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د. يعقوب أحمد الـشـــــراح / بقلم
  األمين العام المساعد

والعولمة المعلوماتية الثورة    
 العولمة حول الحاصل الجدل آثرة رغم والعولمة المعرفة بين الفصل صعوبة الحالي عصرنا في آثيرون يرى      

 من شكل أنها آخرون يرى بينما والسياسة، والتعليم باالقتصاد العولمة مفهوم يربط من فهناك المتباينة، وأهدافها
 واإلنتاج والمعلومات المعرفة ثورة في العولمة دور نغفل أال هنا يفيدنا الذي إن. الفكري والغزو السيطرة أشكال
 إلى العولمة أدت ولقد. وغيرها واللغة والصناعة والطب العلم ميادين في اآلخرين تجارب مع والتواصل العالمي
 بتطور العولمة تكتف ولم ،الجميع متناول في اليوم أصبحت التي الميادين شتى في وتراآمها المعرفة تفجر

  .البعيد المدى على نتائجها استيعاب يمكن ال نحو وعلى المفاهيم من غيرت أيضًا وإنما المعرفة،

 األساسية العناصر من المعرفة وطبيعة ، Information Revolution المعلوماتية الثورة أن شك ال    
 المعلوماتية أن أي المعلومات، على تعتمد المعرفة أن يرى من هناك. والسياسي واالقتصادي االجتماعي للتغيير
 النظرية األطر في المعرفة هي ليست المعلوماتية أن أي العكس، آخرون يرى بينما المعرفة، طبيعة فهم مفتاح هي

 يمكن وال وثيقة، االثنين بين العالقة أن تأآيد رغم اإليضاح يستدعي والمعلومات المعرفة بين الخلط إن، والعملية
  :هي أرآان أربعة لها المعرفة إن الفالسفة يقول بينهما، الفصل

. الحقائق إلى اإلشارة تكون وهنا ، Know- What ماذا فهم- 

  .والتأثير السبب بين والعالقة العلمية المعرفة على الترآيز يتم وهنا ،  Know- Why لماذا فهم -

  .االجتماعية العالقات معرفة إلى اإلشارة تكون وهنا ، Know- Who من فهم -

  .العملية المهارات إلى اإلشارة ، Know- How آيف فهم -

 وواضحة، جلية أنها في المعرفة أشكال في البحث عن المجال فتحت بالمعرفة الخاصة العوالم أو األرآان هذه 
   مبهمة أو غامضة ومعرفة

Tacit knowledge ، المعرفة أما مفيدة، أنها في االعتقاد على بناء أحيانًا تؤخذ لكن،  مدرآة غير تكون وقد 
  .الناس عند قبوًال أآثر يجعلها الذي النسق إطار في والترتيب والتنظيم والوعي اإلدراك نتاج فإنها الواضحة

 أو المهمة إلى والجلية المفهومة المعرفة من االنتقال أي المعرفة، في التحوالت أو التغيرات تحدث وعندما
"  عليه يطلق نظام إطار في Epistemology المعرفة علم عليه يؤآد آما ، يحدث ذلك فإن والعكس الغامضة
 من جديدة مفاهيم بناء أو جديدة، معارف إلى االنتقال آيفية يفسر الذي Spiral system" الحلزوني النظام

 .القديمة والخبرات المفاهيم
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يقوم المرآز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية حاليًا بتنفيذ مشروع المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية ـ  
باللغة العربية ،وهو أحد المشاريع الضخمة التي تمثل أهم رآائز حرآة التعريب والترجمة في مجال الطب، حيث 

مصطلح طبي بالغة اإلنجليزية ومقابلها المصطلح باللغة العربية مع التفسير والشرح لكل  14000يحتوي على 
مصطلح، ويهدف هذا المشروع إليجاد أداة موحدة للمصطلحات الطبية العربية لتكون المرجعية الوحيدة المعتمدة 

 .على مستوى الوطن العربي

المصطلحات ، وجاري العمل في عملية المراجعة النهائية لكل حرف ونشره أوًال وقد أنجز المرآز وضع الشروح لكافة  

  .ونحن هنا نختار بعض المصطلحات وتفسيرها الًطالع القّراء عليها،بأول
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     زيدان أحمد رهام إعداد . د/

 استخدامها حول ونصائح.. الالصقة العدسات  

 المراهقة سن في الفتيات أوساط بين خصوصًا ،آبير بشكل األخيرة اآلونة في الالصقة العدسات استخدام انتشر

  .العين على تضفيه الذي الجمالي المظهر بسبب وذلك،  والشباب

  

 طويلة لفترات العدسات استخدام عن تنجم قد التي األضرار من للحد الحسبان في أخذها يجب نصائح هناك:   
   .الالصقة العدسات وترآيب مالمسة قبل جيدًا اليدين غسل على الحرص -1

   .اليومي والتنظيف االستعمال بتوجيهات  وااللتزام العدسات بنظافة االهتمام -2

 يمكن ألنها ، لها المخصصة العلبة في وضعها عند بالكامل المحلول في الالصقة العدسات غمر يجب -3

   .لالستعمال صالحة غير وتصبح مرونتها، من تفقد و تجف أن

 الشمس أشعة عن بعيد مكان في العدسات مع العلبة حفظ يجب الالصقة، العدسات استخدام عدم عند -4

   .أيام بضعة آل المحلول وتغيير

    .يوميًا محدودة لساعات الالصقة العدسات ارتداء -5

   .ضارة تفاعالت لحدوث تجنبًا أخرى أدوية تناول أثناء الالصقة العدسات بارتداء ينصح ال -6

 ، تلوثها عن الناشئة المضاعفات حدوث اختطار لتقليل عالية، بوتيرة الالصقة العدسات استبدال -7

 يوم، آل نهاية في منها التخلص يتم اليومي لالستخدام الصقة عدسات هناك أن بالذآر الجدير ومن

 أآثر أو أسبوعين أو أسبوع بعد منها التخلص يمكن أخرى أنواع وتوجد

 
 عند للسالمة اتباعها يجب التي األمريكية والدواء الغذاء منظمة توصيات على نطلع أن الضروري ومن 

  :وتشمل الالصقة العدسات ارتداء
   .صحتها من للتأآد للعين دورية فحوص عمل -1

  .كياجالم إزالة قبل العدسات وإزالة العدسات وضع بعد التجميل مستحضرات تطبيق -2

  .العدسات وضع قبل) الروائح ومزيالت الشعر مثبتات مثل( الضبوب منتجات تطبيق -3

   . بها الموصى االرتداء فترة بعد العدسات استبدال -4
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 يلي ما تجنب المنظمة توصيات على بناًء الالصقة العدسات مرتدي على يجب آذلك : 

 
  تهيج العين . أو فرصة حدوث العدوى من يزيد قد ألنه النوم في وجود العدسات ، -1

 في دائمة في إصابة يتسبب قد ، و الجراثيم إلى نقل يؤديآخر ، حيث إنه  شخص مع الالصقة تبادل العدسات -2

  العمى . إلى تؤدي العين ربما

 الفعل ردود من أعلى معدل لديهم الالصقة العدسات يرتدون الذين المدخنين أن الدراسات الدخان حيث تظهر -3

  المدخنين . غير السلبية من

  بالجراثيم أثناء السباحة . العين إصابة الالصقة لتجنب اختطار العدسات ارتداء أثناء السباحة -4
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 البديلوالطب التكميلي 

 الطرق مجموعة هو والبديل التكميلي الطب إن 

 مع وليس آكل المريض مع تتعامل التي العالجية

 إلى اللجوء على يعتمد وال فقط، المرضية األعراض

 الطب في تستخدم التي واألدوية الكيميائية العقاقير

 الطبيعية األعشاب على يعتمد ولكن التقليدي،

 تحت ويندرج ،الُمساعدة الرياضية والتمارين

 الممارسات من عدد والبديل التكميلي الطب مسمى

 في العالم وتجتاح الطبيعية، باألعشاب المعالجة مثل

 الطبيعة إلى بالعودة تطالب موجة األخيرة اآلونة

 الشفائية القدرة إن حيث الدواء، أو الغذاء في سواء

 استخدام مثل السنين، آالف منذ معروفة لألعشاب

 عباد وبذور والبصل اإلسهال، لمعالجة النعناع

 لمعالجة البابونج زهر الصداع، لمعالجة الشمس

 بالرغم ومساوئ أضرار األعشاب ولبعض. الغثيان

 قد معًا والزنجبيل الثوم تناول مثل طبيعية آونها من

 قد أنهما إال تجلطه ويمنعان بالدم ميوعة يسبب

 إن القول يمكننا لهذا. الصداع معالجة في يفيدان

 مع أو أخرى عالجات مع تتداخل ربما فعالة، مواد على تحتوي نباتي أصل من طبية عقاقير عن عبارة األعشاب

  .الدم ضغط وفرط السكري داء مثل األمراض بعض

 منها ،ممارسات عدة يشمل الذي" الصيني بالطب" والمعروف والبديل التكميلي الطب من آخر نوع وهناك

 التمارين من نوعًا اليوجا دعوًت ،وحيويته بصحته يحتفظ وتجعله توازنه للجسم تعيد أنها يعتقد التي" اليوجا"

 وهو آخر نوع وهناك. والتوتر والقلق الظهر آالم من التخفيف في وتساعد ،والعضالت الجسم لتقوية الرياضية

 استخدمت ثم ،تأثيرًا لتحدث الحادة الحجارة تستخدم آانت حيث أيضًا، الصين في منشأه وآان" باإلبر الوخز"

 الظهر آالم من للتخفيف الصينية اإلبر وتستخدم يصدأ، ال الذي الفوالذ يستخدم وحاليًا ،والحديد آالبرونز المعادن

  .الروماتويدي المفاصل والتهاب والصداع
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 القولونسرطان 

)  المستقيم القولون( الغليظة األمعاء أورام تعد

 تشغل حيث انتشارًا، الخبيثة األورام أآثر من

 سرطان بعد المتحدة المملكة في الثالثة المرتبة

 ضمن الثانية المرتبة تحتل آما والثدي، الرئة

 العالم في السرطانات عن الناجمة الوفيات أسباب

 وآسيا إفريقيا في شائعًا الورم يعد وال ،الغربي

 دور بوجود يوحي مما الجنوبية، وأمريكا

 السرطان، حدوث في الغذائي العامل يمارسه

 إلى الحيوانية للشحوم المفرط التناول يؤدي حيث

 ما وهذا القولون، بسرطان اإلصابة مخاطر زيادة

 في للمرض المرتفعة المعدالت وجود يفسر قد

 بينت ولقد ،الغربية وأوروبا الشمالية أمريكا

 الدجاج لحم إضافة أن الحديثة المعطيات

 على المعتمدين األشخاص غذاء إلى واألسماك

 المكونات ومن ،مفيدًا أمـرًا الحمراء اللحوم

 الخضراوات اإلصابة فرص تخفض التي الغذائية

  .والفواآه واأللياف

 ويختلف القولون، جدار من متدلية آتلة شكل على ويكون حميد، غدي آورم البداية في القولون سرطان يظهر

 آان وآلما السرطانية، الخاليا تظهر الورم هذا تطور من ما مرحلة وفي آبيرة، إلى صغيرة من الكتلة هذه حجم

 الورم اآتشاف بمجرد أنه األطباء بين عليه المتعارف ومن. أآبر السرطان ظهور احتمال آان آلما أآبر الورم حجم

 خاليا وجود عن والتحري للفحص وإرساله استئصاله الضروري من فإنه بالتنظير، أو باألشعة سواء الحميد

 وجود فعند الورم، موضوع باختالف القولون بسرطان اإلصابة عن الناجمة األعراض وتختلف. فيه سرطانية

 القرحة أو المرارة ألم مع يلتبس أن يمكن مبهم بطني ألم حدوث في الشكوى تتمثل األيمن القولون في الورم

 المرض معالجـة طرق وتختلف. اإلمساك أو اإلسهال من نوبات وحدوث بالبراز خفي دم وجود مع الهضمية

  .إشعاعية أو آيميائية جرعات المريض إعطاء أو بالجراحة إما المعالجة فتكون مرحلته، على اعتـمادًا
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  أ. عماد سيد / بقلم  
 لتأليف وترجمة العلوم الصحيةالمرآز العربي  -مدقق َلغوي 

في هذه الصفحة نلقي الضوء على بعض األخطاء اللغوية الشائعة والدارجة أحيانًا على اللسان، وهي 

آثيرة ومفهومة المضمون بين الناس الذين ألفوا سماع هذه الكلمات، ونعرض هنا بعضًا من هذه 

  -: يما يل الدارجة األخطاء اللغوية وصوابها في اللغة العربية، ومن األخطاء
  

 السبب الصواب الخطأ

 أقضي أن أريد 	-1
	.الناس حوائج

   أقضي أن أريد ‐
	. الناس حاجات

	.سالمًا مؤنثًا جمعًا تجمع) حاجة( ألن ‐

 صديقتي هنأت  -2
	. الُخطوبة على 

 صديقتي هنأت ‐
	. الَخطابة 	من الخاء بضم  )الُخطوبة( ألن ‐	.الِخطبة على

 سعدت لقد -3
	. برؤياك

 سعدت لقد ‐
	. برؤيتك

	.المنام في إال تكون ال والرؤيا ، الرؤيا من) رؤياك( ألن	 ‐

   توفير يجب	-4
	.اإلمكانيات 

   توفير يجب ‐
	.اإلمكانات

	).إمكانات ، إمكان ، أمكن( األصل ألن ‐

 من رأيته ما 5
	. أمس

 منذ رأيته ما ‐
	. أمس

   تختص) منذ( ، بالمكان تختص) من( ألن ‐
	. بالزمان

 رئيس أهدى -6
   التحرير

	. هدية المحرر 

 رئيس أهدى ‐
   التحريرإلى
	. هدية المحرر

 تعدى إذا أما ،) إلى( بـ يتعدى الهدية بمعنى) أهدى( الفعل ألن‐
:  تعالى قال، الهداية منه فيراد) إلى( الجر حرف بدون أي بنفسه

	).النجدين وهديناه(

مشين عمل هذا	 -7
.  

. شائن عمل هذا ‐
                         ) شائن فهو ، يشين ، شان( ثالثي فعله ألن‐

	).مائل فهو ،  يميل ، مال( مثل

  من َأشّر فالن	 -8
	. فالن 

	). الُبكم الُصم اهللا عند الدواب شرَّ إن: ( تعالى قال ‐فالن من شر فالن ‐

   نوايا عرفت	 -9
	. اآلخرين 

   نيات عرفت ‐
	. اآلخرين

  تجمع جمع مؤنث سالم، ألن مفردها، ( نية ) ‐
	 .) بالنيات األعمال إنما: ( وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال
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-: نود التذآير بأن
 . "CD's"وعلى أقراص مدمجة "E-Book" جميع مطبوعات المرآز من الكتب الطبية متاحة من خالل نسخ ورقية ونسخ إلكترونية-
  . يمكن شراء جميع مطبوعات المرآز ، وذلك عن طريق مراسلة المرآز عبر بريده اإللكتروني-
  . مجلة تعريب الطب بنصها الكامليمكن االطَّالع على -
  www.Acmls.org يمكن الحصول على آافة بيانات إصدارات المرآز من خالل الموقع اإللكتروني-
  . يمكن عرض استفسارتكم ومقترحاتكم ، وأية مالحظات أو تعليقات تساهم في دعم تعريب التعليم الطبي-
  . بنشر هذه المشارآة والرد عليها نقوم-
  Acmls@Acmls.org وأخيرًا نستقبل استفسارتكم ومقترحاتكم على البريد اإللكتروني للمرآز-

 دولة الكويت – 13053الصفاة  5225ص.ب : 

   أنه قال	 -10
	. متعب 

	. القول ومقول القول بعد ُتكسر) إن( همزة ألن ‐	. متعب إنه قال	 ‐

   على أجبت -11
	. السؤال 

	. شائع خطأ‐	.السؤال عن أجبت‐

 

 
 


