدة  عمليــات  تراعــى  أن  7ـ 
مدخــات وخدمــات تكميليــة وتوفيرهــا حيثمــا أمكــن . 
الدخــل   :  3 رقــم  الغذائــي  األمــن  معيــار 

م االســتخدا و
ــترجتيات  ــتخدام اس ــل واس ــكل إدرار الدخ ــا يش عندم
ممكنــة للعيــش فإنهــا تتيــح للنــاس فرصــة مناســبة 
للحصــول علــى دخــل معقــول  وتســهم فــي حتقيــق 
األمــن الغذائــي دون تهديــد املــوارد التــي تســتند إليهــا 

ســبل العيــش . 
املؤشرات األساسية

1ـ أن تســند قــرارات املشــروع املتعلقــة باجلــدول الزمني 
ــوارد  ــدرات امل ــم لق ــى فه ــور , إل ــوع األج ــل ون والعم
ــوق  ــاد والس ــل االقتص ــى حتلي ــة , وإل ــرية احمللي البش

ــب . ــرض والطل والع
ــر  ــي توف ــاعدة الت ــات املس ــون عملي ــي أن تك 2ـ ينبغ
فــرص العمــل أو الدخــل قابلــة للتنفيــذ مــن الناحيــة 

ــة. التقني
3ـ مســتوى األجــور مناســب , وأن تســدد أجــور العمــال 

بســرعة وانتظــام وفــي املوعــد احملــدد .
ــليم  ــط س ــن محي ــة لتأم ــراءات الازم ــع اإلج 4ـ وض

ــل . ــن للعم وآم
5ـ املشــاريع التــى تضــم كميــات كبيــرة مــن األمــوال 
تكــون مصحوبــة بتدابيــر لتفــادي اختــاس هــذه 

ــوال. األم
6ـ ينبغــي لعمليــات املســاعدة التــي توفــر فــرص 
العمــل , أن حتافــظ فــي الوقــت نفســه على مســؤليات 

ــة وتدعيمهــا . األســرة فــي مجــال تقــدمي الرعاي
النقديــة   ) األجــور  إدارة  األســر طريقــة  تفهــم  7ـ 
والغذائيــة ) أو املنــح والقــروض وطريقــة اســتعمالها .

ــى  ــي رقــم 4 : الوصــول إل ــار األمــن الغذائ معي
األســواق

ــوق  ــلع الس ــى س ــاس عل ــول الن ــان حص ــي ضم ينبغ
وخدمتهــا كمنتجــن ومســتهلكن بشــكل آمــن 

وتشــجيعه . 
املؤشرات األساسية

ــى  ــي عل ــن الغذائ ــق األم ــات حتقي ــوم عملي 1ـ أن تق
ــة . ــة احمللي فهــم واضــح لألســواق والنظــم االقتصادي

2ـ ينبغــى أن يكــون للمنتجــن واملســتهلكن إمكانيات 
اقتصاديــة وماديــة تتيــح لهــم الوصــول إلــى األســواق 

مبــا فــي ذلــك األغذيــة بأســعار مقبولــة .
3ـ احلــدد  مــن اآلثــار الســلبية التــي تتبعهــا عمليــات 
ــا  ــة وتوزيعه ــراء األغذي ــي , كش ــن الغذائ ــق األم حتقي

فــي األســواق بأكبــر قــدر ممكــن .
ــوق  ــعار الس ــن أس ــات ع ــن املعلوم ــد م ــر مزي 4ـ توفي

ــرة . ــلع املتوف والس
ــن  ــا م ــية وغيره ــة األساس ــواد الغذائي ــون امل 5ـ أن تك

ــة . ــية متاح ــلع األساس الس
6ـ التقليــل مــن اآلثــار الســلبية للتقلبــات الفصليــة 
احلــادة أو األســعار غيــر الطبيعيــة إلــى أدنــى حــد ممكن 

ماحظة
ميكــن أن تــؤدي املعونــة الغذائيــة املســتوردة إلــى 
ــة    ــى لألغذي ــاج احملل ــاط اإلنت ــعار , وإحب ــض األس تخفي
ــدام  ــن النع ــاس املعرض ــدد الن ــادة ع ــى زي ــؤدي إل ــا ي مم

ــي .  ــن الغذائ األم
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املعونة الغذائية
مقدمة :

عندمــا تهــدد الكارثــة الســبل اإلعتياديــة التــي يحصل 
اجملتمــع احمللــي عــن طريقهــا علــى غذائــه بســبب تدمر 
احملاصيــل نتيجــة لكارثــة طبيعيــة أو التجويــع املتعمد 
الــذي ميارســه طــرف مــن أطــراف النــزاع املســلح فقــد 
ــاة  ــتمرار حي ــن اس ــة لتأم ــة غذائي ــدمي معون ــزم تق يل
ــهم أو  ــى أنفس ــم عل ــبل اعتماده ــة ُس ــاس وحماي الن
ــر  ــاليب لتدبي ــى أس ــم إل ــل جلوئه ــترجاعها  وتقلي اس

أمورهــم قــد تنطــوي علــى أضــرار .
شروط التوزيع

تنفيــذ عمليــات التوزيــع اجملانــي فــي حــاالت   •
هــذه  تســتهدف  وأن  فقــط   القصــوى  الضــرورة 
العمليــات مــن هــم بأمــس احلاجــة إليهــا , وأن تتوقــف 

بأســرع وقــت ممكــن .
توفيــر احلصــص اجلافــة إلعــداد الطعــام فــي   •

. أمكــن  كلمــا  املنــزل 
توزيــع املعونــة الغذائيــة علــى الاجئــن   •
إلــى تقييــم  والنازحــن داخــل بلدانهــم اســتناداً 

. إحتياجاتهــم  وتقديــر  وضعهــم 
ــة , إال  ــواد الغذائي ــترداد امل ــن اس ــاع ع االمتن  •
فــي حــاالت وجــود عجــز غذائــي فــي البلــد أو االفتقــار 
ــى  ــاح إل ــض املت ــل الفائ ــة لنق ــائل العلمي ــى الوس إل

املنطقــة املتضــررة مــن الكارثــة .
ــج  ــادي تأجي ــة لتف ــر الازم ــذ التدابي أن تؤخ  •
ــراض  ــذاء ألغ ــادرة الغ ــال مص ــال احتم ــي ح ــزاع ف الن
عســكرية أو اســتخدامه مــن قبــل املقاتلــن فــي نــزاع 

مســلح .
تنظيم املعونة الغذائية

ــة  ــن حلال ــل األولي ــم والتحلي ــدد التقيي ــي أن يح ينبغ
الطــواريء مصــادر غــذاء الســكان ودخلهــم فضــاً عــن 
مايهــدد هــذه املــوارد . كمــا ينبغــي أن يحــدد التقييــم 
ــة   ــة ضروري ــة الغذائي ــت املعون ــا إذا كان ــل م والتحلي
ــود  ــال وج ــي ح ــا ف ــة وكميته ــة الازم ــوع األغذي ون
حاجــة إلــى املعونــة الغذائيــة , لضمــان احتفــاظ 

ــبة . ــة مناس ــة تغذوي ــاس بحال الن
معيــار تنظيــم املعونــة الغذائيــة رقــم 1 : 

حتديــد احلصــص الغذائيــة
ــع  ــات التوزي ــة لعملي ــص اخملصص ــن احلص ــرض م الغ
العــام لألغذيــة هــو ردم الهــوة بــن إحتياجات الســكان 

املنكوبــن ومواردهــم الغذائيــة اخلاصــة .
املؤشرات األساسية :

حتديــد احلصــص الغذائيــة اخملصصــة للتوزيــع   •

ــة  ــان النموذجي ــات اإلنس ــاس إحتياج ــى أس ــام عل الع
إلــى الطاقــة والبروتينــات والدهــون واملغذيــات الدقيقة 

.
أن تســهم احلصــة املوزعــة فــي تقليــل حاجة   •
الســكان املنكوبــن إلــى اعتمــاد أســاليب ُمضــرة فــي 
مجــال تدبيــر أمورهــم أو احليلولــة دون جلوئهــم إليهــا .

ــة  ــاري للحص ــادل التج ــة التب ــاب قيم حس  •
. احمللــي  الوضــع  مراعــاة  مــع  الضــرورة  عنــد 

معيــار تنظيــم املعونــة الغذائيــة رقــم 2: 
توفيــر غــذاء مناســب

ــة  ــبة ومقبول ــة مناس ــواد الغذائي ــون امل ــي أن تك ينبغ
ــا  ــاع به ــرة االنتف ــتطيع األس ــتفيدين , وأن تس للمس

ــاً . متام
املؤشرات األساسية

استشــارة النــاس فــي أثنــاء عمليــة التقييــم   •
أو تخطيــط البرنامــج ملعرفــة مــا إذا كانــت هــذه املــواد 

ــبهم . ــت تناس ــا إذا كان ــة وم ــة مألوف الغذائي
ــتفيدون  ــه املس ــم يألف ــذاء ل ــع غ ــد توزي عن  •
, ينبغــي أن توفــر للنســاء ومــن يعتنــي بتحضيــر 
بطريقــة  حتضيــره  بشــأن  تعليمــات  الطعــام 
ــة  ــارة ممكن ــل خس ــن أق ــكان وتضم ــيغها الس يستس

. الدقيقــة  املغذيــات  فــي 
ينبغــي   , بقشــرها  احلبــوب  توزيــع  عنــد   •
ــة  ــائل الازم ــتفيدين للوس ــاك املس ــن امت ــد م التأك
ــة . ــة منزلي ــة تقليدي ــا بطريق ــا أو لتحويله لطحنه

تزويــد النــاس مبــواد تعتبــر مهمــة مــن   •
. التوابــل  فيهــا  مبــا   , الثقافيــة  الناحيــة 

•ينبغــي عــدم توزيــع احلليــب اجملفــف أو الســائل اجملانــي 
أو املدعــوم وحــده .

معيــار تنظيــم املعونــة الغذائيــة رقــم 3 : 
جــودة الغــذاء وســامته

ينبغــي أن تكــون الغــذاء املــوزع جيــد النوعيــة وصاحلــاً 
لاســتهاك البشــري .
املؤشرات األساسية

أن تلتزم املواد الغذائية باملعايير الوطنية .  α
أن تكــون كل األغذيــة املعبــأة املســتوردة   α
ــل  ــى األق ــهر عل ــتة أش ــدة س ــتعمال مل ــة لاس صاحل
ــي أن  ــد , وينبغ ــى البل ــا إل ــخ وصوله ــن تاري ــاراً م اعتب
تـُـوزع قبــل إنتهــاء تاريــخ صاحيتهــا أو ضمــن التاريــخ 

. الســتهاكها  املستحســن 
يُستحســن تفــادي إثــارة نوعيــة األغذيــة   α

. للشــكاوي  املوزعــة 
ــباً  ــاً ومناس ــة متين ــف األغذي ــون تغلي أن يك  α

ــع , ويجــب أال يُشــكل خطــراً  للمناولــة واخلــزن والتوزي
علــى البيئــة .

ــرود  ــات ط ــرح محتوي ــات ش ــون بطاق أن تك  α
ــخ  ــجل تاري ــبة وتس ــة املناس ــة باللغ ــة مكتوب األغذي

. املغذيــات  مــن  محتوياتهــا  وتفاصيــل  اإلنتــاج 
ــة  ــة ومائم ــزن صحيح ــروف اخل ــون ظ أن تك  α
ــوص  ــرى فح ــح  وأن جت ــكل صحي ــازن بش ــدار اخمل , وأن ت
منتظمــة علــى جــودة األغذيــة فــي كل املواقــع .

إدارة املعونة الغذائية
 إن الهــدف مــن إدارة املعونــة الغذائيــة هو توزيــع الغذاء 
ــارة عامــة  ــه , وبعب ــى مــن هــم بأمــس احلاجــة إلي عل
تتضمــن إدارة املعونــة الغذائيــة توصيــل اإلمــدادت 
املناســبة إلــى املوقــع املناســب , فــي ظــروف مائمــة  
ــل  ــب , وبأق ــعر املناس ــب , وبالس ــت املناس ــي الوق وف

ــة . ــات املناول ــن عملي ــة ع ــة  ناجم ــارة ممكن خس
ــة الغذائيــة رقــم 1: مناولــة  ــار إدارة املعون معي

األغذيــة
ــره واســتهاكه بطريقــة  ينبغــى خــزن الغــذاء وحتضي
ســليمة ومناســبة علــى املســتوى األســرة وعلــى 

ــي . ــع احملل ــتوى اجملتم مس
املؤشرات األساسية

ــة  ــواد الغذائي ــة امل ــة مناول ــوي عملي أال تنط  α
أو إعدادهــا بشــكل غيــر مناســب فــي مواقــع التوزيــع 

ــة . ــى الصح ــارة عل ــار ض ــى آث عل
وأن  الغذائيــة  املعونــة  متلقــو  يعــرف  أن   α
يفهمــوا أهميــة احملافظــة علــى نظافــة الغــذاء .

ــداده أو  ــوزع أو إع ــذاء امل ــزن الغ ــح خ أال يصب  α
. شــكوى  مصــدر  اســتهاكه  أو  طهيــه 

إعــداد  عــن  العاجزيــن  لألفــراد  تتــاح  أن   α
ــخص  ــتعانة بش ــة االس ــه إمكاني ــم أو تناول طعامه
خبيــر بإعــداد طعــام مناســب فــي حينــه وإطعامهــم 

إذا لــزم األمــر .
ــة  ــى طريق ــاً عل ــون تدريب ــى املوظف أن يتلق  α
ــكل  ــا بش ــا وحتضيره ــة ومناولته ــواد الغذائي ــزن امل خ

مأمــون عنــد توزيــع غــذاء مطهــّو .
معيــار إدارة املعونــة الغذائيــة رقــم 2: إدارة 

نظــام التمويــن
ينبغــي إدارة مــوارد املعونــة الغذائيــة ( املــواد الغذائيــة 
وأرصــدة املســاعدة ) إدارة جيــدة باســتخدام نظــم 

ــة . ــفافة وتفاعلي ش
املؤشرات األساسية

إلــى  الغذائيــة  املعونــة  مــوارد  تصــل  أن   α
. املســتهدفن  املســتفيدين 

أن يُجــرى تقييــم قــدرات إدارة نظــام التمويــن   α
ــد  ــى الصعي ــداد عل ــل واإلم ــة للنق ــة التحتي والبني
احمللــي وإقامــة نظــام فّعــال ومنســق إلدارة نظــام 

. احملليــة  القــدرات  بإســتخدام  التمويــن 
املــواد  توفيــر  مــدى  التقييــم  يراعــي  أن   α

. محليــاً  الغذائيــة 
ــورة  ــن بص ــام التموي ــود إدارة نظ ــح عق أن مُتن  α

ومفتوحــة. وعادلــة  شــفافة 
أن يحصــل املوظفــون فــي كل مســتويات   α
ــب . ــب مناس ــى تدري ــن عل ــام التموي ــام إدارة نظ نظ

ــع  ــبة ورف ــبة للمحاس ــم مناس ــام نظ أن تق  α
التقاريــر واملســائل املاليــة لضمــان املســاءلة علــى كل 

مســتويات نظــام إدارة نظــام التمويــن.
ينبغــي االهتمــام بتقليــل اخلســائر إلــى   α
أدنــى حــد ممكــن مبــا فــي ذلــك اخلســائر الناجمــة عــن 

. الســرقة 
متابعــة نظــام متويــن األغذيــة واحملافظــة   α
فــي  إنقطــاع  أي  تفــادي  تضمــن  بطريقــة  عليــه 

. التوزيــع  عمليــات 
ــع املعنيــن مبعلومــات منتظمــة  ــد جمي تزوي  α

. التمويــن  نظــام  أداء  عــن 
معيار إدارة املعونة الغذائية رقم 3 : التوزيع

ــع الغــذاء للظــروف احملليــة  أن يســتجيب أســلوب توزي
بالشــفافية  يتســم  وأن  لهــا  مناســباً  يكــون  وأن 

ــدل . والع
املؤشرات األساسية

ــة  ــة الغذائي ــن املعون ــتفيدين م ــد املس حتدي  •
. احتياجاتهــم  أســاس  علــى  واســتهدافهم 

ــع  ــة للتوزي ــة وعادل ــاليب فعال ــم أس تصمي  •
بالتشــاور مــع اجلمعيــات واملنظمــات الشــريكة احملليــة 

.
أن تقــع مراكــز التوزيــع علــى أقــرب مســافة   •
ــول  ــهيل الوص ــتفيدين لتس ــازل املس ــن من ــة م ممكن

إليهــا وضمــان أمــن الســكان .
بنوعيــة  ُمســبقاً  املســتفيدون  يُبلــغ  أن   •
ــم  ــُتوزع عليه ــي س ــة الت ــص الغذائي ــة احلص وكمي

توزيعهــا. وخطــة 
الغذائيــة  املعونــة  برنامــج  أداء  متابعــة   •

. نتائجــه  وتقييــم  وفعاليــة 
ماحظات

الصاحلــة  غيــر  املــواد  مــن  التخلــص   α
لاســتهاك البشــري : يجــب أن يقــوم مفتشــون 
ــة .. ,  ــة العام ــرات الصح ــاء ومختب ــون  كاألطب مؤهل
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بتفتيــش املــواد الغذائيــة غيــر املناســبة للبــت فــي صاحيتهــا لإلســتهاك البشــري . وميكــن أن تضــم أســاليب 
. دفنهــا  أو  حرقهــا  أو  للحيوانــات  كعلــف  ببيعهــا  لاســتهاك  الصاحلــة  غيــر  املــواد  مــن  التخلــص 

نشر املعلومات : يجب إحاطة املستفيدين مبايلي :  α
نوع احلصة التي يُراد توزيعها وجودتها وأسباب أي خروج عن املعايير القائمة .  .1

خطة التوزيع ( اليوم , الوقت , املكان ) واخلروج عنها ألسباب خارجية .  .2
النوعية التغذوية للطعام والعناية اخلاصة الازمة حلماية قيمتة التغذوية إذا لزم األمر .  .3

متطلبات املناولة السليمة لألغذية وإستعمالها بشكٍل سليم .  .4
االستنتاجات :

التركيز على أهمية األمن الغذائي للبلد واحملافظة على املوارد املوجودة واالستفادة منها.  α
α  تدريب وتأهيل كادر مختص بالتغذية والتعامل مع الكوارث . 

التخطيط اجليد لاستجابة السريعة للطوارئ وإيصال املعونات للفئات املتضررة.   α
ــع  ــوارث م ــدوث الك ــد ح ــنن عن ــات واملس ــل واملرضع ــال واحلوام ــع واألطف ــة الرض ــرق تغذي ــة ط α  معرف

األخــذ بعــن االعتبــار اإلمكانيــات واملســاعدات املتوافــرة لــدى اجملتمعــات. 
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جلماعة العمل احلكومية الدولية املعنية بوضع مجموعة خطوط توجيهية طوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق في 
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الدراسات الهندسية

التوجه نحو التصنيع الذكي من خالل نمذجة األنظمة الفيزيائية المحوسبة 
والتوءمة الرقمية 

Modeling of Cyber-Physical Systems and Digital Twin towards
Smart Manufacturing

الدكتور المهندس محمد ملحم
كلية الهندسة المعلوماتية/ جامعة الحواش 

ملخص
انعكــس التطــور املضطــرد لتكنولوجيــا املعلومــات IT علــى كل مناحــي احليــاة، وباألخــص علــى الصناعــة. ويُعــد 
تكامــل الفيزيــاء واحلوســبة مــع التصنيــع شــرطاً أساســياً لتحقيــق التصنيــع الذكــي. ومــن ناحيــة أخــرى، تُعــد 
األنظمــة الفيزيائيــة احملوســبةCyber-physical systems (CPS) والتوءمــة الرقميــةDigital twin (DT)  هــي األفضل 
ــتويات،  ــدة مس ــي ع ــل ف ــذا التكام ــدرج ه ــبة. يت ــي واحلوس ــم الفيزيائ ــن العال ــل ب ــق التكام ــائل لتحقي كوس
 Edge مســتوى الوحــدة ومســتوى النظــام ومســتوى نظــام النظــام. وتســتخدم تقنيــات مثــل حوســبة احلافــة
ــات  ــة متطلب ــحابية Cloud computing لتلبي ــبة الس ــة Fog computing واحلوس ــبة الضبابي computing واحلوس
ــم اســتخدام مســتوى الوحــدة ومســتوى النظــام  ــة، كيــف يت كل مســتوى فــي CPS وDT. تعــرض هــذه املقال
ــة  ــبة احلاف ــة بحوس ــة، مدعوم ــة الرقمي ــبة والتوأم ــة احملوس ــة الفيزيائي ــي األنظم ــام ف ــام النظ ــتوى نظ ومس

واحلوســبة الضبابيــة واحلوســبة الســحابية.

Abstract
The advancement in information technologies has been reflected in all aspects of life, especially on the 
industry. Moreover, the cyber-physics integration of manufacturing is a prerequisite for realizing smart 
manufacturing. On the other hand, cyber-physical systems (CPS) and digital twin (DT) are the preferred 
ways to achieve the cyber-physics integration. This integration takes place at several levels, unit level, 
system level, and system of system level. To meet the requirements of each level in CPS and DT, the 
following technologies, such as edge computing, Fog computing, and Cloud computing are used.  # This 
article, presents how unit-level, system-level, and SoS-level are used in CPS and DT, supported by edge 
computing, fog computing, and cloud computing.

مقدمة   1-
كان للجيــل اجلديــد مــن تكنولوجيــا املعلومــات تأثيــر 
ــياء  ــت األش ــل إنترن ــة، مث ــور الصناع ــي تط ــر ف كبي
 Big الضخمــة  والبيانــات   ،(Internet of Things (IoT
 ،Cloud Computing الســحابية  واحلوســبة   ،Data
 .(artificial intelligence (AI االصطناعــي  والــذكاء 
فقــد أصــدرت فــي هــذا الســياق العديــد مــن البلــدان 
ــى  ــا، عل ــة به ــة خاص ــع متقدم ــتراتيجيات تصني اس
 Industrialفــي أملانيــا، و Industry 4.0 ،ســبيل املثــال
 Made inــة، و ــدة األمريكي ــات املتح ــي الوالي Internet ف
ــذه  ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــن. عل ــي الص China 2025 ف
االســتراتيجيات قــد مت اقتراحهــا فــي ظــروف مختلفــة، 
ــق  ــو حتقي ــا وه ــترك بينه ــيء مش ــد ش ــه يوج إال أن

 .smart manufacturing الذكــي التصنيــع 
ــي،  ــع الذك ــذ التصني ــام تنفي ــي أم ــدي األساس التح
ــي  ــبة ف ــم احلوس ــي وعال ــم الفيزيائ ــج العال ــو دم ه
التصنيــع. فقــد شــهد تكامــل احلوســبة مــع الفيزيــاء 
اهتمامــاً واســعاً فــي األوســاط األكادمييــة والصناعيــة 
واحلكوميــة. يوضــح الشــكل(1) كيــف تطــورت عمليــة 
االندمــاج بــن العالــم الفيزيائــي وعالــم احلوســبة مــع 

مــرور الوقــت ]1[.
املرحلــة األولــى، وقبــل ظهــور تكنولوجيــا املعلومــات، 
شــمل التصنيــع علــى العالــم الفيزيائــي فقــط. فقــد 
مت تنفيــذ جميــع أنشــطة التصنيــع مــن قبــل اإلنســان 
ــد  ــات ح ــص املعلوم ــن نق ــاً. لك ــن مع أو اآلالت أو االثن

مــن كفــاءة التصنيــع والقــدرة اإلنتاجيــة. 
املرحلــة الثانيــة، ظهــرت احلوســبة، وظهــرت مجموعــة 
ــا  ــات وتطبيقاته ــة بالبرمجي ــات املرتبط ــن الصناع م
ــم  ــا، ل ــة التكنولوجي ــبب محدودي ــاج. وبس ــي اإلنت ف

ــبة.  ــا احلوس ــات ومزاي ــتغال كل إمكاني ــم اس يت
وعالــم  الفيزيائــي  العالــم  بــدأ  الثالثــة،  املرحلــة 
ــززت  ــر، وع ــع اآلخ ــا م ــل كٍل منهم ــبة بالتفاع احلوس
ــات  ــن اخلدم ــع، وحتس ــة التصني ــبة إدارة عملي احلوس

اللوجســتية. مــع ذلــك لــم يحصــل تزامنــاً بــن 
ــة.  ــذه املرحل ــال ه ــي خ ــم الفيزيائ ــبة والعال احلوس
فــي الوقــت احلالــي، ومــع تطــور تكنولوجيــا املعلومــات 
املســتمر، بــات التكامــل بــن الفيزيــاء واحلوســبة 
 real ــي ــن احلقيق ــي الزم ــم ف ــل يت ــاً، والتفاع واضح
ــه.  ــر من ــراً ال مف ــي أم ــع الذك ــح التصني time  وأصب

ــع،  ــتراتيجيات التصني ــي الس ــل األفق ــب التحلي بحس
ــم  ــع العال ــبة م ــل احلوس ــودي لتكام ــل العام والتحلي
الفيزيائــي، أصبــح لألخيــر أهميــة كبيــرة فــي تطويــر 
الفيزيائيــة  األنظمــة  تقنيــات  وتُعــد  التصنيــع، 
ــل  ــي األفض ــة DT ه ــة الرقمي ــبة CPS والتوأم احملوس

ــك]2[.  ــق ذل ــبيل حتقي ــي س ف
تتكامــل فــي عمليــة التصنيــع الذكــي عــدة حلقــات 
بهــدف ابتــكار املنتــج، وبحســب اختــاف كميــة 
ــة  ــات الذكي ــية التطبيق ــاف حساس ــات واخت البيان
ــتويات  ــة مس ــي ثاث ــدرج ف ــأن CPS  و DTتت ــن، ف للزم
 ،(Unit Level (UL مختلفــة، وهــي مســتوى الوحــدة
ومســتوى   ،(System Level(SL النظــام  ومســتوى 
  .(System of System Level (SoS-L النظــام  نظــام 
ــة  ــورة دورة خاص ــتويات املذك ــن املس ــتوى م ــكل مس ل
مــن البيانــات، مبــا فــي ذلــك بيانــات التحليــل وحتديــد 
ــتوى دور  ــكل مس ــذ. ل ــرار والتنفي ــاذ الق ــة واتخ احلال
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خــاص وبنيــة حتتيــة مختلفــة، وبنــاء هــذه املســتويات 
ــي ]3[. ــع الذك ــاه التصني ــم باجت ــوة األه ــي اخلط ه

تقــدم احلوســبة الضبابيــة fog computing واحلوســبة 
 Edge ــة الســحابية cloud computing وحوســبة احلاف
computing حلــول للمســألة املذكــورة أعــاه ]4[. إذ 
ــبكة  ــى ش ــول إل ــحابية الوص ــبة الس ــح احلوس تتي
ــب، وتنقــل احلوســبة  ــوارد املشــتركة بحســب الطل امل
الضبابيــة قــدرات احلوســبة والتخزيــن الســحابية 
احلافــة  إلــى شــبكة طرفيــة، وتســمح حوســبة 
ــادر  ــن مص ــة م ــى مقرب ــات عل ــة للبيان ــراء معاجل بإج
البيانــات. بالتالــي، تعــد احلوســبة الســحابية وســيلة 
ــاعد  ــتوى SoS-L، وتس ــد املس ــة عن ــا مثالي تكنولوجي
ــتوى  ــد املس ــذ عن ــى التنفي ــة عل ــبة الضبابي احلوس
ــى  ــة عل ــة بالغ ــة أهمي ــبة احلاف ــام SL، وحلوس النظ
مســتوى الوحــدة UL، ومــن خالهــا يتــم حتقيــق 

ــي.  ــع الذك التصني
 (CPS) ــبة ــة احملوس ــة الفيزيائي األنظم  2-

التصنيــع  فــي    (DT)الرقمــي والتــوأم 
لــم يعــد التصنيــع مجــرد عمليــة فيزيائيــة صرفــة، بل 
أصبــح عمليــة تفاعليــة للعاملــن الفيزيائي واحلاســوبي 
ــية  ــة عكس ــر تغذي ــات عب ــادل البيان ــال تب ــن خ م
ــاً  متبادلــة. توفــر كل مــن CPSو DTأساســاً تقنيــاً قوي
لهــذا التفاعــل واالندمــاج، ويتيــح تكامــل املعلومــات 
ــط  ــم خرائ ــي رس ــم اآلل ــات التحك ــاالت وتقني واالتص
ــاء  ــن الفيزي ــال ب ــيق الفع ــي والتنس ــل الزمن التفاع

ــبة. واحلوس
ــي  ــبة CPS ف ــة احملوس 2--1 األنظمــة الفيزيائي

التصنيــع
الذكيــة،  األنظمــة  الثانــي مــن  اجليــل  باعتبارهــا 
تتكامــل فــي CPS  احلوســبة Computation واالتصاالت 
ــرى.  ــات أخ ــم Control وتقني Communication والتحك
واملراقبــة،  واالتصــال  احلوســبة  قــدرات  تُســتخدم 
لتنظيــم وإدارة العمليــات الفيزيائيــة، فــي حــن ترتبــط 
العمليــات الفيزيائيــة مــع نظــام احلوســبة عــن طريــق 
حلقــات تغذيــة عكســية feedback. بهــذه الطريقــة، 
تســمح  CPS للحوســبة بالتحكــم فــي املكونــات 
ــي  ــان ف ــة وآم ــة وفاعلي ــد ومبوثوقي ــن بع ــة ع الفيزيائي

ــي ]5[. ــن احلقيق الزم

فــي  للتحكــم  التصنيــع  CPSفــي  تُســتخدام  
العمليــات الفيزيائيــة أو األجهــزة، وتتميــز بالــذكاء 
واالســتجابة للتغيــرات الداخليــة واخلارجيــة. يبــن 
ــع،  ــي التصني ــن CPS ف ــم تضم ــف يت ــكل(2) كي الش
حيــث يتحقــق اإلدراك Perception باســتخدام شــبكة 
ــة  ــات الفيزيائي ــط الكيان ــم رب ــات، ويت ــن احلساس م
واملصنــع   machines واآلالت    material املــواد  (مثــل 
احلوســبة  بفضــاء   (products واملنتجــات   factory
Cyber space. يســتقبل ويعالــج فضــاء احلوســبة 
ــم  ــن العال ــة م ــات القادم ــن البيان ــرة م ــات كبي كمي
ــم  ــات يت ــذه البيان ــل ه ــال حتلي ــن خ ــي، وم الفيزيائ
ــى  ــرارات عل ــذه الق ــل ه ــبة. تعم ــرار املناس ــاذ الق اتخ
تعديــل العمليــات الفيزيائيــة مــن خــال شــبكة مــن 

 .Actuators امليكانيكيــة  املشــغات 
 CPS تعزيــز  علــى  الباحثــن  مــن  العديــد  عمــل 
ــذ  ــن تنفي ــع. إذ ميك ــال التصني ــي مج ــا ف وتطبيقاته
CPS فــي بيئــة ســحابية مــن أجــل التشــخيص 

الســحابي، والتحكــم عــن بُعــد بــاآلالت. 
2--2 التوءم الرقمي DT في التصنيع

واملصممــون  التصنيــع  عمليــة  مــن  كل  ينتمــي 
والشــركات املصنعــة وعمــال مــا بعــد البيع إلــى إدارات 
ــن  ــتقل ع ــكل مس ــل بش ــة، وتعم ــة مختلف أو أنظم
بعضهــا. الســؤال الــذي يطــرح نفســه، كيــف نعيــد 
ــع  ــة التصني ــال عملي ــا خ ــي مت جمعه ــات الت املعلوم
إلــى مســار تصميــم املنتــج؟، وكيــف يتحقــق الترابــط 
ــم  ــف يت ــذ؟، وكي ــع والتنفي ــط للتصني ــن التخطي ب
 (MRO) ــرة ــة والعم ــاح والصيان ــة االص ــذ عملي تنفي
مســبقاً، وكيــف يتحقــق كل ذلــك رقميــاً؟. مُتهــد 
التوءمــة الرقميــة الطريــق حلــل هــذه التســاؤالت، 
ــة  ــخة رقمي ــى نس ــول عل ــركات باحلص ــمح للش وتس
كاملــة عــن دورة حيــاة املنتــج، مــن مرحلــة التخطيــط 

ــج. ــاة املنت ــة حي ــى نهاي ــم إل والتصمي
قُــدِّم  مفهــوم التــوءم الرقمــي أول مــرة بواســطة 
ــاة  ــول إدارة دورة حي ــه ح ــد محاضرات ــي أح Grieves ف
 (Product Lifecycle Management (PLM املنتــج  
ــابقة  ــس الس ــات غريف ــذت تعريف ــام 2003 ]6[. أُخ ع
باحلســبان، وأضــاف الباحثــون أن التــوءم الرقمــي يجــب 
ــة  ــة الفيزيائي ــط لألنظم ــم خرائ ــرد رس ــون مج أال يك
ــة  ــاكاة ديناميكي ــون مح ــب أن يك ــل يج ــاكنة، ب الس
يشــتمل  الرقمــي  فالتــوءم  الفيزيائيــة.  لألنظمــة 
ــات  ــات services والكيان ــزاء، اخلدم ــة أج ــى خمس عل
الفيزيائيــة physical entities والنمــاذج االفتراضيــة 
 ،connected data الربــط   وبيانــات   virtual models
 .interaction and connection والترابــط  والتفاعــل 
يعكــس التــوأم الرقمــي كمــا هــو موضــح فــي 
الشــكل(3) طريقــن، األول رســم اخلرائــط الديناميكيــة 
ــة.  ــاذج االفتراضي ــي النم ــة والثان ــات الفيزيائي للكيان
ــات  يتــم إنشــاء النمــاذج الرقيمــة االفتراضيــة للكيان
ــي  ــت ف ــو كان ــا ل ــلوكها كم ــاكاة س ــة، حمل الفيزيائي
بيئــة حقيقيــة. مــن ناحيــة أخــرى، تســتطيع النمــاذج 
االفتراضيــة أن تقــود الكيانــات الفيزيائيــة لاســتجابة 
ــب  ــى جان ــغيل. إل ــن التش ــع، وحتس ــرات التصني لتغي
ذلــك، حُتســن التوءمــة الرقيمــة احللقــة املغلقــة 
ــدءاً مــن  ــاة املنتــج) فــي العمليــة بأكملهــا ب (دورة حي
ــة  ــة الوقائي ــى الصيان ــه حت ــج وتصنيع ــم املنت تصمي

.]7[
يســتخدم التــوءم الرقمــي كوســيلة فعالــة لتحقيــق 
ــبيل  ــى س ــبة. عل ــة احملوس ــة الفيزيائي ــل األنظم تكام

ــادة  ــي إع ــي ف ــوءم الرقم ــتخدام الت ــم اس ــال، يت املث
هندســة عمليــة التنبــؤ باحليــاة الهيكليــة للطائــرات، 
ــع  ــة التصني ــي مرحل ــي ف ــوءم الرقم ــر الت ــث أظه حي
ــه.  ــرر وحجم ــع الض ــؤ مبوق ــي التنب ــر اً ف ــاً كبي تقدم
ومــع تطبيــق تكنولوجيــا  احلاضــر،  الوقــت  ففــي 
املعلومــات فــي التصنيــع، بــدأ عصــر التصنيــع الذكي، 
حيــث مت إدخــال التــوءم الرقمــي فــي مرحلــة التصنيــع. 
Digital Twin Shop- علــى ســبيل املثــال، مت اقتــراح الـــ

ــوءم  ــاء الت ــة لبن ــم رقمي ــة تصمي floor (DTS) كمنص
ــي ]1[. الرقم

البنيــة الهرميــة لألنظمــة الفيزيائيــة   3-
فــي   DT الرقمــي  والتــوأم   CPS احملوســبة 

لتصنيــع ا
تُعــد التقنيــات CPS و DT هــي الداعــم األساســي 
أن  يجــب  جيــداً،  ولفهمهمــا  الذكــي.  للتصنيــع 
ــم.  ــج ومنظ ــكل ممنه ــا بش ــة بينهم ــس العاق تؤس
تقســم  CPS و DTمــن املنظــور البنيــوي الهرمــي إلــى 
 UL ثاثــة مســتويات مختلفــة، وهــي مســتوى الوحــدة
 SoS-L ومســتوى نظــام النظــام SL ومســتوى النظــام

ــكل(4).  ــي الش ــح ف ــو موض ــا ه ، كم
دقــة  أصغــر   CPS-UL الوحــدة  مســتوى  يُعــد 
granularity غيــر قابلــة للتجزئــة فــي النظام. تشــكل 
بعــض الوحــدات الصغيــرة، مثــل املكونــات واملعــدات  
واملــواد  الذكــي)  والروبــوت   ،CNCآلــة)equipment
Material (جهــاز حتديــد التــرددات الاســلكية، واملركبة 
ــة،  ــات احمليطي ــات) واحلساس ــزودة بحساس ــة امل اآللي
مســتوى الوحــدة CPS-UL. علــى ســبيل املثــال، ميكــن 
ملكونــات آلــة CNC الذكيــة اســتخدام املعلومــات 
التخــاذ القــرارات وفقــاً لتغيــرات حمــل محــور اآللــة، 
وميكــن أيضــاً ضبــط معــدل التغذيــة، زيــادةً ونقصانــاً 
عنــد األحمــال الصغيــرة واألحمــال الكبيــرة، لتقصيــر 
الكفــاءة  وحتســن  للمعاجلــة،  الزمنيــة  الــدورة 
ــوءم رقمــي علــى مســتوى  واجلــودة. ميكــن تشــكيل ت
ــات Component، واملــواد  الوحــدة DT-UL (مثــل، املكون
ــف  Material، واملعــدات Equipment) مــن خــال توصي
ــي  ــاء افتراض ــي فض ــي ف ــكل الهندس ــة الش ومنذج
ــة  ــة وحال ــة والوظيف ــات التعريفي ــتخدام املعلوم باس
التشــغيل لهــذه الكيانــات الفيزيائيــة. علــى مســتوى 
الوحــدة، ميكــن لفضــاء احلوســبة فــي CPS التحكــم 
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ــي  ــاء االفتراض ــن أن الفض ــي ح ــي، ف ــاد الفيزيائ بالعت
فــي DT  يقــدم 
ة  كا محــا
بصريــة عاليــة 

ــة.  الدق

ــدة  ــل لع ــو تكام ــيCPS  فه ــام ف ــتوى النظ ــا مس أم
بعــض  مــع  بعضهــا  ترتبــط  وحــدة،  مســتويات 
ــي  ــل احلقل ــل الناق ــة (مث ــبكات صناعي ــطة ش بواس
ــي  ــت الصناع ــي industrial field bus، واإلينرن الصناع
علــى  أوســع  نطاقــاً  وحتقــق   ،(Industrial Ethernet
مســتوى النظــام CPS SL. مثــال علــى CPS SL، خــط 
ــة،  ــات ذكي ــن آالتCNC  وروبوت ــف م ــي مؤل ــاج ذك إنت
وســيارة AGV تقــاد آليــاً، وحــزام النقــل أيضــاً. بخــاف 
CPS SL، يجــب دمــج النمــاذج االفتراضية لـــ DTs على 
مســتوى الوحــدة بشــكل تفاعلــي بعضهــا مــع بعــض 
ــام  ــتوى النظ ــى مس ــي عل ــوذج افتراض ــكيل من لتش
DT SL. مــن خــال تفاعــل النمــاذج االفتراضيــة علــى 
مســتوى الوحــدة، ميكــن احلصــول علــى التنظيــم 
ــن  ــك، ميك ــب ذل ــى جان ــة. إل ــوارد الفيزيائي ــل للم األمث
اعتبــار املنتــج املعقــد complex product مبثابــة تــوءم 
ــبيل  ــى س ــام DT SL. عل ــتوى النظ ــى مس ــي عل رقم
املثــال، بالنســبة للطائــرة التــي تتكــون مــن مكونــات 
وأجــزاء ضخمــة، يتــم اســتخدام التــوأم الرقيــم 
للمحــرك لتقييــم حالتــه التشــغيلية واملســاعدة فــي 
كشــف األخطــاء بالزمــن احلقيقــي، ويســتخدم التــوءم 

ــران. ــاكاة الطي ــاً حمل ــم أيض الرقي
 CPS smart مــن خــال بنــاء منصــة اخلدمــات الذكيــة
service platform ، ميكــن حتقيــق التعــاون األمثلــي بــن 
مســتويات النظــام املتعــددة، وتشــكيل مســتوى نظام 
النظــام CPS SoS-L. علــى ســبيل املثــال، التعــاون 
ــى  ــؤدي إل ــع ت ــاج أو عــدة مصان ــن عــدة خطــوط إنت ب
تكامــل دورة حيــاة املنتــج ]8[. مســتوى نظــام النظــام 
املراحــل  تكامــل  هــو   DT SoS-L الرقمــي  للتــوءم 
ــات  ــع البيان ــث جُتم ــج، حي ــاة املنت ــدورة حي ــة ل اخملتلف

مــن جميــع مراحــل دورة حيــاة املنتــج، ويضــع األســاس 
ــى  ــة. عل ــودة املتبع ــق اجل ــر وف ــج مبتك ــم منت لتصمي
ــوذة  ــات املأخ ــاعد البيان ــن أن تس ــال، ميك ــبيل املث س
مــن مســار التصنيــع ومســار الصيانــة علــى حتســن 
التصميــم املســتند إلــى DT، ويعمــل DT SoS-L علــى 
تقصيــر دورة التصميــم، وتقليــل الكلفــة الزمنيــة 

ــر أيضــاً. ــة بشــكل كبي واملالي
 CPS ــي ــة ف ــتويات اخملتلف ــة املس منذج  4-
واحلوســبة  احلافــة  باعتمــاد حوســبة   DT و 

الســحابية واحلوســبة  الضبابيــة 
فــي ضــوء التطبيقــات الواســعة النطــاق لتكنولوجيــا 
ــع، يواجــه الصناعيــون  املعلومــات فــي مجــال التصني
 DT و  CPS ــر ــل جوه ــات.  يتمث ــي البيان ــاً ف ــواً هائ من
فــي احلصــول علــى البيانــات مــن الكيانــات الفيزيائيــة 
والبيئــة احمليطــة عبــر احلساســات، باإلضافــة إلــى 
بالكيانــات  التحكــم  بغــرض  حاســوبياً  حتليلهــا 
متطلبــات  تختلــف  احمليطــة.  والبيئــة  الفيزيائيــة 
ــتوى لـــ  ــب املس ــلها بحس ــات وتراس ــة البيان معاجل
ــات  ــذه املتطلب ــل ه ــع، وتتمث ــي التصني CPS و DT  ف
فــي التأخيــر الزمنــي وعــرض النطــاق التــرددي واألمــان 
 Edge computing وغيرهــا. تقــدم حوســبة احلافــة
واحلوســبة   Fog computing الضبابيــة  واحلوســبة 
ــرق  ــدة وط ــكار جدي ــحابية Cloud computing أف الس
.DTو  CPS فــي SoS-Lو SLو UL لتنفيــذ املســتويات

4--1 احلوســبة الســحابية واحلوســبة الضبابية 
ــبة احلافة وحوس

احلوســبة الســحابية، هــي منــوذج احلوســبة الــذي يتيح 
الوصــول إلــى الشــبكة فــي كل مــكان بشــكل مائــم 
وعنــد الطلــب (مثــل مرافــق احلوســبة والتخزيــن، 
احلوســبة  حتفــظ   .]9[ واخلدمــات)  والتطبيقــات، 
الســحابية مــن خــال احملــاكاة االفتراضيــة تنــوع 
األجهــزة األساســية، وتوفــر للمســتخدمن مجموعــة 
ــي  ــا ف ــفافة. مب ــة ش ــات بطريق ــن اخلدم ــة م متنوع
Infrastructure- كخدمــة  التحتيــة  البنيــة  ذلــك 

as-a-Service (IaaS) واملنصــة األساســي كخدمــة 
ــة  ــة كخدم Platform-as-a-Service (PaaS)  والبرمج
Software as-a-Service (SaaS). نظــراً للعــدد املتزايــد 
ــحابية  ــبة الس ــه احلوس ــول، تواج ــزة الوص ــن أجه م
ــن  ــرددي وزم ــاق الت ــرض النط ــي ع ــاكل ف ــض املش بع
االســتجابة وعــدم توفــر الشــبكة واألمــن واخلصوصية. 
للحوســبة  امتــداداً  الضبابيــة  احلوســبة  تعــد 
الســحابية فــي الشــبكة الطرفيــة، حيــث تقــدم 
اخلدمــات (مثــل احلوســبة والتخزيــن والشــبكات) إلــى 

أجهــزة املســتخدم القريــب (مثــل موجهــات الشــبكة وأنظمــة املعلومــات اخملتلفــة) بــدالً مــن إرســال البيانــات 
ــحابة. ــى الس إل

يعتمــد تخزيــن البيانــات ومعاجلتهــا فــي منــوذج احلوســبة الضبابيــة على األجهــزة احملليــة، بدالً مــن مركــز البيانات 
الســحابية. جتعــل احلوســبة الضبابيــة التطبيقــات أكثــر ماءمــة، حيــث تلبــي نطاقــاً أوســع مــن العقــدة فــي 
الشــبكة. علــى غــرار احلوســبة الضبابيــة، تســمح حوســبة احلافــة أيضــاً بإجــراء احلوســبة علــى حافة الشــبكة، 
بالقــرب مــن مصــادر البيانــات. يكمــن االختــاف بــن احلوســبة الضبابيــة وحوســبة احلافــة، أن احلوســبة الضبابيــة 
تعتمــد علــى قــدرات الترابــط بــن العقــد، بينمــا تعمــل حوســبة احلافــة فــي العقــد الطرفيــة املعزولــة. توفــر 
حوســبة احلافــة خدمــات متطــورة مثــل تلبيــة الطلبــات احلرجــة والســريع، وحتســن الزمــن احلقيقــي واألمــان 

واخلصوصيــة.
4--2 منذجــة املســتويات اخملتلفــة فــي CPS و DT علــى أســاس حوســبة احلافــة واحلوســبة 

الضبابيــة واحلوســبة الســحابية
ــة  ــاب واملعاجل ــات احلس ــة ومعطي ــن احلال ــة كل م ــدة، معرف ــتوى الوح ــي مس ــامCPS  و DT ف ــاء نظ ــب بن يتطل

ــة. ــات الفيزيائي ــم بالكيان والتحك
حتقــق حوســبة احلافــة اإلدراك واحلوســبة والتحكــم مــن خــال حتليــل ومعاجلــة البيانــات فــي العقــد عنــد احلافــة. 
ــات،  ــوت، واملكون ــة، والروب ــع ( آل ــوارد التصني ــن م ــدة م ــتوى الوح ــون مس ــكل(5)، يتك ــي الش ــن ف ــو مب ــا ه كم
ــل  ــة وحتصي ــم املراقب ــة وجــزء حاســوبي (نظــام مضمــن embedded system). تت وســيارة AGV) وأجهــزة فيزيائي
ــغات  ــطة املش ــم بواس ــر التحك ــذ أوام ــم تنفي ــة، ويت ــزة الفيزيائي ــات واألجه ــال احلساس ــن خ ــات م املعلوم
امليكانيكــة Actuators. تنشــر حوســبة احلافــة فــي CPS وDT علــى مســتوى الوحــدة، وتعتبــر كعقــدة احلافــة. 
تســاعد حوســبة احلافــة باســتخدام البيانــات املتنقلــة بــن أجهــزة الوحــدة علــى تنفيذ تطبيقــات أصغــر وحتقيق 
اســتجابات زمنيــة أفضــل، علــى ســبيل املثــال، احلساســات املســتخدمة الكتشــاف مــدى خطــورة األعطــال علــى 
ــحابة، ألن  ــى الس ــات إل ــال البيان ــول إذا مت إرس ــر مقب ــيكون غي ــي س ــر زمن ــة، أي تأخي ــذه احلال ــي ه ــامة. ف الس
التأخيــر الزمنــي ســيكون كبيــر اً واالســتجابة بطيئــة.  تســمح حوســبة احلافــة فــي تقليــل التأخيــر الزمنــي 
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 DTs و CPSs فتترابــط مســتويات الوحــدة املتعــددة لـــ
بواســطة شــبكةnetwork interface  وأنظمــة إدارة 
 Customer  املعلومــات مثــل إدارة عاقــات العمــاء
سلســلة  relationship management (CRM)وإدارة 
التوريــد  Supply chain management (SCM) ونظــام 
 Manufacturing Execution System  تنفيــذ التصنيــع
 Enterprise املؤسســات   مــوارد  وتخطيــط   ((MES
و    CPSفــي ويتكامــل    .(resource planning (ERP
ــن  ــة م ــة متنوع ــام مجموع ــتوى النظ ــى مس DT عل
املكونــات غيــر املتجانســة فــي مســتوى الوحــدة. 
ــات  ــة مكون ــك، ميكــن التحكــم ومراقب ــب ذل ــى جان إل
مســتوى الوحــدة مــن خــال واجهــات التخاطــب 
human-computer interface (HMI)  لتشــخيص حالــة 
ــى  ــام عل ــتوى النظ ــي مس ــز ف ــم التركي ــام. يت النظ
التحكــم التعاونــي بــن عناصــر مختلفــة فــي الزمــن 
احلقيقــي، لتحقيــق التنســيق بــن العالــم الفيزيائــي 
وعالــم احلوســبة. يعتبــر املصنــع بشــكل عــام منوذجــاً 
مثاليــاً ملســتوى النظــام، وهــو مناســب متامــاً لنمــوذج 
احلوســبة الضبابيــة. توفــر احلوســبة الضبابيــة خدمات 
علــى حافــة الشــبكة، ممــا يعــزز التفاعــل فــي الزمــن 
احلقيقــي وقابليــة التوســع والتشــغيل البينــي. تتكون 
ــبكة  ــات الش ــن مكون ــة م ــبة الضبابي ــة احلوس بيئ
ــات  ــة واحملط ــات الوكيل ــه واخملدم ــزة التوجي ــل أجه (مث
ــة  ــدرات مختلف ــات ق ــذه املكون ــر ه ــية)، وتوف األساس
ــات  ــذ تطبيق ــم تنفي ــن لدع ــبة والتخزي ــي احلوس ف
اإلنتــاج الذكيــة. تســتخدم احلساســات علــى مســتوى 
الوحــدة جلمــع بيانــات التشــغيل مــن األجهــزة، وتوفــر 
ــاج  ــة لإلنت ــات التنفيذي ــة املعلوم ــبة الضبابي احلوس

ــي. الذك
علــى   DTs و    CPSsبــن التعــاون  حتســن  ميكــن 
مســتوى النظــام، مــن خــال تطويــر منصــة خدمــات 
SoS- ذكيــة. أي تشــكيل مســتوى نظــام النظــام

level مــن مســتويات النظــام املتعــددة. علــى ســبيل 
ــع  ــددة أو املصان ــاج املتع ــوط اإلنت ــق خط ــال، حُتق املث
ــة  ــحابة الذكي ــات الس ــة خدم ــر منص ــة عب املتعاون
ــي  ــل ف ــذا التكامم ــر ه ــل، يظه ــع التكام ــاً واس نظام
 SoS-level  ــي ــات ف ــمل البيان ــج. تش ــاة املنت دورة حي
مختلــف املشــتركن واملــوارد، وتكــون موزعــة جغرافيــا. 
ــاً،  ــراًء وتنوع ــر ث ــي  SoS-level األكث ــات ف ــد البيان تع
ــن  ــمل التخزي ــات SoS-level تش ــإن متطلب ــك ف لذل
ــة ]10[.  ــة التعاوني ــات الذكي ــة واخلدم ــة املوزع واملعاجل
ــن  ــو مب ــا ه ــحابية كم ــبة الس ــة احلوس ــاعد بني تس
ــر مــن  فــي الشــكل(5)، علــى تنظيــم وإدارة عــدد كبي

األجهــزة املتصلــة، فضــاً عــن دمــج وتكامــل البيانــات 
الداخليــة واخلارجيــة للمصانــع وخطــوط اإلنتــاج. 
ــي  ــن ف ــزة التخزي ــن أجه ــة م ــة متنوع ــن جملموع ميك
بنيــة احلوســبة الســحابية أن تعمــل معــاً مــن خــال 
البرمجيــات التطبيقيــة لزيــادة حجــم البيانــات اخملُزنــة. 
ــات  ــة وتقني ــة املوزع ــم املعاجل ــك، تدع ــب ذل ــى جان إل
احملــاكاة االفتراضيــة التنقيــب فــي البيانــات الضخمــة. 
لذلــك تعــد احلوســبة الســحابية هــي تقنيــة مثاليــة 
ــد  ــة األم ــة طويل ــات الضخم ــل البيان ــن وحتلي لتخزي
ــي  ــرة ف ــة كبي ــر مرون ــتوى SoS-level، وتوف ــي املس ف
ــكار  ــة وابت ــق قيم ــة خلل ــات اخلارجي ــتخدام البيان اس

ــج. منت
اخلاصة 

التصنيــع الذكــي هــو اجتــاه حتمــي للمســتقبل، 
ــي  ــم الفيزيائ ــن العال ــل ب ــل والتكام ــق التفاع وحتقي
ــات  ــدث التقني ــتخدام أح ــال اس ــن خ ــبة م واحلوس
(CPS, DT) شــرط أساســي لــه. نظــراً للمتطلبــات 
ــي مت  ــات الت ــة للبيان ــتخدامات اخملتلف ــة واالس الزمني
ــبة  ــإن حوس ــة، ف ــتويات مختلف ــي مس ــاؤها ف إنش
ــحابية  ــبة الس ــة واحلوس ــبة الضبابي ــة واحلوس احلاف

 . DTو CPS  ــي ــا ف ــي له ــي مثال ــل تقن ح
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االتصاالت عبر األقمار الصناعية

د. عدنان موسى

ملخص املقال باللغة اإلنكليزية
The first paragraph: A historical review of satellite communication. This paragraph presents the history of 
the satellite communication emergence.

The second paragraph: The basic principles of satellite communication. This paragraph reviews the 
principles of orbital motion #, including Kepler's laws and Newton's laws, as well as orbital elements (or 
an overview of satellite orbits).

The third paragraph: The basic system of the satellite. This paragraph includes the components of the 
satellite, including: (a) the equipment for communication and what it consists of, (b) the equipment for 
supporting communication devices, (c) the structure of the satellite, (d) electrical power are reviewed 
systems, (e) jet propulsion systems, and finally (f) the components of the stations #.
.

1 - مراجعــة تاريخيــة لاتصــاالت عبــر األقمــار 
االصطناعيــة

إن فكــرة االتصــال عبــر األقمــار االصطناعيــة    
 Arthur Clarkeتنســب عــادةً إلــى اإلنكليــزي آرثــر كارك
وذلــك عائــد إلــى مقالتــه الشــهيرة التــي نشــرت عــام 
1945 والتــي تطــرق فيهــا لفكــرة القمــر االصطناعــي 
ــدار  ــها أي ذو م ــول نفس ــع دوران األرض ح ــن م املتزام
ــة  ــتعمال ثاث ــراح اس ــى اقت ــب إل ــد ذه ــاعة وق 24 س
ــى  ــدار إل ــم امل ــث تقس ــوزع بحي ــار ت ــذه األقم ــن ه م
ثاثــة أقــواس وكل قــوس يقابــل قطــاع زاوي  رأس 
ــة  ــخة األصلي ــز األرض والنس ــو مرك ــاع ه ــذا القط ه
ــد  ــيف معه ــي أرش ــودة اآلن ف ــة موج ــذه الدراس له
Smithsonian  فــي واشــنطن, إن اقتــراح الدكتــور آرثــر 
كارك وجــود ثــاث محطــات لاتصــال متوضعــة فــي 
ــاعة  ــع دوران األرض أي 24 س ــة م ــد متزامن ــدار واح م
ســمح بتنظيــم نظــام اتصــاالت يغطــي العالــم 
وجعــل االتصــال حــول العالــم ممكنــاً. الدكتــور كارك 
ــال  ــر باالتص ــذي فك ــد ال ــخص الوحي ــن الش ــم يك ل
ــار  ــام 1946 أش ــي ع ــة فف ــار االصطناعي ــر األقم عب
ــى  ــرية إل ــة س ــي دراس ــي ف ــش األمريك ــروع اجلي مش
إمكانيــة االســتخدام التجــاري لاتصــاالت عبــر األقمــار 
االصطناعيــة املتزامنــة ولســوء احلــظ هــذه الدراســة 
بقيــت ســرية وهــذا مــا جعــل تأثيرهــا ضعيفــاً. وفــي 
ــن  ــرس  John  Pierce م ــون بي ــم ج ــام 1954 العال ع
ــر  ــال عب ــألة االتص ــي مس ــر ف ــل  Bellفك ــر ب مختب
ــن كارك  ــتقل ع ــكل مس ــة بش ــار االصطناعي األقم
ــي  ــراً ف ــدا صغي ــبب ب ــاك س ــون كان هن ــبة جل فبالنس
ذاك الوقــت الســتبدال الكابــات الهوائيــة و الوصــات 
امليكرويــة األرضيــة باألقمــار االصطناعيــة, حيــث 
كانــت هــذه الفكــرة مناســبة لاتصــال عبــر احمليطــات 
التــي كانــت تتــم حتــى ذاك الوقــت بواســطة الكابات 
ــدودة أو  ــعة احمل ــة والس ــة العالي ــة ذات الكلف البحري
ــة  ــن طبق ــد ع ــي ترت ــرة HF الت ــواج القصي ــر األم عب

ــفير. األينوس
وقــد كان هنــاك إمكانيتــان عامتــان ملثــل هــذه األقمــار 

االصطناعيــة وهــي:
عواكــس غيــر فعالــة تنعكــس األمــواج الراديويــة 
للمحطــات األرضيــة عنهــا ومعيــد بــث فعــال يقــوم 
ــى  ــالها إل ــد إرس ــتقبلة ويعي ــارة املس ــم اإلش بتضخي
ــة  ــار االصطناعي ــن األقم ــر م ــوع اآلخ ــا الن األرض, أم
ارتفاعــات  ذات  مــدارات  علــى  تتوضــع  أن  فيمكــن 
متوســطة فإنهــا تتطلــب محطــات ماحقــة أرضيــة 
تســتخدم هوائيــات قابلــه للتوجيــه, فــي ذاك الوقــت 

بــدا جلــون أنــه ال يوجــد شــيء عملــي ميكــن القيــام بــه 
لتطبيــق هــذه األفــكار علــى أرض الواقــع علــى الرغــم 
ــث  ــكلة حي ــن  املش ــم تك ــال ل ــدات االتص ــن أن مع م
اختــرع الترانزســتور واخلايــا الشمســية وصمــام املوجة 
ــي  ــرن املاض ــينات الق ــات وخمس ــي أربعين ــة ف الراحل
ســمح نســبياً ببنــاء معيــدات بــث حقيقيــة متكاملة 
ذات حجــم صغيــر وإمنــا املشــكلة كانــت فــي كيفيــة 

ــا. ــي مداراته ــار ف ــذه األقم ــع ه وض
إن مركبــات اإلطــاق املتطلبــة للطاقــة أصبحــت 
متوافــرة فــي منتصــف ســتينات القــرن املاضــي وذلــك 
ــتخدام  ــارات ذات االس ــرة للق ــخ العاب ــاج الصواري بإنت
فكــرة  بتحويــل  ســمح  الــذي  األمــر  العســكري 
ــى أرض  ــري إل ــز النظ ــن احلي ــة م ــار االصطناعي األقم
ــن  ــكو ع ــو موس ــن رادي ــام 1955 أعل ــي ع ــع, وف الواق
إطــاق مرتقــب لقمــر اصطناعــي ولكــن هــذا اإلعــان 
وسلســلة إعانــات مشــابهة لــم تؤخــذ بشــكل جدي. 
ــة  ــدة األمريكي ــات املتح ــت كان للوالي ــك الوق ــي ذل وف
تقــدم تكنولوجــي كبيــر وأبحــاث واســعة فــي مجــال 
األقمــار االصطناعيــة وعمــل حثيــث إلطــاق أول قمــر 
اصطناعــي. وفــي 29 متــوز 1955 أعلنــت الواليــات 
ــره  ــة صغي ــتطلق أقمــار اصطناعي ــا س ــدة  بأنه املتح

.  Vanguard (فانــكارد)
الصدمــة,  العالــم  اســتقبل   1957 األول  تشــرين 
 .(Sputnik 1) الســوفييت أطلقــوا ســبوتنيك واحــد
ــى  ــأةً عل ــهم فج ــة بأنفس ــدوا الثق ــون فق األمريكي
الرغــم مــن تفوقهــم التكنولوجــي املســّلم بــه. 
والصدمــة الثانيــة لألمريكيــن كانــت انفجــار فانــكارد 
ــت  ــال وق ــار خ ــن ن ــرةً م ــح ك ــذي أصب Vanguard ال
قصيــر جــداً بعــد إطاقــه, فــي كانــون الثانــي   1958 
جنحــت الواليــات املتحــدة بإطــاق أول قمــر اصطناعــي 
لهــا وهــو املستكشــف واحــد Explorer 1 وقابــل 
 Flying   الســوفييت ذلــك بإطــاق اخملتبــر الطائــر
Laboratory وبذلــك بــدأ الســباق علــى غــزو الفضــاء.

2 - املبــادئ األساســية لاتصــاالت عبــر األقمــار 
االصطناعيــة

1-2  مبادئ احلركة املدارية:
فــي عــام 1609 خطــا امليكانيــك املــداري مــن   
عالــم اخلرافــة إلــى عالــم العلــم مــع إعــان  جوهانــس 
كيبلــر Kepler)  ( Johannesملقالتــه العلميــة (املاحــة 
ــا أول  ــر فيه ــي ذك ــة)  Astronomia Nova والت الفلكي
قانونــن لــه فــي احلركــة الكوكبيــة (حركــة الكواكــب) 
ــر  ــاد نش ــل اجل ــن العم ــر م ــنن والكثي ــدة س ــد ع وبع
قانونــه الثالــث إال أن هــذه القوانــن أهملــت ولــم 
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تعــرف إال قليــاً وفــي عــام 1685 إدمونــت هالــي 
(Edmund Halley) كان يــزور نيوتــن فــي كمبريــدج 
وتذكــر أفــكار كيبلــر فســأل نيوتــن إذا كانــت الشــمس 
تســحب الكواكــب بقــوة تتناســب عكســاً مــع مربــع 
مســافتها عــن هــذه الكواكــب ففــي أي مســار ينبغــي 

ــير؟ ــب أن تس ــذه الكواك ــى ه عل
وعلــى تســاؤل هالــي أجــاب نيوتــن وبــدون تــردد: إنهــا 
ــابقاً  ــبتها س ــد حس ــة ولق ــارات إهليلجي ــير مبس تس
ولــدي البرهــان علــى ذلــك  فــي مــكان مــا بــن أوراقــي, 
لقــد كان نيوتــن يشــير إلــى عمــل كان قــد عمــل بــه 
ــه  ــن صدمت ــي م ــتفاق هال ــا اس ــنة, عندم ــدة 20 س مل
نصــح صديقــه الكتــوم نيوتــن ليطــور أبحاثــه وينشــر 
نظريتــه فــي احلركــة الكوكبيــة, وبعــد ســنتن وفــي 
عــام 1687 املبــادئ الرياضيــة لنيوتــن كانــت قد نشــرت.

2-2 قوانن كيبلر  :
ــي  ــدار إهليلج ــو م ــب ه ــدار كل كوك ــون األول: م القان

ــه. والشــمس فــي أحــد محرقي
ــى  ــب إل ــل الكوك ــذي يص ــط ال ــي: اخل ــون الثان القان
أزمنــة  فــي  مناطــق متســاوية  الشــمس ميســح 

متســاوية.
القانــون الثالــث: مربــع زمــن دوران الكوكــب حــول 
مكعــب  مــع  يتناســب   ( الكوكــب  (دور  الشــمس 

والشــمس. الكوكــب  بــن  الوســطية  املســافة 
2-3 قوانن نيوتن:

ــى األرض  ــن للتفاحــة تســقط عل ــة نيوت ــة رؤي إن حادث
ــه للتســاؤل التالــي ملــاذا ال يســقط القمــر علــى  قادت
األرض فعمــل بجــد حتــى يصــل إلــى قوانينــه الثــاث 

التــي ســميت بإســمه.
القانون األول:

كل جســم يســتمر فــي حالــة الراحــة أو احلركــة 
املنتظمــة بخــط مســتقيم مــا لــم يجبــر علــى تغييــر 

ــه. ــر علي ــة تؤث ــوى خارجي ــل ق ــن قب ــة م ــذه احلال ه
القانون الثاني:

ــع  ــردي م ــكل ط ــب بش ــزم يتناس ــر الع ــدل تغي إن مع
ــى العنصــر وفــي نفــس اجتــاه هــذه  ــرة عل القــوة املؤث

القــوة: 

 :F ــر؛ ــة العنص ــوة؛ m: كتل ــن الق ــاجت ع ــارع الن a: التس

ــه. ــرة علي القــوة املؤث
القانون الثالث:

ــس  ــدة ومعاك ــه بالش ــاٍو ل ــل مس ــل رد فع ــكل فع ل
ــاه. باالجت

القــوة املؤثــرة علــى القمــر االصطناعــي العائــدة 
للجاذبيــة األرضيــة تعطــى بالقانــون األتــي: 

2-4 العناصر املدارية:
هنــاك ســتة برامتــرات أساســيه اخلمســة األولــى 
فــي  والتوجيــه  والشــكل  املــدار  حجــم  لتحديــد 

الفضــاء.
القمــر  والبرامتــر الســادس يحــدد مــكان توضــع 
ــتة  ــرات الس ــذه البرامت ــدار, ه ــى امل ــي عل االصطناع

تدعــى العناصــر املداريــة وهــي:
 Semi نصــف القطــر الرئيســي للمــدار اإلهليلجــي :a
major Axis (املســافة بــن مركــز املــدار وأبعــد نقطــه 
عنــه واقعــه علــى املــدار) وتســاوي نصــف قطــر املــدار 

الدائــري.
ــدار  ــي امل ــر ف ــاوي الصف ــة وتس ــة املداري e: الامركزي

ــة: ــى بالعاق ــري وتعط الدائ

العدد العدد 1313العدد العدد 81811313 8282مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصة



 I J فــي هــذا الشــكل جملــة اإلحداثيــات هــي اجلملــة
ــن  ــى لتمرم ــه لألعل ــا األرض و K تتج ــث مركزه K حي

ــألرض. خــال القطــب الشــمالي ل
I: فــي مســتوي األرض وتتجــه فــي اجتــاه االعتــدال 
الربيعــي Vernal Equinox (عندمــا تعبــر الشــمس 

ــع). ــي الربي ــتواء ف ــتوي االس مس
J: تكمل قاعدة اليد اليمنى.

2-5مدارات األقمار االصطناعية:
ــة  ــار االصطناعي ــدارات األقم ــع مل ــال واس ــاك مج هن
ولكــن ليــس جميعهــا مســتخدماً لاتصــال عبــر 
األقمــار االصطناعيــة واملــدارات األكثــر اســتخداماً 
ــدار  ــأن امل ــح ب ــذي يوض ــكل (4) وال ــي الش ــة ف موضح
الدائــري فــي املســتوي االســتوائي ذو دور24 ســاعة 
وارتفــاع عــن ســطح البحــر  األكثــر شــيوعاً فــي 
ــمى  ــة ويس ــاالت الثابت ــل االتص ــن أج ــتخدام م االس
ــك دور 24  ــدارات متل ــن امل ــوع م ــذا الن ــا أن ه (GEO), ومب
ســاعة فإنهــا تفــرض تقييــدات أقــل فــي املاحقــة مــن 
ــة  ــداري (اخللخل ــا امل ــة, واضطرابه ــة األرضي ــل احملط قب
فــي املــدار) يحــدث بتأثيــر قــوى اجلاذبيــة للنجــوم 
والكواكــب وتفلطــح األرض, والتــي تتطلــب فقــط 

ــة  ــرة للمحط ــات كبي ــة لهوائي ــي بحاج ــة وه املاحق
ــة. األرضي

علــى أيــة حــال مــن أجــل احملطــات األرضيــة املتوضعــة 
ــى القطــب  ــة (األقــرب إل ــى خطــوط العــرض احلدي عل
الشــمالي والقطــب اجلنوبــي) فــإن زاويــة االرتفــاع 
ــي  ــاكل ف ــبب مش ــذا يس ــداً وه ــرة ج ــح صغي تصب
انتشــار األمــواج وهــذا يعــود للمســافات الكبيــرة 
التــي تقطعهــا هــذه األمــواج عبــر التروبوســفير, وفــي 
ــي  ــر مرئ ــري االســتوائي GEO غي ــدار الدائ القطبــن امل
وبالتالــي ومــن أجــل األنظمــة التــي تتطلــب تغطيــة 
تلــك املناطــق فإنــه علينــا البحــث عــن مــدارات 
ــل  ــي احل ــة LEO ه ــدارات اإلهليلجي ــت امل ــة, وكان بديل
ــتواء  ــتوي االس ــن مس ــل ع ــي متي ــدارات الت ــذه امل وه
ــة  ــي تغطي ــاءة ف ــرت كف ــي أظه ــة  والت ــي بزاوي األرض
ــدارات  ــى امل ــة عل ــار االصطناعي ــاب واألقم ــك األقط تل
اإلهليلجيــة قابلــة لاســتخدام لفتــرات مــن 8 إلــى 12 

ــذه. ــة ه ــق التغطي ــل مناط ــاعة ملث س
ــة  ــن  احملافظ ــاعة ميك ــا 24 س ــي دوره ــدارات الت إن امل
عليهــا باســتخدام اثنــن أو ثاثــة أقمــار موزعــة 
بشــكل تقســم فيــه املــدار الدائــري إلــى أقــواس 

ــي  ــذروة ف ــول ال ــر ح ــة القم ــة حرك ــاوية. ونتيج متس
مــدارات الـــ LEO بالنســبة ملراقــب علــى األرض  فإنــه 
ــدارات  ــق بهــذه امل ــر متعل ــري كبي ــاح  دوبل يحــدث انزي
واملســتقبات الراديويــة يجــب أن تصمــم لتتغلــب 
ــدارات  ــذه امل ــى ه ــال عل ــكلة. وكمث ــذه املش ــى ه عل

ــكل (4). ــي الش ــران ف ــن يظه ــاك مداري هن

األول هــو مــدار Molnya وقــد اســتخدم مــن قبــل 
الســوفييت 1960 لإلرســال التلفزيونــي وهــو ميلــك ذروة 
علــى ارتفــاع حوالــي  وحضيــض علــى ارتفــاع حوالــي  
ــدار  ــى م ــذي يدع ــي ال ــي الثان ــدو ف ــزات تب ــس املي ونف

.Tundra
ــع  ــتخدام الواس ــرى لاس ــاكل الكب ــدى املش ــن اح م
للمــدار الدائــري االســتوائي هــي االكتظــاظ (االزدحــام) 

ــكل (5). ــى الش ــح عل املوض

والتــي حتــدث نتيجــة بحــث العاملــن الســتخدام 
االســتخدامن  لــكا  املميــزة  اصطفــاف  مواضــع 
ــك  ــن وكذل ــر األمريكيت ــة عب ــي خاص ــي واملنزل الدول
ــا  ــي جتاوره ــة ف ــار االصطناعي ــد األقم ــات, وتقي احمليط
ــى  ــر عل ــر وآخ ــن كل قم ــل  ب ــاً بفاص ــدار حالي ــي امل ف
ــات مــن  ــري االســتوائي, وهــذا ميلــك ضمان ــدار الدائ امل

أجــل التنســيق الشــبكي وأداء الهوائيــات.
ــتخدام  ــي اس ــاالت ف ــى االتص ــر عل ــر الكبي إن التأثي
املــدار الدائــري االســتوائي هــو التغطيــة التــي مت ذكرها 

ســابقاً ولكــن مــن ماحظــة الشــكل (6).

 جنــد أن حزمــة التغطيــة تنتــج بواســطة هوائــي علــى 
القمــر االصطناعــي ذو عــرض حزمــة   وهــذا يحــول دون 

تغطيــة املناطــق القطبيــة.
ــن  ــاجت م ــر الن ــن التأخي ــو زم ــم ه ــر امله ــر اآلخ والتأثي

ــر _ أرض.  ــة أرض _ قم ــي وصل ــار ف االنتش
يتعــرض القمــر االصطناعــي علــى مــدار الســنة 
لتأثيــرات فصليــة لذلــك خــال االنقابــات القمــر 
خــط   أعلــى  أو  أســفل  إمــا  يكــون  االصطناعــي 
الكســوف بحــد أقصــى يصــل إلــى  هــذا يشــار 
إليــه باالنحــدار ويســبب تخفيــض طاقــة اخلايــا 

. الشمســية 
أخيــرا ميكــن القــول إن القمــر االصطناعــي يبقــى فــي 

مــداره بســبب تــوازن قوتــن أساســيتن

ــط  ــبب فق ــدا ًوتس ــرة ج ــرى صغي ــوى أخ ــاك ق وهن
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تشــوهات (اضطرابــات) صغيــرة فــي املــدار, هنــاك 
أنــواع متعــددة للمــدارات التــي مركزهــا األرض. 

 Low-earth orbits ) منخفضــة  أرضيــه  مــدارات   (1
LEO ) ولهــا ارتفاعــات عــن ســطح البحــر بــن   وميــل 
بالنســبة  االنخفــاض  ميــل معتــدل  أو  منخفــض 

ــتواء. ــتوي االس ملس
 Medium- earth 2) مــدارات أرضيــة متوســطة االرتفــاع
ــي    ــر حوال ــطح البح ــن س ــاع ع MEO ( orbits ) بارتف

ومييــل مبعــدل .
3) املــدارات القطبيــة PO  (Polar orbits ) وهــي مــدارات 
ــي  ــة والت ــول عالي ــع مي ــض LEO م ــاع منخف ذات ارتف

تســاعد علــى تغطيــة قطبــي األرض.
 High- االرتفــاع  العاليــة  اإلهليلجيــة  املــدارات   (4
 ( apogee) ــة ذروة ــا نقط HEO ( elliptical orbits ) وله

.(perigee) حضيــض  ونقطــة 
5) مــدارات مولنيــا (Molniya orbits ): وهــي منــوذج 
خــاص مــن مــدارات الـــ HEO                    6) املــدار األرضي 

 ( Geostationary earth orbit) GEO االســتوائي
 Geostationary transfer  7) املــدار املتنقــل االســتوائي
ــر  ــع القم ــم لوض ــاذ صم ــدار ش ــو م GTO ( orbit ) وه

ــي.  االصطناع
ــى  ــن عل ــن نقطت ــال ب ــتمرارية االتص ــد اس و لتأكي
ســطح األرض فــإن القمــر االصطناعــي يجــب أن يكــون 
ــة  ــار االصطناعي ــن, األقم ــن كا النقطت ــاهداً م مش
ذات املــدار مــن نــوع GEO تفــي بهــذا املطلــب بســبب 
التــي  الزمنيــة  للفتــرة  املســاوي  الزمنــي  دورهــا 
ــي   ــها وبالتال ــول نفس ــا ح ــتغرقها األرض لدورانه تس
ــطح األرض  ــوق س ــة ف ــة معين ــوق نقط ــة ف ــي ثابت ه
ــات  ــك هوائي ــن أن متل ــة ميك ــات األرضي ــي احملط وبالتال

ــي  . ــة القمرالصناع ــاج ملاحق ــة وال حتت ثابت
للقمــر  األساســي  النظــام   -  3

: عــي صطنا ال ا
ــن  ــي م ــر االصطناع ــي للقم ــام األساس ــف النظ  يتأل
قســم فضائــي وأخــر أرضــي وهــذا موضــح بالشــكل 

.(7)

ــي  ــر االصطناع ــن القم ــف م ــي مؤل ــم الفضائ والقس
ــة  ــد Telemetry واملاحق ــن بع ــاس ع ــات القي ومحط
ــى  ــيطرة عل ــتخدم للس ــي تس ــر (TT&C ) والت واألوام
الثابــت  واالختبــار  والفحــص  مــداره  فــي  القمــر 
ــل  ــي مث ــر االصطناع ــي القم ــة ف ــة الفرعي لألنظم
املبينــات واخملــارج وتؤمــن عــدد بيانــات واســعاً وتعمــل 
كجهــاز اختبــار وحتكــم للقمــر عبــر وصــات القيــاس 
عــن بعــد وهــي بشــكل عــام تــؤدي كل التدابيــر 
الروتينيــة التــي يحتاجهــا القمــر االصطناعــي ليبقــى 

ــي. ــث عمليات ــد ب ــل كمعي يعم
3-1   مكونات القمر االصطناعي:

ــن  ــمن رئيس ــن قس ــي م ــر االصطناع ــف القم يتأل
ــا: هم

 Communication) باالتصــال  اخلاصــة  املعــدات   (1
 .(  Payload

 Spacecraft) ــة ــة الفضائي ــة باحلرك ــدات اخلاص 2) املع
.(  Bus

باالتصــال  اخلاصــة  املعــدات    2-3
:(  Communication Payload)

ــد  ــى معي ــة إل ــر باإلضاف ــات القم ــن هوائي ــون م تتك
ــتقباالً  ــن اس ــث يؤم ــد الب ــث (Transponder ), معي الب
منخفــض الضجيــج عبــر دارات الدخــل الراديويــة 
والتبديــل التــرددي بــن تــرددات الوصلــة الصاعــدة 
ومضخــم   Downlink الهابطــة  والوصلــة   Uplink
االســتطاعة النهائــي لزيــادة اســتطاعة اإلشــارة قبــل 

ــة.  ــة الهابط ــر الوصل ــالها عب إرس
الفضائيــة  باحلركــة  املعــدات اخلاصــة    3-3

:(Spacecraft Bus)
ــال  ــزة االتص ــل) أجه ــم (حم ــم دع ــن نظ ــون م تتك

مــن: وتتكــون   Communication Payload))
ــي )؛ -  ــر االصطناع ــكل القم ــي (هي ــاء الفضائ - البن

ــاث؛ ــع النف ــم الدف ــة؛ - نظ ــدرة الكهربائي ــم الق نظ
.TT&C نظم التحكم باالرتفاع؛ - نظم التحكم بدرجة احلرارة؛ - نظم-

تصمــم هــذه املكونــات لدعــم القســم اخلــاص باالتصــال, وإن تقييــدات احلجــم والكتلــة محــددة بشــكل كبيــر 
باملركبــات الفضائيــة (صواريــخ اإلطــاق) املتوافــرة.

ــي  ــر االصطناع ــع القم ــال م ــل باالتص ــي تدخ ــة الت ــال األرضي ــات االتص ــن محط ــون م ــي مك ــم األرض إن القس
ــي. العمليات

3-4  احملطات األرضية تتكون من: 
- الهوائيات ونظم املاحقة.

- نظم التغذية (مقطبات – مفاتيح تفاضلية والتي تدعى  دوبلكسرات).
-مبدالت تردد لنقل التردد من التردد الراديوي إلى التردد املتوسط.

- معدات االتصال األرضية (مودميات- مشفرات – نواخب ........).
- معدات التحكم و اإلظهار.

- مزودات الطاقة (القدرة).

املراجع  :
االتصاالت الرقمية .                 د . عدنان موسى          طبع في  جامعة احلواش اخلاصة  1-

االتصاالت االسلكيةاجلوية .         د . عدنان موسى          طبع في اكادميية األسد للهندسة       2-
   3 - أجهزة االتصال االسلكي اجلوي .     ب.أ . تيخنوف             طبع في  روسيااالحتادية – دار مير

4     - أسس املعدات اال ساكية اجلوية .   ب .ي .أفوشينوف         طبع في  روسيا االحتادية - دارمير
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الدراسات االقتصادية

العولمة االقتصادية
Economic Globalization

الدكتور ميخائيل ليوس

'' summary 
This article includes: the concept of economic globalization and its components, manifestations 
and objectives, its tools and effects, its pros and cons. Its risks can be summarized as follows: (a) 
Concentration of financial wealth in the hands of a few people. (b) The actual control of giant corporations 
on the global economy. (c) Weakening the power of the Arab financial wealth resources represented in oil. 
(d) Controlling the Arab capital and seizing its investments in the West. (e) American unipolar hegemony 
over the world's economies and energy sources.

مـقدمة:
املعاصــرة...  احلداثــة...  الكوكبــة...  العوملــة...   ''
الشــمولية... األمميــة '' كلهــا مســميات لظاهــرة واحدة 
ــر  ــي العص ــر ف ــكل كبي ــة بش ــت دارج ــث أصبح حي
ــرة  ــة صغي ــا قري ــن بعده ــم م ــح العال ــي. وأصب احلال
االجتماعــي  التواصــل  وســائل  اســتخدام  نتيجــة 
التــي  التلفزيونيــة  والقنــوات  الصناعيــة  واألقمــار 
ــض.  ــن بع ــا م ــر بعضه ــكل كبي ــم بش ــت العال قارب
إن لفظــة ”العوملــة“ تعنــي فــي اللغــة العربيــة “ 
ــر  ــون األم ــائدا“ أي أن يك ــه س ــيء وجعل ــم الش تعمي
ــو    ــة ه ــة العومل ــزي لكلم ــل اإلجنلي ــا األص ــاً، و أم عاملي
 Global كلمــة  مــن  أيضــاً  مشــتق   Globalization

ــي).  (عامَل
بــدأ التطــور التكنولوجــي وانتشــار العوملــة فــي أوروبــا 
ثــم انتقــل إلــى آســيا وبعــد ذلــك انتشــر فــي جميــع 

أرجــاء العالــم جميعــا. 
أصبحــت  العوملــة  وســيلة لتبــادل الســلع بــن الــدول 
ــي  ــة ف ــرات قوي ــدوث تغي ــي وح ــداع التكنولوج واإلب
جميــع مجــاالت احليــاة وخاصــة فــي اجملــال االقتصــادي 

ــخ ــي والعلمــي ...ال والتجــاري والطب
ارتبــط ظهورالعوملــة  بحــدوث حالــة مــن التطــور فــي 
ــددت  ــدة،   و تع ــة األصع ــى كاف ــانية عل ــاة اإلنس احلي
مجاالتهــا، فهنــاك العوملــة السياســية، والعوملــة 
االقتصاديــة،  والعوملــة  املاليــة  ،العوملــة  الثقافيــة 
والتكنولوجيــا  االتصــال  تقنيــات  ، وعوملــة تطــور  

ــخ ــا.... ال ــة به املرتبط
ــى أهــم مظاهــر  وألهميــة املوضــوع ســوف نتطــرق ال

ــة . ــة االقتصادي ــي العومل ــة أال وه العومل
مفهوم العوملة االقتصادية   1-

يُشــير مفهــوم العوملــة االقتصاديــة ملصطلــح يتمثــل 
بتحقيــق التكامــل والترابــط االقتصــادي علــى جميــع 
األصعــدة اإلقليميــة والدوليــة واحملليــة علــى حــد 
ــِة  ــي كاف ــا ف ــار تدريجًي ــدأ باالنتش ــك لتب ــواء، وذل س
ــة  ــة فــي إزال ــم، كمــا أنهــا وســيلة فعال أنحــاء العال
العقبــات وفتــح الطــرق أمــام الســلع واخلدمــات ورؤوس 

ــا.  ــدول وحدوده ــذ ال ــر مناف ــات عب ــوال والتقني األم
مصطلــح  االقتصاديــة  العوملــة  إن  القــول  مُيكــن 
يــؤدي دورًا كبيــرًا فــي إدخــال القيــم االقتصاديــة 
ــرز  ــة، ومــن أب ــة ونشــرها فــي اجملتمعــات النامي الغربي
ــة  ــواق واحلري ــح األس ــي فت ــا ه ــيء به ــي ج ــم الت القي
ــي  ــب ف ــرض والطل ــى الع ــاد عل ــة واالعتم االقتصادي
ــل  ــن التدخ ــة ع ــد احلكوم ــفُّ ي ــعار، وك ــد األس حتدي
فــي األنشــطة االقتصاديــة، كل ذلــك  أســهم بتوثيــق 

أواصــر العاقــة بــن االقتصــاد العاملــي واقتصــاد الــدول 
ــة . النامي

وباختصــار فــإن العوملــة االقتصاديــة تعنــي تدفــق 
رؤوس األمــوال عبــر احلــدود والتوســع املســتمر واملتزايــد 

ــدول،  ــن ال ــة ب ــواق املتبادل ــدود األس حل
مقومات العوملة االقتصادية:   2-

ميكن إيجاز مقومات العوملة االقتصادية باالتي:
- حركة رؤوس األموال على املستوى العاملي

ــن  ــات ب ــا والتقني ــال التكنولوجي ــة انتق ــة حرك - حري
ــود. ــف وقي ــاب دون تكالي األقط

ــا  ــن له ــب األماك ــي أنس ــة ف ــة الصناع ــة إقام - حري
فــي العالــم بغــض النظــر عــن اجلنســية أو السياســة 

ــة. القومي
- حريــة املســتهلك العاملــي فــي انتقــاء مــا يريــد مــن 

أي مصــدر شــاء.
ــل  ــارات مح ــرة للق ــركات العاب ــاط الش ــال نش - إح

ــيات. ــددة اجلنس ــركات متع الش
- وجــود قــوى محايــدة تســير النظــام االقتصــادي 

العاملــي.
ــاج  ــاءات اإلنت ــي كف ــية ف ــدرة التنافس ــح الق - تصب
وإرضــاء املســتهلك هــي العنصــر الوحيــد احملــدد 

للمكاســب
3-مظاهر العوملة االقتصادية ..؟ 

هنــاك عــدة مظاهــر للعوملــة االقتصاديــة مــن أبرزهــا 
اآلتــي :

–أ- التغيــر الســريع و نتيجــة لذلــك قــد ال ميكــن 
ــق  ــان أن يلح ــن األحي ــر م ــي كثي ــري ف ــر البش للعنص

ــرات . ــك التغي بتل
–ب-  احلريــات االقتصاديــة يعقبهــا حتــرر العمــات 
ــاص  ــوم اخل ــن املفه ــب ضم ــك  ينص ــة ، كل ذل التجاري
بأقتصــاد الســوق ،  واألســواق احلــرة ،و كذلــك األســواق 

ــية . التنافس
–ج-  التشــابك و التعقيــد ، تشــابك هائــل بــن العوامل 

االقتصاديــة ،و الثقافيــة و اإلجتماعية .
–د-  ظهــور العديــد مــن اإلجنــازات علــى مســتوى 
العالــم و هــذه اإلجنــازات تعتمــد بشــكل جوهــري علــى 
اجلهــود التــي تبذلهــا احلكومــة و املؤسســات العامليــة 

ــة . و األكادميي
بيئــة  لظهــور  أدى  الــذي  الشــديد  الغمــوض  –ه- 

. الصراعــات  و  بالنزاعــات  مشــحونة 
ــم  ــل العال ــذي جع ــي ال ــدم التكنولوج ــادة التق –و-  زي
مبثابــة قريــة صغيــرة حيــث أصبــح مــن املمكــن 

ــدودة . ــق مع ــال دقائ ــخاص خ ــن األش ــل ب التواص
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ــروز العدالــة اإلجتماعيــة النســبية ،و متثــل ذلــك  –ز- ب
بوضــوح فــي التوزيــع العــادل للثــروة و محاولــة توفيــر 

فــرص عمــل ،و زيــادة
 اإلنتاج والناجت احمللي.

4 -أهداف العوملة االقتصادية :
ــمن  ــى قس ــة إل ــة االقتصادي ــداف العومل ــم أه  تنقس

ــا : ــن هم رئيس
أهداف معلنة وأهداف خفية . 

ــل  ــا جع ــة ، مم ــا جذاب ــة بأنه ــداف املعلن ــز األه تتمي
ــس  ــا ويتحم ــة يؤيده ــدول النامي ــري ال ــض مفك بع

ــي: ــا يأت ــة م ــداف املعلن ــك األه ــن تل ــا. وم له
1ـ تقريــب االجتاهــات العامليــة نحــو حتريــر أســواق 

التجــارة ورأس املــال.
ــادي  ــو االقتص ــرص النم ــة ف ــاج ، وتهيئ ــادة اإلنت 2ـ زي

ــي . ــي والعامل ــتوى احملل ــى املس عل
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــة ، مم ــارة العاملي ــم التج ــادة حج 3ـ زي

العاملــي. االقتصــادي  االنتعــاش 
4ـ زيــادة رأس املــال فــي العالــم باالســتعمال األفضــل 

للعمــال ذوي اإلنتــاج املرتفــع .
5ـ حــل املشــكات اإلنســانية املشــتركة التــي ال ميكــن 
أن حتلهــا الــدول مبفردهــا ، مثــل : انتشــار أســلحة 
ــة  ــا البيئ ــدرات ، وقضاي ــار اخمل ــامل، وانتش ــار الش الدم
ــة أو منطقــة إلــى  ــدي العاملــة مــن دول ، وانتقــال األي

أخــرى .

وعلــى كل ، فهــذه األهــداف تتفــق ومــا هــو معلــن مــن 
ــة  ــات االقتصادي ــاء املنظم ــات إنش ــي اتفاقي ــداف ف أه
االقتصاديــة  العوملــة  لسياســات  تخطــط  التــي 
وتنفذهــا ، كالبنــك الدولــي ، وصنــدوق النقــد الدولــي ، 

ــة.  ــارة العاملي ــة التج ومنظم

أمــا بالنســبة لألهــداف اخلفيــة للعوملــة فــي نظرهــم 
فهــي كمــا يلــي:

1ـ هيمنــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة واالحتــاد األوربي 
علــى االقتصــاد العاملــي بوســائل منهــا : االحتــكارات 

والشــركات الكبــرى .
ــي دول  ــي ف ــرار السياس ــز الق ــي مرك ــم ف 2ـ التحك

ــة . ــة واألوربي ــح األمريكي ــق املصال ــم ، لتحقي العال
3ـ تعميــق اخلــاف بــن الــدول واحلضــارات واجملموعــات 
ــة  ــط معين ــى خط ــاق عل ــة، واالتف ــرية اخملتلف البش

ــح . ــى املصال ــراع عل للص
ــة  ــة الغربي ــكرية والثقافي ــيطرة العس ــرض الس 4ـ ف
علــى الشــعوب الناميــة ، بقصــد نهــب مواردهــا 

وثرواتهــا الوطنيــة ..
5ـ القضــاء علــى املشــاعر الوطنيــة والهويــة الثقافيــة 
، وربــط اإلنســان بالعالــم ال بالدولــة ؛ إلســقاط هيبــة 

الدولــة .

 - 5 أدوات العوملة االقتصادية:
ميكن القول إن أدوات العوملة االقتصادية هي :

1ـ املنظمات االقتصادية الدولية :
ــة  ــرب العاملي ــة احل ــي نهاي ــة ف ــدول الغربي ــأت ال أنش
الثانيــة مؤسســتن مهمتــن ، همــا : صنــدوق النقــد 
ــك إنشــاء منظمــة  ــا ذل ــي ، وت ــك الدول ــي والبن الدول
التجــارة العامليــة بعــد نصــف قــرن تقريبا ، ليســتكمل 
الصعيــد  علــى  الدولــي  املؤسســي  اإلطــار  بهــا 
ــدول  االقتصــادي. وهــذه املنظمــات تســيطر عليهــا ال
وعلــى  مصاحلهــا  لتحقيــق  وتوجههــا  الصناعيــة 
رأســها عوملــة االقتصــاد الدولــي ، وفــي الوقــت نفســه 
ــات؛  ــك املنظم ــي تل ــة ف ــدول النامي ــوذ ال ــاف نف إضع

ــدا. ــا جي ــها متثي ــل نفس ــن متثي ــزة ع ــح عاج لتصب
2ـ العقوبات االقتصادية :

ــة  ــدول الغربي ــرف ال ــن ط ــات م ــذه العقوب ــرض ه تف
ــا  ــق أهدافه ــة ؛ لتحقي ــدول النامي ــى ال ــرى عل الكب
فــي عوملــة االقتصــاد العاملــي ، بحجــج كثيــرة منهــا: 
انتهــاك حقــوق اإلنســان، أو مكافحــة اإلرهــاب ، أو 
ــوق  ــة ، أو حق ــلحة النووي ــار األس ــة دون انتش احليلول
العمــال ، أو محاربــة اخملــدرات ، أو حمايــة البيئــة .....الــخ

3 ـ الشركات متعددة اجلنسية :
ــى  ــية عل ــددة اجلنس ــة متع ــركات العاملي ــت الش عمل
عوملــة النشــاط اإلنتاجــي، بآليتــن مهمتــن همــا 
: التجــارة الدوليــة ، واالســتثمار األجنبــي املباشــر. 
الدوليــة،  املؤسســات  سياســات  دعــم  أدى  وقــد 
مثــل : صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي ، 
العالــم،  فــي  اخلصخصــة  علــى  شــجعت  التــي 
ــاركة  ــى مش ــرة ، أدى إل ــوق احل ــة الس ــاع سياس وإتب
ــي رأس  ــة، ف ــة والياباني ــة واألوربي ــركات األمريكي الش
ــع  مــال الشــركات فــي الــدول الفقيــرة ، ونقــل املصان
مــن املراكــز الرأســمالية الغربيــة إلــى أســواق العالــم 
ــا  ــة، مم ــة رخيص ــدي العامل ــون األي ــث تك ــي ، حي النام
ــدى  ــى امل ــة عل ــركات العاملي ــى الش ــع عل ــود بالنف يع

ــد. البعي
-6 أثارالعوملة االقتصادية :

 تبرُز آثار العوملة االقتصادية على النحو اآلتي: 
أ-وضــع زمــام األمــور االقتصاديــة بيــد الــدول الغربيــة، 
فيترتــب علــى ذلــك إحلــاق الضعــف والوهــن بالبدائــل 

ــر  ــك األث ــر ذل ــف، ويظه ــدول األضع ــدى ال ــرة ل املتواف
ــى  ــة إل ــة االقتصادي ــال العومل ــال إدخ ــي ح ــرا ف كثًي

ــة.  ــدول العربي ال
ب-كــفُّ يــد الدولــة الوطنيــة عــن التدخــل فــي 
الــدول  مــن  العديــد  فــي  االقتصاديــة  األنشــطة 

 . لضعيفــة ا
ج- تطبيــق العديــد مــن السياســات فــي اقتصــاد 
الــدول، ومنهــا إلغــاء الرســوم اجلمركيــة أو تخفيضهــا. 
ــي  ــات ف ــح ضروري ــات لتصب ــن الكمالي ــاء زم د- انته

ــة.  ــى ثابت ــواق إل ــول األس ــال حت ح
ه- احلــد مــن ممارســات الدعــم الزراعــي وتقليصــه 
كأحــد اإلجــراءات التــي تتبعهــا منظمــة التجــارة 

ــًا. ــة مث العاملي
و-  معانــاة الــدول الناميــة في ســداد موزايــن املدفوعات 

نتيجــة اإلجــراءات اجملحفة بحــق اقتصادها. 
ز- انعــدام االســتقرار االقتصــادي نتيجــة التحريــر 
املالــي، فذلــك اإلجــراء يســاعد علــى تدفــق االســتثمار 
ــة  ــدول الضعيف ــى ال ــر إل ــر مباش ــا غي ــي تدفًق األجنب

ــا.  اقتصاديً
ح- ارتفاع وتيرة ظاهرة البطالة كثيرًا. 

ط- ارتفاع معدالت الضرائب ورسوم اخلدمات. 
ي- تخفيــض قيمــة احلــد األدنــى لألجــور وتقلــص الــدور 

ــي التعيينات.  ــي ف احلكوم
-7 ايجابيات العوملة االقتصادية:

ميكــن حصــر االيجابيــات التــي تقدمهــا العوملــة 
االقتصاديــة كمــا يلــي:

-1 حتسن مستوى املعيشة.
-2 رفع كفاءة توظيف وإستخدام املوارد عامليا.

-3 تزيد فرص العمل املتاحة.
-4 ترفع معدالت النمو االقتصادي.

-5 تفتح فرص أكبر لاستثمار.
-6 جتتذب رؤوس األموال األجنبية لاستثمار.

ــن  ــات وحتس ــلع واخلدم ــن الس ــات م ــوع املنتج -7 تن
جودتهــا وتخفــض تكاليفهــا.

ــى  ــول عل ــر واحلص ــث والتطوي ــى البح ــجع عل -8 تش
ــة. ــات احلديث التقني

-9 تقضي على األساليب البيروقراطية.
-10 حتسن القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

-11 جذب االستثمار إلى القطاعات االجتماعية
-12 زيادة النشاط التجاري الدولي

-13الســماح بتحــرك الكفــاءات البشــرية وذلــك بإزالــة 
احلواجــز وتخفيــض التعريفــة اجلمركيــة.

ــل  ــى تقلي ــؤدي إل ــا ي ــاج مم ــي اإلنت ــص ف -14التخص

وبالتالــي  املســتوردة  واخلدمــات  الســلع  أســعار 
املســتهلك. علــى  العــبء  تخفيــض 

-15 احلصول على التكنولوجيا املتقدمة.
-16 زيــادة التنافــس فــي مجــال الســلع واألســعار 
وبالتالــي زيــادة النمــو االقتصــادي علــى املســتوى 

العاملــي.
-8 سلبيات العوملة االقتصادية:

          ميكــن حصــر ســلبيات العوملــة االقتصاديــة مبــا 
يلــي :

-1تزيــد تبعيــة االقتصــاد "احمللــي" مثــل االقتصــاد 
العربــي لاقتصــاد العاملــي.

-2تضعف األمن االقتصادي.

-3تزيد التفاوت في الدخول.
ــات  ــة لهجم ــة اخملتلف ــات االقتصادي ــرض القطاع -4تع
تنافســية مــن الســلع واخلدمــات املســتوردة مــن الــدول 

املتقدمــة.
ــف  ــراء والتخل ــداد الفق ــادة أع ــة وزي ــى البطال -5تفش

ــادي. االقتص
-6ترفــع تكاليــف إنتــاج وتوزيــع بعــض الصناعــات 
ــف  ــر والتغلي ــات التصدي ــبب مواصف ــة بس التصديري

ــة. ــة البيئ ــروط حماي وش
-7رفــع تكاليــف إنتــاج الصناعــات املعتمــدة علــى نقل 
ــة  ــكام حماي ــق أح ــبب تطبي ــة بس ــات احلديث التقني

ــة. حقــوق امللكيــة الفكري
-8تعرض قطاع اخلدمات ملنافسة غير متكافئة.

-9إنخفــاض مســاهمة التجــارة العربيــة فــي إجمالــي 
املبــادالت التجاريــة العامليــة.

-10تشــجيع اإلســتثمارات الغيــر منتجــة كونهــا تــدر 
أرباحــا.

ــى  ــة ال ــا للبيئ ــر تلويث ــات األكث ــر الصناع -11تصدي
ــة. ــدول العربي ال

-12تقييــد الســلطة احملليــة فــي اتخــاذ القــرارات 
اخملتلفــة. بالسياســات  املتعلقــة  االقتصاديــة 

العربيــة  املاليــة  الثــروة  مــوارد  قــوة  -13إضعــاف 
التــي  بالنفــط الســتثنائه مــن الســلع  املتمثلــة 

الدوليــة. التجــارة  حلريــة  تخضــع 
-14 أضــرار العمالــة احملليــة أثــرت العوملــة االقتصاديــة 
ــت  ــث قام ــة حي ــة احمللي ــى العمال ــلبي عل ــكل س بش
ــى  ــة إل ــة اخلارجي ــن العمال ــرة م ــداد كبي ــب أع بجل

ــاد  الب
-15 إصابة الشركات الصغيرة باالنهيار 

 -16 زيــادة أجــر األيــدي العاملــة بســبب تدخــل العديــد 
مــن الشــركات الكبرى 
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-9 مخاطر العوملة االقتصادية
إن معرفــة اخملاطــر الناجمــة عــن انطــواء الــدول حتــت رايــة العوملــة االقتصاديــة ، قــد تســاعد هــذه الــدول علــى 

جتنبهــا  أو علــى األقــل التقليــل مــن حدتهــا ،ولاهميــة ميكــن تلخيــص هــذه اخملاطــر مبــا يلــي :
أ- تركيــز الثــروة املاليــة فــي يــد قلــة مــن النــاس أو قلــة مــن الــدول، فـــ (358) ملياديــر فــي العالــم ميتلكــون ثــروة 
ــاجت  ــى %85 مــن الن ــم تســتحوذ عل ــم. و%20 مــن دول العال ــر مــن نصــف ســكان العال تضاهــي مــا ميلكــه أكث

العاملــي اإلجمالــي، و%84 مــن التجــارة العامليــة. وميتلــك ســكانها %85 مــن املدخــرات العامليــة.
ب- ســيطرة الشــركات العماقــة عمليــاً علــى االقتصــاد العاملــي، وإن خمــس دول – الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
واليابــان وفرنســا وأملانيــا وبريطانيــا - تتــوزع فيهــا (172) شــركة مــن أصــل مائتــي شــركة مــن الشــركات العامليــة 

لعماقة. ا

ج- إضعــاف قــوة مــوارد الثــروة املاليــة العربيــة املتمثلــة فــي النفــط حيــث مت إضعــاف أهميتــه كســلعة حينمــا 
مت اســتثناؤه مــن الســلع التــي تخضــع حلريــة التجــارة الدوليــة، أســوة بتجــارة املعلومــات.

 د- الســيطرة علــى رؤوس األمــوال العربيــة وحجــز اســتثماراتها فــي الغــرب حيــث تقــدر مبليــارات الــدوالرات عينــاً 
وعلــى هيئــة نقــد.

ــط،  ــا النف ــن بينه ــة، م ــادر الطاق ــم ومص ــات العال ــى اقتصادي ــد - عل ــب الواح ــة - القط ــة األمريكي ه - الهيمن
ــة فــي اجملــال االقتصــادي. ــة الوطني ــوة الدول ــى ســلطة وق ــم مــن خــال القضــاء عل للتحكــم فــي العال
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القيادة التحويلية

الدكتور محمد العلي

تُعتبــر القيــادة مــن املوضوعــات التــي تتضمــن أبعــاداً 
ــاع  ــاء اإلدارة واالجتم ــام علم ــى باهتم ــددة وحتظ متع
ــراد  ــن األف ــاً ع ــكرية، فض ــوم العس ــة والعل والسياس

ــة. ــات إداري ــم مهم ــند إليه ــن تُس الذي
وتُعــرّف القيــادة بأنهــا العمليــة التــي يتــم مــن خالها 
ــم  ــات لتحفيزه ــراد واجلماع ــلوك األف ــي س ــر ف التأثي

علــى العمــل مــن أجــل حتقيــق األهــداف احملــددة.
ــاً  ــة اهتمام ــة املاضي ــود القليل ــهدت العق ــد شـ وق
متزايــداً مبوضــوع القيــادة مــن قبــل العلمــاء واملفكريــن 
فــي مختلــف اجملــاالت، وأدى هــذا االهتمــام إلــى ظهــور 
ــا  ــي محتواه ــمل ف ــة تش ــات احلديث ــن النظري ــدد م ع
وأســاليبها خصائــص وميــزات تــؤدي إلــى التكامليــة، 

واإلبداعيــة، وكذلــك الشــمول، والتعامــل مــع احلاضــر 
واملســــتقبل. وقــد أطلــق علــى هــذه النظريــات اســم 
 (New Leadership Theories) نظريــات القيــادة اجلديــدة
 ،(Inspirational) وشــملت نظريــات: القيــادة اإللهاميــة
والقيــادة الرؤيويــة (Visionary)، والقيــادة اجلاذبــة أو 
 Servant) والقيـــادة اخلادمــة ،(Charismatic) الكاريزمــا
 Transformational) ــة ــادة التحويلي leadership)، والقي

.(Leadership
ومــن بــن هــذه النظريــات احلديثــة التــي نالــت اهتماماً 
الســنوات  فــي  والدارســن  الباحثــن  بــن  كبيــراً 
ــت  ــث توصل ــة، حي ــادة التحويلي ــة القي ــرة نظري األخي
ــة  ــن كل ثاث ــن ب ــداً م ــى أن واح ــات إل ــض الدراس بع
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أبحــاث فــي مجــال القيــادة كانــت تــدور حــول القيــادة 
ــة. التحويلي

هــي  التحويليــة  فالقيــادة  االســم  يشــير  وكمــا 
ــادة  ــي قي ــم. وه ــراد وحتّوله ــر األف ــي تغّي ــة الت العملي
تســعى إلــى رفــع مســتوى العاملــن لتحقيــق اإلجنــاز 
ــر  ــة وتطوي ــة تنمي ــروّج لعملي ــة، وت ــة الذاتي والتنمي
اجلماعــات واملنظمــات، وتســتثير فــي العاملــن الهمــم 
ــت  ــي الوق ــية ف ــا الرئيس ــي بالقضاي ــة، والوع العالي
ــهم.  ــم بأنفس ــادة ثقته ــى زي ــه عل ــل في ــذي تعم ال

ــادة  ــن القي ــوع م ــك الن ــا ذل ــم بأنه ــا بعضه ويصفه
الــذي يتجــاوز تقــدمي احلوافــز مقابــل األداء املرغــوب إلــى 
ــل  ــاً وحتوي ــاً وإبداعي ــن فكري ــجيع املرؤوس ــر وتش تطوي
اهتماماتهــم الذاتيــة لتكــون جــزءاً أساســياً مــن 
الرســالة العليــا للمنظمــة. وأشــارت بعــض الدراســات 
إلــى أن القيــادة التحويليــة تســتخدم اإللهــام، والــرؤى 
املشــتركة، والقيــم لرفــع القائــد واملرؤوســن إلــى 
ــروح  ــع ال ــز، ورف ــر والتحفي ــتويات التفكي ــى مس أعل
املعنويــة؛ فالقيــادة هنــا تدفــع األفــراد إلــى مضاعفــة 

ــتركة. ــداف املش ــق األه ــة لتحقي ــم املائم جهوده
مــن جهــة أخــرى فــإّن القيــادة التحويليــة هــي التــي 
تعمــل علــى توســيع اهتمامات املرؤوســن وتنشــيطها، 
ــم  ــن، وقبوله ــؤالء املوظف ــتوى إدراك ه ــق مس وتعمي
مــدارك  توســيع  مــع  وأهدافهــا،  املنظمــة  لرؤيــة 
املوظفــن للنظــر إلــى مــا هــو أبعــد مــن اهتماماتهــم 
للمنظمــة.  العــام  الصالــح  أجــل  مــن  الذاتيــة، 
ويتحقــق ذلــك مــن خــال أكثــر مــن طريقــة كالنظــرة 
ــة  ــات العاطفي ــباع احلاج ــد، وإش ــة للقائ الكاريزماتي

ــن.  ــداع للموظف ــجيع اإلب ــرد، وتش ــكل ف ل
ويتطلــب تطبيــق القيــادة التحويليــة أن يأخــذ القائــد 

باحلســبان أربعــة عوامــل هــي: 
 Idealized Influence) املثالــي  التأثيــر   -

. ( (( C h a r i s m a
ــة  ــة اإللهامي ــي أو الدافعي ــز اإللهام التحفي  -

.(Inspirational Motivation)
 Individualized) الفرديــة  االعتبــارات   -

. (C o n s i d e r a t i o n
 Intellectual) االســتثارة الفكريــة او العقليــة  -

 . (Stimulation
ــد  ــلوك القائ ــف س ــا) يص ــي (الكاريزم ــر املثال فالتأثي
ــون،  ــه املرؤوس ــدي ب ــنة يقت ــدوة حس ــون ق ــذي يك ال
ويحظــى بإعجابهــم وتقديرهــم واحترامهــم، ويتطلــب 
ذلــك املشــاركة فــي مواجهــة اخملاطــر مــن قبــل 
القائــد، وتقــدمي احتياجــات التابعــن ومصاحلهــم علــى 

مصاحلــه الشــخصية، ُمظهــراً ســمواً أخاقيــاً يجعلــه 
ــق  ــي حتقي ــلطاته ف ــتغال س ــن اس ــه ع ــأ بنفس يرب

ــخصية.  ــب ش مكاس
يثيــر  الــذي  القائــد  اإللهامــي  التحفيــز  ويصــف 
ــم  ــة له ــح الفرص ــدي، ويتي ــّب التح ــن ح ــي التابع ف
للمشــاركة فــي حتقيــق األهــداف العامــة للمنظمــة، 
ويذكــي فيهــم احلمــاس، ويعــزز روح الفريق، ويشــركهم 
فــي رســم الرؤيــة للمســتقبل املنشــود، وفــي ســبيل 
ــارات  ــعارات وعب ــوز والش ــتخدم الرم ــو يس ــك فه ذل
الثنــاء لتوجيــه اجلهــود، ويوضــح توقعاتــه العاليــة مــن 

ــه.  تابعي
القائــد  اهتمــام  الفرديــة  االعتبــارات  وتتضمــن 
التحويلــي بأهــداف ورغبــات العاملــن الشــخصية 
ــي  ــك يول ــي. وكذل ــو املهن ــاز والنم ــم لإلجن وحاجاته
العاملــن  شــكاوى  إلــى  كبيــرة  أهميــة  القائــد 
واملســاعدة،  العــون  تقــدمي  ويحــاول  ومشــاكلهم، 
ويســتمع بهــدوء إلــى وجهــات نظرهــم ومحاولــة 
ــن  ــوع مــن الوســطية ب ــول فيهــا ن ــى حل الوصــول إل
أهــداف املنظمــة وأهــداف العاملــن ليحــوز القائــد في 
النهايــة علــى رضــا العاملــن والــذي يــؤدي إلــى احلماس 
واالندفــاع نحــو العمــل بــروح إيجابيــة. ويقــوم القائــد 
ــن  ــى املرؤوس ــه إل ــض مهام ــض بع ــي بتفوي التحويل
ــة  ــام املفوض ــك امله ــة تل ــم، ومتابع ــة قدراته لتنمي
لتقــدمي مزيــد مــن التوجيــه والدعــم عنــد احلاجــة مــع 

ــة.  ــت املراقب ــم حت ــعرون أنه ــم يش ــدم جعله ع
ــا  ــل فيه ــة) فيعم ــة (العقلي ــتثارة الفكري ــا االس وأم
القائــد التحويلــي علــى البحــث عــن األفــكار اجلديــدة 
ــل  ــن قب ــة م ــرق إبداعي ــكات بط ــل املش ــجيع ح وتش
التابعــن، ويقــوم كذلــك بحــّث التابعــن وتشــجيعهم 
علــى البحــث عــن طــرق وأفــكار جديــدة مبدعــة 
لتحســن أداء العمــل فــي املنظمــة وحتقيــق أهدافهــا. 
لقــد أدرك الباحثــون أهميــة نظريــة القيــادة التحويلية 
فــي املؤسســات احلكوميــة، والشــركات التجاريــة، 
واجلامعــات واملــدارس، فعقــدوا النــدوات وأجــروا البحوث 
والدراســات ملعرفــة تأثيرهــا علــى النواحــي التنظيميــة 
ــاالً  ــات إجم ــذه الدراس ــن ه ــن م ــد تب ــة. ولق اخملتلف
ــي  ــداً وأساس ــال ج ــادة فّع ــن القي ــوع م ــذا الن أّن ه
ــد مــن  ــج العدي ــا اســتثناء. فنتائ جلميــع املنظمــات ب
ــاط  ــى ارتب ــير إل ــتقصاؤها تش ــي مت اس ــات الت الدراس
القيــادة التحويليــة بالعديــد مــن املتغيــرات مثــل 
الرضــا الوظيفــي، والعدالــة التنظيميــة، وحتســن 
اجلــودة، ومســتوى األداء والــوالء الــذي يظهــره العاملــون 
جتــاه املؤسســة التــي يعملــون فيهــا. وحيــث أن هــذه 

ــة  ــادة التحويلي ــول إن القي ــن الق ــه ميكـ ــادة؛ فإن ــة القي ــاس فاعلي ــادة لقي ــتخدم ع ــر تس ــي معايي ــرات ه املتغي
ــال. ــد الفع ــلوك القائ ــة بس مرتبط

والسؤال الذي يقّدم نفسه هنا، ما درجة ممارسة قياداتنا اإلدارية لهذا األسلوب في القيادة؟
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حاضنات األعمال 
المفهوم واألهمية 

د. محمد إبراهيم 

ــأة  ــى نش ــنتعرف إل ــال، س ــة االعم ــح حاضن ــوم مصطل ــر مفه ــكل مختص ــال وبش ــذا املق ــي ه ــنناقش ف س
ــركات  ــا للش ــي تقدمه ــات الت ــا اخلدم ــائها وم ــن إنش ــدف م ــة واله ــا اخملتلف ــرف أنواعه ــال ونع ــات االعم حاضن

ــال.  ــات األعم ــال حاضن ــي مج ــورية ف ــت س ــن وصل ــع اي ــئة ونطل الناش

abstract
In this article, we will briefly discuss the business incubator concept. We will learn about the origin of 
business incubators and know their different types, the purpose of their establishment, and what services 
they provide to emerging companies. We will see level Syria has reached in the field of business incubators

كلمات مفتاحية:
حاضنات اعمال – ريادة اعمال – شركات صغيرة – دعم مشاريع 

Keywords:
Business incubators - entrepreneurship - small companies - support projects

مفهوم حاضنات األعمال  •
ــى  ــال Incubators   عل ــات األعم ــف حاضن ــن تعري ميك
خصيصــاً  تصميمهــا  متّ  تشــاركية،  برامــج  أنهــا 
لتحقيــق  اجلديــدة  الرياديــة  املشــاريع  ملســاعدة 
النجــاح املطلــوب والنمــو؛ إذ يتــم مــن خالهــا تدريــب 
روّاد األعمــال وإرشــادهم وحــل املشــاكل املرتبطــة 
مبشــاريعهم الناشــئة، وتوفيــر إمكانيــة وصولهــم إلــى 
ــات  ــذه احلاضن ــر ه ــا توف ــتثمرين، كم ــن واملس املمول
مــن شــأنها  التــي  املشــترك،  للعمــل  مســاحات 
تســهيل عمــل رائــد األعمــال ومتكينــه مــن االحتــكاك 
بالــروّاد اآلخريــن، مــن خــال خلــق بيئــة رياديــة لتبــادل 

اآلراء واخلبــرات.
ــي  ــة، وه ــة االفتراضي ــح احلاضن ــر مصطل ــراً ظه مؤخ
األعمــال  واجملــال حلاضنــات  الهــدف  بــذات  تعمــل 
ــة  ــت، دون احلاج ــق اإلنترن ــن طري ــن ع ــة، لك التقليدي
تواجــد روّاد األعمــال فــي مــكان مــا علــى أرض الواقــع، 
ــل مــن التكاليــف، ويتيــح الفرصــة النضمــام  ممــا يقل

ــم. ــر منه ــة أكب مجموع
متى نشأت حاضنات األعمال  •

نشــأ مفهــوم حاضنــات األعمــال رســمياً للمــرة األولى 
ــث  ــة؛ حي ــدة األمريكي ــات املتح ــي الوالي ــام 1959 ف ع
قــام جوزيــف مانكوســو بافتتــاح مركــزه (باتافيــا 
الصناعــي) فــي نيويــورك، ثــم توّســع هــذا املفهــوم في 
ــات القــرن املاضــي، ووصــل  ــة ذاتهــا فــي ثمانيني الدول
ــدة  ــدة بع ــة املتح ــة واململك ــى دول أوروبي ــا إل حينه
أشــكال مختلفــة، ويُقــدر حاليــاً وجــود مــا يزيــد عــن 7 
آالف حاضنــة أعمــال حــول العالــم، ســواء فــي الــدول 

ــة. ــدول النامي ــة أو ال املتقدم
أنواع حاضنات األعمال  •

يتوفر من هذه احلاضنات 9 أنواع رئيسة، هي:
ــة  ــي حاضن ــة: ه ــال افتراضي ــة أعم حاضن  .1

اإلنترنــت. شــبكة  عبــر  التجاريــة  لألعمــال 
أعمــال  حاضنــة  هــي  املطبــخ:  حاضنــة   .2
الغذائيــة. والســلع  املــواد  بصناعــة  متخصصــة 

ــز  ــة ترك ــي حاضن ــة: ه ــة االجتماعي احلاضن  .3
العامــة. املصلحــة  علــى  بعملهــا 

احلاضنــة الطبيــة: هــي حاضنــة متخصصــة   .4
الطبيــة. واألجهــزة  احليويــة  باملــواد 

حاضنــة تســريع الشــركات: عبــارة عــن   .5
ــر مــن املشــروع الناشــئ يعمــل  برنامــج لشــركة أكب

النمــو. تســريع  برنامــج  غــرار  علــى 
ــة  ــي حاضن ــغيل: ه ــرّع التش ــة مس حاضن  .6
ــرة. ــئة املبك ــركات الناش ــى الش ــا عل ــز ببرامجه ترك

هــي  التكنولوجيــة:  األعمــال  حاضنــة   .7
حاضنــة خاصــة باألعمــال التــي تقــوم على املؤسســات 

األكادمييــة.
ــن  ــج ب ــة تدم ــي حاضن ــرد: ه ــة هايب حاضن  .8
االفتراضيــة. احلاضنــة  مــع  الداخليــة  األنشــطة 

حاضنــة بــدأ تشــغيل االســتوديو: تعــرف   .9
هــذه احلاضنــات أيًضــا باســم مصنــع الشــركات 
الناشــئة، أو منشــئ املشــاريع، وهــي متخصصــة فــي 

األفــكار.. توليــد 
الهدف من إنشاء حاضنات األعمال  •

ــدم  ــي تخ ــة الت ــاريع التنموي ــجيع املش تش  -
اجملتمــع. احتياجــات 

احتضــان الشــركات التــي تُلبــي االحتياجــات   -
احملليــة بصفــة خاصــة مــن خــال ابتــكارات تقدمهــا 
جــدوى  لهــا  يكــون  أن  بشــرط  الشــركات،  تلــك 

واجتماعيــة. اقتصاديــة 
وتنميــة  واملــادي  الفنــي  الدعــم  توفيــر   -
ــكار ذات  ــان األف ــة واحتض ــة واالبتكاري ــدرات اإلداري الق
ــئة. ــركات ناش ــى ش ــا إل ــادي وحتويله ــردود االقتص امل

ــاء  ــع أنح ــي جمي ــباب ف ــع الش ــل م التواص  -
الدولــة مــن خــال إنشــاء مراكــز عن بعــد، والشــراكات 
مــع اجلامعــات احملليــة والتعليــم علــى اإلنترنــت.

اإلســهام فــي خفــض معــدالت البطالــة   -
التجاريــة. أعمالهــم  لبــدء  الشــباب  وتشــجيع 

الطــاب  بــن  واإلبــداع  االبتــكار  حتفيــز   -
. يجــن خلر ا و

خلــق جيــل جديــد مــن رواد األعمــال القادريــن   -
إنشــاء  فــي  العلميــة  معرفتهــم  توظيــف  علــى 

مشــروعات.
التــي تقدمهــا حاضنــات  اخلدمــات   •

ل عمــا أل ا
تُعنــى حاضنــات األعمــال بتقــدمي 5 خدمــات أساســية، 

يتفــرع منهــا العديــد مــن األمــور، وهــي:
حــول  استشــارات  تضــم  االستشــارية:  اخلدمــات 
القانونيــة  والتســهيات  املســتهدفة،  األســواق 
واملاليــة، وإعــداد دراســات اجلــدوى، وآليــة رفــع الكفــاءة 
التســويقية، والتوظيــف، ورقابــة العمــال وتقييمهــم، 

ــة. ــدات الازم ــى املع ــول عل واحلص
ــل  ــجيل، وح ــة التس ــمل طريق ــة: تش ــات اإلداري اخلدم
مشــاكل احملاســبة، وتوفيــر العمالــة ومعلومــات حــول 
ــكل  ــداد هي ــر، وإع ــج التطوي ــأة، وبرام ــاط املنش نش
ــل،  ــاب العم ــدرات أصح ــة ق ــب وتنمي ــي، وتدري تنظيم

ــات. ــراء املعام ــي إج ــت ف ــار الوق ــة اختص وكيفي

العدد العدد 1313العدد العدد 95951313 9696مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصة



ــل  ــتغال أفض ــل اس ــن أج ــويقية: م ــات التس اخلدم
فــرص التســويق، وتوفيــر األبحــاث حــول حركة الســوق، 
ــن  ــي األماك ــج ف ــاع املنت ــتراتيجيات إط ــم اس وتصمي
ــتهلك،  ــات املس ــول رغب ــات ح ــتهدفة، واملعلوم املس
ــر  ــي، وتوفي ــج احملل ــي للمنت ــم كاف ــى دع ــول عل واحلص

ــتقبال. ــف اس ــكان وموظ م
ــات للقــروض البنكيــة،  اخلدمــات املاليــة: تضــم ضمان
واملنتســبن،  التمويــل  مؤسســات  مــع  وتنســيق 
املشــاريع  تكاليــف  وخفــض   ، املوازنــة،  وتفاصيــل 
برامــج  وتوفيــر  البنــوك،  والعمــل مــع  الصغيــرة، 
ــل  للربــط مــع املســتثمرين، والتعريــف مبصــادر التموي
املناســبة، وتوفيــر برامــج لإلقــراض طويــل األجــل.

ــة،  ــج تدريبي ــمل برام ــرية: تش ــوارد البش ــات امل خدم
واالهتمــام بالقــوى العماليــة، وإعــداد التوصيفــات 
املهنيــة للمهــارات، وتهيئــة الظــروف لإلبــداع واألفــكار، 
ودورات فــي تكنولوجيــا املعلومــات واإلدارة واإلنتــاج، 

ــن. ــال ناجح ــال أعم ــع رج ــات م ــد اجتماع وعق
حاضنات األعمال في سورية:  •

يتصــور الكثيــرون أنــه ال يوجــد هنــاك منــاخ مناســب 
ــدوى  ــة ذات ج ــرص اقتصادي ــى ف ــال أو حت ــرواد األعم ل
ــن  ــا ع ــة، فض ــاع احلالي ــبب األوض ــورية بس ــي س ف
ــا  ــيطة وله ــال نش ــات لألعم ــاك حاضن ــون هن أن يك
ــاك  ــت ان هن ــع يثب ــن الواق ــى األرض، ولك ــور عل حض
شــركات اســتطاعت حتــدي الظــروف احمليطــة لتخــرج 
إلــى الســوق وتعمــل فــي اخلــارج وحتقــق جناحــات الفتة. 
ــورية  ــت س ــة، لكان ــروف الراهن ــوال الظ ــه ل ــت أن الاف
فــي طليعــة دول املنطقــة ازدهــارا ورواجــا بالشــركات 
ــد، فقــد  ــدة ورواد األعمــال الباحثــن عــن كل جدي الرائ
ظهــرت بهــا احلاضنــات التكنولوجيــة فــي 2006 قبــل 
أي دولــة عربيــة أخــرى وقبــل أي أحــداث سياســية 

ــة. ــف باملنطق ــرى تعص كب
ــن  ــدد م ــاك ع ــي 2011، كان هن ــة ف ــدالع االزم ــل ان قب
احلاضنــات الزراعيــة والنســيجية وغيرهــا فــي ســورية، 
ــال  ــز األعم ــة مرك ــط حاضن ــد فق ــوم توج ــن الي لك
الثــاث  واحلاضنــات   (SEBC) الســوري  واملؤسســات 
اجلمعيــة  يتبعــن  واالتصــاالت  املعلومــات  لتقانــة 
العلميــة الســورية للمعلوماتيــة. كانــت حاضنــة 
دمشــق هــي األولــى التــي ظهــرت فــي 2006، تبعتهــا 
ــي  ــة ف ــة الاذقي ــي 2010، وحاضن ــص ف ــة حم حاضن
ــة  ــان املقدم ــات االحتض ــدد طلب ــغ ع ــة 2010. وبل نهاي
ــل منهــا 48.  ــا، قُب ــى منتصــف عــام 2017 77 طلب حت
ــر مــن  ــة بنجــاح أكث تخرجــت 20 شــركة مــن احلاضن
نصفهــم يعمــل حتــى اآلن فــي الســوق خــارج ســورية 

ــا.  غالب
اخلامتة   •

تعمــل حاضنــة األعمــال مــن خــال خدماتهــا املوجهــة 
ــى  ــاعدة عل ــى املس ــال عل ــادري األعم ــادي ومب ــو ري نح
الرياديــن لتقــدمي  الكامنــة لــدى  القــدرات  إطــاق 
إســهامات قيمــة فــي تطويــر وحتديــث االقتصــاد احمللــي 
وذلــك مــن خــال نظــام مبنــي علــى أســس منهجيــة 
وأســاليب مدروســة كمــا هــو مبنــي علــى الشــمولية 

ــز.  ــة والتمي ــداع واحلرفي واإلب
فــرص  توفيــر  بأهميــة  االعمــال  حاضنــات  تؤمــن 
متكافئــة للجميــع وتعمــل علــى تقييــم أفــكار 

منفتــح. وبعقــل  بتمعــن  اجلديــدة  األعمــال 

الدراسات القانونية واإلنسانية

القوة الناعمة
ماهيتها .. عناصرها ..

 مشروعيتها في القانون الدولي المعاصر

د. هيثم موسى حسن

متهيد:
ــي  ــون الدول ــد القان ــاً لقواع ــة" وفق ــوم "الدول        تق
املعاصــر علــى أركان ثاثــة (شــعب – ُســلطة –   إقليــم 
) و مبجــرد قيامهــا تكتســب صفــة "الشــخصية 
القانونيــة الدوليــة " حيــث تصبــح شــخصاً مــن 
باحلقــوق  التمتــع  لهــا  يســمح  مبــا  و  أشــخاصه 
املقــررة لهــا فــي هــذا القانــون , و الزامهــا بالواجبــات 

ــه. ــا  في ــوص عليه املنص
      و مــن أهــم احلقــوق "التــي تتمتــع بهــا الدولــة فــي 
هــذا اإلطــار " حقهــا فــي الوجــود و البقاء و االســتقال 
".. و حقهــا فــي" الدفــاع الشــرعي عــن نفســها "  ضد 
كل مــا يهــدد أمنهــا ووحدتهــا اإلقليميــة و اســتقالها 
السياســي , و كذلــك حقهــا فــي امتــاك الوســائل و 
األدوات التــي متكنهــا مــن ممارســة هــذه احلقــوق وفقــا 

لقواعــد هــذا القانــون ..(1)
(انظــر لاســتزادة حــول هــذا املوضــوع : د.محمــد عزيــز 

شــكري – مدخــل إلــى القانــون الدولــي العــام – جامعة 
دمشــق ط10 – 2006 ص145 و مــا بعدهــا )

ــن  ــة م ــزم مبجموع ــة " تلت ــإن " الدول ــل ف     و باملقاب
ــيما  ــة ؛ وال س ــة و اخلاص ــات العام ــات و الواجب االلتزام
ــزام بحــل منازعاتهــا الدوليــة بالطــرق الســلمية  االلت
ــوة أو  ــتخدام الق ــى اس ــوء إل ــدم اللج ــزام بع , و االلت
التهديــد باســتعمالها فــي عاقاتهــا الدوليــة , و 
كذلــك واجــب "عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 

ــرى "..(2) ــدول االخ لل
ــاق األمم  ــن ميث ــادة /2/ م ــن امل ــرات 3-4-7 م ــر الفق (انظ

ــام 1945) ــدة    لع املتح
ــات  ــذه  "االلتزام ــع ه ــوق" م ــذه "احلق ــر ه     و تتضاف
ــر ؛  ــي املعاص ــون الدول ــد القان ــب قواع ــررة مبوج " املق
لتحقيــق الهــدف األســمى و الرئيســي له , و املتجســد 
ــن  ــلم و األم ــتدامة الس ــظ و اس ــة و حف ــي "حماي ف
ــع  ــا و بقم ــي تهددهم ــباب الت ــع األس ــن " مبن الدولي
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ــه ..(3) ــدي و عدوان املعت
(انظــر الفقــرة /1/ مــن املــادة /1/ مــن ميثــاق األمم 

( املتحــدة 
أوالً :       تعريــف " قــوة الدولــة " و حتديــد 

: عناصرهــا 
أ. تُعــرّف كلمــة "القــوة" لغويــاً بأنهــا ضــد الضعــف , و 
تعنــي القــدرة و االســتطاعة و التأثيــر و النفــوذ , و هــي 
ــوة  ــوة اإلرادة و ق ــا ق ــل .. و منه ــة و العم ــدر احلرك مص

التفكيــر ..الــخ..(4)
ــم  ــوة " : املعاج ــى " الق ــول معن ــتزادة ح ــع لاس (راج

ــة ) ــة اخملتلف العربي
       و تكتســب دراســة " قــوة الدولــة " أهميــة خاصــة 
ــك  ــي ,  و ذل ــون الدول ــة و القان ــات الدولي ــي العاق ف
بالنظــر إلــى أن هــذه "القــوة" هــي التــي ترســم أبعــاد 
ــي ,  ــع الدول ــي اجملتم ــة ف ــه الدول ــوم ب ــذي تق ــدور ال ال
ــة  ــة أو األجنبي ــوى اخلارجي ــا بالق ــار عاقاته ــدد إط و حت

ــا ..(5) عنه
ــية  ــات السياس ــد.. العاق ــري مقل ــماعيل صب ( د.اس
الدوليــة - دراســة فــي األصــول و النظريــات – املكتبــة 

األكادمييــة - القاهــرة – ط1991 – ص163..)
     و كذلــك ألن العاقــات الدوليــة هــي صــراع مــن أجل 
"القــوة" و "النفــوذ" و "التأثيــر" .. مثلمــا طــرح "هانــز 
ــة  ــة الدولي ــه : ( إن السياس ــر مقولت ــو"  عب مورغانث

ككل هــي صــراع مســتمر مــن أجــل "القــوة" ) ..(6) 
ــي  ــوة ف ــوم الق ــول مفه ــح : حت ــان قدي ــن د.امي ــاً ع (نق
العاقــات الدوليــة بعــد نهايــة احلــرب البــاردة - رســالة 
ــية –  ــوم السياس ــوق و العل ــة احلق ــتير - كلي ماجس
ــر – دون  ــيلة – اجلزائ ــاف - املس ــد بوضي ــة محم جامع

ــخ - ص9..) تاري
ــن  ــق امليكافيلي ــب منط ــة" – بحس      و ألن "السياس
و الواقعيــن – هــي "القــوة  The Power " و دراســة 
ــات  ــة عاق ــي دراس ــون تعن ــذا املضم ــة به السياس
"القــوة"  بــن النــاس (و األمم و الشــعوب و الــدول ) 
مــن حيــث صورهــا و أشــكالها و النظــم التــي تكــون 
معبــرة بنائيــاً و وظيفيــاً عــن هــذه الصــور و األشــكال 

 (7)..
(د.محمــد علــي محمــد - د.علــي عبــد املعطــي محمــد 
ــة  ــق - دار النهض ــة و التطبي ــن النظري ــة ب - السياس

العربيــة - بيــروت - -1985 ص17 )
ــون  ــع القان ــي تصن ــي الت ــوة" ه ــك ألن "الق      و كذل
ــاق و  ــح األخ ــوة" تصب ــدون "الق ــاق ؛ و ب ــس األخ و لي
ــة  ــي املتحكم ــرى ه ــدول الكب ــيء .. و ال ــون ال ش القان
فــي هــذه " القــوة " و تســتغلها لتوطيــد مصاحلهــا و 

مواقعهــا عبــر العالــم ؛ ســواء متاشــت أو لــم تتمــاَش 
ــة ..!! )(8) ــاق الدولي ــي و األخ ــون الدول ــع القان م

(د.محمــد بــو عشــة - التكامــل و التنــازع فــي العاقات 
ــات - دار  ــم و النظري ــة - دراســة املفاهي ــة الراهن الدولي

اجليــل - بيــروت – ط1 1999- - ص102 ..)
     و ألن دراســة "القــوة" و حتليلهــا - مــن جميــع 
متنحنــا  أو  تعطينــا  ســوف   - صورهــا  و  جوانبهــا 
القــدرة و األهليــة القانونيــة و األخاقيــة لكشــف 
زيــف النظريــات و الشــعارات التــي طِرحــت أو تطــرح و 
مفادهــا أن " األقــوى هــو دائمــاً علــى حــق " كمــا يقــول 

ــر !!(9) هتل
ــم  ــى عل ــل إل ــدوي - مدخ ــه ب ــد ط ــن د.محم ــاً ع (نق
ــروت -  ــة - بي ــة العربي ــة - دار النهض ــات الدولي العاق

( - ص122   1971
أو أن "من ميلك القوة ميلك القانون" ! . (10)

(د.محمد بو عشة – مرجع سابق  - ص102)
    و فــي هــذا الصــدد ؛  يصــح القــول - مبدئيــاً – إنــه 
كلمــا حققــت الدولــة أهدافهــا و مصاحلهــا فــي 
عاقاتهــا الدوليــة اخملتلفــة ؛ فهــذا يعنــي أنهــا " قويــة 
" باملعنــى الواســع لهــذه الكلمــة .. و أنــه كلمــا كانــت 
ــق  ــى حتقي ــادرة عل ــون ق ــا تك ــة " فإنه ــة " قوي الدول
أهدافهــا و مصاحلهــا بشــكل أســهل فيمــا لــو كانــت 

عليــه بغيــر هــذه الصفــة !.
    و لكــن يجــب االنتبــاه إلــى حقيقــة أن امتــاك الدولة 
ــي و  ــكل حتم ــي و بش ــة ال يعن ــوة اخملتلف ــل الق لعوام
أكيــد أن هــذه الدولــة  قويــة ؛ ألن عوامــل القــوة هــذه 
ــا  ــى توظيفه ــة عل ــة للدول ــدرة الفعلي ــط بالق ترتب
توظيفــاً ســليماً و رشــيداً لتحقيــق أهدافهــا.. و هكــذا 
ــن  ــاً م ــاً عام ــة  مث ــي ) للدول ــال اجلغراف ــر ( اجمل يعتب
عوامــل قــوة الدولــة , و لكنــه ال يعتبــر ســبباً حتميــاً 
لقوتهــا مــن الناحيــة الفعليــة ؛ ألن ذلــك يرتبــط 
ارتباطــاً عضويــاً و وظيفيــاً بقــدرة الســلطة فــي 
ــل –  ــن العوام ــره م ــع غي ــه - م ــى توظيف ــة عل الدول

ــة " . ــوة الدول ــن "ق ــكيل و تكوي لتش
     فمجــرد امتــاك هــذه اإلمكانيــات و العوامــل 
ــاً فــي حــد ذاتــه للحصــول علــى القــوة ,  ليــس ضمان
و لكــن اســتعمال هــذه اإلمكانيــات بطريقــة تؤثــر فــي 
ســلوك الــدول األخــرى هــو الــذي يحقــق هــذه القــوة و 

ــا..(11) يبرزه
ــد –  ــري مقل ــماعيل صب ــى .. د.اس ــذا املعن ــر به (انظ
مرجــع ســابق – ص165 و كذلــك د.محمــد  طــه بــدوي 

ــابق – ص99..) ــع  س – مرج
و وفقــاً ملــا تقــدم ؛ فإنــه ميكننــا تعريــف ( القــوة 

القوميــة ) للدولــة علــى أنهــا  تعنــي : 
ــرى  ــدول األخ ــلوك ال ــي س ــر ف ــى التأثي ــدرة عل "املق
بالكيفيــة التــي تخــدم أغــراض الدولــة املمتلكــة لهــا 
ــة أو  ــرة أو غني ــة كبي ــون الدول ــد تك ــذا فق ــدون ه , و ب

ــة " (12) ــت قوي ــا ليس ــة ولكنه عظيم
(د.اسماعيل صبري مقلد – مرجع سابق – ص165 ..)

ب- عناصر و  مكونات القوة القومية للدولة :
       تتكــون قــوة الدولــة مــن اجتمــاع مجموعــة كبيــرة 
مــن العوامــل و العناصــر التــي تتداخــل فيمــا بينهــا 
ــل أو  ــه فص ــب مع ــاً , يصع ــاً و وظيفي ــاً عضوي تداخ
تقييــم كل عنصــر علــى حــده منفصــاً أو منقطعاً عن 
غيــره مــن العناصــر املكونــة  لقــوة الدولــة .. و بالتالــي 
فتتشــكل قــوة الدولــة مــن اجتمــاع هــذه العناصــر و 
تعاضدهــا بعضهــا مــع بعــض بنســب مختلفــة فيمــا 
بينهــا .. و يبقــى لعنصــر "القــوة العســكرية" للدولــة 
الــدور الريــادي فــي تقييــم قــوة الدولــة و تقديــر مــدى 
جناحهــا أو فشــلها فــي عاقاتهــا الدوليــة مــن حيــث 
ــة  ــي خدم ــر ف ــذا العنص ــف ه ــى توظي ــا عل قدرته
مصاحلهــا و حتقيــق أهدافهــا ســواء جلهــة اســتعماله 
ــا  ــب خصومه ــتخدامه لترهي ــد باس ــاً أو التهدي فعلي
ــى  ــاع إل ــى اإلنصي ــا عل ــرى و اجباره ــدول األخ ــن ال م

ــا .. ــا و نفوذه مطالبه
ــذي  ــإن  فهــم األســلوب ال ــك ؛ ف ــى ذل      و عطفــاً عل
ــي -  ــض ؛ يقتض ــع بع ــا م ــدول بعضه ــه ال ــل ب تتعام
موضوعيــاً - إدراك و فهــم عــدة أشــياء أساســية 
تتعلــق بأوضــاع السياســة اخلارجيــة لــكل دولــة علــى 

ــي :  ــو األت النح
إلــى  الدولــة  تســعى  التــي  األهــداف     1-

. . حتقيقهــا
-2  مــدى القــوة التــي فــي متناولهــا (متتلكهــا) 
ــى  ــز النظــري اجملــرد إل إلخــراج تلــك األهــداف مــن احلي
ــدى  ــى م ــرف عل ــر " التع ــى آخ ــادي .. أو مبعن ــع امل الواق
ــك  ــات ؛ ذل ــداف و اإلمكاني ــي األه ــن عامل ــب ب التناس
ــة  ــدرة الدول ــدد مق ــب تتح ــذا التناس ــدار ه ــه مبق أن
علــى حتقيــق األهــداف اخلارجيــة التــي تقررها لنفســها 
ــابق -  ــع س ــد - مرج ــري مقل ــماعيل صب " . (13) (د.اس

( ص127 
-3  مــدى قــدرة و فعاليــة قواعــد القانــون الدولي 
ــواء  ــذه س ــدول ه ــلوكيات ال ــط س ــى ضب ــام عل الع
جلهــة األهــداف أو الوســائل ( القــوة ) املســتخدمة 

لتحقيقهــا..
ــدول -  ــدمي ال ــام تق ــون ) أم ــذا ( القان ــدو أن ه      و يب
ــى  ــة عل ــا الذاتي ــا - ملصاحله ــرى منه ــيما الكب وال س

االعتبــارات املوضوعيــة لــه , قــد أضحــى مبثابــة  " 
الــدرع الورقــي " الــذي ال يقــدم و ال يٌؤخــر ..!! (14)

(جــان بريكمــون – االمبرياليــة بقنــاع إنســاني .. ترجمــة 
ــلة  ــرب - سلس ــاب الع ــاد الكت ــوحة - احت ــود كاس عب

ــة (1) 2009 - ص 116..) الترجم
ــذه  ــلوكيات ه ــام س ــوة أم ــه وال ق ــول ل ــذي ال ح و ال

الــدول و تصرفاتهــا علــى الصعيــد الدولــي ..!!
    و تتكــون عناصــر القــوة القوميــة 

ــي : ــا يل ــة مم للدول
:  Hard Power القوة الصلبة  .1

و تتألــف أساســاً مــن القــوة العســكرية للدولــة 
, و العناصــر األخــرى املســاندة و املكملــة لهــا ؛ و 
املتمثلــة فــي العوامــل اجلغرافيــة (املوقــع و املســاحة و 
طبيعــة أراضــي الدولــة و الثــروات الطبيعيــة و املاديــة 
ــكانية و  ــل الس ــا..) و العوام ــا و حتتويه ــي تنظمه الت
االقتصاديــة و درجــة التطــور االقتصــادي و التكنولوجي 

ــة .. للدول

:  Soft Power القوة الناعمة  .2
ــة  ــا الدول ــد عليه ــاً .. و تعتم ــنعرفها الحق ــي س و الت

ــادئ.. ــر اله ــاع و التأثي ــذب و اإلقن ــيلة للج كوس

:  Intelegence Power القوة الذكية  .3
و هــي حاصــل الدمــج بــن القوتــن املذكورتــن أعــاه و 
توظيفهــا لتحقيــق مصالــح الدولــة بحســب ظــروف 

الزمــان و املــكان ..
 " Soft Power ثانيــا :  تعريــف "القــوة الناعمــة

و حتديــد  عناصرهــا و أســباب اللجــوء إليهــا :
توصيفها و تعريفها : أ . 

ــف  ــر األكادميــي و السياســي األمريكــي "جوزي      يعتب
ــام 1990  ــح ع ــذا املصطل ــتخدم ه ــن اس ــاي" أول م ن
عبــر مقالــة كتبهــا فــي إحــدى اجملــات األمريكيــة , ثــم 
تناولــه بالتفصيــل فــي كتابــه الــذي نشــر ذاك العــام 
بعنــوان " مقــدرة القيــادة : الطبيعيــة املتغيــرة للقــوة 
ــه  ــره و تأصيل ــام بتطوي ــك ق ــد ذل ــة"  .. و بع األمريكي
عــام 2004 مــن خــال كتابــه املعنــون " القــوة الناعمــة 

: وســائل النجــاح فــي السياســة الدوليــة " ..
ــاطة  ــي ببس ــوة" تعن ــإن "الق ــاي - ف ــب - ن     و بحس
ــى  ــول عل ــن للحص ــي اآلخري ــر ف ــى التأثي ــدرة عل : الق
ــاث طــرق  ــك بإحــدى  ث ــا فعــل ذل ــد و بإمكانن ــا نري م

ــة :  متاح
-1   بالتهديد باإلكراه املادي .. (بالعصا) ..

-2  بالترغيب .. (باجلزرة) ..

العدد العدد 1313العدد العدد 99991313 100100مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصة



بالتأثيــر فــي اآلخريــن بغيــر هاتن الوســيلتن   3-
عــن طريــق جعلهــم يرغبــون فيمــا نرغــب بــه و نريــده 
(دون ترهيــب أو ترغيــب) أي عبــر مــا ســماه (القــوة 

الناعمــة) ..
ــة"  ــوة الناعم ــح "الق ــا أن مصطل ــظ هن        و يُاح
ــة  ــودة و مّتبع ــت موج ــائل كان ــة لوس ــمية حديث تس
فــي التأثيــر علــى اآلخريــن   قدميــاً  ؛ و إن كان بأســماء أو 

ــرى .. ــميات أخ تس
حيث يُنسب للفيلسوف الصيني "الو"  قوله :

ــع  ــه - م ــاء" لكن ــن "امل ــف م ــم و أضع ــد أنع " ال يوج
مــرور الوقــت - قــادر علــى تفتيــت أكثــر املــواد صابــة " 

ــرة) . ــر و املثاب .. (الصب
كذلــك يُنســب  للســيد  املســيح عليــه الســام  
قولــه "مــن ضربــك علــى خــدك األميــن فــأدر لــه خــدك      
األيســر " .. ( التســامح و التســامي علــى اجلــراح و اآلالم 

.. (
و جــاءت الشــريعة اإلســامية لتؤكــد هــذا املنهــج في 
ــع البشــر  مــن خــال  ــغ الدعــوة اإلســامية جلمي تبلي
الوســائل الســلمية املعتمــدة علــى احلكمــة و املوعظة 

احلســنة  ؛ و املســتمدة مــن قولــه تعالــى : 
" ادُع إلــى ســبيل ربــك باحلكمــة و املوعظــة احلســنة , 
و جادلهــم بالتــي هــي أحســن .. " (15) ( القــرآن الكــرمي 

-  اآليــة  125 مــن ســورة  النحــل  ) .
      يؤكــد - جوزيــف نــاي - أن هنــاك وجهــاً آخــر للقــوة 
ــة  ــه اجلاذبي ــكرية – قوام ــة العس ــوة الصلب ــر الق – غي
ــة  ــا احلضاري ــة و قيمه ــة الدول ــن ثقاف ــتمدة م املس
ــاتها  ــن ممارس ــدة م ــا املتول ــانية و مصداقيته و اإلنس

ــم. ــذه القي ــع ه ــة م ــقة و املتوافق املتس
و يعرّف "ناي" (القوة الناعمة ) بأنها :

ــا  ــال م ــن خ ــة م ــة للدول ــة و املعنوي ــدرة الروحي "الق
ــال  ــن خ ــاق , و م ــادئ و أخ ــكار و مب ــن أف ــده م جتس
الدعــم فــي مجــال حقــوق اإلنســان و البنيــة التحتيــة 
و الثقافــة ؛ ممــا يــؤدي باآلخريــن إلــى احتــرام هــذا 
ــي  ــادره .. فه ــاع مص ــم اتب ــه ث ــاب ب ــلوب و اإلعج األس
ــن  ــلوك اآلخري ــي س ــر ف ــى التأثي ــدرة عل ــار الق باختص
ــع  ــق م ــا يتف ــه) و مب ــام ب ــدم القي ــل (أو ع ــام بعم للقي

ــده " .. ــا نري م
   و يصــف "نــاي" "القــوة الناعمــة " بأنهــا أكثــر مــن 
مجــرد "تأثيــر" ألن التأثيــر ميكــن أن يعتمــد علــى "القوة 
الصلبــة" (العســكرية) ؛ و لكــن القــوة الناعمــة هــي 
أكثــر مــن مجــرد اإلقنــاع أو القــدرة علــى حتريــك النــاس 
باحلجــة و املنطــق ؛ فهــي القــدرة علــى اجلاذبيــة التــي 

تقــوم غالبــاً علــى الرضــا ..

ــوة  ــات بالق ــم الصراع ــاي" أن حس ــح "ن ــا يوض    كم
العســكرية وحدهــا أصبــح أمــراً مــن املاضــي , خاصــة 
ــات  ــال و البرمجي ــائل االتص ــوة وس ــاح و ق و أن االنفت
ــدة  ــات املتح ــت الوالي ــا حاول ــاً كلم ــكل عائق ــد تش ق
شــن حــروب جديــدة .. و لذلــك فهــو يدعــو إلــى اعتمــاد 
اســتراتيجية "القــوة الناعمــة" لضمــان حلفــاء لهــا 
ــدول  ــعوب ال ــن ش ــل م ــط , ب ــكام فق ــن احل ــس م ؛ لي
التــي تريــد الواليــات املتحــدة فــرض ســيطرتها عليهــا 

ــا.. (16) ــكل م بش
(انظــر لاســتزادة كتــاب جوزيــف نــاي - القــوة  الناعمة 

- موقــع ويكيبيديــا WIKIPedia  علــى االنترنت)
و يعرّف "ناي" (القوة الناعمة ) بأنها :

ــا  ــال م ــن خ ــة م ــة للدول ــة و املعنوي ــدرة الروحي "الق
ــال  ــن خ ــاق , و م ــادئ و أخ ــكار و مب ــن أف ــده م جتس
الدعــم فــي مجــال حقــوق اإلنســان و البنيــة التحتيــة 
و الثقافــة ؛ ممــا يــؤدي باآلخريــن إلــى احتــرام هــذا 
ــي  ــادره .. فه ــاع مص ــم اتب ــه ث ــاب ب ــلوب و اإلعج األس
ــن  ــلوك اآلخري ــي س ــر ف ــى التأثي ــدرة عل ــار الق باختص
ــع  ــق م ــا يتف ــه) و مب ــام ب ــدم القي ــل (أو ع ــام بعم للقي

ــده " .. ــا نري م
   و يصــف "نــاي" "القــوة الناعمــة " بأنهــا أكثــر مــن 
مجــرد "تأثيــر" ألن التأثيــر ميكــن أن يعتمــد علــى "القوة 
الصلبــة" (العســكرية) ؛ و لكــن القــوة الناعمــة هــي 
أكثــر مــن مجــرد اإلقنــاع أو القــدرة علــى حتريــك النــاس 
باحلجــة و املنطــق ؛ فهــي القــدرة علــى اجلاذبيــة التــي 

تقــوم غالبــاً علــى الرضــا ..
ــوة  ــات بالق ــم الصراع ــاي" أن حس ــح "ن ــا يوض    كم
العســكرية وحدهــا أصبــح أمــراً مــن املاضــي , خاصــة 
ــات  ــال و البرمجي ــائل االتص ــوة وس ــاح و ق و أن االنفت
ــدة  ــات املتح ــت الوالي ــا حاول ــاً كلم ــكل عائق ــد تش ق
شــن حــروب جديــدة .. و لذلــك فهــو يدعــو إلــى اعتمــاد 
اســتراتيجية "القــوة الناعمــة" لضمــان حلفــاء لهــا 
ــدول  ــعوب ال ــن ش ــل م ــط , ب ــكام فق ــن احل ــس م ؛ لي
التــي تريــد الواليــات املتحــدة فــرض ســيطرتها عليهــا 

ــا.. (16) ــكل م بش
(انظــر لاســتزادة كتــاب جوزيــف نــاي - القــوة  الناعمة 

- موقــع ويكيبيديــا WIKIPedia  علــى االنترنت)
    و علــى العمــوم يحــدد "جوزيــف نــاي" معياريــن اثنن 
لتعريــف "القــوة الناعمــة" و متييزهــا مــن غيرهمــا مــن 

أشــكال القــوة ؛ همــا :

-1  نعومــة آليــات و أســاليب ممارســة 
: القــوة 

      و تعنــي النعومــة هنــا علــى مســتوى املــوارد تراجــع 
الطابــع املــادي و غلبــة الطابــع املعنــوي النفســي 
الفكــري ؛ فالقــوة الناعمــة فــي األغلــب ال تقــوم علــى 
أي تهديــد صريــح "اإلكــراه" أو مبادلــة أو إثابــة " تقــدمي 
حوافــز" و إمنــا هــي "القــدرة علــى التأثيــر فــي اآلخريــن 
Co- ــة ــتقطابية التعاوني ــة أو االس ــات اجلاذب ــر اآللي عب

optive means مــن تأطيــر االجتــذاب أو برامــج العمــل  
و اإلقنــاع و إثــارة جاذبيــة إيجابيــة مبــا يحقــق النتائــج 

املنشــودة" .

-2  نعومة موارد القوة : 
      مقارنــة باملــوارد و اآلليــات االقتصاديــة و العســكرية 
ــر  ــب األكث ــادي الصل ــع امل ــا الطاب ــب عليه ــي يغل الت
حتديــداً نســبياً و ســهولة فــي قياســه و تقديــره ؛  مثــل 
ــم  ــلح .. حج ــى التس ــاق عل ــوات .. اإلنف ــم الق ( حج
املســاعدات .. الــخ.. )فــإن القــوة الناعمــة هــي القــدرة 
علــى حتديــد األهــداف املطلوبــة باالعتمــاد علــى 
جاذبيــة Attractiveness  الدولــة املســتمدة مــن مــوارد 
ــل ثقافتهــا و  ــادي .. مث ــر امل ــع غي ــب عليهــا الطاب يغل
مبادئهــا و قيمهــا و سياســاتها الداخليــة و اخلارجيــة ؛ 
مبــا ينشــئ صــورة ذهنيــة إيجابيــة عــن الدولــة املعنيــة 
علــى نحــو يخلــق تعاطفــاً معهــا و مــع سياســاتها و 

ــا ..(17) أهدافه
(علــي جــال معــّوض - القــوة الناعمــة و حتليــل 
السياســة اخلارجيــة - مركــز الدراســات االســتراتيجية 

- مكتبــة اإلســكندرية 2019- - ص 20 )
ب- مصادر القوة الناعمة : 

و تتمثل أساساً في ثاثة مصادر ؛ هي : 
-1  ثقافــة الدولــة أو ( الفاعــل ) ســواء النخبويــة  
أو الشــعبية ؛ أي  العناصــر اجلذابــة فــي قيــم اجملتمــع 
و ممارســاته العليــا أو النخبويــة  : كاألدب و الفــن و 
التعليــم..  أو الشــعبية التــي تركــز علــى امتــاع 
اجلماهيــر : كاألفــام و املسلســات و أمنــاط اســتهاك 

ــا.. ــاء و غيره ــس و األزي ــام و املاب الطع
ــة) و  ــل .. (للدول ــية  للفاع ــم السياس -2  القي
تتضمــن املمارســات الدميقراطيــة و احلكــم الرشــيد أو 

.. "احلوكمــة" 
-3  سياســات ( الفاعــل- الدولــة ) اخلارجيــة 
عندمــا يراهــا اآلخــرون مشــروعة و ذات ســلطة معنوية 
أخاقيــة .. و هــو مــا يرتبــط عنــد "نــاي" بشــكل عــام 
بالعمــل املؤسســاتي أي العمــل فــي إطــار املؤسســات 
و األطــر القانونيــة القائمــة و البعــد عــن التســلط  و 

الديكتاتوريــة و االنفراديــة ..

و ميكــن القــول إن موارد " القــوة الناعمــة  " ذات طبيعة 
ــاس  ــية باألس ــعبية  و سياس ــة و ش ــة و قومي ثقافي
ــى ل  ــات األول ــى الكتاب ــب عل ــذي غل ــاه ال ــو االجت ؛  و ه
"نــاي" .. لكنــه راجــع ذلــك فــي الكتابــات الاحقــة لــه 
ــر  ــن أن تعتب ــع م ــا مين ــد م ــه ال يوج ــى أن ــد عل للتأكي
مــوارد القــوة الصلبــة فــي بعــض األحيــان مــوارد 
ــة و االســتمالة  ــد اجلاذبي للقــوة الناعمــة .. فقــد تتول
عــن مصــادر اقتصاديــة أو عســكرية .. كأن يعجــب 
اآلخــرون بصــورة الدولــة كنمــوذج للنجــاح االقتصــادي 
أو بــدور الدولــة كنمــوذج للتفــوق العســكري أو كقــوة 
توظــف قدراتهــا العســكرية ألغــراض انســانية أو 

ــروعة ..(18) مش
(املرجع السابق ص20 - 21 ) 

ج- أســباب اللجــوء الســتخدام القــوة الناعمــة 
:

      تتصاعــد عمليــات اللجــوء إلــى "القــوة الناعمــة" 
ــة  ــات الدولي ــي العاق ــائلها ف ــا و وس ــكل مصادره ب
ــر  ــرة ؛ نذك ــباب كثي ــارات و أس ــك العتب ــرة و ذل املعاص

ــا :  منه
ــة  ــة و عرفي ــة و أخاقي ــود قانوني ــود قي -1  وج
ــة , و  ــوة الصلب ــتخدام الق ــألة اس ــى مس ــرة عل كثي
ــة  ــدة عام ــوراً كقاع ــراً محظ ــا أم ــة اعتباره ــى درج إل
ــدة) -  ــاق األمم املتح ــن ميث ــادة 2 م ــن امل ــرة 4 م - (الفق
ممــا يــؤدي إلــى انعــدام شــرعية اللجــوء إليهــا و عــدم 

ــة . ــا بالتبعي ــة عليه ــج املترتب ــرعية النتائ ش
-2  إن وســائل و مصــادر القــوة الناعمــة اخملتلفــة 
تعتبــر مشــروعة مــن حيــث املبــدأ و تدخــل فــي دائــرة 
األفعــال "املباحــة" لعــدم وجــود نصــوص قانونيــة 
(اتفاقيــة أو عرفيــة) حتظرهــا بشــكل مباشــر و صريــح 

 ..
-3  ارتفــاع تكاليــف اســتخدام القــوة الصلبــة و 
النتائــج الســلبية الكبيــرة املترتبــة علــى اســتعمالها      
ــل  ــة )  , مقاب ــة و احلضاري ــرية و املادي ــائر البش ( اخلس
انخفــاض تكلفــة اللجــوء إلــى مصــادر القــوة الناعمــة 
  - احلياديــة  األقــل  علــى  أو   – اإليجابيــة  النتائــج  و 

ــا  .. ــوء إليه ــن وراء اللج ــة م املتحصل
التــي  اجلذريــة  و  اجلوهريــة   التغيــرات  إن    4-
حتصــل فــي اجملتمعــات الداخليــة للــدول و كذلــك 
ــة ؛  تســتدعي  اســتعمال  ــات الدولي فــي إطــار العاق
ــرات و املســتجدات ..  ــاءم  مــع هــذه املتغي وســائل  تت
فالدميقراطيــة و ثقافــة حقــوق اإلنســان و العوملــة بكل 
أبعادهــا و صورهــا و ســيطرة املؤسســات املدنيــة علــى 
ــة  ــات الدولي ــر املؤسس ــكرية و تأثي ــات العس املؤسس
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ــتخدام  ــتدعي اس ــة .. تس ــر احلكومي ــة أو غي احلكومي
وســائل القــوة الناعمــة  بشــكل أكبــر و أفضــل و أكثــر 
ــائل  ــتخدام وس ــن اس ــع م ــذه املواضي ــي ه ــة ف فاعلي

ــة.. ــوة الصلب الق
-5  إن اســتخدام مصــادر "القــوة الناعمــة" 
ــرام  ــاون و االحت ــة و التع ــن الثق ــداً م ــتدعي مزي تس
ــدول ..   ــعوب و ال ــن األمم و الش ــدأ - ب ــث املب ــن حي - م
ممــا يحفــز هــذه األخيــرة - التــي متتلكهــا و تســتطيع 
ــل  ــا كبدي ــوء إليه ــى اللج ــة - إل ــتخدامها بفعالي اس
عــن مصادر القــوة الصلبــة .. التــي يخلف اســتعمالها 
مزيــداً مــن اخلســائر و التدهــور فــي العاقــات الدوليــة 
ــلح و  ــن التس ــداً م ــدول و مزي ــن ال ــة ب ــدان الثق و فق
ــة و التطــور  ــى حســاب التنمي اإلنفــاق العســكري عل

االقتصــادي و االجتماعــي ..
ــوة  ــائل "الق ــى وس ــوء إل ــروعية اللج د- مش
ــر :  ــي املعاص ــون الدول ــي القان ــة " ف الناعم

     ذكرنــا فــي البنــد /2/ مــن الفقــرة /ج/ أعاه أن وســائل 
و مصــادر "القــوة الناعمــة" تعتبــر مشــروعة مــن حيث 
املبــدأ فــي إطــار القانــون الدولــي املعاصــر , وتدخــل في 
ــرة "األفعــال املباحــة" نظــراً لعــدم وجــود نصــوص  دائ
ــى  ــوء إل ــر اللج ــرة - حتظ ــة و مباش ــة – صريح قانوني
اســتخدامها.. و علــى أســاس القاعــدة القانونيــة التــي 
تتضمــن نصــاً مفــاده : " األصــل فــي األشــياء اإلباحــة 

.. "
ــة  ــن الناحي ــوع م ــذا املوض ــل ه ــا لتأصي     و إذا عدن
القانونيــة فإنــه ال غنــى  لنــا مــن عــرض مضمــون نــص 
ــدة , و  ــاق األمم املتح ــادة /2/ مــن ميث ــرة /4/ مــن امل الفق

ــا : مفاده
ــم  ــي عاقاته ــاً ف ــدة جميع ــاء األمم املتح ــع أعض " ميتن
أو  القــوة  باســتعمال  التهديــد  عــن  الدوليــة 
اســتخدامها ضــد ســامة األراضــي أو االســتقال 
السياســي أليــة دولــة أو علــى أي وجــه آخــر ال يتفــق و 

مقاصــد األمم املتحــدة " ..
      و يُشــكل هــذا ( النــص ) اإلطار املرجعي " الدســتوري 
و القانونــي "  فــي موضــوع تقرير مشــروعية اســتخدام 

القوة بشــكل عــام في العاقــات الدوليــة ..(19)
 - حســن  موســى  هيثــم  د.   : راجــع  لاســتزادة   )
ــي  ــون الدول ــي القان ــوة ف ــتخدام الق ــروعية اس مش
املعاصــر - اجلامعــة االفتراضيــة الســورية - 2019 )

ــورة  ــوة" احملظ ــوم "الق ــد مفه ــبيل حتدي ــي س      و ف
ــار  ــادة /2/ املش ــن امل ــرة /4/ م ــار الفق ــي إط ــواردة ف و ال
إليهــا أعــاه , فقــد ظهــر اجتاهــان فقهيــان فــي 

تفســيرها و حتديــد نطاقهــا و صفتهــا :

# االجتــاه األول و قــد تبنــى التفســير الواســع ملصطلــح 
"القــوة" الــوارد فــي الفقــرة /4/ أعــاه , و بحيــث 
يشــمل احلظــر القــوة العســكرية و االقتصاديــة و كل 
ــتخدامها أو  ــور اس ــن تص ــي ميك ــوة" الت ــائل "الق وس
التهديــد باســتعمالها , طاملــا أنهــا قــادرة علــى حتقيــق 
الغايــة مــن اســتخدامها و اســتعمالها ؛  و هــي كمــا 
حددتهــا ذات الفقــرة : املوجهــة ضــد ســامة األراضــي 
ــه  ــى أي وج ــة أو عل ــة دول ــي ألي ــتقال السياس و االس

آخــر ال يتفــق مــع مقاصــد "األمم املتحــدة" .
ــي  ــت ف ــرأي ليس ــذا ال ــاب ه ــاً ألصح ــرة وفق      فالعب
ــراه" بــل فــي  الوســيلة بحــد ذاتهــا "وســيلة اإلك
ــة مــن وســيلة  ــراه" املتحققــة و الناجت "درجــة اإلك
ــا.. ــا و ماهيته ــكلها و توصيفه ــاً كان ش ــراه , أي اإلك

     و إذا كانــت الوســائل "العســكرية و املســلحة" 
ــه  ــداًء و بحكــم طبيعتهــا و آثارهــا ؛ فإن محظــورة ابت
ــائل  ــائل ؛ كالوس ــي الوس ــر باق ــم بحظ ــب احلك يج
االقتصاديــة  أو  الدعائيــة أو  التحريضيــة أو حتــى   
(القــوة الناعمــة) ؛  قياســاً علــى الوســائل العســكرية 
الغايــة  و  النتيجــة  ذلــك مــن حيــث  و  املســلحة 

ــا.. ــن ورائه ــة م املتحقق
ــير  ــه التفس ــى أصحاب ــد تبن ــي و ق ــاه الثان ــا االجت # أم
"الضيــق" ملصطلــح "القــوة" الــوارد فــي نــص الفقــرة 
/4/ مــن املــادة /2/ أعــاه.. و ذكــروا أن لفــظ "القــوة" هنــا 
مقيــد بوصــف "املســلحة" بداللــة مــا ورد فــي ديباجــة 
امليثــاق ذاتــه و الفصــل الســابع منــه .. و بالتالــي فــإن 
ــمل  ــا يش ــرة إمن ــذه الفق ــاق ه ــي نط ــوارد ف ــر ال احلظ
ــي  ــل ف ــا ال يدخ ــا دونه ــلحة" و م ــوة املس ــط "الق فق
ــم  ــم يق ــا ل ــاً م ــراً مباح ــى أم ــل يبق ــر.. ب ــذا احلظ ه

ــره.. (20) ــه و حظ ــى حترمي ــل عل الدلي
ــابق - ص28 و  ــع الس ــن – املرج ــى حس ــم موس (د.هيث

ــا .. ) ــا بعده م
          و بعــد هــذا العــرض الســريع آلراء الفقهــاء 
حــول تفســيرهم ملدلــول مصطلــح "القــوة " و مــداه 
ــاق األمم  ــن ميث ــادة /2/ م ــن امل ــرة /4/ م ــاق الفق ــي نط ف
املتحــدة .. ينهــض التســاؤل - و نحــن مبعــرض احلديــث 
ــرحناه  ــذي ش ــوم ال ــة" و باملفه ــوة الناعم ــن "الق ع
آنفــاً - عــن مشــروعية اللجــوء إليهــا كأداة مــن أدوات 
ــا و  ــادة نفوذه ــدول و زي ــة لل ــة الوطني ــذ السياس تنفي
تأثيرهــا فــي العاقــات الدوليــة , و هــل تعتبــر وســيلة 
ــا  ــرأي األول , أم أنه ــاب ال ــال أصح ــا ق ــورة" كم "محظ
ــى  ــا انته ــة " كم ــروعة و مباح ــيلة "مش ــر وس تعتب

ــي ؟؟ ــرأي الثان ــاب ال أصح
ــة عــن هــذا التســاؤل ؛ يجــب أن نحــدد      قبــل اإلجاب

ــة فــي الوجــود و  ــن حــق الدول ــة ب أوالً طبيعــة العاق
االســتقال و زيــادة تأثيرهــا و نفوذهــا فــي اجملتمــع 
الدولــي , و بــن التزامهــا بعــدم اللجــوء إلــى " القــوة " 
أو التهديــد باســتعمالها فــي العاقــات الدوليــة , فهل 
هــي عاقــة غايــة بوســيلة بشــكل مــادي و مجــرد ؛ و 
ــة " و املتجســد  مبــا يســمح بالقــول أن  : احلــق " الغاي
فــي احلفــاظ علــى وجــود الدولــة و اســتقالها و زيــادة 
نفوذهــا يســمح لهــا باللجــوء إلــى كافــة "الوســائل" 
بغــض النظــر عــن شــرعيتها و مشــروعيتها ؛ طاملــا أن 
ــات"  ــق هــذه "الغاي هــدف هــذه "الوســائل" هــو حتقي
املشــروعة و علــى أســاس املنطــق امليكافيلــي  " الغاية 

ــرر الوســيلة " ؟؟. تب
     أو أن هــذا االســتنتاج خاطــئ و غيــر صحيــح البتــة 
؛ ألن العاقــة هنــا بــن الغايــة و الوســيلة هــي عاقــة 
عضويــة و وظيفيــة و تقــوم أساســاً علــى فكــرة 
الشــرعية و املشــروعية و بحيــث ال ميكــن و ال يُســمح 
بتبريــر اللجــوء إلــى اســتخدام وســائل غيــر مشــروعة 

ــروعة ؟؟ ــداف مش ــق أه لتحقي
ــاؤل  ــذا التس ــن ه ــة ع ــه أن اإلجاب ــك في ــا ال ش       مم
املهــم ؛ البســيط فــي ظاهــره العميــق  فــي مضمونــه 
؛ قــد تبــدو صعبــة و محرجــة مــن الناحيــة القانونيــة و 
ــهلة  ــة س ــة الواقعي ــة , و لكنهــا مــن الناحي األخاقي
و ســريعة ؛ إذ تنحــاز اإلجابــة هنــا إلــى وجهــة النظــر 
ــرر  ــروعة تب ــة املش ــي أن "الغاي ــرة و ه ــى مباش األول
اللجــوء إلــى كافــة الوســائل بغــض النظــر عــن 

مشــروعيتها" !!
      و لكــن إذا عدنــا إلــى طبيعــة و جوهــر "التســاؤل" 
ــر  ــرة تقري ــل فك ــى تأصي ــاً عل ــب أساس ــو ينص و ه
ــا  شــرعية و مشــروعية الوســيلة أي "القــوة" وفقــاً مل
ــن  ــادة /2/ م ــن امل ــرة /4/ م ــون الفق ــي مضم ــو وارد ف ه
ميثــاق األمم املتحــدة  ؛ و إســقاطها علــى تقرير شــرعية 
و مشــروعية اللجــوء إلــى وســائل  "القــوة الناعمــة" 
ــب أن  ــاؤل يج ــذا التس ــى ه ــة عل ــإن اإلجاب , ف
تنطلــق أساســاً مــن ماحظــة عــدة "اعتبــارات 
موضوعيــة" و أخذهــا بعــن االعتبــار فــي 
ــة :  ــي اآلتي ــة ؛ و ه ــذه اإلجاب ــد ه ــرض حتدي مع
ــر شــرعية  ــة فــي تقري ــة القانوني -1  إن املرجعي
ــد  ــع تتجس ــائل و املواضي ــذه املس ــرعية ه ــدم ش أو ع
فــي "ميثــاق األمم املتحــدة" باعتبــاره دســتور العاقــات 
الدوليــة , و يتضمــن قواعــد آمــرة  وفقــاً ملدلــول املــادة 
/53/ مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون املعاهــدات لعــام 1969 
ــدة  ــاق األمم املتح ــن ميث ــادة /103/ م ــص امل ــة ن , و بدالل
ذاتــه و تنــص علــى أنــه " إذا تعارضــت االلتزامــات التــي 

يرتبــط بهــا أعضــاء األمم املتحــدة وفقــاً ألحــكام هــذا 
امليثــاق مــع أي التــزام دولــي آخــر مرتبطــون بــه فالعبرة  

ــاق " .. ــى هــذا امليث ــة عل بالتزاماتهــم املترتب
"األمم  وجــود  مــن  األساســي  الهــدف  إن    2-
ــظ  ــو حف ــتوري - ه ــا الدس ــر ميثاقه ــدة" - عب املتح
ــر  ــاذ كل التدابي ــر اتخ ــن ؛ عب ــن الدولي ــلم و األم الس
املشــتركة الفعالــة ملنــع األســباب التــي تهــدد الســلم 
و إلزالتهــا و قمــع أعمــال العــدوان و غيرهــا مــن وجــوه 

اإلخــال بالســلم.. 
-3  تقــوم األمم املتحــدة علــى جملــة مهمــة مــن 
املبــادئ التــي حتــدد آليــة عملهــا فــي ســعيها لتحقيق 
أهدافهــا .. و قــد حددتهــا املــادة /2/ مــن امليثــاق و يأتــي 
ــة بالطــرق  ــى رأســها واجــب حــل املنازعــات الدولي عل
ــوة"  ــتخدام "الق ــى اس ــوء إل ــدم اللج ــلمية  و ع الس
ــؤون  ــل بالش ــدم التدخ ــتعمالها.. و ع ــد باس أو التهدي

ــدول .. ــة لل الداخلي
        فــإذا أخذنــا بعــن االعتبــار هــذه املقومــات و 
االعتبــارات , فــي تقريرنــا ملشــروعية اللجــوء إلــى 
ــة؛  ــات الدولي ــي العاق ــة" ف ــوة الناعم ــاليب "الق أس
فإننــا نقــرر مــن حيــث املبــدأ و مــن الناحيــة الشــكلية 
و اإلجرائيــة , شــرعية اللجــوء إليهــا طاملــا أنهــا 
ــي  ــوارد ف ــي ال ــر املوضوع ــاق احلظ ــي نط ــل ف ــم تدخ ل
ــاق األمم  ــن ميث ــادة /2/ م ــن امل ــرة /4/ م ــون الفق مضم
املتحــدة , باعتبارهــا قــوة "غيــر مســلحة " و بالتالــي 
فهــي - وفقــاً لهــذه الصفــة - وســيلة مشــروعة 
ابتــداًء ألن احلظــر و صفــة عــدم املشــروعية فــي نطــاق 
ــاء و  ــة الفقه ــب آراء غالبي ــاه ؛ و بحس ــرة /4/ أع الفق
ــق ب  ــا تتحق ــة .. إمن ــة و القضائي ــادات الفقهي االجته

ــب .. ــلحة" فحس ــوة املس "الق
ــة"  ــوة الناعم ــى أن "الق ــاه إل ــب االنتب ــن يج       و لك
و إن كانــت مــن حيــث املبــدأ وســيلة مشــروعة وفقــاً 
للتحليــل الســابق ؛ فــإن هــذا ال يعنــي أنهــا تبقــى على 
هــذه الصفــة و النتيجة - (أي إنها مشــروعة) - بشــكل 
مطلــق و فــي ظــروف الزمــان و املــكان و بعيــداً عــن أيــة 
قيــود أو ضوابــط .. بــل علــى العكــس ؛ حيــث تخضــع 
هــذه القــوة (الناعمــة)  - كوســيلة مــن الوســائل 
التــي تســتخدمها الــدول فــي عاقاتهــا الدوليــة  
ــد  ــن القواع ــة م ــة -  جملموع ــكال مختلف ــور و أش بص
القانونيــة العامــة املوجــودة فــي القانــون الدولــي 
ــتعمالها أو  ــي اس ــف ف ــواز التعس ــدم ج ــام .. كع الع
عــدم  إســاءة اســتخدامها لتحقيــق أهــداف غيــر 
ــات  مشــروعة كالتحريــض علــى الفوضــى و االضطراب
ــة ..  ــة و االجتماعي ــرات الطائفي ــة و النع ــارة  الفتن واث
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ــة ,  ــع الدول ــل مجتم ــام داخ ــة و االنقس ــث التفرق و ب
أو الدعــوة للتحلــل األخاقــي و الدينــي .. و كذلــك 
إثــارة الشــكوك السياســية و التاريخيــة بــن الــدول .. 
ــة - بصــور و أشــكال  و التدخــل فــي الشــؤون الداخلي
مختلفــة - بخــاف مضمــون الفقــرة /7/ مــن املــادة /2/ 
مــن ميثــاق األمم املتحــدة التــي تدعــو إلــى عــدم جــواز 
التدخــل فــي صميــم الســلطان الداخلــي للــدول حتــت 

ــبب .. ــة أو س أي ذريع
    كمــا يجــب ماحظــة أنــه إذا كانــت القــوة املســلحة 
ــكل  ــتخدم بش ــا تس ــر - حينم ــر و تدم ــة) تؤث (الصلب
ــة  ــرة و فوري ــورة مباش ــات بص ــر و املادي ــي - البش فعل
و يقينيــة , و لذلــك فهــي محظــورة و غيــر مشــروعة 
كقاعــدة عامــة , فــإن "القــوة الناعمــة" هــي األخــرى 
ــائدة  ــة الس ــات العام ــم و األخاقي ــر  القي ــر و تدم تؤث
فــي اجملتمعــات املســتهدفة بهــا إذا اســتخدمت علــى 
نحــو منهجــي و تعســفي .. و بالتالــي فيجــب أن يتــم 
حلــظ  هــذه النتائــج و اآلثــار فــي تقريــر "مشــروعيتها و 

شــرعيتها" مــن حيــث النتيجــة ..
       إذ ال يعقــل - منطقيــاً و قانونيــاً - فــي تقرير موضوع 
تقديــر و تقريــر شــرعية وســيلة مــا , أن نلحــظ  هــذه 
الوســيلة و مــدى جســامتها و خطورتهــا بحــد ذاتهــا 
ثــم نقــرر عــدم شــرعيتها نظــراً خلصائصهــا الذاتيــة 
ــم نحجــب هــذه الصفــة "عــدم الشــرعية"  هــذه ،  ث
ــدم  ــراً لع ــداًء نظ ــروعة ابت ــرى مش ــيلة أخ ــن وس ع
وجــود خصائــص ذاتيــة فيهــا تدفعنــا للحكــم بعــدم 
ــتطيع  ــا تس ــى , و لكنه ــيلة األول ــرعيتها كالوس ش
ــداف  ــس األه ــق نف ــذه - أن حتق ــرعيتها ه ــم ش - رغ
غيــر  األولــى  الوســيلة  التــي حتققهــا  الغايــات  و 
ــط  ــس فق ــا لي ــر هن ــب النظ ــك يج ــرعية , و لذل الش
إلــى "وســيلة اإلكــراه" املســتخدمة ؛ بــل كذلــك إلــى 
ــر  النتائــج املترتبــة علــى اســتخدامها و مــن ثــم تقري
ــج و  ــذه النتائ ــوء ه ــى ض ــيلة عل ــذه الوس ــرعية ه ش
الغايــات املتحققــة مــن وراء اســتعمالها , فــإذا كانــت 
"غايــات" غيــر مشــروعة حكــم علــى الوســيلة تبعــاً 
ــروعة .. و  ــر مش ــيلة غي ــر وس ــا تعتب ــا هن ــك بأنه لذل

ــس.. ــس بالعك العك
      و بنــاًء علــى مــا تقــدم , فإنــه ميكــن القــول 
ــيلة  ــر وس ــة" تعتب ــوة الناعم ــة أن "الق ــة عام كنتيج
مــن الوســائل التــي ميكــن للــدول - التــي تتوافــر علــى 
ــي  ــتخدمها ف ــا - أن تس ــا و حيازته ــات وجوده مقوم
عاقاتهــا الدوليــة مــع الــدول األخــرى و بصور و أشــكال 
مختلفــة .. و هــي مــن حيــث املبدأ - وســيلة مشــروعة 
ــن  ــلم و األم ــس الس ــتخدمت لتكري ــة إذا اس – و خاص

الدوليــن و قيــم التعايــش و التعــاون و الســام و احملبــة 
ــتخدمت  ــن إذا اس ــدول .. لك ــعوب و األمم و ال ــن الش ب
- بشــكل تعســفي و منهجــي - فــي ســبيل التدخــل 
ــا و  ــة أمنه ــدول و لزعزع ــة لل ــؤون الداخلي ــي الش ف
اســتقرارها و بــث التفرقــة و االنقســام و إيقــاظ الفــن 
الدينيــة و الطائفيــة و التحريــض علــى التمــرد و 
الفوضــى و االضطرابــات حتــت ذرائــع و أســباب مختلفة 
.. فإنهــا تغــدو وســيلة غيــر مشــروعية وفقــاَ لقواعــد 
القانــون العــام ؛ وال ســيما وفقــاً للفقــرة /7/ مــن املــادة 

ــدة .. ــاق األمم املتح ــن ميث /2/ م
ه – هــل منلــك مقومــات و عناصــر "القــوة 
خلدمــة  توظيفهــا  نســتطيع  هــل  و  الناعمــة" 

؟؟  أهدافنــا  و  قضايانــا 
ــر  ــي املعاص ــون الدول ــد القان ــى أن قواع ــا إل       انتهين
ــى  ــى إل ــد أفض ــدة ق ــاق األمم املتح ــي ميث ــد ف املتجس
إقــرار قاعــدة عامــة بحظــر شــامل و كامــل الســتخدام 
القــوة "املســلحة" أو التهديــد باســتعمالها فــي 
ــرعيتها"  ــدم ش ــن "ع ــاً ع ــة .. وفض ــات الدولي العاق
ــددة  ــا املتع ــداً و تأثيراته ــة ج ــا الباهظ ــإن تكلفته ف
اخلطيــرة علــى املســتويات االقتصاديــة و السياســية و 
ــة .. قــد دفــع غالبيــة الــدول  االجتماعيــة داخــل الدول
ــلحة"  ــوة املس ــل ل  "الق ــاد بدائ ــر بإيج ــى التفكي إل
لكــي تســتخدم و توظــف خدمــة ألهدافهــا و مصاحلها 
فــي اجملتمــع الدولــي .. و هــذا مــا كان لهــا عبــر وســائل 
"القــوة الناعمــة" املتعــددة الصــور و األشــكال .. و قــد 
حققــت دول كثيــرة نتائــج باهــرة علــى هــذا الصعيــد ..

    و ازاء هــذا الواقــع يصبــح التســاؤل مشــروعاً و ملحــاً 
فــي آن معــاً , و مفــاده : 

" مــا مــدى قدرتنــا و أهليتنــا - نحــن الشــعوب و الــدول 
العربيــة - علــى جتميــع و تفعيــل و احيــاء مصــادر 
القــوة الناعمــة اخملتلفــة التــي منلكهــا , أو التــي ميكــن 
ــا و  ــب امكانياتن ــاً - بحس ــا - ذاتي ــا و تخليقه توليده
ــالتنا  ــا و رس ــا و أصالتن ــس قيمن ــي تعك ــا و الت قدراتن
احلضاريــة و اإلنســانية , و مــن ثــم هــل نســتطيع 
توظيفهــا توظيفــاً رشــيداً و فاعــاً خلدمــة قضايانــا و 

ــة ؟ ــا الدولي ــي عاقاتن ــا ف أهدافن

      لعلنــا ال نبالــغ إذ قلنــا بأننــا منتلك – تاريخيــاً و عملياً 
ــاً هائــاً مــن مصــادر ( القــوة الناعمــة )  – كنــوزاً و تراث
تتجســد أساســاً فــي اعتبــار "اجلغرافيــة الطبيعيــة" 
التــي نعيــش فــوق رحابهــا : مهــداً للديانات الســماوية 
ــه  ــا حتمل ــامية و مب ــريعة اإلس ــا الش ــاث و خامتته الث
ــوات  ــة و دع ــانية رفيع ــاق إنس ــة و أخ ــم رباني ــن قي م

للحــوار و الســام و احملبــة و التآخــي و التعــارف و التعــاون و إعمــار األرض باألخــاق و الفضائــل و مبــا يفيــد البشــر 
وينفعهــم  .. 

    و كذلــك فــي هــذا التــراث الثقافــي و احلضــاري و األخاقــي و املعرفــي , الــذي أنتجتــه الشــعوب العربيــة علــى 
ــات  ــراد اجملتمع ــن أف ــترك ب ــش املش ــي التعاي ــك ف ــا .. و كذل ــا و أديانه ــا و فئاته ــكل مكوناته ــال ب ــب األجي تعاق
العربيــة  بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم و مذاهبهــم و طوائفهــم .. و التــي تعطــي منوذجــاً حضاريــاً رائعــاً فــي 

التعــارف و احملبــة وإرادة احليــاة..
     كل هــذه العوامــل و املصــادر تدفعنــا إلــى التمســك بهــا و إحيائهــا و تفعيلهــا و توظيفهــا خدمــًة ملصاحلنــا و 
أهدافنــا , إضافــة إلــى توليــد مصــادر جديــدة مــن واقعنــا و حياتنــا لتأكيــد جدارتنــا بالوجــود و احليــاة و الســيادة 

القائمــة علــى الســام و التعــاون و االحتــرام املتبــادل ..
و هذا موضوع مهم و حيوي سنتابعه في أبحاث اخرى إن شاء اهلل تعالى ...
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أدب الال عقل وفيزياء الكم
Non-Mind Literature and Quantum Physics

أ.د. سمر الديوب

ملخص
ننطلــق فــي هــذا املقــال مــن فرضيــة تقــول إن خطــاب احلمــق واجلنــون فــي األدب يختلــف عــن احلمــق واجلنــون 
فــي الواقــع، فهــو خطــاب حافــل بالداللــة، يلتقــي خطــاَب البيــان واإلفصــاح، وميثـّـل ضــّداً لــه، ويأخــذ كلُّ طــرف 
مــن املتضادّيــن شــيئاً مــن خصائــص الطــرف اآلخــر، وهــو نتــاج األدب الشــعبي احلافــل باألنســاق املضمــرة، فــوراء 

خطــاب احلمــق واجلنــون باغــٌة مســتترة. 
ــيمات  ــة للُجس ــة املزدوج ــل، والطبيع ــل/ ال عق ــاب: عق ــذا اخلط ــي ه ــة ف ــة املزدوج ــن الطبيع ــة ب ــة عاق وثم
ــذا  ــون؛ ل ــاً مــن اجلن ــاً قريب ــاً غريب ــاء الكــم عامل ــل فيزي ــاء الكــم "Quantum Physics"، ومتثّ ""Particles فــي فيزي
سنســعى إلــى مقاربــة هــذا اخلطــاب انطاقــاً مــن معطيــات فيزيــاء الكــّم فيمــا يتعلــق بالطبيعــة والســلوك 

ــذرّة.  ــم مــا دون ال ــيم فــي عال ــن يســلكهما اجلَُس اللذي

Foolishness and madness discourse as a sample
 This research starts with the hypothesis that the discourse of foolishness and madness literature differs
 from foolishness and madness in reality; it is a discourse full of meaning which meets that of eloquence,
 and is against it. Each one of these opposites takes some of the characteristics of the other one. Moreover,
 it is the product of folk literature which is rich with implicit linguistic systems. Hence, this discourse
  .manifests implicit rhetoric
 There is a relationship between the dual nature of this discourse and that of particles in quantum physics.
 Quantum physics repand quantum physics represents a strange world close to madness. Therefore, we
 will seek to approach this discourse based on quantum physics data regarding the nature and behavior of
 .the particle in a sub- atom world

مقّدمة
ــة  ــاً للثقاف ــعبياً موازي ــاً ش ــل أدب ــا عق ــدُّ أدب ال يع
ــراث  ــي الت ــة ف ــذا األدب أهمي ــل ه ــم ين ــمية، ول الرس
ــن  ــوا ب ــم يفرّق ــى ل ــا القدام ــك ألن نقادن ــي؛ ذل العرب
داء احلمــق واجلنــون وخطــاب احلمــق واجلنــون فــي 
األدب، واستشــهدوا بهــم فــي مقــام الطرفــة والنــادرة 
ــظ  ــة، كاجلاح ــا إضحاكي ــة، وإم ــا تعليمي ــن: إم لغايت

ــه.  ــد ربّ ــن عب ــرِّد واب واملب
إن الضحــك والدعابــة مازمــان خلطــاب احلمــق واجلنــون؛ 
فــا يفيــد اجلــّد وحــده فــي تأديــة وظيفــة هــذا 
ــى النظــر إلــى  اخلطــاب، ونهــدف فــي هــذا البحــث إل
هــذا اخلطــاب الســاخر بالعــن املضــادّة/ اجلــّد انطاقــاً 
مــن افتراضنــا أن خطــاب احلمــق واجلنــون املنتــج 

ــق.  ــي عمي ــاب عقان ــك خط للضح
إن ثمــة غنــى دالليــاً فــي أدب الــا عقــل، وغــزارة 
مضمونيــة، لكــّن ثمــة قلــة اهتمــام نقــدي بــه، وقــد 
ــاالت  ــل ح ــه مثّ ــة، لكنّ ــذ اجلاهلي ــذا األدب من ــد ه وُج
فرديــة قبــل العصــر العباســي، أمــا الشــكل الناضــج 

ــري.  ــع الهج ــرن الراب ــدود الق ــي ح ــرز ف ــد ب ــه فق ل
علــى  واجملانــن  احلمقــى  نــوادر  إلــى  نظرنــا  وقــد 
ــه  ــى األدب بصفت ــر إل ــا ننظ ــي؛ ألنن ــاب أدب ــا خط أنه
الشــمولية، فهــو النــص الــذي يقبــل قــراءات متعــددة، 
ويشــتمل علــى أنســاق، ويجمــع اجلــد والهزل، والشــعر 

ــر.  والنث
وثمــة أســئلة تثــار مــن قبيــل: ملاذا أفســحت الســلطة 
فــي العصــر العباســي الطريــق لصــوت احلمــق واجلنون 
ــه  ــمحت ل ــف س ــع؟ وكي ــي اجملتم ــة ف ــبح بحريّ ليس
اســتدعى  ملــاذا  توجيههــا؟  أو  منهــا،  بالســخرية 
ــم  ــي، ث ــروعه الثقاف ــى مش ــون إل ــوَت اجلن ــظ ص اجلاح
تبعــه النيســابوري؟ وملــاذا أكـّـد مهــارات الباغــة لديــه؟ 
ــع  ــي اجملتم ــرّ ف ــوت احل ــق الص ــون واحلم ــاذا كان اجلن مل

ــوت  ــذا الص ــر ه ــل يعّب ــة؟ ه ــك املرحل ــي تل ــي ف العرب
عــن أزمــة حقيقيــة بــن الفــرد والنســق الثقافــي؟ مــن 
ــوي  ــف املنط ــل للمثق ــون؟ ه ــوت اجلن ــد ص ــذي أوج ال
حتــت الثقافــة العامِلــة "الرســمية" دور فــي ذلــك؟ وهــل 
ــى  ــوء إل ــي اللج ــبباً ف ــمية س ــة الرس ــت الثقاف كان
ــب  ــة ترتي ــذه الثقاف ــادت ه ــل أع ــاب؟ أو ه ــذا اخلط ه
الواقــع علــى طريقتهــا بــأدوات معرفيــة جديــدة؟ 
ذات  شــخصية  واجملنــون  األحمــق  شــخصية  هــل 
طبيعــة مزدوجــة؟ هــل هــي مســتدعاة لتقــول كامــاً 
ــدح  ــق، وم ــوزي احلم ــن اجل ــاذا ذمَّ اب ــل؟ مل ــب املرِس يناس

ــون؟  ــابوري اجلن النيس
-  أدب الا عقل 

ال يُــدرَس أدب الــا عقــل علــى وفــق نظــام أدب العقــل 
مــع أن العقــل الثقافــي هــو الــذي أنتجــه، فــأدب الــا 
ــاء ثقافــي بالدرجــة  ــون بن عقــل: خطــاب احلمــق واجلن
األولــى، أوجدتــه شــبكة مــن املمارســات فــي اجملتمــع. 
 واجلنــون شــكل مرتبــط بالعقــل، وهمــا طرفــا ثنائيــة 
ضديــة ال فــكاك ألحــد طرفيهــا، ففــي كل جنــون 
شــيء مــن العقــل، وفــي كل عقــل شــيء مــن اجلنــون، 
ــان، وميكــن القــول إن اجلنــون شــكل مــن  إنهمــا يتوازي

ــل.  ــكال العق أش
وكــم مــن فعــل بالــغ احلكمــة قــام بــه مجنــون، وفعــل 
جنونــي صــدر عــن عاقــل. وحــن يغامــر العقــل يغامــر 
ــه،  ــى هدف ــول إل ــل الوص ــن أج ــون م ــار اجلن ــي إط ف
فاجلنــون قــوة العقــل، وهــو خطــاب حــرّ أمــام خطــاب 

ــد.  العقــل املقّي
ــاً  ــود قياس ــل موج ــا عق ــكام أن ال ــك ال ــي ذل ويعن
ــق  ــا احلم ــه، وم ــه خارج ــود ل ــا وج ــل، ف ــى العق إل
واجلنــون فــي اخلطــاب األدبــي إال لعبــة عقليــة، فتكــون 
ــتمل  ــة تش ــي لعب ــة ف ــاء أو مجنون ــخصية حمق الش

ــل.  ــا عق ــى ال ــل إل ــار العق ــى انحس عل
ويكشــف أدب الــا عقــل عــن هشاشــة اجملتمــع 
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الســاقط فــي العقــل، فيتعــرف الــا عقــل إلــى العقل، 
ــَي  ــك وع ــك أن هنال ــي ذل ــه، ويعن ــي اآلن ذات ــره ف وينك

ــل.  ــا عق ــي أدب ال ــون ف ــي جن ــل، ووع عق
ــون  ــود جلن ــبق- ال وج ــا س ــى م ــاء عل ــول -بن ــن الق ميك
ــون،  ــر جن ــن غي ــل م ــود لعق ــل، وال وج ــر عق ــن غي م
وأدب الــا عقــل حركــة، ال ميكــن فصلهــا عــن حركــة 
ــول  ــن عق ــل ع ــا عق ــل أدب ال ــن فص ــل، وال ميك العق
اآلخريــن، وللخطــاب الثقافــي العربــي أســس، مــا خــرج 

ــل.  ــدَّ أدب ال عق ــا ُع عنه
ويتحــدد اجلنــون واحلمــق بالعقــل الــذي يرتضيــه 
ــه  ــا يقبل ــل؛ أي عم ــن العق ــل ع ــون فص ــع، واجلن اجملتم
اجملتمــع ال عــن العلــم واملعرفــة، ويتشــكّل الــكّل 
ــه املتعــددة.  ــا عقــل بعاقات الثقافــي: أدب العقــل وال
إن خطــاب العقــل يكــفُّ خطــاب احلمــق واجلنــون، 
ويقهــره؛ لــذا يُعــّد اجلنــون واحلمــق ضربــاً مــن الوقايــة، 
فقــد ظهــر هــذا األدب فــي القــرن الرابــع الهجــري الذي 
ــي،  ــي والسياس ــادي واالجتماع ــور االقتص ــه التده عمَّ
عصــر  وهــو  واجلنــون،  احلمــق  حكايــات  فازدهــرت 
املتضــادات؛ إذ شــهد العصــر إبداعــاً أدبيــاً ثقافيــاً 

ــور.  ــذا التده ــل ه مقاب
واجلنــون لغــة: االســتتار، وهــو مرتبــط باملعرفــة ويُّعــرَّف 
بضــده؛ أي بالعقــل والعقــل -لغــًة- مــن احلبــس، 
فالعقــل هــو احلابــس عــن ذميــم الفعــل والقــول 

ــاره.  ــض آث ــاء بع ــل، واختف ــتر العق ــون س فاجلن
أمــا احلمــق فهــو فســاد العقــل حتــى درجــة الكســاد 
وقــد تعــددت مفــردات احلمــق فــي الثقافــة العربيــة ممــا 
يــدل علــى شــعور العــرب احلــاد بهــذه الظاهــرة، فُقــدِّم 
ــوراً  ــكاً وتص ــة ش ــورة ذميم ــي ص ــون ف ــق واجملن األحم

ذهنيــاً. 
ــتمرّ، أو  ــام مس ــه نظ ــس ل ــا لي ــل كل م ــا عق أدب ال
ــة ضــّد النظــام واالنضبــاط فــكّل مــا  نهــج، هــو حال
اســتغلق علينــا فهمــه ننســبه إلــى اجلنــون، وكل مــا 

ــون.  ــي مجن ــد الثقاف ــف العق خال
- أدب الا عقل وفيزياء الكم "الكوانتم"

فيزيــاء الكــم جــزء مــن الفيزيــاء احلديثــة، وهــي 
النظريــة التــي تهتــم بدراســة ســلوك املــادة والضــوء 
ــكا  ــاول ميكاني ــذرّي، وحت ــذرّي، ودون ال ــتوى ال ــي املس ف
ــية  ــا األساس ــذرّة ومكوناته ــلوك ال ــير س ــم تفس الك
كالبروتونــات والنيوترونــات وااللكترونــات، ومكونــات 

Quarks مكوناتهــا األساســية كالكــواركات
وال تتوافــق نتائــج دراســة ســلوك الــذرة فــي ميكانيــكا 
الكــم مــع التفســير الكاســّي لهــذه الظواهــر، وقــد 
ظهــرت احلاجــة إلــى نظريــة فيزيــاء الكــم مــن عجــز 

ــاء الكاســية عــن تفســير بعــض الظواهــر الفيزي
ــذرة  ــا دون ال ــيمات م ــذ جس ــم تتخ ــاء الك ــي فيزي وف
طبيعتــن: موجيــة، وُجســيمية، وتتخطــى البنيــة 
ــم  ــث العال ــن حي ــال م ــدود اخلي ــذرّة ح ــية لل األساس
ــب  ــلوكه الغري ــه، وس ــر، وطبيعت ــي الصغ ــي ف املتناه
الــذي يشــبه اجلنــون، فاحلديــث عــن العالــم الكمومــي 
فــي الفيزيــاء يشــبه احلديــث عــن أدب الــا عقــل، فمــا 
العاقــة بــن الكموميــة وخطــاب احلمــق واجلنــون علــى 
مســتوى الطبيعــة الثنائيــة: موجــة/ جســيم، عقــل/ 

ــل؟ ال عق
واخلطــاب  الثنائيــة  الطبيعــة   1-

لــي  نفا لكر ا
فــي عالــم مــا دون الــذرة وحــدات متناهيــة فــي الصغــر 
ــد  ــيمات، وق ــون جس ــد تك ــوي، فق ــر مثن ــا مظه له
ــوء  ــي الض ــة ف ــذه الطبيع ــر ه ــاً، وتظه ــون أمواج تك
أيضــاً، هــذه اخلصيصــة املزدوجــة للمــادة والضــوء 
ــاك  ــول أنَّ هن ــتحيل قب ــن املس ــدو م ــداً، فيب ــة ج غريب
شــيئاً مــا ميكــن أن يكــون جســيماً -أي وحــدة محــددة 
ــر جــداً- وموجــة منتشــرة فــي الفضــاء.  حلجــم صغي
وقــد حاولــت النظريــة الكموميــة حــّل أكبــر لغــز فــي 
ــتوى  ــى املس ــران عل ــادة مظه ــاء، فللم ــم الفيزي عال
علــى  يعتمــد  املــادة  تبديــه  مظهــر  وأي  الــذرّي، 
ــي  ــيم، وف ــر اجلس ــع يظه ــض املواق ــي بع ــع، فف املوق
مواقــع أخــرى تتصــرف اجلســيمات كأنهــا أمــواج، 
ــعاع  ــل ش ــن يُرَس ــن ح ــيمات، لك ــات جس فااللكترون
ــه  ــر فإن ــق صغي ــال ش ــن خ ــيمات م ــذه اجلس ــن ه م
ــلوك  ــات س ــلك االلكترون ــوء، فتس ــعاع ض ــر كش ينتث
األمــواج، ويســلك اجلَُســيم ذو الطبيعــة املزدوجــة 
ــة، وضغــط.  ــى مراقب ســلوك املوجــة حــن يتعــرض إل
وتقــوم الفيزيــاء احلديثــة علــى الترابــط بــن مكونــات 
العالــم، فــا انفصــال بينهــا، ويعنــي ذلــك أنَّ األحمــق 
واجملنــون جــزء مــن هــذا الــكل املترابــط، فلهمــا 
وكاهمــا  واجلنــون،  العقــل  متضادتــان:  طبيعتــان 
يســلك ســبيل اجلنــون أو احلمــق حــن يشــعر بضغــط 

ــع.  اجملتم
ويغــدو غيــر العاقــل عاقــاً حــن يختــار أماكــن محددة، 
ويختــار طبيعــة مــن طبيعتــن بعــد أن شــعر بضغــط 

ــق االجتماعــي عليه.  النس
"أخبرنــا أحمــد بــن عبــد اهلل بــن احلســن العصامــي، نا 
أحمــد بــن إبراهيــم مب مــرزوق، نــا القاســم بــن محمــد 
ــن،  ــد الرحم ــن عب ــر ب ــن الكبي ــي ع ــّي، حّدثن الّتبوذك
ــص  ــمعُت وَبِْي ــول: س ــكّي يق كس ــمعُت السَّ ــال: س ق
ــه  ــه، فأجاب ــن حال ــل ع ــأله رج ــول: -وس ــِوس يق املوس

وهــو يقــول: "مــن الطويــل" 

أجنُّ وما أدري على أيِّ حالٍة                                   ظللُت، أ باحلسنى أم الشرِّ شامِل؟
ُصِفدُت له في القيد أو في الساسل وويُقعدني الوسواُس حتى كأنني  

ــر  ــاً، فهــو جــزء مــن الــكل، وحــن يحصــل تغيي ــه فعــاً إرادي ــه طبيعتــن: العقــل واجلنــون، ويبــدو جنون إن ل
ــي  ــك أن احتماَل ــي ذل ــي، ويعن ــلط االجتماع ــل التس ــى فع ــل عل ــدى ردّ فع ــد أب ــه، فق ــر طبيعت ــر تتغي ــي اآلخ ف
العقــل واجلنــون موجــودان معــاً، ويســتطيع اجلُســيم -فــي الكوانتيــة- أن يكــون فــي حالتــن فــي الوقــت نفســه، 

فقضيــة الكموميــة قضيــة حيــاة ووجــود
يقِعــد الوســواس وبيصــاً، واملوســِوس اســم فاعــل، وهــو مــن قــام بفعــل الوسوســة، وقــد ربــط الثعالبــي بــن 
اجلنــون والوسوســة فللوسوســة عاقــة باجلنــون، واملوســوس هــو الــذي يختــار الوسوســة، ففيهــا جانــب قصــدي 
كالتحامــق "ادّعــاء احلمــق"، واجلنــون حالــة أعــّم مــن الوسوســة، فوبيــص موســِوس يختــار طبيعــة مــن طبيعتن 
ــي  ــاء ف ــون العق ــاء يتهم ــن عق ــاء اجملان ــدو عق ــاً، ويغ ــى مجازي ــه معن ــك أن جلنون ــى ذل ــن عل ــن ويتع متوازيت

صحــة عقولهــم. 
ــي  ــر ف ــل التأثي ــن أج ــم م ــه أحواله ــم، ومتوي ــبياً لنجاته ــون س ــن اجلن ــاد م ــة الزه ــض املتصوف ــذ بع ــد اتخ وق
اآلخريــن بعيــداً عــن الســلطة، فكانــت لهــم طبيعتــان متضادتــان، وقــد تنبهــت الســلطة احلاكمــة علــى ارتبــاط 

ً الزهــد بالثــورة عليهــا، فاتخــذت منهــم موقفــاً متشــددا
"ُسئل أحدهم: أمجنون أنت؟ قال: أنا مجنون اجلوارح، ال مجنون القلب، وقال: 

َّيُت امري باجلنون عن الورى                 كيما أكون بواحدي مشغول ور
ويا َمن تعّجب في األنام ملنطقي           ماذا أقوُل ومنطقي مجهوُل

أضحــى اجلنــون قناعــاً، وعقــاء مجانــن النيســابوري ليســوا عقــاء االســتدالل والقيــاس واملنطــق، بــل عقــاء 
ــه مراقَــب فــي مجتمعــه،  ــار اجلنــون؛ ألن ــروح، فاخت ــم علــى صفــاء القلــب مــن احلجــب ولطافــة ال اإلدراك القائ
وهــذه العاقــة بــن العقــل واجلنــون ال فــكاك منهــا، جتعــل لــكل جنــون عقــاً، ولــكل عقــل جنونــه، فجنونــه 
ــن، وهــو  ــوُن الضّدي ــُل اجملن ــر املعهــود، ويجمــع الصوفــيُّ العاق ــاج الوعــي غي ــواع إنت ــوع مــن أن -بهــذا املعنــى- ن
-باصطناعــه اجلنــون- يذكـّـر الــكلَّ بحقيقتهــم، فيغــدو اجلنــون قناعــاً كرنفاليــاً جنــح فــي نقلــه إلــى لغــة االدب، 
فحــن يرتــدي قنــاع اجلنــون يقــول مــا يحلــو لــه، ويحيــا حيــاة كرنفاليــة متثّــل اجلانــب املعكــوس مــن العالــم 

ــى  ــاج إل ــف، وهــو يحت ــه مزدوجــة، وعشــقه اإللهــي مختل ــك ألن طبيعت ــن أن منطقــه مجهــول؛ ذل ــه يعل لكن
لغــة بعيــدة عــن لغــة العقــل، وال تـُـدرَس الكموميــة بلغــة الفيزيــاء الكاســّية، وأدب العقــل ال يــدرس علــى وفــق 
قوانــن العقــل، فعالــم اجلســيمات ليــس جســيمات باملعنــى الكاســّي، بــل لــه مامــح شــبه موجيــة، وشــبه 

جســيمية، ويفّضــل بعــض العلمــاء مصطلــح مــو- جســيم Wavicle  ليشــير إلــى هــذه الطبيعــة املزدوجــة
ومجنــون النيســابوري مجنــون مبنطــق مجتمعــه، وثمــة ازدواجيــة علــى مســتوى الــذات املكتوبــة: العاقــل اجملنون، 
وعلــى مســتوى الــذات الكاتبــة، فقــد صــرّح النيســابوري عــن ســبب تأليــف كتابــه؛ إذ جــاء بإحلــاح مــن صديقــه 
ــى العارفــن  ــون إل ــًة، ونســب اجلن ــه متصوف ــم يســّم مجانين فيشــّوق القــارئ، ويخفــي الســبب احلقيقــي؛ إذ ل
بــاهلل وقــد جمــع فــي كتابــه الطبيعتــن املتضادتــن "عقــاء اجملانــن" وكان التصــوف شــائعاً ومعروفــاً باســمه، 
أمــا هــو فيكنـّـي عنــه، وثمــة تيــارات خراســانية متصارعــة، فــأراد أن ينــأى بنفســه عــن هــذا الصــراع، فلجــأ إلــى 
التســمية القائمــة علــى التضــاد، ويؤكــد الشــاهد الســابق أن اجملنــون العاقــل خيــر مــن العاقــل اجلاهــل، فقــد 
ــاء، فقــّدم حكمــة، واحلكمــة أعــّم مــن  ــة بعيــداً عــن الري ــد اهلل بحريّ ــه؛ لكــي يتعّب اتخــذ اجلنــون وســيلة متوي
اجلنــون؛ الشــتراك العقــاء واجملانــن فيهــا، ومثّــل خطابــه ردّ فعــل علــى اخلطــاب الدينــي القائــم، وهــو الصــراع 
ــه يشــبه حــال الـــ "مــو-  ــاب، إن ــا وعــي، احلضــور والغي ــن الوعــي وال ــرزخ ب ــه ب ــن املركــز والهامــش، فخطاب ب

جســيم" يتخــذ الطبيعــة التــي تناســب أحــوال املــكان الــذي يوجــد فيــه.
أمــا ابــن اجلــوزي فقــد كان ذاتــاً كاتبــة جعلــت األحمــق يتخــذ طبيعــة فرضــت عليــه؛ ألنــه خالــف العقــل الــذي 
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يرتضيــه النســق الثقافــي الســائد، فقــد صــرّح فــي مقدمــة كتابــه بالهــدف منــه، وهــو الترويــح عــن النفــس، 
وشــكرُ العاقــل اهلَل علــى نعمــة العقــل حــن يقــرأ أخبارهــم

ــّون  ــى يك ــد احلمق ــن ينتق ــلطة، وح ــاب س ــه خط ــة، فخطاب ــة وديني ــة واجتماعي ــلطة لغوي ــوزي س ــن اجل والب
ــف  ــن يخال ــى م ــاً عل ــه حاكم ــّوض نفس ــه ف ــك أن ــي ذل ــة، ويعن ــة االجتماعي ــباً للبيئ ــل مناس ــاً للعق مفهوم
ــه، وجعــل حمقــاه مــن  الســلطات الدينيــة والسياســية واالجتماعيــة، فحــذّر مــن األحمــق، وحتــدث عــن صفات
طبقــات لهــا ســلطة كاألمــراء والقضــاة والقــرّاء واللغويــن، وكاســد العقــل -عنــده- هــو البعيــد عــن الديــن، 

ــة:  ــزام بحــدوده، ولنتأمــل فــي النمــاذج اآلتي ــر فــي االلت واملقّص
-وبلغنــا أن يزيــد بــن املهّلــب ولّــى أعرابيــاً علــى بعــض كــور خراســان، فلمــا كان يــوم اجلمعــة صعــد املنبــر وقــال: 

احلمــد هلل، ثــم أرجت عليــه، فقــال: أيهــا النــاس! إياكــم والدنيــا، فإنكــم لــم جتدوهــا إال كمــا قــال اهلل تعالــى: 
 :

وما الدنيا بباقية حليٍّ                 وما حيٌّ على الدنيا بباقي

فقــال كاتبــه: أصلــح اهلل األميــر، هــذا شــعر، قــال: فالدنيــا باقيــة علــى أحــد؟ قــال: ال، قــال: فيبقــى عليهــا أحــد؟ 
قــال: ال، قــال: فمــا كلفتــك إذن؟

-وســمعت شــيخنا أبــا بكــر محمــد بــن عبــد الباقــي البــزّار يقــول: قــال رجــل لرجــل: قــد عرفــت النحــو إال أنــي 
ال أعــرف هــذا الــذي يقولــون أبــو فــان وأبــا فــان وأبــي فــان، فقــال لــه: هــذا أســهل األشــياء فــي النحــو، إمنــا 

يقولــون أبــا فــان ملــن عظــم قــدره، وأبــو فــان للمتوســطن، وأبــي فــان للرذلــة
-حكــى بعضهــم، قــال: اجتمعنــا ثاثــة نفــر مــن الشــعراء فــي قريــة تســمى طيهاثــا، فشــربنا يومنــا ثــم قلنــا: 

ليقــل كّل واحــد بيــَت شــعر فــي وصــف يومنــا، فقلــت: نلنــا لذيــذ العيــش فــي طيهاثــا
فقال الثاني: ملا احتثثنا القدح احتثاثا

فأرجت على الثالث، فقال: امرأته طالق ثاثا
ثم قعد يبكي على امراته، ونحن نضحك عليه

-وبلغنــا عــن نصــر بــن مقبــل -وكان عامــل الرشــيد علــى الرقــة- أنــه أمــر بجلــد شــاٍة احلــّد، فقالــوا: إنهــا بهيمة، 
قــال: احلــدود ال تُعّطــل، وإن عطلتهــا فبئــس الوالــي أنــا، فانتهــى خبــره إلــى الرشــيد، فلمــا وقــف بــن يديــه قــال: 
مــن أنــت؟ قــال: مولــى لبنــي كاب، فضحــك الرشــيد، وقــال: كيــف بصــرُك باحلكــم؟ قــال: النــاس والبهائــم عندي 
واحــد فــي احلــق، ولــو وجــب احلــق علــى بهيمــة وكانــت أمــي أو أختــي حلددتُهــا، ولــن تأخذنــي فــي اهلل لومــة الئــم، 

فأمــر الرشــيد أال يســتعان بــه
-ســمعت ابــن الرومــي يقــول: خــرج رجــل إلــى قريــة، فأضافــه خطيبهــا، فأقــام عنــده أيامــاً، فقــال لــه اخلطيــب: 
أنــا منــذ مــّدة أصلــي بهــؤالء القــوم، وقــد أشــكل علــّي فــي القــرآن بعــض مواضــع، قــال: ســلني عنهــا، قــال 
ــا  ــا أقوله ــذه فأن ــيَّ ه ــكلت عل ــبعن؟ أش ــعن أو س ــيء؟ تس ــاك أي ش ــد وإي ــاك نعب ــد هلل" إي ــي "احلم ــا ف منه

تســعن آخــذُ باالحتيــاط
ــو  ــه- ه ــق -لدي ــدة، فاألحم ــة واح ــذاً طبيع ــه متخ ــل أحمق ــة، ويجع ــة املزدوج ــى الطبيع ــوزي إل ــن اجل ــر اب ينظ
ــن، فاحلمــق طبيعــة لــكل مــن يتجــرأ علــى  ــره حــق قــدره، واجلاهــل بأمــور الدي اجلاهــل مبقــام اهلل، وعــدم تقدي
مخالفــة الضوابــط الدينيــة املرســومة، ولكــن هــل اجلهــل بأمــور الديــن حمــق؟ وهــل اجلهــل باللغــة والشــعر 
حمــق؟ هــل جعــل عامــات اإلعــراب حــاالت اجتماعيــة تتضمــن نقــداً اجتماعيــاً طبقيــاً؟ لقــد أدخــل مــن أخطــأ 

فــي اللغــة فــي بــاب احلمــق، وَمــن خالــف القيــم االجتماعيــة املتجــذّرة فــي الهويــة العربيــة أحمــق 
يظهــر ابــن اجلــوزي ذا طبيعــة واحــدة تنتقــد الطبيعــة املضــادة، فهــو مصلــح اجتماعــي، وواعــظ، فأجبــر حمقــاه 
علــى اتخــاذ طبيعــة واحــدة، ويعنــي ذلــك أنهــم ميلكــون الطبيعــة الثانيــة، فالعقــل املضبــوط اجتماعيــاً يصنـّـف 
األشــخاص، وتصنيفــه هــذه الشــخصيات ليــس ســوى إبــداع مقاييــس عقلــه التصنيفــي، وتــرى الفيزيــاء احلديثة 

أن الظواهــر فــي العالــم ليســت ســوى جتــلٍّ وهمــي للعقــل، وليــس لهــا أي أســاس واقعــي 
والكــون شــبكة مــن العاقــات املتواشــجة، وخصائــص اجلــزء تقــرره األجــزاء األخــرى، فخصائــص األحمــق قررتــه 
ــي ال  ــة، وه ــات املتبادل ــن العاق ــا م ــا وطبيعته ــياء وجوده ــتمد األش ــوزي، وتس ــن اجل ــي اب ــة ف ــلطة املتمثل الس
شــيء فــي حــد ذاتــه وكذلــك فعــل ابــن اجلــوزي، فــا قيمــة لتصنيفــه مــن غيــر وجــود تســلطه علــى الطبيعــة 

املزدوجــة، وفــرض طبيعــة واحــدة للــذات املكتوبــة تناســب فكــره. 
جــاوز األحمــق حــدود اإلدراك والوعــي، فقــد قــام ِهِبنِّقــة باختيــار البهائــم الّســمان للرّعــي "وكان إذا رعــى غنمــاً 

جعــل يختــار املراعــي للســمان، وينّحــي املهازيــل، ويقــول: ال أُصلــح مــا أفســده اهلل"
ــن  ــى طبقــات، وإقامــة التفرقــة ب ــاً، فهــو يحتــج علــى تقســيم اجملتمــع إل ــل كام ِهِبنِّقــة قناعــاً كرنفالي وميثّ
أبنائــه، ويتلفــظ بقــول ال ميكــن قولــه فــي حــال التعّقــل، ويوّجــه نقــده للســلطة بحريـّـة، فالعقــل الــذي يتحكــم 
بالنــاس العاديــن مينعهــم مــن قــول مــا يريــدون، إنهــا وســيلة متــرد علــى الوضــع القائــم باحلمــق، فخطــاب احلمــق 
واجلنــون خطــاب رافــض للخطــاب الرســمي، حافــل بالطبيعتــن املتضادتــن، وهــو تعبيــر إبداعــي إيديولوجــي، ال 

كســاد عقــل. 
ورد فــي أخبــار عقــاء اجملانــن: رأى بــال بــن جماعــة فــي منامــه زوجــه فــي اجلنــة، وأنّهــا جارية ســوداء فــي أوطاس، 
فلمــا ســأل عنهــا تبــن أنهــا جاريــة ســوداء مجنونــة "مجذوبــة" تصــوم النهــار، وتقــوم الليــل، ثــم يراهــا قائمــة 
ــي، وكرامتهــا ظاهــرة، وأغنامهــا ترعــى مــع الذئــب، والذئــب يــدل األغنــام علــى املرعــى، ويســوقها، وحــن  تصّل
يســلم بــال عليهــا تقــول لــه: يــا بــال أنــت زوجــي فــي اجلنــة، قلــت: وقــد رأيــِت ذلــك فــي النــوم، قالــت: وأنــا 
بشــرُت بــك، فقلــُت: مــا هــذه األغنــام؟ قالــت: نعــم أصلحــُت شــأني بينــي وبينــه، فأصلــح بــن الذئــب والغنــم". 
ــا،  ــت، ويخلخله ــرق الثواب ــاب يخ ــة خط ــُة الصوفي ــي، والكرام ــق الثقاف ــن النس ــح م ــة متت ــام ترميزي ــة املن لغ
ويحّســن املنــام الســواد، ويحقــق الــرؤى بالكرامــة، واألســود -صــورة القبيــح فــي النســق الثقافــي- يغــدو قيمــة 
ــى  ــاً مضــاداً جلســد ينتمــي إل ــة، ويغــدو اجلســد نســقاً ثقافي إيجابيــة، ويرســم ثقافــة مضــادة للثقافــة العامِل

ــة.  ــة العامل الثقاف
ــمي  ــمي، يس ــوت الرس ــوازي للص ــعبي امل ــوت الش ــة الص ــن قيم ــي م ــاً يعل ــاً كرنفالي ــام قناع ــة املن ــدو لغ وتغ
باختــن هــذا القنــاع الكرنفاليــة، والغايــة منــه محــو مبــدأ الــا عدالــة بــن البشــر؛ ليقتــرب اإلنســان فــي حريّتــه 

مــن اآلخــر فــي جــو مفعــم باإلنســانية. 
ــور  ــابق حض ــال الس ــي املث ــة ف ــّد، فاجملنون ــي الض ــر يختف ــن يظه ــل، وح ــة للعق ــة موازي ــون بوظيف ــوم اجلن ويق
فيزيائــّي وغيــاب ثقافــّي، واخلطــاب الكرنفالــي خطــاب ذو طبيعــة مزدوجــة، يقــوم علــى اخلــرق والتجــاوز، وإبعــاد 

اخلطــاب الواحــد املهيمــن
ــذه  ــت ه ــف جتل ــادة، فكي ــادة املض ــادة وامل ــدأ امل ــى مب ــة" عل ــيم- موج ــادة "جس ــة للم ــة املزدوج ــوم الطبيع تق

ــع؟  ــل واجملتم ــا عق ــتوى أدب ال ــى مس ــة عل العاق
Entanglement خطاب اجلنون والتشابك الكّمي  7-

ــابك  ــر التش ــد دّم ــون، فق ــم اجلن ــى عال ــع إل ــم الواق ــي عال ــابك الكّم ــيم والتش ــة واجلُس ــة املوج ــودّع ازدواجي ت
ــن  ــن م ــي نقطت ــه ف ــرُ نفس ــدث التأثي ــة، إذ يَح ــاد املكاني ــم األبع ــن حّط ــم ح ــول العال ــا ح ــي مفاهيمن الكم
مصــدر واحــد مهمــا امتــدت املســافة بينهمــا، فــكّل نقطتــن فــي الزمــان واملــكان منفصلتــان وغيــر منفصلتــن 

فــي وقــت واحــد
وحــن ينبعــث فوتونــان مــن الــذرّة نفســها بهبــوط أحــد الكتروناتهــا مســتوين مــن الطاقــة يتعالقــان، وســتبقى 
ــّد أن  ــاً كان موضعــه فــي الكــون ال ب ــد، فــإذا حــدث تغييــر فــي واحــد منهــا فــإّن توءمهــا أيّ متضافــرة إلــى األب

يعتريــه التغييــر فــي اللحظــة نفســها 
ــاً، لكنهمــا يتكامــان، وهمــا يصــدران مــن  وال ميكــن الفصــل بــن العقــل واجلنــون، إنهمــا طرفــا ثنائيــة ظاهري
ــة، فينطلقــان مــن مصــدر  مصــدر واحــد "الدمــاغ" املســؤول عــن طريقــة التفكيــر؛ لــذا تربطهمــا عاقــة قوي
واحــد فــي اجتاهــن مختلفــن، ويبقيــان علــى اتصــال مباشــر وفــوري مهمــا امتــد البعــد بينهمــا، وتشــبه هــذه 

احلالــة ظاهــرة التشــابك الكّمــي التــي تنبــأت بهــا نظريــة الكوانتــم. 
وتبــدو أقــوال مجانــن العشــق اإللهــي وأشــعارهم معّبــرة خيــر تعبيــر عــن التشــابك الكّمــي؛ إذ ارتبــط اجلنــون 
ــّي  ــَل احلقيق ــك- العق ــاً لذل ــون -تبع ــدو اجلن ــون، ويغ ــي واجلن ــق اإلله ــن العش ــة ب ــة قوي ــة عاق ــاعر، فثم باملش

مقابــل اجلهــل احلقيقــّي الــذي يتمثّــل فــي الّطــرف اخملتلــف.
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قال أبو الفضل جعيفران وقد تعرّض للرمي باحلجارة: 

زعموا أني مجنون                          أرى العرَي جميا
كيف ال أعرى وما                           أبصرُت في الناِس منيا

باسطاً للجودِ كّفاً                        قائاً خيراً فعوال

ــل، وفّضــل  ــون رفــض اجملتمــع برفــض مقاب ــادل هــذا اجملن ــذات، فب يعــّد العــري نقــداً للمجتمــع الغــارق فــي املل
العيــش فــي املقابــر، وُعنِّــف، ويعنــي ذلــك أن ثمــة عقــاً وجنونــاً يعمــان معــاً، وقابــل التأثيــرَ احلاصــل فــي عقلــه 
ــار  ــي أخب ــة، وه ــية واجتماعي ــائل سياس ــال رس ــن إليص ــابوري اجملان ــتخدم النيس ــه، فاس ــي جنون ــواز ف ــرٌ م تأثي

يدخلهــا جانــب اخليــال فــي جزئهــا األكبــر، فمجنونــه واٍع جلنونــه، وميتلــك احلكمــة.
خامتة   -

ــي  ــاوي أو ردّ ذات ــه اجلنــون؟ ومــن يخاطــب؟ وهــل هــو خطــاب رؤي حــاول املقــال أن يجيــب عــن أســئلة: ملــن يتوجَّ
علــى وجــود معتــرض عليــه؟ وبحــث فــي الــذات الكاتبــة والــذات املكتوبــة فــي فــّن اخلبــر، وانطلــق مــن اختــاف 
األحمــق واجملنــون فــي الواقــع عــن خطــاب احلمــق واجلنــون، وقــد وجدنــا أن العقــل يرتبــط فــي الثقافــة العربيــة 
باألعــراف والفضائــل، ال بالعلــم واملعرفــة، أمــا خطــاب احلمــق واجلنــون فهــو خطــاب ثقافــّي بديــل مــن الثقافــة 
ــاً  ــل اجتماعي ــاب فاع ــو خط ــي، وه ــل النمط ــه العق ــي وج ــتترة ف ــة مس ــورة ثقافي ــا، وث ــواز له ــمية، وم الرس

ــة.  ــل ظاهــرة احترافّي ــاً، وميثّ ــاً وإيديولوجي ومعرفي
وقــد اختلــط اجملنــون باألحمــق فــي الســردية العربيــة، والهــدف نقــد اجملتمــع بقنــاع احلمــق واجلنــون، ونقــد العاقــل 
الــذي يعنــي فــي نظرهــم املقّيــد، فالعقــل مــن العقــال وهــو القيــد؛ لــذا أورد النيســابوري صفــات جماليــة جملنونه 

بخــاف الصــورة النمطيــة الشــكلية لألحمــق واجملنــون. 
وتعمــل فيزيــاء الكــم علــى مســتوى مــا دون الــذرة، وعالــم مــا دون الــذرة هــو الــذي يشــكل عاملنــا الــذي نعيشــه، 
وقــد وجدنــا تقاربــاً بــن مقــوالت هــذا العالــم الغريــب وخطــاب احلمــق واجلنــون؛ لــذا ينطبــق عليــه مــا ينطبــق 

علــى هــذا العالــم العجيــب والغريــب، والقريــب إلــى اجلنــون.  
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"التضليل االعالمي عبر وسائل التواصل اإلجتماعي
 في ضوء علم النفس"

د. سهير علي موسى

دكتوراه من قسم علم النفس - كلية علوم التربية - جامعة إرفورت, ألمانيا

امللخص:
أســهم انفتــاح وســائل التواصــل االجتماعــي بتســهيل عمليــة خلق و نشــر املعلومــات املضللــة مثل الشــائعات, 
ــر وســائل التواصــل االجتماعــي  ــة عب ــا أن انتشــار املعلومــات املضلل ــار الزائفــة. و مب ــي و األخب التنمــر االلكترون
ــة  ــة ملح ــت احلاج ــواء, بات ــد س ــى ح ــات عل ــراد و اجملتمع ــن األف ــدد أم ــي ته ــة الت ــر الرئيس ــد اخملاط ــكل أح يش
لفهــم هــذه الظاهــرة بشــكل أفضــل والتعامــل بشــكل اســتباقي مــع هــذا اجلانــب الســلبي لوســائل التواصــل 
االجتماعــي. يســعى بالتالــي املقــال احلالــي الــى احلديــث عــن وســائل التواصــل االجتماعــي مــن حيــث تعريفهــا, 
ايجابياتهــا و ســلبياتها, لينتقــل بعــد ذلــك للحديــث عــن التضليــل االعامــي مــن حيــث تعريفــه, أنواعــه و آثــاره 
ــي  ــية الت ــل النفس ــا العوام ــة, ضمن ــات املضلل ــار املعلوم ــل انتش ــدرس عوام ــراً ي ــة, و أخي ــية و اجملتمعي النفس

جتعــل الفــرد أكثــر عرضــة و تأثــراً باملعلومــات املضللــة.
ــص  ــة, اخلصائ ــخصية, الدافعي ــي, الش ــل االجتماع ــائل التواص ــة, وس ــات املضلل ــة: املعلوم ــات مفتاحي كلم

ــة ــات املضلل ــة للمعلوم املدرك
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Abstract:
The openness of social media has largely facilitated the creation and rapid propagation of misinformation, 
such as rumor, cyber-bullying, and fake news. Given that misinformation in social media is recognized 
as a major risk that threatens individuals' as well as societies' safety, it is necessary to understand this 
phenomenon in order to act proactively and treat this negative side of social media. Accordingly, the 
current article aims at: 1) introducing a clear definition of social media and explaining its pros and cons; 
2) defining misinformation, reviewing its various types and its psychological and societal effects; and 
finally 3) explaining factors of sharing and spreading misinformation, including psychological factors that 
make individuals more prone to the influence of misinformation.       
Keywords: Misinformation, Social Media, Personality, Motivation, Perceived Misinformation Characteristics. 

مقدمة:  α
فــي  الهائــل  بالتقــدم  احلديــث  العصــر  يتميــز 
تكنولوجيــا االتصــال وصفحــات التواصــل االجتماعــي 
املتعــددة األنــواع واألشــكال التــي تســتقطب مليــارات 
املســتخدمن مــن جميــع انحــاء العالــم و مــن كافــة 
الشــرائح العمريــة و االجتماعيــة, حيــث يقضــي فــي 
أيامنــا هــذه املســتخدم العــادي مــا يفــوق الســاعتن 
باتــت  التــي  االجتماعيــة  املنصــات  علــى  يوميــاً 
جــزءاً أساســياً مــن أنشــطته اليوميــة بــل انهــا 
ــن  ــدى ماي ــة ل ــاة العادي ــاً للحي ــاً موازي ــكلت عامل ش
املســتخدمن مســهمة فــي تعويــض حاجاتهــم الــى 
األلفــة املفقــودة فــي عاملهــم الواقعــي. كل ذلــك مــن 
شــأنه ان يحــدث حتــوالت جوهريــة فــي امنــاط التفاعــل 
ــع.  ــراد اجملتم ــن أف ــي ب ــل االجتماع ــاليب التواص و أس
علــى الرغــم مــن اإليجابيــات العديــدة و اخلدمــات 
املميــزة التــي تتمتــع بهــا و تقدمهــا وســائل التواصــل 
االجتماعــي, ضمنــاً انهــا توفــر إمكانيــة الوصــول 
إلــى مزيــد مــن املعلومــات أكثــر مــن أي وقــت مضــى 
ــض  ((Ferrara et al., 2013; Kwak et al. 2010, إال أن بع
اخملتصــن وجهــوا انتقــادات كثيــرة لهــا معتبريــن 
ــل  ــن التفاع ــد م ــراد و حت ــة األف ــى عزل ــؤدي ال ــا ت انه
ــى  ــود ال ــد تق ــتخدام ق ــاءة االس ــي اذ ان اس االجتماع
اإلدمــان و التفــكك االجتماعــي و اخلــداع السياســي و 
ــم  ــة و جرائ ــاك اخلصوصي ــار و انته ــهير و االنتح التش

.(Ferrara, 2015) االنترنــت 
ــد  ــي كأح ــل االعام ــرز التضلي ــياق يب ــذا الس ــي ه وف
ــراد  ــن األف ــدد أم ــي ته ــار الت ــعة االنتش ــر الواس اخملاط
 Lewandowsky et al.,)ــواء ــد س ــى ح ــات عل و اجملتمع
ــتهاك  ــاج واس ــتخدام وإنت ــن أن اس ــم م 2012) . بالرغ
املعلومــات املضللــة ليــس باألمــر اجلديــد، لكنــه 
باإلمــكان ماحظــة ازديــاد كبيــر لهــذه الظاهــرة يرافــق 
انتشــار اســتخدام اإلنترنــت وانتشــار وســائل التواصــل 

ــي  ــدر أساس ــرة ملص ــول األخي ــك حت ــي وكذل االجتماع
ــات  ــر املعلوم ــد تظه ــات  Ferrara, 2015)). ق للمعلوم
املضللــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي بأشــكال 
مختلفــة، مبــا فــي ذلــك الشــــائعات واألســاطير 
ــة  ــاب الكراهي ــي و خط ــر االلكترون ــة و التنمــ احلضري
ومــا إلــى ذلــك؛ ومــع ذلــك، فــإن اجلوهــر املشــترك بــن 
ــواع اخملتلفــة هــو أنهــا زائفــة و غيــر دقيقــة  هــذه االن

.(Wu et al., 2019)
ــن أن  ــة ال ميك ــات املضلل ــذه املعلوم ــل ه ــر مث إن نش
ــلبية  ــاالت الس ــم أو االنفع ــوء الفه ــي س ــبب ف يتس
باملســتخدمن  الضــارة  اإلنترنــت  جرائــم  حتــى  أو 
ــال  ــتخدام الفع ــوق االس ــاً يع ــن أيض ــب، ولك فحس
حملتــوى معلوماتــي دقيــق متوافرعلــى وســائل التواصــل 

.  (Budak et al., 2011)االجتماعــي
نظــراً للتبعــات اخلطيــرة املترافقــة بانتشــار التضليــل 
ــت  ــي بات ــل االجتماع ــائل التواص ــر وس ــي عب االعام
احلاجــة ملحــة لفهــم ظاهــرة انتشــار املعلومــات 
املضللــة بشــكل أفضــل والتعامــل بشــكل اســتباقي 
مــع هــذا اجلانــب الســلبي مــن وســائل التواصــل 
االجتماعــي حيــث اعتبــر املنتــدى االقتصــادي العاملــي 
ــة  ــات املضلل ــريع للمعلوم ــار السـ (2014) أن "االنتشـ
عبـــر اإلنتـــرنت" أحد أهم التوجهات العشــر الرئيســة 

التــي يحتــاج العالــم إلــى االهتمـــام بهــا.
فــي ســياق مماثــل, أكــد منتــدى األمــن العاملــي (2019) 
ــي  ــة الت ــات األمني ــدي للتحدي ــرورة التص ــاً "ض أيض
يفرضهــا تــداول املعلومــات املضللــة في الوقــت احلاضر 
و التداعيــات اخلطيــرة لهــذا التوجــه و أثــره علــى عالــم 
تتطــور فيــه وســائل االتصــال بشــكل متزايــد", األمــر 
ــر  ــاه كثي ــتدعي انتب ــرة تس ــذه الظاه ــل ه ــذي جع ال
ــادي  ــدان االقتص ــي املي ــتغلن ف ــن و املش ــن الباحث م
و السياســي و التربــوي و النفســي و االجتماعــي و 
مــن هنــا يأتــي املقــال احلالــي للبحــث بـــ: "التضليــل 

اإلعامــي عبــر وســائل التواصــل اإلجتماعــي فــي ضــوء 
ــة: ــاول العناصــر اآلتي ــم النفــس". و ســوف يتن عل

-1 وســائل التواصــل االجتماعــي تعريفهــا, ايجابياتهــا 
و ســلبياتها.

آثــاره  و  أنواعــه  تعريفــه,  االعامــي  التضليــل   2-
. جملتمعيــة ا

ــة و  ــات املضلل ــار املعلوم ــاب و انتش ــل اكتس -3 عوام
ــمل: تش

3.1. العوامــل النفســية التــي جتعــل الفــرد أكثــر 
عرضــة و تأثــراً باملعلومــات املضللــة.

3.2. خصائــص املعلومــات املضللــة كمــا يدركهــا 
ــرد. الف

. وســائل التواصــل االجتماعــي تعريفهــا, 
ايجابياتهــا و ســلبياتها:

االتصــال  وســائل  تعريــف   .1.1  α
عــي جتما ال ا

تُعــرّف وســائل التواصــل االجتماعــي بأنهــا عبــارة 
ــع  ــرت م ــت ظه ــات اإلنترن ــن تطبيق ــة م ــن مجموع ع
اجليــل الثانــي للويــب و يتــم اســتخدامها عبــر شــبكة 
اإلنترنــت العامليــة (World Wide WEB) وباســتخدام 
ــواع متعــددة مــن األجهــزة؛ كاحلواســيب، واألجهــزة  أن
اللوحيــة، أو الهواتــف الذكيــة، وتُتيــح هــذه الوســائل 
ملُســتخدميها إمكانيــة التفاعــل و التواصــل مــع 
 Chen, 2014; Lewandowsky et)مســتخدمن آخريــن
al., 2012)  ممــن يجمعهــم االهتمــام أو االنتمــاء لبلــد، 
أو مدرســة أو فئــة معينــة كالعائلــة واألصدقــاء وذلــك 
ــائل  ــذه الوس ــر ه ــاركته عب ــم ُمش ــا يت ــال م ــن خ م
كالصــور والفيديوهــات واملدونــات و األلعــاب، وال يقتصر 
ــردي  ــتخدام الف ــى االس ــائل عل ــذه الوس ــتخدام ه اس
باســتخدام  الشــركات  تقــوم  والشــخصي, حيــث 
ــى  ــل إل ــدف التوُص ــي به ــل االجتماع ــات التواص منص
العمــاء والتفاعــل معهــم، ووضــع اإلعانــات عبرهــا أو 
حتــى تقــدمي خدمــات الدعــم اخملُتلفــة، فهــذه الوســائل 
ــاء  ــات وبن ــكار واملعلوم ــادُل األف ــدأ تب ــى مب ــة عل قائم

ــة. ــات االفتراضي اجملُتمع
https://www.investopedia.com/terms/s/                 

social-media.asp
التواصــل  وســائل  ايجابيــات   .1.2  α

عــي جتما ال ا
ــي  ــل االجتماع ــائل التواص ــع لوس ــي الواس أدى التبن
ــا  ــة جملتمعن ــار اإليجابي ــن اآلث ــد م ــب العدي ــى جل إل
فهــي تلعــب دورًا رئيســاً فــي احليــاة االجتماعيــة 
ــاء  ــل و بن ــن التواص ــم م ــخاص و متكنه ــن األش ملاي

 Gilbert & Karahalios)) العاقــات و احلفــاظ عليهــا
De Meo et al. 2014 ;2009, فبالرغــم مــن اللــوم املوجه 
لوســائل التواصــل االجتماعــي كونهــا ســببت طغيــان 
الواقعيــة  العاقــات  علــى  االفتراضيــة  العاقــات 
ولكنهــا متثــل بالنســبة لبعــض األفــراد، منصــة فعالة 
لبنــاء الصداقــات و تســهيل احملادثــات مــع  آخريــن 
مشــابهن لهــم فــي التفكيــر و االهتمامــات و البقــاء 
علــى تواصــل معهــم. األمــر الــذي مــن شــأنه ان يحــد 
ــل  ــة للتفاع ــة امللح ــباع احلاج ــد اش ــدة ويزي ــن الوح م
ــي  ــان ف ــا االنس ــي يحمله ــي الت ــل االجتماع والتواص
ــال،  ــبيل املث ــى س ــن اجتماعي.عل ــه كائ ــاه بوصف ثناي
ــار الســن يســتخدمون  ــث أن كب وجــد اســتطاع حدي
ــال  ــى اتص ــاء عل ــي للبق ــل االجتماع ــائل التواص وس
ــمل 1000  ــذي ش ــح ال ــرح املس ــي. اقت ــم اخلارج بالعال
شــخص مــن املتقاعديــن أن 7 مــن كل 10 مســتطلعن 
يســتخدمون تطبيــق الفيــس بــوك للبقــاء علــى 
ــم.  ــل معه ــاء و التفاع ــة واألصدق ــع العائل ــال م اتص
األمــر الــذي يؤكــد قــدرة هــذه التكنولوجيــا علــى تلبية 
وتعويــض احلاجــة إلــى األلفــة واألنــس املفقوديــن فــي 
العالــم الواقعــي لــدى مايــن املســتخدمن و بالتالــي 
ــن  ــن اآلخري ــد ع ــدة و البع ــعور بالوح ــن الش ــد م احل
االجتماعــي.                                و محيطهــم  املهمــن فــي حياتهــم 
https://ontheline.org.au/blog/pros-and-cons-of-

/social-media-for-mental-health
ــاً  ــاً فرص ــتخدميها أيض ــائل ملس ــذه الوس ــح ه - تتي
 Ferrara) للوصــول إلــى األخبــار ومشــاركة املعلومــات
(، وإجــراء محادثــات   et al., 2013; Kwak et al. 2010
 .(Ferrara et al. 2013) ــة ــات مهم ــة موضوع ومناقش
كان لهــا ايضــاً دورًا محوريـًـا خــال التعبئــة االجتماعية 
 Conover et al.)ــم ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــرة ف األخي
2013)  و املســاعدة فــي إضفــاء طابــع دميقراطــي علــى 
ــة (Varol et al.,2014) مت  ــا االجتماعي ــة القضاي مناقش
ــوارئ  ــاالت الط ــاء ح ــة أثن ــة عالي ــتخدامها بفعالي اس
 Sakaki et)ــوارث ــتجابات للك ــود و االس ــيق اجله لتنس
ــز  ــي تعزي ــا ف ــا فعاليته ــت أيًض ــد أثبت al., 2010) ؛ لق
القضايــا  العديــد مــن  االجتماعــي حــول  الوعــي 
الصحيــة مثــل الســمنة(Centola, 2011) ، أو زيــادة 
املشــاركة فــي التصويــت خــال االنتخابات السياســي.

(Bond et al. 2012; Ferrara, 2015 )
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التواصــل  وســائل  ســلبيات   .1.3  α
: عــي جتما ال ا

ــي  ــع شــبكات التواصــل االجتماع ــر التعامــل م 1. يؤث
ــع  ــث تض ــه حي ــه ومجتمع ــرد لنفس ــرة الف ــي نظ ف
تلــك املواقــع مســتخدميها حتــت اجملهــر، وجتعلهــم في 
محاولــة دائمــة الظهار"اجلانــب املثالــي و املشــرق" مــن 
حياتهــم وتقــدمي أنفســهم للعالــم االفتراضــي بصورة 
ــم  ــر صوره ــق نش ــن طري ــع ع ــرة للواق ــة مغاي مثالي
وأخبارهــم و أحــداث حياتهــم املهمــة وانتظــار احلكــم 
ــد  ــى تزاي ــؤدي إل ــا ي ــاء مم ــل األصدق ــن قب ــا م عليه
ــا  ــى م ــاء عل ــم األصدق ــم حلك ــب الدائ ــق والترق القل
ــا  ــو م ــخصية وه ــة الش ــى الصفح ــور عل ــو منش ه
يشــعرهم باألمــان واألهميــة الوهميــة. عندمــا ينفــق 
ــر مــن الوقــت فــي اســتهاك مثــل هــذا  الفــرد الكثي
ــي  ــر ف ــه األم ــي ب ــل، ينته ــز أو املضل ــوى املتحي احملت
كثيــر مــن األحيــان إلــى مقارنــة حياتــه مــع اآلخريــن، 
ــي  ــق النفس ــي التواف ــار ف ــر ض ــه تأثي ــيكون ل ــا س مم
ــكات  ــى مش ــك إل ــؤدي ذل ــا ي ــا م ــي، وغالًب واالجتماع
نفســية وجســدية حــادة، مبــا فــي ذلــك الشــعور 
بعــدم الكفايــة و تدنــي احتــرام الــذات وصــورة اجلســد 
https://ontheline.org.au/blog/pros-         .الســلبية

/and-cons-of-social-media-for-mental-health
ــي  ــال الرقم ــن لاتص ــدة: ميك ــعور بالوح ــادة الش 2. زي
ــر  ــل املباش ــة و الّتفاع ــات االجتماعي ــرّض العاق أن يع
للخطــر ومــن املفارقــات أنــه قــد يزيــد مشــاعر 
أن  اســتطاع  وجــد  فقــد  والعزلــة,  االنفصــال 
ــا أطــول علــى وســائل  األشــخاص الذيــن يقضــون وقًت
ــن  ــر م ــدة أكث ــعرون بالوح ــي يش ــل االجتماع التواص
غيرهــم ممــن اليقومــون بذلــك. وجــدت الدراســة أيًضــا 
ــن يســتخدمون هواتفهــم الذكيــة  أن االشــخاص الذي
بافــراط كانــوا أكثرعرضــة للشــعور بالقلــق واالكتئــاب 
https://ontheline.org.au/             .والوحــدة والعزلــة
blog/pros-and-cons-of-social-media-for-mental-

/health
ــه  ــم املوّجه ــرز الته ــن أب ــت م ــة الوق ــدُّ إضاع 3. تُع
إنهــا مــع  التواصــل االجتماعــي، حيــث  لوســائل 
ــتخدمن  ــا للمس ــي توفره ــة الت ــا الترفيهي خدماته
قــد تكــون جذابــة جــداً لدرجــة ينســى معهــا الوقــت. 
ــى  ــاً عل ــاً طوي ــون وقت ــة يقض ــن الطلب ــد م فالعدي
تلــك الشــبكات دون فائــدة علــى حســاب متطلباتهــم 
األكادمييــة, وواجباتهــم األخــرى. هنــاك دراســات تؤكــد 
ــه  ــذي يقضي ــت ال ــول الوق ــن ط ــق ب ــاط الوثي االرتب
ــي.  ــي األداء األكادمي ــبكات وتدن ــك الش ــى تل ــرد عل الف

ــن  ــاط الســلبي ب كمــا أكــدت الدراســات أيضــاً االرتب
ــادات  ــبكات وع ــك الش ــتخدام لتل ــت االس ــول وق ط
يســتخدمون  الذيــن  املوظفــون  يجنــح  إذ  العمــل، 
 Ahmed)شــبكة الفيســبوك  بكثافــة الــى تدنــي األداء

.  (& Qazi, 2011
التواصــل  مواقــع  اســتخدام  كثــرة  ان  اإلدمــان:   .4
ــذي يقــود  ــوع مــن اإلدمــان ال ــى ن ــؤدي إل االجتماعــي ت
إلــى مشــكات نفســية حيــث تكســب مســتخدميها 
فرصــة للهــروب مــن مجتمعهــم والعيــش فــي عالــم 
ــن  ــد م ــت العدي ــام. اثبت ــبه األح ــل يش ــي بدي وهم
الدراســات ان ادمــان وســائل التواصــل االجتماعــي 
يرتبــط ايجابــاً بالضغوط النفســية و القلــق و االكتئاب 
 Bányai et al., 2017; Koc & Gulyagci, 2013;)) و األرق
ــلباً  Shensa et al., 2017; van Rooij et al., 2017)  و س
 e.g., Andreassen et al., 2017;) مبســتوى تقديــر الــذات
Błachnio, et al., 2016) و الرضــا باحليــاة و التوافــق 
 Błachnio et al.,2016; Hawi & Samaha,) النفســي 
Uysal et al., 2013 ;2017). اقترحــت االبحــاث أيضــاً 
وجــود أثــر ســلبي الدمــان اســتخدام وســائل التواصــل 
 Huang, 2014; Nida,) االجتماعــي علــى األداء االكادميــي
2018). يتســبب ادمــان االنترنــت ايضــا فــي عــدم القدرة 
علــى املواجهــة االجتماعيــة و هــو مــا يعكــس نقصــاً 
ــن  ــرد املدم ــدى الف ــي ل ــج النفس ــاء و النض ــي البن ف
ــة  ــتطيع اقام ــه و ال يس ــل لدي ــارات التواص ــل مه فتق
ــن  ــر ع ــه التعبي ــن و الميكن ــع اآلخري ــوية م ــات س عاق
نفســه بســهولة و تنخفــض قدرتــه علــى اتخــاذ 

القــرار. 
التواصــل  مواقــع  باتــت  االعامــي:  التضليــل   .5
االجتماعــي مرتعــا خصباً للتضليــل و األخبــار الوهمية 
ــاً  ــات طرق ــراد واملنظم ــد األف ــد وج ــائعات, فق و الش
الســتغال هــذه املنصــات لنشــر املعلومــات املضللــة 
ملهاجمــة اآلخريــن و التشــهير بهــم، أو خلداعهــم 
ــال,  والتاعــب بهــم (.(Ferrara, 2015 علــى ســبيل املث
اعتمــدت العصابــات اإلجراميــة واملنظمــات اإلرهابيــة, 
مثــل داعــش (ISIS), علــى وســائل التواصــل االجتماعي 
ــة  ــة ألغــراض الدعاي ــات االجتماعي و اســتخدمت البوت
تاعــب  اســتراتيجيات  تبنــت  حيــث  والتجنيــد, 
اســتخدام  مت  حماتهــا.  ألهــداف  وفقــاً  مختلفــة 
ــاً  ــي) أيض ــاب االلكترون ــة (أو الذب ــات االجتماعي البوت
ــية  ــات السياس ــار االنتخاب ــب مبس ــل التاع ــن أج م
ــة)  ــة (البورص ــواق األوراق املالي ــى أس ــويش عل و التش
وحــث النــاس علــى اختيــار منتجــات و خدمــات طبيــة 
ــة للتحقــق  ــى أنظمــة فعال مشــبوهة. إن االفتقــار إل

ــد مــن  مــن محتــوى املعلومــات املنتشــرة علــى العدي
هــذه املنصــات، مبــا فــي ذلــك تويتــر و فيــس بــوك، يثيــر 
اخملــاوف خاصــة عندمــا يتعــرّض املســتخدمون األصغــر 
أو خطــاب  املضايقــة  أو  االلكترونــي  للتنمــر  ســناً 
الكراهيــة، ممــا يــؤدي إلــى مخاطــر مثــل اثــارة الشــعور 

(Ferrara, 2015). ــار ــا االنتح ــاب ورمب ــق و االكتئ بالقل
- التضليــل االعامــي تعريفــه, أنواعــه و 

ــة: ــاره اجملتمعي آث
2.1. تعريف التضليل االعامي:  α

ميكــن تعريــف التضليــل اإلعامــي بأنــه »عمليــة 
ــن  ــا م ــي معظمه ــون ف ــرها، تك ــات ونش ــث معلوم ب
ــن،  ــاه مع ــاس باجت ــات الن ــه اهتمام ــب، لتوجي األكاذي
ــتعمل  ــد يس ــم. وق ــم وقراراته ــي خياراته ــر ف والّتأثي
ــي عــن  ــف لزعزعــة الثقــة، أو التخّل ــل والتخوي التهوي
خيــار أو موقــف, ويهــدف الــى خلــق واقــع مزيــف 
ــدف  ــك به ــة وذل ــه الكفاي ــا في ــع مب ــوط ومقن ومغل
إيقــاع اخلصــم فــي اخلطــأ بينمــا هــو يفكــر بشــكل 

ــح«.  صحي
ايضــاً  عنــه  يعبــر  ومــا  االعامــي  فالتضليــل 
”بالتحريــف االعامــي“ هدفــه حتريــف وحتويــل احلقائــق 
ــي  ــتخدم ف ــام, ويس ــراي الع ــى ال ــر عل ــدف التأثي به
ذلــك العديــد مــن الوســائل منهــا االشــاعة والدعايــة 
ــم  ــف, التكتي ــض, التحري ــية, التحري ــرب النفس واحل
ــار,  ــت األنظ ــم, لف ــل أو التضخي ــم, التهوي أو التعتي
ــويه,  ــذب أو التش ــل, الك ــاف, التجاه ــف واإلرج التخوي
اإليهــام أو التدليــس, التاعــب باملصطلحــات, وغيرهــا.

https://www.dhamarnews.com/archives/109005
ويعــرف أيضــاً التضليــل اإلعامــي علــى أنــه »مشــروع 
منظــم ومخطــط يهــدف إلــى تشــويش األذهــان 
والتأثيــر علــى العقــل والعواطــف واخمليلــة وخلــق 
االضطــراب، وهــو يعمــل علــى جميــع املســتويات بــدءا 
مــن أصحــاب القــرار وصــوال إلــى املواطــن العــادي. كمــا 
ــه بحيــث تقــوم  ــا ل يجعــل مــن وســائل اإلعــام هدف
ــرأي  ــاه ال ــة باجت ــالة التضليلي ــم الرس ــر وتعمي بنش

ــام«. الع
https:///ــاليب-التضليل-اإلعامي-وخطورة-منصات /أس

www.alghad.tv
2.2. أنواع املعلومات املضللة:  α

يقصــد باملعلومــات املضللــة تلــك املعلومــات الزائفــة 
ــا أو جهــة  ــي ينقلهــا شــخص م ــر الدقيقــة الت أو غي
مــا (ســواء بعمــد او بغيــر عمــد) و بغــض النظــر عــن 
ــف ميكــن  ــي اخلــداع. فــي ضــوء هــذا التعري نيتهــم ف
ــن  ــط م ــداً فق ــاً  واح ــي نوع ــل االعام ــار التضلي اعتب

ــواع هــذه املعلومــات. أن
فيمــا يلــي عــرض للعديــد مــن انــواع املعلومــات 
 e.g., Wu) املضللــة كمــا ذكــرت فــي املراجــع اخملتصــة

(et al., 2019
عمــد  بغيــر  مضللــة  معلومــات   .1
 :(Unintentionally-Spread Misinformation)
ــي ال  ــة الت ــات اخلاطئ ــة املعلوم ــذه الفئ ــمل ه و تش
يقصــد بهــا خــداع او تضليــل اآلخريــن. ميكن أن يســهم 
املســتخدم العــادي فــي عمليــة النشــر بســبب ثقتــه 
فــي مصــادر املعلومــات، مثــل األصدقــاء أو أفراد األســرة 
أو الزمــاء. بــدالً مــن الرغبــة فــي اخلــداع, يحــاول عــادةً 
إبــاغ أصدقــاء الشــبكة االجتماعيــة قضيــة معينــة او 

.((Wu et al., 2019 معلومــة محــددة
Intentionally-) عمــد  عــن  مضللــة  معلومــات   .2

 (Spread Misinformation
ــة  ــة و املضلل ــات اخلاطئ ــة املعلوم ــذه الفئ ــمل ه وتش
التــي يتــم نشــرها عــن عمــد و بقصــد خــداع و تضليل 

.( (Wu et al., 2019 اآلخريــن
 Urban) مدنيــة  أســطورة  ـ  حضريــة  أســطورة   .3
ــة تنتشــر عــن عمــد  Legend): هــي معلومــات مضلل
وترتبــط بقصــص خياليــة حــول األحــداث احملليــة. 
ميكــن أن يكــون الغــرض منهــا فــي كثيــر مــن األحيــان 

.((Wu et al., 2019 الترفيــه فقــط
معلومــات  هــي   :(Fake news) املزيفــة  األخبــار   .4
مضللــة تنتشــر عــن عمــد فــي شــكل أخبــار. و ميكــن 
ــة و  ــدف الدعاي ــة به ــار املزيف ــذه األخب ــتخدام ه اس
الشــهرة وللحصــول علــى انتشــار واســع النطــاق مــن 
خــال وســائل اإلعــام ووســائل التواصــل االجتماعيــة 

.((Wu et al., 2019
ــاب  ــير خط ــة (Hate Speech): يش ــاب الكراهي 5. خط
وســائل  علــى  مســيء  محتــوى  إلــى  الكراهيــة 
ــة  ــات معين ــتهدف مجموع ــي يس ــل االجتماع التواص
 Wu et al., ــد ــا عــن التحيــز والتهدي مــن النــاس، معربً

.((2019
 :(Unverified Information) 6. معلومــات غيــر مثبتــة
ــي  ــة ف ــة ودقيق ــات حقيقي ــذه املعلوم ــون ه ــد تك ق
ــا  ــق منه ــة التحق ــل عملي ــن قب ــان ولك ــض األحي بع
ميكننــا تعريفهــا علــى أنهــا معلومــات لــم يتــم 
التحقــق منهــا بعــد، بينمــا تلــك املعلومــات التــي مت 
التحقــق منهــا بأنهــا خاطئــة أو غيــر دقيقــة تنتمــي 
ــذه  ــؤدي ه ــد ت ــة. ق ــات املضلل ــى املعلوم ــوح إل بوض
ــات  ــواع املعلوم ــي أن ــة لباق ــار مماثل ــى آث ــات إل املعلوم
 Wu et ــة ــة والدهش ــوف والكراهي ــل اخل ــة، مث املضلل
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.((al., 2019
7. الشــائعة (Rumor): تعتبــر الشــائعة أقــدم وســيلة 
اتصــال جماهيــري لتــداول و نقــل املعلومــات و األفــكار 
يتــم  لــم  معلومــات  تتضمــن  و   (Kapferer, 1990)
 Wu et).  ــة ــون حقيقي ــن أن تك ــا وميك ــق منه التحق
al., 2019) ميكــن للشــائعة أن تكــون بصيغــة أخبــار أو 
روايــات و قصــص غيــر مؤكــدة يتــم تداولهــا و نشــرها 
عمــداً فــي اجملتمــع أو التجمعــات االجتماعيــة لايحــاء 
الــى وقــوع حــدث معــن أو ظاهــرة معينــة حيث تنشــأ 
ــي  ــرات الت ــي الفت ــادة ف ــاعات ع ــذه االش ــر ه و تنتش
ــد و ميكنهــا أن  يلتبســها الغمــوض و اخلطــر او التهدي
تســاعد االشــخاص املتلقــن لهــا (اجلمهــور) فــي فهــم 
ــداث  ــم إزاء األح ــض قلقه ــم و خف ــة به ــر احملدق اخملاط

ــة. الغامض
ــات  ــهم بتعليق ــخص يس ــو ش ــد (Troll): ه 8. املتصي
أو كام مثيــر للجــدل العاقــة لــه باملوضــوع املشــارك 
فيــه داخــل مجتمــع إنترنــت؛ يهــدف بــه الهــدم واخلروج 
ــارة اجلــدل واملشــاكل بــن أفــراد ذاك  عــن املوضــوع، وإث
ــا  ــم وحتريكه ــتمالة عواطفه ــق اس ــن طري ــع ع اجملتم
بعضهــم ضــد بعــض و زيــادة التوتــر بــن األفــكار و فــي 
ــوة  ــيع الفج ــة وتوس ــق الكراهي ــاف تعمي ــة املط نهاي
وحتويــل بيئــة اجملتمــع مــن بيئــة تعــاون إلــى بيئــة صراع 
ــة  ــا بيئ ــا وتعاماته ــي تعليقاته ــبه ف ــة تش متنازع
مجتمــع منتديــات اإلنترنــت أو الدردشــة غيــر احملكومــة 
بضوابــط وقواعــد مناســبة للنقــاش العلمــي واملفيــد 

.((Wu et al., 2019
حشــد   :(Crowdturfing) الزائــف  التأييــد  حشــد   .9
مصطلحــي  مــن  مزيــٌج  وهــو  الزائــف"  التأييــد 
ــي  ــذي يعن ــي"، ((Crowdsourcing ال ــد اجلماع "التعهي
ــا،  ــٍد م ــم جه ــاس بدع ــن الن ــر م ــدد كبي ــف ع تكلي
ــذي  ــة"Astroturfing) ) ال ــعبية الزائف ــة الش و"الدعاي
ــيء أو  ــعبي لش ــم ش ــود دع ــاق وج ــى اخت ــير إل يش
ــم  ــي يت ــات الت ــون املعلوم ــد تك ــا. ق ــة بعينه قضي
الترويــج لهــا "حشــد التأييــد الزائــف" حقيقيــة، 
ــد  ــال التعهي ــتحثها "عم ــي يس ــعبية الت ــن الش لك
.((Wu et al., 2019 اجلماعــي" مزيفــة وغيــر عادلــة

 مثــال ذلــك, قيــام بعــض الشــركات عدميــة الضميــر 
بتوظيــف أشــخاصاً مقابــل أجــر محــدد لكتابــة 
تقييمــات إيجابيــة ملنتجاتهــا أو خدماتهــا، بهــدف 
ترجيــح كفتهــا فــي نظــر املســتهلكن احملتملــن. كما 
أن شــركاٍت أخــرى تســتخدم هــؤالء املعلقــن املأجوريــن 
ــم  ــال دفعه ــن خ ــيها، م ــمعة منافس ــويه س لتش

ــة. ــلبية  املدفوع ــات الس ــرات التعليق ــر عش لنش

ــد املزعــج (Spam): رســائل مزعجــة تتضمــن  10. البري
ــر  ــكل غي ــى بش ــا تطغ ــوب فيه ــر مرغ ــات غي معلوم
ــور عليــه فــي  ــي علــى مســتقبليها. ميكــن العث قانون
ــد  ــة والبري منصــات مختلفــة ضمنــاً, الرســائل الفوري
.((Wu et al., 2019  اإللكترونــي والوســائط االجتماعيــة

ــن  ــكل م ــي (Cyberbullying): ش ــر االلكترون 11. التنم
أشــكال البلطجــة التــي حتــدث علــى اإلنترنــت، عــادة 
فــي وســائل التواصــل االجتماعــي، والتــي قــد تشــمل 
ــل  ــة ، مث ــات اخلاطئ ــكال املعلوم ــن أش ــكل م أي ش

 .( (Wu et al., 2019 اإلشــاعات وخطــاب الكراهيــة
الذبــاب   :(Social Bots) االلكترونــي:  الذبــاب   .12
اإللكترونــي أو البوتــات االجتماعيــة هــو مصطلــح 
حديــث فــي عالــم اإلعــام الرقمــي اســُتحدث لوصــف 
ــع التواصــل  ــى مواق ــة أو املُبرَمجــة عل احلســابات اآللي
ــا  ــدُف منه ــون اله ــا يك ــادة م ــي ع ــي والت االجتماع
إعاميــة  حمــات  كشــّن  بحتــاً  سياســيا  هدفــا 
ممنهجــة ضــد أشــخاص أوكيانــات أو دول. علــى ســبيل 
املثــال, اعتمــدت العصابــات اإلجراميــة واملنظمــات 
ــة  ــي للدعاي ــاب االلكترون ــش الذب ــل داع ــة مث اإلرهابي
والتجنيــد حيــث تبنــت اســتراتيجيات تاعــب مختلفة 
وفًقــا ألهــداف حماتهــا. يُســتخدم ُمصطلــح اللجــان 
االلكترونيــة لِــذات املعنــى و هــي احتــاد بــن مجموعــة 
مــن األشــخاص أو املنظمــات اإللكترونيــة التــي تعمــل 
ــر  ــى فك ــام إل ــرأي الع ــاه ال ــر اجت ــه أو تغيي ــى توجي عل
معــن ســواء كان فكــر اًأو معتقــداً منافيــاً للحقيقة أو 
معهــا أو جلــب االنتبــاه والنظــر إلــى فكــرة مــا ُمقابــل 
تهميــش أخــرى قــد تكــون ذات أهميــة. وتعتبــر اللجنــه 
ــار  ــع ازده ــت وم ــروب اإلنترن ــد أدوات ح ــة أح إلكتروني
عصــر الشــبكات االجتماعيــة، بــدأت تعمــل مجموعات 
ــى  ــابات عل ــن احلس ــر م ــدد كبي ــاء ع ــل إنش ــن أج م
لتغييــر  الشــهيرة  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 

ــة. ــة معين ــول قضي ــن ح ــوم املتصفح مفه
                                                https://en.wikipedia.org/wiki/Social_bot
اجملتمعيــة  و  اآلثارالنفســية   .2.3  α

االعامــي: للتضليــل 

- وثقــت املراجــع العلميــة العديــد مــن العواقــب 
املضللــة  املعلومــات  انتشــار  لظاهــرة  اخلطيــرة 
فباالضافــة الــى كــون التضليــل االعامــي يــؤدي إلــى 
ســوء الفهــم والعواطــف الســلبية و الشــك و اخلــوف 
 Budak et al., 2011; Ferrara,) ــة ــراد و العام ــدى األف ل
2015) , ويســبب عواقــب اقتصاديــة و حالــة ذعــر عــام 
يهــدد دميقراطيــة  أيضــاً  ((Chen & Sin, 2013, هــو 

اجملتمعــات (Brown, 2018) و يقلــل مــن مصداقيــة 
ــوى  ــال حملت ــتخدام الفع ــوق االس ــام ويع ــائل االع وس
 Budak et) معلومــات وســائل التواصــل االجتماعــي
ــى نطــاق  ــة عل ــار املضلل al., 2011). ان مشــاركة األخب
ــة  ــول صح ــد ح ــاؤم متزاي ــى تش ــير إل ــد تش ــع ق واس
 (Chadwick & Vaccari, 2019), األخبــار بشــكل عــام
األمــر الــذي يــؤدي الــى فقــدان الثقــة بوســائل االعــام 
ويقلــل مــن مصداقيتهــا كمصــدر رئيــس للمعلومــات.

ــل و  ــة التضلي ــورة عملي ــن خط ــع, تكم ــي الواق - ف
االعتمــاد علــى املعلومــات املضللــة بشــكل أساســي 
ــع  ــة صن ــي عملي ــة ف ــارة و الواضح ــا الض ــي آثاره ف
القــرار فــي العديــد مــن اجملــاالت، مبــا فــي ذلــك 
ــات السياســية  ــة واالنتخاب االقتصــاد والصحــة والبيئ
أغلبيــة  اعتقــاد  إن  إذ   ,(Fernandez & Alani, 2018)
ــة  ــن الناحي ــح م ــر صحي ــو غي ــا ه ــع مب ــراد اجملتم اف
الواقعيــة ســيؤدي حتمــاً الــى اتخــاذ قــرارات سياســية 
ــك  ــع و ذل ــة اجملتم ــع مصلح ــة م ــة متعارض واجتماعي
ــاس  ــى  اس ــا عل ــرارات مت اتخاذه ــذه الق ــار ان ه باعتب
 Lewandowsky et al.,) ــة ــم خاطئ ــات و مفاهي معلوم

.(2012
الــى  أيضــاً  ســيؤدي  بالتالــي  األفــراد  تضليــل  إن 
ــن  ــم وميك ــي مصلحته ــت ف ــرارات ليس ــم ق اتخاذه
ــال،  ــبيل املث ــى س ــة. عل ــب وخيم ــا عواق ــون له أن تك
ــود  ــول وج ــة ح ــر الدقيق ــاءات غي ــاب االدع ــي أعق ف
صلــة بــن التطعيــم و اضطــراب التوحــد، قــرر العديــد 
مــن األهالــي فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة و 
ــذي كان  ــر ال ــم، األم ــن أطفاله ــدم حتص ــا ع بريطاني
ــا  ــات، مب ــراد واجملتمع ــن األف ــي كل م ــارة ف ــار ض ــه آث ل
ــي كان  ــراض الت ــي األم ــة ف ــادة ملحوظ ــك زي ــي ذل ف
ــاد  ــة منهــا بهــذه اللقاحــات و ازدي مــن املمكــن الوقاي
ــك  ــر ذل ــفيات، و غي ــى املستش ــة ال ــات و االحال الوفي
ضمنــاً أيضــاً املبالــغ املاليــة الكبيــرة التــي مت انفاقهــا 
ملتابعــة البحــوث وحمــات اإلعــام العــام الهادفــة إلــى 

 .(Lewandowsky et al., 2012) الوضــع  تصحيــح 
ــا  ــة كورون ــة بجائح ــة املرتبط ــاث احلديث ــارت االبح أش
ــروس  ــة بفي ــة املرتبط ــات املضلل ــرض للمعلوم أن التع
لالتــزام  األفــراد  نيــة  فــي  ســلبا  أثــرت  كورونــا 
باالجــراءات االحترازيــة و زعزعــت ثقهــم فــي اإلجــراءات 
احلكوميــة الهادفــة لتقويــض اجلائحــة. عــدا ذلــك, فقد 
ــى  ــال عل ــي اإلقب ــوظ ف ــاض ملح ــا انخف ــظ أيض لوح
ــة  ــازم للوقاي ــم ال ــي التطعي ــة لتلق ــز الصحي املراك
 Lutkenhaus et) ــرض ــار امل ــع انتش ــدوى و ملن ــن الع م

  .(al.,2019

املعلومــات  انتشــار  و  اكتســاب  عوامــل   -3
تشــمل: و  املضللــة 

ــرد  ــل الف ــي جتع ــية الت ــل النفس 3.1. العوام  α
االعامــي: بالتضليــل  تأثــراً  اكثــر 

مبــا أن مشــاركة املعلومــات املضللــة هــي إحــدى 
ــي  ــل االجتماع ــائل التواص ــتخدمي وس ــطة مس انش
ســيكون مــن املفيــد فــي البــدء القــاء الضــوء علــى اثر 
العوامــل النفســية قيــد البحــث (عوامــل الشــخصية 
الكبــرى و الدافعيــة) فــي اســتخدام وســائل التواصــل 
ــر مــن الدراســات  ــم ذكــر مــا توف االجتماعــي و مــن ث
الســابقة حــول عاقــة هــذه العوامــل مبشــاركة 

ــة. ــات املضلل املعلوم
اخلمســة  الشــخصية  العوامــل   .3.1.1  α
:(Big Five Factors Of Personality) الكبــرى 

الســتخدام  مهمــاً  مؤشــر  الشــخصية  تعتبــر 
ــة  ــاث العلمي ــن االبح ــد م ــى إن العدي ــت, حت االنترن
ــي  ــلوك االعام ــي و الس ــل االجتماع ــة بالتواص املهتم
 Big Five) تعتمــد منــوذج عوامــل الشــخصية الكبــرى
Factors Of Personality) لدراســة الفــروق بــن األفــراد 
فــي املشــاركة فــي انشــطة املواقــع و  املنصــات 
االجتماعيــة (Chen & Sin, 2013). يهــدف هــذا النمــوذج 
ــي  ــانية ف ــمات اإلنس ــع الس ــى جتمي ــام إل ــكل ع بش
فئــات أساســية، بحيــث تبقــى هــذه الفئــات محافظة 
علــى وجودهــا كعوامــل ال ميكــن االســتغناء عنهــا فــي 
وصــف الشــخصية اإلنســانية هــذه العوامــل اخلمــس 

ــي: ــرى ه الكب
(1) االنبســاطية (Extraversion)؛                     (2) 
االنفتــاح علــى اخلبـــرة (Openness to Experience)؛

 (4) (Conscientiousness)؛        الضميــر  (3) يقظــة 
(5) العصابيــة  املقبوليــة (Agreeableness)؛           

.(Neuroticism)
ــة  ــل اخلمس ــن العوام ــة ب ــى العاق ــر إل ــد النظ عن
علــى  املشــاركة  ســلوك  و  للشــخصية  الكبــرى 
املنصــات االجتماعيــة، ميكــن القــول ان امتــاك الفــرد 
بعــض الســمات الشــخصية قــد يكــون أحــد األســباب 
التــي تقــف وراء انخراطــه فــي انشــطة التواصــل 
االجتماعــي األمــر الــذي  يفســر أيضــاً مشــاركته 
للمعلومــات املضللــة املنتشــرة علــى هــذه املنصــات.

3.1.1.1. اثــر الشــخصية في اســتخدام   α
االجتماعــي: التواصــل  وســائل 

ــة  ــر عرض ــات, أكث ــق الدراس ــاطيون, وف ــر االنبس يعتب
 Ryan &)الفيســبوك ميــزات  معظــم  الســتخدام 
Xenos, 2011)  و للترحيــب مبعلومــات عــن وجهــات 

العدد العدد 1313العدد العدد 1191191313 120120مجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصةمجلة جامعة الحواش الخاصة



 Heinström,)نظــر جديــدة بشــأن املهــام األكادمييــة
ــات  ــون التفاع ــم يفضل ــا أنه ــك, و مب ــدا ذل 2003) . ع
ــون  ــم مييل ــه، فإنه ــاً لوج ــرة وجه ــة املباش االجتماعي
إلــى استخـــدام اإلنترنــت ألغــراض مفيــدة أخــرى 
كاألنشــطة الترفيهيــة(Hamburger, 2000)  أو التعبيــر 

 (Amiel & Sargent, 2004).النفــس عــن 
ــة  ــمون بيقظ ــن يتس ــخاص الذي ــق باألش ــا يتعل فيم
الضميــر فقــد بينــت بعــض الدراســات فــي هــذا اجملــال 
انهــم يقضــون فــي األنشــطة األكادمييــة وقتــاً أطــول 
 McElroy et) مــن األنشــطة الترفيهيــة علــى اإلنترنــت
ــور  ــل الص ــة لتحمي ــل عرض ــا أق ــم أيًض al.,2007)؛ ه
 Moore &)) الفيســبوك  علــى  املشــاركات  وكتابــة 
McElroy, 2012. عنــد بحثهــم عــن املعلومــات، يبــدون 
اســتعداداً لبــذل اجلهــد والســعي للوصــول الــى 
ــا كان  ــا (Heinström,2003). بينم ــرف به ــادر املعت املص
ــة  ــة االجتماعي ــمون باملقبولي ــن يتس ــخاص الذي األش
ــات  ــى املنص ــر عل ــي النش ــراط ف ــة لانخ ــر عرض أكث
 (Moore & McElroy, 2012). االجتماعيــة كالفيس بــوك
ــن  ــد م ــاء املزي ــن لقض ــل العصابي ــن مي ــم م بالرغ
 Moore &)) الوقــت علــى وســائل التواصــل االجتماعــي
McElroy,2012؛ إال انهــم ال مييلــون الســتخدام امليــزات 
املتعلقــة باملعلومــات عبــر اإلنترنــت، مثــل االســتخدام 
املعلوماتــي لإلنترنــت (Hamburger, 2000) أو حتميــل 
ــم  ــوك (Ross et al., 2009). ه ــس ب ــى الفي ــور عل الص
علــى األرجــح يتجنبــون التواصــل و مييلــون إلــى ضبــط 
ــل  ــائل التواص ــتخدام وس ــد اس ــات عن ــادل املعلوم تب
 Amiel & Sargent, 2004 ، (Ross et) االجتماعــي 

 .al.,2009
متاشــياً مــع طبيعتهــم الفضوليــة واســتعدادهم 
الستكشــاف أفــكار جديــدة أظهــرت الدراســات ان 
االشــخاص املنفتحــن مييلــون الــى اســتخدام األخبــار 
واملعلومــات (Ryan & Xenos, 2011) وميــزات املعلومــات 
 Amichai-Hamburger) ــبوك ــى الفيس ــخصية عل الش
ــكار  ــاً لألف ــر دعم ــاً أكث ــم أيض Vinitzky, 2010 &). ه
.(Heinström, 2003) اجلديــدة واملعلومــات غيــر املتوقعــة

و  الشــخصية  عوامــل   .3.1.1.2  α
املضللــة: املعلومــات  مشــاركة 

ــاركة  ــراد ملش ــل االف ــات ان مي ــض الدراس ــت بع اثبت
ــي  ــخصية الت ــل الش ــرده عوام ــة م ــات املضلل املعلوم
يتســمون بهــا. متاشــياً مــع ذلــك, فقــد اشــارت دراســة 
((Chen & Sin, 2013 ان االشــخاص ذوي املســتوى العالي 
ــر احتمــاال ملشــاركة املعلومــات  مــن االنبســاطية أكث
املضللــة مــن أجــل الدوافــع االجتماعيــة مقارنــة 

باالنطوائيــن. مــن ناحيــة أخرى تبــن أن االشــخاص ذوي 
ــر اقــل احتمــاالً  ــي مــن يقظــة الضمي املســتوى العال
ملشــاركة املعلومــات املضللــة للتعبيــر عــن ذواتهــم او 
Chen & Sin, 2013)) ــة للســعي للحصــول علــى مكان

فيمــا يتعلــق بالعصابيــة, فقــد اثبتــت دراســات 
ــخصية  ــل الش ــن عوام ــل م ــذا العام ــابقة ان له س
ــاركة  ــي مش ــلبي ف ــه س ــاً لكن ــراً مهم ــرى تأثي الكب
 (Chen, 2014; Ross et al., 2009)املعلومــات املضللــة
. فــي هــذا الســياق اقتــرح(Ross et al., 2009) , أن 
األشــخاص العصابيــن مييلــون لضبــط املعلومــات 
التــي يشــاركونها علــى وســائل التواصــل االجتماعــي, 
كمــا أنهــم يفضلــون امليــزات التــي حتــد مــن املعلومات 
الدخيلــة املقدمــة, كمــا انهــم اكثــر نفــوراً مــن 
ــد.  ــر قص ــن غي ــات ع ــل املعلوم ــي تنق ــص الت اخلصائ
ــاركة  ــو ان مش ــة ه ــذه احلال ــي ه ــم ف ــير املائ التفس
ــائل  ــر وس ــة) عب ــا (املضلل ــكوك به ــات املش املعلوم
التواصــل االجتماعــي قــد يــؤدي إلــى عواقــب ســلبية 
ــبب  ــذا الس ــق له ــوف و القل ــاعر اخل ــي مش ــادة ف و زي
يشــارك العصابيــون نســب اقــل مــن املعلومــات 

.Chen, 2014)) املضللــة 
ــاح  ــاً ان لانفت ــته أيض ــي دراس ــار ((Chen, 2014 ف أش
علــى اخلبــرة تأثيــر إيجابــي فــي مشــاركة املســتخدمن 
املعلومــات املضللــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعي. 
مبــا أن املنفتحــن علــى اخلبــرة لديهــم اهتمامــات 
أوســع و اســتعداد اكبــر الســتخدام وســائل غيــر 
عاديــة، فمــن املمكــن أن يشــاركوا معلومــات مضللــة 
ــض  ــد تتناق ــدة" ق ــكار جدي ــاف "أف ــر الستكش أكث
((Chen, 2014. هــذا  العلميــة  احلقائــق  و  اآلراء  مــع 
ــي تشــير  ــج(Heinström, 2003)  الت يتماشــى مــع نتائ
ــب  ــى الترحي ــون إل ــن مييل ــخاص املنفتح ــى أن األش إل
ارتبــاط  وجــود  والصعبــة.  اجلديــدة  باملعلومــات 
بــن االنفتــاح علــى اخلبــرة واســتخدام الوظيفــة 
االجتماعيــة للفيســبوك (Ross et al., 2003) يؤكــد ان 
ــة  ــات املضلل ــن املعلوم ــخاص املنفتح ــاركة األش مش
قــد تكــون بهــدف التفاعــل و التواصــل مــع األصدقــاء 
ــات  ــم التعليق ــي قس ــة ف ــدء محادث ــاً, ب ــط (مث فق

 .Chen, 2014)) (أســفل النشــر
:(Motivation) 3.1.2. الدافعية  α

ــة فــي اســتخدام  ــر الدافعي 3.1.2.1. أث  α
االجتماعــي:  التواصــل  وســائل 

أكــدت نتائــج العديــد مــن الدراســات واالبحــاث أهميــة 
الدافعيــة فــي فهــم اســتخدام االفــراد لوســائل 

ــي  ــل االجتماع التواص

 Dunne et al., 2010; Kim et al., 2010; Lee &  2009)
.(,Ma, 2012; Park et al., 2009; Ruggiero, 2000; Shao

ــاث  ــذه األبح ــن ه ــر م ــدر كبي ــى ان ق ــارة ال ــدر االش جت
 ،(U&G) ــباع ــتخدام و االش ــة االس ــى نظري ــتند إل يس
ــم  ــي فه ــة ف ــرق فعالي ــر الط ــن أكث ــد م ــي تع الت
وســائل  باســتخدام  املتعلقــة  األفــراد  احتياجــات 
اإلعــام (Park et al., 2009; Shao 2009,).  تــدرس هــذه 
ــي  ــية الت ــة والنفس ــات االجتماعي ــة االحتياج النظري
ــوات  ــار القن ــي اختي ــتخدمن ف ــر و املس ــز اجلماهي حتف
اإلعاميــة واحملتــوى االعامــي، وكذلــك اآلثــار الاحقــة 

.(Ruggiero, 2000) فــي االجتاهــات والســلوك
تبــن علــى ســبيل املثــال, أن التواصــل مــع االصداقــاء 
و العائلــة و احلاجــة الــى الترفيــه و التعبيــر عــن الــذات 
و التقــدم املهنــي و متضيــة الوقــت متثــل دوافــع مهمــة 

.( (Kim et al., 2010الســتخدام تطبيــق الفيســبوك
دراســات اخــرى أشــارت ان الترفيــه يعتبــر دافًعــا مهًمــا 
 Dunne et) ــي ــل االجتماع ــائل التواص ــتخدام وس الس
ــذي  ــت ال ــن أن الوق ــث تب al., 2010; Shao, 2009). حي
الفيســبوك  اســتخدام  فــي  املســتخدم  يقضيــه 
 Nov). يرتبــط إيجابــاً بدافعــي الترفيــه ومتضيــة الوقــت

(et al., 2009
للتفاعــل  احلاجــة  ان  الــى  ايضــا  باحثــون  أشــار 
ــاركة  ــرد ملش ــز الف ــد حتف ــن ق ــع اآلخري ــا م اجتماعي
األخبــار علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، ألن إعــادة 
ــهلة  ــيلة س ــي وس ــرات ه ــع نق ــار ببض ــه األخب توجي
تتيــح للمســتخدمن االتصــال والتحــدث مــع اآلخريــن 

(Lee & Ma, 2012).
ــن  ــث ع ــة والبح ــى املعرف ــة ال ــبة للحاج ــا بالنس أم
املعلومــات فباالضافــة الــى كونهــا حافــزًا مهمــاً 
 Lee &) ملشــــاركة األخبار علــى املنصات االجتماعيــــة
Ma, 2012), فــــهي أيضــاً متثــــل حافزًا متزايًدا ملــهام 
ــائل  ــى وســ ــة عل ــة واليوميـــ ــاة األكــادمييــ احليــ

التـــواصل االجتماعــي
.(Kim et al., 2014; Sin & Kim, 2013) 

مشــاركة  و  الدافعيــة   .3.1.2.2  α
املضللــة:  املعلومــات 

ــائل  ــي وس ــاركة ف ــلوك املش ــي س ــة ف ــر الدافعي إن أث
التواصــل االجتماعــي يوضــح تأثيرهــا املهــم فــي 
مشــاركة املســتخدمن للمعلومــات املضللــة. متاشــياً 
 (Chen & Sin, 2013) مــع ذلــك, أظهــرت دراســة أجراهــا
أن ميــل األشــخاص ملشــاركة املعلومــات املضللــة على 
وســائل التواصــل االجتماعــي كان مرتبًطــا بثاثــة 
ــات،  ــى املعلوم ــول عل ــعي للحص ــي الس ــع و ه دواف

والدافــع الثانــي كان التعبيــر عــن الــذات، والثالــث كان 
.(Chen & Sin, 2013) التفاعــل االجتماعــي مــع اآلخريــن

ان  أيضــاً  أخــرى  دراســة  (Chen, 2014فــي   ) وجــد 
للترفيــه التأثيــر األكبــر فــي مشــاركة املعلومــات 
اخلاطئــة. مــن املمكــن ملســتخدمي وســائل التواصــل 
ــراض  ــة ألغ ــات املضلل ــاركة املعلوم ــي مش االجتماع
ــات  ــن املعلوم ــوع م ــذا الن ــل ه ــث إن مث ــه، حي الترفي
عــادة مــا تكــون ممتعــة وفــي شــكل "وجبــات خفيفــة" 
ميكــن االســتمتاع بهــا ((Shao, 2009. فــي ســياق مماثــل, 
ــتخدمن  ــاركة املس ــار (Chen & Sin, 2013) ان مش أش
ــة  ــون لتلبي ــد ال يك ــات ق ــن املعلوم ــوع م ــذا الن له
احلاجــة للمعرفــة بشــكل رئيســي بــل للمتعــة و 
الرضــا املرتبطــة بعمليــة املشــاركة نفســها بــدال مــن 
.(Chen & Sin, 2013) ــا ــات او نوعيته ــوى املعلوم محت

قــد يشــارك املســتخدمون املعلومــات املضللــة أيًضــا 
ــة  ــرًا ألن عملي ــا؛ نظ ــات وتعزيزه ــاء العاق ــع بن بداف
ــتخدمن  ــمح للمس ــة وتس ــة للغاي ــاركة مريح املش
ــاً, املشــاركة  بالتفاعــل مــع الشــبكات بأكملهــا (مث
مــع التعليــق الــذي يطلــب مشــاركة األصدقــاء). 
عــاوة علــى ذلــك، ميكــن ان تتــم مشــاركة املعلومــات 
املضللــة لتحقيــق املكانــة الذاتيــة؛ علــى ســبيل 
املزيــد مــن "اإلعجابــات"  املثــال، للحصــول علــى 
واهتمــام اآلخريــن مــن خــال مشــاركة معلومــات 

.(Chen, 2014) غريبــة 
املضللــة  املعلومــات  3.2. خصائــص   α

الفــرد:  يدركهــا  كمــا 
ــض  ــن لبع ــف ميك ــات كي ــص املعلوم ــح خصائ توض
ــن  ــة للمتلق ــات اخملتلف ــبع االحتياج ــات أن تش املعلوم
و ذلــك تبعــاً لشــخصيتهم و دوافعهــم (علــى ســبيل 
ــول و  ــر فض ــدة ان تثي ــات اجلدي ــن للمعلوم ــال, ميك املث
اهتمــام االشــخاص املنفتحــن, بينمــا يســعى الفــرد 
لتصديــق الشــائعات فــي فتــرة األزمــات الشــباع حاجة 

ــات). ــع املعلوم ــة و جم املعرف
ــي  ــبب الرئيس ــون أن الس ــرى الباحث ــام, ي ــكل ع بش
وراء قبــول املعلومــات املضللــة هــو أن رفــض هــذه 
املعلومــات يتطلــب جهــًدا معرفيــاً و ذهنيــاً مــن 
املتلقــي. إن إدراك مــدى معقوليــة ومصداقيــة مصــدر 
ــا  ــرد قبوله ــن مج ــة م ــر صعوب ــي أكث ــالة بالتال الرس
علــى انهــا صحيحــة- باعتبــار ان هــذه العمليــة 
تتطلــب مــوارد حتفيزيــة ومعرفيــة إضافيــة. فــإذا 
لــم يكــن املوضــوع مهًمــا بالنســبة للفــرد أو كان 
منشــغاً و لديــه أمــور أخــرى فــي ذهنــه، مــن املرجــح 
أنــه ســيقبل املعلومــات املضللــة. ولكــن عندمــا يأخــذ 
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ــدة و  ــات اجلدي ــم املعلوم ــي لتقيي ــت الكاف ــرد الوق الف
الــواردة اليــه بعنايــة، فهنــاك بعــض اخلصائــص التــي 

ــي: ــار وه ــن االعتب ــا بع ــل أن يأخذه ــن احملتم م
1. االتســاق؛ 2. التماســك؛ 3. املصداقيــة؛ 4. القبــول 
 Kumar & Geethakumari, 2014;) العــام         

(Lewandowsky et al., 2012
هــل   :(Consistency) الرســالة  اتســاق   .1  α
املعلومــات متوافقــة ومتســقة مــع معتقــدات الفــرد؟

ــل  ــن ِقب ــدة م ــات اجلدي ــول املعلوم ــم قب ــا يت ــا م غالًب
ــور  ــع أم ــقة م ــة و متس ــون متوافق ــا تك ــرد عندم الف
ــق  ــم التواف ــة. إذا مت تقيي ــا صحيح ــد أنه ــرى يعتق أخ
ــق  ــث يتس ــة بحي ــر اإلخباري ــد العناص ــي ألح املنطق
ــزداد  ــة، ي ــابقة املتأصل ــكار الس ــدات و االف ــع املعتق م
احتمــال قبــول املعلومــات املضللــة مــن قبــل املتلقــي 
ــان  ــك ف ــدا ذل ــا. ع ــة تصحيحه ــت احتمالي وانخفض
للمعتقــدات الســابقة دورًا مهمــاً فــي قبــول الرســائل. 
مبجــرد قبــول الفــرد جلــزء جديــد مــن املعلومــات 
املتوافقــة مــع معتقداتــه و افــكاره الســابقة، أصبــح 
ــاد  ــر، وادى الــى ازدي ــد أكثــر مقاومــة للتغيي هــذا اجلدي
 Kumar &) ــرد ــدى الف ــة ل ــات املتوافق ــدة املعلوم قاع
.(Geethakumari, 2014; Lewandowsky et al., 2012

هــل   :  (Coherency) الرســالة  متاســك   .2  α
ــول دون  ــات حت ــوي تناقض ــكة الحت ــات متماس املعلوم
تشــكيل قصــة تتفــق مــع مــا يعرفــه الفــرد بالفعــل؟

تعتبــر القصــة مقنعــة إلــى احلــد الــذي تنتظــم فيــه 
ــق  ــة تتواف ــة, بطريق ــات داخلي ــات, دون تناقض املعلوم
ــلوك  ــع والس ــول الدواف ــائعة ح ــات الش ــع االفتراض م
البشــري و مــع مــا يعرفــه و يعتقــد بــه الفــرد بالفعــل. 
يعتمــد قبــول صحــة جــزء مــن املعلومــات, وفــق 
خاصيــة متاســك الرســالة, علــى مــدى ماءمتهــا 
ــة.  لقصــة أشــمل تضفــي متاســكاً لعناصرهــا الفردي
ــديدة  ــح ش ــكة، تصب ــة متماس ــكيل قص ــرد تش مبج
ــا  ــتذكارها و معاجلته ــهل اس ــر و يس ــة للتغيي املقاوم
 Johnson-Laird,).  مقارنــة بالقصــص غيــر املتماســكة

(2012; Lewandowsky et al., 2012
ــتراتيجية  ــخاص إس ــتخدم األش ــل أن يس ــن احملتم م
تقييــم وفــق هــذا املبــدأ عندمــا يتعــذر تقييــم معنــى 
ــه يعتمــد  جــزء واحــد مــن املعلومــات علــى حــدى ألن
علــى أجــزاء أخــرى ذات صلــة؛ وقــد لوحــظ اســتخدام 
األساســية  البحــوث  فــي  االســتراتيجية  هــذه 
املتعلقــة بالنمــاذج املعرفيــة, وكذلــك التحليــات 
 Kumar). الشــاملة لصنــع القــرار فــي هيئــات احمللفــن

(& Geethakumari, 2014; Lewandowsky et al., 2012
ــات  ــل املعلوم ــة (Credibility): ه 3. املصداقي  α

موثــوق؟ مصــدر  مــن 
وادراك  الرســالة  مرســل  جتــاه  األلفــة  مشــاعر 
ــوالً و  ــر قب ــالة أكث ــل الرس ــه جتع ــه و خبرت مصداقيت
اقناعــاً. عندمــا يفتقــر األشــخاص إلــى الدافــع أو اخلبرة 
ــل  ــات بتفصي ــة) او املعلوم ــالة االقناعي ــة (الرس ملعاجل
كاف، ميكنهــم اللجــوء إلــى تقييــم مصداقيــة مصــدر 
ــدر  ــرة املص ــة وخب ــا ازدادت مصداقي ــات و كلم املعلوم
ازدادت درجــة اقتناعهــم بالرســالة و املعلومــات اجلديدة.  
ــر  ــادر غي ــن للمص ــن املمك ــه م ــى ان ــارة ال ــدر االش جت
ــى  ــاالت. عل ــض احل ــي بع ــراً ف ــدث تأثي ــة ان حت املوثوق
ــر  ــالة أكث ــون جوهــر الرس ــن ان يك ــال, ميك ســبيل املث
متيــزاً مــن مصدرهــا، حينهــا يتــم تذكــر املعلومــات او 
القصــة اجلذابــة الصــادرة مــن مصــدر غيــر موثــوق بــه 
ــا. ــيان مصدره ــن نس ــة م ــرة طويل ــد فت ــا بع وقبوله

(Kumar & Geethakumari, 2014)  عــدا ذلــك, فقــد 
يــزداد قبــول عنصــر األخبــار إذا تعــرض األشــخاص لــه 
ــروف"  ــر مع ــم غي ــرار اس ــرد "تك ــرر, مج ــكل متك بش
ميكــن أن يجعلــه يبــدو مألوًفــا مــع الوقــت، ممــا يجعــل 
ــر  ــا" و أكث ــية وضحاه ــن عش ــهورًا ب ــه "مش حامل
ــة  ــالة االعامي ــض الرس ــي و ان مت رف ــة. بالتال مصداقي
ــرض  ــذا التع ــى، إال أن ه ــرة االول ــتقبالها للم ــد اس عن
األولــي قــد مينحهــا بعــض املصداقيــة القائمــة علــى 
األلفــة فــي حــال ســمعها املســتلم مــرة أخــرى  
 Kumar & Geethakumari, 2014; Lewandowsky et).

(al., 2012
 :(General Acceptability) 4. القبــول العــام  α

باملعلومــات؟ اآلخــرون  يعتقــد  هــل 
يعتقــد الفــرد بصحــة املعلومــات إذا أدرك وجــود إجمــاع 
ــوالً  ــت قب ــم الق ــن ث ــا وم ــي حوله ــاق اجتماع او اتف
ــرض  ــا, ان التع ــق عليه ــور املتف ــن االم ــا. م ــاً له عام
ــا  ــة قبوله ــن درج ــد م ــة يزي ــة معين ــرر ملعلوم املتك
 Kumar & Geethakumari, 2014). ) علــى انهــا حقيقــة
متاشــياً مــع ذلــك, اشــارت املراجــع العلميــة ان املؤشــر 
األقــوى لتصديــق و قبــول الشــائعات فــي زمــن احلــرب 
 Kumar & Geethakumari,).) التكــرار  ببســاطة  كان 
2014 قــد يــؤدي أثــر التكــرار الــى خلــق اجمــاع جماعــي 
ــال  ــي ح ــى ف ــة حت ــات معين ــول معلوم ــي ح اجتماع
عــدم وجــود مثــل هــذا النــوع مــن االجمــاع. عــدا ذلــك 
ــة  ــدات العام ــاً للمعتق ــر تعرض ــراد اكث ــا ان االف و مب
املنتشــرة علــى نطــاق واســع مقارنــة باملعتقــدات 
شــديدة اخلصوصيــة، فــإن ألفــة املعتقــدات غالبــاً مــا 

 Kumar).  تعمل كمؤشــر لاجمــاع االجتماعــي حولهــا
(& Geethakumari, 2014; Lewandowsky et al., 2012

. خامتة:  α
ــه  ــي أن ــال احلال ــي املق ــره ف ــبق ذك ــا س ــتنتج مم نس
ــل  ــائل التواص ــات وس ــد و ايجابي ــت فوائ ــا بلغ مهم
ــات و  ــاً للمعلوم ــدر مهم ــا مص ــي, باعتباره االجتماع
كونهــا تطلــق خدمــات مبتكــرة تتيــح أشــكاالً جديــدة 
و متعــددة مــن التفاعــل وامتــداداً عامليــاً أكبــر مــن أي 
وقــت مضــى فــي تاريــخ البشــرية, لكنهــا مــن ناحيــة 
أخــرى، أصبحــت مرتعــاً للخــداع اإلعامــي الــذي بــات 
ــي  ــة الت ــي الطريق ــلبي ف ــكل س ــر بش ــارع ويؤث يتس
يفســر بهــا النــاس التطــورات اليوميــة مــن حولهــم 

ــة. ــة مضلل ــر إخباري ــادون بعناص ــم منق ــا ه بينم
ــراً  ــداً خطي ــكل تهدي ــي يش ــل اإلعام ــا أن التضلي مب
يثيــر مخــاوف األنظمــة الدميقراطيــة, فــإن اجلــدل 
ــرة  ــذه الظاه ــة ه ــة معاجل ــول كيفي ــد ح ــا زال يتزاي م
ومكافحتهــا دون إلغــاء فوائــد التكنولوجيــا املتطــورة و 
ذلــك بهــدف احلفــاظ علــى نظــام دميقراطــي منفتــح. 
أســفرت هــذه اخملــاوف بشــأن اآلثــار الضــارة للتضليــل 
ــرق  ــن الط ــدد م ــن ع ــة ع ــات الدميقراطي ــي اجملتمع ف
ــبيل  ــى س ــا, عل ــة, منه ــات املضلل ــة املعلوم ملكافح
املثــال, برامــج "محــو األميــة اإلعاميــة و املعلوماتيــة" 
(Media-Information Literacy) التــي ميكنها مســاعدة 
ــل  ــي حتلي ــة ف ــارات الازم ــر امله ــى تطوي ــراد عل األف
ــر القــدرة علــى التعامــل مــع  وتقييــم األخبــار و تطوي
املعلومــات املضللــة و التحــرر منهــا و التنقــل في نظام 
معلوماتــي بالــغ التعقيــد. مبــا ان خصائــص املعلومــات 
ليســت ســوى عامــل واحــد فقــط مــن العوامــل املؤثرة 
مبشــاركة املعلومــات املضللــة, ال ميكــن بالتالــي لبرامج 
ــى  ــز عل ــة أن ترك ــة و املعلوماتي ــة االعامي ــو االمي مح
ــة فحســب,  ــى املعلومــات اخلاطئ ــة التعــرف عل كيفي
ــب اخملصــص  ــد مــن التدري ــى املزي ــل هنــاك حاجــة إل ب
ــع مســتخدمي  ــة دواف ــك بتغطي ــي هــذا اجملــال و ذل ف
وســائل التواصــل االجتماعــي و أمنــاط شــخصيتهم و 
توعيتهــم حــول النتائــج الســلبية النتشــار املعلومــات 
اخلاطئــة. أخيــراً, البــد مــن االشــارة الــى ضــرورة العمــل 
ــات  ــاً احلكوم ــود, ضمن ــة اجله ــر كاف ــل و تضاف املتكام
وقطــاع األعمــال واألفــراد, ملكافحــة حمــات التضليــل 
ــراد و اجملتمعــات ضــد  ــي حتصــن األف االعامــي و بالتال
األفــكار التضليليــة. ينبغــي للحكومــات, مثــاً, أن 
تــروّج لتقويــة املعرفــة ومحــو األميــة االعاميــة و 
املعلوماتيــة فــي مجتمعاتهــا، و أن تعمــل علــى توفيــر 
ــار عاليــة اجلــودة مــن أجــل كســب ثقــة  صناعــة أخب

اجلمهــور و تصحيــح األخبــار الوهميــة واملعلومــات 
املضللــة. شــركات التكنولوجيــا بدورهــا يجــب أن 
ــن  ــد م ــدد و حت ــي حت ــوارد الت ــي األدوات وامل ــتثمر ف تس
ــائط  ــات الوس ــاً لتطبيق ــن أيض ــة. ميك ــار املزيف األخب
االجتماعيــة تصميــم خدمــات ال تقتصــر علــى جــذب 
املزيــد مــن املســتخدمن فحســب، بــل و تســاعد 
ــة.  ــات اخلاطئ ــار املعلوم ــى انتش ــيطرة عل ــي الس ف
ــل  ــة التضلي ــي مكافح ــة ف ــات التعليمي دور املؤسس
االعامــي يتمركــز بشــكل أساســي حــول توعيــة 
األفــراد بأهميــة محــو األميــة اإلعاميــة واملعلوماتيــة، 
وجعلهــا أولويــة قصــوى الــى جانــب تثقيفهــم حــول 
ــلبية  ــا الس ــي و آثاره ــل االجتماع ــائل التواص دور وس
ــة  ــى اجلهــود املبذول ــة. باالنتقــال ال ــاة اليومي فــي احلي
ــاد  ــراد االعتم ــرض باألف ــردي, يفت ــتوى الف ــى املس عل
ــار وعــدم  علــى مجموعــة متنوعــة مــن مصــادر األخب
التركيــز علــى مصــدر واحــد فقــط، وأن يشــككوا 
فيمــا يقرؤونــه ويشــاهدونه دائمــاً حتــى يتأكــدوا مــن 
ــن  ــرت م ــي ذك ــراءات الت ــذه االج ــر. كل ه ــة اخلب صح
شــأنها ان تســاعد علــى إعــداد مواطنــن رقميــن 
ــن  ــؤول م ــال ومس ــكل فع ــتفادة بش ــم االس بإمكانه
ــائل  ــا وس ــي تقدمه ــات الت ــي و اخلدم ــوى االعام احملت
التواصــل االجتماعــي دون الوقــوع فــي فــخ التضليــل.
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بأقالم الطالب

الحياة عابرة

لم أتغير .... ولن أتغير .... 
من يريدني سيبقى بقربي .... ومن حتلو حياته بفراقي أمتنى له .... 

أجمل حياة مع غيري. 
فمنذ فترة طويلة وأنا .... لم أراهن على مكانتي في قلب أّي شخص 

.... أحمي نفسي من عناء التوقعات .... وأحافظ على قلبي من .... 
خيبات ما بعد القسم. 

لن أحتمل فكرة أن أظّن أنني شخص مميز في حياة أحد ثم .... 
أكتشف أنني شخص عابر ميكن جتاوزه .... والرحيل عنه بسهولة. 

منذ فترة طويلة وأنا أجتنب العشم والتعلق بالنّاس .... أردد بيني وبن نفسي: " أنا شخص 
ميكن التخلي عنه واستبداله بسهولة .... 

شخص عابر في حياة اجلميع ... لست حلما" ألّي شخص ... ومعرضاً دائما" للهجر والنسيان. 
أقنع نفسي بهذه الفكرة القاسية رغما" عني .... ألحمي ما تبقى مني 

.... 
فقد تأذيت كثيرا" من .... العشم والظنون..... سيماف علي- كلية التجميل 

مشاريع تخرج

تطبيقات تقانة النانو الحيوّية في عالج بعض األمراض.
.Application of Nanobaiotichnology in some diseases therapy

إعداد الطالبة : صفاء عبدالمعين ادريس 

بإشراف الدكتور: محمد بكداش

Abstract :
Nano biotechnology has opened up a great potential for the development of many areas #, such as industry, 
agriculture and, especially # medicine. This article will introduce Nano biotechnology and its applications. 

The nanoparticles are created in many ways. Biological methods are easier, faster, cheaper, and safe. 
Scientists have used parts of plants (roots, stems, leaves, fruit shells, seeds) to produce them. 

The most important metals being silver, gold and metal oxides such as copper oxide, iron oxide, zinc 
oxide, etc.  as we have learned in this research.
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أوالً- املقدمة: 
  Nano Biotechnology  تعتبــر التقنيــة النانوية احليويــة
دمجــاً لتقنيــة النانــو وعلــم األحيــاء. مكنــت مــن صنع 
ــة  ــاكاة األنظم ــق مح ــن طري ــة ع ــة أو جزيئي آالت ذري
البيولوجيــة أو عــن طريــق بنــاء أدوات صغيــرة لدراســة 
ــي  ــام البيولوج ــة للنظ ــص املتنوع ــل اخلصائ أو تعدي

علــى أســاس جزيئــي ]1[.
انصــّب االهتمــام بإنتــاج املــواد النانويــة املعدنيــة فــي 
الســنوات األخيــرة، بســبب تطبيقاتهــا فــي عــدة 
مجــاالت حياتيــة مهمــة للبشــرية ، كالطــب احليــوي 
و الزراعــة والبيئــة والصناعــة]2[. يتــم االصطنــاع 
ــة Biosynthesis، مــن خــال  ــات النانوي ــوي للجزيئ احلي
ــن  ــة م ــات الدقيق ــتقاب الكائن ــواجت اس ــتخدام ن اس
ــم  ــا يت ــب ، كم ــور وطحال ــا, وفط ــات, وبكتيري فيروس

ــة. ــات نباتّي ــتخدام خاص ــا باس تخليقه
مــن أهــم ميــزات التصنيــع احليــوي للجزيئــات النانويــة 
أنــه صديــق للبيئــة , وال يحتــاج إلــى طاقــة, كمــا أنــه 
رخيــص, وســريع.  يُعــد االصطنــاع احليــوي للجســيمات 
ــل  ــن افض ــات م ــات النبات ــتخدام خاص ــة باس النانوي
طــرق االصطنــاع، حيــث حتتــوي النباتــات علــى العديــد 
مــن املركبــات العضويــة كالفافونوئيــدات , واألحمــاض 
ــوالت,  ــات والفين ــيلية، والكيتون ــة والكربوكس األميني
والبروتينــات]3[، لهــذه املــواد دور كبيــر فــي إرجــاع 
ــرٍق  ــة بط ــات النانوي ــاج اجلزيئ ــة وإنت ــاح املعدني األم

ــاً. ســريعة وســهلة وآمنــة بيئي
ثانياً- هدف البحث :

نهــدف مــن خــال هــذه الورقــة إلــى ايضــاح تطبيقــات 
تقانــة اجلزيئــات احليويــة النانويــة فــي عــاج األمــراض، 
ــل  ــة ونواق ــة احليوي ــات النانوي ــواع اجلزيئ ــف بأن والتعري
اجلزيئــات النانويــة احليويــة املســتخدمة فــي نقــل 

ــدف.  ــكان اله ــة للم ــات الدوائّي ــال اجلزيئ وإيص
ثالثــاً- طرائــق التصنيــع احليــوي للجزيئــات 
 Biosynthesis nano particles: النانويــة 

 methods
الفضــة  جلســيمات  احليــوي  التخليــق    1-
:  Biosynthesizes of silver Nano particles النانويــة

 جذبــت جســيمات الفضــة النانويــة أنظــار الباحثــن 
بســبب مــا متتلكــه مــن خصائــص، كالتوصيل احلــراري, 
والفعاليــة املضــادة للميكروبــات ]4[ . اســتخدمت 
فــي عــددٍ مــن اجملــاالت الصناعيــة كضمــادات اجلــروح 
واملابــس ومســتحضرات التجميــل و األحذيــة الرياضية 
ــد مــن األبحــاث التخليــق  وغيرهــا ]5[ .  تناولــت العدي
ــتخلصات  ــتخدام مس ــيمات باس ــذه اجلس ــوي له احلي

ــة كاجلــذور أو الســاق أو األوراق ]6[. ألجــزاء نباتي
-2  التخليــق احليــوي جلســيمات الذهــب النانوية  

:Biosynthesizes of golden Nano particles
ــة  ــب النانوي ــات الذه ــوي جلزيئ ــاع احلي ــر االصطن يعتب
ذا أهميــة كبيــرة وذلــك المتاكهــا العديــد مــن 
النانــوي  التطبيقــات املهمــة فــي مجــال الطــب 
والفطــور  للبكتريــا  املضــاد  نشــاطها  بســبب 
ــدة  ــادة لألكس ــرطان واملض ــادة للس ــا املض وفعاليته
]7[، ومت اســتخدامها للكشــف عــن األورام وتشــخيص 
األمــراض الوراثيــة وكذلــك فــي التصويــر والعــاج 

.]8[ الضوئــي 
األكاســيد  جلســيمات  احليــوي  التخليــق   3-

: النانويــة  املعدنيــة 
فــي  مهمــاً  مركــزاً  املعدنيــة  األكاســيد  احتلــت 
ــة ، لكونهــا أنصــاف نواقــل جيــدة  التطبيقــات النانوي
تركيــب  فــي  واســع  ، فقــد اســتخدمت بشــكل 
ــا  ــة ، وخاي ــدارات االلكتروني ــعار ، وال ــزة االستش أجه
الوقــود، و األجهــزة الكهرومغناطيســة ، وفــي صناعــة 
ــآكل ، كمــا فــي صناعــة احملفــزات  الطــاء املضــاد للت

.]9[ الكيميائيــة 
رابعــاً- النانوبيوتكنولوجــي والتوصيــل الدوائــي 

:
مت تطويــر أنظمــة توصيــل حيويــة لألدويــة تعتمــد على 
ــة  ــم مجموع ــى اآلن مت تصمي ــو، فحت ــا النان تكنولوجي
متنوعــة مــن الناقــات النانويــة مثــل اجلزيئــات النانوية 
metal/ــة ألكاســيد املعــادن املعدنيــة واجلزيئــات النانوي

 ،nonmetal NPs غيــر املعدنيــة metal oxide NPs   NPs
ــوي  ــات النان ــةquantum dots ، اجلزيئ النقــاط الكمومي
الســيليكا  جزيئــات   ،  polymeric NPsالبوليمريــة
الكربونيــة النانويــة  املــواد   ،  silica NPs النانويــة 
الشــحمية اجلســيمات   ،  carbon nanomaterials

liposomes ، الدندرميــر (بوليميــر صناعــي ذو بنيــة 
ــة  ــون ذات البني ــات الده ــعبة)dendrimers، ناق متش
النانويــةnanostructured lipid carriers ، اجلســيمات 
 ، solid lipid nanoparticlesالنانويــة الدهنيــة الصلبــة
وغيرها،جميعهــا مصممــة لتحمــل جزيئــات متنوعــة 
ــة  ــوض النووي ــات واحلم ــدات والبروتين ــة والببتي كاألدوي

DNA/RNA واألجســام املضــادة ]10[.
بالعــاج  املســتهدفة  األمــراض  خامســاً- 

احليويــة: النانــو  بتقنيــة 
-1األمراض الطفيلية  كمرض املاريا:

ــول  ــى دخ ــا عل ــرض املاري ــة م ــة ملكافح ــد اآللي تعتم
الــدواء إلــى داخــل كريــات الــدم احلمــراء باالنتشــار عبــر 

ــا إلــى  الغشــاء اخللــوي. اآلليــة الدقيقــة التــي مــن خالهــا يصــل ناقــل الــدواء النانــوي احلامــل ملضــادات املاري
ــر واضحــة متامــاً ولكــن وجــدت بعــض املقترحــات حــول آليــة عمــل اجلزيئــات  ــة غي كــرات الــدم احلمــراء املصاب

ــة منهــا: ــة احليوي النانوي
آليــة زيــادة النفاذيــة الغشــائية: يُعتقــد أنــه عنــد إصابــة كريــات الــدم تصبــح أكثــر تســريباً ونفاذيــة   -

ــليمة ــات الس ــع الكري ــة م باملقارن
آليــة االندمــاج الغشــائي: يتــم حتقيــق االســتهداف الفّعــال للــدواء عــن طريــق التنشــيط الســطحي   -
حلامــات النانــو باســتخدام روابــط محــددة ملســتقبات كــرات الــدم احلمــراء املصابــة تتضمــن روابــط  

]11[ والبروتينــات  املضــادة  األجســام  أو  الببتيــدات،  أو  الكربوهيــدرات، 
-2 األمراض الفيروسية:

طــور بعــض العلمــاء جســيمات نانويــة حتيــط بالفيــروس وترتبــط بعضهــا ببعــض ثــم تبــدأ بتســليط ضغــط 
مــادي علــى الفيــروس، ممــا يــؤدي إلــى انفجــاره. أثبتــت التجــارب اخملبريــة فــي وســط اســتنبات الفيــروس مخبريــاً 
أن احلوامــل النانويــة فعالــة ضــد أمنــاط مختلفــة مــن الفيروســات كفيــروس الهربــس البســيط، وفيــروس الــورم 
ــك  ــى الضن ــار)، وحم ــال الصغ ــع واألطف ــب الرض ــذي يصي ــي (ال ــوي التنفس ــروس اخملل ــري، والفي ــي البش احلليم
والفيــروس البطــيء، كانــت اختبــارات الفكــرة فعالــة فــي عينــات األنســجة البشــرية املصابــة بالهربــس وفــي 

الفئــران املصابــة بالفيــروس اخمللــوي التنفســي. ]12[
-3  عاج االورام بجسيمات الذهب النانوية:

 يتــم تســريب اجلزيئــات النانويــة إلــى اجملــرى الدمــوي مــن خــال فتحــات فــي األوعيــة الدمويــة وتتجمــع حــول 
الــورم، فغالبــاً مــا تكــون األوعيــة الدمويــة لــألورام الصلبــة نفــوذة. تقــوم اخلايــا املصابــة بابتــاع جزيئــات النانــو 
فتصبــح داخــل اخلليــة، يتــم تســليط نبضــات مــن األشــعة حتــت حمــراء (IR) تختــرق اخلايــا وترفــع مــن درجــة 
حــرارة اجلســيمات النانويــة فتخــرب اخلايــا الورميــة. بســبب ارتباطهــا مبســتقبات خاصــة علــى ســطح الــورم 
ــذه  ــدوث ه ــة، ح ــا الورمي ــة اخلاي ــر مفتت ــرعة وتنفج ــع بس ــو تتوس ــات نان ــكل فقاع ــي ، فتتش ــكل انتقائ بش
ــت مــن حتديــد موقــع الــورم عــن طريــق حتديــد مــكان الصــوت. فهــذه التقنيــة تعمــل كأنهــا  االنفجــارات مكنّ

ــا األورام. ]13[ ــة الســتهداف بقاي جراحــة مجهري
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أثر عمليات التجميل في تقبل الذات

THE EFFECT OF PLASTIC SURGERY ON SELF-ES-
TEEM

إشراف: د. بانة ابراهيم - د. تيسير ابراهيمإعداد: غزل حسن

Abstract
This study clarifies the purpose of cosmetic treatment results in self_esteem, and introduces the reasons 
which caused the group of individuals to undergo cosmetic operations, in addition to the psychological 
results associated with self-acceptance after undergoing the following procedure. 
67 individuals contributed to this study
54 females and 13 males
The researcher depended on Likert scale  for self_esteem to get details. 
Results have shown that (71.7%) of the sample had low self-esteem, and 90% were striving for perfection. 
primarly, the results indicate the connection between self-acceptance and the appearence of a person
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اخلاصة
ــر عمليــات   تناولــت هــذه الدراســة بيــان املقصــود بأث
التجميــل فــي تقبــل الــذات ، و توضيــح األســباب التــي 
أدت خلضــوع أفــراد عينــة البحــث لعمليــات التجميــل 
و األثــر النفســي املتعلــق بتقبــل الــذات مــا بعــد 
ــارك  ــث ش ــات ، حي ــن العملي ــوع م ــذا الن ــوع له اخلض
ــن  ــاث و (13) م ــن اإلن ــرداً ، (54) م ــة (67) ف ــي الدراس ف
الذكــور ، اعتمــدت الباحثــة فــي جمــع بيانات الدراســة 

ــذات علــى مقيــاس ليكــرت لتقبــل ال
 أظهــرت النتائــج أن (71.7)% مــن العينــة لديهــم عــدم 
ثقــة بالنفــس باإلضافــة إلــى أن %90 مــن أفــراد العينــة 
يســعون للكمــال اجلمالــي ، واألهــم هــو ارتبــاط تقبــل 

الــذات بشــكل مباشــر بالشــكل اخلارجــي للفــرد .
املقدمة

شــهدت الــدول املتقدمــة فــي الســنوات األخيــرة زيــادة 
هائلــة فــي عــدد جراحــات التجميــل التــي تتــم ســنويا 
وخصوصــا بــن الشــباب وتعــود هــذه الزيــادة الــى عــدة 

عوامــل حســب دراســات مثبتــة منهــا:
االجتاهــات اإليجابيــة نحــو جراحــة التجميــل باعتبارهــا 

وســيلة لتحســن املظهــر
الدخــل املرتفــع للمرضــى وانخفــاض تكلفــة العمليــة 

اجلراحيــة
زيــادة التغطيــة اإلعاميــة الكبيــرة نحــو جراحــة 

التجميــل
ــة واجملــات  ــادة اجلاذبي ــي تقــدم وعــود بزي ــات الت اإلعان

ــة ــورات اجلراحي ــدث التط ــر أح ــي تظه الت
ــي  ــن مــن الزمــان زاد االهتمــام العامل خــال اخــر عقدي
بجراحــة التجميــل ، ففــي عــام 2018 وحــده ،مت اجــراء 
ــي  ــل ف ــة جتمي ــف عملي ــون و600 أل ــن 23 ملي ــر م أكث
ــة  ــا اجلمعي ــة أصدرته ــر إحصائي ــب اخ ــم حس العال

ــي 2018 ــل ISAPS ف ــة التجمي ــة جلراح العاملي
ــن  ــات م ــل ب ــر والهائ ــد الكبي ــذا التزاي ــع ه ــن م ولك
ــاس  ــم الن ــه معظ ــن أن توج ــدى املتخصص ــد ل املؤك
ــث  ــا يبع ــينية امن ــة التحس ــات التجميلي ــى اجلراح إل
ــي  ــاعة ف ــا أو بش ــس نقص ــية ولي ــور نفس ــى أم عل

ــم ــد منه ــة الواح خلق
ذلــك أن مشــكلة اإلحســاس بالنقــص وهــو مــا 
يطلــق عليــه فــي علــم النفــس مركــب النقــص 
الفعــال  املؤثــر  هــو   "INFERIORITY COMPLEX"
ــادات التجميــل واجلراحــات  ــى عي فــي توجــه النــاس ال
التحســينية ، ولهــذا فكثيــرا مــا يخرجــون ســاخطن 
ــد  ــا بع ــرة م ــاء فت ــد إنه ــل بع ــادات التجمي ــن عي م
ــا  ــنوا ومهم ــا حس ــم مهم ــل ، ألنه ــة التجمي عملي

ــي  ــكالهم وال ف ــي أش ــت ف ــكلة ليس ــوا فاملش جمل
هيئاتهــم ولكنهــا مشــكات نفســية باتــت جــزءا مــن 

ــم. ــام حلياته ــن الع التكوي
أوالً :مشكلة الدراسة و أهميتها

ــى  ــز عل ــي التركي ــة ف ــذه الدراس ــكلة ه ــن مش تكم
أهميــة علــى اجلانــب النفســي و ارتباطــه الوثيــق 
ــات  ــن لعملي ــخاص اخلاضع ــدى األش ــذات ل ــول ال بقب
ــدان  ــن مي ــوض ضم ــال اخل ــن خ ــابقة ، فم ــل س جتمي
العمــل فــي مراكــز التجميــل قابلــت الباحثــة الكثيــر 
مــن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل نفســية 
ــو  ــاه وه ــر لانتب ــر املثي ــى األم ــة ال ــة إضاف و اجتماعي
ــد  ــث جن ــخاص ، حي ــؤالء األش ــادي له ــع االقتص الوض
ــى فــي حــال  ــات حت ــع الفئ ــاالً مــن جمي ــاك إقب أن هن
الوضــع االقتصــادي الضعيــف علــى الرغــم مــن األزمــة 
ــي  ــوري و الت ــع الس ــا اجملتم ــر به ــي مي ــة الت االقتصادي
ــط  ــادي الوس ــتوى االقتص ــي املس ــة ف ــت الغالبي جعل
ــة  ــل املكلف ــات التجمي ــة بعملي ــط مقارن و دون الوس

ــبيا . نس
أمــا املشــاكل النفســية فهــي تتعلــق بتقبــل هــؤالء 
ــم أو  ــل أقرانه ــن قب ــر م ــن تنم ــم ، م ــراد  ذواته األف
عائلتهــم الــى املشــاكل النفســية املرتبطــة بالنقــص 
العاطفــي و محاولــة إرضــاء الشــريك و عــدم النضــوج 

ــي . النفس
كل هــذه العوامــل أدت الــى االقبــال املتزايــد علــى 
ــه  ــث أن التوج ــورا حي ــا و ذك ــل إناث ــات التجمي عملي
الذكــوري نحــو عمليــات التجميــل ال يقــل أهميــة عــن 
ــل ،  ــاث كمــا ناحــظ داخــل مراكــز التجمي توجــه االن
ــام  ــب االع ــن نصي ــد كان م ــر فق ــر الكبي ــا التأثي أم
التواصــل  مبواقــع  املتمثــل  االفتراضــي  والعالــم 
ــي تســعى وســائل  االجتماعــي ، والصــورة املزيفــة الت
االعــام مبختلــف أنواعهــا لنشــرها وتقدميها عــن نتائج 
عمليــات التجميــل ، أمــا مواقــع التواصــل االجتماعــي 
ــد  ــة و فق ــاب احلديث ــم أســباب االكتئ ــن أه ــر م فتعتب
الطاقــة نتيجــة ملقارنــة أنفســنا وحياتنــا بحيــاة 
ــي  ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــة عل ــن املزيف اآلخري
و أشــكالهم املفلتــرة و بشــكل خــاص البلوغــرز و( 
األشــخاص املؤثريــن علــى انســتا غــرام ) ، وحتــاول 

ــي : ــؤال الرئيس ــن الس ــة ع ــة اإلجاب الدراس
هــل يوجــد عاقــة ارتباطيــة بــن عمليــات التجميــل و 

تقبــل الــذات ؟

أهمية الدراسة
أ_ األهمية النظرية:

-تكمــن أهميــة البحــث احلالــي فــي أهميــة املوضــوع 
ــذي  ــث األول ال ــون  البح ــد يك ــو ق ــه ف ه ــذي يتناول ال
يقــوم بالدمــج مابــن علــم النفــس وعلــم التجميــل 
فــي كليــة التجميــل  و ذلــك بعــد العــودة الــى مكتبــة 
التجميــل فــي جامعــة احلــواش اخلاصــة والتأكــد مــن 

ذلــك
ــت  ــي تناول ــابقة الت ــاث الس ــم األبح ــا أن معظ -كم
جراحــة التجميــل أجريــت علــى عينــات ســريرية بينمــا 
ــة  ــى عين ــي  عل ــكل رئيس ــي وبش ــث احلال ــز البح يرك
مــن اجلمهــور بشــكل عــام مختلفــة فــي بيانتهــا, ممــا 

ــراء األطــر النفســية لهــذا املوضــوع يســاعد فــي اث
ــع  ــي اجملتم ــري ف ــه أج ــي بكون ــث احلال ــرد البح -ينف
ــة  ــة احملافظ ــات العربي ــن اجملتمع ــاره م ــوري باعتب الس
التــي أدخــل عليهــا مفهــوم عمليــات التجميــل 

ــراً. مؤخ
ب_األهمية التطبيقية:

ــع  ــم دواف ــي فه ــث ف ــذا البح ــج ه ــهم نتائ ــد تس -ق
ــد  ــا بع ــم م ــل ذواته ــة بتقب ــراد املتعلق ــات األف وتوقع
عمليــة التجميــل وهــو ســمة هامــة لتقــدمي العنايــة 
ــة ــة الطبي ــن اخلدم ــوع م ــذا الن ــدي ه ــريرية لقاص س

-يتضمــن البحــث احلالــي إعــداد  مقيــاس تقبــل الــذات 
حيــال عمليــات التجميــل ممــا يســهم فــي اثــراء 

ــر . ــذا األم ــال ه ــية حي ــة النفس املعرف
ثانياً: أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى  :
ــس و  ــم النف ــن عل ــا ب ــازج م ــب : التم ــدف القري اله

ــل . ــم التجمي عل
الهــدف البعيــد  : االســتفادة مــن نتائــج الدراســة فــي 

مراكــز التجميــل و العيــادات التجميليــة.
ثالثاً: مصطلحات الدراسة

أ_عمليــة التجميــل : هــي اجلراحــات التــي جتــرى 
ــق و  ــتعادة التناس ــة الس ــة أو جمالي ــراض وظيفي ألغ
التــوازن جلــزء مــن أجــزاء اجلســم عــن طريــق اســتعادة 

ــراء. ــذا االج ــبة له ــال املناس ــس اجلم مقايي
ــل  ــات التجمي ــه عملي ــد ب ــي : يقص ــف االجرائ التعري
التــي جتــرى لتحســن املظهــر فقــط دون وجــود تشــوه 
أو ســبب يدعــو للعمليــة, والتــي أجراهــا أفــراد العينــة 

املقصــودة.
ب_تقبــل الــذات : اجتــاه املــرء نحــو الشــعور بــأن ذاتــه 
ــاة  ــات احلي ــع حتدي ــف م ــى التكي ــة عل ــادرة و مؤهل ق

ــية . األساس

ــل  ــي يحص ــة الت ــة الكلي ــي : الدرج ــف االجرائ التعري
ــل  ــاس تقب ــى مقي ــة عل ــة الدراس ــراد عين ــا أف عليه

ــث. ــذا البح ــي ه ــتخدم ف ــذات املس ال
ج _علــم النفــس: هــو العلــم الــذي يــدرس الســلوك 
و العمليــات العقليــة ، االدراك و التعلــم و التذكــر و 

ــكلة . ــل املش ــر وح التفكي
التعريــف االجرائــي : يقصــد بــه دراســة جوانــب 
النشــاط اإلنســاني فيمــا يخــص عمليــات التجميــل و 

ــا . ــه به ــا وهوس ــه عليه اقبال
د _االكتئــاب : هــو اضطــراب املــزاج الــذي يســبب 
شــعورا متواصــا باحلــزن و فقــدان املتعــة و الشــغف و 
االهتمــام باألمــور املعتــادة ونقــص التركيــز و قــد يكــون 

ــذات . ــر ال ــب ونقــص تقدي ــا بالشــعور بالذن مصحوب
مــا  اكتئــاب  بــه  :يقصــد  االجرائــي  _التعريــف  ه 
ــخاص  ــب األش ــذي  يصي ــل وال ــات التجمي ــد عملي بع
اخلاضعــن لتلــك العمليــات بســبب عــدم رضاهــم عــن 

ــم . ــم لذواته ــدم تقبله ــة وع النتيج
ــر  ــل التوت ــاح مث ــدم االرتي ــعور بع ــو ش ــق : ه و _القل
أو اخلــوف ميكــن أن يكــون خفيفــا أو شــديدا ، أمــا 
اضطــراب القلــق العــام هــو حالــة طويلــة األمــد 
جتعلــك تشــعر بالقلــق حيــال مجموعــة واســعة مــن 
ــدد  ــد مح ــدث واح ــن ح ــدال م ــا ب ــف و القضاي املواق
وميكــن أن يســبب أعراضــاً نفســية وعقليــة و جســدية

التعريــف االجرائــي : يقصــد بــه القلــق املرافــق لنتائــج  
عمليــات التجميــل و أيضــا مــا قبــل عمليــات التجميل 

ومــا يصيــب الفــرد مــن توتــر و ترقــب للنتيجــة .
ز _الهــوس : هــو حالــة مــن االنفعــال أو ارتفــاع املــزاج 
بشــكل غيــر طبيعــي و االثــارة أو مســتويات الطاقــة .

ــات  ــوس بعملي ــه اله ــد ب ــي : يقص ــف االجرائ التعري
التجميــل و الســعي للخضــوع للمزيــد مــن العمليــات 

ــي . ــال اجلمال ــول للكم ــعيا للوص س
ح _االنحــراف الســلوكي : هــو تصــرف يبــدر مــن الفــرد 
يكــون مخالــف للقيــم االجتماعيــة واحليــاء اإلنســاني 
ويترتــب عليــه احلــاق األذى بنفســه أو بغيــره مــن أفــراد  

اجملتمــع .
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رابعاً : منهجية الدراسة
أ_ املنهج املستخدم : املنهج الوصفي التحليلي

ب _الطريقة : املسح االجتماعي
ج _ األداة : االستبانة

صممــت أداة االســتبانة وفــق مقيــاس ليكــرت لقيــاس 
ــارة  ــت 29 عب ــس  و صمم ــم النف ــي عل ــات ف االجتاه
ــة  ــص عين ــرات خصائ ــول متغي ــارات ح ــل 4 عب مقاب
البحــث وقــد مت ربــط هــذه العبــارات عبــر ادراج عبــارات 
ــات  ــغ البيان ــة .ولتفري ــة راجع ــرى تغذي ــة و أخ ضابط
ــى  ــوم عل ــيط يق ــي بس ــج احصائ ــتخدام برنام مت اس
ــبة  ــث والنس ــردات البح ــي ملف ــرار الكم ــاب التك حس

ــة املئوي
.نتائج الدراسة

أعربــت الدراســة عــن نتائــج عــدة ونســتخلص أهمهــا 
ــرات  ــع متغي ــة م ــذات والعاق ــل ال ــق بتقب ــا يتعل مم
ــي  ــا ف ــل و أثره ــات التجمي ــة بعملي ــة املرتبط الدراس

ــذات . ــل ال تقب
ــل  ــات التجمي ــو عملي ــوري نح ــه الذك التوج  .1
وهــذه ســمة جديــدة فــي اجملتمــع الشــرقي لــدى عينــة 

ــث البح
ــذات و  ــل ال ــن تقب ــة ب ــة ارتباطي ــود عاق وج  .2

. البحــث    عينــة  لــدى  األصدقــاء  جماعــة 
املســاندة  الــى  الــذات  تقبــل  يحتــاج   .3
ــدى  ــل ل ــات جتمي ــري عملي ــن يج ــدى م ــة ل االجتماعي

. البحــث   عينــة 
الــذات مباشــرة بالصــورة  يرتبــط تقبــل   .4
اخلارجيــة للشــكل اخلارجــي اجلمالــي لــدى عينــة 

. البحــث 
وجــود عاقــة ارتباطيــة عكســية بــن تقبــل   .5
ــل  ــال رد فع ــة حي ــر االجتماعي ــرة التنم ــذات و ظاه ال
ــة البحــث . ــدى عين ــل ل ــات التجمي ــر اجــراء عملي عب

وجــود عاقــة عكســية بــن مقــدار النقــص   .6
ــل ذواتهــم  ــة البحــث وتقب ــراد عين ــدى أف العاطفــي ل

قبــل عمليــات التجميــل لــدى عينــة البحــث .
اللجــوء الــى العمليــات التجميليــة لتعويض   .7
جــزء مــن الســعادة املفقــودة لــدى أفــراد عينــة البحــث 

ــر . ــي و احلاض ــي املاض ف
ــا  ــية ونضجه ــة النفس ــوح احلال ــدم وض ع  .8
لــدى أفــراد عينــة البحــث حيــال ملــاذا أجــروا عمليــات 

. ذواتهــم  بتقبــل  املتعلقــة  ونتائجهــا  جتميــل 
ــدى  ــي ل ــي املنفع ــر البراغمات ــاط الفك ارتب  .9
أفــراد عينــة البحــث فــي اجرائهــم لعمليــات التجميل

ــدم  ــم ع ــة لديه ــراد العين ــن أف ــبة %71.7 م 10.  نس

ــس . ــة بالنف ثق
للعالــم  يلجــؤون  العينــة  مــن   90% نســبة    .11
االفتراضــي عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي لتعويض 
ــا ــيا و عاطفي ــباعهم نفس ــي واش ــص العاطف النق

12. ارتبــاط الرضــا النفســي لــدى أفــراد العينــة بالرضا 
الوجــودي فــي احمليــط االجتماعي

ــع  ــاق و اجملتم ــي والرف ــي و العائل ــط اخلارج ــر احملي 13. أث
ــل . ــات التجمي ــد عملي ــل و بع ــذات قب ــل ال ــي تقب ف

14. تعزيــز الفكــر الصــوري اجلمالــي عامــة بعــد 
. التجميــل  عمليــات 

15. انفصــال الصــورة اخلارجيــة لــدى أفــراد العينــة عــن 
حقيقتهــم الداخليــة .

16. بــروز أثــر العامــل التربــوي فــي تقبــل الــذات قبــل و 
بعــد عمليــات التجميــل .

17. (%90) مــن أفــراد العينــة يســعون للكمــال اجلمالــي 
ممــا قــد يجعلهــم عرضــة لهــوس عمليــات التجميــل .

18 .اجــراء عمليــات التجميــل وســيلة لاحتفــاظ 
بالشــريك خاصــة النســاء و حتقيــق االشــباع العاطفــي 

ــه . مع
19. عــدم النضــوج النفســي لــدى غالبيــة أفــراد 

العينــة قبــل و بعــد عمليــات التجميــل .
20. نســبة (%92.5) مــن أفــراد العينــة يتقبلــون ذواتهــم 

بعــد عمليــة التجميــل .
21. أكثــر مــن نصــف العينــة تعانــي مــن فوبيــا 

العمــر تقــدم  أو  الشــيخوخة 
22. ارتبــاط طــردي بــن تقبــل الــذات و تقبــل العائلــة 

ــات التجميــل . قبــل وبعــد اخلضــوع لعملي
أشــكال  أحــد  التجميــل  لعمليــة  اخلضــوع   .23
املســاعدة علــى تقبــل الــذات بطريقــة غيــر مباشــرة .

24. انفصــال مــا بــن الــذات قبــل و بعــد عمليــة 
التجميــل لــدى بعــض أفــراد العينــة .

25. الســعي للتخلــص مــن صــورة الــذات القدميــة عبــر 
تعديلهــا بعمليــات التجميــل .

ــى  ــدرة عل ــعرون بالق ــة يش ــراد العين ــن أف 26. %91 م
ــل . ــة التجمي ــراء عملي ــة إج ــداف نتيج ــق األه حتقي

ــق  ــذات و حتقي ــل ال ــن تقب ــح ب ــاط واض ــود ارتب 27. وج
ــدف , اله

28. يتقبــل أفــراد العينــة أنفســهم فــي املاضــي 
بشــكل ضمنــي أكثــر مــن األن .

29. انفصــال صــورة االنســان فــي ذاتــه مــا قبــل 
عمليــة التجميــل ومابعدهــا ممــا قــد يشــعر أنــه 

انســان مختلــف عــن الســابق كليــا أم جزئيــا .
30. تأثيــر العمليــة التجميليــة األمنــوذج النفســي 

املراجع
أحمــد عكاشــه -االكتئــاب مــرض العصــر وأســبابه و عاجــه _الفصــل الثانــي (االكتئــاب و أســبابه )   -

مركــز األهــرام للنشــر_ 20-30 بتصــرف .
آالن دو بوتون -عزاءات الفلسفة _دار التنوير للنشر ص 57-70 بتصرف  -

آالن دو بوتون _كيف ميكن لبروست أن يغير حياتك _دار التنوير للنشر _ ص 37-17  -
بيير داكو-االنتصارات املذهلة لعلم النفس _ ترجمة وجيه أسعد _ دمشق 1985 ص 130-115  -

راجنيت سينج مالهي _تعزيز تقدير الذات _مكتبة جرير 2005_ص 10-40 بتصرف  -
ــة _ مصطلحــات و  عامــر رشــيد املبيــض _ موســوعة الثقافــة السياســية واالجتماعيــة و االقتصادي  -

املعــارف حمــص ص/ســورية عــام 2000 ص 110-104 دار   ، مفاهيــم 
كارل غ يونغ _ اإلنسان و رموزه – دار التكوين _ ترجمة عبد الكرمي ناصيف ص 98-87  -

-  كوام مكنزي - االكتئاب _ سلسة كتب طبيب العائلة _  50-60 بتصرف
-  منير حسن و د اسراء دهش _الدليل اجلراحي في الطب التجميلي - مركز لتن الطبي

القسم الثاني 30-60 بتصرف
-  منير حسن و د اسراء دهش -الدليل الطبي في احلقن التجميلي _ مركز لتن الطبي

القسم األول ص 65/1 بتصرف
    - نايف بلوتس – مناهج البحث في العلوم االجتماعية _ جامعة دمشق 2000_ص 117-120   بتصرف

    - نــورة البقمــي _ العوامــل النفســية املنبئــة بقبــول جراحــة التجميــل لــدى عينــة مــن اجلنســن _قســم 
علــم النفــس  ،الريــاض  ، العــدد الثانــي . يونيــو 2014

ــا . ــبيا أو كلي ــا نس ــد إجرائه ــا بع ــع لهه للخاض
31. العالــم االفتراضــي مــاذ عينــة البحــث للشــعور باالشــباع العاطفــي ومقــدار تقديــر ذاتهــم عبــر األخريــن 

االفتراضيــن .

-  American society of plastic surgeons (2013) . Quick factors: highlights of the ASPS (2013) statistics on 
cosmetic surgery .
- American Board of Cosmetic Surgery. Retrieved from http:// 
www.americanboardcosmeticsurgery.org/. 
- Brown,A.; Furnham,A.; Glanvile,L.; Swami.V.(٢٠٠٧). Factors that affect the likelihood of 
undergoing cosmetic surgery. Aesthetic surgery Journal, ٢٧, pp.٥٠١-٥٠٨.
-Sarwer,D.;Cash,T.;Magee,L.;Williams,E.; Thompson,K.;Roehrig,M.;Tantleff-Dunn,S. Agliata,A.;Wilfley
,D.;Amidon,A.;Anderson,D.;Romanofski, M.(٢٠٠٥).Female college students and cosmetic surgery: An 
Investigation of experiences attitudes and body image. Plastic and reconstructive surgery, ١١٥, pp.-٩٣١
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نظام إدارة وتحليل لألمراض الوبائية في المشافي
)حالة مخصصة كوفيد19(

إشراف: د. وسيم رمضانإعداد الطالب: بشور عتريني 

امللخص 
أدّى عــدم وجــود إدارة مركزيــة للمشــافي عنــد 
انتشــار أمــراض وبائيــة جديــدة علــى مســتوى 
احملافظــات أو الدولــة بأكملهــا إلــى تعثــر كبيــر 
ــة  ــات احمللي ــة واملنظم ــل وزارة الصح ــي عم ف
والدوليــة فــي أثنــاء متابعتهــا ورصدهــا احلاالت 

الوبائيــة فــي املشــافي وانتشــارها فيهــا.
ــدول  ــن ال ــد م ــذا العدي ــا ه ــى يومن ــد حت يوج
ــدوي.  ــكل ي ــة بش ــذه العملي ــوم به ــي تق الت
يعتبــر هــذا األســلوب غيــر فعــال فــي معظــم 
األحيــان ألنــه يحــد مــن قــدرة اجلهــة املســؤولة 
مــن احلصــول علــى البيانــات املهمــة فــي 
الوقــت احلقيقــي، والتــي تســاعدها علــى اتخاذ 

ــب. ــت املناس ــي الوق ــبة ف ــرارات املناس الق
ــات  ــافي إدارة البيان ــى املش ــاً عل ــب أيض يصع
الوبائيــة اخلاصــة مبرضاهــا بشــكل فعــال، 
خاصــة فــي حــال احلاجــة حلقــول خاصــة مــن 
البيانــات تتعلــق باملــرض الوبائــي، ومــن املرجــح 
عــدم وجــود معظــم هــذه احلقــول فــي نظــم 

إدارة املشــافي التقليديــة.
ممــا تقــدم جنــد وجــود حاجــة إلــى نظــم 
ــون  ــث تك ــة بحي ــراض الوبائي ــة باألم مخصص
ســريع  بشــكل  بياناتهــا  لتعديــل  قابلــة 
لتناســب البيانــات املهمــة ملــرض معــن. يحــل 
النظــام املطلــوب أيضــاً مشــكلة ضعــف 
اخلبــرات فــي األمــراض الوبائيــة اجلديــدة بحيــث 

وفــي حــال توفــر قــدر كاٍف مــن البيانــات 
ميكــن للنظــام التنبــؤ بخطــورة املــرض وحالــة 
ــى  ــول إل ــاج الدخ ــا إذا كان يحت ــض، وفيم املري
تاريخــه  علــى  بنــاًء  ال،  أو  املركــزة  العنايــة 
الطبــي وبعــض املعامــات احليويــة اخلاصــة بــه.

ــي  ــر نظــام الكترون مت فــي هــذا املشــروع تطوي
ــي  ــة ف ــراض الوبائي ــإدارة األم ــاص ب ــد خ جدي
مديــر  النظــام  ميكّــن  الســورية.  املشــافي 
املؤسســة (مثــل وزارة الصحــة علــى مســتوى 
ــون  ــث يك ــات، بحي ــن إدارة احملافظ ــة) م الدول
لــكل محافظــة مديــر مســؤول عــن املشــافي 
ــة  ــر املؤسس ــون مدي ــة، ويك ــذه احملافظ ــي ه ف
قــادراً علــى إدارة ومراقبــة جميــع املشــافي فــي 
النظــام وعــرض التقاريــر الازمــة. كمــا يكــون 
لــكل محافظــة مديــر خــاص بهــا بحيــث 
ــه فــي إدارة املشــافي اخلاصــة  تكمــن صاحيات
بهــا ومراقبتهــا وعــرض التقاريــر اخلاصــة بهــا. 
ــان،  ــان اثن ــاً موظف ــفى أيض ــكل مش ــد ل يوج
املوظــف األول وهــو املســؤول عــن إدارة املرضــى 
فــي املشــفى، ويكمــن دور املوظــف الثانــي فــي 

ــفى. ــر املش إدارة تقاري
مطوريــن  منوذجــن  بتوفيــر  النظــام  يقــوم 
 Machine) اآللــي  التعلــم  باســتخدام 
األول  النمــوذج  وظيفــة  تكمــن   .(Learning
بتصنيــف املرضــى احملتاجــن إلــى عنايــة مركزة، 
ــي  ــي ف ــوذج الثان ــة النم ــن وظيف ــا تكم بينم
ــة  ــة حرج ــي حال ــن ف ــى الوجودي ــد املرض حتدي

(تنبــؤ الوفــاة).
وصلــت نتائــج النمــوذج اخلــاص بتنبــؤ احلاجــة 
للعنايــة املشــددة إلــى دقــة %94 أمــا بالنســبة 
ــت  ــد وصل ــاة فق ــؤ الوف ــاص بتنب ــوذج اخل للنم

نتائــج الدقــة إلــى 95%.
املقدمة

ــة  ــا منظم ــا عرفته ــة كم ــة اإللكتروني الصح
ــد  ــتخدام املوح ــي االس ــة: ه ــة العاملي الصح
ــة  ــاالت اإللكتروني ــات واالتص ــة املعلوم لتقني
البلــدان  وتتبنــى  الصحــي.  القطــاع  فــي 
الصحــة  أنظمــة  العالــم  أنحــاء  كل  فــي 
الرعايــة  تقــدمي  لتحســن  اإللكترونيــة؛ 
الصحيــة وتخطيطهــا، حيــث ترتكــز محركات 
اســتثمارات الصحــة اإللكترونيــة وتبنيهــا 
علــى تقــدمي قيمــة طبيــة جديــدة ودعــم 

احتياجــات العمــل.

تُشــير إدارة املستشــفيات إلــى اإلشــراف علــى 
بالعاملــن فــي  املُرتبطــة  جميــع األعمــال 
املستشــفيات مــن أطبــاء، وممرضــن، وأخصائــي 
الرعايــة الصحيــة، وغيرهــم؛ بهــدف متكينهــم 
مــن أداء وظائفهــم بساســة وفاعليــة. تختلف 
ــة  ــفى ووظيف ــر املستش ــة مدي ــام وظيف مه
ــور،  ــض األم ــي بع ــة ف ــة الصحي ــر الرعاي مدي
ففــي حــن يتواصــل مديــرو املستشــفيات 
ــن  ــاء الذي ــع األطب ــم م ــر ودائ ــكل ُمباش بش
ــإن  ــى؛ ف ــع املرض ــط األول م ــي اخل ــون ف يعمل
مديــري الرعايــة الصحيــة يركــزون أكثــر علــى 
فــي  ويتعمقــون  بالعمــل  القيــام  كيفيــة 

ــام. ــاز امله ــة إلجن ــة واملالي ــات النقدي التحلي
املفاهيــم  مــن  املستشــفيات  إدارة  تُعتبــر 
احلديثــة فــي اإلدارة، وكان يشــغلها عــادةً كبــار 
ــع  ــي م ــت احلال ــي الوق ــن ف ــن، ولك األخصائي
تزايــد التعقيــد فــي النشــاطات املرتبطــة 
بعمــل املستشــفيات؛ فــإن وجــود وظيفــة 
ــاً،  ــح ضروري مخّصصــة إلدارة املستشــفى أصب
ويُطلــق علــى األشــخاص الذيــن يُنظمــون، 
ــى تقــدمي  ويُنســقون، ويُوجهــون، ويُشــرفون عل
ــفى أو  ــر مستش ــة لقــب مدي ــة الصحي الرعاي

ــة. ــة صحي ــر رعاي مدي
ــارات  ــفيات امله ــص إدارة املستش ــّدم تخص يُق
ــة  ــات الصحي ــدمي اخلدم ــة لتق ــة الازم اإلداري
ــر  ــة، وتُعتب ــاءة عالي ــا بكف ــة حملتاجيه والطبي
إدارة املستشــفيات حلقــة الوصــل بــن خدمات 
ــى  ــن عل ــات القائم ــة وخدم ــة الصحي الرعاي
تزويــد هــذه اخلدمــات، وتتطلــب هــذه الوظيفــة 
ــة  ــة واملالي ــادر املادي ــاالً للمص ــتخداماً فّع اس

ــفى. للمستش
نظــام إدارة املستشــفيات اإللكترونــي: هــو 
مجموعــة مــن البرامــج واألنظمــة اإللكترونيــة 
ــظ  ــبة حلف ــج احملوس ــتخدم البرام ــي تس والت
البيانــات واملعلومــات، والتــي تعمــل علــى 
تســهيل وظائــف املستشــفيات وتقــدمي رعايــة 
صحيــة للمرضــى مبســتوى عــال مــن الكفــاءة 
ــة  ــة الصحي ــي الرعاي ــث إن مقدم ــودة، حي واجل
يتصفــون مبيــزات عاليــة لتقــدمي اخلدمــات 

ــة. ــة الصحي والرعاي
مــن املمكــن ألنظمــة إدارة املستشــفيات أن 
ــى  ــن عل ــن واملوظف ــاء الطبي ــاعد الرؤس تس
تخطــي األخطــاء املنتشــرة التــي ال ميكــن 
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بالتأكيــد التغاضــي عنهــا فــي الرعايــة الطبية 
عــن طريــق متابعــة كل األجــزاء مــن املعلومــات 
ــو أن  ــام ه ــتدعي االهتم ــذي يس ــة. وال املطلوب
املستشــفيات ميكــن أن جتمــع إدارة أحســن 
احللــول  اســتخدام  طريــق  عــن  لإليــرادات 

البرمجيــة اخملصصــة إلدارة املستشــفيات.
ميكــن تلخيــص مزايــا نظــام إدارة املستشــفيات 

اإللكتروني
املعلومــات  تســجيل  ســهولة   •

. ت نــا لبيا ا و
الوصــول إلــى املعلومــات والبيانــات   •

. لة بســهو
بكفــاءة  الصحيــة  الرعايــة  تقــدمي   •

. ة ز ممتــا
اختصــار الوقــت والســرعة فــي حفــظ   •

البيانــات.
ــاء  ــن عن ــل م ــد والتقلي ــار اجله اختص  •

املعلومــات. حفــظ 
احلفــاظ علــى البيانــات واملعلومــات   •

التلــف. مــن 

ــوب  ــة عي ــة اإللكتروني ــذه األنظم ــل له باملقاب
ــد مــن اإلشــارة لهــا الب

واملعلومــات  البيانــات  قرصنــة   •
. نيــة و لكتر إل ا

الســجات  نظــام  فــي  خلــل   •
. نيــة و لكتر إل ا

تعطل النظام.  •
املنظمــات  حتتــاج  ســبق،  ملــا  باإلضافــة 
ــال  ــي ح ــافي ف ــة املش ــى مراقب ــة إل الصحي
ــي بهــدف الســيطرة علــى  نشــوب مــرض وبائ
املوقــف ومنــع تفشــي املــرض لعــدد كبيــر مــن 
الســكان. وكذلــك جتميــع أكبــر قــدر ممكــن مــن 
ــا  ــا وحتليله ــتفادة منه ــدف االس ــات به البيان
ــاعد  ــة تس ــات مهم ــج وإحصائي ــاء نتائ إلعط

ــرار. ــاذ الق ــى اتخ عل
نظــام  إلــى  أيضــاً  املشــافي  حتتــاج  كمــا 
بهــذه  املصابــن  املرضــى  إلدارة  مخصــص 
إدارة  نظــم  معظــم  ألن  وذلــك  األمــراض 
املشــافي غيــر مهيئــة للتعامــل مــع البيانــات 
اخملصصــة للمــرض، والتــي ال ميكــن العلــم بهــا 
مســبقاً. وتكــون إمكانيــة التعديــل علــى مثــل 
هــذه األنظمــة مكلفــة ماديــاً وزمنيــاً للتوافــق 

ــة. ــات املقدم ــع البيان م
ــم  ــى نظ ــة إل ــن وجــود حاج ــبق يب ــا س كل م
ــادرة  ــراض ق ــن األم ــوع م ــذا الن ــة له مخصص
ــد  ــة واحل ــراض الوبائي ــع األم ــل م ــى التعام عل
ــرع  ــة وبأس ــد وتكلف ــل جه ــارها بأق ــن انتش م

ــت ممكــن. وق
فكرة املشروع والهدف منه  .I

تتلخــص الفكــرة العامــة للمشــروع فــي 
ــي  ــز ف ــي جاه ــي الكترون ــام صح ــر نظ تطوي
ــه  ــيطرة علي ــي للس ــرض وبائ ــوب م ــال نش ح
ــك  ــة. وكذل ــرض للعام ــذا امل ــي ه ــع تفش ومن
األمــر للمشــافي. ميكن ألي مشــفى التســجيل 
ــة  ــدون احلاج ــتخدام ب ــدء االس ــام وب ــي النظ ف
ــك  ــفى وذل ــام املش ــى نظ ــل عل ــى التعدي إل
بهــدف تقليــل كلفــة إدارة النظــام وزيــادة 
ــاً  ــام مخصص ــون النظ ــث يك ــه. وبحي مرونت
للتعامــل مــع هــذه األمــراض بكفــاءة عاليــة. 
تعطــي هــذه الدرجــة مــن التخصيــص النظــام 
ــي  ــاً ف ــب توفره ــن الصع ــزات م ــبقية وممي أس

ــة. ــافي التقليدي ــم إدارة املش نظ
مــن أهــم أهــداف املشــروع أيضــاً هــو تقليــل 
ــبب  ــا بس ــن حدوثه ــة املمك ــاء الطبي األخط
ضعــف اخلبــرات حــول املــرض. ميكــن للموظــف 
فــي  املرضــى  ومراقبــة  إدارة  عــن  املســؤول 
املشــفى من معرفــة مــا إذا كانت حالــة املريض 
ــة)،  حرجــة أم ال (تكــون فرصــة النجــاة ضعيف
وفيمــا إذا كان يحتــاج الدخــول للعنايــة املركــزة 
أم ال. يتــم ذلــك مــن خــال منوذجــي تعلــم 
ــي  ــا ف ــي (Machine Learning) مت تطويرهم اآلل

ــام. ــي النظ ــا ف ــروع ودمجهم ــذا املش ه
(املزايــا)  التصميميــة  املتطلبــات  أهــم 

ع و للمشــر
يعمل النظام باللغة العربية.  •

للنظام واجهة تفاعلية.  •
املعاييــر  أحــدث  النظــام  يواكــب   •
ــا  ــى فيم ــجات املرض ــث س ــن حي ــة م الطبي
يخــص التســجيل الطبــي باملستشــفيات.

علــى  والبنــود  الواجهــات  إظهــار   •
املســتخدمن. صاحيــات  حســب 

ــى  ــجات املرض ــة س ــة متابع إمكاني  •
املشــافي. ِقَبــل  مــن 

ــي  ــزات الت ــن املمي ــر م ــا الكثي وغيره  •
التعامــل. فــي  وســهولة  مرونــة  تعطــي 

أهميــة  املشــروع  ومــن  هــي  اجلهــة    .II
منــه  تســتفيد   أن   ميكــن   التــي  

تكمــن أهميــة املشــروع بتوفيــر نظــام   •
يقــوم بأمتتــة عمليــة إنشــاء التقاريــر الطبيــة 
نظــام  فــي  وتنظيمهــا  باألوبئــة  اخلاصــة 
ــر  ــن التقاري ــث ع ــن البح ــث ميك ــزي بحي مرك
ومراجعتهــا ابتــداًء مــن أي تاريــٍخ محــدد وبأقــل 

ــن. ــد ممك جه
ميكــن أيضــاً ملديريــات الصحــة توجيــه   •
ســيارات اإلســعاف بنــاًء علــى التقاريــر وبيانــات 

املشــافي.
قــدرة النظــام بتقــدمي مســاعدة علــى   •
القــرار فــي حــال وجــود انتشــار وبائــي ألي 

األمــراض. مــن  مــرض 
توصيف ألهم األشياء املنجزة  .III

الصحــة  لــوزارة  اإلمكانيــة  توفيــر   •
وملديريــات الصحــة بــإدارة بتتبــع املشــافي 

املشــافي. هــذه  وتقاريــر 
الصحــة  لــوزارة  اإلمكانيــة  توفيــر   •
بــإدارة مديريــات الصحــة وتعيــن مديريــات 

احملافظــات. حســب  علــى  الصحــة 
توفيــر اإلمكانيــة للمشــافي بــإدارة   •

املرضــى. وتتبــع 
توفيــر حتليــل متقــدم للبيانــات وذلــك   •

اآللــي. التعلــم  منــاذج  طريــق  عــن 
ــداد  ــافي بإع ــة للمش ــر اإلمكاني توفي  •
ــل  ــى داخ ــات املرض ــب بيان ــى حس ــر عل التقاري
هــذه  علــى  التعديــل  وإمكانيــة  املشــفى 
التقاريــر فــي حــال عــدم تطابــق البيانــات.

ــد   ــي  يعتم ــية  الت ــة  األساس ــم النظري املفاهي
ــروع  ــا  املش عليه

كيانات النظام  .1
مدير النظام  .1

•  هــو املســتخدم املســؤول عــن إدارة 
واســتعراض  فيهــا  واملشــافي  احملافظــات 
التقاريــر واســتعراض اإلحصائيــات اخلاصــة 
بجميــع املشــافي فــي النظــام وكذلــك بقبــول 
وهــذا  انضمــام مشــافي جديــدة.  طلبــات 

للنظــام. مركزيــة  إدارة  علــى  يســاعد 
مديرية الصحة  .2

•  يتمتــع املســتخدم اخلــاص مبديريــة 
الصحــة بنفــس صاحيــات مديــر النظــام 
مســتوى  علــى  مهمتــه  تقتصــر  ولكــن 

املشــافي املتعلقــة بهــذه احملافظــة. وهــذا 
يســاعد علــى إدارة تفرعيــة للنظــام مســاعدة 

املركزيــة. لــإلدارة 
املشفى  .3

 يتكون كل مشفى من مستخدمن:
موظف إلدارة املرضى  •

 تكمــن صاحيــة هــذا املســتخدم مبراقبــة 
وإدارة املرضــى فــي املشــفى. ويتــم عــن طريــق 
هــذا املســتخدم معرفــة درجــة خطــورة حالــة 
ــة مركــزة  املريــض وفيمــا إذا كان يتطلــب عناي
ــن  ــل ع ــي املدخ ــه الطب ــى تاريخ ــاًء عل أو ال بن

ــتخدم. ــذا املس ــق ه طري
موظف إلدارة التقارير  •

تكمــن صاحيــة هــذا املوظــف بإنشــاء وعــرض 
التقاريــر اخلاصــة باملشــفى.

املريض  .4
ــن  ــه م ــم إدارت ــذي يت ــان ال ــو الكي •  ه
خــال موظــف إدارة املرضــى فــي املشــفى 
ــات  ــد مــن البيان ــان العدي ويتضمــن هــذا الكي
ــاً بهــدف  التــي ميكــن االســتفادة منهــا حتليلي
ــة  ــة التحليلي ــودة املنظوم ــن ج ــن م التحس

ــام. ــي النظ ف
حتليل البيانات  .2

Data Pre-) البيانــات  تهيئــة   .1
(P r o c e s s i n g

ــا  ــر م ــكل كبي ــابهة بش ــة متش ــذه العملي ه
 Machine Learning) بــن منوذجــي تعلــم اآللــة
بتحديــد  بينهمــا  الفــرق  ويكمــن   (Models

ــوذج. ــكل من ــبة ل ــول (Features) املناس احلق
(dataset) ]3[ شرح عن مجموعة البيانات

تتضمــن مجموعــة البيانــات الكثيــر مــن 
ــة  ــة احلال ــي معرف ــاعد ف ــي تس ــول الت احلق
ــرض  ــار امل ــدى انتش ــض وم ــكل مري ــة ل الطبي

ــا ومنه
الطبــي  بالتاريــخ  خاصــة  حقــول   •

مزمنــة). (أمــراض  للمريــض 
للمريــض  الدميغرافيــة  املعطيــات   •

وغيرهــا). واجلنــس  العمــر  (مثــل 
حقــول خاصــة بتقــدم احلالــة الطبيــة   •

يــض للمر
احلاجة إلى تنفس آلي   .1

احلاجة إلى عناية مركزة   .2
إذا كان املريض قد توفي أو ال  .3
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مت اســتخدام آخــر حقلــن كاحلقــل الهــدف 
ــي. ــم اآلل ــي التعل ــبة لنموذج (target) بالنس

يتــم فــي هــذه املرحلــة تهيئــة البيانــات 
ــة  ــل اآلل ــاذج تعم ــع من ــة م ــح متوافق لتصب

يلــي. كمــا   (Machine Learning Models)
حتديــد احلقــول (Features) املتعلقــة   •

بنائــه. املــراد  بالنمــوذج 
إنشــاء حقــول (Features) جديــدة ذات   •
ــاً. ــودة أساس ــول موج ــى حق ــاًء عل ــدة بن فائ

 Data) البيانــات  توحيــد   •
جــودة  حتســن  لضمــان   (Standardization
ــج  ــات ومتكــن النمــاذج مــن إعطــاء نتائ البيان

. فضــل أ
البيانــات  تــوازن  عــدم  معاجلــة   •
ــبب  ــون بس (Handling Imbalanced Data) وتك
ــن  ــر م ــن أكث ــف مع ــات لتصني ــد بيان تواج
تصنيــف آخــر. وميكــن أن يســبب عــدم التــوازن 
بالنســبة  صحيحــة  غيــر  نتائــج  بإعطــاء 
ــدر  ــود ق ــدم وج ــبب ع ــن بس ــف مع لتصني
ــد  ــوذج (Model) ق ــات وأن النم ــن البيان كاٍف م
ــر،  ــن اآلخ ــر م ــن أكث ــف مع ــى ص ــم عل تعّل
 Synthetic Minority) ــة ــق تقني ــث مت تطبي بحي
بدورهــا  التــي   (Oversampling Technique
ــات  ــن البيان ــدة م ــات جدي ــد بيان ــوم بتولي تق
املوجــودة بالتصنيــف ذي القيــم األقــل ملعاجلــة 

ــوازن. ــدم الت ع

بناء النماذج  .4
النمــوذج األول هــو منــوذج توقــع فيمــا   •
ــزة.  ــة مرك ــى عناي ــاج إل ــض يحت إذا كان املري
 Binary) وهــو عبــارة عــن منــوذج تصنيــف ثنائــي
هــو  األول  الصــف   .(Classification Model
ــة مركــزة  ــى عناي ــر عــن احلاجــة إل صــف املعب
ــة مركــزة). والصــف الثانــي  (يحتــاج إلــى عناي
ــر عــن الوضــع الطبيعــي (ال  هــو الصــف املعب

ــزة). ــة مرك ــى عناي ــاج إل يحت
النمــوذج الثانــي هــو منــوذج توقــع   •
فيمــا إذا كان املريــض فــي حالــة حرجــة (توقــع 
وفــاة املريــض). وهــو عبــارة عــن منــوذج تصنيــف 
ثنائــي (Binary Classification Model). الصــف 

ــي. ــف الثانــي طبيع األول وفــاة والص
النتائج:  .3

ميكــن للمشــافي اآلن إصــدار تقاريرهــا بشــكل 

منظــم ودقيــق.
بالنســبة  املرضــى  إدارة  عمليــة  أصبحــت 
للمشــافي أدق بحيــث إن البيانــات اخلاصــة 

باملريــض لهــا أهميــة باملــرض الوبائــي.
ــض  ــا إذا كان املري ــة م ــفى معرف ــن للمش ميك
ــر  ــد التدابي ــزة ألخ ــة مرك ــى عناي ــة إل بحاج

ــة. الازم
حالــة  خطــورة  معرفــة  للمشــفى  ميكــن 
املريــض (توقــع الوفــاة) ألخــذ التدابيــر الازمــة.

ميكــن لــوزارة الصحــة متابعــة التقاريــر وحاالت 
املشــافي في أي وقــت كان.

النظام
فيمايلي حملة سريعة عن النظام االلكتروني املقدم

الواجهة الرئيسية  .1
تستهدف الزوار اجلدد (املشافي غير املسجلة في النظام) لاطاع على خدمات النظام. وتتكون نفس الصفحة من 

عدة أقسام سنقوم بإظهارها بشكل متتالي (وهي متصلة بعضها ببعض)
القسم األول

القسم الثاني
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القسم الثالث

اإلحصائيات  .2
هذه الواجهة مخصصة ملدير النظام ومديريات الصحة لاطاع على إحصائيات املرضى في املشافي ما بن تاريخن 

محددين.

اخلامتة واآلفاق املستقبلية
مت من خال هذا املشروع إنشاء نظام تقوم من خاله وزارة الصحة بإدارة ومراقبة املشافي وكذلك األمر بالنسبة 

ملديريات الصحة، كما مت أيضاً العمل على تسهيل عمل املشافي من حيث إنشاء التقارير وإرسالها ملديريات الصحة 
أو لوزارة الصحة وتسهيل عملية إدارة املرضى وإضافة بيانات مخصصة بالنسبة للمرض الوبائي والتي من الصعب 

إيجادها في أنظمة املشافي املتوافرة.
يساعد النظام على التقليل من األخطاء الطبية التي ميكن أن حتدث في املشافي بسبب ضعف اخلبرات خاصة 

بالنسبة لألمراض الوبائية اجلديدة فور توفر كمية مناسبة من البيانات لتحليلها وإعطاء نتائج ذات قيمة.
نطمح في املستقبل إلى حتليل بيانات حقيقية مستخدمة في املشافي إلعطاء نتائج أدق بالنسبة لعملية حتليل 

البيانات والتطوير املستمر الستخاص معلومات جديدة تكون ذات قيمة مفيدة بالنسبة ملستخدمي النظام ولبناء 
مناذج أُخرى تسهل على املستخدمن عملهم مثل منوذج اختيار الكورس العاجي املناسب بالنسبة حلالة املريض 

الذي لم يكن من املمكن بنائه نسبًة إلى قلة البيانات املتوافرة وذلك بسبب قوانن األمان التنظيمية مثل HIPAA و 
.GDPR

املراجع

استمارة مرضى كورونا في مشفى الدكتور فرزات أيّوب اجلامعي.  .1
استمارة التقارير املرسلة لوزارة الصحة أو مديريات الصحة مبشفى الدكتور فرزات أيوب اجلامعي.  .2

موقع منظمة الصحة املكسيكية التي قامت بتوفير مجموعة البيانات املستخدمة بعملية حتليل   .3
البيانات.

.XGBoost األطروحة العلمية اخلاصة بخوارزمية  .4
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من حدائق العلم

ز التفكير؟
ّ

المشي.. هل يحف
د األفكار

ّ
من داروين إلـى توني موريسون.. المشي يحّرر العقل ويول

ترجمة: مروى بن مسعود

ــاً.. أمضــى مــا يقــرب مــن  كان تشــارلز دارويــن انطوائّي
ــن  ــى م ــم عل ــول العال ــافراً ح ــنوات مس ــس س خم
ــت  ــي أنتج ــه الت ــدوّن ماحظات ــل، وي ــفينة بيج الس
ــل  ــي مت التوّص ــة الت ــكار العلمي ــم األف ــن أه ــاً م بعض
ــره،  ــن عم ــرينيات م ــي العش ــاق. وف ــى اإلط ــا عل إليه
كان يعــّد نســخة ممّيــزة لعالــم الطبيعــة بعــد أن 
ــه  ــد عودت ــن بع ــا. لك ــاء أوروب ــع أنح ــي جمي ــّول ف جت
إلــى ابريطانيــا فــي عــام 1836 اســتقرّ نهائيــاً، وتفــرّغ 

ــل. ــث والتأم للبح
ــات  ــات والتجمع ــرات واحلف ــور املؤمت ــب حض كان يتجنّ
الكبيــرة.. كان قلقــاً وانطوائيــاً بعــد أن تفاقــم مرضــه 
فــي ســن الرشــد. ولذلــك؛ كان يقضــي معظــم وقتــه 
ــرين  ــد عش ــى بع ــادئ عل ــه اله ــاوس، منزل ــي داون ه ف
ميــاً جنــوب شــرق لنــدن، منكّبــاً علــى كتاباتــه 
وتأماتــه. كان أحيانــاً يســتضيف زائــراً أو اثنــن، لكنــه 
ــرآة  ــَت م ــد ثّب ــات. وق ــر املراس ــل عب ــل التواص يفّض
ــه ليلقــي مــن حــن آلخــر نظــرة  عاكســة فــي مكتب
ســريعة عّلــه يــرى ســاعي البريــد قادمــاً مــن بعيــد - 

ــي  ــث ف ــن زرّ التحدي ــر م ــع عش ــرن التاس ــخة الق نس
ــي. ــد اإللكترون البري

ــى صياغــة أفضــل  ــن إل ــل داروي ــم يتوّص ــك؛ ل ومــع ذل
أفــكاره فــي مكتبــه. بــل كان ذلــك خــارج املنــزل، فــي 
ــه  ــراف مزرعت ــى أط ــري عل ــف دائ ــر نص ــلك صغي مس
حتديــداً. ســّماه دارويــن املســلك الرملــي، ويُعــرف اليــوم 
مبســلك تفكيــر دارويــن. كتبــت بشــأنه جانيــت بــراون، 

مؤلفــة "ســيرة دارويــن" فــي مجلديــن:
أعمــال،  رجــل  يشــبه  الــذي   (Darwin (دارويــن  كان 
يكــّدس كومــة مــن احلجــارة عنــد منعطــف املســلك، 
ويرمــي بحجــرة واحــدة منهــا عنــد كل منعطــف 
ليحســب عــدد املــرّات التــي قطــع فيهــا املســلك، دون 
أن يضطــر إلــى تشــويش أفــكاره. خمــس لّفــات حــول 
املســار تعــادل نصــف ميــل أو نحــو ذلــك. فــي املســلك 
الرملــي كان يفكـّـر ويولّــد أفــكاره. ضمــن هــذا الروتــن 
املريــح، أصبــح الشــعور باملــكان جلّيــاً فــي علــم 

ــر. ــه كمفكّ ــكّل هويت ــن، وش داروي
يبنــي  وهــو  الرملــي  باملســلك  يلــّف  دارويــن  كان 

نظريتــه حــول التطــّور عــن طريــق االنتقــاء الطبيعــي. 
ــات  ــدى النبات ــة ل ــة احلرك ــي آلي ــر ف ــي ويفكّ كان ميش
ــح  ــي تُلّق ــة الت ــة املذهل ــاً الطريق ــّلقة، متخّي املتس
ــة وألوانهــا  بهــا بســاتن الفاكهــة بأشــكالها اخليالي
املتنّوعــة. ولــم يتوقّــف عــن املشــي فــي أثنــاء تطويــر 
نظريتــه حــول االنتقــاء اجلنســي، وقــام بتجميــع األدلــة 
علــى أصــل اإلنســان. وفــي جوالتــه األخيــرة اصطحــب 
معــه زوجتــه إميــا، وكان يتأّمــل فــي ديــدان األرض ويفكّر 

ــاً. ــة تدريجي فــي دورهــا فــي إعــادة تشــكيل الترب
ــيلفا،  ــي دي س ــام جيرمي ــر) 2019، ق ــباط (فبراي ــي ش ف
عالــم األنثروبولوجيــا فــي كليــة دارمتــوث البريطانيــة، 
ــة دور  ــدف معرف ــن به ــة لداروي ــة مماثل ــة وصفي بتجرب
ــارة املــكان  املشــي فــي حتفيــز التفكيــر، مــن خــال زي
ــه.  ــم أعمال ــاف أه ــن واكتش ــه داروي ــاش في ــذي ع ال
ــائل،  ــب والرس ــاً بالكت ــدمي مليئ ــه الق ــزال مكتب ــا ي م
وصناديــق العينــات الصغيــرة التــي حتتــوي علــى 
حشــرات مثبتــة. وعلــى كرســي قريــب تتدلّــى ســترته 
وعصــاه  املســتديرة،  الســوداء  وقّبعتــه  الســوداء 
اخلشــبية التــي تســاعده فــي املشــي. كانــت حلزونيــة 
الشــكل وتشــبه احملــاق الزاحــف.. بــدت وكأنهــا 
مصقولــة حديثــاً، لكــن جزءهــا الســفلي كان متــآكاً 

ــي. ــلك الرمل ــى املس ــال عل ــي ألمي ــل املش - بفع
ــم يكــن  ــم متــح. ل ــي ل ــار املســلك الرمل ــت آث ومــا زال
هــذا الفضــاء مكانــاً للّســحر أو العبــادة. النزهــة فــي 
ــادف أن  ــا.. وص ــا وأفكارن ــرّر عقولن ــق حت ــواء الطل اله
تفّتحــت أحــد أكبــر عقــول القــرن التاســع عشــر علــى 
هــذا املســلك الرملــي فغّيــرت العالــم ونظــرة اإلنســان 

ــم. للعال
املشي يحّفز التفكير؟

معظمنــا بــا شــك عــاش هــذا املوقــف: عندما نســعى 
حلــل مشــكلة مــا -عمــل شــاق أو مهمــة مدرســية، أو 
عاقــة معّقــدة، مشــاكل مهنيــة- قــد نرتبــك وال جنــد 
ــة نقــرّر اخلــروج والتمّشــي. وفــي  ــم لوهل لهــا حــاًّ، ث
ــا  ــوف تأتين ــة، س ــك الرحل ــداد تل ــى امت ــا عل ــكان م م

األفــكار.
يقــال إن الشــاعر اإلجنليــزي ويليــام وردزورث الــذي عــاش 
ــافة 180  ــع مس ــد قط ــر ق ــع عش ــرن التاس ــي الق ف
ــي  ــوف الفرنس ــال الفيلس ــه. وق ــي حيات ــل ف ــف مي أل
ــكاري  ــز أف ــي يحّف ــرة: "املش ــو ذات م ــاك روس ــان ج ج
ويحييهــا، عندمــا أجلــس فــي مــكان ال تأتينــي األفــكار 
علــى اإلطــاق؛ يجــب أن أحتــرّك ليتحــرّر عقلــي وينتــج 

األفــكار".
ــد  ــري ديفي ــون وهن ــدو إميرس ــف وال ــوال رال ــم جت وأله

ــا،  ــة مؤلفاتهم ــد كتاب ــو إجنان ــات ني ــي غاب ــورو ف ث
ــون  ــورو. وكان ج ــي" لث ــة "املش ــك أطروح ــي ذل ــا ف مب
ــط وبيتهوفــن  ــل كان ــان ســويفت وإميانوي ــر وجوناث موي
ــول  ــن. ويق ــاة املنتظم ــن املش ــه م ــك نيتش وفريدري
نيتشــه -الــذي كان ميشــي مصطحبــاً دفتــر ماحظاته 
ــراً- ــدة ظه ــا والواح ــاعة 11 صباًح ــن الس ــوم ب كل ي

: "كل األفــكار العظيمــة حقــاً يولّدهــا املشــي". وكان 
تشــارلز ديكنــز يفّضــل املشــي ملســافات طويلــة فــي 
لنــدن ليــاً، وكتــب: "كان الطريــق منعــزالً للغايــة فــي 
ــي  ــوت خطوات ــى ص ــوت عل ــي غف ــة أنن ــل، لدرج اللي
الرتيــب، وأنــا أقطــع أربعــة أميــال فــي الســاعة عــادة... 
ــب،  ــعور بالتع ــى ش ــي، دون أدن ــٍل أمش ــد مي ــاً بع مي
أغفــو بشــدة وأحلــم باســتمرار". وفــي اآلونــة األخيــرة، 
ــة  ــة اإلبداعي ــن العملي ــح املشــي جــزًءا مهمــاً م أصب

ــز. ــتيف جوب ــل س ــركة آب ــس ش ملؤس
مــن املهــم التوقـّـف وتأمــل هــؤالء املشــاة املشــهورين، 
ومعظمهــم مــن الشــباب. لــم يُكتــب ســوى القليــل 
ــام  ــن بانتظ ــي ميش ــهورات اللوات ــاء املش ــن النس ع
ــي  ــت متش ــا كان ــدو أنه ــف. يب ــا وول ــتثناء فرجيني باس
قليــاً. فــي اآلونــة األخيــرة، ســافرت روبــن ديفيدســون 
مــع كلبهــا وأربعــة جمــال في جميــع أنحــاء أســتراليا، 
ــي  ــارات". وف ــا "مس ــي كتابه ــا ف ــن جتربته ــت ع وكتب
ــن  ــي 89 م ــدة ف ــادوك -ج ــس ه ــت دوري ــام 1999 كان ع
ــن  ــل م ــافة 3200 مي ــي مس ــن- متش ــن دبل ــا م عمره
الســاحل إلــى الســاحل، احتجاجــاً علــى قوانــن متويــل 

ــات املتحــدة. احلمــات االنتخابيــة فــي الوالي
ــض. وكان  ــال البي ــازاً للرج ــي امتي ــاً، كان املش تاريخي
الرجــال الســود يتعرضــون لاعتقــال، وحتــى التعذيــب 
إذا مــا قــرروا التنــزه واملشــي، أمــا النســاء اللواتــي كــن 
يخرجــن فــي نزهــة فكــن يتعرضــن للتحــرش، بــل ملــا 
ــرد  ــي املنف ــع، كان املش ــك. بالطب ــن ذل ــوأ م ــو أس ه

ــوري. ــا التط ــي تاريخن ــر ف ــة باخملاط ــة محفوف رياض
رمبــا الصدفــة هــي التــي جعلــت الكثيــر مــن املفكّريــن 
العظمــاء يشــتركون فــي حــب املشــي حــد الهــوس. 
ميكــن أن يكــون هنــاك العديــد مــن املفكّريــن الامعــن 
الذيــن لــم ميشــوا قــط. فهــل كان ويليــام شكســبير 
ــوم؟  ــون كل ي ــون ميش ــي موريس ــن، أو تون ــن أوس أو ج
مــاذا عــن فريدريــك دوغــاس أو مــاري كــوري أو إســحاق 
ــد  ــم يع ــغ ل ــتيفن هوكين ــد أن س ــن املؤك ــن؟ م نيوت
قــادراً علــى املشــي بعــد أن أقعــده الشــلل، لكنــه لــم 
يتوقــف عــن الكتابــة. فاملشــي ليــس ضروريــاً للتفكير، 

ولكنــه يحّفــزه بالتأكيــد.
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ُص التنبؤي.. وأشباح الكتابة؟!
َّ
الن

Adrian Lobe أدريان لوب

ترجمة: شيرين ماهر

 ممــا ال شــك فيــه أن الدمــج الــذي شــهدته احلوســبة 
ــاً  ــت تنميط ــي خلق ــذكاء االصطناع ــات ال ــع تقني م
التنبــؤ  أصبــح  حيــث  للفضــول،  مثيــراً  حداثيــاً 
واالستشــراف أحــد اخلصائــص اجلديــدة التــي تتيحهــا 
ــة  ــى دراي ــع عل ــة.. فاجلمي ــزة الذكي ــات األجه تطبيق
ــي"، املتاحــة  مبــا يســمى خاصيــة "التصحيــح التلقائ
ــاً  ــات إمائي ــق الكلم ــات لتدقي ــب التطبيق ــي أغل ف
فــي أثنــاء الكتابــة علــى احلاســوب أو الهاتــف الذكــي. 
ــد مــن  ــاك املزي ــة، فهن ــم تكــن ســوى البداي لكنهــا ل
التطــورات التــي مت إدخالهــا علــى هــذه البرامــج 
ــد مــن  ــى مزي ــوي عل ــا تنط اإللكترونيــة، والتــي رمب
ــة  ــارت خاصي ــث ص ــق، حي ــرة للقل ــكاليات املثي اإلش
"Smart Compose الكتابــة الذكيــة"، تســمح بإضافــة 

عبــارات زمــن كتابتهــا هــو الزمــن الفعلــي لظهورهــا 
لــدى املســتخدم. يُشــاع أن مثــل هــذه اإلعــدادات 
اجلديــدة قــد "وفــرت" علــى املســتخدمن مــا يقــرب من 
مليــاري "نقــرة" أســبوعياً. فعلــى مــا يبــدو أن األنظمــة 
الذكيــة ال تقــوم فقــط بالتلصــص علــى عقولنــا؛ وإمنــا 
ينطــوي األمــر علــى مــا هــو أكثــر خطــورة مــن ذلــك.

عندمــا نرغــب فــي إرســال رســالة نصيــة عبــر تطبيــق 
"ماســنجر"، فمــن املمكــن أن تقــوم خوارزميــة بالعمــل 
ــر  ــة حتري ــة بعملي ــة األزرار اخلاص ــرد مامس ــاً مبج ذاتي
النــص. هنــاك أيضــاً خاصيــة "التصحيــح التلقائــي" 
ــن  ــق م ــوم بالتحق ــي تق ــة "apple"، الت ــى أنظم عل
وتصحيــح  الكتابــة،  أثنــاء  فــي  اإلمــاء  عمليــة 
الكلمــات التــي بهــا أخطــاء إمائيــة بصــورة تلقائيــة 

ــة أيضــاً  ــح هــذه اخلاصي ــة. تتي ــل ضغطــات ممكن وبأق
أداة تســمى "اقتراحــات الكتابــة"، والتــي مــن شــأنها 
إضافــة الكلمــات، أو إكمــال العبــارات تلقائيــاً، وكذلــك 

ــص. ــتبدال الن اس

إذا كنــت علــى وشــك صياغــة ســؤال مــا، تقتــرح هــذه 
اخلاصيــة، بصــورة تلقائيــة، األفعــال األقــرب للمعنــى. 
ــى  ــي إل ــال التلقائ ــؤدي اإلكم ــان ي ــض األحي ــي بع وف
ســوء الفهــم وإعطــاء معنــى مغايــر ملــا هــو مقصــود 
بالفعــل، ومــن ثــم تكتســب كلمــات عاديــة ســياقات 
دالليــة ســلبية بواســطة االســتخدام العشــوائي 
للخوارزميــات. يوجــد أيضــاً العديــد مــن املدونــات 
"اللعنــة عليــك  باســم  اإلنترنــت معنونــة  علــى 
ــر  ــتعرض أكث ــي تس ــي"، والت ــح التلقائ ــا املصح أيه
ــيوعاً  ــي" ش ــح التلقائ ــة "التصحي ــات خاصي إخفاق
بــن املســتخدمن، بصــورة مثيــرة للفضــول. للتخلــص 
ــة  ــذه اخلاصي ــاف ه ــن إيق ــلبيات، ميك ــذه الس ــن ه م
علــى الهاتــف الذكــي، بواســطة تتبــع اخلطــوات عبــر 

.YouTube ــى ــدة عل ــو عدي ــع فيدي مقاط
تعاقد قسري

ــي  ــدة ف ــة جدي ــس خاصي ــي" لي ــح التلقائ "التصحي
إعــدادات األجهــزة الذكيــة. ففــي عــام 1997، أضافــت 
شــركة "Microsoft" هــذه األيقونــة املصاحبــة ألداة 
ســحب ملفــات الــوورد إلــى برنامــج معاجلــة الكلمــات، 
وهــو مبثابــة مســاعد رقمــي يقتــرح التنســيق، لكنــه 
ببســاطة أصبــح يشــكل مصــدر إزعــاج ملعظــم 
املســتخدمن، حيــث صنفــت مجلــة "تــامي" هــذه 
ــل  ــي ظ ــن ف ــاً. ولك ــوإ 50 اختراع ــن أس ــة ضم اخلاصي
التقــدم الــذي أحرزتــه ثــورة الــذكاء االصطناعــي، فقــد 
مت تطويــر خاصيــة "التصحيــح التلقائــي" بصــورة 
ــمى  ــاً مس ــه حديث ــق علي ــا يطل ــو م ــة. وه ــر براع أكث
ــة"، وهــو مــا يشــبه أحــد  ــة التنبؤي "الرســائل النصي
أشــكال الكتابــة االستشــرافية. والهــدف منهــا متكــن 
هــذه البرامــج تباعــاً مــن التعــرف إلــى مــا ســيكتبه 
املســتخدم بنــاء علــى محادثــات ســابقة والتعــرف إلــى 

ــتخدم. ــكل مس ــاص ب ــة اخل ــلوب الكتاب أس
ــمى  ــل" أداة تس ــورت إدارة "غوغ ــام 2019، ط ــي ع وف
جميــع  لتشــمل   "ySmart Repl الذكــي  "الــرد 
تطبيقــات املراســلة اخلاصــة بنظــام تشــغيل"آندرويد". 
ــة  ــوم اخلوارزمي ــي: تق ــو التال ــى النح ــل األداة عل تعم
ــب رد مناســبة،  ــرح قوال ــواردة وتقت مبســح الرســائل ال
إذ حتــاول خوارزميــة التعلــم اآللــي، التــي متــت تغذيتهــا 
ــن  ــي ميك ــد إلكترون ــات بري ــتخدام بيان ــطة اس بواس

ــم  ــة فه ــك محاول ــور، وكذل ــا للجمه ــول إليه الوص
كذلــك  املُرِســل.  وأســلوب  طريقــة  واســتيعاب 
 LinkedIn ــق ــي فــي تطبي ــرد التلقائ تعمــل وظيفــة ال
ــاط  ــات األمن ــدد اخلوارزمي ــث حت ــة، حي ــس الطريق بنف
ــاً  ــرح أيض ــواردة، وتقت ــائل ال ــل الرس ــتخدمة داخ املس

ــة". ــردود النموذجي "ال
أشباح الكتابة

ــة الذكيــة"  خاصيــة غوغــل "Smart Compose الكتاب
ــي  ــك: فه ــن ذل ــد م ــو أبع ــا ه ــا م ــاوز وظيفته تتج
تقتــرح عبــارات التحيــة والعبــارات األكثــر شــيوعاً فــي 
الرســائل اإللكترونيــة. كمــا تســتكمل أيضــاً العبــارات 
التــي بــدأت فــي الزمــن الفعلــي للكتابــة، حيــث 
ــي،  ــذكاء االصطناع ــوم بال ــص املدع ــد الن ــأ مول يتنب
والــذي يعتمــد علــى منــوذج تنبــؤ معقــد، مبــا ســيكتبه 
املســتخدم بعــد ذلــك، بنــاًء علــى ضغطــات املفاتيــح. 
ــارة  ــال عب ــة إلكم ــي للخوارزمي ــرف تكف ــة أح بضع
ــة، والتــي ميكــن دمجهــا فــي النــص مــن خــال  كامل
 my" ــت ــال، إذا كتب ــبيل املث ــى س ــا. فعل ــر عليه النق
ــتكمل  ــة ال تس ــإن اخلوارزمي ــة؛ ف ــة اإلجنليزي a" باللغ
ــة  ــارة كامل ــاً عب ــف أيض ــل تضي ــب، ب ــة فحس الكلم
اســتناداً إلــى البيانــات اخملزنــة لديهــا. وإذا كتبــت 
"Co" فــي نهايــة رســالة بريــد إلكترونــي بالفرنســية، 
 ."Cordialement" يقتــرح البرنامــج كلمــة التحيــة
ــن  ــوص" ميك ــتبدال النص ــة "اس ــتخدام خاصي وباس
اســتخدام االختصــارات الســتبدال العبــارات الطويلــة. 
وعنــد إدخــال االختصــار فــي حقــل النــص، يتــم 
اســتبدالها تلقائيــاً بالعبــارة التنبوئيــة، فعلــى ســبيل 
املثــال، ميكنــك كتابــة "GM" وســيتم اســتبدالها 
تلقائيــاً بعبــارة Good Morning". يبــدو األمــر وكأن 
ــاء  ــي أثن ــاك "أشــباحاً" ال يتوقفــون عــن العمــل ف هن

ــة. ــتنا الكتاب ممارس
ــي مــن  ــد اإللكترون ــم أيضــاً تســريع اتصــاالت البري يت
خــال برمجــة تعتمــد علــى الــذكاء االصطناعــي، 
والتــي يصممهــا املطــورون لتصبــح جاهــزة للــرد مــن 
خــال ضغطــات املفاتيــح فــي غضــون 100 جــزء مــن 
الثانيــة. وفــي الوقــت نفســه، يتــم إنشــاء أكثــر مــن 
ــر  ــلة عب ــي املرس ــد اإللكترون ــائل البري ــن رس %10 م
حســابات Gmail بصــورة تلقائيــة. ووفًقــا لغوغــل؛ فــإن 
خاصيــة "الكتابــة الذكيــة" قــد وفــرت للمســتخدمن 
بالفعــل مليــاري "نقــرة" أســبوعياً أثنــاء القيــام 
ــة  ــات مبثاب ــو البيان ــره محلل ــا يعتب ــو م ــة، وه بالكتاب
ــودة إدارة  ــاءة وج ــد الكف ــى صعي ــل عل ــب مذه مكس
ــدة  ــص املفي ــن اخلصائ ــدد م ــاً ع ــاك أيض ــج. هن البرام
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يتيحهــا برنامــح األوفيــس االفتراضــي؛ مثــل تصحيــح 
األخطــاء اإلمائيــة، وحتويــل املواعيــد تلقائيــاً مــن 
التقــومي إلــى رســائل البريــد اإللكترونــي، وغيرهــا مــن 
ــد  ــت واجله ــن الوق ــر م ــر الكثي ــي توف ــات الت العملي

ــاءة. ــة والكف ــن الدق ــول م ــتوى مقب مبس
مليارات التراكيب النموذجية

الســؤال األهــم هــو مــا إذا كان معالــج الــرد التلقائــي 
ــا  ــي، عندم ــد اإللكترون ــائل البري ــز رس ــن حي ــد م ال يزي
تصبــح االســتجابة لهــذه الرســائل أقــل؟ واحلقيقــة أن 
ــح  ــى املفاتي ــم يعــد مضطــراً للنقــر عل املســتخدم ل
بنفســه، فقــط يقــوم بالضغــط علــى زر الــرد التلقائي، 
ــاحات  ــدم مس ــة، تنع ــة األتوماتيكي ــذه الرافع ــع ه وم

التمايــز واملفاضلــة.

 Google Smart" خاصيــة  تعرضــت  ذلــك،  ومــع 
االنتقــادات؛  لبعــض  الذكــي"  اإلنشــاء   Compose
ألنهــا أتاحــت اســتخدام الضمائــر الشــخصية احملـُـِددة 
ــر  ــن املذك ــز ب ــن دون التميي ــي)، ولك ــس (هو/ه للجن
واملؤنــث واحملايــد، وهــو مــا أحــدث إربــاكاً فــي الصياغات 
التغلــب  مت  قــد  املشــكلة  هــذه  أن  إال  التلقائيــة، 
ــى  ــع "Google" عل ــت مواق ــث بات ــاً، حي ــا حالي عليه
ــة  ــاذج اخملتلف ــتخدام النم ــة "اس ــر إمكاني ــب توف الوي
وصــوالً إلــى مليــارات الصياغــات واجلمــل النموذجيــة، 
ــة  ــة كيفي ــة ومعرف ــب اللغوي ــم القوال ــطة فه بواس
ــر  ــن غي ــظ، م ــوء احل ــن لس ــة. ولك ــات اللغ ــل آلي عم
املســتبعد أن تتســلل التحيــزات البشــرية أيضــاً إلــى 
هــذه الصياغــات، فاألمــر لــه إشــكاليات أخاقيــة 
ــن  ــرف ع ــاء ط ــل" إخ ــرت "غوغ ــد نش ــد. وق بالتأكي
"التحيــز غيــر املقصــود"، الــذي قــد ينشــأ مــن تنبــؤات 
ــت  ــث بذل ــارات، حي ــال العب ــد إكم ــي عن ــم اآلل التعل
الشــركة جهــوداً كبيــرةً ملعاجلــة هــذه املشــكلة 
اإلكمــال   /Auto-complete" بخاصيــة  املتعلقــة 
التلقائــي" فــي محــرك البحــث غوغــل. ولكــن يبقــى 
الســؤال الــذي يطــرح نفســه: هــل ســتأتي "الربحيــة 
ــتخدم"؟ ــتقالية املس ــاب "اس ــى حس ــة" عل التقني

"حفل الكوكتيل"

يتمثــل تأثيــر الظاهــرة املعروفــة بـــاسم "حفــل 
ــز  ــى تركي ــري عل ــخ البش ــدرة امل ــي ق ــل"، ف الكوكتي
ــاء  ــي أثن ــن ف ــه مع ــى منب ــمعي عل ــرء الس ــاه امل انتب
ــي  ــا ه ــرى، كم ــزات األخ ــن احملف ــة م ــة مجموع تصفي
احلــال عندمــا ميكــن لصاحــب حفــل صاخــب التركيــز 

علــى محادثــة واحــدة فقــط، حيــث وجــد علمــاء 
األعصــاب أن الدمــاغ البشــري يقــوم باســتمرار بتوليــد 
التنبــؤات: أيــن يذهــب اخلصــم في كــرة القــدم؟ وفي أي 
اجتــاه يتحــرك املشــاة فــي أثنــاء حركــة املــرور؟ وكذلــك 
التنبــؤ بالكلمــة التــي سيســتخدمها الشــخص 
اآلخــر بعــد ذلــك. إن عمليــات احملــاكاة تعمــل باســتمرار 
فــي دوائــر التفكيــر داخــل املــخ - دون أن ناحــظ ذلــك. 
حتــى فــي البيئــة الصاخبــة، ينجــح الدمــاغ البشــري 
فــي قمــع احملادثــات اخللفيــة وتصفيــة األصــوات، حتــى 
ــو لــم يكــن مــن املمكــن ســماعها بشــكل كامــل.  ل
يشــرح أطبــاء األعصــاب كيفيــة عمــل املؤثــرات التــي 
ــا  ــل اخلاي ــل" داخ ــل الكوكتي ــرة "حف ــقها ظاه تنس
ــه إذا كان هــذا التنســيق  ــى أن ــة، مشــيرين إل العصبي
املعقــد للعمليــات املعرفيــة فــي معاجلــة اللغــة 
ــاً)، فســيتم التعامــل أيضــاً مــع البشــر  ــاً (جزئي مؤمتن
ــيجد  ــات". س ــم "روبوت ــة - باعتباره ــب اآلل ــن جان - م
 Smart" أي شــخص ســبق لــه اســتخدام خاصيــة
Compose" أنهــا خاصيــة ذكيــة أو زاحفــة معلوماتيــاً؛ 
ــي  ــذكاء االصطناع ــة بال ــس املدعوم ــج األوفي ألن برام
ــى الكليشــيهات املوحــدة، ولكنهــا  ال تصــل فقــط إل
ــدد  ــتخدم بص ــي كان املس ــارات الت ــاً العب ــرح أيض تقت

ــه. ــا بنفس صياغته
ملاذا نواصل التفكير؟

بعــد أن صــارت التطبيقــات وخواصهــا الذكيــة تطــارد 
ــت  ــد بات ــة، فق ــة بحت ــاردة تقني ــان مط ــل اإلنس عق
حتثــه، بصــورة غيــر مباشــرة، علــى عــدم التفكيــر.. لقد 
ــا،  أصبــح لدينــا شــعور بــأن شــخصاً مــا يقــرأ أفكارن
كمــا لــو كانــت أصابــع لوحــة املفاتيــح تتصــل بشــكل 
أو بآخــر بعقولنــا وتفــرغ مــا بهــا تلقائيــاً. رمبــا يتحــول 
الــذكاء االصطناعــي إلى"األنــا البديلــة" األكثــر مثالية 
التــي "تلتقطنــا"، وتضعنــا فــي املــكان املناســب علــى 
ــى أن  ــة ه ــى احلقيق ــك، تبق ــع ذل ــل. وم ــة التواص رقع
ــا  ــا، لكنه ــخ عقولن ــوم بنس ــة ال تق ــا الذكي أجهزتن
تتعامــل معنــا، بشــكل بحــت، كـ"تيمــات" للتفكيــر.. 
ــة تتعامــل مــع مدخــات  بالظبــط كأجهــزة إلكتروني
ــت  ــا بحث ــة. فكلم ــة اصطناعي ــق برمج ــددة وف مح
ورســائلنا  اإللكترونيــة  رســائلنا  فــي  اخلوارزميــات 
الصوتيــة، زادت معرفتهــا بعاداتنــا وأســاليبنا فــي 
ــا  ــات مل ــع اخلوارزمي ــة توق ــة، وزادت دق ــر والكتاب التفكي
ســنكتبه فيمــا بعــد. وكلمــا زاد اســتخدامنا لقوالــب 
اإلجابــات اجلاهــزة، كلمــا أصبــح ســلوك االتصــال أكثــر 

ــة للتحكــم. ــر قابلي ــي أكث ــؤ، وبالتال ــة للتنب قابلي

مــن املتوقــع أن نصــل، فيمــا بعــد، إلــى مرحلــة جديــرة بالتأمــل، حيــث تصبــح اخلوارزميــة تعرفنــا بشــكل أفضــل 
ممــا نعــرف بــه أنفســنا، األمــر الــذي ســيضر -بالتبعيــة- بالعمليــات املعرفيــة التــي تتــم بواســطة اإلنســان؛ ألن 
الكمبيوتــر يقــوم بنفــس هــذه العمليــات بشــكل أســرع وأدق، ويوفــر كذلــك وحــدات النــص املناســبة. ومــن ثــم، 
ســتكون النتيجــة هــي أن يواجــه عقلنــا مرحلــة ضمــور تدريجي بفعــل انكمــاش مســاحات التفكير واالســتجابة 
املعرفيــة.. ببســاطة سنتســاءل ملــاذا نبــذل اجلهــد فــي التفكيــر املعقــد مــا دامــت اآللــة فــي خدمتنــا علــى نحــو 

أكثــر ســرعة ودقــة؟

هــذا الســؤال يفســر نظريــة الفيلســوف الفرنســي "روالن بــارت" التــي أطلقهــا عــام 1968، عندمــا أعلــن "وفــاة 
ــت  ــا إذا أصبح ــا بالن ــة. فم ــوع الكتاب ــه موض ــرد طرح ــي مبج ــف ينته ــراً أن دور املؤل ــاً، معتب ــه أدبي ــف" ودفن املؤل
ــات  ــدت بيان ــد مه ــة. لق ــذ البداي ــوع من ــاك موض ــون إذن هن ــن يك ــه، فل ــا نكتب ــع م ــا توق ــات بإمكانه اخلوارزمي
ــة  ــن حــي"، آل ــاً إلــى "كائ ــم يتحــول املوضــوع املصغــر خوارزمي ــق إللغــاء وجودهــم، ومــن ث املســتخدمن الطري

كاتبــة تنفــذ أتوماتيكيــاً مــا متليــه عليــه.
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ُ
الثقافة

أ. د. سمر الّديوب
مدير هيئة التحرير

اإلنســانيات  بــن  بالتكامــل  املقــال  هــذ  يهتــّم 
ميثّــان  الطرفــن  أّن  مــن  منطلقــن  والطبيعيــات، 
ثنائيــة ضديــة، والعاقــة بــن الطرفــن عاقــة تضــاد، 
ال نفــي، وفــي عاقــة التضــاد تكامــل، فالتضــاد مدعــاة 
ــى  ــاد عل ــر التض ــوم جوه ــة، ويق ــي النهاي ــل ف للتكام
اشــتمال كّل ضــّد شــيئاً مــن خصائــص ضــّده، ففــي 
اإلنســانيات شــيء مــن الفيزيــاء حــن يتعّمــق األديــب 
ــى  ــُث إل ــيُّ احلدي ــأ الفيزيائ ــود، ويلج ــا الوج ــي قضاي ف
ــم  ــي عال ــث ف ــن يبح ــاعرية ح ــر بش ــال والتفكي اخلي
ــرّات  ــم اجمل ــر، وعال ــي الّصغ ــي ف ــذرّة املتناه ــا دون ال م

ــر. ــي الكب ــي ف املتناه
إننــا فــي أمــّس احلاجــة إلــى جتديــد اخلطــاب الفكــرّي، 
وتقــدمي صــورة جديــدة مــن احلــوار الثقافــي بــن 

ــر،  ــب أن يفكّ ــن لألدي ــات، فيمك ــانيات والطبيعي اإلنس
وينتــج أدبــاً مماثــاً ملــا توّصلــت إليــه الفيزيــاء احلديثــة 
ــّددت  ــا تع ــد مهم ــم واح ــة؛ ألّن العال ــه األدبي بطريقت
مســالكه، ومهّمــة األديــب والعالـِـم فهُمــه وتفســيره.

وال توجــد حقائــق نهائّيــة فــي العلــوم الطبيعّيــة، إنّها 
تســعى إلــى احلقيقــة بطريقتهــا، وكذلــك األدب، ينظر 
إلــى احلقيقــة نظــرة شــعريّة، فــا يوجــد فيــه حقائــق 
ثابتــة، بــل تتغّيــر مــن رؤيــة إلــى أخــرى، وتعــّد العلــوم 
اإلنســانّية نافــذة التواصــل بــن املاضــي واحلاضــر، 
وتعــّد العلــوم الطبيعيــة معرفــة منهجّيــة للطبيعــة 
والعالــم املــادّي، ومــن اخلطــأ احلكــم علــى الفيزيائيــن 
واإلثبــات،  الفرضيــة  بلغــة  إال  يعترفــون  ال  بأنّهــم 
املقّدمــة والنتيجــة، الدليــل والبرهــان، إنّهــم يبحــرون 

باخليــال أكثــر مــن األدبــاء، فيكمــن اجلمــال فــي عالــم 
الفيزيــاء فــي التناســب، والتناظــر، واالنســجام، وثّمــة 
ــبية  ــم النس ــذرّة، وعال ــا دون ال ــم م ــن عال ــر ب تناظ
العامــة التــي تتعلــق باجملــرات والنجــوم، وقــد متّ توحيــد 
والكهرومغناطيســية،  اجلاذبيــة،  الطبيعــة:  قــوى 
ــوت  ــد انط ــيء، وق ــة كّل ش ــّموها نظري ــة، وس والنووي
ــذي  ــال ال ــه اجلم ــرات، إنّ ــن التناظ ــل م ــّم هائ ــى ك عل
ــان فــي األصــل  ــان متماثلت ــاء، فالثقافت يســتهوي األدب
فــي اجلنــوح إلــى اخليــال، وحركــة الفكــر، ومختلفتــان 
فــي الطبيعــة، مــن هنــا تنشــأ ضــرورة التكامــل 
بــن الثقافتــن، وقــد شــّدد ابــن ســينا، وأرســطو 
ــار  ــكارت R. Descartes، وباش ــد، ودي ــن رش ــه، واب قبل
Bachelard، وكانــت I. Kant، وفولتيــر Voltaire علــى 
ــوعّين،  ــوا موس ــد كان ــّي، فق ــل املعرف ــرورة التكام ض

ــد. ــم واح ــوا بعل ــم يختّص ل
لقــد كتــب أرســطو فــي امليتافيزيقــا، واملنطــق، ووضــع 
أسســه، وفــي النبــات واحليــوان، وكان ابــن ســينا 
ــوم  ــي أّن العل ــاعراً، ورأى الغزال ــاً وش ــوفاً وطبيب فيلس
متعاونــة مترابطــة بعضهــا ببعــض، وبعضهــا طريــق 
لبعــض فــي كتابــه "إحيــاء علــوم الديــن"، وأكّــد ابــن 
ــا،  ــة طلبه ــوم، وكيفي ــب العل ــه "مرات ــي كتاب ــزم ف ح
ــق  ــا متعّل ــوم كّله ــض" أّن العل ــا ببع ــق بعضه وتعل
بعضهــا ببعــض، ومحتــاج بعضهــا إلــى بعــض، وكان 
ليونــاردو دافنشــي رّســاماً ونّحاتــاً وموســيقياً ومتبحــراً 
ــّن،  ــم والف ــن العل ــع ب ــكا، فجم ــم امليكاني ــي عال ف

ــة. ــرة تكاملي ــا نظ ــر إليهم ونظ
ونــرى كتابــاً لســتيفن هوكنــغ Stephen Hawking فــي 
ــه شــعرّي: "الكــون فــي قشــرة جــوز"  ــاء عنوان الفيزي

قــّدم الفيزيــاء احلديثــة فــي صيغــة شــاعريّة.
ــوم، واتّصالهــا بهــدف  التكامــل املعرفــّي تواصــل العل
ــل  ــانية بالتكام ــة اإلنس ــدة املعرف ــى وح ــول إل الوص
ــف،  ــة العواط ــة األدبي ــذّي الثقاف ــن، وتغ ــن الثقافت ب
ــة  ــع الثقاف ــَل، وجتم ــة العق ــُة العلمي ــذّي الثقاف وتغ
ــاً  ــاء مث ــم الكيمي ــل عالِ ــن، فيتعام ــة املتضادّي الثالث
مــع املركبــات الكيميائّيــة كمــا يتعامــل الشــاعر مــع 
قصيــدة، فتشــبه معــادالت الكيميــاء األوزان الشــعرية، 
والبحــور بتفعياتهــا، وحــن يّتحــد عنصــران، أو أكثــر 
يشــكّان مركّبــاً، وهــو مــا يحــدث حــن تتحــد ألفــاظ 
فــي جملــة شــعرية، فللمعادلــة الكيميائيــة، وللبيــت 
ــادل، ودالالت  ــوازن، وتع ــة، وت ــيقى خاص ــعري موس الش

ــرة. ــاالت كثي ــددة، واحتم متع
ــان  ــة توص ــة واألدبي ــن: العلمي ــن املتضادّت إّن الثقافت
ــة،  ــة ثالث ــا ثقاف ــان باجتماعهم ــل، وتقّدم ــى التكام إل

ــة  ــت الثقاف ــن، فليس ــن الثقافت ــة م ــون بديل ــد تك ق
حكــراً علــى أحــد، وليــس العلمــاء محتكــري الثقافــة 
العلميــة، أو األدبــاء محتكــري الثقافــة األدبيــة، إنّهــم 
ميثلــون رافــداً فكريــاً مــن جملــة روافــد، يثيرون األســئلة 
ــى  ــول إل ــدروب للوص ــن ال ــود، لك ــول الوج ــها ح نفس

ــة تتعــّدد، وتختلــف. اإلجاب
ــأن  ــن ش ــل، فم ــّي التداخ ــل املعرف ــي التكام وال يعن
علــم،  علــى  يتطّفــل  علمــاً  يجعــل  أن  التداخــل 
وطريقتــان،  منهجــان،  والطبيعيــات  فلإلنســانيات 
ــوازي العلــوم علــى  والقصــد مــن التكامــل املعرفــي ت
التضــاد، واشــتمال كّل طــرف مــن طرفــي  مبــدأ 
ــن  ــيء م ــى ش ــات عل ــانيات، والطبيعي ــة: اإلنس الثنائي

خصائــص الطــرف اآلخــر.
اإلنســان  التكامــل مفاهيــم جديــدة عــن  ويولّــد 
ــادّي، وال  ــد: م ــد واح ــان ذا بع ــس اإلنس ــة، فلي والطبيع
ــم  ــاس العل ــى أس ــا عل ــم مدنيته ــة أن تقي ــن ألم ميك

ــا. ــكان فيه ــعادته م ــان وس ــده، فلإلنس وح

ــن أحاديّــة  ــي أمــّس احلاجــة إلــى اخلــروج م إنّنــا ف
ــيرة  ــب مس ــل؛ لتصوي ــى التكام ــول إل ــم، والوص العل
العلــم، ومســيرة حضــارة اإلنســان، ويعنــي مــا ســبق 
أنّنــا حــن نتعّمــق فــي العلــوم اإلنســانية والطبيعيــة 
أدب  إلــى عــدم وجــود قطيعــة، فاحلضــارة  نصــل 
وعلــم، ال علــم فقــط، وكانــت العلــوم اإلنســانية 
ــة  ــدان تطــور األمم، فاألّم ــخ ســّباقة فــي مي ــر التاري عب
الراقيــة تؤنســن، وتفكـّـر، ثــم تختــرع، وتكتشــف، ومــا 
ــادة  ــب للم ــانيات إال تغلي ــى اإلنس ــم عل ــب العل تغلي
علــى املشــاعر، وليســت العلــوم اإلنســانية منحصــرة 
ــا،  ــر، ورؤي ــارة، وفك ــا حض ــه، إنه ــعر ونظم ــي الش ف
ــي  ــا ف ــري، ولن ــي الفك ــام بالرق ــا اهتم ــام به واالهتم
تاريخنــا أمثلــة متعــددة، واآلداب بخاصــة خزينــة فكــر 

ــروح. ــام بال ــا اهتم ــام به ــتقبلية، واالهتم ــا مس ورؤي
ويتعــّن علــى مــا ســبق أّن األدب حقــل أساســّي 
ــّن  ــم والف ــوازي العل ــري، ي ــي البش ــول الوع ــن حق م
والفلســفة، ففيــه ُمغايِــر، وُمدهــش، وال معقــول، 
وال موجــود، وفــي عالــم الفيزيــاء غمــوض، وشــّك، 
واحتمــال، حــن يســبح الفيزيائــي بــن اجملــرات البعيدة، 
ويغــوص فــي عالــم مــا دون الــذرّة، إنـّـه عالــم بعيــد عن 
ــد  ــة عــدم وضــوح، وال حتدي ــي، فثّم ــا نهائ ــد ال التحدي
فــي الســنن الضوئيــة -مثــاً-، أو فــي نقــاط الظــام 
ــا  ــم م ــوض عال ــف الغم ــك، ويكتن ــر ذل ــة، وغي الكوني
دون الــذرّة، فبــن الــذرّة واجملــرّة حيــوات، وأســرار ال ميكــن 

ــم. ــّور العل ــا تط ــفها مهم كش
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ــرة،  ــه مبتك ــات، مخّيلت ــتعيد معلوم ــدة، وال يس ــى جدي ــرض بن ــّي، يفت ــال افتراض ــي خي ــد الفيزيائ ــال عن واخلي
ويتصــرّف األديــب فــي لغتــه، فيفّجــر منهــا طاقــات إبداعيــة كامنــة، مغّيــراً جوهــر العاقــات اللغويــة الســائدة، 

ــّي. ــد، كالكيميائ ــب جدي وحاصــاً علــى مركّ
والعقــل واحلــدس جانبــان متضــادّان، أحدهمــا مضــاء، واآلخــر معتم، ويــرود كّل مــن األدب والفيزيــاء األجــزاء اجملهولة 
واملعتمــة والغامضــة، لكــّن الفيزيــاء تدخــل إلــى اجملهــول بدقــة، وحســابات كثيــرة مســتعينة باحلــدس، ال العقــل، 
ويحــوم األدب حــول ذلــك اجملهــول محــاوالً تعرّفــه باحلــدس، واحلــدس هــو العقــل فــي أعلــى درجــات عملــه، فيــرى 
األديــب اجلــزء غيــر املكتشــف مــن العالــم مثلمــا يســعى الفيزيائــي إلــى كشــف العالــم غيــر املــادّي باالســتعانة 
باخليــال؛ ذلــك أّن الكــون حشــد مــن األســرار، فيحاصــر كّل مــن الطرفــن املنطقــة غيــر املكتشــفة، وليــس مــن 

معنــى للحديــث عــن املعلــوم.
ــاف  ــى اكتش ــّي إل ــعى الفيزيائ ــن يس ــي ح ــة، وف ــة ناقص ــش، وأّن احلقيق ــوض مده ــان أّن الغم ــد أدرك الطرف لق
اجملهــول فــي قانــون، أو معادلــة يســعى الشــاعر إلــى فتــح آفــاق مجهولــة جاعــاً إيانــا نكتشــفها معــه بحريـّـة، 

وإثــارة، فكاهمــا يســعى إلــى اكتشــاف احلقيقــة، وكاهمــا فــّن غيــر املكتَشــف.
ــّي والعلمــّي معــاً، أال  الشــعر مصــدر معرفــة بطريقتــه، يســتبطن روح العصــر، فيشــتمل الشــعرّي علــى األدب
ــرة فــي عمــر  ــرء نبضــًة صغي ــرى عمــرَ امل ــل مــن الطاقــة؟ أال ي ــه بحــر هائ ــى أنّ ــى الكــون عل ينظــر الشــاعر إل
الزمــن؟ تختفــي نبضــة؛ لتظهــر أخــرى فــي هــذا البحــر الهائــل؟ أال يــرى الكــون متماســكاً، منســجماً، واحــداً 

ــّي الثالــث إلــى بعــد أعلــى روحيــاً؟ علــى تعــّدده؟ أال يســتطيع التحــرّر مــن قيــد البعــد الفيزيائ
أليســت املعرفــة كّلهــا معرفــة باللغــة، وأعمــاالً فــي اللغــة؟ فــا فــرق بــن التفكيــر الشــعري، والتفكيــر العلمي، 
والفلســفي وغيــره إال فــي اآلليــة والطريــق، فالشــعرّي والفيزيائــّي غامضــان، جميــان، وجوهــر النــّص الشــعري 
غامــض، وغموضــه مصــدر جمالــه، وهــو غمــوض الكــون مــن حولــه ذاتــاً، وطبيعــًة، ولغــًة، وأشــكاله املتعــّددة 

تتّمــم جمالــه.

من فعاليات املؤمتر الطبي األول
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