




احلاجة اإىل الت�ا�سل احل�ساري والثقايف من خالل م�ؤ�س�سات التعليم العايل

اإمكانية حتقيق الحرتام املتبادل والتعاي�ش ال�شلمي �شمن وبني الأمم وال�شعوب التي  تاريخنا العربي  يوؤكد 

تعي�ش على هذا الكوكب. فمن خالل التوا�شل احل�شاري والثقايف، قدم العرب مناذج من امل�شاحة والأر�شية 

امل�شرتكة التي مّكنت اأنا�شاً من خلفيات متعددة من العي�ش فيه �شوية، ومراكز ازدهر فيها التنوع والتعدد، 

حيث نظر العرب اإىل التنوع والتعدد �شمن وبني الأمم وال�شعوب على اأنه عامل قوة للمجتمعات الب�رشية، 

ودافع لل�شعي قدماً اإىل حتقيق الأهداف امل�شرتكة ملا فيه خري تلك الب�رشية جمعاء. 

ويف ظل التعددية الثقافية والدينية التي تعي�شها قريتنا العاملية املعا�رشة يف القرن احلادي والع�رشين، هناك 

اإن�شانية  ح�شارة  من  للعامل  قدموه  وما  احل�شاري،  ودورهم  العرب  مكانة  تبيان  اإىل  وعاجلة  ملحة  �رشورة 

وتراث، وا�شتلهام التاريخ العربي وفهمه للتو�شل اإىل مناذج ت�شاعد على فهم الواقع املعا�رش، واإبراز امل�شاهمة 

العربية يف جمال التوا�شل احل�شاري والثقايف.

وهنا ياأتي دور موؤ�ش�شات التعليم العايل للم�شاهمة بدورها يف حتقيق هذا الهدف.. كما اأن الدعوة اإىل التوا�شل 

اخلاطئة  املفاهيم  ت�شحيح  مع  خا�ش  ب�شكل  ويتفق  يتزامن  العايل  التعليم  خالل  من  واحل�شاري  الثقايف 

والتف�شريات ال�شيقة عن العرب وامل�شلمني، والتي ت�شكل م�شدراً للعديد من امل�شكالت مع الغرب. 

ومن النماذج التي مل تاأخذ حقها من الدرا�شة والإبراز على ال�شعيد الإقليمي والدويل منوذج �شورية للتعددية 

والتوا�شل احل�شاري، وهذا ما نتطلع اإىل ت�شجيع طلبتنا لالهتمام به على ال�شعيد املعريف الأكادميي من 

لها عالقة  مقررات  وطرح  العمل،  �شوق  وحاجات  العربية  البيئة  مع  متناغمة  درا�شية  تطوير خطة  خالل 

بت�شكيل الهوية العربية للطالب واحلفاظ عليها، �شمن ر�شالة الكلية الرامية اإىل تاأهيل جيل واأطر وطنية 

واعدة تعتز بهويتها العربية الأ�شيلة، وقادرة مبعارفها ومهاراتها على مواجهة حتديات القرن احلادي والع�رشين 

واغتنام فر�شه يف عامل مفتوح ومتعدد ومتغري، والإ�شهام يف م�شرية التنمية الب�رشية امل�شتدامة والنه�شة 

احل�شارية لأمتنا.

فلنعمل �شوية ومبهنية وحرفية عالية على بناء هذا ال�رشح الأكادميي الفتي، جامعة القلمون، لتكون منارة 

م�شيئة يف جمال التوا�شل احل�شاري والثقايف على ال�شعيدين املعريف والعملي.

                                                                                اأ.د. عبد الفتاح العوي�سي

                                                                                      نائب عميد كلية العلوم الدبلوما�سية والعالقات الدولية 



ة  الروحانيَّ امل�ساعَر  األَهب�ا 

ٍّ بارد يف طق�ٍس قلم�نيِ

فرقة حمزة �سك�ر وفرقة 

ج�قة الفرح.. اأن�َسدوا معًا 

والبهجة  الهيبة  من  ج�ٍّ  يف 

والقدا�سة

لقاء: مروان ملحم

يف ربوٍع تنفتُح على قارّات ثالث هي 

ح�شيلة  وملتقى  احل�شارات  ج�رش 

التاآلف  موطن  يف  الإن�شانية.. 

الأديان  بني  واملحّبة  والتجان�ش 

القلمون  جامعة  رعت  )�شورية(.. 

لالإن�شاد  الأول  تهليلة  »مهرجان 

املدن  من  كل  يف  الروحية«  والتعابري 

وحم�ش  وحلب  دم�شق  ال�شورية 

رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  وديرعطية، 

الكرمي..

وكان عبق اخلتام لهذا املهرجان الديني 

من  والع�رشين  الثالث  يف  املت�شامح 

هجري،   1430 للعام  رم�شان  �شهر 

اأيلول  للثالث ع�رش من �شهر  املوافق 

للعام 2009على امل�رشح القلموين يف 

املهند�ش  بح�شور  القلمون  جامعة 

جمل�ش  رئي�ش  نائب  دعبول  �شليم 

احلاج  م�شطفى  والأ�شتاذ  الأمناء، 

وعدد  الأمناء،  اإبراهيم ع�شو جمل�ش 

التعليمية  الهيئة  اأع�شاء  من 

طالب  من  غفري  وجمهور  واملدعوين، 

املدرّج،  مقاعد  �شغلوا  اجلامعة 

ال�شيخ  املرحوم  فرقة  اأحيت  حيث 

الأ�شتاذ ه�شام  برئا�شة  �شكور  حمزة 

اخلطيب، وفرقة جوقة الفرح برئا�شة 

اإليا�ش زحالوي ذلك اللقاء الذي  الأب 

خ الإرث امل�شرتك والتاريخ الواحد،  ير�شِّ

من  جو  يف  النقيَّة  الأرواح  لتلتفَّ 

وترتفَع  والقدا�شة،  والبهجة  الهيبة 

اأجرا�ش  وتتعانق  عالياً،  الله  كلمة 

الكنائ�ش مع اأنداء الآذان..

يف جنبات بالدنا تاآلٌف وجتان�ٌش وحمبَّة، 

فوطننا  �رشٌق..  ول  غرٌب  يتفاجاأ  ول 

يّت�شع لبناة احل�شارة من جميع اأبنائه 

الذين يّتخذون من حمّبته حافزاً للجد 

يف بنائه واإعالء منزلته، يتفاخرون به 

رايته،  ويرفعون  لن�رشته  ويت�شابقون 

فهو لهم جميعاً..

وامل�شيحيني-  امل�شلمني  فنحن- 

واجتماعي  وطني  ن�شيج  يف  نعي�ش 

لدى  م�شرتَك  فهم  يعزِّزه  واحد 

القيادات الروحية والدينية باأن الأديان 

قيم  النا�ش  بني  لتن�رشَ  اإل  جاءت  ما 

ومكارم  والألفة  والوئام  املحبَّة 

جامعة  حر�شت  لذلك  الأخالق.. 

القلمون على دعم هذه املبادرة التي 



جّو  يف   
ّ
بامل�شيحي امل�شلم  جمعت 

التواّد والرتاحم.. فرتاتيُل كني�شٍة  من 

 
ٍّ
نبي اأول  الطّيبة منذ  الذكرى  تبعث 

بعثه الله، واأنا�شيُد دينّيٌة متّجد خالق 

يف  الهدفان  فيلتقي  ورُ�ُشلَه؛  الكون 

اأنبل غاية واأ�شمى مكانة..

اأنا�شيد  هذا  الديني  احلفل  ت�شّمن 

رق�شات  ترافقت مع  اإ�شالمية  دينية 

جميلة ولفتة لفرقة »امليلويّة«، فيما 

�شاركت فرقة جوقة الفرح بخم�شة 

من  عدد  اأعمال  من  رائعة  ترانيم 

منهم  العرب؛  والفنانني  امللّحنني 

ال�شايف  ووديع  الرحباين  من�شور 

كويفاتي...  و�شمري  �شغالة  و�شفوح 

واآخرون.

باأغنية م�شرتكة تقول  وختم اجلميع 

النا�ش..  ِحبُّوا  نا�ش  »يا  مطلعها:  يف 

ي باحلُّب.. احلُب َفرَح النا�ش،  الله مو�شِّ

يا وَيله املا بيِحّب...«.

كلماتها  تبداأ  ل�شورية  اأخرى  واأغنية 

ال�شم�ش  بَلَد  بَلَدي  »�ُشوفوا  بالقول: 

الّلي بت�رشق باحلريّة.. �شوفوا بلدي بلد 

ر للبَ�رَشِيّة.... �شوريّة  احلُّب الّلي بيت�َشدَّ

ّم ال�شام، يا كّل الإن�شانّية«..
ُ
يا اأ

 moonَعّودَتكم جملتكم قلم وكما 

ه�سام  الأ�ستاذ  مع  لقاءً  اأجرت  فقد 

اإليا�س  الأب  مع  اآَخرَ  ولقاءً  اخلطيب، 

تهليلة  مبوؤ�س�سة  للتعريف  زحالوي، 

جوقة  وفرقة  �سكور  حمزة  وبفرقة 

الفرح.. واإليكم التفا�سيل:

ه�سام  الأ�ستاذ  مع  لقاء 

اخلطيب..
الكرمية  الرعاية  ه�شام..  اأ�شتاذ  �ش- 

املهرجان،  لهذا  القلمون  من جامعة 

عالَم تدّل، وكيف تنظرون اإليها؟!



على  القلمون  جامعة  »ن�شكر  ج- 

هذه الرعاية الكرمية، ونخ�ّش بال�شكر 

يدلُّ  الذي  دعبول،  �شليم  املهند�ش 

موجودة،  وطنّية  روٍح  على  فعله  ما 

باملحّبة  املليء  البلد  وقلٍب على هذا 

وال�شالم«

ب�شيطة  فكرةً  تعطينا  لو  �ش- 

تهليلة.. متى  و�رشيعة عن موؤ�ش�شة 

تاأ�ش�شت، وما الغر�ش الذي تاأ�ش�شت 

من اأجله؟

وهدفها   ،2003 �شنة  »تاأ�ش�شت  ج- 

ن�رش الرتاث العربي الإ�شالمي الأ�شيل، 

اأمية  بني  م�شجد  من  ينبع  الذي 

الكبري بدم�شق، يف �شورية بلد املحبة 

وال�شالم«

�ش- اأقرب الأديان ال�شماوية اإىل ديننا 

كيف  امل�شيحي..  الدين  هو  احلنيف 

اأر�ش  على  التقارب  هذا  د  يتج�شَّ

الت�شامح �شورية؟

كثري  يف  وا�شح  ال�شيء  »هذا  ج- 

اإىل �شورية  اإن نظرَت  اأولً  الأمور،  من 

املاآذن تعانق  تَرَ  من منطقة مرتفعة 

العمراين  فالن�شيج  اإذاً  الكنائ�ش، 

الن�شيج  اأكملنا هذا  ونحن   متاآلف، 

الب�رشي املتاآلف بلغة املو�شيقا ولغة 

الإن�شاد«

اأنا�ش  هناك  الإن�شاد،  ذِكر  على  �ش- 

يقولون اإن املو�شيقا تهيِّج العواطف 

وامل�شاعر.. فكيف نردُّ عليهم؟

كيفما  املو�شيقا  بالعك�ش..  »ل،  ج- 

ر.. هناك قدا�شة  رها فاإنها تُ�َشخَّ ت�شخِّ

يف املو�شيقا، ونحن ننظر اإليها بحنني 

وباأنها تهيِّج امل�شاعر يف �شالح هدٍف 

العواطف  تهييج  عن  بعيداً  نبيل، 

بطريقة اأخرى«

بها  يقوم  التي  الدوران  حركة  �ش- 

بدنية  قوة  اإىل  حتتاج  هل  »امليلويّة« 

يقومون  التي  احلركات  وهل  عالية، 

بها باأيديهم مدرو�شة؟

احلركات مناجاة  ج- »طبعاً، يف هذه 

وممار�شة  مترين  اإىل  حتتاج  وهي  ودعاء، 

طويلة وتعلُّم... واأنا اأحبُّ هذا العمل 

بالذات« 

�ش- وما اأ�شلها؟

 يرجع »ملولنا جالل 
ّ
ج- »اأ�شلها تركي

الدين الرومي«، عمرها نحو 800 �شنة، 

وقد انتقلت اإلينا من هناك.

لقاء مع الأب اإليا�س زحالوي
�ش-  قدا�شَة الأب.. الدينان الإ�شالمي 

ال�شهر  هذا  يف  توءمان  وامل�شيحي 

غري  يف  كذلك  وهما  الف�شيل، 

رم�شان، على اأر�ش الوئام والن�شجام 

ت�شفون  كيف  )�شورية(..  الأديان  بني 

لنا هذا الن�شجام والوئام؟

اأمراً طبيعياً..  اأرى ما يحدث  »اأنا  ج- 

ر َمن يعرف وَمن ل يعرف  ذكِّ
ُ
اأ واأودُّ اأن 

البالد  هذه  دخل  عندما  الإ�شالم  باأن 

ي�شلُّون  وامل�شيحيون  امل�شلمون  ظلَّ 

يف مكان واحد هو اليوم م�شجد بني 

خمتلفة...  باأوقات  لكن  الكبري،  اأمية 

القّدي�ش  كني�شة  اآنذاك  هنا  وكانت 

يوحّنا املعمدان.. وهذا الأمر مل يحدث 

اأجدادنا  كان  فاإذا  اآخر..  بلد  اأي  يف 

ا�شتطاعوا اأن ي�شّلوا يف املكان نف�شه 

اليوَم  مينعنا  الذي  فما  الواحد  لالإله 

ونن�شَد معاً؟!، ل  اأن ن�شّلي معاً  من 

بالأمة  املرتبِّ�شني  الأعداء  واأن  �شيما 

اأقوى  الإ�شالمي  وبالعامل  العربية 

اليوم  نراه  يفعلونه  وما  نت�شور،  مما 

وباك�شتان  اأفغان�شتان  يف  العني  باأّم 

والعراق، ويف فل�شطني منذ اأكرث من 

لو  اأكرث  يفعلون  وقد  عاماً،  �شتني 

يحمي  اأن  الله  اأ�شاأل  ا�شتطاعوا... 

�شورية، واأن يُلهم جميع احلكام العرب 

اأن  يتداركوا ما يجب  وامل�شلمني كي 

يتداركوه قبل فوات الأوان، واأمتنى من 

كل قلبي جلميع اإخوتي امل�شلمني اأن 

ينتهي �شهر رم�شان وهم يف اأح�شن 

مع  الفطر  بعيد  يحتفلوا  واأن  حال، 

جميع النا�ش يف اأمان وفرح و�شالم«

جامعة  من  الكرمية  الرعاية  �ش- 

تدّل،  عالَم  املهرجان..  لهذا  القلمون 

وكيف تنظرون اإليها؟!

ج- »اأنا اأولً �شعيد جداً مبا �شاهدُت.. 

القلمون،  جلامعة  الأوىل  زيارتي  هذه 

دَه�ش 
ُ
واأ ال�شيارة  اأو  بالبا�ش  اأمرُّ  كنُت 

جنِز، ولكنني اليوَم راأيُت باأّم العني 
ُ
مبا اأ

ب�شاطة  بكّل  اإنه  جنز، 
ُ
اأ مما  بع�شاً 

)معجزة(.. 

�ش- ملحًة ب�شيطًة وموَجزةً عن جوقة 

الفرح، والغر�ش من تاأ�شي�شها؟

ج- »جوقة الفرح هي جوقة َكنَ�شّية، 

بداأت منذ العام 1977 بـ 55 من�شداً، 

وهي ت�شم الآن اأكرث من 500 من�شد 

ومن�شدة.. كان الغر�ش منها تغطية 

بايل  يف  وكان  الكن�شية..  الطقو�ش 

منذ اأن اأن�شاأُت اجلوقة اأن تكون ج�رشاً 

�شورية  داخل  واإن�شانياً  وثقافياً  روحياً 

�شورية  وبني  العربي،  الوطن  وبني 

َق  نحقِّ اأن  الله  لنا  و�شاء  والعامل.. 

بع�شاً من هذه الأحالم، فَخرَجُت عام 

من�شدين  وخم�شة  مئة  مع   1995

عام  ويف  واأملانيا،  وهولندا  فرن�شا  اإىل 

1996 مع مئة و�شتة وثالثني من�شداً 

 2004 عام  ويف  وبلجيكا،  فرن�شا  اإىل 

اإىل اأ�شرتاليا مع 56 من�شداً، ويف عام 

بدعوة  وا�شنطن  اإىل  خرجنا   2009

من املركز الثقايف هناك )مركز جون 

مهرجان  يف  لال�شرتاك  كينيدي( 

وثمانية  مئة  مع  العربي،  العامل 

وثالثني مو�شيقياً  وثالثة  ع�رش طفالً، 

الوليات  يف  بجولة  وقمنا  ومراِفقاً، 

�شاءه  عمالً  هذا  اأعترب  واأنا  املتحدة.. 

لنا الرَّب يف ظروف تبدو  فيها �شورية 

اإىل َمن يَُعرِّف بوجهها  باأم�ّش احلاجة 

 واجلميل والإن�شايّن..
ّ
النقي

العظمى  الدول  قادة  اأدرك  لو  �ش- 

التي حتكم العامل )وهم الذين يدينون 

بامل�شيحية( روحانّيَة مثل هذا اللقاء 

بهديه..  وعملوا  الإلهي  الوحي  وهذا 



على  القلمون  جامعة  »ن�شكر  ج- 

هذه الرعاية الكرمية، ونخ�ّش بال�شكر 

يدلُّ  الذي  دعبول،  �شليم  املهند�ش 

موجودة،  وطنّية  روٍح  على  فعله  ما 

باملحّبة  املليء  البلد  وقلٍب على هذا 

وال�شالم«

ب�شيطة  فكرةً  تعطينا  لو  �ش- 

تهليلة.. متى  و�رشيعة عن موؤ�ش�شة 

تاأ�ش�شت، وما الغر�ش الذي تاأ�ش�شت 

من اأجله؟

وهدفها   ،2003 �شنة  »تاأ�ش�شت  ج- 

ن�رش الرتاث العربي الإ�شالمي الأ�شيل، 

اأمية  بني  م�شجد  من  ينبع  الذي 

الكبري بدم�شق، يف �شورية بلد املحبة 

وال�شالم«

�ش- اأقرب الأديان ال�شماوية اإىل ديننا 

كيف  امل�شيحي..  الدين  هو  احلنيف 

اأر�ش  على  التقارب  هذا  د  يتج�شَّ
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ّ
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النقي
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ّ
فكيف �شيكون واِقع العامَلنَي الَعرَبي

؟!
ّ
والغربي

اأن اأقول لك اإن حّكام  ج- »يوؤ�شفني 

 ل عالقَة لهم بالدين 
ّ
العامل الغربي

بامل�شيحية  يدينون  ل  ، هم 
ّ
امل�شيحي

اأّن  َق  ت�شدِّ اأن  اإياك  بها..  يلتزمون  ول 

لأن  م�شيحيني؛  حّكاماً  الغرب  يف 

يفعلونه  وما  ومعاملة،  اأخالٌق  ين  الدِّ

بناء  اأنه  ويظّنون  للعامل،  تدمري  هو 

�شريتدُّ  اآجالً  اأو  عاجالً  ولكنه  له... 

قيمة  اأية  رون  يَُقدِّ ل  لأنهم  عليهم، 

للدين اأو الأخالق اأو الإن�شانية، اأو حتى 

للعالقات ال�شيا�شية!

دعبول،  �شليم  املهند�ش  بح�شور 

جامعة  اأمناء  جمل�ش  رئي�ش  نائب 

ولد  اإ�شماعيل  وال�شيد  القلمون، 

ال�شيخ اأحمد، املمثل املقيم لربنامج 

والأ�شتاذ فرا�ش  الإمنائي،  املتحدة  الأمم 

لربنامج  الوطني  املن�شق  �شومان، 

وال�شيد   ،SGP ال�شغرية  املنح 

القلمون  جلنة  رئي�ش  عابدين،  عماد 

مت  امل�شتدام،  العمراين  للتخطيط 

توقيع وتوثيق م�رشوع ت�شجيع التنقل 

با�شتخدام و�شائل النقل بدون حمرك 

يف جامعة القلمون )النقل بالدراجات 

الهوائية(.

م�شيداً  اإ�شماعيل  ال�شيد  حتدث 

بجامعة القلمون بقوله اإنها جامعة 

بل  فقط  �شورية  يف  لي�ش  رائدة، 

وهي  العربي..  العامل  م�شتوى  على 

مبادرة ت�شكر عليها جامعة القلمون 

وخا�شة الأ�شتاذ �شليم دعبول.. وهذا 

يعك�ش مدى وعي اجلامعة للم�شكلة 

الكربى التي يواجهها العامل )التقلبات 

الغازات  اأ�شبابها  اأكرب  ومن  املناخية( 

املنبعثة من ال�شيارات والآليات التي 

تغيري  علينا  لذلك  يومياً،  ت�شتخدم 

هذه الو�شائل. واجلامعة اليوم اقرتحت 

“النقل  الربنامج  م�رشوعها  على 

اآثار  لتخفي�ش  الهوائية”  بالدراجات 

الكربون. ويت�شمن  اأوك�شيد  غاز ثاين 

�شتغطي  الأوىل  مرحلتني:  امل�رشوع 

�شتعمل  والثانية  اجلامعي،  احلرم 

لي�شمل  امل�رشوع  نطاق  تو�شيع  على 

كامل مدينة ديرعطية يف حال توفر 

جامعة  اأن  علماً  الالزم،  التمويل 

ثالثة  امل�رشوع  لهذا  تقدم  القلمون 

اأ�شعاف ما �شتقدمه املنظمة، لكن 

اأمام جامعة رائدة  املبلغ لي�ش مهماً 

مثل القلمون، وم�رشوع هو الأول من 

نوعه يف املنطقة.

�شليم  املهند�ش  حتدث  جانبه  من 

تاأتي  امل�رشوع  “اأهمية هذا  اأن  دعبول 

�شمن اإطار خدمة املجتمع، واهتمام 

وهو  �شنوات،  �شت  منذ  به  اجلامعة 

م�رشوع رائد هدفه احلد من التغريات 

وتلوث  معها،  والتكيف  املناخية 

الهواء يف منطقة القلمون ومدينة 

ينجم   ) ن�شبياً  )حمدود  ديرعطية 

النقل  و�شائط  عن  اأ�شا�شي  ب�شكل 

املعرفة  ن�رش  فهدفنا  املحركات،  ذات 

ق م�سروع النقل بالدراجات اله�ائية ع وت�ثِّ القلم�ن ت�قِّ

SGP مع مرفق البيئة العاملي – برنامج املنح ال�سغرية

اأمين اأني�س / مديرية الإعالم والإعالن

الالزمة  التحتية  البنى  واإقامة 

لت�شغيل نظام النقل بدون حمركات 

اأوك�شيد  ثاين  غاز  اآثار  وتقلي�ش 

احلرم  �شمن  البيئة  وحت�شني  الكربون 

اجلامعي من خالل ا�شتخدام اأ�شاليب 

علماً  امل�شتدام،  العمراين  التخطيط 

اأن امل�رشوع �شيغطي م�شاحة قدرها 

اجلامعي؛  احلرم  �شمن  هكتار   500

ومركز  الأكادميية  واملرافق  املباين  بني 

و�شيتم  الطالب،  �شكن  اإىل  الت�شوق 

اإن�شاء مواقف و�شبكات طرق خا�شة 

بامل�رشوع”.

يذكر اأن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

لالأمم  �شاملة  تنمية  �شبكة  هو 

الدول  وو�شل  التغيري  توؤيد  املتحدة، 

باملعرفة واخلربة واملوارد لت�شاعد النا�ش 

على بناء حياة اأف�شل.

 GEF( ال�شغرية  املنح  برنامج  اأما 

ل  SGP( فقد تاأ�ش�ش عام 1992م وُفعِّ
عام  ال�شورية  العربية  اجلمهورية  يف 

ن�شاطات  لدعم  كربنامج  2005م 

واجلمعيات  احلكومية  غري  اجلمعيات 

امل�شكالت  حل  اإىل  الرامية  الأهلية 

البيئة  مرفق  حماور  �شمن  البيئية 

الربنامج  متول  التي   )GEF( العاملي 

الأمم  برنامج  قبل  من  تنفيذه  ،ويتم 

 )UNOPS( م�شاريع  لدعم  املتحدة 

املتحدة  الأمم  برنامج  قبل  من  ويدار 

الإمنائي. 

كما جتدر الإ�شارة اإىل اأن هذا امل�رشوع 

من  ال�شابع  الهدف  لتحقيق  ياأتي 

الأهداف الإمنائية لالألفية الثالثة وهو 

�شمان ال�شتدامة البيئية.
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بامل�رشوع”.

يذكر اأن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

لالأمم  �شاملة  تنمية  �شبكة  هو 

الدول  وو�شل  التغيري  توؤيد  املتحدة، 

باملعرفة واخلربة واملوارد لت�شاعد النا�ش 

على بناء حياة اأف�شل.

 GEF( ال�شغرية  املنح  برنامج  اأما 

ل  SGP( فقد تاأ�ش�ش عام 1992م وُفعِّ
عام  ال�شورية  العربية  اجلمهورية  يف 

ن�شاطات  لدعم  كربنامج  2005م 

واجلمعيات  احلكومية  غري  اجلمعيات 

امل�شكالت  حل  اإىل  الرامية  الأهلية 

البيئة  مرفق  حماور  �شمن  البيئية 

الربنامج  متول  التي   )GEF( العاملي 

الأمم  برنامج  قبل  من  تنفيذه  ،ويتم 

 )UNOPS( م�شاريع  لدعم  املتحدة 

املتحدة  الأمم  برنامج  قبل  من  ويدار 

الإمنائي. 

كما جتدر الإ�شارة اإىل اأن هذا امل�رشوع 

من  ال�شابع  الهدف  لتحقيق  ياأتي 

الأهداف الإمنائية لالألفية الثالثة وهو 

�شمان ال�شتدامة البيئية.

 



الهند�شة  كلية  نهج  يف  ا�شتمراراً 

اأكرب عدد ممكن من طالب  اإ�رشاك  يف 

خارج  التدريبية  الدورات  يف  الكلية 

القطر واملقامة يف اجلامعات الأوروبية 

و�شلت  ما  اأحدث  مع  للتوا�شل 

وم�شاريع،  ودرا�شات  بحوث  من  اإليه 

الهند�شة،  كلية  طالب  �شارك  فقد 

ق�شم هند�شة الت�شالت، يف الدورة 

جامعة  يف  املفتوحة   التدريبية 

 Polytechnical University( مدريد 

)of Madrid
يف اأ�شبانيا خالل الفرتة من 2009/7/1 

ولغاية 2009/7/20 »كور�ش �شيفي« 

 Advanced Statistics( عنوان  حتت 

وت�شمنت   )  and Data Mining
وعملية  نظرية   �شاعات  الدورة 

على  املحاكاة  با�شتخدام  مكثفة 

زيارة  الرحلة  ت�شمنت  كما  احلا�شب، 

واأهم  العلمية  املكتبات  لبع�ش 

املعامل الأثرية والعمرانية والرتفيهية 

والريا�شية يف مدريد.

يجدر بالذكر اأن طالب كليه الهند�شة 

قد �شاركوا يف دورة تدريبية م�شابهة 

�شيف العام املا�شي يف جامعة �شان 

يف   University of San-Pablo بابلو 

مدريد اأي�شاً.

بهاء  املهند�ش  الدورة  على  اأ�رشف 

الدين النعيمي و�شارك فيها الطالب: 

ح�شن مرع�شلي وحممد ليث التجار 

واأمري نطفجي وحممد غنوم.

جامعة  بني  املبدئي  التفاق  مت  كما 

 Polytechnicalوجامعتي القلمون 

 University of Madrid University
تعاون  اإجراء  على   of San-Pablo
م�شرتك بينها لتبادل اخلربات والإ�رشاف 

الأمور  اإىل بقية  بالإ�شافة  الأكادميي، 

التي  املرا�شالت  ح�شب  الالحقة 

�شوف تتم بني ممثلني من كل جامعة.. 

عن  وا�شحة  �شورة  اإعطاوؤهم  ومت 

مدعمة  اخلا�شة  القلمون  جامعة 

بالربو�شورات.

                                

طالب كلية الهند�سة يف اأ�سبانيا

للعــام الثــان على التــ�ايل
وكلية  والإدارة،  الأعمال  كلية  قامت 

اإىل معهد  الهند�شة، برحلة تدريبية 

كامل  �شهر  ملدة  الأملاين  املهني   FU
تاريخ  حتى   2009/7/18 تاريخ  من 

كلية  عدد طالب  وبلغ   ،2009/8/17

الأعمال والإدارة نحو 40 طالباً وعدد 

طالباً،   20 الهند�شة  كلية  طالب 

وهذا العدد هو الأكرب لرحلة تدريبية 

منذ  القلمون  جامعة  بها  تقوم 

تاأ�شي�شها..

بامتياز،  اإيجابية  الرحلة  كانت  وقد 

حيث  للطالب،  عملية  خلربة  وفر�شة 

زاروا عدداً من مراكز الأعمال والتجارة 

هامة،  دولية  و�رشكات  وال�شناعة، 

ومتاحف �شناعية يف عدد من املدن 

الأملانّية.. وعادوا لنا بالتاأكيد مع �شور 

تذكارية جميلة..

�سيف 2009 اأحلى مع رحلة اأملانيا
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�سيف 2009 اأحلى مع رحلة اأملانيا



جامعة  رئي�ش  لطفي  اأ�شعد  الدكتور  الأ�شتاذ  بح�شور 

جمل�ش  رئي�ش  نائب  دعبول  �شليم  واملهند�ش  القلمون، 

الأمناء، نظمت مديرية الأن�شطة يومي الإثنني 2009/9/7 

والثانية  الأوىل  الرم�شانية  اخليمة   2009/9/15 والثالثاء 

متيزت  وقد  اجلامعة..  ترا�ش  1430على  الهجري  للعام 

واحلكواتي، وعر�ش  القدمية،  ال�شامية  اخليمة بطقو�شها 

امل�شابقات  اأ�شفته  الذي  واملرح  احلارة«  »باب  مل�شل�شل 

واجلوائز والفقرات الغنائية الطالبية.

اخليمة الرم�سانية خيمة املرح

جامعة  يف  الطب  كلية  اأقامت 

 2009/10/3 ال�شبت  يوم  القلمون 

ندوة  الكبري  اجلامعة  مدرج  على 

“التدابري  بعنوان:   H1N1 مر�ش  حول 

اأنفلونزا  مبر�ش  اخلا�شة  الوقائية 

اجلامعة  �شارك فيها �شيف  اخلنازير” 

دائرة  مدير  كرمّي  حممود  الدكتور 

وزارة  يف  واملزمنة  ال�شارية  الأمرا�ش 

الدكتور  والأ�شتاذ  ال�شورية،  ال�شحة 

�شالح الدين �شحادة نائب عميد كلية 

القلمون، بح�شور  الطب يف جامعة 

الأ�شتاذ الدكتور وائل عبداملوىل با�شا، 

عميد كلية الطب. وعدد من اأع�شاء 

الهيئتني التدري�شية والإدارية، واأطباء 

وخارجها،  القلمون  منطقة  من 

وطلبة من اجلامعة..

�شّلطت الندوة ال�شوء على الو�شائل 

والإجراءات الوقائية للتعامل مع املر�ش 

وللحد من انت�شاره، فقد اأ�شبح اأمراً 

واقعاً بالن�شبة جلميع الدول.. وح�شب 

العاملية  ال�شحة  منظمة  تقديرات 

ال�شاد�شة  املرحلَة  املر�ش  دخل  فقد 

من الإنذار، وبذلك يتحول اإىل وباء.

التي  املر�ش  تو�شيح خطورة هذا  ومتَّ 

الذي  الفريو�ش  طبيعة  يف  تكمن 

يحمله والقادرة على النفاذ والنت�شار 

باأعرا�ش  والتذكري  و�شهولة،  ب�رشعة 

اأعرا�ش  ت�شبه  التي   H1N1 اأنفلونزا 

اإ�شافة  املو�شمية؛  العادية  الأنفلونزا 

ن�شبة  عند  مرتافقة  تكون  اأنها  اإىل 

كبرية من املر�شى مع اإ�شهال �شديد 

واإقياء.

لت�شخي�ش  طريقة  اأف�شل  وعن 

التعرُّف  طريق  عن  يتم  فهو  املر�ش 

اإىل احلم�ش النووي اخلا�ش بالفريو�ش.. 

املراجع  يف  الت�شخي�ش  ذلك  ويتم 

النهائية )املخربية(.

ملاذا اخلوف والهلع؟!

هل يحقُّ لنا اخلوف من املر�ش؟.. اجلواب 

نعم، وال�شبب لأن هذا املر�ش ذو �شاللة 

�شخ�ش  اأيَّ  ت�شيب  اأنها  اأي  جديدة؛ 

فاحتمال  مُمَنَّع،  غري  كونه  ت�شادفه؛ 

اإمكانية  لأن  وخا�شة  وارد،  الإ�شابة 

كبرية  ِجّد  باتت  الب�رش  بني  التوا�شل 

قدرة  املر�ش  لهذا  اأن  كما  ووا�شعة، 

كبرية على النتقال والنت�شار ال�رشيع؛ 

يف  الدرا�شات  بع�ش  يف  لوحظ  وقد 

حتذيرات من ول�ج املر�س املرحلة ال�ساد�سة من الإنذار

)A )H1N1 �سرحًا وتف�سياًل على مدرج جامعة القلم�ن
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متيزت  وقد  اجلامعة..  ترا�ش  1430على  الهجري  للعام 

واحلكواتي، وعر�ش  القدمية،  ال�شامية  اخليمة بطقو�شها 

امل�شابقات  اأ�شفته  الذي  واملرح  احلارة«  »باب  مل�شل�شل 

واجلوائز والفقرات الغنائية الطالبية.

اخليمة الرم�سانية خيمة املرح

جامعة  يف  الطب  كلية  اأقامت 

 2009/10/3 ال�شبت  يوم  القلمون 

ندوة  الكبري  اجلامعة  مدرج  على 

“التدابري  بعنوان:   H1N1 مر�ش  حول 

اأنفلونزا  مبر�ش  اخلا�شة  الوقائية 

اجلامعة  �شارك فيها �شيف  اخلنازير” 

دائرة  مدير  كرمّي  حممود  الدكتور 

وزارة  يف  واملزمنة  ال�شارية  الأمرا�ش 

الدكتور  والأ�شتاذ  ال�شورية،  ال�شحة 

�شالح الدين �شحادة نائب عميد كلية 

القلمون، بح�شور  الطب يف جامعة 

الأ�شتاذ الدكتور وائل عبداملوىل با�شا، 

عميد كلية الطب. وعدد من اأع�شاء 

الهيئتني التدري�شية والإدارية، واأطباء 

وخارجها،  القلمون  منطقة  من 

وطلبة من اجلامعة..

�شّلطت الندوة ال�شوء على الو�شائل 

والإجراءات الوقائية للتعامل مع املر�ش 

وللحد من انت�شاره، فقد اأ�شبح اأمراً 

واقعاً بالن�شبة جلميع الدول.. وح�شب 

العاملية  ال�شحة  منظمة  تقديرات 

ال�شاد�شة  املرحلَة  املر�ش  دخل  فقد 

من الإنذار، وبذلك يتحول اإىل وباء.

التي  املر�ش  تو�شيح خطورة هذا  ومتَّ 

الذي  الفريو�ش  طبيعة  يف  تكمن 

يحمله والقادرة على النفاذ والنت�شار 

باأعرا�ش  والتذكري  و�شهولة،  ب�رشعة 

اأعرا�ش  ت�شبه  التي   H1N1 اأنفلونزا 

اإ�شافة  املو�شمية؛  العادية  الأنفلونزا 

ن�شبة  عند  مرتافقة  تكون  اأنها  اإىل 

كبرية من املر�شى مع اإ�شهال �شديد 

واإقياء.

لت�شخي�ش  طريقة  اأف�شل  وعن 

التعرُّف  طريق  عن  يتم  فهو  املر�ش 

اإىل احلم�ش النووي اخلا�ش بالفريو�ش.. 

املراجع  يف  الت�شخي�ش  ذلك  ويتم 

النهائية )املخربية(.

ملاذا اخلوف والهلع؟!

هل يحقُّ لنا اخلوف من املر�ش؟.. اجلواب 

نعم، وال�شبب لأن هذا املر�ش ذو �شاللة 

�شخ�ش  اأيَّ  ت�شيب  اأنها  اأي  جديدة؛ 

فاحتمال  مُمَنَّع،  غري  كونه  ت�شادفه؛ 

اإمكانية  لأن  وخا�شة  وارد،  الإ�شابة 

كبرية  ِجّد  باتت  الب�رش  بني  التوا�شل 

قدرة  املر�ش  لهذا  اأن  كما  ووا�شعة، 

كبرية على النتقال والنت�شار ال�رشيع؛ 

يف  الدرا�شات  بع�ش  يف  لوحظ  وقد 

حتذيرات من ول�ج املر�س املرحلة ال�ساد�سة من الإنذار

)A )H1N1 �سرحًا وتف�سياًل على مدرج جامعة القلم�ن



ن�شبة  اأن  العامل  من  املناطق  بع�ش 

�شغار  عند  وخا�شة  كبرية  الوفيات 

ال�شن اأو الكبار.. وال�شبب الثالث املثري 

للرهبة والذعر هو اأن يف بع�ش اأنحاء 

العامل رمبا ل تزال الإمكانيات حمدودة 

يف القدرة على التعامل مع اجلائحة 

اأن  من  الرغم  على  الوافدة..  اجلديدة 

اأغلب  يف  وظفت  التي  الإمكانيات 

اأنحاء العامل للكفاح �شد اأية جائحة 

هي اإمكانيات كبرية جداً ول ي�شتهان 

بها..

هذا  حول  امل�شتجدات  اآخر  ويف 

املتحدة على  الوليات  املو�شوع، عزم 

طرح اأول جرعة من اللقاح يوم الثالثاء 

الواقع يف 2009/10/6.

ن�شبة  )اأي  املَُواتِيَة  ن�شبة  وتبقى 

امل�شايف  يف  يرقدون  الذين  املر�شى 

ولي�شت  قليلة  املر�ش(  هذا  ب�شبب 

بالعالية ب�شكل عام، حتى واإن كانت 

العامل  مناطق  بع�ش  يف  مرتفعة 

كاملك�شيك.

الدكتور  نفى  الندوة  نهاية  ويف 

ما  كل  قاطع  ب�شكل  كرمّي  حممود 

يُطلق من �شائعات حول ظهور حالت 

القطر،  مدار�ش  بع�ش  املر�ش يف  من 

على  تُُويّف  التي  احلالت  اأن  موؤكداً 

حالت  هي  �شوريون  مواطنون  اأثرها 

قليلة جداً ل تتعدى احلالتني اأوالثالث، 

وهي عند مر�شى طاعنني يف ال�شن 

ويعانون من عدة اأمرا�ش مزمنة.

:MOONالزحيلي لقلم

»الع�ضلة« ال ت�أتي يف يوم وليلة، بل 

لي�ٍل و�ضنواٍت حمفوفٍة  اإىل  حتت�ج 

ب�جلهد وال�ضق�ء.. 

 تَُعّد لعبُة بناء الأج�شام من الألعاب 

الفردية التي ترتكز اإىل نظام تدريبي 

جميع  تدريب  على  يقوم  �شاق 

ب�شكل  واإظهارها  اجل�شم  ع�شالت 

اأي�شاً  الريا�شة  هذه  وتعتمد  لفت، 

من  موؤلٍَّف  خا�ش  غذائي  نظام  على 

لقاء رياضي

لة ذهبّية ة وَع�سَ بناء الأج�سام.. قّ�ة بدنيَّ

حوار: مروان ملحم

ثالثة مكونات اأ�شا�شية هي الربوتينات 

يقوم  حيث  والدهون،  وال�شكريات 

م  الالعب بحرق هذه املكونات لي�شخِّ

بها ع�شالته من خالل مترينات تعتمد 

يف اأ�شا�شها على حمل الأوزان ب�شكل 

متتاٍل.

كذلك  ثقيلة،  اأوزاناً  يحمل  وكما   

حباً  الزحيلى،  عماد  البطل  يحمل 

جلامعة  عميقاً  وامتناناً  رقيقاً 

ودعمت  احت�شنته  التي  القلمون 

م له كل الدعم  هوايته وقدَّمت وتقدِّ



ن�شبة  اأن  العامل  من  املناطق  بع�ش 

�شغار  عند  وخا�شة  كبرية  الوفيات 

ال�شن اأو الكبار.. وال�شبب الثالث املثري 

للرهبة والذعر هو اأن يف بع�ش اأنحاء 

العامل رمبا ل تزال الإمكانيات حمدودة 

يف القدرة على التعامل مع اجلائحة 

اأن  من  الرغم  على  الوافدة..  اجلديدة 

اأغلب  يف  وظفت  التي  الإمكانيات 

اأنحاء العامل للكفاح �شد اأية جائحة 

هي اإمكانيات كبرية جداً ول ي�شتهان 

بها..

هذا  حول  امل�شتجدات  اآخر  ويف 

املتحدة على  الوليات  املو�شوع، عزم 

طرح اأول جرعة من اللقاح يوم الثالثاء 

الواقع يف 2009/10/6.

ن�شبة  )اأي  املَُواتِيَة  ن�شبة  وتبقى 

امل�شايف  يف  يرقدون  الذين  املر�شى 

ولي�شت  قليلة  املر�ش(  هذا  ب�شبب 

بالعالية ب�شكل عام، حتى واإن كانت 

العامل  مناطق  بع�ش  يف  مرتفعة 

كاملك�شيك.

الدكتور  نفى  الندوة  نهاية  ويف 

ما  كل  قاطع  ب�شكل  كرمّي  حممود 

يُطلق من �شائعات حول ظهور حالت 

القطر،  مدار�ش  بع�ش  املر�ش يف  من 

على  تُُويّف  التي  احلالت  اأن  موؤكداً 

حالت  هي  �شوريون  مواطنون  اأثرها 

قليلة جداً ل تتعدى احلالتني اأوالثالث، 

وهي عند مر�شى طاعنني يف ال�شن 

ويعانون من عدة اأمرا�ش مزمنة.

:MOONالزحيلي لقلم

»الع�ضلة« ال ت�أتي يف يوم وليلة، بل 

لي�ٍل و�ضنواٍت حمفوفٍة  اإىل  حتت�ج 

ب�جلهد وال�ضق�ء.. 

 تَُعّد لعبُة بناء الأج�شام من الألعاب 

الفردية التي ترتكز اإىل نظام تدريبي 

جميع  تدريب  على  يقوم  �شاق 

ب�شكل  واإظهارها  اجل�شم  ع�شالت 

اأي�شاً  الريا�شة  هذه  وتعتمد  لفت، 

من  موؤلٍَّف  خا�ش  غذائي  نظام  على 

لقاء رياضي

لة ذهبّية ة وَع�سَ بناء الأج�سام.. قّ�ة بدنيَّ

حوار: مروان ملحم

ثالثة مكونات اأ�شا�شية هي الربوتينات 

يقوم  حيث  والدهون،  وال�شكريات 

م  الالعب بحرق هذه املكونات لي�شخِّ

بها ع�شالته من خالل مترينات تعتمد 

يف اأ�شا�شها على حمل الأوزان ب�شكل 

متتاٍل.

كذلك  ثقيلة،  اأوزاناً  يحمل  وكما   

حباً  الزحيلى،  عماد  البطل  يحمل 

جلامعة  عميقاً  وامتناناً  رقيقاً 

ودعمت  احت�شنته  التي  القلمون 

م له كل الدعم  هوايته وقدَّمت وتقدِّ



والرعاية..

َعرَّفنا عماد  ريا�شي �شيِّق  يف حديث 

جامعة  يف  الأج�شام  بناء  )مدرِّب 

القلمون( على هذه الريا�شة الالفتة.. 

فلمحبِّيها احلوار الآتي:  

�ش- متى بداأَت مبمار�شة هذه اللعبة 

واأين؟

ج- بداأت �شنة 1993 يف نادي ديرعطية 

الريا�شي

هذه  ملمار�شة  دفعك  الذي  ما  �ش- 

الريا�شة، هل ب�شجيع من اأحد؟

من نف�شي، فاأنا اأحببُت اأن اأكون بطالً 

يف بناء الأج�شام

�ش- اأي اأنك اأحببَت هذه اللعبة دون 

�شواها من الألعاب!

ج- كنُت اأحبُّ املالكمة، لعبتُها قليالً 

ثم اجتهت لبناء الأج�شام، كون هذه 

اأو�شع...  مبجال  حتظى  الأخرية  اللعبة 

ج�شمي  بنيت  كما  هوايتي  وبنيت 

بجهد �شخ�شي فلم يدرِّبني اأحد ومل 

ي�شجعني اأحد يف البداية

الريا�شة  هذه  حتتاج  األ  لكن،  �ش- 

 
ٍّ
غذائي ولنظاٍم  التدريب،  يف  لأ�شوٍل 

مدرو�ش؟

للنظام  بالن�شبة  بالتاأكيد..  ج- 

عليه  اعتمادي  كان  ما  هو  الغذائي 

اعتمدُت  فقد  التدريب،  من  اأكرث 

بن�شبة ثمانني باملئة على الغذاء

لهذا  الأ�شا�شي  املكوِّن  ما  �ش- 

الغذاء؟

يومياً  اأحتاج  فاأنا  الربوتينات،  ج- 

الربوتينات  من  غرام   600 حوايل  اإىل 

الربوتينات  على  واأح�شل  احليوانية، 

وحلم  وال�شمك  الدجاج  من  الالزمة 

التونا )وهذه بروتينات حيوانية اأح�شل 

منها على ن�شبة 75 باملئة( واأح�شل 

الربوتينات  من  باملئة   25 ن�شبة  على 

من م�شادر نباتية

�ش- وماذا عن املكّمالت الغذائية؟

مل  هذه  الغذائية  املكمالت  ج- 

اأح�شل عليها اإل »على زمن جامعة 

القلمون دََعمونا«، اأما قبل ذلك فلم 

يكن مبقدورنا احل�شول على املكمالت 

الغذائية لأنها باهظة الثمن

�ش- كم كان وزنك عندما بداأت؟

ج- كان وزين حوايل 130 كيلو غراماً، 

وهذا منا�شب لطويل وهو 185 �شم

ممار�شة  بداأت  اأنك  تظن  األ  �ش- 

الريا�شة متاأخراً قليالً يف الع�رشينات 

من عمرك؟

بي،  حتّكمت  الظروف  لكن  نعم،  ج- 

وكان من الأف�شل لو اأنني ابتداأت يف 

�شن مبكرة اأكرث

على  تاأثري  الريا�شة  لهذه  هل  �ش- 

الالعب اإذا تركها؟

ج- بالتاأكيد ل.. لي�ش لها اأدنى تاأثري

�ش- لكن هناك اعتقاد اأو فكرة �شائدة 

باأن النقطاع عن هذه اللعبة ي�شّبب 

م�شكالٍت وترهالً يف الع�شالت!

ج- كثرياً ما يردِّدون مثل هذه الأقوال.. 

واحلقيقة اأن كثرياً من اأ�شدقاء اللعبة 

انقطعوا عنها ومل توؤثِّر �شلباً عليهم، 

ومنهم بطل عاملي انقطع منذ نحو 

كما  ج�شمه  زال  وما  �شنة  ع�رشين 

بناه ومل يتغري.. 

ثنا من ف�شلك عن البطولت  �ش- حدِّ

التي �شاركت فيها، وعن اإجنازاتك

الأثقال  رفع  بطولة  يف  �شاركت  ج- 

حمافظة  على  الأول  املركز  واأحرزت 

نتيجة  على  وح�شلت  دم�شق،  ريف 

اجلمهورية  بطولة  يف  الأبطال  بطل 

الأج�شام  اأجمل  من  )كنت  لالأندية 

ال�شورية،  العربية  اجلمهورية  يف 

واأحرزت  وتقدير(..  تكرمي  �شهادة  ونلت 

املركز الأول يف بطولة حمافظة ريف 

دم�شق لفئة الرجال يف الوزن املفتوح 

نلُت  كما  غرام،  كيلو   100 فوق 

اجلمهورية  بطولة  يف  الثالث  املركز 

املفتوحة يف وزن 100 كيلو غرام.. ويف 

بطولة اجلمهورية الدرجة الأوىل ويف 

املناف�شات التي جرت لنتقاء املنتخب 

الوطني لبطولة العرب اأحرزت اأي�شاً 

املركز الثالث.. 

الع�شالت  عن  اأي�شاً  حتّدنا  لو  �ش- 

واأين  اأ�شماوؤها  ما  »تربّونها«  التي 

موا�شعها من اجل�شم

»الباي�شيب�ش«  الـ  ع�شلة  عندنا  ج- 

»الرتاي�شيب�ش«  وع�شلة  الأمامية، 

اخللفية، وع�شالت الأكتاف، وع�شلة 

الرقبة »الرتوبيز«

على  اللعبة  هذه  تعمل  هل  �ش- 

»تعري�ش الأكتاف«؟

ج- بالطبع، لكّن ذلك يحتاج اإىل خربة 

كافية

�ش- وماذا عن منطقة ال�شدر!

اأن  باإمكانك  كذلك  ال�شدر  ج- 

َكه«، وهذا اأي�شاً  »تَُعرِّ�َشه« اأو اأن »تُ�َشمِّ

حمية  واإىل  كافية،  خربة  اإىل  يحتاج 

والدهون،  الد�شم  لتجنُّب  غذائية 

متنع  �شحمية  و�شادة  تتكّون  لكيال 

ف�شحيح  املعدة..  ع�شالت  اإبراز  من 

اأننا نتناول كميات كبرية من اللحوم 

بروتينات �شحّية،  لكنها  والربوتينات، 

قبل  وبخا�شة  اأي�شاً،  ونتجنب 

وال�شمن  والزيت  اخلبز  البطولت، 

واخل�شار الغنية بال�شوائل مثل اخل�ش 

والطماطم، وكذلك »�شدور الدجاج« 

ي  نقوم ب�شلقها 4 �أو 5 مرات ون�شفِّ

»ل  اإنها  ب�شوائها..  نقوم  ثم  ماءها 

امللل  اأ�شابني  واأنا  �رشاحة«،  تُطاق 

كنت  املا�شية  ال�شنة  »يف  منها 

اأ�رشبها على اخلالط ول اأ�شت�شيغها«

�شدور  من  يومياً  حتتاج  كم  �ش- 

الدجاج هذه؟

كيلو  ثالثة  اإىل  يومياً  اأحتاج  ج- 

»اأقل  بي�شة   30-20 واإىل  غرامات، 

�شي«

بالدهون  مفعم  البي�ش  لكن  �ش- 

والكولي�شرتول ال�شار!

اأتناول  فاإنني  لذا  �شحيح،  هذا  ج- 

فقط بيا�ش البي�ش

القريب هل  اأو  احلايل  الوقت  �ش- يف 

هناك بطولت �شت�شارك فيها؟

�شهر  يف  قريبة  بطولة  عندي  ج- 

يف  �شتقام  نوفمرب،  الثاين/  ت�رشين 

»كاأ�ش  على  وهي  ديرالزور،  حمافظة 

فيها  و�شاأمثِّل  الرئي�ش«،  ال�شيد 

جامعة القلمون

�ش- كيف ترى ا�شتعدادك للبطولة؟

اأراه جيداً- ولله احلمد- وجامعة  ج- 

لت�شجيعي  جهداً  خر  تدَّ ل  القلمون 

اأنال  اأن  واآمل  ومادياً،  معنوياً  ودعمي 

اأويف  لكي  البطولة  هذه  يف  الكاأ�ش 

لقاء رياضي لقاء رياضي

ّ
بجزء من ف�شل اجلامعة علي

ع  �ش- يف نهاية لقائنا هذا هل ت�شجِّ

هذه  ممار�شة  على  ال�شوري  ال�شباب 

اللعبة؟

ج- ب�رشاحة ل

�ش- ملاذا؟!

هناك  لأن  ب�رشاحة  اأقولها  ج- 

اللعبة  احتاد  من  �شديداً  تق�شرياً 

لول  واأنا  بها..  والرتقاء  لدعمها 

»�شفراً« يف  لكنت  القلمون  جامعة 

هذه اللعبة، ومَلا خطوُت فيها خطوةً 

اإىل الأمام.. 

جلامعة  توجهها  اأن  حتب  كلمة  �ش- 

القلمون.

جامعة  قلبي  اأعماق  من  اأ�شكر  ج- 

�شليم  املهند�ش  واأخ�شُّ  القلمون 

الأمناء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  دعبول 

للريا�شة  وامل�شتمر  احلثيث  لدعمه 

القلمون،  جامعة  يف  والريا�شيني 

بطولة  اأي  يف  دعمنا  على  ولتاأكيده 

حملّية اأو عربّية اأو عاملّية..

 الزحيلي.. لعبة بناء

  الأج�سام ل ت�ؤثر

 �سلبًا على الالعب اإذا

انقطع عنها

ثالثة  اإىل  ي�ميًا  اأحتاج 

�سدور  من  غرامات  كيل� 

 30-20 واإىل  الدجاج، 

بي�سة »اأقل �سي«



والرعاية..

َعرَّفنا عماد  ريا�شي �شيِّق  يف حديث 

جامعة  يف  الأج�شام  بناء  )مدرِّب 

القلمون( على هذه الريا�شة الالفتة.. 

فلمحبِّيها احلوار الآتي:  

�ش- متى بداأَت مبمار�شة هذه اللعبة 

واأين؟

ج- بداأت �شنة 1993 يف نادي ديرعطية 

الريا�شي

هذه  ملمار�شة  دفعك  الذي  ما  �ش- 

الريا�شة، هل ب�شجيع من اأحد؟

من نف�شي، فاأنا اأحببُت اأن اأكون بطالً 

يف بناء الأج�شام

�ش- اأي اأنك اأحببَت هذه اللعبة دون 

�شواها من الألعاب!

ج- كنُت اأحبُّ املالكمة، لعبتُها قليالً 

ثم اجتهت لبناء الأج�شام، كون هذه 

اأو�شع...  مبجال  حتظى  الأخرية  اللعبة 

ج�شمي  بنيت  كما  هوايتي  وبنيت 

بجهد �شخ�شي فلم يدرِّبني اأحد ومل 

ي�شجعني اأحد يف البداية

الريا�شة  هذه  حتتاج  األ  لكن،  �ش- 

 
ٍّ
غذائي ولنظاٍم  التدريب،  يف  لأ�شوٍل 

مدرو�ش؟

للنظام  بالن�شبة  بالتاأكيد..  ج- 

عليه  اعتمادي  كان  ما  هو  الغذائي 

اعتمدُت  فقد  التدريب،  من  اأكرث 

بن�شبة ثمانني باملئة على الغذاء

لهذا  الأ�شا�شي  املكوِّن  ما  �ش- 

الغذاء؟

يومياً  اأحتاج  فاأنا  الربوتينات،  ج- 

الربوتينات  من  غرام   600 حوايل  اإىل 

الربوتينات  على  واأح�شل  احليوانية، 

وحلم  وال�شمك  الدجاج  من  الالزمة 

التونا )وهذه بروتينات حيوانية اأح�شل 

منها على ن�شبة 75 باملئة( واأح�شل 

الربوتينات  من  باملئة   25 ن�شبة  على 

من م�شادر نباتية

�ش- وماذا عن املكّمالت الغذائية؟

مل  هذه  الغذائية  املكمالت  ج- 

اأح�شل عليها اإل »على زمن جامعة 

القلمون دََعمونا«، اأما قبل ذلك فلم 

يكن مبقدورنا احل�شول على املكمالت 

الغذائية لأنها باهظة الثمن

�ش- كم كان وزنك عندما بداأت؟

ج- كان وزين حوايل 130 كيلو غراماً، 

وهذا منا�شب لطويل وهو 185 �شم

ممار�شة  بداأت  اأنك  تظن  األ  �ش- 

الريا�شة متاأخراً قليالً يف الع�رشينات 

من عمرك؟

بي،  حتّكمت  الظروف  لكن  نعم،  ج- 

وكان من الأف�شل لو اأنني ابتداأت يف 

�شن مبكرة اأكرث

على  تاأثري  الريا�شة  لهذه  هل  �ش- 

الالعب اإذا تركها؟

ج- بالتاأكيد ل.. لي�ش لها اأدنى تاأثري

�ش- لكن هناك اعتقاد اأو فكرة �شائدة 

باأن النقطاع عن هذه اللعبة ي�شّبب 

م�شكالٍت وترهالً يف الع�شالت!

ج- كثرياً ما يردِّدون مثل هذه الأقوال.. 

واحلقيقة اأن كثرياً من اأ�شدقاء اللعبة 

انقطعوا عنها ومل توؤثِّر �شلباً عليهم، 

ومنهم بطل عاملي انقطع منذ نحو 

كما  ج�شمه  زال  وما  �شنة  ع�رشين 

بناه ومل يتغري.. 

ثنا من ف�شلك عن البطولت  �ش- حدِّ

التي �شاركت فيها، وعن اإجنازاتك

الأثقال  رفع  بطولة  يف  �شاركت  ج- 

حمافظة  على  الأول  املركز  واأحرزت 

نتيجة  على  وح�شلت  دم�شق،  ريف 

اجلمهورية  بطولة  يف  الأبطال  بطل 

الأج�شام  اأجمل  من  )كنت  لالأندية 

ال�شورية،  العربية  اجلمهورية  يف 

واأحرزت  وتقدير(..  تكرمي  �شهادة  ونلت 

املركز الأول يف بطولة حمافظة ريف 

دم�شق لفئة الرجال يف الوزن املفتوح 

نلُت  كما  غرام،  كيلو   100 فوق 

اجلمهورية  بطولة  يف  الثالث  املركز 

املفتوحة يف وزن 100 كيلو غرام.. ويف 

بطولة اجلمهورية الدرجة الأوىل ويف 

املناف�شات التي جرت لنتقاء املنتخب 

الوطني لبطولة العرب اأحرزت اأي�شاً 

املركز الثالث.. 

الع�شالت  عن  اأي�شاً  حتّدنا  لو  �ش- 

واأين  اأ�شماوؤها  ما  »تربّونها«  التي 

موا�شعها من اجل�شم

»الباي�شيب�ش«  الـ  ع�شلة  عندنا  ج- 

»الرتاي�شيب�ش«  وع�شلة  الأمامية، 

اخللفية، وع�شالت الأكتاف، وع�شلة 

الرقبة »الرتوبيز«

على  اللعبة  هذه  تعمل  هل  �ش- 

»تعري�ش الأكتاف«؟

ج- بالطبع، لكّن ذلك يحتاج اإىل خربة 

كافية

�ش- وماذا عن منطقة ال�شدر!

اأن  باإمكانك  كذلك  ال�شدر  ج- 

َكه«، وهذا اأي�شاً  »تَُعرِّ�َشه« اأو اأن »تُ�َشمِّ

حمية  واإىل  كافية،  خربة  اإىل  يحتاج 

والدهون،  الد�شم  لتجنُّب  غذائية 

متنع  �شحمية  و�شادة  تتكّون  لكيال 

ف�شحيح  املعدة..  ع�شالت  اإبراز  من 

اأننا نتناول كميات كبرية من اللحوم 

بروتينات �شحّية،  لكنها  والربوتينات، 

قبل  وبخا�شة  اأي�شاً،  ونتجنب 

وال�شمن  والزيت  اخلبز  البطولت، 

واخل�شار الغنية بال�شوائل مثل اخل�ش 

والطماطم، وكذلك »�شدور الدجاج« 
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فقط بيا�ش البي�ش
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ّ
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 الزحيلي.. لعبة بناء

  الأج�سام ل ت�ؤثر

 �سلبًا على الالعب اإذا

انقطع عنها

ثالثة  اإىل  ي�ميًا  اأحتاج 

�سدور  من  غرامات  كيل� 

 30-20 واإىل  الدجاج، 

بي�سة »اأقل �سي«
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اأ�سبح ال�سكري يف نهايات القرن الع�رشين وبدايات القرن الواحد والع�رشين وباء عاملياً بكل معنى الكلمة. ومن املعروف اأن 

ارتفاع �سكر الدم عند مري�س ال�سكري ينجم عدم قدرة البنكريا�س على اإفراز كمية كافية من الأن�سولني.

تكمن خطورة هذا الوباء يف قدرته على اإحداث اختالطات عديدة، على راأ�سها ق�سور الكلية، والأمرا�س القلبية الوعائية 

اإنقا�س العمر بحدود ثماين  اأن النمط الثاين من ال�سكري يوؤدي اإىل  التي تعد ال�سبب الأ�سا�سي للوفيات .. فمن املعروف 

�سنوات، لذا تتطلب معاجلة ال�سكري من النمط الثاين، لي�س فقط تخفي�س �سكر الدم، بل اإنقا�س الختالطات القلبية 

الوعائية اأي�ساً.

يف  وفعالية  �شالمة  الأدوية  اأكرث  امليتفورمني  دواء  يعد 

العالجي،  اخلط  راأ�ش  على  وياأتي  ال�شكري،  الداء  معاجلة 

، ويتطلب  لكن مع الأ�شف، فاإن الداء ال�شكري مر�ش مرتقٍّ

فاإن  ولذلك  باآليات خمتلفة،  تعمل  اأدوية متعددة  عالجه 

من  الت�شعينيات  نهاية  يف  الغليتازون  مركبات  ظهور 

القرن الع�رشين لقي حما�شة كبرية، وقد جنحت ال�رشكات 

الدوائية بتقدميه على اأنه الدواء املثايل، لي�ش فقط لقدرته 

على تخفي�ش �شكر الدم، واإمنا لقدرته اأي�شاً على تخفي�ش 

مقاومة الأن�شولني وبالتايل تخفي�ش الختالطات القلبية 

الختالطات  اإحداث  يف  كبرياً  دوراً  توؤدي  اأنها  يعتقد  التي 

القلبية الوعائية.

الأ�شواق  1999، عندما �ُشحب من  الق�شة يف عام  بداأت 

اأحد مركبات الغليتازون )الدواء تورغليتازون(، ب�شبب اإحداثه 

�ُشّمية كبدية.. لذلك عندما ظهرت مركبات جديدة من 

�شعرت  وبيوغليتازون،  روزيغليتازون  وهي  الغليتازون،  عائلة 

موؤ�ش�شة الدواء والغذاء الأمريكية FDA ب�رشورة ت�شهيل 

العرتاف بهما كاأدوية �شكرية. وقد ترافق ظهور هذه الأدوية 

قبل  من  حجمها  يف  م�شبوقة  غري  بحملة  الأ�شواق  يف 

�رشكات الدواء؛ لتقدميها على اأنها الدواء ال�شحري ملعاجلة 

الداء ال�شكري.. وقد �شارك يف هذه احلملة اأ�شهر الدمغة 

يف اجلامعات الأمريكية والأوروبية. 

انطلقت   2007 اأيار   21 يف  ولكن 

اأن  عا�شفة كبرية من بو�شطن، بعد 

 New م�شهورة  طبية  جملة  ن�رشت 

 England Journal of Medicine
ني�ش  �شتيف  تاليف  من  مقالة 

 42 حتليل  على  احتوت  وجمموعته، 

دواء  ا�شتخدام  اأن  واأظهرت  درا�شة، 

ال�شكري  الداء  روزيغليتازون يف عالج 

الحت�شاءات  حدوث  يف  بزيادة  ترافق 

والوفيات  باملئة،   43 بن�شبة  القلبية 

عت �شحيفة  وو�شَّ باملئة،   64 بن�شبة 

نيويورك تاميز، بن�رشها مقالة حول هذا 

العا�شفة  هذه  نطاق  من  املو�شوع، 

الطبية اإىل جممل العامل.

جرب 
ُ
اأ ال�شعبي  ال�شغط  وحتت 

ت�شكيل  على  الأمريكي  الكونغر�ش 

واأجرب  املو�شوع،  هذا  لبحث  جلان 

على  الأمريكية  والغذاء  الدواء  جلنة 

ت�شكيل جلان لإبداء الراأي حول �شالمة 

وترافق  روزيغليتازون،  دواء  ا�شتخدام 

ذلك مع تراجع كبري بلغ 30 باملئة من 

 4 بحدود  التي كانت  الدواء  مبيعات 

مليارات دولر.

هذه  بن�رشه  ني�شن،  �شتيف  الدكتور 

العا�شفة..  هذه  جنم  كان  الدرا�شة، 

يبلغ ني�شن من العمر نحو 60 عاماً، 

ق�شم  رئي�ش  من�شب  الآن  وي�شغل 

الطبي  كليفالند  مركز  يف  القلب 

ال�شهري.

 1987 العام  يف  ني�شن  �شهرة  بداأن 

عندما اقرتح طريقًة لت�شوير ال�رشايني 

من داخل الوعاء؛ ما جعل من املمكن 

وتاأثري  ال�رشيانية   الع�شيدة  درا�شة 

م اأو تراجع  الأدوية املختلفة على تقدُّ

هذه الع�شيدة.

درا�شات  ك�شفت   2004 العام  ويف 

القلبية  اف�شابات  زيادة  عن  ني�شن 

املفا�شل  التهابات  اأدوية  با�شتخدام 

.Celebrexو Viorx
درا�شات  اأظهرت   2005 العام  ويف 

ني�شن خطورة ا�شتخدام اأحد الأدوية 

اإىل  اأدى  ما   ،Muraglitiazar اجلديدة 

�شحب الدواء من الأ�شواق.

اتهام  اإىل  اأدت  العلمية  اجلهود  هذه 

�شد  بحملة  يقوم  باأنه  نيل�شون 

العام  يف  و�ُشنِّف  الأدوية،  �رشكات 

2007 من ِقبل جملة التاميز الأمريكية 
كاأحد مئة ال�شخ�ش الأكرث تاثرياً يف 

�شاهم  ني�شن  اأن  العلم  العامل.. مع 

يف  للحرب  املناه�شة  احلركة  يف 

فيتنام، وكان هذا اجليل يوؤمن اأن ثمة 

خطاأ و�شواباً يف هذا العامل، وتتطلب 

ال�شجاعة واخلالق مواجهة ذلك.

حول  ال�شكوك  فاإن  احلقيقة،  ويف 

لدواء  ال�شارة  القلبية  التاأثريات 

البداية،  منذ  ظهرت  الروزيغليتازون 

فقد لحظ عدد من الباحثني، وعلى 

احلايل  الرئي�ش  بو�ش،  جون  د.  راأ�شهم 

اأن  الأمريكية،  ال�شكرية  للجمعية 

زيادة  اإىل  ت�شري  الأولية  الدرا�شات 

كبرية يف اخلطورة القلبية با�شتخدام 

د.  اإ�شكات  مت  ولكن  الروزيغليتازون. 

من  الدوائية  ال�رشكة  قبل  من  بو�ش 

خالل تهديده باللجوء اإىل الق�شاء.

ال�رشكة  اأجربت   ،2004 العام  ويف 

على  روزيغليتازون،  للدواء  امل�شنِّعة 

ق�سة ا�سمها الروزيغليتازون

هل هناك تعار�س بني الربح والتقدم العلمي والأخالق؟

اأ.د. نبيل ع�ّسه / كلية الطب
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يبلغ ني�شن من العمر نحو 60 عاماً، 

ق�شم  رئي�ش  من�شب  الآن  وي�شغل 

الطبي  كليفالند  مركز  يف  القلب 

ال�شهري.

 1987 العام  يف  ني�شن  �شهرة  بداأن 

عندما اقرتح طريقًة لت�شوير ال�رشايني 

من داخل الوعاء؛ ما جعل من املمكن 

وتاأثري  ال�رشيانية   الع�شيدة  درا�شة 

م اأو تراجع  الأدوية املختلفة على تقدُّ

هذه الع�شيدة.

درا�شات  ك�شفت   2004 العام  ويف 

القلبية  اف�شابات  زيادة  عن  ني�شن 

املفا�شل  التهابات  اأدوية  با�شتخدام 

.Celebrexو Viorx
درا�شات  اأظهرت   2005 العام  ويف 

ني�شن خطورة ا�شتخدام اأحد الأدوية 

اإىل  اأدى  ما   ،Muraglitiazar اجلديدة 

�شحب الدواء من الأ�شواق.

اتهام  اإىل  اأدت  العلمية  اجلهود  هذه 

�شد  بحملة  يقوم  باأنه  نيل�شون 

العام  يف  و�ُشنِّف  الأدوية،  �رشكات 

2007 من ِقبل جملة التاميز الأمريكية 
كاأحد مئة ال�شخ�ش الأكرث تاثرياً يف 

�شاهم  ني�شن  اأن  العلم  العامل.. مع 

يف  للحرب  املناه�شة  احلركة  يف 

فيتنام، وكان هذا اجليل يوؤمن اأن ثمة 

خطاأ و�شواباً يف هذا العامل، وتتطلب 

ال�شجاعة واخلالق مواجهة ذلك.

حول  ال�شكوك  فاإن  احلقيقة،  ويف 

لدواء  ال�شارة  القلبية  التاأثريات 

البداية،  منذ  ظهرت  الروزيغليتازون 

فقد لحظ عدد من الباحثني، وعلى 

احلايل  الرئي�ش  بو�ش،  جون  د.  راأ�شهم 

اأن  الأمريكية،  ال�شكرية  للجمعية 

زيادة  اإىل  ت�شري  الأولية  الدرا�شات 

كبرية يف اخلطورة القلبية با�شتخدام 

د.  اإ�شكات  مت  ولكن  الروزيغليتازون. 

من  الدوائية  ال�رشكة  قبل  من  بو�ش 

خالل تهديده باللجوء اإىل الق�شاء.

ال�رشكة  اأجربت   ،2004 العام  ويف 

على  روزيغليتازون،  للدواء  امل�شنِّعة 

ق�سة ا�سمها الروزيغليتازون

هل هناك تعار�س بني الربح والتقدم العلمي والأخالق؟

اأ.د. نبيل ع�ّسه / كلية الطب
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واأتاح  درا�شاتها،  نتائج  عن  الإعالن 

ني�شن؛  للدكتور  الدرا�شات  توفر هذه 

حول  ال�شهرية  نتائجه  اإىل  الو�شول 

�رشورة دواء روزيغليتازون.

ويف العام 2006، قامت ال�رشكة باإجراء 

الدرا�شات،  لهذه  اإح�شائي  حتليل 

واأظهر التحليل كذلك زيادة يف حدوث 

امل�شاعفات القلبية.. ولكن ال�رشكة، 

بالإعالن عن هذه  تقم  ولالأ�شف، مل 

الزيادة.

كذلك قامت منظمة الغذاء والدواء 

بتحليل   FDA احلكومية  الأمريكية 

اأي�شاً  اأظهرت  التي  الدرا�شات،  هذه 

زيادة يف حدوث امل�شاعفات القلبية.. 

تقم  مل  غام�شة،  ولأ�شباب  ولكن، 

هذه املوؤ�ش�شة بالإعالن عن النتائج!.

اأن  الدرا�شات  من  العديد  واأظهرت 

مع  ترافق  روزيغليتازون  ا�شتخدام 

العظمية،  الك�شور  يف  زيادة  حدوث 

�شوائل،  احتبا�ش  مع  الوزن،  وزيادة يف 

القلب  ق�شور  حدو  يف  وزيادة 

الحتقاين.

عائلة  اإىل  بيوغليتازون  دواء  وينتمي 

دواء روزيغليتازون نف�شها، وهي عائلة 

غليتازون.. لكن هذا الدواء اأظهر، من 

اإىل  يوؤدي  اأنه  متعددة،  درا�شات  خالل 

اإنقا�ش امل�شاعفات القلبية الوعائية، 

يف  روزيغليتازون  مع  يت�شارك  ولكنه 

الوزن  وزيادة  الك�شور  حدوث  زيادة 

وق�شور القلب.

دواء  اأنه  على  م  ُقدِّ اإن  واخلال�شة.. 

ِقبل  من  ال�شوق  اإىل  دخل 
ُ
اأ �شحري 

درا�شات  وبدون  مبكر  ب�شكل   FDA
قبل  من  له  ورُوِّج  كافية،  اأمان 

الدوائية مب�شاعدة عمالقة  ال�رشكات 

الطب يف الغرب، وا�شتمر هذا الرتويج 

حتى عندما اأدركت ال�رشكة امل�شنِّعة 

يطرح  ما  للدواء..  القلبية  اخلطورة 

ال�شوؤال الفل�شفي الأخالقي حول دور 

ل  الغربي؟!..  العامل  يف  املال  ونفوذ 

الغربية تقوم على  اأن احل�شارة  �شك 

اأنه لي�ش هناك  مبداأ الربح، ول �شك 

العلمي..  والتقدم  الربح  بني  تعار�ش 

نوع  اإقامة  يطلب  املجتمع  ولكن 

ملنع  املراقبة  على  وقدرة  التوازن،  من 

ال�شطط وال�شتغالل.

هي  املف�شلية  الأمرا�ش  اأغلب  اإن 

بالتايل  لها  ويكون  جهازية،  اأمرا�ش 

تظاهرات خارج اجلهاز املف�شلي.. وكل 

ما يف ج�شم الإن�شان موجود خلدمة 

يفّكر  بدوره  الذي  الب�رشي،  العقل 

وي�شمم ويعمل.

وهي  الأفكار،  ت�شنع  اآلة  هو  العقل 

بحاجة اإىل ثالثة اأ�سياء:

الأفكار)مثل مداخل  لهذه  مداخل  • 
�لـ USB للحوا�شيب(

اأوك�شجني • 
غلوكوز • 

الب�رش،  اأي  احلوا�ش  هي  فاملداخل 

وال�شمع، وال�شم، والذوق، واحل�ش.

بطريقة  مكونة  املداخل  وهذه 

معينة  باأمكنة  ومو�شوعة  معينة 

بحيث تكون ال�شتفادة منها باحلدود 

الـق�شوى، و�شنذكر على ذلك بع�ش 

الأمثلة الب�شيطة:

اأعلى  يف  العني  اخلالق  جعل  ملاذا  • 

تكون  اأن  اأنه يجب  واجلواب  الراأ�س؟ 

�شيء،  كل  ترى  لكي  عالية  العني 

بروز  هناك  يكون  اأن  يجب  وفوقها 

يحميها من العرق)وهو احلاجب( ول 

بد من من �شيء يحرك هذه العني 

من  بد  ل  كما  الع�شالت،  وهو 

طريقة للتحكم بهذا املحرك وهي 

الزجاج  لغ�شيل  وجهاز  الأع�شاب، 

الأمامي األ وهو الغدة الدمعية.

ملاذا تخرج الأع�ساب املحركة للعني  • 
من جذع الدماغ ولي�س من الق�رش؟ 

اأن تتمكن العني  اأنه يجب  واجلواب 

الإن�شان  تفكري  بدون  التحرك  من 

نوى هذه  فاإن  )ولهذا  دائم  ب�شكل 

الأع�شاب تتو�شع يف جذع الدماغ 

الالاإرادية  احلركات  مراكز  حيث 

حيث  الدماغي  الق�رش  يف  ولي�ش 

مراكز احلركات الإرادية(

الأوك�شجني،  اإىل  العقل  يحتاج  كما 

لكي  رئتني  الإن�شان  لدى  فاإن  ولهذا 

َل الدم بالأوك�شجني، كما اأن لدى  حُتَمِّ

الإن�شان قلباً لكي ينقل الأوك�شجني 

اإىل الدماغ وكافة اأنحاء اجل�شم.

ال�سدر  يف  الرئة  تقع  ملاذا  • 

الرئة  لأن  واجلواب  البطن؟  يف  ولي�س 

لأنه  لالنخما�ش،  قابل  طري  ع�شو 

يف  كانت  فاإذا  الهواء..  على  يحتوي 

فاإن  ال�شدر  يف  والأح�شاء  البطن 

من  وتقلل  �شت�شغطها  الأح�شاء 

ت�شكل  لكونها  بالإ�شافة  وظيفتها، 

املليء  بالقلب  يحيط  تربيد  نظام 

بالدم ذي احلرارة العالية والذي ل بد 

من تربيده كي ل يوؤذي القلب، ولهذا 

ويخرج  بارداً  ال�شهيق  هواء  يدخل 

دافئاً.

ولدينا كذلك الغلوكوز الذي نحتاج اإىل 

ما ميت�شه اإىل داخل اجل�شم )الأمعاء( 

واإىل ما يخزنه )الكبد( واإىل ما ي�شمح 

بدخوله للخاليا )الأن�شولني(. 

ع�سالت  الإن�سان  لدى  ملاذا  • 
يتحرك  لكي  واجلواب  ومفا�سل؟ 

ويح�شل  لآخر  مكان  من  العقل 

من  ينتج  جديدة  خام  مواد  على 

خاللها الأفكار.

هند�سة املف�سل وت�رشيحه:

اأجزاء.. كل  املف�شل من عدة  يتكون 

وظيفة  له  الأجزاء  هذه  من  جزء 

معينة، واأي خلل يف اأي جزء من هذه 

وظيفته،  اجلزء  هذا  �شيُفقد  الأجزاء 

وبالتايل �شينتُج لدينا اأعرا�ش معينة.

تراكيب  عدة  من  يتكون  واملف�شل 

ت�شمل: العظام والغ�شاريف والغ�شاء 

واجلراب  املف�شلي  وال�شائل  الزليل 

املف�شلية،  واملحفظة  املف�شلي 

واأربطة مع اأوتار.

من  املحوري  اجلزء  وهي  العظام: 

من  يتكون  مف�شل  فكل  املف�شل، 

اأ�سرار اجلهاز 

املف�سلي

د. حممد �سامر اآغا

كلية الطب

تكونا  اأن  يجب  عظميتني  نهايتني 

حتمالن  لأنهما  ومتينتني  قا�شيتني 

ثقل اجل�شم.

تتكون هذه العظام من مكونات غري 

خلوية ومكونات خلوية:

1- املكون�ت غري اخللوية هي:

اأق�شام  مادة بروتينية: كما يف كل  • 
من  تتكون  التي  الأخرى،  اجل�شم 

الربوتينات.

هذه  لتقوية  معدنية:  مادة  • 
الربويتنات فتجعلها قا�شية ومتينة 

اجل�شم،  حمل  ميكنها  بحيث  جداً 

جزيئات  من  املادة  هذه  وتتاألف 

 + )كل�ش  الأباتيت  هيدروك�شي 

فو�شفور(.

2- املكون�ت اخللوية هي:

 : • osteoblaste للعظم  بانية  خاليا 

تركب املادة العظمية.

 : • osteoclaste للعظم  خاليا كا�رشة 

حتل املادة العظمية.

الهدف من وجود هذين النوعني من  • 
اخلاليا ما يلي:

1- اأن يكون العظم ن�شيجاً حيوياً، اأي 

اأنه يتجدد با�شتمرار، مما يحافظ على 

متانته.

املعدنية يف  املادة  اأن  2- وكما ذكرنا 

وبالتايل  الكل�ش،  العظم حتتوي على 

ومن  للكل�ش..  خمزناً  يعترب  فالعظم 

خالل هذه اخلاليا ميكن احل�شول على 

الكل�ش بتحريره من العظم اأو تر�شيب 

الكل�ش الفائ�ش على العظم.

يف  الكل�ش  اإىل  نحتاج  فنحن   -3

للكل�ش  خمزن  اإىل  ونحتاج  العظم، 

الدم عند احلاجة، فلماذا  لطرحه يف 



مقاالت            الكليات    مقاالت            الكليات   

واأتاح  درا�شاتها،  نتائج  عن  الإعالن 

ني�شن؛  للدكتور  الدرا�شات  توفر هذه 

حول  ال�شهرية  نتائجه  اإىل  الو�شول 

�رشورة دواء روزيغليتازون.

ويف العام 2006، قامت ال�رشكة باإجراء 

الدرا�شات،  لهذه  اإح�شائي  حتليل 

واأظهر التحليل كذلك زيادة يف حدوث 

امل�شاعفات القلبية.. ولكن ال�رشكة، 

بالإعالن عن هذه  تقم  ولالأ�شف، مل 

الزيادة.

كذلك قامت منظمة الغذاء والدواء 

بتحليل   FDA احلكومية  الأمريكية 

اأي�شاً  اأظهرت  التي  الدرا�شات،  هذه 

زيادة يف حدوث امل�شاعفات القلبية.. 

تقم  مل  غام�شة،  ولأ�شباب  ولكن، 

هذه املوؤ�ش�شة بالإعالن عن النتائج!.

اأن  الدرا�شات  من  العديد  واأظهرت 

مع  ترافق  روزيغليتازون  ا�شتخدام 

العظمية،  الك�شور  يف  زيادة  حدوث 

�شوائل،  احتبا�ش  مع  الوزن،  وزيادة يف 

القلب  ق�شور  حدو  يف  وزيادة 

الحتقاين.

عائلة  اإىل  بيوغليتازون  دواء  وينتمي 

دواء روزيغليتازون نف�شها، وهي عائلة 

غليتازون.. لكن هذا الدواء اأظهر، من 

اإىل  يوؤدي  اأنه  متعددة،  درا�شات  خالل 

اإنقا�ش امل�شاعفات القلبية الوعائية، 

يف  روزيغليتازون  مع  يت�شارك  ولكنه 

الوزن  وزيادة  الك�شور  حدوث  زيادة 

وق�شور القلب.

دواء  اأنه  على  م  ُقدِّ اإن  واخلال�شة.. 

ِقبل  من  ال�شوق  اإىل  دخل 
ُ
اأ �شحري 

درا�شات  وبدون  مبكر  ب�شكل   FDA
قبل  من  له  ورُوِّج  كافية،  اأمان 

الدوائية مب�شاعدة عمالقة  ال�رشكات 

الطب يف الغرب، وا�شتمر هذا الرتويج 

حتى عندما اأدركت ال�رشكة امل�شنِّعة 

يطرح  ما  للدواء..  القلبية  اخلطورة 

ال�شوؤال الفل�شفي الأخالقي حول دور 

ل  الغربي؟!..  العامل  يف  املال  ونفوذ 

الغربية تقوم على  اأن احل�شارة  �شك 

اأنه لي�ش هناك  مبداأ الربح، ول �شك 

العلمي..  والتقدم  الربح  بني  تعار�ش 

نوع  اإقامة  يطلب  املجتمع  ولكن 

ملنع  املراقبة  على  وقدرة  التوازن،  من 

ال�شطط وال�شتغالل.

هي  املف�شلية  الأمرا�ش  اأغلب  اإن 

بالتايل  لها  ويكون  جهازية،  اأمرا�ش 

تظاهرات خارج اجلهاز املف�شلي.. وكل 

ما يف ج�شم الإن�شان موجود خلدمة 

يفّكر  بدوره  الذي  الب�رشي،  العقل 

وي�شمم ويعمل.

وهي  الأفكار،  ت�شنع  اآلة  هو  العقل 

بحاجة اإىل ثالثة اأ�سياء:

الأفكار)مثل مداخل  لهذه  مداخل  • 
�لـ USB للحوا�شيب(

اأوك�شجني • 
غلوكوز • 

الب�رش،  اأي  احلوا�ش  هي  فاملداخل 

وال�شمع، وال�شم، والذوق، واحل�ش.

بطريقة  مكونة  املداخل  وهذه 

معينة  باأمكنة  ومو�شوعة  معينة 

بحيث تكون ال�شتفادة منها باحلدود 

الـق�شوى، و�شنذكر على ذلك بع�ش 

الأمثلة الب�شيطة:

اأعلى  يف  العني  اخلالق  جعل  ملاذا  • 

تكون  اأن  اأنه يجب  واجلواب  الراأ�س؟ 

�شيء،  كل  ترى  لكي  عالية  العني 

بروز  هناك  يكون  اأن  يجب  وفوقها 

يحميها من العرق)وهو احلاجب( ول 

بد من من �شيء يحرك هذه العني 

من  بد  ل  كما  الع�شالت،  وهو 

طريقة للتحكم بهذا املحرك وهي 

الزجاج  لغ�شيل  وجهاز  الأع�شاب، 

الأمامي األ وهو الغدة الدمعية.

ملاذا تخرج الأع�ساب املحركة للعني  • 
من جذع الدماغ ولي�س من الق�رش؟ 

اأن تتمكن العني  اأنه يجب  واجلواب 

الإن�شان  تفكري  بدون  التحرك  من 

نوى هذه  فاإن  )ولهذا  دائم  ب�شكل 

الأع�شاب تتو�شع يف جذع الدماغ 

الالاإرادية  احلركات  مراكز  حيث 

حيث  الدماغي  الق�رش  يف  ولي�ش 

مراكز احلركات الإرادية(

الأوك�شجني،  اإىل  العقل  يحتاج  كما 

لكي  رئتني  الإن�شان  لدى  فاإن  ولهذا 

َل الدم بالأوك�شجني، كما اأن لدى  حُتَمِّ

الإن�شان قلباً لكي ينقل الأوك�شجني 

اإىل الدماغ وكافة اأنحاء اجل�شم.

ال�سدر  يف  الرئة  تقع  ملاذا  • 

الرئة  لأن  واجلواب  البطن؟  يف  ولي�س 

لأنه  لالنخما�ش،  قابل  طري  ع�شو 

يف  كانت  فاإذا  الهواء..  على  يحتوي 

فاإن  ال�شدر  يف  والأح�شاء  البطن 

من  وتقلل  �شت�شغطها  الأح�شاء 

ت�شكل  لكونها  بالإ�شافة  وظيفتها، 

املليء  بالقلب  يحيط  تربيد  نظام 

بالدم ذي احلرارة العالية والذي ل بد 

من تربيده كي ل يوؤذي القلب، ولهذا 

ويخرج  بارداً  ال�شهيق  هواء  يدخل 

دافئاً.

ولدينا كذلك الغلوكوز الذي نحتاج اإىل 

ما ميت�شه اإىل داخل اجل�شم )الأمعاء( 

واإىل ما يخزنه )الكبد( واإىل ما ي�شمح 

بدخوله للخاليا )الأن�شولني(. 

ع�سالت  الإن�سان  لدى  ملاذا  • 
يتحرك  لكي  واجلواب  ومفا�سل؟ 

ويح�شل  لآخر  مكان  من  العقل 

من  ينتج  جديدة  خام  مواد  على 

خاللها الأفكار.

هند�سة املف�سل وت�رشيحه:

اأجزاء.. كل  املف�شل من عدة  يتكون 

وظيفة  له  الأجزاء  هذه  من  جزء 

معينة، واأي خلل يف اأي جزء من هذه 

وظيفته،  اجلزء  هذا  �شيُفقد  الأجزاء 

وبالتايل �شينتُج لدينا اأعرا�ش معينة.

تراكيب  عدة  من  يتكون  واملف�شل 

ت�شمل: العظام والغ�شاريف والغ�شاء 

واجلراب  املف�شلي  وال�شائل  الزليل 

املف�شلية،  واملحفظة  املف�شلي 

واأربطة مع اأوتار.

من  املحوري  اجلزء  وهي  العظام: 

من  يتكون  مف�شل  فكل  املف�شل، 

اأ�سرار اجلهاز 

املف�سلي

د. حممد �سامر اآغا

كلية الطب

تكونا  اأن  يجب  عظميتني  نهايتني 

حتمالن  لأنهما  ومتينتني  قا�شيتني 

ثقل اجل�شم.

تتكون هذه العظام من مكونات غري 

خلوية ومكونات خلوية:

1- املكون�ت غري اخللوية هي:

اأق�شام  مادة بروتينية: كما يف كل  • 
من  تتكون  التي  الأخرى،  اجل�شم 

الربوتينات.

هذه  لتقوية  معدنية:  مادة  • 
الربويتنات فتجعلها قا�شية ومتينة 

اجل�شم،  حمل  ميكنها  بحيث  جداً 

جزيئات  من  املادة  هذه  وتتاألف 

 + )كل�ش  الأباتيت  هيدروك�شي 

فو�شفور(.

2- املكون�ت اخللوية هي:

 : • osteoblaste للعظم  بانية  خاليا 

تركب املادة العظمية.

 : • osteoclaste للعظم  خاليا كا�رشة 

حتل املادة العظمية.

الهدف من وجود هذين النوعني من  • 
اخلاليا ما يلي:

1- اأن يكون العظم ن�شيجاً حيوياً، اأي 

اأنه يتجدد با�شتمرار، مما يحافظ على 

متانته.

املعدنية يف  املادة  اأن  2- وكما ذكرنا 

وبالتايل  الكل�ش،  العظم حتتوي على 

ومن  للكل�ش..  خمزناً  يعترب  فالعظم 

خالل هذه اخلاليا ميكن احل�شول على 

الكل�ش بتحريره من العظم اأو تر�شيب 

الكل�ش الفائ�ش على العظم.

يف  الكل�ش  اإىل  نحتاج  فنحن   -3

للكل�ش  خمزن  اإىل  ونحتاج  العظم، 

الدم عند احلاجة، فلماذا  لطرحه يف 



مقاالت            الكليات    مقاالت            الكليات   
خمزن  اأي�شاً  هو  العظم  يكون  ل 

للكل�ش عن طريق بع�ش اخلاليا التي 

ت�شتطيع حتريره عند احلاجة!.

اخلاليا املولدة للدم:

عند  للدم  املكونة  اجلملة  تكون  • 
يف  اجلنينية  احلياة  يف  الطفل 

)الكبد  البطاين  ال�شبكي  اجلهاز 

ومنو  الولدة  بعد  ولكن  والطحال( 

الطفل فاإن هذه الأع�شاء ت�شبح 

غري موؤهلة لأن حتتوي على اجلملة 

ه�شة  اأع�شاء  لأنها  للدم  املكونة 

ومعر�شة بكرثة للر�ش.

ال�شموم  عربه  متر  الكبد  اأن  كما  • 
لت�شفيتها، مما قد يوؤثر على تكون 

الدم.

جملة  هي  للدم  املكونة  واجلملة  • 
لها  بد  فال  ولهذا  جداً،  ه�شة 

من  مينعها  قا�ش  اآمن  ن�شيج  من 

موجودة  فهي  وبالتايل  الر�شو�ش، 

يف مركز العظم )نقي العظم(.

ن�شيج  هو  الغ�رشوف  الغ�رضوف: 

النهايتني  يغطي  اإ�شفنجي 

العظميتني املكونتني للمف�شل.

والغ�رشوف ن�شيج حيوي )يحوي مادة 

وله  غ�رشوفية(  خاليا  مع  غ�رشوفية 

وظائف متعددة:

الغ�رشوف،  حيوية  على  احلفاظ  • 
اخلاليا  قبل  من  امل�شتمر  بتجديده 

الغ�رشوفية.

وامت�شا�ش  احلركة  تخميد  • 
تخرب  من  مينع  مما  ال�شدمات، 

فهو  الر�شو�ش..  نتيجة  املف�شل 

تبطن  اإ�شفنجية  مادة  عن  عبارة 

العظم.

�شطحه  لأن  احلركة،  ت�شهيل  • 
اأمل�ش.

منو  من  متنع  �شيتوكينات  اإفراز  • 
وبالتايل  املف�شل،  باجتاه  العظم 

منع تكون املناقري العظمية.

على  ظليل  غري  الغ�رضوف  مالحظة: 

الأ�شعة, بعك�س العظم, وبالتايل عند 

ت�شوير املف�شل �شعاعيًا يظهر العظم 

الغ�رضوف  يظهر  بينما  اأبي�س,  بلون 

التنك�شي  الداء  ففي  اأ�شود,  بلون 

ي�شغر  الغ�رضوف  يتخرب  وعندما 

حجمه, وبالتايل يقل اللون الأ�شود بني 

نهايتي العظم يف ال�شورة ال�شعاعية, 

مما يبدو اأن هناك تقاربًا بني النهايتني 

بانقرا�س  يدعى  ما  )وهذا  العظميتني 

امل�شافة املف�شلية(.

اأن  ذكرنا  كما  الزليل:  الغ�شاء  • 

�شطحه  املف�شلي  الغ�رشوف 

مادة  اإىل  يحتاج  ولكنه  اأمل�ش، 

لذلك  حركته،  لت�شهيل  مزلقة 

اأمل�ش  رقيق  بغ�شاء  مبطن  فهو 

وناعم هو الغ�شاء الزليل.

خاليا  من  مكون  الزليل  الغ�شاء  • 
بطانة  بخاليا  �شبيهة  بطانية 

الأوعية، كما اأنه يحتوي على خاليا 

مفرزة لل�شائل املف�شلي الذي يزلق 

احلركة.

عن  عبارة  هو  املف�شلي:  ال�شائل   • 
مفرزات خاليا الغ�شاء الزليل، حيث 

يحتوي على مادة مزلقة هي حم�ش 

الهيالورونيك.

اأن الغ�شاء  اجلراب املف�شلي: ذكرنا  • 
تفرز  خاليا  على  يحتوي  الزليل 

هذه  ولكن  املف�شلي،  ال�شائل 

اخلاليا تزداد يف مكان معني من هذا 

اخلارج  نحو  يتطوى  الذي  الغ�شاء 

م�شكالً اجلراب املف�شلي.

يف  املف�ضلي  اجلراب  يتو�ضع  ع�دة 

فيه�  يتعر�ض  قد  التي  االأم�كن 

املف�ضل للر�ض ليحقق ف�ئدتني:

1- حماية هذه الأماكن عند تعر�شها 

للر�ش.

ال�شائل  من  زائدة  كميات  يحوي   -2

املف�شلي ل�شتخدامها عند احلركات 

ال�رشيعة واملجهدة كالرك�ش.

املحفظة املف�شلية: كل الرتاكيب  • 
ال�شابقة تفيد يف حركة املف�شل، 

ولكن هذه الرتاكيب بحاجة ل�شيء 

يثبتها حتى ل تنف�شل عن بع�شها، 

لذلك فهي حماطة ب�شكل كامل 

فاملحفظة  املف�شلية..  باملحفظة 

األياف  عن  عبارة  هي  املف�شلية 

املف�شل  بكامل  حتيط  كولجني 

وتدعم ثباته وحتميه.

الأربطة املف�شلية: • 
كولجينية  األياف  عن  عبارة  هي  • 
مع  بع�شها  املف�شل  اأجزاء  تربط 

بع�ش، مما ي�شاهم يف الثبات اجليد 

للمف�شل.

من  األياف  عن  عبارة  هي  الأوتار:  • 
الع�شالت  ت�شل  الكولجني 

�شمحاق  على  وتتثبت  بالعظام 

يف  ت�شاهم  فهي  وبذلك  العظم، 

اإىل  الع�شالت  من  احلركة  نقل 

العظام، وبالتايل حركة املف�شل.

الفائدة من وجود الأوتار )وجود نهاية 

منتفخة  ولي�شت  للع�شلة  نحيلة 

عدم  هو  الع�شلة(  بطن  مثل 

تقل�ش  اأثناء  املف�شل  ال�شغط على 

بانتباج  املف�شل  تاأثر  )عدم  الع�شلة 

الع�شلة اأثناء احلركة(

تراكيب  من  مكون  املف�شل  اخلال�شة: 

متعددة, وكل تركيب له وظيفة معينة, 

�شيتجلى  الوظيفة  اختالل هذه  وعند 

ذلك باأعرا�س وعالمات معينة, لذلك ل 

الرتاكيب  لهذه  اجليد  الفهم  من  بد 

ووظيفة كل منها.

للجه�ز  ال�رضيرية  الق�ضة  اأ�رضار 

املف�ضلي:

اأعرا�ض وعالم�ت اجله�ز املف�ضلي: 

عدة  املف�ضلي  اجله�ز  يت�ضمن 

اأعرا�ض وهي: 

• الأمل املف�شلي.
• اليبو�شة ال�شباحية.
• الأعرا�ش اللتهابية.

• حتدد احلركة.
• الت�شوه.

• الفرقعة العظمية.
• الأعرا�ش العامة. 

اأعرا�ض اأخرى.

الأمل املف�شلي: • 
اأمل  ب�شكوى  املري�ش  ياأتي  عندما  • 
الأمل  هذا  نقارب  فاإننا  مف�شلي 

�شابقاً  ذكرناها  التي  بالطريقة 

وهي:

ماذا يعني املري�س بالأمل?: 

تيب�ش  انعقال،  اأمل،  راحة،  عدم  • 
املف�شل....

فكل واحدة مما �شبق تغري ال�شكوى  • 
وبالتايل الت�شخي�ش.

ما  موؤملة  املف�شل  يف  البنى  فكل  • 
وبالتايل  والأربطة  الغ�رشوف  عدا 

اجلزء  متييز  يف  يفيد  ال�شوؤال  هذا 

امل�شاب.

بدء ال�سكوى:

وهذا  اأكرث  اأو  اأ�شابيع   6 من  اأقل   -

يف  تفيد  وهي  الإزمان،  دليل  بالتايل 

جزئي،  ب�شكل  امل�شاب  اجلزء  حتديد 

اأملاً  ي�شبب  املف�شلي  ال�شائل  فعادة 

ا�شتبعد  مزمناً  الأمل  كان  فاإذا  حاداً، 

ال�شائل.

اأم  مفاجئ  ب�شكل  اأتت  وهل   -

تدريجي، فهذا يفيد عادة يف التفريق 

)خارج  الهيكلية  امل�شكالت  بني 

املف�شلية  وامل�شكالت  املف�شلية( 

والع�شبية، فالأوىل عادة حادة، بينما 

الثانية عادة مزمنة.

ظروف البدء: 

- ظهرت ال�شكوى عفوياً اأم حتر�شت 

تنف�شي،  اإنتان  )ر�ش،  معني  ب�شيء 

جهد على املف�شل، ....(

- تفيد يف حتديد ال�شبب عادة.



مقاالت            الكليات    مقاالت            الكليات   
خمزن  اأي�شاً  هو  العظم  يكون  ل 

للكل�ش عن طريق بع�ش اخلاليا التي 

ت�شتطيع حتريره عند احلاجة!.

اخلاليا املولدة للدم:

عند  للدم  املكونة  اجلملة  تكون  • 
يف  اجلنينية  احلياة  يف  الطفل 

)الكبد  البطاين  ال�شبكي  اجلهاز 

ومنو  الولدة  بعد  ولكن  والطحال( 

الطفل فاإن هذه الأع�شاء ت�شبح 

غري موؤهلة لأن حتتوي على اجلملة 

ه�شة  اأع�شاء  لأنها  للدم  املكونة 

ومعر�شة بكرثة للر�ش.

ال�شموم  عربه  متر  الكبد  اأن  كما  • 
لت�شفيتها، مما قد يوؤثر على تكون 

الدم.

جملة  هي  للدم  املكونة  واجلملة  • 
لها  بد  فال  ولهذا  جداً،  ه�شة 

من  مينعها  قا�ش  اآمن  ن�شيج  من 

موجودة  فهي  وبالتايل  الر�شو�ش، 

يف مركز العظم )نقي العظم(.

ن�شيج  هو  الغ�رشوف  الغ�رضوف: 

النهايتني  يغطي  اإ�شفنجي 

العظميتني املكونتني للمف�شل.

والغ�رشوف ن�شيج حيوي )يحوي مادة 

وله  غ�رشوفية(  خاليا  مع  غ�رشوفية 

وظائف متعددة:

الغ�رشوف،  حيوية  على  احلفاظ  • 
اخلاليا  قبل  من  امل�شتمر  بتجديده 

الغ�رشوفية.

وامت�شا�ش  احلركة  تخميد  • 
تخرب  من  مينع  مما  ال�شدمات، 

فهو  الر�شو�ش..  نتيجة  املف�شل 

تبطن  اإ�شفنجية  مادة  عن  عبارة 

العظم.

�شطحه  لأن  احلركة،  ت�شهيل  • 
اأمل�ش.

منو  من  متنع  �شيتوكينات  اإفراز  • 
وبالتايل  املف�شل،  باجتاه  العظم 

منع تكون املناقري العظمية.

على  ظليل  غري  الغ�رضوف  مالحظة: 

الأ�شعة, بعك�س العظم, وبالتايل عند 

ت�شوير املف�شل �شعاعيًا يظهر العظم 

الغ�رضوف  يظهر  بينما  اأبي�س,  بلون 

التنك�شي  الداء  ففي  اأ�شود,  بلون 

ي�شغر  الغ�رضوف  يتخرب  وعندما 

حجمه, وبالتايل يقل اللون الأ�شود بني 

نهايتي العظم يف ال�شورة ال�شعاعية, 

مما يبدو اأن هناك تقاربًا بني النهايتني 

بانقرا�س  يدعى  ما  )وهذا  العظميتني 

امل�شافة املف�شلية(.

اأن  ذكرنا  كما  الزليل:  الغ�شاء  • 

�شطحه  املف�شلي  الغ�رشوف 

مادة  اإىل  يحتاج  ولكنه  اأمل�ش، 

لذلك  حركته،  لت�شهيل  مزلقة 

اأمل�ش  رقيق  بغ�شاء  مبطن  فهو 

وناعم هو الغ�شاء الزليل.

خاليا  من  مكون  الزليل  الغ�شاء  • 
بطانة  بخاليا  �شبيهة  بطانية 

الأوعية، كما اأنه يحتوي على خاليا 

مفرزة لل�شائل املف�شلي الذي يزلق 

احلركة.

عن  عبارة  هو  املف�شلي:  ال�شائل   • 
مفرزات خاليا الغ�شاء الزليل، حيث 

يحتوي على مادة مزلقة هي حم�ش 

الهيالورونيك.

اأن الغ�شاء  اجلراب املف�شلي: ذكرنا  • 
تفرز  خاليا  على  يحتوي  الزليل 

هذه  ولكن  املف�شلي،  ال�شائل 

اخلاليا تزداد يف مكان معني من هذا 

اخلارج  نحو  يتطوى  الذي  الغ�شاء 

م�شكالً اجلراب املف�شلي.

يف  املف�ضلي  اجلراب  يتو�ضع  ع�دة 

فيه�  يتعر�ض  قد  التي  االأم�كن 

املف�ضل للر�ض ليحقق ف�ئدتني:

1- حماية هذه الأماكن عند تعر�شها 

للر�ش.

ال�شائل  من  زائدة  كميات  يحوي   -2

املف�شلي ل�شتخدامها عند احلركات 

ال�رشيعة واملجهدة كالرك�ش.

املحفظة املف�شلية: كل الرتاكيب  • 
ال�شابقة تفيد يف حركة املف�شل، 

ولكن هذه الرتاكيب بحاجة ل�شيء 

يثبتها حتى ل تنف�شل عن بع�شها، 

لذلك فهي حماطة ب�شكل كامل 

فاملحفظة  املف�شلية..  باملحفظة 

األياف  عن  عبارة  هي  املف�شلية 

املف�شل  بكامل  حتيط  كولجني 

وتدعم ثباته وحتميه.

الأربطة املف�شلية: • 
كولجينية  األياف  عن  عبارة  هي  • 
مع  بع�شها  املف�شل  اأجزاء  تربط 

بع�ش، مما ي�شاهم يف الثبات اجليد 

للمف�شل.

من  األياف  عن  عبارة  هي  الأوتار:  • 
الع�شالت  ت�شل  الكولجني 

�شمحاق  على  وتتثبت  بالعظام 

يف  ت�شاهم  فهي  وبذلك  العظم، 

اإىل  الع�شالت  من  احلركة  نقل 

العظام، وبالتايل حركة املف�شل.

الفائدة من وجود الأوتار )وجود نهاية 

منتفخة  ولي�شت  للع�شلة  نحيلة 

عدم  هو  الع�شلة(  بطن  مثل 

تقل�ش  اأثناء  املف�شل  ال�شغط على 

بانتباج  املف�شل  تاأثر  )عدم  الع�شلة 

الع�شلة اأثناء احلركة(

تراكيب  من  مكون  املف�شل  اخلال�شة: 

متعددة, وكل تركيب له وظيفة معينة, 

�شيتجلى  الوظيفة  اختالل هذه  وعند 

ذلك باأعرا�س وعالمات معينة, لذلك ل 

الرتاكيب  لهذه  اجليد  الفهم  من  بد 

ووظيفة كل منها.

للجه�ز  ال�رضيرية  الق�ضة  اأ�رضار 

املف�ضلي:

اأعرا�ض وعالم�ت اجله�ز املف�ضلي: 

عدة  املف�ضلي  اجله�ز  يت�ضمن 

اأعرا�ض وهي: 

• الأمل املف�شلي.
• اليبو�شة ال�شباحية.
• الأعرا�ش اللتهابية.

• حتدد احلركة.
• الت�شوه.

• الفرقعة العظمية.
• الأعرا�ش العامة. 

اأعرا�ض اأخرى.

الأمل املف�شلي: • 
اأمل  ب�شكوى  املري�ش  ياأتي  عندما  • 
الأمل  هذا  نقارب  فاإننا  مف�شلي 

�شابقاً  ذكرناها  التي  بالطريقة 

وهي:

ماذا يعني املري�س بالأمل?: 

تيب�ش  انعقال،  اأمل،  راحة،  عدم  • 
املف�شل....

فكل واحدة مما �شبق تغري ال�شكوى  • 
وبالتايل الت�شخي�ش.

ما  موؤملة  املف�شل  يف  البنى  فكل  • 
وبالتايل  والأربطة  الغ�رشوف  عدا 

اجلزء  متييز  يف  يفيد  ال�شوؤال  هذا 

امل�شاب.

بدء ال�سكوى:

وهذا  اأكرث  اأو  اأ�شابيع   6 من  اأقل   -

يف  تفيد  وهي  الإزمان،  دليل  بالتايل 

جزئي،  ب�شكل  امل�شاب  اجلزء  حتديد 

اأملاً  ي�شبب  املف�شلي  ال�شائل  فعادة 

ا�شتبعد  مزمناً  الأمل  كان  فاإذا  حاداً، 

ال�شائل.

اأم  مفاجئ  ب�شكل  اأتت  وهل   -

تدريجي، فهذا يفيد عادة يف التفريق 

)خارج  الهيكلية  امل�شكالت  بني 

املف�شلية  وامل�شكالت  املف�شلية( 

والع�شبية، فالأوىل عادة حادة، بينما 

الثانية عادة مزمنة.

ظروف البدء: 

- ظهرت ال�شكوى عفوياً اأم حتر�شت 

تنف�شي،  اإنتان  )ر�ش،  معني  ب�شيء 

جهد على املف�شل، ....(

- تفيد يف حتديد ال�شبب عادة.



مقاالت            الكليات    مقاالت            الكليات   
منط ال�سكوى: 

وتعود(  الأعرا�ش  )تذهب  مرتددة   -

معظم  يف  )موجودة  م�شتمرة  اأم 

الأحيان(.

ال�شبب،  حتديد  يف  عادة  تفيد   -

ثابت  عادة  هو  امليكانيكي  فال�شبب 

ال�شبب  بينما  باحلركة،  عالقة  وله 

اللتهابي مرتددة ولها عالقة بتفعيل 

اجلهاز املناعي.

تطور ال�سكوى: 

- تخف مع الزمن اأم تزيد )مبعنى اأنه 

اأم  اأ�شد  الأعرا�ش  الإ�شابة  بداية  يف 

الآن؟(

- تفيد عادة يف حتديد ال�شبب: فمثالً 

الأعرا�ش  تكون  الدوائي  ال�شبب 

�شديدة بالبداية عند ذروة تركيز الدواء 

وتخف مع نق�ش تركيز الدواء، بينما 

خفيفة  تكون  اللتهابي  ال�شبب 

عندما  الزمن  مع  وت�شتد  بالبداية 

ال�شبب  اأما  املناعي،  اجلهاز  يتحر�ش 

مع  ثابت  عادة  فالأمل  امليكانيكي 

احلركة.

الأورام قد تعطي �شكوى  اأن  - كما 

متقطعة، فالورم عندما يكرب يعطي 

حجمه  كرب  ب�شبب  ولكن  اأعرا�شاً، 

وبالتايل تخف  يتنخر يف مركزه  فاإنه 

جديد  من  ينمو  ثم  ومن  الأعرا�ش 

يتنخر.... ثم  ومن  اأعرا�شاً،  ليعطي 

وهكذا.

خمفف�ت وحمر�ض�ت ال�ضكوى:

من  يخفف  اأو...  دواء  اأو  فعل  كل   -

�شكوى املري�ش.

الأ�شباب،  بني  التفريق  يف  تفيد   -

باحلركة  يخف  اللتهابي  فال�شبب 

ال�شبب  عك�ش  على  بالراحة،  ويزداد 

امليكانيكي الذي يخف بالراحة ويزداد 

الدوائي  ال�شبب  اأن  كما  باحلركة، 

يتحر�ش بتناول الدواء....

عن  ينجم  اللتهابي  فال�شبب   -

املف�شل،  ال�شوائل يف  وجتمع  الوذمة 

يف  الدوران  من  تزيد  فاحلركة  لذلك 

وبالتايل  اجلهازي،  والدوران  املف�شل 

بينما  الأمل،  وتقلل  الوذمة  تخفف 

عن  عادة  ينجم  امليكانيكي  ال�شبب 

الحتكاك  يزداد  فباحلركة  الحتكاك؛ 

وبالتايل يتحر�ش الأمل.

اأملية نقوم بال�شوؤال  اأن ال�شكوى  ومبا 

:LMSQ عن

 :Location التو�ضع

هل  الأمل  فيه  يظهر  الذي  املكان   -

هو بجهة واحدة من حركة املف�شل 

اأم بكل جهات احلركة؟.

امل�شاب،  اجلزء  حتديد  يف  يفيد   -

الزليل  والغ�شاء  املف�شلي  فال�شائل 

كل  من  باملف�شل  حتيط  واملحفظة 

اجلهات،  بكل  الأمل  وبالتايل  اجلوانب، 

والأوتار  والغ�رشوف  العظم  بينما 

مو�شعاً  يكون  عادة  واجلرابة...فالأمل 

بح�شب اجلزء امل�شاب.

 :Movement االنت�ض�ر

- اإىل اأي مكان ينت�رش الأمل.

- يفيد عادة يف التفريق بني املحاور، 

املف�شل،  يكون يف  املف�شلي  فالأمل 

لالأمل  يكون  الع�شبي  الأمل  بينما 

جذر  اأو  ع�شب  م�شري  على  انت�شار 

معني.

 :Scale ال�ضدة

وهي تقدير �شدة الأمل )اأف�شل �شوؤال 

لذلك هو هل يوقظ الأمل املري�ش من 

النوم؟(

 :Quality نوعية االأمل

- يفيد يف حتديد اجلزء امل�شاب.

- فالأمل العظمي: مم�ش وعميق، لأن 

العظم هو بنية عميقة.

ذكرنا  كما  الغ�رشويف:  الأمل   -

عندما  ولكنه  موؤمل،  غري  الغ�رشوف 

ويحتك  ال�شمحاق  ينك�شف  يتخرب 

مع بع�شه مما ي�شبب اأملاً حاداً وبارقاً.

اأن  نعلم  الزليل: كما  الغ�شاء  اأمل   -

الزليل اإ�شاباته التهابية، وبالتايل فاإن 

�شكل  على  التهابياً  �شيكون  الأمل 

حرق.

الغ�رشوف،  يف  كما  الأربطة:  اأمل   -

املوؤمل هو  ولكن  موؤملة  فالأربطة غري 

ال�شمحاق، وبالتايل فالأمل حاد وبارق.

الزليل،  الغ�شاء  مثل  اجلراب:  اأمل   -

لأنه جزء منه وبالتايل فهو اأمل حارق.

تتعر�ش  املحفظة  املحفظة:  اأمل   -

لاللتهاب عادة، لذلك فالأمل حارق.

- اأمل الأوتار: هو اأمل ممزق.

املرافق�ت: 

- هنا ن�شاأل عن كل املرافقات للمحاور 

التي اأتوقعها.

املحاور،  بني  التفريق  يف  تفيد   -

اأجدها  الأعرا�ش  من  جمموعة  فكل 

تتما�شى مع حمور معني فاإنها ت�شري 

اإليه وت�شتبعد املحاور الأخرى.

اخلال�شة: عندما ياأتي املري�س باأي �شكوى 

ل بد من حتديد املحور امل�شاب )قلبي, 

مف�شلي,  ع�شبي,  ه�شمي,  �شدري, 

واجلزء  الخ(  نف�شي,  بويل,  هيكلي, 

ال�شكوى  و�شبب  املحور  من  امل�شاب 

ال�رضيرية  الق�شة  بالعتماد على  وذمل 

والفح�س ال�رضيري.

ومن خالل الق�شة ال�رضيرية ميكن حتديد 

ما �شبق من خالل مايلي:

من  حتديده  ويتم  امل�شاب  املحور  • 
خالل:

هذه  ت�شبب  التي  املحاور  توقع   -

ال�شكوى.

- مرافقات ال�شكوى وهي التي حتدد 

املحور ب�شكل جيد.

- يف حال كانت ال�شكوى اأملية فاإن 

- انت�شار الأمل يفيد يف حتديد املحور.

اجلزء امل�شاب من املحور: ويتم حتديده  • 
ال�شكوى،  بدد  حتديد  خالل:  من 

تو�شع الأمل، نوعية الأمل، 

�شبب ال�شكوى: يتم حتديده من خالل:  • 
تطور  ال�شكوى,  منط  البدء,  ظروف 

ال�شكوى, املخففات واملحر�شات.

اليبو�ضة املف�ضلية:

اليبو�شة املف�شلية هي عدم القدرة 

على حتريك املف�شل بدون �شبب اأملي، 

وذلك عند عدم حتريكه لفرتة طويلة.

)عدم  �شباحية  تكون  قد  اليبو�شة 

وبالتايل  النوم،  اأثناء  املف�شل  حتريك 

ال�شتيقاظ(  عند  اليبو�شة  تظهر 

يتحرك  مل  اإذا  النهار  خالل  تكون  اأو 

املري�ش خالل النهار.

التمييز  يف  يفيد  مهم  عر�ش  هي 

بني املحاور )فهي عر�ش ي�شري للجهاز 

املف�شلي ولي�ش خارج املف�شل(.

كما اأنها عر�ش مهم لتحديد ال�شبب 

التهابية  م�شكلة  اإىل  ت�شري  )فهي 

عادة(

التورم املف�ضلي:

من  امل�شاب  اجلزء  حتديد  يف  يفيد 

)ل  املحور  يحدد  ل  ولكنه  املحور 

وخارج  املف�شلية  الأ�شباب  بني  يفرق 

)مثالً  ال�شبب  يحدد  ول  املف�شلية( 

اأو  ورمياً  يكون  قد  املف�شل  ان�شباب 

التهابياً اأو ر�شياً...(.

تورماً  ت�شبب  اأن  ميكن  التي  البنى 

وال�شائل  العظم،  هي:  املف�شل  يف 

واجلراب  الزليل،  والغ�شاء  املف�شلي، 

مكان  يف  التورم  )ولكن  املف�شلي 

اجلراب فقط(.

مالحظة: يف ال�شائل املف�شلي الطبيعي 

يكون القوام زيتيًا لي�شاعد على تزليق 

احلركة, بينما يف اللتهاب يح�شل زيادة 

يدفع  مما  الدموية  الأوعية  يف  نفوذية 

ال�شوائل نحو املف�شل فيتمدد ال�شائل 

املف�شلي وتقل لزوجته.

حتدد احلركة:

املمكن  فمن  نوعي،  غري  عر�ش  هو 

اأو  املف�شلية  البنى  ب�شبب  يكون  اأن 

ب�شبب الأمل املف�شلي.

الت�ضوه:

التمييز  يف  يفيد  مهم  عر�ش  هو 

بني املحاور )فهو عر�ش ي�شري للجهاز 

املف�شلي ولي�ش خارج املف�شل(.

كما يفيد يف حتديد اجلزء امل�شاب من 

املحور، فهو عادة ي�شري اإىل العظم.

الغ�رشوف والغ�شاء الزليل ل ي�شببان 

ما  لوحدهما  باملف�شل  ت�شوهاً 

ففي  للعظم،  اإ�شابة  يح�شل  مل 

ت�شوه  يح�شل  ل  التنك�شي  الداء 

منو  وح�شل  العظم  انك�شف  اإذا  اإل 

يف  الت�شوهات  اأن  كما  العظم،  يف 

عندما  متاأخرة  حت�شل  الرثياين  الداء 

اللتهاب،  ب�شبب  الغ�رشوف  يتخرب 



مقاالت            الكليات    مقاالت            الكليات   
منط ال�سكوى: 

وتعود(  الأعرا�ش  )تذهب  مرتددة   -

معظم  يف  )موجودة  م�شتمرة  اأم 

الأحيان(.

ال�شبب،  حتديد  يف  عادة  تفيد   -

ثابت  عادة  هو  امليكانيكي  فال�شبب 

ال�شبب  بينما  باحلركة،  عالقة  وله 

اللتهابي مرتددة ولها عالقة بتفعيل 

اجلهاز املناعي.

تطور ال�سكوى: 

- تخف مع الزمن اأم تزيد )مبعنى اأنه 

اأم  اأ�شد  الأعرا�ش  الإ�شابة  بداية  يف 

الآن؟(

- تفيد عادة يف حتديد ال�شبب: فمثالً 

الأعرا�ش  تكون  الدوائي  ال�شبب 

�شديدة بالبداية عند ذروة تركيز الدواء 

وتخف مع نق�ش تركيز الدواء، بينما 

خفيفة  تكون  اللتهابي  ال�شبب 

عندما  الزمن  مع  وت�شتد  بالبداية 

ال�شبب  اأما  املناعي،  اجلهاز  يتحر�ش 

مع  ثابت  عادة  فالأمل  امليكانيكي 

احلركة.

الأورام قد تعطي �شكوى  اأن  - كما 

متقطعة، فالورم عندما يكرب يعطي 

حجمه  كرب  ب�شبب  ولكن  اأعرا�شاً، 

وبالتايل تخف  يتنخر يف مركزه  فاإنه 

جديد  من  ينمو  ثم  ومن  الأعرا�ش 

يتنخر.... ثم  ومن  اأعرا�شاً،  ليعطي 

وهكذا.

خمفف�ت وحمر�ض�ت ال�ضكوى:

من  يخفف  اأو...  دواء  اأو  فعل  كل   -

�شكوى املري�ش.

الأ�شباب،  بني  التفريق  يف  تفيد   -

باحلركة  يخف  اللتهابي  فال�شبب 

ال�شبب  عك�ش  على  بالراحة،  ويزداد 

امليكانيكي الذي يخف بالراحة ويزداد 

الدوائي  ال�شبب  اأن  كما  باحلركة، 

يتحر�ش بتناول الدواء....

عن  ينجم  اللتهابي  فال�شبب   -

املف�شل،  ال�شوائل يف  وجتمع  الوذمة 

يف  الدوران  من  تزيد  فاحلركة  لذلك 

وبالتايل  اجلهازي،  والدوران  املف�شل 

بينما  الأمل،  وتقلل  الوذمة  تخفف 

عن  عادة  ينجم  امليكانيكي  ال�شبب 

الحتكاك  يزداد  فباحلركة  الحتكاك؛ 

وبالتايل يتحر�ش الأمل.

اأملية نقوم بال�شوؤال  اأن ال�شكوى  ومبا 

:LMSQ عن

 :Location التو�ضع

هل  الأمل  فيه  يظهر  الذي  املكان   -

هو بجهة واحدة من حركة املف�شل 

اأم بكل جهات احلركة؟.

امل�شاب،  اجلزء  حتديد  يف  يفيد   -

الزليل  والغ�شاء  املف�شلي  فال�شائل 

كل  من  باملف�شل  حتيط  واملحفظة 

اجلهات،  بكل  الأمل  وبالتايل  اجلوانب، 

والأوتار  والغ�رشوف  العظم  بينما 

مو�شعاً  يكون  عادة  واجلرابة...فالأمل 

بح�شب اجلزء امل�شاب.

 :Movement االنت�ض�ر

- اإىل اأي مكان ينت�رش الأمل.

- يفيد عادة يف التفريق بني املحاور، 

املف�شل،  يكون يف  املف�شلي  فالأمل 

لالأمل  يكون  الع�شبي  الأمل  بينما 

جذر  اأو  ع�شب  م�شري  على  انت�شار 

معني.

 :Scale ال�ضدة

وهي تقدير �شدة الأمل )اأف�شل �شوؤال 

لذلك هو هل يوقظ الأمل املري�ش من 

النوم؟(

 :Quality نوعية االأمل

- يفيد يف حتديد اجلزء امل�شاب.

- فالأمل العظمي: مم�ش وعميق، لأن 

العظم هو بنية عميقة.

ذكرنا  كما  الغ�رشويف:  الأمل   -

عندما  ولكنه  موؤمل،  غري  الغ�رشوف 

ويحتك  ال�شمحاق  ينك�شف  يتخرب 

مع بع�شه مما ي�شبب اأملاً حاداً وبارقاً.

اأن  نعلم  الزليل: كما  الغ�شاء  اأمل   -

الزليل اإ�شاباته التهابية، وبالتايل فاإن 

�شكل  على  التهابياً  �شيكون  الأمل 

حرق.

الغ�رشوف،  يف  كما  الأربطة:  اأمل   -

املوؤمل هو  ولكن  موؤملة  فالأربطة غري 

ال�شمحاق، وبالتايل فالأمل حاد وبارق.

الزليل،  الغ�شاء  مثل  اجلراب:  اأمل   -

لأنه جزء منه وبالتايل فهو اأمل حارق.

تتعر�ش  املحفظة  املحفظة:  اأمل   -

لاللتهاب عادة، لذلك فالأمل حارق.
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املرافق�ت: 

- هنا ن�شاأل عن كل املرافقات للمحاور 

التي اأتوقعها.

املحاور،  بني  التفريق  يف  تفيد   -

اأجدها  الأعرا�ش  من  جمموعة  فكل 

تتما�شى مع حمور معني فاإنها ت�شري 

اإليه وت�شتبعد املحاور الأخرى.

اخلال�شة: عندما ياأتي املري�س باأي �شكوى 

ل بد من حتديد املحور امل�شاب )قلبي, 

مف�شلي,  ع�شبي,  ه�شمي,  �شدري, 

واجلزء  الخ(  نف�شي,  بويل,  هيكلي, 

ال�شكوى  و�شبب  املحور  من  امل�شاب 

ال�رضيرية  الق�شة  بالعتماد على  وذمل 

والفح�س ال�رضيري.

ومن خالل الق�شة ال�رضيرية ميكن حتديد 

ما �شبق من خالل مايلي:

من  حتديده  ويتم  امل�شاب  املحور  • 
خالل:
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اليبو�ضة املف�ضلية:

اليبو�شة املف�شلية هي عدم القدرة 
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التمييز  يف  يفيد  مهم  عر�ش  هي 

بني املحاور )فهي عر�ش ي�شري للجهاز 

املف�شلي ولي�ش خارج املف�شل(.
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مقاالت            الكليات   مقاالت            الكليات   
وينك�شف العظم.

الفرقعة العظمية:

التمييز  يف  تفيد  مهم  عر�ش  هي 

بني املحاور )فهي عر�ش ت�شري للجهاز 

املف�شلي ولي�ش خارج املف�شل(.

حت�شل يف حال كان يف املف�شل مناقري 

بع�شها  فعندما حتتك مع  عظمية، 

ت�شدر �شوتاً ي�شبه الفرقعة.

االأعرا�ض الع�مة واأهمه� احلرارة:

ب�شكل  ال�شبب  حتديد  يف  تفيد 

جزئي، فهي تظهر عادة يف الأ�شباب 

اللتهابية اأو الورمية...

اخلاليا اللتهابية حتى تعمل بكامل 

حرارة  لدرجة  حتتاج  فهي  طاقتها 

درجة  يف  بينما   38.7 تقريباً  عالية 

حرارة اجل�شم ل تعمل بكل طاقتها.

اإىل  حتتاج  التي  اخلاليا  فكل  لذلك 

تكاثر �رشيع )مثل اخلاليا اللتهابية اأو 

تفرز  فاإنها  تتفعل  الورمية...( عندما 

 IL1، وهي  اجل�شم  حرارة  ترفع  مواد 

.IL6 ، TNFa
التي  املف�شلية  الأعرا�س  اخلال�شة: 

تفيد يف حتديد املحور )نوعية للجهاز 

ال�شباحية,  اليبو�شة  هي  املف�شلي( 

الفرقعة املف�شلية, الت�شوه املف�شلي.

اأ�رضار االأعرا�ض والعالم�ت ال�رضيرية 

يف اجله�ز املف�ضلي:

بعد جمع املعلومات من املري�ش يجب 

للح�شول  املعلومات  هذه  مقاربة 

ولذلك  املنا�شب،  الت�شخي�ش  على 

اإىل  للو�شول  عاماً  خمططاً  �شنتبع 

الت�شخي�ش:

1- حتديد هل العر�ض يتبع اجله�ز 

املف�شلي اأم خارج املف�شلي؟:

اأن  املرافقات  من  تبني  حال  يف   -

امل�شكلة لي�شت مف�شلية نبحث يف 

املحاور الأخرى لتحديد ال�شبب.

- الأعرا�ش والعالمات التي ت�شري اإىل 

اأن امل�شكلة مف�شلية ولي�شت خارج 

مف�شلية هي:

اليبو�شة ال�شباحبة. • 
الفرقعة املف�شلية. • 

ت�شوه �شكل املف�شل. • 
الفاعلة  باحلركة  الأمل  وجود  • 

واملنفعلة.

امل�شكلة  اأن  حتديد  مت  حال  يف   -

النقطة  اإىل  ننتقل  مف�شلية 

التالية:

ح�دة  امل�ضكلة  هل  حتديد   -2

االأمرا�ض  يف  )االإزم�ن  مزمنة  اأم 

املف�ضلية هو 6 اأ�ض�بيع(..

من  )اأقل  حادة  امل�شكلة  كانت  اإذا   -

الأمور  يف  نفكر  فاإننا  اأ�شابيع(   6

التالية:

التهاب املف�شل اخلمجي. • 
التهاب املف�شل بالبلورات. • 

الإ�شابة الر�شية. • 
داء رايرت • 

)اأكرث  مزمنة  امل�شكلة  كانت  اإذا   -

لتحديد  ننتقل  فاإننا  اأ�شابيع(   6 من 

النقطة التالية:

3- حتديد هل امل�ضكلة ميك�نيكية 

اأم الته�بية؟:

- يف حال كانت امل�شكلة ميكانيكية 

والعالمات  الأعرا�ش  )ح�شب 

واملخففات واملحر�شات...( فاإننا نحدد 

مكان الإ�شابة:

الإ�شابة يف الورك، الركبة، املفا�شل  • 
داء   >= البعيدة  ال�شالمية  بني 

تنك�شي.

نفكر  �شبق:  ما  غري  الإ�شابة  • 
النخرة  الثانوي،  بالتنك�شي 

العظمية، ...

اأما يف حال كانت امل�شكلة التهابية 

فاإننا ننتقل لتحديد النقطة التالية:

4- حتديد عدد املف��ضل امل�ض�بة:

- اإذا كان عدد املفا�شل امل�شابة بني 

التهاب  رايرت،  بـ:  نفكر  1-3 مفا�شل 

التهاب  �شداف،  ارتكا�شي،  مفا�شل 

فقار مق�شط...

- اأما اإذا كان عدد املفا�شل امل�شابة 

اإىل  ننتقل  مفا�شل   3 من  اأكرث 

النقطة التالية:

5- حتديد هل االإ�ض�بة متن�ظرة اأم 

غري متن�ظرة:

رثياين  املتناظرة:  غري  الإ�شابة   -

فقار  التهاب  رايرت،  �شداف،  �شبابي، 

مق�شط.

- الإ�شابة املتناظرة نحدد هل يوجد 

ال�شالمية  بني  باملفا�شل  اإ�شابة 

:DIP البعيدة

غري موجود: رثياين. • 
جلد  التهاب  جوغرن،  ذاأب،  موجود:  • 

وع�شالت، ....

واجلدول التايل يلخ�ش ما قد مت ذكره.

 شكوى هيكلية 

  

 

 

 

ال

نعم

القصة والفحص السريري جيب أن حيدد ما يلي: 
هل هي مفصلية؟

هل هي حادة أم مزمنة؟
هل يوجد عالمات التهابية؟
كم عدد املفاصل املصابة؟

هل هي مفصلية؟

الشكوى > ٦ أسابيع

مزمنة

وجود عالمات التهابية وتشمل:
وجود يبوسة صباحية طويلة.

وجود تورم باألنسجة.

وجود أعراض جهازية.
CRP أو ESR ارتفاع

عدد املفاصل

التهاب مفاصل متعدد مزمن

إصابة متناظرة

PIP,MCP,MTP إصابة

صالبة اجللد 
الذأب.

التهاب عضالت

الصداف 
التهاب املفاصل االرتكاسي

داء رثياني

التهاب وحيد أو قليل املفاصل:
� صداف 

� التهاب املفاصل االرتكاسي.

DIPإصابة الورك والركبة و

تنكسي ثانوي:
* خنرة عظمية.
* مفصل شاركوت

داء تنكسي

مزمن ميكانيكي الطبيعةمزمن التهابي الطبيعة

اقرتاح ما يلي:
– التهاب مفاصل حاد ويشمل:

* اخلمجي
* النقرس والنقرس الكاذب.
* التهاب املفاصل االرتكاسي.

– تظاهر بدئي اللتهاب مفاصل مزمن

حادة

 األسباب غري املفصلية:
* الرضوض/ الكسور.
* األمل العضلي.
* التهاب األجربة.
* التهاب األوتار.

نعم

ال نعم

ال نعم

١-٣
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ال
نعم

ال
نعم
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ال
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وجود يبوسة صباحية طويلة.

وجود تورم باألنسجة.

وجود أعراض جهازية.
CRP أو ESR ارتفاع

عدد املفاصل

التهاب مفاصل متعدد مزمن

إصابة متناظرة

PIP,MCP,MTP إصابة

صالبة اجللد 
الذأب.

التهاب عضالت

الصداف 
التهاب املفاصل االرتكاسي

داء رثياني

التهاب وحيد أو قليل املفاصل:
� صداف 

� التهاب املفاصل االرتكاسي.

DIPإصابة الورك والركبة و

تنكسي ثانوي:
* خنرة عظمية.
* مفصل شاركوت

داء تنكسي

مزمن ميكانيكي الطبيعةمزمن التهابي الطبيعة

اقرتاح ما يلي:
– التهاب مفاصل حاد ويشمل:

* اخلمجي
* النقرس والنقرس الكاذب.
* التهاب املفاصل االرتكاسي.

– تظاهر بدئي اللتهاب مفاصل مزمن

حادة

 األسباب غري املفصلية:
* الرضوض/ الكسور.
* األمل العضلي.
* التهاب األجربة.
* التهاب األوتار.

نعم

ال نعم

ال نعم

١-٣
٣<

ال
نعم

ال
نعم

نعم
ال



مقاالت            الكليات    مقاالت            الكليات   

وعملي  ودرا�شتي  توا�شلي  خالل  من 

اجلامعات  من  عدد  يف  الأكادميي 

يف  �شيما  ول  والأوروبية،  العربية 

اململكة املتحدة، كنت يف غاية القلق 

نتيجة قلة اأو ندرة البحوث والدرا�شات 

املتوفرة عن بيت املقد�ش، التي تتناول 

الأكادميية.  العربية  النظر  وجهة 

املقد�ش  بيت  درا�شات  اأن  ووجدت 

والتزييف،  للت�شويه  تعر�شت  قد 

الدرا�شات  فمعظم  والتحريف..  بل 

هي  املقد�ش  بيت  عن  املتوفرة 

اليهودي  جانبها  على  تركز  درا�شات 

الدرا�شات  قلة  ال�شت�رشاقي)مع  اأو 

الأكادميية الر�شينة عن بيت املقد�ش 

البحوث  فمعظم  انعدامها(،  اأو 

و»الإ�رشائيلية«  الغربية  الأكادميية 

اأو  التوراتيه  الدرا�شات  اقت�رشت على 

اإىل التعامل  ال�شت�رشاقية التي متيل 

مع املو�شوع بطرق متع�شبة، اأو اأقل 

ما يقال عنها اإنها وجهات نظر خارجية 

متحيزة وينق�شها التوازن، ولي�ش من 

املتوقع اأن تقدم لنا درا�شات حقيقية 

لها  مقد�شة  منطقة  عن  واأمينة 

مكانة بيت املقد�ش واأهميتها، حيث 

الديانات  وادعاءات  مطالب  تتالقى 

وتت�شادم.  الدولية  والأطماع  الثالث 

امل�شت�رشقني  بع�ش  درا�شات  اأن  كما 

تهدف  »الإ�رشائيليني«  والأكادمييني 

بيت  تاريخ  وكتابة  احلقائق  اإلغاء  اإىل 

اأحادية  نظر  وجهة  من  املقد�ش 

حقيقته  يف  هذا  ويعود  متع�شبة. 

اإىل اأ�شباب دينية و�شيا�شية مرتبطة 

مبعركة املوؤ�ش�شة ال�شيا�شية احلاكمة 

بيت  على  لل�شيطرة  »اإ�رشائيل«  يف 

املقد�ش، ول �شيما من خالل اإك�شاب 

املقد�ش  لبيت  واحتاللهم  »دولتهم« 

�رشعية تاريخية واأثرية. 

الثقايف،  ح�شورنا  انح�شار  ظل  ويف 

و�شهودنا احل�شاري، وغيابنا الأكادميي 

وان�رشاف  جهة،  من  الر�شني 

امل�شت�رشقني و»الإ�رشائيليني« للت�شنيع 

والإنتاج الأكادميي والت�شويق يف بالدنا 

اإنتاجنا الأكادميي  العربية اخلالية من 

اإنتاجهم  اأ�شحى  اأخرى،  جهة  من 

اليوم(  الأكادميية  ال�شاحة  ميالأ  )الذي 

ي�شكل امل�شدر واملرجع لنا، مما اأثر تاأثرياً 

خطرياً يف تفكرينا وتعليمنا وثقافتنا. 

مهددة  »ح�شوننا  اأ�شبحت  وبذلك 

من الداخل«، و�شقطنا �شحايا يف اأ�رش 

ح�شارتنا  خ�رشان  مع  اأخرى  ح�شارة 

»بالنغما�ش  يعرف  ما  اأو  الذاتية، 

احل�شاري«، وو�شل احلد اإىل اأن اأ�شحى 

تفكرينا حم�شوراً يف التفكري باأوعية 

هذا  حوَّل  ولقد  الفكرية.  الآخرين 

املخل�شني  بع�ش  جهود  املرير  الواقع 

اإىل  وطاقاتهم  اأمتنا  اأبناء  من 

الآخر  الطرف  وانفرد  الدفاع،  مواقع 

التدريجي  ال�شرتاتيجي  بالتخطيط 

لتحقيق اأهدافه.. فكلما حاول بع�ش 

ق�شية  اإىل  النتباه  العرب  الباحثني 

يثريها »الآخر«، حتوَّل بهم اإىل م�شكلة 

وموقع دفاعي اآخر.. وهكذا دواليك.

وفهماً لهذا الواقع الأليم، مت تاأ�شي�ش 

بيت  لدرا�شات  اجلديد  املعريف  احلقل 

معريف  اأكادميي  كم�رشوع  املقد�ش 

ح�شاري دويل يف العا�شمة الربيطانية 

لندن يوم اخلمي�ش 4 اأغ�شط�ش 1994، 

على  قرناً  ع�رش  اأربعة  مرور  ذكرى  يف 

لبيت  الأول  امل�شلمني  العرب  فتح 

اململكة  على  الختيار  ووقع  املقد�ش. 

دوراً  لعبت  التي  )الدولة  املتحدة 

دولة  تاأ�شي�ش  يف  ومركزياً  اأ�شا�شياً 

يهودية يف فل�شطني، نتج عنها جملة 

يف  واخلطرية  اجلوهرية  الق�شايا  من 

منطقتنا العربية، كان يف مقدمتها 

هذا  لتاأ�شي�ش  املقد�ش(  بيت  ق�شية 

تاأ�شي�ش  وكان  فيها.  املعريف  احلقل 

ا�شتغرقت  رحلة  املعريف  احلقل  هذا 

 –  1994( تقريباً  الزمان  من  عقداً 

متوا�شعة  ببداية  انطلقت   ،)2001

طياتها  يف  حملت  ولكنها  للغاية، 

مبداأ  على  يعتمد  عاملياً  م�رشوعاً 

على  احلقل  لهذا  التدريجي  التطور 

طريق  على  رحلة  يف  مراحل،  عدة 

متكامل  برنامج  خالل  من  الإن�شاء، 

الأكادميية  املبادرات  من  ت�شمن عدداً 

اجلديدة.

وباإيجاز، فدرا�شات بيت املقد�ش حقل 

جديد  وفرع  جديد،  معريف  اأكادميي 

على  القائمة  الإن�شانية  املعرفة  من 

املتداخلة  املعرفية  احلقول  منهجية 

واملتعددة لدرا�شة اإقليم بيت املقد�ش، 

املتعلقة  املعرفة  اإنتاج  على  يعمل 

وت�شكيل  وت�شنيعها،  الإقليم  بهذا 

وتخريج نواة من املخت�شني الأكادمييني 

الدويل،  امل�شتوى  على  املحرتفني 

اأكادميية  وكفاءات  قدرات  وتطوير 

فل�شفة  وتقوم  عاٍل.  م�شتوى  على 

هذا احلقل املعريف على اأنه »ل �شيء 

اأن  ميكن  »الأحالم  واأن  م�شتحيل«، 

هذا  ويتبنى  حقائق«،  اإىل  تتحول 

احلقل املعريف �شيا�شة جتنب ت�شتيت 

ال�شتجابة  �رشك  والوقوع يف  اجلهود 

يف  والن�شغال  الآخرين  لأطروحات 

كبديل  يتبنى  كما  الفعل«.  »رد 

ف�شالً  الفعل«.  »�شناعة  �شيا�شة 

والتكامل،  التخ�ش�ش  �شيا�شة  عن 

البحثي  العمل  بني  الف�شل  و�رشورة 

املعريف الأكادميي والعمل ال�شيا�شي، 

بني  والتعاون  التوا�شل  �رشورة  مع 

»املعرفة« و»ال�شلطة«.

جملة  املعريف  احلقل  لهذا  وت�شدر 

العربية  باللغتني  حمكمة  اأكادميية 

بيت  درا�شات  »جملة  والإجنليزية 

ويعقد   ،1997 عام  منذ  املقد�ش« 

�شنوي«  دويل  اأكادميي  »موؤمتر  له 

)عقد   1997 عام  منذ  بريطانيا  يف 

مبنا�سبة »القد�س عا�سمة الثقافة العربية«..

التعريف باحلقل املعريف لدرا�سات بيت املقد�س

الأ�ستاذ الدكتور / عبد الفتاح العوي�سي*

نائب عميد كلية العلوم الدبلوما�سية والعالقات الدولية

 .)2008/2/4 يف  العا�رش  املوؤمتر 

يف  املعريف  احلقل  لهذا  وا�شتحدث 

كر�شي  »اأ�شتاذ  من�شب  بريطانيا 

 ،2001 عام  املقد�ش«  بيت  لدرا�شات 

واأ�ش�ش له مركز بحوث با�شم »مركز 

 ،2002 عام  املقد�ش«  بيت  درا�شات 

برنامج تدري�شي ملنح  اأن�شئ له  كما 

يف  و«الدكتوراه«  »املاج�شتري«  درجتي 

جامعة  من  املقد�ش«  بيت  »درا�شات 

والبحث  )الدرا�شة  العريقة  اأبردين 

يف  وكتب  فقط(.  الإجنليزية  باللغة 

الأطروحات  من  عدد  مو�شوعاته 

من  اأكرث  الإجنليزية  باللغة  الأكادميية 

 )29( من  واأكرث  دكتوراه،  11ر�شالة 

ر�شالة ماج�شتري، وطبع يف مو�شوعاته 

عدد من الكتب الأكادميية.

بيت  درا�سات  املعريف  احلقل  موؤ�س�س   *

املقد�س

وحدة  مواد  من  مادة  الجتماع  علم 

اجلامعة  القلمون،  جامعة  متطلبات 

متعددة،  علمية  كليات  ت�شم  التي 

الرتبية،  اأو  الآداب  كلية  منها  لي�ش 

اجلامعة  متطلبات  وحدة  ولكن 

العامل  جامعات  يف  قدمي  نظام 

خالل  من  الطالب  ي�شتكمل  لكي 

جمموعة من املواد الداعمة لدرا�شته 

اجلامعية عنا�رش تكوين علمي �رشوري 

حلياته وفعاليته املجتمعية، فال ميكن 

بو�شفها  الطب  كلية  اإىل  النظر 

كلية لدرا�شة التفاعالت الكيميائية 

امل�شتخدمة  والأدوية  الأمرا�ش  واأنواع 

الطبيب جزء من جمتمعه  لأن  لها! 

جمتمع  من  جزء  عنده  واملري�ش 

مواقف  وجمموعة  معتقداته  له 

علم الجتماع.. ملاذا؟

اأ.د بالل عرابي / وحدة متطلبات اجلامعة



مقاالت            الكليات    مقاالت            الكليات   

وعملي  ودرا�شتي  توا�شلي  خالل  من 

اجلامعات  من  عدد  يف  الأكادميي 

يف  �شيما  ول  والأوروبية،  العربية 

اململكة املتحدة، كنت يف غاية القلق 

نتيجة قلة اأو ندرة البحوث والدرا�شات 

املتوفرة عن بيت املقد�ش، التي تتناول 

الأكادميية.  العربية  النظر  وجهة 

املقد�ش  بيت  درا�شات  اأن  ووجدت 

والتزييف،  للت�شويه  تعر�شت  قد 

الدرا�شات  فمعظم  والتحريف..  بل 

هي  املقد�ش  بيت  عن  املتوفرة 

اليهودي  جانبها  على  تركز  درا�شات 

الدرا�شات  قلة  ال�شت�رشاقي)مع  اأو 

الأكادميية الر�شينة عن بيت املقد�ش 

البحوث  فمعظم  انعدامها(،  اأو 

و»الإ�رشائيلية«  الغربية  الأكادميية 

اأو  التوراتيه  الدرا�شات  اقت�رشت على 

اإىل التعامل  ال�شت�رشاقية التي متيل 

مع املو�شوع بطرق متع�شبة، اأو اأقل 

ما يقال عنها اإنها وجهات نظر خارجية 

متحيزة وينق�شها التوازن، ولي�ش من 

املتوقع اأن تقدم لنا درا�شات حقيقية 

لها  مقد�شة  منطقة  عن  واأمينة 

مكانة بيت املقد�ش واأهميتها، حيث 

الديانات  وادعاءات  مطالب  تتالقى 

وتت�شادم.  الدولية  والأطماع  الثالث 

امل�شت�رشقني  بع�ش  درا�شات  اأن  كما 

تهدف  »الإ�رشائيليني«  والأكادمييني 

بيت  تاريخ  وكتابة  احلقائق  اإلغاء  اإىل 

اأحادية  نظر  وجهة  من  املقد�ش 

حقيقته  يف  هذا  ويعود  متع�شبة. 

اإىل اأ�شباب دينية و�شيا�شية مرتبطة 

مبعركة املوؤ�ش�شة ال�شيا�شية احلاكمة 

بيت  على  لل�شيطرة  »اإ�رشائيل«  يف 

املقد�ش، ول �شيما من خالل اإك�شاب 

املقد�ش  لبيت  واحتاللهم  »دولتهم« 

�رشعية تاريخية واأثرية. 

الثقايف،  ح�شورنا  انح�شار  ظل  ويف 

و�شهودنا احل�شاري، وغيابنا الأكادميي 

وان�رشاف  جهة،  من  الر�شني 

امل�شت�رشقني و»الإ�رشائيليني« للت�شنيع 

والإنتاج الأكادميي والت�شويق يف بالدنا 

اإنتاجنا الأكادميي  العربية اخلالية من 

اإنتاجهم  اأ�شحى  اأخرى،  جهة  من 

اليوم(  الأكادميية  ال�شاحة  ميالأ  )الذي 

ي�شكل امل�شدر واملرجع لنا، مما اأثر تاأثرياً 

خطرياً يف تفكرينا وتعليمنا وثقافتنا. 

مهددة  »ح�شوننا  اأ�شبحت  وبذلك 

من الداخل«، و�شقطنا �شحايا يف اأ�رش 

ح�شارتنا  خ�رشان  مع  اأخرى  ح�شارة 

»بالنغما�ش  يعرف  ما  اأو  الذاتية، 

احل�شاري«، وو�شل احلد اإىل اأن اأ�شحى 

تفكرينا حم�شوراً يف التفكري باأوعية 

هذا  حوَّل  ولقد  الفكرية.  الآخرين 

املخل�شني  بع�ش  جهود  املرير  الواقع 

اإىل  وطاقاتهم  اأمتنا  اأبناء  من 

الآخر  الطرف  وانفرد  الدفاع،  مواقع 

التدريجي  ال�شرتاتيجي  بالتخطيط 

لتحقيق اأهدافه.. فكلما حاول بع�ش 

ق�شية  اإىل  النتباه  العرب  الباحثني 

يثريها »الآخر«، حتوَّل بهم اإىل م�شكلة 

وموقع دفاعي اآخر.. وهكذا دواليك.

وفهماً لهذا الواقع الأليم، مت تاأ�شي�ش 

بيت  لدرا�شات  اجلديد  املعريف  احلقل 

معريف  اأكادميي  كم�رشوع  املقد�ش 

ح�شاري دويل يف العا�شمة الربيطانية 

لندن يوم اخلمي�ش 4 اأغ�شط�ش 1994، 

على  قرناً  ع�رش  اأربعة  مرور  ذكرى  يف 

لبيت  الأول  امل�شلمني  العرب  فتح 

اململكة  على  الختيار  ووقع  املقد�ش. 

دوراً  لعبت  التي  )الدولة  املتحدة 

دولة  تاأ�شي�ش  يف  ومركزياً  اأ�شا�شياً 

يهودية يف فل�شطني، نتج عنها جملة 

يف  واخلطرية  اجلوهرية  الق�شايا  من 

منطقتنا العربية، كان يف مقدمتها 

هذا  لتاأ�شي�ش  املقد�ش(  بيت  ق�شية 

تاأ�شي�ش  وكان  فيها.  املعريف  احلقل 

ا�شتغرقت  رحلة  املعريف  احلقل  هذا 

 –  1994( تقريباً  الزمان  من  عقداً 

متوا�شعة  ببداية  انطلقت   ،)2001

طياتها  يف  حملت  ولكنها  للغاية، 

مبداأ  على  يعتمد  عاملياً  م�رشوعاً 

على  احلقل  لهذا  التدريجي  التطور 

طريق  على  رحلة  يف  مراحل،  عدة 

متكامل  برنامج  خالل  من  الإن�شاء، 

الأكادميية  املبادرات  من  ت�شمن عدداً 

اجلديدة.

وباإيجاز، فدرا�شات بيت املقد�ش حقل 

جديد  وفرع  جديد،  معريف  اأكادميي 

على  القائمة  الإن�شانية  املعرفة  من 

املتداخلة  املعرفية  احلقول  منهجية 

واملتعددة لدرا�شة اإقليم بيت املقد�ش، 

املتعلقة  املعرفة  اإنتاج  على  يعمل 

وت�شكيل  وت�شنيعها،  الإقليم  بهذا 

وتخريج نواة من املخت�شني الأكادمييني 

الدويل،  امل�شتوى  على  املحرتفني 

اأكادميية  وكفاءات  قدرات  وتطوير 

فل�شفة  وتقوم  عاٍل.  م�شتوى  على 

هذا احلقل املعريف على اأنه »ل �شيء 

اأن  ميكن  »الأحالم  واأن  م�شتحيل«، 

هذا  ويتبنى  حقائق«،  اإىل  تتحول 

احلقل املعريف �شيا�شة جتنب ت�شتيت 

ال�شتجابة  �رشك  والوقوع يف  اجلهود 

يف  والن�شغال  الآخرين  لأطروحات 

كبديل  يتبنى  كما  الفعل«.  »رد 

ف�شالً  الفعل«.  »�شناعة  �شيا�شة 

والتكامل،  التخ�ش�ش  �شيا�شة  عن 

البحثي  العمل  بني  الف�شل  و�رشورة 

املعريف الأكادميي والعمل ال�شيا�شي، 

بني  والتعاون  التوا�شل  �رشورة  مع 

»املعرفة« و»ال�شلطة«.

جملة  املعريف  احلقل  لهذا  وت�شدر 

العربية  باللغتني  حمكمة  اأكادميية 

بيت  درا�شات  »جملة  والإجنليزية 

ويعقد   ،1997 عام  منذ  املقد�ش« 

�شنوي«  دويل  اأكادميي  »موؤمتر  له 

)عقد   1997 عام  منذ  بريطانيا  يف 

مبنا�سبة »القد�س عا�سمة الثقافة العربية«..

التعريف باحلقل املعريف لدرا�سات بيت املقد�س

الأ�ستاذ الدكتور / عبد الفتاح العوي�سي*

نائب عميد كلية العلوم الدبلوما�سية والعالقات الدولية

 .)2008/2/4 يف  العا�رش  املوؤمتر 

يف  املعريف  احلقل  لهذا  وا�شتحدث 

كر�شي  »اأ�شتاذ  من�شب  بريطانيا 

 ،2001 عام  املقد�ش«  بيت  لدرا�شات 

واأ�ش�ش له مركز بحوث با�شم »مركز 

 ،2002 عام  املقد�ش«  بيت  درا�شات 

برنامج تدري�شي ملنح  اأن�شئ له  كما 

يف  و«الدكتوراه«  »املاج�شتري«  درجتي 

جامعة  من  املقد�ش«  بيت  »درا�شات 

والبحث  )الدرا�شة  العريقة  اأبردين 

يف  وكتب  فقط(.  الإجنليزية  باللغة 

الأطروحات  من  عدد  مو�شوعاته 

من  اأكرث  الإجنليزية  باللغة  الأكادميية 

 )29( من  واأكرث  دكتوراه،  11ر�شالة 

ر�شالة ماج�شتري، وطبع يف مو�شوعاته 

عدد من الكتب الأكادميية.

بيت  درا�سات  املعريف  احلقل  موؤ�س�س   *

املقد�س

وحدة  مواد  من  مادة  الجتماع  علم 

اجلامعة  القلمون،  جامعة  متطلبات 

متعددة،  علمية  كليات  ت�شم  التي 

الرتبية،  اأو  الآداب  كلية  منها  لي�ش 

اجلامعة  متطلبات  وحدة  ولكن 

العامل  جامعات  يف  قدمي  نظام 

خالل  من  الطالب  ي�شتكمل  لكي 

جمموعة من املواد الداعمة لدرا�شته 

اجلامعية عنا�رش تكوين علمي �رشوري 

حلياته وفعاليته املجتمعية، فال ميكن 

بو�شفها  الطب  كلية  اإىل  النظر 

كلية لدرا�شة التفاعالت الكيميائية 

امل�شتخدمة  والأدوية  الأمرا�ش  واأنواع 

الطبيب جزء من جمتمعه  لأن  لها! 

جمتمع  من  جزء  عنده  واملري�ش 

مواقف  وجمموعة  معتقداته  له 

علم الجتماع.. ملاذا؟

اأ.د بالل عرابي / وحدة متطلبات اجلامعة



مقاالت            الكليات    مقاالت            الكليات   
ي�شتطيع  ل  اجتماعياً،  مفرو�شة 

امراأة  تاأتيك  فكاكاً..  منها  الطبيب 

املزيد  يريد  وزوجها  تنجب  اأن  تريد  ل 

م�شكلة  اأمام  هنا  اأنت  الأولد..  من 

طبية  ولي�شت  نف�شية  اجتماعية- 

متاماً؛ لأن ف�ش ال�شتباك بني الزوجني 

هو الذي يحدد اإعطاء اأدوية ملنع احلمل 

اأو لالإجناب.

واأمرا�ش  مهنة  اأمرا�ش  هناك 

وكلها  وهوية..  دور  واأمرا�ش  عمر 

النا�ش  بحياة  باآخر  اأو  ب�شكل  ترتبط 

الجتماعية  وعالقاتهم  الجتماعية 

ومبوؤ�ش�شة الأ�رشة التي يدر�شها علم 

الجتماع بعناية لفهم تطورها، وتوزع 

الأدوار فيها، وال�شلطة ووظيفتها..

يدر�شون كيمياء  ال�شيدلة  يف كلية 

وجذور  ومكونات  ومعايرة  وفيزياء 

وهذا  وت�شنيعها..  الأدوية  وا�شتخراج 

اأي�شاً،  مهنة  ال�شيدلة  ولكن  جيد، 

يتهياأ الطالب فيها لفتح �شيدلية، 

يتطلب  مما  النا�ش،  مع  والتعامل 

خمتلفة  اجتماعية  عادات  معرفة 

مع  للتعامل  املجتمعات؛  بح�شب 

معرفة  م�شتويات  واختالف  الدواء 

عرفت  فاإذا  والكتابة؛  بالقراءة  النا�ش 

من خالل درا�شة علم الجتماع ن�شبة 

الأمية يف املجتمع وهي 17% ب�شكل 

عام، 40% بني الرجال و 24% بني الن�شاء، 

مري�ش  لكل  اأ�رشح  اأن  معنى  عرفت 

وبو�شوح،  �شفهياً  الدواء  ا�شتخدام 

اإ�شافة  بالكتابة لكل عبوة.  وتاأكيداً 

التكافل  لعالقة ال�شيديل بو�شفات 

معنى  معرفة  و�رشورة  الجتماعي 

يف  الجتماعي  والتكافل  الت�شامن 

املجتمع. 

لعلم الجتماع عالقة قوية بالهند�شة 

يبنون  ل  فالنا�ش  واملعمارية،  املدنية 

ويعمرون  يبنون  واإمنا  جزافاً،  بيوتهم 

وي�شقون الطرقات بناء على الفل�شفة 

الجتماعية ال�شائدة يف املجتمع.. يف 

تراثي(  دم�شقي  )بيت  العظم  ق�رش 

ومناطق  املنزل  لأهل  مناطق خا�شة 

كان  مبا  ال�شيوف،  ل�شتقبال  خا�شة 

ي�شمى يف القرون الو�شطى باحلرملك 

اأي  )لل�شالم  وال�شالملك  )للن�شاء( 

الفل�شفة  يعك�ش  مبا  لل�شيوف( 

الف�شل  على  القائمة  الجتماعية 

اجلن�شي ومواقف وعالقات النا�ش يف 

ذلك الع�رش. 

مفهوم ال�رشفة املطلَّة على الطريق 

مفهوم اجتماعي غربي، بينما البيوت 

وحلب  دم�شق  يف  القدمية  العربية 

)اأر�ش  الداخل  على  تطلُّ  نوافذها 

الدار( وهو اأي�شاً مفهوم للعالقة مع 

اخلارج الأجنبي والداخل العائلي..

بيت الن�شان- منزل ال�شخ�ش، ل يقوم 

يف ف�شاء واحد، واإمنا يقع يف جمتمع 

حمدد؛ فهو يلبي متطلبات اجتماعية 

تختلف عن  امل�شنني  عمارة  وا�شحة، 

عمارة الأطفال وعمارة املعوقني تلبي 

يتنا�شب  �شكن  يف  املعوقني  حاجات 

مع حياتهم ومتطلباتهم..

 عالقة علم الجتماع بعلم القت�شاد 

علم  عالقة  ومنها  اأي�شاً،  قوية 

والأعمال..  الإدارة  بكلية  الجتماع 

متعددة  بعالقات  يرتبط  مدير  فكل 

مع عمال يف م�شنعه اأو مع زبائن يف 

متجره.. ولعلم الجتماع عالقة ب�شبل 

يف  والب�شائع  الأ�شخا�ش  ت�شويق 

جمتمع معني، فالإعالن الذي ل يوافق 

الجتماعية  النا�ش  وحياة  نف�شيات 

م�شاحيق  اإعالنات  تتوجه  ينجح:  ل 

للن�شاء،  املطبخ  واأدوات  الغ�شيل 

ال�رشاء..  قرار  يف  تاأثرياً  الأكرث  فهنَّ 

تتوجه لالأطفال، مع  اجلبنة  واإعالنات 

اأن الأطفال ل ي�شرتون �شيئاً ولكنهم 

الأكرث تاأثرياً يف قرار ال�رشاء عند الأب 

اأوالأم.. 

ومن عالقة القت�شاد بعلم الجتماع 

ال�شيا�شي  القت�شاد  علم  ن�شاأ 

القت�شادية  احلياة  تطور  يدر�ش  الذي 

الجتماعية  احلياة  بتغري  وتغريها 

للنا�ش، لأن تلبية احلاجات القت�شادية 

للنا�ش يرتبط مبوقع الفرد الجتماعي، 

فحاجات الأغنياء خمتلفة عن حاجات 

تختلف  املثقفني  وحاجات  الفقراء، 

عن حاجات الأميني، وهكذا...

بدرا�شة  الجتماع  علم  يهتم  اأخرياً.. 

ومكانتها  الجتماعية  النظم 

والأدوار  الجتماعية  والعالقات 

خالل  من  تقوم  التي  الجتماعية 

لبع�ش،  بع�شهم  النا�ش  حاجة 

املوؤ�ش�شات  الجتماع  علم  ويدر�ش 

الجتماعية التي تتكون من عالقات 

النا�ش مثل )الأ�رشة واملدر�شة وامل�شنع 

والنادي...(

املعلومات  ثورة  التقنية..  الثورة 

والت�شالت التي حتكم عاملنا املعا�رش، 

القدمية  احلياة  اأمناط  من  كثرياً  وتغرّي 

احلا�رش:  حتكم  كانت  التي  والتقاليد 

ثورة جعلت العامل قرية واحدة؛ غريت 

الفراغ  ووقت  العمل  )�شكل  حياتنا 

والتوا�شل( وتغريت الأدوار الجتماعية 

ب�شدة )للمراأة والرجل والبن والبنة...( 

الزمن ل يعود اإىل الوراء، ونحن بحاجة 

وهي  الجتماع،  علم  ق�شايا  ملعرفة 

ق�شايا املجتمع التي تعّرفنا مبحيطنا 

العربية  هويتنا  وتوؤكد  الجتماعي 

كل  بت�شافر  الناه�شة  وقوميتنا 

العلوم لتحقيق التطور.   

نبذة عن تاريخ نظرية الحتمالت

الدكتور: عدنان عمورة / كلية العلوم التطبيقية / ق�سم الريا�سيات

من  اأول  هو  من  حتديد  الآن  ي�شعب 

ناق�شة،  ب�شيغة  ولو  امل�شاألة  و�شع 

للثقة  الكمي  القيا�ش  اإمكانية  عن 

بظهور حدث ع�شوائي، حيث اقت�رشت 

البحوث قدمياً ولفرتة طويلة من الزمن 

اأنواع خمتلفة،  األعاب من  على درا�شة 

 )dice – وخا�شة األعاب حجر الرند )الزهر

وذلك لأن درا�شتها متكن من القت�شار 

على مناذج ريا�شية ب�شيطة ووا�شحة، 

جيداً  فهماً  فهموا  الكثريين  ولكن 

رائعة  �شياغة  �شاغه  الذي  الت�رشيح 

 ...“ هيوجن�ش  كري�شتيان  بعد  فيما 

باإمعان  املو�شوع  درا�شة  اأنه عند  اأظن 

يالحظ القارئ اأنه ل يتعامل مع لعبة 

اأ�ش�ش  بو�شع  هنا  يتم  بل  فح�شب، 

نظرية عميقة وهامة جداً”.

يف  اآنذاك  العلماء  انتباه  تركز  لقد 

درا�شة الظواهر الع�شوائية على ثالث 

م�شائل هي:

املختلفة  النتائج  عدد  ح�شاب  1 )
املمكنة عند رمي ب�شعة اأحجار من 
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النا�ش  بحياة  باآخر  اأو  ب�شكل  ترتبط 

الجتماعية  وعالقاتهم  الجتماعية 
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خالل  من  تقوم  التي  الجتماعية 

لبع�ش،  بع�شهم  النا�ش  حاجة 

املوؤ�ش�شات  الجتماع  علم  ويدر�ش 

الجتماعية التي تتكون من عالقات 

النا�ش مثل )الأ�رشة واملدر�شة وامل�شنع 

والنادي...(

املعلومات  ثورة  التقنية..  الثورة 

والت�شالت التي حتكم عاملنا املعا�رش، 

القدمية  احلياة  اأمناط  من  كثرياً  وتغرّي 

احلا�رش:  حتكم  كانت  التي  والتقاليد 

ثورة جعلت العامل قرية واحدة؛ غريت 

الفراغ  ووقت  العمل  )�شكل  حياتنا 

والتوا�شل( وتغريت الأدوار الجتماعية 

ب�شدة )للمراأة والرجل والبن والبنة...( 

الزمن ل يعود اإىل الوراء، ونحن بحاجة 

وهي  الجتماع،  علم  ق�شايا  ملعرفة 

ق�شايا املجتمع التي تعّرفنا مبحيطنا 

العربية  هويتنا  وتوؤكد  الجتماعي 

كل  بت�شافر  الناه�شة  وقوميتنا 

العلوم لتحقيق التطور.   

نبذة عن تاريخ نظرية الحتمالت

الدكتور: عدنان عمورة / كلية العلوم التطبيقية / ق�سم الريا�سيات

من  اأول  هو  من  حتديد  الآن  ي�شعب 

ناق�شة،  ب�شيغة  ولو  امل�شاألة  و�شع 

للثقة  الكمي  القيا�ش  اإمكانية  عن 

بظهور حدث ع�شوائي، حيث اقت�رشت 

البحوث قدمياً ولفرتة طويلة من الزمن 

اأنواع خمتلفة،  األعاب من  على درا�شة 

 )dice – وخا�شة األعاب حجر الرند )الزهر

وذلك لأن درا�شتها متكن من القت�شار 

على مناذج ريا�شية ب�شيطة ووا�شحة، 

جيداً  فهماً  فهموا  الكثريين  ولكن 

رائعة  �شياغة  �شاغه  الذي  الت�رشيح 

 ...“ هيوجن�ش  كري�شتيان  بعد  فيما 

باإمعان  املو�شوع  درا�شة  اأنه عند  اأظن 

يالحظ القارئ اأنه ل يتعامل مع لعبة 

اأ�ش�ش  بو�شع  هنا  يتم  بل  فح�شب، 

نظرية عميقة وهامة جداً”.

يف  اآنذاك  العلماء  انتباه  تركز  لقد 

درا�شة الظواهر الع�شوائية على ثالث 

م�شائل هي:

املختلفة  النتائج  عدد  ح�شاب  1 )
املمكنة عند رمي ب�شعة اأحجار من 



مقاالت            الكليات    مقاالت            الكليات   

الرند.

عند  الالعبني  بني  الر�شيد  ق�شمة  2 )
توقف اللعبة يف و�شطها.

حتديد عدد رميات حجرَي نرد اأو اأكرث،  3 )
لتحديد عدد احلالت املالئمة لظهور 

الوجوه املت�شابهة، مثالً  »�شتة« يف 

جميع

اأحجار الرند يف رمية واحدة، التي يكون 

فيها على الأقل اأكرب من عدد احلالت 

)هذا  الوجه  هذا  فيها  يظهر  ل  التي 

العدد( مطلقاً.

مدينة  من  ويبولد  الأ�شقف  قام 

عدد  بتحديد   960 عام   ”cambari“
النتائج املختلفة عند رمي ثالثة اأحجار 

نرد، فاعترب عدد هذه النتائج 56.

وتوجد يف ق�شيدة ريت�شارد دي فورنيفال 

حماولة   ”Devetula“  )1250  1200-(

ثالثة  رمي  عند  النتائج  عدد  حل�شاب 

اأحجارنرد مبا يف ذلك التباديل.

قام  عام،  مائتي  من  اأكرث  مرور  وبعد 

بن�رش   )1477( عام  داميول  بنونيتو 

الكالم  دار  حيث  الإلهية”  “الكوميديا 
فيه عن لعب حجر الرند، واأجرى داميول 

ح�شابات الفر�ش. 

الأولية  الأبحاث  اإن  القول  وميكننا 

اأواخر  يف  بداأت  الحتمال  لنظرية 

عام  وبالتحديد  ع�رش،  اخلام�ش  القرن 

الإيطايل   
ّ
الريا�شي ن�رش  حني   )1494(

لو�شا با�شيويل )1514-1445( يف عمله 

 Libre de ludo“  :1663 عام  املن�شور 

aleoe” جملة من القواعد امل�شاعدة يف 
وتبعه يف  احلظ،  األعاب  حل م�شكالت 

ذلك نيكولو تارتاجليا )1500-1557( 

الإيطايل  الفلكي  للفيزيائي  كان  ثم 

عام   )1564-1642( جاليلي  جاليليو 

م�شكالت  حل  يف  اإ�شهام   )1606(

األعاب احلظ والقمار، كان قد �شّمنه يف 

ر�شالة له اإىل �شديق مقامر ا�شت�شاره 

يف ثالث م�شكالت حول األعاب احلظ.

ويف اأوائل القرن ال�شابع ع�رش، برز ا�شم 

“فرن�شي�ش  الإنكليزي  الفيل�شوف 

من  كان  الذي   )1561-1626( باكون” 

اأبرز املنادين باملنهج ال�شتقرائي، وذلك 

املن�شور  اجلديد”  “الأورجانون  كتابه  يف 

عام )1620( والذي ثار فيه على اأر�شطو، 

يحل حمل  و�شع منطق جديد  وحاول 

املنطق الأر�شطي.

اأّولية  ظلت  ال�شابقة  والإ�شهامات 

بالن�شبة اإىل حقيقة البحث يف نظرية 

الثاين  الن�شف  حتى  وذلك  الحتمال، 

من القرن ال�شابع ع�رش،

يف  مرييه”  دي  “�شيفلييه  اأر�شل  حني 

�شيف عام )1654( اإىل العامل الفرن�شي 

ي�شاأله   )  1662-1623( “بليزبا�شكال” 
مل�شاألتني  الدقيق  الريا�شي  اجلواب  عن 

ن�شاأتا له اأثناء املقامرة، وعرفتا مب�شكلة 

النقاط.. وامل�شاألتان هما: 

ما هو اأقل عدد من الرميات ي�شتطيع 

املرء بعدها اأن يتوقع اأن يظهر رقم )6( 

يف حجري الرند معاً؟.

اأوقف الالعبان لعبهما باختيارهما  اإذا 

قبل نهاية اللعبة، وبحثا عن تق�شيم 

عادل ملا جاء به احلظ لكل منهما، فما 

ن�شيب كل منهما تبعاً لك�شبه الدور 

يف ذلك الوقت؟

بعد ذلك تبادل با�شكال الر�شائل حولها 

فريما  بيريدو  الفرن�شي  الريا�شي  مع 

با�شكال،  وتو�شل   )  1601  –  1665(

الذي وقف يف حله للم�شاألة عند حد 

لعبني اثنني، اإىل الإجابة عن امل�شاألتني، 

ال�شحيح  اجلواب  مرييه(  )دي  واأجاب 

القائم على اأ�شا�ش ريا�شي، وتو�شل اإىل 

اكت�شاف طريقتني من طرق احت�شاب 

الحتمالت، واكت�شف ثالثتهما )فريما( 

معني  بعدد  منهجه  يح�رش  مل  الذي 

من الالعبني، والذي اعرتف له با�شكال 

ب�شالمة منهجه هذا.

النقاط  مل�شاألة  با�شكال  حل  واأثناء 

اكت�شف اأداة حل�شاب “التوافيق” عرفت 

فيما بعد يف الريا�شيات مبثلث با�شكال، 

قفزة  حتقيق  بارز يف  دور  له  كان  الذي 

الحتمالت لعتمادها  نظرية  ل�شالح 

على التوافيق والتباديل.

وفريما،  با�شكال  اأعمال  على  وبناء 

كري�شتيان  الدامناركي  العامل  ت�شجع 

هايكنز )1695-1629 ( على ن�رش عمل 

دائرة  يف  الحتمالت  حول  له  �شغري 

األعاب احلظ واأحجار الرند.

العامل  اكت�شف   )1666( عام  ويف 

-1727( نيوتن  اإ�شحاق  الإنكليزي 

ولكنه  به،  اخلا�ش  العد  نظام   )1642

تاأخر يف ن�رشه اإىل العام )1687(. وبعد 

ذلك برز دور العامل ال�شوي�رشي “جامي�ش 

كتابه  يف   )1654-1705( برنويل” 

اأخيه  ابن  ن�رشه  الذي  التخمني”  “فن 
له  وكان   )1713( عام  “نيكول برنويل” 
نظرية  تطور  جمال  يف  كربى  اأهمية 

لتوزيع  قانون  واكت�شاف  الحتمالت 

طرحها  مل�شائل  وحل  الكبرية  الأعداد 

هايكنز ومل يحلها. 

وقد �شاهم اإىل جانب برنويل يف تطوير 

امل�شائل الريا�شية التي اأدت فيما بعد 

الحتمالت  نظرية  و�شياغة  بلورة  اإىل 

عن  كتابه  )1719-1678( يف  “مومنور” 
احلظوظ ، والريا�شي الفرن�شي”ابراهام 

من  وهو   )1667-1754( دوموافر” 

التوايل  على  ن�رش  اإذ  نيوتن،  اأ�شدقاء 

و)1756(  و)1738(   )1718( الأعوام  يف 

م�شاهماته يف الحتمال �شمن كتابه 

يف امل�شادفة “مبداأ الفر�ش”.

هيوم”  “دايفد  بداأ  الفرتة  هذه  ويف 

املنهج  بتقومي   )1711-1776(

الريا�شي  دور  وكذلك  ال�شتقرائي، 

دالمبري”  لورون  “جني  الفرن�شي 

)1783-1717( ليثري نقداً على ح�شاب 

الحتمالت.

الريا�شي  ن�رش   )1763( عام  ويف 

الإنكليزي »توما�ش بايز« )1702-1761( 

كتابه الريا�شي املت�شمن عدة مربهنات 

يف الحتمالت، ومنها مربهنة بايز.

ال�شيا�شي  ن�رش   )1785( عام  ويف 

والريا�شي الفرن�شي »ماريكوندور�شيه« 

)1794-1743(  اأهم اأعماله، وهو عبارة 

عن درا�شة له حول نظرية الحتمالت.

وكان للريا�شي والفيزيائي الأملاين »كارل 

فريدريك غاو�ش« )1855-1777 ( دور بارز 

الحتمال..  توزيع  اأ�شا�شيات  حتديد  يف 

لالحتمال  البياين(  )املنحني  يزال  ول 

يحمل ا�شمه.

»�شيمون  الفرن�شي  للريا�شي  كان  ثم 

دور يف   )1781-1840( بوا�شون«  دني�ش 

تو�شيح هذه النظرية، و�شار له توزيع 

بتوزيع  عرف  الحتمالت  نظرية  يف 

بوا�شون.

احلدوث،  تكرار  نظرية  يف  و�شاهم 

الفرن�شي  والريا�شي  الفلكي 

»بيري�شمون لبال�ش« )1827-1749( عام 

)1812( يف كتابه »النظرية التحليلية 

لالحتمالت«. 

ويف هذه الفرتة ظهرت بع�ش املحاولت 

من  الحتمالت  قوانني  و�شع  يف 

الإنكليزي  والريا�شي  املنطقي  قبل 

 1837 عام   )1806-1871( »دمورغان« 

الحتمالت«  »نظرية  كتابه  يف 

»جورج  الإنكليزي  الريا�شي  وكذلك 

نظام  اأول  وا�شع   )1815-1864( بول« 

متكامل لنظرية الحتمال.

القت�شادي  �شاغ   1843 عام  ويف 

والريا�شي الفرن�شي »انطوان اأوج�شتان 

كورنو« )1877-1801( يف كتابه )�رشح 

بناء  والحتمالت(  ال�شدف  نظرية 

فل�شفياً ملو�شوع امل�شادفة. ويف العام 

نف�شه ن�رش »الي�ش« يف جمال الحتمال 

نادى  من  اأول  وكان  »الأ�ش�ش«  كتابه 

يف  املحدودة  احلدوث  تكرار  بنظرية 

منت�شف القرن التا�شع ع�رش.

»جون  الإنكليزي  املنطقي  و�شع  وقد 

فن« )1923-1834( عام )1866( �رشحاً 

يف  املتقدمة  لبال�ش  لأعمال  مطولً 

كتابه »منطق ال�شدف« وتو�شل »فن« 

اإىل و�شع خمطط لالحتمالت املمكنة 

�شار ي�شمى مبخطط فن.

موؤ�ش�ش  تو�شل   )1874( عام  وحوايل 

الريا�شية،  بورغ«  »بطر�ش  مدر�شة 

الريا�شي الرو�شي »ت�شيب�شف« )1894 

ب�شيط  برهان  �شياغة  اإىل   )1821  -

ودقيق لقانون الأعداد الكبرية لربنويل. 

الرو�شي  الريا�شي  برز  الفرتة  هذه  ويف 

الذي   )1856-1922( ماركوف«  »اندريه 

اخت�ش بالحتمال، وتو�شل اإىل ما عرف 

ب�شال�شل ماركوف.

القرن  من  الثاين  الن�شف  من  وابتداء 

املناهج  تطبيق  تعاظم  ع�رش،  التا�شع 

الإح�شائية يف العامل، فتنامى الرتكيز 



مقاالت            الكليات    مقاالت            الكليات   

الرند.

عند  الالعبني  بني  الر�شيد  ق�شمة  2 )
توقف اللعبة يف و�شطها.

حتديد عدد رميات حجرَي نرد اأو اأكرث،  3 )
لتحديد عدد احلالت املالئمة لظهور 

الوجوه املت�شابهة، مثالً  »�شتة« يف 

جميع

اأحجار الرند يف رمية واحدة، التي يكون 

فيها على الأقل اأكرب من عدد احلالت 

)هذا  الوجه  هذا  فيها  يظهر  ل  التي 

العدد( مطلقاً.

مدينة  من  ويبولد  الأ�شقف  قام 

عدد  بتحديد   960 عام   ”cambari“
النتائج املختلفة عند رمي ثالثة اأحجار 

نرد، فاعترب عدد هذه النتائج 56.

وتوجد يف ق�شيدة ريت�شارد دي فورنيفال 

حماولة   ”Devetula“  )1250  1200-(

ثالثة  رمي  عند  النتائج  عدد  حل�شاب 

اأحجارنرد مبا يف ذلك التباديل.

قام  عام،  مائتي  من  اأكرث  مرور  وبعد 

بن�رش   )1477( عام  داميول  بنونيتو 

الكالم  دار  حيث  الإلهية”  “الكوميديا 
فيه عن لعب حجر الرند، واأجرى داميول 

ح�شابات الفر�ش. 

الأولية  الأبحاث  اإن  القول  وميكننا 

اأواخر  يف  بداأت  الحتمال  لنظرية 

عام  وبالتحديد  ع�رش،  اخلام�ش  القرن 

الإيطايل   
ّ
الريا�شي ن�رش  حني   )1494(

لو�شا با�شيويل )1514-1445( يف عمله 

 Libre de ludo“  :1663 عام  املن�شور 

aleoe” جملة من القواعد امل�شاعدة يف 
وتبعه يف  احلظ،  األعاب  حل م�شكالت 

ذلك نيكولو تارتاجليا )1500-1557( 

الإيطايل  الفلكي  للفيزيائي  كان  ثم 

عام   )1564-1642( جاليلي  جاليليو 

م�شكالت  حل  يف  اإ�شهام   )1606(

األعاب احلظ والقمار، كان قد �شّمنه يف 

ر�شالة له اإىل �شديق مقامر ا�شت�شاره 

يف ثالث م�شكالت حول األعاب احلظ.

ويف اأوائل القرن ال�شابع ع�رش، برز ا�شم 

“فرن�شي�ش  الإنكليزي  الفيل�شوف 

من  كان  الذي   )1561-1626( باكون” 

اأبرز املنادين باملنهج ال�شتقرائي، وذلك 

املن�شور  اجلديد”  “الأورجانون  كتابه  يف 

عام )1620( والذي ثار فيه على اأر�شطو، 

يحل حمل  و�شع منطق جديد  وحاول 

املنطق الأر�شطي.

اأّولية  ظلت  ال�شابقة  والإ�شهامات 

بالن�شبة اإىل حقيقة البحث يف نظرية 

الثاين  الن�شف  حتى  وذلك  الحتمال، 

من القرن ال�شابع ع�رش،

يف  مرييه”  دي  “�شيفلييه  اأر�شل  حني 

�شيف عام )1654( اإىل العامل الفرن�شي 

ي�شاأله   )  1662-1623( “بليزبا�شكال” 
مل�شاألتني  الدقيق  الريا�شي  اجلواب  عن 

ن�شاأتا له اأثناء املقامرة، وعرفتا مب�شكلة 

النقاط.. وامل�شاألتان هما: 

ما هو اأقل عدد من الرميات ي�شتطيع 

املرء بعدها اأن يتوقع اأن يظهر رقم )6( 

يف حجري الرند معاً؟.

اأوقف الالعبان لعبهما باختيارهما  اإذا 

قبل نهاية اللعبة، وبحثا عن تق�شيم 

عادل ملا جاء به احلظ لكل منهما، فما 

ن�شيب كل منهما تبعاً لك�شبه الدور 

يف ذلك الوقت؟

بعد ذلك تبادل با�شكال الر�شائل حولها 

فريما  بيريدو  الفرن�شي  الريا�شي  مع 

با�شكال،  وتو�شل   )  1601  –  1665(

الذي وقف يف حله للم�شاألة عند حد 

لعبني اثنني، اإىل الإجابة عن امل�شاألتني، 

ال�شحيح  اجلواب  مرييه(  )دي  واأجاب 

القائم على اأ�شا�ش ريا�شي، وتو�شل اإىل 

اكت�شاف طريقتني من طرق احت�شاب 

الحتمالت، واكت�شف ثالثتهما )فريما( 

معني  بعدد  منهجه  يح�رش  مل  الذي 

من الالعبني، والذي اعرتف له با�شكال 

ب�شالمة منهجه هذا.

النقاط  مل�شاألة  با�شكال  حل  واأثناء 

اكت�شف اأداة حل�شاب “التوافيق” عرفت 

فيما بعد يف الريا�شيات مبثلث با�شكال، 

قفزة  حتقيق  بارز يف  دور  له  كان  الذي 

الحتمالت لعتمادها  نظرية  ل�شالح 

على التوافيق والتباديل.

وفريما،  با�شكال  اأعمال  على  وبناء 

كري�شتيان  الدامناركي  العامل  ت�شجع 

هايكنز )1695-1629 ( على ن�رش عمل 

دائرة  يف  الحتمالت  حول  له  �شغري 

األعاب احلظ واأحجار الرند.

العامل  اكت�شف   )1666( عام  ويف 

-1727( نيوتن  اإ�شحاق  الإنكليزي 

ولكنه  به،  اخلا�ش  العد  نظام   )1642

تاأخر يف ن�رشه اإىل العام )1687(. وبعد 

ذلك برز دور العامل ال�شوي�رشي “جامي�ش 

كتابه  يف   )1654-1705( برنويل” 

اأخيه  ابن  ن�رشه  الذي  التخمني”  “فن 
له  وكان   )1713( عام  “نيكول برنويل” 
نظرية  تطور  جمال  يف  كربى  اأهمية 

لتوزيع  قانون  واكت�شاف  الحتمالت 

طرحها  مل�شائل  وحل  الكبرية  الأعداد 

هايكنز ومل يحلها. 

وقد �شاهم اإىل جانب برنويل يف تطوير 

امل�شائل الريا�شية التي اأدت فيما بعد 

الحتمالت  نظرية  و�شياغة  بلورة  اإىل 

عن  كتابه  )1719-1678( يف  “مومنور” 
احلظوظ ، والريا�شي الفرن�شي”ابراهام 

من  وهو   )1667-1754( دوموافر” 

التوايل  على  ن�رش  اإذ  نيوتن،  اأ�شدقاء 

و)1756(  و)1738(   )1718( الأعوام  يف 

م�شاهماته يف الحتمال �شمن كتابه 

يف امل�شادفة “مبداأ الفر�ش”.

هيوم”  “دايفد  بداأ  الفرتة  هذه  ويف 

املنهج  بتقومي   )1711-1776(

الريا�شي  دور  وكذلك  ال�شتقرائي، 

دالمبري”  لورون  “جني  الفرن�شي 

)1783-1717( ليثري نقداً على ح�شاب 

الحتمالت.

الريا�شي  ن�رش   )1763( عام  ويف 

الإنكليزي »توما�ش بايز« )1702-1761( 

كتابه الريا�شي املت�شمن عدة مربهنات 

يف الحتمالت، ومنها مربهنة بايز.

ال�شيا�شي  ن�رش   )1785( عام  ويف 

والريا�شي الفرن�شي »ماريكوندور�شيه« 

)1794-1743(  اأهم اأعماله، وهو عبارة 

عن درا�شة له حول نظرية الحتمالت.

وكان للريا�شي والفيزيائي الأملاين »كارل 

فريدريك غاو�ش« )1855-1777 ( دور بارز 

الحتمال..  توزيع  اأ�شا�شيات  حتديد  يف 

لالحتمال  البياين(  )املنحني  يزال  ول 

يحمل ا�شمه.

»�شيمون  الفرن�شي  للريا�شي  كان  ثم 

دور يف   )1781-1840( بوا�شون«  دني�ش 

تو�شيح هذه النظرية، و�شار له توزيع 

بتوزيع  عرف  الحتمالت  نظرية  يف 

بوا�شون.

احلدوث،  تكرار  نظرية  يف  و�شاهم 

الفرن�شي  والريا�شي  الفلكي 

»بيري�شمون لبال�ش« )1827-1749( عام 

)1812( يف كتابه »النظرية التحليلية 

لالحتمالت«. 

ويف هذه الفرتة ظهرت بع�ش املحاولت 

من  الحتمالت  قوانني  و�شع  يف 

الإنكليزي  والريا�شي  املنطقي  قبل 

 1837 عام   )1806-1871( »دمورغان« 

الحتمالت«  »نظرية  كتابه  يف 

»جورج  الإنكليزي  الريا�شي  وكذلك 

نظام  اأول  وا�شع   )1815-1864( بول« 

متكامل لنظرية الحتمال.

القت�شادي  �شاغ   1843 عام  ويف 

والريا�شي الفرن�شي »انطوان اأوج�شتان 

كورنو« )1877-1801( يف كتابه )�رشح 

بناء  والحتمالت(  ال�شدف  نظرية 

فل�شفياً ملو�شوع امل�شادفة. ويف العام 

نف�شه ن�رش »الي�ش« يف جمال الحتمال 

نادى  من  اأول  وكان  »الأ�ش�ش«  كتابه 

يف  املحدودة  احلدوث  تكرار  بنظرية 

منت�شف القرن التا�شع ع�رش.

»جون  الإنكليزي  املنطقي  و�شع  وقد 

فن« )1923-1834( عام )1866( �رشحاً 

يف  املتقدمة  لبال�ش  لأعمال  مطولً 

كتابه »منطق ال�شدف« وتو�شل »فن« 

اإىل و�شع خمطط لالحتمالت املمكنة 

�شار ي�شمى مبخطط فن.

موؤ�ش�ش  تو�شل   )1874( عام  وحوايل 

الريا�شية،  بورغ«  »بطر�ش  مدر�شة 

الريا�شي الرو�شي »ت�شيب�شف« )1894 

ب�شيط  برهان  �شياغة  اإىل   )1821  -

ودقيق لقانون الأعداد الكبرية لربنويل. 

الرو�شي  الريا�شي  برز  الفرتة  هذه  ويف 

الذي   )1856-1922( ماركوف«  »اندريه 

اخت�ش بالحتمال، وتو�شل اإىل ما عرف 

ب�شال�شل ماركوف.

القرن  من  الثاين  الن�شف  من  وابتداء 

املناهج  تطبيق  تعاظم  ع�رش،  التا�شع 

الإح�شائية يف العامل، فتنامى الرتكيز 



مقاالت            الكليات    مقاالت            الكليات   

على املفهوم الإح�شائي لالحتمال.

القرن الع�رشين، بداأ البحث  ويف بداية 

يف نظرية الحتمالت ياأخذ، اإىل جانب 

بعده الريا�شي، بعداً فل�شفياً منطقياً. 

الريا�شي  البحث  ذلك  يف  �رشع  وقد 

عموماً نحو اجلانب املنطقي. ففي عام 

والريا�شي  الفيل�شوف  تعر�ش   )1908(

 -1912( بوانكاريه«  »هرني  الفرن�شي 

يف  امل�شادفة  فل�شفة  اإىل    )1854

كتابه »العلم واملنهج«.

طرح  الع�رشين،  القرن  ع�رشينيات  ويف 

عامل الإح�شاء الإنكليزي »رونالد في�رش« 

النم�شاوي  والريا�شي   )1890-1962(

 )1883-1953( ماي�زس«  فون  »ريت�شارد 

»هانز  الأملاين  الفيزيائي  والفيل�شوف 

مفاهيم   )1891  -1953( راي�شنباخ« 

جديدة عن الحتمال تتفق مع مدلوله 

الإح�شائي ل ال�شتقرائي.

وكان للعامل ال�شوفييتي »اندريه كوملو 

غورف« )1987-1903( عام )1933( دور 

بارز يف اأنظمة العد التي تعتمد عليها 

حتديده  عن  ف�شالً  الحتمالت،  نظرية 

الحتمال،  يحققها  اأن  يجب  �رشوطاً 

العيني  الف�شاء  عن  فتتحدث 

والأحداث.

راي�شبناخ   هانز  ن�رش   1935 عام  ويف 

كتابه »نظرية الحتمالت« الذي يبحث 

فيه  حول ال�شتقراء.

ويف هذه الفرتة توالت اأعمال جمموعة 

التاأ�شي�ش  على  عملوا  العلماء،  من 

وال�شتقراء  الحتمال  علم  ملفهوم 

عام  وايزمان  فردريك  وهم  وم�شكالته، 

)1931( و�شيفان مازركيوز  عام )1932( 

عامي  بني  وكارناب   )1941( عام  وراينز 

بني  دبرنبرود  وت�شاريل   )1891-  1970(

عام  وكارناب   )1887  -1971( عامي 

وكذلك   )1948( عام  ورا�شل   )1945(

نيل  ثم   )1948( عام  �شريفيان  بوي 

-1950( الأعوام  ويف  عام)1949(.. 

كارناب  قدم   )1955-1952-1951

حول  والن�رشات  الكتب  من  عدداً 

املنطق  وتطبيق  وال�شتقراء  الحتمال 

ال�شتقرائي والحتمال الإح�شائي.

اإن ات�شاع تطبيقات نظرية الحتمالت 

يف بداية القرن الع�رشين تطلَّب اإدراكاً 

عميقاً لأ�ش�ش هذا العلم ذاته، فلم يعد 

الت�شور ال�شاذج عن احلدث الع�شوائي 

واحتماله يلبي متطلبات العلم، وكان 

هذا هو ال�شبب الذي دعا جمموعة من 

العلماء مثل: بوريل وبرن�ش�شني وميز�ش 

وغريهم، اإىل اتخاذ م�شاٍع جدية لإعادة 

النظر يف اأ�ش�ش نظرية الحتمالت. 

وبعد هذه النبذة التاريخية عن نظرية 

الحتمالت، ميكننا اأن نعرِّف هذا العلم 

باأنه: علم درا�شة الظواهر الع�شوائية، 

اإذ ميكن اأن نعدَّ كل ما يحيط بحياتنا 

اليومية ظواهر ع�شوائية. وهذا العلم 

فكرياً  الع�شوائية  الظواهر  يدر�ش 

ظهورها.  جمالت  جميع  يف  وحتليلياً 

التي  النظرية  هو  الحتمايل  واحل�شاب 

للظواهر  الريا�شي  النموذج  ت�شكل 

الإح�شائي.  بالنتظام  تت�شف  التي 

املفاهيم  على  يرتكز  الحتمال  وعلم 

الأ�شا�شية التالية: التجربة الع�شوائية 

احل�شاب  قواعد   – الأحداث  جرب   –
الحتمايل. 

التعليمية  املناهج  تطوير  يُحدث 

التعليمية،  العملية  نوعيًة يف  نقلًة 

اإذ ي�شتهدف تاأهيل النظم التعليمية 

ملواكبة احلاجات القائمة وامل�شتقبلية 

الإلكرتوين  التعليم  ويعد  للمجتمع. 

من احلاجات ال�رشورية ملجتمعنا لأنه 

ل�شتيعاب  التقنية  احللول  يقدم 

الراغبني  الثانوية  ال�شهادات  حملة 

اجلامعي.  تعليمهم  مبوا�شلة 

الإلكرتونية  الو�شائط  فا�شتخدام 

التعليم  منهجية  يف  واحلا�شوب 

والتعلم التي ميكن اأن تكون ب�شورتها 

العر�ش  املب�شطة عن طريق و�شائط 

الإلكرتونية واحلا�شوبية لبناء الف�شول 

�شبكة  تقنيات  عرب  الفرتا�شية 

 Word الإنرتنت “ال�شبكة العنكبوتية

التفاعلي؛ هو  والتلفاز   „   Web Wide

مبثابة اخلطوة الأوىل يف ال�شري بع�رش 

الثورة الإلكرتونية الرقمي، حيث تقوم 

املوؤ�ش�شة التعليمية بت�شميم موقع 

له بربامج ومواد معينة  خا�ش بها حتمِّ

املوقع  هذا  خالل  من  الفرد  يتلقى 

الذي  العلم  احلا�شوب  طريق  وعن 

ويتمكن  كما  لتح�شيله،  ي�شعى 

الراجعة  التغذية  على  احل�شول  من 

الطالب  يح�شل  وبالتايل   ،Feedback

على ما يحتاجه من العلم والتمكن 

منه.. وهناك برامج تعليمية مقدمة 

مب�شتويات متنوعة كربامج الدرا�شات 

اأو  التخ�ش�شية  والدرا�شات  العليا 

التعليم الإلكرتون.. منهجية تعليمية جديدة

اأ. د.عبد الرزاق الفا�سل / كلية العلوم التطبيقية / ق�سم الريا�سيات

برامج تدريبية عديدة. 

والتقنيات  الإنرتنت  اأتاحت  لقد 

ما  وتعلم  للمعرفة  فر�شاً  احلديثة 

بطرق  املتعددة  العلوم  من  ي�شاء 

خمتلفة، فهي تقدم العلم للمتعلم 

العلم.  مكان  اإىل  الذهاب  من  بدلً 

اإل  لي�ش  الإلكرتوين  التعليم  اإن 

تقنيات  با�شتخدام  للتعليم  اأ�شلوباً 

„حا�شب  والت�شالت  املعلومات 

من  املتعددة  وو�شائطه  و�شبكاته 

واآليات  ور�شومات  و�شورة  �شوت 

لت�شميم  بحث ومكتبات اإلكرتونية“ 

وزيادة  وت�شجيع  واإدارة  واختيار  وتقدمي 

اخلدمات التعليمية بدعم عدة مناذج 

واإي�شال  للتقدمي  وقنوات  تعليمية 

البحث  وملوا�شيع  للمعلومة  وتبادل 

بني املعلم واملتعلم باأق�رش وقت واأقل 

جهد واأكرب فائدة. 

 Naber نابر و كول لقد عّرف كل من 

Kohle &   التعليم الإلكرتوين انطالقاً 

العنكبوتية  ال�شبكة  منحنى  من 

تركيبها  يف  معقدة  هي  التي   www

وفق  وبرجمتها  وبراجمها  ون�شيجها 

املخطط التايل: 



مقاالت            الكليات    مقاالت            الكليات   

على املفهوم الإح�شائي لالحتمال.

القرن الع�رشين، بداأ البحث  ويف بداية 

يف نظرية الحتمالت ياأخذ، اإىل جانب 

بعده الريا�شي، بعداً فل�شفياً منطقياً. 

الريا�شي  البحث  ذلك  يف  �رشع  وقد 

عموماً نحو اجلانب املنطقي. ففي عام 

والريا�شي  الفيل�شوف  تعر�ش   )1908(

 -1912( بوانكاريه«  »هرني  الفرن�شي 

يف  امل�شادفة  فل�شفة  اإىل    )1854

كتابه »العلم واملنهج«.

طرح  الع�رشين،  القرن  ع�رشينيات  ويف 

عامل الإح�شاء الإنكليزي »رونالد في�رش« 

النم�شاوي  والريا�شي   )1890-1962(

 )1883-1953( ماي�زس«  فون  »ريت�شارد 

»هانز  الأملاين  الفيزيائي  والفيل�شوف 

مفاهيم   )1891  -1953( راي�شنباخ« 

جديدة عن الحتمال تتفق مع مدلوله 

الإح�شائي ل ال�شتقرائي.

وكان للعامل ال�شوفييتي »اندريه كوملو 

غورف« )1987-1903( عام )1933( دور 

بارز يف اأنظمة العد التي تعتمد عليها 

حتديده  عن  ف�شالً  الحتمالت،  نظرية 

الحتمال،  يحققها  اأن  يجب  �رشوطاً 

العيني  الف�شاء  عن  فتتحدث 

والأحداث.

راي�شبناخ   هانز  ن�رش   1935 عام  ويف 

كتابه »نظرية الحتمالت« الذي يبحث 

فيه  حول ال�شتقراء.

ويف هذه الفرتة توالت اأعمال جمموعة 

التاأ�شي�ش  على  عملوا  العلماء،  من 

وال�شتقراء  الحتمال  علم  ملفهوم 

عام  وايزمان  فردريك  وهم  وم�شكالته، 

)1931( و�شيفان مازركيوز  عام )1932( 

عامي  بني  وكارناب   )1941( عام  وراينز 

بني  دبرنبرود  وت�شاريل   )1891-  1970(

عام  وكارناب   )1887  -1971( عامي 

وكذلك   )1948( عام  ورا�شل   )1945(

نيل  ثم   )1948( عام  �شريفيان  بوي 

-1950( الأعوام  ويف  عام)1949(.. 

كارناب  قدم   )1955-1952-1951

حول  والن�رشات  الكتب  من  عدداً 

املنطق  وتطبيق  وال�شتقراء  الحتمال 

ال�شتقرائي والحتمال الإح�شائي.

اإن ات�شاع تطبيقات نظرية الحتمالت 

يف بداية القرن الع�رشين تطلَّب اإدراكاً 

عميقاً لأ�ش�ش هذا العلم ذاته، فلم يعد 

الت�شور ال�شاذج عن احلدث الع�شوائي 

واحتماله يلبي متطلبات العلم، وكان 

هذا هو ال�شبب الذي دعا جمموعة من 

العلماء مثل: بوريل وبرن�ش�شني وميز�ش 

وغريهم، اإىل اتخاذ م�شاٍع جدية لإعادة 

النظر يف اأ�ش�ش نظرية الحتمالت. 

وبعد هذه النبذة التاريخية عن نظرية 

الحتمالت، ميكننا اأن نعرِّف هذا العلم 

باأنه: علم درا�شة الظواهر الع�شوائية، 

اإذ ميكن اأن نعدَّ كل ما يحيط بحياتنا 

اليومية ظواهر ع�شوائية. وهذا العلم 

فكرياً  الع�شوائية  الظواهر  يدر�ش 

ظهورها.  جمالت  جميع  يف  وحتليلياً 

التي  النظرية  هو  الحتمايل  واحل�شاب 

للظواهر  الريا�شي  النموذج  ت�شكل 

الإح�شائي.  بالنتظام  تت�شف  التي 

املفاهيم  على  يرتكز  الحتمال  وعلم 

الأ�شا�شية التالية: التجربة الع�شوائية 

احل�شاب  قواعد   – الأحداث  جرب   –
الحتمايل. 

التعليمية  املناهج  تطوير  يُحدث 

التعليمية،  العملية  نوعيًة يف  نقلًة 

اإذ ي�شتهدف تاأهيل النظم التعليمية 

ملواكبة احلاجات القائمة وامل�شتقبلية 

الإلكرتوين  التعليم  ويعد  للمجتمع. 

من احلاجات ال�رشورية ملجتمعنا لأنه 

ل�شتيعاب  التقنية  احللول  يقدم 

الراغبني  الثانوية  ال�شهادات  حملة 

اجلامعي.  تعليمهم  مبوا�شلة 

الإلكرتونية  الو�شائط  فا�شتخدام 

التعليم  منهجية  يف  واحلا�شوب 

والتعلم التي ميكن اأن تكون ب�شورتها 

العر�ش  املب�شطة عن طريق و�شائط 

الإلكرتونية واحلا�شوبية لبناء الف�شول 

�شبكة  تقنيات  عرب  الفرتا�شية 

 Word الإنرتنت “ال�شبكة العنكبوتية

التفاعلي؛ هو  والتلفاز   „   Web Wide

مبثابة اخلطوة الأوىل يف ال�شري بع�رش 

الثورة الإلكرتونية الرقمي، حيث تقوم 

املوؤ�ش�شة التعليمية بت�شميم موقع 

له بربامج ومواد معينة  خا�ش بها حتمِّ

املوقع  هذا  خالل  من  الفرد  يتلقى 

الذي  العلم  احلا�شوب  طريق  وعن 

ويتمكن  كما  لتح�شيله،  ي�شعى 

الراجعة  التغذية  على  احل�شول  من 

الطالب  يح�شل  وبالتايل   ،Feedback

على ما يحتاجه من العلم والتمكن 

منه.. وهناك برامج تعليمية مقدمة 

مب�شتويات متنوعة كربامج الدرا�شات 

اأو  التخ�ش�شية  والدرا�شات  العليا 

التعليم الإلكرتون.. منهجية تعليمية جديدة

اأ. د.عبد الرزاق الفا�سل / كلية العلوم التطبيقية / ق�سم الريا�سيات
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مقاالت            الكليات    مقاالت            الكليات   

العنكبوتية  ال�شبكة  غريت  لقد 

هذا كله من خالل الدمج املتكامل، 

اأن يتم بوقت حمدد،  فالتعليم ميكن 

دعت  متى  اإليه  للرجوع  اأوتخزينه 

اأولعدة  احلاجة، وقد يكون لفرد واحد 

اأفراد يف الوقت نف�شه. 

بعد،  عن  التعليم  اأي�شاً  وهنالك 

التعليم  من  م�شتق  جزء  هو  الذي 

يكون  احلالتني  كلتا  ويف  الإلكرتوين، 

العلم  مكان  عن  بعيداً  املتعلم 

“م�شدر املعلومات”.
اأ�شاليب  من  اأنواع  عدة  هناك  اأي�شاً 

التعليم املفتوح عن بعد: 

الإلكرتوين التعليم  االأول:  النوع 

 Web �أو     On Line Studyأو�  e-learning

التفاعلي  بق�شميه   Based Study

املبا�رش وغري املبا�رش. 

بو�شاطة  التعليم  الث�ين:  النوع 

املتعددة  الو�شائط  طرائق  ا�شتخدام 

ال�شورة،  )ال�شوت،    Multi media

 CD-ROM الن�ش املكتوب( با�شتخدام

الذي   Computer Based Training
يق�شم اإىل ق�شمني اأ�شا�شيني: 

 Self- الدرا�شة اعتماداً على النف�ش -

 study

اأومدرب  مدرب  مب�شاعدة  الدرا�شة   -

 Instructor led خا�ش

اأّما الأجهزة املطلوبة والربامج الواجب 

توفرها فهي: 

Hard Ware Computer – Pentium
 PC on laptop,
 a minimum 486 MB
with windows 98 /
 ME/2000/XP with
 sound card or power
 Mac Head phones
 on speakers, modem
 )28.8Kbps or
  faster is better)

 Soft ware &
 Connectivity

 Modem and Internet
Access
Email account
 Java-enabled web
 Browser
 Netscape 4.5-  4.7
 )Net xape 6 not
 supported on Internet
 Explorer 5.X and
 Above- shoek ware
 Flash 4.0 on higher
  plug-in

وتتحقق منهجية التعليم اللكرتوين 

من خالل: 

•حتويل منهجية التعليم والتعليم  	
تعليمية  بيئة  اإىل  الكال�شيكي 

غنية بامل�شادر.

املعلومات  تقنيات  •ا�شتخدام  	
والت�شالت يف دعم واإدارة منهجية 

التعليم والتعلم. 

بديالً  لي�ش  الإلكرتوين  •التعليم  	
دوره  لتعزيز  دعم  هو  بل  للمعلم، 

ومر�شد  ومنظم  وم�رشف  كموجه 

ومراقب ومب�شط. 

نظام  منها  يتكون  العنا�رشالتي  اإن 

منهجية التعليم اللكرتوين هي:

اأوالً- العن��رض االأ�ض��ضية: 

1- املحا�رش: ويجب اأن يتمتع بقدرته 

لتقنيات  وا�شتخدامه  التدري�ش  على 

خربته  عن  ف�شالً  احلديثة،  التعليم 

با�شتخدام احلا�شوب والنرتنت والربيد 

الإلكرتوين. 

لديه  يكون  اأن  ويجب  املتعلم:   -2

 Self director الذاتي  التعليم  مهارة 

قوية  �شخ�شية   learning skills

تنظيم  حكيمة،  اإدارة  م�شتقلة، 

والقراءة  للمطالعة  حبه  الوقت، 

والكتابة، تفعيل الذهن، عدم تاأجيل 

عمل اليوم اإىل الغد، تفاوؤله الدائم.. 

باحلا�شب  املعرفة  �رشورة  عن  ف�شالً 

والنرتنت والربيد الإلكرتوين، واملواظبة 

على ا�شتخدام احلا�شوب. 

يكون  اأن  الفني:  الدعم  طاقم   -3

لديه تخ�ش�ش يف احلا�شوب ومكونات 

احلا�شوبية  الربامج  وبع�ش  النرتنت، 

مثل:  

* TCP / IP networking 
* Data communication networking 
LAN & WANS
* www.E-mail and FTP Server 
experities
* Operating System programs used on 

server

” Unix، Lynix، Windows NT or what 

even is being used“

The Technical support officer -4

 The Central 5- الطاقم الإداري املركزي

Adminstration

التجهيزات االأ�ض��ضية:

 ” • الأجهزة اخلدمية “املخدمات	

Server
 • 	The حمطة عمل املحا�رش

 Teacher‘s work station

 • 	The حمطة عمل املتعلم

 Learner‘s work station

 • 	The internet و�شول النرتنت

access

1- تعد منهجية التعليم الإلكرتوين 

املعلومات  تقنية  دمج  مبثابة 

اأ�شا�شية  كركيزة  والت�شالت 

ومتطلباته،  الع�رش  حتديات  ملواجهة 

جيل  باإعداد  املجتمع  حاجة  وتلبية 

الع�رش  مهارات  من  متمكن  ماهر 

وقادر على التاأثري فيه، ومزود باخلربات 

وعلوم الع�رش من خالل تطوير النظم 

وا�شتخدام  يتما�شى  مبا  التعليمية 

التعليم  عمليات  يف  التقنيات 

بعديد  تتمتع  فهي  لهذا  والتعلم. 

من املزايا: 

2- كفاءة عالية امل�شتوى، اإذ ي�شتغرق 

مما   50% التعليمية  املادة  عر�ش 

ي�شتغرقه التعليم الكال�شيكي. 

من  نهائي  ل  لعدد  ا�شتيعابه   -3

املتعلمني „اإن هناك من يعرِّف التعليم 

الإلكرتوين باأنه اأحد الأ�شاليب اجلديدة 

للتغلب على اأزمة املقاعد الدرا�شية 

التعليم القائم على التكنولوجيا
Technology Based

بالنسبة للوسائط التعليمية 
املبنية على تكنولوجيا لتعليم

امليزان الزمين 
Time Scale

تزامين
Synchronous
حماضرة، برامج 
تلفزيونية، 
برامج إذاعية

ال تزامين
Asynchronous
أشرطة الفيديو 
والتسجالت 
الصوتية

وسائل مبثة
Casting Media
كالربامج 
التلفزيونية أو 
اإلذاعية

وسائل حملية
Local Media

امليزان املكاني
Place Scale

حمدد بوقت معني
«وقت البث التلفزيوني»

غري حمدد بوقت 
كأشرطة الفيديو اليت ميكن متابعتها  أي وقت
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مشاركات

يف اجلامعات“. 

اأمكنة  يف  املتعلمني  تواجد   -4

خمتلفة من العامل. 

وقت،  اأي  يف  التعلم  اإمكانية   -5

„املوؤ�ش�شات  اجلامعات  وت�شمى 

بهذا  تخت�ش  التي  التعليمية“ 

التعليم باملوؤ�ش�شات التعليمية التي 

 the never close تعليمها  تقفل  ل 

ذات  التعلم  وكليات   for learning
 The colleges �شاعة  والع�رشين  الأربع 

 hours 24 which are opened for learning

 a day

5- يحفز التعليم الإلكرتوين الإقباَل 

على التعلم والرغبة يف متابعته، كما 

ن�شاطات  يف  امل�شاركة  على  ويبنى 

التعليم. 

6- اإمكانية اإعادة البحث اأواملو�شوع 

من  عدداً  املتعلم  قبل  من  املعرو�ش 

احلاجة  )املتعلم(  دعت  كلما  املرات 

اإليه. 

مبرونة  البحث  مو�شوع  يتمتع   -7

الذي  بال�شكل  والتكييف  التطويع 

املتعلم،  وقدرات  واحتياجات  يتنا�شب 

وتعد ميزة التقييم  Evaluation   يف 

ميزاته  من  الإلكرتوين  التعليم 

اإمكانية  يف  تكمن  التي  الهامة 

   e-page الإلكرتونية  ال�شفحة  برجمة 

املفاهيم  وتعدد  تنوع  خالل  من 

متعددة  خيارات  ومنها:  والختبارات، 

خطاأ  اأو  „نعم“  ب�شح  الإجابة   –
يتم  حيث  املقايل،  الختبار   – „ال“ 
تزويد املتعلم بالتغذية الراجعة حني 

انتهائه من الإجابة. 

8- يك�شب التعليم الإلكرتوين املتعلم 

  learning to learn مهارة كيفية التعلم

التي ت�شكل له قوة دفع نحو الأمام 

ويف كل الجتاهات من جهة، وت�شاعد 

جهة  من  ذاته  تطوير  على  الفرد 

اأخرى، وتعني التعلم مدى احلياة من 

جهة ثالثة لأنه خري و�شيلة لتعويده 

الذي  بال�شكل  امل�شتمر  التعلم  على 

اإ�شافة  نف�شه،  تثقيف  من  نه  ميكِّ

ال�شتعمال  و�شهولة  الوقت  ملرونة 

لدى  النف�شية  والقدرات  املتنا�شبة 

الكبار. 

جدواه االقت�ض�دية:

 اإن من اأهم ميزات التعليم الإلكرتوين 

التكنولوجيا  نقل  يف  اإ�شهامه  هو 

دول  يف  املتقدمة  التقنيات  وانت�شار 

موؤهلني  خمت�شني  قبل  من  نامية 

وبتكلفة  دولهم،  يف  الندرة  قليلي 

منخف�شة جداً اإذا ما قورنت بتكاليف 

ذهاب عديد من الأفراد اأواإيفاد اجلهات 

الر�شمية واخلا�شة ملوظفيها ببعثات 

تطوير  بغية  املتقدمة  الدول  اإىل 

با�شتخدام  ملوظفيها  الب�رشي  الأداء 

وفعالية  مالءمة  الأكرث  الأ�شاليب 

وبتكاليف منا�شبة للغاية ومناف�شة 

اأي�شاً. 

وادٍ بـاِل زرع ٍول  اإيــــــنا�ش ِ

َاأوُّدٍ وِكنـــا�ش* ِ
ُه ذاُت تـ

ْ
َجرَتـ

َ
                            هـ

َ
ة  روي ق�شّ

َ
طافْت به الأ�شباُح تـ

ْت فى دم ِالأغرا�شِِ ِ 
ّ
                           الفالح َِجفـ

ً
نامْت بـِذاكرةِ اجلرادِ �شنابال 

ـــا�ِش
ّ
ها امليـ َدِّ

                           كانت متي�ُش بـِقـ

ً
اأورَق من اأ�شى

َ
َمرَّ الفتى فيه فـ

ــــبا�ش ِ
َ
ـــكٍة ويـ

ْ
                       ُمتخاطراً مع اأيــ

ّيارُ �َشْجو ٍجارف ٍ
َ
�رَشى به تـ

َ
فـ

زََن اجلداوَل يف �رُشور ِالّنا�ش ِ 
َ
                               خـ

ٍة متحو ُخطا واأتاهُ طائُف اأمَّ

عـــا�ش ِ
ُ
َم نـ

ْ
يـ

َ
زيُح غـ

ُ
و تـ

ً
ة 

ّ
                         هُ دُُجنـ

فوق اجلَفا 
ً
ُبَّ اأْوقـِْد �ُشعلة 

:اأْن هـ

                         ِف تـاأنَّقـت يف ُحّلــة )النـبـرا�ش(

*****

ْحاً تـفـي�ُش ُعلوُمُه بني بها �رشَ
َ
تـ

ـــّرا�ش ِ
َ
                          ومَيورُ �شوُق بــــهائِِه  الفـ

َمَل الوادي واأْعـ
ْ
َملـ

َ
 �رَشَْعَت تـ

ْ
 ُمذ 

َ
هي

ُه والتفَّ  بالإينـــا�ش ِ
ُّ
                             �َشَب ِظلـ

َم�شْت به
َ
ْت خياَل ُطموِحِه فـ

َ
نـ

َ
�َشكـ

ياِت يف الأعرا�ش ِ
َ
تـ

َ
                            اأحلى من الفـ

�ِشتٌّ من ال�ّشنواِت ُعْمرُ مدينٍة 

َدْت �َشْمعاً بـِِظلِّ الآ�ش ِ
َ
                       قــــــد اأْوقـ

جري به
َ
�ِشتٌّ وما زاَل الفتى تـ

                       الأحـــــالُم اآلفاً مــــــن الأقـبا�ش ِ

�شاً
ّ
تـ

َ
َك ل تناُم ُمفـ

ُ
�ِشتٌّ وَعْينـ

اأ  فــــي َجوى الِقرطا�ش ِ 
ّ
بـ

َ
خـ

َ
                       َعّما تـ

ْرِجماً
َ
هار ِ ُمتـ

ّ
النـ

َ
ْيَت جامعة 

َّ
َعلـ

ِة الإح�شــــا�ش ِ
ّ
َم الورى يف رِقـ

ْ
                          ُحلـ

َدُّ يَحر�ُشها اجلَما
ْمتـ

َ
ها تـ

َ
اأرَاأْيـتـ

مــن اأْبرع ِاحلُّرا�ِش؟!
ٌ
وة 

ْ
                             ُل و �َشفـ

*****

ّبهْت
َ
َن اجلـِهات ِونـ

َ
تـ

َ
اأرَاأْيَت ما فـ

فا فــــي الّرا�ِش؟!
َ
                      اأعالُمُه ما قـــد غـ

رك�ُش يف املدى
َ
ياِء تـ

ْ
 �َشْهوة الَعلـ

َ
هي

لِة الأفرا�ش ِ
ْ
رَ�شاً تــدورُ بـُِمقـ

َ
                             فـ

ٍة اأمَّ
ُ
موُن( قـِْبلة 

َ
لـ

َ
 )القـ

َ
هذي هي

قاً كاملا�ش ِ
ِّ
األـ

َ
                             عا�شْت هــوًى ُمتـ

ً
ْت على الوادي احلزين ِ َم�رَشّة 

َ
َهبَطـ

جاعيَد اجلَفاف ِ القا�شي 
َ
                        َم�َشَحْت تـ

ُه
ُ
ُت ما بََهرَ اجلُدودَ بَريقـ

ْ
 بـِنـ

َ
هي

الألِئاً فــــي اأعـــني ِ اجلاُل�ش ِ
َ
                            ُمتـ

ى النعيُم بـِاأر�ِشها
ّ
لولهُ ما �َشلـ

ْت  بالأمنياِت َمــرَا�شي
َ
ّبلـ

َ
                         اأو قـ

لفتة �سلمان الظفريي

ق�سم اللغة النكليزية

يف الذكرى ال�شاد�شة لتاأ�شي�ش جامعة القلمون 

باء ..وقد كان جزء من هذا الوادي ُملتفَّ ال�شجر و يُعرف لدى اأبناء ديرعطية  بـ )ظليل الغزال(
ِّ
*ذاُت كنا�ش ٍ:الظـ

�سه�ُة العلياءيِ

مقاالت            الكليات   
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خمتلفة من العامل. 

وقت،  اأي  يف  التعلم  اإمكانية   -5

„املوؤ�ش�شات  اجلامعات  وت�شمى 

بهذا  تخت�ش  التي  التعليمية“ 
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َ
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ْ
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ُ
َم نـ

ْ
يـ

َ
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ْحاً تـفـي�ُش ُعلوُمُه بني بها �رشَ
َ
تـ

ـــّرا�ش ِ
َ
                          ومَيورُ �شوُق بــــهائِِه  الفـ

َمَل الوادي واأْعـ
ْ
َملـ

َ
 �رَشَْعَت تـ

ْ
 ُمذ 

َ
هي

ُه والتفَّ  بالإينـــا�ش ِ
ُّ
                             �َشَب ِظلـ

َم�شْت به
َ
ْت خياَل ُطموِحِه فـ

َ
نـ

َ
�َشكـ

ياِت يف الأعرا�ش ِ
َ
تـ

َ
                            اأحلى من الفـ

�ِشتٌّ من ال�ّشنواِت ُعْمرُ مدينٍة 

َدْت �َشْمعاً بـِِظلِّ الآ�ش ِ
َ
                       قــــــد اأْوقـ

جري به
َ
�ِشتٌّ وما زاَل الفتى تـ

                       الأحـــــالُم اآلفاً مــــــن الأقـبا�ش ِ

�شاً
ّ
تـ

َ
َك ل تناُم ُمفـ

ُ
�ِشتٌّ وَعْينـ

اأ  فــــي َجوى الِقرطا�ش ِ 
ّ
بـ

َ
خـ

َ
                       َعّما تـ

ْرِجماً
َ
هار ِ ُمتـ

ّ
النـ

َ
ْيَت جامعة 

َّ
َعلـ

ِة الإح�شــــا�ش ِ
ّ
َم الورى يف رِقـ

ْ
                          ُحلـ

َدُّ يَحر�ُشها اجلَما
ْمتـ

َ
ها تـ

َ
اأرَاأْيـتـ

مــن اأْبرع ِاحلُّرا�ِش؟!
ٌ
وة 

ْ
                             ُل و �َشفـ

*****

ّبهْت
َ
َن اجلـِهات ِونـ

َ
تـ

َ
اأرَاأْيَت ما فـ

فا فــــي الّرا�ِش؟!
َ
                      اأعالُمُه ما قـــد غـ

رك�ُش يف املدى
َ
ياِء تـ

ْ
 �َشْهوة الَعلـ

َ
هي

لِة الأفرا�ش ِ
ْ
رَ�شاً تــدورُ بـُِمقـ

َ
                             فـ

ٍة اأمَّ
ُ
موُن( قـِْبلة 

َ
لـ
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 )القـ

َ
هذي هي

قاً كاملا�ش ِ
ِّ
األـ

َ
                             عا�شْت هــوًى ُمتـ

ً
ْت على الوادي احلزين ِ َم�رَشّة 

َ
َهبَطـ

جاعيَد اجلَفاف ِ القا�شي 
َ
                        َم�َشَحْت تـ

ُه
ُ
ُت ما بََهرَ اجلُدودَ بَريقـ

ْ
 بـِنـ

َ
هي

الألِئاً فــــي اأعـــني ِ اجلاُل�ش ِ
َ
                            ُمتـ

ى النعيُم بـِاأر�ِشها
ّ
لولهُ ما �َشلـ

ْت  بالأمنياِت َمــرَا�شي
َ
ّبلـ

َ
                         اأو قـ

لفتة �سلمان الظفريي

ق�سم اللغة النكليزية

يف الذكرى ال�شاد�شة لتاأ�شي�ش جامعة القلمون 

باء ..وقد كان جزء من هذا الوادي ُملتفَّ ال�شجر و يُعرف لدى اأبناء ديرعطية  بـ )ظليل الغزال(
ِّ
*ذاُت كنا�ش ٍ:الظـ

�سه�ُة العلياءيِ

مقاالت            الكليات   



وبرعاية  �شمن فعاليات “قلمونياد 7” 

رئي�ش  اأ�شعد لطفي  الدكتور  الأ�شتاذ 

�شليم  واملهند�ش  القلمون،  جامعة 

الأمناء،  جمل�ش  رئي�ش  نائب  دعبول 

م�شوؤول  زكريا  البا�شط  عبد  وال�شيد 

الأن�شطة الريا�شية باجلامعة، وبح�شور 

ال�شالة  به  غ�شت  كبري  جمهور 

يوم  اأقيمت  اجلامعة،  يف  الريا�شية 

الثالثاء 29/9/2009 املباراة الكرنفالية 

بكرة ال�شلة بني منتخب جنوم �شورية 

ومنتخب جامعة القلمون.

رائعة  ب�شورة  ال�شالة  ظهرت  وقد 

من حيث �شعارات قلمونياد واللوحات 

و�شعارات  املنتخب  بنجوم  الرتحيبية 

)اندومي-  للمباراة  الراعية  ال�رشكات 

.) LG-بان�ش

وبالعودة للمجريات؛ فقد بداأت املباراة 

بتقدم منتخب النجوم 2-10 وبعدما 

اجلامعة  منتخب  عن  الرهبة  زالت 

تعديل  وا�شتطاع  املباراة  جو  اإىل  عاد 

الربع  انتهى  حتى  والتقدم  النتيجة 

الربع  وانتهى   29-25 ل�شاحله  الأول 

الربع  16-16ويف  بالتعادل  الثاين 

غري  حيث  دورها  اخلربة  لعبت  الثالث 

من  دفاعهم  باأ�شلوب  النجوم  فريق 

الربع  واأنهوا  لرجل  رجل  اإىل  املنطقة 

وا�شتمر   19-18 ل�شاحلهم  الثالث 

الو�شع بالوترية نف�شها لتنتهي املباراة 

جن�م ال�سـلة ال�ســ�رية على اأر�س القلم�ن

جمد جومر

بثالثية لطريف قوطر�ش بنتيجة -80

73 ل�شالح جنوم �شورية.
وبعد نهاية املباراة قام الأ�شتاذ الدكتور 

اأ�شعد لطفي واملهند�ش �شليم دعبول 

بتقدمي هدايا تذكارية اإىل جنوم �شورية.. 

اأقيم حفل ع�شاء يف مطعم  بعدها 

اجلامعة على �رشف النجوم.

وقد �شكر ال�شيوف جامعة القلمون 

اإىل  اأعادتهم  التي  الدعوة  هذه  على 

الزمن اجلميل لكرة ال�شلة ال�شورية.

الالعبون:  النجوم  نقاَط  ل  �شجَّ

 19 ق�شا�ش  وعمار   20 عثمان  عماد 

 8 واأنورعبداحلي   9 قوطر�ش  وطريف 

وكل  وعمرح�شينو5   6 وروبريبا�شاياين 

نقر�ش  وجالل  قبالوي  عثمان  من 

وبطر�ش مرجانة 3 نقاط.

اأما فريق اجلامعة ف�شّجل فريدي حداد 

18نقطة وبالل امل�رشي 16 وجالل قوج 
12 واأمري ال�شباعي 8 وجورج مرجانة 6 

وعبد  اأبودان4  و�شبمي   6 حزام  وعالء 

الله قويل 3 نقاط.

هذا  يقام  اأن  على  التفاق  مت  وقد 

الالعبني  بح�شور  �شنوياً  الكرنفال 

واأ�رشهم.

الريــ��ضــة

       يف القـلــمـــون

الريــ��ضــة

       يف القـلــمـــون



وبرعاية  �شمن فعاليات “قلمونياد 7” 

رئي�ش  اأ�شعد لطفي  الدكتور  الأ�شتاذ 

�شليم  واملهند�ش  القلمون،  جامعة 

الأمناء،  جمل�ش  رئي�ش  نائب  دعبول 

م�شوؤول  زكريا  البا�شط  عبد  وال�شيد 

الأن�شطة الريا�شية باجلامعة، وبح�شور 

ال�شالة  به  غ�شت  كبري  جمهور 

يوم  اأقيمت  اجلامعة،  يف  الريا�شية 

الثالثاء 29/9/2009 املباراة الكرنفالية 

بكرة ال�شلة بني منتخب جنوم �شورية 

ومنتخب جامعة القلمون.

رائعة  ب�شورة  ال�شالة  ظهرت  وقد 

من حيث �شعارات قلمونياد واللوحات 

و�شعارات  املنتخب  بنجوم  الرتحيبية 

)اندومي-  للمباراة  الراعية  ال�رشكات 

.) LG-بان�ش

وبالعودة للمجريات؛ فقد بداأت املباراة 

بتقدم منتخب النجوم 2-10 وبعدما 

اجلامعة  منتخب  عن  الرهبة  زالت 

تعديل  وا�شتطاع  املباراة  جو  اإىل  عاد 

الربع  انتهى  حتى  والتقدم  النتيجة 

الربع  وانتهى   29-25 ل�شاحله  الأول 

الربع  16-16ويف  بالتعادل  الثاين 

غري  حيث  دورها  اخلربة  لعبت  الثالث 

من  دفاعهم  باأ�شلوب  النجوم  فريق 

الربع  واأنهوا  لرجل  رجل  اإىل  املنطقة 

وا�شتمر   19-18 ل�شاحلهم  الثالث 

الو�شع بالوترية نف�شها لتنتهي املباراة 

جن�م ال�سـلة ال�ســ�رية على اأر�س القلم�ن

جمد جومر

بثالثية لطريف قوطر�ش بنتيجة -80

73 ل�شالح جنوم �شورية.
وبعد نهاية املباراة قام الأ�شتاذ الدكتور 

اأ�شعد لطفي واملهند�ش �شليم دعبول 

بتقدمي هدايا تذكارية اإىل جنوم �شورية.. 

اأقيم حفل ع�شاء يف مطعم  بعدها 

اجلامعة على �رشف النجوم.

وقد �شكر ال�شيوف جامعة القلمون 

اإىل  اأعادتهم  التي  الدعوة  هذه  على 

الزمن اجلميل لكرة ال�شلة ال�شورية.

الالعبون:  النجوم  نقاَط  ل  �شجَّ

 19 ق�شا�ش  وعمار   20 عثمان  عماد 

 8 واأنورعبداحلي   9 قوطر�ش  وطريف 

وكل  وعمرح�شينو5   6 وروبريبا�شاياين 

نقر�ش  وجالل  قبالوي  عثمان  من 

وبطر�ش مرجانة 3 نقاط.

اأما فريق اجلامعة ف�شّجل فريدي حداد 

18نقطة وبالل امل�رشي 16 وجالل قوج 
12 واأمري ال�شباعي 8 وجورج مرجانة 6 

وعبد  اأبودان4  و�شبمي   6 حزام  وعالء 

الله قويل 3 نقاط.

هذا  يقام  اأن  على  التفاق  مت  وقد 

الالعبني  بح�شور  �شنوياً  الكرنفال 

واأ�رشهم.

الريــ��ضــة

       يف القـلــمـــون

الريــ��ضــة

       يف القـلــمـــون



مشاركات               مشاركات               
على  . . . نا وؤ خطا اأ

اعة« غرينا! »�سمَّ

الطالب: غيث اخلطيب

كلية ال�سيدلة

ماء-  هي:  حلياتنا  الأ�شا�شية  العنا�رش 

اعة- غذاء-  هواء- حياة اجتماعية- �شمَّ

اعة؟! قيم-اأخالق...حلظة!..�شمَّ

ل  فنحن  القراءة،  تخطئ  مل  اأنت  نعم 

)عالقة  اعة  �شمَّ دون  العي�ش  ن�شتطيع 

ثياب( نلقي عليها اأخطاءنا!

يقبلون  ل  الإن�شانية  يف  اإخواين  فبع�ش 

ذنبهم،  الذنب  اأن  اأو  اأخطاأوا  اأنهم  فكرة 

وكما يقال “اإر�شاء النا�ش غاية ل تدرك” 

فاإخواين ل يعجبهم العجب ول ال�شيام 

يف رجب!

فاإن بداأ الدوام يف رم�شان يتاأخر الطالب 

عن ح�شور املحا�رشات، وذلك لأن :”التوقيت 

واإن  تقديره”..  نخطئ  زلنا  وما  اختلف 

اأنُف�ُشهم  الطالب  ي�رشُّ  رم�شان  انتهى 

على التاأخر لأن: “الدنيا بعد عيد ول زال 

الدوام يف اأوله” وبعد ذلك تتكرر امل�شكلة 

للتوقيت  انقلب  “التوقيت  لأن:  ذاتُها 

ال�شتوي ومل نعتد عليه بعد”.

يقول  العيد  بعد  املذاكرات  �َشَدَفت  واإن 

والنا�ش  ندر�ش  اأن  لنا  “كيف  الطالب: 

لالأهل  نبارك  ونحن  العيد،  فرحة  يف 

قبل  �شَدَفت  واإن  ال�شيوف؟”  ون�شتقبل 

بعد  بها  اأتوا  اأنهم  “لو  يقولون:  العيد 

الدرا�شة  يف  ل�شتغللناها  العيد  عطلة 

والتح�شري”.

اإن ُطبِّق نظام النحراف املعياري يقولون: 

تبعاً  نر�شب  اأو  ننجح  اأن  لنا  “كيف 

لعالمات غرينا؟!”

معينة  عالمة  وُحددت  يُطبق  مل  واإن 

بهذه  تر�شيبنا  يق�شدون  “هم  للنجاح: 

الطريقة”.

يزاحم  الأجرة  �شيارة  �شائق  ترى م�شهد   

ال�شيارة  وي�رشخ يف الطريق ويطلق زمور 

لأن:  قبورهم  من  املوتى  باإيقاظ  الكفيل 

“الدنيا �شيام واأنا مدخن وخلقي �شّيق”، 
نف�ُشه  ال�شائق  ي�شتمر  رم�شان  وبعد 

�شياقة  تعرف  ل  :”النا�ش  لأن  بفعله 

�شحب  وعليهم  الأيام..  هذه  ال�شيارات 

يقول:  خرى 
ُ
اأ َكّرة  ويف  منهم”  الرخ�ش 

واأنا لدي م�شكلة  ال�شوارع �شيقة،  “لأن 
اأن  حيث  مريح،  غري  والكر�شي  املنزل،  يف 

�رشيكي يف ال�شيارة ياأبى تبديل الفر�ش”!

التاجر يكذب ويخدع  ترى  اآخر  ويف موقع 

لكي يبيع ب�شاعته لأن: “التموين ي�شغط 

علينا” و”الزبائن ل ت�شرتي” و” اأنا مو كافر 
ب�ش اجلوع كافر” ويف مو�شم الأعياد يرتفع 

:”هذا مو�شم..  �شعر ال�شلع اأ�شعافاً لأن 

والدنيا عيد”.

اأحدهم  لدى  احلا�شوب  جهاز  تعّطل  اإذا 

يقول: “ال�رشكة ال�شانعة تافهة، وعليها 

واإن قيل  اأن تتوقف عن �شناعة الأجهزة” 

يف  الأف�شل  هي  ال�رشكة  هذه  اإن  له 

ني  غ�شَّ البائع  اأن  بد  “ل  يقول:  جمالها 

تقنعه  وعندما  اجلهاز”  هذا  باعني  حني 

حا�شوبّي  “فريو�ش”  هو  العطل  �شبب  اأن 

مني  نقل  عندما  دخل  اأنه  بد  “ل  يقول: 

زيٌد ال�شور”!!

حتى اإن مل جتد �شيئاً مقنعاً ت�شمع اأحياناً 

ردود فعل غريبة؛ كاجلال�ش ي�شاهد التلفاز، 

فتنقطع الكهرباء، فينهال على موؤ�ش�شة 

على  بينما  التهم،  من  بوابل  الكهرباء 

واإنذار  الكهرباء  فاتورة  بجانبه  الطاولة 

بقطع الكهرباء يف حال عدم الت�شديد!!

عجباً!! األ ميكن اأن تكون اأنَت املهمل الذي 

مل ت�شع على حا�شوبك برنامج حماية؟!

األ ميكن اأن يكون �شائق �شيارة الأجرة هو 

الذي ل يعرف ال�شياقة، واأنه هو املخطئ 

واحد معاك�ٍش  اجتاه  ذا  �شارعاً  دخل  الذي 

للطريق؟!

الك�شول  هو  الطالب  يكون  اأن  ميكن  األ 

الذي ل يدر�ش ل قبل العيد ول بعده؟!

الذين على حق  ولكن حا�شى وكال.. هم 

وكل من دونهم خطاأ!

بد  ل  حقيقية  م�شكلة  عن  اأحتدث  اأنا 

يكون  اأن  الإن�شان  لها من حل؛ لأن على 

م�شوؤولً عن ت�رشفاته وعادلً فيما يقول، 

وامل�شكلة منت�رشة ب�شكل كبري، وقد تكون 

موجودة لدى كثري منا “حتى كاتب هذه 

ال�شطور”.

نفعله  وما  م�شكالتنا  نرمي  اأن  ميكن  ل 

على غرينا والظروف من حولنا، لأننا بهذه 

الطريقة لن ن�شطيع حل م�شكالتنا اأبداً، 

و�شتبقى موجودة لدينا، وبهذه الطريقة 

�شن�شبح )ولرمبا اأ�شبحنا( جمتمعاً مليئاً 

بالأخطاء، يلقي بها كل مّنا على الآخر، 

واإن مل يجد الآخر فاإنه يقول: “هذا خطاأ 

امل�شكالت  بيننا  يد�ّشون  هم  الغرب.. 

واخلالفات”!!

اأول خطوة يف  اأن  اأن نتذكر وندرك  علينا 

حل امل�شكلة هي اأن نعرتف بوجودها.

واأخرياً.. اأعتذر عن �شوء حترير هذه الفكرة 

مزعج،  عليه  اأجل�ش  الذي  “الكر�شي  لأن 

التحرير  و“رئي�ش  والذباب من حويل كثري” 

!! ا�شتعجلني يف املقال” 

التفاح.. فر�ساة 

اأ�سنان طبيعية

الطالب: عمر حممود املغربي

كلية طب الأ�سنان/ ال�سنة اخلام�سة

التفاح.. وما اأدراك ما التفاح.. ثمرة خريفية 

اأخ�رش  لون  ذات  الكثريين..  لدى  لة  مف�شَّ

ذات  بينها..  خليط  اأو  اأحمر  اأو  اأ�شفر  اأو 

�شكل كروي مميَّز مائل اإىل التفلطح، ذات 

طعم »مز« حلو اأو حام�ش، ذات »الَقر�َشة« 

لها  املميَّزة عندما تق�شم. بع�شنا يف�شِّ

�شغرية..  يف�شلها  الآخر  والبع�ش  كبريةً، 

وحمزوزة،  مق�شورة  تف�شلها  جماعة 

بق�رشها  تناولها  تف�شل  اأخرى  وجماعة 

الطريقة،  كانت  مهما  ولبِّها  وبذرها 

واأخرى تف�شلها مع�شورة.. ومهما تعددت 

ذاته.  بحد  متعة  هو  تناولها  فاإن  الأذواق 

بل  التفاح؛  امتداح  ب�شدد  ل�شت  ولكني 

التحدث عن فوائد تناوله على الأ�شنان.

اليوم  يف  “تفاحة  الإنكليزي:  املثل  يُفيد 

تُبقي الطبيب بعيداً.. وهذا يعد �شحيحاً 

اإذا ما قيل عن طبيب الأ�شنان اأي�شاً؛ وذلك 

اأنه اإذا مت تناول تفاحة طازجة بعد وجبات 

يف  ي�شاهم  ذلك  فاإن  مبا�رشةً  الطعام 

دعم الوقاية من نخور الأ�شنان والأمرا�ش 

قا�شياً.  قواماً  للتفاح  لأن  نظراً  اللثوية، 

هذا الكالم ل ينطبق فقط على التفاح، 

بل اأي�شاً على اأي فاكهة اأو خ�شار متتلك 

القوام القا�شي كالإجا�ش اأو اجلزر اأو اخليار؛ 

منه  جتعل  خ�شال  بثالث  يتفرَّد  فالتفاح 

الفموي،  للو�شط  فائدةً  الفواكه  اأكرث 

وهي:

ال�شكرية الأخرى.

الفعالة  الأطعمة  التفاح من  ثالثاً: يعد 

احلفرة  اإىل  اللعاب  وتدفق  اإفراز  حث  يف 

النخور  الفموية، مما ي�شاهم يف احلد من 

بع�ش  غ�شل  خالل  من  وذلك  ال�شنية، 

�شطوح الأ�شنان نتيجة للتدفق امل�شتمر 

البليك  طبقة  حمو�شة  وتعديل  له، 

ف�شالً  للعاب..  املوقي  للن�شاط  نظراً 

امل�شاد  كالن�شاط  اأخرى،  ن�شاطات  عن 

للجراثيم والفطور يف الفم، ودعم عملية 

لذلك  الأ�شنان...  �شطوح  متعدن  اإعادة 

ين�شح بتناول التفاح بعد وجبات الطعام 

مبا�رشة للمحافظة على دفق اللعاب يف 

الفم.

ولهذا، فاإن التفاح يعد و�شيلة جيدة يف 

دعم الوقاية من النخور ال�شنية واأمرا�ش 

اللثة اإذا ما مت تناوله بعد الوجبات مبا�رشة 

اأو كاآخر طعام يتم تناوله يف اليوم. ومرة 

يكفي،  ل  وحده  التفاح  تناول  اإن  اأخرى: 

الفموية  العناية  ت�شاحبه  اأن  يجب  بل 

امل�شتمرة من خالل ال�شتخدام ال�شحيح 

لفر�شاة الأ�شنان واخليط ال�شّني.

اأولً: اإن تناول التفاح ينظف بع�ش �شطوح 

الأ�شنان باإزالة طبقة البليك التي حتتوي 

واأمرا�ش  للنخور  امل�شببة  اجلراثيم  على 

اأو  التفاح  بتناول  ين�شح  ولهذا  اللثة، 

وجبات  بعد  مبا�رشة  قا�شية  فاكهة  اأي 

الطعام، وخا�شة بالن�شبة لالأطفال، وذلك 

ملنع تراكم ف�شالت الطعام التي ت�شارك 

ل  هذا  ولكن  البليك.  طبقة  ت�شكل  يف 

يغني عن ال�شتخدام ال�شحيح لفر�شاة 

تنظيف  يف  ال�شّني  واخليط  الأ�شنان 

املال�شقة  كاملناطق  احل�شا�شة  الأماكن 

واأعناق الأ�شنان. 

�رشراً  الأقل  الأطعمة  من  التفاح  ثانياً: 

تت�شمن  التي  تلك  مع  مقارنًة  لالأ�شنان 

تلك  اأو  ال�شكاكر،  من  عالياً  حمتوى 

الأطعمة  اأن  اإذ  بالأ�شنان،  تلت�شق  التي 

الو�شط  حمو�شة  من  ترفع  ال�شكرية 

الفموي؛ مما يوؤدي اإىل دعم عملية ت�شو�ش 

يحتوي  التفاح  اأن  من  وبالرغم  الأ�شنان. 

اأنه  اإل  �شعيفة،  واأحما�ٍش  �شكاكر  على 

زيادةً طفيفًة يف حمو�شة  اإل  ي�شبب  ل 

من  اأقّل  وبن�شبٍة  الفموي;  الو�شط 

الأطعمة  ت�شببها  التي  احلمو�شة  تلك 



مشاركات               مشاركات               
على  . . . نا وؤ خطا اأ

اعة« غرينا! »�سمَّ

الطالب: غيث اخلطيب

كلية ال�سيدلة

ماء-  هي:  حلياتنا  الأ�شا�شية  العنا�رش 

اعة- غذاء-  هواء- حياة اجتماعية- �شمَّ

اعة؟! قيم-اأخالق...حلظة!..�شمَّ

ل  فنحن  القراءة،  تخطئ  مل  اأنت  نعم 

)عالقة  اعة  �شمَّ دون  العي�ش  ن�شتطيع 

ثياب( نلقي عليها اأخطاءنا!

يقبلون  ل  الإن�شانية  يف  اإخواين  فبع�ش 

ذنبهم،  الذنب  اأن  اأو  اأخطاأوا  اأنهم  فكرة 

وكما يقال “اإر�شاء النا�ش غاية ل تدرك” 

فاإخواين ل يعجبهم العجب ول ال�شيام 

يف رجب!

فاإن بداأ الدوام يف رم�شان يتاأخر الطالب 

عن ح�شور املحا�رشات، وذلك لأن :”التوقيت 

واإن  تقديره”..  نخطئ  زلنا  وما  اختلف 

اأنُف�ُشهم  الطالب  ي�رشُّ  رم�شان  انتهى 

على التاأخر لأن: “الدنيا بعد عيد ول زال 

الدوام يف اأوله” وبعد ذلك تتكرر امل�شكلة 

للتوقيت  انقلب  “التوقيت  لأن:  ذاتُها 

ال�شتوي ومل نعتد عليه بعد”.

يقول  العيد  بعد  املذاكرات  �َشَدَفت  واإن 

والنا�ش  ندر�ش  اأن  لنا  “كيف  الطالب: 

لالأهل  نبارك  ونحن  العيد،  فرحة  يف 

قبل  �شَدَفت  واإن  ال�شيوف؟”  ون�شتقبل 

بعد  بها  اأتوا  اأنهم  “لو  يقولون:  العيد 

الدرا�شة  يف  ل�شتغللناها  العيد  عطلة 

والتح�شري”.

اإن ُطبِّق نظام النحراف املعياري يقولون: 

تبعاً  نر�شب  اأو  ننجح  اأن  لنا  “كيف 

لعالمات غرينا؟!”

معينة  عالمة  وُحددت  يُطبق  مل  واإن 

بهذه  تر�شيبنا  يق�شدون  “هم  للنجاح: 

الطريقة”.

يزاحم  الأجرة  �شيارة  �شائق  ترى م�شهد   

ال�شيارة  وي�رشخ يف الطريق ويطلق زمور 

لأن:  قبورهم  من  املوتى  باإيقاظ  الكفيل 

“الدنيا �شيام واأنا مدخن وخلقي �شّيق”، 
نف�ُشه  ال�شائق  ي�شتمر  رم�شان  وبعد 

�شياقة  تعرف  ل  :”النا�ش  لأن  بفعله 

�شحب  وعليهم  الأيام..  هذه  ال�شيارات 

يقول:  خرى 
ُ
اأ َكّرة  ويف  منهم”  الرخ�ش 

واأنا لدي م�شكلة  ال�شوارع �شيقة،  “لأن 
اأن  حيث  مريح،  غري  والكر�شي  املنزل،  يف 

�رشيكي يف ال�شيارة ياأبى تبديل الفر�ش”!

التاجر يكذب ويخدع  ترى  اآخر  ويف موقع 

لكي يبيع ب�شاعته لأن: “التموين ي�شغط 

علينا” و”الزبائن ل ت�شرتي” و” اأنا مو كافر 
ب�ش اجلوع كافر” ويف مو�شم الأعياد يرتفع 

:”هذا مو�شم..  �شعر ال�شلع اأ�شعافاً لأن 

والدنيا عيد”.

اأحدهم  لدى  احلا�شوب  جهاز  تعّطل  اإذا 

يقول: “ال�رشكة ال�شانعة تافهة، وعليها 

واإن قيل  اأن تتوقف عن �شناعة الأجهزة” 

يف  الأف�شل  هي  ال�رشكة  هذه  اإن  له 

ني  غ�شَّ البائع  اأن  بد  “ل  يقول:  جمالها 

تقنعه  وعندما  اجلهاز”  هذا  باعني  حني 

حا�شوبّي  “فريو�ش”  هو  العطل  �شبب  اأن 

مني  نقل  عندما  دخل  اأنه  بد  “ل  يقول: 

زيٌد ال�شور”!!

حتى اإن مل جتد �شيئاً مقنعاً ت�شمع اأحياناً 

ردود فعل غريبة؛ كاجلال�ش ي�شاهد التلفاز، 

فتنقطع الكهرباء، فينهال على موؤ�ش�شة 

على  بينما  التهم،  من  بوابل  الكهرباء 

واإنذار  الكهرباء  فاتورة  بجانبه  الطاولة 

بقطع الكهرباء يف حال عدم الت�شديد!!

عجباً!! األ ميكن اأن تكون اأنَت املهمل الذي 

مل ت�شع على حا�شوبك برنامج حماية؟!

األ ميكن اأن يكون �شائق �شيارة الأجرة هو 

الذي ل يعرف ال�شياقة، واأنه هو املخطئ 

واحد معاك�ٍش  اجتاه  ذا  �شارعاً  دخل  الذي 

للطريق؟!

الك�شول  هو  الطالب  يكون  اأن  ميكن  األ 

الذي ل يدر�ش ل قبل العيد ول بعده؟!

الذين على حق  ولكن حا�شى وكال.. هم 

وكل من دونهم خطاأ!

بد  ل  حقيقية  م�شكلة  عن  اأحتدث  اأنا 

يكون  اأن  الإن�شان  لها من حل؛ لأن على 

م�شوؤولً عن ت�رشفاته وعادلً فيما يقول، 

وامل�شكلة منت�رشة ب�شكل كبري، وقد تكون 

موجودة لدى كثري منا “حتى كاتب هذه 

ال�شطور”.

نفعله  وما  م�شكالتنا  نرمي  اأن  ميكن  ل 

على غرينا والظروف من حولنا، لأننا بهذه 

الطريقة لن ن�شطيع حل م�شكالتنا اأبداً، 

و�شتبقى موجودة لدينا، وبهذه الطريقة 

�شن�شبح )ولرمبا اأ�شبحنا( جمتمعاً مليئاً 

بالأخطاء، يلقي بها كل مّنا على الآخر، 

واإن مل يجد الآخر فاإنه يقول: “هذا خطاأ 

امل�شكالت  بيننا  يد�ّشون  هم  الغرب.. 

واخلالفات”!!

اأول خطوة يف  اأن  اأن نتذكر وندرك  علينا 

حل امل�شكلة هي اأن نعرتف بوجودها.

واأخرياً.. اأعتذر عن �شوء حترير هذه الفكرة 

مزعج،  عليه  اأجل�ش  الذي  “الكر�شي  لأن 

التحرير  و“رئي�ش  والذباب من حويل كثري” 

!! ا�شتعجلني يف املقال” 

التفاح.. فر�ساة 

اأ�سنان طبيعية

الطالب: عمر حممود املغربي

كلية طب الأ�سنان/ ال�سنة اخلام�سة

التفاح.. وما اأدراك ما التفاح.. ثمرة خريفية 

اأخ�رش  لون  ذات  الكثريين..  لدى  لة  مف�شَّ

ذات  بينها..  خليط  اأو  اأحمر  اأو  اأ�شفر  اأو 

�شكل كروي مميَّز مائل اإىل التفلطح، ذات 

طعم »مز« حلو اأو حام�ش، ذات »الَقر�َشة« 

لها  املميَّزة عندما تق�شم. بع�شنا يف�شِّ

�شغرية..  يف�شلها  الآخر  والبع�ش  كبريةً، 

وحمزوزة،  مق�شورة  تف�شلها  جماعة 

بق�رشها  تناولها  تف�شل  اأخرى  وجماعة 

الطريقة،  كانت  مهما  ولبِّها  وبذرها 

واأخرى تف�شلها مع�شورة.. ومهما تعددت 

ذاته.  بحد  متعة  هو  تناولها  فاإن  الأذواق 

بل  التفاح؛  امتداح  ب�شدد  ل�شت  ولكني 

التحدث عن فوائد تناوله على الأ�شنان.

اليوم  يف  “تفاحة  الإنكليزي:  املثل  يُفيد 

تُبقي الطبيب بعيداً.. وهذا يعد �شحيحاً 

اإذا ما قيل عن طبيب الأ�شنان اأي�شاً؛ وذلك 

اأنه اإذا مت تناول تفاحة طازجة بعد وجبات 

يف  ي�شاهم  ذلك  فاإن  مبا�رشةً  الطعام 

دعم الوقاية من نخور الأ�شنان والأمرا�ش 

قا�شياً.  قواماً  للتفاح  لأن  نظراً  اللثوية، 

هذا الكالم ل ينطبق فقط على التفاح، 

بل اأي�شاً على اأي فاكهة اأو خ�شار متتلك 

القوام القا�شي كالإجا�ش اأو اجلزر اأو اخليار؛ 

منه  جتعل  خ�شال  بثالث  يتفرَّد  فالتفاح 

الفموي،  للو�شط  فائدةً  الفواكه  اأكرث 

وهي:

ال�شكرية الأخرى.

الفعالة  الأطعمة  التفاح من  ثالثاً: يعد 

احلفرة  اإىل  اللعاب  وتدفق  اإفراز  حث  يف 

النخور  الفموية، مما ي�شاهم يف احلد من 

بع�ش  غ�شل  خالل  من  وذلك  ال�شنية، 

�شطوح الأ�شنان نتيجة للتدفق امل�شتمر 

البليك  طبقة  حمو�شة  وتعديل  له، 

ف�شالً  للعاب..  املوقي  للن�شاط  نظراً 

امل�شاد  كالن�شاط  اأخرى،  ن�شاطات  عن 

للجراثيم والفطور يف الفم، ودعم عملية 

لذلك  الأ�شنان...  �شطوح  متعدن  اإعادة 

ين�شح بتناول التفاح بعد وجبات الطعام 

مبا�رشة للمحافظة على دفق اللعاب يف 

الفم.

ولهذا، فاإن التفاح يعد و�شيلة جيدة يف 

دعم الوقاية من النخور ال�شنية واأمرا�ش 

اللثة اإذا ما مت تناوله بعد الوجبات مبا�رشة 

اأو كاآخر طعام يتم تناوله يف اليوم. ومرة 

يكفي،  ل  وحده  التفاح  تناول  اإن  اأخرى: 

الفموية  العناية  ت�شاحبه  اأن  يجب  بل 

امل�شتمرة من خالل ال�شتخدام ال�شحيح 

لفر�شاة الأ�شنان واخليط ال�شّني.

اأولً: اإن تناول التفاح ينظف بع�ش �شطوح 

الأ�شنان باإزالة طبقة البليك التي حتتوي 

واأمرا�ش  للنخور  امل�شببة  اجلراثيم  على 

اأو  التفاح  بتناول  ين�شح  ولهذا  اللثة، 

وجبات  بعد  مبا�رشة  قا�شية  فاكهة  اأي 

الطعام، وخا�شة بالن�شبة لالأطفال، وذلك 

ملنع تراكم ف�شالت الطعام التي ت�شارك 

ل  هذا  ولكن  البليك.  طبقة  ت�شكل  يف 

يغني عن ال�شتخدام ال�شحيح لفر�شاة 

تنظيف  يف  ال�شّني  واخليط  الأ�شنان 

املال�شقة  كاملناطق  احل�شا�شة  الأماكن 

واأعناق الأ�شنان. 

�رشراً  الأقل  الأطعمة  من  التفاح  ثانياً: 

تت�شمن  التي  تلك  مع  مقارنًة  لالأ�شنان 

تلك  اأو  ال�شكاكر،  من  عالياً  حمتوى 

الأطعمة  اأن  اإذ  بالأ�شنان،  تلت�شق  التي 

الو�شط  حمو�شة  من  ترفع  ال�شكرية 

الفموي؛ مما يوؤدي اإىل دعم عملية ت�شو�ش 

يحتوي  التفاح  اأن  من  وبالرغم  الأ�شنان. 

اأنه  اإل  �شعيفة،  واأحما�ٍش  �شكاكر  على 

زيادةً طفيفًة يف حمو�شة  اإل  ي�شبب  ل 

من  اأقّل  وبن�شبٍة  الفموي;  الو�شط 

الأطعمة  ت�شببها  التي  احلمو�شة  تلك 



معتقدات خاطئة 
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هناك كثري من املعتقدات واملمار�شات 

الفم  �شحة  م�شتوى  على  اخلاطئة 

والأ�شنان التي يقع فيها البع�ش، ما 

يوؤثر �شلباً على اأ�شنانهم. ومن واجبنا 

ال�شواب  نبنّي  اأن  كاخت�شا�شيني 

الوعي  مب�شتوى  للنهو�ش  اخلطاأ،  من 

ال�شحي لدى النا�ش.

باأن  النا�ش يعتقدون  فمثالً، كثري من 

فر�شاة  بوا�شطة  الأ�شنان  )تفري�ش( 

اإزالة  على  قدرة  اأكرث  يكون  قا�شية 

النظر  وجهة  من  ولكن  اجلراثيم، 

الطبية يعترب هذا خطاأ.

واآخرون يتوقفون عن تنظيف الأ�شنان 

لكن هذا  اللثة،  دم من  مبجرد ظهور 

اللويحة  تراكم  اإىل  يوؤدي  الإجراء 

لذلك  اللتهابات..  وزيادة  اجلرثومية 

يبقى الطبيب هو احلكم يف توجيهنا 

نحو ما هو اأف�شل.

 يف حني يعتقد كثريون اأن ا�شتخدام 

اأو  املرطبات  علب  فتح  يف  الأ�شنان 

دليل  هو  القا�شية  الأ�شياء  ك�رش 

خطاأ،  و�شالبتها.وهذا   قوتها  على 

الأغرا�ش  لهذه  الأ�شنان  فا�شتخدام 

يوؤدي اإىل �رشوخ يف امليناء و�شعفها، مما 

يزيد من احتمال ك�رشها اأو حت�ش�شها 

اأو فقدها، ل �شيما اإذا كانت الأ�شنان 

اأو  خزفية  وجوه  اأو  بتيجان  مغطاة 

حتتوي على ح�شوات لبية.. مما يزيد من 

قابليتها للك�رش.

اخل�شبية،  للعيدان  بالن�شبة  اأما 

مفيدة  جدُّ  اأنها  يظن  فبع�شنا 

اإن  نقول  ونحن  الأ�شنان.  لتنظيف 

العيدان  لهذه  ال�شيئ  ال�شتخدام 

يوؤدي اإىل تاآكل يف الأ�شنان وجرح يف 

�شميمي  متا�ش  وجود  حال  يف  اللثة 

بني الأ�شنان.. لذلك ن�شتعي�ش عنها 

باخليوط ال�شنية.

ا�شتخدام  اأن  كثريون  يعتقد  كما 

م�شتح�رشات تبيي�ش الأ�شنان املباعة 

يف املحاّل التجارية يوفر املال والوقت. 

امل�شتح�رشات  هذه  ت�شاهم  قد 

لكن  ما،  نوعاً  الأ�شنان  تبيي�ش  يف 

التي  تلك  اإىل  ت�شل  ل  فاعليتها 

ي�شتخدمها اأطباء الأ�شنان، لأن هذه 

املواد املباعة تكون ذات تركيز منخف�ش 

من  ال�شتخدام  �شوء  لأ�رشار  منعاً 

تبيي�ش  فاإن  لذا،  امل�شتهلك.  قبل 

نتائج  يعطي  الطبيب  عند  الأ�شنان 

با�شتخدام  �شيما  ل  واأ�رشع،  اأف�شل 

اأكرث  اأنه  اأو البالزما، كما  �شوء الليزر 

اأماناً.

باأن  ال�شائع  للمعتقد  بالن�شبة  اأما 

اأ�شنانها  املراأة احلامل تفقد �شناً من 

اإىل  يعود  فهذا  طفل،  كل  ولدة  مع 

تغري هرمونات اجل�شم اأثناء احلمل قد 

عر�شة  اأكرث  والأ�شنان  اللثة  يجعل 

كانت  فاإذا  والت�شو�ش.  لاللتهابات 

اأ�شنان املراأة احلامل �شليمة ول تعاين 

مشاركات               مشاركات               
فرحة مل تدم 

ط�ياًل..
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كل  اإل  حتمل  ل  اأي  عزيز،  حملها 

علَِمت 
ُ
واأ فتاتني  اأجنبت  �شنني..  �شبع 

لأ�شباب  ثالث  بولد  حملها  بخطورة 

�شحّية قد تودي بحياتها.

ودََعت،  الليايل  قامت  حتفل،  مل 

يداها  بقيت  ودعت،  �شنني  وابتهلت 

ودعت،  ال�شماء  اإىل  مرفوعة  اأياماً 

منه  و�رشبت  املطر  ماء  حتت  م�شت 

حلّيها  و�رشفت  مبالها  تربَّعت  ودعت، 

على الفقراء وامل�شاكني ودعت..

فاملراأة  �شبياً،  يرزقها  اأن  ربها  دعت 

ومالها  عمرها  تدفع  لأن  م�شتعدة 

ور�شاء  زوجها  من  �شحكة  ثمن 

جمتمعها..

ولداً  واأجنبت  اأمنيتها  َقت  حتقَّ واأخرياً، 

هذا  متيَّز  الأربعني..  يناهز  عمر  عن 

الر�شيع بجماله وهدوئه، وال�شحكة 

حتى  ولدته،  منذ  تفارقه  مل  التي 

بكاوؤه الأول كان عبارة عن �شحكات 

ت حياة  متتالية اأ�شعدت اجلميع وغريَّ

الكثريين.. غمر الفرح العائلة، وبداأت 

جديدة  اجلديد حياةٌ  املولود  مع قدوم 

من الوفاق الزوجي والجتماعي؛ فقد 

عادت الزوجة مع زوجها كلَيلة زفافها، 

وعاد ر�شى حماتها وبنات حماتها.

بداأت مع الولدة اجلديدة حياة جديدة 

الله  بارك  فقد  املادي،  الرخاء  من 

ب�شكل  للب�رش  ذلك  وبدا  مبالهما، 

تنقطع  فلم  طبيعي،  وغري  وا�شح 

اجلديدة  واملالب�ش  الولئم  عندهم 

واملنزل واملزرعة وال�شّيارة....

والأم  لالأب  جديد  ا�شم  بولدته  ولد 

“اأبو واأم نبيل” 
والنعيم  اخلري  م�شدر  الطفل  وبقي 

�شنة  كرب  وكلما  لوالديه..  وال�شعادة 

زاد حّبه بقلب اأمه واأبيه وعائلته وكل 

من عرفه اأكرث. 

بعد اأ�شبوع.. عيد ميالده اخلام�ش، مل 

تنم الأم خالل الأ�شبوع حُت�رشِّ حلفلة 

عمله  عن  يتاأخر  الأب  وكان  ميالده، 

ابنه  لأ�شدقاء  دعوة  بطاقات  ن  ليوؤمِّ

واأ�شا�شيات  احللويات  وجلب  ال�شغار، 

والزينة.. و�رُشِف كما يُ�رشف  الطعام 

كل �شنة على هذه املنا�شبة.

مدعو  الكل  ميالده،  يوم  هو  اليوم 

وقد  الطعام،  باإعداد  ي�شارك  والكل 

مربع  ب�شكل  طعام  مائدة  ُمدَّت 

وبقي  اأمتار،  بع�رشة  ع�رشة  قطراه 

امل�شبح  وفر�ش  للهدايا،  الو�شط 

ت الأر�ش بالورود،  باألعاب الأطفال، وُمدَّ

واعتمرت جدران املزرعة واملنزل بالزينة 

والإنارات و”البوالني”..

كل �شيء جاهز، بقيَت �شاعتان ليحني 

موعد احلفلة وبدء املفرقعات.

 يف هذا الوقت عال �شوت الأم  “زوجي، 

اإىل  نبيل  فلتاأخذ  نبيل..  اأبو  حبيبي 

احلالق، ثم ارجع ب�رشعة ليلب�ش حلَّته 

وي�شتقبل �شيوفه”

- “تكرم عينك يا �شت الكل �شاعة 

ونكون عندك”.

تقول لبنها  واأردفت  الله،  �شاء  اإن   -

تواجه  فلن  ت�شو�ش  اأو  التهابات  من 

م�شكلة اأثناء احلمل. لذا، يجب على 

تهتم  اأن  الإجناب  تنوي  التي  املراأة 

دورياً  وتنظيفها  اأ�شنانها  ب�شحة 

عند الطبيب قبل احلمل، لأن اختالف 

قد  الفرتة  تلك  يف  اجل�شم  هرمونات 

يرفع  مما  �شوءاً  اللثة  التهابات  تزيد 

يجب  اأنه  كما  فقدها.  احتمال  من 

ال�شحي  بالغذاء  الهتمام  عليها 

اأثناء احلمل واأخذ الفيتامينات الالزمة 

ال�رشوري  الكال�شيوم  على  للحفاظ 

لالأ�شنان والعظام ال�شليمة.

اأ�شنان الأطفال، فيعتقد كثريون  اأّما 

اإىل  حتتاج  ل  اللبنية  الأ�شنان  باأن 

تنظيف اأو فح�ش عند طبيب الأ�شنان 

لأنها �شت�شتبدل باأ�شنان دائمة.. فهذا 

يعترب خطاأ كبرياً، وذلك لأنه ل بد من 

اللبنية  الأطفال  باأ�شنان  الهتمام 

الأ�شنان  عند طبيب  دورياً  وفح�شها 

فيجب  واخلام�شة.  الثانية  �شن  بني 

حث الأطفال على تنظيف اأ�شنانهم 

من ال�شغر، ول يهم يف هذه املرحلة 

يهم  ما  بقدر  التنظيف،  طريقة 

اعتياد الطفل على ا�شتعمال فر�شاة 

الأ�شنان. ومع منو الطفل يحاول الأهل 

ت�شحيح الطريقة لكن بالتدرج، ومن 

كمية  الطفل  يبتلع  اأن  الطبيعي 

لذا،  الأ�شنان،  معجون  من  قليلة 

الأ�شنان  معاجني  ا�شتعمال  يجب 

حتتوي  لأنها  بالأطفال  اخلا�شة 

فال  الفلورايد  من  اأقل  ن�شبة  على 

الطفل.  �شحة  على  خطراً  ت�شكل 

 

اإن اإهمال هذه الأمور ي�شبب ت�شو�ش 

خراجات  اإىل  ويوؤدي  اللبنية  الأ�شنان 

ي�شبب  مما  الع�شب،  يف  والتهابات 

للطفل اآلماً وم�شكالت هو يف غنى 

عنها. كما اأن الفقد املبكر لالأ�شنان 

امل�شغ  يف  خلالً  ي�شبب  اللبنية 

اإىل  يوؤدي  كما  ال�شحيح،  والنطق 

فقد امل�شافات الالزمة لنمو الأ�شنان 

الدائمة وينتج عن ذلك تراكب وتزاحم 

الأ�شنان الدائمة.

ترك  اأن  الأمهات  من  الكثري  وتعتقد 

الإر�شاع يف فم الطفل عند  زجاجة 

الطفل. على  مهدئ  تاأثري  له  النوم 

غالبية  اأن  يف  امل�شكلة  تكمن  وهنا 

م�شتح�رشات احلليب حتتوي على مواد 

الأ�شنان،  ت�شو�ش  اإىل  توؤدي  �شكرية 

يف  مغمورة  الأ�شنان  بقاء  اأن  كما 

اإىل  يعر�شها  طويلة  لفرتات  احلليب 

البكرتيا وبالتايل اإىل الت�شو�ش. كما اأن 

عملية امل�ش التي تدوم لفرتة طويلة 

الفك  منو  على  تاأثرياتها  تنعك�ش  قد 

اأ�شنان  على  وللمحافظة  العلوي. 

�شليمة ل بد من زيارة طبيب الأ�شنان 

الأ�شنان  لفح�ش  اأ�شهر  �شتة  كل 

واللثة وتنظيفها من الرت�شبات اجلريية 

ملينا  املقوي  الفلورايد  وو�شع  لزم،  اإذا 

لتبقى  خلقت  فاأ�شنانك  الأ�شنان.. 

مدى احلياة.



معتقدات خاطئة 

يف طب الأ�سنان

الطالب: حممد �سائد فتح الله

كلية طب الأ�سنان

هناك كثري من املعتقدات واملمار�شات 

الفم  �شحة  م�شتوى  على  اخلاطئة 

والأ�شنان التي يقع فيها البع�ش، ما 

يوؤثر �شلباً على اأ�شنانهم. ومن واجبنا 

ال�شواب  نبنّي  اأن  كاخت�شا�شيني 

الوعي  مب�شتوى  للنهو�ش  اخلطاأ،  من 

ال�شحي لدى النا�ش.

باأن  النا�ش يعتقدون  فمثالً، كثري من 

فر�شاة  بوا�شطة  الأ�شنان  )تفري�ش( 

اإزالة  على  قدرة  اأكرث  يكون  قا�شية 

النظر  وجهة  من  ولكن  اجلراثيم، 

الطبية يعترب هذا خطاأ.

واآخرون يتوقفون عن تنظيف الأ�شنان 

لكن هذا  اللثة،  دم من  مبجرد ظهور 

اللويحة  تراكم  اإىل  يوؤدي  الإجراء 

لذلك  اللتهابات..  وزيادة  اجلرثومية 

يبقى الطبيب هو احلكم يف توجيهنا 

نحو ما هو اأف�شل.

 يف حني يعتقد كثريون اأن ا�شتخدام 

اأو  املرطبات  علب  فتح  يف  الأ�شنان 

دليل  هو  القا�شية  الأ�شياء  ك�رش 

خطاأ،  و�شالبتها.وهذا   قوتها  على 

الأغرا�ش  لهذه  الأ�شنان  فا�شتخدام 

يوؤدي اإىل �رشوخ يف امليناء و�شعفها، مما 

يزيد من احتمال ك�رشها اأو حت�ش�شها 

اأو فقدها، ل �شيما اإذا كانت الأ�شنان 

اأو  خزفية  وجوه  اأو  بتيجان  مغطاة 

حتتوي على ح�شوات لبية.. مما يزيد من 

قابليتها للك�رش.

اخل�شبية،  للعيدان  بالن�شبة  اأما 

مفيدة  جدُّ  اأنها  يظن  فبع�شنا 

اإن  نقول  ونحن  الأ�شنان.  لتنظيف 

العيدان  لهذه  ال�شيئ  ال�شتخدام 

يوؤدي اإىل تاآكل يف الأ�شنان وجرح يف 

�شميمي  متا�ش  وجود  حال  يف  اللثة 

بني الأ�شنان.. لذلك ن�شتعي�ش عنها 

باخليوط ال�شنية.

ا�شتخدام  اأن  كثريون  يعتقد  كما 

م�شتح�رشات تبيي�ش الأ�شنان املباعة 

يف املحاّل التجارية يوفر املال والوقت. 

امل�شتح�رشات  هذه  ت�شاهم  قد 

لكن  ما،  نوعاً  الأ�شنان  تبيي�ش  يف 

التي  تلك  اإىل  ت�شل  ل  فاعليتها 

ي�شتخدمها اأطباء الأ�شنان، لأن هذه 

املواد املباعة تكون ذات تركيز منخف�ش 

من  ال�شتخدام  �شوء  لأ�رشار  منعاً 

تبيي�ش  فاإن  لذا،  امل�شتهلك.  قبل 

نتائج  يعطي  الطبيب  عند  الأ�شنان 

با�شتخدام  �شيما  ل  واأ�رشع،  اأف�شل 

اأكرث  اأنه  اأو البالزما، كما  �شوء الليزر 

اأماناً.

باأن  ال�شائع  للمعتقد  بالن�شبة  اأما 

اأ�شنانها  املراأة احلامل تفقد �شناً من 

اإىل  يعود  فهذا  طفل،  كل  ولدة  مع 

تغري هرمونات اجل�شم اأثناء احلمل قد 

عر�شة  اأكرث  والأ�شنان  اللثة  يجعل 

كانت  فاإذا  والت�شو�ش.  لاللتهابات 

اأ�شنان املراأة احلامل �شليمة ول تعاين 

مشاركات               مشاركات               
فرحة مل تدم 

ط�ياًل..

الطالبة: يارا اأمين تيزيني

كلية طب الأ�سنان / ال�سنة الرابعة

كل  اإل  حتمل  ل  اأي  عزيز،  حملها 

علَِمت 
ُ
واأ فتاتني  اأجنبت  �شنني..  �شبع 

لأ�شباب  ثالث  بولد  حملها  بخطورة 

�شحّية قد تودي بحياتها.

ودََعت،  الليايل  قامت  حتفل،  مل 

يداها  بقيت  ودعت،  �شنني  وابتهلت 

ودعت،  ال�شماء  اإىل  مرفوعة  اأياماً 

منه  و�رشبت  املطر  ماء  حتت  م�شت 

حلّيها  و�رشفت  مبالها  تربَّعت  ودعت، 

على الفقراء وامل�شاكني ودعت..

فاملراأة  �شبياً،  يرزقها  اأن  ربها  دعت 

ومالها  عمرها  تدفع  لأن  م�شتعدة 

ور�شاء  زوجها  من  �شحكة  ثمن 

جمتمعها..

ولداً  واأجنبت  اأمنيتها  َقت  حتقَّ واأخرياً، 

هذا  متيَّز  الأربعني..  يناهز  عمر  عن 

الر�شيع بجماله وهدوئه، وال�شحكة 

حتى  ولدته،  منذ  تفارقه  مل  التي 

بكاوؤه الأول كان عبارة عن �شحكات 

ت حياة  متتالية اأ�شعدت اجلميع وغريَّ

الكثريين.. غمر الفرح العائلة، وبداأت 

جديدة  اجلديد حياةٌ  املولود  مع قدوم 

من الوفاق الزوجي والجتماعي؛ فقد 

عادت الزوجة مع زوجها كلَيلة زفافها، 

وعاد ر�شى حماتها وبنات حماتها.

بداأت مع الولدة اجلديدة حياة جديدة 

الله  بارك  فقد  املادي،  الرخاء  من 

ب�شكل  للب�رش  ذلك  وبدا  مبالهما، 

تنقطع  فلم  طبيعي،  وغري  وا�شح 

اجلديدة  واملالب�ش  الولئم  عندهم 

واملنزل واملزرعة وال�شّيارة....

والأم  لالأب  جديد  ا�شم  بولدته  ولد 

“اأبو واأم نبيل” 
والنعيم  اخلري  م�شدر  الطفل  وبقي 

�شنة  كرب  وكلما  لوالديه..  وال�شعادة 

زاد حّبه بقلب اأمه واأبيه وعائلته وكل 

من عرفه اأكرث. 

بعد اأ�شبوع.. عيد ميالده اخلام�ش، مل 

تنم الأم خالل الأ�شبوع حُت�رشِّ حلفلة 

عمله  عن  يتاأخر  الأب  وكان  ميالده، 

ابنه  لأ�شدقاء  دعوة  بطاقات  ن  ليوؤمِّ

واأ�شا�شيات  احللويات  وجلب  ال�شغار، 

والزينة.. و�رُشِف كما يُ�رشف  الطعام 

كل �شنة على هذه املنا�شبة.

مدعو  الكل  ميالده،  يوم  هو  اليوم 

وقد  الطعام،  باإعداد  ي�شارك  والكل 

مربع  ب�شكل  طعام  مائدة  ُمدَّت 

وبقي  اأمتار،  بع�رشة  ع�رشة  قطراه 

امل�شبح  وفر�ش  للهدايا،  الو�شط 

ت الأر�ش بالورود،  باألعاب الأطفال، وُمدَّ

واعتمرت جدران املزرعة واملنزل بالزينة 

والإنارات و”البوالني”..

كل �شيء جاهز، بقيَت �شاعتان ليحني 

موعد احلفلة وبدء املفرقعات.

 يف هذا الوقت عال �شوت الأم  “زوجي، 

اإىل  نبيل  فلتاأخذ  نبيل..  اأبو  حبيبي 

احلالق، ثم ارجع ب�رشعة ليلب�ش حلَّته 

وي�شتقبل �شيوفه”

- “تكرم عينك يا �شت الكل �شاعة 

ونكون عندك”.

تقول لبنها  واأردفت  الله،  �شاء  اإن   -

تواجه  فلن  ت�شو�ش  اأو  التهابات  من 

م�شكلة اأثناء احلمل. لذا، يجب على 

تهتم  اأن  الإجناب  تنوي  التي  املراأة 

دورياً  وتنظيفها  اأ�شنانها  ب�شحة 

عند الطبيب قبل احلمل، لأن اختالف 

قد  الفرتة  تلك  يف  اجل�شم  هرمونات 

يرفع  مما  �شوءاً  اللثة  التهابات  تزيد 

يجب  اأنه  كما  فقدها.  احتمال  من 

ال�شحي  بالغذاء  الهتمام  عليها 

اأثناء احلمل واأخذ الفيتامينات الالزمة 

ال�رشوري  الكال�شيوم  على  للحفاظ 

لالأ�شنان والعظام ال�شليمة.

اأ�شنان الأطفال، فيعتقد كثريون  اأّما 

اإىل  حتتاج  ل  اللبنية  الأ�شنان  باأن 

تنظيف اأو فح�ش عند طبيب الأ�شنان 

لأنها �شت�شتبدل باأ�شنان دائمة.. فهذا 

يعترب خطاأ كبرياً، وذلك لأنه ل بد من 

اللبنية  الأطفال  باأ�شنان  الهتمام 

الأ�شنان  عند طبيب  دورياً  وفح�شها 

فيجب  واخلام�شة.  الثانية  �شن  بني 

حث الأطفال على تنظيف اأ�شنانهم 

من ال�شغر، ول يهم يف هذه املرحلة 

يهم  ما  بقدر  التنظيف،  طريقة 

اعتياد الطفل على ا�شتعمال فر�شاة 

الأ�شنان. ومع منو الطفل يحاول الأهل 

ت�شحيح الطريقة لكن بالتدرج، ومن 

كمية  الطفل  يبتلع  اأن  الطبيعي 

لذا،  الأ�شنان،  معجون  من  قليلة 

الأ�شنان  معاجني  ا�شتعمال  يجب 

حتتوي  لأنها  بالأطفال  اخلا�شة 

فال  الفلورايد  من  اأقل  ن�شبة  على 

الطفل.  �شحة  على  خطراً  ت�شكل 

 

اإن اإهمال هذه الأمور ي�شبب ت�شو�ش 

خراجات  اإىل  ويوؤدي  اللبنية  الأ�شنان 

ي�شبب  مما  الع�شب،  يف  والتهابات 

للطفل اآلماً وم�شكالت هو يف غنى 

عنها. كما اأن الفقد املبكر لالأ�شنان 

امل�شغ  يف  خلالً  ي�شبب  اللبنية 

اإىل  يوؤدي  كما  ال�شحيح،  والنطق 

فقد امل�شافات الالزمة لنمو الأ�شنان 

الدائمة وينتج عن ذلك تراكب وتزاحم 

الأ�شنان الدائمة.

ترك  اأن  الأمهات  من  الكثري  وتعتقد 

الإر�شاع يف فم الطفل عند  زجاجة 

الطفل. على  مهدئ  تاأثري  له  النوم 

غالبية  اأن  يف  امل�شكلة  تكمن  وهنا 

م�شتح�رشات احلليب حتتوي على مواد 

الأ�شنان،  ت�شو�ش  اإىل  توؤدي  �شكرية 

يف  مغمورة  الأ�شنان  بقاء  اأن  كما 

اإىل  يعر�شها  طويلة  لفرتات  احلليب 

البكرتيا وبالتايل اإىل الت�شو�ش. كما اأن 

عملية امل�ش التي تدوم لفرتة طويلة 

الفك  منو  على  تاأثرياتها  تنعك�ش  قد 

اأ�شنان  على  وللمحافظة  العلوي. 

�شليمة ل بد من زيارة طبيب الأ�شنان 

الأ�شنان  لفح�ش  اأ�شهر  �شتة  كل 

واللثة وتنظيفها من الرت�شبات اجلريية 

ملينا  املقوي  الفلورايد  وو�شع  لزم،  اإذا 

لتبقى  خلقت  فاأ�شنانك  الأ�شنان.. 

مدى احلياة.



اختارها مدقق اللغة العربية

حممد اأحمد عبدالعظيم

م�ست�يات للنظر
حلِّق  الأ�شفل..  من  للطود  تنظر  ل 

فرتاه  اأعلى  من  لتب�رشَه  بجناحني 

�شغرياً كالزرّ املقطوع من الأكمام..

ارفعها  اأعلى..  من  للنملة  تنظر  ل 

بيديك، وحّدق يف عينيها فرتى نِّدا..

للنا�ش  واحدة  زاوية  من  تنظر  ل 

زهو  من  ي�شبه  من  فهنالك  جميعاً، 

طوداً، لكن حني حتّدق يف عينيه فهو 

اإزاَءَك زرّ يف ُكم..

من  لكن  النملة،  �شبيه  النا�ش  ومن 

عينيه يطّل قطيُع منور..

ليث ال�سندوق

تعريف
وجهي انتماءٌ اإىل املوتى، دمي َمرَ�ُش 

ل باحلياة ول باملوت يل َغرَ�ُش

َحدٍ 
َ
 على اأ

ٌّ
مل اأعرت�ش واأنا َحي

وِمتُّ فانتََف�َش الأمواُت واعرَتَ�شوا

حممد البغدادي

نحيبهن ميالأ الف�شاء.

يف  و”تب�شمر”  بعيد،  من  الأب  ُجِفل 

اأر�شه، وظلَّت عيناه �شمن حجرتهما 

ابنه  روؤية  يريد  املجتمعني  بني  جتولن 

�أو “كنزةً” بلون “كنزته” اأو حتى طفل 
بحجمه.

�شوت  �شدى  �شمع  حتى  يفق  ومل 

الإ�شعاف؟..  �شيارة  اأين  الرجال:  اأحد 

�شيموت الولد، مات الولد، مات..

مل يعرف ج�شد اأبي نبيل ماذا يفعل، 

اأي�شت�شلم خلوفه فيقع، اأم ي�شتجيب 

ل�رشبات قلبه فريك�ش؟ ورك�ش اأخرياً..

ولد؟  اأيَّ  ماذا هناك؟  للجموع،  و�شل 

ما  ابتعدوا،  �شكله؟  ما  من؟  ولد 

ينه�ش  حني  كالذئب  وبداأ  الأمر؟ 

لي�شل  املجتمعني  يبعد  غرميه  جثة 

وليته مل  و�شل،  واأخرياً  الو�شط..  اإىل 

ي�شل ومل يولد اأ�شالً فال يرى ما راآه.. 

ابنه،  حمراء هي “كنزة”  ولد “بكنزة” 

ولكنه  بنطاله،  هو  اأبي�ش  وبنطال 

بلون  ب�رشته  لون  ول  بحجمه،  لي�ش 

اأزرق اللون وحجمه  ب�رشته، فهذا ولد 

كِفيل �شغري �رشعه املوت.

لي�ش  ابني، ل  الله.. هذا  يا  اإلهي..  يا 

ابني..

اجلثة،  وي�رشب  نف�شه،  يلطم  بداأ 

راأ�شه  وي�رشب  املجتمعني،  ويركل 

بالأر�ش، ويرفع اجلثة بني يديه ويتهالك 

من ثقل وزنها فيقع فوقها.

فعلت،  ماذا  حدث،  ماذا  اإلهي،  يا 

فليقل يل اأحد اأنه لي�ش ابني.. 

لكنها  الإ�شعاف،  �شيارة  اأخرياً  اأتت 

فالولد ميت منذ ع�رش  متاأخرة جداً، 

دقائق.

تبتعد  ل  حياتي..  كل  عمري،  “ماما، 
هادئاً  اأعرفك  كما  وابق  اأبيك،  عن 

ورزيناً، وعد يل بال�شالمة، حماك الله 

قبلة  عينيه  بني  وطبعت  بني..  يا 

ت بحرقتها ونارها! اأح�شَّ

اإيه، هذه قبلة املحبة..

من  تنهمر  ملاذا  الدموع  لكن 

عينيها؟!

اإيه، هذه دموع الفرح.. 

الولد  فخرج  عمله  احلالق  اأكمل 

كالعري�ش ال�شغري، فجل�ش الأب على 

الكر�شي ليحلق هو كذلك

- بابا: اأميكنني اأن األعب مع رفاقي يف 

ال�شاحة املجاورة؟

- ل

- اأرجوك، اليوم عيد ميالدي فال ترف�ش 

يل طلباً فيه �شعادتي..

ولن  ال�شالمة..  فلرتافقك  موافق،   -

الطريق؛  عن  تبتعد  باأن  اأو�شيك 

فال�شيارات م�رشعة هناك..

- طبعاً اأبي، اإىل اللقاء..

وخرج  احلالقة  حمل  من  الولد  خرج 

قلب الأب واحلا�رشين معه..

الأب  قال  بني”  يا  يحميك  “الله 
بقلبه..

اخلم�ش  تتجاوز  ل  دقائق  اإل  هي  ما 

ع�رشة دقيقة حتى خرج الأب مبت�شماً 

جميالً كلَيلة زفافه..

الأولد  يرَ  مل  ال�شاحة..  اإىل  ذهب 

بل  اأرجائها،  يف  مبعرثين  كالعادة 

من  واأنا�ش  اأهاليهم  مع  كلهم 

ال�شارع متجمعني بو�شطها وال�رشاخ 

تدنت  قد  والن�شاء  الرجال،  من  يعلو 

و�شوت  ال�شبابيك  من  اأج�شادهن 

مشاركات               مشاركات               
ب�شبب  نبيل  تويف  ال�شبط:  وُكتب 

فتحات  اإحدى  يف  و�شقوطه  ه  تعرثُّ

ت�شليح  ور�شة  كانت  التي  املجاري 

ون�شيت  البارحة  فتحتها  قد  املجارير 

)اأو اأهملت( اإغالقها.

حدث  ما  اأحكي  ولن  ال�شبط،  غلق 
ُ
اأ

على  تقوى  تعد  مل  فيداي  بعدها، 

الورق.  ترى  تعد  مل  وعيناي  الكتابة، 

بقي اأن اأقول: ُفتح باب العزاء..

ع�دة الفرح

2010-2009 
بكل �شوق وفرح فتحت جامعة القلمون 

اأح�شانها لت�شم طالباً؛ بع�شهم غادروها 

)خالل  املتقدمة  ال�شنوات  من  لأ�شابيع 

اإجازة ال�شيف(، وبع�شهم الآخر ممن هذا 

�شيفاً  وجيزة  لفرتة  �شيكون  الأول  عامه 

عزيزاً، بعدها بقليل �شيكون من اأعز اأهل 

الدار...عاد الفرح واأ�رشقت القلمون.
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