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  ! هل من مستفيد ؟  !! ... فوائد الحصار

  عبد الرءوف املناعمة. د

و احلـصار  ......  قيل قدمياً بـأن احلاجـة هـي أم االختـراع         

املفروض على شعبنا الفلسطيين املرابط أظهر أننا حباجـة إىل          

الكثري الكثري من ابسط املعدات و احلاجات اليت تعترب أساسيات         

ليت نفتقر إليها و يتحكم ا من     يف عصرنا هذا مثل الطاقة ا     

األمر الذي جعل حياة الشعب الفلسطيين و خـصوصاً         ، حولنا

قطاع غزة أمراً صعباً للغاية بعد أن اعتمدت معظم صناعتنا           

فـانربى الكـثري مـن املخلـصني مـن          ، و أنظمتنا علـى الكهربـاء     

املتخصــصني و النــاس العــاديني ذوي األفكــار الــنرية و القلــوب  

ــصة إىل ــساهم يف   احلري ــة ت ــراع أو نقــل تقني ــتفكري يف اخت  ال

  .التخفيف عن الناس

 فقــد مســع اجلميــع بــأن أحــدهم قــد طــور منوذجــاً  

و آخر استطاع تنقية املياه ، يستخدم الطاقة الشمسية للطبخ

و آخـرين حـاولوا إنتـاج    ، أيضا باالعتماد على الطاقة الشمسية   

أو حتويل ، هربائيغاز اهليدروجني من املاء باستخدام التحليل الك      

و إنتاج غاز الطـبخ مـن املخلفـات          ،  زيت الطعام إىل وقود حيوي    

و رمبا مل نسمع عن آخرين حاولوا أشياء أخرى و ، املرتلية أو احلقلية

املؤكد أن هذه احملـاوالت حبـد ذاـا تعـرب عـن طاقـة               .... بصمت

مـا هـي    ... إىل أيـن وصـل هـؤالء      ..... ومهم عالية و لكن السؤال    

أعتقـد أن الـبعض جنـح    ... يجة اليت آلت إليها تلك احملاوالت  النت

  يف اختراعه و آخرين قطعوا شوطاً ال بأس 

  لكن املشكلة أنه مل يعد أحد ..... به و آخرين ما زالوا حياولون

يتحدث عن املوضوع بعـد انفـراج بـسيط و املؤكـد أن الـبعض          

أصيب باليأس و اإلحبـاط مـن عـدم و جـود مؤسـسة حتتـضن                

,تدعمهم ماليـاً و معنويـا    ، ؤالءه  تكـرمهم و تـوفر هلـم سـبل     ً

أعتقد أن هؤالء هـم     .... و تسوق اختراعام      ، الرعاية و التوجيه  

أفراد ذوي أمهية عالية يف جمتمع جماهد يفتـرض أنـه يعتمـد             

على اهللا و من مث على جهود املخلصني من أبناءه يف دعم صمود       

  .ليه من اجلميعهذا الشعب يف ظل اهلجمات الشرسة ع

أعتقد أنه حان الوقت لصانعي القرار بأن يؤسسوا جلذب و رعاية 

الطاقات اخلالقة يف جمتمعنا الفلسطيين وكبداية رمبا افتتـاح       

مؤسسة تعلن عن نفسها بشكل واضح بأا احلضن الـدافئ     

لألفكار اخلالقة واالبتكارات اليت من املمكن أن تعود بالنفع على        

  . تحمي حقوق امللكية الفكريةاتمع وأا س

وهنا ويف ختام هذه االفتتاحية أتوجه بالتحيـة والتقـدير جلميـع          

املخترعني وإىل كل من راودته فكرة وحاول تنفيـذها وأقـول لكـم     

... رغم اإلمكانات و الظروف الصعبة جيـب أن ال نيـأس وال حنـبط      

  ثابروا وتذكروا  أن هذا الشعب حباجة إىل أمثالكم
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  لعددة امكل
عميد كلية العلوم -ناصر فرحات.د.أ

احلمد هللا الذي علم بالقلم،  علم اإلنسان ما مل يعلـم،  القائـل       

،  وتبارك الذي جعل    "وفوق كل ذي علم عليم    :  "يف حمكم الترتيل  

يف السماء بروجاً وجعـل فيهـا سـراجاً وقمـراً مـنرياً،  والـصالة             

لربيـة،  ومعلــم  والـسالم علــى املبعـوث رمحــة للعـاملني،  خــري ا   

  .البشرية،  واهلادي إىل طريق العلم والنور واحلرية

يسرنا يف عمادة كلية العلوم أن نقدم لكم العـدد الثالـث مـن               

عىن بنـشر الـوعي العلمـي        جملة املعرفة،  وهي جملة ثقافية ت

  . للقراء األعزاءالعلميةوزيادة الثقافة 

ميـة كانـت   وجملة املعرفة ليست وليدة اليـوم،  فهـي جملـة قد     

  .تصدرها كلية العلوم قبل أكثر من عشر سنوات مث توقفت

واليوم وبعد التطورات الكبرية يف كلية العلـوم،  والـيت جعلـت             

هذه الكلية من الكليات املرموقة على املستوى احمللـي والعـريب،             

نستأنف إصدار هذه الة لتكون بوابة منرية مـن بوابـات كليـة        

وم من أكرب كليـات اجلامعـة اإلسـالمية         تعترب كلية العل  .العلوم

من حيث عدد الربامج األكادمييـة الـيت تقـدمها،  حيـث تقـدم               

:  كلية العلوم أحـد عـشر برناجمـاً لدرجـة البكـالوريوس،  وهـي              

 –إحــصاء / الرياضــيات–حاســوب /الرياضــيات–الرياضــيات (

 التكنولوجيا  – األحياء   – الكيمياء احليوية    – الكيمياء   –الفيزياء  

 البيئة وعلـوم  – البصريات الطبية – التحاليل الطبية   –يوية  احل

  ).األرض

 –الرياضـيات   :  (وتقدم أربعـة بـرامج لدرجـة املاجـستري،  وهـي           

ومتتــاز كليــة العلــوم ).العلــوم احلياتيــة – الكيميــاء –الفيزيــاء 

بنشاط اهليئة األكادميية فيها يف جمال البحث العلمي،  حيث           

 جــائزة البنــك اإلســالمي 2006عــام نالــت كليــة العلــوم يف ال

للتنمية للمؤسسات األكثـر إنتاجـاً يف جمـال البحـث العلمـي       

  .على مستوى العامل العريب واإلسالمي

أسـتاذ الفيزيـاء النظريـة      (حممـد موسـى شـبات       . د.كما نال أ  

ــوم  ــة العل ــاء يف كلي ــائزة ) بقــسم الفيزي ــاليليوج ــة ج  الدولي

ــة،  مث يف العــام  ــني عــضواً يف جلنــة 2008للبــصريات الطبي ع 

  .حتكيم منح اجلائزة نفسها

أسـتاذ الكيميـاء احليويـة    (أمحـد عبـد اهللا ثابـت    . د.كذلك نال أ 

جائزة يوسف بن أمحـد كـانو   ) بقسم الكيمياء يف كلية العلوم 

البحرينية للتفوق واإلبداع يف جمال الطب والعلوم الطبية على   

هرمـون  "نـون بــ     م لكتابه املع  2006مستوى العامل العريب لعام     

،  وكذلك مت ضمه إىل قائمة     "األنسولني ومرض السكر والتغذية   

أحسن العلماء العرب يف جمال الكيمياء واليت يصنفها موقـع     

   .على شبكة اإلنترنت) املبدعون العرب(

وأكادمييني آخرين نالوا جـوائز حمليـة وعربيـة يف جمـال البحـث              

 العطاء والبـذل    وحنن يف كلية العلوم سنواصل مشوار     .العلمي

خلدمة أبنائنا الطالب من أجل بناء جيل فلسطيين من العلماء          

  .واملفكرين؛  ليكونوا لبنة البناء للمجتمع الفلسطيين الواعد
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  نشأة كلية العلوم

أُنشئت كلية العلوم يف العام اجلامعي 

م بعد افتتاح اجلامعة بسنتني ، وقد 80/1981هـ ، 1400/1401

ها مخسة أقسام هي الرياضيات ، ضمت حني افتتاح

ومع تطور الكلية . والكيمياء ، والفيزياء ، واألحياء، واجليولوجيا 

مت افتتاح أقسام التحاليل الطبية ، واحلاسوب ، والبيئة وعلوم 

وقد عملت  . و التكنولوجيا احليوية،  الكيمياء احليوية واألرض،

علمية الالزمة اجلامعة على توفري أفضل املعامل واملختربات ال

  لتدريب الطلبة 

وقد حرصت الكلية على . وإجراء التجارب والبحوث العلمية 

ختريج طلبة العلم القادرين على التفاعل مع اتمع يف جماالت 

التعليم والبيئة والصناعة والتحاليل الطبية وااالت الصحية 

يعتمد التخصص يف أقسام الكلية على اجتياز الشروط اليت  .

عها كل قسم بعد إاء الطالب بنجاح ملقررات السنة يض

األوىل وتتعلق شروط األقسام حبصول الطالب على معدل حيدده 

  القسم يف املقررات ذات العالقة بالتخصص يف هذا القسم من 

  كلية العلومكما متنح. مقررات السنة األوىل يف كلية العلوم

 .لعلوم احلياتيةدرجة املاجستري يف الرياضيات والفيزياء وا

متتاز كلية العلوم بالنشاط البحثي املتميز هلا حيث ينشط 

، أعضاء اهليئة التدريسية يف إجراء البحوث العلمية املتميزة

وهذا جعل كلية العلوم جديرة بالفوز جبائزة البنك اإلسالمي 

للتنمية للمؤسسات املشهود هلا باإلجناز يف جمال البحث 

. م2006مل العريب واإلسالمي للعام العلمي على مستوى العا

كذلك نال كثري من أساتذة كلية العلوم اجلوائز العلمية العربية 

  والدولية ملسامهتهم الفعالة يف البحث العلمي
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  ...شخصية العدد

 "األسبقئيس اجلامعة اإلسالمية ر"عدنان القزاز    /الدكتور

  : السرية واملسرية-
  مسرية اجلامعة اإلسالمية سريته الذاتية و

 بشهر واحد فقط، مث 67حصلت على شهادة أول ثانوي قبل حرب     

 وانتهت باحتالل اليهود ملناطق شاسعة من       67قامت حرب يونيو    

  .بالد العرب ومن بينها قطاع غزة

 التحقـت مبركـز  التـدريب املهـين التـابع لوكالـة              67ويف أكتوبر   

 املعادن، وحـصلت علـى    الغوث بغزة وختصصت يف خراطة وبرادة     

، وبعدها عـدت للمدرسـة الثانويـة        69دبلوم اخلراطة والربادة عام     

 70 الصف الثاين الثـانوي، ويف سـبتمرب         69/70ودرست يف العام    

بدأت أعمل يف مركز تدريب مهـين خـانيونس التـابع للحكومـة              

كمدرب خراطة وبرادة، ويف نفس الوقت سجلت لدراسة الثانويـة        

 حيث حصلت على شهادة الثانوية العامـة    70/71العامة للعام   

  .71يف يونيو 

 1972التحقــت بكليـــة العلـــوم جامعـــة اإلســـكندرية عـــام  

، 1976وختصصت يف قسم  الفيزياء حيـث خترجـت دفعـة يونيـو            

وعملت يف ليبيا كمدرس للعلوم ملدة ثالث سنوات وأيت عقـد           

امعـة   بدأت أعمل يف اجل1980، ويف سبتمرب  1979العمل يف مايو    

اإلسالمية كمعيد على درجـة البكـالوريوس، ويف تلـك الـسنة مت        

افتتاح كلية العلوم باجلامعة، وقد بـدأنا التـدريس يف متطلبـات            

كلية العلوم ومنها الفيزياء العامة أ، والفيزيـاء العامـة ب، وقـد           

مضت السنة األوىل من عمر الكلية ومل يكن ـا مـن أعـضاء              

تويف عام  ( بسام العشي رمحه اهللا     هيئة التدريس سوى الدكتور     

  .وكنت أعمل مساعداً له) 1986

 جنـم   عبدا لكـرمي  . التحق بقسم الفيزياء د    1981/1982ويف العام   

واألستاذ حممـود حـسن علـى درجـة املاجـستري واألسـتاذ مـاهر               

( الغصني على درجة بكالوريوس، ومل يكن نصيب باقي األقسام           

مـن أعـضاء هيئــة   ) يولوجيـا الكيميـاء، األحيـاء، الرياضـيات، اجل   

التدريس بأفضل حال من قسم الفيزياء فكان القسم به دكتـور           

  .ومعيد أو دكتوران ومعيدان وهكذا

بدأنا يف مرحلة جتهيز املعامل من الصفر وقمت بصناعة وجتهيز          

أدوات وجتارب الفيزياء عند جنار وقد ساعدتنا إدارة اجلامعة بـبعض        

ت بـشراء الكـثري مـن األدوات    املصاريف وسافرت إىل مـصر وقمـ     

وكذلك اشترينا . املطلوبة للمعامل مبا يغطي جتارب السنة األوىل     

ع البلـور واملعـادن   طـ بعض املواد الكيميائية وامليكروسـكوبات وق    

 اجليولوجيا وشرائح قسم األحياء املطلوبة للمعامـل مـن       ملقس

  .مناطق خمتلفة من الضفة الغربية وتل أبيب وأيضاً من مصر

 عمل اإلخوة العاملون يف األقسام بكـل إمكانـام لتـوفري            وقد

متطلبات الدراسة من كتب ولوازم املعامل وأعدوا قوائم الكتـب          

املطلوبة للمكتبة اليت كانت شبه خاوية، وكنا نستخدم الكتب         

الدراسية اليت تعلمنا منها يف املناهج الدراسية للجامعات اليت 

  :م إىل ثالث فتراتوكانت الدراسة تنقس. درسنا فيها

  . للطالبات يف مجيع الكليات12 - 8من : الفترة األوىل

  .للطالب يف مجيع الكليات 17 -12من : الفترة الثانية

  . لطالب تأهيل الدبلوم20 -17من : الفترة الثالثة

وقد ساعدت إدارة اجلامعـة بإمكاناـا علـى تـوفري مـستلزمات             
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  . الدراسة وخاصة يف الكليات العملية

 بكلية اللغة العربية وأصـول الـدين،    1978دأت اجلامعة يف عام     ب

 مت افتتــاح كليــات العلــوم والتجــارة والــشريعة 1980ويف العــام 

. والتربية، وقد مسيت كلية اللغة العربية فيما بعد بكلية اآلداب   

  . مت افتتاح كلية التمريض1984ويف عام 

ــت الدراســة يف األعــوام الثالثــة األوىل للجامعــ  ة يف مــبىن كان

ــة إىل مــبىن اإلدارة      ــت اجلامع ــديين مث انتقل ــر ال ــد األزه معه

 يف  وإكمالـه زه  يـ  جته ومت 67األساسي والذي كان مبنياً قبل عـام        

  .األعوام األوىل اليت تلت افتتاح اجلامعة

كان هذا املبىن يتكون من طابق واحـد اسـتغلت قاعاتـه لتكـون       

 تدريس إضـافة إىل     مكاتب لإلدارة ومعامل لكلية العلوم وقاعات     

 مت 1983ويف العـام  .قاعات تـدريس مـبىن معهـد األزهـر الـديين          

إضافة الطابق الثاين من املبىن والـذي اسـتغل أيـضاً كقاعـات         

تدريس ومقر الدائرة الطبيـة ورئاسـة اجلامعـة ومكتـب جملـس             

األمناء، وأيضاً مت إنشاء مبىن املكتبة املركزية غـرب مـبىن اإلدارة     

  .1983يف العام 

ــوبر   ــا يف أكت ــت إىل بريطاني ــة 1982ابتعث  يف UMIST إىل جامع

مدينة مانشستر ودرست للماجستري موضوع التكهرب باللمس       

أيت دراسـة املاجـستري بعـد عـام         . بواسطة املعادن املنصهرة  

واحد والتحقت بربنامج الدكتوراه يف نفـس املوضـوع، وحـصلت           

  .1985على شهادة الدكتوراه يف نوفمرب 

 بعـد غيــاب ثـالث ســنوات   1985 اجلامعـة يف ديــسمرب  عـدت إىل 

ووجدت توسعاً يف عدد املباين املستخدمة للتدريس وكانت عبـارة        

عن مباين مؤقتة سقفها من األسبست وقد توسـعت أيـضاً يف      

أعداد هيئة التدريس يف مجيع الكليـات وخاصـة كليـة العلـوم              

 الـثالث  جبميع أقسامها، وقد التحق يف قسم الفيزياء خالل هـذه   

سنوات عدد من األخوة محلة املاجستري وقد ابتعث عـدد منـهم            

مسـري ياسـني    .حممـد روميـة ود    .حسني داوود ود  .رشدي كتانه ود  .أ

مسري فرحات وقد حصل بعضهم على درجة الـدكتوراه فيمـا    .ود

بعد وكان القـسم مثـل بـاقي أقـسام الكليـة يعـج بالنـشاط                

ب واملراجـع تتـصدر     والعمل وكانت قـوائم أدوات املعامـل والكتـ        

أولويات هذا النشاط لترسيخ البنيـة األساسـية ألقـسام كليـة         

  .العلوم

 وقـسم البيئـة   1986مت افتتاح قسم التحاليل الطبية يف العـام         

ــام  ــوم األرض يف الع ــتالل  1992وعل ــسمح ســلطات االح  ومل ت

بإقامة املباين الدائمة وكانت تعمل دائماً على تعطيـل الدراسـة     

  : اجلامعة من خاللوسري العمل يف

  .عدم منح املدرسني القادمني من اخلارج تصاريح إقامة دائمة .1

 . الدائمةاخلرسانيةعدم إقامة املباين  .2

 متابعة مشتريات اجلامعـة مـن املـواد واألجهـزة ومناقـصات             .3

 .الشراء يف الصحف

عـدم الــسماح ألعــضاء جملـس اجلامعــة املقــيمني بالــسفر    .4

 .للخارج إال بإذن خاص

 اجلامعة وخاصة مبىن اإلدارة ومبىن جملـس     مبايناقتحام   .5

الطالب الكافترييا عـدة مـرات ويف كـل مـرة يعيثـون فـساداً            

، ويكسرون األبواب وأجهزة الكمبيـوتر وأدوات الـدائرة الطبيـة        

وخيلطون املواد الغذائية يف خمزن الكافترييا ويسكبوا على        

 .األرض

 حـول مـا    معهـم    االستدعاء الدائم إلدارة اجلامعة والتحقيـق      .6

 .يصلهم من أخبار من اجلامعة

حماصـرة اجلامعـة يف مناســبات خمتلفـة واعتقـال الطــالب      .7

 .وخاصة أعضاء جملس الطالب

إغالق اجلامعة لفترات خمتلفـة تـصل إىل عـدة أسـابيع مث         .8

 .1991إىل أكتوبر 1988اإلغالق الطويل من أبريل 
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ت منـع العــاملني واملــوظفني مــن دخـول اجلامعــة خــالل فتــرا   .9

 .اإلغالق

 من دليل اجلامعة األول الذي طبـع يف         كبريةمصادرة أعداد    .10

 .القدس

عدم السماح ألعضاء من هيئة التدريس بالـسفر إلكمـال     .11

 .دراستهم

 .فرض قيود على إحضار األموال لتطوير اجلامعة .12

فرض ضريبة دخل على مـوظفي اجلامعـة مـع أن الرواتـب         .13

 .كانت تصرف يف عمان

عة لثالث سنوات كنت رئيساً لـس إدارة        وعندما أُغلفت اجلام  

اجلامعة املكون من ثالثة أعضاء وقـد حتملـت يف تلـك الفتـرة          

مسئولية إمتام الدراسة للطـالب وخاصـة الـذين كـانوا علـى         

يف ( أبواب التخرج، وقد متكنا خالل اجتماعات جملس اجلامعـة          

مـن وضـع خطـة إلمتـام دراسـة        ) بيت مستأجر تابع للجامعة   

طالب وكانت الدراسة جمانية بدون رسوم، وقد مت توزيع هؤالء ال

مهام تسجيل الطـالب علـى مرشـدين مـن الكليـات وحتديـد         

أماكن الدراسة لكل مساق وعـدد الطـالب، وقـد اسـتخدمنا            

املساجد والدواوين والصاالت العامة وبيوت املدرسني كقاعات       

ة مبـا   للتدريس، ومت تزويد املدرسني مبا حيتاجونه من مواد مساعد        

  .يف ذلك أجهزة من املعامل إن لزم األمر

 شـهادات الدفعـة     حامالً إىل القاهرة    توجهت 1989ويف مارس   

وىل خلرجيي   200 بعد إغالق اجلامعة، وكانت حوايل االنتفاضةاألُ

شهادة قمت بتوقيعها من مكتـب التعلـيم التـابع للحـاكم             

ن شرحت  بعد أ (اإلداري لقطاع غزة بالقاهرة، وقد وافق احلاكم        

  .أن يتم توقيع الشهادة بدون رسوم) له ظروف احلياة والدراسة

 ومت تــسجيل 1988بــدأنا باســتقبال طــالب جــدد يف ســبتمرب 

الطالب بدون رسوم وكـذلك مت تـسجيل مـواد الدراسـة هلـم        

حسب التخصصات والكليـات واسـتمرت الدراسـة يف بيـوت       

  .املدرسني والدواوين واملساجد كما ذكرنا سابقاً

أت سلطات االحتالل متابعـة مـا يـدور خـارج اجلامعـة مـن            بد

ــت باعتقــال عــدد مــن الطــالب    ــي، وقــد قام ــيم األهل التعل

واملدرسني الذين اعترفوا ذا األمـر، وأن أعمـال اجلامعـة قـد             

انتقلت من داخل اجلامعة إىل خارجها وقد أرسلوا يل عدة مرات    

 طريـق  ملقابلة مساعد احلاكم العسكري للشئون العربية عـن  

األذنة واحلراس باجلامعة، وكنت دائماً أختلف عن الـذهاب حبجـة     

  .أن األمر مل يكن عن طريق رمسي

قمنا بتصميم مناذج خاصة لقبـول الطـالب اجلـدد وتـسجيل           

املواد وتوزيع املواد الدراسـية وتـسجيل الـدرجات، كنـا حنـتفظ            

بدرجات الطالب يف أرشيف خاص بعـد توقيعهـا، وكنـا نقـوم        

الدرجات يف جهاز احلاسوب الوحيد الـذي كانـت متلكـه         بإدخال  

اجلامعة وكان دخول اجلامعة لغري احلراس واستخدام احلاسـوب         

مغامرة وخماطرة يف نفس الوقت ألا تعتـرب خمالفـة لألمـر            

  .العسكري

وقد ظللت أراوغ يف مقابلـة املـساعد للـشئون العربيـة فتـرة         

 اخلــرجيني طويلـة حـىت متكنـت مـن توقيـع شـهادات الطـالب       

للفصل الثاين الذي تعطلت فيه الدراسة من العام الدراسـي        

 مـن  89 وقد وقعتها كما ذكرت سابقاً يف مـارس          1987-1988

  .إدارة احلاكم اإلداري لقطاع غزة

 حيـث   1991استمرت الدراسـة خـارج اجلامعـة حـىت أكتـوبر            

أمحـد أبـو    .د/مسح بعودة الدراسة داخل اجلامعـة وكـان األخ        

صل على شهادة الدكتوراه يف تاريخ سـابق وعـني    حلبية قد ح  

  .قائماً بأعمال رئيس اجلامعة

مل تكن املشاكل مع االحتالل هي املشاكل اليت عانينـا منـها      

وعانت منها اجلامعة فقد كان هناك طرف آخر حياول السيطرة    
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على اجلامعة مـن العـاملني باجلامعـة، وكـانوا يتبعـون فريـق              

لتجأت إىل تونس يف ذلك الوقـت    السلطة الفلسطينية اليت ا   

وقد عمـل هـؤالء العـاملون علـى بـث      . بعد خروجها من بريوت  

إشاعات حول بعض العاملني  امللتزمني، وقام بعـضهم بعـدم       

اإللتزام واحلرص على عمله مستغلني الظروف  الصعبة الـيت      

متر ـا اجلامعـة واضـطهاد اليهـود إلدارة اجلامعـة وجملـس              

  .طالا

 الفئة بالتعاون مع جملـس أمنـاء اجلامعـة يف          وقد قامت هذه  

ذلك الوقت وبتخطيط مـع املـسئولني يف تـونس علـى إنـشاء          

جامعة األزهر لتكون منافـساً للجامعـة اإلسـالمية، وكانـت            

اجلامعات يف ذلك الوقـت تتلقـى مـساعدات ماليـة لتغطيـة        

نفقاا عن طريق جملس التعليم العـايل يف رام اهللا، وكانـت            

% 16واً فيه، وكانت اجلامعة حتـصل علـى نـسبة        اجلامعة عض 

  .من مساعدات التعليم العايل للجامعات

مت حتويل  املبلغ اخلاص باجلامعة اإلسـالمية إىل جامعـة األزهـر            

الناشئة، وحرمت  اجلامعة من تلـك املخصـصات، واسـتطاع           

بذلك مؤسسو جامعة األزهر أن يتحكموا يف رواتـب العـاملني      

مية، فبدءوا بقطع رواتب جملـس اجلامعـة،    يف  اجلامعة اإلسال   

وطلبوا من مجيع ا لعاملني بكل فئام أن يتوجهـوا للـدوام             

يف جامعة األزهر لكي يتمكنوا من احلصول على رواتبهم، ومن   

رفض طلبـهم هـذا ومتـسك بعملـه يف اجلامعـة اإلسـالمية              

  .قطعوا رابته

أـم  وبالرغم من أن جامعة األزهـر بـدأت بكليـة التربيـة إال              

 من مجيع املدرسني من مجيـع التخصـصات بالتوجـه           اطلبو

جلامعة األزهر، وعندما اعترض بعـض املدرسـني بـسبب عـدم            

وجود فصول دراسية لتخصصام قـالوا هلـم اجلـسوا يف           

ــصرف لكــم    ــة اإلســالمية ن ــداوموا يف اجلامع ــوتكم وال ت بي

  .رواتبكم

لذين بلـغ  وا( وقد ترك اجلامعة من جمموع املدرسني والعاملني       

، %55 موظفاً بنسبة  165)  موظف 300عددهم يف ذلك الوقت     

  .ظفاً إدارياً مو42 موظفاً منهم 135وبقي فيها 

بعد أن ترك جملس أمناء اجلامعة املكون من مخـسة أعـضاء            

إىل جامعة األزهر، قام اإلخوة يف هيئة املشرفني باخلارج بتكوين      

اع غـزة   عـضواً مـن قطـ   26جملس أمنـاء جديـد يتكـون مـن       

 وكـان  48والضفة الغربية واألراضي الفلسطينية احملتلة عام      

  .يشمل أمساء األعضاء اخلمسة الذين تركوا اجلامعة

حجب مت بدأت إدارة اجلامعة بالبحث عن مصادر للدخل بعد أن          

خمصصات جملس التعليم العايل، وبعد لقاءات واجتماعـات        

طة يف اخلــارج بــني هيئــة املــشرفني وأعــضاء مــن الــسل      

ــسبة     ــسمة ن ــى ق ــة عل ــسطينية مت املوافق مــن % 16الفل

األزهـر   ( خمصصات جملس التعلـيم العـايل بـني اجلـامعتني         

  .لكل جامعة% 8 بالتساوي أي )واإلسالمية

 العلمية من خارج قطـاع   وبدأت اجلامعة تستقطب الكفاءات   

محلة درجات البكالوريوس واملاجستري غزة، كما وقامت بابتعاث 

جة الدكتوراه، وقد بلغت أعداد املبتعثني مـن        للحصول على در  

 ما بـني  مجيع أقسام اجلامعة أكرب ما ميكن خالل عمر اجلامعة          

  . وحىت السنوات اليت تلت هاتان السنتان1993، 1992

ومن األمور احملزنـة الـيت حـدثت يف تلـك الفتـرة أن كـثري مـن                 

املبتعثني الذين ابتعثوا من اجلامعـة اإلسـالمية ومبنحـة علـى          

حساب اجلامعة قد التحقوا بعد عودم من االبتعاث جبامعة     

األزهر، ومل حيفظوا للجامعة مساعدا هلم، ومل يقدروا مـا          

أنفقته عليهم خالل ابتعـاثهم واألمثلـة كـثرية علـى أولئـك              

  .الناكرين للجميل

 تواجه وتتصدى للمـؤامرات     1993وكانت اجلامعة حىت اية     
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  .حتالل واملتآمرين احملليوناحملاكة ضدها من جبهتني اإل

 بــدأ عهـد جديــد للجامعــة برئاســة  1994ومـع مطلــع عــام  

حممد عيد شبري ورئاسـة جملـس األمنـاء املهنـدس مجـال             .د

اخلضري، حيث بدأت السلطة الفلسطينية عملها يف قطـاع       

، كـذلك  الـصهيوين  االحـتالل غزة مما أدى إىل ابعاد خطر تدخل     

هر واإلسالمية واستقلت كل    فقد استقر األمر بني جامعة األز     

جامعة مبا حصلت عليه من موظفني ومـا خـصص هلـا مـن       

  .مساعدات

بــدأ العهــد اجلديــد بــأول مــبىن خرســاين وهــو مــبىن كليــة  

اهلندسة املسمى مبىن القدس، وكان ذلك يعترب اجنازاً عظيماً 

تلته اجنازات بنـاء ال تقـل عنـه أمهيـة مثـل مبـاين اللحيـدان            

ملؤمترات ومبىن الطالبـات الثـاين ومـبىن        وطيبه ومبىن قاعة ا   

املعامل العلمية مث مبىن اإلدارة، وأيضاً مبىن املكتبة املركزيـة       

ومن أعظم اجنازات البناء هو إمتام مبىن مـسجد اجلامعـة، وال            

ــا     ــبىن تكنولوجي ــالب وم ــس الط ــبىن جمل ــضاُ م ــسى أي نن

  .املعلومات والطب

 التخــصص يف وال زالــت اإلجنــازات تتــواىل يف مجيــع جمــاالت

  :اجلامعة واليت حتتاج لدات لوصف هذه اإلجنازات، منها

ىن بانفصال كليـة اتمـع للعلـوم والتكنولوجيـا يف مـ            -

  .خاص خارج اجلامعة

 .نشاط أقسام التعليم املستمر -

نشاط مراكز خدمة اتمع مثل مركز البيئـة والدراسـات     -

يظ الريفية، وحدة قيـاس البـاطون، ومركـز اإلفتـاء، وحتفـ           

 . وغريهاالقرآن

ضــطرىن للتغيــب عــن   أصــبت حبــادث إ1993يف أغــسطس 

اجلامعة حـوايل سـتة شـهور خـالل فتـرة العـالج، وعـدت إىل                

. د. علـى كرسـي متحـرك وكـان األخ أ          1994اجلامعة يف أبريـل     

حممد شبري قد توىل رئاسة اجلامعة، وكانت مرحلة جديـدة يف     

 الفلسطينية، تاريخ اجلامعة، حيث كانت بداية حكم السلطة

حممد شبري .وقد مسح للجامعة بالبناء الدائم، وقد قام األخ د

ورئيس جملس األمناء املهندس مجال اخلـضري جبهـد عظـيم           

وجوالت يف اخلارج واالتصال مع مؤسسات وأفراد لتمويـل بنـاء       

مباين اجلامعة، وكانت نتيجة هذه املساعي عظيمـة، حيـث مت           

للعلـوم  (البات ومبىن املعامل بناء مبنيني للطالب وآخرين للط   

ومـبىن املكتبـة املركزيـة ومـبىن قاعـة املـؤمترات         ) واهلندسة

ومبىن اإلدارة ومـبىن تكنولوجيـا املعلومـات والطـب ومـبىن            

بعـد عـوديت للجامعـة بـدأت العمـل اإلداري        . جملس الطـالب  

كمشرف للتعليم املفتوح الذي مل يدم طويالً، ومت إغـالق هـذا             

بعد ذلك عينت   . الً منه مركز التعليم املستمر    املركز وافتتح بد  

ــام  ــشئون   1995يف ع ــرئيس لل ــاً لل ــة نائب ــس اجلامع  يف جمل

وكنـت  .  لـسنتني أخـريني    1997األكادميية والذي جتدد يف العام      

أشرف على مناهج الدراسة يف مجيع الكليات واألقسام وأقوم 

 بعمل اجلدول الدراسي للجامعة واإلشراف على شئون  املكتبة

  .وشئون اإلبتعاث وتوظيف املدرسني اجلدد وشئون االمتحانات

 عينـت يف جملــس اجلامعـة عميـداً لكليــة    1999يف سـبتمرب  

العلوم، وكـان العمـل يف هـذه املرحلـة يقتـصر علـى تنميـة               

وتطـوير أقـسام كليــة العلـوم وتلبيـة طلبــات األقـسام مــن      

د معامل ومدرسني وفنيني، وقد عملنا يف الكلية كفريـق واحـ          

  .لتغطية حاجة األقسام ورفع مستوى أداء املوظفني واملدرسني

 قامت سلطة االحتالل بقطع  الطريـق بـني          2001قبل اية   

ــر يف صــعوبة     ــذا األم ــسبب ه ــه وت مشــال القطــاع وجنوب

املواصالت والسفر على الطريق العام، وقد ختلف هلذا السبب 

معـة،  كثري من طالب اجلنوب عـن االلتحـاق بدراسـتهم يف اجلا      

وكذلك مل يـتمكن مدرسـو  اجلنـوب مـن متابعـة جـداوهلم               
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  .الدراسية يف الشمال

بالبحث عن بدائل لتعويض الطالب عن   ) مدرسو اجلنوب ( بدأنا  

  دروسهم اليت فاتتهم ووجدنا أنه ميكن استخدام قاعات يف 

مركز خدمات خانيونس ومركز خدمات رفح، وبعض املدارس يف         

 مركـز رعايـة ا لـشباب خبـانيونس          الفترة املسائية وقاعـات يف    

كما اسـتأجرت اجلامعـة شـقة إلدارة        . لتكون مقرات للتدريس  

أعمال اجلنوب، وقد تعاون مجيع املدرسني يف تعويض الطـالب          

ما فام من دروس وقد استفدنا مـن خـدمات مدرسـني مـن            

  .خارج اجلامعة

طلت الدراسة مستمرة يف املقرات املذكورة ملـدة عـامني وقـد            

ا على استيعاب طـالب جـدد حيـث أن الطـالب القـدامى       ركزن

بدءوا باستئجار شقق يف مدينة غزة ليتمكنـوا مـن مواصـلة           

  .دراستهم ويف ظروف معيشية صعبة للغاية

ــم للجامعــة يف  2003يف بدايــة العــام  ــاء أول مــبىن دائ  مت بن

منطقة معن شرق خانيونس، وقد خصص يف  البداية لتدريس 

  ة اجلنوب وبعد ذلك مت افتتاح أقسام يف الطالب اجلدد يف منطق

كلية الشريعة وأصول الدين واللغة العربية واللغة اإلجنليزيـة     

والتربية رياضيات، حيث يتمكن الطالب أو الطالبة من متابعة 

  .دراسته يف اجلنوب كاملة حىت يتخرج

وقد قامت كلية العلوم بتدريس مساقات متطلب الكليـة يف          

كمــا مت تــوفري . درســني جلميــع املتطلبــاتاجلنــوب، ومت تــوفري م

معامل ملادة الفيزياء العملية ومراسم لطالب اهلندسة، وكان 

إقبال الطالب على الدراسة يف اجلنوب أكثر مـن املتوقـع، وقـد             

غــري أنــه بــدأت أعــداد الطــالب  . امــتألت الفــصول بــالطالب

بالتناقص يف السنوات التالية، وكان السبب الرئيسي يف ذلك         

 .دم توفر مواصالت خاصة إىل مبىن اجلامعة باجلنوبهو ع
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  استراحة العدد

  

  أنا ابن العلوم
  

                  يا سامعا يا جالسا يا قائما
  انظر من أنا

      أنا بن العلوم ِ تراين    
  بالعلم شيئاً ثاين

                    األحياءُ روحي
باين وتركيبيت ر  

عاداليت مو         
  ودِجذر لليه

        وتربيعات إمياين 
  ويف الكيمياءِ أكسديت وهدرجيت و تنظيفات أسناين

    ويف الفيزياءِ تسارع املقذوف بزمان ِ
  ويف البصرياتِ منظار وأنظار و أعيان ِ

    يا بن العلوم  أراك بالعلم مزدان ِ
  هذا بن العلوم ِ بارع باين 

  فلسطيين والتركيب رباين

 

  تفاحة نيوتن
  

         يف املزاح مما قيل
  يروى أن تفاحة

      كانت على شجرةٍ مرتاحة 
وملا رجلٌ قام وراح  

وحتتها استراح         
  وقعت التفاحة
        يا ليته أكلها

فإن أكلها مستباح  
          !!!!!لكن

  صنع لنا من العلم باحة
      فكيف لو كانت بطيخة ٌ

ت على العقول ِ اجتياحلشن  
          !!وبعدها

  أهل ِ العلوم ِ راحةما ألحد من 
  

 
  حممد أبو عودة.أ

  قسم األحياء
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  (Agro-Ecology)مفهوم الزراعة البيئية 
  

  

  

  

  

  

  

  علي الطرشاوي   .أ

      مدير مركز الدراسات البيئية

  مدرس بقسم البيئة وعلوم األرض

  

إن التحدي الرئيـسي يف هـذه األيـام لعمليـة اإلنتـاج        

 يف توفري الكميات املطلوبة من املنتجـات الزراعيـة   الزراعي يتمثل 

  .مع مراعاة املعايري الصحية والبيئية

لقد مت تطوير مفهوم حديث يطلق علية الزراعة املنـسجمة مـع           

 ، وهي ختتلف عما يطلق عليه الزراعـة         (Agro-Ecology)البيئة أو   

 الـــيت حتـــرم إســـتخدام (organic Agriculture )العـــضوية 

 يف العملية الزراعية ولذلك يبقى إنتاجها حمـدوداً ال        الكيماويات

  .يغطي احلاجة

أما املفهوم اخلاص بالزراعة البيئية فهو يتـضمن جمموعـة مـن           

املبادئ واإلجراءات تأخذ بعـني اإلعتبـار التطـورات اهلائلـة الـيت             

استحدثت يف جمال مكافحة اآلفات وختصيب التربة الزراعية يف         

يه استخداماً مقننـاً ومراقبـاً هلـذه        نفس الوقت الذي تضمن ف    

ــة    ــى املعــايري البيئي ــضمن احملافظــة عل ــة مبــا ي املــواد الكيماوي

والصحية، ولتحقيق هذا املفهوم يف التحدي سالف الذكر جيـب          

  :األخذ بعني االعتبار املبادئ اخلاصة مبفهوم الزراعة البيئية وهي

  .التحكم يف التلوث باملبيدات الزراعية -

 .املقنن لألمسدة الكيماويةاإلستخدام  - -

 .إدارة النفايات الزراعية - -

 .نشر الوعي البيئي - -

ــة  ــدات الزراعي ــد    : املبي ــامة وعن ــة س ــات كيماوي ــي مركب وه

استخدامها تـصل املتبقيـات إىل مـوارد امليـاه و التربـة وكـذلك               

  .األغذية 

وتعتمد الضفة الغربية وقطاع غزة على ما تستورده مـن داخـل            

 مبيـد زراعـي نـستورد    800 مت ترخيص حـوايل      اخلط األخضر حيث  

 صنف وتشمل يف معظمها مبيـدات حـشرية         150منها حوايل   

ــض      ــافة إىل بع ــات باإلض ــدات فطري ــشاب ومبي ــدات أع ومبي

  .اهلرمونات ومبيدات خاصة بتخزين الغالل

ومن أجل الـتحكم يف التلـوث الناشـئ عـن اسـتخدام املبيـدات             

بيـدات ثـالث جهـات يف    الزراعية جيب أن يشرف علـى موضـوع امل   

  :السلطة وهي

وذلك بإرشاد املـزارعني إىل الطـرق الـصحيحة         : وزارة الزراعة : أوالً

لإلســتخدام والتخــزين والتــداول مــع إجــراء جتــارب للمــشاهدة   

والتدريب، ومن أمثلة ما تقـوم بـه وزارة الزراعـة تعلـيم املـزارعني               

ــات   ــة لآلف ــيت هــي مبثا(IPM)نظــام املكافحــة املتكامل ــة  وال ب

إستراتيجية ناجحة يف القضاء على اآلفات الزراعيـة باسـتخدام     

أقل قدر من الكيمياويات، حيـث تـدرب املـزارعني علـى اسـتخدام       
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باإلضـافة إىل عمـل     ) مبيد خاص يف وقت حمدد حملصول معـني       (

ــة مبكــراً    ــة احلقــل بزراعــة هــذه الزاوي مــصيدة لآلفــات يف زاوي

فات ونقـوم بإبادـا     بأسبوعني بنفس احملصول فتتجمع عليه اآل     

  .والتخلص من كل ما يف هذه الزاوية

وذلك باختبار تأثري هذا املبيـد علـى الـصحة        : وزارة الصحة : ثانياُ

العامة وإمكانية احلد من هذه األضـرار ومعاجلتـها حـني حـدوث             

  .تسمم

وذلك بدراسة تأثري املبيد على مـوارد البيئـة     : سلطة البيئة : ثالثاً

  .والتربة واهلواء والغذاءمثل اخلزان اجلويف 

إن االسـتخدام غـري املنـضبط لألمسـدة         : األمسدة الكيماويـة  

الكيماوية أدى إىل تلوث املياه اجلوفية والتربـة وقـد تـبني أن اآلبـار         

الواقعة يف مناطق اإلنتاج الزراعـي ماؤهـا ملـوث بـالنترات هـذا              

 باإلضافة إىل إمكانية إجنراف التربـة الـيت حتتـوي علـى زيـادة يف            

تركيز العناصر املغذية خصوصاً الفسفور والنيتروجني إىل البحر      

  .مما يسبب يف منو  الطحالب وصدور روائح كريهة

لذلك كان البـد مـن الـتحكم يف عمليـات التـسميد الكيمـاوي          

للزراعة الكثيفة عرب  الفحوصـات الدوريـة لتركيـز العناصـر يف             

جبوار النبات فقط التربة، وإضافة الكميات الالزمة فقط للزراعة و

عرب إذابة السماد يف شبكة الري، هذا باإلضافة إىل اختيـار أنـواع       

تـسبب زيـادة يف انطـالق      من األمسدة البطيئة الذوبان حـىت ال      

  .امتصاصهالعنصر الغذائي يف التربة تفوق قدرة النبات على 

وتشمل خمتلف أنواع النفايات الزراعيـة مـن        : النفايات الزراعية 

ة مثـل خملفـات املنتجـات الزراعيـة ومـزارع الثـروة         صلبة وسائل 

احليوانية وخملفات تصنيع املنتجات الزراعية وهذه  املخلفـات إن          

مل حتسن إدارة التخلص منـها، فـسوف تتـسبب بتلـوث البيئـة،              

ولذلك حنن حباجـة إىل معاجلـة سـليمة مث ختلـص أو إعـادة تـدوير                

رية هلـذه   بطريقة علمية عرب إنشاء ما يلزم مـن منـشآت ضـرو           

العمليات، وقد مياثل ما يـتم يف الـتخلص مـن نفايـات الـسكان،       

وعلى سبيل املثال فقط ميكننا مشاهدة اآلثار البيئيـة الـسلبية           

اليت خيلفها التخلص غـري الـصحيح مـن بقـرة ميتـة بإلقائهـا              

بالقرب من املقربة الشرقية ملدينة غزة، ولذلك تفرض بعض الدول 

على صاحب املزرعة للتخلص من بقرة      $ 100رسوماً تبلغ حوايل    

  .ماتت يف مزرعته، وذلك من أجل محاية البيئة والسكان

ـنجح    : الوعي البيئي  وهذا يهتم بالعنصر البشري الـذي سـوف ي

كل العملية إن أحسن توعيتـه، ويـتم ذلـك عـرب برنـامج متـدرج                

اخلطـوات يبـدأ بتمريــر املعلومـات النظريــة مث التـدريب العملــي     

 جتارب املشاهدة وبعـد ذلـك املتابعـة الفعليـة يف            التطبيقي عرب 

  .مزرعته

ويف مرحلــة الحقــة يــتم بالتعــاون مــع اجلمعيــات واملؤســسات  

الزراعية  تطوير لوائح وتشريعات لتعويد املـزارعني علـى اإللتـزام            

وأخرياً يأيت دور فرض القـانون علـى املخـالفني       . وإشعارهم باجلدية 

  .من أجل مصلحة الوطن واملواطن
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  خطر الطفيليات المعوية وفقر الدم وسوء التغذية  يهدد أطفال فلسطين
 عدنان إبراهيم اهلندي. د

  طبيةالطفيليات ال يف علم أستاذ مساعد

  

 الفلـسطيين لقد تأثرت احلياة اليومية ألبناء الشعب      

بشكل خطري نتيجة احلصار املفروض عليهم ىف مجيع منـاحى          

 حيث يصعب على البلديات .ن حيث تقطعت أوصال الوطاحلياة

القيام بالتخلص من النفايات والقمامـة وإرسـاهلا إىل املـدافن      

اخلاصة، ناهيك عن ما يتبع ذلك من انتشار للحشرات وتكاثرهـا           

وخصوصا الذباب وما ينقله من أمراض       ىف فصل الصيف احلار   

وجبانب ذلـك التلـوث البيئـى لـألرض     .  ومنها الطفيليات املعوية 

وجبانــب ذلــك .  ة  مبيــاه اــارى والــصرف الــصحيالفلــسطيني

احلصار اإلقتصادى وما ينتج عن ذلك مـن عـدم دخـول كميـات              

كـل ذلـك    . الطعام وقلتها و تلفها على املعـابر قبـل وصـوهلا          

شــكل منفــذا يهــدد حيــاة شــعبنا الفلــسطيىن وخــصوصا  

األطفال الذين أصـبحوا يواجهـون خطـر األمـراض الطفيليـة            

  .  وسوء التغذية) لدمفقر ا(واألنيميا 

طفيليـات وفقـر دم   (وباجتماع هذه املشاكل الـصحية الثالثـة        

طفال يصبح الطفـل الفلـسطيىن   بني هؤالء األ  ) وسوء تغذية 

حماصر ذه األمراض الصحية والىت تؤثر على صـحته ومنـوه           

. ومستقبله وبالتاىل يصبح اجليل الفلسطيىن مهدد بـصحته       

 الطفيليـات املعويـة وفقـر    وقد خلصت كثري مـن الدراسـات أن   

الدم وسوء التغذية تعترب من املشاكل الصحية الىت تنتشر بني  

أطفال املدراس ىف قطاع غزة وتواجه اتمعات الفقرية بنتائجها 

وىف هذه املقالة سوف . السلبية على صحة ومنو هؤال ء األطفال

  :نركز على الطفيليات املعوية

 :  الطفيلياتهيما  •

 حياا على كائنـات مـن       يف كائنات حية تعتمد      عبارة عن  هي 

 وذلك من أجل حصوهلا على مـأوى أو تـأمني حاجاـا             آخرنوع  

 توفر للطفيليـات    اليتالكائنات احلية   .  الغذائية أو كليهما معا   

 األثوياء ودائمـا يكـون   أوالغذاء واملكان تسمى العوائل املضيفة  

  .الطفيليالعائل أكرب حجما من 

 : بالطفيلياتمصادر العدوى •

 الذيتتوقف إصابة اإلنسان على وصول الطفيليات إىل عائلها         

  Infec ve املعـدي الطـور  .   لتقبل اإلصابةاستعداديكون على 

stage  رمبـا يكـون الطـور    ( طفيل هو أكثـر األطـوار أمهيـة       ألي

  نوعيـة    بـاختالف وذلـك   ) كيـسات / يرقانـات   /  بيـضا    -املعدي

  :سان بالطفيليات بعدة طرق منهاصابة اإلنإوحتدث .  الطفيل

  : اهلضميعن طريق اجلهاز : أوال

حيث تصل العديد من الطفيليـات إىل الفـم عـن طريـق             .  1  

تلوث الطعام والشراب أو اليد برباز الشخص املـصاب كمـا هـو     

  واجليارديـا   Entamoeba histoly caاحلال باملتحول احلال للنسج 

 Hymenolepisدة احملرشفة القزمة والدوGiardia lambliaاملبلية 

nana .  

عن طريق الفم بواسطة الطعام والشراب امللوث برباز احليوان  . 2

Balan diاملصاب كما هو احلال ىف القربيـة القولونيـة    um col i  

  .Echinococcus granulosusواملشوكة احلبيبية 
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اإلصابة الناجتة عن طريق حك فتحة الشرج ومص األصـابع       .  3

وثة بالطور املعدى كما هو احلـال بالنـسبة لـدودة الـسرمية             املل

   .Enterobiu vermicularis) الدودة الدبوسية(الدودية 

 ديـدان  يف التربـة كمـا هـو احلـال         يف البيوض املوجـودة     ابتالع. 4

  . Ascaris lumbricoidesاالسكارس 

 الـدودة الــشريطية  يفتنـاول حلــم مـصاب كمــا هـو احلــال     .  5

Taenia saginata والدودة الشريطية الوحيدة Taenia solium.  

  :عن طريق اجللد: ثانيا

 املـاء مـن خـالل اجللـد كمـا      يفدخول يرقات الديدان املوجودة    .  1

 Schistosoma) الشيستوسوما(تفعل يرقات املنشقة الدموية 

haematobium ــة مثــل اإلصــابة يف أو الريقــات املوجــودة  الترب

   .Ancylostoma duodenaleباألنكليستوما 

ــل     . 2 ــابة بالقم ــد اإلص ــصاب عن ــخص م ــع ش ــاس م بالتم

  .Scabiesواجلرب

  :التناسليعن طريق اجلهاز : ثالثا

 كمـا   التناسـلي  البويلحتدث اإلصابة عن طريق إفرازات اجلهاز       -

  . Trichomonas vaginalis املشعرة املهبلية يفهو احلال 

  :عن طريق املشيمة: ارابع

 العـدوى   انتقـال مثل هذه احلاالت عن طريـق        يف اإلصابة  حتدث  

بالطفيليات من األم جلنينها مثل اإلصـابة باملقوسـة القنديـة        

Toxoplasma gondii .  

  Arthropodes: عن طريق مفصليات األرجل: خامسا

 األطـوار   انتقـال حتدث العدوى بـبعض الطفيليـات عـن طريـق           

مـل  املعدية بواسطة احلشرات، فالذباب والبعوض تعمـل كحوا       

 أو حيوية للعديد من األمراض الطفيلية اهلامـة مثـل داء             آلية

،  Sand fly تنقلـه ذبابـة الرمـل    الذي Leishmaniasisالليشمانيا 

 أثنـاء   Anopheles تنقله أنثى بعوضة األنوفيل      الذيوداء املالريا   

  .عملية اللدغ

  التأثريات املرضية املتسببة عن الطفيليات •

 الطفيليات مـع عوائلـها، فلـيس        يعتمد هذا على درجة توافق    -

ـ   الطفيليمن صاحل    بب س قتل عائله، وبعـض الطفيليـات ال ت

ضررا حمسوسا لعائلها بل جنـدها تتغـذى علـى بقايـا الغـذاء              

 أنــسجة العائــل مثــال ذلــك يفاملهــضوم دون أن تــسبب تلفــا 

    Entamoeba coliاملتحولة القولونية 

ومقدار الضرر الذي   حتدث الكثري من الطفيليات ضررا بالعائل،       -

حيدثه الطفيلي متوقف على نوعية الطفيلـي والنـشاط الـذي          

يقوم به داخل جسم العائل والتأثري الذي حيدثـه هنـاك ويعتمـد          

  .مقدار األذى حلد ما على ختصص الطفيلي

يعترب الغذاء واحلماية مـن أهـم الفوائـد الـيت حيـصل عليهـا            -

 أن يـسبب   الطفيل وبالرغم من أنه ليس مـن صـاحل الطفيـل          

مرضا لعائله إال أن بعضها قد حتدث أضرارا كـبرية قـد توصـل       

  :إىل املوت يف حاالت عديدة منها

حتطيم خاليا العائل وتلفا باألنسجة أو أن تقوم بعرقلـة انتقـال      

الغذاء عرب الغـشاء اخللـوي أو أن يـتم متزيـق الطبقـات الواقيـة             

و جزئــي كاجللــد أو أن حتــدث ثقبــا باألعــضاء، أو ضــمور كلــى أ

لألعــضاء الداخليــة أو انــسدادا باألوعيــة الدمويــة أو القنــوات 

  .  كالقناة اهلضمية

ــل    - ــائف جــسم العائ ــة وظ ــات بعرقل ــض الطفيلي ــوم بع تق

ــشريطية    ــسمك الــ ــدودة الــ ــابة بــ ــسيولوجيا فاإلصــ فــ

Diphyllobothrium latum تؤدى إىل نقص الفيتامينات باجلسم 

ية كبرية من فيتـامني     وبالتايل فقر الدم نتيجة امتصاصها كم     

B12 .  

الــيت   Wucheraria bancro iتــسبب الفخريــة البنكرفتيــة -

تعيش يف اجلهاز اللمفاوى تضخما هـائال ىف ايـات األعـضاء          
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  . خاصة باألرجل واألثداء وكيس الصقن مسببة بذلك داء الفيل

بعض الطفيليات هلا تـأثريات مسيـة أثنـاء تطفلـها فمـثال             -

. تفرز أنزميا خمربا لكـرات الـدم احلمـراء         Trypanosomaاملثقبات  

 Toxotoxin  تفرز مـادة  Toxoplasma gondiiواملقوسة القندية 

  .السامة

  :تشخيص الطفيليات-

  : خيتلف تشخيص الطفيليات حسب نوع الطفيل-

 عينـة بـراز     يففمثال بعضها يشخص عن طريق إجياد البيوض        -

  .اإلنسان مثل األسكارس

  . الكيسات مثل اجلارديا واالنتاميباإجيادق  عن طرياألخرالبعض -

  . الريقاتإجيادبعضها عن طريق 

  .بعضها عن طريق الفحوصات املصلية-

  الوقاية من األمراض الطفيلية

 مكافحة الطفيليات والوقايـة منـها علـى كـسر        أسستعتمد  

  : مجيع مراحلها وذلك عن طريقيفالسلسلة الوبائية 

  .للطفيلي قد تكون مستودعا اليتالقضاء على احليوانات .  1

 والـذي القضاء على مصدر العدوى وخاصة احليـوان الناقـل    .  2

  .غالبا ما يكون حشرات

  . إىل العائل الوسيطاملعدياحلد أو منع وصول الطور . 3

  .القضاء على العائل الوسيط. 4

 جــسم اإلنــسان وذلــك مبعاجلــة يف الطفيلــيإيقــاف تطــور . 5

  . خاصة أدويةباستعمالاملصابني 

العناية بالنظافة الشخصية واحلفاظ على مبـادئ الـصحة         . 6

  . العامة

العناية الصحية باملأكل واملشرب، مثل جتنب أكل اخلضروات         7. 

 قبـل  األيديقبل غسلها جيدا، وجتنب شرب املياه امللوثة، وغسل        

  .تناول الطعام، وتقليم األظافر

طفيليـات،   طـرق التعقـيم اخلاصـة بالقـضاء علـى ال           إتباع 8.

 والقضاء على احلـشرات كالـذباب       الصحيواالهتمام بالصرف   

  . تشكل وسيلة هامة لنقل العدوىاليتوالصراصري 
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  المواطنة و الثقافة البيئية
  رأفت مرجتى.أ

  قسم البيئة وعلوم األرض

  

  :املقدمة

 من مكونات و مقومات هي الوطن العـام         حتتويهتعترب البيئة مبا    

 األرض اهللا حبكمته و ذللها بقدرته فجعل أوجدهالقد  و لإلنسان

 الـيت   األحيـاء  ما يفي حباجة كـل       األرزاقبساطا و قدر فيها من      

كمـا   .باإلنسان من الكائنات الدقيقة و انتهاء    اعلى ظهرها بدء  

 الرياح و السحب و انزل من أرسلسخر الشمس و القمر دائبني و  

 و النبات و احليوان   إلنسانا لكي حيي    الطهورالسماء املاء العذب    

فكل هذه النعم و غريها ممـا ال يعـد و ال حيـصى جيـري بنظـام و              

  .حكمة دقيقة وفقا لقوانني اهللا الثابتة يف هذا الكون الفسيح

 العصر احلديث اندفع اندفاعا حمموما حنو التطـور  إنسانو لكن   

 إىل التنــافس بــني الــدول أدىالعلمــي و االختراعــات العلميــة و 

الك التكنولوجيـا املعقـدة و مـا حتدثـه مـن خملفـات تعـود               امت

 إىلبالسلب على البيئة و حتدث التلـوث البيئـي و هـذا كلـه أدى       

  . النظام البيئي على املستوى احمللي و الدويلإرباك

 العواقب  بأخطرفمثال استرتاف املوارد و الثروات الطبيعية يهدد        

دفــع العلمــاء و و ذلــك نتيجــة لتــراكم النفايــات و هــذا بــدوره 

 الـتفكري جـديا يف هـذه      إىلالباحثني و املهتمني بـشؤون البيئـة        

الكارثة فقامت مجعيات حلماية البيئـة و دقـت نـاقوس اخلطـر             

لذا سنت اجلهات املختصة من احلكومات و املؤسـسات و       . عالية

اجلمعيات القوانني املناسبة و الـصارمة و الـيت بـدورها تـنظم             

 البيئة و حتافظ على املوارد البيئيـة و هـذا       و اإلنسانالعالقة بني   

 مـن العبـث بتلـك املـوارد و احلقـوق و      اإلنـسان للحد من اندفاع   

 يف  أمـان  القادمة يف العيش حبرية و       األجيالحتافظ على نصيب    

  .جمتمع نظيف و نقي

  مفهوم البيئة

 الـذي   العـامل الطبيعـي   البيئة مبفهومها العام هي الوسط أو       

  .   يتأثر به ويؤثر فيهاحليوانات و النباتات معاالبشر و يعيش فيه 

 قد يتـسع ليـشمل منطقـة كـبرية جـدا          العامل الطبيعي هذا  

وقـد تـضيق دائرتـه ليـشمل منطقـة          كالبحر و الغابة الكبرية     

  .السطح اخلارجي جللد اإلنسانصغرية جداٌ ال تتعدى 

وعليه فإن كلمة بيئة تعين كل العناصـر الطبيعيـة واحلياتيـة     

فـالغالف  .  تتواجد حول وعلى سطح  وداخل الكرة األرضية   اليت

ــة    ــة، والطاق ــصادر الطبيعي ــة، وامل ــه املختلف ــازي ومكونات الغ

ومصادرها، والغالف املائي وما بداخله، وسطح األرض وما يعيش 

عليها من نباتات وحيوانات، واإلنسان يف جتمعاته املختلفة كـل           

   .هذه العناصر هي مكونات البيئة

عىن بدراسـة جممـوع           أما عل  م البيئة فيعرف بأنه العلم الذي ي

 سـواء   العالقات والتفاعالت املوجودة بني مجيع عناصـر البيئـة        

،  أي تلك العالقة املوجـودة بـني         كانت املكونات احلية أو غري احلية     

اإلنسان وأخيه اإلنسان، وبني غـريه مـن الكائنـات احليـة األخـرى          

 وتشمل كذلك جممل العالقـات      سواء كانت حيوانية أو نباتية،      

بني مجيع الكائنات احلية نباتية أو حيوانية مع عناصر غري حيـة            
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كالتربة واملاء واهلواء والصخور، وكذلك العالقات بني العناصـر         

  . غري احلية

  العالقة بني مكونات البيئة

  واحلياتيـة  غـري احليـة  هناك عالقة وثيقة بني العناصر الطبيعية  

 حيث  ومكوناا املختلفةالبيئة الطبيعية اخل  املوجودة حول ود  

سمى النظام ة ت وظيفية معقد ارتباطاتتربز من خالل عالقات و

 التفاعـل املـنظم واملـستمر بـني       هـو فالنظـام البيئـي     .  البيئي

عناصر البيئة احلية وغري احلية، وما يولده هذا التفاعل من تـوازن      

  .  بني عناصر البيئة

على سطح الكرة األرضية مـا هـو إال جـزء      ولعل التوازن البيئي    

من التوازن الدقيق يف نظـام الكـون، وهـذا يعـين أن عناصـر أو          

معطيات البيئة حتافظ على وجودها ونسبها احملددة كما أوجدها 

 ولكن اإلنسان بلغ يف تأثريه على بيئته مراحل تنذر باخلطر،.  اهللا

طبيعيـة علـى    إذ جتاوز يف بعض األحوال قدرة النظم البيئيـة ال         

ختالالت بيئية تكاد ـدد حيـاة       اإحتمال هذه التغريات، وإحداث     

  .  اإلنسان وبقائه على سطح األرض

التفاعل بني مكونـات البيئـة عمليـة مـستمرة تـؤدي  يف          يعترب  

 نتيجـة   اخـتالل  البيئة بتوازا ما مل ينشأ       احتفاظ إىلالنهاية  

ر أو نتيجة لتغري لتغري بعض الظروف الطبيعية كاحلرارة واألمطا    

الظروف احليوية أو نتيجة لتدخل اإلنسان املباشر يف تغري ظروف          

 بعـض  اختفـاء  إىلفالتغري يف الظروف الطبيعيـة يـؤدي    .البيئة

 يف  اخـتالل  إىلالكائنات احلية وظهـور كائنـات أخـرى، ممـا يـؤدي             

التوازن والذي يأخذ فترة زمنية قد تطول أو تقـصر حـىت حيـدث              

  .  توازن جديد

أن تدخل اإلنسان املباشر يف البيئة يعتـرب الـسبب الرئيـسي يف         

 التـوازن البيئـي، فـتغري املعـامل الطبيعيـة مـن جتفيـف           اختالل

 الغابـات، وردم املـستنقعات،      واقـتالع للبحريات، وبنـاء الـسدود،      

واستخراج املعادن ومصادر االحتراق، وفضالت اإلنسان الـسائلة      

ــذا باإلضــا   ــة، ه ــصلبة والغازي ــتخدام إىلفة وال ــدات اس  املبي

 إخالل بالتوازن البيئي، حيـث أن هنـاك         إىلواألمسدة كلها تؤدي    

الكثري من األوساط البيئية  ددها أخطار جسيمة تنذر بتدمري    

احلياة بأشكاهلا املختلفة على سطح األرض،  فالغالف الغـازي          

 تلـوث شـديد،   إىلتعرض ي سيما يف املدن واملناطق الصناعية       ال

ع بني فترة وأخرى عن تكون الـسحب الـسوداء والـصفراء        ونسم

الـسامة والــيت كانـت الــسبب الــرئيس يف مـوت العديــد مــن    

   .الكائنات احلية وخصوصا اإلنسان

 ذلك ما يتعرض إليه الغالف املائي من تلوث من خـالل       إىلأضف  

  عن طريق طـرح النفايـات و    استرتاف الثروات املعدنية والغذائية   

دفـن النفايـات    كـذلك   عية وامليـاه العادمـة و     الفضالت الـصنا  

أمـا  .   الناجتة عن استخراج تلك الثروات يف الغالف املـائي      اخلطرة

 واملياه العادمة  الصلبةاليابسة فحدث وال حرج، فإلقاء النفايات

 الغابات وفـتح الـشوارع وازديـاد أعـداد وسـائط النقـل               واقتالع

ــا أدى  ــة  إىلوغريه ــدهور يف خــصوبة الترب ــشاروان ت  األمــراض ت

واألوبئة خصوصا املزمنـة والـيت حتـدث بعـد فتـرة زمنيـة مـن            

   .التعرض هلا

وبالرغم من تقدم اإلنسان العلمي والتكنولوجي والذي كان من         

املفروض أن يستفيد منه لتحسني نوعية حياته واحملافظة علـى          

بيئته الطبيعية، فإنه أصبح ضحية هلذا التقدم التكنولوجي         

يئة الطبيعية وجعلها يف كثري مـن األحيـان غـري           الذي أضر بالب  

مالئمة حلياته وذلك بسبب جتاهله للقوانني الطبيعية املنظمـة      

وعليه فإن احملافظة على البيئة وسالمة النظم البيئية        .  للحياة

وتوازا أصبح اليوم يشكل الشغل الشاغل لإلنسان املعاصـر    

   .الفناءمن أجل احملافظة على سالمة اجلنس البشري من 

  



 

 18 

  الثقافة البيئية

 أكثــر املعاصــر، مــن اإلنــسانيعتــرب القــرن العــشرين وبالتــايل 

 اإلنـسان فقد سـعى    .  العصور تطورا من الناحية التكنولوجية    

 استغالل أكرب إىلومنذ بداية هذا القرن وبكافة الوسائل املتاحة     

 خملوقا متميزا عن بقية     باعتبارهقدر ممكن من املوارد الطبيعية،      

ومن خالل هذا السعي للـسيطرة علـى البيئـة          .  الكائنات احلية 

احمليطة به استطاع أن يسخر الكثري من الطاقات الطبيعية من  

  رغباتـه، كونـه الوحيـد الـذي لـه احلـق يف تـسخري               إشـباع أجل  

  ..الطبيعة

 وعلى مر العصور، كان اهلدف األساسي       اإلنسانية فاتمعات  

 مـن خـالل   األرضواستمرارها على هلا هو احملافظة على بقائها      

ومن مث عملـت    .  احملافظة على التراث والثقافة واملوارد الطبيعية     

 جيل مـن خـالل   إىلهذا اتمعات على نقل هذا التراث من جيل    

ومل تكن البيئة مبفهومها احلـايل  . ما أطلق عليه بعملية التربية  

  ،. وحرصهاهتمامهموضع 

بث أن استقر فأصبح مزارعـا مث   فقد بدأ كإنسان متجول مث ما ل    

تتميز هذه الفترة مـن عمـر   حيث . تطور ليصبح إنسانا صناعيا  

، واليت بدأت يف أواخر العصور الوسطى، ببدئـه بكـسر          اإلنسان

احملرمات املتعلقة بأسرار الطبيعة وبظهور جمموعة من العلماء 

كأمثال جـاليليو ونيـوتن الـذين اسـتطاعوا إكتـشاف خـضوع             

 من خالهلـا أن يـسخر    اإلنسان معينة، يستطيع    الكون لقوانني 

ــايل فقــد انتقــل   ــه وبالت ــسانالطبيعــة خلدمت  عــصر إىل اإلن

  . الصناعة واالكتشافات والتطور العلمي والتكنولوجي

ملـوارد الطبيعـة دون االكتـراث       ا بإسـتغالل    اإلنـسان وهكذا بدأ   

 بروز ىلإمما أدى   .   للبقاء األخرىبتوازن البيئة، واحتياجات الكائنات     

بعض الظواهر اليت تنـذر بأخطـار كـبرية، والـيت أحالـت أجـزاء          

 بيئة ملوثة أو بيئة معدمـة تكـاد   إىل األرضيةواسعة من الكرة   

ويف كثري من املناطق    .  ال تصلح حلياة شىت أنواع الكائنات احلية      

 نفـسه  اإلنسان درجة أصبحت فيها حياة إىلتردت أحوال البيئة    

عادة النظر فيما يصنعه مـن دمـار للكـون     إ إىلمهددة مما دفعه    

 بسن القوانني والتشريعات اليت حتد من هـذا اخلطـر الـذي        فبدأ

  . يهدد بقائه

 التربية البيئية وأهدافها 

 وتنميته وتطويره وتغيريه اإلنساينتعين السلوك  البيئية التربية

 تزويد أفراد اجليل باملهارات واملعتقدات واالجتاهات إىل دف حبيث

وأمناط السلوك املختلفة اليت جتعل منهم مواطنني صاحلني يف         

وهكـذا  . جمتمعهم متكيفني مع اجلماعة اليت يعيشون بينـها       

 باإلمكان مكتسب وليس موروث وأنه اإلنساينيظهر أن السلوك 

 مبـا يـساعده يف التكيـف     اإلنسان تغيريات يف سلوكيات     إحداث

  .  على حياتهواإلبقاءللعيش 

 البيئية نتيجة لألخطار املتزايدة واملتفاقمـة الـيت         التربية جاءت

  اإلنـسان   يف عصره احلديث، ونتيجة ملمارسـات      اإلنسانواجهها  

  فقد مت حتديد مفهوم      ،السلوكية اخلاطئة ونقص الوعي البيئي    

ــاء املــدركات واملهــارات    التربيــة البيئيــة علــى أــا عمليــة بن

القات املعقدة الـيت  واالجتاهات والقيم الالزمة لفهم وتقدير الع    

 وحـضارته مبحيطـه احليـوي الطبيعـي، وتوضـح           اإلنسانتربط  

 اسـتغالهلا حتمية احملافظة على مصادر البيئة وضرورة حـسن   

 وحفاظا على حياتـه الكرميـة ورفـع مـستويات        اإلنسانلصاحل  

ومــن هنــا أصــبحت التربيــة البيئيــة هــي الوســيلة . املعيــشة

مـل الـسوي والـسليم مـع         للتعا األجيـال  إعداداملستخدمة يف   

 كيفية التعامل أو اإلنسانفالتربية مل تعد جمرد تعليم    .  البيئة

 أن أصبحت تعىن إىلالتكيف مع جمتمعه بل تعدى مفهومها      

بتكيفه مع بيئته املادية الطبيعية اليت من خالهلـا يـستطيع           

  .  احلفاظ على وجوده
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لنـاجح مـع    للتفاعـل ا اإلنسان إعدادوتقوم التربية البيئية على   

 إكسابه املعارف اإلعدادبيئته بعناصرها املختلفة، ويتطلب هذا 

، اإلنـسان البيئية اليت تساعد على فهم العالقات املتبادلة بـني        

وهذه العناصر من جهة وبـني العناصـر املختلفـة للبيئـة مـن              

 اليت متكنه من  اإلنسانكما يتطلب تنمية مهارات     .  جهة أخرى 

 البيئـة علـى حنـو أفـضل، وتـستلزم           املسامهة يف تطوير هـذه    

التربية البيئية أيضا تنمية االجتاهات والقيم اليت حتكم سلوك         

 حنو هذه البيئة، وإكسابه أوجه اهتمامه إزاء بيئته، وإثارة  اإلنسان

التقدير ألمهية العمل على صيانتها واحملافظة عليها وتنميـة         

   .مواردها

  أمهية التربية البيئية والوعي البيئي

 بالبيئـة مبراحـل تطـور تعكـس ظهـور        اإلنسانلقد مرت عالقة    

املشكالت البيئيـة وتعقـدها، حيـث لبـت البيئـة كـل حاجـات               

 اإلنــسان بينمــا أدى النمــو الــسكاين املتزايــد وســعي اإلنــسان

 إحداث ضغطا متزايـدا علـى كـل النـواحي       إىلإلشباع حاجاته   

كميـات  البيئية بصورة مباشرة وغري مباشـرة، مـن خـالل إنتـاج      

هائلة من امللوثات اليت فاقـت قـدرة الطبيعـة علـى الـتخلص              

وقـد أكــد العديـد مـن علمــاء البيئـة علـى أن التطــور      .  منـها 

 للمــوارد الــسيئ االســتغالل إىلالتكنولــوجي وســوء توجيهــه 

عنـدما  ف . حدوث العديد من املشاكل البيئيـة إىلالطبيعية أدى 

تأثري على حياته وبقائه البيئية بدأت بال األخطار أن اإلنسانشعر 

 إىلوالنـدوات الداعيـة     عقد املؤمتراتإىل، سارع األرضعلى هذه 

 ونتيجة لذلك. محاية البيئة، فاألخطار البيئية باتت دد حياته

ــدأت الــدعوة  ــة، والــيت  إىلب ــة البيئي  ضــرورة االهتمــام بالتربي

دول وشعوب العامل أمجع بدرجة  باهتمامأصبحت اليوم حتظى 

  .ق هلا مثيلمل يسب

من الواضح أن هناك غياب للوعي البيئـي يف فلـسطني ويعـود            

ذلك اىل األوضاع املعيـشية الـصعبة الـيت ميـر ـا الـشعب               

الفلسطيين حيث يصبح الصراع مـن اجـل البقـاء أهـم مـن              

 فتـور  إىلاحلفاظ على البيئة، كما ان فترة االحتالل الطويلة أدت         

  لية عن املوارد العامة، املواطنة البيئية واإلحساس باملسئو

للظـروف الـسياسية الـيت     على املستوى الفلسطيين ونتيجة

عاشتها فلسطني والـشعب الفلـسطيين، ونتيجـة للـتحكم          

العلميـة والدراســية يف املــدارس مـن قبــل االحــتالل    باملنـاهج 

باملواضــيع البيئيــة  اإلســرائيلي، فلــم يكــن هنــاك أي اهتمــام

ض املؤسسات اخلاصة واليت كانت  بعباستثناءوالتربية البيئية، 

جاهدة من أجل إثارة بعض املشاكل البيئية اليت واجهها  تعمل

واليت كان معظمهـا نـاتج عـن     وما زال الشعب الفلسطيين،

  وجـري األرض االستيالء علـى  إىلسياسات االحتالل اهلادفة 

ومــا املــستوطنات والنفايــات الــصلبة املرتليــة . هــذا الــشعب

العادمـة مـن املـدن واملـستوطنات      امة وامليـاه والصناعية والس

 األشـجار   والكـسارات والطـرق االلتفافيـة وقطـع    اإلسـرائيلية 

لسبب أو بدون سبب واسترتاف املـوارد املائيـة إال مثـال بـسيط              

 على هذه السياسة

  مـن املـسؤولية، فـان      كفلـسطينيني ولكن هذا ال يعفينا حنـن        

ة االحــتالل بــدون حنــو مقاومـ  عـدام الــوعي البيئـي والتوجــه  ان

يف   السليباألثراالهتمام بقضايا البيئة والتلوث كان له بعض 

فمكبـات النفايـات وامليـاه العادمـة        . تلوث البيئة الفلسطينية  

دون معاجلة وعدم فعالية حمطات التنقية  اليت جتري يف الوديان

الــسكنية واحلفــر  األحيـاء املتـوفرة والــصناعات املنتـشرة بــني   

لوث املياه اجلوفيـة يف بعـض منـاطق الـضفة        االمتصاصية وت 

قطاع غزة كل هذا كان نتيجة لعـدم وجـود الـوعي     الغربية ويف

  .البيئي

 وتــسلم منــذ مطلــع التــسعينات مــن القــرن املاضــي ولكــن 
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لــوحظ املنــاطق،  الــسلطة الفلــسطينية ملهامهــا يف بعــض

العديـد مـن    ظهـور اهتمام بالقـضايا البيئيـة و متثـل ذلـك يف     

هذا باإلضافة . والتقارير اخلاصة بالبيئة الفلسطينيةالدراسات 

 البيئية واليت تنـادي بـضرورة   األحباث و الدراساتمن   العديدإىل

وزيـادة الـوعي     محايـة البيئـة  إىلإقامة املـشاريع الـيت ـدف    

 . البيئي عند األفراد

  

  المكافحة البيولوجية للبعوض

  )Bacillus thuringiensis(البكتيريا قاتلة البعوض 
  عبدالرؤوف املناعمة. د

  دكتوراه األحياء الدقيقة

  قسم التحاليل الطبية

  
البعوض من احلشرات ذات األمهية الطبية والبيطرية 

وذلك ملقدرته على نقل كثري من األمراض لإلنسان واحليوان مثل 

داء الفيل ، احلمى املخية، محى الضنك، احلمى الصفراء، املالريا

محى النيل الغريب واليت تؤدي سنويا  وتصدعومحى الوادي امل

إىل جانب ذلك فهو يعترب من احلشرات . إىل وفاة املاليني من البشر

املزعجة اليت تؤثر سلبا على حياة الناس من حيث اللسعات و 

الصوت الزنان اللذان يسببان االرق و احلكة و رمبا االلتهابات 

. جية عند احليواناتاجللدية عند السكان و يساهم بفقدان االنتا

و من الواضح أن البعوض حشرة غري مرغوب ا لدى السكان 

لالسباب انفة الذكر و يشعر الناس باخلوف تلقائيا مع حلول 

فصل الصيف من عدم اختاذ السلطات احمللية االجراءات 

املناسبة للحد من البعوض خاصة يف املناطق املؤهلة لتكاثر 

  .البعوض

  

  : ضأماكن تكاثر البعو

 ضرورية لغـرض إكمـال    خاصة الراكدة منهاامعات املائية إن  

بـرك  ،  مثـل وادي غـزة  األوديـة  حياة البعوضة و اليت تشمل     دورة

، خزانات املياه، نـوافري امليـاه واآلبـار املهجـورة         ،  ااري مياهمعاجلة  

امليـاه املتجمعـة علـى أسـطح        ، بالوعات مياه الصرف الصحي   

ه الناجتة عن التكييفات  أو املواسري والصنابري جتمعات امليا، املنازل

األماكن أو االنية املخصصة لشراب احليوانات ، الىت تسرب املياه  

 و املياه الراكدة نتيجـة لـسقاية النباتـات،     قنوات الري  ،أو الطيور 

ضفاف التربة الىت تلتقى مـع اـارى املائيـة، التربـة الزراعيـة،              

توجـد ـا بقايـا للـسوائل مثـل      األشجار أو ىف احلاويـات الـىت       

  . اخل... ، العلب "إطارات السيارات املهملة"اإلطارات 

  دورة حياة البعوض

دورة حياة البعوض كاملة أي أا ذات أربع مراحل متميزة وهى 

 ومن مث احلشرة Pupa مث العذراء Larva مث الريقة Eggالبيضة 
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 املاء بينما جند  ، وتعيش املراحل الثالث األوىل يفAdultالكاملة 

تنجذب األنثى أن احلشرة الكاملة هي الطور النشط الطائر و

لإلنسان والفقاريات األخرى حسب الرائحة، ثاين أكسيد الكربون 

 الدم الذي متتصه األنثى  ويعترب.وحرارة أجسامها املنطلقة

بشروط تغذية مناسبة  .ضروري لتطور البيض يف جسمها

 10 دورة حياة هذا البعوض حنو تستغرق  وم25ْودرجة حرارة حوايل 

 الشكل التايل يوضح دورة حياة البعوض بشكل (. يوما14 –

)..مبسط

  

إن الريقة و اليت تتطور أيضا على مراحل تعترب طوراً 

نشطاً و تتغذى بنهم على املواد العضوية و العوالق و 

  .البكترييا يف املياه الراكدة بشكل أساسي

  

 

  اة البعوضدورة حي: 1شكل   

  :مكافحة البعوض

هناك العديد من طرق مكافحة البعوض منها ما يعتمد 

عدم السماح ( توالد البعوض أماكن على التخلص من باألساس

أو استخدام بعض احلشرات ) لتجمع املياه و التنظيف املستمر

 حجماً و اليت تتغذى على البعوض مثل حشرة  الدراجون األكرب

أو تربية أمساك تتغذى على يرقات البعوض   Dragon fly""فالي 

و يف املناطق الشاسعة و الفقرية ). جامبوسيا(وخاصة نوع 

 هو منع دخول البعوض اىل املنازل األمثليعترب البعض أن احلل 

و طرق ) الشبك ذو الفتحات  الضيقة(باستخدام و سائل واقية 

ام أخرى عديدة مثل روائح تنفر و تبعد البعوض و هناك استخد

املبيدات الكيمائية  للبعوض بأطواره املختلفة من الريقة اىل 

أما الطريقة اليت نود ان نتحدث عنها فهي . احلشرة اليافعة

 Bacillusباستخدام بكترييا الباسلس ثورجنينسيس 

thuringiensis أو BT اختصاراً و هي تندرج حتث مسمى  

على كائن استخدام كائن للقضاء " املكافحة البيولوجية اي 

  ".اخر

  :املكافحة البيولوجية

 أمانا األكثرتعترب املكافحة البيولوجية بنظر الكثريين الطريقة 

 ما قورنت بالطرق الكيمائية نظراً لتخصص االوىل و إذا

عمومية الثانية و قد ثبت ان استخدام الطرق الكيمائية قد 

بعوض حيدث أضراراً بيئية إذ ان املبيدات املستخدمة ال تقتل ال
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 الذي يؤدى اىل خلل األمرفقط بل الكثري من احلشرات النافعة 

 إىل باإلضافة البيئية املعتمدة على تلك احلشرات األنظمةيف 

 تسرب تلك املبيدات اىل مياه الشرب و السلسلة إمكانية

الغذائية البشرية و هذا بدوره يوثر على صحة البشر و حىت 

ية تعطي نتائج سريعة و نكون منصفني فان املبيدات الكيمائ

و على النقيض من املكافحة . جيدة يف مكافحة البعوض

 املكافحة البيولوجية و هي مستوحاة و أن جند فإنناالكيمائية 

تعتمد على ظواهر طبيعية من خالهلا نتعرف على أعداء 

 للحشرة املراد القضاء عليها و من مث نعطي فرصة طبيعيني

لحد من تكاثر احلشرة غري املرغوب  للتكاثر األعداء الطبيعيني

  .ا مثل البعوض

مكافحة البعوض بيولوجيا باستخدام بكترييا  الباسلس 

  ثورجنينسيس

ة قتل البكترييا للبعوضة البد للتعرف أوال يللتعرف على كيف

فهي عصوية موجبة الغرام و . على خصائص هذه البكترييا

 و تتكاثر هذه تنمو" ظاهرة التجرمث"قادرة على تكوين أبواغ 

البكترييا باالنقسام الثنائي البسيط و تعيش يف الترية و املياه 

ذات احملتوى العضوي و عندما تقل املغذيات أو تسوء الظروف 

   Vegeta veالبيئية احمليطة تتحول البكترييا من الطور النشط 

 و قد اكتشف العلماء Endospore" بوغ"اىل طور كامن يدعى 

بلورات بروتينية  سامة  تنتجت هلذه البكترييا ان بعض السالال

يرقات البعوض اليت تعيش يف املاء، تتغذى على . بواغتلتصق باأل

من مواد عضوية وعلى الكائنات اهرية املوجودة يف املاء، و

عند ابتالع بوغة، يبتلع معها . ضمنها أيضا بكترييا وأبواغها

ضمي لريقات عند وصول السم إىل اجلهاز اهل .السم أيضا

) 9فوق  (pHالبعوض حيدث به تغري كيميائي بتأثري درجة الـ 

 يف ثقوبحمدثا يف املعي، يرتبط مع اخلاليا الطالئية، وإنزميات 

 للريقة تؤدي اىل فقدان الريقة القدرة على العظمياجلهاز 

املدة الزمنية اليت متر من حلظة .  وخالل مدة قصرية متوتالتغذية

  .سم وحىت موا تتعلق بتركيز السمتعرض الريقة لل

  

 صورة توضح إنبـات     ):2(شكل  

ــ ــوغ االبكتريي ــيمني( مــن ب و ) ال

التجرمث و تكـوين بلـورات الـسم        

  )اليسار(

  
 

 هذه البكترييا فيتم يف حاويات كبرية تسمى        إلنتاجأما بالنسبة   

 بوضع مواد غذائية مناسبة لنمو     Bioreactorsمفاعالت حيوية   

 سـاعة يـتم     72-24 من   اإلكثارتستغرق عادة عملية    البكترييا و   

بواغ مث يضاف نتج و السماح للبكترييا بتكوين األ     بعدها تركيز امل  

للمنتج مواد مثبته و حاملة لتسهيل عملية الرش للمجمعـات       

  BTومن ميزات بكترييا . املائية
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 .وكذلك اجلراثيم الثبات النسيب للبلورات السامة .1

 ميكن إنتاج هذه البكترييا السهولة اليت بواسطتها .2

  .متعددة من البيئات علي أنواع

 هذا يرقات البعوض ال تطور املناعة ضدميزة أخرى أن  .3

  .السم

مث بعدها تتحلل    احلية ؤثر على باقي الكائناتتوال  .4

ر للبيئة او لالنسان مثل اضرأسريعا فال حيدث منها 

 .احلشرية املبيدات استخدام

  بعض العيوب 

   ال تتكاثر يف امعات املائية يف الطبيعةالبكترييا •

بعد فترة  البكترييا املضافة مع مائي ترسب يف قاعه •

  ليست بالطويلة

تلتصق البكترييا جبسيمات الطني واملواد العضوية يف  •

  املاء

  تؤكل البكترييا وأبواغها من قبل كائنات أخرى •

 تعرضه نتيجةل السم املالصق ألبواغ البكترييا ليتح •

 .لالغري فعويتحول ء الشمس لضو

   امليداينالتطبيق 

 Bacillus  ميكـــن تطبيـــق مستحـــضرات البكترييـــا    

thuringiensis الـرش أو الـتعفري بواسـطة األجهـزة      عن طريـق

ــث أن    ــة حي ــدات التقليدي ــق املبي ــستخدم يف تطبي ــيت ت  ال

أو صـور سـائلة    .W.P مستحضرات البكترييا تكون يف صـورة 

الـرش أن حيتـوي موتـور الـرش       حالةويفضل يف وكذلك حمببات

 علي مقلب يساعد علي حتريك املعلقات البكتريية داخل جهـاز 

ميكن خلط البكترييا مع مواد تساعد . الرش ملنعها من الترسيب 

أو مـواد تـساعد علـي االسـتحالب أو      Stickers االلتصاق علي

تؤثر هذه املـواد أو تـنقص    مواد ذات نشاط سطحي بشرط أن ال

كـذلك ميكـن     .ية اجلراثيم أو نشاط البلـورات الربوتينيـة       من حيو 

  .خلط هذه البكترييا بالزيوت املعدنية

تؤثر فقط كـسم معـدي وجيـب أن     من املعروف أن هذه البكترييا

 تؤخذ عن طريق الفم ولذلك فلكي تكـون فعالـة جيـب أن يـتم    

الرش أو التعفري يف وقت يكون فيه الطور الريقي متواجد بكثـرة             

هنا تتضح أمهية أن تتم مالحظات   ومن–أطوار أخرى وليست 

  .الرش دقيقة قبل أن يتم حتديد موعد) بيئية(إيكولوجية 

يف الصيف املنصرم  مت استرياد كميات من املنتج و تطبيقـه يف   

بلديات كما قطاع غزة و كانت النتائج الظاهرية اجيابية حبسب ال

 ية بفحـص أويل حياء و التحاليل الطبقامت خمتربات قسمي األ  

ضاء  أيضاً اثبت فاعلية يف القلفاعلية املنتج و الفحص املخربي

ننا نـشجع البـاحثني يف جمـال        على يرقات البعوض و من هنا فإ      

ــوا موضــوع إ امل ــأن يول ــة ب ــا  BTنتــاج ال كافحــة احليوي  حملي

بني املؤسسات احملليـة املختلفـة   اهتمامهم و ان تتضافر اجلهود    

منـة ملكافحـة    سـتراتيجية آ  إلوضع  جادة  اجلامعات يف حماولة    و

  .فات بشكل عاماآل
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  العالج باألوزون
  إبراهيم لبد.أ

قسم الكيمياء

  :أمهية األكسجني 

مـن   % 90األكسجني هو أهم العناصر املعروفة للحياة حيث أن       

حنن ال نستطيع أن حنيا أكثر . طاقة اجلسم مصدرها األكسجني 

 حيث أن مجيع أنشطة اجلسم من دقائق معدودة بدون أكسجني

 الوحيـدة   الطريقةتعمل نتيجة إمدادها املستمر باألكسجني و       

 التأكـد مـن وصـول األكـسجني     هـي للوصول إىل متام الصحة     

  . إىل مجيع خاليا اجلسم الكايف

 يف  وألول مـره  احلـايل  الوقـت    يفمن األمهية مبكان معرفـة أنـه        

ورة خطـرية وغـري    اجلوى قد قلت بص األكسجنيالتاريخ أن نسبة    

، طبيعية و أسباب ذلك معروفة وهى إزالة الكـثري مـن الغابـات           

وضـعف حيويـة التربـة      ، وعوادم الـسيارات     ، الصناعيوالتلوث  

، واالنفجارات الربكانيـة  ، نتيجة استعمال الكيماويات واملبيدات     

  .وتدهور طبقة األوزون 

 50ى أـا    بدء اخلليقة عل   يف اجلو   يفمت تقدير نسبة األكسجني     

 وثـاين  % 38 عام عند بداية قياس األكسجني كانت 200ومن  ، % 

 قام جمموعة مـن العلمـاء   1945 عام يفز   % 1أكسيد الكربون   

 % 22 اجلـو فوجـدت      يفالسويسريني بقياس نـسبة األكـسجني       

ومنذ ذلك التاريخ ويتم قياس هذه النسبة دوريا حـىت دلـت آخـر      

 نستنـشقه   الـذي  اهلواء   يفأكسجني   % 19قياسات على أا    

 بعض املناطق   يف % ) 10أحياناً  ( وتنخفض إىل مستويات قليلة     

   .مثل املدن العالية التلوث

إن األحباث علـى مـدى عـشرات الـسنني أثبتـت أن زيـادة نـسبة               

 الدم بطرق متعددة قادرة على استعادة الـصحة         يفاألكسجني  

 الكـثري  السليمة وأكثر من ذلك على مقاومة الشيخوخة وعالج     

  .من األمراض 

   ما هو األوزون ؟

 - وكثريا ما يطلق عليه كلمة األكسجني املنـشط      -غاز األوزون   

 ولكن جزيئـه    النقياألكسجني    انه أي" O3"هو ميثل كيميائيا ب     

 يفحيتوى على ثالث ذرات من األكسجني بـدال مـن ذرتـني فقـط               

   . نستنشقه على األرض الذياألكسجني 

 الطبيعة من تأثري أشـعة الـشمس الفـوق          يفن  يتولد غاز األوزو  

 طبقــات اجلــو العليــا أو تــأثري يفبنفــسجية علــى األكــسجني 

شحنات كهربية عالية مثل الربق على األكـسجني كمـا يتولـد            



 

 25 

  .الشاطئعلى مستوى البحر من تأثري أمواج البحر على 

 األجـواء العليـا   يفغاز األوزون هام حلياتنا حيث أنه يكون طبقـة      

ا مــن بعــض املوجــات الـضارة ألشــعة الــشمس الفــوق  حتمينـ 

 طبقات اجلو الدنيا حيث أنه يتحـد  يفبنفسجية كما أنه حيمينا  

( وحيوهلا إىل مواد غري ضارة ) اهليدروكربونات ( مع املواد الضارة 

  ). أكسيد الكربون واملاءثاين

   الطب ؟يفما أمهية غاز األوزون 

 وىف ختصصات  الطيباال   يفغاز األوزون له استعماالت كثرية      

غــاز األوزون مثــبط للفريوســات وقاتــل للبكتريــا     . متعــددة 

كمـا أنـه ينـشط      ، والفطريات والطفيليات واخلاليا السرطانية     

 ويرفع من كفاءة وحيويـة خاليـا وأعـضاء اجلـسم       املناعياجلهاز  

حيث يزيد من نسبة األكسجني املتاحة للخاليـا كمـا أن األوزون           

 األعــصاب ويـساعد علـى إفــراز كـثري مــن    يهـدئ ويقلـل اآلالم  

  .اإلنزميات اهلامة لعمل خاليا اجلسم 

ــسم     ــا اجل ــع خالي ــل م ــول أن األوزون يتعام وإمجــاال ممكــن الق

الطبيعية حيث ينشطها وذلك بزيادة نسبة األكسجني املتاحة        

هلا إىل الوضع األمثل وزيادة طاقتها عن طريـق أكـسدة املـادة              

نب اآلخر فان غاز األوزون يتعامل مـع اخلاليـا          وعلى اجلا . الغذائية  

بـأن  ) الفريوسات والبكتريا واخلاليـا الـسرطانية       ( الغري طبيعية   

 يفحيث ال حيتوى جدارها على إنزميات خاصة موجـودة          ( خيترقها  

  .ويؤكسدها ويشل فعاليتها ) اخلاليا الطبيعية 

   العالج ؟يفمنذ مىت بدء استخدام غاز األوزون 

 يف العالج ألول مرة وذلـك     يف استخدم غاز األوزون     1870 عام   يف

فيما وصفه بتنقية الدم ومنذ ذلك " ليندر"أملانيا على يد العامل  

.  هذا اال يفالتاريخ وحىت اآلن كم ضخم من األحباث العلمية    

 الطـب  يفجائزة نوبـل  " أوتوفاربورج  " األملاينهذا وقد نال العامل     

 جمال اسـتخدام  يف عن أحباثه 1944ام  مث مرة أخرى ع 1931عام  

  . عالج األورام اخلبيثة يفاألوزون 

 وأصدر العديد من األحباث 1974 لألوزون عام العامليأنشأ االحتاد   

 الطب والـصناعة وأقـام   يف جمال استخدام األوزون يفالعلمية  

  . هذا اال يفالعديد من املؤمترات الدولية 

 اثنـان  حـوايل  يفه كوسـيلة عالجيـة    بـاألوزون وإقـرار    االعترافمت  

وعشرون دولـة مـن دول العـامل منـها أملانيـا وإيطاليـا وإجنلتـرا                

نيـا وبولنـدا ومجهوريـة التـشيك وبلغاريـا       اوفرنسا وروسيا وروم  

واليابان وكوبا وسـنغافورة واملكـسيك ومخـس وعـشرون واليـة           

  .أمريكية

   يعاجلها األوزون ؟اليت األمراض هيما 

 يعمل على مستوى خاليـا اجلـسم فـان احلـاالت          حيث أن األوزون  

 يعاجلهــا كــثرية وىف ختصــصات خمتلفــة ومــن الــيتاملرضــية 

 كعامـل   التقليـدي املمكن استعماله عالوة على طـرق العـالج         

 ال يكـون هنـاك      اليت احلاالت   يف فعال أو يستعمل وحده      إضايف

  . أو ضرر آثاره اجلانبيةالتقليديجدوى من العالج 

  -:هي يعاجلها اليتت املرضية ومن أهم احلاال

   ، الفريوسي الكبدي بعض األمراض الفريوسية مثل االلتهاب -

 املناعـة أو التمثيـل      يف بعض األمراض الناشئة عن اضطراب       -

  . اجلسم مثل األمراض الروماتيزمية والروماتويديف الغذائي

 بعض أمراض القلب والشرايني مثل الذحبة الصدرية وقـصور          -
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  . الدم يف األطراف وزيادة الكوليسترول يف دمويةالدورة ال

 بعض األمراض البكتريية مثل قروح والتـهابات اجللـد والقـدم          -

   .السكري

  . بعض أمراض احلساسية مثل الربو الشعىب واالكزميا -

  . بعض األمراض الطفيلية مثل املالريا وديدان اإلسكارس -

  .لدم  بعض األورام اخلبيثة مثل أورام املبيض وا-

  . عالج ومنع األثار اجلانبية للعالج الكيماوى-

  . عالج احلروق -

ومن املهم معرفة أن األوزون له دور فعال ىف عالج حـاالت التـوتر            

واإلجهاد واإلاك املـصاحب للحيـاة العـصرية بأعبائهـا مـع            

كمـا أن لـه اسـتعماالت       ، التعرض للكثري مـن ملوثـات البيئـة         

باالضافة إىل ذلك فان .وإنقاص الوزن متعددة ىف جمال التجميل 

من املعروف أن األوزون الطىب حيسن أداء الرياضيني إىل مـستوى       

  .رائع 

  ما هى طرق إعطاء األوزون؟

ويضاف )  3سم 150 - 100( عن طريق سحب كمية من الدم      -

  .إليها غاز االوزون مث تعاد مرة أخرى للجسم 

حيـث يـدخل   ( وزون  عن طريق اجللد مثال ذلك جهـاز سـاونا األ     -

املريض كابينة خاصة وراسه خارجها مث يعرض جسمه إىل مزيج    

وكـيس  ، ومرهم األوزون   ، ) من خبار املاء واألوكسجني وغاز األوزون       

حيث يوضع العضو املـصاب داخلـه مث ميـرر عليـه غـاز              ( األوزون  

  ).األوزون 

  عن طريق تشرب األنسجة من خالل أنبوبة إىل األذن أو الـشرج  -

  .قناة جمرى البول أو املهبل أو 

  .عد مترير غاز األوزون فيه شرب املاء ب-

  هل لألوزون فوائد ىف جماالت أخرى ؟

يستعمل غاز األوزون ىف تعقيم ميـاه الـشرب ومـن املعـروف أن              

 مرة من الكلور ىف قتل البكتريا والفريوسات        3200األوزون أسرع   

 مشاريع تنقية وتعقـيم  ودون آثار جانبية وهناك حاليا اآلالف من     

ــشرب باســتعمال األوزون   ــاه ال ــستعمل األوزون ىف  . مي ــا ي كم

تعقيم محامات السباحة ىف العديد من الدول كمـا يـستعمل     

  .ىف معاجلة مياة الصرف الصحى 

  ما هى اآلثار اجلانبية لألوزون ؟

ال جيب استنشاق غاز األوزون مباشرة النه ىف هذه احلالة يـسبب            

  . و مشاكل يف اجلهاز التنفسي اهلوائيةيج ىف الشعب

  ما هى موانع إستعمال األوزون ىف العالج ؟

  ).مرض الغدة الدرقية التسممية ( زيادة إفراز الغدة الدرقية 

  . مرض أنيميا الفول-
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 ما هي العيوب االنكسارية؟
  حممد الطرشاوي.د

  رئيس قسم البصريات الطبية

 سطنيفل-اجلامعة اإلسالمية غزة

 

تتم عملية الرؤية من خـالل قيـام القرنيـة والعدسـة بتجميـع              

األشعة الـضوئية الداخلـة عـن طريـق البؤبـؤ وتركيزهـا علـى               

ة إىل  شبكية العني اليت تقوم بدورها بتحويل املوجـات الـضوئي         

تيارات عصبية، وإرساهلا عن طريق العصب البـصري إىل املـخ           

وهنــا يكمــن . ليقــوم بتحويــل هــذه التيــارات إىل صــورة مرئيــة

موضوع حبثنا فإذا مت جتميع األشعة الضوئية يف بؤرة واحدة على 

شبكية العني تكون الرؤيـة واضـحة، وإذا مل يـتم ذلـك تـصبح       

  . لعيب االنكساريالرؤية غري واضحة، وهذا ما نسميه با

 أنواع العيوب االنكسارية  •

قبل اخلوض يف تفاصيل العيوب االنكسارية، البـد مـن التـذكري       

بأن العني الطبيعية اخلالية من العيوب تتميز بوجود تناسب بني          

وموقع الشبكية اليت ) قوة القرنية والعدسة(القوة االنكسارية 

 التناسب جيعل هذا؟  مليمتراً خلف القرنية24تقع على مسافة   

الضوء الساقط على العني يتركز علـى الـشبكية، وأي اخـتالل            

  :فيه يؤدي إىل حدوث العيوب االنكسارية اليت تتمثل يف

  ).mypopia( قصر النظر -  1

  ).Hyperopia( طول النظر -  2

As gma( حرج البصر -  3  sm  .(  

  ).Presbyopia( مد البصر أو قصو البصر -  3

  :جزة عن كلٍّ من هذه العيوبوفيما يلي حملة مو

 قصر النظر: أوالً 

وهو أشهر أنواع العيوب االنكسارية وأكثرها شيوعاً، والسبب 

الرئيس له جتمع األشعة الضوئية قبل وصوهلا إىل شبكية 

 .العني
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   طول النظر: ثانيا

وعلى العكس متاماً من قصر النظر، حيدث أن تتجمـع األشـعة            

الضوئية بعد شـبكية العـني فتـسبب فيمـا يـسمى بطـول               

 يعـاين طويـل النظـر مـن عـدم الرؤيـة             النظر، ويف هذه احلالـة    

بوضوح عن قرب، وقد يـستطيع ذلـك ولكنـه يـصاب بإجهـاد               

  . شديد

 األعراض •

إن أكثر ما يتميز به طويل النظر أن عينيه أصغر من الطبيعي، 

وقوما االنكسارية أقل من الطبيعي أيضاً، لذلك عندما 

يكرب املصاب ويصل إىل سن العشرين يقل مقدار طول النظر 

  .ديهل

وعلى العكس أيضاً من قصري النظر يستطيع طويل النظر أن 

مييز اللون األخضر أكثر من األمحر، ومن أشهر املخلوقات 

ختتلف أعراض طول النظر باختالف درجته ). الصقر(املصابة به 

وعمر املصاب به، فقد يظهر طول النظر لدى األطفال على 

 اإلجهاد شكل حول، أما لدى الشباب فقد تكون أعراضه

والتعب من جراء القراءة والكتابة، وإذا كانت درجة طول النظر 

كبرية فإن املريض ال يستطيع حىت رؤية األشياء البعيدة 

 .بوضوح، األمر الذي جيعله شبيهاً بأعراض قصر النظر

 العالج •

باسـتخدام نظـارات طبيـة أو عدسـات      يتم عالج طـول النظـر  

  .جراحي  بإجراءالصقة كروية الشكل موجبة القوة أو

   البصر حرج: ثالثاً 

متتاز العني الطبيعية بأن قوا االنكسارية متساوية تقريبـاً يف      

 درجة، ولكـن يف  360مجيع االجتاهات، أفقياً وعمودياً وعلى مدى       

حالة حرج البصر تصبح القوة االنكسارية غري متساوية، فينتج      

 مـن املرضـى     ما يسمى باالحنراف أو االستجماتيزم، ولـدى كـثري        

 درجـة أي عموديـاً، وهـذا يعـين أن     90يكون االحنراف عنـد زاويـة    

ويف حـاالت  . القوة االنكسارية للعني عمودياً أقـوى منـها أفقيـاً    

 درجة، أو مائالً بزاوية  180أخرى يكون االحنراف أفقياً أي عند زاوية        

 درجة، ويف مجيع احلاالت كلما زادت قوة االحنراف     145 درجة أو    60

  .د ضعف البصرزا

  األعراض •

ختتلف أعراض حرج البصر باختالف حدته، فإذا كان مبقدار درجـة         

واحدة فإنه يعترب طبيعياً، وإذا زاد إىل درجتني أو ثالث درجات فقـد       

يتسبب يف نقص بسيط يف الرؤية، أما إذا وصل إىل درجة كبرية            

   .فإنه يتسبب يف نقص شديد للرؤية
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  العالج •

ارة حتوي عدسات أسطوانية، وهذا النوع      يعاجل حرج البصر بنظ   

من العدسات ال يعمل إال يف اجتاه واحد فقط بعكس العدسات        

وإذا كـان الـشخص     ؟ الكروية اليت تعمـل يف مجيـع االجتاهـات        

يعاين طول النظـر أو قـصره باإلضـافة إىل حـرج البـصر، فإنـه        

أمـا إذا رغـب     ؟ يستطيع أن يستخدم كال النوعني من العدسات      

لعدسات الالصقة فإن اللينة منـها ال تـصحح أكثـر           يف لبس ا  

من درجة أو درجتني من احلرج، وما زاد على ذلك حيتاج إىل عدسات         

     .وميكن عالجه بعمليات الليزر والليزك؟ صلبة

  قصور النظر. رابعا

   Presbyopia) (البصر ويسمى أيضا مد

تستطيع العدسة الطبيعية لإلنـسان بقـدرة اهللا عـز وجـل أن              

 قوا التكبريية خالل حلظة من الزمن، األمـر الـذي جيعلنـا            تغري

قادرين على حتويل نظرنا من البعيد جداً إىل القريب جداً، ويف ملح  

   .البصر نرى كل شيء بوضوح وعلى خمتلف املسافات

  

  األعراض

حني تفقد عدسة العني مرونتـها وقـدرا علـى تغـيري قوـا              

 علـى رؤيـة األشـياء القريبـة         التكبريية يصبح اإلنسان غري قادر    

وعادة ما حيدث هـذا يف سـن األربعـني،    . بوضوح، وخباصة القراءة 

ولذلك مسي هذا النوع من أمراض العني بقصو البـصر أو مـد         

   .البصر الشيخوخي

  العالج

يعاجل هذا النوع من العيوب االنكسارية بنظـارات خيتلـف نـوع           

 حال ما إذا عدستها حسب حالة العني، حيث ختتلف العدسة يف

  ؟كانت العـني سـليمة أو تعـاين القـصور أو الطـول يف النظـر               

ويعتمد نوع العدسة على اختيار الشخص نفسه، فهـو إمـا أن         

يلبس نظارة نصفية للقراءة فقط، أو كاملة حتتوي علـى درجـة            

القراءة على أن يقوم خبلعها عند االنتهاء مـن القـراءة، وإمـا أن              

إحدامها )Bifocalثنائية البؤرة ( يلبس نظارة حتتوي على عدستني

للقريب واألخـرى للبعيـد، أو نظـارة ذات عدسـة متعـددة البـؤر              

)Mul focal      .متكنه من رؤية البعيد والقريب بوضوح)  
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 العدسات الالصقة
  خالد عوض.د

  مدرس بقسم البصريات الطبية

  فلسطني-زةاجلامعة اإلسالمية غ

 
  :العدسات الالصقة

 هي عبارة عـن نظـارة ملتـصقة بـالعني، ويف أول األمـر كانـت               

العدسة الالصقة تصنع من الزجاج ،،، ولكـن ذلـك مل يـستمر             

طويالً بعد أن ظهرت أنواع من العدسات املتقدمة الـيت تتميـز          

متامـاً كمـا   . بالشفافية وعدم تسببها يف حدوث ـيج بـالعني       

رة الطبية حـدثاً كـبرياً يف عـامل البـصريات ألـا             كانت النظا 

ورغـم أن هـذه   . أتاحت ملاليني املرضى القدرة على الرؤية بوضوح    

النظارات حلت كثرياً من مشاكل اإلبصار إال أا ليـست احلـل            

ــر   ــوب النظ ــل لعي ــر   " األمث ــول النظ ــر وط ــصر النظ ــل ق مث

  .واإلستجماتيزم وبالذات يف الدرجات العالية

  :سبب يف ذلك إىل عدة أسبابويرجع ال

حميط الرؤية بالنظارة يتوقف على حجم اإلطار اخلارجي        : ًأوال  

للنظارة وبالتايل إذا نظر املريض يف أي اجتاه علوي أو سـفلي        

  .فسوف ينظر من خارج النظارة

 ىإذا نظر الشخص يف منتـصف بـؤرة العدسـة فـسري           : ثانياً

ف العدسـة  األشياء بوضوح، أما إذا نظر من خـالل أطـرا       

 العدسة تعمـل     تكون الصورة مشوشة حيث أن أطراف     

  .كما لو كانت منشوراً فتترحل الصور قليالً

نتيجة ألن اإلطار اخلارجي للنظارة يتداخل مع جمال الرؤية         : ثالثاً

  .فإنه حيد منه

عـد زجـاج النظـارة عـن القرنيـة ملـسافة تـصل إىل        : رابعـاً  12ب 

 األشـياء بالنـسبة     مليمتراً قد يـؤدي إىل تـصغري حجـم        

لقصار النظر، وتكبري حجم األشياء لألشخاص ذوي طول   

  .النظر

الرفض النفسي والنفور من ارتداء النظارات ألا تـدل       : خامساً

على قصر النظر أو ألا غري مجيلة الشكل من وجهـة           

  .نظر صاحبها

كل هذه األسباب هي الـيت دعـت العلمـاء إىل دراسـة سـطح               

علم البصريات للتوصل إىل عدسة تـصنع       القرنية والبحث يف    

من مادة ميكن تثبيتها على سطح القرنية، وبالتايل تتفادى كـل           

عيوب النظارات بدون أن تسبب للقرنيـة أي مـشاكل مـن جـراء       

وكــان البــد مــن دراســة طريقــة غــذاء القرنيــة  .... احتكاكهــا 

  .واحتياجها لألوكسجني حبيث التتأثر بارتداء تلك العدسات

ر أنواع العدسات اليت ظلت مستخدمة لفترة طويلة     ومن أشه 

يف املاضي كانت هي العدسات الصلبة وكان قطرها أصغر من 

قطر القرنية ولكن درجة حتمل الشخص هلا كانت قليلة ملا كان 
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لـذا تطـورت صـناعة      . حيس من وجود جـسم صـلب يف عينيـه         

العدسات الالصقة الختراع أنواع أخرى أكثـر مالئمـة لـسطح           

ية مما يقلل إحـساس املـريض بوجـود جـسم غريـب داخـل               القرن

  .عينيه

وتال ذلـك اختـراع العدسـات املنفـذة لألوكـسجني والعدسـات             

وكانت العدسات اللينـة يف البدايـة حتتـوي علـى درجـة             . اللينة

من تكوينها وذلك يتيح للمـريض   % 38معينة من املاء تصل إىل      

عهـا ليقـوم    سـاعة مث خيل 12-8أن يرتديها إىل فتـرة تـصل مـن        

  .بتنظيفها يومياً مبحلول خاص بالعدسات الالصقة

واجلدير بالذكر أن نسبة كبرية من مرتـدي العدسـات الالصـقة            

عندما يعتادون عليها فإم يتكاسلون عن خلعها قبـل النـوم،      

ومن هنا حتدث املشاكل حيث أن القرنية تعتمد أثناء اإلستيقاظ 

 أمـا    .وائية واألوكسجني على التغذية اهل  " أي والعني مفتوحة  " 

اليوجــد " أثنـاء النــوم فهـي تعتمــد علـى التغذيــة الالهوائيـة     

ومعناها أن القرنية يف حالـة تقـشف غـذائي،          " أوكسجني جوي 

ن  غريب يزيد من أعبائهـا الغذائيـة أل    وبالتايل ال حتتاج إىل جسم    

القرنية تبدأ يف املعاناة من نقـص التغذيـة، كـل ذلـك دعـا إىل                

أو أكثـر ومسيـت    % 55ات ذات نسبة أعلى من املادة     اختراع عدس 

هذه العدسات بالعدسات األسبوعية أو الـشهرية الـيت متكـن           

  .املريض من ارتدائها لفترة أطول من اليوم

ولكنين أنـصح مرتـدي العدسـات الالصـقة يف وجـود األتربـة         

والتلوث إىل عدم النوم ا حىت ولو كانت شهرية مما قـد يهـدد          

  ....ت متكررة أو قرحة القرنية إخلحبدوث التهابا

وأستطيع أن أوكـد ملرتـدي العدسـات الالصـقة أـم سـريون        

األحالم بنفس درجة الوضوح، بدون إرتداء العدسـات الالصـقة،        

وألن ارتداء العدسات الالصقة كان اهلدف األساسي منـه هـو         

ــرت     ــد ظه ــى مــستعمليها فق ــايل عل ــشكل اجلم إضــفاء ال

ة ولكـين أحـب أن أطمـئن أن األلـوان       العدسات الالصقة امللون  

  .العدسات ال تبهت على أنسجة العني املوجودة يف

  :نصائح عامة ملستخدمي العدسات الالصقة

  :كيف ترتدي العدسات؟

حبيث " األصبع الثاين" توضع العدسة على طرف السبابة          ·

وسطحها املقعر ، يكون سطحها احملدب مالمساً للسبابة

  .ة وذلك بالنسبة لليد اليمىنمواجهاً للقرني

 فوق الرأس إلبعاد اجلفن العلـوي       يستخدم املريض اليد اليسرى           ·

ويستخدم اإلصبع األوسط لليد اليمىن إلبعاد اجلفن السفلي،         

ســتقبال تــصبح مقلــة العــني مكــشوفة وجمهــزة ال وبــذلك 

  .العدسة

ياً يتم تقريب أصابع السبابة الـذي حيمـل العدسـة تـدرجي              ·

ناحية القرنية بينما ينظر املريض بعينه للعدسة حـىت تلمـس           

  .العدسة سطح العني

 مبعـدة، مث    يبعد املريض السبابة برفق بينما اجلفـون مـا زالـت                  ·

جتاهات حىت تثبت العدسة على سطح      حيرك عينه يف مجيع اال    

  .القرنية

 خـالل   سيشعر املريض ببعض احلرقان البسيط الـذي يـزول يف                 ·

  .دقائق معدودة ويكرر املريض نفس اخلطوات للعني األخرى

  :كيف ختلع العدسة؟

يستخدم اإلصبع األوسط لليد اليمىن إلبعاد اجلفن الـسفلي                ·

  .واألوسط لليد اليسرى إلبعاد اجلفن العلوي

اإلصـبع األول   " يوضع اإلـام والـسبابة علـى بيـاض العـني                    ·

ــ " والثـاين  ضغط علـى أطــراف العدسـة إىل املنتــصف   ويـتم ال

  .فتخرج العدسة من العني
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  ظاهرة المد والجزر- العلمي في الهدي النبوياإلعجاز

  رائد اخلالدي.أ
  قسم البيئة وعلوم األرض

  غزة-اجلامعة اإلسالمية 

  
  اإلنسان املد واجلزر يف حياة

تؤثر األجـرام الـسماوية علـى بعـضها الـبعض بقـوى جاذبيـة           

يمتها على كثافة أو كتلة اجلرم املؤثر و املسافة بينهما      تعتمد ق 

فيزداد التأثري اجلذيب كلمـا ازدادت الكتلـة واقتربـت املـسافة ويف      

هذا الصدد فان للقمر والشمس تأثري جذيب على الكرة األرضية        

فيما يعرف بظاهريت املد واجلزر يؤدي إىل حركـة امليـاه يف الكتـل             

حريك املواد الصلبة كصخور القشرة   املائية ولكن ليس كافيا لت    

 . األرضية

  ميـاه  مـن عبـارة عـن ارتفـاع واخنفـاض دوري لكـل     إن املد واجلزر 

جاذبية كل  ينتج  بتأثري من.  البحار املفتوحة واخللجانواحمليطات 

فاملـد هـو االرتفـاع الـوقيت     من القمـر و الـشمس علـى األرض      

واجلـزر هـو    التدرجي يف منسوب ميـاه سـطح احملـيط أو البحـر،             

 .اخنفاض وقيت تدرجي يف منسوب هذه املياه

وعلى الرغم من أن كتلة الشمس تبلغ عشرات أضـعاف كتلـة            

 هو السبب الرئيسي الذي يؤدي إىل املد  القمر  إال أن القمر يعترب

% 46قوة اجلزر الشمسي    حيث تبلغ      واجلزر نظرا لقربه من األرض    

فوق نقطـة معينـة مـن       وعندما يكون القمر    . من اجلزر القمري    

كبريا على كتلة املاء اليت  سطح األرض مباشرة، فإنه يؤثر تأثريا

موجتـان   وعـادة توجـد  . فوق مـستواها املعتـاد   ترتفع تبعا لذلك

متضادتان من املد واجلزر تتعاقبان يف دورة مستمرة يف كـل يـوم         

  )انظر الشكل التايل(.قمري

ومبقارنة بسيطة بني جسم اإلنسان واألرض جند أن نـسبة اجلـزء     

 فسطح السائل واجلزء الصلب يف كليهما متساوي إىل حد كبري

 سوائل أي حبار وحميطـات وأـار،  % 80األرض يتكون من حوايل 

كمـا  ،  جسم اإلنسان  ذلكة وك مواد صلبة أي يابس   % 20وحوايل  
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أن العناصر الكيميائية املكونة جلسم اإلنسان موجودة بـشكل         

كامل يف تركيب الكرة األرضـية وقـد اثبـت ذلـك علميـاً وقـرره         

وبدأ : (تعاىل ولهقالقران الكرمي منذ اكثر من اربعة عشر قرناً يف 

  .والطني من األرض: السجدة) خلق اإلنسان من طني

 القمـر واألرض مـن   يقة وحمكمـة بـني  هناك عالقة وثكما أن و

القمر وجـسم اإلنـسان مـن ناحيـة         فان هناك عالقة بني     ناحية  

األرض تـسبب  املـد    فالقمر كما أن له قوة جاذبيـة علـى   .ىأخر

  .اإلنسان واجلزر كذلك له قوة جاذبية على جسم

واجلزر أقصاه علـى األرض وجـسم اإلنـسان يف األيـام      املد يصل

عشر واخلامس عشر مـن كـل    عشر والرابعالثالث : البيض، وهي

 شهر قمري، ومسيت األيام البيض ألن القمر يكون فيها بدراً، أي

مكتمالً، فيكـون الـضوء شـديداً، وبالتـايل تكـون هـذه الليـايل          

  .القمر بيضاء ومنرية من شدة نور

واجلزر على األرض وعلى اإلنسان،   املدازدياديالحظ يف هذه الليايل 

البحار،  رض يف صورة وصول املد واجلزر أقصاه يففيظهر على األ

  وويظهـر علــى اإلنـسان عــن طريــق ازديـاد االنفعــال والتــهيج   

واملتتبع , ازدياد نسبة اجلرائم  مما يؤدي إىل ضطراب،االعصبية، وال

لسجل احلوادث يف كثري من الدول جيد زيادة يف عدد اجلرائم خـالل    

ام الشهر كما جيد زيـادة يف  هذه األيام يفوق مثيالا يف باقي أي   

  .طالقالو سريالسرقات وحوادث النتحار واال

  

  
 

  :وجاء العلم احلديث ليكشف السر
 

املتخـصص  » ليـرب «الدكتور حممد علي البار عن الـدكتور   ونقل

أن هنـاك  «: الواليات املتحـدة  بعلم النفس من مدينة ميامي يف

البـشر،   عنف لـدى ارتباطاً قوياً بني اكتمال دورة القمر وأعمال ال

وخاصة بينه وبني مدمين الكحـول، وامليـالني إىل العنـف، وذوي            

اإلجرامية، وأولئـك الـذين يعـانون مـن عـدم االسـتقرار        الرتعات

  .العقلي والعاطفي

التحلـيالت واإلحـصائيات البيانيـة الـيت قـام       واتضح لـه مـن  

ــوادث     ــجالت احل ــن س ــا م ــصل عليه ــيت ح ــا، وال يف  جبمعه

كــز الــشرطة، وبعــد ربــط توارخيهــا باأليــام املستــشفيات، ومرا

اجلـرائم وحـوادث الـسري املهلكـة مرتبطـة       القمرية أن معدالت

ــذين    ــراد ال ــا أن األف ــر، كم ــال دورة القم ــن   باكتم ــانون م يع

االضطرابات النفسية، ومرضـى ازدواج الشخـصية، واملـسنني         

  .بدورة القمر أكثر عرضة للتأثر

 إىل أن أكـرب نـسبة   كما أشارت الدراسـات الـيت حـصل عليهـا      

واملخاصمات العنيفة تكون يف منتصف الـشهر عنـد    لطالقل

  .اكتمال القمر

إنـه نبـه شـرطة    » التأثري القمـري «ويقول الدكتور ليرب يف كتابه     

طلـب وضـع اختـصاصي التحليـل النفـسي يف       ميامي، كمـا 

لألحـداث   مستشفى جاكسون التذكاري يف حالة طوارئ حتسباً

ضطرابات يف السلوك اإلنساين، واملتـأثرة      اليت ستقع نتيجة اال   

 القمر بزيادة جاذبية

إن مـا حـدث كـان جحيمـا انفـتح، فقـد             «:ويقول الدكتور ليـرب   .

 تضاعفت اجلرمية كما وردت أنباء عن جرائم أخرى غريبة وجـرائم 

وأصبح من املعروف أن للقمر يف دورته تأثرياً   .. » ليس هلا أي دافع   

وهنـاك حـاالت    حلالـة املزاجيـة،  اإلنـساين وعلـى ا   على السلوك

االضـطراب يف الـسلوك    حيـث يبلـغ  ) اجلنـون القمـري  (تسمى 

 يف(اإلنساين أقصى مداه يف األيام اليت يكون القمر فيها بدرا 

فما أصـدق رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم           ). األيام البيض 

وأسـرار تكوينـها وأخالطهـا     وأحكمـه وأعلمـه بأسـرار الـنفس    
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 اهللا عليه وسلم أفـضل وأكمـل مـا صـلى     وهرموناا، فصلى 

  أحد من العاملني على

  :العالج النبوي

الظاهرة املتمثـل   حلل مثل هذه) العالج النبوي(ومن هنا نلتمس 

 فالصيام مبا فيه من امتناع عـن تنـاول  . يف صيام األيام البيض

السوائل، يعمل على خفض نسبة املـاء يف اجلـسم خـالل هـذه          

فيهــا علـى اإلنــسان أقــصاه،   ري القمــرالفتـرة الــيت يبلـغ تــأث  

: فيسيطر على قوى جـسده ونزعاتـه، فيكتـسب مـن وراء ذلـك             

النفسي، واالستقرار، ويتفـادى تـأثري اجلاذبيـة، وحيـصل      الصفاء

  .على الراحة والصحة والطمأنينة
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  نولوجيا الحيوية والتسميد الحيويالتك
  طارق عبد القادر البشييت.د
  اذ املساعد يف التكنولوجيا احليويةاالست

   فلسطني– غزة –اجلامعة اإلسالمية 

  
ــة   ــا احليويـ ــات "يقـــصد بالتكنولوجيـ ــة تطبيقـ أيـ

تـستخدم الـنظم البيولوجيـة، والكائنـات احليـة أو       تكنولوجية

العمليـات مــن أجــل   مـشتقاا، لــصنع أو حتـوير املنتجــات أو  

  ".استخدامات معينة

مـن    احليوية، مبعناه الواسع، الكـثري ويشمل مفهوم التكنولوجيا

األدوات والتقنيــات، الــيت أصــبحت مألوفــة يف نطــاق اإلنتــاج  

مبعناه الضيق، الذي ال يراعى سوى تقنيات  أما. يائالزراعي والغذ

والبيولوجيـــا اجلزيئيـــة،  اجلديــدة، " DNA"الــشيفرة الوراثيـــة  

وتطبيقـــات اإلكثـــار التكنولوجيـــة، فيغطـــى طائفـــة مـــن 

املختلفة، مثل معاجلة اجلينات ونقلـها، وتنمـيط    جياتالتكنولو

ــات  ــساخ النباتـ ــة، واستنـ ــشيفرة الوراثيـ ــات الـ   .واحليوانـ

يويـة متتلـك أدوات فعالـة لتحقيـق     يـا احل جكنولوو بذلك فان الت  

 املـستدامة، لقطاعـات الزراعـة ومـصايد األمسـاك و      التنمية

  ..، إضافة إىل صناعة األغذيةالطاقة

وجيا احليوية، عند إدماجها، علـى حنـو مالئـم،    شأن التكنول  ومن

إلنتاج األغذيـة، واخلـدمات واملنتجـات     مع التكنولوجيات األخرى

احتياجـات األعـداد    الزراعية، أن تساهم بصورة كـبرية يف تلبيـة  

 املتنامية من السكان، الذين سيتزايد وجودهم يف املـدن، خـالل  

 .اليةاأللفية احل

 على أحـد تطبيقـات التكنولوجيـا      ومن هنا نود أن نلقي الضوء     

احليوية املهمة يف اال الزراعي  أال وهي التسميد أو التخصيب         

احليوي حيث أا تكتسي أمهية خاصـة يف الوقـت الـراهن يف       

ظل احلصار القاسي والظامل علي قطاعنا احلبيـب و الـذي أثـر             

ــه     ــن أمســدة و خالف ــستلزماته م ــي القطــاع الزراعــي وم  عل

  :وياحلي التسميد

للنبـات    املخـصبات احليويـة مـصادر غذائيـة    أوتعترب األمسدة 

 هلا  واليترخيصة الثمن بديال عن استخدام األمسدة املعدنية        

 يف اإلسـراف البيئة سواء كان للتربة أو املياه عنـد    تلوثيفاألثر 

   .استخدامها

املخصبات من الكائنات احليـة الدقيقـة وتـستعمل     وتنتج هذه

 خبلطهـا مـع   أو نثـرا  إما  التربة الزراعيةإىلكلقاح حيث تضاف 

 . خبلطهـــا مـــع بـــذور النبـــات عنـــد الزراعـــة      أوالتربـــة  

 احليوية نوعان واملخصبات

 أوتروجني اجلوى سواء تكافليا يالن خمصبات تقوم بتثبيت ..األول

ــوفر  ــا وتـ ــدة الن%) 25(غـــري تكافليـ ــةيمـــن األمسـ  .تروجينيـ

الفوسـفات العـضوية    ومعدنـة  بإذابةخمصبات تقوم  ..الثاين 

 صـورة ميـسرة قابلـة    إىلمـن الـصورة الغـري صـاحلة      وحتوهلـا 

ــصاص ــات لالمت ــوفر   بواســطة النب ــن األمســدة  %) 50(وت م
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  .الفوسفاتية

عديــدة عنــد  اســتخدام املخــصبات احليويــة فوائــدبويتحقــق 

ــتخدامها  ــديلاســ ــها كبــ ــة منــ ــدة الكيماويــ  -: لألمســ

 .يات احليوية ال العم  توازن امليكروبات بالتربة وتنشيط    إعادة1. 

 .األمسدة املعدنية واحلد مـن تلـوث البيئـة    ترشيد استخدام. 2

ــادة 3.  ــةزي ــودةاإلنتاجي ــن    احملــصولية واجل ــة م ــة اخلالي العالي

  .الكيماويات

عناصـر تقليـل الـضرر      عنصر هام مـن احليويويعترب التسميد 

  الكيماوية ويسد جـزء كـبري مـن   األمسدة استخدامالناتج عن 

 إنتاجهـا  يف ينفق الذي السمادية ويوفر القدر الكبري  تياجاتاالح

ــة املــستخدمة  ويــساعد علــى تقليــل   .  إنتاجهــايفالطاق

 املخصبات باستخدام  كثري من املزروعات البقولية ترتبطأنكما 

 اإلنـسان  حيتاجهـا  الـيت احليوية وهذا يزيد من كمية الربوتينات 

أقل التكاليف ودون تلوث     مكونات الغذاء ب   يفوبذلك يتم التوازن    

  للبيئة

 الزراعـة  يفاملخـصبات احليويـة املـستخدمة حاليـا      ومن أمثلـة 

 يف بلــد جــار لنــا مثــل مــصر والــيت تنتجهــا وحــدة  يف بلــد جــار لنــا مثــل مــصر والــيت تنتجهــا وحــدة النظيفــة

 -:هــــي املخــــصبات احليويــــة مبركــــز البحــــوث الزراعيــــةاملخــــصبات احليويــــة مبركــــز البحــــوث الزراعيــــة

على الطحالب اخلضراء املزرقـة    حيتوىحيوي خمصب :بلوجني1.

 إىل بتحويلـه  وجني اجلوى ىف أجـسامها القادرة على تثبيت النيتر

 ميكن للنبات االستفادة منها ويـوفر       )نيتروجينية (مركبات أزوتية 

ــا  ــدارهمـــــ  .للفـــــــدان/  كجـــــــم أزوت15 مقـــــ

 مركب يتكون من جمموعة كـبرية       حيويخمصب  : ميكروبني2. 

 تزيد من خصوبة التربة ويقلل اليتاحلية الدقيقة  من الكائنات

والفوسفاتية والعناصـر    االزوتيةاألمسدةمن معدالت إضافة 

 البيئـي وحيد من مـشكالت التلـوث    % 25الصغرى مبا ال يقل عن      

 الـسابق معاملتـها باملبيـدات واملطهـرات     التقـاوي إىل  ويضاف

 .الفطرية

 حيتـوى علـى بكتريـا    حيـوي خمـصب فـسفورى   : فوسفورين 3.

غري امليسر   الكالسيومالثالثي حتويل الفوسفات يفنشطة جداً 

 لألمسـدة  تواجد بتركيزات عالية نتيجـة لالسـتخدام املركـز   وامل

 إىل فوسفات أحادى ميسر للنبـات ويـضاف         وحتولهالفوسفاتية  

 .وجــــود النبــــات باحلقــــل   عقــــب الزراعــــة وأثنــــاء  

النجيلية   للمحاصيلاحليوي التسميد يفيستخدم : سرييالني4. 

( احملاصـيل الدنيبـة مثـل    )  الـذرة  - األرز- الشعري   -القمح(مثل  

بنجـر الـسكر   (  والـسكرية مثـل   –) الـشمس  السمسم وعباد

  املعدنيـة اسـتخدام العناصـر  وهو يقلـل مـن   ) وقصب السكر

 .مــــن املقــــررات الــــسمادية للفــــدان   % 25-10مبقــــدار 

جلميــع احملاصــيل احلقليــة   أزوتــىحيــوي خمــصب :نتــروبني5. 

 والفاكهة واخلضر فهو حيتوى على بكتريا مثبتـه لـالزوت اجلـوى   

 .االزوتيــة املـــستخدمة  ةمســد مــن كميــة األ  % 35ويــوفر  

ــوى:العقــدين6.  ــة    خمــصب حي أزوتــى للمحاصــيل البقولي

ــا-الــسوداين الفــول -فــول الــصويا(الــصيفية مثــل    اللوبي

 برسـيم  - بلديفول  ( واحملاصيل البقولية الشتوية    ) الفاصوليا-

ويـتم خلطـة مـع    ).  تـرمس -بسلة  - فاصوليا- حلبة - عدس-

 .زراعة مباشرة قبل الالتقاوي

 احملاصـيل   يف فعـال يـستخدم      حيـوي  خمصب   :ريزوباكثريين7. 

على أعداد عالية من البكتريا  احلقلية واخلضر والفاكهة وحيتوى

 Peat علـى   لـألزوت اجلـوى تكافليـا وال تكافليـا واحململـة     املثبتة

Moss.   للفـدان  املقـررة  الكيمـاوي ويوفر كمية السماد األزوتـى 

 .للنبـات البقـوىل  % 85بـات غـري البقـوىل ،    للن % 25بنسبة مـن  

وبناءا علي ما تقدم فإننا نشجع القائمني علي هذا البلد خاصة 
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يف اال الزراعي بأن يدخلوا هذا املوضوع قيد التنفيذ دون تأخري           

للحد من االعتماد الكامل علي االسترياد و إجياد البديل املناسب          

 التخفيف من وطـأة    لذلك يف التسميد احليوي لعله يساهم يف      

حيت وان رفع احلصار فانـه سيـساهم حتمـا يف تقليـل       ، احلصار

االعتماد علي االسترياد و تـوفري الزراعـة النظيفـة و الـصديقة             

  .للبيئة واألقل تكلفة كما أسلفت

  

  White phosphorusالفوسفور االبيض 
  االستاذ الدكتور مسري عفيفي: إعداد

  قسم البيئة و علوم االرض

   فلسطني– غزة –معة االسالمية اجلا

  :مقدمة
للفسفور االبيض استخدامات عسكرية متعددة كعامل حارق 

وكباعث لساتر دخاين وكمركب كيماوي مضاد لألفراد قادر على 

ويتسبب الفوسفور األبيض حبروق كيماوية . احداث حروق شديدة

ويبدو احلرق الناجم عنه باإلمجال كموضع ميوت فيه . مؤملة

  . جالنسي

عند تواجد الفوسفور األبيض يف اهلواء فهو حيترق تلقائيا مع 

  :  حسب املعادلةسفوروخامس أكسيد الفاألكسجني لينتج 

P4 + 5O2 → P4O10 

  .نتج مواد أخرى حسب ظروف التفاعلو قد ي

ويا  قشره فهو يعترب  الفوسفورخامس أكسيدو خبصوص 

للرطوبة، هلذا فهو يتفاعل مع أي جزيئة ماء جماورة له و نتيجة 

  .محض الفوسفوريكالتفاعل تنتهي بإنتاج قطرات من 

P4O10 + 6 H2O → 4 H3PO4 

  

  أستخدامات الفسفور األبيض يف احلروب 

وعلى الرغم من ان القوات األمريكية قد صنفت الفسفور 

االبيض على انه سالح كيماوى، وذلك ابان حرب اخلليج االوىل ، 

فضال عن اامها نظام الرئيس صدام حسني باستخدامه 

على . لفلوجةضد االكراد ، اال اا استخدمته يف قصفها ل

الرغم من أن الواليات املتحدة من املشاركني يف اتفاقية عام 

 الىت حترم استخدام الفسفور االبيض كسالح حارق ضد 1980

السكان املدنيني او حىت ضد االعداء يف املناطق الىت يقطن 

فيمايلي أهم احلروم الىت استخدم فيها الفسفور . ا مدنيني

  :األبيض

 الول مرة حبسب الفسفور األبيضبدأ استخدام  •

يف القرن التاسع عشر، حيث كان على شكل " االعتقادات"

  . الكربوني كربيتيدات حملول من الفسفور األبيض مع مادة ثنائ

 الصواريخ  بإستخادم قنابل اهلاون و بعضأمريكاقامت  •

  .اليت حتتوي على الفسفور االبيض

  . فيتنام حرباستخدمت يف  •

 األمريكية القنبلة الفسفورية يف إستخدمت القوات •
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  . م2004 عام العراقية الفلوجة مدينة

 لبنان ضد حرا بإستخدام هذا السالح يف إسرائيلقامت  •

  . م2006عام 

 عام قطاع غزةقامت إسرائيل بإستخدام هذا السالح على  •

   . م2009

  القذيفةمدى األذى اليت تسببه هذه 

، العظامحروق يف جسد اإلنسان لدرجة أا قد تصل إىل  •

  . حرب إسرائيل على غزةكما حدث يف 

 أو يف قاع األار و التربةالفسفور األبيض يترسب يف  •

  . لإلنسانالبحار، مما يؤدي إىل تلوثها الذي يسبب الضرر 

  . م150 حي حوهلا بقطر كائن كل تقتلالقذيفة الواحدة  •

، و القصبة اهلوائية: إستنشاق هذا الغاز يؤدي اىل ذوبان •

 . الرئتني

  مالحظات حول قذيفة الفسفور األبيض

 أو األثاث، لكنه املالبسدخان هذه القنبلة ال يتفاعل مع  •

  . مطاطية اجللد، أو أي مادة يتفاعل حني يالمس

  . أبيضدخان ينبعث من هذه القنبلة  •

  . الكيمياوية للحروبصمم ليقاوم الكمامات الغازية املعدة  •

حيترق الفسفور األبيض مبجرد مالمسته لألوكسجني منتجا  •

  . ضياء ساطعا وكميات كبرية من الدخان

يستمر الفسفور األبيض يف االشتعال عند مالمسته  •

لطبقات حىت يصل إىل العظم ما مل يتم اجللد، وحيرق كل ا

 . إطفاؤه

 التعامل مع الفسفور األبيضإجراءات الوقاية والعالج و

  : من أثر الفسفور األبيضةالوقايعوامل 

احلبيبات املنصهرة من هذه املادة قد تنغمس يف جلد الضحية 

منتجة حروقاً متعددة وعميقة وبأحجام خمتلفة، ومن املهم أن 

ذه احلبيبات ستستمر يف االشتعال مامل يتم نعلم هنا أن ه

عزهلا عن أكسجني اهلواء عرب غمرها باملاء أو عزهلا عن اهلواء 

من الضروري جداً يف هذه . باستخدام الوحل أو قماش مبلول

احلالة إبقاء جزيئات الفسفور معزولة عن اهلواء طيلة الوقت 

  أنهفة اىلضاهذا باإل. حىت ال تشتعل وذلك إىل أن تتم إزالتها

ميكن إزالة الفسفور امللتصق باجللد باستخدام سكني أو عصا 

استخدام الكمامات  وأو عرب حكها بقطعة قماش مبلولة

إذا أصابت هذه . يساهم يف احلماية من دخان الفسفور األبيض

  .املادة املالبس، فيجب خلعها بسرعة قبل وصول املادة إىل اجللد

  :صة بالوقاية يف التايلص بعض النقاط اخلايميكن تلخ 

 ويف  يف منطقه التلوثةعدم استنشاق الغازات املنبعث •

 من ةقنعا يستحسن استخدام ةحاله التواجد يف تلك املنطق

ماء على % 90مزوج باخلل بنسبه  باملاء املةاملشبعالقماش 

 . كثراأل

 . ة او االقتراب من املناطق امللوثةعدم ملس املاد •

  عنه  ةطفاء احلرائق الناجتعدم استخدام املياه إل •

 من اجلسم او تغطيتها وجيب نزع ةجزاء امللوثعدم غسل األ •

 . ي مالبس ملوثه فوراأ

 االسعاف األويل لالصابات بالفسفور األبيض

 بكميات قليله او ةحاله االستنشاق للغازات الفسفوري يف 

 بالستيكيه ةتوسطه من املمكن وضع املريض خبيمم

و غاز النيتروجني %) 80- 60(ء الساخن وضخ مزيج من اهلوا

 دقيقه 30وجعل املريض يستنشق اخلليط ملده اقل من 

حيث يتم حتويل الفسفور االبيض السام اىل فسفور امحر 

غري سام ويتم لفظه خارج اجلسم على شكل خبار وذا 

  .يتخلص اجلسم من مسومه

عن من املمكن استخدام غاز ثاين اكسيد الكربون بدال : مالحظه

  . غاز النيتروجني يف حال عدم توفره
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  :عالج اجلروح

)  درجه مئويه60-80(اخن  لتيار سة املصابةيتم تعريض املنطق 

قصاها عشره دقائق وتتكرر أ ةتريد الكربون لفسكأمن ثاين 

يتم عمل لبخات ، ةصاب مرات حبسب شده اإل5 اىل 3 ةالعملي

وي بدون اد حي مبرهم مضةكسيد الكربون ممزوجأ ثاين ةمن بودر

الج يف اليوم ول للعالج ويتم العاستخدام ضماضات لليوم األ

  .  يف عالج اجلروح او احلروقة املتبعة العاديةالثاين بنفس الطريق

  :طفاء احلرائق وتطهري منطقه التلوثإ

 .ة امللوثةال تطمر املنطق •

، ة الكربون لطمر املواد الفسفورية استخدم طفايات بودر •

 سيتغري لون الفسفور من ابيض اىل ة ساع24 من وبعد مرور اقل

 .امحر وعندها يصبح غري سام وغري مؤذي

مناطق غراق إعن طريق  إاء املزيد من أكسدة الفوسفور •

 احلروق باملاء او وضع ضمادات مبللة باملاء العادي او املاحل

ال تستخدم أي مواد مالبس او ضمادات زيتية أو دهنية ألن  •

بذ للذوبان يف الدهون وميكن أن ختترق عنصر الفوسفور حم

 نسجةاأل

إزالة املالبس امللوثة ألا قد تشتعل من جديد ، وتتسبب يف  •

 املزيد من توسيع منطقة احلرق

مثل هذا . جتنب التماس مع اشتعال الفسفور االبيض •

 االتصال قد يؤدي إىل اإلصابة حبرق ملن يقوم بعالج املريض

 باملاء ؛ ال تسمح املناطق التعرض غراق احلروقإاالستمرار يف  •

 .للجفاف ، ألن ذلك قد يؤدي إىل إعادة إشعال الفوسفور

جزاء أشعة حتت البنفسجية ميكن رؤية باستعمال مصباح األ •

  الفوسفور على جسد املريض

  قذيفة الفسفور األبيض يف القانون الدويل

 واليت تتعلق بأسلحة تقليدية جنيفاملادة الثالثة من اتفاقية 

معينة حتظر استخدام األسلحة احلارقة ضد األهداف املدنية 

كما حتد من استخدام تلك األنواع ضد األهداف العسكرية 

املتامخة ملواقع تركز املدنيني، إال أن ذلك ينطبق على القنابل 

ا الطائرات وليست تلك املقذوفة من املدافع كما اليت تسقطه

   الفلوجةحدث يف 

 بل الفسفور األبيض يف غزةااستعمال قن

   

   تنفجر يف مشال قطاع غزةأطلقها جيش االحتالل الصهيوين قذائف الفوسفور األبيض اليت 
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  ال تخف إنك أنت األعلى

  حممود حسن.أ

  قسم  الفيزياء

يف موقـف عاصـف ومهيـب يقــف احلـق وحيـدا أمـام جحافــل       

لباطل والظغيان، فقـد اجتمـع النـاس لتأييـد الباطـل، وجتهـز              ا

خييم الـصمت علـى املكـان يرتفـع        .. السحرة لإلجهاز على احلق     

ـوم          : " صوت يقول  الْي ـح اً وقَد أَفْلَ فّ وا صائْت ثُم كُمدوا كَيع مِ ج أَ فَ

علَى  تنِ اس64طه{ " م { . 

ن تلْ     "  ا أَ ى إِموسا م الُوا ي قَى     قَ ولَ من أَلْ ن نكُونَ أَ ا أَ إِم و طـه  { " قِي

قُوا " .} 65 لْ أَلْ الَ ب الُوا ."} 66طه{ "قَ هم وقَ عِصِيو مه الَ ا حِب قَو أَلْ فَ

ـالِبونَ       غ ا لَنحن الْ ن نَ إِ وعةِ فِر عِز ـالُهم   . " }44الـشعراء {" بِ ا حِب ذَ ـإِ فَ

لُ إِلَ   يخي مه عِصِيى        وع ـس ـا ت ه ن . " } 66طـه { " يهِ مِن سِحرِهِم أَ

ةً موسى       سِهِ خِيفَ فْ فِي ن سج و أَ نك    . "} 67طه  {" فَ ا تخف إِ ا لَ قُلْن

أَعلَى  نت الْ   . } 68طه { "أَ

وهكذا دعاة الباطل يف كل زمان ومكان حياولون إخافـة املـؤمنني            

 وتـضامنهم مـع     بأكاذيبهم، وضالهلم وحقـدهم، وإعالمهـم،     

  . الطواغيت

يلقون بكـل أسـلحتهم يف سـاحة املعركـة، خيـاف املـؤمن مـن                

  . سطوم وجربوم وطغيام

أَعلَى     " يأتيه املدد اإلهلي ليثبت فؤاده ويقويه        نت الْ نك أَ ا تخف إِ لَ

  أنت األعلى يف العقيدة، فأنت تعبد اهللا وحده ال } 68طه { "

  

كه، وهـم يعبـدون املـادة والطـاغوت        شريك له رب كل شئ وملي     

  . واإلعالم الكاذب وكل شيطان مريد

أنت األعلى يف اإلميان ألنك تؤمن بأن اهللا سبحانه وتعاىل رب كـل     

  . شئ ومليكه، ال يقع يف ملكه إال ما يشاء وهم ال يؤمنون بذلك

أنت األعلى يف العلم واليقني ألنك تعلـم أن هـذه احليـاة الـدنيا               

 وأن اإلنسان يسري إىل األجل احملتوم، واملرض حيـيط          سريعة الزوال، 

بالطغاة من كل مكان، واهلموم تقتلهم يف كـل زمـان ومكـان،     

واخلوف على احلياة الدنيا واحلرص عليها أذهلم وجعلهم كاجلرذان، 

فإن فام املرض وأمد اهللا هلم يف الدنيا فيزداد طغيام حىت  

ـ     ز مقتـدر، هـذه سـنة اهللا    إذا جاءهم املوت أخـذهم اهللا أخـذ عزي

ـي   "ينادي اهللا تعاىل موسى . تعاىل يف هذه احلياة الدنيا    ـا فِ قِ م أَلْ و

          ـح فْلِ ـا ي ـاحِرٍ ولَ س ـد وا كَيع ـن ـا ص م ن عوا إِ ـن ا ص م قَف مِينِك تلْ ي

تى  ثُ أَ يح احِر 69طه{ "الس{ .  

وكتابـات  إن كل ما يقومون به يف هذه احلياة الدنيا مـن دعايـات،       

وإدعاءات هي من السحر والباطل، فعلى املؤمنني أال يرعبهم هذا 

السحر وهذا الباطل، وعليهم بالعلم النافع، والعمـل الـصاحل،        

وتعمري الكون بنواميس اهللا يف اخللـق، علـيهم باختـاذ األسـاليب             

العلمية احلديثة يف اإلعالم، واإلعالن، والبيان، وأن يلقوا باحلقـائق     

ملدروسة على هذا الباطل فيزهقـه، وهـذا يلقـي علـى     العلمية ا 

عـاتق املــؤمنني أن يكونــوا علــى مــستوى املــسئولية، ومــستوى  

  . األحداث، وأن خيططوا للنصر على الطغاة واملرجفني بإذن اهللا
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ـأْفِكُونَ            " ـا ي م ـف قَ ا هِي تلْ ذَ إِ اه فَ صى عوسقَى م أَلْ الـشعراء  { "فَ

عوا   ." } 45 نا ص م ن ـى            إِ ت ـثُ أَ يح احِر الـس ـح فْلِ ا ي احِرٍ ولَ س دكَي" }

  . } 69طه

  . ال يصمد الباطل الكاذب أمام احلق الصادق القوي

خييم الصمت على اجلميع، ويأخذهم الذهول ما هـذا الـذي نـرى         

  . إمنا نرى هو احلق املبني

ةُ سجداً    "  رحالس قِي أُلْ ع احلق  ، وارتفع صوم بإتبا    }70طه{" فَ

ونَ وموسى " والتربؤ من الباطل  ار ه با بِر نالُوا آم   } 70طه{" قَ

ـه    " يفقد رأس الباطل عقله وعلمه وصوابه ووقاره         الَ آمنـتم لَ قَ

 نَ لَكُم نْ آذَ لَ أَ 71طه{" قَب{ .  

ــد  ــدد ويتوع ــافٍ    : " ويه ــن خِلَ ــم م جلَكُ ر أَ و كُمي ــدِ ي عن أَ طِّ ــأُقَ فَلَ

ـى            ولَ قَ ب أَ اباً و ـذَ ع دا أَش ني من أَ علَ لَتلِ و خذُوعِ النفِي ج كُمنلِّبأُص "

  . }71طه {

ـن       " يأيت صوت اإلميان مـن القلـب         ـا مِ اءن ـا ج ـى م ثِرك علَ ـؤ ـن ن لَ
هِ            ـذِ ـضِي ه قْ ـا ت م ن ـاضٍ إِ نـت قَ ـا أَ ضِ م اقْ ا فَ ن طَر الَّذِي فَ اتِ و نيالْب

ا الْح ين اةَ الد 72طه{"ي{ .  

وهكذا اإلميان عندما يدخل القلوب، والقلوب بيد الرمحن يقلبها         
كيف يشاء، الدنيا كلها أمام املؤمن ال قيمة هلـا، فانيـة، زائلـة              
قصرية، كل ما فيها ال يساوي عنـد اهللا سـبحانه وتعـاىل جنـاح         

  . بعوضة

ييت لكم، أنـا   ينادي الطاغية ملاذا حتولتم عن نعميت عليكم ورعا       

ــا،      ــدرجات العلي ــي إىل ال ــايت وإعالم ــدعاييت وكتاب ــتكم ب رفع

وجعلتكم قدوة للشباب والرجال والنساء، إن الدنيا حلوة خضرة         

فكيف تتركون زينتها ومكانتكم العالية فيها، تتركون األضواء،        

والكامريات، والفضائيات وترتوون مع هؤالء املعـدمني الـضعفاء         

   مكان ؟ احملاصرين منا يف كل

ا    " يأيت صوت املؤمنني     نتهكْر ا أَ ما و ان اي طَ ا خ لَن فِر غ ا لِي نب ا بِر نا آم ن إِ

قَى  ب أَ و ريخ اللَّه رِ وحالس هِ مِنلَي73طه{"ع{ .  

اهللا خري من كل طغاة الدنيا، ونعمه علينا خري من كـل شـهوات            

   .الدنيا، وهو وحده الباقي والكل هالك

  . ينفض املوقف وفرعون يتوعد ويهدد

يأمر اهللا تعاىل نبيه موسى أن خيرج بـاملؤمنني ألن الباطـل يكيـد           

  . له

ـي      " تعمل الدعاية املضادة، واإلعـالم الكـاذب         نُ فِ ـو عـلَ فِر سر أَ فَ

 ين اشِرِ ائِنِ ح دم ةٌ قَلِيلُونَ   } 53{الْ ذِم شِر اء لَ نَّ هؤلَ ـا   } 54{إِ لَن مه ن إِ و

ظُونَلَ ائِ الشعراء " } 55{غ .  

 " ني ــشرِقِ م موهع بت ــأَ " وكــان املــصري احملتــوم  } 60الــشعراء{" فَ

 ني عِ م ج اهم أَ قْنأَغْر   . } 55الزخرف {" فَ

هذا هو املصري احملتوم لكل كفار عنيد ولكل معتـد أثـيم، ولكـل          

 فـال . طاغية متكرب ولكل من يقف يف طريق الدعوة لرب العاملني        

 يفرح ارمون وال ييأس املؤمنون فالفرج آت بإذن اهللا
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  مشاركات طالبية

  هل تعلم أن

  الطالبة

  رمي حسن أمحد القيسي

   رياضيات-كلية التربية 

  .عضالت قلبك لديها قوة تكفي لقذف الدم عشرة أمتار يف اهلواء •

 .الفيلة هي احليوانات الوحيدة اليت ال تستطيع القفز •

 . عضلة يف جسم اإلنساناللسان هو أقوى •

 .إحصائياً خياف معظم الناس من العنكبوت أكثر من املوت •

 ".يستخدم اليد اليسرى"  الدب القطيب أعسر  اليد  •

 .التماسيح ال تستطيع مد ألسنتها للخارج •

 .الفراشات تتذوق بأرجلها •

 .كل بدواالصرصور يستطيع احلياة تسعة أيام بدون رأس، وأنه ميوت فقط ألنه ال يستطيع األ •

 .ال يوجد صدى لصوت البطة وال أحد يعلم يف ذلك •

 .من املستحيل أن تفتح عينيك أثناء العطس ولو حاولت خلرجت عيناك من حمجريهما •

 .12345678987654321 =111 111 111  × 111  111  111حاصل ضرب  •

 .جنم البحر ليس له مخ حيوان •

 .اف من الظالمتوماس أديسون خمترع املصباح الكهربائي كان خي •

 . بلسانه املستحيل أن يلمس أي إنسان مرفقةمن •

 وتعىن O.Killedيف احلروب األهلية األمريكية القدمية عندما كان يعود اجلنود بدون إصابات فإنه كان يعلق الفتة تقول  •

 .يرام  على ما وتعين كل شئ.O.Kصفر قتلى ومن هنا جاء املصطلح 

 . ك حقيقية من التاريخملوك لعبة الورق متثل أربع ملو •

وإذا كانت قدم واحدة للحصان .متثال الفارس على حصان ذو قدمني مرفوعني يعىن أن هذا الفارس قد قتل يف معركة •

 .مرفوعة فإن ذلك يعين أن الفارس قد مات متأثراً جبراح أصيب ا يف املعركة
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  .رس قد مات طبيعياً وليس يف معركةأما إذا كانت مجيع أرجل احلصان غري مرفوعة فإن ذلك يعىن أن الفا

عندما استعمر اإلجنليز جزيرة استراليا الحظوا وجود حيوان غريب يقفز عالياً وملسافات بعيدة فسألوا سكان البلدة *  

وقد كان يف احلقيقة ما أجاب به سكان .   ومن هنا استنبط اإلجنليز اإلسم كاجنارو kan Ghu Ru: األصليني فأجابوهم

  .نفهم ما تقولون حنن ال:  معناهاستراليا

  !!عدسات الصقة لقط 

  أمحد خالد الربدويل:الطالب 

  كلية العلوم قسم التحاليل الطبية

 يواجه كثريون ممن يفضلون استخدام العدسات الالصقة وليس   

النظارات الطبية مشاكل عديدة مثل تثبيتها يف املكان اخلـاص     

من العني وتعقيمهـا جتنبـاً لإلصـابة بااللتـهابات، ولكـن هـذه              

اهلموم تزداد إذا كنت تقـتين قطـاً كـبرياً شـبه أعمـى حباجـة                

  .ماسة هلذه العدسات

مجعية الرفق باحليوانـات يف  'أن  ' الدايلي مايل 'وذكرت صحيفة    

بـيض  سـود واأل  تزويد القط مـوغي ذي اللـونني األ    تبريطانيا قرر 

 سنة بعدسات الصقة بدل إخضاعه لعملية جراحية 15وعمره 

  .'قد ال تكون حممودة العواقب بسب كرب سنه

أصيب موغي بـاحلول  ')  سنة56(وقالت مديرة املركز بوال سادالر   

، 'ا أثر على بصره بشكل كبري جداً وكان ال يعرف إىل أيـن يـسري      مم

، 'باسـتطاعته اآلن فـتح عينيـه متامـاً    'بة عن سـعادا ألن   معر

  .'لقد سنحت له فرصة ثانية للعيش' مضيفة

  فائدة الدموع
  حامت برهوم/ الطالب

  كلية العلوم قسم التحاليل الطبية

للــدموع عــدة وظــائف غايــة يف األمهيــة لــضمان أداء العــني 

توياً ملهامها فهي املسئولة عن جعل سطح القرنية أملس ومس

حىت يـتم إنكـسار األشـعة املرئيـة والـضوء بـصورة سـليمة               

فتتكون الصورة على الشبكية بـصورة سـليمة ولـذا فعنـدما           

حيدث اختالل لوظيفة الدموع تتأثر الرؤية خـصوصاً يف حـاالت           

سمى جفاف العني نقص الدموع الشديد الذي ي.  

ــة باألوكــسجني    ــداد القرني ــضاً مــسئولة عــن إم ــدموع أي وال

كوز الضروريني هلا، وكذلك التخلص مـن نـواتج التمثيـل         واجللو

الغذائي وحـرق اجللوكـوز مثـل ثـاين أكـسيد الكربـون، كمـا أن                

الدموع ا نسبة عالية من األنزميات واألجـسام املـضادة ضـد        

امليكروبات والفريوسات الـيت تـساعد علـى محايـة العـني مـن           

ن أي مـواد    والدموع وسيلة فعالة لتنظيف العني مـ      . اإللتهابات
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ضارة مثل األتربـة أو اإلفـرازات الـسامة، وهـي ضـرورية أيـضاً               

  . لترطيب القرنية عند ارتفاع درجة احلرارة

  وأخرياً الدموع إحدى طرق التعبري عن املشاعر اإلنسانية

  

  

  

  

  طماطم مقاومة للسرطان تتصدر إنجازات التكنولوجيا الحيوية

 
طماطم مقاومة للسرطان 

  التكنولوجيا احليوية تتصدر إجنازات

  حممد عليان/الطالب

  قسم التكنولوجيا احليوية

  مستوى ثالث

  

كشف مسح جديد أجرته مؤسسة صناعية أمريكية أن 

مقاومة للسرطان وموزا يقي من األمراض اجلنسية  طماطم

جمال أغذية التكنولوجيا  يتصدران قائمة اإلجنازات احلالية يف

  .احليوية

ثلثي جمموعة  وقال جملس معلومات التكنولوجيا احليوية إن

اروا برناجما بلغ عدد أفرادها ألف أمريكي مشلهم املسح اخت

إىل إنتاج طماطم مقاومة للتأكسد يعتقد أا  لألحباث يهدف

جمال أغذية  تساعد يف مقاومة السرطان كأبرز تطور يف

وأظهر املسح أنه يف مقدمة التطورات .ة التكنولوجيا احليوي

احليوية الغذائية نوعا من  األخرى يف جمال التكنولوجيا

 يت مدمر وموزا وبطاطسالبطاطس احللوة مقاوما لفريوس نبا

حيتويان على مصل مضاد لألمراض اجلنسية وجينا يطيل مدة 

تسمح لنباتات بالنمو حىت يف  بقاء الغذاء طازجا وابتكارات

  .أقسى الظروف املناخية
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  الهندسة الوراثية تتكلم
  علي رياض اخلطيب: الطالب

  ثاين.  م–قسم التكنولوجيا احليوية 

  
اثية أحد أهم أسـلحة التقنيـة احلديثـة    أصبحت اهلندسة الور 

اليت تستخدم بشكل متنـامٍ يف زيـادة اإلنتـاج الزراعـي، والـيت              

حققت نتـائج علميـة بـاهرة يف القـرن احلـادي والعـشرين، لـذا          

يسعى علماء من نيوزيلندا يف تطوير نوع من البصل ال يتسبب         

بذرف الدموع، ولكن األمر سيستغرق عشر سنوات علـي األقـل           

  .هذا النوع من البصل يف األسواقلطرح 

وأشار علماء إىل أم متكنـوا مـن خـالل اسـتخدام اهلندسـة              

الوراثية من التخلص من املادة الـيت تـسبب ذرف الـدموع لـدي              

تقطيع البصل، مؤكدين أن العلماء متكنوا بعـد سـت سـنوات            

مـن األحبـاث مـن وضـع حـد لتـساقط الـدموع خـالل تقطيـع          

  .البصل

الذين عملوا مع فريق يف اليابـان أـم متكنـوا          ويعتقد العلماء   

من اختراق الرمز اجلـيين للبـصل وتعطيـل اإلنـزمي الـيت جتعـل               

الناس يذرفون الدموع لدي تقطيع البصل، مشريين إىل أم إذا  

قاموا اآلن بأخذ بصلة عاديـة ومشهـا فستـشم رائحـة حـادة،           

حـة،  فلن تشم أي رائ " من البصل املعدل  "ولكن إذا أخذت بصلة     

ومن خالل هذه الرائحة يتم التعـرف علـى أن مركبـات الكربيـت          

  املسئولة عن النكهة ما تزال يف البصل

فقــد جنــح بــاحثون  ....وعجائــب اهلندســة الوراثيــة ال تتوقــف 

أمريكيون يف استخالص لقاح للوقاية من التهاب الكبد الوبائي، 

  .بعد استنباطه بداخل مثار بطاطس معدلة وراثياً

  هرت البطاطس محاية ملعظم من تناولوها، حيث وقد أظ

  

  
ظهرت لديهم استجابة يف اجلهاز املناعي، والـيت تـوفر احلمايـة          

  ".ب"من اإلصابة بفريوس التهاب الكبد الوبائي النوع 

ويأمل الباحثون يف تطـوير اللقـاح، حبيـث ميكـن اسـتخدامه يف          

  ائي عظم حاالت التهاب الكبد الوبالدول النامية حيث توجد م

 متطوعاً حصلوا مجيعـاً علـى لقـاح ضـد           42واخترب الباحثون   

التهاب الكبد يف شكل حماقن متوفرة باألسـواق، كمـا تنـاولوا            

مجيعا قطعاً من البطاطس النيئ، واليت احتوى بعضها علـى         

معروف أنه حيفـز اسـتجابة      " ب"بروتني من فريوس التهاب الكبد      

  . جهاز املناعة

وقــائع األكادمييــة الوطنيــة "يــر بدوريــة وأشــار البــاحثون يف تقر

، إىل أن مضادات األجسام ضد التـهاب الكبـد ظهـرت            "للعلوم

من املتطوعني الذين تناولوا ثـالث قطـع مـن          % 60لدى أكثر من    

وجنـح علمـاء هنـود يف إنتـاج بـيض            . البطاطس املعدلة وراثيـاً   

منخفض الكوليسترول خمصص لألشخاص الذين يعانون مـن        

 . سترول الدم وال يستطيعون تنـاول البـيض العـادي        ارتفاع كولي 

وقام الباحثون بدراسة مخسة آالف دجاجة ملدة عام واحد، وإنتاج 

بيض الدايت بعد إجراء عدة تعديالت على غذاء الدجاجات، حبيث 

وأوضح األطباء أن مستويات   .تعطي بيضاً قليالً بالكوليسترول   

ب الرئيـسي لإلصـابة   الكوليسترول العالية يف الدم تعترب السب 

مبرض القلب التاجي، وتعد عامالً مهماً يف املشكالت اليت تؤدي          

إىل البدانــة وارتفــاع ضــغط الــدم الــشرياين، ويــسبب ترســب 

ــايل     ــسدادها، وبالت ــضيقها وان ــشرايني ت ــسترول يف ال الكولي

  .اإلصابة بالنوبات القلبية
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  القفازات الطبية
  امحد خالد الربدويل:الطالب 

 لعلوم قسم التحاليل الطبيةكلية ا

  
ابتكر باحثون أمريكيون مادة مطاطية طبيعية مصنعة من 

" الالتيكس"نبتة صحراوية الستخدامها، بديال عن مادة 

املطاطية اليت تدخل يف العديد من الصناعات، أبرزها األدوات 

واليت قد تسبب الوفاة " القفازات الطبية"الطبية وخاصة 

  ".الالتيكس" من حساسية ضد لألشخاص الذي يعانون

هو أحد أكثر املنتجات استخداماً يف وقتنا " الالتيكس"ورغم أن 

احلايل، فإن العديد من األشخاص يعانون من حساسية ضد 

هذه املادة، وترجع هذه احلساسية إىل الربوتني املوجود يف 

الالتيكس نفسه أو بسبب املواد الكيميائية اليت تضاف إىل 

وختتلف ردات الفعل على تلك .بيعي عند تصنيعهالالتيكس الط

احلساسية، بني التسبب يف هيجان باجللد أو مساع صوت 

صفري، أو حدوث هبوط مفاجئ يف ضغط الدم أو صدمة ناجتة 

عن اإلفراط يف الشعور باحلساسية أو الوفاة، حبسب ما أثبتته 

  .الدراسات الطبية

كي يعملون يف  ماليني أمري3وتؤكد اإلحصاءات أنه من بني 

منهم يعانون من احلساسية ضد  % 17احلقل الطيب يوجد 

  .، وهو ما يعرض حيام ملخاطر حقيقية"الالتيكس"

  

  

  
اليت " ماري ديل"ويف بعض الدول مثل أستراليا حصلت ممرضة  

  تعاين من حساسية جتاه قفازات املطاط الطبية اليت كان 

فى على تعويضات يتحتم ارتدائها يف مكان العمل يف املستش

 ألف دوالر كتعويض، بعد أن تعرضت 428مالية تقدر بأكثر من 

لذحبة صدرية قوية كادت أن تؤدي لوفاا بسبب احلساسية 

  .ضد الالتيكس اليت تعاين منها

الصحراوية املوجودة يف أمريكا " الوايويل"ولكن مع نبتة 

الشمالية، وال سيما يف املناطق القاحلة، وجد باحثون 

ا جديدا خاليا كي ا طبيعي ميائيون أمريكيون فيها بديال مطاطي

  .من الربوتينات اليت تثري احلساسية

وبعد النتائج اليت توصل إليها فريق الباحثني األمريكيني 

وافقت، إدارة األغذية واألدوية األمريكية على إجراء فحص طيب 

  ".على القفزات الطبية املصنوعة من اليوليكس
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  لعضويالغاز ا
  عائشة مجال قنن: الطالبة 

  مستوي رابع-قسم التكنولوجيا احليوية

  

إن التقدم الرهيب الذى وصل إليـه اإلنـسان ىف اآلونـة األخـرية              

استدعى الوصول اىل أعلـى مـستوى للحفـاظ علـى الـصحة             

العامة وبالتاىل عكف العلماء على حتديد السلبيات الـىت تـؤثر           

عاجلتـها ومـن هـذه الـسلبيات        على الصحة والبيئة وحماولة م    

الوقود األحفورى فمع أنه مصدر هام للطاقـة لإلنـسان إال أنـه             

منـا  آان على العلماء أن جيـدوا بـديالً        أحد أهم ملوثات البيئة وك    

ومصدر طاقة نظيف ال يؤثر على البيئة وكان هـذا البـديل هـو          

  ." الغاز العضوي "

-50(يثان  خليط من غازي املعبارة عن:يالغاز العضوتعريف 

مع جمموعة غازات أخرى ) ٪25-20(وثاين أكسيد الكربون ) 70٪

مثل كربيتيد األيدروجني والنيتروجني واأليدروجني تتراوح نسبتها 

  .٪ 10-5بني 

 غاز غري سام عدمي اللون وله رائحة :يخصائص الغاز العضو

 أخف من اهلواء وليس هناك خماطر أمنية  وكربيتيد األيدروجني

بني غاز العضوي وتتراوح القيمة احلرارية لل. دامه عند استخ

 تبعاً حملتواه من غاز امليثان 3م/  كيلو كالوري 3170-6625

الغازي تبعاً لنوع املواد املتخمرة  والذي ختتلف نسبته باملخلوط

   .الغاز العضوي وكفاءة تشغيل وحدة 

  

  :عملية اإلنتاج

زراعية أو  ال وهو ينتج من التخمر الالهوائى للمخلفات

اقتصادية؛ حيث يولد املتر املكعب وتعترب تكنولوجيا  العضوية 

ساعة، وهي طاقة /  كيلو وات1.25الواحد من غاز البيوجاز 

  .كافية لتشغيل موتور قوته حصان واحد ملدة ساعتني

  :ي الغاز العضوتاستخداما

 يستخدم كمصدر للطاقة ويستخدم الغاز استخداما مباشراً       

هي واإلضاءة والتـسخني والتربيـد وتـشغيل آالت     يف أعمال الط  

االحتراق الداخلي مثل ماكينات الري والطواحني واآلالت الزراعية    

كما ميكن إنتاج الطاقة الكهربائيـة مبولـدات ويـساهم إىل حـد          

كبري يف ترشيد استهالك الطاقة التقليدية كـالبترول ومحايـة          

 اإلجيابية؛ حيـث يـتم   هذا فضالً عن اآلثار البيئية. الكتلة احليوية 

ضـية يف أثنـاء    املرإبادة قدر كـبري مـن الطفيليـات وامليكروبـات           

  .عملية التخمر الالهوائي 

 ميـر بظـروف      الذي   الشعب الفلسطيين بجدر  األلذلك كان من    

انقطاع الوقود والغاز املرتيل استخدام هذه التقنية يف احلـصول      

  .على االحتياج اليومي منه
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   للجراثيم األسطح المضادة

  Surfacineالمطهر الكيميائي الذكي 
  نور إبراهيم احلداد: الطالبة

  املستوى الثالث-كلية الطب

لقد أثبت العلم مدى ارتباط األسطح البيئية امللوثـة         

 بعملية انتقال الكائنـات املمرضـة الناشـئة يف املستـشفيات           

فقد ارتفعت معدالت اإلصـابة بكـثري مـن امليكروبـات بـشكل             

بـني العـاملني يف املستـشفيات      حوظ خالل العقـد املاضـي       مل

الذين متت إصابتهم إما بشكل مباشر عن طريـق العـدوى مـن            

خالل االتصال بأشخاص مصابني أو بطريقة غـري مباشـرة مـن          

  .خالل التعرض لألسطح امللوثة 

مت أخذ عينـات مـن   ، ففي أحد البحوث اليت أجريت يف هذا اال        

االينتريوكـوكس   (VRE  ى املصابني ب أسطح بعض غرف املرض

و متت زراعتها و كانـت النتيجـة هـي          ). املقاومة للفتنكوميسني 

و هذا يثبت إمكانية تلـوث البيئـة و    . %37 -  %7اإلجياب بنسبة

أسطحها مبثـل هـذا النـوع مـن امليكروبـات و إمكانيـة انتقـال             

العدوى لشخص آخر سليم من خالل اتصاله املباشر مبثل هـذه           

  .سطح امللوثة األ

إن مثل هذا النوع مـن البكترييـا املقاومـة للمـضادات احليويـة              

متتلك حدا معينا للتأثر باملواد املطهرة كمثل غريها مـن األنـواع            

و بنــاء علـى ذلــك فــإن املــواد املطهــرة  .. األخـرى مــن البكترييــا  

لألسطح األكثر استخداما مثل الفينول متتلك القدرة على إزالة  

لبكترييا املمرضة لكنها ليـست بالكفـاءة املطلوبـة      مثل هذه ا  

إذ سرعان ما تتلوث األسطح مـرة أخـرى         ، للتخلص منها ائيا  

  .ذا النوع من البكترييا املمرضة 

كان ال بد من البحـث عـن مـضاد حيـوي فعـال              .. من أجل ذلك    

و مــن هنــا .. لــتطهري األســطح مــن هــذه البكترييــا املمرضــة 

( صنيع املــضاد احليــوي املــسمى ب انطلقــت اخلطــوات حنــو تــ

Surfacine   (       و الذي استخدم كمطهـر لألسـطح احليـة و غـري

  ...احلية ضد هذا النوع من البكترييا املمرضة

يوديد ( األول هو مادة    .. من جزئني )  Surfacine( يتكون مطهر ال    

و هي اجلـزء املـضاد للبكترييـا يف املطهـر و تتميـز يف              ) الفضة  

أما اجلزء الثاين فهو عبارة عـن  .. بلة للذوبان يف املاء   كوا غري قا  

غطاء أو غالف حييط مبادة يوديد الفضة و هو يتكـون مـن مـادة                

polyhexamethylenebiguanide        و وظيفة هذا اجلزء تكمن يف  

ــوي     ــزه للغــشاء اخلل ــصاق باألســطح و متيي ــى االلت ــه عل قدرت

  .للبكترييا و من مث التفاعل معه

ملباشـر بـني هـذا النـوع مـن البكترييـا و األسـطح        إن االتصال ا  

ينتج عنه انتقال اجلزء املضاد للبكترييا ) Surfacine( املطهرة بال 

مــن الغــالف الــذي حييطهــا إىل  ) الفــضة ( يف املطهــر و هــو 

البكترييا بشكل مباشر إذ تتجمـع الفـضة يف البكترييـا شـيئا          

موت البكترييا  مما يؤدي إىل    ، فشيئا حىت تصل إىل درجة السمية     

  .و من مث حتللها و انفصاهلا عن األسطح 

إن كمية الفـضة املتـوفرة و كـذلك عـدد امليكروبـات املتـصلة            

مهـا اللـذان حيـددان    ) surfacine( مباشرة بالسطح املطهـر ب   

كمـا أن اجلـزء املـضاد    . مدى فعالية هـذا النـوع مـن املطهـرات     
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درة أن يبقـى    للبكترييا من املطهر و هو يوديـد الفـضة لـه القـ            

حمافظا على فعاليته حىت يف حالـة التنظيـف اجلـاف املتكـرر             

  ).Surfacine( لألسطح املعاجلة ب 

عـن  ) surfacine( ختتلف آلية حترير مـادة الفـضة يف مطهـر ال       

إذ أن مادة .. غريها من مركبات الفضة كــــنترات الفضة  مثال    

الف الـذي  ال تتحـرر مـن الغـ     ) Surfacine( الفضة يف مركب ال     

حيتويها إال من خالل االتصال املباشر بني البكترييا و اجلزء املغلف     

أمـا يف املركبـات     .. من غري احلاجة إىل حملول أو ماء      .. من املطهر   

األخرى فإن املاء ضروري لتحرير مادة الفضة من املركبـات الـيت            

  ..حتتويها للحصول على أيونات الفضة الفعالة 

من املزايا األخرى اليت متيز هذا املطهر عـن       و هناك أيضا العديد     

غريه من املطهرات و جتعله يـستحق لقـب املطهـر الكيميـائي              

إذ أثبتت فعاليته على األسطح احلية و غـري احليـة مـن        .. الذكي  

كما أن جزء الغالف من .. خالل دهن هذه األسطح أو حىت رشها  

 لونـه حـىت   املطهر ال خيضع لعملية االختزال بالضوء و ال يتغري    

باإلضافة إىل .. يف حال تعرضه لألشعة فوق البنفسجية املركزة

كما .. ذلك فإن له القدرة على االلتصاق جبميع أنواع املواد تقريبا 

أن األسطح املعاجلة ذا املطهر بقيت حمافظة على فعاليتها 

و كـذلك بقيـت حمافظـة علـى     .. حىت بعد تعرضها للمـسح   

د تعرضـها لعـدة عوامـل كيمائيـة و         كفاءا احليوية حىت بع   

إن مجيع  .. فيزيائية شديدة كاحلرارة أو للمذيبات كالكحول مثال        

هذه املزايا هلذا النوع من املطهرات جتعلها مناسبة للعديد من      

االستخدامات و من أمهها تعقيم األسـطح املختلفـة و منـع             

انتقال الكائنات املمرضة بني األشخاص من خالل هذه األسطح 

. .  

  العين الكسولة
  نور املتربيعي/الطالبة

   قسم البصريات الطبية–املستوى الرابع 
  

حيدث كسل العني عندما تكون حدة البـصر يف إحـدى العيـنني            

أقل من األخرى، بدون وجود أي سبب عضوي ظـاهر كـأن يكـون              

الطفل مصاباً بقصر أو طول النظر يف العني، كما حيدث كسل   

خلقي أو بـسبب    ) ماء أبيض ( ة بالعدسة   العني عند وجود عتام   

ن سـحابة                ا تكـووجود إصـابة بـالعني يكـون مـن مـضاعفا

بالقرنية أو مـاء أبـيض ومـن مث حيـدث الكـسل البـصري، إذا مل              

  .تعاجل تلك العني بشكل سريع

كما حيدث الكسل البصري عند اإلصابة بارختاء اجلفـن العلـوي           

  .حبيث يغطي البؤبؤ ومينع الرؤية

 حيدث يف بعض حاالت احلول، وذلـك عنـدما تنقـل العـني              وأيضاً

صورة غري واضحة أو مزدوجة للمخ، وبالتايل فإن املخ يرفض هذه 

الصورة فيتم جتاهلها وسرعان ما يتوقف الطفل عن اسـتخدام     

تلك العني بطريقة ال شعورية، وتكون نتيجـة اإلصـابة بكـسل      

ى احليـاة،  العني فيكون الطفل ضعيف البصر يف هذه العني مد   

  .إذا بقيت احلالة بدون عالج

وميكن الكسل البصري يف عدم منو اخلاليا اليت تستقبل الضوء           

  .وىل من العمر مركز اإلبصار باملخ بالسنوات االيف
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  في التراث الطبي اإلسالمي...مرض السرطان
  مها أبو عمرة/الطالبة

   رياضيات- مستوى رابع –كلية التربية 

    

ريخ العلـوم أن كلمــة الــسرطان يونانيــة، إال أن  يعتقـد علمــاء تــا 

الغالبية من املعنيني ذا املوضوع خاصة املطلعني منهم علـى          

أحدث اإلكتشافات األثرية يؤمنون بأن البـابليني كـانوا علـى علـم             

بالسرطان، إذ ورد رمزه يف إحدى الرقميات األثريـة، وهـو عبـارة عـن            

سرطان البحـري، ويـرجح   امرأة هلا أطراف تنتهي مبخالب تشبه الـ     

 باحـث عراقـي خمـتص يف        –حممود احلاج قاسم حممد     " الدكتور  

  . أن تسمية السرطان جاءت من هذا الشكل–تاريخ العلوم 

وكشفت العديد من الدراسات املعملية معرفة الفراعنة ـذا        

ــه    ــه، كمــا عرف املــرض، وحمــاوالم حلــصاره واحلــد مــن خطورت

 معارفهم عنه من املـصريني الفراعنـة        اليونانيون القدماء، وأخذوا  

  .والعراقيني

  :تشخيص السرطان عند املسلمني

مي سرطاناً لشبهه بالسرطان     " يقول الزهراوي      السرطان إمنا س

مبتدئ مـن ذاتـه، أو ناشـئ عقـب أورام          : البحري، وهو على ضربني     

حارة، وهو إذا تكامل فال عالج له وال برء منه بدواء البتـه إال بعمـل            

ــد ال ــة أو الكــي" ي ــصاله  " اجلراح ــضو ميكــن استئ إذا كــان يف ع

والسرطان يبتدئ مثل الباقالء مث يتزايد مـع األيـام حـىت           .. بالقطع

يعظم وتشتد صالبته، ويصري له يف اجلسد أصل كـبري مـستدير             

اللون، تضرب فيه عروق خضر وسود إىل جهـة منـه           " متغري" كمد  

  .وتكون فيه حرارة يسرية عند اللمس

  : فصل األطباء العرب أنواع السرطان فذكروا منهاوقد

  
التصريف ملن عجز   " حيث يذكره الزهراوي يف كتابه    : رطان العني س

 القرنية وسرطان البدن    يف الفرق بني سرطان   : ، ويقول "عن التأليف 

 حدث يف العني لزمه وجع شديد مؤمل مع امتالء العـروق          أنه إذا ما  

ويفقد العليل شهوة الطعـام     والصداع وسيالن الدموع الرقيقة،     

وال حيتمل الكحل، ويؤمله املاء، وهو داء اليربأ منه، ولكـن يعـاجل مبـا               

  .يسكن الوجع

أما ورم احلنجرة فقد يكون : يقول الرازي عنه: سرطان الرئة واحلنجرة

من أجله اإلختناق بغته ألن النفس فيه ضيق، والعـضل الـذي يف            

د ذلـك التجويـف فيغلـق    جوفه إذا حدث فيه الـورم أمكـن أن يـس     

إذا كان سرطان احللـق فهـو       : طريق التنفس، ويف موضع آخر يقول     

  .قاتل ال حمالة

: وانفرد الزهراوي بـذكر سـرطان الكلـى بـشكل صـريح، إذ قـال           

الصالبة على نوعني إمـا أن تكـون ورمـاً سـرطانياً، وإمـا أن يكـون            

الج التحجر من قبل اإلفراط يف اسـتعمال األدويـة احلـادة عنـد عـ              

الورم، وعالمة الصالبة فقد احلس بدون وجع وحيـس العليـل بثقـل            

شديد وكأن شيئاً معلقاً بكليته العليا إذا اضطجع، ويكون الثقل      

لف من ناحية اخلاصرة، ويتبـع ذلـك ضـعف الـساقني            اخلأكثر من   

  .وهزل البدن واستسقاء ويكون البول يسري املقدار رقيقاً غري ناضج

  :عالج السرطان

  :ل العرب طرقاً عديدة لعالج السرطان، منهااستعم

  :العالج اجلراحي ويشمل ثالثة جراحات هي

  .وهو قطع وقيت يف أحد األوردة إلسالة قدر من الدم: الفصد -1
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استخدموه لقطع الرتيف عند استئـصال الـسرطان،        : الكي -2

 .وكذلك لتخريب األنسجة املريضة

أدركوا كثرياً يتبني من أقواهلم يف ذلك أم   : القطع باحلديد  -3

من املبادئ  الصحيحة لعالج األورام والسرطان جراحياً، ويقول 

وقـد  " كامل الصناعة الطبيـة   : " عن ذلك يف كتابه   " اوسي

ــضو ميكــن    ــد إذا كــان يف ع ــه القطــع باحلدي ــستعمل في ي

 .استئصاله وقطعه حىت ال يبقى شئ من أصله

  :أدوية تعطى عن طريق الفم، وهي تنقسم إىل نوعني

وهي أفيون، وخربـق، أريـاج فقـرا،        : األدوية النباتية : لقسم األول ا

ــوف، وعنــب   ــاردين، والزورد، ول ــابونج، ون ــايت، وب وأفــسنتني، وأردقي

الثعلب، وأذخر، وأل ، وأسارون، بـسباسة، وكمـون، وكتـدحش،        

  .ونرجس، وقنطريوف، وسوسن

لـنب، ريـش، سـرطان، وحلـوم        : األدويـة احليوانيـة   : القسم الثـاين  

  .فاعياأل

وكذلك استعمل العرب العالج املوضعي، وكان ا هلدف من هذا 

النوع منع زيـادة األورام الـسرطانية، واملنـع مـن التقـرح، وعـالج         

  .التقرح

  :ومن األدوية املوضعية اليت استخدمت هلذه األغراض

اسفنج، أنفحة، أرنب، بيض، دم ، روبيان،      :  ومنها األدوية املعدنية 

 الدجاج، قرن اإلبل، قنفد، مخ العظام،      سرطان، سلحفاة، شحم  

  .حلزون

هناك ما يقرب من مائة نبـات أدخـل يف عـالج            : األدوية النباتية 

اجلميز، اجلوز، بـزر، بـاقالء، خـس، احلمـار، عـدس،            : السرطان منها   

  .كنكر، مصطكي، نرجس، مر، سوس، شبت، بلوط، زعفران، خردل

  شرايينمشروب صحة القلب وال.. عصير العنب الطبيعي 

  وفوائده على الجسم قد تفوق الوصف
  مها أبو عمرة/الطالبة

   رياضيات– مستوى رابع –كلية التربية 

  
خبالف الدراسات اليت حتاول القـول بـأن تنـاول النبيـذ             

الكحويل مفيد لصحة القلب، واليت ال تتبىن نتائجها والنصح    

ه، ا اهليئات الطبية العاملية املعنية بصحة القلـب وأمراضـ     

يقول الباحثون من جامعة لويس باستور بستراسبورغ يف فرنسا، 

بأن عصري العنـب اخلـايل مـن الكحـول واملـصنوع مـن األنـواع                

  . على إعطاء الصحة والعافية لشرايني القلبقدرةاحلمراء له 

 ينـاير مـن جملـة       31وتأيت نتائج الدراسة الصادرة ضـمن عـدد         

ـضاف إىل  االمراض ا لقلب واألوعية الدموية أحباث أ  وروبية، كي ت

نتائج دراسات أخرى أكدت مبجملـها أن مـا ينـسب للنبيـذ مـن               

فائدة على شـرايني القلـب مـرده املـواد الطبيعيـة املوجـودة يف          

وهو ما يتحقق بشرب عـصري العنـب        . العنب نفسه ال الكحول   

. النقي أو تناوله دون احلاجة إىل اللجوء إىل املشروبات الكحوليـة          

ــوم أ ــشروبات   واملعل ــاول امل ــة لتن ــستغل للدعاي ــر ي ــذا األم ن ه

الكحوليـة عمومـاً ، بــالرغم مـن التحــذيرات العديـدة لرابطــة     

القلب األمريكية من مضار تناول املشروبات الكحوليـة ملرضـى      
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ها بصراحة أا ال تنصح   أيب، حىت النبيذ منها، وإبدائها ر     القل

 يبدأ تناوله بزعم   مطلقاً من ال يتناول النبيذ، ناهيك من غريه، أن        

فيد القلب أنه ي.  

قوة العنب مـن لونـه وقـال البـاحثون يف دراسـتهم اجلديـدة إن               

 ، وهـو  Concord purple grapesعصري العنب من نوع كوكنورد 

أحد أنواع العنب ا لبنفسجي اللون املتوفر يف مناطق شىت من           

مثل     ات  من انتاجها للعنب، يرفع من قدر     % 10الواليات املتحدة وي

 nitricتريـك  يخاليا بطانة الشرايني على إفراز مادة أوكـسيد الن 

oxide .          وهي أهم املـواد الطبيعيـة الـيت تعمـل علـى توسـعة

الشرايني واسترخائها، واليت أيضاً يقل إفرازها وتتدىن فاعليتـها   

ولـذا يلحـظ  الكـثريون       . عند اإلصابة بأمراض تصلب الشرايني    

رايني التاجية تناول حبة ورديـة      وصف أطباء القلب ملرضى  الش     

توضع حتت اللسان عند الشعور بأمل الذحبة الصدرية، أو تنـاول           

 يوميـاً بغيـة   هيئات أخرى غري سهلة االمتـصاص منـها مـرتني         

العمل على توسعة الـشرايني مـن خـالل اسـترخاء عـضالا             

  .وختفيف حدة انقباضاا

لعنب من هـذا    وقال الدكتور فالريي شيين كريث إن تأثري عصري ا        

النوع، الذي أُخذ كمثال يف الدراسة، مشابه لتأثري نبيـذ العنـب            

األمحر يف توسعة الشرايني واسترخائها، ما يعين على حد قوله 

أن التأثري اإلجيايب هو نتيجة لتنـاول مكونـات العنـب ال الكحـول      

ــات املــضادة      ــب إىل املركب ــدة يف العن ــسبوا الفائ ــسه، ون نف

لباحثون أن عصري العنـب هـذا خيفـف مـن     كما ذكر ا  . لألكسدة

  .حدة ارتفاع ضغط الدم

 2قد عرض سابقاً يف " الشرق األوسط" وكان ملحق الصحة يف 

 دراسة الباحثني من الواليات املتحدة وكندا واستراليا  2006أبريل  

 دراسة علمية يف جدوى تناول 54حول نتائج مراجعتهم أكثر من 

رايني القلبية، وقالوا إن فحص     الكحول وتأثريها على أمراض الش    

كيفيـة إجرائهـا وحتليــل نتائجهـا ال يـدل البتــه علـى أن تنــاول      

الكحول مفيد يف هذا اال، وتعرضوا للدراسـات الـيت تناولـت         

موضع النبيذ بالذات، وأكدوا أن الفوائد املنسوبة له يف الـشأن           

 هي نتيجة للمكونات املوجودة يف عصري العنب ا لعادي ليس إال،    

وضـمن توسـع    . وتتحقق بتناوله من دون احلاجة إىل تناول النبيذ       

 وأمــراض رابطــة القلــب األمريكيــة يف احلــديث  عــن الكحــول 

وبالنظر إىل كـل مـضار      ) الرابطة( أاالشرايني القلبية أكدت    

الكحول فإا ال تنصح مطلقاً من ال يتناول  الكحول بأن يبـدأ       

تنصح من يتناوله هلذه الغاية تناوله حلماية الشرايني القلبية، و

وأكـدت أن املـواد     . أن يستشري طبيبه ويفهم حقيقة األمر منـه       

املضادة لألكـسدة املوجـودة يف النبيـذ هـي موجـودة أيـضاً يف             

  .عصري العنب العادي

القلب ينتعش بالعنـب وكانـت دراسـات سـابقة قـد             •

طرحت فوائد العنب على القلب، واليت حتصل نتيجة        

ميائيـة طبيعيـة حتـافظ علـى صـحة      لغناه مبـواد كي   

  .الشرايني، وهو ما يفسر نصح أطباء القلب بتناوله

وحيتوي العنب على مركبات فالفونويد، وهي مواد كيميائية        

عطي العنب لونه مضادة لألكسدة ت.  
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  تهنئة قلبية
  الترقيات والدرجات العلمية

  

  أستاذ  بكر حممود الزعبوط . د.أ
  ذ مشاركأستا  عبود القيشاوي . د
  مدرس  نضال فياض . أ
  أستاذ مشارك  صالح حبر . د
  مدرس  مسري حرارة . أ
  أستاذ مساعد  بشر عقيالن . د
  أستاذ مشارك  حممد األشقر . د
  أستاذ  ناصر فرحات . د.أ
  أستاذ مساعد  سفيان تايه . د
  مدرس  سامي شعت . أ
  أستاذ مشارك  سلمان سعادة . د
  أستاذ  بسام أبو ظاهر . أ
  مدرس  صائب حسني العويين . أ
  أستاذ مشارك  نظام األشقر  . د

  

  

 جائزة اجلامعة اإلسالمية

 العلوم 2009) العلوم الطبيعية واهلندسية(نظام األشقر . د 1

 العلوم 2008) العلوم لطبيعية واهلندسية(بسام أبو ظاهر . د.أ 2
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  2009أسماء الطالب الفائزين بجائزة البحث العلمي 

مد إمساعيل داوودحم  
فضل الشريف. د.أ  

حممد شبري. د.أ  
 ماجستري حتاليل طبية

عبود القيشاوي. د نسرين يوسف بدر  بكالوريوس األحياء 

صالح جاداهللا. د هدى حممد املشارفة  بكالوريوس األحياء 

 إميان زايد حممد

 ميساء أمحد املدلل

 رشا حممود نصار

حممد الطرشاوي. د  بكالوريوس بصريات 

 حنني غازي البحيصي

 هند خليل لنخال

 روند أنور عبدو

صابرين حممد عبد 
 اللطيف

 حترير عليان الرجودي

 تسنيم أسامة العمصي

عبدالرؤوف املناعمة.د  بكالوريوس حتاليل 

 دعاء حممد فارس

 دعاء عبد الرؤوف مهدي

 إميان عبد الرؤوف مهدي

فضل الشريف. د.أ  بكالوريوس حتاليل 
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لولداليا حييي الع  

 صابرين رجب سلمان
طاهر العاجز. د  بكالوريوس فيزياء 

أمحد املبحوح. د شيماء حممد مصطفى  بكالوريوس رياضيات 

 دعاء خليل السويركي

 آالء يوسف اخلرويب
نظام األشقر. د  بكالوريوس كيمياء 

 مها ناصر درويش

 رشا مخيس عمر

 صابرين صربي امللح

عادل عوض اهللا.د.أ  بكالوريوس كيمياء 
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