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 طائفة

 نظرية

التطور

أم 

 طائفة 

 المعترضين

 على نظرية

التطور؟

نظرية  ضد  المختلفة  االيديولوجيات  من  المجيشة  والجيوش  المعلن  العداء  كل  مع 

"طائفة"  بأنهم  العلمي  والمنهج  العلم  أهل  يتهمون  ممن  كثيرون  يصادفنا  التطور 

ويقصدون بذلك أنهم أشبه بطائفة دينية، وكما يقول المثل "رمتني بداءها وانسلت"، 

لكن لنفسر وجهة نظر هؤالء األشخاص، فهم ال يرون من العلم سوى نظرية التطور وال 

يرون من النقاشات العلمية ومما يفيد المرء في حياته من أمور العلم سوى الجدل غير 

المنقطع حول نظرية التطور.

لو أراد أحد هؤالء أن يطرق أبواب العلم لوجد فيها كثيرًا مما ال يتفق مع ايديولوجيته لكن 

ليس بالشكل المقرب من االسئلة الهامة بالنسبة له، مثل السؤال: من أين جئنا؟ لو أرادوا 

مثاًل أن يقرؤوا عن نظرية الكم وعن فرضيات مناقشة السببية لوجدوا فيها ما يُشكل 

عليهم أكثر بكثير من نظرية التطور، لكن األمر صار أشبه بالغزوات والمعارك بالنسبة 

لهم وكأن خوض النقاش في هذا المجال حتى مع التجرد من أدنى اسلحة المعرفة هو 

واجب ديني فحسب، وصار كل من يمت للعلم بصلة بالنسبة إليهم هو ممثل عن نظرية 

التطور فحسب وقد ال يكون اهتمامه منصبًا على هذه النظرية أو حتى على علم األحياء 

لكنهم يرونه فقط كممثل وناطق باسم النظرية.

هذه،  والنظرة  الصورة  يعزز  فهو  الصحيح  بالشكل  التطور  نظرية  فهم  عن  العجز  أما 

غير  أنه  وبما  للفهم  قابل  غير  األمر  أن  المطلع  غير  الشخص  يجد  الكثير  الشرح  فمع 

فاهم فالبد أن الشخص المقابل له غير فاهم للنظرية أيضًا ولكنه يكابر مدعيًا فهمها 

وقابلية شرحها فيبدو بالنسبة له كمن يتقمص معتقدًا دينيًا دون أن يعقله.

فكر  بحدود  تتحدد  وال  أيديولوجية  بقيود  تتقيد  ال  وهي  واسعة  فالعلوم  أسلفنا  كما 

معين، وما نحتاجه إلشاعة روح العلم هو ربما االبتعاد نوعًا ما عن هذه االجواء الجدلية 

خوض  من  بداًل  عام  بشكل  العلم  على  واالطالع  القراءة  الى  االخرين  ارشاد  ومحاولة 

التي تجعل األطراف تبدو وكأنها طوائف دينية. وبالتأكيد فإن كل  العقيمة  النقاشات 

اإلفحام  الى  فيها  يهدف  التي  المطولة  الجداالت  بأعقاب  ويتمسك  القراءة  يرفض  من 

دون الفهم واإلفهام لدحض حقيقة علمية فهو آيٌل إلى مآالت الفرق الدينية والطوائف 

وبعيدٌ كل البعد عن روح النقاش العلمي الجميل.

 كلمة الـــــعدد
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أكثر  أحد  زادة  رضا  حسن  الدكتور   " اإليراني 

الممارسين الشعبين شهرة.

مدعومة  ممارسة  هو  األطفال  "تطعيم   -2

بواسطة الطب االستعماري، يجب على اآلباء 

تجنب التطعيم واستبداله بالحجامة وإعطاء 

الزيتون"  وزيت  المطبوخ  الثوم  أطفالهم 

مشهور  آخر  شخص  التبريزي  عباس  الشيخ 

معروف في الطب اإلسالمي.

3- في برنامج مباشر على التلفزيون الرسمي 

من  اشتكى  متصل  سؤال  على  وردًا  اإليراني 

أجاب  البيض  الدم  كريات  عدد  في  نقص 

حسين خيراندش وهو أيضا ممارس مشهور 

"اطبخ دماغي جمل ودماغ خروف، وامزجهما 

هذا  من  ملعقة  وتناول  العسل  مع  معا 

كريات  أعداد  تزداد  وسوف  يوم  كل  المزيج  

الدم البيض لديك" .

وظائف  وعلم  الزائف  العلم 
بعض  )الفسلجة(  األعضاء 
الشعبي  للطب  ممارسات  من 

اإليراني
اإليراني  الشعبي  للطب  الزائفة  األسس  أحد 

العناصر  نظرية  على  باعتماده  تتمثل 

األساسية  المكونات  أن  تدعي  والتي  األربعة 

للعالم هي )الماء، الهواء، النار، واألرض( هذه 

علماء  قبل  من  قديما  تبنيها  تم  النظرية 

سينا،  ابن  أمثال  من  وفالسفة  مسلمين 

ومهملة،  صحيحة  غير  نظرية  تعتبر  وحاليًا 

يدافعون عن  الشعبي  الطب  ممارسي  ولكن 

العناصر  هذه  أن  اعتبار  على  النظرية  هذه 

مجازية  أو  رمزية  مفاهيم  عن  عبارة  هي 

صحيح  ادعاء  وهذا  األشياء  جودة  تشرح 

الشعبي  الطب  في  مجاالن  هناك  حاليا 

على  القائم  الشعبي  الطب  أولهما  اإليراني، 

الدجل والخرافات والذي يتضمن طيفًا واسعًا 

من الممارسات من خلفيات مختلفة ، وهذه 

صحيح  علمي  أساس  لها  ليس  الممارسات 

للمرضى.  الزائف  األمل  إعطاء  على  وتعتمد 

الصحة  وزارة  بتأييد  يحظى  ال  النوع   هذا 

مضرة  ممارسة  أنه  على  وتصنفه  اإليرانية 

وتسعى إلى حظره. أغلب الممارسين في هذا 

اختصاصات  ذو  الشعبي  الطب  من  المجال 

الطب  في  مختصين  انهم  ويدعون  مختلفة 

الشعبي اعتمادا على تجاربهم الشخصية.

األكاديمي  الشعبي  الطب  هو  الثاني  والنوع 

والذي يمكن تصنيفه أيضا إلى نوعين

إلى  يسعى  والذي  علميًا  الصالح  النوع   -1

مستمدة  المرضية  للحاالت  عالجات  إعطاء 

من الطب الشعبي.

والذي  الزائف  الطب  هو  الثاني  النوع   -2

مهملة  قديمة  طبية  نظريات  يتضمن 

كثير  على  تحتوي  التي  العالجية  كالخلطات 

الطب  ممارسي  أغلب  الصحية.  المخاطر  من 

مدارس  خريجي  من  هم  األكاديمي  الشعبي 

الطب الشعبي المنتشرة في إيران وبعضهم 

الطب  في   )Ph.D( عليا  شهادات  يحمل 

الشعبي.

سنطرح في هذا المقال مجموعة من ادعاءات 

على  القائم  اإليراني  الشعبي  الطب  ممارسي 

الدجل والخرافات :

خططت  المعادية  الخارجية  1-"القوى 

غذائي  بنظام  وتطعيمها  الدواجن  لتغذية 

يؤدي إلى خفض حجم القضيب لدى الشباب 

جزئيا حتى أن القدماء من أتباع هذه النظرية 

هذا  إظهار  على  قادرين  غير  أنهم  اعتقدوا 

 ، الحقيقي  العالم  إلى  العناصر بصورة نقية 

الحديث نظرية مختلفة  العلم  بينما يمتلك 

للعناصر  الدوري  الجدول  في  واضح  هو  كما 

ولكن أصحاب نظرية العناصر األربعة يصرون 

التخلي  على استخدام حسابات ومفاهيم تم 

عنها من قبل الكيمياء والفيزياء الحديثة.

األركان  لنظرية  أخرى مشابهة  نظرية  هناك 

األربعة وهي النظرية الخلطية،  والتي تنص 

على أن جسم اإلنسان مكون بشكل أساسي من 

، العصارة  ، العصارة الصفراء  البلغم   ، )الدم 

األربعة هي تفسير  العناصر  ( هذه  السوداء 

للمواد التالية )الحر، البرد، الجفاف، الرطوبة( 

الصحة  أن  الشعبي  الطب  ممارسو  ويروج 

هي عبارة عن توازن لهذه المواد في الجسم  

كذلك يدعون أن الطعام المهضوم في الكبد 

ويذهب إلى بقية أعضاء الجسم ويأخذ شكلها 

ومن ثم يذهب إلى الروح البشرية، في الواقع 

ولكن  الخلطية  النظرية  على  علمي  دليل  ال 

الشعبي؟  الطب  ممارسي  عليها  يصر  لماذا 

الجواب هو أنها تعطي األولوية للحفاظ على 

المفهوم التقليدي للطب والصاقه بالحقائق 

علمي  أساس  لها  يكون  أن  دون  العلمية 

صحيح.

تشـــريح خـــــاطئ
كتب  على  اإليراني  الشعبي   الطب  يعتمد 

محتوية  تكون  والتي  التشريح  في  قديمة 

أنهم  العلمية،  األخطاء  من  كبير  عدد  على 

زكريا  إبن سينا ومحمد  يعتمدون على كتب 

الرازي والذين استمدوا معلوماتهم أيضا من 
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ترجمة كتب جالينوس.

التشريح  في  المسلمين  العلماء  معرفة  ان 

لهم  تكن  فلم  معظمها  في  خاطئة  تعتبر 

المثال  الدموية على سبيل  الدورة  فكرة عن 

من  أزواج   7 بوجود  يعتقدون  كانوا  وكذلك 

من   . زوج   12 من  بدال  الدماغية  األعصاب 

ضمن االدعاءات القديمة والتي ال تزال تدرس 

الدم  أن  اإليراني  الشعبي   الطب  مدارس  في 

في  ليستهلك  ينتقل  ثم  الكبد  في  ينتج 

بقية أعضاء الجسم.

التشريح  على  االعتماد  على  األمثلة  ومن 

الخاطئ هو أن ممارسي الطب الشعبي ما زالوا 

يصفون الحجامة والتي تعتمد على النظرية 

القديمة في دوران الدم ، أن الدراسات العلمية 

لم تثبت آي أثر مفيد للحجامة باستثناء أنها 

تعطي تأثير وهمي بزوال األلم .

في  المهمة  التطورات  تجاهل 
الطب

والنظريات  الخاطئ  التشريح  إلى  باإلضافة  

الشعبي  الطب  ممارسو  يعتمد  القديمة 

التقليدي على كتابات أطباء لم يكن لهم أدنى 

معرفة بتطور الطب  في العصور من بعدهم 

الجرثومية  األمراض  نظرية  األمثلة  ومن 

يعرفون  الثانوية  المدارس  طالب  فحتى 

تنتقل  األنفلونزا   و  والكوليرا  الطاعون  أن 

بفعل الميكروبات بينما يعزو ممارسو الطب 

الحارة  الطبيعة  إلى  األمراض  هذه  الشعبي 

والباردة لألمراض .

تدخالت فاشلة وضارة
كما بينا في الحجامة فإن الطب الشعبي غني 

بالتدخالت المعتمدة على النظريات القديمة 

األمثلة على ذلك  والغير معتبرة حاليا ومن 

في  الكوليرا  فيه  انتشرت  الذي  الوقت  في 

أن  الشعبي  الطب  ممارسوا  ادعى  إيران 

وصفوا  لذلك  حارة  طبيعة  لها  الكوليرا 

البارد  الماء  في  اإلنغماس  المرضى  للعديد 

جدا مما أدى إلى موت العديد من المرضى!.

العالمية  الصحة  منظمة 
WHO والطب الشعبي

الطب  عن  المدافعون  يتفاعل  ما  كثيرًا 

 WHO الشعبي عن المنشورات العلمية للـ

الصحة  منظمة  استراتيجية  ذلك  في  بما 

  2023  -2014 التقليدي  للطب  العالمية 

هذه  ولكن  الشعبي  الطب  بصحة  لالدعاء 

الحجة تتجاهل بعض النقاط المهمة:

خطة  أو  توصية  في  الطعن  يمكن  ال   -1

محاجة  في  منظمة  قبل   من  مطروحة 

واألدلة  الحجج  تقديم  يتم  مالم  أكاديمية 

وتقييمها.

2- أن المنظمات الدولية ليست دائما محايدة 

للضغط  أماكن  تكون  فقد  متحيزة  وغير 

بالدول،  الخاصة  المصالح  لتحقيق  السياسي 

من  مبيعاتها  زيادة  إلى  تسعى  التي  فالدول 

الستخدام  تسعى  الشعبي  الطب  منتجات 

هذه المنظمات للترويج لها.

الستراتيجية  األساسية  األهداف  أحد   -3

منظمة الصحة العالمية حول الطب التقليدي 

للطب  والفعال  األمن  االستخدام  تعزيز  هو 

ودمج  به  الخاصة  البحوث  وتطوير  الشعبي 

الممارسين له في النظام الصحي.

الخاتمة
الطب الشعبي اإليراني:- هو مصطلح يشير 

وحاالت فشل  إنجازات  من  مزيج  إلى  تاريخيا 

األطباء الفرس؛ ومع ذلك فهو ال يشير حاليا 

هو  فالطب  معينة،  أكاديمية  مدرسة  إلى 

إلى  تقسيمه  يمكن  ال  والفيزياء  كالكيمياء 

طب صيني وطب هندي الخ....

مصدر  نفسه  الوقت  في  الشعبي  والطب 

غني بالعالجات فإذا أثبتت بعض العالجات 

يتم  االستخدام  ناحية  من  وأمنها  صحتها 

الطب  معايير  وفق  السوق  إلى  طرحها 

منع  اإليرانية  الحكومة  وعلى  الحديث. 

ممارسي الطب الشعبي القائم على الدجل من 

وصف العالجات التي لم يتم اختبار فاعليتها 

األكاديمي أن يركز على  الشعبي  الطب  وعلى 

استخالص عالجات التي  تسند الطب الحديث 

بعالجات آمنة وفعالة.



أحمد إبراهيم - المنوفية

المنهج العلمي

لماذا يسمي 
العلماء األنواع؟
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ديفيد  أبوسوم  إلى  بيونسيه  ذبابة  من 

على  نطلقها  التي  األسماء  فإن  أتينبرا، 

في  حقيقيًة  تأثيراتٍ  تمتلك  الحيوانات 

عليها. الحفاظ 

بيونسى،  سكابتيا  أتينبرا،  ميكروليو 

إال  هي  ما  هذه  إن  إروين.  ستيف  كرايكي 

ألف   25 لحوالي  العلمية  األسماء  القليل من 

والكائنات  الفطريات،  النباتات،  من  نوع 

بأستراليا  ُاكتشفت وسُميت  التي  الدقيقة، 

الماضي. العقد  في 

الشخصية  اسم  تحويل  يتم  حالة،  كل  ففي 

وإضافته  الالتينية،  إلى  المكرَمة  الشهيرة 

)الجنس  مكتشف  أو  موجود  جنس  اسم  إلى 

الصلة  قريبة  األنواع  من  مجموعة  هو 

ففي  مشتركة(.  ميزات  تتشارك  والتي 

أسد  إلى  ميكروليو  يُشير  باألعلى،  األمثلة 

آكلة  األبوسومات  من  جنس  وهو   – صغير 

جنس  إلى  سكابتيا  يُشير  بينما  اللحوم، 

حالة،  وفي  الخيل.  ذباب  من  باأللوان  غني 

إلى  يُشير  فإنه   – إروين  ستيف  كرايكي 

وحتى  آيلند،  كوينز  شمال  من  نادر  حلزون 

إروين  ستيف  تُكرم  )الجنس(  هنا  كرايكي 

المفضلة. عاميته  أشكال  من  كشكل 

تكريمًا  األنواع  بتسمية  العلماء  قام  لقد 

عشر.  الثامن  القرن  من  بداية  للمشاهير 

الحديث،  التصنيف  علم  أبو  قام  وقد 

عديدة  أسماء  بسك  لينيوس  كارلوس 

األغنياء. الرعاة  لكسب محاباة ودعم 

لكسب  به  نقوم  األيام  هذه  في  ولكننا 

القليل من االنتباه من العامة، وذلك بحقن 

بالتفاهة.  الممتزج  االهتمام  من  قدر 

والتي  بيونسيه  سكابتيا  ذلك،  على  ومثال 

مؤخرة  المتالكها  االسم  هذا  عليها  ُأطلق 

اللون. وذهبية  المعة 

 – للتصنيفيـن  بالنسبة  فإنه  ولكن 

يسمون،  يكتشفون،  الذين  العلماء 

الحية  األنواع  بتوثيق  ويقومون  يصنفون، 

الكائنات  تسمية  فإن   – بالعالم  والحفرية 

للغاية. مجدٌ  عمل 

التقديرات  أفضل  أن  االعتبار،  بعين  ضع 

متضمنة  أستراليا  أن  تُشير  الحالية 

لها  المطوقة  والمحيطات  شواطئها، 

النباتات،  نوٍع من  ألف   600 موطن ألكثر من 

والكائنات  الدقيقة،  الكائنات  الفطريات، 

األخرى.

األمم  أكثر  من  واحدة  أستراليا  يجعل  مما 

تنوعًا بيولوجيًا، وثراًء أحيائيًا على األرض. 

مجموعةمن  ضمن  من  واحدة  فأستراليا 

من  أقل  معًا  تشغل  والتي  المختارة  األمم 

يزيد  لما  موطن  ولكنهم  األرض،  سطح   %10

عن أكثر من 70% من أنواعها الحية.

تسمية،  اكتشاف،  يتم  لم  اآلتي:  اعتبر 

الحية  األنواع  من   %30 سوى  وتوثيق 

 400 بأستراليا حتى اآلن. مما يترك أكثر من 

ألف نوٍع، ال نعلم أي شيٍء بشأنها.

تحتاج  هل  يهم؟  هذا  هل  ولكن 
ألسماء؟ الكائنات 

أردنْا  إن  ألسماء،  الكائنات  تحتاج  نعم، 

وصيانة  الحيوي،  التنوع  على  الحفاظ 

والمائية  األرضية  الزراعة  المحلية،  األنواع 

بأمان من اآلفات واألمراض الضارة، اكتشاف 

عن  اإلجابة  للحياة،  منقذة  جديدة  أدوية 

بعض أعظم األسئلة العلمية، أو االستفادة 

من الفرص التي تقدمها الطبيعة لتحسين 

صناعتنا،  زراعتنا،  صحتنا،  وتطوير 

واقتصادنا.

الهيكل  بتشييد  التصنيف  علماء  يقوم 

األنواع،  وتوثيق  بفهم  لنا  يسمح  الذي 

الهيكل  هذا  ومثل  عنهم.  معارفنا  وإدارة 

بشكل  بالحياة  التحكم  أردنا  إن  ضروري، 

هذا  أصبح  ولقد  األرض.  على  مستمر 

الهدف حيويٌ للغاية اآلن، في وقت تواجه 

والتي  االنقراض  وأزمات  أخطار  األرض  فيه 

التلوث،  النباتي،  الغطاء  إزالة  سببتها 

الحراري. واالحتباس 

علماء  لنا  يقدمه  الذي  الفهم  بدون  فـ 

وأكثر  أضخم  سنشبه  فإننا  التصنيف، 

إنجاز  تحاول  والتي  تعقيدًا،  الشركات 

أي  وبدون  مختزن،  إمداد  بدون  أعمالها 

أو  منتجاتها  تمثله  لما  حقيقية  فكرة 

. تفعله

نحن  التي  المهمة  أن  فيه  الشك  مما 

يبدو  حيث  وشاقة،  هائلة  تبدو  بصددها 

لن  أننا  الحالي،  تقدمنا  معدل  ضوء  في 

للوصول  سنة   400 قبل  المهمة  هذه  نكمل 

إلى مستودع تنوع حيوي كامل ألستراليا.

لحسن الحظ، فإننا لسنا مضطرين استكمال 
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التصنيف  علم  ألن  المعدل،  بنفس  المهمة 

اآلن في منتصف ثورة تكنولوجية وعلمية.

جديدة  ووسائل  طرق  لنا  تسمح  حيث 

للحمض  الكامل  التسلسل  بمعرفة  رخيصة 

يُمكننا  حي.  كائن  ألي   )DNA( النووي 

الصغيرة  النووي  الحمض  قطع  استخراج 

خالله  سبحت  بنهر  الموجودة  لسمكة، 

ببعضه  متصل  العالم  عليها.  والتعرف 

نمتلك  مسبوق.  غير  بشكل  البعض 

يُمكنها  ذكية  وخوارزميات  فائقة  حواسب 

كافة. العالم  أنواع  فهرسة وتصنيف 

األسترالية  األكاديمية  قامت  الصدد،  وبهذا 

النيوزيلندي  الملكي  والمجمع  للعلوم، 

التصنيف  إلرشاد  استراتيجية  خطة  بإصدار 

في  القادم  للعقد  والنيوزيلندي  األسترالي 

الجديدة  الخطة  تحدد  جوهرية.  خطوة 

والهائل،  الضخم  التحدي  مواجهة  سبل 

كل  وحفط  فهم،  توثيق،  في  يتمثل  والذي 

ألستراليا. الحيوي  التنوع 

لالستثمارات  هيكاًل  أيضًا  الخطة  تضع  كما 

التحدي  لهذا  المطلوبة  االستراتيجية 

إعادة  من  عِقدًا  يتخيل  حيث  الضخم. 

"علم  برنامج  إلى  يؤدي  والذي  االستثمار، 

البرنامج  هذا  ويهدف   – الزائد"  التصنيف 

المكتشفة  غير  األنواع  جميع  اكتشاف  إلى 

بأستراليا في خالل جيل.

التي  األسس  بوضع  الخطة  هذه  وتقوم 

يُمكن بها استخدام معرفتنا بشأن األنواع 

بل  الطبيعة،  وحماية  المجتمع  إلفادة 

ومثال  نتدخل.  لم  إن  المتضمَنة  والمخاطر 

 200 حوالي  هناك  يُوجد  للتوضيح:  صغير 

المسمى  غير  األسترالي  البعوض  من  نوع 

تسببًا  الكائنات  أكثر  فالبعوض  والمعروف. 

وجه  على  آخر  حيوان  أي  من  البشر  بوفاة 

حامل  بعوض  اكتشاف  ويتم  بل  األرض. 

مستمرة.  بصفة  والطفيليات  للفيروسات 

إن األمر ال يكلفنا كثيرًا لوضع هذه الحقائق 

المخاطر. لكى نرى  معًا، 

بتحدٍ ضخم مثل هذا، وأهداف هامة فإنه 

التصنيف  علماء  أن  المفاجئ  من  ليس 

تسميات  في  ينغمسون  ما  أحيانًا 

 Draculoides مثل   فأسماء  غريبة. 

العناكب  من  قريب  نوع   ،bramstokeri

صغير  نوع  مثل  وأيضًا  للكهوف.  الساكنة 

يُدعى  الزائفة  العقارب  من  مضر  وغير   ،

أخير،  Tyrannochthonius rex. ومثال 

علماء  يستطع  لم  حيث   -   Hebejeebi

جنس  فصل  تم  عندما  المقاومة  النبات 

.Hebe جديد من من نبات 

أتينبرا  ديفيد  السير  المشاهير،  أعظم  أحد 

دزينة  عن  يزيد  ما  تسمية  تم  والذي   –

بينهم  من  له،  تكريمًا  األنواع  من  )دستة( 

وتتضمن  أسترالية.  أنواع   5 عن  يقل  ال  ما 

الفاتحة  األلوان  ذو  الحلزون  األنواع،  هذه 

 .Attenborougharion rubicundus

معروف  كائن  أول  حفرية  إلى  باإلضافة 

الحياة  قيد  على  صغار  بوالدة  يقوم   –

.Materpiscis attenboroughi

وكما نوه السير دايفيد على أهمية مباشرة 

األنواع  وتسمية  اكتشاف  فإن  الخطة، 

لمستقبل  للغاية  وحيويًا  هامًا  ليس 

لمستقبل  أيضًا  بل  فقط،  التصنيف  علم 

كوكبنا.



زكريا بوط - سيدي بلعباس

إشاعات

 اضواء غريبة في السماء )1( :
 بقع ضوء ضخمة في سيبيريا

وفلوريدا
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وفجأة  مظلمة،  ليلة  في  تمشي  أنك  تخيل 

فائقة،  بسرعة  يتحرك  ساطع  ضوء  يظهر 

ليمأل السماء العاتمة بهذا الشكل؟

مؤخرا قمنا بمالحظة العديد من التبليغات 

المصورة بخصوص رؤية أضواء غريبة تظهر 

أحيانا في السماء، ولقد قررنا أن نتطرق إلى 

سماء  في  األضواء  حادثة  وهي  حادثة  أشهر 

التوهج  أثار  قد  كان  حيث  مؤخرا.  سيبيريا 

المذهل للضوء الذي طفى فوق سيبيريا في 

كائنات  عام 2017 مخاوف من غزو من طرف 

فضائية’ لكن اآلن نحن نمتلك تفسيرا أكثر 

واقعية، فلنسلك دربا من خالل ذلك.

مظلمة  ليلة  في  المثير  الضوء  عرض  ظهر 

شمال  من  كبيرة  مساحة  على  مرئيًا  وكان 

العديد  وشاهده   ، روسيا(  من  )جزء  سيبيريا 

نينيتس،  يامالو  منطقة  في  األشخاص  من 

بما في ذلك المصورين الذين كانوا يبحثون 

عن الظالم اللتقاط ظاهرة ضوئية مختلفة 

بدورها  تنجم  التي  القطبي  الشفق  تدعى 

المجال  مع  الشمسية  الرياح  تفاعل  عن 

المغنطيسي لألرض ، أهم هؤالء المصورين 

لصحيفة  صرح  الذي  "أسينموف"  هم 

رأته  ما  يستوعب  لم  أنه  تايمز"  "سيبيريان 

كان عبارة عن  رآه  ما  أن  ورجح  آنذاك  عينه 

كشاف موضعي فقط.

وما إن بدأ الناس بإبتكار تفاسير لما رأوه سواء 

أنها  قال  أو من  زمكانية  أنها فجوة  قال  من 

غزو فضائي. مع أنه هذه المخاوف مفهومة 

نظرا للظاهرة الغير معهودة من قبل، إال أن 

جل العلماء خرجوا متيقنين من أن الكائنات 

الفضائية وإن وجدت، فهي ال تمت هذا األمر 

تعمل،  تزال  ال  الزمكانية  والبنية  صلة،  بأي 

ليأتي  المقال.  هذا  قرائة  تستطيع  ألنك 

لتحديث  وفقًا  فورا،  بعدها  مؤكدا  التفسير 

صدر عن وزارة الدفاع الروسية ، مؤكدين أنه 

كان هنالك إختبارات عسكرية، شملت إطالق 

نطاق  باتجاه  للقارات  عابر  توبول  صاروخ 

ثالث  جانب  إلى  كامتشاتكا،  في  كورا  اختبار 

أطلقت  بالستية  صواريخ  تتضمن  تدريبات 

من غواصتين نوويتين.

كرة الضوء في سماء سيبيريا

كرة الضوء في سماء سيبيريا

غواصة نووية روسية
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وقد نجم هذا التفاعل عن عوادم الصواريخ، 

التي تتوسع في فقاعة كبيرة تصل إلى مئات 

الشمس  بأشعة  التقت  واذا   ، الكيلومترات 

الضوئية  الفقاعة  فتلك  معينة  بطريقة 

تحت  تصبح  الشمس  ألن  مرئية،  تصبح 

أفقك، إال أن الصاروخ إرتفع عن سطح األرض 

التداخالت والظواهر  لرؤيته ظهور  بما يكفي 

والتي قد ال تكون  الشمس  الصلة بضوء  ذات 

القطبي.  الشفق  ظاهرة  عن  كثيرا  مختلفة 

وبعبارة أخرى ، إذا أجريت اختبارات الصواريخ 

تنتج  أال  الممكن  فمن   ، ساعات  بضع  بعد 

تلك األجرام الضوئية على اإلطالق! ألن أشعة 

الشمس لم تكن لتصل إلى عادم الصواريخ.

جعل  والصاروخ،  الشمس  تزامن  ولكن 

يبتعد  خيالهم  يدعون  الناس  من  الماليين 

عن الواقع العلمي كوهم: البوابات الزمكانية 

ـ الغزو الفضائي،  إلخ ، يمكن فهم ذلك ، ألننا 

تتحرك  كيف  مراقبة  على  معتادون  نعد  لم 

من  متطرفة  ارتفاعات  على  الغازية  الغيوم 

هذا القبيل، وال تفاعالتها في الغالف الجوي.

حسنا، ماذا لو لم يكن هنالك غالف جوي؟ في 

)نسبيا(  الهواء  أو  الجوي  الغالف  غياب  حال 

إلفساد المعادلة الرياضية الجميلة، لكنا سوف 

نرى شيئ متناظر ومتناسق وأقرب للرياضيات 

أو  األرض  رأيناه على سطح كوكب  ما  من كل 

على غالفه الجوي.

حادثة  وقعت  قد  أنه  كذلك  بالذكر  جدير 

"فلوريدا" حيث  مشابهة في خريف 2015 في 

على  دليل  أنها  معتقدين  الناس  ارتعب 

والبعض  نحونا  قادمة  فضائية  كائنات 

ظنوا أنها نيزك من العالم الخارجي وكل هذا 

مفهوم لندرة هذا المنظر وسرعة الجسم. إال 

بنيزك  ليست  أنها  إتضح  التقصي  بعد  أنه 

من  فقط  بل  الخارجي،  العالم  من  وليست 

فلوريدا،  شمال  من  وبالضبط  فلوريدا  والية 

بينما إلتقط سكان جنوب فلوريدا العديد من 

نظرهم،  زاوية  من  ظهر  لما  المخيفة  الصور 

كان علماء ناسا في تلك اآلونة مشغولون في 

مركز كينيدي للفضاء بإطالق صاروخ "أطلس 

للتواصل  مخصص  صناعي  بقمر  المحمل   "5

العسكري بين القوات األمريكية.

الضوء الغريب في سماء فلوريدا



آالء عبداألمير - الديوانية

الوراثة

 الــجينات
الــــكاذبة
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مكان  كل  في  موجودة  الكاذبة  الجينات 

ونجدها بوفرة في الجينوم. إذ كانت تسمى 

معها  التعامل  وتم  الجينومية"  ب"األحافير 

منقوص  النووي  للحامض  "مخلفات  بصفتها 

فقد  ذلك  مع  سنوات.  لعدة  األوكسجين" 

التنظيم  في  األساسي  بدورها  االعتراف  تم 

كما  األبوين،  من  الموروثة  للجينات  الجيني 

يتم نسخ العديد منها وتحويله إلى الحمض 

الجينات  نسخ  تشكل  قد  الرايبوزي.  النووي 

الكاذبة حمضًا نوويًا رايبوزيًا متداخاًل أو تقلل 

الميكروي.  الريبوزي  النووي  الحمض  تركيز 

عن  مسؤولة  الكاذبة  الجينات  تكون  وهكذا 

الورمية.  والمورثات  األورام  مثبطات  تنظيم 

مجموعة  اهتمام  األساسية  وظائفها  تجذب 

البحث في عملي الحالي على بروتين الصدمة 

للمورثات  كمرافق   )hsp90(  90 الحرارية 

ما  البحثية  الورقة  تستعرض  الورمية. 

الكاذبة  الجينات  عن  اآلن  حتى  نعرفه 

المرافق.  بيانات  األولية من  النتائج  وتقيّم 

الجينات  تفاعالت  لفهم  الحالية  الجهود  إن 

الكاذبة تساعد على فهم وظائف الجينوم.

لم تحتفظ الكائنات الحية بجينات 
كاذبة؟

بجينات  الحية  الكائنات  تحتفظ  لمَ  إذن 

كاذبة وتدفع ثمنها من الطاقة؟ فتكرار هذه 

الجينات عبر األجيال هو عملية بايوكيميائية 

غير ذات فائدة. لمَ ال تتم إزالة هذه األجزاء 

المكلفة من الحمض النووي بعملية االنتقاء 

من  المحتملة  الفوائد  هي  وما  الطبيعي؟ 

منتجة  غير  جينية  تسلسالت  على  اإلبقاء 

جينات  انتاج  احتمال  يزداد  لماذا  للبروتين؟ 

التعبير  يتم  التي  الجينات  قبل  من  كاذبة 

الكاذبة  الجينات  تقوم  هل  بكثرة؟  عنها 

بتجميع كل انواع الطفرات من ضمنها تلك 

الضارة لحماية الجينات الوظيفية؟

إن عملية تضاعف الجينات تقود إلى تشعب 

وظيفي وتوّلد جينات جديدة. كما أن الجينات 

الكاذبة غير المعالجة تحتوي على إنترونات 

مقاطعة  وتتم  تنظيمية،  وتسلسالت 

وفيما  التوقف.  كودونات  بواسطة  تعبيرها 

من  اإلضافية  النسخ  في  الطفرات  تتجمع 

على  يحافظ  األمر  فهذا  الوظيفية،  الجينات 

قد  الجين  تضاعف  األصلي.  الجين  فعالية 

وذو  تمامًا  مختلف  جين  ظهور  إلى  يؤدي 

األبحاث  وتشير  أيضًا.  مختلفة  وظيفة 

الكاذبة  الجينات  بعض  أن  إلى  الحديثة 

الجيني  كالتعبير  وظيفية  أدوارًا  تمتلك 

مضاعفة  الممكن  من  الجينات.  وتنظيم 

الحي بواسطة نسخ  الوراثية للكائن  الشفرة 

سيتم  المضاعفة  الجينات  وهذه  األخطاء، 

تمريرها من جيل آلخر. وألن الجينات الكاذبة 

عددًا  فإن  السنين،  مر  على  الطفرات  تجمع 

من طفرات هذه الجزيئات األحفورية ستوفر 

تعطينا  قد  عمرها.  عن  تقريبية  فكرة 

الجينات  تطور  على  اإلضافية  الدراسات 

الكاذبة رؤية حول آلية عملها.

الحفاظ على الطفرات
طفرات  المختلفة  الكاذبة  الجينات  تمتلك 

من  المختلفة  األنواع  في  محفوظة  معينة 

الكائنات الحية.  إذ أجريت البحوث على حفظ 

والشمبانزي،  البشر،  في  الكاذبة  الجينات 

واألبقار. جدير  والكالب،  والجرذان،  والفئران، 

بالذكر أن الجينات الكاذبة التي تنتمي ألنواع 

لديها  يوجد  الحية  الكائنات  من  مختلفة 

محددة  أنواعًا  تمتلك  كما  نقطية  طفرات 

من الطفرات على مواقع محددة من الجين. 

بين  المشتركة  الطفرات  وجود  أن  ويُعتقد 

أصل  وجود  على  يعتمد  المختلفة  الكائنات 

مشترك أو سلف تطوري.

إن ما يحدد تطور الجينات الكاذبة هو موضع 

اختيارها  سيتم  الضارة  فاإلدخاالت  إدخالها، 

وهذا يؤدي لفقدان الجين الكاذب، من ناحية 

تمتلك  التي  الكاذبة  الجينات  فإن  أخرى، 

عبر  وتتطور  ستستمر  ضارة  غير  طفرات 

المعالج  الكاذب  الجين  أن  ويالحظ  الوقت. 

الوظيفي  نظيره  من  أكبر  بسرعة  يتطور 

طفرات  تنتج  وراثية  انحرافات  ويشهد 

قد  وإضافة.  حذف  وعمليات  عشوائية، 

تنتقل الجينات الكاذبة الثابتة للجيل التالي، 

وقد تتعرض للتضاعف جزئيًا لتعطي نسخة 

ثانية من الجين الكاذب. وهكذا توفر  الجينات 

المتعلقة  للدراسات  قوية  وسيلة  الكاذبة 

بالتطور للتحقق من تطور الجينوم.

آلية العمل
على  المترتبة  المحتملة  الفائدة  هي  ما 

حفظ الجينات الكاذبة؟

الكاذبة  الجينات  اشتراك  أن  على  أدلة  توجد 

تنظيم  في  دور  له  الوظيفية  جيناتها  مع 

الخاليا.  في  مختلفة  بايوكيميائية  عمليات 

التعبير  اتجاه  في  الثنائي  هذا  يدفع  وقد 



|16مجلة العلوم الحقيقية - عـــــــدد 24 أيلول 2018

النووي  للحمض  المفرط  الوظيفي  الجيني 

النسخ  لعامل   mRNA المراسل  الريبوزي 

الجين  فنسخة  القدرات؛  بتعدد  المرتبط 

وعند  الخاليا،  تمايز  تثبط   oct4 الكاذب 

المعاكس  الريبوزي  النووي  الحمض  إيقاف 

للشفرة Antisense RNA فهذا من شأنه 

الكاذبة.  وجيناته   oct4 مستويات  رفع 

أن  على  أدلة  توفر  التجارب  من هذه  األمثلة 

مع  للشفرة  المعاكسة  الجين  نسخ  جمع 

النسخ المناظرة لها من شأنه تنظيم مستوى 

التعبير الجيني الوظيفي.

المتداخل  الريبوزي  النووي  الحمض  ينظم 

 Small interfering RNA الصغير  

siRNA(( التعبير الجيني أيضًا، فقد ظهرت 

في الخاليا البيضية للفئران أن نسخ الجينات 

دبوس  تشبه  تراكيب  بهيئة  تلتفّ  الكاذبة 

الشعر لتكوّن siRNA، وهذه التراكيب تكبح 

فقدان  أن  التجارب  وتبين  الجيني.  التعبير 

البروتين المنتج لsiRNA والمسمى "دايسر 

مستويات  في  انخفاضًا  يسبب   "Dicer

siRNA المشتق من جينات كاذبة وارتفاعًا 

وتدعم   .mRNAs التشفير  جينات  في 

على  المعتمد  التنظيم  فكرة  التجارب  هذه 

.siRNA

لوظيفة  محتملة  أخرى  آلية  تتداخل 

استقرار  تنظم  عوامل  مع  الكاذبة  الجينات 

 ،mRNA المراسل  الريبوزي  النووي  الحامض 

التسلسالت  العابرة مع  الجزيئات  فتفاعالت 

تعزيز  شأنه  من   mRNA من  المتماثلة 

الكاذبة  والجينات   .mRNA جزيئة  استقرار 

تشبه  متماثلة  تسلسالت  تمتلك  التي 

المنافسة  تدخل  سوف  الوظيفية  الجينات 

هذه  العابرة،  الجزيئات  مع  للتفاعل  ألجل 

 mRNA استقرار  من  تقلل  المنافسة 

وقدرته على التعبير الجيني.

الميكروي  الريبي  النووي  الحامض  يؤثر 

استقرار  على   )Micro RNAs )miRNA

 mRNA المراسل  الريبي  النووي  الحامض 

الجزء  مع  أساسي  بشكل  ارتباطه  طريق  عن 

مما  المراسل،  الحامض  من  المترجم  غير 

وانخفاض  المراسل  الحامض  تفكك  يسبب 

عن  سنتحدث  هنا  التعبير.  مستويات 

 "PTEN والتينسن  الفوسفاتيز  "مماثل 

على  والحفاظ  لألورام،  ككابح  يعمل  الذي 

من   PTEN بروتين  من  معينه  مستويات 

النووي  فالحمض  الورم.  تكوّن  منع  شأنه 

الميكروي المقترن يساعد في تنظيم كل من 

إذ   .PTEN1 الكاذب  والجين   PTEN الجين 

 miRNA مع PTEN1 يرتبط الجين الكاذب

فيخفف تركيز األخير في الخلية، مما يسمح 

للجين PTEN بالهرب من التأثير المثبط لـ

.miRNA

يُظهر الدليل المذكور آنفًا أن بعض الجينات 

تفاعالت  في  أساسيًا  دورًا  تلعب  الكاذبة 

الترجمة أو اشتقاق الحمض النووي الريبوزي 

كبح  شأنه  من  الدور  هذا  وأن  المتداخل 

 mRNA التعبير الجيني. وفي المقابل، فإن

المناظرة  الكاذبة  للبروتين وجيناته  المشفر 

يمكنها أن تؤدي دورًا تنافسيًا للحصول على 

النووي  الحمض  أو  و/  االستقرار  عوامل 

تغيير  شأنه  من  وهذا    miRNA الميكروي 

النووي  للحمض  الجيني  التعبير  مستويات 

المراسل mRNA المشّفر للبروتين.



حسين غالب - البصرة

الطب

 هل هناك
 فائدة من زيت

السمك؟
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من  جيدة  علبة  بإفساد  شخص  يقوم  لماذا 

عليها؟  اوميغا3  زيت  بوضع  المعكرونة 

يعتمد هذا على االدعاء السائد بأن أحماض 

القلب  أمراض  مخاطر  من  تقلل  اوميغا3 

خفض  خالل  من  ربما  الدموية،  واألوعية 

ضغط الدم ومستوى الكولسترول. هذا ادعاء 

مرارًا  الطب  في  اعتدنا  كما  ولكن  معقول، 

لطيفة(  أنها  )رغم  المعقولية  فإن  وتكرارًا، 

فهي غير كافية كأساس لالدعاءات الطبية.

السريرية  التجارب  من  الكثير  هناك  كانت 

والسكتة  الموت  في  تبحث  التي  والدراسات  

االوميغا3،  باستهالك  وعالقتها  الدماغية 

حاليا  المكمالت.  في  أو  الطعام  في  سواء 

نشرت مكتبة كاوكرين أكبر مراجعة منهجية 

الدراسات حتى اآلن. لسوء الحظ، تظهر  لهذه 

المراجعات فائدة ضئيلة الستهالك اوميغا3.

قوة  مع  ما  حد  إلى  شاملة  مراجعة  هذه 

إحصائية جيدة:

بأختيار 79 تجربة عشوائية من  "لقد قمنا 

للمراجعة  تحديث  وبعد  مشتركًا،   112.054

وجدنا أن 25  مشتركا كانوا معرضين لخطر 

 72 إلى   12 من  التجارب  استغرقت  االنحياز. 

مع  البالغين  من  عددا  شملت  وقد  شهرا، 

الدموية،  باألوعية  تتعلق  مختلفة  مخاطر 

الدخل  ذات  الدول  من  أساسي  وبشكل 

مكمالت  الدراسات  معظم  قيمت  المرتفع. 

استخدموا  المشتركين  بعض  ولكن   ،LCn3

مكمالت LCn3 أو ALA أو األطعمة الغنية 

بناءا على  مشورة غذائية"

تعني )LCn3( سلسلة طويلة من األحماض 

حامض  تتضمن  األسماك،  في  الدهنية 

حامض  وكذلك   EPA االيكوسبينتينوك 

فهو   ALAاما.)DHA( دوكوساهيكسانويك 

أوميغا3 نباتي يسمى حمض ألفا اللينولينيك 

أساسي  بشكل  الدهنية  األحماض  تتكون   .

من ذرات الكاربون مع مجموعة هايدروكسيد 

شغل  ويتم  نهايتيها.  إحدى  في   )ooH(

الكاربون  ذرة  في  المتاحة  االرتباط  مواقع 

إذا كانت جميع  الهيدروجين.  من قبل ذرات 

الكاربون  ذرة  في  المتاحة  االرتباط  مواقع 

فهذا  الهيدروجين،  ذرات  قبل  من  مشغولة 

هو الحامض الدهني المشبع. أما إذا كان هناك 

مزدوجة  آصرة  الهيدروجين  ذرات  من  بدال 

هو  فهذا  متجاورتين،  كاربون  ذرتي  بين 

الحامض الدهني غير المشبع. إذا كانت هناك 

الحامض  فيسمى  مزدوجة،  آصرة  من  أكثر 

الدهني المتعدد الغير مشبع. ويعتبر حمض 

اوميغا3 غير مشبع، ويمتلك آصرة مزدوجة 

تقع بين ذرتي الكاربون الثالثة والرابعة في 

الهايدروكسيد  لمجموعة  المقابلة  النهاية 

.)ooH(

المزدوجة  االصرة  واتجاه  وموقع  عدد  يحدد 

على  الدهنية  لألحماض  الصحية  التأثيرات 

تأثيرها  هو  التأثيرات  هذه  أحد  الجسم. 

 HDLو  LDLو الغليسريد  ثالثي  على 

على  تؤثر  التي  الكوليسترول،  أنواع  وهي 

األوعية  داخل  المترسب  الكولسترول   كمية 

الدموية. هناك أيضا أنواع أخرى فرعية من 

LDL و HDL والتي هي األخرى مهمة آلثارها 

على الصحة.

إلى خفض  اوميغا3  أحماض  استهالك  يؤدي 

أثر  له   وهذا  الغليسريد،  ثالثي  مستويات 

إيجابي على الصحة، وفي الوقت نفسه يؤدي 

إلى خفض مستوى HDL، وهذا له  أثر سلبي 

على الصحة. إذن ما هو أثر استخدام اوميغا3 

المراجعة  ما سعت  الصحة؟ هذا  توازن  على 

إلى تحديده ووجدوا :

بطبخ  أقوم  كنتُ  عندما  ما  "يومًا   

تمأل  السمك  رائحة   بدأت  المعكرونة 

المطبخ. انا أكره السمك، لذلك لم تكن 

هذه التجربة ممتعة. لقد كانت أيضًا شئ 

غامضًا، ألنني لم أقم أبدًا بطهي السمك. 

أن  اكتشفت  التحري  من  القليل  بعد 

على  المعكرونة.  من  قادمة  الرائحة 

مع  "اآلن  عبارة  األحظ  لم  أنني  يبدو  ما 

العلبة عندما اشتريتها.  اوميغا3" على 

ما زلنا نشير انا وابنتي إلى تلك الحادثة 

"حادثة معكرونة السمك"

ستيفن نوفيال )2018/8/8(



|19مجلة العلوم الحقيقية - عـــــــدد 24 أيلول 2018

فائدة  أي  يوجد  ال  أنه  هو  هذا  كل  ملخص   

سواء  اوميغا3  استهالك  من  واضحة  صحية 

في الطعام أو المكمالت الغذائية، كان هناك 

على   LCn3ل محتملة  فائدة  من  اقتراح 

االقتراح  هذا  يؤخذ  لم  ولكن  القلب،  صحة 

األدلة.  جودة  مراجعة  بعد  االعتبار  بعين 

التحيز  ذات  والدراسات  الجيدة،  التجارب 

المنخفض تميل إلى أن تعطي نتائج سلبية 

أي نتائج حول عدم وجود فائدة محتملة.

كما هو الحال في مثل هذا النوع من التجارب، 

ال يمكن إثبات فائدة صفرية )او وجود خطر( 

ولكن التجربة السلبية أو التحاليل التجميعية 

تضع حدودا إحصائية لحجم أي تأثير مقبول. 

من  عالية  درجة  على  اآلن  نقول  أن  يمكن 

الثقة أن الفوائد الصحية الستهالك اوميغا3  

صغيرة جدا.

وهذا أمر مؤسف. سيكون جيدًا لو استطعنا 

الدول  في  للوفاة  الرئيسي  السبب  تقليل 

أو  المتقدمة ببساطة عن طريق أخذ مكمل 

إجراء تغييرات صغيرة على نظامنا الغذائي. 

لكن لنكون واضحين، ال يزال النظام الغذائي 

يمثل  الذي  العامة وهو  للصحة  الصحي مهم 

الحد الفاصل تجاه المخاطر الخاصة باالوعية 

فهو  األوميغا3  استهالك  لكن  أم  الدموية 

ليس ضروريًا.

LCn3 1. "تشير نتائج التحليل إلى وجود تأثير قليل أو معدوم لزيادة

 على الوفيات )المخاطر النسبية 0.98، 92.653مشارك، 8189 حالة وفاة

 في 39 تجربة، دليل عالي الجودة(

2. وفيات بسبب أمراض األوعية الدموية )المخاطر النسبية 0.95،

 67.772مشارك، 4544 حالة وفاة خالل 25 تجربة(

3. وفيات بسبب أمراض الشرايين التاجية )المخاطر النسبية 0.93، 73.491 مشارك، 1596 حالة وفاة خالل 21 تجربة(

4. الجلطات الدماغية )المخاطر النسبية 1.06، 89.358مشارك، 1822 حالة وفاة خالل 28 تجربة(

5. عدم انتظام ضربات القلب )المخاطر النسبية 0.98، 53.796 مشارك، 3788 حالة وفاة خالل 28 تجربة(

6. هناك اقتراح أن نقصان HDL يخفض أمراض الشرايين التاجية )المخاطر النسبية 0.93، 84.301 مشارك، 5469 حالة وفاة خالل 

28 تجربة( ومع ذلك لم يتم اعتبار هذه النتيجة في التحليالت الحساسة، LCn3 ربما يؤثر بشكل بسيط أو قد ال  يمتلك أي تأثير 

على أمراض الشرايين التاجية، جميع األدلة كانت على درجة متوسطة من الجودة، باستثناء ما ذكر.

 7. زيادة تناول ALA له أثر قليل أو معدوم في جميع الوفيات )المخاطر النسبية 1.01، 19.327 مشارك،459 حالة وفاة خالل 5 تجارب(

8. أمراض األوعية الدموية )المخاطر النسبية 0.96، 18.619مشارك ،219 حالة وفاة خالل 4 تجارب(

9. أمراض الشرايين التاجية )المخاطر النسبية 1.00، 19.061 مشارك، 379 حالة وفاة خالل 4 تجارب(

10. قد يؤدي زيادة ALA إلى تقليل الوفيات بسبب أمراض الشرايين التاجية ) المخاطر النسبية 0.95، 18.353 مشارك،193 حالة 

وفاة خالل 3 تحارب(

11. واضطراب نبضات القلب )المخاطر النسبية 0.79، 4.837مشترك، 141 حالة خالل تجربة واحدة("



يزن الحريري - دمشق

خرافات

 من الغراند
 كانيون: 19 دلياًل
 بأّن طوفان نوح

لم يحدث
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تستمر   ،)2018 )أبريل  كولنز  لورنس  د. 

الدينية  الروايات  إلثبات  البائسة  المحاوالت 

بشتى الطرق الممكنة متعديًة على مجاالت 

أخرى ال تمت لها بصلة ومنها العلم، وإحدى 

إثبات  محاولة  الهمجية هي  المحاوالت  هذه 

في  ورد  كما  العالم  عمّ  طوفان  حدوث 

األديان االبراهيمية وغيرها من الحضارات، 

إلى  الطوفان  أسطورة  تعود  حيث 

نواة  وهي  والسومرية  البابلية  الحضارتين 

للتسلسل  نظرًا  العظيم  الطوفان  قصة 

الزمني ال أكثر.

األديان  من  الطوفان  أنصار  ونجد 

يستخدمون الحجج العلمية المغلوطة من 

صحة  إلثبات  والبيولوجيا  الجيولوجيا  علم 

الرواية الدينية.

ونستعرض في هذا المقال حقائق علمية 

وتواجه  يحدث  لم  الطوفان  بأّن  تثبت 

التلفيق الصريح الذي يقوم به هؤالء.

الصخور  بأّن  الخلقيّون  يدّعي  حيث 

الباليوزي  للعصر  تعود  التي  الرسوبية 

 Grand( الكبير  الوادي  في   Paleozoic

تعود  التي  الرسوبيات  وكذلك   )Canyon

الساللم  في  الموجودة  المتوسطة  للحقبة 

قد  األمريكي،  الوادي  شمال  في  الكبير 

)طوفان  العظيم  الطوفان  خالل  تشكلت 

نوح( الذي غطى العالم قبل 4500 سنة.

الطابع  ادعاءاتهم  ألبسوا  ألنّهم  ونظرًا 

بأّن  يثبت  سببًا   21 هنا  فسنسرد  العلمي 

قد  يكون  أّن  يمكن  ال  اإلنجيلي  الطوفان 

حدث ابدًا.

1. حافات حادة لن تكون موجودة لو كان هناك طوفان
األخدود  في  الرسوبية  الصخور  في  السلم  شكل  تأخذ  والتي  الموجودة  التآكالت  إّن 
العظيم )Grand Canyon( واألحجار الرملية والكلسية المشكلة للحواف والبروزات 
لو  وبالتالي  السنة،  عن  تقل  فترة  في  تتشكل  أن  يمكن  ال  التفتت  سهلة  الناعمة 
نحتت هذه الصخور بعد فترة وجيزة من طوفان عمّ العالم فهي لن تمتلك الوقت 
الكافي لتتصّلب؛ بل ستكون مشبعة بالماء وهذا يعني أّن غياب هذه الصخور الكلسية 
والرملية وبالتالي غياب االنحدارات والزوايا الحادة فيما لو كان هناك طوفان قد حدث.

2.  رواسب الملح السميكة جدًا لن تتكون خالل 40 يومًا
 )m  60.96( قدم   200 عن  سماكتها  تزيد  التي  والجبس  الملح  رواسب  وجود  كذلك 
تظهر  كانيون  الغراند  من  ميل   200 بعد  على  األمريكية  يوتا  والية  في  والموجودة 
بشكل عجيب على الرغم من أنّها تملك العمر نفسه لمجموعة صخور تدعى باسم 
تشكلت  قد  بأنّها  الخلقيّون  ويدّعي  كانيون  الغراند  في  موجودة    Supai سوباي 
 3000 نتيجة لفيضان نوح أيضًا. وكذلك ترسبات ملحية مشابهة تصل سماكتها إلى 
نراها في جميع  وكذلك  القارات  أماكن مختلفة في جميع  توجد في   )m  914( قدم 
طبقات القشرة األرضية التي تعود إلى جميع الحقب الزمنية، وال يمكن أن تنتج هذه 
الرواسب إاّل نتيجة تبخر مياه البحار. وهذا التبخر ال يمكن حدوثه في فترات متقطعة 
خالل الـ40 يومًا و 40 ليلة من المطر-كما في الفيضان- وكما أّن هذا األمر يتعارض 
مع تشكل الصخور الرسوبية حيث تقول الرواية الدينية بأّن بدء انحسار الماء والتبخر 

قد بدأ بالحدوث بعد اليوم الـ40 من الفيضان.

3. حالة صحراوية عامة أثناء فترة الطوفان المزعوم
الكثبان الرملية الهائلة والموجودة في صخور الحقبة المتوسطة في منتزه صهيون الوطني 

هي دليل آخر على الحالة الصحراوية التي عمّت المنطقة خالل فترة الفيضان المزعوم.

4. الشقوق الطينية ال يُمكن أن تكون قد تكونت نتيجة الطوفان
 Tapeats( الكامبري  التابت  في  باألحافير  المليئة  الطينية  الشقوق  وجود 
أعلى  موجود  خشنة  سميكة  رمال  تشكله  ارتفاع  عن  عبارة  وهو   )Sandstone
الصخور المتبلورة التي تعود للعصر ما قبل الكامبري تدل على وجود ظروف مناخية 
جافة خالل فترة الطوفان المزعوم، هذه الظروف موجودة في بداية الطوفان فقط 
في  تتشكل  أن  يمكن  الموجودة  الطينية  الشقوق  وكذلك  الدينية.  الرواية  حسب 
الطين الموجود تحت الماء وذلك عن طريق الضغط العالي الذي توفره المياه والذي 
يقوم بدوره بعصر الماء من الطين، إاّل أّن هذا الضغط من غير الممكن توليده بسبب 
فيضان سريع. وكذلك وجود الشقوق الطينية التي تحتوي األحافير في األحجار التي 
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من المفترض أنّها تشكلت نتيجة للطوفان ومنها الصخور الحمراء المتواجدة مع طبقات 
الملح والجبس سابقة الذكر يدلنا على أّن هذه الشقوق الطينية تشكلت نتيجة تعرض 
هذا الطين للعوامل الجوية مما أدى إلى أكسدة المعادن الموجودة فيه وتحولها بالتالي 

إلى الهيماتيت األحمر الذي يعطي هذه الصخور لونها.

5. آثار لقطرات المطر في عدة أماكن من العالم وبمختلف األزمنة
آثار قطرات المطر، موجودة في عدة أماكن حول العالم، ووجودها يناقض الطوفان ألنّه 
الفيضان فهي تشكلت في صخور  والحفاظ عليها تحت مياه  الممكن تكوّنها  من غير 

طينية حفظتها ولو حدث الطوفان لمحيت هذه اآلثار.

6. طحالب موجودة منذ زمن بعيد ولم تكن لتعيش تحت ظلمة 
مياه البحر بعد الطوفان

الجروف البيضاء في Dover  -وهو مرفأ باخرات على الساحل الشرقي لبريطانيا- تتكون 
cocco-( 350 قدم مكونة من الكوكوليث  من طبقات من الطبشور تصل سماكتها إلى
lith( وهو نوع من أنواع الطحالب، وهذه الطبقات الطبشورية لها نفس العمر الذي تحمله 
تلك الصخور الرسوبية التي تعلو الصخور الرملية الموجودة في منتزه صهيون الوطني 
)الـ Grand Canyon(، وبالتالي، من المفترض أّن هذه الجروف الطبشورية قد ترسبت 
بفعل طوفان نوح. إاّل أّن الكوكوليث بحاجة ألن تظل على السطح لتؤمن غذاءها من 
لم  أنّهم  نؤكد  فإنّنا  كله  هذا  بسبب  تحويه،  الذي  اليخضور  طريق  عن  الشمس  ضوء 
المخلوقات  الكثير من  350 قدم خالل عام الطوفان وذلك ألن  يكونوا أحياء على عمق 

البحرية كانت لتحجب ضوء الشمس الضروري عنهم عند هذا العمق.

7. كائنات أحادية الخلية تترسب في قيعان البحار بعد موتها، لكنها غير 
موجودة في األماكن التي يفترض أن تتواجد بها فيما لو حل طوفاٌن فوقها
  4590 إلى  تصل  سماكة   )protozoa الخلية  أحادية  )الكائنات  األوالي  من  نوع  يشكل 
قدمًا في قاع المحيط الهادي، يدعى بالراديوالريا وهو كائن وحيد الخلية صغير للغاية 
يحوي هيكاًل من السيليكا ويستخدم الشمس للحصول على طاقته بواسطة التركيب 
الضوئي وبالتالي فهو بحاجة أن يظل على مقربة من سطح البحر ليحصل على قوته. إّن 
معدل ترسب الرديوالريا الميتة إلى العمق هو معدل بطيء للغاية ليشكل هذه السماكة 
)4590 قدم( خالل 4500 سنة منذ الطوفان، وكذلك إنّنا ال نرى هذه األوالي في الصخور 
التي تعود  الرسوبية  الصخور  كانيون رغم شيوعها في طبقات  الغراند  الرسوبية في 
لنفس الفترة الزمنية في أماكن متفرقة من هذا العالم وكل طبقة من هذه الطبقات 

تحوي نوعًا مختلفًا من األنواع الـ 4000 األخرى التي تم اكتشافها.
جريان المياه الفوضوي في تسونامي نوح لن يكون قادرًا على فرز هذه األنواع المختلفة 

من وحيدات الخلية في طبقات مختلفة كما هو موافق لما نراه.

8. لماذا لم يختلط غبار الطلع 
مناطق  إلى  ويصل  لينتشر 
بفعل  العظيم  كاإلخدود 

الطوفان؟
في  الرسوبية  الصخور  من  واحدة  وال 
غبار  أحافير  تحوي  العظيم  األخدود 
األعشاب  قبل  من  المنتج  الطلع 
المزهرة وغيرها من  والصنوبر واألشجار 
النباتات، بينما نجدها تحتوي على أبواغ 
طوفان  والسراخس.  والفطور  الطحالب 
بدّ  ال  األسطورة  تقول  كما  العالم  يغمر 
إن  الصغيرة  الجزيئات  هذه  يخلط  وأن 
حدوثه،  فترة  نفس  في  موجودة  كانت 
لكن هذا لم يحدث! مما  يثير تساؤاًل عن 
كيف استطاعت المياه الهوجاء المتحركة 
بعنف أن تفرز هذه المكونات واحدًا عن 

اآلخر.

أن  يُمكن  ال  البحر  زنابق   .9
الغراند  في  موجودة  تكون 

كانيون بفعل الطوفان
زنابق  المليارات من  األحمر  الحاجز  يضم 
وهذه  عديدة،  طبقات  وضمن  البحر 
تغطي  أن  الممكن  من  كان  الكائنات 
أثناء  حية  كانت  لو  فيما  األرض  جميع 
فترة الطوفان. وبالتأكيد فإن انتشارها 
بهذا الشكل غير ممكن خالل سنة واحدة. 
بلورات  إلى  ستحتاج  كانت  أنها  كما 
كاربونات الكالسيوم لكي يتم حملها إلى 
تتطلب  البلورات  وهذه  كانيون  الغراند 
االالف  )عشرات  تنشأ  لكي  طوياًل  وقتًا 
الكيميائية  الظروف  من  السنين(  من 
تنتج  لكي  البازلت  حمم  مثل  المناسبة 
هذا الكم من الصخور التي يتطلبها نمو 

زنابق البحر..
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10. أين األحافير في األحجار الكلسية المترسبة بفعل الطوفان؟

إذا كانت األحجار الكلسية قد ترسبت بفعل طوفان نوح خالل التسونامي العظيم، فال 
بدّ لها أن تحتوي على أحافير جرفها الماء الهائج، ولكن هذا لم يحدث.

الحقبة  من  الثالثة  المرحلة  -وهو  السلوري  للعصر  تعود  التي  الكلسية  األحجار  وجود 
الباليوزية- والتي هي أقدم من األحجار الكلسية في الجدار األحمر في الغراند كانيون هو 
وجود متتالي ثابت بسماكته ويمتد على مئات األميال المربعة من المساحة ومع ذلك 
فهم يفتقرون إلى األحافير. وجود السماكة المتجانسة يشير إلى أّن هذه األحجار الكلسية 
ال يمكن أن تكون قد تشكلت بفعل تسونامي الطوفان في أقل من عام، حيث ال يمكن أن 
تنتج هذه الصخور إاّل بالترسيب الكيميائي البطيء لكربونات الكالسيوم. وكذلك العديد من 
األدلة األخرى حيث أّن الصخور الرسوبية في مواضع عدة أخرى من العالم ال تحتوي على 
أحفوريات لهذه الحيوانات المائية عكس المتوقع في حال حدوث طوفان بهذه الضخامة.

11. الفحم المترسب ليس دلياًل على الطوفان

الرسوبية  الصخور  العديد من  الموجود بوفرة في  الفحم  بأّن  الخلقيون  وكذلك يدعي 
الفحم  ترسب هذا  إّن  تمامًا،  النقيض  على  بينما  الطوفان،  بفعل  ترسب  العالم  حول 
قبل  الغابات  في  استعرت  التي  النيران  أّن  حيث  يحدث  لم  الطوفان  بأّن  دلياًل  يشكل 

الطوفان ال يمكن أن تكون قد اندلعت وأخمدت خالل فترة 40 يوم فقط.

12. الصخور الرسوبية على حافتي نهر الكولورادو أقدم بكثير من الطوفان 
ويزعم الخلقيون أنها تشكلت بفعل الطوفان

حواف نهر الكولورادو الموجودة على جانبي وادي النهر لها أعمار مختلفة تصل إلى 350.000 
عام كتقدير أقصى وهي بالحد األدنى 38.000 وهذه األعمار تم تحديدها بواسطة طريقتين 
مختلفتين تمامًا وهي في الحالتين أكبر بكثير مما يدّعي الخلقيون، حيث أنّهم ينظرون إلى 

الصخور الرسوبية على أنّها تشكلت جميعها بفعل الطوفان قبل 4500 سنة.
كما أن المالحظة العلمية التي تشير إلى أّن وادي نهر الكولورادو قد نحت بمعدل يتراوح بين 
458-80 متر كل مليون سنة وتختلف السرعة باختالف المكان من الوادي حسب سرعة 

جريان الماء فيه تبعد أي أثر لدور الطوفان في تشكله.

13. صخور الغرانيت تحتاج لوقت أطول بكثير من عمر الطوفان لكي تبرد

الغرانيت الزرداشتي البلوري الخشن والموجود في صخور فيشنو )نسبة إلى إله هندي( في 
قاع الغراند كانيون.

حيث أّن الدراسات والتجارب تشير إلى أّن هذه الكريستاالت الخشنة الموجودة في الغرانيت 
تشكلت على عمق 5 أميال أو أكثر في القشرة األرضية حيث تصل درجة الحرارة إلى 800 
درجة مئوية محولًة الصخور إلى حمم وحتى تبرد بالشكل الكافي لتشكل هذه الكريستاالت 
فإنّها تحتاج إلى 5 ماليين عام، وهذا يعطيها هي واألرض عمرًا أكبر بكثير من تاريخ 

طوفان نوح ومن عمر األرض التي يزعم الخلقيون أنه ال يزيد عن 6000 آالف سنة.

ونهر  كانيون  الغراند   .14
بفعل  يتشكال  لم  كولورادو 
يحتاج  فتشكلهما  الطوفان 
إلى  وليس  السنين  لماليين 

طوفان من 40 يومًا

الزرداشتي  الغرانيت  في  التآكل  معدل 
في  و  الكولورادو  نهر  قاع  في  الموجود 
الغراند كانيون كما تم قياسه يقارب جزءًا 
واحدًا من األلف لكل بوصة مما يعني أّن 
استغرق ماليين  كانيون  الغراند  تشكل 
السنين وليس 40 يومًا بسبب الفيضان.

15. لو حدث الطوفان لغطيت 
بحرية  كائنات  بأحافير  األرض 

كثيرة، لكن ذلك لم يحدًث
التي  الرسوبية  األحجار  سماكة  متوسط 
سبب  من  هو  الفيضان  بأن  يُدّعى 
متر،   1800 الـ  حوالي  إلى  يصل  تشكلها 
ولو أّن %1 فقط من هذه السماكة تحوي 
بنفس  حية  كانت  بحرية  كائنات  بقايا 
الكرة  ستغطى  فعندها  الفيضان،  وقت 
األرضية الحيوانات البحرية بارتفاع يصل 
االسفنج،  المحار،  مثل  قدمًا   59 حتى 
الطحالب سابقة الذكر، والحلزونات ونظرًا 
لوفرة هذه الكائنات خالل فترة الطوفان 
ال  للغاية،  معقولة  تبدو   1% نسبة  فإّن 
الصخور  %0.1 من سماكة  احتواء  أّن   بل 
بحرية  لحيوانات  آثار  على  الرسوبية 
بالحيوانات  غمر  قد  العالم  أن  يعني 
البحرية التي تكدست حتى وصلت الرتفاع 
جدًا  المرتفعة  األعداد  تقريبًا،  المترين 
من الكوكوليث والراديوالريا وزنابق البحر 

هم دليل على صحة هذه الحقيقة.
أنّه لو كان هنالك احفورة  ناهيكم عن 
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-التي  الرسوبية  الصخور  في  واحدة 
أثناء  تشكلت  انها  الخلقيون  يعتقد 
الفيضان- من كل  10.000 كائن حي في 
يكون  لن  فحينها  وطوفانه،  نوح  زمن 
من المعقول أن نوح عاش بين كل هذه 
الديناصورات،  آالف  وخاصة  المخلوقات 
إال إذا كان نوح حيًا قبل حدوث طوفانه 

بآالف السنين.

16. أنواع كاملة ستباد لو كان 
الزيتون  حدث،  قد  الطوفان 

مثاًل!
في تجربة قام بها تشارلز مونرو الثالث 

Charles Munroe III أظهرت أّن غرق 

شجرة الزيتون تحت الماء لمدة تزيد عن 3 

أشهر سيؤدي إلى موت الشجرة. على هذا 

بإحضار  حمامة  قامت  عندما  األساس، 

غصين من شجرة زيتون ذو أوراق نضرة 

التكوين  )سفر  السفينة  في  وهو  لنوح 

8:11( فإّن وجود هذا الغُصين يدل على 

الفيضان  في  بأسره  يغمر  لم  العالم  أن 

الزيتون ستموت خالل  ألّن جميع أشجار 

 6 الطوفان وهي  التي استمر بها  الفترة 

أشهر. وبالتالي فإنّه ال بدّ بأّن الفيضان 

كان موضعًا في بؤرة محددة من جنوبي 

بالد ما بين النهرين )العراق( مع بعض 

تستطع  لم  التي  المرتفعة  اليابسة 

الرواية  عكس  وذلك  اغراقها  المياه 

نفسه  واإلنجيل  مناصروه  يحملها  التي 

عثرت  أينّ  من  وإاّل  العالم،  غطى  بأنّه 

الحمامة على هذا الغصن.

17. السفينة ذاتها ما كانت لتنجو من األمواج التي يزعم مؤيدو الطوفان 
أنها سبب في تحريك التشكالت الرملية

أثر أمواج المد العالي الناتج عن إعصار من التصنيف الخامس ورياح أسرع من 156 ميل 
بالساعة تستطيع أن تحرك الحواجز البحرية الرملية مسافة تتراوح بين 100-50 قدم 
باتجاه اليابسة ولكنّها لن تستطيع تحريك الرمال آلالف األميال عبر الواليات المتحدة 
األمريكية، وذلك نفي الدعاءات الخلقيين بأّن الطوفان هو الذي أدى إلى وجود عدة أنواع 
الكلسية  البلورات  الغراند كانيون وكذلك  والكثبان في  الرملية كاألحجار  التشكالت  من 
يوجد  ال  ادعاءاتهم  فإّن  وبالتالي  الكلسية،   Redwall أحجار  في  الموجودة  واألحافير 
أمواج  القوة  بهذه  رياح  من  تنجو  لن  نوح  سفينة  إن  وبل  ال  يدعمها،  علمي  دليل  أي 
بهذا العُتُو. وكذلك إّن هذه األمواج المتحركة ال تستطيع حمل هذه التشكالت الرملية 

بشكل رواسب معلقة ضمن الماء لمسافات طويلة.

18. ترتيب أنواع من الصخور فوق بعضها لن يحدث لوحده نتيجة الطوفان 
بل سيتطلب األمر زلزااًل غير موجود ال في العلم وال في الكتب المقدسة

االدعاءات بأّن الطوفان لوحده يستطيع تفسير سطوح التعرية أسفل التابيتس الرملية 
)Cambrian Tapeats( وهي أحجار رملية من العصر الكامبري تقع أعلى الحجار الي تعود 
للحقبة قبل الكمبرية ال تملك أي دليل علمي وهي مجرد ادعاءات خاطئة. هذا عدا عن أّن 
الطوفان المسبب لموجة تسونامي بهذا العلو لن ينتج إاّل عن زلزال عالي الشدة ناجم عن 
انزياح صفائح القشرة األرضية في قاع المحيط أو نتيجة ثوران بركان قوي في المحيط 
كبركان كراكوتا )Krakatoa(  ولكن لم يتم ذكر حدوث زلزال أو ثوران بركاني في اإلنجيل 
وبالتالي فإن التسونامي الذي سبب تعرية الصخور في جميع العالم وفي قاع الغراند كانيون 

في بداية طوفان نوح ال يوجد أي دليل عليه سواٌء كان من اإلنجيل أم العلم.

أطول  لوقت  تحتاج  الطوفان  أثناء  ترسبت  أنها  يُزعم  التي  األحجار   .19
بكثير من عام واحد

الذي  نوح  طوفان  بواسطة  تشكلت  قد  كانيون  الغراند  في  الرسوبية  الصخور  كانت  إذا 
يُفترض أنّه عمّ العالم، فإّن هذه الصخور ينبغي أن تكون ترسبت وتشكلت خالل أقل من 

عام تحت الماء وتظهر ترسيبًا مستمراً دون أي انقطاع.
لكن الواقع مخالف لهذا، على سبيل المثال أحجار الجدار األحمر الكلسية تمتاز بتضاريس 

متنوعة إضافة إلى الكهوف واألخاديد الناتجة عن حت الماء المرتشح نتيجة األمطار.
 Butte( قنوات الماء الناتجة عن الحت المائي والموجودة في تشكيالت الشواهد الصخرية
 Muav( والتي يصل عمقها إلى قرابة الـ100 قدم، تكون أعلى الصخر الكلسي ،)Formation
 )Surprise Canyon( وكذلك القنوات في تشكيالت إخدود سربرايس   )Limestone
التي تمتد على مسافة نصف ميل ويصل عمقها إلى 400 قدم تقع في أعلى تشكيلة الجدار 
األحمر مشيرًة إلى أّن هذه الصخور كانت معرضة للحت والتعرية من قبل األنهار، وكذلك فإّن 

هذه التشكالت الصخرية هي بحاجة لفترة تطول أكثر بكثير من عام واحد.
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احتمال معقول
توماس هكسلي Thomas H. Huxley قال التالي: " مأساة العلم العظيمة، هي أنّه ينحر الفرضية الجميلة بحقيقة بشعة".

أي واحدة من الحقائق سابقة الذكر تنفي حدوث طوفان نوح وغمره للعالم بأسره، لكن في نفس الوقت وجود فيضان غمر بالد ما 
بين النهرين في الزمان اإلنجيلي ممكن الحدوث.

العبرية  الكلمة  المسيح فإّن  أنّه خالل فترة حياة  إال  المسيح قد دعم وجود طوفان نوح،  بأّن يسوع  الناشئون  الخلقيون  يدعي 
)ertz(  كانت تترجم على أنّها أرض وليس العالم بأكمله. بهذا المنطق فإنّه من الممكن أّن األرض المغمورة بالماء والتي رآها نوح 

كانت هي بالد ما بين النهرين وهذا بالتالي سيكون كامل العالم بنظره في ذلك الوقت.
زاغروس  جبال  من  بالقرب  المنهمرة  الغزيرة  األمطار  تذهب  النهرين(  بين  ما  )بالد  العراق  في  الكبيرة  الفيضانات  خالل  وكذلك 
)Zagros(  إلى باطن األرض عن طريق أنفاق في الحجار الكلسية لتخرج فيما بعد متفجرة عبر الينابيع وهذه هي "نافورات العمق 

العظيم" كما تم وصفها في سفر التكوين 7:11 .
وبالتالي ال نكران لوجود طوفان حدث في مرحلة من المراحل لكنّه كان محدودًا ببالد الرافدين ولم يعمّ العالم وهذا ما يمكن تفسيره 
بأّن نواة القصة األولى هي الحضارة السومرية حيث تم اكتشاف وجود قصة الطوفان في ملحمة جلجامش التي تعود إلى عام 2100 
قبل الميالد، حيث تروي قصة الملك جلجامش الذي خاض رحلة البحث عن الخلود ومقابلته للحكيم أوتنابشتم الذي روى له قصة 

الطوفان.



أحمد الساعدي - بغداد

الطب

 تقارير كثيرة حول

 تأثيرات الهاتف

 المحمول، لكن هل

يسبب السرطان فعاًل؟
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الوطني  البرنامج  دراسة  تصميم 
للسموم

نشرت  التي  الكاملة  النتائج  إلى  النظر  قبل 
مؤخرا، يجدر النظر إلى الدراسة نفسها. فقد 
 )David Gorski( غورسكي  ديفيد  أشار 
المتعلقة  المسائل  بعض  أن  إلى  وآخرون 
الدراسة  أجريت  فقد  للتلخيص،  بالدراسة. 
إنسان.  أي  تتضمن  ولم  الحيوانات  على 
الدراسة  في  والفئران  الجرذان  خضعت  فقد 
من   )RFR( الراديوية  الترددات  إلشعاع 
يوميا،  ساعات  تسع  لمدة  الخلوية  الهواتف 
في  وجودها  منذ  تبدأ  وقد  عامين  لمدة 
الرحم. وفي البيان الصحفي المصاحب إلصدار 
كبار  أحد  اعترف  للدراسة،  الكاملة  النتائج 
جون  للسموم،  الوطني  البرنامج  في  العلماء 

بوتشر )John Bucher(، بما يلي:
لإلشعاع  تعرض  ومدة  مستويات  "كانت 
له  يتعرض  مما  بكثير  أكبر  الراديوي  التردد 
الخلوي،  الهاتف  استخدامهم  عند  األشخاص 
لذلك  القوارض.  أجزاء  جميع  تعرضت  وقد 
على  مباشرة  النتائج  هذه  استقراء  يمكن  ال 

استخدام البشري للهاتف الخلوي"
البرنامج  هدف  كان  منصفين،  لنكون  واآلن 
كان  إذا  ما  إثبات  وعدم  السمية  اختبار  هو 
األساس  في  وهو  خطير،  البشري  االستخدام 
للتفريق بين الخطر والمخاطر. ولكن حتى إذا 

تضع  )وال  صحيحة  أنها  على  الدراسة  قبلت 
باالعتبار أننا لم نقم بذلك مع حدودها حتى 
اآلن(، فأن نتائجها ال تؤثر بشكل مباشر على 
الهاتف  اإلنسان  بها  يستخدم  التي  الطريقة 
البرنامج  في  الباحثين  أن  يبدو  الخلوي. 
الحقيقة  بهذه  يقرون  للسموم  الوطني 
ناقشوا  وقد  نسبيا  مختلفة  بطريقة 

نتائجهم في وسائل اإلعالم.
الرغم  على  أخرى  مشاكل  هنالك  كانت  لكن 
كان  البشر.  على  تطبيقها  قابلية  عدم  من 
في  جدا  منخفضا  بالسرطان  اإلصابة  معدل 
المجموعة الضابطة ويتعارض مع الضوابط 
ثابتة  استجابة  هنالك  يكن  ولم  التاريخية. 
العليا من  المستويات  أن  للجرعة مما يعني 
إشعاع التردد الراديوي لم تزيد بشكل واضح 
من خطر تكوين األورام. اخيرا عاشت الفئران 
أطول من  لفترة  الخلوية  للهواتف  المعرضة 

الجرذان في المجموعة الضابطة.
بشعبية  تحظى  لم  االخيرة  النقطة  هذه 
أن  األرجح  على  اإلعالم.  وسائل  في  كبيرة 
هو  للسرطان"  الخلوية  الهواتف  "تسبب 
العنوان الرئيسي الذي يجذب القراء اكثر من 
لفترة  تعيش  تجعلك  الخلوية  "الهواتف 
أطول". على الرغم من ذلك، فقد كان الكثير 
من الناس على استعداد لتجاهل أي نتائج ال 
تتناسب مع معتقداتهم السابقة. في حين 

إذا كان هنالك شخص يحاول إقناعك بأن الهواتف الخلوية تسبب السرطان، فانه على االغلب يستشهد ببعض دراسات البرنامج الوطني 
يعتقد  كما  قاطعة  ليس  معظمها  في  وهي  االخرى،  الدراسات  بعض  إلى  باإلضافة   ،)National Toxicology Program( للسموم 
البعض. كما أن الوكالة العالمية ألبحاث السرطان )International Agency for Research on Cancer( تقول أن ارتباط الهواتف 
الخلوية بالسرطان هو أمر غير صحيح إطالقا. على سبيل المثال، غالبا ما يتم اقتباس دراسة على أنها تؤكد على أن الهواتف الخلوية 

تسبب السرطان، على الرغم من أن نتائج الدراسة جاءت سلبية بشكل عام.
على الرغم من أن الدراسة التي قام بها البرنامج الوطني للسموم كانت حجة جذابة ألنصار ارتباط الهاتف الخلوي بالسرطان ألنه يحظى 
باالحترام الحكومي، فقد وصفت بأنها تجربة ضخمة كلفت ماليين الدوالرات، وقد حضت بالكثير من االهتمام الصحفي. وعندما أصدروا 
نتائج جزئية لدراستهم في عام 2016 أظهرت ارتباط بين الهواتف الخلوية والسرطان )تحديدا في ما يخص األورام الدبقية وورم الشحم 
البيانات قبل االنتهاء من تحليلها وكتابتها  الباحثون بأنهم قرروا نشر  القلبي(، تبع ذلك موجة من العناوين اإلخبارية المخيفة: وقال 

بسبب "االهتمام العام الكبير" بالنتائج.
يبدوا أن هذه النتائج كانت جزئية أو اولية لم تكن حاسمة بخصوص ارتباط الهواتف الذكية بالسرطان أو عدم ارتباطه. لحسن الحظ، فإن 

البيانات الكاملة أصبحت متاحة، على الرغم من أن مراجعة النظراء ما زالت مستمرة والتي قد تنتج بعض التعديالت.

أن هذا قد يكون مفهوما من حيث الطبيعة 
البشرية والتسويقية لكنه ليس علما جيدا.

األورام الدبقية الخبيثة 
)Malignant gliomas(

فقد  القيود،  هذه  عن  النظر  بغض 
للسموم  الوطني  البرنامج  دراسة  استخدمت 
خالل السنتان الماضيتان كحجة لدعم االدعاء 
بأن الهواتف الخلوية تسبب السرطان. كانت 
سابق  وقت  في  صدرت  التي  الكاملة  النتائج 
للبعض،  بالنسبة  مفاجئة  العام  هذا  من 
في  االولية  النتائج  عن  مختلفة  كانت  ألنها 
بعض الجوانب البارزة. وعلى وجه الخصوص، 
ارتباط  وجود  الكاملة  النتائج  تظهر  لم 
الهاتف  واستخدام  المخ  أورام  بين  واضح 
االولية  النتائج  الفرق بين  الخلوي. كان هذا 
ونتائج عام 2016 ويتعلق الفرق في تحليلها 

اإلحصائي.
يتم  لم  األولي  تحليلهم  أن  الباحثون  وأوضح 
وتحدث  الجراء.  نمو  موضع  آثار  مع  تكييفه 
هذه اآلثار ألن الجراء الذين يولدون في نفس 
الموضع يكونوا مشابهين لبعضهم البعض. 
الموضع  نفس  من  الجراء  فإن  الواقع،  وفي 
الجراء  باقي  به  يصاب  ال  بمرض  يصابان  قد 
المرتبطين.  غير  السيما  عشوائي  بشكل 
نقطة  يبدو  قد  هذا  أن  من  الرغم  وعلى 
إحصائية صغيرة إال أنها كانت كافية لتغيير 
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تفسير الباحثين لبياناتهم.
لم يكن هنالك سوى شريحة واحدة صغيرة 
ملحوظ  غياب  )مع  إحصائية  داللة  ذات  جدا 
سوى  هنالك  يكن  لم  السريرية(.  للداللة 
وأورام  الخلوية  الهواتف  بين  إيجابي  ارتباط 
المخ لدى إناث الفئران، وذكور وإناث الجرذان. 
حدث االرتباط فقط عند ذكور الفئران وعند 
البرنامج  دراسة  اختبرت  فقط.  واحد  نوع 
الوطني للسموم فعليا نوعين مختلفين من 
تكنولوجيا  المستخدمة في  التعديل  أنظمة 
 ،GSM.CDMA :المحمولة، وهما الهواتف 
واط/  6 إلى  تعرضت  التي  الجرذان  وكانت 
أورام جلدية خبيثة،  كجم تحتوي على ثالث 
الذين  ألولئك  خبيث  ورم  أي  يحدث  ولم 
أو  واط/كجم،   1.5 واط/كجم،  ل3  تعرضوا 

لم يتعرضوا ألي إشعاع بتاتا.
يكون  أن  يمكن  االستنتاج  هذا  أن  قلت  إذا 
بسبب الصدفة فقط، فيجب أن نهنئك على 
عندما  الواقع  ففي  الذكية.  المالحظة  هذه 
 6 تعرضت  التي  المجموعة  مقارنة  تمت 
يالحظ  لم  الضابطة  بالمجموعة  واط/كجم 
النتيجة  هذه  تظهر  لم  إحصائي.  فرق  أي 
ذات الداللة اإلحصائية إال عند مقارنة جميع 

المجموعات األربعة بشكل خطي.
تكون  أن  يمكن  التي  الذكية  المالحظة  اآلن، 
قد الحظتها هي أن مجموعات 3 واط/كجم 
دماغية،  أورام  بها  يوجد  ال  واط/كجم  و1.5 
وقد تكون مرتبكا قليال بسبب عدم إضافة 
حاالت الورم الدماغي إلى التحليل اإلحصائي، 
معقد  الجواب  كبير.  حد  إلى  مهم  غير  لكنه 
تبسيطه،  يمكن  ولكن  ما،  حد  إلى  رياضيا 
أسئلة  مختلفة  إحصائية  اختبارات  تطرح 
أكثر  بعضها  عليها،  وتجيب  قليال  مختلفة 
إذا كان السؤال هو "هل  أهمية من غيرها. 
للهاتف  تعرضت  مجموعة  على  تحتوي 
الخلوي على أورام دماغية أكثر من المجموعة 
الضابطة؟" عندئذ يكون الجواب على سؤالك 

هو: ال.
تقديم  على  الضغط  الصعب  من  سيكون 

النهائية. حيث وصف  الدماغ  نتائج سرطان 
المؤلفون النتائج بأنها "غامضة"، والتي في 
رأيي مبالغ فيها إلى حد ما. على أي حال، لم 
يقترحوا وجود ارتباط بين الهواتف الخلوية 
وسرطان الدماغ في البيان الصحفي المصاحب 
إلصدار بياناتهم، حيث تم إرجاع المطالبة من 

النتائج االولية لعام 2016.

ورم خاليا شوان القلبية 
)Cardiac schwannomas(

التي  الوحيدة  النتيجة  كانت  النهاية،  في 
االرتباط  هي  الموجز  البيان  في  إبرازها  تم 
وألورام  القلبية.  شوان  خاليا  في  أورام  مع 
الشوان هي أورام تنشأ من خاليا شوان التي 
تنتج غمد المايلين حول األعصاب الطرفية. 
المحمولة،  الهواتف  أن  من  قلق  هنالك  كان 
التحدث  عند  آذاننا  من  بالقرب  نحملها  التي 
وجود  خطر  من  تزيد  أن  يمكن  خاللها،  من 
العصبي  الورم  يسمى  الورم  من  مماثل  نوع 
لذلك   .)acoustic neuroma( السمعي 
بين  صلة  وجود  الدراسات  بعض  اقترحت 
ورم العصب السمعي والهواتف الخلوية. لكن 
هنالك دراسات أخرى تنفي هذا االرتباط، ومن 
الجدير بالذكر أن الدراسات اإليجابية تبدو أنها 

تأتي في الغالب من مجموعة بحث واحدة.
وهكذا، عندما وجد البرنامج الوطني للسموم 
وأورام  الخلوي  الهاتف  استعمال  بين  ارتباط 
داعما  اعتباره  يمكن  القلبية،  شوان  خاليا 
لالرتباط العصب الصوتي بالهاتف المحمول، 
من  متشابهان  األورام  من  النوعين  كال  ألن 
في  التدقيق  وعند  النسيجية.  الناحية 
المشاكل  بعض  من  الرغم  فعلى  البيانات، 
لهذا االرتباط ألنه مثل تحليل الخاليا الدبقة، 
يحدث  لم  فقط.  الفئران  ذكور  عند  حدثت 
عند  وكذلك  الجرذان،  وإناث  ذكور  عند  ذلك 

إناث الفئران.
أورام  تحليل  حول  األخرى  الغربية  والنقطة 
تم  قد  أنه  هي  القلبية  شوانية  الخاليا 
وبما  لألشعة.  الجرذان  جسد  كامل  تعريض 
هذه  توطين  على  واضح  سبب  يوجد  ال  أنه 

األورام في القلب، فإنها يمكن أن تحدث في 
عصب عبر أجسام الجرذان. وجد الباحثون أن 
هذه األورام قد حدثت في أعضاء أخرى مثل 
التوائم،  الثالثي  العصب  النخامية،  الغدة 
عندما  ذلك،  ومع  والعين.  اللعابية،  الغدة 
وليس  الشوكية،  األورام  جميع  إلى  تنظر 
هنالك  يكن  لم  القلب،  في  الموجودة  فقط 
فروق كثيرة بين الجرذان المعرضة لإلشعاع 
والمجموعة الضابطة. لذلك، لكي يكون هذا 
األورام  على  يركز  أن  عليه  إيجابي  التحليل 
التي تحدث في القلب ويتجاهل باقي الجسم.

مسرحية الصدفة والمعجزة النرد
يدعوك  آخر  رياضي  سبب  هنالك  ذلك،  ومع 
للتشكيك في نتائج دراسة البرنامج الوطني 
مشروعا  الدراسة  هذه  تعد  حيث  للسموم. 
صفحة   650 الحالية  تقاريره  تتجاوز  ضخما، 
لكل من الفئران والجرذان. لكن هذه الضخامة 
 Achilles"( اخيل  كعب  الحقيقة  في  هي 
قاتلة  ضعف  نقطة  أنه  تعني  وهي   "heel
الباحثون  القوة(. فقد قدم  بالغة  كتلة  في 
عشرات التحليالت، وإذا قمت بفحصها بشكل 
بسيطة  إيجابية  نتيجة  إلى  ستصل  كافي 

تأتي بسبب الصدفة.
من أجل فهم كيفية أن تكون لعبة المصادفة 
البحث الطبي، يجب مراجعة دراسة كارل  في 
النرد.  ومعجزة   )Carl Counsel( تشارلز 
حيث قام المحامي بإعطاء طالبه إحصائيات 
تمرين  من  كجزء  وأخضر  وأبيض،  احمر،  نرد 
وتكرارا  مرارا  النرد  يرمون  وجعلهم  صفي. 
 6 )الرقم  السريرية  التجارب  نتائج  لمحاكاة 
دماغية،  بسكتة  توفى  المريض  أن  يعني 
وباقي األرقام تعني أن المريض نجى(. وقال 
وسوف  مغشوشة  النردات  بعض  إن  لطالبه 
وبعد  أقل.  أو  اعلى  بمعدل   6 الرقم  تعطي 
أن  وجد  بياناتهم،  وتحليل  بالتجربة  القيام 
وان  "الموت"  احتماالت  من  زاد  االحمر  النرد 
لذلك  وقائيان.  كانا  واألخضر  األبيض  النرد 
النرد  قطع  أي  عقولهم  في  استنتجوا  فقد 

قد تم اللعب به.
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تماما  مخطئين  كانوا  أنهم  المؤسف  ومن 
ألن المحامي قد خدعهم قد قصد وأعطاهم 
أن  حيث  متساو.  بشكل  ومتوازنا  عاديًا  نردًا 
كانوا  الطالب  ألن  حدث  اإليجابي  االرتباط 
وعثروا  نتيجة(  )أي  نتيجة  عن  يبحثون 
ببيناتهم،  كانوا مقتنعين جدا  واحدة.  على 
كان  النرد  أن  المحامي  لهم  أوضح  وعندما 

متوازن، لم يصدقه البعض:
النرد  أن  مقتنعين  المشاركين  بعض  "كان 
بالفعل.  به  التالعب  تم  قد  بهم  الخاص 
وصف المحامي )أ( ردة فعل على أول محاكمة 
اخر  تبعه  ثم  أشخاص،  ستة  فدحرج   .. له 
بثالث. وقال إن غرفته شعرت بهدوء شديد 
لم  الرابعة:  للمرة  ستة  بتدوير  قام  حيث 
يسبق له أن أظهر له في ستة مرات متكررة 
تدحرج  قد  كان  الذي  الوقت  في  حياته.  في 
فيه خمس، كان على يقين من أن النرد قد 
تم تالعب به، وأكد الرقم ستة بأن النرد قد 

تم التالعب به بشكل واضح".
"قام  بأنه  ورقته  في  المحامي  أوضح  وقد 
أن  إمكانية  إلى مدى  لتوضيح  التجربة  بهذه 
أن  بحيث  عادية"  غير  الصدفة  آثار  تكون 
اختراقها.  يمكن  العالية  المنهجية  المعايير 

وهو يوضح:
الذي  الفضل  على  الصدفة  تحصل  "ال 
بان  األطباء  معظم  يعترف  حيث  تستحقه. 
الصدفة تؤثر على احتمالية فوزهم بسحبه 
اعياد الميالد، ولكنهم قللوا من تأثيرها على 

نتائج التجارب السريرية التي قرأوا عنها".

البرنامج  دراسة  نتائج  تكون  أن  يمكن  هل 
إلى  بالنظر  صدفة؟  محض  للسموم  الوطني 
أن هذا ممكن،  أعتقد  المتعددة،  التحليالت 
البرنامج  لكل دراسة من  أنه مرجح. كان  بل 
مختلفة  مجموعات  أربع  للسموم  الوطني 
الجرذان،  ذكور  الفئران،  إناث  الفئران،  )ذكور 
عليها  التحاليل  إجراء  تم  الجرذان(  إناث 
لمعرفة أنواع مختلفة من السرطان )القلب، 
الكظرية،  الغدة  النخامية،  الغدة  الدماغ، 
غدة  البنكرياس،  الكلى،  البروستاتا،  الكبد، 

في  السرطان(.  أنواع  من  وغيرها  الثدي، 
الواقع هنالك بعض أنواع السرطان ال تحدث 
سرطان  )مثل  فقط  واحد  جنس  عند  إال 
من  ولكن  المبيض(.  سرطان  أو  البروستات 
أجل التبسيط الرياضي قاموا بتحليل سبعة 
تحدث  أن  يمكن  والتي  السرطان،  من  أنواع 
في المجموعات األربعة من القوارض. هنالك 
للمجموعات  تحدث  ان  يمكن  أنواع  سبعة 
والتي تنتج 28 تحليل مختلفا،  االربعة معا 
نتيجة  على  نحصل  أن  جدا  المحتمل  ومن 
بسبب  األقل  على  واحدة  خاطئة  إيجابية 

الصدفة.

نتيجة  حصول  صدفة  أن  افترضنا  إذا 
افتراض  )وهو   %5 هي  خاطئة  إيجابية 
معياري(، إذا قمنا بإجراء تحليل واحد فإن 
الخاطئة  اإليجابية  النتيجة  حدوث  فرصة 

هي:
1-0.95 =0.05 أو %5

على  واحدة  وفرصة  التحاليل  من  اثنين 
األقل لنتيجة إيجابية خاطئة هي:

1-0.952 = 0.0975 أو %9.75
نتيجة  حدوث  فرصة  مع  تحاليل  خمس 

إيجابية خاطئة واحدة على األقل هي:
1-0.955 = 0.23 أو %23

فرصة  مع  تحليل   28 هنالك  كان  إذا  أما 
على  واحدة  خاطئة  إيجابية  نتيجة  حدوث 

األقل هي:
1-0.9528 = 0.76 أو %76

أي إذا قام الباحث بإجراء اختبارات إحصائية 
النتائج  بعض  هنالك  تكون  عندئذ  كافية 
اإليجابية الكاذبة بسبب الصدفة. كما أن هذا 
تم إثباته بدراسة )ISIS-2(. ولهذه الدراسة 
القلب، حيث  أمراض  أهمية كبيرة في مجال 
بعد  للمرضى  األسبرين  إعطاء  أن  أثبتت 
ذلك،  ومع  النتائج.  تحسن  القلبية  النوبة 
إيجابية  كانت  الدراسة  أن  من  الرغم  على 
من  الفرعية  مجموعة  تظهر  لم  عام  بشكل 
المرضى أي فائدة. فقد كانت تلك المجموعة 

الجوزاء  برجي  تولد  المرضى  من  الفرعية 
 1988 عام  في  الحظ،  ولحسن  والميزان، 
اصبح  التنجيم  أن  إلى  شخص  أي  يشير  لم 
متكامال أو مكمل ألمراض القلب. في الواقع، 
قام مؤلفو دراسة )ISIS-2( بتسليط الضوء 
المضحكة  اإلحصائية  النتيجة  هذه  على 
تحليالت  "جميع  أن  إلثبات  تماما  والمبهمة 
تؤخذ  أن  يجب  هذه  الفرعية  المجموعات 
أن  يمكن  ألنها  كدليل،  جدية  أقل  بشكل 

تكون مضللة".

إجراءات تقلل آثار الصدف 
العشوائية

نحن لسنا عاجزين أمام الصدف العشوائية، 
هنالك أشياء كثيرة يمكننا القيام بها لتجنبنا 
في  األول  الخيار  ويتمثل  الفخ.  في  الوقوع 
المقام  في  متعددة  اختبارات  إجراء  تجنب 
األول واختبار فرضية واحدة في دراسة فعالة 
العثور  تريد  الذي  السؤال  على  اإلجابة  في 
على إجابته. إذا كان البد من اختبار كل شيء 
بوضوح، فإن تكرار نتائجك أمر مهم للغاية، 
أمر  لسنوات  دراسة  تكرار  أن  من  الرغم  على 

يتطلب الكثير من الجهد والمال والوقت.
بتكرار  يقوم  ما  شخص  انتظار  ألن  نظرا 
القصير،  المدى  على  مفيدا  ليس  نتائجك 
لمشكلة  المحتملة  الحلول  أحد  فإنه 
تصحيح  استخدام  هو  المتعددة  الفرضيات 
 The Bonferroni( بونفيروني  اإلحصائي 
تصحيح  يعد  حيث   .)correction
بونفيروني تصحيح إحصائي بسيط إلى حد 
الرياضية  العمليات  من  القليل  ويتطلب  ما 
واحد،  تحليل  بإجراء  قمت  إذا  اإلضافية. 
القياسية   0.05<p بعتبة  االلتزام  فيمكنك 

للداللة اإلحصائية.
عليك  متعددة،  اختبارات  بإجراء  قمت  إذا 
التي تنوي  تقسيم 0.05 على عدد االختبارات 

القيام بها لتحديد الحد الجديد.
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فسيكون  اختبارين،  بإجراء  قمت  إذا  لذلك 
الحد الجديد 2/0.05=0.025.

الجديد  الحد  يكون  أن  يجب  اختبارات   10
.0.005=10/0.05

الجديد  الحد  يكون  أن  يجب  اختبار   20
.0.0025=20/0.05

في علم الوراثة، حيث يكون بإمكان الباحثين 
اختبار أكثر من مليون جين في كل مرة، يتم 
استخدام تصحيح بونفيروني بشكل منتظم 
وقد  الكاذبة،  اإليجابية  النتائج  لتفادي 
الوصول  إلى  اإلحصائية  الجمعيات  تضطر 
لكننا  كبيرة.  تعتبر  لكي   8-10×5<p للقيم 
ولكن  القيمة،  تلك  إلى  للوصول  نحتاج  ال 
حد  أن  هي  توضيحها  نريد  التي  النقطة 
تنبئ،  مجرد  هو  أو  سحري  ليس   0.05=p
التحاليل  عشرات  تجري  التي  الدراسات  ففي 
المختلفة، هنالك ما يبرر الحد االدنى للعتبة. 
الجميع مع تصحيحات بونفيروني،  ال يتفق 
بمعنى  محافظة،  بأنها  عنها  يقولون  حيث 
أكثر تساهال  للغاية. توجد بدائل  منخفضة 
من  الرغم  على  بونفيروني،  تصحيح  من 
كونه األكثر شعبية بسبب بساطته الرياضية 
كانت  مهما  البديهية.  استخدامه  وسهولة 
هي  فالنقطة  تستخدم،  التي  االستراتيجية 
عند اختبار الفرضيات المتعددة ضمن نفس 
 P مجموعة البيانات، من المهم خفض عتبة
>0.05 ، التي يبدو أن الباحثين مهووسون بها. 
بتطبيق  للسموم  القومي  البرنامج  قام  إذا 
هنالك  تكون  فلن  بونفيروني،  تصحيح 
تحقق  قد  إحصائية"  داللة  "ذات  نتائج  أي 
االنخفاض، حيث يكون معظمها قد  عندها 

.0.05< P تم تصحيحه بواسطة عتبة

سياق دراسة البرنامج الوطني 
للسموم

الهواتف  أن  نفترض  أن  المنطق  من  هل 
الخلوية تسبب السرطان عند ذكور الجرذان، 
ال  الفئران  والجنسي  الجرذان  إناث  لكن 
أن  نفترض  أن  المنطق  من  هل  يتأثران؟ 

اإلصابة  خطر  من  تزيد  الخلوية  الهواتف 
األورام  تسبب  ال  ولكنها  القلبية  بالسكتة 
من  هل  الجسم.  أجزاء  باقي  في  الشظوية 
المنطق أن نفترض أن الهواتف الخلوية تزيد 
من  تزيد  بينما  بالسرطان  اإلصابة  من خطر 

معدل الحياة؟ هذا ال يبدو منطقي بتاتا.
االختبارات  من  الهائل  العدد  إلى  بالنظر 
أن  يجب  إجراؤها،  تم  التي  اإلحصائية 
بعض  على  للعثور  مستعدين  نكون 
ومن  جدا.  مرجح  أمر  وهذا  الكاذبة،  النتائج 
الكثيرين  أن  من  الرغم  على  المفارقات، 
الدماغ  سرطان  وصف  في  صعوبات  واجهوا 
فإنهم  القلبية،  الشرايين  في  الغدد  وورم 
قيد  على  البقاء  إسناد  في  رغبة  أكثر  كانوا 
التي  الفئران  أن  تذكر  الصدفة.  إلى  الحياة 
لفترة  عاشت  الخلوية  للهواتف  تتعرض 
الجرذان  ألن  ربما  عليها،  تسيطر  ثم  أطول 
في المجموعة الضابطة طورت أمراض الكلى 
أحد  ال  معروف.  غير  ولسبب  أكبر  بشكل 
يتوقع أن الهواتف الخلوية ستزيد من معدل 
الحياة، لكن أفكار األشخاص  البقاء على قيد 
النتائج  المسبقة سمحت لهم بفرض بعض 

"ذات الداللة اإلحصائية" وليس غيرها.
التعرض  مقدار  أن  أيضا  بالذكر  الجدير  ومن 
)تعرض  الخلوي  للهاتف  القوارض  هذه 
مدى  على  يوميا  ساعات   9 لمدة  لإلشعاع 
ال  اإلنسان.  له  يتعرض  ما  يشبه  ال  عامين( 
على  تؤثر  أن  يجب  الدراسة  هذه  أن  أعتقد 
حياتك بأي شكل من األشكال. على الرغم من 
 )John Bucher( بوتشر  جون  ربما  ذلك، 
ألبحاث  القومي  البرنامج  في  الباحثين  أحد 
السموم، قد قام بإيجاز هذا خالل مقابلة مع 

رويترز.
الجمهور  يأخذه  أن  يجب  عما  سئل  وعندما 
سلوكي  أغير  "لن  بوتشر:  قال  الدراسة،  من 

استنادا إلى هذه الدراسات، ولم أفعل ذلك".
يجب  ال  ربما  سلوكه،  بوتشر  يغير  لم  إذا 
االقتراح  أيضا.  ذلك  تفعل  أن  عليك 
الخلوية  الهواتف  عن  سأقدمه  الذي  الوحيد 

القيادة  أثناء  استخدامها  عن  التوقف  هو 
عام  كل  يموتون  األشخاص  من  اآلالف  ألن 
مثل  الطريق.  على  التركيز  عدم  بسبب 
من  كبير  عدد  على  حصلوا  الذي  الطالب 
سابقا،  المذكورة  التجربة  في  النرد  أرقام 
باالعتراف  واضح  وبشكل  نرغب  ال  فنحن 
نتائج  هي  األحيان  بعض  في  نتائجنا  بأن 
الصدفة العشوائية. من المرجح أن العالقة 
دراسة  في  والسرطان  الخلوية  الهواتف  بين 
البرنامج الوطني للسموم ترجع إلى الصدفة 
العشوائية. االرتباط بين الهواتف المحمولة 

وحوادث المرور حقيقية للغاية.



خرافات

 تحذير هام من
 خرافة وخز

 األصابع لمعالجة
السكتة الدماغية

زكريا بوط - سيدي بلعباس
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يتم تداول هذه الخرافة بصفتها "نصيحة" لمعالجة السكتة الدماغية عبر المنتديات، المدونات، ومواقع التواصل اإلجتماعي، والتي تفيد بأن 

ثقب )وخز( األصابع وشحمة أذن ضحية السكتة الدماغية بإبرة إلفراز الدم سوف ينقذ حياة الضحية ويؤدي إلى تعافي كامل وسريع.

مضمون الخرافة المتداولة تتخذ هذا الشكل غالبا:

معلومه غاية في االهمية وناجحة 100% للجلطه الدماغية
إذا صادف أن واجهتم حالة شخص أصيب بجلطة دماغية، ال تبقوا مكتوفي األيدي فأنتم تستطيعون إنقاذ حياته.

هذه التقنية التي يقدمها لنا بروفسور صيني، والتي يجب أن يتشاركها كل الناس، ترتكز على وخز إصبع الضحية بإبرة بسيطة كان يكون 

ابرة جهاز فحص السكر

كلنا معرضون لإلصابة بجلطة دماغية مفاجئة قد تكلف الشخص حياته، ولكن حيلة عبقرية وسهلة جدًا نقدمها لكم االن تسمح بإنقاذ 

الحياة من الموت الفجائي.

هذه الحيلة تمثل الخطوة األولى في اإلسعاف األولي الذي يجب أن تطبقوها على ضحية الجلطة، حتى ولو كنتم ال تملكون أي شهادة في 

الطب :

أواًل / يجب أن تحافظوا على هدوئكم وال تفكروا بهز المريض أو تحريكه، خوفًا من تتسببوا له بنزيف دماغي داخلي.

ثانيا / استعمال ابرة جهاز فحص السكر أمر مثالي ، ولكن في حال عدم توفرها، من الممكن أن تستخدموا إبرة خياطة ولتعقيم هذه اإلبرة، 

عرّضوها للحرارة إما على شمعة وإما على اي نار

يجب بعدها أن تقوموا بوخز رؤوس األصابع العشرة بهذه اإلبرة المعقمة ) التنسوا وخز اصابع اليد العشرة ( هذا الوخز يجب أن يتم على 

بعد بضعة ملليمترات من االظافر لكي يسيل الدم قطرات

إذا لم يسل الدم نقطة نقطة، اضغطوا بلطف ليستطيع أن يسيل ببطء ويسمح للدم في الداخل بأن يتحرك. وإذا الحظتم تشوهًا في 

شكل فم الضحية، قوموا بتدليك األذنين حتى يبلغهما الدم.

ينصح أيضًا بوخز شحمة األذن بهذه اإلبرة حتى تشاهدوا سيالن قطرتين من الدم.

بعدها فورًا، سيستعيد المريض وعيه وسيعود شكل فمه إلى طبيعته.

يجب أن يذهب المريض بعدها إلى المستشفى حتى تستقر حالته.

هذه الطريقة الصينية تنجح بنسبة 100 % في حالة حدوث جلطة دماغية وننصح بقوة باستعمالها حتى ننقذ ضحايا الجلطات من تلف 

األعضاء وحتى من الموت المفاجئ.

ردنا العلمي
تشير الرسالة إلى أنه في حالة إصابة الشخص 

بسكتة دماغية ، يجب أن تخز أصابع الضحية 

كان  وإذا  ينزف.  حتى  حقنة  أو  بإبرة  العشر 

أيضًا  عليك  يجب   ، ملتويا  الضحية  فم 

وتوخزها  حمراء  تصبح  أن  إلى  آذانه  سحب 

حتى تنزف كذلك. ويفترض أن محاولة إفراز 

الشعيرات  ستوقف  وصفها  تم  التي  الدم 

كما  االنفجار.  الضحية من  دماغ  الدموية في 

يستعيد  حتى  تنتظر  بأن  الرسالة  توصي 

المريض وعيه ويتعافى من أعراض السكتة 

ومع  المستشفى.  إلى  نقله  قبل  الدماغية 

الرسالة  في  الصحية  "النصيحة"  فإن   ، ذلك 

هذه عبارة عن هراء تام وليس لها أي ميزة 

الواقع،  في  اإلطالق.  على  طبية  أو  علمية 

هذه اإلدعاءات الزائفة في الرسالة قد تكون 
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بالفعل  يكلف  قد  واتباعها  للغاية،  خطيرة 

أو يتسبب في  السكتة دماغية  حياة ضحية 

الدماغية  للسكتة  المستمرة  اآلثار  تكون  أن 

أسوأ بكثير.

السكتات  من  أنواع  عدة  الواقع  في  هناك 

"النزيف  هما  الرئيسيان  النوعان  الدماغية. 

السكتات  التروية".  "نقص  و  الدموي" 

نزيف  بسبب  تحدث  النزفية  الدماغية 

والمسمى  الثاني  النوع  بينما  المخ.  في 

بـالسكتات الدماغية اإلقفارية يحدث بسبب 

نقص تدفق الدم نحو جزء معين من الدماغ 

أن  اإلقفارية  الدماغية  للسكتات  ويمكن   ،

تنزف بشكل ثانوي من األضرار التي قد تلحق 

أنسجة المخ واألوعية الدموية.

 وخز األصابع أو شحمة األذن يسبب )ولحسن 

يؤثر  ولن  النزيف  من  ضئيلة  كمية  الحظ( 

بأي شكل من األشكال على ديناميكا الدم في 

نزيفٌ  حدث  وإذا  الدماغية.  السكتة  ضحية 

تفاقم  إلى  فسيؤدي  الجسم،  في  ما  مؤثرٌ 

نضح  تقليل  طريق  عن  الدماغية  السكتة 

آخر  إذًا  األكسجين.  وإيصال  وتقليل  الدماغ 

شيء يحتاجه ضحية السكتة الدماغية طعنة 

إلى  الطعن  يؤدي  ال  عندما  خاصة  بإبرة، 

األكثر  الجزء  لكن  المساعدة.  من  األدنى  الحد 

لالنتظار  نصيحتها  هو  الرسالة  من  أهمية 

حتى يتعافى الضحية من السكتة الدماغية 

األولية قبل نقله لتلقي العالج الطبي. هذا 

أن  ويمكن  الحدود  أبعد  إلى  خطير  التصريح 

تكون له عواقب وخيمة.

واجه  إذا  حل  أفضل  ماهو  إذن   
أحد بجانبي سكتة دماغية؟

الدماغية فكل  بالسكتة  األمر  يتعلق  عندما 

األكثر  العالج  المريض،  دقيقة تحتسب ضد 

فعالية هو أن ال تحاول معالجته، بل إيصال 

الضحية إلى أقرب مركز معالجة في غضون 3 

ساعات من ظهور أعراض السكتة الدماغية.

فبهذه المهلة الضئيلة، دائما ما نجد األطباء 

أو  أنك  في  تشك  كنت  حال  في  ينصحون 

بجلطة  مصابًا  يكون  قد  تعرفه  شخص 

صوابًا  األكثر  العمل  تفعل  أن   دماغية، 

وتقوم باإلتصال بسيارة اإلسعاف على الفور، 

السكتات  في  عامل  أقوى  هو  الوقت  ألن 

الدماغية.

يعرفون  ال  الذين  مختصين  الغير  فتدخل 

يهلك  قد  بدقة  الدماغية  الجلطة  أعراض 

احتياطات  وجود  حال  في  وحتى  المريض، 

معينة يُمكنك القيام بها فإن تمييز السكتة 

الدماغية من األعراض األخرى هو بحد ذاته 

أمر غير ممكن لغير المختصين.

الخالصة
على  موثوقة  طبية  تقارير  أي  توص  لم 

في  للسكتة  كعالج  الدم  بإفراز  اإلطالق 

اإلسعافات األولية. وال ينصح أي وصف طبي 

للعالج بالسكتة الدماغية أن يترك المريض 

قبل  الدماغية  السكتة  أعراض  تتبدد  حتى 

السكتات  الطبي.  العالج  لتلقي  نقلهم 

حقيقية  طوارئ  حالة  عن  عبارة  الدماغية 

كلما  أقرب  العالج في وقت  وكلما تم إعطاء 

حد  أدنى  إلى  الضرر  تقليل  احتمالية  زادت 

على  تحرص  أن  فقط  عليك  لذلك  ممكن، 

في  المصحة  تلك  إلى  الشخص  ذلك  إيصال 

أسرع وقت.



علم النفس

 الجمال أبسط وأقل
خصوصية مما ندركه

أحمد الساعدي - بغداد
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الجمال، الذي قام بدراسته الفالسفة لفترة 

طويلة، ومؤخرا قام العلماء بدراسته، هو 

ما  هذا  نعتقد.  مما  أبسط  الحقيقة  في 

خلص اليه باحثو علم النفس في جامعة 

نيويورك في تحليل جديد. فعملهم الذي 

نشر في مجلة علم األحياء، يقدم منظور 

جديد لقيمة الجماليات.

وقال أستاذ في قسم علم النفس بجامعة 

 ،)Denis Pelli( بيلي  دينيس  نيويورك، 

وهو احد المؤلفين المشاركين في الورقة 

البحثية، أن "يعرف الجمال أنه مستعصي 

تتبع  خصائصه  بعض  لكن  العلم،  على 

الفالسفة منذ  قواعد بسيطة". يفترض 

هو  بالجمال  اإلحساس  أن  طويلة  فترة 

فإن  ذلك،  ومع  المتعة،  من  خاص  نوع 

تحليل األبحاث الخاصة بهذا المجال يظهر 

متعة  مجرد  هو  بالجمال  اإلحساس  ان 

شديدة، وليست خاصة.

 Aenne( بريلمان  آين  أن  كما 

Brielmann(، المؤلفة الرئيسية وطالبة 

تضيف  النيويورك،  جامعة  في  الدكتوراه 

اإلحساس  يتطلب  واسعة  نطاق  "على 

بالجمال تأماًل لفترات طويلة، ولكن بحثنا 

التمهيدي يكشف عن أن جزء من الثانية 

يكفي".

أفالطون  من  الباحثين  تحليل  ويمتد 

األلماني  الفيلسوف  إلى   )Plato(

 Alexander( باومغرتن  ألكسندر 

الثامن عشر  القرن  Baumgarten( في 

 Oscar( وايلد  أوسكار  المسرحي  والكاتب 

عشر،  التاسع  القرن  في   )Wilde

واألخصائي النفسي األسبق غوستا فيتشر 

)Gustav Fechner(، باإلضافة إلى أحد 

النتائج في علم االعصاب.

قد  "البشرية  أن  المؤلفين  الحظ  فقد 

األمر  السنين"،  آالف  منذ  بالجمال  ُفتنت 

"علم  فرع  على  يركزون  جعلهم  الذي 

علم  فروع  أحد  وهو  التجريبي"،  الجمال 

تجربة  كيفية  في  يبحث  الذي  النفس 

الناس للجمال والفن.

التي  اليومية  قراراتنا  في  مؤثر  الجمال 

المستهلكون  ينفق  عام  كل  نتخذها، 

ماليين الدوالرات، وعدد ساعات ال يحصى، 

للحصول على الجمال أو لتعزيزه.

يلي:  ما  المؤلفين  استنتاجات  بين  من 

بعض المميزات، مثل التماثل واالستدارة، 

تجعل األشياء اكثر جماال في المتوسط.

يقول بريلمان "علينا أن نتوخى الحذر من 

الميزات".  لجمالية هذه  المفرط  التعميم 

في المتوسط يتم تجاهل اختالفات الذوق 

الكبيرة بيننا. فعلى سبيل المثال، عالمة 

الجمال غير المثالية تعتبر عالمة تجارية 

للوجه المحبب، حيث تعتبر مارلين مونرو 

هذه  استثناء  هي   )Marilyn Monroe(

القاعدة.

األدلة  على  الضوء  سلطوا  أنهم  كما 

الفالسفة  افتراض  التي تدعم  التجريبية 

هو  بالجمال  اإلحساس  إن  قرون:  منذ 

العالقة  فإن  لذلك  بالمتعة.  الشعور 

الجمال  في  الزيادة  فأن  بينهما،  طردية 

ويشير  المتعة.  في  زيادة  عنه  ينتج 

االعصاب  علم  نتائج  إلى  وبيلي  برليمان 

التي تظهر أن مثل هذه التجارب تزيد من 

الدماغ،  في  المتعة"  "مراكز  أحد  نشاط 

تحديدا في القشرة االمامية المدارية.

بشكل  الجمال  فهم  أن  الباحثون  يتوقع 

نفهم  التي  الطريقة  يغير  قد  واضح 

خبراء  طور  فقد  القرار.  صنع  عملية  بها 

االقتصاد العصبي طرقا الستنتاج القيمة 

األشخاص.  شراء  قرارات  من  النقدية 

تقنيات  أن  وبيلي  بريلمان  ويتوقع 

تقييم  في  تساعدنا  أن  يمكن  مشابهة 

قيمة الجمال في الخيارات الشخصية.



الطب

 هل الليمون قاتل للسرطان
 واقوى ب 10،000 مرة من

العالج الكيميائي؟

غند ضرغام - بغداد
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كتب المقال بريت م. كريستينسين )16 فبراير 2018( ونشرت القصة  في 29 مارس 2011 وهي رسالة يُزعم بأنها من مؤسسة 

العلوم الصحية وتدعي بان الليمون هو "دواء اعجازي"يستطيع ان يقتل الخاليا السرطانية،باالضافة الى كونه أقوى بـ  

10،000 مرة من العالج الكيميائي التقليدي وأنه "عالج مثبت ضد كل أنواع السرطان". 

تشير الدراسات العلمية إلى ان الحمضيات ومنها الليمون تحتوي على مواد تحارب او تقي من بعض انواع السرطان. لكن 

تلك الرسالة تبالغ في احتمالية استعمال الليمون كعالج للسرطان، كما ان تلك الرسالة تحتوي معلومات خاطئة لم تنشأ 

من كيان علمي او صحي معتمد وموثوق. والرسالة لم تنشر من قبل مؤسسة العلوم الصحية كما ادعي في الرسالة.

عالج  حول  الزائفة  الرسالة 
السرطان عبر الليمون:

 . سي  ال  ال  الصحية،819،  العلوم  مؤسسة 

شارع تشارلس، بالتمور

ضد  فعال  عالج  الطب،  اخبار  اخر  هذه 

السرطان !

اقرأ بحرص وكن انت الحكم.

اعجازي  منتج  هو  )الحمضيات(  الليمون 

لقتل خاليا السرطان. هو أقوى بـ 10000 مرة 

شيئا  نعرف  ال  لماذا  الكيميائي.  العالج  من 

مهتمة  الموجودة  المختبرات  الن  ؟  هذا  عن 

ادوية ستأتيهم  بصناعة نسخ صناعية من 

تساعد  ان  يمكنك  اآلن  لكن  هائلة.  بأرباح 

عصير  بفائدة  تخبره  بأن  للعالج  صديقًا 

لذيذ  فطعمه  المرض.  هذا  لمنع  الليمون 

للعالج  المروعة  اآلثار  تلك  ينتج  ال  وهو 

سبيل  في  سيموت  شخص  كم  الكيميائي. 

تتأثر  ال  لكي  محفوظ؟  السر  هذا  يبقى  ان 

الشركات صاحبة األموال الطائلة؟ كما تعرف 

بان شجرة الليمون معروفة بتنوع اصنافها. 

يمكنك ان تأكل الفاكهة بعدة طرق :يمكنك 

شراب،  تحضير  العصير،  شرب  اللب،  اكل 

مشروبات غازية، معجنات....الخ... فالليمون 

غني بالفوائد لكن أكثرها إثارة لالهتمام هو 

على  الفاكهة  هذه  تملكها  التي  التأثيرات 

الفاكهة  فهذه  النسيجية.  والتكتالت  األورام 

هي عالج مثبت ضد جميع أنواع السرطان، 

المضادات  لها فعالية تماثل فعالية  ان  كما 

الحيوية ضد اإلصابات البكتيرية والفطريات، 

تنظم  أنها  كما  الديدان،  و  الطفيليات  وضد 

كمضادات  وتعمل  المرتفع  الدم  ضغط 

للكآبة، التوتر واألمراض العصبية.

تأتي  فانها  جدا،  مهم  هذه  المعلومة  مصدر 

من احد اكبر مصنعي االدوية في العالم، أكثر 

اظهر   ،1970 عام  منذ  تحاليل  مختبر   20 من 

على  قدرة   لها  المستخلصات  بان   نتائج 

سرطان،  نوع   12 من  سرطانية  خاليا  تدمير 

الثدي،  القولون،  االنواع سرطان  تشمل تلك 

المركبات  البنكرياس...  و  الرئة  البروستات، 

من  مرة   10،000 بـ  افضل  الشجرة  هذه  في 

كعالج  يستعمل  دواء  )ادريامايسين(، 

كيميائي في أنحاء العالم، يبطئ نمو الخاليا 

هذا  ان  ادهاشا:  االكثر  واالمر  السرطانية. 

مستخلصات  باستخدام  العالج  من  النوع 

الليمون يدمر الخاليا السرطانية الخبيثة وال 

يؤثر على الخاليا الطبيعية المجاورة.

مؤسسة العلوم الصحية في بالتيمور

عالج  لرسالة  مفصل  تحليل 
السرطان عبر الليمون

هذه الرسالة التي انتشرت بشكل كبير، وهي 

تزعم بانها من مؤسسة العلوم الصحية في 

بالتيمور، تفصل "الفوائد المفاجاة لليمون" 

و امكانية استعماله ضد كل أنواع السرطان 

وانه اقوى ب 10،000مرة من العالج الكيميائي.

الموثوقة فانها تظهر  العلمية  الدراسات  اما 

على  تحتوي  الليمون  ومنها  الحمضيات  بان 

مركبات كيميائية يمكن استخدامها للتصدي 

تحتوي  الرسالة  فإن  لذا  السرطانية،  للخاليا 

دقيقة  غير  لكنها  الصحة  من  شيء  على 

معلومات  مصدر  من  تأتي  لم  النها  ومضللة 

موثوق.

قد  الدراسات  فان  الحقا  نقاشه  سيتم  كما 

الليمونويدات يُمكن أن تستخدم  أكدت بان 
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مصدر  يوجد  ال  لكن  السرطان،  ضد  كعناصر 

مثبت  عالج  الليمون  بان"  يقول  موثوق 

لعالج جميع أنواع السرطان".

كما ان مصدر الرسالة ليست مؤسسة العلوم 

الرسالة،  في  زعم  كما  بالتيمور  في  الصحية 

تدخل  اي  المؤسسة  باسم  المتحدث  نفى  إذ 

بهذه الرسالة موضحا في رسالة الكترونية:

عالمات  تحتها  الموضوع  الرسالة  )هذه 

مؤسسة  من  تخرج  لم  كثيرة  استفهام 

مهما  لكن  بالتيمور.  في  الصحية  العلوم 

كان الشخص الذي كتب رسالة االحتيال هذه 

فهو قد استخدم بعض معلوماتنا المنشورة 

بأي  بالليمون -  أي عالقة  لها  تكن  لم  التي 

بالليمون،  المعلومات  تلك  ولصق   - حال 

الرسالة مليئة باالخطاء وسببت لنا الكثير من 

معلومات  تعطي  انها  االسوء  لكن  المتاعب 

من  يعانون  ألشخاص  مجربة  وغير  خاطئة 

تملك  الحمضيات  لربما   السرطان.  مرض 

لربما  او  للسرطان  المضادة  الخواص  بعض 

هذا،  عن  للحديث  مخوال  لست  وانا  العكس 

هو  لي  بالنسبة  المؤكد  الوحيد  الشيء  لكن 

ان "المصدر" لهذه المعلومة مؤسسة العلوم 

الصحية لم تنشر هذه المعلومة.ليست لنا اي 

عالقة بهذه الرسالة وال بمحتواها(.

ادعاءات  على  تحتوي  الرسالة  هذه  فإن  لذا 

حول  فيها  ومبالغ  مدعومة  مثبتة،غير  غير 

كون الليمون عالج للسرطان لذا ال يجب األخذ 

بها كتقرير علمي صحيح حول هذا الموضوع 

التي  الدراسات  من  عدد  بان  اوضح  الذي 

تشير الى وجود مركبات في الحمضيات ومنها 

الليمون قد تمتلك تاثيرًا كافيا الستخدامها 

كعناصر لمكافحة السرطان او على االقل نوع 

عام   ديسمبر  من  .مقال  أنواعه  من  معين 

2004 نشرته )ساينس ديلي(: 

الزراعية  للتجارب  علماء في محطة تكساس 

كون  توضيح  فيه  تم  بحث  نشروا  قد 

الحمضيات تحتوي مواد تسمى الليمونويدات 

السرطان  خاليا  توقف  و  تستهدف  التي  و 

يأملون  اآلن  .وهم  المختبر  في  العصبية 

خاليا  ايقاف  في  االلية  لهذه  سبب  إيجاد 

الحمضيات  استعمال  أمكن  وإن  السرطان 

كجرع للسيطرة على السرطان في البشر. 

الفالفينويدات  ان  الباحثون  اوضح  قد  و 

على  تحتوي  صبغات  هي  الليمونويدات  و 

للفاكهة  ولون  طعم  تعطى  مغذية  مواد 

ويمكن استعمالها ضد السرطان بطرق ثالثة 

من  التكون  من  السرطان  منع  محتملة:- 

قتل  او  موجود  سرطان  نمو  إبطاء  االساس، 

خاليا السرطان.

 "الليمونويدات، والتي تختلف بهيكليتها عن 

السرطان  تحارب  بانها  يبدو  الفالفينويدات 

بالطرق الثالث جميعها"هذا ما قاله أحد طالب 

هاريس المتخرجين والذي اجرى اختبارات في 

االستنتاج.عملهم  هذا  الى  للوصول  مختبره 

المركبات  هذه  استعمال  قابلية  أكد  هذا 

"النيروبالستومتا"  سرطان  خاليا  قتل  في 

التي  الوقت  و  الميكانيكية  اكتشاف  تم  إذا 

تستغرقه الليمونويدات للقضاء على الخاليا 

السرطانية   

احتمالية  حول   2000 عام  أيلول  من  تقرير 

كعناصر  الحمضيات  ليمونويدات  استخدام 

لمكافحة السرطان توضح التالي:

الليمونويدات  ان  تصف  المختبرية  النتائج 

ضد  أساسية  تأثيرات  توفر  ان  يمكن 

تاثيرات  المواد  هذه  اظهرت  كما  السرطان. 

على  استعمالها  عند  السمية  من  خالية 

نماذج حيوانية لذا يمكن احتمال استعمالها 

على البشر اما بشكل فواكه طبيعية تحتوي 

من  نقي  بشكل  او  الليمونويدات  على 

من  الرغم  على  المستخلصة.  الليمونويدات 

ان الدراسات األولية واعدة للغاية اال انها تم 

استعمالها على انسجة حيوانية في المختبر 

إلتمام  الكافي  والوقت  المستمر  البحث  ان  و 

البحوث سوف يحدد ان كان يمكن استعمالها 

للوقاية او عالج السرطان عند البشر.

الصحية  االستخدامات  حول  تقريرا  وإن 

جامعة  موقع  في  نشره  تم  قد  للحمضيات 

فلوريدا ينص على :

تأثيرات  لديها  الحمضيات  فالفينويدات 

)مانعة  بالسن  التقدم  مكافحة  منها  عدة 

مكافحة  السرطان،  مكافحة  للتاكسد(، 

تأثيرات  ولها  لاللتهابات  مضادة  الفيروسات، 

تقليل  على  وقدرة  الدموية  األوعية  على 

الكوليستيرول فيها.

الليمون  في  توجد  التي  و  الكارتينويدات  أما 

بيتا  و  الاليكوبين  تشمل  الوردي  الهندي 

التي  والخضروات  الفواكه  فإن  كاروتين، 
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تقليل  أظهرت  قد  الاليكوبين  على  تحتوي 

واضح في خطر االصابة بسرطان البروستات 

أظهرت  قد  حديثة  دراسات  أن  كما  الثدي.  و 

الخاليا  الليمونويدات على تثبيط نمو  قدرة 

خاليا  و  المختبر  حيوانات  في  السرطانية 

السرطان في ثدي بشري اضافة الى تأثيرها 

في تقليل نسبة الكوليستيرول. وقد اقترح 

الليمونويدات  تلك  هضم  عند  أنه  باحثون 

األمعاء  طريق  عن  امتصاصها  يتم  لن  فإنه 

مناطق  عبر  تنتشر  سوف  فبالتالي  الغليظة 

الجسم المختلفة بتاثيراتها المفيدة.

لذا، وباختصار، فإن دراسات علمية عديدة قد 

كشفت عن وجود مواد في الحمضيات، ومنها 

الستخدامها  كبير  احتمال  تملك  الليمون، 

ذلك،  مع  لكن  السرطان.  لمكافحة   كعناصر 

الحمضيات  كانت  ان  تماما  واضح  غير  فإنه 

تملك التأثيرات الكافية الستخدامها  كعناصر 

لمنع او مكافحة السرطان في البشر.

وانه أمر غير ناضج بالتأكيد وغير دقيق بأن 

ندعي بأن الليمون "عالج مثبت ضد كل أنواع 

للطريقة  معتمد   بديل  كونه  وال  السرطان" 

بواسطة  السرطان  عالج  في  التقليدية 

وكباقي  الليمون  لكن  الكيميائي.  العالج 

الحمضيات هو اضافة صحية لغذائك  أنواع 

االصابة  يقلل من خطر  ان  يمكن  و  اليومي  

االكتشافات  هذه  فإن  ذلك  .مع  بالسرطان 

فيها  المبالغ  لالدعاءات  الصالحية  تعطي  ال 

التقرير  ذلك  في  الموجودة  الموثوقة  وغير 

الصحي .لتكون النصائح الصحية مفيدة يجب 

ان تكون صحيحة، دقيقة ومدعومة من قبل 

معلومات  إرسال  وان  معتمد،  صحي  مصدر 

صحية زائفة لن يكون أمرا صحيحا و مفيدا 

ابدا.
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