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منظمة عربية تتبع مجلس وزراء الصحة العرب، ومقرها الدائم دولـة الكـويـت 
وتهدف إلى:

ــ توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.

ــ تبادل الثقافة واملعلومات في الحضارة العربية وغيرها من الحضارات 
في املجاالت الصحية والطبية.

ــ دعم وتشجيع حركة التأليف والترجمة باللغة العربية في مجاالت العلوم 
الصحية.

ــ إصدار الدوريات واملطبوعات واألدوات األساسية لبنية املعلومات الطبية 
العربية في الوطن العربي.

قاعدة  وإنشاء  وتنظيمه  العربي وحصره  الطبي  الفكري  اإلنتاج  تجميع  ــ 
معلومات متطورة لهذا اإلنتاج.

ــ ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.

ــ إعداد املناهج الطبية باللغة العربية لالستفادة منها في كليات ومعاهد 
العلوم الطبية والصحية.

ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية 
وفنية تقوم بشؤون الترجمة والتأليف والنشر واملعلومات، كما يقوم املركز بوضع 
الطبية شاملة املصطلحات  للتأليف والترجمة في املجاالت  املتكاملة واملرنة  الخطط 
واملطبوعات األساسية والقواميس، واملوسوعات واألدلة واملسوحات الضرورية لبنية 
املعلومات الطبية العربية، فضاًل عن إعداد املناهج الطبية وتقديم خدمات املعلومات 

األساسية لإلنتاج الفكري الطبي العربي.
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ــ ز ــ

املقدمة 

تساهم الثقافة العامة في تشكيل املعالم األساسية للتاريخ الثقافي الخاص بالشعوب، 
حيث تشكل هذه الثقافة البنية الحضارية، كما تساعد على بناء املجتمعات ووضع أساساتها 
التي  املهمة  املوضوعات  من  الثقافة  مفهوم  أصبح  لذلك  واملعرفية،  واالجتماعية  الحضارية 
تشكل مادة أساسية للدراسات األدبية واالجتماعية واللغوية، حيث تعد الثقافة العامة نوعـًا 
من أنواع املعارف التي تنوعت تعريفاتها ومفاهيمها. وتقوم الثقافة العامة بتوفير العديد من 
املعلومات في مختلف املجاالت الفكرية، وأدى ذلك إلى أن تصبح الثقافة جزءًا مهمًا من حياة 

اإلنسان.

وتتنوع الحصيلة املعرفية لدى البشر بحسب اختالف اهتماماتهم، فالبشر مختلفون 
بطبائعهم ومعارفهم، وثقافة الفرد هي مؤشر عن شخصيته، وتتحصل هذه الثقافة عن طريق 
القراءة واالطالع وحب املعرفة، لذلك تعد الكتب اللبنة األولى لزيادة الثقافة، حيث إن القراءة 
خلط  وهناك  املختلفة.  والعلوم  الخبرات  كافة  تحصيل  من  الشخص  وتمكن  األفكار،  تبلور 
واضح بني الثقافة والتخصص، فالتخصص يكسب الشخص معلومات في مجال واحد فقط، 
أما الثقافة تكسبه معلومات في مجاالت مختلفة وفي شتى امليادين. فقديمًا كان يطلق على 
العلماء لقب "العالم املوسوعي"، وذلك التقانهم علوم مختلفة في شتى املجاالت، وقد يكون 
للرياضيات والفيزياء  العالم متقنًا  للعالم إنجازات واضحة في مجاالت مختلفة، وقد يكون 
يتلقاه  ما  على  التركيز  األسرة  دور  ويكون  الصغر،  منذ  الثقافة  وُتكتسب  والرسم،  والطب 
األطفال منذ بدء العملية التعليمية، عن طريق ترسيخ قواعد اللغات، حيث إن اللغات وسيلة 
مهمة لزيادة الحصيلة املعرفية واكتساب الثقافة في املجاالت املختلفة. وفي عصرنا الحالي 
تتنوع وسائل الحصول على الثقافة، فبجانب الكتب توجد املقاالت واألبحاث املنشورة واملقاطع 

املصورة للعلماء واملثقفني وكل ذلك يسهم في إثراء املعارف لدى املتلقي.

الشك أن تطور املعرفة واألبحاث والوعي باملستجدات العلمية من أسس النهضة العلمية 
التي تحتاج إلى إمكانات بشرية ومادية دائمة تفتقر إليها الدول النامية.

ـ ب ـ



الدكتور/ عبد الرحمن عبد هلل العوضي
األمني العام

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

ويسلط هذا الكتاب الضوء على قضايا مهمة في مجاالت مختلفة تهم كل منا، ونظرًا 
للنقاش،  الباب واسعًا  يفتح  املختلفة مما  التساؤالت  يثار حولها  فإنه  القضايا  ألهمية هذه 
وُيعد هذا الكتاب خالصة ملجموعة من األبحاث والدراسات واملناقشات حول قضايا مختلفة 
تهتم بصحة الفرد واملجتمع وكيفية التعايش مع أمور الحياة املختلفة وإيجاد حلول لبعض 

املشكالت التي قد يواجهها الفرد واملجتمع.

نتمنى أن يكون هذا الكتاب إضافة جديدة تثري املكتبة الطبية العربية، وأن يستفيد منه 
الطلبة الدارسون والباحثون.

واهلل ولي التوفيق،،

ــ ح ــ



ــ طـ ــ

التمهيد

إن املعرفة هي اإلدراك والوعي وفهم الحقائق عن طريق العقل املجرد، أو عن طريق 
اكتساب املعلومة بإجراء التجارب وتفسير النتائج، أو من خالل التأمل في طبيعة األشياء أو 
االستفادة من تجارب اآلخرين. واملعرفة أيضًا هي مجموع ما هو معروف في مجال معني 
والحقائق واملعلومات والوعي أو الخبرة التي تم اكتسابها من الواقع أو من القراءة واملناقشة، 
لذلك ترتبط املعرفة بالبحث ال اكتشاف املجهول وتطوير الذات وتطوير التقنيات. وينبغي إدراك 
أن الوعي بالحقائق العلمية والبحث عن املعرفة يجب أال يكون في حدود النظرية، وإنما املهم 
أن يترجم البحث إلى واقع مؤثر في حياة املجتمع، وأن النظرية بدون تطبيق لن تكون مفيدة، 
وال جدوى منها في املسائل العلمية التي تعتمد على البحث والتقصي. إن الوعي بالقضايا 
املطروحة في هذا الكتاب يجب أن يفتح املجال إلى موجبات االستفادة على املسارين، خلق 
واالكتفاء  في سياقها  التنظير  بدل  املعرفة  عالم  في  الجديد  عن  والبحث  الوعي،  من  املزيد 

بفلسفتها.

من  بدءًا  والفكر  اللغة  موضوع  األول  الباب  يناقش  أبواب،  أربعة  إلى  الكتاب  يقسم 
الفصل األول حتى السادس، وذلك بعرض الفصل األول موضوع كيف يفهم الدماغ اللغة، 
ثم استعراض الفصل الثاني لقضية الترجمة في الفكر والثقافة، وبيان عالقة اللغة ومجتمع 
اللغة  أهمية استخدام  لنتعرف على  الرابع  الفصل  ينقلنا  ثم  الثالث،  بالفصل  وذلك  املعرفة 
العربية في التعليم العام والعالي، ويوضح الفصل الخامس دور الترجمة في تعريب الطب 
قديمًا وحديثًا، ويستعرض الفصل السادس املصطلح بني النظرية والتطبيق، ويتناول الباب 
الثاني من الكتاب الحديث عن النظام البيئي من خالل فصوله السابع حتى التاسع ومناقشة 
امللوثة،  واملياه  الصحة  على  الضوء  تسليط  ثم  التعليم،  ومناهج  البيئية  السياحة  موضوع 
وأخيرًا الحديث عن الحركة الكشفية ومستقبل البيئة العربية، ثم ينقلنا الباب الثالث للحديث 
عن الطب واملجتمع من خالل فصولة العاشر وحتى الخامس عشر لعرض مخاطر التدخني 
والتحرك الدولي بالفصل العاشر، ثم تناول موضوع األنسولني – الهرمون العجيب بالفصل 
الحادي عشر، وعرض لألبحاث العلمية وأمراض العصر بالفصل الثاني عشر، ثم تسليط 
األضواء الكاشفة قلياًل على الدواء املزيف، ثم السمنة وهل هي مرض؟، وذلك بالفصل الثالث 
الخامس  بالفصل  التدخني  من  أغلى  حياتك  ملوضوع  عرض  وأخيرًا  عشر،  والرابع  عشر 

ــ ح ــ



الدكتور/ يعقوب أحمد الشراح
األمني العام املساعد 

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

عشر، وُيختتم الكتاب بالباب الرابع وذلك بالحديث عن البيولوجيا والناس من خالل فصوله 
الناس،  الكثير من  بال  التاسع عشر ملناقشة موضوعات هامة تشغل  السادس عشر حتى 
وهي اإلنسان والحشرات، هل توجد حياة خارج األرض؟، البحر ونفوق األسماك، وأخيرًا 

الناس ولغة الجسد.

من خالل  موضوعات  من  إليه  تطرق  ما  كل  الكتاب  هذا  استوفى  قد  يكون  أن  نأمل 
فصوله، وأن يكون إضافة ُتضم إلى املكتبة العربية.

واهلل ولي التوفيق،،

ــ ي ــ



الدكتور/ يعقوب أحمد حسن الشراح
• املؤهالت والتدرج الوظيفي	

ــ حاصل على ليسانس العلوم )أحياء ــ علوم( من أمريكا عام )1969(.
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مقدمة الكتاب

يعيش عاملنا املعاصر حالة من السباق املحموم على اكتساب املعرفة في شتى املجاالت 
العلمية والبيئية والصحية وغيرها، لدرجة أن مجتمع املعرفة أصبح شعارًا عامليًا تنادي به 
األمم املتحدة وتدعو له في كل املحافل الدولية واللقاءات العلمية. وبرغم الفجوة الهائلة بني 
مجتمع املعرفة في الدول املتقدمة والنامية وانعكاسات ذلك على الواقع املتردي للعالم النامي، 
إال أن محاوالت الكثير من الدول النامية حققت قدرًا مناسبًا من التقدم يعكس الرغبة الشديدة 

في التقدم وتحسني الحالة املعيشية لشعوبها.

في عام )2005( تقريرًا تؤكد فيه على  ولقد أصدرت منظمة األمم املتحدة )اليونسكو( 
دور التعليم ومؤسسات البحث والجامعات في العناية بعالم املعرفة، بحيث ال تختزل املعرفة 
أمام التطورات املذهلة في قطاع املعلوماتية، فهناك فرق بني املعرفة واملعلوماتية باحتساب أن 

األخيرة ما هي إال وسيلة للمعرفة، وليست هي املعرفة.

العلمي،  البحث  قطاعات  وتفعيل  املعرفة  إنتاج  دون  يتحقق  لن  املعرفة  أن مجتمع  كما 
والتدريب،  العمل  منهجية  على  العلمية  املتخصصة  واملراكز  العالي،  التعليم  ومؤسسات 
وتشجيع املبادرات، وتقديم الحوافز، ففي كل هذه امليادين تتطور املعرفة وتزداد في حجمها 
رغم أن الدراسات تشير أن املستفاد من مخزون املعرفة الضخم بحلول عام )2050( لن يزيد 

عن )1 ٪( من حجم املعرفة املتراكمة.

نقول ذلك ونحن نعلم تمامًا أن املعرفة أصبحت املعيار الحقيقي إلحداث تغييرات إيجابية 
لها قيمة مؤثرة، بل وضرورية للنجاح والتقدم، وأن االهتمام بالبحث العلمي وتبادل التجارب 
التغيير  في  منها  واالستفادة  املعرفة  إلنتاج  الالزمة  األسس  من  املعرفة  عالم  في  والخبرات 
إلى األفضل. الشك أن ثقافة التغيير إلى األفضل تتطلب الوعي بمستقبل حاجات الناس من 
املعرفة، وأهمية االنفتاح على الثقافات األخرى، والتعّرف على اإلنجازات العلمية واستثمار 

هذه اإلنجازات ملا فيه خير البشرية.

وفي هذا الكتاب "الوعي باستثمار املعرفة وتنميتها" اخترنا مجموعة من القضايا العلمية 
البيئة  مجاالت  مثل  املختلفة،  املعرفة  ميادين  في  الناس  بال  تشغل  أنها  نعتقد  التي  املهمة 
أربعة  في  الفصول  ولقد وضعت  وغيرها.  والتعليم  واللغة  الفكر  وقضايا  واملرض  والصحة 

ــ م ــ



أبواب رئيسية تحوي )19( فصاًل مختلفًا تهدف إلى تقديم معارف متنوعة تفتح املجال لدى 
تثير  جديدة  معارف  على  واالستدالل  والتقصي،  البحث  من  للمزيد  واملتخصصني  الباحثني 
وإنتاج  والتحليل  التقصي  على  تعني  التي  املختلفة  النظر  وجهات  استقراء  في  وتفيد  الفكر 

معارف جديدة أو تعديل ما قد يكون محل جدل واختالف علمي.

نتمنى أن يكون هذا الكتاب مفيدًا للقارئ والباحث عن املعرفة، وأن يكون إضافة للمكتبة 
العربية.

                        

                                              الدكتور/ يعقوب أحمد الشراح
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كيف يفهم الدماغ اللغة؟

 ،)Friederici( قبل أن نبدأ هذا املقال، علينا أن نتعرف أواًل على الدكتورة أنجيال فريدريتشي
 ،)Congnitive Neuroscience( وهي مديرة معهد ماكس بالنك للعلوم العصبية االستعرافية
الواقع في مدينة اليبتزيج األملانية. وتحاول الدكتورة فريدريتشي معرفة الكيفية التي يفهم بها 
الدماغ البشري اللغة. وتأمل بالتعاون مع زمالئها في أن تكتشف الكيفية التي يفهم بها الدماغ 
البشري اللغة. وتأمل بالتعاون مع زمالئها، في أن تكتشف الكيفية التي طور بها اإلنسان اللغة. 
أي ما خصائص القواعد النحوية؟ وما أهمية املحصلة اللغوية )Lexicon( لإلنسان؟ وكيف يقوم 

الدماغ بمعالجة املعلومات؟

معهد ماكس بالنك
)Leipzig(  يقع معهد ماكس بالنك للعلوم العصبية االستعرافية في قلب مدينة اليبتزيج
األملانية، وقد تم إنشاؤه عام 1994. وعند دخولك إلى مبنى املعهد الذي يشغل الطابق الثاني 
من مبنى أثري فخم، ستعتريك الدهشة من كبر حجم الغرف وفخامة األثاث الذي تحتويه. 
وللوهلة األولى يبدو املكان باردًا وكئيبًا كعيادة لألسنان كبيرة بشكل مبالغ فيه. ويتميز مكتب 
الدراسة،  إلى دفء  يشير  ما  هناك  وليس  أيضًا،  والفخامة  بالترتيب  فريدريتشي  الدكتورة 
فليست هناك أكوام من الكتب وال تالل من املخطوطات، بل إن مكتبها خال من كلٍّ تقريبًا. 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن هيئة عاملة اللغات هذه تتعارض مع الصورة التقليدية التي انطبعت 
مكتبها  على  ربيعًا  واألربعني  األربعة  ذات  الدكتورة  تتكئ  وعندما  العلماء.  األذهان عن  في 
وتنعم النظر فيمن يحاورها، فالذي يتبادر إلى الذهن أواًل هو صورة مديرة إلحدى الشركات 
الكبرى. ولكن، وبمجرد أن تبدأ الدكتورة أنجيال في الحديث، يصبح من الضروري تعديل 
هذا االنطباع بدوره، فليست هذه بالشخص الذي يدير املشاريع البحثية، لكنها إنسانة مفتونة 

بالعلم وتتناوله بقدر كبير من املزاج الخاص.
ويمكنك قراءة قصة الحياة العملية للدكتورة فريدريتشي كإحدى القصص الخرافية، 
فقد حصلت على شهادة الدكتوراة وهي في الرابعة والعشرين من عمرها، وتأهلت للتدريس 
في الجامعة بعد ذلك بعشرة أعوام. ومنذ عام 1994، شغلت الدكتورة أنجيال أحد املركزين 
اإلداريني ملعهد ماكس بالنك في مدينة اليبتزيج. وقد درست اللغتني األملانية والفرنسية، وعلم 
في جامعات   )Neurobiology( العصبية  والبيولوجيا  النفس،  وعلم   ،)Linguistics( اللغة 

الفصل األول
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بون، ولوزان، وبوسطن، وجيسني، وبرلني. وقد أجرت دراسات بحثية في كامبردج ببريطانيا، 
لقد  أنجيال:  وتقول  هولندا.  في   )Nijmegen( ونيجميجن  املتحدة،  بالواليات  دييجو  وسان 
كان ذلك سهاًل، فقد كنت أبحث طيلة حياتي املهنية عن إجابة لسؤال وحيد: ما اللغة وكيف 
يتضمنها  التي  واملتنوعة  املتعددة  واألنشطة  األوجه  تمثل  الدماغ؟ وال  التعبير عنها في  يتم 
هذا البحث سوى نوافذ صغيرة، وفر كل منها رؤية للموضوع من جانب واحد. وعندما أقوم 
بفحص املرضى، أو أجري دراساتي اللغوية على األطفال، أو اختبار القدرة اللغوية للكبار، أو 
مراقبة السلوك، تمثل هذه كلها أجزاء في لعبة الصور املقطوعة )Jigsaw(، تتجمع كلها لتمثل 
الصورة الكلية للكيفية التي تتم بها معالجة اللغة في الدماغ. ويتسم مجال أبحاثها بالضيق 
 Language النسبي، على حد قولها، فهي معنية أساسًا بدراسة عملية االستيعاب اللغوي

.Comprehension

املراحل التاريخية لتطور اللغة لدى البشر
طور دماغ أسالف اإلنسان الحديث قدرته على اكتساب اللغة منذ نحو مليوني سنة 
1995، واملنشور في مجلة  أريزونا األمريكية عام  تقرير علماء جامعة والية  وهذا ما ذكره 
العلوم السلوكية والدماغية )Journal of Behavioral and Brain Sciences(، وقد أثارت 
هذه النظرية جداًل علميًا واسعًا حتى اآلن، ولنرجع اآلن إلى البداية، فقد كان االعتقاد العلمي 
 )Neanderthalas( السائد هو أن املقدرة على اكتساب اللغة قد ظهرت في إنسان النياندرتال
منذ نحو 100.000 سنة فقط، غير أن الخبراء مازالوا مختلفني حول مدى قدرة النياندرتال 
على الحديث أصاًل؛ لكن القضية التي تشغل العلماء حاليًا ليست هي تحديد القدرة على 
بالقدر  البشري  الدماغ  عندها  تطور  التي  الزمنية  الفترة  تحديد  بل  عدمها،  من  الحديث 
الكافي ملمارسة الجوانب البنيوية للحديث، وفي هذا يعتقد بعض الباحثني أن اإلنسان املاهر  
)Homo Habilis( قد اكتسب هذا القدر من التطور الدماغي منذ مليوني سنة، إذ ترجع 
أقدم الحفريات التي عثر عليها لهذا النوع إلى هذا التاريخ. وقد تطور دماغ اإلنسان املاهر 
بحيث تحسنت سيطرته على يديه واستخدامهما في قذف األحجار وإصابة األهداف عن بعد، 
وقد اكتشف الباحثون أن أجزاء الدماغ الالزمة لتنفيذ هذه الحركات بدقة هي نفسها التي تم 

التعّرف على تخصصها في معالجة اللغة باإلنسان الحديث.
وتوجد إحدى هذه املناطق في الجزء الخلفي من الدماغ، وبالتحديد في منطقة التقاء 
التي   )Temporal( والصدغية   ،)Occipital( والقذالية   ،)Parietal( الجدارية  الفصوص 
اصطلح على تسميتها باملنطقة POT، والتي تشتمل على أجزاء من املنطقة املتعلقة باللغة في 

.)Wernicke’s Area( الدماغ، وهي باحة فيرنيكه
هناك شيء آخر سيتبادر إلى ذهنك عند التحدث إلى هذه الباحثة اللبقة، وهو أنك إذا 
أردت أن تعرف الكيفية التي نفهم بها اللغة، فعليك اتخاذ أوسع املقاربات املمكنة للموضوع. 

)
(
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فما الذي يكّون القواعد اللغوية؟ وما أهمية حصيلتك اللغوية؟ وما أجزاء الدماغ املكتنفة في 
العملية؟ وكيف تتفاعل هذه األجزاء مع بعضها البعض؟ ال يمكن اإلجابة عن هذه األسئلة 
إال من خالل فريق عمل متعدد التخصصات العلمية. فيتطلب اقتفاء اللغة في الدماغ كثيرًا 
من الصبر في التعامل مع عينات البحث، باإلضافة إلى املعرفة التقنية وكثيرمن الخيال في 

تصميم التجارب الذكية التي تشتمل عليها هذه االختبارات. 
 تقول الدكتورة أنجيال: نطلب من األفراد قيد البحث أن يستمعوا ملقاطع لغوية، ثم نقوم 
بتسجيل املوجات الكهربية في أدمغتهم. وعلى سبيل املثال، إذا أخذنا بداية تقليدية لجملة من 
نوع " كان الرجل جالسًا على..."، نجد أن كلنا يتوقع أن يسمع "كرسيه" بعد ذلك. أما نحن 
فنقوم ببساطة بترك االسم وتقديم الفعل مباشرة: "كان الرجل جالسًا على يقرأ الجريدة"، 

والفكرة هنا هي أن يصبح الدماغ مستنكرًا بصورة ما.
كانت التجربة ناجحة؛ فبعد 160 ملي ثانية، ولكن قبل أن يدرك الدماغ معنى الكلمات، 

.)Cerebral activity( يستجيب الدماغ للخطأ على هيئة زيادة في النشاط الدماغي

مراحل االستيعاب اللغوي
املرحلة  اللغوي. في  أن هناك ثالث مراحل محددة لالستيعاب  أنجيال  الدكتورة  ترى 
 )Grammatical( األولى، أي أن بعد 160 ملي ثانية يقوم الدماغ بتحليل التركيب النحوي
 .)Self-repetitive( للجملة. وتقول إن املعلومات النحوية تمثل نظامًا متكاماًل مكررًا لذاته
والدماغ يخزن هذه املعرفة في ذاكرته، بحيث ال يحتاج إلى التفكير فيها ثانية، مشيرة بذلك 
 )Lexicon( إلى السرعة الهائلة لتلك االستجابة الدماغية. ومن ناحية أخرى، ال يكون املعجم
الدماغي جاهزًا بمثل هذه السرعة، ففي املرحلة الثانية فقط، أي بعد مضي )200-600( ملي 
ثانية أخرى، يتم تحليل معاني الكلمات. أما في املرحلة الثالثة، وبعد مضي 700 ملي ثانية، 
يتم الربط بني تركيب الجملة وبني معاني الكلمات. وإذا أطلق النظام إشارة دالة على وجود 
خطأ، تبدأ عملية تحليلية ثانية، وهكذا. والسؤال اآلن هو : هل هذا النظام املتطور مقتصرًا 
على الدماغ البشري؟ وتعتقد الدكتورة أنجيال أن النحو والقواعد اللغوية هي ما يميز اللغة 
 ،)Neurons( البشرية، وإذا كان أّي من أجزاء عملية املعالجة اللغوية متأصاًل في العصبونات
إذا جاز التعبير، فذلك الجزء هو ما يميزنا كبشر، إذ أنه من املمكن للنسانيس أو الببغاوات 
أن تكتسب حصيلة من املفردات اللغوية، لكنها تظل غير قادرة على تعّلم قواعد اللغة البشرية.
هل القواعد اللغوية البشرية أمر فطري كما يرى بعض العلماء؟  والسؤال التالي هو: 
وللرد على هذا السؤال تجيبنا الدكتورة أنجيال بقولها : "من املرجح أال تكون القواعد اللغوية 
بحد ذاتها فطرية، لكن املؤكد هو أن القدرة على تعلم هذه املجموعة من القواعد هو الفطري 
في تركيبة الدماغ البشري". وما يثير اهتمامها هو بالتحديد تلك العملية التعليمية. لكنها لم 
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تستطع التعّرف على االستجابة الدماغية السريعة بعد 160 ملي ثانية في األطفال الصغار 
على سبيل املثال. وال تصل اإلشارة العصبية سوى بعد مضي 160 ملي ثانية، مما يشير إلى 
أننا نتعلم اللغة بطريقة مشابهة تمامًا للطريقة التي نتعلم بها ركوب الدراجة : ففي مرحلة ما، 
نتوقف عن التفكير في تركيب اللغة، ونستعملها ببساطة. ويتطلب العمل مع األطفال صبرًا 
وقدرة فائقة على التخيل ــ كما يمكن أن يكون مصحوبًا باملفاجآت في أحياٍن كثيرة. ومن بني 
الجمل املستخدمة في اختبار األطفال: "أمي خبزت كعكة"، وقد يجيب أحد األطفال قيد البحث: 
"ولكن ما الخطأ في هذه الجملة؟"، يجيب  "خطأ!"، لدهشة الباحثني. وعندما يسألك الطفل: 

قائاًل: "بالطبع إنها خطأ، فأنت ال تخبز الكعكة، بل تشتريها من السوبر ماركت !".
وحقيقة أن الصور اللغوية تطابق الصورة التي نحتفظ بها عن العالم هي من املشاهدات 
نجد  أن  املستغرب  من  فليس  ولذلك  اليبتزيج،  في  بالنك  ماكس  معهد  لباحثي  اليومية 
ــ  الحيوانات  عن  اإلنسان  بها  يختلف  التي  املميزة  الصفات  من  اللغة  ُيعد  ممن  الكثيرين 
فهي تتيح له االحتفاظ بقدر أكبر من الوعي. وبالنسبة لكثير من العلماء، ترتبط اللغة بالوعي  
ما  هناك  كان  بقولها:"إذا  أنجيال  الدكتورة  ذلك  وتفسر  وثيقًا.  ارتباطًا   )Consciousness(
بالتعبير عن  وثيق  ارتباط  للوعي  فعاًل، فسيكون  نريد استكشافه  كنا  وإذا  بالوعي،  يسمى 
هل تستطيع التفكير بدون اللغة؟، أنا اعتقد أن ذلك ممكن.  الذات. ويطرح ذلك سؤااًل هو : 
فهناك أشياء معينة في ذهني يمكنني استيعابها بدون تسميتها بصورة مباشرة، أي بدون 

االحتفاظ برموز لغوية معينة لها.
الباحثة  مثل  الباحثني،  قام عدد من  فقد  بعد،  الجدلية  الخالف حول هذه  ولم يحسم 
اللغوية األمريكية هيلدا شليزنجر )Schlesinger( بدراسة نمو األطفال املصابني بالصمم. 
وفي هذه الحالة البد من أن هناك مفاهيم معينة يتم استيعابها في مرحلة الحقة. وعلى سبيل 

املثال يبقى املبدأ املستبطن لجملة استجوابية كلغز بالنسبة لهم لفترة طولي من غيرهم.

اللغة والوعي
والسؤال الذي يبرز اآلن هو، هل اللغة الرمزية بأية صورة كانت، واملفاهيم املتعلقة بها 
اللغة من الشروط  للوعي؟ وهل  املتطلبات األساسية  من ماض وحاضر ومستقبل، تعد من 
التي  للتفريق بني ما هو حقيقي وما هو محتمل؟ وهل اللغة هي   )Precondition( املسبقة 
تجعل األشياء غير امللموسة قابلة لالتصال، وبالتالي من املمكن معايشتها؟ وتوضح الدكتورة 
أنجيال أبعاد املعضلة التي نصاب فيها بالتشوش من جّراء اتخاذ رابطة تبدو واضحة بني 
اللغة والوعي، وتقول: "من وجهة نظري إن القواعد النحوية هي ما يميز اللغة البشرية عن 
بقية أنماط االتصال. ومع ذلك، فهذه العملية تتم برمتها بال وعي منا )Unconscious(. ولذلك 
املالمح  وأن  للغة،  الوعي بسبب استخدامه  نوعًا خاصًا من  يمتلك  اإلنسان  أن  ادعينا  إذا 
الالشعور، فسيكون هناك  أعماق  بكونها مدفونة في  تتسم  البشرية  للغة  املميزة  األساسية 

خطأ ما في األمر برمته.
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وتفضل الدكتورة أنجيال أن تركز على دراسة الكيفية التي يعالج بها الدماغ املعلومات 
الواردة إليه. ومن وجهة نظرها، فقد بدات األبحاث املتعلقة بهذه النقطة بالذات متأخرًا جدًا 
في أملانيا، وتقول "عندما عدت إلى أملانيا من أمريكا مع زوجني تساءلت عما أنا فاعلة هنا؟ 
فليس من املمكن أن استمر في إجراء نفس األبحاث التي أجريتها في أمريكا". كان ذلك في 
 Congnitive عام 1980/1979، وهو نفس العام الذي بدأت فيه دراسة العلوم االستعرافية
Sciences في معهد ماساتشوستس للتقنية MIT. كان ذلك زمنًا مثيرًا بالفعل، ولذلك فقد 
انتظرت بصبر وعملت ملدة عشر سنوات طويلة. وقد أثمر هذا الصبر وتلك املثابرة في نهاية 
املطاف، ففي عام 1989، تسلمت أنجيال فريدريتشي أول منصب علمي دائم لها في برلني، 
وتقول عن ذلك: "لم تكن العلوم االستعرافية ضمن املناهج املعتمدة هناك، لذلك فقد أنشأت 
مختبرًا للعلوم االستعرافية. وعلى أي حال، فعندما تركت الجامعة، اختفى هذا املختبر وتبخر 
في الهواء كأن لم يكن، وهو ما يجعلني أشعر بقدر كبير من اإلحباط. وبرغم جميع الوعود 
املبدئية، يبدو أنه ليس هناك ثمة مستقبل واعد للعلوم االستعرافية في أملانيا. فهذه األبحاث 

معتمدة بشكل رئيسي على األفراد الذين يقومون بها ــ حتى في الواليات املتحدة".
وعلى الرغم من ظهور عدد من العلماء الواعدين في هذا املجال خالل السنوات الخمس 
املاضية، فإن فرص العمل املتاحة لهم في تضاؤل مستمر، كما أن مجال األبحاث العلمية 
هذا  فهل  عليه،  القائمني  للعلماء  االجتماعي  للضمان  نظام  بمقدوره  ليس  اليوم  األساسية 
الوضع يائس؟ ترى الدكتورة أنجيال أنه يتعني على املرء أن يستمر في أداء ما يستمتع به من 

األعمال، ومن ثم اكتساب قدرات معتبرة على اإلصرار.

واقعنا العربي واالحتياجات املستقبلية
إذا كان العلماء في بلد متقدم مثل أملانيا يرون أن هناك نقصًا في املراكز املتخصصة 
في مثل هذه األبحاث اللغوية، فما بالنا نحن في بلداننا العربية ؟ إن البحث في الطرق التي 
يكتسب بها اإلنسان اللغة وتطبيق تلك األبحاث على الناطقني بالعربية ألمر جدير باالهتمام من 
قبل القائمني على البحث العلمي في الوطن العربي، فالبد من إنشاء معهد عربي متخصص في 
البحوث اللغوية بكافة أفرعها، من بيولوجيا عصبية إلى أبحاث عن عالقة العلوم االستعرافية 
باكتساب اللغة، والطرق التي يتعامل بها الدماغ مع اللغة األم ــ وهي اللغة العربية ــ وكذلك 
قضية ازدواج اللغة في الدماغ وطرق النشاط التي ينتهجها عند االنتقال من لغة إلى األخرى.

الدماغ واللغة
 ،)Broca’s Area( من بني مناطق الدماغ الحيوية األخرى بالنسبة للغة، نجد باحة بروكا
واملوجودة في مقدمة الدماغ. ويصل شريط من األلياف العصبية بني باحة بروكا وبني املنطقة 
POT- على أن الحفريات تؤكد أن اإلنسان املاهر كان يمتلك املناطق الثالث؛ باحة فيرنيكة، 

)
(
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واملنطقة POT، واأللياف العصبية املوصلة بينهما. ويؤكد الباحثون أن هذه املناطق الدماغية 
أخرى.  حياتية  أهداف  ملالقاة  أساسًا  تطورت  أنها  من  الرغم  على  اللغوية  الوظائف  تدعم 
ويقترح بعض الباحثني أن اللغة تطورت تدريجيًا عن طرق أبسط للتواصل بني األفراد؛ وهم 
يبنون نظريتهم هذه على أنه بما أن القرود تمتلك صيحات مختلفة للتعبير عن املخاطر املتنوعة 
التي تواجهها، فقد يكون اإلنسان األول قد طور مقدرته اللغوية بداية من مثل هذه الصيحات.
يشكك اللغويون في هذه الفرضية، فهم يرون أنه من الصعب إثبات الكيفية التي يمكن 
بها تعديل صيحات الخطر وغيرها إلى منظومة ذات أبعاد حسابية معقدة، والتي تميز اللغات 
البشرية وحدها. أما الفرضية الوحيدة التي يمكن أن تمثل حاًل بدياًل لهذه املعضلة، فهي 
فرضية ساذجة تتمثل في حدوث طفرة جنينية فجائية وعفوية تؤدي في النهاية إلى ظهور 
ـ مقتصرًا على الصيحات!  ـ حتى ذلك الحنيـ  امللكات اللغوية لدى البشر اللذين كان اتصالهمـ 
حاول الباحثون اللغويون تجنب النقاش في مسألة تطور )Evolution( اللغة، ويرجع 
ذلك الحترامهم لتعقيد اللغة، فهم يرون أنه من اليسير على الباحثني املتخصصني في فروع 
العلم األخرى أن يضعوا الفرضيات والنظريات، وذلك ألنهم ال يلتزمون بما يراه اللغويون 

عناصر أساسية في العالقة بني اللغة والدماغ.
دفع  ما  وذلك هو  إلى خالفات حادة،  اللغة  تطور  النقاش حول  يؤدي  أن  اليسير  من 
بالجمعية اللغوية الفرنسية في باريس عام )1886( أن تحظر مناقشة املوضوع بني أعضائها 
نهائيًا. ويرى كثيرون أن اللغة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإنسانيتنا لدرجة يصعب معها مناقشة 

.)Theology( أصول اللغات دون التطرق للدين وعلم الالهوت
يأمل باحثو جامعة والية أريزونا في أن تدفع أبحاثهم باللغويني والباحثني في العلوم 
املتعلقة باللغة إلى املزيد من األبحاث املتعلقة بأصول اللغات البشرية، فهم يرون أننا اعتبرنا 
أصل املقدرة اللغوية سرًا غامضًا لفترة طويلة من الزمن، وأنه قد آن األوان لكي نتعامل مع 

القضية على أنها معضلة علمية جادة تحتاج إلى املزيد من البحث والتدقيق.  
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يندر في زمننا هذا وجود مجتمع ناهض ومنفتح على العالم وله مكانة مميزة في الحركة 
الثقافية العاملية، لكنه ال يهتم بالترجمة، ويعدها ثقافة دخيلة ال تأثير لها في التقدم. تضع 
غالبية الدول الترجمة في أولويات اهتماماتها، واستراتيجياتها الثقافية والفكرية والتنموية 
إدراكًا منها أن تجارب األمم في ميادين العلم والثقافة متفاوتة، وأن اختالف األفكار والتجارب 

يحّفز على املزيد من التطور ونشر املعرفة.
وألن اهتمام الدول بالترجمة في الوقت الحالي ال يقارن بالترجمة في العصور املاضية 
بسبب االختالف الكبير في معطيات كل عصر والتحوالت املستمرة في حياة الشعوب، إال أن 
تاريخ الترجمة يؤكد شدة ارتباط الترجمة باللغة والتراث والفكر والتقدم العلمي. فالترجمة 
الحقيقية لم توجد لتنتهي أو تتقلص مطالب الشعوب منها كعلم أو فن أو نظام رغم تقلب حركة 

الترجمة بني الصعود والهبوط نتيجة األحداث أو املتغيرات التي كانت تعصف بحياة األمم.

تاريخ الترجمة
وعندما نقول إن للترجمة تاريخًا فإننا ال نعني الجهود أو مجرد إظهار إنجازات البشرية 
فيما قدمت من حضارة اتسمت بالتقلبات وعدم الثبات في مسيرتها الطويلة، وإنما ما قدمته 
هذه الحضارة من إنجازات هي التي أصبحت األساس في النهضة الثقافية والعلمية التي 
العلوم،  ميادين  في  واملعطيات  الظروف  تباين  رغم  الحالي  في عصرنا  الشعوب  بها  تتمتع 
سادت  التي  والحروب  األزمات  وبرغم  وغيرها.  والفلك  والتعليم  والتجارة  والطب  الفلسفة 
القرون املاضية ظلت النهضة العلمية تتقدم بوتيرة مختلفة، وبالذات حركة الترجمة التي أعدها 
بعض املؤرخني أنها كانت تساهم في تخفيف حدة التوتر، وحتى الحروب بني األمم، النشغال 

الفكر بمعارف جديدة، واالطالع على إنجازات اآلخرين. 
لقد كانت الترجمة تدفع العلماء إلى البحث واالكتشاف، وهو ما قام به الخليفة املأمون 
)813م( بالتركيز على الترجمة والنقل، وفي عدم التقليل من شأن اآلخرين أو االستفادة من 
خبراتهم وتجاربهم، ولقد ساعد ذلك في جعل الخليفة املأمون يهتم بالوحدة الداخلية، ويكون 
صاحب قوة. ولقد ُعِرَف أن الترجمة مشروع حضاري يمثل النهضة واإلبداع وليس مجرد 

نقل املعرفة من لغة ألخرى.

الفصل الثاني
الترجمة فـي الفكر والثقافة
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إننا ال نريد أن نتشبث باملاضي لكي نترك الحاضر واملستقبل، وال نريد االعتماد على 
ثقافات تغيرت بفعل تآكل الزمن لها في وقت ندرك أن الثقافات تتبدل بمرور الزمن فتنشأ 
ثقافات أو حضارات جديدة تتطلب التركيز على منجزاتها والتعلم من مشكالت الترجمة في 

املاضي من أجل مواكبة الجديد في عالم له خصائصه ولونه ومشكالته.
الشك أن العصر الذهبي للحضارة العربية ساهم في التقدم انسجامًا مع أهدافها آنذاك 
في التنوير ونشر الفكر والثقافة، فليس هناك حضارة أفضل من غيرها، وإنما حضارات 
مختلفة في طبيعتها ومفعولها وفي تحوالتها االجتماعية والسياسية والثقافية، وهي التي كانت 

األساس للتمدد واالنتشار بني األمم.
هذه املقدمة أردت بها أن أمهد الطريق للحديث في تأثيرات الترجمة على الفكر والثقافة 
من خالل التركيز على الترجمة العربية التي تعاني اليوم شتى أنواع املشكالت مثلما تعاني 
اللغة العربية الضعف واإلهمال. ومما يبعث األسى في النفس أن تكون الترجمة العربية مهملة 
بقدر إهمال اللغة العربية في وقت نتفق على قوة وصالبة اللغة العربية، وإن عدد متحدثي 
اللغة العربية يزيد عن )400( مليون شخص، وتمتلك اللغة املعطيات الكثيرة التي تستطيع أن 

تتحدى بها أعتى خصوم اللغة.
باهظة في  تكاليف  لها  أهملنا أشياء كثيرة  الترجمة من حساباتنا مثلما  لقد أسقطنا 
حركة الحضارة والتقدم. فمن يدري أن عاملنا العربي يترجم سنويًا حوالي ُخمس ما ُيترجم 
في اليونان، وأن متوسط الكتب املترجمة لكل مليون عربي وعلى مدى خمس سنوات ال يتعدى 
تترجم سنويًا  أسبانيا  بينما  السنة،  في  مليون عربي  لكل  كتاب  أقل من  أي  كتاب،   )4.4(
حوالي )950( كتاب، ومن يدري أن اليونان تترجم حوالي )150( كتاب في السنة، وفي أملانيا 
وفرنسا وبريطانيا تصل إلى خمسة أضعاف ما يترجمه العالم العربي، بينما هذه الدول ال 

تزيد نسبة سكانها عن )1.50٪( من سكان الوطن العربي.
وهذا الواقع املؤلم يعكس حجم التخلف الثقافي والعلمي والفجوة الهائلة بني الترجمة 
في الغرب والعالم العربي مقارنة بعصر الترجمة الذهبي الذي ساد في عصر املأمون، أي 
بداية القرن الثالث للهجرة، وحتى ما بعد القرن الثالث رغم أن املقارنة غير عادلة في أزمان 
اختلفت فيها أحوال األمم. فالعبرة املستدلة من املاضي أن الناس في عصر املأمون، وفي 
النهضة، والتعرف على ما لدى األمم  الترجمة في  غيره من العصور كانوا يدركون أهمية 
األخرى من معارف وعلوم وأدلة يستفاد منها، فالقضية اليوم ليست في ضعف الترجمة فقط، 
وإنما العزوف عن القراءة، فال معنى لترجمات ال يقرأها أحد، وال يستفاد منها في تطوير 

املجتمع. 
تكشف اإلحصائيات أننا مجتمع ال يقرأ مقارنة بغيرنا في وقت تبدو الشكوك مسيطرة 
ينبغي  ثقافيًا  على نفوسنا في أن اآلخرين سينالون من عزيمتنا وثقافتنا، وأن هناك غزوًا 
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االنتباه له، مما يجعلنا ننشغل في نظريات املؤامرة والتوجس من العوملة وضعف االنفتاح 
على الحضارات األخرى.

وبقدر ما تتأثر الترجمة العربية بالخواء الثقافي، وبضعف اإلرادة السياسية إلحداث 
نقلة ترجمية مؤثرة في مختلف الحياة نجد أن أزمة الترجمة العربية تشتد في ندرة املترجمني، 
وإجادة اللغة العربية، واللغات األخرى، واملحدودية الثقافية املتوفرة لدى املترجمني، والتركيز 
على الترجمات األدبية للروايات والقصص ودواوين الشعر مع ندرة شديدة في ترجمة الكتب 

العلمية.
الكم والكيف يحتاج  إن الحديث بالتفصيل عن عوامل الترجمة العربية من الناحيتني: 
بالشك إلى حيز أكبر مقارنة بما هو متاح. ولكثرة وتداخالت هذه العوامل نكتفي بالبحث في 
بعضها من منظور تداعياتها على اللغة العربية أمام تحديات لغوية تريد الصدارة في الريادة 

الثقافية واللغوية، وإنه ال مكان لثقافات ضعيفة ال دور لها في تقدم األمم.
إن اعتزاز العرب بتاريخ العصر الذهبي للترجمة والتأليف والتقدم العلمي ال ينبغي أن 
يكون مجرد شعار يوقف االندفاع نحو إحداث نقلة نوعية في الثقافة العربية الحديثة التي 
بشهادة متحدثيها وأهلها ال تواكب املستجدات في العالم. فالحاضر ينبغي أن يكون امتدادًا 
واملكان،  بالزمان  يليق  متقدم  طابع  ذات  ثقافية  تنمية  وعلى خط  والنهضة،  التنوير  لعصور 
له شكله ونوعه وديمومته دون انطواء أو عزلة، أو خالف ونزاع يدمر حركة البناء والتقدم. 
فالحاجة للبكاء على املاضي، وإنما ينبغي التعلم من الدروس والحقائق من أجل املستقبل، 

وهو ما كان يفعله األسالف في أزمان النهضة والتنوير.
إن عصر الخليفة املأمون لم يكن العصر الذهبي الوحيد للترجمة، فلقد سبق عصره 
عصور أخرى حدثت فيها تغيرات كثيرة في األفكار، واملعتقدات، واالختراع كان له دور في 
تطوير الترجمة والنشر، ونقل املعرفة بني األمم. فمن يعتقد أن أقدم مترجم كان هو الخطيب 
الذي اعتبر أقدم مدرسة من مدارس الترجمة أكد على  106م(  الروماني شيشرون )43 – 
حرية النقل والتمسك بالقيم البالغية والجمالية في التعبير والتفسير. ركز اإليطالي ليوناردو 
أرتينو )1374 – 1444م( على التالزم بني اللفظ واملضمون باعتبار أن املضمون يشير إلى 

املعنى، واللفظ يهدف إلى النص البالغي.
يذكرنا التاريخ أن الحضارات متفاعلة، واختالط األمم أدى إلى أن يتأثروا ويؤثروا في 
بعضهم البعض، فلم تكن هناك حضارة منعزلة لم تفتح أبوابها على الحضارات األخرى، أو 
أنها تعطي وال تستفيد. ومن أبرز عوامل التأثيرات املتبادلة للحضارات نشاط الترجمة بني 
لغات األمم، فلقد أعد األقدمون الترجمة مشروعًا حضاريًا مهمًا يساهم في التقدم واإلبداع 
ونقل املعارف. لذلك أنشأوا املراكز واملدارس، ودربوا العلماء واملترجمني، كما أنهم قدموا 
الحوافز املادية للمترجني، فمن يتصور أن يقدم املأمون لحنني بن إسحاق ذهبًا يعادل وزن 

الكتاب الذي يترجمه؟!
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ولم تكن الترجمة، كما في العصر العباسي ترفًا أو مجرد وسيلة للتكسب وإنما كانت 
والفلك  والعلوم  والطب  الهندسة  مجاالت  في  املعارف  لنقل  املجتمع  حاجات  إطار  في  تتم 
والتنجيم وغيرها: فلم يكن هنالك شعور بالخيفة أو الريبة من ترجمة أعمال اآلخرين، أو ألمم 
لها عاداتها وأديانها ومعتقداتها املختلفة مقارنة بالتوجس والحذر من كل ما هو قادم من 

الخارج إذا ما تمت ترجمة أعمال أناس آخرين.
ومع أن العرب عرفوا الترجمة منذ القدم بسبب الترحال والتجارة والفتوحات اإلسالمية، 
بل منذ عصر الجاهلية حيث احتك العرب بالروم والفرس واألحباش إال أن كل عصر أو زمن 
تميز عن غيره بمستوى التقدم في الترجمة العربية، وبنقل املعارف في شتى املجاالت العلمية. 
كانت  الترجمة  أن  كما  األموي،  بالعصر  مقارنة  العباسي  العصر  في  ازدهرت  فالترجمة 
ضعيفة في بداية عهد العرب واملسلمني، ففي زمن الدولة األموية كان االهتمام بحركة الترجمة 
الترجمة أو عدم تقدمها بدأ نتيجة لدخول  التراجع عن  الدواوين. لكن  منصبًا على ترجمة 
الدولة األموية في صراعات سياسية، خاصة مع معارضة األمويني في األندلس واعتبار أن 
داخلة إلى الدين. وُيعد يعقوب الرهاوي من أشهر املترجمني في العصر  الترجمة "هرطقة" 

األموي لترجمته الكثيرة للكتب اليونانية في العمارة والطب والفلك.
الفتوحات اإلسالمية، واتساع  بعد  العباسي  العصر  الترجمة في  لقد ازدهرت حركة 
رقعة الدولة، واالحتكاك بالشعوب األخرى كالفرس واليونان، فقام العرب بترجمة علوم اليونان 
والرياضيات  والفلك  الطب  ميادين  في  نشطة  الترجمة  وكانت  الفارسية،  األدبية  واألعمال 
والفلسفة والنقد واملوسيقى، واملعروف أن الترجمة وصلت ذروتها في عصر الخليفة هارون 

الرشيد وابنه املأمون، خصوصًا تأسيس مدارس مثل دار الحكمة في بغداد.
ولشدة االهتمام بالترجمة العربية في العصر العباسي كان املترجمون ملمني باللغات 
الخلفاء  لدى  الترجمة  في  جماعيًا  العمل  وكان  واليونانية.  والفارسية  كالسريانية  األخرى 
كل  بنشاط وشخصية  مرتبطة  فردية  محاوالت  كانت  األموي  العصر  في  بينما  العباسيني، 

خليفة.
إلـى  الفاتحـة  سـورة  معانـي  ترجمـة  في  السبق  له  كان  الفارسي  سلمان  أن  وُيروى 
أول  بأنه  الخزرجي  ثابت األنصاري  بن  زيد  كـمــا اشتهــر  النـبـــي ملسو هيلع هللا ىلص،  أمــام  الفارسيــة 

مترجم في اإلسالم، وورد أنه كان يكتب السريانية والفارسية واليونانية والعبرية.
التاريخية واللغوية أن حركة الترجمة في العصور العربية أدت إلى  تشير الدراسات 
نتائج مهمة ليس فقط في تطوير األلفاظ والتجديد واالشتقاق والتبحر في علم الكالم، وإنما 
أيضًا ظهرت مواهب عقلية وإبداعات في الترجمة، ونقل للعلوم، وتطوير بنية التكوين الفكري 
عند العرب. ويالحظ في مجال تطوير العقل واملواهب ظهور فرقة كالمية سميت بـ "املعتزلة" 
ازدهرت في العصر العباسي واعتمدت على العقل في تأسيس عقائدهم، حيث قالوا إن العقل 
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والفطرة السليمة قادران على تمييز الحالل من الحرام بشكل تلقائي، ومن أشهر املعتزلة 
الجاحظ والخليفة املأمون.

ولم تكتف الترجمة على ظهور املعتزلة، وإنما أوجدت مذاهب كالصوفية عند ابن عربي 
والحالج وآخرين، عالوة على الفالسفة، أمثال الكندي، وابن سينا، والفارابي، وابن رشد، 
أبي  عند  الزهد  العربي، حيث  الشعر  في  التأثير  من  تمكنت  الترجمة  إن  بل  وابن خلدون. 
العتاهية، والحكمة عند املتنبي، والتشاؤم عند املعري، والفلسفة عند أبي نواس واملنطق عند 

الجاحظ.
وفي الحضارة العربية كان ابن العوام األشبيلي من أشهر العلماء آنذاك وهو زكريا يحيى 
بن محمد بن أحمد العوام اإلشبيلي األندلسي. عالم أندلسي بالنباتات الطبية والفالحة وهندسة 
بواسطة  "الري  يسميها  كان  التي  بالتنقيط  الري  طريقة  استخدم  الذي  وهو  والبيطرة،  الري 
بجانب جذور  التربة  داخل  ثبته  تطبيقها جرارًا فخاريًا صغيرًا  الجرار"، حيث استخدم في 
األشجار، بحيث تصل املياه للشجرة ببطء. وقد ُعوضت حديثًا بالجرار الفخارية، وهذه الطريقة 
توفر أكثر من 70٪ من املياه الالزمة للزراعة، وتحافظ على سالمة التربة. قصد ابن العوام 
التطبيقية  العملية  املعارف  التي سبقته، وبني  القديمة  العلمي في املصادر  التبحر  الجمع بني 
585 طريقة لزراعة  التي استقاها من تجاربه الشخصية، ولذلك قدم وصفًا دقيقًا ألكثر من 
النباتات املختلفة منها 55 طريقة تتعلق باألشجار املثمرة. وهذا ما قاده إلى التعرف على أطوار 
نمو النباتات وصفاتها. ولهذا لم يتردد العالمة "ماكس مايرهوف" من اعتبار كتاب "الفالحة 

األندلسية" أفضل الكتب العربية في العلوم الطبيعية، وعلى األخص علم النبات.
يمكننا أن نستنتج أن الكتاب هو من أهل القرن السادس الهجري، لكونه يعتمد على 
الحجاج،  وابن  الطليطل،  البصال  كابن  الهجري  الخامس  القرن  أهل  أندلسيني من  مؤلفني 
 Josef بانكري  أنتونيو  جوزيف  الراهب  األسبانية  إلى  ومترجمه  الكتاب  محقق  ألن  ونظرًا 
Antonio Banqueri ينقل لنا رأي الراهب ميجـل كيزر )Miguel Casiri( "الضليع باللغة 
العربية وآدابها" أن األسلوب واللغة املستخدمة من طرف ابن العوام تنتمي إلى القرن السادس 

الهجري.
الخالصة، إن تاريخ الترجمة العربية ازدهر في عصر املأمون وبيت الحكمة، وعصر 
هذه  في  الترجمة  واكبت  ولقد  عشر،  التاسع  القرن  في  األلسن  ودار  الكبير،  علي  محمد 

العصور النهضة الفكرية والعلمية.
واملعروف أن الترجمة لها تأثيرات بالغة على التفكير سواء عند املترجم أو القارئ. أي 
أن لغة الترجمة هي الوعاء الذي تنصهر فيه األفكار، ألنها تحدد شكل الفكر والتعبير. فعندما 
يكتب اإلنسان شيئًا بلغته األم، ثم يكتبها باإلنجليزية أو الفرنسية، فإن طريقة التفكير وتسلسل 
األفكار تختلف من لغة ألخرى، فإجادة لغة الترجمة تؤدي إلى فهم املعاني واملفردات، لذلك 

)
(
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يقال إن الفرد عندما يفكر بلغة ما فإن ثقافة هذه اللغة تؤثر في رؤيته لألشياء، لهذا ال ينبغي 
الخلط بني التفكير في اللغة وترجمة األفكار، من لغة ألخرى، فالترجمة تهدف إلى توصيل 

املعنى من لغة ألخرى بأمانة وموضوعية.
بالتفكير، وبالتالي  اللغة  اللغوية أن هناك جداًل مستمرًا حول عالقة  الدراسات  تشير 
بالترجمة، فهناك من يرى أن اللغة ليست أكثر من أداة للتعبير عن األفكار، فعدم وجود هذه 
األداة ال يعني غياب األفكار، بينما يرى آخرون عدم الفصل بني اللغة والفكر، ومن املستحيل 
أن يفكر اإلنسان بدون اللغة، لكن الترجمة تختلف عن اللغة والفكر ألنها األداة التي تستخدم 
كال العنصرين من أجل توصيل األفكار واملعارف، فهي، أي الترجمة، ال تستطيع أن تعمل 

دون اللغة واألفكار.
لذلك تتأثر نظريات وطرق الترجمة باللغة والتفكير. تؤكد بعض النظريات أن خاصية 
أية لغة ال تؤثر في التفكير عند الذين يكتبون باللغة التي يريدونها، مما يعني أن االختالفات 
يحدث  الترجمة  في  االختالف  ولكن  املترجمة.  املضامني  أو  املعاني  في  التؤثر  اللغات  بني 
من اختالف املترجمني، وتباين قدراتهم وكفاياتهم العلمية في الترجمة من لغة ألخرى. أما 
لغة دون  أية  والنقل في  الترجمة  أنه يصعب  لدرجة  بالتفكير فهي ضرورية  الترجمة  عالقة 
 Machine استخدام األفكار أو املعاني املعبرة من لغة إلى أخرى، لهذا تختلف الترجمة اآللية
translation عن الترجمة البشرية )Human translation( في أن األولى تستخدم الكلمات 
دون إدراك للمعنى أو املضمون املقابل واملناسب. فاملعاني هي تلك األفكار املنظمة التي تترتب 

بطريقة خاصة، وال تتحقق إال عن طريق التفكير )Thinking( والتفاعل.  
والترجمة تختلف أيضًا عن التفسير )Interpretation( رغم تالزمهما وتداخلهما مع 
املهارات  في  االختالف  بسبب  ذلك  يكون  وقد  الترجمة.  في  يستخدمان  نادرًا  لكن  اللغة، 
من  املترجمني  مهارات  اختالف  أن  وجد  ولقد  املترجمني.  لدى  باللغة  املعرفة  أو  والخبرات 
األمور املعطلة التي ال تساعد على جودة الترجمة. فالترجمة لن تكون مقبولة أو ناجحة ما لم 
يكن املترجم على فهم ووعي بلغة املصدر )Source language; SL(، وبثقافة املجتمع الذي 
ألف الكتاب فيه، وكذلك باللغة املستهدفة )Target language; TL(. فضاًل عن توافر قدر 
من حب اللغة والحماس لها، واإلملام بأكثر من لغة مع عمق املعرفة والفهم. إن نجاح الترجمة 
عامة يتأثر بمدى قدرة املترجم على الكتابة باللغة املستهدفة أو اللغة التي يترجم فيها، وليس 
فقط اللغة التي يترجم عنها. لذلك واستنادًا ملا سبق ذكره تشمل عملية الترجمة عادة ثالث 

خطوات أساسية هي:
تحليل )Analysis( محتوى الكتب في لغاتها األصلية.	•
•	.)Transfer( النقل
•	.)Reviewing & Editing( املراجعة والتحرير

)
(
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وعند النظر في هذه الخطوات نجد أن املترجم يحلل عالقة املعاني، والتعابير بقواعد 
اللغة وبدالالت الكلمات في مواضعها املختلفة.. أما مرحلة النقل فيعتمد املترجم على دراسة 
وتقييم املوضوعات في لغاتها األصلية أو لغة املصدر. وفي النهاية، يقوم املترجم بوضع املادة 
في صورة متكاملة ومترجمة في اللغة املنقول إليها. كل ذلك ينتهي بإجراء نهائي من قبل 

املحرر أو املدقق قبل صدوره في شكل كتاب مطبوع.
إن اإلشكاالت القائمة في عمليات الترجمة على الرغم من كثرتها إال أن ما يسمى التكافؤ 
أو التساوي )Equivalence( يظل يشغل بال املترجمني. ويقصد بالتكافؤ تلك األوضاع التي 
تفسرها أو تصفها اللغة على أن تكون نفسها في لغة أخرى حتى لو تغيرت املعاني وقواعد 
أن يكون  اللغة.. وبمعنى آخر ُيقصد بالتكافؤ في الترجمة بني لغتني )املصدر واملستهدف( 

هناك تماثل أو تطابق في الدالالت اللغوية.
ولهذا التكافؤ أنواع منها التكافؤ الديناميكي، والتكافؤ املبني على قواعد اللغة وغيرهما. 
واملقصود بالتكافؤ الديناميكي أن تكون العالقة بني الترجمة في لغة املصدر متوافقة مع اللغة 
املترجمة إليها. أي التوافق والتالؤم بني لغتي الترجمة املنقول منها وإليها بهدف حدوث أكبر 

قدر ممكن من التقارب في املعاني.
لذلك فإن املترجم الذي يترجم املعلومات ينبغي أن ينّوع قواعد اللغة والدالالت املعجمية 
والخلفية الثقافية إذا أراد أن يحقق نجاحًا في الترجمة. نجد التكافؤ هنا يركز على إظهار 
مستوى ومعنى الكلمات، واملعنى املعجمي، أما التكافؤ في قواعد اللغة فيعني إدراك املترجم 

للتباين في القواعد عبر اللغات املستخدمة.
إن القواعد اللغوية )Linguistic grammar( تلعب دورًا أساسيًا في الترجمة، وتتباين 
بني اللغات لكنها مهمة، ألنها مجموعة من األحكام التي تحدد الطريقة التي بها توضع اللغة 
في عبارات وجمل منظمة، وهذه القواعد لها بعدين رئيسيني هما: علم الصرف أو دراسة بنية 
 .)Syntax( ووضع الكلمات في جمل وترتيبها في عالقاتها وأشكالها ،)Morphology( اللغة
فاألولى تهتم بآلية تركيب الكلمة املفردة وتشكيلها الذي يعكس مقاربة النظام القاعدي لّلغة، 
الجملة،  بناء  الثانية  أما  وهكذا.  املاضي  الحاضر،  األرقام،  املفردة،  الكلمة  ذلك  أمثلة  ومن 
فنجدها تهتم بالعبارات، والتسلسل الخطي لتقسيمات الكلمات مثل االسم، الفعل، الحرف، 

وهكذا. 
إن االختالف في قواعد اللغات بني لغتي الترجمة منها وإليها، أي لغة املصدر واللغة 
املستهدفة قد ُيحدث تغييرات كبيرة في آلية نقل وترجمة املعلومات والرسائل. وهذا االختالف 
القاعدي قد يجعل املترجم إما يضيف، أو يحذف معلومات من لغة املصدر، نتيجة عدم توافر 
ما يقابلها من قواعد في اللغة املنقول إليها. وهذه لو حدثت فإنها تخلق مشكالت في الترجمة. 
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كما أن إتاحة االختيارات في قواعد اللغة يؤدي إلى اختالل أكبر في الترجمة، خصوصًا وأن 
قواعد اللغة إجبارية وليست اختيارية كما هو في الجانب املعجمي.

ملعايير   املترجم  تطبيق  إال من خالل  تتحقق  واملقبولة ال  املناسبة  الترجمة  أن  واملعلوم 
والخبرات  العلمية،  والكفايات  املهارات،  وتوفر  والثقافات،  باللغات،  كاإلملام   )Criteria(
وغيرها. فالترجمة ليست فقط إحالل الكلمات والعبارات من لغة إلى أخرى، أو إيجاد املقابل 
إليها، فالبد من اإلملام  املنقول  أو  اللغة املستهدفة  إلى كلمات في  لغة املصدر  للكلمات في 

باملضمون والخلفية الثقافية للكلمات واملعاني.

معايير الترجمة

الزمن والوقت
الشك أن الترجمة الناجحة تتطلب الوقت الكافي والتركيز دون االنشغال في مسائل 
تبعثر أو تشتت االنتباه وتهدر الطاقة. وفي العادة يمكن للمترجم أن يترجم )2500-1500( 
كلمة في يوم واحد من العمل. كما أن املحرر يستطيع أن يراجع ويدقق الترجمة بمعدل كلمات 
ال تقل عن )7000( كلمة في اليوم الواحد من العمل. وفي حاالت معينة قد يستغرق التحرير 
مدة أكبر إذا كانت الترجمة تخص كتب العلوم والصناعة والتكنولوجيا والطب أو كتب يتوافر 

فيها قدر كبير من الرموز والعالقات الرياضية والفيزيائية.

تحمل املسؤولية
والقدرة  الجهد  إلى  باإلضافة  تتطلب  لغة ألخرى  اآلخرين من  أعمال  ونقل  ترجمة  إن 
والترجمة  النقل  فأمانة  والقانونية،  األخالقية  املسؤولية  من  وافيًا  قدرًا  واالنسجام  والعطاء 
إحدى ركائز الترجمة الناجحة واملقبولة عند القّراء، وحدوث أي خلل في الترجمة من الناحية 
القانونية يتحمل مسؤوليتها املترجم، خصوصًا وأن النص املترجم مالم يكن صادقًا، ومعبرًا 
عن أفكار ومعاني الكاتب في لغة املصدر، فإن انعكاساته على امللكية الفكرية للكاتب في لغة 

املصدر سيئة ومهينة، ومن حق املؤلف في لغة املصدر أن يقاضي املترجم.

التفاعل واالنسجام
يهتم املترجم بترجمة ما يحب من معاٍن ومضامني، ويكون ذلك بكامل رغبته وانسجامه 
والتفاعل  اإلبداع  إلى  يدفعه  يترجمه  ما  بأهمية  املترجم  إن شعور  يترجم.  ما  مع مضامني 
فيعطي كل ما لديه من طاقة وجهد في أن يكون عمله في النهاية ناجحًا ومرغوبًا لدى القّراء، 

والعكس أيضًا صحيح إذا تمت الترجمة باإلجبار أو بعدم رغبة وحماس املترجم.
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املعلومات
البد أن يكون املترجم ملمًا بمحتوى املصدر الذي يترجم منه، خاصة فهم املادة العلمية، 
فإذا كان املترجم متخصصًا أو واعيًا باملادة التي يترجمها، ومتمكنًا من لغته األم، وكذلك لغة 
املصدر، فإن تحقيق الهدف من الترجمة لن يكون عسيرًا، كذلك يتوقف نجاح الترجمة على 
نوعية الترجمة أو املادة العلمية وما إذا كانت هذه املادة طبية أو أدبية أو نصوص دينية أو 

دعائية وغيرها.

املؤهالت والخبرات
الترجمة  في  طويلة  خبرة  ولديه  مؤهاًل  املترجم  يكون  أن  الناجحة  الترجمة  تتطلب 
املتخصصة. فإذا كانت الترجمة للكتب الطبية مثاًل، وفي فروعها املختلفة فإن املترجم ينبغي 
أن يكون متخصصًا في الطب لكي يكون قادرًا على ترجمة املادة الطبية، فمن الصعب أن 

يترجم الكتاب الطبي مترجم غير متخصص.

الترجمة البشرية
عماًل  الترجمة  تكون  أن  أي  النص"،  "أنسنة  عن  تعبر  التي  تلك  الترجمات  أنجح  إن 
إنسانيًا يعكس وجدانه ومشاعره، وكذلك الفكر والتركيب النفسي. لذلك يقال دائمًا إن هناك 
فرقًا شاسعًا بني الترجمة البشرية والترجمة اآللية، وحتى في استخدام اإلنسان لآللة في 
الترجمة البد من تدخالته فيها، فاآللة ال تستطيع أن تعبر عن املشاعر واألحاسيس، وال تدرك 

سمات رؤية املؤلف أو أفكاره واتجاهاته.

تطويع البرامج اإللكترونية للترجمة
إن الكثير من مشكالت الترجمة في زمننا الحالي باإلمكان معالجتها عن طريق استخدام 
الوقت  اختصار  في  وتساهم  واملعارف،  املعلومات  مختلف  تقدم  التي  الحاسوبية  األجهزة 
بالترجمة، ومعالجة األخطاء وتدقيقها، وزيادة اإلنتاج الفكري وغيرها. ولقد ُبذلت محاوالت 
في استخدام الترجمة اآللية في ميادين العلم املختلفة ومنها العلوم الطبية، انطالقًا من أن 
هذا النوع من الترجمة له إيجابيات كثيرة مثلما أيضًا له سلبيات، وأنه البد من السير في 
قائم في بعض  بما هو  والتأليف أسوة  والترجمة  اللغات  عالم  الجديدة في  التقنيات  اتجاه 
الدول املتقدمة. لكن من خالل تجربة املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية في الكويت 
)أكملز(، وبالتعاون مع مراكز أخرى كانت نتائج تجارب العمل في مجال العلوم الطبية غير 

مشجعة عند تطبيق عينات من اللغة األجنبية لترجمتها آليًا إلى العربية.
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حجم  تستوعب  ال  اآللة  ذاكــرة  أن  الطبية  العلوم  في  اآللية  الترجمة  إشكاالت  فمن 
املصطلحات الطبية التي تتجاوز )170( ألف مصطلح، خصوصًا وأن الكثير من املصطلحات 
تتكرر ذاتها، بسبب اختالف التخصصات الطبية وتباين تفرعاتها. وكما يبدو فإن الحاجة 
في الوقت الراهن أن يتم التركيز على تطوير أنظمة الترجمة اآللية، كما أنه ليس هنالك نظام 
ذكي مستقل للترجمة اآللية ذات الجودة العالية. وكما يبدو فإن األبحاث في مجال تطوير 
الترجمة اآللية ومعالجة مشكالتها مازالت متواضعة علمًا بأن الفكرة بدأت في عام )1950( 
بأمريكا، لكن اتخذ األمريكيون قرارًا عام )1966( بعدم جدوى األبحاث في مجال الترجمة 
اآللية، وبالتالي توقف الدعم املادي للمشروع. لكن بالتوازي مع استمرار الجهود في تطوير 
لكي  اإللكترونية  االتصال  الحواسيب وشبكات  تطوير  على  الجهود  انصبت  اآللية  الترجمة 

تساهم في الترجمة.

مثل  إلكترونية  مواقع  له  بعضها  للترجمة  برنامج  من  أكثر  هناك  أن  حاليًا  واملعروف 
كذلك هناك خيارات متعددة للترجمة ألكثر من  "ترجمة جوجل"، ونظام سيشران وغيرهما: 
لغة، وخاصة من اإلنجليزية إلى العربية بدون االتصال باإلنترنت. فمثاًل مترجم جوجل يتميز 
بالسرعة في الترجمة وبالسهولة في االستخدام ألكثر من لغة، ويوفر الوقت والجهد، لكن 
بعد ترجمة النصوص البد أن يقوم املترجم البشري بمراجعة الترجمة لتأكيد سالمة وصياغة 

الجمل، وما إذا كانت بها أخطاء لغوية أو صياغية.

املوضوعية والحيادية

في  الترجمة  تكون  عندما  وخصوصًا  يترجمها،  التي  باملادة  املترجم  يتأثر  ما  كثيرًا 
املجاالت األدبية والشعرية والسياسية وغيرها، فقد ال يتفق مع بعض املعلومات التي ترد في 
املعاني أو محتوى املصدر مما قد يجعله يغير من املضمون في الترجمة، وبالتالي لن يكون 
بالتكافؤ  الحال يخل  بطبيعة  الذي ترجم منه. وهذا  املترجم صورة صادقة لألصل  الكتاب 
في لغتي الكتاب، ألن النقل ال يكون صادقًا ومعبرًا بأمانة عن ثبات وصدق املعاني في لغة 

املصدر.

التبسيط والتنسيق

من املهم أن يتقيد املترجم باختياره للكلمات املناسبة والواضحة املحددة التي تفسر 
كلمات غامضة  أو استخدام  الطويلة  الجمل  تجنب  الصحيح، فالبد من  الوجه  على  املعنى 
املعاني  العبارات واملصطلحات يحقق وضوح  القارئ. إن حسن اختيار  ومعقدة على ذهن 

وانسيابية األفكار وسهولة الفهم.
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لغة املترجم

يتعامل املترجم مع لغتني في ترجمته للكتاب أو الرسائل هما: لغة املصدر، واللغة املنقول 
إليها الترجمة )املستهدف(، فإذا كانت لغة املصدر اإلنجليزية، واللغة التي يترجم إليها اللغة 
العربية، فإن املترجم يجب أن يكون ملمًا بكلتا اللغتني من كافة النواحي الصرفية والنحوية 
الترجمة ناجحة أو حتى  ومدركات املعاني واملصطلحات وغيرها. فبدون كل ذلك لن تكون 

مقبولة.
من كل ما سبق، نتساءل عن مستقبل حركة الترجمة في العالم العربي، وما إذا كانت هذه 
الحركة تدعو إلى التفاؤل أو التشاؤم؟ هناك من يتفائل عندما يجد تكاثر هيئات ومؤسسات 
الترجمة، وخصوصًا دخول الجامعات العربية في ميدان الترجمة. فضاًل عن الجوائز التي 
تقدمها جهات عربية مختلفة ألحسن الكتب املترجمة. لكن عند الدخول في التفاصيل نجد 
أيضًا املتشائمني الذين يرون أن الترجمة العربية لها مشكالت مستعصية، منها أننا مازلنا 
ال نعرف حجم ما نترجم سنويًا على وجه الدقة بسبب غياب قاعدة معلومات عربية تقدم لنا 
البيانات الصحيحة عن كل ما يتعلق بالترجمة العربية كمًا ونوعًا، كذلك ال توجد عالقات أو 
تنسيق بني الجهات العربية التي تترجم، فقد ُيترجم نفس الكتاب من أكثر من جهة، علمًا بأن 
ف  هناك كتب لها أهمية بالغة في الساحة الثقافية العاملية لم يقم أحد بترجمتها أو حتى التعُرّ
عليها. فليس هناك جهة أو منظمة قادرة على التنسيق وتوجيه الجهود بعيدة عن البيروقراطية 

تستطيع عدم بعثرة أو ضياع أعمال املنتجني للترجمة في العالم العربي.
تكشف الدراسات عن حجم التشاؤم الحاصل في حركة الترجمة العربية بأنها ذات عالقة 
بعوامل خارجية وداخلية لها دور في تردي األوضاع العامة للترجمة، فبعض هذه العوامل 
هي معوقات قد تكون سياسية ودينية، وأنظمة تسلطية، وتقاليد وأعراف بالية، أو عوائق ثقافية 
حيث تدني اإلنتاج الثقافي والعلمي، واالنغالق والريبة وغيرها. هذه العوامل تسقط حاضرها 

على مستقبلها فتجعل املستقبل امتدادًا للحاضر التعيس.
إن صناعة الترجمة العربية تعاني من الفشل وألسباب كثيرة منها تدني نسبة املتعلمني 
الراغبني في القراءة، وتدني نوعية الكتب املترجمة، وعزوف الشباب عن الكتاب وامليل نحو 
دث  املنتجات اإللكترونية، وتدني مستوى الدخل، وغيرها. أما عن القراءة في العالم العربي َفِحّ
وال حرج فهي أساس مشكلة الترجمة والثقافة، حيث  تشير الدراسات أن نسبة من ال يقرأون 
أكثر من ساعة في اليوم هي النسبة الغالبة من بني القّراء. كما أن املدارس واألسرة ال تشجع 
األطفال على القراءة، ولقد وجد أن الكثير من املترجمني ال يتقنون اللغة العربية، وأن أكثر دور 

النشر التي تترجم ال تكلف أحدًا بمراجعة وتدقيق ما يترجم.
الشك أن سبل النهوض بالترجمة تحتاج إلى استراتيجية شاملة تتوافر فيها كل عوامل 
النهضة العلمية والفكرية، وهي ليست خافية على أحد أو أنها مخالفة للمنطق والعقل، فهي 
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في مجملها قواعد تسير عليها األمم املتقدمة في ميادين الترجمة والثقافة والفكر. فمن هذه 
القواعد تعريب التعليم الجامعي بكافة فروعه بدل التدريس باللغات األجنبية، واإلسهام في 
خلق ثقافة القراءة، والتركيز على العلوم واملعارف الجديدة ذات الصلة املباشرة بحياة الناس. 
كما أن وضع برنامج للترجمة في كل بلد عربي ال يسمح بعشوائية اإلنتاج الفكري، وإنما في 

إطار خطة منظمة يتوفر لها كل لوازمها املادية والبشرية والتناسقية وغيرها.
ومن املهم أن نشجع الطالب للتخصص في اللغة العربية والترجمة، وليس السماح ألي 
فرد يترجم، بينما ال يمتلك الكفايات العلمية الالزمة للترجمة. إن التخطيط واإلعداد للترجمة 
من خالل ترسيخ ثقافة البحث والقراءة في املدارس والجامعات، وتوفير مصادر التعلم من 
منذ  التي تؤسس  املهمة  املسائل  العربية من  باللغة  والعناية  التعليم،  في  اللغوية  املختبرات 

البداية القوة والدافعية لالهتمام بالتعريب والترجمة على مستوى الوطن العربي.
إن هذا يستدعي، كما أشرنا، العناية الفائقة باللغة العربية في املدارس والجامعات. وإذا 
كان املترجم الناجح مقتدرًا في لغتني، لغته األم التي يترجم إليها، واللغة األجنبية التي يترجم 
منها فإن اهتمامه بتطوير قدراته في لغته مبدأ ال أحد يساوم عليه، بل إنها ضرورة قصوى 
للترجمة املتميزة والراقية، فمهما بلغ من كفاءة في اللغة األجنبية مقابل الضعف في لغته األم، 
فإنه يستحيل تحقيق الترجمة السليمة. ومما يزيد مشكلة الترجمة استمرار الضعف في اللغة 
العربية، واالستمرار في عدم االهتمام العربي بمعالجة مختلف انعكاسات هذا الضعف على 

الفكر واإلنتاج العلمي.
العربية،  باللغة  تتعلق  املشكلة ال  بينما  العربية صعبة ومملة،  اللغة  أن  ولألسف، نسمع 
وإنما في تخلف أساليبنا في التعليم، وباهتمامنا باللغات األجنبية على حساب لغتنا القومية، 
علمًا بأن أسباب ضعف اللغة العربية لدى املسؤولني معروفة، منها االستخدام املفرط للعامية، 
وقلة استخدام املعلمني في املدارس والجامعات للفصحى، واالعتماد على الطرق التقليدية في 
تدريس اللغة، والتركيز على الحفظ والتلقني، واالهتمام بقواعد اللغة دون العناية بالتواصل 
اللغوي. ناهيك عن ضعف استخدام الحاسوب في تعزيز دور اللغة العربية في نقل املعرفة، 

كما هو حاصل في اللغات األجنبية. 
إن الحاجة إلى تطوير اللغة تعتمد على وضع استراتيجية شمولية أسوة بما هو حاصل 
لِلّغات العاملية، كاإلنجليزية واألسبانية والفرنسية وغيرها. فلقد أهملنا اللغة العربية سنوات 
طوال ونتج عن ذلك تخلف تطوير مفرداتها، حيث لم تتعد مائة ألف مفردة منذ عصر الخليل 
عام  في  لتصبح  عبر سنوات  تطورت  اإلنجليزية  اللغة  مفردات  بينما  الفراهيدي،  أحمد  بن 
)2009( حوالي مليون مفردة، أال يستدعي هذا الواقع معالجة مشكالت اللغة والترجمة، أم 
ل أعباء ما نعانيه من أزمة ثقافية وفكرية نكتفي  نكتفي بالتفرج واالستمرار في التخلف وتحُمّ

بالحديث فيها والتأسي على ما آلت إليه األوضاع؟
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 Knowledge "نستهل القول في هذه املقالة عن "اللغة ومجتمع املعرفة" أو "ثورة املعرفة
Revolution في التساؤل عن مدى تأثيرات املعرفة املتفجرة على اللغة العربية التي تواجه 
اليوم شتى صنوف التحديات واملشكالت في عالم يتنافس على إنتاج املعرفة واستثمارها في 
نهضته وتقدمه. وإذا كانت املعرفة تعني اإلدراك والوعي وفهم الحقائق واكتساب املعلومات، 
فإن تحويل املعرفة إلى نظام من املتغيرات الهادفة تظل أكبر معضلة، خاصة لدى املجتمعات 
النامية التي تستهلك ما يأتيها من الخارج من معارف دون وعي أو فهم أو حتى قدرة على 
االستفادة من هذه املعارف. وحيث إن املعرفة هدف عاملي فإن الدول تبذل قصارى جهدها 
في إيجاد املراكز واملؤسسات التعليمية املتميزة القادرة على خلق جيل من املفكرين واملبدعني 
يعرفون كيف يستثمرون املعرفة باستخدام الوسائل العلمية والتقنية استنادًا على مفهوم أن 
"املعرفة سبيل القوة"، وأن هذه القوة ضرورية للحفاظ على املكتسبات، وخلق الرفاهية واملزيد 

من التقدم. 

ويذكرنا التاريخ أن هزيمة أملانيا في الحرب العاملية الثانية كانت بسبب ضعف معرفتها 
بأن اإلنجليز اخترعوا الرادار الذي سمح لهم بمعرفة وقت هجوم الطائرات األملانية املعادية 
فتدمرت قبل وصولها، فضاًل عن الهجوم اإلنجليزي املباغت والسريع باملقاتالت. هناك الكثير 
من األمثلة الدالة على قوة املعرفة ليس فقط في الدفاع عن النفس، وإنما أيضًا في التطور 

االقتصادي والثقافي واألمني والسياسي وغيرها. 

إن ثورة املعرفة ساهمت ليس في نشر املعرفـة فقط، وإنما أيضًا في تفجرها قياسًا 
بما كانت عليه في العصر اليوناني، حيث اعتمدت على املعرفة الفلسفية والنظرية، لكن 
عصر النهضة )1300-1600م( أدى إلى ظهور معرفة توجهت بشكل كبير إلى فهم املادة 
والذرة وال نهائية العالم. كما أنها اعتمدت على العلوم التجريبية أو ما يسمى بمنهج 

البحث العلمي.

هذه البدايات كانت األساس في تطور املعرفة فيما بعد، خاصة وأن وقتنا الحالي يتسم 
بثورة املعرفة التي تعتمد على النظرية والتجربة والبرهان وتقريب األفكار، وتبادل املعلومات 
في إطار "العوملة" )Globalization(، وتالقي الثقافات واالستفادة من الخبرات والتجارب 

بني األمم..

)
(

الفصل الثالث
اللغة ومجتمع املعرفة 
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الجدل  املعرفة والعوملة رغم كثرة  الفصل بني  الحالي صعوبة  يرى كثيرون في عصرنا 
الحاصل حول العوملة وأهدافها املتباينة، فهناك من يربط مفهوم العوملة باالقتصاد والتعليم 
والسياسة، بينما آخرون يرون أنها شكل من أشكال السيطرة والغزو الفكري. إن الذي يفيدنا 
هنا أال نغفل دور العوملة في ثورة املعرفة واملعلومات واإلنتاج العاملي والتواصل مع تجارب 
اآلخرين في ميادين العلم والطب والصناعة واللغة وغيرها. ولقد أدت العوملة إلى تفجر املعرفة 
وتراكمها في شتى امليادين التي أصبحت اليوم في متناول الجميع. ولم تكتف العوملة بتطور 
املعرفة، وإنما أيضًا غيرت من املفاهيم وعلى نحو ال يمكن استيعاب نتائجها على املدى البعيد.

أركان وأشكال املعرفة
ال شك أن الثورة املعلوماتية )Information Revolution(، وطبيعة املعرفة من العناصر 
األساسية للتغيير االجتماعي واالقتصادي والسياسي. هناك من يرى أن املعرفة تعتمد على 
املعلومات، أي أن املعلوماتية هي مفتاح فهم طبيعة املعرفة، بينما آخرون يرون العكس، أي أن 

املعلوماتية ليست هي املعرفة في األطر النظرية والعملية.
االثنني  بني  العالقة  أن  تأكيد  رغم  اإليضاح  يستدعي  واملعلومات  املعرفة  بني  الخلط  إن 

وثيقة، وال يمكن الفصل بينهما، يقول الفالسفة إن املعرفة لها أربعة أركان هي:

• فهم ماذا Know- What، وهنا تكون اإلشارة إلى الحقائق.	
• السبب 	 بني  والعالقة  العلمية  املعرفة  على  التركيز  يتم  وهنا   ،Know- Why ملاذا  فهم 

والتأثير.
• فهم من Know- Who ، وهنا تكون اإلشارة إلى معرفة العالقات االجتماعية.	
• فهم كيف Know- How، اإلشارة إلى املهارات العملية.	

هذه األركان أو العوالم الخاصة باملعرفة فتحت املجال عن البحث في أشكال املعرفة في 
 ،)Tacit Knowledge( )أنها معرفة جلية وواضحة، ومعرفة غامضة أو مبهمة )معرفة ضمنية
املعرفة  أما  مفيدة،  أنها  في  االعتقاد  على  بناء  أحيانًا  تؤخذ  ولكن  مدركة،  غير  تكون  وقد 
الواضحة فإنها نتاج اإلدراك والوعي والتنظيم والترتيب في إطار النسق الذي يجعلها أكثر 

قبواًل عند الناس.

النظام الحلزوني لتطور املعرفة 
املفهومة  املعرفة  من  االنتقال  أي  املعرفة،  في  التحوالت  أو  التغيرات  تحدث  وعندما 
والجلية إلى املبهمة أو الغامضة والعكس، فإن ذلك يحدث، كما يؤكد عليه علم املعرفيات 
)Epistemology( في إطار نظام يطلق عليه "النظام الحلزوني" )Spiral System( الذي 
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والخبرات  املفاهيم  من  جديدة  مفاهيم  بناء  أو  جديدة،  معارف  إلى  االنتقال  كيفية  يفسر 
القديمة. إن النظام الحلزوني النتقال املفاهيم من شكل إلى آخر يأخذ في االعتبار املفاهيم 
إلى  البساطة  املفاهيم من حيث  والتذكر، ومراتب  والتحليل  الجديدة،  والخبرات  األساسية، 
التفريق  التطبيق أو املجرد إلى املحسوس وعلى أساس  النظرية إلى  التعقيد، أو من حيث 
بني إطارين في علم املعرفة هما: املفاهيم الظاهرة أو التخارج )امليل إلدراك العالم الخارجي 
من  الفرد  )اقتباس  االستبطان  أو  الباطنة  واملفاهيم   ،)Externalization( بالذات(  املتعلق 
الوضوح،  إلى  الغموض  فيتحول  التغيير  األولى يحدث  )Internalization(. ففي  مجتمعه( 
بينما في الثانية يحدث العكس. ال شك أن غموض املعرفة يؤدي عادة إلى فهم غير مقصود 
أو مستهدف، فيقال أحيانًا لشخص يتم التحاور معه إنه لم يفهم القصد أو فهم خطًأ ما كان 
الباطن أو الخاص  التخاطب باستخدام املفهوم  لغة  يقصده متحدثه. إن هذه الوضعية في 
بمشكلة املتحدث، إما أن تفهم على خطأ أو تكون غير مقبولة لدى املستمع رغم أنها شكل من 

أشكال املعرفة يترتب عليه ظهور معارف أخرى الحقة غير مفهومة أو مقبولة.

أو  غير واضح  إلى  مفهوم واضح  االنتقال من  املعرفة  لتطور  الحلزونية  الحركة  تعكس 
العكس في ميادين علمية أو حياتية أحيانًا ال يلتفت إليها الفرد أو قد ال ينتبه لها. ويالحظ 
متتابع  مرتبة في شكل  الدرس  مادة  في  علمية  مفاهيم  لطالبه  املعلم  تدريس  في  مثاًل  ذلك 

)الشكل 1(:  النظام الحلزوني لتطور املعرفة.

املعرفة

املفاهيم الظاهرة
الكتابة

عرض املعلومات
النشر

املفاهيم الباطنة
القراءة

املشاهدة
االستماع
التعلم

األبحاث
املحادثات

املقاالت

ورش العمل

الكتب
األبحاث

املحادثات
املقاالت

ورش العمل

الكتب
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ومتسلسل، وبوضوح يدرك الطالب مقاصدها فيبنون خبرات جديدة انطالقًا مما لديهم من 
خبرات قديمة. وقد يحدث العكس أن يؤدي الدرس إلى عدم فهم الطالب للمادة بسبب الخلل 
في نسق املعرفة املقدمة لهم أو لضعف التوضيح وإبراز العالقات بني ما يدرسه املعلم من 

مفاهيم مختلفة.

إن ذلك يعني أهمية التنسيق والترتيب للمعرفة )Codification(، وضرورة االنتقال بها 
من الجزء إلى الكل، وتوحيدها في نهاية األمر لكي يتحقق املعنى الكامل. إن إنتاج املعرفة 
مرتبط بالقدرة على بناء التوليفات والتجمعات املعرفية الواضحة التي ال تحدث إال وفق نظام 
هما من أشكال املعرفة، حيث إن األولى )ماذا(  نسقي هادف. ففهم )ماذا(، وفهم )كيف( 
تحقق قدرًا كبيرًا من نظام معرفي  تؤدي إلى التزود بقواعد البيانات، بينما الثانية )كيف( 

متمكن ومؤثر.

وإذا كانت املعرفة، كما أشرنا، تعني الوعي والفهم وتتضمن الحقائق واملعلومات والوصف 
والتفسير واملهارات، فإن التعليم )Education( يلعب دورًا محوريًا في تنمية هذه العناصر. 
ولقد وجد بصفة عامة أن املعرفة تقف على ثالثة معايير، وهي أن تكون املعرفة في شكل نظام 
قادر على تقديم التبرير أو البرهان، وأيضًا ينبغي أن تكون املعرفة حقيقية، ويعتقد بها الناس. 
لذلك قسم الفالسفة املعرفة إلى أنواع كاملعرفة العلمية، واملعرفة الجزيئية، واملعرفة الظرفية، 

واملعرفة التواصلية، واملعرفة الدينية وغيرها.

الثورة املعلوماتية
وبرغم كثرة الحديث عن "مجتمع املعرفة" ظهرت في السنوات األخيرة وتحديدًا من بداية 
 )Informationalism( املعلوماتية  أو  املعلومات"  "ثورة  املاضي  القرن  من  الخمسينيات 
حياة  في  وأثــرت  املعارف  ونوع  حجم  في  هائلة  تغييرات  وأحدثت  األوضــاع  قلبت  التي 
املجتمعات. فالثورة املعلوماتية تختلف عن الثورة الصناعية في أنها سريعة وعاملية وساهمت 
في أن يكون اإلنتاج الصناعي نوعًا، وليس كمًا كما كان في الثورة الصناعية. لذلك فإن الفرق 
بني املعرفة واملعلوماتية هو أن األولى تعني القدرة على فهم واستيعاب واستخدام املعلومات، 
أما املعلوماتية فإنها معنية بتنظيم البيانات وأشكالها أو املضامني التي تمثلها هذه البيانات.

إن البيانات هي الحقائق واألرقام واألدلة والرموز والتفاعالت التي لها طبيعة مستقلة، 
وهذه البيانات من السهل تبادلها أو نقلها سواء بأشكالها الشفهية واملكتوبة أو باستخدام 
من  ناتجة  تكون  قد  متنوعة  أيضًا  مصادرها  فإن  املعلومات  ولتنوع  اإللكترونية.  الوسائل 
والتجارية  واألمنية  االقتصادية  القطاعات  ومختلف  والبنوك  واملصانع  املختلفة  املؤسسات 

والسياسية وغيرها.
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ولطغيان املعلومات من حيث الكم والكيف سمي عصرنا الحالي بعصر الكمبيوتر )الحاسوب( 
الذي ينقل ويجمع ويسترجع املعلومات، ويساهم في تطويرها. واملعلوماتية أيضًا ترتبط بالثورة 
الرقمية أو "بالعصر الرقمي" )Digital Age( الذي يعكس االقتصاديات املبنية على التعامل مع 
املعلومات. إن املعلوماتية حفّزت على التقدم في شتى امليادين العلمية والطبية والصناعية والتجارية 
واألمنية وغيرها، خصوصًا استخدامها للتقنيات الحديثة كاإلنترنت وشبكات التواصل والهاتف 
وغيرها. بل إن هذه الوسائل املختلفة سهلت التواصل العاملي، وتطور املعرفة، ومعالجة املشكالت، 
ويعتبر اإلنترنت شبكة معلومات معقدة تساهم بجدارة في نقل املعلومات ونشرها على مساحات 
جغرافية واسعة، ولطبيعة عمله في توفير املعلومات في أي وقت ومكان، فلقد أثر في عقول الناس 
وغير أنماط معيشتهم وحتى في سلوكهم. ومع أن اإلنترنت ظهر في بداية عام )1996(، إال أن 
اختراع الشبكة العنكبوتية العاملية )World Wide Web( بواسطة العالم البريطاني تيم بيرنرز لي 
)Tim Berners - Lee( ثم تطبيق استخدامها في عام )1991( وكان ذلك عاماًل في جعل اإلنترنت 

شبكة عاملية حقيقية.

إيجابياتها  رغم  االجتماعي  التواصل  أدوات  باستخدام  األفراد  بني  املتبادلة  التأثيرات  إن 
إال أنها أصبحت أيضًا وسيلة تقلق الكثيرين، وخصوصًا استخدام اإلنترنت للتأثير في أفكار 
املعلومات،  توصيل  منها  كثيرة  اإلنترنت  إيجابيات  لكن  فيه.  مرغوب  غير  نحو  وعلى  اآلخرين 
والتواصل بني الناس، واالطاّلع على كل جديد، واكتساب مهارات جديدة وغيرها. فلقد أصبح 
العالم مثاًل يتداول الكتب اإللكترونية )e-books( التي تقلل من تكاليف إنتاج وشحن وتسويق 

مستخدمو اإلنترنت )%(اللغةالترتيب

27.3اإلنجليزية1

22.6الصينية2

7.8األسبانية3

5.0اليابانية4

4.2الفرنسية5

3.8األملانية6

3.3العربية7

)الجدول 1(: ترتيب اللغات بالنسبة ملستخدمي اإلنترنت )2010(.  
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وحفظ الكتب الورقية. فضاًل عن أن التحول إلى الكتب اإللكترونية يعني على تجنب قطع األشجار 
لصناعة الورق، ويقلل من اإلنفاق على عمليات صناعة الورق والتخزين واإلرسال والتلف.

أما من حيث استخدام شبكة اإلنترنت فإن التقديرات اإلحصائية لعدد املستخدمني حول 
العالم تشير إلى أن هناك حاليًا حوالي مليار ونصف مستخدم، ومع أن اللغات املستخدمة 
على شبكة اإلنترنت تتفاوت من حيث درجة االستخدام والترتيب، فإن اللغة اإلنجليزية هي 
مليون شخص،   )322( يبلغ حوالي  والذي  بها  املتحدثني  عدد  بسبب  ليس  انتشارًا  األكثر 
وإنما بسبب أن هناك أكثر من )102( مليار شخص يتحدثون اإلنجليزية كلغة ثانية. هذا على 
مستوى انتشار اللغة، لكن هناك عوامل أخرى منها، قلة معوقات استخدام اإلنجليزية في 
مجال اإلنترنت. ويالحظ من الجدول أن اللغة الصينية تأتي في املرتبة الثانية بعد اإلنجليزية، 

ثم األسبانية.

ويالحظ أيضًا من الجدول أن اللغة العربية تحتل املرتبة السابعة، حيث ال يتجاوز نسبة 
مستخدمي اإلنترنت للغة العربية عن )3.3٪( علمًا بأن عدد املتحدثني باللغة العربية يزيد 
عن )400( مليون شخص، بينما عدد املستخدمني للغة العربية في اإلنترنت ال يزيد عن )60( 

مليون شخص تقريبًا!!

إلى نقص  اإلنترنت، وهناك دراسات تشير  العربية على  اللغة  انتشار   ويالحظ ضعف 
نسب  تصاعد  مقابل  نسبته  في  والتراجع  اإلنترنت،  محتوى  في  العربية  اللغة  استخدام 
استخدام اللغات األخرى لإلنترنت. إن تراجع اللغة العربية في اإلنترنت يعود إلى جملة من 
األسباب منها ضعف اإلمكانات املتاحة للمجامع اللغوية، وضعف الترجمة العربية، وإهمال 
في  العربية  اللغة  مستخدمي  بني  التفريق  إلى  اإلشارة  من  البد  كذلك  الستخدامها.  أهلها 
املحتوى  لكن  املستخدمني  عدد  يزيد  فقد  اإلنترنت.  على  العربي  املحتوى  وتعزيز  اإلنترنت 
ال يزيد بنفس الدرجة. ال شك أن الحاجة ماسة لزيادة محتوى اللغة العربية على اإلنترنت، 
واتخاذ املبادرات الحكومية للعمل على هذه الزيادة أسوة بما قام به الشيخ "محمد بن راشد 
آل مكتوم" لتفعيل املحتوى العربي، وكذلك امللك عبد هلل بن عبد العزيز. كما أن هناك مبادرات 
من األفراد واملؤسسات العربية والجاليات العربية في أوروبا وأمريكا وأستراليا من خالل 

إيجاد هيئة تتابع مع املتطوعني ضرورة إثراء املحتوى العربي. 

يتبني مما سبق أن ثورة املعلومات لن تتوقف أو تتراجع في ظل تقدم املعرفة في شتى 
امليادين، فهناك جسر بني املعلوماتية واملعرفة يتراكم عليه كل ما يحمله العقل والعواطف من 
أفكار ومفاهيم وأحاسيس واتجاهات تساهم في التطوير والنهضة. فاملعلوماتية التي تشكل 
املعرفة ال يمكن لها أن تسود أو تفهم أو تنمو دون اللغة، واللغة هي األساس لدراسة مشكلة 

املعرفة، والنهوض بها.
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عالقة اللغة بالدماغ
اللغة تؤسس وتشكل  لغات كثيرة مختلفة، فهل  يتم باستخدام  الناس  التواصل بني  إن 
العالم الذي يعيش فيه الناس، من حيث طريقة التفكير وأنماط الحياة؟ وهل اختالف اللغات 
يجعل هناك اختالفًا في التفكير بني الناس؟ وهل تعّلم لغات أخرى يغير من طريقة التفكير؟ 

هذه األسئلة تثير خالفات في الرأي عندما يأتي الحديث عن عالقة اللغة بالدماغ.

إن الدراسات اللغوية التي أجريت  في الثمانينيات من القرن املاضي حول عالقة اللغة 
)Stanford University(، ومعهد ماسوجوست  بالتفكير والفهم في جامعة ستانفورد 
كانت  أمريكا  في   )Massachusetts Institute of Technology; ;MIT( للتكنولوجيا 
بهدف أخذ عينات من لغات شعوب مختلفة، وتحديد ما إذا كانت كل لغة تختلف في تأثيراتها 
على التفكير. ولقد تم جمع البيانات على عينات من دول كالصني واليونان وأندونيسيا وروسيا 
وقبائل في شمال أستراليا، وجد أن لغات هذه الشعوب تؤثر بطريقة مختلفة في التفكير لدى 
كل شعب باعتبار أن كل شعب يفكر بلغته. بل أكدت الدراسات أن التفكير باللغة األم يختلف 
تمامًا عن التفكير باستخدام لغات أخرى، وأن التأثير اللغوي ال يكون فقط في التفكير، وإنما 

أيضًا في طريقة التفكير.

هذا االختالف يعود إلى عوامل بيئية ولغوية وفيزيولوجية وثقافية. فعندما ننظر على سبيل 
املثال في الجانب الفيزيولوجي أو التشريحي لعالقة الدماغ باللغة، فإننا نجد أن العمر الذي 
يتعلم فيه الطفل لغة أخرى له تأثيرات سلبية على الدماغ، أي أن املراحل العمرية املتأخرة 
لتعلم لغة أخرى تؤدي إلى تغييرات في الدماغ تجعل اللغة غير فاعلة في التحكم بالتفكير أو 
تطوير التفكير. هذه الحقيقة تؤكدها الدراسة املشتركة التي قام بها معهد الدراسات العصبية 
في مونتريال بكندا، وجامعة أكسفورد، وجامعة ماكجل )McGill University(، حيث أمكن 
تحديد معوقات تعلم لغة أخرى في السنوات املتأخرة من عمر الطفل، وأن ذلك يغير التركيب 
الدماغي، وخاصة في الجزء األمامي للقشرة الدماغية. ولقد وجد أن يسار الجزء األمامي 

للقشرة الدماغية أصبح أكثر سماكة مقارنة بجهة اليمني.

واملعروف أن قشرة )Cortex( الدماغ عبارة عن طبقة مزدوجة من كتل الخاليا العصبية 
واللغة،  كالتفكير،  العقلية،  الوظائف  في  رئيسيًا  دورًا  تلعب  التي   )Neurons( )العصبون( 
والوعي، والذاكرة. إن تعلم لغة ثانية بعد اللغة األم وفي عمر متأخر يؤدي إلى نمو عصبي 
جديد وروابط بني الخاليا العصبية وبطريقة معقدة، مما يجعل صعوبة تعلم لغة ثانية مسألة 

يمكن تفسيرها في املستوى التركيبي للدماغ.

لقد اكتشف الباحثون في السويد أن تعلُّم لغات أجنبية في أعمار متأخرة يزيد من حجم 
الدماغ، وقد ظهر ذلك من املناظير التي استخدمت لتصوير الدماغ بعد تعّلم لغة ثانية. وبما 
وعلماء  الفالسفة  فإن  والتفكير،  والتذكر  اللغة  وظيفة  منها  كثيرة  بوظائف  يقوم  الدماغ  أن 
عند  التفكير  طريقة  وتباين  التفكير  على  أبحاثهم  في  ركزوا  الخصوص  وجه  على  التربية 
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الناس، وتأثيرات ودور اللغة في ذلك. ال شك أن العالقة بني اللغة والتفكير متكاملة لدرجة 
أنه يستحيل التفكير بدون اللغة. وبما أن التفكير هو تلك املفاهيم )Concepts( التي تشكل 
يسعى  التي  املفاهيم  أو  التفكير  عن  واملعبرة  الناقلة  األداة  هي  اللغة  فإن  املعرفة،  مكونات 

اإلنسان إلى توصيلها لآلخرين.

صراع اللغات
واملعاني،  والتشكل،  كالصوت،  مكونات  له  نظام  وإنما  كلمات  مجرد  ليست  اللغة  إن 
وتركيب الجمل أو بنائها واملصطلحات وغيرها. فاللغة كما تحدث عنها علماء النفس على 
وجه الخصوص تلعب دورًا مهمًا في التذكر والتفكير، وفي الطريقة التي يفكر بها كل إنسان. 
وتكون اللغة في قمة قوتها عندما تكون اللغة األم التي يتمسك بها أهلها ويفكرون بها، وليس 

إحالل لغة أخرى مكانها كاللغة الثانية. 

واملعروف أن اللغة األم هي اللغة األولى التي يتحدث بها الطفل، وهي لغة الوطن والدين 
والتاريخ. لذلك ال نسَتغرب أن اللغات في العالم كثيرة تقدر بني )6( آالف إلى )7( آالف لغة، 
بينما ال يتحدث بهذه اللغات إال نصف سكان العالم وال تتجاوز لغات التحدث عن )11( لغة 
كالروسية والصينية واألسبانية واإلنجليزية والهندية والعربية والبرتغالية والبنغالية واليابانية 

واألملانية والفرنسية، والنصف اآلخر من السكان يتحدثون اللغات األخرى. 

الزمن  اللغة األم وموتها بمرور  اندثار  يعني  لغة محل أخرى ألسباب عديدة  إن إحالل 
لنقص عدد متكلمي اللغة، أو إجبار ترك اللغة وتعلم لغة أخرى، أو لدوافع التطهير العرقي 
وغيرها. ويتوقع حوالي )90٪( من )6000( لغة سائدة في العالم اليوم أن تنقرض بحلول 
عام )2100(. وتفيد اليونسكو بأن انقراض اللغات كارثة حضارية وثقافية، وأن اللغة التي ال 

تتواصل مع األجيال الالحقة يطلق عليها لغة ميتة. 

ال شك أن صراع اللغات يحتدم يومًا بعد يوم بني الحفاظ على الهوية الوطنية اللغوية وبني 
املفتوح، وتداخل  العوملة، واإلعالم  القوية، خصوصًا وأن  اللغات  أمام طوفان  التخلي عنها 

الثقافات تلعب دورًا في ضعف اللغة وقوتها.

إن اندثار اللغات واختفاءها أمام قوة وبقاء اللغات األخرى ال عالقة له بتراجع املعرفة 
لغة   )11( تتعدى  التي ذكرناها وال  اللغات  أن  املعاش يعكس  فالواقع  املعلوماتية،  واختالل 
هي التي تساهم في تدفق وتطور املعرفة رغم تباين نسبة تأثيراتها في ذلك. فاللغات التي 
الترتيب في قائمة متحدثيها كاإلنجليزية والصينية واألسبانية واليابانية مثاًل تقود  تتصدر 
بال شك إلى إنتاج املعرفة وثورة املعلومات.. وستزداد تأثيراتها بمرور الزمن نتيجة تقدمها 
الهائل واعتمادها على املعرفة املتخصصة التي تعتمد على نمذجة املعرفة، وأنظمة الخبرات 
املتقنة، والحاسوب والوسائل اإللكترونية. لقد تقدمت هذه اللغات في ميادين العلم والهندسة 
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والطب والفلك واالتصال واإلعالم واإلنترنت بمستويات يصعب ألية لغة أخرى الوصول إليها 
ومنافستها، فمقدار ما تتقدم به هذه اللغات تتقدم أيضًا اللغات األخرى، مما يعني أن الفجوة 

بني قوة اللغات تظل كبيرة...

تطور املعرفة وأثره في املجال الطبي
ولكي نظهر دور اللغة في تقدم الحضارة العاملية يكفي أن نتمعن في التطورات املذهلة في 
العلوم الطبية التي غيرت من األوضاع االجتماعية واالقتصادية في غالبية املجتمعات. فلقد 
أصبح الطب اليوم أكثر استخدامًا لألجهزة الطبية املتطورة التي تشخص وتعالج األمراض 
بكفاءة عالية. فطرق التصوير باستخدام املعلومات من الحاسوب، واستخدام التصوير املقطعي 
املحوسب )Computerized Tomography ;CT(، ومثاًل صورة األقنية الصفراوية عبر الكبد 
بطريق الجلد )PercutaneousTranshepatic Cholangiogran; PTC(، واملناظير املختلفة 
مثل  املّصنعة  واألدوات  الصناعية،  األطراف  وإدخال  الجراحية،  العمليات  في  املستخدمة 
الصمامات القلبية )Cardiac Valves(، وسماعات األذن، واألطراف الصناعية، وغيرها هي 

نتاج تطور املعرفة واملعلومات في املجال الطبي.
 Stem وعلى الرغم من الخالفات في مجال الهندسة الوراثية وأبحاث الخاليا الجذعية
Cells، فإن املعرفة تطورت في مجال العالجات الجينية، وزاد االهتمام باألبحاث والعالج 
وبالذات   ،)Chronic Diseases( املزمنة  واألمــراض  املعدية  األمراض  ميادين  في  خاصة 
في األمراض املزمنة الناتجة عن التطور واختالف األنماط الصحية للناس.. إن الكثير من 
باألبحاث  واالهتمام  واملتخصني  الخبراء  بفضل جهود  معالجتها  أمكن  الصحية  املشكالت 
الطبية، واتساع وتعدد املراكز البحثية الطبية في العالم. هناك بالشك تحديات جديدة بدأت 
في السنوات األخيرة تتعلق بمعالجة األمراض الوراثية والعلل املزمنة مثل داء باركنسون 
 Multiple املتعدد  والتصلب  والخرف،   ،)Parkinson's Disease( الرعاش  الشلل  أو 
Sclerosis، والسرطان، واإليدز وغيرها. لقد ساهم تطور املعرفة في مجال العلوم الطبية في 
تطور وسائل تشخيص األمراض وتوافر العالجات، مما أدى إلى تحسني املستويات املعيشية 
للناس في العالم. فغالبية األمراض املعدية أصبحت باإلمكان السيطرة عليها، مما ساهم في 
السكري،  وداء  السرطان،  الطب في ميدان معالجة  تقدم  الوفيات. كذلك  انخفاض مستوى 

وفرط ضغط الدم وغيرها.

استثمار املعرفة والرعاية الصحية
ال شك أن استثمار املعرفة ساعد على تطوير الرعاية الصحية بشكل كامل، ونتيجة لثورة 
املعلومات وتوافر الوسائط اإللكترونية زاد الوعي الصحي عند الناس بأهمية املحافظة على 
الصحة، وأن الوقاية خير من العالج. ويالحظ في السنوات األخيرة تطور استخدامات العالج 

)
(

)
(
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بالليزر، كما هو في عالج العني والدماغ بدل العمليات الجراحية التي ال يرغب بها املرضى. 
فضاًل عن تطور الصناعة الدوائية نتيجة األبحاث الطبية وخبرات األطباء وما اكتسبوه من 
مهارات وتجارب لم تتوقف فقط على ممارستهم املهنية، وإنما أيضًا ملتابعتهم لكل جديد في 

عالم املعرفة والتقدم التقني.

ملعالجة  املوجهة  املعرفة  إنتاج  في  االستمرار  عن  التوقف  يعني  ال  املعرفة  استثمار  إن 
الطب  أمام  تحديات  هناك  مازالت  التطور  فبرغم  وغيره.  الطب  على  املستعصية  املشكالت 
تستلزم إعداد املزيد من الخطط واالستراتيجيات، خصوصًا أمام التزايد السكاني، وانتشار 
فإن  العافية،  تعني  الصحة  كانت  فإذا  العالم.  بقاع  من  كثير  في  واألمراض  واألمية  الفقر 
العالم مطالب بالدعم املادي واملعنوي لكي يتمكن الفرد من الحصول على الخدمات الصحية 
املناسبة. فاإلنفاق على الصحة البد أن يوازي حاجات السكان للرعاية والعالج، وحاجتهم 

إلى الجودة في الخدمات التي تقدم لهم .
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تمتاز اللغة العربية عن غيرها من اللغات بأنها ليست مجرد أداة تواصل بني البشر بل 
تمتلك عددًا من املقومات الجوهرية التي تجعل منها لغة استثنائية، فهي الرابط القومي الذي 
يجذب حوله الشعوب العربية على مدى الزمان واملكان، فالعروبة كما عرفها البعض هي لسان 
ال نسب، وهذه اللغة التي ساهمت في تعريب الكثير من األقوام، وساهمت في صياغة املد 
العربي، يحق لنا أن نحافظ عليها كما حافظت علينا، وأن ننميها ونطورها، فهي اللغة املقدسة؛ 
ألنها لغة القرآن الكريم والقرآن هو املعجزة التي منحت هذه اللغة استمراريتها وعامليتها، 
ورفع مكانتها لتصبح لغة عبادة ومناجاة بني العبد وربه، وهي لغة تحوي عبر تاريخها املديد 
تراثًا ثقافيًا وحضاريًا هائاًل وفرلها العمق والثراء، وواجبنا تجاه هذه اللغة العظيمة التي تمثل 
معلمًا أساسيًا من معالم هويتنا أن تصبح أحد شواغلنا على املستويني العربي والقومي، 
وأن نؤمن لها كل عوامل الحماية والنمو والسالمة بالتعاون بني مختلف املؤسسات الحكومية 

واملدنية.
برامج  وآفاق  وإمكانيات  كبيرًا حول خصائص  الحاضر جداًل  الوقت  في  نشهد  إننا 
القيام  األم عن  اللغة  تعطل  وإن  بارزًا،  مكانًا  العربية  اللغة  فيها مشكلة  تحتل  التي  التربية 
بوظائفها التربوية إنما يعني إحداث شلل كامل أو جزئي لهذه الوظائف التي تتمثل في التعبير 
والتفكير واالتصال والتسجيل، وعلينا أن نفرق بني الدعوة لتعّلم لغة أجنبية واحدة وثانية في 
املؤسسة التعليمية، وبني طمس اللغة األم والثقافة الوطنية قبل التفكير في استخدام اللغة 

األجنبية في التدريس بداًل عن اللغة األم.

فوائد التعليم باللغة العربية في التعليم العام والعالي 
نرى أن التعليم باللغة العربية يوفر الفرصة للمعلم ليشرح أفكاره بطريقة فضلى، حيث 
يستخدم املصطلحات املناسبة في املكان املناسب، في حني قد تقف اللغة األجنبية عاجزة عن 
ذلك، فمثاًل كلمة )Time( باإلنجليزية قد تعني الزمن، وقد تعني الوقت، ومعلوم أن الوقت 
غير الزمن، فالوقت حد زمني، وحد مكاني أيضًا، فهناك مواقيت زمانية كمواقيت الصالة، 
وهناك مواقيت مكانية كمواقيت الحج، أما الزمن فهو هذا الكم املتصل من األبد إلى األزل، 
فال يقولن أحد ألحد ما الزمن؟ وهو يستفسر عن الوقت، وكما نالحظ فإن املصطلح األجنبي 

ال يراعي هذا الفرق الدقيق.

الفصل الرابع
أهمية استخدام اللغة العربية فـي التعليم العام والعالي
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وغير خاف على أحد أن التعليم باللغة العربية سيتبعه ترجمة إلى اللغة العربية، ومن ثم 
تأليف باللغة العربية، وبهذا نرى املؤلف يكتب ما يتناسب مع ثقافته وتراثه ومجتمعه، فالكتب 

األجنبية تعكس املبادئ والثقافة السائدة في بلدان مؤلفيها التي قد تتنافى مع مبادئنا.
للعلماء  الزاخر  العلمي  الترث  على  املؤلف  اطالع  العربية  باللغة  التأليف  سيتبع  كما 
العرب واملسلمني الذي أغمض املؤلفون األجانب عنه أعينهم، فال يذكرونه في مناهجهم وال 
في كتبهم، وبذلك يتصل املعلم واملتعلم بجدوره العميقة ويحاول استعادة املجد الغابر، فضاًل 
عن أنه يمد كليهما باملصطلحات واملفردات العلمية املناسبة، ويزيد من اإليمان بمقدرة اللغة 

العربية ومرونتها وطواعيتها في استيعاب كل ما يستجد في مجال املعرفة اإلنسانية عامة.
وقد أثبتت الحقائق التربوية أن تعليم الطالب بلغته أكثر فاعلية وأبعد أثرًا، حيث ييسر 
عليه سرعة الفهم دون عائق لغوي، فتزداد حصيلته الدراسية ويرتفع مستواه العلمي ويرسخ 
الفكر العلمي عنده، وقد أوضحت البحوث أن عامل اللغة من أكبر املعوقات في استيعاب 
املعلومة لدى املتعلم إن كان غير متقن لها، وقد دلت دراسة يابانية أن ذاكرة من يدرسون بلغة 
أجنبية ضعيفة جدًا إذا ما قورنت بذاكرة الذين يدرسون بلغتهم األم، وخاصة في املراحل 

األساسية ألنهم ينظرون إليها على أنها لغة أجنبية ثانية .
كما نجد أن التعليم بلغة أجنبية سيكون مقتصرًا على الطلبة القادرين على تعّلم لغة 
أجنبية، ويكون ذلك عادة في مدارس خاصة مكلفة، ال يتحمل نفقاتها إال نسبة قليلة، فال 
يستطيع الفقير أن يتعلم بلغة أجنبية، مما يجعل هذا النوع من التعليم حكرًا على فئة معينة، 
فتضيع العدالة، كما تضيع على التعليم فرصة اختيار األفضل من قاعدة أوسع. كما نستطيع 
إدخار املصاريف املبذولة لتوفير أساتذة أجانب ومراجع مستوردة من الخارج، والتقليل من 

تسّرب الطالب من الجامعات.
يؤكد التعليم باللغة العربية الهوية والذاتية الثقافية العربية، ويصل في نهاية األمر إلى 
غد  إلى  املتطلعة  الصاعدة  األجيال  نفوس  في  العربية  العلمية  الثقافية  الذاتية  هذه  رسوخ 

مشرق متحضر.

تطوير أساليب استخدام اللغة العربية في التعليم العام والعالي 
ولتحقيق ذلك يمكننا وضع عدة ضوابط تساعد على تحقيق هذا الهدف:

• وضع كتب مبسطة حديثة في تعليم اللغة العربية وقواعدها.	

• البدء في تأهيل معلمني قادرين على استخدام اللغة الفصحى في تدريس كل املواد في 	
باللغة  التحدث  على  قادر  جيل  تنشئة  أجل  من  لها،  استعمالهم  من  والتأكد  املدارس، 

الفصحى بطالقة.
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• توظيف أفضل الوسائل التربوية واإليضاحية الحديثة في تعليم العربية وتثقيف الناس 	
بها.

• التأكيد على دور املنزل في تلقني العربية لألجيال منذ نعومة األظفار.	

• استغالل أوقات الشباب في العمل التطوعي لتعلم وتعليم اللغة العربية.	

الحلول املقترحة ملشكالت التدريس باللغة العربية  
تلك الحلول ستساهم في تطوير أساليب استخدام اللغة العربية، وتناولنا لتلك الحلول 

سيكون عن طريق ما نسرده اآلن:
• ومتابعة 	 امللزمة،  القرارت  وإصدار  تلكؤ،  دون  العالي  التعليم  في  التعريب  بعملية  البدء 

تنفيذها.

• وضع الكتب العلمية املنشورة بالعربية في سجل املكتبات الجامعية لتفادي تكرار الجهود 	
السابقة .

• نشر الكتب العلمية إلكترونيًا على الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت( .	

• دعم مراكز النشر العلمي بالجامعات العربية، وتخصيص ميزانيات سخية لنشر الكتب 	
العلمية سواء أكانت مؤلفة أم مترجمة.

• إقامة معارض للكتب العلمية املؤلفة واملترجمة وتنشيط أسواقها وتيسير تناولها .	

• املزيد من التنسيق والتعاون بني الجامعات العربية، وكذلك بينها وبني مجامع اللغة العربية 	
وإنشاء مكاتب لاللتقاء على توحيد املعربات.

• تشكيل لجان متخصصة ملراجعة املواد املترجمة لضمان صحتها ودقتها.	

• دعم الصناعة املعجمية وأبحاثها واملشروعات التي تخدم قضية التعريب، وإصدار معاجم 	
متخصصة.

• االستفادة من معاجم الكلمات األجنبية ذات األصول العربية لتسهيل ردها إلى العربية 	
خالل عملية التعريب .

• تعميم املصطلحات العربية املوحدة في البلدان العربية، ورصد تولد املصطلحات اللمية 	
الشبكة  على  املصطلحات  كل  ووضع  ونشرها،  تعريبها  في  والسرعة  األجنبية  بلغاتها 

العنكبوتية ؛ لتكون متاحة للجميع أينما كانوا.

• قيام وسائل اإلعالم بدورها الفاعل في حملة التعريب وإحياء الفصحى على ألسنة العامة.	
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• يترجمها 	 أن  قبل  االختصاص  أهل  قبل  من  العلمية  املصطلحات  ترجمة  في  اإلسراع 
اإلعالميون فتسري على ألسنة العامة.

• إنشاء كليات في كل الجامعات العربية تختص بالتعريب .	

• منح االمتيازات للعاملني في حقل التعريب لتشجيع املختصني على اإلبداع .	

• تجريد أمهات الكتب في كل اختصاص لتكون نماذج للعمل لتحديد املصطلحات التي 	
ينبغي ترجمتها. 

• أن يستنفر للترجمة الذين يتقنون اللغتني املترجم منها واملترجم إليها، وأن يكونوا من أهل 	
االختصاص في املجال الذي يترجمون فيه.

• تشجيع كتابة رسائل املاجستير والدكتوراة باللغة العربية في كل االختصاصات العلمية.	

• اإلنفاق السخي على عملية الترجمة.	

• أن يشترط في الترقية العلمية ألعضاء هيئة التدريس نشر أبحاث في اختصاصهم باللغة 	
العربية في دوريات علمية عربية، ووضع كتب باللغة العربية تأليفًا أو ترجمة.

• تشجيع القطاع الخاص لإلسهام في عملية الترجمة، وتحريك الجمعيات واملنظمات غير 	
الحكومية لتعزيز حركة التعريب.

• وضع كل املصطلحات على الشبكة العنكبوتية لتكون متاحة للجميع أينما كانوا.	
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لم يبدأ االهتمام بتعريب العلوم واملعارف الطبية بعد عصر الفتوحات اإلسالمية الكبرى، 
حيث اختلط العرب بأقوام وشعوب جديدة مع انتشار رقعة الدولة اإلسالمية.

وفي العصر األموي، بدأت حركة ترجمة فردية محددة على يد األمير خالد بن يزيد 
الذي دعا بعض علماء مدرسة اإلسكندرية إلى دمشق لكي ينقلوا له بعض كتب اإلغريق في 
الطب والفلك والكيمياء. ويؤكد صاحب الفهرست بأن هذه الترجمات هي األولى من أية لغة 

منذ ظهور اإلسالم.
ثم أمر الخليفة عمر بن العزيز بترجمة كتاب طبي من السيريانية هو كتاب )أهارون( 
لضرورات عملية بحتة. وبعد نصف قرن استؤنف هذا العمل على نطاق أوسع وأعم جعل من 

القرن التاسع عصرًا فريدًا من نوعه في تاريخ اإلنسانية.
العلمية إال ترجمة  الثروة  العرب من  لم يكن بحوزة  امليالدي  الثامن  القرن  نهاية  ففي 
ملوسوعة طبية وكتب فلكية ولكن لم ينته القرن التاسع إال وقد تمثلوا كل علوم اليونان وأصبح 
لديهم علماء من الطراز األول. فقد تعرفوا على مدرسة جنديسابور التي لعبت الدور الرئيسي 
في الحركة العلمية التي كانت بغداد مسرحها كما زودتها بخميرة حركة العالم اإلسالمي 

برمته. 
كان مرض املنصور واستدعاء األطباء من جنديسابور على رأسهم جرجس بن جبرائيل، 
هو الشرارة التي أضاءت مشعل عصر نقل العلوم اليونانية والهندية والفارسية والسريانية 
والقبطية إلى اللغة العربية. فقد أمر املنصور طبيبه الخاص بترجمة بعض الكتب اإلغريقية في 
الطب والفلك والتنجيم ثم مشى حفيده الخليفة هارون الرشيد على خطاه فوسع العمل وأكثر 
من التراجمة وجلب الكتب اإلغريقية إلى بغداد شراء واستنساخًا وغنائم حرب وفدية أسرى 
.)Astrology( والتنجيم )Astronomy( شملت كتبًا في الطب والهندسة والرياضيات والفلك
التراجمة ابن املقفع الذي يقترن اسمه بترجمة كتاب  العهد كان من أشهر  وفي هذا 
"كليلة ودمنة". ويذكر ابن النديم بأن الفرس ترجموا إلى لغتهم في غابر الزمان كتبًا باملنطق 
والطب نقلها ابن املقفع إلى العربية. ويؤكد ذلك وجود عدد كبير من الكلمات الطبية الفارسية 
التي بقيت مستعملة في الكتب العربية إما كما هي أو بعد تعديل بسيط. ومن أبرز املترجمني 

الفصل اخلامس
دور الترجمة فـي تعريب الطب قدميًا وحديثًا
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هؤالء  ألف  وقد  ماسويه  ابن  ويوحنا  لوقا،  بن  وقسطا  البطريق  بن  يوحنا  الفترة  هذه  في 
النقلة كتبًا كثيرة في الطب والفلك والفلسفة والرياضيات، إضافة إلى ما ترجموه وشرحوه. 
وبدأ الناس باإلفادة من الكتب املترجمة وتداولوها، على رأسهم املعتزلة، إذ اتصلت بالكتب 
الجديدة وتعرفت على أرسطو وتأثرت أبحاثهم باملنطق، وبدا هذا التأثير جليًا في جميع الكتب 

التي ظهرت في ذلك العهد.
وفي زمن الخليفة املأمون كان أشهر التراجمة على اإلطالق حنني بن إسحق الذي يعد 
مدرسة كاملة إذ كان يشرف في بيت الحكمة على عدد كبير من املترجمني والنساخ ويصلح 
أخطاءهم ويزودهم بالكتب النادرة التي يجمعها بنفسه ويسعى للحصول عليها، ويذكر أنه 

رحل في نواحي العراق وسافر إلى الشام واإلسكندرية وبالد الروم لجمع الكتب النادرة.
والطبيعة  واملنطق  الطب  في  بتأليف كتب  قام  بل  بالترجمة  بن إسحق  يكتف حنني  لم 
تراجم  وصحح  املطوالت  ولخص  ترجم  ملا  الشروح  ووضع  وأرسطو،  أفالطون  وفلسفة 
العربية  اللغة  إنه أسهم في تطوير   )Manfred Ullmann( السابقني. ويقول مانفرد أوملان 
وجعلها لغة علوم فهو لم يغن املصطلحات العلمية بإعطاء أشكال جديدة للكلمات أو باستعمال 
أداة  العربية  التي جعلت من  التركيب  ــ  التحليل  كلمات أجنبية فحسب ولكنه أدخل طريقة 
قادرة على التعبير عن أفكار مجردة معقدة، وأن هذا اإلنجاز عمل فلسفي من الطراز األول 
يستحق كل تقدير ألنه لم يلق أية مساعدة من معجمني محترفني فقد كانوا في ذلك الزمن 
مهتمني بالشعر البدوي وبتفسير القرآن. ومن حسن الحظ أن هذه الحركة الجليلة التي قام 

بها طوال حياته ظلت تسير وتعمل بعد مماته على يد ولديه وتالميذه.
إن أكثر ما ترجمه حنني كان من الكتب الطبية وخاصة كتب جالينوس الستة عشر، كما 
نقل إلى اللغة العريبة سبعة وخمسني كتابًا اشترك في نقلها تسعة مترجمني يذكر أسماءهم 
ابن النديم، إضافة إلى تصحيح سبعني كتابًا ترجمها تالميذه إلى العربية، وفي عيون األنباء 
ثبت الكتب التي ترجمها وألفها وصلحها وشرحها في مختلف العلوم مألت صفحات كثيرة 
ابتدأها  الزمن  التي دامت قرنني من  الترجمة  بأن حركة  التاريخ  ونلحظ من خالل مراجعة 
تنامت وأصبحت حركة شعبية عامة دخلت في صميم حياة وتبناها وغذاها  لكنها  الحكام 

مئات منهم جلهم من امليسورين واألطباء والتجار والوراقني. 
لقد شجع الخلفاء املسلمون هذه الحركة العلمية الشاملة بدافع من حبهم الشخصي 
للعلم وشعورهم باملسؤولية تجاه الدين الذي يحث على طلب العلم ويرفع من منزلة العلماء، 
ولعل أكبر دليل على أن رغبة املسلمني في العلم لم تنبع من حاجاتهم املادية هو انكبابهم على 
تحصيل العلوم النظرية البحتة منذ بزوغ شمس هذه الحركة في عهد املنصور فقد ذكر حاجي 
خليفة أن املنصور أرسل سفراء إلى القسطنطينية جلبوا منها كتب إقليدس وكتبًا بالفيزياء 

ترجموها وقرءوها بسرعة فائقة.
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املسلمون وإنقاذ تراث البشرية
اليونان ويحرضون  الذي كان فيه الخلفاء املسلمون يسعون إلحياء علوم  الوقت  وفي 
العلوم  للقضاء على  تبذل جهودًا جبارة  الغرب  الكنيسة في  الناس على قراءة كتبها كانت 
والدراسات واللغة اليونانية في بالد الغال وبريطانية، ألنها تمثل حضارة الكفار غير املسيحيني 
فقد قال األب هيرونيموس إن الفكر اليوناني لعنة على البشر. لذلك كانت الترجمة العربية لهذا 
اإلرث عملية إنقاذ لكنوز حضارة مهددة بالفناء ألن العالم املسيحي مهد تلك الثقافة اضمحل 
قسمه الغربي تحت وطأة ضربات البرابرة الذين نهبوا وأحرقوا روما ثالث مرات بحيث لم 
يبق بني الخرائب التي خلفها الغزو إال بعض الرهبان الذين أخذوا يفتشون بني األنقاض عن 
بقايا العلوم واملعارف التي بقيت من حضارة ألف عام. وبالرغم من أن هؤالء الرهبان أنقذوا 
ما يمكن إنقاذه إال أن آفاقهم الفكرية كانت محدودة ألن همهم كان محصورًا باآلخرة، أما 
بيزنطة وهي وريثة العالم الروماني اليوناني الذي نجا مما أصاب قسمه الغربي من خراب 
ونهب ودمار فقد تقوقع أباطرتها حول أنفسهم وراء سبعة كيلومترات من األسوار التي أحاط 
بها تيودوس عاصمة ملكهم وكأن األمر ال يعنيهم. وفي هذه الظروف ظهر العالم اإلسالمي 
كقوة متماسكة منسجمة مألت الفراغ الذي خلفه انقسام العالم املسيحي إلى عاملني غربي 
وشرقي هدمت العداوة بينهما كل ما خلفته روما وأثينا من صروح حضارية، مما خلق تربة 
ترزح  قرون  منذ  كانت  التي  الغربية  املجتمعات  الجهل في  وانتشار  التعصب  لنمو  صالحة 
تحت كابوسني يقفان في طريق تقدمها. أولهما التعصب الديني وثانيهما انتشار الجهل الذي 
سماه املؤرخون القحط الالتيني )Penuria Latinitatis(. وقد التفتت الكنيسة وهي املسؤولة 
عن الدين والدنيا في عالم القرون الوسطى فلم تجد حلواًل لهاتني العقدتني إال لدى العرب 
فقد وجدت متنفسًا للتعصب الديني في شن الحروب الصليبية على عرب املشرق وفتشت عن 
مناهل املعرفة فوجدتها لدى عرب املغرب في أسبانيا وصقلية وقد سارت هاتان الحركتان 

العظيمتان بشكل متواز في طرفي العالم اإلسالمي.

نقل الحضارة العربية إلى الغرب
منذ القرن العاشر اجتذب التفوق الفكري لدى عرب األندلس الكاهن جيربير دواوريالك 
فنقل نماذج من علومهم أكسبته من االحترام والتقدير ما أوصله إلى كرسي البابوية وجاء 
الصناعة  كامل  كتاب  املسيحي  للعالم  نقل  الذي  األفريقي  بقسطنطني  الحادي عشر  القرن 

الطبية لعلي بن عباس وزاد املسافر البن الجزار وشرح ألقوال جالينوس املأثورة وغيرها.
وبالرغم من كل ما ألصق بقسطنطني من اتهامات تتعلق بانتحاله لبعض الكتب العربية 
التي ترجمها إلى الالتينية وبالرغم من ترجماته التي تنقصها الدقة فإن العالم الغربي مدين له 
بفتح أبواب كنوز املشرق وتوجيه األنظار إليها. فقد مضت ثالثة قرون على العمل الرائع الذي 
تناول ترجمة العلوم اإلغريقية بالدرجة األولى والهندية والفارسية والسريانية بالدرجة الثانية 
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للمعرفة.  بحاجته  أشعرته  لدرجة  ونضج  لتأخره  الغرب  وعي  نما  عندما  العربية  اللغة  إلى 
وعندما أراد إعادة الصلة بالفكر القديم التفت أواًل وقبل كل شيء ال للمنابع اليونانية بل إلى 
العربية التي تنبض بالحياة واملوجودة على عتبة داره ففي هذا الوقت عمت العالم الغربي 
العربية إلى الالتينية أهمها  الترجمة من  حركة ترجمة واسعة بني لغات العصر وقد كانت 
بحيث يمكن القول بأن ما ترجم من اللغة العربية إلى الالتينية يعادل ما نقل من كل اللغات 
األخرى. ويعود الفضل فيه إلى رئيس أساقفة طليطلة الفرنسي ريمون الذي جعل من طليطلة 
منارة اجتذبت كل علماء أوروبا خالل القرنني الثاني عشر والثالث عشر. وكانت أول األعمال 
والفلك  والتنجيم  الرياضيات  في  كتب  ترجمات  ذلك  وتلي  الفلسفة  تتناول  بها  أوحى  التي 
والطب ومن أوائل املترجمني في طليطلة جان دوسيفيل الذي ترجم كتاب "الروح" البن سينا 
وكتاب حفظ الصحة ألرسطو وكتاب الفرق بني النفس والروح لقسطا بن لوقا وكتاب األشكال 

لثابت بن قرة.
على أن أكثر املترجمني إنتاجًا وأوسعهم شهرة كان جيرار دوكريمون الذي تميز بتنوع 
ترجماته فقد شملت علوم املنطق والهندسة والفلك والتنجيم والفلسفة والطب والكيمياء، وقد 
تبني أن مجموع ما ترجمه جيرار وحده يتألف من واحد وسبعني كتابًا على األقل، ومما ال 
شك فيه بأنها ثروة علمية ضخمة انتقلت إلى الغرب وأسهمت في تكوين أجيال من العلماء 

في جامعاته.
إن الكتب التي نقلتها أوروبا إلى لغاتها كانت تمتاز بالوضوح والترتيب والتسلسل لذلك 
فقد ظل بعضها كتبا مدرسية بني أيدي الطالب قرونًا عديدة كالقسم الخاص بالجراحة من 
كتاب التصريف ألبي القاسم الزهراوي الذي طبع في البندقية عام )1497( وفي بال عام 
)1541( وفي أكسفورد عام )1778( وبقي كتابًا مدرسيًا للجراحة قرونًا عديدة في مدرستي 

سالرنو ومونبلييه، كما ظل كتاب القانون البن سينا سبعة قرون بني أيدي الطالب الغربيني.
لقد ألف العلماء العرب كتبًا مختصرة وموسوعات مطولة وجداول بشكل أسئلة وأجوبة 
ونظموا بعضها شعرًا بشكل أراجيز يسهل حفظها على الطالب وسهلوا بشروحهم ومنهجية 
تأليفهم سبل تحصيل العلوم وطوروا الطرق القديمة التي شاع فيها الغموض واإلبهام وال أدل 

على ذلك من رأي علي بن عباس حني قال:
"إني لم أجد بني مخطوطات القدامى كتابًا واحدًا يحوي كل ما هو ضروري لتعلم فن 
الطب فأبقراط يكتب باختصار وأكثر تعابيره غامضة بحاجة إلى تعليق كما وضع جلينوس 
عدة كتب ال يحوي كل منها إال قسمًا من فن الشفاء ومؤلفاته طويلة النفس وكثيرة التردد ولم 

أجد كتابًا واحدًا له يصلح كل الصالح للدراسة".
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إن هذه العيوب في كتب اأٌلدمني هي التي حدت باألطباء العرب لتحاشي ما وقع فيه 
أساتذتهم اإلغريق فعكفوا على وضع كتب جامعة يغني الواحد منها عن مجموعات كثيرة من 
كتب األئمة األولني ومنها امللكي والحاوي والقانون والتصرف وزاد املسافر والتيسر ومئات 
من الكتب العربية التي شهد مؤرخ الطب )نيوبيرجر( بفضلها على طالب املعرفة في أوروبا 

القرون الوسطى إذ قال:
"إن العرب هم الذين أدخلوا النور والترتيب على تراث القدماء الذي طاملا اكتنفه الغموض 
وأعوزه التسلسل. وعوضًا عن النقل اآللي للفقرات وتجميع املعلومات واضطراب املخطوطات 
الكثيرة لدى البيزنطيني صنف العرب كتبًا مختصرة جامعة عظيمة التماسك صبوا فيها كل 
املواد الدراسية الخاصة وعرفوا كيف يقدمون العلوم في أشكال سهلة وصاغوا من لغتهم 

الحية تعابير علمية مثالية".
هذه الشهادة وأمثالها مما أتى على ألسنة املنصفني من مؤرخي العلوم لهو دليل قاطع 
على أصالة ما أبدعه العرب في شتى العلوم التي طرقوا أبوابها فقد قال الدكتور عبد الحميد 

صبرة:
"إن التراث الذي خلفه العرب شيء آخر غير التراث الذي ورثوه، لذلك فإن اإلدعاء بأن 
العرب لم يكونوا إال نقلة لكتب اإلغريق افتراء محض على الحقيقة الناصعة التي تؤيدها أعداد 
وأنواع الكتب العربية التي نقلها تراجمة طليطلة وسالرنو ونابولي والتي أحصاها مؤرخ الطب 
العربي لوسيان لو كليرك. فقد تضمن مسرده كتب خمسة عشر عاملًا يونانيًا، بينما كان عدد 
العرب خمسة وخمسون مع األخذ بعني االعتبار أن عدد  العلماء  الذين ترجمت كتبهم من 
الكتب العربية تزيد أضعافًا مضاعفة عن ما ترجم من الكتب اليونانية. فقد ترجمت تقريبًا كل 
كتب ابن سينا والخوارزمي وحنني ابن إسحق وعلي ابن عباس والرازي وبعض كتب الكندي 
وثابت بن قرة وابن رشد والغزالي وكثير غيرهم. لقد تلقت أوربا هذه الكتب بشغف شديد، إذ 
لم تكد تخرج من بني أيدي التراجمة في طليطلة حتى تلقفها أشهر علماء العصر أمثال روجيه 

بيكون وألبير الكبير وفانسان دوبوفيه وغيرهم".
وفي نهاية القرن الثالث عشر كان طريق الثقافة يبدأ عند أبواب طليطلة ويقطع جبال 
وأوروبا  وأملانيا  اللورين  إلى  يصل  حتى  األلب  جبال  ومضائق  بالبروفانس  مارًا  الرانس 
للفكر  وتولوز ومونبلييه مراكز فرنسيه  إنجلترا. وكانت مرسيليا  إلى  القناة  الوسطى وعبر 
العربي. وفي شرق فرنسا كان دير كلوني الذي يضم عدًدا من الرهبان األسبان مركزًا مهمًا 
لنشر العلوم العربية وكان رئيسه بيير لوفينير ابل يشرف عام )1141( على أول ترجمة التينية 
للقرآن إلى جانب نشرات مختلفة ضد اإلسالم. فالعلوم العربية التي دخلت اللورين في القرن 
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العاشر جعلت من هذه املنطقة مركزًا للنفوذ العلمي في القرنني القادمني بحيث أصبحت لييبج 
وغورز وكولون وغيرها من املدن أرضًا خصبة لنمو املعرفة العربية ومن اللورين انتقلت إلى 
أجزاء أخرى من أملانيا ومنها إلى إنجلترا النورماندية وهكذا فقد انتشرت الثقافة العربية 

اآلتية من أسبانيا وصقلية في جميع أنحاء غرب أوروبا.

تأثير اللغة العربية في اللغات األخرى
إن آثار تغلغل الحضارة العربية اإلسالمية وعلومها في صميم حياة األوروبيني تبدو 
واضحة في األعداد الهائلة من الكلمات العربية التي دخلت لغات العالم الغربي. فقد فرضت 
لغتنا نفسها وتركت بصماتها في كل اللغات األوروبية وتسربت إلى كل مناحي الحياة وبرزت 
جلية في املأكل وامللبس واملسكن والبيع والشراء وفي العلوم والفنون والصناعات التي نقلتها 

أوروبا عن العرب.
والليمون  والقطن  واألميرال  والكتيار  والعنبر  والصفر  والكيمياء  الجبر  كلمات  وما 
والسكر والياسمني والشيك والصوفا وطرف الغار واملوسلني والدامسكو والبرقوق إال نماذج 
أخذت من حقول كثيرة تطفح باملئات من التعابير واملصطلحات ذات األصول العربية. وإن 
آالف الكلمات التي دخلت اللغتني األسبانية والبرتغالية احتفظت بجرسها العربي كالقاضي 
واملخدة والزيتونة واملعصرة والوادي الكبير والناعورة ووداي الحجارة وغيرها.. والبد ملن 
يجتاز األطلنطي باحثًا عن كلمات عربية في لغة القوم إال أن يجد عشرات منها نقلها املهاجرون 
األوائل مع ما نقلوا من متاع وأفكار فكلمات الكامل والساهارا والشريف والجازيل واملاترس 

والكاندي أدلة على وجود غيرها من الكلمات ذات األصول العربية.
ويتجلى انتقال اإلرث الحضاري العربي اإلسالمي من القومية إلى العاملية في انتشار 
الكتب العربية بني أيدي الطالب في كل البلدان األوروبية وال أدل على ذلك من أن كتاب القانون 
طبع ست عشرة مرة حتى عام )1500( مقابل طبعة واحدة لجالينوس وفي القرن الذي تاله 
زاد عدد الطبعات فبلغت العشرين وظل القانون يطبع سنة بعد سنة حتى النصف األول من 
القرن السابع عشر وبذلك يكون هذا الكتاب العربي أكثر كتاب طبي درسه طالب املعرفة في 

تاريخ العالم.
رأينا في الجزء األول من هذه املقالة املختصرة كيف كانت أهمية الترجمة في تاريخ 
الطب العربي من ناحية، والعاملي من ناحية أخرى. وفي العصر الذي نعيش فيه، وهو عصر 
تفجر املعرفة وثورة املعلومات، نجد أن التاريخ يعيد نفسه، فكلما زادت املعارف البشرية، 
ازدادت الحاجة لترجمة هذه املعارف إلى جميع لغات العالم ليستفيد بها أكبر عدد ممكن 
من الدارسني. ويشير واقع لغتنا العربية الحالي إلى أننا لم نعد سادة العلوم، إذ أن أغلب 
األبحاث الطبية تكتب بغير لغة الضاد، فكما أن النهضة الطبية التي نراها حاليًا في الغرب قد 
نشأت نتيجة لقيامهم بترجمة الكتب الطبية العربية إلى لغاتهم، نرجو أن تكون نهضتنا القادمة 

نتيجة لتكامل جهود الترجمة إلى العربية والتأليف بها في الوقت نفسه.
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إن إنشاء مراكز للترجمة والتأليف في مختلف العلوم الطبية والطبية والصحية، وفي 
جميع أنحاء الوطن العربي يعد من األمور األساسية التي ستساعدنا على بلوغ التقدم في 
القرن الحادي والعشرين، وهي فكرة ليست بالجديدة، وال هي وليدة هذا العصر، فقد رأينا 
كيف كانت مراكز الترجمة في العصور السابقة منارات للمعرفة الطبية التي نقلها العرب عن 
غيرهم، ثم نقلها منهم الغرب وبنى عليها أسس نهضته الصحية التي نحاول اللحاق بها اآلن.
الترجمة والتأليف تعني نقل الحضارات وتبادل املعارف والخبرات بني الشعوب،  إن 
مما يشير إلى أن فكرة : العوملة )Globalization( التي يتشدق بها كثيرون هذه األيام ليست 
بالفكرة الجديدة، بل هي موجودة منذ العصور القديمة كما تجسدها تلك الكتب املنقولة من 

لغة ألخرى لنشر املعرفة ذاتها بني جميع الشعوب.
كانت  حيث  القدم،  منذ  الطب  تاريخ  في  موجودة  كانت  وكتطبيق  كفكرة،  العوملة  إن 
موجودة في تاريخ الطب منذ القدم، حيث كانت الحضارات ممتدة ومتصلة ببعضها البعض، 
إذ كيف كان من املمكن ــ لوال العوملة ــ أن يدرس العرب طب أبقراط، ويدرس الغرب طب ابن 

سينا والرازي؟، مما يشير إلى أن املعرفة هي في األصل عاملية.
وفي عالم اليوم، تزداد الحاجة إلى العوملة والتقاء الحضارات مع زيادة كم املخرجات 
العلمية واألدبية في شتى املجاالت، وفي هذا املجال، يمكننا االستفادة من جميع منجزات 
العصر من وسائل اتصال وبرامج للترجمة اآللية على أن نقوم بدورنا في هذه القرية الكونية 
الصغيرة، وهو ما نحاول عمله في املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والذي يعد 
خطوة نريد أن تتبعها خطوات وخطوات تتضافر جميعها للنهوض بالطب العربي وبالثقافة 
العربية ونقل الحضارات واملعارف إليها من جميع اللغات، ولغتنا وهلل الحمد غنية وقادرة 
على استيعاب جميع فروع املعرفة البشرية ، فلغة وسعت كتاب هلل تعالى لفظًا وغاية ليست 

بعاجزة عن استيعاب ألفاظ علمية أو مصطلحات طبية.
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املصطلح الطبي بني النظرية والتطبيق

يكثر تداول موضوع املصطلحات عامة، واملصطلحات الطبية خاصة في الوطن العربي 
على أنها ال تشكل مشكلة أساسية في التعريب، وأن الترجمة والتأليف باللغة العربية من 
السهل أن تتم دون تعقيدات املصطلح وضرورة التقيد به علمًا بأن هذا الطرح يعكس شيئًا 
من الخالف أو عدم االتفاق على املصطلح إذا كان موحدًا تصارع اللغة جملة من املشكالت 
من أبرزها اللهجات املتعددة، والعامية املختلطة بالفصحى، واللغات األجنبية املهجنة مع اللغة 
حيث التعدد في  العربية. لهذا فقد نشأ، لألسف، في عاملنا العربي "فوضى املصطلحات" 

استخدام املصطلحات من مكان آلخر، وانعدام االنسجام والتوحد.
إن االعتماد على املصطلحات املوحدة ضرورة لغوية وعلمية ينبغي أن تسود في كل 
ميادين املعرفة، وال يجب االكتفاء بوضع وصياغة املصطلحات دون التقيد باستخدامها في 
التأليف والترجمة والتواصل مع إنجازات وثقافات الشعوب األخرى. بل من غير املعقول أن 
الغموض املعاني والدالالت  الفوضى املصطلحية، ويسود  يضعف استخدامها وتهمل فتعم 

العلمية والطبية ملن يريد أن يبحث أو يقرأ إنتاج ثقافي وعلمي وطبي.
لهذا فإن الحديث عن املصطلح الطبي من حيث التجاهل واالستخدام أو بني النظرية 
والتطبيق قد يكون مفيدًا من خالل تسليط الضوء على املوضوع يعرض تجربة املركز العربي 
للتأليف والترجمة في العلوم الصحية )أكملز(، ودراسة دورة في بناء املعجم الطبي املفسر.

ماذا يقصد باملصطلح الطبي؟
املصطلح الطبي هو مفردة من االصطالح الطبي، أي كلمة من مجموع مفردات خاصة 
بالطب وعلومه ال تستعمل في الكالم العادي الجاري على ألسنة الناس، فاالصطالح الطبي 
ميدان  في  أو  وعلومه  الطب  ميادين  من  ميدان  في  تستعمل  خاصة  مفردات  مجموع  هو 
مهنته، أما املصطلحية الطبية فهي علم يبحث في ضوابط صالحية املفردات املرشحة لتكون 
مصطلحات طبية، ويبحث في التحديد الدقيق ملعانيها، وفي تطور مدلوالت بعض املصطلحات 

الطبية عبر العصور.
ويمكن تقسيم صنف املصطلح الطبي إلى عام وخاص، وهو إما بسيط مكون من كلمة 
واحدة أو مركب من كلمتني أو أكثر، وله أنواع :املصطلح الطبي العادي وهو املصطلح الطبي 
املكون من اسم علم واحد أو أكثر، واملصطلح الطبي املختزل )مكون من حروف أو عالمات 

الفصل السادس
املصطلح الطبي بني النظرية والتطبيق
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تدل على املصطلح مع اختصار كتابته والنطق به إن كان مكونًا من عدة كلمات(، واملصطلح 
املرمز )مكون من رموز(.

كما أن علم املصطلح الطبي هو علم ُيعنى بدراسة املصطلح الصحي عمومًا والطبي 
على وجه الخصوص في كل مجاالته العامة والخاصة وفي العلوم األساسية املتعلقة به، فيهتم 
بتاريخ املصطلح الطبي ونشأته وتطوره، ويهتم بالتعرف على املصطلح الطبي لغويًا ومدلوله 
العلمي، وبوضع شروح مصطلحات جديدة ملعارف ومفاهيم مستجدة على اللغة االصطالحية 
الطبية، ويضع دساتير ومدونات مصطلحية لشتى فروع علوم الطب والصحة بقصد توحيدها.

املصطلح ونقل املعارف
إن الحديث عن املصطلحات عامة، واملصطلح الطبي خاصة يحتاج إلى بحث مستفيض 
املكانة  أجل  من  وتتنافس  اللغات  فيه  تتعدد  عالم  في  أهميته  من  انطالقًا  لجوانبه،  وسرد 
واالنتشار والسمو والتأثير.  واملصطلح يتأثر باللغة واملعرفة والفهم، ناهيك عن تأثره بالجوانب 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية والثقافية في أي مجتمع. ويزداد التأثير على 
املصطلح بدالالته وألفاظه ونحته واشتقاقه وتراكيبه، وبمعدالت سرعة نمو املحيط اللغوي الذي 
يخضع له املصطلح عندما تتفجر املعرفة، وتحدث التغيرات السريعة في املفاهيم واألفكار 
والتحوالت املتتالية في بنية العلم والتقنية "التكنولوجيا" ومطالب الناس. الشك أن املصطلح 
له دور أساسي وفاعل في تكوين املعرفة، وعندما تتعدد حقول املعرفة ويحدث لها التغيير تبعا 
لألثر التاريخي والبحثي، فإن ذلك يعني أن املفهوم الذي ينطوي عليه شكل املصطلح يتعدد 
تبعًا لحقول املعرفة املختلفة، ونموها وتعقيداتها التي تتجاوز أحيانًا حدود التفكير، وتؤدي 

إلى االعتقاد بسالمة أو كفاية العالقة بني املصطلح واملفهوم.
بميدان  عالية  بدرجة  تتصل  التي  التعقيدات  من  يخلو  ال  املصطلحي  فالعمل  لذلك 
إشكالية  أحيانًا  املصطلحي  فيواجه  املعرفية،  للمفاهيم  املصطلحية  األص��ول  في  البحث 
التأثيرات  بسبب  االعتماد  عن  والتراجع  واالنقطاع،  والغموض،  املصطلح،  حدود  ضبط 
الكثيرة التي يواجهها املصطلح، ومنها تشابك حقوله املعرفية وتداخالتها، وخاصة املعارف 
يتأثر  والداللية. واملصطلح  الشكلية  بنية املصطلح  تغّير من  التي  املجاورة  التخصصات  أو 
أيضًا بالثقافة، أي أنماط التفكير واملمارسات الفعلية والتحوالت االجتماعية والبيئية واألبعاد 
التاريخية والتراثية، وكذلك اإلنجازات اإلنسانية الحديثة. لذلك فاألطر الثقافية والحضارية 
في  أيضًا  وإنما  املحلية،  أبعادها  في  فقط  ليس  املصطلحية،  الدالالت  في  مهمًا  دورًا  تلعب 
عالقتها بالثقافات والحضارات األخرى. هذا الواقع يجعل املصطلح ومفاهيمه خاضعًا للبيئة 

الثقافية وشروط حقل املعرفة، وأيضًاً مواكبة الحاجات األخرى.  
املفاهيم  استقرار  عدم  منها  مصطلحية،  تعقيدات  إلى  يؤدي  بذاته  املعرفة  تراكم  إن 
وغيرها  ضرورية،  مفردات  وخلق  جديدة،  أخرى  وظهور  بعضها،  ومحو  وإزالة  وتكاثرها، 
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تشّكل عقبة أمام املصطلحيني ليس في الوصف والتحليل واالستقراء، وإنما في القدرة على 
التحليل واستخراج النتائج. ويبدو أن ذلك مرتبط بعدة أمور منها املحاوالت املخلة عند نقل 
املصطلح من ثقافة أجنبية إلى عربية دون مراعاة لخصائص بنية املصطلح األصلية سواء في 
اللغة األصلية أو اللغة املنقول إليها. كذلك انتزاع املصطلح الذي أنتجته ثقافة معينة ونقلها 
يتناسب مع  ثقافة أخرى مختلفة، وإدخال دالالت حديثة عليه تجعله غريبًا وشاذًا وال  إلى 

السياقات الثقافية للبيئة التي احتضنت هذا املصطلح الوافد. 
ما من شك أن املصطلحات الطبية جزء من اللغة رغم أنها ُتشِكل لغة خاصة بها، وفهمًا 
قد يختلف املصطلحيون على أنماطه وأشكاله وتبايناته وتعقيدات القبول العام لتوحيد كل 
التحيز لالختصاص، وتباين الخلفيات  املصطلحات، وهذه الظاهرة لها أسباب كثيرة منها 
أكثر  هو  للمصطلح  اللغوي  البعد  لكن  وغيرها،  واملنطقية  والفلسفية  واالجتماعية  الثقافية 
العوامل تأثيرًا، وبالتالي فاملصطلح يعتمد عليه أكثر من اعتماده على األبعاد األخرى وهذا 
البعد اللغوي ساهم في تذليل الكثير من العقبات التي واجهها املركز في سعيه املتواصل 
املصطلحات  يضم  ومرجع  طبية،  موسوعة  بمثابة  هو  الذي  املفسر  املعجم  مشروع  إلنجاز 
التي تُعني على  وتفسيراتها الطبية مدّعمة باألشكال والصور ووسائل اإليضاح الضرورية 
الفهم واملتابعة. والدليل على ذلك ما قام به األطباء العرب منذ الستينيات بوضع معجم طبي 
كل  من  الطبية  املوحدة  املصطلحات  آالف  يحوي  مجلد  إلى  الزمن  مرور  مع  تطور  موحد، 
التخصصات وباللغة العربية، بل إن هذا املعجم الطبي املوحد ظل ومازال معجمًا يعتمد عليه 
املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية بالكويت في كافة أعماله واستخدام مصطلحاته.

تدريس علم املصطلح
لنا سبحانه  حفظها  الكريم  القرآن  لغة  العربية  اللغة  جعل  بأن  تعالى  كرمنا هلل  لقد 
آية )9( سورة الحجر،  لََحاِفُظون"  لَُه  َوِإنَّا  ْكَر  لَْنا الذِّ َنزَّ َنْحُن  بحفظه للقرآن فقال تعالى "ِإنَّا 
كما اشتملت هذه اللغة ألفاظ ومعاني الحديث الشريف والشريعة السمحاء ومع ذلك فإننا 
دون سائر األمم مازلنا نهمل لغتنا ونحارب التمسك بها، ونلجأ لتعليم أبنائنا باللغة األجنبية 
في مؤسسات التعليم، وأحيانًا نتحدث في منازلنا مع أبنائنا بلغة أخرى أو بلغة مهّجنة من 

العربية واألجنبية.
وإنه ملن العجب أن نجد بعض الدول محدودة القدرة واإلمكانات تهتم بلغتها، وُتدّرس 
بها مختلف املعارف ومنها العلوم الطبية والصحية. والكثير من دول العالم يضع القوانني من 
أجل التعامل مع لغاتها وعدم إحاللها بلغات أخرى في التراسل والتعليم والترجمة والتأليف 
وغيرها، انطالقًا من اعتزازها بلغاتها الوطنية، وعلى أساس أن اللغة مرتبطة باألمة والهوية 
والوجود والتفكير، لكن الذي نشاهده في عاملنا العربي واقعًا يختلف عن واقع اللغات في 
الطب مختلف  التعليمية، وخاصة كليات  أبناءنا في املؤسسات  ُندّرس  العالم، فنحن مازلنا 
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والنقل  والتراسل  التخاطب  لغة  أصبحت  األجنبية  اللغة  إن  بل  األجنبية،  باللغات  املعارف 
والنشر في الكثير من أقطارنا العربية.

العربية  بغير  التعليم  مخاطر  يستشعر  العربية،  أقطارنا  في  الواقع  لهذا  الدارس  إن 
والتي من أبرزها خلق شعور الغربة والضياع عند املتلقي، وتطبيع فكره وثقافته بطابع اللغة 
األجنبية، وبمدها الثقافي، وتأثيراتها الذهنية والنفسية التي ال يستطيع الطالب في املدرسة، 
أو الجامعة أن يتخلص منها أو يقاومها حتى لو حاول ذلك هذا في الوقت الذي ندرك تمامًا أن 
نظريات التعليم والدراسات النفسية واالجتماعية تؤكد مخاطر التعليم بغير اللغة األم، وخاصة 
في املراحل األولى من التعليم. ولقد اكتشفت منظمة اليونسكو أيضًا مشكالت التعليم بغير 
اللغات الوطنية، فأصدرت بياًنا تؤكد فيه أهمية استخدام اللغة الوطنية في التعليم إلى أقصى 
مرحلة ممكنة. فأين نحن من هذه التوصيات الدولية ونتائج الدراسات البحثية في مجاالت 
اللغات،  فيه  تتنافس  عصرًا  يعيش  العالم  وأن  خصوصًا  واملعرفة،  والفكر  واللغة  التعليم 
إصدارها  خالل  من  لغاتها  لحفظ  األمم  وتسعى  وإيجابياتها،  بسلبياتها  الثقافات  وتتوغل 

للتشريعات املُلِزمة باستعماالت اللغات الوطنية في التعليم والتراسل والثقافة وغيرها.
إن واقعنا اللغوي هذا ال يسعدنا كثيرًا ما دمنا ُنعلِّم أبناءنا بلغة أجنبية، وُنقّدم الحوافز 
والوظائف في أسبقية مكشوفة تحدد أن كل من يتخرج من الجامعات األجنبية له األفضلية 
على غيره من خريجي الجامعات العربية، لذلك ليس بمستغرب أن يتعلم أبناؤنا باللغة األجنبية 
في أكثر من 90 ٪ من كليات الطب العربية التي ُتعلِّم أو ُتدّرس باألجنبية، وينطبق هذا الواقع 

على كليات العلوم واالقتصاد واإلدارة واملعلومات والصناعة والتكنولوجيا.
وللتعليم الطبي بلغة أجنبية في الكليات العربية مساوئ ال حصر لها، أبرزها أن املتخرج 
من كلية الطب العربية، ال يمتلك املهارات األساسية ال في اللغة العربية وال في اللغة األجنبية، 
خصوصًا وأن املعلم ُيدّرس أحيانًا بلغتني وعلى نحٍو مهّجن، وكثيرًا ما سمعنا محاضرات 
ُألقيت في قاعات جامعات عربية مرموقة بلغة مّهجنة اختلطت فيها العامية املحلية باملصطلحات 
األجنبية اختالطًا عجيبًا، وقد أدى انفراط عقد األمة، وعدم انسجامها وتوحدها إلى فرض 
تبعية مقيتة عليها في النواحي السياسية واالقتصادية واللغوية والثقافية، وإن لهذه التبعية 
الجامعات  اهتمام  كان  لذلك  العلوم.  في شتى  وازدواجيته  املعّرب  املصطلح  تعدد  في  أثرًا 
بتدريس املصطلح لالبتعاد عن فوضى تعدد املصطلح الناتجة عن تباين اللهجات واتساع 

جغرافيا الوطن العربي وتجنبًا لالرتباك املصطلحي بالعالم العربي.

ملاذا توحيد املصطلحات الطبية؟
إن شحن املصطلح القديم بداللة جديدة مغايرة لداللته األصلية، أو نقل املصطلح ذي 
داللة محددة ضمن ثقافة ما إلى ثقافة أخرى يؤدي عادة إلى اختالل مصطلحي، وارتباك 
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في فاعلية اإلرسال الثقافي والتواصل والفهم والقبول. إن أكثر املشكالت التي تواجه العمل 
املصطلحي تلك التي تتجلى في مسائل لها عالقة بتعدد الثقافات واللهجات ومستوى التطور 
والتنمية في املجتمع، لذلك فهناك فوضى مصطلحية في عاملنا العربي مازالت تّشكل عقبة 
كل  تالمس  تكاد  وإنما  الطبي  املجال  في  فقط  ليس  املصطلحي،  العمل  تقدم  في  أساسية 
والكون  الفضاء  وعلوم  والصناعة  واملعلومات،  االتصال  ميادين  وخاصة  املعرفية،  امليادين 
والبحار واإلدارة والتجارة واالقتصاد، أي تلك املجاالت املعرفية التي تتصف معدالت التغيير 
االتفاق،  وعدم  املصطلحية،  الخالفات  كثرة  في  تتجلى  والفوضى  عالية.  فيها  املصطلحي 
واالنسياق نحو العامية، وعدم املتابعة، والتمسك باملوروثات واالعتماد على املصطلح األجنبي.
وهذه الفوضى في املمارسات املصطلحية تؤدي أيضًا إلى عدم العمل بأبسط إجراءات 
التوحيد  مقاومة  في  واالستمرار  عليها،  تقوم  التي  واملبادئ  املنهج،  وإج��راءات  املصطلح، 
املصطلحي انطالقًا من التباينات في اللهجات العربية، واتساع جغرافية العالم العربي، وتأثر 
سكانه بموروثات ثقافية أجنبية متباينة. وتحديدًا يمكننا أن نشير باختصار إلى مجموعة من 
املؤثرات التي تساهم سلبًا في تخلفنا املصطلحي، وإشاعة حالة االرتباك التي تّرسخ إهمالنا 
في  وربما  والدراسة،  والبحث  التعليم  في  األجنبية  املصطلحات  على  واعتمادنا  للمصطلح، 
شتى مجاالت الثقافة. وهذه السلبيات أو إشكاالت املمارسات املصطلحية تتجلى في الجوانب 

التالية: 
• الغزو الثقافي وأفكار العوملة وتنامي االنفتاح على الخارج، خصوصًا في املجال التعليمي 	

والتقني واالتصالي واملعلوماتي، رغم إيجابياته إال أن مخاطره لم تؤخذ في الحسبان 
فكان جرَّاء ذلك جعل التعليم العربي تعليمًا يدرَّس بلغة أجنبية وباستخدام مصطلحات 

أجنبية، تنقل املفاهيم وترسخها في نفوس الناشئة. 
• تراجع وضآلة اإلنتاج الفكري العربي في ميادين املعرفة ومنها الطب باللغة العربية، مما 	

ساهم في عزوف املختصني املصطلحيني عن العمل في مجاالتهم لعدم حصولهم على 
املساندة والتعزيز والدعم والتشجيع، بل إن األمر تعدى ذلك إلى محاربتهم وإحباطهم 
اإلقبال على  أمام  فائدة  له  تكون  لن  أنه  به من عمل مصطلحي عربي على  يقومون  ملا 
اللغات اإلنجليزية والفرنسية  العلمي والبحثي في  التقدم  املصطلحات األجنبية، بسبب 

واألملانية. 
• زادت وتيرة معارضة التعريب الطبي بسبب تنامي مؤسسات التعليم العربية التي تدّرس 	

باللغات  االهتمام  إلى  الشباب  عقول  املؤسسات  هذه  فحّولت  األجنبية،  باللغات  الطب 
األجنبية، وإهمال اللغة األم، خاصة بعد أن وطّدت مؤسسات املجتمع املدني واقعًا مؤملًا، 
لهم  األجنبية  باللغة  التعليم  أو  األجنبي،  التعليم  من  املتخرجني  أن  الواقع  هذا  يعكس 
في  ومهاراتهم  قدراتهم  لتنمية  الفرص  وإتاحة  املادية  والحوافز  الوظائف  في  األسبقية 

املستقبل. 
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• املصطلحات 	 توحيد  وخاصة  العربي،  املصطلحي  العمل  ومنهجية  بمبادئ  األخذ  عدم 
الطبية والعلمية واإلدارية والصناعية والحضارية وغيرها، مما أدى إلى ارتباك مصطلحي 
ملحوظ في العالم العربي، خاصة وأن الجهات التي تعمل في املجال املصطلحي كثيرة مثل 
الجامعات، والهيئات، واملجامع اللغوية، واألفراد، ومراكز البحث واللغات وغيرها والتي 
تضع املصطلحات وتنشرها بأشكال وتراكيب ودالالت مختلفة، فهناك أبحاث ودراسات 

كثيرة بالدول املتقدمة لكيفية تطوير اللغة واالهتمام بها وتنميتها بدالالت مختلفة. 
•  التباين في أسلوب ومنهجيات انتقاء وصياغة املصطلح من ِقَبل واضعي املصطلحات 	

العربية، وإدخال الرموز العلمية واملختصرات بحروفها األجنبية أو بألفاظها األصلية. 
• تنوع 	 حسب  واستعماالتها  للدالالت،  فهم  أو  إدراك  دون  لفظيًا  املصطلحات  صياغة   

االختصاصات العلمية والطبية . 
•  النزعة الواضحة عند بعض املصطلحيني تجاه الخلط بني املصطلحات التراثية والحديثة، 	

وعزوفهم عن الحديثة وتفضيلهم للتراثية. أي أن الجانب التراثي والتاريخي للمصطلح هو 
األهم أمام الحاجة إلى املرونة عند هؤالء، للمساهمة في تطور املصطلح وتغييره حسب 

التغيرات الثقافية والتحوالت االجتماعية والبيئية والعلمية.  
•  تنوع خلفيات واضعي املصطلحات العربية الثقافية والعلمية واللغوية، فمنهم من تعلم 	

باللغة  تعلموا  الذين  أن  نجد  لذلك  مصطلحاتها.  منها  يترجم  التي  اللغة  بغير  علومه 
الروسية والصينية واإليطالية والفرنسية واألسبانية، وغيرها يصعب عليهم فهم الداللة 

العميقة للكثير من املصطلحات اإلنجليزية.
•  هناك بعض من تعلم علومه بالعربية وليس له إملام كاٍف باللغة التي يترجم منها لكي يكون 	

على بّينة باملفاهيم واملصطلحات على نحو مّعمق، فنجده غير متمكن من معرفة التباينات 
في مدلوالت املصطلحات األجنبية متشابهة اللفظ واملستعملة في اللغات املختلفة. 

•  التعددية في اللهجات العامية وفي مضامينها في البلدان العربية تعكس االرتباك في 	
يفهمها  فال  العامية  بالدالالت  املصطلحات  تمتزج  عندما  خاصة  املصطلحات،  وضع 

الكثيرون ألنها غير دارجة في أوطانهم . 
•  يواجه املصطلح العربي إشكالية تعدد املعاني الواحدة، أي أن املصطلح الواحد قد يعني 	

 )Gall( كلمة  ذلك،  على  ومثال  له،  الذي تخضع  املعرفي  املجال  أشياًء مختلفة حسب 
األجنبية تعني في علم الطب معان متعددة، مثل "الصفراء" عصارة هضمية، وهو سائل 
يفرز من الكبد ويّصب في املعى الدقيق عن طريق القنوات الصفراوية الذي يحتوي على 
املرارة،  في  تخزينه  ويتم  والكوليستيرول  املقترنة  الصفراء  أمالح  مثل  هامة،  مكونات 
وهو مسؤول عن هضم الدهون وعن امتصاصها، وتعني أيضًا قرحة أو تورم موضعي 
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في الجلد والناجم عن االحتكاك. وكذلك نجد كلمة )Gap( تعني مثاًل في الفيزيولوجيا 
أو تلكؤ بني منحنيات السمع للمنبه جيد التوصيل في  العصبية )ثغرة عظمية هوائية( 
الهواء والعظم ويستخدم الختبارات فقد السمع التوصيلي. وتعني في علم التشريح: فتحة 
أو ثلم موجود على بنية تشريحية معينة أو املنطقة غير املصطبغة في الشق الصبغي، 
العلوية والسفلية  املسافة بني السطوح اإلطباقية من األسنان  وتعني في طب األسنان: 
الفاصل  عندما يكون الفك السفلي في حالة راحة فيزيولوجية. وفي علم الفيزيولوجيا: 

الزمني غير املشغول مثل الثغرة الصامتة في قياس ضغط الدم. 
•  ظهور النزعة املحلية في بعض املصطلحات في غياب املنهج العام، والتركيز على الُبعد 	

أرضية  إيجاد  أو  استخدامه  عدم  بسبب  املصطلح  ركود  إلى  أدى  للمصطلح  النظري 
حقيقية مناسبة تتوافق مع واقعه ودالالته ومحيط استعماالته . 

•  غياب الجانب اإللزامي للمنتجات املصطلحية املبنية على األسس أو املنهجية السليمة، 	
وكذلك التي تقرها املؤسسات املصطلحية في البالد العربية. فاملصطلح الطبي املوحد الذي 
أصدره املكتب اإلقليمي للصحة العاملية لشرق املتوسط يهدف إلى توحيد املصطلحات 
الطبية في البالد العربية، وال يعني بالضرورة تمسك كل الجهات بما ورد فيه رغم أهميته 
واألطباء  التعريب  مجال  في  العاملة  األطراف  من  واالستخدامات  التوحيد  في  وكفاءته 

والطالب والباحثني وغيرهم. 
•  يواجه العمل املصطلحي إشكالية عدم توظيف التقنيات املعاصرة. 	
•  االعتماد الكبير على إلزام املجامع العربية لتذليل معيقات اللغة واملصطلح، بينما الحاجة 	

ماسة إلى تغيير فكري ونفسي يعزز الثقة بالعربية ويدفع الناس باإلخالص لها.
هذه بعض الجوانب املؤثرة في املصطلح العربي الذي نأمل أن يتم معالجته، خاصة 
وأن هناك رغبة عارمة واتجاهات متنامية عند املتخصصني املصطلحيني والعاملني في حقل 
إلى  يرقى  وال  قليل،  اآلن  حتى  وتأسيسه  بناؤه  أمكن  ما  أن  في  الطب  وخاصة  التعريب، 
بشكل  للمساهمة  وحكومات،  ومؤسسات  أفراد  تعاون جماعي،  من  والبد  املأمول  املستوى 
واضح وفّعال في بناء وتطوير املصطلحات في شتى امليادين، وعلى أساس إلزامية استخدام 
املنتجات في اإلنتاج الثقافي والفكري والتربوي. الشك أن املؤسسات اللغوية واملصطلحية 
تقع على عاتقها مسؤولية قيامها ليس فقط بوضع املصطلحات وإشاعتها، وإنما أيضًا أهمية 

دورها في التنمية الثقافية والعلمية والتي ترتكز عليه اللغة العربية.  

املعجم الطبي املوحد
لقد اعتمد املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية على املعجم الطبي املوحد في 
طبعاته األولى، وحتى الثالثة بعد أن أدخل إضافات جديدة ملفردات لم ترد في املوحد، رغم 
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أن الجهد أساسًا انصب على وضع الشروحات املناسبة واملبسطة، من أجل تعميم الفائدة 
وتوسيع دائرة االستخدام، خاصة في مجاالت التأليف والترجمة والبحث والتعليم والثقافة.

الشك أن جهد منظمة الصحة العاملية في إعداد املعجم الطبي املوحد أثمر عن نتائج 
ملموسة ليس فقط باستخدامات املعجم املوحد في أعمال التعريب الطبي، وإنما أيضًا في 
سعي املركز مع األطباء في إعداد الشروحات آلالف من املصطلحات الطبية التي شملت كل 
حروف اللغة، بعد أن أعد املركز خطة متكاملة بدأت تحديدًا في عام )2000(، عندما طالب 
مجلس وزراء الصحة العرب بوضع التفسير املناسب لكل مصطلح رئيسي أو تفرعاته �� إن 
تابع  التفسير املصطلحي  �� في إطار يحقق قدرًا من املرونة والشمولية واإليضاح.  وجدت 
للمصطلح وليس العكس، والتعقيدات في التفسير تفوق أحيانًا تلك التعقيدات التي تواجه 

وضع املصطلح، وخاصة على املستوى اللفظي املَُعِبر عن املضمون أو املعنى العلمي. 
إن االتجاه نحو توحيد املصطلحات من ِقَبل اتحاد األطباء العرب سنة )1966(، ومواصلة 
لجنة املصطلحات الطبية في منظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط لتطوير املعجم املوحد في 
الطب أكد رغبة القطاع الصحي العربي في التعريب. فلقد ساهمت جهات عديدة في بناء 
وتطوير هذا املعجم، وخاصة األطباء والصفوة من املؤمنني بتوحيد املصطلحات أمثال الدكتور 
الرحمن      عبد  والدكتور  آنذاك،  العرب  األطباء  التحاد  املساعد  العام  األمني  مصطفى  عزت 
عبد هلل العوضي الذي كان رئيسًا للجمعية الطبية الكويتية في اتحاد األطباء العرب قبل أن 
يكون وزيرًا للصحة بالكويت ورئيسًا للمكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة العرب لسنوات 
طويلة، فقد بادر الدكتور العوضي بالتبرع من ماله الخاص بمبلغ يعني على مشكلة الطبعة 
ودالالتها  باملصطلحات  واملهتمون  واللغويون  األطباء  ساهم  وكذلك  املوحد.  للمعجم  األولى 
أمثال الدكتور حسني عبد الرزاق الجزائري )املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق 
الصحة  ملنظمة  اإلقليمي  املدير  مستشارّي  )كبير  الخياط  هيثم  محمد  والدكتور  املتوسط(، 
العاملية لشرق املتوسط( عندما تبنوا أعمال لجنة املصطلحات الطبية ووفروا لها ُسبل النجاح 
املتوسط  العاملية لشرق  إلى منظمة الصحة  العرب  اتحاد األطباء  املهمة من  انتقلت  أن  بعد 

ترسيخًا ملفهوم أهمية التعريب الطبي في الوطن العربي.
الطبي  املعجم  ملسيرة  الالزمة  الخطوات  وتبنوا  األساس  وضعوا  وكثيرين  هؤالء  إن 
املوحد انطالًقا من قناعتهم وإيمانهم بأن املعلومات الطبية، والتواصل بني الطبيب واملريض، 
بها  يتكلم  التي  باللغة  تكن  لم  ما  األمثل  الوجه  تتحقق على  الخدمات الصحية ال  وتحسني 
الناس، ويتعاملون بها فيما بينهم، فكيف يمكن للمريض أن يوصل رسالته ويشرح العلة التي 
يعاني منها، إذا كان الطبيب ال يعرف لغة املريض العربية. الشك أن التعامل بني البشر بلغة 
أجنبية وغريبة َتِخلق الغربة والنفور بني املريض والطبيب، وتجعل املريض يعزف عن املعالجة 
وزيارة املستشفى؛ مما يعني استفحال املرض فيه، وربما نقل العدوى لغيره من األصحاء. 
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خطة املركز في وضع تفاسير للمعجم املوحد
إن شرح املصطلح ليس له حدود ثابتة، وتراكيب األلفاظ ليست بالضرورة واحدة، كما 
يكون عادة في وضع املصطلح حيث نجد مصطلحًا واحدًا للمفهوم العلمي الواحد. لذلك وجد 
تباينات كبيرة في لغة الشرح بني مصدر وآخر،  للمعجم املوحد  املركز عند وضع تفاسير 
نظرًا الختالف األداء والقدرات اللغوية عند األطباء، دون املساس باملفهوم العلمي للمصطلح.
ولقد أدى ذلك إلى إعادة مراجعة صياغات الشروح مرات عديدة من ِقَبل العديد من 
األطباء، وكذلك قطاع التحرير في املركز، فضاًل عن مراجعات نهائية من ِقَبل اللغويني الذين 
تم تكليفهم بالعمل، بهدف التركيز على الجانب اللغوي من حيث التراكيب والسرد والترابط، 
واملحددات والنسق واالختصار غير املُخّل، ومناسبة الكلمات وحسن اختيارها، والبعد عن 
التكرار في األلفاظ وغيرها. إن السير على هذا الطريق استدعى وضع خطة منهجية سهلت 
تذليل الكثير من العقبات املتوقعة، خصوصًا وأن وضع الشروح بالكالم واألشكال والصور، 
ووسائل اإليضاح للمعجم املفسر للطب والعلوم الصحية يقارب عدد مفرداته أكثر من )150( 
ألف مصطلح ال يمكن أن يتصوره أحد، بأنه عمل هني أو أنه مشروع يمكن إنجازه في سنة 

أو سنتني، ثم ال يحتاج إلى تنقيح وتصويب وتطوير.
لقد راعينا أن يكون املعجم )إنجليزي - عربي ثم التفسير بالعربي(، أي أن البحث يكون 
 ،)Z حتى A( باملصطلح اإلنجليزي، وأن يتم ترتيب املصطلحات وفقًا لألبجدية اإلنجليزية من
وأن يعتمد النطق األمريكي وليس البريطاني للمصطلحات الطبية. كما أن املشروع اعتمد في 
وضع الشروح باللغة العربية للمصطلحات الواردة باملعجم على املوحد، وكذلك على مصادر 
أخرى أجنبية مثل )ستدمان( و )موزبي( وغيرهما. فلم يؤخذ الشرح من مصدر واحد، وإنما 
من عدة مصادر، فضاًل عن شروحات اعتمدت على جهد وقدرات األطباء العاملني في املعجم 

الطبي املفسر.
ويالحظ من املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية أن إخراج املصطلحات استند على 
أساس تلوين املصطلح الرئيسي بلون أزرق، وببنط أكبر من اللون األسود والبنط املُستخدم 
الشرح  ُكتب  كما  املصطلحية.  والفروع  األصول  بني  للتمييز  وذلك  الفرعية،  للمصطلحات 
باللغة العربية ببنط عادي. ويتراوح حجم الشروح بني )2-7( أسطر حسب طبيعة املصطلح، 
وقد ُتفسر بعض املصطلحات بأسطر أكثر إذا كانت هناك حاجة لذلك. لقد شارك في وضع 
الشروح أكثر من )100( طبيب من املهتمني بعملية تعريب التعليم الطبي، ومن ذوي الخبرة في 

مجاالت التأليف والترجمة الطبية باللغة العربية.
كما تم اختيار من لهم خبرة في مجال ترجمة وإعداد املعاجم والقواميس الطبية.  فضاًل 
املعجم  في  املشاركون  األطباء  تنوع  وقد  )الكمبيوتر(.  اآللية  بالحاسبات  األطباء  إملام  عن 
املفسر للطب والعلوم الصحية حسب التخصصات والدول العربية، ولم يقتصر العمل على 
والجنسية هدفًا سعى  والخبرة  التنوع في االختصاص  كان  وإنما  األطباء،  واحدة من  فئة 
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املركز إليه منذ بداية العمل في املشروع. وفي البداية بعد اختيار األطباء املشاركني ُزِود كل 
طبيب مشارك بمادة املعجم حسب التخصصات الطبية، وبالتعليمات التي يجب مراعاتها في 
إلكترونية من كامل العمل املراد ترجمته أو كتابة  الترجمة والكتابة، كما تم إرسال نسخة 
الشروح. هذا باإلضافة إلى نسخة محوسبة من برنامج العمل في املعجم، مع كتيب تعريفي 
بطريقة العمل، وكيفية حفظ البيانات املسجلة. لقد تم العمل )الترجمة واإلعداد( بالكامل على 
قاعدة بيانات محوسبة، بحيث يضع املترجم املصطلح األجنبي الرئيسي املراد وضع مرادف 
له في النافذة املُخصصة لذلك، ثم باستخدام مفتاح التغيير يظهر في النافذة املقابلة واملكتوب 

عليها "املصطلح العربي" للمقابل األجنبي �� الذي تم إدخاله.
بعد ذلك تظهر نافذة جديدة مكتوب عليها "الشرح" يضع فيها املترجم شرح املصطلح 
األجنبي باللغة العربية مباشرة على البرنامج، ومن ثم يقوم بحفظ ما تم إدخاله.  إن اعتماد 
املركز على أجهزته في عملية إنجاز الجوانب الفنية واإلخراجية والتحريرية واملتابعة والتنسيق 
وغيرها، كان بهدف إنجاز املعجم على أكمل وجه وبكلفة محتملة ومقبولة، خاصة وأن التعامل 
مع املشاريع الكبيرة مثل املعجم املفّسر للطب والعلوم الصحية محفوف بمخاطر ارتفاع ُكّلفة 
والطباعية  واإلخراجية  والتقنية  الفنية  جوانبه  في  املنتج  ُيعكر سالمة  ما  وحدوث  اإلنجاز، 

وغيرها.

آلية العمل باملعجم الطبي املفسر
 إن من أهم إنجازات املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية إصداره للمعجم 
املفسر للطب والعلوم الصحية، وُيعد من املشروعات الفريدة، حيث إن املعجم الطبي املفسر 
األول في املنطقة العربية، وذلك ألن معظم املعاجم املتوافرة تقتصر فيما تقدمه على املصطلح 

ومعناه فقط.
قام على إعداد املعجم املفسر لجنة مختصة من األطباء الذين يهتمون بوضع الشروح، 
له أهمية بالغة في فهم املصطلح دون غموض، إضافة إلى دعم تلك الشروح  وهذا املعجم 

بالصور واألشكال التوضيحية األمر الذي ييسر على املختص استيعاب دالالت املفردات. 
جهز املركز قاعدة بيانات للمعجم املفسر، ولقد تمت االستعانة بعدد من األطباء املختصني 
ومراجعة  ترجمة  على  والصحية،  الطبية  املجاالت  في  والترجمة  التأليف  في  الخبرة  وذوي 
شروح تلك املصطلحات، وتوج هذا العمل الضخم على يد فريق عمل داخل املركز ملراجعة 
وتنقيح الشروح التي يحتوي عليها املعجم. ولقد تمت االستعانة باملصادر املختلفة العربية 
منها واألجنبية، وآراء األطباء الذين شاركوا في عمل املعجم، وفيما يلي نوجز الخطوات املتبعة 

إلصدار املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية: 
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عمل قاعدة بيانات كاملة للمعجم. 1
• والحذف 	 والتعديل  البحث  املستخدم  على  لتسهل  بلغة خاصة  بيانات  قاعدة  إنشاء  تم 

واإلضافة بصورة مطورة، وهذه هي الخطوة األولى من خطوات العمل في املعجم.
•  تم استالم املعجم من قسم املعلومات على هيئة برنامج )Excel أو Word( واملقسم إلى 	

ملفات، حيث إن كل ملف يحتوي على ما يقرب من 100 مصطلح تم شرحه.
• لها 	 يجد  لم  التي  املصطلحات  املعجم وجمع  باقي حروف  التحرير بحصر  قطاع  قام   

املترجمون شروحًا، وتم تكليف عدد كبير من األطباء بالبحث عن شروح لهذه املصطلحات 
مع ذكر مصادرها، وقد استلم املركز كل الشروحات الخاصة بكل حروف املعجم املفسر. 

واستمر املركز في إنجاز باقي الحروف وفق الخطة الزمنية املعدة لذلك. 

خطوات املراجعة املبدئية. 2
• إلقاء نظرة عامة على امللف من حيث اكتمال شرح جميع املصطلحات الرئيسية والفرعية 	

مع إعادة صياغة الشروحات، وذلك للمزيد من التنقيح واملراجعة. 
• إيجاد شروح للمصطلحات الرئيسية والفرعية التي ليس لها شرح، وذلك عبر االستعانة 	

بعدد من املصادر الطبية املعروفة التي تكتب كمرجع. 
• التأكد من الترتيب الهجائي للمصطلحات، وإذا لم يكن هناك ترتيب هجائي )فرز( فيتم 	

محاولة إعادة الترتيب والوصول إلى الترتيب الصحيح.
• مراعاة الصياغة اللغوية السليمة التي تساعد على توضيح املعنى الصحيح بالتنسيق مع 	

قسم املعلومات. 
• التأكد من صحة كتابة املصطلح العربي واإلنجليزي، وخصوصًا الذي يحتوي أرقامًا أو 	

رموزًا خاصة.
• التطابق بني املعنى اإلنجليزي واملعنى العربي حسب املعجم الطبي املوحد والتقيد بمعاني 	

املعجم الطبي املوحد حتى لو أتى األطباء املترجمون بمعاٍن أخرى تؤدي إلى نفس املعنى. 
• إضافة املصطلحات املوجودة في املعجم الطبي املوحد وليست في املعجم املفسر وإيجاد 	

الشروح املناسبة لها وذلك عبر االستعانة باملراجع األخرى املعروفة.
• إدراج املصطلحات الجديدة في أماكنها الصحيحة، مع مراعاة سالمة الكتابة )إنجليزي، 	

عربي( ومراعاة وضعها الصحيح في حال احتوائها على رموز أو عالمات خاصة )مثال: 
الصيغة الكيميائية(.
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خطوات التحرير واإلخراج النهائية . 3
• تحول ملفات IBM إلى ملفات تعمل على جهاز املاكنتوش. وتتم مرحلة اإلخراج بحيث 	

يكون املصطلح الرئيسي باللغة اإلنجليزية أمامه معناه باللغة العربية وملونًا باللون األزرق، 
ومميزًا بحجم خط أكبر من املصطلح الفرعي، وذلك للتمييز بني املصطلح الرئيسي وما 
يليه من مصطلحات فرعية. وبعد ذلك يتم كتابة الشرح باللغة العربية لتلك املصطلحات 

الرئيسية والفرعية.
•  تم إخراج املصطلحات بشكل يتابع فيه املخرج املصطلحات من النسخة الورقية املعدلة 	

مع ما يماثلها مما تم تحويله من قسم املعلومات، وذلك لضمان الدقة في ضبط املصطلحات 
ومعانيها، إضافة إلى التمييز بني املصطلح الرئيسي والفرعي أثناء مرحلة اإلخراج عبر 

االعتماد على اللون وحجم الخط.
• اختيار املصطلحات املناسبة لوضع صور توضيحية تساعد على فهم معنى املصطلح، 	

)مقاطع تشريحية، رسوم بيانية، وتركيبات كيميائية، ودورات استقالب املركبات، أجناس 
الجراثيم، املتالزمات املرضية، ودورات حياة الحشرات والجراثيم(. 

• راعى املركز عند اختيار الصور التوضيحية مواصفات محددة لاللتزام بها والعمل على 	
تنسيقها ما بني املخرج واملحرر )من حيث الحجم، ودرجة الوضوح(.

الخطوات النهائية املتبعة إلصدار املعجم. 4
• بعد أن يتم إخراج املعجم بصورة شبه نهائية واستالمه، تبدأ عملية املراجعة النهائية 	

والشروحات  املفردات  تنقيح  تام من حيث  السابقة بشكل  الخطوات  تنفيذ كل  لضمان 
بصورة نهائية، والتأكد من وضع الصور واألشكال التوضيحية في مكانها الصحيح، 

ومن ثم تجهيزه للطباعة.
• على 	 يحتوي  الذي  العمل  من  السابع(  حرفه  إلى  )األول  املعجم  حروف  املركز  أصدر 

حروف )I ,H ,G ,F ,E ,D ,C ,B ,A(، ويمثل نحو 42 % من كامل املعجم أي حوالي 
)64( ألف مصطلح. 

• االستمرار في إنجاز باقي حروف املعجم. 	
• آليات 	 آرائهم حول  الرسائل اإللكترونية لالستفادة من  التواصل مع األطباء عن طريق 

تطوير املصطلحات وتفسيراتها في حال وجود اشتقاقات أو مفردات جديدة أو تعديل في 
الشروح، وإدخال األشكال والبيانات التوضيحية الضرورية.
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إنجاز املعجم الطبي املفسر حسب الحروف
بعد انتهاء جميع األطباء املشاركني في العمل، تم تجميع املصطلحات وشروحها بالكامل 
في قاعدة بيانات واحدة، ثم قامت بعد ذلك لجنة مختصة من األطباء بمراجعة وتحرير العمل، 
والتأكد من سالمة التفسير وصحة البيانات. وإلنجاز املشروع على النحو املنشود فقد تم 
التركيز على إصدار كل حرف على حدة وذلك في أغلب الحروف، من حيث التدقيق واملراجعة 
واإلخراج في صورته النهائية،  وقد عمل املركز على استكمال ومواصلة إنجاز باقي الحروف، 

حيث أخرج منها حتى اآلن الحروف )A حتى الحرف I( إلكترونيًا وورقيًا.
إنجاز  واملعلوماتية كافة متطلبات  والتحريرية  الفنية واإلخراجية  بقطاعاته  املركز  تابع 
في  واإلخراج  الصف  تم  حيث  الصحية،  والعلوم  للطب  املفسر  املعجم  مشروع  في  العمل 
كل  في  وكان  املصطلحية.  واملراجعة  والعلمية  اللغوية  التصويبات  إجراءات  وكذلك  املركز، 
إنجازه على  تم  ما  باألطباء، ويعرض  املركز  املعجم يستعني  تنفيذ  مرحلة من مراحل خطة 
مجلس أمناء املركز، وكذلك مجلس وزراء الصحة العرب بغية االسترشاد بتوجيهات وآراء 

هذه الجهات.
فمع أن املشروع ُأنجز في حرفه السابع )G( الذي يضم أكثر من خمسة آالف مصطلح 
طبي، وبنسخة إلكترونية، وطباعة ورقية، إال أن املركز سيتابع تطويره بالتنسيق مع األطباء 
واملصطلحيني اللغويني ألخذ مالحظاتهم من خالل برنامجه اإللكتروني الذي ُأعد خصيصًا 
باملصطلحات  معنية  وهيئات  ومؤسسات  أفراد  من  املتعاونة  والجهات  املركز  بني  لالتصال 
والتعريب. إن الحرف )G( من املعجم املفّسر للطب والعلوم الصحية هو الجزء السابع من 
العمل املعجمي التفسيري للمركز، والذي على أساسه سيعمل املركز على استكمال شرح 
بقية الحروف في املعجم املفّسر. إننا حريصون على تعديل ما لم يلق القبول في املصطلح 
وتفسيره، والتعاون مع األطباء واملصطلحيني واملترجمني واللغويني، خصوصًا في إنجاز بقية 

أحرف املعجم.
ففي الحرف )G( تم تصميم برنامج إلكتروني، وذلك باالستفادة من التكنولوجيا الحديثة 
املعلومات  وتبادل  األطباء،  مع  والتنسيق  واالتصال  البرامج،  ووضع  املسودات،  توزيع  في 
واألفكار، وإجراء التصويبات ووضع الشروحات، وإدخال قواعد بيانات األشكال والصور 
والرسومات املناسبة. إن إدخال واختيار أشكال الصور واإليضاح استند على معايير منها، 
مناسبة وسيلة اإليضاح للمصطلح، واختيار الوسيلة الداعمة للشرح والتي تساعد على الفهم 
واعتماد  املعنى،  واملُعِبرة عن  املشروحة  البيانية  الوسائل  على  والتركيز  املصطلح،  وتفسير 
إعاقة  والقطاعات دون  والنقاوة اإلخراجية، وظهور األجزاء  الوضوح  التي تعكس  الوسائل 
مطبعية أو اهتزاز ُمخّل لفهم معاني األشكال والبيانات. كما روعي التوازن في كمية الوسائل 
الضرورية بما يتوافق مع عدد املصطلحات في الحرف )G( ، دون إفراط في الكم أو االختالل 

في النوع أو األهمية أو في دواعي اختيار وسيلة إيضاحية دون أخرى.
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أهمية املعجم الطبي املفسر )خاصة لطالب الطب(
إن هذا املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية هو نتاج جهد عربي، شارك في تقديم 
إجراءاته  مع  التفاعل  في  الذين سارعوا  العرب  األطباء  من  املستوى  عالي  شروحاته جمٌع 

ومنهجيته من خالل تقديم النصح واملشورة واملساهمة في إخراجه على النحو املأمول.
ورغم أن عاملنا العربي يفتقر إلى معاجم للمعاني والشروحات في شتى ميادين املعرفة 
ومنها الطب، إال أن الجهود العربية في هذا املجال مازالت مبعثرة ومحدودة، خاصة إعداد 
األلفاظ  ووضع  املصطلحات  وتصنيف  جمع  على  تعتمد  وعلمية  بمنهجية  املفسرة  املعاجم 
الحديثة، واتباع مبادئ مصطلحية، وإثرائها بالشروحات واملعلومات واألشكال والصور التي 
بقضايا  ويهتم  للمعرفة  يسعى  ومختص  باحث  لكل  ومشوقًا  مرجعًا شاماًل،  املعجم  تجعل 

التعريب، لذلك كانت أهمية املعجم الطبي املفسر التي تتضح فيما يلي:
• الطبيب 	 إعانة  القصد دون غموض، بهدف  الفهم وتوضيح  البالغة للشروح في  األهمية 

وطالب الطب خاصة على استيعاب دالالت املفردات، وعلى سهولة فهم ما يخص من ألفاظ 
النصوص، وما استعصى فهمه، واملساهمة في تحديد إطار املصطلح وميدانه، والعثور 
على املفردة املطلوبة أو املستهدفة من خالل النص املفسر، وإجراء املقارنات واملقابالت 
الصحيحة، وتجنب استخدام املصطلحات غير املقصودة استنادًا على نصوص شرحها 

وتحديد ماهيتها وأهدافها.
• والتفسير املعجمي يهدف أيضًا إلى بيان ترتيب املفردات وتفرعاتها وأصولها وألفاظها، 	

الطالب  على  ُيسّهل  ما  وهو  األصلي،  إلى جذرها  وإعادتها  ونواقصها،  زوائدها  وفهم 
والطبيب. والشروح تعني على تحديد وفهم التعاريف باملصطلحات بلغة العصر وروحه، 
وتصويب ما ورد عند القدامى على نحو خاطئ، لذلك فالتفسير املعجمي الطبي يضيف 
موسوعة  املعجم  يجعل  أنه  في  املصطلحات  وضع  منهجية  خواص  من  مهمة  خاصية 
مرجعية، وليس فقط معجم يشتمل على كلمات أجنبية تقابلها كلمات عربية، ربما يحدث 
التباس في فهم املصطلحيني واألطباء من أن املفردة وإن كانت صحيحة، إال أن خلوها 
من التفسير يجعل فهمها على نحو مغاير ملا تعنيه الكلمة في هذه الحالة، خاصة وأننا 
اليستسيغها  مفردات  وردت  إذا  والرفض  القبول  من حيث  تعقيدات مصطلحية  نواجه 
السامع وعليها خالفات في ألفاظها ودالالتها في بعض األقطار العربية. واملعجم املفسر 
للطب والعلوم الصحية يعني أيضًا على تطوير املصطلحات والتعّرف على أوجه القصور 

والنقص فيها، من خالل فهم املعاني والعالقات والتداخالت بني املفردات واأللفاظ.
• إنه عنصر مهم في تقليل الخالفات املصطلحية بني الناس الذين يرون أنه من األفضل 	

استعمال مصطلح دون آخر، أو تجنب املصطلح كليًة، واستخدام اللفظ األجنبي اعتقادًا 
بأنه أقرب إلى املعنى والهدف. وهذا يضعنا في خانة التحيز للمصطلح بغض النظر عن 

صحته وسالمته واالتفاق العام عليه.
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• ومن مميزات التفسير املصطلحي أنه يوطد ويقوي عالقة املفردات واأللفاظ العربية التي 	
تتقابل مع األجنبية في املعارف، ومنها العلوم الصحية، وعلى نحو محدد وواضح للمعاني 
واإلطار املفاهيمي، وذلك من أجل إزالة االلتباس أو الغموض في السياقات املصطلحية 
الواحد  اللفظ  تعدد  وتباين شروحها. كذلك يساهم شرح املصطلح في فهم  وتفرعاتها 
واستعماله بداللة مختلفة في أكثر من ِعلم، فال يحدث تداخل مصطلحي، أو استخدام 
الباحث واملختص. وتفسير املصطلح  التي يقصدها  لها بميدان املعرفة  ألفاظ ال عالقة 
يعزز أيضًا مفهوم الحاجة إلى مواكبة التطورات في علم املصطلح وتعقيداته، واستيعاب 
الطفرة التقنية الكبيرة التي تعم العالم حاليًا، خاصة باستخدام وسائل اإليضاح وتقنية 
املعلومات، وسرد األمثلة املناسبة الداعمة ألسس التوضيح والشرح. لذلك ُيعد املعجم 
وعلمية  لغوية  وقاعدة  واملصطلحات  للمعاني  مرجعًا  الصحية  والعلوم  للطب  املفسر 

واصطالحية. 

معوقات إنتاج املصطلح الطبي
اللغة العربية ليست باألمر الهني  اللغة األجنبية إلى  إن ترجمة النصوص العلمية من 
يمكن  ال  بدونه  الذي  األساسي  الشرط  إن  املستحيل.  باألمر  ليست  الوقت  نفس  في  لكنها 
تحقيق هذه الترجمة يتمثل في توفير مقابالت عربية للمصطلحات األجنبية. وإذا كان العديد 
من هذه املصطلحات العلمية لها مقابالت باللغة العربية، فإن أعدادًا مضاعفة تنتظر أن توجد 
لها هذه املقابالت، واألسباب التي أدت إلى هذه الوضعية متعددة نذكر منها على سبيل املثال:

القرن . 1 من  ابتداًء  وخصوصًا  والتكنولوجيا  العلوم  عرفته  الذي  واملهول  السريع  التقدم 
التاسع عشر.

تشعُّب وتفرُّع هذه العلوم إلى اختصاصات متناهية الدقة، الشيء الذي أدى إلى إنتاج . 2
املئات من املصطلحات الجديدة قد يصعب على العديد من اللغات استيعابها. والدليل 
على ذلك أن فرنسا، البلد الذي ُيعّد واحدًا من أقطاب العلم والتكنولوجيا تجد صعوبة في 

مسايرة ما تنتجه الدول األنجلو ساكسونية من مصطلحات علمية سنويًا.
عدم وجود سياسات وطنية وقومية موحدة ملسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي.. 3
عدم وجود خطة عربية موحدة للتصدي ملشكلة إنتاج املصطلحات العلمية العربية.. 4
اللجوء إلى تعليم العلوم إما باللغة الفرنسية وإما باللغة اإلنجليزية في غالبية الجامعات . 5

العربية.
عدم التعريف بالتراث العلمي العربي واستغالله استغالاًل يفيد في إغناء املعاجم العربية . 6

املعمول بها حاليًا.
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وهكذا، فإذا استمرت األوضاع على ما هو عليه فسيعرف الركب العلمي العربي مزيدًا 
من التأخر عن الركب العلمي العاملي خصوصًا أن العلوم الطبيعية بمختلف فروعها عرفت 
قفزات جبارة أدت إلى تراكم هائل في املعلومات قد يتطلب التكيف معها واستيعابها وامتالكها 
وقتًا طوياًل ُيعد بعشرات السنني، البد إذن من بذل أكثر ما يمكن من الجهود للتصدي لهذه 

املشكلة بكيفية فعالة.
ولقد ُبِذلت بالفعل جهود وال تزال ُتبَذل في مجال إنتاج املصطلح العلمي العربي لكنها 
تظل غير كافية باملقارنة مع السرعة التي يتم بها هذا اإلنتاج على الصعيد العاملي؛ ويكفي أن 
نتصفح املجالت والدوريات العلمية املتخصصة لنالحظ العدد الكبير من املصطلحات الجديدة 

التي يبتكرها الباحثون للتعبير عما جّد في مجال التفكير العلمي والتكنولوجي.

أسباب تعدد املصطلحات العربية
بتعريب . 1 تقوم  التي  الجهات  بتعدد  املصطلحات  منها  التي تشتق  األجنبية  اللغات  تعدد 

املصطلحات وظهور أثر اللهجات املحلية في إنشاء املصطلح.
صعوبة انتقاء املعنى الدقيق للمصطلح من بني املرادفات.. 2
إغفال االستعانة بالتراث العلمي العربي عند وضع املصطلحات.. 3
االختالف في منهجية وضع املصطلحات بني أنصار التراث واالشتقاق وأنصار الترجمة . 4

والتعريب والنحت.

مواصفات املصطلح العلمي  
فيما يلي نستعرض املواصفات املطلوبة في املصطلح العربي كي يكون ملبيًا ألغراض 

التعليم والثقافة العلمية العالية ومطالب التأليف والترجمة ومنها:
اإلفراد اللفظي، بمعنى أن يترجم املصطلح األجنبي املفرد بلفظة واحدة مثله، وبذلك يمكن . 1

تطويعه للتصريف واالشتقاق في مختلف أحوال اإلعراب.
أن يغطي كل استعماالت املعنى املطلوب بترجمة واحدة سواء في مختلف فروع الطب، أو . 2

في التخصصات األخرى مثل الكيمياء والفيزياء وغيرها إن كانت له استخدامات فيها.
أن يحافظ على التراث العربي، وخاصة ما شاع منه كمصطلحات علمية صالحة أو ما . 3

يحتويه من مصطلحات عربية اشتقت منها مصطلحات أجنبية.
املصطلحات . 4 بني  واملضاهاة  واملقابلة  التقريب  لتوفير  العاملي  العلمي  املنهج  يساير  أن 

العربية والعاملية حتى يتسنى للمتعلم باللغة العربية فرصة استيعاب املصادر األجنبية 
بما تحتويه من مصطلحات عند االطالع على املستجدات في مجال تخصصه.
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بني . 5 من  اختياره  في  بالتدقيق  وذلك  األجنبي،  للمصطلح  العلمي  املدلول  مع  يتفق  أن 
املترادفات العربية.

أن يتجاوز بقدر اإلمكان الفرق بني املصطلح اإلنجليزي والفرنسي ويرجع إلى األصل . 6
الالتيني أو اإلغريقي إذا تيسر ذلك.

7 . )Deficiency( أن يتميز عن اللغة الدراجة كي يكتسب صبغة علمية تميزه، فمثاًل كلمة
نستخدم لها مصطلح عوز بداًل من نقص وكلمة )Adsorption( نستخدم مصطلح امتزاز 
بداًل من امتصاص سطحي، وهذا هو املنهج الشائع في اللغات األجنبية بشرط أال يكون 

املصطلح ثقياًل على السمع أو مستعصيًا على الفهم بالغ الغرابة.
العدد   . 8 لتنسيق  أن يكون صالحًا ملتطلبات الحاسب اآللي، حيث ال غنى عن استخدامه 

الهائل من املصطلحات العلمية املتزايدة كل يوم. 

وضع املصطلح وتطويره
العربي ضرورة  العلمي  املصطلح  وجود  إن  املصطلح:  بوضع  يقوم  من  لننظر  واآلن 
أساسية للتأليف والنشر العلمي، فهل سنترك العالم املؤلف يبحث عن املصطلحات، فإن لم 
يتيسر له ذلك يقوم باستخدام ما شاع تداوله بني املختصني، وبالطبع فلن يتوفر له ما يكفيه 
في ظل تدفق املصطلحات الجديدة، مما سيدفعه إلى أن يخلق ما يراه مناسبًا للتعبير عما 
يريده. إن هذا العبء سيكون عقبة قد تثنيه عن خوض ميدان التأليف العلمي باللغة العربية، 
لذلك فإن أهل العلوم يريدون من أهل اللغة أن يجهزوا لهم من املصطلحات ما يعينهم على 

التأليف بحيث تكون لغة حية مفهومة ألهل االختصاص وللقّراء من املتعلمني.
فعاًل، لقد بذلت جهود وال تزال تبذل في مجال إنتاج املصطلح العلمي العربي لكنها 
تظل غير كافية باملقارنة مع السرعة التي يتم بها هذا اإلنتاج على الصعيد العاملي، ويكفي 

أن نتصفح املجاالت والدوريات العلمية املتخصصة لنالحظ العدد الكبير من املصطلحات.
�� يركزون على محاربة التعريب  �� مع األسف  إن املعارضني لتعريب العلوم الصحية 
من منطلق أن املصطلحات الطبية مصطلحات أجنبية ال يمكن إيجاد مقابالت لها، أو خلق 
مصطلحات طبية عربية حديثة أسوة بما كان يقوم به العلماء العرب واملسلمون في الحضارة 
العربية، فليس لدى هؤالء حجة ضد التعريب إال االستشهاد باملؤسسات املصطلحية األجنبية 
التي تتعامل مع آالف املصطلحات، وتهتم بمسائل تطويرها اشتقاقًا ونحتًا ووصفًا لدالالتها 
مشكلة  أصل  تجاهل  يتعمدون  لكنهم  العلمية،  واملنهجية  املصطلحية  القياسات  إطار  في 
املصطلح العربي على أنه نابع من المباالتنا أو إهمالنا للمصطلحية، وأن األمر ال عالقة له 

باللغة العربية الثرية باملصطلحات واملتمكنة من استيعاب كل شروحها ومبادئها.
لذلك فإن تطوير املصطلح يحتاج إلى تنظيم وتنسيق ودعم مادي وبشري لكي ال يكون 
املجاالت  في  املصطلحات  وضع  في  تجتهد  التي  الجهات  من  كبير  لعدد  الحالي  التشتت 
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املعرفية املتنوعة، لكنها في الغالب مصطلحات مكررة، وبعضها غير مقبولة علميًا ألنها ال 
أن  ينبغي  التي  العلمية  األسس  على  وال  املصطلحات،  توحيد  ومبادئ  منهجية  على  تستند 
تؤسس عليها. الشك أن تطوير املصطلح يؤدي إلى تقدم املعرفة التي هي هدف عاملي، لذا فإن 
الدول املتقدمة تبذل قصارى جهدها في إيجاد املراكز واملؤسسات التعليمية املتميزة القادرة 
على خلق جيل من املفكرين واملبدعني يعرفون كيف يستثمرون املعرفة باستخدام الوسائل 
العلمية والتقنية استنادًا على مفهوم أن )املعرفة سبيل القوة( وأن هذه القوة ضرورية للحفاظ 

على املكتسبات، وخلق الرفاهية واملزيد من التقدم.
كذلك البد من إنشاء مراكز أبحاث لغوية تهتم بالدراسات املصطلحية في الوطن العربي، 
ومواكبتها  وترجمتها  واشتقاقها  نحتها  على  والعمل  املصطلحات،  وتنمية  تطوير  وخاصة 
للعصر، واالكتشافات العلمية والطبية كل يوم. وألن املقابالت العربية تتعدد أمام املصطلح 
األجنبي الواحد فقد تم االتفاق بني املعجمني إلى إمكانية األخذ بمبدأ الترادف عند الضرورة. 

ألن األساس في املصطلح أن يكون كلمة واحدة.
ولقد وجد أن هناك مصطلحات كثيرة تستلزم كلمتني مما يعني عدم ممانعة استخدام 
الترادف مع أخذ الحذر في عدم سياق البعض لالعتماد الكبير على الترادف دون مبررات 
أو غرض ، وبالتالي نشوء االختالف على املصطلح. واملصطلح له أهمية بالغة في الترجمة 
وبلورة األفكار والتصورات باعتبار أن الترجمة هي نقل للمعارف واألفكار والتجارب من لغة 

إلى لغة ثانية.

املصطلحات العلمية والترجمة
إن الصعوبة األساسية التي يعانيها املترجم عندما يريد نقل ما أنتجه الفكر العلمي من 
معرفة من اللغة األجنبية إلى اللغة العربية، تكمن في إيجاد املصطلح املناسب لوضعه في 
املكان املناسب. وتجدر اإلشارة هنا أنه إذا كان بإمكان الباحثني الناطقني باللغة األجنبية أن 
يصوغوا، أو يبتكروا مصطلحات جديدة باتباع عدة طرق، فإن األمر يختلف تمامًا بالنسبة 
إلى اللغة العربية، فبالنسبة للمصطلحات التي لها مقابالتها باللغة العربية، فإن ترجمة هذا 
النص ال تطرح أية مشكلة. غير أنه عندما نتطرق لبعض املصطلحات ليس لها مقابالت باللغة 
العربية سنواجه صعوبة تكمن في وجود ألفاظ ليس لها مقابلالت باللغة العربية يمكن اللجوء 
إليها لدمجها مع بعضها أو مع ألفاظ أخرى لصياغة وابتكار مصطلحات علمية جديدة كما 
هو الشأن بالنسبة إلى اللغة األجنبية. في هذه الحالة، لم يبق أمام املترجم إال االجتهاد إليجاد 

حل ملشكلة صياغة أو ابتكار مصطلحات مالئمة تؤدي املعنى املطلوب. 

ومن مشكلة املصطلح الطبي في الترجمة
سرعة تطور العلوم وتولد كم هائل من املصطلحات الحديثة التي يصعب على املجامع . 1

اللغوية واملراجع املؤلفة للطلبة مالحقته.
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كثيرًا ما يضطر املترجم عندما يواجه مصطلحًا جديدًا أن يستخدم اللفظ األجنبي كما . 2
هو أو ينحت لفظًا من العربية يراه مناسبًا ويكون خاصًا به وحده.

عدم تحديد معنى املصطلح والتمييز بينه وبني الترجمة للكلمات غير املصطلحية.. 3

االنفرادية والعزلة وعدم التنسيق الذي صاحب وضع املصطلحات سواء على مستوى . 4
املجامع اللغوية أو األفراد الذين يتصدون للتأليف العلمي ونتج عن ذلك ظهور املصطلح 

الواحد بعدد من املقابالت العربية مما نشر البلبلة واللبس بني العلميني. 

خلو معظم املعاجم اللغوية من التعاريف التي توضح  داللة ألفاظها ومعانيها. . 5

عدم تحميل املصطلحات التي تم إنجازها على الحاسب اآللي لتخدم الترجمة اآللية. فمنذ . 6
أن بدأت صخر في مجال الترجمة اآللية استبشر الكثيرون بهذه الخطوة لسرعتها الفائقة 
مقارنة بالترجمة اليدوية التقليدية، ولكن عند محاولة ترجمة نص علمي نجد أن الصورة 
النهائية للنص املترجم ليست ُمرضية، وبالطبع ال يقع اللوم على صخر بقدر ما يقع على 

الجميع لعدم االتفاق على مصطلح واحد وعدم استغالله في الترجمة الفورية السريعة.

تكرر الشكوى من صعوبة املصطلح الطبي أو عدم استساغته حتى ولو كان عربيًا أصياًل.. 7

تباين ترجمة املصطلحات املشتركة بني مختلف العلوم بل وبني فروع الطب؛ فمصطلح . 8
)تخلخل العظم( في علم األمراض يطلق عليه )مسامية العظم( في الطب الباطني، واألولى 

إفراد املصطلح الواحد بترجمة واحدة وقصرها عليه.

عدم مقابلة املصطلحات املترادفة بمصطلحات أخرى، فمثاًل مرض السل يسمى بالقربية . 9
والدرن والسحاف، وله أيضًا مترادفات باإلنجليزية، لكن لم يتم تخصيص كل مترادف 

بترجمة خاصة.

 تعدد املصطلحات في اللغات األجنبية املختلفة بقدر غياب التنسيق بني مجامع التعريب . 10
البلد الواحد، فهل  يظهر قضية أخرى وهي غياب التنسيق بني العلميني واللغويني في 
سنترك العالم املؤلف يقوم باستخدام املصطلح الذي شاع تداوله بني املختصني وبالطبع 
فلن يتوفر له ما يكفيه في ظل تدفق املصطلحات الجديدة، لذلك فإن أهل العلوم يريدون 
من أهل اللغة أن يجهزوا لهم من املصطلحات ما يكون مفهومًا ألهل االختصاص وللُقّراء 
من املتعلمني، ويرى عميد إحدى الكليات أن املعاجم مهمتها أن تّسجل ما اصطلح عليه 
أهل االختصاص، وليس بأن تقدم لهم ألفاظ لم يسمعوا بها من قبل أو ال تقود بسهولة 

إلى فهم املعنى املقصود من الكلمة.

 التباين الواضح بني املصطلحات التي استقر تداولها في سوريا وبني تلك املستخدمة في . 11
الدول األخرى التي تشهد محاوالت للتعريب. 
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اللغة والفكر

املنهجية املتبعة لتجاوز هذه املشكلة
قراءة النص املراد ترجمته قراءة مستفيضة الستيعاب ما يريد الكاتب تبليغه من أفكار.. 1
جرد املصطلحات العلمية التي يحتوي عليها النص.. 2
وضع الئحة لتلك التي ال مقابل لها باللغة العربية.. 3
التفريق بني املصطلحات التي تشير إلى صور فكرية، وتلك التي هي تسميات ألشياء أو . 4

ملكونات.
تحليل كل مصطلح على حدة تمهيدًا ملرحلة االجتهاد.. 5

حلول مقترحة لتحسني الترجمة الطبية
إن عملية الترجمة والتعريب ركن من أركان العمل العلمي الذي يمكن أن يسهم فعليًا 
في تطوير املجتمع العربي وفي إغناء املعرفة اإلنسانية، لذلك البد لهذه العملية أن تتم في إطار 

مشروع بني على أساس وضوح  الرؤية واالرتباط، والبد من اإلشارة إلى الشروط التالية:
أواًل: ضرورة ربط عمليتي الترجمة والتعريب بالبحث العلمي واستمالة الفعاليات العلمية 
والثقافية باختالف اهتماماتها وتوجهاتها لإلسهام في هذا املضمار، ذلك ألن الربط والتنسيق 
كفيالن بتوحيد األفكار واملشاريع وبتوسيع هذا النوع من العمل ليشمل حقول املعرفة كلها 

العلمية واألدبية والفنية وغيرها.
ثانيًا: إنشاء مراكز للترجمة من وإلى اللغة العربية تروج نتاجها في البلدان العربية 
وعبر أرجاء العالم، لتنقل اإلنجازات الثقافية والعلمية التي حققتها األمم املتقدمة، ودعم هذه 
جنًبا  للعمل  االختصاصات  مختلف  في  والباحثني  املفكرين  ودعوة  ومعنويًا،  ماديًا  املركز 
أو  ترجمت  التي  األعمال  عن  دورية  نشرات  املراكز  هذه  وتصدر  املترجمني.  مع  إلى جنب 
التي سوف تترجم، بعد أن يودع املترجمون ما ترجموه أو ما سوف يترجمونه إلى العربية 
في الوطن العربي أو خارجه، ليطلع عليها الباحثون واملترجمون لالستفادة من الترجمات. 
يتحدث أحد االختصاصيني في موضوع البحث العلمي، فيتطرق إلى قضية التنظيم العام 
لتبادل املعلومات من أجل تجنب تكرار الجهود البحثية، وإلى قضية تنظيم املكتبات التي غالبًا 
ما تكون على صلة بالحاجات الحقيقية للباحثني. وينبه إلى الفائدة العميمة الناتجة عن توفر 
منشورات علمية مترجمة عن اإلنجليزية والفرنسية واألملانية، وإلى األهمية املتزايدة ملا ينشر 
باألسبانية واإليطالية والهولندية واليابانية والصينية. كما يشير في هذا اإلطار إلى الصعوبات 
الكبيرة التي يشعر بها الباحثون نتيجة بقائهم ضمن اختصاصاتهم بلغاتها األصلية دون 
هذا  ويؤكد  مجاالتهم.  في  التطورات  بآخر  تتعلق  التي  املنشورات  ترجمات  على  اطالعهم 
الباحث على ضرورة إعداد هيئة مترجمني علميني مزودين بثقافة لغوية واختصاصية متينة، 
فيشتغلون في ترجمة املنشورات املختلفة داخل مراكز متخصصة، مزودة بالوسائل التقنية 

الالزمة، وتنصب جهودها أيضًا على ترويج املنشورات العلمية الصادرة في العالم.
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املصطلح الطبي بني النظرية والتطبيق

ثالثًا: دعم املدارس واملعاهد التي تمارس وتدرس الترجمة والتعريب وتشجيعها لتقوم 
بدورها على نحو أفضل، وتأسيس أقسام للترجمة من وإلى لغات عاملية ضرورية لتخريج 
مترجمني مؤهلني يتمتعون بمنهج علمي مدروس وبذوق وإحساس عميقني حيال األعمال التي 
والتعريب  الترجمة  في  والدكتوراه  املاجستير  درجتي  لتحضير  املجال  وفتح  سيتناولونها، 

وعدم قصر عملية التخصص والتأهيل في هذا الحقل على درجة الدبلوم العام.
على  واالتفاق  التعاون  بقصد  والعلمية  اللغوية  املجامع  بني  التنسيق  ضرورة  رابعًا: 
صيغ ومصطلحات واحدة يتم اعتمادها وتعميمها في أرجاء الوطن العربي، ودعم املجامع 
اللغوية ماليًا لنشر ما تضعه أو تقره من معاجم مختصة فتتوفر بأسعار مقبولة بني أيدي 

الباحثني واملترجمني.
االعتبار  بعني  وأخذها  علمية  جهود  أنها  على  املترجمة  األعمال  إلى  النظر  خامسًا: 
في الترقيات الجامعية شأنها شأن البحوث والتحقيق والتأليف وجمع األشعار العربية، ألن 

الترجمة بحاجة إلى أناة وصبر وعمل دؤوب.
إصدار مجلة تختص بالترجمة والتعريب، وخصوصًا في الوسط الجامعي،  سادسًا: 
لكل حقل من حقول املعرفة تعمل على نشر الثقافة العلمية الحديثة للباحثني وطلبة الدراسات 

العليا واملهتمني.
سابعًا: رفع املكافآت املالية للمترجمني بما يتناسب والجهود املبذولة، فما تزال مكافآت 
للعمل  قدمًا  املضي  على  املترجمني  تحفز  وال  محدودة  العربية  األقطار  معظم  في  الترجمة 

والتخصص في هذا الفرع.
في  تتمثل  والتي  البحث،  منها  ينطلق  التي  املقولة  تدعم  كثيرة  أدلة  هناك  وختامًا، 
يؤدي  أجنبية  بلغة   �� العربية  البلدان  ومنها   �� النامية  البلدان  في  العالي  التعليم  أن تسيير 
التعليم  تعريب  يمثل  في حني  املتقدمة،  الصناعية  للبلدان  البلدان  هذه  تبعية  استمرار  إلى 
العالي حافًزا يحفز أبناء األمة العربية إلى بذل جهود حثيثة في مجاالت الترجمة والتأليف، 
والبحث العلمي وإحياء التراث تحقيًقا ألهداف التعليم في نشر املعرفة وتجديدها. وهذه تقود 
بدورها إلى التنمية اللغوية، وال شك في أن افتتاح الدراسات العليا في الجامعات العربية 
يساعد على تنشيط هذه األعمال ويدرب األجيال الجديدة على ممارستها. كمنجزات القطر 
العربي السوري الذي تم تعريب التعليم العالي فيه تعريبًا كاماًل منذ عام 1919، كما مثل 
نهضة التعليم الطبي بالعربية، وباملخرجات الطبية العربية التي مثلت نجاًحا كبيرًا بعد إجراء 
الدراسات الكثيرة، والواسعة عليها في مختلف البالد العربية والبالد األجنبية، ونجحت كذلك 
بتنمية القواميس املتخصصة التي ظهرت بلغتني أو ثالث في ميدان العلوم االجتماعية في 
النصف الثاني من هذا القرن، وحذت حذوها بعض الدول العربية األخرى كالسودان مثاًل 

وتحاول الدول العربية األخرى السير على الدرب نفسه. 





الباب الثاني

النظام البيئي
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 )Environmental Education( البيئية  التربية  أهمية  في  الدراسة  هذه  تبحث 
للسياحة البيئية )Ecotourism( من منطلق العناية بالنشئ أو بالتالميذ في املدارس من 
خالل تدريسهم مناهج تربوية ترسخ في نفوسهم املعارف واملهارات والقيم التي تحافظ على 

البيئة، وتساهم في تنميتها على النحو الذي يخدم السياحة الطبيعية أو البيئية.

الكثير من مدارسنا وحتى جامعاتنا العربية، لألسف، ال تهتم كثيرًا بالسياحة البيئية 
في مناهج التعليم، وبالتالي ال يعرف التالميذ الكثير عن السياحة البيئية من حيث مفهومها 
وأهميتها، واستثمارها والتخطيط لها وغيرها من مفاهيم تفعل دور اإلنسان في الحفاظ 
 Sustainable املستدامة  للتنمية  استراتيجي  كهدف  تطويرها  في  واملساهمة  البيئة  على 

Development في الدولة. 

إن استقراء الحالة الراهنة للمناهج العربية والخليجية ال يدل على االهتمام بالتربية 
بمفهوم  أو  بالسياحة  الصلة  ذات  البيئية  القضايا  تغيب  وبالتالي  امل��دارس،  في  البيئية 
السياحة البيئية الذي ظهر حديثًا رغم انتشار املفهوم في الدول املتقدمة، وإدخاله في مناهج 
التربية، وكذلك تدريسه في الجامعات من خالل وضع برامج للسياحة البيئية تؤهل التالميذ 
للتخصص، والحصول على شهادة ومؤهل جامعي يفيد العمل في مجال السياحة البيئية. 

التربوي،  املنظور  البيئية من  السياحة  واقع  للبحث في  لهذا، هنالك حاجة ضرورية 
في  البيئية  السياحة  مفاهيم  إدخال  تجاه  الخليجي  التربوي  الدور  في ضعف  خصوصًا 
مفاهيم  التالميذ  تدريس  يسّهل  نظام  واقتراح  املدارس،  في  وبالذات  التعليمية،  البرامج 
العلوم  أو   ،)Biology( األحياء  مادة  مثل  أكثر  أو  دراسية  مادة  في  البيئية  السياحة 

االجتماعية أو التاريخ، وفي سنة دراسية أو أكثر بحسب نظام التعليم والظروف البيئية. 

وفي هذه الدراسة سنضع مقترحًا لتدريس وحدة من منهج األحياء في املرحلة الثانوية 
وغيرها،  والسياحية  البيئية،  املفاهيم  إدخال  على  تعينهم  املناهج  ملخططي  نموذجًا  تكون 
في املواد الدراسية األخرى كالتاريخ والجغرافيا والعلوم االجتماعية واالقتصادية وغيرها 
التعليم  في  للتالميذ  والعمرية  العقلية  املستويات  تتناسب مع  أن  مستقباًل وبصورة يجب 

العام.

)
(

الفصل السابع
السياحة البيئية ومناهج التعليم
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النظام البيئي

إن أهمية هذه الدراسة تنبع من أن إدخال املفاهيم السياحية في مناهج التعليم يرسخ 
السلوك اإليجابي لدى التالميذ في تعاملهم مع البيئة الطبيعية، وخصوصًا البيئة السياحية. 
فالكثير من القضايا ذات الصلة بحياة اإلنسان كالصحة والسياحة واالقتصاد والزراعة 
أكثر مناسبة إلدخال مفاهيمها في  البيئية مجااًل  التربية  والنقل وغيرها وجدت  والتجارة 

برامج ونشاطات التالميذ املدرسية.

نتمنى أن تلقي هذه الدراسة الضوء على عملية ترسيخ املفاهيم السياحية البيئية لدى 
التالميذ في املدارس، وأن تكون حافزًا أو دافعًا إلجراء املزيد من الدراسات، وخاصة في 
ميادين التدريب والبحث والدراسات العليا التي تفيد الدولة في النهضة بقطاع السياحة 

البيئية.

التربية البيئية

لقد اهتم العالم بالتربية البيئية نتيجة املمارسات الخاطئة لإلنسان في البيئة كاستهالكه 
املفرط للموارد، وتلويث البيئة )Environmental Pollution(، وانتشار األمراض وغيرها، 
وخصوًصا عندما ساد الكساد االقتصادي خالل عشرينيات وثالثينيات القرن العشرين 
املؤتمرات  أبرز هذه  العاملية. ومن  البيئة  أزمات  لبحث  فكان البد من عقد مؤتمرات دولية 
كان مؤتمر األرض )Earth Conference( عام )1972( في استكهولم الذي أصدر إعالنًا 
 Global مضمونة أن التربية البيئية يجب أن تكون أداة ملواجهة املشكالت البيئية العاملية

Environmental Problems، خصوصًا بعد ارتفاع معدالت التلوث وتأثيراتها القاتلة.

وبرغم أن مؤتمر األرض كان البداية الرسمية إلثارة قضايا البيئة، إال أنه مهد الطريق 
)Belgrad Decleration( عام )1975( الذي  ملؤتمرات عاملية أخرى مثل "ميثاق بلغراد" 
تبليسي  مؤتمر  ذلك  بعد  جاء  ثم  البيئية،  التربية  برامج  وموجهات  وأهداف  غايات  حدد 
)Tiblisiy Conference( عام )1977( الذي اعتبر املرتكز الحقيقي لتطوير التربية البيئية 
بعد أن أجمع العالم في املؤتمر على أهمية املحافظة على البيئة، والعمل على تنميتها بشكل 
متوازن. ويمكن القول إن هذا املؤتمر يعد نقطة تحول كبير في تاريخ تطور مجال التربية 
لتربية  والطبيعية  الفّعالة  الوسيلة  أنه  اعتبار  على  املجال  بهذا  العالم  واهتمامات  البيئية، 
اإلنسان على العناية واالهتمام ببيئته التي يكسب معيشته منها، وأن حياته مرهونة بحسن 
التعامل مع املحيط الذي يعيش فيه، وعليه تقع الحماية والصيانة لألشياء الحية وغير الحية 

التي ال يمكنه العيش بدونها.

لذلك نرى أهمية بالغة للمؤتمرات الدولية الثالثة )استكهولم عام 1972، وبلغراد عام 
1975، وتبليسي عام 1977( في تعريف التربية البيئية على وجه التحديد بعد أن سادت 

)
(
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التعريف  إن  التعليمية.  العملية  في  ودوره  أهدافه  طبيعة  على  وخالفات  كثيرة،  تعريفات 
واملهارات  واالتجاهات  القيم  تكوين  "عملية  تعني  البيئية  التربية  أن  هو  عامليًا  عليه  املتفق 
بمحيطه  وحضارته  اإلنسان  تربط  التي  املعقدة  العالقات  وتقدير  لفهم  الالزمة  واملدركات 
الحيوي الفيزيقي، وتوضح حتمية املحافظة على البيئة، وضرورة حسن استغاللها لصالح 

اإلنسان حفاظًا على حياته، ورفع مستويات معيشته".

البيئية،  البيئة والتربية  التفريق بني دراسة  التربويون ضرورة  انطالقًا من ذلك يرى 
فدراسة البيئة من خالل علم األيكولوجيا )Ecology( التي تعد من العلوم املنبثقة أساسًا 
 Environmental البيئية  باألخالق  التحلي  إلى  بالضرورة  تؤدي  ال  البيولوجيا  علم  من 
Ethics باعتبار أن دراسة البيئة تكون مقصورة على املكونات البيئية املادية والحيوية، دون 
أن ترتبط بحياة اإلنسان وعالقاته وتفاعالته، ولكن إذا أدت دراسة البيئة إلى تكوين القيم 
احترام  ذلك  ونتج عن  البيئة،  ومكونات  اإلنسان  القائمة بني  العالقات  إطار  والسلوك في 
أهداف  يحقق  للتالميذ  البيئة  تدريس  إن  ذلك  عند  نقول  فإننا  ومكوناتها،  للبيئة  اإلنسان 

التربية البيئية.
تتميز التربية البيئية بعدة خصائص يمكن أن يستفيد منها واضعو املناهج املدرسية 
بإدخال املفاهيم البيئية والسياحية واالجتماعية والثقافية والصحية وغيرها في صياغة وبناء 

البرامج أو األنشطة التربوية، ومن أبرز هذه الخصائص:
• إن التربية البيئية هي نتاج إعادة توجيه وربط ملختلف الفروع العلمية والخبرات التربوية 	

بما ييسر اإلدراك الحسي املتكامل ملشكالت البيئة، ويتطلب ذلك اإلملام بمعنى البيئة، 
يوجد من أشياء حية وغير حية في محيطه  وما  باإلنسان،  يرتبط  فالبيئة مفهوم عام 
الذي يعتمد عليه في شكل عالقات، وتفاعالت تحقق توازن البيئة وعدم اإلخالل بها، 
أما التربية البيئية فإنها مجال شامل من املعرفة التي توظف لكي يحافظ اإلنسان على 
البيئة، ويستفاد منها في التعليم والتدريب، واألنشطة والتطبيقات، وتعني التلميذ على 
تنمية مهاراته، فضاًل عن تعزيز اإلحساس  التي تجعله قادرًا على  اكتساب املعارف 

بالقيم واالتجاهات البيئية )Environmental Attitudes( املناسبة.
• ُتعد التربية البيئية أفضل وسيلة لوحدة فروع العلم، وهي جامعة لها، ويجب إدخالها في 	

البرامج واملناهج التعليمية على كافة املستويات، وملختلف األعمار والخلفيات الثقافية 
واالجتماعية لألفراد، مع التركيز على خلق الوعي والحس البيئي في األعمار األولى 

للتالميذ.
• األنظمة 	 تحكم  التي  والقوانني  التشريعات  نصوص  في  البيئية  التربية  إدخال  يتطلب 

السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية للدولة.

)
(
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• بها، 	 ومعنيني  ومشكالتها،  للبيئة  مدركني  العالم  سكان  لجعل  البيئية  التربية  تسعى 
والجماعي،  الفردي  بالعمل  وملتزمني  واالتجاهات،  واملهارات  باملعارف  ومزودين 
حدوثها  وتجنب  الراهنة،  للمشكالت  حلول  إليجاد  والحكومي  األهلي  واملؤسسي 

مستقباًل.
• 	  )Leaders( تهدف التربية البيئية إلى إعداد وتدريب العاملني، وخاصة إعداد القادة

في مجال التربية البيئية.
• ُتعد التربية البيئية موجها من موجهات التنمية، وداعمًا لقضاياها ونموها.	
• تهتم التربية البيئية بالقضايا البيئية من وجهة النظر العاملية )Global View(، وتأخذ 	

في االعتبار الفوارق اإلقليمية، وتركز على األوضاع البيئية الحالية واملستقبلية، وخاصة 
التركيز على املجتمع الذي يعيش فيه الفرد أواًل.

• وتنمي 	  ،)Environmental Ethics( البيئية  األخالقيات  على  البيئية  التربية  تؤكد 
النقدي  والتفكير  البيئية الصحيحة،  القرارات  واتخاذ  البيئية،  مهارات حل املشكالت 
)Critical Thinking(، والتعاون، والتروي في إصدار األحكام، والتفكير العلمي في 

معالجة القضايا البيئية.
• تهدف التربية البيئية إعداد برامج تربوية في فروع العلم املختلفة في املدارس، وتزود 	

املناهج باملعينات واألدوات الالزمة للعملية التعليمية من كتب ومراجع ووسائل وأنشطة. 
وكذلك تساهم في تدريب املعلمني وتأهيلهم ليكونوا قادرين على تدريس التربية البيئية 

للتالميذ بالشكل الصحيح.
• تسعى لبث الوعي )Awareness( بني األفراد والجماعات والهيئات الرسمية والشعبية 	

والخطب  واملحاضرات  الندوات  خالل  من  وصيانتها  البيئة  على  املحافظة  أهمية  في 
واملواعظ واإلعالم واملسابقات وغيرها.

• تنمي التفكير العلمي لدى التالميذ، وتطوير قدراتهم على التحري والتحليل والتنبؤ، وحل 	
املشكالت من خالل التعلم من البيئة وعن البيئة، والحصول على املعلومات املستوحاه 

من أجل البيئة.

إعداد برامج التربية البيئية
يرى التربويون واملختصون في علوم النفس واالجتماع أن أفضل وسيلة لبناء برامج 
العقلية  املستويات  وفق  البيئية  املفاهيم  تحدد  أن  املدارس  في  للتالميذ  منهجية  تعليمية 
والعمرية للتالميذ، وأن تكون املفاهيم متضمنة ومتلونة مع املفاهيم العلمية، وفي مختلف 
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املواد الدراسية كالعلوم والتاريخ والجغرافيا والفنون والدين وغيرها. فاملفاهيم السياحية 
األكثر  الدراسية  املواد  في  تتضمن  أن  يمكن  مثاًل   )Development( بالتنمية  وعالقتها 
مناسبة لها كالعلوم )األحياء( أو التاريخ أو العلوم االجتماعية، وفي إطار املفاهيم الخاصة 

بكل مادة دراسية.

كذلك يمكن ملفاهيم التربية البيئية أن تحدد على أساس تدريس "وحدة" )Unit( أو جزء 
من منهج ملادة دراسية معينة كاألحياء والتاريخ والفنون. وهنا أيضًا يمكن إدخال أو اختيار 

مفاهيم لها األولوية في السياحة البيئية يتطلب تدريسها في إطار التربية البيئية في املدارس.

في التربية البيئية للتدريس وبشكل   )Independent Course( بناء مقرر كامل  أما 
مستقل في املدارس، فإن التربويني واملختصني ال يفضلون ذلك لضعف تأثيراته، ولصعوبة 
إيجاد املعلمني واملتطلبات التدريسية، فضاًل عن عدم انسجام مقرر مستقل للتربية البيئية 
مراحل  الختالف  تبعًا  والعمرية  العقلية  مستوياتهم  في  كثيًرا  يتفاوتون  تالميذ  لتدريس 
التعليم العام بدًءا من مدارس املرحلة االبتدائية وانتهاًء باملرحلة الثانوية، ولقد وجد أن هناك 
اتفاقًا عامًا على بناء مقررات في التربية البيئية تدرس لطالب الجامعة، وأحيانًا للطالب في 

املستويات العليا للتعليم الثانوي )الثانوية العليا(.

وألن بناء املناهج التعليمية يعتمد بدرجة كبيرة على املعلم، ووسائل التدريس، وتوافر 
مختلف مصادر التعلم، وطرق التدريس، فإن برامج التربية البيئية املعدة للمدارس عادة ال 
يمكن تدريسها دون أن يندمج التالميذ ويتفاعلوا مع املصادر البيئية التعليمية املتاحة لهم، 
أي أنه من غير املقبول أن تدرس التربية البيئية بشكل نظري داخل الفصل كما يحدث في 
 )Field Study( الغالب في تدريس املواد التقليدية األخرى، وإنما البد من الدراسة الحقلية

والزيارات امليدانية، والتعلم من وفي البيئة الطبيعية.

هناك ثالثة أقسام رئيسية في املداخل البيئية للتدريس بالتعليم العام هي:

• 	.)From the Environment( معلومات دراسية مستوحاه من البيئة
• 	.)About the Environment( معلومات دراسية مستوحاه عن البيئة
• 	.)For the Environment( معلومات دراسية مستوحاه من أجل البيئة

عند النظر إلى هذه الجوانب الثالثة في دراسة البيئة، يتبني درجة التكامل في تدريس 
البيئية من خالل أية مادة من املواد الدراسية، هذه الحالة تشكل الصورة الكلية  التربية 

ملدخل البيئة في مناهج التعليم العام.
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ففي جانب التدريس من البيئة، يركز على التفاعل مع مكونات البيئة والتعلم من البيئة 
للحدائق واملتنزهات والبحار والجبال،  التالميذ  التي يقوم بها  الزيارات والرحالت  خالل 
ومشاهدة الكائنات الحية، فالدراسة من البيئة تساعد على البحث والتقصي والوصول إلى 
واملاء  والصخور  والحيوانات  النباتات  يعرف  فالتلميذ  املعالجات،  في  والتفكير  املشكالت 

والهواء في رحالته وزياراته امليدانية، ويدرك السلبيات واإليجابيات من دراسته.

األساسية  واملبادئ  بالقواعد  اإلملام  على  االهتمام  ينحصر  البيئة  التدريس عن  وفي 
لجوانب املعرفة، ويستخدمها التلميذ في تفسيره للظواهر املتشابكة في البيئة وأثر اإلنسان 
على بيئته، وكيف يتفاعل معها. وفي التدريس من أجل البيئة ينصب االهتمام على أهداف 

املحافظة على البيئة، وحسن استثمارها واالستمتاع بها. 

إن التدريس باتباع هذه املداخل يعتمد بدرجة كبيرة على مصادر التعلم، واملستويات 
فقد  لتالميذه،  لتوصيلها  املعلم  يسعى  التي  املفاهيم  وطبيعة  للتالميذ،  والعمرية  العقلية 
يستخدم املعلم مدخاًل واحدًا أو أكثر من ذلك بحسب خطة الدرس، واألهداف التي يريد 

املعلم تحقيقها من الدرس.

ومع ذلك يمكن القول إن الجوانب الثالثة للمداخل البيئية في التدريس على الرغم من 
البيئة في مجال دراسي  الواقع تقسيمات ظاهرية لتسهيل دراسة  تحديدها، إال أنها في 
محدد، كالعلوم أو الجغرافيا أو الفنون أو غيرها. وتماشيًا مع هذه املداخل في التدريس 
البد من االتفاق على اآللية املستخدمة في وضع البرنامج البيئي. يتفق الكثير من التربويني 

على صياغة املنهج في شكل نظامني هما :

• نظام الوحدات التدريسية )Teaching Units(، )جزء من املحتوى الدراسي، أو وحدة 	
دراسية أو مقرر دراسي منعزل(.

• بني 	 باملتداخل  أحيانًا  ويسمى   ،)Interdisciplinary Approach( االندماج  نظام 
املفاهيم البيئية واملفاهيم غير البيئية، أي أن البعد البيئي يكون محورًا مهمًا في املواد 

التدريسية التقليدية، وهو اتجاه أكثر مناسبة للتدريس في املدارس.

• بني 	 التام  التكامل  به  ويقصد   ،)Multidisciplinary Approach( الجامع  املدخل 
مختلف املعارف، كالعلوم والجغرافيا والسكان والصحة والسياحة وغيرها في مقرر 
مستقلة  مادة  تصبح  الحالة  هذه  في  البيئية  التربية  أن  أي  البيئية.  التربية  هو  واحد 

)Independent Course( تدرس في الجامعة والثانويات العليا.
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التربية البيئية

الكيمياء

الفيزياءاألحياء

الفنون

الدين

االجتماع

السياحة

اللغات

)الشكل 2(: املدخل املندمج أو املتداخل في التربية البيئية.

التربية البيئية

صحةعلوم

جغرافيا

تاريخدين

سياحة

)الشكل 3(: املدخل الجامع في التربية البيئية.
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تدرس  التي  التقليدية  الدراسية  املواد  في  البيئية  القضايا  طبيعة  على  ولالستدالل 
للتالميذ نشير إلى أبرز الجوانب التي يمكن أن يركز املعلم على تدريسها، أو يستثمرها 
واضعو املناهج التربوية، وذلك من خالل اختيارنا لعدد محدود من املواد الدراسية، كما هو 

موضح في الجدول التالي:

قضايا التربية البيئيةاملادة أو املجال الدراسي

العلوم االجتماعية

والحي،  املدرسة  املنزل،  في  النظافة  املواطنة،  األسرة، 
والبيئية،  االقتصادية  النشاطات  البيئة،  على  املحافظة 
البيئة،  التداخلية، االعتماد في  الطبيعية، األشياء  املوارد 
قضايا  البيئي،  التدهور  واأليكولوجيا،  البيئي  النظام 
من  والتخلص  املاء،  الطقس،  السكانية،  الزيادة  التنمية، 

املخلفات. السياحة البيئية، التنمية املستدامة.

الـــعـــلـــوم

على  والحفاظ  الصحة  والصحة،  الغذاء  الصحة،  قضايا 
الطاقة،  الحية،  األشياء  األولية،  اإلسعافات  الصحة، 
البيئة،  السياحة  التلوث،  املادة،  الهواء،  املاء،  األمراض، 
التأثيرات السلبية البيئية على السياحة، الزيارات الحقلية، 

املسطحات الخضراء، الحدائق.

العمليات الحسابية باستخدام البيئة، التعرف على األشكال الـريـاضيـات
والقياسات واألبعاد من البيئة، الرسم واملهارات املهنية.

الــتــاريـخ

املـوروثات، الحرف  املـواقع األثـرية،  التاريخية،  املتاحـف 
اليدوية، الـصـناعات الـقـديمة، الـقـرى األثـرية واألرياف، 

السياحة البيئية.

السياحة البيئية

والبـحيرات،  واملتنزهـات  السواحل  الطبيعية،  املـحمـيـات 
البيئة  السـياحـية، حماية  الـتـنمية  الـقـوانني،  املنتـجعـات، 
البيئية،  الثقافة  البيئية،  التوعية  السياحية،  األنشطة  من 
االستثمار، التأثيرات السلبية للسياحة على البيئة، السياحة 

البيئية في األنشطة املدرسية، املردود البيئي للسياحة.

)الجدول 2( : توزيع قضايا التربية البيئية في املواد الدراسية.
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خطة  هو  باختصار  املنهج  وألن  البيئية،  التربية  مناهج  لتصميم  مختلفة  طرق  هناك 
النشاطات  املحتوى،  تحقيقها،  املراد  األهداف  هي  للمنهج  األساسية  املكونات  فإن  للتعلم، 
التعليمية، املعلمون، طرق التدريس، مصادر التعلم، الزمن املخصص للتدريس، والتقويم، لذلك 
ليست هناك طريقة واحدة لتدريس مكونات املنهج، فقد يقترح املختصون التربويون اتجاهات 
أخرى مختلفة في بناء املناهج وطرق تدريسها، فعلى سبيل املثال، يقترح الباحثون وواضعو 
السياسة التربوية أن واحدة من أكثر األساليب تأثيًرا في التربية البيئية، هي تلك التي لها 
طبيعة كلية أو تكاملية )Holistic in Nature(، بمعنى أن تتضمن املفاهيم البيئية في كل 
املواد الدراسية، ويبني النموذج املعروض هنا تصميم وتخطيط التربية البيئية في كل مستويات 

التعليم العام باستخدام املداخل الثالثة )التعلم من البيئة، وعن البيئة، وحول البيئة(.

واملنظور اآلخر لتدريس التربية البيئية، كما أشرنا، أن تكون مادة منفصلة ومستقلة 
تدرس في الجامعة والثانويات العليا، وطريقة تنظيم وبناء املحتوى في هذه الحالة يعتمد 
على القضايا البيئية واملجاالت الدراسية التي لها أولوية في كل دولة، وهذه املادة قد تدرس 

في كليات التربية أو كليات العلوم البيئية واالجتماعية في الجامعات.

العملية التعليمية

• املعرفة والفهم	
• املفاهيم	
• املهارات	
• االتجاهات	
• الكفاءة	

عناصر املنهج

التعلم عن البيئة 
)املعرفة(

التعلم ألجل البيئة
)األهداف(

التعلم في البيئة أو منها
)البحث والتقصي(

)الشكل 4( : املكونات التبادلية التداخلية في التخطيط للتربية البيئية.
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املهم أن االختالف في آليات بناء مناهج للتربية البيئية واالستفادة منها في املدارس 
البيئية  التربية  وأن  والتنمية،  والتعليم  البيئة  بني  الربط  مبدأ  إلى  أساسًا  يعود  والجامعات 
يجعلوا  لكي  والكفاءة  واالتجاهات  واملهارة  املعرفة  التالميذ  إلكساب  ناجحة  وسيلة  أفضل 
البيئة مستدامة )Sustainable Environment(، ويساهمون في خطط تنميتها وتطويرها في 

اتجاه التنمية املستدامة.

لذلك يصبح الهدف األول من تدريس التربية البيئية في املدارس هو خلق الوعي العام 
بد  ال  وبالتالي  األشياء،  وسائر  لإلنسان  البيئة  بأهمية  واإلدراك   )General Awareness(
أن يحقق التدريس هذا الهدف، وهذا ال يتأتى من الربط في التدريس بني الجوانب النظرية 
والعملية، وإنما البد أيضًا من تفعيل دور املعلم والتلميذ على السواء في االنخراط بنشاطات 
بيئية مختلفة كنظافة الشواطئ والحدائق، والعمل التطوعي في الحفاظ على البيئة، والبعد 
عن التلويث والتخريب والهدر في املوارد وغيرها. بل وجد أن التالميذ الذين يدرسون التربية 
البيئية يؤثرون في تغيير سلوك آبائهم تجاه البيئة إذا كان هذا السلوك سلبيًا، كإلقاء القمامة 
خارج املنزل، وفي الشارع أو الهدر في الطاقة الكهربية، واإلسراف في استخدام املاء العذب، 

وعدم العناية بالزراعة املنزلية وغيرها.

للتالميذ  البيئية ال يقدم املعرفة واملهارة والقيم  للتربية  الفّعال  التدريس  ولقد وجد أن 
 ،)Environmental Problems( فقط، وإنما كذلك يزيد من كفاءتهم تجاه حل مشكالت البيئة
الكفاءة  في  تؤثر  ال  قد  فقط  فاملعرفة  الفّعالة.  قدراتهم  استخدام  في  التلقائية  واملساهمة 
لن   )Action Competence( الفّعالة  الكفاءة  فبدون  األحداث،  مع  التفاعل  تجاه  السلوكية 
مساعدة  طريق  عن  املشكالت  لحل  الالزم   )Critical Thinking( الناقد  التفكير  يحدث 
التالميذ على االستدالل على املشكالت، والقدرة على تحليلها وتقويمها، ومعرفة مسؤولياتهم 

ملا يقومون به من أعمال تفيد أو تضر البيئة.

برنامج  تدريس  عند  الكفاءة  أو  القدرات  بناء  في  البيئية  التربية  دور  على  وللتعرف 
بيئي في املدارس، نشير إلى الشكل التالي الذي يوضح أنواع الكفاءة املهمة التي يكتسبها 

التالميذ عندما يدرسون مفاهيم التربية البيئية.
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تعني  التي  العملية  الكفاءة  الكفاءة هو  بداية مستوى  أن  السابق  يالحظ من الشكل 
أن التلميذ يستطيع أن يبني أنه قادر على فعل شيء أو أنه يعرف كيف يؤدي شيئًا معينًا. 
ملاذا  يبني  أن  التلميذ  على  يتحتم  مما  كافيًا،  ليس  الشيء  فعل  يمكن  كيف  معرفة  ولكن 
 Foundational يفعل هذا الشيء وليس غيره. ويشار إلى هذه الوصفية بالكفاءة البنائية
 ،)Reflexive Competence( وهذا يؤدي إلى مستوى الكفاءة االنعكاسية ،Competence
حيث يبني التلميذ أنه قادر على أن يطبق عمليًا ما تعلَّمه على املواقف الجديدة أو املضامني 

املستجدة.

إن تنمية القدرات في التربية البيئية لها أهمية بالغة في التفاعل التلقائي املسؤول عن 
الحفاظ على البيئة، ومعالجة مشكالتها بروح املواطنة واالنتماء للبيئة، بل ومكافحة كل من 

يساهم في االعتداء عليها، والتفريط في استخدامه ملكوناتها.

 Sustainable تشير األبحاث أن التربية البيئية، والتربية من أجل التنمية املستدامة
Development تحتاج أن تتبنى مسار التدريس الناقد املبني على النظرية النقدية املتطورة 
الذي أطلقه كل من جون ديوي )J.Dewey(، وإيمانويل كنت )I. Kant( باعتبارهما من 
الناقد وفق مفهوم البحث  العلماء املهتمني بدراسة سلوك األفراد واملجتمعات، فالتدريس 
واالستدالل على الحقائق يشير إلى نوع التدريس الذي يساعد فيه املعلم تالميذه ليبحثوا 
العلمية، وهذا يعني أن  البديلة لحل املشكالت باستخدام األساليب  الحقائق والطرق  عن 

الكفاءة املطبقة
)إظهار الكفاءة 

وتطبيقها(

الكفاءة االنعكاسية
)تحدث في أوضاع مختلفة(

الكفاءة البنائية
)القدرة على التفسير، ملاذا(

الكفاءة العملية
)القدرة على الفعل(

)الشكل 5(: تنمية القدرات أو الكفاءات في التربية البيئية.

)
(

)
(
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ليسألوا  التي تشجعهم  املتباينة واالختالفات  للظواهر  التعرض  املعلم تالميذه على  يحّفز 
ويتفاعلوا لكي تثار استجاباتهم )Responsivity(، ويفكروا في كيفية تصويب معارفهم، 

ويعيدوا بناء املعرفة، وتغيير مفاهيمهم في الظروف الجديدة.

فالتدريس الناقد يخلق البيئة املفّعلة للتفكير ألنها تحّفز العمليات العقلية واملهارات 
التفكيرية التي تشمل التفسير، التحليل، التركيب، التقويم والتوازن النفسي والوصول إلى 
النتائج، كذلك يساعد التدريس الناقد على بناء الذات واستيعاب املعلومات، والقدرة على 
التفكير االستداللي )Deductive Thinking( تجاه القضايا واملشكالت، وبالتالي اتخاذ 
القرارات والتنفيذ، فالتلميذ الذي يفكر بعقلية ناقدة لديه القدرة على األداء من ناحيتني: 
املسؤولية البيئية واالجتماعية. لهذا، فإن الشخص يكون قادرًا على تحمل املسؤولية كمواطن 
إذا كانت لديه املعرفة، واملهارات، واالتجاهات، ويستطيع أن يفكر بعقلية ناقدة، وهذا يعزز 
دور التعليم في االعتماد على الذات )Self-reliance(، واالستجابة للتفاعل مع البيئة كأخذ 
املبادرات في الحفاظ على البيئة، وحماية املحميات الطبيعية، وعدم قطع األشجار، أو منع 

التلوث، وغيرها من مشكالت تؤثر سلًبا في السياحة البيئية.

نستخلص مما سبق أن التربية البيئية مجال مناسب لتوصيل املفاهيم البيئية املختلفة 
للتالميذ في املدارس والجامعات، وأنه من الضروري تصميم املناهج أو الوحدات الدراسية 
للفئات العمرية املختلفة من التالميذ وبما يتفق مع مستوياتهم التعليمية. إن استغالل التربية 
البيئية ألهداف السياحة البيئية بالشك يرسخ فكرة بناء إيجابيات السياحة البيئية، وأهمية 

هذا النوع من السياحة في تنمية البيئة واالقتصاد والثقافة بني الناس.

التربية البيئية في املناهج العربية
تشير الدراسات عن واقع تدريس املفاهيم البيئية في مناهج املدارس العربية والخليجية 
أن األجهزة التعليمية الرسمية ال تهتم كثيًرا باالتجاه البيئي في العملية التعليمية بسبب 
التقليدية التي تلقن التالميذ لكي يحفظوها ويمتحنوا فيها،  التركيز على املواد الدراسية 
فهذه املواد الدراسية التقليدية من علوم وتاريخ واجتماع ودين وغيرها تدرس بشكل منفصل 
عن البيئة، أو االرتباط باملشكالت الحياتية للتالميذ، مما يجعلهم غير قادرين على التكيف 
الدراسية وخاصة  املواد  بعض  أن  وجد  فلقد   .)Environmental Adaptation( البيئي 
بعض مفاهيم علوم األرض واألحياء والنبات تحاول إدخال مفاهيم بيئية في مجاالتها، لكن 
وجد من الدراسات السابقة أن التضمني غير مخطط له، وأن املفاهيم البيئية متناثرة بني 
ثنايا املعلومات من دون هدف أو مسايرة لالتجاهات العاملية في التخطيط لتدريس املداخل 

البيئية في املواد الدراسية .
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املناخية  الدولية كالتغيرات  الساحة  الجديدة املطروحة على  القضايا  الكثير من  هناك 
)Climate Changes(، وامللوثات الهوائية واملائية واألرضية، وتراكم النفايات بشتى أنواعها، 
االتساع  في  آخذة  ظواهر  من  وغيرها  والتصحر  الطبيعية،  املوارد  واستنزاف  واالحترار، 
البيئة دون أن يستثمر اإلنسان  التي تصيب  البيئية  الكوارث  ارتفاع معدالت  والتسبب في 
إمكاناته املادية والبشرية في درء األخطار عن البيئة، خصوصًا استثمار التعليم في توجيه 

السلوك البشري نحو التعامل اإليجابي مع البيئة.

إن العديد من قضايا البيئة ال نوليها العناية الفائقة في مناهج التعليم، منها السياحة 
تنميتها  جوهر  بجعلها  وذلك  املتقدمة،  الدول  اهتمامات  محل  اليوم  أصبحت  التي  البيئية 
االقتصادية. وقد ال أكون مخطئًا بصفتي معلمًا وباحثًا في التربية البيئية، ومناهج التعليم 
عن  شيئًا  تعرف  ال  والخليجي  العربي  عاملنا  في  التالميذ  من  كبيرة  نسبة  أن  أؤكد  عندما 
السياحة البيئية بسبب عدم تعرضهم ملفاهيمها، وخلو املناهج من احتوائها وتدريسها على 
النحو الذي يكسبهم املعرفة واالتجاهات اإليجابية. فبالرغم أن الكثير من الدول العربية حباها 
اهلل باملوارد املختلفة، وللسياحة دور في تنمية اقتصادياتها، إال أن تخلف األنظمة التعليمية 
تدهور  في  األساسية  األسباب  من  التربوية  الناحية  من  عامة  البيئية  املفاهيم  تدريس  عن 
البيئة )Environmental Degradation(، وارتفاع معدالت التلوث، واالستهالك في الطاقة 
واملوارد، واالعتماد على مورد واحد، كالنفط كما هو واقع الحال في غالبية الدول الخليجية.

إن الكثير من الدراسات امليدانية عن واقع املناهج املدرسية العربية وضعف اتصالها 
بالبيئة تجعل هذه الدراسة لها أهمية ليس في الدعوة إلدخال املفاهيم البيئية في املناهج فقط، 
وإنما كذلك العناية بالسياحة البيئية في املدارس من خالل بناء "وحدة" )Unit( عن التأثيرات 
السلبية لتلوث البحر والجزر بالنفط )Sea Pollution by Oil(، وانعكاس ذلك على السياحة 
البيئية، ولقد قمنا بوضع تصور ملفاهيم تدريس الوحدة لكي يكون جزءًا من املحتوى املقرر 
إلى  يعود  األحياء  ملادة  اختيارنا  إن  الثانوية،  املرحلة  من  النهائي  للصف  األحياء  مادة  في 
العالقة املباشرة بني املادة الدراسية وقضايا البيئة، وخاصة سلبيات التلوث النفطي للماء 
على الكائنات الحية والسياحة، وتدهور البيئة الساحلية التي يهتم بها السواح، وتشكل هدفًا 
سياحيًا للترفيه واالستجمام والتمتع باملشاهد الطبيعية الخالبة، فضاًل عن أن البيئة املائية 
ُتعد مصدًرا لنشاطات كثيرة يزاولها السياح، كالغوص، والصيد والرياضة املائية وغيرها..

املنظور البيئي للسياحة 
السياحة البيئية مصطلح حديث نسبيًا تبناه االتحاد العاملي لحماية الطبيعة في العام 
)1983( انطالقًا من فكرة تشجيع النشاطات السياحية الصديقة للبيئة، والتخلي عن كل ما 
الطرق وغيرها من  املجتمعات وشق  وإقامة  امللوثة  النقل واملعدات  بالبيئة من وسائل  يضر 
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وسائل يقصد بها الترفيه للسياح، أي أن هذا النوع من السياحة يهدف حماية البيئة الطبيعية، 
وتجنب كل ما يضر البيئة سواء من السواح أو السكان املحليني، خصوصًا بعد أن زادت 
تدخالت اإلنسان في البيئة فأحدثت تدهورًا أيكولوجيًا )Ecological Degradation( خطيرًا 
حذرت منه الهيئات واملؤسسات البيئية املحلية، والعاملية ونادت بضرورة وقف هذا التدهور من 

خالل السياحة البيئية الضابطة واملوجهة لعالقة اإلنسان بالبيئة. 

القرن  من  الثمانينيات  مطلع  منذ  ظهر  البيئية  السياحة  مصطلح  أن  وامل��ع��روف 
العشرين، وهو مصطلح جديد يعبر عن نشاط سياحي صديق للبيئة يضم املكونات الطبيعية 
الناس،  بني  مفرداته  تعددت  فقد  حديث  املصطلح  ألن  ونظرًا  والحضارية،  واأليكولوجية 
فهناك من يستخدم مفردات كالسياحة الثقافية )Culture Tourisim(، والسياحة الطبيعية 
البيولوجية  والسياحة   ،)Green Tourisim( الخضراء  والسياحة   ،)Nature Tourisim(
)Low- Impact Tourisim( وغيرها، إال  التأثير  )Bio-Tourisim(، والسياحة منخفضة 

أنها عامة تعني السياحة املوجهة إلى العناية بالبيئة، واملساهمة في التنمية املستدامة. 

ولتجنب السلبيات الكثيرة الناجمة عن السياحة، فإن السياحة البيئية تلتزم بضوابط 
وشروط بيئية، وتعمل في إطار التشريع والوعي البيئي، وتحقيق استدامات للبيئة والتنمية، 
لذلك ُتعد السياحة البيئية سياحة مخطط لها، وغير عشوائية، ومقيدة بمعايير الحفاظ على 
البيئة، والعمل على تطويرها كإنشاء مناطق محمية في األراضي املهدرة أو املهملة، ومتنزهات 
من مساحة   )%  25( نحو  حولت  لدولة  مثال  كوستاريكا  فهذه  وغيرها.  ترفيهية  ووسائل 
الذي  الوقت  في  البرية  للحياة  ومالجئ  منتزهات  شكل  على  محمية  مناطق  إلى  أراضيها 

تستقبل نحو )800( ألف سائح سنويًا.

ومن األهداف العديدة للسياحة البيئية تثقيف السواح، وتوفير الدعم املادي للحفاظ على 
وثقافية،  وسياسية  اقتصادية  تنمية  في شكل  املحلي  املجتمع  وتنفيع  األيكولوجية،  األنظمة 
الثمانينيات  فمنذ  املختلفة،  والثقافات  اإلنسان،  لحقوق  االحترام  ثقافة  ترسيخ  عن  فضاًل 
والسياحة البيئية ُتعد هدفًا استراتيجيًا للكثير من الدول التي حباها اهلل بإرث كبير من تاريخ 
وتراث وجمال الطبيعة. بل إن دواًل أخرى بذلت جهودًا في مجال تطوير األراضي القاحلة 
خالل  من  والسواح  املحليون  السكان  بها  يستمتع  بيئية  وجهة  لتكون   )Barren Lands(

الحصول على مساعدات دولية ساهمت في تطوير السياحة البيئية.

كذلك تعمل السياحة البيئية على تقليل التأثيرات السلبية الناجمة من السياحة التقليدية 
على البيئة. فالسائح البيئي )Eco Tourist( يختلف عن السائح من ناحية اهتمامه بالبيئة، 
وشعوره باالنتماء لها، وحرصه على استدامة ما يوجد بها من أشياء لها أهمية بالغة في 
كمسطحات  الحيوية  واألنظمة  املعدنية،  واملياه  والحيوانية،  النباتية  كالثروات  عليها  الحفاظ 

األرض الخضراء والغابات والجبال واألنهار واملنتزهات واآلثار وغيرها.
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معايير السياحة البيئية
السكان  إنسانية  وتعكس  البيئة،  على  تحافظ  مسؤولة  سياحة  هي  البيئية  السياحة 

املحليني، فهي تتصف بمعايير منها:
• بناء الوعي البيئي.	
• تزود املجتمع باملنافع املالية الضرورية للمحافظة، وتمكني الناس من تطوير حياتهم.	
• احترام الثقافة املحلية.	
• الحيوي 	 التنوع  على  املحافظة  مثل  الديمقراطية  والحركات  اإلنسانية  الحقوق  دعم 

حماية  خالل  من   )Cultural Diversity( الثقافي  والتنوع   )Biological Diversity(
النظام األكولوجي.

• بالوظائف، 	 املحليني  السكان  تزويد  خالل  من  الحيوي  التنوع  في  استدامة  تحقيق 
ومشاركتهم في إدارة مشاريع السياحة البيئية. 

• تقليص التأثيرات السلبية للسواح على البيئة.	
• تشجيع الصناعة على التخلص من النفايات، وإعادة تدوير أنواع منها تفيد املجتمع.	
• تزويد السواح باملعلومات عن الدولة من النواحي الجغرافية والتاريخية والثقافية والتراثية 	

وغيرها تعزز مكانة وسمعة الدولة لدى اآلخرين الذين قد يجهلون الكثير عن املجتمعات 
املحلية.

حماية  في  يساهم  هامشي  نشاط  مجرد  البيئية  السياحة  أن  الدول  من  الكثير  ُتعد 
البيئة، ولكنها تشكل صناعة رئيسية لالقتصاد الوطني )National Economy(، فعلى سبيل 
املثال كوستاريكا، األكوادور، كينيا، مدغشقر ومناطق في القطب الشمالي تمثل أجزاًء مهمة 

ملردودات بيئية محلية واقتصادية تتمتع بها هذه املناطق.

 Ecotourist البيئي  السائح  تصنيف  أو  تحديد  على  يختلفون  األكاديميني  أن  ومع 
Classification مقارنة بالسائح إال أن اإلحصائيات قليلة في هذا التصنيف، فالبعض يقدر 
بأن هناك )5( مليون سائح بيئي غالبيتهم يأتون من أمريكا، والسويد وفنلندا والنرويج، ودول 
غرب أوروبا وكندا وأستراليا واليابان ونيوزلندا، لكن تحديد السائح البيئي في إطار املفهوم 
العاملي للسياحة البيئية عملية غاية في التعقيد يستحيل التوصل إلى دقة بياناتها، أو إيجاد 

نظام للقياس يعتمد على أسس علمية وعملية للتصنيف.

عامة، هناك أكاديميون يختلفون على مفهوم السياحة البيئية رغم تعدد مفرداتها ووضوح 
مبادئها انطالقًا من فهمهم أنها في النهاية سياحة تهدف إلى استثمار البيئة ألغراض تجارية 

)
(
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)Commercial Goals(، أو اقتصادية تخلق النزعة املادية أكثر من االتجاه نحو البيئة وامليل 
إلى الطبيعة واملحافظة عليها. يفند الكثير من البيئيني الرأي في تكاثر املصطلحات عن السياحة 
البيئية بأنها مؤشرات ليست في مجملها إيجابية، فهناك سلبيات للسياحة البيئية تسجلها 
التجارب املحلية بسبب اإلفراط في استخدام السواح لألنظمة البيئية، وحدوث تغييرات بيئية 
  Environmental Carrying أكثر تجلب سواح أكثر تفوق في عددها القدرة االحتمالية للبيئة

.Capacity

هذه التأثيرات السلبية للسياحة البيئية أصبحت محل اهتمامات الحكومات والقطاعات 
األهلية في دول كثيرة بعد أن تحولت السياحة البيئية في بعض الدول إلى تنمية اقتصادية 
ضاغطة على البيئة، هناك أمثلة لحجم الخلل الذي أحدثته السياحة البيئية في دول مثل، نيبال 
والصني وكينيا، حيث تشير إحدى الدراسات عن الحالة النيبالية بأن السواح البيئيني انهكوا 
املناطق السياحية بتأثيراتهم السلبية التي أدت إلى تدهور التربة والزراعة، وموت النباتات، 

وهروب الطيور والحيوانات من مناطق تواجدها.

 كذلك من هذه السلبيات نمو املدن والكثافة السكانية والصناعة واملمارسات الزراعية 
سواًء  السكانية  فالكثافة  معاناتها،  من  السواح  يزيد  سياحية  مناطق  في  املستدامة  غير 
كانت بسبب إنشاء املدن أو زيادة السواح وجدت أنها تشكل تهديدات بالغة الخطورة على 
البيئة، خصوصًا التأثير السلبي في األنظمة األكولوجية، وحدوث أشكال مختلفة من التلوث 
في   )Transportation Growth( والنقل  السيارات  عدد  زاد  فلقد  امللوثات،  حدة  وارتفاع 
املناطق السياحية، وُأنشئت الكثير من الطرق واملدن التي ساعدت على زيادة معدالت تدهور 
أشكاله،  بكل  التلوث  وانتشر   ،)Natural Envirinmental Degredation( الطبيعية  البيئة 
للسياحة  واإليجابيات  السلبيات  فإن  لهذا  والنفايات،  بالزيوت  السواحل  تلوث  وخصوصًا 
البيئية ينبغي أن تشكل ركنًا مهمًا في مناهج التعليم، وأن يتعرف عليها التالميذ في مدارسهم 
من خالل تدريس السياحة من املنظور البيئي والتربوي، هناك الكثير من األهداف املشتركة 

بني التربية والسياحة البيئة تالحظ في عدة اتجاهات، منها:

• على 	 املحافظة  قيم  وتقوية  البيئي،  الوعي  تعزيز  على  تعمالن  البيئية  والسياحة  التربية 
الطبيعة وحمايتها. 

• تزويد التالميذ باملعرفة، وإكسابهم قيم املحافظة على البيئة.	
• السياحة مجال مناسب للتعليم البيئي، والتعلم كجزء من السياحة البيئية يساعد على منع 	

وتقليل تأثيراتها السلبية.
• املعرفة البيئية تكسب التالميذ االتجاهات اإليجابية ومهارة التعامل مع البيئة السياحية.	

وألن السياحة البيئية تشمل التفاعل اإلنساني مع الطبيعة، فهي بالتالي تشكل ضغطًا 

)
(
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على البيئة متمثاًل في عدة ظواهر سلبية، كاالزدحام السكاني، املخلفات، التلوث أو التجارة 
الناتجة من السياحة البيئية التي تسّرع تدمير البيئة، لهذا هناك حاجة للعمل من أجل أال 
تصبح السياحة البيئية تهديدًا إضافيًا للبيئة، وأال تتجاوز سلبياتها حدود احتمال قدرة البيئة 

على استيعاب املشكالت، وعودتها التزان أنظمتها. 

تكشف الدراسات أن تدريس األطفال املفاهيم البيئية منذ نعومة أظافرهم يساعد على 
االحترام  األطفال  تعلم  فإذا  بهم،  تحيط  التي  باألشياء  واالهتمام  بالبيئة  العناية  قيم  غرس 
فالتعلم  قادمة،  عليها ألجيال  واملحافظة  البيئة  على حماية  فإنهم سيعملون  بالبيئة  والعناية 
سالح قوي يجب استثماره من أجل تنشئة الصغار على حب وتقدير ما أوجده الخالق لهم 
في بيئتهم الطبيعية، وبالتالي يكونون أكثر معرفة وقدرة على املساهمة في تطوير السياحة 

البيئية في كبرهم ونضوجهم، وانخراطهم في الحياة العملية..

تدريس مفاهيم السياحة البيئية
إن التخطيط للبيئة في إطار التنمية االقتصادية لن يكون مؤثرًا في الحفاظ على البيئة 
لدى  وخاصة  البيئة،  مع  األمثل  والتعامل  واألخالق  القيم  تغرس  التي  البيئية  التربية  دون 
التالميذ في املراحل التعليمية األولى، فالسياحة البيئية وإن كانت تتالقى مع التربية البيئية 
    Economic االقتصادية  التنمية  على  األحوال  أغلب  في  تركز  أنها  إال  كثيرة  جوانب  في 

Development دون األخذ في االعتبارات األخرى املكونة عادة للتنمية العامة.

يتصور كثيرون أن السياحة البيئية هي الفسحة والراحة واالستجمام للسواح الذين 
ينتقلون من مكان آلخر بحثًا عن الجديد واملغامرة واالستطالع واالكتشاف، وأن الدولة توفر 
الوسائل الداعمة لتحقيق ذلك مقابل ما تجنيها من مردود اقتصادي كل سنة، بينما السياحة 
 Environmental البيئية تتجاوز مفهوم السياحة العامة في أنها سياحة تحافظ على البيئة
Conservation، ويتفاعل السواح مع ما يشاهدون من آثار وكنوز تاريخية، ومحميات طبيعية 
وحدائق وجبال وسهول وبحار ونبات وحيوان، وكل ما تشكل البيئة الطبيعية. ونتيجة لتفاعلهم 
والتقدير، ويترسخ في نفوسهم مسؤولية حماية  القيم  فإنهم يكتسبون  البيئية  السياحة  مع 

البيئة عامة.

لهذا فإن املشكالت التي تعانيها السياحة البيئية في كثير من أوجهها تهتم بها التربية 
البيئية رغم اتساع وشمولية األهداف التربوية، والدور التربوي تجاه البيئة في إطار مبادئه 
ووسائله يتجاوز الرحالت والزيارات والسياحة إلى منظومة شاملة من عملية تعليمية متكاملة 
تشمل، أطراف متعددة، كاملنهج واملعلم والتلميذ والبيئة الطبيعية، ومؤسسات املجتمع املدني 

وغيرها.

)
(

)
(
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للسلبيات  كاماًل  إطارًا  تشكل  البيئية  السياحة  تواجه  التي  العقبات  من  العديد  هناك 
البيئية التي اليزال العالم يعانيها، ويعقد املؤتمرات تلو املؤتمرات وعلى مستويات القمة إليجاد 
حلول لها. هذه السلبيات وإن كانت في أساسها قضايا بيئية تتابعها الهيئات الدولية املعنية 
باألنظمة  النهوض  على  تساعد بشكل شامل  ال  أنها  إال  الحكومات،  وكذلك  البيئة،  بشؤون 

االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وخصوصًا السياحة البيئية.

إن إحدى هذه السلبيات الغاية في الخطورة على البيئة والسياحة هي التلوث البيئي بكل 
أشكاله املائية والهوائية والترابية التي تتسبب فيها مجموعة من العوامل، كاملصانع ووسائل 
االتصال والنقل والتجارة، واملخلفات، والجراثيم وغيرها، فأي شكل من التلوث أو امللوثات 
تتناولها مناهج  تكون مادة مهمة  أن  يمكن  املختلفة  الوسائط  أو  البيئات  )Pollutants( في 

التربية البيئية، ويعد لها برامج مخصصة تدرس في املدارس والجامعات.

لتدريس وحدة في مادة  األحياء  بناء مقترح  إلى  الدراسة تهدف  لقد أشرنا أن هذه 
مجال  اخترنا  ولقد  النهائية،  السنة  في  البيولوجيا  يدرسون  الذين  الثانوية  املرحلة  لتالميذ 
تلوث مياه الشواطئ باملخلفات النفطية )Oil Pollution( التي تشهدها عادة الدول املصدرة 

للبترول في العالم، ليكون مثااًل إليضاح مشكالته على البيئة.

إن تلوث املياه الساحلية بالنفط كارثة بيئية تؤثر في كل شيء منها السياحة البيئية، 
البحرية.  التي ال تهتم بشواطئها  الدول  السياحة في  حيث يتسبب في عزوف السواح عن 
والتلوث النفطي وإن كان له أسباب متعددة، إال أن عدم محافظة الدولة على البيئة البحرية 
بمعالجة مصادر التلوث )Pollution Resources( أو الوقاية منها يعني تضرر الناس صحيًا 
ونفسيًا، وتدمير للكائنات البحرية والطيور، وتشويه للسواحل، وشعور عام بالقلق على البيئة 

الطبيعية، وبتهرب الحكومات من مسؤولياتها..

الشك أن البيئة الساحلية والجزر ُتعد من أهم معالم السياحة في العالم، حيث يرتادها 
مصدرًا  ُتعد  التي  الساحلية  البحرية  املوارد  في  التنوع  ملشاهدة  عام  كل  السواح  ماليني 
العالم  في  والشواطئ  البحرية  الجزر  من  العديد  هناك  املحليني.  للسكان  مهًما  اقتصاديًا 
نجدها مصادر جذب للسياحة، خصوصًا عندما تعتني بها الحكومات، وتقدم فيها الخدمات 

السياحية للناس التي تجعل السياحة البيئية سياحة مستدامة.

والهتمام الحكومات بالسواحل والجزر، فإنها أنشأت في بعض الدول مكاتب إدارية 
بيئية مختصة )Special Environmental Administive Office( تعمل لتطبيق السياسات 
في  سلبًا  مؤثر  بيئي  تدهور  ألي  املانعة  البيئية  الضوابط  تراعي  التي  السياحية  الحكومية 

السياحة والطبيعة.
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هناك الكثير من النشاطات السياحية في البيئة الساحلية والجزر التي تخضع للشروط 
والغوص،  السمك،  صيد  هواية  قوانني  مثل   ،)Environmental Laws( البيئية  والقوانني 
والتجديف بالقوارب، وأخذ حمامات الشمس واالستجمام، ومشاهدة املناظر الطبيعية لبيئات 
الجزر  على  املقامة  الطبيعية  املحميات  واستخدام  البحرية،  والجوالت  املرجانية،  الشعب 

وغيرها.

الصناعية،  األنشطة  بيئية بسبب  البحر مشكالت  على  املطلة  الدول  من  الكثير  تعاني 
عامة  البحرية  البيئة  أن  كما  للنفط،  الناقلة  السفن  وخصوًصا  للسفن،  التجارية  والحركة 
تعاني من التلوث باملخلفات الكيميائية، كإلقاء مياه الصرف الصحي )Sewage Water(، أو 
مخلفات املباني واملنشآت، أو املياه الحارة الناتجة من محطات تقطير املياه وإنتاج الكهرباء.

ونظرًا للكثافة السكانية )Population Density( في البيئة الساحلية، وإقامة الفنادق 
واملنشآت الترفيهية فإن معدل املخلفات زادت في املياه الساحلية، وخصوًصا مياه الصرف 
التي لوثت بدرجة الفتة السواحل البحرية، وألحقت أضرارًا بالغة بالشعب املرجانية، وإتالف 
الحياة النباتية والحيوانية، فضاًل عن أن إنشاء املراسي واملنشآت على الشواطئ أدى إلى 

.)Coastal Erosion( تآكل البيئة الساحلية

تأثيرات  لها  املائية  والجزر واملسطحات  الساحلية  البيئة  السلبيات في  أن هذه  الشك 
نوعية بالغة الخطورة على السياحة البيئية، وكذلك على البيئة عامة، فاملعلوم أن تلوث البيئة 
املائية بسبب عوامل الطقس من رياح وحرارة، واتساع مساحة الرقعة املائية امللوثة يزيد من 
تلوث املسطحات املائية الداخلية، ومن أمثلة ذلك تدهور البحيرات، وما حدث لبحيرة مل ستالر 
)Mill Staller( بالنمسا، حيث زاد عدد وسائل النقل السياحي زيادة هائلة في هذه البحيرة 
باستخدام القوارب التجارية. كذلك أدى التدفق السياحي إلى إغالق العديد من الشواطئ 

الواقعة على بحيرة جنيف.

لهذا فإن توصيل مفاهيم التلوث املائي للسواحل والجزر باختيار بعض امللوثات املؤثرة 
في البيئة الساحلية املحلية للتالميذ في مراحل التعليم املختلفة له أهمية بالغة في إيضاح 

وتفسير الظواهر املختلة في البيئة والتي تؤثر سلبًا في السياحة البيئية. 

البيئية،  السياحة  لترسيخ مفاهيم  البيئية أفضل وسيلة  التربية  أن مجال  ولقد أشرنا 
خالل  من  يدرس،  كمثال  والجزر  للساحل  النفطي  التلوث  في  النظر  يمكن  ذلك  وإليضاح 
وحدة مقترحة في مادة األحياء للصف األخير من املرحلة الثانوية، واملثال املعروض في هذه 
الدراسة يشير إلى كيفية إدخال ودمج مفاهيم السياحة البيئية مع مفاهيم مادة األحياء من 
خالل التركيز على التأثيرات السلبية للتلوث النفطي على البيئة الساحلية والجزر السياحية.
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التلوث  عن  الناتجة  السلبيات  أهم  املعلم  يبرز  الثانوية  لتالميذ  املقترح  التدريس  وفي 
النفطي في البيئة البحرية، وكيف تساهم النشاطات البشرية في تدمير البيئة بعرض نماذج 
منطقة  في  السياحية  التنمية  استدامة  على  وتداعياتها  الخليجية  البحرية  البيئة  تلوث  من 

الخليج العربي.

إن تدريس التلوث النفطي للسواحل والجزر في مادة األحياء لتالميذ املستوى األخير 
وكذلك  البيئية،  للسياحة  البيئية  التربية  أهمية  بيان  على  أيضًا  يساعد  الثانوية  املرحلة  من 
يرسخ لدى التالميذ املعرفة واملهارة واالتجاه نحو التعامل األمثل مع البيئة السياحية، كما أن 
إعداد وحدة تدريسية تعليمية عن السياحة ضمن الصياغة العامة للمنهج املدرسي يفيد في 
تعميم تدريس موضوعات أخرى عن السياحة البيئية في املناهج واملواد الدراسية املختلفة، 

وليس فقط مادة األحياء..

وتلخيصًا إليجابيات تدريس السياحة البيئية من خالل املواد الدراسية املختلفة، فإن 
الجوانب التالية هي أبرز هذه اإليجابيات:

• اإلملام بآلية بناء وحدة منهجية للتدريس يستفاد منها في تأليف الكتب املدرسية، وإعداد 	
األنشطة التعليمية املختلفة.

• اكتساب التالميذ املعلومات واملهارات الالزمة لتغيير اتجاهاتهم نحو التعامل األمثل مع 	
البيئة الساحلية.

• ربط النظام التربوي بالبيئة الخارجية.	
• تعزيز دور القطاع التربوي في خلق الوعي البيئي تجاه أهمية السياحة.	
• للتالميذ وفق مستوياتهم 	 املختلفة  الدراسية  املواد  تدريس  البيئية في  بالتربية  االهتمام 

العقلية والعمرية.
• إيضاح الدور السلبي لإلنسان في البيئة وانعكاساته على استدامة البيئة.	
• تدريب التالميذ على طرق حل مشكالت البيئة.	
• تحفيز املؤسسات املجتمعية األخرى على االهتمام بالبيئة، والتعاون مع الجهات املعنية 	

بالبيئة بالحفاظ على البيئة واملساهمة في تنميتها .
• إدراك أهمية السياحة البيئية في التنمية العامة.	
• خلق الوعي بأهمية التشريعات البيئية والتقيد بها.	
• خلق الحوافز لدى التالميذ للعمل في مجال السياحة البيئية. 	
• خلق فرص عمل مستقبلية تتولى مسؤوليات السياحة البيئية.	
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التخطيط للوحدة الدراسية
نقصد بالوحدة الراسية فصل أو باب من أبواب املحتوى البيولوجي الذي يدرس لتالميذ 

السنة األخيرة من املرحلة الثانوية، وعنوانه "تلوث املاء بالنفط".

علم  بمفاهيم  الربط  عن  منعزاًل  يكون  لن  بالنفط  املاء  تلوث  وحدة  مفاهيم  تدريس  إن 
األحياء، واأليكولوجيا وبالجوانب السلبية للسياحة البيئية من خالل حصر أضرار التلوث 
املائي على الكائنات البحرية والسواحل وصحة اإلنسان وغيرها من سلبيات تتطلب الوقاية 

منها، خصوصًا في املواقع السياحية املهمة..

ونرى أن تدريس الوحدة يستغرق حوالي شهرين ونصف إلى ثالثة أشهر أو بحدود 
)35-40( حصة دراسية يتخللها زيارات التالميذ إلى السواحل أو الجزر، ومشاهدة التلوث 
النفطي، ودراستها من كافة جوانبها الكيميائية والبيولوجية والسياحية، ومن املهم أن يكون 
التدريس في املواقع السياحية، حيث يشاهد التالميذ املكونات البيئية على الطبيعة، ويسهل 
عليهم كتابة التقارير )Study Reports( عن مالحظاتهم للبيئة الساحلية من حيث األنشطة 

السكانية والسياحية، ومشكالت التلوث.

مكونات الوحدة الدراسية
أواًل: البيئة الساحلية والجزر )8 حصص(

الدرس األول: الخصائص الطبيعية للبيئة الساحلية

• مفهوم البيئة الساحلية.	
• عناصر البيئة الساحلية.	
• مظاهر السطح الساحلي.	
• املناخ )درجة الحرارة، الرياح، األمطار(.	
• النباتات والحيوانات البحرية.	
• الشعاب املرجانية.	

الدرس الثاني: الخصائص السكانية للبيئة الساحلية

• التجمعات السكانية �� الكثافة.	
• املدن واملنشآت واملصانع.	
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• النشاطات، كالصيد والتجارة والشحن وتفريغ السفن.	
• تصريف املخلفات املنزلية والصناعية في البحر.	

الدرس الثالث: مشكالت البيئة الساحلية

• حركة السفن والنقل.	
• تلوث الشواطئ.	
• حركة املد والجزر.	
• تآكل السواحل.	

ثانيًا: السياحة البيئية )10 حصص(

الدرس األول: املنظور التاريخي

• املفهوم.	
• النشأة.	
• النماذج العاملية والعربية.	
• األهمية.	
• النوع.	

الدرس الثاني: أهداف السياحة البيئية

• التعّرف على خصائص املجتمعات املحلية الثقافية والبيئية والحضارية.	
• االستمتاع بالطبيعة.	
• احترام البيئة والسعي للمحافظة عليها.	
• االكتشاف )التنوع الحيوي(.	
• التعلم من البيئة وتزويد السائح باملعلومات.	
• االستخدام املتوازن للبيئة.	
• ثقافة وممارسات التنمية املستدامة.	
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• تنمية الوعي البيئي.	
• املردود البيئي لألنشطة السياحية.	
• التنمية االقتصادية.	

الدرس الثالث: التخطيط للسياحة البيئية 

• البنية التحتية.	
• القدرة االستيعابية للبيئة.	
• فرص العمل )العمالة الوطنية(.	
• الحوافز للقطاع الخاص لالستثمار في السياحة البيئية.	
• التنشيط السياحي القابل للتطبيق.	
• النظام اإلداري للسياحة البيئية.	
• إعداد وترتيب املؤهلني إلدارة السياحة البيئية.	
• التشريعات والضوابط السلوكية.	
• الجهات الرسمية واألهلية والترويج للسياحة.	
• املعلومات اإلحصائية وقاعدة البيانات. 	

ثالثًا: السياحة املستدامة )6 حصص(

الدرس األول: املفهوم

• مقاصد االستدامة.	
• األمثلة على االستدامة.	
• املردود والنتائج.	

الدرس الثاني: بعض املشروعات املهمة

• التجارب الناجحة.	
• املعوقات.	
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رابعًا: التلوث النفطي للسواحل والجزر  )10 حصص(
  الدرس األول: أهمية النفط كمورد ناضب

• تعريف النفط.	
• مورد أساسي للصناعة واالقتصاد.	
• أمثلة ألنواع الصناعات.	
• وسائل تصدير النفط.	
• مصدر أساسي للطاقة.	

الدرس الثاني: تلوث الشواطئ 
• مفهوم التلوث.	
• أنواع التلوث.	
• مصادر التلوث.	
• الوقاية من التلوث.	

الدرس الثالث: الخليج العربي والتلوث 
• طبيعة مياه الخليج.	
• حاالت التلوث )أمثلة(.	
• التشريعات والعقوبات.	
• التعاون الخليجي لحماية البيئة البحرية من التلوث النفطي.	

خامسًا : التأثيرات السلبية للتلوث النفطي املائي على السياحة البيئية )10 حصص(
الدرس األول: األنظمة البيئية

• حساسية األنظمة.	
• التلوث واألنظمة.	
• تأهيل وحماية التنوع البيولوجي.	
• نفوق األسماك والكائنات األخرى البحرية.	
• تدمير الشعب املرجانية واألصداف.	
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الدرس الثاني: الشواطئ والجزر البحرية

• جمال الشواطئ الرملية.	
• عمليات الصيد.	
• حركة االنتقال والنقل.	
• االستجمام والزيارات السياحية.	
• معاناة السكان املحليني.	

الدرس الثالث: األعباء املالية

• مستوى وحجم التدفق السياحي.	
• ارتفاع كلفة اإلنفاق البيئي.	
• املردود البيئي السياحي.	
• إعادة تأهيل البيئة السياحية.	

الدرس الرابع: الوقاية من التلوث ومكافحته

• الطرق امليكانيكية.	
• الطرق الكيميائية.	
• الطرق الحيوية )استخدام أنواع من الجراثيم(.	
• استراتيجية وقاية بعيدة املدى.	
• نظام املتابعة والرصد.	

تدريب املعلمني
املواد  تدريس  مجال  في  لديهم  خبرة  ال  مدارسنا  في  املعلمني  من  الكثير  أن  الشك 
الدراسية للتالميذ من خالل التربية البيئية، فهم يدرسون املواد بالطريقة التقليدية دون الربط 
بالبيئة ومشكالتها، أو تنمية التفكير لدى التالميذ نحو معالجة املشكالت بأنفسهم، وتجنب 
كل ما يضر بالبيئة، لهذا البد أن ُيعد املعلم ليكون متمكنًا من تدريس مجاله باتباع االتجاهات 
البيئية وأساليبها، فلن يكون التدريس ناجحًا للوحدة املقترحة دون استعداد املعلم، وإدراكه 

أن الهدف من التدريس خلق االتجاهات البيئية اإليجابية في نفوس التالميذ.
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الدراسية،  املادة  بني  العالقة  فهم  على  التالميذ  تعني  التي  البيئية  املداخل  اتباع  إن 
كالتلوث النفطي للبحر في هذه الحالة يساعدهم على اكتساب الخبرات التي تجعلهم يفهمون 

التأثيرات السلبية للتلوث على البيئة الساحلية والجزر، وبالتالي على السياحة البيئية.

ويعد تدريب املعلمني )Teachers Training( على الوحدة الدراسية من أهم الشروط 
قبل  من  املعلمني  بتدريب  والتعليم  التربية  وزارة  تقوم  أن  يتطلب  وهذا  التدريس،  لنجاح 
مختصني بالتربية البيئية، وبالتنسيق مع قطاع التوجيه أو اإلشراف التربوي على املدارس، 
كما أن إملام املعلمني بالجوانب اإلدارية والسياحية له أيضًا أهمية  في تحقيق أهداف تدريس 
الوحدة البيئية، وقياس فاعليتها على التالميذ، فالبد أن يكون املعلم مدركًا للمتطلبات املختلفة 
من أدوات ووسائل ومعينات وغيرها تساعده على   )Teaching Requirements( للتدريس

تنفيذ خطط الدروس )Lessons Plans(، ومتابعة التالميذ بشكل صحيح..

ومن األهمية أن يقيس املعلم مدى التقدم الذي أحرزه التلميذ في دراسته للوحدة، وما 
إذا كانت الدروس مؤثرة في تغيير اتجاهات التالميذ نحو التعامل األمثل مع مكونات البيئة، 

وخاصة البيئة السياحية مقارنة بدراستهم لوحدة ال عالقة لها بالجانب البيئي..

إن التعلم الذاتي )Individual Learning( الذي يعتمد فيه التلميذ على نفسه اتجاه 
مؤثر في العملية التعليمية تطبقه أنظمة التعليم املتقدمة منذ عهود مضت، فلن يكون سهاًل على 
املعلم أو هدًفا تعليمًيا عقالنًيا إذا غاب هذا االتجاه عن التعليم، واعتمد املعلم على أسلوب 

التلقني )Indoctrination( والحفظ الذي لألسف، مازال سائدًا في أنظمتنا التعليمية.

العلمية،  الحقائق  على  االستدالل  في  نفسه  على  التلميذ  فيه  يعتمد  ال  الذي  فالتعليم 
له من  ُيدّرس  املتاحة، فإنه لن يكون قادرًا على فهم ما  التعليم  واستغالل مختلف مصادر 
وفي  وعن،  من،  املستوحاه  التعليم  على  يعتمد  مجااًل  البيئية  التربية  وأن  املعلم، خصوصًا 
البيئة، وأن ذلك لن يتحقق دون اعتماد التلميذ على نفسه باالستفادة من خبراته ودوافعه، 
وأيضًا إدراكه بأننا نعيش في بيئة تضم مجااًل فسيحًا من التغير والتبدل، لكن هذا التبدل 
محكوم بمعايير تحافظ على أن الهواء والتربة واملاء تشكل نظامًا، أو بيئة حية تجعل البيئة 

العاملية متماسكة متكاملة األداء محافظة على دعائم الحياة.

إن ما يجب االلتفات إليه هو أن أي نظام مصطنع في البيئة له سلبياته وإيجابياته على 
اإلنسان والبيئة، فإذا كانت السياحة البيئية هدفًا استراتيجيًا لدول كثيرة ملا لها من إيجابيات، 
فإن ذلك ال يعني تجاهل ما قد يحدث لها من سلبيات، وهو أمر مازال الخالف فيه كبيًرا بني 
البيئيني واالقتصاديني بالذات، انطالقًا من عدم ضمان ديمومة اإليجابيات أو استدامة البيئة، 
خصوصًا وأن تنظيماتنا وقدراتنا على عالج املشكالت البيئية ليست كافية على النحو الذي 

نتمناه أمام تفاقم مشكالت التنمية في العالم، وتجاهل دور التعليم والتربية في هذا املجال.
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النشاطات املصاحبة للوحدة الدراسية
تمثل النشاطات املدرسية )School Activities( أهمية كبيرة في تدريس وحدة التلوث 
أمام  املجال  يفسح  النشاطات  هذه  في  التنوع  أن  كما  والجزر.  والسواحل  للبحار  النفطي 
املعلمني ليختاروا ما يناسب قضايا التربية البيئية والسياحة البيئية، فهناك زيارة الحدائق، 
التقارير وغيرها، حيث يمكن ربط  الحقلية والتجارب، وكتابة  العلمية، والجوالت  والرحالت 
التعليم بالبيئة، وتنمية مهارات التفكير العلمي التي منها: املالحظة العلمية، التفسير والتحليل 

واالستنتاج والتقويم وغيرها.

برحالت  التالميذ  يقوم  البيئية  السياحة  على  وتأثيره  بالنفط  املاء  تلوث  مجال  وفي 
على  سواء  عنه،  الناجمة  واألضرار  التلوث  حجم  على  ويتعرفون  بالنفط،  امللوثة  للسواحل 
الساحل والرمال أو على األسماك والكائنات البحرية األخرى، ويعدون تقارير بأنفسهم عن 

مشاهداتهم.

الشك أن املعلم له أهمية في توجيه التالميذ وتنظيمهم في مجاميع، قد يوكل إلى كل 
البحرية،  البيئة  من  امللوثة  لألماكن  الزيارة  معينة من خالل  دراسة مشكلة حقلية  مجموعة 
خصوصًا زيارة األماكن السياحية التي حدث لشواطئها تلوث نفطي شوه هذه الشواطئ، 
التلوث على األحياء  وتسبب في عزوف السواح عن ارتيادها وزيارتها، أو دراسة تأثيرات 
املائية، واختيار عينة منها ملوثة يمكن عن طريقها معرفة درجة التأثر بامللوث، وتحديد نوعية 
األحياء املائية امللوثة واألكثرها حساسية للتلوث، وأماكنها املائية التي تعيش فيها، حيث إن 

بيئة القاع تختلف عن بيئة سطح املاء وغيرها.

إن النشاطات املدرسية املوجهة للبيئة تثري العملية التعليمية، ويستجيب لها التالميذ 
 .)Science Laboratory( كثيرًا، مقارنة بالتدريس في الصف الدراسي أو املختبر العلمي
فمن الصعب تدريس املنهج البيئي كل الوقت في الصف الدراسي دون الوسائل واملعينات، 
أو إجراء التجارب وتدوين التالميذ ملالحظاتهم، فالتعلم من البيئة أو في البيئة وجد أنه أكثر 
تكسبهم  التي  البيئية  املفاهيم  لتوصيل  الطبيعية  الطريقة  وهي  للتالميذ،  واستجابة  فاعلية 

املفاهيم واملهارات الالزمة لتغيير اتجاهاتهم نحو التعامل مع البيئة.

بعد  التالميذ  بها  يكلف  وتنظيم  إعداد مسبق  إلى  البيئية تحتاج  النشاطات  أن  الشك 
التخطيط املسبق من املعلمني، لذا ينبغي أن يحدد املعلم أهداف النشاط ونوعه وطريقة تنظيمه، 
وأهميته وعالقته بمادة املنهج، أو اعتباره نشاطًا ال صفي )Non-school Activity( داعمًا 
لنشاطات املنهج األساسية، لكنه ال يمثل جزءًا منه، فإذا خصص املعلم لتالميذه زمنًا محددًا 
الزيارة من حيث  لبيئة سياحية مثاًل، فعليه أن يحدد أهداف هذه  للنشاط من خالل زيارة 
أهميتها وفائدتها العلمية للتالميذ، فالنشاط عادة يهدف إلى اإلشباع النفسي واالجتماعي 

والثقافي، والتنمية السلوكية، والحث على التعاون وروح الفريق الواحد في العمل.
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ولقد وجد أن النشاطات البيئية الالصفية تعزز استعدادات التالميذ للتعلم، وتجعلهم 
أكثر قابلية ملواجهة املواقف التعليمية والتفاعل مع مشكالت البيئة، كالتلوث والتصحر وإزالة 
األشجار وغيرها، فالتعلم خارج الصف الدراسي بتوجيه من املعلم ومتابعته لتالميذه يوطد 

في نفوسهم ثقافة التربية البيئية، وينمي لديهم الحس البيئي.

وأخيرًا نريد اإلشارة إلى أن هذه الدراسة نموذج من النماذج التي تهدف إلى االهتمام 
بالسياحة من املنظور التربوي والتعليمي، وأن واقعنا التربوي، لألسف، مازال بعيدًا عن هذا 
إلى جميع  بيئية موجهة  بمناهج  فائقة  تولي عناية  التي  املتقدمة  الدول  االهتمام على عكس 

األعمار بدءًا برياض األطفال وحتى الجامعة.

في  تدريسه  كيفية  لبيان  مثااًل  إال  هو  ما  للبحار  النفطي  التلوث  ملشكلة  اختيارنا  إن 
وأن  بيئية،  ألزمات  معرضة  خاصة  البيئية  والسياحة  عامة،  البيئة  بأن  وترسيخًا  املدرسة، 
لإلنسان دورًا في حدوثها، هناك طبعًا أمثلة كثيرة غير تلوث النفط للماء يمكن تدريسها، إما 
كوحدة أو جزء من منهج أو منهج كامل، لكن األكثر أهمية أن تدخل املفاهيم البيئية في غالبية 
املواد الدراسية بحسب طبيعة كل مادة، وأن تعكس البعد البيئي املخطط له بطريقة علمية، 
وليس من خالل إقحام مفاهيم بيئية في املنهج ال عالقة لها بطبيعة وأهداف املادة الدراسية..
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لقد أوجد الخالق املاء على األرض كمصدر أساسي للحياة، فمن دون املاء ال حياة وال 
أحياء. فلقد ميز املاء كوكب األرض عن سائر الكواكب األخرى في تشكيل بيئة صالحة لتنوع 
الكائنات الحية وتكاثرها واستمرارية بقائها. واملــاء من إبـداعـات الخـالق ومعجـزاته، حيث 
إنـه إلى اليوم ال أحد يعرف تمامًا السر في عالقة الكائن الحي باملـاء، وملـاذا املـاء وليس 

مركب آخر غيره؟

إن االستدالل العلمي على خصائص املاء قد يفسر في جوانب منه أهمية املاء لوجود 
 )H2O( الحياة، فمن خصائص جزيء املاء أنه يتركب من ذرتني هيدروجني وذرة أكسجني
تتوزع إلكتروناته بني ذراته بشكل غير متجانس. فذرة األكسجني تجذب اإللكترونات أكثر 
من ذرة الهيدروجني، كما أن ترتيب الذرات في جزيء املاء ال يكون خطيًا مما يجعله كيميائيًا 
)جزيئًا قطبيًا(. ولقد وجد أن هذه القطبية هي التي تعطي القدرة الكبيرة للماء على اإلذابة 
الضرورية للمواد أثناء عمليات الهضم والتخلص من الفضالت والسموم في الجسم، وتجديد 
الدم وغيرها من الوظائف التي تقوم بها أعضاء الجسم.. كذلك تعمل خاصية اإلذابة على نقل 

األمالح واملعادن في البحار واألنهار من مكان آلخر على سطح األرض.

من  كالتحول  من حالة ألخرى،  التحول  عــلـى  قـدرتـه  أيـضـًا  املـاء  ومــن خـصـائص 
سائل إلى غاز )التبخر(، ومن سائل إلى صلب كما في الثلج أو الجليد )التصلب(، ووجوده 
في حالته الطبيعية كسائل، ومن عظمة الخالق أن املاء، ذلك السائل العجيب، ال ينقص أو يزيد 

)الشكل 6(: توزيع املاء على سطح األرض.

النسبة املئوية للمياه العذبة واملالحة
األنهار والبحيرات والبرك العذبة

املحيطات 
والبحار 

ومصبات 
ماء 

الخلجان 
والبحيرات 

املالحة

مياه عذبة 3 ٪

مياه مالحة 97 ٪

مياه عذبة
مياه مالحة

الفصل الثامن
الصحة واملياه امللوثة



- 96 -

النظام البيئي

على سطح األرض، فدورة املاء في الطبيعة متزنة، مدخالتها تعادل مخرجاتها، فال تقل نسبة 
املاء أو تزيد على األرض. أي أن كمية املاء في األرض ثابتة، فالذي يتبخر يعود في صورة 

مطر، لذلك ال يمكن زيادة كمية املاء، وال إنقاصها على سطح األرض.      

من   )٪ 71( املاء موجود في كل مكان على سطح األرض، ويشكل حوالي  أن   ومع 
سطحـها إال أن املاء العذب ال تتعــدى نسبته )2.5 ٪( من املاء املوجود على األرض الذي يشمل 
مياه البحار واملحيطات. وبالنـظـر في نسبة املـاء العــذب )2.5 ٪(، فإن نسبة حوالي )99 ٪( 
منها موجودة في الكتل الجليدية املتفرقة باملناطق القطبية، بينما فقط )0.3 ٪( من املاء العذب 

توجد في األنهار والبحيرات، وفي الغالف الجوي.

ومثلما يتكون ثلثا سطح األرض من املاء، كـذلـك يشكــل املــاء أكــثر من ثــلثــي وزن 
تقارب       بالدماغ  املاء  نسبة  أن  يالحظ  حيث  نسبته،  في  متفاوت  وبتوزيع  اإلنسان،  جــسم 
)95 ٪(، أما في الرئتني فهي )90 ٪(، وإن مجرد فقدان )2 ٪( من نسبة املاء التي، يحتاجها 
الجسم، فإن ذلك يؤدي إلى فقدان السوائل أو حالة التجفاف التي لها تأثيرات سلبية على 
إجراء  أو  العد  وصعوبة  القصيرة،  الذاكرة  ارتباك  مثل  األعراض،  بعض  كحدوث  الصحة 

العمليات الحسابية، وقلة التركيز واإلرهاق.

وللتجفاف درجات مختلفة، ويقسم عادة إلى تجفاف بسيط وحاد ومزمن، والتجفاف 
املزمن يتطلب شرب املاء بكثرة، فلقد وجد أن حوالي )75 ٪( من األمريكيني لديهم تجفاف 
مزمن. والتجـفـاف لـيـس مـرضـًا، وإنـمـا حـالـة لـفـقدان السوائل من الجسم، حيث يكون 
معدل املياه املفقودة من الجسم أكبر من معدل املياه املتناولة. عامة، درجة التجفاف تقسم 
على أساس ثالث حاالت؛ بسيطة عند فقد الجسم أقل من )5 ٪( من وزنه اإلجمالي، ومتوسطة 
إذا فقد الجسم املاء من )5 – 10 ٪( من وزنه اإلجمالي، وأخيرًا الشديدة عندما يفقد الجسم 
أكثر من )10 ٪( من وزنه اإلجمالي. إذن التجفاف هو ظاهرة تدل على أهمية املاء آلليات عمل 
الجسم، فمن دون املاء ال يمكن أن تقوم أجهزة الجسم بوظائفها. إن االرتباك في معدالت املاء 
بالجسم يؤدي إلى اختالالت في عمل األعضاء املختلفة، وظهور أعراض كثيرة منها خفقان 
القلب، اإلمساك، قلة إدرار البول، انخفاض ضغط الدم، ارتفاع درجة حرارة الجسم وغيرها.

إن فــوائـــد املــاء لـجـسـم اإلنسان كثيرة ال تـحـصـى، فــبقـدر مـا هـو مـنـظم لـدرجـة 
إلى  الطعام وتوصيله  وبلع  الذي يساعد على مضغ  الُلعاب  إفراز  الجسم، ويسّهل  حـرارة 
املريء ثم املعدة، له دور كبيرًا في تنظيم درجة الباهاء بالجسم، والتدخل في نظام املناعة. 
واملاء في جسم اإلنسان يلني حركة املفاصل والغضاريف. بالتالي قد يؤدي فقدان املاء من 
التهاب  الجسم إلى آالم في املفاصل والركب والظهر والكعب ربما يتطور ذلك إلى حدوث 

املفاصل حتى العني تحتاج إلى تزليق من أجل أن تعمل بصورة سليمة.
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إن أهــمــيـة املــاء لالســتــخــدام 
توافرها  على  تتوقف  ال  الـبــشــري 
البد  ــمــا  وإن فــقــط،  مناسبة  بكميات 
وصالحًا  عــذبــًا،  نقًيا  ــاء  امل يكون  أن 
ــشــرب والــطــهــو.  ــي ال لــالســتــخــدام ف
فبحسب إحصاء عام )2000( بلغ عدد 
مياه  على  الحصول  من  تمكنوا  الذين 
صالحة للشرب )2.20( مليار شخص 
الــدول  غالبية  إن  العالم.  ــاء  أرج في 
مياه  على  تحصل  ال  والنامية  الفقيرة 
منها  الغالبية  أن  كما  النظيفة،  الشرب 
تعاني ندرة املياه، وخاصة لالستخدام 
في الصرف الصحي والنظافة.                                                                        

ترى منظمة الصحة العاملية أن ظاهرة ندرة املياه الصالحة للشرب، وخاصة في مجاالت 
النظافة والصرف الصحي تؤدي إلى أمراض عديدة تصيب البشر والحيوان، خاصة عندما 
تتـلـوث الـميـاه بمختلف أنواع امللـوثات واملـواد الـكيـميائـيـة والصـناعيـة، وفضالت الــبــشــر 
والحيوانات، ومبيدات اآلفات، واألسمدة وغيرها. ولقد وجد من الدراسات أن املياه امللوثة 
في الدول النامية تتسبب في حدوث حوالي )80 ٪( من األمراض، لهذا تزداد املخاوف اليوم 
أكثر من املاضي حول نوعية املياه التي يعتقد أن نسبة )70 ٪( منها ملوثة بالعديد من املواد 
األمراض  أما  آمنة وصحية.  مياه غير  بأمراض خطيرة، ألنها  البشر  التي تصيب  املختلفة 
من األطفال تحت سن )5(   )٪ 43( إلى وفاة  تلوث مياه الشرب، فإنها تؤدي  الناجمة عن 
أعوام. وما لم يتوفر املاء النظيف، فإن حماية أرواح اآلالف من البشر مسألة غاية في الصعوبة. 
ولقد أصبحت أزمة الحصول على مياه صالحة لالستخدام البشري في إفريقيا تمثل هاجسًا 

وقلقًا دوليًا رغم الجهود الدولية واملساعدات التي تقدم للكثير من الدول في إفريقيا.

التأكد  يمكن  للشرب، وكيف  املــاء الصـحـي  مــعيـار  الـنـاس عــن  يــتسـاءل  عـــامـة، 
من سالمة وأمـان الـميــاه لالستخدامـات الـبـشـريـة فـي ظـل وجـود الكـثـيـر مـن املـلـوثـات 
والـتغيـرات املناخية التـي تـزيـد من تـدهور جودة املاء. بل إن الكثيرين يـشـعـرون بـالقـلـق 
مـن شـرب امليـاه فـي مـنازلهم بسبب احتماالت وجود ملوثات في هذه املياه، خصوصًا وأن 
تلوث املاء ال يمكن مالحظته بالعني املجردة، أو تحديد ملوثاته بالجراثيم والكائنات الدقيقة 

دون الفحوص املخبرية.

الحاصلني  لنسبة  اإلحصائي  التقدير   :)7 )الشكل 
على مياه الشرب النقية في الدول النامية بني عامي 

.)2010-1970(
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لقد حددت منظمة الصحة العاملية معايير لجودة مياه الشرب وأنظمة توزيعها ومعالجتها 
لتكون صالحة للشرب. ومن هذه املعايير خلو املاء من الجراثيم وناقالت األمراض، واحتواء املاء 
على قدر معني من األمالح املعدنية مثل كربونات الـكــالـــسيـــوم والـمغــنيـزيوم والـصوديـوم 

وأيونات الكربونات والهيدروكربونات والكلوريد والكبريتات.

وللتأكد من صالحية مياه الشرب البد من اتباع مجموعة من الخطوات:

• التأكد من سالمة املصدر الذي يزود الناس باملاء، بحيث يكون تحت عناية ورقابة الجهات 	
الصحية.

• التعرف 	 يسهل  في حال ظهور شوائب  لالستهالك  الصالحة  غير  املياه  استخدام  عدم 
عليها بالعني، أو املذاق باعتبار أن مياه الشرب ليس لها طعم أو لون أو رائحة. والسعي 

إلبالغ الجهات املختصة بفحص املياه.

• التأكد من استخدام الفالتر التجارية، وعدم إزالتها ألمالح املياه املهمة لتجنب أضرار 	
قد تحدث للكبد على املدى البعيد، فهذه األمالح في الحدود املسموح بها واملعروف أن 

)الشكل 8(: دورة املاء في الطبيعة.

يتجمع بخار املاء في صورة غيوم

تتكثف ثم تتساقط
بالحرارة األمطار

بخار املاء

مياه البحار واألنهار
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معدلها في املياه يجب أال يقل عن )100( ملي جرام/ لتر. هناك دول تسمح باستهالك 
املياه التي تصل األمالح فيها إلى )1000( ملي جرام/ لتر كحد أقصى.

• تنظيف خزانات املاء في املنازل بصفة دورية منعًا لتكاثر الجراثيم فيها، كما يجب إحكام 	
إغالق أغطية هذه الخزانات حتى ال يتلوث املاء باألتربة وروث الطيور. ولقد وجد أن غالبية 
هذه الخزانات ال تنظف بشكل سليم، خاصة إذا تركت لفترة طويلة دون استخدام مياهها 
تجمع  إلى  طويلة  لفترة  الخزان  في  املاء  ركود  يؤدي  حيــث  بسبب سفر مستخدميها، 

العوالق والطحالب والفطريات والجراثيم.

• أهمية العناية الحكومية بشبكات توصيل املياه إلى املنازل وصيانتها وتنظيفها بـصفــة 	
دوريـة، فـالــكـثـيــر مـن الـحــكـومـات في الدول النامية ال تولي العناية الدائمة لصيانة 

شبكات املياه.

• الــمادة 	 وأن  خــصـوصــًا  امليـاه،  لخـزانـات  املصنعة  الشركات  على  الحكومية  الرقابة 
املصنوعة منها هذه الخزانات تتباين من حيث الجودة والسالمة الصحية، فلقد وجد أن 

مواد التصنيع كالبالستيك وحتى الحديد ال يوفر الحماية الكافية للمياه من التلوث.

• متابعة الجهات الرقابية مياه الشرب وفحص الـميـاه في خـزانـات الـمنازل بصـفـة دورية 	
والتأكد من مطابقتها ملواصفات املياه في شبكات توصيل املياه إلى املنازل، فلقد وجد 
أن غالبية الخزانات املنزلية في الدول النامية ال ينطبق عليها مواصفات التصنيع، كما 
أن معظمها قديمة لم تتغير منذ زمن طويل، وهي مصدر أساسي لتلوث املاء في املنازل.

تتوقف جودة املياه الصالحة واملتاحة لالستخدام سواء ألغراض الشرب أو االستحمام 
والترفيه، أو إعداد الطعام أو االستخدام املنزلي على تحسني إمدادات املياه والصرف الصحي 
الصحية  واملرافق  املياه  في  اإلنسان  بحق  املتحدة  األمم  أقرت  ولقد  املائية.  املوارد  وإدارة 
في عام )2010(، وبضرورة العمل على توفير املياه النظيفة غير امللوثة التي تمنع اإلصابة 
باألمراض وسهولة انتقالها، مثل الكوليرا، واإلسهال، والتهاب الكبد )A(، والتيفود، وشلل 
األطفال. لذلك البد من حماية اإلنسان من األمراض واملواد السامة التي تنتشر عن طريق 
املياه من خالل تطبيق معايير مياه الشرب، وااللتزام بهذه املعايير، والرقابة الصحية على 
مصادر املياه. فلقد وجد أن املياه املعالجة التي تصل إلى املنازل قد تحتوي على تركيزات من 
مواد أعلى من نسب املياه الطبيعية عند إضافة بعض املواد الكيميائية، مثل الكلور مما يجعل 
املياه غير صالحة لالستهالك اآلدمي. إن درجة الباهاء تعتبر املقياس لالتزان بني الحموضة 
والقلوية في املياه. ويجب متابعة درجة الباهاء تعد من عدم حموضة أو قلوية املاء. فالرقم )7( 
يعني أن املياه متعادلة، وإذا قلت عن )7( يعني املياه حمضية أو زادت، يعني أن املياه قلوية. 
الخلل في باهاء املاء يؤدي إلى أضرار كثيرة كتهيج األغشية املخاطية، والعينني، ويؤدي إلى 

تآكل مواسير املياه وغيرها من املشكالت التي تتطلب فحص درجة الباهاء بصفة دورية.
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الشك أن تحديد معايير مياه الشرب يشمل جانبني أساسيني هما:

املعايير العضوية وغير العضوية؛ وفقًا الحتياجات جسم اإلنسان من كل عنصر 
طبقًا للمعدالت الدولية، واعتبار أن حوالي )20 ٪( من هذه االحتياجات ألي عنصر مصدرها 
مياه الشرب. هناك مجموعة من املواد غير العضوية لها تأثيرات على جودة مياه الشرب في 
املنازل تـتـضـمـن األمـالح الـذائـبـة، الحـديـد، النـحـاس، الكالسيوم، املغنيزيوم، الــصـوديوم 
وغيرها. وفي دول مثل سويسرا والنمسا وهولندا وأملانيا نجدها تهتم بجودة ماء الشرب، 
وتضعه ضمن االختبارات التي تجريها لفحص املواد الغذائية. فقد تكون املياه ملوثة بمواد، 
مـثـل الـزرنـيـخ، والرصاص أو النترات أو املضادات الحيوية. بل إن أملانيا في الفترة بني 
في  لتر(   / اكتشفت زيادة في تركيز الرصاص عن )25 مكروجرام   )2004-1994( عامي 
منازل شرق وشمال الدولة مما عرض األشخاص ألخطار صحية، في حني أن املسموح به 

للرصاص في املاء هو )10( مكرو جرام/ لتر فقط.

هناك الكثـيــر من املكونات الكيميائية للمياه ذات املنشأ الطبيعي لها تأثيرات مهمة على 
اإلنسان، وهي مواد يجب أن تتوافر بتركيز مسموح به في حال استخدام املاء في الشرب 

واالستـخدامـات املـنـزليـة، ومـن هـذه املـواد أو املكونات:

• أيونات الكالسيوم واملغنيزيوم.	

• أيونات الحديد.	

• أيونات الصوديوم والبوتاسيوم فـي املـيـاه العذبة، وال يوجد تحديد لكمية الصوديوم في 	
مياه الشرب، ولكن الذين يعانون أمراضًا، مثل ضغط الدم والقلب والكلى وتليف الكبد، 

البد من مصدر مياه خاص للشرب بهم.

• البيكربونات من املكونات املهمة للماء، وتنتج من تفاعل ثنائي أكسيد الكربون الذائب في 	
املاء مع الصخور الجيرية في املياه الجوفية. ونسبتها في املياه الجوفية بني )50 ــ 400( 

جزء باملليون.

• أو 	 الكالسيوم  كبريتات  مثل  املـعادن،  بـعـض  ذوبان  بسبب  املياه  في  الكبريتات  توجـد 
ذوبـان غاز أكســيد الكـبريت املوجـود في الهواء والحـد األقصى املسموح به هو )250( 

جزء باملليون.

• مـكـون الفـلورايد قليل التــواجد فـي الـميـاه الطبيعية، وله أهمية في منع تسوس األسنان، 	
ونسبته تتراوح بني )10-50( جزء باملليون.

• أيونات النترات وهي ناتجة من تحلل بقايا النباتات والحيوانات التي تتسرب إلى جوف 	
األرض، والحد األقصى املسموح به في مياه الشرب هو )10( جزء باملليون.
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أهمها  الطبيعية،  املياه  في  ذائبة  غازات  هناك 
األكسجني وكبريتيد الهيدروجني، وثنائي أكسيد 
الكبريت،  الكربون، والنتروجني، وثنائي أكسيد 
ناتجة من ذوبان  كذلك توجد أمالح ذائبة كلية 
املواد الصلبة الكلية في املاء، والنسبة املناسبة 

ملياه الشرب أقل من )500( جزء باملليون.

من  الناتجة  األمـــراض  مــن  الكثير  إن 
تظهر  ال  أنــهــا  أي  تراكمية،  املــلــوثــة  املــيــاه 
الغالبية  يجعل  مما  املياه،  تناول  بعد  مباشرة 
امللوثة،  باملياه  له  عالقة  ال  مرضها  أن  تعتقد 
عادًة  األعراض  فإن  بالزرنيخ  املاء  تلوث  فإذا 
تشمل الشعور باأللم والوهن، واعتالل الجهاز 

أمراض  إلى  يؤدي  بالرصاص  والتلوث  الجلدية.  واإلصابات  واألعصاب  والكبد  الهضمي 
الجهاز الهضمي والعصبي والكلية واألنيميا. كما أن تلوث املاء بالكادميوم يسبب أمراض 
القلب والكلى والرئة والعظام، والتلوث بالزئبق يؤدي إلى إصابة الكبد والرئة والجهاز العصبي 

والسرطان، وتشوهات األجنة.

ومن األمراض التي عادة اليدرك اإلنسان اإلصابة بها إال بعد مرور فترة زمنية، وأنها 
ناتجة من الشرب أو االستحمام في املياه امللوثة ما يلي:

• الحمى، 	 املـرض  أعراض  ومن  البعوض،  لدغة  مع  املرض  بهذا  اإلصابة  تبدأ  املالريا، 
والصداع، أو الغيبوبة، ثم املوت.

• من 	 وينتقل  األطفال،  فيروس شلل  يسببه  معد  فيروسي حاد  هو مرض  األطفال،  شلل 
شخص آلخر من خالل البراز إلى الفم عند شرب املياه امللوثة، ثم إلى الجهاز العصبي 

املركزي، فيدمر الخاليا العصبية الحركية مؤديًا إلى ضعف العضالت والشلل.

• امللوثة 	 املياه  استخدام  عند  الهضمية  القناة  يصيب  فيروس  بسبب  يحدث  اإلسهال، 
بالنفايات البرازية. والزحار هو إسهال شديد يحتوي على دم ومخاط في البراز مع حمى 

وآالم في البطن.

• التهاب الكبد )A(، هو مرض معد ناجم عن التهاب فيروسي، وينتشر عادة عن طريق الفم 	
عند تناول الطعام أو املاء امللوث أو باالتصال مع شخص معٍد، حامل للمرض.

أعلى تركيز العنصر
10 الفضة
50 النحاس
300 الحديد
50 الزئبق
50 النيكل
2 الفسفور
50 الرصاص
100 الزنك

)الجدول 3(: أعلى تركيز لبعض 
العناصر املوجودة باملاء.
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• الكوليرا، هو مرض ناشىء من الجراثيم في األمعاء الدقيقة بسبب تلوث مياه الشرب، أو 	
تناول الغذاء امللوث بالبراز، وتنتقل العدوى من شخص آلخر، نتيجة تفريغ اإلسهال في 

املياه الجوفية أو مياه الشرب، ومن أعراضه اإلسهال والقيء.

• التسمم، يتسمم اإلنسان نتيجة التعرض ملواد سامة في املياه أو الغذاء، وخاصة مياه 	
الشرب، ومن هذه املواد الرصاص الداخل فــي صنـــاعــة مـــواسير املــيــاه، وللرصاص 
مخاطر على اإلنسان، حيث يتلف الجهاز العصبي والتناسلي والكلى والدماغ، ويؤدي 

إلى اإلصابة بالسرطان.

الصحية  العادات  واتباع  استخدامه،  وترشيد  املاء  على  املحافظة  بمبادئ  العمل  إن 
من  الكثير  إن  للفرد.  االجتماعية  بالتنشئة  يتعلق  حضاريًا  سلوكًا  تعكس  االستخدام  في 

حمى التيفود

التهاب الكبدتلف الكلى

قيء

إسهال

)الشكل 9(: التأثيرات الصحية الضارة للمياه امللوثة.
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قطاعات املجتمع، وخاصة التربية واألسرة والدين والصحة واإلعالم وغيرها تقع على عاتقها 
مسؤوليات ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على املاء وعدم تلويثه.

الشك إن إشكالية العالقة بني املاء وانتشار األمراض تنحصر أساسًا، إما في ندرة املاء 
أو عدم نظافته وصالحيته لالستخدام البشري، فكما الحظنا أن غالبية األمراض تأتي من 
فساد املاء وتلويث البيئة، وجهل الناس، وقلة وعيهم بأهمية النظافة في حياتهم ... أمر كهذا 
يدعو إلى تفعيل دور الــهــيئــات واملنظمات الدولية في تقديم املزيد من الدعم املادي واملعنوي 
للدول الفقيرة لكي تتمكن من معالجة أزماتها املائية، وخصوصًا انــتــشــار األمراض التي 
لها عالقة بتلوث مياه الشرب واالستحمام والطهي. إن خلق التوعية بآليات التعامل مع املاء، 
وتوصيله إلى كل السكان يحتاج إلى إدارة ذات كفاءة عالية للموارد املائية، ونظام صحي 
وإداري يقي الناس من التعديات على البيئة وتعرضها ملختلف أشكال اإلساءة التي تضر 
بصحة البشر. فالكثير من امللوثات املائية ناتجة من تدمير متعمد للبيئة، ونشاطات بشرية 
ال تأخذ في االعتبار العمل بالقوانني البيئية، وال حتى بأخالقيات البيئة التي تقرها القوانني 

الدولية وتلتزم بها كافة الدول.
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للحركة الكشفية أهداف عديدة تتمثل في املجاالت االجتماعية أو األمنية أو الثقافية أو 
البيئية وغيرها ألنها حركة تنبع من املجتمع وتعود إليه من خالل ما تقدمه من رسائل مختلفة 
التنمية  ُتعد محورًا مؤثرًا في  البيئة  الدولة. وألن  تنمية اإلنسان وخدمة  إلى  تهدف أساسًا 
املستدامة فإن دور الحركة الكشفية في قضايا البيئة مؤثر لدرجة عالية وتالحظ في النشاطات 
املختلفة للكشافة باملجتمع. وفي هذه الدراسة نحاول إلقاء الضوء على العالقة بني الكشافة 
والبيئة، خاصة بعد أن اتسعت مشكالت البيئة في عصرنا هذا وأصبحت من الظواهر التي 

تهدد أمن واستقرار املجتمعات.

قضية  البيئيون  يعده  سلبيًا  أو  إيجابيًا  كان  سواء  البيئة  تجاه  اإلنسان  سلوك  إن 
البيئية   التربية  خالل  من  التربوية  املؤسسة  أن  باعتبار  األولى  بالدرجة  وتعليمية  تربوية 
تلعب دورًا مهمًا في املحافظة على البيئة، وبما تقدم من   )Environmental Education(
مناهج ونشاطات داخل املدرسة وخارجها. ولقد وجد أن النشاطات الكشفية الداعمة ألهداف 
التربية وسياساتها املوجهة للبيئة لها تأثيرات بالغة األهمية في حماية البيئة وتطويرها في 

إطار منظومة العالقات املتبادلة بني التربية الكشفية والتربية البيئية على وجه الخصوص...

لهذا تشكل الحركة الكشفية رافدًا عمليًا مهمًا لتحقيق أهداف التربية البيئية وبرامجها 
املختلفة،  الدراسية  املواد  في  ومترابطة  داخلة  كمفاهيم  املدارس  في  تدرس  التي  الرسمية 
وما ينبثق عنها من نشاطات تساعد على وضع برامج كشفية بيئية تستهدف التطبيق في 
املجتمع، وخارج نظام التعليم. فالتربية الكشفية املوجهة لتنظيف الشواطئ مثاًل اتجاه عملي 
داعم ملفهوم ومبادئ التربية البيئية، وكذلك مختلف القضايا البيئية األخرى كمكافحة التلوث 

والتوعية والنظافة وغيرها.

املنظور البيئي 

    تعاني البيئة العاملية ومنها العربية شتى املشكالت في مكوناتها الطبيعية والبشرية، 
ولقد تفاقمت هذه املشكالت في العقود الثالثة األخيرة لدرجة اتفاق العالم في املؤتمر الدولي 
لرؤساء )150( دولة الذي انعقد مؤخرًا في باريس - فرنسا في ديسمبر 2015 وألول مرة 

الفصل التاسع
احلركة الكشفية ومستقبل البيئة العربية
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بإلزام الدول بتقليل انبعاثاتها الغازية بنسب متفق عليها من أجل تجنب االحتباس الحراري 
)Global Warming(. إن عدم جدية الدول في الحفاظ على البيئة، وعدم تنفيذ توصياتها 
بشكل جاد تجاه وضع الحلول املناسبة في القمم السابقة، أو تخفيف النتائج السلبية أدى 
توازنه  البيئي على االستمرار في  النظام  قدرة  العاملي من عدم  الخوف  تنامي  إلى  ومازال 
واستقراره، وتوفير املوارد الضرورية الالزمة لتحقيق الحد األدنى من مستوى املعيشة لكل 

الناس.

إن مستوى املعيشة والقدرة على التطور مرتبطان باملوارد الطبيعية التي توفرها األرض، 
وهي موارد غير مستقرة في ظل االستهالك املفرط في بيئة هي وسط أو مجال يشمل مساحة 
قد تكون صغيرة أو كبيرة تحوي عناصر حية وغير حية توجد في حالة متفاعلة، وفي عالقات 

متبادلة يتحتم أن تكون في إطار نظام متزن من تبادل بني املادة والطاقة.

من  قدر  لخلق  محاولة  في  املاضية  الخمسة  العقود  البيئة خالل  علم  تطور  فقد  لهذا 
الكامل  الوجه  يتحقق على  لم  ذلك  واملنتجات، وألن  املستهلكات  أو بني  املوارد  التوازن بني 
املعقدة، ألنها  العلوم  اليوم من  وميادنيه وأصبح  مداه  اتسع  البيئة  علم  فإن  كثيرة  ألسباب 
تشمل معارف مختلفة ، وهو علم جامع غير محدد يصعب أحيانًا تحديد عدد من املعطيات 
واملجاهيل لدرجة الصعوبة في القياس. فبعد أن كان علمًا ذاتيًا أو فرديًا يعتمد على دراسة 
الصحراوية  املختلفة  البيئات  لدراسة  االجتماعي  باالتجاه  يهتم  علمًا  أصبح  محددة  أشياء 
والغابات املطيرة والبحيرات وغيرها، ثم أصبح علمًا جامعًا يهتم بالبيئة العاملية وتأثيراتها 
املتبادلة مع أنظمة البيئة املحلية، خاصة بعد حدوث التطورات املذهلة في عالم االتصال وثورة 

املعلومات.

مفهومه  انبثق عن  فقد  املختلفة  واملعرفة  العلم  بمجاالت  البيئة وعالقته  علم  ولشمولية 
التعليم  مناهج  على  تعتمد  التي  البيئية  بالتربية  يسمى  ما  منها  جديدة،  ميادين  عدة  العام 
في املدارس لترسيخ قيم وأخالقيات البيئة في نفوس الشباب. ولقد اعتمدت التربية البيئية 
البيئة من خالل  التعامل اإليجابي مع  البيئي وتوجيه السلوك نحو  الوعي  على أهمية خلق 
األنشطة الصفية والالصفية، وخاصة دور الحركة الكشفية في تفعيل أهداف التربية البيئية 

في املجتمع.

تتسم  تعليم  بيئة  توفر  الرسمي طريقة  غير  للتعليم  كنظام  الكشفية  الطريقة  أن  الشك 
بالثراء والنشاط والحيوية، فهي طريقة عملية تكسب املعرفة واملهارة واالتجاه، وتتيح التعليم 
البيئة  وفي  البيئة  من  الدراسة  مفهوم  وترسخ  املبادرة،  زمام  وأخذ  واملشاركة،  باملمارسة 

الطبيعية، كحاالت تطبيقية يستفيد منها الكشافة في مساعيهم لخدمة املجتمع.



- 107 -

الحركة الكشفية ومستقبل البيئة العربية

العلمي  تعريفها  فإن  والوعي  القيم  وغرس  التعليم  في  مهم  ركن  البيئية  التربية  وألن 
متفق عليه في أنه عملية تكوين القيم، واالتجاهات واملهارات واملدركات الالزمة لفهم وتقدير 
الفيزيقي، وتوضح حتمية  التي تربط اإلنسان وحضارته بمحيطه الحيوي  العالقات املمتدة 
املحافظة على مصادر البيئة وضرورة حسن استغاللها لصالح اإلنسان. إن التربية البيئية 
تهدف إلى تحسني نوعية الحياة، وحل مشكالت البيئة، وتنمية الوعي البيئي وروح املسؤولية 

لدى األفراد، فضاًل عن سعيها لتغيير السلوك واالتجاهات نحو التعامل األمثل مع البيئة.

إن النظرة العلمية ملفهوم التربية البيئية تعكس مدى قوة العالقة بني الحركة الكشفية 
التنفيذ  أما وسائل  متقاربة،  تكون  تكاد  بينهما  العامة  األهداف  أن  باعتبار  البيئية  والتربية 
فهي مختلفة لكنها مكملة تعتمد على السياقات واألدوار لكل منهما في إطار اختالف املناهج 

واملستهدفات.

الواقع الدولي للبيئة

يتفق العالم على تزايد املشكالت البيئية بعد الثورة الصناعية، وأن اإلنسان هو الالعب 
األساسي في تدمير البيئة الطبيعية، خاصة بتشييده لبيئات ومدن زادت من هذا التدمير، 
وعطلت ما يسمى بالتنمية املستدامة )Sustainable Development( ، وحتى التنمية الوقتية 
في الكثير من املجتمعات، وخاصة في الدول النامية التي ال تستطيع أن توفر أدنى مستويات 
العيش لشعوبها أصبحت تنمية غير حقيقية تعتمد على العشوائية واستهالك املوارد الشحيحة 

دون عائدات تساهم في االستقرار.

التهديد  حيث  تسر،  ال  التي  العاملية  البيئة  حالة  باألرقام  الدراسات  من  كثير  ترصد 
واملخاطر مستمرة ألنظمة الغالف الجوي، واملحيطات، واملجاري املائية ، والغطاء الجليدي، 
الزراعية،  األراضي  وتدهور  والجفاف،  والتصحر  األمطار،  في  ونقص  الجوي،  والغالف 

وزيادة امللوثات بكل أنواعها، والفيضانات، والتغير املناخي، واالحتباس الحراري وغيرها.

ولالستدالل على الحالة الدولية للبيئة )Global Environment( نكتفي بعرض بعض 
اإلحصائيات والظواهر التي تؤكد ماهية وطبيعة األخطار البيئية وما يترتب عليها من انعكاسات 

ضارة على اإلنسان وبيئته، وهذه املؤشرات هي:

• حوالي )800( مليون شخص يعانون الفقر الشديد وفق إحصائية )2015(.	
• بحسب 	 للشرب  صحي  ماء  على  الحصول  يمكنهم  ال  شخص  مليون   )670( حوالي 

التقديرات اإلحصائية  لعام )2014(.
• تقدر مساحة الغابات املفقودة في عام )2015( بحوالي )285000( هكتار.	
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• فقدان األراضي الصالحة للزراعة في عام )2014( بسبب تآكل التربة تقدر بـ )382000( 	
هكتار.

• حوالي )780( مليون فرد عانوا سوء التغذية في عام )2015(.	
• حوالي )2( من )10( أطفال محرومون من التعليم في العالم.	
• حوالي )000 710( فرد توفوا في عام )2014( بسبب األمراض املعدية.	
• حوالي )104( مليار شخص يعانون أزمة مياه.	
• طن من املواد الكيميائية أطلقتها املعامل واملصانع إلى الهواء واملاء 	  )53500( حوالي 

والتربة في عام )2015(.
• تقدر مساحة األراضي املتصحرة بـ )000 658( هكتار في عام )2015(.	
• تقدر كمية االنبعاث لغاز ثنائي أكسيد الكربون )CO2( بـ )2( مليون طن في عام )2015(.	

إن هذه األزمات البيئية وغيرها رغم تأثيراتها على حياة اإلنسان إال أن أكثر األزمات 
التي مازال البشر يتجنبون مآسيها ومخاطرها تلك املتعلقة بامللوثات، كالغازات، واألبخرة 
لألرض،   )Global Warming( الحراري  االحتباس  إلى  تؤدي  والتي  الجو  في  املنتشرة 
وتساهم في تفاقم وانتشار األمراض املختلفة، وتدهور الصحة العامة، خاصة لسكان املدن 
كل  في  املركبات  وازدحام  املرور  بحركة  واملزدحمة  املصانع،  من  والقريبة  بالغازات  امللوثة 

األوقات.

ولقد اهتم العالم بصورة خاصة بآثار االحتباس الحراري على البيئة ملا لها من تداعيات 
خطيرة على األنظمة البيئية )Ecological Systems( التي ال تتوقف على تداعيات محدودة 
أو مشكلة واحدة، وإنما مشكالتها أو أزماتها متعددة مثل سخونة األرض، وارتفاع منسوب 
العواصف،  وشدة  عدد  وزيادة  األمراض،  وانتشار  الجليد،  وذوبان  والفيضانات،  البحار 
عدة  الدول  اقترحت  األخير  القمة  مؤتمر  وفي  وغيرها.  زراعية  كوارث  وحدوث  والجفاف، 

اقتراحات للحد من ظاهرة االحتباس الحراري. 

وكان من بني هذه االقتراحات الدولية ملعالجة االحتباس الحراري فصل الكربون، أي 
تجميع ثنائي أكسيد الكربون وتخزينه لفترة طويلة بهدف تخفيف آثار التغير املناخي، بجانب 
تخفيض نسب انبعاثات هذا الغاز في كل دولة، وخاصة الدول الصناعية مثل: الصني وأمريكا 
وروسيا وبريطانيا والهند وغيرها كهدف استراتيجي له أهميته البالغة في حماية البيئة من 
ارتفاع حرارة األرض، لكن ذلك ولدوافع سياسية مازالت الدول الصناعية على خالف حول 

نسبة انخفاض انبعاث غازات الدفيئة.
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الشك أن ظاهرة تغير املناخ )Climate Change(  تحتل اليوم املرتبة األولى على أجندة 
األمور  أن  تؤكد  فالدراسات  الدائم.  القلق  إلى  تدعو  ظاهرة  باعتبارها  الدولية،  االهتمامات 
لفترة  بتخزينه  الكربون  الغازات، وفصل  انبعاثات  إلى خفض  العالم  يبادر  لم  ما  ستتفاقم 
طويلة، وتجنب العوامل املؤثرة في التغير املناخي الذي يضر بالحيوانات والنباتات واملياه، 
خاصة وأن أوروبا واليابان وأمريكا الشمالية مجتمعة تشكل ما يقارب )15 ٪( من سكان 
العالم، وتعد دول مسؤولة عن انبعاث ما يقارب ثلثي غاز ثنائي أكسيد الكربون، أي بنسبة 
)66 ٪( من هذا الغاز املنبعث في األجواء العاملية. وهذا يعني أن أقل من )20 ٪( من سكان 

العالم يتسببون بإطالق أكثر من )91 ٪( من الغازات املدمرة في األجواء العاملية.

تشير الدراسات العاملية أيضًا أن )250-750( مليون شخص في إفريقيا سيعانون نقص 
في املياه بحلول عام )2020(. وستنخفض الزراعة التي تعتمد على األمطار بنسبة )50 ٪( في 
من كل النباتات والفصائل الحيوانية تواجه  بعض املناطق اإلفريقية، فضاًل عن )30-20 ٪( 
مخاطر االنقراض في حالة ارتفاع درجة حرارة األرض بمعدل من )1.5 - 2.5( درجة مئوية.

الحالة الراهنة للبيئة في اإلقليم العربي

إن ما يحدث في البيئة العاملية من ظواهر مخلة تتأثر بها البيئات أو األقاليم الجغرافية 
املختلفة في العالم، ومنها العالم العربي باعتبار أن غالبية املشكالت البيئية تنتقل بسهولة من 
مكان آلخر وال أحد يستطيع أن يمنعها بسبب االنفتاح وتداخل األجواء واملياه الدولية التي 

تشكل وسائل طبيعية النتقال الظواهر البيئية .

ومع أن كل بيئة أو إقليم يتميز عن غيره بظواهر مناخية ومشكالت بيئية مختلفة ذات 
اتصال وثيق بالسكان وجغرافية األرض وطبيعتها، والعوامل األخرى االقتصادية والثقافية 
واالجتماعية وغيرها، إال أن تداخل البيئات في هوائها ومياهها وتربتها ال يمنع تأثر أية بيئة 
بأخرى مهما كانت املسافات الجغرافية بعيدة، لهذا نجد أن البيئة العربية ليست بأحسن حال 

من الناحية البيئية عن غيرها من البيئات العاملية.

لقد أجري أول استطالع شامل لغالبية الدول العربية عن عالقة اإلنسان العربي بالبيئة 
في الفترة من )2005-2006( أعدها ونظمها املكتب اإلقليمي لغرب آسيا في برنامج األمم 
املتحدة للبيئة، واألمانة الفنية ملجلس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة، وكانت نتائج 
االستطالع مذهلة أدت إلى عقد أول مؤتمر عام عن البيئة في بيروت. ولقد تضمن استطالع 
الرأي أسئلة كثيرة مثل، هل ساء وضع البيئة؟ وهل تحسن؟، وما األولويات؟ وما األسباب؟ 
وغيرها من تساؤالت مختلفة أسفرت النتائج بعد دراسة االستبيان أن الجمهور العربي يرى 
أن تدهور البيئة يعود إلى عدم تطبيق التشريعات البيئية )Environmental Laws(، وعدم 
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فرضها من قبل الحكومات، وتجاهل االلتزام بها من قبل الناس. كما وجد أن غياب الوعي 
بالتشريعات البيئية من الناس مشكلة أخرى.

ولقد حددت فئات االستطالع حسب املستوى التعليمي، فشارك )74 ٪( جامعيون، 
لديهم ثانوية عامة، واملهنيون )5 ٪(، واملؤهالت املتوسطة )6 ٪(، واالبتدائية  و)13 ٪( 
)2 ٪(. ولقد حلل االستطالع على أساس العمر، ومستويات الدخل والتعليم، ثم أجريت 
املقارنة بني الشرائح املختلفة، وكانت النتيجة أنه كلما ارتفع مستوى التعليم كان التقييم 
أسوأ. ولقد احتل تلوث الهواء املرتبة األولى في املشكالت، ثم سوء إدارة حماية البيئة، 
العربية  البيئة  تدهور  أسباب  من  أيًضا  وجد  كما  البيئة.  حماية  أجهزة  وكذلك ضعف 
ضعف عمل الجمعيات األهلية ومؤسسات املجتمع املدني وغياب دور التعليم في الحفاظ 

على البيئة.

يشير التقرير األخير عن الحالة البيئية في العالم الذي انعقد في )دافوس( أن العرب 
دولة خضعت الختبار دافوس في  من أصل )144(   )142 )املرتبة  األخيرة  املراتب  احتلوا 

تصنيف الدول من حيث أوضاعها البيئية.

العربي، وكذلك  التي تواجه اإلقليم  البيئية والتحديات  يتضح مما سبق أن املشكالت 
جهود حماية البيئة تختلف من دولة ألخرى بسبب تباين ظروفها الطبيعية ومواردها وكثافة 
سكانها وغيرها. وبصفة عامة تعاني املنطقة العربية مشكالت بيئية كثيرة متفاقمة زادت في 

السنوات األخيرة بسبب الحروب والدمار الذي مازال يلحق ببيئاتها.

يتم  حيث  السريعة،  التنمية  أساليب  على  اعتمدت  العربية  املدن  معظم  أن  ويالحظ 
استغالل الكثير للموارد الطبيعية باستخدام تقنيات إنتاج غير مالئمة للظروف البيئية، كما أن 
التخطيط العمراني وجد أنه ال يتوافق مع النمو السكاني والجغرافي . فضاًل عن ضعف توفير 
الخدمات للناس، وعشوائية استغالل األراضي والزراعة والري وغيرها من ظواهر ساهمت 

بطرق مباشرة وغير مباشرة في التدهور البيئي العربي.

وتحديدًا نلخص بعض املؤشرات للخلل في البيئة العربية كما يلي:
• تفاقم مشكالت النفايات.	
• التعديات على املمتلكات العامة.	
• ضعف تطبيق التشريعات البيئية.	
• االستهالك املفرط للموارد.	
• ارتفاع نسبة البطالة.	
• ضعف الوعي البيئي.	
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• قلة العناية بالتربية البيئية.	
• ضعف دور املؤسسة التربوية في املجال البيئي.	
• التلوث والضوضاء .	
• مشكالت الصرف الصحي.	
• ندرة مياه الشرب.	
• الهجرة السكانية.	
• االختناقات املرورية.	
• انعدام النظافة العامة.	
• انتشار األمراض الناجمة عن امللوثات البيئية.	
• وجود املصانع القريبة من السكن.	
• انجراف الشواطئ والواجهات البحرية.	
• عدم تنسيق سياسات وبرامج تحسني البيئة.	
• الحروب.	

التعليم والبيئة العربية   

 وعندما نتمعن في البيئة العربية وعالقتها بأنظمة التعليم، فإننا ال نستطيع أن نستبعد 
الدور الشكلي والضعيف للمؤسسات التعليمية في التنمية البشرية، وبغرس ثقافة املحافظة 
مراحلها  وملختلف  للمدارس  التعليمية  املناهج  في  بيئية  تربية  برامج  وصياغة  البيئة،  على 
التعليمية التي ينبغي أن ترسخ الوعي واألخالقيات البيئية )Environmental Ethics( في 
نفوس الناشئة، ليس فقط في ما يقدم من معارف ومعلومات، وإنما في ترجمتها إلى نشاطات 

علمية في امليدان تتوالها أنظمة مكملة للتعليم مثل الحركة الكشفية.

وخاصة  واألبحاث،  الدراسات  تؤكده  البيئة  معالجة مشكالت  في  التعليمي  الدور  إن 
املؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة )UNEP( واليونسكو في 
أن التعليم هو األساس واملنطلق الطبيعي ملعالجة قضايا البيئة، وخاصة بوجود املؤشرات التي 
تبرهن على أن وتيرة تدهور البيئة متسارعة، وأنه البد من مراجعة واقع التعليم البيئي وجعله 
مستدامة  بيئة  على  تعتمد  مستدامة  تنمية  لخلق  الحاجة  ظل  في  لإلنماء  استراتيجيًا  بعدًا 

. )Sustainable Environmental(
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إن األنماط التقليدية املستمرة للتعليم العربي ال تنمي االتجاهات اإليجابية لدى الطلبة 
الدراسية  املواد  في  البيئة  مفاهيم  إدخال  من  البد  وإنما  البيئة،  مع  السليم  التعامل  نحو 
الرسمية وفي مختلف مراحل التعليم العام، وهو دور تقوم به التربية البيئية كحقل متنوع 

وشمولي يهدف إلى املعرفة والسلوك واملهارات.

املدرسة،  في  للطلبة  مفاهيمها  تدريس  في  تزداد  البيئية  التربية  فاعلية  أن  وجد  ولقد 
مؤسسات  تطبقها  موجهة  برامج  من خالل  املدرسة  خارج  إلى  يمتد  نشاطها  وأن  خاصة 
الحقيقي  الوعي  وتعزيز  العام،  الشعبي  الفهم  تحسني  أجل  من  املدني  املجتمع  ومنظمات 
بالقضايا البيئية وأهميتها كاملساهمة في نظافة البيئة، وحماية املمتلكات العامة، وعدم تلويث 

البيئات املحلية، والتقليل من النفايات، والتعاون مع أجهزة األمن في حفظ النظام وغيرها.

كما أن للحركة الكشفية دورًا مهمًا في تطبيق أهداف التربية البيئية في املجتمع من 
خالل النشاطات الخارجية املوجهة للجماهير ومؤسسات املجتمع املدني، خاصة في ميدان 
نشر الوعي البيئي، وتفعيل دور املؤسسات اإلعالمية واألسرية في مجال املحافظة على البيئة.

ولتحديد ماهية التربية البيئية وطبيعتها كمجال مؤثر في التعليم النظامي أو غير الرسمي  
يحتاج األمر لدراسة خصائصها، ومدى تأثيرها في إحداث تغييرات أساسية في الطالب. 
فالتربية البيئية تهدف إلى تحسني نوعية الحياة ، والقدرة على حل املشكالت البيئية، وترسيخ 
القيم واألخالقيات البيئية، وتنمية الوعي والثقافة البيئية ليس فقط للطالب، وإنما أيضًا لكل 
الفئات أو شرائح املجتمع في إطار تصميم برامج بيئية محددة تستهدف هذه الفئات املختلفة.

 Multidi- تدمج   أو  تدخل  البيئية  املفاهيم  فإن  النظامي،  التعليمي  املستوى  فعلى 
sciplinary مع املفاهيم املختلفة لكل املواد الدراسية في حال بناء مناهج التعليم للمدارس، 
والعكس يحدث عند تدريس التربية البيئية كمقرر له كيان مستقل في الجامعة، حيث يسمى 
املدخل الجامع )Interdisciplinary(، أي تنصهر املواد الدراسية من آداب وعلوم وهندسة 

وفنون وغيرها في كيان موحد يسمى بمقرر التربية البيئية.

التربية البيئية في دول الخليج

منذ أن عقد املؤتمر األول في الكويت عام )1980( حول التربية البيئية وأهمية إدخالها 
في مناهج التعليم النظامي بدأت الدول الخليجية بوضع خطط لكيفية ربط املواد الدراسية 
باملفاهيم البيئية سواء على مستوى املناهج، أو إيجاد نشاطات وبرامج الصفية يساهم فيها 

الطلبة في املجتمع كنشاط مكمل للمنهج.

)
(
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ولقد ساعد تبادل الخبرات والتجارب التعليمية بني الدول الخليجية على سهولة تفعيل 
دور التربية البيئية في املناهج أو خارج املنهج نتيجة تشابه البيئة الخليجية من حيث املناخ 
واملوارد النفطية والبحرية والحيوانية والنباتية والتضاريس الجغرافية العامة، كذلك ساهم 
البيئي في  التعليم  برامج  بناء وتطبيق  الخليجية في معالجة مشكالت  التعليم  أنظمة  تماثل 
إطار الجهود التي بذلت في ميدان توحيد املناهج التربوية، وخاصة األسس العامة للمناهج 

الخليجية.

وبرغم التفاوت في مستوى إدخال املفاهيم البيئية في املناهج الخليجية بني دولة وأخرى، 
إال أن الدول الخليجية تبنت سياسة موحدة في التعليم البيئي املدرسي تركز على مجموعة 

من األهداف هي:

• أهمية التعاون بني األفراد في املحافظة على البيئة وتجنب كل ما يؤثر سلبًا في البيئة من 	
تلوث وتدمير وتعٍد على املمتلكات العامة وغيرها.

• إشاعة التراحم واملحبة والتسامح بني األفراد.	

• إطاعة القوانني والنظم والقواعد التي تنظم التعامل مع البيئة.	

• البعد عن اإلسراف وترشيد االستهالك في املوارد.	

• التوعية باآلثار السلبية لتدمير البيئة وخاصة اآلثار الناجمة عن امللوثات.	

• ترسيخ مفهوم العمل التطوعي.	

• العناية بالصحة العامة.	

•  ترسيخ مفهوم التعاون الدولي في املجال البيئي.	

البيئي  التعليم  مناهج  في  البيئية  األهــداف  هذه  نتائج  أن  البيئية  الدراسات  تكشف 
الخليجي ال تعكس جدية تطبيقاتها على أرض الواقع أمام استمرار العناية الفائقة بتدريس 
والحفظ،  التلقني  تهدف  ونظرية  تكون مجردة  الغالب  في  التي  املدارس  في  التقليدية  املواد 
تعلمه  ملا  والقيم  االتجاهات  قياس  دون  العلمي  التحصيل  خالل  من  املستوى  وتشخيص 

الطالب.

للمرحلة  أعد  علمي  بيئي  منهج  على  تطبيق  بإجراء  قمنا  فقد  ذلك  على  ولالستدالل 
املتوسطة في املدارس الكويتية مقارنة بمنهج العلوم الذي يدرس للطلبة بهدف قياس مستوى 

التحصيل العلمي، وكذلك قياس اتجاهات الطلبة نحو البيئة.
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وبمقارنة نتائج تطبيق التجربة على عينتني ضابطة وأخرى تجريبية درست املنهج القديم 
ثم الجديد البيئي كانت النتائج صادمة، حيث ارتفع مستوى تحصيل الطالب في املادة العلمية 
بعد دراستهم للمنهج البيئي. وكذلك ترسخت لديهم االتجاهات البيئية مقارنة بالطلبة الذين لم 
يدرسوا املنهج البيئي. إن تعليم الطالب املفاهيم البيئية يحفزهم أكثر نحو االهتمام بالبيئة، 

ويشجعهم على العمل التطوعي، ومكافحة كل ما يدمر البيئة.

العالقة بني التربية البيئية والكشفية

املؤثرة  الوحيدة  الجهة  ليست  وهي  للتعليم،  الوحيد  املكان  ليست  املدرسة  أن  الشك 
واملسجد،  واإلعــالم،  املجتمع،  ومؤسسات  األسرة،  فهناك  املجتمع،  في  التربوية  بالعملية 
واألندية، والجمعيات والنقابات وغيرها تساهم بطريقة أو بأخرى في التأثير بالنظام التربوي.

الثغرات  لسد  النظامي  غير  بالتعليم  األخيرة  األربعة  العقود  في  االهتمام  زاد  ولقد 
الدراسية  املواد  كثرة  بأعباء  ُمثقاًل  أصبح  الذي  املدرسي  التعليم  في  املشكالت  ومعالجة 

وضخامة حجم املعلومات التي تحد من فهم الطالب ونشاطه واهتمامه بالبيئة.

إن دواًل كثيرة وجدت ضالتها في قطاعات املجتمع التي تجعل العمل التطوعي مسؤولية 
كروافد  تعمل  التي  تلك  أو  الحكومية،  غير  القطاعات  مبادرة  من خالل  وأخالقية  مجتمعية 
ملؤسسات الحكومة ولكنها تطوعية مثل الحركة الكشفية الشبابية التي هي اختيارية أساسها 
منها  كثيرة  نشاطات  من  به  تقوم  بما  واملجتمع  الناس  إلى خدمة  وتهدف  والتعليم،  التربية 
املساهمة في حل املشكالت البيئية كردم البرك واملستنقعات، وتطهير املجاري املائية، ومكافحة 
والطرقات،  الحدائق  وتشجير  الزراعية،  اآلفات  ومقاومة  املستوطنة،  واألمراض  امللوثات، 
وتجميل املدن والقرى بالتعاون مع الحكومات، وحسن استثمار املوارد، ونشر الوعي البيئي 

لدى الناس وغيرها.

فمن األهداف األساسية للحركة الكشفية املساهمة في تنمية املجتمع وتقديم الخدمات 
واملشروعات التي تعود على املجتمع بالنفع. وبما أن اإلنسان جزء ال يتجزأ من البيئة، وتؤثر 
برامج  تضع  أن  يمكنها  املدارس  من خالل  الكشافة  فإن  البيئة  على  وإيجابًا  سلبًا  أفعاله 
ومناهج بيئية من أجل تحقيق أهداف تنمية الوعي البيئي، واكتساب اتجاهات موجبة نحو 
البيئة في نفوس الكشافة، وبالتالي نقل ذلك إلى املجتمع. هناك الكثير مما يجب أن يتعلمه 
امللوثات  الطبيعية، وبكيفية املحافظة عليها وبأنواع  باملوارد  اإلملام  البيئة مثل:  الكشاف عن 
من  وغيرها  البيئي،  الوضع  وتحسني  البيئي،  الوعي  ونشر  النظافة،  ووسائل  ومكافحتها، 

قضايا تشكل برامج ومستهدفات تعزز رسالة الحركة الكشفية في البيئة.
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أنشطة الكشافة البيئية

إلى صياغة  أولويتها تحتاج  الكشفية بحسب  الحركة  بيئية من  إن دراسة كل قضية 
برنامج متكامل تتبناها الكشافة وتضع خطة عمل لها. فقد يقوم الكشافة بدراسة مشكالت 
أو عن  النظافة،  وأهمية  التصحر  بأخطار  التوعية  بحمالت  القيام  أو  التشجير،  أو  التلوث، 
ترشيد االستهالك، والعناية باملحميات الطبيعية، وبتنظيف الشواطئ، وغيرها. الشك أن اإلملام 
بالجانب التربوي للقضايا البيئية يفعل دور الكشافة في القدرة على صياغة برامج نظرية 

وعملية مماثلة ملناهج التربية البيئية التي تطبق في التدريس في التعليم العام.

فالكشافة تستطيع أن تستعني بالتربية البيئية من أجل وضع برامج وتطبيقات تتناسق 
البيئة،  حماية  في  املدرسة  رسالة  تحقيق  على  الكشافة  تعني  الكشفية،  التربية  أهداف  مع 
وتوظيف التربية البيئية من قبل الكشافة، وبما يحقق الحفاظ على البيئة والحياة، وهو في 

النهاية يصب في صالح املجتمع.

أو  الكشافة،  بها  يقوم  التي  الخارجية  البيئية  النشاطات  على  التركيز  أن  وجد  ولقد 
غيرهم لها تأثيرات عملية أكثر فاعلية مقارنة بما يدرس داخل الفصل من مفاهيم بيئية للطلبة 
قد تنحى نحو النظرية دون تطبيقات ميدانية. لهذا تعتبر البرامج البيئية خارج املدرسة التي 
مثاًل،  التلوث  كمكافحة  بيئية،  مفاهيم  توصيل  أجل  من  املجتمع  في  الكشافة  فيها  ينخرط 
وأسلوب التعامل معه يعني ترجمة الخبرات النظرية إلى تجارب واقعية من السهل أن تشارك 

فيها شرائح املجتمع املختلفة. 

ولالستدالل على ما نقوله يمكننا النظر في أي موضوع بيئي يشكل مشكلة للمجتمع، 
املستدامة  التنمية  بقضايا  الكشافة  وعي  لرفع  بيئي  برنامج  كصياغة  لذلك  مثااًل  ولنختار 

. )Sustainable Development(

يتضمن هذا البرنامج مفهوم التنمية املستدامة وعالقتها بالبيئة واإلنسان باعتبار أن 
باحتياجات  تفي  أن  واملجتمعات، بشرط  واملدن  تطوير األرض  املستدامة هي عملية  التنمية 
التنمية  قضايا  ولتنوع  املــوارد.  من  القادمة  األجيال  باحتياجات  املساس  دون  الحاضر 
املستدامة فإنه باإلمكان تحديد هذه القضايا مثل: الوعي البيئي، التلوث، ندرة املياه، مشكلة 
املناخي  التغير  املعيشي،  واملستوى  الدخل  املدن،  نمو  السكان،  الصحة،  الغذاء، مشكالت 
وغيرها من القضايا في إطار أن التنمية املستدامة تحدث عامة في ثالثة مجاالت رئيسية هي: 

النمو االقتصادي، وحفظ املوارد الطبيعية والبيئية، والتنمية االجتماعية.

وبافتراض أن املياه أو الغذاء من القضايا البيئية التي ينبغي أن يلم بها الكشافة، فإن 
البرنامج البيئي املصمم عن املياه أو الغذاء ينبغي أن يشمل كل ماله عالقة باستدامة هذين 

املوضوعني وعالقتهما بالتنمية.
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ففي مجال املياه تهدف االستدامة االقتصادية )Sustainable Economy( إلى ضمان 
إمداد كاف من املياه لالستخدام، وأيضًا حماية املياه من االستهالك والهدر بسن القوانني، 
وبتوعية الناس بأهمية املياه في الشرب والزراعة واملصانع، وكافة االحتياجات املختلفة للبشر 

والحيوان والنبات.

الغذاء فإن االستدامة االقتصادية فيه تهدف إلى رفع  الوعي بأهمية  كذلك في مجال 
اإلنتاجية الزراعية من أجل األمن الغذائي، وحماية األراضي الزراعية والغابات والحياة البرية 

وموارد املياه واألسماك وتنميتها.

إن ترجمة مفهوم التنمية املستدامة من خالل استدامة البيئة والتمعن في القضايا البيئية 
ذات الصلة بالقضايا االقتصادية واالجتماعية اتجاه معاصر للتعامل مع املشكالت البيئية 
املختلفة التي تنخرط فيها التربية الكشفية بشكل تطبيقي وإجرائي. فاملفهوم بحد ذاته رغم 

تحديده إال أنه شامل لقضايا كثيرة ذات عالقة متداخلة.

فإذا كانت التنمية املستدامة تمكن من تلبية حاجات العصر دون املساس بقدرة األجيال 
التوازنات  واختالل  البيئي  التدهور  خطورة  تزداد  وبدونها  حاجاتها،  تلبية  على  القادمة 
وتراجع  الفقر،  حدة  وتزايد  الصحة،  مشكالت  وتفاقم  الطبيعية،  املوارد  وتراجع  الطبيعية، 
مستوى نوعية الحياة، فإنها ال تلغي حاجات التنمية االقتصادية، لكنها تتطلب تحسني ظروف 
الناس في إطار من املساواة والعدالة االجتماعية دون إفراط في استغالل  املعيشة لجميع 
املوارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب األرض على التحميل، وذلك من خالل التشجيع 

على اتباع أنماط متوازنة لإلنتاج واالستهالك.

     إن معالجة املشكالت البيئية في إطار مجاالتها الطارئة أو مشكالتها الوقتية ال تحقق 
أهدف التنمية املستدامة التي أكدت عليها األمم املتحدة عندما أقرت اإلطار العام في أهمية 
إحداث تحوالت في العالم من خالل مشروع التنمية املستدامة املستهدفة حتى عام )2030(، 
ويعتبر هذا اإلطار العام خطوة تاريخية لتغطيته مجاالت مهمة مؤثرة في حياة البشر. ولقد 
أكدت األمم املتحدة أهمية كل القطاعات املجتمعية واإلعالمية والثقافية والتربوية والكشفية 
وغيرها في العمل وفق إطار التنمية املستدامة، وخاصة إحداث تغييرات مهمة على املستويات 

املحلية في قضايا البيئة.
وفي إطار التحرك الدولي نحو معالجة املشكالت البيئية من خالل التنمية املستدامة، 
فإن الحركة الكشفية العربية مطالبة بوضع استراتيجية تمتد لسنوات قادمة تحقق أهداف 
التعليم البيئي والتنمية ، وتجعل الشباب بما لديهم من طاقات يفعِّلون قدراتهم في خلق قادة 

املستقبل، ويشاركون بروح املسؤولية في التنمية.
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البعد االجتماعي
التوافق

البيئة
االستدامة

التطبيقالعدالة

البعد االقتصادي

)الشكل 10(: التنمية املستدامة.

 Human وترى األمم املتحدة أن التنمية املستدامة لن تنجح من دون التنمية البشرية
Development، ودور كل دولة ومجهوداتها في تطوير أنظمة تعليمها باالستعانة بكل ما يتاح 
لها من وسائل وأدوات ومساعدة. إن الحركة الكشفية في كل دولة تشكل طاقة كامنة البد من 
إعدادها واالستفادة القصوى منها في معالجة مشكالت البيئة، وكذلك في التنمية املستدامة. 

)
(





الباب الثالث

الطب واملجتمع
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التدخني وباء خطير يهدد كل الشعوب بال استثناء فهو ليس متعة كما يعتقد البعض، بل 
هو قاتل والدليل على ذلك وجود نحو )1.1( بليون أي ثلث سكان العالم من املدخنني الذين 
تقل أعمارهم عن )15( سنة. وإن وفيات العالم في العام )1996( بلغت )52( مليونًا منها 
)15( مليونًا بسبب أمرض القلب والدورة الدموية و )6( ماليني بمرض السرطان و )3( ماليني 
بأمراض الرئة والجهاز التنفسي. وسيرتفع هذا الرقم إلى عشرة ماليني في عام )2020( إذا 

استمرت معدالت التدخني على هذه الحال.
البايب  أم  السيجار،  أو  السجائر  سواء  أنواعه  بكافة  الصحة  على  ضار  فالتدخني 
)الغليون( أم النرجيلة "الشيشة". ومن املؤسف أن يسود اعتقاد خاطئ هذه األيام في أوساط 
الشباب بأن تدخني الشيشة ليس ضاًرا أو قليل الضرر، وإن كان العكس غير ذلك فتدخني 
حجر واحد من النرجيلة يعادل علبتني من السجائر على األقل فال تخدع نفسك بنفسك وال 

تجعل أحدًا فال يوجد ما يسمى بالسجائر اآلمنة أو غير الضارة.

التدخني عبر التاريخ
عّرف املصريون القدماء والرومان التدخني في صورة االستنشاق، كما أن التبغ كان 
 )Tobacco( معروفًا عند سكان املكسيك والهنود الحمر في أمريكا الجنوبية وجاءت كلمة تبغ
من األنبوبة التي كانت تستخدم في تدخينه وتسمى "توباكو" وفي القرن السادس عشر وبعد 
اكتشاف أمريكا انتقلت عادة تدخني التبغ إلى أوروبا، ومن األسماء الالمعة في تاريخ التدخني 
كلمة  اشتقت  وقد  الصداع،  لعالج  فرنسا  في  التبغ ألصدقائه  أرسل  الذي  نيكوت"  "جان 
النيكوتني من اسمه. وفي القرن السابع عشر انتشرت عادة التدخني على نطاق واسع، إذا 
كان يظن أن له فوائد طبيعية وذلك قبل اكتشاف أضراره ثم انتشر التدخني بصورة أوسع 

في القرن التاسع عشر حتى تجاوز الرجال وامتد إلى النساء واألطفال.

ملاذا ندخن؟
ُيثار دائمًا سؤال حيوي.. ملاذا ندخن؟

ولإلجابة على هذا السؤال نقول: إن العالم املتقدم أدرك مضار التدخني ولم يعد هناك 
خالف على آثاره على الصحة والحالة االقتصادية لألسرة.. كما أثبتت الدراسات أن التدخني 

الفصل العاشر
مخاطر التدخني والتحرك الدولي
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القاتلة هو  العادة  ملمارسة هذه  األول  والسبب  والكوارث.  الحروب  أكثر من  للبشرية  مدمر 
التقليد، فالتدخني يمارسه املدخن كنوع من تقليد األب أو املدرس أو الزميل أو الصديق أو 
املمثل، والسبب الثاني هو إثبات الذات في املراهقة حيث يعتقد املراهق أن التدخني يحقق له 
اكتمال الرجولة وأنه رمز للقوة وقد يكون نوعًا من التعويض عن الفشل في بعض األوقات، 

باإلضافة إلى عوامل أخرى تساعد على اللجوء إلى التدخني كنوع من مشاركة الغير.
وأثبتت الدراسات أيضًا أن )60 ٪( من املدخنني يبدأ هذه العادة قبل سن العشرين، 
وفيات  من   )٪  8( عن  مسؤول  التدخني  أن  أيضًا  الدراسات  أثبتت  العاملي  املستوى  وعلى 
التدخني،  بسبب  يوميًا  تضيع  عمل  ساعة  مليون   )30  -  27( بني  يتراوح  ما  وأن  الرجال، 
وأن التدخني هو السبب الرئيسي لضيق التنفس وااللتهاب الرئوي )Pneumonia( وتحلل 

الحويصالت الهوائية والنفاخ الرئوي )Emphysema( وقصور القلب والجهاز التنفسي.
تفاديها  يمكن  الرئة  حاالت سرطان  من   )٪  40( أن  اإلحصاءات  من خالل  تبني  وقد 
باإلقالع عن التدخني، إضافة إلى سرطانات الفم واملريء واملثانة، كما أشارت اإلحصاءات 
إلى أن السيجارة الواحدة تقصر عمر اإلنسان بمقدار )15( دقيقة، وأن معدل الوفاة أقل 
عشرة أضعاف عند غير املدخنني، وأن )25( في املئة ممن يدخنون يموتون في سن مبكرة، إذ 

أن الذين يدخنون )20( سيجارة يومًيا تزيد نسبة الوفاة عندهم بنسبة )95 ٪(.
كذلك يؤثر التدخني على البنكرياس ويقلل من إفراز األنسولني ويرفع ضغط الدم ويسبب 
اإلظالم البصري التبغي وخاصة لدى من يدخنون الغليون "والسيجارة" كما يؤدي التدخني 
إلى تشوه األجنة عند السيدات الحوامل إلى جانب أن التدخني مسؤول عن )30 ٪( في املئة 

من الحرائق على مستوى العالم. 

املنظمات الدولية وموقفها من التدخني 
إلدراج  واألدوية  لألغذية  املنظمة  الدولية  الهيئات  العاملية  الصحة  منظمة  مؤخرًا  دعت 
السجائر ومنتجات صناعة التبغ تحت نفس حدود القواعد التي تحكم مبيعات وترويج أدوات 

توزيع النيكوتني األخرى.
"إن السيجارة هي الصيغة امللطفة ملنتج مصنوع بشكل ذكي، والذي يفرز فقط الكمية 
ما  النهاية". هذا  قتله في  قبل  لكي يظل مستعمله مدمنًا طيلة حياته  النيكوتني  الالزمة من 
أعلنته في برلني مدير عام منظمة الصحة العاملية، الدكتورة جرو هارلم براندتالند، في اجتماع 
رئيسي للهيئات الدولية املنظمة لألدوية. وقد أعلنت منظمة الصحة العاملية أنه يجب الحكم 
على املنتج بناء على حقيقته، وليس بناء على الصورة التي روجت لها شركات صناعة التبغ.

"ستخبرك شركات صناعة التبغ حتمًا بأنهم يبيعون منتجًا زراعيًا بسيطًا عبارة عن قطع 
من أوراق التبغ املطوية في داخل لفافة ورقية. وهذا غير صحيح تمامًا. السجائر هي واحدة 
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اإلنتاج  املشكلة هي  الهندسية،  الناحية  تعقيدًا من  املتوفرة  االستهالكية  املنتجات  أكثر  من 
نفسه" هذا ما صرحت به الدكتورة براندتالند خالل املؤتمر الدولي التاسع للهيئات التنظيمية 

.)ICDRA( لألدوية
وتتسم نبرة منظمة الصحة العاملية باألهمية هذه املرة، فتلك أول مرة تدعو فيها أهم 
في  مهمتها  تتمثل  والتي  ــ  واألدوية  لألغذية  التنظيمية  الهيئات  العاملية،  الصحية  املنظمات 
ملقاييس  الدوائية لتضمن مطابقتها  إلى املستحضرات  العلك  فحص واختبار كل شيء من 
النيكوتني.  استهالك  أشكال  كل  تحكم  التي  القوانني  سن  إلى  ــ  العامة  والصحة  األمان 
السجائر  املنبعث من  الضار  النيكوتني  يكون  أن  يعقل  إنه ال  التدخني  يقول خبراء مكافحة 
 Therapeutic متوفرًا بكل سهولة، بينما تلزم الوصفات الطبية لصرف النيكوتني العالجي
Nicotine الذي تسوقه شركات صناعة املستحضرات الدوائية. ومع تنوع شركات صناعة 
السجائر، تتسع هوة االختالف. وبينما تخضع األغذية التي تسوقها شركات صناعة التبغ 
للقواعد التنظيمية املعتادة، ليست هناك قواعد تخضع لها ماركات السجائر التي تنتجها تلك 
للواليات  األدوية  التبغ ضمن دستور  أدرج   )1890( نقطة محددة في عام  الشركات. وعند 
ثم  السجائر،  إنتاج  شركات  قبل  من  الكونجرس  على  مكثفة  ضغوط  بعد  ولكن،  املتحدة. 
استثناء التبغ من نطاق سيطرة إدارة األدوية واألغذية للواليات املتحدة )FDA( التي أنشئت 
في عام )1906(، بحيث تكون لها الوالية القضائية على املنتجات املدرجة في دستور األدوية 

)األقرباذين( األمريكي.
تدعو منظمة الصحة العاملية اآلن إلى تصحيح ذلك الوضع الخاطئ.

قالت الدكتورة براندتالند أن منظمة الصحة العاملية ستعقد قريبًا اجتماعًا رفيع املستوى 
للهيئات التنظيمية الدولية لتقييم املدى الذي تسببت فيه صناعة التبغ من تدمير العلم واستخدام 
التكتيكات اإلعالنية والتسويقية املظللة إلظهار إدمان النيكوتني على أنه فعل نابع عن اإلرادة 
الحرة. وقد اقتبست الدكتورة قول عالم كبير في شركة فيليب موريس )وهي من أكبر شركات 
السجائر األمريكية(، إلظهار أنه ليس هناك شيء بريء فيما يتعلق بالسيجارة، وكما يقول 
هذا العالم، "يجب أال ينظر للسيجارة على أنها منتج منفرد، بل كحزمة متكاملة، واملنتج هنا 

هو النيكوتني. فكر بعلبة السجائر كمستودع لتخزين تموين يوم كامل من النيكوتني".
السجائر  تستعمل  التبغ  أن شركات صناعة  إلى  أيضًا  براندتالند  الدكتورة  أشارت 
"الخفيفة" لتخدع املدخنني لالعتقاد بأنهم يستهلكون منتجات أقل خطورة. إن الصناعة التي 
ال تحترم الحياة وتعمل وفقًا للقواعد التي وضعتها بنفسها، وتخضع للفحص الدقيق هي 
شركات "تستخدم هذه املغالطة بصورة مخزية الستغالل القضايا الصحية كفرص تسويقية".
إن السيجارة هي املنتج االستهالكي الوحيد الذي يؤدي عند استهالكه حسب التعليمات 
إلى قتل املستهلك. إذ يتسبب التبغ في وفاة أربعة ماليني إنسان في يومنا هذا، أكثر من )70 ٪( 
منهم في البلدان النامية. وفي الربع األول من القرن القادم ستقتل منتجات صناعة التبغ )10( 

)
(
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ماليني إنسان، كثير منهم في مقتبل حياتهم. وتزيد احتمالية اتخاذ القرار بالتدخني بواسطة 
اإلعالنات. ويتسبب إدمان التبغ ومبيعاته وتكتيكات تسويقه في إعاقة الناس بصورة كبيرة 

عن اتخاذ القرارات املطلعة.
تدعو منظمة الصحة العاملية الهيئات التنظيمية الدولية، والتي تقع عليها مسؤولية ضمان 
أن األغذية واألدوية املتاحة تالقي املعايير القياسية للصحة العامة، أن تحول انتباهها إلى التبغ 
الذي سيظهر، في القرن القادم، كأكبر خطر وحيد مؤثر على الصحة العامة. وستحقق أهم 
أهداف مساهمة منظمة الصحة العاملية في املكافحة الدولية للتبغ، من خالل االتفاقية الهيكلية 
ملكافحة التدخني )FCTC(، والتي بدأت اآلمال التحضيرية لها بالفعل. وستعنون االتفاقية كل 
سلسلة القضايا املتعلقة بالتبغ، والتي تتراوح بني الضرائب إلى وبائيات التدخني، إلى حظر 
التبغ، إلى التهريب. وتدعو منظمة الصحة العاملية إلى تزامن الخطط  اإلعالن عن منتجات 

الوطنية والنشاط الدولي لكي يترسخ مفهوم مكافحة التدخني وينتشر. 
"يجب أن تعمل الحكومات على إدراج ممارسات فعالة ملكافحة التبغ، وتصميمات لطرق 
املكافحة، ضمن االتفاقية الهيكلية ملكافحة التدخني )FCTC(". كما قالت الدكتورة براندتالند: 

"إن أنسب وقت للمكافحة ذات املغزى واملتكاملة للتبغ هي اآلن".

الثمن الفادح للتدخني السلبي
دخان  يسببه  قد  الذي  التلف  من  التيقن  إلى  التخمني  مرحلة  من  العلماء  انتقل  لقد 
السجائر الثانوي، أو السلبي، لشرايني اإلنسان. فقد وجدت دراسة حديثة أن التلف يساوي 

نحو )40 ٪( من التلف الذي يسببه التدخني. 
الذين  أولئك  فيهم  بما  بدورهم،  السابقني  للمدخنني  سيئة  أخبارًا  البحث  حمل  وقد 
اليستنشقون أي دخان ثانوي. ويبدو أن األشخاص الذين يقلعون عن عادة التدخني يستمر 

لديهم تلف الشرايني في التفاقم الذي بدأ أثناء ممارستهم للتدخني. 
ويجب أال تخطئ الفهم ــ فال يزال اإلقالع عن التدخني فكرة جيدة، كما يقول املؤلف 

املشارك لتلك الدراسة، جورج التالية للتوقف عن التدخني.
ولسوء الحظ يؤدي استنشاق الدخان أيضًا ــ سواء كان برغبتك أو رغمًا عنك ــ إلى 
)Arterial Plaques(، وقد تكون غير مرتجعة،  تأثيرات تبقى في صورة لويحات شريانية 
كما يقول الدكتور هوارد. ويمكن أن يؤدي هذا التثخن )Thickening( في جدران الشرايني، 
واملسمى بتصلب الشرايني )التصلب العصيدي : Atherosclerosis( إلى اإلصابة بأمراض 
القلب. وقد وجدت الدراسات التي أجريت في فنلندا عام )1991(، وفي هولندا عام )1997(، 
ــ وهو   )Carotid Artery( السباتي  الشريان  تثخن جدران  ارتباطًا مباشرًا بني  أن هناك 
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الوعاء الدموي الكبير املوجود في العنق الذي ينقل الدم إلى الدماغ ــ وبني ارتفاع معدالت 
الخطر لإلصابة بالنوبات القلبية.

تتراوح  شخص   )10910( قام هوارد وزمالؤه بفحص  )1987، و1989(،  وبني عامي 
ومنيسوتا،  ماريالند،  واليات  في  والستني،  والخامسة  واألربعني  الخامسة  بني  أعمارهم 
ومسيسيبي، ونورث كارولينا األمريكية. وقام الفريق بإعادة اختبار املشاركني في الدراسة 

بعد )3( سنوات، وذلك بقياس سماكة جدار الشريان السباتي لكل منهم.
سابقني،  ومدخنني  مدخنني،  وغير  مدخنني،  إلى  املشاركني  بتصنيف  الباحثون  قام 
الثانوي )Secondary Smoke( وبني  كما فرقوا بني غير املدخنني الذين تعرضوا للدخان 
أقرانهم الذين لم يتعرضوا للدخان. وبعد اعتبار الفروق املوجودة في البيانات الديموجرافية 
أن  البحث  فريق  يجد  أن  في  غرابة  هناك  تكن  فلم  الحياة،  وأنماط  والغذائية،  )السكانية(، 
اللويحة الشريانية تكونت بسرعة تزيد بنسبة )50 ٪( في املدخنني، مقارنة بأولئك الذين لم 

يدخنوا على اإلطالق.
وعلى أي حال، فقد تعرض األشخاص الذين ال يدخنون، ولكنهم قرروا وجودهم بقرب 
أحد املدخنني ملدة ال تقل عن ساعة واحدة أسبوعًيا، لزيادة تثخن جدار الشرايني بنسبة 
)20 ٪( في املتوسط، مقارنة بغير املدخنني الذين لم يستنشقوا أي قدر من دخان السجائر. 

وقد كانت تلك النسبة أكبر بكثير من توقعات كثير من الباحثني.
يقول ستانتون أ. جالنتز، وهو باحث باألمراض القلبية الوعائية في جامعة كاليفورنيا 
"يشبه األمر كونك تدخن عدًدا قلياًل من السجائر، وهذا أمر سيئ  في سان فرانسيسكو: 
جدًا ". ويضيف جالنتز أن تصلب الشرايني يمثل نحو )70 ٪( من جميع األمراض التي يمكن 

عزوها إلى التدخني السلبي. 
أصيب هوارد وزمالؤه بصدمة لدى اكتشافهم أن املشاركني في الدراسة، والذين أقلعوا 
عن التدخني قد استمروا رغم ذلك في التعرض ملعدالت أسرع من املعتاد للتثخن في جدران 
شرايينهم، خالل فترة السنوات الثالث التي استغرقتها الدراسة. وفي حني ُيعد بعض التثخن 
املصاحب للتقدم في العمر طبيعيًا، فقد تعرض أولئك األشخاص لزيادة إضافية في مقدار 

ثخانة الشرايني قدرها )42 ٪(، مقارنة بغير املدخنني الذين لم يتعرضوا للدخان السلبي.
وقد وجد الباحثون أن معدل التثخن الشرياني كان متوازيًا مع مقدار شراهة الشخص 
في التدخني في املاضي. ويقول توماس أ. بيرسون، وهو اختصاصي بالطب الوقائي في كلية 
)لتصلب  بدأ عملية  التدخني السابق قد  "ربما كان   : نيويورك  طب جامعة روشستر بوالية 

الشرايني( لها بعض العقابيل".
التدخني  يسببها  التي  الشرايني  بتصلب  املتعلقة  التأثيرات  أن  أيضًا  البيانات  وتظهر 
السكري  داء  مرضى  في  الخصوص  وجه  على  أسوأ  كانت  الثانوي،  الدخان  واستنشاق 

وأولئك املصابني بارتفاع ضغط الدم.
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)وهي مادة حارقة تذيب جسم اإلنسان إذا المسته(. حمض الكبريتيك
)مادة شديدة السمية(. الزرنيخ

)غاز والعات السجائر(. غاز البيوتان
)وهو الغاز الذي يخرج من عادم السيارة وله قدرة كبيرة على االتحاد 

مع هيموجلوبني الدم أكثر من األكسجني(.
غاز أول أكسيد الكربون

)وهو الغاز الذي يخرج من هواء التنفس عند اإلنسان، وهو غاز خانق(.  غاز ثنائي أكسيد
الكربون

)مادتنان سامتان تستخدمان في وقود الصواريخ(. امليثانول والرصاص

)وهي مادة شديدة اإلدمان(. النيكوتني
)مذيب عضوي يستخدم في املصانع(. الطولوين

)مادة تزيل طالء األظافر(. األسيتون
)مادة تدخل في تركيب منظفات الحمامات واألرضيات(. األمونيا

)مادة تدخل في صناعة بطاريات السيارات(. الكادميوم
)مواد مبيدة للحشرات(. D.D.T ،والديدرين

)يستخدم لحفظ األعضاء البشرية(. الفورمالني
)املادة املستخدمة لحفظ املالبس من العته والتي تسمى كرات الفنيك(. النافثالني

)مادة مطهرة وسامة(. الفينول
)مادة شديدة السمية(. سيانيد الهيدروجني

)مادة مشعة توجد في الغبار الذري(. البولونيوم 210
)مادة مشعة على شكل غاز(. الرادون

)مادة تتكشف من دخان السجائر في داخل الرئتني وتسبب السرطان(. القطران
)غازات سامة(. أكسيدات النتروجني

)مادة تسبب السرطان(. بترو )أ( بيرين

)مادة تسبب السرطان(. البترين
)غاز سام(. كبرتيد الهيدروجني

)الجدول 4(: بعض املواد السامة املوجودة في دخان السجائر.
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وقام الباحثون، والذين نشر بحثهم بتاريخ )14/1/1998( في مجلة الجمعية الطبيعة 
الصوت  بفائق  تعمل  بأجهزة  السباني  الشريان  جدار  ثخانة  بقياس   )JAMA( األمريكية 
)Ultrasonography(. وقد قاموا بفحص عدد من الناس أكبر مما تم في أية دراسة سابقة 
من هذا النوع، حسب قول بيرسون الذي يخلص إلى القول بأن ذلك يمثل دلياًل أقوى لبحثهم. 
مليون   47( أو  املتحدة،  الواليات  في  البالغني  من   )٪  24.7( كان   ،)1995( عام  وفي 
شخص(، يدخنون السجائر، كما قررت املراكز الفيدرالية للسيطرة على األمراض ومكافحتها 
بتاريخ )26( ديسمبر )1997(، في "التقرير األسبوعي للمراضة والوفيات". وتعزو الدراسات 

الحديثة ما بني )000 30 و 000 60( حالة وفاة سنوًيا للتدخني السلبي.

)اإلطار 1(: عشر خطوات لإلقالع عن التدخني.

حدد موعدًا لإلقالع عن التدخني والتزم به، فإن اإلقالع سيكون نهائيًا وليس تدريجيًا.. 1
تخلص من السجائر واملنافض وكل ما يتعلق بالتدخني.. 2
ستعطيك . 3 فهي  والبرتقال  الليمون  شرائح  بعض  تناول  مع  املاء  شرب  من  أكثر 

االنتعاش.
قم ببعض التمرينات. اصعد الساللم بدل املصعد، مارس رياضة املشي أو السباحة . 4

أو االشتراك في معهد صحي. كلما أكثرت من التمارين شعرت باسترخاء أكثر.
كن متفائاًل. إذا بدأت تشعر بالصداع والتهاب في الصدر، فهذا يعني أن جسمك . 5

قد بدأ يتعافى من تأثير التبغ، هذه العوارض املزعجة سرعان ما تزول.
غير نظام حياتك. ابتعد عن النشاطات والعادات التي تذكرك بالتدخني. اشترك في . 6

معهد صحي، ولكن في النهاية ال تستسلم.
واحدة تعني الكثير. ال تضعف أمام هذه الرغبة وال تختلق األعذار ملجرد الحصول . 7

على سيجارة. إذا كان جسمك مدمنًا على النيكوتني فإن سيجارة واحدة ستتلوها 
آالف.

عالج نفسك بنفسك. امتنع عن التدخني توفر مالك. استمتع بأوقاتك، اشتر لنفسك . 8
بنشاطات  املشروعة  رغباتك  أشبع  السجائر،  ثمن  من  وفرته  الذي  باملال  هدايا 

تستمتع بها.
ال تخف من الوجبات وال تقلق من زيادة الوزن، ضع بجانبك بعض شرائح الفاكهة . 9

والخضار، امضغ علكة خالية من السكر. بهذه الطريقة ستبتعد عن التدخني وتحافظ 
على وزنك.

اليوم . 10 تدخن  لن  أنك  فكر  لكن  دون سيجارة،  حياتك  كيف ستكون  يومًا  تفكر  ال   
وتستطيع ذلك.
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التدخني والشرع
فتوى وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت:

صدرت فتاوى شرعية عدة في حكم شرب الدخان ملا فيه من أضرار صحية أو اقتصادية 
أو اجتماعية. واألدلة وردت في ذلك، أما من تاب منه ثم عاد فعليه التوبة إلى اهلل من جديد 
العودة مرة  والعزم الصادق على عدم  والندم على ما مضى من شربه  باإلقالع عنه  وذلك 
أخرى، ألن التدخني وشرب التبغ على أي كيفية حرام ألن ذلك من الخبائث وقد قال تعالى 
الخبائث"  الطيبات ويحرم عليهم  لهم  "يحل  اهلل عليه وسلم:  نبينا محمد صلى  في وصف 
الخبيثة  األمراض  من  ألنواع  ومسبب  عمومًا  اإلنسان  وبصحة  والرئتني  بالقلب  مضر  ألنه 
كالسرطان. وقرر األطباء خطرة على الصحة وجاءت الشريعة اإلسالمية بالتحذير مما يضر 
باإلنسان عمومًا، فالقول بحكم تجارة التبغ أو الدخان مبني على القول بحل تعاطيه أو بحرمته 
أو كراهيته، قد اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في هذا الحكم وأعدل األقوال أن تعاطيه مكروه 
تنزيهًا وقد يكون حرامًا إذا تأكد أن تعاطيه مضر ملن يتعاطاه ضررًا بليغًا وبناًء عليه تكون 

التجارة فيه مكروهة واهلل تعالى أعلم. 

فتوى شيخ األزهر الشريف
قال الشيخ جاد الحق على جاد الحق رحمه اهلل شيخ الجامع األزهر السابق، وهو أكبر 
"أصبح واضحًا جلًيا أن شرب الدخان وإن اختلفت  صرح إسالمي في عصرنا الحديث: 
أنواعه وطرق استعماله يلحق باإلنسان الضرر إن عاجاًل أو آجاًل في نفسه وماله ويصيبه 
بأمراض كثيرة متنوعة، وبالتالي يكون تعاطيه ممنوعًا بمقتضى هذه النصوص. ومن ثم فال 
واألموال  األنفس  على  نوعه حفاظًا  كان  أيًا  الوجوه  من  وجه  بأي  استعماله  للمسلم  يجوز 
وحرصًا على اجتناب األضرار التي أوضح الطب حدوثها وإبقاًء على كيان األسر واملجتمعات 
بإنفاق األموال فيما يعود بالفائدة على اإلنسان في جسده ويعينه على الحياة سليمًا معافى 
املؤمن  اهلل من  إلى  القوي خير وأحب  فاملؤمن  تعالى ونحو أسرته،  اهلل  يؤدي واجبه نحو 

الضعيف واهلل سبحانه وتعالى أعلم".
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األخيرة  السنوات  في  الكتابات  فالكثير من  بجديد،  ليس  السكري  داء  في  البحث  إن 
بني  انتشاره  يزداد  كالوباء  أصبح  وأنه  على صحتنا،  الشديدة  تأثيراته  تعدد  على  ركزت 
األول(  )النوع  بـ  بما يسمى  الناس يصابون  واألعراق، فبعض  األعمار واألجناس  مختلف 
من داء السكري، حيث يكون للوراثة تأثير بالغ في حدوثه، ويصاب به األطفــال والشــباب 
فــي الغالــب، نتيجـة الخلل فــي النظام املناعــي أو التهاب فيروسي يصيب البنكريــاس فال 
يفــرز األنســولني، أو أن اإلفراز يكــون قليل الكميـة. وبعــض املرضى يصابون بـ )النوع 
الثاني( مـن داء السـكري وهو األكثر انتشارًا بني مختلف األعمار، وخاصة الكبار فوق سن 
الثالثني. وهذا النوع ينتج من الوراثة أيضًا، لكنه يعود إلى العطل الذي يصيب البنكرياس، 
فال يستطيع إفراز كمية كافية من األنسولني للتغلـب على زيادة السكر بالدم. وفي كال النوعني 
من داء السـكري نجد أن أساس املشكلة يعـــود إلى الخلل فـي األنسولني من حيث وجوده أو 
كمية إفرازه في مجــرى الدم. لذلك يقال إن النوع األول يعتمد على األنسولني، والنوع الثاني 

ال يعتمد على األنسولني في املعالجة.

وألن داء السكري يعتمــد على السلوك الغذائي والحياتي للشخص، فال يشخص بأنه 
داء عضال كاألمراض األخرى، مثل اإليدز والسرطان وأمراض القلب، وبالتالي فإن الجانب 
اإلعالمي ال يولي داء السكري العناية الكافية، أو يدق أجراس الخطر للوقاية منـــه، وغالبـــًا 
ما تتطلــب املعالجة توجيهات أو إرشادات للمريض الذي عليه أن يغير من نظام غذائه ونمط 
معيشته. ولقد ُوجد أن جهل املرضى بتداعيات داء السكري على الصحة، وعدم معرفتهم 
الوقاية  لضعف  آخر  سبب  هو  بالجسم  األخرى  األعضاء  وظائف  على  الخطيرة  تأثيراته 
منه رغم أن الوعي بأعراض داء السكري في السنوات األخيرة ازداد بشكل الفت، نتيجة 
ارتفاع معدالت اإلصابة باملرض، وإصدار الحكومات واملنظمــات الدولية الصحية، وخاصة 
منظمة الصحة العاملية تحذيرات حول أن عدم الوقاية مــن داء الـسكري سيضاعف اإلصابة 

بأمراض أخرى، كالقلـب والكلى والعيون وغيرها.

يجمع العلماء على أن داء السكري من أكثر األمراض غير املعدية املنتشرة في العالم. 
وهو داء قديم لم تعرف تفاصيله إال في القرن التاسع عشر عندما عرف أن الــداء ناتج عن 
النجرهانس.  تسمى  جزر  في  وبالذات  بالبنكرياس،  املوجودة  بيتا  خاليا  وظيفة  في  خــلل 
وبالتالي فإن زيادة السكر بالدم أو عــدم انتظام مسـتويات تركيزاته تؤدي إلى اإلصابة بداء 

السكري.

الفصل احلادي عشر
األنسولني ــ الهرمون العجيب
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اكتشاف األنسولني
إن اكتشاف املادة السحرية املسماه باألنسولني التي تفرزها خاليا بيتا في البنكرياس 
تحقق بعد جهـود طويلة على يد الباحث فريدريك بانتنغ في جامعة تورنتو بكندا. ولقد ُمنح 
التاريخ أن األطباء  )1923(. يروي  بانتنغ جائـزة نوبل عـن اكتشافه لألنسولني فـي عـــام 
الهنود في القرن الخامس قبل امليالد الحظوا انجذاب النمل للبول، ولم يكونوا يعرفون سـر 
هـذا االنجذاب الحشري، إال بعــد أن اكتشفوا مذاق "البول الحلو"، وأن النمل يحب التغذي 
تقدمت  عندما  طويلة  قرون  بعد  إال  بالصحة  الظاهرة  عالقة  يدركوا  لم  لكنهم  الحلو،  على 

األبحاث، وسمي املرض بـ "داء السكري". 

إحصائيات اإلصابة بداء السكري
الشك أن أهمية دراسة داء السكري ال تنبع من طبيعته التخريبية لوظائف الجسم فقط، 
وإنما الزدياد انتشاره يومًا بعد يوم، وفي كل البيئات واألوقات، فهو يصيب الغني مثل الفقير، 
واملثقف والجاهل، والصغير والكبيــر، والذكر واألنثى. ومع أن اإلحصائيات تشير إلى أن 
عدد املصابني بــداء السكري يتبايــن بحسـب الدول واألعمار واألجناس، إال أن عوامل املرض 
تتركز في الوراثة والبيئة. تشير الدراسات اإلحصائية إلى أن عدد األطفال املصابني بداء 
الســـكري يـــزداد بمعدل )200( طفل كل يوم، وأن هناك حوالي )70000( طفل يصابون 
بالنوع األول من داء السكري كل عام. أما عدد الوفيات بسبب الــداء فإنـــه يقـــارب )4( 
ماليني كـــل عام. كما أن نسبة داء السكري تقدر عامليــًا بـ )20  ٪( بني البالغـــني في العـام، 

ويتوقع أن يصل عدد املصابني البالغني حوالي )380( مليون شخص بحلول عام )2025(.

إذًا فاالتجاهــات اإلحصائيــة لتفاقـم الداء ليسـت ســـرًا، فغالبية الدول تعاني انتشاره 
مزاولة  وعدم  الصحي،  غيــر  كالغـذاء  الكثيرون  بها  يتمسك  التي  الحياتية  األنماط  بسبب 
الرياضة أو الحركة، والركون إلى الراحة، والبحث عن الرفاهية. ولقد وجد أن األمريكيني 
مثاًل يعانون اإلصابة بداء السكري بنسب مرتفعة تجعهلم والسعوديني فـــي قائمــة الـدول 
العشـــر األولى فـــي العالــم التي تعانــي انتشار داء السـكري. وبالتركيز علـى حالـة الــدول 
الخليجية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي عامة تعيش مشكلة داء السكري. فمعدل اإلصابة 
بداء السكري مرتفعة في الكويت بحســب إحصائيــات عــام )2015(، حيث تصل النسبة 
أنهـا من أكثر الدول في املجلس إصابة بهذا املرض. كما  )23   ٪(، مما يعني  إلى حوالي 
أن الكويت تعد في املرتبة الثالثة من حيث نسـبة اإلصابة بداء السكري عامليًا. كذلك تظهر 
)20%٪(، بينما  تتراوح فيها نسبة اإلصابة  عامًا   )79-20( العمرية من  الفئة  أن  الدراسات 
تكون إصابة األطفال دون )15( عامًا بالنوع األول مرتفعة وتقـدر بـ )37( حالة من بـني كل 

)100( ألف نسمة.
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إن آلية حدوث داء السكري ليست معروفة لدى الكثيرين، خاصة تكّون األنسولني ورحلته 
املدهشة، والسر في صعوبة معالجته إذا اختل دوره، وفشـل البنكرياس كعضو مسؤول عــن 
العمل، وكيف أنه ال يمكن تعويضه بزرع بنكرياس سليم في جسد شخص يعاني من داء 
السكري. بل إن املصابني بداء السكري ال يشعرون به إال بعد مرور سنوات طويلة، فليس 
هنالك ورم بنكرياسي يستدل عليه بالعني، أو اللمس من الخارج باعتبار أن البنكرياس يقع في 
جوف البطن خلف املعدة. وهذا يفسر ملاذا ال يتم اكتشاف غالبية أعراض سرطان البنكرياس 
القريبة  األخرى  األعضاء  أو  البنكرياس  وظيفة  على  ويؤثر  كبيًرا  الورم  يصبح  أن  بعد  إال 
منـه كاملعــدة، واإلثنـا عشـــري، والكبـــد، واملرارة. وفـي مراحــل معينـــة يشـــعر املريـض 
بسرطان البنكرياس باأللــم فــي الجـــزء العلــوي للبطن، ثم انتقال األلم إلى الظهر، وحدوث 

فقدان للشهية والوزن، وتجلطات دموية، واصفرار للجلد وغيرها من األعراض.

آلية عمل البنكرياس
وتأثيراتــه  الخـلل  فهــم  علـــى  يعــني  البنكرياس  عمل  آليــة  في  التمعــن  أن  الشــك 
من  واألنسولني  لإلنزيمات  فالبنكـرياس صانــع  بالجســم.  األخرى  الوظائف  على  البالغــة 
أجل أن يستمر التوازن في مستوى السكر )الجلوكوز( بالدم دون حدوث ارتفاع أو انخفاض 
يؤدي إلى خلل في مقدار الطاقة التي يحتاجها الجسم لكي يقوم بوظائفه الطبيعية. إن متابعة 
البنكرياس من خالل إفرازه لهرمون األنسولني، وتأثيـره على تــوازن سكر الجلوكوز بالدم 
تتوقف بدرجة كبيرة على عافية وسالمة البنكرياس. فأي خلل في إنتاج األنسولني بالجسم 

يعني عدم التحكم في الجلوكوز الناتج عن الطعام الذي يأكله اإلنسان.

إن السر اإللهي في عمل البنكرياس ينحسر في آلية عمل األنســولني وقدرتـــه علــى 
تنشـيط البروتينات الناقلــة للجلوكوز، فإذا كان الجلوكوز زائدًا بالدم، فإن األنسولني يساعد 
على التخلص من الزيـادة عــن طـريـق تخزينـه بالكبد في صورة جليكوجــني وأيضًا تحويـل 
 )50 ــ   30( بــني  بمعدل  األنسولني  السليم  البنكرياس  يفرز  دهن.  إلـــى  الزائـد  الســـكر 
وحدة أنـسـولني يومـيـًا، وذلك لالحتياج األساسي اليومي للشخص البالغ. فــأي خــلل فــي 
إنتاج األنسـولني يعني الخلل في البنكرياس، وحدوث داء السكري الذي له أعراض كثيرة. 
فداء السكري مسؤول عن مليون حالة بتر أطراف كل عام، ومسبب لفقدان البصر، والفشل 
الكلوي. ولقد وجد أن املصابني بداء السكري أكثر عرضة لإلصابة بأمراض القلب والشرايني 

وفرط الضغط بمعدل أربعة أضعاف مقارنة باآلخرين.

الهضمي.  بالجهاز  امللحق  العضو  وهو  البنكرياس،  من  إال  ُينتج  ال  فاألنسولني  لهذا، 
وللبنكريـاس وظيفتان هما:
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• إنتاج اإلنزيمات الهضمية التي تفكك الطعام.	

• إنتاج األنسولني والجلوكاجون لضبط مستويات السكر بالجسم.	

ال يـنـتـبـه كثيــــرون أن البنكـرياس ينتــج اإلنزيمات التي تسـاعـد علـى هضم البروتينات 
تفرز  التي  البنكرياس هي  غالبية  تشكل  التي  العنيبيـة  والخاليـا  والنشـــويات.  والدهنيـات 
اإلنزيمـات التي تتدفق من خالل قنوات إلـى القنــاة البنكرياسـية ثــم إلـى اإلثنـا عـشـري. 
العصـارات  اتـزان  علـى  تعمـل  قلويـة  إفرازات  هي  البنكرياس  يفرزها  التــي  واإلنزيمـات 
الحمضيـة، وتهضم الطعـام القــادم إلى اإلثنـــا عشــري مــن املعدة جزئيًا. أما األنسولني 
فهو هرمون يتحكـم فـي مستويات السكر بالـدم ويتم إفرازه بواسطة خاليا جزر النجرهانس 
التي تشكل نسبة )1-2 ٪( من البنكرياس. وتحتــوي هذه الجزر على خاليا ألفا التي تفرز 

الجلوكاجون الذي له دور معاكس لألنسولني أما خاليا بيتا هي التي تفرز األنسولني.

عكس  على  الدم  في  مباشرة  ُيفرزان  هرمونــــان  والجلوكاجـــون  فاألنسولني  لهذا، 
اإلنزيمات التي لها قنوات تسير فيها إلى اإلثنا عشري. إن آلية عمل البنكرياس في إفرازه 
لإلنزيمات واألنسولني والجلوكاجون تعتمد بدرجة أساســـية علـى نوع الطعام، والرياضـــة، 
فبينما  بالدم.  الجلوكوز  كمية  على  يؤثر  مما  الجسم،  خاليا  ونشاط  والعمــر،  والحركــة، 
تساعد اإلنزيمات على هضم الطعام، يعمل األنسولني والجلوكاجون على ضبط كمية السكر 

)الجلوكوز( بالدم.

الشـك أن التمعــن فـــي دقــة ودور األنسولني بالجسم يفسـر إبداع الخالــق الذي تعجــز 
أمامه محاوالت العلم للشفاء من داء السكري باستخدام األنسولني االصطناعي، حيث أثبتت 
ال  البنكرياس  أنسولني  أداء  في  فالخلل  الطبيعي.  لألنسولني  البديل  يكون  لن  أنه  التجارب 
يعوضــه شيء آخر. بل إن العلم لم يتوصل حتـــى اآلن إلــى زراعة البنكرياس الذي يقوم 

مقام البنكرياس العاطل عن العمل.

واإلعجاز العلمي لعمل البنكرياس ال يتوقف على دوره في إنتاج األنسولني فقط، وإنما 
في قدرته على ضبط مستويات السكر بالدم، ومعرفة الخلل الذي يحدث ملريض السكري. 
فكيف يـدرك البنكرياس أن السـكر مرتفـع أو منخفـض بالـدم، وبالتالــي يقـوم بمنع االرتفـاع 
أو االنخفــاض؟ إن هذا التحكم فـي مســتوى الســكر بالدم ضروري ليس في استمرارية 
الخاليا للحصول على الطاقة الضروريــة ألداء وظائفهـا فقط، وإنمـا فـي تجنيب اإلنسـان 
العـني  البنكريـــاس، وهــي أمراض تصــيب  الخـلل في عمـل  بأمـراض أساسـها  اإلصابـة 

والكلى والقلب وغيرها.
بقدرتـه على ضبط مسـتوى طاقة ووقود  السـحر  لــه مفعــول  إذًا، األنسـولني هرمـون 
الجسم،  والسماح لهما بالدخول إلـى الخاليــا. واملعروف في األحوال العادية أن مستوى 
األنسولني يرتفع بالدم بعد مرور )8 - 10( دقائق من تناول الطعام، ثم يبلغ قمة مستواه بعد 
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مرور )30 - 40( دقيقة، ثم يعود تدريجيًا إلى مستواه األساسي بعد مرور )90 - 120( 
عند  لكن  األنســولني،  البنكرياس  يفـرز  لكي  القوي  املحّفز  هو  الجلوكوز  سكر  إن  دقيقة. 
استقرار مستوى الجلوكوز بالدم بني )80 - 100( ملي جرام/ ديسـي لتـر يتوقـف البنكريـاس 

عـن ضـخ األنسولني إلى مجرى الدم. 

إن املعضلة األساســية لـدى املصابــــني بداء السكري، إما أن يكون البنكرياس لديهم ال 
ينتج األنسولني بشـكل كاٍف، أو أن األنسـولني الـذي ينتجونه ال يعمـل بشــكل صحيــح، أو 
أن الخاليا ال تستجيب بطريقة مناسبة لألنسولني، والنتيجة هـي أن مسـتوى الجلوكـــوز بالدم 
يظـل مرتفعًا، مما يجعــل الجسم يحاول التخلـص منـــه بطرق تعويضية، منها كثرة التبول.

ولبيان آليـــة ضبــط البنكريـــاس للسـكر بالدم علينا أن ننظر في مسألتني اثنتني هما:
 عندما يـرتـفع مـسـتـوى الســكر )الجلوكــوز( بالدم يحدث مايلي:. 1

• يستدل البنكرياس على الزيادة في السكر.	
• يضخ البنكرياس األنسولني بالدم.	
• يساعد األنسولني على نقل السكر بالدم إلى العضالت والخاليا األخرى.	
• يؤدي ما سبق إلى هبوط مستوى السكر بالدم إلى املستوى الطبيعي.	

)الشكل 11(:  جزر النجرهانس املنتجة لألنسولني.

خاليا بيتا غير 
سليمة

داء السكري من النوع األول
بنكرياس سليم

خاليا بيتا سليمة
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عنـدمـا ينخـفـض مـسـتوى الـسـكر )الجلوكوز( في الدم يحدث ما يلي:. 2
• يستدل البنكريــاس علـــى انخفــاض مستوى السكر بالدم.	
• يضخ البنكرياس الجلوكاجون إلى الدم.	
• يرسل الجلوكاجون إشـارة إلى الكبد للعمل على تفكيك الجليكوجني املخزن إلى الجلوكوز.	
• يضخ الكبد الجلوكوز إلى مجرى الدم.	
• يعود مستوى سكر الدم إلى الوضع الطبيعي.	

مـن  الكثيــر  يجلب  داء  هو  السـكري  داء  أن  مـــن  العامليـة  الصحـة  منـظمـــة  تحــذر 
حـيث  مـن  للكثيرين  الحياة  نظام  بسبب  انتشاره  تزايد  في  تتمثل  مخاطره  وأن  األمراض، 
التغذيـة غير الصحية، والكسل، وعدم مزاولة الرياضة والحركة وغيرها من الظواهر التي 

تلعـب دورًا حيويًا فـــي إصابــة أعداد كثيرة من الناس، ومن كل األعمار.

مضاعفات داء السكري

يعاني كثير من املصابني بداء السكري مضاعفات عديدة، كالعلل في اإلبصار، وارتباك 
السـكري  الكلــى والقلـــب وغيرهــا. ولقـد وجــد أن ضعـف اإلبصـار بســبب داء  وظائف 
يعـود إلى اختالل شــبكية العـني نتيجة تأثر األوعية الدموية الدقيقـة. وإذا لم يتـم فحـص دوري 
لقــاع العني، فــإن اإلصابة تنتقــل إلـى املراحل املتقدمة، حيث تنمو أوعية دموية غير عادية 
على سطح الشبكية أو قد تتجمــع الســوائل والدم بمنطقـة اإلصابة، وقد تحــدث مضاعفــات 
أخــرى لداء السـكري مثل الكاتاراكت )السـاد(، وانفصـــال الشبكية، والجلوكوما )الَزَرق(. 
أما مضاعفات داء السكري على الكليتني فإنها قد تؤدي إلى الفشل الكلوي والوفاة، وتزداد 
هذه املضاعفات بوجود املشكالت القلبية. ولقد وجــد أن نســـبة اإلصابـة بمشكالت الكلى 
قــد تصل إلــى )10-40 ٪( لدى مرضــى النوع األول من داء السكري، وحوالي )20 ٪( لدى 

مرضى النوع الثاني.

     هناك أعراض مختلفة تظهر على املصابني بداء السـكري كالعطـش الشـديد، جفـاف 
املعالجة،  بدء  قبل  األول  النوع  في  الوزن  فقدان  الليل،  أثناء  خاصة  التبول،  كثرة  الحلق، 
وزيادة في الوزن بالنسبة للنوع الثاني عند بداية املرض، وقد يفقد املريض وزنه إذا أهمل 
العالج.. كذلك يشعر املصاب بداء السكري بالتعب واإلرهــاق، وتنميـــل األطـراف، والضعف 

الجنـسي، وضعـف النظر، وااللتهابات الداخلية، وعدم التئام الجروح.

مثل  السـكري،  بـداء  اإلصابـة  عــن  ناتجة  واجتماعية  نفسـية  أخرى  أعراض  هناك 
االكتئاب الذي يؤدي أحيانًا إلى تناول املسكرات وتعاطي املخدرات وكثرة التدخني وغيرها. 
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مــن  بالذنب  يشعرون  السكري  بداء  املصابني  بعــض  أن  النفسـية  الدراسات  أثبتت  ولقــد 
الذات.  تقدير  وضعف  بالدونية  الشعور  أو  سليم،  بشكل  أي شيء  فعل  على  القدرة  عـدم 
كما أن البعض من هؤالء ينتابه الحزن واالنطواء، وال يعرف كيف يدير مرضه بـسبب عــدم 
االرتياح والضيـق واملشقة. عامة، ال يعني ذلك أن كل مصاب بداء السكري يعاني االكتئاب 
والحـزن وعــدم الرغبـة فـي التعامل مـع املـرض ومقاومتــه. لقـد لــوحـظ لدى بعـض املصابني 
بـداء السكري توتر دائم بسبب االنشغال اليومي بفحــص مسـتوى السكر بالدم، وصعوبة 
االستجابة لبعض األدوية، وحتى تأثير األنسولـني االصطناعـي كعــالج بالنســبة للنــوع األول 
مـن املـرض. كما أن االستمرار في الحمية الغذائية أو التقيد بتعليمات األطباء يشكالن أيضًا 

صعوبات لدى بعض املصابني بداء السكري.

الجديد بالطب فيما يتعلق بمعالجات داء السكري
1. مجال البحث العلمي

إن البحث العلمي لم يتوقف عــنــد حدود ما تم التوصل إليه في مجال معالجة داء 
السكري، فما زالت االهتمامات الطبية مــن خالل مراكز البحوث العاملية تبحث عن املزيـد مـن 

)الشكل 12(: العوامل التي تساعد على تطور داء السكري من النوع الثاني.

البنكرياس 
نقص إفراز األنسولني

الكلى
زيادة إعادة امتصاص الجلوكوز

الدماغ 
خلل وظيفي بالناقل العصبي

النسيج الشحمي
زيادة تحلل الشحم

الكبد 
زيادة أيض الجلوكوز

الجهاز الهضمي
نقص تأثير هرمون األنكريتني

العضالت  
نقص امتصاص الجلوكوز

خاليا ألفا
زيادة إفراز الجلوكاجون

فرط سكر الدم
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االكتشافات الجديدة في مجال اعتالالت البنكرياس، وتداعيات داء السكري. فلقد أجريت 
األبحاث، ومازالت تتواصل في أمريكا من أجل تحويل الخاليا الجذعية إلـــى خاليا منتجـة 
النوع  بداء السكري من  بيتا في أجسام املصابني  بيتا(، وزراعة خاليا  )خاليا  لألنسولني 
األول، وكذلك االستفادة منها لدى مرضى النوع الثاني من داء السكري. ال شك أن تحقيق 
هذا الهدف سيفتح مجاالت جديدة لطرق معالجة داء السكري، وسيؤدي ذلك إلى االستغناء 

عن حقن األنسولني اليومية املزعجة للكثيرين.

إن األبحاث في مجال الخاليا الجذعية واستخداماتها فــي عالج الكثير مـن األمراض 
أصبحت اليـوم هدفـًا أساسيًا للعالجات الطبية ملا لها من نتائج واعدة. فالخاليا الجذعية 
هي خاليا أساسية تمتلك خاصية التجدد واالنقسام والتحول إلى أي نوع من خاليا الجسم 
على  القدرة  ولها  تتكاثر،  أن  بإمكانها  الخاليا  فهذه  والعظام.  والقلب  الكبد  خاليا  مثل 
إصالح األعطــاب التي تصيب أجـزاء الجسـم. هناك دول عديدة قطعت أشواطـًا كبيرة فــي 
استخدامات الخاليا الجذعية ملعالجة األمراض املستعصية مثل ألزهايمر والسرطان. فلقد 
أنشأت كندا على سبيل املثال مراكز لحفظ الخاليا الجذعية، حيث أثبتت الدراسات إمكانية 
عامًا بهدف   )20-15( مـا بني  تتراوح  الخاليا في مختبرات خاصة وملدة طويلة  حفظ هذه 

االستفادة منها في معالجة األمراض.

2. مجال صناعة الدواء

قطعت شركات إنتاج الـدواء أشواطًا كبيرة في مجــال صناعــة الـدواء، حيـث وفـرت 
يتبايـن  بالفـم  تؤخــذ  حبوب  من  الثاني  للنوع  وخاصة  األدوية،  من  مختلفة  أنواعًا  للسوق 

)الشكل 13(: أعراض اإلصابة بداء السكري.

التعب واإلرهاق

كثرة التبول

العطش

فقـدان الوزن في

زيادة سكر الدم

النـوع األول وزيادة 
فـي النوع الثاني
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مفعولـها بحسـب حالة املريض وطبيعـة مشــكالته املرضية. فضاًل عن األنسولني االصطناعي 
الذي يؤخذ باإلبر من املريض نفسه كل يوم دون حاجة ملراجعة الطبيب. 

دور الطب البديل في معالجة داء السكري
يلعب الطب البديل دورًا مهمًا في توفير وصفات تعتمد علـى التداوي باألعشاب الطبيعية 
التي تساهم فـي عـالج داء السكري. بالرغم من تردد كثير مــن املصابني بداء السكري قبل 
الكيميائي،  الطبي  العالج  ويفضلون  الدوائية  املكمالت  أو  األعشاب  العالج عن طريق  أخذ 
إال أن ذلك لم يمنع اآلخريـن من املصابـني بذكر النجاحــات التي تحققــت لديهم باستخدام 
األعشاب الطبية. أما أنواع هذه األعشاب فهي كثيرة، وتعد بطرق مختلفة يفسرها املختصون 
في الطب البديل. ومن هذه األعشاب أو النباتات التني الشوكي، البصل والثوم، الغار، الحلبة، 

القرع املر، الحنطل، القرفة، وغيرها.

دور األفراد والدولة للوقاية مـن داء السكري
إذا كان التطور العلمي يحتم تفعيل دور مراكز أبحاث داء السكري من خالل تقديم الدعم 
املادي واملعنوي لجهودها، وتسهيل عملها بالتغلب على الصعوبات املختلفة فإن جــزءًا كبيــرًا 
من معالجـة داء السـكري يقـع علــى عاتــق األفــراد أنفسهم سواء قبل اإلصابة بداء السكري 
أو بعد اإلصابة به، خاصة وأن داء السكري يصنف على أنــه داء "قاتـل بطــيء" تتزايد تبعات 

اإلصابــة به سواء على املريض أو الدولة.

فاإلصابــة بــداء السكري تشكل عبئـًا اقتصاديًا هائاًل أحيانًا ال تستطيع الدولة تحمل 
تكاليفه الكبيــرة، حيث إنــه يسـتنزف جزءًا كبيرًا من امليزانيات السـنوية للقطـاع الصحي. إن 
واقعًا كهذا يستدعي وضع استراتيجية شاملة للوقاية قبل العالج لحماية املجتمع من تفشي 
هذا املرض، وذلك عن طريق إنشاء مراكز بحثية لداء السكري، وهيئات عليا وطنية تعمل على 
توحيد الجهود، والتنسيق بني مختلف الجهات بالدولة، وخاصـة نشــر الوعــي والتثقيف لدى 

الناس، وبالذات الشباب وطالب املدارس والجامعات.

     إن التركيز على تغيير نمط الحياة والعادات السلوكية، وتجنـب األغذية الضارة بالصحة، 
من  للحد  املهمة  الوسائل  من  ُيعد  وغيرها  الرياضة،  وممارسة  للمشي  محفـزات  وإيجـاد 
انتشار داء السكري، ومعالجة املصابني. الشك أن خطة مكافحـة داء السكري والسمنة يجب 
أن تعتمد على مفهوم الوقاية والصحة، فالبد من الشراكة في التغيير، وإدراك أن داء السكري 
ليـس من مسؤولية القطاع الصحي فقط، وإنمـا هــو مــن مسؤولية املجتمع بمختلف قطاعاته.
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يتساءل الناس عن دور األبحاث الطبية )Medical Researches( في معالجة األمراض 
املختلفة التي تزداد معدالت اإلصابة بها يومًا بعد يوم. فبرغم كثرة الحديث عن أهمية األبحاث 
مكان،  كل  في  تنتشر  التي  األمراض  مع  التعامل  وخاصة  الناس،  حياة  تقدم  في  العلمية 
وتصيب كل األجناس واألعمار تظل الناس قلقة من تمدد األمراض، وظهور أمراض جديدة، 
أرواح املاليني من  السنوات األخيرة فحصدت  التي ظهرت بشكل الفت في  املعدية  خاصة 

البشر، وخصوًصا األطفال.
ومع أن العلوم الطبية تقدمت في العقود األربعة املاضية تقدمًا سريعًا في شتى مجاالتها 
واألدوي��ة،  العقاقير  وتوفير  العالج،  أساليب  في  الفته  تطورات  عنها  نتج  تخصصاتها  أو 
واستخدام تقنيات عالية الكفاءة، ووفرة املعلومات، وعلو مهارات األطباء، إال أن كل ذلك مازال 
ليس كاٍف للتصدي لكل األمراض، الحالية واملتوقعة، كما أن املتوفر من العالجات لبعض 
األمراض لم تنجح تمامًا في شفاء املرضى من أمراض يقر الطب بصعوبة التغلب الكامل على 

التحديات التي تشكلها هذه األمراض التي ُتعد في العرف الطبي فتاكة ومميتة.
التي  واإلنجازات  الطب  تاريخ  قراءة  يتطلب  الطبية  األبحاث  أهمية  إن االستدالل على 
آفاًقا  تقدًما فتحت  امتداد عصور مضت كانت في كل خطوة منها  األبحاث على  َنَمت من 
جديدة للمزيد من النجاحات التي تحققت على أيدي العلماء والباحثني. صحيح إن اإلنجازات 
زمنية  االكتشافات في كل مرحلة  لكن  األخرى،  العصور  تختلف عن  الطبية في كل عصر 
مهدت الطريق أمام إنجازات أخرى في أزمان الحقة أدت بطبيعة الحال إلى تراكم املعلومات 

واستثمار األبحاث لها في مجاالت جديدة. 
فلقد بدأت األبحاث في زمن أبقراط )Hippocrates( كأقدم أطباء األبحاث في العصر 
ألنه كان يمثل عقلية فذة  "أبو الطب الغربي"  ُأِعَد  القديم. فالطبيب املفكر أبقراط  اإلغريقي 
لدرجة أن املؤرخني وصفوا أفكاره بأنها سابقة لعصره، رغم أن عصره سادت فيه الخرافات 
واملعتقدات الباطلة في أن األمراض هي نتاج لعنة اإلله الذي تمثل في صور مختلفة، كالشمس 
والنار والعاصفة، لكن أبقراط أوعز األمراض إلى اعتالل الجسد بسبب نظام الحياة، والعوامل 

البيئية املحيطة بالناس. 
إن أفكار أبقراط مازالت في أذهان الباحثني إلى اليوم رغم أن الناس في عهد أبقراط 
والعصور الالحقة حتى القرن السادس عشر امليالدي لم تكن مدركة علميًا كيفية اإلصابة 

الفصل الثاني عشر
األبحاث وأمراض العصر
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باألمراض، وال آلية عمل أعضاء الجسم. فلقد ساد ما يسمى بنظرية "العلة" أو املرض التي 
تعتمد على معتقدات في أن هناك أربعة "أخالط" هي الدم، البلغم، الصفراء والسوداء تقرر 
التي تقرر اعتالل الجسد  صحة املرء ومزاجه. فهذه األخالط أو السوائل في الجسم هي 

والفكر..
أما أعمال أبقراط فقد سجلت في أكثر من )70( وثيقة تصف األمراض واألعراض، 
وكان يرى األهمية في مالحظة املريض وتسجيل التغيرات على حالته، ومعرفة تاريخ عائلة 
املريض. ومن أهم أعماله إعداده ملا يسمى "َقَسْم أبقراط" )Hippocratic Oath( الذي يفسر 
عباراته الجوانب األخالقية واملهنية للطبيب.  وبرغم تطوير هذا الَقسْم في هذا الوقت إال أن 

األساس للَقَسْم يعود ألبقراط.
كل التطورات الطبية من الناحية التاريخية تبني دور وتأثير األبحاث فيها حتى لو كانت 
هذه األبحاث تتصف بالبساطة واإلجراءات املحدودة، فاألبحاث في مصر الفرعونية أدت إلى 
استخدام عقاقير صنعت من األعشاب واملعادن، وكانت تخلط بالنبيذ والبيرة للحصول على 
الحبوب الدوائية، كما أن الفراعنة استخدموا املراهم في عالج الجروح، وقاموا بتحنيط املوتى 

.)Mummies( بعد تفريغ أجسادهم من األعضاء الداخلية فكان املومياء
وما أن حل القرن السابع عشر حتى تمكن اإليطالي سانتوريو )Santorio(من اختراع 
الترمومتر، ثم جاء وليام هارفي )William Harvey( ليكتشف الدورة الدموية في الجسم، 
ويؤكد أن القلب يعمل كمضخة.  أما األبحاث في ذروة تألقها كانت عند اكتشاف أو اختراع 

روبرت هوك )Robert Hooke( امليكرسكوب الذي مكن العلماء من وصف الخلية بدقة.
لقد واجه الناس انتشار األمراض في القرن التاسع عشر، ولم يكن العلماء رغم تراكم 
القرن  ففي  واملعدية.  الوبائية  خاصة  مرض،  كل  مشكلة  يعالجوا  كيف  يعرفون  املعلومات 
التاسع عشر انتشرت الكوليرا في بريطانيا، ومات الكثيرون، ولم يكن يعرفوا طريقة العالج 
رغم معرفة الباحث جون سنو )John Snow( أن الكوليرا تنتقل من املاء. ولم يمض وقت 
مرض  تسبب  مجهرية  كائنات  أن   )Louis Pasteur( باستور  لويس  اكتشف  حتى  طويل 

.)Rabies( "الكوليرا األمر الذي جعله مع زمالئه يكتشفون تطعيمًا ل� "داء الكلب
الفاعل  الدور  الطبية وكان أساسها  العلوم  التي شهدت تطورات في  القرون  إن أكثر 
لألبحاث العلمية والطبية هو القرن العشرين. ففي الثالثينيات من نفس القرن تمكنت األبحاث 
من اكتشاف املضادات الحيوية )Antibiotics(، وصناعة عقاقير مختلفة. فلقد تمكن في عام 
 ،)Penicillin( البنسلني  اكتشاف  من   )Alexander Fleming( فلمنج  إلكسندر   )1928(
التدرن  في معالجة السل أو   )Streptomycin( الحيوي ستربتوميسني  املضاد  واستخدام 

.)Tuberculosis(
الطعم  من  أنواع  اكتشاف  عن  مرة، فضاًل  ألول  الكلية  زراعة  تم   )1963( عام  وفي 
)1963(، وشلل  عام   )Measles( الحصبة  مثل  األمراض  من  العديد  معالجة  في  ساهمت 

األطفال عام )1953(. 
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ولقد تطورت الدراسات أيضًا في مجال الجراحة، وخاصة القيام بأصعب الجراحات 
به الجراح املشهور  قام   )1987( الدماغ والقلب، فلقد زرع أول قلب صناعي في عام  في 
ففتح   )1960( عام  الليزر  )Christian Barnard(. كذلك اختراع  برنارد  كرستيان  آنذاك 
الباب واسعًا إلجراء عمليات، خاصة في جراحة العني. وفي التسعينيات من القرن املاضي 
أدت األبحاث إلى تقدم كبير في مجال استخدامات املناظير في الجراحة. وال ينسى العالم أن 

أول طفل أنابيب ولد في عام )1978(.
ما سبق بعض األمثلة لدور األبحاث الطبية وتأثيراتها على تطور الطب، ففي كل اكتشاف 
علمي جديد هناك مساهمة كبيرة في تحسني األوضاع الصحية للبشر. فاالهتمام باملعرفة 
انفتاح  وثانًيا  التجريبي،  بالطب  العناية  أواًل  يعزز  التجارب بني األمم  وتبادل  البحث  وطرق 
آفاق جديدة الكتشافات أمراض بعضها مستعصية يمكن عالجها بتطوير أساليب الوقاية، 

والتوصل لعقاقير وأدوية غاية في الفاعلية العالجية كما هو مالحظ في هذا الزمن..
الشك أن االستدالل على طبيعة األبحاث الطبية يتطلب دراسة معمقة ألنواعها وآلياتها 
وأهدافها. فليس كل بحث طبي يماثل غيره في اإلجراءات والوسائل وقواعد العمل بسبب 
تباين األهداف بني حالة وأخرى. لكن عامة هنالك قواعد أساسية ومعايير مهنية وأخالقية 

وقانونية يجب التقيد بها.
وعند النظر في مفهوم البحث الطبي نجد شمولية األخد بمختلف التخصصات الطبية 
والعلوم األخرى القريبة منها كعلوم النفس واالجتماع وغيرهما. لكن التركيز البحثي على 
جانب دون آخر إنما يعود لألولوية وطبيعة املشكالت الصحية القائمة في بيئة معينة. ويبدو أن 
أغلب املجاالت التي يركز عليها البحث الطبي يشمل البيولوجيا الخلوية والجزيئية، الجينات 

الطبية، املناعة، العلوم العصبية، وعلم النفس.
مختلفة  مسميات  إلى  أحيانًا  الدراسات  تشير  األمراض  معالجة  في  األبحاث  وألهمية 
لهذه األبحاث مثل الطب التجريبي، أو البحث الطبي الحيوي )Biomedical Research(، لكن 
تعزيزها في  أو  املعلومات ودعمها  تقديم  تطبيقية تجرى بهدف  أو  أبحاث أساسية  عامة هي 
 )Clinical Research( حقل الطب. فأحد أنواع هذه األبحاث هو ما يسمى بالبحث اإلكلينيكي
الذي يتميز في أنه يشمل املرضى. هناك نوع آخر من األبحاث الطبية يطلق عليه ما قبل البحث 
Pre-Clinical( الذي يعتمد على إجراء تجارب على الحيوانات أواًل  Research( اإلكلينيكي
ملعرفة نتائج البحث وضمان قدر من السالمة في العالج قبل التطبيق على البشر. ويالحظ أن 

أبرز مثال في هذا الجانب العديد من األبحاث في مجال علم الوراثة.
كال النوعني �� األبحاث اإلكلينيكية وما قبل اإلكلينيكية �� أصبحت تركزان على صناعة 
أدوية وعقاقير طبية بإدخال خطوط جديدة إلنتاج مختلف األدوية من حبوب ومحاليل ومراهم 
وغيرها. لكن ذلك ال يعني طبعًا أن البحث الطبي يهدف فقط صناعة العقاقير، وإنما مجاالت 
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البحث واسعة ومتعددة تشمل مختلف التخصصات، وخاصة تطوير التقنيات الطبية واألجهزة 
الغاية في التعقيد واألهمية ملعالجة املرضى.

ومن األهمية معرفة العوائد من البحث الطبي، وتحديد قيمة البحث، فال يعقل أن تنفق 
أموال طائلة على أبحاث ليست لها األولوية أو فائدة عامة. لهذا فإن أي بحث يجب أن يتفق 
على تصميمه أو نمذجته لكي يقاس كأفضل توقع ملتوسط الفائدة، وأن يكون على أساس 
سنوات نوعية الحياة املعدلة )Quality Adjusted Life Years( باستثمار موارد مالية كافية 
للبحث. فالهدف من البحث التأكد من أن له مردودات تحّسن نوعية الحياة، وأن اإلنفاق عليه 

ال يشكل هدرًا ماليًا.  
الشك إن البحث الطبي يشمل مجاالت متعددة مثل الصحة العامة، الكيمياء الحيوية، 
امليكروبولوجيا، الفيزيولوجيا، الوراثة، علم األورام والجراحة، واألمراض املعدية وغير املعدية 
وغيرها. ولقد ظهر في السنوات األخيرة نموذج جديد للبحث في مجال الطب الحيوي يعرف 
املتكررة  الراجعة  التغذية  الذي يركز على   )Translational Research( الترجمي  بالبحث 
الدائرية بني البحوث األساسية الطبية والبحوث اإلكلينيكية بهدف تسريع ترجمة املعلومات 

ونقلها من سرير املريض إلى طاولة البحث ثم العودة العكسية لها.
هناك معايير أو بروتوكوالت لألبحاث الطبية يجب األخذ بها، وخصوصًا املعايير املهنية 
واألخالقية )Ethical Criteria(. ففي املنظور العام يوجد نوعان أساسيان لألبحاث الطبية 
يشكالن مظلة ملختلف أنواع األبحاث املتخصصة. عامة، تتشكل األبحاث من عدة مراحل 

مهمة يمكن تحديدها في ثالث مراحل كبرى وهي:
املرحلة األولى: البحث في ما قبل اإلكلينيكية يهدف إلى خلق قاعدة بيانات مهمة، 
البشر إال بعد  بالنتائج، كالتوصل إلى عقاقير ال تجرى على  واستنباط حقائق ذات عالقة 

ضمان سالمة املنتج.
املرحلة الثانية: البحث اإلكلينيكي الذي يتكون من تجارب إكلينيكية تهدف إلى مالحظة 
وتحديد سالمة املنتج أو األدوية في البشر، وكذلك قياس كفاءة الدواء. إن نتائج هذا النوع من 
البحث يعتمد بدرجة كبيرة على املقارنة والتحليل والتقويم. كذلك تنقسم التجربة اإلكلينيكية 
إلى مراحل فرعية تعرف أو تحدد بواسطة حجم العينة، وطول زمن البحث. فاملرحلة األولى 
من التجربة اإلكلينيكية تشمل عادة أقل من )100( شخص وتستمر ملدة سنة، بينما املرحلة 

الثانية قد تشمل عدة مئات من األشخاص أو األشياء، وقد تستمر لعامني.
املرحلة الثالثة: هذه املرحلة من البحث اإلكلينيكي قد تشمل مئات أو حتى آالف من 
األشخاص كعينة تستمر ملدة أربع سنوات. فالتجربة الطبية التي تزيد عن األعداد السابقة أو 

.)Observational Studies( مدة الدراسة يشار لها بالدراسات املبنية على املالحظة
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الصحة.  في  محددة  قضايا  لدراسة  تسعى  الطبي  البحث  من  أخرى  أن��واع  هناك 
فالدراسات املوجهة للوقاية من األمراض تهدف إلى الفحص الدوري لنظام حياة املريض، 
ورصد احتماالت إصابته باألمراض بتشخيص عامل االختطار )Risk Factor(، واحتماالت 
حدوث أمراض كالسرطان وداء السكري وأمراض القلب. فعندما يعرف نظام حياة الشخص 
أو سلوكه واحتماالت التعرض للخطر فإن الدراسات التدخلية تبدأ عادة في البحث عن الطرق 

التي تساعد على تجنب االختطار، وخلق عادات أو سلوك إيجابي ووقائي. 
الشك أن الجزء األكبر من إجراءات البحث الطبي يعتمد على التجارب املعملية التي 
تأخذ وقتًا طوياًل من محاوالت لتجارب متعددة تسير في مراحل مختلفة للتأكد من صدق 
وموثوقية النتائج. وعادة تبدأ التجارب الطبية في املختبرات ، وتجرى على الحيوانات أواًل ، 

فإذا اكتشفت النتائج عن معلومات مشجعة تنقل التجربة من الحيوان إلى اإلنسان.
هناك مرحلتان للتجارب الطبية أو نمطان عادة تلتزم بهما إجراءات البحث وهي:

التجربة العالجية: وهي التجربة التي تستهدف مباشرة مصلحة املريض في إيجاد 
أفضل طريقة عالج إذا ما فشلت الوسائل األخرى العالجية املتاحة في شفائه من املرض.

التجربة العلمية: وهي التي تجرى على اإلنسان أو على املريض دون ضرورة تمليها 
حالته املرضية، وإنما من أجل تحقيق نصر علمي في اكتشاف أو تحقيق أهداف غير صحية 

أو عالجية.
التي  هي  لكن  مشروعيتها،  حيث  من  محل خالف  ليست  عادة  العالجية  التجربة  إن 
يحتدم الجدال حولها، خصوصًا وأن هناك حاالت تشير إليها التجارب العلمية الطبية في أنها 
طبقت على األحياء وأيضًا األموات. وبرغم املشروعية القانونية واملهنية إلجراء التشريح على 
الجثث وفق القانون، فإن التجارب على األحياء من املرضى أو غير املرض تظل محل خالف 

تشريعي ومهني وأخالقي، الحديث فيه طويل ومتشعب.
املعلوم أن األبحاث الطبية في غالبية الدول تخضع لقوانني صارمه، ويتابع املسؤولون 
اليابان نجد  . ففي  العقاقير واألدوية  مختلف عملياتها ونتائجها، ويالحظ ذلك في صناعة 
وزارة الصحة والعمل والثروة تتولى مسؤولية مراقبة األبحاث في مجال الدواء، وفي أوروبا 

هناك الوكالة األوروبية للدواء.
ومنها  الطب  ملهنة  األخالقية  املعايير  وضعت  التي  الطبية  العاملية  الرابطة  هناك  كذلك 
 )Declaration of Helsinki( األبحاث الطبية. ومن أهم هذه املعايير ما يعرف بإعالن هلسنكي
الذي ُيعد ذا أهمية كبيرة لألعمال البحثية، ويمكن االستفادة منه بحسب أوضاع كل دولة. إن 
اختالف معايير األبحاث الطبية من دولة ألخرى هو الذي يجعل التعامل مع مرض معني في دولة 
قد ال تكون بالضرورة هي نفسها في دولة أخرى.. فإذا كانت نتائج األبحاث في بعض الدول 
ملرضى ال أمل لهم في الشفاء، ويعانون األلم، فإن دواًل كثيرة  املتقدمة تجيز "املوت الرحيم" 

أخرى ال تحبذ ذلك من منطلقات إنسانية ودينية وقيم اجتماعية.
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تنظمها  ووثيقة  متداخلة  الطب  آداب  أو  الطبية  واألخالقيات  األبحاث  بني  العالقة  إن 
القوانني، ومتأصلة في تعامل األطباء مع املرضى ومع زمالئهم األطباء أو غيرهم من العاملني 
في الحقل الصحي. فال يجوز أن تنحرف إجراءات البحث أو أهدافه عن األخالقيات الطبية، 
خصوصًا في البحث اإلكلينيكي الذي ينبغي أن يراعي الطبيب أو الباحث حقوق املريض، 
وأخذ موافقته على إخضاعه لتجربة العالج، أو موافقته على استخدام املعلومات الخاصة 

باملريض في نتائج البحث..
التجارب  لذلك، هنالك دول كثيرة تحرص على عدم استخدام املرضى أو غيرهم في 
الطبية دون موافقة الدولة أو ترخيص من وزارة الصحة. بل إن دواًل كثيرة لديها هيئات عليا 
مستقلة لألبحاث الطبية، واألخالقيات الطبية تتولى مراقبة األبحاث الطبية، وتفرق بني الباحث 
واملمارس الطبي، خصوصًا وأن الكثير من املمارسني يقومون بأبحاث من أجل "الترقية" ال 

ينطبق عليها البروتوكوالت أو األعراف امللزمة.
تتباين من بحث آلخر، ومن حالة ألخرى. فبرغم  الطبية  الشك أن مستويات األبحاث 
التطورات الكبيرة في األبحاث الطبية، وخاصة في مجال إنتاج األدوية والعقاقير ، والتقنيات 
الطبية، ومعالجة بعض األمراض املستعصية إال أن األبحاث الطبية مازالت تواجه الكثير من 
الصعوبات، فقد تصرف األموال الكثيرة على أبحاث قد ال تحقق الفائدة املرجوة، وقد ال تصل 

إلى نتائج إيجابية يمكن استثمارها في معالجة بعض األمراض.
ثم  أوروبا  الطبية ظلت محصورة في منطقة أمريكا الشمالية وغرب  ومع أن األبحاث 
تحركت نحو آسيا وأمريكا الجنوبية خالل العقدين املاضيني، إال أن العالم العربي ظل متأخرًا 
في اللحاق باآلخرين. ففي العالم العربي هناك حالة من الفتور العام تجاه البحث العلمي 
عامة، ومعظم األبحاث يقوم بها بعض األفراد معتمدين على ذواتهم وحماسهم وإنجازاتهم 
السابقة. بل إن هؤالء وفي معظم األحوال يقومون باألبحاث في الدول التي تعلموا فيها. كما 
أن معظم كليات الطب العربية تنقل املعرفة "املتداولة" فال تضيف شيئًا جديدًا سوى االقتباس 

والنقل، وغياب ثقافة حقيقية للبحث.  
من  املشاركني  وقلة  الطبية،  األبحاث  على  اإلنفاق  مثل ضعف  كثيرة،  هناك صعوبات 
األماكن  تغطية  وصعوبة  املريض،  مع  التواصل  استمرار  وعدم  باألبحاث،  للقيام  املؤهلني 
البعيدة التي قد تتفشى فيها بعض األمراض ال توجد في مناطق أخرى، فضاًل عن اختالف 
إلجراء  الضرورية  اإلمكانات  توافر  عدم  عن  فضاًل  مختلفة.  بيئات  في  األمراض  مسببات 

األبحاث من أجهزة ووسائل ومختبرات ومساعدين يتعاونون مع الباحثني.
الشك أن التقدم الكبير في األبحاث الطبية لدى الدول املتقدمة ال تقارن إطالقًا بالدول 
النامية، خصوصًا وأن الدول املتقدمة تنفق أموااًل كبيرة على مراكز األبحاث والهيئات العلمية 
لدعم  باألموال  يتبرعون  الذين  واألفراد  األهلي  القطاع  الحكومي، فضاًل عن  املستوى  على 
الطبية، وبالتالي تطوير الخدمات والرعاية الصحية، والحد من األمراض، وتعزيز  األبحاث 

أساليب الحياة الصحية.
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هنالك  فليس  النامية،  الدول  في  املعوقات  أكثر  من  الطبية  األبحاث  تمويل  أن  الشك 
سياسات أو مبادئ في بعض هذه الدول للبحوث في املجال الصحي، كما أنها ال تسعى حتى 
لترجمة البحوث األخرى، وتوظيفها من أجل تحسني خدماتها الصحية. أما في الدول املتقدمة 
فإنها ملتزمة تشريعيًا ومهنيًا وأخالقيًا في استثمار األبحاث الطبية لتطوير القطاع الصحي. 
فهي تنفق األموال سنويًا على البحث الطبي إيمانًا بأهمية األبحاث وبدورها في تنمية املجتمع.
ولالستدالل على حجم اإلنفاق على األبحاث الطبية في الدول املتقدمة نجد أن أمريكا 
الحيوي.  بليون دوالر على األبحاث في مجال الطب  ما يقارن )120(   )2010( عام  أنفقت 
واإلنفاق ال يقتصر على الحكومة األمريكية فقط وإنما للمعاهد الوطنية الصحية، وشركات 
األدوية والقطاع األهلي وتبرعات األفراد نصيب كبير في اإلنفاق العام على األبحاث الطبية.  
تساهم الكثير من الشركات في تمويل األبحاث في أمريكا مثل شركات التكنولوجيا 
الحيوية، وشركات األجهزة الطبية، وكذلك تقديم التبرعات من األفراد واملؤسسات األهلية. وأبرز 
 )Bill& Melinda Gates Foundation()مثال لهذه املؤسسات )مؤسسة بل ومالندا كيتز

التي تساهم بحوالي )3 ٪( من إجمالي اإلنفاق على األبحاث الطبية.
وإذا كان تمويل األبحاث عاماًل مهمًا وأساسيًا في تطور األبحاث الطبية في أي مجتمع، 
فإن عوامل أخرى أيضًا ينبغي العناية بها، مثل التوعية بأهمية األبحاث في تحسني الخدمات 
الصحية، وتدريب األطباء والباحثني على طرق وأساليب األبحاث، وتوفير املنشآت البحثية، 
واستثمار نتائج األبحاث في امليدان وبشكل عملى ال أن تكون مركونة ومهملة. كما يجب أن 

تكون األبحاث الطبية ضمن خطة وطنية وسياسة صحية ملزمة للدول.
وبما أن األبحاث الطبية تساهم في جودة الخدمات الصحية، فإنها تحتاج إلى متطلبات 
مادية وبشرية تشكل معايير حقيقية لتحقيق خدمات صحية متميزة، خصوًصا في تفادي 
الهدر في املوارد املالية، ورفع كفاءة األطباء ومساعديهم، واملساهمة في التنمية العامة. إن 
الكثير من الناس، وحتى العاملون في الحقل الصحي يتصورون أن معايير الجودة ما هي 
إال مواصفات توضع إلنتاج سلعة أو منتج يتم تداوله، علمًا بأن ذلك اعتقاد خاطئ، فالجودة 
تعني تلك املعايير التي تهيء األجواء لخدمات متميزة يتلقاها املستفيدون مستعينة باملوارد 

املتاحة بحكمة بدون إسراف وتبذير.
إن الجودة التي تساهم في تنميتها األبحاث الطبية هي جودة تواكب املتغيرات، وتبدل 
احتياجات الناس يومًا بعد يوم بسبب العوملة والتحوالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية. 
فبدون الجودة ال يمكن معرفة دور األبحاث الطبية ليس في تجنب حدوث األخطاء الطبية، وإنما 

كذلك في مدى ما يتحقق من نجاحات تصب في صالح املرضى وأهاليهم.
تشير الدراسات أن شركات صناعة العقاقير واألدوية أكثر القطاعات نشاطًا في مجال 
األبحاث الطبية املوجهة إلنتاج عقاقير فاعلة في عالج الكثير من األمراض، وبالذات األمراض 
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الشركات  فهذه  وغيرها.  القلب  وأمراض  السكري،  وداء  والسمنة،  كالسرطان،  العصرية، 
تنفق أموااًل طائلة على قطاع البحث العلمي، وبشكل تنافسي أمام الحاجة امللحة من القطاع 
الصحي ألدوية عالجية متميزة لها تأثيرات جانبية قليلة، ومفعولها العالجي كبير وموثوق 

لدى املرضى واألطباء.
فعندما ننظر في األبحاث املوجهة ملرضى السرطان على سبيل املثال فإننا نجد الجهود 
الكبيرة التي بذلت ومازالت في مجال إنتاج أدوية وعقاقير لها مفعول كبير في عالج هذا 
املرض املزعج واملنتشر في العالم . وبرغم اختالف شركات صناعة أدوية السرطان، فإننا 
وشركة  روش،  شركة  وهما:  املجال  هذا  في  العاملة  الكبيرة  الشركات  من  شركتني  نجد 
نوفارتيس اللتني لهما مقرات في سويسرا. وال شك أن سوق منتجات العقاقير السرطانية له 

أهمية بالغة لدى الشركات باعتباره سوق مربحة بسبب انتشار املرض.
فكما يشير خبراء سوق منتجات عالج السرطان أن إنتاج عقاقير وأدوية ومستلزمات 
العالج شهد نموًا وصل إلى )75( مليار دوالر في عام )2015(،  وبزيادة عن عام )2009( 
لها األثر  العقاقير واألدوية املستخدمة حاليًا قد ال تكون  الكثير من  عامليًا.   )٪  40( بنسبة 
دون  بحتة  تجارية  لدوافع  الدواء  بإنتاج  الشركات  بعض  اهتمام  بسبب  العالج  في  الفاعل 
التركيز على العناية الفائقة باألبحاث الرصينة واملوثوقة التي تفيد بعد تجارب طويلة مشكالت 

الدواء وضعف فاعليته في الشفاء. 
الواجبة  للشروط  تخضع  ال  وقد  الجودة،  بمعايير  األبحاث  من  الكثير  تتصف  ال  قد 
مراعاتها، مما يجعل نتائجها غير صادقة أو موثوقة، فغالبية األبحاث توصف بأنها وصفية 
تعتمد على املعلومات، أو تؤخذ من مصادر بحثية أخرى، إال أن األكثر شيوعًا من األبحاث 
الطبية تلك التي تعتمد على التجريب اإلكلينيكي، ويساهم فيها املرضى طوعًا في الفحص 

ودقة النتائج .
هناك اعتقاد بأن غالبية األبحاث الطبية تركز على األساليب التقليدية في جمع املعلومات 
عن مشكالت ليست بالضرورة تشكل أولويات للقطاع الصحي، وأن الهدف منها حصول 
الباحث على الترقية أو املميزات املادية، هذا في الوقت الذي يتجه العالم نحو استنفار جهود 
العلماء في أبحاث لها األولوية، وتشكل أزمات صحية،  والعزوف قدر اإلمكان عن املبادرات 
الفردية أو الجهد الفردي مقابل أهمية العمل الجماعي البحثي في إطار مؤسسات ومراكز 

بحثية تقدم الدعم الكامل ألبحاثها..
الشك إن األبحاث الطبية املميزة الخاضعة للمعايير والخطط الوطنية عادة تكون لها قيمة 
عالية للمجتمع ، وربما لسائر املجتمعات األخرى، وخاصة في معالجة بعض األمراض صعبة 
العالج، واملنتشرة في مجتمعات كثيرة. بل إن نتائج األبحاث الرصينة تساهم في ارتفاع 
االقتصادية  العامة،  التنمية  مشكالت  ومعالجة  الصحة،  وتحسني  العمر،  متوسط  معدالت 
واالجتماعية على وجه التحديد. ففي الجانب االقتصادي مثاًل، تزداد كل يوم تكاليف العالج، 



- 147 -

األبحاث وأمراض العصر

ومطالب الناس من الرعاية الصحية مما يصعب على دول كثيرة مجاراة ارتفاع اإلنفاق على 
القطاع الصحي.

دورًا  لألبحاث  فإن  جودة صحية  وخلق  الصحية،  الرعاية  تحسني  مستوى  على  أما 
محوريًا في ذلك من حيث تعزيز ثقة املريض بالعالج، ورفع كفاءة األطباء وتطوير مهاراتهم، 
وتقديم أفضل الخدمات، وتالفي األخطاء الطبية املتفشية، وخاصة في الدول النامية. هذه 
املتقدمة.  الدول  أيضًا  تعانيها  وإنما  النامية،  الدول  على  تقتصر  ال  طبعًا  الطبية  األخطاء 
فلقد وجد من اإلحصائيات الصحية أن عشرات اآلالف من األمريكيني يموتون كل سنة في 

املستشفيات بسبب هذه األخطاء.
وعندما نبحث في نتائج الدراسات الطبية فإننا نجد أهمية هذه النتائج ملتخذي القرارات 
في  فقط  تؤثر  ال  الطبية  فاألبحاث  الدولة.  في  الصحي  القطاع  عن  املسؤولني  أو  الصحية 
سياسات الدولة، وإنما أيضًا توجه السياسات الدولية نحو التغلب على املشكالت الصحية 
مواجهة  على  القادرة  وغير  الفقيرة  للدول  واملادي  الفني  الدعم  من  املزيد  وتقديم  العاملية، 

األمراض.
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على جوانب   بالتركيز  ولكننا سنختصره  وطويل،  متشعب  املزيف  الدواء  عن  الحديث 
معينة نجد لها أهمية للباحثني عن املعرفة في شؤون الدواء. الشك أن الدواء نعمة من نعم 
الخالق ال يستغني عنه اإلنسان والحيوان، بل إن حقل الطب لن يكون له وجود من دون الدواء 
الذي يصفه الطبيب للمريض. إن إدراك أهمية الدواء لإلنسان لن يكون مستعصيًا عندما يفكر 
اإلنسان في حال املرضى الذين يعانون األلم الشديد فال يجدون الدواء، أو يلجأون للعالج 

بأدوية األعشاب التي باملمارسة والتجربة تستخدم لحاالت معينة من األمراض.
إن تاريخ تطور الدواء خير دليل على أهميته لألحياء، فلقد استخدم اإلنسان منذ أكثر 
من )3( آالف سنة عشرات األدوية التي لها أصول نباتية )Plant Origin( وحيوانية استعملت 
بشكل كبير من الصينيني مع نهاية القرن السادس عشر وتقدر أنواع هذه األدوية بـ )1900( 
نوع مختلف من العالجات )Remedies( التي طورت بمرور الزمن لدرجة أن الطب الصيني 

التقليدي يضم اليوم أكثر من )13( ألف دواء.
لقد كتب عالم النبات اإلغريقي ديسقوريدس )Dioscorides( في القرن األول خمسة 
انتشرت  فقد  املجلدات  هذه  وألهمية  باألعشاب،  العالج  طريقة  فيها  فسر  مجلدات شهيرة 
العالج  انتعش  ثم  وأستراليا،  والهند،  والجنوبية،  الشمالية  أمريكا  دول  في  واستخدمت 

باألعشاب في أواخر القرون الوسطى في أجزاء مختلفة من العالم اإلسالمي واملسيحي.
إن العالج باألعشاب لم يتطور كثيرًا إال في القرن السابع عشر عندما ظهرت أعمال 
باراسيلسوس )Paracelsus( في سويسرا، وكيوبيبت )Cuipeppet( في إنجلترا الذي نشر 

عام )1652( أول منشور باللغة اإلنجليزية في مجال املواد الصيدالنية. 
ولقد ظل االعتماد على أدوية االعشاب فترة طويلة لم يركز املمارسون على معرفة كيف، 
)Empiricism( التجربة  خالل  من  علم  على  كانوا  وإنما  فاعلة،  األدوية  هذه  تكون  وملاذا 

واملالحظة أن الدواء له مفعول على املريض.
ومع نهاية القرن الثامن عشر ظهر ألول مرة علم الصيدلة )Pharmacology( حيث بدأ 

دراسة مفعول الدواء وتأثيراتها املختلفة على اإلنسان.
لكن القرن التاسع عشر ُيعد البدايات األولى لتأسيس علم الصيدلة الحديث عندما قام 
اوزوالد شميدبيرج )Oswald Schmiedeberg( )1921-1838( بوضع قواعد علم الصيدلة، 

الفصل الثالث عشر
الدواء املزيف
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وَدّرس هذا العلم في جامعة ستراسبرج )University of Strasbourg( في النمسا بالتركيز 
على الكلوروفورم، وهيدرات الكلور. ولقد نشر كتابًا بعنوان "الخطوط العريضة لعلم الصيدلة" 

 .)Outline of Pharmacology(

 Organic العضوية  الكيمياء  هو  آخر  علم  الصيدلة ظهور  علم  تطور  على  لقد ساعد 
Chemistry. حيث في عام )1828( تمكن الباحث فريدرك وهلر )Friedrich Wohler( إنتاج 

.)Urine( كمادة كيميائية عضوية تعد من مكونات البول )Urea( اليوريا
تأسيس  في  ساهمت  التي  امليادين  أبرز  من  الصيدلة  وعلم  العضوية  الكيمياء  إن 
الصناعة الدوائية في نهاية القرن التاسع عشر، وحفزت شركات دوائية كبرى مثل إلي للي                
 )Sandoz( وساندوز   ،)Pfizer( وفايزر   ،)Bayer( وباير   ،)Roche( وروش   ،)Eli Lilly(
وغيرها على قيادة عمليات تطوير الصناعة الدوائية في العالم، حيث عملت هذه الشركات 
على بناء مختبرات بحثية وعلمية، واكتشاف التطبيقات الدوائية ملنتجاتها، والبحث عن األدوية 

الجديدة التي تعالج األمراض، وخاصة األمراض الجديدة.
العشرين،  القرن  من  الثالثينيات  في  الدوائية  الصناعة  في  املتواضع  النمو  وبرغم 
وانحسار جهود بعض شركات الدواء على البحث واالكتشاف كانت نصف األدوية املستخدمة 
آنذاك تباع بدون وصفة طبية، بل إن نسبة كبيرة من هذه األدوية كانت تجهز من قبل الصيادلة 

أو في بعض الحاالت كانت األدوية تصرف مباشرة من األطباء ملرضاهم.
القرن العشرين من  الثالثينيات من  إنتاج بعض األدوية مثل األسبرين في  لقد أمكن 
)Bayer(، وأيضًا ظهرت مادتني هما: البنسلني واألنسولني كان لهما تأثيرات  شركة )باير( 

بالغة على عالج األمراض. 
الشك أن الحرب العاملية الثانية حّفزت شركات األدوية على إنتاج أدوية تعالج أزمات 
صحية ناتجة عن أهوال الحرب، وتفشي األمراض، فكان التركيز على األدوية املسكنة لآلالم 
لتتولى  الحكومات  على  الجماهيري  الضغط  زاد  كما   ،)Antibiotics( الحيوية  واملضادات 
العناية باألبحاث الدوائية، وتفسح املجال للصناعات الدوائية بوضع التشريعات والنظم التي 

تضمن سالمة الدواء، ووصولها إلى املرضى بسهولة وبتكاليف مناسبة.
لهذا سارعت بعض الدول األوروبية بتطبيق أنظمة الرعاية الصحية )Health Care( من 
أجل تقديم الخدمات الصحية الضرورية للناس. فلقد أسست بريطانيا ما يسمى بـ "الخدمة 
;National Health Service(، التي ساهمت في ضبط حاجات  NHS( الوطنية الصحية" 
الناس من الدواء وأسعار السوق، ونظام الوصف الدوائي، واألحكام الخاصة بها. ولقد كان 
ألنظمة الرعاية الصحية الدور الكبير في أوروبا لتشجيع القطاع الخاص على املشاركة في 

الصناعة الدوائية واألبحاث العلمية على األساس التجاري.
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إن حقبة ما بعد الحرب، وخاصة من الخمسينيات إلى التسعينيات اتسمت بالتقدم الالفت 
بإنتاج مضادات حيوية جديدة، ومسكنات حديثة مثل أسيتامينوفني  الدوائية  الصناعة  في 
مثل  أدوية جديدة  في  العمل  عن  )Ibuprofen(، فضاًل  وإيبوبروفني   ،)Acetaminophen(

حبوب منع الحمل، ومثبطات اإلنزيمات، واألدوية السرطانية املختلفة وغيرها.
عامة، لم تسلم الصناعة الدوائية من مخاطر الخلل في الصناعة أو سوء التعامل مع 
 )Thalidomide( الدواء لدوافع تجارية أو أخطاء غير محسوبة. ولعل فضيحة الثاليدومايد
عام )1961( جعلت الحكومات تزيد من التشديد على صناعة الدواء ونظام االعتماد والبيع. 
لقد استخدم دواء الثاليدومايد ألول مرة في عام )1957( في أملانيا الغربية من شركة أملانية 
  )Nausea( والدوار  والغثيان   ،)Insomnia( واألرق  والتوتر،  القلق  يعالج  الدواء  أن  وجدت 
لدرجة أن الدواء كان يستخدم في أمراض مختلفة. ولم يكتشف أن الدواء له أعراض خطيرة 
مثل تشوهات الجنني، وحدوث مشكالت في القلب والكلية والعني والسمع. ولقد توفي بسبب 

العلل الناجمة عن استخدام هذا الدواء آالف األطفال.
هذه الحالة الناجمة عن الثاليدومايد ليست الوحيدة فهناك أدوية أخرى أدت إلى علل 
بشروط  التقيد  وأهمية  األدوية،  لصانعي  املحاذير  تطلق  والحكومات  الناس  جعلت  خطيرة 
صناعة الدواء مع مراقبة كل ما يتعلق بالدواء من نقاء وفاعلية وسالمة وتسجيل وتسويق 
وغيرها. ولقد استجابت الشركات الكبرى لصناعة الدواء لكافة التعليمات، ورأت أن العمل 
بها تكسبها السمعة الدولية، بل والسمعة التجارية، ويزيد من مبيعاتها بسبب ثقة الناس بها.
ومن أمثلة هذه الشركات ذات السمعة العاملية في مجال صناعة الدواء: نوفارتز، روش، 
فيزر، ميرك وغيرها. بل إن هناك شركات ربما لم يسمع الناس بها مثل تيفا )Teva( أو مايلن 

)Mylan( لكنها ُتعد من العشر األوائل للشركات العاملية املصّنعة للدواء.

هناك مجموعة كبيرة من الشركات التي تتصدر مراتب متقدمة في التصنيف الدولي 
إلنتاج وبيع الدواء واملكانة الدولية من حيث دخلها اإلجمالي من املبيعات، واألرباح السنوية، 
وعدد العاملني، فضاًل عن إنفاقها العالي على قطاع البحث العلمي. ولتوضيح ذلك نختار ستة 

شركات أدوية كبرى وفق إحصاء عام )2010(.
فيزداد  الزمن  مرور  مع  تكبر  ثم  تبدأ صغيرة  الثلج  كرة  مثل  األدوية  مصانع  عامة، 
إنتاجها من االدوية التي تنتشر في كل مكان. الشركات املعتبرة تعتمد على األبحاث العلمية، 
والسمعة الدوائية، والعلماء، واإلمكانيات املادية والبشرية، وبالتالي تمثل أكثر من )40 ٪( من 
سوق اإلنتاج الدولي، كما أن أرباحها من بيع الدواء عالية، ومحصنة من الخسائر املتوقعة.

هناك أكثر من )90 ٪( من شركات األدوية التي تعرف بأنها شركات تبيع الدواء املكافئ 
)Generic Drug(، ومعروفة لدى الناس، وهي تنتج غالبية األدوية املباعة. ففي عام )2013( 
وجد أن حوالي )84 ٪( من )4( آالف مليون وصفة دوائية في أمريكا لوحدها كانت ضمن 

الدواء املكافئ أو الجنيس.
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الدولةالشركةالترتيب
الدخل 

اإلجمالي 
)مليار دوالر(

الربح 
اإلجمالي 

)مليار دوالر(

عدد 
العاملني

1

 Johnson&
Johnson
جونسون 
وجونسون

700 6413118أمريكا

2
Pfizer
800 48981أمريكافايزر

3

 Galaxo Smith
Kline

جالكسو سميث 
كالين

00 45899بريطانيا

4
       Hoffman –

LaRoche
هوفمان الروش

00 44880سويسرا

5Snaofi - Aventis
00 42898فرنساسناوفي أفينتس

6Novartis
00 42896سويسرانوفارتس

)الجدول 5(: تقديرات إحصائية عن الدخل واألرباح لعدد من شركات األدوية 
الكبرى في العالم لسنة واحدة )2010(.

فما الدواء املكافئ ؟
يقصد بالدواء املكافئ ذلك املنتج الذي له عالقة تجارية من حيث الشكل والنوع واألداء، 
وعادة يسوق باسمه الكيميائي بداًل من االسم التجاري املعلن. هذه األدوية قد ال ترتبط بجهة 
هذه  فيها  تصرف  التي  الدول  سلطات  تضعها  التي  والرقابة  للقانون  تخضع  لكنها  معينة 
األدوية. والدواء املكافئ يجب أن يتضمن محتواه املواد الفعالة نفسها املوجودة في الصيغة 

األصلية.
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هذه األدوية املكافئة تباع بأسعار أقل من نظيراتها ذات العالمات التجارية أو األسماء 
التجارية، كما أنها أدوية متطابقة في الجرعة والقوة وأسلوب االستخدام واألمان والفعالية.

وعادة تقسم األدوية بعدة طرق أهمها التقسيم املعتمد على الضبطية )Control(، والذي 
يفرق بني األدوية املوصوفة التي تعطى للمريض بناء على طلب الطبيب وبني أدوية تعطى من 
فوق الطاولة والتي يطلبها املستهلك نفسه حيث ال تحتاج إلى وصفات طبية، ومسموح طلبها 

لعدم ضررها عند تناولها مثل أدوية األسبرين ومسكنات األلم والصداع وغيرها.
 الشك أن الناس تبحث عن الدواء الفاعل النقي الذي يتصف باألمان والجودة، ولجهلها 
بمركبات الدواء وآلية تفاعلها في الجسد أو حتى معرفة سالمتها للصحة فإنها تثق بالرقابة 
الدوائية للدولة، وباملختصني في مجال صناعة الدواء. هناك الكثير من الشروط التي تضعها 
الدولة لشركات الدواء لاللتزام بها من ترخيص وتسجيل وصناعة وتسويق وتخزين وغيرها.
وبرغم توافر الدواء املطلوب للمرضى، وسهولة الحصول عليه، خاصة في الدول املتقدمة، 
ُيعد منتجًا معقًدا، وعادة يمر في صناعته بعدة مراحل، وملدة زمنية  الدوائي  إال أن املنتج 

ليست قصيرة لكي يعتمد كدواء جديد صالح لالستعمال.
فالدواء الجديد يمر بداية بخطوة نشوء الفكرة التي يجب دراستها من فريق متخصص 
يبحث ويكتشف املركب الكيميائي والعضوي بعد الفحص والتجريب على الحيوان لتحديد 
األمان والصالحية لالستخدام البشري. إن الكثير من البيانات الناتجة من األبحاث العلمية 
والدوائية  الغذائية  والهيئات  الدولة  قبل  لكي تدرس من جديد من  الجديد تجهز  الدواء  عن 

العتمادها وتسجيلها وتداولها في حال املوافقة على املنتج الدوائي.
وقد يكون مفيدًا االستدالل على آلية إنتاج الدواء بالبحث في صناعة دواء لعالج مرض 
بشكل  املعدة  في  الهيدروكلوريك  حامض  إفراز  في  الخلل  بسبب  الناتج  القرحة  داء  مثل 
توازن  يتحكم في  يتطلب اختراع دواء  فإن ذلك  الحامض مرتفعًا  إفراز  فإذا كان  مستمر. 

اإلفراز الحمضي من خالل التعامل مع الخاليا املفرزة للحامض.
إن البحث في مركب دوائي من قبل املختصني يستدعي إيجاد ثالث مركبات تصوب 
فإذا  الجذعية.  الخاليا  أو  الحيوانات  من  تحصل  عادة  للمعدة  معزولة  أنسجة  على  عمليًا 
بالتجربة والفحص ثبت فاعلية املركبات الثالثة املقترحة أو الداخلة في البحث العلمي لداء 
القرحة فإنها تجرب على الحيوانات بهدف تحديد الفاعلية، ونسبة االمتصاص، والزمن الالزم 
حتى يحصل الدواء على أعلى فاعلية، ومقدار الجرعة اآلمنة واملميتة، واألعراض الجانبية. 
ويقدر الزمن الذي يستغرقه ذلك بــ )5( سنوات على األقل لكي يكون دواًء جديدًا فاعاًل يمكن 

تسويقه.
وال يسمح باستخدام الدواء إال بعد تجريبه على عينة صغيرة من )1-10( أشخاص 
لتحديد تأثيرات الدواء والتأكد من سالمته، ثم يزداد العدد بحسب النتائج إلى أن يصل العدد 
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في التجربة إلى )10( آالف شخص. وهذه الدراسة على البشر تأخذ أيضًا مدة ال تقل عن 
)5( سنوات أخرى. 

الدواء لالستخدام البشري ال يكون إال من خالل األجهزة  إن االطمئنان على سالمة 
الرقابية املختصة لقطاع الصحة في الدولة، ومن خالل إدارة الغذاء والدواء، ومن أشهرها 
مؤسسة الغذاء والدواء األمريكية. ففي كل دولة هناك مؤسسة أو هيئة للغذاء والدواء مسؤولة 
عن دراسة كل ما يقوم به أي مصنع للدواء بهدف إنتاج دواًء جديدًا. ويقال إن األردن أول 
األساسية  املهمة  إن  العربي.  الوطن  في  والدواء  الغذاء  مؤسسة  بإنشاء  قامت  عربية  دولة 
ملؤسسة أو هيئة الدواء في الدولة هي دراسة كل ما يتعلق بالدواء الجديد باستخدام مصادر 
املعلومات ونتائج األبحاث وغيرها التي في ضوئها تتم املوافقة على تصنيع الدواء من عدمه. 
وفي حال عدم املوافقة على التصنيع فإن الهيئة أو املؤسسة تطلب املزيد من البحث والدراسة.
وإذا ما تمت املوافقة على التصنيع، فإن عملية التصنيع تمر بعدة مراحل مثل اختيار 
الشكل الصيدالني املناسب للحصول على األثر العالجي املطلوب، فاختيار علبة الدواء مثاًل 

يتوقف على أسلوب وضع الحبوب، وقياس مدى صالبة العلبة ومقاومتها للصدمات.
إن التصنيع الجيد للدواء يجب أن يراعي عدة قواعد كنظام تصميم املصنع، والهيكل 
اإلداري، وعمليات التهوية، ولباس العاملني، وتعقيم اآلالت، ونظام التخزين والشحن وغيرها. 
وألن احتماالت تلوث الدواء أثناء التصنيع وبعده كبيرة أو الخلل في صناعته محتملة، فإن 
القطاع الصحي في الدولة يشدد على عمليات الرقابة الدوائية التي تتولى مسؤوليات عديدة 
مثل تسجيل وكالء شركات األدوية واملستوردين، وتسجيل شركات األدوية ومنتجاتها، وإعداد 

السجالت الخاصة بالشركات.
كذلك تضع مراقبة الدواء السياسة الدوائية، وقواعد صرف األدوية، والتأكد من جودة 
األدوية،  ومخازن  والخاصة،  العامة  الصيدليات  جميع  على  والتفتيش  وصالحيته،  الدواء 

واملصانع، وإصدار تصاريح استيراد وتصدير األدوية.
وعادة يتكون جهاز مراقبة الدواء من عدة أقسام تناط بها مهام مختلفة مثل التسجيل 
الدوائي، مراقبة الجودة، اإلفراج الدوائي، والتفتيش. الشك أن جهاز أو إدارة مراقبة الدواء 
من إدارات القطاع الصحي الذي يعول عليه مراقبة عمليات إنتاج الدواء، وضمان سالمة 
املعايير  تساير  أن  يجب  التي  اإلنتاج  وقواعد  لشروط  التصنيع  إجراءات  بإخضاع  املنتج 

الدولية لتصنيع وتسويق الدواء..
وألن صناعة الدواء تتطور يومًا بعد يوم فإن اإلنفاق عليها يتزايد بازدياد حاجة الناس 
إلى الدواء، وانتشار األمراض، وخصوصًا ظهور األمراض الجديدة، ومنها األمراض الوبائية 
ونشر  ملخاطرها  للتصدي  الصحي  القطاع  أجهزة  تستنفز  التي   )Epidemic Diseases(

الوعي بني الناس لتجنب اإلصابة بها.
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هذا  منافع  فإن  استثنائي  وجهد  مكلف  عمل  الدواء  في صناعة  االستثمار  كان  وإذا 
الرعاية  جودة  على  كذلك  وإنما  لوحده،  التجاري  الجانب  على  تتوقف  ال  عديدة  االستثمار 
الصحية في الدولة. فكلما كانت الصناعة الدوائية محققة ألهداف التنمية وبعيدة عن التالعب، 
خصوصًا استغاللها ألهداف تجارية وبطريقة غير مشروعة من أجل التحايل والتكسب على 

حساب صحة الناس، فإن تداعيات هذه الصناعة خطيرة يعانيها الجميع.
ومن أمثلة املخاطر التي يعانيها الناس الغش في صناعة الدواء، ورواج األدوية املزيفة 
الدول  الدول، وخاصة  من  العديد  في  األخيرة  السنوات  في  تزداد بشكل الفت  بدأت  التي 
منظمة  مع  العاملية  الصحة  منظمة  ومراقبة  والتسويق،  الصناعة  على  التشديد  رغم  النامية 

الشرطة الجنائية الدولية )اإلنتربول( آلفة الغش والتزييف في الدواء.
تمكن اإلنتربول من ضبط ومصادرة حوالي عشرين مليون   )2009( ففي الصني عام 
حبة وزجاجات شراب وأكياس من األدوية املزيفة، وكذلك حدث الشيء نفسه في دول جنوب 
شرق آسيا. وتعد آسيا من أكثر األماكن تجارة في األدوية املزيفة التي يسهل انتقالها من 
دول ألخرى دون معرفة املصدر، وتفلت أحيانًا من رقابة املتخصصني نتيجة قدرة املزيفني 

العالية على اتباع أساليب محاكات للمنتجات الدوائية األصلية، وصعوبة اكتشاف حيلهم.
األدوية  مبيعات هذه  لحجم  دقيقة  يجد إحصائيات  ال  الدواء  تزييف  لعمليات  الدارس 
ومما  دوالر سنويًا.  بليون   )80( عن  تقل  ال  ملبيعات  تقديرات  سوى  الدولي  املستوى  على 
 Drug "زاد من حجم املبيعات في السنوات األخيرة استخدام "التجارة اإللكترونية لألدوية
Electronic Commerce وغير مسجلة امللكية. ويعتقد بأن حوالي )70 ٪( من األدوية املباعة 
بواسطة اإلنترنت، ومن جهات غير مصرح لها ببيع الدواء وتحجب عناوينها هي أدوية مزيفة.
وعادة تكثر األدوية املزيفة في الدول النامية نتيجة الفقر وعدم قدرة الناس على تحمل 
تكاليف األدوية باهظة الثمن بجانب ضعف الرقابة، وانتشار الفساد، وغياب القانون. ولقد 
وجد في السنوات األخيرة أن تزييف األدوية شمل أدوية موصوفة لعالج السرطان واألمراض 

القلبية واألوعية الدموية تباع عن طريق اإلنترنت.
ولقد أجريت تحريات عن األدوية املزيفة في عدد من الدول األوروبية ووجد أن الدول 
األوروبية الغربية تنفق أكثر من )20( بليون دوالر كل سنة على أدوية غير معروفة املصادر، أو 
قانونية التصريح باإلنتاج. وتتركز غالبية هذه األدوية في تلك األدوية التي يطلق عليها "نمط 
الحياة" مثل أدوية نقص الوزن، واألنفلونزا، واإلخصاب، ومعالجة االنتصاب. ولقد وجد أن 

نسبة ال تتعدى )10 ٪( من أدوية الفياجرا املعروضة للبيع تكون هي األصلية  غير املزيفة.
عليه.  القضاء  وصعوبة  وانتشاره،  وإنتاجه  بازدياد  تزداد  املزيف  الدواء  خطورة  إن 
فاكتشاف الدواء املزيف بغض النظر عن نوعه وكمياته هو في الواقع حدث يعكس ضعف 

الرقابة الصحية، ويقوض مصداقية األنظمة الصحية.

)
(
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البيطرة،  أدوية  كذلك  وإنما  البشرية،  األدوية  على  فقط  الدواء  في  الغش  يتوقف  وال 
واملستلزمات الطبية املختلفة بما في ذلك االدوية املكملة والدهانات الجلدية، واملواد التجميلية 
وغيرها. فاألدوية البيطرية املزيفة تضر بالحيوان، وبالتالي يتأثر اإلنسان بعد أن يأكل لحم 

هذه الحيوانات.
كذلك ال يتوقف الغش في الدواء على التغيير في محتواه أو للعلب املعبأة باألدوية، وإنما 
كذلك في التالعب بصالحية الدواء وانتهاء مدته حيث وجد أن أسهل طريقة للغش هو إعادة 
تدوير األدوية منتهية الصالحية. فتاريخ انتهاء الصالحية هو الزمن الذي يبدأ فيه مفعول 
الدواء في النقصان، ويقل تأثيره في الجسم. فبرغم ما يقال إن انتهاء مدة الصالحية يظل 
ثم تقل تدريجًيا بمرور   )٪  50( إلى   )٪  5( تتراوح من  التي  الدواء محتفظ ببعض فعاليته 
تأثيرات سلبية على الصحة جراء استخدام أدوية  الزمن، إال أن ذلك ال يعني عدم حدوث 
منتهية الصالحية. هناك بعض األدوية يحدث لها تغيير كيميائي في املادة الفعالة مما يجعلها 
مضرة كأدوية األنسولني والسكر، وأدوية النتروجليسرين، واألدوية املوسعة لألوعية الدموية، 

واملضادات الحيوية السائلة.
ولقد وجد أن إعادة طباعة تواريخ جديدة ألدوية منتهية الصالحية بعد تجميعها من 
وبتواريخ جديدة ظاهرة  عبوات جديدة  في  الصنع  القديمة  األدوية  تعبئة هذه  أو  األسواق، 

سائدة تستدعي جهدًا خارقًا لضبط الجهات التي تقوم بذلك.
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كنت أريد الكتابة في التغذية واألنماط املعيشية للناس وتأثيرات ذلك على الصحة العامة، 
بواسطة  الحيوان  أو  اإلنسان  إلى  املنقولة  األمراض  عن  نتحدث  األحيان  معظم  في  فنحن 
الطعام، وال نلتفت لذلك رغم معرفتنا أن الكثير من األمراض هي نتاج امللوثات في الطعام، 
وفساد األطعمة، وسوء استخدامنا للغذاء في الطبخ والحفظ أو التداول أو البيع. ومما يزيد 
املطاعم،  أو في  الذي نعده فقط في منازلنا  الطعام  نأكل  أننا ال  الغذاء  أو  الطعام  إشكالية 
ولكننا نأكل أيضًا ما يستورد إلينا من أطعمة مختلفة قد تكون طازجة أو معلبة. أقول عندما 
بدأت الكتابة في هذا املوضوع استرعى انتباهي موضوع آخر له عالقة بالغذاء والتغذية وهو 
"السمنة" )Obesity( رغم أن الفرق بني االثنني في املفهوم العلمي ال ينبغي أن يؤدي إلى 
الخلط بينهما حتى لو كان هناك ما يجعل السمنة من النتائج السيئة لسوء التغذية والسلوك 

الخاطئ في التغذية، واختيار الغذاء غير الصحي.
الغذاء والصحة فإنها ال تغفل السمنة، خاصة وأن  الدراسة وإن كانت تركز على  هذه 
العالقة بني السمنة والغذاء عالقة أزلية، خصوصًا تزايد الدور الذي يلعبه الغذاء ليس في 
تنامي أعداد األشخاص املصابني بالسمنة أو الوزن غير املناسب للشخص فقط، وإنما لتطور 
املفرطة  بالسمنة  اإلصابة  في  فاعلة  أداة  الغذاء  من  تجعل  العصر  هذا  في  جديدة  وسائل 
وأحيانًا القاتلة التي جعلت السمنة في العرف الطبي مرضًا خطيرًا يؤدي إلى أمراض أخرى 
كثيرة يعانيها ماليني البشر. لذلك سنتناول هنا أواًل الجانب املتعلق بالغذاء ودوره في حدوث 

األمراض، ومنها السمنة التي سيأتي الحديث فيها بالجزء األخير من هذا املقال. 
الشك أن من أكثر العوامل املؤثرة في الصحة الغذاء واملاء، فال أحد يستطيع االستغناء 
عنهما ليس لضرورتهما لحياة اإلنسان والحيوان فقط، وإنما لعالقتهما وتداخلهما، فال يجهز 
الطعام دون استخدام املاء في الطهي والشرب والغسيل والتنظيف وغيرها. وقد يعتقد البعض 
أن اإلنسان قادر على ضبط نوعية ما يأكل، وأنه يستطيع أن يتحكم في أسلوبه على نحو معني 
في كل يوم يأكل فيه ما تشتهيه، بينما يّضطر اإلنسان أحيانًا أن يأكل أي شي يتوافر له في 

حدود إمكاناته حتى ال يجوع أو يحرم من الغذاء.
املتاحة على  التباين في كمياتها ونوعيتها  التغذية عند األشخاص  يؤيد إشكالية  إن ما 
املستوى العاملي، فبينما ال يجد سكان الدول الفقيرة ما يكفيهم من الغذاء الذي اعتادوا عليه 
نجد الدول الغنية بما لديها من تكنولوجيات غذاء وزراعة وخبرات وتنوع في مصادر الغذاء 
فإنها ال تعاني الحرمان كما في الدول النامية، وإنما تمتلك الخيارات في التغذية، والقدرة 

الفصل الرابع عشر

هل السمنة مرض؟
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على تصدير الغذاء إلى الخارج، فالكثير من األمراض الناجمة عن الغذاء واملنقولة من الغذاء 
تقل عددها وأنواعها في الدول املتقدمة التي لديها وسائل عصرية كفيلة بحماية الناس من 
 Bovine Spongiform البقر"  "جنون  البقري  اإلسفنجي  الدماغي  االعتالل  مثل  أمراض 
Encephalopathy، وغيره على عكس الدول النامية التي تفتقر إلى الوسائل والخبرات واملال 

لتفادي امللوثات الغذائية، أو الوسائل املانعة لهذه امللوثات.

ومع ذلك نجد أن الدول الغنية محصنة من األمراض املنقولة بواسطة الغذاء، فالكثير 
من هذه األمراض مسجلة في التقارير الصحية رغم ما تبذله هذه الدول من جهود ملكافحة 
األمراض، أو صرف أموال باهظة َتْنفق على إنتاج الغذاء وتأمني سالمته وتصديره. فاملقارنة 
بني مشكالت الغذاء في الدول النامية أو الفقيرة واملتقدمة ينبغي أن يتجاوز كما تراها الدول 
الغذاء،  تتمثل في عدم وفرة  أولوية  إلى  الغذاء  املنقولة عن طريق  الفقيرة مشكلة األمراض 

وحرمان املاليني من الغذاء، أو تأمني الغذاء )Food Security(  للسكان. 
إن مفهوم تأمني الغذاء لم يكن متداواًل إال بعد عام )1996( عندما عّرف املؤتمر العاملي 
للغذاء تأمني الغذاء بأنه "كل الناس وفي كل األوقات لديهم الوسائل والطرق ليحصلوا على 
الغذاء الصحي والكافي من أجل حياة صحية". لهذا يدور مفهوم تأمني الغذاء في نطاق ثالثة 

محاور: 
• الحصول على الغذاء بكميات كافية وعلى أساس دائم.	

)الشكل 14(:  نقص التغذية  في )2011-2012( حسب املناطق الجغرافية.
• تمثل األعداد في األقواس املاليني من األشخاص.	

)
(

جنوب آسيا )295(

شبه صحراء إفريقيا )223(

شرق آسيا )167(

جنوب شرق آسيا )65(

أمريكا الالتينية )47(

شمال وغرب آسيا )24(

املناطق املتقدمة )16(

كاراكاس وسط آسيا )6(

أوقيانوس )1(
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• إتاحة الطرق التي توفر الغذاء، أي تواجد مصادر الغذاء.	
• استخدام الغذاء بطريقة تعتمد على املعرفة والعناية ومنع تلوثها.	

 ومع ذلك هناك من يجادل نظرية نقص الغذاء على املستوى العاملى، وأنه ملاذا املاليني 
من الناس في الدول األقل تنمية تعاني الجوع، بينما هناك ما يكفي من الغذاء لكل الناس في 
كل مكان ؟ قضية كهذه تفتح املجال أوسع للحديث في املسببات التي من أبرزها ليس في فقر 
البيئة الزراعية أو العوامل الطبيعية الالزمة للزراعة واإلنتاج، وأنما في تخلف بعض الدول 
في ميادين العلم والتكنولوجيا، وإهمال التنمية البشرية التي هي العماد في التنمية العامة. 
إن العالم يواجه أزمة غذاء، فهناك قرابة مليار شخص في العالم يعانون حاليًا الجوع. كما 
أن معدالت ارتفاع  نقص التغذية أيضًا في ازدياد، حيث تشير األرقام في عام )2009( أن 

حوالي )18٪( من إجمالي السكان يعانون نقص التغذية .
وإذا كان تأمني الغذاء للناس ضرورة، فإن ما يتاح من الغذاء لهم أيضًا يحتاج إلى وعي 
ومعرفة بكيفية استخدامه والتعامل معه، خصوًصا في املحافظة عليه من أن ال يكون وسيلة 
ضارة بالصحة ومفسدة لحياة الناس. فقد يتوافر الغذاء في حدود حاجة الناس إليه، لكنه 
غذاء قد ال يحسن الناس االستفادة منه، أو ليس لهم خيار في الحصول على الغذاء الصحي 
بالنسب الطبيعية التي يجب تناولها يوميًا، أو يكون سببها في األمراض التي يعانونها، فال 

يجدون وسيلة لعالجهم مما أصيبوا به من علل.
ولعل الدراسات عن التغذية في الدول الفقيرة التي تعاني النقص في الغذاء بقدر ما 
تعاني األمراض الناتجة من العدوى املنقولة بالغذاء واملاء تقدم دالالت واضحة عن مستوى 

التخلف والجهل بآليات التعامل السليم مع الغذاء.                                   

٪ 32
٪ 33

٪ 15
٪ 12

٪ 8

)الشكل 15(: النسب اليومية املطلوبة من الغذاء الصحًي.

فواكه 
وخضراوات

خبز ـ رز ـ بطاطا ـ معجنات ـ 
النشويات األخرى 

غذاء وشراب عالي 
الدهون والسكر

حليب وغذاء من 
مشتقات األلبان

لحم ـ سمك ـ بيض ـ فاصوليا ـ 
بروتينات أخرى غير البنية
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مشكالتها  وإنما  للناس،  تأمينها  في  فقط  ليست  الغذاء  مشكلة  فإن  أشرنا  وكما 
وزارة  فإن  املشكالت  هذه  ولتجنب  العاملي.  املستوى  على  خطورة  األكثر  تظل  الصحية 
يهدف  الذي  الغذائي"  "بالهرم  ما يسمى  أكثر من  عقدين  منذ  األمريكية نشرت  الزراعة 
على أساس منفعتها للصحة وتجنب احتماالت حدوث  الغذاء"  "أصناف  التمييز بني  إلى 
األمراض. فأنواع الغذاء كاللحم ومنتجات األلياف والدهون والزيوت والحلويات تقل أهميتها 

مقابل الخضراوات والفواكه، كما أن الغذاء الغني باأللياف يحمي القلب .
تشير الدراسات أن استهالك الدهون املشّبعة في اللحم األحمر، والزبدة، والجنب يساهم 
يحوي  الذي  الطعام  وأن   ،)Coronary Heart Disease( التاجية  القلب  أمراض  حدوث  في 
أحماضًا دهنية يزيد من الكوليستيرول في الدم، وربما مسؤولة عن الحالة املرضية للقلب. 
ولقد استخدمت هذه الدهون لسنوات، خصوًصا في إنتاج األغذية الجاهزة وسريعة اإلعداد 
كغلي البطاطا الجاهزة لألكل، ولحوم البورجر، واألطعمة املّعلبة. وعلى العكس املواد الغذائية 
كالذرة واألرز والقمح وغيرها تعد مصادر غذائية غنية بالكربوهيدرات، وأيضًا الزيوت النباتية 

كمصادر للدهون، واملكسرات والسمك والبيض وغيرها من املصادر البروتينية.
إن مصادر تلوث الغذاء كثيرة ومتنوعة قد تكون بفعل اإلنسان أو الطبيعة، أو الكائنات 

املمرضة، إال أن التركيز يجب أن ينصب على مجموعتني تؤثران في الغذاء وهما:
• العدوى الناتجة من العوامل البيولوجية، مثل الجراثيم والڤيروسات، واملضادات الحيوية، 	

والطفيليات وسمومها التي تسبب األمراض.
• التسمم الحاد املزمن والناتج من الكيماويات والعناصر السامة مثل الرصاص، والزئبق، 	

والكادميوم، والنتريد )Nitride(، والنترات )Nitrate(، واملركبات العضوية .
ولقد وجد أن املصادر املكروبية تعادل حوالي )95 ٪( من كل الحاالت التلويثية للطعام.
ففي  ال��دول.  في  كبيرًا  وعبئًا صحيًا  قلقًا  تشكل  الطعام   عن  الناتجة  األم��راض  إن 
وتقدر  أمراضًا مختلفة،  الغذاء  بواسطة  املنقولة  والعدوى  الغذائية،  امللوثات  تتسبب  أمريكا 
مريض  ألف  و)350(  مسجلة،  مرضية  حالة  مليون   )13( حوالي  هناك  أن  اإلحصائيات 
يتعالجون في املستشفيات، و)1800( حالة وفاة كل عام. ولقد وجد أن من األسباب في حدوث 
هذه األمراض انعدام النظافة، ووساخة األيدي، وخاصة بعد استخدام الحمام، كما أن طهي 
الغذاء ال يتم بطريقة سليمة كعدم الطبخ بشكل كامل، وعدم استخدام املاء النقي في الطبخ.

هناك قواعد وإرشادات لطبخ الطعام توفر السالمة وتجنب اإلصابة باألمراض، منها 
أن يكون الطبخ كاماًل، واألدوات في املطبخ نظيفة وبعيدة عن الحشرات والقوارض، وغسل 
اليدين دائمًا، واستخدام املاء النظيف في الطبخ وغيرها. وبما أن األمراض الناتجة عن الغذاء 

كثيرة فإنها تقسم عادة إلى أربعة أقسام:
• العدوى بالجراثيم.	
• العدوى بالسموم الناتجة عن الجراثيم.	
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• العدوى بالڤيروس.	
• األمراض التي تحدث بشكل طبيعي وألسباب ال عالقة لها بما سبق ذكره.	

العدوى بالجراثيم
إن من أكثر أنواع العدوى بالجراثيم واألكثر انتشارًا على مستوى العالم النوع املسمى 
العطيفة )Campylobacter( التي منها العطيفة القولونية، والعطيفة البرازية. هذا النوع من 
العدوى  أعراض هذه  أمريكا، حيث  مليون شخص في   )2.5( يعد حوالي  املعدية  الجراثيم 
 )7  -  4( من  عادة  يظل  املرض  أن  ومع  البطن.  في  املختلفة  واملشكالت  الحمى،  اإلسهال، 
أيام، إال أن الغالبية املصابة ال تحتاج إلى معالجة طبية طويلة. والعامل املسبب في املرض هو 
السلمونيلة )Salmonella( الذي يتواجد في القناة الهضمية املعوية للدجاج والكالب والفئران، 
ويمكن أن تنتقل العدوى من خالل أكل الطعام أو شرب املاء، ومن املصادر الرئيسية للعدوى تلوث 
الغذاء، كما قد يحدث لّلحوم والدجاج، والخنزير، والبقر والطيور والبيض. ولقد وجد أن حوالي 
)12 ٪( من الدجاج املجمد الذي يباع في األسواق األمريكية تنقل عدوى السلمونيلة لإلنسان. 

وقد يحوي البيض السلمونيلة، إما في داخله أو على سطحه نتيجة إصابة الدجاجة بالعدوى.

العدوى بالڤيروس
في  يتسبب   )Coxsackievirus( الُكوْكساِكيَّة  الڤيروَسُة  مثل  الڤيروسات  من  النوع  هذا 
ألف   )50( منها  حالة،  مليون   )23( لحوالي   )Gastroenteritis( ومعوية  معدية  التهابات 
تنتقل عدواه  فالڤيروس  أمريكا.  وفاة كل سنة في  )350( حالة  و  باملستشفيات،  يتعالجون 
بالتلوث البرازي واالتصال املباشر من شخص آلخر، وتعتبر مصادر العدوى العادية هي أكل 
السلطات والفواكه والكائنات البحرية الصدفية غير املطهوة بشكل سليم. ويالحظ أن املصاب 
يظل يعاني املرض لحوالي أسبوعني، كما أن هذه الڤيروسات تقاوم التعقيم باملضادات مثل 
أماكن  في  العدوى  وتحدث  مئوية،  درجة   )60-0( الحرارة  درجات  في  واالختالف  الكلور، 

االزدحام، وغياب النظافة.
إن العدوى بالتهاب الكبد نوع Hepatitis A( A( تشكل خطورة عالية، حيث إن الڤيروس 
املعدي يعرض املصاب إلى الحمى والضيق وعدم االرتياح. ولقد وجد أن األطفال في املدارس 
بالدول النامية هم األكثر إصابة، بينما في الدول املتقدمة تحدث العدوى للغالبية من الشباب، ومن 
املصادر املسببة لحدوث املرض أكل السندوتشات، والسلطات، والطعام الذي يؤكل بعد طهيه 
ملوثة  أيضًا مصادر  الشرب  ومياه  والخس،  الكرز  مثل  امللوثة  األغذية  أن  كما  ملوثة.  بأيد 

لحدوث املرض.
تنكسي  مرض  بأنه  يعرف  الذي  البقر  جنون  مرض  في  يتسبب  ڤيروس  هناك  كذلك 
عصبي للدماغ والحبل النخاعي. ولقد وجد أن مدة حضانة الڤيروس في املاشية حوالي )4( 
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سنوات، مما يجعل كل قطع املاشية معرضة للعدوى. ومن الدول التي عانت عدوى هذا املرض 
بريطانيا، حيث تخلصت من أكثر من )4.4( مليون رأس ماشية في إطار حملتها لوقف انتشار 
العدوى، خصوصًا وأن املاشية املصابة تنقل العدوى لكل الحيوانات من أكل برازها حيث 
يعيش ناقل املرض، وإن أكل لحم الحيوانات املصابة بجنون البقر من خالل الطبخ العادي ال 

يقضي على العدوى، ويبدو أن أصل املرض غير معروف.

العدوى بالسموم
تسبب األغذية امللوثة أمراض السموم )Toxin( الناتجة من الجراثيم غير الضارة على 
الفطريات  التي مصدرها  العظام  في  فالسموم  إليها.  أشرنا  التي  الضارة  الجراثيم  عكس 
والفيروسات، وعدم مناسبة أدوات وأساليب نقل الغذاء وغيرها تؤدي إلى أمراض في بعض 

الحاالت وتحدث الوفاة. هناك أنواع من الجراثيم الشائعة الناتجة للسموم منها: 
العادية . 1 الظروف  في   :)Staphylococcus aureus( َهِبيَّة  الذَّ الُعْنقوِديَُّة  جراثيم 

يحدث  حيث  اإلنسان،  على صحة  املؤثرة  السموم  من  أكثر  أو  واحدة  إنتاج  تستطيع 
وارتفاع  أعراض أخرى كاإلسهال  ذلك  وتقيؤ وإجهاد، وغالبًا ما يصاحب  وآالم  دوار 
الجروح  الجراثيم  لهذه  العدوى  مصادر  ومن  ال��دم.  ضغط  في  وانخفاض  الحرارة، 
والدمامل وااللتهابات والترشحات األنفية، والرذاذ الصادر خالل العطس والكحة. إن 
هذه الجراثيم تعيش في الهواء واملاء والحليب واملخلفات السائلة، وتصيب عادة حوالي 

)25 ٪( من مجموع الناس الحاملني للعدوى.
جراثيم امِلَطثِّيَُّة الَوِشْيِقيَّة )Clostridium botulinum(: تعيش هذه الجراثيم في . 2

التربة  في  لوجودها  املناسبة  الظروف  وفي  الخطرة،  السمية  املصادر  من  وتعد  التربة 
تساعدها على التكاثر، خصوصًا في غياب األكسجني، وانخفاض مستوى الحموضة 
ودرجة الحرارة أكثر من )4( درجات مئوية في وجود رطوبة عالية. ومع أن هذه الجراثيم 
نادرة ومشتتة، فإن العدوى املنقولة بالغذاء عامل أساسي في حدوث الوفاة. ولقد عانت 
لألغذية  بأكلهم  آالسكا  والية  في  السكان  بعض  أصيب  عندما  املرض  عدوى  أمريكا 
الجاهزة واملقلية املحفوظة في أدوات بالستيكية وحاويات زجاجية. فكمية قليلة من سموم 

هذه الجراثيم )9-10( جرام تكفي لحدوث املرض.
املصادر . 3 من  تعد   :)Escherichia Coli; E.coli( الَقولونيَّة  اإلشريكيُة  جراثيم 

القوية في حدوث العدوى بأوروبا لدورها في التسمم الغذائي، ولقد أظهرت الدراسات 
عن حاالت التسمم في أمريكا وجود عالقة من العدوى بهذه الجراثيم واألكياس الحافظة 
املستورد.  الشمام األصفر  أو  والبطيخ  بالطماطم  السلمونيلة  األطفال، وعالقة  ملخلفات 
عام  املصنعة   )Cookie( عجينة  في  القولونية  اإلشريكية  وجود  أخيرًا  اكتشف  ولقد 

)2009( بوالية فرجينيا األمريكية.
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تهديد  تشكل مصادر  البيئة  في  العضوية  غير  الكيميائية  املواد  من  كبيرة  أعداد  هناك 
يتحول  قد  مثاًل  كمخلفات صناعية  األنهر  في  ُيلقى  الذي  فالزئبق  والحيوان.  البشر  لصحة 
العصبي  الجهاز  يتلف  قد  الذي   )Methyl mercury( الزئبق  ميثيل  إلى  املكروبات  بواسطة 
املركزي، إذا تعرض له اإلنسان، ولقد وجد أن اليابانيني في الخمسينيات من القرن املاضي 
املخلفات  بسبب   )Minamata bay( مناماتا  في خليج  تعيش  التي  األسماك  بأكلهم  تسمموا 
الصناعية التي تحتوي على الزئبق السام. كما تسمم األمريكيون بالزئبق عند أكل األسماك من 

الجداول املائية بأمريكا.
إن الكثير من املواد غير العضوية يمكن مالحظتها في الطعام خالل عمليات التجهيز 
والطهو والنقل، فامللح مثاًل قد يسبب مشكالت صحية إذا استهلك بكميات زائدة في الطعام، 
كذلك إضافة مواد أخرى للطعام مثل مجموعة من املركبات الكميائية تعمل كمضاد للجراثيم، 
مثل حمض الكبريتيك )Sulfuric Acid( كمضاد جرثومي. كذلك إضافة النتريت إلى الطعام 
تسمى  مادة  لتشكل  والثالثة  الثانية،  الدرجتني  من  األمينية  األحماض  مع  يتفاعل  يجعله 
ِنْتروزامني )Nitrosamines( ُتعد مادة مسرطنة قوية، والكثير من املواد الكيميائية العضوية 

كاألحماض األمينية وأمالحها تستخدم في حفظ الغذاء أو األطعمة.
والخنازير  للدجاج  الحيوية  إطعام املضادات  املزارعون  بدأ  أكثر من نصف قرن  منذ 
واملاشية بهدف منع انتشار العدوى، وتقليل كميات الغذاء املطلوبة لتغذية كل الحيونات بجانب 
تسمينها. وبعد زمن طويل من هذه املمارسة كشف اليابانيون أن الطعام باملضادات الحيوية 
للطيور والحيوانات يؤدي إلى الخلل في مقاومة الجراثيم املمرضة للمضادات الحيوية التي 
تعطى لإلنسان. لهذا فالكثير من الدول مثل أمريكا ودول االتحاد األوروبي أوقفت املضادات 

الحيوية التي تعطى للحيوانات.
إن املحافظة تتطلب استخدام الوسائل الحديثة والوعي بطريقة التعامل مع الغذاء والنقل 

واالستخدام. ولكي تتم املحافظة البد من مراعاة ما يلي:
يحافظ  ال  لكنه  الجراثيم،  وقتل  واالستساغة،  الهضم،  عملية  الطهي  يسهل  الطهي، 
تمامًا على الغذاء من مصادر التلوث والفساد والتلف. بل إن الطبخ غير املكتمل قد يؤدي 
إلى تعرض الغذاء مثل اللحم والبيض والحليب، وغيرها إلى تكاثر الجراثيم وزيادة أعداد 
الكائنات السامة والضارة. وحتى الطعام املطهو بعناية وتحت درجات حرارة عالية ينبغي أكله 

بسرعة وعدم تعرضه للتلوث.
الطعام  لقتل الجراثيم، ثم تغليف  الطعام بدرجة كافية  التعليب، وهذا يعني تسخني 
الجاهز في علب أو صفائح معقمة حافظة للطعام. ومع أن األطعمة الحمضية مثل الطماطم 
وبعض الفواكه يجب غليها لعدة دقائق، إال أن األطعمة غير الحمضية مثل الذرة والفاصوليا 
الالهوائية  املكروبات  أجل  من  أطول  وملدة  عالية،  حرارة  درجة  تحت  تسخينها  يجب  والفول 

)Anaerobic Bacteria( التي تنتج السم، كما يحدث عادة في اللحم والسمك. 
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حفظ  في  املتبقية  الطرق  أرخص  من  بالهواء  التجفيف  ُيعد  املاء،  وإزالة  التجفيف 
في  الغذاء  كوضع  للتجفيف  أخرى  طرق  وهناك  قائمة،  مازالت  قديمة  عملية  وهي  الطعام، 

الشمس أو بطريقة الحرارة، فضاًل عن الرش والتجميد وعملية التفريغ الهوائي وغيرها.
املحافظة  بهدف  الغذاء  إلى  الكيميائية  املركبات  من  الكثير  يضاف  الحافظة،  املواد 
عليه لفترة طويلة، وأن يكون له طعم مستساغ أو نكهة، خصوًصا لألغذية املعلبة أو الوجبات 
السريعة التي تباع في املطاعم واألسواق. وهذه املواد تشمل امللح، السكر، نتريت الصوديوم 
والنترات وغيرها. لكن الدراسات الحديثة كشفت أن املواد املحافظة للغذاء لها أيضًا مخاطر 

مثلما لها منافع.
التبريد، حفظ الغذاء تحت درجات حرارة منخفضة أقل من )5( درجات مئوية يمنع 
نمو الكائنات املمرضة، وخاصة الكائنات التالفة للغذاء، ولكنها ال تمنع كل التغيرات التي قد 

تحدث على الطعام املبرد.
التجميد أو التجمد، من املعروف أن الجراثيم التالفة للطعام عادة ال تستطيع التكاثر 
في درجات الحرارة املنخفضة كثيرًا. كما أن إعادة تجميد الغذاء ال يفيد في املحافظة على 
سالمة الطعام، مما يعني أهمية اختيار املنتجات الغذائية املناسبة للتجميد وليس تجميد كل 

أنواع األغذية.  
ملدة  الغذاء  على  للحفاظ  مناسبة  الطرق  أكثر  من  البسترة  تعد  والتعقيم،  البسترة 
قصيرة. ومع التبريد تزداد الحماية، خصوصًا ملنتجات األلبان، واملعروف أن البسترة هي 

عملية تتم للوقاية من األمراض بتلقيح جرثوم ملطف تزداد جرعته تدريجيًا.

)الشكل 16(:  نسبة السمنة في أمريكا بني األعوام  )2012-1960(.
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كافية  وبكمية  املؤين  لإلشعاع  الغذاء  يعرض  لإلشعاع،  التعرض  أو  اإلشعاعية 
وعالية الجرعة لقتل أكبر كمية من اإلْشعاِع املؤين )Ionizing Radiation( للكائنات الدقيقة 
في الغذاء، وُتعد طريقة فاعلة في تدمير امللوثات املنقولة بالغذاء، مثل، السلمونيلة واإلشريكية 
ْعِريَنة )Trichinella( في الخنزير. ومع أن هناك تخوًفا من أن  القولونية، وقتل مكروب الشَّ
من  للتخلص  مناسبة  أنها طريقة  تشير  الحديثة  الدراسات  لكن  الغذاء،  تلوث  الطريقة  هذه 
الجراثيم في الطعام مادامت الكمية والنوع مقنًنا ومطابًقا مع املعدالت املقبولة أو املسموحة 

عاملًيا.
األمراض التي تحدث بشكل طبيعي وألسباب ال عالقة لها بما سبق ذكره

إن الحديث عن الغذاء وامللوثات الغذائية الضارة بصحة اإلنسان واألمراض املنقولة 
بالغذاء يجعلنا ال ننسى أن هناك أمراضًا أخرى ناتجة عن الغذاء ليس للجراثيم دور فيها، 
وال التسمم من املواد غير العضوية التي ذكرناها، ومن هذه األمراض "السمنة" التي أصبحت 
ظاهرة مقلقة للعالم بسبب تزايد عدد املصابني بها، ومن كل األعمار، ال فرق بني ذكر وأنثى 
أو فقير وغني. فلقد وجد وفق اإلحصائيات الصادرة من أمريكا في عام )2009( أن واحًدا 
من كل أربعة أفراد باملجموعة السكانية للكبار وفي )31( والية يعانون السمنة، كما أن هذه 

النسبة ارتفعت في عام )2011(. 
إن مفهوم السمنة تم تحديده من منظمة الصحة العاملية عام )1997(، ونشر في عام 
)2000( على أساس أنها األكثر شيوعًا واتفاقًا بني الدول، فالسمنة تعني الحالة الطبية التي 
تتراكم فيها الدهون الزائدة بالجسم إلى درجة تؤدي إلى آثار سلبية على الصحة. وتحديد 
 Body "السمنة في الشخص يتم بواسطة ما يسمى منسب كتلة الجسم "مؤشر كتلة الجسم
Mass Index;BMI، وهو مقياس يقابل الوزن بالطول. فالشخص الذى يعاني السمنة هو 
الذي لديه منسب كتلة الجسم أكثر من )30 كيلو جرام/متر2(. أي أن حساب منسب كتلة 
مؤشر  كان  فإذا  طوله.  مربع  على  الفرد  كتلة  بقسمة  وذلك  بعملية حسابية،  يكون  الجسم 
كتلة الجسم أقل من )18.5 كيلو جرام/متر2( فإن التصنيف يكون أقل من الوزن الطبيعي. 
وإذا كان )18.5-24.9( كيلوجرام/متر2 فإن ذلك يعادل الوزن الطبيعي. أما البدانة فهي      
)25-29.9( كيلو جرام/متر2. هناك أيضًا الدرجة الثانية والثالثة من السمنة التي لها مؤشر 

السمنة الرهيبة أكثر من )40( كيلوجرام/متر2.
الوزن  بارتفاع  يقارب عدد املصابني  أن   )2017( العاملية في عام  تتوقع منظمة الصحة 
املؤشرات  كل  بالسمنة.  مليون شخص سيصنفوون   )800( أن  كما  مليار شخص،   )2.4(
العاملية عن السمنة تؤكد ارتفاع معدالت الوزن والسمنة، خصوصًا لدى النساء والشباب. 
ومما تجدر اإلشارة إليه أن السمنة في إقليم شرق املتوسط آخذة أيضًا في التزايد، حيث 
تشير إحدى الدراسات عن الذين أعمارهم )15( وأكثر في )16( دولة في املنطقة أنهم يعانون 
إلى           )٪  74( من  يتراوحان  مؤشران  والسمنة  الزائد  الوزن  أن  كما  أوزانهم.  في  ارتفاًعا 

)80 ٪( لدى النساء، و )69 ٪( إلى )77 ٪( لدى الرجال .

)
(
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إن الدراسات عن أسباب السمنة كثيرة، وكلها تؤكد تداخل عوامل كثيرة نفسية وثقافية 
ووراثية وبيئية وغذائية، وغيرها تجعل الفرد يعاني السمنة. تشير إحدى هذه الدراسات أن 
من أبرز األسباب ملن تقل أعمارهم عن )64( سنة ما يسمى "األطعمة السريعة والجاهزة" 

)Fast food( والوجبات املعدة سلفًا التي تباع من املطابخ ومحالت البيع الكثيرة. 

يتم  عندما  الرئيسية  األسباب  من  الغذاء  أن  إال  للسمنة،  كثيرة  أسبابًا  هناك  أن  ومع 
البدني وغياب  النشاط  تناول سعرات حرارية مفرطة مع قلة  بإفراط، وبالتركيز على  تناوله 
النظافة، ويقال إن هناك )53( مرضًا ذو عالقة بالسمنة تتفاوت في طبيعة وحدة كل منها على 
اإلنسان، لكن تظل السمنة من أخطر األمراض فى هذا العصر، وتمثل واحدة من التحديات 
املعقدة للصحة العامة وللعاملني بالقطاع الصحي. ويالحظ في الشكل التالي بعض األمراض 

املتصلة بالسمنة.
ُتعد السمنة من األسباب الرئيسية في ارتفاع معدالت الوفيات بالعالم، فباإلمكان حسب 
 )25( و   )22.5( بني  يتراوح  الحجم  كتلة  منسب  كان  إذا  الوفيات  خطر  تجنب  الدراسات 
كيلوجرام/متر2 في غير املدخنني. وإذا كان يتراوح بني )24( و )27( كيلوجرام/متر2 عند 
املدخنني. وبسبب السمنة يموت في أمريكا سنويًا حوالي )265( ألف، بينما تتراوح النسبة 
في دول االتحاد األوروبي بحوالي )7.7 ٪(. ولقد وجد أن السمنة املفرطة تخفض متوسط 

العمر املأمول بمقدار عشرة أعوام.
السرطان  في حدوث  فيتسبب  املرضية،  تأثيراته  يتجاوز  السمنة مرضًا  األمريكيون  وُيعد 
مقارنة بالتدخني كمصدر رئيسي للسرطان، وأن السمنة ستزيد من اإلصابات بسرطانات 
تكون  مثل  الهضمي،  الجهاز  مشكالت  من  ستزيد  وكذلك  والثدي،  والبروستاتة  القولون 
الحصوات في املرارة، ومرض الكبد الدهني )Fatty Liver Disease(، واختالل البنكرياس، 
واختالل الدورة الشهرية في املرأة، وأعراض تشكل مبيض متعدد الكيسات، والصعوبات في 

اإلدراك والصدفية.

)الشكل 17(: العوامل األساسية املسببة للسمنة.

البيئةالجانب النفسي

الوراثةالثقافة

الغذاء اختالل الغدداألدوية

السمنة
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)الشكل 18(: العالقة بني السمنة واألمراض األخرى.

إن معالجة السمنة في أغلب األحوال تعود إلى مستوى وعي الشخص وإدراكه وتجنب 
كل ما يؤدي إلى الزيادة في الوزن، وبالتالي حدوث السمنة. ومما يسهل مكافحة السمنة أنه 
مرض مشخص وظاهر للعيان ال يحتاج إلى تشخيصات كما يحدث في األمراض األخرى، 
فاملصاب ال يحتاج إلى من يفهمه بأنه يعاني السمنة وعليه أن يعالجها، كما أن السمنة ال 
تأتي بصورة مفاجئة فهي تتدرج في التكوين على مدى سنوات عندما تحدث التغيرات في بنية 

وتصرفات املصاب، تماًما كاملدخن الذي يدرك أن التدخني سيؤدي إلى أضرار كالسرطان.
تبدأ معالجة السمنة باتباع طرق قد ال تريح أو تسعد املصاب بالسمنة، فليس من السهل 
أن يتجنب األكل بكميات كبيرة، وأن يزاول الحركة والرياضة، وأن يختار تلك األغذية الصحية 

التي تساهم في عدم اختالل الصحة وتجنب السمنة ومشكالتها.
فباتباع نظام غذائي مناسب تقدم فيه أكالت رجيم ووصفات تساعد على الرجيم الصحي 
بجانب إرشادات أخرى مصاحبة ومع إرادة قوية، بالشك سيتحقق النجاح حتى لو كان 

جزئًيا.      
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إن الوقاية من السمنة ضرورة تتطلب برامج ومتابعة ورعاية صحية تقوم بها األطراف 
ذات الصلة، وخاصة الفرد الذي عليه أن يدرك أن السمنة مرض يؤدي إلى أمراض كثيرة، 
ولعل االهتمام باألطفال والشباب من األسرة واملدرسة والقطاع الصحي، بل وكافة قطاعات 
املجتمع من مسجد وإعالم وأجهزة مسؤولة عن الشباب وغيرها تشكل أولوية في الوقاية من 
السمنة، أما الذين انضموا لنادي السمنة، ولديهم الرغبة في معالجة أحوالهم فعليهم إحداث 

تغييرات إيجابية في نفوسهم قبل طلب العون من اآلخرين.
الوزن واألنسجة  لفقدان  تؤدي  أنظمة غذائية  اتباع  يمكنهم  بالسمنة  إن هؤالء املصابني 
الدهنية الزائدة. فهناك تعليمات غذائية كاإلكثار من تناول األغذية الغنية باأللياف، واالبتعاد 
عن األغذية املّصنعة، والحد من استهالك الدهون والحلويات، باإلضافة إلى التثقيف في عالج 

السمنة، وكذلك ممارسة الرياضة .
ولقد ظهرت في السنوات األخيرة وسائل أخرى لعالج السمنة أكثرها تتركز في استخدام 
األدوية املؤثرة في فقدان الوزن، كذلك التدخل الجراحي ملن هم في أوزان مرتفعة أو سمنة 

مفرطة تسمح أحوالهم إلجراء العملية الجراحية في املعدة.
ولقد وجد أن انخفاض الوزن بنسبة )50 ٪( من الوزن االفتراضي للمريض ترافقه آثار 
جانبية ومضاعفات للعملية الجراحية . كما أن انخفاض الوزن نتيجة لعملية جراحية لن تكون 
ناجحة ما لم يتعود الفرد على ضبط غذائه، واتباع اإلرشادات الصحية التي تجنبه العودة 

إلى السمنة بعد فترة زمنية من الجراحة.  
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بني  يزداد  الذي  الرئة  بالسرطان وخاصة سرطان  التدخني  الحديث عن عالقة  يتكرر 
أن  إال  العامة،  الصحة  على  التدخني  بـأضـــرار  النـاس  معرفة  من  الرغم  وعلى  املدخنني، 
لصحتهم  الناس  إهمال  يعني  مما  العالم،  في  املدخنني  عدد  بارتفاع  تشير  اإلحصائيات 
واالستمرار في التدخني رغم أن التدخني يقود إلى املوت ملا يسببه من أمراض عديدة، ليس 
فقط السرطان، وإنما األمراض القلبية، وتلف األوعية الدموية، وزيادة مخاطر حدوث مشكالت 

السكتة الدماغية، وانـخفـاض وزن األطـفـال عــند الوالدة، ومشكالت في العني وغيرها.
لقد كتبنا مثل غيرنا أن التدخني آفة ليس من السهل القضاء عليها وسبق أن تناولنا 
الحديث عن مخاطر التدخني، لكن الجهود، لألسف، ال ترقى إلى مستوى الحاجة ملكافحة 
التدخني، خاصة في عاملنا العربي، ولكن باإلمكان تقليل النسبة بتكثيف الجهود ونشر الوعي 
في ميادين التربية والتعليم واإلعالم واألسرة واملسجد وغيرها. فقد قطعت الكثير من الدول 
املتقدمة شوًطا مهًما في منع التدخني في األماكن العامة، وطورت القوانني تمشًيا مع التطورات 
الحياتية، فحققت إنجازات كبيرة في مجال ترسيخ الثقافة الصحية والوعي باألضرار الناجمة 

عن سوء التعامل مع العافية، واحترام حقوق اآلخرين في الحفاظ على صحتهم.
التدخني في سرطان  التأثير السلبي على الصحة ودور  يتناول هذا الفصل محفزات 
الرئة، فلقد زادت أضرار التدخني في السنوات األخيرة لدرجة أن السرطان أصبح القاتل 
بحوادث  مقارنة  أكثر  يقتل  فالتدخني  العاملي.  املستوى  على  القلبية  األمراض  بعد  الثاني 
السيارات واالنتحار واإليدز واملخدرات، واملسكرات الكحولية. ولقد وجد أن التدخني يتسبب 
في وفاة )30 ٪( من إجمالي املتوفني بكل أنواع السرطان في العالم. ويبدو أن آفة التدخني 
ظهرت ببداية زراعة التبغ في العالم رغم أن تاريخ زراعة التبغ غير معروف على وجه التحديد، 
ويقال إن زراعته كانت في املكسيك، واستخدمته القبائل األمريكية في أعيادهم وطقوسهم.
القبائل تعتقد أن الدخان الصاعد من التدخني يحمل رغبات وصلوات املدخن  وكانت هذه 

لخالقه. ولم يعرف التبغ كسلعة تجارية إال بعد وصول األوربيني إلى أمريكا.
إن انخفاض عدد املدخنني، خاصة في الدول املتقدمة يعود إلى التشريعات التي صدرت 
في هذه الدول التي تنادي باالمتناع عن التدخني واملعاقبة للمدخن في األماكن العامة، فضاًل 
في  النيكوتني  تركيزات  من  بالحد  واملطالبة  التبغ،  شركات  على  عالية  ضرائب  فرض  عن 
السجائر. ومع انخفاض نسبة املدخنني في الدول املتقدمة زادت نسبة املدخنني في الدول 

الفصل الخامس عشر

حياتك أغلى من التدخني
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إنتاج آالف  النفسية، فضاًل عن  البطالة واملشكالت االجتماعية والضغوطات  نتيجة  النامية 
األطنان من التبغ سنويًا، وخصوصًا في دول تجد التدخني صناعة مربحة وتجارة عاملية تدر 

عليها مليارات الدوالرات كل سنة. 
إن اآلثار الناجمة عن التدخني في مجال الرعاية الصحية تتفاوت بني الدول، لكن عامة 
تكاليفها ترتفع سنة بعد سنة نتيجة للزيادة في عدد املدخنني والتداعيات الصحية الناتجة عن 
التدخني. فاألمراض ذات العالقة بالتدخني تكلف أمريكا مثاًل أكثر من )150( بليون دوالر في 

السنة، و)7( بليون دوالر في أملانيا، و)1( بليون دوالر في أستراليا سنويًا.
لألسف إن اإلتجار بحياة الناس لدوافع مالية واقتصادية مازال يمارس دون القدرة 
على منع إنتاج التبغ وتسويقه. ويبدو أن كل املحاوالت السابقة للحد من إنتاج التبغ لم تعد 
مجدية ما دام هناك سوق للبيع وإقبال من الناس على التدخني. ولن يتوقف أو يحد من تعاطي 
التدخني إال بتوقف املدخنني عن التدخني إيمانًا بأن التدخني قاتل يتسبب في أمراض مختلفة 

ومنها سرطان الرئة.

عالقة التدخني بصحة املدخنني
هناك إحصائيات كثيرة تشير إلى الواقع املزري للتدخني في العالم نشير إلى بعضها 

من أجل االستدالل على حجم األزمة الحقيقية لعالقة التدخني بصحة املدخنني:
• بني )80( ألف و)100( ألف طفل يبدأون التدخني كل يوم، ونصفهم يعيش في آسيا.	

• حوالي )50 ٪( من الذين وصلوا سن البـلـوغ وبـدأوا الـتــدخـني يسـتمـرون في التدخني 	
لحوالي )15 ـ 20( سنة دون انقطاع.

• كل سيجارة يتم تدخينها تقلل )5( دقائق من متوسط الحياة من فترة بدء التدخني.	

• يــدخــن حـوالـي )1( من )5( مـدخنـني من الشباب على املستوى العاملي.	

• تباع حوالي )15( بليون سيجارة يوميًا في العالم.	

• يموت شخــص مدخن كل )8( ثواني في العالم.	

• يحتوي دخان التبغ على حوالي )4000( مادة سامة وكيميائية مسرطنة.	

• ربع كل املتوفني من األمراض القلبية له عالقة بالتدخني.	

• التدخني املسبب الرئيسي لألمراض القلبية والذبحة الصدرية والسكتة الدماغية وأمراض 	
الرئة املزمنة، وسرطان الرئة، وسرطانات البلعوم والقصبة الهوائية والفم واملثانة وعنق 

الرحم والبنكرياس والكلى.
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• تشير إحدى الدراسات أن )90 ٪( من الصينني ال يعرفون أن التدخني يؤدي إلى أمراض 	
قلبية، كما أن )60 ٪( منهم ال يعرف أن التدخني يسبب سرطان الرئة. ولقــد وجـــد أن 

)80 ٪( من البريطانيات ال علم لهن بعالقة التدخني بسرطان عنق الرحم.

من  املاليني  يشفى  "ملاذا  كتاب  مؤلف   )Lauren Pecorino( بيكورنو  لورينو  يقول 
السرطان" إنه عندما يشفى مريض السرطان وال يعود املرض له على مدى خمس سنوات منذ 
بداية شفائة، فإنه يعود للتدخني دون وعي حقيقي ملا يجب عليه أن يفعله ليجنب نفسه عودة 
السرطان إليه ثانية. إن غياب الوعي بمخاطر التدخني، وإن السيجارة تحتوي على عشرات 

املواد املسرطنة املوصوفة واملحددة بدقة من العوامل املحّفزة لإلصابة بسرطان الرئة.

املواد الكيميائية املوجودة في السيجارة
أن  وجد  ولقد  املـسرطنة.  ليسـت  أنـهـا  إال  وإدمانية،  مادة مضافة  النيكوتني  أن  ومع 
تأثيرات كبيرة  لها أيضًا  التي  البنزوبيرين  أكثر مادة كيميائية مسرطنة في السيجارة هي 
)Mutagens(. فعندما  على أي عامل يحرض على حـــــدوث طفــــرة وراثـــــيــــة )مطـفِّر( 
لكي  للمواد املسرطنة  السيجارة فإن هذا االستنشاق يخلق ممًرا مباشًرا  يستنشق دخان 
للمواد  البــــنــزوبيرين يسمح  الكيميائي ملركب  التركيب  الرئة، خصوصًا وأن  تدخل خاليا 
املسرطنة أن تدخل الخاليا بسهولة، حيث تنتقل إلى نواة الخاليا وتلتصق بالحمض الريبي 
التي  السيجارة  في دخان  اإلضافية  األخرى  املواد  أما  )الدنا(.  األكسجني  منزوع  النووي 
 )Nitrosamides( ونتروزاميداز ،)Nitrosamines( ُتـعد أيــًضا مـسـرطنة هي: نــتروزامــني
الكيميائية  املواد  هذه  األكسجني.  منزوع  النـووي  الـريـبـي  بالحـمـض  أيـضــًا  ملـتصـقــان 
املضافة إلى الحمض الريبي النووي منزوع األكسجني لدى الشخص املدمن على التدخني 
تحجب أو تخفض الشفرة الجينية، وبالتالي ال تحدث عملية نسخ التعليمات الجينية على نحو 
سليم بسبب تكاثر الخاليا، مما يؤدي إلى الخلل في وظائف الحمض، وهذا الخلل ينتقل 
لكل الخاليا املماثلة، مما يتسبب في ظهور خاليا شاذة أو غير طبيعية تشّكل بدورها خاليا 
أخرى غير طبيعية تتشكل على نحو مغاير لطبيعة نمو الخاليا، فتسبب في النهاية أورامًا في 
الرئة حيث يصعب التنفس، وبمعنى آخر تدخل جزيئات املواد الكيميائية في دخان السيجارة 
إلى الرئة وتلتصق بخالياها، ثم تمنع التعليمات أو الشفرات الجينية من االنتقال وتوصيل 
الرسائل، وفي النهاية يحدث تلف دائم للجينات يالحظ في شكل طفرات. إن الطفرات في 

الجينات واملسؤولة عن النمو قد تؤدي إلى نشوء ورم سرطاني في الرئة.
البدن، أي  لم يكن بمقدوره االنتشار في  إذا  من املعلوم أن السرطان لن يكون قاتاًل 
االنتقال من مكان إلى آخر أو من مكان الورم األولي )Primary Tumor( ليشكل أوراًما 
ولقد  للمعالج.  إكلينيكية  يشكل صعوبات  الخلوي  االنتقال  وهذا  جديدة،  مواقع  في  أخرى 
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وجد أن )90 ٪( من الوفيات تحدث بسبب االنتقال السرطاني. ويقال إن الطبيب اإلغريقي 
هيبوقراط وصف في زمنه انتشار الخلية السرطانية، وأطلق على مجموعة من األمراض ذات 
العالقة بشكل سرطان البحر سمي كاركينوما )Karkinoma(، وهو ما يسمى اليوم سرطانة 
)Carcinoma( الذي يعني ورمًا خبيثًا يتألف من خاليا ورمية تميل إلى االرتشاح في النسيج 

املحيط بها واالنتقال إلى نسيج أو أعضاء جديدة.

انتقال الخاليا السرطانية
من  أفضل  املبكرة  املعالجة  فإن  خطورته،  له  البدن  في  السرطاني  االنتشار  أن  وبما 
املعالجة املتأخرة، والتشخيص في بداية املرض يعني كثيرًا على العالج. فالخاليا في الورم 
أو األورام التي تكونت باالنتقال )النقائل( تماثل الخاليا السرطانية التي تشكلت في الورم 
ورم  فإن  مثاًل،  الدماغ  إلى  الثدي  من  السرطانية  الخاليا  تنتقل  أو  تنتشر  فعندما  األولي، 

الدماغ يتكون من خاليا سرطانية ثديية وليس خاليا سرطانية دماغية.
السرطانية  الخاليا  تنفذها  آلية  على  يعتمد  السرطانية  الخاليا  انتقال  أن  وجد  ولقد 
األولية بمساعدة خاليا غير سرطانية في املريض. فالخاليا السرطانية األولية تنفصل وتتحرك 
بعيدة عن الورم االبتدائي متجهة نحو مجرى الدم مشكلة بيئة دموية غريبة ودخيلة على خاليا 
الدم. وبتحركها فإنها تشكل مستعمرة جديدة وعلى مسافة من موقع الورم األولي يطلق عليه 

موقع الورم الثانوي.

)الشكل 19(: انتقال الخلية السرطانية.

خاليا ظاهرية مبطنة 
للوعاء الدموي

خلية سرطانية 
)نقائل(

خلية سرطانية

خلية سرطانية 
جائلة

خلية سرطانية

نقيلة بعيدة
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ومع أن دور الخاليا غير السرطانية في مساعدة االنتقال السرطاني غير معروفة على 
وجه الدقة إال أن النتائج تشير أن بناء موقع جديد لخاليا سرطانية في الجسم يتم عن طريق 

االستجابة لإلشارات الجينية من الورم السرطاني األولي.
وتتباين الخاليا السرطانية االنتقالية في نشاطها أو حركتها، حيث وجد أن بعضها يظل 
ساكنًا في أماكنه الجديدة، بينما خاليا أخرى منها مستعدة لالنتقال. لذلك فإن نسبة قليلة 
من هذه الخاليا االنتقالية تكون ناجحة، وتقدر بحوالي )1( من كل )100( ألف خلية سرطانية 

انتقالية هي الخاليا التي تعيش وترحل من مكان آلخر في املريض.
تظل غالبية الخاليا في األشخاص عدا خاليا الدم واملناعة في نطاق كل عضو من 
والعكس  مثاًل،  الكبد  في  توجد  وال  الجلد  في  تبقى  الجلدية  فالخاليا  الجسد.  أعضاء 
املرتبط  البروتني  فإن  األولي  السرطاني  الورم  من  الخاليا  تهرب  ولكي  أيضًا صحيح، 
بهذه الخاليا يتبدل بحدوث طفرات أو تغيرات أخرى في الجينات املمثلة لهذه الخاليا. 
ولقد تمكن العلم من إثبات حدوث الطفرات والتكيفات الجينية من خالل التعّرف على 

)E- Cadherin( في سرطان البروستاتة واملعدة.  E - كادهيرين
إن التـغيــر في الـروابـط الجينية يجعل الخاليا حرة في الحركة واالنتقال، ويساعد في 
ذلك وجود إنزيمات هاضمة هي البروتياز )Proteases( التي تعمل كأنها مشرط أو مقص 
تفتح قنوات أو ممرات في املكان املحيط بالخاليا لكي يسهل الوصول إلى الوعاء الدموي. إن 
الدخول إلى مجرى الدم يستدعي حصول الخاليا السرطانية االنتقالية على الدعم من الخاليا 
املناعية التي تسمى بلعم. والبلعم هو خاليا تتواجد في جدر األوعية والنسج الضامة، وقد ال 

تكون متحركة مثل الخاليا النسيجية، وقد تكون حرة متحركة عندما تثار بااللتهاب.
وللتأكيد على التعاون بني انتقال الخاليا السرطانية وخاليا البلَْعم املتواجدة في جدر 
األوعية الدموية والنسج الضامة أجرت كلية ألبرت أنشتني للطب في أمريكا تجربة على جني 
سمكة رخوية )Jelly fish( ووجد أن الخاليا السرطانية في الورم تتحرك في اتجاه خاليا 
البلعم القريبة من األوعية الدموية. إن انتقال الخلية السرطانية من الورم إلى الوعاء الدموي 

بالضغط بني خاليا الوعاء الدموي يعتمد على االرتباط بالخاليا البلعمية.
كذلك انتقال الخاليا السرطانية إلى الوعاء الدموي أو في مجرى الدم يعني دخولها في 
بيئة عدائية باعتبارها أجسامًا غريبة تواجه قوى مضادة تعمل في الغالب على تلف الخاليا 
السرطانية. إن بعض الخاليا السرطانية االنتقالية تندمج مع الصفيحات في الدم وتشكل 
تجمعات يطلق عليها انصمام تعطيها املزيد من الحماية مقارنة فيما لو كانت خاليا مفردة، 
واالنصمام يعني حدوث انسداد مفاجئ في أحد األوعية الدموية أو اللمفية بسبب انتشار 

جسم غريب فيه، مثل جلطة دموية أو قطعة ورمية.
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وبنفس طريقة انتقال الخاليا السرطانية إلى الدم يحدث خروج هذه الخاليا من األوعية 
الدموية مع فارق في ذلك، وهو أن خاليا األوعية الدموية في األعضاء املختلفة بالجسم لها 
أسطح بروتينية تميز كل عضو عن اآلخر، وقد تكون هذه األسطح عقبة أمام رحلة الخاليا 
تشبيه هذه  يمكن  آخر  بمعنى  بالجسم.  أماكن محددة  في  تتوقف  يجعلها  مما  السرطانية، 
مواقع  في  تتواجد  السرطانية  الخاليا  تجعل  املعدن  من  قطعة  أمام  باملغناطيس  البروتينات 

معينة باألوعية الدموية وكأنها محبوسة تحاول الخروج واالنتقال.
السرطاني  الورم  لخاليا  املتواصل  النمو  على  السرطانية  الخاليا  انتقال  يحفز  ومما 
وجود أوعية دموية جديدة تساعد على تكاثر هذه الخاليا. ويالحظ أن بعض الخاليا املتنقلة 
تبقى في حالة سكون لسنوات، ويشبه أحيانًا هذا السكون الخلوي بأنه توازن دقيق بني النمو 

الخلوي واملوت الخلوي، أي أنها حالة بدون نمو خلوي.
والغرابة إن الخاليا السرطانية املتنقلة واملحددة تفضل مواقع معينة في الجسم، فمثاًل 
سرطان القولون تنتقل خالياه إلى الكبد، بينما سرطان الثدي تنتقل خالياه إلى الرئة والدماغ، 
هذه األفضلية في اختيار خاليا السرطان املتنقلة ألماكن معينة فسرها علم التشريح أكثر من 
غيره، فالخاليا السرطانية تنتقل ألماكن قريبة من حركتها عبر الدورة الدموية، ويالحظ ذلك 
في سرطان القولون الذي ينتقل إلى الكبد. وباعتبار أن القلب عضو يضخ الدم بشكل دائم، 

فمن النادر أن يكون موقعًا مناسبًا النتقال الخاليا السرطانية إليه.
ومع ذلك، قد ال يكون االنتقال السرطاني ألنواع أخرى من السرطان على نفس املنوال، 
وما  السرطانية،  الخلية  بني  التفاعل  درجة  على  تعتمد  االنتقالية  الخاصية  وأن  خصوًصا 
يقابلها من مكونات غاية في الصغر تشكل البيئة الخلوية النسيجية، حيث توجد املواد غير 
انتقال  أن  التي تصل من مواقع أخرى في الجسم. ولقد وجد  الجديدة  الخلوية، والخاليا 
الثدي والرئة مقارنة بأورام  الغالب من سرطانات  الدماغ يأتي في  الخاليا السرطانية إلى 
مستويات  يجعل  الدماغ  في  الدموي  الحائل  أن  ويبدو  ابتدائية.  أو  أولية  دماغية  سرطانية 
وفاعليتها  وصولها  لصعوبة  أحياًنا  مناسب  غير   )Chemotherapy( الكيميائية  املعالجة 

للخاليا السرطانية املنتقلة إلى الدماغ، ولذلك يصعب العالج.

العالقة بني التدخني والسرطان 
إن العالقة بني التدخني والسرطان والخاصية االنتقالية للخاليا السرطانية في املريض 
الرئة.  سرطان  على  التدخني  تأثير  كيفية  على  الضوء  نسلط  التحليلي  الجانب  في  تجعلنا 
ولقد درس الباحث جرد فيفر )Gred Pfeifer( وزمالؤه بأمــريــكــا عــام )1996( طــبيـعـة 
التبغ وعالقتها بسرطان الرئة من خالل  املادة الكيميائية املسماة بنزوبيرين واملوجودة في 
 )Mutation( من سرطان الرئة. فالطفرات )٪ ( الذي يطفر في )60P53( التركيز على الجني
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والتعقيدات في املادة الوراثية لوحظت في األورام السرطانية، وأمكن تحديد أماكنها بشكل 
.)Hotspots( خاص في داخل الجني وسميت بالنقاط الساخنة

مع أن الجني )P53( يتعرض للطفرة في السرطانات األخرى، إال أن واحدة من النقاط 
الساخنة املتغيرة أو املتطرفة كانت تخص سرطان الرئة، وبتحديد الجني املسؤول عن الورم 
السرطاني في الرئة لدى املدخنني اكتشف أن املركب الكيميائي بنزوبيرين في دخان السيجارة 

هو املسبب الرئيسي لسرطان الرئة.
نسمع أحيانًا من البعض أن هناك مدخنني ال يصابون بالسرطان رغم أنهم يدخنون 
لسنوات طويلة قد تمتد لسبعني عامًا أو أكثر، صحيح أن هناك حاالت مستثناة من القاعدة، 
هنالك  باملدخنني.  مقارنة  طويلة  فترة  يعيشون  املدخنني  غير  لكن  للقياس،  تخضع  ال  وقد 
دراسات أخرى تقارن األوضاع الصحية للمدخنني وغير املدخنني، ومن هذه الدراسات القّيمة 
الدراسة التي أجرتها جامعة جالسجو في بريطانيا )Glasgow University( وطبقتها على 
عينة من )15( ألف رجل وامرأة، وعلى مدى )28( سنة ونشرت عام )2009(، كانت النتائج 
تقول إن املدخنني من كل الطبقات االجتماعية يتعرضون ملخاطر املوت في وقت مبكر مقارنة 

بغير املدخنني يقدر بعشر سنوات أقصر من متوسط أعمار غير املدخنني.
كذلك من أسباب عدم إصابة بعض املدخنني بسرطان الرئة يعود إلى جيناتهم، واملعلوم 
أن نظام الدفاع أو مناعة الجسم ضد املسرطنات تعتمد على مجموعة من اإلنزيمات املؤثرة 
في املسرطنات، ولقد وجد أن بعض التفاعالت داخل الجسم تخلق وسائط جديدة قبل حدوث 
منتج ينبغي عزله أو تجنبه. إن حدوث نشاطات إنزيمية ولو قليلة ناتجة عن الجينات قد تكون 

مؤثرة في عدم إصابة املدخن بالتلف الخلوي أو الهروب من الوقوع في سرطان الرئة.
إن التغير الوراثي وعدم التحكم في نمو الخاليا السرطانية ال يعني أن كل تغير جيني 
 Cell أو طفرة تحدث في الخاليا األخرى تساهم تلقائيًا في حدوث السرطان. فدورة الخلية
Cycle تعني الطريقة التي تتضاعف فيها الخاليا خطوة بعد خطوة وفي نظام نسقي ال يسمح 
بحدوث خطأ، وبالتالي تضمن النسخ السليم النقسامات دنا الخلية. فلو حدث أي خلل في 

الدنا تستطيع الخلية إصالحه.
لكن حدوث تغيرات وراثية متالحقة في الجينات األساسية تجعل الخاليا تتغير بطريقة 
الدنا  الجينات املتحكمة في إصالح  غير طبيعية بسبب تلف جينات كثيرة. وغالبًا نجد أن 

نفسها تتلف معرضة الخاليا وبدرجة كبيرة ملستويات عالية من التشويه الجيني.

ملاذا يصبح البعض مدمنًا على النيكوتني، بينما آخرون ال يكونون كذلك؟
املدخن  يجعل  الدماغ  في  كولني(  )أستيل  املستقبالت  من  بعائلة  يتحد  النيكوتني  إن 
يشعر بالراحة والسعادة، وحيث إن هذه املستقبالت تختلف قلياًل بني الناس، فإنهم معرضون 

)
(
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لإلدمان بطرق مختلفة، ومع ذلك ُيعد إدمان النيكوتني أو االعتماد عليه بشكل كبير ظاهرة 
غاية في التعقيد، وحيث إن األبحاث وجدت حوالي )50 ٪( من الناس تدمن النيكوتني بسبب 
)Metabolism(، فإن البحث عن الجينات  واأليض  االمتصاص  وعمليات  الجينية  العوامل 
املتخفية وراء حدوث اإلدمان لهذه النسبة يعود في رأي الباحثني إلى تجنب تأثيرات النيكوتني 

اإلدمانية أو االعتمادية، وربما يساعد في إقالع املدخنني عن التدخني.
النـيـكــوتـــني مــع املـســـتــقـــبالت فــي الدمــاغ مـن خـــالل االتــحــاد  تــــآلــف  إن 
مــع الــخــاليا العـصـبية الـنـاقــلـة لـلرسـائل الكيـمـيائية الـتـي تـســمى "النواقل العصبية" 
)Neurotransmitters( يزيد من اعتماد املدخن على النيكوتني. تــشــير الــدراســـات عـــن 
التاريخ العائلي للمصابني بسرطان الرئة، وممن ال يدخنون أن الشخص الذي لديه قريب من 
الدرجة األولى ومصاب بسرطان الرئة قبل سن الستني تتضاعف احتماالت إصابته بسرطان 

الرئة في سنوات ما قبل الستني من عمره.

سرطان الرئة
وعندما نتمعن في شكل سرطان الرئة فإننا نجد أن هناك نوعني رئيسيني يختلفان في 

االستجابة للعالج، وهما:
• 	.)Small Cell Lung Cancer( سرطانة الرئة صغيرة الخلية
• 	.)Non - Small Cell Lung Cancer( سرطانة الرئة غير صغيرة الخلية

)الشكل 20(: نسبة اإلصابة بسرطان الرئة
)الخلية الصغيرة والخلية غير الصغيرة(.

خلية صغيرة

خلية غير صغيرة



- 177 -

حياتك أغلى من التدخني

إن أكثر املصابني بسرطانات الرئة هم من نوع الخلية غير الصغيرة مقارنة بسرطانات 
الرئة التي تعود إلى الخلية الصغيرة، ويقدر ذلك بنسبة )15 ٪( من سرطانات الرئة.

سرطانة الرئة صغيرة الخلية، يعرف على أنه صغير بسبب حجمه الدقيق تحت املجهر، 
والسرطان من هذا النوع ناتج من التدخني، ومن النادر أن يصاب به غير املدخنني، وهو نوع 
سريع النمو واالنتشار. أما النوع غير الصغير فهناك ثالثة أنواع منه يصعب أحيانًا التفريق 
بينها على املستوى التشخيصي لتحديد النوع بسبب عدم نموها الكافي، وحتى ال يجرى 
أحيانًا نتيجة عدم احتواء العينة على عدد كاف من الخاليا   )Biopsy( الخزعة  استخدام 

للدراسة.
األنواع الثالثة لسرطان الرئة الناتج عن الخلية غير الصغيرة هي

• سرطانة حـرشفية الخاليا )Squamous Cell Carcinoma( تتكـون مـــن خاليا حرشفية 	
ظهارية مصابة بالتحول الورمي، وهي األكثر شيوعًا مقارنة بسرطانات الرئة، وتوجد عادة 

في الخاليا املبطنة للمسالك الهوائية، وتعود في األغلب إلى التدخني.
• السرطانة الغـدية )Adenocarcinoma( تكون الخاليا الورمية فيه ذات صفات واضحة 	

للمخاط  الناتجة  الخاليا  وينمو من  ورم غدي سرطاني،  بنية غدية، وهو  إلى  االنتساب 
)Mucus( في الجدار املبطن للمسالك الهوائية، وهو نوع يزداد شيوعًا.

• سرطانة ضخمة الخاليا )Large Cell Carcinoma(، وهـو دائــري الــخـاليــا، ويـظهر 	
 Undifferentiated مـتمايزة  تـحـت املجهر، ويـطلق عليه أحيانًا سرطانة غـير  ضخمًا 

.Carcinoma

ودرجة  ومرحلته  السرطان  نوع  على  العالج  في  تعتمد  الرئة  سرطانات  أنــواع  كل 
انتشاره، والصحة العامة للمصاب، وينحصر العالج في الجراحة والعالج الكيميائي والعالج 
يـــكـون  اإلشعاعي، ويالحظ أن عالج سرطان الرئة الناتج من الخلية غــيــر الصــغـيــــرة 
عـــادة بالــجراحـة، بينما النــوع الـذي يـعـتمـد عـلى الـخاليا الصـغيرة، فإن االستجابة تكون 

فضلى للـعـــالجـني الــكـيـميــائي واإلشعاعي.
واملعلوم إن أعراض املصاب بسرطان الرئة تكون في صعوبات التنفس والكحة، وأحيانًا 
كحة مع الدم، وفقدان الوزن، والحمى، والدوخان، وألم في الصدر والعظم، وصعوبات في 

البلعوم، وفقدان الشهية، والصداع واإلغماء والضعف العام.

الناحية اإلحصائية للمصابني بسرطان الرئة
إن حوالي )40 ٪( من السرطانات الرئوية هي النوع املسمى بالسرطانة الغدية، ولها 
عالقة بالتدخني، وحوالي )30 ٪( من السرطـانات الرئوية تعود إلى النوع املسمى بالسرطانة 

)
)
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حرشفية الخاليا، ثم حوالي )9 ٪( من السرطانات الرئوية هي السرطان غير املتمايز. عامة، 
األنواع الثالثة من سرطان الرئة الناتجة عن الخلية غير الصغيرة تشكل حوالي )85 ٪( من 

سرطانات الرئة، وتنقسم إلى أربعة مراحل هي:
مرحلة 1، يتواجد السرطان فــي الــرئة فــقـط، وليس له انتشار في العقد اللمفية.

مرحلة 2، يتواجد الـسرطان فــي الــرئة وحول العقد اللمفية.
مرحلة 3، يتواجد السرطان فـــي الرئة والعقد اللمفية، وفي وسط الصـدر، ويقــال إنه 

في مرحلة متقدمة ومتوضعة.
مرحلة 4، تمثل مرحلة متقدمة كثيرًا للسرطان من حيث االنتشار في الرئتني والسائل 
املحيط بالرئتني، أو يكون االنتشار وصل أجزاء أخرى من الجسم، مثل الكبد، واألعضاء 

األخرى.
لكن مراحل تطور سرطان الرئة الناتج عن الخلية الصغيرة تختلف عن غير الصغيرة 

على النحو التالي:
فقط جزءًا  الصدر تشمل  السرطان على جانب واحد من  يتواجد  مرحلة محدودة، 

واحدًا من الرئة، وبالقرب من العقد اللمفية.
ينتشر السرطان إلى األماكن األخرى من الصدر ويصيب األجزاء  مرحلة واسعة، 

املختلفة من الجسم. 

مكافحة التدخني
الشك أن العلم بأضرار التدخني ال يحتاج إلى برهان، فلقد أصبح التدخني اليوم آفة 
يستنشقون  املدخنني، حيث  غير  أيضًا  وإنما  املدخنون،  فقط  ليس  الناس  من  كثير  يعانيها 
"التدخني  تـسـمى  الظـاهرة  هذه  املـدخـنيـن،  بمـخالطة  أو  الـعامة  األماكن  في  التبغ  دخان 
مخاطر  إلى  يؤدي  السلبي  الــتدخــني  أن  وجـــد  ولــقــد   ،Passive Smoking السـلبي" 
اإلصابة بسرطان الرئة أيضًا وبمعدل ترتفع فيه مخاطر اإلصابة بنحو )24 ٪( مقارنة بغير 
املدخنني الذين ال يتعرضون للتدخني السلبي. هناك حوالي )3000( حالة وفاة بسبب سرطان 

الرئة تحدث كل عام في أمريكا لغير املدخنني الذين يتأثرون بالتدخني السلبي..
إن حظر التدخني، كما تشير الدراسات قلص أمراض القلب بنسبة )42 ٪( في بريطانيا 
منذ بدأ العمل بمنع التدخني في األماكن العامة عام )2007(، كـمـا أدى ذلــك إلـى انــخـفـاض 
دولة أظهرت   )21( في  التدخني  عن حظر  دراسة  وفي  السلبي.  للتدخني  التعرض  معدالت 
النتائج أن هناك أدلة قوية على تراجع التعرض للتدخني السلبي، وانخفاض عدد الذين يعانون 

متاعًبا في القلب.
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واملنظمات  الحكومات  فقط على  تتوقف  عامة ال  التدخني مسؤولية  فإن مكافحة  لذلك، 
املعنية بالصحة العامة، وإنما للفرد دور مهم  في تجنب التدخني ومنع وصول أضراره إلى 
اآلخرين، وحيث إن التدخني ينتشر بنسبة عالية بني الشباب من الجنسني فإن املؤسسات 
باتباع  التدخني  مكافحة  في  محورية  أدوارًا  تلعب  واإلعالمية  والدينية  واألسرية  التعليمية 
أهمية  عن  فضاًل  الشباب.  بني  الصحية  والثقافة  الوعي  تخلق  التي  األساليب  من  الكثير 
التشريعات التي تحمي الناس من اآلثار الضارة للتدخني، وخاصة تأثيرات التدخني السلبي 

الذي يضر بغير املدخنني.





الباب الرابع  

البيولوجيا والناس
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يعتقد غالبية الناس أن الحشرات مخلوقات غريبة تنتشر في كل مكان بالتربة والهواء 
يموت  فما  عددها،  ينقص  ال  أنها  إال  حياتها  قصر  فبرغم  كليًا،  إبادتها  يمكن  وال  وامل��اء، 
منها يأتي غيرها وبأعداد تفوق عدد البشر بمئات األضعاف أو أكثر. وتخشى الناس عادة 
الحشرات ، ومعلوماتها عنها محدودة قد ال تتجاوز املعرفة بأنها مؤذية ونافرة وتشمئز منها 
النفس، فضاًل عن أنها ناقلة للكثير من األمراض. ومن حسن الحظ أن الناس ال تشاهد هذه 
الحشرات في منازلها بصفة دائمة أو سهلة رغم احتماالت وجودها في غرف النوم وأماكن 

إعداد الطعام وغرف تخزين الغذاء وحتى في املالبس وغيرها .....
كل  في  العيش  على  وقدرتها  معيشتها،  أماكن  واختالف  وتنوعها،  الحشرات  ولكثرة 
فصول السنة فإنه من غير املألوف أال يتمكن اإلنسان من رؤيتها رغم أنها بارعة في االختفاء. 
فالعلماء يقدرون أن هناك أكثر من )3( مليون نوع من الحشرات، لكن املعروف منها ال يتجاوز 
املليون، ومن هذا املليون حوالي )100( ألف نوع من الفراشات والعثة، والنمل والنحل والدبور، 
وحوالي )300( ألف نوع من الخنفساء )Beetles(، ويعتقد أن إجمالي عدد الحشرات قد ال 

يقل عن املليون تريليون.
إن عظمة الخالق تتجلى في تنوع الحشرات وكثرتها ونظام حياتها ودورها في البيئة، 
 )Entomology( الحشرات  علم  تأسس  بالبيئة  وعالقتها  للحشرات  املهولة  لألعداد  ونظرًا 
مع  املتبادلة  وتأثيراتها  وتطوراتها  الحشرات  بدراسة حياة  يختص  الحيوان  علم  من  كنوع 
ودورات  ووظائفها  وأحجامها  وألوانها  أشكالها  بتنوع  الحشرات  وتتميز  األحياء.  سائر 
والنحل،  والبق  والعناكب،  النمل  على  كالتعرف  ظاهرًيا  عليها  التعّرف  وسهولة  حياتها 
والسوس والعناكب، والقراد، والصراصير، والذباب وغيرها. إن علم الحشرات مجال مهم 
لدراسة سلوك هذه الحشرات وتأثيراتها على البيئة، وبالذات معرفة األمراض التي تسببها 

للحيوان والنبات.
علمي  نظام  وجود  لعدم  الصعوبة  في  غاية  املاضي  في  الحشرات  دراسة  كانت  لقد 
في  كاماًل  نظامًا  لينيوس  كارلوس  السويدي  النبات  عالم  وضع  أن  بعد  لكن  يصنفها، 
الخمسينيات من القرن الثامن عشر أصبحت دراسة الحشرات علمًا وتخصصًا لدى غالبية 

الجامعات ومراكز األبحاث في العالم.

الفصل السادس عشر
اإلنسان واحلشرات 



- 184 -

البيولوجيا والناس

لها،  تحدث  التي  الوراثية  والتغيرات  كثرتها  الحشرات  بدراسة  االهتمام  يزيد  ومما 
وتواجدها في املناطق الحارة والباردة، وفي أدنى مستويات سطح البحر، وفي السماء وداخل 
الكهوف، فضاًل عن تعدد فوائدها ومضارها. ففي مجال الفائدة تستطيع الحشرات تلقيح 
والطيور  للحيوانات  غذاء  وتشكل  األخرى،  واملنتجات  العسل  وإنتاج  واملحاصيل،  الزهور 
واألسماك. أما األمراض الناتجة عنها فهي كثيرة جعلت العلوم الصحية والزراعية من أكثر 

القطاعات انشغااًل بدراستها ومتابعة تطوراتها ...
العام على أن  تاريخ ظهور الحشرات على األرض برغم االتفاق  العلماء على  يختلف 
حدث  ولقد  سنة.  مليون   )400( عن  يقل  ال  ما  منذ  بدأ  األرض  على  الحشرات  استيطان 
تطور عضوي لهذه الحشرات حيث تغيرت أشكالها وأنماط معيشتها وتأقلمها مع املتغيرات 

املناخية. 

الحشرات كنواقل لألمراض
األمراض  نقل  على  القدرة  لديها  التي  الالفقاريات  من  أنها  على  الحشرات  وتصنف 
املختلفة، وهذا النقل يتم عادة بواسطة كائن ينشر املرض من مضيف آلخر، أو من كائن آلخر. 
فالجراثيم والڤيروسات واألوالي تسبب األمراض التي تنقلها الحشرات، ويتم ذلك بطريقتني 
إما من خالل العض كما يحدث في املالريا التي ينقلها البعوض أو عبر مخلَفات كما يالحظ 
في حدوث ورم شاجاس في الجلد بسبب لدغ البق، أو مرض شاجاس الذي ينتشر عن طريق 
الفسفس وهو جنس من البق، أو التيفوس الوبائي الذي ينتشر عن طريق القمل في جسم 

اإلنسان.
لهذه  مثال  والبعوض  األم��راض،  نقل  عن  مسؤولة  الالفقاريات  من  الكثير  فإن  لذلك 
الالفقاريات الناقلة لعدد من األمراض االستوائية بما في ذلك املالريا، وحمى الدنك ، والحمى 

الصفراء، والتهاب الدماغ، وداء الخيطيات، وحمى غرب النيل.
والحشرات ليست فقط مسببة لألمراض وإنما لها فوائد مختلفة مثل فوائد نحل العسل 
املعروفة. هناك حشرات أخرى مثل الفراشة والحشرة املضيئة تعكس قدرًا من االرتياح في 
النفس بسبب جمال رؤيتها، فضاًل عن أن عالم الحشرات يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ 
على توازن البيئة. لكن، عامة نجد أن الناس تنظر في األضرار أكثر من الفوائد، خاصة وأن 
األضرار متنوعة ومستمرة يعانيها اإلنسان وسائر الحيوانات والنباتات. فاألضرار البالغة 
التي يتسبب فيها الذباب والقمل والنمل األبيض وسوسة الفواكه والحشرة الثاقبة للذرة هي 

بعض الظواهر التي تقلق كثيرًا من الناس ...
فالذباب  ودقيق،  محكم  بشكل  بوظائفها  القيام  في  متخصصة  الحشرات  أن  واملعلوم 
املنزلي مثاًل له مئات األعني التي تجعله قادرًا على رؤية األجسام في نطاق واسع. كما أن 
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بعض الحشرات تستطيع أن تشعر بالتجاذب الجنسي وهي على بعد أكثر من )15( مياًل. ومن 
خصائص بعض الحشرات قدرتها على حماية نفسها من األجواء الباردة، وكذلك امتصاصها 
ألشعة الشمس للتدفئة أو التدفئة بواسطة الحراشف أو الشعر الذي يمنع فقدان الحرارة . 
هناك بعض أنواع من الحشرات تستطيع أن تعيش في درجة حرارة منخفضة وفي جو قارس 
البرودة عن طريق قدرتها على خفض حرارة جسمها لنقطة التجمد من خالل إضافة مركبات 

مضادة للتجمد تفرزها أجسامها.
تعدي الحشرات الناس بتأثير عوامل املرض التي تتسبب عادة في وفاة حوالي )2.7( 
مليون شخص كل سنة على املستوى العاملي أغلبهم من األطفال خاصة في شبه الصحراء 
أن       كما  ماليني.  بعدة  األنوفيلة  بعوضة  بواسطة  باملالريا  اإلصابات  عدد  وتقدر  اإلفريقية. 
إفريقيا. كذلك حوالي  أغلبها في  العالم تكون  )1.3-3( مليون حالة وفاة سنويًا تحدث في 
)120( مليون شخص يصابون سنويًا بالعدوى بسبب داء الفيالريات أو داء الخيطيات اللمفية، 
األمراض  من  ويعد  البعوض،  طريق  عن  تنتقل  مجهرية  ديدان  عن  ينتج  طفيلي  مرض  وهو 
الوبائية في املناطق االستوائية من آسيا وإفريقيا وجنوب ووسط أمريكا الجنوبية، ودول الجزر 

الباسفيكية، حيث يؤدي مخاطره إلى إصابة حوالي )1( بليون شخص على املستوى العاملي.
االقتصاد  تؤثر في  وإنما  فقط،  الصحية  الجوانب  الحشرات على  تتوقف أضرار  وال 
واإلنتاج الزراعي، وبإمكانها أن تهاجم كل مراحل حياة نمو البنات حيث تأكل البذور والجذور 

)الشكل 21(: الحشرات النافعة والحشرات الضارة.

الحشرات الضارة

البعوضة املسببة الذبابة املنزلية
للحمى الصفراء

ذبابة الفاكهةخنفساء القطن

الحشرات النافعة

عسل النحل

دودة الحرير
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والساق واألوراق والزهور والفواكه، وحتى بعد الحصاد تتغذى الحشرات على املواد الغذائية 
املخزنة. ولقد وجد أن الذباب والحشرات األخرى بإمكانها أن تقلل من كميات الحليب الناتج 
من األبقار، وتؤثر في إنتاج الدجاج للبيض، وتتسبب في فقدان وزن املاشية. بل وجد في 
والحشرات  األسود،  والذباب  البعوض،  لعضة  دائمًا  املعرضني  العاملني  أن  الدول  بعض 
األخرى املاصة للدم يؤدي ذلك إلى ضعف قدراتهم على األداء واإلنتاج في املصانع والحقول 

الزراعية.
وعندما نتمعن في البعوض نعتقد أنه نوع واحد أو أكثر بقليل ، ولكن كشفت الدراسات 
أن أنواعه تتجاوز )2500( نوع، ولديها القدرة الفائقة على الطيران في كل األجواء، فهي تطير 
في الليل، وكذلك في النهار. أما أجنحتها فهي مصممة بدقة للسرعة في الطيران، وتستطيع 

أن تحرك جناحيها بمعدل )250-600( ضربة في كل ثانية.
واملعروف أن أنثى البعوض هي التي تعض وبكثرة لياًل، كما أنها تضع بيضها على 
سطح املاء الراكد الذي يحتاج ليومني كي تخرج منها اليرقة التي تسبح وتتغذى في املاء، 

)الشكل 22(: دورة حياة الطفيل املسبب لداء الفيالريات.

املراحل داخل 
جسم اإلنسان

1 - تلدغ البعوضة اإلنسان وأثناء ذلك 
تدخل اليرقات إلى جسمه

املراحل داخل 
جسم البعوضة

8 - تهاجر اليرقة إلى 
خرطوم الحشرة

7 - اليرقة الناضجة

6 - اليرقة غير الناضجة

4 - تمتص البعوضة الدم 
5 - تخترق املحتوي على املكروفيالرية

املكروفيالرية الجهاز 
الهضمي للبعوضة

الطور التشخيصي

2 - الديدان البالغة في الوعاء اللمفي

3 - تنتج الديدان البالغة 
املكروفيالرية التي تصل ملجرى الدم

الطور املعدي
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كما أنها تتنفس بواسطة أنبوب في مستوى سطح املاء. هذه اليرقة تتحول بعد )12( يومًا إلى 
مرحلة تسمى الخادرة )Pupa Stage(، ثم بعد يومني من هذه املرحلة تتكون بعوضة صغيرة.
ومن حسن الحظ أن أقل من )5 ٪( من بيض البعوض يؤدي إلى تكوين بعوضة كاملة 
حيث إن األكثرية منها تموت بسبب اختالف حرارة الجو، وخاصة البرودة. ومع ذلك فإن 
البعوض يتواجد في كل مكان سواء أكانت الحرارة مرتفعة أو منخفضة. إن البعوض الناقل 
ملرض املالريا هو الجنس املسمى باألنوفيلة الذي يتكاثر في املستنقعات واملياه الراكدة. وألن 
البعوض  في جنس  ذلك  ويالحظ  مختلفًا،  مرضًا  يسبب  منه  فكل  مختلف،  البعوض  أنواع 
املسمى )الزاعجة املصرية( الذي يسبب الحمى الصفراء، ويتكاثر عادة في العلب البالستيكية 
واألواني وغيرها. كما أنه ناقل لحمى الَدْنك النزفية . وهذا األخير من أخطر األنواع، وينشأ 

بفعل ڤيروس واحد من أصل أربعة ڤيروسات مختلفة.
وتعد حمى الًدْنك النزفية مرضًا وبائيًا يتواجد حاليًا في أكثر من )100( بلد في إفريقيا 
وشرق املتوسط وأمريكا وجنوب شرق آسيا وغرب الباسفيك، ومع أنه قبل )1970( كان هناك 
فقط )9( دول أعلنت عن هذا الوباء، لكن في عام )1995( ازداد عدد الدول ألربعة أضعاف. 

وفي عام )2009( قدمت تقارير عن حاالت شملت )42( دولة .

)الجدول 6( : التأثيرات الضارة لبعض الحشرات على صحة اإلنسان.

التأثيرات الضارة الحشرة الناقلة

الزحار، الحمى التيفية، الكوليرا، التراخوما. الذباب

النيل،  غرب  ڤيروس  داء  الدنك،  حمى  الصفراء،  الحمى  املالريا، 
التهاب الدماغ، العض واإلزعاج، داء الفيالريات.

البعوض

التيفوس الوبائي، حمى الخنادق، العض واإلزعاج. القمل

الطاعون، التيفوس املتوطن، العض واإلزعاج. البرغوث

الجرب، التيفوس، األرجية، اإلزعاج السوس

داء اإليرليخيات، داء اليم، داء التلريات، العض واإلزعاج. القراد

العض واإلزعاج. بق الفراش
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إن مكافحة البعوض تشمل ثالث خطوات رئيسية هي
• املستنقعات 	 بتجفيف  تكاثره  طريقة  في  التحكم  طريق  عن  البعوض  عدد  تقليل  محاولة   

وأماكن التكاثر وذلك بالردم، خاصة لنوع األنوفيلة .
•  استخدام املبيدات الحشرية أو أية مواد تقتل البعوض أو تقضي على يرقاته.	
•  منع البعوض من عض الناس بتقديم العالج الطبي للمصابني أو املعرضني لإلصابة.	

الشك أن التحكم الفاعل في البعوض يتطلب املعرفة بخصائصه بما في ذلك دورة حياته، 
نظام تكاثره، ودوره كناقل للمرض. لكن أيضًا ينبغي أن ال ننسى أن التخلص من البعوض 
عملية معقدة بسبب كثرة أنواعه واختالف بيئاته، واتساع دائرة وجوده وغيرها. فلقد وجد أن 
البعوض يعيش في بيئات مالحة وأيضًا عذبة، كما أن لديه القدرة على تغيير مقاومته للمبيدات 
الحشرية، والتحول من التواجد في الداخل إلى الخارج أو العكس من حيث تغذيته على الدم.
جامعة  اكتشفت  فلقد  تتوقف،  ال  البعوض  مكافحة  مجال  في  األبحاث  أن  واملعلوم 
البعوض في عملية  أنثى  يجعل  نحو  البعوض على  لتحويل جينات  أكسفورد حديثًا طريقة 
التكاثر تنتج صغار البعوض غير قادر على الطيران. فعدم الطيران يعني عدم القدرة على 
التناسل واالنتشار. ويعتقد أنه لو تم ذلك على نطاق واسع فإن الطريقة ستكون ناجحة في 

مكافحة املالريا واألمراض األخرى ذات العالقة بالبعوض.
كذلك الذباب من الحشرات املزعجة لألفراد الذين يتواجدون في كل مكان. هناك أنواع 
مختلفة من الذباب تساهم في نقل عوامل املرض مثل الذباب األسود الصغير الذي يتكاثر 
في األنهر. ومع أن عمى النهر كمرض طفيلي يتواجد بصفة رئيسية في إفريقيا إال أنه يهدد 
الناس في املكسيك وكوانتماال وفنزويال وكولومبيا واإلكوادور والبرازيل.  مئات اآلالف من 
وتشير إحدى الدراسات أن اإلصابة بهذا املرض أدت في عام )2002( إلى حوالي )300( 

ألف إنسان فقدوا أبصارهم من قرابة )17-18( مليون ضحية أو مصاب.
إن مرض عمى النهر هو مرض طفيلي تنقله الذبابة السوداء الصغيرة التي تعيش على 
ضفاف األنهر الجارية، ويصاب بها الناس الذين يرتادون األنهر أو يعملون في حقول الزراعة 
املجاورة لألنهر أو في الصيد أو االستحمام.. ومن أعراض املرض حدوث بقع حمراء وحكة 
وفقدان لون البشرة، وحدوث العمى. ويحدث املرض بواسطة عضة الذبابة التي تنشر دودة 

طفيلية تدخل جسم اإلنسان، ولخطورته ال يوجد إلى اليوم تطعيم لعالج هذا املرض.
إن الدودة الطفيلية لهذا املرض تنمو خالل أسبوعني لتصبح بعدها في مرحلة معدية 
لإلنسان إذا قامت الذبابة بالعض، وإدخال هذه الدودة في جسم اإلنسان التي بدورها تتكاثر 
في دورة حياة متصلة بني الذبابة واإلنسان. فكلما زاد عدد العضات كلما كان ذلك عالمة 
النتقال عدد أكبر من الديدان إلى املصاب. ولقد وجد أن املصابني يعانون أورامًا في العني 
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تتطور إلى فقدان البصر، وعادة يالحظ أن الديدان تتحرك سابحة في الجزء األمامي من 
العني باستخدام أداة تكبير خاصة لذلك.

حياتها  بني  كبيرًا  الفرق  نجد  فإننا  فقط  الذباب  من  أنواع  ثالثة  عن  نتحدث  وعندما 
وتأثيراتها في البيئة رغم أن أنواع الذباب كثيرة ودراسة أنماط حياتها وعالقتها باإلنسان 
على وجه الخصوص مسألة غاية في التعقيد وهذه األنواع الثالثة: )الذبابة املنزلية ��� ذبابة 

الدودة اللولبية ��� ذبابة الفاكهة الشرق أوسطية(.
أواًل: الذبابة املنزلية )Musca Domestica(، تعيش هذه الذبابة في املناطق معتدلة 
الحرارة، وقد تكون ناقلة لعدة أمراض. واملعروف أن لون هذا النوع رمادي وطوله حوالي ربع 
بوصة، ويتكاثر على رمم الحيوانات املتحللة والفواكه التالفة. وتتكون دورة حياة هذه الذبابة 
من البيض الذي تضعه الذبابة، ويقدر عدد البيض في كل مرة بحوالي )150( بيضة، وعلى 

مدى عدة أيام تستطيع الذبابة أن تضع )5-6( مرات من البيض.
وفي كل يوم يتحول البيض إلى يرقة تعرف باسم النغفة ال أرجل لها، بيضاء اللون، 
وتتغذى على البيض. وفي خالل )3-5( أيام يتغير شكل اليرقة، ثم تتحول إلى الخادرة كتطور 
بني الذبابة واليرقة. وفي مدة ال تتجاوز )3( أيام تصبح الخادرة ذبابة كاملة. واملعروف أن 
بنية الذباب تختلف بسبب األماكن التي توجد فيها مخلفات الحيوانات كالحصان والخنزير 

أو الدجاج، وكذلك املخلفات اآلدمية أيضًا تمثل أماكن جاذبة لتكاثر الذباب.
وعادة تعيش الذبابة من )2-8( أسابيع في منتصف الصيف، وحوالي )10( أسابيع في 
الطقس البارد. ومع إن الذباب يطير لعدة أميال في اليوم الواحد إال أن معظم الذباب يظل 
في مساحة معينة. والذبابة املنزلية تستطيع أن تنقل عوامل ممرضة بما في ذلك الڤيروسات 
والجراثيم واألوالي، وبيض الديدان باستخدام أجزاء الفم والجسم وشعر األرجل وأقدامها 

اللزجة، كما أنها تحمل عوامل املرض في أحشائها الداخلية كالقناة الهضمية.
ومن حسن الحظ أن الجراثيم على سطح جسم الذبابة في الغالب ال تعيش إال ساعات 
القناة  في  تعيش  التي  املمرضة  العوامل  عكس  على  للشمس،  تعرضت  إذا  خاصة  قليلة، 

الهضمية، وتتنقل إلى اإلنسان عندما تتقيأ الذبابة أو تتبرز فيصاب اإلنسان بمخلفاتها. 
وعندما تتغذى الذبابة فإنها تستخدم سائاًل يختلط بطعامها لكي يتم تحليله، لكن جزءًا 
من الطعام املتبقي يظل عالقًا به هذا السائل و قد يحوي كائنات ممرضة، لذلك تتسبب الذبابة 
في اإلصابة باإلسهال والزحار، الحمى التيفية، والكوليرا، والتهاب امللتحمة، واالحتشار أو 

العدوى.
ثانيًا: ذبابة الدودة اللولبية )Screw Worm Fly(، تتميز هذه الذبابة عن الذبابة 
املنزلية في أن لون جسمها أزرق، وعلى ظهرها بني األجنحة ثالثة خطوط سوداء متعامدة، 
وحجمها يعادل ضعف حجم ذبابة املنزل، تضع الذبابة الثاقبة بيضها في أماكن الجروح 
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الحديثة التي تحدث للحيوانات من ذوات الدم الحار، إن أي حيوان حديث الوالدة أو جروح 
في جسم اإلنسان يمكن أن يكون هدفًا لغزو سريع من يرقات الذبابة الثاقبة . تظل اليرقة ملدة 
)12-24( ساعة ثم تبدأ بالتغذية على اللحم ورأسها إلى أسفل، بعدها تغزو الجسم وتظل فيه 
حتى تكبر ملدة )5( أيام، ثم تخرج من الجرح دافنة نفسها في التراب لكي تتحول إلى الخادرة 
بعد )8( أيام. هذه الخادرة تعيش )2-3( أسابيع متنقلة مسافات بعيدة قد تكون باألميال. 
واملعلوم أن اليرقة التي تتغذى على الجروح تسبب نزفًا، وتجذب ذبابًا أكثر تصل أعدادها 

باآلالف من اليرقات بمختلف األحجام...
تتواجد هذه الذبابة في األجواء االستوائية وشبه االستوائية، وتمتد مساحة وجودها من 
جنوب أمريكا إلى األرجنتني، وفي الصيف قد تصل إلى جنوب كندا. لكن األجواء املتجمدة 
تقتل هذه الذبابة. وتشير الدراسات أن هذه الذبابة قادرة على الطيران ملسافات تصل )300( 
العوامل  هذه  أسابيع.   )3( تتجاوز  ال  مدة  في  حياتها  دورة  وتكمل  أيام،  عدة  في  كيلومتر 
ساعدت على تكاثر هذا النوع من الذباب ، وخاصة إصابة املاشية بأمراضها. كما أن اليرقة 

تنتقل عبر الجروح إلى األنسجة املختلفة في الجسم مسببة الكثير من تلف األنسجة. 
والكالب  البقر  مثل  األليفة  الحيوانات  غالبية  تصيب  تكاد  أنها  الذبابة  هذه  خطورة  إن 
والخنازير والقطط وغيرها. وكذلك اإلنسان املعرض لهجوم الذباب من هذا النوع على الجرح أو 
قطع في الجسم، حيث من السهل أن تنتقل طفيليات هذه الذبابة داخل الجسم معرضة أنسجته 

إلى التلف. وأكثر الفئات العمرية التي تصاب هي من املسنني واألطفال.
ذبابة الفاكهة )Fruit Fly(، تعد هذه الذبابة أصغر حجمًا من ذبابة املنزل،  ثالثًا: 
وشكلها يتميز في النقاط الصفراء البرتقالية على أجنحتها، وتفضل األجواء الدافئة. ويعتقد 
أن موطنها األصلي غرب إفريقيا، لكنها ذبابة سريعة االنتقال إلى أماكن أخرى، ويعتقد أنها 
انتشرت في الشرق األوسط منذ بداية عام )1850(، ثم وصلت إلى أستراليا والبرازيل وجزر 

هاواي. وفي عام )1929( اكتشف وجودها في والية فلوريدا األمريكية.
الفاكهة،  من  الزراعية  ملحاصيلهم  تلفًا  األنواع  أكثر  من  الذبابة  هذه  املزارعون  وُيعد 
خصوصًا وأنها تستطيع العيش في بيئات باردة، واالنتقال إلى مسافات بعيدة، وهي تهاجم 
أكثر من )260( نوع من الفواكه والزهور والخضراوات واملكسرات. ولقد وجد أنها أكثر تلفًا 
ملواد غذائية مثل الفلفل، والطماطم، والحمضيات، والتني، والفواكه من الفصيلة التفاحية مثل 
اإلجاصة والسفرجلة، والتفاح بما في ذلك البطيخ والشمام. والتلف الذي يحدث من تغذية 
اليرقة على الفواكه كبير، خصوصًا عندما تكون الفواكه ناضجة. واألجزاء املاصة لليرقة تعني 

على دخول الجراثيم والفطريات إلى الفواكه فتتسبب في تلفها وفسادها.
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تأثيرات التغيرات املناخية على انتشار وانتقال الحشرات
إن اإلشارة لبعض أنواع الحشرات تهدف باختصار لتوضيح أضرارها، وخاصة دورها 
في انتشار األمراض، وخاصة في املناطق الفقيرة التي تنعدم فيها الوقاية الصحية والنظافة، 
انتشار  في  املهمة  العوامل  من  املناخي  التغير  أن  إلى  البيئية  الدراسات  من  كثير  تشير 
األمراض املعدية التي تنقلها الحشرات. فالبعوض، كما أشرنا قادر على نقل األمراض مثل 
حمى الدنك والتي تتواجد حاليًا في حوالي )28( دولة. فكلما ارتفعت درجة الحرارة وتغيرت 
معدالت سقوط األمطار، وأصبح الصيف طوياًل فإن الحشرات تظل أكثر نشاطًا في مساحات 
الحرارة  درجة  في  الزيادة  إن  للناس.  متزايدة  مخاطر  مشكلة  طويلة  زمنية  ولفترة  واسعة 
والرطوبة والترسيب تسمح لحشرات املنطقة االستوائية وشبه االستوائية أن تنتقل من مناطق 
يحملون  ربما  الذين  واملسافرين  السكانية  الحركة  العدوى. فضاًل عن  معها  ألخرى حاملة 

معهم األمراض بسبب الحشرات فيعدون غيرهم من األصحاء.
فكثرة سقوط األمطار وحدوث الفيضانات بسبب التغير املناخي مثاًل يؤدي إلى تشكل 
انتشار  وبالتالي  البعوض،  ومنها  الحشرات  لتكاثر  مفضلة  أماكن  تعد  التي  املستنقعات 
األمراض كاملالريا والحمى الصفراء وغيره. لكن أيضًا يجب التأكيد على أن ارتفاع حرارة 
البعوض وبعض أنواع الحشرات األخرى، خصوصًا  الجو في املناطق الجافة يقضي على 
وأن درجة الحرارة املالئمة للبعوض ينبغي أال تتجاوز )40( درجة مئوية، وهي ظاهرة رصدت 
في السنغال حيث انخفضت نسبة املالريا بحوالي )60 ٪( خالل السنوات الثالثني املنصرمة 

بسبب ارتفاع الحرارة. 

= الطور املعدي
= الطور التشخيصي

)الشكل 23(: دورة حياة ذبابة الدودة اللولبية.
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الحشرات ودورها في التوازن البيئي 
لقد تعود اإلنسان أن ينظر إلى الحشرات بأنها ضارة، ومن النادر أن يخطر على باله 
أن لها منافع كثيرة تتعلق بتوازن البيئة، وكغذاء للكائنات األخرى، ودورها في تلقيح النباتات، 
بل إن كثيًرا من سكان إفريقيا وجنوب شرق آسيا يعتمدون في الحصول على البروتني بأكلهم 

لبعض أنواع من الحشرات، ناهيك عن الدور الحيوي للحشرات في األبحاث البيولوجية.
تشير الدراسات البيولوجية أن الحشرات تساعد على فهم الكثير من األمراض التي 
تصيب الحيوان والنبات. فلقد اكتشف في مجال الوراثة أو الهندسة الوراثية أن األبحاث على 
أنواع معينة من الحشرات كذبابة الفاكهة ساعدت في الحصول على معلومات عن السرطان 
في  الخاليا  تنمو  عندما  يحدث  السرطان  أن  واملعلوم  بالسرطان.  املصابني  في عالج  تفيد 
الجسم بطريقة ال يمكن التحكم فيها بسبب الخلل في اإلشارات الصادرة من الجينات للتحكم 
في نمو الخاليا. أي أن الخاليا لم تعد قادرة على االستجابة بطريقة صحيحة إلرشادات 
التحكم. وبما أن الخاليا في الكائنات متعددة الخاليا يجب أن تتجدد نتيجة ملوت خاليا قديم�ة 
وضرورة إحاللها بأخرى جدي�دة، فإن الخاليا السرطانية تمنع هذا التجديد بسب�ب فق��دان 

التحكم في الخاليا والتمييز بينهم.
لقد حاول العلماء فهم ما يجري باستخدام القناة الهضمية لذبابة الفاكهة عن طريق 
إدخال مواد سامة ناتجة من الفطريات والنباتات والجراثيم التي تتغذى عليها هذه الذبابة، 
ُأعدت  الذبابة  فإن  للخاليا،  مرتفع  تجديد  لديها معدل  الفاكهة  لذبابة  الهضمية  القناة  وألن 
نموذجًا مناسبًا لألبحاث. إن القناة الهضمية لهذه الذبابة تحمل نظام إشارة يتحكم في موت 

وتلف الخاليا وإحاللها بخاليا جديدة.

مكافحة الحشرات
الناس، وفي كل مكان سواء في  التي يعانيها كل  الشك أن الحشرات من املشكالت 
املنزل أو الحديقة أو في السفر إلى الخارج، وتتباين طرق الوقاية والعالج بحسب اختالف 
الحشرات وأماكن تواجدها واختالف درجات الحرارة في البيئة. لذلك ينبغي اتباع اإلرشادات 
الصحية العامة، أما طرق مكافحة الحشرات فهي تختلف باختالف نوع املشكلة، فمكافحة عثة 
املالبس تختلف عن حشرات السجاد أو الصراصير والبراغيث والحشرات الطائرة وغيرها.
هناك قواعد عامة ملكافحة الحشرات وتجنب أضرارها منها النظافة، وتجنب خلق بيئة 
جاذبة للحشرات، وخصوصًا في تلويث البيئة بالقاذورات، والنفايات، واتباع الشروط العامة 
للنظافة. فالكثير من السلوكيات الخاطئة التي يمارسها األفراد تجاه طريقة التعامل مع البيئة 
تؤدي لألسف إلى تكاثر الحشرات، خاصة في غياب التشريعات والنظم الضرورية للحد من 

تلوث البيئة، وغياب التوعية الصحية.
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عادة ما يتعرض الناس ملشكالت الحشرات في منازلهم ربما أكثر من األماكن األخرى، 
ألشعة  والسماح  التهوية  خالل  من  املنزل  نظافة  على  الدائمة  املواظبة  إلى  ذلك  يدعو  مما 
شبكة  مشكالت  ومعالجة  األطعمة،  وبقايا  املخلفات  من  والتخلص  املنزل،  بدخول  الشمس 
املنظفة  الكيميائية  املواد  واستخدام  للمطبخ،  الدائمة  والنظافة  الصحي،  الصرف  مواسير 
إلزالة ترسبات بقايا الطعام وغيرها. ومن املعروف أن األطفال في املنزل أكثر عرضة ألضرار 
إلصابتهم  والديهم  انتباه  وعدم  املنزل،  في  لعبهم  لكثرة  وربما  مناعتهم،  لقلة  الحشرات، 
بأعراض األمراض املحتمل حدوثها من الحشرات. فالوقاية من الحشرات خير من انتظار 
اإلصابة بأضرارها ثم السعي ملعالجتها، خاصة وأن بعض األمراض الناتجة من الحشرات 
يصعب عالجها إذا تأخرت املعالجة أو أهمل املريض نفسه ظنًا بأنها لسعة عابرة رغم تكررها 

والشعور بأملها ....

الطيور
10000 نوع

)الشكل 24(: الحشرات والتوازن البيئي.

الحشرات
1000000 نوع

األسماك
31300 نوع

البرمائيات
6450 نوع

الثدييات
5490 نوع

الالفقاريات
69000 نوع

املرجانيات
3175 نوع

القشريات
47000 نوع

الرخويات
85000 نوع

العقارب والعناكب 
102250 نوع

الزواحف
9100 نوع
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قد ال يكون غريبًا أو مستهجنًا أن يسألك شخص عن إذا ما كان هنالك مخلوقات تعيش 
خارج كوكب األرض إذا علم أنك باحث أو مفكر في علوم الفضاء )Sciences Space( أو 
فلكي حائر في تفسير إبداعات الخالق، وأسرار الكون )Universe( وغموضه. الكثير من 
التساؤالت عن أسرار الكون ال إجابات حقيقية لها سوى اإليمان بالغيبيات أو ترك العنان 

للخيال إذا استعصى االستدالل على نتائج التجارب والقوانني العلمية والفيزيائية.
إن حب االستطالع والبحث عن املعرفة دفعت الكثيرين للتخيل من أن هناك مخلوقات 
تعيش على كواكب غير األرض تسعى ملنافسة البشر، وتتمتع بحضارة وتقدم علمي تفوق 
حضارة األرض. وألن هذه املخلوقات الغريبة )Alien Creatures( ذكية لديها القدرة على 
غزو األرض، فقد توهم البعض بأنه شاهد في السبعينيات من القرن املاضي األطباق الطائرة 
الغامضة )Unidentified Flying Objects( ترسل وهجًا المعًا من السماء لكنها تختفي 

بلمح البصر.
في  الطائرة  األطباق  عن  األمريكيني  رأي  استطالع  على  تعتمد  دراسة  أجريت  ولقد 
الثمانينيات من القرن املاضي كانت النتيجة أن أكثر من )60 ٪( من األمريكيني يؤمنون بهذه 
األطباق الطائرة. بل إن كثرة الحديث عنها آنذاك جعل املخرج السينيمائي األمريكي ستيفن 
سبيلبرغ )Steven Spielberg( ينتج أول فيلم سينيمائي عن األطباق عرض ألول مرة في 
البيت األبيض األمريكي، كما أن وكالة ناسا للفضاء خصصت مبالغ طائلة للبحث ودراسة 

األطباق الطائرة. 
وما  الذكية،  املخلوقات  هذه  أين جاءت  من  البال  يشغل  مازال  الذي  األزلي  والسؤال 
هدفها من زيارة األرض؟ سجلت الكثير من الروايات باالستماع إلى الذين شاهدوا األطباق 
الطائرة في أماكن متفرقة مؤكدين على صدق مشاهداتهم، وأنهم ليسوا واهمني. فإذا كانت 
بمشاهدته  صرح   )J. Carter( كارتر  األمريكي جيمي  الرئيس  أن  الروايات صحيحة حتى 
لوهج دائري يتحرك في السماء فهل هذا يعني عدم وجود حياة خارج األرض، وأنه علينا أن 
نتوقف عن البحث في علوم الفضاء. إن الواقع يعكس اإلصرار على البحث عن حياة خارج 
األرض، وهو إصرار دفع العلماء الختراع سفن الفضاء، والتلسكوبات العمالقة، والتعمق في 

األبحاث العلمية والفضائية.

الفصل السابع عشر
هل توجد حياة خارج األرض؟
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وبرغم التقدم الهائل في مجال أبحاث الفضاء فإننا مازلنا ال نملك اإلجابة على سؤال 
الشمسي  النظام  الكواكب في  يعيش على  الوحيدون، وال أحد غيرنا  واحد، وهو هل نحن 

)Solar System( أو حتى غيره من األجرام السماوية؟

اإلجابة على ذلك حتى اآلن ليست كاملة وال قاطعة في غياب األدلة، فكل ما هو متاح من 
تفسيرات ال تخرج عن التخمينات أو التوقعات من أن هنالك احتماالت حياة خارج األرض 
رصدتها في حدود تمكنها األقمار الصناعية أو التلسكوبات عالية التقنية. فاإلنسان الذي 
حط برجليه على سطح القمر ألول مرة لم يجد أحياء هناك سوى الرمال والصخور، وعاد 
إلى األرض ومعه قطع من هذه الصخور لم يثبت البحث العلمي حتى وجود كائنات دقيقة 

كالجراثيم مجمدة في هذه الصخور.
ومع ذلك، ال ينفي العلم والدين وجود مخلوقات تعيش في الكواكب األخرى البعيدة التي 
ال يعلم بها سوى خالق الكون. إن الداللة على وجود األحياء خارج األرض تتضمن في قول 
الخالق في محكم قرآنه "ويخلق ما ال تعلمون" ــ )النحل(، وأيضًا يقول القرآن الكريم "وهلل 
ــ )النحل(.  يسجد ما في السموات وما في األرض من دابة واملالئكة وهم ال يستكبرون" 
هناك دالالت قرآنية أخرى تظهر أن السماوات واألرض لم تخلق عبثًا أو لصدفة كونية، وإنما 

أسرارها بيد خالقها.
كذلك غالبية الفيزيائيني الفلكيني )Astrophysicists( يتقبلون فكرة أن البشر ليسوا هم 
الوحيدون في الكون ما دامت النجوم والكواكب في نظامنا الشمسي ال تحصى عددها، فما 

بالك بالعوالم األخرى البعيدة عن نظامنا الشمسي؟
يقول استيفن هوكينج )Stephen Hawking( أستاذ الرياضيات في جامعة كامبريدج 
البريطانية أن الحياة موجودة خارج األرض، بل إن األرض معرضة لخطر غزو املخلوقات 
من  املاليني  مجرة  كل  وفي  مجرة،  مليار   )100( من  أكثر  هناك  وأن  الفضائية، خصوصًا 

النجوم والكواكب.
لقد تصدرت أمريكا وروسيا بشكل خاص األبحاث الفضائية وتكنولوجيات الفضاء، 
العلوم  في  السبق  لها  كان  أمريكا  لكن  السوفييتي  االتحاد  أيام  أشده  على  السباق  وكان 
الفضائية، خاصة بعد أن أسست وكالة ناسا )NASA( لألبحاث الفضائية عام )1958(، 
ثم تبعتها روسيا. وهذا يدل على أن األبحاث أو العلوم الفضائية من الناحية التاريخية ُتعد 

نسبيًا حديثة مقارنة بالتقدم العلمي في مجاالت أخرى كالفيزياء والكيمياء والطب وغيرها.
ولقد كان السوفيت سباقني في إرسال الضابط يوري كاكارين )Yuri Gagarin( عام 
)1961( كأول إنسان يدور حول األرض في سفينة فضائية وصلت إلى ارتفاع )327( كيلو 
متر، إال أن األمريكيني أرسلوا أيضًا في عام )1961( ألن شيبارد )Alan Shepard( كأول 

إنسان إلى الفضاء دار حول األرض بكفاءة.
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لكن أمريكا كانت على عجل إلرسال شخص إلى القمر قبل أن يقوم السوفييت بذلك. 
في   )Neil Armstrong( ارمسترونك  نيل  الفلكي  بإرسال  الحلم  تحقيق  من  تمكنت  وقد 
عهد الرئيس جون كنيدي )John Kennedy(. إن نزول ارمسترونك على سطح القمر في 
)20( يوليو )1969( كان إنجازًا علميًا ضخمًا وريادة أمريكية افتخر بها العالم. ولم يتوقف 
األمريكيون فقد أرسلوا بعد ذلك )6( سفن فضاء إلى القمر للمزيد من االستكشاف في الفترة 

بني )1969( و)1972(.
إن التركيز على االستكشافات الفضائية كان هدفه كسب املزيد من املعلومات، خاصة 
في مجال إذا ما هناك حياة في الخارج. ولقد كانت املحاولة األولى في عام )1960( عندما 
)Radio Telescope( )F. Drake( تلسكوب يقيس الصوت  الفلكي فرانسيس دريك  وجه 
على نجمني متشابهني للشمس يقعان على مسافة )11( سنة ضوئية بهدف التقاط إشارات 
صوتية ملخلوقات غريبة، لكنه لم يلتقط شيًئا. إن أبحاث دريك فتح املجال أكثر للعلماء لرصد 
األصوات واإلشارات من الخارج في محاوالت للتوصل إلى معلومات تفيد في رصد أماكن 

األحياء. 
فلقد  والتجارب.  االكتشافات  نتيجة  الزمن  بمرور  العلمية  الحقائق  من  الكثير  تتبدل 
صحح نيكوالس كوبرنيوكس )N.Copernicus( املعلومات في القرن الخامس عشر امليالدي 
من أن األرض ليست مركز الكون، وأن الشمس هي املركز. وبتقدم العلم توصل العلماء إلى 
أن املجموعة الشمسية ليست في مركز "درب التبانة" )Milky way(، وأن درب التبانة ليست 
أيضًا في مركز الكون. وألننا نعيش على حافة كوكب األرض في املجموعة الشمسية فإننا 
على هذه الحافة لسنا الوحيدون في الكون، فهناك الكثير من العوالم التي يعيش فيها األحياء 
الذين ربما أيضًا يتواجدون على حواف كواكب أخرى ليست بالضرورة في نظامنا الشمسي.
إن االستدالل على وجود الكائنات في الظروف الطبيعية الصعبة خصائص ال تتالئم 
مع حياة البشر أثبتتها الدراسات الكثيرة أن الكائنات لديها القدرة على التأقلم مع ظروفها 
املختلفة. فلقد اكتشف العلم أن هناك حياة تحت الطبقات الجليدية البعيدة عمقًا عن مسطحات 
أراضي املنطقة القطبية حيث تعيش كائنات دقيقة مجهرية ملاليني السنني كاملكروبات الطاحنة 
سطح  وعلى  الصخور  في  واملتواجدة   )Methane – Munching Microbes( للميثان 
أرضيات املحيطات العميقة، حيث ال يوجد الضوء واألكسجني. وقد تكون هذه املكروبات تحت 

طبقات الجليد في القطب املتجمد بعمق قد تصل نصف كيلو متر.
في  وغاية  معقدة  كانت  مهما  فيها  توجد  التي  الحالة  مع  تتكيف  الكائنات  كانت  فإذا 

الصعوبة، فهل نستبعد التفكير في وجود كائنات متكيفة على الكواكب األخرى؟
وإذا نظرنا إلى املاء كمادة أساسية للحياة على األرض، فلقد وجد هذا املاء بكميات تحت 
 ،)Ganymede( واملسمى بـ جانيمد ،)Jupiter( األسطح الجليدية على قمر كوكب املشتري
 )Titan( ولقد وصف الفلكيون بأن الكوكب تيتان .)Saturn( وكذلك وجد املاء على أقمار زحل
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له قمر مشهور وضخم يوجد عليه بحر غامض من امليثان. كما أن العلماء اكتشفوا أخيرًا 
قمرًا اسمه ميماس )Mimas( يعتقد أنه يسبح على بحر أسفل سطحه.

هناك حوالي واحد تريليون كوكب في درب التبانه لوحده الذي فيه نظامنا الشمسي 
وكوكب األرض الذي نعيش عليه، مما ال يتيح املجال لنفي وجود مخلوقات في هذا الكون 
الشاسع بعد أن توصل العلم إلى أن الخمس أو )22 ٪( من العدد الهائل للكواكب قد تكون 
مماثلة لألرض. إن االستدالل على الحياة في هذه الكواكب بعيدة مستحيلة في ظل املعطيات 
العلمية الحالية ، فال أحد يعرف كيف يتطور العلم لكي يعثر على عالمات الحياة في الفضاء 

البعيد..
الواقعة في نظامنا الشمسي لقربها من  العلماء ركزوا على دراسة الكواكب  ومع أن 
األرض مقارنة باملجرات والكواكب البعيدة املنال إال أن نتائج البحث إلى اآلن لم تسفر عن 
وجود مخلوقات رغم الحديث عن العوامل املتوافرة لنشأة أي شكل من أشكال الحياة على 

هذه الكواكب وأقمارها.
ولقد أشارت وكالة ناسا ألبحاث الفضاء في أمريكا أن هناك على األقل أربعة كواكب 

مرشحة أكثر من غيرها لوجود أشكال الحياة عليها، وهذه الكواكب:
•  إنسالدوز )Enceladus(. أكبر سادس قمر لكوكب زحل )Saturn( قد يكون مناسبًا 	

للحياة بسبب وجود منطقة ثلجية ضخمة أسفل سطح القمر تشكل محيطًا مائيًا عميقًا 
في قطبه الجنوبي متصل بالسطح، وله خاصية دافئة وداعمة للحياة )Geysers(. ولقد 

وجد بعض الجزيئات العضوية في مياه هذا القمر تزود بالطاقة واملواد املغذية.
•  املريخ )Mars(. برغم االعتقاد أن كوكب املريخ من الكواكب التي يستبعد وجود الحياة 	

عليها لظروفها القاسية إال أن بعض الدراسات تؤكد على احتماالت وجود كائنات مكروبية 
دقيقة في الطبقة امللحية الطينية أسفل قشرة الكوكب. فمن االحتمال أن هذه املكروبات 

تتغذي على أول أكسيد الكربون الناتج من الطبقة امللحية الطينية.
• السائل وبكميات كبيرة محصورًا 	 املاء  القمر يحوي  يعتقد أن هذا   .)Europa( يوربا   

في مناطق جليدية ضخمة، وتشكل محيطًا مائيًا عميقًا. وهذا القمر يختلف عن القمر 
السيالدوز في أن الوصول إليه غاية في الصعوبة، وال يمكن تحديد ماذا يحتوي هذا 

املحيط املائي حتى اآلن.
• 	)Ethane( اإليثان  الغازين  أن  ويعتقد  زحل،  لكوكب  العمالق  القمر   .)Titan(التيتان  

وامليثان )Methane( يشكالن محيطًا غازيًا حارًا يشبه املحيط السائل حيث تصل درجة 
الحرارة عدة مئات من الدرجات املئوية مقارنة بحرارة سطح األرض. إن هذه الحرارة 
العالية ال تساعد على وجود الجراثيم والطحالب أو أي شكل من أشكال الحياة، لكنها 
قد تؤدي إلى أنواع أخرى من األحياء غير معروفة تكيفت مع الظروف القاسية للقمر 
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ظروف  في  وامليثان،  اإليثان  الغازان،  يتحول  أن  باإلمكان  أنه  اعتقاد  هناك  العمالق.. 
مناخية معينة إلى سائل قد يساعد على وجود أحياء دقيقة على الكوكب.

هذه األقمار والكواكب طبعًا ليست الوحيدة التي يحتمل أن توجد حياة عليها، فالكثير 
من العلماء يفرقون بني املخلوقات خارج األرض إذا ما كانت مجهرية دقيقة أو حيوانية ذكية. 
وأحد هؤالء العلماء ستيفن هوكنغ الذي يؤمن بوجود مخلوقات لكن من الصعب تسميتها 
بالذكية أو أنها تعيش حياة ذكية )Intelligent Life(، وأن االكتشافات العلمية في املستقبل 

ستثبت التكهنات الحالية من وجود أشكال األحياء خارج األرض.
في  ذلك  ويالحظ  وحياتية،  كونية  ظاهرة  واحد  حال  على  الثبات  وعدم  التغيرات  إن 
 Second Law of الكثير من األشياء املحيطة باإلنسان، فالقانون الثاني للديناميكية الحرارية
Thermodynamics كما يفسره العالم هوكنغ حالة تعود لغيرها في القيمة، أي أن الحالة 
الالنظامية أو القصور الحراري في الكون يتغير ليشكل نظامًا. فالالنظام يؤدي عادة إلى 

الترتيب والنظام واالتزان..
ويالحظ ذلك في الكثير من األشياء على األرض وفي الكون. فلو واجه جسم اإلنسان 
ملواجهة  والتحفز  االستعداد  بعد  تقاوم  الداخلية  مناعته  فإن  عافيته  في  مؤثرة  مثاًل عوامل 
األجسام الغريبة كاملكروبات. وعادة يمتلك الكائن الحي نظامني أو عنصرين هما: التعليمات 
التي تحافظ على االتزان، وآلية )Mechanism( تقوم بتنفيذ التعليمات. وفي علم البيولوجيا 

.)Metabolism( واالستقالب )Genes( يسمى هذين العنصرين بالجينات
إن الفيروس البيولوجي يتحول أو يتحكم في نفسه ألن لديه التعليمات أو الجينات، لكن 
 Living بدون االستقالب الخاص به. لهذا يتساءل كثيرون إذا ما كان الفيروس مادة حية
Substance باعتباره متطفل )Parasites( يتغذى ويعتمد على الكائنات الحية األخرى. فإذا 
يتطفل  ألنه  كائنًا حيًا  الكمبيوتر  فيروس  ُيعد  أن  أيضًا  علينا  فإن  كائنًا حيًا  الفيروس  ُأعد 

ويعتمد على الكمبيوتر، وال يستطيع فعل شيء بدون الكمبيوتر.
هذا الجدال عن املادة الحية وبداية تشكلها على األرض يماثل الجدال الذي يدور حول 
احتمالية وجود أحياء خارج األرض من عدمها، وما إذا كانت أحياء بدائية أو متطورة وذكية.
األساسية  العناصر  من  على مجموعة  تعتمد  الحية  املادة  أن  البيولوجيون  يرى  عادة 
كالكربون والنتروجني والفسفور وغيرها. ويعتقد أن األحياء خارج األرض ليست بالضرورة 
تتشكل من نفس العناصر املوجودة في األرض. لكن يجادل آخرون األهمية الكبرى للكربون 
في األرض ألنه األفضل واألغنى كيميائيًا. لهذا فالكربون سيد العناصر ملا له من خواص، 

ووجوده في الكون أساسي، وكأنه صمم من أجل الجنس البشري.
لقد توصل العلم اليوم أن هناك عدة عواِلم مختلفة وليس عالم أو جرم واحد يعيش فيه 
اإلنسان وسائر األحياء فيما يسمى النظام الشمسي. بل على مستوى الجرم الواحد هناك 

)
)

)
)
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أعداد مهولة من النجوم والكواكب واملذنبات والشهب تختلف في القيم والثوابت الفيزيائية. 
فالخواص وإن كانت مختلفة إال أن ذلك ال يعني أنها تؤثر في غيرها من األجرام. فعندما 
اكتشف العلم بداية تشكل مجرتنا الشمسية واالنفجار الكبير الذي حدث منذ )15( بليون 

سنة لم يكن هنالك الكربون.
جزيئات  شكل  في  املادة  وتناثرت  عالية،  حرارة  عنه  نتج  هائاًل  االنفجار  كان  فلقد 
حدثت  الكون  تمدد  استمرار  ومع   ،)Neutrons( والنيوترونات   ،)Protons( البروتونات 
البرودة. فهل يمكن تصور أنه بعد دقيقة واحدة من االنفجار انخفضت الحرارة إلى حوالي 

بليون درجة، أي مئة مرة درجة حرارة الكون؟
وكان نتيجة السخونة والبرودة تشكل أبسط عنصر وهو الهيدروجني الذي يتكون من 
ليتشكل  والنيوترون  البروتون  االلتصاق بني  أو  االندماج  ثم حدث  نواته،  بروتون واحد في 
عنصر الهيليوم الذي تحتوي نواته على عدد بروتونني ونيوترونني، لكن لم يتشكل أي عنصر 

آخر في بداية االنفجار مثل األكسجني والكربون.
إن استمرار الكون في التمدد والبرودة، وقوة الجاذبية في مناطق كونية معينة أوقف 
سرعة التمدد، ربما إلى درجة التوقف، وبالتالي ساهم ذلك في تشكل املجرات والنجوم منذ 
بليونني من السنوات بعد االنفجار، وكان التباين في أحجام النجوم والكواكب لدرجة أن بعض 
هذه النجوم أكبر بكثير من حجم الشمس، وأكثر حرارة ووميضًا. ولقد تشكلت العناصر 
األخرى األثقل من الهيدروجني والهيليوم كالكربون واألكسجني والحديد. ويقال إن تشكل هذه 

العناصر استغرق زمنًا طوياًل يقارب مئات املاليني من السنني.
 أما نظامنا الشمسي فقد تشكل بعد االنفجار بنحو )10( بليون سنة، أو حوالي )4.5( 
ترتبت  العناصر  الثقيلة، وبعض ذرات هذه  العناصر  بليون سنة مضت من اآلن. وتكاثرت 
في شكل جزيء الدنا، وهو الحامض النووي املسؤول عن الوراثة أو الصفات الوراثية في 
األحياء. ال نعرف كيف ظهرت جزئيات الدنا أول مرة، وهناك من يرى أن الحياة بدأت على 
كثرة  رغم  غامضًا  مازال   )Origin of Life( الحياة  أصل  لكن  األولية،  املواد  من  األرض 
من  األحياء  في  واالرتقاء   )Evolution( النشوء  والجدال حول  حوله،  تدور  التي  النظريات 

املنظور الديني واملعتقدي والفلسفي.
ونحن ال نريد الخوض في أصل الحياة على األرض، ألن في ذلك اعتقاد بالتشكيك بأن 
التفسير فيه قد ينحاز لعقائد الباحث وأيديولوجيته. فاملسلمون يؤمنون أن اإلنسان خلق من 
تراب، وأن املاء هو أصل كل شيء حي، وأن هناك خالق للكائنات الحية، أما التفسير املادي 

املجرد في أصل الخلق يخالف التفسير الديني، وال يتفق مع الشرائع السماوية الثالثة.   
هناك اعتقاد بأن التطور العضوي كان بطيئًا في البداية، فلقد استغرق زمنًا يقارب )2.5( 
 Single – Cell Organism بليون سنة لكي تتحول األشكال البدائية الحية ذات الخلية الواحدة
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 )DNA( ولقد تميز تطور .)Multi – Cell Organism( إلى أشكال أكثر تطورًا وعديدة الخاليا
الدنا في اإلنسان عن سائر األحياء األخرى في أنه ساهم في تطور اللغة ، وخاصة اللغة املكتوبة، 

فكان الكم الهائل من املعلومات التي انتقلت من جيل آلخر.
إن الدنا في اإلنسان يحتوي على حوالي ثالثة باليني حامض نووي، لكن الكثير من 
فإن  لهذا   .)Reduntant( معطلة  أو  فاعلة  غير  الجينات  في  املشّفرة  أو  املدونة  املعلومات 
إجمالي املعلومات املفيدة في الجينات البشرية قد تماثل مئة مليون قطع من املعلومات، أما 
نقل وإنتاج املعرفة وتدوينها كمعلومات في مصادر متعددة فإنها تضاهي ربما الباليني من 

قطع املعلومات مقارنة بما في جزيء الدنا.
 Genetic Engineering  ومع أن القوانني املحددة لتطبيقات الهندسة الوراثية أو الجينية
تقنن وتتحكم في عملية التالعب في الجينات، إال أن بعض األبحاث لن تلتزم أو تصمد أمام 
القانون، وستلجأ لوسائل تخالف بها القانون نتيجة الرغبة في تحسني الصفات الوراثية مثل 

حجم الذاكرة ، مقاومة األمراض، الذكاء، وطول أمد الحياة.
وقد يفكر البعض في حاجة الناس إلطالة أمد الحياة بإحداث تغييرات جينية تمكنهم 
من السفر في رحالت فضائية إلى الكواكب األخرى التي يعتقد أنها ستكون مناسبة للحياة 
ومماثلة لخصائص األرض. لكن الوصول إلى هذه الكواكب يستغرق زمنًا طوياًل، وقد يكون 
 )Relativity Theory Special( مستحياًل إذا ما أخذنا في االعتبار النظرية النسبية الخاصة
الضوء،  من  أسرع  شيء  يوجد  ال  أنه  على  تؤكد  التي   )1905( عام  أينشتاين  نشرها  التي 
وبالتالي رحلة سفر ذهابًا وعودة إلى أقرب نجم يستغرق على األقل )8( سنوات، وإلى مركز 

املجرة حوالي مئة ألف سنة.
كذلك يعكس الفهم العام للنظرية النسبية أنه لو كانت السرعة أكبر من سرعة الضوء 
فإن اإلنسان املسافر يعود إلى املاضي أو يتراجع زمنيًا مما يخلق مشكالت ال حصر لها. 
املعلوم أن سرعة الضوء ثابتة، ومفهوم الوقت لم يعد ثابتًا ومحددًا، وربطت النظرية بني الزمان 
واملكان كشيء واحد يسمى "الزمكان". أما النظرية العامة النسبية التي نشرت عام )1906( 

فإنها تهتم بالقيم الفلكية الكبيرة، وحركة األجرام الكونية.
بالغة لدى  لها أهمية  الزمان واملكان والسرعة  النسبية من حيث  النظرية  إن تطبيقات 
الفلكيني، خصوصًا في تصاميم املركبات الفضائية التي تدور حول الكواكب لغرض األبحاث 
العلمية والحصول على معلومات عن األجسام خارج األرض. فقياس الزمن واملكان لنشوء 
األحياء على األرض، والتأثيرات الكونية على األرض من ضوء وجاذبية وحرارة وماء وكربون 
عليها  تكون  قد  مجرات  استكشاف  أو  أخرى  كواكب  إلى  للوصول  األبواب  يفتح  وغيرها 

مخلوقات حية.

) )
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يعتقد العالم هوكنج أن االدعاء حاليًا في وجود مخلوقات ذكية خارج األرض ال يستند 
على ثوابت علمية مقارنة بوجود كائنات بدائية في املجرات والكواكب، وأن زيارة هذه املخلوقات 
الذكية إلى األرض كما ترويها األفالم السينيمائية غير حقيقية. فلو كان هذا صحيحًا ملاذا لم 
تزر هذه املخلوقات الغريبة األرض منذ أمد بعيد، خصوصًا وأن بعض األنظمة في املجرات 

املختلفة تكونت تقريبًا منذ )5( بليون سنة قبل تشكل كوكب األرض؟
عامة يثير العلماء مسألة عدم وجود مخلوقات ذكية في الفضاء الخارجي بسبب بطء 
ألنها  ذكية  بمخلوقات  تميزت  األرض  أن  كما  الخلق.  بداية  منذ  الكائنات  في  الذكاء  نشوء 
فلقد حدث  الشهب.  أو  املذنبات  لم يصدمها  الذي  الشمسية  املجموعة  الوحيد في  الكوكب 
ارتطام مروع ملذنب مع كوكب املشتري )Jupiter( بعد أن دخل هذا املذنب في مجال الجاذبية 
القوية للمشتري وتحطمه إلى أجزاء كثيرة خلفت العديد من البقع املظلمة في الغالف الجوي 
للمشتري. لقد كانت سرعة املذنب املحطم إلى أجزاء تقارب )210( ألف كيلو مترًا في الساعة.
بها  ارتطام جسم صغير  مليون سنة حدث   )70( منذ  أنه  فيعتقد  األرض  كوكب  أما 
أدى إلى انقراض الديناصورات. فمن الصعب معرفة كم مرة يحدث االرتطام، فقد يحدث 
مرة كل )20( مليون سنة. لكن األرض لم يرتطم بها أي شيء على مدى )70( مليون سنة. 
هذه االرتطامات في الكون الخارجي من دون األرض معدالتها أعلى بكثير، وال تقارن بكوكب 

األرض مما يطرح فرضية صعوبة تطور حياة ذكية خارج األرض. 
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إن أعدادًا مهولة ُتقدر بماليني من األحياء املائية املختلفة، وخصوصًا األسماك تموت 
فجأة كل سنة في مياه البحار واملحيطات واألنهر والبحيرات حول العالم دون أن يتمكن العلم 
من التصدي لهذه الظاهرة، وعادة تصاب الناس بالهلع من رؤية تكدس األسماك النافقة على 
سطح املاء والسواحل، وتعزف عن أكل الكائنات البحرية خوفًا من إصابتها باألمراض التي 

قد تنقلها هذه األحياء النافقة.
أراضيها  على  تجري  التي  أو  البحار  على  املطلة  الدول  من  تبذل  التي  املحاوالت  كل 
األنهر الكبيرة للحد من نفوق األسماك لم تنجح حتى اآلن بما يتفق مع أهداف واستراتيجيات 
بمدة  الحدث  قبل  ومكافحته  املحدد،  العامل  تحديد  بسبب صعوبة  األسماك  نفوق  مواجهة 
كافية أو في شكل خطة استباق قبل النفوق. ففي حاالت كثيرة توعز الظاهرة ملجموعة من 
األسباب املتداخلة وغير الثابتة التي تزيد من الصعوبة أو اتخاذ التدابير الوقائية. فقد يحدث 
نفوق األسماك في فترة متوقعة أو ال يحدث، وقد يؤدي إلى كارثة أو يكون على نطاق محدود.
لهذا فإن نفوق األسماك ظاهرة عامة، ومنتشرة و ال تخص منطقة جغرافية معينة، وإنما 
يحدث النفوق في الكثير من البيئات املائية، وخصوصًا في فصل الصيف عندما ترتفع درجة 
الشمس،  إلى أشعة  أكثر  املعرضة  السطحية  املياه  إلى  الحرارة  وتنتقل هذه  الجو،  حرارة 

وبالتالي ترتفع حرارة املاء أفقيًا وعموديًا في املياه.
ولقد رصدت حاالت النفوق الجماعي لألسماك في أكثر من مكان بالعالم مثل منطقة 
العربي، واليمن، وإيران، وتونس، ومصر، واملغرب، وأمريكا، وأندونيسيا، وفيتنام،  الخليج 

وكوستاريكا، واملكسيك، وناميبيا، والصني، والنرويج وغيرها.
إن تكرار نفوق األسماك في مناطق مختلفة من العالم، رغم االختالف في عدد العوامل 
املسببة لها، وكذلك تزامن هذه العوامل من مكان آلخر يجعل البحث في آلية حدوث النفوق 
هدفًا للباحثني واملختصني في األنظمة البيئية املائية من أجل االستدالل العلمي على طبيعة 

الظاهرة ومخاطرها على اإلنسان والحيوان.
فالنفوق بحد ذاته له أضرار عديدة، وخاصة في املجالني االقتصاد والصحة العامة، 
خصوصًا وأن األسماك واألحياء املائية األخرى تشكل موردًا مهمًا من املوارد الغذائية للناس 

الفصل الثامن عشر
البحر ونفوق األسماك
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واستمرارية حياتهم، فأي خلل في هذا املورد له تداعيات سيئة تعانيها أكثر الدول الفقيرة 
التي تعتمد على الثروة السمكية في الغذاء واالقتصاد.

وألن الثروة السمكية تحتضنها البيئة املائية فإن الحاضنة املائية لها أهمية بالغة تستدعي 
العناية بها، والحرص على نظافتها وتوازن أنظمتها املختلفة، وخصوصًا أنظمتها األكولوجية. 
فأي خلل في هذه األنظمة املائية يعني تدهور السالسل الغذائية )Food Chains(، وحدوث 

الكوارث لألحياء املائية، مثل كارثة نفوق األسماك.
فعندما يحدث النفوق يتبني مستوى التغير الذي حدث في خصائص البيئة املائية، ومدى 
املمرضة  املجهرية  الكائنات  وازدهار  املناخية،  والتقلبات   ،)Pollutants( بامللوثات  تأثرها 
لألحياء املائية، مثل انتشار الكائنات األولية )Protozoe( بمختلف أنواعها، ومنها الطحالب 

السامة.
لهذا ُتعد املياه واحدة من الوسائط الهامة في نقل الكثير من األمراض وامللوثات للكائنات 
إلى ثالثة  الناس في غذائهم ومعيشتهم، وللماء خصائص تنقسم  التي يعتمد عليها  املائية 

أقسام هي : الخصائص الفيزيائية، والكيميائية، والحيوية.
    Water املاء  وكثافة  ولونه،  املاء  نقاء  درجة  املائية  للبيئة  الفيزيائي  بالجانب  ويقصد 
للهائمات  الحاملة  والتيارات  املاء  جريان  عوامل  إلى  باإلضافة  حرارته،  ودرجة   Density
واملكونات املائية املختلفة. أما الجانب الكيميائي للماء فهو الذي له عالقة بمحتوى املاء من 
الخاصية  بينما  األخرى،  والغازات  واألكسجني،  العضوية،  واملواد  املعدنية،  األمالح  حيث 
والعناصر  والهوائم،  كالعوالق  والحيوانية  النباتية  بالكائنات  عالقة  لها  التي  هي  الحيوية 

املساهمة في نمو وتكاثر األسماك.
كائن  لكل  فإن   ،)Biodiversity( األحياء  في  كبيرًا  تنوعًا  تحوي  املائية  البيئة  وألن 
الوسط املائي املناسب للعيش فيه، فاألسماك التي تعيش في مختلف مسطحات املاء تتوزع 
جغرافيًا بحسب تكيفها مع الوسط املائي املناسب، فهناك أسماك قاعية، وأخرى سطحية وبني 
الوسطني القاعي والسطحي تعيش أنواع أخرى من األسماك، ولقد تطورت أشكال وأجساد 
ونظام العيش لألسماك املختلفة وفقًا لطبيعة الوسط املائي من حيث درجة الحرارة، والكثافة، 

وتركيز األمالح واملعادن، وحركة املياه املتأثرة بالتيارات املائية وغيرها.
وتختلف املياه عند خط االستواء، حيث الحرارة مقارنة باملنطقة القطبية حيث البرودة 
الشديدة، ثم هناك البيئة املائية الدافئة أو املعتدلة التي تحوي أسماكًا تكيفت مع االعتدال في 
درجة حرارة املاء، إن هذا التباين الجغرافي واملناخي للبيئة املائية من األسباب األساسية في 
 Critical اختالف نوع األسماك وقدرتها على تحمل التغيرات إذا لم تتجاوز الدرجة الحرجة
Degree  التي تؤدي إلى نفوقها، كما أن درجة ملوحة وكثافة مياه البحر تساهم في تكيف 

)
(

)
(
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األسماك وتجعلها متوافقة مع بيئتها بخالف البيئات املائية األخرى التي تقل درجة امللوحة 
والكثافة، وبالتالي ال يعيش فيها إال أنواع من األسماك أكثر توافًقا وتكيفًا. 

إن حالة األحياء املائية في كال الوسطني كما يالحظ في البحر والنهر من حيث امللوحة 
والعذوبة مختلفة لدرجة عدم قدرة أسماك املياه العذبة في األنهار على العيش في البحار أو 

العكس إال في حاالت نادرة، وألنواع معينة تأقلمت على العيش في الوسطني املائيني.
التي تعيش في أوساط  املائية  للكائنات  التنوع الحيوي  التمعن في  إن ذلك يدعو إلى 
مائية مختلفة، وتختلف في قدراتها على تحمل العوامل البيئية، وتتباين في األحجام واألشكال 
واأللوان وطريقة التغذية والعيش والتكاثر وغيرها. إن التنوع الحيوي كثيرًا ما يكون مقياسًا 
قدرة  على  السلبي  التأثير  يعني  الحيوي  للتنوع  تخفيض  فأي  البيولوجية،  األنظمة  لصحية 
وزيادة  الطبيعية،  الكوارث  خطر  وازدياد  الغذاء،  من  الناس  احتياجات  كامل  لتلبية  البيئة 

تأثيرات االحتباس الحراري.
الشك أن البيئة املائية عامة ُتعد من أكثر أنواع البيئات حساسية للمتغيرات باعتبارها 
مسطحات مائية مفتوحة معرضة للتغيرات املناخية، وحركة السفن التجارية والنفطية، وسفن 
الصيد، ومياه األمطار، وسريان مياه األنهر، وإقامة الكثير من املشاريع العمرانية والصناعية 
على السواحل، فضاًل عن العديد من املخلفات. نتيجة األنشطة البشرية التي تصب في مياه 

السواحل.
إن أي عامل من العوامل السابقة يشكل مظلة كبيرة من املشكالت التي َتْحل بخصائص 
من  الكثير  أن  وجد  ولقد  واألم��راض.  النفوق  إلى  األسماك  تعرض  وبالتالي  املائية،  البيئة 
األخيرة  السنوات  في  خصوصًا  والبيئيني،  الباحثني  عناية  محل  أصبحت  املشكالت  هذه 
نتيجة تزايد نفوق األسماك، وتزايد امللوثات في البيئة املائية، والحاجة الشديدة ملكافحة هذه 
امللوثات، ولم تتوقف املكافحة وحماية البيئة على األفراد فقط وإنما كذلك سارعت الحكومات 
وركزت  والعاملي،  املحلي  املستويني  على  البيئة  بشؤون  املعنية  واملؤسسات  الهيئات  بإنشاء 
على اإلبحاث العلمية والبيئية املوجهة للكائنات املائية، والتغيرات املناخية، واألنشطة البشرية 
املختلفة التي تدمر البيئة، فالكثير من التشريعات شملت نواحي مختلفة من البيئة املائية سواء 

في مجاالت امللوثات، أو صيد األحياء املائية أو حركة الناقالت والسفن التجارية وغيرها.  
لقد تحولت ظاهرة نفوق األسماك في السنوات األخيرة إلى أزمة عاملية ناتجة أساسًا 
من الخلل في النشاطات البشرية كتلويث مياه البحار واألنهار بمختلف امللوثات، ولقد وجد أن 
هذه امللوثات كثيرة، ومختلفة في درجة الخطورة أو السمية على األسماك. ومن هذه امللوثات: 
)الرصاص،  الثقيلة  باملعادن  والتلوث  الحراري،  والتلوث  )النفط(،  الهيدروكربونية  امللوثات 
الحمضي،  باملطر  والتلوث   ،)Radiation Pollution( اإلشعاعي  والتلوث  الزنك..إلخ(، 

والتلوث باملد األحمر )Red Tide( وغيرها.
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النفط،  ناقالت  تلقيها  التي  واملخلفات  النفط،  مصافي  من  يأتي  بالنفط  التلوث  إن 
وخصوصًا غسل خزاناتها أثناء التحميل حيث تفرغ الناقالت من مياه التوازن. إن الكثير من 
التلوث بالنفط يحدث جّراء تصادم ناقالت النفط أو غرقها لظروف جوية كاإلعصار فتنسكب 

آالف األطنان من النفط والزيوت في املياه محدثة موت أعداد كبيرة من الكائنات املائية.
الكهرباء أو  توليد  الناتج من محطات   )Thermal Pollution( التلوث الحراري  هناك 
في  فتتسبب  البحر  في  الساخنة  التبريد  مياه  إلقاء  يتم  حيث  النووية،  بالطاقة  تعمل  التي 
ارتفاع درجة حرارة املاء التي بدورها تحدث املرض وموت األسماك. كذلك تلوث املاء باملعادن 
الثقيلة ظاهرة سائدة في دول كثيرة، فالتلوث بالزئبق وأمالحه مثاًل يؤدي إلى نفوق األسماك، 
وما حدث في اليابان عام )1964( مثال واضح للتلوث املائي بالزئبق عندما ألقت املصانع 

مخلفاتها السامة في البحر.
واملعروف أن أي تغير في درجة حرارة املاء يؤثر في الكائنات املائية، فمثلما يؤثر ارتفاع 
الحرارة كذلك يؤثر انخفاضها في قدرة األسماك على البقاء، وخاصة األسماك الصغيرة، 
ففي عام )2011(، وبسبب برودة املاء املفاجئة في أمريكا واستمرار هذه البرودة لفترة طويلة 

نتج عن ذلك نفوق مئات األطنان من األسماك.
ويعود   ،)Suffocation( "االختناق"  بسبب  البحر  في  تموت  األسماك  من  الكثير  إن 
ذلك للنقص في تركيز األكسجني دون املستوى الذي يحتاجه السمك ليبقى حيًا وصحيًا. 
النمو املفرط ألحد العضويات على حساب عضويات أخرى، ويسمى ذلك  واالختناق يعني 
بفرط نماء الطحلب وتعفنه بمصاحبة النقص في األكسجني )Eutrophication(، أي النمو 
غير الطبيعي للنبات والكائنات املجهرية، كالطحالب نتيجة تلوث املياه باألسمدة، والصرف 

الصحي، واملؤثرات الجوية، ونقص األكسجني.
كائنات  من  وأوليات  طحالب  شكل  في  املزدهرة  املائية  النباتات  بقايا  تتحلل  فعندما 
مجهرية مختلفة، فإنها تستهلك كميات أكسجني تؤدي إلى االستنزاف، وبالتالي النقص في 
كمية األكسجني التي تحتاجها األسماك أو الكائنات املائية. ومما يزيد من ازدهار الكائنات 

الدقيقة في املاء كثرة مخلفات املصانع، والصرف الصحي، وارتفاع حرارة املاء وغيرها.
والسلسلة  بالتغذية،  الخلل  حدوث  في  املؤثرة  العوامل  بني  املعقدة  العالقة  ولتوضيح 

الغذائية، والتأثيرات على األسماك، نشير إلى الشكل التالي:
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كذلك يتلوث البحر باملد األحمر، والتلوث اإلشعاعي، وُيعد التلوث اإلشعاعي من أخطر 
امللوثات حيث  تلقي املصانع النووية بمخلفاتها، وقد تتلوث البحار بحوادث الغواصات النووية 

أو الطائرات املحملة باملواد املشعة والعابرة للبحار.
لكن التلوث باملد األحمر ُيعد من أكثر الظواهر السائدة في العالم الذي يؤدي إلى نفوق 
األسماك بكميات كبيرة، وعادة يرمز اللون األحمر في املياه بأنه عالمة لوجود كميات هائلة من 
العوالق النباتية )Phytoplankton( التي تتسبب في موت األسماك والكائنات املائية األخرى.
لذلك  سامة،  غير  أو  سامة  طحالب  شكل  في  مجهرية  كائنات  النباتية  العوالق  وُتعد 
يصعب تحديد الخطورة إذا اختلطت الطحالب السامة بغير السامة في املاء، خصوصًا وأن 

النوعني يتماثالن في اللون والشكل والحجم.
ولقد وجد أن الطحالب من نوع )Karenia brevis( املشهور تواجدها في خليج املكسيك 
البحري، والخلجان الدولية كالخليج العربي تزدهر بشكل غير طبيعي لدرجة أن لونها األحمر 
يتحول إلى األحمر البني: هذه الطحالب لها سمية عالية تستطيع أن تعطل الجهاز العصبي 

املركزي لألسماك فال تتمكن من التنفس.
هناك أنواع أخرى من الطحالب التي تسبب املد األحمر في مناطق بحرية مختلفة من 
 Alexandrium يوجد النوع الذي يسمى )Maine( )العالم، ففي خليج الوالية األمريكية )مني

Fundyense، وهو سام يؤدي إلى نفوق األسماك.

 الزراعة

 )األسمدة،

املخلفات الحيوانية(
 املغذيات

)النتروجني، الفسفور(

 حجب أشعة
 الشمس عن

 النباتات بسبب
ازدهار الطحالب

موت الطحالب

 موت بعض
 النباتات املائية

تحلل الجراثيم

 التنفس الجرثومي نتيجة
نقص األكسجني

 نقص األكسجني املذاب
في املاء

)الشكل 25(: الخلل الغذائي في النظام األيكولوجي املائي.

ازدهار الطحالب

تدهورالنظام األيكولوجي  
)نفوق السمك(

)
)
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إن ظاهرة املد األحمر تحدث في ظروف مناخية معينة وبحسب طبيعة األنشطة البشرية، 
لكن عامة وجد أن هذه الظاهرة تحدث بشكل كبير في املياه الدافئة، حيث تؤدي الحرارة 
إلى نقص األكسجني بكميات كبيرة في املاء )Hypoxia(. ففي عام )2002( رصدت نفوق 

األسماك في بحيرة استونيا كانت أسبابها ازدهار الطحالب وارتفاع حرارة املياه.
وفي الدول الخليجية العربية وإيران يتكرر املد األحمر، مؤديًا كل عام إلى نفوق كميات 
كبيرة من األسماك، ففي عام )1975( ظهر املد األحمر في عمان، ثم البحرين والسعودية عام 
)1987(، والكويت عام )1999(، ثم اإلمارات عام )2000(. وتكرر ظهور املد األحمر خالل 
فصول الصيف في السنوات التالية، حيث تزدهر الطحالب السامة في البحر، وترصد حركة 
تجمعات هذه الطحالب من السفن املخصصة لألبحاث املائية، وكذلك تلتقط الصور لها من 

الطائرة.
ماء سطح  حرارة  درجة  في  ملحوظ  تغير  إلى  يؤدي  الحار  الطقس  فإن  أشرنا  وكما 
البحر، وتزداد هذه الحرارة بسبب الهواء املالمس لسطح املاء. ومع حركة الرياح، فإن حرارة 
 Water سطح املاء تنتقل إلى الطبقات السفلية للماء مؤدية إلى فقدان األكسجني في عمود املاء
Colum. لهذا فإن األسماك السطحية عادة تكون األكثر تعرضًا للنفوق مقارنة باألسماك التي 

تعيش في الطبقات الدنيا من عمود املاء.
هناك  وإنما  املاء،  ارتفاع حرارة  فقط بسبب  املاء ال يحدث  في  األكسجني  لكن نقص 
عوامل أخرى، كازدهار الهائمات والطحالب البحرية، والتغير في التيارات املائية، والتلوث 
الحراري والكيميائي، ومجاري الصرف الصحي )Sewage Runoff( وغيرها، وقد يحدث 
النفوق بسبب عامل أو أكثر، وقد يحدث أيضًا نتيجة تزامن مجموعة من العوامل، لهذا فإن 

تحديد مصدر نفوق األسماك أحيانًا يكون أكثر صعوبة.
تتأثر الكثير من األسماك التي تعيش في املياه الباردة النظيفة عندما ينخفض تركيز 
األكسجني عن )8( ملي جرام/ لتر ، بينما أسماك املياه الدافئة تحتاج عامة على األقل )8( 
ملي جرام/ لتر من األكسجني املذاب، إن آلية انتشار )Diffusion( األكسجني في املاء تتطلب 
فهم عملية ذوبان األكسجني في املاء الذي يعتمد على الضغط الجوي، ودرجة حرارة املياه، 
ودرجة ملوحة املياه، ويالحظ من الجدول التالي أن كمية األكسجني املذاب في املياه تقل كلما 

ارتفعت درجة حرارة املاء.
التغذية  حيث  األنهر،  في  وضوحًا  أكثر  املياه  في  األكسجني  تركيز  مستويات  تقلبات  إن 
املناسبة في فصل الصيف، واختالفات في آلية البناء الضوئي )Photosynthesis(، والتغير في 

درجة الباهاء )pH(، فالخلل في درجة الباهاء يحدث عندما تكون مستويات األكسجني مرتفعة.
والجراثيم  الفيروسات  مثل  املياه  في  لألسماك  املمرضة  العوامل  من  العديد  هناك 
باملغذيات  املائية  البيئة  تزدهر  وعندما  وغيرها.   )Flukes( والديدان  والطفيليات  والفطريات 

)
)
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بوجود الحرارة ونقص األكسجني وامللوثات املختلفة، فإن هذه العوامل املمرضة تجد فرصتها 
لألمراض  األخرى  املائية  والكائنات  األسماك  تعرض  إلى  يؤدي  مما  كبير  بشكل  للتكاثر 

والنفوق.
ولقد وجد من الدراسات أن األسماك النافقة تظهر عليها عالمات مرضية مثل الدمامل 
أعلى،  إلى  والبطن  والسباحة  الحركة،  في  توازنها  وفقدان  النمو،  في  والبطء  والتجرحات، 

وتراكم الطفيليات على أجسادها، وفي أحشائها وغيرها.

ومن هذه العالمات:
• التغير في لون السمكة، وكثرة القروح )Sores(، واحمرار الجلد، والنزف، ووجود بقع 	

سوداء أو بيضاء على الجلد.
• جحوظ العينني، ووجود التورمات، واألطراف غير السليمة على السمكة.	
• الخلل في انتظام التجمعات السمكية، حيث األسماك املريضة عادة تتجمع على السطح 	

املائي أو تتجه نحو الساحل، ويالحظ أن نقص األكسجني في املاء يجعل األسماك تتجه 
في بداية النهار للتجمع على سطح املاء.

• التقلب 	 وتكرر  املاء،  طرطشة  أو  السباحة  أثناء  نفسها  حول  املريضة  السمكة  دوران 
الجسدي أثناء السباحة.

• إجهاد السمكة وظهور الوهن والبطء في الحركة.	
• فقدان شهية السمكة املريضة للتغذي. 	

درجة حرارة املاء )درجة مئوية( كمية األكسجني املذاب )ملي جرام/لتر(
1 14.7
2 13.5
10 11
27 8
30 7.5

)الجدول 7(: العالقة بني درجة الحرارة وكمية األكسجني املذاب في املاء.
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إن نفوق األسماك يشكل أزمة اقتصادية وصحية بالغة على الناس في كل مكان. ففي 
الجانب الصحي يصاب اإلنسان والحيوان بالعديد من األمراض جّراء تناوله األسماك النافقة 
النافقة بسبب  الذي تحدثه األسماك  التسمم  املعروف  املختلفة. فمن  باألمراض  أو املصابة 
املكروبات التي تنتقل إلى اإلنسان كالساملونيلة والشيجيلة واملكروب القولوني، حيث إن هذه 
املكروبات تتكاثر في لحم األسماك بسبب امللوثات باملعادن الثقيلة أو املبيدات الحشرية أو 

بمخلفات الصرف الصحي وغيرها.

فعندما يتناول اإلنسان األسماك امللوثة بمركبات الزئبق التي تلقى من املصانع كمخلفات 
في املياه، فإن الزئبق ينتقل خالل التغذية إلى اإلنسان، ولقد وجد أن الزئبق يحدث تشوهات 

لألجنة، وإصابة األطفال بأعراض عصبية.

إلى  وتؤدي  املائية،  واألحياء  األسماك  على  سمية  أكثر  الكادميوم  أمالح  ُتعد  كذلك 
النفوق والتسمم، ولقد وجد أن الكادميوم يتركز أواًل في الطحالب، ثم ينتقل إلى األسماك، 
املصانع  من  ينجم  فإنه  بالكادميوم  املياه  تلوث  أما مصدر  والحيوان..  اإلنسان  إلى  ومنها 
واملناجم. واألمراض التي تنتقل إلى اإلنسان من أكل األسماك امللوثة بالكادميوم فهي األنيميا 
واضطرابات الجهاز الهضمي والبولي، وظهور التشوهات الخلقية في األجنة. والشيء نفسه 
ينطبق أيضًا على أمالح النحاس في املاء التي تسمم األسماك والقشريات واملحاريات وتؤثر 

في صحة اإلنسان.
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يتواصل اإلنسان مع غيره باستخدام اللغة املنطوقة )Verbal Language( التي يتقنها، 
فبدون هذه اللغة لن يسود التفاهم والتفاعل بني الناس، ولن تتطور الحياة ويترسخ التعاون 
واملحبة والسالم. وعلى الرغم من تنوع اللغات، والثقافات بني األمم لم يتوصل اإلنسان إال 
حديثًا بأن هناك لغة من نوع آخر تسمى "لغة الجسد" )Body Language(، وهي لغة غير 
لفظية )Non-Verbal Language( تعتمد على حركات الجسد املختلفة التي قد تحدث إراديًا 

أو ال إراديًا.
تؤكد علوم الفلسفة واللغة أن هناك عالقة وثيقة بني السلوك ومكونات الشخصية املختلفة، 
وأن األمزجة والعواطف والتفكير والدوافع وغيرها، عوامل مؤثرة في السلوك، وأن هذا السلوك 

يتأثر أيضًا بلغة الجسد التي أعدها الكثيرون بأنها خاصية الحيوانات غير الناطقة.
ويبدو أن العالم شارلز دارون )Charles Darwin( املولود عام )1809( كان أول من 
أشار إلى دراسة السلوك البشري بعد دراسته لسلوك الحيوانات ، ومالحظة بعض الحركات 
.)Ethology( من رواد علم السلوك )الجسدية املتشابهة بني الحيوان واإلنسان. وُيعد )دارون
أما كونراد لورنز )K.Lorenz( املتخصص في علم الحيوان والحائز على جائزة نوبل 
بني  العالقة  في  أول من بحث  وهو  السلوك،  علم  ُأعد مؤسس  في الطب، فقد   )1973( عام 
حركات الجسد والسلوك العدائي. كذلك قام الباحث يوليوس فاست )J. Fast( بالتركيز على 
اللغة والسلوك، وتوصل إلى اكتشاف املزيد من املعلومات عن لغة الجسد. فلقد ألف كتابًا 
لغة  وأن  البشرية،  والفيزيولوجيا  السلوك  بني  العالقة  عن  فيه  تحدث  الجسد"  "لغة  بعنوان 

الجسد مجال واسع له أهمية في تفسير السلوك.
لهذا يمكن القول إن لغة الجسد كعلم لم يظهر مكتماًل إال في أواخر القرن العشرين، 
وتحديدًا منذ بداية السبعينيات ثم تطور بشكل سريع إلى أن أصبح من العلوم التي ُتدرس في 
الجامعات، ومنهجًا للدراسات النفسية واالجتماعية والسياسية يلجأ إليه األطباء واملمرضات 

واملعلمون واللغويون وغيرهم.
 Social االجتماعي  التواصل  على  بالغ  تأثير  لها  الجسد  لغة  أن  الدراسات  تشير 
اللغة  أو  الكالم  يحدثه  الذي  التأثير  من  مرات  تأثيرها خمس  في  تفوق   Communication
تشمل   )Non-Verbal Signs( لفظية  غير  إشارات  يقدم  حركي  نسق  باعتبارها  املنطوقة 

الفصل التاسع عشر
الناس ولغة اجلسد
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مختلف أجزاء الجسد، خصوصًا تعابير الوجه، وحركات اليدين والرأس واألكتاف واألرجل. 
فكل إشارة لها معنى مختلف بعضها عاملية، وبعضها اآلخر مختلفة من مجتمع آلخر.

)Culture( وألن لغة الجسد تتباين بعض إشاراتها من بلد آلخر فإنها أكثر تأثيرًا بالثقافة
واألعراف، وطبائع البشر في مجتمعاتهم. فاإلشارة الجسدية في مكان ال يعني أن معناها 
نفس الشيء في مكان آخر . لكن في الغالب تكون اإلشارات الجسدية ذات الداللة الواحدة 

عادة شائعة ومتفق عليها لدى األكثرية من البلدان.
اللفظية وفهم معانيها عملية سهلة ال تحتاج  أن رؤيته لإلشارات غير  املرء  يعتقد  وقد 
الجسد مجال معقد،  لغة  أن  والنفسية تجد  السلوكية  لكن األبحاث  املعاناة،  الكثير من  إلى 
خصوًصا أن هذا النوع من اللغة يتضمن حوالي )700( ألف حركة جسدية تعبر في أدق 

تفاصيلها عن معاني مختلفة ومتداخلة.
ومع ذلك الكثير من غموض لغة الجسد أمكن معالجته في السنوات األخيرة، خصوصًا 
بعد تطور مجال تكنولوجيا التصوير الدماغي )Brain – Imaging Technology( الذي ظهر 
في نهاية القرن العشرين مما أدى إلى تسارع وتيرة األبحاث واستخدامات التقنيات الحديثة 

املوجهة ملعرفة املزيد عن العمليات العقلية، واألفكار والعواطف، والعالقة بلغة الجسد.
يتساءل البعض عن ماهية لغة الجسد، وإذا ما كانت وراثية أم بيئية بينما تؤكد الدراسات 
أن بعض لغات الجسد وراثية في اإلنسان، وبعضها اآلخر ليست كذلك. فلقد وجد أن استخدام 
تعابير الوجه األساسية لها عالقة بالجينات مما يعني أن بعض لغة الجسد فطري، والبعض 

اآلخر مكتسب عن طريق البيئة والتعلم.

                                                                        
الظهر والرقبة والحوض

الكتف والبطن

البدن

الذراعأجزاء لغة الجسد

الرأس

اليد
الرسغ
الصبع

                                                              الركبة
                                                                          القدم
الورك

الوجه والخد والذقن
الفم والشفاه واألسنان واللسان

العني والرموش
األنف والجبهة

الشعر

األرجل

)الشكل 26(: األجزاء الجسدية املعبرة عن لغة الجسد.
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األنثروبولوجيا  عالم  تطويرها  في  ساهموا  والذين  الجسد  للغة  الدارسني  بني  ومن 
الذي استخدم مفهوم لغة الجسد   )R. Birdwhistell( بيردوستل  راي   )Anthropology(
بأنها  حدد نسبة التواصل بلغة الجسد   )1952( عام  ففي  اللفظي.  غير  للتواصل  كأسلوب 

تقارب )60 ٪( من إجمالي التواصل بني الناس.
كذلك ألبرت مهربيان )A.Mehrabian( أستاذ علم النفس بجامعة كاليفورنيا املولود في 
عام )1939( ألسرة أرمنية نشر مجموعة من الكتب تتناول الرسائل املنطوقة وغير الكالمية 
     : الناس ينقسم إلى ثالثة أقسام  التواصل بني  والعالقة بحركات الجسد. فلقد استنتج أن 
)7 ٪( للكلمات املنطوقة، )39 ٪( لنبرات الصوت، و )55 ٪( لحركات الجسد أو لغة الجسد.

لقد حظيت دراسات )مهربيان( باهتمامات الباحثني على املستوى العاملي، وحّفزت املزيد 
من األبحاث في مجال لغة الجسد، وبغض النظر عن الخالف على النسب املؤثرة في التواصل 
بني الناس إال أن هناك اتفاق عام على أن لغة الجسد تستأثر بأعلى نسبة لالستخدام في 

التعبير غير اللفظي.
أن  دون  ثانية من حياتهم  كل  في  يحدث  الناس  بني  الكالمي  غير  التواصل  أن  الشك 
يشعروا بها مقارنة باستخداماتهم لأللفاظ املستمرة. والقليل منهم يهتم بلغة الجسد، وقد ال 
ينتبهوا للحركات املعبرة عن فكرة مقبولة أو مرفوضة، أو عاطفة تعكس سعادة أو حزًنا، أو 

ضحًكا أو بكاء أو تفاعاًل أو انسحاًبا. 
لهذا فإن لغة الجسد تتصف بسمات متعددة منها أنها تعكس املشاعر واألحاسيس، 
وتوجه رسائل ضمنية، وتحدد الهوية الشخصية، وتفسر الدالالت غير اللفظية. لكنها قد تعكس 
حالة من الغموض غير املفهوم عند اآلخرين مما يزيد املعاناة إذا ما فهمت الرسائل على غير 

مقاصدها.
على  للتعرف  الجسد  للغة  خضعت  الناس  من  عينات  على  دراس��ات  أجريت  ولقد 
النتائج أن حركات الجسد في الغالب  شخصياتهم وسلوكياتهم وأنماط تفكيرهم فوجد من 
ليست انعكاًسا لحاالت سلبية، بل على العكس، وجد أن لها أهمية في تعزيز الثقة بالنفس، 

وتفيد امليادين العلمية األخرى من سياسة واجتماع ونفس وطب وجريمة وغيرها.
ففي مجال السياسة تعد لغة الجسد وسيلة ناجحة من أدوات التفاوض واإلقناع، كما أن 
املعلم يسخر قدراته غير اللفظية للتأثير في تالميذه ليتمكنوا من التفاعل في الدروس واكتساب 
التحصيل. وكذلك الطبيب الذي يعالج املريض غير القادر على التعبير اللفظي فيسعى الطبيب 

الستخدام اإلشارات غير اللفظية ملساعدته على معرفة ما في نفس وعقل املريض.
ال  بل  اللفظية،  غير  أجسادهم  للغات  أهمية  يولون  ال  منا  الكثير  أن  في  اإلشكالية  إن 
يعدونها جزءًا من شخصياتهم، وقد يعود ذلك بسبب صعوبة فهم هذه اللغة أو إدراك املقاصد 
الحقيقية لها التي قد تتباين لدى الناس لدرجة أن البعض يكثر من حركة اليد أو العني كعادة 
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اجتماعية أو سلوكية أو صحية بحيث ال تعني شيئًا يمكن تفسيره في السياق العلمي للغة 
ناتجة عن عادة معينة، أو خلل  البعض قد تكون  الجسد. أي أن حركة الجسم أحيانًا عند 

صحي في الجسد.
ولقد وجد أن الفرق بني املتحدث الجاذب لالستماع والنافر منه يعود إلى طريقة تحكم 
املتحدث باللغتني، اللفظية وغير اللفظية، وخاصة دعم الكالم وتعزيز مضامينه باستخدام لغة 
أكثر،  تتأثر  فالناس  الوجه وغيرها.  اليدين ونبرات الصوت، وعضالت  الجسد مثل حركات 
وتتفاعل مع املتحدث إذا استخدمت حركات الجسد بشكل مناسب ومنسجم مع دالالت الكالم، 

وتعد هذه الحركات جزءًا مهمًا من فن الخطابة واإلقناع والتأثير في الرأي.
وبدرجة  كذلك  يساهم  وإنما  الخطابة،  لغة  تعزيز  على  يقتصر  ال  الجسد  لغة  علم  لكن 
عالية في قراءة أفكار اآلخرين وهم في حالة صمت ال يستخدمون التعبيرات اللفظية. فحركات 
إفصاح  قادرة على  الحركات  الشخص بمصاحبة هذه  يتحدث  لم  لو  املختلفة حتى  الجسد 

مكنونات النفس، والتعرف على سلبيات أو إيجابيات املتحدث.
هناك الكثير من املعلومات غير املنطوقة يمكن االستدالل عليها من خالل حركات الجسم، 
فلو رفع املرء حاجبًا واحدًا فإن ذلك يدل على أنك قلت له شيئًا ال يصدقه، أما إذا رفع كال 
الحاجبني فقد يدل ذلك على املفاجأة. أما إذا هز الشخص كتفه فإن ذلك يعني أنه ال يبالي بما 

تقول، أو إذا نقر أصابعه فإن ذلك قد يدل على أنه عصبي عديم الصبر.
ولقد وجد أن الشخص املتوتر يكثر أحيانًا من شرب املاء وتدخني السجائر وأكل املكسرات 
إذا كانت أمامه وهو يتحاور في أمر من األمور. أما الشخص الذي ينفذ دخان سيجارته إلى 
أعلى فقد يكون واثق بنفسه أكثر من الذي يرسل دخانه أثناء التدخني إلى األسفل. ويالحظ 
الكثير منا أن التثاؤب يعبر عن امللل لدى الشخص، وعدم االهتمام باملوضوع. كما أن إطالة 
االبتسامة تؤثر في اآلخرين أكثر، وتعكس االرتياح والفرح على عكس العبوس الذي يفسر 
املعاناة والحزن أو عدم الرضا. أما الشخص الذي ال يحب االستماع للكالم الذي قد يكون فيه 

شيء من الحرج والخجل فإنه عادة يفضل الصمت واالنسحاب.
وإذا كنت تحاول توصيل فكرة لشخص تتحدث معه لكنه يحك أنفه أو أذنه أو ذقنه مع 
تحريك الرأس إلى أعلى أو أسفل فإن ذلك قد يعني أنه لم يفهم شيئًا مما تقوله. لكن إذا 
صادفت شخصًا يحك إحدى عينيه وأنت تناقشه في موضوع معني موجهًا نظره بعيدًا عنك 

فاعلم أنه يخالفك في الرأي، وينتظر اللحظة التي تتوقف عن الكالم لكي يغادر على عجل.
حددت الكثير من هذه اإلشارات الجسدية وغيرها معانيها بعد دراسات كثيرة، ووجد أن 
تعابير الوجه األساسية )Basic Facial Expressions( هي األكثر تداواًل عامليًا، وهي األكثر 
قبواًل ملا لها من عالقة بالجوانب الجينية، وأيضًا باكتسابها بيئيًا سواء عن طريق التعلم أو 

السلوك االجتماعي.
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أنماط هي:  العواطف في ستة  أو  املشاعر  الوجهية على أساس  التعابير  ولقد صنفت 
السعادة ، الحزن، الغضب، الخوف، االستياء، واالندهاش. ويرى كثيرون أن تعابير الوجه هي 
من بني أكثر أنواع لغة الجسد شيوعًا وقبواًل، ويالحظ ذلك في قدرة هذه التعابير على إظهار 

العالمات بكل وضوح من خالل لغة الجسد.
فمن السهل التعّرف على الحزن أو السعادة بقراءة تعابير الوجه التي تكون إشاراتها 
واحدة في كل أنحاء العالم. فقد تالحظ أن القلق أو الخوف لدى الشخص أمامك ناتج من 

عالمة عض الشفة السفلى. وكذلك االبتسامة الباهتة التي ربما تعني الزيف أو السخرية.
أما إذا نظر الشخص مباشرة إليك فإن ذلك قد يدل على الرغبة واالهتمام بك، لكن إذا 
طال التحملق والتحديق فقد يعني الغضب منك، والرغبة في االعتداء. وقد يصرف الشخص 
أنه يحاول إخفاء  أثناء الحديث مما يعني أنه مشتت الذهن أو منزعج، أو  نظره بعيدًا عنك 

مشاعره.
هناك مجموعة من اإلشارات الجسدية التي لها دالالت مختلفة ليست بالضرورة واحدة 

في كل املجتمعات أو الثقافات نختار بعضًا منها إليضاح الفكرة في الجدول التالي:
الثقافات. كما أن  لغة الجسد، كما وضحنا، ليست كلها متفق عليها في  إن إشارات 
بعضها ليست بالضرورة تقع في سياق لغة الجسد. فالشخص الذي يحك عينيه قد يكون 
بسبب التهاب، وال يعني أنه مرهق أو ال يصدق ما يقال له من اآلخر. وقد يضع الشخص رجل 
على رجل ألنه يريد أن يدفئ نفسه في األجواء الباردة، وال عالقة لحركة رجليه باالعتقاد أنه 
يعبر عن موقف دفاعي. وكذلك قد يحك الشخص أنفه بسبب لدغة حشرة أو حساسية في 

الشم، وهذا ال عالقة بأنه يحاول الخداع أو الكذب..
لهذا البد أن تكون هناك أكثر من إشارة جسدية واحدة تعبر عن املعنى الصحيح. أما 
االختالفات في اإلشارات الجسدية فبالشك متباينة وقد تكون متناقضة أحياًنا من بلد وآخر. 
"مع  أخرى  ثقافة  من  تعني  قد  لكنها  "ال"،  تعني  قد  معينة  ثقافة  في  مثاًل  بالعني  فاإلشارة 

السالمة".
أيضًا.  الطرافة  في  شيء  أحيانًا  يوجد  آلخر  بلد  من  الجسد  إشارة  اختالفات  وفي 
فعندما زار نائب الرئيس األمريكي ولتر مونديل )W.Mondale( في عهد الرئيس جيمي كارتر 
أمام حشد من املسؤولني الحظ أن عيونهم  )1975(، وألقى خطابًا  اليابان عام   )J.Carter(
مغلقة أو مغمضة، فما كان من )مونديل( إال أنه اشتكى لدى سفير أمريكا في اليابان قائاًل 
أنه ما كان يجب عليه الحضور إلى اليابان إللقاء املحاضرة للناس وهم نيام.. لكن السفير رد 
بأنهم ليسوا نيام ، وإنما كانوا يركزون لهضم كالم وفهم املحاضرة بشكل جيد. كذلك تركيز 
البصر وتوجيهه للشخص اآلخر عن قرب دليل احترام، لكن في مجتمعات أخرى قد يعني 

التحدي، واالستمرار في النظر )الخز( قد يؤدي إلى العراك وأحيانًا الهالك.
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الداللةاإلشارة )الرمز(

التوددالغمز بالعني

امللل، التوترالنقر باألصابع

الالمباالةهز الكتف

عدم التصديق، رفع الحاجب
االنزعاج، التوتر

هز الِرجل أثناء 
الجلوس

عدم الثقة، القلق، 
التوتر

تحريك الرأس إلى 
املوافقة، الطاعةاألمام

النسيانضرب الجباه باليد

انحناء الجسد قلياًل 
االحترام ، الطاعةإلى األمام

املوافقة، النجاحاإلبهام إلى أعلى
توجيه الصبع إلى 

التهجم، التهديدالشخص

الفشل، االنزعاجاإلبهام إلى أسفل
تحريك الرأس في 

عدم املوافقةاتجاهات مختلفة

العصبيةقضم األظافر

الداللةاإلشارة )الرمز(

التوتر، عدم اليقنيتغطية الفم

عدم التصديقصرف النظر

تأمل بتمعناليد على الخد
ملس األنف أثناء 

الكذبالحديث

وضع اليد على 
الورك

العداء، 
االستعجال

رجل على رجل مع 
املللالحركة

العصبية، القلقسرعة التنفس

الصراخ - الصوت 
املرتفع

التعصب، التوتر، 
عدم الثقة

االنتظارفرك اليدين
ابتسامة عريضة 

التصنع، العصبيةجامدة

اقتراب، مودةابتسامة لطيفة

محاولة اتخاذ مالمسة الذقن
القرار

ضرب اليد أو 
اإلصبع على 

األشياء
قلة الصبر

)الجدول 8(: عالقة اإلشارة بالداللة.
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وُيعد اليابانيون أن كثرة حركة اليد أثناء الكالم دليل عدم االحترام تمامًا مثل من يضع 
رجل على رجل أمام الناس في دول آسيا والشرق األوسط لكنه ال يدري أن ذلك دليل لقلة 
التقدير لآلخرين في الوقت الذي ُيعد سلوكًا مشروعًا في أوروبا وأمريكا. كذلك تحريك الرأس 

عندما يعني املوافقة في بعض الثقافات فإنه يعني في اليونان وبلغاريا وتركيا بعدم املوافقة.
إن لحركة العني وطريقة ملس اليد، وتحديد املسافات بني األشخاص أثناء الحديث، ونبرة 
الصوت، واإليماءات املختلفة )Gestures( وغيرها من مكونات لغة الجسد ال ينظر إليها في 
سياق واحد في الثقافات املختلفة رغم التشابه أو التماثل بني اإلشارات ودالالتها. فاملصافحة 
باليد، أو مسك اليد، أو وضع اليد على ظهر اليد األخرى، أو الضرب على الظهر، أو مسح 
اليد على الرأس هي عالمات لكل منها معناها. فاللمس له معان مختلفة كالتخفيف عن املشكلة، 
والدعوة الطيبة حيث يعتمد ذلك على طول اللمسة، وشدة الضغط، والتكرار، وأماكن اللمس.. 
فقد يساهم اللمس في تخفيف آالم املريض، أو الحد من معاناة من لديه أزمة في وفاة قريب 

أو خسارة مالية لصديق..
الصم  لدى  املستخدمة   )Sign Language( اإلشارة"  "لغة  ليست هي  الجسد  لغة  إن 
والبكم . فلغة اإلشارة هي لغة لها قواعد ونظام ودالالت كاللغة املنطوقة، أما لغة الجسد فليست 
لها قواعد لغوية أو نظام يعمم على الجميع، لهذا فهي لغة تختلف في االستخدام والفهم في 

مدلوالت إشاراتها من ثقافة لثقافة. 
العالقة  بهذه  ويقصد  الجسد.  لغة  في  مهمًا  ركنًا  تشكل  املكانية  العالقة  أن  الشك 
املسافات القياسية املختلفة بني األفراد وهم يتواصلون أو يتناقشون في قضية من القضايا. 
فهذه املسافات، قربًا أو بعدًا بني األطراف لها دالالت مختلفة تتراوح بني الحميمية والتعاسة، 

والقبول والرفض لدى الناس.
ولقد درس ادوارد هيل )E.T.Hail( في عام )1966( شكل األبعاد املكانية، ونوع تأثير 
اختالف املسافات بني األشخاص مستخدمًا لغة الجسد، فوجد من دراسته أهمية تحديد نظام 

للمسافات بما يتوافق مع املعاني املختلفة للغة الجسد.
وفي النظام الذي وضعه )هيل( يتبني أن املسافة الحميمة )Intimate Distance( للغة 
الجسد تقع في مركز دائرة التواصل، أي عندما تكون أقل من )15 سنتي متر(، أما مسافتها 
األبعد فهي )15-46 سنتي متر(، ثم املسافة الشخصية )Personal Distance( حيث تكون 
املسافة )76 - 122 سنتي متر(، ثم املسافة االجتماعية )Social Distance( التي تكون في 
الجماهيرية  باملسافة  تسمى  التي  الجسد  للغة  البعيدة  املسافة  أما  متر(   2.1-1.2( حدود 
)Public Distance( والتي تستخدم عادة في الخطب واملحاضرات، تقدر مسافتها بحوالي 

)3.7 - 7.6 متر( وأكثر.
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إن تحديد هذه املسافات في لغة الجسد تعكس الرغبة أو عدم الرغبة في توثيق التواصل 
والتفاهم وأشكال العالقة إذا ما كانت حميمة ووثيقة أو عالقة متوترة عدائية أو عالقة مبنية 

على السيطرة والسطوة.
ولقد أجريت أيضًا دراسات على سلبيات لغة الجسد فوجد أن من هذه السلبيات كثرة 
استخدام الفرد لكلمة "أنا" أو لغة "األنا" التي تعطي االنطباع باألنانية والفوقية. كما أن النظرة 
بصورة مستمرة إلى ساعة اليد يوحي بعدم االحترام، وبنفاذ الصبر. وكذلك عالمة وضع كف 

اليد إلى أعلى يفسر بأنها االنفتاح والتعاون، وإلى أسفل يعني الهيمنة والسيطرة.
والسؤال: ما فائدة لغة الجسد في حياة البشر؟ تشير العديد من الدراسات في مجال 
لغة الجسد أن العلوم األخرى مثل علم النفس واالجتماع والتربية والسياسة، ومختلف املهن 
كالتعليم والطب واإلدارة وغيرها أصبحت اليوم تستفيد كثيرًا من لغة الجسد. فعندما نتمعن 
على  يعتمد  املريض  عالج  من  كبيرًا  ج��زءًا  أن  نجد  الطبية  املهنة  في  الجسد  لغة  دور  في 
التشخيص الذي تكون فيه اللغة املنطوقة في غاية األهمية للطبيب واملريض، لكن وجد أن هذه 
للغة الجسد دور فيها  اللغة املنطوقة يمكن تعزيز دورها ووظائفها بشكل أكبر عندما يكون 

أيضًا.
إن لغة الجسد في الطب تجعل الطبيب متفهم ملعاني التعابير واإليماءات املختلفة للمريض 
التي تظهر الحالة النفسية والعقلية والعاطفية للمريض. ويستدل األطباء دائمًا على شدة ألم 
املريض وقلقه من حركات جسده وتعابير وجهه، وتردده عن الكالم. كما أن طمأنه الطبيب 

للمريض باللمس واالبتسامه كفيلة بتبديد الكثير من مخاوف املريض.
وتأثيراتها في  الجسد  بلغة  تامة  ليسوا على دراية  أن غالبية األطباء  الدراسات  تشير 
أساليب التواصل والعالقات االجتماعية، ويعود ذلك إلى أن لغة الجسد ال تدرس في كليات 
الطب، وال تؤخذ في االعتبار في املشافي التي يعالج فيها املرضى حتى من قبل االختصاصيني 

االجتماعيني والنفسانيني أو املترجمني للغات العاملني مع األطباء.
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املكروبات الالهوائية 
أسيتامينوفني 

املطر الحمضي
الكفاءة الفّعالة

السرطانة الغديـة 
املخلوقات الغريبة 

التحليل 
عالم األنثروبولوجيا 

املضادات الحيوية
لويحات شريانية 

علم التنجيم 
علم الفلك
الفلكيون

التصلب العصيدي 
األراضي القاحلة 

تعابير الوجه األساسية 
شركة باير 

ميثاق بلغراد
التنوع الحيوي 

علم األحياء 
البحث الطبي الحيوي 

الخزعة 
السياحة البيولوجية

لغة الجسد

املصطلحات الواردة فـي هذا الكتاب
)إجنليزي - عربي(

Anaerobic Microorganisms
Acetaminophen
Acidic Rain
Action Competence
Adenocarcinoma
Alien Creatures
Analysis
Anthropology
Antibiotics
Arterial Plaques
Astrology
Astronomy
Astrophysicists
Atherosclerosis
Barren Lands
Basic Facial Expressions
Bayer
Belgrad Decleration
Biological Diversity
Biology
Biomedical Research
Biopsy
Bio-Tourisim
Body Language
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منسب كتلة الجسم
االعتالل الدماغي اإلسفنجي البقري  

تكنولوجيا التصوير الدماغي 
باحة بروكا 

العطيفة
خاليا سرطانية 

الشريان السباتي 
دورة الخلية

النشاط الدماغي
املعالجة الكيميائية 

األمراض املزمنة 
التغير املناخي 

البحث اإلكلينيكي 
جراثيم امِلَطثِّيَُّة الَوِشْيِقيَّة 

تآكل البيئة الساحلية 
تقنني أو تصنيف

التصوير املقطعي املحوسب 
املفاهيم 

العلوم العصبية االستعرافية
العلوم االستعرافية

الوعي 
أمراض القلب التاجية

قشرة 
الڤيروَسُة الُكوْكساِكيَّة

املعايير  
الدرجة الحرجة 
التفكير النقدي 
التنوع الثقافي 

الثقافة

Body Mass Index; BMI
Bovine Spongiform
Brain – Imaging Technology
Broca’s Area
Campylobacter
Carcinoma
Carotid Artery
Cell Cycle
Cerebral Activity
Chemotherapy
Chronic Diseases
Climate Change
Clinical Research
Clostridium Botulinum
Coastal Erosion
Codification
Computerized Tomography 
Concepts
Congnitive Neuroscience
Congnitive Sciences
Consciousness
Coronary Heart Disease
Cortex
Coxsackievirus
Criteria
Critical Degree
Critical Thinking
Cultural Diversity
Culture
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السياحة الثقافية 
إعالن هلسنكي

التفكير االستداللي
االنتشار 

التجارة اإللكترونية لألدوية 
مؤتمر األرض

السائح البيئي 
التدهور األيكولوجي

األنظمة البيئية 
علم األيكولوجيا

التنمية االقتصادية 
السياحة البيئية 

تصنيف السائح البيئي
شركة إلي للي                

النفاخ الرئوي 
التجربة واملالحظة 
االعتالل الدماغي

علم الحشرات
التكيف البيئي

االتجاهات البيئية
القدرة االحتمالية للبيئة

املحافظة على البيئة
تدهور البيئة

التربية البيئية  
األخالقيات البيئية

القوانني البيئية
تلويث البيئة

األمراض الوبائية
علم املعرفيات

Culture Tourisim
Declaration of Helsinki
Deductive Thinking
Diffusion
Drug Electronic Commerce
Earth Conference
Eco-Tourist
Ecological Degradation
Ecological Systems
Ecology
Economic Development
Ecotourism
Ecotourist Classification
Eli Lilly
Emphysema
Empiricism
Encephalopathy
Entomology
Environmental Adaptation
Environmental Attitudes
Environmental Carrying  Capacity
Environmental Conservation
Environmental Degradation
Environmental Education
Environmental Ethics
Environmental Laws
Environmental Pollution
Epidemic Diseases
Epistemology
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التكافؤ أو التساوي 
جراثيم اإلشريكيُة الَقولونيَّة

اإليثان 
علم السلوك 

التطور 
العالم الخارجي املتعلق بالذات

مرض الكبد الدهني 
الدراسة الحقلية 

الديدان 
إدارة الغذاء والدواء 
السالسل الغذائية 

بالهرم الغذائي
تأمني الغذاء 

الكفاءة البنائية
ذبابة الفاكهة

شركة جالكسو سميث كالين
التهابات معدية معوية 

الدواء الجنيس
الجينات 

الهندسة الوراثية أو الجينية 
اإليماءات 

البيئة العاملية 
املشكالت البيئية العاملية

االحتباس الحراري 
العوملة

قواعد اللغة 
جرد فيفر 

السياحة الخضراء 
الرعاية الصحية

Equivalence
Escherichia Coli ; E.coli 
Ethane
Ethology
Evolution
Externalization
Fatty liver Disease
Field Study
Flukes
Food & Drug Administration; FDA
Food Chains
Food Pyramid
Food Security
Foundational Competence
Fruit Fly
Galaxo Smith Kline
Gastroenteritis
Generic Drugs
Genes
Genetic Engineering
Gestures
Global Environment
Global Environmental Problems
Global Warming
Globalization
Grammar
Gred Pfeifer
Green Tourisim
Health Care



- 223 -

املصطلحات الواردة فـي هذا الكتاب

A التهاب الكبد نوع
َقَسْم أبقراط 

شركة هوفمان الروش
نظام كلي 

اإلنسان املاهر
التنمية البشرية 
الترجمة البشرية

نقص التأكسج
إيبوبروفني

مادة مستقلة 
التعلم الذاتي 

أسلوب التلقني 
الثورة املعلوماتية

املعلوماتية 
األرق

حياة ذكية 
االتجاه املندمج

االستيعاب الداخلي )التطبع(
التفسير 

املسافة الحميمة 
اإِلصاَبة اإلْشعاِعّية

سمكة رخوية 
شركة جونسون وجونسون

كوكب املشتري 
كاركينوما 

ثورة املعرفة
االستيعاب اللغوي

سرطانة ضخمة الخاليا 
املحصلة اللغوية  

Hepatitis A 
Hippocratic Oath
Hoffman – la Roche
Holistic in Nature
Homo Habilis
Human Development
Human Translation
Hypoxia
Ibuprofen
Independent Course
Individual Learning
Indoctrination
Information Revolution
Informationalism
Insomnia
Intelligent Life
Interdisciplinary Approach
Internalization
Interpretation
Intimate Distance
Ionizing Radiation
Jelly fish
Johnson& Johnson
Jupiter
Karkinoma
Knowledge Revolution
Language Comprehension
Large Cell Carcinoma
Lexicon
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القواعد اللغوية 
علم اللغة 

الترجمة اآللية
املريخ 

الحصبة 
االستقالب 

امليثان 
املكروبات الطاحنة للميثان

الزئبق املثيلي
درب التبانة 

قمر اسمه ميماس 
املورفولوݘيا

املخاط 
كائن متعدد الخاليا 

االتجاه الجامع
التصلب املتعدد

املومياء 
الذبابة املنزلية 

طفــــرة وراثـــــيــــة )مطـفِّر( 
الطفرات 

شركة مايلن 
االقتصاد الوطني 

الخدمة الوطنية الصحية
تدهور البيئة الطبيعية 

السياحة الطبيعية 
الدوار 

البيولوجيا العصبية 
العصبونات 

النواقل العصبية

Linguistic Grammar
Linguistics
Machine Translation
Mars
Measles
Metabolism
Methane
Methane – Munching Microbes
Methyl Mercury
Milky Way
Mimas
Morphology
Mucus
Multi – Cell Organism
Multidisciplinary Approach
Multiple Sclerosis
Mummies 
Musca Domestica
Mutagens
Mutation
Mylan
National Economy
National Health Service; NHS
Natural Environmental Degredation
Nature Tourisim
Nausea
Neurobiology
Neurons
Neurotransmitters
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النيوترونات 
سرطانة الرئة غير صغيرة الخلية

نشاط ال صفي 
شركة نوفارتس
اللغة غير لفظية 

إشارات غير لفظية 
السمنة 

قذالي
الكيمياء العضوية 

أصل الحياة 
اوزوالد شميدبيرج 

باراسيلسوس 
طفيلي 

الفصوص الجدارية
داء الباركنسون أو الشلل الرعاش

التدخــني الـــسـلبـي 
البنسلني

املسافة الشخصية 
شركة فايزر 
علم الصيدلة 
دستور األدوية

التخليق الضوئي 
العوالق املائية

االلتهاب الرئوي 
امللوثات 

مصادر التلوث 
الكثافة السكانية 

ما قبل البحث اإلكلينيكي 
الورم األولي 

Neutrons
Non - Small Cell Lung Cancer
Non-school Activity
Novartis
Non-Verbal Language
Non-Verbal Signs
Obesity
Occipital
Organic Chemistry
Origin of Life
Oswald Schmiedeberg
Paracelsus
Parasites
Parietal Lobes
Parkinson's Disease
Passive Smoking
Penicillin
Personal Distance
Pfizer
Pharmacology
Pharmacopeias
Photosynthesis
Phytoplankton
Pneumonia
Pollutants
Pollution Resources
Population Density
Pre-Clinical Research
Primary Tumor
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Protons
Protozoe
Public Distance
Pupa Stage
Quality Adjusted Life Years
Radiation Pollution
Red Tide
Reflexive Competence
Relativity Theory Special
Remedies
Responsivity
Reviewing & Editing
Risk Factor
Roche
Salmonella
Sandoz
Saturn
Sciences Space
Screw Worm Fly
Sea Pollution 
Second Law of Thermodynamics  

Mechanism
Self-Reliance
Self-Repetitive
Sewage Runoff
Sewage Water
Sign Language
Single – Cell Organism
Small Cell Lung Cancer

البروتونات 
الكائنات األولية 

املسافة الجماهيرية 
الخادرة 

سنوات نوعية الحياة املعدلة 
التلوث اإلشعاعي 

املد األحمر 
الكفاءة االنعكاسية

النظرية النسبية الخاصة
العالجات 
االستجابة

املراجعة والتحرير 
عامل االختطار 

شركة روش 
السلمونيلة

شركة ساندوز 
زحل 

علوم الفضاء 
ذبابة الدودة اللولبية 

التلوث البحري
القانون الثاني آللية الديناميكية 

الحرارية 
االعتماد على النفس

تكرار الذات 
الصرف الصحي 

مياه الصرف الصحي 
لغة اإلشارة 

كائن وحيد الخلية 
سرطانة الرئة صغيرة الخلية
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شركة سناوفي أفينتس
املسافة االجتماعية 
التواصل االجتماعي

النظام الشمسي 
القروح 

لغة املصدر 
النظام الحلزوني

سرطــانـة حــرشــفــيـة الخاليا
َهِبيَّة  جراثيم الُعْنقوِديَُّة الذَّ

االختناق
حمض الكبريتيك 
التنمية املستدامة

االستدامة االقتصادية 
البيئة مستدامة
معرفة ضمنية 

لغة الهدف 
الوحدات التدريسية

صدغي 
شركة تيفا

الثاليدومايد
علم الالهوت 

النيكوتني العالجي
التلوث الحراري 

التفكير 
مؤتمر تبليسي
الكوكب تيتان 

النقل 
البحث الترجمي 

ْعِريَنة  مكروب الشَّ

Snaofi - Aventis
Social Distance
Social Communication
Solar System
Sores
Source language; (SL)
Spiral System
Squamous Cell Carcinoma
Staphylococcus Aureus
Suffocation
Sulfuric Acid
Sustainable Development
Sustainable Economy
Sustainable Environment
Tacit Knowledge
Target language; TL
Teaching Units
Temporal
Teva
Thalidomide 
Theology
Therapeutic Nicotine
Thermal Pollution
Thinking
Tiblisiy Conference
Titan
Transfer
Translational Research
Trichinella
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السل أو التدرن
فائق الصوت

بال وعي
سرطــانة غـير مـتـمايزة 
األطباق الطائرة الغامضة

اليوريا 
اللغة املنطوقة 

عمود املاء
كثافة املاء 

باحة فيرنيكة

Tuberculosis
Ultrasound
Unconscious
Undifferentiated Carcinoma
Unidentified Flying Objects
Urea
Verbal Language
Water Colum
Water Density
Wernicke’s Area
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uM−OÝ wðU� Æœ Ë „d‡‡OÐ d‡²OÐ Æœ ∫nO�Qð

ÊUłd� …dOLÝ Æ√ Ë “U³�« rFM*«b³Ž Æœ ∫WLłdð

V‡‡ž«— b‡‡LŠ√ Æœ ∫nO�Qð

WO×B�« ÂuKF�« V¹dFð e�d� ∫d‡‡¹d‡‡%

s¹dš¬Ë wŽU³‡��« Íd‡Ý ‚«“d�«b‡³Ž Æœ ∫œ«b‡‡‡Ž≈

s¹d‡‡š¬Ë »U‡‡¹– b‡‡LŠ√ Æœ ∫WFł«d�

 U¹u�b�« rKŽ  UOÝUÝ√ ‡‡79

(83) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ       

ÊuOF�« VÞ sŽ ÍœUý—ù« ełu*« ‡‡ 80

(84) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ      

WÐuB)« hI½ ∆œU³� ‡‡ 81

(85) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ      

wLCN�« “UN'« w� WFł«d*« qO�œ ‡‡ 82

(86) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ      

WOJOMOK�ù« WŠ«d'« ‡‡ 83

(87) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ      

wzUŽu�« w³KI�« “UN'« w� W‡Fł«d*« q‡O�œ ‡‡ 84

(88) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ       

UOłu�uOÐËdJ*« w� W‡Fł«d*« q‡O�œ ‡‡ 85

(89) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ       

ÂeðU‡‡�Ëd�« V‡‡Þ ∆œU‡‡³� ‡‡ 86

(90) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ      

wJOMOK�ù«Ë wÝUÝ_« ¡ULB�« œb‡G�« rKŽ ‡‡ 87

(91)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ      

 U‡‡‡‡‡OŁ«—u�« f‡KÞ√ ‡‡ 88

(92)  WO³D�« f�UÞ_« WK�KÝ      

W‡‡O³‡BF�« Âu‡K‡F�« w� W‡Fł«d*« q‡O�œ ‡‡ 89

(93) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ       

ÊUMÝ_«Ë rH�« ÷«d�√  U×KDB� r−F� ‡‡ 90

(94) WBB
²*« WO³D�« rłUF*« WK�KÝ      

w‡³D�« ¡U‡‡BŠù« ‡‡ 91

(95) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ       

‰UHÞ_« Èb� r‡KF²�«  U‡�U‡Ž≈ ‡‡ 92

(96) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ       

W‡‡OzU‡�M�«  U‡½U‡Þd‡��« ‡‡ 93

(97) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ      

qO¼Q²�«Ë ÂUEF�« WŠ«dł  U×KDB� r−F� ‡‡ 94

(98)  WBB
²*« WO³D�« rłUF*« WK�KÝ      



”d‡²OÐ Àœu‡ł Æœ ∫œ«b‡‡‡Ž≈

w½b� b�Uš Æœ  Ë  w½UBL� t‡‡Þ Æœ ∫W‡Lłd‡ð

w�—uÐ qO½ Æœ Ë ”«dł ”dOÐ Æœ ∫nO�Qð

w³K(« V�UÞ Æœ ∫WLłdð

 uJÒÝ sHO²Ý Æœ Ë ÊU�œuł  dÐË— Æœ ∫nO�Qð

gIÞ ÊUMŠ Æœ Ë wMOÐdA�« wHD� Æœ ∫WLłdð

œËdÐ d²OÐ Æœ ∫nO�Qð

s¹dš¬Ë `³ qz«Ë Æœ ∫WLłdð

Õ«dA�« bLŠ√ »uIF¹ Æœ ∫œ«bŽ≈

w{uF�« tK�«b³Ž sLŠd�«b³Ž Æœ ∫·«dý≈

‰œU‡OKł ÊU‡‡¦½u‡ł Æœ ∫nO�Qð

wŽU³��« ‚«“d�«b³Ž Æœ Ë W�UM�« œuL×� Æœ ∫WLłdð

d1U¼b½uÝ Y¹œuł Æœ ∫nO�Qð

s¹d‡‡š¬Ë 5½U�(« Ãd� bLŠ√ Æœ ∫WLłdð

Êu�K¹Ë fO½œÆœ ∫nO�Qð

s¹dš¬Ë Íb¹b(« bOÝ Æœ ∫WLłdð

5�u� nOÇ  Ë  w� wKO� Æœ ∫d‡¹d‡%

ÍbM'« ¡«dÐ bL×� Æœ ∫WLłdð

s¹dš¬Ë YOH¹dł e�—UAð Æœ ∫nO�Qð

s¹dš¬Ë Ê«bF� dUM�«b³Ž Æœ ∫WLłdð

 Õu½ ÊU�—u½ Æœ ∫d‡¹d‡%

sLŠd�«b³Ž wHD� sLŠd�«b³Ž Æœ ∫WLłdð

Õ«dA�« bLŠ√ »uIF¹ Æœ ∫œ«bŽ≈

w{uF�« tK�«b³Ž sLŠd�«b³Ž Æœ ∫·«dý≈

s¹dš¬Ë dJ�Ë 5ł Æœ ∫nO�Qð

 s¹dš¬Ë  u�U¹ …dOLÝ Æœ ∫WLłdð

¡«cGK� …dzUC�«  öŽUH²�« ‡‡ 95

(99)  W‡O³D�« Z‡¼UM*« W‡K�KÝ      

WŠ«d'« w� WFł«d*« qO�œ ‡‡ 96

 (100)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ      

‰UHÞ_« bMŽ w�HM�« VD�« ‡‡  97

(101)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ      

©WGK�« wzUMŁ® WÐuB)« hI½ ∆œU³� ‡‡  98

(102)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ      

WO×B�« ÂuKF�«Ë VDK� d�H*« r−F*« ‡‡  99

©A ·dŠ ‰Ë_« —«b‡‡ù«®       

(103) WBB
²*« WO³D�« rłUF*« WK�KÝ       

 w{d*« a¹—U²�« w� WFł«d*« qO�œ ‡‡ 100

wJOMOK�ù« h×H�«Ë    

(104)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ   

‰UHÞ_« VÞ ‡‡ W�UF�«  UOÝUÝ_« ‡‡ 101

(105) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ       

W‡‡‡‡‡OKLF*«  «—U‡‡‡‡³²šô« q‡O�œ ‡‡ 102

WOBO
A²�«  Uu×H�«Ë       

(106)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ       

W‡×B�«Ë WO*UF�«  «d‡‡OG²�« ‡‡ 103

(107)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ       

w�Ë_« ÷dF²�« ‡‡ 104

 UOHA²�*« VÞ ∫wMÞU³�« VD�«       

(108)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ       

W¹—U��« ÷«d�_« W×�UJ� ‡‡ 105

(109)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ        

WO×B�« ÂuKF�«Ë VDK� d�H*« r−F*« ‡‡  106

©B ·dŠ ‰Ë_« —«b‡‡ù«®       

(B) WBB
²*« WO³D�« rłUF*« WK�KÝ       

        wOMN�Ë  U{dLLK� fHM�« rKŽ ‡‡ 107

                        WO×B�« W¹UŽd�«

              (110)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ        



sð—U� ‡‡ ‡¼ ÊuÇ Æœ ∫nO�Qð

s¹dš¬Ë w�«Ë k�UŠÆœ ∫WLłdð

Õ«dA�« bLŠ√ »uIF¹ Æœ ∫œ«bŽ≈

w{uF�« tK�«b³Ž sLŠd�«b³Ž Æœ ∫·«dý≈

”UOÐuð ÍdçOł ‡‡ w�U¼uÝ  dÐË— ∫nO�Qð

s¹dš¬Ë nKš ÂU�Š Æœ ∫WLłdð

s¹dš¬Ë dMÝuK�Æœ ÍdHOł Æœ ∫d¹d%

s¹dš¬Ë nKš ÂU�Š Æœ ∫WLłdð

s¹dš¬Ë 5ÑöÝÆÂ 5�≈ Æœ ∫d¹d%

s¹dš¬Ë ”UL'« s¹b�« ¡UO{ Æœ ∫WLłdð

s¹dš¬Ë e½Uç¹« íOK� Æœ ∫d¹d%

s¹dš¬Ë …œuł ‰ULł Æœ ∫WLłdð

s¹dš¬Ë Â—Ë√ Íœuł Æœ ∫d¹d%

s¹dš¬Ë ÍbLŠ ¡UM�Š Æœ∫WLłdð

s¹dš¬Ë dMł«Ë uł Í—U� Æœ ∫d¹d%

s¹dš¬Ë s�Š wK�uÐ dU½ Æœ ∫WLłdð

s¹dš¬Ë ‰U�—U� Æ ‡‡¼ ÂUO�Ë Æœ ∫d¹d%

s¹dš¬Ë s��Ë 5K�Uł Æœ ∫WLłdð

ÊuðdÐ 5�√ Æœ  Ë  p�O� qJ¹U� Æœ ∫nO�Qð

qO�u�« ÂUA¼ Æœ  Ë  Vž«— bLŠ√Æœ ∫WLłdð

s¹dš¬Ë Êœu³�≈ Êuł Æœ ∫nO�Qð

s¹dš¬Ë W�UM�« œuL×� Æœ ∫WLłdð

Êu¼uL�U� p¹dðUÐ Æœ ∫d¹d%

ÊU�—“UÐ qzU½ Æœ Ë  w³K(« V�UÞ Æœ ∫WLłdð

ËUOÐ«dO� eO�Æœ Ë  ÂUNJOÐ sçO²Ý Æœ ∫nO�Qð

s¹dš¬Ë wMOÐdA�« e¹eF�« b³Ž wHD� Æœ ∫WLłdð

s¹dš¬Ë Êu��Ë√ XMO� Æœ ∫d¹d%

s¹dš¬Ë q�u½ ‰œUŽ Æœ ∫WLłdð

©fKÞ√Ë h½®  w³BF�« `¹dA²�« ‡‡ 108

 (111)  WOÐdF�« WO³D�« f�UÞ_« WK�KÝ         

WO×B�« ÂuKF�«Ë VDK� d�H*« r−F*« ‡‡  109

©C ·dŠ ‰Ë_« —«b‡‡ù«®        

(C) WBB
²*« WO³D�« rłUF*« WK�KÝ        

 włöF�« dOÐb²�«Ë ÊUÞd��« ‡‡ 110

(112)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ        

 ∫WO�U(« W'UF*«Ë hO
A²�« ‡‡ 111

ÎUO�Mł W�uIM*« ÷«d�_«

(113)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

‡‡ ∆—«uD�« r�� ÆÆ WOz«ËbF�« ÷«d�_« ‡‡ 112

włöF�« dOÐb²�«Ë hO
A²�«

  (114)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

 Wz—UD�« W¹UŽd�« fÝ√ ‡‡ 113

 (115)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

s¹dAF�«Ë ÍœU(« ÊdIK� W�UF�« W×B�« ‡‡ 114

WÝ—UL*«Ë W�—UA*«Ë WÝUO�K� …b¹bł ‚U�¬

(116) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

 ∆—«uD�« VÞ ‡‡ …dOš_« WIO�b�« ‡‡ 115

(117)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

WO*UF�« W×B�« rN� ‡‡ 116

(118)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

ÊUÞd��« r�_ włöF�« dOÐb²�« ‡‡ 117

(119)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

‡‡ ÂeðU�Ëd�« VÞ ‡‡ WO�U(« W'UF*«Ë hO
A²�« ‡‡ 118

(120)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

w{U¹d�« VD�« ‡‡ WO�U(« W'UF*«Ë hO
A²�« ‡‡ 119

(121)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

…bŽU�*« sN*«Ë  U{dLLK� WOŽUL²łô« WÝUO��« ‡‡ 120

(122)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

WÞdH*« ¡«Ëb�« WŽdłË rL�²�« ‡‡ 121

(123)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ



ÍbL×� œuF�� Æœ ∫d¹d%

s¹dš¬Ë dO�UÐ œuL×� Æœ ∫WLłdð

wHOO� XO1√ Æœ Ë  ÊU�b¹d� f½«—u� Æœ ∫d¹d%

s¹dš¬Ë wŽU³��« ‚«“d�« b³Ž Æœ ∫WLłdð

dOðuK� ÆÂ qOAO� Æœ ∫nO�Qð

s¹dš¬Ë dO�UÐ œuL×� Æœ ∫WLłdð

p¹Ëœu� bOç¹œ   Ë  ÊU�—u½  dÐË—  ∫nO�Qð

U�uð UO½«— Æœ  Ë  wK�ŽuÐ√ œULŽ Æœ ∫WLłdð

s¹dš¬Ë  s¹U²ýuKÐ ÍUJ¹œ—u� Æœ ∫nO�Qð

ÊU�—“UÐ qzU½ Æœ ∫WLłdð

dK³�UJÝ ÂU¼«dł Æœ ∫d¹d%

‘Uýœ V¹œ bLŠ√ Æœ ∫WLłdð

n�u�U� ÍdHOł Æœ ∫nO�Qð

s¹dš¬Ë Íb¹b(« bOÝ Æœ ∫WLłdð

s¹dš¬Ë  sÐu� ”ËdÐÆœ ∫nO�Qð

 U�dÐ bL×� Æœ ∫WLłdð

 ÊËœU½dO¼ bOç¹œ Æœ ∫nO�Qð

s¹dš¬Ë nKš s¹b�« ÂU�Š Æœ ∫WLłdð

ÊœuÐ ÀË— Æœ Ë g�Ë s¹dO� Æœ ∫d¹d%

wUF�« dO�Oð Æœ ∫WLłdð

Õ«dA�« bLŠ√ »uIF¹ Æœ ∫œ«bŽ≈

w{uF�« tK�«b³Ž sLŠd�«b³Ž Æœ ∫·«dý≈

s¹dš¬Ë Êu²�¹U� ÍUł Æœ ∫d¹d%

s¹dš¬Ë q�u½ ‰œUŽÆœ ∫WLłdð

YOÝ—u� Êuł Æœ ∫d¹d%

               wŽU³��« ‚«“d�« b³Ž Æœ∫WLłdð

w³K(« V�UÞ bLŠ√ Æœ        

aOA�« ÂUBŽ bL×� Æœ ∫nO�Qð

dç¹U� qJ¹U� Ë d�uÐ Êuł Æœ ∫nO�Qð

                  s¹dš¬Ë fO��— ·dý√ Æœ∫WLłdð

      uÐd�«Ë WOł—_« ‡‡ 122

åwłöF�« dOÐb²�«Ë wKLF�« hO
A²�«ò       

(124)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

b³J�« ÷«d�√ qO�œ ‡‡ 123

(125)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

WO�HM²�« UOłu�u¹eOH�« ‡‡ 124

(126)   WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

WO³D�« W¹uK)« UOłu�uO³�« ‡‡ 125

(127)   WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

W¹uK)« UOłu�u¹eOH�« ‡‡  126

(128)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

w³D�« ŸUL²łô« rKŽ  UIO³Dð ‡‡ 127

(129)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

Âb�« qI½ VÞ ‡‡ 128

(130)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

W¹uKJ�« UOłu�u¹eOH�« ‡‡ 129

(131) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

‚Ëd×K� WK�UA�« W¹UŽd�« ‡‡ 130

(132) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

WÝ—UL*« Àu×Ð ‡‡ i¹d*« W�öÝ ‡‡  131

(133) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

  WO×B�« ÂuKF�«Ë VDK� d�H*« r−F*« ‡‡ 132

©D ·dŠ ‰Ë_« —«bù«®       

 (D) WBB
²*« WO³D�« rłUF*« WK�KÝ

 dH��« VÞ ‡‡  133

(134)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

 ¡UCŽ_« Ÿ—“ ‡‡  134

WOBB
²�« WOŠ«d'« WÝ—ULLK� qO�œ

(135)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

wŽdA�« VD�« w� W¹—UM�« W×KÝ_«  UÐU≈ ‡‡  135

(136) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

ÍdJ��« ÂbI�« åqO½Ë√Ë 5çO�ò ‡‡ 136

(137)  WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ



Õ«dA�« bLŠ√ »uIF¹ Æœ ∫œ«bŽ≈

w{uF�« tK�« b³Ž sLŠd�«b³Ž Æœ ∫·«dý≈

 ËœuKO� qOAO� Æœ ∫nO�Qð

 gOF�« l³Ý ÈdÔÝ Æœ ∫WLłdð

ÊUłd*« rO¼«dÐ≈ ‰ULł Æœ Ë      

  dKK¹Ë Æ· ‡‡ «dÐ—UÐ Æœ ∫nO�Qð

 s¹dš¬Ë w³K(« V�UÞ Æœ ∫WLłdð

dJ�«Ë ÍuŁU� Ë b�u−JO²Ý  dÐË— Æœ ∫nO�Qð

”bŽ bL×� dO³Ž Æœ ∫WLłdð

…œuMý dOLÝ 5�dO½ Æœ Ë      

 „u�U−J� uO¼ Æœ ∫nO�Qð

Íd³ bL×� UM¹œ Æœ ∫WLłdð

sð—U� U�¹—ö�Ë ‰UŁËUÝ öO$√ ∫d¹d%

s¹dš¬Ë w½b*« b�Uš Æœ ∫WLłdð

Õ«dA�« bLŠ√ »uIF¹ Æœ ∫œ«bŽ≈

w{uF�« tK�«b³Ž sLŠd�«b³Ž Æœ ∫·«dý≈

ÍË— bOH¹œË pO½œË— ÂU¼«dÐ≈ ∫d¹d%

jOKÝ Íd³ bL×� Æœ ∫WLłdð

w�U¹U½«—«b½UÐ Uł«— ∫nO�Qð

s��Ë 5K�Uł Æœ ∫WLłdð

ôuO�MÐ U²O½Uł ∫nO�Qð

w�b dÐUł bL×� Æœ ∫WLłdð

WO×B�« ÂuKF�«Ë VDK� d�H*« r−F*« ‡‡ 137

©E ·dŠ ‰Ë_« —«bù«®       

 (E) WBB
²*« WO³D�« rłUF*« WK�KÝ

—UBÐù« ÂuKŽË dB³�« `O×Bð r−F� ‡‡ 138

(138) WBB
²*« WO³D�« rłUF*« WK�KÝ

ådOKOÐò r−F� ‡‡ 139

5K�UF�«Ë  U{dL*«Ë 5{dLLK�

W‡‡‡O×B�« W‡‡¹UŽd�« ‰U−� w�

(139) WBB
²*« WO³D�« rłUF*« WK�KÝ

ÂuM�« »UBŽ√ rKŽ ‡‡ 140

(140) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

¡«Ëb�« qLF¹ nO� ‡‡ 141

åWO×B�« W¹UŽd�« wOMN* wÝUÝ_« W¹Ëœ_« rKŽò       

(141) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ

‰UHÞ_« Èb� W¹cG²�«  öJA� ‡‡ 142

åwKLŽ qO�œò       

(142) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ      

WO×B�« ÂuKF�«Ë VDK� d�H*« r−F*« ‡‡ 143

©F ·dŠ ‰Ë_« —«bù«®       

 (F) WBB
²*« WO³D�« rłUF*« WK�KÝ

‡‡ d‡‡OD)« w‡KIF�« ÷d*« ‡‡ 144

 h
A�« vKŽ …e�dL²*« VO�UÝ_«      

  (143) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ       

q�UJ²*« w³D�« ZNM*« ‡‡ 145

(144) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ       

qL(« bI� ‡‡ 146

 Ád‡‡‡�u¹ Ê√ s‡‡J1 U� v‡‡�≈ qO�b�«ò      

åq¹b³�«Ë qLJ*« VD�« s� q�       

(145) WO³D�« Z¼UM*« WK�KÝ



ÊU�—uł fO1Ë d²OÐ ∫d¹d%

qO�u�« ÂUA¼ Æœ ∫WLłdð

Ê«—u� sHO²Ý Ë fOð«Ë Êuł ∫nO�Qð

·Ëƒd�« b³Ž ÁeLŠ ‚—UÞ Æœ ∫WLłdð

ÍU¼ wM²¹Ë Ë e½UH¹≈ m¹d� w³�u� ∫nO�Qð

wUF�« b¹U� dO�Oð Æœ ∫WLłdð

ÊU9—U¼ X�½—√ Æœ ∫nO�Qð

wUF�« b¹U� dO�Oð Æœ ∫WLłdð

w�b dÐUł bL×� Æœ ∫nO�Qð

Õ«dA�« bLŠ√ »uIF¹ Æœ ∫nO�Qð

Õ«dA�« bLŠ√ »uIF¹ Æœ ∫nO�Qð

     ÊU³�M¹dž n�«— Ë XMK� ÊUŁU½uł ∫nO�Qð

d‡‡‡�b‡M� Y‡‡OMO�  Ë   

          wKOHM�« e¹eF�« b³Ž wKŽ Æœ ∫WLłdð

d‡AÐ Âö��« b³Ž ¡«d‡‡Ý≈ Æœ Ë      

s¹Ë√ …—UÝË 5� 5�“Ë— Ë wK�MO� ‰uÐ ∫d¹d%

rOKÝ rO¼«dÐ≈ ·dý√ Æœ ∫WLłdð
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