
البحث العلمّي
جملة ت�صدرها

اجلمعية الأردنية للبحث العلمي
العدد  5  ال�صنة اخلام�صة 2013

رئي�س التحرير
اأ. د. اأنور البطيخي

مدير التحرير
د. م�صلح النجار

اأع�ضاء هيئة التحرير
اأ. د. ر�صا �صبلي

د. وفاء اخل�صرا
د. �صهال العجيلي
د. نازك قطي�صات

م�ضت�ضارو التحرير
اأ. د. مو�صى نعمة
اأ. د. بريان بومان

اأ. د. حممود ال�صياب
اأ. د. حممود ال�صرطاوي

اأ. د. نهاد املو�صى
اأ. د. �صمري الدروبي
اأ. د. طالل العك�صة

الربيد الإلكرتوين
sfsrjo@yahoo.com

muslihnajjar@yahoo.com
تلفاك�س: 5166683



ملف التغذية يف الأردن2

اأو اجلمعية  راأي  عن  بال�صرورة  تعبرّ  ل  املقالت  يف  الواردة   الآراء 
 هيئة التحرير، ويتحمل اأ�صحابها م�صوؤوليتها
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�سهد الأردن واملنطقة ارتفاعًا يف اأ�سعار ال�سلع والب�سائع، واذدادت ن�سبة البطالة، وارتفعت 
اأعداد الفقراء، يف اإطار من تو�سع الفجوة بينهم وبني الأغنياء، وانح�سار الطبقة املتو�سطة، نتيجة 
والقوات  الدولة،  )موظفي  حكومية  وظائف  رواتب  من  منها  يتاأتى  ما  وبخا�سة  الدخول،  تدين 

امل�سلحة، والأمن العام، والدفاع املدين، والدرك(.

ونتيجة ملا �سبق، غدا من املتوقع اأن تتدنى نوعية الغذاء، وكمياته، وتزداد الأمرا�ض ال�سارية، 
واملعدية، و�سرتتفع احلاجة اإلى الأدوية، ولرمبا ل نذيع �سّرًا حني نقول: اإن الدولة �ستتحمل فاتورة 

�سرائها لغري القادرين نظرًا لالرتفاع الباه�ض يف اأ�سعارها عامليًا.

ويف مقابل دعم الأدوية، ي�سعب على الدولة اأن تقّدم الدعم الكايف للمواد الغذائية، لتاأمني 
الكميات الكافية منها، وبخا�سة اأن اململكة ت�ستقبل موجات هجرة متالحقة )كل ع�سر �سنوات 
تقريبًا( من الدول املجاورة والبعيدة، نتيجة للحروب والقالقل املتكررة )اخلليج العربي، �سوريا، 
العراق، لبنان، فل�سطني..(. وجدير بالذكر اأن الدول الغنية واملوؤ�س�سات الدولية الداعمة ل تقوم 

بواجبها، يف هذا ال�سدد، وب�سكل كاٍف.

وهنا ل بّد من التفكري يف الظروف جميعها التي تعي�سها اململكة فيما يخ�ض الطاقة واملياه 
التي ح�سلت يف  نتيجة احلروب  تاأثرًا هائاًل  تاأثرت  التي  القطاعات  تلك  وال�سناعة،  والزراعة 
والإنتاج  املياه،  اإمكاناته من حيث  يت�سم مبحدودية  الأردن  اأن  ولنتذكر  ولبنان.  و�سوريا  العراق 
الزراعي، ول �سيما اإنتاج احلبوب والأعالف، وهي تكاد ل تكلف الأردنيني وحدهم. وي�ساف اإلى 

اأ.د. اأنور البطيخي - رئي�س التحرير

م�ضكلة الغذاء يف الأردن
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ذلك الكلفة الباه�سة مل�ساريع تزويد املياه، وهي تقّدر بع�سرات املليارات من الدولرات �سنويًا.

ع�سرة  تتجاوز  ل  نكاد  للحيوانات  العالف  واإنتاج  للب�سر،  اإنتاج احلبوب  اأن  بالذكر  وجدير 
اآلف طن �سنويًا، نتيجة لقلة الأمطار والت�سّحر والزحف ال�سكاين نحو الأرا�سي الزراعية، كّل 
ذلك رفع اأ�سعار الأرا�سي وجعل اإنتاجها �سئياًل، ومردوده متوا�سعًا، مقارنة براأ�ض مالها. هذا 
ف�ساًل عن اأن القوانني والت�سريعات جعلت املوار�ض طويلة و�سعبة الإدارة، وتديّن الدخل واملتاأتي 

منها.

وبا�ستعرا�ض ما �سبق جميعه، فاإن النتيجة احلتمية هي تدين امل�ستوى ال�سحي والتغذوي لدى 
الأردن. وناأخذ بعني العتبار زيادة الطلب بفعل ازدياد الالجئني اجلدد على اخلدمات  �سكان 
ال�سحية يف  واملوؤ�س�سات  وال�سركات  ال�سحة  وزارة  اإمكانات  اأ�سعف  وم�ستلزماتها، مما  الطبية 

تقدمي خدماتها لالأردنيني، نتيجة ملحدوديتها روؤو�ض اأموالها.

يف  التغذوي  الواقع  حول  درا�سات  باإجراء  الإ�سراع  �سرورة  موؤّداها  حقيقة  اأمام  نقف  وهنا 
ودرا�سة  والقاطنني،  اجلدد،  الالجئني  من  املاليني   متطلبات  العتبار  بعني  اآخذين  الأردن، 
احتياجات اململكة يف قطاعات عديدة كالقطاع الطبي والزراعّي والتجاري من حيث الإ�سترياد، 
مع الرتكيز على طلب امل�ساعدة من الدول القادرة على تقدمي امل�ساعدات املالية والعينية ل�سّد 

رقعة مت�سعة من احلاجات والحتياجات.
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التغذية يف الأردن
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نظرة حتليلية لل�ضناعات الغذائية يف الأردن

اأ.د. عايد عمرو

م�صتخل�ص
تعتب ال�صناعات الغذائية من اأهم روافد الأقت�صاد لإرتباطها الوثيق 
والإجتماعية  الإقت�صادية  النواحي  من  واأهميتها  الزراعه  بقطاع 
القرن  اأوا�صط  يف  الأردن  يف  جاد  ب�صكل  الغذائية  ال�صناعات  بداأت   .
بحيث   مهمة  خطوات  املا�صية  الفرتة  خالل  خطت  وقد   ، الع�صرين 
ال�صناعات  قطاع  ي�صاهم  الوطني.  افقت�صاد  دعائم  اأهم  من  اأ�صبحت 
من   %15 وحوايل  املحلي  الإجمايل  الإنتاج  من   %2،5 بحوايل  الغذائية 
امل�صنعة  الغذائية  ال�صادرات  ت�صكل  كما  ال�صناعي.  الإنتاج  اجمايل 
حوايل 2،7 % من جممل ال�صادرات الوطنيه. كما ي�صغل قطاع ال�صناعات 

الغذائية حوايل 17،7% من جممل الأيدي العاملة يف ال�صناعه .

ت�صكل  قد  التي  ال�صفات  من  مبجموعة  الغذائية  ال�صناعات  تت�صف 
حتديات للم�صتثمرين فيها من اأهمها الإعتماد على امل�صتورد من مدخالت 
يف  امل�صتغلة  الطاقة  وانخفا�ص  امل�صافة  القيمة  وانخفا�ص  الإنتاج 
املن�صاآت. وبالرغم من هذه  امل�صانع واملناف�صة اخلارجية و�صغر حجم 
التحديات ال اأن هنالك ما يدعو امل�صتثمر الى الإ�صتثمار يف هذا القطاع 
املوؤهلة  اخلبات  وتوفر  الإقليم  بلدان  بني  املتو�صط  الأردن  فموقع   .
وبع�ص املواد الأولية ووجود نواه �صناعية لإنتاج بع�ص الآلت كلها من 

العوامل التي تدعو للتفاوؤل مب�صتقبل واعد لهذا القطاع. 

ق�سم التغذية والت�سنيع الغذائي
كلية الزراعة/ اجلامعة األردنيه
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نظرة حتليلية لل�صناعات الغذائية يف الأردن

املقدمه

  تعترب ال�سناعات الغذائية من اأهم روافد الأمن الغذائي لكل البلدان واملجتمعات،  لأن  
تطور املجتمعات  الى حياة اأكرث مدنية وتزايد التجمعات ال�سكانية الكبرية يقت�سي توفري 
اأ�سكال من الغذاء غري تلك الطازجة غري امل�سنعه، اإذ اإنه من ال�سعب بل امل�ستحيل توفري 
الطعام الطازج غري املحفوظ اأو امل�سنع للماليني من �سكان املدن  الذين ي�سكنون بعيدا عن 
مناطق انتاج الغذاء والتي تقع اأحيانا يف بلدان غري بلدانهم ورمبا تبعد قارات وم�سافات 
بعيدة جتعل من توفري الغذاء الطازج عملية م�ستحيلة. فليت�سور القارئ كم هو �سعب توفري 

احلليب الطازج ونقله من الدمنارك مثال الى منطقة ال�سرق الأو�سط . 
وذالك  الطازجة  املنتجات  اعتمادا على  اأكرث  تكون  ما  فهي عادة  الريفية  املجتمعات  اأما   
باملدن،   مقارنة  الأرياف  يف  التحتية  البنى  ول�سعف  ناحية  من  الت�سويقية  ال�سل�سلة  لق�سر 
ا�سافة الى قرب الإن�سان من الأر�ض ومما تنتجه من غذاء . فمن غري املنطقي اأن ي�سرتي 
الأغذية امل�سنعة بينما يقوم بانتاجها طازجة ، فالأولى اأن ياأكل من نتاج عمله وما حت�سده 
اأما ما ن�ساهده من اعتماد بع�ض �سكان الأرياف  يداه. هذا هو الأ�سل يف كل املجتمعات ، 
على املنتجات امل�سنعة فهو الإ�ستثناء ولي�ض القاعده عدا عن كونه ي�سكل م�سكلة اجتماعية 
واقت�سادية  ، فبدل اأن يكتفي الريف ذاتيا  نراه يعتمد على املدينة يف احل�سول على طعامه. 

اأما املدلولت ال�سحية لهذا ال�سلوك فهي كثرية ول جمال ل�سردها يف هذه الورقه.
يقوم البع�ض باحلكم على تطور املجتمعات بقدر ما ت�ستهلكه من الأغذية امل�سنعة وبالذات 
املحفوظة بطرق احلفظ املكلفة وباخل�سو�ض طريقة احلفظ بالتجميد. هذه النظرة لتقدم 
املجتمعات نظرة تقليديه  وهي ما زالت قائمة خا�سة اذا ما قي�ض التقدم باملعايري الإقت�سادية 
الى جانب الإجتماعية ، فالدول املتقمة �سناعيا غالبا ما تكون متقدمة اقت�ساديا وزراعيا 
وهذ يحتم اأن ي�سري الت�سنيع الزراعي للمنتجات يدا بيد مع قطاعات ال�سناعة الأخرى. 
وبالطبع فان التطور ال�سناعي للمنتجات الزراعية  يتجلى يف تطور طرق احلفظ والت�سنيع. 
�سنقوم يف هذه الورقة بت�سليط بع�ض ال�سوء على ال�سناعات الغذائية يف الأردن لنتعرف 
الإقت�ساد  قطاعات  من  هام   كقطاع  تعرت�سها  التي  وامل�ساكل  وخ�سائ�سها  واقعها  على 
الوطني لي�ض من ناحية اقت�سادية فقط بل ومن نواحي اأخرى اجتماعية و�سيا�سية واأمنية 
واجتماعيه.  اأما ال�سناعات التي �سنتطرق اليها والتي ت�سكل جمال الورقة فهي تلك املدرجة 
يف نظام اأيزيك ISIC للت�سنيف ال�سناعي)  UNIDO، 2013( والذي ل ي�سمل التبغ  منوهني  

الى �سرورة التفريق بني ت�سنيع الغذاء وحت�سريه على م�ستوى املطعم واملنزل . 
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اأ.د.   عايد عمرو

نبذه تاريخيه

 قام علماء الآثار موؤخرا باإكت�ساف مايعتقد انه بقايا معامل لتكرير ال�سكر من ق�سب ال�سكر 
من الع�سر الربونزي يف مناطق الأغوار. كذالك الأمر  فان معا�سر الزيتون الرومانية - 
اأو ما يعتقد اأنها كذالك- معروفة يف الكثري من مناطق الأردن خا�سة تلك التي يكرث فيها 
الزيتون الروماين.  وحديثا انت�سرت بع�ض ال�سناعات التحويلية ال�سرورية حلياة النا�ض مثل 
الطحينة واحلالوة  لإنتاج  وال�سم�سم  الزيتون  ومعا�سر  ال�سغرية  املحلية  مطاحن احلبوب 
الراحة   ( ال�سكاكر  ك�سناعة  ال�سغرية  العائلية  ال�سناعات  بع�ض  قامت  كما   . الطحينية 
وامللب�ض وغريها( . ويف الن�سف الثاين من القرن الع�سرين بداأت تظهر ال�سناعات احلديثة 
  – احلديثة  الغذائية  ال�سناعات  اأ�سحاب  من  الكثري  وهجرة  فل�سطني  نكبة  بعد  خا�سة 
مبعايري ذالك الوقت-  الى الأردن اأو ان�سمام ال�سفة الغربية الى اململكة الأردنية الها�سمية. 
بداأت يف هذه املرحلة بع�ض ال�سناعات الأكرث تطورا منها على �سبيل املثال مطاحن احلبوب 
التجاريه وم�سنع الزيوت النباتية وم�سنع تعليب البندوره وغريها. لقد متيزت ال�سناعات 
املحلية من  املنتجات  الإنتاج على  توفري مدخالت  باإعتمادها يف  املرحلة  الغذائية يف هذه 
الزيوت  نابل�ض الذي اعتمد على  النباتية يف  الزيوت  باإ�ستثناء م�سنع  حبوب وخ�سار وتبغ 
امل�ستورده. طبعا يعود ال�سبب يف هذه الظاهرة ال�سحية والتي ت�سعى كل الإقت�ساديات الى 
بلوغها ، تعود الى كفاية م�ساحة الرقعة الزراعية، قبل الزحف العمراين، وما نتج عنها من 
غزارة الإنتاج الزراعي من ناحية  وقلة عدد ال�سكان اأي حمدودية الطلب  من ناحية اأخرى. 
اأما اليوم فقد بلغت اأعداد م�سانع الأغذية الأردنية املئات وتفرعت لتغطي معظم قطاعات 
ال�سناعات الغذائية من حبوب وزيوت وحلوم وفواكه وخ�سروات و�سكاكر وم�سروبات . لي�ض 
هذا فح�سب بل تعدتها لتطال الكثري من ال�سناعات امل�ساندة ك�سناعة التغليف والتربيد 
لإقامة  الالزمة  امليكانيكية  واملعدات  الآلت  نطاق حمدود-  – ولو على  وت�سنيع  وال�سحن 

وت�سغيل امل�سانع. 
اأهمية وحجم ال�صناعات الغذائيه يف الأردن

 ي�ساهم قطاع ال�سناعات الغذائية بحوايل 2.5% من الإنتاج الإجمايل املحلي وحوايل %15 
من اجمايل الإنتاج ال�سناعي. ت�سكل ال�سادرات الغذائية امل�سنعة حوايل 2.7 % من جممل 
ال�سادرات الوطنيه. كما ي�سغل قطاع ال�سناعات الغذائية حوايل 17.7% من جممل الأيدي 
العاملة يف ال�سناعه)عمرو واآخرون، 2002 (. يبني جدول رقم 1 اأن عدد املن�ساآت الغذائية 
هذه  معظم  واأن   )2013 الأردن،  �سناعة  غرفة   ( وكبرية  �سغرية  بني  ما  من�سئة   1723 يبلغ 
املن�ساآت ترتكز يف مناطق عمان والزرقاء .  كما اأن النمو الكلي فيها بني اأعوام 2011و 2012يبلغ 
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حوايل 5% حيث كان النمو يف حمافظات الزرقاء واربد بينما �سهدت حمافظة عمان تراجعا 
والبالغ  القطاع  امل�ستثمر يف هذا  املال  راأ�ض  فيبني   2 رقم  اأما اجلدول  املن�ساآت.  اعداد  يف 
حوايل 487 مليون دينار يف املحافظات الثالث الرئي�سيه، وقد �سجلت الإح�سائية تراجعا يف 
كمية راأ�ض املال امل�ستثمر يبلغ حوايل 3،3% بني عامي 2011 و2012. اأما ا�سباب هذا الرتاجع 
فهي كثريه ، يعود بع�سها الى ال�سناعات نف�سها وبع�سها يعود الى ظروف لي�ض لأ�سحاب 
امل�سانع �سيطرة عليها. يبني كذالك اجلدول رقم 3 اأعداد العاملني يف هذا القطاع والذي 
بلغ يف عام 2012 حوايل 27000 عامل ثالثة اأرباعهم يعملون يف املن�ساآت الكبرية واملتو�سطه. 
اأما بالن�سبة مل�ساهمة القطاع يف ال�سادرات فانها تبلغ حوايل 12،5% من جممل ال�سادرات 

الأردنيه) جدول رقم 4 ( .
جدول رقم )1(: اعداد املن�صاآت يف قطاع ال�صناعات الغذائية لالعوام 2012-2011

املجموع املن�سات احلرفية املن�سات ال�سناعية الغرف املحلية
النمو 2012 2011 النمو 2012 2011 النمو 2012 2011

%-8.8 796 884 %-5.5 594 629 %-20.7 202 255 عمان
%3.3 603 570 %5.1 499 475 %9.4 104 95 الزرقاء
%8.7 333 246 %37.6 307 223 %13.1 26 23 اإربد

%5 1732 1682 %9.1 1400 1309 %-10.7 332 373 املجموع

املرجع: غرفة �سناعة الأردن. 
جدول رقم )2(: جمموع روؤو�س الموال امل�صجلة للمن�صاآت العاملة يف قطاع ال�صناعات 

الغذائية لالعوام 2011-2012 )مليون دينار(
املجموع املن�سات احلرفية املن�سات ال�سناعية الغرف املحلية

النمو 2012 2011 النمو 2012 2011 النمو 2012 2011

%-4.3 307 320 %-1.9 16 16 %-4.5 290 304 عمان
%.58- 127 307 %3.4 5 4 %7 123 122 الزرقاء

-%39.2 3 5 %53.4 2 1 -%10.7 0.32 3 اإربد
%-3.3 437 451 %2.9 23 22 %-3.6 414 429 املجموع

املرجع: غرفة �سناعة الأردن.
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والغذائية  التموينية  ال�صناعات  قطاع  من�صاآت  يف  العاملني  )3(:اعداد  رقم  جدول 
والزراعية والرثوة احليوانية لالعوام 2012-2011

املجموع املن�سات احلرفية املن�سات ال�سناعية الغرف املحلية
النمو 2012 2011 النمو 2012 2011 النمو 2012 2011

%.69 18319 18192 %2.1 3705 3788 %1.5 14614 14404 عمان
%8.2 7189 6643 %7.3 1896 1766 %8.5 5293 4877 الزرقاء

%19.2 1527 1281 -%34.9 757 561 %6.9 770 720 اإربد
%3.5 27035 26116 %3.79 6358 6358 %3.3 20677 20001 املجموع

املرجع: غرفة �سناعة الأردن.
احليوانية  والرثوة  والزراعية  والغذائية  التموينية  ال�صناعات  )4(:قطاع  رقم  جدول 

اجمايل قيم ال�صادرات )مليون دينار
الغرف املحلية قيمه ال�سادرات )مليون دينار اردين

النمو 2012 2011

%11.7 407 364 عمان
%17.6 68 57 الزرقاء

0 600.00 600.00 اإربد
%12.5 476 423 املجموع

املرجع: غرفة �سناعة الأردن.
غري اأن اأهمية القطاع ل تكمن فقط يف امل�ساهمة املنظورة يف الإقت�ساد كما دلت عليه الأرقام 
اأهمية، فال�سناعات  الى امور واعتبارات ل تقل  ال�سابقه،  بل تتعداها  الفقرة  الواردة يف 
الغذائية ت�ساهم يف حتقيق الأمن الغذائي الذي يعترب من اأهم ركائز الإ�ستقرار ال�سيا�سي 
ال�سناعات  فان  الى هذا  اإ�سافة   . الإن�ساين  الأمن  والإجتماعي ودعامة مهمة من دعائم 
الغذائية تعترب من اأهم عوامل النهو�ض بالقطاع الزراعي وذالك من خالل الأدوار التاليه: 
مما  الإنتاجية  الفوائ�ض  ي�ستوعب  الذي  الأمان  �سمام  الغذائية  ال�سناعات  تعترب   -1

يبقي على ا�ستقرار الأ�سعار ل�سالح كل من املزارع وامل�ستهلك. وعندما نتكلم هنا عن 
باأن  يعتقد  فالبع�ض  النوعيه.  ولي�ض  الكمية  الفوائ�ض  نق�سد  فاإننا  الإنتاجية  الفوائ�ض 
ال�سناعات الغذائية ت�ستوعب ما يرف�سه ال�سوق من حما�سيل حيث ل باأ�ض من حتويلها 
كي  لأننا  مغلوطة  الفكرة  هذه  طبعا  الطازج.  لالإ�ستهالك  ت�سلح  ل  لأنها  امل�سانع  الى 
ننتج منتجا م�سنعا ذا جودة عالية علينا البدء مبادة خام ذات جودة عالية اأي�سا ، وال 

اأ.د.   عايد عمرو
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�سينتهي بنا الأمر مبنتج م�سنع متدين اجلودة ل ميكن ت�سويقه. فلكي نح�سل على منتج 
عايل اجلودة علينا اأن نبداأ مبادة اأولية عالية اجلوده, وحتى هذا ال�شرط لي�س الوحيد 
للح�سول على منتج م�سنع عايل اجلوده لأن عملية الت�سنيع ل ت�سمح دائما باحل�سول 
على منتجات م�سنعة عالية اجلودة ال اذا اتبعت طرقا �سليمة . كما اأن هناك عمليات 
التداول والتخزين والتوزيع ما بعد الت�سنيع وهذه اأي�سا قد تلحق ال�سرر باملنتج امل�سنع  
الى درجة اأن جتعله غري �سالح لالإ�ستهالك ما يزيد من اخل�سارة لأننا خ�سرنا لي�ض فقط 
والتداول  النقل  كلفة  الى جانب  الأخرى  الإنتاج  كل مدخالت  كذالك  بل  الأوليه  املادة 

والتخزين والتوزيع. 
الت�سنيع الغذائي هو عامل لتطوير الزراعه: بعد اأن اأدركنا اأن الت�سنيع الغذائي ي�ستوعب   -2

اأن  فاإنه يرتتب على هذا  الى نوعية جيده من املنتجات،  واأنه بحاجة  الكمية  الفوائ�ض 
لأن  وموا�سفاتها  جودتها  حيث  من  للت�سنيع  املالئمة  املحا�سيل  باإنتاج  املزارع  يقوم 
اأ�سحاب امل�سانع لن يقبلوا ال املحا�سيل املالئمة والتي تدر عليهم ربحا اأكرث من غريها 
يف حال ت�سنيعها. وهذا يعني اأن الت�سنيع الغذائي يفر�ض �سوابط على الإنتاج الزراعي 
البذور  �شركات  قامت  فقد  ال�شروط  لهذه  وا�شتجابة  معينه.  بجودة  ملنتجات  بتحديده 
الطازج.  لالإ�ستهالك  مالئمتها  من  اأكرث  للت�سنيع  مالئمة  وخ�سراوات  فواكه  باأنتاج 
ومن اأمثلة هذه اأ�سناف البندورة الت�سنيعية والعنب الت�سنيعي الذين ميتازان ب�سفات 
الأهمية  ذات  اخل�سائ�ض  من  وغريها  الذائبة  ال�سلبة  املواد  ن�سبة  حيث  من  حمددة 
ل�ساحب امل�سنع والتي قد ل تعني الكثري للم�ستهلك الذي يبحث عن عنب املائدة الطازج 
الى  يوؤدي  الأ�سناف  الى هذه  اللجوء  مثال. طبعا  ال�سلطه  لتح�سري  املعدة  البندورة  اأو 

تطوير الزراعة ويحولها الى اأعمال متقدمه بدل من زراعة الكفاف املحدوده .  
منتجات  من  امل�سانع  حاجة  ل�سد  الزراعي  الإنتاج  زيادة  على  يعمل  الغذائي  الت�سنيع   -3

قابلة للت�سنيع مل تكن اأ�سال على قائمة املزارعني. ولو اأن هذه امليزة لي�ست ذات اأهمية 
ان  اإل  الإ�ست�سالح،   او  للزراعة  القابلة  امل�ساحات  حمدودية  ب�سبب  الردين  للمزارع 
م�سانع  فاقامة  واملاء.  الأر�ض  من  الغنية  املوارد  ذات  البلدان  حالة  يف  تربز  اأهميتها 
للطحن الرطب للذرة �سيزيد حتما من الطلب على الذرة الت�سنيعية ما يحدو باملزارع 
الى البدء يف التو�سع يف رقعة الأر�ض املزروعة بهذا النوع من الذره اذا توفرت الأر�ض 
الزراعية  والأمناط  الت�شويق  الأخرى كم�شاكل  امل�شاكل  ي�شهم يف حل  واملاء. طبعا هذا 

والأ�سعار والأ�سواق وتقلباتها. 
الت�سنيع الغذائي ي�ساهم يف حتقيق  رفاهية املجتمعات وذالك بتزويده لل�سوق املزيد من   -4
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ولعل هذا  نوعية احلياة وجودتها.  بالطبع يح�سن من  الغذائية اجليدة وهذا  املنتجات 
التي  بتلك  اليوم  البقاللت  رفوف  املتوفرة على  الغذائية  املواد  اأعداد  قارنا  اذا  وا�سح 
بل  للم�ستهلك  املتوفرة  اخليارات  من  يزيد  بالطبع  وهذا  مثال.  �سنة  ثالثني  قبل  كانت 

ويزيد من �سعادته ويرفع من م�ستوى معي�سته.
�ستى  الإبداع يف  باأدوات  ويزودهم  الباحثني  اأمام  وا�سعة  اآفاقا  يفتح  الغذائي  الت�سنيع   -5

هو  هذا  على  دليل  اكرب  ولعل  وحده.  الأغذية  علوم  قطاع  يف  ولي�ض  الزراعة  قطاعات 
ت�سمية بع�ض كليات الزراعة يف العامل بكليات الزراعة والأغذية وكذالك احلال بالن�سبة 
التابعة لالأمم املتحده. قد ي�ساأل �سائل كيف يحفز الت�سنيع  ملنظمة الأغذية والزراعة 
البحث العلمي ؟  تبداأ عملية التحفيز من عملية الإنتاج التي تتطلب تطوير بذور اأو اأ�ستال 
ب�سفات معينة وهذه قد تتطلب تربة  بخوا�ض معينه ومكافحة اآفات بطرق غري تقليدية 
وطرق قطاف باأ�ساليب غري يدوية كما احلال يف قطاف الكرز املعد للت�سنيع حيث تطلب 
ت�سافر جهود علماء الفيزيولوجيا بتطوير مواد تقلل من الت�ساق الثمرة بالعنق وجهود 
علماء اللت الزراعية لتطوير اللة املنا�سبة للقطاف وطبعا ا�سافة للتعاون مع علماء 
الأغذية الذين طوروا املنتجات املراد ت�سنيعها وطرق الت�سنيع الالزمة وحددوا عنا�سر 
اجلودة وطرق قيا�سها. لعل اأف�سل مثال على هذه الفائدة من الت�سنيع الغذائي غزارة 
الإنتاج البحثي يف جمال علوم الأغذية من اجلامعات الرتكية وتاأثريه على ال�سناعات 
الغذائية يف ذالك البلد . وبكل ب�ساطة فان البحث العلمي يف جمال علوم الأغذية يعتمد 
على حجم وقوة  الت�سنيغ الغذائي الذي يعتمد بدوره على قوة وغزارة الإنتاج الزراعي .

بع�ص خ�صائ�ص قطاع ال�صناعات الغذائية يف الأردن

  هناك العديد من ال�سمات التي يت�سف بها هذا القطاع والتي قد تعترب من التحديات التي 
يجب مواجهتها والتعامل معها كبقية التحديات التي تواجه اقت�ساديات بلد ذو امكانيات 

وم�سادر طبيعية متوا�سعه. ولعل اأهم هذه ال�سفات ما يلي:
اعتماد القطاع على املواد الأولية امل�ستوردة . وهذا يعود بالطبع الى �سح الإنتاج الزراعي. . 1

التي كانت  البندوره  تعبئة معجون  الأولية م�ستورده من اخلارج حتى �سناعة  املواد  فمعظم 
بها،قد  نفاخر  م�سانع  يف  حمليا  املزروعة  البندورة  من  امل�سنع  املحلى  املنتج  على  تعتمد 
اأ�سبحت بع�ض م�سانع التعبئة هذه ت�ستورد موادها الأولية من اخلارج ل�سبب اأو لآخر. وبالطبع 

فان الإعتماد على الإ�سترياد يقلل من التناف�سية ويقلل من القيمة امل�سافة لل�سناعة .
م�ساكل . 2 ن�ساهده من  ما  ولعل   : والعمالة  واملاء  كالطاقة  الإنتاج  كلفة مدخالت  ارتفاع 

اأ.د.   عايد عمرو



ملف التغذية يف الأردن16

تتعلق بتوفري الطاقة ب�سعر منا�سب خلري دليل على هذه امل�سكلة التي ترفع كلفة الإنتاج 
ب�سكل ل ت�ستطيع منتجاتنا  مناف�سة املنتجات امل�ستوردة من بلدان الطاقة فيها اأقل كلفة 
اأو مدعومة ب�سكل منتظم. اأما املاء فكلفته اأي�سا عالية على �ساحب امل�سنع بالرغم من 
كونه �سروريا للكثري من ال�سناعات . واليد العاملة اأي�سا كلفتها عاليه مقارنة بكلفتها 

يف الكثري من البلدان املجاوره . 
�سغر وتعدد حجم املوؤ�س�سات الإنتاجية: فبينما يبلغ عدد املن�ساآت املتو�سطة والكبرية . 3

332 من�ساأة جند باأن عدد ال�سغرية يبلغ حوايل 1400 من�ساأه) غرفة �سناعة الأردن، 2013 
(. اأما تاأثري هذا النمط على الإنتاج فيتمثل يف عدم القدرة على املناف�سة وعدم القدرة 
على طرح منتجات عالية اجلودة لأن للجودة ثمن ل ي�ستطيع راأ�ض املال ال�سغري دفعه ، 
وحتقيق اجلودة العالية يف مثل هذه املنتجات يتطلب الكثري من الإبداع والإدارة اجليده. 
كذالك الأمر فان عدد املن�ساآت املنتجة املنتجة للمادة الواحدة كبري جدا بالن�سبة لل�سوق 
املحلي املحدود فنجد مثال باأن هنالك حوايل 25 م�سنع ب�سكوت �سغري يناف�ض بع�سها 
بع�سا . وهنالك عدد كبري جدا من م�سانع الع�سائر  وهلم جرا. يعود ال�سبب يف هذه 
وتقليد  الإ�ستثماريه وتطبيقها  الأن�سطة  اختيار  الإبداع يف  الى غياب عن�سر  التعددية 
الناجحني يف م�سروع ما باللحاق بهم وقد يف�سر هذا الرتاجع يف بع�ض املوؤ�سرات خا�سة 

يف منطقة عمان.  
الأعلى هي يف . 4 القيمة امل�سافة  لعل  الغذائيه:  ال�سناعات  القيمة امل�سافة ملعظم  تدين 

�سناعة الع�سائر واملياه املعباأه اذ بلغت حوايل 50% ) عمرو واآخرون، 2002 ( بينما كانت 
الأقل يف �سناعة اللحوم حيث بلغت حوايل 14% فقط وال�سبب طبعا يعود لإعتماد الأولى 
على املاء املنتج حمليا واعتماد الثانية على اللحوم امل�ستورده. ان تدين القيمة امل�سافة 
ل ي�سجع على الإ�ستثمار يف هذا القطاع بل وي�سجع ال�سناعات القائمة على التفكري يف 

الإنتقال الى اأماكن اأخرى كما �ساهدنا يف ال�سنوات الأخريه. 
تركز ال�سناعات يف املدن الكربى: وهذا بالطبع يفاقم م�ساكل تنمية املناطق الأخرى . 5

يف  اأ�سبابهم  امل�سانع  لأ�سحاب  طبعا  الرثوات.  وتوزيع  البطالة  م�ساكل  من  يزيد  كما 
الرتكيز على املحافظات الثالث الأكرث �سكانا ، ولكن يجب على �سانعي القرار قراءة 

النتائج الإجتماعية والتنموية لهذه احلالة بدقة والتعامل معها . 
حمدود . 6 عدد  يف  وح�سرها  امل�سنعة  الغذائية  املواد  من  ال�سادرات  ن�سبة   انخفا�ض 

من الأ�سواق: فبينما جند اأن قطاع ال�سناعات الغذائية  ي�ساهم مبا قيمته 15% ملجمل 
تزيد عن  ل  امل�سنعة  الغذائية  املواد  ال�سادرات من  ن�سبة  اأن  ال�سناعي جند  الإنتاج 
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2،5% من جمموع ال�سادرات ، وهذا يدل على �سعف الأن�سطة الت�سديرية لهذا القطاع. 
اأما وجهة الت�سدير فلم تتغري منذ 35 �سنة وحتى الآن فهي حم�سورة يف عدد حمدود 
من البلدان العربية و اأي ان هذه ال�سناعة عجزت عن فتح اأ�سواق جديدة ملنتجاتها) ، 

 .) ،1987 ،Amr ،2012 ،دائرة الإح�ساءات العامة
تعدد اجلهات الرقابيه: فبالرغم من تاأ�سي�ض ادارة الغذاء والدواء كجهة ر�سمية م�سوؤولة . 7

عن الرقابة الغذائية ال ان هنالك العديد من اجلهات التي ما زالت متار�ض الرقابة 
على امل�سانع ما ي�سكل م�سكلة كبرية لأ�سحابها . 

تدين انتاجية العامل لهذا القطاع: فبينما بلغت انتاجية العامل حوايل 14،6 الف دينار . 8
/ العام للعامل الواحد يف جمال الع�سائر وامل�سروبات ، بلغت حوايل 3 اآلف دينار فقط 
/ العام يف جمال الب�سكوت) عمرو واآخرون، 2002 ( ، وهذا يدل على اأن هذه ال�سناعة 
كثيفة العمالة الى حد كبري بينما كان الو�سع اأف�سل يف حالة ال�سناعات التي تعتمد على 
الآلت ب�سكل اأكرث . هذا بالإ�سافة الى الأمور الإدارية وتدين القيمة امل�سافة يف �سناعة 

الب�سكوت اأ�سال. 
الفر�ض . 9 امل�ستغلة يف م�سانع الأغذيه: ويعود هذا بالطبع الى �سعف  انخفا�ض الطاقة 

الت�سويقيه ب�سبب املناف�سة اخلارجيه .
فتح . 10 الى  العاملية  التجارة  منظمة  الى  الأردن  ان�سمام  ادى  لقد   : اخلارجية  املناف�سة 

ال�سوق املحلي اأمام امل�ستوردات من كثري من البلدان التي تقوم بدعم منتجاتها امل�سدره 
وهذا يقلل من تناف�سية املنتجات املحليه، ا�سافة الى تفوق هذه امل�ستوردات من حيث 

اجلودة على املنتجات املحليه.  
هذه بع�ض مالمح قطاع ال�سناعات الغذائية يف الأردن ولعل هذه امليزات ت�سع ال�سناعة 

اأمام عدد من التحديات التي ميكن تلخي�سها مبا يلي) غرفة �سناعة الأردن، 2013 (: 

اأهم التحديات التي تواجه ال�صناعات الغذائية يف الأردن

اجلودة وال�سالمة الغذائيه: بالرغم من التزام العديد من امل�سانع خا�سة الكبري منها، . 1
بعنا�سر اجلودة  وال�سالمة ال امل�سانع ال�سغرية ل تلتزم يف الكثري من الأحيان لأن مثل 

هذا الإلتزام مكلفا ول ت�ستطيع هذه ال�سناعات ان تتحمل كلفته.
املوارد الب�سرية: هنالك نق�ض يف العمالة املدربة تدريبا جيدا ا�سافة الى ارتفاع اجورها . 2

اأ.د.   عايد عمرو
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للكوادر  بالن�سبة  اأما  التناف�سيه.  من  ويقلل  الإنتاج  كلفة  من  يرفع  توفرت مما  ما  اذا 
الفنية من مهند�سني  اأغذية واأداريني وغريهم فيعتقد هذا الباحث اأنه ل يوجد م�سكلة 

يف توفريهم بل يوجد فائ�ض منهم . 
والباحثني . 3 ال�سناعة  بني  للتعاون  حاجة  هنالك  والتطوير:  والبحث  الإنتاجية  القدرة 

لتطوير منتجات جديدة وحل امل�ساكل الفنية وقد حقق برنامج دكتور لكل امل�سنع الذي 
ترعاه اجلامعة الأردنية) برنامج دكتور لكل م�سنع، 2012 (  الكثري من النتائج الإيجابية 
يف هذا املجال ، ال اأننا بحاجة الى املزيد من التعاون يف هذه املجالت بني مراكز البحث 
وال�سناعه من اأجل زيادة الإنتاجية للم�سانع النفردة ب�سكل عام  وللعامل الواحد يف 

امل�سانع املختلفه ب�سكل خا�ض. 
الكلف الإنتاجية: اأ�سافة الى اعتماد القطاع على املواد اخلام وامل�ستوردة ذات الكلقفة . 4

العالية فاأن كلفة الطاقة واملياه والعمالة تزيد من كلفة الإنتاج وتقلل من فر�ض التناف�ض 
�سواء يف الأ�سواق املحلية اأو الت�سديريه. كذالك الأمر فان غياب ال�سيا�سات الت�سجيعية 

على الإ�ستثمار يف هذا القطاع تزيد من كلفة الإنتاج . 
الت�سدير والأ�سواق اخلارجيه: هنالك عدد من املعوقات التي تقف يف وجه ال�سناعات الغذائية . 5

الأردنيه كمتطلبات املوا�سفات يف اجلهات امل�ستورده والعوائق غري اجلمركية وغريها. 

بع�ص اجلوانب امل�صرقه :

توفر املواد الأولية لبع�ض املنتجات ب�سكل كاف. فهنالك ما يكفي ال�سناعة املحلية من . 1
ال�سنه وكذالك فهناك ما يكفي ال�سناعة من  احلليب املنتج حمليا يف معظم موا�سم 
حلوم الدواجن وبع�ض اخل�سراوات. وما علينا ال الإبداع يف ا�ستغالل هذه املواد الوليه 

وتوظيفها يف تطوير ال�سناعات املحليه.
توفر اخلربات الفنية: يوجد عدد كاف من مهند�سي الأغذية والباحثني يف هذا املجال . 2

مهند�سي  من  اجليد  العدد  الى  ا�سافة   . ا�ستغاللها  من  بد  ل  حرجة  كتلة  ي�سكل  ما 
ومهند�سات الأغذية العاملني يف ال�سناعات املحلية فاإن اعدادا اأكرث منهم يعملون يف 

م�سانع الأغذية يف الدول العربية وهم يتمتعون ب�سمعة ممتازه.
حتتية . 3 ببنية  يتمتع  الإقت�سادية  ال�سعوبات  من  بالرغم  فالأردن  التحتية:  البنية  توفر 

حت�سدة عليها الكثري من البلدان. فالكهرباء ت�سل الى اأكرث من 90% من املناطق حتى 
ات�سالت  و�سبكة  �سبكة طرق معبدة  الى  ا�سافة   . املاء اجلاري  النائية منها وكذالك 
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تغطيان معظم مناطق اململكه. 
الأ�سواق . 4 من  بالقرب  يقع  فانه  لالأردن  اجلغرايف  املوقع  بحكم  الأ�سواق:  من  القرب 

العربية جمعاء ولي�ض بعيدا عن الأ�سواق الأوروبية واأ�سواق الدول امل�ستقلة عن الإحتاد 
ال�سوفياتي. وهذه طبعا ميزة ل�ساحله يجب ا�ستغاللها للم�ساعدة يف ت�سويق ال�سناعات 

املحلية الغذائية وغري الغذائيه.  
وجود العديد من الإتفاقات الدولية مع العديد من بلدان العامل �سواء الثنائي منها اأو . 5

متعدد الأطراف،  ما ي�ساعد يف جتاوز احلواجز اجلمركية . علما باأن الكثري من دول 
املنطقة ل متلك هذه امليزة الهامه. 

وجود ادارة للغذاء والدواء : يعترب تاأ�سي�ض هذه الإدارة املركزية من اأهم مكت�سبات قطاع . 6
ال�سناعات الغذائية فهي بالإ�سافة الى ال�سهر على �سالمة امل�ستهلك فانه يفرت�ض بها 
اأن تقوم بالإ�سطالع مب�سوؤوليات الرقابة  ما �ساأنه تخفيف هذه امل�سكلة التي طاملا �سكى 

منها اأ�سحاب امل�سانع. 

و�صع العلوم والتكنولوجيا يف ال�صناعات الغذائية الأردنيه: 

كما ذكرنا �سابقا ، فقد بداأت ال�سناعات الغذائية ب�سكل جدي يف الأردن مع اأوا�سط القرن 
الع�سرين وكانت جميع امل�سانع تعتمد على ا�سترياد اللت من اخلارج كما كانت تعتمد يف 
حل م�ساكلها الفنية على خرباء من اخلارج اأي�سا. غري اأن احلال قد تغري كثريا منذ تلك 
الأيام وبعد زيادة اأعداد امل�سانع واعداد املهند�سني من خمتلف التخ�س�سات والأهم من 
هذا تاأ�سي�ض اأق�سام متخ�س�سة بتدري�ض علوم وتكنولوجيا الأغذية يف عدد من اجلامعات. 
ب�سكل  التكنولوجيا  العلوم  جوانب  من  جانب  لكل  بالتعر�ض  الورقة  من  اجلزء  يف  �سنقوم 

خمت�سر مع العلم باأن هذا املو�سوع بحاجة الى بحث متخ�س�ض.
ق�سم . 1 اول  الأردنية:تاأ�س�ض  اجلامعات  يف  الغذاء  وتكنولوجيا  علم  تخ�س�ض  تدري�ض 

للتغذية والت�سنيع الغذائي يف كلية الزراعة باجلامعة الأردنية يف اأوائل الثمانينات من 
القرن املا�سي) ق�سم التغذية والت�سنيع الغذائي، 2010 ( ، اأما الآن  فهنالك �ستة اأق�سام 
متخ�س�سة مبو�سوع التغذية والت�سنيع الغذائي يف اأربعة جامعات حكومية ، حيث توجد 
هذه الأق�سام يف كليات الزراعة التابعة لهذه اجلامعات. وقد مت موؤخرا تخ�سي�ض برنامج 
لعلم وتكنولوجيا الغذاء ب�سكل منف�سل عن برنامج تغذية الإن�سان يف جامعة حكومية 
واحده هي اجلامعة الأردنيه. يقدر هذا الباحث باأن اعداد اخلريجني من هذه الأق�سام 

اأ.د.   عايد عمرو
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يزيد عن الألفي مهند�ض ومهند�سه. اإ�سافة الى هوؤلء يوجد هنالك املئات من خريجي 
املهند�سني  عدد  بلغ  بحيث  عربيه،  وغري  عربية  اأخرى  من جامعات  التخ�س�ض  نف�ض 
الزراعيني من هذا التخ�س�ض امل�سجلني يف نقابة املهند�سني الزراعني  4000 مهند�ض 
ومهند�سه من اأ�سل 17670 ع�سو يف النقابه    ) نقابة املهند�سني الزراعيني الأردنيني، 
2013 ( . املهم هنا هو نوعية اخلريج املتميزة يف الكثري من الأحيان بامل�ستوى العلمي 
�شمعة  املهند�شني  هوؤلء  اأك�شب  ما  التعامل  يف  واجلدية  العمل  يف  وبالإن�شباط  اجليد 
يف الكثري من البلدان العربية ل تقل عن �سمعة زمالئهم املهند�سني الآخرين والذين 
املتخ�س�سني  الأكادمييني  تعرت�ض  التي  امل�ساكل  احدى  كانت  لقد  الأردن.  بهم  يفخر 
يف علوم وتكنولوجيا الغذاء هو و�سف هذا التخ�س�ض الزراعي البحت باأنه “ تغذيه” 
واأن خريجوه هم خريجو تغذيه واملجال كله جمال تغذيه مع اأن التغذية ) والتي تعترب 
من العلوم الطبية امل�ساندة ( خمتلفة عن علوم وتكنولوجيا الغذاء . اذ اأن علم التغذية  
الزراعية  باملحا�سيل  الأغذية  يعنى علم  بينما  الإن�سان  الغذاء مع ج�سم  بتفاعل  يعنى 
تاأ�سي�ض  ي�ساهم  ان  ناأمل  تناولها كطعام.  قبل  وحفظها   وت�سنيعها  تداولها  من حيث 
برنامج متخ�س�ض بعلم وتكنولوجيا الغذاء يف اجالء �سوء الفهم هذا الذي لحظناه يف 

جمتمعنا بني كل قطاعات املجتمع حتى الأو�شاط الأكادمييه . 
الأردنية . 2 اجلامعات  اأنتجت  لقد  الغذاء:  وتكنولوجيا  علوم  جمال  يف  العلمية  الأبحاث 

مايزيد على الثالثماية بحث من�سور يف جمال ال�سناعات الغذائية وما يزيد عن مائتي 
املنتجات  تطوير  واأهمها  املحلية  ال�سناعاة  يف  م�ساكل  عاجلت  كلها  ماج�ستري  ر�سالة 
ق�سم  وتداولها)  وحفظها  انتاجها  يف  العلمية  املفهاهيم  وادخال  التقليدية  الغذائية 

التغذية والت�سنيع الغذائي، 2010 ( .  
بتا�سي�ض . 3 قامت  التي  امل�سانع  ن�سبة  تبلغ   : الأردنية  الأغذية  م�سانع  يف  اجلودة  و�سع 

اأنظمة جودة وطبقتها وح�سلت على �سهادات من جهات معتمدة لهذا الغر�ض حوايل 
التي  امل�سانع  ن�سبة  بلغت  بينما   ، الأغذية  ( من جمموع م�سانع   2011  ، عمرو   (  %16

توظف مهند�سي اأغذية 25% فقط من عدد امل�سانع.  وهذه ن�سب متدنية بجميع املعايري 
ولعل ال�سبب يعود الى اأن معظم م�سانع الأغذية �سغرية ل تقدر على حتمل كلفة تاأ�سي�ض 
اأنظمة جودة اأو حتى خمتربات اأو تعيني مهند�سي اأغذيه .  اأما امل�سانع الكبرية وحتى 
وذالك  متخ�س�سني  اأغذية  مهند�سي  بدون  يعمل  اأن  ل ميكن  منها  فالكثري  املتو�سطة 
ب�سبب حجم العمل وتعقيداته وهذا انعك�ض على �سرورة تعيني هذه امل�سانع للمهند�سني.     

لل�سناعات . 4 امل�ساندة  الهند�سية  ال�سناعات  من  العديد  هنالك  وت�سنيعها:  الآلت 
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الغذائية والتي مت تاأ�سي�سها موؤخرا خلدمة هذه ال�سناعة . وعلى الرغم من املناف�سة 
ال�سناعة  هذه  اأن  اإل  والأ�سعار  اجلودة  حيث  من  امل�ستوردة  ال�سناعات  مع  ال�سديدة 
وقامت  امل�ستورده  ال�سناعات  وجه  يف  ال�سمود  على  بها  باأ�ض  ل  قدرة  اأثبتت  املحلية 
هذه  اأهم  ومن  عاليه.  ذات جودة  ومعدات  اآلت  من  يلزمه  املحلي مبا  ال�سوق  بتزويد 

ال�سناعات 
• �سناعة التغليف �سواء منها البال�ستيك�سة اأو املعدنية اأو الورقية والكرتونيه.	
• �سناعة التنكات وامل�ستوعبات من الفولذ الذي ل ي�سداأ. تطورت هذه ال�سناعة 	

بعد زيادة اأعداد الفنيني املتخ�س�سني بلحام الأرجون ال�سروري للفولذ الغذائي. 
• �سناعة مراجل البخار اجليدة وال�سليمه مبوا�سفات عاملية ما جعلها تناف�ض املراجل 	

امل�ستورده.
• خطوط انتاج الب�شكويت واملخبوزات .	
• املطاحن امل�ستعملة يف طحن البهارات والزيتون واأجهزة اخللط امل�ستعملة يف خلط 	

امل�ساحيق وال�سوائل.
• ماكنات التعبئة احلجمية والوزنيه.	
• الغاليات البخارية مزدوجة اجلدران وانظمة النقل. 	
• اأجهزة واآلت متفرقه اأخرى كاأنظمة التحكم والتعبئة املعقمه ومعا�سر وحمام�ض 	

القوالب  وبع�ض  الفراغيه  واملبخرات  والتقطيع  والرق  العجن  واآلت  ال�سم�سم 
ال�سناعيه وماكنات الإغالق املزدوج للعلب املعدنيه. 

وعلى العموم فان هنالك نواة للتكنولوجيا يف هذا القطاع ال اأنها بحاجة الى الرعاية 
والإهتمام كما اأنه عليها ان تطور نف�سها لكي ت�سمد اأمام املناف�سة اخلارجية خا�سة 

من عمالقة ال�سناعة العامليه.
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اخلال�صه

 يعترب قطاع ال�سناعات الغذائية من اأهم قطاعات الإقت�ساد الأردنية مل�ساهمته يف حتقيق الأمن 
الغذائي وحل بع�ض م�ساكل الزراعة ، كذالك الأمر فهو ي�ساهم يف التقليل من البطالة ودعم ميزان 
املدفوعات  من خالل الت�سدير وادخال العمالت الأجنبيه. يعاين هذا القطاع النا�سيء ن�سبيا من 
العديد من امل�ساكل التي تقلل من قدرته على مناف�سة الأغذية امل�سنعة امل�ستورده . وعلى الرغم من 
هذه امل�ساكل وما يرتتب عليها من احباطات للعاملني وامل�ستثمرين يف هذا القطاع ، ال ان هنالك 
الكثري من املزايا التي تدعو الى التفاوؤل بتطوير هذا القطاع الهام ما يجدر ب�سانعي القرار زيادة 
الإهتمام به ودعمه بو�سع ال�سيا�سات الت�سجيعية واملزيد من الإجراءات على اأر�ض الواقع للنهو�ض 
املوؤهلة  بالكوادر  برفده  القطاع  هذا  تطوير  يف  ووا�سح  جلي  ب�سكل  اجلامعات  �ساهمت  لقد  به. 

وتزويده باابحاث العلمية والإ�ست�سارات التي انعك�ست ايجابا على منتجاته. 
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منة: العالقة  الرتفاع الوبائي ملر�س ال�ضُ
بني املمار�شات الغذائية والن�شاط البدين

الدكتور حيدر عبداهلل الدومي

23

ق�سم التغذية والت�سنيع الغذائي
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متهيد

للوفيات  اخلام�ص  الرئي�صي  ال�صبب  وال�ُصمنة  اجل�صم  وزن  يف  الزيادة  ت�صكل 
لالإ�صابة  ت��وؤدي  التي  الرئي�صية  الن�صبية  اخلطر  عوامل  و�صاد�ص  العامل،  يف 
الإ�صابة مبقاومة  �صيما خطر  املختلفة يف وقت مبكر، ول  املزمنة  بالأمرا�ص 
الذي  الثاين  النوع  ب�صكري  الإ�صابة  ت�صبق  مر�صية  حالة  وهي  الأن�صولني، 
خطر  ارتفاع  وكذلك   ،)Li et al. 2009( ال�صن  كبار  ي�صيب  كان  ما  عادة  كان 
الإ�صابة مبر�ص ال�صكري النوع الثاين )Wannamethee et al., 1999(، واأمرا�ص 
 ،)Poirier and Eckel, 2002( الدماغية  والأمرا�ص  الدموية،  والأوعية  القلب 
 Ceschi( ال�صرطان اأنواع  الدم )Christian et al., 2011(، وبع�ص  وارتفاع �صغط 
وامل���ريء؛  ال��رح��م؛  وبطانة  وال��ق��ول��ون؛  ال��ث��دي؛  �صرطان  مثل   )et al., 2007
واملبي�ص؛  الدرقية؛  والغدة  ال�صفراوية؛  واحلوي�صلة  والبنكريا�ص؛  والكلى؛ 
هودجكني  وليمفوما  املتعددة،  املايلوما  وكذلك  والبو�صتاتا،  الرحم؛  وعنق 
العظام  باأمرا�ص  الإ�صابة  خطر  ارتفاع  اإلى  بالإ�صافة   .)Kushi et al., 2006(
 Dietz( واملفا�صل؛ وا�صطرابات النوم؛ وال�صعور بالو�صمة؛ و�صوء تقدير الذات
ب�صكل  وال�ُصمنة،  الوزن  بزيادة  الإ�صابة  وتوؤثر   .)2004; Daniels et al,. 2002
متو�صط  انخفا�ص  اإلى  وت��وؤدي  ورفاهيته،  الفرد  حياة  جودة  يف  كبري،  �صلبي 
العمر املتوقع عند الولدة، عالوة على ارتفاع الأعباء القت�صادية الناجمة 
ال�صحية رعايتهم  تكاليف  وارتفاع  امل�صابني،  الأف��راد  اإنتاجية  اإنخفا�ص  عن 

.)Suastika, 2006; Poirier et al., 2006( 
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االرتفاع الوبائي ملر�ض ال�ُشمنة: العالقة بني املمار�شات الغذائية والن�شاط البدين

تعريف ال�ُصمنة

القليلة  العقود  مدى  على  وال�ُسمنة  الوزن  بزيادة  الإ�سابة  تف�سي  يف  امل�ستمرة  الزيادة  اإن 
املوقع اجلغرايف  النظر عن  ب�سرف  العامل  م�ستوى  على  املجتمع  فئات  بني جميع  املا�سية 
اأو الو�سع الجتماعي اأو القت�سادي، ت�سري اإلى وجود اآليات معقدة ومتعددة ومتداخلة يف 
البقاء واملحافظة على احلياة  اإلى  الغذائي الذي يهدف  الإن�سان  الطبيعة احليوية ل�سلوك 
)Suzuki et al.، 2011(. تنجم الإ�سابة بزيادة الوزن وال�ُسمنة، ب�سكل اأ�سا�سي، عن تفاعل 
التي ميكن  البيئية،  باملر�ض وعوامل اخلطر  الوراثية لالإ�سابة  القابلية  وتداخل معقد بني 
تق�سيمها اإلى نوعني رئي�سيني: عوامل خطر غري غذائية. وعوامل خطر غذائية تق�سم اإلى 
نوعني رئي�سيني: )1( وفرة الأطعمة والأ�سربة الغنية بالطاقة التي اأدت اإلى تف�سي ا�ستهالك 
الطاقة املفرط ال�شلبي. و)2( ات�شاع البيئة التي حتّد من فر�شة ممار�شة الن�شاط البدين 
عوامل  الى  بال�سافة  ذلك   .)Kowalski، 2004( اخلمول  من  عاملية  حالة  اإلى  اأدت  التي 
واأ�سباب اجتماعية واقت�سادية، واأ�سباب نف�سية، واأ�سباب ف�سيولوجية تتعلق مبراحل النمو، 

واأ�سباب مر�سية كا�سطرابات الغدد الدرقية.
املزمن طويل  التوازن  اأنها حالة من عدم  على  ال�ُسمنة  نعّرف  اأن  ب�سيطه  بعبارات  وميكن 
املدى بني كمية الطاقة املتناولة وكمية الطاقة امل�ستهلكة، الأمر الذي يوؤدي اإلى توفر طاقة 
 Agurs-Collins( فائ�شة عن حاجة اجل�شم, ما يعزز النمو املفرط لكتلة الأن�شجة الدهنية
and Bouchard، 2008، Dahlman and Arner، 2010، Jéquier، 2002(. ومن اجلدير بالذكر، 

اأنه وب�سرف النظر عن وزن اجل�سم، فاإن ج�سم الإن�سان ي�سل اإلى حالة توازن ديناميكي بني 
عمليات تنظيم الطاقة املتناولة والطاقة امل�ستهلكة. وذلك يتطلب اأن ت�سبح كتلة الأن�سجة 
الدهنية ح�سا�سة لكمية الطاقة املتوافرة )زيادًة اأو نق�سًا(، ما يوؤدي اإلى ال�ستجابة املنا�سبة 
لكميات  ال�ستجابة  وتخ�سع عملية   .)Jéquier، 2002( امل�ستهلكة اأو  املتناولة  الطاقة  لكمية 
متعددة  تداخالت  اإلى  الدهنية  الأن�سجة  كتلة  وت�سخم  منو  يف  امل�ساهمة  الفائ�سة  الطاقة 
 Jo et al.،( الغذائية الغذائية وغري  الوراثية؛ وعوامل اخلطر  القابلية  ومعقدة بني عوامل 

.)2009

هل خرجت ال�ُصمنة عن ال�صيطرة؟

ت�سّكل الإ�سابة بزيادة الوزن وال�ُسمنة ال�سبب الرئي�سي اخلام�ض للوفيات يف العامل. اإذ ميوت 
اليوم ما يزيد على 2.8 مليون �سخ�ض �سنويًا ب�سبب ال�ُسمنة. وت�ساعف معدل اإنت�سار زيادة 
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الوزن وال�ُسمنة يف ال�سنوات الأخرية اإلى اأن بلغ حدودًا وبائية يف معظم دول العامل املتقدمة 
والنامية املنخف�سة واملتو�سطة الدخل على حد �سواء، الأمر الذي بات ي�سكل واحدًا من اأهم 
حتديات القرن احلادي والع�سرين ال�سحية )WHO 2013; Nguyen et al., 2010(. ت�سري 
بيانات منظمة ال�سحة العاملية اإلى اإ�سابة ما يزيد عن 1.6 مليار من البالغني يعانون اليوم 
بزيادة الوزن، واإ�سابة نحو 400 مليون بال�ُسمنة املفرطة يف جميع اأنحاء العامل. كما ت�سري 
واأكرث  الوزن،  زيادة  من  �سيعانون  �سخ�ض  مليار   2.3 يقارب  ما  اأن  اإلى  التقديرات  احدث 
من 700 مليون �سخ�ض �سي�سابون بال�ُسمنة العام Colagiuri, 2010(. 2015( وعلى الرغم 
من غياب الدرا�سات الوطنية املعنية بدرا�سة زيادة الوزن وال�ُسمنة بني الأردنيني، فقد بلغ 
 ٪53 و   ٪28.1 اأكرث(  اآو  والإناث )20 عامًا  الذكور  الأردن بني  بال�ُسمنة يف  الإ�سابة  معدل 
للم�ستجدات  ا�ستعرا�سا  العلمية  الورقة  التوايل )Khader et al.، 2008(. وتقدم هذه  على 
العلمية يف عوامل اخلطر التي قد توؤدي لالإ�سابة املبكرة بزيادة الوزن وال�ُسمنة بني الأطفال 

واليافعني.
وت�سري تقارير منظمة ال�سحة العاملية اإلى اإ�سابة ما يزيد على 1.5 من البالغني الذين تراوح 
و300  الذكور  من  مليون   200 على  يزيد  وما   ،2008 العام  بال�ُسمنة  عامًا   20 بني  اأعمارهم 
ت�سري  كما  املفرطة،  بال�ُسمنة  امل�سابني  من  العامل هم  اأنحاء  الإناث من جميع  من  مليون 
اأحدث تقديرات املنظمة اإلى اأن عدد امل�سابني بزيادة الوزن �سيبلغ 2.3 مليار �سخ�ض، وان 

.)Nguyen et al.، 2010( 2015 ما يزيد على 700 مليون �سخ�ض �سي�سابون بال�ُسمنة العام
وارتفع معدل اإ�سابة الأطفال  بال�ُسمنة اإلى اأكرث من ال�سعف، وارتفع كذلك املعدل اإلى ثالثة 
اإ�سعاف بني املراهقني خالل الثالثني عامًا املا�سية. وهناك اليوم اأكرث من ثلث الأطفال 
 Ogden et al.،( ال�ُسمنة اأو  الوزن  اإما من زيادة  يعانون  العامل  اأنحاء  واملراهقني يف جميع 
2006(. وارتفع معدل الإ�سابة بزيادة الوزن وال�ُسمنة عامليا من 4.2 %  العام 1990 لي�سل 

اإلى 5.6 % العام 2010. ويتوقع اأن ترتفع ن�سبة الإ�سابة اإلى 9.1 % العام 2020؛ اأي ما يعادل 
اأحدث  وت�سري   .)de Onis et al.، 2010( وال�ُسمنة  الوزن  بزيادة  م�سابني  طفل  مليون   60

التقديرات بح�سب درا�سة اأجريت على 450 جن�سية خمتلفة من 144 دولة،  اإلى اإن 43 مليون 
35 مليون طفل، يعي�سون يف الدول النامية  5 �سنوات، منهم  اأعمارهم عن  طفل ممن تقل 
92 مليون طفل معر�سون خلطر الإ�سابة  اإلى  يعانون من زيادة الوزن وال�ُسمنة، بالإ�سافة 
باملر�ض. واأكرث من 18 % من الأطفال )6-11 عامًا( و 17 % من املراهقني )12-19 عامًا(، 
ونحو 30 % من ال�سباب )20-39 عامًا(، و30 % من ال�سباب )20-39 عامًا( من جميع اأنحاء 

.)Daniel، 2002( العامل مت ت�سخي�سهم بال�ُسمنة
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اإن خطورة الإ�سابة بزيادة الوزن وال�ُسمنة يف مرحلتي الطفولة واملراهقة تكمن يف ارتفاع 
اإمكانية الإ�سابة بزيادة الوزن اأو ال�ُسمنة خالل الفرتة املتبقية من اأعمارهم. ما يوؤدي اإلى 
القلب  واأمرا�ض  الثاين؛  النوع  ال�سكري  مبر�ض  الإ�سابة  مثل  ج�سيمة  �سحية  اأعباء  ترتب 
احتمال  ارتفاع  اإلى  بالإ�سافة  مبكرة؛  �سن  يف  ال�سرطان  اأنواع  وبع�ض  ال�سرايني؛  وت�سلب 
التعر�ض للعجز اأو الوفاة املبكرة )Bhattacharya et al.، 2005(. وعلية، فان عالج الأ�سخا�ض 
امل�سابني بزيادة الوزن وال�ُسمنة، ووقاية غري امل�سابني باملر�ض، يتطلب تن�سيقًا وتكاماًل يف 

.)Nguyen et al.، 2010 ( اجلهد العاملي واملحلي

عوامل اخلطر املوؤدية لزيادة الوزن وال�ُصمنة

اإن اإتباع برامج غذائية �شحية ومتوازنة وممار�شة الن�شاط البدين املنتظم والكايف يعّد من 
اأهم عوامل الوقاية من الإ�سابة بزيادة الوزن وال�ُسمنة والأمرا�ض املرتبطة بها، عالوة على 
تعزيز ال�سحة واحلفاظ عليها مدى احلياة  )Ekelund et al.، 2006(. ويوؤدي منط احلياة 
ميوت  كما  العامل.  اأنحاء  جميع  من  �سنويًا  �سخ�ض  مليون  على  يزيد  ما  وفاة  اإلى  اخلامل 
2.7 مليون �سخ�ض �سنويا ب�سبب عدم تناول كميات كافية من اخل�سراوات  ما ل يقل عن 
والفواكه. وت�سري التقديرات اإلى اأن منط احلياة اخلامل  ي�سّكل عامل خطر رئي�سيًا لالإ�سابة 
مبا يزيد على 21 %- 25 % من حالت �سرطاين القولون والثدي؛ و27 % من حالت ال�سكري؛ 

.)WHO، 2013( ونحو 30 % من مر�ض نق�ض تروية القلب
يتناولونه،  الغذاء الذي  اأو  التي يعي�سون فيها  البيئة  اإختيار  ول ميكن لالأطفال واملراهقني 
وحيث اأّنهم ل ميتلكون املعرفة الكافية لفهم الآثار الطويلة الأجل التي قد تنجم عن �سلوكهم 
الغذائي اأو ن�ساطهم البدين، المر الذي يتطلب عند ا�ستحداث برامج رعاية �سحية وقائية 
ملكافحة زيادة الوزن وال�ُسمنة مراعاة تلك اخل�سو�سية. وتعزز ممار�سة الأطفال واملراهقني 
للن�شاط البدين بانتظام �شحتهم ولياقتهم البدنية. اإذ يتمتع الأطفال واملراهقون املمار�شون 
لالأن�سطة البدنية مب�ستويات عالية من اللياقة القلبية-التنف�سية، وكتلة ع�سلية كبرية وقوية 
التوتر،  اأعرا�ض  وانح�سار  عظامهم،  �سالبة  زيادة  اإلى  بالإ�سافة  اأقل،  دهنية  كتلة  مقابل 
احلياة  مراحل  خالل  اأف�شل  ب�شحة  التمتع  من  فر�شهم  من  يزيد  ما  والإحباط,  والقلق, 

 .)WHO، 2013; Dahlman and Arner، 2010( املتقدمة
وت�سري تقارير منظمة ال�سحة العاملية اإلى اأن ما يزيد على 60 % من �سكان العامل ل ميار�سون 
الن�شاط البدين بالقدر املو�شى به, والالزم لتحقيق منافع �شحية. ي�شمل الن�شاط البدين 
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البدنية،  اللياقة  حت�سني  بغر�ض  الغاية؛  واملحددة  واملتكررة  املنظمة  الريا�سية  التمارين 
وي�شمل الن�شاط البدين كل حركة ج�شمية توؤديها الع�شالت الهيكلية, وتتطّلب ا�شتهالك كمية 
من الطاقة، وتتم يف اإطار اللعب، والعمل، والنقل الن�سط، والأعمال املنزلية، والن�ساطات 
ن�شاط بدين معتدل  ال�شحة وحت�شينها مبمار�شة  للحفاظ على  يو�شى  الرتفيهية. يف حني 
ومتوا�سل ملدة ل تقل عن ثالثني 30 دقيقة يومًا، وطوال خم�سة اأيام ا�سبوعيًا، فاإنه يو�سى 
�ساعة  عن  تقل  ل  ملدة  �سديدًا  اأو  متو�سطَا  بدنيًا  ن�ساطًا  واملراهقون  الأطفال  ميار�ض  باأن 
يعود  ن�ساطات بدنية خمتلفة. وذلك  تت�سمن  اأن  الأ�سبوع، على  اأيام  يوميًا طوال  متوا�سلة 
لكونهم ميتلكون كميات كبرية من الطاقة بطبيعتهم، ول�سمان منو طبيعي و�سليم، وحيث 
ت�شاعدهم  البدين  الن�شاط  فاإن ممار�شة  العمر ميرون مبراحل منو �شريعة,  اأنهم يف هذا 

.)WHO، 2013; Agurs-Collins and Bouchard، 2008( على حتقيق منو �سحي و�سليم
يعود الإرتفاع امل�ستمر يف م�ستويات اخلمول البدين العاملي اإلى اأ�سباب رئي�سية عّدة، منها: 
)1( عدم ممار�شة الن�شاط البدين املنا�شب يف اأوقات الفراغ, )2( زيادة �سلوكيات اخلمول 
وممار�شة  التلفاز  م�شاهدة  يف  الإفراط   )3( واملنزلية،  املهنية  بالأعمال  القيام  اأثناء  يف 
النقل  و�سائل  ا�ستخدام  م�ستويات  ارتفاع   )4( احلا�سوب،  وا�ستخدام  الإلكرتونية  الألعاب 
مالءمة  وعدم  العمراين  التو�سع   )6( ال�شكان,  عدد  يف  املفرط  الرتفاع   )5( احلديثة، 
للم�سي  املنا�سبة  واملمرات  احلدائق  نق�ض   )7( البدين,  الن�شاط  ملمار�شة  املدن  تخطيط 

.)Jéquier، 2002; WHO، 2013 ( وملمار�سة الن�ساطات البدنية الرتفيهية

اخلال�صة

على الرغم من الرتاكم املعريف الذي يوؤكد اأهمية الوقاية من الإ�سابة بزيادة الوزن وال�ُسمنة 
بني الأطفال واليافعني التي �سنفت باعتبارها واحدة من اأهم الأولويات ال�سحية العاملية، 
وذلك ملا لزيادة الوزن وال�ُسمنة من عواقب وخيمة على �سحة الإن�سان وجودة حياته ورفاهيته، 
اإل اأن اخليارات وال�سرتاتيجيات ال�سحية املبنية على الأدلة العلمية ال�سليمة والتي ميكن 
تبنيها للوقاية من الإ�سابة بزيادة الوزن وال�ُسمنة اأو الوقاية منهما من جانب خمتلف دول 
اأي�سا. ومع ذلك، فال بد  العامل ما زالت غري حمدّدة بو�سوح، وما زالت حمدودة النجاح 
لل�سيا�سات وال�سرتاتيجيات التي ميكن اأن ت�سهم يف الوقاية من زيادة الوزن وال�ُسمنة من اأن 
تت�سمن عددًا من العوامل من اأهمها: )1( زيادة عدد ح�س�ض الرتبية البدنية املنهجية، 
)2( و�سع ال�سوابط لتح�سني و�سبط جودة املواد الغذائية التي تقدم يف املقا�سف املدر�سية، 
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)3( ت�سجيع الثقافة واملمار�سات املجتمعية التي ت�سّهل وت�سجع الن�ساطات البدنية اليومية 
التوعية  وا�سرتاتيجيات  لتنفيذ برامج  املهنية  املدر�سني  واملنتظمة، )4( رفع قدرة وكفاءة 
ال�سحية، )5( دعم الآباء والأمهات وت�سجيعهم على تبني ن�ساطات منزلية حتفز اأطفالهم 
وكاف  كامل  تناول طعام �سحي  املنتظمة، )6(  اليومية  البدنية  الن�ساطات  على ممار�سة 
ومتوازن، )7( العمل على اإ�ستحداث خطط واأدوات للحد من الوقت الذي مي�سية الأطفال 
يف م�ساهدة التلفاز وممار�سة الألعاب الإلكرتونية، واأخريا، ت�سجيع الأطفال واليافعني على 
 Al-Domi et al.، 2011; Nguyen et al. 2010; ( عدم تناول الطعام خالل �ساعات امل�ساهدة

.)de Onis et al.، 2010

ُكنُتْم  اإِن   ِ َوا�ْسُكُروْا ِلّ َرَزْقَناُكْم  َما  َباِت  ُكُلوْا ِمن َطيِّ اآَمُنوْا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  “َيا  يقول ال تعالى: 
ُيِحبُّ  َل  ُه  اإِنَّ ُت�ْسِرُفوْا  َوَل  َوا�ْسَرُبوْا  “وُكُلوْا  172[، ويقول عز وجل    : َتْعُبُدون” ]البقرة  اُه  اإِيَّ
و�ساملة  دقيقة  قاعدة �سحية  الكرمييتني  الآيتني  هاتني  امْلُ�ْسِرِفنَي” ]الأعراف:31[.ت�سكل 
تنظم �سلوك الإن�سان التغذوي. ففي حني اأن الآية الأولى حتّث الإن�سان على تناول الطّيب 
من الطعام وال�سراب، فان الآية الكرمية الثانية تنظم عملية تناول الطعام وال�سراب، وذلك 
بالنهي الوا�شح وال�شريح عن الإفراط يف تناول الطعام واحلر�س على التوازن والعتدال. 
كما اأكدت الآية الكرمية على اأن الإ�سراف ي�سكل خمافة �سرعية وا�سحة لأوامره عز وجل. 
وهنا ميكن ال�شتدلل على اأنه يف حني اأن اهلل عز وجل ينهى عن الإفراط يف تناول الطعام 
وال�سراب، فانه يتوجب على الإن�سان تناول ما يكفيه من الطعام وال�سراب ليقيم �سلبه للقيام 
بالإعمال ال�سرعية والدنيوية التي متكن الفرد من ك�سب الرزق احلالل واملحافظة على حياة 
كرمية. و ي�سكل حديث النبي الكرمي �سلى ال عليه و�سلم “ما مالأ ابن اآدم وعاًء �سرًا من 
بطنه.بح�سب ابن اآدم لقيمات يقمن �سلبه،فاإن كان ل بد فاعاًل فثلث لطعامه، وثلث ل�سرابه، 
[. واحدا من اهم الأ�س�ض العلمية لعلوم التغذية التطبيقية  وثلث لنف�سه” ]رواه الرتمذي 
ب�سكل عام والتغذية العالجية ب�سكل خا�ض. يقول الإمام ابن القيم« مراتب الغذاء ثالثة: 
اأحدها مرتبة احلاجة، والثانية مرتبة الكفاية، الثالث مرتبة الف�سيلة، فاأخرب - �سلى ال 
جتاوزها  فاإن  ت�سعف،  ول  قوته  ت�سقط  فال  �سلبه  يقمن  لقيمات  يكفيه  اأنه   - و�سلم  عليه 
اإذا امتالأ من الطعام  اأنفع ما للبدن وما للقلب، فاإن البطن  فلياأكل بثلث بطنه، وهذا من 
�ساق عن ال�سراب، فاإذا اأورد عليه ال�سراب �ساق عن النف�ض، وعر�ض عليه الكرب والتعب«.
اإن اأف�شل ال�شبل لتجنب الإ�شابة بزيادة الوزن اأو اأمرا�س ال�شُمنة هي حتقيق ال�شروط الالزمة 
للتغذية ال�سحية الكاملة التي تزود ج�سم الإن�سان باحتياجاته من الطاقة والعنا�سر الغذائية 
الالزمة للتكاثر والنمو والقيام بالن�ساطات العتيادية ب�سكل �سحي و�سليم. بحيث ل يحدث 
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اأي نق�ض اأو زيادة يف هذه العنا�سر اأو الإ�سابة باأمرا�ض متعلقة بنق�سها اأو زيادتها. اإن اإتباع 
نظام غذائي �شحي كامل وكايف ومتوازن , وتعزيز ممار�شة الن�شاط البدين اليومي املنتظم, 
يحتاج اإلى تطوير ا�سرتاتيجيات وطنية وعاملية ُمن�َسقة وفّعالة ومتكاملة، مع الأخذ بالعتبار 
اأن زيادة معدل ممار�شة الن�شاط البدين من امل�شكالت التي ل تقت�شر على الأفراد فقط, بل 
ت�سمل املجتمع بجميع فئاته ال�سكانية. الأمر الذي يتطّلب تبني نهج �سكاين متعدد القطاعات 
اإ�سافة  ال�سائدة.  والقت�سادية  الثقافية والجتماعية  الظروف  يتنا�سب مع  والتخ�س�سات 
الى احلاجة املا�سة لإجراء درا�سات معمقة تعمل على حتديد عوامل اخلطر التي توؤدي اإلى 
الإ�سابة املبكرة بزيادة الوزن وال�ُسمنة. ما قد ميكننا من و�سع الأ�س�ض العلمية للوقاية من 
الإ�سابة مبر�ض ال�ُسمنة والأمرا�ض املزمنة املرتبطة بها اأو على الأقل احلد من ارتفاع معدل 

انت�سار زيادة الوزن وال�ُسمنة بني فئات املجتمع املختلفة، ول �سيما الأطفال واليافعني.

الدكتور حيدر عبداهلل الدومي
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م�شتجدات دور فيتامني د يف التغذية وال�شحة 

مقدمة
ميكن احل�صول على فيتامني د، وهوفيتامني ذائب يف الدهن، من م�صادره الغذائية 
ت�صنيعه  خالل  من  وكذلك  منه  باحتياجاته  اجل�صم  لتزويد  تكفي  ل  عادة  والتي 
اإلى  الكبد  يف  يتحول  وهو  البنف�صجية.  فوق  لالأ�صعة  التعر�ص  جراء  اجللد  حتت 
�صكله الن�صط فيتامني د اأحادي الهيدروك�صيل )OH D or Calcidiol - 25(. ومع اأن 
 Vitamin D( هذا ال�صكل لي�ص ذا فعالية كافية، اإل اأنه يرتبط مب�صتقبل للفيتامني
اأو فيتامني د ثنائي الهيدروك�صي يف  اإلى كال�صيرتيول  receptor or VDR( ويتحول 
الهيدروك�صيالز )CYP27B1α – hydroxylase(لي�صبح  اإنزمي  الكليتني وذلك بفعل 

مادة هرمونية فّعالة �شديدة االرتباط بامل�صتقبل.
العظام  وتكوين  الكال�صيوم  اأي�ص  تنظيم  هو  د  لفيتامني  التقليدي  الدور  اأن  ومع   
توفرت  املا�صية  القليلة  ال�صنوات  يف  اأنه  اإل  والأ�صنان،  العظام  تكلرّ�ص  وبالتايل 
املناعة  على  املحافظة  اأهمها:  الفيتامني  لهذا  اأخ��رى  واأدوار  وظائف  على  اأدل��ة 
الطبيعية يف اجل�صم؛ فقد اأدى اكت�صاف وجود م�صتقبل الفيتامني د يف خاليا اجلهاز 
املناعي اإلى ت�صجيع البحث حول دور الفيتامني يف هذه اخلاليا ويف خاليا واأن�صجة 
وا�صعة النت�صار يف  الأمرا�ص  الوقاية من حدوث عدد من  اأخرى وعالقة ذلك يف 
الكبار ومر�ص  الأطفال و�صكري  �صكري  ال�صكري بنوعيه  املعا�صر مثل مر�ص  زمننا 
ال�صرطان ومر�ص الت�صلب اللويحي املتعدد ومر�ص كروهن ومر�ص التدرن الرئوي. 
2008 �صنفت جملة  اأنه يف �صنة  وقد زاد الهتمام بفيتامني د يف هذه الفرتة حتى 
التامي الأمريكية “فوائد فيتامني د” على اأنها من �صمن اأعلى 10 اإجنازات طبية يف 

ذلك العام . 
ويف هذه املراجعة ا�صتعرا�ص خمت�صر لوظائف فيتامني د مبا فيها الأدوار اجلديدة 
اكت�صافها والتي ترتبط بالوقاية من عدد من الأمرا�ص مع الرتكيز على  التي مت 

مرحلة الطفولة. 

الدكتور حامد رباح تكروري 
 اجلامعة الأردنية 
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انت�صار نق�ص فيتامني د يف املجتمعات الب�صرية املعا�صرة واأ�صبابه
تتوفر الآن اأدلة على انت�سار نق�ض فيتامني د وعدم كفايته يف الفئات العمرية املختلفة، وذلك 
اإما لنخفا�ض ت�سنيعه الداخلي اأو لزيادة احتياجاته؛ اإذ يوجد ما ل يقل عن بليون �سخ�ض 
يف العامل يعانون من نق�ض هذا الفيتامني. واأهم هذه الفئات امل�سنون واحلوامل والأطفال 
 .)Holick، 2004( ب�سكل عام، وبخا�سة اأولئك الذين ير�سعون ر�ساعَة طبيعية، واملراهقون
ووا�سح اأن 40 – 50 % من كتلة العظام تتجمع خالل مرحلة الطفولة واملراهقة اعتمادًا على 
اخللفية اجلينية للفرد لكن هذه الن�سبة تتباين ح�سب العوامل البيئية والتي ت�سمل التغذية 
والن�شاط اجل�شدي والتعر�س لأ�شعة ال�شم�س )Fuleihan and Vieth، 2007(؛ فقد �سجل نق�ض 
الفيتامني يف الأطفال يف عدد من الدول امل�سم�سة، مبا فيها بع�ض الدول العربية؛  �سملت 
 Jazar( هذه الدول: ال�سني وتركيا والهند واإيران ولبنان واململكة العربية ال�سعودية والأردن
الدرا�سات هي  فيتامني د يف معظم هذه  لنق�ض  امل�ستعملة  املعايري  وكانت   .)et al.، 2011

 .)Misra et al.، 2008( اأقل من 20 نانوغرام / مللي لرت )25OHD( م�ستوى الكال�سيديول

ويعود �صبب نق�ص الفيتامني اإلى اأ�صباب متعددة ميكن تلخي�صها مبا يلي:
فمحتوى  لل�سم�ض،  الطفل  تعري�ض  عدم  مع  الأم  حليب  يف  د  فيتامني  كمية  انخفا�ض   .1
الفيتامني يف حليب الأم يرتاوح يف اأح�سن الأحوال ما بني 15-50 و.د./لرت )ومبا معدله 
22 و.د.( وعلى افرتا�ض اأن الطفل تناول 750 مللي لرت من احلليب يف اليوم، فاإن هذه 

الطفل  احتياجات  من  بكثري  اأقل  وهذه  و.د./اليوم.   38-11 مقداره  تزوده مبا  الكمية 
 IOM،( التي تقدر ب 400 و.د. ح�سب اآخر تعديل لالحتياجات الغذائية من الفيتامني

.)2010

تاأثري الف�سول وطبقة الأوزون واملوقع اجلغرايف، فالظروف املثلى للح�سول على الأ�سعة   .2
فوق البنف�سجية ال�سرورية لت�سنيع الفيتامني هو املناطق املرتفعة ويف ف�سل ال�ستاء ويف 

ال�سباح الباكر وقبل مغيب ال�سم�ض.
فوق  الأ�سعة  و�سول  من  تقلل  فهذه  الهواء(،  )تلوث  اجلو  يف  والغبار  الغيوم  وجود   .3

البنف�سجية. 
لون اجللد، فاجللد الفاحت اأكرث كفاءة يف ال�ستفادة من اأ�سعة ال�سم�ض فوق البنف�سجية   .4
تلونه  درجة  ح�سب  الأ�سعة  هذه  من  متباينًا  جزءًا  يحجب  الذي  الغامق  اجللد  من 
 Chen et( 5-10 مرات للفيتامني  الداخلي  الت�سنيع  تباين يف درجة  مما ينعك�ض على 
al.،2007(. وهذا يقت�سي تعر�ض الأ�سخا�ض ذوي اللون الغامق ملدة اأطول للح�سول على 
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احتياجاتهم من فيتامني د.
تقل كفاءة ت�سنيع الفيتامني حتت اجللد مع التقدم يف العمر، لذا فامل�سنون اأقل كفاءة   .5

.)WHO،2004( يف حتويل مولد الفيتامني اإلى �سكله اجلاهز
العوامل ال�سلوكية، اإن التعر�ض لل�سم�ض من خلف الزجاج وا�ستعمال واقيات ال�سم�ض،   .6
ال�سنة  يف  الأطفال  تعري�ض  وعدم  بكامله،  اجللد  تغطي  التي  املالب�ض  ارتداء  وكذلك 
الأولى من العمر لأ�سعة ال�سم�ض ب�سورة �سحيحة، كل ذلك مينع ت�سنيع الفيتامني حتت 

اجللد. 
العوامل البيئية )طبيعة العمل واملنزل(: اإن طبيعة العمل وظروف التمدن احلديثة التي   .7
التنقل  ال�سيارات عند  اأو املكتب وا�ستعمال  املنزل  لوقته داخل  الإن�سان  تقت�سي ق�ساء 
وما يقت�سيه ا�ستعمالها من التعر�ض لل�سم�ض من خالل الزجاج ول �سيما املظلل منه ، 
وكذلك ال�سكن يف منزل ل ي�ستقبل اأ�سعة ال�سم�ض خا�سة يف ف�سل ال�ستاء، كلها عوامل 
اإلى  حتول دون احل�سول على ق�سط وافر من الأ�سعة فوق البنف�سجية، وتوؤدي بالتايل 

نق�ض الفيتامني حتى يف النا�ض املقيمني يف بالد اأو بيئة م�سم�سة. 

م�صادر الفيتامني الغذائية واحتياجات اجل�صم منه
لقد مت تعديل احتياجات اجل�سم من فيتامني د يف �سنة 2010 لت�سبح 400 و.د./يوم لالأطفال 
يف ال�سنة الأولى من العمر بدًل من 200 و.د./يوم، كما رفعت املقررات الغذائية اإلى 600 
و.د./يوم جلميع الفئات العمرية الأخرى با�ستثناء امل�سنني فوق عمر 70 �سنة الذين اأ�سبحت 

.)IOM، 2010( مقرراتهم الغذائية 800 و.د./يوم
ول يفي حليب الأم مبفرده بهذه الحتياجات ما مل يكن هناك تعري�ض كاف و�سحيح للطفل 
لأ�سعة ال�سم�ض. واإذا مل ن�سمن هذا التعّر�ض الكايف ي�سبح اإعطاء الطفل مكمالت غذائية 
غذائه  يف  الإن�سان  اأن  كما  �سروريًا.  اأمرًا  العمر  من  الأولى  ال�سنة  يف  الفيتامني  هذا  من 
كالكبد  به  الغنية  فالأطعمة  الفيتامني؛  الغذائية من  احتياجاته  على  يح�سل  العتيادي ل 
اأ�سا�سية  اأغذية  ت�سّكل  ل  والتونة  كال�سردين  املعّلبة  والأ�سماك  والأجبان  والبي�ض  والزبدة 
الفيتامني  ليتكّون  ال�سم�ض  لأ�سعة  االتعّر�ض  من  بد  ل  لذا  التكلفة.  عالية  اأنها  اأو  لالإن�سان 
حتت اجللد من مركب 7 – ديهيدروكولي�سرتول الذي يتحول اإلى فيتامني د3 نتيجة التعر�ض 

لالإ�سعاع فوق البنف�سجي.
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الدور التقليدي لفيتامني د )بناء العظام والأ�صنان(
الهيدروك�سيل  اأحادي  د  فيتامني  اإلى  ليتحول  الكبد  اإلى  م�سدريه  من  الفيتامني  ينقل 
)25OHD( وهو ال�سكل الرئي�سي للفيتامني الذي يوجد يف الدم. وهذا التحول يحتاج اإلى 
يعقب  ثم   .)  Mahon et al. 2003 ) )CYT2R1  )  450 – ب    ال�سيتوكروم  اإنزمي معنّي هو 
ذلك تن�سيط فيتامني د اأحادي الهيدروك�سيل )كال�سيديول( اإلى ال�سكل الهرموين للفيتامني 
اآخر  اإنزمي  بفعل  الكال�سرتيول وذلك  اأو   )Dihydroxycholecalciferol( الهيدروك�سيل ثنائي 
هو )25OHD - 1α hydroxylase()CYP27B1( والذي يرتكز ب�سورة رئي�سية يف الأنابيب 
الدنيا من الكلية. وهذا املركب )الكال�سرتيول( يعمل كهرمون ينظم اأي�ض املعادن املتعلقة 
بالعظام والأ�سنان  )Pichler et al. 2002(. ويف حالة نق�ض الكال�سيوم فاإن املراكز احل�سا�سة 
هرمون  اإفراز  لزيادة  اأمرًا  تعطي  الدرقية  جارة  الغدة  خاليا  على  واملوجودة  املعدن  لهذا 
الغدة جارة الدرقية. وارتفاع هذا الهرمون يف امل�سل ينظم اإفراز الإنزمي يف اأنابيب الكلية 

بحيث يزداد ت�سنيع الكال�سرتيول.
وبعد ت�سنيعه يف الكلية يفرز الكال�سرتيول يف الدم ليعمل على الأن�سجة اخلارجية. وت�ستجيب 
اإلى الكال�سيرتيول من خالل ربطه مب�ستقبل فيتامني د )VDR( داخل  اخلاليا امل�ستهدفة 
الكال�شرتيول بامل�شتقبل فاإنه يعمل كعامل ا�شتن�شاخي وحمفز  هذه اخلاليا. ولدى ارتباط 
والفو�سفات يف خاليا  الكال�سيوم  ومتّثل  تنظيم جيني لمت�سا�ض  على  يعمل  وهذا  جيني، 
الكال�سرتيول �سلبيًا على م�ستوى  العظام)Sioka et al. 2009(. ويوؤثر  اله�سمية ويف  القناة 
الليفية  الأرومة  النمو يف  ويحفز عامل   )Sioka et al. 2009( الدرقية الغدة جارة  هرمون 
الإنزمي  ين�سط  بينما   ،)CYP27B1( الكلوي  الإنزمي  ن�شاط  يثبط  بدوره  الذي   )FGF23(

)CYP24A1( الذي له تاأثري عك�سي على الإنزمي ال�سابق.
اأن املعقد املكون  اأ�سبح من الوا�سح  اأنه بجانب هذا الدور التقليدي للهرمون فقد  وقد ثبت  
من الكال�سرتيول وم�ستقبله(   OH( 2D - VDR) 1،25(     ميكن اأن ينظم جينات م�ستهدفة 
غري معنية باأي�ض املعادن والعظام، ومن هذه: التاأثريات امل�سادة لتكاثر اخلاليا ال�سرطانية 
 )Kampman et al. 2007( والتاأثريات الإيجابية على ارتفاع �سغط الدم )Munger et al. 2004(
وجهاز املناعة واأن هذه الوظائف لهرمون فيتامني د ترتبط باإمكانية ت�سنيع الكال�سرتيول يف 

خاليا اأخرى غري خاليا اأن�سجة الكلية، كما هو مو�سح اأدناه )اأنظر جدول 1(.

م�شتجدات دور فيتامني د يف التغذية وال�شحة م�شتجدات دور فيتامني د يف التغذية وال�شحة 
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دور فيتامني د يف �صحة اجلنني
لقد ثبت منذ اأكرث من ربع قرن اأن امل�سيمة من الأن�سجة غري الكلوية التي ت�سنع الكال�سرتيول؛ 
اإذ وجد اأن الكال�سيديول )25OHD( يتحول اإلى الكال�سرتيول يف امل�سيمة ال�ساقطة من الأم 
عند الولدة وكذلك يف الأرومة الغاذية للجنني )Weisman et al.، 1979(. وجاءت الدرا�سات 
امل�سيمة  يف  د  الفيتامني  م�ستقبل  وكذلك  للكال�سرتيول  املكون  الإنزمي  وجود  لتثبت  بعدها 
واأنهما ي�سنعان فيها. وقد افرت�ض اأن م�ستوى الكال�سرتيول املرتفع يف امل�سيمة قد ينتقل اإلى 

الدورة الدموية لكل من اجلنني والأم 
واإلى اأهمية ذلك يف املناعة �سد اللتهابات واجلراثيم ) Evans et al.، 2004(. وقد ربط 
وجود الإنزمي وم�ستقبل فيتامني د يف امل�سيمة ويف اأن�سجة اأخرى بدورالفيتامني يف منع النمو 

ال�سرطاين ويف تنظيم �سغط الدم. 
جدول 1. توزيع م�صتقبل فيتامني د اخللوي يف اخلاليا والأن�صجة املختلفة

الن�صيجالع�صو / اجلهاز
املريء، املعدة، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة، القولوناله�سمي

اخلاليا الربن�سيميةالكبدي
الكلية، الإحليل الكلوي

ع�سلة القلباأوعية القلب
الغدة جارة الدرقية، الغدة الدرقية، الغدة الكظرية، الغدة النخاميةالغدد ال�سماء

الغدة النكافية، الغدة الزهميةالغدد خارجية الإفراز
اخل�سية، املبي�ض، امل�سيمة، الرحم، بطانة الرحمالتنا�سلي

الغدة الزعرتية، نخاع العظم، اخلالية البائية، اخلاليا التائيةاملناعي
خاليا الرئة ال�سنخيةالتنف�سي

اخلاليا بانية العظم  ، اخلاليا العظمية، اخلاليا الغ�سروفية، الع�سالت املخططة الع�سلي الهيكلي
اجللد، الثدي، جريبات ال�سعرالب�سرة وملحقاتها 

ع�سبونات الدماغالع�سبي املركزي
الأرومة الليفية، ال�سدىالن�سيج ال�سام

Pike and Shevde، 2005 :املرجع
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دور فيتامني د يف املناعة �صد الأمرا�ص ب�صكل عام
 بّينت الدرا�سات قبل اأكرث من ربع قرن اأن الكال�سرتيول ثّبط بكفاءة تكاثر بكترييا التدرن 
الرئوي يف اخلاليا الدفاعية موحدة النواة  )Rook et al.، 1986) ) monocytes( وتبني بعدها 
اأحد  هو  )الذي  للكاثيلي�سيدين  التعبري اجليني  اإلى  يوؤدي  داخليًا  الكال�سرتيول  ت�سنيع  اأن 
نتيجة  التدّرن  بكترييا  قتل  اإلى  يوؤدي  مما  البلعمية(،  اخللية  داخل  الدفاعية  الربوتينات 
لرتفاع م�ستوى مولد الكال�سرتيول )25OHD( يف الدم، عند ح�سول اجل�سم على فيتامني د 
بكميات كافية، بينما يوؤدي نق�ض فيتامني د يف اجل�سم، وبالتايل نق�ض مولد الكال�سرتيول، 
اإلى اإحداث خلل يف ال�ستجابة املناعية ومقاومة العدوى فيه. وقد اأخذ هذا الدور للخاليا 
الذاتية  املناعة  تن�سيط  د يف  فيتامني  دور  على  كمثال  البكترييا  مقاومة  النواة يف  موحدة 
والق�شاء على امليكروبات املر�شية ب�شكل عام.كما بينت درا�شات اأخرى اأن اإحداث الن�شاط 
هذا  وجد  اإذ  البلعمية،  واخلاليا  النواة  موحدة  اخلاليا  على  يقت�سر  ل  للبكترييا  امل�ساد 
الن�شاط يف خاليا اأخرى كاخلاليا الإبيثيلية يف القناة التنف�شية وخاليا امل�شيمة واخلطوط 
اخللوية للنخاع )Hewison، 2012(. ويبدو اأن اآلية عمل فيتامني د املو�سوفة اأعاله تنطبق 
على منع العدوى البكتريية التي حتدث بعد اجلروح، واأن الدور املثبط للبكترييا رمبا يكون 
ل لتمييزامليكروبات )pathogen-recognition receptor( واأن التعبري  من خالل تكوين م�ستقٍبٍ
 Wang( اجليني لهذا امل�ستقبل ي�ستحث بوا�سطة الكال�سرتيول يف اأنواع متعددة من اخلاليا
et al.، 2009( ، ومن ثم فاإن نق�ض فيتامني د يوؤدي اإلى �سعف يف قدرة اجل�سم على مقاومة 

الأمرا�ض اجلرثومية. 
التائية  الليمفاوية  اخلاليا  تقوم  بحيث  املناعي  اجلهاز  يعدل  د  فيتامني  اأن  لوحظ  وقد 
والبائية بالتعبري اجليني املنا�سب لإنتاج م�ستقبل الفيتامني د )VDR( وذلك نتيجة لتكاثر 
ينح�سر  ل  د  فيتامني  دور  اأن  ويبدو   .)Nunn et al.، 1986( عددها  وزيادة  اخلاليا  هذه 
واخلال�سة  اأخرى.  خاليا  اإلى  ميتد  بل  والبائية  التائية  الليمفاوية  اخلاليا  بتن�سيط  فقط 
اأن فيتامني د ميكن اأن يلعب دورًا يف رفع القدرة على مقاومة العدوى كما ميكن اأن يخف�ض 
لأن  القدرة  له  د  فيتامني  فاإن  ثم  املدى ومن  اللتهابات طويلة  الناجتة عن  ال�سارة  الآثار 
يوؤثر على مدى وا�سع من ال�سطرابات املناعية وبخا�سة الأمرا�ض املعدية واأمرا�ض املناعة 

الذاتية واأن نق�ض هذا الفيتامني يرتبط بعدد من امل�ساكل ال�سحية املتعلقة باملناعة. 

م�شتجدات دور فيتامني د يف التغذية وال�شحة 
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الوقاية من  الرئوي كمثال على  التدرن  الوقاية من مر�ص  دور فيتامني د يف 
الأمرا�ص البكتريية

اخلاليا  ويف  والبائية  التائية  الليمفاوية  اخلاليا  يف  د  فيتامني  م�ستقبالت  وجود  اإن 
الكال�سرتيول.  اإنتاج  من  اخلاليا  هذه  ميكن  الن�سطة   )macrophages( الكبرية  البلعمية 
الدفاعي  للربوتني  اجليني  التعبري  اإلى  ذلك  يوؤدي  الرئوي  بالتدرن  الإ�سابة  حالة  ويف 
الأول  النوع  من  ال�سكري  مر�ض  اأن  الباحثون  وافرت�ض   .)Cathelicidin( كاثيلي�سيدين 
ومر�ض الت�سلب اللويحي املتعدد ما هما اإل نوعان من العدوى الفريو�سية يف احلياة املبكرة 
اجلراثيم  تدمر  اأن  ت�ستطيع  للكال�سرتيول  املنتجة  الكبرية  البلعمية  اخلاليا  واأن  للطفل 
والبائية, وهذه  التائية  الليمفاوية  ن�شاط اخلاليا  الفريو�شات كما حتور  فيها  املر�شية مبا 
الذاتية  املناعة  اأمرا�ض  تقليل  يف  د  فيتامني  دور  اإمكانية  تف�سر  قد  املقرتحة  الآليات 

.)autoimmune diseases( )Mohor et al.، 2008( 

دور فيتامني د يف الوقاية من مر�ص ال�صكري بنوعيه الرئي�صيني
مبا اأنه من املفرت�ض حدوث مر�ض ال�سكري من النوع الأول كنتيجة للعدوى الفريو�سية يف 
احلياة املبكرة للطفل، فاإنه يحتمل اأن يلعب فيتامني د دورًا يف منع حدوث هذا املر�ض ويف 
تنظيم م�ستوى ال�سكر يف الدم. وقد مت تاأكيد هذا الدور من خالل وجود م�ستقبالت فيتامني 
د يف خاليا بيتا يف البنكريا�ض وبوجود الربوتني الرابط للكال�سيوم واملعتمد على فيتامني د 
يف اأن�سجة البنكريا�ض. كما ثبت اأن الإنزمي )CYP27B1α – hydroxylase( موجود يف خاليا 
البنكريا�ض )Teegarden and Donkin، 2009(. والآليات التالية مقرتحة لتف�سري دور فيتامني 

د �سد حدوث مر�ض ال�سكري:
من  يح�سن  مما  ال�سمنة  وتقليل  اجل�سم  يف  الدهن  من  اخلالية  اجل�سم  كتلة  زيادة   -1

ال�ستجابة لالإن�سولني
2- تنظيم اإفراز الإن�سولني من خاليا البنكريا�ض من خالل ت�سنيع بروتينات خا�سة وزيادة 

حتويل مولد الإن�سولني اإلى اإن�سولني.
3-  تغيري التعبري اجليني مل�ستقبل الإن�سولني مما قد يوؤدي اإلى اآثار حمددة لعمل الإن�سولني

4- تثبيط هرمون الغدة جارة الدرقية الذي قد يوؤثر �سلبًا على ال�ستجابة لالإن�سولني من 

خالل اإنقا�ض اإدخال الغلوكوز للكبد والع�سالت واخلاليا الدهنية.
200 وحدة دولية / يوم من فيتامني د  اأن معاجلة الأطفال ب   )Holick، 2004( وقد وجد
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خالل ال�سنة الأولى من العمر اأدى اإلى نق�ض 80 % من اختطار حدوث مر�ض ال�سكري من 
النوع الأول خالل الع�سرين �سنة الأولى من العمر، بينما اأدى نق�ض فيتامني د خالل ال�سنة 

الأولى من العمر اإلى زيادة الإ�سابة بال�سكري من النوع الأول بخم�سة اأ�سعاف.

دور فيتامني د يف الوقاية من مر�ص ال�صرطان
لقد كانت العالقة بني الو�سع التغذوي لفيتامني د و�سرطان الثدي مدار بحث خالل   
ال�سنوات املا�سية حيث وجدت معلومات متزايدة حول العالقة بينهما )Engel et al،2012 (؛ 
زيادة  مع  الثدي  ب�سرطان  الإ�سابة  انخفا�ض يف خطر  وجود  الدرا�سات احلديثة  بينت  اإذ 
كما  ال�سن.  �سغريات  الن�ساء  يف  وخا�سة  الدم  م�سل  يف  الهيدروك�سيل  اأحادي  د  فيتامني 
التغذوي لفيتامني  اأثبتت الدرا�سات وجود عالقة عك�سية ما بني �سرطان القولون والو�سع 
للفيتامني قد يكون مفيدًا  التغذوي  الو�سع  اأن حت�سني  اإل  الباحثون  الإن�سان. وتو�سل  د يف 
للوقاية من حدوث �سرطان القولون وتقليل وفياته) Giovannucci، 2010 (. ويبدو اأن الآلية 
املقرتحة لهذه العالقة تتمثل يف اأن الكال�سيرتيول ينظم الن�سخ اجليني مل�ستقبل فيتامني د 

)CYP24( كما يعمل على تعديل هذا اجلني بعد ن�سخه.

دور فيتامني د يف الوقاية من الت�صلب اللويحي املتعدد والتهاب الدماغ والنخاع ال�صوكي  
لقد وجد اأن فيتامني د منظم هام للنظام املناعي ب�سكل عام واملناعة �سد الت�سلب اللويحي  
 Natural( املتعدد ب�سكل خا�ض. ففي حيوانات التجارب، تبني اأن اخلاليا الطبيعية القاتلة
والنخاع  الدماغ  التهاب  مثل  الذاتية  املناعة  ا�سطرابات  اأمرا�ض  حتبط    )Killer Cells

الهرموين  ال�سكل  اأن  تبني  وقد   .)Experimental Autoimmune Encephalitis( ال�سوكي 
الطبيعية  واأن اخلاليا  الدور،  بهذا  يقوم  الذي  د )كال�سيرتيول(  هو  فيتامني  الن�سط من 
التائية القاتلة هي اخلاليا امل�ستهدفة لتاأثري فيتامني د، فقد وجد اأن النق�ض يف فيتامني د 

ويف م�ستقبل فيتامني د اأدى اإلى خلل يف تطور هذا النوع من اخلاليا التائية. 
وقد وجد اأن و�سع فيتامني د  يكون حرجًا يف �سورة مبكرة خالل تطور اجلنني؛ فانخفا�ض 
م�ستوى الفيتامني يف الرحم اأدى اإلى تقليل عدد اخلاليا املناعية بينما اإعطاء الكال�سيرتيول 

حلديثي الولدة وللبالغني مل يعو�ض النق�ض يف اخلاليا املناعية. 

م�شتجدات دور فيتامني د يف التغذية وال�شحة 
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دور فيتامني د يف الوقاية من اأمرا�ص القلب وارتفاع �صغط الدم
لقد بينت عدد من الدرا�سات الوبائية حول مر�ض القلب التاجي وارتفاع �سغط الدم ونق�ض 
 Rostend،( فيتامني د اأن هذه الأمرا�ض تزداد يف املجتمعات ح�سب بعدها من خط ال�ستواء
الدم  م�سل  يف  كفايته  عدم  اأو   )25OHD( الكا�سيديول  م�ستوى  نق�ض  اأن  وتبني   )1997

اقرتن مع احت�شاء ع�شلة القلب وهبوط القلب وال�شكتة الدماغية واأمرا�س الأوعية الدموية 
القلب  اأمرا�ض  اأي�سًا وجود عالقة بني عوامل اختطار  ثبت  )Melamed et al، 2008( كما 
دخلوا  �سخ�سًا   15088 عددها  درا�سية  عينة  يف  الكال�سديول  وم�ستويات  الدموية  والدورة 
يف الدرا�سة الأمريكية التغذوية ال�سحية )NHANES III(، وقد تبني يف هذه الدرا�سة اأن 
ومر�ض  وال�سمنة  الدم  ارتفاع �سغط  مع  تنا�سبت عك�سيًا   )25OHD( د فيتامني  م�ستويات 

.) Martins et al، 2007( ال�سكري وارتفاع دهون الدم
كذلك ثبت يف درا�سة مقطعية م�ستعر�سة �سملت 654 م�سنًا )متو�سط اأعمارهم 75.5 �سنة( 
اأن �سمك اجلدار الداخلي لالأوعية الدموية والذي اأخذ كدللة على ت�سلب ال�سرايني قد قل 
مع زيادة تركيز الكال�سيدايول )25OHD( وكذلك تنا�سب م�ستوى الكال�سرتيول عك�سيا فقط 
مع املر�سى الذين كانوا يعانون من ارتفاع يف �سغط الدم )Reis et al.، 2009(. وقد اأ�سار 
)Tan et al.، 2007( اإلى اأن دور فيتامني د الوقائي من اأمرا�ض القلب والدورة الدموية ميكن 

اأن يعزى اإلى واحد اأو اأكرث من الآليات التالية:
1 -  منع توالد الن�سيج الع�سلي الأمل�ض يف اأوعية الدم.

تر�سب  ب�سبب  الأورطي  ال�سريان  ت�سيق  وتخفي�ض  الدم  اأوعية  يف  التكل�ض  تثبيط   –2

الكال�سيوم من خالل تقليل م�ستوى هرمون الغدة جارة الدرقية.
3 – تخفي�ض م�ستوى ال�سايتوكينات املحفزة لاللتهابات.

4 – رفع ال�سيتوكينات امل�سادة لاللتهابات.
5 – التنظيم ال�سلبي لنظام الرينني – اأجنيوتن�سني من خالل منع التعبري اجليني للرنني 

مما ي�سهم يف خف�ض �سغط الدم. 

حامد رباح تكروري 
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 خامتة 
يت�سح مما تقدم اأن فيتامني د هام جدًا يف احلياة ابتداًء من مرحلة اجلنني وحتى البلوغ، واأن 
معرفتنا باأهميته قد ازدادت يف ال�سنوات القليلة املا�سية؛ فهو يرتبط بالوقاية من عدد كبري 
�سروري  وهو  اللويحي،  والت�سلب  وال�سرطان  كال�سكري  وال�سائعة  املعا�سرة  الأمرا�ض  من 
و�سيانة  بناء  يف  التقليدي  دوره  اإلى  بالإ�سافة  هذا  املناعة،  جهاز  �سالمة  على  للمحافظة 
العظام. ومع اأنه من الناحية النظرية يجب األ يحدث نق�ض هذا الفيتامني يف جمتمعاتنا 
اإل اأن هذا ل يتحقق من الناحية  اأ�سعة ال�سم�ض متوفرة،   اأو�سطية، حيث  العربية وال�سرق 
ودون  تكوينه  دون  حتول  التي  والبيئية  ال�سلوكية  العوامل  من  وعدد  اجلهل  ب�سبب  العملية 
ال�ستفادة من اأ�سعة ال�سم�ض املتاحة لنا دائمًا.لذا يجب اإعادة النظر يف كثري من املفاهيم 
حول هذا الفيتامني واأهميته، وزيادة وعي النا�ض ابتداًء من مرحلة الطفولة حول دوره يف 
ال�سحة، وذلك من خالل الرتكيز عليه يف املناهج الدرا�سية ومن خالل املمار�سات ال�سحية 

ال�سليمة التي ت�سمن تكوينه يف اجل�سم ب�سورة طبيعية جراء التعر�ض لأ�سعة ال�سم�ض. 
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بكترييا الكرونوباكرت )االنتريوباكرت �شاكازاكي(: 
خطر جديد يف حليب الأطفال الر�ضع

امللخ�ص

كرث  الهتمام حديثا ببكترييا الكرونوباكرت )النتريوباكرت �صاكازاكي( لوجودها يف 
احلليب اجلاف اخلا�ص بالأطفال الر�صع.  والكرونوباكرت بكترييا انتهازية، تنتقل 
بوا�صطة الغذاء، وت�صبب التهاب ال�صحايا واللتهاب املعوي القولوين وت�صمم الدم يف 
الأطفال. ي�صكل معدل الإ�صابة بهذه البكترييا يف الأطفال التي تقل اأعمارهم عن 
�صنة ما يقارب 1 بني 100000 طفل، ويرتاوح معدل الوفيات الناجتة من الإ�صابة بهذه 
الأطفال  حليب  عينات  من   %14-3 يف  البكترييا  هذه  وجدت  وقد   .%80-40 البكترييا 

الر�صع اجلاف. 
اأنها  اأهمها:  البيئة، من  التواجد يف  ت�صاعدها على  البكترييا خ�صائ�ص  متتلك هذه 
من  املنبعثة  البنف�صجية  فوق  الأ�صعة  من  حتميها  �صفراء  �صبغة  تنتج  اأن  ت�صتطيع 
اأ�صعة ال�صم�ص، كما اأن لديها القدرة على اإنتاج مواد �صكرية ت�صاعدها على اللت�صاق 
نف�صها من  اأنها ت�صتطيع تكوين غ�صاء حيوي )biofilm( حلماية  الأ�صطح. كما  على 

ظروف البيئة ال�صعبة، كما اأنها متتلك القدرة على حتمل اجلفاف لفرتات طويلة. 
البكترييا،  هذه  على  متت  التي  والدرا�صات  الأبحاث  العلمية  الورقة  هذه  تعر�ص 
الأطفال  حلليب  ال�صليم  والتداول  والتخزين  بالتح�صري  املتعلقة  املعلومات  خا�صة 

وذلك للحد من حدوث الت�صممات الغذائية الناجتة عن هذه البكترييا.

د. طارق ع�صيلي
 ق�سم التغذية و تكنولوجيا الغذاء، كلية الزراعة

جامعة العلوم  والتكنولوجيا الأردنية
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املقدمة

).Cronobacter sp( خ�صائ�ص بكترييا الكرونوباكرت

مكونة  وغري  وع�سوية  متحركة  وهي  غرام،  ل�سبغة  �سالبة  بكترييا  الكرونوباكرت  بكترييا  
لالبواغ spores، وميكنها العي�ض والنمو بغ�ض النظر عن وجود الأوك�سجني اأو عدمه.

وكانت  اإنتريوباكرت  اجلن�ض  وتتبع  اإنتريوباكرتي�سي  عائلة  اليه  تنتمي  البكترييا  هذه  كانت 
ت�سمى  با�سم اإنتريوباكرت كيلوواكي ذات ال�سبغة ال�سفراء  حتى عام 1980 م، ثم مت تغيري 
اإعادة  باقرتاح  م    2007 عام  يف  الباحثني   من  جمموعة  قام  كرونوباكرتحتى  اإلى  الإ�سم 
ت�سنيف بكترييا كرونوباكرتكجن�ض م�ستقل يحمل ا�سم  كرونوباكرت وي�سم خم�سة اأنواع هي: 
كرونوباكرت �ساكازاكي، وكرونوباكرتترونوي�سي�ض، وكرونوباكرت ميتاجيني�سي، وكرونوباكرت 

.)Iversen et al 2007( دابلون�سي�ض، وكرونوباكرت جينوم�سبي�س�ض

م�صادر بكترييا  كرونوباكرت 

لهذه  الأ�سا�سي  امل�سدر  اأن  ويعتقد  البيئة،  يف  وا�سعًا  انت�سارًا  كرونوباكرت  بكترييا   تنت�سر 
البكترييا يعود اإلى النباتات وذلك نظرًا لبع�ض خ�سائ�سها الفي�سيولوجية التي ت�ساعدها 
اإنتاج �سبغة �سفراء حتميها من الأ�سعة  على التعاي�ض يف البيئة، والتي ت�سمل قدرتها على 
اإنتاج مواد �سكرية  القدرة على  لديها  اأن  ال�سم�ض، كما  اأ�سعة  املنبعثة من  البنف�سجية  فوق 
حيوي  غ�ساء  تكوين  ت�ستطيع  اأنها  اإلى  اإ�سافة  الأ�سطح.  على  اللت�ساق  على  ت�ساعدها 
)biofilm( ت�ستخدمه حلماية نف�سها من الظروف البيئية ال�سعبة، كما اأن لها القدرة على 
 Osaili and Forsythe 2009، Caubilla-Barron and( حتمل ظروف اجلفاف لفرتات طويلة

  )Forsythe 2007، Breeuwer et al 2003، Mullane et al، 2006

  امل�صادر الأ�صا�صية التي مت عزل بكترييا كرونوباكرت منها

1. البيئة

 تعترب بكترييا كرونوباكرت جزًء من البكترييا التي توجد ب�سكل طبيعي يف بيئات الت�سنيع، 
تعترب جزًء من  لكنها ل  و   ،)FAO /WHO 2004( واملنازل الأغذية  تت�سمن م�سانع  حيث 
البكترييا التي تعي�ض وتتواجد ب�سكل طبيعي  يف اأمعاء الإن�سان اأو احليوان. وقد اأقرتح العاملان 
)Iversen and Forsythe    )2003 باأن امل�سادر البيئية الأولية لبكترييا  كرونوباكرتهي املاء 

بكترييا الكرونوباكرت )االنتريوباكرت �شاكازاكي(: خطر جديد يف حليب االأطفال الر�شع
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والرتبة واخل�سار، بينما تعد احل�سرات والقوار�ض من امل�سادر الثانوية.

 Neelam et al  لقد مت عزل هذه البكترييا من الغبار )Kandhai et al، 2004a(  )والرتبة 
1987(  والفئران ) Gakuya et al، 2001( وح�سرات الفاكهة  )Kuzina et al، 2001(. وقد 

عزل )Kandhai et al 2004a( هذه البكترييا من م�سانع الأغذية ومكان�ض ال�سفط املنزلية، 
حيث مت عزلها من ثمانية م�سانع من اأ�سل ت�سعة ومن خم�سة منازل من اأ�سل 16. وعزلت 
بكترييا  كرونوباكرتمن الثالجات املنزلية )Kilonzo-Nthenge et al 2008(. و قد مت عزلها 
واأدوات حت�سري    )Farmer et al 1980( اأي�سًا من امل�ست�سفيات مبا فيها �سماعات الأطباء
 Bar-Oz et al 2001 ،Muytjens et( الأطعمة يف ح�سانات الأطفال مثل اخلالطات واملالعق

.)al 1983،  ،Noriega et al 1990 Simmons et al 1989

2. حليب الأطفال الر�صع

الر�سع  الأطفال  بحليب  مقارنة  معقم  غري  منتجًا  اجلاف  الر�سع  الأطفال  حليب  يعترب   
ال�سائل الذي يباع ب�سكل جتاري يف الأ�سواق. و قد قام )Muytjens et al 1983(   بعزل بكترييا  
كرونوباكرتمن حليب الأطفال الر�سع اجلاف، واأجرى )Muytjens et al 1988(   درا�سة على 
وجود هذه البكترييا يف 141 عينة حليب جاف مت جتميعها من 35 دولة وقد متكنوا من عزلها 
0.36-66 خلية / العينات بني  البكترييا يف هذه  20 عينة )13 دولة( حيث تراوح عدد  من 
عزل  مت  كندا  يف  الر�سع  الأطفال  حليب  على  اأجريت  اأخرى  درا�سة  ويف  جاف.  حليب  غم 
هذه البكترييا من ثمان عبوات )6.7 %( من اأ�سل 120 عبوة، وكان عدد البكترييا  يف هذه 
 .( Nazarowec-White and Farber 1997a( 0.36 خلية /100 جم حليب جاف العينات هو 
و قد قام )Iversen and Forsythe )2004 يف بريطانيا بعزل هذه البكترييا من ثالث عينات 
حليب اأطفال ر�سع من اأ�سل 102 عينة. و قام  Shaker et al 2007 يف الأردن كذلك  بعزل هذه 

البكترييا من عينتي حليب اأطفال ر�سع من اأ�سل ثمان عينات.

3. اأغذية اأخرى

و  واللحوم  و  الأجبان  �سملت  التي  الأغذية  من  العديد  كرونوباكرتمن  بكترييا   عزل  مت   
واخل�سار واحلبوب والأع�ساب والبهارات. حيث وجد )Iversen and Forsythe )2004 بكترييا 
كرونوباكرتيف ثالث عينات من جمموع 72 عينة حليب، ويف عينتني من 62 عينة جنب، ويف 
40 عينة من 122 عينة من الأع�ساب والبهارات. وقد عزل ) Farmer et al )1980  بكترييا 

د. طارق ع�صيلي
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احلليب  من  البكترييا  هذه    Skladal et al )1993(وعزل اجلاف.  احلليب  كرونوباكرتمن 
طويل الأجل. كذلك قام Cottyne al )2001(  et بعزل هذه البكترييا من الأرز يف الفلبني. 
78 عينة طحني  14 عينة من  كرونوباكرتيف  بكترييا     Restaino et al )2006(  بينما وجد
وذرة  و�سويا وقمح واأرز، و يف عينتني من �ست عينات حبوب اأطفال جافة، و يف عينتني من 
ثمان عينات حبوب كبار جافة، ويف عينة واحدة من خم�ض عينات خ�سار جافة وبهارات. 
من  واحدة  عينة  كرونوباكرتمن  بكترييا  كذلك  الأردن  يف    )Shaker et al )2007( وعزل 
Nassereddin and Yamani(بكترييا  18 عينة من منتجات احلبوب. وقد عزل)2005  اأ�سل 
كرونوباكرتمن م�سروب ال�سو�ض. وقد قام  )Gassem، 2002( بفح�ض 12 عينة من م�سروب 
خممر )�سوبيا( فوجدوا اأن ثلث هذه العينات حتتوي على  كرونوباكرت. اأما يف اأملانيا فقد 
 Soriano et al  2001 وكذلك وجد .Schindler and Metz  ) 1991(مت عزلها من املاء  من قبل
اأن عينة خ�ض واحدة من اأ�سل 40 عينة جمعت من مطاعم اإ�سبانيا حتتوي على كرونوباكرت.

وبالرغم  من اأن بكترييا  كرونوباكرتقد مت عزلها من العديد من الأغذية والبيئات املختلفة اإل 
اأن حالت الإ�سابة كانت مرتبطة بحليب الأطفال الر�سع اجلاف اأو اأدوات حت�سري الر�سعات 
 Edelson-Mammel(  امل�سرتجعة. ولبكترييا كرونوباكرتمقاومة معتدلة للحمو�سة، وقد وجد
et al 2006(  اأن بكترييا كرونوباكرتلها القدرة على حتمل رقم هيدروجيني 3.5 ملدة خم�ض 

�ساعات مع انخفا�ض قليل يف عددها، ولكن عند تعر�سها اإلى رقم هيدروجيني 3 فقد لوحظ 
انخفا�ض �سريع وكبري يف عددها. ومن مميزات بكترييا كرونوباكرتاأنها ت�ستطيع اأن تقاوم 
املائي يف  الن�شاط  اأن  و  ن�شاط مائي منخف�س,  التي حتتوي على  والبيئات  البيئات اجلافة 
 )Breewuer et al 2003( حليب الأطفال الر�سع اجلاف التجاري يقارب قيمة 0.2. وقد وجد
اأن بكترييا كرونوباكرتاأكرث مقاومة لظروف اجلفاف من باقي اأنواع  اإنتريوباكتريي�سي. كما 
وجد )Caubilla-Barron and  Forsythe )2007 اأن بع�ض اأنواع بكترييا كرونوباكرتت�ستطيع 
ووجد )2007  الأقل.    على  ون�سف  �سنتني  ملدة  الر�سع اجلاف  الأطفال  حليب  العي�ض يف 
Lin and Beuchat( اأن بكترييا كرونوباكرتت�ستطيع اأن تعي�ض يف اأغذية الأطفال التي يرتواح 

على  القدرة  كرونوباكرتلها  بكترييا  اإن  �سهر.   12 ملدة  و0.69   0.3 بني   فيها  احلر  املاء 
والفولذ  والزجاج  واملطاط  كال�شيليكون  املواد  اأ�شطح  العديد من  رقيقة على  تكوين طبقة 
تكون  على  ت�ساعدها  �سكرية  مواد  كرونوباكرتاإفراز  بكترييا  ت�ستطيع  لل�سداأ.  القابل  غري 
 Edelson-Mammel( وقد وجد ال�سعبة كاجلفاف.  البيئة  لتقاوم ظروف  الرقيقة  الطبقة 
الر�سع  الأطفال  حليب  يف  متعاي�سة  تبقى  اأن  كرونوباكرتت�ستطيع  بكترييا  اأن   )et al 2005

اجلاف ذي الن�شاط املائي الذي يرتاوح بني 0.14-0.27 خالل عملية التخزين ملدة �سنتني 
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على درجة حرارة الغرفة.  وجد )Breeuwer et al، 2003( واآخرون يف عام 2003م  اأن عدد 
الظروف اجلافة خالل عملية  لوغاريثمية يف  1-1.5 دورة  بكترييا كرونوباكرتيقل مبقدار 

تخزينها ملدة 46 يومًا على درجة حرارة الغرفة. 

منو بكترييا كرونوباكرتيف حليب الأطفال الر�صع

بيئة  ميثل  حيث  الغذائية،  باملواد  غني  م�سدر  امل�سرتجع  الر�سع  الأطفال  حليب  يعترب 
واحلرارة.  الوقت  من  املنا�سبة  الظروف  توفر  كرونوباكرتعند  بكترييا   لنمو  منا�سبة 
كرونوباكرتيف  بكترييا  منو  معدل  فيه  يبني  �سكل  بر�سم   )Forsythe 2005( قام  وقد 
 ،)1 رقم  )�سكل  خمتلفة  حرارة  درجات  على  واملخزن  امل�سرتجع  الر�سع  الأطفال  حليب 
°م هي   43-37 والدرجة  البكترييا،  هذه  لنمو  الدنيا  الدرجة  °م هي   6 الدرجة  اأن  ووجد 
اأن  املخطط  ويو�سح  لنموها،  الأعلى  الدرجة  هي  °م   46 والدرجة  لنموها،  املثلى  الدرجة 
عند  امل�سرتجع  احلليب  يف  عددها  ليت�ساعف  تقريبًا  �ساعة   14 اإلى  حتتاج  البكترييا  هذه 
العدد  يت�ساعف هذا  لكي  دقيقة    45 اإلى  بينما حتتاج  °م،   10 حفظها على درجة حرارة 
حرارة  درجة  على  امل�سرتجع  احلليب  حفظ  فاإن  وبالتايل  الغرفة،  حرارة  درجة  على 
نتائج مع  النتائج  هذه  اتفقت  وقد  �سريع.  ب�سكل  لنموها  حمفزًا  عاماًل  يعترب  الغرفة 
  Nazarowec-White and Farber 1997 a، حيث اأن حفظ حليب الأطفال امل�سرتجع لليوم 
التايل على درجة حرارة الغرفة كان �سببًا يف زيادة عدد بكترييا  كرونوباكرتاأكرث من  لوغاريتم 
7، بينما وجدIversen and Forsythe 2003  اأن بكترييا كرونوباكرتقد زادت مبقدار 3 لوغاريتم  عندما 

مت حفظ احلليب امل�سرتجع ملدة 3 �ساعات على درجة حرارة 37 °م. 
وجد العديد من العلماء اأن بكترييا  كرونوباكرتل ت�ستطيع النمو على درجة حرارة الثالجة

 .،1997a، Farmer et al 1980 Nazarowec-White and Farber Osaili et al2007( وقد در�ض 
الالزم  الوقت  اأن  وات�سح  الثديات،  )Lenati et al 2007( منو بكترييا كرونوباكرتيف حليب 
لنق�سام بكترييا كرونوباكرتترواح بني 0.75-0.94 من ال�ساعة على درجة حرراة °23م، و 

0.33-0.51 من ال�ساعة على درجة حرارة 37 °م. 

د. طارق ع�صيلي
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 الأوبئة وحالت الإ�صابة الناجتة عن بكترييا  كرونوباكرت

تعترب بكترييا كرونوباكرتبكترييا انتهازية حيث ت�ستطيع اأن ت�سبب التهابات بدرجة خطرية 
خا�سة لالأطفال حديثي الولدة والأطفال اخلدج والأطفال الذي يعانون من م�ساكل �سحية 
 Block et alال�سحايا وت�سمم الدم واللتهاب املعوي القولوين مزمنة، ومن هذه اللتهابات 
ببكترييا  والأوبئة  الإ�سابة  حالت  اإن   .  ،2002(  )Forsythe 2005، Van Aker et al 2001

جم�سدة  وكانت  1956م،  عام  البكترييا  بهذه  اإ�سابة   اأول  �سجلت  وقد  كرونوباكرتقليلة. 
بالتهاب ال�سحايا. ومن ذلك العام لغاية الآن هناك 70 حالة م�سجلة عامليًا. 

تلوث حليب الأطفال ببكترييا كرونوباكرت

جناة  عن  ناجت  اجلاف  الر�سع  الأطفال  حليب  كرونوباكرتيف  بكترييا  وجود  اأن  يعتقد  ل 
البكترييا من عملية الب�سرتة للحليب قبل جتفيفه، واإمنا يرجع وجودها فيه نتيجة التلوث 
FAO/( بعد عملية التجفيف اأو خالل مراحل النقل واخللط مبواد اأولية والتعبئة والتغليف

.)WHO 2006
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51 ملف التغذية يف الأردن

القطع  وذلك من خالل  الت�سنيع،  بيئة  الر�سع اجلاف من  الأطفال  تلوث حليب  ينتج  قد 
اأو  الإنتاج  بخطوط  املحيطة  البيئة  اأو  الت�شنيع  عملية  يف  امل�شتخدمة  لالأدوات  اخلارجية 
اأخذ  ينبغي  لذا  مبا�سر.  ب�سكل  اجلاف  احلليب  تالم�ض  التي  لالأدوات  الداخلية  الأ�سطح 
الإجراءات الالزمة ملنع تلوث املنتج من خالل ال�سيطرة على بيئة الت�سنيع بعد التجفيف 
اجليدة  الت�سنيع  ممار�سات  وتطبيق  تطوير  خالل  من  ذلك  ويتم  املنتج،  تعبئة  وقبل 
اإلى �سمان احل�سول على  واملمار�سات ال�سحية اجليدة خالل عملية الت�سنيع، بالإ�سافة 
مواد اأولية عالية اجلودةFAO/WHO،2006  . لقد ذكرForsythe 2005 اأن عملية تلوث حليب 
الأطفال الر�سع اجلاف ببكترييا كرونوباكرتقد تنتج من املمار�سات اخلاطئة لالأ�سخا�ض 
اأو الأدوات غري النظيفة اأو التنظيف غري الكايف لر�سعة الأطفال امللوثة. اإن التنظيف غري 
الكايف لر�سعات الأطفال، والأدوات امل�ستخدمة لتح�سري حليب الأطفال الر�سع امل�سرتجع 
لأن  وذلك  لالإ�سابة،  خطري  م�سدر  ت�سكل  وبذلك  البكترييا  تراكم  اإلى  يوؤدي  اأن  ميكن 
بكترييا  كرونوباكرتت�ستطيع اأن ت�سكل طبقة رقيقة على الأ�سطح، كاأ�سطح ر�سعات الأطفال 
يتم  ل  وبذلك  والتعقيم  التنظيف  عملية  من  البكترييا  الطبقة  هذه  وحتمي  البال�ستيكية، 

التخل�ض منها )�سكل رقم 2(.

د. طارق ع�صيلي
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حليب اأطفال ر�سع جاف ملوث ببكترييا كرونوباكرت)قد ت�سل ن�سبة تلوث عينات حليب . 1
الأطفال الر�سع اجلاف ببكترييا كرونوباكرتاإلى %14(.

للطفل . 2 جتهيزالوجبة  كرونوباكرتخالل  ببكترييا  اجلاف  الر�سع  الأطفال  حليب  تلوث 
بوا�سطة الأدوات غري النظيفة التي ت�ستخدم خالل التجهيز.

للطفل . 3 الوجبة  ببكترييا كرونوباكرتخالل جتهيز  الر�سع اجلاف  الأطفال  تلوث حليب 
بوا�سطة الأ�سخا�ض.

للطفل . 4 الوجبة  ببكترييا كرونوباكرتخالل جتهيز  الر�سع اجلاف  الأطفال  تلوث حليب 
بوا�سطة زجاجة الر�ساعة غري النظيفة.

موت بكترييا كرونوباكرتخالل اإذابة حليب الأطفال الر�سع مباء �ساخن.. 5

تكاثر بكترييا كرونوباكرتيف حليب الأطفال الر�سع امل�سرتجع اإذا مت حفظه يف حرارة . 6
الغرفة.

الولدة قبل و�سولها . 7 الطفل حديث  بكترييا كرونوباكرتيف معدة  وتعاي�ض  بقاء  اإمكانية 
الى الأمعاء.

تو�صيات منظمة ال�صحة العاملية لتح�صري حليب الأطفال الر�صع

يعترب حليب الأطفال الر�سع اجلاف منتج غري معقم، ومن املحتمل تلوثه باأعداد قليلة من 
بكترييا كرونوباكرت، وعند حت�سريه باإ�سافة املاء اإلى احلليب اجلاف تتهيئ البيئة املنا�سبة 

لنمو هذه البكترييا يف احلليب امل�سرتجع.

اإن التح�سري والتداول غري املنا�سبني حلليب الأطفال الر�سع امل�سرتجع ي�ساعد على زيادة 
عدد هذه البكترييا اإلى العدد الذي ميكن اأن ي�سكل خطورة على حياة الر�سيع. وبناًء على 
ذلك فقد قامت منظمة ال�سحة العاملية ومنظمة الأغذية و الزراعة العاملية )2007( بو�سع 
املرتبطة  املخاطر  من  للحد  الر�سع  الأطفال  حليب  وتداول  وتخزين  لتح�سري  تو�سيات 

ببكترييا كرونوباكرت. 

ينبغي  و  مبا�سرة،  للطفل  اإعطائه  قبل  امل�سرتجع  الر�سع  الأطفال  حليب  حت�سري  ويجب 
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مراعاة ال�شروط ال�شحية التالية عند حت�شريه:

غ�سل وتعقيم الأ�سطح امل�ستخدمة لتح�سري احلليب امل�سرتجع.. 1

بفوطة . 2 وجتففيهما  احلليب،  بتح�سري  البدء  قبل  جيدًا  وال�سابون  باملاء  اليدين  غ�سل 
نظيفة اأو مناديل ورقية.

غلي كمية منا�سبة من املاء النظيف مع جتنب ا�ستعمال امليكروويف يف هذه اخلطوة.. 3

اإ�سافة كمية منا�سبة من املاء امل�سخن اإلى درجة حرارة 70 °م يف ر�ساعة نظيفة ومعقمة.. 4

اإ�سافة حليب الأطفال الر�سع اجلاف اإلى املاء مع �سرورة اللتزام باملقدار املو�سى به . 5
على عبوة احلليب.

اإغالق الر�سعة وحتريكها ب�سكل جيد ل�سمان ذوبان احلليب باملاء.. 6

تربيد الر�سعة با�ستعمال ماء احلنفية مبا�سرة اإلى درجة احلرارة املنا�سبة التي ميكن . 7
اأن يتقبلها الطفل، اأو من خالل و�سعها يف وعاء مملوؤ مباء بارد.

جتفيف الر�سعة مبنادل ورقية.. 8

ينبغي التخل�ض من احلليب املتبقي املح�سر قبل �ساعتني، اأو حفظه بالثالجة على درجة  . 9
24 �ساعة. عن  تزيد  ل  ملدة  اأقل  اأو  حرارة 5°م 

د. طارق ع�صيلي
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ال�ضرطان والتغذية

لقد وجد اأن لبع�ص العنا�صر الغذائية وبع�ص املركبات غري الغذائية 
الأثر املبا�صر مبنع الإ�صابة ببع�ص اأنواع الأمرا�ص املزمنة اأو احلماية 
كما  القلب.  واأم��را���ص  والبدانة  ال�صرطان  الأم��را���ص  هذه  من  منها، 
الغذاء  نوع  مع  باآخر  اأو  ب�صكل  ال�صرطان مرتبطة  اأنواع  ثلث  اأن  وجد 
املتناول. فاإذا اعتبنا اأن 80-90% من اأنواع ال�صرطان راجعة اإلى عوامل 
املتناول،  الغذاء  نوعية  اإلى  راجع  العوامل  هذه  من   %  35 فاإن  بيئية، 
الإن�صان  بها  ي�صاب  التي  ال�صرطان  اأن��واع  معظم  اأن  يت�صح  هنا  ومن 
املرتبطة  الغذائية  العوامل  نبذة عن  يلي  وفيما  منها.  الوقاية  ميكن 
بال�صرطان، وبيان لأهميتها كما اأوردها املوؤمتر العاملي لأبحاث ال�صرطان 

 .) World Cancer Research Fund WCRF, 2007( 

د. رميا فايز تيم / اجلامعة الها�صمية

1- موازنة الطاقة:

اأثبتت معظم الدرا�سات اأن زيادة وزن اجل�سم اأو ارتفاع من�سب كتلة اجل�سم مرتبط ب�سكل 
اإيجابي مع الإ�سابة ب�سرطان الثدي و�سرطان الكلى و�سرطان بطانة الرحم. كما وجد اأن 
قلة الن�شاط البدين وارتفاع كمية الطاقة املتناولة وزيادة الوزن مرتبطة بزيادة احتمالية 
الإ�سابة ب�سرطان القولون عند كل من الرجال والن�ساء. يف حني اأثبتت درا�سات عديدة اأن 
ممار�سة التمارين الريا�سية-مع ما يرافقها من تخفي�ض للوزن-بانتظام ي�ساهم يف تقليل 

خطر الإ�سابة ب�سرطان القولون والثدي.
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2- الدهون:

ميكن اأن يف�سر وجود اختالفات بني ن�سبة الإ�سابة بال�سرطان ون�سبة الوفيات الناجتة عن 
اختالف  اإلى  املناطق اجلغرافية  والربو�ستات يف خمتلف  والرئة  والثدي  القولون  �سرطان 

درجة ا�ستهالك الدهون بني تلك املناطق وخا�سة ا�ستهالك الدهون احليوانية.
3- البوتني:

من  منخف�سة  م�ستويات  على  يحتوي  غذاء  تناول  عند  ال�سرطانية  اخلاليا  منو  ينخف�ض 
الربوتني، يف حني اأن تناول الربوتني بكميات ت�سل اإلى �سعفي اأو ثالثة اأ�سعاف ما يحتاجه 
اجل�سم يعمل على حتفيز منو اخلاليا ال�سرطانية. كما اأن زيادة ا�ستهالك اللحوم يرتبط 
بزيادة احتمالية الإ�سابة ب�سرطان القولون و�سرطان الربو�ستات. اإذن، فالإ�سراف يف تناول 

الربوتني يعترب عامل خماطرة لالإ�سابة بال�سرطان.
4- الألياف الغذائية:

تو�سلت الدرا�سات احلديثة اإلى اأن لالألياف الغذائية اأثرًا حمتماًل يف احلماية من �سرطانات 
القولون وامل�ستقيم والثدي واملبي�ض.

5- اخل�صروات والفواكه:

اإن الأ�سخا�ض الذين يتناولون اخل�سروات والفواكه بكرثة تقل فر�سة اإ�سابتهم بال�سرطان 
اإلى الن�سف باملقارنة مع بقية الأ�سخا�ض املنتمني اإلى نف�ض البيئة، وترتفع ن�سبة الإ�سابة 
الأ�سخا�ض  ال�سعفني عند  الربو�ستات– اإلى  املختلفة–با�ستثناء �سرطان  ال�سرطان  باأنواع 
الذين يتناولون اخل�سروات والفواكه بكميات قليلة. كما يوجد دليل قوي يثبت اأن كاًل من 
الفواكه واخل�سروات ي�ساهم يف الوقاية من الإ�سابة ب�سرطانات البنكريا�ض واملعدة واملثانة 
كميات  يتناولون  بال�سرطان  امل�سابني  الأ�سخا�ض  اأن  لوحظ  كما  الرحم.  وبطانة  واملبي�ض 
منخف�سة ن�سبيًا من اخل�سروات الورقية خ�سراء اللون وخ�سروات العائلة ال�سليبية )مثل 

الربوكلي والقرنبيط( واخل�ض واجلزر  والفواكه الطازجة ب�سكل عام.
وقد اأثبتت الدرا�سات احلديثة اأن تناول اخل�سروات والفواكه له اأثر مهم جدا يف التقليل 
من خطر الإ�سابة بال�سرطان وذلك لحتوائها على م�سادات الأك�سدة )فيتامني ج و فيتامني 
من  يحمي  الذي  كاروتني  البيتا  وعلى  احلرة،  للجذور  ال�سار  التاأثري  من  حتمي  التي  هـ( 
60 نوعًا من  اأكرث من  اأن ا�ستهالك اخل�سروات والفواكه يزيد من تناول  اإك�ض. كما  اأ�سعة 
الفالفونويدات والتي تعترب م�سادة لاللتهابات ولها القدرة على منع منو الأورام ال�سرطانية. 

ال�رسطان والتغذية
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الليكوبني  فيها من مادة  وما  للبندورة  املرتفع  ال�ستهالك  اأن  اإلى ذلك، فقد وجد  اإ�سافة 
)وهي �سبغة كاروتينية حمراء( ي�ساهم ب�سكل كبري يف احلماية من �سرطانات الربو�ستات 

والرئة واملعدة والبنكريا�ض والقولون وامل�ستقيم واملريء وجتويف الفم والثدي. 
اإن تناول ال�ساي الأخ�سر ي�ساعد يف احلماية من الإ�سابة بال�سرطان حيث اأن  تناول ال�ساي 
اأثبتت  مرة واحدة يوميًا ي�ساهم يف زيادة مفعول م�سادات الأك�سدة يف بالزما الدم. كما 
احلبوب  مثل  النباتية  ال�ستريولت  من  املحتوى  عالية  املاأكولت  تناول  اأن  اأخرى  درا�سات 
يقلل من خطر    )Lignans(على جلنانات واملحتوية  اخل�سبية  ال�سيقان  ذات  واخل�سروات 
ميكن  عوامل  على  لحتوائها  نظرًا  اجلن�سية  بالهرمونات  املرتبطة  بال�سرطانات  الإ�سابة 
اأن ت�ستقلبها بكترييا القناة اله�سمية وحتولها اإلى عنا�سر فعالة �سد الأورام ال�سرطانية. 
املرتبط  بال�سرطان  الإ�سابة  خطر  من  التقليل  يف  الأثر  نف�ض  ال�سويا  لبذور  اأن  وجد  كما 
بالهرمونات اجلن�سية، اإذ وجد اأن انخفا�ض ن�سبة الإ�سابة ب�سرطان الثدي والربو�ستات يف 

اليابان مقرتن بارتفاع معدل ا�ستهالك فول ال�سويا.
تتميز اخل�سروات والفواكه والأع�ساب والنباتات بقدرتها على احلماية من اأنواع ال�سرطان 
املختلفة ب�سبب احتوائها على كمية كبرية من املركبات امل�سادة لهذه الأنواع ال�سرطانية، و 

يحتوي اجلدول التايل على بع�ض هذه املركبات: 

العوامل امل�صادة لل�صرطان يف الأطعمة النباتية.

م�صادرها الغذائيةاملركب

اجلزر والربوكلي وال�سبانخ وال�سمام واملاجنا والبندورة والبطيخ.الكاروتينات
احلم�سيات والفلفل الأخ�سر والربوكلي والبندورة والفراولة.فيتامن ج
جنني القمح والف�ستق واجلوز.فيتامن هـ

اللحم قليل الدهن والأغذية البحرية والبطاطا.ال�سيلينيوم
اخل�سروات من العائلة ال�سليبية)الزهرة وامللفوف والربوكلي واللفت(.الإندولت

احلم�سيات والتفاح واحلبوب الكاملة.الفالفينويدات
الب�سل والثوم والكراث والفلفل الأحمر والب�سل الأخ�سر.مركبات يف الثوم والب�سل

احلم�سيات والبندورة واجلزر واحلبوب الكاملة والعنبالفينولت
احلبوب الكاملةالفايتات

احلبوب الكاملة واخل�سروات.اللجنانات

د. رميا فايز تيم 
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اآلية عمل املواد النباتية ملنع ال�صرطان:

منع تكون النيرتوزاأمينات )مركبات ناجتة عن تفاعل جمموعة النيرتوز مع الأمينات . 1
التي يعتقد باأنها م�سببة لل�سرطان(. 

التزويد بعنا�سر مولدة ملواد م�سادة لتكون الأورام ال�سرطانية. . 2
التخفيف من تركيز امل�شرطنات اأو الرتباط بها يف القناة اله�شمية وبالتايل التقليل من . 3

اأثرها امل�سرطن.
تعديل ا�ستقالب الهرمونات يف اجل�سم.. 4
العمل كم�سادات للتاأك�سد �سد اجلذور احلرة.. 5

بع�ص الإر�صادات املقرتحة للوقاية من ال�صرطان:

فيما يلي عدد من القرتاحات التي ين�سح باأخذها بعني العتبار للوقاية من الإ�سابة باأنواع 
ال�سرطانات املختلفة كما و�سعها املوؤمتر العاملي للوقاية من ال�سرطان:

التوقف عن التدخني والبتعاد عن  تناول امل�سروبات الكحولية.. 1
2 . 10-5 اأ و ج، وذلك مبعدل  تناول اخل�سروات والفواكه لحتوائها على فيتاميني  زيادة 

ح�س�ض يوميًا.
 زيادة تناول الألياف الغذائية من م�سادرها الطبيعية مبا ل يقل عن 25 غم/اليوم.. 3
 ا�شتهالك احلليب قليل الد�شم, بدًل من الإفراط يف تناول احلليب كامل الد�شم.. 4
 زيادة ا�ستهالك فول ال�سويا والأ�سماك.. 5
 ال�سيطرة على وزن اجل�سم، وجتنب الإ�سابة بالبدانة، ولعل مما ي�سهم يف ذلك ممار�سة . 6

التمارين الريا�سية يوميًا مبعدل 30 دقيقة على الأقل.
ت�سكل . 7 بحيث  �سواء،  حد  على  امل�سبعة  وغري  امل�سبعة  الدهون  ا�ستهالك  من  التقليل 

الدهنيات ما ن�سبته 25 % من جممل ال�سعرات احلرارية.
اللحوم . 8 تناول  من  والتقليل  الطبخ  يف  وال�سواء  القلي  عمليات  ا�ستخدام  من  التقليل 

املدخنة واملقددة بامللح.
واملواد . 9 واحلافظة  امللونة  كاملواد  لالأغذية  امل�سافة  املواد  ا�ستخدام  من  التقليل 

ال�سطناعية، فقد ثبت وجود عالقة ما بني تناول بع�ض هذه املواد والإ�سابة بال�سرطان. 
ومثال ذلك مادة ال�سيكالمات والنيرتيت.

التقليل ما اأمكن من التعر�ض ملا تنفثه عوادم ال�سيارات وامل�سانع من ف�سالت رمبا كان . 10
البع�ض منها م�سرطنًا.

ال�رسطان والتغذية
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التغذية يف اأول 1000 يوم من احلياة, حلياة اأف�شل

جمعية الألف يوم هي جمعية جمعت بني احلكومات، ومنظمات املجتمع 
بلوغ  وحتى  احلمل  مابني  الفرتة  على  للرتكيز  اخلا�ص  والقطاع  املدين 
الطفل �صنتني من عمره. اإن هذه الفرتة من العمر هي فرتة حرجة لذا 
فاإن للتغذية املتكاملة ال�صليمة الأثر الطويل املدى على م�صتقبل الطفل 
�صحيًا واجتماعيًا واقت�صاديًا الأمر الذي لديه انعكا�صات وا�صحة على 

تطور املجتمعات.
من اجلري بالذكر اأن م�صكلة �صوء التغذية العاملية الأثر الكبري خا�صة 
تقريرها  يف  اليوني�صف  منظمة  ذكرت  حيث  واحلوامل.  الأطفال  على 
من  اأقل  باأعمار  اأطفال   4 كل  من   1( طفل  مليون   165 اأن   ،2013 عام  يف 
5 �صنوات(  يعانون من �صوء التغذية املزمن. �صوء التغذية م�صئولة عن 

حالت الوفاة يف الأطفال اأقل من 5 �صنوات. 

من املهم العناية بالتغذية ال�سليمة خالل اأول األف يوم من احلياة حيث لأنها توؤثر يف عدة 
جمالت منها:

اإنقاذ اأرواح الأطفال ومتكينهم من احل�سول على حياة مزدهرة بال�سحة ال�سليمة. . 1
حت�سني الأداء املدر�سي وتنمية املدارك.. 2
تقليل خماطر الإ�سابة بالأمرا�ض املعدية وتقوية املناعة.. 3

الدكتورة هديل غزاوي 
ق�صم التغذية والت�صنيع الغذائي, كلية 

الزراعة, اجلامعة الأردنية
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التغذية يف اأول 1000 يوم من احلياة, حلياة اأف�شل

ملاذا الرتكيز على اأول 1000 يوم من احلياة؟
نحن ن�ستطيع تغيري امل�ستقبل من خالل اأول 1000 يوم من احلياة. فمن خالل الرتكيز على 
التغذية ال�سليمة لالأم احلامل واجلنني بدءًا من اول يوم حمل وحتى عمر ال�سنتني نكون قد 

�سمنا حياة �سحية خالية من الأمرا�ض املرتبطة بالتغذية.
1000 يوم ت�ساوي 270 يوم حمل )فرتة احلمل( زائد �سنتني من عمر الطفل. اأغلب الأع�ساء 
)بالرغم من �سغرها( تكون قد تكونت خالل 3 اإلى 7 اأ�سابيع بعد اأخر دورة �سهرية لالأم. 
فاأي تاأثري خارجي قد يكون له تاأثري م�سوه على التطور اجلنيني خالل هذه املرحلة املبكرة. 
و  متنوعًا  غذاًء  بتناول  بداأت  حال  يف  مثاليًا  غذائيًا  و�سطًا  للجنني  توفر  اأن  الأم  ت�ستطيع 
�سحي يف عمر الإجناب. م�ستويات العنا�سر الغذائية عند الأم احلامل حتدد كيفية تخزين 

اجلنني لتلك العنا�سر مما يوفر له خمزون كايف يف اأول 4 ل 6 �سهور من عمره. 

نظرية الأ�صل اجلنيني لأمرا�ص البالغني:
عمل الربوفي�سور ديفيد باركر وزمالئه يف جمل�ض البحوث الطبية يف جامعة �ساوثهامبتون 
تفرت�ض  البالغني.  عند  لالأمرا�ض  اجلنيني  الأ�سل  نظرية  اإن�ساء  على  املتحدة  اململكة  يف 
النظرية اأن عدد من الأمرا�ض التي ت�سيب الأ�سخا�ض يف مرحلة ال�سباب لها من�ساأ جيني 
يف الفرتة التي يكون فيها ال�سخ�ض جنينًا داخل رحم اأمه. لقد طور الدكتور باركر العالقة 
املحتملة بني منو اجلنني وتطور الأمرا�ض يف حياته الالحقة )عمر ال�سباب(، مثل مر�ض 

ال�سغط ، ومر�ض ال�سكري النوع الثاين، ال�سمنة وال�سرطان.
تن�ض نظرية الأ�سل اجلنيني على اأن �سعف او تدهور النمو والتطور داخل الرحم قد يكون 
النظرية تتم من خالل  اأن هذه  باركر  الدكتور  الأمرا�ض فيما بعد. ذكر  املن�ساأ لكثري من 
الربجمة اجلنينية، حيث اأن اأي عامل حمفز او مثبط يف هذه املرحلة احلرجة من التطور 
املبكر قد يوؤثر ب�سكل كبري على الهيكلة، وال�سفات الوظيفية والع�سوية للكثري من الأن�سجة 

والأع�ساء. 
موؤخرًا مت الربط بني وزن املولود وبني خطر ا�سابته بالمرا�ض لحقًا يف عمر ال�سباب. 

الحتياجات الغذائية للمرحلة ما قبل احلمل:
عالقة الوزن باخل�صوبة:

 اإن تاأثري ن�سبة الن�سيج الدهني يف ج�سم املراأة اأكرب من تاأثري الوزن الكلي على خ�سوبتها. 
وحيث اأن الن�سبة املعتدلة هي 28% فمن اجلدير بالإ�سارة اإلى اأن 22% هي الن�سبة املطلوبة 
لالإبا�سة واحلي�ض عند املراأة. فاملراأة التي تعاين من نق�ض حاد يف الوزن اأو ا�سطرابات 
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الدكتورة هديل علي غزاوي 

هذه  مثل  يف  احلمل.  وتاأخر  ال�سهرية  الدورة  انتظام  لعدم  معر�سة  تكون  مر�سية  طعام 
احلالة فاإن ا�ستعادة الوزن الطبيعي ينظم الدورة وي�سهل الإخ�ساب. باملقابل فاإن لزيادة 
ن�سبة الدهن يف اجل�سم التاأثري ال�سلبي على الإخ�ساب. اأوجدت الدرا�سات اأن اأعلى ن�سبة 

اإخ�ساب هي لدى ال�سيدات الالتي ترتاوح موؤ�سرات كتله اأج�سامهن BMI   بني20 – 25.
تكون املراأة احلامل النحيلة اأكرث عر�سة لإجناب مولود يعاين من وزن منخف�ض عند الولدة 
)اأقل من 2500 جرام(. وهذا املولود قد يكون حتت خطر الوفاة بعد الولدة مبا�سرة ويف حال 
مت تدارك و�سعه ف�سيكون معر�سًا لالأمرا�ض. وكما مت تاأكيده م�سبقًا فاإن املواليد منخف�سة 

الوزن عند الولدة تكون اأكرث عر�سة لالأمرا�ض يف مرحلة ال�سباب.
اأما املراأة البدينة يف مرحلة احلمل اأو ما قبل احلمل فاإنها تتعر�ض للكثري من امل�ساعفات 
خالل فرتة حملها منها �سكر احلمل، وارتفاع �سغط احلمل، وت�سمم احلمل و�سعوبة الولدة. 

من املهم التنويه اأي�سًا اأن ن�سبة جناه املواليد لأمهات بدينات منخف�سة اأي�سًا. 

الو�صع التغذوي:
اأثناء  التغذوي  الأم  لو�سع  التاأثر  �سديد  اجلنني  يكون  احلمل  من  اأ�سابيع  ب�سعة  اأول  يف 
وقبل ح�سول احلمل حيث يت�سارع متايز اخلاليا واأي خلل يف ت�سكيلها خالل هذه املرحلة 
احل�سا�سة ي�ستحيل عالجه لحقًا. لذا فال بد على جميع ال�سيدات الالتي ينوين احلمل اأن 

يعتنني بنوعية الطعام املتناول ل�سمان و�سط مثايل لنمو اجلنني. 

الفيتامينات:
احلامل  حتتاج  النمو.  مرحلة  يف  خا�سة  اجل�سم  وظائف  من  للكثري  اأ�سا�سية  عنا�سر  هي 
واحتياجات جنينها  احتياجات ج�سدها  لتواكب  وذلك  اأكرث من غريها  لفيتامينات معينة 

على حد �سواء.

حم�ص الفوليك/ الفولت: 
اأ�سابيع لذا فاإنها على الأغلب تبداأ بتناول حم�ض  كون املراأة تعلم بحملها بعد م�سي عدة 

الفوليك مبرحلة متاأخرة.
من اجليد العلم باأن دور حم�ض الفوليك مهم جدًا يف تطور الدماغ واجلهاز الع�سبي عند 
اجلنني. اإ�سافة لدوره يف تكرار احلم�ض النووي DNA وحتويل الهومو�سي�ستني اإلى امليثيونني. 
املرحلتني ) احلمل وما قبل احلمل( وذلك  الفيتامينات يف كال  اأهم  الفوليك من  حم�ض 

لتفادي مر�ض عيب الأنبوب الع�سبي خالل تطور اجلنني. 
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اأهم م�سادر حم�ض الفوليك هي اخل�سار الورقية اخل�سراء، الربتقال، البقول والطحني 
املدعم. حتتوي الكبدة على ن�سبة عالية من حم�ض الفوليك ولكن الكبدة حمظورة خالل 

فرتة احلمل لرتفاع تركيز فيتامني اأ فيها )الالحق �سرحه يف املقال(. 
تن�ض التو�سيات الغذائية على تناول الأم احلامل من 400 اإلى 600 مايكرو غرام يوميًا من 
حم�ض الفوليك. من اجلدير بالذكر اأن حم�ض الفوليك ي�ساعد فيتامني ب12 لتكوين خاليا 
دم جديدة  اإل اأن زيادة تناول حم�ض الفوليك عن ال 1000 مايكرو غرام قد ي�سبب يف اإخفاء 

نق�ض ب 12 يف اجل�سم. 
كب�سولت حم�ض الفوليك اأ�سهل واأ�سرع امت�سا�سًا من حم�ض الفوليك املوجود يف الأطعمة.

فيتامني اأ:
ك�سفت منظمة ال�سحة العاملية يف عام 2009 اأن ما يقارب 190 مليون طفل و19 مليون اأم حامل 

يعانون من نق�ض فيتامني اأ يف كل من اأفريقيا وجنوب اأ�سيا. 
املهم  وتطور اجلنني. من  لدوره يف منو  فيتامينات فرتة احلمل  اأهم  من  اأ  فيتامني  يعترب 
�سمان ن�سبته يف ج�سم الأم احلامل ل�سمان تخزينه يف ج�سم اجلنني وليتم جتديد اأن�سجة 
الأم احلامل اأي�سًا. يف الربع الثالث من احلمل تكون �سرعة منو اجلنني عالية لذلك يزداد 

الحتياج لفيتامني اأ يف هذه الفرتة. 
يدخل فيتامني اأ يف تنظيم اجلينات لذا فهو ي�سرتك يف منو اجلنني، منو الأع�ساء والأطراف 
واأجهزة اجل�سم. لذا فاإن نق�سه عند الأم احلامل ي�سبب تاأثريات �سلبية حادة )م�سوهه( 
على خمتلف اأجهزة ج�سم اجلنني مثل القلب، العينني، الدورة الدموية والرئوية، واجلهاز 

الع�سبي اجلزء ال�سفلي من الدماغ.
نق�ض فيتامني اأ هو ال�سبب الرئي�سي للع�سى الليلي، وجفاف امللتحمة، والأنيميا والتهابات 

اجلهاز التنف�سي واملعوي. 
يتواجد فيتامني اأ يف م�سادره الطبيعية ب�سكلني: الريتينول املوجود يف املنتجات احليوانية 
اإن تناول  مثل الكبدة ومنتجات الألبان، والكاروتينات املوجودة يف اخل�سراوات والفواكه. 
الريتينول له تاأثري �سمي وخطر على تطور اجلنني وقد يت�سبب بحدوث ت�سوهات خلقية. هذه 

ال�سمية تزداد عند تناول مكمالت غذائية حتتوي اأكرث من 3000 مايكرو غرام يوميًا.
تن�سح الأم احلامل اأو التي تنوي احلمل اأن تتجنب اأو تقلل من تناول الأطعمة الغنية بفيتامني 
 13000 يقارب  الكبدة حتتوي ما  100 غرام من  اأن كل  بالذكر  الريتينول( ومن اجلدير  اأ ) 
14000 مايكرو غرام من الريتينول. كما يجب جتنب تناول كب�سولت زيت كبد احلوت  اإلى 
متنوعًا  غذاءًا  تناول  فاإن  كل  على  )الريتينول(.  اأ  فيتامني  من  عالية  ن�سبة  على  لحتوائه 

التغذية يف اأول 1000 يوم من احلياة, حلياة اأف�شل
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يحوي فواكه وخ�سار ل يوؤدي لل�سمية. 

فيتامني د:
موؤخرًا مت ت�سليط ال�سوء على فيتامني د لي�ض ب�سبب دوره يف �سحة ومنو العظام )تنظيم 
الأمرا�ض  كبح  يف  املهم  دوره  لكت�ساف  واإمنا  فح�سب  الكال�سيوم(  وا�ستقالب  امت�سا�ض 

املناعية مثل مر�ض ال�سكري النوع الأول. 
يحتاج اجلنني فيتامني د ل�سمان تدعيم وتقوية هيكله العظمي خا�سة يف املراحل الأخرية 
من احلمل. نق�ض فيتامني د عند الأم احلامل مرتبط بزيادة خطر الإ�سابة به�سا�سة العظام 

عند املولود يف مراحل متقدمة من العمر. 
الإ�سابة  الأم احلامل وخماطر  العالقة بني نق�ض فيتامني د عند  الدرا�سات  اأثبتت بع�ض 
اأنواع معينة من ال�سرطان، ا�سطرابات ا�ستقالب ال�سكر عند املواليد يف  باأمرا�ض القلب، 

مراحل متقدمة من العمر. 
نق�ض فيتامني د عند الأم يوؤدي لنق�سه يف حليب اإر�ساعها. يف هذه احلالة يتوجب تزويد 

الطفل بفيتامني د لتجنب اإ�سابته مبر�ض الك�ساح. 
م�سادر فيتامني د من الأطعمة �سعيف ل يتجاوز ال20% من الحتياجات اليومية وترتكز يف 

البي�ض واملارجرين املدعم اإل اأن 80% توؤخذ من اأ�سعه ال�سم�ض. 

فيتامني �ص:
تزداد احتياجات الأم احلامل لفيتامني �ض يف الربع الثالث من احلمل ملواكبه منو اجلنني 
ولت�سهيل وزيادة امت�سا�ض احلديد. لذا فالتو�سيات الغذائية تن�ض على تناول10 جرامات 

يوميًا مع اأطعمة غنية باحلديد ليتم ال�ستفادة من عن�سر احلديد.

املعادن:
لن  وذلك  حامل  الغري  من  اأكرث  احلامل  عند  املعادن  تناول  لزيادة  تتطرق  مل  التو�سيات 

ج�سم احلامل يزيد من امت�سا�ض و ا�ستقالب تلك املعادن.

الكال�صيوم:
يحوي ج�سم املولود ) خا�سة املولود يف كامل وقته( حوايل 20- 30 غرام من الكال�سيوم. اأكرث هذا 
الكال�سيوم مت تخزينه يف الربع الثالث من احلمل. جتدر الإ�سارة اإلى اأن زيادة تناول الكال�سيوم 

من قبل الأم احلامل ل ي�سل جلنينها بل يغطي النق�ض يف خمزون الكال�سيوم لديها. 

الدكتورة هديل علي غزاوي 
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اخلال�صة:
تعر�ض اجلنني لنق�ض التغذية خالل فرتة احلمل يعر�سه للوفاة اأو يف حال ولدته يكون اأكرث 
عر�سه لالإ�سابة بالأمرا�ض املزمنة يف املراحل املتقدمة من العمر وت�سعف اجلهاز املناعي 
لديه. لذا فاإن التغذية ال�سليمة لالأطفال الأقل من عمر ال�سنتني التاأثري الكبري على نوعية 

احلياة فيما بعد.

املراجع:
 1. Elmadfa I، Meyer AL، ”Vitamins for the first 1000 days: preparing for life.“ Int J Vitam

Nutr Res. 2012 Oct;82)5(:342-7.

 2. C. S. Williamson; ”Nutrition in pregnancy“ 2006 British Nutrition Foundation

 Nutrition Bulletin،31، 28–59 Kam R.T.K.، Deng Y.، Chen Y.، Zhao H. )2012( Retinoic

acid synthesis and functions in early embryonic development. Cell Biosci. 2، 11.

 3. Sherwin J.C.، Reacher M.H.، Dean W.H.، NgondiJ. )2012( Epidemiology of vitamin

 A deficiency and xerophthalmia in at-risk populations. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg.

106، 205.

 4.World Health Organization )WHO( )2009( Global prevalence of vitamin A deficiency

 in populations at risk 1995 – 2005. WHO Global Database on Vitamin A Deficiency.

World Health Organization، Geneva.

  5. www.thousandays.org
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تطبيق ا�شرتاتيجيات وطنية 
لل�شالمة الغذائية... غذاء �شليم 

ل�شحة اأف�شل

والكيميائية  البيولوجية  ال��ث��الث  ب��اأن��واع��ه��ا  الغذائية  املخاطر  ان 
ا�صا�صية  م�صكلة  متثل  ت�صببها  التي  الم��را���ص  وطبيعة  والفيزيائية 
احلالت  لعدد  زيادة  مع  واملحلي  العاملي  امل�صتوى  على  الهمية  متزايدة 
التي  البيولوجية  املنقولة بالغذاء واملاء وخا�صة تلك املخاطر  املر�صية 
مت اكت�صافها وت�صخي�صها حديثًا)emerging foodborne pathogens( ، مثل 
 Escherichia coli O157:H7( ال�صريكية القولونية امل�صببة للنزف املعوي
and O104:H4(  و العتالل الدماغي البقري ال�صفنجي ال�صكل. كما اأن 
امللوثات الكيميائية تعد من اأهم امل�صببات املر�صية املنقولة بالغذاء، حيث 
تت�صمن ال�صموم الطبيعية، الذيفانات الفطرية )aflatoxins( والذيفانات 
البحرية، املعادن الثقيلة، امل�صافات الغذائية، مبيدات الهوام، والدوية 

البيطرية بال�صافة الى مواد الديوك�صني والكرالمايد. 

67

للمجتمعات  العامة  ال�سحة  على  مبا�سر  تاأثري  واملاء  بالغذاء  املنقولة  لالمرا�ض  ان 
حيث ان مئات املاليني من النا�ض ي�سقطون �سحية ب�سبب هذه المرا�ض وميوت الكثريون 
املتدنية  املناعة  ذو  لالأ�سخا�ض  وخا�سة  �سحية  وغري  فا�سدة  اأغذية  ل�ستهالك  نتيجة 
املزمنة.  الأمرا�ض  واأ�سحاب  واحلوامل  ال�سن  وكبار  كالأطفال   )immunocompromised(
العامة  ال�سحة  لتح�سني  �سرورة  امللوثات  من  اخلايل  ال�سليم  الغذاء  لتوفري  فان  وبالتايل 

الدكتور حمزة القادري - اجلامعة الأردنية 
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ال�سا�سية،  الن�سان  اأنه حق من حقوق  كما  واملعدية،  املنقولة  المرا�ض  وللحد من  للنا�ض 
�سكان  ثلث  باأن  علمًا  الفقر.  حدة  من  وللتخفيف  والتنمية  النتاجية  لتح�سني  بال�سافة 
اأكرب  ب�سكل  امل�سكلة  انت�سار  مع  بالغذاء  باأمرا�ض منقولة  �سنويًا  ي�سابون  املتقدمة  البلدان 
يف البلدان النامية حيث اأن الفقراء هم اأكرث النا�ض عر�سة لعتالل ال�سحة. فعلى �سبيل 
وفيات  واعداد  مر�سية  بحالت  واملاء  بالغذاء  املنقولة  ال�سهالت  اأمرا�ض  تت�سبب  املثال، 
اأكرث يف املناطق النامية والقل تطورًا حيث ي�ساب ماليني ال�سخا�ض اغلبهم من الطفال. 
هذا ويعترب موؤ�سر ال�سهال عاماًل مهمًا لتقييم درجة توفر الرعاية ال�سحية وتوفر غذاء 
�سليم خايل من امللوثات حيث يعترب اأكرث اعرا�ض المرا�ض املنقولة بالغذاء واملاء �سيوعًا، 
ال�سطرابات  والكلوي،  الكبدي  كالف�سل  الخرى  املنقولة  بالمرا�ض  الهتمام  �سرورة  مع 
الع�سبية، امل�ساعفات املوهنة لالأمرا�ض املنقولة بالغذاء)secondary sequelae(  كالتهاب 

املف�سل التفاعلي وال�سلل وحالت الجها�ض، والوفاه. 
على  واحل�سول  الغذائية  ال�سالمة  ا�سرتاتيجيات  لتطبيق  ما�سة  حاجة  فهنالك  وعليه 
الك�سف  وكيفية  الغذائية  ال�سل�سلة  امللوثات يف  وتراكيز  الغذائي  املدخول  بيانات  مزيد من 
والتعرف عليها واحلد منها وخا�سة يف الدول النامية للم�ساعدة على تقييم هذه املخاطر 
وو�سع املعايري الوطنية وال�ستفادة من املراجع الدولية كمنظمة ال�سحة العاملية للح�سول 
فاعلية  وحتديد  تقييم  اأهمية  الى  ال�سارة  وجتدر  هذا  اأف�سل.  ل�سحة  �سليم  غذاء  على 
وت�سعيع  الوراثية،  كالهند�سة  الأغذية  ومعاجلة  حفظ  و  لنتاج  احلديثة  التكنولوجيات 
اأدت الى و�سع وتطبيق  اأن  عوملة جتارة الأغذية  اأجواء معدلة. كما  الغذية، والتغليف يف 
املعايري الغذائية الدولية والتي زادت من الوعي باهمية ال�سالمة الغذائية ولتي�سري ت�سدير 
وا�سترياد الغذية بني البلدان املختلفة حيث اأن الطعام املنتج يف بلد ما يتم تخزينه ونقله 
وا�ستهالكه يف بلدان خمتلفة. كما اأن اآلية ا�ستهالك الطعام وتنوعه اختلفت مما كانت عليه 

يف املا�سي من حيث ا�ستهالكه يف غري مو�سمه وتناوله خارج املنزل.  
ان لتطبيق ا�سرتاتيجيات ال�سالمة الغذائية اأهمية كربى لتخفيف العبء ال�سحي   
طريق  عن  وذلك  بالغذاء،  املنقولة  المرا�ض  عن  والناجم  النامية  الدول  يف  والجتماعي 
تدابري  وعمل  و�سع  بالغذاء،  املنقولة  باملخاطر  املتعلقة  املعلومات  وتعميم  وحتديد  تقييم 
�ساملة ذات ا�س�ض علمية وقابلة للتطبيق وعلى طول ال�سل�سلة الغذائية ملنع التعر�ض مل�ستويات 

تطبيق ا�شرتاتيجيات وطنية لل�شالمة الغذائية... غذاء �شليم ل�شحة اأف�شل



69 ملف التغذية يف الأردن

ممر�سة للملوثات الغذائية، العمل على تبني وتطبيق الطرق العلمية احلديثة للك�سف عن 
نظم  تطبيق  الى  بال�سافة  لالمرا�ض،  وامل�سببة  بالغذاء  املنقولة  امللوثات  هوية  وحتديد 
متكاملة وم�ستدامة لل�سالمة الغذائية مبنية على ا�س�ض علمية وذات عالقة مبا�سرة بال�سل�سلة 

الغذائية. 
علمية  اأ�ساليب  ت�سمل عدة  ا�سرتاتيجية  بتبني  العاملية  ال�سحة  قامت منظمة  لقد   
وقابلة للتطبيق من اأجل احل�سول على غذاء اآمن و�سحي، وهذه ال�ساليب الناجعة ت�سلح 

للتطبيق يف الدول النامية وت�سمل:
- تقوية اأنظمة الر�سد لالأمرا�ض املنقولة بالغذاء

ال�سحة  على  الن�سبي  تاأثريها  وتقييم  بالغذاء  املنقولة  المرا�ض  عبء  تقدير  ان   
والقت�ساديات وتقييم برامج مكافحة المرا�ض وال�سيطرة عليها وتطوير برامج املراقبة 
وال�ستجابة  الكت�ساف  يتيح  وا�سحة،  علمية  ووبائية  خمربية  ا�س�ض  على  املبنية  الغذائية 
ال�سريعني للفا�سيات املر�سية، وي�سهل اجراءات تقييم وحتديد الخطار وبالتايل احلد من 
الأثار ال�سلبية لالمرا�ض املنقولة بالغذاء على ال�سحة العامة و القت�ساد. كما اأن هنالك 
حاجة ما�سة لتطوير اأ�سلوب علمي �سامل لتقوية اآليات الر�سد على امل�ستوى الوطني والقليمي 
النظم  مراجعة  يف  ودجمها  بالغذاء  املنقولة  المرا�ض  عن  البالغ  �سرورة  مع  والدويل، 
ال�ساليب  وتن�سيق  وتطوير  المرا�ض  هذه  بر�سد  الدول  التزام  وت�سجيع  العاملية  ال�سحية 

الدولية لر�سد المرا�ض املنقولة بالغذاء. 
البيولوجية  وخا�سة  لالمرا�ض  امل�سببة  الخطار  وحتديد  تقييم  اآليات  حت�سني   -

والكيميائية منها.
دورا   )GEMS/Food( العاملية/الطعام  البيئة  مراقبة  نظام  برنامج  لتطبيق  ان   
فعاًل يف تعزيز وجتميع وتقييم البيانات املتعلقة بامللوثات الغذائية وخا�سة الكيميائية منها 
على امل�ستوى القليمي و الدويل. علمًا باأن عدم وجود بيانات التعر�ض للملوثات الغذائية يف 
البلدان النامية يعد من امل�سكالت الرئي�سية للتقييمات الدولية للمخاطر املنقولة بالغذاء. 
اآليات ناجعة و�ساملة لتقييم احلالة العاملية لالأمرا�ض املنقولة بالغذاء  هذا ويعترب تطوير 
للحد من  التي يجب تطبيقها  الأ�ساليب  اأهم  والكيميائية من  البيولوجية  امللوثات  ودرا�سة 
ال�سحة  والزراعة ومنظمة  الأغذية  املنقولة، وهو ما حتث عليه كل من منظمة  المرا�ض 
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العاملية. كما ي�ستح�سن النقل الفعال للتقنيات والبيانات الالزمة لتقييم املخاطر باأنواعها 
بني الدول املختلفة.

- تطوير طرق علمية وناجعة لتقييم �سالمة الأغذية املنتجة بالتقنيات احلديثة والغذية 
املعدلة جينيًا.

تتطلب  والتي  ال�سائكة  املوا�سيع  الأغذية من  البيولوجية لنتاج  التكنولوجيا  تعترب   
املزيد من البحث العلمي والعمل على تفعيل ا�ستخدامها �سمن اآليات علمية حمددة تقرها 
املنظمات الدولية ومنظمة ال�سحة العاملية. وعلية يجب ت�سجيع انتهاج اأ�سلوب اآمن و�سمويل 
وامل�ستقة من كل  املختلفة  الغذائية  للمكونات  اآمن  وا�ستخدام  ب�سكل �سحي  لنتاج الغذية 
من الطرق التقليدية واحلديثة كالهند�سة الوراثية. كما اأن هنالك عامل ذات اأهمية يتعلق 
بتطوير اطار لتقييم الغذية املعدلة جينيًا لعتبارات ال�سحة وال�سالمة، الفوائد ال�سحية، 

التاأثريات البيئية، والنتائج الجتماعية والقت�سادية.   
امل�ستوى  على  العلمية  واملختربات  الكفاءات  بني  اخلربات  وتبادل  التعاون  حت�سني   -

الوطني والعاملي.
يعترب حت�سني التعاون وتبادل اخلربات يف جمال �سحة و�سالمة الأغذية من اأهم   
ال�سحة  منظمة  مابني  القائم  التعاون  ذلك  على  المثلة  ومن  اآمن،  غذاء  لتوفري  الطرق 
العاملية مع منظمة التجارة العاملية ل�سمان العتبارات ال�سحية عند عوملة التجارة، والتعاون 
 )UNDP( املتحدة المنائي الأمم  املتحدة )UNEP( وبرنامج  البيئي لالأمم  الربنامج  مع 
ومنظمة العمل الدولية )ILO( ومنظمة التعاون القت�سادي والتنمية )OECD( بال�سافه 
للجمعية الدولية للم�ستهلكني واملنظمة الدولية ملنظمات الأغذية ال�ستهالكية واملعهد الدويل 
ان�ساء جمموعة تن�سيقية  التنمية واملوؤ�س�سات الكادميية. كما يجب  للعلوم احليوية وبنوك 
على امل�ستوى الوطني والقليمي والدويل بخ�سو�ض ال�سالمة الغذائية ل�سمان تفعيل ا�سلوب 

مربمج ومتما�سك لل�سالمة الغذائية.
- تقوية بناء القدرة والثقافة ال�سحية وت�سجيع البحث العلمي يف البلدان النامية.

تبقى القدرات املهنية غري الكافية والغري موؤهلة يف البلدان النامية عائق رئي�سي   
اأو الت�سدير. ان تبني برامج  لتطبيق منظومة �سحة و�سالمة الأغذية لال�ستهالك املحلي 
ال�سالمة الغذائية املبنية على مبداأ ال�سحة العمومية املتمثل يف الوقاية عو�سًا عن مفهوم 
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العقوبات يوؤدي الى تعزيز مفهوم الثقافة ال�سحية لكل من املنتج وامل�ستهلك، حيث تتخذ 
هذه الربامج روؤية �سمولية يف تقليل الأمرا�ض املنقولة بالغذاء. هذا ويت�سمن بناء القدرة 
املبا�سرة  العالقة  ذات  واملوؤ�س�سات  القطاعات  جميع  ا�سراك  الغذائية  لل�سالمة  الوطنية 
الكادميية  املوؤ�س�سات  البلديات،  البيطرة،  والزراعة،  ال�سحة،  كقطاعات  مبا�سرة  والغري 
واملدار�ض، املختربات، والت�سويق والتجارة، بحيث يتم تقييم الفجوات والحتياجات وعمل 
م�سح �سامل وهادف لل�سل�سلة الغذائية وامللوثات الغذائية ذات العالقة ومن ثم و�سع وتبني 
اخلطط والربامج التعليمية والتدريبية وت�سجيع البحث العلمي بخ�سو�ض ال�سالمة الغذائية 

والثقافة ال�سحية.   
ملنظمة  العمومية  بال�سحة  املتعلق  العلمي  الدور  وحت�سني  ال�سحية  املعايري  تطبيق   -

ال�سحة العاملية يف املدونة الغذائية.
ي�ساعد توطيد معايري ال�سحة وال�سالمة للمواد الغذائية على حماية النا�ض يف جميع   
وال�سالمة  ال�سحة  معايري  اأن  حيث  بالغذاء،  املنقولة  الأمرا�ض  خماطر  من  العامل  انحاء 
ت�ساهم يف تقييم الأخطار املتعلقة بالغذاء كانت ق�سرية اأو طويلة الأمد على ال�سحة. كما 
لل�سالمة  العاملية  ال�سحة  معايري منظمة  مع  املتوافقة  الوطنية  املعايري  وتعزيز  اعتماد  اأن 
الرقابية  الأجهزه  فان  وعلية  واآمن.  �سحي  غذاء  توفري  �سمان  على  �سي�ساعد  الغذائية 
يجب  كما  الغذائية،  املدونة  وتو�سيات  وار�سادات  معايري  ودعم  بت�سجيع  معنية  وال�سحية 
امل�ستهلكني  �سحة  حماية  وجوب  على  املبنية  الغذائية  املدونة  قرارات  تطبيق  على  العمل 

وت�سجيع امل�ساركة الفعالة للدول النامية يف اأعمال املدونة الغذائية. 
- تطبيق اأنظمة ال�سحة وال�سالمة العامة )ممار�سات الت�سنيع اجليدة( لنتاج الغذية 
وخا�سة الأغذية ال�سعبية ، واحلث على تطبيق اأنظمة اجلودة العاملية كنظام اله�سب و نظام 

.ISO 22000

ان لتطبيق اأنظمة ال�سحة وال�سالمة لنتاج املواد الغذائية وتطبيق اأنظمة اجلودة   
العاملية كنظام اله�سب و نظام ISO 22000 اأهمية ق�سوى ل�سمان دميومة �سالمة الأغذية 
وعلية  الغذائية.  الت�سممات  عن  الناجمة  والجتماعية  القت�سادية  الأعباء  من  وللتخفيف 
فان تقدمي الدعم للموؤ�س�سات ال�سناعية ذات العالقة لتطبيق مثل هذة النظمة يجب اأن 
تكون له الولوية الق�سوى بحيث يكون عماًل تن�سيقيًا يجمع جميع الأطراف املعنية مبا فيها 

الدكتور حمزة القادري 



ملف التغذية يف الأردن72

املوؤ�س�سات الداعمة والهيئات الدولية. كما يجب التوعية باأهمية تطبيق مبادىء هذه الأنظمة 
واأن ل يكون الهدف الرئي�ض هو احل�سول على �سهادات العتماد دون الدميومة يف تطبيقها 

وتطويرها كل مالزم الأمر. 
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مقارنة دول العامل يف البحث العلمي

العامل قرية �صغرية من خالل  العلمي يف جعل  البحث  �صاهم  لقد 
و�صائل الت�صال املتطورة واملوا�صالت والثورة املعلوماتيه وبالرغم 
من ذلك فاإن خريطة العامل املعا�صر تق�صم وفق م�صتويات التقدم 

العلمي والتقني اإلى اأربعة جمموعات:

األأ�صتاذ الدكتور ر�صا �صبلي اخلوالدة
رئي�ض جامعة موؤتة

• العلمي 	 التقدم  �سلم  درجات  اأعلى  على  تقع  الدول  ت�سمل  والتي  الأولى:  املجموعة 
واليابان  الأمريكية  املتحدة  الوليات  وميثلها  العلم  جمالت  خمتلف  يف  والتكنولوجي 

ودول اأوروبا الغربية.

• املجموعة الثانية: والتي ت�سمل الدول التي متلك عنا�سر التقدم العلمي والتكنولوجي 	
وت�سعى اإلى تطويرها وميثلها رو�سيا وبع�ض دول اأوروبا ال�سرقية.

• العلمي 	 التقدم  عنا�سر  اإدخال  على  تعمل  التي  الدول  يف  وتتمثل  الثالثة:  املجموعة 
والتكنولوجي وجعلها من اأولوياتها وميثلها بع�ض دول العامل العربي والهند ودول جنوب 

�سرق اآ�سيا التي بداأت بالقرتاب يف ت�سنيفها من العامل الثاين والأول.

• العلمي 	 التقدم  و�سائل  من  و�سيلة  اأي  متلك  ل  التي  الدول  وت�سمل  الرابعة:  املجموعة 
والتكنولوجي لفقرها.
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يوجد ف�سل حقيقي يف  بع�سا فال  بع�سها  تتداخل  املجموعات  اأن حلقات هذه  الذكر  ويجدر 
مرتبة بع�ض الدول التي قد تنتمي للمجموعة ما يف جمال معني وجمموعة اأخرى يف جمال اآخر.

مقارنة الدول النامية يف ا�صتفادتها من البحث العلمي مع املقارنة بالدول املتقدمة

اآخر،  فمن  اإلى  بلد  من  الأوروبية  الدول  يف  عمله  واأ�ساليب  العلمي  البحث  تنظيم  يختلف 
الدول ما ابتعد كثريا عن املركزية ومنها و�سط بني املركزية والالمركزية ، والأخرية حبذت 
الإبقاء على م�ستوى معني من املركزية مثل فرن�سا، كما و�سكلت بع�ض الدول الأوروبية وزارة 
للبحث العلمي والتكنولوجيا تتحمل م�سوؤولية اأن�سطة البحث والتطوير يف القطاعات املختلفة 
ما عدا البحث اجلامعي الذي يتمتع ببع�ض الالمركزية ومثال هذا النمط اأملانيا. اأما النمط 
الوزارات ذات  والتطوير بني  للبحث  القطاعي  التوزيع  الالمركزي كربيطانيا، فيقوم على 
العالقة بينما يبقى البحث العلمي الأكادميي من ن�سيب وزارة الرتبية اأو ما �سابهها. ولكل 
اإملام  �شعوبة  اإلى  يوؤدي  قد  املركزي  فالنمط  وم�شاوئه,  حما�شنه  الأمناط  هذه  من  منط 
الوزارة بجميع امل�سائل القطاعية وبالتايل البتعاد التدريجي عن ربط الأهداف التنموية مع 
اأهداف العلم والتكنولوجيا. اأما النمط الالمركزي، فقد يوؤدي اإلى عزل البحوث القطاعية 
الواحد عن الآخر ومن ثم ابتعاده عن البحوث الأ�سا�سية وتعذر النقل ما بني القطاعات من 
جهة وعدم تو�سع ميزانيات البحوث يف الوزارات التنفيذية، لأن الأخرية �ست�سبح َحكمًا على 

التوزيع بني ميزانيات البحوث وبني الن�ساطات الأخرى.

البحث  يف  كبري  بدور  ي�سطلع  ال�سناعي  القطاع  فاإن  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  اأما 
 )%11.5( مقابل  امليدان  هذا  يف  الن�شاط  من   )%73.5( بنف�سه  ينفذ  حيث  والتطوير، 
للحكومة الحتادية و)12.2%( للجامعات والكليات واملعاهد وتنفذ املوؤ�س�سات غري الهادفة 
للربح البقية الباقية. ويف تطور لحق لربط اجلامعات بال�سناعة، جلاأت بع�ض اجلامعات 
الأمريكية اإلى تعيني م�ست�سارين من مهند�سي ال�سناعة للعمل �سمن هيئات التدري�ض، اإذ 
دعم هوؤلء جانب البحث والتطوير يف اجلامعات نتيجة خلربتهم يف اجلانب العملي، كما 
برزوا كاأع�ساء يف الهيئة التدري�سية ومل يتخلوا عن اأن�سطتهم ال�ست�سارية، مما كان له الأثر 

الفاعل يف ربط اجلامعة بال�سناعة.

اأما كندا واأ�سرتاليا وتايوان، فقد انتهجت اأ�سلوب التمويل احلكومي لأن�سطة البحث والتطوير 
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والتطوير  العلمي  البحث  موؤ�س�سات  بني  الوثيق  الرتابط  وحتقيق  الثقة  لبناء  بداياتها  يف 
والقطاع ال�سناعي، ومن ثم بداأ الن�سحاب التدريجي ل�سالح القطاع ال�سناعي الذي تزايد 
هذه  يف  والتطوير  العلمي  البحث  لأن�سطة  التمويل  حجم  من   %50 من  اأكرث  لي�سكل  متويله 

الدول.

اأما يف اليابان فيربز دور الدولة ب�سورة جلية كمنظم ومن�سق جلهود الأفراد واملوؤ�س�سات 
املعنية بالتنمية ومبنظومة العلوم والتكنولوجيا املحلية، اإذ ارتكزت التجربة اليابانية على 
املحلية  والتطوير  العلمي  البحث  اأن�سطة  قبل  من  الأجنبية  التكنولوجيا  وتطوير  تكييف 
منطلقة يف منهجها هذا من فل�سفتها يف اإعادة التجربة وتكرار البحث فيما اأ�سبح �سائعا 
ومتداوًل، بالإ�سافة اإلى فر�ض القيود على ال�ستثمار املبا�سر لل�سركات املتعددة اجلن�سيات 
وت�سجيعها بدًل من ذلك على عقد اتفاقيات لنقل وتطويع التقانة مع ال�سركات اليابانية. 
وقد متيزت التجربة اليابانية يف جمال البحث العلمي والتطوير بخ�سائ�ض متعددة منها 
دور  والتطوير.وبروز  العلمي  البحث  اأن�سطة  توجيه  يف  ال�سوق  اآلية  على  الوا�سع  العتماد 
اإعادة توجيه قوى ال�سوق مبا يحقق الفائدة  ال�سيا�سة احلكومية واإجراءاتها التنظيمية يف 
من  انطالقا  العاملة  القوى  تدريب  يف  الوا�سع  الياباين.وال�ستثمار  لالقت�ساد  الق�سوى 
نظام ال�ستخدام مدى احلياة.وال�ستمرار يف ا�سترياد التكنولوجيا من اخلارج على اأن يتم 

تطويرها بجهد وطني من خالل البحث والتطوير.

قطاع التعليم العايل يف الدول النامية ميتاز بالفقر يف كوادر التاأطري ونق�ض يف املوؤهالت 
انه  كما  العلمي  البحث  ملكة  يف  نقائ�ض  اإلى  بالإ�سافة  القطاع  على  للم�سرفني  العلمية 
عدد  اأن  جند  بحيث  اجلامعيني  الطلبة  عدد  يف  الكبري  التزايد  و  اجلامعات  بكرثة  ميتاز 
اجلامعات يف الدول النامية يزداد بال�سعف كل ع�سر �سنوات كما اأن التح�سيل العلمي يف 
جامعات الدول النامية يف معظمه يرتكز على الدرا�سات الإن�سانية والنظرية بحيث ت�سري 
النامية  بالدول  باملائة من عدد الطلبة يف اجلامعات  اأن حوايل  �سبعني  اإلى  الإح�سائيات 
يف  درا�ساتها  ت�سب  التي  فقط  قليلة  ون�سبة  والإن�سانية  النظرية  التخ�س�سات  يدر�سون 
اأجل  يكون من  الدرا�سة يف اجلامعة  باأن  ترى   %90 والتكنولوجية وحوايل  العلمية  املجالت 
احل�سول على ال�سهادة للغر�ض الوظيفي ل اأكرث وهو ما يربز عدم وعي الطالب اجلامعي يف 
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تهتم  ل  الدول  هذه  اأن  كما  هذه الدول مبهمته وعدم ت�سبعه مبلكة البحث العلمي.  
املو�سم  اجلامعي يف  الطالب  على  الإنفاق  اأن  بحيث جند  اجلامعي  الطالب  على  بالإنفاق 
اجلامعي ل يتعدى 2500 دولر بينما يف الدول املتقدمة ينفق على الطالب حوايل 50000 دولر 

�سنويا.

كما واإن يف الدول النامية ومما ي�سعب التغلب عليه هو عدم التن�سيق بني احتياجات ال�سوق 
الوطنية والقت�ساد الوطني من الكوادر التي تعطي ثمارها وقطاع التعليم العايل اإذ اأن هذه 
النقطة بالذات هي نقطة القوة للدول املتطورة بحيث جند اإ�سرتاجتية وتخطيط طويل املدى 
لحتياجات القت�ساد الوطني من الكوادر يف املجالت احليوية لالقت�ساد الوطني كما اأن 
ال�سلطات امل�سرفة على التعليم العايل يف هذه الدول تهتم با�ستقطاب اأ�ساتذة التعليم العايل 
واملحافظة عليهم وتوفري كل احتياجاتهم العلمية واملعنوية لكي ت�ستمر بحوثهم ومثابرتهم 
بع�ض اجلامعات  توجد  النامية  الدول  العك�ض يف  ولكن  وزيادة عطائهم  العايل  التعليم  يف 
حتمد  ل  نتائج  عدة  عنه  تنجم  ما  وهو  تقريبا  الطالب  مثل  الأ�ستاذ  فيها  يعامل  لالأ�سف 
عقباها منها حمدودية العطاء لالأ�ستاذ وتفكريه يف الهجرة كما حدث يف نهاية ال�ستينات 
وال�سبعينات اإذ اأن معظم الكفاءات هجرت بلدانها وا�ستفادت من امتيازات التعليم  العايل 
يف الدول املتطورة وهي الآن تدر بعطاء وفري يف هذه الدول بحيث لو جنري م�سحا للجامعات 
وخمابر البحث العلمي يف الدول املتطورة لوجدنا حوايل ع�سرين باملائة من كفاءاتها من 
الآن  وهم  وتقييمها  تقديرها  عدم  ب�سبب  بلدانها  هجرت  اأ�سا�سا  واإفريقية  عربية  اأ�سول 
يعي�سون يف اأح�سن الظروف وقمة العطاء للدول املتطورة. اإذن كما نرى ميكن للدول النامية 

ال�ستفادة من جتارب الدول املتطورة يف جمال التعليم العايل.

اأمثلة على جناحات يف الدول املتقدمة

التجربة اليابانية يف البحث والتطوير تعترب اليابان من اأكرب الدول التي ت�ستثمر يف 
البحث والتطوير اإذ اأن املخ�س�سات املالية للبحث والتطوير يف املوؤ�س�سات وال�سركات تفوق 
من  حتولت  قد  اليابانية  وال�سركات  املوؤ�س�سات  هذه  فاإن  وبالتايل  ال�ستثماري،  املال  راأ�ض 

اأماكن اإنتاج اإلى اأماكن ل�سناعة الفكر 

يحتل  العامل.  يف  تقدمًا  الدول  اأكرث  من  واحدة  القت�سادية  الناحية  من  اليابان  تعد 
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واحد(  عام  خالل  اليابان  يف  املنتجة  واخلدمات  ال�سلع  )قيمة  الإجمايل  القومي  الناجت 
“تويوتا”،  املرتبة الثانية على م�ستوى العامل، كما تتمتع العالمات التجارية اليابانية مثل 
و”�سوين”، “فوجي فيلم” و”بانا�سونيك” ب�سهرة عاملية. يعد الت�سنيع اإحدى ركائز القوة 
لذلك  الطبيعية.  املوارد  من  القليل  اليابان  متتلك  ذلك،  مع  ولكن  اليابانية،  القت�سادية 
فاإن اأحد الأ�ساليب التي تتبعها ال�سركات اليابانية تتمثل يف ا�سترياد املواد اخلام وحتويلها 

ملنتجات تباع حمليًا اأو يتم ت�سديرها.

ويعد علم ا�ستخدام الإن�سان الآيل اأحد اأهم املجالت الواعدة للنمو القت�سادي امل�ستقبلي، 
والذي تتفوق فيه التكنولوجيا اليابانية على باقي دول العامل. ي�ستطيع “اأ�سيمو”، وهو اإن�سان 
بلغات  والتحدث  قدمني  على  ال�سري  بتطويره،  “هوندا”  �سركة  قامت  بالب�سر  �سبيه  اآيل 
اإن�سانية. ويف امل�ستقبل القريب، �ست�سرتك الروبوتات الآلية بالعمل يف عدد من املجالت وقد 
ي�سل الأمر اإلى درجة اأن تتعاي�ض الروبوتات جنبًا اإلى جنب بجوار الإن�سان ، كما ن�ساهد يف 

اأفالم اخليال العلمي.

تنظيم واإ�صرتاتيجية ال�صناعة اليابانية: تعترب ال�سناعة واحدة من ركائز القوة 
القت�سادية اليابانية. ففي هذا القطاع تاأتي اليابان يف املركز الثاين عامليا بعد الوليات 
املتحدة الأمريكية. فهي اإذن حمرك وع�سب القت�ساد و املج�سد احلقيقي للنجاح و التفوق 

الياباين.

وتقوم ال�سناعة على نوعني من املوؤ�س�سات؛ املجموعات ال�سناعية العمالقة: الكريي�ست�سو، 
مثل ميت�سوبي�سي، �سوميتومو، ميت�سوي، فهذه التكتالت ملختلف ال�سركات ال�سناعية وعلى 
غرار �سركة “فوجي” تتمحور يف اأغلب الأحيان حول البنوك، معتمدة يف ذلك على ال�سركات 
اإن  ال�سناعة.  وزارة  طريق  عن  باخل�سو�ض  الدولةو  دعم  وعلى  �سو�سا،  �سوجو  التجارية، 
املوؤ�س�سات وال�سركات التي تكفل التعاقد، ت�سمن بالتقريب الثلث من الإنتاج ال�سناعي وقد 
انها  القت�سادية، كما  الأزمات  التكيف يف حالة  الكبرية على  تثبت قدرتها  اأن  ا�ستطاعت 
�سمام اأمان بالن�سبة لل�سركات العمالقة. هذا النظام يتيح قدرا كبريا من املرونة و�سهولة 
و  البحث  يف  ال�ستثمار  تدعم  الكبرية  للمجمعات  املالية  القدرة  اإن  القت�سادي.  التكييف 

التطوير وغزو الأ�سواق اجلديدة.
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نوعية وا�صرتاتيجية ال�صناعة اليابانية:

الن�سيج  اأ�سا�سا على قطاع  تعتمد  اليابانية  ال�سناعة  البداية كانت  يف  ال�صناعات:  اأهم 
مركزا  وحتتل  للفولذ،  عاملي  منتج  اأكرب  ثاين  هي  اليابان  ال�سا�سية.  ال�سناعات  وعلى 
مهيمنا يف جمال بناء ال�سفن وهي متلك ثاين اأكرب ا�سطول جتاري يف العامل. واعتبارا من 
�سنة 1960 اأعطت اليابان الأولوية ل�سناعة ال�سيارات واللكرتونيات، كذلك فهي تقوم بتمويل 
و  التناف�ض  اأكرث قدرة على  اأن ت�سبح  اأجل  الالزمة، من  ال�سناعة ومعداتها  واردات هذه 
الإ�سرتاتيجية، مانحة  بتغيري  بعد ذلك  اليابان  قامت  ثم  العاملي. ومن  الطلب  التكيف مع 
بذلك المتياز للروبوتيزم اأو �سناعة الرجل الآيل )فوزي( والتكنولوجيا عالية التقنية، على 
اأن يتم الرتكيز خ�سو�سا على اجلودة، هكذا يظهر النموذج الياباين، معتمدا اأ�سا�سا على 
ت�سكيل فرق اإنتاجية �سغرية مكونة من عمال متعددي املواهب ي�ستطيعون القيام بعدة مهام 

)وبالتايل اخلروج من التقليد(.

�سفر  » �سفر خمزون،  اأ�سفار”:  “اخلم�سة  اإحرتام  وهو  املو�سوع  النوعي  الهدف  ويتجلى 
من  خمزون  ترك  عدم  يجب  اأنه  اأي  تاأجيل«،  �سفر  اأعطاب،  �سفر  اأوراق،  �سفر  اأخطاء، 
للبريوقراطية،  اأعمال مكتبية تدعو  بالت�سنيع، عدم ترك  اأخطاء  ارتكاب  املنتجات، عدم 
كما  نوعها  كان  اأيا  املنتجات  يف  لالأعطال  جمال  اأي  يوجد  ل  بحيث  الت�سنيع  يف  اجلودة 
واأنها تتبع �سيا�سة عدم تاأحيل عمل اليوم اإلى الغد، وهذا عقب اأزمة اأعوام 1990 التي اأخذت 
اأنها  التقليدية، حتى  ال�سناعة  تنظيم  اإعادة  فيها منعطفا جديدا من  اليابانية  ال�سناعة 
على  وركزت  الهادي  واملحيط  اآ�سيا  يف  القت�سادية  الن�ساطات  بع�ض  عن  بالتخلي  قامت 

�سناعة التكنولوجيا املتقدمة، كما اأن البحث و التطوير بداأ يحتل موقعا متزايد الأهمية.

• ال�سناعة امليكانيكية: اإن �سناعة ال�سيارات هي اإحدى القطاعات الرئي�سية يف اليابان. 	
والذي اأ�سبح واحدا من اأكرب م�سدري العامل لل�سيارات. يحتل اليابان املراتب الأولى 
يف اإنتاج ال�سيارات فال�سركات اليابانية مثل تويوتا، ني�سان، هوندا، قامت باإنتاج 100.2 
الدراجات حيث  يابانية يف ت�سنيع  �سيادة  2006، كما نالحظ  �سنة  �سيارة وهذا  مليون 
ياماها،  كاوازاكي،  )هوندا،  ال�سنع  يابانية  هي  العامل  يف  الدراجات  اأرباع  ثالثة  اأن 

حليو�ض( كما اأنها حتتل املرتبة الأولى يف �سناعة اآلت الور�ض.
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• ال�سناعة التقليدية: عرفت عملية تنظيم الإنتاج حتولت عميقة، اإذ جند اليابان ي�ستعد 	
للرتاجع عن بع�ض الن�ساطات التقليدية:

- ال�سناعة الثقيلة: قام اليابان بتحديثها، وتطوير طرق اإنتاجها ومل يرتك قطاعا اإل 
وطوره و�سعى اإلى حتديثه.

- �سناعة الن�سيج: ا�ستمر لعدة اأعوام حالة �سعف، ليتحول بعدها اليابان اإلى �سناعة 
لل�سناعة  والهيكلة  التنظيم  اإعادة  ب�سبب  علمية  اأبحاث  ثمرة  هي  جديدة  اأقم�سة 

اليابانية.

- بناء ال�سفن: تبقى اليابان حمافظة على مركزها الأول عامليا والتي تبقى بالتناوب بني 
اليابان وكوريا اجلنوبية.

• واأحد 	 ياباين،  اخت�سا�ض  هي  الإلكرتونية  ال�سناعة  الدقيقة:  التكنولوجيا  �سناعة 
العامل  يف  لالإلكرتونيات  منتج  بلد  اأول  هي  اليابان  البلد.  لهذا  والنجاح  التفوق  رموز 
)اأجهزة التلفزيون، م�سجالت الفيديو، اأجهزة الت�سجيل، وهي تعترب اأي�سا اأول بلد منتج 
بها يف جمال  باأ�ض  الروبوتيك( ويحتل مكانة ل  الآيل:  العامل )الإن�سان  للروبوتات يف 
الثاين يف جمال  املركز  اليابان  النا�سخة(. يحتل  والبريوتيك )الآلت  الآيل،  الإعالم 
الت�سالت ، التكنولوجيا احليوية وال�سعي اإلى تطوير مواد جديدة، اإل اأنه مازال يعاين 

من �سعف يف جمالت ال�سناعات الدوائية واجلو والف�ساء.

كانت  املدمرة  الثانية  العاملية  احلرب  �سنوات  بعد  الياباين:  املنتوج  ونوعية  جودة 
اليابان يف ذلك الوقت يف بداية اإعادة الإعمار والبناء ال�سناعي والقت�سادي مرة اأخرى، 
فتم دعوة الدكتور ادوارد دمينج واملهند�ض جوزيف جوران )�ساحبا نظرية اجلودة( لإلقاء 
ويف  والعمال  واملهند�سني  وال�سناعيني  الأعمال  رجال  اأمام  اليابان  يف  حما�سرات  عدة 

اجلامعات اليابانية.

وقد لقت نظرية اجلودة ومبداأ النوعية �سدى وا�سع جدا باليابان وتبنتها جميع امل�سانع 
كل  اإخ�ساع  ومت  جدا  جدي  ب�سكل  اليابان  اأنحاء  جميع  يف  مطبقة  اأ�سبحت  حتى  واملعامل 
واخللل  الت�سنيعية  العيوب  عن  للك�سف  جدا  قا�سية  لختبارات  اليابانية  واملنتجات  ال�سلع 
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اأثناء الإنتاج. وقد اأدت هذه اخلطوة الهامة اإلى حت�سن �سمعة ال�سلع واملنتجات اليابانية على 
اإل وقد مت اجتيازها لختبارات  اأو منتج ل تخرج من امل�سنع  اأي �سلعة  م�ستوى العامل لأن 
اجلودة والنوعية مما جعل امل�ستهلك يقبل عليها �سواء بالوليات املتحدة اأو خارجها نظرا 
امل�ستهلك  ثقة  اإلى ك�سب  التطبيق  اأدى هذا  وقد  الت�سنيعية.  العيوب  جلودتها وخلوها من 
عامليا واإلى قفز ح�سة املنتجات اليابانية بال�سوق الأمريكية من 4% اإلى 20% خالل �سنوات 
قليلة والى ن�سبة اأكرب خالل ال�سنوات التالية مما اأدى تكدي�ض املنتجات وال�سلع الأمريكية 
الأمريكية يف  ال�سركات وامل�سانع  اأ�ساءت  ولقد  امل�ستهلكني عنها.  باملخازن وعزوف  امَلن�ساأ 
ذلك الوقت فهم احلقيقة اجلديدة واحلادثة بال�سوق واأعادت ظاهرة اجتاه الزبائن لتلك 
املنتجات اليابانية اإلى عامل ال�سعر الأقل فعمدت اإلى �سرب الأ�سعار وتخفي�سها. واحلقيقة 
اأن �سوء فهم املو�سوع كبد ال�سركات وامل�سانع الأمريكية الكثري مما اأدى اإلى خروج الكثري 
منها من ال�سوق وبالتايل اإلى زيادة ح�سة املنتجات اليابانية وهيمنتها بال�سوق الأمريكية 
والعاملية. وبعد �سنوات من احلرية متكن الأمريكان من الو�سول اإلى ال�سر وبدءوا بتطبيق 

نظرية اجلودة والنوعية.

ال�صر الياباين: وهو مبداأ جديد ومتطور ا�سمه )اجلودة ال�ساملة( التي طورها اليابانيون 
بعد تطبيقهم ملبداأ اجلودة والنوعية )التي كانت اأمريكية بالأ�سل( وهي تتلخ�ض يف الرتكيز 
على تطوير جودة كل خطوة من خطوات الإنتاج والوقاية من اخلطاأ قبل حدوثه وبالتايل 
اأ�سبحوا  ي�ستوردون اجلودة  كانوا  اأن  بعد  فاليابانيون  باأي خطاأ.  النهائي  املنتج  تاأثر  عدم 
املنتجات  الياباين يف تقدمي  بالركب  يلحق  اأن  باأكمله يحاول  العامل  واأ�سبح  لها  م�سدرين 
املوؤ�س�سات  اإحدى  يف  كبري  مل�سوؤول  حديث  ويف  اليابانية.  املنتجات  جودة  متاثل  بجودة 
الأمريكية تعمل يف جمال التقنية املتقدمة يقول: لقد هزمتنا اليابان يف اأي حقل يختارونه: 
يف �سناعة الراديوهات، التلفزيونات وال�سيارات وغريها من ال�سناعات، لقد تغلبوا علينا 

يف جودة املنتجات والأ�سعار املنخف�سة، والآن يتغلبون علينا يف جمال الإبداع.

تبداأ الق�سة بعد احلرب العاملية الثانية حيث خرجت اليابان منها مهزومة حمطمة، وكانت 
تكوينها  واإعادة  عرثتها  من  اليابان  اإقالة  اإلى  تهدف  لليابان  الأمريكية  ال�سلطات  �سيا�سة 
لت�سبح �سمن املع�سكر الغربي، ولكن تلك ال�سيا�سة مل تكن تهدف ول تت�سور اأن ما تقدمه 
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من م�ساعدة لليابان ميكن اأن تخرج هذا العمالق مرة اأخرى من خمبئه. فت�ساهلت الوليات 
املتحدة يف نقل التقنية الأمريكية لليابان بل �سجعت على ذلك وكانت �سركة �سوين �سركة 
املبادرة  زمام  فتولت  نافذة،  ب�سرية  وذات  كانت طموحة  ولكنها  ونا�سئة،  مغمورة  يابانية 
يف بدء رحلة نقل التقنية اللكرتونية لليابان، وكان ذلك عندما متكنت من �سراء رخ�سة 

ت�سنيع جهاز الرتانز�ستور يف اليابان من �سركة “بل” الأمريكية مقابل 25000 دولر.

وكان هذا �ساأن ال�سركات اليابانية الأخرى التي ا�ستخدمت نف�ض الإ�سرتاتيجية التي تتمثل 
يف �سراء رخ�ض الت�سنيع ملنتج اأمريكي ما، ثم تعمل على تقليد الت�سميم وتنتجه بعد اأن 
اليابانيون  وا�ستمر  اأقل،  واأ�سعار  اأقل  وبتكاليف  جودة  اأكرث  جتعله  حت�سينات  اإليه  ت�سيف 
ي�سلكون هذا الطريق لعدة عقود من الزمن دون اأن يتنبه الأمريكيون خلطورة هذا الو�سع ، 
ومل يدركوا ذلك اإل موؤخرًا عندما ا�ستدت املناف�سة اليابانية للمنتجات الأمريكية والأوروبية، 
فاأخذت حكومات تلك الدول وال�سركات اخلا�سة فيها ت�سع القيود والأنظمة التي حتد من 
نقل التقنية لليابان اأو متنعها اإن كان ذلك يف مقدروها، ولكن ذلك التنبه جاء بعد فوات 
اإلى  والتبني  التقليد  مرحلة  وجتاوزت  الن�سج،  مرحلة  بلغت  قد  كانت  اليابان  لأن  الأوان، 
مرحلة الأبحاث الذاتية والإبداعات الذاتية التي جعلتها م�سدرًا غنيًا للتقنية، ويف مركز 
قوي يفر�ض حتمية تبادل التقنيات املختلفة مع تلك الدول. فاليابانيون مل يكونوا مهتمني 
بنقل اأي نوع من التقنية، ولكنهم كانوا حري�سون على اختيار الأف�سل، وكان �سبيلهم اإلى 
التقنية املرغوب نقلها  اليابانيني لدرا�سة  اإر�سال موجات من املتخ�س�سني  ذلك يتمثل يف 
بدقة وعمق فيحققون بذلك اأكرث من هدف: الأول:هو التعرف عن كثب على نوعية التقنية 
من  بها  يتعلق  ما  على  احل�سول  يحاولون  الوقت  نف�ض  ويف  م�سادرها،  من  وخ�سائ�سها 
ر�سومات وت�ساميم ومعلومات. اأما الهدف الثاين: فاإنه يتمثل يف ا�ستغالل مرحلة الدرا�سة 
اإنتاجه  اإعادة  قبل  املنتج  على  ي�سيفونها  �سوف  التي  التح�سينات  ملرحلة  للتح�سري  هذه 
التي  والتح�سينات  بالتعديالت  عادة  ق�سري  وقت  يف  الأ�سليني  املنتجني  مفاجاأة  وبالتايل 
ي�سيفونها اإلى املنتج فتجعله اأكرث جودة واأقل �سعرا، وميهد لهم الطريق لتعزيز مناف�ستهم 

وك�سب الأ�سواق ب�سورة اقتحامية مذهلة.

لقد كانت الكمية ال�سخمة من الرتاخي�ض التقنية املتنوعة من اأهم الأ�سباب التي �ساعدت 
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اليابانيني على بناء قاعدتهم ال�سناعية املتطورة، لقد اأثبت اليابانيون يف هذا املجال مثل 
اأمامهم طريقان  باأنهم ذوو ب�سرية نافذة، فقد كان  التنمية الأخرى  العديد من جمالت 
لتنمية وتطوير التقنية اليابانية: اإما �سنعها باأنف�سهم اأو �سرائها من اخلارج. وكان قرارهم 
حا�سمًا وهو اختيار البديل الثاين اأي �سراء التقنية، اأما بالن�سبة لبائعي التقنية فقد كانت 
النتيجة مدمرة، فالتقنية التي يبيعونها لليابانني تعود اإلى اأ�سواقهم يف �سكل اأجود حمدثة 
باعتبارها  البيع  عملية  اإلى  ينظرون  كانوا  البائعني  ولكن  مزعجة،  ومناف�سة  كابو�سا  لهم 
�سفقة جتارية وم�سدرا للدخل ومل يخطر يف بالهم ما ميكن اأن يحدثه ذلك من تطورات 
مما  موؤخرا  اإل  يكت�سفوها  مل  التي  احلقيقة  وهي  ومراكزهم،  م�ساحلهم  تهدد  ومناف�سة 
اأحدث لديهم رد فعل لي�ض يف مواجهة اليابان فقط، ولكن كمبداأ عام يف نقل التقنية جلميع.

ويف �سوء ذلك، فاإنه ي�سبح بالإمكان ال�ستفادة من التجربة اليابانية، وما تقدمه من درو�ض 
ودللت مفيدة على �سعيد التحديث ال�سيا�سي، وكما ياأتي:

اأعلى، فعملية . 1 تتم من  التي  التحديث  اإمكانية جناح عملية  توؤكد  اليابانية  التجربة  اإن 
التحديث ال�سيا�سي يف اليابان قد اأتت من القمة ومن النخبة، ومل تنبثق من اجلماهري، 
ودعمتها القيم التقليدية التي تكر�ض التدريجية يف املراتب الجتماعية والطاعة العمياء 
واللتزام ال�سارم. وهذا يوؤكد لنا اإمكانية ا�ستخدام القادة الوطنيني وما ميثلونه من 
مراكز و�سرعية يف املجتمع جللب ودعم العنا�سر احلديثة من خالل عمليات الت�سال 
انطباع  واإعطاء  الأبهة  مظاهر  لتكملة  العنا�شر  هذه  ت�شتخدم  األ  ب�شرط  والإقناع, 
ال�سيا�سية والجتماعية مبا يكفل املحافظة على الأو�ساع القدمية يف  مظهري للعملية 

ثوب من الع�سرية واحلداثة.

التجارب . 2 اأهم  من  واحدة  باعتبارها  اليابانية  التجربة  مع  العلمي  التوا�سل  تعميق 
تخ�سي�ض  من  ذلك  يتطلبه  ما  مع  العربية  التجارب  دائرة  خارج  احلديثة  النه�سوية 
اأبحاث متخ�س�ض  اأجيال من الباحثني لدرا�سة هذه التجربة ميدانيا، وت�سكيل مركز 
يعمل على ر�سد اجتاهات التطور اجلارية الآن يف اليابان، بالإ�سافة اإلى �سرورة ر�سد 

ومتابعة الجتاهات امل�ستقبلية لهذا التطور.
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الأفكار . 3 وبني  الياباين  للمجتمع  احل�سارية  التقاليد  بني  توائم  اأن  اليابان  ا�ستطاعت 
واملبادئ املعا�سرة وخ�سو�سا املوؤ�س�سات والتقاليد الغربية يف جمال احلياة ال�سيا�سية، 
مبعنى اأنها ا�ستطاعت اأن حتل م�سكلة التوازن بني الأ�سالة واملعا�سرة، اأو بني التقليدية 
منوذجا  تقدم  اليابان  فاإن  وبالتايل  ال�سيا�سية  واملمار�سة  اخلربة  جمال  يف  واحلداثة 

ميكن ال�ستفادة منه يف جمال التحديث ال�سيا�سي والتنمية ال�سيا�سية.

حماولة اعتماد اأو �سياغة نظرية لالإدارة ت�ستمد اأركانها الأ�سا�سية من نظرية الإدارة . 4
اليابانية وما تت�سمنه من مبادئ واأ�س�ض، ا�ستطاعت اليابان من خاللها اأن حتقق جناحا 

كبريا يف اإدارة املوؤ�س�سات القت�سادية بكفاءة عالية.

لتطوير . 5 التعليمي  واإ�سالحها ونظامها  اليابان وح�سارتها  تاريخ  ال�ستفادة من درا�سة 
مناهج التعليم يف اجلامعات واملعاهد العربية، مبا ي�ساهم يف بناء اإحدى اأهم الأ�س�ض 
ال�سيا�سية لعملية التنمية القت�سادية والتحديث ال�سيا�سي على م�ستوى الوطن العربي.

يت�سح من كل ما تقدم، اأنه وب�سبب املتغريات الدولية وو�سع اليابان يف ظل هذه املتغريات، اأخذ 
ينمو ويت�سع بحيث اأعطي لها احلرية يف حركتها اخلارجية وازدياد فاعليتها، وذلك لحتمال 
وال�سني،  الأوروبي  والحتاد  املتحدة  الوليات  جانب  اإلى  دويل  ا�ستقطاب  كمركز  بلورتها 
واإقامة  العرب  التعامل مع  القوى يف  اليابان هذه  تناف�ض  اأن  امل�ستبعد  فاإنه من غري  لذلك 
عالقات اأكرث تطويرا تفيد العرب يف جمال نقل التقنية والتعاون التجاري وامل�ساعدات واملنح 
وال�ستثمار والعمليات النفطية خ�سو�سا اإذا ما عرفنا اأن املتغري التاريخي يف العالقة بني 
اليابان والعرب هو ل�سالح الطرفني حيث يخلو تاريخ العالقة بني الطرفني من النزوع نحو 
ال�سيطرة ال�ستعمارية بعك�ض القوى الدولية الأخرى مثل اأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية 
ل  وتقدير  اإعجاب  من  العرب  يكنه  عما  ناهيك  العرب،  مع  ا�ستعماريا  تاريخا  التي متلك 
اإيجابية بحيث  حدود لهما بالتجربة اليابانية، لذا فالظروف املحيطة باليابانيني والعرب 
تتوفر الفر�ض الكبرية للتعاون امل�سرتك يف خمتلف املجالت وهو ما يلبي حاجة الطرفني، 
يابانية  فاإن هناك حاجة  العربية. وعليه  والأمة  اليابان  لكل من  الوطنية  امل�سالح  ويحقق 
للعرب وحاجة عربية لليابان، متثل الأولى يف النفط والأ�سواق بحيث امتدت اإلى اأن تكون 
هذه الركائز جزءا من الأمن القومي الياباين، وباملقابل فاإن العرب ت�ستفيد من اليابان يف 
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التقنية واملعرفة العلمية ونقل التقنية وامل�ساعدات واملنح.

الأبحاث  ال�سوي�سري عن غالبية  العلمي  البحث  برنامج  يتميز  ال�صوي�صرية:  التجربة 
دعا  مما   , القت�شادي  العائد  ذات  الت�شنيعية  بالهتمامات  الوثيق  بالرتباط  الأوروبية 
العلم يف جميع  اآخر م�ستجدات  باحثوها وعلمائها على  اأن يح�سل  للحر�ض على  �سوي�سرا 
املجالت تقريبا، لتبادل املعلومات والوقوف على اآخر البتكارات. اإن �سوي�سرا تثق باأن البحث 
العلمي التطبيقي الهادف هو الذي يحافظ على مكانة اأوروبا القت�سادية، و�سوي�سرا جزء 
منها بالطبع، واإن كان هذا ل يعني اإغالق الباب اأمام التعاون العلمي مع الدول املتميزة، 
ويظهر هذا التميز ال�سوي�سري يف التعاون مع الإحتاد الأوروبي يف النتيجة التي ح�سلت عليها 
مراكز البحث ال�سوي�سرية من هذا التعاون، فمن خالل اإجراء مقارنة بني نتائج ما ح�سلت 
عليه �سوي�سرا ونتيجة تعاون بريطانيا وفنلندا والرنويج مع الإحتاد الأوروبي ا�ستفادت ب�سكل 
اأكرب من الدول الباقية، لأن هذا التعاون ارتبط بتطبيقات اقت�سادية خمتلفة، كان لها عائد 
ملحوظ على القت�ساد املحلي، كما و�ساهم يف احلفاظ على �سورة �سوي�سرا املتفوقة علميا.

 %60 فاإن  2007؛  العلمي  للبحث  ال�سوي�سري  الأوروبي  للتعاون  ال�سابع  املوؤمتر  لبيانات  ووفقا 
اآخر  على  الوقوف  بهدف  امل�سرتكة  الربامج  هذه  يف  ي�ساركون  ال�سوي�سريني  الباحثني  من 
التطبيقات  يف  التعاون  وتن�سيق  الهامة،  الأوروبية  املراكز  يف  العلمية  الأبحاث  م�ستجدات 
ال�سناعية، لكن بع�سهم يلقي باللوم على التعقيدات الإدارية التي قد حتول يف بع�ض الأحيان 

دون ال�ستفادة الكاملة اأو ال�سريعة من ال�سراكة الأوروبية ال�سوي�سرية يف البحث العلمي.

2003–2005 كان يرتكز  وت�سري وثائق املوؤمتر اإلى اأن الهتمام ال�سوي�سري يف الفرتة ما بني 
واملوا�سالت  البيئة  ثم  الطبي  واملجال  املعلومات  بتقنية  املتعلقة  العلمية  الأبحاث  اأول على 
والطاقة، والبحث يف التقنيات الت�سنيعية اجلديدة واأبحاث الفيزياء النووية، وهي املجالت 
التي اأنفقت فيها �سوي�سرا 2.9% من اإجمايل ناجتها القومي عن العام 2004، لتحتل املرتبة 
الوليات  وت�سبق   ،  )%3.2( واليابان   )%3.5( وفنلندا   )%4( ال�سويد  بعد  عامليا  الرابعة 
لأغرا�ض  املخ�س�سة  امليزانية  �سرتفع  نف�سه  الوقت  واأملانيا )2.5%(. يف  املتحدة )%2.7( 
البحث والتطوير للفرتة ما بني 2008 – 2011 بن�سبة 44% مقارنة مع ما كانت عليه يف عامي 

.2007 – 2004
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من الوا�سح اأن �سوي�سرا تعترب اأن التفوق العلمي هو اأحد اأهم مواردالقت�ساد الذي ل يجب 
التنازل عن دعمه وتقويته ومراقبته بدقة، لكن امل�سكلة قد تظهر فيما بعد لي�ض يف �سوي�سرا 
فح�سب بل يف اأوروبا اأي�سا، مع تراجع ن�سبة املواليد التي �ستنعك�ض حتما على اأعداد املتجهني 
اإلى البحث العلمي املتخ�س�ض، ولي�ض من املعروف كيف �ستواجه اأوروبا هذه امل�سكلة التي 

�ستظهر على اقل تقدير بعد 20 عاما.

اأمثلة على جناحات يف الدول النامية

التجربة املاليزية: تعترب عملية التنمية يف ماليزيا من اأبرز ق�س�ض النجاح القليلة التي 
حتققت يف كل من اآ�سيا واأفريقيا، وتقوم فل�سفة التنمية املاليزية على فكرة موؤداها اأن النمو 
القت�سادي يقود اإلى امل�ساواة يف الدخل، مبعنى اإيجاد طبقة و�سطى ت�سمل معظم املواطنني، 
وعليه فاإن عوائد التنمية �ستنعك�ض على جميع املواطنني جلهة حت�سني حياتهم اليومية، وتوفري 
الرفاه لهم، مع الرتكيز بالدرجة الأولى على املواطنني الأكرث فقرا، والعاطلني عن العمل، اإذ 
اأ�سارت الدرا�سات اإل اأن زيادة النمو مبعدل )درجة مئوية واحدة( يف ماليزيا توؤدي اإلى تقليل عدد 
الفقراء بن�سبة تتجاوز 3%، وهي من اأعلى الن�سب يف العامل، الأمر الذي جعل �سيا�سات التنمية 
 املمتدة منذ عام 1970 تركز على هدفني اأ�سا�سني، هما تقليل الفقر، واإعادة هيكلة املجتمع .

اأ- تقليل الفقر :

حددت هذه ال�سيا�سات ا�سرتاتيجيات معينة لتقليل الفقر، مثل زيادة امتالك الفقراء لالأرا�سي 
ولراأ�ض املال املادي، ورفع م�ستويات تدريب العمالة، وا�ستمر هدف مكافحة الفقر يف خطط 
التنمية القومية املتالحقة، حتى اإنه عدل يف الن�سف الثاين للخطة اخلم�سية 1984-1990، لياأخذ 
 يف ح�سبانه زيادة ما يح�سل عليه الفقراء من امللكية العقارية، و�سايف التحويالت املالية.
ويف الوقت ذاته ت�سمنت ال�سيا�سة ال�سريبة يف ماليزيا ُبعدًا اجتماعيًا ي�ستفيد منه الفقراء 
من خالل اعتماد مبداأ الت�ساعدية يف �سريبة الدخل. وكنتيجة مبا�سرة لتلك ال�سيا�سات 
�سجل مدى الفقر املدقع انخفا�سًا من 3.9% يف عام1990 اإلى 2.2% يف عام 1995، ثم انخف�ض 
اإلى 1.5% يف عام 1999، كما انخف�ض الفقر يف املناطق الريفية من 15.6 % اإلى 13.2 % يف 
عامي 1995-1999 على التوايل، بينما يف املناطق احل�سرية انخف�ض من 4.1% يف عام 1995 

اأ. د. ر�صا �صبلي اخلوالدة
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اإلى3.8% يف عام 1999،  ومن الأرقام الر�سمية ذات الدللة يالحظ اأن 94% من الفقراء يف 
الأ�سياء  من  الكثري  توفري  اإلى  بالإ�سافة  الأ�سا�سي جمانا،  التعليم  لأطفالهم  يتاح  ماليزيا 
الأ�سا�سية، الأمر الذي �ساهم يف زيادة م�ستوى الرفاه للمواطنني، وانعك�ض ذلك اإيجابا، حيث 
�سّجل معدل عمر الفرد لديهم اإلى71 �سنة، وبواقع 73.9 �سنة للن�ساء و68.5 �سنة للرجال، بعد 

اأن كان املعدل 59 �سنة يف عام 1974.

ال�ستقالل )1957( وحتى عام  اأربع مرات منذ  الفرد  ت�ساعف معدل دخل  ثانية  من جهة 
1992، حيث ارتفع هذا الدخل من 450 دولر عام 1972 اإلى 680 دولر عام 1974 واإلى 1900 دولر 
عام 1982، ثم اإلى 2790 دولر عام 1992 وو�سل 3440 دولر عام 1995 اأي بن�سبة 5،5% من عام 
1974-1995،يف وقت كانت فيه ن�سبة الزيادة يف الناجت القومي العاملي 3.2% وبلغت الزيادة 

احلقيقية ال�سنوية يف ن�سيب الفرد من الناجت القومي الإجمايل من عام 1985 اإلى عام 1994 
حوايل 5.7%، وبلغت الزيادة ال�سنوية يف الناجت املحلي الإجمايل يف الفرتة من عام 1980-

1993 حوايل 6.2% وبلغت تلك الن�سبة 9.2%، 9.5% لعامي 1994 و1995 على التوايل.

ب: هيكلة املجتمع: �سملت اأهداف التنمية يف ماليزيا اإعادة هيكلة املجتمع من خالل 
عدة اأمور اأهمها:

اإيجاد قدر من التوازن بني الأعراق، فمع التغري البنيوي ملقومات القت�ساد بالن�سبة للماليو، 
وزيادة ن�سبة ن�سيبهم من الناجت القومي، اإل اأن ذلك مل يكن على ح�ساب الأعراق الأخرى 

)ال�سينيون والهنود( ذوي ال�سيطرة والنفوذ القت�ساديني الكبريين

العمل على ا�ستثمار املوارد الب�سرية وتنميتها مبا يعود بالفائدة على التنمية، حيث مل تكن 
النجاحات املمثلة بالأرقام ال�سابقة اإل كنتيجة لعدة خطوات قامت بها احلكومة، من اأهمها 
ا�ستثمار الب�سر وتاأهيلهم من خالل نظام تعليمي قومي قادر على تغيري املجتمع من زراعي 

تقليدي اإلى جمتمع �سناعي متقدم. 

اإن م�سرية التنمية التي �سهدتها ماليزيا -منذ ما يزيد عن الثالثة عقود- تعر�ست اإلى هزة 
عنيفة، عندما �سربت الأزمة املالية دول جنوب �سرق اآ�سيا يف عام 1997، واأدت هذه الأزمة 
القت�سادي  النمو  ن�سبة  و�سجلت  قيمتها،  ن�سف  )الرينجت(  املاليزية  العملة  فقدان  اإلى 
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اآنذاك-  التوقعات  املاليزية -وخالفا جلميع  اأن جهود احلكومة  اإل   ،1998 لعام   2.4 حينها 
ا�ستطاعت خالل عامني اأن ت�سع القت�ساد املاليزي جمددا على طريق التنمية، ومبعدلت 
عالية اأي�سا، ولعل من اأبرز ما ميز التجربة املاليزية يف معاجلة اآثار تلك الأزمة اأنها كانت 

حملية ب�سكل كامل، ودون تدخل من �سندوق النقد اأو البنك الدوليني .

�سيا�سات  باإتباع  كان  فقد  الأزمة  معاجلة هذه  اتبعته احلكومة يف  الذي  الأ�سلوب  اأما عن 
اقت�سادية من�سبطة متثلت فيما يلي:

تثبيت العملة املاليزية اأمام الدولر )1 دولر = 3.8 رينجت (، ومنع حتويلها اإلى اخلارج.. 1

خف�ض الإنفاق احلكومي العام.. 2

فتح ال�سركات املراد تخ�سي�سها اأمام راأ�ض املال املحلي، ولي�ض اأمام ال�سركات الأجنبية.. 3

تقدمي اإعفاءات �سريبية م�سّجعة.. 4

ومبراجعة الأرقام التي اأعقبت الأزمة يت�سح اأن القت�ساد املاليزي قد عاد اإلى النمو وفق 
موؤ�سرات ت�ساهي ما كانت عليه قبل الأزمة، وو�سلت ن�سبة النمو يف عام 2000 اإلى %8.

 ،1970 اإن التنمية املاليزية كانت حم�سلة ملنهج توفيقي بداأ منذ عام  وميكن القول اإجمال 
عملت من خالله احلكومة املاليزية على اإيجاد �سور تطبيقية لبع�ض النظريات الإ�سالمية 
وحافظت يف ذات الوقت على البنى القت�سادية القائمة، وبالتايل فال ميكن الف�سل بني 
دور كل من هذه املوؤ�س�سات، وبيان اأثره يف عملية التنمية، اإل اأن ما ميكن اجلزم به هو اأن 
)موؤ�س�سات التنمية الإ�سالمية( مل ت�سكل عائقا اأمام التنمية، بل لعبت دورا اإيجابيا وفاعال 
يف تطوير القت�ساد املاليزي، واإر�ساء اأ�س�ض التعاون والتكامل الجتماعي، وامل�ساهمة ب�سورة 

فاعلة يف تقليل الفقر وتنمية املجتمع.
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دور اجلامعة يف خدمة املجتمع وتقدمه

د. نازك قطي�صات
2013

املقدمة 

كبرية  اأهمية  خا�صة  ب�صورة  واجلامعات  عامة  العايل  التعليم  يكت�صب 
املالكات  واإع��داد  املجتمع  تقم  يف  يلعبه  الذي  الفاعل  الدور  خالل  من 
التي يحتاجها واإر�صاء قاعدة اأ�صا�صية للبحث العلمي لذلك اأدركت دول 
متاحا  جلعله  املجتمع  يف  املوؤثر  ودوره  اجلامعي  التعليم  اأهمية  العامل 
لقطاعات وا�صعة من النا�ص ف�صال عن اأهميته لتحقيق ما ي�صبوا اإليه يف 
�صيا�صة اجلامعات  هذا القطاع احليوي و�شوال الأهدافه ومدى ارتباط 
وبراجمها للتوجهات العلمية احلديثة ذات ال�صلة مبتطلبات ال�صخ�صية 
تبني  خالل  من  اليوم  عامل  ح�صارات  مع  وتفاعله  املجتمع  وحاجات 
برنامج امل�صاركة اجلامعية او من خالل الأخذ باآراء اخلباء والكفاءات 
لرفع  متطورة  ات�صالت  وو�صائل  ر�صينة  علمية  اأ�ص�ص  على  القائمة 
حت�صن  طرا  حيث   ، التعليمي  للنظام  واخلارجية  الداخلية  الكفاءة 
ما  ذلك  ومع  اجلامعات  يف  الطلبة  وقبول  تدفق  معدلت  على  وا�صح 
الفر�ص الرتبوية الالزمة  املزيد من اجلهود لتوفري  الى  زالت احلاجة 
وتكافئها بحيث ت�صمل �صرائح وا�صعة من ابناء املجتمع يف هذا الع�صر 
األقت بثقلها على هذا  التي  املتغريات والعوامل  العديد من  الذي ي�صهد 
التعليم ويف مقدمتها زيادة تدفق اإعداد كبرية من الطلبة واإقبالهم على 
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اجلامعات متزامنة مع �صرعة التكنولوجيا واهتمام املجتمع باجلامعة والتقدم 
العلمي ، لذلك ا�صبح جليا باأن اجلامعات ت�صطلع بدورين اأ�صا�صيني يتمثل الأول 
باإعداد املالكات العلمية التي يحتاجها املجتمع من تدري�ص وباحثني وعلماء 
ومفكرين ومهند�صني واطباء وغريهم بحيث تكون قادرة على ان تعطي ال�صمة 
احل�صارية لذلك املجتمع يف هذا املجال املهم واحليوي مبا يعتب توفرهم من 
العلم  ببامج  اجلامعات  وا�صهام  العلمي  التطبيق  يف  احلا�صمة  العوامل  اهم 
الكبرية  الفجوة  ي�صاعد على ت�صييق دائرة  ما  والتقنيات احلديثة خللق كل 
لداء اجلامعات لوظائفها وادوارها املتوقعة منها يف امل�صتويات كافة من خالل 
اعتماد �صعار اجلامعة يف خدمة وتنمية املجتمع الذي يلخ�ص مهام ووظائف 
وادوار للجامعات ف�صال عن غياب العقول والكفاءات وبناء على ذلك ينبغي ان 
تربط اجلامعة �صيا�صتها وبراجمها ومقرراتها الدرا�صية بالتوجهات العلمية 
والولويات  العلمية  املهارات  مع  متناغم  علمي  �صياق  يف  وتاأطريها  احلديثة 
الهيئة  لع�صو  والثقايف  وال��رتب��وي  العلمي  التكوين  عمليات  يف  املطلوبة 
التدري�صية الأمر الذي يتطلب رفع �صعار التعليم والتعلم وتبني نظام اجلودة 

ال�صاملة فيه. 

الأبعاد العلمية والرتبوية والجتماعية للجامعات

       لقد اولى عاملنا املعا�سر التعليم العايل مبوؤ�س�ساته املختلفة اهتماما كبريا ووا�سحا 
وذلك انطالقا من اعتبار تلك املوؤ�س�سات ادوات هامة لها القدرة على احداث التغيريات 
يف املجتمع يف خمتلف جوانبه احلياتيه ولن بها تبنا وتنه�ض املجتمعات لكون اجلامعة هي 
م�سنع العقول التي تنتج العلم وترتقي به المم بحيث تكون لها القدرة على دميوية احلياة 
يف جميع مناحيها من خالل ما متتلكه من معرفة علمية وخربات مهنية وجتارب ميدانية 
التي تعد نتاجا مرتاكما والعلوم وامل�ستخل�سة من التح�سيل والجناز العلمي الذي بنيى على 
ا�س�ض علمية ر�سينة ودرا�سات مو�سوعية �ستى اذ ان جناح اجلامعات يف ما تقوم به من ادوار 
وب�سكل فاعل على افق املفاهيم وال�س�ض الكادمية الثابتة تكون قد قدمت الى املجتمع الذي 
تعي�ض حوله خدمات ينتفع بها ابناءه لتدعم وتعزز جهود كل القائمني على �سوؤوؤن تقدمها 
باجتاه حتقيق الهداف املن�سودة يعد جناحا للمجتمع كله يف حتقيق الر�سالة التي ي�سبو 
اليوم يف قيا�ض  ترتكز  التي  التطور  تتواكب وعملية  التي  املعايري  بلوغها على وفق  او  اليها 
منو وتقدم املجتمعات وم�ستوى تقدمها واندفاع ابنائها يف تقدمي تلك اخلدمات العلمية الى 

دور اجلامعة يف خدمة املجتمع 
وتقدمه
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املجتمع ل من حيث اعداد او تاهيل ناجتها التعليمي املتمثل بخريجها وات�ساع ميادينها وامنا 
من حيث ما حتدثه هذه اجلامعات من تاثري فاعل يف ميدان البحث العلمي وجمال التوجيه 
و الإر�ساد لأبناء املجتمع لغر�ض الفادة من كل فر�ض النمو امتاحة والتقدم  والبادرة نحو 
البعاد امل�ستقبلية ذات املدلول احل�ساري الذي يربط تتطور وتقدم تلك املجتمعات احلديثة 
مبا ميكن ان ت�سل اليه اجلامعات من اداءات او اجنازات علمية وتقنية مب�ستويات عالية 
والفاعل  املبا�سر  تاأثريها  ومدى  املعرفة  حقول  �ستى  يف  والبتكار  والبعاد  التفوق  �سلم  يف 
يف احلياة الجتماعية و القت�سادية ومبا ميكن ان حتدثه يف عالقات التفاعل الجتماعي 
بينهما وبني املحيط القت�سادي والبيئة الجتماعية مبا يوؤدي الى حتقيق التقدم والتطور يف 

حياة الفرد واملجتمع معا .
ايجابا  اثارها  تنعك�ض  التي  العوامل  من  واحدة  تعد  اجلامعات  فاأن  املنطلق  هذا  ومن 
او �سلبا يف حركة التنمية الجتماعية التي تعد املحرك ال�سا�سي يف النهو�ض والرتقاء يف 
كل املجالت وخا�سة يف امليادين التقنية واملعلوماتية وغريها من خالل التخطيط املدرو�ض 
والهادف الى ربط اجلامعة باملجتمع وتعظيم دورها يف البحث العلمي لتكون اجلامعة حقا 
يف خدمة املجتمع ملفهومها الوا�سع  الذي ميكن لها ان تتيح الفر�ض لتهياأ املجتمع الى امتالك 
عوامل  لتحقيق  الكبرية  المكانات  وتوفري  والنماء  والبناء  لعمليتي  املو�شوعية  ال�شروط 
التقدم والرقي والنمو يف امليادين الخرى وهذا يتطلب ان تقوم اجلامعات بتهيئة او اعداد 
املالكات العلمية والتقنية الكفوءه التي اتخذت من العلم و املعرفة ا�سا�سا لها يف التحليل 
و التفكري و ترجمة النظريات العلمية اإلى واقع علمي و ب�سكل مبدع و خالق ل�سالح الفرد 
و جمتمعة نتيجة لن�سيابية العلوم و التكنولوجيا يف جميع مرافق احلياة يف عاملنا املعا�سر 
لذالك يتحتم على اجلامعات ان تلعب دور اكرب يف عملية ربط العلوم و التكنولوجيا مع بع�ض 
من اجل اعداد املالكات العلمية القادرة على البناء و مواكبة هذا التطور املت�سارع يف عامل 
التقني  و  العلمي  البناء  اطار  تطويرها يف  و  العلمي  البحث  موؤ�س�سات  لأر�ساء  التكنولوجيا 
و القيمي من اجل امتالك اجلامعات نا�سية العلم و حلقات التقانه املتقدمة بعد ان تعي 
تلك املوؤ�س�سات م�سوؤلياتها و ب�سكل دقيق عملية تاأمني ما يحتاجه املجتمع على وفق مقومات 
احل�سارة العربية  ال�سيلة املمتدة لآلف ال�سنني لذلك لبد ان ت�سهد جامعاتنا تغيريا نوعيا 
يف خمتلق براجمها و خططها مبا يوؤمن مواكبتها لآخر امل�ستجدات لالنتقال الى م�ساف 
الدول الكرث تقدما و بذلك نكون قدمنا لمتنا العربية و م�ستقبلها واحدة من اهم مقومات 
قطعت  قد  جامعات  هناك  ان  ل�سيما  م�ستقبلها  و  حا�سرها  يف  تقدمنا  و  ورقيها  نه�ستنا 
�سوطا مهما يف م�سريتها العلمية و البحثية املتميزة من خالل تفاعلها مع امل�سكالت التي 

د. نازك قطي�شات
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تواجهها . اإذ ي�سكل التعليم العايل قمة الهرم يف موؤ�س�ساته الرتبوية و العلمية الذي من 
لتلبية  البحثية  موؤ�س�سات اجلامعات  القطاع احليوي يف  ابعاد ووظائف هذا  خالله تربز 
مبختلف  و  الكادميي  العلمي  بالبحث  التو�سع  و  حركته  و  املجتمع  احتياجات  متطلبات 
املجالت الخرى لتنعك�ض اثارها املتنوعة على طبيعة الن�سان و بناء �سخ�سيته و البيئة التي 

يعي�ض فيها و التي تتج�سد يف الآتي :  
بذل املزيد من اجلهود لرت�سيخ العلم منهجا وحمتوى و فكرًا و تطبيقًا وفقًا ل�سلوب . 1

ذات  امل�سكالت  و  الق�سايا  من  الكثري  معاجلة  يف  ا�ستخداماته  و  العلمي  التفكري 
ال�سلة بتطور اجلانب املعريف و الإبداعي .

الهتمام برعاية العلماء و الباحثني كونهم ي�سكلون جزءًا فاعاًل من الرثوة العلمية . 2
الوطنية كي يتمكنوا من اداء ر�سالتهم يف اطار البناء العلمي و التقني و القيمي .

انفتاح اجلامعات على الفكر الن�ساين و التقانات احلديثة و كل مـا يوؤدي الـى تـقدم . 3
الب�سرية و اجنازاتها .    

الداء . 4 كفاءة  ولتح�سني  احلياة  جتديد  يف  للم�ساهمة  واملبديعن  بالأبداع  الهتمام 
لديهم باعتماد منهج التفكري العلمي ال�سليم وتوفري املناخ املالئم ملمار�سته و بالخ�ض 
يف قطاع الرتبية والتعليم من خالل تقدير امتدادات هذا العلم �سواء باحل�سارات 
القدمية يف الوطن العربي واحل�سارة ال�سالمية والرتاث احل�ساري والفكري وبناء 
تلك  وتتمثل  لتحقيقها  ت�سعى  رئي�سية  وغايات  ر�سالة  للجامعة  فان  تقدم  ما  على 
الغايات باعداد املالكات التدري�سة والفنية املاهرة القادرة على النهو�ض والرتقاء 
بهذا ال�سرح العلمي اذ ان �سعف كفاءة ع�سو الهيئة التدري�سية يغني زيادة ن�سبة 
الفاقد يف العمليـة التعليميـة لوجود العالقة الوثيقة بني كفاءة  املدر�ض وبني نتائج 
العملية كونه اأي املدر�ض ميثل احد الركائز ال�سا�سية التي يقوم عليـه التعليـم العـايل 
باأعتباره املفكر والرتبوي الذي تقع عاتقه مهام كبرية وحيوية يف عمليات التخطيط 
وال�سهام يف تطوير مرافق اجلامعة .. لذلك لبد من اأن تتوافر لهذا العن�سر املهم 

بيئة �سليمة ت�سمن توا�سل العطاء وتزايده بوتائر مت�ساعدة.

                                                                                                                                                                                                

دور اجلامعة يف خدمة املجتمع 
وتقدمه



محاضرة  للدكتور امجد العريان
»بعنوان »دور القطاع الخاص في العملية األكاديمية الصيدالنية

اخلا�ض  القطاع  »دور  بعنوان   حما�سرة  اجلمعية    نظمت 
يف العملية الأكادميية ال�سيدلنية« حيث بني الدكتور اجمد 
ان  اأهمية  ون  فارم�سي  التنفيذي ملجموعة  الرئي�ض  العريان 
مهارات  �سقل  يف  واجباتها  املعنية  اجلهات  جميع  تتحمل 
طالب ال�شيدلة واإعداده ليكون جاهزا لالنخراط يف �شوق 
 العمل مبا�سرة نظرا لوجود فرق كبري بني النظرية والتطبيق.
ال�سيدلة  طــالــب  مــن  يطلب  انـــه  الـــى  وا�ــســارالــعــريــان     
يح�سل  مــا  وهــو  عمليا  تـــدرب  انــه  تثبت  وثيقة  اإحــ�ــســار 
فعلي. ــب  ــدري ت دون  ب�سهولة  الطلبة  مــن  الــعــديــد   عليه 
   ومت التاأكيد خالل الندوة على اأهمية متابعة العاملني يف قطاع 
ال�سيدلة وال�ستمرار بتدريبهم وتعليمهم بعد التخرج واأثناء 
 العمل حتى يتمكنوا من مواكبة التطور احلا�سل يف هذا القطاع.
   ودعا رئي�ض اجلمعية الأردنية للبحث العلمي الدكتور اأنور 
البطيخي اإلى اأهمية توثيق التعاون بني القطاع العام والقطاع 
اإ�سافة  الطبية  العلوم  من  الهام  اجلانب  هذا  يف  اخلا�ض 
اإلى اأهمية ا�ستفادة القطاع اخلا�ض من خربات وتوجيهات 
 ونتائج بحوث اأ�ساتذة اجلامعات والعاملني يف هذ ا القطاع.
الــعــريــان جتــربــة جمموعة  اأجمـــد  الــدكــتــور    فيما عــر�ــض 
فارم�سي ون يف هذا الإطار واحلوافز التي تقدمها للعاملني 
لديها من ال�سيادلة وال�ستمرار برتقيتهم وترفيعهم وزيادة 
ومدة  عليها  يح�سلون  التي  ـــدورات  ال على  بناء  رواتبهم 
ال�سيادلة. هوؤلء  اأداء  على  اإيجابا  انعك�ست  والتي   اخلدمة 
   ودعا اإلى اأن يكون هناك تغيري للمناهج يف اجلامعات بحيث 
يكون هناك تخ�س�سية لطالب ال�سيدلة يف جمال معني لفتا 

10 جامعات يف الأردن تدر�ض ال�سيدلة.  الى وجود حوايل 
ــيــديل  ــ�ــس ــة ال ــن ــه    و�ـــســـكـــا مــــن وجــــــود دخــــــالء عـــلـــى م
اإ�ــســافــة  الــ�ــســيــديل  مبــ�ــســاعــدي  ت�سميتهم  يــتــم  مــا   وهـــم 
ــعــالقــة بني  ـــان اأ�ــســبــحــت ال اإلــــى اأنــــه يف كــثــري مـــن الأحـــي
املــاديــة  الــنــاحــيــة  عــلــى  حمــ�ــســورة  وامل�ستهلك  الــ�ــســيــديل 
طــبــيــة. نــ�ــســائــح  اأيـــــة  ــيــديل  ــ�ــس ال يـــقـــدم  اأن  دون   فــقــط 
   واأ�سار اإلى اأن ال�سيديل ل ي�سمح له بفتح �سيدلية اإل بعد مرور 
ثالث �سنوات على تخرجه من اجلامعة وهذه املدة قد يق�سيها 
�سيدلية  فتح  على  يعمل  وبعدها  اأي خربة  اأو  عمل  اأي  بدون 
 واأن هذا يقتل التناف�سية وينعك�ض �سلبا على قطاع ال�سيدلة.
قامت  ون  فارم�سي  جمموعة  اأن  اإلـــى  الــعــريــان  واأ�ــســار     
ون  فارم�سي  نــظــام  نف�ض  على  ت�سبيهية  �سيدليات  بفتح 
يف عــدد مــن اجلــامــعــات الأردنـــيـــة وذلـــك لــتــدريــب الطلبة 
التــ�ــســال  عــلــى  الــ�ــســيــديل  وتعليم  تخرجهم  قــبــل  عمليا 
ــيــديل. ــل الــ�ــس ــم ــم مـــن ع ــه ـــع اجلـــمـــهـــور وهــــو جــــزء م  م
   وك�سف العريان عن قيام جمموعة فارم�سي ون بتزويد وزارة 
الوتوماتيكي  بالنظام  العامة   ال�سحية  واملراكز  ال�سحة 
الذي ت�ستعمله املجموعة لطلب الأدوية الناق�سة يف كل مركز 
ب�سكل اتوماتيكي عن طريق احلا�سوب مما يوفر الكثري من 
اجلهد وي�سهل عدم وجود نق�ض اأدوية معينة يف اأي مكان تابع 

لوزارة ال�سحة.
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محاضرة حول
اآلليات العصبية الحيوية للتعاطف لدى البشر 

دعا مدير مركز ابحاث الدماغ وابحاث الطفل 
والع�ساب يف جامعة �سيكاغو، رئي�ض جمعية 
علم الع�ساب الجتماعي، الربوفي�سور جون 
اجلمعية  يف  الــقــاهــا  حمــا�ــســرة  يف  دي�سيتي 
التي  احلــيــويــة  الع�سبية  )الآلـــيـــات  بــعــنــوان 
بالآخرين  للتعاطف والهتمام  الأ�سا�ض  ت�سكل 
البحثي  التعاون  تعزيز  الى   الن�سان(،  لدى 
يف  واجلامعات  الطبية  البحثية  اجلهات  بني 
بــالــدور  م�سيدا  والردن،  املتحدة  ــات  ــولي ال
الذي تقوم به اجلمعية الأردنية للبحث العلمي 
التي  املحا�سرة  يف  وعر�ض  اجلانب.  هذا  يف 
وطلبة  واطــبــاء  جــامــعــات  ا�ــســاتــذة  ح�سرها 
ــعــام واخلــا�ــض،  وبــاحــثــون مــن الــقــطــاعــني ال

الخرين  مع  للتعاطف  وتو�سيحات  حتليالت 
الآنية  واهميته  واآثـــاره  اأ�سبابه  عن  والبحث 
كاأف�سل  النــثــى  دور  مبينا  املـــدى،  وطــويــلــة 
التي  واهميتها  الب�سري،  التعاطف  على  مثال 
احلمل،  اثناء  يف  المــومــة  م�ساعر  جت�سدها 
�سنوات  اولــى  يف  املولود  ورعاية  والر�ساعة، 
جميع  يف  الم  من  الرعاية  تلك  ولــول  حياته، 
املراحل لفني الن�سان وا�ستحال بقاوؤه. واجاب 
ال�سئلة  عــن  ا  املحا�سرة  نهاية  يف  دي�سيتي 

واملداخالت التي طرحها احل�سور.

الأردن،  يف  الطبي  بامل�ستوى  املحا�سر  واأ�ساد 
التي  البحوث  ونوعية  اأحــرزه،  الــذي  والتقدم 

جترى يف هذا القطاع.
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نظمت اجلمعية اجلمعية الردنية حما�سرة حول دور البحث 
العلمي يف القطاع الطبي  القاها الدكتور حممود ال�سياب. 
يف  والباحثني  اجلامعات  اأ�ــســاتــذة  �سكوى  ال�سياب  واأبـــرز 
الدعم  توفر  املحا�سرة من عدم  الردنية خالل  اجلامعات 
اجراء بحوث  لتمكينهم من  للباحثني  الكايف  والوقت  املايل 

علمية متخ�س�سة والإفادة من نتائجها.
كما  ان بع�ض ادارات اجلامعات الردنية تفتخر بانها وفرت 
وهذا  كبرية  ن�سبة  العلمي  للبحث  املخ�س�ض  الدعم  من 
خطا كبري، حيث انه يجب انفاق جميع خم�س�سات البحث 
البحوث وانه من اخلطاأ على  العلمي يف اجلامعات لجراء 
رئي�ض اي جامعة او موؤ�س�سة بحثيه عدم �سرف خم�س�سات 
ان  الى  م�سريين  منها  قليل  جزء  �سرف  او  العلمي  البحث 
البحثية بل  املوؤ�س�سة  او  ادارة اجلامعة  هذا ل يعك�ض جناح 
بحث  وجــود  عــدم  ويعك�ض  املجال  هــذا  يف  اخفاقها  يعك�ض 

علمي لديها.
يتقدمون  عندما  الباحثني  اأن  اإلى  ال�سياب   الدكتور  واأ�سار 
بطلب دعــم مــادي لإجـــراء بحث هــام وحــيــوي فــان ادارة 
اجلامعات توافق لهم على اقل من ربع املبلغ املطلوب لجراء 
قد  او  ببحثه  القيام  من  الباحث  يتمكن  ل  وعندها  البحث 

يقوم باجراء بحث هزيل ل يوؤدي الى النتيجة املرجوة.
العلمي  البحث  على  الرتكيز  اهمية  على  املحا�سر  واأكــد 
ــايل الــكــايف لــه وتــوفــري الــوقــت والدوات  وتــوفــري الــدعــم امل
الالزمة للباحث لتمكينه من التو�سل الى نتائج تخدم هذا 

القطاع الطبي احليوي.
واأ�سار ال�سياب اإلى ان البحث العلمي الطبي العربي والأردين 

بداأ يف الثمانينيات وان اجراء البحوث العلمية الطبية مبا يف 
ذلك ال�سيدلين قليلة.

واملوؤ�س�سات  الباحثني  بني  التعاون  تعزيز  اأهمية  اإلى  ودعا 
التعاون يف هذا املجال ما زال  اأن  ذات العالقة م�سريا الى 
قليال ودون امل�ستوى املطلوب داعيا اي�سا الى اأهمية التعاون 

بني القطاعني العام واخلا�ض. 
توافرها  يجب  التي  اليجابية  املوؤ�سرات  ان  ال�سياب  وبني 
باحثني  ووجــود  جيدة  حتتية  بنية  وجود  هي  العلمي  للبحث 

اأ�سحاب كفاءة وتوفر املعلومات واملراجع.
البحثية  املوؤ�س�سات  بــني  املتبادلة  الثقة  �سعف  ان  وقــال 
العمل  وغياب  قوية  مادية  حوافز  وجود  وعدم  وال�سناعية 
الدرا�سات  و �سعف  بيئة بحثية  الفريق و�سعف وجود  بروح 
واملعوقات  امل�ساكل  ــرز  اب مــن  هــي  للبحث  الداعمة  العليا 

واملوؤ�سرات ال�سلبية التي تواجه البحث العلمي حاليا.
هجرة  الى  البطيخي  اأنــور  الدكتور  اجلمعية  رئي�ض  واأ�سار 
جامعات  الــى  الأردنــيــة  اجلامعات  من  البحثية  الكفاءات 
هيئة  اع�ساء  ــب  روات م�ستوى  لتدنى  نظرا  وغربية  عربية 
هذه  هجرة  ا�ستمرار  من  حمذرا  الكايف  والدعم  التدري�ض 

الكفاءات.
للبحث  الأردنــيــة  اجلمعية  بها  تقوم  التي  اجلهود  وعر�ض 
ذات  واملوؤ�س�سات  العلمية  املوؤ�س�سات  خمتلف  مع  العلمي 
لهم  الكايف  والدعم  البيئة  وتوفري  الباحثني  لدعم  العالقة 
والدور الذي تلعبه اجلمعية لتن�سئة الأجيال وطلبة املدار�ض 

على ثقافة البحث العلمي. 

 الدكتور محمود الشياب يحاضر حول
دور البحث العلمي في القطاع الطبي
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ظاهرة العنف لدى الشباب: المقدمات والنتائج

القاطع  رف�سهم  جامعات  وا�ساتذة  وباحثون  خــرباء  اأكــد 
كبري  ب�سكل  تــنــامــت  ــي  ــت وال املجتمعي  الــعــنــف  لــظــاهــرة 
�ــســرورة  على  م�سددين  الخـــرية  بــالــفــرتة  اجلــامــعــات  يف 
تــ�ــســافــر جــهــود جــمــيــع اجلــهــات ذات الــعــالقــة ملــواجــهــة 
الردين  للمجتمع  مقلقة  ا�سبحت  الــتــي  الــظــاهــرة  هــذه 
النبيلة. املجتمع  قــيــم  عــلــى  �سلبا  الــتــاثــري  �ــســاأنــهــا   ومـــن 
عبد  هــاين  الدكتور  القاها  التي  املحا�سرة  خــالل  ودعــوا 
الرحمن بعنوان )العنف بني ال�سباب( وادارها رئي�ض اجلمعية 
الدكتور اأنور البطيخي الى اأهمية حماربة العنف من خالل 
 تربية الجيال على ثقافة خمتلفة تبداأ منذ الن�ساأة الولى .
وقال اأن ثقافة العنف هي ثقافة دخيلة على جامعاتنا وعلى 
ب�سكل  معها  التعامل  مت  حــال  ويف  �سبابنا  وعلى  جمتمعنا 
ان  موؤكدين  واجتثثاثها  عليها  الق�ساء  �سيتم  فانه  جيد 
 جامعاتنا حتظى ب�سمعة جيدة ويجب املحافظة على ذلك.
ــب الــى  ــطــال ــي ال ــات ي ـــوءا ان  واأكـــــد ان الأكـــــرث قــلــقــا و�ـــس
�سبابنا  نــلــوم  اأن  قبل  و  الــعــنــف،  تقبل  بذهنية  اجلــامــعــة 
املناهج  اأن  الــى  م�سريا  الــرتبــوي  نظامنا  نــلــوم  ان  علينا 
الطالب  ثقافة  تنمي  مــــوادًا  تت�سمن  ان  يجب  الــرتبــويــة 
الرتبوية  املناهج  يف  الآن  يحدث  كما  ولي�ض  العنف  �سد 
. الطلبة  ــدى  ل الثقافة  هــذه  تنمية  عــن  بعيدة  هــي   الــتــي 
وا�ستعر�ض الأ�سباب التي توؤدي اإلى العنف بني ال�سباب والتي 
من اأبرزها الأوهام التي يعي�سها الكبار وتت�سمن اعتقادهم 
بان ال�سباب هم �سبب العنف وان ال�سباب �سلبيون ل يرغبون 
نفعًا  الوقائية ل جتدي  الربامج  واإن  مب�ساعدة جمتمعاتهم 
وهي  اعالمية  ا�سباب  و  املرحلة  لهذه  حتمي  العنف  وان 
و  ت�سويق  من  فيها  ملا  العنف  ثقافة  على  يركز  الإعــالم  ان 

ال�سباب،  ل�سلوك  الإيجابية  اجلوانب  عن  احلديث  يهمل 
والــرتبــويــة،  والنف�سية  القيمية  اجلــوانــب  عــن  والتغا�سي 
التيارات  مع  الواعي  غري  التعامل  وابرزها  ثقافية  واأ�سباب 
الكافية  الفر�ض  وجــود  التحرر،وعدم  �سعار  حتت  الوافدة 
واإ�ــســاءة  جمتمعاتهم  بناء  يف  الفاعلة  ال�سباب  مل�ساركة 
 التعامل مع الأبناء وا�ستغاللهم والتفكك الأ�سري والبطالة.
من  ال�سباب  لــدى  العنف  ظــاهــرة  مــع  التعامل  الــى  ودعــا 
هادفة  خلـــربات  وتعري�سهم  �سليمة  تــربــويــة  بيئة  خــالل 
فيهم  العقالنية  بعد  وتعميق  القيمية  منظومتهم  وتطوير 
ونحاورهم  ن�سمعهم  واأن  اإليهم  ولي�ض  معهم  والــتــحــدث 
والرتبية  التفكري  حرية  من  منا�سبًا  هام�سا  مننحهم  واأن 
والأبــعــاد  الــو�ــســطــيــة  معنى  وتعليمهم  الــواعــيــة  الــديــنــيــة 
لهم  والإ�ــســغــاء  لل�سباب  وال�ستماع  الدينية  والجتــاهــات 
املنظومة  ودعـــم  �سبابية  ق�سية  ـــاأي  ب ال�ــســتــهــانــة  وعـــدم 
اأ�سر  توفري  عرب  الأ�سرة  دور  وتطوير  ال�سباب  عند  القيمية 
وعالجية  اإ�سالحية  موؤ�س�سات  وتوفري  مفككة  غري  �سليمة 
مع  للتعامل  خا�سة  اأمنية  مراكز  واإن�ساء  تربوي  منطلقها 
ال�سباب الذين يعانون من م�ساكل اأو مظاهر عنف واحلزم 
والتغا�سي  الت�سيب  وعــدم  »احلــديــة«  ـــور  الأم معاجلة  يف 
الــ�ــســبــاب ومـــا يحيط بهم. املــتــبــادلــة بــني  الــثــقــة   وتــعــزيــز 
العالج  اإن  و  موؤقتًا  اإل  امل�سكلة  يحل  ل  العقاب  ان  ــد  واك
اجلذري يكمن يف اإعادة النظر يف نظمنا الرتبوية، وحتليل 
من  لن�سل  املمار�سات  هــذه  �سياغة  واإعـــادة  ممار�ساتها، 
خاللها اإلى ممار�سات توؤدي اإلى تربية ح�سارية تبني الإن�سان 
ال�سالح، ولي�ض فقط املواطن ال�سالح ... فكل »اإن�سان �سالح« 
 هو »مواطن �سالح« ولكن العك�ض لي�ض بال�سرورة �سحيحا.
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الدكتورة رنا الدجاني تحاضر حول
الخاليا الجذعية: اخر التطورات والتحديات

حما�سرة  العلمي  للبحث  الأردنية  اجلمعية  نظمت 
اآخر  “اخلاليا اجلذعية-  عنوان  متخ�س�سة حتت 
رنا  الــدكــتــورة  قدمتها  والتحديات”   الــتــطــورات 

الدجاين.
اجلذعية  اخلاليا  اهمية  على  املحا�سرة  واأكـــدت 
ت�ستهدف عالج  للتو�سل الى حتولت كربى  ودورها 
العديد من الأمرا�ض اأو التخفيف من وطاأتها خا�سة 
الندوة  خالل  ومت  بال�سيخوخة.  املت�سلة  المرا�ض 
ا�ستعرا�ض اخر الجنازات والتطورات التي �سهدها 
البحث  ا�ستمرار  واهمية  املــجــال  هــذا  يف  الردن 
والتطوير يف هذا املجال لعظم الفائدة التي يعك�سها 

التقدم يف جمال اخلاليا اجلذعية.
وعر�ست ا�ستاذة علم الحياء اجلزيئي يف اجلامعة 
اخلاليا  نوعي  الــدجــاين  رنــا  الــدكــتــورة  الها�سمية 
ــا اجلــذعــيــة اجلــيــنــيــة او  ــواء اخلــالي ــس اجلــذعــيــة �
اخلاليا اجلذعية البالغة مو�سحة كيفية تنمية هذه 
اخلاليا خارج اجل�سم يف املخترب وا�ستعمال اخلاليا 

اجلذعية يف الأبحاث والعالج.
لفهم  اجلذعية  اخلــاليــا  ا�ستخدام  عــن  وحتــدثــت 
الـــى النــ�ــســجــة املختلفة  ودرا�ـــســـة متــايــز اخلــاليــا 
وا�ــســتــخــدام اخلــاليــا اجلــذعــيــة لــدرا�ــســة الدويـــة 

املختلفة ومدى �ُسمّيتها وكفاءتها يف العالج لأمرا�ض 
امرا�ض  و  كالزهامير  الع�سبية  المــرا�ــض  منها: 

القلب كاجللطات و امرا�ض البنكريا�ض كال�سكري.
ا�ستخدام  تــواجــه  الــتــي  الــتــحــديــات  وا�ستعر�ست 
امل�ساكل  اأهمها والتي من ابرزها  اخلاليا اجلذعية 
اجلينية  اجلذعية  اخلاليا  ل�ستخدام  الأخالقية 
الى  اي�سا  م�سرية  ال�سرطانات  تــكــون  احــتــمــال  و 
اجلذعية  )اخلاليا   2006 عام  اجلديد  الكت�ساف 
املنبثقة عن خاليا بالغة( ، الذي يحمل امل كبري يف 

تقدم جمال اخلاليا اجلذعية يف العالج.
ودعت الى اهمية ا�سراك العلماء يف تنظيم وتطوير 
القوانني الأخالقية للت�سجيع على ا�ستخدام اخلاليا 
والعامل  الأردن  يف  والعالج  الأبــحــاث  يف  اجلذعية 

الإ�سالمي اجمع.
التي  املداخالت  من  العديد  املحا�سرة   وت�سمنت 
ركزت على اأن ا�ستخدام اخلاليا اجلذعية الب�سرية 
ان دم  الى  لأغرا�ض عالجية امر هام جدا ا�سافة 
احلبل ال�سري ميكن اأن يكون م�سدرا هاما للخاليا 
�سرطان  عــالج  يف  الإ�ستخدم  اأجــل  مــن  اجلذعية 
والعديد من  الالت�سنيعي  الدم  وفقر   ، الدم احلاد 

الأمرا�ض اخللقية واملكت�سبة.
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مندوبا عن رئي�ض الوزراء افتتح وزير الطاقة والرثوة 
املعدنية املهند�ض مالك الكباريتي يف جامعة البرتا 
للطاقة  الــدويل  »املــوؤمتــر   2013/4/22 الثنني  يــوم 
مب�ساركة  العربي«،  العامل  يف  وم�ستقبلها  املتجددة 
والــوطــن  الأردن  مــن  وخمت�سني  وبــاحــثــني  علماء 

العربي والعامل.
الأردنــيــة  »اجلمعية  نظمته  الــذي  املــوؤمتــر  وهــدف 
الــبــرتا«،  بــالــتــعــاون مــع »جــامــعــة  الــعــلــمــي«  للبحث 
ا�ستخدام  من  التخفيف  اإلــى  ــام،  اأي ثالثة  وا�ستمر 
الطاقة الأحفورية، والعتماد على الطاقة املتجددة 
واأجنع  اأحــدث  با�ستخدام  الرياح  وطاقة  ال�سم�سية 
الطرق غري املكلفة، لال�ستفادة من الطاقة املتوفرة، 
تتعر�ض  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  بلدان  واأن  خا�سة 
لل�سم�ض معظم اأيام ال�سنة، وتتوافر فيها الرياح التي 
ميكن ال�ستفادة منها من خالل توفري الطاقة ب�سكل 
التي  الــدول  جتــارب  نقل  بحث  ــى  اإل اإ�سافة  كبري، 
الدول  اإلى  ال�سم�سية  الطاقة  ا�ستخدام  على  تعتمد 
التي ل يوجد فيها م�سادر توليد الطاقة، وميكن اأن 

تعتمد على الطاقة البديلة.
كلمة خالل  املعدنية يف  والــرثوة  الطاقة  وزير  وقال 
الطاقة  اإلى  ننظر  الأردن  يف  »اإننا  املوؤمتر:  افتتاح 

اأحد احللول املمكنة لت�ساهم يف  اأنها  املتجددة على 
خليط الطاقة الكلي، بخا�سة يف جمال توليد الطاقة 
الكهربائيةن وبالتايل تخفف من حدة اأزمة الطاقة 

التي نعي�سها يف الأردن«.
واأ�سار اإلى اأن كلفة الطاقة امل�ستوردة على الأردن يف 
دينار،  مليار  6ر4  حوايل  بلغت   2012 املا�سي  العام 
م�سكلة حوايل 20 باملئة من الناجت املحلي الإجمايل، 
حيث اأرهقت هذه الكلفة ميزانية الدولة والقت�ساد 

الأردين على حد �سواء.
الوطنية  الكهرباء  �سركة  مديونية  اأن  عن  وك�سف 
�ست�سل نهاية هذا العام اإلى 4 مليارات دينار، واإذا 
مديونية  فــاإن  الكهرباء  اأ�سعار  رفــع  على  نعمل  مل 
 2016 عام  نهاية  تتجاوز يف  �سوف  لوحدها  ال�سركة 
جميع موجودات البنك املركزي من العملة الأجنبية 

والذهب والبوندات.
بــدران  عدنان  الدكتور  البرتا  جامعة  رئي�ض  وقــال 
لفاتورة  الــدولــة  خزينة  تتحمله  الــذي  الــدعــم  اأن 
�سنويا،  ديــنــار  مليون  و200  مليارا  يبلغ  الكهرباء 
تراكم  واأن  الدولة،  خزينة  على  عجزا  ي�سكل  وهذا 
املديونية  ارتــفــاع  يف  ي�ساهم  �سنويا  العجز  هــذا 
مليون   800 و  مليارا   16 على  قاربت  التي  الأردنــيــة 

موؤمتــــــــر الطـــــــاقة املتجــــــــــددة وم�شتقبلها يف العامل العربي
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املتجددة،  الطاقة  نحو  التوجه  اأن  مــوؤكــدا  ديــنــار، 
ــي يــجــب الــلــجــوء  ــت يــعــتــرب اأحــــد واأهـــــم احلـــلـــول ال
ال�سعب. القت�سادي  الو�سع  هــذا  ملواجهة   اإليها 
ودعا الى ت�سافر جهود جميع اجلهات ذات العالقة، 
الطاقة  م�سادر  لإيــجــاد  الخت�سا�ض،  واأ�سحاب 
اأكرث  من  واملنطقة  الأردن  واأن  خا�سة  املتجددة، 
الطاقة  فيها م�سادر  تتوفر  التي  العامل  املناطق يف 

املتجددة كال�سم�ض والرياح.
العلمي  للبحث  الأردنــيــة  اجلمعية  رئي�ض  واألــقــى 
انعقاد  اأن  فيها  قــال  كلمة  البطيخي  اأنــور  الدكتور 
هذا املوؤمتر ياأتي يف اإطار اهتمام اجلمعية الأردنية 
وبحوث  بالطاقة  الــبــرتا  وجامعة  العلمي  للبحث 
الطاقة وباحثيها، يف الوقت الذي ت�سكل فيه الطاقة 
متعددة  اأ�سكاًل  ياأخذ  متفاقم،  دويل  �سراع  حمور 
منذ  الإن�ساين  لل�سلوك  تف�سريًا  وي�سكل  عقود،  منذ 

�سنوات.
واأ�سار اإلى اأن بحوث الطاقة �ساهمت يف رفاه الأفراد، 
من  قامتة  �سورة  مقابل  حياتهم،  م�ستوى  وحت�سني 
الطاقة،  منابع  على  لل�سيطرة  القا�سية  ال�سراعات 
تقليدية وغري تقليدية، فجميعنا يدرك ال�سراع على 
النفط والغاز، وكذلك ل نن�سى ال�سراع على امتالك 

الطاقة النووية.
م�سادر  عن  يبحث  زال  ما  الإن�سان  اأن  اإلى  واأ�سار 
يف  املــتــزايــدة  احتياجاته  لتغطية  للطاقة  جــديــدة 
بع�ض م�سادر  ولكن  يعي�سها،  التي  املتطورة  احلياة 
تكلفة  بارتفاع  اأو  ن�سوبها،  باإمكان  معروفة  الطاقة 
على  ل�ستخدامها  ال�سلبي  والــتــاأثــري  ا�ستغاللها، 
اإلى  الع�سر احلديث  الإن�سان يف  تنّبه  البيئة، حيث 
مبا  ال�سم�ض،  اأ�سعة  حــرارة  من  ال�ستفادة  اإمكانية 
اأنها طاقة متجددة ودائمة ل تن�سب، �ساأنها يف ذلك 
�ساأن الطاقة التي ميكن احل�سول عليها من الرياح، 
الظواهر  اأو غــري ذلــك مــن  املــيــاه،  اأو مــن جــريــان 

الطبيعية التي ميكن اإنتاج الطاقة منها.
40 ورقــة  اأيـــام  ــوؤمتــر على مـــدار ثــالثــة  ــاول امل ــن وت
الطاقة  وهـــي:  حمـــاور  �ستة  على  مــوزعــة  علمية، 
الأر�ــض،  باطن  وطاقة  الــريــاح،  وطاقة  ال�سم�سية 
الطاقة،  ا�ستعمال  وكفاءة  الهيدروجينية،  والطاقة 

واقت�ساديات واإدارة الطاقة .
ومن املقرر اأن يتم تعميم تو�سيات وقرارات املوؤمتر 
وعاملية  عربية  �سخ�سيات  مب�ساركة  ينعقد  الــذي 
واخلا�ض،  العام  القطاعني  يف  القرار  �سناع  على 

لال�ستفادة منها مبا يخدم البلد يف هذا املجال.
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افتتحت  طــالل،  بن  احل�سن  الأمــري  �سمو  عن  مندوبة 
�سمو الأمرية �سمية بنت احل�سن اأعمال املوؤمتر ال�ساد�ض 

للبحث العلمي.

اجلمعية  تنظمه  ــذي  ال املــوؤمتــر  خــالل  �سموها  وقــالــت 
الزيتونة،  جامعة  مع  بالتعاون  العلمي  للبحث  الردنية 
العامل  والتطوير يف  البحث  البداع يف جمال  ندرة  »ان 
العربي هو نتيجة مبا�سرة ملحاولة البع�ض اإبعاد الكثريين 
عن �سل�سلة من القيم اجلوهرية ترتبط بالفكار وتتحد 

بالإبداع«.

واأ�سافت �سموها خالل املوؤمتر الذي �سارك فيه علماء 
العربي  العامل  اأن  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  وباحثون 
�سرارة  الأزمة من خالل اطالق  يتجاوز هذه  ان  ميكن 
واكرثها  عقول  من  لديه  ما  اأف�سل  وتوظيف  الإبـــداع 
والتغيري  بالتقدم  يت�سم  جديدا  ع�سرا  لتطلق  ا�سراقا 
املواد  الزمــة  هذه  يف  ر�سيدنا  و�سيكون  الف�سل،  نحو 
الب�سري  مالنا  وراأ�ــض  العربي  عاملنا  يف  الوفرية  اخلام 

والكادميي املتميز.

وتابعت �سموها ان هذا املوؤمتر الذي يناق�ض التحديات 

التي تواجه البحث العلمي يف الردن والعامل العربي جاء 
يف وقت حرج من تاريخ امتنا، داعية الى زوال الطرق 
البداعية  املواهب  واطالق  العلمي  البحث  يف  القدمية 
م�ستقبل  نحو  رائــدا  الردن  ليكون  امل�ستنرية  والفكار 

اكرثا ا�سراقا يف جمال البحث العلمي.

وقال رئي�ض اجلامعة الزيتونة الدكتور ر�سدي ح�سن »ان 
اقت�ساديا  او  اجتماعيا  ترفا  لي�ض  العلمي  البحث  دعم 
الكادميية  املوؤ�س�سات  بــه  تقوم  وطني  واجــب  ولكنه 
لأن  الردن  يف  املجالت  �ستى  يف  العاملة  والقت�سادية 

اجلمعية تعقد املوؤمتر ال�شـــــــــــاد�س للبــــــــحث العلمي يف االأردن
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اجلمعية تعقد املوؤمتر ال�شـــــــــــاد�س للبــــــــحث العلمي يف االأردن

المم ل حتقق التقدم ال من خالل البحث العلمي«.

التنفيذية  الت�سريعات  و�سعت  اجلامعة  اأن  اإلى  واأ�سار 
الالزمة لدعم حركة البحث العلمي فهي من اجلامعات 
اخلا�سة الرائدة يف اللتزام بتنفيذ اجازة التفرغ العلمي 
لأع�ساء هيئة التدري�ض، م�سريا الى ان اجلامعة اوفدت 
اعرق  من  الدكتوراة  درجــة  على  للح�سول  مبعوثا   36

اجلامعات العاملية يف خمتلف التخ�س�سات العلمية.

الدكتور  العلمي  للبحث  الردنية  اجلمعية  رئي�ض  وقال 

اأنور البطيخي ان املوؤمتر هو ا�ستكمال خلم�سة موؤمترات 
العلمي يف  البحث  �سعار خدمة  �سابقة كلها كانت ترفع 
الردن والقاء ال�سوء على القطاعات البحثية التي تهم 

اململكة وتوؤثر يف حياة ابنائها.

ـــوؤمتـــر يــعــالــج قــ�ــســايــا حــيــويــة  اإن هــــذا امل واأ�ــــســــاف 
عــديــدة  قـــطـــاعـــات  يف  ـــــني،  ـــــي والردن الردن  تــهــم 
واحــــتــــيــــاجــــاتــــه. الردن  ــــمــــامــــات  اهــــت ـــمـــن   �ـــس
اأبرزها  خمتلفة  حماور  �سبعة  يتناول  املوؤمتر  اإن  وقال 
املتكاملة  واملكافحة  املناخي،  والتغري  املدر�سي  التعليم 
لالآفات الزراعية والزراعة الع�سوية، والتطبيق العملي 
التكنولوجيا  وتطبيقات  التمري�سية  البحوث  لنتائج 
وال�سحة،  والريا�سة  الدوائية،  ال�سناعة  يف  احلديثة 

واملعادن وال�سخور ال�سناعية.

البحث  برامج  اأن اجلمعية جنحت يف دعم  الى  واأ�سار 
العلمي يف الأردن وتطوير اآليات عملية، لربطه بق�سايا 
والتطبيقي  العلمي  البحث  نتائج  مع  والتوا�سل  التنمية 
العلمي  الفكر  بني  التوا�سل  وتعميق  والــدويل  العربي 
 و�سناع القرار من خالل احلوار والبحث ون�سر املعلومة.
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نظمت اجلمعية حما�سرة بعنوان  الأمرا�ض املعدية وال�سائعة 
اأخ�سائي  الوادي الرحمي  الدكتور جمال  األقاها  الأردن  يف 
عند  املعدية تن�ساأ  المــرا�ــض  اإن  وقــال  املعدية  المــرا�ــض 
هذه  تكون  الن�سان.  ج�سم  الى  ملوثة  غريبة  اج�سام  دخول 
فطريات  فريو�سات،  جراثيم،  عن  عبارة  الغريبة  الج�سام 
من  العدوى  طريق  عن  الج�سام  هذه  تنتقل  طفيليات.  او 
ان�سان اخر، حيوانات، طعام ملوث، او من التعر�ض لي من 

العوامل البيئية التي تكون ملوثة باي من هذه الأج�سام.
وان لهذه التلوثات اأعرا�سا كثرية على اجل�سم، منها ارتفاع 
اأخــرى  عــوار�ــض  الــى  بال�سافة  والوجـــاع،  حــرارة اجل�سم 
العدوى  نــوع  بــالــعــدوى،  ال�سابة  موقع  باختالف  تختلف 
وحدتها. فبالمكان ال�سابة بعدوى ت�سبب اعرا�سا مر�سية 
العالج  تلقي  اكرث من  ي�ستلزم عالجها  ل  وبالتايل  خفيفة، 

املنزيل. وباملقابل هنالك حالت خطرية قد ت�سبب الوفاة. 
 واأ�ساف الدكتور الرحمي باأن هنالك اأ�سبابًا كثرية لالإ�سابة 

بالتلوثات وت�ستمل على ما يلي:
اجلراثيم )Bacteria(: وهي كائنات حية وحيدة اخللية، 
والتي ت�سبب نطاقا وا�سعا من المرا�ض، بدءا من المرا�ض 
قنوات  يف  التلوث  او  العقدي،  احلنجرة  كالتهاب  اخلفيفة 
احلمى  كامرا�ض  و�سعبة،  حــادة  بامرا�ض  وانتهاء  البول، 

املختلفة او التهاب اغ�سية الدماغ.
ي�سغر  حي  كائن  الفريو�ض  ان   :)Viruses( الفريو�سات 
م�ستقل.  ب�سكل  احلياة  على  القدرة  ميتلك  ول  اجلرثومة، 
تت�سبب الفريو�سات بامرا�ض كثرية، منها المرا�ض وا�سعة 
ــواع  الن ومنها  العتيادية،  الــربديــة  كالنزلت  النت�سار، 

�سديدة الندرة كمر�ض اليدز.
الفطريات )Fungi(: تت�سبب الفطريات عادة بالمرا�ض 

تت�سبب  وقد  ال�سابع.  فطريات  الرا�ساو  ك�سعفة  اجللدية 
يف  خمتلفة  اجــهــزة  ت�سيب  �سعبة  بامرا�ض  الفطريات 

اجل�سم كجهاز التنف�ض او اجلهاز الع�سبي.
الطفيليات )Parasites(: ت�سبب الطفيليات امرا�سا مثل 
املالريا او العمى النهري والتي تعترب اقل انت�سارا يف الدول 

الغربية.
عند  اي  املبا�شرة,  املالم�شة  عند  العدوى  التقاط  يتم  قد 
التالم�ض مع �سخ�ض حامل للعامل امللوث امل�ساب باملر�ض.

 
يتاثر  الأمرا�ض  ت�سخي�ض  باأن  الرحمي  الدكتور  واأ�ساف 
تكون  لذلك  التلوث،  بفعل  اجل�سم  اجهزة  من  كبري  بعدد 
الفحو�سات الالزمة لت�سخي�ض ال�سابة، خمتلفة باختالف 
عن  الك�سف  يتم  املعالج.  للطبيب  الكلينيكية  التوقعات 

ال�سابة بالمرا�ض املعدية بالطرق التالية:
- اختبار الدم: - اختبار البول:  

- لطاخة للحنجرة: ي�ستعمل هذا الختبار عادة لت�سخي�ض 
وامرا�ض  احلنجرة،  منطقة  ت�سيب  التي  اللتهابات 

اخرى ت�سيب جهاز التنف�ض.
اجـــراء  احلــــالت  بع�ض  تتطلب  تــ�ــســويــري:  اخــتــبــار   -
ال�سينية  بال�سعة  الت�سوير  مثل  ت�سويرية:  فحو�سات 
رنتجن، الت�سوير املقطعي املحو�سب )CT( او ت�سوير 

.)MRI( الرنني املغناطي�سي
 :)Biopsy – فح�ض عينة )خزعة -

 
التي  اخلــطــوات  من  بالكثري  القيام  ميكن  باأنه  واأ�ــســاف 

ت�ساهم يف تقليل خطر ال�سابة بالتلوث منها:
غ�سل اليدين: خا�سة قبل تناول الطعام، بعد مل�ض الطعمة 
ال�سخا�ض  مل�ض  بعد  الوجبة،  تــنــاول  قبل  املجهزة،  غــري 

امل�سابني بامرا�ض وعند اخلروج من دورة املياه.
تلقي التطعيمات: تتوفر تطعيمات عديدة للوقاية من الكثري 
او فريو�سات،  ت�سببها جراثيم  التي  من المرا�ض املعدية، 
فتلقي هذه التطعيمات مهم جدا للوقاية من ال�سابة بها، 

خا�سة عند الطفال وكبار ال�سن.
اعــداد  عند  وخا�سة  املطبخ:  يف  النظافة  على  احلــفــاظ 
لوقت  مطبوخة  غري  اطعمة  تــرك  عن  والمتناع  الطعام 

طويل يف املطبخ، دون حفظها بدرجة حرارة منا�سبة.
اجلن�ض الآمن

األمراض المعدية الشائعة في األردن
محاضرة للدكتور جمال الوادي الرمحي


