
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 19العــــــدد 

د 
ـد
عــ

ال
1
9

 
2
0
2
0

 



 

 

 

 

  

     

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  الفهرس

 

 

 

 أ.د داخل حسين جريو  الجامعي في عالم متغيرالتعليم  -1-

 عضو المجمع العلمي العراقي

 صفحة

01   

 صفحة ريسان خريبط الموت المفاجئ في الرياضة -2-

06  

صفحة   معن عمر أ.د العقل العراقي بين الثالوث الُمهلك -3-

12 

 صفحة حميد جلوب علي الخفاجي  د.أ النباتات الطبية والعطرية وأهميتها في حياتنا -4-

21  

هل نكتب لذواتنا أم لآلخرين .. وإلى أي مدى يفكر الكاتب  -5-

 بالمتلقي ؟؟

 صفحة إياد عبد المجيد  د .أ

32  

صفحة  الخليل علي علوان وسيم . د والعالج الوقاية وطرق الزهايمر مرض واعراض أسباب -6-

33 

 أوس صادق . د نظرة سريعة على الطب النفسي العراقي -7-

 

صفحة 

42 

الجيل الثالث من حقوق اإلنسان..... البيئة النظيفة  -8-  د . ماجد مطر الخطيب 

 

صفحة 

48 

  ساجدة الموسوي الشاعرة   ) ليلُة تشييِع الغريبِة ) عدالة -09-

 

صفحة 

51 

 حملة "الجمعية الطبية العراقية االسترالية النيوزلندية" -10-

 لجمع التبرعات لمستشفى االطفال في بغداد 

صفحة  /

57  

 عالقة عجز الكلية عن سيمنار -11-

 باضطراب القلب 

"Cardio- Renal Syndrome" 

صفحة  /

59  

 " الجمعية الطبية العراقية االسترالية النيوزلندية " -12-

 "Webiners " سلسلة سيمنارات طبية  تنظم
 

صفحة  /

61 



 

   

 

 
 

 

العراقيين في استراليا و نيوزلندا " مجلة إلكترونية دورية         نتطلق جمعية األكاديميي
) باللغة العربية و اإلنجليزية ( أسمتها مجلة " األكاديمي " تعني باإلنجاز العلمي و 

 العراقيين في المهجر و الداخل. ناألكاديمي و الثقافي لألكاديميي

 

في كل مكان لموافاتها بنتاجاتهم و  نيهيئة التحرير تتوجه بالنداء إلي زمالئنا األكاديمي
 خالصات بحوثهم و إنجازات أقسامهم و جامعاتهم لنشرها في " األكاديمي " .

 

 

academyrissan@live.com 

 

نيوزلنداالعراقيين في استراليا و  نجمعية األكاديميي

mailto:academyrissan@live.com


 

   
1 

 

 

 

 التعليم الجامعي في عالم متغير 

 أ.د. داخل حسن جريو

 عضو المجمع العلمي العراقي

يشهههههد عصههههرنا الههههراهن تغييههههرات 
متسههارعة فههي شههتى مجههاالت الحيههاة فههي 
إطههار اقتصههاد العولمههة ونشههاط الشههركات 
المتعهههههددة الجنسهههههيات وانتقهههههال األمهههههوال 
والقههوى العاملههة مههن بلههد إلههى  خههر بيسههر 
وسهولة وانعكاسات ذلك على مجتمعاتهها 
, وهو أمر استلزم أن تعيهد الجامعهات فهي 

لنظههر ببرامجههها الكثيههر مههن دول العههالم ,ا
ومناهجها الدراسية, إال أن جهود تحهديث 
الجامعههههات العربيههههة بعامههههة والجامعههههات 
العراقيهههههههة يخاصهههههههة , لمسهههههههايرة ههههههههذ  
التطهههههههورات مههههههها زالهههههههت بطيئهههههههة ودون 
المسههتوى المطلههوب فههي ضههوء التحههديات 
الجمة التي يتوقهع أن تواجههها الجامعهات 
العربيههههة فههههي المرحلههههة القادمههههة والتههههي 

 :  نوجزها باآلتي

. زيههههههههادة الطلههههههههب علههههههههى التعلههههههههيم  1
الجامعي,مع محدودية الطاقهة االسهتيعابية 
لمؤسسات التعلهيم العهالي, وشهل المهوارد 
الماليههههة , وارتفهههها  تكههههاليو التعلههههيم , و 
االعتمههاد الكبيههر علههى التمويههل الحكههومي, 
والسههعي إليجههاد مصههادر تمويليههة مسههاندة 
من أنشطة الجامعة المختلفة, ومؤسسات 

 الخاص .القطا  

. ضعو قدرة سوق العمهل علهى تهوفير  2

فههههرص عمههههل كافيههههة لمخرجههههات التعلههههيم 
العههههالي المختلفههههة, إذ ال تتههههواءم معظههههم 
مخرجههات الجامعههات مههع حاجههات السههوق 
المحلية في الكثير من األحيان, لدرجة أن 
البعض منها بهات يشهكل عبئها علهى المهال 
العهههام , ويسههههم بتفهههاقم مشهههكلة البهههاحثين 

التوظيو الزائو فيما يعهرو  عن عمل,أو
بالبطالة المقنعة,إذ ال ينتج التعليم  العالي 
المههههارات التهههي يحتاجهههها سهههوق العمهههل 
بالتخصصههههههات  والنوعيههههههة المطلوبههههههة , 
وباتههت مشههكلة البههاحثين عههن عمههل تهههدد 
 أمن واستقرار الكثير من البلدان العربية. 

. غيههاب المؤشههرات التخطيطيههة للتعلههيم  3
د عهههدد ونهههو  الجامعهههات الجهههامعي لتحديههه

وحجمها وتوزيعها في المنهاطق المختلفهة 
فهههي المكهههان والزمهههان المطلهههوبين للفتهههرة 

 القادمة .

. ضههههههعو التههههههرابط بههههههين الجامعههههههات  4
ومؤسسههات القطهها  الخههاص فههي مجههاالت 
اإلبههدا  واالبتكههارات وتقههديم االستشههارات 
وإجراء الدراسات لمصلحة العمهل وخطهط 

 التنمية.

سهههاهمة البحهههث العلمهههي .  محدوديهههة م 5
في التنمية االقتصهادية واالجتماعيهة,إذ ال 
تسهههم الجامعههات فههي الكثيههر مههن البلههدان 
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العربية بفاعلية بإنتاج المعرفة البشرية , 
بههل إنههها مسههتهلكة للمعههارو التههي ينتجههها 
اآلخرون, وينحصر دور ههذ  المؤسسهات 
باستنسههاا المعرفههة ونقلههها إلههى الطلبههة, 

الجامعههات أن تكههون  بينمهها يفتههرض بهههذ 
مصههدر إنمههاء المعرفههة وإثرائههها ونشههرها 
فههي بيئتههها المحليههة, وتوظيفههها فههي حههل 

 المشكالت التي تواجهها مجتمعاتها.

.  ما زالت البحوث الجامعية متواضعة  6
فهههي الكهههم والنهههو  , يغلهههب عليهههها الطهههابع 
النظري والفردي ومحدوديهة االنتشهار ,إذ 

ت ينشهههر معظهههم ههههذ  البحهههوث فهههي مجهههال
علميههة محليههة, أو صههادرة مههن الجامعههات 
ذاتها, وجميعهها مجهالت غيهر معروفهة أو 
معتمدة دوليا,كما أن حصة الجامعهات فهي 
النشر في مجهالت علميهة عالميهة رصهينة 
محدودة جهدا , تكهاد ال تذكر.وبهذلك تكهون 
الجامعهههات قههههد أخفقههههت بههه داء أحههههد أهههههم 
وظائفههههههههههههههها المتمثلههههههههههههههة بالبحههههههههههههههث 

ا علههى التعلههيم العلمي,واقتصههرت وظيفتههه
 فقط . 

. مههها زالهههت بهههرامج الدراسهههات العليههها  7
متواضههعة كمهها ونوعهها  فههي  التخصصههات 
العلمية والتقنيهة, السهيما بهرامج دراسهات 

 الدكتورا .  

. ال تسهههم الجامعهههات العربيههة إسههههاما  8
حقيقيا بنقهل التقنيهة وتوطينهها فهي بيئتهها 
المحلية بهدو توظيفها فهي حهل مشهكالت 

لمختلفة التي تواجهها بلدانها, إذ التنمية ا
يقتصههههر دورههههها علههههى استنسههههاا نتههههائج 

 التقنية األجنبية.

. ال تعتمد الكثير من الجامعهات طرائهق  9
التهههههدريس الحديثههههههة وتقنيههههههات التربيههههههة 

المتطهههورة التهههي باتهههت تلعهههب دورا هامههها 
بتنميهههههههة قهههههههدرات الطلبهههههههة اإلبداعيههههههههة 
واإلبتكاريههة,إذ مههها زالهههت أسهههيرة أسهههاليب 

يم التقليديهههة القائمهههة علهههى التلقهههين التعلههه
 والحفظ واستعادة المادة العلمية.

.تفتقههر الجامعهههات إلههى إرسهههاء القهههيم  10
واألعههراو الجامعيههة فههي إطههار الحريههات 
األكاديميههة كههون معظمههها جامعههات حديثههة 
التكوين, فضال عن طبيعة نظهم حكوماتهها 
الشمولية التي تفرض قيودا صارمة على 

 ية.الحريات األكاديم

. تفتقر معظم نظم التعليم الجامعي 11
إلى التنويع ,مما جعلها غير قادرة على 
االستجابة لمتطلبات المتعلمين وظروو 
عملهم ,  وذلك باالستفادة من تقنيات 

التعليم الحديثة وطرائق التعليم المتقدمة 
السيما تقنيات نظم المعلومات والتعليم 
  عن بعد ووسائل االتصاالت المختلفة.

.ضههههعو جهههههود الجامعههههات بالحفههههاظ  12
علههههههى الهويههههههة الوطنيههههههة والمههههههوروث 
الحضاري العربي واإلسالمي مهن منطلهق 
التفاعههل مههع الثقافههات اإلنسههانية المختلفههة 

 من منظور حضاري وإنساني منفتل.

.مهها زالههت جهههود الجامعههات قاصههرة  13
ودون المسهههههههتوى المطلهههههههوب , ببنههههههههاء 

ة ذات القههدرات العلميههة للهيئههات التدريسههي
المههؤهالت األكاديميههة والخبههرات العمليههة 

 .المتميزة

دبية هيمنة الدراسات اإلنسانية واأل.14
في معظم الدراسات الجامعية 



 

   
3 

التحديات بفاعلية نوصي باآلتيذه ولمواجهة ه

. أن تحههدد الجامعههات العربيههة أهههدافها 1

تكههون  ووظائفههها بكههل دقههة ووضههو ,وأن

لها رسالة جامعية واضحة، وليس مجهرد 

مؤسسهة تعليميهة لتخهريج الطلبهة ودفعههم 

إلهههى سهههوق العمهههل حسهههب، أي أن تبلهههور 

الجامعات فلسهفتها الخاصهة بقضهايا العلهم 

والتقنيهههة بمناهجهههها الواسهههعة فهههي إطهههار 

حركة تطورها في أقطار العالم المختلفهة، 

وأن ال تكههههون مجههههرد  لههههة ناسههههخة لتلههههك 

وأن تسهههههعى لهههههتفهم حاجهههههات التجهههههارب، 

البلههدان العربيههة بحسههب مراحههل تطورههها، 

 خههذة باالعتبههار خصوصههياتها ، والحفههاظ 

علههى هويتههها الوطنيههة ، وأن تنههدمج مههع 

مجتمعها اندماجا تاما دون أن يفقدها ذلك 

وبمهههها  اسههههتقاللها وحريتههههها األكاديميههههة ,

يعههود بالمنفعههة علههى مجتمعههها ، ويههؤمن 

تياجاتها لالرتقهاء مساندته لها, وت مين اح

 بوظائفها.

. إدخههههال تخصصههههات علميههههة حديثههههة  2

تالمس حافات العلهوم ومسهتجدات التقنيهة 

المتقدمههههة فههههي مجههههاالت علههههوم وتقنيههههات 

النههههههانو والتقنيههههههة اإلحيائيههههههة والتنههههههو  

اإلحيهههههائي والتلهههههوث البيئهههههي والطاقهههههات 

الجديههههدو زالمتجههههددة والمههههوارد المائيههههة 

تتخلههو وهندسههة المههواد وغيرههها , كههي ال 

بالدنهههها عههههن مجريههههات التطههههور العلمههههي 

 والتقني في العالم.

. توسههههههههيع فههههههههرص التعلههههههههيم فههههههههي  3

التخصصهههههات العلميهههههة والتقنيهههههة التهههههي 

يحتاجها سوق العمل بشهدة, علهى حسهاب 

التخصصههههات اإلنسههههانية واألدبيههههة التههههي 

يواجههه خريجوههها صههعوبات بالبحههث عههن 

عمههههل, علههههى أن يههههتم ذلههههك علههههى وفههههق 

 دة وطنيا.مؤشرات تخطيطية معتم

. التوسهههع ببهههرامج الدراسهههات العليههها  4

السهههيما بهههرامج دراسهههات الهههدكتورا  فهههي 

التخصصهههههات العلميهههههة والتقنيهههههة لبنهههههاء 

الكوادر العالية الت هيل ورفيعهة المسهتوى 

العلمي , ويفضل في المرحلهة األولهى مهن 

اسههتحداثها التعههاون مههع جامعههات رصههينة 

ومشهود لها بهالتمييز بههذ  التخصصهات, 

ك لضهههمان جهههودة ههههذ  البهههرامج مهههن وذلههه

جهههههة ,وبنههههاء قههههدرات أعضههههاء الهيئههههة 

 التدريسية من جهة أخرى .

. ال يشهههههترط تفهههههرل الطلبهههههة التهههههام 5  

للدراسههة, وإنمهها يمكههن الجمههع بههين العمههل 

والدراسة في مرحلتي الدراسهتين األوليهة 

والعليههها، بإعتمهههاد نظهههام التعلهههيم الجزئهههي 

زي والتعلههههيم المتنههههاوب والتعلههههيم المههههوا

والتعلههههههيم االفتراضههههههي وغيرههههههها أكثههههههر 

ف كثر,وذلههههك لضههههغط نفقههههات الدراسههههات 

الجامعية من جهة، وإتاحة فهرص التعلهيم 

للعهاملين فههي المؤسسهات المختلفههة, لرفههع 

قهههدراتهم العلميهههة والمهاريهههة ,واالطهههال  

على  خهر مسهتجدات العلهوم والتقنيهة مهن 

 جهة أخرى.

. السههعي لمههد الجسههور مههع مؤسسههات 6



 

   
4 

المختلفهههههة, وإقامهههههة تعاقهههههدات المجتمهههههع 

وشههراكات حقيقيههة فههي مجههاالت البحههوث 

والدراسههات لتهه مين اإلفههادة المثلههى منههها, 

مههن خههالل صههية عديههدة أبرزههها مشههاريع 

 الحاضنات التقنية. 

. السههههعي إلههههى إيجههههاد مصههههادر بديلههههة 7

للتمويههل الحكههومي لتهه مين تمويههل بههرامج 

الجامعههات العلميههة والبحثيههة ، وال يمكنههها 

ذلههههههك إال إذا انههههههدمجت تمامهههههها  تحقيههههههق

بمجتمعههههها وشههههاركت بحههههل المعضههههالت 

التقنيههة التههي تعتههرض برامجههها التنمويههة 

بنجهها ، إذ لههم يعههد يكفههي انجههاز البحههوث 

العلميهههة األصهههيلة والمبتكهههرة مههها لهههم يكهههن 

باإلمكههان تسههويق هههذ  البحههوث واإلفههادة 

 من نتائجها.

. أن تسههههههتجيب بهههههههرامج الجامعهههههههات  8

لمتطلبهههات عصهههرنا ومناهجهههها الدراسهههية 

الهههههراهن, بتخهههههريج علمهههههاء ومهندسهههههين 

قهههادرين علهههى العمهههل فهههي بيئهههات مختلفهههة 

دونمههههها عنهههههاء إلعهههههادة تههههه هيلهم, أي أن 

يكونههوا قههادرين علههى االنههدماج فههورا فههي 

تلههك البيئههات، وهههذا يتطلههب درجههة عاليههة 

مههههن التنسههههيق والتطههههابق فههههي أسههههاليب 

التهههدريس ومفهههردات المنهههاهج الدراسهههية، 

خهههرى تخهههريج مهندسهههين و أي بعبهههارة أ

تقنيهههين وعلميهههين وغيهههرهم, بمواصهههفات 

عالميهة أكثههر منهها مواصههفات محليههة. وال 

يقصهههد بالمواصهههفات العالميهههة هنههها إلغهههاء 

   الخصوصيات الوطنية.

. زيهههههادة  التهههههرابط بهههههين الجامعهههههات  9

والمؤسسههات الصههناعية علههى الصههعيدين 

المحلهههي والعهههالمي, إذ لهههم يعهههد كافيههها أن 

ات مع المؤسسات الوطنيهة تتعاون الجامع

فههي انجههاز البحههوث والدراسههات وتوظيههو 

نتائجها لتعزيز جهود التنمية في بلهدانها، 

بهههل أصهههبل عليهههها لزامههها أن تمهههد جسهههور 

التعهههاون مهههع مؤسسهههات صهههناعية كبيهههرة 

وقهههههههادرة علهههههههى توظيهههههههو اإلبهههههههداعات 

واالنجههههازات العلميههههة والتقنيههههة بصههههورة 

 أوسع وأكثر شمولية.

. إبعهههههاد الجامعهههههات عهههههن تجاذبهههههات 10

األحههههزاب السياسههههية ومحاولههههة هيمنتههههها 

على مواقعها القيادية , بهدو حرفها عن 

تقاليهههدها الجامعيهههة الرصهههينة , بوصهههفها 

منبههرا للفكههر اإلنسههاني الحههر الههذي ال يقههيم 

 وزنا للتعصب والكراهية . 

وبهههذلك تسهههتطيع الجامعهههات العربيهههة أن 

يهها  وتتبههؤ تههنهض وتزدهههر ازدهههارا حقيق

مكانة مرموقة في سلم تصنيو الجامعات 

العالميهههة وتسهههتجيب لحاجهههات مجتمعاتهههها 

بصههورة أفضههل ممهها هههو عليههه الحههال فههي 

 الوقت الحاضر .

 :الخاتمة

مهههن كهههل مههها تقهههدم يتضهههل أن هنهههاك 

حاجة ملحة إلعادة نظر جادة وشهاملة فهي 

تمكن مهن اإليفهاء تهكهي  الجامعات,أوضا  

بتلبيههههههة  اتجهههههها  مجتمعاتههههههه ابالتزاماتههههههه

 المسهتدامة احتياجاتها في التنمية الشهاملة

في عالم اليهوم الهذي بهات يعتمهد المعرفهة ,

بمدياتها الواسعة لتحقيق سهعادة ورفاهيهة 

لم وتقدم نهضة ورقي دوله في عهاشعوبه 
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غيهههر ت سهههريع التغييهههر والتطهههور بمعهههدال

 مسبوقة.

وهههذا يعنههي ان علههى الههدول العربيههة 

ان تبههذل جهههودا حثيثههة لالرتقههاء بههالتعليم 

بعامههههة والتعلههههيم العههههالي وتنميههههة الثههههروة 

البشههرية مههن خاللههه بخاصههة, فهههذا النههو  

مهههن التعلهههيم يسهههعى إلهههى إعهههداد الشهههريحة 

طاقهههههة البشهههههرية العاليهههههة العليههههها مهههههن ال

المسههتوى ، التهههي يحتاجهههها المجتمهههع فهههي 

شههتى قطاعههات اإلنتههاج والخههدمات .وهههذ  

هههي الوظيفههة األولههى للتعلههيم العههالي كلههه ، 

جين يوان المشكلة  تكمن في نوعيهة الخهر

ومالءمههههههتهم لحاجههههههات البلد،والمشههههههكلة 

الثانيهة التههي تجابههه الهدول العربيههة هههي ان 

لعالي عملية باهظهة  عملية إصال  التعليم ا

,فقد أكد االقتصاديون أن في ظل الظروو 

التهي يمهر بهها االقتصهاد العهالمي وتغيهرات 

أسعار النفط وت ثيرها في ميزانيهات الهدول 

, وبخاصهههة فهههي أعقهههاب جائحهههة العربيهههة 

فيههروس كورونهها , التههي أدت إلههى إنهيههار 

حههاد فههي اإلقتصههاد العههالمي بصههورة غيههر 

ت الهههههدول مسهههههبوقة, وبخاصهههههة إقتصهههههادا

العربيههة التههي يشههكل فيههها الههنفط موردههها 

أن الهههههدول العربيهههههة سهههههتواجه ,األسهههههاس 

مصاعب إقتصادية جمة , األمر الذي دفهع 

حكوماتهههها إلهههى إعهههادة النظهههر بموازناتهههها 

الماليهههههة وتكيفيهههههها بمههههها يتماشهههههى مهههههع 

 أوضاعها المالية المستجدة .

ههههههو متوقهههههع قامهههههت ههههههذ  وكمههههها 

الحكومههات بتخفههيض نفقاتههها الماليههة فههي 

لذا يتطلب األمهر   قطاعي التربية والتعليم .

 رفهع كفايههة  العمليهة التعليميههة ألقصهى حههد 

قهههدرات وذلهههك باالعتمهههاد علهههى الممكهههن , 

ولهههذا  لمواجهههة هههذ  التحههديات . الذاتيههة

السهههبب ينبغهههي ترشهههيد النفقهههات وتعظهههيم 

البهههرامج الجامعيهههة  أن تكهههونو المهههوارد ,

وقهدرة علهى  صلة بحاجهات المجتمهع  أكثر

, كمهها يجههب توجيههه البحههث العلمههي تلبيتههها

 نحو ما يؤكد الحاجات الوطنية في التنمية

وبنهههههاء القهههههدرات  ,الشهههههاملة المسهههههتدامة

الوطنيههههههههة القههههههههادرة علههههههههى النهههههههههوض 

وزيهادة  بمجتمعاتها فهي جميهع المجهاالت ,

البحهث التعاون بين الجامعات في مجهاالت 

وإجههههههراء الدراسههههههات وتقههههههديم  العلمههههههي

اإلستشههارات العلميههة والتقنيههة , واإلسهههام 

بحل المعضالت التي تواجهها المؤسسهات 

, وتركيز الجههود علهى اإلنتاجية المختلفة 

حههل المشههكالت ب سههلوب علمههي لمصههلحة 

وبههذلك  .الشههاملة المسههتدامة خطههط التنميههة

يمكههن أن تههنهض هههذ  الجامعههات وترتقههي 

 او الجامعات العالمية المرموقة .إلى مص
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 الموت المفاجئ في الرياضة 

ريسان خريبط/ كاديمي األ  

academyrissan@live.com 

 

 ) لتبقى قلوبكم تنبض بالحياة عندما تقتل الرياضة ممارسيها (

  قبههل البههدء فههي شههر  هههذا المقههال نضههع

 بعض األسئلة ونجيب عليها: 

 ماهو الموت المفاجئ في الرياضة ؟  -1

مههههاهي أسههههباب المههههوت المفههههاجئ فههههي  -2

 الرياضة ؟ 

 أعراض الموت المفاجئ في الرياضة ؟  -3

األجهههههراءات الوقائيهههههة التهههههي يجهههههب أن  -4

 يطبقها الرياضييون ؟ 

 : هو حالهة  الموت المفاجئ في الرياضة

وفهها  غيههر متوقعههة ناجمههة عههن أسههباب 

بتوقههههو نشههههاط القلههههب أثنههههاء  مرتبطههههه

التهههدريب أو المنافسهههات الرياضهههية فهههي 

سهههاعة لحظهههة  24غضهههون سهههاعة الهههى 

ظههههور أول أعهههراض التهههدهور دون أن 

تكههون هنههاك إشههارات مسههبقة فههي معظههم 

الحهههاالت نتيجهههة إضهههطرابات فهههي نظهههم 

القلهههههههب تعيهههههههق توصهههههههيل األشهههههههارات 

الكهربائيههة فههي القلههب وتضههر ب نقبههاض 

  عضلة القلب .

 

 أسباب الموت المفاجئ :
إن قضههههههايا المههههههوت المفههههههاجئ لههههههدى 

الرياضهههيين حقيقهههة مهههرة لهههم تسهههتحوذ علهههى 

األهتمام المطلوب مهن قبهل حمهالت التوعيهة , 

وبقهههههي ههههههذا الموضهههههو  خهههههارج األضهههههواء 

mailto:academyrissan@live.com
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 األعالمية . 

حيهههههث أن المهههههوت المفهههههاجئ لألبطهههههال 

الرياضههههيين المحتههههرفين فقههههط ال بههههل أيضهههها 

الرياضههيين الهههواة مههن الشههباب وإن األسههباب 

الشائعة في المهوت المفهاجئ لهدى الرياضهيين 

 –الذين تخطوا عمهر الخامسهة والثالثهين ههو 

 إحتشاء عضلة القلب . 

ولكن قبل الخامسة والثالثين مهن العمهر 

لمفهاجئ متشهعبة ,ولكهن تكون أسباب المهوت ا

في أغلب األحيان تكون عائدة ألمراض القلب 

  الوراثية .
 

 أمراض القلب الوراثية هي كثيرة وتنقسم الى : -

  التشوهات في عضلة القلب . :أوال

  العطل المتعلق بعضلة القلب . ثانيا :

ومهههن األسهههباب أيضهههاد التهههي تهههؤدي الهههى 

المههوت المفههاجئ أثنههاء التههدريب والمنافسههات 

 من جراء األجهاد , أيضاد تقسم الى : 

األمراض التي يقلل من أهميتها الطبيب  -1

والتي هي عيوب القلب الخلقية أو 

المكتسبة تحت ت ثير نشاط بدني ال 

يتوافق مع القدرات الوظيفية للجسم , 

ف ن مسار هذ  األمراض يتفاقم بصعوبة 

به , مما قد يؤدي الى الوفاة , وسبب 

هذ  الوفاة ليس النشاط البدني , وإنما 

 مراض القلب الخفية . العامل المثير أل

وإن المرض األكثر شيوعاد على نطاق واسع 

: وهو  أمراض القلب الوراثية هو

إعتالل عضلة القلب التضخمي , والتي 

تصبل فية عضلة القلب سميكة متضخمة 

 بطريقة غير طبيعية 

القسم هي الحهاالت المرضهية  ويشمل هذا -2

الحههههادة للعضههههلة نتيجههههة الجهههههد البههههدني 

ال يتوافهههق مهههع القهههدرات  المفهههرط والهههذي

الوظيفيههة لقلههب الرياضههي , حيههث تسههبب 

األحمهههال التدريبيهههة ضهههعو فهههي البهههرودة 

الدموية في المصل مع تطور النخر الحاد 

  والنزيو في عضلة القلب .

 وممكن أن يكون سبب الوفاة المفاجئة في الرياضة :

نقههص سههكر الههدم الحههاد مههع مجهههود  -

 بدني كبير 

 نقص األكسجة -

 إضطرابات التمثيل الغذائي العميقة  -

 األفراط في التدريب -

 إستخدام األدوية المحظورة -

 التسمم بسبب الكحول والنيكوتين  -

 حالة الجفاو -

 الضغط النفسي -

الظهههههههههروو المناخيهههههههههة للتهههههههههدريب  -

والمنافسههههههات ) درجههههههات الحههههههرارة 

فهههههي البيئهههههة والهههههدورة العهههههاليتين ( 

 المحيطة . 
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 أما القسم الثالث الذي يسبب الوفاة المفاجئ في الرياضة هو :

 كدمات في الدمال  -

إرتجاج القلب حيث يتسبب مهن ته ثير  -

ضربة من جراء الكرة أو تصادم مهع 

 المنافس 

 عدم إنتظام ضربات القلب  -

 ألم شديد في أعضاء البطن  -

 الحد األقصى ألستهالك األوكسجين -

 تناول األدوية المحظورة  -

المشههههههههروبات الكحوليههههههههة  تنههههههههاول -

  والتدخين

 دائمههها سهههبب المهههوت المفهههاجئ  ال يكهههون

لهههدى الرياضهههيين علهههى عالقهههة تلقائيهههة 

بمههرض وراثههي فههي القلههب ال بههل يكههون 

لهههب نمههها أحيانهههاد علهههى عالقهههة بمهههرض ق

وتطور من دون تهاري  وراثهي عهائلي , 

فالرياضههيين الهههذين يموتههون فجههه ة قبهههل 

الخامسة والثالثين من العمر , قد يكهون 

سبب وفاتهم إلتهابهاد فيروسهياد تفهاقم فهي 

عضههلة القلههب , أو عيوبههاد طههرأت علههى 

 نطاق الشرايين التاجية . 

إنمهها فههي العمههوم تكههون األسههباب الوراثيههة 

هي المسؤولة عن الموت المفاجئ لهدى 

رياضهههي كهههان دون الخامسهههة والثالثهههين 

مههههن العمههههر , ومههههات خههههارج سههههاعات 

 ممارستة الهواية الرياضية .

فههاألوالد ) أخوتههة وأخواتههة ( قههد يكونههون 

حهههاملين للجهههين المسهههؤول عهههن حهههادث 

أن الوفاة لذلك يطلب من عائلة المتوفي 

 ينتبهوا الى هذ  النقطة . 
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 أعراض الموت المفاجئ للرياضيين :

علهههههى الرياضهههههيين أن يحتهههههاطوا وال  -

مههن بعههض  يسههتخفوا تجههاة إنزعههاجهم

% مهههههن حهههههاالت 40األعهههههراض ألن 

الوفيههههات المباغتههههة تشههههعر الضههههحايا 

بهههه عراض مهههها قبههههل حههههدوث الوفههههاة 

ولكنهههها تتغاضهههي عهههن خطهههورة ههههذ  

 األعراض األستباقية . 

الرياضيون كما عامة الناس من غير  -

الرياضههههههههيين ينبغههههههههي أن يقومههههههههوا 

بفحوصات القلب حالما يشعرون به لم 

فهي الصههدر وضههيق فههي التههنفس غيههر 

أعتيههادي , أو يشههعرون بهه ن أقههدامهم 

 ك نها مبتورة وينتابهم توعكاد . 

 األغماء القصير  -

 خفقان سريع في القلب  -

لههو إنتبههه الرياضههيين إلههى األعههراض  -

التهههي تنتهههابهم فهههي وقهههت حصهههولها , 

ألنخفههههض معههههدل المههههوت المفههههاجئ 

 % . 30بنسبة 

 فاجئة :قد يحتاج الرياضيين لمنع وفاتهم الم 
 أخذ أدوية خاصة -

تخفيههو حصههص وحمههوالت التههدريب  -

 الرياضي

تجهيز أنفسهم بجهاز األنعاش ألزالة  -

رجفات القلهب حالمها تبهدأ إضهطرابات 

 القلب 

  ويمكننهها القههول أن الرياضههة ال تحصههن

وقايهههة كليهههة مهههن  ممارسهههيها وتقهههيهم

حههادث قلبههي , لكههن النشههاط الفيزيههائي 

هو نافع للقلب حينما نغلم أن الحوادث 

القلبية عنهد الهذين يمارسهون الرياضهة 

تكهههون نسهههبتها خفيفهههة بالمقارنهههة مهههع 

نسهههههبتها عنهههههد الهههههذين ال يمارسههههههون 

 الرياضة . 

  وتحههدث الوفيههات المفاجئههة أيضههاد عنههد

الرياضههههيين السهههههابقين الهههههذين كهههههانوا 

سههون الرياضههة ب نتظههام أو كههانوا يمار

أبطاالد وتركوا الرياضة ولن يمارسوها 

مههن أجههل الصههحة لسههنوات طويلههة ثههم 

يعهههاودون ممارسهههتها وب حمهههال عاليهههة 

وغيههر مدروسههة هههم أيضههاد يتعرضههون 

 للموت المفاجئ وهذ  تحصل بكثرة . 
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 الوقائية التي ينبغي أن يطبقها الرياضيين بحذافيرها : األجراءات 
عهههدم ممارسهههة الرياضهههة فهههي حالهههة  -

الشعور بحمى وحرارة مرتفعهة , ألن 

قد تكون الحمهى سهببها إلتههاب خفهي 

 قد يورط ب لتهاب عضلة القلب . 

عضههلة القلههب  حينمهها يترافههق إلتهههاب -

مهههع تحهههرر عهههالي لألدرينهههالين أثنهههاء 

المجهههود الفيزيههائي القههوي , يضههعنا 

ههههههذا الثنهههههائي أمهههههام خطهههههر نشهههههوب 

 إضطرابات في دقات القلب . 

إن الرياضههي الههذي يههدخن السههجائر ,  -

يجهههب عليهههه التوقهههو عهههن التهههدخين 

ساعتين قبل البدء بحصهة الرياضهة , 

وساعتين إضافيتين بعد األنتههاء مهن 

 ة . الرياض

األطباء يحذرون من الموت المفهاجئ  -

فهههي المالعهههب وينصهههحون بههه ن قبهههل 

ممارسههة الرياضههة واللعههب يجههب أن 

نعمل رسم تخطيط للقلب حتي تطمئن 

ع

 لى نفسك . 

الرياضههة العنيفههة تسهههبب فههي توقهههو  -

عضلة القلهب وخاصهة عنهد ممارسهي 

الرياضهههة مهههن أجهههل الصهههحة أو عنهههد 

الرياضههههيين القههههدامى الههههذين تركههههوا 

ضة ثم عهاودوا لممارسهتها دون الريا

 األخذ باألعتبار هذا السبب . 

دائمههها يهههردد األطبهههاء بههه ن الرياضهههة  -

تقوي عضلة القلب إال أن الحقيقة أن 

هنهههاك ضهههوابط معينهههة البهههد أن تتبهههع 

 حتى تمارس الرياضة . 

الهههههذين يمارسهههههون الرياضهههههة يجهههههب  -

عليهم أن يخضعوا لعدد مهن التحاليهل 

تعهرض والفحوصات الطبية حتهي ال ي

 الرياضي للموت المفاجئ . 

معرفههة األصههابات القديمههة والحديثههة  -

 التي قد تؤثر في أداء الرياضي . 

الكشو عن العيهوب الخلقيهة التهي قهد  -
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تضع الالعب في خطر األصابة خهالل 

 مشاركتة في التدريب والمنافسات . 

يفضهههههل أن يبهههههدأ الفحهههههص الطبههههههي  -

سهنة ويعهاد  12للرياضيين فهي عمهر 

كهههل سهههنتين ويشهههمل التهههاري  الطبهههي 

لالعهههب , التهههاري  العهههائلي ألمهههراض 

 القلب , تخطيط القلب . 

 
 

 : وبناء على ما تقدم ف ننا ننصل بما يلي 
إلهههههزام جميهههههع الالعبهههههين بمختلهههههو  -

أعمهههارهم بهههالفحص الطبهههي الخهههاص 

 بالرياضيين . 

 إنشاء ملو طبي لكل رياضي .  -

تههههدريب وتوعيههههة األطبههههاء بنوعيههههة  -

الفحص الطبي للرياضهيين , وتوجيهة 

الرياضههي المصههاب بتوعيههة التمههارين 

الرياضهههههههية الممنوعهههههههة واآلخهههههههرى 

 المسمو  بها . 

دعههوة جميههع ممارسههي الرياضههة مههن  -

أجههل الصههحة واللياقههة البدنيههة األقههدام 

علههى الفحههص الطبههي قبههل ممارسههتهم 

  ة وتشمل الفحوصات الى :للرياض

 تخطيط القلب بالجهد البدني .  -1

فحص نسبة الكوليسترول لمن هم  -2

 سنة .  35فوق 

وضهههع خطهههط للطهههواري فهههي األنديهههة  -

وتهههدريب الكهههوادر فهههي األنديهههة علهههى 

مبهههادي األسهههعافات األوليهههة وطريقهههة 

إسههتخدام جهههاز إزالههة الخفقههان األلههي 

وإنقاذ حياة الالعب المصاب  ألسعاو

 . 
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 العقل العراقي بين الثالوث الُمهلك

 البروفسور معن العمر

 

المقصود بالثالوث الُمهلك القوى 

المضطهدة والقاتلة والجدباء التي عاشها 

العقل العراقي طيلة ثمانية عقود من الزمن 

تتمثل القوة األولى باضطهاد حكام العراق 

عبر هذ  العقود. وتعكس القوة الثانية بالقتل 

من قبل القوى األجنبية المعادية للعراق 

الثة البيئية وهي محتلة. وتتضمن القوة الث

المجتمعية الجدباء التي جعلت من العقل 

ا في مجتمعه. هذ  القوى  العراقي مستغربد

الثالثة جردت المجتمع العراقي من عناصر  

الثقافية الوطنية الالمعة مما أدى انحدار  

في مهاوي الجهل المعرفي والفاقة العلمية 

ليغوص في المعتقدات الخرافية والتراث 

ا الميت فُنسبت  ا هاجعد فيها ف ضحى مجتمعد

في الماضي السحيق الذي ال يتعايش مع 

رو  العصر الحديث وال يتثاقو مع الثقافات 

 المتفتحة.

 

 وإزاء ذلك فإنه ال جنا  من طر  األسئلة التالية كتمهيد أولي وهي: 

 
ا؟ – 1  لماذا طمع ويطمع الغرب والشرق بالعراق سابقدا وحاليد

 ولماذا تم غزو العراق وتدمير بنيته التحتية واغتيال وتصفية كفاءاته العلمية؟ – 2

 لماذا ُيعتقِل وُيعذب وُيسجن وُيفصل الحاكم العراقي أصحاب العقول العراقية؟ – 3

 بما يلي: لكي أسبر غور اإلجابة على هذ  األسئلة ابدأها    

 

إن معظهههههههههم البهههههههههاحثين والمحللهههههههههين 

السياسيين األجانب وغيرهم أرجعوا ذلك الى 

وجود خزين هائل من البتهرول فطمعهوا فبهه، 

وغيرهم حسدو  على وجود نهرين عمالقين 

جعل العراق يعيش عيشه مرفهة. هذا الكهالم 

ة  فيههه الكثيههر مههن الصههحة، إال ان األكثههر صههحد

ومههن الكههوامن المسههتترة هههي وجههود عقليههة 

عراقية مبدعهة وثاقبهة فهي عهدة اختصاصهات 

هر فهي ابتكاراتهها العلميهة  علمية ذات وعهي نير

والفنية جعلها هدفدا للطامع والمحتل ان ُيقهِدم 

 .اعلى اغتيالها لكيال تستمر في إبداعاته

هههههذا مههههن جانههههب ومههههن جانههههب أخههههر، 

كههام االحههداث التاريخيههة أكههدت لنهها تصههفية ح

ولغايههة االن عقههول  1932العههراق منههذ عههام 

عراقيههههة فههههي شههههتى االختصاصههههات العلميههههة 

واألدبيهههههة والفكريهههههة والفنيهههههة ألن الحههههههاكم 

العسههههكري والشههههمولي والعههههائلي والطههههائفي 

والقبلههي لههم ينظههر اليههها علههى انههها مواطنههة 

عراقية لها الحق فيما تفكر وتبد  في عملها 

خدمههة لخدمههة اختصاصههها الفكههري والعلمههي ل

اإلنسههانية ولههم ينظههروا اليههها علههى انههها تمثههل 

ثههروة بشههرية فكريهههة وعلميههة تشههكل إحهههدى 
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 ثروات العراق بجانب ثروة البترول والماء.

ومههن نافلههة القههول، إن هههذ  العقههول     

ها لكهن األكثهر مهن  ها بيولوجيد جزء منها موروثد

ذلههك هههو انههها متفتحههة علههى العههالم الخههارجي 

انة والهجههههههو  والمحلههههههي ال تقبههههههل االسههههههتك

والسهههبات بهههل الحركهههة واألقهههدام والجسهههارة 

والتحهههدي ممههها جعلهههها ان تكهههون جدليهههة فهههي 

أغلههب األحيههان، ومنطقيههة فههي أحيههان أخههرى. 

ليس فقط مهع النظهام الحهاكم بهل مهع نظريهات 

ومناهج العلم الذي تخصصت فيه لكن عنهدما 

اغتيهههال العقهههل العراقهههي تعوقهههت حركهههة تقهههدم 

ههها وانحهههدر المجتمهههع العراقهههي وتخلهههو ث قافيد

ا. ألن العقل جهوهر التفهوق الثقهافي. أمها  مدنيد

مصههههههادر تنميتههههههه فهههههههي شههههههوقه وتوقههههههه 

للمستجدات العلمية والثقافية والفنيهة وتعلقهه 

 باألفكار المبدعة.

تبههدأ عقليههة العراقههي ُمنههُذ طفولتههها     

ووعيههها وتميزههها بههين الههذات واألشههياء بههدءد 

زة بإحساسها باألنها ومها ههو خهاص بهها مركه

علههى جهههدها الههذاتي علههى األنهها مههع الحاجههة 

بالتمسهههههك بهههههها تطلهههههق عليهههههها مفاهيمهههههها 

وتصههوراتها لألشههياء أو لألحههداث. مبههادرة ال 

تنههههههزوي وال تتههههههردد وال تميههههههل للكسههههههل أو 

التسههههويو والتراخههههي، ال تحههههب الفشههههل بههههل 

االستمرار في اإلنجاز مع التصلب فهي الهرأي 

ؤكهدة والثبات فهي القناعهات، ميالهة للتجديهد م

علههى الههرأي المتولههد فههي رأس واحههد ألن فههي 

 ذلك تميز مرتبط بالكرامة.

إنهههها ليسهههت مقلهههدة بهههل مبتكهههرة تميهههل 

لالختزال أكثهر مهن األطنهاب، يعنهي مبدعهة ال 

مبتدعههههة. ولمهههها كانههههت هكههههذا فههههإن القههههوى 

الخارجيههة ال ترغههب بههذلك لكههي يبقههى العههراق 

تحهههت سهههيطرتها وابتزازهههها وسهههرقة ثرواتهههه 

ا لههها وُمكههبالد بعقههود  الصههارمة وجعلههه مههديوند 

ا مع دول المحهيط  ا لها لكي يبقى قابعد ومحتاجد

ال المركههز. ولكههيال يسههاهم العقههل العراقههي فههي 

رفد اإلنسانية بعلمه وابداعهه ومبتكراتهه كمها 

سهههاهم اسهههالفه أمثهههال الجهههاحظ، وأبهههو حيهههان 

التوحيهههههههدي وأبهههههههن المقفهههههههع واألصهههههههمعي 

 والفراهيدي والكيسائي.

 

 القوة األولى المتمثلة في اضطهاد حكام العراق
 

مههن أجههل تمحههيص مهها ذكههرت أطههر  السههؤال 

 -التالي: 

ما عالقة حكهام العهراق بالعقهل العراقهي 

ها  طالما ال يطمل وال يطمع في ان يكون حاكمد

 أو مسؤوالد ويزيلهم من الحكم؟

جههوابي هههو، ان حكههام العههراق لههم يكههن 

ا فههي التربههة الوطنيههة العراقيههة بههل  لهههم جههذورد

بالتربهههة الفئويهههة )عشهههيرة، عائلهههة، حهههزب، 

طائفة( استحوذوا على السلطة عنهوةد ولهيس 

 تمثيالد عندها باتوا خائفين من كل من: 

 

تميهههز بالهههذكاء والفطنهههة والرغبهههة فهههي  – 1

 والخوض في العوالم المجهولة. المغامرة

ألنهه ال يفكههر علهى نوتههة واحهدة مكتوبههة  – 2

ا  ههها واحهههدد هههزو لحند لهههه مهههن قبهههل الحكومهههة ليعر

وينطق بكلمات واحدة يفكهر بعقهل واحهد ألنهه 

صاحب طاقة ذهنية حيوية ال تحب القيود بهل 

الهههركض وراء الحريهههة واالنفتههها  واالنعتهههاق 

مهههن الضهههوابط الجامهههدة ليعهههيش فهههي منهههاا 

 خضع لفصول عديدة وليس لفصل واحد.ي

ألنههه أبههن المجتمههع الههذي يمتلههك الحههس  – 3
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الوطني واإلنساني في توعية الناس ممها ههم 

عليه مهن بهؤس وشهقاء وإيصهال ههذ  الحالهة 

للهههرأي العهههام والهههدفا  عنهههه وعهههن حقوقههههه 

 المهدورة.

ألنه مغامرة تقهود مغامرتهه نحهو حقهول  – 4

 غير مكتشفة مجهولة عن الناس.

ألنهههههه يحهههههرك السهههههكون الههههههادي بهههههين  – 5

 األوساط الشعبية.

هها  – 6 ألنههه يقههوم بالههدعم الشههعبي فيجههد  ذاند

صاغية سهواء كهان ذلهك مهن رمهوز المجتمهع 

 أو من عومه.

هها بنههور األخههرين مههن  – 7 ألنههه متنههور معرفيد

خههالل تههرويج ونشههر أفكههار  المتنههورة التههي 

 يمارسها في مؤسسات علمية.

ائق والقهرائن لكهي ألنه يبحهث عهن الحقه – 8

يصهههل الهههى قناعهههة فهههي معتقهههد  ونزاههههة فهههي 

 حكمه جهد االمكان.

ألنهههه يمهههارس ابهههداء الهههرأي أو الحكهههم  – 9

العلمي النزيه والمحايهد إال ان واقهع األمهر ال 

 يسمل له بذلك.

ا في الفكر بهل  – 10 ا واحدد ألنه ال يتبع نظامد

ينتقهههي كهههل مههها يعتبهههر  األفضهههل فهههي جميهههع 

 األنظمة.

 

 ماذا أنجب هذا التنافر بين حكام العراق وأصحاب العقول العراقية؟
 أنجي ما يلي: 

 

ا بههههين مالههههك السههههلطة والنفههههوذ  – 1 صههههراعد

الرسهههمي مهههع مالهههك العلهههم والمعرفهههة والقلهههم 

 والخبرة المهنية.

ا بهههين فاقهههدي العلهههم والمعرفهههة  – 2 صهههراعد

 والقلم والخبرة المهنية ومالكها.

هههذا الههنمط الصههراعي هههو نمههط تناولههه  

علههم االجتمهها  فههي اختصههاص علههم اجتمهها  

 المثقفين وعلم االجتما  السياسي.

 

 انعكاسات هذا الصرا  بين أصحاب السلطة وأصحاب العقل أما
أصههحاب السههلطة الههى ممارسههة األسههاليب التاليههة مههع أصههحاب العقههل كههان ذهههاب 

 الراجل :
الترغيههب فههي مههنحهم المناصههب والمههال  – 1

 واالعتبار الزائو.

والتهديد بالعقاب لكل من ال يخضع لههم  – 2

ويريدهم اخذ هذا العقاب، االعتقال والتعهذيب 

أو التصفية الجسدية أو الفصهل مهن الوظيفهة 

 أو تهجير  خارج العراق.

هها فههي عههدم منحههه رواتههب  – 3 اهمالههه وظيفيد

ا.  مهنية مجزية والتعامل مع تعامالد استعالئيد

ه إال عدم تقدير مؤهالته وخبراته وعلم – 4

 إذا سخرها لخدمة حكمهم أي تدجينه.

أو تسليط بطانة الحاكم عليهه فهي عملهه  – 5

ا.  والتعامل معه تعامالد ازدرائيد
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 أما ردود فعل أصحاب العقول تجا  هذا األساليب فكانت كما يلي:
 االنتمههاء الههى أحههزاب سههرية ومعارضههة – 1

 للنظام.

طائفيهههة  –االنهههزواء فهههي زوايههها دينيهههة  – 2

 والتقوقع فيها.

الشعور باإلحباط والي س والتشاؤم مهن  – 3

 العيش في العراق.

 الهجرة الى خارج الوطن. – 4

أو خضوعه للترغيب االغرائهي المهادي  – 5

والمعنوي لكي يتخلص من الضغوط المهنيهة 

 والمالية الممارسة عليه.

 

أتحول االن الى طر  نماذج من العقول التي تعرضت لالعتقال والتعذيب 

 وهم ما يلي:
عهههالم الفيزيهههاء ورئهههيس جامعهههة بغهههداد  – 1

 الدكتور عبد الجبار عبد هللا.

المههؤرا ورئههيس جامعههة بغههداد الههدكتور  – 2

 عبد العزيز الدوري.

أستاذ القانون ورئيس الوزراء الهدكتور  – 3

 عبد الرحمن البزاز.

عههههالم الههههذرة الههههدكتور طالههههب إبههههراهيم  – 4

 .2004الظاهر الذي اغتيل في بعقوبة عام 

المعمهههههاري العهههههالمي الهههههدكتور رفعهههههت  – 5

 الجادرجي.

 المفكر والكاتب عزيز سيد جاسم. – 6

المفكر باسهل الكبيسهي الهذي اغتيهل فهي  – 7

 باريس.

عالم االجتمها  الهدكتور شهاكر مصهطفى  – 8

 سليم.

االقتصهههههادي الهههههدكتور محمهههههد سهههههلمان  – 9

 الحسن.

 المهندس الدكتور مهدي حنتوش. – 10

ومهههن الشهههعراء الجهههواهري والبيهههاتي  – 11

 والسباب ومظفر النواب وفؤاد التكرلري.

 

 أمثال: ثم هناك أصحاب العقول ممن تم فصلهم من الوظيفة
عهههالم االجتمههها  الهههدكتور عبهههد الجليهههل  – 1

 الطاهر.

النحهههات وصهههاحب نصهههب الحريهههة فهههي  – 2

 ساحة التحرير جواد سليم.

 االقتصادي الدكتور كاظم حبيب. – 3

 األديب الدكتور باقر سماكة. – 4

 أمثال:كذلك هناك عقول تم اهمالها بتعمد 
 الدكتور سلمان فائق. – 1

 الدكتور كمال السامرائي. – 2

 الدكتور كرجي ربيع. – 3

 الدكتور هاشم الوتري. – 4

اللغههوي الههدكتور مصههطفى جههواد الههذي  – 5

تمرض فعالجته الحكومة التونسية أبان حكهم 

 الحبيب بو رقيبة في مستشفيات تونسية.

عههههالم االجتمهههها  علههههي الههههوردي الههههذي  – 6

 تمرض فعالجته الحكومة األردنية في األردن

أستاذ النقهد األدبهي الهدكتور علهي جهواد  – 7

الطههههاهر الههههذي تمههههرض فعالجتههههه الحكومههههة 

 األردنية في األردن.
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الشههاعر السههياب الههذي تمههرض فعالجتههه  – 8

 الحكومة الكويتية في الكويت.

تههي تمرضههت الشههاعرة نههازك المالئكههة ال – 9

  فعالجها اتحاد األدباء المصريين في مصر.

هههذ  أسههوء درجههات انتهههاك حقههوق اإلنسههان 

ودليهههههههل ضهههههههعو ولهههههههيس وسهههههههيلة قهههههههوة.

 

 ثم هناك عقول هاجرت فبرزت وازدهرت في المهجر أمثال:
عالم االجتمها  الهدكتور إيهاد القهزاز فهي  – 1

الهههذي اسهههتخرج الصهههورة  اكالفورنيهههجامعهههة 

النمطيهههههة للعربهههههي فهههههي الكتهههههب المدرسهههههية 

االمريكيههة المعبههرة عههن التمييههز العرقههي ضههد 

 العرب.

عههالم االجتمهها  فههؤاد البعلههي فههي جامعههة  – 2

كنتكيههت األمريكيههة الههذي تههرجم أعمههال علههي 

 الوردي واشترته منه الحكومة األمريكية.

المؤرا العراقي الدكتور مجيد خهدوري  – 3

فههي جامعههة جههون هههوبكنز الههذي ألههو كتههابين 

عهههن العهههراق همههها العهههراق الملكهههي والعهههراق 

 الجمهوري.

الههدكتور محمههد  ةالمهنههدس البيوكيميائيهه – 4

 الربيعي في جامعة لندن.

 المهندسة المعمارية زهاء حديد. – 5

عالم االجتما  الدكتور فالل عبد الجبهار  – 6

 ي جامعة لندن.ف

الطبيب أحمد الربيعي أستاذ فهي جامعهة  – 7

 سدني.

الطبيب منجد المدرس طبيب العظام في  – 8

 سدني.

االقتصههادي ومههدير عههام مركههز دراسههات  – 9

الوحههههدة العربيههههة خيههههر الههههدين حسههههيب فههههي 

 بيروت.

الخبيهههر فهههي ميهههدان حقهههوق اإلنسهههان  – 10

 الدكتور عبد الحسين شعبان.

عالمههههههة الوراثههههههة الههههههدكتورة لحههههههاظ  – 11

 الغزالي.

أسهههتاذ إدارة االعمهههال الهههدكتور عهههامر  – 12

 الكبيسي.

 عازو العود نصير شمة في مصر. – 13

 المطرب كاظم الساهر. – 14

 

القوة الثانية المتمثلة باغتيال العقل العراقي من قبل القوة 

 استخدمت األساليب التالية:األجنبية المحتلة التي 
ههههها عهههههن الركهههههب  – 1 إبقهههههاء العهههههراق متخلفد

 الحضاري المتمدن.

ههههها لهههههدول المركهههههز  – 2 إبقهههههاء العهههههراق تابعد

ا. ا وعلميد  اقتصاديد

هها لمنتجههات الههدول  – 3 إبقههاء العههراق محتاجد

 الصناعية المتقدمة.

لكههههيال ينههههافس منتجههههات العههههالم الحههههر  – 4

 .والمتقدم

ا  – 5 ا سياسههههيد عههههدم جعههههل العههههراق مسههههتقرد

ا.  واقتصاديد

ها أو  – 6 ا ال منتجد لكي يبقى العراق مسهتوردد

ا. ا ومعرفيد ا اقتصاديد  مكتفيد

ا  – 7 ا للتقدم وسهببد إلبقاء النفط عامالد مضادد

 في افقار .
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ليههتم حكههم العههراق مههن قبههل حكههام تنعههدم  – 8

عنهههدهم معهههايير الكفهههاءة والخبهههرة الوطنيهههة 

 تطغي عليهم الوالءات الفئوية.

ألنههه اسههتطا  )العقههل العراقههي( ان يعيههد  – 9

بنههههاء مهههها تههههم تههههدمير  مههههن قبههههل الجيههههوش 

األمريكيههههة وحلفائههههها بفتههههرة قياسههههية عههههام 

1991. 

نا  انفدا نستشهد ب قوال وزراء خارجية أمريكا في ولكي نؤكد ما قل

 حق العقل العراقي وهي:
قال جيمس بيكهر وزيهر خارجيهة أمريكها  – 1

لطارق عزيز في جنيو: "إذا لم  1991عام 

تتعاونوا معنا فسوو نعيدكم الى العصهور مها 

 قبل الوسطى".

وزيهرة خارجيهة  ثم قالت كوندليزا رايهز

امريكيههها "بإننههها دمرنههها أسهههلحة العهههراق لكهههن 

بقيهههت عقهههول العهههراقيين التهههي صهههنعت ههههذ  

 األسلحة موجودة في العراق".

وال ننسههى مهها قالتههه مههادلين اولبرايهههت 

عندما سئلت عن وفاة أكثر من نصو مليون 

طفههل عراقههي مههن جههراء الحصههار االقتصههادي 

 على العراق قالت انه ثمن مناسب للحصار.

وال ننسى مطاردات األمريكان وغيهرهم 

للعلمهههاء والبهههاحثين والمفكهههرين واألطبهههاء ال 

سهههيما الطهههاقمين النهههووي والكيميهههاوي حيهههث 

قُدمت لهم عروض مغرية لعلماء العراق مهن 

أجههل التعههاون معهههم مههن بينههها تهه مين عقههود 

عمل لهم في أمريكا وضمان سهالمتهم لكهنهم 

على  رفضوا ذلك فتمت مطاردتهم وتصفيتهم

عقل عراقي تهم  200شكل مراحل وأكثر من 

 .2003اغتيالهم في عام 

بعد هذا التفصهيل أقهول لقهد تفاعلهت     

القوة األولى من قبل حكهام العهراق مهع القهوة 

الخارجية األجنبية مما أدى الى حهدوث ثغهرة 

واسهههعة فهههي الطبقهههة الوسهههطى داخهههل الههههرم 

االجتماعي َفُسهلبت مكانهة العقهل العراقهي مهن 

سههيج المجتمههع ومنعتههه مههن المسههاهمة فههي ن

بنههاء المدنيههة اإلنسههانية َفُحههِرَم مههن اعتبههار  

ها لهدور   االجتماعي والعلمهي ف ضهحى ممارسد

المعرفههي فقههط مجههرد مههن مكانتههه واعتبههار  

المعرفههي ممهها أدى ذلههك الههى عرقلههة النهضههة 

الثقافيهههة والصهههناعية والعلميهههة فهههي العهههراق 

مطههامع اسههقطته فههي مهههاوي التبعيههة ليخههدم 

 الطامعين بالعراق.

 

 ماذا نجم عن تفاعل القوتين السالفتين ؟
فقدان العهراق مكانتهه الثقافيهة والعلميهة  – 1

 في المحافل الدولية.

ُمنِههعا الفههرد العراقههي مههن حريههة التفكيههر  – 2

 الحر واإلبدا . 

تجلت محنرة ثقافية تراوحت بين اجترار  – 3

 الماضي السحيق وتبيعة األخر.

حلت المرتزقة والمدجنين محهل العقهول  – 4

 المعتقلِة.

أضههههههحى المجتمههههههع العراقههههههي متلقههههههي  – 5

ومستهلك ينتظر ما تجود به العقول الطامعهة 

ها تحهت  بثروته والمتسلطة عليه فبهات مرهوند

 رحمتها وطمعها.

ا بههدون  – 6 أمسههى المجتمههع العراقههي جسههدد

 عقل راجل.

باتههت البنيههة التحتيههة المعرفيههة الناشههئة  – 7

 قاصرها في نموها.
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تبههههههددت ابههههههداعات العقههههههول العراقيههههههة  – 8

 فضاعت جهودها ولم يتم تنميتها وتثميرها.

القهههوة الثالثهههة ههههي البيئهههة االجتماعيهههة 

العراقيهههة الجهههدباء التهههي ابتعهههدت عهههن العقهههل 

لمبد  وانشهغلت عنهه بسهبب العديهد العراقي ا

ا فهي عطائهه  من المؤثرات التهي جعلتهه وحيهدد

بهههدون رواد وال مريهههدين لهههه وال حتهههى نقهههاد 

لعملههه فكههان أسههير بيئههة خانقههة جعلتههه يشههعر 

بالوحههدة واالغتههراب وك نههه يعههيش فههي بيئههة 

جدبة ومجتمع بور لم تبني له مدرسة فكريهة 

ا أو علميهههة أو معرفيهههة ولهههم تفهههتل لهههه تيهههارد 

ا يتنهاغم معهه  ا مرجعيد يستطيع ان يجعله اطارد

 -ويثمر انتاجه. هذ  المؤثرات عديدة منها: 

 العنو الطائفي المقيت والضيق. – 1

العقليههههة السههههلفية الميتههههة والمتحجههههرة  – 2

 المتسلطة على المؤسسات الرسمية.

الحصههار االقتصههادي الههذي ُضههرب الههى  – 3

العراق طيلة عقدين من الزمن جعلتهه يعهيش 

 في ضنك اقتصادي خانق.

الحههروب الخارجيههة الثالثههة التههي جعلههت  – 4

 المجتمع ان يتعسكر في حياته اليومية.

وجههود حههرب أهليههة طائفيههة اسههتخدمت  – 5

المليشهههيات المسهههلحة لقتهههل كهههل مهههن يخهههالو 

 نهجها.

الشهههمولي الهههذي ال يسهههمل نظهههام الحكهههم  – 6

 للمثقو الحر ان يبرز ويت لق.

االعالم الحكومي الداعم فقط لمها ُيجمهل  – 7

 ويعزز سلطة الحاكم.

وجههود أحههزاب فئويههة بنههت نفسههها علههى  – 8

 قواعد عشائرية وطائفية ومناطقية وعرقية.

غيهههاب النهههوادي الثقافيهههة الحهههرة التهههي  – 9

 تجمع أهل القلم والعلم والمعرفة.

األبويهههة  –تسهههلط الثقافهههة البطريقيهههة  – 10

 على معطيات الحياة االجتماعية.

اسههههتخدام الثقافههههة التراثيههههة السههههلفية  – 11

 الموروثة كآلية للضبط االجتماعي الفكري.

الرهههاب السياسههي المسههتخدم مههن قبههل  – 12

 أجهزة السلطة الحاكمة.

الباس العقل العراقي ألبسه زائفه مهن  – 13

قبهههههههههههههههههههل السهههههههههههههههههههلطة الحكوميهههههههههههههههههههة.

 

جميههع هههذ  المههؤثرات تضههمنتها البيئههة 

االجتماعيهههة العراقيهههة الجهههدباء ممههها جعلهههت 

أصههههحاب القلههههم والمعرفههههة والعلههههم فههههي واد 

والمجتمع العراقهي فهي وادأ أخهر. لهيس هنهاك 

ع مههها وقهههت ومهههزاج للفهههرد العراقهههي ان يتهههاب

ينتجه مثقفيهه أو علمائهه ألنهه مشهغول بلقمهة 

العيش والبحث عهن مصهدر رزق يعهيش منهه 

لذا يمكن القهول عهن ههذ  البيئهة بإنهها ليسهت 

خصههههبة ومثمههههرة ومنجبههههه لنتههههاج جماعههههات 

ثقافية أو منتديات أو مدراس فكريهة وعلميهة 

تبنههههي وتنمهههههي مههههههارات وابهههههداعات العقهههههل 

لعقولهها العراقي. أعني لم تكهن بيئهة حاضهنة 

النيههرة بههل قامههت هههذ  البيئههة بههإفراز عقههول 

طائفيهههة وحزبيهههة وعرفيهههة ومناطقيهههة ضهههيقة 

بعيدة كل البعد عن العقل الحهر والموضهوعي 

ممههههها زاد مهههههن جهالهههههة المجتمهههههع العراقهههههي 

وتضهههمنه معهههايير اجتماعيهههة فئويهههة ال تليهههق 

بعراقة العراقي بعيدة عهن التطهورات العلميهة 

بمعنهى أخهر حمهل  الحديثة في العلم المفتهو .

المجتمع العراقي بيئهة جافهة ومظلمهة وعفنهة 

تلفههظ وتههرفض العقههل المنفههتل والموضههوعي 

وهههذا مهها سههبب كارثههة علههى أصههحاب العقههول 

النيههرة ممهها جعلههتهم معههزولين عههن مجههتمعهم 

وك نهم يعزفهوا علهى لحهن غيهر مرغهوب فيهه 

فلههم يكههن هنههاك جمهههور شههعبي لهههم ولههم تكههن 

لعملهههم. فكانههت المؤسسههات الرسههمية تواقههة 
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هذ  البيئة عبارة حاجز اسمنتي مسلل بيهنهم 

وبههين المجتمههع العراقههي الههذي لههم يلتفههت الههى 

انتاجهم ولهم ُيقهدر قيمتهه اإلبداعيهة. أي بيئهة 

 طاردة لعلمائها ال جاذبة لهم.

إذن نقههول عههن القههوى الثالثههة التههي    

سههادت المجتمههع العراقههي عملههت علههى عههزل 

ا فهههي ابداعهههه العقهههل العراقهههي فجعلتهههه وح يهههدد

ههها الختنهههاق حكهههومي واغتيهههال أجنبهههي  متعرضد

وبيئهههة اجتماعيهههة مجدبهههة تفهههرض ضهههوابطها 

ا  الجامههههدة والقامعههههة عليههههه فاضههههحى متفههههردد

ههها إضهههافة الهههى  ا اجتماعيد ومعهههزوالد ومغمهههورد

استالبه ومطاردته وقمعه مهن القهوى الثالثهة 

ا فحصلت الفجوة بينهه  القامعة فتم خنقه محليد

شغول عنهه ال يشهجعه علهى وبين مجتمعه الم

ممارسههة مهارتههه وتجاربههه. فضههحى الجاهههل 

فههي المجتمههع العراقههي سههيد الموقههو وامسههى 

ا له كل ذلك أعهاق تقهدم المجتمهع  المثقو عبدد

العراقههي وعههدم ازدهههار  طيلههة ثمانيههة عقههود 

 من الزمن.

 

 استنتاجات مما تقدم :
عهههدم انسهههجام السهههلطة مهههع العقهههل عنهههد  – 1

حكهام اسهتحوذوا علههى سهدة الحكههم عنهوةد فههي 

 المجتمع العراقي.

اغتصههاب واغتيههال العقههل العراقههي مههن  – 2

 قبل أصحاب السلطة.

عسهههل السهههلطة جعهههل أصهههحابها يلغهههوا  – 3

 سلطة العقل خوفدا منها.

االفههراط فههي اسههتخدام العنههو مههع ملكههة  – 4

العلههههم والمعرفههههة والقلههههم أدى الههههى التفههههريط 

 بالثروة العلمية العراقية.

تقنههههين ثقافههههة العقههههول النيههههرة أوهنههههت  – 5

 الثقافة الحرة.

علههى الههرغم مههن اخههتالو أنظمههة الحكههم  – 6

التهههي حكمهههت العهههراق إال انهههها متفقهههة علهههى 

 اغتيال العقل العراقي.

مههن اغتيههال العقههل العراقههي  علههى الههرغم – 7

ا فهي رفهد  إال انه ظههر خهارج العهراق مسهاهمد

الثقافة اإلنسهانية علهى عكهس مها قدمهه حكهام 

العههههراق مههههن صههههورة سههههيئة ومخزيههههة عههههن 

 العراق.

لههو لههم يههتم اغتيههال العقههول العراقيههة مههن  – 8

قبههل حكههامهم والقههوى األجنبيههة عبههر العقههود 

نهاء الثمانية المنصرمة الحتلت الصدارة في ب

 الحضارة اإلنسانية.

أال يسههتحق العقههل العراقههي ان يقههام لههه  – 9

ا في العراق؟ ا سنويد  مهرجاند

لقد أسبة الحكام العراقيين أجمع علهى  – 10

الشخصهههية العراقيهههة صهههفة العنهههو الهههدموي 

وهي المسالمة والتواقة للحريهة علهى نقهيض 

ما قدمه العقل العراقي الذي ازدهر بعمله في 

 .الدول الغربية

 -وعلى الجملة أقول ان جميع حكام العراق كانوا من: 
 رعاة التفرقة الوطنية. – 1

 ومن دعاة التعصب الفئوي. – 2

ومههن ابههاطرة العنههو الههدموي مههع العقههل  – 3

 العراقي.

 ومن قادة الفساد والتحلل المعياري. – 4

واضهههحت البيئهههة االجتماعيهههة العراقيهههة  – 5

ا تجهها   الجهدباء مهملههة لعقالئهها وعههامالد سهلبيد

 نتاجات علمائها وجاهلة بما يبدعه علمائها.
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أما معالجة هذ  المشكلة المت زمة التهي 

اصههابت العقههل العراقههي فإنههها ال تههتم إال بحكههم 

العههههراق مههههن قبههههل حكههههام يحققههههوا العدالههههة 

ال بالتسهههههلط  االجتماعيههههة ويحكمهههههوا بالعقهههههل

ويمنحههههوا المكانههههة االجتماعيههههة االعتباريههههة 

للعقهههل العراقهههي دون اغتيالهههه لكهههي يتهههوعى 

المجتمع العراقي ويتفاعهل مهع عقهول افهراد  

 المتنورين وأصحاب القلم والعلم والمعرفة.

اخيراد أقهول ان علهم اإلجهرام يبحهث فهي 

يبحهث فهي جرائم الحكومة إال انهه لألسهو لهم 

محاربة أصحاب القلم والفكر والعلهم وههم لهم 

يقترفهههوا أي عمههها إجرامهههي بحهههق المجتمهههع. 

وهذ  ثغرة منهجية في ادبيهات علهم اإلجهرام. 

لههههذا اقتههههر  ان يتنههههاول البحاثههههة العههههراقيين 

المتخصصين في علهم اإلجهرام واالجتمها  ان 

ا عن هذ  الجهرائم التهي  يخصصوا حقالد خاصد

تسههلطية علههى الههوطنيين تقترفههها الحكومههة ال

مههن أصههحاب القلههم والفكههر والعلههم والمعرفههة. 
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 النباتات الطبية والعطرية وأهميتها في حياتنا

 أ.د حميد جلوب علي الخفاجي

 

تحتهل النباتهات الطبيهة فهي العهالم مكانههة 
متميههزة فههي االنتههاج الزراعههي والصههناعي ، 
وتلقهههى اهتمامههها متزايهههدا مهههن الهههدول سهههواء 
المنتجههة أو المسههتوردة للنباتههات الطبيههة. تعههد 
النباتههات الطبيههة المصههدر الرئيسههي للعقههاقير 
والمهههواد الفعالهههة التهههي تهههدخل فهههي صهههناعة 

الرغم مهههن االدويهههة والمهههواد الصهههيدالنية وبههه
التقههدم الحههالي فههي مجههال الكيميههاء وصههناعة 
العقههاقير الطبيههة والصهههيدالنية فههان المهههداواة 

باالعشاب الطبية ما زالت هي المفضهلة لهدى 
خاصههة مهههع الكثيههر مههن البلههدان والشههعوب و

ازديههاد التوجههه العههالمي الحههديث للتحههول إلههى 
بعهههد ان كشهههو العلمهههاء  كهههل مههها ههههو طبيعهههي

ج السههيئة والناجمههة النقههاب عههن بعههض النتههائ
 عهههن سهههوء اسهههتعمال العقهههاقير الصهههناعية..

وممههههها زاد مهههههن أهميهههههة النباتهههههات الطبيهههههة  
أسهتعمالها ايضهها فههي أغههراض أخههرى متعههدد  

 غير صناعة العقاقير ومن أهمها:
  
 . أو مكسبات طعم أو رائحة  تستخدم كتوابل أو بهارات أو مشروبات 
الثابتة حيث تحتوى بهذور بعهض ههذ  النباتهات علهى زيهوت ثابتهة تهدخل فهى إنتاج الزيوت  

 ية.تركيب بعض المستحضرات الطب
تجهيز األغذية الخاصة بعالج مرض تصلب الشهرايين والذبحهة الصهدرية مثهل زيهت بهذرة  

   ويستخدم األخير كمادة مسهلة. الهوهوبا ، وعباد الشمس ، والكتان ، والخرو 
 تحضير مساحيق التجميل وكريمات الشعر والصابون.  
 تستخدم فى صناعة الروائل والعطور ومن هذ  النباتات الورد ، والياسمين. 
تصنيع المبيدات الحشرية وهى تعتمد على ما يوجد بالنباتات الطبية والعطرية من سهموم  

والديرس ، والحنهاء  هذ  النباتات البيد ثرم ، قاتلة سواء للحشرات أو الفطريات ومن بين
 والدخان.

 

وهذا التعدد فى االستخدامات ساهم فهى 
 خلق سوق كبيهرة للنباتهات الطبيهة والعطريهة
و أحتلههت  مركههز مهمههاد فههي التجههارة العالميههة 
وقد وصل حجم التجارة في األغذية واألدوية 
والصناعات الهى تعتمهد علهى النباتهات الطبيهة 

مليهار دوالر  60الى مهايقرب مهن كمواد خام 
-8وحجههم التجههارة المباشههر كمههواد خههام الههى 

 مليار دوالر. 18
ومههن أهههم الههدول المصههدرة للنباتههات    

الطبيههههة والعطريههههة علههههى مسههههتوى العههههالم : 
الواليهات المتحهدة  –فرنسا  –الهند  -الصين 

 شيلى. –سنغافورة  –األمريكية 
وأهههم الههدول المصههدرة للنباتههات الطبيههة 
 -والعطريهههة فهههى الشهههرق األوسهههط : مصهههر 

 تونس. -المغرب  -سوريا  -إيران 
 

  ما هو النبات الطبي ؟

هو النبات الذي يحوي كلهه او  النبات الطبي:
احد اجزائه مواد فعالة ذات ت ثير فيسولوجي 

 على الكائنات الحية 
 ما هو النبات العطري؟

هو النبات الهذي يحتهوي فهي النبات العطري: 



         

   
22 

 .اجزائه على زيت عطريجزء من 
وتقسهههم النباتهههات الطبيهههة مهههن حيهههث وجهههودة 

 المواد الفعالة في اجزائها الى ما يلي : 
النباتهههات الطبيهههة الورقيهههة ــهههـ االوراق مثهههل 

 النعنا  
النباتات الطبية الزهريهة أو اجهزاء الزهريهة: 
 الكركدية ، القرطم ) الشوران (  ، االقحوان 
النباتههات الطبيههة الجذريههة ـــههـ الجههزء الطبههي 
المسههتخدم منههها هههو الجههذور او مهها يشههابهها 

 .... العرقسوس 
النباتههات الطبيههة البذريههة الزيتيههة ــههـ الجههزء 
الطبههههي المسههههتخدم منههههها هههههو البههههذور .... 

 الخرو  ، الخردل 
يطلههق اسههم الحبههوب العطريههة علههى مجموعههة 
الحبهههوب التهههي تحتهههوي علهههى زيهههوت طيهههارة 
ومنها الكزبرة ) كرينهدا( الكمهون ، الكراويهة 

 .، اليانسون ، الشمرة ، حبة البركة 
اعههداد النباتههات الطبيههة للتسههويق يشههمل علههى 
عهههدة معهههامالت ههههي تحديهههد موعهههد الجمهههع ، 
طريقههههههة الجمههههههع ، التنظيههههههو ، التثبيههههههت ، 

 .التجفيو ، التعبئة والتخزين
 
 

نظههرة تاريخيههة فههي اسههتعمال النباتههات 
سهههعى االنسهههان ومنهههذ القهههدم خلهههو  الطبيهههة:

ودوائهه وملبسهه  النبات لتوفير مصدر لغذائهة
، معتمهههدا علهههى مههها يحهههيط بهههه مهههن النباتهههات 
بههاختالو اجناسههها وانوعههها ، متعرفهها علههى 
منافعها ومضهارها واسهتخداماتها فهي الغهذاء 

 والدواء والعطور.
لقد دلت الكثيهر مهن المكتشهفات االثريهة 

مهة علهى اسهتعمال للعديد من الحضارات القدي
النباتات الطبية وذكرت المخطوطهات القديمهة 
علهى وصهفات دوائيهة نباتيهة وعمليهات تبههادل 

 المعارو النباتية بين الغرب والشرق.
ومههن اقههدم الحضههارات التههي اسههتخدمت 
النباتهههههههات الطبيهههههههة والعطريهههههههة الحضهههههههارة 
السههومرية فههي جنههوب بههالد مهها بههين النهههرين 

لبابليههههة وتشههههمل هههههذ  المرحلههههة الحضههههارة ا
واالشهههوريين والحضهههارات القديمهههة االخهههرى 

 في تلك المنطقة من العالم ومن بينها 
الحضههههههههارة الفينقيههههههههة ) الكنعانيههههههههة( 
والحضهههارة الصهههينية والحضهههارة الفرعونيهههة 
والحضههههارة الهنديههههة والحضههههارة اليوناينههههة 
 والحضارة الرومانية والحضارة االسالمية .

 
تشههير األدلههة التاريخيههة إلههى أن العههالج 
باألعشاب يعود الى العصهر الحجهري القهديم، 

( عهههام. وأول األدلهههة 60،000منهههذ حهههوالي )
المكتوبههة علههى العههالج باألعشههاب يعههود فههي 

عهام وتحديهدا  5،000الحقيقة إلهى أكثهر مهن 
إلى حضارة السومريين، الهذين قهامو بته ليو 

ات القديمهة قوائم لهذ  النباتهات. بعهض الثقافه
كتبت عن النباتهات واسهتخداماتها الطبيهة فهي 
كتب سميت ب األعشاب. فهي مصهر القديمهة، 
تههم ذكههر األعشههاب فههي ورق البههردي الطبههي 
المصههري، كمهها تههم تصههويرها علههى رسههومات 
القبههور، أو فههي مناسههبات نههادرة وجههدت فههي 
الجهههرار الطبيهههة التهههي تحتهههوي علهههى كميهههات 

م أتهههههت أقهههههد 0ضهههههئيلة مهههههن األعشهههههاب. ، 
اكتشافات األعشاب المعروفهة مهن قبهل العهالم 

 Theophrasteاإلغريقههههههي ثيههههههوفراتس 
.الهذي ألهو كتابها  ( قبل المهيالد 387-317)

 Historiaاسمه االستفسهار فهي النباتهات )
Plantarum ) فههههي اللغههههة اليونانيههههة وقههههد

جمهههع بهههين الطهههب والفلسهههفة وعلهههم النبهههات 
وأطلههق عليههه لقههب أبههو النبههات وقههد قههال أبههو 

عههام )عههالجو كههل مههريض  4500قههراط ومنههذ
نبهههات أرضهههه فههههي افضهههل لشهههفائه(  و تهههم 
العثههور علههى بههذور محتملههة لهههذ  األعشههاب 

د إلههى الطبيههة فههي المواقههع األثريههة التههي تعههو
فهي الصهين أكثهر مهن مائهة  العصر البرونهزي

مركههب التههي ورد ذكرههها  224مههن أصههل الههـ 
صهههفر فهههي الكتهههاب الهههداخلي لامبراطهههور األ

(Huangdi Neijing ) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Historia_Plantarum_(Theophrastus)
https://en.wikipedia.org/wiki/Historia_Plantarum_(Theophrastus)
https://en.wikipedia.org/wiki/Historia_Plantarum_(Theophrastus)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A
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كمهها كانههت األعشههاب شههائعة أيضهها فههي 
الطهههب الهنهههدي القهههديم، حيهههث كهههان العهههالج 
الرئيسي لألمراض هو الحمية أو اتبا  نظهام 

 غذائي. 
ان أقهههدم كتهههاب فهههي تههه ري  الحضهههارة 
الهندية هو كتاب ) الفيداس( والذي ورد فيه 
شر  لبعض النباتات مثل الزعفران والكهركم 

األضههافة الههى الكتههاب المشهههور ) والخههرو  ب
 700سههاماهيتا( والههذي يشههمل  -السوشههروتا

نبههات طبههي فههي مطلههع القههرن السههادس قبههل 
المههههيالد ومؤلفههههه غوتامهههها البههههوذا مؤسههههس 
المههذهب البههوذي. اشههتهروا قههدماء االغريههق 
واليونههانين وقههدماء المصههرين والعههرب ومنههذ 
قههههديم الزمههههان بالطههههب الشههههعبي والمعالجههههة 

أسهههههواق العطهههههارين مهههههن باالعشهههههاب ومههههها 
االعشاب إال دليل على ذلك واستمرار للتراث 
القديم حيث يستخدم تجار العطهارة موسهوعة 
ابن سيناء وغيرها مهن الكتهب لعلمهاء العهرب 
والمصههريون اول مههن اسههتخدم زيههت الحلبههة 
إلزالههة تجاعيههد الوجههة وزيههت الخههرو  لعههالج 
اإلمسههاك ودهانههات الشههعر وأول مههن اسههتخدم 

الج التهههاب األمعههاء وتسههكين الخشههخاش لعهه
اآلالم والنعنههها  لعهههالج القهههرو  وااللتهابهههات 
الجلدية واالضطرابات المعوية وقشر الرمان 

 لطرد الديدان.
كمههههههها ان العهههههههرب اول مهههههههن أسهههههههس 
االدوية)الصههيدليات( فههي بغههداد وهههم اول مههن 
اسههتخدم الكحههول إلذابههة المههواد غيههر القابلههة 

امهم للههذوبان فههي المههاء وكههذلك كههان اسههتخد
 للكافور والقرنفل وحبة البركة في التداوي

أمهها فيمهها يتعلههق بالحضههارة األسههالمية 
فقهههد بهههر  العلمهههاء العهههرب والمسهههلمين فهههي 
دراسهههة النباتهههات والطهههب الشهههعبي وتههه ليو 
الكتهههههب وترجمتهههههها مهههههن الكتهههههب اليونانيهههههة 
والهندية.وت لقت العلوم واألداب والفنون فهي 
 ههههههذ  الفتهههههرة ومهههههن أشههههههر العلمهههههاء ابهههههن
البيطههههارويعتبر أوحههههد زمانههههه فههههي معرفههههة 

 النباتات وتسميتها.
أصههههههبحت الحضههههههارة اإلسههههههالمية أول 
حضههههارة عرفههههت فيههههها التركيبههههات الدوائيههههة 
بصهورة علميهة فعالههة، كمها تههم ت سهيس أولههى 
الصههيدليات فههي التههاري ، يقههول أحههد الكَتههاب 
الغههههربيين ميرهوو:"ظههههل علمههههاء العقههههاقير 

مؤلفهههات الطبيهههة فهههي أوروبههها يسهههتخدمون ال
العربيههة فههي الصههيدلة ويسههتعينون بههها حتههى 

 م تقريباد..1830سنة 
 

استخدم األطباء المسلمون في العصور 
الوسطى النباتات والمواد الطبيعية كنو  مهن 
العههالج أو الههدواء وكمصههدر للعقههاقير الطبيههة 

وبهال . والقنهب الخشخاش المنهومبما في ذلك 
شك، فإن المسلمين لم يبدؤوا من فرال؛ فقهد 
أفههههادوا ممهههها ورثههههو  مههههن كتههههب جههههالينوس 

الههذي اعتبههرو  أعظههم علمههاء  وديسههقوريدس
النبهههات القهههدامى، أنهههه أوصهههى ببهههذور القنهههب 
، لتهدئهههة  الم الفهههك وعصهههير  ألوجههها  األذن

هوا بالنبهات واألرض  وغيرهما من الذين اهتمُّ
والفلهههك؛ ففهههي بغهههداد اطلهههع المسهههلمون علهههى 
التههههراث اإلغريقههههي فههههي النبههههات والفالحههههة، 
وقههاموا بنقههل بعههض المؤلفههات إلههى العربيههة؛ 

" لهديموقريطس، وثالثهة الفالحهةتهاب "مثل ك
" فهههي كتهههاب الفالحهههةكتهههب ألرسهههطو ههههي: "

اإلبانهههة عهههن علهههل عشهههر مقهههاالت، وكتهههاب "
"، الهذي تهوفر علهى النبهات"، وكتاب "النبات

ترجمته ثابت بهن قهرة الحرانهي البغهدادي )ت 
م(، وسههههما  "تفسههههير كتههههاب 910هههههـ/ 288

أرسطو في النبات"، ثم قام إسحاق بن حنين 
 م( بمراجعته وتنقيحه.910ـ/ ه298)ت 

  
" لديسهقوريدس الحشهائشويعد كتاب "

أهم كتاب اعتمد عليه العلماء المسهلمون فهي 
 مجال النبات واألدوية.

 
هنالههههك مصههههدران اساسههههياد للعقههههاقير، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B4_%D9%85%D9%86%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A8
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المصههههههههدر األول، المركبههههههههات الكيميائيههههههههة 
والمصدر الثهاني المهواد الفعالهة المستخلصهة 

الكثيهرون به ن  من النباتات الطبية.لقهد اعتقهد
االدويههة المصههنعه مههن المركبههات الكيميائيههة 
والتههي انتشههرت وتنوعههت نتيجههة للتطههور فههي 
علهههم الكيميهههاء وخاصهههة الكيميهههاء العضهههوية 
سوو تحل محل النباتات الطبيعهة المسهتعملة 
في الطهب والطهب الشهعبي،إال ان الهذي حهدث 
هو العكس تماماد.فقد عهرو االنسهان الحهديث 

عرفهه او منتشهر  سهابقاد بهل امراضاد لم تكن م
ودخهههل عصهههر االمهههراض المزمنهههة كمههها انهههه 
مازال الكثير من االدوية المصنعه يفتقهر الهى 

معلومهههات فهههي ت ثيراتهههها علهههى صهههحة وقهههوة 
ومناعهههههههههههة االنسهههههههههههان فهههههههههههي مقاومهههههههههههة 
االمراض،ومههازال البحههث العلمههي يحمههل لنهها 
الكثيههر مههن اآلثهههار الجانبيههة الضههارة لهههبعض 

المصهدر اآلخهر وههي االدوية المصهنعه،بينما 
مستخلصات النباتات الطبية البرية والنباتهات 
الزراعيههههههة اآلخههههههرى كمحاصههههههيل الخضههههههر 
والمحاصهههيل البسهههاتنية تحمهههل بهههين طياتهههها 
صهههفات ومميهههزات يجعلهههها ذات مزايههها قهههد ال 

 تتوفر في االدوية المصنعه.
يتجه العالم اليهوم نحهو الطهب البهديل أو 

 .العالج باالعشاب والنباتات األخرى
 

 :االدوية النباتية قديما
يقدر عدد النباتات التهي اسهتعملت طبيها 

نبتهههة  13,000ب العهههالم فهههي مختلهههو بقههها 
كثيههرا  مختلفههة كمهها ذكرههها دراكنههدورو.وان

مهههن الوصهههفات الطبيهههة قهههد دونهههت مهههن قبهههل 
االنسان القديم خالل فترة ما بعد التاري  وقد 
وجهدت فهي اثههار كثيهر مهن شههعوب العهالم بعههد 
التنقيب عليها والتي مثلت الحضهارة القديمهة 

 والطب القديم 
.فالملهههههههههههههههههههك االشوري،اشهههههههههههههههههههور 

قبههل ميالد(امههر بنسهه  وتههدوين 700بانيبههال)
ن والبههابليين مههن كههل مهها كههان لههدى السههومريي

معلومات طبية متهوفرة فهي عصهر .وقد عثهر 
لوحهة طينيهة وههي  30,000في مكتبته على

فهههي االن محفوظهههة فهههي المتحهههو البريطهههاني 
وقد وجد ضهمن ههذ  اللوحهات مها يقهدر  لندن

وصههفة طبيههة ويعتقههد ان قسههما مههن  200ب
ههههذ  الوصهههفات قهههديم جهههدا حيهههث ان اصهههلها 

 ( قبل الميالد.4000يرجع الى)
 
  الهذي كتهب  واسهطة امبراطورالصهينب

pen- - tsaoمن اقهدم الكتهب النباتيهة ههو 
Shen Nung 

( قبههههل الميالد.يحتههههوي 2700حههههوالي)

دواء مقسهما علهى أيهام  365هذا الكتاب على
السههنة، وقههد وسههع هههذا الكتههاب وطبههع عههدة 
مرات واستعمل في مختلو العصور الصينية 

 وال يزال يستعمل حتى يومنا هذا.
المصههريون القههدماء الههذين عجههز العههالم 
الحديث عهن مواكبهة تقهدمهم الطبهي وخاصهة 

حنههيط حيههث موميههاتهم ال تههزال سههليمة تفههي ال
انمها  ئحتى يومنها ههذا وان دل ههذا علهى شهي

يدل على مقدار التقدم العلمي الذي حصل في 
عههههد الفراعنهههة. وممههها يؤيهههد ههههذا مههها ذكهههر  

قبهههل  500المهههؤرا اليونهههاني هيهههرودوتس )
الميالد( ب ن الطب المصري بلة درجة عاليهة 
من التقدم وكان يدرس في مهدن مختلفهة مهن 
مصهههر. وقهههد كشهههفت التنقيبهههات الحديثهههة فهههي 
مصر ان المصريين القهدماء اسهتعملوا كثيهرا 

سهنة والتهي  6000من النباتهات الطبيهة قبهل 
ال تهههههزال تسهههههتعمل فهههههي الوقهههههت الحاضهههههر 
كالخشخاش ودهن الخهرو . فهي اوربها ظههر 

ليونههانيون وكتبههوا فههي الطههب ولكههن مهها جههاء ا
 به ن وتبين قبل الميالد سنة100في كتابات )

الطههب اليونههاني هههو اقههل مسههتوى مههن طههب 
األمهههم التهههي سهههبقتهم.انهم لهههم يتوسهههعوا فهههي 
العهههالج كمههها كهههان متوقعههها مهههنهم بهههل العكهههس 
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احتفظوا بما وصل لههم مهن ادويهة ووصهفات 
م األمم األخهرى التهي سهبقتهم وشهغلوا أنفسهه

فهههي أبحهههاث فلسهههفية ونظريهههة عهههن أسهههباب 
االمههههههههراض واعراضههههههههها. ويعتبههههههههر أبههههههههو 

قبهههل المهههيالد(من اشههههر أطبهههاء  500اقهههراط)
اليونههان لههذلك سههمي بهه بي الطههب بههالرغم مههن 
انههه لههم يصههنو أي عههالج طبههي ولكههن كتههب 
كثيرا في الطب وجاء بعد  ارسطو طيل الذي 
عاش في نفهس القهرن والهذي دون اكثهر مهن 

جههاء بعههدهما ثيههوفروتس نبههات طبههي و500
قبهههل المهههيالد( وههههو تلميهههذ افالطهههون  400)

وأول مهههن بحهههث فهههي النباتهههات الطبيهههة مهههن 
اليونههانيين وكتههب عنههها ومههن ثههم جههاء بعههد  

ديمههو فريههدس الههذي دفههع عجلههة الطههب الههى 
االمهههام بت ليفهههه األجهههزاء الخمسهههة مهههن كتابهههه 

قبل الميالد(.انهه يصهو 100قاموس االدوية)
دواء حيهههث  600مهههن فهههي كتابهههه ههههذا اكثهههر 

يههتكلم باسهههاب عههن طريقههة جمعهههم وخههزنهم 
واسههتعمالهم. لههم يطههرأ أي تقههدم علههى وسههائل 
االدويهههة فهههي اوربههها بعهههد ديسهههو فريهههدس اال 
إضهههافات بسهههيطة حيهههث بقيهههت عهههد  العلهههوم 

سهههنة  1500اليونانيهههة علهههى مههها ههههي لمهههدة 
واسههتمرت حتههى العصههور المظلههة حيههث بقههي 

جههدادهم االوربيههون يعتمههدون علههى مخلفههات ا
 1000االغريههق كمهها ذكرنهها سههابقا أكثههر مههن 

 سنة.
 
 

 : عند العرب
في الوقت الهذي توقهو او انعهدم التقهدم 
العلمههي فههي اوربهها بسههبب الجهههل والحرمههان 
والت خر الذي شا  فهي ربهو  لنهدن وبهاريس 

اظههر المسهلمون  وغيرها من عواصهم اوربها
تقدما علميها فهي مختلهو العلهوم وخاصهة فهي 
علههم الطههب حيههث كانههت الجامعههات اإلسههالمية 
مصدر اشعا  للشرق والغهرب علهى السهواء. 
وكان ملوك اوربا واعيانها يرسهلون ابنهاءهم 
لدراسههة نههور العلههم فههي الجامعههات اإلسههالمية 
فهههي بغهههداد وقرطبهههة وعلهههى ايهههدي اسهههاتذتها 

البيطههار العههالم اإلسههالمي المسههلمين.وان ابههن 
المعهههروو الهههذي تعلهههم فهههي جامعهههات اسهههبانيا 

دواء مههههن  1800اإلسههههالمية دون ووصههههو
أصل نباتي في القرن الثالث عشر. في بغهداد 
ظههههر كثيهههر مهههن أعمهههدة الطهههب الهههذين بقيهههت 
مؤلفاتهم كتبا مقررة لطالب كليات الطهب فهي 
اوربا لعدة قرون وبقيت تستعمل حتهى نهايهة 

عشههههر.ان هههههؤالء االعهههههالم  القههههرن الثههههامن
ومؤلفهههاتهم وضهههعت اللبنهههة األساسهههية لبنهههاء 
وتقههدم الطههب الحههديث وان مههن أشهههر هههؤالء 

( 1038-980العلماء األطباء هو ابهن سهينا)

الهذي طبههع كتابههه"القانون" حيهث تههرجم لعههدة 
لغههههههههات اجنبيههههههههة وطبههههههههع عههههههههدة مههههههههرات 

( الهههههذي تهههههرك عهههههدة 925-864والهههههرازي)
ري" مؤلفهههات منهههها "الحهههاوي" و"المنصهههو

اللذان ترجما الى اللغات األجنبية وطبعا عهدة 
مههرات. بقههي العههالم اجمههع والغههرب بصهههورة 
خاصة يعتمد اعتماد تاما مهن الناحيهة الطبيهة 
علههى مهها حققههه العلمههاء المسههلمون مههن تقههدم 
علمهههي فهههي بغهههداد وقرطبهههة وغرناطهههة حيهههث 
انتقلههت الههيهم عههن طريههق الحههروب الصههليبية 

ي الغههرب فههي الشههرق وصههقلية واالنههدلس فهه
وبقيههههت هههههذ  المصههههادر العلميههههة الوحيهههههدة 
لمختلههو الجامعههات الغربيههة والتههي أصههبحت 
اللبنات الرئيسية لوضع أسس التطور الطبهي 
الحديث الهذي نشهاهد  االن فهي مختلهو بقها  
العههالم. وممهها ال شههك فيههه ان التطههور الحههديث 
فهههي وسهههائل العلهههم والتكنولوجيههها فهههي القهههرن 

العهههالم علهههى  الثهههامن عشهههر قلهههل مهههن اعتمهههاد
علوم الطب اإلسهالمية وخاصهة االدويهة، الن 
التطههور العلمههي الحههديث وضههع أسههس علميههة 
جديهههدة لألدويهههة تختلهههو عمههها كهههان يسهههتعمل 
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سابقا. كانت الصدفة والمالحظة قديما تلعبان 
دورهمهها فههي تشههخيص االدويههة واسههتعمالها 
وكان االنسان نفسه منذ القدم كخنازير غينيا 

ليهههه تجهههارب االدويهههة اليهههوم حيهههث تجهههري ع

المختلفة وهذا مما يجعلهه يقاسهي الكثيهر مهن 
عدم فائدتها له أحيانا ومن ت ثيراتها الجانبية 
التههي تظهههر عليههه وتسههبب لههه المتاعههب وقههد 

 تؤدي الى نهاية حياته.
 

 :مزار  تجارية
ما تنشه  مهزار  طبيهة تجاريهة او كثيرا 

تابعهههة الحهههد معامهههل انتهههاج االدويهههة او الحهههد 
مراكههز األبحههاث العمليههة. فههالمزار  التجاريههة 
عههههادة تكههههون مههههن أهمههههها واوسههههعها وهههههي 
المصهدر الرئيسههي ألغلههب النباتههات الطبيههة او 
خاماتهههها لمعامهههل او شهههركات انتهههاج االدويهههة 

يهة العالمية حيهث تقهوم بزراعهة النباتهات الطب
المعروفههة عالميهها والتههي تههدرس فههي مختلههو 
جامعهههات العهههالم وخاصهههة كليهههات الصهههيدلية. 
وباإلضافة الى هذا فان المزار  الطبية تقهوم 
بجمع كثير من النباتات الطبيهة البريهة والتهي 
تنمهههو فهههي منهههاطق خاصهههة حيهههث ترسهههل او 

ض وكالئههها المحليههين والههذين عههتتعامههل مههع ب
باتات حيهث يعيشون قرب مناطق نمو هذ  الن

يقومهههون بجمعهههها فهههي الموسهههم المالئهههم مهههن 
النمههو لحسههاب هههذ  المههزار . وبههال شههك فههان 
هذ  المهزار  التجاريهة ال تقهوم فقهط بزارعهة 
النباتههههات الطبيههههة وجمههههها وبيعههههها بههههل لههههها 
محطههات تجاريههة خاصههة بههها وتحههت اشههراو 
علماء متخصصين لمعرفة الظروو المالئمة 

نتهههههاج والمناسهههههبة ألحسهههههن نوعيهههههة مهههههن اإل
ولتربيههههة وتحسههههين النبههههات و...الهههه . امهههها 
المههزار  األخههرى فهههي علههى االغلههب تابعههة 
الحهههد مصهههانع انتهههاج االدويهههة حيهههث تكهههون 
المجهز الرئيسي ألغلب حاجيات ذلك المعمهل 
مهههن االدويهههة النباتيهههة الخهههام. عنهههدما يقهههوم 
النبهههاتي بدراسهههة أنهههوا  النباتهههات والزراعهههي 

يميههههاوي بزراعتههههها والمربههههي بتربيتههههها والك
بتحليلههها والمخههتص بتشههخيص الههدواء فهه ن 
جميههع هههذ  الخطههوات التههي تسههتغرق سههنين 
عديهههدة ههههي بدايهههة الطريهههق لالسهههتفادة مهههن 

االدوية النباتية.ان هذ  الخطوات او المرحلة 
مههههن دراسههههة االدويههههة مهمههههة جههههدا بالنسههههبة 
للعاملين في حقل مفردات الطهب والصهناعات 

وخاصههة فههي الدوائيهة وجههديرة باالهتمههام هنهها 
األقطار النامية. كثيرا ما نسهمع ان فالنها مهن 
النهههههاس اكتشهههههو دواء جديهههههدا وان النبهههههات 
الفالنههههي يسههههتعمل لعهههههالج مههههرض مههههها وان 
الوصهههفة الطبيهههة الفالنيهههة تسهههتعمل لمعالجهههة 
مههرض كههذا وقههد اكتشههفت مههن قبههل كههذا مههن 
الناس،ادعهههههاءات شخصهههههية كثيهههههرة وعلهههههى 
صهههفحات الجرائد.واصهههحابها بصهههورة عامهههة 

ا ليسوا من المثقفهين او طهالب مهدارس او ام
جامعههات ،وقليههل مههنهم المثقفون،بعيههدون كههل 
البعههد عههن العلههوم الطبيههة. أن هههؤالء النههاس 
الههههذين يزعمههههون االلتئامههههات علههههى اخههههتالو 
ميهههولهم وثقافهههاتهم عهههادة يطلبهههون بصهههورة 
رسمية من الجههات المسهؤولة ب بهداء رأيههم 

كههن ودعههم اكتشههافاتهم الطبيههة ب سههر  مهها يم
مستغلين تشهجيع الدولهة للبحهث واالبتكهارات 
العلمية. ان اثبات صحة أي ادعهاء ب كتشهاو 
دواء والموافقهههة علهههى تصهههنيعه وبيعهههه بعهههد 
اثبههات سههالمته وفائدتههه مههن قبههل المختصههين 
بعلهههم مفهههردات الطهههب يحتهههاج سهههنين طويلهههة 
وخاصة ان االدعاء قد جاء من أناس بعيهدي 

يضها  أكثهر كل البعد عن العلهوم الطبيهة. ولا
فهه ن أي دواء معتههرو بههه رسههميا ويبهها  فههي 
األسواق ف ن تصنيعه وتسويقه فهي أي دولهة 
مهههن الهههدول ال يمكهههن ان يحصهههل اال بعهههد ان 
أجريههت عليههه أبحههاث علميههة عديههدة وشههاقة 
تسههتغرق عههدة سههنين وكلفههت االو الههدنانير.
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 : التقدم العلمي
ومههن ثههم بعههد ان يحصههد النبههات يجفههو 

تفصل المواد الفعالة بواسطة طرق كيمياويهة 
عديهههدة ومعقهههدة ثهههم تجمهههع لدراسهههة صهههفاتها 
الفيزيائيهههههة والكيمياويهههههة ليتسهههههنى اجهههههراء 
المرحلهههة األخيهههرة والهامهههة والطويلهههة التهههي 
سههوو تقههرر فائههدتها العالجيههة او العكههس.ان 
ههههذ  المرحلهههة تمتهههاز بمشهههاركة الكيميهههاويين 

حليهل وتشهخيص الذين لهم خبهرة جيهدة فهي ت
وفصل االدوية النباتيهة ولههم المهام بالكيميهاء 
التحليلية والعضوية والحيويهة. ان المهتمهين 
بالنباتات ومركباتها الفعالهة اليعيهرون أهميهة 
لموضهههو  تقيهههيم االدويهههة النهههه لهههيس ضهههمن 
اختصاصههههم ولكهههن مهههع كهههل ههههذا يفضهههل ان 
تعرفههههوا شههههيئا مهههها حههههول تشههههخيص وتقيههههيم 

علومهههات  العامهههة علهههى االدويهههة الن ههههذ  الم
بسههاطتها لههها أهميههة كبههرى بالنسههبة لعلمههاء 
النبهههات علهههى اخهههتالو ميهههولهم واتجاههههاتهم 
عندما يبحثوا او يفكروا بالبحث عهن االدويهة 

نباتيهههة.ان جميهههع االدويهههة النباتيهههة القديمهههة ال
كانههههت امهههها مسههههحوقا خامهههها او عصههههيرا او 
مستخلصههها لههههذ  النباتهههات واسهههتمرت ههههذ  

داية القرن التاسهع عشهر.ولكن االدوية حتى ب
تقههدم علههم الكيميههاء بعههد هههذا التههاري  سههاعد 
العلماء على فصل وتنقية وتشخيص االدويهة 
مههن مختلههو النباتههات. وعنههدما حصههل تقههدم 
هائههل فههي علههم فسههلجه األعضههاء والكيميههاء 
الحيويههة وعلهههم مفههردات الطهههب سههاعد علهههى 
تقيههيم هههذ  االدويههة واسههتعمال الصههالل ونبههذ 

لسام غير المفيد منها وذلهك بوضهع الضار وا
. ان جميههههع لالدويههههةأسههههس عامههههة قياسههههية 

االدويههههة المسهههههتعملة فههههي الطهههههب اكتشهههههفت 
التركيب الكيمياوي ألدويهة  بالصدفة اوبتغيير

معروفههة او مههواد موجههودة داخههل الخليههة او 
بواسههطة اختبههار مجموعههة كبيههرة مههن المههواد 
الكيمياويهههة ال علهههى التعهههين لمعرفهههة الفعالهههة 
والمفيدة منها بدراسهة ت ثيرهها الخهاص علهى 

أحد أعضاء الجسم او احد اجهزتهه المختلفهة 
بعد ان حضرت بالمختبر مهن قبهل كيميهاويين 

رة يهمختصين بتركيهب االدوية.والطريقهة االخ
لتقييم االدوية يمكن ان نضهع ضهمنها اختبهار 
عدد هائل من نماذج االتربة المختلفهة والتهي 
تجلههههب مههههن جميههههع انحههههاء العههههالم لمعرفههههة 
احتوائهها علههى االحيهاء المجهريههة التهي تنههتج 
مضادات حيوية مفيهدة فهي معالجهة كثيهر مهن 

يهههة الجديهههدة ال االمهههراض المختلفهههة. ان االدو
يمكههههن تسههههويقها وطرحهههههها فههههي األسهههههواق 
لالسهههتعمال العالجهههي اال بعهههد ان تمهههر خهههالل 
تجههارب عديههدة عليههها يقههوم بههها المشههرفون 
والمختصههون بعلههم مفههردات الطههب. ان جميههع 
االدوية الجديهدة وقبهل اجهراء دراسهات أوليهة 
لمعرفة فائدتها السريرية على االنسهان يجهب 

فهة علهى الحيوانهات ان تمر خالل تجهارب مكث
المختبريهههة لمعرفههههة ت ثيرهههها علههههى مختلههههو 
خاليههها وانسهههجة وأعضهههاء وأجههههزة الجسهههم 
المختلفهههة والطهههرق التهههي بواسهههطتها يسهههيطر 

 أي أجههههراءالجسههههم علههههى هههههذ  االدويههههة.
Pharmacological Studies) ). 

 
باإلضهههافة الهههى ههههذ  الدراسهههات يجهههب 
اجههراء دراسههات حههول سههميتها لمعرفههة مههدى 
سالمتها وذلهك بهاجراء دراسهات سهمية حهادة 
ومزمنهة علهى أنههوا  متعهددة مهن الحيوانههات. 
ان الدراسات السمية الحهادة تبهين لنها نوعيهة 
االعهههههراض التسهههههممية التهههههي تظههههههر علهههههى 
الحيوانههات نتيجههة إعطائههها جههر  سههامة مههن 

ذا فانههههها تعطينهههها هههههباالضههههافة الههههى الدواء.و
% مههههن 50الجرعههههة السههههامة التههههي تقتههههل 

ساعة والتهي  24الحيوانات المستعملة خالل 
يمكههههههههههههههههن ان نسههههههههههههههههتعملها لمعرفههههههههههههههههة 

Therapeutic index الهههههههدليل  أو
 .العالجي
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وهي عبارة عن النسهبة بهين الجرعهة   
% مهههن 50والجرعهههة التهههي لهههها تههه ثير علهههى

العالجههههي مهههههم جههههدا  الحيوانههههات. ان الههههدليل
لمعرفة كل دواء حيهث يبهين لنها مهدى سهالمة 
الهههدواء.وكلما كانهههت قيمهههة الهههدليل العالجهههي 
عاليههة كلمهها كانههت سههالمة الههدواء اكثههر وهههو 
مهم للطبيب المعالج حيث ان الدليل العالجهي 

يبههههههين لههههههه مههههههدى الزيههههههادة التههههههي يمكههههههن       
Therapeutic dose حصههههولها فههههي

قبههههل ان تظهههههر و مقههههدار الجرعههههة العالجيههههة
االعههههراض التسههههممية علههههى المههههريض. امهههها 
الدراسات السمية المزمنة فت خذ وقتها طهويال 
وقد تستغرق اشهرا وسنينا وقد تسهتمر ههذ  
الدراسهههة علهههى عهههدة أجيهههال مهههن الحيوانهههات 

ي قههلمعرفههة تهه ثير الههدواء علههى التشههو  الخل
لالجنههههة. كمهههها أن هههههذ  الدراسههههة تبههههين لنهههها 

ي قهههد تظههههر نتيجهههة التههه ثيرات الجانبيهههة التههه
اسهههتعمال الهههدواء مهههدة طويلة.باالضهههافة الهههى 
هههههههذ  النتههههههائج المههههههذكورة والهامههههههة فههههههان 
الحيوانات المعاملة تقتل على فتهرات مختلفهة 
لمعرفههة مقههدار الضههرر الههذي حههدث لمختلههو 
انسهههجة وأعضهههاء الجسهههم المختلفهههة نتيجهههة 
السههتعمال الههدواء مههدة طويلههة وهههذا يعنههى ان 

تحههدث أيضهها. ان دراسههات مرضههية يجههب ان 
جميهههع النتهههائج التهههي يمكهههن الحصهههول عليهههها 

نتيجة دراسهة ته ثير االدويهة علهى الحيوانهات 
المختلفة لم تكن كافية الستعمال هذ  االدويهة 
علههههى االنسههههان لوجههههود فههههوارق أو تغيههههرات 
نوعيههة بههين االنسههان والحيوانههات سههواء فههي 
اسههههتجابتها للتهههه ثيرات الدوائيههههة او لقابليههههة 

 Biological variationsتمثيهههل كهههل 
منههها لألدويههة. ولههذلك يجههب اجههراء دراسههات 

لمعرفههههة تهههه ثير الههههدواء وفائدتهههههه  سههههريرية
مباشرة على االنسهان باإلضهافة الهى معرفتنها 
لتهههههههه ثير  علههههههههى الحيوانههههههههات المختبريههههههههة 
المختلفة.باالضافة لألسهباب المعروفهة أعهال  
والتي تحتم اجراء دراسات سريرية بهان ههذا 

اسههات يزودنهها بطههرق علميههة النههو  مههن الدر
لمعرفهههة فائهههدة وقهههوة سهههمية وسهههعة الهههدواء 
الجديهههههد بالنسهههههبة لانسهههههان. ان الدراسهههههات 
السهههريرية يجهههب ان تمهههر فهههي مراحهههل قبهههل 
السهما  ببيعههها واسهتعمالها مههن قبهل األطبههاء 
على مرضاهم.يتحتم اجهراء تجهارب سهريرية 
أوليههههة علههههى المرضههههى وعلههههى المتطههههوعين 

اءة وسههالمة هههذا وعنههدما تظهههر فائههدة وكفهه
العههههالج فهههه ن الههههدواء المتوقههههع أو المرشههههل 
لالسههتعمال يخضههع بعههد ذلههك الههى تجههارب أو 
دراسات سريرية لمعرفة ت ثير  على أعضاء 
وأجههههزة الجسهههم المختلفهههة لتبيهههان كفاءتهههها 

 .وسالمتها العالجية 
 

 أن اهم االدوية النباتية التي لها فائدة طبية هي:
(Alkaloids) أو القلويدات : القلويات 

 وهي مواد قاعدية موجهودة فهي النبهات
وهي منتجات طبيعيهة هامهة دوائيها نظهرا لمها 
تمتلكههه مههن تهه ثيرات فيزيولوجيههة كبيههرة فههي 

وتعتبر من اههم مكوناتهه مهن  الكائنات الحية,
على ههذ  المجموعهة  الناحية الطبية.واالمثلة

مهههن االدويهههة والنباتهههات المسهههتخرجة منهههها 
كثيرة،كالنيكوتين موجود في التبة واالفدرين 

هههو عشههب  Ma-huangموجهود فههي نبههات 
طبههههههههي صههههههههيني تقليههههههههدي مشههههههههتق مههههههههن 

EPHEDRA  تسههههههتخدم لعههههههالج الربههههههو ،
واحتقهههان األنهههو والرئهههة والحمهههى مهههع عهههدم 

 التعرق. 
ين نبن في نبات السنكونا والمهورفيوالك

الموجههود فههي نبههات الخشههخاش واالتههروبين 
الشهههههاي والقههههههوة  الموجهههههود فهههههي نبهههههاتي 

والبالوكههههههههاربين الموجههههههههود فههههههههي نبههههههههات 
Pilocarpus Emulates  الموجهههودة

فهههي الشهههاي...ال . ان جميهههع ههههذ  االدويهههة 
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النباتيهههة شهههائعة االسهههتعمال فهههي الطهههب وكهههل 
واحد منها له اسهتعماله العالجهي الخهاص بهه 

غلهههههب األحيهههههان عهههههن الهههههذي يختلهههههو فهههههي ا

االسههههتعمال الطبههههي للههههدواء االخههههر. وتجههههدر 
اإلشههارة هنهها ان بعضههها سههام مثههل النيكههوتين 

 والستركين.

(Glycosides) :الكاليكوسيدات 
من االدوية موجودة  ان هذ  المجموعه

فههي المملكههة النباتيههة واهمههها تلههك الموجههودة 
فهههي نبهههات الديجوتوكسهههين وبصهههورة عامهههة 
تتكهههون مهههن جهههزئين ,جهههزء سهههكري يسهههمى 

وغالبهها مهها يكههون سههكر   Glyconجليكههون 

العنب وهذا ليس له فائدة دوائية وجزء غيهر 
ويمثههل الجههزء   Aglyconسههكري يسههمى 
الكاليكوسههههيدات ان جميههههع . الفعههههال دوائيهههها

تسههتعمل لههبعض امههراض القلههب النههها تعمههل 
 بصورة خاصة علية.

 الزيوت:
بعضههها يسههتعمل طبيهها كههدهن الخههرو   

والزيهههوت الطيهههارة تمتهههاز برائحتهههها العطهههرة 
ولهههذا السههبب فانههها تعتبههر المصههدر لجميههع 

واالزههههههار الههههروائل الزكيههههة فههههي النباتههههات 
المختلفههة ومثههال ذلههك زيههت النعنهها . ان هههذ  

الهههروائل الطيهههارة تسهههتعمل كمذيبهههة لهههبعض 
النهايههة تكسههبها رائحههة زكيههة  ياالدويههة وفهه

تجعلهههههها مستسهههههاغة ومقبولهههههة مهههههن قبهههههل 
 المريض.

Resins)) :الراتنجيات 
هههي عبههارة عههن اصههطال  فنههي وليسههت 
اسهههههههما كيمياويا.انهههههههه اصهههههههطال  تجهههههههاري 
لمجموعهههة مهههن المهههواد النباتيهههة لهههها صهههفات 

خاصة.واما من الناحية الطبيهة لتكهون مثبتهة 
 وصاقلة لبعص التخطيطات المختبرية.

Gum)) االصمال: 
وهههههي عبههههارة عههههن مركبههههات سههههكرية 
معقدة.انها تقريبا من المواد القديمة التفاعهل 
مههههع الجسههههم الحههههي ومههههع انسههههجته.ان هههههذ  
المجموعهههههه مهههههن النباتهههههات تسهههههتعمل فهههههي 

الصههناعات الصههيدالنية كمسههتحلبات للزيههوت 
ومعلقههات للمههواد الصههلبة القليلههة الههذوبان.ان 
األمثلة لهذ  المجموعة كثيرة منها تراكاكنث 

 كاثيا.واال
 

 المواد الدباغية:
هي مجموعة كبيرة من المواد المعقهدة 
الموجهههودة علهههى نطهههاق واسهههع فهههي المملكهههة 
النباتيهههة.ان حهههامض التانيهههك ههههو احهههد ههههذ  
المركبههات ويمكههن الحصههول عليههه مههن عههدة 

هذ  المجموعة  نباتات منها شجرة البلوط.ان
من االدويهة كانهت تسهتعمل لمعالجهة الحهروق 
واالسهال لقابليتها على ترسيب البروتين في 

   االنسجة الحية التي تالمسها.

 المضادات الحيوية:
وهي مواد تنتج بواسطة او تشهتق مهن 

ى قتهل او الخاليا الحية والتي لها القابليهة عله
منع عمل االحياء المجهريهة الضهارة.ان ههذ  
االدويهههة تنهههتج بواسهههطة البكتريههها الحيههههة او 

الخمهههائر او العفهههن انهههها لهههيس لهههها تركيهههب 
كيميهههاوي واحد،ويسهههتعمل كهههل منهههها لعهههالج 
امههراض مختلفههة عههن األخرى.واالمثلههة علههى 
هههههذ  المجموعههههة كثيههههرة كالبنسههههلينات مثههههل 
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سهههايكلينات بنسهههلين جهههي واالمبسهههلين والتيتر
مثل التيتراسهايكلين واالوكسهي تيتراسهايكلين 

 وغيرها.
 

أن موضههو  النباتههات الطبيههة يعههود بنهها 
مهههن ههههذ   الهههى الطبيعهههة وكيفيهههة األسهههتفاد 

المههههوارد حيههههث تجتهههها  العههههالم فههههي اآلونههههة 
األخيرة موجة تطالب بالعودة للطبيعهة سهواء 
في الغذاء أو الدواء وتستهدو حتهى أسهلوب 
المعيشة والحياة، ويعتبر التهداوي باألعشهاب 
الطبيههة علههى قمههة قائمههة هههذ  التطلعههات، ألن 
القههههدرة الشههههفائية لههههها معروفههههة منههههذ أالو 

القههدرة ظههاهرة حتههى  السههنين ومهها زالههت هههذ 
اليههوم، وهنهها نههود أن نضههرب بعههض األمثلههة 
التههي قههام األنسههان بمخالفههة الطبيعههة وكيههو 

 أثرذلك سلبيا على البيئة واألقتصاد.
م كتبت مقالة ثم نشهرت 2000في عام 

 Back toبحثا عن العهودة الهى للطبيعهة ) 
Nature عنههدما ضههربت العههالم العديههد مههن )

خههههرى بيئيههههة. المشههههاكل منههههها أقتصههههادية وأ
وكمثههال علههى ذلههك عنههدما أجتاحههت بريطانيهها 
وبعهههههههههههههههههض دول العهههههههههههههههههالم ومنهههههههههههههههههها 
أيرلندا،فرنسهههها،البرتغال وسويسههههرا مههههرض 

 Mad Cowجنهههههههون البقهههههههر)
Disease نتيجهههة لقيهههام األنسهههان بتغذيهههة.)

األبقههههار علههههى مخلفههههات حيوانيههههة) الطحههههين 
الحيهههواني( كمصهههدر مههههم للبهههروتين وعلهههى 

تعتمههد علههى عكههس طبيعتههها الوراثيههة والتههي 
الغذا النباتي من األعشاب و العالئق المركزة 

 من الذرة الفرا وفول الصويا.
اذن التحول بتغذية األبقار من المصادر 
النباتيههههة الههههى الطحههههين الحيواني)مسههههحوق 
رؤوس األغنام( أدى ذلهك الهى حهدوث كارثهة 
بيئية تبع ذلك أنهيار في سهوق لحهوم األبقهار 

مسههتهلكين بعههد ونظههرا للشههعور بههالقلق مههن ال
أنتشار  كوبا ويشتبه ب نتقاله الى البشهر فقهد 

قامههههت الشههههراكة األوربيههههة والتههههي عوضههههت 
 1993بالسههههوق األوربيههههة المشههههتركة عههههام 

بحظهههر أسهههتيراد لحهههوم البقهههر مهههن بريطانيههها. 
وبعههد ذلههك تههم الغههاء هههذا النههو  مههن التغذيههة 
وأعيدت تغذية األبقار الى التغذية النباتية أي 

بيعهههة مهههرة أخهههرى. ههههذا مثهههال عهههادة الهههى الط
واقعههي للعههودة الههى الطبيعههة . وضههربنا هههذا 
المثههال للههربط بههين النباتههات الطبيههة والطبيعههة 
وهنا الطبيعة هي الصيدلية فههي الهدواء لكهل 
داء والنباتههههههات الطبيههههههة هههههههي الصههههههيدلية . 
األعشهههاب والنباتهههات الطبيهههة ويطلهههق عليهههها 
صيدلية الفقراء أصبحت األتجا  المنشود في 
تصنيع الهدواء عالميها بعهد أن أثبتهت البحهوث 
والدراسهههات العلميهههة أمكانيهههة األسهههتفادة مهههن 

 الو نهههههوعمن النباتهههههات 5000أكثهههههر مهههههن 
الطبيعيههة فههي تصصهههنيع المههواد الطبيههة مهههن 
خهههالل فصهههل المهههواد المفيهههدة للهههتخلص مهههن 
األعههراض الجانبيههة لالعشههاب فههي صههورتها 

 الطبيعية ووصفه في صورة دواء.
وبعهههد كهههل مهههاذكر بخصهههوص النباتهههات 
الطبية والعطرية ألبد مهن األشهارة الهى نقطهة 

إن النباتات الطبية والعطرية مهمة جدا وهي 
تحتهههل مكانهههة كبيهههرة فهههي اإلنتهههاج الزراعهههى 
والصهههناعى، حيهههث إنهههها مهههن أههههم المهههوارد 

وتههزداد  االسههتراتيجية فههي صههناعة األدويههة.
ديههههاد األمههههوال المسههههتثمرة فههههي بازأهميتههههها 

صههناعة الههدواء واسههتهالك المههواد الخههام فههي 
تسههتخدم فههي الطعههام  والصههناعات الدوائيههة، 

والصناعات الغذائية ومستحضرات التجميهل، 
كما تعتبر عنصرا أساسهيا فهي حيهاة البشهرية 
مههن حيههث دورههها فههي الحفههاظ علههى الصههحة 

والتهههوازن الطبيعهههي للبيئهههة.  العامهههة والعهههالج
األستثمار في النباتهات الطبيهة والعطريهة أذن 

له أنعكاسات كبيهرة فهي الجوانهب األقتصهادية 
واألجتماعيههههههههههههة وخدمههههههههههههة المجتمههههههههههههع .
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هل نكتب لذواتنا أم لآلخرين .. وإلى أي مدى يفكر 

 الكاتب بالمتلقي ؟؟

 أ.د إياد عبد المجيد

 

األديب الحقيقهي ههو الهذي يهنجل فهي أن 

يجههد صههوته األصههيل الههذي مههن خاللههه يمتلههك 

الخاصهههية التهههي تميهههز  عهههن اآلخهههرين ، فلهههو 

أويتقمص شخصية أخرى فإنه حاول أن يقلد 

دون شك يقدم للعالم صورة مزيفة ممسهوخة 

.. عليه أوال أن يبحث عن ذاته وههي مرحلهة 

وجدانيههة لكههل أديههب أو فنههان  عليههه أن يجههد 

 صوته وأن يشعر بتميز  برسالته الخاصة  .

والكتابة بكهل أشهكالها ههي فعهل لهرؤى   

قههد تكههون متجههذرة فههي الواقههع ، وقههد  تكههون 

ي عالم شديد المتخيهل والتركيهب  .. سابحة ف

ومن هنا كانت هناك كتابة جماهيرية وأخرى 

نخبوية ، وأخرى ذاتية  .. ف نا مثال أكتب لي 

ولمن يقرؤني ، وقد تتباين لغة النص عنهدي 

وفهههق العوامهههل المحيطهههة التهههي تشهههكل  فهههاق 

التجربههة .. الكاتههب لههيس قلمهها فحسههب ، قههد 

نقهل فكرتهه  ينحاز لرؤيته ، ويكون أمينا على

، وقههد يحههارب مههن أجههل الههدفا  عههن وجهههة 

نظههر  التههي قههد تههروق لهههذا ، وربمهها تغضههب 

ذاك ، أو يفهمهههههها أحهههههدهم أو ال يفهمهههههها .. 

قديما كان أبهو تمهام يكتهب بعفويهة االنفعهاالت 

األولههى  فقيههل لههه : لمههاذا ال تقههول مهها ُيفهههم ، 

ف جابهم على البديههة ولهم ال تفهمهوا أنهتم مها 

 يقال !! 

لكاتب يكتب نفسه ، ويعبر عهن ضهمير  ا

وينسهههجم مهههع منظومهههة قيمهههه واعتباراتهههه ، 

ويقههههههول مهههههها عنههههههد  مههههههن رؤيههههههة خاصههههههة 

واستخالصههههات متماسههههكة ، وال يتوقههههع فههههي 

الوقههت نفسههه أن يرضههي جميههع المخههاطبين . 

وهو يقارب مستوى التوقعهات لهدى المتلقهين 

لمطالعاتهههه ، ثهههم يقهههدم قراءتهههه الموضهههوعية 

قبههل أن يعههرض خالصههة  لمكونههات المشهههد ،

رأيهههه بهههدون مجاملهههة ، ويعهههرب عهههن موقفهههه 

المسههتقل .. ويجههب أن تكههون عالقههة الكاتههب 

 بالقاري عالقة احترام متبادل .

إن الكاتهههب إذا مههها أراد أن يهههنجل فهههي   

إيصههال صههوته  األصههيل إلههى عههدد كبيههر مههن 

القراء  ، ليكون كاتبا حقيقيا  فعليه أن يهدرك  

 وبههين الكتابههة لفعهه يمههارس مههن الفههرق بههين

 الكاتههههب يكتههههب لمههههن أمهههها. الفعليههههين الكتهههاب

 اإلبداعيههة العمليههة أن يههرى فههالبعض العربههي

األول، فههبعض  المقههام فههي ذاتيههة عمليههة هههي

والههبعض  ألنفسهههم، الكتههاب كثيههرا مهها يكتبههون

 يبحهث أن األهميهة مهن لهيس أنهه يرى اآلخر 

 يههرى اآلخههر والههبعض! لههه يقههرأ عمههن الكاتههب

 يعرفهههه، ال لقهههاري يكتهههب العربهههي الكاتهههب إن

 .العيش بلقمة مشغول قاري

وههههذا مههها يؤكهههد غيهههاب القهههاري الجهههاد   

أحيانا ، وندرة القارىء الواعي ، مما يسهبب 

إشكالية فعل ، لمهن نكتهب ، سهيما ونحهن فهي 

عصههههر السههههرعة ، وقلههههة الشههههغو بههههالقراءة 

المت نيهههة الواعيهههة ، التهههي تحتهههاج إلهههى صهههبر 

!! ..... 
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 والعالج الوقاية وطرق الزهايمر مرض واعراض أسباب

 

 الخليل علي علوان وسيم .د
 والمفاصل والكسور العظام جراحة إستشاري

 عامة : نظرة
 تتضهمن مرضهية حالهة ههو الخهرو

ها  والمههارات التفكيهر فهي اد  مسهتمر إنخفاضد
 يؤثر بالتالي وهذا , و اإلجتماعية؛ السلوكية

ا  بشهكل للعمهل الشهخص علهى قابليهة سهلبد
 الخهرو لهيس ههو الزهايمر ومرض .مستقل
 .الخرو أنوا  أحد هو وانما

 فههي تراجههع هههو الزهههايمر مههرض
 للمهريض والسهلوكي اإلدراكهي المسهتوى

 نتيجهة الهذاكرة فهي تهدرجي فقهدان يرافقهه
 مهوت ثهم ن م و الهدمال خالياتلو  و تدهور

ا األكثهر السهبب الزهايمر داء يعد .ها  شهيوعد
 للمهرض المبكهرة العالمهات مهن رو، ا لهل

 مهع و الحديثهة أو المحادثات األحداث نسيان
 الزههايمر بهداء المصهاب يشعر المرض تقدم

 علهى القهدرة ويفقد الذاكرة في شديد بضعو
 .المهام اليومية أداء

 
 دواء إلى االن لغاية األبحاث تتوصل لم
م يمنهع او الزههايمر داء يعهالج  المهرض تقهدر

 الهدمال خاليها وتلهو ته ثر مهن بالحهد وذلهك
 فهي الزههايمر عهالج ان .وبالتهالي موتهها

 األعراض تخفيو على يعتمد الحاضر الوقت
 الوظهائو مهن تبقهى مها علهى والمحافظهة

 ت قهد .ممكنه مد  ألطول الدماغية والفكريرة
هن    عهالج فهي حاليها المسهتعملة األدويهة سر

ها األعهراض من الزهايمر داء  تبطهئ أو مؤقتد
 من المرض تمنع ال نها ك ول معدل التدهور

 فهي العالجات هذ  تساعد أن ويمكن التفاقم،
تحسهين  على الزهايمر مرضى األحيان بعض
 إعتمهادهم علهى والمحافظهة الهوظيفي أدائهم
 أن يمكهن كمها .حهد أقصهى إلهى أنفسههم على

دعهم  فهي المختلفهة والخدمات البرامج تساعد
 الزهههايمر بههداء المصههابين األشههخاص

 فهي .رعهايتهم علهى القهائمين واألشهخاص
 تهؤدي قهد المهرض مهن متقدمهة مراحهل

 فهي الشديد الفقدان عن المضاعفات الناجمة
 .الوفاة إلى الدمال وظائو

 

 االول: الجزء
 

 المقدمة : 
 )الزههههايمر أن الكثيهههر يعتقهههد

Alzheimer's Disease )  والخهرو 
( Dementia ) واحهد، لمهرض مسهمى 

 الخهرو أن حيهث صهحيل، غيهر ههذا ولكهن
 التهي واألمهراض للحهاالت أوسهع مصهطلل
 الذاكرة على سلبا تؤثر وبالتي الدمال تصيب

 الحيهاة مهع وتتهداخل والسهلوك والتفكيهر
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 .شيوعا وأكثرها الخرو أنوا  أحد فهو الزهايمر أما للمريض، اليومية
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 الههدكتور مههن اسههمه المههرض أخههذ
 Alois )  لتسهههايمر ألههويس األلمههاني

Alzheimer )، عهام فهي وصهفه الهذي 
 تشهريحية تغيهرات الحظ بعدما وذلك 1906

 غيهر عقلهي بمهرض توفيهت إمهرأة مه  فهي
 الهذاكرة فقهدان األعهراض وشهملت معتهاد،

 العلمهاء اسهتطا  وقهد النطهق، فهي ومشهاكل
 حالهة ههو الزههايمر ان نظريتهه ت كيهد بعهد 

ا جزءا وليس مرضيرة م من طبيعير  العمهر تقهدر
 .والشيخوخة

 
 منظمههة مههن صههادر تقريههر يشههير

 5.6 ان 2019 لعهام االمريكيهة الزههايمر
 بمههرض مصههاب أمريكههي شههخص مليههون

 للزيهادة مرشهل العهدد ههذا وإن الزههايمر
 منظمهة تقريهر .القادمهة السنوات في الكبيرة

 50 ان ظههري  العهام لذات العالمية الزهايمر
 بمهرض مصهابون العهالم فهي شهخص مليهون

 .الخهرو مهن خهرى أ أنهوا  او الزههايمر
 والسههعي بههالمرض الههوعي زيههادة بهههدو

 فهي العهالم يحتفهل االجتماعيهة  ثهار  لتخفيو
 بهاليوم عهام كهل مهن أيلهول/سهبتمبر 21 يهوم

 .الزهايمر لمرض العالمي
 

 طبيعيهة مرحلهة لهيس الزههايمر مهرض
 مهرض ههو انمها الشهيخوخة مراحهل مهن

 أكثهر مهن يعهد وههو بهبطء يتطهور دمهاغي
 اإلصهابة إحتمهال إن .شهيوعا الخرو أسباب

 - 10 نحو العمر، تقدم مع يتزايد بالزهايمر
 ي عاما 74 - 65 سن في هم من ِمن % 5
 نسهبة بينمها الزههايمر، مهرض مهن عهانون

 الهذين األشهخاص بهين بالزههايمر المصهابين
 إلهى تصهل فهوق ومها عامها 85 سهن فهي ههم
 ههم مهن يصيب أن النادر ومن ،% 50 نحو
 ويصهي كمها عامها، 60 مهن أصهغر عمهرأ  في

 يستهدو الزهايمر .الرجال من أكثر بالنساء
 عهن المسهؤولة الهدمال خاليها بهبطء ويهدمر
 ويهنعكس واللغهة والذاكرة األفكار في التحكم

 مسهتمر تراجع شكل على المريض على ذلك
 و/أو العقليههة القههدرات وفههي الههذاكرة فههي

 خفيفهة أعهراض صهورة فهي ويبهدأ ، الذهنية
 فهي ومشهاكل الحديثهة، األحهداث كنسهيان
 فههإن تطههور  مههع ولكههن اللغههة، إسههتعمال

 المهريض يواجهه وبهذلك تتفهاقم األعهراض
 وقهد والكتابهة؛ والقراءة التحدث في صعوبة

 علهى التعهرو علهى قهادرا المهريض يعهود ال
 بالفعاليهات القيهام ينسهى أوقهد أسهرته، أفهراد

 أو المالبهس لهبس مثهل اإلعتياديهة اليوميهة
 قههدرة تتراجههع وبالتههالي االسههنان تنظيههو

 اليوميهة، نشهاطاته ممارسهة علهى المهريض
 الشهخص وعمهل حيهاة فهي بشهدة يهؤثر ممها

 .اإلجتماعي حياته ونمط المصاب
 
 شفا ال ضال   مرض هو الزهايمر أن

 التهي بالمهدة التنبهؤ يمكهن وال حاليها منهه ء
 تحهدث المتوسهط وفهي المهريض، سيعيشهها
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 تشهخيص مهن سهنوات 7 نحهو بعهد الوفهاة
 هنالههك ذلههك مههن الههرغم علههى .المههرض

 جهودة و أداء لتحسين عالجية إستراتيجيات
 وذلهك ممكنهة فتهرة ألطهول المهريض حيهاة

 قهد أدويهة بإسهتعمال و األعهراض بعهالج
 دعهم الهى باإلضافة المرض تقدم من تبطيء

 علههى ومسههاعدتهم المصههابين المرضههى
 إن .أفضل حياتهم لجعل المرض مع التعايش
 وكذلك الزهايمر بمرض المصابون المرضى

 بحاجهة رعهايتهم، يتولرهون الهذين األشهخاص
 النجها  أجهل من واألصدقاء العائلة دعم إلى
 .المرض مقاومة في

 

 الخطر : وعوامل الزهايمر مرض حدوث أسباب
 

 لاصههابة الحقيقيههة األسههباب إن
 يعتقهد ولكهن ما، تما مفهومة غير بالزهايمر

 فههي األسههاس فههي المشههكلة إن العلمههاء
 بشكل العمل في تفشل التي الدمال بروتينات

 العصهبية الهدمال  خاليا عمل وتعوق طبيعي
 التهي التفهاعالت مهن سلسهلة تطلهق حيهث

 العصهبية الهدمال خاليها النهايهة فهي تعهرض
 الخاليا إتصال فقدان إلى وتؤدي كما للتلو،

 مهوت النهايهة وفي البعض ببعضها العصبية
هباتأ  وجهود تبهيان وقد .الخاليا هذ   غيهر ترسُّ

ةأ   رقهع تسهمرى األميلويهد بروتينهات مهن طبيعير
 ،  Amyloid Plaques )) األميلويهد
ةأ  وتشابكاتأ  ةأ  ليفير  عصبير

( Neurofibrillary Tangles ) 
 Tau ) التههاو بههروتين علههى تحتههوي 

Protein ) . مها معرفهة عهدم من وبالرغم 
 هههذ  تههراكم عمليههة بههدء يسههبب الههذي

 انها االن يعرفون العلماء أن إال البروتينات،
 أعراض ظهور بدء من أكثر أو عقد قبل تبدأ

 الههدمال خاليهها تتضههرر عنههدما .المههرض
 تنقهل والتهي العصبية الناقالت أيضا تنخفض

 بشكل وينخفض الدمال، خاليا بين اإلشارات

 ) األسهههتايلكولين مسهههتوى خهههاص
Acetylcholine ) النهاقالت أحهد وههو 

 تلهوأ  وجهود يعتبهر كمها .الهدمال في العصبية
هة األوعيهة فهي     Brain ) للهدمال الدموير

Vascular Damage   ( شهائعا أمهرا 
 يهؤدي بهدور  وههذا الزههايمر، مرضهى عنهد
هة فهي التهدهور الهى  ) العصهبيرة الخاليها فعالير

Neurons ) التلهو ههذا وإمتهداد تلفِهها و 
ا  مهع .الهدمال مهن أخهرى منهاطق إلى تدريجير
 العمهل علهى قدرتها الدمال خاليا تفقد الوقت

 النهايهة فهي .الهبعض ببعضهها اإلتصهال و
 إزديهاد ومهع المصهابة، الهدمال خاليها تمهوت
 دمهال يهنكمش الوقهت ومهرور الميتهة الخاليا

 مههن مختلفههة منههاطق وتههتقلص المههريض
 ههي المتضهررة المناطق اوائل ومن الدمال؛
 بعهض وفهي الذاكرة، عن المسؤولة المنطقة
 تته ثر المهرض مهن معتهادة الغيهر األشهكال
 قهد لهذا ، الهدمال مهن مختلفهة خرى أ مناطق
 فهي مشهاكل ههي األولهى األعهراض تكهون
  .الذاكرة من بدال اللغة أو الرؤية
 
 المهرض لتطهور واحد سناريو يوجد ال
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 الزههايمر، بمهرض المصهابين األشخاص في
 لفتهرة يعيشهون المرضهى بعهض أن حيهث

 حهين فهي معتهدل، إدراكهي ضهرر مهع طويلهة
 بسهرعة األعهراض ظهور من  خرون يعاني

 المشهاهير مهن .للمهرض أسهر  وتطور أكبر
 األمريكهي الهرئيس بالزههايمر أصهيبوا الهذين

 عمههر والفنههان ريجههان رونالههد األسههبق
 .الشريو

 

 الزهايمر : مرض حدوث احتماليرة تزيد أن ش نها من التي العوامل
 

 
 

م  اإلصابة احتماليرة تتضاعو :العمر في التقدر
 تجهاوز بعهد سهنواتأ  خمهس كهلر  بهالمرض
 ال ذلهك أنر  إالر  العمهر، مهن والستين الخامسة

 سهنا األصهغر األشهخاص تعهررض عهدم يعنهي
 الزههايمر مهرض يصهيب فقهد ؛ بهه لاصهابة
ر هن شخصها عشهرين كهلر  مهن واحدا المبكر  ممر
 .األربعين أعمارهم تقارب

 

 العائلهة فهي كان إذا :للمرض العائلي التاري 
 أفهراد إصابة إحتمال فإن بالزهايمر، مريض
 البنهات، /األبناء(  األولى الدرجة من العائلة

 إن .أعلهى ههو بالمرض )الشقيقات /األشقاء
 بين الزهايمر مرض إلنتقال الوراثية اآلليات
 عليهها التعهرو يهتم لهم الواحهدة العائلهة أفهراد

 ان العلمهاء بعهض يعتقهد ولكهن بعهد، تمامها،
 مهن سهبب تكهون قهد جينيهة طفهرات وجهود
 عهائالت فهي اإلصهابة خطهر زيهادة اسهباب
 .معينة

 

 الزههايمر مرضهى بعهض ان وِجهد :الجينهات
 ان لهوحظ ولقهد نهادرة، جينيهة تغيرات لديهم

 أعههراض علههيهم تظهههر المرضههى هههؤالء
 مهن الخمسهينيات أو األربعينيات في المرض
 .مبكرة سن في أي العمر،
 مهن للزههايمر عرضهة أكثهر النسهاء :الجنس

 لعمهر يعشهن عهادة ألنههن وذلهك الرجهال،
 الى ذلك ترجع حديثة دراسات وهناك أطول،
 انقطها  بعهد االسهتروجين هورمهون نقهص
 الهدمال خاليا ت ثر وإمكانية الشهرية الدورة

 .النقص بهذا

 المصهابون األشهخاص يعتبر :داون متالزمة
 Down's ) داون بمتالزمههههة

Syndrome ) لاصههابة عرضههة أكثههر 
 الجينهير  الخلهل ألنر  وذلهك الزههايمر، بمهرض
هع فهي يتسهبرب للمتالزمهة المسهبرب  رقهع تجمر
 .الوقت مرور مع الدمال في األميلويد

 الهذين األشهخاص به نر  وِجهد :الرأس إصابات
ضهوا  أكثهر الهرأس فهي شهديدةأ  إلصهاباتأ  تعرر
 .الزهايمر بمرض لاصابة عرضة

 الدراسهاتأ  تشهير :والشهرايين القلهب أمراض
 الهذي الحيهاة نمهط بهين ارتبهاط هنهاك ان إلهى
 والشهرايين القلهب أمهراض حهدوث مهن يزيهد
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 مثهل؛ الزههايمر؛ مهرض حهدوث زيهادة وبهين
همنة، التهدخين،  إرتفها  السهكري، مهرض السُّ

 .الكولسترول إرتفا  و الدم ضغط

 

 وجهدت لقهد :الثقهافي / التعليمهي المسهتوى
 التعليم مستوى بين عكسية عالقة الدراسات

 لكن .الزهايمر بمرض اإلصابة إحتمال وبين
 أن معروو،حيهث غيهر لهذلك الهدقيق السهبب

 اسهتخدام تم كلما أنه يعتقدون الباحثين بعض
 مناطق من المزيد إنشاء تم كلما أكثر الدمال

 العصهبية، الخاليها بهين واإلتصهال التمهاس
 سهن فهي أكبهر إحتياطيها تشهكل بالتهالي وهذ 

 اإلصهابة نسهبة تقهل لههذا ربمها الشهيخوخة،
 الهذين األشهخاص لهدى الزههايمر بمهرض
 .غيرهم أكثرمن بصورة أدمغتهم يشغلون

 

 بالزهايمر : اإلصابة مخاطر تخفض قد عوامل
 مهن مرتفهع مسهتوى علهى الحصهول 

 .التعليم
 مثيرة وظيفة في الشخص عمل. 
 المتكرر اإلجتماعي التفاعل. 

 تحمهل التهي العقلية األنشطة ممارسة 
 القههراءة مثههل التحههدي مههن نوعهها

 عهزو أو واأللغهاز األلعهاب وممارسهة
 .الموسيقية اآلالت

 

 الزهايمر : مرض أعراض
 صعوبة يجد أن الممكن من شخص كل

 حيهث مها، وقهتأ  فهي األشهياء بعهض تذكر في
 فهي حاجهه مكهان نسهيان الطبيعهي مهن أنهه

 أسهماء نسهيان أو العمهل، فهي او البيهت
 يميهز مها ولكن .بهم يلتقي ما نادرا أشخاص
 ههو الزههايمر مرضهى لهدى الهذاكرة مشهاكل

 يعاني حيث يوم، بعد يوما وتتفاقم تشتد أنها
 مهن الزههايمر بمهرض المصهابين األشهخاص
 السهلوكي أو المعرفهي األداء فهي إنخفاضها
 عليهم تظهر و ، سابقا عليه كان بما مقارنة
 التهي المميهزة واألعهراض السهلوكيات بعض
 ههذ  وتشهمل الوقهت، بمهرور سهوءا تهزداد

 :يلي ما األعراض

 

 علههى يههؤثر الههذي الههذاكرة فقههدان 
 .اليومية األنشطة

 المهههام بعههض أداء فههي صههعوبة 
 .المعتادة

 المشاكل حل في صعوبات. 
 الكتابة أو الكالم في إضطراب. 
 النظافههة مسههتوى فههي إنخفههاض 

 .الشخصية
 والشخصية المزاج في تغيرات. 
 والعائلهة األصهدقاء مهن اإلنسهحاب 

 .والمجتمع
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 من األقل على المريض يعاني ان يجب الزهايمر مرض تشخيص لغرض
 :التالية األعراض مجاالت من إثنين

 
 

 وتههذكر اسههتقبال علههى القههدرة انخفههاض
 نفهس المهريض يكهرر حيث :جديدة معلومات

 المواعيهد نسهيان .واالسئلة والكلمات الجمل
 مكانهها غيهر فهي األشهياء وضهع .االحهداث و

 .إطالقا منطقية غير أماكن وفي بل الصحيل

 أغهراض وأسهماء عائلته أفراد أسماء نسيان
 طريهق علهى التعهرو عهدم .يوميها يسهتعملها

 طريقهه إيجهاد المهريض علهى فيتعهذر م لوو
 .مثال البيت الى

 

 :المعقدة المهام تنفيذ وفي الحكم وممارسة التفكير في ضعو
 فههم سهوء .المجهرد التفكيهر فهي مشاكل مثل

 .السالمة مخاطر
 واتخهاذ الحكهم علهى القهدرة ضهعو

 يسهتطيع ال قهد المهرض بهدايات فهي .القهرار
 مهوازنتهم علهى المحافظهة الزههايمر مرضى
 قهد مشهكلة وههي ، األمهوال وإدارة الماليهة
 األرقام وتحديد معرفة في صعوبة إلى تتطور

 .بها والتعامل
 فهي صهعوبة مهن المهريض يعهاني وقهد

 المناسهبة؛ أو الصهحيحة الكلمهة علهى العثور
 فهي تصهبل قهد مها محادثهة متابعة حتى و بل

 بالنسهبة تحديا بل شاقة مهمة األحيان بعض
 حتى تضعو النهاية وفي الزهايمر، لمرضى
 ويظهههر .والكتابههة القههراءة علههى قههدرتهم
 وفهي الحكهم وممارسهة التفكيهر فهي الضهعو

 علهى القهدرة بانعهدام المعقهدة المههام تنفيهذ
 المعقهدة اليوميهة لألنشهطة والتنفيهذ التخطيط

 علههى القههدرة عههدم مثههل المتسلسههلة؛ أو
 المالبهس، ارتهداء أو بسيطة أدوات إستخدام

 معرفهة( يوميهة مشهاكل حهل في صعوبات او
 فهي الطعهام احتهراق حال في التصرو كيفية
 صعوبة أكثر االمر يصبل الوقت مع. )الفرن
 او الصهعب مهن يصهبل المطهاو نهايهة وفهي

 القيهام الزههايمر مريض على جدا المستحيل
 تخطيطها تتطلهب التهي الروتينيهة بالمهامهات
 الطب ، مثل خطوات أو مراحل عدة وتتضمن

 .ومعروفة معتادة وأعمال مهمات تنفيذ او
 

 عدم مثل :والمكانية البصرية القدرات ضعو
 األشياء أو الوجو  على التعرو على القدرة

 تحديد على القدرة في مشاكل وكذلك الشائعة
 إن حتهى بالوقهت، اإلحسهاس وفقهدان المكان
 منطقهة فهي يضهيعون قهد الزههايمر مرضهى
 . وم لوفة معروفة

 المهريض يجهد حيهث :والكتابهة الكهالم ضهعو
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 الكلمهات إسهتعمال وفهي التفكيهر فهي صهعوبة
 أخطاء من ويعاني كما التحدث أثناء الشائعة

 .والكتابة والتهجئة الكالم في

 :االجتمهاعي والسهلوك الشخصية في تغيرات

 تكن لم سلوكية تغيرات المريض على تظهر
 إنعهدام و الالمبهاالة مثهل ا سهابق موجهودة

 تغييهرات المتقلهب، المزاج .والمبادرة الدافع
 إنعدام .هدو بدون التجول .النوم عادات في

 المتزايهد، العنهاد األوههام، بهاآلخرين، الثقهة
 الخهوو، اإلكتئهاب، اإلجتمهاعي، اإلنطهواء

 .العدوانية و التهيج

 

 من العديد الزهايمرعلى مريض يحافظ
 مهن بهالرغم أطهول لفتهرات الهامهة المهارات

 يحهافظ التهي المههارات مهن .األعراض تفاقم
 الكتهب إلهى اإلسهتما  أو القهراءة : عليهها

 والقصههص الههذكريات سههرد المنطوقههة،
 الموسهيقى، إلهى اإلسهتما  الغنهاء، القديمهة،
 المههارات لهذ  الممكن من .الرسم الرقص،

 بمتهى محكهوم وذلهك أطهول لفتهر  تسهتمر ان
 بهذ  تتحكم التي الدمال اجزاء تضرر ومدى

 .المرض تطور مسار اثناء القدرات
 

 : الزهايمر لمرض المبكرة البداية
 عههادة الزهههايمر مههرض يصههيب

 أو عامها 65 أعمارهم تبلة الذين األشخاص
 يصهيب قهد سهابقا ذكرنها وكمها ولكهن .أكثهر

 وعهادة العمهر، من مبكر وقت في األشخاص
 . عامها 60 و 30 بهين أعمهارهم تتراو  ما

 لمههرض المبكههرة البدايههة هههذا وتسههمى
 5 حهوالي الجموعهة ههذ  وتشهكل الزهايمر،

 ويمكهن كما .الزهايمر مرضى مجمل من %
 يصهيب أن المبكهر العهائلي الزههايمر لمهرض
 .للمرض، عائلي تاري  لديهم الذين الشباب

 

 : الزهايمر مرض مراحل
 مراحهل، بعهدة الزههايمر مهريض يمهر

 األعهراض تهزداد و المهرض يتطهور حيهث

 بتقهدم و الوقهت مهرور مهع تهدريجيا سهوءا
 بسهبع المراحهل ههذ  تحديد تم وقد .المراحل
 :مراحل

 

 ههذ  فهي أعهراض توجهد ال :األولهى المرحلة
 المرحلهة ههذ  فهي إكتشهافه ويمكهن المرحلهة
 فقط المبكر التشخيص بواسطة

 األعراض بعض فيها تظهر :الثانية المرحلة
 .الذاكرة إضطرابات و النسيان مثل المبكرة،

 المرحلهة ههذ  فهي تظههر :الثالثهة المرحلهة
 انخفاض مثل خفيفة، وعقلية جسدية إعاقات
 فهي المقربهون يبهدأ وقهد .والتركيهز الهذاكرة
 سهلوكيات فهي التغييهرات بعهض مالحظهة
 .المصاب

 تشهخيص يهتم مها غالبها :الرابعهة المرحلهة
 وتبهدأ المرحلهة، ههذ  فهي الزههايمر مهرض

 فقهدان مثهل، الظههور، في الزهايمر أعراض
 المههام أداء علهى القهدرة وعهدم الهذاكرة
 .واضل بشكل اليومية

 إلهى األعهراض تتطهور :الخامسهة المرحلهة
 .حدة أكثر شكل

 قهد المرحلهة، ههذ  فهي :السادسهة لمرحلهةا
 إلهى بالزههايمر المصهاب الشهخص يحتهاج

 اليوميهة األساسية المهام أداء في المساعدة
 والعنايههة المالبههس وارتههداء األكههل مثههل

 .السكن مكان ونظافة الشخصية بالنظافة
 النهائيهة المرحلهة تعتبهر :السهابعة المرحلهة
 الزهايمر، مرض مراحل من خطورة واألكثر
 وتعهابير الكهالم فقهدان فيهها يحهدث حيهث
 .الوجه

 

 الزهايمر : مرض من التحذير عالمات
 

 مبكهرة تحذيريهة عالمهات 10 هنهاك
 عنهد خاصهة المسهتقبل في بالمرض لاصابة

 وجهود عنهد أو العائلة في مصاب فرد وجود
 اإلصههابة مثههل ( الخطههورة عوامههل أحههد

 الهدم، ضهغط إرتفها  السهكري، به مراض
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 الدموية الدورة وقصور الكولسترول إرتفا 
 الناتجهة والجلطهات القلهب فهي او الهدمال في

 :هي العالمات وهذ   .)عنها
 

 الحيهاة يعطهل الهذي الهذاكرة قهدانف .1
 .اليومية

 حهل أو التخطهيط مجهال فهي التحديات .2
 .المشكالت

 فهي م لوفهة مههام إنجهاز صهعوبة .3
 .العمل في أو المنزل

 .المكان و  /أو الزمان في الخلط .4

 البصهرية الصهور فههم فهي مشهكلة .5
 .بالمكان والعالقات

 فهي الكلمهات مهع جديهدة مشهكالت .6
 .الكتابة أو الحديث

 موضعها غير في األشياء وضع تكرر .7
 خطهوات اقتفهاء علهى القهدرة وفقهدان
 .التذكر

 .الحكم ضعو أو تراجع .8
 األنشهطة و  /أو العمل من االنسحاب .9

 .اإلجتماعية
 .الشخصي المزاج في التغيرات.10

 

 الثاني : الجزء القادم العدد في
 

 الزهايمر. تشخيص 
 الزهايمر. عالج 
 ومههريض الزهههايمر مههع التعههايش 

 الزهايمر.

 الزهايمر. مظاعفات 
 الزهايمر. من الوقاية 
 الزهايمر. لمرضى واعد  افاق 

 

 :الموضو  في وللتوسع المصادر
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 نظرة سريعة على الطب النفسي العراقي
 أوس صادق  د

 االمراض النفسية اختصاص في طبيب متدرب 

 
 : نبذة مختصرة

مهههن خهههالل زيهههارة لبغهههداد، تمكنهههت مهههن 
مشاهدة  عهدة مراكهز رئيسهية للطهب النفسهي 
العراقهههي: وزارة الصهههحة، مستشهههفى بغهههداد 
العام، مستشفى ابن رشد، مستشفى الرشهاد. 
كانهههت ههههذ  تجربتهههي األولهههى عهههن الرعايهههة 

إنجلتهرا، وقهد تركهت  الصحية النفسهية خهارج
لههههي مجموعههههة مههههن المناقشههههات والخبههههرات 
للتفكير فيهها.  مهل أن يقهدم ههذا المقهال نكههة 
عادلههة للطههب النفسهههي العراقههي مههن منظهههور 

 طبيب متدرب في المملكة المتحدة.

 

ا في هذا البلد. ما هذا البلد؟ عنو ال  "أشعر ب نني لست على قيد الحياة حقد
 نهاية له، ال توجد وظائو، ال مستقبل. كل ذلك يجعلني مكتئبا".

 

فههههههي العيههههههادة الخارجيههههههة المزدحمههههههة  
بههالمراجعين فههي مستشههفى الرشههاد، كههان مههن 
الصهعب تحديههد مهها إذا كهان هههذا الرجههل البههالة 

ههها يعهههاني مهههن اضهههطراب   20مهههن العمهههر  عامد
الشخصية أو ببساطة يسهتخدم لغهة قويهة فهي 

 وصو حالة االبلد.
إن االضههههطرابات فههههي تههههاري  العههههراق 

لي، . عنههد وصههو1الحههديث موثقههة بشههكل جيههد
كانههت النتههائج المحتملههة نتيجههة اغتيههال قاسههم 
سليماني في مطار بغهداد الهدولي مقلقهة ومهع 
ذلهههك، كهههان ههههذا البلهههد علهههى حافهههة الهاويهههة 

ها  20بالفعل: كان رجلنا البالة من العمر  عامد
ذو سهههاعد مكسهههور بعهههد إصهههابته فهههي ميهههدان 
التحرير في بغداد، مركهز أشههر االحتجاجهات 

الفسههاد والبطالههة. علههى الصههعيد الههوطني ضههد 
االحتجاجههههات التههههي تههههم الههههرد عليههههها بقتههههل 
المتظاهرين غير المسلحين واسهتقالة رئهيس 

 الوزراء.
كههههان الغههههرض األساسههههي مههههن رحلتههههي 
القصيرة إلهى بغهداد ههو لزيهارة األسهرة. لكهن 

أتيحت لي الفرصة الستكشاو الطهب النفسهي 
عبهههر المجتمعهههات، بفضهههل الترحيهههب الحههههار 

حة النفسهية، الهدكتور للمستشار الوطني للصه
عمهاد عبهد الهرزاق، تمكنههت مهن زيهارة جنهها  
الطهههههب النفسهههههي للمرضهههههى الهههههداخليين فهههههي 
مستشهههههفى بغهههههداد العهههههام، باإلضهههههافة إلهههههى 
مستشههههفيات للصههههحة العقليههههة فههههي العههههراق: 

+ سههرير( لاقامههة 50مستشههفى ابههن رشههد )
+ 1200القصهههههيرة، ومستشهههههفى الرشهههههاد )

 سرير( لاقامة الطويلة.
واب الشهاي الحلهو، قهدم على ترحيهب أكه

لي قادة هذ  الوحدات بسخاء رؤى في الطب 
النفسي في العراق مقارنة بالمملكة المتحدة؛ 
ثههم تههم إغنههاء هههذ  الههرؤى مههن خههالل مقابلههة 
المرضههى الخههارجيين فههي مستشههفى الرشههاد. 
االقتباسههههات ذات الصههههلة، المههههذكورة أدنهههها  
المقتبسهة مهن أولئهك الهذين التقيهتهم، سههتوفر 

ا التفكيههر. تفاصههيل المرضههى التههي  لهههذا إطههارد
تمت مناقشتهم في هذا المقال لم يهتم الكشهو 

 عنهم بالكامل.
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 "أرجوك أدخال ابنتي الى المستشفى"
 

علههى الههرغم مههن أن المبههادي األساسههية 
متشابهة، لكهن نمهاذج الخدمهة تختلهو بشهكل 

البلهدين. فهي المملكهة المتحهدة، يهتم كبير بين 
تنفيذ الرعاية الصحية العقلية في الغالب مهن 
قبههل الممارسههين العههامين والفههرق المجتمعيههة 
وكالهمههها غيهههر موجهههودة فهههي األسهههاس فهههي 
العراق. وبدالد من ذلك، تقتصر خدمات الطهب 

 21عيههههادة خارجيههههة، و 34النفسههههي علههههى 
ههها داخهههل المستشهههفيات العامهههة، ههها داخليد  جناحد
ومستشهههفيين للصهههحة النفسهههية فهههي بغهههداد. 

طبيهب  100يوجد فهي العهراق مها يقهرب مهن 
طبيهههب لكهههل  0.34نفسهههاني، لهههذلك فهنالهههك 

أطبههاء لكههل  8مقارنههة بههـ  2نسههمة 100000
في المملكة المتحدة. هذا التفاوت  100000

يمثل نسبة أعلى من تلهك التهي شهوهدت عنهد 
مقابههل  100,000طبيههب لكههل  82األطبههاء: 

فهههههههههي المملكهههههههههة  100,000لكهههههههههل  280
. مههن العوامههل التههي تبقههي األرقههام 3المتحههدة

منخفضههة بهههذ  الدرجههة هههو االفتقههار النسههبي 
لفرص الممارسة الخاصة التهي يعتمهد عليهها 

 العديد من األطباء العراقيين.
و تمثههههل  األسههههرة  المركههههز الرئيسههههي 
للرعايههة الصههحية النفسههية فههي العههراق حيههث 

تنهههههاء بالمرضهههههى يميهههههل األقهههههارب إلهههههى االع

النفسههيين بههالمنزل، بههدون صههحة المجتمههع أو 
دعم الرعايهة االجتماعيهة. فهي المستشهفيات، 
ا ما يكون لدى المرضى المقيمين أقهارب  غالبد
يقيمههون طههوال الليههل ويسههاعدون فههي رعايههة 
التمريض. يميل تقييم مغادرة المستشفى إلهى 
االعتمههاد علههى تههوفر الرعايههة للمههريض فههي 

يوجد أولئك الذين لهيس لهديهم منزل األسرة. 
دعهم عهائلي  وههم بنسهب أكبهر فهي مستشههفى 
الرشاد التهي تهوفر إقامهة لفتهرة أطهول، حيهث 
يبقى الكثيرون منهم حتى نهاية حيهاتهم، الن 
 التشرد هو وجهة الخروج الوحيدة المتاحة.

علههى الههرغم مههن رغبههة األب المقتههبس 
قوله أدنها  فهي إدخهال ابنتهه الهى المستشهفى، 

يجب أن يحهدث طواعيهة أو عهن طريهق  وهذا
المحكمهههة. تحهههاكي قهههوانين الصهههحة النفسهههية 

قهوانين الصهحة العقليهة  2005العراقي لعهام 
البريطانيهههههة، مهههههع أحكهههههام مماثلهههههة للقبهههههول 

. مههع 4اإلجبههاري مههن قبههل األطبههاء النفسههيين
ذلههك، لههم يههتم تفعيههل  هههذ  األحكههام، ألسههباب 
منها عدم وجهود سهوابق تاريخيهة والمخهاطر 

ألمنيههة علههى األطبههاء. وبههدالد مههن ذلههك، تحههدد ا
المحاكم القبول غير الطوعي بدعم من لجهان 

 الطب النفسي الخبيرة.

 

"كانت متزوجة في الرابعة عشرة من عمرها. ... حرمها األصهار من 
 مغادرة منزلهم، ولم ُيسمل لها برؤية طفلها منذ سبعة أشهر اآلن".

 

إن احتههههرام حقههههوق النسههههاء والفتيههههات 
محههدود بالمعههايير الدوليههة، وهنههاك خطههر مههن 

. فمهثال يمكهن أن 5حدوث المزيد من التراجهع
تؤدي الصدمات مثل انفصال األم والطفل إلى 
زيادة العبء النفسي نتيجة الحهروب وانعهدام 
األمهههن، وربمههها سهههاهمت فهههي النوبهههات التهههي 

 األم الشابة إلى العيادة.جلبت هذ  
 

كانههت الوصههمة السههائدة حههول المههرض 
ا فهي مناقشهاتي وقههد  ا رئيسههيد العقلهي موضهوعد
هها عههامالد فههي قصههة هههذ  المراهقههة  تكههون أيضد
ههههها مههههها يهههههتم البحهههههث عهههههن  المفجعهههههة. غالبد



         

   
44 

"المعههالجين الروحههانيين" بههدال عههن الطبيههب 
وتكههون المفههاهيم الخاطئههة شههائعة،  6النفسههي

علههى سههبيل المثههال، "المهههدئات هههي كههل مهها 
يمكههههههن أن يقدمههههههه األطبههههههاء النفسههههههيون".

 

لكن نفد هذا الدواء من الصيدلة، لذلك تحولنا  escitalopram"في البداية كان يتناول 
 ".fluoxetineر حاليدا، لذلك سنصو له . هذا غير متوفamitriptylineإلى 

 

عهههههادة تكهههههون األدويهههههة التهههههي يشهههههيع 
استخدامها، للمرضهى النفسهيين، مدرجهة فهي 
قهههوائم العهههراق الرسهههمية لألدويهههة األساسهههية 
والمهمهههة التهههي يجهههب أن تكهههون متاحهههة فهههي 
صيدليات المستشفيات العامة. لكهن، ال سهيما 
فهههي مستشهههفى الرشهههاد، حيهههث يكهههون عهههبء 
ها وال يسههتطيع السههكان  الوصهفة الطبيههة مرتفعد

دفههع ثمههن األدويههة فههي مكههان  خههر،  المحليهون

ها بسهبب  ا مطلوبد فقد يكون تبهديل األدويهة أمهرد
شهههههحة المخهههههزون بهههههدالد مهههههن االعتبهههههارات 
السههههريرية. باإلضههههافة إلههههى التهههه ثير الضههههار 
المحتمهههل بسهههبب عهههدم توافهههق األدويهههة،  لهههذا 
محدودبة تهوفر االدويهة يمكهن   أن تزيهد مهن 
صههههههعوبة   تطبيههههههق  السههههههياقات العالجيههههههة  

 رية الوطنية وااللتزام بها.السري

 

بدالد من ذلك؛ ألن هذا يصنع في   olanzapine"أوصي بالحصول على 
 الموصل".

إن األدويهههة المصهههنعة  والمهههزورة ههههي 
مصدر قلق عالمي. على النقيض من التنظيم 
ا لألدويهة فهي االتحهاد األوروبهي ، القوي نسبيد

فههههههإن األدويههههههة فههههههي البلههههههدان المنخفضههههههة 
والمتوسههطة الههدخل مههن المههرجل أن تختلههو 

. تتفهههاوت إمهههدادات 7فهههي التركيهههب والفعاليهههة
األدويههة "ذات العالمههات التجاريههة" حتههى فههي 
الصيدليات الخاصة، وبالتالي يضهطر لألفهراد 
االعتمهههههههاد علهههههههي بهههههههدائل دون المسهههههههتوى 
 المطلوب، مما يهدد بتدهور صحتهم العقلية.

 

، (de-escalation"هناك غرفة مصممة بشكل جيد للتخفيو من حدة التصعيد )
 يشغل هذا الجزء من المستشفى اآلن". rheumatologyولكن قسم 

ا  تمثههل ضههغوط تهههوفر االسههرة موضهههوعد
ا بههين دولنهها. ويههؤدي  الضههغط علههى  مشههتركد
مرافهههق الصهههحة العقليهههة مهههن أجهههل اسهههتيعاب 
التخصصهههات األخهههرى الممتهههدة، الهههى نتهههائج 
مؤسههههفة بمهههها فههههي ذلههههك حجههههرات المرضههههى 
المشههتركة وفقههدان غههرو معالجههة  التصههعيد. 
هههها  مهههع ذلههههك، فههههإن المستشههههفيات لههههديها أيضد

هها فههي وحههدات خههدمات ال يمكههن رؤيت ههها دائمد
المملكهههة المتحهههدة مثهههل  الصهههيدلة الداخليهههة 

وعلم األمراض، ومخطط الهدمال الكهربهائي، 
والعالجهههههات، وأجنحهههههة العهههههالج بالصهههههدمات 
الكهربائيهههة. لقهههد تههه ثرت بشهههكل خهههاص بههه ن 
مستشهههفى ابهههن رشهههد لديهههه نظهههام تكنولوجيههها 
معلومات مشهترك للتوثيهق السهريري ونتهائج 

ى "النسهه  واللصههق" ال حاجههة إلهه -التحقيههق 
الذي يعد أحد الكفهاءات الرئيسهية للعديهد مهن 

 المتدربين البريطانيين.
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 "ال أتذكر ما قاله الطبيب النفسي التركي".
تعتبههر السههياحة الصههحية نشههاط رئيسههي 
بين العراقيين، حيث يسافر الكثيهر مهنهم الهى 
الشرق األوسط و سيا من أجل الوصهول إلهى 
العالجههات؛ التههي هههي إمهها غيههر متههوفرة فههي 
العراق أو ُيعتقد ب نها أعلهى جهودة فهي مكهان 
 خهههر. تشهههمل نقهههاط الضهههعو المحتملهههة لههههذا 

محهدودة النهج الحهواجز اللغويهة والمتابعهة ال
والتعههههرض للغلههههو فههههي المعاملههههة المدفوعههههة 

بههالربل. فههي الحالههة المقتبسههة اعههال ، سههعى 
األب للحصههول علههى  راء األطبههاء النفسههيين 
فههي جميههع أنحههاء الشههرق األوسههط، ممهها أدى 
إلههى تشههخيص مشههكوك فيههه لمههرض  ذهههان 
األطفههال قبههل البلههول و البقههاء لسههنوات علههى 

رورة لهيس بالضه -استخدام مضادات الهذهان 
 من طبيب نفسي تركي، كما أعتقد.

 

 "لم  خذ أي شيء، فقط قمت بتدخين النرجيلة مع أصدقائي".
من الناحية التاريخية، ُينظر إلهى إسهاءة 
اسهههتخدام المخهههدرات  علهههى أنهههها منخفضهههة 
ا فههي العههراق، ال سههيما مقارنههة بههإيران  نسههبيد
المجاورة. مع ذلك، فقد ساهم الفقر والحدود 
ا في زيادة تعاطي المخدرات في  األكثر انفتاحد

.  كهههههههان اسهههههههتخدام 8السهههههههنوات األخيهههههههرة
جهههههههه الميثامفيتهههههههامين البلهههههههوري، علهههههههى و

. 9الخصوص، يحظهى باهتمهام وقلهق كبيهرين
تم تسليط الضوء على ههذا المراههق صهاحب 
المقتبس من أنه يمكن إدخهال أي شهيء دون 
علههم فههي النرجيلههة. لكههن، فههي وقههت الحههق، 
وصلت رسهالة تفيهد ب نهه اعتهرو ب نهه تنهاول 

 خمسة أقراص وردية في اليوم السابق.

 

 نظرة على هذ  األشعة السينية، دكتور". "يرجى إلقاء
يهههتم الخلهههط بهههين العديهههد مهههن األطبههههاء 
النفسيين في المملكة المتحدة بناء على طلب 
لابالل عن نسخة مادية من أشهعة الحهوض. 
ربمههها يكهههون عهههدم اإللمهههام بتقهههارير األشهههعة 
هههها بسهههههولة الوصههههول إلههههى أخصههههائي  مرتبطد

درة علهههى الوصهههول إلهههى األشهههعة وعهههدم القههه
الصههور الموجههودة علههى شههبكات تكنولوجيهها 
المعلومهههات المنفصهههلة. فهههي العهههراق، يحمهههل 

المرضهههى أشهههعتهم بنسهههختها الماديهههة، وقهههد 
تكون مراجعتها من قبل الطبيب النفسهي ههي 
الخيههار األكثههر عمليهها. مههن المثيههر لالهتمههام، 
بههههذ  المناسهههبة علهههى األقهههل، يكهههون الطبيهههب 

و الذي تهم البحهث عنهه، بهدالد النفسي األقدم ه
ا  من الصغار، الهذين كهانوا قهد حصهلوا مهؤخرد

 على خبرة في التخصصات ذات الصلة.

 

ا لهذا المستشفى". ا كبيرد  "أظهر الوزراء الحاليون دعمد

 
كهههههان مهههههن المطمهههههئن االسهههههتما  إلهههههى 
اإليجابيهههههة فيمههههها يتعلهههههق بسياسهههههة الصهههههحة 
العقليههههة. تسههههتمر رعايههههة الصههههحة النفسههههية 
العراقيههة فههي التطههور. سههيتم التصههديق قريبههاد 
على تحديث لقانون الصحة العقليهة. ويجهري 
تطهههوير نمهههاذج رعايهههة أوليهههة أكثهههر إنصهههافاد 

، ويخطط لوحدات إلعهادة الت هيهل 10وفعالية
ل سههههكنية. ويجههههري تعزيههههز بههههرامج ومنههههاز

التدريب التخصصي الفرعي، ويجري إضفاء 
الطههههابع الرسههههمي علههههى المنههههاهج الدراسههههية 
لممرضهههات الصهههحة النفسهههية واألخصهههائيين 
النفسيين واألخصائيين االجتمهاعيين. واألههم 
مههن ذلههك، أن التقههدم المسههتدام يتطلههب تعزيههز 
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األمهههههن القهههههومي واالسهههههتثمار الفعهههههال فهههههي 
عامههة، بههدالد مههن الطائفيههة والفسههاد الخههدمات ال

الخههانقين اللههذين سههادا فههي العههراق فههي هههذا 
 القرن.

 

 'كيو يمكننا مساعدتك؟'
لقد بهدأت زيهاراتي بههدو غيهر واضهل؛ 
وهههههو رؤيههههة كيههههو يمكههههن أن يكههههون الطههههب 
النفسي في العراق وأشعر أنني اسهتفدت مهن 
التجربههة بطههرق عديههدة. تعتمههد قههدرة الطههب 
النفسي على التطور نحو األفضل على رؤيهة 
نقدية  لممارستنا السريرية  وفههم مجتمعنها. 
سهههمل لهههي النظهههر فهههي نظهههام مختلهههو بتقيهههيم 

ر و التصورات والقيم في عملي بحريهة االفكا
أكبهههر والتفكيهههر فهههي سهههبب تطهههور ممارسهههات 
معينة. أشهعر أن لهدي حساسهية أفضهل لتقبهل 

التنهههههو  االجتمهههههاعي و الثقهههههافي  وتعزيهههههز 
المههههارات اللغويههههة والتعهههرو علههههى أنظمههههة 
الرعايههة الصههحية العقليههة األخههرى. اآلن بعههد 
أن تعرفت على الطهب النفسهي العراقهي،  مهل 

يكهههون التعهههاون عبهههر الحهههدود سهههمة مهههن أن 
سهمات مسهيرتي المهنيهة، ألن الطهب النفسهي 
مثيهههر بشهههكل خهههاص عنهههدما يتغيهههر السهههياق 
والخبهههرات عنهههد التعامهههل مهههع االخهههرين مهههن 

 خلفيات أخرى.

 شكر وتقدير
وقادة كل مستشفى لكل المناقشات  أشكر الدكتور عماد عبد الرزاق والدكتور رغد سرسم

ا للدكتور فاضل عباس والدكتور عزت صادق على تيسير  والتشجيع. والشكر موصول أيضد
 الزيارات.

 إعالن مصلحة
 ال يوجد.

 في المواد التكميلية ، متاحة على اإلنترنت ICMJEنماذج 
 https://doi.org/10.1192/bji.2020.19على .
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 الجيل الثالث من حقوق اإلنسان..... البيئة النظيفة 

 د . ماجد مطر الخطيب

 

 

 

ولهههد ههههذا النهههو  مهههن الحقهههوق نتيجهههة 

لتطههور حقههوق اإلنسههان فههي الفكههر القههانوني 

والسياسي، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 

وحتى وقتنا الراهن، ويطلق علهى ههذا الجيهل 

اسم جيل حقوق التضامن، إذ أنهه يؤكهد علهى 

بعههد جديههد مههن ابعههاد الحقههوق، وهههو ضههرورة 

هههة التضههامن بههين البشههرية جمعههاء فههي مواج

التحههديات التههي تعترضههها، ويمكههن أن تهههدد 

بقائها، وهو جيل مهن الحقهوق يعنهى بنوعيهة 

الحيههاة ذاتههها، ومههن أمثلههة حقههوق هههذا الجيههل 

حهههق الشهههعوب فهههي السهههلم الرهههذي صهههدر فيهههه 

إعالن من الجمعية العامة لألمم المتحدة عهام 

، والحهق فههي التنميههة الههذي صههدر مههن 1984

، والحههق 1986إعههالن الجمعيههة العامههة عههام 

وحقهوق ههذا الجيهل  و منة .  في بيئة نظيفة 

ال تشهههكل مساسهههاد أو تنكهههراد لحقهههوق الجيلهههين 

األول والثاني، بل هي استمرار ومكملة لهها، 

ويطلق أحياناد على هذا الجيهل، جيهل الحقهوق 

اإلنسانية الكونية، وتتقاسم االهتمهام بهه دول 

(. إذ ركهزت 1العالم والمنظمات الدولية كافهة)

 الجوانب اآلتية: على

 الحق في بيئة نظيفة وسليمة:  . أ
تشير ُمعظم الدساتير إلهى حهق اإلنسهان 

فههي العههيش فههي بيئههة جيههدة، تههؤمن لههه حيههاة 

                                                           
( رياض عزيز هادي، حقهوق اإلنسهان، تطورهها، مضهامينها، 1)

 .93، ص2011شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 

صحية وخدمية سهعيدة، ويكفهل المجتمهع مهن 

خههالل الدولههة هههذا الحههق عههن طريههق تهه مين 

الرعايهههة الصهههحية واالجتماعيهههة للفهههرد، كمههها 

بحمايهة  أكدت على مسؤولية الدولهة وتكفلهها

 البيئة والتنو  األحيائي والحفاظ عليها.

وتستلزم البيئة النظيفة التي كفلهها ههذا 

النو  من الحقوق، ان تكون بيئهة خاليهة مهن 

التلوث الهذي بهات خطهراد يههدد حيهاة اإلنسهان 

فههي مقومههات حياتههه البيئيههة كههالهواء والمههاء 

والتربههة، ويعههد أي مصههدر لهههذا الضههرر مههن 

دولهههههههة أو الشهههههههركات قبهههههههل اإلنسهههههههان أو ال

والمصانع، تدخالد مخالد بتوازن الطبيعهة، مهن 

شهه نِه ان يههنعكس بشههكل سههلبي وخطيههر علههى 

ظهههروو ومتطلبهههات العهههيش السهههليم واآلمهههن 

 الذي يحقق الرفاهية لانسان والمجتمع.

ومههن واجههب الدولههة أن تحفههظ وتضههمن 

لانسههان البيئههة الخاليههة مههن التلههوث بفههرض 

ات، وفههههرض وتطبيههههق القههههوانين والتشههههريع

العقوبات التي تمنع الضرر البيئي الذي يخهل 

بحيهههاة اإلنسهههان ورفاهيتهههه، وههههي مسهههؤولية 

قانونيههههة وأخالقيههههة للسههههلطة أمههههام اإلنسههههان 

والشههعب، فههي ذات الوقههت الههذي تكههون فيههه 

البيئة النظيفهة حقهاد مشهروعاد لانسهان، ف نهها 

تفهههرض عليهههه واجهههب ومسهههؤولية المحافظهههة 

وقههه بمهها ال يضههر علههى البيئههة واسههتخدام حق
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بحقهههههوق اآلخهههههرين وتعهههههريض البيئهههههة إلهههههى 

التدهور واالضرار بصحة اإلنسان والكائنهات 

 الحية األخرى.

الحهههههق فهههههي التنميهههههة الثقافيهههههة   . ب
 واالجتماعية واالقتصادية:

وتشههتمل علههى حههق كههل إنسههان بههالتعليم 

والمشهههاركة فهههي الحيهههاة الثقافيهههة، وإعطهههاء 

االحتهههههههرام لآلثهههههههار التاريخيهههههههة الحمايهههههههة و

والمتهههاحو واإلبهههداعات الثقافيهههة والتربويهههة 

والفنية، وقد ت كد هذا النو  من الحقهوق فهي 

مسهههههعى وتوجههههههات وأههههههداو )اليونسهههههكو( 

منظمههههة األمههههم المتحههههدة للتربيههههة والثقافههههة 

. والتههي 1947والعلههوم التههي ت سسههت عههام 

تههدعو وتشههجع علههى االهتمههام والحفههاظ علههى 

افي والمهوروث الحضهاري وتؤكهد التراث الثق

علههى مبهههادي الحفههاظ علهههى المواقههع االثريهههة 

وتوصهههي باتخهههاذ التهههدابير الوقائيهههة لحمايهههة 

المواقههههع والمنههههاظر الطبيعيههههة سههههواء كانههههت 

طبيعيههة أو مههن صههنع اإلنسههان، والتههي تههرتبط 

بتاري  اإلنسان وتعود على المجتمهع والبيئهة 

 بالفوائد الثقافية والجمالية.

ى اعتمههههاد اإلجههههراءات كمهههها دعههههت إلهههه

الصههحيحة التههي تهههدو إلههى حمايههة أو إنقههاذ 

الممتلكههات الثقافيههة والتاريخيههة مههن التههدمير 

والضهههههرر، مثهههههل التوسهههههع العمرانهههههي غيهههههر 

المهههدروس، ومشهههاريع التجديهههد واالصهههال ، 

وفتل الطهرق السهريعة، والعمليهات الزراعيهة 

 أو أعمال البنى التحتية أو التنمية الصناعية.

 

وقههههد صههههدرت العديههههد مههههن المواثيههههق 

واالتفاقيات التي ترعى وتحافظ علهى التهراث 

الثقههافي والطبيعههي العههالمي، وأدخلههت مفهههوم 

الئحة ومواقع التراث العهالمي بعهد ان حهددت 

واشهههههترطت تهههههوفر مجموعهههههة شهههههاملة مهههههن 

المعايير والمبادي التهي تصهب فهي المحافظهة 

علههههى البيئههههة التاريخيههههة كحههههقأ مههههن حقههههوق 

الثقافيهههة واالجتماعيهههة كمههها حصههههل  التنميهههة

مههؤخراد مههع أهههوار العههراق التههي تههم ادخالههها 

ضمن الئحة التراث العالمي بقرار دولهي قبهل 

منظمههة اليونسههكو، فضههالد عههن التمتههع بفوائههد 

التقهههدم العلمهههي وتطبيقاتهههه واحتهههرام حريههههة 
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البحههث العلمههي والنشههاط اإلبههداعي وتشههجيع 

لعلههم االتصههال والتعههاون الههدولي فههي ميههدان ا

والثقافهههة، كمههها تتمثهههل الحقهههوق االجتماعيهههة 

بحهههق كهههل مهههواطن بحهههِد ادنهههى مهههن الرفههها  

االجتمهههاعي واالقتصهههادي، وتهههوفير الحمايهههة 

االجتماعيههة، والحههق فههي الرعايههة الصههحية، 

والحق في الغذاء الكافي، والحق في الته مين 

الصههحي واالجتمههاعي، والحههق فههي المسههكن 

يهة لكهل وفي التنميهة، والحهق فهي خهدمات كاف

فرد، وقد كفلت الحقوق الثقافية واالقتصادية 

واالجتماعية على نحو يتطهابق مهع الشهرعية 

الدوليههههة لحقههههوق اإلنسههههان والعهههههد الههههدولي 

 للحقوق.

 

وأخيهههههراد فهههههإن الحقهههههوق، يفتهههههرض ان 

تضههفي المشههروعية األخالقيههة ومبههدأ العههدل 

ي علههى أهههداو أي جهههد تنمههوي أو االجتمههاع

عمهههل اجتمهههاعي مهههنظم، ولههههذا فهههإن منظهههور 

الحقوق، ينبغي أن يسهم في تحويل األولوية 

إلهى مههن هههم اشهد حرمانههاد واسههتبعاداد، السههيما 

أوجه الحرمان الناجمة عن الفقر واسهتنزاو 

مههوارد البيئههة، بههل الفقههر يكههاد يشههكل التحههدي 

وق الرئيس والعقبهة األساسهية فهي مجهال حقه

اإلنسان، إذ أن أكثر نواحي القصور فهي ههذا 

المجال ناجمة عن الحرمان الواسع االنتشهار 

من الحقوق االقتصادية والثقافية، ويكفهي ان 

( طفههل يمههوت 30000نشههير إلههى أن هنههاك )

( مليهههون 790يوميهههاد فهههي ظهههل الفقهههر، وأن )

شههخص يعههانون مههن الجههو  وانعههدام األمههن 

( بليون شخص في 1.2الغذائي، كما يعيش )

دخل يومي أقل من دوالر واحد، وأن ملياري 

 إنسان يشربون من ميا  غير نظيفة.

ان مثهههل ههههذ  الحقهههائق تفهههرض علهههى  

المعنههههههين، الوفههههههاء بالتزامههههههاتهم المتعلقههههههة 

بتحسين حياة الفرد، وإيجاد التهدابير الالزمهة 

، التههي تكفههل لهههم تههوفير الحاجههات األساسههية

انطالقههههههاد مههههههن منظههههههور الحههههههق والعدالههههههة 

االجتماعيههههة، ولههههيس مههههن منظههههور العطههههو 

واالحسهههان، ذلهههك أن مفههههوم الفقهههر أكثهههر مههها 

يهههههرتبط بهههههالمفهوم البيئهههههي، ألنهههههه انعكهههههاس 

لظههروو بيئيههة وبشههرية ال تتناسههب وكرامههة 

البشههر، فالحرمههان يمثههل عجههز اإلنسههان عههن 

امههتالك الكفههاءة الالزمههة لتهه مين الحههد األدنههى 

2لرفههههههههههها  والعهههههههههههيش الكهههههههههههريم)مهههههههههههن ا

                                                           
(2)  David L. Sills "international Encyclopedia of the 

social sciences" The Macminllan company 8 
free press، New York، vol. 9-10، p.514.  
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 ) ليلُة تشييِع الغريبِة ) عدالة

  ساجدة الموسوي

 في ليلةأ مظلمةأ ممطرةأ فارقت الحياة )عدالة( ولم "

مير ْعها في تلك الليلِة غيُر شي أ واحدأ هو الضا  "ُيشير

الم  في ليلةأ تحشادت بها جحافلُ الظا

 ما تركت للعيِن أن ترى أنملةد 

ـاسوى الذي يبديِه   ومُض البرِق هاِمسد

ا بضوِء ألِو نجمةأ  مد  مـسلِـّ

 على األنام

 ريٌل تهزُّ في جنوِن الهائجين

 عرائَش النرجوِم والشاجرْ 

 وُتمِطُر األوراَق واألحجاَر والطيورَ 

ا كالَمَطرْ   زخرد

 ووحشٌة كوحشِة القطاِر في محطةأ مهجورةأ 

فرْ  ـا انتهى الصـفيُر والسا  لمر

 يموَت وحد ُ  وأغلَق األبواَب كي

 في وحشِة الغياِب والمطرْ 

 ما بين ظلمةأ ووحشةأ وريلْ 

 ....رأيُت نعَشها
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 قد أومَض البرُق النديُّ فوَقهُ 

 رأيُتُه فصحُت... كيو... من.... وكيو ! ؟

 قيلَ مضت لتستريل

بت تمنرت الخالص  ...لكثِر ما تعذا

بت واسـُتـهِجـنت  تعذر

عت  وُهجـرت... ولُور

 تمنرت الخالصْ 

 "وكيو إن مضت سـتـسـتـقـيُم بعدها الحياْة ؟"

 تبرت حياةٌ دونها

 أهِذِ  حياْة ؟

غاةُ عنوةد بالَدك الرتي ُتحب  أن َيسلَب الطُّ

 وإْن َنَطقَت كي ُتقاوَم الُغزاة

واب ا عن الصا  أسموَك مارقدا وخارجد

واْب ؟  ماذا عن الصا

واُب عندهم  صاَر الصا

 تجارَة العباد

 أهِذِ  حياةْ 

 ْن َوَضَع الحقوَق غيُرنامَ 

 َمْن َوَضَع القانوْن ؟
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ا قبلنا ـر الكوَن قديمد  من عما

 َمْن أوَجَد الشارائْع ؟

 أهكذا نكون

ـلون؟  نلبُس ما يفصر

 وُتستباُ  أرُضنا أماَمنا

 أهِذِ  حياْة ؟

 نصُو الرذيَن فوَقها حقيقةد 

 أموات

 من صبِرنا لقبِرنا

 غرقى ببحرأ من أسى

ا يجيُء دوُرناوكلاما قلنا   غدد

 نواِجُه المزيَد من ظالِمهم وظلِمهم

 يا ليـتـنا متنا وال عشـنا

 بهِذِ  الحياةْ 

ى هِذِ  حياْة ؟  وهل تسمر

 وا أسفاد لوهِمنا

 رحيلُها يؤلمنا

مت"  عدالٌة" في عالِم الوحوِش حـُطر

 دعوا جثماَنها يمضي كليالدهادئاد 
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موا لها  ترحر

 في ليلةأ ليالَء سار نعُشها

 ما ساَر خلَفُه مشيِّعونَ 

 ال مشيِّعات

 سوى ِظالِل شي أ 

 مطرق أ حزينْ 

زينْ   لم يبُد منه غيُر ثقِل خطِوِ  الرا

 في لمعِة البرِق َبَدت

يهِ   على خدر

 دمعتان

 َمْن يا ُترى ذاك المشيـرُع الحزينْ 

 دفراُنها مثـلي ر  

 وقالَ:   أ ثم   

 الحزينْ س لته: من يا ترى يكوُن ذلك المشيـرُع 

ميـرْ   أجاب: إنـُه الضا

ا عد  ُهَو الوحيُد َمْن أتى مشيِّ

 ُهَو الوحيُد بين كلِّ الخلقِ 

 أدرَك الخسارة

 ُهَو الوحيُد َمْن َسيحيا دوَنها َغريبْ 
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 في عالمأ عجيبْ 

 وُرباما من بعِدها يفارُق الحياةْ 

 دفرـاُنها أهالَ فوَقها التُّراب

 والشيُ  قرَبُه ينو 

 ريبةحبيبتي الغ"

مانْ   منذ انطف ِت أظلَم الزا

 تساوت القبوُر والقصورْ 

مينْ   واختلَط الغثُّ مع السا

 تشاَبَك الَغْزلُ فتاَ  ِمغَزلي

 بالِك ال وجوَد لي

 بال هواِك اختنقْ 

 أنِت الجناُ  لي

 فكيَو دوَنُه أطيْر؟

 حبيبتي منُذ انطف ِت أعتمت

 وخاَن البحُر سرا 

 طانما عاَد بعدها من رحلةأ قب

 وما تجلرت بعدِك النُّجومْ 

بيُع فترق األغصانْ   وال الرا

اتِهِ   الورُد ماَت في أمر



         

   
56 

ماَن والمكانْ  ب غادَر الزا  والحُّ

 فكيَو يا شريكتي أعيْش ؟

 وكيو لي

 بدونك الحياْة " ؟

 ناديُت: يا ضميُر.. يا ضميرْ 

 فلْم ُيجبْ 

 ناديُت لْم ُيجبْ 

 ورباما مضى وغاَب متعباد حزينْ 

َ  الغريبةْ في   ليلةأ ليالَء ودا

ديدْ   رأيُت تحَت ومِض البرِق حزَنُه الشا

 وكاَن خلَو نعِشها

 ...المشيـرع الوحيْد 
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 حملة "الجمعية الطبية العراقية االسترالية النيوزلندية"
 لجمع التبرعات لمستشفى االطفال في بغداد 

 

 

" حملة لجمع الجمعية الطبية العراقية االسترالية النيوزلندية تنظم " 
جهزة  " في بغداد بحماية االطفال التبرعات لتجهيز مستشفى " 

هلنا في العراق في مواجهة تفشي كورونا للتنفس االصطناعي دعما أل
 .وسط التردي المريع للبنى التحتية هناك

 
نا وجمعياتها ومؤسساتها جمعيتنا تتوجه بالنداء الى زمالئنا وجاليت

 . وشخصياتها للمساهمة في هذا المسعى االنساني
ا في تعميم ندائها الجمعية تتمنى على الجميع المساعدة ايض

 فكار والمقترحات التي من ش نهاوموافاتها باأل
 .انجا  الحملة
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 ترسل التبرعات الى :
 

A/N : Iraqi Australasian Medical Association 
BSB 062589 

Account number : 11088187 
Bank : Commonwealth Bank  

‐----------------------- 
A" fundraising campaign for the "Children hospital " in 

Baghdad. 

The " Iraqi Australasian Medical Association" is organizing a 
fundraising campaign to equip the "Child Protection" hospital in 
Baghdad with ventilation machine in support of our people in 
Iraq in the face of the Corona outbreak amid the terrible 
deterioration of the health infrastructure there. 

 The hospital lacks, in particular, the ventilation machines 
necessary to save the severe cases of Corona and its ICU staff 
finds itself powerless in the face of the continuous increase of 
these cases. 

 IAMA appeals to our colleagues, wide community, its 
associations, institutions ,professionals and businesses to 
contribute to this humanitarian endeavor. 

 The association wishes everyone to also help in spreading 
its appeal and providing us with ideas and proposals that would 
make the campaign more  successful. 
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االسترالية الطبية العراقية  للجمعية دعوة من فر  فكتوريا
سيمنار النيوزلندية  
 

 عالقة عجز الكلية باضطراب القلب عن

"Cardio- Renal Syndrome" 

 

ينظم زميالنا من فر  ملبورن للجمعية الطبية العراقية االسترالية النيوزلندية 
،د علي الفياض استشاري امراض القلب ود محمد المختار استشاري 

عالقة عجز الكلية باضطراب القلبامراض الكلية ،سيمنارا طبيا حول )  ( 
Cardio- Renal Syndrome Bayer Thrombosis College " " 

 

 بدعوة من مؤسسة   

لألطباء واالكاديميينالدعوة مفتوحة   . 

 

نتمنى إيصال رابط الدعوة إلى األطباء في العراق لتعميم أحدث التطورات في 
 .هذا الموضو  الشائع والمهم

 

Dear Colleagues  

All are invited to join a webinar on " Cardio-renal syndrome " presented 
by our Victorian colleagues Dr Ali Al- Fiadh and Dr Mohammed Al- 
Moktar  ،and sponsored by "Bayer Thrombosis College ". 

----------- 

Webinar on " Cardio-Renal syndrome " 

"Renal Dysfunctio in Atrial Fibrillation" 

Focus on Anticoagulation 

Dr Ali Al-Alfiadh , Interventional Cardiologist Dr Mohammad Al-Moktar , 
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Consultant Nephrologist 

Thursday 10th September 

7 -8 PM 

Register through invitation below  

Register for this webinar via Fax: 02 9391 6633 OR  

Email: thrombosiscollege@bayer.com  

  

 " Iraqi Australasian Medical Association "  
 
 

Dr Ahmad Alrubaie - OAM 
Senior Consultant  Gastroenterologist / Therapeutic Endoscopist 

/ Bariatric Endoscopist 
Senior Lecturer - University of NSW(UNSW) 

 

 

 

 

 

mailto:thrombosiscollege@bayer.com
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 " الجمعية الطبية العراقية االسترالية النيوزلندية "
سلسلة سيمنارات طبية  تنظم  

" Webiners" 
 

تنظم الجمعية الطبية العراقية االسترالية النيوزلندية سلسلة من السمنارات 
 الطبية
 . الزوم / التيمالشهرية عبر تقنية 

السلسلة تشمل سيمنارات تغطي مواضيع مختارة بعناية من مختلو 
اربع محاور يعقبها حوار  االختصاصات الطبية ويتضمن كل منها ثالث او

 . مفتو 
جرا  استشاري في امراض المعدة والكبد والبنكرياس - د مهند جابر  

Dear Colleagues  
IAMA' s " Teaching $ Education subcommittee" is arranging monthly 
educational Webinars on different topics. 
Each webinar will tackle 3 - 4 aspects/ topics in a discipline, each with a 
15 minutes presentation followed by a 15 minutes Q& A . 
The topics are GPs/ general clinicians orientated. 
The initial program includes: 
1. Obesity( surgical , endoscopic , endocrine, ).  
2. Obstetric & Gynaecology. 
3. Orthopaedic  
4. Cardiology 
5. Psychiatry. 
6. Geriatric 
7. Renal / Urology 
Please do not hesitate to send your suggestions, they will all be carefully 
considered. 
A/ Prof Mouhanad Jaber  
Upper GI Surgeon 

Dr Ahmad Alrubaie - OAM 
Senior Consultant  Gastroenterologist / Therapeutic Endoscopist 

/ Bariatric Endoscopist 
Senior Lecturer - University of NSW(UNSW) 
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راء الزمالء اصحاب هذه 
 
إن المقاالت في المجلة تعبر عن ا
 المقاالت. 


