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 یعقوب أحمد الـشـــــراح د.   /  بقلم   
  األمین العام المساعد   

 الكمبیوتر عصر في المعلوماتیة

 ویجمع ینقل الذي الكمبیوتر بعصر الحالي عصرنا سمي والكیف الكم حیث من المعلومات لطغیانإن       
 الرقمي بالعصر" أو الرقمیة بالثورة ترتبط أیضًا والمعلوماتیة. تطویرھا في ویساھم المعلومات، ویسترجع

"Digital Age"  على حفّزت المعلوماتیة إن. المعلومات مع التعامل على المبنیة االقتصادیات یعكس الذي 
 للتقنیات استخدامھا خصوصًا وغیرھا، واألمنیة والتجاریة والصناعیة والطبیة العلمیة المیادین شتى في التقدم

 وتطور العالمي، التواصل من المختلفة الوسائل ھذه إن بل. وغیرھا والھاتف التواصل وشبكات كاإلنترنت الحدیثة
 ونشرھا المعلومات نقل في المعقدة المعلومات وشبكة اإلنترنت بجدارة ویساھم.. المشكالت ومعالجة المعرفة،

 الناس عقول في أثر فلقد ومكان، وقت أي في المعلومات توفیر في عملھ ولطبیعة واسعة، جغرافیة مساحات على
 الشبكة اختراع أن إال ،)1996( عام بدایة في ظھر اإلنترنت أن ومع. سلوكھم في وحتى معیشتھم أنماط وغیَّر

 التطبیق ثم  Tim Berners- Lee لي بیرنرز تم البریطاني العالم بواسطة   World Wide Webالعالمیة
 .حقیقیة عالمیة شبكة اإلنترنت جعل في عامًال كان) 1991( عام في

 أیضًا أصبح أنھ إال إیجابیاتھ، رغم االجتماعي التواصل أدوات باستخدام األفراد بین المتبادلة التأثیرات إن      
 لكن ،فیھ مرغوب غیر نحو وعلى اآلخرین أفكار في للتأثیر اإلنترنت استخدام وخصوصًا الكثیرین، تقلق وسیلة

 مھارات وإكساب جدید، كل على واالّطالع الناس، بین والتواصل المعلومات، توصیل منھا كثیرة اإلنترنت إیجابیات
 وشحن إنتاج تكالیف من تقلل التي e-books اإللكترونیة الكتب یتداول مثًال العالم أصبح فلقد.وغیرھا جدیدة

 لصناعة األشجار قطع تجنب على یعین اإللكترونیة الكتب إلى التحول أن عن فضًال. الورقیة الكتب وحفظ وتسویق
 ...والتلف واإلرسال والتخزین الورق صناعة عملیات على اإلنفاق من ویقلل الورق،

 إلى تشیر العالم حول المستخدمین لعدد اإلحصائیة التقدیرات فإن اإلنترنت شبكة استخدام حیث من أما      
 درجة حیث من تتفاوت اإلنترنت شبكة على المستخدمة اللغات أن ومع مستخدم، ونصف ملیار حوالي ھناك أن

 حواليالذي یقدر ب بھا المتحدثین عدد بسبب لیس انتشارًا األكثر ھي اإلنجلیزیة اللغة فإن والترتیب، االستخدام
 ھذا. ثانیة  كلغة اإلنجلیزیة یتحدثون شخص ملیار) 102( من أكثر ھناك أن بسبب وإنما شخص، ملیون) 322(

 من ویالحظ. اإلنترنت في اإلنجلیزیة استخدام معوقات قلة منھا أخرى عوامل ھناك لكن اللغة، انتشار مستوى على
 . األسبانیة ثم اإلنجلیزیة، بعد الثانیة المرتبة في تأتي الصینیة اللغة أن الجدول
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الصحیة حالیًا بتنفیذ مشروع المعجم المفسر للطب والعلوم الصحیة یقوم المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم ـ  
باللغة العربیة ،وھو أحد المشاریع الضخمة التي تمثل أھم ركائز حركة التعریب والترجمة في مجال الطب، حیث 

ل مصطلح طبي بالغة اإلنجلیزیة ومقابلھا المصطلح باللغة العربیة مع التفسیر والشرح لك 14000یحتوي على 
مصطلح، ویھدف ھذا المشروع إلیجاد أداة موحدة للمصطلحات الطبیة العربیة لتكون المرجعیة الوحیدة المعتمدة 

وقد أنجز المركز وضع الشروح لكافة المصطلحات ، وجاري العمل في عملیة المراجعة  ،على مستوى الوطن العربي
 .لمصطلحات وتفسیرھا الًطالع القّراء علیھاونحن ھنا نختار بعض ا، النھائیة لكل حرف ونشره أوًال بأول
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 الربیعي الرمد

 اهللا نرمین مصطفى عبد إعداد . د/

 العدید  إصابة إلى یؤدي مما ،بالزھور الخاصة الطلع وحبات واألتربة بالغبار مشبعًا الجو یكون الربیع فصل في   
 الربیعي الرمد یعد. العین وحساسیة التنفسي الجھاز حساسیة  أمراض من متفاوتة بدرجات األشخاص من

 ملتحمة على تؤثرو الربیع فصل في عادة تظھر التي الحساسیة أمراض ظواھر أحد ھو) المزمنة العین حساسیة(
 الربیع يف آخرى مرة لتظھر تعود ثم ،الطقس تغیر مع الحساسیة ھذه عوارض وتختفي  ،الجفن ملتحمة أو العین
 .القادم

 أسباب الرمد الربیعي

 نتشار حبات الطلع والغبار واألتربة في فصل الربیع.ا )1
 رتفاع درجة الحرارة في فصل الصیف .ا )2
     التعرض ألشعة الشمس فوق البنفسجیة الضارة خاصة في المناطق الحارة )3

 أعراض الرمد الربیعي

حمرار ابظھور  يتبدأ أعراض الرمد الربیع
و إدماع، وظھور  في جفن العین مع حكة

ات صغیرة على الجزء الداخلي من جفن وءنت
مما یؤدي إلى الشعور بألم شدید  ،العین

وانتفاخ في جفن العین، وتصبح العین حینھا 
 ًاحساسة  للضوء. ویعد الرمد الربیعي مرض

یصیب ملتحمة العین ویؤدي إلى  ًامزمن
لتھابھا وتورمھا إلى حد عدم ظھور بیاض ا

   .العین أحیانًا

 عالج الرمد الربیعي

أسالیب اتباع یتضمن عالج الرمد الربیعي   
الوقایة التي تحمي من تفاقمھ مثل تجنب 

واستعمال النظارات الواقیة  التعرض لألتربة،
من أشعة الشمس، كما یعد استخدام كمادات 

الثلج على جفن العین مفیدًا في ھذه الحالة. أما عن المعالجة الدوائیة، فعادة ما یصف الطبیب قطرات موضعیة 
مات لیفیة حول ظھر فیھا تورت، بینما في الحاالت المتقدمة التي الِھْستامین) ات (ُمضادُّللعین مضادة للحساسیة 

 القرنیة فیلجأ الطبیب إلى كي وإزالة ھذه التورمات جراحیًا.
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 وتنمیتھا المعرفة باستثمار الوعي )1

 طریق عن الحقائق وفھم والوعي اإلدراك ھي المعرفة إن

 بإجراء المعلومة اكتساب طریق عن أو المجرد، العقل

 طبیعة في التأمل خالل من أو النتائج، وتفسیر التجارب

 ھي أیضًا والمعرفة. اآلخرین تجارب من االستفادة أو األشیاء

 والمعلومات والحقائق معین مجال في معروف ھو ما مجموع

 القراءة من أو الواقع من اكتسابھا تم التي الخبرة أو والوعي

 المجھول اكتشاف ال بالبحث المعرفة ترتبط لذلك والمناقشة،

 الوعي أن إدراك وینبغي. التقنیات وتطویر الذات وتطویر

 في یكون أال یجب المعرفة عن والبحث العلمیة بالحقائق

 مؤثر واقع إلى البحث یترجم أن المھم وإنما النظریة، حدود

 مفیدة، تكون لن تطبیق بدون النظریة وأن المجتمع، حیاة في

 البحث على تعتمد التي العلمیة المسائل في منھا جدوى وال

 یجب الكتاب ھذا في المطروحة بالقضایا الوعي إن. والتقصي

 خلق المسارین، على االستفادة موجبات إلى المجال یفتح أن

 بدل المعرفة عالم في الجدید عن والبحث الوعي، من المزید

 .بفلسفتھا واالكتفاء سیاقھا في التنظیر

 حتى األول الفصل من بدءًا والفكر اللغة موضوع األول الباب یناقش أبواب، أربعة إلى الكتاب یقسم

 الترجمة لقضیة الثاني الفصل استعراض ثم اللغة، الدماغ یفھم كیف موضوع األول الفصل بعرض وذلك السادس،

 على لنتعرف الرابع الفصل ینقلنا ثم الثالث، بالفصل وذلك المعرفة ومجتمع اللغة عالقة وبیان والثقافة، الفكر في

 الطب تعریب في الترجمة دور الخامس الفصل ویوضح والعالي، العام التعلیم في العربیة اللغة استخدام أھمیة

 الكتاب من الثاني الباب ویتناول والتطبیق، النظریة بین المصطلح السادس الفصل ویستعرض وحدیثًا، قدیمًا

 التعلیم، ومناھج البیئیة السیاحة موضوع ومناقشة التاسع حتى السابع فصولھ خالل من البیئي النظام عن الحدیث

 ثم العربیة، البیئة ومستقبل الكشفیة الحركة عن الحدیث وأخیرًا الملوثة، والمیاه الصحة على الضوء تسلیط ثم

 مخاطر لعرض عشر الخامس وحتى العاشر ھفصول خالل من والمجتمع الطب عن للحدیث الثالث الباب ینقلنا
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 عشر، الحادي بالفصل العجیب الھرمون – األنسولین موضوع تناول ثم العاشر، بالفصل الدولي والتحرك التدخین

 الدواء على قلیًال الكاشفة األضواء تسلیط ثم عشر، الثاني بالفصل العصر وأمراض العلمیة لألبحاث وعرض

 حیاتك لموضوع عرض وأخیرًا عشر، والرابع عشر الثالث بالفصل وذلك مرض؟، ھي وھل السمنة ثم المزیف،

 من والناس البیولوجیا عن بالحدیث وذلك الرابع بالباب الكتاب وُیختتم عشر، الخامس بالفصل التدخین من أغلى

 وھي الناس، من الكثیر بال تشغل ھامة موضوعات لمناقشة عشر التاسع حتى عشر السادس فصولھ خالل

 .الجسد ولغة الناس وأخیرًا األسماك، ونفوق البحر األرض؟، خارج حیاة توجد ھل والحشرات، اإلنسان
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 الفیروسیة مراضألا) 2 

 ملیئة بروتینیة كبسوالت ھي الفیروسات

 أصغر فھي الصغر، في متناھیٌة وھي جینیة، بمادة

 األمراض الفیروسات تسبب. بكثیر الجراثیم من

 والثآلیل، واألنفلونزا الرشح مثل، المألوفة المعدیة

 والجدري اإلیدز مثل، الخطیرة األمراض تسبب كما

 االستقالل تستطیع ال كائنات وھي النزفیة، والحمى

 طبیعیة خالیا على باإلغارة تقوم ھي بل، بمعیشتھا

 وتحرفھا فیھا، الجینیة ةدالما على وتستولي حیة،

 فیروسیة جزیئات إنتاج على لتعمل مسارھا عن

 وھكذا للتكاثر، الخالیا تلك یلزم ما إنتاج من بدًال

 األولى للفیروسات مشابھًة أخرى فیروسات تنتج

 الخالیا تلك بقتل ینتھي ما وھو الخالیا، غزت التي

  المصاب لدى المرض وظھور فعلیًا،

 صعبة بأنھا الفیروسیة العدوى وتتسم
 جسم خالیا داخل تعیش الفیروسات ألن ،العالج

 تنتقل التي األدویة من" محمیٌة" فھي المصاب،
 المضادات تنفع فال الدم، مجرى خالل عادًة

 تستطیع للفیروسات مضادٌة جدیدة أدویٌة ھناك لكن الفیروسیة، االلتھابات مواجھة في االستعمال شائعة الحیویة
 التي الساریة األمراض بمكافحة تتعلق غیرھا من أكثر بھا یوصى إجراءات وھناك إضعافھا، أو علیھا القضاء
 .منھا والوقایة الفیروسات تسببھا

 الفیروسات عن تاریخیة نبذة األول الباب فصول تتناول أبواب، ثالثة إلى أیدینا بین الذي الكتاب یقسم
 الغدانیة، الفیروسات ومنھا، إكلینیكیة أھمیة لھا التي الفیروسات الثاني الباب فصول وتناقش. وماھیتھا

 الورم فیروس األنفلونزا، فیروسات القھقریة، الفیروسات الكبد، التھاب فیروسات الكوكساكیة، الفیروسات
 الفیروسة النزفیة، الفیروسیة الحمیات المكللة، الفیروسات الحلئیة، الفیروسات الجدري، البشري، الحلیمي
 الوقایة طرق عن بالحدیث الثالث بالباب الكتاب وُیختتم زیكا، فیروس والعجلیة، السنجابیة الفیروسات الكلبیة،

 .الفیروسیة األمراض من للوقایة الحیویة المختبرات في السالمة وإرشادات
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  ثابت أ. عماد سید / بقلم
المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -مدقق َلغوي 

في ھذه الصفحة نلقي الضوء على بعض األخطاء اللغویة الشائعة والدارجة أحیانًا على     

ومفھومة المضمون بین الناس الذین ألفوا سماع ھذه الكلمات، ونعرض اللسان، وھي كثیرة 

 :يما یل ھنا بعضًا من ھذه األخطاء اللغویة وصوابھا في اللغة العربیة، ومن األخطاء الدارجة

 السبب الصواب الخطأ

 السجادة كانت  -1
 .داكنة 

 السجادة كانت  -
 .دكناء

على وزن (أفعل) فإن مؤنثھ على وزن  ألن الوصف إذا كان لونًا
 (حمراء).  فعالء)، فنقول ادكن (دكناء)، أحمر(

 بعمل المتعلم قام  -2
 .تجُربة 

 بعمل المتعلم قام  -
 .ةبِتجر 

  لتالفي یعمل ما أو العلم في كانت سواء) التجِربة( ألن  -
 المسرحیة كتجربة وإصالحھ، شيء في النقص أو الخطأ 
 ).تجاِرب( والجمع الراء بكسر یكون وغیرھا 

 عدیم الكتاب ھذا -3
 .الفائدة 

  معدوم الكتاب ھذا -
 .الفائدة 

 أما. الفقیر أي المال یملك ال الذي ھو) العدیم( ألن -
 . وذھابھ الشيء فقدان فتعني) المعدوم( 

)انكدر( أما ،الصفو عكس وھو كدر الفعل من) تكدر( ألن - .العیش تكدر  - .العیش انكدر -4
 .أسرع ، وتناثر ، أظلم أي 

أي ،اً مباشر تعدیًا مفعولین إلى یتعدى) حرم( الفعل ألن - .اإلرث حرمھ  - .اإلرث من حرمھ 5
 .جر حرف إلى یحتاج ال 

 رأسھ أحنى -6
 .خجًال 

 رأسھ حنى  -
 .خجًال

 ابنھ،ولیس على األب أحنى قولنا مثل عطف معناھا) أحنى( ألن -
  حنى أن أي الحیاء المقصود بل العطف الجملة في المقصود 
 . ألسفل خفقھا أو رأسھ أمال بمعنى 

 فالن تحرى -7
 .األمر عن 

 فالن تحرى  -
 .األمر 

 ) بكذا َحِرّي فالن( ویقال ،وتوخى طلب بمعنى) تحرى( الفعل ألن -
 .بھ جدیر أنھ أي 

 نسائم أجمل ما -8
 .الصباح 

 نسمات أجمل ما  -
 .الصباح

 أما ،)صحائف) (صحیفة( مثل نسیمة جمع) نسائم( ألن -
 بھا والمقصود نسمة ومفردھا ،)نسمات( الجملة في المقصود

 .صباحًا اللین الریح
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 -: نود التذكیر بأن
 وعلى "E-Book" متاحة من خالل نسخ ورقیة ونسخ إلكترونیة جمیع مطبوعات المركز من الكتب الطبیة  -
  . "CD's" أقراص مدمجة   

  . یمكن شراء جمیع مطبوعات المركز ، وذلك عن طریق مراسلة المركز عبر بریده اإللكتروني - 
  . یمكن االطَّالع على مجلة تعریب الطب بنصھا الكامل  -
  www.Acmls.org ت المركز من خالل الموقع اإللكترونيیمكن الحصول على كافة بیانات إصدارا - 

  . یمكن عرض استفسارتكم ومقترحاتكم ، وأیة مالحظات أو تعلیقات تساھم في دعم تعریب التعلیم الطبي  -
  . نقوم بنشر ھذه المشاركة والرد علیھا  -
  Acmls@Acmls.org ومقترحاتكم على البرید اإللكتروني للمركزوأخیرًا نستقبل استفسارتكم  - 

  دولة الكویت – 13053الصفاة  5225ص.ب : 

 في منھ إسھامًا  -9
 .القدرات تشجیع

 في منھ مساھمة  -
 .المشاركة فتعني) مساھمة( أما ،االقتراع تعني) إسھامًا( ألن  - .القدرات تشجیع 

 أذھب لن سوف -10
 .المحاضرة إلى 

  إلى أذھب لن  -
. مثبتة جملة على إال تدخل ال) سوف( ألن  - .المحاضرة

 . الوجوب لنفي ال النفي لوجوب وذلك  - .تكذب أال یجب  - .كذبت أال یجب ال-11

http://www.acmls.org/
file://192.168.100.16/new_share/Husam/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%99%C2%86%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A9%20%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AE%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B5/Acmls@Acmls.org%20

	لأن الوصف إذا كان لوناً على وزن (أفعل) فإن مؤنثه على وزن (فعلاء)، فنقول ادكن (دكناء)، أحمر (حمراء). 
	7- تحرى فلان 
	6- أحنى رأسه 
	5 حرمه من الإرث.
	8- ما أجمل نسائم 
	3- هذا الكتاب عديم 
	4- انكدر العيش.
	9-  إسهاماً منه في  تشجيع القدرات.
	2-  قام المتعلم بعمل 
	11-لا يجب ألا تكذب.
	10- سوف لن أذهب 
	1-  كانت السجادة  
	 داكنة.
	 الخطأ أو النقص في شيء وإصلاحه، كتجربة المسرحية  
	في هذه الصفحة نلقي الضوء على بعض الأخطاء اللغوية الشائعة والدارجة أحياناً على اللسان، وهي كثيرة ومفهومة المضمون بين الناس الذين ألفوا سماع هذه الكلمات، ونعرض هنا بعضاً من هذه الأخطاء اللغوية وصوابها في اللغة العربية، ومن الأخطاء الدارجة ما يلي:
	 تجرِبة.
	 تجرُبة.
	 وغيرها يكون بكسر الراء والجمع (تجارِب).
	 (المعدوم) فتعني فقدان الشيء وذهابه .
	 الفائدة.
	 الفائدة.
	 أي أظلم ، وتناثر ، أسرع.
	 لا يحتاج إلى حرف جر.
	-  كانت السجادة دكناء. 
	 المقصود في الجملة العطف بل المقصود الحياء أي أن حنى 
	 خجلاً.
	 بمعنى أمال رأسه أو خفقها لأسفل .
	-  لأن (التجرِبة) سواء كانت في العلم أو ما يعمل لتلافي  
	-  قام المتعلم بعمل 
	 أي أنه جدير به.
	 الأمر.
	 عن الأمر.
	- هذا الكتاب معدوم 
	- لأن (العديم) هو الذي لا يملك المال أي الفقير. أما 
	- لأن (تكدر) من الفعل كدر وهو عكس الصفو، أما (انكدر) 
	-  تكدر العيش.
	 الصباح.
	- لأن الفعل (حرم) يتعدى إلى مفعولين تعدياً مباشر ًا، أي 
	-  حرمه الإرث.
	- لأن (أحنى) معناها عطف مثل قولنا أحنى الأب على ابنه،وليس 
	-  حنى رأسه خجلاً.
	- لأن الفعل (تحرى) بمعنى طلب وتوخى، ويقال (فلان حَرِيّ بكذا) 
	-  تحرى فلان 
	- لأن (نسائم) جمع نسيمة مثل (صحيفة) (صحائف)، أما المقصود في الجملة (نسمات)، ومفردها نسمة والمقصود بها الريح اللين صباحاً.
	-  ما أجمل نسمات  الصباح.
	 تشجيع القدرات.
	 المحاضرة.
	 إلى المحاضرة.
	-  مساهمة منه في 
	-  لأن (إسهاماً) تعني الاقتراع، أما (مساهمة) فتعني المشاركة.
	-  لن أذهب إلى 
	-  لأن (سوف) لا تدخل إلا على جملة مثبتة .
	-  يجب ألا تكذب.
	-  وذلك لوجوب النفي لا لنفي الوجوب .

