
ألننـا نؤمـن بـأن للثقافـة أهميـًة بالغـة فـي حيـاة األمم والشـعوب، ودوراً كبيـراً فـي حتقيـق 

التنميـة السياسـية واالجتماعيـة كان شـعار جامعـة احلـواش اخلاصـة "فـي البـدء كانـت 

الكلمـة" ألنهـا آمنت بفكرة اإلنسـان والعمل، فوضعت نصـب عينيها إيقاد شـعلة اإلبداع، 

ففـي البـدء كان اإلنسـان، وكان العقـل، لـذا آثـرت أسـرة اجلامعة أن تسـير فـي دروب اإلبداع 

والتميـز، وبـدأت بأسـرة صغيـرة، وها هـي ذي في عامها الثالث عشـر تتوسـع؛ لتغـدو عائلة 

كبيـرة تضـم كليـات متعـددة، ومركـز جتميـل، ومالعـب، ومركـزاً بحثيـاً، ومشـفى جامعياً 

يضاهـي أحـدث املشـافي اجلامعيـة فـي املنطقة. 

 الكلمـة غـذاء الروح.. واإلنسـان بال إبـداع وفكر ليس إنسـاناً، وشـعلة اإلبـداع محاولة جادة 

إلعـادة الـروح إلـى اجلسـد فـي عصرنا الـذي طغت عليـه ثقافـة الشـابكة. وألننـا نؤمن بأن 

وطننـا الغالـي )سـورية( فـي أمـس احلاجـة إلـى النهـوض واالنطالق، وأنـه ال نهضـة من غير 

بنـاء إنسـان واٍع و مـدرٍك حجـَم التحديـات التـي تواجهها سـورية في ظـل احلـرب الثقافية 

التـي تشـكل أحـد أخطـر أشـكال احلـرب اإلرهابيـة عليهـا كان إمياننا بالـدور الـذى يجب أن 

يضطلـع بـه أبناؤهـا، وخاصـة املثقفـني و املبدعـني واملتعلمني منهـم، فالثقافـة والعلم من 

الوسـائل املهمـة لبنـاء اإلنسـان املؤمـن بوطنـه، القـادر علـى بنـاء مسـتقبله. وإعـادةُ بناء 

العقـول، وإصـالُح النفـوس همـا التحـدي األكبر كما قال السـيد الرئيس بشـار األسـد، لقد 

اعتبر السـيد الرئيس بشـار األسـد أن االستثمار في املشـاريع الثقافية هو االسـتثمار األكثر 

ربحـاً؛ ألنـه يبني اإلنسـان املنتمي، واملتسـلح باملعرفـة، ويحّصنـه، ويؤهله ليكون قـادراً على 

تنميـة ذاتـه ومجتمعـه ووطنـه، ال سـيما وأننـا نعيش فـي بلد يقف فـوق طبقـات وطبقات 

مـن احلضـارة ترتـد آلالف األعوام، وهـو الهـدف الرئيس السـتهداف تاريخهـا وثقافتها. 

ألجـل ذلـك كله أخذنـا على عاتقنـا العمل في جامعـة آلت على نفسـها أن تكـون متميزة؛ 

ألنهـا آمنـت بأن العلـم اجليـد والثقافة يصنعـان مواطناً جيـداً، قـادراً على التحليـق بوطنه 

أ. د. عدنان يونس
رئيس هيئة التحرير

في البدء كانت الكلمة.. 

واإلبداع  
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بعيـدا عـن خطـاب اإلقصـاء والتطـرف.. وألننـا نؤمـن بـأن القـوة الناعمـة للوطـن ممثلة في 

الفكـر والثقافـة ال تقـل أهميـة بـأي حال مـن األحـوال عـن القـوة العسـكرية واالقتصادية 

فـي صـون وطننـا الغالـي، ألجـل ذلك كلـه أجمعنا علـى أن نناضل مـن أجل الوطـن، ونحمل 

سـيف الكلمـة الصادقة فـي مواجهة الظالميـني الذين يحملـون كهوفهم فـوق ظهورهم، 

ويحاولـون عبثـا إطفاء مشـاعل النـور في سـورية احلبيبة. 

مجلـة املرآة رسـالة مجموعة مـن أعضاء الهيئة التدريسـية في اجلامعة، والطالب الشـبان، 

رسـالة نحّضـر بهـا جليـل واعـد تبنـى بهمتـه سـورية املسـتقبل، سـورية النور وعلـى مدى 

تاريخهـا الغـارق فـي أعمـاق التاريـخ لـم تعـرف إال النور، وتعني سـورية فـي اللغـات القدمية 

"الشـمس"، وال نـور يعلـو فـوق نـور الشـمس، وها هـي ذي مجلـة اجلامعة تشـرع صفحاتها 

احلافلـة بالعلـم والفكر ألبنـاء النور.  

جامعـة احلـواش اخلاصة ممثلة بكلياتهـا ومراكزها البحثية والتجميلية والرياضية ومشـفاها 

املتقـدم جـداً ومجلتهـا التـي تعكـس صـورة حقيقية عـن عملها شـعلٌة ألننـا أردنـا لها أن 

تظـل متقـدة اتقـاد الرغبـة فـي التغييـر لألفضل… وهـي إبـداٌع ألننا أردنـا أن نقـدم كل فكر 

وعمـل متفرديـن يرتقيـان باإلنسـان ويدشـنان حالة مـن التوهج اإلبداعـي في نواحـي احلياة. 

وأسـتغلها فرصـة لكـي أعبـر عـن مشـاعر احلـب والتقديـر للـكادر التدريسـي فـي جامعة 

احلـواش اخلاصـة، شـاكراً جهودهـم فـي تعزيـز مكانـة الكلمـة وتوهجهـا، شـكراً جلميـع 

العاملـني فـي اجلامعـة ملـا يبذلونـه من جهـد خالص فـي سـبيل رفعـة مكانتهـا وتقدمها 

عبر السـنني، والشـكر الكبير ملؤسسـة املشـرق للمنشـآت التعليمية، ومجلس األمناء الذي 

يعمـل بـكل إخـالص ملـا فيه خيـر هـذه اجلامعـة، ولتبقـى الكلمـة منبـر شـعلة ال تنطفئ 

. جذوتها
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يف البداية كانت الكلمة...
	        وستبقى حتى الال نهاية.
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يف البداية كانت الكلمة...
	        وستبقى حتى الال نهاية.
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Deliveries by cesarean section 
continue to increase in both de-

veloped and developing countries. 
Cesarean section is the most common 
operating room  procedure  .Rates as 
high as 50% have been reported in some 
regions  but in Syria during cris  in-
creased to90%.Thus increased rates of 
elective caesarean section without any 
obvious or generally accepted medical 
or obstetric indication have been re-
ported. it is estimated that a significant 
number of term infants delivered by 

ECS are admitted to neonatal intensive 
care units each year in the USA with the 
diagnosis oftransient tachypnea of the 
newborn,respiratory distress syndrome 
,severe persistent pulmonary hyperten-
sion of the newborn ,hypoxic respiratory 
failuare .Guidelines for Perinatal Care, 
recommends scheduling ECS at 39 
weeks or later on the basis of menstrual 
dates, or waiting for the onset of spon-
taneous labor.

الدراسات الطبية والتمريض

د. راتب شحود

Abstract:

مخاطر الوالدات القيصرية على 
الطفل المولود

 Neonatal complication's
after

cesarean section
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فـي غـرف  األشـيع  القيصريـة هـي  العمليـات  تعتبـر 
العمليـات وتشـكل نسـبة %50 مـن مجمـل العمليات 
السـنوات  فـي  املالحـظ  مـن  لكنـه  تقريبـا.  اجلراحيـة 
االخيـرة  زيـادة نسـبتها  دون مبـرر طبـي سـواء قبالـي 
نسـائي  او جنينـي ) بنـاء علـى طلـب األهـل  و مباركـة 

الطبيـب(.

توصـي منظمـة الصحـة العامليـة بـان ال تزيـد نسـبة 
الـوالدات  مـن مجمـل    15% عـن  القيصريـة  الـوالدات 
ولكنهـا ازدادت فـي بالدنـا ازديـادا كبيـرا لدرجـة وصلـت 
تقاريـر  ) حسـب  االزمـة  %90 خـالل أحـد  سـني  الـى 
جمعيـة املولديـن السـوريني (   وبشـكل غيـر مسـبوق 

عامليـا .

ما هي مخاطر القيصرية على الوليد ؟

و  األم  حليـاة  منقـذا  خيـارا  القيصريـة  الـوالدة  تعتبـر 
الطبيعيـة  الـوالدة  تعـذرت سـبل  مولودهـا فـي حـال 

وكانـت حيـاة أحـد منهمـا او كليهما معرضـة للخطر  
حيـث جتـرى باسـتطبابات محـددة سـواء كانـت هـذه 
ذاتهـا  او عابـرة    حيـث حتمـل بحـد  دائمـة  املبـررات  

مخاطـر علـى االم او املولـود  ومنهـا :

-خطـر الـوالدة الباكـرة: حيـث ان معظـم القيصريـات 
االنتخابيـة ) املقـررة مسـبقا( جتـرى بـني االسـبوع -37

السـن  خطـا  احتماليـة  هنـاك  وبالتالـي  حملـي    40
احلملـي ورمبـا حتصـل والدات باكـرة  واحتماليـة اصابـة 
الناجتـة  وخاصـة  اكثـر   التنفسـية  بالشـدة  املولـود 
عـن داء االغشـية الهالميـة  او نقـص السـورفاكتانت  
حيـث اثبتـت معظـم الدراسـات  عالقـة االمراضيـات 
التنفسـية عنـد الولـدان ) الزلـة التنفسـية العابـرة – 
الشـدة التنفسـية او داء األغشـية الهالميـة –ارتفـاع 
التوتـر الرئـوي – القصـور التنفسـي (  بالسـن احلملـي 
بشـكل اكيـد  وخاصة في الـوالدات بدون حـدوث اخملاض 

الفعلـي  وهـذا ما يجري في بالدنا لالسـف  وهذا سـبب 
مهـم الرتفـاع نسـبة وفيـات املواليـد.

-تـزداد نسـبة فشـل االرضـاع الوالـدي: بسـبب انفصال 
االم املؤقـت عـن مولودهـا وصعوبة البـدء باالرضاع خالل 
السـاعة االولـى التـي تلي الـوالدة  وهـذا االخيـر  له دور 
مهـم فـي جنـاح  وترسـيخ االرضـاع الوالـدي  وبالتالـي 
تـزداد فرصة الرضاعـة الصناعية و ما حتمـل من مخاطر 
جمـة باالضافـة الـى حرمـان الطفل مـن غـذاء الهي ال 

ميكـن تقليده .

- عـدم جنـاح بـدء العالقـة احلميميـة بـني االم ووليدها  : 
لـذات االسـباب التي ذكرت سـابقا

-عـدم اكتسـاب الطفـل الفلـورا املهبليـة الطبيعيـة 
مـن  العديـد  مـن  فـي حمايتـه  التـي تسـاهم الحقـا 
االمراض املناعية الذاتية كالربو و السـكري  و التحسس 
الغذائـي و البدانـة  وخاصة بحاالت اسـتخدام الصادات 

عنـد االم .

-زيادة خطر املكوث باملشفى اليام عديدة احيانا 
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هـل تسـاهم القيصرية بتخفيـف االذيـات الرضية على 
املواليـد  او تنقص نسـب الشـلل الدماغي ؟

لوحـظ مـن خـالل نتائـج االحصائيـا ان نسـبة خخطـر 
حـدوث اذيـات الضفيـرة العضديـة لوحـظ مـن خـالل 
اذيـات  حـدوث  خخطـر  نسـبة  ان  االحصائيـا  نتائـج 
الضفيـرة العضديـة بالقيصريـات %0.03 مقابـل 0.08% 
عنـد الـوالدات الطبيعيـة  بـدون فـارق احصائـي مهـم  
وكذلـك لم يسـاهم اجنـاز الـوالدة بالطريقـة القيصرية 
مـن تخفيـض نسـب الشـلل الدماغـي عنـد الولـدان .

القيصريـات بشـروط محـددة  اجـراء  : يجـب  اخلالصـة 
طبيـا  ويجـب تاجيـل الـوالدات القيصريـة االنتخابيـة 
حتـى عمر 39 اسـبوع حملـي او حتى بدء حـدوث اخملاض 
العفـوي   ولتكـن القيصريـة مخـرج جناة ال منـط حياة أو 

فتاة. رغبـة 
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 الجراحة االنكساریة بواسطة

االكزایمر لیزر

Refractive 
Surgery with 
Excimer Laser

 أ د.نجوى كردغلي

تعتبـر أسـواء االنكسـار مـن أكثـر املشـاكل العینیـة 
حدیثـاً  اجملـراة  الدراسـات  بعـض  ،وتعتبرهـا  شـیوعاً 

الضطرابـات  سـبب  كأشـیع 

الرؤیة بالعالم.

إن العالج الرئیسـي لهـا هو النظارات الطبیـة عادةً ومع 
ذلـك فهـي ال تعطـي نتائـج ُمرضیـة في بعـض احلاالت 
الشـدیدة من احلسـر واملـد والالبؤریة  التي تسـبب درجة 

هامـة مـن الزوغانات البصریـة وعدم االرتیـاح للمرضى.

وبالرغـم مـن حلـول العدسـات الالصقـة كحـل بدیـل 
وُمرضـي للمریـض بالتخلـص مـن مثـل هـذه املشـاكل 
تتطلـب  املسـاوئ حیـث  بعـض  تـزال حتمـل  ال  انـه  اال 
مهـارة مـن املریـض فـي وضعهـا وازالتها وحتمـل بعض 
القرنیـة  قرحـات  مثـل  للرؤیـة  املهـددة  االختالطـات 

الشـدید. واالنتـان 

فـوق  األشـعة  طاقـة  علـى  لیـزر  االكزایمـر  یعتمـد 
البنفسـجیة الحـداث تخلخل في الروابـط بالقرنیة دون 

احـداث أذیـة حراریـة للنسـج احملیطـة.

PRK: laser pho- )ان قطـع القرنیة الضوئي االنكسـاري 
القرنیـة  torefractive keratectomy( وتصحیـح حتـدب 
 LASIK: excimer laser in situ(( بواسـطة اكزایمر لیـزر
keratomileusis هـي وسـائل عالجیـة حدیثـة نسـبیاً 

لتي  ا و

یمكـن أن تسـاهم فـي تصحیـح األخطـاء االنكسـاریة 
للعیـن. أشـیع مجاالتهـا هـي تصحیـح حسـر البصـر 

باالضافـة الـى تصحیـح مد 

البصـر والالبؤریـة. ویعمـل االكزایمـر لیـزر علـى تعدیل 
احلالـة االنكسـاریة للعیـن عـن طریـق اجتثاث جـزء من 
یتـم تعدیـل  القرنیـة األمامیـة وبذلـك  نسـیج حلمـة 

انحنـاء سـطح القرنیـة األمامـي للوصـول الـى حالـة

ملخص:
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السواء االنكساري التي تسمح بتركیز 

خیـال األجسـام املرئیـة علـى الشـبكیة وبالتالـي یتـم 
االسـتغناء عـن النظـارات والعدسـات الطبیـة.

وتبـرز أهمیة اجلراحة االنكسـاریة من خـالل عملها على 

القرنیـة التـي تشـكل مكون تشـریحي سـهل الوصول 
االنكسـاریة  بالقـوة  الكبیـر  دورهـا  الـى  اضافـة  الیـه 
للعیـن حیـث تسـاهم بنحـو ثلثـي القـوة االجمالیـة 

. للعین

Abstract:

Refractive errors are some of the 
most common ophthalmic abnor-

malities worldwide and are associated 
with significant morbidity with recent 
population-based studies identifying 
them as the leading cause of visual 
impairment worldwide.

Traditionally, spectacles have been 
the mainstay of treatment. However, in 
cases where the patients suffer from 
severe myopia, hyperopia or astigma-
tism, eyeglasses have proven less than 
satisfactory for reasons such as optical 
distortion or significant inconvenience.

With the objective of improving on these 
shortcomings, contact lenses were 
introduced in 1960, but even this rev-
olu on in management is not without 
its disadvantages, requiring as it does, 
manual dexterity to insert and being 
associated with sight-threatening com-
plications such as corneal ulcers and 
severe infection.

Excimer laser photorefractive keratec-
tomy )PRK( and excimer laser in situ 

keratomileusis )LASIK( are relatively 
new treatment modalities that can be 
used to correct refractive errors of the 
eye. They are most commonly used to 
correct myopia )nearsightedness( but 
can also be used to correct hyperopia 
)farsightedness( and astigmatism. Since 
the cornea is easily accessible and 
responsible for two thirds of the re-
fractive power of the eye ,The excimer 
laser alters the refractive state of the 
eye by removing tissue from the ante-
rior cornea through a process known 
as photoablative decomposition. This 
process uses ultraviolet energy from 
the excimer laser to disrupt chemical 
bonds in the cornea without causing 
any thermal damage to surrounding 
tissue. The modified anterior corneal 
surface enables light to be focused on 
the retina, thereby reducing or elimi-
nating the dependence on glasses and 
contact lenses.
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أجریـت أول عملیـةPRK  بنجـاح للمـرة األولـى فـي عام 
Mc Donald و قـد مـثَّ ل وقتهـا ثـورة  ١٩٨٨بواسـطة 
فـي مجـال تصحیـح أسـواء االنكسـار و كان أول إجـراء 
موافـق علیـه مـن FDA في هـذا اجملـال ولكن منـذ أواخر 
التسـعینات تناقـص االعتمـاد على PRK نتیجـة الزیادة 
املتسـارعة فـي اسـتخدام تقنیـة LAISK و مـا تقّدّمـه 
  PRKمـن شـفاء و تصحیح بصـري أسـرع و لكـن بقیت
بدیـالً مهمـاً فـي حـاالت محـددة كتصحیـح الدرجـات 

املنخفضـة مـن احلسـر و القرنیـات الرقیقة.

مبادئ اجلراحة اإلنكساریة بواسطة اكزایمر لیزر:

اكزایمرلیـزر  علـى  باعتمادهـا  األنـواع  جمیـع  تشـترك 
مـع  القرنیـة  حلمـة  مـن  األمامـي  القسـم  الجتثـاث 
 PRK اختـالف تقنیـة العمـل اجلراحـي حیـث یتـم فـي
أو  كالكحـول  بطـرق مختلفـة  القرنیـة  إزالـة ظهـارة 
الكشـط الیـدوي أو اآللـي أو مبقـص القرنیـة اجملهري قم 
یتـم بعدها تطبیق أشـعة اللیزر علـى املنطقة املركزیة 
للقرنیـة لیتم تعدیل انحنائها حسـب اخلطـة اجلراحیة 
املوضوعـة مسـبقاً مـن قبـل اجلـراح ویتم بعدهـا وضع 
عدسـات الصقـة ضمادیـة وازالتهـا بعد عدة أیـام حتى 

حـدوث التئـام الظهـارة القرنیة.

أمـا بتقنیـة LASIK فیتـم تثبیـت العیـن أوال بواسـطة 
جهـاز الشـفط ثـم یتـم اجـراء شـریحة متصلـة مـن 
ظهـارة القرنیـة بواسـطة مقـص القرنیة اجملهـري ویتم 
وتطبیـق  اللحمـة  لكشـف  الشـریحة  قلـب  بعدهـا 
أشـعة اللیـزر علـى املنطقـة املركزیـة منهـا ثـم یتـم 
بعدهـا اعادة الشـریحة الى مكانهـا وتثبیتها دون قطب 
جراحیـة ، وال یحتـاج املریض هنـا الى عدسـات ضمادیة 

حیـث یتـم احلفاظ علـى الظهـارة.

بواسـطة  اإلنكسـاریة  للجراحـة  العامـة  الشـروط 
لیـزر: اكزایمـر 

تتحقـق  أن  یجـب  اجلراحـي  العمـل  نـوع  كان  مهمـا 
املرضـى: لـدى  التالیـة  الشـروط 

أوالً: یجـب أن یكـون عمـر املریـض ١٨ سـنة علـى األقـل 
حیـث یُتوقـع أن تصبـح الدرجات ثابتـة بعد هـذا العمر 

وأن تكـون كذلـك ملـدة سـنة علـى األقل.

ثانیـاً: أن تكـون ثخانـة القرنیة كافیة الجـراء التصحیح 
حیـث یُُشـترط أن ال تقل ثخانة السـریر اللحمي املتبقي 

بعـد العملیة عن 

٤٠٠ میكرون.

حتضیر املریض للعمل اجلراحي:

یجـب تقییم درجات أسـواء االنكسـار وأهداف   •
وتوقعاتـه. املریـض 

للقرنیـة لكشـف  إجـراء صـورة طبوغرافیـة   •
القرنیـة. سـماكة  وملعرفـة  مخروطیـة  قرنیـة  وجـود 

فـوارق  وتقییـم  للمطابقـة  شـل  إجـراء   •
الشـل. وبعـد  قبـل  االنكسـار 

احلصـول علـى تاریـخ طبـي شـامل یتضمـن   •
والدوائیـة. اجلراحیـة  والسـوابق  اجلهازیـة  األمـراض 

فحـص عینـي شـامل یتضمـن فحـص دقیق   •
للقرنیة لكشـف وجود أیة اسـتحاالت قرنیـة أو كثافات 

تـوع. أو 

وتقییـم  اجلحـوظ  لتحـري  احلجـاج  فحـص   •
حـركات العینیـن وحجـم احلدقـة حیث یُُسـبب توسـع 
احلدقـة فـي الضـوء اخلافـت حـدوث الوهیـج والهـاالت 

العملیـة. بعـد 

حتري وجود كثافات باجلسم البلوري.  •

تنظیر قعر العین بعد توسیع احلدقة.  •

مضادات االستطباب:

املطلقة:

مثـل  عینیـة  اسـتطباب  مضـادات  هنـاك   -
یتفاقـم  حیـث  الشـدید  واجلفـاف  اخملروطیـة  القرنیـة 
وأذیـات  السـاد  الـى  اضافـة  العملیـة  بعـد  اجلفـاف 

البصـري. والعصـب  الشـبكیة 

فهـي  العامـة  االسـتطباب  مضـادات  أمـا   -
تشـمل احلمـل واالرضـاع الطبیعي  والداء السـكري غیر 
املضبـوط دوائیاًحیـث یتأخـر فیه التئام الظهـارة اضافة 
اإلیـدز. مثـل  للمناعـة  مضعفـة  أمـراض  وجـود  الـى 

النسبیة:

الوعائیـة  واألمـراض  الكوالجیـن  أمـراض   -
. یـة ز جلها ا

حثول القرنیة الوراثیة.  -

الداء السكري املضبوط دوائیاً.  -

توقعات املریض غیر املنطقیة.  -

سوابق انتان بالهربس أو داء املنطقة.  -

التهاب حواف األجفان الشدید.  -

:LASIK و PRK بعض التفضیالت بین
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التئـام  مـن  تؤخـر  حالـة  أي  عـام  بشـكل   •
.  PRK ل  اسـتطباب  مضـاد  فهـي  الظهـارة 

فـي حال كانـت ثخانـة القرنیة قلیلـة یُفضل   •
.PRK اجـراء 

فـي حال وجود غـؤور باملقلـة أو فرجـة جفنیة   •
PRK بسـبب  ضیقـة أو حاجـب متبـارز یُُفضـل إجـراء 

باللیـزك. القرنیـة  الشـریحة  اجـراء  صعوبـة 

یُفضـل  الشـدید  العیـن  جفـاف  حـال  فـي   •
إجـراء PRK بسـبب احداثـه األقـل للجفاف بعـد العمل 

اجلراحـي.

السـریع  بالتعافـي  املریـض  رغبـة  حـال  فـي   •
واحلاجـة امللحـة للعـودة للعمـل یتم إجـراء اللیـزك في 

لذلـك. اسـتطباب  مضـاد  وجـود  عـدم  حـال 

العنایة بعد العمل اجلراحي:

یتـم وضـع املریـض على قطـرة صـاد موضعي   -
كورتیكوسـتیروئید  وقطـرة  األقـل  علـى  اسـبوع  ملـدة 

احلالـة. حسـب  تدریجیـا  سـحبه  یتـم  موضعـي 

یُنصـح املریـض بتجنـب تعریض العیـن للماء   -
العیـن. فـرك  وعـدم  والرضـوض 

یتـم فحـص املریـض بعـد یـوم ثم أسـبوع ثم   -
السـنة. وحتـى  أشـهر   ٣ بعـد  متابعتـه  ویتـم  شـهر 

اختالطات اجلراحة االنكساریة بواسطة أالكزایمر لیزر:

االنكسـاریة  اجلراحـة  حتمـل  جراحـي  عمـل  أي  مثـل 
بأنواعهـا اختالطـات تالیـة للعمل اجلراحـي، منها ما هو 

مشـترك ومنهـا خـاص بـكل نـوع.

سنتحدث أوالً عن االختالطات العامة:

یحـدث   :over correction التصحیـح  فـرط   -
عنـد حـدوث جفـاف هـام باللحمة قبـل تطبیق أشـعة 

السـن. كبـار  عنـد  تواتـر  أكثـر  وبشـكل  اللیـزر 

یمكن عالجه بإعادة التصحیح بعد ٣ الى ٦ اشهر.

نقـص التصحیـح under correction: یحـدث   -
بشـكل شـائع عنـد تصحیـح الدرجـات العالیـة مـن 

النكسـار. أسـواء 

یمكن عالجه بإعادة التصحیح بعد ٣ الى ٦ أشهر.

الزوغانـات البصریـة: مثـل الهـاالت والشـفع   -
أحـادي اجلانب اللتي تشـیع في حاالت احلدقة املتوسـعة 
خصوصـا فـي شـروط اإلضـاءة الضعیفـة، كذلـك قـد 
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حتـدث ضبابیـة بالقرنیة خاصـة عند تصحیـح الدرجات 
 ٧٥ مـن  أكبـر  االجتثـاث  عمـق  یكـون  حیـث  العالیـة 

میكـرون.

االجتثـاث غیـر املركـزي: یحدث عندمـا یتحرك   -
املریـض أثنـاء العملیـة لذلك یجـب تثبیـت رأس املریض 
جیـداً والطلـب منـه تثبیت نظـره على نقطـة التثبیت 

باجلهـاز. اخلاصـة 

متعلقـة  اختالطـات  حتـدث  قـد   -
بالكورتیكوسـتیروئدات املوضعیـة بعد العمـل اجلراحي 
ومنهـا ارتفـاع الضغـط ضمـن املقلـة والسـاد الدوائـي 

العینـي. الهربـس  تفعیـل  وإعـادة 

التهـاب القرنیـة اخلمجـي: وأشـیع العوامـل   -
املمرضـة املسـببة له هـي ایجابیـات الغرام وقـد یحدث 

. بالفطـور

یكـون تواتـر حدوثـه فـي PRK أكبر بسـبب تأخـر التئام 
الظهـارة وطول فتـرة اعطـاء الكورتیـزون املوضعي.

االختالطات اخلاصة باللیزك:

قـد یحـدث أثنـاء العمـل اجلراحـي قطـع غیـر   -

منظـم للشـریحة القرنیـة وبالتالي یحـدث البؤریة غیر 
العملیـة. بعـد  منتظمـة 

كذلـك قـد یحـدث قطـع كامـل للشـریحة   -
حـرة. الشـریحة  وتصبـح  القرنیـة 

یمكـن أن یحـدث انزیـاح للشـریحة فـي الیوم   -
التالـي للعملیـة قابل للتراجـع بعد حـدوث التندب ،أما 
فـي حـال حدوثـه بشـكل متأخـر بعـد فتـرة مـن الزمن 
نتیجـة رض مثـالً فیتوجـب عندهـا إعادة الشـریحة إلى 

موضعهـا جراحیـاً.

قـد یحـدث انفصـال شـبكیة عند وجود شـق   -
بالشـبكیة لـم یتم كشـفه بتنظیـر قعر العیـن وذلك 

العملیـة. أثنـاء  املقلـة  علـى  الضغـط  نتیجـة 

:PRK االختالطات اخلاصة ب

تأخر التئام الظهارة.  -

النكـس وعودة أسـواء االنكسـار حیـث یحدث   -
بشـكل اكبـر ف PRK خاصـة فـي الدرجـات العالیة من 

احلسـر.
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دور التمريض في 
التثقيف الصحي لمرضى 
العالج باألكسجين مفرط 

)HBOT( الضغط

د. زينة زيتون

Abstract:

Hyperbaric oxygen therapy has been 
in practice for almost 400 years, 

however, many doctors are not famil-
iar with it. Previously, HBOT chambers 
were only available in large medical 
centers, and were used for only a few 

conditions. With recent technological 
advancements in chamber design, 
HBOT has become available in clinic 
settings, and the use of this exciting 
therapy is growing rapidly for many 
medical conditions.
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مقدمة: 	

اسـتخدمت تقنية العالج باألكسـجني مفـرط الضغط 
منـذ حوالـي 400 سـنة  سـابقة وعلـى الرغم مـن ذلك 
لـم يكـن هـذا العـالج مألوفـاً بالنسـبة للعديـد مـن 
باألكسـجني  املعاجلـة  حجـرات  كانـت  حيـث  األطبـاء. 
مفـرط الضغـط متوفـرة فـي املراكـز الطبيـة الكبيـرة 
فقـط وكانـت تسـتخدم حلـاالت عالجيـة قليلـة. مـع 
تصميـم  فـي  احلديـث  والتكنولوجـي  الطبـي  التقـدم 
احلجيـرات أصبحت هـذه احلجيرات متوفرة فـي العيادات 
الطبيـة و أصبـح هـذا العـالج املذهـل يتطـور بشـكل 
سـريع ليشـمل العديد مـن احلـاالت الطبيـة العالجية.

الضغـط  	 مفـرط  باألكسـجني  العـالج  تعريـف 
:)  HBOT(

هو طريقة تسـتخدم لزيادة كمية األكسـجني   •
املـزودة للجسـم مـن خالل زيـادة كالً مـن الضغط اجلوي 

األكسـجني. وتركيـز 

هـو منـوذج مـن منـاذج العـالج الطبـي يدخـل   •
خاللـه املريـض ضمـن حجـرة مغلقـة بشـكل محكـم 
ويتنفـس أكسـجني تركيـزه %100 وحتـت ضغـط أعلـى 
مـن  1 من الضغـط اجلوي الـذي يعـادل 760 ملم/زئبقي 

البحـر. عنـد مسـتوى سـطح 

باألكسـجني  	 للعـالج  الفيزيولوجيـة  القواعـد 
الضغـط: املفـرط 

يبلغ الضغط الشـرياني اجلزئي لألكسـجني عادة حوالي 
 95% الهيموغلوبـني مشـبع بنسـبة  زئبقـي.  100مـل/ 
وكل 100 مـل مـن الـدم حتمـل 19 مـل مـن األكسـجني 
املرتبـط بالهيموغلوبـني و 0.32 مـل منحلة فـي البالزما 
. إن إثـارة ازديـاد  تركيـز األكسـجني إلـى %100  يـؤدي 
لزيـادة تركيـز األكسـجني املرتبـط بالهيموغلوبـني إلـى 
أعلـى مسـتوى ليصـل إلـى 20مـل وذلـك عندمـا يكون 
الهيموغلوبـني مشـبع باألكسـجني %100 وبذلـك تزداد 
كميـة األكسـجني املنحلـة بالبالزمـا لتصل إلـى 2،09.

للهيموغلوبـني  املضغـوط  األكسـجني  إضافـة  خـالل 
كميـة    100% باألكسـجني  مشـبع  يكـون  والـذي 
بالبالزمـا(  )املنحلـة  احمللـول  فـي  احملمولـة  األكسـجني 
سـوف تـزداد لتصـل إلـى 4،4 مـل فـي ضغـط يعـادل 
ضعفـي الضغـط اجلـوي و 8،6 مـل فـي ضغـط يعـادل 
ثالثـة أضعاف الضغط اجلـوي والتي تكـون تقريباً كافية 
لتزويـد متطلبـات األكسـجني الكليـة املريحـة للعديد 
املرتبـط  األكسـجني  بـدون مسـاهمة  األنسـجة   مـن 
بالهيموغلوبـني وذلـك ألنـه يزيـد تركيز األكسـجني في 

البالزمـا والتـي تكـون مسـؤولة عـن معظـم التأثيـرات 
النافعـة لألكسـجني املفـرط الضغـط.

	  HBOT( آليات العالج باألكسـجني مفرط الضغط
.)

زيـادة  مـع  املترافـق  املرتفـع  الضغـط  يحـل   .1
األكسـجني %100  األكسـجني فـي بالزما الـدم وفي كل 
خاليـا اجلسـم ونسـجه وسـوائله ألكثر من عشـر مرات 

الطبيعيـة.  احلالـة  فـي  تركيـزه  مـن 

زيادة تركيز األكسـجني بشـكل كبيـر في كل   .2
خاليـا اجلسـم حتـى عندمـا يقـل أو يتوقف تدفـق الدم 

التـي فيهـا تخـرب نسـيجي.  املناطـق  وكذلـك فـي 

يحفـز منو أوعيـة دموية جديدة ويحسـن تدفق   .3
الـدم إلـى املناطـق التـي يوجـد فيها انسـداد شـرياني. 

يـؤدي لعـودة توسـع األوعيـة مـن خـالل زيـادة   .4
قطرهـا و بذلـك يحسـني تدفق الـدم إلى األعضـاء التي 

األكسـجني    ينقصهـا 

 )Superoxide Dismutase( يحفـز زيـادة انـزمي  .5
مضـادات  تنتـج  التـي  الرئيسـية  االنزميـات  مـن  واحـد 
األكسـجة داخليـاً وتعمـل علـى إزالة اجلزيئـات احلرة من 

اجلسـم. 

يسـاعد فـي معاجلـة اخلمـج مـن خـالل تعزيز   .6
عمـل كريـات الـدم البيضـاء والتـي تعمـل كمضـادات 

اجلراثيـم.  لقتـل  حيويـة 

تعزيـز النشـاط االسـتقالبي )األيـض( للخاليا   .7
التـي تعمـل بشـكل مهمـش سـابقاً مبـا فيهـا اخلاليـا 

الدماغيـة. 

)اخلاليـا  الليفيـة  األرومـات  تشـكل  يزيـد   .8
اجلـروح(.  شـفاء  فـي  املتضمنـة 

أمناط املعاجلة باألكسجني: 	

العالج باألكسجني متوسط الضغط:  .1

يسـتخدم ضغـط منخفـض يعـادل 1،3 مـن الضغـط 
اجلـوي و أكسـجني بتركيـز%60  هـذا النمط مـن العالج  
لـه تأثيـرات جانبيـة قليلـة  وهـو طريقـة أمنـة جـداً 

لألطفـال. 

العالج باألكسجني عالي )مفرط( الضغط:  .2

يسـتخدم عـادةً ضغط يعـادل 1،5 من الضغـط اجلوي أو 
أكثـر و تركيز األكسـجني  100% 

شـمل التطور السـريع لهـذا العـالج كالً مـن النمطني 
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األول والثانـي وبذلـك مكـن من تقـدمي مجـال كامل من 
املعاجلـات والتـي تقابـل احتياجات جميـع املرضى.

طـرق إعطاء العالج باألكسـجني مفـرط الضغط  	
.)  HBOT(

حجـرة تتسـع ملريـض واحـد: هـذه احلجـرة مت   .1
جتهيزهـا ملريـض واحـد حيث يعطـى اكسـجني  تركيزه 

مباشـرة. بصـورة  فيهـا  املريـض  ويتنفـس   100%

حجـرة تتسـع ملريضـني: مت تصميمها لتتسـع   .2
الوقـت. بنفـس  لشـخصني 

حجـرة تتسـع لعـدة مرضـى : هـذه احلجـرة   .3
صممـت لتتسـع عـدة مرضـى بنفـس الوقـت وبعـض 

مريـض.  24 ل  تتسـع  حجـر  صممـت  األنظمـة 

خصائص العالج باألكسجني مفرط الضغط: 	

تتسـع  التـي  و  بالهـواء  املضغوطـة  احلجـر   .1
املرضـى  يتنفـس  أشـخاص   لعـدة  أو  لشـخصني 
األكسـجني فيهـا باسـتخدام غطـاء واقـي يوضـع على 
الـرأس )خيمـة( أو مـن خـالل قنـاع يغطي الفـم واألنف.

يعطـى العـالج فـي أغلـب األحيـان بضغـط   .2
يعـادل 2 – 3 مـن الضغـط اجلـوي وتتـراوح مـدة املعاجلة 

دقيقـة.  90  –  60 مـن 

يتكيـف املريـض خـالل الدقائق األولـى للعالج   .3
مـع الضغـط العالـي علـى األذنـني كما هـو احلـال أثناء 
إقـالع الطائرة ولذلك ينصـح املريض بتنـاول علكة أثناء 

ذلـك أو القيـام بحركـة البلـع.

تختلـف عـدد مـرات العـالج مـن 3 – 5 مـرات   .4
بالنسـبة للحـاالت احلـادة وقـد تصـل إلـى 50 – 60 مـرة 
للمرضـى بعـد العالج الشـعاعي. حيـث يرتـدي املريض 
قنـاع األكسـجني علـى أنفـه وميكـن لألطفـال أن يرتدوا 
خـوذة بالسـتيكية  والتـي تشـبه خـوذة رائـد الفضـاء.

استطبابات العالج باألكسجني مفرط الضغط: 	

احلاالت الطارئة: 

مثـل صمـة هوائيـة أو غازيـة، احلـروق )احلـروق احلراريـة( 
الدماغية.....الـخ. ،الوذمـة  الدخـان  ،استنشـاق 

احلاالت العصبية اخلاصة:

مثل مـرض التوحد ،الوذمـة الدماغية ،الشـلل الدماغي 
، رضـوض احلبل الشـوكي.... الخ.

استطبابات احلاالت العظمية:

مثل األذيات الهرسـية ،خمج النسـج الرقيقـة النخرية 
،التهـاب العظـم والنقي احلاد واملزمن ، شـفاء الكسـور 

والكسـور غير امللتحمـة .....الخ.

استطبابات متفرقة:

الفـراش  قـرح   ، الشـرياني  العصيـدي  التصلـب  مثـل 
السـكري.،  الـداء  عـن  الناجـم  االعصـاب  ،اعتـالل 
مضاعفـات اخلثـار الوريـدي العميق ،مرض السـكري....... 

. لخ إ

مفـرط  باألكسـجني  العـالج  اسـتطبات  مضـادات 
: لضغـط ا
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استرواح الصدر التوتري غير املعالج.  .1

بعض أنواع شذوذات القلب اخللقية.  .2

انسداد الطريق الهوائي.  .3

مـرض الطرق الهوائيـة االنسـدادية ) متضمة   .4
الربـو(.

العـالج  	 مـن  حدوثهـا  احملتمـل  املضاعفـات 
الضغـط: مفـرط  باألكسـجني 

التهـاب االذن الرضحـي الضغطـي، التغيـرات العينيـة 
كقصـر النظر،القلـق النـاجت عـن املـكان املغلـق، التهاب 
الرئـة الرضحـي الضغطـي ، نوبـات الصـرع أو االختـالج 
،احلريـق ،تنميـل األصابـع، نقـص السـمع، النعـاس ، ألم 

األسنان.

دور التمريض في العالج باألكسجني املفرط الضغط:

قبل اإلجراء:  

يجـب علـى املمرضـة أن تتأكـد مـن أن املريض   .A
والتـي تتضمـن: الفحـوص املطلوبـة  بإجـراء  قـد قـام 

علـى  قدرتهمـا  مـن  للتأكـد  األذنـني  فحـص   .1
الضغـط. تـوازن  حتقيـق 

فحـوص الرئتني اسـتناداً إلى القصـة الطبية   .2
وفحـص  الصـدر  علـى  الشـعاعية  الصـور  تتضمـن  و 

الرئـة. وظائـف 

وجـود التهـاب جيـوب، حساسـية، اسـتخدام   .3
لـألذن. قطـرات 

التحري عن وجود حمية غذائية.  .4

التحري عن األدوية املوصوفة قدمياً وحديثاً.  .5

التحـري عـن عالجـات آخـرى كالفيتامينـات،   .6
العشـبية. واألدويـة  معـادن، 

غيـر  شـعبية  أدويـة  تنـاول  عـن  التحـري   .7
. فـة صو مو

فحـص  إجـراء  مثـل  األساسـية  الفحـوص   .8
غـي ما د

بتسـجيل  تقـوم  أن  املمرضـة  علـى  يجـب   .B
اآلتيـة: واملعلومـات  املالحظـات 

اإلصابة بالـزكام أو االنفلونـزا، احتقان بالصدر   .1
األنـف. أو 

اإلصابة باإلسهال.  .2

وجود إقياء وغثيان.  .3

وجود خمج أو التهاب أذن أو جيوب.  .4

تغيير األدوية.  .5

عدم تناول طعام اإلفطار.  .6

مريض سكري ولم يأخذ جرعة االنسولني.  .7
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احلمل.  .8

يجـب علـى املمرضـة أن تقـوم باخـذ موافقة   .C
العـالج. بقبـول  املريـض  مـن  خطيـة 

يجـب على املمرضة أن تـزود املريض باملعلومات   .D
املطلوبـة والتثقيـف الصحـي وتشـرح لـه بعنايـة كل 
اجلوانـب املتعلقة بالعالج باألكسـجني مفـرط الضغط:

التدخـني يـؤدي التدخـني إلـى تضيـق األوعيـة   .1
العـالج  مـن  كبيـرة  منفعـة  علـى  الدموية.للحصـول 
يجـب أن يتوقـف املريض عـن التدخني خالل فتـرة العالج 
املريـض غيـر قـادر علـى  . فـي حـال كان  باألكسـجني 
التوقـف عـن التدخـني يجـب عليـه أن ميتنع عـن تناوله 

ملـدة سـاعتني قبـل وبعـد كل جلسـة عـالج.

العـالج باألكسـجني مفـرط الضغـط ال يقيد   .2
محـددة. أطعمـة   بتنـاول  املريـض 

العالج باألكسـجني مفـرط الضغـط ال يغيير   .3
األدويـة. معظـم  تأثيـرات  مـن 

يجـب علـى املريـض أن يصـل قبل ربع سـاعة   .4
يبـدل  أن  عليـه  يجـب  حيـث  عـالج  جلسـة  كل  مـن 
مالبسـه ويرتـدي مالبـس قطـن %100 لتجنـب احلريـق.

يجـب علـى املريـض أن يعلـم أنـه ال يسـمح    .5
ضمـن حجـرة العالج باسـتخدام مـا يلي: زيوت اجلسـم 
والشـعر، غسـوالت اجلسم،أحمر الشـفاه، طالء األظافر، 
....................الـخ. املكيـاج  العطـور،  الشـعر،  بخاخـات 

يجب عدم اسـتخدام الكحـول للعناية باجللد   .6
الكحـول. مـن  اخلالـي  الرائحـة  مزيـل  واسـتخدام 

الفطـور  طعـام  املريـض  يتنـاول  أن  يجـب   .7
بالبروتـني. غنيـة  وجبـة  تنـاول  مـع  والغـداء 

أدوات  األسـاور،  اجملوهـرات،  السـاعة،  نـزع   .8
صناعيـة مثـل سـماعات األذن ،فـك )أسـنان صناعيـة(.

علـى  حتتـوي  التـي  السـوائل  تنـاول  جتنـب   .9
البـدء  قبـل  األقـل  علـى  أربـع سـاعات  ملـدة  كربونـات 

العـالج. بجلسـة 

باألكسـجني  الروتينيـة  العـالج  جلسـة   .10
سـاعتني. حوالـي  تسـتغرق 

يجـب أن تكـون املعاجلـة غيـر مؤملـة و في حال   .11
حـدوث ألـم أثنـاء العـالج يجـب علـى املريـض أن يقـوم 

لـه. املرافـق  اااملمـرض  بتبليـغ 

طرق مساواة الضغط على األذنني كالتالي:  .12

ميسك املريض أنفه ويغلق فمه.  •

يرفـع املريـض مؤخـرة اللسـان نحـو سـقف   •
. الفـم 

محاولـة النفـخ مـن خـالل األنـف بينمـا مـا   •
مغلقـاً. أنفـه  ميسـك   املريـض  يـزال 

يجـب علـى املريـض أن ال يقوم بشـراء نظارات   .13
جديـدة أو عدسـات الصقـة خـالل فتـرة العـالج وذلـك 
بسـبب حـدوث تغيـرات علـى حالـة الرؤية وتعـود الرؤية 
لطبيعتهـا و تـزول التغيـرات بعـد 6 – 8 أسـابيع مـن 

العـالج. انتهـاء 

ميكـن للمريـض أن يقـرأ ،ينـام، يسـتمع إلـى   .14
أو  تسـجيل  ألـة  بإدخـال  يسـمح  ال  ،ولكـن  موسـيقا 

العـالج. حجـرة  داخـل  إلـى  راديـو  فيديـوأو 

يجـب أن يتـم فحص احلجـرة ميكانيكيـاً قبل   .15
بالعـالج. البـدء 

يجـب  واألمـان  اخلصوصيـة   علـى  للحفـاظ   .16
احلجـرة. بدخـول  للـزوار  السـماح  عـدم 

فـي حـال وجـود اختالجـات وعالجـات سـنية    .17
يجـب أن يكملهـا املريـض بشـكل تـام قبل بـدء العالج 

. كسـجني أل با

يجـب على املريـض أن يقوم بتسـجيل مواعيد   .18
عالجـه.

خالل اإلجراء:

يجـب علـى املمرضـة أن تخبـر الطبيـب بـكل تطـورات 
العـالج املتعلقـة باملريـض.

بعد اإلجراء:

يجـب علـى املمرضـة أن تتأكـد مـن أن املريض   .1
منـه. الطبيـب  طلبهـا  التـي  فحوصـه  كل  أجـرى 

إذا كان العـالج املطلـوب  مـن أجـل جرح يجب   .2
للجـرح. العنايـة  تقـدم  أن  املمرضـة   علـى 

تقييـم التغيـرات التي تطرأ علـى املريض قبل   .3
العـالج. انتهـاء  بعـد  ومباشـرة  وخاللـه  العـالج  بـدء 

2020 السنة الثالثة  -  العدد السنة الثالثة  -  العدد 1111 - الربع األول  - الربع األول 1010//11//20212021



أثر الهاتف الجّوال في 
خصوبة الرجل

أ.د. عدي حمدان 

Abstract:

The proximity of a mobile phone put 
in the pockets )with the keys and 

the cash holder(  to the male genitals 
can disturb the sperm. And based on the 
analysis of studies, whether on humans 

or animals, both human and animal 
sperms exposed to electromagnetic ra-
diation  EMR  emitted by mobile phones  
had reduced motility, structural anoma-
lies, and increased oxidative stress .

سـادتي ال تخلطـوا بـني جيوبكـم و بـني حقيبـة اليـد, 
إحـذروا: فالهاتـف اجلوال قـد يؤثر على نوعيـة نطافكم! 
الهاتـف  مـن  الذكريـة  التناسـلية  األعضـاء  قـرب  إن 
اجلـوال, املوضـوع فـي اجليـوب ) مـع املفاتيـح و حامـل 

النقـود(, يـؤدي الضطـراب احليوانـات املنويـة . 

حاليـاً، هنـاك ارتفاع فـي اسـتخدام التلفونـات احملمولة 
 Wi-Fi و الالبتـوب و تقنيـات اإلنترنت الالسـلكية مثل ال
حـول الكوكـب. تُطلق هـذه األجهزة كميـة معتبرة من 
electromagnetic radia-  األشـعة الكهرومغنطيسـية

tion )EMR( و التـي قـد تؤثـر على جهاز التكاثـر الذكري 
سـواء بآليـة حرارية أو غيـر حرارية. 

و باإلعتمـاد علـى حتليـل لدراسـات سـواء على اإلنسـان 
أو احليـوان، فـإن احليوانـات املنويـة البشـرية و احليوانيـة 
املعرضـة لألشـعة الكهرومغناطيسـية EMR الصـادرة 
زادت  و  حركتهـا  نقصـت  قـد  النقالـة  الهواتـف  مـن 
تشـوهاتها البنيويـة   مع زيـادة اإلجهاد التأكسـدي. قد 
يكـون ارتفاع حـرارة الصفن و زيـادة اإلجهاد التأكسـدي 
علـى   EMR ال  عبرهـا  تؤثـر  التـي  اآلليـة  مفتـاح  هـو 

خصوبـة الرجـل. 
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علـى أية حـال، يبدو أن هـذه التأثيـرات السـلبية تترافق 
مـع مدة اسـتخدام الهاتـف احملمول

Environment Interna- مجلـة فـي  دراسـة  قامـت   و 
tional بتجميـع كل املنشـورات الصـادرة حـول املوضوع. 
كانـت النتيجة غيـر مسـبوقة : إن األمواج الصـادرة من 
الهواتـف احملمولـة , حتى داخـل اجليب, تؤثـر على نوعية 

ملني. ا

اململكـة  فـي    Exeter فـي جامعـة  الباحثـون  توصـل 
املتحـدة أيضـاً إلـى هـذه النتيجـة بتحليـل10 دراسـات 
حـول نوعيـة النطـاف, معتمـدة علـى 1492 عينـة مـن 

املنـي .

قـد تُضعف األمـواج الكهرومغناطيسـية النطاف على 
مستويني: 

-1 تنقص حركية احليوانات املنوية بنسبة 8%   

-2  تؤثـر علـى عيوشـيتهم ) مـدة حيـاة احليـوان املنوي(  
.9% بنسبة 

يتمسـك الباحثـون  بتطمـني الرجـال الذيـن يضعـون 
غالبـاً هواتفهـم احملمولـة في جيـوب سـراويلهم : ليس 
مـن الضـروري الهلـع. إال أن  الرجـال املعرضـني ملشـاكل 
خصوبـة أخـرى كامنة يجـب أن يأخـذوا باالعتبـار عامل 

اخلطـورة  اإلضافـي  هـذا. 

باحملصلـة, حلفظ احليوانات املنوية بصحـة جيدة , احفظ 
هاتفـك النقـال و أيضاً كمبيوتـرك احملمـول املوصول بال 

Wifi بعيـداً عن األعضاء التناسـلية الذكرية.

عاليـة  باأللبسـة  يؤمنـون  ممـن  كنـت  إذا   : آخـر  حـل 
التقنيـة. ميكنك  لبس السـروال املضاد لألمـواج الكهرو 

مغناطيسـية. 
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الدراسات الصيدالنية

نبذة عن العقاقير الكيميائية 
المستخدمة في المعالجات 

السرطانية
 )Adriamycine عقار أدرياميسين( 

د. أنس طويلة

يُعد هذا املقال توطئة لسلسلة من املقاالت املتتالية التي سوف يتم نشرها في اجمللة والتي تدور حول البحث الذي 
مت اجرائه حول التأثيرات السمية التي يبديها عقار Adriamycin على النشاط التناسلي عند السيدات املتعاجلات 

بالعقار وكيفية الوقاية منها

Abstract:

Adriamycin is considered to be one 
of the most recently used  anti- 

cancer drugs because of its efficacy 
in treating many of the cancer tumors 

beside its low cytotoxic effects on the 
healthy tissues.
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يُعـد عقـار أدرياميسـني Adriamycin من أكثـر العقاقير 
املسـتعملة حديثـاً كعقـار مضـاد للسـرطان لكونـه 
عقـاراً ناجحاً في معاجلـة الكثير من األورام السـرطانية 
و ذا سـمية خلويـة Cytotoxic قليلـة علـى األنسـجة 

لطبيعية ا

بـدأ عصـر املعاجلـة الكيميائيـة فـي الواليـات املتحـدة 
األمريكيـة فـي عام 1940م وأثنـاء احلرب العامليـة الثانية 
 mustard Nitrogen باكتشـاف عقار اخلردل النيتروجيني
فقـد تبـني أن له خواص مضـادة للسـرطان, وخاصًة ضد 
سـرطان اجلهـاز اللمفـاوي وسـرطان الدم عند اإلنسـان 
)الليوكيميـا(, وكانـت النتائـج األولية مشـجعًة جداً ما 
فتـح البـاب أمـام بـدء عصـر جديـد للعـالج الكيميائي 
للسـرطان؛  قـاد هـذا التطور الكبيـر الذي شـهده علم 
األورام إلـى إنتـاج وتطويـر العديـد من العقاقيـر املضادة 
للسـرطان والتي تسـتخدم في عالج األورام السـرطانية 

إمـا منفـردة أو باملشـاركة مع عقاقيـر أخرى .

السـرطانية  األمـراض  مـن  العشـرات  حالًيـا  يوجـد   
التـي تصيـب اإلنسـان والتي ميكـن عالجها باسـتعمال 
العـالج الكيميائـي وحـده, أو بجانـب العـالج اجلراحـي 
يعانـون  الذيـن  للمرضـى  وميكـن  كمـا  اإلشـعاعي،  أو 
مـن أورام ال ميكـن اسـتئصالها االسـتفادة مـن املعاجلة 
الكيميائيـة فـي إطالـة عمـر املريـض - بـإذن اهلل –  و 
نقـص فـي حجم الـورم وغيـاب األعـراض املزعجـة كلياً 
أو جزئيـاً ,إال أن معظـم العقاقيـر التـي تسـتخدم فـي 
املعاجلـة الكيميائيـة للسـرطان لهـا تأثيـر سـمّي على 
كل مـن األنسـجة الطبيعيـة والورمية على حد سـواء, 
وحتـى فـي أثناء تطبيـق اجلرعـات املثلـى, وبالتالي هناك 
افتقـار إلى السـمية االنتقائيـة وعدم قـدرة العقار على 
التمييـز بـني اخلاليـا الطبيعيـة واخلاليـا السـرطانية, مما 
دفـع علمـاء األورام إلـى التنافـس فـي البحث عـن أدوية 

محـددة نوعيـة للخاليـا السـرطانية.

سـريعة  الطبيعيـة  األنسـجة  أن  بالذكـر  اجلديـر  مـن 
للتأثـر  عرضـة  املناطـق  أكثـر  ولألسـف  هـي  التكاثـر 
مـع  مقارنـًة  الكيميائيـة  العقاقيـر  هـذه  بسـمية 
األنسـجة األخـرى وهـي فـي طـور الراحـة، ونذكـر مـن 
هذه األنسـجة سـريعة التكاثـر: نقي العظـام, و القناة 
املعلـوم  ومـن  واخلصـى؛   , واملبايـض  املعويـة,  املعديـة 
كذلـك أن سـمية العقاقيـر الكيميائية تكـون تراكمّية 

مـع الزمـن .

فـي السـنوات األخيـرة ظهـرت العديـد مـن العقاقيـر 

املضـادة للسـرطان, ولعـل عقـار Adriamycin واحدٌ من 
الكيميائـي  العـالج  فـي  وأكثرهـا اسـتخداماً  أهمهـا, 

لـألورام السـرطانية اخملتلفـة.

نبذة عن عقار األدرياميسني:  .1

Précis about the Adriamycin

Adriamycinإلـى مركبـات  أدرياميسـني   ينتمـي عقـار 
األنثراسـكلينات Anthracyclines التـي تتبـع مجموعة 
Antitumer antibiot-  املضـادات احليويـة املضـادة لـألورام
ics , وهـي تسـتعمل بصـورة كبيرة فـي معاجلة معظم 
العقاقيـر  فئـات  أكثـر  مـن  فهـي  السـرطان  أمـراض 
املضـادة للسـرطان جناحـاً فـي عـالج السـرطانات التـي 
تصيـب اإلنسـان باسـتثناء عـدد قليـل من السـرطانات 
التـي ال تسـتجيب لهـذه اجملموعـة مـن العقاقيـر مثـل 
سـرطان الكولون, واملسـتقيم وغيرها, كمـا لها خواص 
مضـادة للعـدوى, إال أنهـا تُصنـف وبصـورة إجمالية من 
اجملموعـة التـي تعمـل علـى قتـل اخلاليـا التـي املتكاثرة 
مفضلـة إياهـا علـى اخلاليـا املتواجدة فـي طـور الراحة, 
لهـذا ُصنّفت هـذه املركبات مـع العقاقير ذات السـمية 

.  Cytotoxic Cells اخللويـة

مـن  عـام  بشـكل  األنثراسـكلينات  مركبـات  تنتـج   
التخمـر الالهوائـي  Aerobic fermentation التـي تقـوم 
Streptomyces peuceti-  بـه الكائنـات احليـة الدقيقـة
us      ,وقـد قـام العالـم أركامـون Arecamone سـنة 
1969م بعـزل األدرياميسـني )دكسوروبيسـني( مـن فطر  

.  var. caesius peucetius   Streptomyces

يتواجـد عقار أدرياميسـني بشـكل مركب ذي لـون أحمر 
علـى هيئة  أمـالح  هيدروكلورايـد أدرياميسـني, يتوجب 
حفظـه  بدرجـة حـرارة منخفضـة )8 – 2( درجـة مئوية, 
وبعيـداً عـن الضوء منعاً لتأكسـده بفعـل عامل الضوء 

لذلـك يُفضـل حفظه فـي زجاجات قامتـة اللون.

شكل رقم )1( توضح صورة العقار على شكل 
سائل والذي مت استخدامه في احلقن
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يتمتع بصيغته كيميائية ] C27H29NO11*HCl [, ووزن جزئي  ]M.W.  579.99[؛ أما تركيبه الكيميائي فهو من أحد 
الغلكووزيدات األمينية االنثراسيكلينية مؤلف من أربع حلقات سداسية مرتبطة بواسطة حزمة غليكوزيدية 

Glycosidic band بسكر أميني Amine sugar  يسمى الداينوسامني.

Adriamycin شكل رقم )2( يوضح البنية الفراغية لعقار

شكل رقم )3( البنية الكيميائية والفراغية لعقار أدرياميسني
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العقاقير املشابه لألدرياميسني:  .2

  :Like drugs Adriamycin 

  مت اكتشـاف العديـد مـن املضـادات الورميـة التابعـة 
اكتشـاف  قبـل  وذلـك  األنثراسـكلينات  جملموعـة 
األدرياميسـني, في فرنسـا مت عـزل أحد املضـادات احليوية 
مـن إحـدى سـالالت الكائنـات احليـة الدقيقة املسـماة 
هـذا  علـى  وأطلـق   ,Streptomycen caeroleorubidus
, كمـا مت   Rubidomycin املركـب أسـم  روبيدوميسـني 
فـي نفس الوقـت تقريباً عـزل نفس املركب من سـالالت 
peucetius   Streptomy-  كائنـات حيـة دقيقـة تسـمى
cenفـي كل مـن إيطاليـا واالحتاد السـوفييتي وقد أطلق 
عليـه اسـم داينوميسـني  Daunomycin وَ روبوميسـني 
Rubomycin علـى التوالـي , ويعـرف هـذا املركـب اليوم 

.Daunorubicin داينوروبيسـني   باسـم 

لألدرياميسـني:   العالجيـة  االسـتخدامات   .3
                                                                                             :Therapeutic Uses of Adriamycin

يتمتـع األدرياميسـني بتطبيقـات عالجيـة كثيـرة فـي 
مثـل  اخلبيثـة  السـرطانات  مـن  عديـدة  أنـواع  عـالج 
هـذه  وتشـمل   Carcinomas الكارسـينوما  فصيلـة 
واملبيـض،  الرحـم،  الثـدي, وبطانـة  الفصيلـة سـرطان 

وعنـق الرحـم، واخلصى, والغـدة الدرقيـة، والرئـة, وأورام 
والبروسـتات،   ,  bronchogenic carcinoma القصبـات 
والـرأس, والعنـق, وأورام الكبـد, وسـرطان املثانـة, وأورام 
neuroblastoma, كمـا يسـتخدم  العصبيـة  األرومـات 

.  William فـي معاجلـة ورم ويلـم

 كمـا أنـه فعـال فـي عـالج األورام الدمويـة, مبـا فيهـا 
الليوكيميا احلـادة Acute leukemia وأرومات اللمفاويات 
myelo-وسـرطان نقـي العظم املتعـدد lymphoblastic

 ,disease Hodgkin’s هودجكـن  ومـرض   ,ma Multiple
 Diffuse non-Hodgkin’s وملفويـات الهودجكن املنتشـرة

.lymphoma

إال إنـه وفـي بعـض األورام تسـتجيب للعقـار بشـكل 
ضعيـف, والبعـض اآلخـر ال حتصـل هنـاك أي اسـتجابة 
الكليـة  وأورام  واملسـتقيم  القولـون  سـرطان  مثـل 
 .Melanoma القيتامـني  وورم  والدمـاغ,  والبنكريـاس 

وميكـن مراجعـة اجلدول التالـي ملعرفة مدى قـدرة العقار 
علـى العالج والفتـرة الزمنية الالزمة حلصول الشـفاء 
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اجلدول رقم )1( يبني مدى قدرة عقار األدرياميسني على احادث التعافي واملدة الزمنية الالزمة حلدوث التعافي ونسبة االستشفاء

وميكن أيضاً استخدام هذا العقار ضمن مجموعة ثالثية مكونة امليتوميسني سي Mytomycin-C واألدرياميسني 
Adriamycin والسيكلوفوسفميد Cyclophosphamide إلحداث التأثير األعظمي لعالج املرحلة الثالثة واخلامسة 

من سرطان املبيض.

السنة الثالثة  -  العدد السنة الثالثة  -  العدد 1111 - الربع األول  - الربع األول 1010//11//272720212021



 Mode Action :  :آليـة عمـل عقار أدرياميسـني  .4
Of Adriamycin

Adriamy-    أوضحت الدراسـات التـي أجريت على العقار
cin أن لـه تأثيـراً سـمّياً علـى كال اخلاليا الورميـة واخلاليا 
الطبيعيـة علـى حد سـواء و حتى أثناء تطبيـق اجلرعات 
املثلـى إال أن آليـة السـمية التـي يقـوم بهـا العقـار لم 
تُعـرف بشـكل دقيـق حتـى اآلن وهـي فـي محـل جـدل 
منـذ وقـت طويـل . وهناك العديـد من اآلليـات املقترحة 
التـي يُعتقـد أنها مسـؤولة عـن التأثير السـمي اخللوي 

الـذي يحدثـه العقار.

 وتشمل هذه اآلليات :

DNA: وهنـاك  التداخـل مـع احلمـض النـووي   )a
يلـي: مـا  منهـا  نذكـر  احتمـاالت  عـدة 

االحتمـال األول : يعمـل عقـار أدرياميسـني علـى تكوين 
مركبـات أساسـية حـرة ناجتة عن اختـزال العقـار والتي 

تتسـبب فـي حـدوث تدمير شـريطي DNA, كمـا يرتبط 
العقـار وبشـكل غيـر متخصـص مـع األزواج والقواعـد 
Nucle- النكلوزيـدات تكويـن  فـي  املسـاهمة   اآلزوتيـة 

osides  لشـريطي الــ DNA وذلـك عـن طريق تشـكيل 
 Methylene رابطـة متيلية( Covalent روابط تسـاهمية
ةاألسـاس  لعقـار    3N الثالثـة  اآلزوت  ذرة  بـني   linkage
تسـاهمية  ال  وروابـط   ،  Guanine الغوانينـي-  اآلزوتـي 
اآلزوتيـة  القواعـد  بـني   bonding  Noncovalent
اآلزوتـي  األسـاس  وبـني    2N الثانيـة  اآلزوت  ذرة  للعقـار 
الغوانينـي العقـار مشـكلة بذلك رابطة من مشـتقات 
الفورمالدهيـد ( ممـا يسـبب فـي تثبيط العـدد كبير من 

جلينات. ا

كمـا الحظ جارنـر و مارتـن  Garner and Martin أن تأثير 
العقـار هـو أكثـر حساسـية للــ RNA مـن DNA الـذي 
 Cross يعمـل علـى ألكلتـه , وإحـداث روابـط عرضيـة

.DNAفـي جزيئـات الـ  linking

شكل رقم )4( يوضح كيفية ارتباط عقار  Adriamycin مع DNA بروابط تساهمية وال تساهمية
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 Topoisomerasa II االحتمـال الثانـي: هـو تثبيـط  إنـزمي
ويسـمى عنـد بدائيـات النـوى بإنـزمي Gyras DNA  الـذي 
 DNA يلعـب دورًا فـي عمليـة تضاعـف احلمـض النـووي
أن  إذ  Mitosis؛  اخليطـي  االنقسـام  لهـا  املـراد  للخليـة 
حلـدوث عمليـة التضاعـف البـد مـن تغيـرات شـكلية 
هـذه  مـن  املتضاعـف  النـووي  للحمـض   Morphology
التغيـرات عمليـة الـدوران العكسـي لفك شـريطي الـ
أهميـة  يأتـي  وهنـا  ليتسـنى نسـخه,  املتحلـزن   DNA
ومنـع  التحلـزن  بفـك   Topoisomerasa II إنـزمي  عمـل 
شـريطي احلمض النـوويDNA  من أن تتحلزنـا مرةً أخرى 

ريثمـا يتـم اسـتكمال تضاعـف كامـل الــ DNA, حيث 
يسـتطيع أن يُحدث و يُزيـل 100لفة بالدقيقـة الواحدة, 
وأهـم مـا يتميـز بـه هذا اإلنـزمي أنـه يوجد بشـكل كبير 
فـي اخلاليا النشـطة كثيـرة االنقسـام كاخلاليـا اجللدية 
واخلاليـا السـرطانية )فـي طـور االنقسـام DNA(,بينمـا 

يقـل فـي اخلاليـا غير النشـطة.

وبعـد التضاعـف يعمـل اإلنـزمي أيضـاً علـى إعـادة حلـم 
الشـقوق بني خيطـي الـ DNA بإعـادة تشـكيل الروابط 
الهيدروجينيـة بـني األسـس اآلزوتيـة املتقابلـة وإعـادة 

. DNAاحللزنـة الـ

دلـت التقنيات احليويـة أنه ميكن تثبيط عمـل هذا اإلنزمي 
Novobioc-  بوسـاطة اسـتخدام مضـادات حيوية مثـل
ine، وعقار أدرياميسـني Adriamycin أو الدكسوروبيسني 
الـذي يعمـل علـى إدخـال نفسـه فـي احلمـض النـووي 
DNA بعـد قيام  إنـزمي  Topoisomerase II  بفك االرتباط 
والتحلـزن بـني شـريطي الــDNA, ثـم يتحد العقـار مع 
الــDNA بالروابط التسـاهمية والالتسـاهمية ممـا يَُحيِّد 

مركـب DNA-topoisomerase II complex, مؤديـاً إلـى 
النـووي  اإلنـزمي مـرة أخـرى علـى احلمـض  عـدم تعـرف 
نتيجـة تغيـر فـي تركيبـه املرفولوجـي وبهـذا ال يتمكن 
اإلنـزمي مـن إعادة حلزنة وحلم شـريطي الــDNA فيبقيان 
اخللـوي,  االنقسـام  اكتمـال  بذلـك  مانعـاً  التحـام  دون 
األمـر الـذي يتسـبب في حـدوث املـوت املبرمـج للخلية 

.  Apoptotic Cell Death

شكل رقم )5( يوضح عمل اإلنزمي TopoisomeraseII في سلسلتي DNA قيد التضاعف
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 Binding to cell االرتبـاط باألغشـية اخللويـة  )b
  m e m b r a n e s

عمليـات  آليـة  فـي  تغيـر  علـى  األدرياميسـني  يعمـل 
بتنشـيط  املرتبطـة  وخاصـة  اخللويـة  النقـل 
Phosphatidylinositol acti-  الفوسفاتيديلينوسـيتول

vation  , إذ يـؤدي هـذا التغيـر إلـى اختـالل فـي تركيـز 
العضلـة  أليـاف  فـي  والكالسـيوم  الصوديـوم  أيونـات 
القلبيـة ممـا يحـدث السـمية القلبية, كمـا يعمل على 
تغّيـر فـي تركيـب الغشـاء البالزمـي وذلـك مـن خـالل 
 Membraneإربـاك بنيـة األغشـية الدهنيـة املفسـفرة
phospholipids  بدخـول العقـار مـا بني الـرأس القطبي 
)جـذر الفوسـفات( والذيـول غيـر القطبيـة )األحمـاض 
الدسـمة( فاصـالً إياهـا عـن بعضهـا البعـض ممـا يؤثـر 
علـى تركيـب الغشـاء بكاملـه, أو تفاعـل اجلـذور احلـرة 
مثـل H2O2 مـع الدهـون وبالتالـي يـؤدي إلى عـدم ثبات 

البالزمـي. الغشـاء 

تكويـن اجلـذور األوكسـجينية األساسـية من   )c
 Generation of oxygen :خـالل فـوق أكَْسـَدةُ الدهـون

 :  radicals through lipid peroxidation

 Cytochrome P-450 reductase إنـزمي  يعمـل  حيـث   
)وهـو إنـزمي يوجـد فـي األغلفـة النوويـة للخاليـا احلية ( 
علـى حتفيـز عملية اختـزال مجموعة األنثراسـيكلينات 
والتـي  حـرة  أساسـية  مركبـات  إلـى  )أدرياميسـني( 
بدورهـا تَْختـزل األوكسـجني اجلزيئي O2 ليعطـي أيونات 
أوكسـيد  وفـوق   ,Superoxide ions األوكسـيد  فـوق 
مبثابـة جـذور  وهـي   Hydrogen peroxide الهيدروجـني 
حـرة, أو عـن طريـق تفاعـل العقـار مـع  )+Fe3(ممـا ينتج 
يدخـل  الـذي    )Iron-doxorubicin complex(مركـب
فـي سلسـلة مـن تفاعـالت األكسـدة واالختـزال ينتـج 
عنهـا مركبـات فـوق أكسـيد الهيدروجـني وهـي أيضـاً 
مبثابـة جـذور حرة تتسـبب في حـدوث انشـقاق في أحد 

 .DNA شـريطي 

فعالية عقار أدرياميسني :  .5

 Cytotoxicity اخلاليـا  اتـالف  علـى  العقـار  قـدرة  تـزداد 
Sac-  السـرطانية مـن خالل ارتباطهـا بجزيء سـكر حر
charides Free إضافـي مـن تواجـد داخـل اخلليـة؛ فقـد 
أشـارت الدراسـة إلى أن فعالية العقـار Adriamycin في 
إتـالف الـورمTumoricidal  تكون أكثر فعاليـة في اخلاليا 
الكبديـة مـن نـوع Hep G2 cells  ممـا هـى عليـه فـي 
 AZ 521 cell أو خاليـا املعدة من نـوع  KNS خاليـا الرئـة

,نظـراً لوجـود مسـتقبالت  )PVLA( علـى سـطح اخللية 
الكبديـة Hep G2 cells والتـي حتتوي على سـكر احلليب 
Galactose-lectin الـذي يتحـد مـع العقار ممـا يقوي من 

العقار.  Cytotoxicities سـمية 

لذلـك ميكـن زيـادة قـدرة العقـار فـي إتـالف األورام عـن 
السـكر  العقـار مـع جزيئـات أخـرى مـن  طريـق دمـج 
glucosamine ,Galac- )األميني مثل                              

 .)tosamine ,Mannosamine

Adriamy-  ويجـب التنويـه عـدم عنـد مشـاركة عقـار
cin مـع مسـتحضرات صيدالنيـة أخـرى غيـر مدروسـة 
مسـبقاً قـد يـؤدي إلـى احتـاد العقـار مـع املسـتحضر 
كفاءتـه  يضعـف  ممـا  للعقـار  ترسـب  فيحـدث  اآلخـر 
املضـادة للـورم, وزيـادة سـميته علـى اخلاليا السـليمة, 
يجـب  التـي  الصيدالنيـة  املسـتحضرات  هـذه  ومـن 
الهيباريـن,    Adriamycin عقـار  مـع  تتشـارك  أال 
الدكسـاميثازون,  السيكلوسـبورين,  األمينوفيلـني, 

الستربتوزوسـني. الفوروسـيمايد,  الديازيـام, 

كميـة جرعة أدرياميسـني وطريقـة تعاطيها:   .6
     :Dose& Route of Administration

       تبلـغ اجلرعـة فـي الشـخص البالـغ الطبيعـي  -60
75mg/m2كجرعـة مفـردة تعطـى كل 15 إلـى 21 يومـاً 
كجرعـة مفـردة, حيث تقـدر كمية اجلرعة اعتمـاداً على 

الوزن أو على مسـاحة سـطح اجلسـم.

أّمـا مـا يتعلـق بطريقـة إعطـاء اجلرعـة فقـد أثبتـت 
العقـار عـن  املناسـب إعطـاء  أنـه مـن غيـر  التجـارب 
طريـق السـبيل الفمـوي oral administration حيـث ال 
ميتـص منـه سـوى أقـل مـن %5 فقـط , إذ يتـم تثبيطه 
فـي القنـوات الهضميـة, ومـن األفضـل إعطـاؤه عـن 
  Intravenous administration طريـق السـبيل الوريـدي
رغـم وجـود بعـض احملاذيـر مـن هـذا السـبيل, وتكمـن 
هـذه اخملاطـر فـي ارتباطـه وبشـكل سـريع ببروتينـات 
البالزمـا واألنسـجة ممـا يقلل مـن نفوذيته داخـل اخلاليا, 
ومـع ذلـك يفضـل أن يتـم إعطاؤه عـن طريق وريـد كبير 
جريـان  وبسـرعة  مقاومـة  دون  الـدواء  مـرور  ليتسـنى 
دمويـة مناسـبة، وإذا رافـق احلقـن إحسـاس محـرق أو 
السـع أو احمـرار يجـب تغيير موقـع احلقن، كمـا ويجب 
إعطـاء العقـار ببـطء شـديد بعـد متديده بكيـس كامل 
مـن محلـول التسـريب الوريـدي )السـيروم( , مـع توخي 
Perivenous in-  احلـذر من تسـرب العقـار حـول الوريـد 

filtration فـي أثنـاء إعطائـه ممـا يـؤدي إلـى تنخـر اخلاليا 
والتهـاب النسـيج احمليـط بهـا.
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كمـا ميكـن أيًضا حقـن العقار حتـت الغشـاء البريتواني 
ليتسـنى تأثـر األعضـاء احليويـة بالعقـار بشـكل غيـر 
العقـار  إعطـاء  ميكـن  كمـا  واحـدة,  وبسـوية  مباشـر 
مباشـرةً فـي املثانـة فـي حـال سـرطان املثانـة, إال أنـه 
يُحـذر مـن إعطـاء العقـار حتـت اجللـد أو بشـكل حقـن 
عضليـة ممـا يتسـبب فـي تنخـر ومتـّوت خاليـا األدمـة أو 

اخلاليـا العضليـة.

التأثيرات السـمية اجلانبية لعقار أدرياميسني:         .7
                                                                                                                         :Side effect of Adriamycin

السمية العامة لعقار أدرياميسني:  

بالرغم مـن أن العقار يتمتع بتطبيقات عالجية واسـعة 
فـي العديـد مـن األنـواع السـرطانية, إال أنه ميتلـك آثاراً 
الكيميائيـة, وتظهـر هـذه  العقاقيـر  جانبيـة كبقيـة 

اآلثار:

 علـى هيئة أعـراض مؤقتة مثـل الغثيان والقـيء )وذلك 
بعـد تعاطـي اجلرعـة بــ 6-3 سـاعات( وفقـداٍن للشـعر 
وتسـتمر هـذه األعـراض مـن أسـبوع إلى أسـبوعني من 
بعـد تعاطـي اجلرعـة , كمـا يحـدث نقـٍص فـي الـوزن, 
وفقـداِن الشـهية حيـث تـدوم مـن 24 سـاعة إلـى عدة 
أيـام من بعـد تعاطي اجلرعة. ومـن آثاره اجلانبيـة املؤقتِة 
أيضـاً وجـود تقرحـات فـي األغشـية اخملاطيـة تـؤدي إلى 
الشـعور باحلرقـة كما في الفـم واملريء واللسـان واللثة 
مؤديـًة بذلـك إلى عسـرٌ فـي البلـع, كما تصـل تقرحات 
واملسـتقيم  املهبـل  إلـى  أيضـاً  اخملاطيـة  األغشـية 
وتسـتمر مـن 5 أيـام إلـى 10 أيـام ثم تـزول, وقـد يحدث 
عنـد بعـض املتعاطـني للعقـار بـول مدمى يسـتمر من 
يـوم إلـى يومني من بعـد املعاجلـة بالعقـار, وكذلك يجد 
املتعاطـي صعوبـة في التبـول وتردداً في الرغبـة بالتبول 
وهـي ناجتة عـن التهابـات فـي املثانـة, واجملـاري البولية .

كمـا ميكـن أن نالحـظ عنـد بعـض املتعاطـني للعقـار 
تزايـداً فـي إدمـاع العيـون lacrimation باإلضافـة إلـى 
حكـة فـي األجفـان، والشـعور بالوخـز فـي راحـة اليـد 
والقـدم وورم فـي املفاصـل، كما يؤدي في بعـض األحيان 
Hyperpigmen-  إلـى طفح جلـدي وفرط تصبـغ اجللـدي

.  tation

تثبيـٌط  الهضمـي  اجلهـاز  علـى  اجلانبيـة  آثـاره  مـن 
لعمليـات التمثيـل الغذائـي Metabolism, وإتـالٌف فـي 
خاليـا األمعـاء، مع حـدوث إسـهاالت شـديدة . ولتجنب 

ذلـك يفضـل تنـاول مسـتخلص األرز أو نبـات اجلنسـنغ 
العقار. مـع 

مـن اآلثـار اجلانبيـة على الكلى: حـدوث التهابـات كلوية 
حـادة Acute nephrotoxic nephritis تـؤدي فـي نهايـة 
املطـاف إلى فشـل كلـوي, يسـبقها بولـة بروتينية, مع 
ارتفاع نسـبة الكرياتينني في املصل, و تصلب األنسـجة 
Tu- و ضمـور أنبوبـي ,Glomerular sclerosis  الكبيبيـة
In- والتهـاب النسـيج اخلاللـي الليفـي , bular atrophy
lym-  مـع ارتشـاح اخلاليـا اللمفاوية, terstitial fibrosis

 ,T cells بخاصـة اخلاليـا التائيـة phocytes infiltrating
.Mononuclear cell ووحيـدات النـواة

مـن اآلثـار اجلانبية علـى الكبد: حدوث تنكـس في اخلاليا 
الكبديـة تتمثـل بانفصـال فـي نويّـات اخلاليـا، وتغيرات 
فـي مسـتويات نقل األحمـاض األمينيـة, وتثبيط تكوين 
احلمـض النـووي DNA فـي اخلاليـا الكبديـة, كمـا يـؤدي 
العقـار إلـى تخـرب فـي الكبـد ألنـه السـبيل األيضـي  
metabolism للعقـار حيـث تخرج هذه النـواجت عن طريق 
الدراسـات  بعـض  تُذَكـرِّ  لذلـك  الصفراويـة,  العصـارة 
بفحـص وظائـف الكبد قبـل التداوي بالعقـار للحصول 
التحاليـل  إجـراء  طريـق  عـن  املناسـبة,  اجلرعـة  علـى 
 BSP, AST, SGOT, ALT,) Alkaline( مثـل:  التقليديـة 
phosphatase, Bilirubin, GGT  ويجـب تخفيض اجلرعة 
بنسـبة %50 للمرضى الذين لديهم مسـتويات مرتفعة 
مـن البيليروبـني Bilirubin, وتُخفَّـض أيضاً بنسـبة 75% 
للمرضـى الذيـن يزيـد لديهـم مسـتوى البيليروبـني عن 

.  3mg/100ml

 : الوعائـي  اجلهـاز  علـى  أيًضـا  اجلانبيـة  األعـراض  مـن 
 Myelosuppression( marrow( العظـم  نقـي  تثبيـط 
Bone ممـا يـؤدي إلـى فقـر الـدم، ونقـص كريـات الـدم 
البيـض املعتدلـة )قلـة البيـض( وتعتبـر مـن الظواهـر 
15 يومـاً مـن  10إلـى  األكثـر شـيوعاً, وقـد تـدوم مـن 
بعـد املعاجلـة, ولكنهـا تختفـي قبـل  21يومـاً مـن بدء 
التعاطـي, باإلضافـة إلـى حـدوث نـزف نتيجـة لنقـص 
تثبيـط  أو   ,Thrombocytopenia الدمويـة  الصفائـح 
جتمـع الصفائـح الدمويـة )لذلـك يجـب أخذ احلـذر عند 
تنظيـف األسـنان عنـد األشـخاص املعاجلـني بالعقـار(, 
إلـى خمـول  بذلـك  septicemia مؤديـاً  الـدم  وتسـمم 

عصبـي.

أمـا عـن العضلـة القلبيـة: تشـكل السـمية القلبيـة 
Cardiotoxicity أكثـر اآلثـار اجلانبيـة خطـرًا على املريض 
العوامـل  مـن  عـدد  وهنـاك  العقـار,  بهـذا  املتعاطـي 
املشـتركة فـي إحـداث السـمية القلبيـة نذكـر منهـا:

السنة الثالثة  -  العدد السنة الثالثة  -  العدد 1111 - الربع األول  - الربع األول 1010//11//313120212021



تأثيـر اجلـذور احلـرة Free radicals على خيوط   )1
النسـيجية  البنيـة  فـي  الداخلـة  وامليوسـني  األكتـني 

القلـب.  لعضلـة 

تغيـر فـي وظائـف الغشـاء البالزمـي للخلية   )2
لقلبيـة  ا

عامـل منع األكسـدة حيث الحـظ العلماء أنه   )3
عنـد إضافـة العقـار إلـى قلب اجلـرذ املعـزول فإنـه مينع 
 )Palmitoylcarnitine)palmitoyl-CoAالــ أكسـدة  مـن 
Carnitine Palmitoyl Trans- الناقـل بتثبيـط   وذلـك 
ferase I )CPT I(, الـذي يعمـل علـى إدخـال األحمـاض 
Mitochondria mem-  الدسـمة عبـر غشـاء املتقـدرات
 ,ATP ليتـم أكسـدتها وإنتـاج جزيئـات الطاقـة brane
كمـا دلـت دراسـات أخـرى على أن العقـار مينـع أيًضا من 

.Glucose Oxidation الغليكـوز  أكسـدة 

وهنـاك نوعـني من السـمية القلبية التـي يحدثها عقار 
: أدرياميسني 

تسـمى   أو   Acute toxicity حـادة  سـمية   •
ECG alterations وهـي تغيـر فـي تخطيـط الكهربائي 
للقلـب: وحتـدث بعـد وقـت قصيـر مـن تعاطـي العقار, 
Ventricular tach-  وتتمثـل في حـدوث اختـالج بطينـي
أو   30% نحـو   QRS موجـة  تنخفـض  حيـث   ,  ycardia
تنخفـض قيمـة LVEF-values إلـى مـا دون %50 وهـذا 
يعنـي اعتـالالً فـي وظيفـة العضلـة القلبيـة ولكـن ال 
تشـكل هذه االضطرابـات تهديداً حقيقًيـا حلياة املريض 

وهـي تشـمل  %10مـن املرضـى 

Chronic cardiomy- اعتـالالت قلبيـة مزمنـة  • 
 Congestive opathy أو تسـمى عجـزاً قلبيـاً احتقانيـاً 
heart failure: وتتمثـل بظهـور قصـور قلبـي احتقانـي, 
املرضـى  %62 مـن  الرئيسـي فـي مـوت  السـبب  وهـي 

املتوفيـني.

العضلـة  علـى  للعقـار  العاليـة  اخلطـورة  وبسـبب 
القلبيـة ننصـح بإعطـاء جرعـات مخفضـة مبشـاركة 
فيتامـني Vitamin E حيـث يتحـد فيتامـني E مـع اجلذور 
احلـرة ممـا يحمي القلب مـن التأثير السـمي علـى اخلاليا 
Probucol- البروبوكـو عقـار  اسـتعمال  أو   , لالقلبيـة 
PROP(( أو الدكسـتران dextran مـع عقـار أدرياميسـني 
ميكـن  كمـا  القلـب,  العضلـة  التهـاب  مـن  للوقايـة 
adriamy-  اسـتعمال األدرياميسـني املغلـف بالليـزوزوم 

cin Encapsulatd  وذلـك لتقليـل التأثيـر السـمّي على 
القلـب مقارنـًة باألدرياميسـني العـادي.

من األعراض اجلانبية على النشاط التناسلي

  على اخلصى:

الكيميائـي  للعـالج  الرجـال  مـن  كبيـر  عـدد  يخضـع 
بعقـار أدرياميسـني املضـاد للسـرطان, ونتيجـة لذلـك 
يصـاب العديـد منهـم بالعقم, حيـث يؤثر العقـار على 
معظـم أجـزاء اخلصية من تغيـر في البنية النسـيجية 
للخصـى, إلـى احتقـان فـي األوعيـة الدمويـة ورشـح 
فـي األنسـجة البينيـة, وانفصـال موضعـي فـي اخلاليا 
املبطنـة لألنيبيبـات عـن بعضها البعض كمـا يؤثر على 
وزن اخلصـى, وانخفـاض عـدد أمهـات األعـراس الذكريـة 
)املنسـليات األوليـة(, وعلـى عـدد النطـاف وحركتها مع 
ظهور أشـكال غيـر طبيعية للنطـاف كمنفصلة الذيل 
املورفولوجـي مسـببا  التركيـب  الـرؤوس مختلـة  وذات 
Implantation النطـاف  فـي انخفـاض نسـبة انغـراس 
Oligosper-  بالبويضـات, كمـا يقلل في السـائل املنـوي

mia أو يفقدهـا Azoospermia, كمـا يـؤدي اسـتمرارية 
املعاجلـة مـع تقـدم الزمن إلى ضمور املناسـل وأنسـجة 

بالكامل. اخلصيـة 

تغيـرات  وجـود  اجملهـري  بالفحـص  يتوضـح  كذلـك 
صبغيـات  بعـض  فـي  )طفـرات(  صبغيـة  وتشـوهات 
وبالتالـي حـدوث تشـوه  بنيتهـا,  فـي  النطـاف مغيـراً 
التـزاوج, لكنـه  Mutagenic لألجنـة فـي حـال  َخلِْقـي 
مـن املمكن عودة الشـخص إلـى الوضـع الطبيعي بعد 

عـدة سـنوات مـن توقـف العـالج. 

على املبايض:

فـي  األعـراض  هـذه  عـن  بالتفصيـل  نتحـدث  سـوف 
املقـال الثانـي؛ لكـن نذكـر وبشـكل مقتضـب أن عقـار 
يخفـض  املبايـض  أوزان  فـي  ـض  ويخفِّ األدرياميسـني 
مـن معـدل اخلصوبـة لـدى السـيدات املتعاجلـات بهـذا 
املبيضيـة  اجلريبـات  وتدميـر  حتلـل  خـالل  مـن  العقـار 
وباألخـص اجلريبـات الناضجـة منهـا ممـا يخفـض عـدد 
البويضـات الناضجـة Mature oocytes, محدثـاً بذلـك 
فشـل مبيضـي )هرمونـي( مؤديـاً إلـى ضعـف انغـراس 
البويضـات امللقحـة Zagat فضـالً عـن اضطرابـات فـي 
الـدورة الطمثيـة. ويرفـع مـن نسـبة الطفـرات املميتـة 

فـي اخلاليـا اجلنسـية األنثويـة.

علـى األجنـة : ُظهـور تشـوهات َخلِقّيـة فـي الهيـكل 
العظمـي ونقـص فـي األوزان املكتسـبة عنـد األجنـة 
عـن  فضـالً  بالعقـار,  املعاجلـة  اإلنـاث  مـن  املعزولـة 
انخفـاض معـدل النجـاة لألجنـة, وكما ذكرت الدراسـة 
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عبـور الــAdriamycin مـن خـالل حليـب األم ممـا يـؤذي 
الطفـل الرضيـع ويخفـض مـن مقـدرة جسـمه علـى 
مقاومـة العـدوى, لذلـك ينصـح بعـدم تعاطـي العقار 
هـذا  علـى  نتطـرأ  )وسـوف  املرضعـة  أو  احلامـل  عنـد 
املوضـوع بالدراسـات النسـيجية والهرمونيـة وامليدانية 

فـي املقـال الثانـي(.

Me-      :حركية واسـتقالب عقار أدرياميسـني  .8
tabolism Of Adriamycin

ينخفـض مسـتوى عقـار  Adriamycinفـي الـدم  إلـى 
%50 بعـد ثالثـني دقيقـة مـن تعاطيـه, ويسـتمر وجوده 

بنسـبة ال بـأس بهـا ملدة 20 سـاعة بعـد التعاطي؛ كما 
يتـم أيضـه بالدرجـة األولى في الكبد بشـكل أساسـي 
حيـث يتحـول العقـار بعـد اختزالـه ومتيـؤ حلقاتـه إلى 
أدرياميسـنول وعـدد مـن املركبـات الغليكونـات الناجتة 
Adriamycinol and sever-  عن حلمأة السـكر األمينـي

al aglycons, وتطـرح هـذه النـواجت عـن طريـق العصارة 
االسـتقالبية  نواجتـه  إخـراج  ويتـم  كمـا  الصفراويـة, 
وبكميـة قليلـة تقدر بحوالي السـدس منهـا عن طريق 
باللـون  البـول  تلـون  إلـى  والبـراز ممـا يسـتدعي  البـول 

األحمـر وذلـك بعـد يومـني مـن بدايـة التعاطي.
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د. محمود معال ابراهيم

Abstract:

Laurus nobilis L. commonly known 
as bay belonging to the family 

Lauraceae which comprises 32 genera 
and about 2,000-2,500 species. Bay oil 
is one of the most useful essential oil 
and is an industrial plant used in foods, 
drugs and cosmetics. Bay is cultivated 
throughout the world mainly in tropical 
and sub-tropical Asia, Australia, Pacific 
region and South Asia. Bay essential oil 

can be extracted from various parts of 
plant and chiefly consisted of 1, 8 Cine-
ole, sabinene, a-pinene and p-Cymene. 
Due to presence of various chemical 
constituents in bay, various biological 
and pharmacological properties have 
been reported such as antibacterial, 
antifungal, antioxidant, insecticidal and 
nematicidal activities.

ة  ة و الصيدالنيَّ بعض الخصائص البيولوجيَّ

)Laurus nobilis L( لزيت الغار

 Some Biological and Pharmacological

Properties of Laurus nobilis L. Oil
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ينتمـي الغـار  إلـى العائلـة الغاريـة )Lauraceae( التـي 
تضـم 32 جنـس و مـا بـني 2000 – 2500 نـوع، و يُـزرع 
عبر العالم و بشـكل أساسـي فـي املناطق االسـتوائية 
و شـبه االسـتوائية مـن آسـيا و اسـتراليا و منطقـة 
احمليـط الهـادئ و جنـوب أسـيا و يُعتبـر نبـات صناعـي 
يُسـتخدم فـي األغذيـة و العقاقيـر و املـواد التجميليـة 
و يُعـّد زيـت الغار مـن أكثر الزيـوت العطرية اسـتخداماً 
و يُسـتخلص مـن أجـزاء مختلفـة مـن النبـات و يتألف 
هـي:  املركبـات  مـن  مجموعـة  مـن  أساسـي  بشـكل 
8-1 سـنيول )Cineole 8 ,1( و السـابينني )sabinene( و 
ألفا-بينـني )a-pinene( و السـيمني )p-Cymene(، و نظرا 
لوجـود العديد مـن املركبـات الكيميائية فـي الغار فقد 
ة متنوِّعة   لت لـه خصائـص بيولوجّيـة و صيدالنيَـّ ٌسـجِّ
antibac- )فهـو ميتلك تأثيـرات متعدِّدة كمضاد بكتيـري 

terial( و مضـاد فطـري )antifungal( و مضـاد أكسـدة 
in-( إضافـة السـتخدامه كمبيد حشـري )antioxidant(
nematicidal( . )KK Cha-( و مبيـد نيماتودي )secticidal

 hal et al. 2017; Lílian Sousa Pinheiro et al. 2017;
 Seyda Kivrak et al. 2017; L. Tchombé N et al. 2013;
 Salma Ahmed El-Sawi et al.2009; Mandeep Kaur
et al. 2018; Ramling Patrakar et al. 2012; Vardapet-

)yan H et al. 2013

حتتـوي الزيـوت الطيـارة فـي الغـار علـى مـا يتـراوح بني 
20 – 60 مركـب فـوَّاح و يعطـي هذا املزيـج الزيت الطيار 
أريجـه املُميَّز و نكهتـه )Arora 2015(، كما حتتوي الزيوت 
ة "أوجينول"  العطريـة للغـار أيضاً علـى مركبات بنزينيَـّ
و   )methyl eugenol( أوجينـول"  "ميثيـل  و   )eugenol(
"إليميثـني" )elemicin( و التـي تتواجـد بنسـبة مئويّـة 
تتـراوح بـني 1 % إلـى 12 % و هـي املسـؤولة عـن الرائحة 
التوابليـة )spicy aroma( ألوراق الغـار و تعتبـر عوامـل 
هامـة ألبعـد مـدى فـي حتديـد النوعّيـة احلسـّية ألوراق 

الغار.

الثابتـة  الزيـوت  نوعـي  الغـار علـى كال  ثمـار  و حتتـوي 
الثابـت منـه معـروف باسـم زيـت  النـوع  و  و الطيـارة 
lau- )الغـار و يضـم اجلليسـريدات الثالثّيـة لزيـت الغـار 
ether of lau-( الغارالدهنـي  إيترحمـض  و   )rostearine

ric acid(. كمـا إن جـذور و أوراق الغـار مصـدر ملركبـات 
sesquiterpene lac- )مثـل الكتونـات سيسـكوايتربني 

tones( و التـي حتتـوي كمركبـات أساسـية علـى اثنـني 
لورينوبيوليـد  هـي  املُمّيـزة  الكيميائيـة  املركبـات  مـن 
و   ،)costunolide( كوسـتينوليد  و   )laurenobiolide(
sesqui- )قـد ُحـدِّد تواجـد الكتونـات سيسـكوايتربني 

terpene lactones( فـي أوراق الغـار و تبـنيَّ أنهـا متتلـك 

التأثيـر  ذلـك  فـي  مبـا  مختلفـة  ة  صيدالنيَـّ خصائـص 
املثبـط لإللتهـاب )anti-inflammatory( و التأثيـر املثبِّط 
الكبـدي  األنـزمي  نشـاط  تعزيـز  و  الكحـول  المتصـاص 

.)GST( ترانسـفيراز   – س   – غلوتاثيـون 

اسـُتخِدم الغـار كنبات طبي و اسـُتعِملت أوراقه و ثماره 
كعـالج ضـد الروماتيـزم و الطفـح أو احلكـة اجللديّـة و 
ملعاجلـة آالم األذن الوسـطى و ضـد آالم املعـدة و كمـادة 
مقلِّصـة )astringent( و طـارد للغـازات )carminative( و 
كمـادة مسـببة للتعـرُّق )diaphoretic( و كمـادة منبِّهة 
ـطة )stimulant( و كمقيِّئ )emetic( و كمنشط  أو منشِّ
للتدفـق الدموي فـي املنطقة احلوضية مسـببا الطمث 
abortifa-( لإلجهـاض  كمسـبب  و   )emmenagogue(

cient( و كطـارد للحشـرات )insect repellent( و كذلـك 
اسـُتخدم الزيـت العطـري لـألوراق )essential oil( فـي 
و  ة  التجميليَـّ الكرميـات  فـي  التجميليـة  الصناعـة 
 )Biljana Kaurinovic 2010( العطـور و صناعة الصابـون

.

تُسـتخدم زيوت الغار الثابتة و الطيارة بشـكل أساسـي 
ة و خاصـة الصابـون و يحتوي  فـي الصناعـة التجميليَـّ
زيـت ثمـار الغار علـى مجموعة مـن األحمـاض الدهنّية 
هـي : 54 % حمـض لوريـك و 5 % حمـض بامليتيك و 15 % 
حمـض أولييـك و 17 % حمـض لينولييـك كمـا يحتوي 
علـى مركبـات طّيـارة مثـل : β % 22-أوسـيمني و 9.5 % 
-8-1سـينيول و 4.5 % بـاي سـايكلو جيرمـا كريـن و 2 % 

β-إليمني. 
ة إلـى امتـالك كالً مـن الزيـت  تشـير الدراسـات البحثيَـّ
الغـار  بـذور  لزيـت  امليثانولـي  املُسـتخلص  و  العطـري 
خلصائـص ُمضادة لألكسـدة، فقد وُجَد أن نشـاط الزيت 
العطـري كُمثبِّط للجـذور احلرة كان عنـد التركيز 94.65 
مغ/مل فـي حني أن نشـاط املُسـتخلص امليثانولي لزيت 
ط للجـذور احلـرة كان غيـر ثابـت و كانـت  البـذور كُمثبِـّ
بـذور  لزيـت  امليثانولـي  للُمسـتخلص  التثبيـط  قيمـة 
الغـار لصيقـة متامـاً ملثيلتهـا اخلاصـة مبضاد األكسـدة 
الصناعـي بيوتيالتيـد هيدروكسـي تولـني )BTH( حيـث 

 .)Ozcan et al. 2010( % 92.46 كان التثبيـط بنسـبة

ـدة و اإليثانولّية للغار  و تُبدي املُسـتخلصات املائّيـة اجملُفَّ
نشـاطاً قويـاً ُمضاداً لألكسـدة في ُمسـتحلبات حمض 
اللينولييـك، كمـا تُبـدي قـدرة اختزالّيـة فّعالـة و قـدرة 
كانسـة للجـذور احلـرة )DPPH( و قـدرة كانسـة للجذور 
الفائقـة األكسـدة السـالبة الشـحنة و قـدرة كانسـة 
ب للمعادن عنـد تراكيز  للبيروكسـيدات و نشـاط ُمخلِـّ
 Gulcin et al. 2006 cited( تصـل إلى 60 ميكروغرام/مـل
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 .)in KK Chahal et al. 2017

و أظهـر كل من زيـت بذرة الغار و املُسـتخلص امليثانولي 
)methanolic extract( لزيـت ثمار الغـار و الزيت العطري 
antibac-( للبكتيريـا  مضـادة  تأثيـرات   )essential oil(

لوحـظ  و   ،)antioxidant( لألكسـدة  مضـادة  و   )terial
ميتلـك  الغـار  ثمـار  لزيـت  امليثانولـي  املُسـتخلص  أن 
ة األكبـر )Birgul Ozcan et al. 2010( و أشـارت  الفعاليَـّ
 )Disc-diffusion( الدراسـات بطريقـة اإلنتشـارالقرصي
ة املوجبـة الغـرام اخملُتبرة  َـّ إلـى أن أكثـر األنـواع البكتيري
 )Bacillus cereus( حساسـيًة هي الباسيلوس سـيروس
و السـتافيلوكوكس أوروس )S. aureus( و الباسـيلوس 
البكتريـا  حـني  فـي   )Bacillus subtilis( سـبتيليس 
السـالبة الغرام مثل اإلشيرشـيا كـوالي )E. coli( كانت 
 El-Sawi et al. 2009;( اسـة للزيـت العطـري غيـر حسَّ

.)Dias et al. 2013; Ghadiri et al. 2014

و بيَّنـت الدراسـات أن تأثيـر الزيـت العطـري للغـار على 
مجموعـة مـن البكتريا شـملت ثالثة سـالالت بكتيرية 
موجبـة الغـرام: سـتافيلوكوكَّس أوروس )S. aureus( و 
 Staphylococcus( ديرميديـس  إبّـي  سـتافيلوكوكَّس 
Strep-( فيكاليـس  سـتافيلوكوكَّس  و   )epidermidis

الغـرام:  سـالبة  أخـرى  سـتة  و   )tococcus faecalis
 )Pseudomonas aeroginosa( ابسودوموناس آيروغينوزا
 َّ َّ فليكسنيري )Shigella flexneri( و كليبسيال و شـيجيال
 َّ سـاملونيال و   )Klebsiella pneuomoniae( ابنومونيـا 
Ser-( َّاتيا مارسيسـني Salmonella typhi( و سـير )تيفي 
ratia marcescens( و اإليشيرشـيا كـوالي )E. coli( كان 
 Moghtader( أكبـر من تأثير املُضـاد احليوي تتراسـايكلني

 .)and Farahmand 2013

و مِلُسـتخلصات الغـار كاملُسـتخلص اإليثانولـي فعاليَّة 
مغ/مـل   5 تركيـز  عنـد  للفطريـات  كُمضـاد  عاليـة 
minimum inhibition concen- )كتركيـز أدنـى للتثبيـط 

tration( ضـد املُتعضيـات الدقيقة، و هـذه الفعاليَّة ضد 
 .)Erturk 2006( البكتريـا أكبـر منهـا ضـد الفطريـات

الغـار  ألوراق  العطـري  للزيـت  أن  الدراسـات  أظهـرت  و 
نشـاطاً ُمضاداً للتشـنُّج )anticonvulsant activity( في 
جتـارب احلجز )األسـر( التجريبـي للفـار، و أنتجت اجلرعات 
se- )املُضـادة للتشـنُّج مـن الزيت العطـري أثر ُمسـكِّن 

dation( قـد يكـون نـاجت عن مركَّبـات موجودة فـي الزيت 
العطـري للغـار كميثيـل أوجينـول و أوجينـول و بينـني 

.)Sayyah et al. 2002(

و تفيـد دراسـات تقييـم األثـر املُضـاد للسـرطان للزيـت 

العطـري ألوراق الغـار المتـالك الزيـت العطـري الطـازج 
أقصـى تأثيـر ُمثَبِّط لنمـو اخلاليا السـرطانيَّة لسـرطان 
َّن عنـد جرعـات )0.8  الصـدر و الرئـة باملُقارنـة مـع اخملُـز
ط  µg/ml( و)µg/ml 0.9( علـى الترتيـب، و كان تأيـره املُثبِـّ
هـو  الرحـم  لعنـق  السـرطانيَّة  اخلاليـا  منوخـط  علـى 
األقـل حيـث كانـت خاليا هـذا اخلـط قليلة احلساسـيَّة 
أظهـرت  و   .)El Sawi et al. 2009( العطـري  للزيـت 
لثالثـة   )cytotoxic activity( اخللويّـة  السـميَّة  دراسـة 
ُمسـتخلصات مختلفـة ألوراق الغـار علـى خاليـا الـدم 
خلاليـا  خـط  و  اإلنسـان  فـي  اخلليـة  وحيـدة  ة  احمليطيَـّ
سـرطان  خلاليـا  خـط  و   )Lung: A549( الرئـة  سـرطان 
الصـدر )Breast: MCF-7( و خـط خلاليا سـرطان القولون 
)Colon: COLO 205( باسـتخدام اختبار سـلفورهودأمني 
B )sulforhodamine B assay( أن املُسـتخلص امليثانولي 
الغنـي بالفينوالت و الفالفونـوالت و الفالفونوئيدات كان 
معنويـاً األكثـر نشـاطاً و قـدرة ضـد كل خطـوط اخلاليا 
السـرطانيَّة مقارنـة مـع ُمسـتخلص اإليثـر النفطـي 
افتقـدت هـذه  و  الغـار،  ألوراق  ة  املائيَـّ املُسـتخلصات  و 
خاليـا  علـى  ة  َـّ اخللوي ـميَّة  السُّ تأثيـر  املُسـتخلصات 

.)Thanekar et al. 2013( ة  الطبيعيَـّ اإلنسـان 
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د. صالح طريفي

امللخص:

دراسة مزايا تقنية الكروماتوغرافيا 

السائلة تحت درجات حرارة عالية من 

أجل فصل مزيج من المركبات الدوائية 

األساسية

إن حتليـل املركبـات الدوائيـة غالبا ما يكـون حتديا صعبا 
خـاص  وبشـكل  الفصـل  تقنيـات  باسـتخدام  ويجـري 
الكروماتوغرافيـا السـائلة عاليـة األداء, املوصـى بها من 
قبـل دسـاتير األدويـة. مت فـي هـذا البحـث دراسـة تأثيـر 
زيـادة درجـة حـرارة الفصـل على فصـل مزيج مـن املواد 
الدوائيـة باسـتخدام التقنيـة املذكـورة. فـي احلقيقـة 
إن زيـادة درجـة حـرارة الفصـل سـوف ينقـص مـن زمـن 
بأنزمـن  املعلـوم  جداومـن  ملحـوظ  بشـكل  التحليـل 
فـي  اإلعتبـار  بعـني  يؤخـذ  هـام  عامـل  هـو  التحليـل 
مخابـر الرقابـة الدوائيـة فـي الصناعـة الدوائيـة. مت في 
هـذا البحـث علـى سـبيل املثـال ال احلصـر فصـل مزيج 

مـن أربـع مـواد دوائيـة أساسـية )الكودئـني, الكينـني, 
الكلوروبروكائـني والديفنهيدرامـني( باسـتخدام درجـات 
حـرارة عاليـة والتي قـد تصل إلـى 150 درجـة مئوية. إن 
اسـتخدام درجـات احلـرارة املرتفعـة قـد حسـن بشـكل 
كبيـر مـن عمليـة الفصـل وخفـض مـن زمـن التحليل 
إضافـة الى زيادة تناظـر القمـم الكروماتوغرافية للمواد 

املفصولة. األربـع 

ذات  السـائلة  الكروماتوغرافيـا  املفتاحيـة:  الكلمـات 
الكلوروبروكائـني  الكينـني,  الكودئـني,  العاليـة,  احلـرارة 

والديفنهيدرامـني.
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Abstract:

The analysis of pharmaceutical 
substances is often a challenge 

and is performing by mean of separa-
tion techniques especially High Per-
formance liquid chromatography HPLC 
which is recommended by the Phar-
macopoeias. In this work the effect of 
high temperature on the separation of a 
mixture of pharmaceutical substances 
using HPLC was studied. In fact the use 
of high temperature in the analysis will 

diminish the time which is a key factor 
to be considered in quality control labs. 
In this work a mixture of four pharma-
ceutical compounds )Codeine, Quinine, 
Chloroprocaine and Diphenhydramine( 
was separated under high temperature 
rising to 150oand the result gives better 
separation and shorter time of analysis 
and improvement of the shape and sym-
metry of peaks in the chromatograms.

املقدمة  .1

إن حتسـني الفصـل بطريقـة الكروماتوغرافيـا السـائلة
LC مـن أجـل إيجـاد شـروط حتليـل أفضـل وتخفيـض 
كلفـة التحليـل, يعـد جزءا مهما وأساسـيا فـي تطوير 
واسـع  املسـتخدمة بشـكل  الكروماتوغرافيـة  الطـرق 
فـي التحاليـل الصيدالنيـة. لذلـك وضمـن هـذا اإلطـار 
نالحـظ فـي الفترة األخيـرة أنه قـد مت إيجاد أطـوار ثابتة 
جديـدة, أعمـدة كروماتوغرافية ذات أبعـاد جديدة وأدوات 

فصـل جديـدة ]1-4[.

فـي الواقـع هنـاك عـدة عوامل أخـرى تلعـب دورا  	
مهمـا فـي عمليـة الفصـل, مـن هـذه العوامـل 
نذكـر تركيـب الطـور املتحـرك, حيـث أنـه كما هو 
معلـوم لـدى احملللـني العاملني علـى هـذه التقنية 
أنـه ميكن حتسـني عمليـة الفصل من خـالل اختيار 
طـور متحـرك ذو تركيـب وقطبيـة مناسـبني وذلك 

حسـب طبيعـة املـواد احملللة.

الطريقـة  	 تعـد  املتحـرك  الطـور  تدفـق  زيـادة  إن 
األسـهل مـن أجـل خفض زمـن التحليل ألنـه يؤدي 
إلـى الزيـادة فـي السـرعة اخلطية الفضلـى للطور 
املتحرك والتي تتناسـب بشـكل عكسـي مع أبعاد 

الثابت. الطـور  جزيئـات 

هنـاك أيضا عامال مهما جدا يؤخذ باحلسـبان وهو  	
ضبـط درجة حموضـة الوسـط التي تؤثر مباشـرة 
على نسـبة تشـرد املركبات الدوائية احملللة وخاصة 
إذا كانـت ذات طبيعـة متشـردة )حمـوض ضعيفة 
أو أسـس ضعيفة(, وذلك بحسـب العالقـة التالية 
Henderson–Has- 2[ والتـي تشـتق مـن معادلـة[

:selbalch equation

أخيـرا إن درجـة حـرارة التحليـل ذات تأثيـر مهـم  	
وملمـوس أيضـا علـى نوعيـة الفصـل املطبق على 
العينـات الصيدالنيـة باسـتخدام الكروماتوغرافيا 
السـائلة. إن العديد مـن الدراسـات واألبحاث بينت 
بشـكل  مرتبطـة   )Selectivity( اإلنتقائيـة  بـأن 
كبيـر بدرجـة احلـرارة وذلك للمـواد احملللة املتشـردة 

.]5-7[ األساسـية 

إن اسـتخدام درجة حرارة عالية أثناء الفصل يؤدي  	
إلـى التقليـل من نسـبة احملل العضوي املسـتعمل 
فـي الطـور املتحـرك املكـون مـن مزيـج عضـوي-

مائـي, يزيـد مـن نسـبة نقـل كتلـة املـادة احملللة و 
يقلـل مـن ضغـط العمـود الراجـع وزمـن التحليل 

الكلـي. ]8[
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إن إجـراء عمليـة الفصـل مـع رفـع درجـة حـرارة  	
العمـود ميكـن مـن التخلـص مـن املشـاكل التـي 
تظهـر لـدى رفـع نسـبة التدفـق والتـي تتلخـص 

بظهـور ضغـط راجـع عالـي. ]8[

:Stokes–Einstein بحسب عالقة

يتناسـب معامـل اإلنتشـار مباشـرة مـع درجـة احلـرارة 
إن  الوسـط.  لزوجـة  مـع  عكسـا  ويتناسـب  املطلقـة 
الفصـل بدرجـات حـرارة مرتفعـة أظهر حتسـينا واضحا 
للفصـل بـني العينـات وذلـك مـن خـالل إنقـاص لزوجة 
الطور املتحرك عبر زيادة نسـبة انتشـار وعبـور املكونات 
احملللـة, وبالتالـي زيـادة في نقـل كتلـة املـادة احملللة إلى 
فـي عـرض  تناقـص  عنـه  ينتـج  وهـذا  الثابـت  الطـور 

القمـم املفصولـة.

لكـن ومـن جهـة أخـرى إن تعريـض األعمـدة املصنوعة 
مرتفعـة  حـرارة  درجـات  إلـى  املؤلـكل  السـيالن  مـن 
سـيؤدي مباشـرة إلى تسـريع عملية انحالل السـيليكا 

فـي الطـور املائـي. ]6[ 

فـي احلقيقـة, هنـاك ارتبـاط مباشـر بـني ثابـت تفـكك 
احلـرارة  درجـة  وبـني  احملللـة  للمركبـات   Ka احلمـض 

التاليـة: العالقـة  بحسـب  املطلقـة 

بحسـب العالقـة السـابقة نالحـظ أنـه كلمـا رفعنـا 
درجـة احلـرارة فـإن نسـبة تشـرد أو ثابت تفـكك احلمض 

Ka تتناقـص.

الرئيسـية  الطـرق  مـن  السـائلة  الكروماتوغرافيـا  إن 
املذكـورة فـي دسـاتير األدويـة كاألمريكـي أو البريطاني 
]9[ و ]10[ مـن أجـل فصـل وحتليـل املركبـات الدوائيـة 
األساسـية أو احلمضيـة منهـا. لقد الحظنـا أن معظم 
الدسـاتير  فـي  املذكـورة  الكروماتوغرافيـا  الطـرق 
تسـتخدم درجات حرارة غيـر مرتفعة بالرغـم من أن رفع 
درجـات احلـرارة يعطـي فصـال أفضـل كمـا سـبق ذكره. 

إن هـذا العمـل يناقـش تأثيـر درجة احلـرارة على سـلوك 

األساسـية  املتشـردة  الدوائيـة  املركبـات  مـن  بعضـا 
سـوف  السـائلة.  الكروماتوغرافيـا  فـي  واحتباسـها 
دوائيـة  مـواد  أربـع  مـن  مزيـج  لفصـل  حتسـينا  جنـري 
أساسـية )Basic( علـى سـبيل املثال ال احلصـر مختلفة 
أالم  مسـكن  )الكودئـني  وهـي  دوائيـا  اإلسـتخدامات 
الكلوروبروكائـني  للمالريـا,  مضـاد  الكينـني  مركـزي, 
مخـدر موضعـي والديفنهيدرامـني مضاد للهسـتامني( 

مـن خـالل رفـع درجـة حـرارة الفصـل.

 

اجلزء العملي  .2

2-1 األجهزة املستخدمة

الشـكل )1( فـي األسـفل وهـو مأخـوذ مـن املقالـة ]8[ 
ميثـل أجـزاء السلسـلة الكروماتوغرافيـة املسـتخدمة 

:Hitachi وهـي مـن نـوع

مضخة ثنائية.  •

بخلـط  يسـمح  هيدروديناميكـي  خـالط   •
املتحـرك. الطـور  ومجانسـة 

احلاقـن اآللـي يقـوم بتمريـر وحقـن العينـات   •
 . ليـا أ

الكروماتوغرافيـا  فـي  عـادة  يسـتخدم  فـرن   •
الغازيـة حيـث أن الفـرن املسـتخدم فـي الكرماتوغرافيا 

عاليـة. حـرارة  درجـات  اليؤمـن  السـائلة 

أنبـوب دقيـق مـن املعـدن يوضـع قبـل العمود   •
فـي داخـل الفـرن بطـول 5 متـر وهو يسـمح بتسـخني 
الطـور املتحـرك إلـى درجـة احلـرارة املطلوبة وذلـك قبل 

الكروماتوغرافـي. العمـود  إلـى  وصولـه 

أنبـوب تبريـد مـن املعدن بطـول 1 متـر يوضع   •
بعـد العمـود خـارج الفرن ضمـن حوض مـن الثلج وذلك 
يسـمح بتبريـد الطـور املتحـرك املسـخن قبـل دخولـه 

الكاشـف. إلـى 

الكاشـف  القطـر يوضـع قبـل  رفيـع  أنبـوب   •
متامـا وهـو يسـمح باحلصول علـى ضغط عكسـي بعد 
العمـود وهـذا الضغط العكسـي مينـع الطـور املتحرك 

املرتفعـة. احلـرارة  نتيجـة  التبخـر  مـن 

كاشـفDAD  يستخدم األشـعة املرئية و فوق   •
. لبنفسـجية ا

بالسلسـلة  بالتحكـم  يسـمح  برنامـج   •
احلاسـوب. جهـاز  علـى  السـابقة  الكروماتوغرافيـة 
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2- األعمدة املستخدمة

مت اسـتخدام 3 أعمـدة كروماتوغرافية في هذه الدراسـة 
:

علـى  احلـاوي  الغرافيـت  كربـون  مـن  عمـود   •
 Hypercarb 5µm, Shandon )100 ( الفراغـات و املسـام

*4 .6mm

 3µm ,( املطعـم  السـيليس  مـن  عمـود   •
هـذا   Macherey-Nagel( C18Nucleodur70*4.6mm
الطـور الثابـت مطعـم بشـدة ب C18 وذلـك مـن أجـل 
اخفـاء زمـر السـيالنول املتبقية التي ممكـن أن ترتبط مع 
أساسـية. حموضـة  درجـة  فـي  وذلـك  احملللـة  املـواد 

 PLRP-S5µm, Polymerعمـود مـن البوليميـر  •
Leboratories(( 150*4.6mm هـذا العمـود يحـوي طـور 
ثابـت مكـون مـن بوليميـر السـتيرين مـع الـداي فينيل 
بنـزن وهـو ثابت فـي درجـات احلموضة الشـديدة وكذلك 
فـي درجـات احلـرارة العاليـة, إن طبيعـة التفاعـالت بني 
طبيعـة  مـن  هـي  الثابـت  الطـور  وهـذا  احملللـة  املـواد 
كارهـة للمـاء مـن منـط π-π بـني جزيئـات البنـزن وبـني 

املـواد احملللـة.

2-3 املواد الدوائية احملللة

مـن  احملللـة  الدوائيـة  املـواد  علـى  احلصـول  مت  لقـد 
الدوائيـة بحلـب. مت حتضيـر  للصناعـات  شـركة شـفا 
محلـول يحـوي مزيـج مـن أربـع مـواد دوائيـة أساسـية 
)Basic( مختلفـة اإلسـتخدامات دوائيـا وهـي )الكودئني 
مسـكن أالم مركـزي, الكينـني قلويـد مضـاد للمالريـا, 
والديفنهيدرامـني  موضعـي   مخـدر  الكلوروبروكائـني 
مضـاد للهسـتامني( مـن أجـل فصلهـا وحتليلهـا. لقـد 
مت حـل هـذه املـواد الدوائيـة األربعة فـي الطـور املتحرك, 
تركيـز كل مـادة فـي احمللـول هـو بحـدود 1مغ/مـل .فـي 
اجلـدول )1( نـدرج الصيـغ الكيميائيـة للمـواد الدوائيـة 
احملللـة مـع قيـم ال pKaلـكل مـادة. يتصـرف كال مـن 
كمـواد   6 حموضـة  درجـة  فـي  والفينـول  اليوراسـيل 
األدويـة  مزيـج  الـى  إضافتهـا  تتـم  سـوف  معتدلـة, 
األساسـية األربـع السـابق لكـي نقـارن سـلوك األدويـة 

األساسـية مـع  تلـك املعتدلـة.

 ]C[ املضخة الثنائية ]B[ مخزن الطور املتحرك ]A[الشكل )1( السلسلة الكروماتوغرافية املستخدمة مع أجزائها
احلاقن األوتوماتيكي ]D[ العمود ]E[ الفرن ]F[ نظام التبريد )حمام ثلجي( ]G[ الكاشف ]H[ برنامج التحكم على 

احلاسوب ]I[ أنبوب الضغط العكسي ]j[ أنبوب تسخني الطور املتحرك.
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اجلدول )1( املواد الدوائية احملللة

3- الوقاء املستخدم

إن محلـول الوقـاء املسـتخدم فـي هـذه الدراسـة لـه 
تركيـز 30 ملـي مـول, ويحضـر مـن خـالل وزن األمـالح 
بدقـة وحلهـا فـي املـاء املقطـر وهـذا يسـمح باحلصول 
علـى درجـة حموضـة دقيقة. األمـالح املسـتخدمة هي 
 )KH2PO4( البوتاسـيوم  أحاديـة  فوسـفات  مـن  مزيـج 
 ,)K2HPO4, 3H2O( مـع فوسـفات ثنائيـة البوتاسـيوم
هـذا الوقـاء هـو وقـاء حمضـي ثابت جتـاه درجـات احلرارة 

املرتفعـة وهـو يعطـي درجـة حموضـة 6.

النتائج   .3

PLRP-S1-3 الفصل بإستخدام عمود البوليمير

والكلوروبروكائـني  الكودئـني  مـن  مزيـج  بفصـل  قمنـا 

باسـتخدام  واليوراسـيل  الفينـول  اليهمـا  مضـاف 
الطـور  التاليـة:  الفصـل  وشـروط  البوليميـر  عمـود 
املتحـرك )وقـاء فوسـفاتي -50أسـيتونتريل 50(, درجـة 
حـرارة الفصـل املسـتخدمة 50 درجـة مئويـة والتدفـق 
للمـواد  اإلحتبـاس  زمـن  بالدقيقـة.  مـل   1 املسـتخدم 
املفصولة:)اليوراسـيل 1.4 دقيقـة, الفينـول 2.8 دقيقة, 
) دقيقـة  والكلوروبروكائـني6.4  دقيقـة  الكودئـني4.2 

الشـكل )A-2(. بعـد ذلـك قمنـا برفـع درجة احلـرارة إلى 
150 درجـة مئويـة واسـتخدمنا الطـور املتحـرك )وقـاء 
املسـتخدم  والتدفـق   )30 -70أسـيتونتريل  فوسـفاتي 
1 مـل بالدقيقـة. لقـد أصبـح زمـن اإلحتبـاس للمـواد 
املدروسـة )اليوراسـيل 0.6 دقيقة, الفينـول 1.04 دقيقة, 
الكودئـني2.3 دقيقة والكلوروبروكائني4 دقيقة ( الشـكل 

.)2-B(
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اسـتخدم نفـس العمـود مـن أجـل حتليلمزيجـا يحـوي 
)الكودئني, الكينـني, الكلوروبروكائـني والديفنهيدرامني( 
مضافا إليها الفينول واليوراسـيل مسـتخدمني شـروط 
الفصـل التاليـة: الطـور املتحـرك )وقـاء فوسـفاتي-30
املسـتخدمة  الفصـل  حـرارة  درجـة   ,)70 أسـيتونتريل 
50 درجـة مئويـة والتدفـق املسـتخدم 1 مـل بالدقيقة. 
إن زمـن اإلحتبـاس ملكونـات املزيـج هـو علـى الترتيـب 
)اليوراسـيل 1.4 دقيقة, الفينول 2.1 دقيقة, الكودئني3.3 
دقيقـة, الكينني4.4 دقيقـة, الكلوروبروكائـني9.9 دقيقة 
والديفنهيدرامـني23.7 دقيقـة(. فـي احلقيقـة إن كال من 
الكلورويروكائـني والديفنهيدرامـني متلـكان زمن إحتباس 
عالـي نسـبيا وهـذا يعنـي أن هـذه املـواد يغلـب عليهـا 
الغيـر  األساسـي  الشـكل  وليـس  الشـاردي  الشـكل 
املتشـرد ضمن الشـروط املسـتخدمة. أيضـا يالحظ بأن 
قمـم املـواد منخفضـة التناظـر وعريضة عنـد القاعدة 

)3-A( ومذيلـة. الشـكل

رفـع  مـع  لكـن  السـابق  التحليـل  نفـس  أعدنـا  لقـد 
درجـة احلـرارة لتبلـغ 150 درجـة مئويـة و خفض نسـبة 
األسـيتونتريل املسـتخدمة إلـى50% عوضا عـن 70% إن 

احلـرارة  درجة  رفـع 

كمـا هـو واضـح فـي اخملطـط فـي الشـكل )B-3( أدى 
األربـع  املـواد  احتبـاس  زمـن  فـي  انخفـاض كبيـر  إلـى 
لتصبـح علـى الترتيب )اليوراسـيل 1.6 دقيقـة, الفينول 
2.1 دقيقـة, الكودئـني2.7 دقيقـة, الكينـني3.3 دقيقـة, 
والديفنهيدرامـني8.5  دقيقـة  الكلوروبروكائـني4.8 
شـكل  فـي  كبيـرا  حتسـنا  أيضـا  لوحـظ  دقيقـة(. 
وتناظـر القمـم وبشـكل خـاص قمتـي الكلورويروكائني 
والديفنهيدرامـني األخيرتـني. وهـذا ميكـن تفسـيره بـأن 
زيـادة درجـة احلـرارة ممكن أن تقلل من نسـبة تشـرد هذه 
املـواد بحيـث يغلـب عليهـا الشـكل األساسـي وهـذا 
يحسـن مـن نوعيـة لفصـل ويقلـل مـن تذيـل القمـم 

الكروماتوغرافيـة. 

الشكل )2(  Aمخطط يوضح فصل مزيج من )الكودئني والكلوروبروكائني مضافا لهما الفينول واليوراسيل( 
باستخدام عمود البوليمير. التدفق 1 مل بالدقيقة. درجة حرارة الفصل 50 درجة مئوية, الطور املتحرك وقاء 

فوسفاتي -50أسيتونتريل B.50 درجة حرارة الفصل 150 درجة مئوية, الطور املتحرك وقاء فوسفاتي -70أسيتونتريل 
.30
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الشكل )3( A مخطط فصل يوضح فصل مزيج من )الكودئني, الكينني, الكلوروبروكائني والديفنهيدرامني( مضافا 
إليها الفينول واليوراسيل باستخدام عمود البوليمير, التدفق 1 مل بالدقيقة. درجة حرارة الفصل 50 درجة مئوية, 

الطور املتحرك )وقاء فوسفاتي -30أسيتونتريل 70(.  Bدرجة حرارة الفصل 150o,الطور املتحرك )وقاء فوسفاتي 
-50أسيتونتريل 50 (.

Hy- 2- الفصـل بإسـتخدام عمـود من كربـون الغرافيت
percarb

الكينـني,  السـابق)الكودئني,  املزيـج  نفـس  حتليـل  مت 
إليهـا  مضافـا  والديفنهيدرامـني(  الكلوروبروكائـني 
الفينـول باسـتخدام عمـود الكربـون وشـروط الفصـل 
التالية: الطور املتحرك )وقاء فوسـفاتي -50أسـيتونتريل 
50(, درجـة حـرارة الفصل املسـتخدمة 30 درجـة مئوية 

والتدفـق املسـتخدم 1 مـل بالدقيقـة.

زمـن  يبلـغ   )4-A( الشـكل  فـي  موضـح  هـو  كمـا 
إحتبـاس املـواد املفصولـة علـى الترتيـب )الفينـول 2.2 
دقيقـة(,  الكينـني4.9  دقيقـة,  الكودئـني2.8  دقيقـة, 
لوحـظ فـي الكروماتوغـرام أيضـا بـأن قمتـي الكودئـني 
عنـد  جـدا  وعريضـة  التناظـر  منخفضتـي  والكينـني 
الكلوروبروكائـني  القواعـد ومذيلـة. لـم تخـرج قمتـي 
فـي  محتبسـة  بقيـت  أنهـا  حيـث  والديفنهيدرامـني 
العمـود ضمن شـروط الفصل املسـتخدمة وهـذا يعني 

الشـاردي.  بشـكلها  موجـودة  املادتـني  هاتـني  أن 

بنفـس  السـابق  التحليـل  نفـس  أعدنـا  ذلـك  بعـد 
 150 إلـى  احلـرارة  درجـة  رفـع  مـع  السـابقة  الشـروط 
درجـة مئويـةإن إجـراء التحليل حتـت درجة حـرارة عالية 
املـواد  انخفـاض ملمـوس فـي زمـن احتبـاس  إلـى  أدى 
املفصولـة ليصبـح )الفينـول 0.3 دقيقـة, الكودئـني0.9 
إضافيتـني  دقيقـة(, ظهـور قمتـني  والكينـني1  دقيقـة 
إلى)الكلوروبروكائـني2.2  الترتيـب  علـى  تعـودان  وهمـا 
دقيقـة والديفنهيدرامـني3 دقيقة(. أيضا يالحظ حتسـن 
كبيـر فـي شـكل وتناظـر كل القمـم وانخفـاض فـي 

 .)4-B( الشـكل  تذيلهـا 
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Nucle- 3-الفصل بإسـتخدام عمود السـيليس املطعم
odur C18

Nucleo- املطعـ السـيليس  عمـود  اسـتخدام  ملـدى 
dur C18  مـن أجـل فصـل مزيـج  مكـون مـن )الفينول, 
الكودئـني, الكينـني, الكلوروبروكائـني والديفنهيدرامني( 
مسـتخدمني )وقاء -70أسـيتونتريل 30( كطـور متحرك 
25o الشـكل  1 مـل بالدقيقـة و درجـة حـرارة  بتدفـق 
)A-5(,كان زمـن إحتبـاس املـواد املفصولـة علـى الترتيب 
)الفينـول 0.64 دقيقـة, الكودئني1.3 دقيقـة, الكينني1.8 
دقيقة,الكلوروبروكائـني2.6 دقيقـة والديفنهيدرامني5.2 
قمـة  بـأن  الشـروط  هـذه  ضمـن  لوحـظ  دقيقـة(. 

الديفنهيدرامـني مذيلـة جـدا ممـا يصعـب مـن خاللـه 
مكاملتهـا فـي حال لـزم حتديد هـذه املادة حتليـال كميا. 

مئويـة  درجـة   130 إلـى  احلـرارة  درجـة  رفـع  بعـد 
قيـم  أصبحـت  السـابقة  الشـروط  علـى  واحلفـاظ 
زمـن احتبـاس املـواد املفصولـة كمايلـي: )الفينـول 0.2 
دقيقـة,  الكينـني0.85  دقيقـة,  الكودئـني0.52  دقيقـة, 
والديفنهيدرامـني3.9  دقيقـة  الكلوروبروكائـني1.4 
دقيقـة()B-5(. عنـد درجـة حـرارة عاليـة أصبحـت قمـة 
الديفنهدرامـني غيـر مذيلـة ومتناظـرة باإلضافـة الـى 

أقصـر. بوقـت  خروجهـا 

الشكل )4( A مخطط يوضح فصل مزيج من )الكودئني, الكينني, الكلوروبروكائني والديفنهيدرامني( مضافا إليها 
الفينول باستخدام عمود كربون الغرافيت. درجة حرارة الفصل 30 درجة مئوية, الطور املتحرك )وقاء فوسفاتي 

-50أسيتونتريل 50(. B درجة حرارة الفصل 150o, الطور املتحرك )وقاءفوسفاتي-50أسيتونتريل 50(.
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املناقشة والتوصيات  .4

سـلوك  دراسـة  هـو  الدراسـة  هـذه  مـن  الهـدف  ان 
املركبـات الدوائيـة األساسـية التـي متلـك pKa مرتفعة 
.)C○30-C○150 ( ضمـن مجال واسـع من درجـات احلـرارة

لوحـظ مـع ارتفـاع احلـرارة انخفـاض فـي تشـرد  	
األدويـة األساسـية ذات قيـمpKa  املرتفعـة عنـد 

قليـال. درجـة حموضـة حمضيـة 

ان االنخفـاض فـي درجة تشـرد هـذه املركبات مع  	
االرتفـاع فـي درجـة حرارة الفصـل هو ميـزة ويعتبر 
أفضـل مـن انخفـاض درجـة التشـرد عنـد درجـات 
للمركبـات  بالنسـبة  وذلـك  مرتفعـة  حموضـة 

الديفنهيدرامـني. مثـل  االحتبـاس  الشـديدة 

لوحـظ مع زيـادة درجة حـرارة الفصـل تناقص في  	
زمـن التحليـل بشـكل ملحوظ جـدا ومـن املعلوم 
بـأن زمـن التحليـل هـو عامل هـام جدا فـي مخابر 

الرقابـة الدوائيـة وخاصة أثنـاء اإلنتاج.

لوحـظ حتسـن فـي االنتقائيـة Selectivity أثنـاء  	
الفصـل.

لوحـظ حتسـن الفعاليـة والفصـل عنـد القواعد  	
امكانيـة  خـالل  مـن   Efficiency and resolution
اسـتخدام أعمدة أطـول وأبعاد جزيئـات أصغر لدى 

رفـع درجة احلـرارة.

لوحـظ اسـتهالك أقـل مـن للمحـالت العضويـة  	
.Green chromatographyمايدعـى وهـو 

لوحـظ زيادة فـي احلساسـية من خالل التحسـن  	
Im- .فـي شـكل وتناظـر القمم وانخفـاض تذيلهـا

 proved detectability

أخيـرا وليس أخرا يوصى باسـتخدام بدل البرمجة  	
Temperature pro- احلراريـ البرمجـة  ةللمحـالت 

.gramming

الشكل )5( A مخطط فصل يوضح فصل مزيج من )الكودئني, الكينني, الكلوروبروكائني والديفنهيدرامني( واملضاف 
إليه الفينول باستخدام عمود السيليس املطعم Nucleodur C18. الطور املتحرك )وقاء -70أسيتونتريل 30( 

,التدفق 1 مل بالدقيقة. درجة حرارة الفصل املستخدمة 25o.B  نفس الشروط السابقة لكن درجة حرارة الفصل 
.130oاملستخدمة
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د.م فيدل ابراهيم

Abstract:

Vehicles while on the move request 
different information in VANET, 

by enabling communications between 
vehicle-to-vehicle )V2V(, and vehi-
cle-to-infrastructure )V2I( by using a 
pervasive deployment of vehicular net-

working technologies.

 This would have an unprecedented 
impact on mass road transportation 

and on huge services for the VANETs 
applications.

طريقة البيانات المركزية 
P2P لمعالجة المعلومات 
VANETs في شبكات الـ

الدراسات الهندسية
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حتتـاج العربـات اثنـاء احلركـة الـى املعلومـات املتنوعـة 
VANET عبـر متكـني  التـي يتـم تأمينهـا ضمـن بيئـة 
االتصـال مـن عربـة إلـى عربـة )V2V( ومـن عربـة إلـى 
البنيـة التحتيـة )V2I( وذلـك باسـتخدام التقنيات التي 

متكـن العربـات مـن االتصـال.

غيـر  تأثيـر  لهـا  سـيكون  اإلمكانيـة  تلـك  تطبيـق  إن 
مسـبوق على مسـتوى النقـل البري اجلماعـي واخلدمات 
الكبيـرة التـي ميكـن أن تؤمنـه التطبيقـات املوضوعـة 

علـى شـبكات االتصـال للعربـات.

تعد شـبكات الــ AD-HOC املتنقلـة )MANET( من أكثر 
الالسـلكي  التوجيـه  لتطبيقـات  مالئمـًة  الشـبكات 
ضمـن الطبولوجيـا الديناميكيـة. وال يحتاج هـذا النوع 
مـن االتصـال إلـى أي بنيـة حتتيـة. ولكـي يتـم توجيـه 
الرسـائل فـي هـذه الشـبكات، فـإن كل عقـدة تدعـى 

لتشـارك بإعـادة توجيـه الرسـائل.  

تُّعـد معاجلة املعلومـات في شـبكة VANET ذات أهمية 
كبيـرة فـي مجـال نقـل البيانـات و معاجلتهـا للحصول 
دفـع  ممـا  املتنقلـة,  للعربـات  الهامـة  املعلومـات  علـى 
اقتـراح طـرق مختلفـة ملشـكلة نشـر  إلـى  الباحثـني 
واسـتعادة محتويـات تلـك املعلومات, دون إغفـال ميزات 
شـبكة VANET و التـي تتمثـل بالعقـد ذات السـرعة 

العاليـة جـداً وبنمـاذج احلركـة املقيـدة  .

التحديـات والقضايـا الرئيسـة أثنـاء معاجلـة املعلومات 
 :VANET في شـبكة 

 VANET تؤمنهـا  التـي  احملتملـة  التطبيقـات  تشـمل 
أوجـه عديـدة للنقـل اليومـي اخلـاص والعـام مبـا فيها: 
سـالمة الطريـق و مراقبـة حركـة املـرور، والتخطيـط ) 
منـع ازدحام(, و املسـاعدة في القيـادة ) التفاعالت اآللية 
املروريـة  واملسـاعدة  السـائق(,  أخطـاء  مـع  السـريعة 
ذات األولويـة ) التبليـغ عـن اقتـراب سـيارة اإلسـعاف(, 
و إنقـاص وقـت السـفر )إعـادة توجيـه املسـار بالوقـت 
واإلعـالن  املروريـة،  األحـوال  علـى  باالسـتناد  احلقيقـي 
عـن أماكـن الوقـوف الفارغـة للعربـات(, باإلضافـة إلـى 
بالنقـل  مباشـر  بشـكل  تتعلـق  ال  التـي  التطبيقـات 
مثـل  اإلعـالم  نقـاط  فـي  مسـتهدفة  ولكنهـا  البـري 
حتديثـات األخبار، والنشـرة اجلويـة، والتبليغ عـن النقاط 
الثقافيـة أو الشـعبية القريبـة ذات االهتمـام، وتقييـم 

احملـالت التجاريـة والفنـادق واملطاعـم .

حتتـاج الكثيـر مـن التطبيقـات املدرجة أعاله إلـى وجود 
عربـة متحركـة تكـون قـادرة علـى اسـتعادة معلومـة 
محـددة. غيـر أن احللول التي تركـز على البنيـة التحتية 

الكثافـة  نتيجـة  مكلفـة  أو  عمليـة  غيـر  تكـون  قـد 
العاليـة للمسـتخدمني )أي العربـات( مـع وجـود معدل 
كبيـر لطلـب املعلومـات والـذي يتطلب نشـراً للوحدات 
علـى جانـب الطريـق )RSUs( األمر الذي يثير مشـكلتني 

وهما: رئيسـيتني 

علـى  عاليـة  بسـعة  املعلومـات  بـث  تأمـني   -
مناطـق واسـعة، وهـو األمـر الـذي مـازال بعيـداً على أن 

حقيقـة. يصبـح 

)والتـي  واالقتصاديـة  السياسـية  القضايـا   -
سـوف تقـوم املؤسسـة أو الشـركة بتزويـد اخلدمة لها 
وكيفيـة التقاضـي منها وكم سـتتقاضى مـن أجلها(.

تتضمـن االسـتراتيجية التعاونيـة لتسـليم املعلومـة 
ومعاجلتهـا عـدة قضايـا تتمثـل بـ:

اكتشاف النظير.  -

اختيار املعلومة.  -

اكتشاف املعلومة.   -

ويتطلب اكتشاف النظير استخدام طريقتني:

-  طريقة مركزية.

-  طريقة موزعة.

تؤمـن الطريقـة املركزيـة حتكمـاً دقيقاً لتحديـد النظير 
مـن خـالل إعطـاء الصالحيـات بينمـا تتأثـر الطريقـة 
املوزعـة علـى طبيعـة البـث للوسـط الالسـلكي الذي 
يسـمح للعقـد باسـتراق املعلومـات عنـد توفرهـا لدى 

اجلوار. 

نشـر  علـى  االكتشـاف  خدمـة  بروتوكـوالت  تعتمـد 
العمـود الفقـري االفتراضي لألدلة ضمن الشـبكة. ويتم 
ذلـك عبـر االسـتخدام الفعـال لعـرض حزمة الشـبكة 
وبشـكل أكثـر خصوصيـة فـإن البروتوكول يشـمل بث 
إعالنـات اخلدمة لـكل العقد التي تسـتضيف اخلدمة أو 
تَعـرف أن بعضـاً مـن جيرانها يسـتضيفها. كمـا تُّعرف 
العقـد التـي تخـزن اإلعالنـات املسـتلمة لفاصـل زمني 
معـني.  ميكـن للعقـدة أن تعرف مـا هي مسـافة القفزة 
التـي ميكـن أن توجـد فيها اخلدمـة، أو العقـد التي ميكن 

مبوجبهـا إرسـال طلب اخلدمـة بشـكل انتقائي.

يحـدد البـث اجلماعـي املفضـل )PGB( مرسـالت الطلب 
باالعتمـاد علـى موقعهـا املقـدر فيمـا يتعلـق مبصـدر 
غيـر  تغطيـة  مناطـق  ذوي  اجليـران  فقـط  الطلـب: 
متشـابكة يتم اختيارهـم كمكـررات relay، وبذلك يتم 
جتنـب اإلرسـاالت عدميـة اجلـدوى التي لـن تقـوم باإلعالم 
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اجلديدة.  العقـد  عـن 

التخزيـن الفعـال بطريقـة تعاونيـة ووضـع التخزين في 
الشـبكات الالسـلكية يَتـم عبـر الطلـب مـن العقـد 
بـَث هويتهـا بشـكٍل دوري باإلضافـة إلـى معلوماتهـا 
اخملفيـة. وتتمثـل اسـتراتيجيات التخزيـن املوزعـة مـن 
أجـل شـبكات الــ ad-hoc التـي مبوجبهـا ميكـن للعقد 
أن تخـزن املعلومـات الشـائعة التي متر بجوارها بشـكٍل 
عالـي أو تسـجل مسـار البيانـات وتسـتخدمه إلعـادة 

توجيـه الطلبـات األخـرى.. 

بغيـة إلغـاء تكـرار املعلومات بـني العقد اجملـاورة نحتاج 
الـدوري  والبـث  املعلومـات  وصـول  تـردد  معرفـة  إلـى 
بالتنسـيق  للعقـد  تسـمح  التـي  التحكـم  لرسـائل 
لقـرارات تخزينهـا. ومـن أجـل حتسـني وصـول البيانـات 
فـإن العقد النقالة يجـب أن تخزن بنـود بيانات مختلفة 
ّعمـا تخزنـه جيرانهـا. وعلـى وجـه اخلصـوص، فـان إدارة 
التخزيـن تسـتند علـى التغذيـات الراجعـة الفورية من 
العقـد اجملـاورة وال تشـمل أي تقييـم لوجـود احملتـوى في 
جـوار العقـد. وإن احلـل الـذي يسـتثمر تقييـم كثافـة 
يديـر  الشـبكة  فـي منطقـة  )أي وجودهـا(  املعلومـات 

 .VANETs بشـكٍل فعـال التخزيـن فـي الــ

هنالـك قضايـا أساسـية بنيويـة وبروتوكوليـة ال تـزال 
قيـد اجلـدل، ومـن بينهـا: 

أي تطبيـق يجـب أن ينفـذ فـي عقـد االتصال   •
اخلاصـة بالعربـات لتمكـني معاجلـة املعلومـات بطريقة 

املسـتخدمني. بـني  نظيـر  إلـى  نظيـر 

تبنيهـا  يجـب  التـي  االسـتراتيجية  هـي  مـا   •
السـتعادة املعلومة في الشـبكة وبطريقـة فعالة وذات 

منخفضـة.  تكاليـف 

مـا هـي اسـتراتيجية التخزين األكثـر مالئمة   •
فـي البيئـة حيـث تكـون طريقة إخفـاء كل ما تـراه غير 
مجديـة ولكـن حيـث يكـون توفـر املعلومات الشـائعة 

مـن العقـد اجملـاورة هـو أسـاس للنجـاح. 

طريقـة البيانـات املركزية P2P ملعاجلـة املعلومات في الـ 
:VANETs

 VANET تتميـز صيغـة معاجلة املعلومـات في شـبكات
بالصفـات البـارزة التالية: 

أن  حيـث  مـن  البيانـات  علـى  تركـز  إنهـا   •
محتـوى املعلومـات هـو مركـز النظـام. وكمثـال فـإن 
االستفسـارات ال تسـتهدف عقـداً محـددة أو مناطـق 
طبوغرافيـة فـي الشـبكة، ولكـن تسـتهدف البيانـات 

 . لفعليـة ا

 P2P إنهـا تعتمـد علـى التعـاون الشـبيه بــ  •
بـني العقـد لكـي يتم جتنـب عمليـة معاجلـة املعلومات 
 RSUs الكاملـة التـي تقلـل مـن الكميـة احملـدودة لــ
القليلـة وهـو جانب أساسـي في أي شـبكة ال سـلكية 

محـدود.  مصـدر  ذات 

تطبيق معاجلة املعلومات: 

تُّعـد عملية معاجلـة املعلومة من التطبيقـات الصغيرة 
مختلفـة  متعـددة  معلومـات  معاجلـة  تتطلـب  التـي 
صغيـرة بديناميكيـة وقـٍت سـريع تتـم مشـاركتها بني 

كل العربـات املتحركـة علـى طـول الطريق. 

إن السـلوك العـام لتطبيـق معاجلـة املعلومـات هـو ما 
N متوفـرة مـن  األخبـار اخملتلفـة  يلـي: مجموعـة مـن 
أجـل املشـاركة وكل نـوع مـن املعلومـات يتـم حتديـده 
بهويـة فريـدة مـن نوعهـا. وتستفسـر إحـدى العربـات 
مـن العربـات األخـرى عـن األخبـار التـي ليسـت لديهـا. 
يتم بـث االستفسـارات من العربـات املصدريـة وتعتمد 
عليهـا العقـد املسـتقبلة، ولذلـك فـإن الطلـب يتـم 
إلـى  نصـل  حتـى  القفـزات  متعـددة  بطريقـة  نشـره 
العربـة التي حتمـل البيانـات املرغوب بها، كمـا هو مبني 
بالشـكل )1( الـذي يتضمـن مخطـط انسـيابي يُفصُل 

تلـك العمليـات.
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مبجـرد أن يتـم إيجـاد املعلومـات، فإنها تعاد إلـى مصدر 
أحـادي  االستفسـار مـن خـالل تطبيـق مقـاد ومسـار 
البيانـات  البـث. وعنـد اسـتقبال رسـالة حتتـوي علـى 
يخفـي  للعربـة  االستفسـار  مصـدر  فـإن  املطلوبـة، 
املعلومـات لفتـرة معينـة مـن الوقـت، بعـد ذلـك يتـم 

التـي  العمليـات   )2( الشـكل  يبـني  البيانـات،  إسـقاط 
تتبـع السـتقبال رسـالة املعلومـات فـي إحـدى العربات 

)إمـا مصـدر أو عقـدة تابعـة(.

استقبال الطلب
{SrcAdd,Id,SeqN}

تولید الئحة إدخال مصفوفیة
}SrcAdd,Id,SeqN{
مع تبیان الحالة الطارئة

إعادة إرسال الطلب
{SrcAdd,Id,SeqN}

Ttlمع إنقاص العامل 
ومساواة العنوان الالحق لعنوان 

العقدة

البحث عن معلومات الھویة 
المستقبلة

البحث في الئحة الطلبات 
{SrcAdd,Id,SeqN}

ھل تم إیجاد الطلب؟

ھل تم إیجاد الھویة ؟

ttl>0 ?

إنتظار تأخیر الطلب

الطلب ما زال قائماً؟

أھمل الطلب

لطلب العنوان  id أرسل معلومات 
الالحق

أھمل الطلب

أھمل الطلب

النعم

نعم

ال

نعم

ال

نعم ال

الشكل )1( مخطط املتابعة للعمليات التي تتبع استقبال الطلب

5454 السنة الثالثة  -  العدد السنة الثالثة  -  العدد 1111 - الربع األول  - الربع األول 1010//11//20212021



استقبال معلومة
{SrcAdd,Id,SeqN}

ھل تم إیجاد الطلب؟

البحث في اللوائح المدخلة
{SrcAdd,Id,SeqN}

إھمال المعلومة

حالة الطلب

تحدیث حالة الطلب لتكون محلولة

مطابقة مع العنوان الالحق

؟ ScrAddمطابقة  

إھمال المعلومة

إھمال المعلومة

إستخالص المعلومة و تحدیث 
الحالة لتكون محلولة

إعادة إرسال للعوان الالحق 
المحدد من الئحة اإلدخال

ال

نعم

محلولة

ال

مطابق ؟  ScrAddھل 

طارئة

نعم

ال

النعم

الشكل)2( مخطط متابعة للعمليات التي تتبع استالم رسالة املعلومات

استعادة وإرسال املعلومات: 

عندمـا يتـم اسـتالم اسـتعالم من إحـدى العقـد، التي 
متتلـك اخلبـر املرغـوب بـه، فـإن التطبيـق فـي مثـل تلك 
العقـدة يقـوم فوراً بإرسـال رسـالة موحـدة البث حتتوي 
علـى املعلومـات إلـى العربـة التـي اسـتلمت الطلـب 
منهـا، والتـي بعـد ذلـك تُكلـف مبهمة إعـادة إرسـالها 

االسـتعالم.  نحو مصـدر 

 ad-hoc وبشـكٍل منوذجـي، فـإن إرسـاالت شـبكات الــ
األحاديـة البـث تعتمـد علـى بروتوكـول التوجيـه، فبدالً 
عـن ذلـك ال حتتاج معاجلـة املعلومـات إلـى إمكانية قفز 
"مسـار  يسـتخدم  حيـث  الشـبكة،  بطبقـة  متعـدد 
العـودة" املذكـور آنفـاً فـي طبقـة التطبيـق ليعيـد بث 

املعلومـات إلـى العربـة التـي ولـدت الطلـب. 

تخزين املعلومات: 

االسـتعالم  أنشـأت  التـي  العقـدة  تسـتقبل  عندمـا 
رسـالة املعلومـات، فإنهـا تقـوم بتحديـث قيـد قائمـة 
 SOLVED االسـتعالم الوثيقـة الصلـة بذلـك إلى حالـة
وتقـوم بتخزيـن البيانات. وبعـد فترة من الوقـت يتم نبذ 
املعلومـات وميكـن أن تُطلـب مرة أخرى السـتعالٍم جديد. 
وإذا لـم يكـن تخزيـن العقـد كبيـراً مبـا فيـه الكفايـة 
وقـت  حتديـد  يتـم  أن  فيجـب   ،N األخبـار  كل  ليخـزن 
إسـقاط مالئـم أو سياسـات اسـتبدال محتـوى مالئمة 
تُصمـم لفسـح اجملـال للمعلومـات املسـتلمة مجـدداً 

عندمـا تكـون مـكان التخزيـن مليـئ. 

إن نشـر االسـتعالم هـو عمليـة أساسـية فـي معاجلـة 
املعلومـات لكونها حتدد بشـكل مباشـر جهد الشـبكة 
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املرتبـط بتشـغيل اسـتعادة املعلومة. وفيمـا يلي وصف 
لطرق عديدة لنشـر االسـتعالم:

الفيضان اخملفف.  1-

نشر االستعالم املساعد للمكان.  2-

االسـتعالم  نشـر  آلليـات  احملتملـة  اإلضافـة   3-
املفضـل.  اجلماعـي  البـث  عليهـا  يطلـق  التـي 

 :Comparative Evaluatio التقييم املقارن 

هنـا يتـم مقارنـة أداء هاملـت مـع النتائج املسـتحصل 

Hy- ووفقاً لـ .HybridCache  عليها باسـتعمال مخطط
bridCache فـإن العقـدة التـي طلبـت خبراً دائمـاً تخزن 
املعلومـات املسـتلمة. وبـدالً عن ذلـك فإن العقـدة التي 
علـى مسـار املعلومة تخـزن املعلومـات إذا كان حجمها 
أن  صغيـراً، وإال فإنهـا تخـزن مسـار املعلومـة بشـرط 
نسـخة املعلومـة ال تكـون بعيدة جـداً. وعندمـا يتجاوز 
احلجـم األقصـى للتخزيـن يتم إسـقاط املعلومـة األقل 

شـيوعاً كمـا هـو مبني بالشـكل )5(.

الحـظ أن الفيضـان اخملفـف يفتـرض بأنه يسـتخدم من 
أجـل نشـر االسـتعالم مبوجـب كال اخملططني. 

الشـبكات  فـي   P2P تطبيقـات  إلدخـال  التحـدي  إن 

P2P فـي الشـبكة السـلكية يعتمـد  VANET هـو أن 
 VANETs  أمـا فـي IP علـى البنيـة التحتيـة لتوجيـه
فإنهـا تتطلـب عرض مجـال تـرددي عريض لتوفيـر ذلك. 

الشكل )5( أخفاء احملتوى باستخدام التقييم املقارن
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تعليم اآللة و التنقيب في 
البيانات 

Machine Learning and 
Data Mining

د. رانيا شامي 

Abstract:

In The science of data mining, or what 
call it science discovery knowledge 

from a large amount of data from a 
relatively modern science and ad-
vanced at an amazing speed .It used in 
most aspects of life, which is called the 
information explosion because of the 

large database containing in all areas. 
In the midst of this vast amount of data 
had to be the emergence of tools to 
help handle it very easily, and benefit 
the present, future and making the right 
decision. 
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مقدمة    .1

يُعـدُّ موضـوع التنّقيب فـي البيانـاتData Mining أو ما 
يطلـق عليـه عنـد بعضهم علـم اسـتنباط املعرفة من 
كـم كبيـر مـن البيانـات، مـن العلـوم احلديثـة نسـبياً، 

واملتطـورة بسـرعة مذهلة.  

يسـتفاد منه في معظـم اجلوانب احلياتية ،ال سـيما في 
العصـر احلالي الذي يسـمى عصـر االنفجـار املعلوماتي 
ملـا يحتـوي مـن بيانات ضخمـة في جميـع اجملـاالت. كٌل 
منا يسـتخدم تقنيـات التنّقيب في البيانـات إن كان من 
Goog-  خـالل محـركات البحث كمحرك البحـث جوجل
le ، أو مـن خـالل التجـارة اإللكترونيـة كعمليـة شـراء 
كتـاب من موقـع أمـازونAmazon، حيث يرشـدك املوقع 
إلـى الكتـب التـي مـن املتوقـع أن تناسـب تطلعاتـك 

وغيرها مـن األمثلـة الكثيرة. 

 Data Mining التنقيب في البيانات  .2

ظهـر مصطلـح التنقيـب فـي البيانـات فـي منتصـف 
التسـعينيات مـن القـرن املاضـي فـي الواليـات املتحدة 
القـرن  بدايـة  فـي  كبيـراً  تطـوراً  وتطـور  األمريكيـة، 
احلالـي، وهـو ينطـوي على تكامـل تقنيـات مختلفة من 
تخصصـات متعـددة مثـل قواعـد البيانـات واإلحصـاء 
والـذكاء االصطناعـي لذلك يعـد التنقيب فـي البيانات 

هـو التقنيـة األشـمل واألكثـر تعقيـداً. 

تهــدف تقنية التنقيب فــي البيانــات إلــى استخ ارج 
املعرفـة مـن كميـات هائلـة مـن البيانـات، تعتمـد على 
اخلوارزميـات الرياضيـة والتـي تعتبـر أسـاس التنقيـب 

نفسـها  فرضـت  حديثـة  تقنيـة  ،وهـي  البيانـات  فـي 
يؤمـن  واسـتخدامها  املعلوماتيـة،  عصـر  فـي  بقـوة 
للشـركات واملنظمـات فـي جميـع اجملـاالت القـدرة على 
استكشـاف املعلومـات والتركيـز علـى أهـم املعلومات 
فـي قواعـد البيانـات، كما تركـز تقنيات التنقيب علــى 
التنبــؤات املستقبليــة واستكشـاف السـلوك  بنــاء 
واالجتاهـات، وهـذا يسـمح باتخـاذ الـق ارارت الصحيحة 

فـي الوقـت املناسـب. 

الفرق بني البيانات  واملعلومات واملعرفة   .3

غيـر  احلقائـق  مـن  مجموعـة  هـي   :(Data)البيانـات
املنظمـة التـي قد تأخذ شـكل األرقـام أو الرمـوز ... الخ، 
ليـس لهـا معنـى حقيقـي وال تؤثر فـي سـلوك املتلقي 

 . لها

املعلومـات( Information): هـي البيانـات التـي نظمـت 
ورتبـت وأصبحـت ذات معنـى وتؤثـر فـي مـن يتلقاهـا 
وتعتبـر البيانـات املـادة اخلـام الالزمـة إلنتـاج املعلومات. 

مـن  مجموعـة  مـن  فتتألـف   :(Knowledge املعرفـة( 
املعلومـات مضافاّ إليها املعنى الداللـي، وميكن تعريفها 
بأنهـا هيكل احلقائـق واملفاهيم اإلنسـانية املتراكمة، أو 
األفعـال أو احلقائـق التـي تعبـر عـن حالة معرفيـة. مثل 
املعلومـات عن حركـة املبيعات واملشـتريات للزبائن ميكن 
أن تزودنـا مبعرفـة عـن سـلوكهم الشـرائي، فيسـاعدنا 

ذلـك فـي معرفـة أي من املـواد حتتاج إلـى ترويـج أكثر. 

 أدى اتسـاع الهـوة بـني البيانـات واملعلومـات واملعرفـة، 
إلـى تطويـر ممنهـج ألدوات التنّقيـب فـي البيانـات، التي 
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تسـهم في اسـتخالص املعرفة مـن البيانـات الضخمة 
واملنسـية التـي  تّشـكل حجـر األسـاس فـي أي عملية 
مـن  وغيرهـا  واألبحـاث  والتنبـؤ  هامـة  قـرارات  اتخـاذ 

اجملـاالت[3]. 

البيانـات  فـي  التنّقيـب  عمليـة  بـني  الفـرق   .4
العاديـة  االسـتعالم  وعمليـات 

االسـتعالم العـادي فـي قواعـد البيانات الذي يُسـتخدم 
 SQL(Structuredالبنيويـة االسـتعالم  لغـة  قبـل  مـن 
Query Language ) ميكـن أن يجيـب عن االستفسـارات 
واألسـئلة غيـر االسـتنتاجية، كمعرفـة مجمـوع رواتب 
املوظفـني، وأعـداد الطـالب الناجحـني، وغيـر ذلـك، أي ال 
ميكنهـا اإلجابـة عـن االسـتعالمات دون أن يكـون هنـاك 

معلومـات مسـبقة عـن تلـك البيانات. 

    أمـا فـي عمليـة التنّقيـب فـي البيانـات فإنهـا تقدم 
األجوبـة عن األسـئلة دون وجود أي فرضيـات أو معلومات 
للمعلومـات  اسـتنتاج  بعمليـة  تقـوم  أي  مسـبقة، 
واسـتنباطها فـي قواعد البيانـات ذات األحجـام الهائلة 
البيانـات هـي  فـي  التنقيـب  ومسـتودعاتها، فعمليـة 
عمليـة اسـتخراج املعرفـة غيـر البديهيـة عـن طريـق 
واملصـادر،  األنـواع  املتعـددة  الضخمـة  البيانـات  حتليـل 
للبحـث عـن وجـود عالقـات منطقيـة تلخـص البيانات 
لصاحـب  ومفيـدة  مفهومـة  تكـون  جديـدة  بطريقـة 
البيانـات ،واملقصـود باملعرفـة غيـر البديهيـة املعلومات 
التـي ال ميكـن اسـتخالصها مـن خـالل االسـتعالمات 
التقليديـة لقاعـدة البيانـات، وإمنـا حتتـاج إلحصائيـات 
وخوارزميـات وأدوات أو طرائـق معينـة للحصـول عليهـا 
وحتليلهـا واسـتنتاج املطلـوب منهـا. مبعنـى آخـر هـي 
عمليـة بحث محوسـب ويـدوي عن معرفة مـن البيانات 
دون فرضيـات مسـبقة عما ميكن أن تكون هـذه املعرفة[ 
4]. مثـال ً إذا أردنـا أن نعـرف اإلجابـة عـن سـؤال معـني 
مـن قاعـدة البيانـات، مثـل عـدد الكميـات املباعـة مـن 
مشـغالت أقـراص دي.في.دي ومـن األقراص نفسـها، فإّن  
هذا السـؤال لقاعدة البيانات التي سـوف جتيب بشـكل 

إحصائـي بـكل كفـاءة. لكن باسـتخدام علـم التنقيب 
فـي البيانات سـوف نحصل علـى معرفة، تقـول أن 80% 
مـن الذين يشـترون مشـغالت أقـراص دي.في.دي سـوف 
يشـترون األقـراص أيـض اً، لذلـك ميكـن االسـتفادة مـن 
هـذه املعرفة بعرض مشـغالت دي.فـي.دي، واألقراص إلى 
جانبهـا للتسـهيل علـى املشـتري ولزيادة نسـبة البيع. 

تعريف تعليم اآللة والتنقيب في البيانات   .5

هـي   Machine Learning اآللـة  تعليـم  تقنيـة      
البيانـات  لتحليـل  (اآللـة)  احلاسـب  تسـتخدم  تقنيـة 
معلومـات  إلـى  وحتويلهـا  مسـبقاً،  النتائـج  املعروفـة 
تفيـد فـي اكتشـاف أمنـاط جديـدة، أو صناعـة تنبـؤات 

 . [6 مسـتقبلية[

تدعى هـذه التقنية عندمـا تُطبقَُّ على قواعـد البيانات، 
بتقنيـة التنقيـب فـي البيانـاتData Mining والتي يتم 
مـن خاللهـا  معاجلـة كميـات ضخمـة مـن البيانـات، 
َّل وقادر على اكتشـاف األمناط  لبنـاء منوذج بسـيط، وفـع ا

أو إعطـاء التوقعـات املسـتقبلية بدقـة عالية[6,5]. 

   تختلـف طبيعـة تقنية التنّقيب فـي البيانات باختالف 
وبحسـب  فيهـا،  تسـتخدم  التـي  واحلـاالت  البيانـات 
املعرفـة املراد احلصول عليهـا، وهناك أنوع مـن التقنيات 
املبنـي علـى  التعلـّم االستشـرافي أي  تُسـتخدم فـي 
فرضيـات مسـبقة، وأنـواع أخرى تُسـتخدم فـي التعلم 
غيـر االستشـرافي أي الـذي ال يبنـى علـى أي معلومـات 
مسـبقة، ولـكل نوع من هـذه األنـواع تطبيقاته اخلاصة 

 . اخلاصة  وبرمجياتـه 

اآللـة  تعليـم   Supervised Machine Learning  
1.1. االستشـرافي 

يتـم  تعليـم  هـو عمليـة  االستشـرافي  اآللـة  تعليـم 
عينـة  فـي  محـددة  خاصيـةَّ  خـالل  مـن  توجيههـا 
بيانـات معروفـة نتائجهـا مسـبقاً، كمحاولة لتفسـير 
سـلوك تلـك اخلاصيـة، بداللـة مجموعة مـن اخلصائص 
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البيانـات  عينـة  ندعـو  العينـة.  تلـك  فـي  املسـتقلة 
املسـتخدمة بيانـات التدريـب، كمـا ندعـو اخلاصيـة املُوَّ 
الهـدف وندعـو مجموعـة  باخلاصيـة  للتعليـم  ّج هـة 
يُنتـج   .Predictorsاملتنبئـات املسـتقلة  اخلصائـص 
يسـاعد  تنبـؤي،  منـوذج  لآللـة  االستشـرافي  التعليـم 
علـى التنبـؤ بقيـم اخلاصيـة الهـدف لعينـة جديدة من 
البيانـات غيـر معروفـة النتائـج، اعتمـاداً علـى املعرفـة 
املكتسـبة مـن بيانـات التدريب. على سـبيل املثـال، بناء 
منـوذج لتمييـز الزبائـن الذيـن مـن املرجح أن يسـتجيبوا 
إلـى الترويـج لبعـض املنتجـات فـي مركـٍز جتـاريٍّ، حيث 
َّب باسـتخدام بيانـات تدريـب  يبنـى منـوذج تدريـب ويـُدر
معروفـة النتائـج مسـبقاً مشـابهة للحالـة املعاجلـة، 
متلـك اخلاصيـة الهـدف فيهـا قيمتـني (اسـتجاب ، لـم 
يسـتجيب) واملتنبئـات هـي اخلصائـص املسـتقلة التـي 
نسـتنتجها مـن حتليل شـخصيات الزبائن، فـي البيانات 
التدريبيـة والتـي تتبع لها قيم اخلاصة الهـدف[8,7,3,1]. 

   Unsupervised Machine Learning تعليـم اآللـة غير 
االستشـرافي   .2.5  

ال يُفـرق هذا النـوع، بني اخلصائص املسـتقلة واخلصائص 

غيـر املسـتقلة للبيانـات املسـتخدمة، وال توجـد لديـه 
ة معرفـة مسـبقة للقيـم. بشـكل عـام   ي  بنـي  َـّ أي
هـذا النـوع منـوذج ا  وصفـي ا  Descriptive Model إلجناز 
مهامـه[8,7,3,1]،  ويعتمـد علـى اخلصائـص املشـتركة 
فـي جتميـع البيانـات ضمـن فئـات أو اكتشـاف عالقـات 
الـت اربـط بـني اجملموعـات، أو حتديـد العناصـر واألحداث 

واملالحظـات التـي ال تتوافـق مـع أمنـاط البيانات. 

اخلامتة   .6

فـرز  فـي  املسـتخدمة  التقليديـة  واألدوات  الطـرق  إن 
البيانـات وتصنيفهـا أو اسـتخراج املعلومـات منها، غير 
كافيـة علـى اإلطالق [3,1]. كما أنَّ عدم قدرة املسـتخدم 
علـى اإلحاطـة إال باجلـزء اليسـير مـن محتويـات تلـك 
االسـتعالمات  صياغـة  ة  صعـوب  مـن  زاد  البيانـات، 
َّلـة، القـادرة علـى تقـدمي املعلومـات املفيـدة. ممـا  الفعا
جعلنـا بحاجـٍة إلـى أدواٍت وتقنيـاٍت جديـدٍة، قـادرة على 
التعامـل مـع الكـم الهائـل مـن البيانـات وتصنيفها أو 
حتديـد أهميتهـا واجتاهاتهـا وميولهـا، وهـذا مـا زاد مـن 
أهميـة مجـال التنقيـب فـي البيانـات وجعلهـا محـط 

اهتمـام للكثيـر مـن الباحثـني[2,1].  
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التقنيات الجيوماتية وتطبيقاتها 
الهندسية

Geomatics techniques and 
engineering applications 

د.م. فادي عزالدين شعبان

Abstract:

Geomatics is a multidisciplinary and 
integrated methodical system for 

selecting appropriate tools and tech-
nologies to collect, store, model, ana-
lyse, transform and display geospatial 
data from various sources. Geomatics 
specialists are involved in the design, 
implementation and management of ac-
tivities related to surveying, geography, 

information systems, land development, 
and planning. In this article, we will 
present the general concept of geomat-
ics and its basic components, focusing 
on the Geographic Information System 
)GIS( and its applications in the field of 
engineering as one of the basic compo-
nents of geomatics.
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ملخص

نظـام  هـو  اجليوماتيـة  أو   )Geomatics( اجليوماتكـس 
منهجي متعـدد التخصصات ومتكامـل الختيار األدوات 
وحتليـل  ومنذجـة  وتخزيـن  جلمـع  املناسـبة  والتقنيـات 
وحتويـل وعـرض البيانـات املكانيـة اجلغرافية مـن مصادر 
مختلفـة. يشـارك املتخصصـون فـي اجليوماتكـس في 
باملسـح  املتعلقـة  األنشـطة  وإدارة  وتنفيـذ  تصميـم 
األراضـي  وتطويـر  املعلومـات  وأنظمـة  واجلغرافيـا 
والتخطيـط. سـنعرض فـي هـذه املقالة املفهـوم العام 
للعلـوم اجليوماتيـة ومكوناتها األساسـية، مـع التركيز 
وتطبيقاتـه   GIS اجلغرافيـة  املعلومـات  نظـام  علـى 
األساسـية  املكونـات  كأحـد  الهندسـة  مجـال  فـي 

للجيوماتكـس. 

)Geomatics( مفهوم اجليوماتكس  .5

استكشـاف  فـي  اإلنسـان  لـدى  رغبـة  دائمـاً  يوجـد 
فيهـا. متثلـت  يعيـش  التـي  األماكـن  ومتثيـل  ومعرفـة 
مسـارات  تتبـع  خـالل  مـن  اجلغرافيـة  العلـوم  بدايـات 
التنقـل للوصـول إلـى أماكـن مختلفـة وحتديـد املواقع 
املفضلـة لالسـتخدام الزراعـي. وأصبحت هـذه العلوم، 
مـن خـالل تدفـق الكـم الهائـل مـن البيانـات، ومعرفـة 
العوامـل االقتصادية والتنظيم االجتماعي والسياسـي 
للواقـع، نظامـاً مسـتقالً يوفـر رؤيـة شـاملة لكوكبنـا 
والعالقـات املعقـدة بـني الظواهـر الطبيعيـة  والظواهر 

التـي يقـوم ببنائهـا اإلنسـان.

شـهدت األنشـطة العلميـة فـي مراقبة األرض توسـعاً 
يتـم  التـي  البيانـات  اسـتخدام  فـي  وازديـاداً  سـريعاً، 
أنظمـة  األرضـي،  املسـح  خـالل  مـن  عليهـا  احلصـول 
املالحـة الفضائيـة العامليـةGNSS ، املسـح التصويـري 
 RS )Remote التقليدي والرقمي، واالستشـعار عـن بعد
Sensing( مـن الطائـرات و األقمار الصناعيـة، حيث يتم 
متثيـل البيانـات واملعلومـات الناجتـة ضمن بيئـة أنظمة 

املعلومـات اجلغرافيـة GIS  بشـكل طبقـات رقميـة.

تتطلـب هـذه الكميـة الكبيـرة مـن البيانـات املعاجلـة 
واالسـتخدام اجليد مـن أجـل التمثيل الصحيـح للواقع 
األرضـي. كمـا يجـب معاجلـة هـذه البيانـات بطريقـة 
تخصـص  يفـي  أن  وميكـن  التخصصـات،  متعـددة 
 Matics: Informatics( اجليوماتكـس  أو  اجليوماتيـة 

املتطلبـات. هـذه  مبثـل   )،Geos: Earth

مت إطـالق مصطلـح اجليوماتكـس في جامعـة الفال في 
كنـدا فـي أوائـل الثمانينيات، بنـاًء على املفهـوم القائل 
بـأن اإلمكانات املتزايدة للحوسـبة أحدثـت ثورة في علم 

املسـاحة وعلـوم متثيـل البيانـات، حيـث أن اسـتخدام 
التصميـم احملوسـب يتوافـق مـع معاجلة كميـات هائلة 

البيانات.  مـن 

ميكـن أن نعـرّف اجليوماتكـس كمـا يلـي : بأنـه نظـام 
منهجي متعـدد التخصصات ومتكامـل الختيار األدوات 
وحتليـل  ومنذجـة  وتخزيـن  جلمـع  املناسـبة  والتقنيـات 
وحتويـل وعـرض البيانـات املكانيـة اجلغرافية مـن مصادر 
مختلفـة بخصائـص دقـة محـددة جيـداً واسـتمرارية 

وبتنسـيق رقمـي.

يعتمـد اجليوماتكـس علـى اإلطـار العلمـي للجيوديزيا، 
والبحريـة  األرضيـة  االستشـعار  أجهـزة  ويسـتخدم 
علـى  للحصـول  الصناعيـة  واألقمـار  جـواً  واحملمولـة 
البيانـات املكانيـة وغيرها. تتطـور حالياً بعـض املبادرات 
تخصصـات  باسـتخدام  العالـم  أنحـاء  جميـع  فـي 
وتقنيـات اجليوماتكـس لتنظيـم املعلومـات اجلغرافيـة 
املكانيـة، أو بشـكل أكثر بسـاطة املعلومـات اجلغرافية 
 )EO( )GI( واالسـتخدام املناسـب لبيانـات رصـد األرض 
باإلضافـة  البيئيـة،  والكـوارث  اخملاطـر  وإدارة  لدراسـة 
الـى اسـتخدامها فـي مجـال التطبيقـات الهندسـية 

اخملتلفـة.

مكونات اجليوماتكس  .6

والتقنيـات  التخصصـات  مـن  اجليوماتكـس  يتألـف 
التاليـة:

علـوم الكمبيوتر: لتمثيل ومعاجلـة املعلومات   •
القابلـة للتطبيق من خالل تطويـر األدوات التكنولوجية 
)مثـل األجهـزة( واألسـاليب والنمـاذج واألنظمـة )مثـل 

البرامـج(.

األرض.  وحجـم  شـكل  لتحديـد  اجليوديزيـا:   •
حيـث يحـدد مـن ناحيـة السـطح املرجعـي لـألرض في 
شـكله الدقيـق )اجليوئيد(، وكذلك في شـكله التقريبي 

)اإلهليلجـي(.

مـع  الطبوغرافيـا  علـم  بـدأ  الطبوغرافيـا:   •
مـن  مجموعـة  وهـي  منهـا،  جـزءاً  ويعتبـر  اجليوديزيـا 
إجـراءات املسـح املباشـر لألراضـي. الطبوغرافيـا عبـارة 
عـن مجموعـة مـن األسـاليب واألدوات لقيـاس ومتثيـل 
كالتعيـني  شـامل:  بشـكل  األرض  سـطح  تفاصيـل 
املسـتوي للنقـاط: لتحديـد املواضـع النسـبية لتمثيل 
النقـاط علـى سـطح األرض بالنسـبة لنفس السـطح 
املرجعـي؛ وقيـاس االرتفـاع: لتحديد ارتفـاع النقاط على 
سـطح األرض بالنسـبة إلى سـطح اجليوئيـد؛ باالضافة  
املسـتوية  املسـاحة  إلجـراء  الطبوغرافـي:  للمسـح 

6464 السنة الثالثة  -  العدد السنة الثالثة  -  العدد 1111 - الربع األول  - الربع األول 1010//11//20212021



األراضـي:  األرض؛ ومسـح  ملناطـق سـطح  واالرتفاعيـة 
لقياس املسـاحات، وحتريـك وتصحيح احلدود، والتسـوية 

لـألرض. الفيزيائـي  السـطح  ملناطـق  االرتفاعيـة 

علـم اخلرائـط: لتوفيـر أفضـل وصـف ممكـن   •
الطبيعيـة  وتفاصيلهـا  وأبعادهـا  األرض  لشـكل 
واالصطناعيـة، عـن طريـق التمثيـل البيانـي أو العـددي 

محـددة. قواعـد  باتبـاع  واسـعة  ملسـاحات 

موضـع  لتحديـد  التصويـري:  املسـح    •
األشـياء وأشـكالها عـن طريـق قياسـها علـى الصـور 

. فيـة ا غر تو لفو ا

علـى  للحصـول  بعـد:  عـن  االستشـعار    •
بـني  واجلمـع  بعـد  عـن  والبيئيـة  األرضيـة  البيانـات 
والتفسـير. الالحقـة  للمعاجلـة  والتقنيـات  األسـاليب 

 :)GNSS( أنظمـة املالحـة الفضائيـة العامليـة  •
لألجسـام  األبعـاد  ثالثـي  املكانـي  التموضـع  لتوفيـر 
الثابتـة أو املتحركـة، فـي املـكان والزمـان، فـي جميـع 
أنحـاء سـطح األرض، فـي ظـل أي ظـروف جويـة وفـي 

الفعلـي. الوقـت 

نظـام املسـح بالليـزر: لتحديد موقع األشـياء   •
وقيـاس املسـافة بينهـا عـن طريـق اإلشـعاع السـاقط 
فـي التـرددات الضوئيـة )0.3 - 15 ميكرومتر( من الطيف 

الكهرومغناطيسـي.

أنظمة املعلومات اجلغرافية )GIS(: لالسـتفادة   •
مـن مجموعـة قويـة مـن األدوات القـادرة علـى جتميـع 

وتخزيـن وحتليـل ومتثيـل ومعاجلـة البيانـات املكانية ذات 
اجلغرافيـة. املرجعيـة 

أنظمـة  لتنفيـذ   :)DSS( القـرار  دعـم  نظـم   •
املعلومـات اجلغرافيـة املعقـدة، والتي تهدف إلى إنشـاء 
سـيناريوهات محتملـة مـن خـالل النمذجـة احلقيقـة 
األساسـية وتقـدمي مجموعة مـن احللول لصنـاع القرار.

•  النظـام اخلبير )ES(: للنظـر في األدوات القادرة 
علـى محـاكاة العمليـات املعرفيـة للخبـراء وقدرتهـم 
علـى إدارة الواقـع املعقـد عـن طريـق عمليـات مترابطة 

والتقريـب. والتعميـم  التجريـد  مـن 

•  WebGIS: لتوزيـع ومتثيـل البيانـات اجلغرافيـة 
اخملزنـة ضمـن قواعد بيانـات على خـوادم ميكـن الوصول 
اليهـا عـن طريـق الويب، وفقـاً لبنى الشـبكات املعقدة.

علـم الوجـود: لتحديـد املفاهيـم، أي وصـف   •
املفاهيـم والعالقـات املوجودة لعنصر مـا أو بني العناصر 
رؤيـة  التصـور هـو  أو فئـة؛  أو كيـان  اخملتلفـة جملموعـة 
مبسـطة مجـردة للعالـم ليتـم متثيله لتطبيـق معني.

تطبيقـات التقنيات اجليوماتية في الهندسـة   .7
ملدنيـة ا

ميكـن وصـف أهميـة اجليوماتكـس ملشـاريع الهندسـة 
املدنيـة كمـا هـو موضح فـي الشـكل 1. حيث تشـارك 
وظائـف وإمكانـات اجليوماتكـس في سـير عمـل جميع 
مراحلهـا  وفـي  تقريبـاً،  املدنيـة  الهندسـة  مشـاريع 

اخملتلفـة أي التخطيـط والتصميـم والبنـاء واإلدارة.

الشكل 1:  سير عمل اجليوماتكس في سير عمل مشاريع الهندسة املدنية
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يوجـد أيضـا تطبيقات عديـدة للتقنيـات اجليوماتية في 
مجـاالت الهندسـة املدنيـة واملعمارية، ميكـن ذكر بعض 

هـذه التطبيقات على سـبيل املثـال ال احلصر:

االعتمـاد علـى تقنيـة االستشـعار عـن بعـد  	
فـي  العمرانيـة  والتوسـعات  التغيـرات  دراسـة  فـي 
منطقـة معينـة. أو لرصد السـدود وتقييـم األضرار بعد 

الزلزال..الـخ.

بعـد  عـن  االستشـعار  تقنيتـي  مسـاهمة  	
وأنظمـة املعلومـات اجلغرافيـة فـي إعـادة اإلعمـار مـن 
خـالل انتـاج خرائـط املناطـق املدمـرة بشـكل جزئـي أو 

الدمار....الـخ. حجـوم  كلي...وحتديـد 

فـي  احلـراري  بعـد  عـن  االستشـعار  تطبيـق  	
مبكـر. عمـر  فـي  اخلرسـانة  قـوة  تقديـر 

بنـاء  فـي  الليـزري  املسـح  تقنيـة  تطبيـق  	
النمـاذج ثالثيـة األبعـاد للمنشـآت الهندسـية بهـدف 

والتراثـي. احلضـاري  التوثيـق 

األرضيـة  االنهيـارات  مخاطـر  خرائـط  رسـم  	
بيئيـة. اجليـو-  املعلومـات  باسـتخدام 

تطبيـق تكنولوجيـا اجلغرافيـة املكانيـة فـي  	
والتنظيمـي. واحلضـري  اإلقليمـي  التخطيـط 

مـن  املسـاحي  اجلـوي  التصويـر  اسـتخدم  	
الطائـرات املسـيرة بـدون طيار فـي تطوير املدن ومسـح 

األراضـي.

إنتـاج خرائـط اسـتخدامات األراضـي واملـوارد  	
. لطبيعيـة ا

اسـتخدام أنظمـة املعلومـات اجلغرافيـة فـي  	
املياه...الـخ( )الطـرق،  الشـبكات  حتليـل 

+ العديد من التطبيقات. 	

)GIS( أنظمة املعلومات اجلغرافية  .8

Geograph- اجلغرافيـة  املعلومـات  أنظمـة  )ظهـرت 
فـي   1962 عـام   )ic Information Systems: GIS
كنـدا، وأصبحـت مكـون أساسـي مـن مكونـات علـم 
اجليوماتكـس الـذي ظهـر فيمـا بعـد. بـدأت العديد من 
الشـركات بتطويـر برامـج GIS التجاريـة واالحتكاريـة. 

من أهـم هذه الشـركات معهـد أبحاث النظـم البيئية 
ESRI )Environmental Systems Research Insti-
tute( التـي تنتـج البرنامـج الشـهير ArcGIS. غيـر أنـه 
بعـد إطـالق فكـرة البرمجيـات احلـرة ومفتوحـة املصدر 
 FOSS )Free and Open Source واملعروفـة اختصارا ًبــ
Software(، ظهـرت برامـج GIS احلـرة ومفتوحـة املصدر 

.  FOSS_GIS

 ،)Site selection( املوقـع األمثـل  يعتبـر حتليـل اختيـار 
suitability anal- )والـذي يسـمى أيضـا حتليـل املالءمـة 
ysis(، مـن املهـام األساسـية التـي تقـوم بهـا أنظمـة 
املعلومـات اجلغرافيـة، وميكننـا تعريفـه علـى أنـه نـوع 
أفضـل  حتديـد  فـي  تسـتخدم  التـي  التحليـالت  مـن 
احملتملـة املسـتخدمة فـي  املواقـع  موقـع لشـيء مـا. 
هـذا النـوع مـن التحليـالت مـن املمكـن أن تكـون عبارة 
مخـزن،  مثـل  منشـأة  إلقامـة  املناسـبة  املواقـع  عـن 
متجـر، مركز تسـوق، منشـأة سـياحية أو مرافـق عامة 
مثـل مستشـفى، مدرسـة، سـد أو أي مشـروع خدمـي 
آخـر. كمـا ميكـن أن تسـتخدم أيضاً فـي اختيـار وحتديد 
املوطـن املثالـي ألنـواع نباتيـة أو حيوانيـة محـددة. عند 
إجـراء حتليـل اختيـار املوقـع األمثـل فـي GIS يجب وضع 
مجموعـة مـن املعاييـر اخملتلفـة بحيـث ميكـن تصنيف 
أفضـل أو أمثـل موقـع بنـاًء على هـذه املعاييـر. اعتمدنا 
فـي بحث سـابق )عـام 2017( علـى تنفيذ حتليـل اختيار 
FOSS_ املوقـع األمثـل لبناء مشـروع عمراني ضمـن الـ
GIS اعتمـاداً علـى مجموعـة مـن الشـروط واملعاييـر.

قمنـا بعـرض منهجيـة لتطبيـق حتليـل اختيـار املوقـع 
األمثـل ضمـن الــ FOSS_GIS، وذلـك مـن أجـل إيجـاد 
املـكان املثالـي وفقـاً جملموعـة مـن املعاييـر باسـتخدام 
العامـة  املنهجيـة   )2 )الشـكل  يبـني  اخلرائـط.  جبـر 
.GIS املتبعـة فـي اختيـار املوقـع األمثلـي ضمـن بيئـة
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GIS الشكل 2 : منهجية التحليل املكاني الختيار املوقع األمثلي ضمن بيئة

 بعـد ذلـك قمنـا بتطبيـق املنهجيـة املقترحـة علـى 
فـي  عمرانـي  مشـروع  لبنـاء  املثالـي  املوقـع  اختيـار 
مت  وقـد  طرطـوس(،  )محافظـة  بـدر  الشـيخ  منطقـة 
اعتمـاد الشـروط واملعاييـر التاليـة في عمليـة االختيار:

قليـل  أو  مسـتوي  انحـدار  أو   )Slope( ميـل   1-
األرض(. تسـوية  أجـل  مـن  التكلفـة  تزيـد  ال  )بحيـث 

واجهـة  مناسـب،   )Aspect( االنحـدار  اجتـاه   2-
غربيـة(. جنوبيـة  أو  شـرقية  جنوبيـة  )جنوبيـة، 

قريب من طريق رئيسي.  3-

بعيد عن املسيالت املائية.  4-

يقـع ضمـن منطقـة زراعيـة وغيـر مشـغولة   5-
األراضـي. اسـتعماالت  مـن  آخـر  نـوع  بـأي 

مسـاحة ال تقـل عـن 4 هكتار )شـرط اختياري   6-
املطلوبـة(. املسـاحة  حسـب 

QGIS مت  بعـد معاجلـة البيانـات املكانيـة فـي برنامـج 
املواقـع  تبيـني جميـع  احلصـول علـى خريطـة نهائيـة 
تزيـد  والتـي  املطلوبـة  املعاييـر  حتقـق  والتـي  املثلـى 
مسـاحتها عـن 4 هكتار كما هـو موضح يالشـكل )3(.

 

الشكل 3: املواقع املثلى احملققة لشروط االختيار والتي تزيد مساحتها عن 4 هكتار
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اخلالصة  .9

كخالصـة ممـا سـبق ميكـن أن نقـول بـأن اجليوماتكـس 
أنـه تخصـص  تطبيقـي كمـا  علـم  هـو  )اجليوماتيـة( 
مهني. كعلـم تطبيقي ينطـوي اجليوماتكس على نهج 
متكامـل لقياس وحتليل وإدارة وعـرض البيانات اجلغرافية 
وصفـه  ميكـن  كمـا  املكانيـة.  البيانـات  مـن  وغيرهـا 
مبهـارات  اجليوماتيـون  يتمتـع  حيـث  مهنيـاً  تخصصـاً 

متخصصـة ومعرفـة وفهـم مـن أجـل تقـدمي اخلدمـات 
التـي تلبـي احتياجـات اجملتمـع. كمـا أن للجيوماتكـس 
تطبيقـات عديـدة ومهمة فـي مجال الهندسـة املدنية 
واملعماريـة مـن حيـث التخطيـط والتصميم واإلنشـاء 
واإلدارة، واملسـاهمة فـي عمليـة اتخـاذ القـرار املناسـب 

مـن خـالل عمليـات التحليـل املكانـي.
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أ. د. الياس ليوس

Abstract:

This research includes study and 
evaluation of the storage in Coastal 

basin dams, using available data , to 
invest the water resources , and Deter-
mine the positive and negative impacts 
of the dams construction .  

This research dealing with the following 
points:

- Estimation of surface flow volume in 
Coastal basin

- Study of the storage volumes in dams, 
and development of the irrigated areas.

- Study of the dams in Coastal basin 
and its development during the last two 
decades.    

واقع السدود في 
الساحل السوري

Actuality of dams
in the Syrian Coastal 
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   يتضمن البحث دراسة وتقييم لواقع التخزين في سدود حوض الساحل اعتماداً على معطيات وتقارير متوفرة، 
بهدف استثمار املوارد املائية املتاحة، و حتديد التأثيرات اإليجابية والسلبية الناجمة عن بناء السدود.

تناول البحث النقاط اآلتية:
تقدير حجم اجلريان السطحي في حوض الساحل.  -

دراسة حجوم  التخزين في السدود ، وتطور املساحات املروية  -
دراسة حتليلية للسدود وتطورها خالل العقدين األخيرين من الزمن.  -

1 - مقدمة:

تقـع سـورية فـي املنطقـة اجلافـة وشـبه اجلافـة )عـدا 
املائيـة  املـوارد  الـدول ذات  حـوض السـاحل( وهـي مـن 
بنحـو18921  السـنوي  املائـي  اإليـراد  يقـدر  إذ  احملـدودة، 
فتبلـغ  أراضيهـا  مسـاحة  أمـا  مكعـب.  متـر  مليـون 
18.518 مليـون هكتـار، منها 6.169 مليـون هكتار قابلة 
للزراعـة . وقـد قسـمت سـورية إلـى ثمانيـة أحـواض 

مائيـة كمـا يوضـح الشـكل)1( .

عـن  متيـزه  كبيـرة  أهميـة  السـاحل  حـوض  يكتسـب 
بقيـة األحـواض ملـا يتمتـع بـه تاريخيـاً وطبيعيـاً وبيئياً 
واقتصاديـاً ومائيـاً. مـن هنـا تبـرز أهميـة العنايـة بـه 
بغيـة  السـاحل  حـوض  فـي  املائيـة  املشـاريع  بإقامـة 
الصحيـح  بالشـكل  املتاحـة  املائيـة  اسـتثمار مـوارده 
املالئـم، سـّيما وأنه احلـوض الوحيد من األحـواض املائية 
السـورية الـذي يتجـاوز فيـه حجـم املـوارد املائية حجم 
االحتياجـات الفعليـة ، سـواء منهـا للشـرب أم للري أم 

أخـرى]1,2[. ألغـراض 

- معلومات عامة عن حوض الساحل :

-1-2 املوقع واحلدود واملساحة:

يشـغل حوض السـاحل الواجهة الغربية من اجلمهورية 
العربية السـورية علـى البحر األبيض املتوسـط، ويحده 
ومـن الشـرق الغـور االنهدامـي السـوري- اإلفريقي)غور 
الغـاب( ، ومن الشـمال احلـدود التركيـة ، وجنوبـاً احلدود 
مـن  متثـل2.7%   احلـوض   مسـاحة  تبلـغ   . اللبنانيـة 
مسـاحة األراضي السـورية، منها300 ألـف هكتار قابلة 
200ألـف  ومنهـا  احلـوض(  مسـاحة  مـن  للزراعـة)59% 
هكتـار)%67 مـن املسـاحة القابلـة للزراعـة( قابلة للري 
، ويشـكل حـوض السـاحل شـريطاً متطـاوالً ممتـداً من 

الشـمال إلـى اجلنـوب بطول  وبعـرض وسـطي  .]3[

-2-2 الظروف الطبوغرافية في احلوض:

يقسـم احلـوض طبوغرافيـاً إلـى ثـالث مناطق رئيسـية 
تـوازي شـاطئ البحـر األبيـض املتوسـط وهي :

آ- السـهول السـاحلية: وهي أرض سـهوبية منبسـطة 
عـن  املنسـوب   بـني  ارتفاعهـا  يتـراوح  للزراعـة  جيـدة 
وسـطي  وعـرض  إجماليـة   ومبسـاحة  البحـر  سـطح 

يتـراوح بـني .

متوسـطة  ميـول  ذات  الهضابية:وهـي  املناطـق  ب- 
وجيـدة للزراعة يتـراوح ارتفاعها بني  ، وتبلغ مسـاحتها  

.

ت- املناطـق اجلبليـة واملرتفعات : وهـي ذات ميول كبيرة 
تنتشـر فيهـا الوديـان شـديدة االنحـدار التـي تشـكل 
مـن  ارتفاعهـا  ويتغيـر   ، الرئيسـية  االنهـار  مجـاري 
املنسـوب  وحتـى املنسـوب عـن سـطح البحـر وتبلـغ 

 ]3[. مسـاحتها حوالـي 

-3-2 الظروف اجليولوجية والهيدرولوجية :

السـاحل  حلـوض  اجليولوجيـة  التركيبـة  عمـر  ميتـد 
مابـني العصـر الكامبـري وعصـر رواسـب احلقـب الرابع 
، ولعـل أهـم مـا يسـتدعي االنتباه فـي هـذه التركيبة 
انتشـار الصخـور الكارسـتية. أمـا بالنسـبة للظـروف 
الهيدرولوجيـة فيمكـن القـول أن حركـة امليـاه اجلوفية 
فـي احلـوض تتجـه باجتـاه الغـرب مندفعـة فـي وسـط 
املنطقـة السـاحلية نحـو السـطح علـى شـكل آبـار 

الشكل)1( :األحواض املائية في سورية)حوض الساحل باللون األسود(
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ارتوازيـة تتفجـر بالقرب مـن طرطوس وبانيـاس ومناطق 
أخـرى. يقسـم حـوض السـاحل هيدرولوجيـاً إلـى واحد 
وعشـرين حوضـاً سـاكباً وفقـاً لألنهـار واجملـاري املائيـة 
التـي تنبـع مـن أعالي اجلبـال وتصب فـي البحـر، ويتجه 
اجلريـان املائـي السـطحي في الغالـب من الشـرق باجتاه 
الغـرب ثـم ينحرف في القسـم اجلنوبي منـه خاصة في 

منخفض سـهل عـكار باجتـاه اجلنـوب الغربـي.]3[

-4-2 الظروف املناخية:

يسـود فـي احلـوض منـاخ متوسـطي معتـدل ويتـراوح 
السـهلية  املناطـق  فـي  السـنوي  املطـري  الهطـول 
والهضبيـة بني)1300mm-800( وفـي املناطق اجلبلية بني 
)2000mm-800( ، أمـا املعـدل العـام للهطـول السـنوي 
علـى كامـل احلـوض فيعـادل)960mm(، وتختلـف قيـم 
الهطـول املطـري مـن منطقـة ألخـرى تبعـاً للتضاريس 
السـنوي  املسـار  ويتميـز   ، النباتـي  الغطـاء  وكثافـة 
للهطـول في حـوض السـاحل باختالفات كبيـرة تتعلق 

بالعوامـل املناخيـة وبالقـرب مـن البحـر.]3[

-3 املوارد املائية املتوافرة في حوض الساحل:

يقـدر حجـم الهطـول املطـري السـنوي علـى حـوض 
السـاحل بحـدود4880 مليـون متـر مكعـب مـوزع على 

النحـو اآلتـي:

اجلريـان السـطحي السـنوي الوسـطي: يقدر  أ - 
منـه  يحسـم   ، مكعـب  متـر  مليـون   1464 بحوالـي 
50 مليـون متـر مكعـب ال يسـتفاد منهـا للقـرب مـن 
متـر  مليـون   1414 بحـدود  يتبقـى  وعليـه   ، الشـاطئ 
مكعـب يسـتخدم منها حاليـاً 560 مليـون متر مكعب 
علـى النحـو اآلتـي:    35 مليـون متـر مكعـب للشـرب ، 

525 مليـون متـر مكعـب للـري

يقـدر  الوسـطي:  السـنوي  اجلوفـي  اجلريـان  ب -  
ويقـدر وسـطي   ، 2830 مليـون متـر مكعـب  بحوالـي 
اجلريـان اجلوفـي املتـاح لالسـتخدام بحـدود 478 مليـون 

اآلتـي: النحـو  علـى  موزعـة  مكعـب  متـر 

متـر  مليـون   273  ، للشـرب  متـر مكعـب  مليـون   145
للصناعـة. متـر مكعـب  مليـون   60  ، للـري  مكعـب 

وباحلسـاب جنـد أن الفائض مـن املياه اجلوفيـة يعادل566 
مليون متـر مكعب.

ج- الفاقـد السـنوي للتبخـر: يقـدر بحوالـي 586 مليون 
متـر مكعب .

السـنوي  الوسـطي  اإلجمالـي  أن  ممـا سـبق  نسـتنتج 
   2458M.m3=1414+1044 للمـوارد املائيـة املتـاح يعـادل: 

مـن  مكعـب  متـر  مليـون  حاليـا560ً  منهـا  يسـتغل 
اجلريان السـطحي ، ومـن اجلريان اجلوفـي 478 مليون متر 
مكعـب. عندئذ يكـون الفائض الكلـي 1420 مليون متر 

مكعـب فـي احلوض.

-4 املشاريع املائية في حوض الساحل :

بـدأ اسـتثمار املوارد املائيـة املتوافرة في حوض السـاحل 
فـي الثالثينـات واألربعينات، وقد شـمل في ذلـك الوقت 
اسـتخدام امليـاه ألغراض الشـرب والري من أنهار السـن 
والكبيـر الشـمالي والكبيـر اجلنوبـي ومـن بعـض اآلبـار 
املائيـة  أول املشـاريع  السـن  والينابيـع. ويعـد مشـروع 
الهامـة التـي أجنـزت فـي احلـوض عـام 1960. و شـهدت 
العقـود األخيـرة مـن القـرن املاضـي والعقـد األول مـن 
القـرن احلالـي تسـارعاً كبيـراً في وتيـرة التنفيـذ ، حيث 
 2007 عـام  نهايـة  حتـى  املنفـذة  السـدود  عـدد  بلـغ 
عشـرين سـداً مسـتثمراً فـي احلـوض ، و يجـري العمـل 
علـى  بعضهـا  إضافيـة  عديـدة  سـدود  تشـييد  علـى 
وشـك االنتهـاء مـن بنائه وبعضهـا اآلخر قيـد التنفيذ ، 
و قسـماً مـن هـذه السـدود مت إيقافه لعدم وجـود جدوى 
اقتصادية ، أو بسـبب طبيعة وظـروف املنطقة املقترحة 
مـن الناحية اجليولوجية التي تتميز بانتشـار الكارسـت 
بشـكل كبير في املنطقة الوسـطى مـن احلوض املمتدة 
بـني طرطـوس والالذقية  ممّا يشـكل عائقـاً طبيعياً أمام 
عمليـة تخزين امليـاه بكميات كبيـرة]4,5[ . يبـني اجلدول 
)1( معلومـات عـن بعـض السـدود املنفـذة ومسـاحات 

األراضـي الزراعيـة التـي تروى مـن بحيراتهـا ]4[. 
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اجلدول)1( : معلومات عن بعض السدود املنفذة ومساحات األراضي الزراعية املروية منها]4[

705mm مالحظة: افترض أن املعدل السنوي للتبخر في حوض الساحل  
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- النتائج والتوصيات:

إن عمليـة بنـاء السـدود في املنطقـة السـاحلية ورغم 
اإليجابيـات التـي تتمتع بهـا في املسـاعدة على تنظيم 
اسـتثمار املـوارد املائيـة املتاحـة ، وتأمـني امليـاه الالزمـة 
تأثيـرات  هنـاك  أن  إال   ، والصناعـة  والزراعـة  للشـرب 

سـلبية ميكـن حتديدهـا بالنقـاط اآلتيـة:  

-1 يؤثـر وجـود السـدود سـلباً علـى الظـروف املناخيـة 
مـن  مسـاحات  غمـر  بسـبب  املنطقـة  فـي  والبيئيـة 
األراضـي الزراعيـة والغابـات، وقـد لوحظ مـن معطيات 
مـن  يزيـد  السـدود  بحيـرات  وجـود  أن  اجلـوي  الرصـد 
كميـات الهطـول فـي املناطـق اجملـاورة بشـكل ملحوظ 
، وإلـى خفض املتوسـط السـنوي لدرجـة حـرارة الهواء 
فـي منطقـة تأثيـر بحيـرة السـد ، ممـا يؤثـر علـى وضع 

احليـاة النباتيـة علـى ضفـاف بحيـرات السـدود.

-2 تسـتبعد مسـاحات شاسـعة من األراضـي الصاحلة 
للزراعـة عنـد غمرها مبيـاه البحيرات التي تتشـكل أمام 
السـدود املقامـة، وقد بلغت هذه املسـاحة حتـى نهاية 

عام 1999 نحـو1683.7 هكتار.

 -3 تصـل نسـبة احلجـم امليـت إلـى حجـم التخزيـن 
املسـاحة  ونسـبة   ، احلفـة(  )سـد  حتـى20%  الكلـي 

األراضـي  مسـاحة  إلـى  السـدود  ببحيـرات  املشـغولة 
التـي تـروى منها حتـى %37.5 )سـد بيت القصيـر(، وقد 
ارتفعـت نسـبة امليـاه الضائعـة بالتبخـر حتـى%10 في 
سـد خليفة ، والى %13 لسـد كرسـانا ، ونحو%23 لسد 

اجلوزية.

-4 ميكـن أن يحـدث إضعـاف فـي تغذيـة امليـاه اجلوفيـة 
فـي املناطـق القريبـة مـن السـدود ، سـيما وأن بحيرات 
السـدود يجـب أن تكـون كتيمـة ، ممـا يـؤدي إلـى إنقاص 

غـزارة الينابيـع وإلـى خفـض منسـوب امليـاه اجلوفية.

-5 فـي ضـوء النتائج التـي مت التوصل إليهـا هناك بعض 
منها: املقترحات 

إجـراء دراسـة شـاملة ومتكاملـة لـكل مـن   -
عمليتـي التخزيـن السـطحي واجلوفـي للوصـول إلـى 
واحلفـاظ  املتاحـة  املائيـة  للمـوارد  متكامـل  اسـتثمار 

التلـوث. مـن  عليهـا 

إعـادة النظـر فـي عمليـة إقامـة السـدود في   -
حـوض السـاحل بحيث تكـون شـاملة ومتكاملـة ، وأن 
تتنـاول كل الطـرق واألسـاليب التـي ميكن اسـتخدامها 
للتخفيـف مـا أمكن مـن اآلثار السـلبية لبناء السـدود
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معيار االستدامة 
BCA  المعماري

 BCA –NPARKS GREEN
Mark

م . بيرتا بركات 

Abstract:

The BCA – Nparks Green Mark 
Award for new parks , launched in 

2010 , is a joint   initiative by the build-
ing & construction authority )BCA( and 
the national parks board       ) Nparks (. 
It  aims to inspire and  promote sustain-
able park design as well as to identify 
best practices in park design , construc-

tion , management and maintenance 
planning . The BCA-Nparks Green Mark 
for new parks is specifically developed 
for civic landscape areas , examining 
social and economic sustainability with 
a strong emphasis on environmental 
sustainability . This environmental 
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فـي 31 مـارس 2020 ، قدمـت سـنغافورة اسـتراتيجية 
إلـى  املنخفضـة  االنبعاثـات  لتطويـر  األمـد  طويلـة 
اتفاقيـة األمم املتحدة)LEDS(  اإلطارية بشـأن تغير املناخ 
، بنـاًء علـى التطلعـات احلالية خلفـض انبعاثـات ذروتها 
إلـى 33 مليـون طـن مـن مكافئ ثانـي أكسـيد الكربون 
انبعاثـات  صافـي  حتقيـق  بهـدف   ،  2050 عـام  بحلـول 
صفريـة مبجـرد أن تكـون قابلـة للحيـاة فـي النصـف 
الثانـي مـن القرن. إن وجـود مباني أكثر اخضـرارًا وكفاءة 
سيسـاعد سـنغافورة على حتقيق طموحاتهـا املناخية. 
وهـذا يتوافـق أيًضا مع هـدف اللجنة الوزارية املشـتركة 
للتنميـة املسـتدامة فـي سـنغافورة  IMCSD( (املتمثل 
األرضيـة  املسـاحة  مـن  األقـل  علـى   ٪  80 جعـل  فـي 
خضـراء  سـنغافورة  ))GFAفـي  للمبانـي   اإلجماليـة 

بحلـول عـام 2030

اخملطط الرئيسي للمباني اخلضراء

شـكل إطـالق مخطـط العالمـة اخلضـراء BCA في عام 
2005 العمـود الفقـري ألول مخطـط رئيسـي للمبانـي 
اخلضـراء فـي سـنغافورة ، مما شـجع أصحـاب املصلحة 
فـي الصناعـة ومتكينهـم وإشـراكهم في تبنـي املباني 
الرئيسـي  اخملطـط  حتديـث  أيًضـا  مت  اجلديـدة.  اخلضـراء 
للمبانـي اخلضـراء ، الـذي مت طرحـه ألول مـرة فـي عـام 
النسـخة  اسـتهدفت  بدايتـه.  منـذ  باسـتمرار   ،  2006
األولـى املبانـي اجلديدة ، لتشـجيع املطورين على تضمني 
االسـتدامة كجـزء مـن دورة حيـاة املبنـى منـذ البدايـة. 
عندمـا بـدأ قطـاع البيئة املبنية فـي تبني فكـرة املباني 
املسـتدامة ، وسـعت BCA نطاقها السـتهداف تخضير 
اخملـزون األكبـر مـن املبانـي القائمـة وإشـراك شـاغلي 

املبنـى لتغييـر سـلوكهم فـي اسـتهالك الطاقة.

أدوات  مـن  عـدد  علـى   BCA Green Mark تشـمل 
التصنيـف املميـزة التـي تعمل معـا على تقييـم البيئة 

: البيئـي و تشـمل  املبنيـة بشـكل شـامل ألدائهـا 

املبنـى مـن خـالل  البيئـي لتطويـر  األداء  يجـب حتديـد 
يتـم  التـي   ) العالمـة اخلضـراء  نقـاط  ) مثـل  النقـاط 
باسـتخدام  بهـا  املعمـول  للمعاييـر  وفقـا  حتقيقهـا 

منهجيـة تسـجيل النقاط و املتطلبات األساسـية على 
مسـتوى أداء املبنـى كما هـو محدد فـي وثيقة مخطط 

العالمـة اخلضـراء .

ضمـن اطار عمـل التقييـم هذا يتـم منح نقـاط لدمج 
مـن  التـي  و  املسـتدام  التصميـم  ممارسـات  و  ميـزات 
شـأنها أن تضيف مـا يصل إلـى درجة العالمـة اخلضراء 

النهائيـة . 

العالمـة  درجـة  و  املبنـى  أداء  مسـتوى  علـى  اعتمـادا 
اخلضـراء سـيكون املبنـى مؤهـال للحصـول علـى أحـد 

. التصنيفـات 

جلميـع  أيضـا  املبنـى  تطويـر  تصميـم  يفـي  أن  يجـب 
املتطلبـات اإللزاميـة ذات الصلـة التـي تنظمهـا لوائـح 

مراقبـة البنـاء .

درجـة العالمـة اخلضـراء لتصميـم املبنـى هـي إجمالي 
جميـع الدرجـات الرقميـة اخملصصـة بنـاء علـى درجـة 

االمتثـال للمعاييـر املعمـول بهـا  

لتالئـم املعايير مـع النتائج املسـتدامة للعالمة اخلضراء 
متـت إعـادة هيكلة املعاييـر إلى 5 أقسـام مـع 16 معيار 

و 52 مؤشـر لالستدامة .

يتـم تقييـم كل قسـم مـن األقسـام األربعة الرئيسـة 
بالتسـاوي مـن حيـث النقاط .

إجمالـي النقـاط هـو 140 نقطـة مبا في ذلـك 20 نقطة 
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مـن القسـم 5 : اجلهـود اخلضراء املتقدمـة باإلضافة إلى 
االعتمـادات اإلضافيـة املسـجلة حتـت ملحقـات ألنـواع 
املبانـي املتخصصـة : مراكـز الباعـة املتجولـني و مرافق 

الرعايـة الصحيـة و مبانـي املعامـل و املدارس 

:BCA Green Mark تشمل فوائد

تسـهيل احلد من اسـتخدام الطاقة واملياه واملوارد  	
املادية

تقليل األثر البيئي احملتمل 	

حتسـني جـودة البيئـة الداخليـة مـن أجـل صحة  	
ورفاهيـة أفضـل

توفير اجتاه أوضح للتحسني املستمر 	

مـن  يتجـزأ  ال  جـزًءا   GARDENS BY THE BAY تعـد  
رؤيـة سـنغافورة CITY IN A GARDEN  املصممـة إلبراز 
صـورة املدينـة على مسـتوى العالـم )في عـام 2012 ، مت 
التصويـت علـى أنها رابع أكثـر مناطق اجلـذب زيارة على 
هـذا الكوكـب( بينمـا تعـرض أفضـل مـا في البسـتنة 
و فـن احلديقـة . بعـد مسـابقة التصميـم الدوليـة ، مت 
الطبيعيـة  املناظـر  مهندسـي  بقيـادة  فريـق  تعيـني 
الفريـق  ضـم   .2006 فـي   GRANT ASSOCIATES
تـني  وأتيليـه  معماريـون(  )مهندسـون  ويلكينسـون 
)مهندسـون بيئيـون( وأتيليـه وان )إنشـائي املهندسـني( 

واسـتوديوهات النـد ديزايـن )مصممـي املتاحـف ومركـز 
الـزوار( وتومـاس ماثيـوز )االتصـاالت املصممـني(.

supertrees عبـارة عـن هيـاكل تشـبه األشـجار يبلـغ 
ارتفاعهـا 80 إلـى 160 قدًمـا )25 إلـى 50 متـرًا( ، وهـي 
مزيـج مـن البيئـة واإلبـداع والتكنولوجيـا. حتتـوي على 
حدائـق مـن املتسـلقات املزهـرة ، األوركيد ، والسـرخس 
املنـاخ  فـي  واملـأوى  الظـل  توفـر  التـي  املظـالت  مـع   ،
االسـتوائي. تقـوم بعـض      supertrees بتجميـع ميـاه 
بعضهـا  دمـج  ويتـم   ، الشمسـية  والطاقـة  األمطـار 
مـع املسـتنبت الزجاجـي لتكـون مبثابة مدخـول للهواء 
احلـرارة  درجـات  تخفيـف  علـى  تسـاعد  عـادم  وأبـراج 

احمليطـة عـن طريـق امتصـاص احلـرارة وتوزيعهـا.

 يدعـم Supertrees أيًضـا مطعًمـا في أعلى الشـجرة ، 
باإلضافـة إلـى جتربة ممشـى جـوي بطول 128 متـرًا تربط 

عدة أشـجار علـى ارتفـاع 22 مترًا فوق سـطح األرض
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جدلية الوظيفة 
والجمال في 

العمارة

م.ناهدة منصور
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العمارة هي الفن الذي ينتفع منه الفرد واجملتمع      

ومنـذ القـدم حـاول الكثيـرون ايجـاد عالقـة تربـط بـني 
مفهـوم اجلمـال والوظيفـة فـي العمـارة.

ان نشـؤ فكـرة االرتبـاط الوثيـق بـني الوظيفـة واجلمـال 
فـي العمـارة بـدات في 

مطلـع القـرن العشـرين عنـد الغـرب وهو يعتبـر عصر 
احلداثـة حيـث اعتبـر ان اجلمـال ياتـي نتيجـة مكملـة 

لوظيفـة املبنـى .

فالوظيفـة البـد ان تتحقـق اوال حتـى يتحقـق جمالهـا 
فـاذا لـم تتحقق الوظيفـة بدايـة فبالتالي تعتبـر تقنيا 
لكونهـا  اجلمـال  لشـرروط  مسـتوفية  غيـر  ومعماريـا 
غيـر مالئمـة وظيفيـا أي يجـب ان يـؤدي املبنـى وظيفـة 
بطريقـة منطقيـة وتلقائية وبحيث ينسـجم الشـكل 
مع تفاصيله االنشـائية واملعمارية فكلما زاد االنسـجام 
بـني هـذه التفاصيل وفكرة املبنى كلمـا حتقق مفهوم ال
جمال.                                         وبالتالي يكون القصد هو 
انـه اذا جنـح املبنى فـي حتقيـق البرنامج الوظيفـي الذي 
اقيـم مـن اجلـه وكذلـك يكون جنح فـي تكوين شـكله 

ومظهـره اخلارجي املقبولـة بطريقـة تلقائيةوهكذا……

عالقـة  همـا  واجلمـال  الوظيفـة  ان  الكثيـرون  فسـر 
طرديـة…

كلمـا اتقنـت الوظيفـة تبعها اجلمـال حتـى ان البعض 

حسـاب  علـى  بالوظيفـة  االهتمـام  علـى  شـجع 
الشـكل…. حيـث قالـوا ان كل شـيءذو فائـدة هـو رائـع 
وجميـل فاالشـياءالتي تسـبب ضـررا لالنسـان قبيحـة 
رغـم تناسـب اجزائها في جمـال الصنع فاملدرسـة اواي 
مبنـى يحقـق فائـدة وهـو بنظرهـم يضاهـي جمـال …

تـاج محـل… وفخامـة متحـف اللوفـر فـاذا لـم تتوفـر 
الوظيفـة املالئمـة لسـكانه وزواره هـو بنظرهـم ليـس 
جميـال كفايـة حتـى ان البعـض ذهـب بتفكيـره بعيـدا 
علـى  بنيـت  قبيحةالنهـا  االهرامـات  بـان  يعتقـدون  اذ 
اكتـاف املسـتعبدين من البشـر وكذلك معظـم االوابد 
املعماريـة عبـر التاريـخ أي ان وظيفتهـا ال تالئـم هيئتها 

وفخامتهـا 

 فاالهرامـات مثـال عبـارة عـن قبـور فخمـة أي عمـارة 
جنائزيـة اقتضـت املعتقـدات التـي كانـت سـائدة فـي 
ذلـك الوقت ان تكون علـى هـذا النحوالعتقادهم بوجود 

حيـاة اخـرى سـيبعثون فيهـا ويسـودوا مـن جديد.

البسـاطة  اجلمـال  اقتضـى  احلديـث  العصـر  فـي  امـا 
فـي التكويـن واالبتعـاد عـن الزخـارف ورشـاقة النسـب 

وخاصـة فـي العناصـر االنشـائية ,

وكذلـك اقتضى املنفعـة العامـة,أي التوازن بـني اجلمال 
والوظيفـة واملتانـة واالقتصاد.

ال شـك ان هـذا التـوازن هو مطلـب اجتماعـي وحضاري 
املـواد  وشـح  االقتصاديـة  االزمـات  ظـل  فـي  وخاصـة 
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االوليـة وتطـور متطلبـات النـاس 

اصبحت هذه اجلدلية عنوانا للعمارة احلديثة.

معظـم  لـدى  حاضـرة  اجلدليـة  هـذه  اصبحـت  لقـد 
العالـم. فـي  املعماريـني 

ان نعيـش فـي مسـكن مريـح وجميـل واقتصـادي هـو 
قمـة احلضـارة

وهـذا مـا يحـاول الكثيـر مـن املعماريـني حتقيقـه وذلك 
الدائم بالبحـث 

عـن مـواد اقتصادية تتسـم باجلمـال وكذلـك باالهتمام 
الـدؤوب بتحقيـق الوظيفة بارقى وابسـط االشـكال .

ولكـن بنفـس الوقت هنـاك معماريون ال يـزال اجلمال هو 
شـغلهم الشـاغل طبعـا مـع حتقيـق الوظيفـة لتلـك 
املبانـي ومثـال ذلـك املبدعـة املعماريـة زهـا حديـد التي 

جـاءت تصاميمهـا لتحقـق اجلمـال بابهـى صوره .

التكويـن  فـي  اجلمـال  تعنـي  بسـاطة  بـكل  العمـارة 
للمـدن. احلضاريـة  …..الهويـة 

اجلمـال اذن فـي العمـارة مطلـب دون مغـاالة واال حتولت 
تلـك املبانـي الـى حتـف ال ميكـن اسـتخدامها بالشـكل 

املطلـوب .

ومـن جهـة اخـرى ال ميكن ان نتقبـل عمـارة وظيفية دون 
مراعـاة تلـك البصمة اجلماليـة لهذا املعمـار او ذاك   ….

فاملغـاالة بتحقيـق الوظيفـة تتحول املباني الى اشـكال 
مملـة وكذلـك املدن وتتحـول الرؤية البصريـة لتكرار ممل .

بصـري  وتـذوق  جماليـة  تضفـي  الغريبـة  فاالشـكال 
وجـذب  للمشـاهد  ابهـار  عناصـر  تشـكل  وكذلـك 

. ح للسـيا

اذن التـوازن بـني الوظيفـة واجلمـال الي مبنـى هـو مـا 
علـى  واحلفـاظ  كمعماريـون  نحـن  لتحقيقـه  نسـعى 
هـذه اجلدليـة هو ما يجعلنا نسـعى نحو عمـارة حديثة 
تتناسـب مـع متطلبات اجملتمـع والفرد اي عمارة تتسـم 

بالبسـا طـة واجلمال.

ولكـن هـذا ال يعنـي ان نبتعـد عـن الفخامـة بشـكل 
.… مطلـق 

التـوازن بـني مفهـوم اجلمـال والغايـة مـن البنـاء يعنـي 
حديثـة  عمـارة  ايجـاد  كيفيـة  فـي  احلضـاري  الوعـي 
بعناصرهـا وموادهـا مبهـرة  باشـكالها يـكل بسـاطة.

اجلدليـة تعنـي فـي وقتنـا هـذا ايجـاد هويـة معماريـة 
بتحقيـق  وذلـك  القادمـة  لالجيـال  نتركهـا  حضاريـة 

بسـاطة بـكل  والوظيفـة  اجلمـال 
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دراسات التغذية والتجميل

املعاجلة التجميلية بالزيوت 
العطريّة الطّيارة

Cosmetic Treatment by 
Essential Oils

د. م. عزة خلوف

Abstract:

Essential oil are very important and 
widely used since early times. 

They're extraction from parts of cer-
tain plants like leaves, Flowers, seeds, 
fruits, barks, and roots. Most essential 
oils have cosmetic benefits in addition 
to their therapeutic properties. They can 
be used in a variety of ways: in the bath, 

in massage oil or in beauty products. In 
this search, the important role and mode 
of action of these products will discuss-
es with regards to its bioactivity and its 
cosmetic role for skin and hair.
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املقدمة:

سـعى اإلنسـان منذ القـدمي وراء النبـات لتوفيـر مصادر 
طعامـه ودوائـه، فاعتمدهـا كمصـدر أولي لـه باختالف 
أجناسـها وأنواعها، وذكرت اخملطوطـات القدمية وصفات 
دوائيـة نباتيـة وعمليـات نقـل وتبـادل املعـارف النباتيـة 

بـني الشـرق والغرب.

مـع  احلديثـة  بصورتهـا  الدوائيـة  الصناعـات  ظهـرت 
تطـور علـم الكيمياء, حيـث شـكّلت النباتـات الطبية 
والعطريـة Medical and Aromatic Plants فـي بدايتها 
هـذه  تركيـب  فـي  الداخلـة  املـواد  مجمـل  %60مـن 
انخفـض االعتمـاد  الوقـت  العقاقيـر, لكـن مـع مـرور 
علـى املصـادر الطبيعيـة فـي الصناعة الدوائيـة نتيجة 
الكيميائيـة  املركبـات  مـن  العديـد  علـى  االعتمـاد 
كمصـدر أساسـي في هـذه الصناعـة, لقـدرة املنتجني 
وانخفـاض  العـام  خـالل  منهـا  األطنـان  انتـاج  علـى 
تكلفـة انتـاج العديـد منهـا, لكن فـي العقـود األخيرة 
مـن  املصنعـة  للعقاقيـر  اجلانبيـة  لآلثـار  التنبـه  بـدء 
املـواد الكيميائيـة, وأثرهـا السـّمي املتراكـم مـع مـرور 
الوقـت، باإلضافـة لصعوبـة محـاكاة التأثيـر العالجـي 
التركيـب  حيـث  مـن  ال  الطبيعيـة,  املركبـات  لبعـض 
وال مـن حيـث الفعاليـة, أدّى ذلـك إلـى العـودة بشـكٍل 
ملحـوظ إلـى االعتماد علـى املصادر الطبيعـي في عالج 
العديـد مـن املشـاكل الطّبيـة لقّلـة تأثيراتهـا اجلانبية 

املضبـوط. بشـكلها  اسـتخدمت  اذا 

 WHO( العامليـة  الصحـة  منظمـة  بينـت  وقـد 
تقريرهـا  فـي   )World Health Organization
والعطريـة  الطبيـة  النباتـات  أّن   )2004( عـام  الصـادر 

تسـتعمل مـن قبـل ثلثـي سـكان العالـم، وأن العـالج 
باألعشـاب لـه دوراً أساسـياً فـي الرعايـة الطبية، حيث 
حتتـوي %25 مـن الوصفـات العالجيـة علـى مـواد فعالة 

نباتـي. أصـل  ذات 

مصدر الزيوت العطريّة الطّيارة:

الطبيعيـة  املركبـات  مـن  مجموعـة  النبـات  ينتـج 
الضوئـي  التمثيـل  عمليـة  عـن  املتشـكلة 
املركبـات  هـذه  تقسـم  حيـث   ,Photosynthesis
 Primary metabolism األوليـة  األيـض  مركبـات  إلـى 
واألمينيـة  العضويـة  األحمـاض  تشـمل   compounds
ومركبـات  البروتينـات,  السـكريات,  الدهـون,  والنوويـة, 
 Secondary metabolism compounds  األيض الثانويـة
حيـث تشـمل العديد مـن املركبات الفعالـة التي تتمتع 
بخصائـص فسـيولوجية فـي املعاجلـة الدوائيـة أو فـي 
صناعـة العطـور ومسـتحضرات التجميـل, وقُّسـمت 
هنـا إلى عـّدة مجموعات حسـب صفاتهـا الكيميائية, 
ولعـّل أهـم تلك املركبـات الفّعالة هي الزيـوت العطرية 
Essential oils, وهـّي مزيـج معقد مـن مركبات تربينية 
غيـر مشـبعة مـن جـزء هيدروكربونـي والـذي يشـكل 
 Oleoptenes اجلـزء السـائل مـن الزيت الطيـار املسـمى
املـواد  إلـى  باإلضافـة  وجـزء أكسـجيني مشـتق منـه 
اجلـزء  ويسـمى هـذا  السـائل,  فـي  املنتشـرة  الصلبـة 
Stearoptene، تتميـز هـذه املكونـات برائحتهـا املميـزة 
الزكيـة, والقـدرة علـى التبخـر والتطايـر حتـت الظروف 
العاديـة لقّلـة احتوائهـا علـى املركبـات اجلليسـريدية 

وسـرعة تفاعلهـا مـن األكسـجني اجلـوي.
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املعاجلة بالزيوت العطرية الطّيارة:

يُعّد اسـتخدام الزيوت العطرية فـي املعاجلات الطبية أو 
التجميليـة Aromatherapy مـن املمارسـات التكميلية 
التـي حـازت علـى قـدر كبير مـن األهميـة والعمـل من 
زمـن بعيـد, لكّن لـم تتجلى قواعـد هذا العلـم ومبادئه 
إالّ علـى يـّد الصيدلـي Rineeh Gattefosse عام 1928م 
الـذي درس اخلـواص الطبية للعديد مـن الزيوت العطرية 
وتأثيراتهـا العالجيـة, فأكّـد علـى دورها الفّعـال في حّل 
العديـد مـن املشـاكل الفيسـيولوجية سـواًء اخلارجية 
منهـا أو الداخليـة التـي لهـا تأثيـراٍت تنعكـس بصـورة 

مباشـرة على الناحية الشـكلية.

 British Pharmacopoeins ذكر دسـتور األدوية البريطاني
طريقتـني في املعاجلة بالزيـوت العطرية الطّيارة:

علـى  تعتمـد  والتـي  التقليديـة  املعاجلـة   .1
: يـن أ مبد

األول استنشـاق األبخـرة العطريـة الناجتة من   -
غلـي األجـزاء النباتيـة فتعمـل علـى تنشـيط نهايـات 
الغشـاء  مـن  العلـوي  اجلـزء  فـي  املوجـودة  األعصـاب 
إلـى  عصبيـة  رسـائل  بنقـل  لتقـوم  لألنـف,  اخملاطـي 
الدمـاغ عـن طريق عصـب الشـم, لتحفز بدورهـا الغّدة 
النخاميـة التـي تتحكـم فـي وظائـف الغـدد الصمـاء 

األخـرى.

للزيـوت علـى  املباشـر  التطبيـق  الثانـي هـو   -
سـطح املنطقة املصابـة بعملية التدليـك أو عن طريق 
بالزيـوت  احململـة  لألبخـرة  املصابـة  املنطقـة  تعريـض 

الطّيـارة, حيـث متتص بشـكل جيد عبر مسـامات اجللد 
جزيئاتهـا. وصغـر  للدسـم,  احملبـة  طبيعتهـا  بسـبب 

املعاجلـة السـريرية تعطـى عـن طريـق الفـم   .2
سـواًء بصـورة مباشـرة أو داخلـة فـي تركيـب العقـار 
الطبـي, فتمتص عـن طريق األغشـية اخملاطيـة احمليطة 
ويبـدأ  الفّعالـة  لتنحـل مركباتهـا  الهضـم,  باألنبـوب 
توزيعهـا عبـر الـدم علـى مختلـف األنسـجة واملراكـز 

منهـا. املرجـو  الـدور  لتـؤدي  الوظيفيـة 

الدور التجميلي للزيوت العطريّة الطّيارة:

الزيـوت العطريّـة الطّيـارة مـن  ال ميكـن حصـر فوائـد 
بأهـم  تلخيصهـا  ميكـن  لكـن  التجميليـة  الناحيـة 

التاليـة: النقـاط 

مضادة للكائنات احلّية الدقيقة:  1-

مـن  العطريـة  للزيـوت  الكيميائـي  التركيـب  يختلـف 
تبعـاً  الدوائـي  التأثيـر  يختلـف  وبالتالـي  آلخـر  زيـت 
لنـوع املركبـات الفّعالـة الداخلـة بتركيـب هـذا الزيـت 
ونسـبتها, لكن غالبيـة الزيوت الطّيارة لهـا تأثير مضاد 
حيـوي للعديـد مـن الكائنـات احليـة الدقيقـة )اجلراثيم 
لذلـك   ,)Bacteria البكتيريـا   ,Fungi الفطـور   ,Germs
كان إضافتها إلى املسـتحضرات التجميلية بأشـكالها 
غسـوالت,  زيتيـة,  )خالصـات  اخملتلفـة  الصيدالنيـة 
مراهـم, مسـتحلبات(, يسـاعد بطريقتـني, األولـى فـي 
التخفيـف باحلـّد األدنـى من املـواد احلافظـة الداخلة في 
تركيـب العقـار, والثانيـة لدورهـا الفّعال فـي التخفيف 
وعـالج التأثيـرات اجلانبيـة لألحياء الدقيقة على سـطح 
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البشـرة )الطفـح اجللـدي, التقرحـات, األكزميـا, الفطور, 
احلساسـية(, ومـن أهـم الزيـوت العطرية في هـذا اجملال 
زيـت القرنفـل Cloves, اخلزامـى Lavender, إكليل اجلبل 

.Chamomile البابـوجن   ,Rosemary

جتديد وترطيب خاليا البشرة:  2-

متتلـك بعض أنـواع الزيـوت الطّيارة خاصّيـة حتفيز خاليا 
 Natural البشـرة على إعادة تكويـن الكوالجني الطبيعي
collagen, كمـا تسـمح بتجديـد هـذه اخلاليـا من خالل 
حتسـني الترويـة الدموية الواصلـة لها وإمدادهـا بصورة 
 Eو A مباشـرة ببعـض الفيتامينـات وخاصـًة فيتامينات
وK وC, علـى صـورة خالصـات زيتيـة أو مراهـم أو أقنعة 
مغذيـة, وبالتالـي تسـمح فـي التخفيـف مـن عالمـات 
الشـيخوخة املبكـرة, وآثـار النـدوب واحلـروق, مثـل زيـت 
اخلزامـى   ,Chamomile البابـوجن   ,Fenugreek احللبـة 
 .Aloe vera األلوفيـرا  زيـت   ,Roses الـورد   ,Lavender
كمـا لبعضها اآلخـر دور ترطيبـي وحاجز وقائي يسـمح 
بحمايـة خاليـا البشـرة مـن تأثيـرات أشـعة الشـمس 
وخاصـة األشـعة فـوق البنفسـجية الضـارة, فتحمـي 
رطوبـة اخلاليا مـن التبدد وتقلـل من األثـر املمتص لتلك 
Roses, اكليـل  األشـعة علـى اجللـد مثـل زيـت الـورد 
األوكاليبتـوس   ,Cinnamon القرفـة   ,Rosemary اجلبـل 

.Eucalyptus

العناية بفروة الرأس والشعر:  3-

أظهـرت كثيـر مـن الدراسـات العلميـة أهميـة الزيـوت 
العطريـة فـي مجـال تغذيـة الشـعر وملعانـه مـن خالل 
تنشـيط الـدورة الدموية الواصلـة للبصيـالت, وبالتالي 
تعمـل على ضمـان تغذيـة البصيلـة ومتاسـكها ومنوها 
بشـكل حيـوي, األمـر الذي يسـاهم فـي احملافظـة على 
كثافـة الشـعر وملعانـه, باإلضافـة لدورهـا كمضـادات 
أكسـدة Anti-oxidation فـي التخفيـف إلـى حـدٍّ كبير 
مـن الهرمونات املسـؤولة عن تسـاقط الشـعر وبخاصة 
تشـكل  كمـا   ,)DHT )Dihydrotestosterone هرمـون 
بالشـعرة  يحيـط  طبيعيـاً  غالفـاً  العطريـة  الزيـوت 
محافظـاً علـى رطوبتهـا وحمايتهـا مـن عوامـل اجلـو 
احمليطـة التـي تـؤدي إلـى جفافـه, لذلـك تدخـل الزيوت 
العطريـة في تركيـب العديد من مسـتحضرات العناية 
الزعتـر   ,Mint النعنـاع  زيـت  أهمهـا:  ومـن  بالشـعر, 
Thyme لتحسـني منو الشـعر من خالل تنشـيط التروية 
حملاربـة   Lemon الليمـون  زيـت  للبصيـالت,  الدمويـة 
القشـرة, زيـت البابـوجن Chamomile للترطيـب وتفتيـح 
الـرأس مـن  Basil ملعاجلـة فـروة  الريحـان  زيـت  اللـون, 
 Sweet almonds االلتهابـات الفطريـة, زيـت اللوز احللـو
وزيـت اخلـروع Castor لتغذيـة بصيـالت الشـعر بصـورة 

مباشـرة بالفيتامينـات األساسـية لتحسـني منوهـا.
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العالج املائي احلركي

د . أسامة حسن 

Abstract:

Hydrokinetic therapy: It is the appli-
cation of movement therapy and 

therapeutic exercises within the water, 
which improve the psychological and 
physical state of the patient, relieve 
pain and improve the overall effective-
ness of the patient. the static pressure 
of water leads to relieving pressure on 
the joints, and movement that is painful 
or difficult on land can be performed in 
water without pain and without effort.
Water resistance strengthens muscle 
groups

One of the main goals of physical and 
hydrotherapy is to improve the pattern 
and efficiency of physical activity and 
improve the gait of patients, so that it 

becomes regular, harmonious and with 
moderate frequency with balance with 
the modified movements of the upper 
extremities, so that the gait becomes 
proportional to the medium and the na-
ture of the ground on which it is walk-
ing.

The treatment period in the hydrother-
apy sanatorium takes an average of 
three to four weeks, as well as after 
the surgical treatment of replacing the 
joints such as the knee joint, it takes 
4 weeks, and during this period the 
patient learns the correct movement 
habits, the correct walking method and 
how to carry the body.
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العـالج احلركـي املائـي :  هـو تطبيـق املعاجلـة احلركيـة 
والتماريـن العالجيـة ضمـن املـاء , والتـي حتسـن احلالـة 
النفسـية واجلسـدية للمريـض , وتخفف األلم وحتسـن 
الفعاليـة الكليـة للمريـض . إن املـكان املناسـب إلجراء 
العـالج احلركـي املائي هـو املصحات العالجيـة , حيث أن 
الضغـط السـكوني للمـاء يـؤدي إلى تخفيـف الضغط 
عـن مفصـل الركبـة , واحلركـة التـي تكـون مؤملـة أو 
صعبـة علـى اليابسـة  ميكـن إجراؤهـا فـي املـاء بـدون 
ألـم وبـدون جهـد .  إن مقاومـة املـاء تقـوي اجملموعـات 
العضليـة وبالتالـي وبشـكل متناغـم تطـور الوظيفـة 
احلركيـة والسـكونية . خـالل إجـراء التماريـن ضمن املاء 
إلـى املـدى األعظمـي حلركـة املفصـل خـالل  ال نصـل 
بازديـاد  تـزداد  املـاء  مقاومـة  أن  حيـث  النتريّـة  احلركـة 
سـرعة احلركـة وبالتالـي فإن إجـراء متاريـن االيروبيك في 
املـاء هـي متاريـن آمنـه . وضمـن املـاء يكون من االسـهل 
درجـة  وتتحسـن  العضلـي  االسـترخاء  علـى  احلصـول 
املقويـة العضليـة واحلصـول علـى التقلـص العضلـي 
األعظمـي . علـى الرغـم مـن خطـر إجـراء التمريـن غير 

الصحيـح فـي املـاء هـو أكبـر منه علـى اليابسـة . 

ضمـن املـاء يجـب إجـراء احلركـة بشـكل منتظـم كما 
لـو مت اإلجـراء علـى اليابسـة وهنـا تكون سـرعة احلركة 
أقـل بحوالـي 10 % ممـا هـي عليه علـى اليابسـة نتيجة 
ملقاومـة املـاء . ويجـب أن يتـم إجـراء التمريـن بهـدوء 
ويجـب االنتباه والتركيـز على وضعية اجلسـم والتثبيت 
, بحيـث يبقـى اجلـزء غيـر اخلاضـع للتمرين من اجلسـم 
تسـتخدم  التثبيـت  أجـل  ومـن   . مسـتقرة  بحالـة 
الطـرق  اسـتخدام  دومـا  ويجـب  متعـددة  مسـاعدات 

واالسـاليب مبـا يتوافـق مـع اسـتطباباتها . 

إن التمرين ضمن املاء يؤمن :

واملفاصـل  الفقـري  العمـود  عـن  الضغـط  تخفيـف   -
. ككل  احلركـي  واجلهـاز  للجسـم  احلاملـة 

- أثنـاء إجـراء التمطيط ضمـن املاء فإن التوتـر العضلي 
يرتخي بشـكل ممتاز .

- ال يكـون هنـاك إجهـاء للجهـاز القلبـي الدورانـي كما 
هـو احلـال فـي التمريـن على اليابسـة  .

- تتحسـن القـوة العضليـة بشـكل أسـرع , ويحـدث 
. النفسـي   االسـترخاء 

- قواعد تطبيق العالج املائي احلركي  . 

ال يجـوز أن يخاف املريـض من املاء , وخالل إجـراء التمرين 
يجـب أن تكـون وضعيـة املريـض مريحـة , ويجـب البدء 

بجميـع التماريـن بشـكل خفيـف ومعتدل حتـى نصل 
إلـى اآلليـة الصحيحـة للحركـة , ويجـب االنتبـاه أثناء 
التمريـن فيمـا إذا كان املريـض يتنفـس بشـكل سـليم 
 , التماريـن مبـدى غيـر مؤلـم  , ويجـب تطبيـق جميـع 
ويجـب أن يشـرح املعالـج الفيزيائـي للمريـض كيفيـة 
إجـراء التمريـن ويجريه أمامـه , وأيضا يجـب االنتباه إلى 

الوقـت الصحيـح لتطبيـق العـالج املائـي احلركي . 

استطبابات العالج املائي احلركي  :

املائـي مـع العـالج علـى  تتوافـق اسـتطبابات العـالج 
متمـم  هـو عـالج  املائـي  العـالج  أن  , حيـث  اليابسـة 
ومكمـل للعـالج على اليابسـة . لذا فهو يسـتخدم في 
تأهيـل األمـراض العضليـة والعصبيـة واملفصلية وبعد 
العمليـات اجلراحيـة والسـيما تبديـل املفاصـل كتبديل 
مفصـل الركبـة والـورك حيـث تسـاهم املعاجلـة املائية 

فـي التأهيـل املبكـر للمشـي عنـد هـؤالء املرضـى .  

تقنية إجراء التمارين ضمن املاء : - 

يسـتخدم ضمـن املـاء : - مقاومـة املـاء ولزوجـة املـاء 
اخلصائـص  إلـى  إضافـة  للمـاء  السـكوني  والضغـط 
األخـرى للمـاء والتـي تؤمـن تقنيـات عالجيـة خاصـة . 
ومـن ضمـن التقنيـات املسـتخدمة ضمـن املـاء هناك : 

 - التقنيات والتي تستخدم خاصية الطفو للماء .

 .متارين التنفس ضمن املاء- 

 - تقنيات االسترخاء متساوية القياس  .

 -  متارين هيدروديناميكية . 

 - متارين التقلصات املتكررة .

  - السباحة .  

تقسيم التمارين ضمن املاء :

آ ( – متارين لزيادة املدى احلركي

العضـالت يشـكل  واسـترخاء  اجلسـم  وزن  تخفيـف   -
ظروفـا مناسـبة لزيـادة احلركـة املفصلية  , باسـتخدام 
خاصيـة الطفـو مـع مسـاعدة العوامـات ميكن حتسـني 
حركـة مفصـل الركبة ومفصل الـورك واملفاصل األخرى 
. والوضعيـة ميكـن أن تكـون بالوقوف أو االسـتلقاء على 

الظهـر أو االسـتلقاء علـى اجلانب . 

ب ( – متارين التقوية . 

 - املقاومـة عنـد إجـراء التماريـن ضمـن املـاء يشـكلها 
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االضطـراب وخاصيـة الطفـو  , وتكـون البيئـة املائيـة 
مناسـبة إلجـراء التماريـن عندما تكـون متاريـن املقاومة 

غيـر ممكنـة اإلجراء علـى اليابسـة . 

ج ( – متاريـن التـوازن : للطرفـني السـفليني ويحـدد عمق 
املـاء حسـب كـون التمريـن أصعـب أو أسـهل  , ويكـون 
اجلهـد املطبـق علـى الطرفني السـفليني أكبر فـي املياه 

قليلـة العمق . 

فـي  نسـتخدم  احلركـي  املائـي  العـالج  تطبيـق  عنـد 
الغالـب ميـاه متعادلـة التـوازن احلـراري وتكـون درجـة 
احلـرارة بـني 34 – 36 درجـة مئويـة  , وتلعـب امليـاه بهذه 
الدرجـة فعاليـة تسـكينّية ومهدئـة والتـي تـؤدي إلـى 
ويحـدث   , العضلـي  التوتـر  وتقليـل  املفاصـل  إرخـاء 
االسـترخاء األعظمي للعضـالت عند درجة حـرارة مابني 

38,3 – 40 درجـة مئويـة  .

التأثير امليكانيكي للبيئة املائية : 

البيئـة املائيـة مـن خـالل مقاومتهـا والتي تطبـق على 
األطـراف املتحركـة ضمـن املاء سـوف تـؤدي إلـى فرملة 
احلركـة دون التأثيـر على املـدى احلركـي للمفاصل , وكل 
هـذه اخلصائـص تتظاهـر كعوامـل إيجابيـة مـن أجـل 
تطبيـق التماريـن العالجيـة ضمـن املـاء للمجموعـات 
العضليـة واجملهـدة فـي جانـب واحـد . , واملطبـق عليها 
الضغـط فـي احلياة اليوميـة أو الضعيفة مـن أجل زيادة 

املـدى احلركـي للمفصل . 

التأثير الكيميائي للبيئة املائية  : 

فـي املعاجلـة املائية أيضا يكـون هناك التأثيـر والفعالية 
الكيميائيـة  للميـاه العالجيـة , وهذا يتعلـق بالتركيب 
الكيميائـي للمياه املعدنية العالجيـة وبدرجة احلموضة 
. امليـاه العالجيـة املعدنيـة حتتـوي على كميـة أكبر من 
ثانـي أوكسـيد الكربـون والكبريـت ومـواد أخـرى , والتي 
الترويـة  تزيـد  والتـي  اجللـد  علـى  تأثيـر حتريضـي  لهـا 
الدمويـة وبالتالـي يـزداد العبء علـى الـدورة الدموية .  . 

الفعاليات العالجية للتمارين ضمن املاء : 

 - تخفيف األلم . 

. إرخاء العضالت- 

 - حتسـني املـدى احلركـي للمفاصل مثل مفصـل الركبة 
بعـد تبديـل املفصل  والسـيما من خالل متاريـن التحريك 

 .

- إعـادة فعاليـة العضـالت املصابـة وفـي حالـة تبديـل 
مفصـل الركبـة تلك التـي تؤمـن ثبات وحركـة مفصل 

كبة لر ا

.حتسني الدوران الدموي-

.إزالـة اخلوف مـن الفعاليـات الوظيفية وحتسـني التوازن 
وتناظـر الوقوف-

- التدريـب علـى املشـي بشـكل منتظم . وتلعـب متارين 
حتسـني  خـالل  مـن  مهمـا  دورا  الديناميكيـة  التـوازن 
الوظيفـة العضليـة للعمـود الفقـري وبالتالي حتسـني 
املطبـق  زيـادة اجلهـد  , وميكـن  واخللـف  املشـي لألمـام 
مـن خـالل زيـادة سـرعة التمريـن واسـتخدام العديـد 
مـن املسـاعدات والتـي تزيـد املقاومـة علـى الطرفـني 
السـفليني ويبقى اجلـذع غير متحـرك والعمـود الفقري 

. مسـتقيم 

لـذا فـإن األمـر الـذي ال ميكـن إنـكاره هـو فائـدة العالج 
احلركـي املائـي للمرضى الذيـن خضعـوا لتبديل مفصل 
الركبـة , حيـث تتـم العناية بشـكل متكامـل , ويجرى 
العالجيـة  والتماريـن   , الفيزيائـي  العـالج  للمريـض 

احلركيـة واملعاجلـة املائيـة بـكل أشـكالها . 

املائيـة  العالجيـة  باملصحـات  العـالج  فتـرة  تسـتغرق 
وسـطيا ثالثـة حتـى أربعة أسـابيع وكذلك بعـد العالج 
اجلراحـي لتبديـل املفاصـل كمفصل الركبة تسـتغرق 4 
أسـابيع , وخالل هذه الفتـرة فإن املريـض يتعلم العادات 
الصحيـح   املشـي  وأسـلوب   , الصحيحـة  احلركيـة 
وكيفيـة حمـل اجلسـم . ويسـرع عمليـة عودتـه إلـى 
احليـاة الطبيعيـة  , ويتعلـم ماهي املسـاعدات احلركية 

املناسـبة  أو املسـاعدات املنزليـة . 

الفيزيائيـة  للمعاجلـة  الرئيسـية  األهـداف  أحـد  إن 
واملائيـة هـو حتسـني منـط وكفـاءة الفعاليـة اجلسـدية 
وحتسـني املشـية عند املرضـى , بحيث تصبـح منتظمة 
ومتناغمـة وبتواتـر معتـدل مـع التـوازن مـع احلـركات 
املعدلـة للطرفـني العلويـني , وبحيـث تصبـح املشـية 
متناسـبة مـع الوسـط وطبيعة األرض التي يتم املشـي 

عليهـا . 

الركبـة  مفصـل  تبديـل  عمليـة  بعـد  املرضـى  وعنـد 
الصناعـي يكـون هناك حتدد فـي حركة مفصـل الركبة 
ضعيفـة  العضـالت  وتكـون   , واالنثنـاء   البسـط  فـي 
السـيما العضلـة مربعـة الـرؤوس الفخذيـة , ويكـون 
منـط املشـية مضطرب , ويحتـاج املرضى إلى اسـتخدام 
العـكازات لتخفيـف الضغـط علـى الطـرف السـفلي 
املصـاب . لـذا يكـون هـدف العـالج املائـي احلركـي فـي 
مثـل هـذه احلـاالت هو الوصـول إلـى املشـية الطبيعية 

املتوازنـة .
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االتفاقيات الدولية 
واإلقليمية في سالمة 

األغذية وجودتها

أ.د. ميشيل قيصر نقوال

Abstract:

International and Regional Agree-
ments for Food Safety and Quality

This article includes the human accept-
ance of food, depending on the charac-
teristics that a person feels through his 
different senses )vision - touch - smell 
- taste(

These characteristics include the color, 
the flavor and the consistence of the 
food product.

The study of the organoleptic properties 
of foods aims to identify the quality that 
the consumer demands in a particular 
product

The article also deals with the con-
cept of food safety, the concept of food 
quality, and the concept of standards 
that define quality criteria and operating 
methods

International and regional agreements 
related to sanitary and phytosanitary:

The member states of the World Trade 
Organization have agreed on: 

1-Implementation of the Technical Bar-
riers to Trade Agreement )TBT(

2-The conformity of imported goods and 
products with health standards /)SPS( : 
Sanitary and phytosanitary agreement

The operating global references in the 
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field of food control are:

_ Codex Alimentarius Commission

_Internal Epidemiology Office )PIE(

_ International Plant Production Con-
vention )IPPC(

_EPPO: Plant Protection Organization 
for European and Mediterranean Coun-
tries

_ IAPSC: Plant Health Council

_ISO: International Standards Organi-
zation

_Arab Organization for Development 
and Mining

The article also covers public and 
private rights of the consumer to have 
access to safe and healthy food

- مقدمة: 

يتقبـل اإلنسـان الغـذاء ويحكم علـى جودتـه من خالل 
مـا يسـمى بخـواص الغـذاء احلسـية، وتعـرف اخلـواص 
التـي  أنهـا مجمـوع اخلـواص  احلسـية لألغذيـة، علـى 
يشـعر بهـا اإلنسـان بواسـطة حواسـه اخملتلفـة )رؤية، 
ملـس، شـم، تـذوق(، وهذه اخلـواص تشـمل: - لـون املنتج 
 – الغذائـي  املنتـج  ورائحـة(  )طعـم  نكهـة   – الغذائـي 
قـوام املنتـج الغذائـي، وتهـدف دراسـة اخلواص احلسـية 
لألغذيـة إلـى التعـرف على صفـات اجلودة التـي يطلبها 

املسـتهلك فـي نـاجت معني. 

-2 مفاهيم عامة في سالمة وجودة األغذية:

2--1 مفهوم سالمة األغذية:

تـدالن  الغـذاء وجودتـه صفتـان متالزمتـان  إن سـالمة 
علـى مـدى صالحيتـه لالسـتهالك البشـري مـن جهة, 
وعلـى قيمتـه التغذويـة وصفاتـه التركيبيـة مـن جهة 
أخـرى. وعادة مـا تعتبر األغذيـة غير صاحلة لالسـتهالك 

البشـري إذا مـا متتعـت باآلتي:

ت- مغشوشة. أ- ضارة بالصحة.   

منتهيـة  ث-  ب- فاسدة أو تالفة.  
. حيـة لصال ا

 تعتبر األغذية ضارة بالصحة إذا كانت:

أ- ملوثـة بأحـد أشـكال التلـوث امليكروبـي أو الكيماوي 
أو اإلشـعاعي.

ب- محتويـة علـى أي مـن املـواد السـامة أو املضافـات 
وامللونـات بنسـب تتجـاوز احلـد املسـموح بـه.

ت- منتجة عن حيوان نافق.

ث- معبأة في عبوات حتتوي على مواد ضارة بالصحة.

ج- إذا تداولهـا شـخص مريـض مبـرض معـٍد ينتقـل عن 
طريـق الغذاء أو الشـراب.

 وتعتبر األغذية فاسدة إذا:

أو  والرائحـة  كالطعـم  وخواصهـا  تركيبهـا  تغيـر  أ- 
امليكروبـي. أو  الكيميائـي  للتحلـل  نتيجـة  املظهـر 

ب- احتـوت على يرقـات أو ديدان أو حشـرات أو فضالت أو 
حيوانية. مخلفات 

ت- انتهت فترة صالحيتها.

 ويعتبر الغذاء مغشوشاً إذا:

أ- كان غير مطابق للمواصفات املعتمدة.

ب- مت خلطـه مبـواد ملونـة أو حافظـة غير موصـى بها أو 
غير واردة فـي مواصفاته.

حقيقـة  تخالـف  عنـه  املعلنـة  البيانـات  كانـت  ت- 
. كيبـه تر

ث- احتوى على مواد فاسدة.

 ويعتبـر الغـذاء املغشـوش ضار صحيـاً إذا اسـُتخِدم 
فـي الغـش مـواداً تضـرّ بصحة اإلنسـان.

2--2 مفهوم اجلودة:

وهـي عبارة عـن مجموعـة من السـمات واخلـواص التي 
حتـدد مـدى مالئمـة املنتـج لتحقيـق الغرض الـذي أنتج 
مـن أجله ومبـا يلبي رغبات املسـتهلك املتوقعـة. وتعتبر 
املواصفـات القياسـية احملـدد األساسـي للجـودة, كمـا 
معظـم  أو  بـكل  احتفاظهـا  األغذيـة  بجـودة  يقصـد 

صفاتهـا وخواصهـا الطبيعيـة.
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جماعيـة  مسـؤولية  اجلـودة  علـى  الرقابـة  وأصبحـت 
وظهـر املفهـوم السـائد الـذي ينـادي بـاإلدارة الشـاملة 
وتقـدمي  اإلنتـاج  جلـودة  املتكامـل  الضبـط  أو  للجـودة 

اجلـودة: عناصـر  متطلبـات  وتشـمل  اخلدمـات. 

أ- وضـع مواصفـات للمنتـج مبـا يلبـي توجهات السـوق 
ومتطلبـات املسـتهلك احلاليـة واملسـتقبلية.

ب- توحيـد جـودة املـواد واملدخـالت التـي تتعامـل معها 
خـالل  مـن  املدخـالت  مـوردي  مـع  والتعامـل  املنشـأة 

ملزمـة. وشـروط  مواصفـات 

ت- التأكيـد علـى اجلودة أثنـاء التحضيـر واإلنتاج وتالفي 
األخطاء قبـل وقوعها.

متضمنـاً  النهائـي  املنتـج  جـودة  علـى  التأكيـد  ث- 
عمليـات الفـرز والتدريـج والتغليف والتعبئـة والبطاقة 
والنقـل وضبـط جـودة األجهـزة واملعـدات املسـتخدمة 

فـي القيـاس واملعايـرة.

ج- حتليل املعلومات التي ترد من األسـواق واملسـتهلكني 
والعمـالء واالسـتفادة منهـا فـي حتسـني األداء وتالفـي 

األخطاء.

ح- تدريـب العاملـني لرفـع كفـاءة األداء واحلفـاظ علـى 
مسـتوى جـودة األداء وخلق روح االنتماء للمؤسسـة من 
خـالل السـمعة الطيبـة التـي حـازت عليها املؤسسـة 
فـي توجههـا لزيـادة املبيعـات وتقليـل الكلفـة وإرضاء 

رغبـات املسـتهلكني.

2--3 مفهوم التقييس:

وهـو النظـام أو األسـلوب الـذي يحقق وضـع املواصفات 
القياسـية التي حتـدد اخلصائص واألبعـاد ومعايير اجلودة 
وطرق التشـغيل واألداء للسـلع واملنتجات, مع تبسـيط 
غيـر  للتعـدد  تقليـالً  اإلمـكان  قـدر  أجزائهـا  وتوحيـد 
املبـرر, وتيسـيراً لضمـان التبادليـة فـي اإلنتـاج الكبيـر 
إبـراز  وترقيـة اجلـودة مـع  التكاليـف  بهـدف تخفيـض 
امليـزة النسـبية للسـلعة, ويشـمل التقييـس توحيـد 
وحـدات القيـاس وأسـاليب وضبـط املعايـرة واألجهـزة 
كمـا يعتمـد التقييس على ثالثة أسـس هي التبسـيط 

والتوحيـد والتوصيـف.

2--4 مفهوم املواصفات:

تعنـي املواصفـات اخلصائـص وامليـزات اخلاصـة باملنتـج 
لتأديـة غـرض معني, وهـي لغة تفاهـم ووسـيلة اتصال 

مـع كافـة احللقات املتعاملـة مع املنتج أو مـع مدخالته, 
وضوحـاً  الوسـائل  أكثـر  مـن  املواصفـات  تَُعـّد  كمـا 
وقبـوالً لـدى كافـة شـرائح اجملتمـع, ألنهـا تعتمـد على 

الشـفافية.

 وتشمل املواصفات ما يأتي:

أ- أوصـاف املنتـج: وتعنـي كافـة األوصـاف التـي يحتاج 
لهـا أثنـاء عمليـات اإلنتـاج كاألبعـاد واألوزان واألحجـام 

الشـد وغيرها. وقـوة 

ب- أوصـاف محـددة للمواد املسـتعملة فـي املنتج: مثل 
اخلـواص الطبيعية والكيماوية والهندسـية.

اجلزئيـات  إحـدى  تعتبـر  والتـي  اإلنتـاج:  طريقـة  ت- 
للمواصفـة حيـث تختلف املواد عن بعضهـا إلخضاعها 

لطريقـة اإلنتـاج املالئمـة.

ث- حتـدد املواصفـات طـرق القيـاس واملعايـرة: املطلوبـة 
نوعيـات  حتـدد  كمـا  الالزمـة  املـواد  أو  املنتـج  الختبـار 

والتحاليـل. لالختبـارات  املرجعيـة  والطـرق  األجهـزة 

فـي  املقبولـة  التفـاوت:  نسـب  املواصفـات  حتـدد  ج- 
فـي حتديـد  أن يسـتفاد منهـا  والتـي ميكـن  املنتجـات 
درجـة جـودة املنتج كمـا هو واضـح في مجـاالت اخلضر 

والفاكهـة.

فـي  توفرهـا  الواجـب  الشـروط  تلخيـص  وميكـن   
يأتـي: مبـا  املواصفـات 

-1 الوضـوح: يجـب أن تكـون املواصفـة واضحـة حيـث 
يسـهل فهمها بواسـطة كل املعنيني بهـا كما يجب أن 
تكـون بعيدة عـن املصطلحـات واملعاني غيـر الواضحة, 

ممـا يعكس سـمات الشـفافية.

-2 التكامـل: يجـب أن تكـون املواصفـة متكاملـة فـي 
املضمـون واملعنـى ممـا يبعـد اجتهـادات األفـراد إلدخـال 
تكـون  أن  األمـر  ويتطلـب  منهـا,  جزئيـة  أي  تبديـل  أو 
املواصفـة املعنيـة قـد مـرت مبراحلهـا اخملتلفـة منـذ أن 
كانـت مسـودة أو مقتـرح, ومت توزيعه على اكبر شـريحة 
مسـتفيدة إلبداء الرأي واملالحظات واألخـذ بتلك اآلراء أو 

املالحظـات املتفـق عليهـا.

-3 الواقعيـة: يجـب أن تكـون املواصفة واقعية وسـهلة 
التكاليـف  رفـع  إلـى  تطبيقهـا  يقـود  وأال  التطبيـق 

وانحسـار فـرص املنتـج أو اخلدمـة.

-4 الربحيـة: يجـب أن تقـود املواصفـة عنـد تطبيقهـا 
بواسـطة اجلهـة املعنيـة إلـى خفـض تكاليـف اإلنتـاج 
ورفـع كفـاءة األداء وزيادة حجم التسـويق وحتقيق ربحية 
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لتكـون دافعـاً للمؤسسـة وعمالها.

-5 املالئمـة: يجـب أن تكون من خصائص تلـك املواصفة 
التطبيـق لفتـرة طويلـة حتـى ال تكـون  املالءمـة فـي 
عرضـة للتبديـل والتغييـر واإلضافـات والتـي إن وجـدت 
يجـب أن تكـون ثانويـة ويتـم إدراجهـا بعـد فتـرة مـن 

الزمـن وبعـد جتـارب ميدانيـة طويلـة.

-3 االتفاقيـات الدولية واإلقليميـة ذات العالقة بالصحة 
النباتية: والصحة 

لكـي ال تكـون القوانـني واإلجـراءات التي يتـم تطبيقها 
فـي مراكز احلجـر الزراعي والتـي تطلبها الـدول اخملتلفة 
مـن  وانطالقـاً  العامليـة,  التجـارة  أمـام  وحاجـزاً  عائقـاً 
ضـرورة حمايـة صحـة اإلنسـان واحليـوان والنبـات مـن 
املنتجـات  حتملهـا  أن  ميكـن  التـي  واآلفـات  األمـراض 
والسـلع الزراعية املسـتوردة فقد اتفقـت الدول األعضاء 
فـي منظمـة التجـارة العامليـة علـى إتباع قواعـد عامة 

: تتلخص

 TBT(( أ- بتطبيـق اتفاقيـة العوائق الفنية أمـام التجارة
. Technical Barriers to Trade

للمعاييـر  املسـتوردة  واملنتجـات  السـلع  مبطابقـة  ب- 
الوطنيـة للصحـة والصحـة النباتيـة التـي تنسـجم 
 Sanitary andمـع اتفاقيـة الصحـة والصحـة النباتيـة
Phtosanitary Agreement )SPS( املنبثقـة عـن اتفاقية 
بإلزاميـة  تقضـي  والتـي  العامليـة  التجـارة  منظمـة 
مطابقة السـلع املسـتوردة للمعايير الصحية املستندة 
علـى القواعـد واألسـس واألدلـة العلمية املتفـق عليها 

 . دولياً

-4 املرجعيـات واملؤسسـات العامليـة فـي مجـال الرقابة 
الغذاء:  علـى 

مـن أهـم املرجعيات العامليـة العاملة في مجـال الرقابة 
علـى الغـذاء حاليـاً املؤسسـات الثـالث التاليـة والتـي 

يطلـق عليهـا اصطـالح )The three sisters( وهـي: 

 .Codex Alimentarius 1هيئة دستور األغذية-

 OIE Office International الداخلـي األوبئـة  -2مكتـب 
 .)Des Eptzooties )PIE

 .IPPC( International Plant Production Convention(3-

باملنتجـات  عالقـة  لهـا  أخـرى  منظمـات  وهنـاك   4-
مثـل: األوليـة  وموادهـا  الغذائيـة 

أ-منظمـة وقايـة النباتـات لـدول أوربـا وحـوض البحـر 
.)EPPO( املتوسـط  األبيـض 

.)IAPSC( ب-مجلس صحة النباتات لدول إفريقيا

.)ISO( ج- مؤسسة املواصفات الدولية

د-املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

-5اجلهات املسئولة عن سالمة الغذاء وجودته:

باملعامـالت  املسـتهلك  حمايـة  مفاهيـم  ارتبطـت 
البشـرية منذ القـدم, وقد كانت أول األوامـر التي صدرت 
إلـى البشـر تتعلـق باإليفاء باحلقـوق وعـدم الغش حيث 
قـال تعالـى:) فأوفـوا الكيل وامليـزان وال تبخسـوا الناس 
أشـياءهم(. لقـد وضعـت األديـان السـماوية واألنظمـة 
املدنيـة القواعـد والنظـم التـي حتكـم حركـة التجـارة 
وتنظـم عمـل األسـواق، ومن هنـا ظهرت احلاجـة لوجود 
هـذه  تبعيـة  وجعلـت  اخملالفـات  لتتبـع  رقابيـة  نظـم 

النظـم إلـى اجلهـات اخملتلفـة )حكوميـة أو شـعبية(.

-1 شبكة إمداد الغذاء: 

ميـر الغـذاء بعـدة مراحـل أثنـاء سلسـلة اإلنتـاج بـدءاً 
مـن املنتـج األولي إلـى الصانـع فاملـوزع فتاجـر التجزئة 
واملطعـم حتـى الوصـول إلـى املسـتهلك ويطلـق على 
هذه السلسـلة "شـبكة إمـداد الغذاء" كمـا يوضحها 

اخملطـط اآلتي رقـم )6(: 
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- دور احلكومة في سالمة الغذاء: 

- توفيـر احلمايـة الكافيـة للمسـتهلك مـن األمـراض 
واألمـراض التـي قـد تنتـج عـن تنـاول الغـذاء. 

- توفيـر ضمـان بـأن األغذيـة املتداولـة في البـالد صاحلة 
اآلدمي.  لالسـتهالك 

باحلجـر  املسـتوردة  األغذيـة  لسـالمة  ضمـان  توفيـر   -
الغـذاء.  عـن سـالمة  للدفـاع  كبدايـة  الصحـي 

التجـارة  فـي  املتداولـة  األغذيـة  فـي  الثقـة  توفيـر   -
الدوليـة بتطبيق املعاييـر وااللتزام باالتفاقيـات الدولية. 

- وضـع برامـج إعالميـة للمنتجـني واملسـتهلكني حول 
التوعيـة الصحيـة اخلاصـة بسـالمة الغذاء.

-3 دور اللجان واإلدارات احلكومية في سالمة الغذاء: 

أ- دور وزارة الصحة: 

سـالمة  عـن  األول  املسـئول  هـي  الصحـة  وزارة  تَُعـد 
األغذيـة فـي معظـم دول العالـم. وتقـوم وزارة الصحة 
مـن خالل جهـاز مراقبـة األغذية بتغطية ثـالث مجاالت 

: ئيسية ر

- سالمة الغذاء. 

- حظر غش األغذية. 

ب- دور وزارة الزراعة: 

تشـارك هـذه الـوزارة مبهمـة سـالمة األغذيـة املنتجـة 
زراعيـاً وذلـك مـن خالل:

-1 اخلدمات البيطرية. 

-2 احلجر الزراعي واحليواني. 

-3 معاهد ومراكز بحوث وزارة الزراعة. 

ت- دور وزارة االقتصاد والتجارة اخلارجية: 

السـلع  الرقابـة علـى  وزارة االقتصـاد فـي  دور  يقتصـر 
املصـدرة واملسـتوردة من خـالل الهيئـة العامـة للرقابة 

علـى الصـادرات والـواردات. 

ث- دور اللجان الوطنية والتي تعمل على:

والدوليـة  احملليـة  واملسـتجدات  املوضوعـات  دراسـة   1-
املسـتهلك  وصحـة  األغذيـة  بسـالمة  تتعلـق  التـي 

لهـا.  املناسـبة  اإلجـراءات  واتخـاذ 

املهتمـة بسـالمة  اخملتلفـة  اجلهـات  بـني  التنسـيق   2-

أو الدولـي.  الغـذاء سـواء علـى املسـتوى الوطنـي 

-3 التنسـيق مـع دول املنشـأ لتنفيـذ اإلجـراءات الالزمة 
لضمـان سـالمة األغذية املسـتوردة. 

-4 دراسـة مشـروعات القوانـني والتشـريعات واللوائـح 
التـي تصدرهـا اجلهـات احلكوميـة اخملتلفـة فـي مجـال 

سـالمة الغـذاء. 

-5 التحقق من التزام مصانع األغذية بسالمة األغذية. 

املسـتوردة  األغذيـة  علـى  التفتيـش  آليـات  وضـع   6-
واملصـدرة عبـر املنافـذ احلدوديـة بالتنسـيق مـع اجلهات 

اخملتصـة. 

ج- دور منتجـي وصانعـي األغذيـة فـي سـالمة الغـذاء 
وجودتـه: 

يتمثّـل دور مصانـع األغذية في سـالمة الغـذاء بالنقاط 
اآلتية: 

-1 توفير أغذية آمنة وصاحلة لالستهالك اآلدمي. 

-2 وضـع بطاقـات البيانـات التوضيحيـة علـى العبوات 
واضحـة  معلومـات،  للمسـتهلك  لتعطـي  الغذائيـة 
لكـي يتمكـن مـن حمايـة غذائـه مـن التلـوث ومـن منو 
وبقـاء الكائنـات املمرضة عـن طريـق التخزيـن والتداول 

والتحضيـر السـليم لألغذيـة. 

فـي  املتداولـة  األغذيـة  فـي  الثقـة  علـى  احملافظـة   3-
الدوليـة.  التجـارة 

-4 تطبيـق نظـم إدارة سـالمة الغذاء وممارسـة الشـؤون 
اجليدة.  الصحيـة 

-5 إتبـاع اإلرشـادات والتوجيهـات واملواصفـات الصـادرة 
عـن السـلطات احملليـة والدولية. 

ح- دور املشـتغلني بتجـارة وتسـويق األغذية في سـالمة 
الغـذاء وجودته: 

وذلـك من خـالل التأكد مـن عمليـات التخزيـن والتوزيع 
التـي يقـوم بهـا بعـض الشـركات العاملة في تسـويق 

وجتـارة األغذيـة, ومـن موزعني وجتـار جتزئة 

خ- دور الهيئات واللجان الدولية في سالمة الغذاء: 

تهتـم الكثير مـن الهيئـات الدوليـة بجوانـب مختلفة 
مـن سـالمة الغـذاء وقـد بذلـت فـي السـنوات األخيرة 
مجهـودات كبيـرة إلعـادة النظـام إلـى حقـل التجـارة 
الدوليـة لألغذيـة عـن طريـق بعـض االتفاقـات الدولية 
وتوحيـد املواصفـات الدوليـة لألغذية وإصدار اإلرشـادات 

والتوجيهـات للحكومـات الوطنيـة. 
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د- دور املستهلك في سالمة الغذاء: 

املسـتهلك هو ضحيـة عدم االهتمـام بسـالمة الغذاء، 
كما يتحمل املسـتهلك مسـؤوليته نتيجـة عدم الوعي 
أو عـدم االهتمـام, وأيضاً علـى الذين يحضـرون ويأكلون 

غذائهـم في املنزل حتمل مسـؤولية سـالمته. 

وتتمثـل مسـؤولية املسـتهلك باحلفـاظ علـى سـالمة 
الغـذاء بـ :

علـى  واحملافظـة  سـليمة  بطريقـة  الغـذاء  تسـوق   1-
الغـذاء أثناء تداولـه بحيث ال يتعـرض للمعاملة احلرارية 
السـيئة بداخـل السـيارة أو بصندوقها فـي الطريق إلى 

املنزل.

باتبـاع  األسـلوب الصحيـح  باملنـزل  الغـذاء  تـداول   2-
حلفـظ الغـذاء, بوضعـه فـي الثالجـة أو الفريـزر أو فـي 
التعليمـات  الغرفـة حسـب  درجـة حـرارة  الـرف علـى 

العبـوة.  املكتوبـة علـى 

-3 تنـاول الطعـام خـارج املنـزل علـى أن يكـون ذلـك في 
أماكـن موثوقـة بنظافتهـا وبطـرق حتضيرهـا لألغذية.

-4 احلمايـة الذاتية للمسـتهلك عن طريـق طبخ الغذاء 
جيـداً ومشـاركة احلكومـة فـي ضمـان حفـظ الغـذاء 

واملشـاركة مـع جمعيـات حمايـة املسـتهلك... إلخ. 

-5التعـاون مـع جمعيات حمايـة املسـتهلك، كاملنظمة 
الدوليـة الحتـاد املسـتهلكني )IOCU( والتي تهـدف إلى :

أ- الكفاية من االحتياجات األساسية.  
ت- التعليم.  

ب-التعويض أو األنصاف.    
صحيـة.  بيئـة  ث- 

وتعمـل هـذه املنظمـة التـي مت تبنيها من قبـل اجلمعية 
العموميـة لـألمم املتحـدة باحلفاظ على: 

وعمليـات  املنتجـات  مـن  للمسـتهلك  األمـان  حـق   -
اإلنتـاج التـي تـؤدي إلـى مخاطـر علـى صحتـه وحياته.

- حـق املعرفـة للمسـتهلك باحلقائق التي تسـاعد على 
قيامـه باالختيـار السـليم وحمايتـه من اإلعالنـات ومن 
بطاقـات السـلع التـي حتـوي معلومـات مضللـة وغيـر 

. صحيحة

- حـق االختيـار بـأن يسـتطيع املسـتهلك االختيـار بني 
العديـد مـن املنتجـات واخلدمـات التـي تعـرض بأسـعار 

تنافسـية مـع ضمـان اجلودة.

- حـق االسـتماع إليـه فـي إعـداد سياسـات احلكومـة 
وتنفيذهـا وفـي تطويـر املنتجـات واخلدمـات.

- حـق إشـباع احتياجاتـه األساسـية في احلصـول على 
السـلع الضرورية األساسـية وكذلك اخلدمـات كالغذاء 

والكسـاء واملـأوى والرعاية الصحيـة والتعليم.

عادلـة  تسـوية  فـي  للمسـتهلك  التعويـض  حـق   -
للمطالبـة املشـروعة شـاملة التعويـض عـن التضليل 

أو اخلدمـات غيـر املرضيـة. الرديئـة  أو السـلع 

املعـارف  اكتسـاب  فـي  للمسـتهلك  التثقيـف  - حـق 
واملهـارات املطلوبـة ملمارسـة االختيـارات الواعيـة بـني 
ومسـؤولياته  حقوقـه  يـدرك  وأن  واخلدمـات  السـلع 

اسـتخدامها. وكيفيـة 

أن  فـي  للمسـتهلك  بيئـة صحيـة  فـي  احليـاة  - حـق 
يعيـش ويعمـل فـي بيئـة خاليـة مـن اخملاطـر لألجيـال 

واملسـتقبلية.  احلاليـة 
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) االقتصاد البنفسجي(

) حتالف الثقافة واالقتصاد (
PURPLE ECONOMY

د. ميخائيل ليوس

Abstract:

The concept of economics has 
evolved a lot and took several 

colors, including the purple economy, 
which gave another dimension to eco-
nomic development in particular and 
sustainable development in general, 
especially as it is an alliance between 
the economy and culture to give Glo-
balization a human nature  to reconcile 
economic development and sustaina-
bility, it is a promising field as a model 
based on cultural development to get 
out of economic crises, guide the future 
economy, as well as renew productive 
activities. The contribution of the pur-
ple economy to creating a rich cultural 
environment makes it a focal point in 

achieving the goals of progress and 
prosperity. It is closely related to the 
values and culture of society, that con-
trol the human response and ensures its 
positive interaction, and thus culture is 
one of the axes that help in developing 
the economy, as it reflects the total and 
complex fabric of ideas, beliefs, cus-
toms, traditions, trends, values, ways 
of thinking, work, patterns of behavior 
and all that is built on them from inno-
vations, innovations or means in the 
life of society, in which every member 
is supposed to rise and all what comes 
from the past and is taken or developed 
in life conditions and experience

الدراسات االقتصادية
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مقدمة : 

فـي  االقتصاديـة  والكتابـات  الدراسـات  بعـض  تشـير 
العالـم إلـى أن علمـاء االقتصـاد اتفقـوا سـابقاًعلى أن 

لالقتصـاد سـبعة ألـوان هـي:

 )،األبيـض ،األزرق ، ،األخضـر، ،البنـي، والرمـادي، واألسـود، 
واألحمـر ( وكل لـون منهـا لـه دالالتـه اخلاصة،لكـن منذ 
زمـن قريـب جـدا بـدأ احلديـث عـن وجـود الـوان أخـرى 
اجملتمعـي  واالهتمـام  التطـور  عـن  ناجتـة  لالقتصـاد 
 ( هـي  االلـوان  وهـذه  محـددة،  بقضايـا  واملؤسسـاتي 

البنفسـجي(.  االصفـرو  و  الفضـي 

وفـي هـذه الومضـة السـريعة سـأحتدث بإيجاز شـديد 
عـن االقتصـاد البنفسـجي.     

)مفهومه،نشأته،ركائزه، عالقته بالتنمية املستدامة (

-1 مفهوم االقتصاد البنفسجي ؟ : 

اقتصـادي يسـهم فـي  البنفسـجي مجـال  االقتصـاد 
التنميـة املسـتدامة مـن خـالل زيـادة االعتبـار وتثمـني 
العائـد الثقافـي للسـلع واخلدمـات، حيث يراعـي ويركز 
علـى البعـد الثقافي وهـو مختلف عن اقتصـاد الثقافة 

الـذي يعتبـر قطاعـا بحـد ذاته.

االقتصـاد  بـني  حتالـف  هـو  البنفسـجي  االقتصـاد   
العوملـة  علـى  اإلنسـاني  الطابـع  إلضفـاء  والثقافـة، 
إنـه  واالسـتدامة.  االقتصاديـة  التنميـة  بـني  للتوفيـق 
مجـال واعد بكونـه منوذجا قائما علـى التنمية الثقافية 
للخـروج من األزمـات االقتصادية، إن مسـاهمة االقتصاد 
البنفسـجي في خلـق البيئـة الثقافية املتنوعـة الثرية 
التقـدم  غايـات  حتقيـق  فـي  االرتـكاز  محـور  يجعلهـا 

والرفـاه.

-2 نشأة االقتصاد البنفسجي :

إعتمـدت  نشـأة االقتصـاد البنفسـجي علـى أهميـة 
املـوروث والبعـد الثقافـي فـي اجملتمعات والتـي  ارتبطت 
مبجموعـة مـن العوامـل التـي عززت  منـو هـذا النوع من 

د  االقتصا

أتـى  البنفسـجي  االقتصـاد  فـإن  املبـدأ،  حيـث  ومـن 
للشـركات  االجتماعيـة  املسـؤولية  ملوضـوع  ترسـيخا 
اخلـاص  الدولـي  امليثـاق  مـن  جذورهـا  تسـتمد  التـي 
الـذي  والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتصاديـة  باحلقـوق 

 .1966 عـام  فـي  املتحـدة  األمم  اعتمدتـه 

جـذور الفكـرة ومرجعيتهـا انطلقت في فرنسـا مع أول 
ملتقـى دولـي في موضـوع االقتصاد البنفسـجي، حيث 

انعقـد املنتـدى الدولـي األول ملـا أطلـق عليـه باالقتصاد 
البنفسـجي فـي شـهر أكتوبـر مـن سـنة 2011 م حتت 
األوربـي  والبرملـان  اليونسـكو  رعايـة كل مـن منظمـة 

األوروبية. واملفوضيـة 

ثـم توالـت املؤمتـرات بعـد ذلـك. حيـث احتضـن املغـرب 
إفريقـي فـي موضـوع االقتصـاد  أول منتـدى  فعاليـات 
مـن  واخلامـس  الرابـع  فـي  مراكـش  مبدينـة  األرجوانـي 
نوفمبـر سـنة 2016، وكان محـور االنشـغال فـي هـذا 
امللتقـى الدولـي: التركيز على التعبئـة الثقافية وتنمية 
دورهـا لتحقيـق االسـتجابة ملتطلبـات التطـور وضمان 
حلـول أكثـر جاذبية ملـا تتخبط فيه الـدول اإلفريقية من 
عوائـق حتـول دون التنمية املسـتدامة. كمـا أن مباحثات 
هـذا امللتقـى انطلقـت مـن قناعـة مضمونهـا: أهميـة 
تـدارس القضايـا املتعلقـة بالوعـي الثقافـي للنهـوض 

بعوامـل التنميـة االقتصاديـة واحلفـاظ علـى البيئيـة.

ومـن خـالل تصفـح البيانـات اخلتاميـة لهـذه املؤمتـرات 
يتبـني مـا يلي:

ـ أن االقتصـاد البنفسـجي يـدل علـى االقتصـاد الـذي 
يسـتدعي العوامـل الثقافيـة لتأخـذ مكانتهـا ضمـن 
العوامـل التـي لهـا أثـر فـي توجيـه االقتصـاد وحتقيـق 

أهـداف الرفـاه والتنميـة.

فشـل  تؤكـد  الدوليـة  السـاحة  علـى  التغيـرات  أن  ـ 
التـي  والبيئيـة  واالجتماعيـة  االقتصاديـة  اخملططـات 

الثقافيـة. العوامـل  عـن  منـأى  فـي  تسـطر 

ـ أن العوملـة فـي واقعنـا اليـوم تفـرض حتمـا النظـرة 
النشـاط  مجـاالت  لـكل  الكونـي  والتوجـه  العامليـة، 

اإلنسـاني.

ـ أن اإلنسـان كائـن متعـدد الثقافـات، والتـي يتدخل في 
بنائهـا عامـل العقيـدة واالنتمـاء احلضـاري والتقاليـد 
علـى  ويحتـم  ذاتـه،  يفـرض  التعـدد  هـذا  اجملتمعيـة. 
املؤسسـات االقتصاديـة مهمـا بلـغ امتدادهـا الكونـي 
اسـتحضاره، حيـث ال ميكـن التعامل على منـط واحد مع 

فئـة املسـتهلكني.

ـ أن الوعـي االسـتهالكي ارتقـى عنـد املسـتهلك مـع 
تطـور التكنولوجيـا احلديثـة وتزايـد توظيـف االنترنيـت 
فـي التجـارة، ممـا يفرض فـي مجال املنافسـة اسـتدعاء 
ومـن  االسـتقطاب،  فـي  أثـر  لهـا  التـي  العوامـل  كل 

أهمهـا العامـل الثقافـي.

ـ أن االسـتجابة للتعبئـة الثقافيـة لـه أثـره فـي جتـاوز 
التحديـات العامليـة املؤثـرة فـي االقتصـاد وأن التفاعـل 
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مـع العناصـر الثقافية يجعل مـن املمكن تقـدمي احللول 
األكثـر إنسـانية واألكثـر جاذبيـة، والتـي تتكيـف مـع 

السـياقات اخملتلفـة.

احلوافـز  اسـتنهاض  أن  تؤكـد  العناصـر  هـذه  -كل 
بالنسـبة  املتاحـة  للفـرص  واالسـتجابة  االقتصاديـة 
للفـرد واجملتمـع ملجمـة بلجـام الثقافـة. فهـي املوجه 
واحملفـز الداخلـي األقـوى املؤثـر فـي اإلنفاق لالسـتهالك 

واالسـتثمار

وقـد متيـز التقريـر بإشـارته إلـى األعمـال البنفسـجية 
البنفسـجية: واملهـن 

األعمـال البنفسـجية purple jobs  ترتبط مباشـرة من 
حيـث الغايـة باحمليط الثقافـي )مثل مخطـط تطوير، أو 
حتويـل منـزل قدمي إلى متحـف، أو منح اجلوائز واألوسـمة 
فـي  تسـاهم  التـي  للمؤسسـات  بالثقافـة  املتعلقـة 

تطويـر اجلانـب الثقافي(.

فهـي   purple professions البنفسـجية  املهـن  أمـا 
املهـن التـي تتكيف مـع الثقافـة )مثل وظائـف املصادر 

البشـرية أو وظائـف التسـويق واالتصـال(.

وهنـا يتبـني مدى ارتبـاط االقتصـاد البنفسـجي بصورة 
كبيـرة بقيـم وثقافة اجملتمـع، وهو ما يضبط اسـتجابة 
اإلنسـان ويضمن تفاعله اإليجابـي، وبذلك تكون الثقافة 
أحـد احملـاور املسـاعدة فـي تطويـر االقتصاد،وميكـن ابراز 
ذلـك من خـالل قيام  بعـض األفراد مـن األثريـاء بتفعيل 
هـذا اجلانـب حـني  يوصـي  بـأن يتحـول قصـر لـه إلـى 
متحـف بعـد رحيلـه؛ وقـد عاينـت هـذا األمر فـي بلدان 
عديـدة، خاصـة فـي روسـيا. ومبـرور الوقـت يقـوم هـذا 
القصـر برعايـة نفسـه بنفسـه. أو حـني يشـرف بعض 
الراحلـني،  والعلمـاء  الفنانـني  مسـاكن  علـى  اجليـران 
كمـا حـدث مع بيـت عالم النفس الشـهير سـيجموند 
فرويـد في فيينـا، وهي شـقة وعيادة في الوقت نفسـه، 
حتولـت بعـد وفاتـه إلـى متحـف يضـّم أهـم مقتنياته 
وكتبـه وكل مـا يتعلـق بحياتـه، مـن مالبـس وقبعـات 
وأدوات كان يسـتخدمها، مبـا فيهـا أعـواد من السـيجار 
الـذي كان يتباهـى بـه فـي التصويـر. وقـد اعتـاد اجليران 
فـي البنايـة أن يشـرفوا بأنفسـهم على صيانـة املكان، 
فـي إطـار »قانـون« توافقـوا عليه فـي مـا بينهم.وضمن 
األدبيـة  اجلوائـز  أيضـا،  تنـدرج،  البنفسـجي  االقتصـاد 

والثقافية.

-3 ركائز االقتصاد البنفسجي

يشـير االقتصاد البنفسـجي إلـى وجود نظـام اقتصادي 
وكمصـدر  اقتصاديـة  كمسـألة  بالرعايـة  يعتـرف 

َّْع مسـؤوليات الرعاية  دائـم لعـدم املسـاواة مـا لـم تُـَوز
الرمـزي  اللـون  هـو  البنفسـجي  فاللـون  بالتسـاوي، 
حـول  البلـدان  مـن  العديـد  فـي  النسـائية  للحركـة 
ركائـز  أربـع  البنفسـجي  االقتصـاد  ويسـتلزم  العالـم. 
تهـدف إلـى التعـرف إلـى أعمـال الرعايـة غيـر مدفوعة 
األجـر، ومتكينهـا واحلـد منهـا وإعـادة توزيعهـا، وتتمثل 

هـذه الركائـز فـي اآلتـي:

- بنية حتتية عاملية خلدمات الرعاية االجتماعية:

تتيـح هـذه البنيـة التحتية لألسـر كافة احلصـول على 
خدمـات رعاية مدفوعـة، مهنية وعالية اجلـودة لألطفال 
واملرضـى واملسـنني واملعوقـني. وهـذا يتيح حتويـل بعض 
العـبء من أعمـال الرعايـة املنزلية/ غيـر املدفوعة األجر 
إلـى الدولـة، ومن خـالل اإلعانـات العامـة للمنتجني من 

القطـاع اخلاص/ أعمـال الرعايـة املدفوعة.
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- تنظيـم سـوق العمـل لتحقيـق التـوازن بـني العمـل 
واحليـاة:

حتويـل بعـض العـبء من عمـل املـرأة غير مدفـوع األجر 
إلـى عمـل الرجـل مـن دون أجـر، مـن خـالل لوائـح مثل: 

األبـوة وإجـازة الـوالدة، وتقصيـر سـاعات العمل.

- تدابيـر خاصـة تهـدف إلـى تخفيـف عبء العمـل غير 
املدفـوع األجـر لألسـر الريفية:

تعمـل البنيـة التحتيـة املاديـة الريفيـة الفعالـة علـى 
تقليـل عمـل النسـاء غير املدفـوع األجر في حمـل املياه 

وجمـع احلطـب والزراعـة وجتهيـز األغذية.

- إطار بديل لسياسة االقتصاد الكلي: 

ميكّـن هـذا اإلطار البديل لسياسـة االقتصـاد الكلي من 
تنفيـذ الركائـز الثـالث املذكـورة أعاله، عن طريـق إعطاء 

األولويـة لتوليـد فرص العمـل الكافية وخلـق حيز مالي 
لإلنفـاق االجتماعي.

-4  عالقة االقتصاد البنفسجي بالتنمية املستدمية

اذا اعتبرنـا ان  االقتصـاد البنفسـجي هـو حقـل جديـد 
مـن حقـول علـم االقتصـاد الـذي يسـتخدم الثقافـة 
التنميـة  أبعـاد  ترسـيخ  علـى  مسـاعد  كعامـل 
املسـتدامة وبالتالـي فـإن الثقافـة هـي القـوة الناعمة 
ذات األثـر البالـغ فـي تنميـة االقتصـاد وحتقيـق أهـداف 

والتنميـة. الرفـاه 

وهنـا ميكـن أن نشـيرالى مـا قالـه  ألفـن توفلـر الكاتب 
األمريكـي اخملتـص فـي مجـال دراسـات املسـتقبل "إن 
الـدول التـي لهـا ثقافـة سـتزدهر اقتصاديـا عاجـال أم 
آجـال، فـي حـني إن الدولـة املزدهـرة اقتصاديـا تشـهد 
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تطويـرا سـريعا فـي الثقافـة".

حـد  هاريسـون  لورنـس  الباحـث  يذهـب  جانبـه،  مـن 
التأكيـد، مـن وجهة نظـره، بأن أحد األسـباب الرئيسـة 
لتخلف العالم الثالث هو فشـل احلكومات ومؤسسـات 
التنميـة فـي أخذ قـوة الثقافة فـي احلسـبان، بصفتها 
عامـال مؤثـرا، ميكـن أن يسـاعد علـى التقـدم أو يعرقله. 
وال شـك أن االجتاهـات والقيـم واملعتقـدات التـي يشـار 
إليهـا أحيانـا مجتمعـة مبصطلـح الثقافـة، تـؤدي دورا 

بالنسـبة إلـى السـلوك اإلنسـاني والتقدم.

الثقافـة ذات قيمـة اقتصاديـة عالية، تتجلى فـي إحياء 
مهـن ترتبـط بالثقافـة املاديـة وغيـر املادية، وفـي توفير 
العاملـي  التوجـه  العمـل، كمـا هـو ظاهـر فـي  فـرص 
نحـو توظيـف الثقافـة احملليـة وتطويرهـا مـن اجلهـات 
الرسـمية وغيـر الرسـمية، الفتـني إلـى الـدور الكبيـر 
ودفـع  املسـتثمرين،  جلـب  فـي  الثقافـة  لعبتـه  الـذي 
مـدن املركـز إلـى مضاعفـة االهتمـام بـدور الثقافة في 

التنميـة. سياسـات 

ويعـد االقتصـاد الصينـي واحـدا مـن أجنـح االقتصادات 
عامليـا فـي االعتمـاد علـى روح الثقافـة، حيث أسـهمت 
التنميـة الثقافية مسـاهمة قوية ومباشـرة فـي النمو 
االقتصـادي. وأفادت بعـض التقارير االقتصاديـة العاملية، 
بـأن قطـاع االقتصـاد الثقافـي يحقـق أرباحـا سـنوية، 
تسـهم فـي إجمالـي النـاجت احمللـي الصينـي مبـا يعـادل 
نحـو 3.5 فـي املائـة. وتبلـغ القيمـة السـوقية لقطـاع 
االقتصـاد الثقافـي علـى مسـتوى العالـم كلـه نحـو 
تريليونـني ونصـف تريليـون دوالر سـنويا، وتسـتأثر أوروبا 
وأمريـكا الشـمالية وعـدد مـن دول قـارة آسـيا كالصني 
بـكل  الثقافـي  باالقتصـاد  وغيرهـا  والهنـد  واليابـان 
مكوناتـه. وتبـني في األعـوام األخيـرة أن االقتصـاد الذي 
يعتمـد علـى روح الثقافـة، ميكنـه أن يرتقـي إلـى أعلـى 
املسـتويات، وميكنـه احلصول علـى التنمية املسـتدامة.

امللخص:

لقـد تطـور مفهـوم االقتصـاد كثيـرا وأخـذ ألوانـا عدة، 
منهـا االقتصـاد البنفسـجي الـذي أعطـى بعـدا آخـر 
املسـتدامة  والتنميـة  االقتصاديـة خصوصـا  للتنميـة 
عمومـا، خاصـة وأنـه عبـارة عـن حتالـف بـني االقتصـاد 
العوملـة  علـى  اإلنسـاني  الطابـع  إلضفـاء  والثقافـة 
إنـه  واالسـتدامة،  االقتصاديـة  التنميـة  بـني  للتوفيـق 
مجـال واعد بكونـه منوذجا قائما علـى التنمية الثقافية 
للخـروج مـن األزمـات االقتصاديـة، وتوجيـه االقتصـاد 
إن  اإلنتاجيـة.  األنشـطة  جتديـد  وكذلـك  املسـتقبلي، 

البيئـة  خلـق  فـي  البنفسـجي  االقتصـاد  مسـاهمة 
الثقافيـة املتنوعـة الثريـة يجعلهـا محـور االرتـكاز في 
حتقيـق غايـات التقـدم والرفاه. إنـه يرتبط بشـكل كبير 
بقيـم وثقافـة اجملتمـع، ممـا يضبـط اسـتجابة اإلنسـان 
ويضمـن تفاعلـه اإليجابـي وبذلـك تكـون الثقافـة أحد 
تعبـر  االقتصـاد، كونهـا  املسـاعدة فـي تطويـر  احملـاور 
عـن  النسـيج الكلـي واملعقـد مـن األفـكار واملعتقدات 
وأسـاليب  والقيـم  واالجتاهـات  والتقاليـد  والعـادات 
التفكيـر والعمـل وأمناط السـلوك وكل ما يبنـى عليها 
مـن جتديـدات وابتـكارات أو وسـائل فــي حيـاة اجملتمـع 
ممـا ينشـأ فــي ظلـه كل عضـو مـن أعضائـه ومـا يأتي 
مـن املاضـي ويتـم األخذ بـه أو تطويـره في ضـوء ظروف 

احليـاة واخلبـرة
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د. محمد إبراهيم

Abstract:

There has been a lot of recent dis-
cussion by Syrian economists 

about floating the Syrian currency, and 
their opinions were varied, between 
those in favor of this step and seeing 
it as a way out of the economic crisis, 
and another who feared and doubted 
that this step could lead to negative 
consequences on the economy and 
make the Syrian economic situation 
more difficult.

 In this article, we explain the con-
cept of currency floatation, how did 

this concept appear, know the opinion 
of those who support this policy and 
those skeptics about it, explain its most 

important effects on the economies of 
countries, define the types of currency 
floats and their effects on the economy 
of countries.

 explain when countries tend to float 
their currencies, and learn about the 

most successful results of the currency 
float policy.

 We are trying to give the reader of 
this article the most important in-

formation he needs to understand the 
currency float policy, so that he can be 
the judge in answering the question: 
Will this policy succeed if it is applied to 
the Syrian economy?

تعومي العملة....
كل ما تريد أن تعرفه
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ملخص

االقتصاديـني  حديـث  األخيـر  اآلونـة  فـي  كثـر  لقـد 
السـوريني عـن تعـومي العملـة السـورية وكانـت آرائهم 
متنوعـة بـني مؤيـد لهذه اخلطـوة ويرى فيهـا مخرج من 
االزمـة االقتصاديـة، وآخـر متخـوف ومشـكك بـأن هذه 
اخلطـوة ميكـن أن تؤدي الى نتائج سـلبية علـى االقتصاد 

وتزيـد الوضـع االقتصـادي السـوري صعوبـة.

العملـة،  تعـومي  مفهـوم  نوضـح  املقالـة  هـذه  فـي 
كيـف نشـاء هـذا املفهـوم، نعـرف رأي الداعمـني لهـذه 
علـى  آثارهـا  أهـم  بها،نشـرح  واملشـككني  السياسـة 
اقتصاديـات الـدول، نحـدد أنـواع تعـومي العملـة وآثارهـا 

علـى اقتصـاد الـدول.

نشـرح متـى تتجه الـدول لتعومي عمالتهـا، ونتعرف على 
أهم النتائج الناجحة لسياسـة تعـومي العملة.

نحـاول أن نعطـي القـارئ لهـذه املقالة أهـم املعلومات 
التـي يحتاجهـا لفهـم سياسـة تعـومي العملـة ليكون 
هـو صاحب احلكم فـي اإلجابة على السـؤال )هل تنجح 
االقتصـاد  السياسـة فـي حـال تطبيقهـا علـى  هـذه 

السوري؟(

مفهوم تعومي العملة: 	

علـى  جوهـري  بشـكل  العملـة  تعـومي  فكـرة  تعتمـد 
جعـل سـعر صـرف هـذه العملـة محـرر متامـاً، بحيـث 
يتـم التخلـي عن حتديد سـعرها عـن طريـق املعادلة مع 
عمـالت أخـرى، إذ ال تتدخـل احلكومـة وال البنـك املركزي 
فـي حتديد سـعر الصرف بشـكل مباشـر، فيصبح األمر 
كلـه متعلقـاً بالعـرض والطلـب ضمـن سـوق العمالت 

وعلـى هـذا األسـاس يتـم حتديـد أسـعار الصرف.

عـدم حتديـد سـعر  البسـيط،  مبعنـاه  التعـومي  ويعنـي 
عملـة دولة معينة وتركـه يتحرك ويتغيـر أمام العمالت 
بحيـث  والطلـب،  العـرض  لنسـبة  وفقـا  الرئيسـية 
يـؤدي ازديـاد الطلـب علـى العملـة إلـى ارتفاع سـعرها 

صحيـح. والعكـس 

كيف ظهرت فكرة تعومي العملة؟ 	

أدت التطـورات االقتصاديـة والسياسـية فـي أوائل فترة 
السـتينيات مـن القـرن املاضي إلى بيان مـا آل إليه نظام 
النقـد الدولـي املبنـي علـى اتفاقيـة بريتـون وودز التـي 
تعتمـد نظـام ثبـات أسـعار الصـرف التي تسـتند على 
الـدوالر األمريكـي الـذي يتسـم بقابليتـه للتحويل إلى 

ذهـب دون حـدوث تغيير للسـعر.

مـن ضبـط  تتمكـن  االتفاقيـة  هـذه  تعـد  لـم  أنـه  إذ 
التغيـرات الكبيرة املسـتمرة في أسـعار صـرف العمالت 

فـي الـدول املشـاركة فـي فيهـا. 

لذلـك، وبعـد انهيـار هـذه االتفاقيـة، بـدأ التفكيـر في 
تعـومي العملـة حيـث أدت اتفاقيـة سيمشـونيان التـي 
أبرمـت عـام 1971 إلـى تعزيـز ذلـك األمـر، فـزاد سـعر 

أوقيـة الذهـب حتـى وصـل إلـى 38 دوالر.

باإلضافـة إلـى مـا نصـت عليـه االتفاقيـة أيضـا مـن 
إتاحـة الفرصـة لتغيير أسـعار العمالت، علـى أال يتعدى 

ذلـك %2.25 مـن قيمتهـا.

غيـر أن هـذه االتفاقيـة لـم يقـدر لهـا االسـتمرار لفترة 
طويلـة وتعرضـت النتكاسـة شـديدة، ممـا أدى إلـى اجتاه 

املسـؤولني االقتصاديـني إلـى تعـومي العملة.

شـهدت سياسـة التعومي عـدة تطورات إلـى أن أصبحت 
متثـل أهـم األدوات التـي تلجأ إليهـا السـلطات النقدية 
لكـي تتمكـن مـن حتقيـق أهدافهـا االقتصاديـة، وتعـد 
الواليـات املتحـدة األمريكية هـي أبرز الـدول التي اتبعت 
نهـج التعـومي علـى مسـتوى العالـم لكـي تتمكـن من 
احلفـاظ علـى مسـتواها التنافسـي ودعـم توجهاتهـا 

والسياسـية. االقتصادية 

فوائد ومخاطر تعومي العملة: 	

اختلـف االقتصاديـون علـى أهمية وفوائد تعـومي العملة 
سـعر  حتريـر  بـأن  العملـة  تعـومي  أنصـار  يزعـم  حيـث 
البلـد  الصـرف سـيكون لـه فائـدة فـي جعـل عملـة 
والتضخـم  )كالنمـو  االقتصاديـة  املعطيـات  تعكـس 
وأسـعار الفائـدة( بشـكل سـليم ومتوافق مـع مجريات 
السـوق احلقيقيـة، وسـيقود ذلـك بالتالـي إلـى إعـادة 
التـوازن للعالقات التجارية وحسـابات املعامـالت اجلارية.

فـي االجتـاه املقابل يرى معارضـو هذا األسـلوب، أن تعومي 
العملـة سـيفتح اجملـال للدول األخـرى بالتدخل بشـؤون 
الدولـة املاليـة لتصبـح العملـة خـارج نطـاق سـيطرة 
وحتكـم الدولة بالشـكل املطلوب، إضافًة إلى أن أسـواق 
العملـة إن تركـت حـرة ورفـع عنهـا الضبـط والرقابـة 
قـد تقـود إلـى كـوارث ال يحمـد عقباهـا، وأزمـة الرهـن 

العقاريـة فـي الواليـات املتحـدة خيـر مثال.

أنواع تعومي العملة 	

من بني أنواع تعومي العملة ما يلي: 

تسـميته  يتـم  أن  وميكـن  اخلالـص:  التعـومي   .1
بــ التعـومي احلـر ويعنـى احلريـة التامـة لتحديـد وتغيير 
سـعر الصـرف، وذلـك وفـق آليـة العـرض والطلـب مبرور 
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الوقـت، دون أن يتـم التدخـل من قبل الدولـة ولكن ميكن 
أن تتدخـل السـلطات النقديـة فقـط لتغييـر السـعر 

سـريع. بشـكل 

التعـومي املوجـه: وميكـن أن يتـم تسـميته بــ   .2
التعـومي املـدار، وهـو احلريـة فـي حتديـد سـعر الصـرف، 
تبعـاً لقـوى السـوق وآليـات العـرض والطلـب، وميكن أن 
تتدخـل الدولـة من خـالل املصرف املركزي عنـد االحتياج 

الصـرف. سـعر  لتوجيـه 

آثار تعومي العملة على اقتصاد الدول 	

يؤثـر تعـومي العملـة علـى قيمـة النقـد احمللـي سـواء 
باالرتفـاع أو االنخفـاض، مبـا يؤثر علـى األسـعار، التجارة 

اخلارجيـة والنمـو االقتصـادي بوجـه عـام.

حيـث تختلـف هـذه اآلثـار باختـالف وضـع البلـد الـذي 
يسـتخدم نظـام تعـومي العملـة، فتأثيـره علـى البلـدان 
الصناعيـة املتقدمـة يختلف عنـه في البلـدان النامية.

فـي حالـة تعـومي العملـة باجتـاه ارتفاع سـعر   •
: فهـا صر

إذا مـا تسـبب تعـومي أحـد العمـالت فـي ارتفـاع سـعر 
مبعنـى  العمـالت،  باقـي  مقابـل  العملـة  هـذه  صـرف 
ارتفـاع سـعر تعادلها مع العمـالت األجنبيـة، كان لهذا 
األمـر تأثيـرا سـلبيا على حركـة الصـادرات، وذلـك نظرا 
الرتفـاع أسـعار السـلع احملليـة بالنسـبة للمسـتوردين 
األجانـب، ممـا يـؤدي بدوره إلـى انخفـاض الطلـب عليها.

وينتـج عـن ذلـك زيـادة فـي الـواردات نتيجـة النخفـاض 
أسـعار السـلع بالنسـبة للمسـتوردين احملليني، وبالتالي 

يحـدث عجـز بامليـزان التجاري.

والـذي قـد يـؤدي إلـى حتفيـز رؤوس األمـوال احملليـة على 
االجتـاه لالسـتثمار اخلارجي نظـرا لتوفر فرصة اسـتبدال 
وحـدة العملـة احملليـة بعـدد أكبـر مـن وحـدات العملة 
علـى  سـلبيا  أثـرا  لـه  يكـون  الـذي  األمـر  األجنبيـة، 

الدولـة. مدفوعـات 

 وتتأثـر الصناعـة احملليـة أيضـا نتيجـة دخولهـا مجـال 
االنخفـاض  مـع  تـزداد  والتـي  الـواردات  مـع  تنافسـي 
للمسـتوردين  بالنسـبة  األجنبيـة  للسـلع  النسـبي 
احملليـني، األمر الـذي يعمل بـدوره على إحـداث تباطؤ في 

اإلنتـاج. النمـو االقتصـادي وتراجـع عمليـة 

ويـؤدي تراجـع العمليـة اإلنتاجية إلـى زيـادة البطالة، مما 
التجاري. بامليـزان  يُِخّل 

فـي حالـة تعـومي العملـة فـي اجتـاه انخفاض   •
صرفهـا: سـعر 

انخفـاض سـعر صرفهـا،  باجتـاه  العملـة  يـؤدي تعـومي 
مـع  معادلتهـا  سـعر  انخفـاض  عليـه  يطلـق  مـا  أو 
العمـالت األجنبيـة، إلـى حدوث عكـس ما ذُكر مـن اآلثار 

االقتصاديـة املترتبـة علـى رفـع سـعر العملـة.

متى تتجه الدول لتعومي عمالتها 	

مـن الظـروف التـي تلـزم الـدول لتعـومي عمالتهـا هـي 
التاليـة: احلـاالت 

إعـادة التـوازن فـي موازينهـا التجاريـة واحلـد   •
بهـا. العجـز  مـن 

املديونيـات،  فـي  املسـتمرة  الزيـادة  خفـض   •
العامـة. باملوازنـة  والنهـوض 

فتـح  خـالل  مـن  احمللـي  االقتصـاد  تنشـيط   •
السـوق للمسـتثمرين األجانب، واحلفاظ على مصاحلهم 

متبادلـة. ثقـة  وبنـاء 

النتائج الناجحة لسياسة تعومي العملة 	

من أهـم النتائـج االيجابية لسياسـة تعـومي العملة ما 
: يلي

احلصول على الثقة احمللية واخلارجية.  •

تلبيـة  علـى  النقديـة  املؤسسـات  قـدرة   •
لبعـض  االلتزامـات  سـداد  مـع  املواطنـني،  احتياجـات 

املعلقـة. الديـون 

رفـع مسـتويات االحتياطـي النقـدي، وبالتالي   •
اخلارجيـة. بالتجـارة  واملتعاملـني  املسـتثمرين  متويـل 

التدفقـات  مـن  عاليـة  معـدالت  حتقيـق   •
. جنبيـة أل ا

رفـع قيمـة العملـة احمللية مع السـيطرة على   •
للعمـالت. املضاربـة  السـوداء  السـوق 

التأثير على معدالت التضخم.  •

مـن  القـروض  علـى  احلصـول  فـرص  زيـادة   •
الدوليـة. التمويـل  مؤسسـات 

جذب االستثمارات األجنبية للسوق احمللية.  •

التجربـة املصريـة فـي اسـتخدام سياسـة تعومي  	
العملـة وأثرهـا علـى االقتصـاد 
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فـي الثالـث من شـهر تشـرين الثاني 2016 اتخـذ البنك 
املركـزي املصـري قرارا بتحرير سـعر صـرف اجلنيه مقابل 
العمـالت األجنبيـة، وهـو مـا ُعـرف بقـرار تعـومي اجلنيه، 
وعلـى إثـره فقد اجلنيـه املصـري أكثر من نصـف قيمته 
فـي اليوم التالي مـن القرار مباشـرة، وانخفضت قيمته 
إلـى 19 جنيهـاً مقابـل الـدوالر الواحد، مقارنـة بأقل من 

9 جنيهـات للدوالر قبـل القرار.

واعتبـر الرئيـس املصري عبـد الفتاح السيسـي أن القرار 
كان ضـرورة إلصـالح االقتصـاد املصـري وزيـادة الصادرات 
قيمـة  علـى  إيجابـي  أثـر  القـرار  لهـذا  كان  وبالفعـل 
الصـادرات والتـي ارتفعـت بعـد التعـومي مـن 19.6 مليار 
دوالر فـي 2016، أي قبـل التعـومي، إلـى 22.5 مليـار دوالر 
فـي 2017، وبالتالـي أدى قـرار التعـومي إلـى زيـادة قيمـة 

الصـادرات بنسـبة 15%.

اخلامتة

فـي النهايـة جنـد أن سياسـة تعـومي العملة هي سـالح 
بتمعـن  اخلطـوة  هـذه  دراسـة  يجـب  لذلـك  بحديـن، 
وبشـكل علمـي دقيـق ألن اخليـار اخلاطـئ قـد يـؤدي الى 

نتائـج كارثيـة علـى اقتصـاد البلـد.
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دور قاعدة بيانات نظم دعم القرار في عملّية 
صنع القرار

)دراسة ميدانّية على المصارف الخاصة العاملة 
في الساحل السوري(

The role of the decision support system 
database in the decision-making process
)Field study on private banks operating in 

the Syrian coast(

د. ديموتيال بشور

Abstract:

The study aimed to identify the role 
of the decision support system da-

tabase in the decision-making process 
in its stages )problem identification, 
identification of alternatives, criteria for 
evaluating alternatives, evaluation of 
alternatives, choice of the best alter-

native, sensitivity analysis, hardness 
analysis, implementation and follow-up 
of the decision( in Syrian coast banks. 
Through the study of previous studies 
in this area, the study problem was 
formulated, the descriptive analytical 
method was used, where data were 
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collected based on the questionnaire, 
)62( questionnaires were analysed, mul-
tiple linear regression was used to test 
hypotheses, data were analysed using 
SPSS 22, and analysis and interpreta-
tion of the results showed a role for the 
decision support system database in 
the decision-making process in its stag-
es in private banks, and the study found 

the importance of the role played by the 
decision support system database in 
the decision-making process in those 
banks. The study recommended a set of 
recommendations, the most important 
of which are: increased focus on im-
proving decision-making at all stages.

	  :Introduction املقّدمة -

أدّت التحـوالت التـي حدثت في مختلـف العوامل  	
البيئيـة، والنمـو والتطور الذي حدث على مسـتوى 
املؤسسـات االقتصاديـة، وتعقـد املشـكالت التـي 
تواجههـا، إلـى ازديـاد احلاجـة إلـى وسـائل جمـع 
ومعاجلـة البيانـات واملعلومـات الهائلـة، والتي كان 
من الصعـب التعامل معهـا بالوسـائل التقليدية، 
األمـر الـذي دفـع إلـى تنامـي اإلدراك بأهمّيـة ودور 
املشـكالت.  شـّتى  ملواجهـة  املعلومـات؛  نظـم 
ونظـام دعـم القـرار هـو أحـد أهـّم هـذه األنظمة، 
حيـث يعمـل علـى حتقيـق هـذا املطلب عـن طريق 
دمـج البيانـات والنّمـاذج والبرمجّيـات فـي نظـام 
فّعـال التّخـاذ القـرارات. ونظـراً لطبيعـة تكوينهـا 
فـإّن لهـا أهمّيـة بالغـة، حيث حتمـل في إنشـائها 
تقنّيـات معلوماتّيـة فائقـة الّتطـور؛ ممـا يـؤدّي إلى 
حصـول املنّظمـة علـى ميـزة تنافسـّية بالنّسـبة 
الّذيـن ال يسـتخدمون هـذه  إلـى كّل منافسـيها 
تعـّددت مجـاالت  األهمّيـة  لهـذه  وتبعـاً  النّظـم. 
تطبيقاتهـا فـي املنّظمـات. ونظـراً ألهمّيـة نظـم 
دعـم القرار فـال بّد من االسـتفادة منهـا في مجال 
عمـل املصـارف كونها متثّـل أحد الدعائم الرّئيسـة 

القتصـاد أّي مجتمـع.

	 

	 :Scientific Terminology 2 املصطلحات العلمّية-

	  :Decision Support Systems نظـم دعم القـرار -
نظـام يسـاعد -باسـتخدام الّطـرق العلمّيـة- في 
األسـئلة  علـى  اإلجابـة  عناصـر  علـى  احلصـول 
عملّيـة  فـي  للمسـاعدة  مبوضوعّيـة  املطروحـة 

)Bhatia, 2011( القـرار.  اتّخـاذ 

عـن  	 عبـارة  هـي   :Database البيانـات  قاعـدة   -
البيانـات اخملزّنـة فـي مكان مركـزي في نظـام دعم 
اآللـي،  احلاسـب  تكنولوجيـا  باسـتخدام  القـرار 
والتـي تسـتخدم إلنتـاج املعلومـات الاّلزمـة التّخاذ 
القرارات فـي املنّظمة، وتتمثّل بالبيانـات الّتاريخّية 
العملّيـات  عـن  املعّبـرة  املعامـالت  عـن  واحلالّيـة 
الرّئيسـة للمنّظمـة، وميكن أن تكـون قاعدة كبيرة 
أو صغيـرة، كمـا ميكـن أن تعّبر عـن بيانـات داخلّية 
مـن قواعـد بيانـات اجملـاالت الوظيفّيـة للمنّظمـة 
نفسـها، أو خارجّيـة خاّصـة باالقتصـاد القومـي أو 

) )Gao, et  al., 2011 .احمللـي

	  :Decision Making Process عملّيـة صنع القرار -
الّتفكيـر  ونـوع مـن  واعيـة،  هـي عملّيـة عقلّيـة 
املنّظـم الهـادف الّذي يُسـعى من خاللـه إلى حتديد 
املشـكلة موضـع القـرار، وحتديـد احللـول املمكنـة 
حالّيـاً ومسـتقبالً؛ بهـدف حتقيـق الهـدف املرجـو 

)Bhatia, 2011( .بأقـل وقـت وجهـد ممكنـني

	  :literature review 3 الدراسات السابقة-

	  A Frame بعنـوان:   )Bhatia, 2011(دراسـة  1--3
 Work for Decision Support System for the
 Banking Sector An Empirical Study of State

 Bank of Patiala

للقّطـاع  	 القـرار  دعـم  لنظـام  عمـل  إطـار 
الّدولـة فـي  بنـك  املصرفّي)دراسـة جتريبّيـة علـى 

. )Patiala

العوامـل  	 وحتليـل  إيجـاد  إلـى  الدراسـة  هدفـت 
املرتبطـة بتطويـر إطـار عمـل لنظـم دعـم القـرار 
وفـي  عمومـاً،  الهنـدّي  املصرفـّي  القّطـاع  فـي 
الباحـث  قـام  حيـث  خصوصـاً،   Patiala مصـرف 
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بجمـع البيانـات األولّيـة مـن املوّظفـني فـي الفروع 
اخملتلفـة، ومن املكاتـب اإلقليمّية، واملكاتـب احمللّية، 
الهنـد،  Patiala فـي  الرّئيـس ملصـرف  املقـرّ  ومـن 
وتوصلـت الدراسـة إلـى أهميـة نظـم دعـم القرار 
فـي تقـدمي اإلفـادة لألشـخاص الّذيـن يعملـون في 

مجـال تطويـره.

	  Decision :بعنوان )Gao, et  al., 2011(3--2 دراسة
 Support System–Research on the Application

 of DSS in CHIN'S Banks

نظـم دعم القـرار_ بحث على تطبيـق نظم دعم  	
القـرار في بنـوك الّصني.

مـدى  	 معرفـة  هـو  الّدراسـة  هـذه  مـن  الهـدف 
االسـتفادة مـن قاعـدة بيانـات نظـم دعـم القـرار 
فـي بنـوك الّصني، ومـا هي أنـواع نظم دعـم القرار 
القّطـاع  املُسـتخدمة، وتطويـر اسـتخدامها فـي 
املصرفـّي، حيـث قـام الباحثـان بأخـذ أكبـر أربعـة 
بنـوك جتاريّـة في القّطـاع املصرفّي الّصينـّي، وقاما 
بإجـراء املكاملـات الهاتفّيـة واملقابالت مع الرّؤسـاء، 
مـدراء العمـل، ضّبـاط املعلومـات، واملوّظفـني فـي 
هـذه البنـوك األربعـة. توّصلـت الّدراسـة للنّتائـج 
اآلتيـة: إّن نظـم دعم القرار ليسـت بديـالً للعملّية 
العمـل  حتسـني  علـى  تسـاعد  ولكنّهـا  اليدويّـة، 
أنهـا تسـاعد علـى  التّخـاذ قـرارات أفضـل، كمـا 
حتقيـق هـدف اإلدارة العلمّيـة، ودعـم القـرار الذّكـّي.

	  :Research Problem  4 مشكلة الّدراسة-

       بناًء على الّدراسة االستطالعّية الّتي قامت بها  	
الباحثـة للمصـارف اخلاصـة محـل الّدراسـة ) بنك 
سـورية واخلليـج، بنـك عودة، بنـك بيمو السـعودي 
الفرنسـي، البنـك العربـي اإلسـالمي، فرنسـبنك، 
بينـك بيبلوس، بنك سـورية واملهجر، بنـك البركة(، 
تبنّي أنهـا تواجه العديـد من الّصعوبات واملشـاكل 
فـي عملّيـة صنـع القـرارات بالّسـرعة املطلوبـة؛ 
منهـا ضعف إيصـال البيانات واملعلومـات لصانعي 
القـرار بدقّـة وبالوقـت املناسـب، كمـا تبـنّي وجـود 
قصـور فـي اسـتخدام برامـج تعتمـد علـى بحوث 
العملّيـات. بنـاًء علـى مـا سـبق، واسـتناداً علـى 
الّتـي  الّسـابقة  الّدراسـات  الباحثـة علـى  اّطـالع 
تناولـت موضـوع البحـث، متّ التعبيـر عن مشـكلة 

اآلتي: بالّتسـاؤل  البحـث 

*هـل تؤثر قاعدة بيانات نظم دعـم القرار )كمكّون  	
مـن مكونـات نظـم دعـم القـرار( في عملّيـة صنع 
القـرار -بكافـة مراحلهـا- باملصـارف اخلاصـة فـي 

السوري؟. السـاحل 

	 :Test hypotheses 5 اختبار الفرضيات-

الفرضيـة: ال يوجـد تأثيـر معنـوي لقاعـدة بيانات  	
نظـم دعـم القـرار علـى عمليـة صنـع القـرار فـي 

املصـارف اخلاصـة فـي السـاحل السـوري.

الباحثـة بإجـراء  	 ة قامـت  الختبـار هـذه الفرضيَـّ
حتليـل االنحدار املتعـّدد لتأثير قاعـدة البيانات على 
عمليـة صنـع القـرار فـي املصـارف محـل الدراسـة.
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معامـل  	 قيمـة  أنَّ  السـابق  اجلـدول  مـن  يتَّضـح 
ا يعنـي أنَّ العالقـة  َـّ االرتبـاط بلغـت )R= 0.601 (، مم
ة ومتينـة بني قاعـدة البيانـات، وعملية صنع  َـّ طردي

القـرار فـي املصـارف محـل الّدراسـة.

ـابق أنَّ قيمة معامل التَّحديد  	 كما يبني اجلدول السَّ
ا يعنـي أّن قاعـدة البيانـات تؤثـر  َـّ بلغـت )0.622( مم
تقريبـاً بنسـبة )%62( علـى عملية صنـع القرار في 

املصـارف محل الدراسـة.

كمـا يبني اجلـدول أنَّ قيمـة معامـل التَّباين بلغت  	
)87.633( عنـد القيمة االحتماليـة sig=0.001 وهي 
أصغـر مـن مسـتوى الداللـة )α = 0.05(  وهذا يعني 
أنَّ االرتبـاط معنـوي، وبناًء عليه ميكـن القول: يوجد 
تأثيـر معنـوي  لقاعـدة البيانات علـى عملية صنع 

القـرار فـي املصارف محل الدراسـة.

وتـرى الباحثـة بأن وجـود قاعـدة للبيانات تسـاند  	
جهـود صانع القرار بدءاً بتحديد أسـباب املشـكلة، 
وذلـك مـن خـالل  الرئيسـة،  وحتليلهـا لعناصرهـا 
واسـترجاعها  الضروريـة،  بالبيانـات  احتفاظهـا 

املناسـب. بالوقـت 

	  Study results and 6 نتائـج وتوصيـات الّدراسـة-
:recommendations

مـن خـالل التحليـل متّ التوّصـل إلـى النتائج  	  
اآلتيـة: والتوصيـات 

-1 يوجـد تأثير معنـوي لتوفر قاعـدة البيانات على  	
مراحـل عمليـة صنـع القـرار فـي املصـارف محـل 
الدراسـة حيـث أن قيمـة )sig= 0.001( وهـي أصغر 

من مسـتوى الداللـة )0.05(.

-2 مـن خالل الزّيارات امليدانّيـة املتكرّرة الّتي قامت  	
بهـا الباحثـة للمصـارف محـّل الّدراسـة تبـنّي أّن 
نظـم دعـم القـرار تواجـه مجموعـة مـن املعوقات 
التـي حتـد مـن دورهـا فـي عملية صنـع القـرار في 

تلـك املصـارف مـن أهّمهـا اآلتي:

*األعطـال املتكررة في شـبكة احلاسـوب املوجودة  	
فـي هـذه املصارف.

*قّلة حتديث تكنولوجيا املعلومات بشكل دورّي. 	

-3 توّصلت الدراسـة إلى ضـرورة زيادة التركيز على  	
حتسـني عمليـة صنـع القـرارات بجميـع مراحلها- 
حيـث لوحـظ ضعـف لـدور قاعـدة بيانـات نظـم 
دعـم القـرارات فـي بعـض هـذه املراحـل- وذلك من 
خـالل التحديث املسـتمر لقاعدة بيانـات النظام مبا 
يسـمح بانتظام تدفق البيانـات واملعلومات  لصانع 
القـرار؛ ممـا ميكنـه مـن متابعـة مختلـف التطورات 
ومـا يجـري فـي نطـاق اختصاصـه، ويجعلـه قـادراً 

علـى اكتشـاف أيـة انحرافات قـد حتدث.
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الدراسات القانونية واإلنسانية

"أثر جائحة "كورونا" في 
مبدأ سيادة القانون"

 أ.د.سعيد نحيلي

Abstract:

This research deals with the ac-
countability of the government 

regulations, issued during the breakout 
of Covid-19 Corona pandemic with the 
principle of the rule of law. The princi-
ple of legality was explained, and the 
restrictions contained therein were pre-
sented. The restrictions were presented 
on the powers of the executive authority 

in emergency situations. In addition, the 
constitutionality, legality and adequa-
cy of the government regulations were 
discussed. The research concluded that 
state authority was directed to carry out 
the work assigned to it in accordance 
with the provisions of the constitution 
and the law.  
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اإلجـراءات  	 توافـق  مـدى  البحـث  هـذا  يعالـج 
احلكوميـة التي صدرت فـي مرحلة انتشـار جائحة 
كورونـا مـع مبـدأ سـيادة القانـون حيـث مت شـرح 
مبدأ املشـروعية وعـرض القيود الـواردة عليه ، كما 
َّ عـرض القيـود الـواردة علـى صالحيات السـلطة  مت
التعـرض  ومت   ، الطارئـة  الظـروف  فـي  التنفيذيـة 
ملـدى دسـتورية وقانونيـة إجـراءات احلكومـة ومدى 
ـه  كفايتهـا ، وانتهـى البحـث فـي خامتـة مت التوجُّ
باألعمـال  للقيـام  الدولـة  سـلطات  إلـى  فيهـا 

املكلَّفـة بهـا وفـق نصـوص الدسـتور والقانـون.

	 

طرح املشكلة: 	

عـن  	 العامليـة  الصحـة  منظمـة  أعلنـت  أن  منـذ 
عامليـًة   جائحـًة  بـات  مرضىcovid-19)كورونـا(  أنَّ 
أشـرعت معظـم دول العالم باتخاذ إجـراءات إدارية 
علـى  الصحيـة  اخملاطـر  مـن  احلـّد  بهـدف  طارئـة 
اإلنسـان وقـد حـاول الباحثـون القانونيـون تكييف 
تلـك اإلجـراءات مـن زاويـة قانونيـة صرفـة وبيـان 

مـدى توافقهـا مـع الدسـتور والقانـون . 

مقيـدة  	 اإلدارة  أن  القانـون  علـم  فـي  فالسـائد 
فـي جميـع تصرفاتهـا باحتـرام ومراعـاة القواعـد 
القانونيـة التي يتضمنها مبدأ املشـروعية )سـيادة 
ه مـن املتَّفـق عليـه أن القواعـد  َـّ القانـون( ، بيـَد أن

القانونيـة وُِضَعـت لتحكـم ظروفـاً عاديـة  ، أمـا 
األوضـاع الناجمـة عـن األزمـات والكـوارث واجلوائح 
فـال ميكـن أن حتكمهـا القواعـد القانونيـة بشـكل 
أن  اإلداريـة  ثـمَّ فعلـى السـلطات  ، ومـن  مسـبق 
تتخـذ مـن اإلجـراءات مـا يكفـي ملواجهـة الظروف 
الطارئـة بغية تأمـني البالد مـن األخطـار والكوارث 
بحسـبان أن الضـرورات تبيـح احملظـورات فمـا هـو 
ملـزم لـإلدارة فـي الظـروف العادية ال ميكن سـحبه 

علـى الظـروف االسـتثنائية .

	 

ومـن اإلجـراءات التـي مت اتخاذهـا من قبـل احلكومة  	
السـورية إجـراء حظـر التجـوال وفـرض العقوبـات 
علـى اخملالفـني لقـرار رئيس مجلـس الـوزراء الرقيم 

/20/ لعـام 2020.

بإغـالق  	 قـراراً  السـورية  احلكومـة  أصـدرت  كمـا 
املؤسسـات احلكوميـة بغية التخفيف من انتشـار 

اجلائحـة بـني النـاس.

 والسـؤال الـذي يطرح نفسـه فـي هذا املقـام: هل  	
يعـد انتشـار جائحة "كورونـا" واقعًة ماديًة تسـوِّغ 
مبـادئ  مـع  تتعـارض  إجـراءات  اتخـاذ  للحكومـة 
الدسـتور؟ أو مـن دون أن تسـتند إلـى نـص قانونـي 

نافـذ يشـرعن لهـا تصرفها ؟

بعبـارة أخـرى: هل يسـّوغ انتشـارُ وبـاء أو جائحة أو  	
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أي ظـرف طـارئ تعطيَل املبـادِئ الدسـتورية ؟ فهل 
ملبـدأ سـيادة القانـون ُعَطـل طارئـة ينبغـي علـى 
ن السـلطات اإلدارية  املواطنـني قَبولهـا كـي تتمكَـّ
مـن مواجهـة الكوارث ضاربـًة مبدأ سـيادة القانون 

عـرض احلائط ؟ 

سـيتم التركيـزُ فـي هـذه الورقـة البحثيـة على  	
التـي  والقيـود  املشـروعية  مبـدأ  مفهـوم  عـرض 
ـف منه وإسـقاط ذلـك على إجـراءات احلكومة  تلطِّ
انتشـار جائحـة اتّخاذُهـا منـذ   َّ مت التـي  السـورية 

covid-19  وحتـى يومنـا هـذا آخذيـن في احلسـبان 
مـدى توافق تلـك اإلجـراءات مع مسـؤوليات الدولة 
الدسـتورية ومقابلتهـا مع حقوق املواطـن املصانة 

ياً. دستور

	 

أوال" : ماهيَُّة مبدأ املشروعية: 	

ر عن مبدأ املشـروعية بسـيادة حكم القانون  	  يُعبَـّ
صـور  جميـع  فـي  للقانـون  الدولـة  إخضـاع  أي: 
التـي  واألعمـال  التصرفـات  ومختلـف  نشـاطها 

تصـدر عنهـا.

ب علـى مبدأ سـيادة حكم القانـون خضوُع  	 َـّ ويترت
احلـكام واحملكومـني للقانـون على السـواء. 

ومـن ثـمَّ ال تكون النظـرة إلى القانـون بأنها تعبير  	
عـن إرادة احلاكـم على حمـل املواطنني علـى احترام 
القانـون مـن دون أن يلتـزم هـو ب ، ففي هـذه احلالة 
تغـدو إرادة احلاكـم طليقـة مـن أي قيـد ، و يحـدث 
واحلريـات  األساسـية  باحلقـوق  املسـاُس  ثـمَّ  مـن 

ة. والعامَّ الشـخصية 

 واحلكومـة التـي تنهج هـذا النهج يطلـق عليها  	
تضـرب  أنهـا  عـن  كنايـًة  البوليسـية  احلكومـة 
مبـدأ سـيادة القانـون عـرض احلائط وتسـتخدم ما 
ـفية في أثنـاء قيامها  تشـاء مـن اإلجـراءات التعسُّ

. مها مبها

القانـون مـن  	 يَُعـدُّ مبـدأُ سـيادِة  املنزلـة  وبهـذه 
املرتكـزات األساسـية لدولـة القانـون ، وقـد متـت 
املعاصـر  عاملنـا  دول  دسـاتير  فـي شـتَّى  دسـترته 
 .2012 العـام  سـورية  جمهوريتـا  دسـتور  ومنهـا 

ز وظيفـُة هـذا املبـدأ فـي حمايـة حقـوق  	 وتتركَـّ
وتصرفـات  إجـراءات  إزاء  وحرياتهـم  املواطنـني 
ُب علـى خرقـهِ  َـّ يترت بحيـث   ، العامـة  السـلطات 
أحقيـُة املضـرور فـي مقاضـاة أعمـال السـلطات 

لـه  اخملالفـة  التصرفـات  إلغـاَء  طالبـاً  العاّمـة 
بـهِ بسـببها. الـذي حلـق  الضـرر  والتعويـض عـن 

	 

ويأتـي الدسـتور فـي مقدمـة مصـادر املشـروعية  	
فيـه  تلتـزم  الـذي  األسـمى  القانـون  بحسـبانه 
جميـع السـلطات مبـا فيها السـلطة التشـريعية 
التـي  التشـريعات  مخالفـة  جـواز  عـدم  جلهـة 
الدسـتور  رسـمها  التـي  للمبـادئ  بسـنّها  تقـوم 

الفصـِل  مببـدأِ  األمـرُ  ق  تعلَـّ بـني سـواٌء 
احلقـوِق  بضمانـِة  أو  السـلطات 

بتحديـد  أو  واحلريـاِت األساسـية 
واجبـاِت ومسـؤولياِت الدولـِة 

إزاَء   - بسـلطاتها  ممثَّلـًة   -
ملواطنـني. ا

فإنـه  	 ثـم  ومـن 
املقبـول  غيـر  مـن 

أن  دسـتورياً 
السـلطة  تشـن 
التشـريعية قانوناً 

أحـكام  يخالـف 
أن  أو  الدسـتور 
السـلطة  تقـوم 
التنفيذيـة بإصدار 

إداريـة  لوائـح 
الدسـتور  تنتهـك 

هـذا  ومـا   ، القانـون  أو 
ملبـدأ  طبيعيـة  نتيجـة  إال 
األدب  فـي  مسـتقرّاً  بـات 

القانونـي أال وهـو مبـدأ تدرُّج 
القانونيـة  القواعـد 

واحـداً  	 القانـون  سـيادة  مبـدأ   كان  وإذا 
مـن املبـادئ التـي تهـدف إلـى حمايـة حقـوق 

ـة املصونة  املواطنـني الشـخصية وحرياتهـم العامَّ
فـي الدسـتور ومن بعـده فـي القانون فهـل  يترتب 
عليـه التـزام الدولـة بحرفيـة املبـدأ مهمـا كانـت 

الظـروف؟

إنَّ اإلجابـة عـن هـذا التسـاؤل سـتكون مـن خـالل  	
عـرض الفقـرة الثانيـة حتـت عنـوان القيود الـواردة 

املشـروعية. مبـدأ  على 

	  

ثانياً: قيود مبدأ املشروعية: 	
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القواعـد  	 أن  السـياق  هـذا  فـي  القـول  يجـدر   
القانونيـة هي وسـيلة وليسـت هـدف بحـّد ذاتها.

َّهـا أداة بيـِد الّسـلطة التشـريعية  	 مبعنـى أخـر: إن
وخططهـا  الدولـة  سياسـات  ترجمـة  غايتهـا 
واالجتماعيـة  )االقتصاديـة  اجملـاالت  شـتَّى  فـي 
والتعليميـة والبيئيـة( إلـى واقـٍع ملموس يسـّهل 
على السـلطة التنفيذيـة اتخاذَ اإلجـراءات الالزمة 
لتنفيـذ مضمـون القوانـني. وهـي قواعـد تصنعها 
ق فـي ظـروٍف  السـلطة التشـريعية لكـي تُطبَـّ

وصحيـاً.  واقتصاديـاً  سياسـياً  مسـتقرٍّة 

أن  	 اجلائـز  مـن  ليـس  وبالتالـي 
؛  القوانـني  تلـك  انتهـاك  يتـم 
َّها تعبيرٌ عن سـيادِة الشـعب  ألن
التـي باتـت مبـدأً دسـتورياً ، 
وبالتالـي مـن غيـر اجلائـز 
جماعـة  أو  فـرد  ألي 
َّهـا ملُك  ادعاؤهـا ؛ ألن
الشـعب وتقوم على 
الشـعب  مبدأ ُحكم 
. وللشـعب  بالشـعب 

جميـع  	 أن  غيـر 
تقـرُّ  الشـرائع 
الفقهيـة  بالقاعـدة 
القائلـة "  إنَّ الضـرورات 
تبيـح احملظـورات " فقـد 
ألخطـارَ  البـالدُ  َُّض  تتعـر
إلـى  تـؤدي  قـد  وكـوارَث 
للمجتمـع  جسـيمة  أضـرار 
يتَّطلـب  الـذي  األمـرُ   ، والدولـة 
بغيـَة  سـريعِة  بإجـراءاِت  مواجهتهـا 
تطويـق أثارهـا والتقليـص من األضـرار إلى أدنى 

ممكنـة. درجـة 

ظـروف  	 هكـذا  فـي  بشـيء  املنطـق  مـن  فليـس   
التـي  األسـاليبِ  ذات  الدولـة  سـلطاُت  تتَّبـع  أن 
تتَّبعهـا فـي الظـروف العاديـة ، ألنَّ انتشـارَ األثـارِ 
الناجمـِة عـن الظـروف الّطارئـة )احلـرب – الكوارث 
الطبيعيـة- اجلوائـح واألوبئـة( ال يتوقـف وال ينتظر 
أن تعاجلهـا الدولـة بإجـراءات بطيئـة ، بـل يقتضي 
األمـرُ اتخـاذ اإلجراءات السـريعة واحلازمـة ، وإن كان 
ـذ مخالفـُة القانـون ، بحسـباِن  فـي اإلجـراء املتخَّ
أنَّ سـالمة الدولـة وسـالمة الشـعب هـي القانون 
األعلـى الـذي يسـمو حتى علـى الدسـتور تطبيقاً 

 salus populi" :للقاعـدة الالتينية التي مضمونهـا
 "suprema lex esto

فـال يجـوز التضحية بالـكل من أجـل اإلبقاء على  	
البعـض وبالتالـي فال منـاّص من توّسـع صالحيات 
السـلطة التنفيذيـة في ظلِّ الظروف االسـتثنائية 
، ومنها انتشـار جائحـة كورونا ، وبحسـبانها حالة 
املواجهـِة  إلـى  بالتالـي  نحتـاج  ومباغتـة  طارئـة 

بطـرق غيـر عادية.

مـن  	 السـلطة  ل  تتحلَـّ أن  أبـدأ  يعنـي  ال  هـذا  و 
التزاماتهـا املتمثلـة فـي احتـرام القانـون وبالتالـي 
الشـخصية  َّاتـه  وحري اإلنسـان  حقـوق  احتـرام 
والعامـة إذ يجـب أن يكـون موقـف الدولـة متوازناً 
ر عـن حسـن إدارتهـا لألزمـة  وعقالنيـاً بحيـث يعبِـّ

اثنـني: رشـيدةً حتّقـق مـن خاللهـا هدفـني  إدارةً 

- األول: احلد من أثار اجلائحة أو الظرف الطارئ.  	

- الثاني: احترام القانون وحقوق الناس. 	

للظـروف  	 الدولـة  إدارة  أن  ذلـك  عـن  ينجـم 
االسـتثنائية - ومنهـا انتشـار جائحـة كورونـا - ال 
ميكـن أن يتم بأسـاليب تعسـفية تسـلطيه جائرة 
، بـل ينبغـي أن تـدارَ تلـك الظـروف مبوجـب قوانـني 

االسـتثنائية. احلالـة  مـع  تتماشـى 

 حُتـدَّد صالحيـات السـلطات الضابطية فـي أثناء  	
الدسـاتير  أقـرت  لذلـك  وتبعـاً   ، الظـروف  تلـك 
املشـرّع  وكلَّفـت  االسـتثنائية  الظـروف  بنظريـة 
بإعـداد التشـريع الـذي يتوافق مـع خصوصية تلك 

الظـروف.

السـلطة  	 علـى  قيـوداً  التشـريع يتضمـن  وهـذا 
فمـا هـي  االسـتثنائية  الظـروف  فـي  الضابطيـة 
وابـط التـي تقّيد عمـل السـلطات الضابطية  الضَّ

فـي أثنـاء الظـروف االسـتثنائية؟

	 

ثالثـاً: صالحيات السـلطة الضابطية في الظروف  	
االسـتثنائية وقيودها:

َّت بتوسـيع صالحيات  	  صحيح أن الدسـاتير قد أقر
السـلطة التنفيذيـة أثناء الظـروف الطارئة ، ولكن 
حـددت  قـد  الدسـاتير  تلـك  أن  أيضـاً  الصحيـح 

شـروطاً وقيـوداً إلعمـال تلـك الصالحيات. 

فعندمـا تتعـرَّض الدولـة إلـى ظـروف اسـتثنائية  	
تعمـل علـى إعـالن حالـة الطـوارئ وتطبيـق قانون 
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الطـوارئ  وينبغي هنـا التأكيد علـى أن إعالن حالة 
الطـوارئ ال يعنـي أبـداً أن الدولـة غيـر دميقراطيـة 
واليَُعدُّ اخلروُج عن مبدأ سـيادة القانـون خروجاً فظاً 
ـن قانـون الطـوارئ قيـوداً علـى  بـل غالبـاً مايتضمَّ
ـف  سـلطة اإلدارة الضابطيـة حتد من اجلور والتعسُّ
في اسـتعمال السـلطة إعماالً للقاعـدة الفقهية 

القائلـة: "الضـرورةُ تُقـدَّر بقدرها".

وقـد صـدر املرسـوم التشـريعي رقـم /51/ لعـام   	
1962 املتضمـن قانـون الطـوارئ فـي سـورية الـذي 
منـح اإلدارة امكانيـَة اتخـاذِ مـا يلـزم من إجـراءات 

للحفـاظ علـى األمـن والنظـام العـام.

 كمـا أن تطبيـق قانـون الطـوارئ مرهـون بإعـالن  	
أنـه قـد سـبق للسـيد  حالـة الطـوارئ واملعلـوم 
رئيـس اجلمهوريـة أن رفع حالـة الطوارئ فـي العام 
2011 والتـي كانـت معلنـة مبوجـب القـرارِ رقم /2/ 
 ، الثـورة  قيـادة  عـن مجلـس  الصـادرِ   1963 لعـام 
ا يعنـي عـدَم تطبيـق قانـون الطـوارئ منـذ ذلك  َـّ مم

م. لعا ا

ومع انتشـار جائحـة "كورونا" في العـام 2020 لم  	
يتـْم اإلعالن عن حالـة الطوارئ وفـق األصول احملددة 
َّه لم يسـّن املشـرّع السـوري  فـي الدسـتور كمـا أن
قانونـاً لتنظيـم حالة الطـوارئ الصحية أسـوةً مبا 
فعلتـه الكثيـر من الـدول األوربيـة والعربيـة ، األمر 
الـذي يعنـي أن اإلجـراءات التـي اتخذتهـا احلكومة 
السـورية فـي معـرض مواجهتهـا جلائحـة كورونـا 
لـم تكن مسـتندة إلـى قانـون نافذ ، فكيـف ميكن 

شـرعنة تلك اإلجـراءات قانونياً ودسـتورياً ؟

	 

رابعـاً: مـدى دسـتورية وقانونية إجـراءات احلكومة  	
السـورية فـي مواجهـة أزمـة كورونا :

نصـت املـادة /114/ مـن الدسـتور السـوري لعـام  	
ه: " إذا قام خطر جسـيم وحال يهدِّد  َـّ 2012 علـى أن
الوحـدة الوطنية أو سـالمة واسـتقالل أرض الوطن 
أو يعـوق مؤسسـات الدولـة عـن مباشـرة مهامها 
الدسـتورية ، لرئيـس اجلمهورية أن يّتخـذ اإلجراءات 
السـريعة التـي تقتضيهـا هـذه الظـروف ملواجهة 

." اخلطر 

ويبـنّي هـذا النص أن املشـرِّع الدسـتوري قـد ضمَّ  	

ملواجهـة  واسـعة  صالحيـات  اجلمهوريـة  لرئيـس 
اخلطر اجلسـيم الذي يهّدد سـالمة واسـتقالل أرض 
وإداراتهـا عـن  الدولـة  سـات  ويعـّوق مؤسَّ الوطـن 

مباشـرة مهامهـا الدسـتورية.

 والسـؤال اآلن : هـل تُعـدُّ جائحة كورونـا من قبيل  	
اخلطـر الـذي املوصـوف فـي املـادة /114/ ؟ وإذا كان 
اجلـواب باإليجـاب ، فـإن اإلجـراءات السـريعة التـي 
ينبغـي اتخاذهـا هـي اختصـاٌص محجـوزٌ لرئيـس 
اجلمهوريـة ولكنَّ معظم اإلجـراءات التي مت اتخاذها 
صـدرت عـن مجلـس الـوزراء وليـس فـي الدسـتور 

نـص يجيـز جمللـس الـوزراء تلـك الصالحيات.

لـذا واحترامـاً ملبدأ سـيادة القانون والدسـتور كان  	
رئيـُس اجلمهوريـة  أن يتولـى  مـن األفضـل قانونـاً 
إصـدارَ لوائح الضـرورة ملواجهـة اجلائحـة بإجراءات 
احتـرام  وفيهـا  دسـتوري  غطـاء  ولهـا  سـريعة 

ألدبيـات دولـة القانـون.

 وعليـه فـإنَّ إجراء احلجـر واإلغالق وحظـر التجوال  	
احلكومـة  اتخذتهـا  التـي  اإلجـراءات  وغيرهـا مـن 
قانـون مكافحـة  إلـى  السـورية كانـت مسـتندة 
مـدى  حـول  فقهـي  اختـالف  وهنـاك   ، األوبئـة 

اجلائحـة. لهـذه  القانـون  ذلـك  اسـتيعاب 

 وفـي اخلتام البدَّ أن نذكّر بواجبات الدولة اإليجابية  	
جلائحـة  مواجهتهـا  معـرض  فـي  املواطنـني  جتـاه 
تقتصـر  أن  بشـيء  املنطـق  مـن  فليـس   ، كورونـا 
الوقائيـة  و  السـلبية  الواجبـات  علـى  الواجبـات 
واسـتيعاب  واإلعـالم  التوجيـه  علـى  القائمـة 
املرضـى في املشـافي بل ينبغي أن تظهـر الواجبات 
بوجههـا اإليجابـي جتـاه املواطـن ، أي القيـام بعمل 
مـن شـأنه احملافظة علـى حقـوق املواطـن وحرياته 

املصونـة دسـتورياً

ومن هذا القبيل نذكر: 	

- تأمني املسـاعدات املاليـة للعمال الذين منعتهم  	
اجلائحـة مـن ممارسـة نشـاطهم االقتصـادي أثنـاء 

. احلظر

- السـعي إلـى تأمـني الرعايـة الصحيـة بأبهـى  	
ممكنـة.  صـورة 

- مسـاءلة األفـراد اخملالفـني بجـرم القتـل واإليذاء  	
الناجـم عـن نقـل العـدوى للغيـر.
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وهـذه الواجبـات ليسـت سـوى جتسـيد وتنفيـذ  	
نصـوص  فـي  وردت  التـي  االجتماعيـة  للواجبـات 
الدسـتور وأهمهـا مـا ورد فـي املـادة /22/ فقـرة /1/ 
منـه والتـي نصـت علـى أنـه ال تكفـل الدولـة كل 
مواطـن وأسـرته فـي حـاالت الطـوارئ واملـرض...(.

كمـا نصـت الفقـرة /2/ مـن ذات املـادة: " حتمـي  	
الدولـة صحـة املواطنني وتوّفر لهم وسـائل الوقاية 
واملعاجلـة والتـداوي وهـذه الكفـاالت املترتبـة تعـد 
دينـاً مترتبـاً فـي ذّمـة الدولة جتـاه مواطنيهـا ومن 
ثـم  فهو حق مكتسـب منحـه الدسـتور ويُفترض 

أن يحميـه القضـاء".
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زواج التجربة 
من منظور 

علمي 
واجتماعي

د. تحسين بيرقدار

Abstract:

Trial Marriage from Shari'a and So-
cial Perspectives

This article aims at clarifying and ex-
ploring the meaning and Shari'a rul-
ings on Temporary Marriage, Pleasure 
)Mut'ah( Marriage and Marriage with 
Intention of Divorce, which belong to 
old Fiqh terminology, and the modern 
term of Trial Marriage, a new concept 
proposed by Egyptian lawyer Ahmed 

Mahran. Trial Marriage is a mutual civil 
agreement between the two spouses, 
annexed to the marriage contract so 
as for each to put in his/her own condi-
tions.

While Al Azhar of Egypt has opposed 
Trial Marriage, I will shed light on its 
meaning and give the correct Shari'a 
ruling on it.
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أوالً- مقدمة في مفهوم زواج التجربة قدميا: 	

التجربـة فـي اللغـة: مصدر لفعـل )جـرّب، يُجرُّب  	
التجربـة:  وحتـت  اختبـره،  وجرّبَـُه:  وجتربـة(  جتريبـاً 
مـا يُجـرّب فـي فتـرة معينـة للتأكـد مـن كفاءته، 
)االختبـار(  هـو  التجربـة  معنـى  أن  إلـى  ونخلـص 

والتأكـد مـن جـودة الشـيء وكفاءتـه1

أمـا زواج التجربـة في االصطالح، فلـه معاٍن قدمية  	
ومعنى جديد، وسـأبدأ باملعانـي القدمية:

وبدايـة ال بـّد أن نعلم أن عقد الـزواج وجد ليضمن  	
للزوجـني حيـاة سـعيدة مسـتقرة رغيـدة، يظلهـا 
األمـن واألمـان، وعقـد الـزواج مـن أخطـر العقـود 

علـى اإلطـالق، ومـن أهـم العقـود واملواثيق.

أمـا زواج التجربـة قدميـاً فـكان يعنـي تأقيت عقد  	
الـزواج، والتأقيـت لـه أشـكال ثالثـة، هـي )الـزواج 
املؤقـت( و)زواج املتعـة(2 و)الـزواج بنيـة الطـالق(3 
ولـكل مـن هـذه األنـواع مفهـوم خـاص، وحكـم 
شـرعي، ونبـدأ بشـرحها وبيـان أحكامهـا بالترتيـب.

ثانيـاً- مـن زواج التجربة قدمياً: الـزواج املؤقت وزواج  	
ملتعة: ا

ال بـّد أن نعلـم أن مـن شـروط صحـة عقـد الزواج  	
أن يكـون مؤبـداً، وأن يشـهد علـى العقـد شـاهدان 

وأمـا الـزواج املؤقـت: فيكـون ملـدة معينـة مهمـا  	
طالـت أو قصـرت هذه املـدة، فـإذا قال رجـل المرأة: 
أتزوجك ملدة سـنة أو سـنتني أو أقل أو أكثر، وشـهد 

علـى العقـد شـاهدان كان زواجـاً مؤقتاً.

بينمـا زواج املتعـة: كالـزواج املؤقـت مـن حيث إنه  	
محـدد مبـدة معينـة، لكـن هناك فـرق جوهـري بني 
زواج املتعـة والـزواج املؤقـت هـو اإلشـهاد، فالـزواج 
املؤقـت فيـه إشـهاد شـاهدين علـى عقـد الـزواج، 
أمـا زواج املتعـة فليس فيه إشـهاد، وهنـاك َمنْ لم 

يفـرق بني هذيـن النوعـني من الـزواج4.

وأمـا حكـم الـزواج املؤقـت، فعنـد أغلبيـة علماء  	
الشـريعة اإلسـالمية يعـد باطالً، ومعنـى البطالن، 
أي: ال أثـر لهـذا العقـد، ووجـود العقد وعـدم وجوده 
سـواء، والدخـول بنـاء علـى عقـد باطـل يعتبـر زنا 

يسـتوجب عقوبـة الزنا.

ولكـن هناك مـن العلماء خالف هـذا احلكم وقال:  	
فيـه  يبطـل  بـأن  وذلـك  صحيـح  املؤقـت:  الـزواج 
شـرط التأقيـت ويصح فيـه العقد مؤبـداً صحيحاً 

تأقيت5. بـال 

وأمـا حكـم زواج املتعـة، فهـو باطل عنـد جمهور  	
العلمـاء، ألن فيـه خلـالً مـن جهتـني، مـن جهـة 
تأقيـت العقـد، ومـن جهـة عـدم اإلشـهاد6، لكـن 
وهنـاك  املتعـة7،  زواج  أجـازوا  اجلعفريـة  الشـيعة 
أدلـة توهـم جـواز نـكاح املتعـة إال أنها منسـوخة 
بأدلـة متأخرة عنها، وقـد حرّمت األحاديـث املتأخرة 

زواج املتعـة إلـى يـوم القيامـة8.

ثالثـاً- مـن زواج التجربة قدمياً: الـزواج بنية الطالق  	
:

إن املقصـود مـن الـزواج بنية الطالق هـو: أن يتزوج  	
الرجـل امـرأة، وهـو يضمـر فـي نفسـه أنـه ال يريد 
أن يكـون زواجـه منها دائمـاً، وإمنا يريد أن يسـتمتع 
بهـا مـدة ثـم يفارقهـا، وقد تفهـم املرأة مـن حاله 

مـا يريـد أو ال تفهم.

للزواج بنية الطالق أسباب عدة، منها: 	

إلـى دول أجنبيـة إلمتـام  	 الطلبـة  إيفـاد بعـض   -
دراسـتهم، وتكون تلك الدول إباحيـة مليئة بالفنت، 
فيخـاف بعـض أولئـك الطلبـة على أنفسـهم من 
الوقـوع فـي احملرمـات، فيتزوجون بنية الطـالق ناوين 
أن يـدرؤوا عـن أنفسـهم خطـر الوقـوع فـي احلـرام 
وأن يفارقـوا الزوجـة عنـد انتهاء مـدة إقامتهم في 

البالد. تلـك 

كمـا ظهـر فـي عـام بدايـة األلفيـة الثالثـة مـا  	
يسـمى بالزواج السـياحي، فبدأ كثيـر من مواطني 
خـاص،  بشـكل  السـعودية  ومـن  اخلليـج،  دول 
بـدؤوا يتوافـدون إلـى اليمـن، يتزوجـون من النسـاء 

الفقيـرات زواجـاً بنيـة الطـالق.

وأمـاً حكـم الـزواج بنيـة الطـالق، فقـد فذهـب  	
جمهـور العلماء إلى أن الرجل إذا تـزوج وفي نيته أن 
يطلـق املـرأة بعد مـدة من الزمـن طالـت أو قصرت 
فالـزواج صحيـح، ألنه تام األركان والشـروط، ولكنه 
حـرام، ألن فيـه خداعـاً وعـدم وضـوح، وفيـه غـّش 
للمـرأة املسـكينة التـي ال تعـرف أن نيـة الرجـل أن 
يطلـق بعد مـدة مـن الزمن، وهـذا ليس مـن أخالق 

الديـن في شـيء.

رابعـاً- زواج التجربـة املعاصر )جتربـة مصر( احملامي  	
أحمـد مهران:

هنـاك جتربـة جديـدة معاصـرة حصلت فـي مصر  	
تتلخـص هـذه التجربة بـأن زوجة جلأت إلـى احملامي 
أحمـد مهـران، طالبـة منـه رفـع دعـوى الطـالق، 
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رقـم  احملامـي  فطلـب  حقوقهـا،  علـى  واحلصـول 
هاتـف زوجهـا، وطلـب إليـه احلضـور إلـى مكتبـه 
ودي،  بشـكل  املشـكلة  وحـّل  زوجتـه،  بحضـور 
وخاصـة أن لـدى الزوجـني أطفـاالً، فوجـد احملامي أّن 
لـدى كل مـن الزوجـني مطالـب مـن الطـرف اآلخر 
وال يعارضهـا الطـرف اآلخـر، فكتـب تلـك املطالب 
فـي عقـد ملحق بعقد الـزواج، سـّماه )"عقد اتفاق 
علـى مشـاركة الـزواج- زواج التجربـة( مدتـه: ثالث 
سـنوات، وبـنّي للزوجـني أن هـذا العقد ملـزم لهما، 
مبينـاً أنـه يحـق للزوجة طلـب الطـالق أو اخللع من 
دون انتظـار تلـك املـدة املتفـق عليها احملـددة بثالث 

سـنوات، وبـنّي احملامـي مهـران أن هذا االتفـاق ليس 
عقـد زواج، وإمّنـا )عقد مدنـي( ملحق بعقـد الزواج، 
ال يؤثـر علـى تأبيـد عقـد الـزواج وال يجعـل منـه 
عقـداً مؤقتـاً، ألنه يحق للـزوج أن يطلق متى شـاء، 
وللزوجـة أن تطلـب الطالق متى شـاءت، ولكن تلك 
الشـروط واملطالـب التـي وضعوهـا هـي ملـدة ثالث 

سنوات.

وعـارض األزهـر مـا فعلـه مهـران، معتبراً إيـاه أنه  	
جعـل عقد الـزواج مؤقتاً وهـذا يبطـل العقد، ذلك 

دقيق9. غيـر 

خامساً- حكم الشروط في عقد الزواج : 	

الشـروط ضمـن عقد الـزواج جائزة والزمـة إذا كان  	
فيهـا مصلحـة ألي مـن الزوجـني، مـا لـم تخالـف 
مقتضـى العقـد أو أحـكام الشـريعة10، للحديث 
ـرُوِط أَْن  النبـوي الصحيـح الذي يقـول: )) أََحـقُّ الشُّ
تُوُفـوا بِـهِ َمـا اْسـَتْحَللُْتْم بِـهِ الُفـرُوَج ((11 هـذا إذا 

كانـت الشـروط ضمـن عقد الـزواج.

أما الشـروط التي تشـترط على الـزوج بعد العقد  	
فليسـت الزمة، لذلـك قال صاحب كتـاب اإلنصاف: 
البـاب  النـكاح فـي هـذا  املعتبـرة فـي  )الشـروط 
محـل ذكرها صلـب العقد(، وقـال: لو وقع الشـرط 
بعـد العقـد فال يلزمـه، وقال صاحب كتـاب املغني: 
فـإن شـرط احلكمـان شـرطا أو شـرطه الزوجـان، 
لـم يلـزم، وعليـه؛ فـال ميكـن إضافـة شـروط تلحق 

العقـد وتكـون الزمـة ألي مـن الزوجني12.

سادسـاً- حكم زواج التجربـة املعاصر الذي طبقه  	
احملامي أحمـد مهران:

رأينـا فيمـا سـبق أن الشـروط ضمن عقـد الزواج  	
جائـزة والزمة إذا كان فيهـا مصلحة ألحد الطرفني، 
لكـن ذلـك يجـب أن يكـون ضمـن العقد، أمـا بعد 
العقـد، فالشـروط ليـس ملزمـة ألي مـن الطرفني، 
ومـن ثـم يحـق لـكل مـن الطرفـني عـدم االلتـزام 
بهذه الشـروط املتأخـرة عن العقد، وجنـد أن احملامي 
أحمـد مهـران جعـل تلـك الشـروط ملزمـة، فهذا 
هـو االنتقـاد الـذي ميكـن أن يوجه للمحامـي أحمد 

مهران.

وأخيـراً يتبني لنا أن زواج التجربـة اجلديد، هو عبارة  	
عـن شـروط أضيفـت لعقـد الـزواج، ليس لهـا قوة 

اإللـزام جعل احملامـي لها قـوة ملزمة.

والـزواج املؤقـت، وزواج املتعـة كالهمـا باطـل عند  	
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جمهـور العلمـاء، أمـا الـزواج بنيـة الطـالق فهـو 
يليـق  وال  وخـداع،  وغـش  حـرام  لكنـه  صحيـح، 
بإنسـان لـه أخالق فاضلـة أن يسـلك هـذا الطريق 

الـكاذب13.

ونخلـص إلـى نتيجـة أّن الـزواج يجـب أن يكـون  	
أسـرة  بنـاء  هـو  الزوجـني  نيـة  تكـون  وأن  مؤبـداً، 

فاضلـة وتربية جيـل مخلص ألمته ووطنـه يتحّلى 
ويرفـع  عظيمـاً،  وطنـاً  ويبنـي  احلميـدة،  باألخـالق 

مجـداً تليـداً.
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األدب الرقمي وأسئلة العصر 
التكنولوجي

 Digital Literature and The
 Question of Modernity

أ.د. سمر الديوب 

Abstract:

ملخص:

This study aims at shedding light 
upon the characteristics of digital 

literature, its genres and its relationship 
to the technological age. It also tries 
to raise critical questions that have 
to do with the language of the digital 

text as compared to that of the written 
text, the way the digital text is critically 
approached, the determination of the lit-
erary genre it belongs to, and the effect 
of modernity upon the literariness of the 
digital text. 

يهـدف هـذا املقال إلـى دراسـة خصائـص األدب الرقمي، 
وأنواعـه، وعالقتـه بالعصر التكنولوجي، ويحـاول أن يثير 
أسـئلة تتعلق بلغـة النص الرقمـي موازنـًة بلغة النص 

الورقـي، وكيفيـة مقاربة النـص الرقمي نقديـاً، واجلنس 
األدبـي الـذي ينتمـي إليـه النـص الرقمـي، وأثـر احلداثة 

فـي أدبية هـذا النص.
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- مقدمة

   تشـهد السـاحة الثقافيـة العربيـة في املـدة األخيرة 
حـراكاً ثقافيـاً نوعيـاً يحاكي جتـارب جديدة فـي الكتابة 
األدبيـة، فـي محاولتهـا مالمسـَة جتـارب اآلخريـن علـى 
الصعيـد العاملـي. وهـو مـا يسـمى بـاألدب الرقمـي، أو 
التفاعلـي، أو الترابطـي أو املتفرع. ويعني هـذا الكالم أن 
ثمـة عـدم اتفـاق – بعُد - علـى مصطلح ثابـت، ومحدد. 
فـاألدب الترابطـي ترجمـة غيـر موفقـة لألصـل. والنص 
املترابـط يحيـل إلـى نـص آخـر مـوازٍ له هـو النـص غير 

املترابط. 

مـن  مأخـوذ  فهـو  التفاعلـي  األدب  مصطلـح  أمـا     
الفعـل تفاعل. وتـدل الزيادة فيـه على املشـاركة. ولكن 
السـؤال امللـّح: ما املقصود بـاألدب التفاعلـي؟ هل يعني 
أن املتلقـي متفاعـل مـع النـص، يختـار ما يبـدأ بقراءته 
منـه، وميكنـه االنتقـال بطريقـة غيـر متسلسـلة بـني 
أرجائـه؟ أو املقصود بالتفاعل مشـاركة احلـواس اخملتلفة 
فـي تلقي النـص؟ وفـي كال املعنيني ال جديـد على األدب 
العربـي – علـى وفـق هـذا املصطلـح- ألن العـرب أولـت 
أهميـة كبـرى للمتلقي الـذي كان يقـوم بوظيفة الناقد 
في الشـعر العربـي القدمي حـني كان ينتقـد املعنى، وقد 

يحـذف، وقـد يزيد. 

الثانـي فقـد أدرك العـرب     وأمـا مـا يتعلـق باملعنـى 

منـذ العصـر اجلاهلـي أن احلـواس أدوات الشـعور. فهـي 
مدخـل مـن أجـل حتقيـق متعـة التلقـي أيـاً كان اجلنس 
للمصطلـح هـي  ترجمـة  أفضـل  أن  لـذا جنـد  األدبـي؛ 
األدب الرقمـي؛ ألنـه يحمـل معنـى اجلِـّدة فـي طريقـة 
عـرض هـذا األدب مـن خـالل النظـام الرقمـي الثنائـي 
الـذي يقوم عليـه احلاسـوب. فتتحقق سـمة التفاعلية 
بوصفهـا أمـراً مسـتحدثاً، طارئاً على النـص في طريقة 
تلقـي هـذا النص مـن خـالل تعاملـه مـع التكنولوجيا. 
وميكـن بذلـك أن نوجـد تعريفـاً لـألدب الرقمي بأنـه أدب 
فـّن النـص، مياثـل وظيفـة املنطـوق لدرجة جتعـل وجوده 
فـي بعض األحيـان أساسـياً أكثر مـن داللتـه. وتوظيُف 
أصنـاف  بالضـرورة خلـق  يعنـي  للتواصـل  أداة جديـدة 
فنيـة جديـدة. وليس احلاسـوب أداة فحسـب. إن لـه أداة 
إنتـاج، وفضـاء إنتـاج، وعالقـات إنتاجية؛ ذلك ألنـه يتيح 
اسـتثمار اللغـة، والصـورة، والصـوت، واحلركـة. فثالثية 
املرسـل، والرسـالة، واملتلقي أصبحت املرسـل" األديب"، 

واحلاسـوب، والرسـالة" النـص الرقمـي". 

   ويشـير د. عبـد اهلل الغذامـي إلـى أن النـص املتفـرع 
خاصيـة أسـلوبية جديـدة رمبـا كان لهـا شـواهد قدمية 
فـي الشـروحات علـى املتـون واحلواشـي املتفرعـة.. وقد 
تعـددت صـور هـذه التفريعات حتـى رأينـا كتابـاً طريفاً 
إلسـماعيل بـن أبـي بكر املقـري عنوانـه الشـرف الوافي 
فـي علـم الفقـه والتاريـخ والنحـو والعـروض والقوافي 
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يقـرأ السـطر األول أفقيـاً فيتكـون أحـد هـذه العلـوم 
ثـم تقـرأ األسـطر عموديـاً فيتكـون علـم آخر، ثـم تقرأ 
احلاشـية فيتكـون علـم ثالث. وهـو أمر يثبـت أن احلداثة 

ال تكـون منبتـة عـن اجلذور. 

   وقـد عـرّف حسـام اخلطيـب النـص املتفرع بأنـه ميكّن 
مـن التفـرع فـي أي موضـوع داخلـه إلى موضوع سـابق 
مبالحظاتـه  النـص  مبهـر  للقـارئ  ويسـمح  الحـق،  أو 
واسـتخالصاته، وأن يقـوم بفهرسـة النص وفقـاً لهواه.

   لكـن أيـن النـص فـي األدب الرقمـي؟ اآللـة هـي التـي 
تتولـى املهمـة، والتصويـرُ اآللي غيـر كاٍف. فيجـب إدراُج 
اإلنسـاني فـي العمـل األدبـي الرقمـي. فال يعيـش األدب 
فـي حـال ثبـات فـي نظامـه وبنائـه، وتتغيـر لغتـه تبعاً 
لتغيـر وسـائطه. واألدب الرقمـي هـو التعبيـر الرقمـي 
عـن تطـور النـص األدبـي. وقـد تطـور األدب الرقمـي في 
التجربـة الغربيـة تبعـاً لتطـور وسـائطه التي تسـاعد 
الوسـائط  ثقافـة  أمـا  بسـرعة.  فيـه  االنخـراط  علـى 
التكنولوجيـة التـي يعتمدهـا األدب الرقمي فـي إنتاجه 
وحتققـه فلم تتشـربها الذهنيـة العربية بعـد بوصفها 

ثقافـة إنتـاج ال ثقافـة ثقافـة اسـتهالك فقـط. 

اجملتمعـات  نشـأة  أسـاس  التواصلـي  الفعـل  ويعـد     
فالثقافـة  واحلضـارات.  الثقافـات  ومنشـأ  اإلنسـانية 
مـرآة اجملتمـع فـي جمـوده، وحراكـه، وتفتحـه، وانغالقه. 
وهـي مـع كونهـا منفعلـة بـه، وفاعلـة فيـه، ومفجـرة 
لطاقاتـه مضطلعـة بالوظيفـة التواصليـة التي كانت 
مـن أهـم عوامـل وجـوده. واللغـة فـي أساسـها قائمة 
علـى أسـاس التواصـل، وهـو أسـاس مهـم فـي احليـاة 
االجتماعيـة. وتتـم اسـتراتيجيات التواصـل وآلياتـه في 
األدب الرقمـي مـن خـالل عرض واقـع اجملتمـع االفتراضي، 
وآليـات تواصلـه عبر الشـبكة العنكبوتية. هـذا اجملتمع 
خلـق اسـتراتيجيات تواصليـة عامليـة تخطـت احلـدود 
والبلـدان، وأسـس آلليـات جديـدة فـي مختلـف اجملاالت. 

التعبيـر  بأنـه  تعريفـه  الـذي سـبق  الرقمـي  واألدب     
الرقمـي عن تطور النـص األدبي أمر محقق فـي التجربة 
الغربيـة بسـبب تطـور وسـائطه التـي تسـاعد علـى 
االنخـراط فيـه بسـرعة. أمـا مـا يغلـب علـى الذهنيـة 
اإلنتـاج.  ثقافـة  ال  االسـتهالك،  ثقافـة  فهـو  العربيـة 
العربيـة  التجربـة  فـي  الرقمـي  األدب  جتربـة  وضعـف 
يظهـر عالقتنـا بوصفنـا مجتمعـاً عربيـاً بالتكنولوجيا 
التـي أصبحـت احملـرك اجلوهـري للزمـن الراهـن. وال ميكن 
ضمـان االنخـراط فـي هـذا الزمـن إال بضمـان اسـتثمار 

وسـائط الزمـن التكنولوجـي. 

الرقميـة ناشـئٌة، غيـر مسـتقرة.  األدبيـة     واألعمـال 
ميكـن  الرقميـة  النصـوص  فـي  وفـرة  هنالـك  وليـس 
دراسـتها شـأن الروايـة العاديـة، أو القصيـدة العمودية 
الباحـث فـي مقاربـة تعريـف دقيـق  اللتـني تسـعفان 

لهمـا. 

  وميكـن أن نتكلـم ونحـن فـي صـدد حديثنـا عـن األدب 
محمـد  األردنـي  والكاتـب  الناقـد  جتربـة  عـن  الرقمـي 
سـناجلة الـذي يعـّد رائـداً في هـذا اجملال بخوضـه غمار 
التجربـة الرقميـة فـي وقت مبكـر. قدم سـناجلة مناذج 
متميـزة مـن خـالل رواياته" شـات" و" صقيـع" و" ظالل 
الواحـد". حتـى ميكـن أن نعـّده مؤسـس األدب الرقمـي 

التفاعلـي فـي الوطـن العربي. 

   أمـا ظهـور هـذا النـوع األدبـي فـي الغـرب فيعـود إلى 
روايـة ميشـيل جويس "الظهيـرة" عام 1986 ثـم توالت 
الروايـات التفاعليـة فـي األدب الغربي كما هـي احلال في 
جتـارب بوبي رابيد فـي الروايـة التفاعلية، وروبـرت كاندل 

التفاعلي.  الشـعر  في 

   األدب الرقمـي حالـة تطوريـة ملسـار األدب. وعالقتـه 
فـإذا  اللغويـة.  مادتـه  تغيـر  التكنولوجـي  بالوسـيط 
كانـت املـادة املعجميـة هـي األسـاس فـي جتربـة النص 
األدبـي فـإن موقعها فـي النـص الرقمي يتغيـر، وتصبح 
اللغـة املعلوماتيـة ذات وجـود جوهـري فـي إجنـاز النص 
الرقمـي؛ إذ تتمثـل االختالفات بـدءاً بشاشـة الكمبيوتر 
إلـى البرامج املعلوماتيـة إلى مكونات اإلنتـاج التي تثير 
أسـئلة؛ ألن الشـكل األدبـي يتغيـر تبعـاً لطبيعـة املادة 
اجلديـدة. فلغـة املعلوماتيـة تنجـز مسـاحة مفتوحـة 
للنـص ميتلـك القـارئ فيهـا سـلطة تدبيـر النـص مـن 
خـالل خياراته في تشـغيل الروابط أو تركهـا، أو التعامل 

مـع بعضهـا فقط. 

   وال توجـد قـراءة منتهية في النص الرقمـي بل مختارة 
حسـب مـزاج القـارئ، وقدرته على السـفر بـني الروابط. 
فاملتلقـي "محكـوم مبواصفـات عصـره... لهـا تأثيـر في 
والـذي  التلقـي  بواسـطة  املتحقـق  اجلمالـي  املوضـوع 

يهـدف إلـى التفاعل مـع العمـل األدبي

-2أنواع النص املترابط/التفاعلي/الرقمي

   يتفـن املبرمجـون فـي ابتـكار أسـاليب مختلفـة من 
الترابـط النصـي. مـن أهمها:

   1-2--1التوريـق: هـو نظـام يـوازي نظـام التوريـق؛ أي 
قلـب الصفحات فـي الكتاب املطبـوع. وال يتـم االنتقال 
فـي الصفحـة االلكترونيـة إال مـن خـالل النقـر علـى 
أسـفل الصفحة، أو النقـر على مثلثني متقابلني يشـير 
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أحدهمـا إلـى الصفحة السـابقة، واآلخر إلـى الصفحة 
لتالية.  ا

   1-2--2الشـجري: ميكـن أن تقـدم املعلومـات فـي نـوع 
النـص املترابط الشـجري، فينظم على مسـتويات تأخذ 
بعـداً تراتبيـاً يبـدأ مـن األصـل، وينتشـر نحـو الفـروع، 
فينتقـل القـارئ في تراتبية املـادة على وفق املسـار الذي 
رسـمه لـه املؤلف، وذلـك بالتحـول من مسـار أعلى إلى 
أدنـى، أو خـالف ذلك إذا لم يشـأ القـارئ أن يراعـي ترتيب 

املواد. 

   1-2--3النجمـي: يأخـذ هـذا النواع صـورة جنم يقع في 
محـور الدائـرة، وتـدور فـي فلكه جنـوم أخر. ويكـون عادة 
فـي النص املترابـط ذي البعـد القائم علـى حتديد دالالت 
الكلمـات، أو املفاهيـم. فيتـم النظـر فـي مجموعة من 
ينظمهـا كلهـا،  فـي ضـوء مفهـوم جامـع  املفاهيـم 
فيغـدو املفهـوم املركزي مبنزلـة عقدة مركزيـة مرتبطة 

فرعية.  بعقـد 

   1-2--4التوليفـي: يتضمـن هـذا النـوع عـدداً محـدوداً 
مـن العقـد، ومجمـوع املسـارات املمكنـة التـي يتكـون 
منهـا، فتشـكل تخطيطـاً محـدوداً قابـالً ألن يحسـب 
رياضيـاً، ويقـدم بنيـة معماريـة مركبـة ال تخضـع ألي 

نظـام خطـّي قابـل ألن تتبـع مسـاراته. 

   ويتيـح هـذا التوليـف املتعـدد مجموعـة مـن الروابط 
التـي توفر إمكانيات متعـددة لالختيـار واالنتقال. ويقدم 
هـذا النـوع التوليفي احتمـاالت أكبر للتفاعـل بالقياس 

إلـى األنـواع السـابقة؛ ألن علـى املسـتعمل أن يختـار 
بنفسـه االجتـاه الـذي يسـير فيه بـني اجتاهـات متعددة.  

مـن  مزيـج  فيـه  نـوع  وهـو  اجلدلـي:  1-2--5النـوع     
التوليفـي والشـبكي، يتيـح للقـارئ اختيار اخلانـة التي 
سـينتقل مـن خـالل النقـر علـى عنوانهـا، فتنفتـح له 
عقـدة ينتقـل منهـا إلـى العقد بـني النصـوص وهكذا. 
لكـن جـدول اخلانـات يظـل نقطـة االنطـالق، والرجـوع؛ 

لكيـال يضيـع وسـط متاهـات النـص. 

   1-2--5النـوع الترابطـي والشـبكي: ينهـض هذا النوع 
العالقـات  أكثـر مـن غيـره علـى أسـاس متطـور مـن 
املوسـعة بـني مختلـف عناصـره، ومكوناتـه. ومـا علـى 
مسـتعمل اجلهـاز سـوى اختيـار العالقـات التـي يريـد 
إقامتهـا بـني العقـد اخملتلفـة، والروابـط النهائيـة بـني 
أكثـر  النـوع  هـذا  قصـده.  بحسـب  املـواد  مختلـف 
تفاعليـة، وديناميـة، وتشـعباً. وقـد أطلـق عليـه النص 

املترابـط، أو الشـبكي؛ ألنـه أشـبه بالشـبكة. 

   ويشـرح املؤلـف طريقتـني لالنتقال بني النـص املترابط 
" أي بـني العقـد والروابـط". األولـى: التجوال بـني العقد 
التجـوال  لغيـر  هـدف  أو  مضبوطـة،  غايـات  دون  مـن 
لتمضيـة الوقـت، وإشـباع الفضـول عبر التحـرك داخل 
عقـد النـص املترابـط. والثانيـة: هـي اإلبحار مـن عقدة 
إلـى أخـرى بواسـطة الروابط لغايـة محـددة؛ أي البحث 

عـن أشـياء بعينها.       

   -3 أنواع األدب الرقمي
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3--1النص الشعري التفاعلي 

   وهـو مصطلـح غيـر قـار، يسـتثمر الشـاعر جماليات 
وصوريـاً.  وصوتيـاً،  كتابيـاً،  املتنوعـة  التفاعلـي  النـص 
الوسـائط  أن  فـي  الشـبكي  الفضـاء  جـدوى  ويتمثـل 
رحـل  التـي  الشـعرية  الكتـب  كل  تختـزل  املتفاعلـة 
ومـا  الكتابيـة،  إلـى  الشـفاهية  مـن  عبرهـا  الشـعر 
صاحـَب كل مرحلـة مـن إمكانيـات. فثمـة تداخـل بـني 
الشـفاهي، والكتابـي، والصوتي، والصوري، واملوسـيقي. 
والنقـُد الشـعري مضطـر إلـى حتديـد تصوراتـه اجلديدة 
يتعلـق  فيمـا  النقديـة  حسـاباته  ومراجعـة  للشـعر، 
بـاألدوات التـي يسـتخدمها مـع الشـعر املكتـوب على 
فضـاء ورقـي؛ ألن مـا يثيـره النـص االلكتروني الشـعري 
مـن أسـئلة سـيختلف عن تلك األسـئلة التـي واجهها 

نقـاد الشـعر فـي مرحلتيـه الشـفاهية، والكتابيـة. 

   وقد كان للشـعرية العراقية السـبق في قصيدة النثر 
عـن طريـق السـياب واملالئكـة، وفـي مجـال القصيـدة 
الرقميـة كان لهـا الريـادة مـن خـالل مجموعة الشـاعر 
قصيـدة  إلـى  قصيـدة  مـن  فينقلنـا  عبـاس،  مشـتاق 
باملـاوس، ومـن غيـر املمكـن مطالعـة القصائد مـن دون 

الرقمـي  فالنـص  العنكبوتيـة،  والشـبكة  احلاسـوب 
يفقـد الكثيـر مـن عناصـر التأثيـر لو نقـل علـى الورق. 

فالكتابـة الرقميـة برمجـة، ال نـص مكتـوب.

3--2الرواية الرقمية 

   ذهـب كثيـر مـن النقـاد إلـى أن الروايـة مـرت مبراحـل 
تبـدأ بالبدايـات إلى احلـرب العامليـة الثانية، ثـم انتقلت 
الشـفوي  النـص، ومـن  إلـى  الشـعر  إلـى  السـرد  مـن 
إلـى الكتابـي. ومتيـزت الروايـة بأنهـا تقوم علـى القصة 
خطـي.  وبعـد  ونهايـة،  بدايـة  لهـا  البنـاء،  محكمـة 
فـي  الالروايـة  إلـى  الروايـة  مـرور  مرحلـة  كانـت  ثـم 
اخلمسـينيات، والسـتينيات حـني انتقلنـا مـن التجربـة 
إلـى التجريـب. ثـم امليتاروايـة، وهـي الوعـي مـن داخـل 
الروايـة. واملرحلـة األخيـرة هي اخلاصـة بالروايـة الرقمية 
التـي بدأت مـع مايكل جويس الـذي سـّجل تاريخاً لهذا 

النـوع اجلديـد. 

3-2--1الرواية املرسلة بالبريد االلكتروني 

   املثـال املشـهور عـن هـذه الروايـة روايـُة بنـات الرياض 
فقـد  الصانـع.  اهلل  عبـد  رجـاء  السـعودية  للكاتبـة 
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اسـتخدمت اجملموعـات البريدية كالياهـو، والهومتيل في 
إرسـال روايتهـا فصـالً فصالً لكل مـن ميكن أن ترسـلها 
إليـه. وفـي مقـام احلديث عـن هـذه الرواية جند أننـا أمام 
روايـة تقليديـة ورقيـة غيـر أنهـا تسـتعمل الوسـيط 
االلكترونـي وسـيلة للنشـر. وميكـن أن نتكلـم بحيـاء 
علـى أثر الوسـيط في بنـاء الروايـة، ولغتهـا. كالتفاعل 
املباشـر بـني املتلقـي، واملؤلـف؛ إذ تصـرح رجـاء الصائـغ 
البريـد  عبـر  يوميـاً  كثيـرة  انتقـادات  اسـتلمت  أنهـا 
االلكترونـي، وتعليقـات القـراء علـى النصـوص، وإعـادة 

إرسـالها إلـى آخريـن مـن داخـل املوقـع، أو املنتـدى. 

3-2--2الرواية الرقمية

   ميكـن أن نتكلـم فـي هـذا املقـام علـى جتربـة الكاتب 
"ظـالل  الرقميـة  سـناجلة  محمـد  األردنـي  والناقـد 
الواحـد"، و"شـتات"، و"صقيـع". فقـد وظـف تقنيـات 
االنترنـت، وروابطـه فـي اإلبـداع الروائـي. فـكان أول أديب 
عربـي يعمـل فـي مجالـي اإلبـداع، والتنظيـر فـي األدب 
الرقمـي. يـرى سـناجلة أن الكلمـة لن تكون سـوى جزء 
مـن كل. ويجـب أن تكتـب الكلمـة بالصـورة، والصـوت، 
واملشـهد السـينمائي، واحلركة. وهذه الكلمات نفسـها 
متحركـة.  وماديـة  ذهنيـة،  مشـاهد  ترسـم  أن  يجـب 
فالكلمـة يجـب أن تعـود إلـى أصلهـا فـي أن ترسـم، 
وتصـور مبـا أن الروايـة أحـداث حتـدث فـي زمـان ضمـن 
مـكان. وقـد تكـون األحـداث ماديـة ملموسـة، أو ذهنية 
األحـداث  هـذه  تظهـر  أن  الكلمـات  وعلـى  متخيلـة، 
بشـّقيها. يجـب إذن أن تكـون اجلمل قصيـرة، والكلمات 
قصيـرة عـددِ احلـروف. فلم يعـد كافياً أن ميسـك الروائي 
بقلمـه ليخـّط علـى الـورق؛ ألن الكلمـة لـم تعـد األداة 
الوحيـدة؛ إذ يجـب عليـه أن يلـّم ببرامج احلاسـوب، وفن 
الرسـوم املتحركـة، واإلخـراج السـينمائي، وفـن كتابـة 

السـيناريو، واملسـرح. 

3-2--3الرواية كليب

   حتتـوي هـذه الروايـة علـى عبـارات مفتاحيـة معينـة، 
بنقـرة عليهـا نسـتغني عـن صفحـات كاملـة مكتوبة 
فـي الوصـف باملشـاهد، واللقطـات احليـة التـي تثـري 
العمـل األدبي، وجتعله أقرب إلى السـينما بشـموليتها. 
فـإن رغـب الروائـي فـي التحـدث عـن قـرار تأميـم قنـاة 
قنـاة  تأميـم  قـرار  عبـارة  ينشـط  أن  ميكـن  السـويس 
السـويس. وبالضغـط على هـذه العبارة يحال مباشـرة 
إلـى لقطـة فيديـو جلمال عبـد الناصر، وهـو يخطب في 
شـعب اإلسـكندرية يـوم 26 يوليو عـام 1956 في ميدان 

 . ملنشية ا

3-2--4 الرواية اجلماعية أو املشتركة 

   وهـي روايـة الويكـي، وقـد أطلـق عليها الناقد سـعيد 
يقطـني الروايـة اجلماعيـة. تسـتفيد هـذه الروايـة مـن 
خاصيـة الويكـي " وهـو نـوع مـن مواقـع الويـب التـي 
يتـم حتريرهـا جماعيـاً" ويأتـي الكاتب بالفكـرة في هذه 
الروايـة، ويضعهـا علـى موقـع للروايـة علـى الشـبكة، 
فتأتيـه  روايـة.  نـص  بـذرة  بوجـود  اآلخريـن  ويُعلـم 
فيديـو،  ولقطـات  وأحـداث،  جمـل،  مـن  اإلسـهامات 
تاريخيـة  وخلفيـات  ومشـاهد،  ومؤثـرات،  وموسـيقى، 
للشـخصيات، واألماكـن، وتتحـول البـذرة إلـى شـجرة 

لهـا سـوق، وأوراق، وفـروع. 

-4مفهوم النص وخصوصية اللغة في األدب الرقمي 

   يعنـي النـص حسـب تعريـف النـص األدبـي الورقـي 
املسـاحة الظاهـرة لعمـل أدبـي التي تتكون من نسـيج 
الكلمـات. لكـن النص الرقمـي ال يندرج ضمـن التعريف 
السـابق. والنـص اللغـوي الـذي ينتجـه األدب الرقمي ال 
يتعلـق بالنـص فقـط. فـاألدب الرقمـي يتمحـور حـول 
جهـاز، وتأخـذ اللغـة مكانتهـا املركزيـة فـي املنطـوق 
الواضـح غيـر أن بنـاء الصـورة وغرضهـا يقومـان علـى 
الكلمـات التـي حتـدد أجـزاء هـذه الصـورة. لـذا ميكـن 
النظـر إلـى النـص الرقمـي علـى أنه فـن النـص وبدقة 

أكثـر فـن العالقـة باللغة. 

علـى  يظهـر  الـذي  امللفـوظ  العنصـر  واللغـة هـي     
الشاشـة وعبر وسـائل الصوت. فيجـب أن يتعرف اجلهاز 

إلـى اللغـة التـي وضـع النـص بها. 

   وبنـاء علـى ذلـك نسـتطيع القـول: ليس وجـود النص 
فـي اآللـة هـو الـذي يثيـر إشـكالية اللغـة بـل غيابـه 
سـابقاً، وغيابـه يعنـي أن التحـول اإلنسـاني املسـتمر 
بواسـطة اللغـة قـد مت إقصاؤه مـن اإلعالميـات، ومت ترك 
يجسـده  الـذي  التكنولوجـي  للفكـر  جوهـري  مجـال 

البرنامـج. 

   وال يغادر األدب الرقمي احلاسـوب إنتاجاً، وقراءة، ونشـراً. 
واحلاسـوب ليس مجرد وسـيط للنشـر. إنه يتجـاوز ذلك 
إلـى إحلـاق تعديـالت جوهريـة علـى النص، فيتحـول إلى 
غيـر ما سـيكون عليـه لو صـدر عبـر الوسـيط الورقي. 
والسـؤال البدهي هل سـيحل األدب الرقمـي محل األدب 
الورقـي؟ أو أننـا على عتبة مرحلة سـيختفي فيها األدب 
نفسـه؟ فالرقميـة جتـل لقطيعـة مـع األدب السـابق، 
وهـي آخـر مرحلة مـن مراحل تطـور األدب التـي ميكن أن 

منثلهـا بالشـكل التالي: 

أدب شفهي← أدب ورقي← أدب رقمي 
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   األدب الرقمـي يحتـاج إلـى معرفـة تقنيـة تهـم الباث 
واملتلقـي علـى حـد سـواء، وهـو أمـر ميكـن أن نطلـق 
عليـه مصطلـح الهندسـة الثقافيـة؛ لـذا يجـب دعوة 
املؤسسـات الثقافيـة إلى إيـالء الثقافة الرقمية الشـأن 
الـذي تسـتحقه، ودعـوة وسـائل اإلعـالم إلـى تكثيـف 
العنايـة بالثقافـة الرقميـة، ودعوة اجلامعـات إلى إدراجه 

الدراسـية.   فـي مناهجها 

   األدب الرقمـي جتـل أدبـي غيـر مألـوف للمتلقـي؛ لـذا 
ميثـل التعامـل معـه في غيـاب شـروط معرفيـة نقدية 
واعيـة إخـالالً مبنطـق تلقيه، ورفضـاً له. وال بـد أن تدخل 
أرضيـة  لتكـون  األدب؛  العربيـة مجـال هـذا  اجلامعـات 
خصبـة للتحفيـز أكثر علـى التفاعل مع هـذه التجربة. 

   وإذا كانـت اللغـة املعجميـة هـي األسـاس فـي جتربـة 
النـص األدبـي فـإن موقعهـا يتغيـر فـي النـص الرقمي، 
وتصبـح اللغة املعلوماتية ذات وجـود جوهري. فهي إجناز 
النـص الرقمـي.       وميكـن القـول إن األدب الرقمي حالة 
تطوريـة لـألدب فـي صيغتـه التكنولوجية، واسـتجابة 
ألسـئلة اإلنسـان فـي هـذا الزمـن. فروايـة شـات –على 
سـبيل املثـال- روايـة رقمية عربيـة تُظهر حتـوالت النص 

الروائـي فـي بعـده الرقمي. 

   واألدب الرقمـي ليـس بديـالً مـن األدب الورقـي. فهـو 
أدب أفـرزه العصـر، وله خصوصيتـه. فالكتابـة الرقمية 
اسـتجابة لدخول البشـرية في مرحلة العصـر الرقمي.

ال  الرقميـة  الكتابـة  فـي  األصـل  هـي  إذن  الصـورة     
الكلمـة. لكـن التجريـد هو األصـل ال الصـورة، والفكرة 
تسـبق الصـورة. والتمثيـل يسـتدعي اختفـاء الشـيء 
لكـي يتـم متثلـه وتصـوره؛ لـذا يعـد التمثيـل أغنى من 
قـدرة كبيـرة علـى  وللكلمـة  ذاتـه.  فـي حـد  الشـيء 
االختـزال، تفتـح أمـام املتلقـي قدرة علـى اخليـال. بينما 
األدب الرقمـي يسـتعمل مؤثـرات حتـد مـن هـذه القدرة، 
اسـتعمال  علـى  مجبـر  فهـو  سـلبياً،  قارئـاً  وتوجـد 

البرامـج التـي اسـتعملها الكاتـب الرقمـي.

   اللغـة فـي الروايـة الورقيـة عاجـزة عـن االسـتجابة 
حلاجـات نظيرتهـا اجلديـدة التـي تتحـدد بعدة بسـمات 
مكونـات  إلـى  املكتوبـة  اللغـة  جتـاوز  منهـا:  متعـددة 
أخـرى: صورة، صوت، مشـهد سـينمائي، حركـة.. ويجب 
أن تكـون هـذه اللغـة سـريعة، فال تتجـاوز املفـردة فيها 
أربعـة أحـرف، أو خمسـة أحرف، وعـدد صفحـات الرواية 
ال يتجـاوز مئـة صفحـة، واجلمـل مـن ثـالث إلـى أربـع 
كلمـات علـى األكثر. وعلـى الروائـي جتاوز مجـرد معرفة 
الكتابـة إلـى اإلملام بهـذا القدر أو ذاك مـن مجموعة من 

واحلاسـوب.  البرامج 

   يغيـب إذن مفهـوم أدبيـة اللغـة ألن األدب فـن تعبيري 
أداتـه الكلمـة. لكـن األدب الرقمـي لـم يعـد أدبـاً فقط 

بـل أصبح فـن صناعـة النـص، وفـن لغته. 

-5أسئلة النص األدبي الرقمي وما بعد احلداثة

   تطالعنـا جملـة مـن التسـاؤالت ونحـن نتحـدث عـن 
مـا  ومنهـا  باإلبـداع،  يتعلـق  مـا  الرقمـي: منهـا  األدب 
يتعلـق باملبـدع، واملتلقـي. فَمـن مؤلـف األدب الرقمـي؟ 
وملـاذا هو مؤلّـف؟ ومن متلقي هـذا النوع األدبـي اجلديد؟ 
مـن القـارئ الرقمـي؟ ومـن الناقـد الرقمـي؟ ومـا جنس 

اجلديد؟  الوافـد  هـذا 

األهـم  الثقافـي  التجلـي  هـو  الرقمـي  األدب  كان  وإذا 
للعصـر الرقمـي فأيـن مكانـة العقـل العربـي فـي هذا 
علـى  وممثليهـا  العربيـة  الثقافـة  قـدرة  ومـا  العصـر؟ 
الدخـول إلـى هذا العصـر؟ فأغلـب جهودنـا تنظيرية، ال 

تطبيقيـة باسـتثناء جتربـة سـناجلة. 

   هـل العـرب فـي املشـهد الثقافـي اجلديـد يعيشـون 
يعـرض  وملـاذا  الفهـم؟  إلـى  وسـعياً  تنظيـراً،  احلداثـة 
عنـه الكثيـر مـن الباحثـني؟ تنـاوُل هـذا اإلنتـاج اجلديـد 
بالتحليـل واملسـاءلة مطلب حضـاري بامتيـاز. ومن أبرز 
األسـئلة التـي تثـار: مـا مـدى أدبيـة هـذا األدب؟ هل هو 
جتربـة جديـدة؟ أو أنـه ال يتعدى حـدود التجريـب، واإلفادة 
املرحليـة مـن إمكانيـات احلاسـوب؟ هل يعلـن قطيعته 
مـع ما سـبقه من فنـون أدبية مـن جهة كونـه يتعامل 
مـع أدوات شـديدة اخلصوصيـة؟ هـل هـو انعـكاس مـن 
انعكاسـات العوملة، وأسـلوب اسـتعرناه من الغرب؟ وإذا 
كنـا نتحدث عـن كاتب، أو منتـج، أو مؤلـف للنص فهل 
سـنتحدث هنـا عـن صانع النـص؟ والسـؤال األهـم: ما 
مسـتقبل األدب الرقمـي في ظل شـبه أمية حاسـوبية. 
وللنخبـة  اخلاصـة،  إلـى  موجهـة  الروايـة  كانـت  فـإذا 
الرقمـي سـيكون  أن األدب  املثقفـة فهـل يعنـي ذلـك 

النخبة؟!  لنخبـة  موجهـاً 

ال تـزال التجربـة العربيـة بطيئـة اخلطا من جهـة إنتاج 
اإلبـداع الرقمـي بسـبب موقـع التكنولوجيـا فـي احلياة 
العامـة، والعلميـة فـي اجملتمعـات العربيـة. وميكـن أن 
ننظـر نظـرة احتـرام، وتقديـر إلى هـذا اإلنتـاج الضئيل؛ 

إذ يتمتـع بالريـادة فـي الزمـن العربـي احلالي. 

   وهـذه الريـادة مـن ناحيـة املبـدع تفتـرض ريـادة مـن 
ناحيـة املتلقـي، والناقد بخاصـة، ويعيـش األدب الرقمي 
العربـي حاالً مـن التجـاذب بني النكـران، والرضـا. وميكن 
أن نقـرأ مـن خـالل هـذه الثنائية صـراَع الوعـي الثقافي 
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العربـي الـذي يعيـش مرحلـة انتقـال مـن مسـتوى إلى 
آخـر. فالتفكير فـي اإلبـداع الرقمي تفكير في مسـتوى 
من مسـتويات احلداثـة. ولهذه التجربـة أهمية، وخطورة 

آن.  في 

أوفيـاء لإلبـداع  النقـاد  أن أغلبيـة  القائمـة  واملشـكلة 
الورقـي، وليـس لديهـم الكفـاءة ملواكبـة عمليـة نقـد 
التجـارب األدبية وليـدِة الوسـائط التكنولوجيـة. فهذه 
املتغيـرات فـي النـص الرقمـي حتتم علـى الناقـد جتديد 
أدواتهـا، ورمبـا تغييرهـا. وميكن القـول إن ثمـة حاجة إلى 
معجـم للنقـد األدبـي االلكترونـي يختلـف عمـا ألفناه 

مـن نقـد للروايـة الورقية.

   األدب الرقمـي ظاهـرة موجـودة سـواء أبـى النقـاد أو 
رضـوا؛ لـذا يجب علـى النقـاد أن يزيدوا من درجـة الوعي 
التـردد  حـال  يكسـر  وال  اجلديـد.  األدبـي  الوافـد  بهـذا 
حيالـه إال وفـرة النصـوص الرقمية فـي التربـة العربية. 
فتسـهم حينـذاك فـي إدخـال القـارئ العربي إلـى هذا 
الرقمـي  النـص  فتقّبـُل  واجلديـد.  العجيـب،  العالـم 
التخييلـي مشـروط بخلـق مـادة نصيـة تكـون مؤهلة؛ 
إلثـارة انتبـاه املتلقـي، وحتفيـزه علـى التواصـل مـع هذا 

التخييـل الرقمـي. 
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شخصّية العدد
األستاذ الدكتور جرجس ديب

إن االسـتثمار فـي املـوارد البشـرية يقـود إلـى التنميـة 
واملتحضـرة  املتقدمـة  واجملتمعـات  واملثمـرة،  احلقيقيـة 
لـم ترتـِق إال مبـا أنتجته مـن عقـول ُمبَتِكرة وأفـكار نيرة 
أسـهمت فـي بنائهـا وتطورهـا، والدكتـور جرجـس ديب 
جمـع في شـخصيته اجلـادّة الباحـث العلمي واألسـتاذ 
اجلامعـي واإلداري الناجـح الـذي تـدرّج فـي املناصـب في 

جامعـة احلـواش اخلاصـة، فعمـل فيهـا باقتـدار وجّد. 

مـن املعـروف عنـه أنـه ال يـكل وال ميـل، تـراه دائمـاً فـي 
مكتبـه، بـني أوراقـه، يتابـع الصغيـرة قبـل الكبيـرة في 
اجلامعـة، وهـو مـن مؤسسـيها، وكان لنـا معـه حـوار 

شـائق حـول حياتـه املهنيـة والعلميـة. 

قـال الدكتـور احلائز دكتـوراه فلسـفة في علـم األحياء، 
اخلاصـة،  احلـواش  جامعـة  فـي  الفيزيولوجيـا  وأسـتاذ 
وجامعة دمشـق إننا احتفلنا منذ مـدة وجيزة مبرور ثالثة 
عشـر عاماً على تأسـيس هـذا الصرح احلضـاري الكبير، 
وحّدثنـا عمـا تعنيـه هـذه املناسـبة قائـالً: إن الذكـرى 
السـنوية الثالثـة عشـرة لتأسـيس اجلامعـة تزيـد ثقة 
اجلامعـة بنفسـها وتعطيهـا العـزم والتصميـم علـى 
املضـي قدمـاً فـي حتقيـق رؤيتهـا ورسـالتها وأهدافهـا، 
مبـا يحقـق ألبنائنـا الطلبـة فـي سـعيهم إلـى املعرفة 
سـوق  لدخـول  ويؤهلكـم  طموحاتهـم،  كل  والتفـوق 
العمـل بكفـاءة عاليـة واقتـدار وميكّنهـم من اإلسـهام 

بشـكل فاعـل فـي خدمـة وطنهـم ومجتمعهـم.

منـذ  أسـتاذ  مرتبـة  احلائـز  جرجـس  الدكتـور  وأضـاف 
فيهـا  نحتفـل  التـي  اللحظـات  هـذه  أن   2004 عـام 
بذكـرى تأسـيس اجلامعـة تثلـج الصـدر، وتضـخ احليـاة 
املتجـددة فـي الـروح، وجتـدد اإلميـان فـي القلـب، اإلميـان 
بالوطـن واألرض، واإلميان باإلنسـان السـوري الـذي يصارع 
أعتـى ظـروف احليـاة وأصعبها، ومـا زال حيـاً قويـاً رائداً، 

بعلمـه وثقافتـه. متسـلحاً 

وذكـر الدكتـور املتـدرّج فـي املناصب فـي هـذه اجلامعة 
رئيـس  بنائـب  مـروراً  التجميـل،  كليـة  بعميـد  بـدءاً 
ورئيـس  األمنـاء،  مجلـس  وعضـو  ورئيسـها،  اجلامعـة، 
هـذا اجمللـس أن احلبور ميـأل صدره وهـو يرى َعَلـم اجلامعة 
يرفـرف فـي سـماء العلـم فـي وطننـا احلبيـب سـورية. 
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ويـرى أن هـذه اجلامعـة الشـابّة اليـزال تاريخهـا كتاباً ذا 
سـطور بعـدد سـنواتها قيـد التسـطير والتدويـن، وكل 
واحـد منا هو مؤلف مشـارك فـي إعداد أبوابـه وفصوله 
االفتتاحيـة، ومـا احتفالنـا بذكـرى تأسيسـها الثالثـة 
عشـرة إال صفحة مـن هذا التاريـخ، من تاريخنـا املقترن 

اجلامعة. بتاريـخ 

وأكـد أن العاملـني فـي اجلامعـة يحملـون فـي داخلهم 
الوعـد الـذي ال حتـده حـدود، وكلـه تفـاؤل بأنـه سـيتم 
مـن خـالل العاملـني فـي اجلامعـة تسـطير الكثيـر من 

صفحـات تاريخنـا املشـترك.

وأجـاب صاحـب األبحـاث العلميـة املتميزة عن سـؤالنا 
األبحـاث  فـي  اخلاصـة  احلـواش  جامعـة  إسـهام  عـن 
املتعلقـة بجائحـة كوفيد 19 أن اجلامعة أسـهمت بقوة 
فـي األبحـاث املتعلقـة بكورونا إذ تشـكلت فـرق بحثية 
من أسـاتذة اجلامعـة والباحثني املهتمـني إلجراء البحوث 
العلميـة واملعمليـة لفيروس كورونا املسـتجد )كوفيد - 
19(، ونعمـل علـى متابعة مسـتجدات البحـث العلمي، 
ودعمنـا الفريـق العلمي ماليـاً، وأعددنا مكافآت للنشـر 
الدولـي؛ ليكـون دافعـاً للباحثـني علـى العكـوف علـى 

البحـث العلمـي في ظـل هـذه اجلائحة. 

وأضـاف صاحـب املشـاركات املتعددة في ورشـات العمل 
واملؤمتـرات العلميـة أن اجلامعـة قّدمـت عبـر املشـفى 
اجلامعـي دعمـاً ملرضى كورونـا، وأطلقنا حمـالت وندوات 
تثقيفيـة للتوعيـة بفيروس كورونا املسـتجد، وسـرطان 
االسترشـادية  األدلـة  مـن  العديـد  وأصدرنـا  الثـدي، 
والتوعويـة، ومـن بينهـا دليـل التوعيـة بفيـروس كورونا 

. ملستجد ا

وأضـاف: يتـم العمل على حتويـل أرض البقيعة إلى مركز 
للبحـث العلمـي وريـادة األعمـال، وهـي خطـوة بالغـة 
األهميـة وتعد اسـتغالاًل متميزًا لهذه األرض، وسـيمثل 
هـذا املركـز نقطة حتول مهمـة من خـالل إتاحته لطالب 
جامعـة احلـواش وللباحثني إجـراء األبحـاث الرائدة، حيث 
سـيكون هـذا املركـز نقطـة إشـعاع حضـاري لإلبـداع 

األعمال. وريـادة 

ونعمـل دائمـا علـى متابعـة أحـدث مـا يتوصـل إليـه 
العلـم في مختلـف اجملاالت ملواكبتهـا، ألن جناح التعليم 
اجلامعـي ينطلـق مـن قدرتـه علـى مواكبة ما يشـهده 

العالـم مـن تطـور علمـي وتكنولوجي.

وأنهـى صاحـب الكتـب اجلامعيـة التـي تدرّس فـي أكثر 
أن  تتذكـروا،  أن  حسـبي  بقولـه:  كالمـه  جامعـة  مـن 
الثقافـة اإلنسـانية احلقـة، الضامنـة للنجـاح والهنـاء، 
هـي تلـك التـي تسـمح لألفـراد واجملتمعـات املتقدمـة 
واملسـتنيرة، بتالفـي الوقـوع فـي دائـرة خطـر التطـرف 
وخطـر الالمبـاالة أو االنطـواء على الـذات، وأنتم تعلمون 
"الشـخصية  أهميـة  علـى  جامعتكـم  تركـز  كـم 

الثقافيـة" التـي يحملهـا طالبهـا.

علـى  وحافظـو  وعزمكـم  إيجابيتكـم  علـى  حافظـوا 
وضعـوا  باحليـاة،  النابـض  واحلضـاري  اإلنسـاني  تراثنـا 
نصـب أعينكـم مصلحـة بلدكـم وال تدعـوا مصلحـة 

تعلـو عليهـا.
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بأقالم الطالب

كفيف القلب ال يبصر 
..

ً
إيابا

الطالبة زهور نبيل سليمان / كلية الطب البشري 

كفيف القلب ال يبصر إياباً..

إليَّ..وال يرجو لقائي..

يبعد عني ذكره فال أراُه..

في كل ما أمضى..وال يراني

ويحسب أني شفيُت منه..

وأنُه..بريٌء من عصيِّ دائي

وأن ذنبي منه..قد غَسلُه..

في البعِد عنه..طول بقائي..

كيف أخبره أني ما أزال.ْ.

أموت إليه شوقاً..يضني عظامي

وأن قلبي ماأنَِس غيرُه..بديٌل

وأنه في الدنيا..كل رجائي

وأني لم أحصي..دونُه ثانيًة..

اال وأرى محياه..في كل راِء

ُه فشلُت أن أقوى..إالَّ
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ونال من ضعفي لعينيه..انحنائي

ياشامًة..سكَنْت عقيقَ رقبتهِ..

شوقي ل لثِمِك..أطال شقائي

واهلل ما كنُت ألحيا..

سوى وعودتَك أملي وسمائي..

أصابعي..وشعرُك..أمست مبنفى..

ومن عروقها..جَفت دمائي..

هل سيأتيني موتي وقلبي ضعيٌف..!!

أتلوى..ثكلى في جفاِء..

نزف روحي وجرح كرامتي..

وألف األلِف دمعه..

مامنعت إليَك ..اكتوائي..

سأظُل حيُث تركتني..مكسورةً..

ظليلَة البئِر..دوَن احتواِء
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قليٌل عن شتاِت ما في 
قلبي إليك..

الطالبة كاتي محفوض

رُ بـأنَّ آخـر َحديـث دارَ بينـي و    أتذكَـّ
بينـَك كاَن عـن فلسـفة الوجـودِ ، و 
قاً فـي هذا اجملال  لطاملا كُنـَت متعمِّ
كُنـَت تُلـح علـي بأن أقـرأ كتبـاً عن 
األسـاليب  كتـب  و  الروسـي  األدب 
اإلبتكاريـة و تطويـر الـذات ، و بدوري 
أنـا كنـُت أحـب إصـرارك هـذا فأنـا 

أيضـاً مـن احملُبـني لهم .

ك كُنـَت ِمـَن املُبغِضـني لتلَك  َـّ   وألن
نراهـا  التـي  التقليديـة  النسـخ 
تسـعى  كُنـَت   ، هـذه  حياتنـا  فـي 
دومـاً ألن جتعلنـي مختلفـة عنهـم 
فأنـا أعرفـك جيـداً ال حُتـب أن أكـون 
 ، اآلخريـن  كمـا  معّلقـة  نسـخة 
علـى  تـردد  و   ، التهميـش  حُتـب  ال 
ُخِلقنـا  مـا  بأننـا  دومـاً  مسـامعي 
حصـَل  لـو  ألنـُه  غيرنـا  لُنشـابه 
ذلـك لـكاَن مـن األفضـل أن تتوقف 
النسـاء عن اإلجنـاب ، َفنحـُن ُخلقنا 
جوهـر  هـو  هـذا   ، ذواتنـا  لنكـون 
الوجـود مـن منظورنـا و أن نسـعى 
بدورنـا خللـق اإلختالف حتى بأبسـط 

األشـياء 

إنهـاء  علـى  إصـراري  حُتـب  كُنـَت    

قـراءة كتاب كامـل في ليلـة واحدة 
ك كُنَت حُتب كُل مـا أكتبُه  َـّ ، كمـا أن
ك ترى تطـوُّر ملحوظ  َـّ و تُخبرنـي بأن
بـني كل مكتـوب لـي و مـا يليـه من 
مكاتيـٍب أخـرى ، و هـذا مـا جعلني 

أُكمـل هـذا الطريـق بـكُلِّ ُحبٍّ .

ـهر  السَّ حُتـب  كُنـَت  َك  َـّ أن كمـا    
كمـا أُِحـبُّ ، لِنهيـم ِكالنـا بعاملنـا 
و  كلثـوم  أُم  أغانـي  برفقـِة  الليلـي 
كُنـا  أغنيـة  كل  فـي  تفصيـل  كل 
قصائـداً  لـي  تقـرأ  و   ، نسـمعها 
لُتخبرنـي  قبانـي"  "نـزار  للشـاعِر 
أحـٍد  ِمـن  مـا  و  لـي  ُخلقـت  بأنهـا 

. ِسـواي  ها  يَسـتحقُّ

بهـذِه  َعلـّي  يومـاً  تَبخـل  َلـم    
التفاصيـل البسـيطة التـي لطاملـا 
غيـر و كاَن  كانت تُشـكِّل عاملي الصَّ
أحـبُّ علـى قلبي أْن تُرافقنـي بها ، و 
هـذا ما حصـل فُتخبرني بـدورك بأنَّ 
ي ليس ِمـن نصيبه أن يحظى  التَّخلِـّ
َّك  بنـا أو يحتّل شـبراً من كوننـا و بأن
َسـتبقى ُمتابعـاً لِـكلِّ جديـٍد و كان 
هـذا كافيـاً بالنِّسـبِة لـي ألن أُكمل 

و أطـوِّر ذاتـي أكثـر فأكثر .

إصـراري  و  َشـغفي  حُتـب  كُنـَت    
الشـديَدين لتعلُّـم كل ماهو جميل 
و مفيد و تُخِبرُني بحسـبِ منظورَك 
 ، بأننـي سـأرمتي بأحضـان الكمـال 
و أنـا ِمـن فـرِط سـروري يـزداد بريـقَ 
علـى  بعدهـا  ِمـن  ألواظـب  عينـاي 
أنـَت   ، بـهِ  تُخبرنـي  مـا  كُل  فعـل 
علـى  كلماتـك  وقـع  جيـداً  تعلـم 
قلبـي ف ال تبخـل علـيَّ بُهـم ، كما 
أُحـب إهتمامـَك ذاَك النابِع من قلٍب 

. ودود  ُمحـبٍّ 

هـاً ناظريَك    تَصُفن بـي لِبرهة ُموجِّ
َّك تُخِبرُنـي أنَّ بإمكانِك  نحـوي و كأن
تـِك  خاصَّ َمكتُبـك   ، املزيـد  فعـل 
بإنتظـارك فـال تتوقفـي حلظـة عـن 
فعـل مـا حتبني ، ألسـتجمع شـتات 
أفـكاري و أعـود بـكل ثِقـة ألوراقـي 
التـي تَركتهـا ُمبعثرة علـى طاولتي 
و أشـق بدايـًة جديـدةً بـروٍح جديدة 
اعتـدَت  كمـا  ـغف  بالشَّ ُمفعَمـة 
دومـاً أن ترانـي ، فأنـَت تعلـم جيـداً 
تلـك  اللطيفـة  كلماتـك  بإنتقـاء 

كيـف تُعيـُد إحيـاء شـغفي .

و طقـوِس  تقاليدنـا  عـن  أُخِبـرَُك    
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 ، عليهـا  اعتدنـا  التـي  حيينـا 
 ، حديثـي  إكمـال  قبـل  لتوقفنـي 
ك  َـّ بأن لـي  أوحـت  تِلـك  َفنظراتـك 
مـن  لُتخبرنـي  الـرأي  تُخالفنـي 
بعدهـا أنَّ التَّقاليـد َلن مُتسـك بيدي 
بأننـا  و   ، تَرغـب  هـي  مِلـا  لتقودنـي 
ُخلقنـا أحـراراً ما ِمن شـيء مُيكن أن 
يُرغمنـا علـى سـلك طريـق ال نَرغب 
ي راضيٌة َعن  بـه ، َشـعرَْت ِحينها بأنِـّ
َّدُ شـخٍص  كُل مـا تقـول و بأنّي ُمجر
حيلـة  مابيـدِه  و  التقاليـد  تُكبِّلـُه 
كنـُت   ، منهـا  شـيٍء  تغييـر  علـى 
َّد  ُمنتظـرةً منـَك إجابـٍة َك تِلـك ألجتر
و   ، الـرأي  أُوافقـك  و  ذاك  كُلِّ  ِمـن 
طاملـا أننّـا ال نُخطـئ بشـيء ال يَحق 

 . أفعالنـا  أن يتذمـر مـن  للعالـم 

َّك شـديُد الـذكاء و هذا    قلـُت لَك أن
أكثـر مـا يَجذبني إليك .

أعيـُد برأسـي كَلماتـك تلـك عـدَّةَ 
مـراٍت ليتشـبَّع فِكري بهـا ، و نُكِمل 
أحدايثنـا الالمتناهيـة عن فلسـفة 
نَفعلـه  أن  ميكـن  مـا  و  الوجـود 
لتجديـد كل مـا هـو مُمـل و نتخلص 
مـن كل بـوادر امللـل التـي تعتـرض 

. مسـيرتنا 

  كُنـَت تَسـَتدرُِجني بِطرِقَك الذَّكية 
التـي اعتـدُت َعليهـا لِتعـرف أكثـر 

ـا أُِحـب ، أبـدأ جوابـي قائلًة : عمَّ

أحـبُّ األشـياء الواسـعة املـدى كما 
حبُّـَك  أولهـم  و  البحـر  و  السـماء 
ابتسـامة  شـفتيك  علـى  َفُتـزرَُع   ،
شـفافة تَظَهـرُ مـن ورائِها سـعادة 
َّك تَسـتفيض  عارمـة ، لُِتخبرُنـي بأن
فرحـاً مِلُداخلتي لـَك بِـكُِّل مكاتيبي 
َّك لسـَت  ي أخَبرتُـك مـراراً بأن ، لكنِـّ
ـالً لـي فحسـب فأنـَت تُكِمـل  مكمِّ
يحـوي  ال  شـيء  كل  و   ، مكاتيبـي 
أثـرك يفقد معنـاه ، ُمكملـًة بدوري 
جوابـي بأني أحب األطفـال ، األزهار ، 
الطيور ، الشـمس ، النجـوم ، القمر 

و كل مـا يتعلـق بالسـماء .

  كُنـَت تَفـرح فـي كُلِّ مـرٍة أُخِبـرَُك 
حتـاول  و  أخطـأت  ي  بأنِـّ فيهـا 
مسـاعدتي لتفـادي تلـك األخطـاء 
لُتخبرنـي بـأنَّ أخطائـي تلـك نابعة 
مـن ُمحـاوالٍت ِعـدَّة و هـذا أكثـر ما 

. يُفرحـك 

نـودِّع بعضنـا  ا فـي كُلِّ مـرة    كُنَـّ
ي لديـك و بعـٌض  يبقـى بعـٌض منِـّ
منـَك لدي ، مازلـُت حّتى اآلن أغضب 
منـك و أعاتبـك على غيابـك األصم 
غيـر املبـرر و أنـا التـي اعتـادت على 
كُنـَت  لطاملـا   .. الدائـم  وجـودك 
فـي  ُمتربّعـاً  ذاكرتـي  فـي  حاضـراً 

مكانـك بـكل هيبـة و وقـار .

  أتعلم شيئاً! 

صارحتـك  أن  بعـد  قليـالً  حتسـنُت 
بهـذا ، لـم أعتـد علـى إخبـارك مبـا 
يفعلـه غيابـك بـي أو حتـى أنـي لم 
اضطـر يومـاً لشـرح هذا فأنـت خيرُ 
عـارٍف بحالـي حـنيَ غيـاب طيفـك 
عنـي ، حتـى أننـي الحظـُت كيـف 
رَت نحـوي لألفضـل بعـَد جـدٍل  تغيَـّ

طويـل مـن طـرٍف واحـد .

و  محبتـي  إليـك  أرسـلُت  كـم    
أشـواقي و رأيـُت الـردَّ فـي عينيـك 

. إلتقيتـَك  كُلَّمـا 

بـأنَّ عاداتـك    وددُت إخبـارك أيضـاً 
مـذ   ، معـي  حتيـى  مازالـت  تلـك 
علـى  جـداً  حريصـٌة  أنـا  و  رحلـَت 
تطبيقهـا علـى أكمل وجـه ، أردتك 
أنـت  و  بشـدة  يـدي  متسـك  معـي 
تُلِزُمنـي على رسـِم لوحتـي اخلاصة 
يُبغضـك  ، كان  اخلاصـة  بلمسـاتي 
جـداً أن ترانـي أنقـل مـن رسـوماٍت 
عـدم  علـى  جتبرنـي  و  جاهـزة 
إسـتخدام املمحـاة فـي لوحاتـي ف 
أنـت من أنصـار تلك املقولـة بأّن ذات 
الشـيء الذي أخطـأت به قـادرٌ على 
إصـالح أخطائـهِ بذاتـه فتنصحنـي 
باسـتخدام قلـم الرصـاص لترميـم 

اخلطـأ ذاتـه .
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أعـرُف جيـداً مـا يفعلـُه بِـَك مـذاُق 
و  بـارداً  يكـوُن  حينمـا  القهـوة 
ُمتأخـٍر  لوقـٍت  املشـَي  تكـرُه  بأنـكَّ 
ِمـَن اللِّيـِل خارجـاً ، كلُّ هـذا و ذاك 
راسـٌخ فـي ذاكرتـي كمـا رسـوخَك 
ل كـم أنَّ  فـي قلبـي ، لـَك أن تتخيَـّ
تُـرممِّ  ذهنـي  فـي  حاضـرةٌ  كلماتـك 
غيابـك لتجعـل من ذاكرتـي منزالً ال 
. سـواك  يسـتوطنه 

  كُنـَت دوماً تشـدُّ على يـدي واضعاً 
كامـل ثقتـَك بـي و تُخبرنـي بـكلِّ 
فخـٍر بـأنَّ املسـتقبل أمامـي و تـرى 
فـي عينـيَّ  و  فيـيَّ شـيئاً عظيمـاً 

خيـٌط مـن نـور ، و لطاملا 
مـن  تُخـرج  أن  وددَت 
تلـك  صميمـي 
الشـمس ، مشيَت 
معـي الـدرب كلـه 
سـاندتني ، فشـلنا 
عاودنـا  و  نهضنـا  و 
كمـا  معـاً  السـيرَ 
حتـى   .. عاهدتنـي 
وضعـُت قدمـي علـى 
اطمأنيـَت   ، الطريـق  أول 
علـي و تركتنـي هكذا كما 
الغريـق فـي وسـط البحـر و 
كل سـبل النجـاة قـد غادرتني 
و مشـت ، أمـا علمَت بـأنَّ طريقي 
دون   ، يديـك  دون  غيـر سـالك  هـذا 
وجـودك ! و بأنهم يديك شـاخصاٌت 

، الطويـل  لطريقـي 

مـن  كـم  تتخيـل  أن  لـك 
بـتُّ   ، حتاوطنـي  الغباشـة 
َة النَّظـر بدونـك ، مـا  معميَـّ
فقـدُت  حتـى  فقدتُـك  أن 

. ناظريـي 

بـأنَّ  أيضـاً  إخبـارك  أردُت    
عادتي في الشـرود و اسـتعادة 
الذكريـات القدميـة التي 
مرحلـة  إلـى  متتـد 
التـزال  الطفولـة 
تالزمنـي و تبـزغ فـي ذهنـي 
فجـأة و بشـكل سـريع دون 
الصلـة  عـدم  رغـم  أسـتدعيها  أن 
حلظاتـي  بـني  و  بينهـا  القرابـة  أو 

. احلاضـرة 

واقفـاً  ُمخيِّلتـي  أراَك فـي    الزلـُت 
احلاويـة  تلـك  و بحوزتـك عدسـتك 
علـى صـورٍ عـدِّة التقطناهـا عندما 
كُنّـا سـويًّة ،و التـي لـم يبـقَ منها 
مـا  قليـالً   ، الذكـرى  ِسـوى  شـيئاً 
أنـَت  هـا  و  نفسـَك  تُصـوِّر  كُنـَت 
اآلن أوُّل الراحلـني ، ليَتنـي التقطـُت 

صـوراً لـَك بعـددِ أنفاِسـك .

  أتعلْم !! 

أسـمع  أن  نفسـي  علـى  َّمـُت  حر
فيروزياتنـا التـي كانـت ترافقنـا في 
ه  َـّ أن ، حتـى  ا نخطيـه  كُنَـّ درٍب  كُلِّ 
ي فيروز  بعـد رحيلـك لـم تَُعـد تُغنِـّ
باتـت جميـع   ، فريـداً  ربّانيـاً  شـيئاً 
ال  ُمتشـابهة  أحلانهـا  و  كلماتهـا 
روَح فيهـا ، الدنيـا بأجمعهـا حزنت 
ـا علـى أقـل احتمـال  لرحيلـك أو رمبَّ

هكـذا يَخيـُل إلّـي . 

ى وردة عّبـاد الشـمس ، نعـم    حتَـّ
هـي ذاتهـا وردتنـا التـي كانـت متيُل 
إليـَك أينمـا حللـَت عنـد جلوسـنا 
و  يَِبسـت   ، منزلنـا  شـرفة  علـى 
نحيبنـا  َسـِمعت  عندمـا  اصفـرّت 
َّهـا منـذُ  فـي تلـك الليلـة ، حتـى أن
تلـك الليلـة و هـي ال تعـِرُف شـيئاً 
، الزالـت حتـى  الذبـول  آخـر ِسـوى 
اللحظـة تبحـُث عنك يا شمُسـها

كطفلٍة فاقدٍة حلنان األُم .

  كُنـَت دومـاً تُخبرنـي بـأنَّ أربعينـَك 
اجتمعـوا بي لشـدَِّة التَّشـابه الذي 
ا عليـه حتـى قُلـَت بأنّنـي بُـتُّ  كُنَـّ
ـرةً عنـك ، لكـن فـي  نسـخًة ُمصغَّ
واقـِع احلَال أنـا ال أشـبهَك فجيناتَُك 
لـن تتكرر ، أنا لسـُت ِسـوى نسـخة 

مشـّوهة عنـك ال أكثـر .

  ألقـاَك يوميـاً فـي موِعدنـا احملَُتمل 
ا  كُنَـّ كمـا  الليـل  ُمنتصـِف  بعـد 
نفعـل متامـاً قبـَل رحيلـك ال شـيء 
تغّيـر ، لطاملا واسـيُت نفسـي بهذه 
َك فـي داخلـي و بقربي  َـّ اجلملـة و بأن
و معـي أينمـا رحلـت ، أنـت قابٌع في 
ذاتـي أكثـر منّي ، صوتـك ال يفارقني 
أحتسسـُه دومـاً أو أنَّ أذنـي باتت حتوِّر 
كافـة األصـوات لتصبـح ُمشـابهة 
لصوتـك ، و معصـُم يـدك الرجولي 
و عـروق يديك محفـورةٌ فـي مقلتيَّ 
عـن  الشـمس  تسـتقيل  أن  إلـى 

إشـراقها .

  أينمـا حّطـت عينـاي ال ترى شـيئاً 
ِسـواك حتـى أنهـا باتـت تـراك فـي 

جميـع أوجـه املـارّة .
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كمـا  بقيـت  جميعهـا  حواسـي 
عاَهدتـك ال تَخـف فهـي لـم و لـن 
قُمـت  مـن  أنـَت  ك  لكنَـّ  ، تُخنـَك 

. العهـد  بكسـِر 

  تَِعُدنـي دوماً باملكوِث حيُث ِشـغاف 
الَقلـب ، بينمـا كُنـَت تَنفينـي إلـى 

أبعـد مـا يكون .

  و حـنيَ اقترَب موِعد رَحيلك ، جثوُت 
اجلناحـني  مكسـورةَ  ركبتـّي  علـى 
ُمنهكـة القـوى ، ُمـرددةً جملـة من 
كانـت  لطاملـا  التـي  فيـروز  أغنيـة 
تُرافقنـا فـي كل جلسـة "طلعلـي 
البكـي نحنـا و قاعديـن آلخـر مـرة 

سـوا و سـاكتني" ، كُنـت تعلم بأني 
حينهـا كنت أقصـد حرفيـة املعنى 

الـذي بداخلهـا . 

بـأنَّ  تُصـدِّق  ال  تَـكادُ  و  تَفهُمنـي    
ُس  كُل مـا ِعشـناه َسـينتهي ، يتلبَـّ
تُخبرنـي  و  وجِهـك  أرجـاء  الشـكُّ 
بشـفتني تَرجتفـاِن ذُعـراً "هـذا قدرُنا 
ك تَعلـم بـأنَّ  َـّ ِمـن احليـاة" ، مـع أن
ذكـرَت  كُلمـا  يتملَّكُنـي  الغضـب 
ي  النَّصيـب ألنِـّ و  القـَدر  لـي اسـم 
أُخالُِفـَك فـي هـذا ، َف كُل مـا يأتينا 
نابـٌع مـن أفعالِنـا و بأيدينـا نحـن ، 
لِتخطـو بعدهـا خطواتـك األخيـرة 

آخـذاً باالبتعـاد عنّـي قلبـي .

ـرق و بينما كُنَت    وِعنـد ُمفتـرَِق الطُّ
تَبتعـد و تَبتعـد و أكادُ ال أرى ِمنـَك 
ِسـوى جنمة بضياٍء سـاحر ، تُخَطف 

من أمـام َعينـّي لألبد .

النِّصـف  و  عشـرةَ  الثانيـَة  إنهـا    
عقـارُب  توقَّفـت  ُهنـا   ، قلبـي"  "إال 
السـاعة ُمعلنـًة رحيلـَك املشـؤوم .

136136 السنة الثالثة  -  العدد السنة الثالثة  -  العدد 1111 - الربع األول  - الربع األول 1010//11//20212021



 CRISPR-Cas نظام
كأداة لتحرير الجينوم 

Genome editing

إعداد الطالبة: نور عقول
إشراف الدكتور: مازن سلوم

Abstract:

Genome editing is the modifica-
tion of genomic DNA at a specif-

ic target site in a wide variety of cell 
types and organisms, including inser-
tion, deletion and replacement of DNA, 
resulting in inactivation of target genes, 
acquisition of novel genetic traits and 
correction of pathogenic gene muta-
tions. Due to the advantages of simple 
design, low cost, high efficiency, good 
repeatability and short-cycle, CRIS-

PR-Cas systems have become the most 
widely used genome editing technol-
ogy in molecular biology laboratories 
all around the world. In this review, an 
overview of the CRISPR-Cas systems 
will be introduced, including the innova-
tions, the applications in human disease 
research and gene therapy, as well as 
the challenges and opportunities that 
will be faced in the practical application 
of CRISPR-Cas systems.

السنة الثالثة  -  العدد السنة الثالثة  -  العدد 1111 - الربع األول  - الربع األول 1010//11//13713720212021



املقدمة

genome editing مجموعـة  اجلينـي  بالتحريـر  يقصـد 
النـووي  التـي تسـمح بتغييـر احلمـض  التقنيـات  مـن 
للكائـن احلـي، عـن طريـق إضافة مـواد جينيـة أو إزالتها 
أو تغييرهـا فـي مواقـع معينـة فـي اجلينـوم. مت تطويـر 
عـدة طرق لتحريـر اجلينـوم. يُعـرف أحدها حديثًاً باسـم 
CRISPR-Cas، وهـو اختصـار للتكـرار املتنـاوب القصير 
املترابـط بانتظـام والبروتـني املرتبـط بــ CRISPR. لقـد 
ولّـد نظـام CRISPR-Cas الكثيـر من اإلثارة فـي اجملتمع 
العلمـي ألنـه أسـرع وأرخـص وأكثـر دقـة وكفـاءة مـن 
طـرق حتريـر اجلينـوم األخـرى املعروفـة قبـالً. كانـت هذه 
التقنيـة مسـاهماً هامـاً فـي جائـزة نوبل فـي الكيمياء 

لعـام 2020 التـي ُمنحـت إلميانويـل شـاربنتييه وجنيفر 
دودنا.

ما هو CRISPR ؟

CRISPR )تسلسـالت متكررة قصيـرة متناوبة متباعدة 
بشـكل منتظـم( هـي عائلـة مـن تسلسـالت احلمـض 
النـووي املوجـودة فـي جينومـات الكائنـات احليـة بدائية 
النـواة مثـل اجلراثيـم. هـذه التسلسـالت مشـتقة مـن 
أشـالء احلمـض النـووي للعاثيـات )ملتهمـات اجلراثيـم 
bacteriophages( التـي سـبق أن أصابـت بدائيات النوى. 
يتم اسـتخدامها الكتشـاف وتدمير احلمـض النووي من 

العاثيـات املماثلـة أثنـاء العـدوى الالحقة.

يتكون نظام CRISPR-Cas من جزيئني رئيسيني:

مـن  كـزوج  هـذا  يعمـل   .Cas يسـمى  أنـزمي   -
"املقـص اجلزيئـي" ميكنـه قطع سلسـلتني مـن احلمض 
النـووي DNA فـي موقـع معني مـن اجلينـوم بحيث ميكن 
بعـد ذلـك إضافة أجـزاء مـن احلمـض النـووي أو إزالتها. 
.Cas9 أول أنـزمي مت اكتشـافه عنـد بدائيـات النـوى هـو

قطعـة مـن احلمـض الريبـي النـووي تسـمى   -
دليـل guide )gRNA(، عبـارة عـن قطعـة صغيـرة مـن 
تسلسـل احلمض الريبـي النووي RNA املصمم مسـبقاً 
)حوالـي 20 نكليوتيـد( تقـع داخـل قطعـة RNA أطول. 
يرتبـط هـذا الــ RNA بالـ DNA الهدف، حيـث يوجه هذا 
الــ gRNA األنـزمي Cas إلـى اجلـزء الصحيح مـن اجلينوم. 
هـذا يضمـن أن أنزمي Cas يقطع فـي النقطة الصحيحة 

اجلينوم. مـن 

مت تصميـم gRNA للتعـرف علـى تسلسـل معـني مـن 
DNA وربطـه. يحتـوي هـذا الدليـل علـى نكليوتيـدات 
RNA مكملـة لتسلسـل احلمـض النـووي املسـتهدف 
فـي اجلينـوم. هـذا يعنـي، مـن الناحيـة النظريـة علـى 
األقل، أن gRNA سـيرتبط فقط بالتسلسـل املستهدف 

ولـن يرتبـط مبناطـق أخـرى مـن اجلينوم.

يتبـع األنـزمي Cas الدليـل )gRNA( إلـى نفـس املوقع في 
تسلسـل احلمـض النـووي ويقـوم بقطعـه. فـي هـذه 
املرحلـة، تـدرك اخلليـة أن احلمـض النـووي تالـف وحتـاول 

إصالحه.

138138 السنة الثالثة  -  العدد السنة الثالثة  -  العدد 1111 - الربع األول  - الربع األول 1010//11//20212021



 

CRISPR-Cas تطبيقات نظام

تشخيص األمراض   -

أنزميـات  CRISPR-Cas واكتشـاف  أنظمـة  مـع تطويـر 
Cas جديـدة بعضهـا قـادر علـى قطـع الــ RNA مفـرد 
السلسـلة أيضاً مثل Cas13، تتطور تقنية التشـخيص 
اجلزيئـي املسـتندة إلـى CRISPR بسـرعة، ومت اختيارهـا 
كواحـدة من أفضل عشـرة تطـورات علميـة وتقنية في 
العالـم فـي عـام 2018، وقـد اسـتخدم الباحثـون هـذه 
علـى  والتعـرف  الفيروسـات،  عـن  للكشـف  الطريقـة 
للحمـض  اجلينـي  النمـط  وحتديـد  املمرضـة،  اجلراثيـم 

النـووي البشـري وحتديـد الطفـرات املرتبطـة بـاألورام.

 )FDA( فـي أيـار عـام 2020، منحـت إدارة الغـذاء والـدواء
 CRISPR علـى  قائـم  اختبـار  إلجـراء  طارئـاً  تصريحـاً 
مـن شـركة Sherlock Biosciences ميكنـه تشـخيص 
يسـتخدم  تقريبـاً.  سـاعة  غضـون  فـي   COVID-19
 RNA Cas13a للتعـرف علـى تسلسـل  أنـزمي  االختبـار 
خاص بــ SARS-CoV-2، فبعد أن يتعـرف CRISPR على 
احلمـض الريبـي النـووي املسـتهدف ويقطعـه، يطلـق 
إشـارة تألـق قابلـة للكشـف، وذلـك لتحقيـق الغـرض 

مـن التشـخيص. 

الشـركات  مـن  العديـد  حتـاول  احلاضـر،  الوقـت  فـي 
 CRISPR تعتمـد علـى  تطويـر مجموعـات تشـخيص 
املناعـة  املنزلـي، لكشـف فيـروس نقـص  لالسـتخدام 
البشـري وداء الكلـب واملقوسـة الغوندية املسـببة لداء 

إلـخ.  ،toxoplasmosis املقوسـات 

التعديل اجليني  -

لنظـام  شـيوعاً  األكثـر  االسـتخدامات  أحـد  يتركـز 
املنقولـة  التخلـص مـن األمـراض  CRISPR-Cas علـى 
التـي تنتشـر عـن طريـق  املُعديـة  )األمـراض  بالنواقـل 
 Malaria احلشـرات أو املفصليـات األخـرى(، مثـل املالريـا
 Plasmodium البالزموديـوم  طفيلـي  يسـببه  )مـرض 
مت   .)Anopheles األنوفيـل  بعـوض  طريـق  عـن  وينتقـل 
تطويـر واختبـار العديـد مـن التقنيـات املسـتندة إلـى 
املثـال،  سـبيل  علـى  الناقـل.  البعـوض  لـدى   CRISPR
مورثـة  تنشـر  تقنيـة  الباحثـني  مـن  مجموعـة  طـور 
مقاومـة للمالريـا لدى البعـوض الناقل، فـي حني طورت 
يـؤدي  جينـي  حـذف  تسـبب  تقنيـة  أخـرى  مجموعـة 

للعقـم عنـد إنـاث البعـوض.

العالج اجليني  -

يقصـد بالعـالج اجلينـي إدخال جينـات غريبة فـي اخلاليا 
املسـتهدفة لعـالج أمـراض معينـة تسـببها اجلينـات 
التطـور  احلالـي، مـع  الوقـت  املعيبـة. فـي  أو  الطافـرة 
السـريع ألنظمـة CRISPR-Cas، مت تطبيقها على نطاق 
واسـع فـي العـالج اجلينـي لعـالج العديـد مـن األمراض 
الوراثيـة وحيـدة اجلني )يكـون اخللل في مورثـة مفردة من 
 -thalassemia الـزوج املورثـي( مثـل الثالسـيميا بيتـا
املراحـل  بـدأت  حيـث  والناعـور،  املنجلـي  الـدم  وفقـر 

السـريرية ملعاجلـة العديـد مـن هـذه األمـراض.

طفـرات  إلصـالح  طرقـاً  أيضـاً  الباحثـون  يطـور  كمـا 
والعضـالت,  الكبيـرة كالدمـاغ  األعضـاء  اجلينـات فـي 
حيـث أظهـرت التجارب علـى احليوانـات أن الفيروسـات 
اجلينـي  املقـص  توصيـل  ميكنهـا  خصيصـاً  املصممـة 
إلـى اخلاليـا احملـددة ملعاجلـة منـاذج مـن األمـراض الوراثية 

املدمـرة مثـل ضمـور العضـالت.

باإلضافـة لذلـك، قد يكـون لتقنية CRISPR مسـتقبل 
منهـا  الوقايـة  أو  املُعديـة  األمـراض  عـالج  فـي  واعـد 
العـدوى  لتجنـب  املضيفـة  اخلاليـا  حتويـل  طريـق  عـن 
الفيروسـية أو منـع انتشـار الفيروس وانتقالـه، فيمكن 
مبسـتقبالته  االرتبـاط  مـن  اإليـدز  فيـروس  منـع  مثـالً 

التائيـة. املناعيـة  +CD4(( واملوجـودة علـى اخلاليـا 

وحاليـاً بدراسـات حديثـة مخبريـاً بـني بعـض الباحثني 
أنـه ميكـن تصميـم CRISPR قـادر علـى التعـرف علـى 
تسلسـل نوعـي لفيـروس كورونـا, وباسـتخدام تقنيـة

مـن  متكنـوا   CRISPR علـى  املعتمـدة    PAC-MAN
تقليـل كميـة الفيـروس بنسـبة %90, فبمجـرد إثبـات 
مأمونيـة هـذه التقنيـة علـى البشـر ميكـن نشـر هـذه 

احلاليـة. االسـتراتيجية فـي اجلائحـة 

وتتجـه الدراسـات أيضـاً إلـى إمكانيـة تطويـر مضادات 
اجلرثـوم  ويقتـل  الـدواء موجهـاً  يكـون  بحيـث  حيويـة 

بدقـة اعتمـاداً علـى املقـص اجلينـي.
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CRISPR-CAS حتديات نظام

نظـام  باسـتخدام  اجلينـوم  حتريـر  تقنيـات  تطبيـق  مت 
CRISPR-Cas علـى نطاق واسـع فـي مجموعة متنوعة 
مـن األنـواع وأنـواع مختلفـة مـن اخلاليـا، لكـن ال تـزال 
هنـاك بعـض املشـكالت املهمـة التـي يجـب معاجلتها 
أثنـاء عمليـات التطبيـق، مثـل احلصـول علـى تأثيـرات 
خـارج الهـدف، طرق التوصيـل، رد الفعـل املناعي، وخطر 
اإلصابـة بالسـرطان، باإلضافـة لقضايـا أخالقيـة، فمن 
املمكـن إسـاءة اسـتخدام هـذا املقـص اجلينـي لتعديل 
أجنة بشـرية, وإنتـاج أطفـال مبواصفات معينة حسـب 

الطلـب, أو مبواصفـات خارقـة وحتقيـق فكـرة اخللـود.

االستنتاجات

تعتمـد نظـام  التـي  اجلينـوم  تقنيـات حتريـر  ألن  نظـراً 
الوصـول  يسـهل  وسـيلة  وفـرت  قـد   CRISPR-Cas
إليهـا وقابلـة للتكيـف لتغييـر اجلينومـات وتنظيمهـا 
رئيسـياً  أنهـا متثـل معلمـاً  يُعتقـد  والكشـف عنهـا، 
للبيولوجيـا اجلزيئيـة في القـرن احلادي والعشـرين. حتى 
اآلن، مت تطبيـق أنظمـة CRISPR-Cas على نطاق واسـع 
فـي حتليـل وظائـف اجلينـات، العـالج اجلينـي البشـري، 
تطويـر االسـتهداف الدوائـي، وتصميـم منـاذج حيوانية، 
والتـي تفتـح اآلفـاق ملزيـد من التطويـر. مع ذلـك، ال تزال 
هنـاك بعـض القيـود التـي يجـب التغلـب عليهـا فـي 
التطبيقـات العمليـة ألنظمـة CRISPR-Cas، وال تـزال 
هنـاك حاجـة إلى بـذل جهود كبيـرة لتقييم سـالمتها 

وفعاليتهـا علـى املـدى الطويـل.
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أخبار العلم

الجيل الخامس

"ثورة علمية" في تشخيص السرطان.. والسر في "حبة صغيرة"

"الثورة الصناعية الرابعة" ستخلق عاملًا جديًدا 
ستختفي معه احلدود بني ما هو مادي ورقمي. وقريًبا، 

ستنتج مليارات األجهزة املتصلة احمليطة بنا بيانات من 
املمكن استخدامها لزيادة اإلنتاجية وحتسني نوعية 

حياتنا.
لهذا السبب، يواصل خبراء االتصاالت ورجال األعمال 

واحلكومات حول العالم، العمل على نشر شبكة اجليل 
اجلديد. اتصاُلها فائق السرعة سيسمح بازدهار الذكاء 

االصطناعي وإنترنت األشياء. وانترنت األشياء هو كل 
شيء مجهز لالتصال باإلنترنت.

لكنَّ االحتادَ األوروبي وبعَض دولِه األعضاء كأملانيا، 
يعتبرون أن استخدام شبكة اجليل اخلامس مع 

مؤسسات تدعمها حكومات خارج االحتاد، سيتسبب 
مبشكالت أمنية. ويعتقدون أنها قد تعرّض أوروبا 

لهجمات سيبرانية. فشبكة اجليل اخلامس تعتمد 
كثيرًا على املوردين األجانب. ونشرت أوروبا، مؤخرًا، 

توصيات بجعل اجليل اخلامس أكثر أمانًا.
هذا وتعتبر هواوي ِخبرتَها أساسية ملساعدة أوروبا في 

اقتناص فرٍص جديدة كالذكاء االصطناعي. وكشف 
نائب رئيس قسم البرمجة الذكية في هواوي، جيانغ 
تاو عن استثمار شركته مبئة مليون يورو لبناء برنامج 
نظام بيئي للذكاء االصطناعي. وأعلن عن اسم هذا 

البرنامج وهو "هواوي أطلس 900، أنه أقوى مجموعة 
ذكاء اصطناعي في العالم. فإن بحثت في الفضاء 

عن مئتي ألف جنم، اليوم العلماء يحتاجون حلوالي 74 
ساعة للقيام ببحث واحد. لكن أطلس 900 لن يحتاج 

أكثر من عشر ثوان".
الذكاء االصطناعي ليس فقط الروبوتات والبرمجة 

واملصانع الذكية، فهو أيًضا تطبيقات حقيقة في احلياة 
اليومية للناس، كما هو تطبيق StorySign اجملاني الذي 
"يحّول النص إلى لغة اإلشارة بشكل فوري" كما أفاد 

مسؤول العالقات العامة لهواوي في شرق أوروبا، أليكس 
لي.

وتتضمن استراتيجية هواوي، أيًضا، مسألة التحويل 
الرقمي فجاءت مبشروع جديد أطلقت عليه اسم 

"Tech4All" وذلك لتحسني حياة الناس بفضل 
التكنولوجيا.

هذا وتعتبر أوروبا أن اجليَل اخلامس ورقًة رابحة على 
صعيد السوق الدولية، قد يصل مردودُها االقتصادي 

لـ225 مليار يورو بحلول العام 2025.

يعد سرطان األمعاء رابع أكثر أنواع السرطان شيوعا في 
بريطانيا

طور علماء في اململكة املتحدة حبة حتتوي على كاميرا 
صغيرة قادرة على اكتشاف األورام، مما سيحدث ثورة 

في تشخيص سرطان األمعاء وعالجه، وفق ما كشفت 
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح املصدر أن هذه احلبة املعروفة بـ"كاميرا 
السرطان"، يبتلعها املرضى وتلتقط صورا من داخل 

األمعاء، للبحث عن أي عالمات للمرض أثناء مرورها عبر 

اجلهاز الهضمي.
وتابع أن اجلهاز يقوم بتقدمي النتائج في غضون 5 ساعات 

فقط، مبرزا أن هيئة اخلدمات الصحية الوطنية في 
بريطانيا قامت حتى اآلن بتوفير احلبة ألكثر من 11 ألف 

مريض في مختلف أنحاء البالد إلخضاعها للتجربة.
وفي حال جنحت التجارب، فإن هذا االكتشاف سيضع 

حدا للتشخيص التقليدي، املعروف بعملية "تنظير 
القولون االفتراضي"، وكذلك األشعة السينية.

وفي هذا الصدد، قالت جينيفيف إدواردز، الرئيس 
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على طريقة الجلد البشري...تطوير جهاز استشعار باللمس 

التنفيذي لـ"Bowel Cancer": "لهذه احلبة القدرة على 
إحداث فرق كبير لألشخاص الذين يعانون من أعراض 

سرطان األمعاء".
وأضاف "ميكن أن تساعد أيضا هيئة اخلدمات الصحية 

الوطنية في حتديد األولويات ومعرفة املرضى الذي 
يحتاجون بشكل عاجل إلى مزيد من االختبارات 

والفحوصات".
ويعد سرطان األمعاء رابع أكثر أنواع السرطان شيوعا 
في اململكة املتحدة، حيث يتم تشخيص 42000 حالة 

جديدة كل عام.

طّور باحثون صينيون جهازا جديدا لالستشعار باللمس 
يشبه اجللد البشري، ميكنه إجناز املهام الصعبة 

وإمساك األشياء الهشة بثبات كما اليد البشرية.
وذكر موقع "تيك اكسبلور" لألخبار التقنية، اليوم 

االثنني، أن مشروع الفريق البحثي من قسم الهندسة 
الطبية احليوية في جامعة مدينة هزنغ كونغ الصينية، 

قدم رؤية جديدة في تصميم املستشعرات اللمسية، 
حيث ميكن أن تسهم في مختلف التطبيقات في مجال 
الروبوتات، مثل صناعة أطراف صناعية ذكية، والتفاعل 

بني اإلنسان والروبوت في املنزل واحلياة اليومية.
وقال الباحث املشارك في الدراسة شني ياجينغ: 

إن "السمة الرئيسة جللد اإلنسان هي القدرة على 
استشعار قوة األجسام عند مالمستها من خالل 
استشعار حجمها، وضبط الطريقة التي يجب أن 

نحمل بها اجلسم بثبات، بواسطة أيدينا وأصابعنا، أو 
إلى أي مدى يجب أن نحكم عليه".

وبنّي ياجينغ أنه وفريقه البحثي طوروا القابض اآللي؛ 
ليحاكي هذه امليزة املهمة من جلد اإلنسان.

وتابع ياجينغ: "طورنا خوارزمية فائقة الدقة للمس 
باستخدام التعلم العميق، حيث ميكن أن تساعد في 
حتسني الدقة املادية الستشعار اللمس، مع أقل عدد 
من وحدات االستشعار، وبالتالي تقليل عدد األسالك 

والوقت الالزم إلرسال اإلشارات".

وصمم الباحثون املستشعر مع بنية متعددة الطبقات 
مثل جلد اإلنسان، ويتضمن فيلما مرنا وممغنطا، يبلغ 

سمكه نحو 0.5 مم كطبقة علوية، بحيث عندما 
متارس عليه قوة خارجية، ميكنه اكتشاف تغيير اجملال 

املغناطيسي من تشوه الفيلم.
وميتلك القابض اآللي ميزة أخرى تشبه جلد اإلنسان، 

وهي الدقة الفائقة اللمسية، والذي يسمح له بتحديد 
موقع احملفز بأكبر قدر ممكن من الدقة.
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عالقة الوحدة باإلبداع

لقد كتب شكسبير »امللك لير« و »ماكبث« و »أنطوني 
وكليوباترا«، في عزلته خالل انتشار الطاعون،وكذلك 

كان إسحاق نيوتن معزواًل عندما ابتكر نظريته عن 
اجلاذبية وقوانني احلركة اخلاصة به، وبينما بقيت ماري 

شيلي في املنزل بسبب ثوران بركان هائل، كتبت 
»فرانكشتاين«.

قد يكونوا منتجني أو مبدعني بنفس القدر دون أن 
يكونوا محاصرين في املنزل، ولكن رمبا كانت إنتاجيتهم 

مرتبطة بوحدتهم.
وجدت دراسة جديدة نُشرت في عدد ديسمبر 2020 

من دورية »Nature Communications« أنه بينما يزدهر 
الناس بكونهم اجتماعيني، فإن لديهم أيًضا دوائر 

عصبية تزيد من خيالهم عندما يكونون وحدهم مللء 
هذا الفراغ االجتماعي.

تقول الدراسة أنه عندما تشعر بالوحدة الشديدة، قد 
تصبح مبدًعا بشكل ال يصدق. وفي الواقع، متر الشبكة 

االفتراضية في دماغك، خاصة في اجلزء املتضمن في 
الذاكرة واإلدراك االجتماعي، بتغييرات عندما تكون 

وحيًدا، وتقوى املنطقة املرتبطة باخليال.
تقول نانسي إروين، أخصائية علم النفس اإلكلينيكي 

في لوس أجنلوس والتي تعمل مع فنانني مبدعني: 
»بطبيعتنا، نتوق إلى الشعور باالنتماء، وعندما يُجبر 

الشخص املبدع على أن يكون مبفرده، ميكنه تكوين 
عالقة مع اآلخرين من خالل مشاعره في الرسم والنحت 

والكلمة املكتوبة واألغنية والرقص، إلخ«.
وعادةً ال يحدث ذلك تلقائًيا. لكن فكر عندما تكون 

محاًطا باآلخرين، فأنت تبحث باستمرار عن املوافقة، 
وحتاول التوافق وتتجنب النقد بسبب أفكارك أو أفعالك. 

هذا جزء من التواجد في اجملتمع. ولكن عندما تكون 
مبفردك، ميكنك بسهولة أكبر االستفادة من حدسك 

أو منظورك الفريد أو رؤيتك، كما تقول شرين بهرامي، 
وهي معاجلة ومؤلفة كتاب؛ »رفيق الوحدة«

 )The Loneliness Companion(
وتقول: »نحن أقل اهتماًما بوجهات نظر اآلخرين أو 

االنتقادات احملتملة التي غالًبا ما حتظر الترخيص 
اإلبداعي«. وأكملت: »يسمح هذا مبزيد من احلرية 
والتفكير خارج الصندوق الذي ينمو فيه اإلبداع«.

باإلضافة إلى ذلك، عندما نكون محاطني دائًما باآلخرين، 
فقد يكون هناك ضغط لقضاء بعض الوقت في 

أنشطة تبدو أكثر إنتاجية، مثل العمل أو األعمال 
املنزلية أو حتى أنشطة االسترخاء التي تتطلب احلد 

األدنى من اجلهد، مثل مشاهدة فيلم.
وأفادت بهرامي بأن كونك وحيًدا يسمح مبزيد من احلرية 

في اختيار تخصيص الوقت واملساحة لنشاط إبداعي 
دون ضغوط خارجية.

وأضافت بهرامي: »في اآلونة األخيرة، قد تؤدي جتربة 
الشعور بالوحدة إلى إثارة مجموعة من املشاعر األخرى، 

فعندما نكون مرتبطني بعواطفنا، نسمح ألنفسنا 
بالشعور بها والتعبير عنها من خالل اإلبداع والذي رمبا 

يكون مبثابة الشفاء وذا مغزى«.
يبدو أنه من املسلم به أن معظمنا يشعر بالوحدة 

الشديدة في الوقت احلالي، سواء كنا نعيش مبفردنا أو 
نعمل مبفردنا في املنزل أو محاطني بنفس الشخصني أو 
األربعة منذ ما يقرب من عام نتيجة لفيروس كوفيد 19.

لكن الوحدة ليست مجرد كونك وحيًدا جسديًا، بل 
أنه الشعور بتفاعل اجتماعي أقل مما تريد، سواء من 

حيث اجلودة أو الكمية. على سبيل املثال، قد تكون في 
غرفة مليئة بالناس وال تزال تشعر بالوحدة إذا كانت 

تلك العالقات تفتقر إلى العمق، كذلك تقول جاسمني 
 LIFE« تشني، املؤسس والرئيس التنفيذي لشركة

Intelligenc« ،أو قد تكون وحيًدا متاًما في الغابة، لكن ال 
تشعر بالوحدة ألنك ال تتوق إلى املزيد من التفاعل.

وجدت إحدى الدراسات أن أولئك الذين هم مبفردهم 
ولكن ليسوا وحيدين، فهم ينسحبون عن قصد أو رمبا 

يحتفظون بأنفسهم، ليرتبطون بأشخاص مبدعني 
للغاية.

واآلن، كيف نقوم بتوجيه الشعور بالوحدة إلى اإلبداع؟ 
)على الرغم من أنه من املقبول متاًما أيًضا النجاة من 

هذا الوباء والوصول إلى اجلانب اآلخر ساملة نسبًيا(
أوالً، عليك أن جتلس وتشعر مبشاعرك حًقا. نظرًا ألن 

البشر مرتبطون باالتصال، فرمبا تؤدي الوحدة غالًبا إلى 
األلم العاطفي الكامن، وهذا هو املكان الذي يولد فيه 

الكثير من الفن العظيم، كما يقول ريان شيد، وهو 
 Integrated Mental( معالج نفسي مرخص لدى شركة
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علم الجرافولوجي
إعداد: أ.د. سمر الديوب

Health Associates في سكوتسديل(.
استخدم ألم الشعور بالوحدة لتبادل قصتك أو تخلق 

قصة أو فن محاذي مع أملك بطريقة ما.
يقول شيد: »بهذه الطريقة، بدالً من أن ترى نفسك 

عالًقا، فإنك تستخدم ألم تلك الوحدة خللق شيء ما«.
وميكنك محاولة قراءة الشعر والنظر إلى الفن 

واملشاركة في متارين إبداعية خاصة بك مثل الشخبرة 
أو أن تغني، كذلك تقول صبا هاروني لوري، مالكة 

ومؤسسة Take’ Root Therapy’ في لوس أجنلوس: أال 
جتد ذوقك اإلبداعي؟ ال تخجل نفسك. وأفادت: »قد يكون 

من الصعب بالنسبة للكثيرين منا أن يكونوا مبدعني 
حتى في األوقات السابقة، فأنت أيًضا لست بحاجة إلى 

أن تكون وحيًدا لتكون مبدًعا«.
غالًبا ما يجد الناس متعة في أن يكونوا مبدعني مًعا، 

مثل القيام بليلة حرفية أو حتى القيام بفصل يوجا 
جماعي، فرمبا يُنتج الشعور باحلركة البدنية واإلبداع و 

تزداد مع العمل اجلماعي. 
وأوضحت كاتي زيسكيند، وهي معاجلة وتقدم املشورة 
في شرق المي، إن اإللهام هو كل شيء من حولنا، فيجد 
بعض الناس اإلبداع في الطبيعة، يينما يجده اآلخرون 
في املدن املليئة بالناس، وال يزال آخرون بحاجة للهروب 

إلى رؤوسهم قليال.
وأيًضا أفادت تيال توركالينني، وهي مرشحة ماجستير 
علم النفس في إدنبرة، اسكتلندا: »في الوقت احلالي، 

في حني أننا محاصرون مبعزل، رمبا يكون املفتاح بإطفاء 
التلفاز ومشاهدة ما يحدث. فرمبا تكون شكسبير 

القادم«.

اجلرافولوجي Graphology هو علم حتليل الشخصية 
من خالل خط اليد، وهو علم يستطيع أن يكشف 

معظم السمات اجلسمية والصفات النفسية للكاتب 
من خالل خط يده. 

ويعتبر خبراء اجلرافولوجي أن الكتابة التي يقوم بها 
الكاتب هي عبارة عن قراءة ملا يدور في مخ الكاتب وما 
يسلكه جهازه العصبي، ليس هذا فحسب بل يعتبر 

خبراء اجلرافولوجي أن الكتابة أيضا تطبع هيئة اجلسم 
وقدرات أجهزته اخملتلفة؛ إذن نستطيع أن نقول إن 

خط الكاتب يعبر عن مكونات جسمه ونفسه، أي هو 
مقياس دقيق - بل شديد الدقة - لشخصية اإلنسان 

التي تعتبر - أي الشخصية - ناجت تفاعل اجلسم مع 
النفس. 

واملمارس لهذا العلم يسمى جرافولوجيست 
Graphologist، ويسمى أحيانا خبير خطوط، أو خبير 

حتليل اخلطوط، وفي أغلب دول العالم تستعني به جهات 
البحث األمني واجلنائي، كذلك شهادته أمام القضاء من 

األمور املعتد بها دولياً. 
ويُدرس علم اجلرافولوجي، وكذلك علم اجلرافوثيرابي أي 

علم تعديل السلوك من خالل خط اليد في أقسام علم 
النفس في اجلامعات األمريكية، كما تدرسه جمعيات 

التنمية البشرية في العالم العربي. 

وقد ظهر علم اجلرافولوجي في بدايات القرن التاسع 
عشر امليالدي، وقد أسهم الفرنسيون في وضع أصوله 
وقواعده بشكل كبير، إال أن الطبيب اإليطالي كاميلو 

بالدو يعتبر أول من وضع كتاباً في علم اجلرافولوجي 
سنة 1622م وكان باللغة اليونانية، ثم بدأ العلم 

في االنتشار، ففي أواخر القرن التاسع عشر امليالدي، 
وبالتحديد في سنة 1897م أنشأ املفكر األملاني 

لودوينجكليجس اجلمعية األملانية للجرافولوجي، 
ثم صدرت أول دورية تعنى باجلرافولوجي على يد 

عالم اجلرافولوجي اإلجنليزي روبرت سودر، وفي سنة 
1927م أنشأ األمريكي لويس رايس اجلمعية األمريكية 

للجرافولوجي التي كان لنشاطها في هذا العلم 
الدور األكبر العتراف املؤسسات األكادميية بهذا العلم 

وتدريسه فيها. 
ويستطيع علم اجلرافولوجي أن يكشف شخصية 

اإلنسان )اجلوانب اجلسمانية والنفسية معا( من خالل 
دراسة عدة جوانب من طريقة الكتابة، منها على سبيل 

اإلجمال: 
• درجة ميل اخلط )عمودي - مائل إلى األمام - مائل إلى 

اخللف(. 
• توزيع املساحات وسيادة بعضها على الباقي )العلوية - 

الوسطى - السفلية(. 
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• استقامة وتعرج السطر. 
• الضغط )ثقيل - متوسط - خفيف(. 
• العرض )سميك - متوسط - رقيق(. 

• احلجم )طبيعي - كبير - صغير(. 
• املسافات )بني احلروف - بني الكلمات - بني األسطر(. 

• الهوامش )عريضة - ضيقة(. 
• السرعة )سريع - متوسط - بطيء(. 

• اإليقاع والنسق الكتابي ودرجة التغير في احلجم وفي 
الشكل على مستوى احلرف أو الكلمة أو السطر. 

• األشكال اخملتلفة للحروف... إلخ... 
ورغم أن اجلرافولوجي يستطيع الكشف عن جميع أو 

معظم سمات اإلنسان اجلسمية والنفسية واألمراض 
)اجلسمية والنفسية( واحلالة املزاجية والعاطفية 

والقدرات الفكرية وامليول واالجتاهات إال أنه ال يستطيع 
أن يكشف عن جنس اإلنسان )ذكراً كان أو أنثى( إال في 

حالة احلمل التي تكشف عن أن الكاتب أنثى. 
ويعتبر علم اجلرافولوجي أو دراسة الشخصية عن طريق 

خط اليد األخ األكبر لعدد من العلوم األخرى املشابهة 
له، والتي أوجزها اخلبراء كاآلتي: 

- اجلرافولوجي Graphology: علم حتليل الشخصيات 
من خالل اخلط والرسوم والتوقيع.

 - اجلرافوثيرابي Graphotherapy: هم علم تعديل 
السلوك من خالل خط اليد، وهو مشتق من علم 

اجلرافولوجي والذي يعني دراسة الشخصية عن طريق 
خط اليد، ويستغرق العالج عن طريق خط اليد عادةً 21 

يوما في املتوسط.
 - اجلرافونومي Graphonomy: علم حتليل الشخصيات 
من خالل اخلط والرسوم والتوقيع وفق قياسات ومعايير 

محددة )مبني على إحصاءات وأرقام( وهي محاولة 
لتأصيل حتليل اخلط علميا.

 - األوتوجرافري Autographery: العلم الذي نشرألول 
مرة عن طريق الشاعر ألني إدجار.

 - الكينيسيوجرافولوجي Kineseography: العلم الذي 
 Kinesics يدمج ما بني علم احلركات أو لغة اجلسد
وعلم اجلرافولوجي Graphology أو حتليل اخلطوط. 

يحمل علم اجلرافولوجي Graphology أو علم حتليل 
الشخصية أسراراً ممتعة وفوائد جّمة، فما الذي 

نستطيع معرفته من خالل هذا العلم؟! وهل هناك 
إيجابيات نتاج حتليل الشخصية؟ وهل يُصنف ضمن 

العلوم النفسية حقاً؟ 
اجلرافولوجي هو علم حتليل الشخصية من خالل خط 

ورسم اليد، وهذا العلم مرتبط بالبرمجة اللغوية 
العصبية حيث يؤكد بأن احلروف واخلطوط التي نرسمها 

ونكتبها هي بصمة للمخ وتعتبر اليد منفذاً للمخ 
متاماً و تطبع ما يأمرها به ولذلك فاخلط مسهم في 

حتليل شخصية اإلنسان بشكل أكيد، ولكن ال يُعتبر 
أخصائي اجلرافولوجي طبيباً نفسياً فعلم اجلرافولوجي 
قائم بذاته ومهارة إضافية يستطيع كل طبيب نفسي 

دراسته ليتمكن من تشخيص احلالة بدقة متناهية 
وإيجاد العالج املطلوب، واخلط والتوقيع أيضاً مثل 

البصمة ال يتغير وقد يتغير شكله الظاهري و لكن 
اخلط الفعلي ال يتغير .

علم حتليل اخلط مثير للجدل، ولكنه من العلوم 
املعتمدة التي تدرس باجلامعات األمريكية واألوربية 
ضمن مواد علم النفس ويستفاد منه بالتحقيقات 

واكتشاف اجملرمني ومن ناحية أخرى له فوائد في احلقل 
التعليمي حيث يسهم هذا العلم في اكتشاف مهارات 
الطالب وهناك فوائد في مجال العمل والتوظيف ففي 
أملانيا تستخدمه نسبه %85 من الشركات واملؤسسات 
الختيار املوظفني حسب املهارات واخلبرات املطلوبة. وله 

أهمية في حتليل شخصيات أطفالنا وإيجاد تبرير وحلول 
لبعض السلوكيات السلبية وتداركها كاإلهمال أو 

العصبية والغضب واالنتقام أو امليل للوحدة أو النشاط 
املفرط .
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وعن العناصر التي يكشفها علم اجلرافولوجي في 
شخصية اإلنسان ميكن القول إن هذا العمل يكشف 

احلالة النفسية، املزاج، التجاوب العاطفي في املشاعر، 
الطاقة العقلية، أمناط التفكير، الكفاءة الوظيفية، 

الطاقة البدنية، والتوجه نحو حتقيق األهداف. وهناك 
عوامل مؤثرة في اخلط مثل: الفروق بني اجلنسني في 

العمر، احلالة النفسية، الصحة العامة، األدوية، الوراثة، 
املستوى التعليمي، البيئة، املناخ، الوظيفة، املوروث 
الشعبي، التطور التكنولوجي، قلة ممارسة الكتابة، 

عدم ثبات سطح الكتابة، ولذلك نلجأ في علم 
اجلرافولوجي للرسومات ملن ال يعرف الكتابة أو لألطفال 

أو لكبار السن.
وهناك داللة على الشخص املتمرد حني نالحظ الهامش 
اليمني غير متساو في كتابتة للنص وبالنسبة للتوقيع 

إذا وُجد بالتوقيع نقطة فهو داللة على أن صاحب 
التوقيع شخص حساس، والتوقيع الكبير شخص يحب 
الظهور وُمعتد بنفسه، والتوقيع الذى يوجد به تقاطع 

فهو شخص حاد الطباع ومعقد، والتوقيع الذي به دائرة 
هو إنسان متسامح، والتوقيع الصغير يعنى أنه شخص 

غامض وانطوائي، ومن يكتب اسمه فقط فهو معتد 
بذاته ومن يكتب عائلته فهو معتد أكثر بعائلته، ومن 

يضع خطوطاً فوق بعض فهو طموح، واخلط املستقيم 

يعنى أن عالقته سوية مع اآلخرين.
إن أهمية هذا العلم تكمن في حتليل كل شخص لذاته، 

لتعزيز إيجابياته ولتالفي السلبيات .
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تمكن العلماء من خلق ليزر يتميز بطاقة عالية جدًا حيث 
أنه يمكن أن يحول الضوء إلى مادة

ألكثر من 11 عقداً عرفنا أن املادة والطاقة قابلة للتبادل. 
وقد أظهر لنا تطور الطاقة النووية أن املادة ميكن 

حتويلها إلى طاقة، ولكن حتويل الطاقة إلى مادة أثبتت 
حتى اآلن صعوبة أكبر بكثير.

إن ميدان املعركة لتحقيق هذا اإلجناز هو في نهاية 
اختراع أشد أشعة الليزر مت تصورها، والتي يجري 

التخطيط لها والبناء عليها حالياً في عدد من البلدان 
اخملتلفة.

توجد ثالثة مشاريع أعلى ضمن عالم الليزر، التي 
أعدتها مجلة العلوم. فهي محطة الضوء ذو الطاقة 

القصوى الصينية )SEL(، مركز Exawatt روسيا 
لدراسات الضوء ذو الطقاة القصوى )XCELS(، وإدارة 

البصرية في )أوبال(.
ومن املقرر أن تلغي هذه الليزرات الثالثة متاماً الرقم 

القياسي احلالي لقوة الليزر، الذي يبلغ 5.3 مليون بليون 
واط أو PW 5.3 ، ويحصل عليها روكسني لي وزمالؤه في 

منشأة سوبيرينتنس ليزر فائقة السرعة )SULF(. لي 
أيضاً يتأمل أنه بحلول عام 2023 ميكنه وفريقه أن يصل 

.100-PW إلى هدف ليزر

املشروع الروسي ال يزال في مرحلة التصميم ولكن 
أكثر جرأة في األهداف ويأمل الباحثون أنه سيحقق 180 

PW. ومن املتوقع أن تعمل كل من SEL و XCELS على 
نفس املبدأ. يطلقون النار على سلسلة من البقول )أربع 
 )XCELS 15 ل-PW و 12 نبضات SEL 30 ل-PW نبضات

واجلمع بينهما في واحدة قوية جداً.
تقارير العلوم أظهرت أن هذا النهج يتطلب الدقة 

القصوى حتى أصغر اهتزاز و االختالف في درجات احلرارة 
ميكن أن يضر مبنجزات نبضات هذا الليزر الفائق. لهذا 

السبب، OPAL تسير بطريقة مختلفة ومن املتوقع أن 
تصل إلى 75 بو مع نبض واحد.

وهناك منشآت أخرى تعمل على معدات “أكثر تواضعاً” 
تهدف إلى تسليم آالت 30pw سولف نفسها تأمل في 

كسر سجل PW-10 هذا العام. هناك حاجة إلى الطاقة 
العالية، ولكن ليس من الضروري فقط “كسر الفراغ” 

وحتويل الفوتونات إلى إلكترونات وبوزيترونات، نظيراتها 
املضادة للمادة.

الطريقة التي من املتوقع أن تقوم SEL بها مثيرة جداً 

لالهتمام. الليزر سيقوم بضرب هدف هو الهيليوم وحترير 
اإللكترونات. ستتشظى بعض الفوتونات من شعاع 

اإلرتداد ومن ثم تصطدم مع الفوتونات األخرى، ندعو هذا 
خلق أزواج اجلسيمات-اجلسيمات املضادة.

إذا متكنت SEL حقاً من كسر الفراغ، فإنه ميكن تغيير 
الطريقة التي نقترب فيها من فيزياء اجلسيمات. وميكن 

تبديل مسرعات اجلسيمات التقليدية ألسرع وأقل 
تكلفة تعمل بالليزر
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أخبار الجامعة

جامعة الحواش الخاصة حصل على 
المرتبة الثالثة ضمن البطولة المركزية 

لرياضتي الكارتية والتايكوندو

اختتام البطولة اجلامعّية املركزية لرياضتي الكارتيه والتايكواندو التي يقيمها االحتاد 

الوطني لطلبة سوريا وحصلت جامعة احلواش اخلاصة على املرتبة الثالثة في لعبة 

الكارتيه ذكور 84+_ ممثلة بالبطل عادل احلاج احلسني
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جامعة الحواش الخاصة - ندوة طبّية 
بعنوان: زراعة الشعر بالروبوت

حتت رعاية األستاذ الدكتور عدنان يونس 

رئيس جامعة احلواش اخلاصة وبالتعاون بني 

)كليتي الطب البشري والتجميل ومشفى 

د.فرزات أيوب اجلامعي( ومشفى اجلراحة 

التجميلية والترميمية والليزرية في اليبزيغ 

املانيا وبحضور رئيس اجلامعة ونوابه وعمداء 

الكليات وبعض أعضاء الهيئة التدريسية 

ومجموعة من الطالب املهتمني أقامت 

اجلامعة اليوم اإلثنني  26_4_2021ندوة 

علمية طبية تخصصية بعنوان:اجلديد في 

زراعة الشعر بالروبوت ألقى احملاضرة األستاذ 

الدكتور زياد شريقي رئيس مشفى اجلراحة 

التجميلية في اليبزيغاملانيا عرض فيها أحدث 

ماتوصل إليه العلم في زراعة الشعر بالروبوت 

وافتتحت بعد احملاضرة جلسة حوارية مع 

احلضور في نهاية الندوة قدم األستاذ الدكتور 

عدنان يونس رئيس اجلامعة لألستاذ الدكتور 

درعاً تذكارياً بأسم جامعة احلواش اخلاصة.
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مسك الختام

املرأة 
واللغة

أ. د. مسر الديوب
مدير هيئة التحرير

لعالم املرأة سحر خاص. ومهما حاول الرجل فهم املرأة 
والولوج إلى عاملها فسيعود كما بدأ؛ ألنها ليست صورة 

تنعكس في املرآة. إنها بحر عميق حافل باألسرار. فال 
تزال املرأة وستبقى ملهمة لألدباء والشعراء. وشغلت 

وستشغل حيزاً وافراً من وجدان اإلنسان.
لقد أخذت الدراسات املعاصرة تهتم بقضايا املرأة، 

وتعاجلها. ولعل أهم قضية شغلت الدارسني املقابلة 
بني الذكورة واألنوثة، ومن األمور التي أفرزها هذا التقابل 

قضية اللغة.
فاللغة العربية – على سبيل املثال – متيز املذكر من 

املؤنث على مستوى بنية اللغة، وعلى مستوى الداللة. 
فاالسم املؤنث مينع من التنوين، والمينع االسم املذكر، 

وتاء التأنيث متيز االسم املؤنث من املذكر، أما اجلمع في 
اللغة العربية فهو جمع مذكر ولوكان املشار إليه جمعاً 

من النساء بشرط أن يكون بني اجلمع رجل واحد. أال 
تقوم اللغة في هذه احلال بدور تفريقي لصالح الرجل؟!!

ورمبا جتاوزت اللغة العربية إشكالية ال تزال تعترض 
بعض اللغات األجنبية. فال يقال في الفرنسية مثالً 

السيدة الدكتورة، أو السيدة الوزيرة، بل تخاطب بلغة 
املذكر. لكن بعض اللغات األجنبية – من جهة ثانية – 

أصبحت تعي ضرورة عدم اخلضوع للغة، وتطويرها. وهذا 
األمر تفتقر إليه اللغة العربية.

إن سيطرة اللغة على األنثى تعكس سيطرة الرجل، 
ومتسكه بهذا النظام اللغوي. فال يتطور الوعي مبعزل 

عن اللغة، أو مبعزل عن الناطقني بهذه اللغة. أو تعكس 
التصور املرتكز في الوعي املعتمد على توهم إيجابية 

الرجل وفاعليته مقابل سلبية األنثى وانفعاليتها. ولعل 
هذا التمايز موجود في أصل نشوء اإلنسان. فقد خلقت 
حواء من آدم بسبب احلاجة إلى اخلروج من أزمة الوحدة 

املطلقة.
تضع اللغة حاجزاً للمرأة ال ميكن جتاوزه. فشتيمة صادرة 

من الرجل يكون وقعها أقل وطأة منها لو كانت صادرة 
من امرأة.

أما الطامة الكبرى فهي حكمنا على حديث املرأة 
با)الثرثرة( ولعل جانباً مهماً من جوانب حترر املرأة من 

هيمنة الرجل وتطورها يعود إلى دراسة لغة املرأة.
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والسؤال املثير: هل حقاً املرأة ثرثارة؟ وهل هي ثرثارة 
أكثر من الرجل؟ وملاذا تعزى الثرثرة إلى املرأة؟ لعل املرأة 
نفسها ساعدت على تكريس هذا املفهوم، وجتذره في 

األذهان. فنحن النساء إذا ما أردنا أن نصف حديثاً ما 
نقول عن شخص إنه يتحدث كالنساء وقصدنا التقليل 

من قيمة ما يقوله. أما إذا سئلت امرأة عن حديث دار 
بينها وبني امرأة أخرى فستبادر إلى القول: ما شأنك؟  

إنه حديث نساء.
وقد كثرت العبارات املتعلقة بتقييم املرأة ولغتها، 

فنسمع أحدهم يقول: إذا أردت لسرك أن ينتشر فسلمه 
إلى امرأة، أو يقول: لسان املرأة رمح التتركه يصدأ أبداً، 
أو يقول إن هو إال حديث املقابر فالنساء الالتي يخرجن 

لزيارة املوتى يتحدثن عن كل شيء عدا امليت الذي ذهنب 
لزيارة قبره.

وفي اللغة السويدية يقولون: )سيف املرأة في فمها( ، 
وفي اإلنكليزية )آخر عضو ميوت في املرأة لسانها( وقيل 

في املثل العربي )عقل املرء مدفون في لسانه( وتظهر 
صورة املرأة لدى بعض األدباء العرب ثرثارة. فيروي اجلاحظ 

أن امرأة سألت زوجها: مالك إذا خرجت ألصحابك 
دت وأطرقت؟  تطّلقت وحتدثت، وإذا كنت عندي تقعَّ

فيجيبها قائالً: ألني أِجلُّ عن دقيقك وتدقنّي عن جليلي.
لقد سوغ اجملتمع للرجل ثرثرته؛ ألنه مجتمع ذكوري. 

فالرجل الثرثار في اجملتمع حالة استثنائية ال تعني 
التعميم. وأظن أن الرجال يطربون لتصريح املرأة بأنهم 

ظلمة مستبدون.
حتى على املستوى العلمي يقال إن اجلانب األيسر من 

دماغ املرأة، املتعلق بالقدرات الكالمية متطور عنه 
لدى الذكور. فاملرأة – كما عرف عنها – التعتمد على 
األسلوب املباشر في حديثها، وتفضل األسلوب غير 

املباشر، وتهتم باجلزيئات والتفاصيل أكثر من الرجل، 
وتلجأ إلى العبارات املشحونة بالعاطفة، واملبالغة، 
وتضخم األمور، وتكثر من عبارات اللباقة واجملاملة. 

وكثيراً مانصف حديث امرأة فنقول: إن لسانها دافىء 
وقدمياً قالوا: تستطيع املرأة بلسانها أن تخرج األفعى 

من وكرها.
ويتهم أسلوب املرأة بعدم الترابط، وافتقار الثقة والقوة. 

لكن هذه االتهامات ال ميكن أن تلقى جزافاً. إنه حكم 
على لغة املرأة بشكل عام مهما اختلف مستواها 

الفكري والثقافي واالجتماعي. فللمرأة مكانة في عالم 
الرجال رمبا فقدت السلطة على األشياء، ورمبا ملكت 
زمام األمور فحركت اللغة بدالً من أن حتركها اللغُة. 

إن األمر احملزن أن املرأة نفسها اقتنعت بأن ما صوره 
لها الرجل من حيث كون حديثها خالياً من كل قيمة، 

ال يتمتع باجلدية، غير قادر على اإلقناع. وهو حديث 
للحديث فقط ال لشيء آخر. ومما ال شك فيه أن األحكام 

املسبقة قد أسهمت في احلكم سلباً على املرأة. فال 
ضرورة أيتها املرأة لتتحدثي لنحكم على حديثك. إن 

احلكم جاهز سلفاً سواء أحتدثت املرأة أم صمتت.
إن احلكم على املرأة بالسطحية يشبه احلكم على 

العربي من قبل الغرب قبل التعرف إليه سلفاً. فحديث 
املرأة املتهم بالسلبية التي تتفاوت تبعاً للوسط 

االجتماعي الذي تنتمي إليه املرأة يقابله حديث الرجل 
املوسوم باجلدية وااللتزام بقواعد احلديث. ولن ننكر هنا 

أن شيئاً من هذا الكالم صحيح لكنه ليس مقصوراً 
على املرأة وحدها، وليس صفة مالزمة للمرأة فقط. فقد 

نعرف عن شخص طبيعته اجلدية لكننا جنده في ظرف 
اجتماعي أو سياسي ثرثاراً من الدرجة املمتازة ما يعني 

أن الظرف الذي يوضع به اإلنسان سواء أكان رجالً أم 
امرأة يتحكم في نوعية احلديث. أال يتحول الرجل إلى 
ثرثار من الدرجة األولى أمام امرأة جميلة يحاول جذب 

اهتمامها لنفسه فال يترك شاردة وال واردة إال ويخوض 
فيها؟ أال ميكن أن يعلو صوت شاب بكالم القيمة له؟ 
وعندما نسأل عن السبب نعرف أن فتاة جميلة مرت 

أمامه. 
إن اللغة نظام ذكوري، شّيد الرجل بنيانه، فجعل األنثى 

سجينة محكومة بظرف اجتماعي. وستبقى املرأة 
أسيرة هذا السجن اللغوي ما بقي الرجل ممسكاً بعنان 

اللغة. فال تكوني أيتها املرأة ضد األنوثة، اختاري السجن 
أو التمرد على القيود. وصدق نزار قباني حني قال يوماً: "ال 

توجد منطقة وسطى ما بني اجلنة والنار "فما أروع أن 
تكوني امرأة، فال تضعي نفسك في موقف ما أسوأ أن 

تكوني امرأة!!!
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