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اإهداء
    

�إىل و�لدتي و �أ�سرتي �لكرمية .. �أم حممد .. حممد .. �إ�سر�ء .. �إيالف
�إىل روح �أ�ستاذي �جلليل �ملغفور له باإذن �هلل �لدكتور حممد خليل جبارة.

�إىل �لذي علمنا �جلغر�فيا ومعنى �لزمن �لأ�ستاذ �لدكتور عبد�لباقي عبد�لغني بابكر.
�إىل �لدكتور �سمري حممد علي �لردي�سي.

�إىل �لدكتور حامت كمال �لدين �لطيب
�إىل جميع �أ�ساتذتي وزمالئي يف دروب �لعلم و�ملعرفة.

اأ
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�شكر وتقدير
�لطيب  بروفي�سور  مديرها  و�إىل  �لر�سا  بخت  جامعة  �إىل  وتقديري  �سكري     
عبد�لوهاب ملا قدمه يف جمال �لتاأليف و�لن�سر و�لتعريب ، و�ل�سكر مو�سول �إىل 
وحدة �لتاأليف و�لن�سر بجامعة بخت �لر�سا هذه �لوحدة �لتي �ساعدت كثريً� يف 
رفد �ملعرفة مبا هو جديد ، و�ل�سكر �إىل �أفر�د �أ�سرتي ل�سربهم ومعاونتي طيلة 
هذه �لفرتة لإخر�ج هذ� �لعمل ب�سورته هذه . و�ل�سكر لكل َمْن �ساهم و�ساعد يف 

هذ� �لعمل، و�أرجو �هلل �أن يكون يف ميز�ن ح�سناتهم و�سدقة جارية لهم .
    كما يطيب يل �أن �أنقل �سكري �إىل �لأ�ساتذة �ملحكمني لهذ� �لكتاب ملا ما �أبدوه 
و�لقبول.  �لر�سا  من  درجة  �إىل  و�سوله  �لأثر  كبري  لها  كان  و�آر�ء  توجيهات  من 
و�سكري للمدقق �للغوي زميلي د. ح�سن حممد ح�سن ملر�جعته �لكتاب من �لناحية 

�للغوية.

ب
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كلمة مدير اجلامعة
و�ل�سالم على �سيد �ملر�سلني �سيدنا حممد  ، و�ل�سالة  �لعاملني  �حلمد هلل رب 

وعلى �آله و�سحبه �جمعني ، وبعد :
�أن �ملنهج �لدر��سي مبفهومه �حلديث هو نظام متكامل يتكون من  من �ملعلوم 
وهذه   ، و�لتقومي  و�لفعاليات  و�ملحتوى  �لأهد�ف  هي:  �أ�سا�سية  عنا�سر  �أربعة 
للمنهج  �جليد  و�لإعد�د  تبادلية  ع�سوية  بعالقات  بينها  فيما  ترتبط  �لعنا�سر 
يتطلب �سمان جودة هذه �لعنا�سر ومر�عاة ما بينها من �رتباط  بحيث ي�سمل �أي 
تعديل �أو تطوير جميع �لعنا�سر ، ول يقت�سر على عن�سر و�حد فقط .  لذلك جاء 

�لهتمام يف جامعة بخت �لر�سا بتاأليف �لكتاب �جلامعي. 
�سقت هذه �ملقدمة للحديث عن �لكتاب �جلامعي �لذي بني يدي ) �جلغر�فيا 
�لطبية ( ملوؤلفه �لدكتور عبد�لرحمن حممد �حل�سن، وهو يعترب ثمرة من ثمر�ت 
�لتاأليف و�لتعريب باجلامعات �ل�سود�نية عامة وجامعة بخت �لر�سا خا�سة ، فقد 
�سهل �لكتاب �جلامعي  �ملعرب كثريً� على �لطالب �لعودة �إىل حمتويات �ملحا�سرة 
�لعلمية ، ووفر بني يديه مرجعًا علميًا بلغته �لعربية ، فز�د من قدرته على ��ستيعاب 
�ملو�سوعات �مل�سروحة يف �ل�سف ، ومكنه من متابعتها ب�سكل ذ�تي ، و�ساعده على 
�لتعبري عن نف�سه،  و�أعانه على  �لغام�سة و �مل�سائل �ملعقدة،  �سرعة تفهم �لأمور 

و�لنطالق �ملتحرر يف �لتفكري و�لتح�سيل.  
 بالعودة �يل �لكتاب جند �نه يقع يف ع�سرة ف�سول ، �هتمت مبفهوم �جلغر�فيا 
�لطبيعية  �ملر�ض  �يكولوجية  تناولت  ، كما  فيها  �لبحث  وتطورها وجمال  �لطبية 
و�لب�سرية ، و�لنظريات �لتي كتبت يف جمال �جلغر�فيا �لطبية ، ومقايي�ض �ملر�ض 
، وتطرقت للخر�ئط و�لتقنيات �جلغر�فية �حلديثة من نظم �ملعلومات �جلغر�فية 
، و�ل�ست�سعار عن بعد وغريها يف �حلد من �نت�سار �ملر�ض . وهو يقع يف ما يقارب 
�ل�سفر مرجعًا  �ملوؤلف جهدً� كبريً� مما يجعل هذ�  فيها  بذل   ، ثالثمائة �سفحة 
مهمًا بالن�سبة لالأ�ساتذة وطالب �لعلم يف جمال �جلغر�فيا �و يف �لعلوم �لخرى 

ذ�ت �ل�سلة ، بل للمكتبة �لعامة . 
�سنظل دومًا ندعم هذ� �لجتاه من جانبنا حتى تذخر �ملكتبة �لعربية بجديد 

�لكتب و�ملعارف �لتي نرتاد بها �لآفاق، و�لتوفيق و�ل�سد�د ملوؤلف �لكتاب .
اأ.د الطيب عبدالوهاب حممد م�شطفي 

مدير جامعة بخت الر�شا

ج
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فاحتة الكتاب
     

  �حلمد هلل و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل ، وعلى �آله و�أ�سحابه ومن دعا 
بدعوته �إىل يوم �لدين ، ومن �تبع هد�ه ، وبعد: 

هذه �سفحات يف �سحبة �جلغر�فيا �لطبية ، بذلت فيها من �جلهد و�أم�سيت يف 
�إعد�دها من �لوقت �أكرث من خم�ض �سنو�ت ، ما �أرجو معه �أن جتد عند �مل�ستغلني 
ا ، وحتوز لدى َمْن �سُغف باجلغر�فيا �لطبية ب�سفة  باجلغر�فيا ب�سفة عامه ر�سً

خا�سة قبوًل . 
     �إن مو�سوع �جلغر�فيا �لطبية لي�ض مو�سوعًا �سهاًل ، وقد �أدركت – بدءً� – �سعوبة 
�لكتابة فيه ، ووعورة �مل�سالك �إليه ، خا�سة و�أنه من فروع �جلغر�فيا �حلديثة ، لكن 
فكرة �لكتابة منذ �أن �نبثقت كانت عنيدة �لإحلاح و��ستهانت بكل �ل�سعاب فكان 
لها ما لها . ولقد توخيت يف هذ� �لكتاب �أن يكون و��سح �لفكرة �سهل �لأ�سلوب مع 
�لإحاطة باإيجاز لكل جو�نب �ملو�سوع و�أبعاده ، و�إين لأرجو �أن �أكون مبا بذلت من 
جهد قد بلغت ما �أردت ووفيت مبا عاهدت نف�سي عليه ، ولبَّيت فكرة ر�ودتني يف 

�سنني طويلة ، �أل وهي �ل�سفحات �لتي بني يديك �أيها �لقارئ �لكرمي .
     و�آمل �أن ي�سهم هذ� �لكتاب مع غريه من �لكتب �لعربية �لتي عاجلت مو�سوع 
�جلغر�فيا �لطبية ، يف توفري ما ميكن �أن يعتمد عليه طالب جامعاتنا �ل�سود�نية 
يف  يجده  عما  �ملعذرة  �لكتاب  لهذ�  �لقارئ  �أ�ساأل  �أن  يفوتني  ل  كما   . و�لعربية 
�سفحاته من �أخطاء مل تدركها �لعني �أثناء �ملر�جعة : لأن ذلك من �لأمور �لتي ل 

ميكن جتنبها يف كل �لأوقات .
     �أما عن هذ� �لكتاب فيقع يف ع�سرة ف�سول ، عالج �لف�سل �لأول منها �جلغر�فيا 
�لثاين  و�لف�سل   ، فيها  �لبحث  ومناهج   ، وتطورها   ، وجمالها  تعريفها   ، �لطبية 
تناول �ل�سحة و�ملر�ض و�لتنمية، وتناول �لف�سل �لثالث �لنت�سار وحو�جزه. وتناول 
�لف�سلني �لر�بع و�خلام�ض �لعو�مل �لطبيعية و�لب�سرية �ملوؤثرة يف �ملر�ض، �ما عن 

د
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�لف�سل �ل�ساد�ض فقد در�ض نظريات �جلغر�فيا �لطبية، وجند �إن �لف�سل �ل�سابع 
حتدث عن مقايي�ض �ملر�ض.. فهذ� �جلانب كان يحتاج �ىل �إ�ساء�ت ومادة علمية 

يحتاجها طالب �جلغر�فيا �لطبية و�لباحثني. 
�نت�سار  منط  لتحديد  �خلريطة  ��ستخد�م  لهمية  �لثامن  �لف�سل  تطرق  كما 
�حلديثة  �جلغر�فية  �لتقنيات  ��ستخد�م  تناول  �لتا�سع  �لف�سل  و�أما  �لمر��ض، 
نظم  دور  �لعا�سر  �لف�سل  تناول  بينما  �ملر�ض،  �نت�سار  من  �حلد  يف  و�ملعلوماتية 
�ملعلومات �جلغر�فية يف �لتخطيط �ل�سحي.     و�لكتاب ب�سورة عامة يربز �أهمية 
هذ� �لفرع من فروع �جلغر�فيا وتطوره، و�لذي مل يجد �هتمامًا كبريً� خا�سة يف 

�ل�سود�ن ويف �لدول �لعربية �إل يف �لفرت�ت �لأخرية . 

                                                د.عبدالرحمن حممد احل�سن
                                             بخت الر�سا – الدومي

                                          ابريل 2013م

هـ
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الف�سل االول 
 اجلغرافيا الطبية )تعريفها وجمالها 

وتطورها ومناهج البحث فيها(
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1-1 مقدمة:
�لظاهرة �ملر�سية )Disease Phenomena( ظاهرة جغر�فية ، للمكان دور 
كبري يف تباين وجودها و�أمناطها ، فيمكن ر�سمها على جملة من �خلر�ئط ، ومن 
َثمَّ ميكن تف�سري ظهورها مكانيًا، حيث يحتوي �ملكان على جملة �لظروف �لطبيعية 
�لظاهرة  تولد عن �لهتمام بهذه  . وهكذ�  ت�ساعد على ظهورها  �لتي  و�لب�سرية 
�ملر�سية حقل �جلغر�فية �لطبية )Medical Geography( ، وبالرغم من وجود 
�إ�سار�ت قدمية له ، ولكن يف �لعام )1950( �ساغ ماي )May( �لأ�س�ض �لنظرية 
 Medical Geography،  (  : مو�سوعه  يف  �لطبية  للجغر�فية  �لعام  و�لإطار 
�لذي ن�سره يف دورية �جلمعية �جلغر�فية   )  Its Methods and Objectives
ومنذ   ، �لأول  �لأمريكية )Geographical Review( يف �ملجلد “XI” �لعدد 
�لعاملية  �جلغر�فية  �ملد�ر�ض  فتبارت  �حلقل  بهذ�  �لهتمام  تز�يد  �لتاريخ  ذلك 
ن�سر  يف   ، و�لأملانية  و�لفرن�سية  و�لإجنليزية  و�لأمريكية   ، �ل�سابقة  �ل�سوفيتية   ،
�لبحوث و�لدر��سات و�إعد�د �لأطال�ض لالأمر��ض يف بلد�نها وخارج بلد�نها ، ولعل 
 Applied( جلغر�فية �لطبية �أتت من �أبرز �حلقول وهي  �جلغر�فية �لتطبيقية�
Geography( ، فكثريً� ما �عتمدت وز�ر�ت �ل�سحة و�ملوؤ�س�سات �ملعنية بق�سايا 
�ملر�ض على �لبحوث �لتي �أعدها �جلغر�فيون ، و�أحيانًا �جلغر�فيون بال�سرت�ك 

مع �لأطباء يف و�سع خطط �لتطوير و�لتنمية �ل�سحية ومكافحة �لأوبئة .
ويف عاملنا �لعربي و�لعامل �لنامي ما �أحوجنا �إىل مثل هذه �لدر��سات �لتي ميكن 
�أن توظف خلدمة خطط �لتنمية وتطوير �خلدمات �ل�سحية �لوقائية و�لعالجية 
. وتربز �حلاجة ب�سورة كربى يف �لبلد�ن �لعربية �لأكرث فقرً� . ويف �ل�سود�ن ل 
ز�لت �لعلوم �لإن�سانية مل حتاول در��سة ظو�هر �ملر�ض فال ز�ل علم �لجتماع وعلم 
�لقت�ساد و�جلغر�فية بعيدة عن تناول جملة �ملتغري�ت �لجتماعية و�لقت�سادية 
و�جلغر�فية ذ�ت �لعالقة بظهور �ملر�ض و�نت�ساره . �إن �جلغر�فيا �لطبية جمال 
علمي مهم يف و�قع �لدر��سات �جلغر�فية �حلديثة ، و�إن مل يتاأ�س�ض حديثًا �إذ ترجع 
�أ�سوله للح�سار�ت �لقدمية ؛ فمنذ قدمي �لزمان �هتم �لإن�سان بالأبعاد �ملكانية 
للمر�ض وحاول ر�سمها خر�ئطيًا ، ويف �لع�سر �حلديث �أدركت �حل�سارة �لغربية 
�أهميتها فاأدرجتها �سمن �ملقرر�ت �لدر��سية حتى يف �أق�سام �لطب �لوقائي ) طب 
هولند�  يف  �حلال  هو  كما  فيها  متخ�س�سة  كليات  �إن�ساء  عن  ناهيك   ) �ملجتمع 
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)�لردي�سي 2001 ( . ويجب �أن ننوه هنا �أن �لكثريين من �لعلماء �لذين �أ�سهمو� 
يف تقدم �لعلوم �لطبية وفهم �لأمر��ض وكيفية �لتعامل معها مل يكونو� �أطباء . من 
�أمثال رونتجن )Rontgen( مكت�سف �أ�سعة �إك�ض �لذي كان متخ�س�سًا  يف علم 
 ، �لذي كان كيميائيًا  وبا�ستور )Pasteur( موؤ�س�ض نظرية �جلر�ثيم   ، �لطبيعة 
ومندل )Mendel( �لذي و�سع �أ�س�ض �لنظرية �لور�ثية كان متخ�س�سًا يف علم 
�لذي   )Chadwick( وت�سادويك   ، دين  رجل  كان  �أنه  �إىل  بالإ�سافة   ، �لأحياء 
كان يعمل يف �ل�سلك �حلكومي ، فهو يعد من �لأو�ئل �لذين فكرو� يف رفع �مل�ستوى 
�ل�سحية  غري  و�ملنازل   ، �لنظافة   عدم  على  حربًا  �سن  حيث  �لبيئي  �ل�سحي 
�لتعاون بني  فاإن   ، وعليه   ،  )  287 :  1980 Howe( ملتدين� �ل�سحي  و�مل�ستوى 
�لعلماء  ، ومنهم �جلغر�فيون ، ي�سهم ب�سكل فعال يف مكافحة �لأمر��ض من �إجل 
حتقيق تنمية �سحية م�ستد�مة . ومن خالل �لوقوف على تعريف و��سح للجغر�فيا 
�لطبية يوؤكد �لفهم �لذي يعني �جلغر�فيا �لطبية على بحث �مل�سكالت �ل�سحية 

و�نت�سار �لأمر��ض .
1-2 تعريف اجلغرافيا الطبية :

ملا كانت �جلغر�فيا هي در��سة �لعالقة بني �لإن�سان وبيئته �جلغر�فية ، وتظهر 
هذه �لعالقة ، يف �أجلِّ �سورها ، يف �أمر��ض �لإن�سان وم�سكالته �ل�سحية ، لذ� فهي 
تخت�ض بدر��سة �لتوزيع �جلغر�يف لالأمر��ض ، و�إبر�ز �لعالقة بينها وبني عنا�سر 
�لبيئة �لطبيعية و�لب�سرية ، وتقومي �آثارها �ل�سلبية على حياة �لإن�سان ، وعلى �أحو�له 
�ملعي�سية و�لقت�سادية ، وعلى قدر�ته �ملختلفة ، و�لبحث عن �أ�ساليب مكافحتها 
و�لوقاية منها ، ومدى توفر �خلدمات �لطبية و�ل�سحية �لالزمة لعالجها ، ولرفع 

�مل�ستوى �ل�سحي �لعام للمجتمعات �لب�سرية . 
وُتعرف �جلغر�فيا �لطبية باأنها در��سة �لعالقة بني �جلغر�فيا و�سحة �لإن�سان 
، �أو �أنها �لدر��سة �لتي تهتم بالبحث عن �لتف�سري�ت �جلغر�فية لظهور �لأمر��ض 
. وهي ُتثل حلقة �لو�سل بني �جلغر�فيا من جهة و�لطب من جهة �أخرى ، بحيث 
يخدم كلٌّ منهما �لآخر ، دون �أن يخرج �أي منهما عن حدود تخ�س�سه . وهذ� يعني 
�أن �أمام �جلغر�فيني وغريهم من �لعلماء �لكثري من �لتحديات للك�سف عن �أ�سر�ر 

. )Blij 1993 :  57( لأمر��ض وتطورها ومكافحتها على �أ�س�ض علمية �سليمة�
فتعد �جلغر�فيا �لطبية �أحد �لفروع �حلديثة لعلم �جلغر�فيا ، وقد عرفها �لبع�ض 
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باأنها ذلك �لعلم �لذي يتم فيه تطبيق �لأ�ساليب �جلغر�فية على �مل�سكالت �ل�سحية 
 Hunter  ( بالإن�سان  �ملرتبطة  �لأمر��ض  لأمناط  �ملكاين  �لتوزيع  لإبر�ز  وذلك 
Learmonth( ، ) 1974 1988 ( .  فلي�ض من �ل�سهل و�سع تعريف جامع مانع 
فيها  �لبحث  تعدد جمالت  و  ميد�نها  �ت�ساع  ب�سبب  �لطبية �حلديثة  للجغر�فية 
وتباين وجهات �لنظر بني �ملهتمني بها يف حتديد �جلو�نب �لتي يجب �أن يركز 
عليها �لهتمام عند �لبحث فيها ، ففريق منهم يرى �ن �لدر��سات �لإيكولوجية 
لالأمر��ض هي �لتي يجب �ن تت�سمنها هذه �ملادة ، وكان هذ� هو �مل�سمون �ملتفق 
عليه للجغر�فيا �لطبية منذ ن�ساأتها حتى �أو�ئل �ل�سبعينات من هذ� �لقرن ، حيث 
ظهر يف هذ� �لقرن �جتاه جديد �إىل جانب هذ� �لجتاه �لأ�سلي وفيه �أخذ بع�ض 
�لباحثني ، وخ�سو�سا يف �أمريكا ، يركزون �هتمامهم يف در��سة �خلدمات �لطبية 
�أكرب فائدة منها  ملعرفة مدى كفايتها وكفاءتها ومدى مالءمة توزيعها لتحقيق 
تهتم  �لتى  �لدر��سة  �أنها  يرون  و�آخرون   ، للمجتمع  �ل�سحية  �ملتطلبات  ملو�جهة 
بالبحث عن �لتف�سري�ت �جلغر�فيه لظهور �لأمر��ض و�نت�سارها. توجد تعريفات 
متعددة للجغر�فيا �لطبية ، فهي تعنى در��سة �لعالقة بني �لبيئة و�سحة �لإن�سان 
، �أو هي �لعلم �لذي يبحث عن �لتف�سري�ت �جلغر�فية لظهور �لأمر��ض و�نت�سارها 
در��سة  على  يركز  �لأخرى  �لعلوم  من  م�ستقل  علم  و�إنها   )  9  :  1986 )�سرف 
 )Mc Glashan  1972  : �لأمر��ض �ملعقدة و�ملركبة ذ�ت �لعو�مل �ملتعددة )5 
. وفى تعريف �آخر لبانك�ض ذكر باأنها تهتم بدر��سة �لعو�مل �جلغر�فية وتاأثريها 

)17 : 1988 Meade ( على �ل�سحة و�ملر�ض
�ملتنوعة  �ملناطق  بدر��سة  تهتم  باأنها   Skvortsov �سكوفورت�سوف  عرفها  كما 
من �لأر�ض وذلك من وجهة نظر �لتاأثري �لكلى �أو �جلزئي لهذه �لبيئة على �حلالة 
�ل�سحية لل�سكان)�للبان 1999 :1 ( . و�أي�سا عرفها )May 1950 : 9( باأنها تهتم 
بدر��سة �لعالقات بني �لعو�مل �لباثولوجية ) pathogens ( و�لعو�مل �جلغر�فية 
)Geogens( . وعليه ت�سبح �جلغر�فية �لطبية باأنها ذلك �لعلم �لذي يتم فيه 
تطبيق �لأ�ساليب �جلغر�فية على �مل�سكالت �ل�سحية وذلك لإبر�ز �لتوزيع �ملكاين 
 )Hunnter ( لأمناط �لأمر��ض �ملرتبطة بالإن�سان . ويف �سنة 1963م قدم هنرت
لدر��سة  و�لأ�ساليب �جلغر�فية  للمفاهيم  تطبيق  باأنها  �لطبية  للجغر�فيا  تعريفًا 

�ل�سحة و�مل�سكالت �ملرتبطة بها . 
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بال�ستفادة مما �سبق و�لتطور �لذي حدث يف جمال �جلغر�فيا �لطبية نحاول 
�أن ن�سع تعريفًا لها ، فاجلغر�فية �لطبية هي �لعلم �لذي يهتم بدر��سة �لأمر��ض 
و�لطبية  �ل�سحية  و�ملوؤ�س�سات   ، فيها  �ملوؤثرة  �جلغر�فية  و�لعو�مل  و�نت�سارها 
وتوزعها ومدى قدرتها على مكافحة �لأمر��ض مبعاونة �لإن�سان من خالل �سلوكه 

�ل�سحي .
جميع هذه �لتعريفات وغريها �ستقود �لقارئ و�لباحث �إىل �لبحث عن م�سمون 

هذ� �لعلم وميد�نه حتى ي�ستطيع �أن يخو�ض فيه .
1-3 م�سمون اجلغرافيا الطبية وميدانها :

ركز علم �جلغر�فيا منذ �لقدم على ك�سف �لعالقة بني �لبيئة و�لإن�سان ، فاإذ� 
كان �لإن�سان �بن بيئته ، فمن �لبديهي �أن يكون للبيئة بالغ �لأثر يف جماله �حليوي 
، ويف �سحته و�سلوكه و�سخ�سيته، ويف �سائر جو�نب ن�ساطه . و�جلانب �ل�سحي 
وتوزيعًا  حتلياًل  �جلغر�فية  �لدر��سات  تناولتها  �لتي  �ملهمة  �جلو�نب  �أحد  هو 
وتباينًا .  ومن �سمن هذه �لفروع ما تحور حول �إظهار �لعالقة بني �سحة �لإن�سان 
 medical( و�لعو�مل �لبيئية وهو ما �أطلق عليه فيما بعد ��سم �جلغر�فيا �لطبية
، و�لتي تهتم بعالقة  �لب�سرية  �أحد فروع �جلغر�فية  �لتي تعد   .  )Geography

�لإن�سان ببيئته �جلغر�فية ، ف�ساًل عن �هتمامها مب�سكالت �لإن�سان �ل�سحية .
فهذه �لعالقة �ملتبادلة بني �لإن�سان و�لبيئة هي مادة �جلغر�فيا �لطبية ، تدر�ض 
�أدق �لتفا�سيل، وتعر�ض ملا تخلفه �لبيئة من �سرر على �سحة �لإن�سان ، وما ينتج 
عنها من �أمر��ض ، وتهتم بدر��سة �ملر�ض ونوعه ، و�لبيئة �لتي ين�ساأ فيها ، وحتدد 
م�سببه وناقله وم�سيفه ، و�ملت�سرر به ودورة حياته ، كما تعر�ض للظروف �لبيئية 
ه �لبحث يف �جلغر�فيا  �ملو�تية للم�سبب و�لناقل و�لعائـل . لذلك لبد من �أن ُيوجَّ
�جلغر�فيا  من  جزء  �أنها  على  �ل�سرت�تيجيات  وتبني  �مل�سكالت  حلل  �لطبية 
�أن نبحث  �لتطبيقية ، وينتظر من خالل ��ستخد�م مفاهيم و�أ�ساليب �جلغر�فيا 

)Meade1988:17( ملو�سوعات ذ�ت �لعالقة بال�سحة ب�سورة �أف�سل�
بل   ، فيها  �لبحث  جمالت  وتعدد  ميد�نها  يت�سع  �حلديثة  �لطبية  �جلغر�فيا 
�أن يركز  وتتباين وجهات �لنظر بني �ملهتمني بها يف حتديد �جلو�نب �لتي يجب 
�أن �لدر��سات �لإيكولوجية  عليها �لهتمام عند �لبحث فيها . ففريق منهم يرى 
لالأمر��ض هي �لتي يجب �أن تت�سمنها هذه �ملادة ، وكان هذ� هو �مل�سمون �ملتفق 
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عليه للجغر�فيا �لطبية منذ ن�ساأتها حتى �أو�ئل �ل�سبعينات من هذ� �لقرن ، حيث 
ظهر بعدها �جتاه جديد �إىل جانب هذ� �لجتاه �لأ�سلي وفيه �أخذ بع�ض �لباحثني 
�أمريكا ، يركزون �هتمامهم يف در��سة �خلدمات �لطبية ملعرفة  ، وخ�سو�سا يف 
مدى كفايتها وكفاءتها ومدى مالءمة توزيعها لتحقيق �أكرب فائدة منها ملو�جهة 

�ملتطلبات �ل�سحية للمجتمع  .
وقبل �أن نتعر�ض لتو�سيح هذ� �لجتاه �جلديد �سنلقي نظرة على م�سمون وتطور 
و�ملمكن  �لطبية  للجغر�فيا  �لأ�سلي  �جلانب  وهو  لالأمر��ض  �لإيكولوجي  �جلانب 
�لعالقة  در��سة  باأنها ) هي  ُذكر  �أ�سا�سه كما  �لطبية على  من معرفة �جلغر�فيا 
بني �لبيئة �جلغر�فية و�سحة �لإن�سان ( �أو ) هي �لدر��سة �لتي تهتم بالبحث عن 
�لتف�سري�ت �جلغر�فية لظهور �لأمر��ض و�نت�سارها ( . وهما تعريفان متفقان مع 
)�إنها هي  �لطبية وهو  للجغر�فيا  �سنة 1987  �لذي و�سعه لريمونت يف  �لتعريف 

در��سة �أمناط �لتوزيع �جلغر�يف لالأمر��ض �لب�سرية وذلك بهدف تف�سريها ( . 
وعلى �أ�سا�ض �أي تعريف من �لتعريفات �لثالثة �لأخرية فاإن �جلغر�فيا �لطبية 
بحيث  ثانية  ناحية  من  و�لطب  ناحية  من  �جلغر�فيا  بني  �لو�سل  حلقة  تعترب 
يخدم كلٌّ منهما �لآخر ، دون �أن يخرج �أي منهما عن حدود تخ�س�سه  .وميكن 
للجغر�فيني �أن يعرفو� حدود تخ�س�سهم لو �أنهم �لتزمو� مبفهوم �أي تعريف من 
�لتعريفات �حلديثة للجغر�فيا ، فاإذ� �سلمنا مثاًل بالتعريف �لذي ي�سف �جلغر�فيا 
باأنها هي در��سة �لعالقة بني �لإن�سان وبيئته فالبد �أن ن�سلِّم باأن �جلغر�فيا �لطبية 
تعترب علمًا جغر�فيًا مبعنى �لكلمة ، على �أ�سا�ض �أن �لغالبية �لعظمى من �لأمر��ض 
�سلَّمنا  و�إذ�   ، و�لب�سرية  �لطبيعية  �لبيئة  بعنا�سر  مبا�سرً�  قويًا  �رتباطًا  ترتبط   ،
�أي�سا باأن  �أن ن�سلِّم على هذ� �لأ�سا�ض  باأن �جلغر�فيا هي علم �لتوزيعات فال بد 
�إن  حيث  �جلغر�فيا  مقومات  �أهم  لها  تتوفر  جغر�فية  مادة  �لطبية  �جلغر�فيا 
هذ�  كان  وقد   ، جو�نبها  من  �أ�سا�سيًا  جانبًا  ميثل  لالأمر��ض  �جلغر�يف  �لتوزيع 
هذ�  لتطور  �لأوىل  �ملر�حل  يف  برز  �لذي  �لرئي�ض  �جلانب  هو  بالذ�ت  �جلانب 
�لتا�سع ع�سر  .ولئن كانت در��سة �ملقومات �جلغر�فية  �أو��سط �لقرن  �لعلم منذ 
 ، �أخرى  مقومات  �سمن   ، تت�سمن  �لب�سري  �لن�ساط  جو�نب  خمتلف  يف  لالإنتاج 
تقومي �لطاقة �لب�سرية �لعاملة ، فاإن تقومي هذه �لطاقة ل ميكن �أن يكون �سحيحًا 
على �أ�سا�ض عدد �لأيدي �لعاملة وحده بل يجب تقومي قدرة هذه �لأيدي من حيث 
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�سالمتها �لبدنية وقدرتها على �لعمل وبذل �جلهد ون�سبة عدد �ساعات �لعمل �لتي 
ت�سيع ب�سبب �ملر�ض و�لتغيب عن �لعمل ، وب�سبب �لإنهاك �جل�سمي �لذي ت�سببه 
بع�ض �لأمر��ض �ملزمنة �لتي ميكن �أن تالزم �ل�سخ�ض طو�ل حياته فتنهك قو�ه ، 
وتقلل من قدرته على بذل �جلهد �لبدين و�لعقلي على حد �سو�ء ، فمن �لثابت �أن 
�نت�سار �أي مر�ض من �لأمر��ض �ملنهكة ، مثل �لبلهار�سيا و�ملالريا و�لأنيميا ، بني 
�أي �سعب من �ل�سعوب كفيل باأن يعرقل تقدمه يف خمتلف �ملجالت �لقت�سادية 
و�حل�سارية ، ومن هذه �لناحية �أي�سًا ميكننا �أن نوؤكد �أن �جلغر�فيا �لطبية تثل 

مادة جغر�فية لها �أهمية كبرية يف �ملجالت �لتطبيقية. 
و�إبد�ء  �لو�سف  ، على جمرد  قريب  وقت  ، حتى  �لطبية  �قت�سرت �جلغر�فية 
�لعام  مائتي  خالل  موثقة  ب�سورة  ودر�سوه  له  �أخل�سو�  علماء  ظهر  ثم   . �لر�أي 
�ملا�سية . فقد كان هناك �لأملاين هر�ض �لذي �ألَّف “�لدليل �جلغر�يف لالأمر��ض ، 
و�لفرن�سي كليمو �لذي ن�سر عام 1903 �ِسْفره �ل�سخم “جغر�فية �لأمر��ض وكذلك 
�لربيطاين �أندرو �لذي قدم در��سة لالأمر��ض �ملناخية �سريعة �لنت�سار.  �أ�سف �إىل 
ذلك �هتمام بع�ض �لأطباء بدر��سة �لأمر��ض �ل�سائدة يف مناطق �إقليمية حمددة 
مثل يلي�سيف �لذي كتب عن �أمر��ض �ل�سحاري ، ومكنلي �لذي كتب عن �أمر��ض 
�ملناطق �ملعتدلة ، وتايلور �لذي در�ض �لأمر��ض �ملنت�سرة يف نيبال ، وجينبي �لذي 
در�ض م�ساكل ليبيا �ل�سحية.  ومن خالل هذه �جلهود ندرك �أن �ملهمة �لأ�سا�سية 
�لعو�مل  بني  �لعالقة  وفهم  �لأمر��ض  توزيع  در��سة  “ هي  �لطبية  لـ”�جلغر�فية 
�لإن�سان  ب�سحة  �لهتمام  وي�سكل   . معينة  �أمر��ض  بظهور  وعالقتها  �جلغر�فية 
�لتي  �لأمر��ض  لتوزيع  تدر�ض �جلو�نب �جلغر�فية  �أنها  ؛ ذلك  لها  �رتكاز  حمور 

ت�سيب �لإن�سان وتو�سح عالقتها بخ�سائ�ض �لبيئة ) �سرف 2003 : 11(. 
لإعطاء  �لإقليمية  لالأمر��ض  عاملية  خريطة  ر�سم  �أمكن  �لعلم  هذ�  بو��سطة 
ت�سور �أف�سل مل�ساكل �لعامل �ل�سحية . فمن �ملالحظ مثاًل �أن �لبلهار�سيا و�لكولري� 
�أمر��ض  �أن  حني  يف  جنوبًا   30 و  30�سماًل  �لعر�ض  د�ئرتي  بني  تنت�سر  و�ملالريا 
�لربد ولني �لعظام تنت�سر يف �ملناطق �لباردة - �سماًل وجنوبًا بعد �خلط 30  . 
�أي�سًا يالحظ �أن �حل�سبة و�لتيفوئيد و�لتدرن �لرئوي من �لأمر��ض �ملنت�سرة يف 
�لباردة  �لأجو�ء  �أمر��ض  من  �لقرمزية  و�حلمى  �لأنفلونز�  و�أن  �حلارة  �لأجو�ء 
يف حني تكرث حمى �له�سيم وح�سا�سية �لأنف وقت �لربيع و�لل�سمانيا يف �ملناطق 
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�لرطبة.  و�إن نظرنا من جهة �أخرى �إىل �لأمر��ض �ل�سائدة لدى �سعوب بعينها 
جند �أن لها عالقة باملناطق �لتي ��ستوطنتها قدميًا ؛ فمن �ملالحظ مثاًل �أن مر�ض 
�لطاعون ينت�سر كثريً� لدى �لهنود �حلمر يف �سمال �أمريكا يف حني �أن فقر �لدم 
ومر�ض �لنوم منت�سر لدى �لأفارقة يف جنوب �أفريقيا!!  . وهنا ياأتي �لت�ساوؤل : ما 
د�م �أتيح در��سة �لأمر��ض بح�سب توزيعها �جلغر�يف و�ملناخي �أل ميكن ت�سنيفها 

�أي�سًا بح�سب: 
1 - �حلقب �لتاريخية حيث طغت �أمر��ض يف ع�سور معينة ، وظهرت �أمر��ض 

جديدة مل تكن معروفة فيها من قبل. 
2 - ت�سنيف �لأمر��ض بح�سب م�ستوى �لفقر و�لرفاهية ل�سعوب �لعامل. 

3 - ت�سنيفها بح�سب �لرتفاع و�لنخفا�ض عن م�ستوى �لبحر حيث لوحظ �أن 
�سكان �جلبال �أطول عمرً� و�أوفر �سحة من غريهم!! 

4 - و�أخريً� دور �لِعرق و�لدين و�أخالق �ملجتمع يف �سحة �لإن�سان وطول عمره.  
كتب هيلموت كانرت يف �جلغر�فية �لطبية �لإقليمية عام 1967 عن ليبيا وكانت 

در��سته �آنذ�ك �لأوىل من نوعها عن بلد عربي. 
وقد �ساعت �لكتابات يف �جلغر�فيا �لطبية بعد �حلربني �لعامليتني ، ثم �سعف 
�لتوجه نحو هذ� �لتخ�س�ض ملدة ق�سرية ليعود بعدها وخالل �لت�سعينات لي�ستاأثر 
باهتمام �لباحثني و�ملتخ�س�سني؛ فاإن در��سة من هذ� �لنوع تتطلب من �لباحث 
�لإحاطة باخت�سا�سات عدة ، لتعدد �ملتغري�ت �لتي تدخل يف م�سمونها وحمتو�ها 
ما  هذ�   ، �ملختلفة  بيئاتها  يف  �ملتغري�ت  بني  �لعالقة  �أ�سلوب  فهم  على  وُتعني   ،
�لعربي  �لعامل  يف  فنحن   ، وندرتها  �ملجال  هذ�  يف  �ملوؤلفة  �لبحاث  جدة  يف�سر 
�لأمر  نويل هذ�  �أن  بد  ل  كان   ، لتطوير جمتمعنا  م�سعانا  ويف   ، �لثالث  و�لعامل 
“�جلغر�فيا  اه  م�سمَّ مقررً�  فاأفردت  بع�ض �جلامعات  �سعت  فقد  �هتمامنا،  ُجلَّ 
�جلامعات  جميع  يف  بعد  يعمم  مل  ما  وهو  �لدر��سية  مقرر�تها  يف  �لطبية” 

)�لردي�سي 2001(. 
فاجلغر�فيا �لطبية هي در��سة �لعالقة بني �لإن�سان وبيئته �جلغر�فية ، وتظهر 
هذه �لعالقة ، يف �أجل �سورها ، يف �أمر��ض �لإن�سان وم�سكالته �ل�سحية ، لذ� 
وهي   ، �لتطبيقية   �جلغر�فيا  فروع  من  �أ�سا�سيًا  فرعًا  �لطبية  �جلغر�فيا  ُتثل  
تخت�ض بدر��سة �لتوزيع �جلغر�يف لالأمر��ض ، و�إبر�ز �لعالقة بينها وبني عنا�سر 
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�لبيئة �لطبيعية و�لب�سرية ، وتقومي �آثارها �ل�سلبية يف حياة �لإن�سان ، وعلى �أحو�له 
�أ�ساليب مكافحتها  �ملعي�سية و�لقت�سادية ، وعلى قدر�ته �ملختلفة ، و�لبحث عن 
و�لوقاية منها ، ومدى توفر �خلدمات �لطبية و�ل�سحية �لالزمة لعالجها ، ولرفع 
ب�سورة  �لطبية  �جلغر�فيا  وتهتم   . �لب�سرية  للمجتمعات  �لعام  �ل�سحي  �مل�ستوى 
�لتخ�س�سات  يف  كثريً�  تخو�ض  ول  و�ملر�ض  لل�سحة  �ملكاين  بالتحليل  �أ�سا�سية 
 ، �ملر�سية  �لظاهرة  وتوزيع  �جلغر�يف  �لتحليل  يرثي  �لذي  بالقدر  �إل   ، �لطبية 

ومفرد�ت �لرعاية �ل�سحية ) جابر ، �لبنا 2004 : 7 ( .
ول تقت�سر �جلغر�فيا �لطبية على در��سة �أمر��ض �لإن�سان وحده ، بل يجب �أن 
توؤثر يف �سحته  لأنها  ، ل  بينه وبني حيو�ناته  �مل�سرتكة  �لأمر��ض  تت�سمن كذلك 
وحياته فح�سب بل لأنها تعترب عامال من �لعو�مل �لرئي�سة �لتي ميكن �أن ت�سبب له 
خ�سائر مادية كبرية . وهكذ� فاإن �جلغر�فية �لطبية تثل فرعًا من فروع �جلغر�فية 
و�إبر�ز  لالأمر��ض  �جلغر�يف  �لتوزيع  بدر��سة  تخت�ض  وهي   ، �حلديثة  �لتطبيقية 
�آثارها  وتقومي  و�لب�سرية  �لطبيعية  �جلغر�فية  �لبيئة  عنا�سر  وبني  بينها  �لعالقة 
�ل�سلبية يف حياة �لإن�سان ويف �أحو�له �ملعي�سية و�لقت�سادية ويف قدر�ته �ملختلفة ، 
و�لبحث عن �أ�ساليب مكافحتها و�لوقاية منها ، ويف مدى توفر �خلدمات �لطبية 
و�ل�سحية �لالزمة لعالجها ولرفع �مل�ستوى �ل�سحي �لعام للمجتمعات �لب�سرية  . 
وتعد �جلغر�فيا �لطبية بيئة خ�سبة للدر��سات �لتطبيقية طاملا �أن موؤ�سر�ت �لتنمية 
يف جمال �لعلوم �لطبية و�لجتماعية ت�سري �إىل �جتاهات جديدة للبحوث يف جمال 
�لأمر��ض وتوزيعها وتوفري �خلدمات �ل�سحية ، وعليه فاإن �جلغر�فيا �لطبية نظام 

د�ئم �لتطور ولذ� فهو ي�ستحق �لهتمامات �لبحثية �مل�ستمرة .
وتبلورت �لدر��سة يف �جلغر�فيا �لطبية يف �ل�سنني �لأخرية يف �جتاهني رئي�سيني 
، �لأول �جتاه بيئة �ملر�ض Disease Ecology  ، و�لثاين �جتاه �لرعاية �ل�سحية 
Medical Care ، وكان �لجتاه �لأول �أ�سبق يف �لتناول من قبل �جلغر�فيني ؛ لأن 
�لدر��سات �لباكرة جرت على �أيدي �أطباء ولي�ست على �أيدي جغر�فيني ، وبالتدرج 
مل يقنع �جلغر�فيون بر�سد �لعالقة بني �ملر�ض و�لبيئة �جلغر�فية ، �إمنا �تخذو� 
من هذه �لعالقة ، قاعدة للتخطيط �لبيئي �ل�سحي للمناطق �جلغر�فية �ملتباينة يف 
ظروفها فن�سطو� يف �لإ�سهام يف جمالت �لتخطيط و�لرعاية �ل�سحية على �أ�سا�ض 
�لنامية  �لبلد�ن  يف  وخا�سة  �لعامل  يف  �ل�سحية  �لتنمية  م�سروعات  ويف   ، مكاين 
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�لبيئة �لطبيعية  �لتي ل تنجح فيها هذه �مل�سروعات يف ظل غياب معلومات عن 
بدر��سة  �لهتمام  وظل   . و�لقت�سادية  �لجتماعية  وخ�سائ�سها  و�لب�سرية 
�لأمر��ض و�إيكولوجيتها ) Disease Ecology( جماًل للجغر�فيا �لطبية حتى 
�سنة 1972م ) �للبان 1999 : 34 ( . وهكذ� توطدت دعائم �جلغر�فيا �لطبية يف 
�أق�سام �جلغر�فيا للح�سول  للدر��سة يف  و�أ�سبحت مو�سوعًا   ، �لأكادميي  �ملجال 
و�ليوم   ، �لعليا  �لدر��سات  م�ستوى  يف  و�أي�سًا   ، �لأوىل  �جلامعية  �لدرجة  على 
�أ�سبحت متميزة يف جمال   ، �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  بعينها يف  �ق�سامًا  فاإن 
كارولينا  بجامعة  �جلغر�فيا  ق�سم   ، منها  بالذكر  ونخ�ض   ، �لطبية  �جلغر�فيا 
�ل�سمالية ، و�لتي يعمل بها جغر�فيون �هتمو� باجلغر�فيا �لطبية منذ فرتة طويلة 
مثل ميلند� ميد Meade وجري�لد بايل Pyle وجي�سلر Gesler وغريهم . �أما يف 
جامعة كنتكي فيعمل �أحد �أهم �جلغر�فيني �لأمريكيني يف جمال �جلغر�فيا �لطبية 
وهو جاري �سانون Gary Shannon و�لذي �ألَّف كتابًا عن �لرعاية �ل�سحية يف 
�ل�سبعينات و�آخر عن جغر�فية مر�ض �لإيدز �سنة 1991م . وغريهم كثري ) جابر 

، �لبنا 2004 : 8 ( .
و�ليوم ز�دت �أعد�د �جلغر�فيني ممن �هتمو� بدر��سة �جلغر�فية �لطبية زيادة 
 A.A.G كبرية ، و�أ�سبحت مدرجة يف ت�سنيف �حتاد �جلغر�فيني �لأمريكيني
يف �لكتاب �ل�سنوي �لذي ي�سدره كاأحد جمالت �لبحث �جلغر�يف �لرئي�سة ، وقد 
يكون من �ملفيد هنا �أن نورد بع�ض �لأ�سماء �لتي ترددت يف �لعقدين �لأخريين 
من خالل �أعمالها �لبحثية يف �جلغر�فيا �لطبية ، وكما �سبقت �لإ�سارة فلي�ض 
هذ� ح�سرً� �ساماًل ، �إمنا �إ�سارة �إىل من لهم �إ�سهامات و��سحة يف هذ� �حلقل . 
من هولء Akhtar وله در��سة عن �ل�سحة و�ملر�ض يف �أفريقيا �ملد�رية ن�سرت 
�سنة 1987م ، و�جلغر�يف Cliff �لذي �هتم باجلغر�فيا �لتاريخية لالأوبئة مع 
مع  كليف  ��سرتك  وقد   ، 1981م  �سنة   Versey وفري�سي   Ord �أورد  زميليه 
�جلغر�يف هاجت Haggett يف �إعد�د �أطل�ض توزيع �لأمر��ض و�لذي �سدر �سنة 
1988م ، و�هتما فيه بالتمثيل �لكارتوجر�يف للبيانات �لوبائية . �أما �جلغر�فية 
كتابًا  و�أ�سدرت  �لطبية  �جلغر�فيا  يف  عديدة  مبو�سوعات  فاهتمت   Curtice
بال�سرت�ك �سنة 1996م يف �ل�سحة و�ملجتمع . �أما �إيلز Eyles فاهتم بال�سحة 
وخا�سة على م�ستوى قومي ، و�هتم Foucault  باملو�سوعات �لطبية و�ل�سحية 
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�مل�ساو�ة  بالتباينات يف م�ستوى �ل�سحة وعدم   Fox . و�هتم  تاريخي  �إطار  يف 
مو�سوع  �أهم �جلغر�فيني يف  من    Gesler ويعد   ، �لأوربية  �لدول  وخا�سة يف 
يف  معظمها  ن�سر  ومو�سوعاته   ، كارولينا  نورث  جامعة  يف  �لطبية  �جلغر�فيا 
، وعالقة  �لنامية بخا�سة  �لدول  �ل�سحية يف  �لرعاية  وتدور حول  �لثمانينات 
�لرعاية �ل�سحية باجلغر�فيا �حل�سارية لل�سعوب . �أما �جلغر�يف Giggs  فله 
در��سة مهمة يف توزيع مر�ض �ل�سزوفر�نيا يف توتنجهام ن�سرت �سنة 1973م وهو 

من �جلغر�فيني �لإجنليز ) جابر ، �لبنا 2004 : 8(. 
لالهتمام  قليلة  �أمثلة  هم  �إليهم  �مل�سار  و�لباحثون  �لذكر  �سابقة  و�لبحوث 
�لوقت  �جلغر�فية يف  للدر��سة  �أ�سبحت جماًل  �لتي  �لطبية  �جلغر�فية  مبو�سوع 
فيها  �خلو�ض  قبل  �جلغر�يف  يت�سلح  �أن  �سرورة  �إىل  �لإ�سارة  وجتدر   ، �حلا�سر 
مبناهجها �ل�سليمة ، و�أل يخلط بني �لدر��سة �جلغر�فية و�لطبية رغم �أن �لكثري من 
 Interdisciplinary approach   ملو�سوعات حتتاج �إىل مدخل بيني ت�سابكي�
�ملنظومة  هذه  د�خل  �ملكاين  �جلغر�يف  �جلانب  يربز  �أن  �جلغر�يف  على  ولكن   ،

�لعلمية .
ويالحظ �أن �لأدب �جلغر�يف يف �جلغر�فيا �لطبية يف �ل�سنني �لأخرية يحوي 
�أعماًل ملوؤلفني غربيني ينتقلون بحرية بني �أوربا و�لوليات �ملتحدة �إما بالهجرة 
�لد�ئمة �و كاأ�ساتذة ز�ئرين لتبادل �ملعرفة يف جمال �جلغر�فيا �لطبية ولذ� ل 
�أو  �ملتحدة  �لوليات  �أو  �ل�سرقية  �أوربا  �أو من  �أو فرن�سيني  �إجنليز�  يهم كونهم 

كند� ) جابر ، �لبنا 2004 : 8(.
و�حلقيقة �أن ��ستعر��ض جهود �جلغر�فيني يف جمال �جلغر�فيا �لطبية يحتاج 
�ل�سنو�ت  يف  �ملذهل  �لتطور  �إىل  �لإ�سارة  هنا  ويهمنا   . بذ�ته  قائم  كتاب  �إىل 
�لقليلة �ملا�سية يف هذ� �ملجال ، ونعني به �جتاه �لدر��سات يف �جلغر�فيا �لطبية 
 ، �ملعلومات �جلغر�فية  تقنية  نظم  �ملعلوماتية وبخا�سة  ثورة  �إىل �لعتماد على 

.  RS )Remote Sensing( و�ل�ست�سعار من �لبعد
1 – 4 - تطور اجلغرافيا الطبية:

�ساحة �جلغر�فيا  نف�سها على  �لتي فر�ست  �ملو�سوعات  �لطبية من  �جلغر�فيا 
�لبيئة  �أمر��ض  عن  �لنقاب  ك�سف  �إمكانية  من  منهجها  �أتاحه  مبا   ، �لتطبيقية 
، ومن خالل ك�سف �خللل  �ل�سكان  يعانيها  �لتي  �جلغر�فية و�مل�سكالت �ل�سحية 
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 ، للدر��سة  �مل�ستهدفة  �لأقاليم  يف  �ل�سحية  �خلدمات  توزيع  ي�ساحب  �لذي 
فروع  �أحد  �لجتماعية  �جلغر�فيا  ي�سمى  ما  نطاق  يف  يدخل  بيني  مو�سوع  فهي 
�ملرتبطة  �لطبية  بالنو�حي  �جلغر�فية  �لدر��سة  وتقرن   ، �لب�سرية  �جلغر�فيا 
خلدمات  �لعادل  �جلغر�يف  و�لتوزيع   ، �لإقليم  يف  لالأمر��ض  �جلغر�يف  بالتوزيع 
�لرعاية �ل�سحية، وهل تتوزع ب�سكل ُمْر�ٍض ومت�ساٍو ، �أم �أن هناك خلاًل يف هذ� 
�لتوزيع ، مبا ي�ساعد �ملخطط وو��سع �ل�سيا�سة �لعامة و�سانع �لقر�ر على �إعادة 
هذ� �لتوزيع على �أ�س�ض جغر�فية . غري �أن هذ� �لعلم ل يخرج يف مفهومه عن �أنه 
ذلك �لعلم �لذي يهتم بدر��سة �لأمر��ض �ل�سائدة يف �ملجتمعات �ملختلفة وكيفية 

�نت�سارها ، و�لعو�مل �لطبيعية و�لب�سرية �لتي �أ�سهمت يف ذلك �لنت�سار .
و�جلغر�فيا �لطبية علم حديث �لن�ساأة ، ولكن كانت هناك �رها�سات قد هياأت 
لظهوره منذ �لقدم حيث �سهدت �لفرتة من ع�سر �لنه�سة �لأوروبية حتى �لقرن 
�ل�سابع ع�سر بد�ية ظهور �ملخطوطات �خلا�سة باجلغر�فيا �لطبية ، ويعد خطاب 
كري�ستوفر كولومب�ض ردً� على ملك �إ�سبانيا و�لذي ي�سري فيه �إىل رحلته �لأوىل �إىل 
تقرير مكتوب لالإنرثوبولوجيا و�جلغر�فيا  �أول  �سنة 1492م  �لغربية  �لهند  جزر 
�لطبية . وبد�ية من عام 1642م وحتى عام 1892م قام �لأطباء �لأملان وتبعهم 
�أطباء �إجنليز وفرن�سيون بدر��سات عديدة على نطاقات جغر�فية كبري . تناولت 
�جلغر�فيا �لتاريخية للمر�ض و�لطب �ملد�ري و�أثر �ملناخ يف �لوقاية و�لعالج من 
�ل�سطح  من  كل  بدر��سة  تعنى  و�لتي  �لطبية  و�لطبوغر�فيا  �ملزمنة  �لأمر��ض 
لل�سكان  �ل�سحية  �حلالة  يف  و�لتاأثري  �لأمر��ض  بحدوث  وعالقاتها  و�لت�ساري�ض 
، ومل يقت�سر �لأمر على ذلك بل تطرقت در��ساتهم �إىل �لقرى و�ملدن من خالل 
در��سة �لطب �لريفي ، و�لطبوغر�فيا �لطبية ملدينة مونبلييه بفرن�سا عام 1810م 
. وتاريخ �لكولري� يف �إك�سرت باإجنلرت� ، بل وبدر��سات يف �أجز�ء �سغرية من �ملدن 
عن �أثر �ملناخ يف �ل�سحة يف جنوب ديفون�سري باإجنلرت� ، و�لطبوغر�فيا �لطبية 
ملنطقة تنربيدج  باإجنلرت� �سنة 1846م ، و�لطبوغر�فيا �لطبية لو�دي �ملي�س�سبي 
)1850 ـ 1854( ، و�لطبوغر�فيا �لطبية ملقاطعة فلين�سيا باإ�سبانيا �سنة 1878، 
�لفريد  ، قدم   �سنة 1891  لندن  �ملنعقد يف  لل�سحة  �ل�سابع  �لدويل  �ملوؤتر  ويف 
هافيالند مقال بعنو�ن )تاأثري �لطفل و�حلجر �جلريي على �جلغر�فيا �لطبية(، 
و�أكرث من ذلك تناول بع�ض �لأطباء �لتوزيع �جلغر�يف لالأمر��ض ح�سب �لنوع �إذ 
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�أ�سار �لبع�ض �إىل جغر�فية مر�ض �ل�سرطان و�لتوزيع �جلغر�يف حلالت �لإ�سابة 
باملر�ض بني �لإناث يف �إجنلرت� وويلز من خالل در��سة �لتوزيع �جلغر�يف لالأمر��ض 

يف �إجنلرت� . 
�لتاريخ لفرتة حمدودة ،  �لطبية بعد ذلك  �لدر��سة يف �جلغر�فيا  �أُهملت  وقد 
�أخرى تقارب عاملني معًا  وكان �ل�سبب �ملبا�سر يف بعث �لهتمام بدر��ستها مرة 
�إولهما كان قيام �حلرب �لعاملية �لأوىل وما �سحبها من هجر�ت بني دول �لعامل 
�إىل  �إىل �نتقال عدوى �ملر�ض من مناطق توطنها  �أدت هذه �لهجر�ت   ، �ملختلفة 
مناطق جديدة �أو �لعك�ض ، حيث �أ�سيب �ملهاجرون يف مهجرهم باأمر��ض مل يكن 
لهم بها معرفة من قبل يف موطنهم �لأ�سلي فقد لقي معظم �لهندو�ض �لذين قِدمو� 
من �ل�سرق �ىل �أوروبا حتفهم ب�سبب �لإ�سابة بالدرن �لرئوي ، كما �أهلكت �ملالريا 
�لأوروبيني يف �ل�سرق �لأق�سى ، مما دعا �إىل �إعادة �لهتمام مرة �أخرى بدر��سة 
�جلغر�فيا �لطبية وكان هذ� باعثًا على تاأ�سي�ض �جلمعية �لدولية لعلم �لأمر��ض 
�جلغر�فية )International Society of Geographical Pathology( يف 

عام 1929م .        
خالل  من  �لأخرى  �لفروع  بقية  بني  �لطبيعي  مكانه  ياأخذ  �لعلم  هذ�  بد�أ  وقد 
توزيع  ودر��سة   ، �ملختلفة  �ل�سحية  �مل�سكالت  در��سة  يف  و�إ�سهاماته  �هتماماته 
�خلدمات �ل�سحية يف �لأماكن �ملختلفة ، ور�سم خر�ئط �نت�سار �لأمر��ض وتوزعها 
. وتعود �جلذور �لتاريخية و�لبد�يات �لأوىل لهذ� �لفرع من �ملعرفة �إىل زمن موغل 
يف �لقدم . فقد ظهرت كتابات عدة يف جمال �جلغر�فيا �لطبية منذ عهد �لطبيب 
هذ�  قدم  على  يدلل  مما   ، �مليالد  قبل  �خلام�ض  �لقرن  يف  �أبوقر�ط  �لإغريقي 
�لعلم و�أهميته منذ ذلك �لوقت . كما �أن بع�ض �جلغر�فيني �مل�سلمني يف �لع�سور 
)�لب�سري  و�ملر�ض  و�ل�سحة  �ملناخ  بني  �لكبرية  �لعالقة  لحظو�  قد  �لو�سطى 
�لربط  حاول  �لذي  حوقل  �بن  �جلغر�فيني  �أولئك  ومن   ،  )  1 1991م:  و�لبيوك 
بني �ملناخ و�لن�ساط �لب�سري ، و�ملقد�سي �لذي كتب عن عني ماء بطربية ت�سفي 
�لب�سر  �أخالق  يف  �ملناخ  �أثر  يف  ذكره  وما  خلدون  �بن  وهناك   . �لأمر��ض  بع�ض 
و�لعالقة بني �ملناخ و�سلوك �لإن�سان ) حممدين ، 1993 : 203 ( . و�أخريً� هناك 
كتاب �مل�سعودي » مروج �لذهب » �لذي �أ�سار يف ق�سم منه �إىل �لعالقة بني �لبيئة 
و�سحة �لإن�سان . وعلى �لرغم من �أن تلك �لدر��سات تثل �مل�ساهمات �لأوىل ولها 
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ق�سب �ل�سبق ، �إل �أنه يالحظ عليها جميعًا �لعمومية يف �لطرح وعدم تخ�س�سها 
يف جمال معني . 

قبل  ما  �إىل  �إرها�ساتها  ترجع  �لطبية  �جلغر�فيا  يف  �لكتابة  �أن  و�حلقيقة 
َه �إىل �أهمية �لدر��سة  �لن�سف �لثاين من �لقرن �لع�سرين ، و�لطريف �أن �لذي َنبَّ
�جلغر�فية للمر�ض هو جون �سنو ) John Snow ( �لذي ن�سر خريطة ر�ئدة 
لتوزيع حالت مر�ض �لكولري� يف لندن �سنة 1855م �أي قبل �لهتمام �حلقيقي 
قبل  حتى  �ملياه  تلوث  �إىل  �ملر�ض  و�أرجع  �لزمان  من  بقرن  �لطبية  باجلغر�فيا 

ك�سف ميكروب �لكولري� )جابر ، �لبنا 2004 : 7( .
وقد بد�أت �لدر��سات �لعلمية �جلادة يف جمال �جلغر�فيا �لطبية تت�سح جليًا يف 
�لقرن �لتا�سع ع�سر متاأثرة مببد�أ �حلتمية و�خل�سو�سية نوعًا ما يف طرحها ) جابر 
1988 ( . فلقد برزت �لعديد من �لدر��سات يف هذ� �ملجال ، وتو�لت �مل�ساهمات �إىل 
بد�يات �لقرن �لع�سرين . ومن �لأمثلة على ذلك �لدر��سة �لتي �أوردها هنتجتون 
)Huntington( عام 1915م يف كتابه عن » �حل�سارة و�ملناخ » ، ودر��سة مارخام 
) Markham( عام 1945م يف كتابه عن �ملناخ وطاقة �ل�سعوب . كذلك كانت 
Brooks ( عام  Mills ( �لتي قدمها عام 1944م ، وبروك�ض )  در��سة ميلز ) 
1952م ) �سرف 1986 : 11 ( . وكان �ستامب ) Stamp ( �أول من قدم م�ساهمة 
�لكتب يف  �أهم  » من  �لطبية  » �جلغر�فيا  �إذ يعترب كتابه  ؛  �لطبية  يف �جلغر�فيا 
هذ� �ملجال ) �لب�سري و�لبيوك 1413 : 2 ( . فاإن مولد �جلغر�فيا �لطبية ميكن 
�أن نتعرف على بد�يتها مع عقد �خلم�سينات و�ل�ستينات من �لقرن نف�سه حني ن�سر 
ماي ) May ( در��ساته يف هذ� �ملو�سوع يف مقالت علمية ، و�أي�سًا يف �سورة كتاب 
مهم ن�سرته له �جلمعية �جلغر�فية �لأمريكية �سنة 1985م . و�هتم �جلغر�فيون 
�لإجنليز �أي�سا باجلغر�فيا �لطبية ، فن�سر �جلغر�يف �لإجنليزي �لكبري �سري د�ديل 
�ستامب ) Duddly Stamp ( كتابه جغر�فية �حلياة و�ملوت يف �سنة 1964م ) 
The Geography of Life and Death( غري �أن �جلغر�فيني يف دول �سرق 
�أوربا كانو� �أ�سبق يف �لهتمام باملو�سوع و�إن مل حتظ كتاباتهم بالنت�سار لن�سرها 
بلغات غري �سائعة ، ولكنها �نت�سرت بعد ذلك حني كتبت �أو ترجمت �ملقالت للغة 

�لإجنليزية �أ�سا�سًا ) جابر ، �لبنا 2004 : 7(.
من �ملوؤكد �أن در��سة �لأمر��ض نالت حظًا و�فرً� من �هتمامات �لعلماء غري �أن 
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�ملعلومات  وتوفر  �لأمر��ض  هذه  �نت�سارية  باختالف  �ختلفت  �لهتمامات  ز�وية 
على  �ملتقدمة  �لدول  يف  من�سّبة  �لهتمامات  كانت  �أن  فبعد   ، عنها  �لإح�سائية 
�إىل  در��سة �لأمر��ض �ملعدية وكيفية �لق�ساء عليها ، حتولت يف �لوقت �حلا�سر 
در��سة �لأمر��ض �لوبائية غري �ملعدية كاأمر��ض �لقلب و�ل�سكر و�ل�سرطان ، كنتيجة 

طبيعية لنت�سارها �ملتو�فق مع �لتطور �لقت�سادي و�لجتماعي و�لتكنولوجي .
وظل �لهتمام بدر��سة �لأمر��ض و�إيكولوجيتها ) Disease Ecology ( جماًل 
للجغر�فيا �لطبية حتى �سنة 1972م . وبعد �أن ن�سر بايل Pyle  1971م مقاله عن 
�أمر��ض �لقلب ، و�ل�سرطان ، و�ل�سكتة �لقلبية مبدينة �سيكاغو » حتليل جغر�يف مع 
 :  Bhat  & Learmonth (  1980 تخطيط م�ستقبلي للخدمات �ل�سحية حتى
1972 : 244(. ويف �ملوؤتر �لر�بع ملجل�ض �جلغر�فيني �لعاملي و�لذي عقد يف مدينة 
قلف Guelph بكند� يف �أغ�سط�ض �سنة 1972م بال�سرت�ك مع �لحتاد �جلغر�يف 
�لدويل )IGU( ، وكان من نتائج هذ� �ملوؤتر �أن تبني مفهومًا جديدً� للجغر�فية 
 )Geography of Medical Care  ( �لطبية  �لرعاية  جغر�فية  وهو  �لطبية 
لتبني كل من �سانون وبايل هذ� �لجتاه يف مو�سوعات �جلغر�فيا  . ويرجع ذلك 
�أ�سا�سي من مو�سوعات  �لطبية ، و�خلا�ض بدر��سة �خلدمات �ل�سحية كمو�سوع 
�إ�سد�ر ن�سرة  �جلغر�فيا �لطبية �إىل جانب در��سة �لأمر��ض و�إيكولوجيتها ، ومت 
�لطبية  للجغر�فيا  �جلديد  �ملفهوم  هذ�  لن�سر  �لطبية  باجلغر�فيا  خا�سة  دورية 
)Shannon 1979 : 1( . ومن �أهم ما ميكن ذكره يف هذ� �ل�سدد هو ت�سكيل 
من  �لدويل  �حلغر�يف  �لحتاد  ِقَبل  من  �لطبية  �جلغر�فيا  با�سم  خا�سة  جلنة 
خالل موؤتره �لذي عقد عام 1949م ، حيث �أ�سهم ذلك �ملوؤتر يف �إثر�ء �ملعرفة 
و�لدر��سات �ملتعلقة بهذ� �ملجال ) �سرف 2003 : 15 ( . تال ذلك ظهور �لعديد من 
�لدر��سات �ملتخ�س�سة يف �جلغر�فيا �لطبية ، ومن �لأمثلة على ذلك �لدر��سات 
�لدكتور جاك ماي )Jacque May ( ، حيث تركز  �أ�سرف على حتريرها  �لتي 
�لهتمام يف تلك �لدر��سات على عدة ق�سايا من بينها �إيكولوجية �لأمر��ض، و�سوء 

�لتغذية يف �ل�سرق �لأق�سى و�ل�سرق �لأدنى ) �سرف 2003 : 12 ( .
 ، �سنة 1973م  �لطبية  باجلغر�فيا  ندوة خا�سة  �أول  �ملوؤتر مت عقد  وبعد هذ� 
ومنذ ذلك �لتاريخ يتم عقد ندوة �سنويا خا�سة باجلغر�فيا �لطبية . وكانت �آخر 

ندوة عقدت فى �أغ�سط�ض 1992م مبدينة �سارلوت بولية نورث كارولينا .



اجلغرافيا الطّبّية 26

بعد هذ� �ملوؤتر وهذه �لندو�ت �خلا�سة باجلغر�فيا �لطبية تعددت �لدر��سات 
و�ملد�خل  تدر�سها  �لتي  و�ملو�سوعات   ، وحمتو�ها  �جلغر�فيا  مباهية  �ملتعلقة 
 ،  ) 1982م   (  Mayer مري  در��سة  ومنها  �ملو�سوعات  هذه  لدر��سة  �جلغر�فية 
�لطبية  �جلغر�فيا  يف  للبحث  جماًل  �لآتية  �ملو�سوعات  �إىل  فيها  ي�سري  و�لتي 

:).Mayer 1982 : 269 - 261(
1 – م�سببات �لأمر��ض disease causations  وتهتم بدر��سة وبائية �ملر�ض 

Epidemiology �و �إيكولوجية �ملر�ض .
2 – �لتنبوؤ باأمناط �ملر�ض .

�لو�سول  �إمكانية  وتطوير  �ل�سحية  �لرعاية  خلدمات  �جلغر�يف  – �لتحليل   3
�إليها .

و�لعو�مل  بالأمر��ض  و�لإ�سابة  للوفيات  �ملكانية  �لأمناط  ودر��سة  و�سف   -  4
�ملرتبطة بهذه �لأمناط وكذلك �أ�سباب �لوفاة .

 5 - �لتوزيع �ملكانى مل�سادر �خلدمات �ل�سحية.
بني فرعي �جلغر�فيا  �لعالقة  �أخرى عن  در��سة  قدم مري  نف�سه  �لعام  ويف     
�لطبية  ، و�جلغر�فيا  �ملر�ض  و�إيكولوجية  �لطبية  : �جلغر�فيا  �لتقليديني  �لطبية 
و�لرعاية �ل�سحية . وي�سري يف �خلال�سة �يل �همية در��سة �لأمر��ض و�خلدمات 
 .).Mayer  1982 : 216 – 230( ل�سحية حيث توجد �ر�سية م�سرتكة بينها�
وتعترب جغر�فية �لرعاية �ل�سحية �حد فروع �جلغر�فيا �لطبية �لتي تعني بدر��سة 
�لختالفات �ملكانية و�أمناط �لتوزيع �جلغر�يف للخدمات �ل�سحية ، وتاأتي �أهمية 
جمالت  يف  �حلكومات  بر�مج  تعك�ض  كونها  من  �ل�سحية  �خلدمات  در��سة 
�ملتباينة يف  للمناطق �جلغر�فية  �لبيئي و �ل�سحي و�لرعاية �ل�سحية  �لتخطيط 
ظروفها ، بهدف رفع �مل�ستوى �ل�سحي للمجتمع و�حليلولة دون �نت�سار �لأمر��ض 

) جابر، �لبنا 1998م ( .                   
ودر��سة بايل ) 1977م ( �لتي  �أ�سار فيها �إىل :

مدخل �إيكولوجية �ملر�ض .
خر�ئط �ملر�ض .

�لتحليالت �لرتباطية .
�نت�سار �ملر�ض .
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رحلة �ملر�ض .
�ملدخل �لبيئي - �حل�ساري .

�لغذ�ء  م�سكالت  در��سة  يف  �ملدخل  هذ�  وي�ستخدم   . و�لتغذية  �لغذ�ء  مدخل   
�لعاملية وعالقتها بال�سحة .

وتعد   . �ملر�سي  �سلوك  در��سة  يف  �ملدخل  هذ�  وي�ستخدم   . �ل�سلوكي  �ملدخل   
من  �لكثري  �أ�سافت  فقد   ، �ملدخل  هذ�  ��ستخد�م  يف  ر�ئدة  �سانون  در��سات 
�أما   . لالإن�سان  �ل�سحية  �مل�سكالت  �لأبعاد �جلغر�فية يف  دور  �ملعلومات يف فهم 
عن �مل�ستوى�ت فتنق�سم �إىل �مل�ستوى �لعاملي و�لقومي و�لإقليمي ، وبني �ملدن وبني 
�أجز�ء �ملدينة �لو�حدة ، و�لوحدة �ل�سكنية وم�ستوى �لفرد ، و�مل�ستوى غري �ملقيا�ض 
�أن هذ� �ملد�خل �لعامة لدر��سة مو�سوعات �جلغر�فيا  ملنطقة �لدر��سة ، ويذكر 

. )  Pyle 1977  : �لطبية )23 
ودر��سة Paul وعنو�نها “ مد�خل �جلغر�فية �لطبية : منظور تاريخي  “ وتناول 
فيها تطور مد�خل �لدر��سة و�ملو�سوعات �لتي �سملتها �جلغر�فيا �لطبية منذ �سنة 
400 قبل �مليالد وحتى تاريخ �لدر��سة وذلك ح�سب �لتطور �لتاريخي لهذه �ملد�خل 

، وهذه �ملد�خل هي :
1 – مدخل �إيكولوجية �ملر�ض .

2 – مدخل خر�ئط �ملر�ض .
3 – مدخل �لتحليالت �لرتباطية .

4 – مدخل �نت�سار �ملر�ض .
5 – جغر�فية �لتغذية .

6 – مدخل جغر�فية �لرعاية �ل�سحية.
7 – مدخل �لتعددية و�لطب و�ملوروث .

در��سة ج�سلر Gesler ) 1986م ( يرى فيها �أن �جلغر�فيا �لطبية تهتم بدر��سة 
�ملو�سوعات �لتالية :

و�لإ�سابة  للوفيات  �ملكانية  �لأمناط  وو�سف  بدر��سة  ويهتم  �لأول  �ملو�سوع 
بالأمر��ض ، و�نت�سار �ملر�ض ، و�لعو�مل �ملرتبطة بهذه �لأمناط ، وكذلك ��سباب 

�ملر�ض .
وما  �ل�سحية  �ملكاين مل�سادر �خلدمات  �لتوزيع  بدر��سة  يهتم  �لثاين  �ملو�سوع 
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يرتتب على ذلك من �سهولة �لو�سول و�ل�ستخد�م، و�لعو�مل �ملوؤثرة يف هذ� �لتوزيع 
و�ل�ستخد�م.

بني  �لتفاعل  عن  �لناجتة  �ملكانية  �لظاهر�ت  در��سة  يت�سمن  �لثالث  �ملو�سوع 
�ملر�سي وم�سادر �خلدمات �ل�سحية  .

وقدمت ميلند� ميد Meade ) 1986م ( در��سة عنو�نها “ �لتحليالت �جلغر�فية 
للمر�ض و�لرعاية �ل�سحية “ و�أ�سارت �إىل �أن �جلغر�فيا �لطبية من �لفروع �لبينية 
 ، نف�سه  فروع علم �جلغر�فيا  وكذلك بني   ، �لأخرى  و�لعلوم  بني علم �جلغر�فيا 
وتناولت �ملد�خل �لتي ت�ستخدم لدر��سة مو�سوعات �جلغر�فيا �لطبية ، و�ملفاهيم 
و�لنظريات �جلغر�فية و�إمكانية �ل�ستفادة منها يف �ل�سحة و�ملر�ض و�خلدمات 
Jones Moon ) 1991م ( مقالة عن �جلغر�فيا  �ل�سحية .وكتب جونز ومون 
و�أ�سار �إىل �أن ماهية �جلغر�فيا �لطبية وحمتو�ها يجب �أن تهتم بدر��سة �لأمر��ض 
من  و�ملتاح  و�لبيئة  �لأمر��ض  بني  �ملعادلة  لتحقيق  وذلك  �ل�سحية  و�خلدمات 

�خلدمات �ل�سحية وما نحتاجه منها .
بدر��سة  �لبد�ية  يف  �رتبط   ، �لطبية  �جلغر�فيا  وم�سمون  حمتوى  �أن  و�خلال�سة 
�ل�سبعينيات  بد�ية  منذ  لت�سمل  ذلك  بعد  لتتطور   ، باملر�ض  �ملت�سلة  �ملو�سوعات 
بد�أت  �لتاريخ  ذلك  ومنذ   ، �ل�سحية  �خلدمات  مو�سوعات  در��سة  �لقرن  هذ�  من 
در��سة  يف  �ل�سحية  و�خلدمات  �ملر�ض  �إيكولوجية  در��سة  يف  �ملمثلة  �لزدو�جية 
�لزدو�جية  �لطبية هي  �جلغر�فيا  �سمة  و�أ�سبحت   ، �لطبية  �جلغر�فيا  مو�سوعات 
لتطبيق  خ�سب  ميد�ن  هي  �لطبية  �جلغر�فيا  �أن  نظرنا  وجهة  من  ذلك  ومعني   ،

�ملد�خل و�لأ�ساليب �جلغر�فية . وقد مر بثالث مر�حل تاريخية هي :
�ليوناين  : و�لتي ظهرت يف كتابات �جلغر�يف  �أوًل : مرحلة �ل�سار�ت و�لكتابات 
هيبو قر�ط ، و�إ�سهامات �مل�سعودي و�بن خلدون و�بن حوقل ) �سرف 1993 : 11(.

على  �لأمر��ض  بتوزيع  �هتمت  �لتي   : �لأوىل  �لطبية  �خلر�ئط  مرحلة   : ثانيًا 
م�ستوى �لعامل ، وكذلك على م�ستوى �لقار�ت ، ومن �أقدم تلك �خلر�ئط خريطة 
عدم  �ملرحلة  هذه  يف  �خلر�ئط  هذه  على  ل  �ُسجِّ �أنه  غري   ، 1837م  ماو�ض  بريج 

دقتها وذلك لقلة �لإح�ساء�ت �لتي �عتمدت عليها .
ثالثا : مرحلة ظهور �جلغر�فيا �لطبية مبفهومها �حلديث على يد �لطبيب ماي 
�للبنات �لأ�سا�سية و�لنطالقة �حلقيقية للدر��سات  Jacques May �لذي و�سع 
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�جلغر�فيني  �هتمامات  تو�لت  ثم   )  3  : 1414ه  )�لزهر�ين  �لطبية  �جلغر�فية 
�لأجانب بها ، بيد �أنها مل تلَق �هتمامًا جيدً� عند �جلغر�فيني �لعرب ، ورمبا كان 
مرد ذلك �إىل عدم �إدر�ك �أهميتها وو�سوح �أهد�فها ) �لغامدي 1404ه : 127 (. 
     وكما ُذكر �سابقًا �أن �جلغر�فيا �لطبية هي علم حدي ، وهي حتتاج �إىل فروع 
�أنها  ، كما  �لعلم  لهذ�  �ملطلوبة  �ل�سورة  تكتمل  �لأخرى حتى  �لعلوم  خمتلفة من 

تبني عالقات وطيدة مع هذه �لعلوم م�ستفيدة منها وتفيدها �أي�سًا .
1 – 5 عالقة اجلغرافيا الطبية بالعلوم االخرى:

�أنها  يعني    Sub – Field فرعي  مو�سوع  هي  �لطبية  �جلغر�فيا  باإن  و�لقول 
كافة  �لفروع  هذه  توظيف  ميكن  �أنه  يف  �ملعروفة  �جلغر�فية  �لفروع  عن  تختلف 
تقريبا يف �لتحليل �جلغر�يف يف جمال �جلغر�فيا �لطبية ، على حني تركز �لفروع 
للفروع  تتطرق  ول   ، رئي�سية  ب�سفة  بها  خا�ض  حتليل  على  �لأخرى  �جلغر�فية 
�جلغر�فيا  يف  ميكن  حني  يف   ، معينة  جزئية  يخدم  �لذي  بالقدر  �إل  �لأخرى 
�لطبية توظيف هذه �لفروع مثل فروع �جلغر�فيا �لطبيعية و�لب�سرية بقدر مت�ساٍو 
يف حتليل مو�سوعات �جلغر�فيا �لطبية ، فظاهرة �ل�سحة و�ملر�ض لها جو�نبها 
و�ل�سيا�سية  و�لقت�سادية  و�لدميوغر�فية  و�ملناخية  و�جليولوجية  �لت�ساري�سية 
و�لجتماعية ..�لخ ) جابر ، �لبنا 2004 : 8 ( . فيمكن لد�ر�ض �جلغر�فية �لطبية 
�لتحرك يف مدى و��سع من �ملو�د �لطبية و�لبيولوجية �لتي تتد �إىل ميادين �أبعد 
�لأوبئة  وعلم  �لطبية  �لإيكولوجيا  مثل  �لعادية  �جلغر�فية  �لدر��سات  حدود  من 
 ، هدفه  تخدم  �لتي  �ملادة  على  �لعلوم  هذه  يف  �جلغر�يف  يعرث  مل  �إذ�  وحتى   ...
مثل �جلانب  منها  يحتاجه  �لذي  در��سة �جلانب  بنف�سه  يتوىل  �أن  ي�ستطيع  فاإنه 
�جلغر�فيا  من  كبريً�  جانبًا  فاإن   ،  )  Lermonth 1978 : 22  ( �لإيكولوجي 
�لطبية ميكن �أن يكون فرعًا من �جلغر�فيا �حليوية ، فيكون علم �لأحياء يف هذه 
�آخر منها  �أن يكون جانب  �أخرى  �حلالة علمًا �سقيقًا لها ، كما ميكن من ناحية 
فرعًا من �جلغر�فيا �لجتماعية �لتي تربطها يف هذه �حلالة بعلم �لجتماع وغريه 

من �لعلوم �لجتماعية ) �سرف 2008 : 25 ( .
:Biometeorology 1-5-1 علم االأر�ساد اجلوية احليوية

وهو �لعلم �ملخت�ض بدر��سة تاأثري �جلو و�ملناخ على كل �لكائنات �حلية ومنها 
�لإن�سان ، �سو�ء على �سحته ون�ساطه �أو على �حتياجاته �ملختلفة من م�سكن ، وماأكل 
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، وملب�ض. فعلم �لأر�ساد �حليوية ي�سم در��سات �لعالقات �ملتبادلة �ملبا�سرة وغري 
للهو�ء  �جلغر�فية  �لكيميائية  و�لبيئة  �جلغر�فية  �لفيزيائية  �لبيئة  بني  �ملبا�سرة 
تدر�ض  فهي  لذلك   . و�لإن�سان  و�حليو�ن  �لنبات  �أي  �حلية  و�لع�سويات  �جلوي 
تاأثري تغيري �لطق�ض و�ملناخ و�لتغري�ت �جلوية على �لع�سوية �حلية . فقد �ت�سح 
�أن هناك توزيعًا عامًا لكثري من �لأمر��ض على �سهور وف�سول �ل�سنة ، �إذ �إن كل 
مد�ر  على  �آخر  �إىل  ف�سل  من  تتغري  �لإن�سان  ج�سم  يف  �لف�سيولوجية  �لعمليات 
�ل�سنة ، كما تتغري �لعو�مل �مل�سببة لالأمر��ض و�لعو�مل �مل�ساعدة على �نت�سارها 
، مبعنى �أن هناك عالقة بني �لغالبية �لعظمى من �لأمر��ض �لب�سرية وبني �جلو 
، �ملناخ ، ولكن بدرجات متفاوتة. ففي �لت�سعينيات حاول �لعلماء و�ملتخ�س�سون 
ومتغري�ت  و�لروماتيزم  �لعظام  �آلم  بني  عالقة  ي�سعو�  �أن  �حليوية  بالأر�ساد 

�لطق�ض �ليومية.
1-5-2 علم اجليولوجيا الطبية :

  يعترب علم  �جليولوجيا �لطبية من �أحدث �لعلوم يف وقتنا �حلا�سر لأن هذ� 
زيادة  من  وم�سببتها  �ملجتمع  يف  �ملنت�سرة  بالأمر��ض  رئي�ض  ب�سكل  يهتم  �لعلم 
هي  �لطبية  فاجليولوجيا  �لإن�سان.  ج�سم  يف  �لطبيعية  و�ملعادن  �لعنا�سر  تركيز 
�ل�سحة  وم�ساكل  �جليولوجية  �لعو�مل  بني  �لعالقات  بدر��سة  يهتم  �لذي  �لعلم 
�لعو�مل  تاأثري هذه  �إىل حماولة فهم  بالإ�سافة  و�لنبات.  �لإن�سان و�حليو�ن  عند 
و�ملوؤثر�ت يف �لتوزيع �جلغر�يف لهذه �مل�ساكل �ل�سحية ، لذلك تعترب �جليولوجيا  
�لطبية من �أحدث �لعلوم �ملعقدة و�ملركبة و�لتي تتطلب م�ساهمة وم�ساركة �لعديد 
– �لأحياء  �لكيمياء  �لطب - �جليولوجيا-  �لأخرى )  �لعلمية  �لتخ�س�سات  من 
–�لزر�عة – �جلغر�فيا - خدمة �ملجتمع - ت�ساميم �لبيئة ) للو�سول �إىل ت�سور 

و��سح ومفهوم عام لهذه �مل�سكالت وبذل مزيد من �جلهد حللها.
1-5-3 جغرافية توفري الرعاية ال�سحية :

خال�سة  لي�ست  فهي   ، عامة  منفعة  �ل�سحية  �لرعاية  كون  من  �لرغم  على 
تامًا �أو مبعنى �آخر ، ل تتوفر للجميع بالت�ساوي ، حيث جلغر�فية توفري �لرعاية 
�ل�سحية عالقة كبرية باملو�سوع . يتوزع �لطلب على �خلدمات �لعامة عرب �مل�ساحة 
با�ستمر�ر تبعًا لتوزيع �ل�سكان ب�سفة عامة ، غري �أن هذه �خلدمات تقدم فقط يف 
مناطق متفرقة. وب�سبب ذلك لن تتوفر �مل�ساو�ة يف �لو�سول �إىل �لأفر�د من حيث 
�لتطبيق �لعملي ل�ستغالل �خلدمات و�أجور �لنقل و�لزمن �لذي ي�ستغرقه �لتنقل 
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وهكذ�. ل تعترب �لعو�مل �جلغر�فية و�لعو�مل �خلا�سة باملوقع هي )مثال : �لقرب 
�لفيزيائي ، �لزمن �لذي ي�ستغرقه �لتنقل( �ملظاهر �لوحيدة �لتي توؤثر يف �إمكانية 
�لو�سول �إىل �لرعاية �ل�سحية. هناك �أنو�ع )�أو �أبعاد( �أخرى لإمكانية �لو�سول 
�إىل �لرعاية �ل�سحية بخالف �لأبعاد �جلغر�فية )�أو �ملكانية( وهي �لجتماعية 
و�لقت�سادية و�لوظيفية. �لإمكانية �لجتماعية تعتمد على �لعرق )مثل تخ�سي�ض 
�إىل  �إ�سافة  و�جلن�ض  و�لعمر  و�ل�سود(  �لبي�ض  من  لكل  م�ستقلة  م�ست�سفيات 
�لعالقة بني �لطبيب و�ملري�ض  �أن  �خل�سائ�ض �لجتماعية �لأخرى لالأفر�د كما 
بخدمة  �خلا�ض  �ل�سعر  على  �لقت�سادية  �لإمكانية  تعتمد  �أي�سًا.  مهم  �أمر  هي 
يختلف  وقد  �ملقدمة  وبنية �خلدمة  �لوظيفية مقد�ر  تعك�ض  فيما  �سحية حمددة 
هذ� باختالف دول ومناطق �لعامل. تتاأثر �إمكانية �لو�سول �أي�سا بعو�مل �أخرى مثل 
�ملو�عيد وقو�ئم �لنتظار و�لتي تثل دورً� مهمًا يف حتديد �إمكانية و�سول �لأفر�د 
�لو�سول  �إمكانية  تدعى   - �ل�سحية  �لرعاية  �إىل  �لفرعية  �ل�سكان  �أو جمموعات 
ب�سكل  �ل�سحية  �لرعاية  مر�فق  موقع  يعتمد  �لعالة(.  �لو�سول  )�إمكانية  بـ  هذه 
بالعو�مل  ب�سدة  ويتاأثر  �مل�ستخدم كما  �ل�سحية  و��سع على طبيعة نظام �خلدمة 
�لتاريخية وذلك ب�سبب تكاليف �ل�ستثمار �لباهظة يف مر�فق �لرعاية �ل�سحية 
مثل �مل�ست�سفيات و�لعمليات �جلر�حية . ميكن حل مو�سوع �مل�سافات �لب�سيطة عن 
طريق �لعو�مل �لتنظيمية مثل وجود نظام لالإحالة ميكن توجيه �ملر�سى بو��سطته 
�إىل �أجز�ء معينة من قطاع �مل�ست�سفى عن طريق �لطبيب �لعام . ولذ� فالو�سول 
�إىل �لرعاية �لأ�سا�سية هو عن�سر مهم جدً� للنفاذ �إىل كامل �لنظام . يف نظام 
�لرعاية �ل�سحية �ملخطط له جيدً� ، نتوقع �أن يقرتب توزيع �ملر�فق �إىل حد ما 
لل�سوق  �ملوجه  �لنظام  يعك�ض  رمبا   ، ذلك  من  �لنقي�ض  على   . �لطلب  توزيع  من 
�أمناط �ملو�قع �لتي نر�ها يف قطاعات �لأعمال �لأخرى مثل موقع بيع �لتجزئة . 
رمبا نحاول تقدير �إمكانية �لو�سول �ملحتملة �أو �إمكانية �لو�سول �لظاهرة ، ولكن 
يجب �أن نتنبه �إىل �أن هناك منطًا ر��سخًا من �لنتفاع ، و�لذي يتز�يد مع �لو�سول 
ما  غالبًا  ب�سهولة  �ل�سحية  �لرعاية  �إىل  �لو�سول  ميكنهم  �لذين  فالأ�سخا�ض   ،

ي�ستخدمونها �أكرث على �سبيل �ملثال .
:Medical Ecology  1-5-4 علم االإيكولوجيا الطبية

�لأمر��ض  �أي مر�ض من  �أف�سل و�سيلة لدر��سة  �لعلمني هو  �لوثيق بني  �لتعاون 
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، �إذ يخت�ض علم �لإيكولوجيا �لطبية بدر��سة �لدور�ت �لإيكولوجية لالأمر��ض ، 
�أمناطها �ملكانية وتف�سريها مب�ساعدة  بينما تخت�ض �جلغر�فيا  �لطبية بدر��سة 

 .)Lermonth 1978:22(خر�ئط �لتوزيعات
1-5-5 علم االأنرثبولوجيا الطبية : 

�لتي  �مليادين  ومن  لها  مو�سوًعا  وجتعله  باملر�ض  �لطبية  �لأنرثوبولوجيا  تهتم 
�ملطببني  ودور   ، �ملر�ض  �جتاهات  و  �ملر�ض  بتمثالت  تعلق  ما  تدخل يف جمالها 
�لن�سق  وظيفة  �إىل  بالنظر  وهذ�  �ل�سفاء  طقو�ض  فيها  مبا  �ملختلفة  و�لعالجات 
�ل�سو�سيو ثقايف.  وترتكز �لأنرثوبولوجيا �لطبية على �عتبار �ملر�ض حدثًا عامليًا 
م�سريً� ومعاجلًا وفق �لأ�سكال �ملختلفة،  و�أي�سا وفق �ملجتمعات ،  وهذه �لأ�سكال 
باأن�ساق �لعتقاد�ت و�لتمثالت و�ملعرفة ح�سب وظيفة �لثقافة �لتي  هي مرتبطة 

هي متو�جدة فيها. 
يبحث علم �لأنرثوبولوجيا �لطبية يف �لعالقة بني �لثقافة )باعتبارها �ملو�سوع 
�لأ�سا�سي يف �لأنرثوپولوجيا ( و�ل�سحة و�ملر�ض )باعتبارهما مو�سوعي �هتمام 
�لطب(. لذلك فهي تعني »�لدر��سة �لكلية �ملقارنة للثقافة ، ومدى تاأثريها على 
�ملر�ض و�لرعاية �ل�سحية ». ويف �سوء ذلك تعددت جمالت �لهتمام �مل�سرتك بني 
�جلغر�فيا �لطبية و�لأنرثوپولوچيا ومنها كيفية �ملحافظة على �ل�سحة و�لوقاية من 
�ملر�ض ، و�لتاأثري �ل�سلوكي على هذه �لعملية ، و�لعو�مل �لثقافية �مل�سببة لالأمر��ض 
و�لوبائيات. وبالتايل ت�سود �لنظرة لل�سحة و�ملر�ض يف �رتباطهما بنوعية �حلياة 
و�حلفاظ عليها. كذلك �هتمت �لأنرثوبولوچيا �لطبية بالرب�مج �ل�سحية و�لتعلىم 
�لطبي ، و�لبحث �لطبي و�ملمار�سات �لطبية �ل�سعبية ، وطب �ملجتمع و�لتخطيط 
�ل�سكاين و�لتمري�ض و�لتغذية و�لوبائيات. فميد�ن �لأنرثوبولوجيا �لطبية هو �لذي 
من �ساأنه در��سة وبحث �ملعتقد�ت و�ملاأثور�ت �خلا�سة بال�سحة و�ملر�ض. وكذلك 

ما يحدث من تد�خالت ع�سوية وغري ع�سوية للمر�ض. 
 :Epidemiology  1-5-6 علم االأوبئة

، ويعنى  �لأ�سا�سية  �لطبية  �لعلوم  �لأمر��ض من  �نت�سار  �أو علم  �لوبائيات  علم 
وي�سّكل   . �ملجتمع  يف  و�ملر�ض  �ل�سحة  يف  �ملوؤثرة  �لعو�مل  �نت�سار  مدى  بدر��سة 
، ويخت�ض هذ�  �لوقائي  و�لطب  �لعمومية  �ل�سحة  �لتدخالت يف  �أ�سا�ض ومنطق 
وتقوم    ، لها  �مل�سببة  �لظروف  ودر��سة   ، �لأوبئة  ظهور  مناطق  بتحديد  �لعلم 
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�جلغر�فيا �لطبية بتوزيع هذه �لأوبئة ، ح�سب درجة توطنها ، �إىل مناطق �سديدة 
�لتوطن  Hyperendemic ، �أو متو�سطة �لتوطن  Mesoendemic، �أو �سعيفة 
و�لتي   ، لالإ�سابات  �لز�ئدة  �لكرثة  معرفة  وميكن   .  .Hypoendemicلتوطن�
تربر و�سف �ملر�ض باأنه وبائي من تتبع عدد �إ�ساباته من وقت �إىل �آخر ، �أو مبقارنة 
عدد �إ�ساباته يف مكان ما بالن�سبة لغريه من �لأماكن ، �أو مبقارنة عدد �إ�ساباته 
بني فئة معينة �أو جماعة معينة من �ل�سكان بالن�سبة للفئات �لأخرى �أو �جلماعات 

 . ) Mac Mahon  1970 : 17( لأخرى�
   تهتم �جلغر�فيا �لطبية باملر�ض وتاريخه ، وكذلك تهتم بالعو�مل �جلغر�فية 
�لتاريخية  للجغر�فيا  �لتطرق  من  بد  ل  عليه   ، �لأمر��ض  �نت�سار هذه  �ملوؤثرة يف 

لالأمر��ض .   
1-5-7 علم الطب :

علم �لطب هو �لعلم �لذي يهتم بدر��سة �لأمر��ض �ل�سريرية بحد ذ�تها ، و يهدف 
�لبيئة  تاأثري  در��سة  فهي  �لطبية  �جلغر�فية  �ما   . �ملري�ض  معاجلة  هنا  �لد�ر�ض 
�لد�ر�ض هنا معاجلة  ، ويهدف  �لإن�سان  �أم طبيعية يف �سحة  ب�سرية  �سو�ء كانت 

�لظروف �مل�سببة للمر�ض . 
1-6 اجلغرافيا التاريخية لالأمرا�ض :

   حتتوي �لربديات �لطبية �مل�سرية �لقدمية على و�سف لعالج �لأمر��ض �لتي 
كانت منت�سرة �آنذ�ك و�لتي برع �مل�سريون �لقدماء يف عالجها بطرق �ستى ، فقد 
عرث على قرطا�ض كاهون يف عام 1889م �لذي يرجع تاريخه �إيل 3500 عام م�ست 
ويحتوي على �أربع وثالثني و�سفة طبية لعالج �أمر��ض �لن�ساء و�لولدة ، كما عرث 
على خمطوطات حتوي �لكثري من �أ�سماء �لنباتات �لطبية و�لو�سفات لعمل �ملر�هم 
و�ملركبات �لطاردة للديد�ن ) بول غليوجنى 1960 : 17 ( ، كما توجد و�سفات 
 ،  )   35 –  29  :  1972 Dixon  ( �لرئوي  �لدرن  وجود  منها من  �لتاأكد  ميكن 
ودلئل لت�سوهات وعاهات وتدرنات �سوكيه و�لتهابات باملفا�سل و�أنو�ع �لروماتيزم 
�أمر��ض �لأ�سنان �لتي كانت متف�سية بني �لأغنياء ، وتوجد ر�سوم مقابر  وكذلك 
بني ح�سن باملنيا يرجع تاريخها �إيل 2300 �سنة قبل �مليالد تثل ثالثة �أ�سخا�ض 
ب�سبب  وكان ذلك  �لرمد  �لقدماء يف عالج  �مل�سريون  وبرع   ، بالك�ساح  م�سابني 

�نت�سار �ملر�ض يف و�دي �لنيل ب�سكل مل يعهد منطقة يف �لأقطار �لأخرى . 
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�أحد جتليات عالقة  و�ملر�ض  و�ل�سحة  �لإيكولوجية  �لعو�مل  بني  �لعالقة  وتعد 
عن  وعاجزً�  �سعيفًا  فيه  �لإن�سان  يكون  �لذي  �لوقت  ففي   ، بالبيئة  �لإن�سان 
�ل�سيطرة على �ملخاطر �لبيئية �ملحيطة به ، فاإنه يكون عر�سة لالإ�سابة بالعديد 
يف  قويًا  يكون  وعندما   ، مقاومتها  عن  �لوقت  ذ�ت  يف  وعاجزً�   ، �لأمر��ض  من 
 . �ل�سحية  و�مل�سكالت  �لأمر��ض  من  �لعديد  جتنب  ي�ستطيع  �لطبيعة  مو�جهة 
هو  �لتاريخ  هذ�  �أن  عن  تك�سف  �لإن�ساين  �ملر�ض  تاريخ  على  فاح�سة  نظرة  �إن 
�نعكا�ض مبا�سر لطبيعة �لعالقة بني �لإن�سان وبيئته يف �لفرت�ت �لتاريخية �ملختلفة 
، حيث توؤكد �مل�سادر �لتاريخية �أن منط �لأمر��ض �ل�سائد يف كل فرتة من فرت�ت 
هذه  يف  لالإن�سان  �حل�ساري  �لو�سع  على  و��سح  موؤ�سر  هو  �لإن�ساين  �لتطور 
�لفرتة . فانت�سرت يف �لبيئات �ملختلفة �لكثري من �لأمر��ض و�لأوبئة �لتي تركت 
ب�سماتها على هياكل حيو�نات ما قبل �لتاريخ وعلى �ملومياو�ت �مل�سرية �لقدمية 
، وتبدو �أهمية در��سة �جلغر�فيا �لتاريخية لالأمر��ض من �لتعرف على �أثر �لبيئة 
وكيف  �سالفة،  زمنية  �نت�سرت يف فرت�ت  �لتي  �لأمر��ض  �جلغر�فية على حدوث 
�أدت  �إىل تغيري �ملظهر �لطبيعي و�لب�سري للم�سرح �جلغر�يف وكانت �سببًا يف زو�ل 

�إمرب�طوريات وهزمية جيو�ض وحمو تاريخ و�أجماد .
كان   - �لتاريخ �حلجرية  قبل  ما  – يف ع�سور  �لإن�ساين  �لوجود  بد�يات  ففي 
يف  �آخر  �إىل  مكان  من  �لتنقل  د�ئم  وكان   ، و�للتقاط  بال�سيد  يعمل  �لإن�سان 
جمموعات �جتماعية �سغرية، وكانت �لعالقات �لجتماعية بني هذه �ملجموعات 
�آنذ�ك على وفاق مع �لطبيعة  ، كان �لإن�سان  ؛ نظرً� لنعد�م �ل�ستقر�ر  �سعيفة 
و�لبيئة �ملحيطة به ، فلم يقم باإف�سادها و�إخالل تو�زنها ، وكانت �ملو�رد �لغذ�ئية 
�ملزمنة  �لأمر��ض  وكانت   ، �لتغذية  �سوء  �أمر��ض  �لإن�سان  يعرف  فلم  ؛  متوفرة 
 Infectious �ملعدية  �لأمر��ض  معدلت  وتنوعت   ، �حلدوث  نادرة   chronic
و�لطفيلية Parasites وفقًا لتعقد �لنظام �لبيئي �لذي تعي�ض فيه �جلماعة ، وقد 
�حتفظ �لإن�سان يف هذه �ملرحلة بعالقة وثيقة مع عنا�سر �لبيئة �ملحيطة به من 
�لتو�زن  ظل  يف  مالئمة  �سحية  ظروف  يف  عا�ض  ولذلك   ، وحيو�ن  ونبات  �أر�ض 
�لبيئي ، و�إن كان هذ� �لتو�زن غري د�ئم طو�ل �لوقت ، فعندما كان �لإن�سان ينتهك 
�لتي ي�سحبها معدلت عالية من  �لوبائية  ، تظهر بع�ض �لأمر��ض  �لتو�زن  هذ� 

. )747 : 1996 Pederson( .لوفيات�
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وتوؤكد بع�ض �مل�سادر �لتاريخية �أن �لإن�سان قد �أ�سيب ببع�ض �لأمر��ض �ملعدية 
�لناجتة عن   Zoonoses �ملن�ساأ«  �لأمر��ض »حيو�نية  ، وخا�سة  �ملرحلة  يف هذه 
�ل�سعر  ��ستئنا�سها ، وذلك مثل مر�ض  �لإن�سان مع �حليو�نات �لربية قبل  تعامل 
و�حلمى �ل�سفر�ء ، و�لربو�سيال، و�جلمرة �خلبيثة ، وغريها ، كما �ساهمت بع�ض 
كاملالريا  �لأمر��ض  من  �لعديد  نقل  يف  و�لقر�د  كالنامو�ض  �ل�سغرية  �لكائنات 
و�لتيتانو�ض وغريهما ، كذلك فاإن بع�ض �لأمر��ض �لطفيلية قد بد�أت يف �لظهور 
ت�سي-   « ذبابة  خالل  من  ينقل  �لذي   Sleeping Sickness �لنوم  مر�ض  مثل 

 .) Cohn 1989 : 33-34(  Tsi – Tsi  »ت�سي
�لأمر��ض  من  �لعديد  �أن  �إىل   ) �لآثارية   ( �لأركيولوجية  �لدر��سات  وت�سري 
�ملعا�سرة هي �أمر��ض موغلة يف �لقدم ، حيث ك�سفت حفائر �إن�سان ما قبل �لتاريخ 
�أن مر�ض �لدرن  Tuberculoses وهو من �لأمر��ض �ملعدية كان منت�سرً� يف هذه 
�حلقبة ، وتوؤكد هذه �لدر��سات �أن معظم �لكائنات �لناقلة للمر�ض و�لتي مل يتم 

.) 171 : 1994 Damjanov( .�ًكت�سافها �إل حديثًا هي كائنات قدمية جد�
�أمامه  فتحت  حيث   ، �لإن�سان  تاريخ  يف  عظيمة  نقلة  �لنار  �كت�ساف  كان  وقد 
�لنار  ملا حتدثه  ، وذلك  �لتغري  �ملعرفة هو عامل  وعاملًا جديدً� من  و��سعًا  جماًل 
�لع�سر  بد�ية  �إىل  للنار  �لإن�سان  �كت�ساف  ويعود   ، �ملادة  �سريعة يف  من حتولت 
�حلجري �لقدمي �لأو�سط ، �أي قبل حو�يل مائة �ألف عام ، ويرى بع�ض �لباحثني 
�أن �كت�ساف �لنار ميثل �لثورة �ل�سناعية �لأوىل يف تاريخ �لإن�سان ) �لنور و�سالبي  
 ، �لإن�سان  �إيجابية يف �سحة  �أثر ب�سورة  قد  �لنار  �كت�ساف  �أن  . و�حلق   )1995
حيث تكن �لإن�سان من طهي �لطعام بدًل من تناوله نيئًا ، كما ��ستخدم �لنار يف 
�لتدفئة ، وهو ما �أدى �إىل وقايته من عدد من �لأمر��ض. كالأنفلونز� �لتي كانت يف 

بع�ض �لفرت�ت �لتاريخية تثل وباًء خطريً� يح�سد ماليني �لأرو�ح.
وتثل معرفة �لإن�سان للزر�عة وقدرته على ��ستئنا�ض �حليو�ن - �للتان حدثتا 
خالل �لألف �لثامنة قبل �مليالد - خطوة جبارة يف �لتاريخ �لإن�ساين ، وقد و�سف » 
جوردون ت�سايلد « G. Child �لنتقال �إىل �لزر�عة باأنها » ثورة �لع�سر �حلجري 
�حلديث « يف �إ�سارة و��سحة �إىل �أهمية تلك �خلطوة وخطورتها ، حيث كانت �إيذ�نًا 
ببدء �أ�سلوب جديد وخمتلف حلياة �لإن�سان . و�لو�قع �أن » ت�سايلد « ل يعني بالثورة 
revolution هنا وقوع تغري عنيف ومفاجئ يف حياة �لإن�سان ، فمن غري �ملت�سور 
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�لعظيم » وول ديور�نت « يف » ق�سة �حل�سارة « ، �أن �لإن�سان  �ملوؤرخ  يقول  – كما 
قد قفز من �ل�سيد �إىل �لزر�عة يف وثبة و�حدة ، �إن ما كان يق�سده » ت�سايلد « 
�أنه ما �إن بد�أ �لإن�سان يف ممار�سة �لزر�عة ، حتى وقع تغري جذري و�نقالب عميق 
)�لنور  وتقدمها.  ن�ساأة �حل�سارة  بدء  �إىل  �أدى  تغري   ، �لإن�سان  حياة  �أ�سلوب  يف 

و�سالبي 1995 : 632 ( .
�إن تغري منط �حلياة من �جلمع و�ل�سيد �إىل �لزر�عة �أدى �إىل حدوث تغري يف 
�لنظام �لبيئي ، فانتقل �لإن�سان من منط �لرتحال و�لبد�وة  Nomadism  �إىل 
�ل�ستقر�ر Sedentism  و�أدى ذلك �إىل تغري يف منط �لأمر��ض �ل�سائدة ، فقد 
قلت �لأمر��ض حيو�نية �ملن�ساأ ، وتغريت �لطفيليات �لناقلة للمر�ض ، كما �ساعد 
�ل�ستقر�ر على توفري رعاية �أف�سل للمر�سى ، وتقليل خماطر �لوفاة ، �إل �أن هذ� 
، مثل  �مل�سكالت �ل�سحية  �إىل وقوع بع�ض  �أخرى -  ناحية  –من  �أدى  �ل�ستقر�ر 
للمر�ض يف  �لناقلة  �لكائنات  تكاثر  نتيجة   Endemic �ملتوطنة  �لأمر��ض  ظهور 
�أماكن ��ستقر�ر �لإن�سان ، وهي �لبيوت �لتي �سيدها �لإن�سان لالإقامة فيها ب�سورة 
�لتي تتز�يد يف  �لكائنات يف �حل�سر�ت و�لفئر�ن و�لبعو�ض  د�ئمة ، وتثلت هذه 

. )Cohn  1989 :  40-38( . أماكن وجود �ملياه وخا�سة �لآبار �لر�كدة�
وبالإ�سافة �إىل ذلك ، فقد �أ�سهمت جمموعة من �لعو�مل يف تغري منط �لأمر��ض 
�إنتاج �لطعام ، و  �ل�سائدة يف �ملجتمعات �لقدمية ، من هذه �لعو�مل تطور منط 
��ستئنا�ض �حليو�ن ، و��ستغالل �لنباتات �ملوجودة يف �لبيئة ، و تغري �أ�سلوب �حلياة 
ب�سبب �ل�ستقر�ر ، وقد �أدى ذلك �إىل حدوث تغري جذري يف �لعالقة بني �لإن�سان 
 new ecology of disease وبيئته ، ومن َثمَّ ُوجدت �إيكولوجية جديدة للمر�ض
، بدت يف ظهور �لعديد من �لأمر��ض �ملعدية و�لأخطار �لبيئية . �إن �لتغري يف منط 
�لتغذية ، وتر�كم �مللوثات �لب�سرية يف �لطعام و�ملياه قد �أدى �إىل �نت�سار �لعديد 

. )748 : 1996 Pederson( .من �أنو�ع �لطفيليات و�لفريو�سات و�لبكرتيا
َة عالقة قوية بني �لبيئة و�ل�سحة و�ملر�ض يف �لع�سور �لقدمية  يت�سح �إذً� �أن َثمَّ
، وقد جتلت هذه �لعالقة يف تباين �لأمر��ض وتنوعها تبعًا لتباين �لبيئة �لطبيعية 
يف  �لأوىل  �حل�سار�ت  وتاأ�سي�ض   ، �حلجرية  �لع�سور  �نق�ساء  ومع   ، و�لثقافية 
تاريخ �لإن�سان ، ز�د �لوعي باأهمية �لعالقة بني �لإن�سان و�لبيئة ، وتثل �حل�سارة 

�مل�سرية �لقدمية منوذجًا لذلك .
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كتب �لعامل » كاهون « Kahun عن �ل�سحة و�ملر�ض يف ع�سر �لأهر�مات يقول: 
»كان قدماء �مل�سريني �أول من مار�ض �لطب على �أ�س�ض منطقية ول تز�ل �آثارهم 
تدل عليهم ، فقد �نفردو� بالتحنيط وبرعو� فيه ، وتخ�س�سو� يف فروع كثرية من 
�إيجاد  �إىل  وتو�سلو�   ، �لإن�سان  و�أثرها يف �سحة  �لطبيعية  بالبيئة  و�هتمو�  �لطب 
عالقة قوية بني �ملكان و�ملر�ض و�ملجتمع ، و�أ�سار » �إدوين �سميث « E .Smith �إىل 
�لطبيعية  �لبيئة  على  �ملر�ض  ت�سخي�ض  يعتمدون يف  كانو�  �لقدماء  �مل�سريني  �أن 
و�لجتماعية للمري�ض )�أي مكان �إقامته وعالقاته �لجتماعية( ، وذلك عن طريق 
طرح جمموعة من �لأ�سئلة عن �لعمل ، و�مل�ستوى �لثقايف ، و�حلالة �لقت�سادية ، 
ومدى �عتقاد �ملري�ض يف �ل�سحر و�خلر�فة و�لدين ، ومن �أهم �لأمر��ض �ملرتبطة 
 ، �لقدمي  �مل�سري  �ملجتمع  يف  �نت�سرت  و�لتي  و�لجتماعية  �لطبيعية  بالبيئة 
�لبلهار�سيا )و�لتي ت�سيب �لفالحني عادة( و�لأنكل�ستوما و�لأنيميا و�لروماتيزم ، 

بالإ�سافة �إىل �ملالريا و�لدو�سنتاريا و�لإ�سهال و�أمر��ض �ل�سل �لرئوي . 
�مل�سريني  �لكهنة  �أن  �لقدمية  �مل�سرية  �لهريوغليفية  �لكتابة  �أو�سحت  وقد 
كانو� يعرفون �لكثري عن �لأمر��ض ، وكانت معرفتهم تفوق معرفة �أطباء ما بني 
�لنهرين )�لعر�ق( وعلى �لرغم من �عتقادهم يف �ملوؤثر�ت �ل�سحرية و�لروحية يف 
�ملر�ض وجلوئهم �إىل �لعنا�سر �ل�سحرية يف �لعالج ، �إل �أنهم كانو� ميلكون معرفة 
جيدة عن �لأمر��ض ، وكان �لعديد من �آلهة �مل�سريني �لقدماء مهتمني بالعالج . 

. )748 : 1996 Pederson(
�لعلمي يف فهم  وثمة خطوة مهمة نحو فهم �ملر�ض تز�منت مع بد�يات �ملنهج 
�لطبيعة ، فالدر��سة �لعلمية للعامل �لطبيعي و�لإن�ساين قادها فال�سفة �ليونان ، 
و�أ�سبحت فيما بعد �لركيزة �لأ�سا�سية للفكر �لغربي ، ولقد حاول هوؤلء �لفال�سفة 
�لتاأمل  على  مرتكزً�  كان  �لذي  معتقد�تهم  ون�سق  �ملر�ض  مفهوم  بني  يو�ئمو�  �أن 
 Hypocrates »أكرث من �رتكازه على �لأدلة �لو�قعية ، وكان �لطبيب »�أبوقر�ط�
قد �عتقد يف �أهمية �لطب �لعلمي �لقائم على �لتجريب ، ولي�ض �لقائم على �لقوى 

. ) 167 : 1994 Damjanov ( .فوق �لطبيعية �أو �خلزعبالت
وقد ذكر ) �أبوقر�ط ( و) فيلولو�ض ( Philolaus �أن من �أهم �لأمور �لتي يجب 
مر�عاتها للوقاية من تدهور �سحة �لإن�سان و�ملجتمع هي معرفة �لبيئة ودر��ستها 
تعامل  كيفية  مبعرفة  �أي�سًا  و�هتما   ، تعديلها  فيجب  �ساحلة  غري  كانت  فاإذ�   ،
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�لنهاية  توؤدي يف  �لتعامل من خرب�ت معينة  ، وما يك�سبه هذ�  بيئته  �لإن�سان مع 
�إىل �ملر�ض.

و�لو�قع �أنه على �لرغم من �أن �لبيئة �لإغريقية �لقدمية كانت من �أف�سل �لبيئات 
 ، بها  �خلا�سة  و�لأوبئة  �لأمر��ض  من  تخلو  تكن  مل  �أنها  �إل  و�لب�سرية  �لطبيعية 
و�أكرث تلك �لأوبئة ق�سوة على �ملجتمع �لإغريقي هو ذلك �لوباء �لعظيم )مر�ض 
�جلدري( �لذي عم معظم �أقاليم �ليونان مبا يف ذلك �أثينا ، وكان �لوباء �سديدً� 
وو��سعًا ، مل يكن له نظري من قبل يف �أي مكان ، حيث عجز �لأطباء عن مقاومته 
و�ساكني  �لفقرية  �لطبقات  ، وخا�سة  �لطبقات  كل  �لنا�ض من  وفيات  وتعددت   ،

�لأكو�خ ، و�أحدث �لوباء فو�سى �سحية �ساملة يف �ليونان .
وبعد ظهوره،  �لإ�سالم  قبل ظهور  �ل�سحر�وية  �لعربية  �لبيئة  �إىل  �نتقلنا  و�إذ� 
على  قائم  �لطب  من  ن�سق  تاأ�سي�ض  على  �ساعدت  قد  �لبيئة  هذه  �أن  نالحظ 
�لأع�ساب و�لنباتات و��ستخد�مها يف عالج بع�ض �أمر��ض �لبيئة �ل�سحر�وية �لتي 
كان يعاين منها �ل�سكان كاجلدري و�حل�سبة و�لطاعون و�ل�سد�ع ، وكلها �أمر��ض 
مرتبطة بطبيعة بيئتهم �ل�سـحر�وية �لقا�سية ) مكاوي 1990 : 75-76( . ومن 
 ، �جلان  وتاأثري  �ل�سحر  مفاهيم  �لإ�سالمي حترره من  للطب  �لو��سحة  �ل�سمات 
و�أخرى  �سعبية  جو�نب  على  و�حتو�ئه  ممار�ساته  على  �لروحي  �جلانب  و�سيادة 
علمية. ويذخر �لع�سر �لإ�سالمي بالعديد من �لعلماء �لذين نبغو� يف �لطب مثل 
بق�سايا  �هتمو�  وقد   ، وغريهم   ، و�لزهر�وي   ، و�لر�زي   ، و�لكندي   ، �سينا  �بن 
�جتماعية وبيئية مثل �لظروف �لجتماعية للمري�ض ، وتاأثري �ملو�سيقى يف �لعالج 

ودور �لنباتات و�لأع�ساب يف �لوقاية و�لعالج. ) خليل 2006 : 269(.
�سبكة  و�ت�ساع   ، �جلغر�فية  �لك�سوف  حركة  ومع   ، �لو�سطى  �لع�سور  نهاية  ويف 
�ملو��سالت و�لتجارة ، تغريت �أمناط �ملر�ض ، وظهرت �أمر��ض جديدة ، حيث �رتبط 
�رتبطت  �ملثل  �سبيل  فعلى   ، �آخر  �إىل  مكان  من  �لإن�سان  بهجر�ت  �ملر�ض  �نت�سار 
بانت�سار جمموعة من  �أفريقيا  �أجل �لعمل يف مناجم جنوب  �لهجرة �ملو�سمية من 
�لأمر��ض كالدرن و�لزهري و�ملالريا و�لأنفلونز� . كما �أن �كت�ساف �أمريكا يف نهاية 
�لقرن �خلام�ض ع�سر قد �ساهم يف �نت�سار جمموعة من �لأمر��ض بني �لهنود �حلمر 
�لأ�سليني - مثل �حل�سبة و�جلدري و�لنكاف ، كذلك فقد �نت�سر  �أمريكا  – �سكان 

. )52-51 : 1989 Cohen( .يف نف�ض �لفرتة مر�ض �لطاعون �لأ�سود
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ومن �مللفت للنظر �أن �ملر�ض قد �أحدث تاأثري�ت حا�سمة على �ملجتمع �لإن�ساين 
�لوفيات  �أعد�د  على  فنظرة   ، �لأخرية  �لقرون  خالل  �لجتماعية  وتنظيماته 
�لناجتة عن �لأوبئة �لكربى �لتي �سهدها �لتاريخ �لإن�ساين يت�سح �أنها فاقت �أعد�د 
�ل�سحايا �لذين �سقطو� يف ميادين �لقتال ، فلقد مات يف �أوربا يف منت�سف �لقرن 
�لر�بع ع�سر )1348-1350( حو�يل 25 مليون �سخ�ض نتيجة وباء �لطاعون وحده 
، حيث ق�سى على ن�سف �سكان لندن و�لبندقية وفلورن�سا ، ويرى بع�ض �ملوؤرخني 
�أن �إيطاليا قد فقدت يف حينها ن�سف �سكانها تقريبًا ، وفقدت �إجنلرت� وفرن�سا 
حو�يل ثلث �سكانها ، وب�سكل عام ت�سري �مل�سادر �لتاريخية �إىل �أن �أوربا قد فقدت 
ماليني  ثالثة  حو�يل  تويف   1520 عام  ويف   ، �لوقت  ذلك  يف  �سكانها  ربع  حو�يل 
�جلدري  وباء  نتيجة  �ملك�سيكي   Aztecs  ) �لأزتيك   ( �سعب  من  �ملليون  ون�سف 
�لفرتة من  رو�سيا يف  �سخ�ض يف  �ملليون  ون�سف  مليونني  �لتيفود  وباء  ، وح�سد 
�لعامل  �أنحاء  1918-1921، كما تويف حو�يل ع�سرين مليون �سخ�ض يف خمتلف 
نتيجة وباء �لإنفلونز� �لذي �جتاح �لكرة �لأر�سية يف عام 1919 ، وقدرت �سحايا 
�لتي  لالأوبئة  ونتيجة   ، �سخ�ض  ماليني  ثمانية  بحو�يل  وحدها  �لهند  يف  �لوباء 
حدثت يف �أوربا و�أمريكا �ل�سمالية خالل �لقرون �لثالثة �لأخرية ، �نخف�ض معدل 
�أن هذ� �ملعدل قد  �لعمر �ملتوقع لالإن�سان حيث تر�وح بني 25-30 عامًا يف حني 

تر�وح بني 70-75 عامًا خالل عام 1970. ) �خلفاف 2001 : 111 ( .
و�أما يف �لع�سر �حلديث ، وبالتحديد منذ بد�ية �لقرن �لع�سرين ، فقد وقع ما 
ي�سمى بالنهيار �لبيئي �لعظيم Ecological degradation حيث حدث �لعديد 

من �لنتهاكات للنظام �لبيئي ، ودمر �لإن�سان عنا�سر كثرية من ذلك �لنظام .
�ملتقدمة  �ل�سناعية  �لدول  – يف  �لإن�سان  �أن�سطة  �ساهمت   ، �لقرن  هذ�  ففي 
و�ملجموعات  �لأنو�ع  ، فماليني  �لبيئية  �لنظم  �أي�سًا - يف تدمري  �لنامية  و�لدول 
�لأن�ساق  يف  و�لتكامل  �لتنوع  ��سطرب  كما   ، بال�سياع  مهددة  �ملتميزة  �حليوية 
تغري�ت  �لأر�سية  �لكرة  وت�سهد   ، �لتلوث  من  �ملختلفة  �لأ�سكال  نتيجة  �لطبيعية 
�سريعة توؤثر يف تركيب �لأنو�ع �لنباتية و�حليو�نية ، حيث تقطع �لأ�سجار ب�سورة 
ماأ�ساوية ، ففي عام 1975 كان 30% من �سطح �لأر�ض مغطى بالغابات ، تر�جعت 
هذه �لن�سبة �إىل 12% عام 1985 ، وتقدر ن�سبة تدمري �لأ�سجار بع�سرة �آلف �سجرة 
يف �لدقيقة ، كما �أن ن�سبة فقد �لكائنات �حلية ترت�وح بني نوع و�حد �إىل خم�سني 
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نوعًا يف �ليوم ؛ �أي ن�سبة ترت�وح بني 365 - 18250 نوعًا يف �لعام .
�أن ينقر�ض منها  يتوقع   ، نباتي  �ألف نوع  �لآن حو�يل مائتني وخم�سني   ويوجد 

. )  Anyinam 1995 :323( .2050 حو�يل 25% حتي عام
�إن ما حدث هو مذبحة بيئية بالغة �لب�ساعة – �إن �سح هذ� �لتعبري - وعملية 
�إبادة قا�سية لعنا�سر �لنظام �لبيئي ، ومع �لأ�سف فاإن ذلك �لأمر ما يز�ل م�ستمرً� 
، بل ومتز�يدً� ، و�سيرتك ذلك – دون �سك - تاأثري�ت خطرية على �لإن�سان من 

كافة �لنو�حي.
مار�ست  قد  �حلديثة  للتكنولوجيا  �ل�سخمة  �لقوة  فاإن   ، �ملذبحة  تلك  وبجانب 
ن�سيج  �لأ�سا�سية يف  �لرو�بط  ، حيث حطمت  �لطبيعية  �لبيئة  قوية على  �سغوطًا 
�لإن�سان يف  يعي�ض  �لذي  �لإيكولوجي  �لن�سق  �لتي حتافظ على  �لعمليات �حليوية 
كنفه ، ومع مرور �لوقت ، �أفرز �لتطبيق �لع�سو�ئي وغري �لو�عي لهذه �لتكنولوجيا 
عمليات جديدة �أثرت بقوة يف �لعامل �لطبيعي ، �إن هذه �لقدرة على �لتحكم يف 
�لبيئة قد �سمحت لالإن�سان بتنمية �ملحا�سيل �لزر�عية ، وتوليد كميات �سخمة من 
�لطاقة �لكهربائية ، و�لتو�سع يف �سناعة �ل�سيار�ت و�لآلت ،   مما �أدى ذلك �إىل 
�إفر�ز وتر�كم م�سكالت بيولوجية خطرية ، حيث مت تدهور ر�أ�ض �ملال �لبيولوجي 
Biological capital كاملاء و�لهو�ء و�لرتبة ، وبقية عنا�سر �لن�سق �لإيكولوجي 

�لتي ل ي�ستطيع �لإن�سان �لعي�ض بدونها .
�أ�سحت  بحيث   ، �لأر�ض  يف  �سخم  تلوث  حدوث  �إىل  �لتكنولوجي  �لتقدم  �أدى 
من  �لثاين  �لن�سف  يف  �لبيئية  �مل�سكالت  �أبرز  من   Pollution �لتلوث  ظاهرة 
�لقرن �لع�سرين ، �سحيح �أن �لتلوث موجود منذ وجود �لإن�سان على �لأر�ض ، �إل 
�أنه ظل حمدودً� ومل ي�سل �إىل حد �مل�سكلة �إل عندما تقدمت �ل�سناعة ، و�رتقى 
�مللحة  �لع�سر  م�سكلة  �لتلوث  �أ�سبح  ثم  ومن   ، لالإن�سان  �لتكنولوجي  �مل�ستوى 

و�ملقلقة. ) عبد�ملق�سود 1981 : 99 ( .
لكن �لتقدم �لعلمي و�لتكنولوجي قد حقق من جانب �آخر فو�ئد �سخمة للب�سرية 
فيما يتعلق مبعرفة �ملر�ض وك�سف �أ�سبابه ، فالتقدم يف علم �لفيزياء و�كت�سافاته 
�ملتعددة �أدى �إىل تطوير �أدو�ت جديدة للت�سخي�ض ، كما �أن �لفح�ض �لكيميائي 
يف  �مليكروبات  تلعبه  �لذي  �لدور  و�إدر�ك  وخالياه  و�أن�سجته  �جل�سم  لإفر�ز�ت 
حدوث �ملر�ض �أدى �إىل وجود معرفة متنامية عنه ، و�أدى �لتطور �لذي طر�أ على 
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�إىل حدوث تغري�ت جذرية يف  �لع�سرين  �لقرن  �لطبيعية منذ بد�ية  �لعلوم  بقية 
فهم �ملر�ض ، وحدوث تاأثري�ت حا�سمة يف ممار�سة �لطب ، ففي �لن�سف �لثاين 
من �لقرن �لع�سرين ، بد�أت �لألغاز �لأ�سا�سية للحياة تتك�سف من خالل �كت�ساف 
�لعنا�سر �لور�ثية مبا فيها �لأحما�ض �لنووية Nucleic acids وكان ذلك يعني 
�أنه لأول مرة يف �لتاريخ ميكن تف�سري �ملر�ض من خالل مفاهيم �لقوى �لكيميائية 
 – �لأمر��ض  �أن  �ملوؤكد  من  و�أ�سبح   ، �حلياة  �سور  كل  حتدد  �لتي  و�لفيزيائية 
�سانها �ساأن �لعمليات �لبيولوجية �لأخرى - تتبع �لقو�نني و�ملبادئ �لعامة للحياة. 

. )168 : 1994 Damjanov(
كانت  بالبيئة  �لإن�سان  �أن عالقة  �ل�سابقة  �لتاريخية  �لإطاللة  يتبني من خالل 
عالقة تبادلية على درجة عالية من �لتاأثري و�لديناميكية ، و�أن هذه �لعالقة قد 
�ت�سمت بالتوتر خالل �لقرن �لع�سرين ، حيث حطم �لإن�سان �لعديد من عنا�سر 
نقلة  �أحدثت  فقد   ، مزدوجًا  دورً�  �لتكنولوجيا  ولعبت   ، حوله  من  �لبيئي  �لن�سق 
هائلة يف �لت�سخي�ض و�لعالج من ناحية ، كما �أنها �أ�سهمت يف حدوث �لتلوث �لذي 
�أدى بدوره �إىل ظهور �لعديد من �لأمر��ض من ناحية �أخرى ، وبالإ�سافة �إىل ذلك 
فقد �سهد هذ� �لقرن حدوث �أمر��ض عديدة �رتبطت ب�سورة �أو باأخرى بالعو�مل 
�لإيكولوجية . وحتى ي�ستطيع �لد�ر�ض �أو �لباحث يف جمال �جلغر�فيا �لطبية در��سة 
�لظاهرة �ملر�سية �أو �ل�سحية �أو �خلدمات �ل�سحية وتوزيعها در��سة علمية جيدة 

لبد �أن يتبع مناهج بحث علمي تخت�ض بهذ� �لعلم.
1-7 مناهج البحث يف اجلغرافيا الطبية :

ظهرت مناهج ومد�خل عديدة لدر��سة �جلغر�فيا �لطبية بع�سها مناهج رئي�سة 
وبع�سها �لآخر فرعية ، ومن �ملهم على �لباحث يف جمال �جلغر�فية �لطبية �أن 
يحدد �ملنهج �أو �ملناهج �لتي �سيتبعها يف در��سته وذلك لأهميتها ، فكل باحث بحاجة 
�إىل معرفة �لأ�سول �لعامة يف كتابة �لأبحاث )منهج �لبحث( . هذ� وترتبط فعالية 
عملية �لبحث �لعلمي يف �جلغر�فية �لطبية  –�إىل درجة كبرية-  بفعالية �ملناهج 
�مل�ستخدمة ، وبقدرة �لباحث على �ل�ستخد�م �ل�سحيح لها يف معاجلته للم�سائل 
�لتي يتناولها بالبحث . لهذ� كان طبيعيًا �أن يتجلى تطور �لعلوم �جلغر�فية و�لتغري 
يف مفاهيمها �لنظرية من خالل منظومة مناهج �لبحث �ل�سائدة يف �أي مرحلة 
من �ملر�حل . ففي �ملرحلة �لر�هنة �لتي يتعزز فيها �لتكامل �لعلمي ، فاإن تعميق 
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��ستخد�م  و�أ�س�ض  �لعلمي  �لتفكري  طبيعة  من  يغري  �لعلوم  بني  �ملتبادلة  �لرو�بط 
�ملناهج ذ�تها . و بدًل من �ملناهج �خلا�سة �لتي ُت�ستخدم ملعاجلة ق�سايا جزئية 
حدثت نقلة نوعية نحو ��ستخد�م مد�خل نظرية جديدة تتيح �إمكانية �إيجاد �حللول 

مل�سائل علمية عامة ، كما ت�سمح با�ستخد�ٍم �أف�سَل ملنظومة �ملناهج �خلا�سة .
فاملنهج يعني �لطريق �لذي يوؤدي �إىل �لهدف �ملق�سود بعد �لتغلب على عقبات 
وم�ساعب ) روزنتال 1976 : 45 ( . وهو جمموعة قو�عد و�أ�ساليب در��سة ظو�هر 
  Mc Glashan ماكجال�سان  و�سف  وقد   . و�لفكر  و�ملجتمع  �لطبيعة  وقو�نني 
وتقع    Borderline Discipline حدي  علم  �أ�سا�سًا  باأنها  �لطبية  �جلغر�فيا 
: 4  ( ، كذلك عرب عن   1972 Mc Glashan( أ�سا�سًا بني �جلغر�فيا و�لطب�
ماي  �لأمريكي  �جلغر�يف   ، و�لطب  �جلغر�فيا  بني  �لطبية  �جلغر�فيا  تد�خل 
�جلغر�فيا �لطبية و�أهد�فها  يف  �لبحث  و�سائل  عن  �لقيمة  در��سته  يف    May
– 23( مناهج   15 : : 9-14 ( ويح�سر )�سرف 1986   1950 May( ملختلفة�
�لبحث يف �جلغر�فيا �لطبية يف منهجني رئي�سيني هما �ملنهج �لأ�سويل ، و�ملنهج 

�لإقليمي ، ويتفرع �ملنهج �لأخري �إىل منهجني فرعيني هما :
بال�سحة  عالقة  له  تكون  �أن  يحتمل  �لذي  �لبيئي  �لعن�سر  در��سة  – منهج  �أ 

و�ملر�ض .
ب – منهج در��سة �ملر�ض �أو �لظاهرة �ل�سحية . 

   وقد �أ�سار بايل Pyle  �يل ثمانية مد�خل تت�سل بدر��سة �جلغر�فيا �لطبية ولها 
�إىل هذه �لتي ل ترتكز على  �أجمع  م�ستوى�ت متباينة ترت�وح من م�ستوى �لعامل 
�أ�سا�ض �أو معيار جغر�يف معني يف �ملعاجلة ) -Payle 1977 : 179 182( ، ويرى 
بايل �أن �جلغر�فيا �لطبية قد جنحت خالل �ل�سنني �لخرية نحو تدعيم �ملفاهيم 
�خلا�سة بها �أكرث من ذي قبل ، كذلك �أ�سبحت �لدر��سات �خلا�سة بها تتحا�سى 
�لو�سف وجتنح نحو مزيد من �ملعاجلة �ملتقدمة و�لتحليل دون �أن تتخلى تامًا عن 
مناهجها �لتقليدية و�لقدمية ) Payle 1977 : 95  ( كما ميكن تتبع �ستة مناهج 
�إيكولوجية  �أولها منهج  �أو مد�خل للجغر�فيا �لطبية وذلك من منظور تاريخي ، 
خطر �ملر�ض ، ورغم �أن ذلك �ملنهج هو من �أو�ئل مناهج �جلغر�فيا �لطبية ، فاإن 
�جلغر�يف ماي May  جنده �ي�سا قد ركز عليه خالل �لقرن �لع�سرين منذ بد�ية 
�خلم�سينيات ، وتبع ذلك منهج �لهتمام بتمثيل �لأمر��ض على خر�ئط ، وجرى 
�لقرن  �أو�خر  �سائعًا حتى  و�إن ظل  �لثامن ع�سر  �لقرن  �أو�خر  به  منذ  �لهتمام 



43 اجلغرافيا الطّبّية

 Associative analysis  لع�سرين . وتلى ذلك منهج �لتحليالت �لرتباطية�
و�لذي ظهر منذ �ستينيات �لقرن �لع�سرين و�هتم بتحليل عو�مل �خلطر �لرئي�سة 
م�ستوى�ت  على  باملر�ض  �لإح�سائية  �لرتباطات  وقيا�ض   ، معني  ملر�ض  بالن�سبة 
 Disease �ملر�ض  �نت�سار  منهج  ظهر  �ل�سبعينيات  فرتة  ويف   ، معينة  جغر�فية 
�لتحليل  يف  ومهمة  �سائعة  �لنت�سار  در��سات  ��سبحت  �أن  بعد    Diffusion
و�ملر�ض  و�ملكان  �لزمان  ثالثة هي  عنا�سر  �ملنهج  ذلك  ت�سمن  وقد   . �جلغر�يف 
– 401  ( . ومن �لدر��سات �لتي طبقت ذلك �ملنهج يف   399 : 1985 Paul  (
�جلغر�فيا �لطبية در��سة هنرت Hunter �سنة 1966م عن مر�ض عمى �لأنهار يف 

 . ) 416 – 398 : 1966 Hunter ( سمايل غانا�
ومن �أحدث مناهج �جلغر�فيا �لطبية �لتي تلت ذلك هو منهج جغر�فية �لتغذية 
Gography of Nutrition ، و�لذي طبقه ماي May يف در��سة له �سنة 1974م 
وجدير   . لريمونت  �جلغر�يف  �أي�سًا  به  و�هتم   ،   )  45 –  32  :  1974  May  (
بالذكر �أن هذ� �ملنهج له �رتباط باملنهج �لإيكولوجي �لقدمي . و�أخريً� ياأتي منهج 
مع  �أهميته  وز�دت  وقد ظهر   ،  Health Care Approach �ل�سحية  �لرعاية 
تز�يد �ندماج و�هتمام �جلغر�فيني بالتخطيط �ل�سحي وح�سن توزيع �خلدمات 
�ل�سحية مكانيًا . وقد و�كب �هتمام �جلغر�فيني بهذ� �ملنهج �هتمامهم بخدمات 
 Location جتماعية �أخرى عديدة وقد �أفادهم يف ذلك تطبيقات نظرية �ملوقع�
وتوزيع   ، خا�سة  ب�سفة  �لعالج  �إىل  �لرحلة  م�سافة  تقليل  وحماولة   ،   Theory
بع�ض  �أن  بالذكر  وجدير   ، �لق�سوى  �ل�ستفادة  تكفل  ب�سورة  �ل�سحية  �ملر�كز 
�ملناهج �حلديثة يف معاجلة �جلغر�فيا �لطبية تتبنى طريقة للدر��سة �أو مدخاًل 
 Medical طبية  ثنائية  من  �لنامية  �لدول  معظم  يف  موجود  هو  ما  على  يعتمد 
Pluralism  ، ونعني بذلك �لطب �حلديث و�لطب �ل�سعبي ، و�أحيانا ما يطلق 
�خلا�ض  �لطب  �أي    Ethno medicine هو  خا�سًا  تعبريً�  �ل�سعبي  �لطب  على 
بالطب  �أن �هتمام �جلغر�فيني  �أو منطقة جغر�فية معينة ومع  مبجموعة عرقية 
�ل�سحة  �أن منظمة  و�لدليل على ذلك   ، للغاية  �ملنهج مهم  فاإن  �ل�سعبي حمدود 
�لعاملية WHO  بد�أت تدعو حاليًا لالهتمام به . ويعتقد كل من �سانون وديفر �أن 

مناهج �لبحث يف �جلغر�فيا �لطبية تنح�سر يف منهجني رئي�سيني هما :
1 – �ملنهج �لتقليدي �لذي يربط بني �لبيئة �جلغر�فية مبعناها �لو��سع و�ملر�ض 
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مبا يف ذلك تثيل �لأمر��ض على خر�ئط ، وكانت خريطة �سنو عام 1884 عن 
وفيات �لكولري� يف حي �سوهو مبدينة لندن وعالقتها مب�سخات �ملياه من �أمثلتها 

�ملبكرة .
2 – �ملنهج �حلديث �ملعا�سر �لذي يركز على �لرعاية �ل�سحية �ملثلي باأبعادها 
 :  1974 Shanon & Dever �ملكانية و�لجتماعية و�لقت�سادية و�ل�سلوكية  ) 
�أن �للجان �ملنبثقة عن �ملوؤتر�ت �جلغر�فية �لدولية تعمل  – 6( ، و�حلقيقة   2
�لبحث  وجمالت  �لطبية  �جلغر�فيا  ملفهوم  �أدق  حتديد  على  1949م  �سنة  منذ 
فيها و��ستخد�م مفاهيم علمية �أكرث دقة ب�ساأنها لالإ�سهام ب�سورة �أف�سل يف حل 

. ) 101 : 1976 Pyle ( مل�سكالت �ل�سحية�
ومن �ملالحظ �أن مو�سوعات �لدر��سة يف �جلغر�فيا �لطبية قد و�كبت �لتطور 
�لذي حدث يف مناهج �لبحث فيها ، فبينما كانت �لدر��سات �لأوىل تت�سم بالعمومية 
�لدر��سات �حلديثة تت�سف بدقة  ، كانت  ي�سملها  �لذي  �ملكاين  و�سخامة �حليز 
�رم�سرتوجن  در��سة  يف  ولعل  �لدر��سة.  من  و�لهدف  و�لزمان  �ملكان  حتديد 
Armstrong  عن جغر�فية �لبيئات �خلا�سة مبر�سى �ل�سرطان وغري �ملر�سى 

 .)  161 : 1970 Armstrong ( يف ماليزيا مثاًل على ذلك �لتطور
ول�سك �أن نتائج مثل هذه �لدر��سة تفيد يف �لتخطيط �ل�سحي مل�سكالت �سحية 
ا على م�ستوى  بعينها لي�ض فقط على م�ستوى �ملناطق �لو��سعة �مل�ساحة ، �إمنا �أي�سً
�ملجتمع �ل�سغري وهو غري ما كان �سائدً� يف �ملا�سي حني �هتمت �جلغر�فيا �لطبية 
 Shannon & Spurlock ( بالعامل �أجمع فيما يت�سل بالدر��سات �جليوطبية
Philips  �أن �جتاه �جلغر�فيا �لطبية  – 171( ، وقد �أكد فيلب�ض   180 : 1976
  Health Planning يف �ململكة �ملتحدة حاليًا ين�سب على �لتخطيط �ل�سحي 
 ، �ل�سحية  للخدمات  �ملوقع  و�أي�سًا على م�سكالت   ، �ل�سحية  �لرعاية  وجمالت 
خر�ئط  على  �لأمر��ض  بتمثيل  �خلا�ض  �لقدمي  �ملنهج  على  تركيز  مع  ذلك  كل 
)Philips 1984 : 406  ( . ويرى �أي�سًا �أن توقعاته �مل�ستقبلية ت�سري �إىل �جتاه 
وتطوير  وتخطيط  تطبيقية  مو�سوعات  على  �أكرث  تركيز  نحو  �لطبية  �جلغر�فيا 
�ل�سحة و�خلدمات �لأخرى �ملتعلقة بها ، و�لهتمام بالطب �ل�سعبي �أو �لتقليدي، 
و�لهتمام مبو�سوعات جديدة مثل �لرتبية �ل�سحية ، كل ذلك مع �لرتكيز على 

.  )  407 : 1984 Philips( و�سع �جلغر�فيا �لطبية كعلم بيني
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تتطور مناج �لبحث يف �جلغر�فيا �لطبية كما ذكرنا بتطور ميد�نها و�لذي هو 
يف تطور كبري :

ل يوجد يف �لنهاية منهج ل يفقد رونقه ، و�أن �لروح �لعلمية ل ميكن �أن تتقدم 
�إل باإيجاد مناهج جديدة ، و�ملنهج �لتايل ل بد �أن ُيعدل على �لدو�م ، و�لنتيجة 

�إذً� �أن �ملناهج �لعامة تتغري .
ل بد للمناهج �أن ُتعدل من جيل �إىل جيل ، بل وُترف�ض �إذ� ما ثبت عدم �سالحيتها 

، فالتطبيق �لعلمي يف تبدل م�ستمر .
يتعني تغري �ملناهج بتغري �ملحتوى �لعلمي وتقدمه و�حتياجاته .) زهرة 1998 (
ملجمل  مميزة  مناهج  ت�ستخدم  �لطبية  �جلغر�فية  فاإن  �سبق  ما  على  بناء     
�لعلوم �جلغر�فية ، و�لعلوم �لجتماعية و�لقت�سادية على �ل�سو�ء ، ويعد �لختيار 
مرتبط  وهذ�  فعاليتها،  زيادة  �أجل  من  مهمة  م�ساألة  �لبحث  ملناهج  �ل�سحيح 
بالطبع بالتدفقات �ملتز�يدة للبيانات �ملتنوعة �مل�ستخدمة يف �جلغر�فية �لب�سرية 
�لتنظيم  �إمكانية  يتيح  �لبحث  ملناهج  �ل�سحيح  �ل�ستخد�م  على  �لقدرة  .�إن 
�لأف�سل جلمع �لبيانات �ملتنوعة ومعاجلتها وتقوميها ، وعلى هذ� �لأ�سا�ض �إيجاد 
بيانات نوعية جديدة تلبي �لحتياجات �لعملية للمجتمع . و يرتبط �ختيار �ملنهج 
�أن �لختيار �ل�سحيح  و��ستخد�مه قبل كل �سيء بطبيعة مو�سوعات �لبحث كما 
للمناهج مرتبط بحد�ض �لباحث ذ�ته ومهارته.  و�أهم ما يف عملية �لبحث �لعلمي 
�ملر�سوم ومرحلة  و�لهدف  �لبحث  للمناهج وفقًا ملو�سوع  هو �ل�ستخد�م �خلالق 

�لدر��سة وم�ستو�ها . 
    ينبغي �أل نن�سى �أنه يجب على �ملنهج يف �جلغر�فيا �لطبية  �أن يالئم طبيعة 

مادة هذ� �لعلم، و�أ�س�سه �لنظرية و�ملنهجية ، و�أن يحقق �ل�سروط �لآتية :
-  �لتوجه �لهادف نحو حل �مل�سائل �لبحثية من نوع معني .

تكر�ر  لدى  �ل�سحيح  فاملنهج  نتائجها:  تكر�ر  توؤكدها  �لتي  �مل�سد�قية    -
��ستخد�مه يجب �أن يعطي �لنتائج ذ�تها . 

-  �لدقة و�لو�سوح:  فالنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها بهذ� �ملنهج يجب �أن تتمتع 
بتف�سري منطقي ودقيق .

-  �لثقة و�لثبات يف �لتغري�ت �لي�سرية ) �لثانوية (  وتغري �لظروف �أو �لبيانات 
�لأولية.
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ويف ختام �حلديث عن مناهج �لبحث يف �جلغر�فيا �لطبية يت�سح مدى �لتد�خل 
�لإ�سارة  ينفي  ل  معني  منهج  تبني  و�أن  �ملناهج  هذه  بني  يحدث  �أن  ميكن  �لذي 
مناهج  من  منظومة  �لطبية  �جلغر�فية  ت�ستخدم  و   . �آخر  منهج  على  و�لعتماد 
وهي   ، ��سطالحية  �ملناهج  بني  �حلدود  �أن  كما  �ملنهجي  �أ�سا�سها  ل  ُت�سكِّ �لبحث 
�أكرث ما تكون فاعلة وتوؤدي دورها على �لوجه �لأكمل عندما تكون �سمن منظومة 
متكاملة من �ملناهج ، كذلك فهي تخ�سع للتطور و�لتغيري . كما �أن ��ستخد�م هذه 
وبيانات جغر�فية  �لطبية تطبق على معلومات  �لدر��سات �جلغر�فية  �ملناهج يف 

و�لتي جتمع من م�سادر خمتلفة منها �لأولية و�لثانوية.
و�ملر�ض   ، ودرجاتها  وتعريفاتها  �ل�سحة  �إىل  �لتطرق  مبكان  �لأهمية  من 

ومفاهيمه وتاأثريه يف �لإن�سان .
1-8 ال�سحة: 

�لإن�سان  لبقاء  و�ل�سرورية  �لأ�سا�سية  �حلاجات  من  و�حدة  �ل�سحة  تعد 
و�ل�ستمتاع باحلياة وهي يف ع�سرنا �حلا�سر ينظر �إليها على �أنها حّق مهم من 
�إن�ساٍن �حلق يف �حل�سول على �ل�سروريات �لالزمة للعي�ض  حقوق �لإن�سان فلكل 
ب�سحة جيدة )  تو�سيند� 1980 : 14 ( ، ومن �أبرز �لتعريفات �لتي و�سعت ملفهوم 
�ل�سحة Health  ذ�ك �لتعريف �لذي و�سعه �لعامل Newman و�لذي يوؤكد على 
فت منظمة �ل�سحة  كون �ل�سحة حالة �لتو�زن �لن�سبي لوظائف �جل�سم . وقد عرَّ
�لعاملية )�ل�سحة( باأنها �ل�سالمة و�لكفاية �لبدنية و�لعقلية و�لجتماعية �لكاملة 
ولي�ض جمرد �خللو من �ملر�ض �أو  �لعجز ) �ل�ساعر و�آخرون 2005 : 13( وملا كانت 
�جلغر�فية هي در��سة �لعالقة بني �لإن�سان وبيئته �جلغر�فية فقد جاء �لهتمام 
ب�سحة �لإن�سان يف �لآونة �لأخرية من خالل تاأثري �لبيئة على �حلياة �لب�سرية ، 
و�لتي تثلت بتاأثريها على �سحة �لإن�سان و�لأمر��ض �لتي ي�ساب بها و�نعكا�ساتها 
�لن�سبي  �لتو�زن  حالة  �ل�سحة  وتعنى   . �أد�ئه  وم�ستويات  �أ�سكال  على  �ملختلفة 
لوظائف �جل�سم �لناجمة عن تكيفه مع عو�مل �لبيئة �لتي يعي�ض بها ذلك �جل�سم 

) حما�سنة 1991 : 71 ( ، مع �أخذه بعني �لعتبار ثالثة جو�نب وهي : 
 �جلانب �لبدين �أو �جل�سماين : فاجل�سم يتكون من جمموعات كثرية من �خلاليا 
�ملتخ�س�سة مثل �خلاليا �لع�سبية و�خلاليا �لع�سلية و�خلاليا �جللدية �لخ...... 
بتطور  �سائر خملوقات �هلل  �لإن�سان تيز عن  فاإن   : و�لعقلي  �لنف�سي  �جلانب 
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�جلهاز �لع�سبي ومنوه بحيث تكن �لإن�سان من �لقيام بقدر�ت ذهنية وعقلية ل 
يتمكن من �أد�ئها �أي كائن �آخر و�أن مييز بني ما ينفعه وما ي�سره .

�جلانب �لجتماعي : �لإن�سان بطبيعته يعي�ض يف جمتمع حميط به يوؤثر فيه ويتاأثر 
به من �لإ�سابة ببع�ض �لأمر��ض �أو �كت�ساب بع�ض �لعاد�ت �ل�سحية �ل�سليمة . 

     ميكن تعريف �ل�سحة من ناحية درجتها على �أنها مدرج قيا�سي �أحد طرفيه 
�ل�سحة �ملثالية و�لطرف �لآخر هو �نعد�م �ل�سحة )�ملوت( وبني �لطرفني درجات 

متفاوتة من �ل�سحة وعلى ذلك تكون درجات �ل�سحة :- 
�لبدنية  �جلو�نب  �كتمال  عند  و�ملثالية  �لتكامل  درجة  هي   : �ملثالية  �ل�سحة 

و�لنف�سية و�لجتماعية وهذ� و�سع نظري ونادرً� ما يتوفر يف �لطبيعة .
و�لأع�ساء  �لأجهزة  وتوؤدي  �إيجابية  �سحية  طاقة  تتوفر   : �لإيجابية  �ل�سحة  
�لوظائف �خلا�سة بها بكفاءة عالية تكن �لفرد �أو �ملجتمع من مو�جهة �مل�سكالت 

و�ملوؤثر�ت �لبدنية و�لنف�سية و�لجتماعية .
�جل�سم  يوؤدي  ولكن  �ل�سحة  من  �إيجابية  طاقة  تتوفر  ل   : متو�سطة  �سالمة 

�لوظائف ويقاوم �ملر�ض حتت �لظروف �لطبيعية .
�ملر�ض غري �لظاهر : ل ي�سكو �ملري�ض من �أعر��ض ظاهرة للمر�ض ولكن ميكن 
يف هذه �حلالة �لتعرف �أو �كت�ساف �ملر�ض عن طريق �لفح�ض �لطبي �أو �ختبار�ت 

خا�سة .
مر�سية  عالمات  �أو  بها  يح�ض  �أعر��ض  من  �ملري�ض  ي�سكو   : �لظاهر  �ملر�ض 

ظاهرة .
م�ستوى �لحت�سار : ويف هذ� �مل�ستوى ت�سوء �حلالة �ل�سحية �إىل حد بعيد ي�سعب 

معه على �ملري�ض �أن ي�ستعيد �سحته .
�ملوت : وفيه تنتهي �حلياة . 

�لإن�سان  على  و�سدته  باملر�ض  مبا�سر  ب�سكل  تتاأثر  �أعاله  �ملذكورة  �لدرجات 
�ملر�ض  على  �ل�سوء  ت�سليط  من  بد  ل  فلذلك   ، �سحته  يف  تاأثريه  درجة  وكذلك 

ومفهومه .
1-9 املر�ض : 

يعد مو�سوع �ملر�ض من �ملو�سوعات �لتي جتذب �هتمام كل من �لأطباء وعلماء 
�لجتماع ، وعلماء �لأنرثوبولوجيا من ناحية وعلماء �جلغر�فيا �لطبية من ناحية 
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�أخرى ؛ وذلك ما للمر�ض من عالقة وطيدة بالعو�مل �جلغر�فية فهناك �لعديد 
من �ملتغري�ت �لطبيعية و�لجتماعية و�لثقافية �لتي ت�ساعد على �لإ�سابة باملر�ض. 
و�لثقافية  �لجتماعية  �لبيئة  تفاعل  نتاج  �لو�قع  �ل�سحية هي يف  �لإن�سان  فحالة 
�لأمر��ض  و�نت�سار   ، �لأفر�د  من  للكثري  �ل�سحية  �حلالة  تدين  �إن  �إذ  و�لطبيعية 
و�ملعتقد�ت  و�لأمية  كاجلهل  �ملتغري�ت  من  و�لعديد  �حلياة  لأ�سلوب  نتاجًا  يعد 
فهذه   . و�ملر�ض  بال�سحة  �خلا�سة  و�لعاد�ت   ، و�ل�سحرية  �ل�سعبية  و�ملمار�سات 
�ملعتقد�ت متمكنة من �أعماق �لنف�ض �لب�سرية ، وموجودة يف كل مكان �سو�ء عند 
�لعلم  بلغو� مرتبة عالية من  و�لذين   ، �ملتعلمني  ، عند غري  �أو �حل�سر  �لريفيني 
و�لثقافة . فاملعتقد�ت �ل�سعبية موجودة ويف كافة �لطبقات وعلى كل �مل�ستويات. 
�حلي  �لكائن  فيه  يظهر  �لذي  �لو�سع  فهو   ، للمر�ض  خمتلفة  تعريفات  فهناك 
)حممود  �ل�سوية  �حلالة  عن  فيزولوجية  �أو  كيماوية  �أو  ت�سريحية  �نحر�فات 
1981:12(. ويعرفه قامو�ض �أك�سفورد باأنه حالة �لبدن �أو جزء منه ، �أو ع�سو منه 
ت�سطرب فيه �لوظائف �أو تعاق ) �لردي�سي 2001 : 17 – 18 ( .  ويعرف �سارلز 
 ، �أو يف وظيفته  تركيب �جل�سم  �إما يف  �ملعتاد  �نحر�ف عن  باأنه  �ملر�ض   Sarliz
وي�ستدل عن تغري �لوظيفة باأعر��ض يدركها �ملري�ض نف�سه ، �أو يالحظها �لطبيب ، 
وتكون علة �ملر�ض خارجية �أو د�خلية ، فالد�خلية مثل وجود خلل يف �لغدد �ل�سماء 
�ل�سو�ذ �لرتكيبة �أو �لور�ثية �أو �ل�سيخوخة �أو �لأور�م . �أما �خلارجية فيكون �سببها 
بكرتيا �أو فريو�سات �أو فطريات �أو غريها ، وتختلف �لأمر��ض من حيث حدتها من 
 .  ) Sarliz  1962 : نوع �ملر�ض لختالف م�سبباته )445  �سخ�ض لآخر وكذلك 
كما يعرف مريوز �ملر�ض باأنه تغري يف بنيان �أو وظيفة �أي جزء من �لبدن ) مريوز 
منها  خمتلفة  مفاهيم  له  �أن  يت�سح  للمر�ض  �لتعريفات  هذه  ومن   .  )9  :1987

�لثقايف ، و�لبيولوجي ، و�لجتماعي ، وهذ� ما �سنتناوله ب�سيء من �لتف�سيل:
 1-9-1 املفهوم الثقايف للمر�ض :

يذهب »�أكركني�ست Akerknecht« �أن لكل ثقافة منظورها وتطورها �خلا�ض 
من  بيولوجيتان  عمليتان  �أنهما  من  �لرغم  على  وعالجه  فاملر�ض   . للمر�ض  بها 
حتديد�ت  على  تعتمد  بهما  �ملرتبطة  �حلقائق  بع�ض  �أن  �إل  �ملجردة  �لناحية 
 . �أكرث من �عتمادها على �حلقائق �ملو�سوعية  �ملجتمعات و�حلقائق �لجتماعية 
وبالتايل للمر�ض مفهوم ثقايف يف �ملرتبة �لأوىل ويختلف من جمتمع لآخر ، ومن 
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تعبري  و�ل�سحة  �ملر�ض  حالة  �أن   Dubos ديبو�ض  �لعامل  فيفيد   . لأخرى  ثقافة 
عن مدى �لف�سل �أو �لنجاح يف تكيف �لع�سو )�لكائن �حلي( مع �لبيئة �ملحيطة 
به )  Meade   1988: 8-9( ، كما يذهب »فو�سرت« �إىل �أن �ملر�ض مفهوم ن�سبي 
يختلف من ثقافة �إىل �أخرى ، فلكل ثقافة تف�سري�تها ومعتقد�تها �خلا�سة بها . 
فالثقافة هي �لتي حتدد للمري�ض تقييمه وت�سوره حلالته �ملر�سية وردود �أفعاله 
�لتالية �جتاه �ملر�ض فهو �إما يذهب للطبيب �أو يذهب للمعالج �ملحلي �أو �ل�ساحر 
�أو يتجاهل تاما �أعر��ض مر�سه . ويوؤكد »فو�سرت« �أن تقييم �ملري�ض و�سلوكه جتاه 

مر�سه �أمر يختلف باختالف �خللفية �لثقايف و�لجتماعية .
كما �أنه لكل جمتمع نظرية خا�سة به عن �ملر�ض وهي م�ستقة �أ�سا�سًا من نظرية 
�لنظرية  وهذه   . �لإن�سان  عليها  يكون  �أن  �ملفرت�ض  من  �لتي  �لطبيعية  �حلالة 
ن�سبية تختلف من ثقافة لأخرى ، وبالتايل فاإن هذه �لنظرية نابعة من �لت�سور�ت 
هذ�  على   . و�حلياة  و�لعامل  �لكون  عن  �ل�سكان  يكونها  �لتي  �لأ�سا�سية  و�لأفكار 
�لأ�سا�ض ي�سعب تعريف �ملر�ض تعريفًا و�حدً� حمددً� ، وذلك لأن ما يعترب مر�سًا 
يف جمتمع ما ل يعد كذلك يف جمتمع �آخر ، وكذلك فاإن مفهوم �سكان �ملجتمع 
للمر�ض و�ملرتبط بالثقافة يختلف عن �ملفهوم �لعلمي له وذلك لأن �لثقافة تعد 
م�سوؤولة عن حتديد وت�سكيل �إدر�ك �ل�سكان ملفهوم �ملر�ض و�أ�سبابه وطرق �لعالج 
يف  �لتاأثري  �أعمق  لها  و�لأيديولوجية  �لثقافية  �ملعتقد�ت  �أن  فيه  �سك  ل  فمما   ،
يور�با  قبائل  فاإن  ذلك  على  وكمثال   . �ملر�ض  �ل�سكان  بها  يدرك  �لتي  �لطريقة 
با�ست�سارة  يقومو�  �أن  بد  ل   ، وعالجه  �جلدري  مر�ض  من  للوقاية  �أن  يعتقدون 
بع�ض  �إقامة  �لوباء عن طريق  كيفية عالج هذ�  لكي يخربهم عن  �جلدري  �إله 
�لطب  جدوى  بعدم  يوؤمنون  �أنهم  كما   . لعالجه  �خلا�سة  و�ل�سعائر  �لطقو�ض 
�حلديث يف عالج �جلدري و�حل�سبة . فهو ياأتي نتيجة ل�سلوك �لإن�سان و�إدر�كه 
جتاه �لبيئة �لتي يعي�ض فيها ون�ساطه ، كاملالريا و�لبلهار�سيا ويوؤكد ذلك ماي �إذ 
�إنه �أو�سح �مل�سكلة ب�سورة �أف�سل يف و�سفه �لتقليدي كيف �أن فالحي مز�رع �لأرز 
يف فيتنام كانو� �ل�سبب يف زيادة �ملر�ض من خالل �سلوكهم وتعاملهم مع �لأر�ض 

. ) May  1950: 21 (
ومن هذ� فاإن مفاهيم �ملر�ض تعرب عن �جتاهات عديدة يف �لثقافات �ملختلفة 
فمنها ما يعرب عن �لو�سف �لعام للمر�ض ومظاهره و�أعر��سه وت�سنيفه و�أ�سبابه 
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، و�لأحكام �لأخالقية للمر�ض . هذه �لأحكام �لأخالقية تختلف من جمتمع لآخر 
، فمنهم من يرى باأن �ملر�ض �بتالء من �هلل لعباده �لأخيار وهو ِنْقَمة �إلهية تن�سب 
على �لع�سيان وهي �أحكام تهم �لفرد و�ملجتمع وتت�سل باأ�سباب �ملر�ض ومظاهره 
ومعانيه ونتائجه ، فاملر�ض �إذً� ظاهرة من �سنع �ملجتمع و�سيظل د�ئما كذلك ، 

عالوة على ر�سوخ حقيقة �خللفية �لثقافية ور�ء �ملر�ض . 
1-9-2 املفهوم البيولوجي للمر�ض :

      للمر�ض معاٍن بيولوجية عديدة منها : �أنه فقد�ن �لإح�سا�ض �جل�سمي و�لعقلي 
�لعاديني . ونظر �إليه »�أوبري« على �أنه حالة تكيف �جل�سم مع �لظروف �لد�خلية 
نتيجة  يحدث  �أنه   »Snow »�سنو  كما عرفه   . �لعادية  �لقا�سية وغري  و�خلارجية 
ق�سور ع�سوي وظيفي . فاملر�ض هو حالة �لتغري �لن�سبية يف �لرتكيب و�ل�سكل �أو 
�لوظيفة �أو كليهما لع�سو معني وذلك نتيجة ملجموعة �ل�سطر�بات �لف�سيولوجية 
�لبيولوجي  �لتعريف  ويف   .  )  71  :  1991 حما�سنة   ( �لع�سو  ذلك  ت�سيب  �لتي 
مبعنى  �ملر�ض  وحالة   Disease مبعنى  �ملر�ض  د�ء  بني  �لتفرقة  يجب  للمر�ض 
خا�سة  بحتة  ف�سيولوجية  كعمليات  �ملر�ض  در��سة  على  يوؤكد  فالأول    Illness
بوظائف �لأع�ساء . و�ملر�ض هو ذلك �لختالل يف وظائف �لأع�ساء فهو م�سطلح 
فهو  �لثاين  �ملفهوم  �أما   . منه  جزء  �أو  �لإن�ساين  للج�سم  �ملر�سية  للحالة  ي�سري 
ومع  �لطبيعية  �ل�سحية  �حلالة  عن  �نحر�ف  هو  �ملر�ض  �أن  يعني  ثقايف  مفهوم 
هذ� فهو مفهوم يهتم باملعتقد�ت �لثقافية �ملتعلقة باملر�ض وذلك لأن مدى حدوث 
�ملر�ض وتاأثريه ظاهرة ثقافية و�جتماعية وعلى هذ� �لأ�سا�ض جند �أنه بينما يوؤكد 
ي�سري  �ملدى  و��سع  �لثاين  �ملفهوم  فاإن   ، �لف�سيولوجية  �حلالة  على  �لأول  �ملفهوم 
�إىل �إدر�ك �ل�سكان يف ثقافة معينة لنحر�ف �حلالة �لفيزيقية و�لعقلية للج�سم . 
فاملر�ض هو �نحر�ف عن �حلالة �لطبيعية �إىل �حلد �لذي ت�سبح فيه �لفعاليات 
�لف�سيولوجية لالأن�سجة غري كافية لإعادة �جل�سم �إىل حالته �لطبيعية ) فرحات 

.)331 : 1990
وقدميا كانت وجهات �لنظر �لطبية ترد كل �لأمر��ض �إىل �لأ�سباب �لف�سيولوجية 
و�لبيولوجية ، وكان مبحث �أ�سباب �ملر�ض يف كليهما يرد كل �لأمر��ض �إىل هاتني 
�لطائفتني من �لأ�سباب غري �أن تلك �لنظرة �أ�سبحت مرفو�سة ب�سفة عامة من 
قبل علماء �لجتماع و�لأنرثبولوجيا �ملعا�سرين نظرً� لإهمالها �جلانب �لجتماعي 
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حيث جند �أن »بار�سونز« يرى م�سكلة �ل�سحة تكمن �أ�سا�سًا يف �ملطلوبات �لوظيفية 
للن�سق �لجتماعي و�أن �ملر�ض يعترب خلاًل وظيفيًا يف �لن�سق ، فغالبا ما ي�سحبه 
عجز يف �لقدرة على �لأد�ء يف �لأدو�ر �لجتماعية . ذلك �أن �لإن�سان �لذي يعاين 
�سيما  ول  حياته  وطريقة  �لجتماعي  ت�سرفه  يف  ذلك  �سيوؤثر  بيولوجيًا  مر�سًا 

�أدو�ره �لجتماعية .
1-9-3 املفهوم االجتماعي للمر�ض :

كان  �سو�ء  �نحر�ف  �أنه  يف  يتمثل  �لجتماعي  �ملنظور  من  �ملر�ض  مفهوم  �إن 
، وقد يكون  و�ل�سوي  �ل�سليم  �لوظيفي  �لأد�ء  �أو �جتماعيًا عن  �أو نف�سيًا  فيزيقيًا 
لهذ� �لنحر�ف نتائج غري مرغوبة ، حيث يت�سبب يف �إزعاج لل�سخ�ض �ملري�ض من 

ناحية ، وقد يخلق م�سكالت �جتماعية لالأفر�د و�ملجتمع ككل. 
�سخ�سية  م�سكالت  تعرف  قد  خطورته  ومدى  �ملر�ض  مل�سطلح  �لنظرة  ويف 
مر�سية  خ�سائ�ض  على  تنطوي  ل  �أنها  من  �لرغم  على  �أمر��ض  باأنها  معينة 
كامنة �أو ت�سكل م�سكالت خطرية للمجتمع.  ومثال ذلك �أن ت�سميات �ملر�ض تطلق 
�أحيانًا على بع�ض مناذج �جلماعات �أو �لأ�سخا�ض يف �ملجتمع كاملتطرفني دينيًا �أو 
�سيا�سيًا . فاملر�ض هو �خلروج عن �لعتالل �خلا�ض بالإن�سان ، وهو نوعان ، �لأول 
ج�سمي ، و�لثاين عبارة عن �لرذ�ئل كاجلهل و�لبخل و�لنفاق ) بريي و�لدويبي 

. ) 55 : 1989
و�إن �ملر�ض يف طب �ل�ساللت يفهم على �أنه نتيجة ملمار�سات �جتماعية معينة 
تدل على �لنحر�ف ، وبالتايل هذ� يوؤثر يف �لنظام �لجتماعي عند هذه �لقبائل 
روؤية  من  �نطالقًا  �ملري�ض  �ل�سخ�ض  نحو  �ملجتمع  من  فعل  رد  فهناك  َثمَّ  ومن 

�ملر�ض على هذ� �لنحو . 
�لفرد ككائن حي ولكن مي�ض  فاملر�ض لي�ض جمرد ��سطر�ب بيولوجي لنظام 
�أزمة �جتماعية وفرتة لإعادة �لتو�فق �أو �لتنظيم للجماعة ككل . وعلى هذ� فالإطار 
�لجتماعي و�لثقايف هو يف حقيقة �لأمر �نعكا�ض �سادق ملعرفة كيف يعي�ض �لنا�ض 
لل�سحة و�ملر�ض لن  و�إن فهمنا   ، ، وما هي معتقد�تهم وقيمهم  ياأكلون  ، وماذ� 
يكتمل �إل بعد �إدر�جها يف �ل�سياق �لجتماعي لي�سفي عليهما �ل�سبغة �لجتماعية 
. فاإذ� كانت مهام �لطب هي فهم كيفية وقوع �ملر�ض ومعاجلتها وتعزيز �لظروف 
�ملعي�سية �لتي تقلل من خطر ما يهدد �سحة �ل�سكان فاإنها لن تكون ناجعة ما مل 
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تاأخذ بعني �لعتبار �لعو�مل �ل�سو�سيو�سيكلوجية . 
1-9-4 التاريخ الطبيعي للمر�ض :

�سخ�ض  من  �لب�سرية  �لأمر��ض  بانتقال  تتعلق  �لتي  �جلغر�فية  �لدر��سات  �إن 
 )communicable diseases ( لآخر ميكن تطبيقها على �لأمر��ض �لنتقالية
 non-communicable  ( �لنتقالية  غري  �ملزمنة   �لأمر��ض  على  ولي�ض   ،
و�لأمر��ض   . �لتغذية  �سوء  و�أمر��ض  و�ل�سكر  �لقلب  �أمر��ض  مثل   ))diseases
�لنتقالية هي �لتي ت�سببها كائنات حية مثل �لطفيليات و�لفريو�سات و�لبكرتيا . 

ويق�سم �لتاريخ �لطبيعي لأي مر�ض �إىل مرحلتني : 
ج�سم  �إىل  �ملر�سي  �مل�سبب  و�سول  قبل  ما  مرحلة  وهي   : �لأوىل  �ملرحلة   - �أ 
�لإن�سان �أو ما قبل تفاعله مع �أن�سجة �جل�سم ، ويطلق عليها مرحلة ما قبل �ملر�ض 

و�لعو�مل �لتالية تقوم بالدور �لرئي�ض للمر�ض وهي ت�سمل : 
عو�مل �مل�سبب )AGENT( : وت�ساعد على �لو�سول �إىل �لإن�سان و�ل�ستقر�ر 

فيه ، �أو �لعو�مل �لتي ت�ساعد �مل�سبب على �إحد�ث تغري�ت مر�سية بالأن�سجة .
عو�مل �مل�سيف )HOST( : �أو �لإن�سان ، وهي �لعو�مل �لتي ت�ساعد �أو تقاوم 

و�سول �مل�سبب �إىل �لإن�سان �أو �ل�ستقر�ر فيه �إذ� ما و�سل �إليه .
بني  �لعالقة  يف  تتحكم  �لتي  وهي   :  )ENVIROMENT( �لبيئة  عو�مل 

�مل�سبب و�مل�سيف.
�لتفاعل بني �مل�سبب  : وهي مرحلة �ملر�ض وتبد�أ مع بدء  �لثانية  ب - �ملرحلة 

وج�سم �لإن�سان وما يعقب ذلك من مر�ض ونتائجه وتت�سمن: 
مرحلة �حل�سانة �أو �ملرحلة �ل�ساكنة : وتت�سمن �لتغري�ت �لف�سيولوجية و�ملر�سية 
�لتي تبد�أ با�ستقر�ر �مل�سبب �ملر�سي �لإحيائي باأن�سجة �جل�سم �أو بابتد�ء تفاعل 

�لعامل �مل�سبب للمر�ض مع �لأن�سجة.
�لأعر��ض  تظهر  وهنا   : �ملتقدم  �ملر�ض  مرحلة  ثم  �لأوىل  �ل�سريرية  �ملرحلة 

و�لعالمات �ملميزة للمر�ض .
مرحلة �لنقاهة �أو نهاية �ملر�ض : وتكون �لنتيجة �لنهائية للمر�ض : �سفاء تام ، 

�أو �لأزمان ، �أو �سفاء مع تخلف وعجز �أو عاهة �أو وفاة . 
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1-10  الت�سنيف الدوىل لالأمرا�ض
 :  ICD INTERNATIONAL CLASSFICATION DISEASE 

    ت�سنف �لأمر��ض ب�سكل عام �إىل �لأنو�ع �لتالية :- 
وجوده  �أثناء  �لطفل  ت�سيب  �لتي  �لأمر��ض  وهي   :  ) ولدية   ( �أمر��ض خلقية 

د�خل رحم �لأم مثل �خللع �لوركي �لولدي .
�أمل يف  �لأبناء ول  �إىل  �لآباء  تنتقل من  �لتي  �لأمر��ض  : وهي  ور�ثية  �أمر��ض 

�سفائها مثل �ملنغولية .
�أمر��ض معدية و�سارية : وهي �لأمر��ض �لتي ل تنتقل من �سخ�ض �إىل �آخر ، وقد 

تكون بكتريية مثل �لكولري� �أو فريو�سية مثل �حل�سبة ، �أو فطرية مثل �لقر�ع. 
�آخر مثل  �إىل  �لتي ل تنتقل من �سخ�ض  �أمر��ض غري ُمعدية : وهي �لأمر��ض 

�لأمر��ض �لع�سوية كقرحة �ملعدة و�ل�سرطان.
و�ملطابع  كاملناجم  �لعمال  بظروف  �خلا�سة  �لأمر��ض  وهي   : مهنية  �أمر��ض 

وغريها 
�أمر��ض �جتماعية ونف�سية : مثل �لقلق و�لكتئاب .

�أمر��ض عائلية : وهي �لأمر��ض �لتي ت�سيب عددً� من �أفر�د �لعائلة �لو�حدة 
مثل �ل�سكري

ي�سنف �ملر�ض �إىل جمموعات ، فيعرف حيث توجد �أعر��سه وعالماته بغ�ض 
�لنظر عن �لثقافة �أو �حل�سارة ، وهذه �لطريق و�نت�سارها قد �ساهمت يف تقدم 
عملية �لت�سخي�ض حيث ت�سنف فيه �لأمر��ض �إح�سائيًا ح�سب �عتبار�ت معينة 
 ، �ملر�ض  طبيعة  ح�سب  ي�سنفه  �ملر�ض  و�أخ�سائي  �لع�سو  ح�سب  تختلف  و�لتي 
ي�سنفه  �ملعالج  و�لطبيب  �لعدوى  من�ساأ  ح�سب  ي�سنفه  �لعامة  �ل�سحة  وطبيب 

ح�سب �لأعر��ض و�لعالمات .
لعمل  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  باإ�سر�ف  دولية  �سحية  موؤتر�ت  عقدت  وقد 
مر�جعات للت�سنيف �لدويل لالأمر��ض ، فبد�أ ن�سره فى موؤتر �لإح�ساء �لدويل 
�سنة 1893 وهو ت�سنيف لكل �لأمر��ض ويحدث كل ع�سر �سنو�ت حيث ت�ساف فيه 
�لدولة  تطور  ويقا�ض مدى  �أخرى  �أمر��ض  ت�سنيفات  وتعدل  �لأمر��ض �جلديدة 
طبيًا بالإ�سد�ر �لذى ت�ستخدمه منه ، وكان �آخرها �سنة 1979 ، وتقع �لأمر��ض 
و�لنقالب  �لغدد  ��سطر�بات   ، �لأور�م   ، �لطفيلية  �لأمر��ض   : يف 17 جمموعة 
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و�ملناعة ، �أمر��ض �لدم ، �ل�سطر�بات �لعقلية ، �أمر��ض �جلهاز �لع�سبي ، �جلهاز 
�لتنف�سي ، �جلهاز �له�سمي ، �ل�سموم ...�لخ . ومن �ملعروف �أنه يف كثري من �لدول 
�لعربية تكتب �أور�ق �ملري�ض بامل�ست�سفى �أو مبر�كز �لرعاية �ل�سحية �لأولية باللغة 
�لعربية ، ومن �ملوؤكد �أن �أي تقرير ذي �سفة ر�سمية يجب �أن يكون باللغة �لوطنية 
و�أ�سباب  و�لإ�سابات  لالأمر��ض  �لإح�سائي  �لتحليل  �إىل  �لأمر  يحتاج  وعندما   .
�لوفاة يكون �ملرجع هو �لت�سنيف �لدويل لالأمر��ض �لذي تتوىل منظمة �ل�سحة 
�لعاملية م�سوؤولية �إ�سد�ره منذ قيامها ، عرب �ملر�جعات �ملتتالية للت�سنيف بدءً� من 
�ملر�جعة �ل�ساد�سة )1947(. لذ� تقوم بع�ض �لبلد�ن �لعربية ، باأعد�د متز�يدة ، 
كافة  لي�ستعمل يف  بلد  كل  �ل�سائعة يف  �لتعبري�ت  �ملر�جعات ح�سب  برتجمة هذه 
�لأقطار �لعربية ، كو�حد من �ملجهود�ت لتعريب �لعلوم �لطبية و�ل�سحية. ثم �أ�سدر 
�ملكتب �لإقليمي �ملر�جعة �لتا�سعة باللغة �لعربية عام 1982 ، ولكن ب�سورة �أخرى 
. ومل يكن �لهدف �أن يكون �لكتاب معجمًا طبيًا باللغة �لعربية �لف�سحى يرجع �إليه 
�لد�ر�سون ملعرفة �لرتجمة �لعربية للم�سطلحات �لأجنبية ، بل �إن �لهدف �لرئي�ض 
�أن يكون مرجعًا للعاملني يف �حلقل �ل�سحي ، من تخ�س�سات وم�ستويات خمتلفة 
�لأمر��ض  �لعربية عن  باللغة  لديهم من م�سطلحات  يريدون ترميز ما  �لذين   ،
و�لإ�سابات و�أ�سباب �لوفاة نحو �لتحليل �لإح�سائي لهذه �لبيانات . لذلك ت�سمنت 
�لطبعة �لعربية �مل�سطلحات �مل�ستخدمة فعاًل يف �لأقطار �ملختلفة ، وكذلك تلك 
�إىل   ، �لعربية �ملوجودة لدى �ملكتب �لإقليمي  �ملوؤلفات �لطبية  �لتي وردت ببع�ض 

جانب �مل�سطلحات �لتي وردت باملعجم �لطبي �ملوحد وباملعاجم �لتخ�س�سية .  
�لأحيان  من  كثري  يف  لالأمر��ض  �لدوىل  �لت�سنيف  ��ستخد�م  م�سكالت  هناك 

نذكر منها:
بع�ض  ت�سنيف  لتغيري  �لدول  بني  �ملر�ض  ح�سب  معينة  لفئة  �ملقارنة  �سعف 

�لأمر��ض .
ل�ستخد�م  �لز�م  يوجد  ل  حيث  �لأمر��ض  �نت�سار  مدى  بني  �ملقارنة  �سعف 

ت�سنيف معني .
زيادة تعقيد �لت�سنيف يوؤدى �ىل زيادة �حلاجة ل�ستخد�م �أدو�ت �حدث وخرب�ت 

�أعلى.
م�ساكل �أمر��ض �ل�سيخوخة و�لتى تتفرع يوما بعد يوم . 
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يف  �لتنمية  توؤثر  وكذلك   ، مبا�سرة  غري  �أو  مبا�سرة  ب�سورة  �لتنمية  يف  �ل�سحة  توؤثر 
�ل�سحة �أي�سًا .

1-11  اجلغرافيا الطبية يف ال�سودان :
للغاية  بال�سود�ن ، حمدودة  �لتي تت يف جمال �جلغر�فية �لطبية  �لدر��سات 
ر�سائل  جمال  يف  وخا�سة   ، �سنو�ت  عدة  منذ  �إل  �لهتمام  تلقي  ومل  وحديثة   ،
�ملاج�ستري و�لدكتور�ه ، ومن خالل حماولة  ح�سر �لدر��سات �لتي تت يف جمال 
�جلغر�فية �لطبية بال�سود�ن ، و من و�قع متابعة �ملوؤلف لهذه �لدر��سات ، ميكن 

تق�سيمها �يل ثالثة �ق�سام ، وذلك ح�سب منط �لدر��سة  . 
 ، و�لدكتور�ه  �ملاج�ستري  ر�سائل  ي�سم  و�لثاين   ، �لبحاث  �لول  �لق�سم  ي�سم 

و�لق�سم �لثالث ي�سم �لكتب �لتي ن�سرت يف هذ� �ملجال .
�جلغر�فية  در��سة يف جمال  فاأول   ، بالأبحاث  و�خلا�ض  �لول  �لق�سم  �ما عن 
�جلغر�فية  �لبيئة  بعنو�ن  م   1972 طريح  عبد�لعزيز   ، �سرف  قدمها  �لطبية 
وعالقتها باأمر��ض �ل�سود�ن وم�سكالتها �ل�سحية و�لتي ن�سرت يف جملة �لدر��سات 
 . �خلرطوم  جامعة  �لآد�ب  بكلية   ، �لثاين  �لعدد   ، �لثالث  �ملجلد   ، �ل�سود�نية 
، فاطمة حممد  �لبيوك  ��سرتكت معه  و�لتي  �لب�سري  �ل�سيد   ، ثم در��سة حممد 
1991م وهي �همية �لبحث و�لتدري�ض يف جمال �جلغر�فيا �لطبية و�لتي ن�سرت يف 
كتاب �لندوة �لر�بعة لأق�سام �جلغر�فيا باململكة �لعربية �ل�سعودية و�لتي �قيمت 
بجامعة �م �لقري . ودر��سة �سمري حممد علي �لردي�سي ، وديفز Davies 2001م 
 ، ’’  Malaria in Greater Khartoum’‘ �لكربي   �ملالريا يف �خلرطوم   ،
جملة �لدر��سات �ل�سود�نية ، جامعة �خلرطوم  . ودر��ستهما �ي�سًا عام 2003م ، 
�يكولوجية �ملالريا يف �ملناطق �حل�سرية للخرطوم �لكربي ، منطقة �لقماير بام 
 The ecology of malaria in urban squatters of Greater’‘ درمان 
�لوطن  Khartoum، Gamier area in Omdurman،’’، جملة جغر�فيي 
�لعربي  ، 6)3(، كند� . وت�ستمر در��سات �لردي�سي ، �سمري حممد علي 2009م 
و�لزمنية  �جلغر�فية  �لعتبار�ت  بع�ض  �ل�سود�ن:   يف  �لتيفوئيد  حمى  فتناول   ،
 Typhoid fever in Sudan: some  ،  2008 عام  حتى   2000 عام  من 
 2008 through 2000 geographic and time considerations from
، جملة جغر�فيي �لوطن �لعربي 12 )3-4( ، كند� . ودر��سة �لب�سري ، �ل�سيد ، 
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�لردي�سي ، �سمري حممد علي  2011م ، �ملخاطر �ل�سحية �ملرتبطة مبياه �ل�سرب 
 Health hazards related to ’’:) يف مدينة كا�ض بجنوب د�رفور بال�سود�ن
drinking water in Kas town، southern Darfur، Sudan« ، ن�سرة 
�جلمعية �جلغر�فية �مل�سرية 84 ، م�سر . و در��سة �أحمد ، عبد�لرحمن حممد 
�حل�سن 2011م �جلغر�فيا �لطبية ملدينة �لقطينة ، جملة �جلغر�يف �لعربي ، �لعدد 
27 ، �لتي ي�سدرها �حتاد �جلغر�فيني �لعرب . و�أعقبها 2012م بدر��سة �جلغر�فيا 
�لطبية عند �لعرب و�مل�سلمني ، دورية كان �لتاريخية �للكرتونية ، �لعدد �ل�ساد�ض 
، معاناة  ، خلف �هلل �حمد  بال�سرت�ك مع عربي  و�أ�ساف بحثه   . يونيو    ، ع�سر 
مر�سي �لف�سل �لكلوي ) در��سة حالة مركز ح�سني عبد�لعزيز بالدومي ( ، جملة 

�جلغر�يف �لعربي ، �لعدد 29 ، �حتاد �جلغر�فيني �لعرب  دي�سمرب/2012 . 
ي�ستعر�ض �لق�سم �لثاين در��سات �ملاج�ستري و�لدكتور�ة يف �ل�سود�ن �لتي تناولت 
�جلغر�فيا �لطبية ، فكانت در��سة �لردي�سي ، �سمري حممد علي 1989م عن �أثر 
– در��سة حالة منطقة �حلز�م  حالة �سحة �لبيئة علي وفيات �ملو�ليد و�لأطفال 
�لخ�سر جنوب �خلرطوم – جامعة �خلرطوم . ثم در��سة زكريا ، �مني 1997م 
، �لثار �لقت�سادية و�لجتماعية للمالريا بني منطقتي �ملن�سية و�لدخينات بولية 
�خلرطوم ، جامعة �خلرطوم . ودر��سة  �أحمد ،  عبد�لرحمن حممد �حل�سن 1998م 
عن �جلغر�فية �لطبية مل�سروع �جلزيرة در��سة حالة حملية �ملدينة عرب ، جامعة 
�خلرطوم . ودر��سة �أحمد ،  ملياء �بر�هيم 1998م بعنو�ن �نت�سار حمى �ملالريا 
بولية �خلرطوم ، جامعة �خلرطوم . ودر��سة دفع �هلل ، منال حممد 1999م عن 
�لبيئة �جلغر�فية و�سحة �لن�سان يف ولية �خلرطوم ، جامعة �م درمان �ل�سالمية 
. ثم تبعتها در��سة �أحمد ، �إ�سر�قة عبد �لرحيم بدوي حممد ) 1999م ( خدمات 
لولية �خلرطوم 1992- �ل�سود�ن: در��سة تطبيقية  �لأولية يف  �ل�سحية  �لرعاية 

1997م  ، جامعة �خلرطوم . 
�لجتماعية  �لآثار  )2000م(  �أحمد  �هلل  رحمة  رقية   ، �هلل  رحمة  تناولت 
و�لقت�سادية لل�سرطان يف �ل�سود�ن 1988-1997م ، جامعة �خلرطوم . ودر��سة 
ف�سل �ملويل ، �جالل عو�ض �هلل 2000م �ثر �لعو�مل �جلغر�فية يف �نت�سار �لدرن 
�هلل  عبد  �آ�سيا   ، بالل  وتطرقت   . �خلرطوم  جامعة   ، �لفا�سر  مبدينة  �لرئوي 
)2001م( لالأثر �لقت�سادى للمالريا بالرتكيز على دخل و�إنتاجية �لعامل مب�سنع 
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نو�ل كمال   ، . ودر��سة عبد�لرحمن  �سكر �سمال غرب �سنار ، جامعة �خلرطوم 
2001م ، �نت�سار �لبلهار�سيا يف م�سروع �جلزيرة و�ثرها �لقت�سادي و�لجتماعي 
علي �ل�سكان ، جامعة �خلرطوم . وبحث حممد ، حممد عامر 2002م ، �لمر��ض 
�مل�ستوطنة – در��سة حالة حملية �لدومي ، جامعة �لنيلني . وتناولت �لأمني ، �سذى 
�إ�سماعيل ) 2003م ( �أثر �لعو�مل �لطبيعية و�لجتماعية و�لقت�سادية على مر��سة 
�ملالريا و�لإ�سهالت و�لتايفويد )در��سة جيوطبية – حمافظة �ملناقل(  )2001-
�لتلوث   ) نادية ح�سـن )2003م   ، ودر��سة عمر   . ، جامعة �خلرطوم   ) 2003م 
�لبيئى فى منطقة مايو و�أثاره �ل�سحية على �ل�سكان ، جامعة �خلرطوم . و حممد 
، �إ�سر�قة �سرف �لدين �لطاهر ) 2005م ( ��سهمت بدر��سة �أثر �لعو�مل �لبيئية 
يف �نت�سار �أمر��ض �جلهاز �له�سمي )�لنزلت �ملعوية( در��سة حالة حمافظة جبل 

�أولياء ، جامعة �خلرطوم . 
بدر��سته    ، �لفاحت ح�سن 2006م  ، عبا�ض  �لنادي  و��سهم  �لدر��سات  تو��سلت 
�لطاهر عثمان  . وعطرة  �لر�سا  ، جامعة بخت  �لطبية ملدينة �سب�سة  �جلغر�فيا 
 ، َتطوُُّرها  �سـنار  �لأولية يف حملية  حية  �ل�سِّ بدر��سة �خلدمـات  خري ) 2006م( 
ها و�أمْناُطها �ملكانية ، جامعة �خلرطوم . ثم در��سة مو�سى ، علي حممد  َخ�ساِئ�سُ
علي ) 2007م ( �لبعد �لبـيئي و�أثـره على �ل�سحـــة بولية �سنار يف �لفرتة )2000م 
– 2006م( )در��سة يف �جلغر�فيا �لطبية �لتطبيقية( ، جامعة �خلرطوم . ويف 
�لعام 2008م كانت هناك جمموعة من �لدر��سات ، منها در��سة حممد ، وهيبة 
 ، تطورها  كرري  حملية  يف  �لأولية  �ل�سحية  �خلدمات  2008م  حمزة  �لطيب 
خ�سائ�سها و�أمناطها �ملكانية ، جامعة �خلرطوم . و ��سحق ، عبد �لر�زق ح�سن 
تطورها  �لزرق  �لنيل  ولية  يف  �لأولية  �ل�سحية  �خلدمات  2008م  �إ�سماعيل 
تي�سري  ودر��سة   . ، جامعة �خلرطوم  �ملكانية  وتوزيعاتها  و�أمناطها  وخ�سائ�سها 
علي �أحمد �لب�سري ) 2008م ( �خلدمات �ل�سحية يف حملية ود مدين �لكربي ، 
جامعة �خلرطوم . و��ستمرت �لدر��سات يف نف�ض هذ� �لعام بدر��سة حامد ، �سعاد 
�لتوم 2008م م�ساكل �لرعاية �ل�سحية �لولية ومر��سة �لطفال و�لو�سع �لتغذوى 
�لرحمن  عبد  �لكرمي  عبد  �سحر  ودر��سة   . �خلرطوم  جامعة   ، �سوبا  حملية  فى 
 – حممد ) 2008م ( تقومي �خلدمات �ل�سحية يف مدينة بورت�سود�ن )1995م 

2008م ( ، جامعة �خلرطوم .
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 ، �إبر�هيم  بدر��سة  �لطبية  �جلغر�فيا  جمال  يف  �لعلمية  �مل�ساهمات  وت�ستمر 
هيام �لفا�سل ) 2011م ( �لأمر��ض �لبيئية مبحلية �ل�سهد�ء و �سوبا ، حمافظة 
�خلرطوم مع �لرتكيز على منطقة جربة ، جامعة �خلرطوم . ودر��سة عبد �هلل 
، �سهري �ملاحي خلف �هلل ) 2012م ( �لعو�مل �جلغر�فية لإنت�سار مر�ض �ملالريا 

مبحلية �حل�ساحي�سا، جامعة �خلرطوم .
و�لق�سم �لثالث ي�سم �لكتب �لتي ن�سرت يف جمال �جلغر�فيا �لطبية ، وتتمثل يف 
�لكتاب �لوحيد �لذي قام بن�سره �لردي�سي ، �سمري حممد علي ح�سن وهو بعنو�ن 

�جلغر�فية �لطبية 2001م و�لذي ن�سرته د�ر �لكتب باململكة �لعربية �ل�سعودية . 
 ، �لطبية  �ل�سود�نية يف جمال �جلغر�فيا  للدر��سات  �ل�سابق  �ل�سرد  يت�سح من 
باأنها بد�أت بدر��سة �لمر��ض و�نت�سارها ، ثم در��سة �خلدمات �ل�سحية وتوزيعها 

. وقلة �لكتب يف هذ� �ملجال و�لذي ينتظر من �جلغر�فيني �ل�سود�نيني �لكثري . 
حتتاج �ي�سًا مناطق �ل�سود�ن �ملختلفة �يل در��سات كثرية وعميقة وذلك للعو�مل 
�ملختلفة �لتي ت�ساعد يف �نت�سار �ملر�ض ، �حلدود �ملمتدة و�ملفتوحة علي عدد من 
�لدول ، وموقعه ، وتعدد مناخاته ، و�لأن�سطة �لب�سرية من �سناعة ، وتعدين و�لذي 
ي�سكل �لن �لتعدين �لهلي منه ن�ساطًا كبريً� مما يرتتب عليه م�سكالت �سحية 
كبرية حتتاج �يل در��سة ، و�لزر�عة �لتي يعترب معظم �ل�سكان يف �ل�سود�ن يعملون 
�نت�سار عديد من �لمر��ض خا�سة مر�سي �ملالريا ،  بها ، مما �دي ويوؤدي �يل 
�مل�سئولون  �أر�د  عندما  �ل�سود�ن  يف  �أقيم  �لذي  �جلزيرة  فم�سروع   ، و�لبلهار�سيا 
�أن  ، خا�سة  �مل�ستوى �لقت�سادي  �أجل رفع  �لزر�عية من  تنويع �ملحا�سيل  هناك 
�جلزيرة �أ�سبحت �أهم منطقة ري يف �أفريقيا �ملد�رية ) حمد�ن 1996 : 45 ( ، 
فاأدى �مل�سروع �إىل وجود بيئة منا�سبة لتكاثر بعو�ض �لأنوفيل�ض يف �ملنطقة بعد �أن 
كانت خالية منه قبل ذلك . ولقد جنم عن ذلك تف�سي مر�ض �ملالريا يف جميع 
قرى �جلزيرة و�إ�سابة عددً� كبريً� من �ل�سكان مما �أدى �إىل  تلف �ملحا�سيل لعدم 
�لناجمة  �ل�سحية  �لأخطار  �لرغم من معرفة  . فعلى  قدرة �ملر�سى على جنيها 
عن م�ساريع  وتخزين �ملياه وري �ملحا�سيل �لزر�عية منذ �أمد بعيد �إل �أنه غالبًا ل 
 Meade، Gesler( يتم تقييم هذه �لأخطار من ِقَبل �ملهند�سني و�لقت�ساديني
1988 : 124 ( .  ويعد مر�ض �ملالريا �أهم مر�ض طفيلي يف �لعامل له تاريخ عريق 
�ملالريا  يعانون من  �لذين  �لأ�سخا�ض  ويرت�وح عدد   . �ملكافحة  بر�مج  من حيث 
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�سنويًا يف �لعامل بني 300 و500 مليون �سخ�ض يف �أكرث من 107 بلد ، ويلقى ما 
حتفهم  �لعمر(  من  �خلام�سة  دون  �أطفال  )معظمهم  �سخ�ض  مليون  على  يزيد 
فم�سروعات   . �لأخرية  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  لتقدير�ت  وفقًا  �ملر�ض  ب�سبب 
�لتنمية �ملتعلقة بالتو�سع �لزر�عي �أو �ملو�رد �ملائية معر�سة بوجه خا�سة للمالريا 
�إن توفر �لتو�سعات �لكبرية يف جمال �ملياه يف  �إذ  و�لأمر��ض �لطفيلية �لأخرى ، 
�سورة بحري�ت �أو �سبكات ري �سنع ظروفًا مالئمة للتو�لد �ملو�سع للح�سر�ت �لناقلة 
�و �حلا�سنة ب�سورة و�سيطة لالأمر��ض �لطفيلية ، ولنت�سار وكثافة �نتقال �ملر�ض 
) �أحمد 1998 : 37 ( ، ويعترب مر�ض �ملالريا من �لأمر��ض �خلطرية و�لفتاكة 
�لتي تنت�سر يف كل �أرجاء �ل�سود�ن . وي�سيب هذ� �ملر�ض �أعد�د كبرية من �ل�سكان 
فيه ، فهي تثل حو�يل 30% من �أ�سباب تردد  �ملر�سى للم�ست�سفى وحو�يل 30 % 
من �أ�سباب دخول �ملر�سى للم�ست�سفى ، وحو�يل 10 % من �أ�سباب �لوفيات �مل�سجلة 
باملوؤ�س�سات �ل�سحية . وتقدر �لإ�سابة �سنويا ب�سبعة مليون حالة مر�سية و35 �ألف 
حالة وفاة وتوؤدى ل�سياع 22% من �أيام �لعمل  ، كما �إنها تودي لتدين دخل �لفرد 

�ملنتج وتدين �سحته . 
تاأكد يف �لوقت �حلا�سر �أن �لبلهار�سيا دعمت نف�سها عمليًا �أو يف طريقها �إىل 
�لطاقة  لتوليد  �أفريقيا  �أُن�سئت يف  �لتي  �لرئي�سة  �لبحري�ت  نف�سها يف كل  تدعيم 
�لكهربائية �أو للزر�عة ويف م�سروعات �لري . و�سجلت �مل�ستوطنات �لب�سرية �ملقامة 
حول �لبحري�ت ، �أو يف �مل�ساحات �لزر�عية �ملروية �لتابعة لها ، درجة كثافة عالية 
جدً� للعدوى بني �ل�سكان �ملحليني ) �لأمم �ملتحدة 1990 : 226 ( . ف�سوء �د�رة 
مياه �لري يف �ل�سود�ن ل يز�ل �لعامل �ل�سا�سي يف �هد�ر �ملياه و�نت�سار �لمر��ض 
قنو�ت  ت�سد �حل�سائ�ض  �ملروية حيث  �مل�ساريع  للماء يف  �هد�رً�  فهناك   ، �لفتاكة 
�لري ول ت�سلح ل�سئ �سوي تو�لد قو�قع �لبلهار�سيا وذلك لعتمادهم علي �لآليات 
�لكبرية يف نظافة �لقنو�ت وقلة �لوقود و�لإ�سبري�ت لها ، وبالتايل ي�سطر �ملز�رع 
�حيانًا ل�سق جدول �سغري من �لقنو�ت �لرئي�سية مبا�سرة لتفادي عط�ض �ملح�سول 

مما يوؤدي �يل تكوين برك من �ملياه �لر�كدة ) عبد�للطيف 1992م : 35 ( . 
�دت �لتنمية �لزر�عية �يل ��ستخد�م �ملخ�سبات و�ملبيد�ت �حل�سرية ، وخا�سة 
�لكيميائية منها �لتي تعترب �كرث فعالية يف �حلد من �لنت�سار �ل�سريع و�ملفاجئ 
لالآفات . �إل �ن �ثارها �لبيئية قد تر�كمت عرب �ل�سنني و�أ�سبحت تهدد �لغذ�ء نف�سه 
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و�سحة �لن�سان ، فقد مت ت�سجيل ع�سر�ت �حلالت  من �لت�سمم �حلاد يف �ل�سود�ن 
�ملعاملة  للتقاوي  دقيقًا  تناولو�  1991م  عام  برببر  مو�طنًا   29 وفاة  من  �بتد�أً   ،
 ( درمان  و�م  و�لد�مر  و�لدومي  بكردفان  بالفولة  ، �يل حالت عديدة  باملبيد�ت 
عبد�للطيف 1992م : 41 ( . و�خلطورة �لكرب تكمن يف �لت�سمم �لرت�كمي �لبطئ 
و�لذي ي�سيب �لن�سان �و �حليو�ن باملر�ض �و �لوفاة بعد فرتة طويلة من �لتعر�ض 
�ل�سرطان  مثل  �مر��ض خطرية  ي�سبب ذلك  وقد  �ل�سامة  �ملبيد�ت  جلرعات من 
1992م  عبد�للطيف   ( م�سوهني  �طفال  وولدة  �لجنة  و�إ�سقاط  �ملناعة  وفقد�ن 
: 41 ( . فاأ�سبح مر�ض �ل�سرطان يف �زدياد ب�سورة ملحوظة يف �ل�سود�ن ، فبلغ 
�ل�سحة  وز�رة   ( ولية  لكل  حالة   319  ، عام 2007م  �ل�سرطان  متو�سط حالت 
�لحتادية 2008 : 101( وهي تتباين من ولية لخري  �سكل ) 1 ( ، فهو جانب 
يحتاج �يل جمهود�ت �جلغر�فيني �لطبيني . كما �ن عمل �ل�سكان بالرعي و�إنتاج 
وتربية �لرثوة �حليو�نية ي�ساعد علي �نت�سار �لمر��ض �مل�سرتكة �و �لتي ميكن �ن 

تنقل بو��سطة �حليو�ن . 
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�سكل ) 1 ( حاالت االورام اخلبيثة بال�سودان ح�سب مواقع ال�سكن للعام 2007

امل�سدر : وزارة ال�سحة االحتادية 3008م : 101
ب�سورة  �لهتمام  �ل�سابق  �ل�سرد  خالل  من  �ل�سود�نيني  �لباحثني  علي  يتعني 
�كرب بالبحث يف �لمر��ض و�نت�سارها ، و�لعو�مل �لتي ت�ساعد علي ذلك ، وتوزيع 
نظم  وخا�سة  �حلديثة  �جلغر�فية  �لتقنيات  و��ستخدم   ، �ل�سحية  �خلدمات 
�ملعلومات �جلغر�فية يف ذلك ، وغريها من جمالت �لبحث يف �جلغر�فيا �لطبية 

يف �ل�سود�ن .
يوؤثر �ملر�ض و�ل�سحة علي �لتنمية ، كما �ن �لتنمية توؤثر علي �ل�سحة ب�سورة 
�يجابية �حيانًا مما توفره من مو�رد مالية ، ولكنها ت�ساعد يف كثري من �لحيان 

علي �نت�سار �ملر�ض.
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الف�سل الثاين
ال�سحة والتنمية
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2-1 اإ�سهام ال�سحة يف التنمية :
توحيد  بق�سد  ت�ستخدم  �لتي  و�لطرق  �لو�سائل  جمموعة  باأنها  �لتنمية  تعرف 
جهود �لأهايل مع �ل�سلطات �لعامة من �أجل حت�سني م�ستوى �حلياة من �لنو�حي 
�لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية يف �ملجتمعات �لقومية و�ملحلية ، و�إخر�ج هذه 
تقدم  يف  ولت�ساهم  �لقومية  �حلياة  يف  �إيجابيًا  لت�سارك  عزلتها  من  �ملجتمعات 

�لبالد ) �حمد 1998 : 27 (
ي�سهم �ختالف �لأقاليم �لت�ساري�سية و�ملناخية �لتي تكتنف �سطح �لأر�ض من 
حيث �لزمان و�ملكان يف تباين �ل�سبل و�لو�سائل و�ل�سيا�سات �ل�سحية �لتي تتبناها 
�لدول من �أجل تنفيذ خططها وحتقيق �أهد�فها �لتنموية �ل�سحية . ولقد كانت 
در��سة �لأمر��ض �لب�سرية يف �لعقود �لقليلة �ملا�سية مق�سورة ب�سكل كبري ، على 
و�خلا�سة عن  �لعامة  نظر  وجهة  تتغري  ومل   . �لطبية  �ملجالت  �ملتخ�س�سني يف 
�ل�سحة  منظمة  عرفت  �أن  بعد  �إل  جذري  ب�سكل  �لب�سرية  و�لأمر��ض  �ل�سحة 
�لعاملية مفهوم �ل�سحة يف ميثاقها عام 1948م . وجنم عن ذلك �أن ز�د �لهتمام 
بدر��سة �لبيئة ، ب�سقيها �لطبيعي و�لب�سري ، وتاأثريها يف �لأمر��ض �لب�سرية . ويف 
عام 1980م �أو�سح تقرير بر�ندت Brandt Report  �أنه يجب �عتبار �ل�سحة 
جزءً� ل يتجز�أ من �لتنمية بدليل �أن تدين �مل�ستوى �ل�سحي كما يبدو هو �ل�سائد 
 2001 – �لتا�سع 1996  �لعمل  �أ�سار برنامج  . وقد  �لثالث  �لعامل  يف معظم دول 
�لقت�سادية  �لتنمية  من  يتجز�أ  ل  جزء  �ل�سحة  �أن    ( �لعاملية  �ل�سحة  ملنظمة 
و�لجتماعية . ولئن كانت �ل�سحة غاية �أ�سا�سية من غايات �لتنمية فاإن �لقدرة 
على �لتنمية نف�سها تتوقف على �ل�سحة( . وقد �سددت �لقمم و�ملوؤتر�ت �لعاملية 
�ملتتالية على �ملحدد�ت �لجتماعية و�لقت�سادية و�لثقافية و�لبيئية لل�سحة.  كما 
�أكد كل من �لبنك �لدويل و�سندوق �لنقد �لدويل على �لدور �ملحوري لال�ستثمار يف 
ر�أ�ض �ملال �لب�سري عن طريق �ل�سحة و�لتعلىم كمتطلبات �أ�سا�سية لتحقيق تنمية 
�لرتكيز  من  ب�سيء  و�سنعمل   .  )  232  :  2007 عبد�ملالك   ( وم�ستد�مة  متو�زنة 
على  �لتعرف  يف  بها  ت�سهم  �أن  للجغر�فيا  ميكن  �لتي  �لطرق  بع�ض  و�سف  على 
مفهوم �لتنمية �ل�سحية �لفعلىة لتوفري بيئة �سحية �أف�سل للمو�طن ، خا�سة يف 
 the (  لدول �لنامية مع �لرتكيز ب�سكل رئي�ض على �إيكولوجية �لأمر��ض �ملعدية�
ecology of communicable diseases( بدًل من �لرتكيز على �خلدمات 
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 non( �ملعدية  غري  �حلديث  �لع�سر  و�أمر��ض  �لتغذية  �سوء  و�أمر��ض  �ل�سحية 
�أمر��ض �لقلب ، و�سغط �لدم و�ل�سكر .  communicable diseases -( مثل 
�ملر�ض �ملعدي هو �ملر�ض �لناجم عن �لإ�سابة بعامل معد �أو �ل�سموم �ملولدة عنه 
و�لذي ينتج عن �نتقال ذلك �لعامل من �مل�سدر �إىل �مل�سيف بطريقة مبا�سرة �أو 
غري مبا�سرة .  وتعرف �لأمر��ض �ملعدية )�ل�سارية( باأنها �لأمر��ض �لناجمة عن 
�أو  �نتقال عامل عدو�ين معني من م�سدر كان فيه يف فرتة �حل�سانة ك�سخ�ض 
حيو�ن م�سابني بالعدوى ، وتتاز تلك �لأمر��ض بخطورتها كونها ت�سبب �لوفيات 
يف �أغلب �لأحيان ف�ساًل عن م�ساعفات د�ئمية �أو وقتية مثل مر�ض �سلل �لأطفال 
�لذي ي�سبب �لعوق �لد�ئم و�أمر��ض �أخرى ت�سبب فقد�ن �لب�سر �أو �ل�سمع)رحيم  
1989 : 224 ( و�أن حو�يل ثلثي �لأمر��ض �لتي يعاين منها �لإن�سان يعود �سببها 
�إىل �لأمر��ض �لنتقالية و�أن طبيعتها تختلف عن تلك �لأمر��ض غري �لنتقالية . 
وتبدو لنا �أهمية �لدر��سات �جلغر�فية بالن�سبة للعلوم �لطبية من �لعالقة �لقوية 
�أن �لعلوم �لطبية مثلها مثل �لعلوم �جلغر�فية  �لتي تربط بينها عندما تبني لنا 

 .)Jones and moon1987  : ت�سنف �سمن �لعلوم �لجتماعية )146 
2-2 االآثار ال�سحية املرتتبة علي ال�سيا�سات التنموية :

�لتخطيط  تتطلب  �مل�ستد�مة  �ل�سحية  �لتنمية  �أن  �أذهاننا  عن  يغيب  �أل  يجب 
و�لجتماعية  �ل�سحية  �أبعادها  بدر��سة  وذلك  �سحيحة  بطريقة  �لتنمية  مل�ساريع 
هذه  مثل  وتعد   . و�لبعيد  �لق�سري  �ملدى  على  �ملجتمع  م�ستوى  على  و�لقت�سادية 
بيئة معينة معتمدة على  لتنتج  تتفاعل معًا  �لتي   ، �لأ�سا�سية  �لعو�مل من �ملقومات 
كيفية �لتخطيط لها و�ل�ستفادة منها بطريقة متو�زنة ، لتحقيق �لتنمية �ل�سحية 

و�إر�ساء دعامة �لأمن �ل�سحي عرب �ملجتمعات ، �سكل ) 2 ( .
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      ال�سكل )2( التفاعل بني العنا�سر االأ�سا�سية للتنمية ال�سحية 

  

  البيوك ، الفرا  1427ه : 72
و�أن م�ساريع �لتنمية �إذ� مل يتم �لتخطيط لها ب�سكل �سليم فكثريً� ما تنجم عنها 
ومن   . و�لبيئية  و�لجتماعية  و�ل�سحية  �لقت�سادية  �لنو�حي  يف  �سلبًا  توؤثر  �أثار 
�ملعروف �أن  �مل�ساكل �لبيئية ، مبا فيها �ل�سحية ، حتدث نتيجة لق�سور يف خطط 
�لتنمية �لتي ت�ستهدف زيادة �لإنتاج �أىل  �أق�سى حد ، وترتكز على تخطيط جزئي 
وق�سري �لأمد وكثريً� ما توؤدي يف �لنهاية �إىل ظهور نظم بيئية حمدودة �لقدرة 
و�ل�سناعية  قد  و�ل�سحية  �لزر�عية  �لتنمية  �أن  . و مما يذكر   �لتو�زن  وخمتلة 
�إىل بروز م�سكالت متعددة ،   ، �لبيئية  �لإن�سان للنظم  �إد�رة  ، نتيجة ل�سوء  �أدت 
�أثار  منها �لتلوث �ملائي ، وتلوث �لغالف �لغازي ، و�لرتبة وما �ساحب ذلك من 
�سارة على �سحة �لإن�سان . ونظرً� لتد�خل �لنظم �لبيئية فقد جتاوزت مثل هذه 
�مل�ساكل �حلدود �ملحلية لتخرتق �مليادين �لإقليمية و�لعاملية . وتوجد �أمثلة عديدة 
على تدهور نوعية �لبيئة نتيجة ل�سوء �لتخطيط �لإمنائي و�نت�سار بع�ض �لأمر��ض 
�لتنمية  على  �ل�سلبية  و�لنعكا�سات  �لنامية  �لدول  يف  خا�سة  بذلك  �ملرتبطة 
�ل�سحية . فعلى �لرغم من �أن �لإن�سان ي�سعى د�ئمًا من خالل �مل�ساريع �لتنموية 
�إىل رفع م�ستو�ه �لقت�سادي و�ل�سحي و�لجتماعي �إل �أن �لكثري من تلك �مل�ساريع 
طريق  عن  لالإن�سان  و�ل�سحية  �لقت�سادية  �لناحية  يف  �سلبية  �ثاأر  لها  تكون 
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َم تغيري منط �لتوزيع �جلغر�يف لالأمر��ض �لب�سرية  ثَّ �لتغري�ت �لإيكولوجية ومن 
�مل�سابني  يبلغ عدد  �لذي   ، �لبلهار�سيا  �ملثال مر�ض  �سبيل  على   . �حلياة  ومنط 
�نت�ساره ب�سبب م�ساريع  �أكرث من 200 مليون �سخ�ض. يزد�د  �لعامل  به حاليًا يف 
�لتنمية �ملائية �لتي يقيمها �لإن�سان من �أجل تخزين �ملياه وري �ملحا�سيل بالطرق 
�لتقليدية �لتي تعمل على �إيجاد بيئة منا�سبة لتكاثر قو�قع �لبلهار�سيا ، يف حني �أن 
��ستخد�م طرق �لري �حلديثة مثل �لر�سا�سات sprinklers ميكنها �لتغلب على 

مثل هذه �مل�سكالت  . 
�لبعيد و�لنظرة  �لبيئة و�لتخطيط �مل�سبق على �ملدى   �أهمية در��سة  و�ت�سحت 
�ل�سمولية عند �إقامة �مل�ساريع �لتنموية ، فعلى �سبيل �ملثال عندما تغري نظام �لري 
يف م�سر، �أدى ذلك �إيل حدوث تغري�ت يف �إيكولوجية مر�ض �لبلهار�سيا ويرجع 
�إىل و�سيط وهي قو�قع  �لبولية يحتاج  �لبلهار�سيا  �أن مر�ض  �إىل  �ل�سبب يف ذلك 
�لبولني�ض لكي تنمو فيها �ل�س�ستو�سوما . وقو�قع �لبولني�ض كانت غري معروفة يف 
م�سر �لعلى� عندما كان ري �حليا�ض هو �ل�سائد . ولكن بعد �أن بنت م�سر �ل�سد 
�لعايل وتبنت نظام �لري �لد�ئم يف �جلنوب �نت�سرت �لبلهار�سيا �لبولية يف م�سر  
وتكاثرها  �لبولين�ض  قو�قع  حلياة  �ملنا�سبة  و�لبيئة  �لظروف  تو�فرت  حيث  �لعليا 
فاإدخال   .  )1988 Meade، gesler(لبولية� �لبلهار�سيا  �نت�سار مر�ض  َم  ثَّ ومن 
�لري يف �ملناطق �ملد�رية و�سبه �ملد�رية �أخذ يزد�د يومًا بعد �لآخر ، فجاء على 
ل�سان �للجنة �لدولية لل�سدود �لكبرية �أن �ملعدل �ل�سنوي لإن�ساء �ل�سدود �لكبرية 
قد �زد�د من 209 �إىل 357 �سدً� خالل �ملدة من 1951م – 1986م ، وقد �أقيم 
�ل�سحة  ويزد�د �خلطر على   ، �لأفريقية  �لقارة  �ل�سدود يف  جزء كبري من هذه 
�ملنقولة  �لأمر��ض  وجود  تز�يد  مع  �ل�سدود  من  �لكبري  �لعدد  هذ�  �إقامة  نتيجة 
باملياه وغريها من �لأمر��ض �ملتوطنة مثل �ملالريا و�لبلهار�سيا ) منظمة �ل�سحة 
�لعاملية 1993 : 16 ( . وتوؤكد در��سات عديدة �أنه عندما يتم حتديد �أ�سباب توطن 
بر�مج  و�سع  ميكن  فاأنه  �نت�سارها  على  تعمل  �لتي  و�لعو�مل  �لب�سرية  �لأمر��ض 
�ملكافحة يف �سوئها من �أجل �خلروج من د�ئرة �ملر�ض �ملفرغة و�لعمل على عدم 

�لتقاء عنا�سره معًا يف مكان و�حد وتوفري �لبيئة �ل�سحية �مل�ستد�مة  . 
    ومما ل �سك فيه �أن �لرب�مج �ل�سحية تعد �سرورية ولزمة ملو�جهة �لحتياجات 
�لإن�سانية ف�ساًل عن �أهميتها بالن�سبة للتنمية وهذ� ما ناق�سه »جونار مريد�ل« �أثناء 
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در��سته مل�سكالت �لتنمية يف جنوب �آ�سيا ومكانة �ل�سحة يف عملية �لتنمية ، وقد 
�ن�سبت �أوىل وجهات نظره على فكرٍة �أ�سا�سيٍة هي �أنه ل ينبغي �أن نفهم �ل�سحة 
 :  1989 و�آخرون  )حممد  �لتنمية  بعملية  �مللت�سقة  �لأخرى  �لعو�مل  عن  مبعزٍل 
ُتْعَنى  تكون عملية م�ستمرة  �أن  �مل�ستد�مة يجب  �ل�سحية  و�لتنمية   )  308 -307
�أفر�د مو�طنيها وحاجاتهم �حلا�سرة و�مل�ستقبلية  بها �لدول رفعا مل�ستوى �سحة 
يف ظل تنمية متو�فقة بيئيًا ) �حلفار 1986 : 76( . لذلك عند مكافحة �لأمر��ض 
على  �لرتكيز  مع  و�لناقل  �ملر�ض  حمدث  �سد  �حلملة  ت�سن  �أن  يجب  �لب�سرية 
حت�سني كل من  �سحة �لبيئة ، و�لو�سع �لجتماعي و�لقت�سادي لل�سكان للتغلب 
على م�سببات �لأمر��ض �لنتقالية و��ستئ�سالها من جذورها . وكما ر�أينا �سابقًا 
فاأن حدوث �ملر�ض يف �أي مكان من �لكرة �لأر�سية  هو نتيجة خليط من �لعو�مل 
�لبيئية �ملنا�سبة يف �أف�سل �لأوقات و�لظروف �لتي تعمل على �لتقاء كل من حمدث 
�ملر�ض �لناقل و�لو�سيط �مل�ستودع و�لإن�سان معًا يف مكان و�حد ، لتوفري و�سع �سحي 
�أكرث  كان  و�سحته  بدنه  معافى يف  �لفرد  كان  فكلما   ، �لتنمية  على  ي�ساعد  جيد 
تركيزً� يف عمله وبالتايل ينعك�ض ذلك �إيجابيًا على �لعطاء و�لتنمية �لجتماعية 

و�لقت�سادية ويحقق �ملجتمع �لنتائج �ملعهودة يف �سلم �لتقدم �لتنموي.
ويف �ل�سنو�ت �لأخرية من �لقرن �لتا�سع ع�سر �مليالدي مت و�سع �أ�س�ض مكافحة 
عن  جمعها  مت  �لتي  �ملعلومات  خالل  من  �لأوربية  �لدول  يف  خا�سة  �لأمر��ض 
 . �لأمر��ض  حمدثات  من  خمتلفة  �أنو�ع  توطن  يف  �أ�سهمت  �لتي  �لبيئية  �لعو�مل 

وتتم مكافحة �لأمر��ض بطريقتني هما: 
)curative method ( الطريقة العالجية

)preative method( والطرق الوقائية
وتتمثل �لطريقة �لعالجية �حلديثة بتوفري �خلدمات �ل�سحية من �أطباء مدربني 
وممر�سني وتامني �لعقاقري و�لأدوية و�لأجهزة �لالزمة لإد�رة �مل�ست�سفيات و�ملر�كز 
�ل�سحية �خلا�سة و�حلكومية على �ل�سو�ء . وعلى �لرغم من �أهمية توفري مثل هذه 
�خلدمات �ل�سحية للمو�طنني ب�سكل متو�زن �إل �أن ذلك غري كاٍف لرفع م�ستوى 
�سحة �لفرد و�ملجتمع وبالتايل �إيجاد تنمية �سحية م�ستد�مة . و�ل�سبب يف ذلك 
�لنزلت   ، �لأمر��ض مثل  �ملري�ض من بع�ض  �لرغم من عالج  �أنه على  �إىل  يعود 
�ملعوية و�ل�سدرية ، و�ملالريا ، و�ل�سل و�سفائه منها ، قد يكون عر�سة لالإ�سابة 
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بها �أكرث من قبل لأن م�سادر �لعدوى ماز�لت موجودة يف بيئته �لتي يعي�ض فيها 
وبالتايل يزد�د �لرتدد على �لطبيب و�لعتماد على �لأدوية بطريقة دورية . وهذ� 
�إىل  بالإ�سافة  �لطبيب  لوقت  وهدر  �لدولة  وعلى  �ملو�طن  على  مكلف  بالطبع 
�ملزيد من معاناة �ملو�طنني ومن َثمَّ �ل�سعف و�لهز�ل وبالتايل قلة �لإنتاج و�لفقر 
و�لإ�سابة باأمر��ض �سوء �لتغذية وقلة �ملناعة وزيادة �لتعر�ض لالأمر��ض ، وكلها 
كثريً�  �إنه  بل  فح�سب  هذ�  لي�ض   .  )  WHO  1980  :  54  ( �لتنمية  عو�ئق  من 
�لأ�سا�سية  �لإن�سان  ل�سد حاجات  �لبيئة  على  �ل�سغوط  زيادة  ذلك  ينجم عن  ما 
باأية و�سيلة . و�أن تدهور معدلت �لإنتاج ، نتيجة �لإ�سابة بالأمر��ض �لنتقالية ، 
و�أمر��ض �سوء �لتغذية و�ل�سغوط �ملتز�يدة للجماعات �لتي ترزح حتت نار �لفقر 
على �لنظم �لبيئية �له�سة ، يغذي د�ئرة �لفقر و�ملر�ض معًا ب�سكل متو��سل فال 

ي�ستطيع �لإن�سان �خلروج من هذه �لد�ئرة �ملفرغة فيزد�د �حلال �سوءً� .
و�جلدير بالذكر �أن معظم �لوفيات يف �أكرث دول �لعامل فقر� ماز�لت تعود �إيل 

ثالث جمموعات من �لأمر��ض : 
•�لأمر��ض �لتي تنتقل عن طريق �ملياه و�لأطعمة �مللوثة بف�سالت �لإن�سان .  	

• �لأمر��ض �لتي تنتقل عن طريق �لهو�ء �مللوث برذ�ذ �ملر�سى.  	
•�أمر��ض �سوء �لتغذية.  	

على �سبيل �ملثال ل �حل�سر �أ�سار �سرف )1986م( �إىل �أن �لإ�سابة بالنزلت 
و�لوعي  �لقت�سادي  �مل�ستوى  و�نخفا�ض  �لنظافة  درجة  تدين  �إيل  تعود  �ملعوية 
�ل�سحي بني �ل�سكان، وبالتايل فان �لرتكيز على معاجلة هذه �لأمور عن طريق 
توفري �ملياه �ل�ساحلة لل�سرب ، وتوعية �ل�سكان ، ورفع �مل�ستوى �لقت�سادي يوفر 

على �لدولة �لكثري من �ملال و�جلهد على �ملدى �لبعيد .  
ناقل  طريق  عن  بيولوجيًا  بالعدوى  تنتقل  �لتي  �لأمر��ض  �أن  ذلك  �إىل  �أ�سف 
�لل�سمانيا  ومر�ض   ، �ل�سفر�ء  و�حلمى  �ملالريا  مر�ض  مثل   ، و�سيط  �أو  للمر�ض 
�لناحية �لقت�سادية  �ل�سلبي لهذه �لأمر��ض على  ، و�لبلهار�سيا كثرية. فالتاأثري 
، يف  �ملر�سى  يعاين منها  �لتي  و�لآلم  �لبوؤ�ض  تقدير  كبري جدً� وكذلك ل ميكن 
حني �أن تكاليف �لق�ساء على تلك �لأمر��ض ومكافحتها بطرق �سليمة يرفع من  
 . للمجتمع  و�لرفاهية  �لإنتاج  فيزيد من  لل�سكان  و�ل�سحي  �لقت�سادي  �مل�ستوى 
فامل�ساب مبثل هذه �لأمر��ض ي�ساب عادة بالهز�ل و�ل�سعف وفقر �لدم ويزد�د 



71 اجلغرافيا الطّبّية

�أن �لإ�سابة مبثل هذه �لأمر��ض  �أخرى . كما  باأمر��ض  و�إ�سابته  �حتمال تعر�سه 
�ملزمنة كثريً� ما توؤدي �إىل ف�سل �ملحا�سيل �لزر�عية ، و�إىل عدم حتقيق �لكثري من 
�أ�سهم مر�ض �حلمى �ل�سفر�ء يف ف�سل فردينا  �لتنمية و�أهد�فها . فقد  م�ساريع 
نددي لي�سب�ض  Ferdinand de leseps عام 1876م يف حفر قناة ) بنما ( عرب 
�مل�ستنقعات �ملائية �لتي يتكاثر فيها �لبعو�ض �لناقل للمر�ض . ومل يتحقق حفر تلك 
�ل�سفر�ء  �حلمى  مر�ض  مكافحة  فيها  تت  مكثفة  بحملة  �لقيام  بعد  �إل  �لقناة 
(. وهذ� يو�سح �أهمية تنمية �لطب �لوقائي   Blij 1993: 174( يف تلك �ملناطق
�ملر�ض  منع  طريق  عن  �ل�سحي  �لو�سع  حت�سني  على  يركز  �لذي  �لأمر  وتطويره 
�لأفر�د  �سحة  فتتح�سن   . �ل�سحية  �خلدمات  تنمية  �إىل  بالإ�سافة  حدوثه  قبل 
وتزد�د مقدرتهم على �لعمل ، بالن�سبة لعدد �ل�ساعات �لتي يعملون فيها كل يوم ، 
�أو بالن�سبة ملقد�ر �لعمل �لذي يوؤدونه �أثناء حياتهم ، وبذلك يرتفع معدل �لكفاية 
�لإنتاجية ويزد�د �إنتاج �ملجتمع . وتدفع �ل�سحة قدر�ت �لنا�ض لالإ�سهام بفاعلية 

 . ) WHO 1996 : 53( يف �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية
يجب �أل يغيب عن �أذهاننا �أن �ملعركة �سد �لأمر��ض قد ل تكون فا�سلة . فاحلمالت 
�لناجحة �سد �لأمر��ض �ملنت�سرة على نطاق و��سع �أثبتت جناحها ب�سكل موؤقت . 
فعلى �لرغم من �إعالن جناح برنامج مكافحة مر�ض �ملالريا يف ) �سرييالنكا ( �إل 
�أن �لتقارير �لتي توفرت فيما بعد �أفادت عودة �ملالريا �إىل �لبالد حيث �إن بعو�ض 
�إىل  �لأمر  بد�ية  يف  ��ستخد�مها  �أدى  �لتي  للمبيد�ت  مقاومته  ز�دت  �لأنوفلي�ض 
جناح بر�مج �ملكافحة �سد ذلك �ملر�ض . كما قلت فعالية �لعقاقري �لتي ت�ستخدم 
(. و�إن   Blij 1993:177( يف مكافحة طفيل �لبالزمودمي �مل�سبب ملر�ض �ملالريا
حمدثات  وكذلك  �لبعو�ض  �إىل  بالإ�سافة   ، للمر�ض  �لناقلة  �لكائنات  من  �لكثري 
�لأمر��ض تكت�سب مناعة �سد �ملبيد�ت و�لعقاقري �لتي ت�ستخدم يف �لق�ساء عليها 
فال تتاأثر بها من كرثة ��ستخد�مها ، وتظهر مع �لزمن �ساللت منها جديدة تقاوم 
�إن �ملبيد�ت �حل�سرية تق�سي  �أ�سر�رها �لبيئية حيث  هذه �ملبيد�ت . ناهيك عن 
على كائنات �أخرى حية بجانب �لنوع �ملر�د �إبادته ول يبقى يف مكان ��ستخد�مه 
بل تذروه �لرياح �أو حتمله �لأمطار �إىل �مل�سادر �ملائية فتلوثها . وتوؤكد �لدر��سات 
�ملختلفة �أن �لكثري من �ملبيد�ت �حل�سرية �سديدة �ل�سمية ل تتحلل بيولوجيًا وتبقى 
يف �لبيئة لفرتة طويلة  وتوؤثر فيها ب�سورة �سلبية . لي�ض هذ� فح�سب بل �إن بع�ض هذه 
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�ملبيد�ت تذوب يف �لدهون وت�سل �إىل ج�سم �لإن�سان عن طريق �ل�سل�سلة �لغذ�ئية 
، وقد ت�سبب على �ملدى �لبعيد �أمر��سًا �سرطانية. فهناك �أكرث من خم�سة �آلف 
وفاة و14 �لف حالة ت�سمم باملبيد�ت يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية �سنويًا بالرغم 
من �رتفاع م�ستوى �لوعي و�نخفا�ض ن�سبة �لأمية ) عبد�للطيف 1993 : 38 ( . 
ولقد �أثبتت �لتجارب �أن حمدثات �لأمر��ض �أي�سًا ، �سو�ء �أكانت تنتقل ميكانيكيًا 
�أو بيولوجيًا تكت�سب مع �لزمن مناعة �سد بع�ض �لعقاقري �لتي ت�ستخدم �سدها 
وبالتايل تظهر منها �ساللت ل تتاأثر بتلك �لعقاقري ، كما حدث بالن�سبة لبكرتيا 
مر�ض  ي�سبب   �لذي  �لبالزموديوم  وطفيل  �ل�سل  مر�ض  ت�سبب  �لتي  �ملايوبكرتيا 
�لعقاقري  هذه  مثل  لتاأمني  �لالزمة  �لباهظة  �لتكاليف  ذلك  �إىل  �أ�سف  �ملالريا. 
�لتنمية  �أ�سباب  على  �ملطاف  نهاية  يف  �سلبًا  يوؤثر  مما  م�ستمر  ب�سكل  و�ملبيد�ت 

.)Meade ، gesler1988 : 90( ل�سحية ومقوماتها�
وُيعد �لتلقيح �سد �لأمر��ض �لنتقالية �إحدى �لو�سائل �لتي ت�ستخدم يف حماية 
�لأفر�د من �لوقوع يف �ملر�ض وخماطره . ولكن مثل هذه �خلدمات غري متو�فرة 
يف كثري من �لدول �لنامية و�إن وجدت فاإنها تكون حمدودة ومق�سورة على مناطق 
معينة كاملدن �لكبرية مثاًل . و�إن �إعد�دً� كبرية من �سغار �ل�سن يف �لدول �لنامية 
يعي�سون يف مناطق  �إنهم  �ملعدية  حيث  �لأمر��ض  �لتلقيح �سد  ل يح�سلون على 
نائية ول ت�سلهم �خلدمات �ل�سحية . وهذ� يعني �أنه على �لرغم من كل �جلهود 
�لتي يتم بذلها ، من قبل �ملنظمات �ل�سحية �ملختلفة لرفع �مل�ستوى �ل�سحي يف 
�لبلد�ن �لفقرية ، �مل�ستودع من �ل�سكان ، �لقابل للعدوى يف حالة تف�سي �أي وباء 
من  �ل�سكانية  �لتحركات  مع  لالأمر��ض  �لتعر�ض  خطر  ويزد�د   ، موجودً�  يبقي 

)Blij،1993 : 169( لأرياف مثاًل �إىل �ملدن�
و�إن وجود جتمعات �سكانية كبرية تعي�ض يف بيئية غري �سحية دون توفري وقاية 
طبية م�ستد�مة ميكن �إن يجعل منها م�سادر لظهور �أمر��ض �أخرى جديدة مل تكن 
 Blij( ماألوفة من قبل. وهذ� ما يتوقعه �جلغر�فيون يف جمال �جلغر�فيا �لطبية
171 : 1993( �إذ� مل تركز �لدول �لنامية على تنمية �لرب�مج �ل�سحية على �أ�س�ض 
علمية مدرو�سة هدفها �لأ�سا�سي حت�سني �سحة �لبيئة من خالل تنمية �جتماعية 
و�قت�سادية موزونة توؤدي يف �لنهاية �إىل �إذكاء �ل�سعور لدى �لنا�ض بالأمن �ل�سحي 

�لذي ي�سكل جزءً� من �لأمن �لعام وخا�سة يف �لدول �لنامية .  
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ولعلنا ن�ستفيد من منوذج �نتقالية �لمر��ض �لغربي عندما �نخف�ض عدد �لوفيات 
بالتدريج يف �ملجتمعات �لغربية و�لذي يعود ب�سكل كبري �إىل حت�سني �مل�سكن و�لتغذية 
و�سحة �لبيئة و�مل�ستوى �لقت�سادي . ومن �أجل ��ستيعاب هذ� �لنموذج فاإنه لبد 
�أوربا تعج بالأمر��ض  ان �لقرن �لتا�سع ع�سر ، كانت مدن  �إبَّ �أنه  من �لإ�سارة �إىل 
�لب�سرية �لنتقالية مثل �حل�سبة و�لطاعون و�ل�سل و�ملالريا و�لكولري� بالإ�سافة 
، �زدحمت بع�ض �ملدن  �لثورة �ل�سناعية  �لتغذية . فمع بد�ية  �أمر��ض �سوء  �إىل 
�لأوربية . مثل مدينة لندن ، باملهاجرين من �لأرياف  بحثًا عن عمل . و�أ�سبحت 
�مل�ساكن يف تلك �ملدن غري �سحية وتعج بالعمال و�ل�سو�رع غري نظيفة ، و�لأجور 
 ، و�لإعياء  و�لإرهاق  �لفقر  ولقد جنم عن ذلك   . كثرية  �لعمل  و�ساعات   ، قليلة 
�سوء  و�أمر��ض  �لنتقالية   �لأمر��ض  وتف�سي   ، للعمال  �ل�سحي  �مل�ستوى  وتدين 
�تخاذ  �لأبعد  �لأمر��ض  تلك  �لتغلب على  يتم  ، ومل  �إنتاجهم  بينهم فقلَّ  �لتغذية 
�إجر�ء�ت فعالة كان �أهمها : تركيز �لبلديات و�ل�سوؤون �ل�سحية �ملعنية يف �ملدن 
�آنذ�ك على �لنظافة ، وحت�سني �مل�ستوى �ل�سحي �لبيئي و�لقت�سادي للعمال ، مما 
�أدى �إىل �لق�ساء على معظم �لأمر��ض �لنتقالية �ملتف�سية  و�أمر��ض �سوء �لتغذية 
، وبالتايل رفع كفاءة �لعمال وذلك قبل �لرتكيز على �خلدمات �ل�سحية �حلديثة  

. )Howe 1980:  45 (
و�إن �تخاذ مثل هذه �لإجر�ء�ت ي�ساعد على �زدهار �لتنمية �ل�سحية وحتقيق 
تت  �أوروبا  غرب  ففي   . وتطورها  و�سالمتها  �ملجتمعات  �أمن  من  عالية  درجة 
�لتقنية  حت�سني  طريق  عن  وذلك   ، �سدها  حملة  �سن  دون  �ملالريا  مكافحة 
�ل�سكنية  �لتجمعات  يف  �لنظافة  م�ستوى  ورفع  �ل�سحي  �مل�سكن  وتوفري  �لزر�عية 
ب�سكل عام . �أما يف بريطانيا فلقد مت �لق�ساء على �ملالريا عندما مت ف�سل حظائر 
�لنوع  من  هو  هناك  �ملتوطن  �لأنوفلي�ض  بعو�ض  �إن  حيث   ، �مل�ساكن  عن  �ملا�سية 
�لذي يف�سل �مت�سا�ض دم �ملا�سية مما يعمل على جذبه نحو �لتجمعات �ل�سكانية 
فيعر�ض �ل�سكان خلطر �لإ�سابة بذلك �ملر�ض . بالإ�سافة �إىل ذلك فقد �أدخلت 
ون�سر  ل�سكانها  �ملعي�سي  �مل�ستوى  ورفع  �ملجاورة  و�ملناطق  �لبيوت  على  حت�سينات 
�لتوعية �ل�سحية بينهم . ولذلك يجب و�سع ذلك يف �حل�سبان عند و�سع بر�مج 

.)Lear month  1977  : �ملكافحة لتتنا�سب مع �لظروف �حللية و�لبيئية) 49 
�لتي  �لأماكن  ح�سر  طريق  عن  عامليًا  �جلدري  مر�ض  على  �لق�ساء  مت  ولقد   
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يحدث فيها �ملر�ض ومكافحته �أينما كان حيث تتبعت منظمة �ل�سحة �لعاملية مر�ض 
�جلدري عامليًا بالت�سال مبوؤ�س�سات عاملية ر�سمية ومكافحته حتى مت �لإعالن عن 

. ) 225 : 1985 gould  (آخر جيوب مت �لق�ساء عليها يف �إثيوبيا و�ل�سومال�
وتوجد يف وقتنا �حلا�سر حاجة ما�سة �إىل فهم �أف�سل لطبيعة �جلغر�فيا �لطبية 
�لبيئية  �لباحث نظرة  فاح�سة على �لعالقة بني �ملر�ض و�لعو�مل  يلقي  فعندما 
فاإنه قد يلقي �ل�سوء على �أ�سباب �لظاهرة وحدوثها وتاأثريها يف �ملر�ض . وعندما 
�لأمر��ض  بالتايل توطن  �لفقر  �لتي تعمل على تغذية  �لد�ئرة �ملفرغة  يتم ك�سر 
فاإن كل �سيء يتح�سن و�إل فاإن �لفقر �سيزد�د ويوؤدي �إىل تدين �مل�ستوى �ل�سحي 
 stamp ( وعرقلة م�ساريع �لتنمية قبل �أن حتقق �أهد�فها �لتي من �أجلها و�سعت
زعزعة  َثمَّ  ومن  �جلمهور  لدى  �لتذمر  �سيادة  �إمكانية  يعني  وهذ�   )194 : 92

�لأمن يف �لبالد .
�لتعاون بني �لدول يف مكافحة �لأمر��ض وحتقيق �لأمن �ل�سحي  �أهمية  وتوؤكد 
عامليًا . فعلى �لرغم من �جلهود �لتي بذلها �لأطباء �إل �أن وباء �لكولري� تف�سى يف 
بريو ثم �نت�سر منها ليتف�سى �أوًل يف ) �لإكو�دور( ثم )كولومبيا ( ومن ثم عبور 
جبال �لإنديز حتى و�سوله �إىل �سو�حل ) �لرب�زيل ( على �ملحيط �لأطل�سي عرب 
نهر �لأمازون . كما و�سل �لوباء يف منت�سف عام 1991 م �إىل �ملك�سيك و�لوليات 
بوقوع  �لعاملية  �ل�سحة  �أفادت منظمة  م  وبحلول عام 1992   . �لأمريكية  �ملتحدة 
�أكرث من 275 �إلف �إ�سابة من �لكولري� قي �أمريكا �جلنوبية منها حو�يل 230 �ألف 
�لإ�سابات  من  �لكبري  �لعدد  و�إن هذ�   )Blij 1993: 179(وحدها بريو  حالة يف 
ي�سري �إىل �أهمية و�سع �إ�سرت�تيجية �ساملة على �ملدى �لبعيد ملكافحة �لأمر��ض يف 
�أن �لتعاون بني �لدول �لتقدمة �قت�ساديًا و�لدول �لنامية �ملجاورة  �ملنطقة . كما 
على  �لأوبئة  تف�سي  من  يقلل  �ساملة  تنموية  بر�مج  و�سع  يف  �حلدودية  وخا�سة 
�مل�ستوى �لإقليمي و�لعاملي وكذلك خماطر �أمر��ض جديدة قد تظهر على �ل�ساحة . 
و�أف�سل مثال على ذلك مر�ض �لإيدز �لذي تف�سى يف �لعامل و�أخريً� مر�ض �للتهاب 
�لرئوي �حلاد �لالمنطي �سار�ض )sars ( �لذي تف�سي ب�سكل رئي�ض يف دول �سرق 

�أ�سيا . 
�ل�سحية  للم�سكالت  �ل�ساملة  و�لدر��سة  �ل�سليم  �ل�سحي  �لتخطيط  ي�ساعد 
من كافة جو�نبها - على و�سع �لأ�س�ض �لتي ميكن يف �سوئها مكافحة �لأمر��ض 
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�ل�سائعة و�لتقليل من خماطر �لأمر��ض �جلديدة �لتي قد تظهر يف �لعامل خا�سة 
يف �لدول �لنامية . ومن �لو��سح �أن �ملخاطر �ل�سحية ماز�لت تهدد �لعامل �إذ� مل 
تتعاون دول �لعامل �لتقدم فعليًا وت�سع ذلك �سمن �إ�سرت�تيجية مكافحة �لأمر��ض 
 ، �لنامية  ، �ستتخطى حدود �لدول  �لنتقالية ،فاإن �لأمر��ض ، يف �ملدى �لقريب 
وتهدد دول �لعامل �ملتقدم �أي�سًا كما حدث بالن�سبة ملر�ض �ل�سل �لذي عاد جمددً� 
ليتف�سى يف بع�ض دول �لعامل �لنامية و�ملتقدمة من جديد . وهذ� �لأمر لي�ض بغريب 
خا�سة �إن �لأمر��ض ل تعرف �حلدود �لدولية وميكنها �أن تنتقل من دولة لأخرى 
�أو  �لأمر��ض  �أو ناقالت  �ملر�ض  �أو حاملي  �مل�سافرين  ب�سرعة عن طريق �ملر�سى 
�لأدو�ت و�حلاجيات �مللوثة . ويف هذه �حلالة فاإن مثل هذه �لأمور ، �ست�سيف �أعباء 

جديدة مل�سرية �لتنمية �مل�ستد�مة . 
بد من  ل  فكان   ، �ملر�ض  �نت�سار  �إىل  �لأحيان  بع�ض  يوؤدي يف  �لتنمية  فانت�سار 

�لوقوف على �لنت�سار وتعريفاته و�أنو�عه .
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الف�سل الثالث 
االنت�سار
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�أوىل �جلغر�فيون �لطبيون مو�سوع �نت�سار �ملر�ض Disease Diffusion �هتمامًا 
�نت�سار  لظاهرة  و�ملكاين  �لزماين  �لبعدين  على  در��ساتهم  ركزت  ، حيث  خا�سًا 
�ملر�ض ، من خالل در��سة تاريخه كظاهرة ، وحتديد �مناط �نت�ساره �ملختلفة من 
تو�سعي و�نتقايل وهرمي ، و�لعو�مل �ملوؤثرة فيه ك�سبكة �لنت�سار �لتي ينظر �ليها 
كن�سيج مرت�بط متد�خل من �لأماكن و�لنا�ض وقنو�ت �لحتكاك �لتي مير عربها 

.)Meade 1988 : 234-238( ملر�ض وكذلك حو�جز �نت�سار �ملر�ض�
�نت�سار �ملر�ض قد تكون من خالل �لزمان و�ملكان ، وبالن�سبة  �أن در��سة  جند 
للجغر�يف �لطبي ل بد �أن يهتم بت�سنيف �لظو�هر و�ختالفها مبرور �لزمن ، فهناك 
بع�ض �لأوبئة تكون يف ذروتها مو�سميًا وت�سري قليلة مبرور �لزمن ، و�جلغر�فيون 
من  بالتخل�ض  �لإن�سانية  عن  �ملعاناة  تخفيف  يف  ي�ساهمو�  �أن  ميكنهم  �لطبيون 
�لدر��سات  تقدمي  هو  بالطبع  و�لهدف   ، �لأ�سباب  على  بالتعرف  وذلك  �ملر�ض 
و�لتو�سيات لل�سلطات �مل�سئولة عن �سحة �جلمهور ، و ت�سع يف �عتبارها �ملعايري 
�مل�ستوى �جلغر�يف  �ملر�ض مفهومة على  �نت�سار  �آلية  تكون  للتحكم حتى  �ل�سليمة 
و�لطبي ب�سورة كاملة وو��سحة . وعند �لنظر �إىل �لإن�سان ون�ساطاته يف �ملكان 
�لرتكيز  يكون  ما  بقدر  �لثابتة  و�لعالقة  �لبنية  يف  �لتفكري  يكون  ل  �لزمان  عرب 
على �حلركة و�لديناميكية لالأمناط �ملكانية ، ولذلك ت�سري عملية �لنت�سار �لتي 
ميكنه  �حلي  فالكائن   . �لأ�سا�سية  �لنقطة  هي  �لأزمنة  عرب  �لأمكنة  يف  حتدث 
�لنت�سار ، وهذ� �لنت�سار يعمل على زيادة �حلدود �جلغر�فية �أو �ملدى �جلغر�يف 
بالبقاء  �لبيئية  ظروفها  له  ت�سمح  جغر�فية  حدود  د�خل  ولكن  �لنوع(  )توزيع 
و�لتكاثر و�ل�ستمر�ر ) مر�سي و�ل�ساذيل 2000 : 44 ( . و�أي �سيء يوجد يف موقع 
معني �إما �أن يحدث ب�سورة م�ستقلة يف هذ� �ملكان �أو �أن يكون �نتقل �ليه من مكان 
�آخر ، وهنا يظهر �سيئان مهمان �أولهما : �أي �سيء يتحرك ل بد له من حامل ، 
�لعو�مل  ببع�ض  تتاأثر  �جلغر�فية  �ملو�قع  على  �ل�سيء  حركة  �سرعة  �أن   : ثانيهما 
مثل �لنو�قل و�حلو�جز �لني توؤثر يف �حلركة . و�حلركة هي �أكرث �لأ�سباب �سيوعًا 
لوجود �لظو�هر يف مو�قع معينة ، ويعترب فهم �لآلية �لتي توؤثر يف �نت�سار �لظاهرة 

و�أمناط تو�سعها حجر �لز�وية يف در��سة جغر�فية �لنت�سار ب�سورة عامة . 
توؤكد معظم �لدر��سات �لتي �خت�ست بجغر�فية �لنت�سار على تف�سري �حلو�دث 
يف حميط زماين مكاين ، وكان �لهدف هو و�سف تاريخ ظاهرة ما لتحديد �لآلية 
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�أو در��سة طبيعة �ملحيط �لذي تنت�سر فيه   ، �لعامة �لتي توؤثر يف عملية �لنت�سار 
�لظاهرة  حلدوث  جدً�  مهم  �لإن�ساين  �لتو��سل  و�سكل  مدى  ويعترب   ، �لظاهرة 
و�نت�سارها ، و�إن متغري�ت �مل�ساحة ، وفر�ض �لتد�خل ، ون�سبة �لتجاذب جميعها 
�حلياة  منط  �نت�سار  �أن  �إىل  حاليًا،  �لأدلة  ت�سري  كما   . �لنت�سار  عملية  يف  توؤثر 
�لغربية و�لتقدم �حل�سري و�ل�سناعي يف �لدول �لنامية ينجم عنه تغري يف �لو�سط 
�لذي يعي�ض فيه �لإن�سان وكذلك منط حياة كثري من �ل�سكان و�سلوكهم . وكثريً� ما 
يوؤدي ذلك �إىل �رتفاع ن�سبة �لإ�سابة بالأمر��ض غري �لنتقالية مثل �أمر��ض �ل�سكر 

و�سغط �لدم وبع�ض �أمر��ض �ل�سرطان وت�سلب �ل�سر�يني. 
3-1 تعريف االنت�سار : 

 ،  Distribution و�لتوزيع   ،Diffusion �لنت�سار  لفظي  بني  �ختالف  يوجد 
فالنت�سار هو و�سول �لكائن �حلي �إىل �لبيئة �لتي ت�سلح لنموه وتكاثره ، �أما �لتوزيع 
فهو �حلدود �جلغر�فية �لتي يعي�ض فيها �لكائن �حلي ) �ملظفر 2002 : 102 ( . 
�لظو�هر �جلغر�فية  �إىل مو�قع    Spatial Distributionملكاين� �لتوزيع  ي�سري  و 
�ملختلفة مثل )�مل�ستوطنات �لب�سرية ، �ل�سكان ، توزيع �لغابات ، �ملز�رع ( يف �حليز 

�ملكاين يف وقت معني.  
�ملجالت  باختالف  ، وذلك  �لنت�سار  تعريف كلمة  �ملعاين يف  وتعددت  �ختلفت 
 ، �حل�سري  و�لنت�سار   ، �لثقايف  �لنت�سار  منها   ، �لكلمة  هذه  فيها  �مل�ستخدمة 
هناك  �أن  يعني  �لثقايف  فالنت�سار   . وغريها  �ملر�ض  و�نت�سار  �لتنمية،  و�نت�سار 
�نت�سارً� لالأفكار و�لآلت و�ملخرتعات �لطبية و�لأدوية وو�سائل �لعالج ، وظروف 
�أدى  �أي�سًا  بالن�سبة لنت�سار �حل�سارة جنده  �أما   ، �لعامل  �أنحاء  �ستى  �لوقاية يف 
�إىل �نتقال وتطور �لو�سائل �ل�سحية �ملختلفة ، �أما �لتنمية و�نت�سارها فلها �لدور 

�ل�سلبي و�لإيجابي يف �حلقل �ل�سحي . 
وقد عرفت )  Meade 1988 : 234( ، �لنت�سار باأنه �لتوزيع �أو �حلركة �إىل 
�خلارج من منطقة بد�ية معينة . و��ستخدم علماء �لأنرثبولوجيا م�سطلح �لنت�سار 
�أخرى  جماعات  �إىل  معينة  حملية  جماعة  من  �حل�سارة  �نت�سار  عندهم  ويعني 
)غيث 1979 : 143 ( ، وهذ� �لتعريف من �لتعريفات �لتي �تخذها �لذين �هتمو� 
�حل�سرية  �لظو�هر  يف  �ل�سطالح  هذ�  ��ستخدم  كما   . و�نت�سارها  باحل�سارة 
 . زمنية   مكاين خالل فرت�ت  على حيز  �حل�سرية  �لظاهرة  �نت�سار  به  ويق�سد 



81 اجلغرافيا الطّبّية

نو�قل حتملها  بو��سطة  �آخر  �إىل  �لأ�سياء من مكان  �نتقال  باأنه  �أبلري  وكما عرفه 
Abler(. �أما �لنت�سار بالن�سبة للطفيليات فيعرف  وطرق ت�سلكها  )1977 : 389 
باأنه �جلزء من جماعة �لثوي ) �لعو�ئل ( �لذي ي�ست�سيف طفياًل و�حدً� �أو �أكرث 
�ملادة  ينتج من حركة ع�سو�ئية من مركز  . و�لنت�سار   ) 84 : ) جاد �هلل 1990 
�لتي تتدفق من �إقليم �لرتكز �إىل �لإقليم �لأقل تركزً� ، مثاًل �نت�سار �سذى �لزهرة 
 The new 1993: 90 (  لذي يت�سرب ب�سرعة خالل �لهو�ء �ل�ساكن د�خل غرفة�

. )  Encyclopaedia
   �أما �أهل �لثقافة فلهم تعريفهم �خلا�ض بالنت�سار ، ويعرفونه باأنه كافة �لعمليات 
�ملنظمة �لتي توؤدي �إىل ت�سابه �لثقافات يف جمتمعات خمتلفة عن طريق �آخر غري 
�لخرت�ع ) غيث 1979 : 135 ( . و�لنت�سار عملية تكون تدريجية عادًة ، �إمنا لي�ض 
حتمًا ، ود�ئمًا بها تنت�سر عنا�سر و�أنظمة �لثقافة ، وميكن بو��سطتها لالخرت�ع �أو 
�أن تطبق يف مكان جماور ، ويف بع�ض  �لتنظيمات �جلديدة �ملطبقة يف مكان ما 
�أنحاء  تنت�سر يف جميع  �لتي جتاورها حتى  �ملناطق  �إىل  تطبيقها  ينتقل  �حلالت 
تاأثري  لها  �ملعلوماتية  ثورة  �أن  �لآن  ويالحظ   .  )  242  :  1984 ح�سنونة   ( �لعامل 
كبري يف �لنت�سار يف �لزمان و�ملكان ، و�أ�سبحت �ملادة �أو �لفكرة تنتقل يف حلظات 
�أن  تتفق يف  �لتعريفات  هذه  معظم  �ن  �إىل  نخل�ض  تقدم  .  مما  كله  �لعامل  �إىل 
هناك مركزً� تنت�سر منه �لظاهرة �أو �ملادة �إىل مر�كز �أخرى �سكل ) 3 ( ، و�أي�سًا 
ت�سري �إىل عاملي �لزمان و�ملكان �للذين يوؤثر�ن يف عملية �لنت�سار �سو�ء كانت تلك 

�لإ�سارة و��سحة و�سريحة �أو �سمنية .
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   �سكل ) 3 ( مركز الفكرة او الظاهرة وانت�سارها

  

ب�سكل  و�سرحها  لها  �لتعر�ض  يجب  �لتي  �جلغر�فية  �ملفاهيم  بع�ض  توجد    
خمت�سر نظرً� لأهميتها يف جمال �لنت�سار وتاأثريها فيه وهي : 

�لتفاعالت  جميع  وتعني   :Spatial Relationships �ملكانية   �لعالقات   -  1
و�لعالقات �لرت�بطية بني �أماكن خمتلفة وعنا�سر خمتلفة ي�سملها �حليز �ملكاين . 
وتعد در��سة �لعالقات �ملكانية بني �لظاهر�ت �جلغر�فية و�لربط بينها من جملة 
ما تهدف �إليه �جلغر�فية حتى ميكن فهمها و�لنتفاع بها يف �لتطبيقات �جلغر�فية 
�لعملية ، خا�سة و�إن �جلغر�فية �ملعا�سرة توؤكد على �لقدرة على �ل�ستخد�م �لكفء 
�لرتباطية  �لعالقات  معرفة  �إىل  �لتو�سل  بغر�ض  �ملكانية  �لعالقات  لريا�سيات 
�ملكانية بني �لظو�هر ) خري 2000 : 292 ( ، وتعرب �لعالقات �ملكانية عن �ملهمة 

�جلغر�فية �لتي تتلخ�ض يف �ملحاور �لتالية :
�ملدرو�ض مع ما  �ملكّون �جلغر�يف  �أو  �لعن�سر  �ملكانية بني  �لعالقات  �أ-  حتليل 

جاوره من عنا�سر ومكونات من نف�ض �لنوع . 
ب - حتليل �لعالقات �ملكانية بني �لعن�سر �أو �ملكّون �جلغر�يف �ملدرو�ض مع ما 
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جاوره من عنا�سر ومكونات من نوع خمتلف.
مع  �ملدرو�ض  �جلغر�يف  �ملكّون  �أو  �لعن�سر  بني  �ملكانية  �لعالقات  حتليل   - ج   

عنا�سر �أو مكونات �ملحيطني �ملحلي و�لإقليمي �ملوؤثرة يف �لن�سوء .
3- �لتفاعالت �ملكانيةSpatial Interactions  : عبارة عن �لن�سياب �مل�ستمر 
و�ملتبادل بني �لعنا�سر و�ملكونات �أما على �مل�ستوى �ملحلي �أو �لإقليمي �أو �لقومي �أو 
�لدويل ، كان�سياب �لب�سائع و�لنا�ض و�ملعلومات بني �أماكن خمتلفة فحجم �لتجاره 
ولقد   ، �ملكاين  �لتفاعل  �أمثلة على  كلها  �لأقاليم  �ل�سكان بني  �لدول وهجرة  بني 
�أو عدم حدوثه وهذه  �لتفاعل �ملكاين  �أ�س�ض حلدوث  ulman ثالث  �وملان  حدد 

�لأ�س�ض على �لنحو �لتايل :
معينة  ماده  على  �لطلب  درجه  �إىل  وي�سري   :  Complementarlty �لتكامل  
) �سلعة معينة ( يف مكان معني وتوفرها يف �ملكان �لآخر عندئذ يحدث �ن�سياب 
تلك �ل�سلعة بني �ملكانني ، وب�سكل �أو�سح زيادة �لطلب على منتوج �خل�سرو�ت من 
قبل مدينة ما يتم تلبيته من قبل �ملنطقة �لزر�عية �لرئي�سية لإنتاج �خل�سرو�ت 

�ملجاورة لهذه �ملدينة . 
لإمكانية  بالن�سبة  �إما   :Transferability للنقل   �ملادة  قابلية  �أو  �لنقل  �إمكانية 
نقل �ل�سلعة �أو قابلية �ل�سلعة للنقل فرتتبط �رتباطًا وثيقًا بتكاليف نقلها و�لتي ترتبط 
�أن تكاليف  �لنهاية فاإذ� ح�سل  �لبد�ية ونقطة  بدورها بامل�سافة �لفا�سلة بني نقطة 
نقل �سلعة معينة غدت مرتفعة جدً� فعملية نقل �ل�سلعة بني مكانني لن تتم حتى يف 

حالة وجود تكامل بني �ملكانني . 
Intervening Opportunity: وقد يحول دون حدوث  �لفر�سة �ملعرت�سة   
�لتفاعل بني مكانني معينني حالة وجود فر�سه معرت�سة ، وميكن تو�سيح �أثر هذ� 
�لعامل من خالل �فرت��ض �أن منطقة ) �أ ( ذ�ت فائ�ض يف �إنتاج حم�سول معني 
ومنطقة )ب( تعاين عجزً� يف توفر هذ� �ملح�سول �أما منطقة )ج( �لو�قعة بني 
على  يرتتب  وبالتايل  �ل�سلعة  نف�ض  من  فائ�ض  ذ�ت  فهي  و)ب(  )�أ(  �ملنطقتني 
وقوعها بني ) �أ ( و )ب( �ن يعيق �لتفاعل بني ) �أ ( و) ب ( بل ي�سبح �لتفاعل 
ممكنًا بني ) �أ ( و )ج ( �لأقرب �إىل ) �أ ( ب�سبب �نخفا�ض تكاليف نقل �ل�سلعة 

�ملنتجة بينهما.
4- �ملوقعLocation  : عبارة عن حتديد مكان �لأ�سياء �أو �لظو�هر �جلغر�فية 
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يف �حليز �ملكاين  Space  وهناك نوعان من �ملو�قع : 
�أي  �أو  �سيء  �أي  موقع  وهو عبارة عن   :  Location Absolute �ملطلق  �ملوقع 
ظاهرة جغر�فية �سمن نظام �سبكة �لإحد�ثيات �لفلكية ل�سطح �لأر�ض )خطوط 

�لطول ودو�ئر �لعر�ض(.
ب- �ملوقع �لن�سبي Relative Location : هو عالقة �ملكان بالأماكن �لأخرى 
ويعرب عن �لرتباط و�لتو�فق �ملكاين . وب�سورة �أكبـر يخبـرنا �ملوقـع �لن�سبي بـاأن 
�لأ�سيـاء ، و�لنا�ض ، و�لأماكـن ل توجد يف فر�غ مكاين ، ولكن يف عامل له خ�سائ�سه 
�لطبيعية و�لثقافية �لتي تختلف من مكان �إىل �آخر . كما هو عبارة عن مكان �أي 
�سيء �أو �أي عن�سر من عنا�سر �لأر�ض ن�سبة ملو�قع �لأ�سياء �لأخرى ويعك�ض هذ� 
�ملفهوم حالة جتاور �لأ�سياء �أو �لعنا�سر �جلغر�فية يف �حليز �ملكاين �أو يف �ملجال  
Juxtaposition in Space . ولتو�سيح هذ� �ملفهوم ميكن �لقول باأن �ساحب 
)بالن�سبة  �لفلكي  باملوقع  معني  مكان  يف  م�سنعه  �إقامة  عند  يهمه  ل  �مل�سنع 
خلطوط �لطول ودو�ئر �لعر�ض ( ملكان م�سنعه ، بل �لذي يهمه بالدرجة �لأوىل 
�لد�خلة  �لأولية  �ملو�د  مكان  �أو   ، �ل�سوق  من  قربه  �أو  م�سنعه  مكان  بعد  مدى   ،
�لأن�سطة  لتوقيع  �ملحددة  �لأخرى  �لعو�مل  �إىل  بالإ�سافة   ، �لت�سنيع  عملية  يف 
�ل�سناعية �ملختلفة ، ونف�ض �ل�سيء ينطبق على حالة �ختيار مكان �ل�سكن �ملرغوب 
�لتعليمية )كاملد�ر�ض  �ملوؤ�س�سات  �لقريب من  �لبع�ض مكان �سكنه  ، فاختيار  فيه 
و�أماكن  �لأخرى(  �ل�سحية  و�ملر�كز  )كامل�ست�سفيات  و�ل�سحية  و�جلامعات( 
�أن يفرز قيمة موقعية وحتديد  عملهم له ما يربره  ، فاإذن �ملوقع �لن�سبي ميكن 
�أدق على �مل�ستوى �لإقليمي ، فالأماكن �ملف�سلة تزد�د قيمتها ب�سبب درجة قربها 

�لن�سبي من �لأماكن �لأخرى �ملرتبطة بها .
�ملوقع  خا�سة  �ملوقع  مبفهوم  �ملفهوم  هذ�  ويرتبط   :  Distance �مل�سافة   -5
�ملكاين  �حليز  يف  معينني  مكانني  بني  �لطبيعي  �لفا�سل  عن  ويعرب  �لن�سبي، 
بامل�سافة �ملطلقة وتتمثل وحد�ت �لقيا�ض للم�سافة �ملطلقة �إما يف �لكيلومرت�ت �أو 
�لأميال ويف بع�ض �لأحيان يتم �لتعبري عن �مل�سافة �ملطلقة بوحد�ت قيا�ض �أخرى 
�مل�سافة  هذه  قطع  تكاليف  مبقد�ر  �أو  �مل�سافة  بقطع  �مل�ستغرقة  �لزمن  كوحد�ت 

. Distance Relative  وهذ� ما يطلق عليه مفهوم �مل�سافة �لن�سبية
حتديد  ي�ساعد  فالتوجيه   :Orientation �لتوجيه   �أو   Direction �لجتاه 
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�جلهة �أو �ملكان �ملق�سود فاجلهات �لأربع معروفة لدى جميع ح�سار�ت �لعامل ، 
فتحديد �ل�سرق و�لغرب ميكن �أن يتم من خالل �سروق وغروب �ل�سم�ض ، و�ل�سمال 
و�جلنوب من خالل �لنجوم ، وقد ي�ستخدم بع�ض �لنا�ض �لجتاهات �لن�سبية كقول 
�لبع�ض » ذ�هب �إىل �لبلد » ويعني به و�سط �ملدينة ورمبا تكون �لعا�سمة ، وهناك 
Sea Ward ويعني �لتوجه  �أي �لتوجه نحو �لرب و   Land Ward من ي�ستخدم 
نحو �لبحر ، �أما تعبري �ل�سرق �لأق�سى ، �لذي يعترب �أوروبي �لأ�سل في�سري �إىل �أن 
 Farلدول �لأ�سيوية موجودة يف �ل�سرق ، فهناك من يطلق ��سم �ل�سرق �لأق�سى�
East على جمموعة من �لدول �لأ�سيوية وذلك لأنها �أكرث بعدً� عن �أوروبا و�لبع�ض 
قربًا  �لأكرث  �لدول  Middle East  على جمموعة  �لأو�سط  �ل�سرق  يطلق  �لأخر 

لأوروبا . 
7- �حلجم  Size : يتم �لتعبري يف معظم �لأحيان عن كرب �لظاهر �جلغر�فية 
دولة  حجم  عن  �لتعبري  يتم  ما  وعادة   ، حجمها  مبقد�ر  �لب�سرية  �أو  �لطبيعية 
م�ساحتها  مبقد�ر  �لغابة  حجم  عن  يعرب  كما  �سكانها  عدد  مبقد�ر  ما  مدينة  �أو 
�إذن حجم �لظاهرة �جلغر�فية ميكن �لتعبري عنه  وعدد �لأ�سجار �لتي ت�ستملها 
بالكيلو مرت�ت  �لتعبري عنه مبقد�ر م�ساحتها  �ملدينة ميكن  بعدة معايري فحجم 
�ملربعة �أو مبقد�ر عدد �سكانها على نحو ما ذكرناه �سابقًا. ويعود �لهتمام مبفهوم 
�حلجم من ِقَبل �جلغر�فيني �إىل �أنه كلما كانت �ملنطقة �جلغر�فية كبرية وو��سعة 
�مل�ساحة ز�د �حتمال �حتو�ئها على تنوع كبري للمكونات �جلغر�فية فيها مثل �ملو�رد 
�لطبيعية ، كما �أن توزيع �لعنا�سر و�ملكونات �جلغر�فية يتاأثر �إىل حد كبري بحجم 
�ملنطقة �جلغر�فية �لتي تنت�سر فيها تلك �لأ�سياء مثل توزيع �لرتب و�مل�ستوطنات 
�لب�سرية فالعنا�سر �جلغر�فية �لتي يبدو منط توزيعها متكتال مبنطقة جغر�فية 
خم�ض  �أكرب  م�ساحتها  جغر�فية  مبنطقة  مبعرثً�  توزيعها  يبدو  �مل�ساحة  حمدودة 

مر�ت من �ملنطقة �لأوىل . 
8-�ل�سكل Shape: يرتبط �سكل �ملنطقة �جلغر�فية �أو �لإقليم �جلغر�يف مبدى 
�ل�سيا�سية  فالوحدة  �ملختلفة  �لأماكن  بني  �لتكاليف  وم�ستويات  �ملكاين  �لتفاعل 
�لتي تاأخذ �ل�سكل �ملتطاول قد ت�ستمل على �أماكن معزولة �أو متباعدة عن بع�سها 
مثل    Compact Shape �مللموم  �ل�سكل  ذ�ت  �ل�سيا�سية  �لوحد�ت  �أما  �لبع�ض 
جيبوتي وفنزويال وفرن�سا �أو �إ�سبانيا فاإنها ت�ستمل على �أماكن متجاورة من بع�سها 
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�لبع�ض مما يكون له �لأثر �لو��سح يف تكاليف �لنقل و�لت�سال بني تلك �لأماكن 
�ملتجاورة . 

9- �لنمط Pattern : عبارة عن ترتيب �لأ�سياء �أو �لظو�هر �جلغر�فية يف �ملجال 
 Lines Points و�خلطوط  �لنقاط  �لنمط كاًل من  �أو على �سطح �لأر�ض وميثل 
متكتلة  مو�سعية  عنا�سر  عن  يعرب  �أن  ميكن  �لنقاط  فنمط   Areas و�مل�ساحات 
Clustered عندما يبدو متمركزً� يف ق�سم حمدود من منطقة معينة بينما تخلو 
  Dispersed بقية �ملنطقة من تلك �لنقاط وعندما يكون منط �لنقاط مبعرثً�  

فاإن ذلك يعك�ض �نت�سار �لنقاط يف كافة �أرجاء �ملنطقة �أو �لإقليم �جلغر�يف .
�أما عندما يتاألف �لنمط من جمموعة من �خلطوط فقد تثل حني �إذن �حلدود 
يتم  �أخرى  �أحيان  و�لت�سالت ويف  �ملو��سالت  �أو خطوط  �لأماكن  �مل�سرتكة بني 
كتمثيل  �لأقاليم  بني  �ملكاين  �لتفاعل  قوة  للتعبري عن  �ُسْمك �خلطوط  ��ستخد�م 
�لتمثيل  ��ستخد�م خطوط يف  يتم  �لأقاليم كما  تلك  و�لتجارة بني  �لهجرة  حجم 
�لكارتوغر�يف لظو�هر طبيعيه تتعلق بالأنهار و�لأودية على �خلر�ئط ، �أما �لنمط 
�ملدينة  يف  �ملنتظمة  �لطرق  �سبكة  تثيل  خالل  من  مالحظته  فيمكن  �ملنتظم 
�لع�سرية ، غري �أنه ي�سود يف �ملدن �لقدمية منط من �سبكة �لطرق غري �ملنتظمة 
�مل�ستوطنات  �أو  كاملدن  �لنقاط  ربط  مت  �إذ�  �أما   ،   Disjointed �ملت�سلة  وغري 

�لب�سرية ب�سبكة من �لطرق يدعى ذلك �لنمط حينئذ بالنمط �ملركب . 
10- �لإقليمRegion  : وميثل منطقه جغر�فية من �سطح �لأر�ض ذ�ت خ�سائ�ض 
�أو خا�سية جغر�فية مهيمنة تيزها عن غريها من �ملناطق �لأخرى، وهناك نوعان 
Region Formal حيث يتم  من �لأقاليم: �لنوع �لأول ويدعى بالأقاليم �لعامة 
حتديد حدود هذ� �لنوع من �لأقاليم من خالل توزيع ظو�هر جغر�فية معينة )�للغة، 
�لدين( �أما �لنوع �لثاين فيدعى بالأقاليم �لوظيفيةRegion Functional  فهي 
لي�ست بال�سرورة متجان�سة من حيث �خل�سائ�ض �لتي تيزها عما يجاورها من 
مناطق جغر�فية �أخرى فالأقاليم �لوظيفية تتلك تنوعًا د�خليًا ملحوظًا ويتخللها 
�أمناط وعالقات متبادلة حيث يتم �لرتكيز على در��سة �لأمناط �ملرت�بطة د�خل 

�لإقليم �لوظيفية وتثل �ملدينة و�ساحيتها مثاًل عن �لإقليم �لوظيفي . 
3-2 اأنواع االنت�سار:

ميكن �لتمييز بني �أنو�ع خمتلفة من �لنت�سار منها : 
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 :spatial diffusion 3-2-1 االنت�سار املكاين
عبارة عن عملية �نت�سار �لظو�هر �جلغر�فية �ملختلفة ) �نتقال �ل�سكان ، وحركة 
�لب�سائع، و�ملعلومات ( خالل �حليز �ملكاين وملثل هذه �لعملية تاأثري مزدوج �لأول 
يتمثل يف �لتاأثري �لذي تفرزه هذه �لعملية يف خ�سائ�ض �ل�سكان �ملهاجرين ، و�لثاين 
يتمثل يف تاأثري عملية �لنت�سار على �لأماكن �لتي تنت�سر فيها تلك �لظاهرة ، فاأي 
حماولة لدر��سة وفهم ق�سية �نت�سار �لظو�هر �جلغر�فية مكانيًا من خالل حتليل 
تطورها ت�ستلزم حتديد عنا�سر هذه �لعملية ، فالعن�سر �لأول ميثل �لزمن لأن �أي 
�إىل وقت  ظاهرة جغر�فية تنت�سر من مكان لآخر وحتى يتم تبنيها فاإنها حتتاج 
كاٍف حلدوث ذلك ، �أما �لعن�سر فهو متغري �ملكان حيث �إن عملية �لنت�سار تتم 
بني �لأماكن �ملختلفة وتدعى �آلية نقل هذه �لظاهرة ) �أو �ل�سكان �لذين يقومون 
بنقل �لظاهرة ( بالناقلني carriers �أما �أولئك �لذين يتبنون هذه �لظاهرة يطلق 
 non - و�لذي ل يتبنى تلك �لظاهرة يطلق عليه adopters عليهم ��سم �ملتبنني

Abler( �أن �لنت�سار �ملكاين يرتبط بجانبني :  1977  : adopters . ويرى )39 
�أوًل : �لأ�سياء �ملتحركة ل بد من حملها بطريقة ما .

يف  توجد  �لتي  �لأخرى  بالأ�سياء  تتاأثر  �جلغر�يف  �حليز  عرب  �لأ�سياء   : ثانيًا 
طريقها وعليه ل بد من و�سع �لعتبار للو�سائط �لناقلة و�حلو�جز �لتي تعرت�ض 

طريق �حلركة .
�إن �لهتمام بعنا�سر عملية �لنت�سار �ملكاين لي�ض جديدً� يف �لدر��سات �جلغر�فية 
فقد �هتمت �لدر��سات �جلغر�فية �لتاريخية بتحليل وحتديد طبيعة �لعالقات بني 
متغري �لزمن time و�حليز �ملكاين space و�أبرز هذه �لدر��سات تلك �لتي قام بها 
�ساور c.sauer �لذي تتبع من خاللها �أ�سول �أمناط �لزر�عة يف �أمريكا �لو�سطى 
�لتي  �لظروف  على  �ل�سوء  �ألقت  فقد   Hagerstand هاقر�ستاند  در��سة  �أما   ،
جنم عنها �تخاذ �لقر�ر�ت �ملتعلقة بانت�سار �لظو�هر �جلغر�فية مكانيًا فقد ركز 
هاقر�ستاند يف در��سته �أي�سًا على �نت�سار بع�ض �لطرق �لزر�عية �جلديدة يف مناطق 
زر�عية تقع يف و�سط �ل�سويد بينما ركزت �لدر��سات �لأخرى على �نت�سار ظاهرة 
��ستق�سى  �لآخر  وبع�سها   technological innovations �لتقنية  �لبتكار�ت 
باأن  �لقول  فمجمل   ،  political ideologies �ل�سيا�سية  �لأيديولوجيات  �نت�سار 
و�حليز  �لزمن  متغري�ت  بني  �ملتبادلة  �لعالقة  طبيعة  يف  بحثت  �لتي  �لدر��سات 
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�ملكاين �لتي لها �لدور �حلا�سم يف عملية �لنت�سار �ملكاين للظو�هر �جلغر�فية تعد 
�لأ�سا�ض لفهم توزيع �لكثري من �لظاهر�ت �جلغر�فية �سكل ) 4(. 

�سكل ) 4 ( االنت�سار عرب الزمان واملكان

 : expansion diffusion 3-2-1 االنت�سار التو�سعي اأو املمتد
جند �أن هذ� �لنوع لي�ض بني �جلماعة بل د�خل ج�سم �لفرد نف�سه ويتم ب�سورة 
ميكانيكية فيما يخت�ض مبر�ض �ل�سرطان ، و�لنت�سار هنا يتم مبا ي�سمى بالغزو 
�لتو�سعي  بال�سغط  يقوم  حيث   ، �ملر�ض  ب�سبب   )Local Invasion( �ملو�سعي 
لكتلة �خلاليا �ملت�سرطنة وبالتايل يزيد �لورم على ح�ساب �خلاليا �ل�سليمة )مريوز 
1987 : 716 ( . وهو عبارة عن �نت�سار تدريجي للظاهرة �جلغر�فية من مكانها 
�لأ�سلي �إىل �أماكن �أخرى ) �سكل 5(، فالظاهرة �ملنت�سرة تبقى وتزد�د يف مكانها 
�لأ�سلي ، وتظهر يف مناطق جديدة مبرور �لوقت فالنت�سار �ملمتد ي�ستمل على منو 
�أعد�د منبتي �لفكرة �جلديدة و�ت�ساع �ملنطقة �لتي تنت�سر فيها تلك  ملحوظ يف 
من  �لنوع  هذ�  على  �لأمثلة  بني  ومن  �جلغر�فية  �لظاهرة  �أو  �جلديدة  �لطريقة 
�إىل  منطقة  �لزر�عية من  �ملح�سنة  �لبذور  من  �أنو�ع  ��ستعمال  تبني  هو  �لنت�سار 
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�أخرى . وهو �نت�سار فكرة عرب جمموعة من �لنا�ض تنتقل من فرد �إىل �آخر �أو من 
جمموعة �إىل �أخرى �إىل �أن تت�سع د�ئرة �لنت�سار مبرور �لزمن ، فمثاًل �لأ�سخا�ض 
�لذين علمو� بطريقة حتديد �ملو�ليد فاإنهم يقومون باإخبار جري�نهم ، و�جلري�ن 
بدورهم ينقلونها �إىل جري�نهم ومعارفهم ) Meade 235 : 1988 ( ، وهكذ� ت�ستمر 
من  جمموعة  هناك  �لأمر  وحقيقة    . �لزمن  عرب  �لكلي  �لعدد  ويزد�د  �لعملية 
�لأ�سدقاء و�جلري�ن وبقية  �إىل  �ملعلومة وبعد فرتة زمنية تنتقل  �لنا�ض ميتلكون 
�أن ياأخذ  Abler( ، وميكن     389  : �ملجتمع و�لذين يلعبون دور �لناقل)1977 
 contagious لنت�سار �ملمتد عدة �أ�سكال من بينها �لنت�سار �ل�سريع / �ل�ساري�
�إن هذ� �لنوع من �لنت�سار يتحدد بعامل �مل�سافة ويعتمد على  diffusion حيث 
يف  �لظاهرة  �نت�سار  �حتمال  فاإن  وبهذ�   direct contact �ملبا�سر  �لت�سال 
�لأقاليم �لقريبة �أو �ملجاورة ملكان �لظاهرة �لأ�سلي ومن �لأمثلة على هذ� �لنوع 
 runners من �لنت�سار هو ظاهرة �نت�سار �لأمر��ض �ملعدية ، و�نت�سار �لإ�ساعات

و�لمتد�د �لعمر�ين urban expansion و�نت�سار �لآفات �لزر�عية . 
    �سكل ) 5 ( االنت�سار التو�سعي اأو املمتد

    
 : diffusion relocation  3-2-3 االنت�سار النقلي او االنتقايل 

هذ� �لنوع من �لنت�سار يتم عن طريق �نتقال �لفئات �لناقلة نف�سها ، فانتقال 
�لنا�ض من موقع �إىل �آخر يتبعه �نتقال ما تعلموه �إىل �ملو�قع �جلديدة و�إىل �لنا�ض 
يف  �لأ�سا�سي  �لدور  و�مل�سافة  �لزمن  عاماًل  يلعب  حيث   ، بها  ي�ستوطنون  �لذين 



اجلغرافيا الطّبّية 90

�ملنت�سرة  �جلغر�فية  �لظاهرة  �أن  �إىل  �لنت�سار  من  �لنوع  هذ�  ي�سري   . �لنت�سار 
ترتك �ملنطقة �لتي ن�ساأت فيها وتظهر وتثبت مبناطق جديدة ) �سكل 6 ( ، و�أهم 
ما مييز �لنت�سار �لنقلي على �لنت�سار �ملمتد هو �أن �لظاهرة �ملنت�سرة ل ي�ستمر 
تو�جدها مبكانني خمتلفني يف وقت و�حد ومن �لأمثلة على هذ� �لنوع من �لنت�سار 
�ملدن يف  �لبي�ض من  �ل�سكان  �أو هجرة  �ملدن  �إىل  �لريف  �ل�سكان من  هو هجرة 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية �إىل �سو�حي �ملدن �مليرتوبوليتية �لأمريكية ، �أو هجرة 
�لأوربيني �إىل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية فنقلو� معهم كثريً� من �لأفكار ، وكذلك 
�لنقلي  �لنت�سار  �سكل  �لنقلي  �لنت�سار  ياأخذ  �أن  وميكن   . �جلديد  �لعامل  �أعمار 
�ملت�سل�سل ويو�سح هذ� �لنوع من �لنت�سار ، �نت�سار بع�ض مر�كز �لنو�دي �لريا�سية 
�لأمريكية من مر�كزها �لأ�سلية �إىل مدن �أخرى بهدف حت�سني عو�ئدها �ملالية 
وبغ�ض �لنظر عن نوع �لنت�سار �لذي �أ�سرنا �إليه �سابقًا فاإن عملية �لنت�سار �ملكاين 
تور�سنت  �ل�سويدي  ويعد   . معينة  مر�حل  من  تتم  �أن  ميكن  �جلغر�فية  للظو�هر 
 ، �حلديثة  �لنت�سار  در��سات  يف  ر�ئدً�   Hagerstand  Torsten هاقر�ستاند 
فقد كانت له در��سة عن �ملوجات �لنت�سارية بعنو�ن ) تكاثر موجات �ملخرتعات  

 Abler )Abler1977 : 397(
The Propagation Of Innovation Wave ، ففي در��سة �قرتح منوذجًا 
ي�سف فيه مر�حل �لنت�سار متخذة �سكل موجات تدعى مبوجات �لنت�سار وطبقًا 

لنموذج هاقر�ستاند فاإن عملية �لنت�سار تتم من خالل �ملر�حل �لأربع �لتالية:
1- �ملرحلة �لأولية primary stage : يتم خالل هذه �ملرحلة بدء �نت�سار 
�لظاهرة �جلغر�فية �أو �لطريقة �جلديدة بعد �أن يتم تاأ�سي�ض مر�كز �لتبني ومن 
للفكرة  باأعد�د �ملتبنني  �لو��سح فيما يتعلق  �لتباين  َثمَّ يبدو خالل هذه �ملرحلة 
�لوطن  �أو  �ملركز  �لبعيدة عن  و�ملناطق  �لتبني  �لطريقة �جلديدة بني مر�كز  �أو 

�لأ�سلي للطريقة �جلديدة ) �سكل6( .
2- مرحلة �لنت�سار diffusion stage : ويف هذه �ملرحلة تتناق�ض �لتباينات 
للطريقة �جلديدة  �ملتبنني  بن�سبة  يتعلق  فيما   regional contrasts �لإقليمية 

�ملنت�سرة.
ن�سبة  تت�ساوى  �ملرحلة  هذه  ويف   :  condensing stage �لتكثيف  مرحلة   -3
�لذين تبنو� �لطريقة �جلديدة �أو �لخرت�ع �جلديد يف جميع �ملناطق بغ�ض �لنظر 
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عن قرب �أو بعد �ملناطق عن �ملوطن �لأ�سلي للطريقة �جلديدة .
4- مرحلة �لت�سبع saturation stage : وتتميز ببطء حركة �نت�سار �لطريقة 
�جلديدة وتوقفها يف نهاية هذه �ملرحلة ، ويف هذه �ملرحلة �أي�سًا تختفي �لتباينات 
�لطريقة  فيها  �نت�سرت  �لتي  �جلغر�فية  �لوحدة  �أنحاء  جميع  يف  �لإقليمية 

�جلديدة. 
�سكل ) 6 ( االنت�سار النقلي    

                ) �أ (                                                               ) ب (

 امل�سدر : ابلري ) 1977م : 390 (
: Hierarchical Diffusion 3-2-4 االنت�سار الهرمي

تنحدر �لفكرة �أو �ملعلومة يف هذ� �لنوع من �لنت�سار من قمة �لهرم �لنت�ساري 
�إىل قاعدته ، فقد تتجاوز بع�ض �لبتكار�ت و�لأفكار �لنا�ض �ملتد�خلني دون تغري يف 
�ملو�قع �لتي يعي�سون فيها ، �أي �إن �ملنطقة �ملركزية تكت�سب �ملعلومات ومن ثم تنتقل 
�إىل �لأماكن �ل�سغرى . كذلك تتم عملية �لنت�سار من �ملر�كز �لعمر�نية �لكبرية 
�حلجم �إىل �ملر�كز �لعمر�نية �ل�سغرية �حلجم ومن �لأمثلة على هذ� �لنوع من 
�ملدن  من  �جلديدة  �ل�ستهالكية  �ل�سلع  متعلقة  �لخرت�عات  �نت�سار  هو  �لنت�سار 
�ملرتو بوليتية �إىل �ملر�كز �لعمر�نية �لأقل حجمًا ويطلق �أحيانًا على هذ� �لنوع من 
�لنت�سار ، �لنت�سار �ل�ساليل cascade diffusion حيث �إن عملية �لنت�سار تتم 
من �لأعلى �إىل �لأ�سفل �أو من �ملر�كز �لكبرية �إىل �ملر�كز �ل�سغرية فمن �ملعروف 
�أن �ملوؤ�س�سات �لتجارية و�مل�سرفية تنت�سر ب�سكل ت�سل�سلي حيث �إن تاأ�سي�سها يبد�أ 
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يف �ملر�كز �حل�سرية �لكبرية قبل �نت�سار فروع لها يف �ملر�كز �حل�سرية �ل�سغرية 
�حلجم ) �سكل  7 (. ومثال لذلك ظهور مو�سات �ملالب�ض �لتي تبد�أ يف بيوتات 
�أوربا  يف  �ل�سغرى  �ملدن  يف  تنت�سر  ثم   ، ونيويورك  باري�ض  يف  �لأزياء  ت�سميم 

و�أمريكا ثم �لأ�سغر يف بقية �لقار�ت ثم �لأ�سغر �إىل �أن تغطي بقية دول �لعامل . 
  �سكل ) 7 ( انت�سار الفكرة بني املراكز احل�سرية

 

يالحظ كذلك على �مل�ستوى �لفردي لالنت�سار �أن بع�ض �لخرت�عات يف جمال 
�لفالحة يتبعها �أوًل �ملز�رعون �لأثرياء و�لأكرث �أهمية يف �لإقليم �ملعني ، ومن ثم 
 ،)Abler  : تنقل �إىل مز�رعني �أقل يف �لهرم �لجتماعي يف �ملنطقة) 392: 1977 

وهذ� �لنوع من �لنت�سار ياأخذ �ل�سكل �لهرمي ) �سكل 8 ( .
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  �سكل )  8 ( االنت�سار الهرمي 

   و�ملالحظ �أن هذ� �لنوع من �لنت�سار كاأمنا تكون �لفكرة �أو �ملعلومة مرتكزة 
بها  �مللمني  عدد  يزد�د  ثم  �لنا�ض  من  حمددة  جمموعة  لدى  �أو  و�حد  مركز  يف 
 ، �لهرمي  �لنت�سار  فياأخذ  �ملعلومة  ميتلكون  �لذين  عدد  يزد�د  �لزمن  ومبرور   ،
وكذلك ميكن �ن تنت�سر �لظاهرة من مركز رئي�سي �يل مر�كز �خري ت�سبح هي 

مر�كز تنت�سر منها �لظاهرة ) �سكل 9 ( . 
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 �سكل ) 9 ( انت�سار هرمي مركب

Source : Getis A، Getis J & Fellmann JD. 1996
تناول تور�سنت هاقر�ستاند Hagerstand  Torsten يف �إحدى در��ساته �نت�سار 
�ل�سيار�ت ذ�تية �حلركة يف �ل�سويد و�لتي ذكر فيها �أن ذلك يتم يف �سكل موجة 
تزحف عرب حمافظة �سكني �جلنوبية Skaine  وقد لحظ �أن �سكني نف�سها تتلقي 
، وقد �سجل منو �متالك  �ل�سويد  باقي �ملالحظات يف  �أوربا قبل  �ملخرتعات من 
�ل�سيار�ت يف �سكل �سبكة ذ�ت خاليا �سد��سية ، ويف عام 1920م كان �نت�سار تلك 
موجة  �أن  جند  �لتاريخ  ذلك  من  �سنتني  بعد  ولكن   ، قليلة  مناطق  يف  �ل�سيار�ت 

 . ) Abler 1977 : 392( لنت�سار غطت بقوة كل نو�حي �ملنطقة�
3-2-5  منوذج انت�سار املبتكرات :    

جاء منوذج �نت�سار �ملبتكر�ت ، �أو ) �لتجديد( على يد �لباحث )روجرز( عام 
�أفر�د  بني  و�لتجديد  باملبتكر�ت  �ملتعلقة  �ملعلومات  ن�سر  على  ويركز   ، 1971م 
�ملجتمع �أو قطاع منه بهدف حتقيق �لتنمية ، وهو يف �لوقت نف�سه يعترب �لتغيري 
تغيري  �سورة  �لفردي يف  �مل�ستوى  على  وياأتي   ، �لنت�سار  لنموذج  �لنهائي  �لهدف 
وتطور  �لتحديث  �أو  �لجتماعية  �لتن�سئة  �أو  �لتعلم  من  كنوع  و�لعاد�ت  �لأفكار 
مو�سي   ( �ملجتمعي  �لتكيف  �أو  �لتنمية  من  كنوع  �ملجتمعي  �مل�ستوى  وعلى  �لفكر، 
1986 : 204 – 207 ( . وميثل هذ� �لنموذج نوعًا من �لتعديل يف فهم �لتعامل مع 

�لإن�سان، حيث ي�سعى للتاأثري عليه من خالل �لفكر و�ملعرفة و�لتعليم.
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:Contagious Diffusion 3-2-6 االنت�سار العدوي
�أو غري �ملبا�سر ،  يتطلب هذ� �لنوع من �لنت�سار �لت�سال �ملبا�سر بني �لأفر�د 

مما يوؤدي �إىل �نتقال �ملر�ض من فرد �إىل �آخر . وميكن تق�سيمه �إىل :
 : Contagious Diffusion  Direct اأ – االنت�سار العدوي املبا�سر

يتاأثر هذ� �لنوع من �لنت�سار بعامل �مل�سافة ومناعة �ل�سخ�ض �مل�ستقبل للمر�ض 
، فالأمر��ض تنتقل ب�سورة مبا�سرة نتيجة �لحتكاك �ملبا�سر بني �لنا�ض وم�سدر 

�ملر�ض ، بدون و�سيط ثالث ، وتتم بالآتي : 
�أو  �للم�ض  ، وذلك بو��سطة  �ل�سليم  �ملبا�سر بني �مل�ساب و�لآخر  – �لت�سال  �أ 
�لتقبيل �أو �لت�سال �جلن�سي ، �أو بو��سطة �حليو�نات �لتي ميكنها �أن تع�ض �لإن�سان، 
فالأمر��ض   .  )  6  : تاريخ  بدون  ) جرجي  �لكلب   د�ء  مر�ض  �حلال يف  هو  كما 
�لتنا�سلية قد ت�سل �إىل درجة �لوبائية يف عدد من �ملدن �لكبرية فمر�ض فقد�ن 
�ملناعة �ملكت�سبة ) �لإيدز ( هو خري �ساهد على هذ� �لنوع من �لنت�سار ويتاأثر هذ� 
�لنوع من �لنت�سار �لعدوي – �لذي ��ستقت ت�سميته من �لعدوى – د�ئمًا بامل�سافة 
لأن �لأمر��ض �أو �لأفكار تنتقل من �أفر�د �إىل �آخرين قريبني منهم �سكل ) 10 (. 

ب – بوا�سطة الر�سوحات :
، كما هو �حلال يف عدوى  �لأنف و�حللق  �لر�سوحات يف  بو��سطة  يتم ذلك     
�لأمر��ض  من  وغريها  �جلذ�م  �أنو�ع  وبع�ض  �لرئوي  و�ل�سل  �ل�سحائي  �لتهاب 

)�لغامدي 1991 : 26 ( .
ج – بوا�سطة امل�سيمة :

�لت�سوهات  �أو   ، �لور�ثي(  )�ل�سفل�ض  �مل�سيمة  بو��سطة  وجنينها  �لأم  بني  يتم    
�خللقية �لتي تتم يف مر�ض �حل�سبة �لأملانية ) جرجي بدون تاريخ : 7 ( . 

 ، �لأقوى  هو  �مل�سافة  متغري  يعترب  �لتو�سعي  و�لنت�سار  �لعدوي  �لنت�سار  ففي 
��سم �لنت�سار  بينهما يف�سل �سمهما حتت  ت�سابه  �لأحيان ولوجود  ويف كثري من 

 .  Contact Diffusion لت�سايل�
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�سكل ) 10 ( االنت�سار العدوي ينت�سر كاملوجة

:Contagious Diffusion  Indirect ب - �لنت�سار �لعدوي غري �ملبا�سر
يتم ذلك بوجود م�سدر ثالث ينقل �مليكروب من م�سدر �لعدوى �إىل �ل�سخ�ض 
�ل�سليم ب�سورة غري مبا�سرة وذلك بوجود ناقل �أو نو�قل ، وهي ميكن ت�سنيفها 

�إىل :
اأ – احل�سرات : 

 يتم ب�سورة ميكانيكية عندما تثقب �جل�سم �ل�سليم بفمها �ملا�ض لأخذ �لطعام 
ويف ذ�ت �لوقت تفرز للج�سم �لطفيليات �ملر�سية كما هو �حلال يف مر�ض �ملالريا 
، �أو بو��سطة نقل �مليكروب على �أجنحة �لذباب كمر�ض �لتيفويد ، �أو بو��سطة و�سع 
�لبوي�سات على �جللد مع بع�ض �ملو�د �حل�سا�سة للج�سم بحيث جترب �لإن�سان على 
حك �جللد وبذلك يدخل �مليكروب �إىل �جل�سم كما هو �حلال يف مر�ض �حلمى 

�ل�سفر�ء ) جرجي بدون تاريخ : 7( 
ب – بوا�سطة نقل الدم :

عن طريق نقل �لدم من �سخ�ض �إىل �آخر حيث تنقل �آمر��ض مل تكن ذ�ت �آعر��ض 
�مللوث  بالدم  �لتربع  حالت  يف  �أو   ، �لدم  منه  نقل  �لذي  �ل�سخ�ض  عند  و��سحة 
لالأ�سخا�ض �لذين فقدو� دماءهم من نزف �سديد نتيجة جروح �أو غريها ، ولعل 
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من �أهم �لأمر��ض �لتي تنقل بهذه �لطريقة مر�ض نق�ض �لعوز �ملناعي ) �لإيدز( . 
ودماء �أ�سحاب بع�ض �ل�سرطانات تكون دماوؤهم حمملة باخلاليا �ل�سرطانية مما 

ي�سبب �أور�مًا �سرطانية يف �جل�سم �مل�ستقبل )مريوز 1987 : 72(.
ج – الغذاء :

 ينتقل �ملر�ض عرب �لغذ�ء من �سخ�ض �إىل �آخر وذلك عندما يكون �لطعام �أو 
�ل�سر�ب ملوثًا، �سو�ء كان بتلوث �ملاء كما يف �نت�سار �لأمر��ض �ملعدية كالكولري� 
�لتي  �لطعام وخا�سة �خل�سرو�ت  بتلوث  �أو   ، و�لتيفويد  و�لأمعاء  �ملعدة  و�لتهاب 
توؤكل دون تعر�سها للنار �أو �لألبان �أو �ملاأكولت �لرطبة �لتي حت�سرها �أيٍد ملوثة 
باجلر�ثيم �أو بت�سمم �لأطعمة نتيجة �لتخزين خا�سة �ملعلب منها ) جرجي بدون 

تاريخ : 7 (  ) �سكل 11 ( . 
د – املالب�ض واحلاجيات االأخرى :

ميكن �أن تكون ملوثة من �سخ�ض مري�ض كما هو �حلال يف �ملالب�ض و�ملفرو�سات 
�لطعام  �مل�ستعملة يف  �لخرى  و�لأدو�ت   ، و�آلت �حلالقة  �ملحاقن  �أو  �لأدو�ت  �أو 
�إىل  �لأمر��ض  تنقل  �أن  ميكن  �لأ�سياء  هذه  وكل   ، وغريها  و�ل�سوكات  كاملالعق 

�ل�سحاء ) جرجي بدون تاريخ : 7(. 
�سكل ) 11 ( االنت�سار العدوي

3-3 انت�سار املر�ض :
نظرية  تطوير  يف   ، �لأخرية  �لآونة  يف  خا�سة   ، مهم  بدور  �جلغر�فيون  قام 
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�لتنبوؤ  وت�ساعد على  و�ملكان  �لزمان  �لأمر��ض عرب  �نت�سار  تدر�ض  �لتي  �لنت�سار 
هذه  وتعتمد   )231  :1985،gould( و�لأنفلونز�  �حل�سبة  مثل  �لأوبئة  بحدوث 
و�سرعة   ، و�لت�ساري�ض   ، �ملناخ  مثل  وب�سرية  طبيعية  عو�مل  عدة  على  �لنظرية 
�حلركة �ل�سكانية ، وعدد �ل�سكان ، ونوعية �لظاهرة �ملتحركة ، و�لتقنية و�لوقت . 

ويق�سم علماء �جلغر�فية �لطبية جغر�فية �نت�سار �ملر�ض �إىل ق�سمني �أ�سا�سيني :
�وًل : �نت�سار �لكت�سافات �لطبية على نطاق تقدمي �خلدمات �لطبية �جلديدة.

، وي�سم هذ�  �ملعدية  �لأمر��ض  �نت�سار  ويركز على  �نت�سارً�  �لأكرث  : وهو  ثانيًا 
�لنوع عددً� من �لدر��سات و�ملفاهيم �ملتعلقة بدر��سة �لوبائيات و�جلغر�فية . 

عرفت �حل�سار�ت منذ زمن بعيد وجود و�أهمية �نت�سار �ملر�ض ويدل على ذلك 
ما يعرف باحلجر �ل�سحي ، و�لذي قد يكون لفرد معني �أو �أ�سرة �أو جمتمع �و دولة 
باأ�سرها ، و�أن �ملر�ض ينتقل من مكان �إىل �آخر عن طريق �سخ�ض م�ساب باملر�ض 
، و�أن وجود عدد كبري من �ل�سكان غري ثابت يكون �سببًا �أ�سا�سيًا يف �نت�سار �ملر�ض 
. وقد ذكرت ميلند� ميد Meade ) 1988م : 137 ( �أن تق�سيم �لأمر��ض �ملعدية 
�إىل �أمر��ض وبائية و�أمر��ض م�ستوطنة غري كاٍف ، لإنه رمبا يتحول ويتطور �ملر�ض 
و�خلا�سية   . �لوبائية  درجة  �إىل  ت�سل  �سحية  م�سكلة  �إىل  ما  بلد  يف  �مل�ستوطن 

�لوبائية لالأمر��ض �ملعدية تعتمد على عدد من �لعو�مل وهي : 
�لذي  �لإن�ساين  �جل�سم  مع  عالقتها  يف  توؤثر  �لتي  �لدقيقة  �لأحياء  �سفات 

تدخله.
�لأحياء �لدقيقة �لتي تبعدها �حلو�جز ، وفرتة �لإبعاد ، وطريقة �لإبعاد د�خل 

�لبيئة �ملعينة ، وفرتة حياة �لأج�سام �ملعدية يف هذه �لبيئة .
�حتمال �لت�سال بالأج�سام �لقابلة لالإ�سابة بالعدوى يف فرتة �لعدوى . مناعة 
�ملجتمع �سو�ء كانت مناعة طبيعية �أو مكت�سبة من �لإ�سابة بالعدوى �سابقًا �أو عن 

طريق �لتطعيم. 
�ملهمة  �لأدو�ت  من  �أ�سبحت  �لعددية  و�لطرق  �لريا�سية  و�لنمذجة  �لنماذج 
�نت�سار  در��سة  و  حتليل  �سمنها  ومن  �حلياتية  �ملو��سيع  من  �لكثري  در��سة  يف 
�لأمر��ض �ملعدية ، حيث حتتوي هذه �لنماذج على متغري�ت وفر�سيات ومعلمات 
و�أرقام مهمة مثل رقم �ل�ستبد�ل ورقم �ل�ستن�ساخ ورقم �لت�سال . حيث ت�ستخدم 
�ملحاكاة �حلا�سوبية و�لطرق �لعددية لبناء و�ختبار �لنظريات وح�سا�سية �لتغري 



99 اجلغرافيا الطّبّية

يف قيم �ملعلمات على ديناميكية �نت�سار هذه �لأمر��ض.
3-3-1 مناذج انت�سار املر�ض : 

�لدر��سات  من  عدد  وهناك   ، عديدة  �أ�سكال  ياأخذ  �ملر�ض  �نت�سار  �أن  جند    
�لأمر��ض  لنت�سار  حيًا  منوذجًا  لتعطي  �لأمر��ض  من  كثري  �نت�سار  تق�ست  �لتي 
مثل منوذج هاقت Haggett 1976م يف �نت�سار �حل�سبة ، و��ستوك Stock  يف 
وبرونليا   ، �لأنفلونز�  �نت�سار  Pyle يف  وبايل   ، �أفريقيا  �لكولري� يف غرب  �نت�سار 
�إذ�  �ملر�ض  �نت�سار  باأ�سكال  �لتنبوؤ  يتم  �أن  . وميكن  �لكبد  �لتهاب  Bronlea  يف 
 ، �لنو�قل ، و�حلو�جز  �نت�سار �ملر�ض �ملعني )  توؤثر يف  �لتي  مت حتديد �ملتغري�ت 
للعاملني  ميكن  �جلغر�يف  �لنت�سار  �أمناط  تكررت  و�إذ�   ) �ملر�ض  ظهور  ومو�قع 
يف �حلقل �ل�سحي �أن يكثفو� بر�مج �لتح�سني و�لتوعية �ل�سحية لتجنب �ملر�ض 

�ملعني وتقليل �لإ�سابة به.
3-3-1-1  منوذج انت�سار احل�سبة :

�حل�سبة من �لأمر��ض �ل�سريعة �لعدوى ومنت�سرة يف معظم �أنحاء �لعامل وتنتقل 
من �ل�سخ�ض �ملري�ض �إىل �ل�سخ�ض �ل�سليم ، �إذ� خالط �ملري�ض �ل�سخ�ض �لذي 
�أثبتت �لدر��سات  ، ولقد  ، ويكرث حدوثه و�نت�ساره عند �لأطفال  ل يحمل �ملر�ض 
 . ) 241 : 1988  Meade( أن هناك عالقة بني حجم �ل�سكان وحدوث �لإ�سابة�
ودر�ض هاقت Haggett �نت�سار �حل�سبة يف �ساحية كورن وول Cornwall  يف 

�إجنلرت� ، وقد �فرت�ض �سبعة مناذج ممكنة لتف�سري عملية �لنت�سار وهي :
منف�سلني  نظامني  فيه  ويفرت�ض   :  Regional Model �لإقليمي   �لنموذج 

لعملية �لنت�سار.
يف�سل  �لنموذج  وهذ�   :Rural – Urban Model ح�سري   ريفي  منوذج 

�ملناطق �لريفية عن �ملناطق �حل�سرية .
: وهذ� �لنوع يفرت�ض   Wave- Contagion Model  منوذج �لعدوى �ملوجي
وجود �رتباط �سغري بني �نت�سار �ملر�ض من مر�كز �لعدوى يف �أكرب مدن �ل�ساحية 

و�مل�سافة �لفا�سلة بينهما .
منوذج �لعدوى �ملحلي  The Local Contagion Model: وهذ� يعترب �حلدود 

�جلغر�فية من �أكرب �لعو�مل تاأثريً� يف �لنت�سار .
منوذج �لرحلة �إىل �لعمل  Journey to Work Model  : وهذ� يعترب �نتقال 
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�لنا�ض يوميًا �إىل �لعمل هو �ل�سبب يف تفاعل �لنت�سار .
�لتدرج  يطبق  وهذ�   :Population Size Model �ل�سكان   حجم  منوذج 

�حلجمي على �ملنطقة .
على  يعتمد  وهذ�   :Population Density Model �ل�سكان   كثافة  منوذج 

. ) 243 – 241 : 1988 Meade ( كثافة �ملجتمع يف �ملنطقة �ملحددة
   وقد طبق هاقت هذ� �لنموذج وحدد خالل فرتة �لوباء مر�حل �لتقدم و�لذروة 
و�لرت�جع ، فتتميز مرحلة تقدم �لوباء بزيادة كبرية يف كبرية كثافة و�نت�سار �لوباء 
، وعند مرحلة �لذروة تكون �لعدوى �ملحتملة كبرية �لأثر ، ويت�سح ذلك من خالل 
�لفروق �لو��سحة بني �ملناطق �ملتجاورة يف ن�سبة �لإ�سابة ، وتتميز فرتة �لرت�جع 

بنق�ض حو�دث �لإ�سابة باملر�ض يف �ملنطقة .
     3-3-1-2  منوذج اإ�ستوك Stock  النت�سار الكولريا :

تعترب �لكولري� مر�سًا بكترييًا حادً� ي�سيب �جلهاز �له�سمي ، وتظهر �أعر��سه يف 
�سكل �إ�سهال وقيء �سديدين ، وحتدث �لوفاة يف هذ� �ملر�ض نتيجة لفقد�ن �ل�سو�ئل 
، ومعظم حملة وباء �لكولري� ل تظهر عليهم �لأعر��ض مما يجعل �ل�سيطرة على 
�ملر�ض �سعبة جدً� )Meade  1988 : 241 ( . وتتكاثر �لبكرتيا يف �أمعاء �ملري�ض 
وتخرج مع �لرب�ز �لذي يوؤدي �إىل تلوث �ملاء و�لطعام و�لرتبة ، ففي �ملناطق �لتي 
تفتقر �إىل �خلدمات �ل�سحية يتعر�ض �لنا�ض �إىل �نتقال �لكولري� بهذه �لطريقة 
�أو �لت�سال �ملبا�سر بامل�ساب . وقدميًا لعبت طرق �لنقل و�لتجارة �لدور �لأ�سا�سي 
يف نقل �لوباء ، وجعلته يتخذ �ل�سكل �لعاملي . حتى �إن مناطق �حلج مبكة �ملكرمة 
�أ�سبحت مركزً� لنتقال �لعدوى بني �لنا�ض . وقد در�ض بايل Pyle �نت�سار ثالث 
فرت�ت حلدوث وباء �لكولري� يف �لوليات �ملتحدة خالل �لقرن �لتا�سع ع�سر ، و�أكد 
�أن نظام �لنقل هو �لنمط �لأكرث و�سوحًا ل�سري �نت�سار �لوباء وذلك لزيادة �سرعة 
يف    Eltor كولري�  �نت�سار    Kwofie كويف  ودر�ض   . �ملدن  يف  وتركزها  �حلركة 
�لتحليل  ، وقد ركز يف بحثه على  �لع�سرين  �ل�سبعينات من �لقرن  �أفريقيا بد�ية 
�ل�سطحي للمر�ض يف غرب �أفريقيا ، و�فرت�ض �أن وباء �لكولري� ينت�سر يف مر�حله 
�لتباين  يظهر  �لنت�سار  يتقدم  وعندما   ، عدوى  �سكل  يف  �خلارج  �إىل  �لبتد�ئية 
 Meade  ( �لتناق�ض  ومرحلة  �لت�سبع  ومرحلة  �لبتد�ئية  �ملر�حل  لتطور  نتيجة 

.) 244 : 1988
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مر�ض  �نت�سار  بدر��سة  �خت�ست  �لتي  �لدر��سات  �أ�سمل  �إ�ستوك  در��سة  وتعد 
�لكولري� و�أكرثها دقة ، �إذ �إنه حدد وطور �أربعة مناذج وهي :

عرب  �ملر�ض  اكون  �ل�سمَّ يحمل  وفيه   :Costal Model �ل�ساحلي   �لنموذج 
�ل�ساحل �لغربي لأفريقيا وهذ� ياأخذ منط �لت�سال �لنت�ساري ، ويحدث عندما 
اكني يف �ل�ساحل وهي مرحلة �أوىل ، ثم  ي�سرب �ملر�ض قرية من قري هولء �ل�سمَّ
ينتقل �إىل �ملدينة �ملجاورة يف �ملرحلة �لثانية ، ومن َثمَّ ينت�سر ب�سكل هرمي �إىل 

�ملناطق �لد�خلية عرب �لطرق �لربية يف �ملرحلة �لثالثة . 
The Reverie Model: وهذ� ي�سف عملية �لنت�سار على  �لنموذج �لنهري  
من  �لوباء  ينت�سر  ثم   ، �أوىل  مرحلة  وهي  �لغربية  �أفريقيا  يف  �لنيجر  نهر  طول 
�أطر�ف �لو�دي يف �ملرحلة �لثانية ، و�نت�ساره يف �ل�سكل �لهرمي يحدث يف �ملرحلة 

�لثالثة .
وهذ�ن �لنموذجان يوؤكد�ن �أهمية �لطرق �ملائية يف �نت�سار مر�ض �لكولري� يف 

�لدول �لنامية. 
Hierarchical Model :  يعد �نت�سار مر�ض �لكولري� يف  �لنموذج �لهرمي  
على طريق  تقع  �لتي  بد�أ يف لغو�ض  �إنه  �إذ  ؛  �لنموذج  لذلك  مثال  نيجريا خري 
�لنت�سار �ل�ساحلي ، فم�ستوى موقع �ملنطقة �ملعنية من �لهرم �حل�سري و�لبعد من 

لغو�ض يحدد ظهور �لوباء .
�لنموذج �لعدوي Contagious Model : طبق هذ� �لنموذج يف بحرية ت�ساد 
، و�تبع �ملر�ض منطًا �إ�سعاعيًا وو�سل درجة كبرية من �خلطورة و�لكثافة مما �أدى 

.) 247 – 246 : 1988 Meade ( إىل طرد �لنا�ض من �لبحرية�
و�ل�سحاري  �لتطعيم  �إن   : وقال  لالنت�سار  �لرتكيبة  تعقيد  على  �إ�ستوك  و�أكد 
و�ملناطق قليلة �ل�سكان تعترب حو�جز قابلة لالخرت�ق ، وتعمل �لأنهار و�ل�سو�حل 
 :  1988 Meade �لأوبئة )  �نت�سار  و�لطرق �لربية �حلديثة قنو�ت لربط حركة 

.) 247
3-3-1-3  منوذج انت�سار االنفلونزا : 

يتمثل هذ� �لنوع من �لنت�سار يف �لدر��سات �لتي قام بها بايل Pyle ، وتو�سح 
�لنت�سار  يف  مت�سابهة  ��سكاًل  تاأخذ  �لتي  �لتنف�سي  �جلهاز  مر�ض  �نت�سار  مناذج 

حيث تكون ب�سرعة هائلة .
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�لتي  �مليكروبات  �ل�سخم من  للعدد  ن�سبة  وذلك  ُمْعٍد جدً�  و�لأنفلونز� مر�ض   
تنت�سر عن طريق ر�سح �لكحة و�ل�سعال و�لتحدث ، وبالرغم من �أن فرتة �حل�سانة 
�أو  �لأعر��ض  ظهور  قبل  باملر�ض  ي�سابون  قد  فالنا�ض   ، جدً�  ق�سرية  �ملر�سية 
بعدها . و�لإ�سابة بالأنفلونز� د�ئمًا تكون يف ف�سل �خلريف ، وت�سل ذروتها يف 

ف�سل �ل�ستاء �لذي ياأتي بعد ف�سل �خلريف .
�أكرث  و�لأول   ،  )A( )B( هما  رئي�سيني  نوعني  �إىل  �لأنفلونز�  �نو�ع  وتنق�سم 
وبائية، وقد �أخذ هذ� �لنوع يتكرر نتيجة لنق�سان مناعة �ملجتمع لهذ� �لنوع ب�سبب 
�لإ�سابات �ل�سابقة من �لأنو�ع �لأخرى ، وكان �أعظم وباء يف ) 1918 – 1919م ( 

حيث تقدر وفيات �لعامل منه بحو�يل 20 – 50 مليون ن�سمة . 
�أو�سح  �ملتحدة وقد  �لوليات  �لأنفلونز� يف  �نت�سار  بايل 1969م بدر��سة    قام 
ناحية  لها  �ل�سريع  �لتغلغل  من  و�ل�سرق  �لغرب  يف  و��سحة  ب�سورة  تنت�سر  �أنها 
. ويف  �لغربي  �ل�سرقي و�جلنوب  �ل�سمال  متاأخرً� يف كل من  وو�سولها   ، �لد�خل 
وباء ) 1946م – 1947م ( بد�أت يف عدد من �ملناطق على طول �ل�ساحل �ل�سرقي 
و�أعايل �لو�سط �لغربي و�ساحل �خلليج ، ثم �نت�سرت ب�سرعة هائلة �إىل خارج هذه 
�ملنطقة ) Meade 1988 : 240 (. �أما يف وباء ) 1957 – 1958م ( فقد �تخذت 
�لأنفلونز� طريقني يف �نت�سارها ، �لأول نهر �ملي�س�سبي ، و�لثاين من �ل�سرق �إىل 
�لغرب عرب �لقطر ب�سورة هرمية . ويف ) 1980 – 1981م ( فقد بد�أ �لوباء يف 
ميقالوبولي�ض  Megalopolis على طول �ل�ساحل �ل�سمايل �ل�سرقي ، ثم �نت�سرت 
�إىل �لعديد من �ملدن يف �لد�خل ، وبعدها و�سلت �إىل عدد من �ملناطق �حل�سرية 
�ل�سغرية �ملنت�سرة د�خل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية ح�سب قرب �مل�سافة، �إذ �إن 

قرب �مل�سافة يعترب من �أحد �لعو�مل �مل�ساعدة على �لنت�سار .
�أو�سحت در��سات بايل يف عام 1986م �أن بذرة �ملر�ض �مل�ستودعة يف �ملجتمع 
قبل �لوباء هي �مل�سئولة عن �نت�سار �ملر�ض ، فقد لحظ �أن �ملناطق �لتي تثل ذروة 
�لإ�سابات �ل�ستوية هي �أكرث �ملناطق �لتي يبد�أ بها �لوباء يف �ملو�سم �ملقبل حيث 
تهيِّئ �لفريو�سات �نف�سها لالنت�سار يف �لعام �لقادم من �ملناطق �لتي بد�أتها يف 
 Herald Wave لعام �ملن�سرم ، وهذ� �لنوع من �لوبائيات ي�سمى باأمو�ج �لنذير�
، هذ� وقد �أو�سح بايل �أن �إ�سابات �لأنفلونز� لها �رتباط �إيجابي مميز مع ن�سبة 

�ل�سكان يف �لغرفة �لو�حدة . 
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3-3-1-4 منوذج برونليا النت�سار مر�ض التهاب الكبد : 
 ، �لرب�زي  �لتلوث  – عن طريق  �لبنية  – �لقوي  �لكبد  �لتهاب  ينتقل فريو�ض 
وميكن �أن يتاأقلم على مدى و��سع من �لظروف �لبيئية . ومن نو�قل �لفريو�ض �ملاء 
و�لأ�سماك وغريها، وقد طبق برونليا در��سته على �لتهاب �لكبد �لوبائي يف منطقة 
ولونقونق Wollongong  يف �أ�سرت�ليا فان�ساأ عددً� من �لنماذج على م�ستويات 
خمتلفة يف �إطار هذ� �لإقليم �ل�سناعي �سبه �حل�سري و�لذي ميتاز بالنمو �ل�سريع 
، وينبني �لنموذج �لأ�سا�سي على �لنوع �لهاقر�ستاندين Hagerstandin  و�لذي 
يعتمد على �حلركة �لع�سو�ئية �لتي منها تتقد �جلبهة �لإكلينيكية يف �سكل حلقة 
�سكان  �فرت��ض وجود  بعد  ، وذلك  ولونقونق  �ملر�ض يف  ن�سوء  مبدئية من مركز 
متقاربني ووجود فر�ض �نت�سار مت�ساٍو يف كل �لجتاهات وقد �أعد �أن تركز �لأ�سر 
�ل�سغرية ووجود تربة رملية خفيفة ، وجتمع �لعجزة ، ووجود بحرية �سيد ملوثة 
�لوبائي  �إىل �لنت�سار  توؤدي  �لتي  �لعو�مل  لل�سباحة ، جميعها تعترب من  ت�ستخدم 
�إ�سابة  �ل�سكانية ، فبعد  �أن �ملر�ض ينت�سر من �ملر�كز  للمر�ض وقد وجد برونليا 
كل �ل�سكان يت�سرب �إىل �ملناطق �لأخرى و�لتي ت�سبح فيما بعد مركزً� للمر�سى 

. ) 247 : 1988 Meade(
3-4 حواجز االنت�سار : 

�أي �سيء يوجد يف موقع معني �إما �أن يحدث ب�سورة م�ستقلة يف هذ� �ملكان �أو 
�أي   : �أولهما  �سيئان مهمان  ، وهنا يظهر  �آخر  �إليه من مكان  �نتقل  قد  يكون  �أن 
على  �ل�سيء  �سرعة حركة هذ�  �أن   : وثانيهما   . له من حامل  لبد  يتحرك  �سيء 
يف  توؤثر  �لتي  و�حلو�جز  �لنو�قل  مثل  �لعو�مل  ببع�ض  تتاأثر  �جلغر�فية  �ملو�قع 
�حلركة ، و�حلركة هي �أكرث �لأ�سباب �سيوعًا لوجود �لظو�هر يف مو�قع معينة . 
وميكن �أن تتحدد ��ستمر�رية عملية �لنت�سار �ملكاين )موجات �لنت�سار ( للظو�هر 
�جلغر�فية و�لأفكار �جلديدة مبا يعرت�ض يف بع�ض �لأحيان من عو�ئق �أو حو�جز 
و�لتي بدورها ميكن �أن حتد من �نت�سار �لظاهرة �إن مل تعمل على �إيقافها تاما 
وميكن �لتمييز بني ثالثة �أنو�ع من �حلو�جز �لتي لها دور بارز يف �حلد من �نتقال 

�ل�سكان وحركة �لب�سائع و�لنت�سار �لأفكار �جلديدة .
يوقف  �حلو�جز  من  �لنوع  هذ�   :  absorbing barriers �ملا�ّض  �حلاجز   -1
�ملحيط  من  كل  لعب  �ملا�سي  يف  كما  تامًا  �لنت�سار(  )موجة  �لنت�سار  عملية 
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حركة  �أعاقت  مانعه  �لوعرة  �جلبال  و�سال�سل  �لو��سعة  و�ل�سحر�ء  �ل�سا�سع 
�ل�سكان و�لب�سائع و�لأفكار �جلديدة ول تز�ل �حلدود �ل�سيا�سية �مل�سرتكة لبع�ض 
�لدول حتول دون �نتقال �ل�سكان عربها ؛ فجد�ر برلني كان حتى وقت قريب من 
نوع �حلو�جز �ملا�سة �لذي حال دون �نتقال �لأملان �ل�سرقيني �إىل �أملانيا �لغربية 
�لنت�سار  حدوث  تنع  �ملا�سة  فاحلو�جز   .  1989-1961 بني  �ملمتدة  �لفرتة  يف 
�حل�سبة  �أو  �جلدري  مثل  �لأمر��ض  من  مر�ض  �سد  �جليد  �لتح�سني  فمثاًل   ،
وغريها ، يعترب من �حلو�جز �ملا�سة ، وذلك لأن حالت �لإ�سابة ل جتد فر�سة 

.) 136 : 1988 Meade ( لالنت�سار مما يوؤدي باملر�ض �إىل �لنتهاء
2- �حلو�جز �لنفاذه permeable barriers : فاإنها تت�ض ق�سم من طاقة 
�حلو�جز  تلك  خالل  من  باملرور  �ملوجه  لباقي  ت�سمح  ولكنها  �لنت�سار  موجة 
فاحلدود �ل�سيا�سية تكون - يف �أحيان �أخرى - حو�جز نفاذه تعمل على تقليل �أو 
تنظيم �ن�سياب �لظاهرة �جلغر�فية ) حركة �ل�سكان ( من خاللها دون �أن تنعها 

تام .
3- �حلو�جز �لعاك�سة reflecting barriers : يعمل هذ� �لنوع من �حلاجز على 
حتويل و�إعادته توجيه موجة �لنت�سار نحو �لجتاه �لآخر ؛ فالمتد�د �لعمر�ين يف 
بع�ض �أحياء مدينة عمان �رتد نحو �ملناطق �ملنب�سطة �أو �لأقل وعورة بدًل من �متد�د 
�ملباين فوق �ملناطق �سديدة �لنحد�ر . و�حلو�جز �ملا�سة هي �لتي تو�سل وتكثف 
عملية �لنت�سار حمليًا ولكنها تنع �نت�ساره �إىل �أماكن �أخرى . فمثاًل �إذ� وجد عميل 
ل�سركة تامني يروج لربنامج �لتامني �ل�سحي �لفردي ، وكان يعي�ض هذ� �ل�سخ�ض 
على �سفة بحر يف مدينة ، فاإن �لبحر يكون حاجزً� يعرت�ض عملية �لت�سال �لتي 
تقوم بني �لنا�ض �لذين يقطنون �حلدود بني �لياب�ض و�ملاء فيتم �نت�سار �لربنامج 

.  ) 237 : 1988 Meade ( ب�سورة �أكرب يف �ملناطق غري �ملعاقة بالبحر
 spatial barriers تعترب �حلو�جز �ملا�سة و�لنفاذة و�لعاك�سة حو�جز مكانية    
توؤثر تاأثريً� قويًا يف حركة �نت�سار �لظو�هر �جلغر�فية غري �أن هناك حو�جز غري 
مكانية non - spatial barriers توؤثر �أي�سًا يف عملية �لنت�سار �ملكاين و�أبرز 
 psychological barriers أنو�ع �حلو�جز غري �ملكانية �حلو�جز �ل�سيكولوجية�
�إن تبني �أو عدم تبني طريقة زر�عية جديدة �أو �أنو�ع حم�سنة من �لبذور يرتبط 
ب�سكل �أ�سا�سي با�ستعد�د �ملز�رع باملخاطرة لتبني هذه �لطريقة �لزر�عية �جلديدة 
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 cultural barriers ملا يرتتب عليها من ربح �أو خ�سارة �أما �حلو�جز �حل�سارية
�أن  �لن�سل  حتديد  طرق  فانت�سار  و�ل�سيا�سية  و�للغوية  �لدينية  بالنو�حي  فتتعلق 
معتقد�تها  لها  ت�سمح  ل  �لتي  �لأ�سر  قبل  تبنيها من  يتم  �أن  �مل�ستحيل  من  يكون 
�لدينية بذلك وفيما يتعلق بالنتائج �ملرتتبة على عملية �لنت�سار �ملكاين بالظو�هر 
�نت�سار  خالل  من  تو�سيحها  فيمكن  ما  مبنطقة  �لالند�سكيب  على  �جلغر�فية 
ظاهرة �إن�ساء �لأنفاق مما ترتب على ذلك تغري يف درجة قرب �لأماكن �لتي تقع 
على طول �سبكة �لأنفاق ، كما �أن �نت�سار ظاهرة �لنقل بال�سيار�ت دفع �حلكومات 
و�ملوؤ�س�سات ذ�ت �لعالقة باتخاذ قر�ر يق�سي باإن�ساء �سبكة طرق حديثه كما خلق 
�لتو�سع يف �إن�ساء �ملزيد من �لطرق ظهور �ملزيد من �ل�سو�حي �ل�سكنية حول �ملدن 
�لكربى ف�سو�حي �ملدن �لمريكية ترتكز يف �سكان �أكرث من �أو��سطها �لتي فقدت 
يلعب  قد  �لأحيان  بع�ض  ففي   . �سو�حيها  يف  ��ستقر  �أن  بعد  �سكانها  من  �لكثري 
�حلاجز دورين ، دور ما�ّض و�آخر عاك�ض معتمد على ميكانيكية عملية �لنت�سار 
فهو قد يكون قاباًل لالخرت�ق Permeable  وي�سمح ببع�ض �لنت�سار ولكنه يبطئ 

حركته . 
3-4-1 اأنواع احلواجز : 

    3-4-1-1 حواجز طبيعية : 
�حلو�جز يف �لغالب هي حو�جز طبيعية ) بحار ، حميطات ، �سحاري ، جبال، 
�أنهار وغريها ( فاحلو�جز �لو��سعة كاملحيطات و�ل�سحاري موؤثرة ب�سورة كبرية 
 ، بطيئًا  �لنقل  فيها  كان  �لتي  �لأزمنة  يف  خا�سة  �ملعدية  �لأمر��ض  �نت�سار  يف 
فاملر�ض قد ينهي دورة حياته قبل �نتهاء �لرحلة للمكان �ملق�سود .وميكن �أن تنع 
�ملنا�سبة  �لبيئات  �لكائنات �حلية من �ل�ستيطان يف  �حلو�جز �جلغر�فية بع�ض 
ماليني  منذ  �لقائمة  �جلغر�فية  �حلو�جز  �أحد  �لأطلنطي  �ملحيط  ويعترب   ، لها 
�ل�سنني، ول ي�ستطيع طائر �لزرزور �لأوربي European starlings  - وهو �أحد 
�لطيور �لتي ن�ساأت يف �لعامل �لقدمي - عبور هذ� �حلاجز �ملائي �ل�سخم ، ولكن 
��ستطاع �أن ي�ستوطن �أحد �ملحميات يف نيويورك يف �أقل من مائة عام بعد �أن مت 
جلب مائة فرد فقط عام 1891م ، ولكنه مل يتمكن من �لو�سول �إليها نتيجة وجود 

�ملحيط �لذي يعترب حاجزً� جغر�فيًا هائاًل ) مر�سي و�ل�ساذيل 2000 : 45 ( .
فهذه �حلو�جز كان لها دور كبري قبل تطور و�سائل �لت�سال بني �لنا�ض وقبل 
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زمن �لعوملة و�لتي �أو�سحنا دورها يف �نت�سار �لأمر��ض و�لثقافة يف هذ� �لكتاب . 
3-4-1-2 حواجز ثقافية :

    ميكن �أن تاأخذ �أ�سكاًل خمتلفة باأن تكون حو�جز �نعكا�سية �أو ما�سة �أو ميكن 
�لثقافية  وللحو�جز   . و�لفكر  و�لدين  �للغة  �حلو�جز هي  و�أهم هذه   . �خرت�قها 
�أهمية يف �نت�سار �أ�ساليب �لرعاية �ل�سحية وعدمها ، فال�سينيون مثاًل قد نقلو� 
�أ�سيا ) وهذ�  �إىل جنوب �سرق  �لوخز بالإبر( يف هجرتهم  �أ�سلوبهم �لعالجي ) 
�نت�سار مكاين ( ، ولكن كان هناك عدد قليل من �سكان تلك �ملناطق قد قبل نظام 
 1988 Meade ( هذ� �لعالج ، وهذ� ي�سري �إىل �لنف�سال �لثقايف بني �ملجموعتني
: 237 (. وهناك �حلو�جز �لدينية بو�سفها و�حدة من �أ�سكال �حلو�جز �لثقافية 
، وهي �أي�سًا لها �آثار يف �نت�سار �لأفكار و�ملخرتعات ، فالدين كان عاماًل مهمًا يف 

�حلد من �نت�سار بر�مج تنظيم �لأ�سرة يف كثري من �ملناطق . 
   وهناك �حلو�جز �ل�سيا�سية ، و�حلو�جز �لنف�سية ، وجميعها تعترب ذ�ت تاأثري 

على عملية �لنت�سار . 
3-5 االنت�سار الثقايف : 

هي �أحد �ملد�خل �لنظرية يف �لأنرثبولوجيا ، �لذي يوؤكد على �أهمية �لنت�سار يف 
تطوير �لثقافة �لإن�سانية . وهناك مدر�ستان لالنت�سارية ، هما �ملدر�سة �لأملانية 
�لنم�سوية و�ملدر�سة �لربيطانية ، وكل منهما له ر�أي يف �أ�سول �لثقافة وجذورها ، 
فالأوىل تذكر وجود �سبع �أو ثماين ثقافات �أ�سلية وهذه ل تتعلق مبناطق جغر�فية 
، وكل منهما كان  ثقافية  �أو كتل مادة  ثقافية  ، بل هي مناذج  ثقافية  �أو مناطق 
يفرت�ض يف وقت ما من �ملا�سي �أنه وجد كثقافة من�سجمة د�خليًا ، و�أنه ذو �أ�سل 
م�ستقل ن�ساأ يف �أحد �أجز�ء �لعامل ، ثم �نت�سر ب�سكل رئي�سي كوحدة و�حدة وعرب 
�نت�سارها يف خمتلف �أنحاء �لعامل غدت متو�جدة يف كل �لثقافات بن�سب متفاوتة 
من �لخرت�ق �أو �لنفاذ ) ح�سنونه 1984 : 76 ( . �أما �لثانية فيعد جورج �لبوت 
�سميث G. Smith وبريي Perry من رو�دها وهي موحدة �لأ�سل ، وتعترب �أنه ل 

يوجد �سوي ثقافة و�حدة �نت�سرت �سماتها بني جمتمعات عديدة . 
�أن  يجب  فلذلك   ، �ل�سحة  كبريً� يف  دورً�  للثقافة  �أن  يت�سح  ذكره  �سبق  ومما 
تو�سع كل �لعتبار�ت �لثقافية حمل �هتمام كل �لعاملني يف �ملجال �ل�سحي ، فقد 

�أو�سي موؤتر باماكو 1996م بالآتي :
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، ويجب  �لتعاون �لدويل  �إقامة  �لثقايف يف �لعتبار عند  �لبعد  �أن يو�سع  يجب 
�أن يرتبط �سكل �ملمار�سة �ليومية بالعناية �ل�سحية و�لتدري�ض و�لبحث ، ويجب 
�لثقافية للمجتمعات  للعو�مل  �لوبائية وفقًا  �لبحوث و�لدر��سات  �أن حتلل وتقوم 

�ملعينة .
من �أجل حت�سني �لفهم بني �ل�سخا�ض �لعاملني يف جمال �ل�سحة يف �أفريقيا 
وبني �ملري�ض قدمت مبادرة ) �لثقافة و�لرتبية �ل�سحية ( يف �ملقرر�ت �لطبية ، 

وهي مبادرة يجب �أن تدعم وت�سجع .
يجب �أن تقام بر�مج �لرتبية �ل�سحية لل�سكان �لريفيني و�حل�سريني مرتبطة 
يف  مب�سئوليتها  �لقيام  �أجل  من   ، �لجتماعية  و�لثقافية  �لنف�سية  مبفاهيمهم 

 . ) 1996  74 ، 73 : 1996 Unesco( جمابهة �مل�سكالت �لكبرية
وجود  يف  ت�ساعد  �أ�سا�سية  عو�مل  هناك  �أن  يت�سح  �ل�سابق  �ل�ستعر��ض  من 
يف  �سنتناوله  ما  وهذ�  ب�سرية  �أو  طبيعية  تكون  �أن  �إما  وهى  �لأمر��ض  و�نت�سار 

�لف�سلني �لتاليني .
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 ترتبط �جلغر�فيا �لطبية بالبيئة و�ل�سكان �رتباطًا وثيقًا �سو�ء من خالل جمال 
�لدر��سة فيها و�لأهد�ف �لتى ت�سعى �إليها وتطبيقاتها فى �لبيئة و�ملجتمع . وذلك 
بالإن�سان د�خل هذه  �لتى حتيط  عن طريق در��سة وتف�سري �لظاهر�ت �ملختلفة 
�لبيئة �أو �ملجتمع ، من �أجل ��ستجالء �لعالقات �لتبادلية بني خمتلف �لظاهر�ت 
�لطبيعية و�لب�سرية للخروج مببادئ وقو�نني حتكم هذه �لعالقات وتوجهها )عامر 
�ل�سحية  �لإن�سانية  �حلياة  مظاهر  �لطبية  �جلغر�فيا  وتدر�ض   .  )25  :  1999
و�ملر�سية ، وتو�سح مدى تاأثرها بالظو�هر �لطبيعية فى �لبيئة �لتى يعي�ض فيها 
مفهوم  مثل  �لجتماعية  �ملفهومات  بع�ض  على  �ل�سوء  تلقى  وكذلك   . �لإن�سان 
�ل�سكان وكثافة �ل�سكان و�لنفجار �ل�سكاين وتلوث �لبيئة ) �للقانى و�آخرون 1990 
:21( ، ومدى تاأثريها وتاأثرها باملر�ض . من خالل ذلك تعمل �جلغر�فيا �لطبية 
على تزويد �لفرد د�خل �ملجتمع �أو �سانع �لقر�ر�ت مبجموعة من مهار�ت �لتفكري 
�جلغر�فى . �لذى يعرف باأنه :” �لقدرة على حتديد �ملعلومات �ملتاحة فى �لوقت 
�حلايل ، و�ملعلومات �لتى �سوف تتاح لهم فى �مل�ستقبل ، و�ملعلومات �لتي مل تتح 
وبهذ�  قر�ر،  �أي  �تخاذ  فى  ذلك  وتوظيف   ، �لكمية  �ملعلومات  و��ستخد�م   ، لهم 
ميكن �لتفكري بطريقة �سليمة.” ) عامر 2000 : 34( ـ و�لتى ت�ساعده على �تخاذ 
�لقر�ر �ل�سليم جتاه �لظاهرة �ل�سحية �أو �ملر�سية . مما �سبق ميكن �لقول باأن 
�جلغر�فيا ) �ملكان وظروفه �لطبيعية و�لب�سرية( توؤثر يف �لإن�سان وتفر�ض عليه 
يلتزم  نف�سه ل  �لإن�سان  ، وكذلك  ون�ساطه وعالقاته  ظروف معينة حتدد مكانه 
تعدياًل  �لبيئة  هذه  فى  �لتاأثري  �إىل  د�ئمًا  ي�سعى  ولكنه  �جلغر�فية  باملحدد�ت 
لبع�ض  �سنعر�ض  وهنا   ، حتقيقها  يريد  �لتى  و�حتياجاته  ملطالبه  تلبية  وتغيريً� 

تاأثري�ت �جلغر�فيا يف �لإن�سان ، وتاأثري�ت �لإن�سان يف �جلغر�فيا.
تت�سكل �لأر�ض من جمموعة من �لأغلفة ، وهي �لغالف �ل�سخري ، و�لغالف 
�لكائنات  تنت�سر  �لغالف �حليوي حيث  بينهما  ويقع   ، �لغازي  و�لغالف   ، �ملائي 
�حلية  �لكائنات  وترت�وح   ، �لأر�ض  �سطح  على  و�إن�سان  وحيو�ن  نبات  من  �حلية 
بني �لأج�سام ب�سيطة �لرتكيب وو�حدة �خللية �إىل �أج�سام معقدة �لتكوين ، وعلى 
�لغالف  �لو�عي من  �لإن�سان هو �جلزء  �أن  نعترب  �أن  �لت�سور ميكن  �أ�سا�ض هذ� 
�حليوي ، كما ميكن على �أ�سا�ض هذ� �لت�سور �أي�سًا �أن ندرك �أن وجود �لإن�سان 
على �لأر�ض جاء متاأخرً� �إذ ل يتعدى �ملليون �سنة �لأخرية من عمر �لأر�ض ، �إنه 
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عمر ق�سري �إذ� ما تت مقارنته بتاريخ ظهور �لكائنات �حلية حيث يقدر ظهورها 
�ســنة   باليني  بحو�يل )10(  فيقدر  �لأر�ض  �أما عمر   ، عام  باليني  بحو�يل )4( 

)�خلفاف 2001  : 51( . 
 : �حلكيم  �لتنزيل  يف  �هلل  يقول   ، موزون  بقدر  �لأر�ض  تعاىل  �هلل  خلق  لقد 
ْوُزوٍن )�سورة  ْلَقْيَنا ِفيَها َرَو��ِسَي َو�أَنَبْتَنا ِفيَها ِمن ُكلِّ �َسْيٍء مَّ )َو�لأَْر�َض َمَدْدَناَها َو�أَ
�حلجر – �لآية 19( ، فكل عنا�سر �لبيئة �حلية وغري �حلية تتفاعل يف تنا�سق دقيق 
يتيح لها �أد�ء �أدو�رها ب�سورة طبيعية ل�ستمر�ر �حلياة على ظهر �لأر�ض ، فهذ� 
 Environmental ) لتفاعل و�لتنا�سق ي�سكل ما ي�سميه �لعلماء ) �لتو�زن �لبيئي�
بن�سب  وجودها  على  حتافظ  �لبيئة  عنا�سر  �أن  ذلك  ومعنى   ،   equilibrium
ي�سمى  معني  نظام  وفق  �لعنا�سر  هذه  تتفاعل  حيث   ، �هلل  �أوجدها  كما  حمددة 

�لنظام �لبيئي Eco - system �لذي يت�سكل من �أربعة عنا�سر:
1- �لعنا�سر غري �حلية وهي �ملاء و�لهو�ء و�لرتبة و�ملعادن .

2- �لعنا�سر �حلية �ملنتجة وهي �لكائنات �حلية �لنباتية �لتي ت�سنع غذ�ءها 
بنف�سها من عنا�سر �ملجموعة �لأوىل )غري �حلية( .

3- جمموعة �لعنا�سر �حلية �مل�ستهلكة ، وتت�سمن �حليو�نات �آكلة �للحوم و�آكلة 
�لع�سب و�لإن�سان..

4- جمموعة �ملحلالت  Decomposers وهي �لعنا�سر �لتي تقوم بتحليل �ملو�د 
�لع�سوية �إىل مو�د ي�سهل �مت�سا�سها وتت�سمن �لبكترييا �أو �لفطريات.

فاإن   ، �لعنا�سر  �أي عن�سر من هذه  مكونات  نق�ض يف  �أو  خلل  �أي  و�إذ� حدث 
بد�أ  �لبيئي  �لنظام  �إن  ، ويقال حينئذ  �لنظام  �لتفاعل د�خل  يوؤثر يف درجة  هذ� 
�لبيئي �لذي ي�ساحبه ظهور  يختل وي�سطرب ، وهنا يحدث ما ي�سمى بالتدهور 

�مل�سكالت �لبيئية �لتي تهدد �لإن�سان )عبد�ملق�سود 1981 : 15- 16 ( .
وتنبثق هذه �مل�سكالت من تلوث �لهو�ء و�ملياه و�لرتبة ، �نقر��ض بع�ض �لأنو�ع 
�ملركبات  و�نت�سار   ، و�ل�سخب  �ل�سو�ساء  �إىل  بالإ�سافة   ، و�حليو�نية  �لنباتية 
�لكيماوية مثل مركب )د. د. ت ( ) D.D.T ( �لتي توؤثر يف �لن�سق �لبيئي بوجه 
.)  588 : 1994 Gates(  عام ، وكذلك �ل�سموم �لتي توؤثر يف �لإن�سان و�حليو�ن

و�إذ�   ، مكوناته  �لو��سح بني خمتلف  �لتو�زن  على  قائم  �إذً�  �لبيئي  �لنظام  �إن 
�أن�سطة  �أدت  وقد   ، يختل  �لبيئي  �لنظام  فاإن   ، �ملكونات  هذه  يف  تغري  �أي  حدث 
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�لإن�سان �ملتعددة – خا�سة مع �لتقدم �ل�سناعي �لكبري - �إىل حدوث خلل و��سح 
يف بنية �لنظام �لبيئي ومكوناته �ملختلفة.

ظو�هر  كانت  �سو�ء   - �لأر�ض  �سطح  لظو�هر  �ملكانية  �لعالقات  در��سة   تعد 
 Human( ب�سرية  ظو�هر  طبيعية)Physical Phenomena(  �أم 
�لأخرى  �لعلوم  به �جلغر�فية من بني  Phenomena( - منهجًا علميًا تيزت 
م هذ� �لربنامج فر�سة و��سعة ليكون �هتمامها مزدوجًا �أو ثنائيًا، فهي  ، وقد قدَّ
تقرتب كثريً� من �لعلوم �لإن�سانية عندما تتناول �لظو�هر �لب�سرية على �أن هذه 
�لثنائية يف �لهتمام مل تقدر �أن تفتت �جلغر�فية ، بل ��ستمرت علمًا و�حدً� يبحث 
يف �لعالقات �ملكانية للظو�هر ويدر�ض توزيع �لظاهرة وحتديد �أمناط ذلك �لتوزيع 

وك�سف �لعو�مل �ملكانية �لتي وقفت ور�ءه .
و�لو�قع �أن عالقة �لإن�سان بالبيئة عالقة جدلية معقدة – تاريخيًا وجغر�فيًا - 
تر�وحت بني فرت�ت كان �لإن�سان فيها �سعيفًا ، ل ميلك �إل �لقليل من �لقدر�ت 
�ل�سيطرة على  �أدو�ت تكنه من  ، ومن ثم مل ي�ستطع تطوير  �جل�سمية و�لعقلية 
�لبيئة و�إخ�ساعها لإر�دته ، وكان ذلك يف �لع�سور �ملوغلة يف �لقدم - يف �لع�سر 
�لقدر�ت  تطور  �سهدت  �أخرى  فرت�ت  وثمة   - حتديدً�  �لأدنى  �لقدمي  �حلجري 
�لبيئة  على  لل�سيطرة  متنوعة  �آليات  �بتكار  من  �لإن�سان  وتكن   ، �لإن�سانية 
و�لتحكم فيها ، وقد و�سل �لإن�سان �إىل �أوج ح�سارته يف �لع�سر �حلديث ، وتكن 
و�ت�سح ذلك بجالء منذ منت�سف   ، �لبيئية  �لعنا�سر  �ل�سيطرة على معظم  من 
�لقرن �ملا�سي ، غري �أن ذلك �ساحبه �لعديد من �مل�سكالت �لبيئية �لتي �أثرت يف 
حياة �لإن�سان على ظهر �لأر�ض.�إن �نت�سار �ملر�ض )Disease Diffusion( يف 
و�لعو�مل �لطبيعية  ببيئة ذلك �ملكان  �ملتعلقة  بيئة يعك�ض جملة من �حلقائق  �أي 
�لتح�سر  وم�ستوى  و�لثقايف  �ملعا�سي  و�مل�ستوى  �لجتماعي  كال�سلوك  و�لب�سرية 
�ىل جانب منط �ل�سكن وم�ستوى �لتغذية كما ذكر يف �لف�سل �ل�سابق. لقد �هتم 
رجال �لعلم ومنذ �لقرن �لتا�سع ع�سر بالعالقة بني �لبية و �ل�سلوك �لب�سري ، وبني 
عنا�سر �لطق�ض )حر�رة و رياح و رطوبة( و�لأمر��ض و�لوفيات. وقبل ذلك �أ�سار 
�لطبيب �ليوناين �ل�سهري �أبوقر�ط Hippocrates  �لذي عا�ض يف �لقرن �لر�بع 
قبل �مليالد ، حيث كانت له مدر�سة تدعى مدر�سة �أبي قر�ط للعالج و�سف فيها 
ثالثة متغري�ت جغر�فية موؤثرة يف �سحة �لإن�سان وهي ) �ملناخ و�لعمل و�ملكان( 
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، وقد �أو�سح باأن �ملتغريين �لأولني يتعلقان بعو�مل جغر�فية طبيعية ، �أما �ملتغري 
�لثالث فريتبط باجلانب �جلغر�يف �لجتماعي لالإن�سان . وتعد در��سة �لأ�سباب 
خ�سو�سًا   ، �لطبية  �جلغر�فية  ويف  �لطب  علم  يف  �ملعقدة  �لأمور  من  �ملر�سية 
�لأ�سباب �ملتعلقة بالأمر��ض �لنتقالية . فقد يح�سل �أن توؤثر �لظروف �ملناخية يف 
ج�سم �لإن�سان قبل ��ستالمه للمر�ض وجتعله مهيئًا لالإ�سابة به ، ومن �لطبيعي �أن 

تختلف �لإ�سابة تبعًا لالختالفات �لف�سلية ) �خلفاف 2001،: 382 ( .
4-1 املوقع : 

اأ. املوقع اجلغرافـي :
�لإن�سان  �أن�سطة  در��سة  يف  �ملوؤثرة  �لعو�مل  �أهم  من  �جلغر�يف  �ملوقع  ُيعد 
من  متطورة  غري  �أو  متطورة  ل�سبكة  �جلغر�فية  �ملح�سلة  وهو  بالبيئة،  وعالقته 
�لعالقات و�لقيم �ملكانية و�لو�سعيات �لإقليمية ) حمد�ن  1980: 260  ( . و يعترب 
�ملوقع �جلغر�يف من �لعو�مل �ملوؤثرة يف �نت�سار �لأمر��ض وحتديد �مكانية تف�سي 
�لأمر��ض �ملعدية . فقرب موقع منطقة من �إحدى �ملناطق ، �لتي يتوطن فيها �أي 
مر�ض من �لأمر��ض �ملعدية ، وخ�سو�سًا �لوبائية  Epidemic منها ، مما يجعله 
يتف�ّسى د�ئمًا بني �سكانه ، وغالبًا ما يحدث هذ� يف �لبالد  �لتي تقع على �لطرق 
�لتجارية ، �أو طرق �لتحركات �لب�سرية �لد�ئمة �أو �ملوؤقتة ، وخا�سة يف ظل غياب 
�لرقابة �ل�سحية ) �لزوكة 1996 : 477 (  ، كالدول ذ�ت �حلدود �ملتعددة �لطويلة 
�لتي ي�سهل �خرت�قها مثل �ل�سود�ن ، فهي حدود طويلة ل تتوقف عندها موجات 
�إىل  �إ�سافة   ، �أن يخ�سعو� لأي رقابة �سحية  ، و�لرعاة دون  ، و�لعمال  �لالجئني 
�لأمر��ض �لتي تنقلها �حليو�نات و�حل�سر�ت يف �لدول �لو�قعة يف نطاق �لغابات 
�ملد�رية �لأفريقية ، مثل مر�ض �حلمى �ل�سفر�ء  Yellow Fever، ومر�ض �لنوم  
Sleeping Sickness، �لذي ُت�سببه ذبابة ت�سي ت�سيTse Tse  ) �سرف 2003 
: 51 ( . ويف مثل هذه �ملناطق ي�سعب على �أي دولة مبفردها �أن تقاوم �لأمر��ض 
�ملنقولة �إليها ما مل تتعاون يف ذلك كل �لدول �ملحيطة بها وخ�سو�سا �لدول �لتي 
تتوطن بها �أمر��ض وبائية . ومقابل ذلك �ملو�قع �جلذرية �لتي ميكن �لتحكم فيها 

كربيطانيا مثاًل .
ب.املوقع الفلكي :

توؤثر يف  ، �لتي  يوؤثر �ملوقع �لفلكي يف �ل�سحة فهو ُيحدد �لأقاليم �ملناخية      
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توزيع �لأمر��ض، فاإن �ملوقع بالن�سبة لدو�ئر �لعر�ض له تاثريه �ل�سحي وله دوره 
يف حتديد �لأمناط �لإقليمية حلالت �ل�سحة و�ملر�ض ، فت�سود بع�ض �لأمر��ض يف 
�لعرو�ض �ملد�رية ، مثل �لكولري�  Cholera، و�لبلهار�سيا  Bilharzias ، و�ملالريا 
 ،Osteomalacia  يف �لعرو�ض �ملد�رية ، وي�سود يف �لعرو�ض �لباردة لني �لعظام
�سرف   (   Influenza و�لأنفلونز�   ،Acute Bronchitis َعبية   �ل�سُّ و�لنزلت 
2003 : 51 ( . ويعترب �ل�سريط �ملد�ري هو �أف�سل لعو�مل �لأمر��ض �ملتوطنة مثل 

�لبلهار�سيا ) تكريني 1995 : 55 ( .
وتتنوع �لأمر��ض تبعا للموقع  ، فهناك بع�ض �لأمر��ض خا�سة باملناطق �ملد�رية 
توجد  ل  �لأمر��ض  وهذه  �حلارة  �ملناطق  على  مقت�سرة  �أمر��ض  توجد  كما 
حو�ض  حول  �ملد�رية  �ملناطق  يف  توجد  �لبلهار�سيا  فمثاًل   ، �لقطبية  �ملناطق  يف 
�لأمازون وبحرية �لنوبة ومنطقة �جلزيرة يف �ل�سود�ن ودول جنوب �سرق �آ�سيا ، 
كما يوجد �حلز�م يف �ملناطق �ملد�رية يف �ل�سومال وكينيا و�ل�سود�ن و�إثيوبيا . ويف 
دو�ئر �لعر�ض ذ�ت �لأمطار �لغزيرة �سنويا يف غرب �أوربا و�إيرلند� قد �ختريت 
�لقرى من �لبقع �ملكونة من �حل�سى و�لرمال �لتي ل حتتفظ بالرطوبة على �أنها 
�لبقع �جلافة  ت�سميتها بقرى  ثم كانت  �لإن�سان ومن  �لبقع مالئمة ل�سحة  �أكرث 

)Dry Point Villages( ) غالب 1969 : 325 ( .
4-2 الرتكيب اجليولوجي :

و�لرتكيب  لل�سخور،  �ملعدين  �لرتكيب  �لأمر��ض وبني  بع�ض  هناك عالقة بني 
يف  تتجمع  �أو  �سطحها  على  جتري  �لتي  وللمياه  منها  �مل�ستمد  للرتبة  �لكيميائي 
ر مدى �لعالقة بني هذه �لعو�مل  فر�غاتها و�سقوقها وطبقاتها... وباإمكاننا �أن نقدِّ
تركيب  يف  تدخل  �لتي  �لكيميائية  �لعنا�سر  كل  �أن  عرفنا  �إذ�  �لإن�سان  و�سحة 
من  �لأ�سل  م�ستمدة يف  �حليوية  وظائفه  كل  تاأدية  على  ت�ساعده  و�لتي  �جل�سم، 
�سخور �لق�سرة �لأر�سية . و�أن �أي نق�ض يف �أي عن�سر من �لعنا�سر �لأ�سا�سية يف 
هذه �ل�سخور �أو يف �لرتبة �أو �ملياه يوؤدي بال�سرورة �إىل نق�سه يف ج�سم �لإن�سان، 

وقد يوؤدي هذ� �ختالل تكوينه و�إ�سابته ببع�ض �لأمر��ض.
فلزية  �لطبيعة على هيئة معادن  و�ملوجودة يف  �لكيميائية  �لعنا�سر  �إن معظم 
تركيزها  وزيادة  مبا�سر  �أو غري  مبا�سر  ب�سكل  نظام حياتنا  تدخل يف  فلزية  ول 
يف ج�سم �لإن�سان يوؤدي �إىل �لتاأثري �ل�سار ب�سحة �لإن�سان.  كذلك زيادة تركيز 
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هذه �لعنا�سر يف �لرتبة يوؤدي �إىل �لإ�سر�ر بالنباتات وبالتايل يوؤثر يف �حليو�نات 
ب�سكل �أو باآخر . ومن خالل  بع�ض �لدر��سات و�لأبحاث �لأولية وجد �أن بع�ض هذه 
�لعنا�سر توؤثر ب�سكل �أ�سا�سي يف حياتنا و�لبع�ض �لآخر ل يوؤثر وجوده �أو عدمه على 

�سحتنا. 
و�لدورة  �لقلب  و�أمر��ض   ،Cancer �ل�سرطان   �أمر��ض  بني  عالقة  هناك 
لل�سخور  �ملعدين  �لرتكيب  وبني   ،  Cardiovascular Diseases �لدموية 
عن  �لناجمة  �لوفيات  �أن  �لدر��سات  �أو�سحت  فقد  للرتبة.  �لكيميائي  و�لرتكيب 
�سرطان �ملعدة تزد�د يف �ملناطق ، �لتي تزيد يف �أر��سيها ن�سبة �لزنك ، و�لكوبالت 
، و�لكروم ، وترتفع ن�سبة �لإ�سابة مبر�ض �سرطان �لأمعاء يف �ملناطق ، �لتي يرتفع 
بها عن�سر �لكروم.  كما �أن �نخفا�ض �لعنا�سر �ملعدنية يف ج�سم �لإن�سان يوؤدي 
�إىل تز�يد �حتمال تعر�سه للعديد من �لأمر��ض مثل �أمر��ض �لأوعية �لدموية ، 

و�لتهاب �ملفا�سل ، و�نت�سار �خلاليا �ل�سرطانية )�لزوكة 1996: 48 ( .
باأخرى  �أو  ب�سورة  �أدت  �لإن�سان  بها  يقوم  �لتي  �ملختلفة  �لن�ساطات  معظم  �أن 
موؤثرة  غري  تكون  بحيث  �أخرى  �إىل  منطقة  من  �لعنا�سر  هذه  توزيع  �إعادة  �إىل 
مطلقًا يف بع�ض �ملناطق وتكون موؤثرة ب�سكل �سلبي جدً� يف بع�ض �ل�سكان و�لأحياء 
�أو  �ل�سامة  �لعنا�سر �لأر�سية  و�أن تو�جد  �أخرى.   �لنباتية و�حليو�نية يف منطقة 
ة يف �لطبيعة �سو�ء كانت نتيجة لعو�مل �لتعرية �أو �لتجوية لل�سخور  �لعنا�سر �مل�سعَّ
هذه  تركيز  �إىل  توؤدي  �لإن�سان  بفعل  تكون  و�لتي  �ملختلفة  للن�ساطات  كنتيجة  �أو 
�لعنا�سر بج�سم �لإن�سان �إما عن طريق �لغذ�ء �أو �سرب �ملاء �أو ��ستن�ساق �لهو�ء 

�مللوث .
4-3  مظاهر ال�سطح : 

ولها تاأثري مبا�سر و�آخر غري مبا�سر ، ويتمثل �لتاأثري �ملبا�سر يف �لرتفاع �لكبري 
عن �سطح �لبحر ، وما يرتتب عليه من تناق�ض يف �ل�سغط �جلوي ، وتخلخل �لهو�ء 
، وتناق�ض ن�سبة �لأك�سجني فيه ) �سرف 1986: 52 ( ، ويوؤثر هذ� على �لرئتني 
�لت�ساري�ض  تاأثري  يف  فيتمثل  �ملبا�سر  غري  �لتاأثري  �أّما  �لدموية،  و�لدورة  و�لقلب 
على كل من خ�سائ�ض �ملناخ �ل�سائدة وخا�سة ما يتعلق بدرجات �حلر�رة و�أ�سعة 
�نت�سار  �إن عامل �لرتفاع فوق �سطح �لبحر يحول دون  �ل�سم�ض و�لت�ساقط حيث 
بع�ض �لأمر��ض ) �لزوكة 1996 : 484 (  ، مثل : طفيل �لبلهار�سيا ، �إذ ل ي�ستطيع 
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�أن يحيا �أو يتطور على �ملرتفعات �لعالية ، كما �أن مر�ض �لكولري� ل ينت�سر عادة 
�أن  �ملالريا  ملر�ض  �مل�سببة  �لبعو�سة  ت�ستطيع  ول   ، �جلبلية  �ملناطق  �سكان  بني 
تتكاثر يف �مل�ستودعات �لعالية بنف�ض معدلت تكاثرها يف �ل�سهول ، كما �أن فرتة 
حياتها على �جلبال تكون عادة �أق�سر منها يف �ل�سهول ، ولهذ� فال يكون هناك 
وقت كاٍف لتطور �لطفيل بد�خلها )Stamp 1965 : 36  ( ، �إ�سافة �إىل �أن بع�ض 
�لأمر��ض �جللدية ، مثل �لأكزميا وغريها من �أمر��ض �حل�سا�سية ، ُت�سفى ب�سرعة 
على �جلبال �ملرتفعة ، ويرجع ذلك �إىل قوة �لأ�سعة �ل�سم�سية ، وخ�سو�سًا �لأ�سعة 
فوق �لبنف�سجية Ultra Violet Rays  ) Tromp 1980 : 180 ( . وبذلك فقد 
�أمر��ض �حل�سا�سية  �لو�سائل يف عالج  �أجنع  �أ�سبح �ل�ست�سفاء على �جلبال من 

وخ�سو�سا �لأمر��ض �جللدية .
و�نت�سارها  �لأمر��ض  بن�ساأة  �لت�ساري�ض   بعالقة  �خلا�سة  �لدر��سات  تعددت 
وتوطنها ، فقد �أكدت در��سة تناولت �لأمر��ض يف �إثيوبيا �رتباط �أمر��ض معينة 
 1500 بني  يرت�وح  �رتفاع  على  �إثيوبيا  يف  توجد  فاملالريا   ، �ل�سهلية  باجلهات 
�أنه يف �أكرث من هذ� �لرتفاع يندر  مرت ، وفق طبيعة �ملنحدر�ت غري   2200  –
وجودها . بينما �لكالز�ر يوجد يف �ملنخف�سات )Roundy 1976 : 65( ودر��سة 
�أخرى لي�سنكو ولو�سيف )  Lysenko & Losev ( عن مر�ض �ملالريا يف �ملاليو 
و�لتي تو�سلت �إىل �أن توزع �ملالريا من حيث كثافتها و�سدتها يتفق مع عدة عو�مل 
�لتي  �لأخرى  �لعو�مل  من  وجملة  �لت�ساري�سي  �لختالف  بينها  من   ، جغر�فية 
)حم�سن   .  )111  :  2002 �ملظفر   ( �لت�ساري�سي  �لتباين  ذلك  بطبيعة  ترتبط 
عبد �ل�ساحب : �جلغر�فية �لطبية حمتوى ومنهجًا وحتليالت مكانية ، ط1 ، د�ر 
�لفكر �جلغر�يف( . وت�سري �لدر��سات �إىل �أن معدل �ل�سكر يف �لدم ينخف�ض عند 
�لأن�سولني  �إىل  تقل حاجة �جل�سم  مناطق جبلية  �إىل  �نتقلو�  �إذ�  �ل�سكر  مر�سي 

.) 181 : 1980 Tromp ( منها يف �ل�سهول
4-4  املناخ : 

يعد �ملناخ من �لعنا�سر �لطبيعية �لبارزة �لتى توؤثر يف �لإن�سان ، ولذلك يعتقد 
كثري من �جلغر�فيني �أن �ملناخ �أهم عن�سر من عنا�سر �لبيئة �لطبيعية �لتى توؤثر 

فى �لإن�سان ون�ساطه فى جميع مناطق �لعامل �سو�ء كانت بد�ئية �أو متقدمة .
ذ�ت  �ملناطق  يف  خا�سة  و�ملناخ  و�لطق�ض  �لإن�سان  �سحة  بني  عالقة  هناك 
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�لطق�ض  لتغري�ت  ت�ستجيب  �لف�سيولوجية  فالوظائف   ، �لقا�سيني  و�ملناخ  �لطق�ض 
ف�سحة �لإن�سان ، وحركته، و ن�ساطه ، و�إح�سا�سه بالر�حة �أو �ل�سيق كلها تتاأثر �إىل 
حد كبري بتقلبات �لطق�ض و�أحو�ل �ملناخ . فقد يح�سل �أن توؤثر �لظروف �ملناخية 
يف ج�سم �لإن�سان قبل ��ستالمه للمر�ض وجتعله مهيئا لالإ�سابة به ، ومن �لطبيعي 

�أن تختلف �لإ�سابة تبعًا لالختالفات �لف�سلية )�خلفاف 2001 : 382 ( .
�لأمر��ض  تنوع م�سادر  �أي�سا يف  و�ملناخية  �لطق�سية  تاأثري �خل�سائ�ض  ويظهر 
تلك  لتنوع  وفقًا  �أمر��ض  من  �لب�سرية  �ملجموعات  به  ت�ساب  وفيما  و�لأوبئة 
�خل�سائ�ض يف �لبيئة ، فهناك عالقة بني بع�ض �لأمر��ض �لوبائية يف �لعامل وبني 
 ، �لكولري�   : مثل   ، �ل�سيف  ف�سل  يف  ين�سط  ما  فمنها   ، �ملختلفة  �ل�سنة  ف�سول 
و�لتيفود ، و�لدو�سنتاريا ، ومنها ما يظهر يف ف�سل �ل�ستاء ، مثل : �للتهاب �لرئوي 
و�لربو  : �حل�سبة،  مثل   ، �لربيع  ف�سل  مع  ن�سبته  تزيد  ما  ومنها   ، و�لأنفلونز�   ،
�أهمية  �إىل  �أبوقر�ط  تنبه  فقد   .  Scarle Fever �لقرمزية   و�حلمى   ، �لربيعي 
�لتغري�ت �لف�سلية على �سحة �لإن�سان وقال �إن على كل من يرغب يف در��سة �لطب 
يجب �أن يتاأمل �أوًل ف�سول �ل�سنة ) �ل�سبعاوي 1997 : 73 ( . �إذ تنت�سر يف �ملناطق 
�حلارة و�لرطبة �أمر��ض عديدة كاملالريا و�حلمى �ل�سفر�ء و�لرت�خوما، يف حني 
يتعر�ض �سكان �ملناطق �لباردة و�لقطبية منها خ�سو�سًا �إىل �ل�سابة باأمر��ض فقر 
قيم  يف  �لنق�ض  ب�سبب   Richest �لعظام  وليونة  �له�سم  وع�سر  )�لأنيميا(  �لدم 
�لطق�سية  �خل�سائ�ض  يف  �لتنوع  هذ�  �أن   ، �لإ�سكيمو  عند  يظهر  و�لذي  �ل�سطوع 
و�ملناخية دفع بعدد من �ملتخ�س�سني يف علم �ملناخ �إىل �سرورة �لتخ�س�ض يف هذ� 
 Medical جلانب �حليوي و�ملهم يف حياة �لإن�سان ، فظهر فرع �جلغر�فية �لطبية�
و�ملناخية  �لطق�سية  للتاأثري�ت  �جلو�نب  هذه  يتناول  و�لذي   ،  Geography
و�ل�ستفادة مما تو�سلت له �لعلوم �لأخرى ويف مقدمتها علم �لطب وفروعه �لأخرى 
يف ذلك ، �إذ يوؤكد �ملتخ�س�سون �ملناخيون على هذه �جلو�نب وتاأثري �ختالفها يف 
�إن  �إذ   ، �لتفا�سيل  يف  �لدخول  دون  جغر�فيًا  وتوزيعها  و�لأوبئة  �لأمر��ض  �نت�سار 
بكل  �لإن�سان  وتتاأثر �سحة   . �لطب  علم  للمتخ�س�سني يف  �لعالج فيرتك  جو�نب 
عنا�سر �ملناخ، ولكن ب�سورة متفاوتة . و�ملالريا تتاأثر تاأثرً� قويًا بتغرّي �ملناخ، فهي 
ينقلها بعو�ض �لأنوفيلة ، وتودي �سنويًا بحياة مليون �سخ�ض تقريبًا ، ومعظمهم من 
�لأطفال �لأفارقة دون �سن �خلام�سة. وبعو�ض �لز�عجة �لذي ينقل حمى �ل�سنك 
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تغرّي  �أن  �إىل  �لدر��سات  وت�سري   . �ملناخية  للظروف  �حل�سا�سية  �سديد  �لآخر  هو 
بحلول  �ل�سنك  �نتقال حمى  �إىل  �آخرين  ملياري �سخ�ض  يعر�ض  �أن  �ملناخ ميكن 

 . )834- 830 : 2002 Hales  ( لثمانينات من �لقرن �حلادي و�لع�سرين�
ومن �ملرجح �أن تت�سبب تغرّي�ت �ملناخ يف �إطالة ف�سول �نتقال �لأمر��ض �ملهمة 
�ملحمولة بالنو�قل ، ويف تغيري نطاقها �جلغر�يف. ومن �ملتوقع ، على �سبيل �ملثال ، 
�أن يوؤدي تغرّي �ملناخ �إىل �ت�ساع كبري يف م�ساحة �ملنطقة �لتي حتدث فيها �لإ�سابة 
 )   194- 188 : 2008 Zhou( بد�ء �لبلهار�سيات �لذي تنقله �لقو�قع يف �ل�سني
. وقد �أ�سار )Stamp 1965 : 91(  يف كتابه عن �جلغر�فية �لطبية للعالقة بني 

�جلغر�فيا و�ملر�ض ، حيث تناول �أثر �ملناخ يف عو�مل �ملر�ض �لتي تتمثل يف :
�أ – �لعو�مل �مل�سببة : وهي �لعو�مل �ملبا�سرة حلدوث �ملر�ض مثل �لفريو�سات 

�لفطرية �لبكرتيا و�حليو�نات �لأولية .
ب – �لعو�مل �لناقلة لالأمر��ض : هناك بع�ض �لأمر��ض تنتقل �مل�سببات فيها 
�إىل ج�سم �لإن�سان عن طريق ناقل للمر�ض ، ومن �أهم هذه �لناقالت مف�سليات 

�لأرجل ) �حل�سر�ت(.
– �لعو�مل �لو�سيطة : م�سببات �ملر�ض لبع�ض �لأمر��ض تنمو وتتطور وتتم  ج 

�أطو�رها �لريقية يف د�خل عائل و�سيط مثل �لقو�قع �أو �لأ�سماك �أو �لثدييات .
د – خازنات �ملر�ض : تعمل �لفقاريات �لأخرى غري �لإن�سان كبيئات �أو خمازن 
للعو�مل �مل�سببة لبع�ض �لأمر��ض ، وبذلك ت�ساعد على �إكمال دورة حياة �مل�سبب 

وتزيد من �إعد�ده يف �لطبيعة ومن َثمَّ تزيد من �نت�ساره وبائيًا .
حيث  �لإن�سان  ب�سحة  �ملناخ  عالقة  عن  �ملعرفة  �زد�دت  �حلا�سر  �لوقت  ويف 
و�لوفيات  �لإ�سابات  بني  �لعالقة  حول  �لدقيقة  �لدر��سات  من  �لعديد  ظهرت 
ببع�ض �لأمر��ض من ناحية و�لعنا�سر �ملناخية من ناحية �أخرى ، وجتري در��سات 
ملعرفة تاأثري �ملناخ �ل�سائد د�خل �ملنازل ود�خل �لغرف �ملقفلة على �سحة �لإن�سان 

) �ملظفر 2002 : 119( . وميكن �لتف�سيل يف بع�ض عنا�سر �ملناخ .
�لتاأثري  ذ�ت  �ملناخية  �لعنا�سر  �أكرث  من  �حلر�رة  درجة  تعترب   : �حلر�رة   - �أ 
�نخفا�سها  �أو  �حلر�رة  درجة  فارتفاع  ؛  �لإن�سان  �سحة  يف  �ملح�سو�ض  �ملبا�سر 
توؤثر يف �لظروف �ل�سحية وقد تكون �سببًا �أ�سا�سيًا يف �عتالل �ل�سحة . فارتفاع 
�إفر�ز �لعرق  �حلر�رة يوؤثر يف وظائف �جل�سم ، مثل �رتفاع �سغط �لدم وزيادة 
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و�سوء �له�سم ) �ل�سفدي 2001 : 202 – 203 (  فقد ُلوحظ �رتفاع ن�سب �لوفيات 
مع موجات �حلر �سيفًا يف �لعديد من �ملدن �لكبرية ، ومنها نيويورك على �سبيل 
�ملثال ل �حل�سر . فقد �رتفعت ن�سب �لوفيات يف مركز مدينة نيويورك حيث ترتفع 
و�مل�سنون  �لفقر�ء  ي�سكن  حيث   ، و�ملباين  �ملرور  كثافة  ب�سبب  �حلر�رة  درجات 
و�ملعوقون َبَدنيًا و�مل�سابون بالأمر��ض �ملعدية ، تقابلها ن�سب وفيات منخف�سة يف 
�ل�سو�حي حيث تنخف�ض درجات �حلر�رة وتعي�ض �لطبقة �ملرفهة . يقلل �رتفاع 
وهذ�  �لأعلى  نحو  له  ت�ساعدية  حركة  فتن�ساأ   ، كثافته  من  �لهو�ء  حر�رة  درجة 
عندما  بينما   ، �سررها  توزيع  من  يقلل  مما  �ساقوليا  �مللوثات  �نت�سار  �إىل  يوؤدي 
تنخف�ض درجة حر�رة �لهو�ء فانه يوؤدي �يل هبوط �لهو�ء و�سيادة حالة ركود جوي 
، وبذلك ترتكز �مللوثات بالقرب من �سطح �لأر�ض  ما يزيد من �سررها وتكون 

�سببًا يف �نت�سار قائمة من �لأمر��ض ) وهبي 2001 : 123( 
    فعند تعر�ض �لإن�سان لأ�سعة �ل�سم�ض �ملبا�سرة يف �لأقاليم �حلارة و�لدفيئة 
 ، Heat Stroke  أو �ل�سربة �حلر�رية� ،Sun Stroke  ي�ساب ب�سربة �سم�ض ،
�لأ�سعة  �أّما  �ل�سم�ض.  لأ�سعة  �لتعر�ض  دون  �رتفاع درجة �حلر�رة  ب�سبب  وحتدث 
�ل�سوئية لل�سم�ض ، فاإنها توؤثر ب�سفة خا�سة على �لعينني ، وتوؤدي قوتها يف كثري 
حالة  وهي   ، �ل�سديد  بال�سعف  �إ�سابتهما  و�إىل   ، �إجهادهما  �إىل  �لأحيان  من 
منت�سرة يف �ملناطق �لقطبية ، و�سببها �لنعكا�ض �ل�سديد لأ�سعة �ل�سم�ض �ل�سوئية 
على �سطح �جلليد ، وعلى �لنقي�ض من ذلك ، فاأ�سعة �ل�سم�ض لها عدة فو�ئد ، 
 ، �جل�سم  يف  »د«  فيتامني  تكوين  �إىل  توؤدي  �لبنف�سجية  فوق  �لأ�سعة  �أن   : �أهمها 
و�إ�سعاف ن�ساط �لبكرتيا و�جلر�ثيم ، وت�ساعد على مقاومة بع�ض �لأمر��ض ، مثل 
�لتقدير�ت  �أحد  خل�ض  فقد   .Rickets �لعظام   ولني   ،Tuberculosis �ل�سل  
�لتي �أجرتها �ملنظمة ، و�لتي ل ت�سع يف �حل�سبان جمموعة فرعية من �لتاأثري�ت 
�لقرن  من  �ل�سبعينات  منذ  حدث  �حرت�ر  �أب�سط  �أن  �إىل   ، �ملحتملة  �ل�سحية 
�لع�سرين ت�سبب بالفعل يف �أكرث من 000 140 وفاة �إ�سافية �سنويًا حتى عام 2004 

. ) .2009 World Health Organization (
ويوؤدي �رتفاع درجة �حلر�رة �إىل �إ�سابة �لإن�سان بعدة �أمر��ض ، تعرف باأمر��ض 
و�لتقل�سات   ،  Heat Stroke �حلر�رية  �ل�سربة  ومنها   ، �ملتطرفة  �حلر�رة 
�حلر�رية  Heat Cramps، و�لإغماء Syncope ، و�لطفح �جللدي )حمو �لنيل  
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) Prickly Heat  . �إن �لرتفاع �ل�سديد يف درجات حر�رة �جلو ُي�سهم مبا�سرة يف 
حدوث �لوفيات �لتي تنجم عن �لأمر��ض �لقلبية �لوعائية و�لأمر��ض �لتنف�سية ، 
وخ�سو�سًا بني �مل�سنني. فعلى �سبيل �ملثال �ُسجل �أكرث من 000 70 وفاة �إ�سافية 
 Robine 2008 ( أثناء موجة �حلر �لتي حدثت يف �سيف عام 2003 يف �أوروبا�
331: ( ، يرتبط �لتعّر�ض مّدة طويلة للحّر �ل�سديد بالت�سّنجات وحالت �لإغماء 
�ملناخ  بتغري  �ملعنية  �لدولية  �حلكومية  �لهيئة  وترى  �ل�سم�ض.  و�سربة  و�لإنهاك 
�لأو�سط  �ل�سرق  �أّن متو�سط درجة �حلر�رة يف منطقة  �لر�بع  �لتقييم  تقرير  يف 
�سيزد�د مبعدل درجة �إىل درجَتنْي مئوّيَتنْي بني 2030 و2050 . كما �سرتتفع وترية 
�لأّيام �حلاّرة وموجات �حلّر يف �ملنطقة ، مّما يهّدد �ل�سّحة ب�سكل خطري. وُيَتوّقع 
�زدياد حالت �لوفاة و�لأمر��ض نتيجة وطاأة �حلّر ، ل �سّيما بني �لأطفال و�مل�سنني 
. وهناك �أمر��ض �لربودة �ملتطرفة ، مثل : ت�سقق جلد �لأطر�ف �ملك�سوفة ، وع�سة 
�ل�سقيع  Frost Bite ، وهي ُت�سيب ب�سفة خا�سة �لأطر�ف �ملك�سوفة بالتجمد 
، حيث �إنها تفقد حر�رتها ب�سورة �أ�سرع من بقية �أجز�ء �جل�سم . ومن �ملرجح 
�إنتاج  �نخفا�ض  يف  �لهطول  �أمناط  وتغرّي  �حلر�رة  درجات  �رتفاع  يت�سبب  �أن 
�لأغذية �لأ�سا�سية مبقد�ر 50% يف كثري من �أ�سد �ملناطق فقرً� يف بع�ض �لبلد�ن 
�لأفريقية بحلول عام 2020 .  و�سيوؤدي ذلك �إىل زيادة معدل �نت�سار �سوء �لتغذية 
ونق�ض �لتغذية ، وهما يت�سببان حاليًا يف 3.5 مليون وفاة �سنويًا . ت�سري �لعديد 
فيها درجة  وتنخف�ض  �لربد  فيها  ينت�سر  �لتي  و�لدول  �ملناطق  �لدر��سات يف  من 
�لدموية  �لأوعية  و�أمر��ض  �لقلبية  و�ل�سكتة  �لقلب  �أمر��ض  حدوث  �إىل  �حلر�رة 
تنتج من  و�لتي  �نخفا�ض درجة �حلر�رة  �لقلب عند  �أمر��ض  م�سكالت  وحدوث 
تغري�ت يف تركيب �لدم و�لتي يالحظ �أنها حتدث يف ف�سل �ل�ستاء حيث �سرعة 
فقد�ن  من  للتقليل  وت�سييقها  �لدموية  �لأوعية  يف  �ل�سفائح  وجتمع  �لدم  تخرث 

�حلر�رة ) جعفر 2005 : 79 ( .
 ب - �ل�سغط �جلوى :  من �ملعروف �أن �لإن�سان �إذ� �رتفع من �سطح �لبحر �إىل 
 Mountain Sickness رتفاع 3000 مرت )10000 ( فاإنه ي�ساب ِبُدَو�ر �جلبل�
ي�ساب  فاإنه  بكثري  ذلك  عن  �رتفع  و�إذ�  و�لإعياء  و�ل�سد�ع  �لتنف�ض  فى  وب�سيق 
 ، �لرئتني  على  �جلوي  �ل�سغط  �لتغري�ت يف  وتوؤثر   . �لوفاة  تعقبه  ثم  تام  بانهيار 
وعلى �جلهاز �لع�سبي ، و�أجهزة �لدورة �لدموية ، مما يوؤدي �إىل �لوفاة �لناجتة 
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عن �لأزمات �لقلبية . فالإن�سان يعي�ض حتت �سغط جوي يرت�وح وزنه بني 10 �إىل 
20 طنًا .. و�ل�سغط �لذي بد�خل �أج�سامنا يحاول �أن ي�سغط �إىل �خلارج ليعادل 
�سغط �جل�سم مع �ل�سغط �خلارجي للغالف �جلوي عن طريق �لتنف�ض .. ولذلك 
فاإن �أي زيادة �أو نق�سان لل�سغط �جلوي على �أج�سامنا .. وخا�سة �لذين يعانون من 
�آلم �ملفا�سل �سوف يتاأثرون بثقل هذ� �لغالف �جلوي .. بالإ�سافة �إىل ما ذكر فاإن 
�لأ�سخا�ض �لذين قد �أجريت لهم �لعمليات �جلر�حية �أو �لذين يعانون من ك�سور يف 

�لعظام يكونون هم �لأكرث ح�سا�سية للتغري�ت �لتي حتدث يف �ل�سغط �جلوي .
�أهم و�سائل ن�سر �لأمر��ض �ملعدية ، من خالل  ج - �لرياح : وتعد �لرياح من 
نقلها للملوثات من �أماكن ت�ساعدها �إىل �أماكن �أخرى ، ويرتبط �نتقال �مللوثات 
�ملو�جهة  فاملناطق   ، و�سرعتها  و�جتاهها  �لرياح  حركة  بطبيعة  �لرياح  بو��سطة 
�أكرث ُعر�سة للملوثات من �ملناطق �لو�قعة عك�ض مهب �لريح  ،  للرياح �ل�سائدة 
وكلما ز�دت �سرعة �لرياح �ساعدت على �نت�سار و�نتقال �مللوثات �إىل مناطق �أبعد 
وبالتايل تقل كثافتها ، بينما عندما تكون �لرياح قليلة �ل�سرعة فاإن معظم �مللوثات 
�ملنطقة  تركزها و�سررها يف  ي�ستد  وبذلك  �لتلوث  بالقرب من م�سدر  �سترتكز 
هبوبها  كان  �إذ�   ، و�لدمار  �لتخريب  �سببًا يف  �لرياح  تكون  ما  وكثريً�   . �لقريبة 
 ، �لأرو�ح  �إىل خ�سائر يف  �لأحو�ل  بع�ض  توؤدي يف  و�أعا�سري  عو��سف  �سكل  على 
كما توؤدي �لعو��سف �لرملية �إىل زيادة �أمر��ض �حل�سا�سية Allergy، مثل �لربو 
Asthma، و�أمر��ض �لعيون. )�سرف 1986 : 65( . �إن �لرياح تهب ب�سورة د�ئمة 
ولها تاأثري و��سح على �إح�سا�ض �لإن�سان بالربودة �أو �حلر�رة . وهي من �لعو�مل 
�لتي توؤثر يف �سعور �لإن�سان بالربودة بالإ�سافة لدرجة �حلر�رة ، و�سرعة �لرياح 
�ل�سطحية لها �أثـر تربيدي )chilling effect( على �لإن�سان لكون جلد �لإن�سان 

�ملعر�ض للهو�ء يتاأثر باحلر�رة و�لربودة . 
للرياح حتى تزيل هذه  �لإن�سان  �أن يتعر�ض ج�سم  ففي �ملناطق �حلارة يف�سل 
�لرياح �لهو�ء �حلار و�لرطب �لقريب و�لعالق باجل�سم ، بالإ�سافة �إىل ذلك فاإن 
ببع�ض  بعد ذلك  �لإن�سان  ي�سعر  �لعرق حيث  تبخر  �سرعة  تزيد من  �لرياح  هذه 

�لربودة و�لر�حة .
�أن �لرياح تزيد من �لتبخر وهذ�  �أما يف �لطق�ض �لبارد فيحدث �لعك�ض حيث 
هذه  �إىل  بحاجة  هو  وقت  يف  حر�رته  من  جزءً�  �جل�سم  يفقد  �أن  �إىل  يوؤدي 
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�حلر�رة و�لحتفاظ بها ، كما �أن �لرياح �ل�سديدة تاأخذ جزءً� من حر�رة �جل�سم 
�إنه كلما ز�دت �سرعة �لرياح كلما كانت كمية �حلر�رة  بطريقة �لتو�سيل. حيث 
�لتي يخ�سرها �سطح �جللد �أكرث ، ولذلك فاإن للرياح يف �لبيئة �لباردة دور كبري 

بالإح�سا�ض بالربودة.
�إن درجة �حلر�رة �ملرتفعة ت�سبب �ل�سيق و�ل�سجر و�لتعب و�لإرهاق خا�سة �إذ� 

كانت �لرياح هادئة �أو خفيفة.
�لإن�سان  توؤثر يف �سحة  �لتي  �ملناخ  �لرطوبة من عنا�سر  : تعترب  �لرطوبة  د - 
و�لتي ميكن �ن تكون �سببا يف �ل�سابة ببع�ض �لأمر��ض ، فالرطوبة �ملرتفعة �لتي 
ت�ساحبها �حلر�رة �لعالية تزيد من تو�سيل �حلر�رة من �جلو �يل �جل�سم ويف 
نف�ض �لوقت حتول دون �لتبخر ، مما يجعل �جل�سم ل  يربد ب�سرعة وت�سبح حر�رته 
مزعجة وبالتايل �ل�سعور بالإجهاد و�لتعب و�ل�سطر�بات �لنف�سية ) �سرف 2003 
: 72 ( ، كما �أن �جلو �لرطب ي�ساعد على منو �لبكترييا و�جلر�ثيم �لتي لها دور 
يف نقل �لأمر��ض . كذلك هي ت�ساعد على ن�سر بع�ض �لأمر��ض ، كما حدث يف 
�لعهد �لعثماين ، حيث �ساعدت رطوبة �لهو�ء على ن�سر �لأمر��ض يف تلك �لفرتة  
 ، �لرطوبة  فيها  تنخف�ض  �لتى  �ل�ستاء  �أ�سهر  فاإن  ولهذ�   . �ل�سدرية  كالأمر��ض 
�أكرث مالءمة  �لتدفئة �ملركزية تكون  �أثناءها حركة �لهو�ء يف �ملباين ذ�ت  وتقل 
Tromp( . �إن �حلر�رة    1980  : لنت�سار عدوى �أمر��ض �جلهاز �لتنف�سي )181 
�لعالية مع �لرطوبة �ملرتفعة تزيد تو�سيل �حلر�رة من �جلو �إىل �جل�سم ويف نف�ض 
�لوقت تعيق �لتبخر مما يجعل �جل�سم ل يربد ب�سرعة وت�سبح حر�رته مزعجة 
تو�سيل �حلر�رة من  تزيد من  �لعالية  �لرطوبة  فاإن  �لبارد  �لطق�ض  �أما خالل   .
�جل�سم �إىل �جلو �ملحيط مما يجعل �جل�سم يخ�سر جزًء� من حر�رته يف �لوقت 
�ملنخف�سة  و�لرطوبة  �لعالية  �لرطوبة  فاإن   . ملثل هذه �حلر�رة  �لذي هو بحاجة 
�أي�سًا �سارة ب�سحة �لإن�سان . و�جلو �لرطب ي�ساعد على منو �لبكترييا و�جلر�ثيم 
ويبعث على �لك�سل و�خلمول لكن �لهو�ء معتدل �لرطوبة يكون مريحًا و�سحيًا وهو 

�أف�سل من �لهو�ء �لرطب �أو �جلاف .
4-5  الرتبة :

�مل�سببة  �جلغر�فية  �لعو�مل  عن  عن  للبحث  �أجريت  �لتي  �لدر��سات  �أثبتت    
�أن   ، �لدموية وغريها  و�لدورة  و�لقلب  �ل�سرطان  �أمر��ض  مثل  �لأمر��ض  لبع�ض 
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و�لرتكيب   ، لل�سخور  �ملعدين  �لرتكيب  وبني  �لأمر��ض  هذه  بني  عالقة  هناك 
�لكيميائي للرتبة �مل�ستمدة منها ، وللحياة �لتي جتري على �سطحها �أو تتجمع يف 
فر�غاتها و�سقوقها وطبقاتها . فبنيَّ و�رن ) Warren( يف در��سته �سنة 1959 
، عالقة عنا�سر �لرتبة  بانت�سار �لغدة �لدرقية ، فوجد �أن تربة �جلبال تقل فيها 
مادة �ليود وتكون �ملياه �جلارية فيها عذبة ، فنق�ض �ليود يوؤدي �ىل �لتهاب �لغدة 
�لدرقية يف �لإن�سان ، وعليه فاإن �ملر�ض يتوطن يف �جلهات �لتي ل حتتوي تربتها 
على مادة �ليودين ) �ملظفر 2003 : 106 ( ، كما توجد �أمر��ض ت�سيب �لإن�سان 
مب�سببات م�سدرها �لرتبة ، مثل مر�ض �لكز�ز و�لغنغرينيا  . وتوجد يف �لرتبة 
�لفطريات �لتي تدعى ) مادور� ( و�لفطريات �لبذرية ، و�لتي لها عالقة مبر�ض 
�حلميات ، و�أهم م�سدر لهذه �مل�سببات يف �لرتبة هو �أمعاء �حليو�نات �حلقلية 
و�لتي تفرز منها مع �لرب�ز وتدخل �لرتبة ، ومثل هذه �حلميات �لتي م�سدرها 
م�سببات من �لرتبة ل تنتقل من �إن�سان �إىل �آخر ) �لعليكي 1975 : 27( . ويتوقف 
وعلى �سحته على عدة  �لإن�سان  �مل�ستمدة على ج�سم  �لكيميائية  �لعنا�سر  تاأثري 
�أمور �أهمها : نوعية �ل�سخور وتركيبها �ملعدين و�سرعة تاأثريها بعمليات �لتجوية 
و�لتعرية ، ودرجة تركيز بع�ض �لعنا�سر يف �ملاء �أو حتللها يف �لرتبة حتى ت�سبح 

قابلة لالمت�سا�ض بو��سطة �لنباتات ) �سرف 2003 : 54 (.
4-6 الغطاء النباتي :

�لنباتات �لطبيعية هي بدورها لها عالقة بالأحو�ل �ل�سحية لالإن�سان ،  ميكن 
�أن تكون غري مبا�سرة ، فبع�سها يوؤوي كثريً� من �لهو�م و�حل�سر�ت �لتي لها عالقة 
متباينة يف ظهور بع�ض �لأمر��ض و�نت�سارها ، فذبابة �لت�سي ت�سي مثاًل ل تعي�ض 
مر�ض  ينقل  �لذي  �لبعو�ض  وكذلك   ، �ملد�رية  �لغابات  مناطق  يف  �إل  تتكاثر  �أو 
 ، �ل�سافنا  نطاق  يف  �لو�قعة  �لأ�سجار  مناطق  يف  غالبًا  يعي�ض  �ل�سفر�ء  �حلمى 
كما �أن �حليو�نات �لتي تختزن ميكروب هذ� �ملر�ض و�أهمها بع�ض �أنو�ع �لِقَردة 
يف  تنمو  �لتي  �حل�سائ�ض  �أن  �لو��سح  ومن   ، نف�سها  �ملناطق  هذه  يف  تعي�ض  �لتي 
�لهو�م  من  عديدة  �أنو�ع  لتكاثر  �لبيئات  �أ�سلح  من  كلها  تعترب   ، �مل�ستنقعات 

و�حل�سر�ت �ل�سارة.
بع�ض  بني  مبا�سرة  عالقة  فهناك   ، مبا�سرة  �لغري  �لعالقة  لهذه  بالإ�سافة 
بع�سها  يكون  وقد   ، معينة  لها خ�سائ�ض طبية  كالتي  �لإن�سان  و�سحة  �لنباتات 
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مفيدً� كالين�سون ، و�خِلروع ، و�لكينا ، و�ل�سيح ) �سرف 1986 : 64 ( ، و�لتي رمبا 
تدخل يف �سناعة بع�ض �لأدوية ، وكذلك نبات �ل�سنمكة �لذي يحتوي على مركبات 
للدخول يف  توؤهله  �لأر�ك على مو�د  نبات  ، كما يحتوي  تاأثري م�سهل  مهمة ذ�ت 
�لنباتات �سارً� وذلك لحتو�ئه على  �لأ�سنان . كما يكون بع�ض  �سناعة معاجني 
وذلك  �حليو�ن  �أو  �لإن�سان  موت  �إىل  تناولها  يوؤدي  قد  �لتي  �ل�سامة  �ملو�د  بع�ض 
مثل �أنو�ع من ع�ض �لغر�ب ، ويوجد �أ�سجار ونباتات حتتوي �أور�قها على ع�سار�ت 
ومن   ، �سديد  جلدي  و�لتهاب  طفح  حدوث  �إىل  مالم�ستها  مبجرد  توؤدي  �سامة 
�أمثلتها نبات �للبالب و�سجر �لبلوط �ل�سام . ومن �أ�سو�أ �أنو�ع �لنباتات تاأثريً� يف 
�سحة �لإن�سان تلك �لنباتات �لتي حتتوي على مو�د خمدرة ، مثل �لد�تورة و�لبنغو 
و�لأفيون و�لقات ) �سرف 1986 : 64 ( . و�لتي ي�سكل بع�سها جانبًا رئي�سيًا من 

جو�نب �لتجارة �لعاملية غري �مل�سروعة ) فتح �لرحمن 1992 : 35 (. 
4-7 احلياة احليوانية :

لقد كان للحيو�نات د�ئمًا وعلى مد�ر �لتاريخ دور يف حياة �لإن�سان . �إما للحماية 
وللمجد �ل�سخ�سي �أو للتنقل �أو كم�سدر غذ�ئي �أو للرتبية �ملنزلية ، وعلى �لوجه 
�لآخر من �لعملة فاإن �حليو�نات تعترب خز�ن �لعدوى وو�سيلة �لنتقال لأكرث من 
ميكن  �لتي  و�حليو�ن  �لإن�سان  بني  �مل�سرتكة  بالأمر��ض  تعرف  معٍد  مر�ض   200
تعريفها على �أنها جمموعة من �لأمر��ض �لتي ت�سيب �حليو�ن وميكن �أن تنتقل 
�إىل  �لإن�سان  تنتقل من  �أن  �أي�سًا  �نتقال خمتلفة وميكن  �لإن�سان بطرق  �إىل  منه 
�حليو�ن . وت�سكل �لأمر��ض �مل�سرتكة خطورة د�ئمة على �لإن�سان وخا�سة ملن هو 
فى �حتكاك مبا�سر مع �حليو�نات مثل : مربي �حليو�نات ، و�لأطباء �لبيطريني 
�للحوم  وت�سنيع  �مل�سالخ  يف  و�لعاملني   ، �لت�سخي�ض  خمترب�ت  يف  و�لعاملني   ،
ت�سمية  ميكن  لذ�   ، و�ل�سيادين   ، �لغابات  وعمال   ، و�لأجبان  و�لألبان  و�جللود 
�لأمر��ض �مل�سرتكة �لتى ت�سيب هذه �لفئة من �لنا�ض بالأمر��ض �مل�سرتكة �ملهنية 
، �أي �أمر��ض ت�سيب �حليو�نات وتنتقل لالإن�سان بحكم مز�ولته ملهنة لها عالقة 

باحليو�نات .
قد حتدث هذه �لأمر��ض يف �لإن�سان على �سكل حالت فردية مثل �لإ�سابة بد�ء 
يف  �لآلف  �أ�ساب  �لذي  �لربو�سيال  وباء   مثل  جماعي  �سكل  على  �أو  �ل�ساملونيال 
قد  �لأمر��ض  �أن هذه  كما   ، �ملا�سي  �لقرن  من  �لثمانينات  منت�سف  �لكويت يف 
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تكون ذ�ت �آثار �سحية حمدودة ولكنها �سريعة �لنت�سار بني �لأفر�د مثل �لت�سممات 
خطرية  تكون  قد  �لأخرى  �لأمر��ض  بع�ض  يف  بينما  �ملعوية  و�لنزلت  �لغذ�ئية 
جدً� وقاتلة �إذ� مل تعالج يف �لوقت �ملنا�سب مثل د�ء �لَكَلب �أو �ل�سعر. و�أن �أخطر 
�لكائنات �حليو�نية على �لإن�سان هي �حل�سر�ت �لتى تنقل �إليه كثريً� من �لأمر��ض 
، ومن �أمثلتها �لبعو�ض و�لذباب و�لقمل و�لقر�د و�لرب�غيث و�ل�سر��سري ول�سك 
�أهم  �لهو�م تعترب هي �لأخرى من  �أن �جلرذ�ن و�لثعابني و�لأفاعي وغريها من 
�حليو�نات �ل�سارة و�خلطرة على �سحة �لإن�سان )�أبو�سامة 1993 : 3 ( . تكمن 
خطورة هذه �لأمر��ض يف �أنها توؤثر يف �حلالة �ل�سحية لالأفر�د وتوؤثر يف �لرثوة 
�حليو�نية وعلى م�سادر �لغذ�ء لالإن�سان، وقد ز�دت حدة وخطورة هذه �لأمر��ض 
�حليو�ين  وخا�سة   - �لغذ�ء  على  �لطلب  زيادة  ب�سبب  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  خالل 
�مل�سدر -  نظرً� للزيادة �لرهيبة يف معدلت �لنمو �ل�سكاين بدون زيادة مقابلة 
يف �لرثوة �حليو�نية وما ترتب عليه من زيادة حلركة نقل �حليو�نات بني �لدول بل 
وبني �لقار�ت �أي�سًا وترتب على ذلك �أي�سا تغري يف �أ�ساليب �لرعي و�أ�ساليب تربية 

�حليو�نات وتغريت بيئة �حليو�ن و�زد�د قربًا من �ملجتمعات �لإن�سانية.
ومن �أمثلة هذه �لأمر�ض �ل�ساملونيال و�لربو�سيال ود�ء �لَكَلب و�لطاعون و�حلمى 
�ل�سفر�ء و�لأنفلونز� وحمى �لو�دي �ملت�سدع  ، وحمى غرب �لنيل و�لتهابات �ملخ 
�أن تزيد حدة هذه �مل�سكلة  و�جلمرة �خلبيثة و�لدرن.  ويتوقع �خلرب�ء �لعامليون 
خالل �لعقدين �لقادمني نظرً� ل�ستمر�ر وجود �أ�سباب �مل�سكلة �ل�سابق ذكرها دون 
�أنها  معروفًا  يكن  لالأمر��ض مل  م�سببات جديدة  لظهور  بالإ�سافة  حلول جذرية 
تتحور لتنتقل من �لإن�سان �إىل �حليو�ن ، ومن �أمثلة هذه �لأمر��ض مر�ض جنون 
 . �ملت�سدع  �لو�دي  وحمى  �لدرن  ظهور  وعودة  �لطيور  و�أنفلونز�  و�سار�ض  �لبقر 
ولالأمر��ض �مل�سرتكة ت�سنيفات عدة منها �لت�سنيف بح�سب �لأهمية �لقت�سادية 

و�لوبائية وطبيعة عالقة �لإن�سان باحليو�ن .
1- �أمر��ض م�سرتكة بني �لإن�سان و�حليو�نات �لأليفة �ملنتجة كالأبقار و�لأغنام 
و�ملاعز و�لدو�جن وغريها ، وهذه �لأمر��ض توؤدي �إىل حدوث خ�سائر كبرية يف 

�حليو�نات و�إنتاجها من حلم وحليب وبي�ض وغريه .
كالقطط  �ملنتجة  غري  �لأليفة  و�حليو�نات  �لإن�سان  بني  م�سرتكة  �أمر��ض   -2
لهذه  �لقت�سادي  �لأثر  يكون  و   ، وغريها  و�لن�ساني�ض  �لزينة  وطيور  و�لكالب 
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�لأمر��ض �أقل من تلك �لأمر��ض �لتي ت�سيب �حليو�نات �لأهلية �ملنتجة .
3- �أمر��ض م�سرتكة بني �لإن�سان و�حليو�نات غري �لأهلية �لتي تعي�ض يف �لبيئة 
�لتي يعي�ض فيها �لإن�سان كالفئر�ن و�جلرذ�ن ، وتكون هذه �لأمر��ض �أحيانًا ذ�ت 
�قت�سادية  خ�سائر  �إىل  وتوؤدي  مكافحتها  ت�سعب  كبرية  و�قت�سادية  وبائية  �آثار 

و�سحية ج�سيمة .
يف  تعي�ض  �لتي  �لأليفة  غري  و�حليو�نات  �لإن�سان  بني  �مل�سرتكة  �لأمر��ض   -4
�ملناطق غري ماأهولة كال�سحاري و�لغابات ، وتختلف �آثار هذه �لأمر��ض و�أهميتها 

تبعًا للموقع �جلغر�يف وعدد �لذين ي�سابون بها �سنويًا  . 
وتاأثري�ت  �نت�سار  �لطبيعية يف  �لبيئة  تلعبه عنا�سر  �لذي  �لدور  �إىل  بالإ�سافة 

�ملر�ض و�ل�سحة �لعامة ، فاإن �لبيئة �لب�سرية لها هي �أدو�رها �خلطرية . 
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الف�سل اخلام�ض
ايكولوجية املر�ض الب�سرية  
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�لو�قع �أن للبيئة �لب�سرية �سلة كبرية بامل�سكالت �ل�سحية �لتي توؤثر يف �لإن�سان، 
تكاد تفوق يف بع�ض �لأحيان �لعو�مل �لطبيعية ، وهناك �لعديد من �لعو�مل �لبيئية 
�لب�سرية ذ�ت �لعالقة ب�سحة �لإن�سان . و�لو�قع �أنه من �ل�سعوبة مبكان ح�سر 
هذه �لعو�مل لكرثتها وتد�خلها مع بع�سها �لبع�ض �إىل درجة ي�سعب معها ف�سل 

تاأثري �أيٍّ منها عن تاأثري �لعو�مل �لأخرى )�سرف 2003 : 122 ( .
5-1 الرتكيب العمري لل�سكان : 

�إن عامل �ل�سن له تاأثري يف معدل حدوث �ملر�ض و�ل�سكل �ل�سريري للمر�ض ، وقد 
تيزت بع�ض �لأمر��ض بكرثة حدوثها يف �سن معينة ، ومثاًل على ذلك �لأمر��ض 
�ملعدية �لأكرث حدوثًا يف �سن �لطفولة كاحل�سبة و�ل�سعال �لديكي و�لتتنو�ض و�لتي 
�سنو�ت  �أربع  �إىل  �سنة  �سن  وبخا�سة يف   ، �سنو�ت  �أدنى من ع�سر  �سن  تظهر يف 
�ملهنية  و�لأمر��ض  �لتنا�سلية  �لأمر��ض  �إ�سابات  �أكرث  تظهر  �لعك�ض ذلك  ، على 
يف �سن �ل�سباب و�لن�سج ، وتظهر �لأمر��ض �لناجتة عن ف�ساد �لأن�سجة يف �سن 
�ل�سيخوخة . وهذه �لختالفات ناجتة عن عو�مل بيئية وظروف �مل�سيف و�لتغري�ت 

�لف�سيولوجية يف خمتلف �لأعمار ) �ملظفر 2002 : 133 ( .
فمثاًل   ، �مل�ساب  عمر  باختالف  �لأمر��ض  بع�ض  وعالمات  �أعر��ض  وتختلف 
جند يف عدوى مر�ض �لتهاب �لنخاع �ل�سنجابي حيث يكون �لنوع �مل�ستكن و�لنوع 
�ملبت�سر منه �أكرث حدوثًا يف �لأطفال ، بينما �لنوع �ل�سللي منه يحدث لدى متقدمي 
�ل�سن . وكذلك �حلال يف عدوى �لتهاب �لكبد �لفريو�سى �إذ يظهر �لنوع �لريقاين 
�سيوعًا  �أكرث  تكون  �لتي  �ل�سوطية  �لديد�ن  �آخر  ومثال   . �لأطفال  عدوى  يف  منه 
لدى �لأطفال ب�سبب عبثهم بالرتبة ، و�لإ�سكار�ض �سائع لدى �لأطفال بعمر ) 5 
– 9( �سنو�ت لنف�ض �ل�سبب ) �ليون�سيف 1985 : 17 ( . و�لإ�سابة باأنو�ع �لتدرن 
تختلف يف ن�سبة �سيوعها تبعا ملر�حل �لعمر �إذ يكون �لنوع �لدخني �أكرث �سيوعًا 
لدى  عادة  حدوثا  و�أكرث  �لبالغني  عند  �سيوعًا  �أكرث  �لرئوي  بينما  �لأطفال  عند 
�ملتقدمني بالعمر ، وكذلك �لبلهار�سيا تكون مزمنة وت�سبب �لوفاة يف �سن متقدمة 
) �ملظفر 2002 : 134( . فمعرفة �ل�سن  مفيدة يف مقارنة معدلت �لوفيات يف 
جمموعة �ل�سكان ذ�ت �لرتكيب �لعمري �ملختلف . فاملك�سيك على �سبيل �ملثال ، 
لديها ن�سبة من �ل�سكان �سغار �ل�سن �أكرب من ن�سبتهم يف �لوليات �ملتحدة. ويف 
�ملك�سيك كان �ملعدل �لتقريبي للوفيات يف �سنة 1985م هو 0،7% . ويف �لوليات 
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�ملتحدة كان 0،9% . و�لو�قع �أن �ملعدلت �لتقريبية للوفيات جتعل �لأمر يبدو كما 
جميع  لكن  �ملتحدة.  �لوليات  يف  منها  �ملك�سيك  يف  �أكرب  �حلياة  توقعات  �أن  لو 
�ملعدلت �لنوعية للوفيات ، لالأعمار �ملختلفة ، كانت �أدنى يف �لوليات �ملتحدة. 
http:www.( وهذه �ملعدلت تو�سح �أن توقعات �حلياة �أكرب يف �لوليات �ملتحدة
marefa.org/index.php( . بالإ�سافة �إيل نوع �لإن�سان و�لذي �أي�سًا له تاأثريه 

يف �ل�سحة و�ملر�ض.
5-2 الرتكيب النوعي لل�سكان :

�لرتكيب  در��سة  يتطلب  وعليه   ، �لآخر  دون  جن�ض  يف  �لأمر��ض  بع�ض  تظهر 
�ل�سماء  �لغدد  با�سطر�بات  لالإ�سابة  عر�سة  فالإناث   . جيدً�  لل�سكان  �لنوعي 
و�حلمل و�لولدة و�حلي�ض �لتي تظهر تاأثريها على زيادة �لنوع �ل�سللي من �للتهاب 
�لنخاعي �ل�سنجابي بني �لإناث �أكرث من �لذكور  ) ر�سو�ن 1993 : 21(. كما يكون 
�لذكور باملر�ض يف  ، وي�ساب  �أكرث عر�سة لالإ�سابات بالأمر��ض �ملهنية  �لذكور 
�سن �لطفولة و�ل�سبا و�لبلوغ ، فعمومًا يكون �لذكور �أكرث عر�سة من �لإناث �إىل 
�لأمر��ض �ملعوية و�ملعدية نتيجة كرثة �حتكاكهم ببع�سهم وبالبيئة، و�أكرث عر�سة 
ملخاطر �ملهن �لتي يعملون بها ) �ملظفر 2002 : 138 ( . كما تلعب �لهجرة دورها 

يف �نت�سار و�نتقال �ملر�ض .
5-3 التحركات الب�سرية :

تاأخذ �لتحركات �لب�سرية ، �لتي لها عالقة بانت�سار �لأمر��ض ، �أ�سكاًل كثرية ، 
من �أخطرها حركات �لالجئني عرب �حلدود �لدولية �ملتجاورة ، دون خ�سوعهم 
�ل�سيا�سية  �ل�سطر�بات  مناطق  يف  �حلدوث  كثري  �أمر  وهو   ، �سحية  رقابة  لأي 
�أو �لرعاة عرب حدود  و�لعن�سرية. كما �أن �لهجر�ت �ملو�سمية للعمال �لزر�عيني 
�لدول �لزر�عية و�لرعوية ، تعد عاماًل �آخر من �لعو�مل ، �لتي لها عالقة مبا�سرة 
بانتقال �لأمر��ض و�نت�سارها ، وتتمثل هذه �لهجر�ت بني دول نطاق �ل�سافانا ونطاق 
�ل�سحر�ء يف �سمايل قارة �أفريقيا. ومن بني �لتحركات �لب�سرية �لأخرى تلك ، 
�لتي حتدث يف �ملنا�سبات �لدينية ، ومن �أهمها �لتحركات ، �لتي يتجمع بو��سطتها 
�لعربية  �ململكة  يف  �ملقد�سة  �مل�ساعر  مناطق  يف  �مل�سلمني  �حلجاج  من  �لعديد 
�ل�سعودية ، ولول �جلهود �ل�سحية �لفائقة ، �لتي تبذلها �ململكة يف هذه �ملنا�سبة ، 
لكان �نت�سار �لأوبئة بني �حلجيج ، ووفاة �لكثريين منهم �سنويًا �أمرً� ماألوفًا ، حيث 
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�إن كثريً� من �حلجاج ياأتون من مناطق ، تتوطن بها بع�ض �لأمر��ض �لوبائية مثل 
�لكولري� . على �لرغم من �أنهم ل يكونون هم مر�سى ، ب�سبب �كت�سابهم للمناعة 
يف مناطقهم ، فاإنهم يكونون حاملني مليكروب �ملر�ض ، وبذلك ميثلون م�سدرً� 
للعدوى . فتنتقل كثري من �لأمر��ض �ملعدية ب�سبب �لهجرة كهجرة قبائل �لفالتا 
�ل�سود�ن بغر�ض  �ملقد�سة عرب  �لأر��سي  �إىل  �أفريقيا  و�لهو�سا و�لربنو من غرب 
�حلج ، فت�سكل م�سكلة �سحية عاملية ، ففي �ملا�سي �رتبطت باخلطر �لعظيم لن�سر 
�لأمر��ض �لوبائية �لكال�سيكية مثل �لكولري� ، �أما يف �لوقت �حلا�سر - ورغم بقاء 
�لأمر��ض مثل �جلدري  �إ�سايف لإ�سكال جديد من  ذلك �خلطر - فهناك خطر 

. ) Bauomi  114 : 1972 ( و�حلمى �لر�جعة و�لتهاب �ل�سحايا
ملدينتي  �ل�سحية  �مل�سكالت   )  Nnochiri  ( ننو�سريي  �لباحث  در�ض  ولقد 
�أبادن وبدكو�ض يف نيجرييا ، �لعو�مل �لقت�سادية و�لجتماعية و�لعو�مل �لأخرى 
�لتى توؤثر يف عدوى �ملر�ض، وقد �أكد من جملة ما �أكده تاأثري �لهجرة من �لريف 
�ل�سكان  : 67 ( . فحركة  و�آخرون 1962  �نت�سار �ملر�ض )مو�سي  �إىل �ملدينة يف 
من �مل�سافرين و�جلنود و�لطلبة و�ملوظفني و�لرعاة يف �لعر�ق من �إقليم �إىل �آخر 
�إىل  موبوءة  �لأمر��ض من مناطق  م�سببات  نقل  �إىل  �لأحيان  توؤدي يف كثري من 

مناطق �أخرى غري موبوءة ) خور�سيد 1979 : 84 ( 
يلعب �لنقل �جلوي دورً� مهمًا يف نقل �لأمر��ض من منطقة �إىل �أخرى وب�سرعة 
بد�ية  مع  و�لطري�ن  �لنقل �جلوي  قطاع  به  مر  ما  �أحدً� يالحظ  �أن  لو  �سديدة. 
�لألفية �لثانية ، لنتابه �سعور بالده�سة مما مر به ول يز�ل مير به هذ� �لقطاع 
�أزمة  من  يخرج  �لطري�ن  قطاع  يكد  عام 2000 مل  بد�ية  فمع  بالذ�ت.  �حليوي 
حتى يقع يف �أخرى ، وبعيدً� عن �لإرهاب و�لكو�رث �جلوية ، �سكل ظهور �لأوبئة 
�جلوية  �حلركة  تعرف  ، حيث  �جلانب  لهذ�  رهيبًا  هاج�سًا  �حلديثة  و�لأمر��ض 
�لقت�سادية  �لظروف  مع  حتى   ، �أبدً�  حركتها  تهد�أ  ول  �لتوقف  تعرف  ل  باأنها 
وقبله   ، �خلنازير  �أنفلونز�  وباء  ظهور  ومع   . �أجمع  �لعامل  بها  مير  �لتي  �ل�سيئة 
جنون �لبقر و�سار�ض و�أنفلونز� �لطيور ، وبات هذ� �لقطاع مهددً� بالتوقف تامًا 
للحد من �نت�سار �لأوبئة و�لأمر��ض �مل�ستع�سية �لتي باتت تهدد �لب�سرية . فما هو 
تاأثري �لطري�ن يف �سرعة �نت�سار �لأمر��ض ؟ وهل توقف �حلركة �جلوية ميكن �أن 

يحد من �نت�سارها ؟ 
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�ليوم  يعتمد  و�لعامل   ، �لزمن  من  �حلقبة  هذه  يف  �أ�سا�سي  مطلب  جوً�  �ل�سفر 
على �لنقل �جلوي يف �لتد�ولت �ليومية �ملختلفة و�لطري�ن يك�سب �ساحبه عن�سر 
��ستثمار �لزمن ، و�خت�سار �لوقت يعني �لإجناز و�ل�سبق ، ولكن للطري�ن �سريبة 
يدفعها �لب�سر كما له من فو�ئد، وهو تاأثريه يف �سرعة �نتقال �لأمر��ض كما �لب�سر 
، ولهذ� ل بد من وقفة مع تاأثري �لطري�ن يف �نتقال �لأمر��ض ، ففي ع�سر بات 
�ل�سفر فيه متاحًا جلميع �مل�ستويات من �لنا�ض عرب �سركات �لطري�ن ذ�ت �لتكلفة 
Low Cost ، ومع دخول �لطائر�ت �لقيا�سية ذ�ت �ملدى �لبعيد، ما  �ملنخف�سة 

عادت �أبعد �ملدن مبناأى عن �لتعر�ض خلطر �لأوبئة و�لأمر��ض.    
�نتقال  �حتمالت  �أ�سبحت   ، يوم  بعد  يومًا  جوً�  �مل�سافرين  معدل  �زدياد  مع 
منحت  حيث   ، �ل�سابق  من  �أكرب  بالطائر�ت  �ل�سفر  �أثناء  �ملعدية  �لأمر��ض 
�لطائر�ت للميكروبات و�لأوبئة و�جلر�ثيم و�سيلة �نت�سار �أ�سرع بني �أ�سقاع �لأر�ض 
، ويف غ�سون �ساعات قليلة . لكن يجادل بع�ض �ملخت�سني بهذ� �ملجال حول مدى 
خطورة �نتقال �لأمر��ض و�لأوبئة يف �لطائرة من �سخ�ض لآخر ، ليوؤكدو� �أنه خطر 
ي�سري ، ويعود �ل�سبب يف ذلك �إىل �جلودة �ملرتفعة لنوعية �لهو�ء على منت طائر�ت 
�لركاب ، و�لتي ترقى يف �لكثري من �لأحيان �إىل م�ستويات �أعلى من ناحية �لنقاء 
�ل�سكنية  �ملباين  من  �لعديد  يف  �لهو�ء  جلودة  �ملعتادة  �مل�ستويات  من  و�لنظافة 
متطور  وتكييف  تهوية  نظام  �عتماد  مت  �جلديدة  بوينغ  طائرة  ويف  و�لتجارية. 
وعايل �لكفاءة ، فعلى �سبيل �ملثال �ستتميز طائرة بوينغ 787 بنظام تكييف للهو�ء 
م�ستقل بذ�ته يعمل بالعتماد على خاليا �لوقود ولي�ض كما هو معتاد يف �لطائر�ت 
�لذي  �لأمر   ،  Bleed Air �مل�ستنزف من �ملحركات  �لهو�ء  ، عرب دورة  �حلالية 
�سيجعل من �لهو�ء �أكرث نقاوة ونظافة ، بل �أن �ملر�سحات �لتي زودت بها تزيد من 
نقاوة ورطوبة �لهو�ء فتقلل من �أعر��ض معتادة عند �ل�سفر جوً� كاحمر�ر �لعني 
وجفاف �لبلعوم و�ل�سد�ع و�لدو�ر ، لكن ي�سكك �لبع�ض هنا حول مدى تاأثري درجة 

�لرطوبة �لعالية فيها على توفري و�سيط منا�سب لبقاء �لأوبئة و�لفريو�سات حية .
�ل�سفن  على  متفوقة   ، للب�سر  �لعام  �لنقل  م�سمار  �لطائرة  دخلت  �أن  بعد 
و�لقطار�ت باأ�سو�ط، فاإن حتركًا دوليًا �سار �سروريًا لو�سع �أ�س�ض للحد من �نت�سار 
�ملعاهدة  فكانت   ، �لنقل �جلوي  �لناجتة عن  و�لأمر��ض  �ملعدية  �لأوبئة  و�حتو�ء 
�لأوىل يف عام 1924 ، بو��سطة طري�ن ) بان �أمريكان ( يف هافانا بكوبا �آنذ�ك 
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�ملعدية  �لأمر��ض  �نت�سار  لل�سحة و�حلد من  �لعاملية  �لدولية  �لتفاقية  لتتبعها   ،
يف عام 1933 ومت �لتوقيع عليها يف هولند� ، وتو�لت �لتحديثات و�لإ�سافات بتلك 
وقتنا  وحتى   ، �لثانية  �لعاملية  �حلرب  بعد  �لطري�ن  و�نت�سار  تطور  مع  �لتفاقية 
�ل�سفر�ء  كاحلمى  معدية  �أمر��ض  �سد  �لتطعيم  �سرورة  فر�ض  ومت   ، �حلايل 
ملنع  ك�سرورة  �لعامل  يف  معينة  مناطق  و�إىل  من  �ل�سفر  قبل  وغريها  و�لكولري� 

�نت�سار �لأوبئة .
تخيل �أنك مو�طن بدولة �إ�سكندنافية باردة وجوها نظيف ، وفجاأة ترتفع درجة 
حر�رتك وتتدهور �سحتك وبعد معاينة �لطبيب لك تكت�سف �أنك م�ساب باملالريا 
�ملد�ري  �جلو  ذ�ت  �لدول  يف  يتو�جد  �لذي  �ملر�ض  بهذ�  �إ�سابتك  يف  و�ل�سبب   ،
و�ل�ستو�ئي �لد�فئ ، يرجع �إىل �نتقاله عرب �لطائرة بو��سطة بعو�سة وجلت من 
مطار دولة �سرق �آ�سيوية �أثناء �سعود �لركاب �إىل �لطائرة هناك ، و�سافرت معهم 
�إىل هذه �لدولة �لإ�سكندنافية وخرجت مع �لركاب باملطار ، و�سادف �أن لدغتك 
و�أنت تودع �أحد �أقربائك هناك. نعم هذ� و�رد فما بني عام 1969 و1999 ر�سدت 
89 حالة �إ�سابة باملالريا مبطار�ت لأُنا�ٍض مل ي�سافرو� قط من بلد�نهم ، بل �أ�سيبو� 
نتيجة لل�سيناريو نف�سه �ملذكور �أعاله خالل تو�جدهم باملطار�ت هناك ، لتوديع 

�أقربائهم ، ول نن�سى �أن �لركاب �أي�سًا معر�سون لالإ�سابة .
فكبائن �لطائر�ت تعد مكانًا ح�سا�سًا ، فاإن نوعية معينة من �ملبيد�ت �حل�سرية 
و�لطاردة للقو�ر�ض مت تطويرها خ�سي�سًا كي ل توؤثر يف فر�ض كبائن �لطائر�ت 
�جلفاف  �سريعة  تكون  فهي   ، للركاب  �ل�سارة  و�لأعر��ض  �لتلوث  ت�سبب  ول   ،
و�لمت�سا�ض بالفر�ض فور ر�سها وغري قابلة لال�ستعال �أو ت�ساعد يف ذلك ، وكان 
قبل ذلك يتم ��ستخد�م �لدخان �لناجت عن مو�د �سامة لطرد وقتل تلك �حل�سر�ت 
و�لقو�ر�ض ، لكن تلك �لعملية �ملكلفة و�لتي ت�ستدعي عزل �لطائرة يف موقع بعيد 
و�إجر�ء�ت  بو�سائل  عنها  �ل�ستعا�سة  تت  لتطبيقها  �ملطار  �أر�ض  على  ومعزول 

مكافحة �أكرث كفاءة منها مثل �لتي مت ذكرها.
و�ملكاتب  بالناقالت  �لإعالم  و�سائل  لق�سور  يرجع  �لطري�ن  باأمر��ض  �جلهل 
�ل�سياحية ، فمن و�جب �سركات �لطري�ن وحتى مكاتب �ل�سياحة و�ل�سفر �لإر�ساد 
و�لتو�سيح لطبيعة تلك �لأمر��ض ، حتى يكون �مل�سافرون جوً� على در�ية ووعي بها 
وهذ� من حقهم ، وكذلك ل بد من تفعيل دور �ملر�كز �ل�سحية باملطار�ت ومنحها 
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مزيدً� من �ل�سالحيات و�لإمكانيات.
قام فريق من �لعلماء �لأملان و�لأمريكيني بتطوير برنامج بالكمبيوتر لتحديد 
حركة �مل�سافرين قد ي�ساعد يف �مل�ستقبل على �حلد من �نت�سار �لأوبئة مثل �أنفلونز� 
�لطيور و�سار�ض ، وذلك عرب �لتنبوؤ بها م�سبقًا . وتتلخ�ض �لفكرة يف �عتماد نظرية 
ريا�سية )ت�ستند �إىل علم �لريا�سيات( تهدف �إىل ح�ساب حركة �مل�سافرين من 
خالل معرفة وحتديد �لوقت و�ملكان �للذين قد يلعبان دورً� �أ�سا�سيًا يف �حلد من 
�نت�سار �لأمر��ض �أو �لأوبئة و�حتو�ئها يف �لوقت �ملنا�سب . كما يلعب �ل�سكن غري 
�جليد �لذي مل يخطط بال�سورة �ل�سحية �ملنا�سبة و يفتقر �إىل �خلدمات )دورً� 

يف تف�سي بع�ض �لأمر��ض(.
5 -4 امل�سكن :

�إن مفهوم �مل�سكن ل ينح�سر بالفر�غ �لذي يت�سكل من جدر�ن و�سقف ، و�لذي 
ياأوي �ليه �لإن�سان بغية �لر�حة و�لطعام و�ملبيت ، بل �إنه يتجاوز ذلك و�سوًل لتلبية 
�حلاجات �لنف�سية و�لجتماعية و�لثقافية �لتي تكّون مع �حلاجات �جل�سدية تاآلفًا 
متكاماًل مينتِّ �لعالقة بني ج�سد �لإن�سان و�إن�سانيته ويوحدهما ) �سطوف  2007: 
32 ( . فامل�سكن دنيا �لإن�سان يق�سي فيه معظم حياته ، حيث يق�سي �لإن�سان �لعامل 

د�خل م�سكنه ما بني ) 12 – 16 ( �ساعة يف �ليوم ) باهمام   1997: 87(. 
وللحالة �لعمر�نية لل�سكن تاأثري�ت يف �ل�سحة �لبدنية و �لنف�سية ل�ساكنيه ، كما 
�أن لها ب�سماتها على �لإدر�ك �لذ�تي ودرجة قناعة �ل�ساكنني ، وقد ت�سكل �سغطًا 
نف�سيًا يوؤثر يف �سحة �ل�ساكنني �لنف�سية وينعك�ض ذلك على �سلوكهم . وقد كان 

هذ� مو�سوع بحث وتق�ضٍّ يف �لعديد من �لدر��سات �لنف�سية و�لبيئية .
�مل�سماة   ، �حل�سا�سية  �أمر��ض  ظاهرة  �ملا�سية  �لأعو�م  خالل  �نت�سرت  قد 
�ملغلقة  �ملباين  �أمر��ض  �أو   Building Syndrome( )Sick �ملباين  باأمر��ض 
على  �مللوث  للهو�ء  �ل�سلبية  �لتاأثري�ت  �إىل  ت�سري  وهي   )Tight Building(
�ل�سناعية  و�ملنتجات  �ملو�د  ��ستخد�م  زيادة  و�إن   ، �ملباين  د�خل  �مل�ستخدمني 
و�لأخ�ساب  �ل�سناعي  �ل�سجاد  �لتي تطلق غاز�ت �سارة ودقائق �سناعية ) مثل 
�مل�سنعة ، ومو�د �لغر�ء �مل�ستخدمة يف �ملفرو�سات �ملنزلية ،�حل�سرية ، و�ملنظفات 
باهمام    ( �لد�خلية  �مل�سكن  ببيئة  �لهتمام  �إىل  �لحتياج  تزيد من   ) �لكيمائية 

 . ) 89 : 1997
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و�أ�سارت �لدر��سات �إىل �أثر �ل�ستقر�ر �ل�سكني على �حلالة �ل�سحية لل�سكان ،  
فامل�سكالت �ل�سحية  ) بدنية و عقلية(  تكون �أكرث بروزً� يف �ملناطق �لتي تعاين 
باملناطق  قيا�سًا  �ل�سكني(   �حلي  و�إىل  من  �نتقال  )حركة  �سكانية  تبدلت  من 
�لتي تعي�ض حالة ��ستقر�ر �سكني و تا�سك �جتماعي ) حيث تزد�د ملكية �ل�سكن 
تتاز  مناطق  وجود  �لباحثون  �أ�سار  وقد   .  ) �ملوؤجرين  ن�سبة  وتقل  �ساكنيه  من 
�ملرتدية  �لجتماعية  �لبيئة  مثل  �لعقلية  �لأمر��ض  تنمية  على  تعمل  بخ�سائ�ض 
و�لو�قع �ل�سكني �ملتهرئ ) �لعمر و�ملومني  2000 : 54  ( . وقد برهنت كثري من 
ووجود  و�لجتماعية  �ل�سحية  �لأمر��ض  �نت�سار  بني  عالقة  وجود  على  �لأبحاث 

ظروف �سكنية غري �سحيحة �أو غري مالئمة ومن �أمثلة هذه �لأمر��ض �لتايل : 
�ملناطق  يف  �لطبيعية  �ملعدلت  عن  و�جلر�ئم  �لنحر�فات  ن�سبة  �رتفاع   -  1

�ل�سكنية غري �ل�سحية . 
وف�سيولوجًيا  نف�سًيا  و�ل�سيوخ  �لأطفال  من  �خلا�سة  �لفئات  بع�ض  تاأثر    -  2
بالبيئة �ل�سكنية غري �ل�سحية مما �أدى لرتفاع ن�سبة �لوفيات كنتيجة لالأمر��ض 

�لجتماعية �لناجتة عن �لظروف غري �ملالئمة للبيئة �ل�سكنية .
للمناطق  بالن�سبة  �لعادية  �ملعدلت  و�حلر�ئق عن  �حلو�دث  ن�سبة  �رتفاع   -  3

�ل�سكنية غري �ل�سحية باملقارنة مبثيلها من �ملناطق �ل�سكنية �ملنا�سبة .
4 - �رتفاع ن�سبة �ملر�سى باأمر��ض �جلهاز �لتنف�سي كالدرن و�للتهاب �لرئوي 
و�أمر��ض �جلهاز �له�سمي كالنزلت �ملعوية و�لأمر��ض �جللدية �لتي تنتقل بو��سطة 
بع�ض �حل�سر�ت �أو �حليو�نات �لتي تتو�جد بتو�جد �لظروف �لبيئية �ل�سكنية غري 
�ل�سحية �أو �لتي تتز�يد بانخفا�ض معدل �لنظافة و�لظروف �ل�سحية يف �ملكان .

�لكثافة  �رتفاع  �إىل  و�لجتماعية  �لبدنية  �لأمر��ض  من  �لعديد  ن�سبت  وقد 
و�لزدحام �ل�سكني . ولي�ض �سهاًل تعريف ماذ� يق�سد بالكثافة �لعالية و�لزدحام 
�ل�سكني بدقة ، فقد �عتمدت قيا�سات متباينة من ِقَبل �لباحثني و�ملهتمني باملو�سوع 
، مثل معدل عدد �لأ�سخا�ض يف �لغرفة �لو�حدة ، ومعدل عدد �لوحد�ت �ل�سكنية 
يف �لكيلو مرت �لو�حد ، ومعدل عدد �لأ�سخا�ض يف �لوحدة �ل�سكنية ، ومعدل عدد 
�لأ�سخا�ض يف �لغرفة �ملخ�س�سة للنوم ح�سرً� ، ومعدل عدد �لعو�ئل يف �لوحدة 
�لكثافة  قيم  توزيع  ��سرت�كًا مكانيًا يف  �أو�سحت در��سات عديدة  وقد   . �ل�سكنية 
�لعالية ون�سب �لوفيات ب�سبب �لأمر��ض ، و�لنتيجة عك�سية مع �لإ�سابة بالأمر��ض 
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�لعقلية من  �لأمر��ض  �إىل م�ست�سفيات  �لدخول  ن�سب  �رتفاع  �لعقلية فقد لوحظ 
كما   . �لجتماعية  و�لعزلة  �لكثافة  �نخفا�ض  و  �ملنفرد  بال�سكن  تتميز  مناطق 
�أمر��ض �لعظام و�ملفا�سل ون�سب �لرطوبة  �أكدت بحوث عديدة على �ل�سلة بني 

يف �مل�سكن . 
فهناك   ، �لد�خلي  �لهو�ء  تلوث  ملنع  مهمة  و�ملنازل  للمباين  �لد�خلية  �لتهوية 
م�سدر�ن لتلوث �لهو�ء �لد�خلي ، حيث يكون �ملبنى نف�سه �مل�سدر �لأول من حيث 
�سوء ت�سميمه �لذي جتاهل �سمان �لتهوية �لد�خلية ، مما �أتاح �لفر�سة مل�سببات 
�ملت�ساعدة من  �لأبخرة  ؛ مثل  �ل�ساأن  �أن تقوم بدورها يف هذ�  �لد�خلية  �لتلوث 
يحتوي  �لتي  �لتنظيف  مو�د  �أو  ورق �حلائط  �أو من  �مل�ستند�ت  ت�سوير  ماكينات 
بع�سها على غاز �لفورمالدهيد �مل�سبب للغثيان ، �أو �لإ�سابة بطفح جلدي . وكذلك 
مثل �لغاز�ت غري �ملرئية �لتي تنبعث من �أجهزة �لتكييف و�لتدفئة �ملركزية �لتي 
ي�ساحبها تر�ب غني باملو�د �لع�سوية �أو �لعفن �أو �لفطر ، �إ�سافة �إىل �أول �أك�سيد 
�لكربون �لذي يت�سف بال�ُسمّية و�لذي ينتج عن �حرت�ق �لكريو�سني د�خل �ملنازل 
�أن  كما   . �لأطعمة  و�َسيِّ  َقْلي  عن  �لناجمة  �لهيدروكربونية  �لغاز�ت  وكذلك   .
�إىل �نت�سار  �ل�سجاد د�خل �ملنازل يعترب ماأوى مثاليًا لل�سو�ض و�لعث �لذي يوؤدي 
�مللوثات �خلارجية  �لد�خلي فهو  للتلوث  �لثاين  �مل�سدر  �أما   . �ل�سكان  �لربو بني 
�لتي تقتحم �ملنازل . وتتحدد �إمكانيات �لتهوية بعدة عو�مل رئي�سية ، مثل مدى 
تعامدها مع  �ل�سو�رع ومدى  �سبكة  ، و�سكل  �ملفتوح  �لزر�عي  �لقرب من �ملحيط 
�لرياح �ل�سائدة ، وعر�ض �ل�سو�رع ، وطول و�جهات �ملنازل وعدد �لنو��سي �ملطلة 

عليها) م�سيلحي 2008 : 171 ( .
، فاملنازل �ملتعددة �لطو�بق تتدخل يف  �لهو�ء يف �ملدن غري كاٍف  يعترب تدفق 
�لتدفق �لطبيعي للرياح ، ويف بع�ض مر�كز �ملدن قد تنخف�ض �سرعة �لرياح �إىل 
، وي�سبح هو�ء  �لهو�ء �مللوث  50% ، ويف بع�ض �لأقاليم �ملزدحمة باملدن يرتكز 
هذه �لأماكن �أكرث دفئًا وجفافًا مقارنة مع مناخ �لبيئة �لطبيعية من حوله ، وي�سبه 
يف ذلك �ملناخ �ل�سحر�وي �إىل حد كبري )باكاك�ض  1985 : 93 ( . ويتفق ذلك يف 
م�سمونه مع فكرة �مل�سكن �لبيئي ، وذلك بهدف �إيجاد وتوفري م�ساحات معي�سية 
 Rousseau ( ذ�ت تاأثري �إيجابي على �ل�سكان د�خل �مل�سكن وخارجه قدر �لإمكان
and Wasley 1999 : 2( . وتو�سف �ملدينة باأنها كائن حي ، باعتبار �أن �لهو�ء 
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�خلارجي يتخلل �سقوق �ملنازل و�لفتحات �ل�سغرية جدً� يف �جلدر�ن و�لأ�سا�سات ، 
ويف نهاية �لأمر يت�سرب مرة �أخرى �إىل خارج �ملنازل ، وذلك ي�سابه عملية �ل�سهيق 

و�لزفري عند �لإن�سان .
�أف�سل بكثري من �ملنازل �جلديدة ،  �أن �ملباين �لقدمية تتمتع بتهوية  ويالحظ 
ي�ستعمل  فلم   ، �جلديدة  �ملنازل  �إحكام  بنف�ض  ُتْبَ  مل  �لقدمية  �ملنازل  �إن  حيث 
مو�د عازلة حلفظ �حلر�رة بنف�ض �لقوة �حلالية . ورغم ذلك فاملنازل �جلديدة 
زيادة  �إىل  توؤدي   ، ولكن مبعدلت منخف�سة جدً�   ، �لتهوية  ن�سيب من  ي�سيبها 
�ملياه �لأخرى باملنزل  �ملياه وم�سادر  �لهو�ء من دور�ت  �إىل  �لتي ت�سل  �لرطوبة 
�لأماكن  يف  و�لفطريات  �لعفن  وظهور  �لطالء  تق�سري  �إىل  يوؤدي  قد  وذلك   .
�لرطبة ) بريت�سر ، لند 2001 : 61 ( . ويف ذلك تظهر �أعر��ض مر�سية ، فيظهر 
وتوتر  و�لإم�ساك  �لظهر  و�آلم  �لتنف�ض  و�سيق  وقيء  غثيان  �لبالغني حالت  عند 
�لأع�ساب . �أما بالن�سبة لالأطفال ، فقد يعانون من �سفري بال�سدر ، و�لتهابات 
باحللق ور�سح بالأنف ، وحالت �سد�ع وحمى �أكرب من �أقر�نهم �لقاطنني ببيئات 
جافة ) م�سيلحي 2008 : 172 ( . وقد يكون �لتغيري بني حجر�ت �ملعي�سة �لد�فئة 
و�ملمر�ت وبني حجر�ت �لنوم �لباردة م�سرً� ، فقد يكون عاماًل يف تطور �لتهاب 
�لق�سبات �لهو�ئية �ملزمنة ، و�لتعر�ض للربودة �ل�سديدة يزيد من مقاومة �ن�سياب 

�لهو�ء و�نخفا�ض كمية �لزفري عند �ملر�سى �مل�سابني باحل�سا�سية . 
تعد م�ساحة �ملنزل من �لعو�مل �ملوؤثرة يف تهوية �ملبنى وجتديد هو�ئه ، وكلما 
للهو�ء وجتديد  �أكرث  توزيع  ثم  ، ومن  للمبنى  ز�ئدة  تهوية  �ت�سعت دل ذلك على 
ذلك  �أدى  �مل�ساحة  هذه  �ساقت  وكلما   . م�ستمر  ب�سكل  �ل�سكنية  �لوحدة  هو�ء 
كما   . �لأمر��ض  و�نت�سار  �لتلوث  يزيد  مما   ، وتركيزه  �لهو�ء  جتديد  عدم  �إىل 
�ل�سكنية من �لأمور �ملهمة و�لتي يجب  �ل�سقق  �أمام  يعد م�ساحة �ملدخل �ملوجود 
�إتاحة  لها وظيفة  �مل�ساحة  �إن هذه  ، حيث  �ل�سكنية  �لوحدة  بناء  �أن تر�عى عند 
فر�ض جتديد �لهو�ء د�خل �ل�سقق ، خا�سًة عندما تكون منافذ �ل�سقة حمدودة �أو 
معدومة . فتوجد �سقق ل توجد لها نو�فذ على �ل�سو�رع �أو م�ساقط نور من �لد�خل 
)م�سيلحي 2008 : 173 ( . ولبري �ل�سلم وظيفة مهمة ، وهي تكوين تيار�ت هو�ئية 
تعمل بدورها على تلطيف �جلو �لد�خلي للم�سكن ) حممود بدون تاريخ : 190 (.  
كذلك �سرفة �ملنزل لها �أهمية كبرية يف تهوية �ملبنى �أو �لوحدة �ل�سكنية ، حيث 
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�إنه كلما توفرت للوحدة �ل�سكنية �سرفة �أو �أكرث مبا ي�سمح بتجديد �لهو�ء ، تكون 
�لتهوية جيدة د�خل �مل�سكن ، ومن ثم قلة تعر�ض �لأفر�د لالأمر��ض . وكثريً� ما 
توؤثر �لظروف �لجتماعية لالأ�سرة على �لنمط �ملعماري للوحدة �ل�سكنية  فتقفل 
لت�ساف  خفيفة  مبو�د  �ملختلفة  �ملعي�سة  متطلبات  ملو�جهة  �مل�ستطيلة  �ل�سرفات 
م�ساحتها �إىل �ل�سطح �لد�خلي للغرفة ، ويظهر ذلك يف مناطق �لإ�سكان �ل�سعبي 
بوجه خا�ض . �أو ت�ستخدم يف تخزين فو�ئ�ض �مل�سكن ، �أو ت�ستخدم مكانًا لرتبية 
ه مناظر �ملباين �ل�سكنية ، وقد يتحول منور �لعمارة �ملخ�س�ض  �لطيور ، مما ي�سوِّ

للتهوية ملرمى قمامة ) حممود 1992 : 84 ( . 
و�لفتقار  �لزدحام  هما  �لرديء  بالإ�سكان  لالهتمام  �إثارة  �لأكرث  فال�سمتان 
مليار  �أكرث من  . فهناك  �لعامة  �ل�سحة  بتعزيز  �ملتعلقة  �لأ�سا�سية  �لتد�بري  �إىل 
ن�سمة يف �أنحاء �لعامل �ملختلفة يعي�سون يف م�ساكن دون �مل�ستوى �لعادي . ويرتبط 
 . و�لعامة  �ل�سخ�سية  بالنظافة  �ملتعلقة  للت�سهيالت  و�لفتقار  بالفقر  عادة  ذلك 
وذلك يوؤدي �إىل �نت�سار �لقو�ر�ض و�حل�سر�ت ب�سبب ��ستخد�م طرق غري �سحية 
يف ت�سريف �ملخلفات �ل�سائلة و�ل�سلبة . كل ذلك يوؤدي �إىل زيادة حدة �نت�سار 
�ملر�ض يف �ملجتمع ) ر�سو�ن 1990 : 216 – 217(. وقد �أدرك �لقدماء �أهمية 
و�لإ�ساءة  �لتهوية  جيد  م�سكن  �إىل  �لو�سول  يف  و�لت�سييد  �لعمارة  فنون  توظيف 
�ملطلوب  �حلر�ري  �لتو�زن  ليحقق  وخارجه  د�خله  بني  �حلر�رة  تبادل  وينظم   ،
يف فرت�ت �لليل و�لنهار وف�سول �ل�سنة �ملختلفة . ) م�سيلحي 2007 : 290 ( . 
�أغلب  �لعامة و�ملكاتب يف  �مل�ساكن و�ملباين  �لد�خلي يف  �لهو�ء  تلوث  وقد يحدث 
�لأوقات نتيجة �أن�سطة من ي�سغلونها ، و��ستخد�مهم لالأنو�ع �ملختلفة من �ملو�قد 
و�ملنتجات �ملنزلية من �ملو�د �لكيميائية ، ومو�د �لتنظيف و�لأجهزة �لكهربائية . 
ونتيجة �نبعاث بع�ض �مللوثات من مو�د �لبناء و�لدهانات ومو�د �لديكور و�لزخرفة 
، بالإ�سافة �إىل �حرت�ق ن�سبة من ملوثات �لبيئة �خلارجية لتلك �ملباين ) حمرو�ض 
2001 : 18 ( . وقد ُيالحظ �لعالقة بني �لظروف �ل�سكنية �ملتدهورة و�لإ�سابة 
�لأمر��ض  وبع�ض  �ملر�ض  بهذ�  عالقة  له  �لتهوية  �سوء  وخا�سًة  �لدرن،  مبر�ض 

. )Stamp :1978(  ل�سدرية�
�أ�سل  �أنهم من  �أن ن�سبة كبرية من قاطني �ملناطق �لفقرية و�لع�سو�ئية  يت�سح 
ريفي ، لأنهم ل يرتكون عاد�ت �لريف ويجلبونها معهم �إىل �ملدينة ، وذلك مثل 
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�أو حتى يف �لد�خل.  �لأ�سطح  �أو �ملا�سية على  تربية �لدو�جن يف �سرفات �ملنازل 
 . �لكريهة  �لرو�ئح  تف�سي  مع  كثرية  �سحية  خماطر  عليه  يرتتب  �لذي  �لأمر 
 1990 و�آخرون  �ستنك   ( و�حل�سارية  �لجتماعية  �لطبيعة  �إىل  �لإ�ساءة  بجانب 
بيئة  �ل�سكنية موؤثرة على  �لوحدة  �لدو�جن و�ملا�سية د�خل  . وتعد تربية   ) 97 :
منها   ، �لد�خلية  للتهوية  كثرية  ملوثات  عليه  يرتتب  وذلك   ، �لع�سو�ئية  �ملناطق 
ما يندرج حتت م�سمى �مللوثات �لأحيائية ، وت�ستمل على �لبكترييا و�لفريو�سات 
و�لعثة  و�للعاب   ، �لطيور  زغب  �أو  �حليو�نات  فر�ء  من  و�أجز�ء  �لفطري  و�لعفن 
�حليو�نات  كذلك   .  )  57  :  2001 لند   ، )بريت�سر  �للقاح  وحبوب  و�ل�سر��سري 
قد  وذلك   ، �ملنزيل  �لهو�ء  منها عن طريق  و�لفريو�سات  �لبكترييا  تنقل  �لأليفة 

ي�سبب ح�سا�سية موؤثرة على �لعني و�لأنف و�حللق )بريت�سر ، لند 2001 : 50 ( .
ويت�سح �أن �لبيئة �حليو�نية لها �أثارها يف �ل�سحة �لعامة لل�سكان ، تكمن يف �نتقال 
بع�ض �لأمر��ض عن طريق �ملخلفات �لناجتة عن تربية �ملو��سي و�لأبقار عن طريق 
مثل  �لطائرة  �حل�سر�ت  طريق  عن  �أو   ، بال�ستن�ساق  بالهو�ء  �ملنقولة  �لأمر��ض 
�لذباب �لذي ينت�سر حول روث �ملا�سية ، خا�سًة عند �نعد�م �أو قلة �لتهوية يف نقل 
�لأمر��ض يف �لأماكن �ملغلقة ، ولذلك قد تنتقل �أمر��ض عن طريق خملفات تلك 
�حليو�نات ، وت�ساهم يف تف�سي �لأمر��ض �جللدية ومر�ض �للي�سمانيا ود�ء �لَكَلب 
ومر�ض �ل�سار�ض ، و�أمر��ض �أخرى ع�سبية وه�سمية ) �للبان 1999 : 165(.  فقد 
تبني �أن هناك مو�د ع�سوية تنتج من �سعر �حليو�نات وفر�ئها وري�سها يف �لأماكن 
، وهي من  �ل�سغر  �لع�سوية عبارة عن ج�سيمات غاية يف  �ملو�د  وهذه   ، �ملغلقة 
بعيدً�  �لأ�سخا�ض  �نتقال  عند  �أثرها  ينتهي  وعادًة   ، و�لربو  �حل�سا�سية  م�سببات 
عن هذه �لأماكن لفرت�ت طويلة ، �أو بتهوية �مل�ساكن ودخول �لهو�ء �إليها ب�سورة 
كافية ) عبد�لهادي 1997 : 32 ( . ويالحظ �أن �لبع�ض يف�سل تربية �لطيور د�خل 
�لوحد�ت �ل�سكنية ، وذلك يوؤثر يف �ل�سحة �لعامة لل�سكان ، ناهيك عن ما ت�سببه 
�لطيور من رو�ئح كريهة لقلة �لتهوية ، بجانب �زدحام �لوحدة �ل�سكنية ) �سكي 
1988 : 7 ( . وقد ز�د �لأمر خطورة عند ظهور مر�ض �إنفلو�نز� �لطيور و�لنتائج 
�خلطرية �ملرتتبة عليه ، وذلك جعل كثريً� من �لأ�سر ُتقبل باإعد�م طيورها �لتي 

كانو� يربونها د�خل �ملنازل حفاظًا على حياتهم . 
�لنا�ض  معظم  �أن  وحيث   ، �ل�سائعة  �لد�خلية  �مللوثات  �أحد  �لتبغ  دخان  ُيعد 
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�أن حو�يل 467.000 طن من �لتبغ  �أي   ، يق�سون 90% من وقتهم د�خل �ملنازل 
يتم �إحر�قها د�خل �ملنازل كل عام ) م�سيلحي 2008 : 179 ( . وقد �أظهر بحث 
قامت به وكالة حماية �لبيئة �لأمريكية �أن متو�سط م�ستويات �لنيكوتني يف منازل 
�ملدخنني تكون 50% �أعلى منها يف منازل غري �ملدخنني ) بريت�سر ، لند 2001 : 
48 ( . وي�سكل �لتدخني �أي�سًا �أحد �لعو�مل �لتي ُتعر�ض مُمار�سيه خلطر �لإ�سابة 
ب�ستة من �لأمر��ض �لثمانية �لتي تعترب �أ�سباب �لوفاة �لرئي�سية يف �لعامل ، مبا يف 
ذلك �ل�سرطان و�أمر��ض �لقلب . كذلك �أظهرت بع�ض �لدر��سات �أن �لنيكوتني قد 
ي�سبب ��سطر�بات نف�سية �أي�سًا ، ويكون �لأطفال �أكرث عر�سة لها ) منت�سر بدون 

تاريخ : 181 ( .
تعترب �لأن�سطة �لتي ُتار�ض د�خل �لوحدة �ل�سكنية من �لأمور �ملهمة يف �ملناطق 
�لفقرية و�ملزدحمة ، مما يرتتب عليه �لتد�خل مع �ل�ستخد�م �ل�سكني ، كما ُيعد 
�أي ممار�سة �أي ن�ساط د�خل �لوحدة �ل�سكنية ذ�ت تاأثري �سيء على �سحة �لأفر�د 
، مثل �ل�سناعات �خلفيفة �لتي ميار�سها �ل�سكان لتح�سني دخلهم ، مثل �سناعة 
م�سابك �لبال�ستيك �لتي ينتج عنها �إحر�ق مو�د بال�ستيكية �سامة توؤثر يف �لتهوية 

�لد�خلية للمنازل م�سببة لالأمر��ض . )باكاك�ض  1985 : 73 - 74 ( .
 ، �ملزدحمة  �لبيئات  كبرية خ�سو�سًا يف  ذ�ت خطورة  �ملنزلية  �لتدفئة  و�سائل 
ويتولد غاز �أول �أك�سيد �لكربون من عملية �لحرت�ق غري �لكامل للمو�د �لع�سوية 
نتيجة  �أو   ، �لفحم  �أو  �لكريو�سني  �أو  بالغاز  تعمل  �لتي  �ملو�قد  من  �ملنزل  د�خل 
ويتو�جد   . لال�ستعال  وقابل  و�لر�ئحة  �للون  �لغاز عدمي  وهذ�   . �لأخ�ساب  حرق 
يزيد عن  برتكيز  وجوده  وعند   ، قليلة  بن�سبة  �جلوي  �لهو�ء  ب�سورة طبيعية يف 
حو�يل 100 �سنتيمرت مكعب/للمرت �ملكعب )0.01%( يعترب يف هذه �حلالة �سديد 
�إىل  ، بقدرة عالية ت�سل ما بني 200  �لدم   ويتفاعل مع هيموجلوبني   ، �ل�ُسمّية 
 Carboxy( 300 مرة قدر �لأك�سجني ، ليكون يف �لنهاية كاربوك�سي هيموجلوبني
Hemoglobin( ، مما قد ي�سبب ت�سمم �لإن�سان و�ختناقه حتى �ملوت) حمرو�ض 
�ملنت�سرة  �لعاد�ت  من  فاإن   ، �لكريو�سني  ملو�قد  بالن�سبة  �أما   .  )189  :  2001
��ستخد�م �ملو�قد يف �لأماكن �ملغلقة باملنازل ، فينبعث منه مو�د و�أدخنة وملوثات 
تعد م�سدرً� رئي�سيًا لتلوث �لهو�ء يف �لريف ، وم�سدرً� ثانويًا يف �ملدن ب�سكل عام 
، وذلك مبا حتمله من هباء ومو�د م�سرطنة ع�سوية وغازية كاأول �أك�سيد �لكربون 
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) �ستنك و�آخرون 1990 : 154 (.
يوؤدي عدم ترك م�سافات كافية بني �لوحد�ت �ل�سكنية �ل�ساهقة �لرتفاع �إىل 
 . نادرً�  �إل  �لأر�ض  �إىل �سطح  �ل�سم�ض  �أ�سعة  �ل�سليمة وعدم و�سول  �لتهوية  عدم 
ذلك  على  �حلكم  يتم  ولكي   ، �لد�خلية  �لبيئة  متطلبات  من  �لهو�ء  جودة  فتعد 
ل بد من معرفة �لتاأثري�ت �ل�سحية �لناجتة عن ملوثات هو�ء �لأماكن �ملغلقة ، 
و�لتي تندرج حتت نوعني : �لأول ملوثات تظهر حتت فور �لتعر�ض لتلك �مللوثات ، 

و�لثاين ملوثات تظهر بعد فرتة رمبا تكون �سنو�ت )م�سيلحي 2008 : 183(.
لتح�سني  �إجر�ء�ت  تتم  �أن  يجب   ، �لهو�ء  جودة  تردي  على  �لتغلب  يتم  ولكي 
جودة �لهو�ء باملنزل ) بريت�سر ، لند 2001 : 47 ( ، وذلك بتجديد هو�ء �لأماكن 
�ملغلقة �لتهوية وتنظيف �ملنزل ب�سكل دوري . حيث �إن �لتوزيع �ل�سيء للهو�ء د�خل 
�ملنزل ُيعد عاماًل رئي�سيًا ي�ساهم يف تلوث هو�ء �لأماكن �ملغلقة ، وتتمثل �لتهوية 
�لهو�ء يف  لتجديد  بالهو�ء �خلارجي  �ملغلقة  �لأماكن  هو�ء  �ختالط  �ملنا�سبة يف 
�ملنزل للمحافظة على �ل�سحة �لعامة )بريت�سر ، لند 2001 : 61 ( . كذلك �أي�سًا 
و�ل�ستائر  للغرف  �لد�ئم  فالتنظيف   ، با�ستمر�ر  �ملنزل  بنظافة  �لهتمام  يجب 
�أو �لإ�سفنج ، يحميها من  و�أقم�سة �أغطية �لو�سائد ، و�لو�سائد �ملح�سوة بالقطن 
�لتلوث بالبكترييا و�لفطريات ، لأن تلك �لأ�سياء تعد تربة خ�سبة لهذه �ملخلوقات 
�مليكرو�سكوبية �مل�سببة لأزمات �لربو �لليلية . كذلك يف�سل �إ�سالح وجتفيف �أي 
�أو  �أي موكيت  ��ستبد�ل  �أو  ، وجتفيف  �سريعًا  �ملنزل  د�خل  �ملياه  لت�سرب  م�سدر 
�سجاد مبلل خالل 24 �ساعة على �لأكرث ملنع منو �أي فطريات �أو بكترييا ، كذلك 
يف�سل عدم �لحتفاظ بفر�ساة �لأ�سنان د�خل �حلمام ، لأنه �أكرث �أماكن �ملنزل 
�لو�سع  تردي  �أ�سباب  . ومن   )  138 : للتلوث ) حمرو�ض 2001  رطوبة وعر�سة 
�لبيئي باملناطق �لع�سو�ئية ، هو عدم ترك فر�غات بني �ملباين مبا ل ي�سمح بدخول 

�أ�سعة �ل�سم�ض و�لتهوية �ل�سليمة ، وخا�سًة عند �رتفاع �ملباين . 
توجد عالقة طردية بني قلة �لتهوية و�سعف �لإ�ساءة �لطبيعية ، حيث �إن قلة 
�لإ�ساءة �لطبيعية يدفع ل�ستخد�م �إ�ساءة �سناعية لها خماطرها يف حالة �لإ�ساءة 
�لز�ئدة ، فاإنها توؤثر يف ر�حة �لعني وت�سبب �ل�سعور بال�سد�ع وعدم �لرتكيز ، وهي 

من �أعر��ض عدم جودة �لهو�ء يف �لبيئة �لد�خلية ) حمرو�ض 2001 : 86 ( .
�سوء �لنهار و�أ�سعة �ل�سم�ض هي متطلبات �أ�سا�سية لتوفري بيئة �سكنية �سحية. 
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و�أ�سعة  نهار  �ملوقع �سوء  يوفر  : »هل  �لت�ساوؤل  للموقع �حل�سن يجب  �ختيار  و�أول 
�سم�ض كافيني لكل م�سكن؟«. وبوجه عام يجب �أن يتعر�ض عدد من حجر�ت �مل�سكن 
بو�جهة  �لنو�فذ  تكون  و�أن   ، �ل�سنة  �نتقالها يف كل ف�سول  �ل�سم�ض خالل  لأ�سعة 

ت�سمح بدخول �أ�سعة �ل�سم�ض �إىل �حلجرة بفاعلية ) عالم 1998 : 284(.
�سو�ء   ، �جلوي  �لهو�ء  يف  منت�سرة  مادة  �أي  باأنها  �لدقيقة  �جل�سيمات  ُتعرف 
كانت �سلبة �أو �سائلة ، وت�سمل �لأتربة ، و�لغبار ، و�لرماد وحبوب �للقاح و�لدخان 
و�لق�سور   ، �ل�سجائر  من  �ملتطاير  و�لغبار   ، �ملختلفة  �لكيميائية  و�ملو�د  و�لهباب 
�ملت�ساقطة من �سعر �لإن�سان �أو �حليو�نات �لأليفة �لتي يتم تربيتها د�خل �ملنزل... 
�لخ.  �أما �لغبار فهو عبارة عن ج�سيمات رملية �أو تر�بية ناعمة دقيقة تتعلق بالهو�ء 
لفرتة طويلة ، ويطلق عليها �لغبار �لعالق ، ويتم تر�سيبها ببطء بح�سب �ختالف 
�لظروف �ملناخية من حيث درجة حر�رة �لهو�ء و�لرطوبة �لن�سبية و�سرعة �لرياح 
) حمادة 2008 : 41 – 42 ( . ف�سخونة هو�ء �ملدن توؤدي �إىل ن�ساأة تيار�ت هو�ئية 
حر�رة  �لأقل  و�لريف  �ل�سو�حي  هو�ء  حملها  ليحل   ، �أعلى  �إىل  بالأتربة  حمملة 
ن�سبيًا ، ليهبط �إىل �أ�سفل . ويف �أثناء هبوب �لرياح ب�سرعة منخف�سة تتكون �لقبة 
�لدخانية �لغبارية فوق �ملدن �لكبرية ، وحني تزيد �سرعة �لرياح لتبلغ 13 كم/
�ساعة ؛ تت�سع هذه �لقبة لت�سل �إىل �ل�سو�حي و�لريف �ملجاور) حمادة 2008 : 46 
– 47 ( .  وعندما يحدث ��ستقر�ر يف �جلو ، يهد�أ �لغبار ومو�د �لتلوث �لأخرى فوق 
�ملدينة ، فيما ُيعرف بقبة �لتلوث . ويظهر �أكرث عندما تزد�د كثافة �ملباين �ملرتفعة 
للمدينة )  �لتجاري  �لقلب  �أكرث يف  ، ويظهر ذلك  �لبع�ض  بع�سها  و�قرت�بها من 
حممود بدون تاريخ : 118 ( . و �لدخان هو عبارة عن حبيبات �سغرية قطرها 
�أقل من 2 ميكرون ، وتتكون عند حدوث تفاعالت كيميائية بني �مللوثات �لناجتة 
.  و�ل�سباب   ) 41 : �لع�سوي ) حمادة 2008  للوقود  �لكامل  عن �لحرت�ق غري 
مركبات  بع�ض  وتذوب   ، �سناعية  حرق  م�سادر  من  يتكون  �لتقليدي  �لدخاين 
�لدخان يف �ل�سباب ، وتكون �لقطر�ت �لرطبة �لناجتة حم�ض �لكربيتيك وغريه 
من �لأحما�ض )تر�ف�ض و�جرن 1988 : 127 ( . و م�سدر �لدخان هو �لحرت�ق غري 
�لتام يف �ل�سيار�ت و�لعمليات �ل�سناعية . فالهو�ء يف كثري من �ملدن يكون ملوثًا 
بالأدخنة نظرً� للزحام �ل�سديد وكرثة �مل�سانع ، ) �سعود 1992 : 73 ( ، وذلك 
يوؤثر �سلبًا يف تهوية �ملنازل ، فال�سباب �لدخاين ُمهيجًا للجهاز �لتنف�سي ، وي�سبب 
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�سيق �ل�سدر و�لتهاب �لأغ�سية �ملخاطية و�سيق �لتنف�ض و�ل�سد�ع و�لتهاب �لعني 
�لرئة  �نتفاخ  مثل   ، �ملزمنة  �لتنف�سية  بالأمر��ض  �مل�سابني  يف  �سلبًا  يوؤثر  وقد   .
و�لربو . ويدخل يف نطاق �لأدخنة ما ُيعرف باجل�سيمات �لدقيقة ، وهي تتكون من 
جزيئات دقيقة من مادة �سلبة ، ومن قطر�ت �سائل �سغري لدرجة جتعلها مغلفة 
وحممّية من �لهو�ء لفرت�ت من �لزمن . ويرت�وح حجمها ما بني 10 ميكرون حتى 
1000 ميكرون ، وتوجد يف �لغبار و�ل�سخام و�لأبخرة و�ل�سباب . وتوؤثر يف �جلهاز 
�لأجهزة  ، خ�سو�سًا  �لدقيقة  �أجهزة �جل�سم  تغري�ت يف  وقد حتدث   ، �لتنف�سي 
�لدفاعية . وميكن �أن تعمل كناقالت للمو�د �ل�سامة و�مل�سرطنة ) تر�ف�ض و�جرن 

. ) 134 - 128 : 1988
و�لديكور  �لزينة  �أغر��ض  دورها على  يقت�سر  ل  �ملختلفة  و�لزر�عات  �لنباتات 
لها قدرة على  �لنباتات  �إن  بل   ، �ملنازل فح�سب  �لطابع �جلمايل د�خل  و�إ�سافة 
�مت�سا�ض كمية كبرية من �لغاز�ت �خلطرة �مللوثة للبيئة �لد�خلية ، ولكن ل�سيق 
بع�ض �لوحد�ت �ل�سكنية ، ي�سطر �لقاطنني بو�سعها يف �ل�سرفات ولي�ض يف حجرة 
�جللو�ض . فبالإ�سافة �إىل �لعو�مل �ل�سابقة جتد �إن نوع �ملهنة له تاأثريه يف �ملر�ض 

و�نت�ساره .
5-5 نوع العمل واملهنة : 

منهم  �لكثري  تعر�ض  �ل�سكان  يحرتفها  �لتي   ، �لأعمال  بع�ض  �أن  �لثابت  من 
لالإ�سابة ببع�ض �لأمر��ض ، �لتي ُتعرف باأنها �أمر��ض مهنية . فالعاملون بالزر�عة 
يتعر�سون لالإ�سابة باأمر��ض �لديد�ن �لطفيلية ، مثل : �لبلهار�سيا ، و�لأنكل�ستوما 
�ملبيد�ت  من   ، �لت�سمم  لأخطار  �ملز�رعون  هوؤلء  يتعر�ض  كما   ، و�لإ�سكار�ض   ،
تدخل  �لتي   ، �لكيميائية  �ملو�د  ومن   ، �لآفات  مكافحة  يف  �مل�ستخدمة  �حل�سرية 
يف تركيب �لأ�سمدة �لكيميائية. وُي�ساب �لعاملون يف �ل�سناعة ببع�ض �لأمر��ض 
�لعاملني  بني  خا�سة  ب�سفة  ينت�سر  �لذي   ، �لتنف�سي  �جلهاز  �أمر��ض  مثل   ،
بال�سناعات �لكيميائية ، مثل ، �سناعة �لأ�سمدة و�ملبيد�ت ، ويتعر�ض �لعاملون 
�لعاملون  ويتعر�ض   ، �لكبد  ب�سرطان  لالإ�سابة  و�ملعادن  �لبال�ستيك  �سناعة  يف 
�لطرق  ور�سف   ، و�ملطاط   ، و�لن�سيج   ، �ل�سباغة  وم�سانع   ، �لفحم  مناجم  يف 
لالإ�سابة مبر�ض �سرطان �لرئة ، هذ� �إىل جانب �لإ�سابات �لبدنية ، �لتي يتعر�ض 

لها �مل�ستغلون ببع�ض �ل�سناعات .  
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�أفاد بحث جديد باأن �لرجال �لذين يعملون يف مناوبات ليلية �أكرث �حتماًل ثالث 
مر�ت لالإ�سابة ب�سرطان �لربو�ستاتا من �أولئك �لذين يعملون مناوبات نهارية فقط 
. وهم �أي�سًا عر�سة خلطر �أعظم لالإ�سابة بعدد من �أنو�ع �أخرى من �ل�سرطانات 
  . و�لرئتني  و�ملثانة  �لقولون  يف  �خلبيثة  �لأور�م  من  �أكرب  معدلت  �إىل  بالإ�سافة 
وقد ك�سفت در��سات �سابقة �أن �لن�ساء �لالئي يعملن يف مناوبات ليلية �أكرث عر�سة 

لالإ�سابة ب�سرطان �لثدي.
�لكندية  كوبك  بجامعة  �لباحثني  من  فريق  �أجر�ه  �لذي  �لأخري  �لتحقيق  �أما 
�لتاأثري�ت يف  بها  ُت�ساهد  �لتي  نف�سها  بالطريقة  يتاأثرون  �لرجال  �أن  �إىل  في�سري 
�لليلية ت�سر باجل�سم من  �ملناوبات  �أن  وُيعتقد  �ل�سرطانات.  جمموعة كبرية من 
�لدماغ  يف  �ل�سنوبية  �لغدة  تفرزه  هرمون   ، بامليالتونني  يعرف  ما  كبت  خالل 
يف  �لنتائج  هذه  وتاأتي   ، �لنوم  وعند  �ليقظة  يف  �جل�سم  عمل  �سبط  يف  ي�ساعد 
بريطانيا. يف  قبل  ذي  من  �أكرب  نطاق  على  مرنة  عمل  �أمناط  فيه  ُتطبق  وقت 

 

جمموع  من   %14 نحو  -�أو  بريطاين  ماليني   3.6 نحو  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 
�لعاملني - يعملون يف مناوبات بانتظام . 

وقد قام �لباحثون يف �لدر��سة �لأخرية ، �لتي ن�سرت يف �ملجلة �لأمريكية لعلم 
�لأوبئة ، بتق�سي 3137 رجاًل �ُسخ�سو� بال�سرطان ، وقارنوهم بخم�سمائة رجل 
غري م�سابني باملر�ض. ووجد �لباحثون �أن �ملناوبات �لليلية ز�دت خطر �سرطان 
ب�سرطان  لالإ�سابة  �لرجل  فر�ض  و�ساعفت  تقريبًا  �أ�سعاف  ثالثة  �لربو�ستاتا 

�لقولون . 
كذلك كان �لعاملون يف مناوبات ليلية �أكرث �حتماًل بن�سبة 76% لالإ�سابة ب�سرطان 
�لرئة و70% للتعر�ض خلطر �لإ�سابة بورم خبيث يف �ملثانة . وبالن�سبة ل�سرطانات 
�أولئك �لذين  �أكرب ما يكون بني  �لربو�ستاتا و�لقولون و�ملثانة فاإن �ملخاطر كانت 

كانو� يعملون لياًل ملا ل يقل عن ع�سر �سنو�ت . 
وي�سار �إىل �أن نحو 40 �ألف حالة �سرطان برو�ستاتا ُت�سخ�ض �سنويًا يف بريطانيا 
وميوت من �ملر�ض نحو 10 �آلف �سخ�ض �أي ما يعادل �أكرث من �سخ�ض و�حد كل 
�ساعة . ويف �لوقت نف�سه يوؤثر �سرطان �لقولون يف نحو 41 �ألف �سخ�ض كل �سنة ، 
http://www.alnilin.com/news-action-show-( ن�سفهم من �لرجال
id-50655.htm ( . كما يلعب �مل�ستوى �لقت�سادي دوره يف �ل�سحة و�ملر�ض .
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5-6 امل�ستوى االقت�سادي : 
�إن  �إذ   ، �ل�سحية  �لأحو�ل  يف  يتدخل  �لذي   ، �لرئي�سي  �لب�سري  �لعامل  وهو 
�لإمكانات �ملالية تعترب �لعقبة �لرئي�سية يف �سبيل تنفيذ �لرب�مج �خلا�سة مبقاومة 
�لأمر��ض ، وعالج �ملر�سى ، وتطوير �خلدمات �ل�سحية. كما تثل عقبة �أ�سا�سية 
يف طريق رفع �مل�ستوى �ملعي�سي و�مل�ستوى �حل�ساري لل�سكان ، مما يوؤدي �إىل بقاء 

قطاع كبري منه فري�سة للجهل ، �لذي يعترب حليفًا قويًا للمر�ض . 
ي وثيق بني معايري �لو�سع �لقت�سادي  نات وفرية على وجود �رتباط كمِّ هناك بيِّ
، مثل �لدخل و�لرثوة ، وبني �حلالة �ل�سحية ، مبا فيها معدل �لوفيات و�لإ�سابة 
باملر�ض ، يف كل من �لبلد�ن �ل�سناعية و�لنامية . غري �أن �لتف�سري �لو�يف لجتاه 
�لت�سبيب وعلَّة هذ� �لرت�ُبط ، كان مو�سع جدل عنيف بني �لباحثني . فريى  بع�ض 
ميكنها  ل  �لفقرية  �لأُ�َسر  لأن   ، �ل�سحة  �عتالل  �إىل  يوؤدي  �لفقر  �أن  �لباحثني 
�لو�سول للرعاية �ل�سحية �جليدة و�أنها ت�سلك بحكم فقرها منوذجًا من �ل�سلوك 
�ل�سخ�سي �ل�سار يوؤثر يف و�سعها �ل�سحي . ومن ثـَمَّ يعترب م�ستوى �لدخل و�لنمو 
َديان �لرئي�سيان لل�سحة )Preston   1976( . �إل �أن هذ�  �لقت�سادي هما �ملحدِّ
    145  :  1999( �ل�سناعية  للبلد�ن  بالن�سبة  �لأقل  على  رف�سه  مت  قد  �لفرت��ض 
د على �لآثار �لبعيدة �لأمد للعو�مل  Smith( . وقد ظهر موؤخرً� فر�ض بديل يوؤكِّ
�ض �ملديد لالأحد�ث �ملجهدة ، ورد �لفعل  �لبيئية �ملحيطة بالطفولة �ملبكرة ، و�لتعرُّ
بو�سفها   ، �لدخل  تز�ُيد  �مللحوظ يف  �لتفاوت  �ملتمثِّل يف  �لجتماعي  جتاه �جلور 
�ل�سبب �لأ�سا�سي يف �لو�سع �ل�سحي �ملرتدي للفقر�ء . و�حلق �أن كال �لفر�سني 
ي�سرتكان يف غاية و�حدة �أل وهي �لتاأكيد على �لأحد�ث �لفيزيولوجية �لتي يوؤدي 

�لفقر من خاللها �إىل �عتالل �ل�سحة .
�أن  وهي   ، معاك�سة  نظرية  �لأخرية  �ل�سنو�ت  يف  �لقت�ساد  رجال  �قرتح  وقد 
ل  ومعدَّ �لأُ�َسر  دخل  يف  �سلبيًا  ويوؤثـِّر  �لفقر  �إىل  يوؤدي  �لذي  هو  �ل�سحة  �عتالل 
يحدُّ  �ل�سحة  فاعتالل   . �ملفرغة  �لفقر  بحلقة  يعرف  ما  وهو  �لقت�سادي  �لنمو 
من قـدرة �لأ�سرة على �كت�سـاب �لدخـل وجتميـع �لثـروة ، وذلك نتيجـة ملحدودية 
�لقـدرة على �لعمـل ، وزيــادة �مل�ساريف �لطبية ، وتقليـ�ض �ملدخـر�ت . فالأفــر�د 
و�لعدوى  �لإيــدز  ومــر�ض   ، و�ل�ســل   ، �ملالريــا  مثـل  �لأمر��ض  ببع�ض  �مل�سابـون 
نـون �أبـدً� مـن �كت�ساب دخل يكفي للفكاك من بر�ثن �لفقر  بفريو�ســه قـد ل يتمكَّ
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�لنقطة  هذه  و�ل�سحة  �لكلي  بالقت�ساد  �ملعنية  �للجنة  �أدركت  وقد  و�ملر�ض. 
�ملعنّيون  �أولئك  ول�سيَّما   ، �لقت�ساد  خرب�ء  �أن  كما   .  )WHO تامـًا)2001  
�ل�سحة  لَكْون  �إدر�كهم  يزد�د   ، �ل�ستمر�ر  �مل�سمون  �لقت�سادي  �لنمو  بنظرية 
ن  �لب�سري . و�نطالقًا من هذ� �ملنظور ، فاإن حت�سُّ �أ�سكال ر�أ�ض �ملال  �سكاًل من 
�أ�سكال ر�أ�ض �ملال �لأخرى ، وي�سهم يف �لنمو �لقت�سادي  �إنتاجية  �ل�سحة يزيد 
مما  �لتح�سيل  على  قدرة  و�أعلى  باملد�ر�ض  �نتظامًا  �أكرث  �لأ�سحاء  فالأطفال   .
يوؤدي �إىل معدلت عائد عالية من �لتعليم ، وبالتايل يزيد من جاذبية �ل�ستثمار 
يف �لتعليم . كما �أن �لتفكري يف �لتخطيط للتقاعد يتوقف على توقع �لأفر�د باأنهم 
�جليل  حتفز  �لعمر  فزيادة   . و�قعيًا  تطلُّعًا  �لتقاعد  جلعل  يكفي  مبا  �سيعي�سون 
�آثار مده�سة على �لدخار �لوطني  �حلايل على �لدخار ، مما يجعله حافزً� ذ� 
ماأمول  زيادة  �أن  ر  ويقدَّ  .  )Bloom �لقت�سادي )2004   �لنمو  وبالتايل على   ،
�حلياة عند �مليالد بن�سبة 10% توؤدي �إىل زيادة معدل منو �لدخل �ل�سنوي للفرد 
بن�سبة Arora 2001(%0.35( . ول �سك يف �أن مثل هذه �لزيادة يف معدل �لنمو 

�لقت�سادي نتيجًة لتح�سن �ل�سحة لها �أثر بالغ مب�سي �لوقت .
   و�حلق �أن �لتفاعل بني �ل�سحة و�لفقر و�لنمو �لقت�سادي �أعمق بكثري؛ فهناك 
�لعديد من �لقنو�ت �لتي ميكن من خاللها لل�سحة �أن توؤثر يف �لدخل وتتاأثر به ، 
مثل ��ستقر�ر عر�ض �لعمل و�لنظام �ل�سيا�سي ) Smith 1999 :166( . فالعالقة 
�لديناميكية �ملزدوجة بني �ل�سحة و�لفقر تقدم بينات جديدة لر��سمي �ل�سيا�سات 

ع على توجيه �ملزيد من �ل�ستثمار لل�سحة .   ت�سجِّ
�ملخاطر  ��ستمر�ر  يف  مهمًا  دورً�  �ل�سو�ء  على  يوؤديان  و�لفقر  �لرخاء  �أن  كما 
�لبيئية �لتي تهدد �ل�سحة. فالرخاء �لذي يوؤدي من ناحية �إيل زيادة على �لطلب 
على �ل�سلع و�خلدمات �ل�ستهالكية ، �سو�ء من حيث �لكم �أو �لنوع ، يكثف �لإنتاج 
بطرق تف�سي �إىل �لتلوث �لناجم عن �ملو�د �لكيماوية �لتي تدخل يف عملية �لإنتاج 
�أو �لتي تنتج عنها، �أما يف �لدول �لنامية، فقد �أوجد �لفقر �ملقرتن بزيادة �لنمو 
�ل�سكاين �سغوطًا م�ستمرة على �ملو�رد �لطبيعية، ومنو �لأحياء �لفقرية يف �ملناطق 

�حل�سرية، وزيادة فر�ض �نتقال �لأمر��ض )عبد �هلل ، حلمي  2005 : 409 (.
ويعرف �لفقر يف �أي�سر �سوره باأنه ميثل تلك �حلالة �ملعي�سية �لتي تكون نتيجة 
�لعمر  وق�سر  �لأطفال  وفيات  و�رتفاع  و�لقذ�رة  و�ملر�ض  و�جلهل  �لتغذية  �سوء 
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�لفرت��سي مما يجعلها �أدين من �مل�ستوى �ملعهود للحياة �لالئقة ) نتج ، �سابر 
1992 : 10( . فالفقر�ء يف �لدول �ملتخلفة يعي�سون يف ما ي�سمى ) ببيئات �لفقر( 
�ل�سرورية  �لحتياجات  �إىل  ويفتقرون  �إن�سانية  ل  ب�سورة  �ل�سكان  يتكد�ض  حيث 
من غذ�ء وملب�ض وم�سكن �سحي بالإ�سافة �إىل �نت�سار �لأمر��ض �ملتعلقة بالفقر 
بالن�سبة  �ملر�ض  �أن معدلت  �لدر��سات  تثبت  . حيث  و�لتيفويد  و�ل�سل  كالكولري� 
لأمر��ض معينة ، وغالبًا �لأمر��ض �ملعدية و�لطفيلية ترتبط بالفقر . فعلى �سبيل 
عبية ، و�للتهابات �لرئوية  �ملثال جند �أن �لنزلت �ملعوية بني �لر�سع و�لنزلت �ل�سُّ
�لدنيا  �لجتماعية  �لطبقة  �أفر�د  بني  للوفاة  �لرئي�سية  �مل�سببات  من  و�لدرن   ،
�ل�سحة  تد�بري  وغياب  و�لزدحام  و�لقذ�رة  �لفقر  ظروف  يف  يعي�سون  �لذين 
�ملتحدة  �لأمم  منظمة  تقرير  .و�سع   )   218  :2011 و�آخرون  حممد   ( �لعامة 
للفرد من  �لأدنى  �لدخل  لع�سر دول من ذو�ت  بيانيًا  للطفولة )يوني�سف( ر�سمًا 
�لناجت �لقومي �لإجمايل، وهو يبنيِّ �لعالقة بني �لفقر )�نخفا�ض �لدخل( و�نت�سار 

مر�ض �ملناعة �لب�سرية �ملكت�سبة ) �ليون�سيف 2000 : 30( . 
جدول ) 1 ( الفقر و�سيوع انت�سار فريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية املكت�سبة 

ƗǃǍƥǃƒ متو�سط دخل �لفرد
�ل�سنوي ) دولر (

ن�سبة �مل�سابني مبر�ض 
نق�ض �ملناعة )%(

ǐƥǈǍƧǍƕ1408.3
ƗǒƱƒƧǀǆǒƥǃƒ ǍƺǈǍǂǃƒ1104.4

ƓǒƕǍǒƛƍ1109.3
ǐǍǚǆ21014.9
ƾǒƕǆƨǍǆ14014.2
ƒƥǈƒǍƧ21012.8
ǇǍǒǃƒƧǒƪ1603.2
Ɠǒǈƒƨǈƙ2109.5

امل�سدر: اليون�سف 2000 : 30
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من   %8.3 �مل�سابني  ون�سبة   ، دولرً�   140 �لفرد  دخل  معدل  بوروندي  ففي 
�لفرد  �لدميقر�طية متو�سط دخل  �لكونغو  ، و يف جمهورية  �ل�سكان جدول )1( 
فاإن  �أثيوبيا  ويف   . �ل�سكان  من   %4.4 �مل�سابني  ون�سبة   ، �سنويًا  دولر�ت   110
متو�سط دخل �لفرد 110 دولر�ت ون�سبة �مل�سابني مبر�ض فقد�ن �ملناعة %9.3. 
، ويف مالوي فاإن متو�سط دخل �لفرد 140 دولرً� ون�سبة �مل�سابني مبر�ض فقد�ن 

�ملناعة ، 14.9% من �ل�سكان .
يجيب تقرير �ليوني�سف للعام 2000 �أنه “وبينما يح�سل �ملتعلِّمون على �ملعرفة 
�لالزمة حلماية �أنف�سهم من �لفريو�ض ، نرى �أن �ملعلومات �لتي قد ت�ساعد على 
�إنقاذ �لأرو�ح ل جتد �سبيلها �إىل َمن هم �أقل حظًا يف �لتعليم �أو غري �حلا�سلني 
على �لتعليم �إطالقًا. ووفقًا لدر��سة �سملت 35 بلدً� ، وجد �أن �حتمال عدم �ملعرفة 
�لن�ساء ، كانت خم�ض مر�ت  �أو  عن �ملر�ض بني غري �ملتعلمني �سو�ء من �لرجال 
وكانت   ، �لبتد�ئية  �ملرحلة  �أعلى من  تعليم  �لذين ح�سلو� على  �أولئك  �أكرث من 
�لطفل  �إىل  �لأم  من  �ملر�ض  �نتقال  باإمكان  �ملتعلمني  غري  معرفة  عدم  �أرجحية 
ثالث مر�ت �أكرث منها بني �ملتعلِّمني ، و�أرجحية عدم �ملعرفة باأن �مل�ساب بفريو�ض 
مر�ت  �أربع  �إىل  ثالث  للعيان  تام  ب�سكل  �سليمًا  يبدو  قد  �لب�سرية  �ملناعة  نق�ض 
�أكرث )�ليون�سيف 2000 : 30( . وي�سيف �لتقرير »�إننا ل ن�ستطيع �لتعامل مع لب 
�مل�سكلة وهو �لفقر. فاإذ� ذهبت �إىل بيت ووجدت �أن �لطعام �لوحيد �لذي دخله 
كان من �سخ�ض يبيع �جلن�ض ، فهل يظن �أحد �أن �لأ�سرة �ستوقف ذلك �ل�سخ�ض 
عما يقوم به ؟ ل �أظن ذلك » . »وتقول �إن �لأمل يف حتويل تيار �لإيدز يتوقف على 

�لعثور على عالج ب�سرعة وعلى �حلد من �لفقر« . 
�حللقة �لتي تربط بني �ملر�ض و�لفقر و��سحة ، خا�سة يف ز�مبيا ، حيث �ساعت 
ر  وفَّ وقد  �لعامني 1991 و1995،  �لر�سمي بني  �لقطاع  70.000 فر�سة عمل يف 
فيها  يرتعرع  خ�سبة  �أر�سًا  �لبلد  يف  �ل�سريع  و�لقت�سادي  �لجتماعي  �لتدهور 
وي�ست�سلم   . �ل�سرك  يف  للوقوع  خا�ض  ب�سكل  �سات  معرَّ و�لفتيات  �لإيدز.  مر�ض 
�لكثري منهن لإغر�ء �لرجال �مل�سنني ، و�لذين ير�بطون حول �ملد�ر�ض عار�سني 
�لنقود و�لهد�يا �لثمينة مقابل �جلن�ض ) �ليون�سيف 2000 : 32 ( . بالإ�سافة �إىل 
ما �سبق جتد �ملبيد�ت و�لتعامل معها ت�ساعد على �نت�سار عدد من �لأمر��ض بني 

�ل�سكان .
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5-7 التلوث : 
يعترب �لتلوث من �أهم �لعو�مل �لتي لها عالقة باملر�ض وب�سحة �لإن�سان بل يعد 
من �أخطر هذه �لعو�مل ، وقد تنبه �لقدماء خلطر �لتلوث ؛ فقد ربط �أبو قر�ط 
بني تلوث �ملياه و�نت�سار �لأوبئة و�لأمر��ض) �ل�سبعاوي 1997 : 160 ( ، ول يقت�سر 
خطر �لتلوث على �سحة �لإن�سان فقط ، بل يتعدى ذلك �إىل �لبيئة من حيو�نات 
ونباتات ، ويزد�د �لتلوث يوًما بعد يوم ، و�مل�سبب لهذ� �لتلوث هو �لإن�سان �لذي 
�هتم بتطور �ل�سناعة و�أغفل �أثرها �ل�سلبي على �لبيئة . و�سنتناول هنا نوعني من 

�لتلوث هما �لتلوث �ملائى و�لتلوث �لهو�ئي .
5-7-1 تلوث املياه :

 296 بنحو  حجمه  ويقدر  �لأر�سية  �لكرة  م�ساحة  من   %71 حو�يل  �ملاء  ي�سغل 
مليون ميل مكعب و�إن 98% منها يف حالة �سائلة ) عبد�ملق�سود 2001 : 235 ( . 
كما وت�سري �لدر��سات �إىل �أن حو�يل 97% من �ملاء �ملوجود يف �لعامل غري �سالح 
لال�ستهالك ب�سبب ملوحته و�ملتبقي و�لبالغة ن�سبته 3% تقريبًا مياه عذبة �إل �أنها 
غري متوفرة كثريً� لأن جزءً� كبريً� منها �إما موجود يف جتمعات جليدية �أو خمزون 

على �سكل مياه جوفية .
�لتي  �لطبيعية  �ملياه  هما  رئي�سني  م�سدرين  من  �ملاء  على  �لإن�سان   ويح�سل 
يتم �سحبها من �لأنهار و�جلد�ول و�لأهو�ر و�ملياه �جلوفية �لتي ت�سحب من باطن 
�لأر�ض عن طريق حفر �لآبار لتغطية ��ستخد�ماته �ملختلفة ، حيث يعد �ملاء من 
و�لزر�عة  كال�سناعة  �لقت�سادية  �جلو�نب  من  للعديد  �لأ�سا�سية  �ل�سروريات 
�ملنزلية  ��ستخد�ماته  عن  ف�ساًل  لل�سرب  كمياه  �حلياتية  و�جلو�نب   ، و�لنقل 
�لأخرى  ) دك�ض  1988: 197 ( .�إن �ملاء حتى يف و�سعه �لطبيعي ل يكون نقيًا 
تامًا ، فمياه �لأمطار جتمع �أثناء ت�ساقطها كميات كبرية من �ل�سو�ئب �ملوجودة 
يف �لغالف �جلوي لذلك فاإن م�سطلح �لتلوث يعني وجود مو�د يف �ملاء خارجة عن 

مركباته ) �خل�ساب 1983 : 256 ( .
تعترب م�ساألة جتهيز �سكان �ملدن مبياه �ل�سرب �لنقية وتزويد �لأر��سي �لزر�عية 
و�ل�سناعات �ملختلفة باملياه �ل�ساحلة لال�ستعمال و�خلالية من �ل�سو�ئب و�مللوثات 
من �مل�ساكل �ملعقدة يف �لوقت �حلا�سر ؛ �إذ تعترب م�سكلة قلة �ملياه ومدى �سالحيتها 
لال�ستعمال لي�ست من �مل�ساكل �لتي تو�جهها �ملناطق �جلافة فح�سب بل تعانيها 
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�ملناطق �لرطبة �أي�سًا ) لفون 1977: 49– 50( . 
مبا�سر  بطريق   ، �ملياه  نوعية  يف  كيميائي  �أو  فيزيائي  تغري  �أي  هو  �ملياه  تلوث 
�ساحلة  غري  �ملياه  يجعل  �أو   ، �حلية  �لكائنات  على  �سلبًا  يوؤثر   ، مبا�سر  غري  �أو 
و�لأ�سرة  �لفرد  تاأثريً� كبريً� يف حياة  �ملاء  تلوث  ويوؤثر   ، لال�ستخد�مات �ملطلوبة 
و�ملجتمع ، فاملياه مطلب حيوي لالإن�سان و�سائر �لكائنات �حلية، فاملاء قد يكون 
�سببًا رئي�سيًا يف �إنهاء �حلياة على �لأر�ض �إذ� كان ملوثًا . وينق�سم �لتلوث �ملائي 
�إىل نوعني رئي�سيني ، �لأول هو �لتلوث �لطبيعي ، ويظهر يف تغري درجة حر�رة �ملاء، 
�أو زيادة ملوحته ، �أو �زدياد �ملو�د �لعالقة . و�لنوع �لآخر هو �لتلوث �لكيميائي ، 
باملخلفات  و�لتلوث  �لنفطي  و�لت�سرب  �ل�سرف  مبياه  كالتلوث  �أ�سكاله  وتتعدد 

�لزر�عية كاملبيد�ت �حل�سرية و�ملخ�سبات �لزر�عية .
اأ . ماهية التلوث املائي :

ياأخذ �لتلوث �ملائي �أ�سكاًل خمتلفة ، وُيحِدث تد�عيات خمتلفة ، ومن َثمَّ تتعدد 
 ، �ملياه  �أو ف�ساد لنوعية  �إحد�ث تلف  باأنه  �ملائي. فيمكن تعريفه  �لتلوث  مفاهيم 
�أد�ء  يقلل من قدرتها على  �لبيئي ، مما  �إىل حدوث خلل يف نظامها  يوؤدي  مما 
قيمتها  من  �لكثري  يفقدها  �أو   ، ��ستعمالها  عند  موؤذية  ويجعلها  �لطبيعي  دورها 
�لأحياء  من  وغريها  �ل�سمكية  مبو�ردها  يتعلق  ما  خا�سة  وب�سفة   ، �لقت�سادية 
�ملائية ) م�سيلحي 2008 : 103( كذلك ُيعرف �لتلوث �ملائي باأنه تدني�ض ملجاري 
�لأنهار و�ملحيطات و�لبحري�ت ، بالإ�سافة �إىل مياه �لأمطار و�لآبار و�ملياه �جلوفية 
�أو  لالإن�سان  �سو�ء   ، لال�ستخد�م  قابلة  وغري  معاجلة  غري  مياهها  يجعل  مما   ،

�حليو�ن �أو �لنبات و�سائر �لكائنات �ملائية ) �لفقي 2006 : 58 ( .
يعترب �ملجرى �ملائي ملوثًا عندما يتغري تركيب �أو حالة مياهه ب�سكل مبا�سر �أو غري 
مبا�سر نتيجة عمل �لإن�سان ، وبالتايل ت�سبح مياهه �أقل �سالحية لال�ستعمالت 
يف و�سع حالتها �لطبيعية ) كول�ض 1981 : 8( . و�لتلوث �ملائي �أي�سًا هو كل تغيري 
يحدث لل�سفات �لطبيعية يف �ملاء من خالل �إ�سافة مو�د غريبة ت�سبب تعكريه �أو 
تك�سبه ر�ئحة �أو لونًا �أو طعمًا ، وقد تكون �مليكروبات م�سدرً� للتلوث ، مما يجعله 
�لنجار 1999  للحياة )  �مل�سروعة  بال�ستعمالت  �أو لالإ�سر�ر  للم�سايقة  م�سدرً� 
: 82 ( . وحتتوي �ملياه �مللوثة على مو�د غريبة عن مكونها �لطبيعي ، قد تكون 
دقيقة  مو�د  �أو   ، ذ�ئبة  �أو غري ع�سوية  مو�د ع�سوية  �أو   ، عالقة  �أو  ذ�ئبة  �سلبة 
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مثل �لبكترييا �أو �لطحالب �أو �لطفيليات ، مما يوؤدي �إىل تغيري خو��سه �لطبيعية 
�أو �ل�ستهالك  لل�سرب  �ملاء غري منا�سب  �لإحيائية ، مما يجعل  �أو  �لكيميائية  �أو 
 : �أو �ل�سناعة ) �سويلم 1999  �لزر�عة  ��ستخد�مه يف  ، كذلك ل ي�سلح  �ملنزيل 
58 – 59 ( . ويظل تلوث �ملياه �لعذبة �سببًا رئي�سيًا لالأمر��ض و�لوفاة يف معظم 

دول �لعامل �لنامي ، وياأخذ �لأ�سكال �لتالية : ) �لفقي 2006 : 58 ( .
ما يخلط من  نتيجة   ، �ملاء  �لذ�ئب يف  �لأك�سجني  ��ستنز�ف كميات كبرية من 

�سرف �سحي وزر�عي و�سناعي ، مما يوؤدي �إىل تناق�ض �أعد�د �لأحياء �ملائية . 
توؤدي زيادة ن�سبة �ملو�د �لكيميائية يف �ملياه �إىل ت�سمم �لأحياء ، فتكاد تخلو �أنهار 

من مظاهر �حلياة ب�سبب �رتفاع تركيز �مللوثات �لكيميائية فيها. 
يقلل من  �ملياه ، مما  �لدقيقة يف  و�لأحياء  و�لطفيليات  �لبكترييا  �زدهار ومنو 

قيمتها كم�سدر لل�سرب �أو للري �أو حتى لل�سباحة و�لرتفيه. 
قلة �ل�سوء �لذي يخرتق �ملياه لطوف �مللوثات على �سطح �ملياه ، و�ل�سوء يعترب 

�سروريًا لنمو �لأحياء �لنباتية �ملائية كالطحالب و�لعو�لق . 
ب . اأنواع التلوث املائي :

ميكن ت�سنيف �لتلوث �ملائي �إىل : ) كول�ض 1981 : 11 (
تلوث طبيعي :

غري  فيجعله   ، للماء  �لطبيعية  �خل�سائ�ض  من  يغري  �لذي  �لتلوث  به  ويق�سد 
�أو ملوحته ،  م�ست�ساغ لال�ستعمال �لآدمي ، وذلك عن طريق تغري درجة حر�رته 
�أو �زدياد �ملو�د �لعالقة به ، �سو�ء كانت من �أ�سل ع�سوي �أو غري ع�سوي . وينتج 
�زدياد ملوحة �ملاء يف �لغالب لزدياد كمية �لبخر ملاء �لبحرية �أو �لنهر ، خ�سو�سًا 
يف �لأماكن �جلافة دون جتديد لها ، ويوؤدي ذلك �أي�سًا لكت�سابه �لر�ئحة �لكريهة 

�أو تغري لونه �أو مذ�قه .
 تلوث كيميائي :

يعترب �لتلوث �لكيميائي للماء و�حدً� من �أهم و�أخطر �مل�ساكل �لتي تو�جه �لإن�سان 
�ملعا�سر) �لفقي 2006 : 59 (  حيث ي�سبح للماء ب�سببه - �أي �لإن�سان -  تاأثري 
�ساّم نتيجة وجود مو�د كيميائية خطرة فيه ، مثل مركبات �لر�سا�ض ، و�لزئبق ، 
و�لكاديوم ، و�لزرنيخ ، و�ملبيد�ت �حل�سرية . و�لتي ميكن تق�سيمها �إىل نوع قابل 
لالنحالل ، ونوع �آخر قابل للرت�كم و�لتجمع يف �لكائنات �حلّية �لتي تعي�ض يف �ملاء، 
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مما ميثل خطرً� كبريً� عليها ، كذلك على متناويل �لأ�سماك ب�سبب تلوثها .
    3-    التلوث مبياه ال�سرف :

�أكرب  من  )�ملجاري(  �ل�سحي  �ل�سرف  مياه  من  �لتخل�ض  ق�سية  �أ�سبحت 
�سحية  �أخطار  من  ذلك  على  يرتتب  ملا   ، باأ�سره  �لعامل  تو�جه  �لتي  �مل�سكالت 
�مللوثات  من  �لعديد  على  ي�ستمل  �مللوثة  �ملياه  من  �لنوع  فهذ�  جمة.  و�قت�سادية 
�خلطرة ، �سو�ء كانت ع�سوية �أو مو�د كيماوية )كال�سابون و�ملنظفات �ل�سناعية( 
، وبع�ض �أنو�ع �لبكترييا و�مليكروبات �ل�سارة ، �إ�سافة �إىل �ملعادن �لثقيلة �ل�سامة 
�ل�سرف  مياه  وحتتوي   .  )105  :  2008 م�سيلحي   ( �لكربوهيدر�تية  و�ملو�د 
�ل�سحي على بكترييا كثرية جدً� ت�سبب �أمر��سًا عديدة ، فمثاًل يف �جلر�م �لو�حد 
فريو�ض  ماليني   10 على  يحتوي  بر�ز(  �أو  بول  �أو  )عرق  �جل�سم  خمرجات  من 
، بالإ�سافة �إىل مليون من �لبكترييا ) �لفقي 2006 : 61 (  مثال ذلك بكترييا 
�ملعوية  و�لنزلت  �لتيفوئيد  حمى  مبر�ض  �لإ�سابة  �إىل  توؤدي  �لتي  �ل�ساملونيال 
�لإ�س�سري�سيا  بكترييا  ت�سبب  كما   ، �لإ�سهال  �أمر��ض  �ل�سيجال  بكترييا  وت�سبب   .
كولي �لقيء و�لإ�سهال ، وقد توؤدي �إىل �جلفاف خا�سًة عند �لأطفال. �أما بكترييا 
�لع�سبي  و�جلهاز  و�لكلى  �لكبد  �لتهابات  �أمر��ض  عليها  فيرتتب  �للبتو�سبري� 
�ملركزي ، �أما بكترييا �لفيربيو فت�سبب مر�ض �لكولري� . وت�سبب �أنو�ع �لبكترييا 
تلك وغريها �لأمر��ض �ملختلفة نتيجة للتعامل مع �ملياه �مللوثة بال�سرف �ل�سحي 
��سطيادها من  �لتي مت  �لأ�سماك  تناول  �أو حتى  �ل�ستحمام  �أو  بال�سرب  �سو�ء   ،
فاإنه   ، �مللوثة  �ملائية  �مل�سطحات  من  بالقرب  �لإقامة  عن  عو�سًا   ، �ملياه  هذه 
ميكن �لإ�سارة �إىل �أمر��ض �سلل �لأطفال و�حلمى �ل�سفر�ء و�جلرب و�ملالريا ) 

عبد�لعزيز 1999 : 50 ( .
4-امللوثات النفطية :

رغم  وتاأثريً�  �نت�سارً�  �ملائي  �لتلوث  م�سادر  �أكرب  من  �لنفطية  �مللوثات  تعترب 
حد�ثتها ، ويحدث �لتلوث بالنفط عندما تت�سرب �ملو�د �لنفطية �إىل �مل�سطحات 
�ملائية - خا�سًة �لبحرية منها - و�لتي مل تقت�سر على �ملناطق �ل�ساحلية فقط ، بل 
تتد لت�سل �إىل �سطح مياه �ملحيطات وطبقات �ملياه �لعميقة) عبد�لعزيز 1999 
: 63 ( . وتتعدد �أ�سباب �لتلوث �لنفطي للمياه ، لتت�سمن حو�دث ناقالت �لنفط 
عملية  �أثناء  ، خا�سًة  �لبحرية  �لآبار  من  �لنفط  ��ستخر�ج  وحو�دث   ، ومنتجاته 
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ف�سل �ملاء عن �لزيت ف�ساًل كاماًل ، �أو نتيجة ت�سرب �لنفط من �لآبار �ملجاورة 
لل�سو�طئ �لبحرية ، �أو ب�سبب تلف �أنابيب نقل �لنفط من �آباره �لبحرية لل�سو�طئ 
، و�أي�سًا حو�دث �إلقاء �لنفايات و�ملخلفات �لنفطية يف �لبحر من ناقالت �لنفط 
�أثناء �سريها ؛ خا�سًة تلك �ملخلوطة باملياه �لتي ��ستخدمت يف غ�سيل خز�ناتها ؛ 
وخا�سًة تلك �مل�ساحبة لتفريغ مياه تو�زن �ل�سفن. ) م�سيلحي 2008 : 109( �أو 
لة بالنفط �أو ��سطد�مها بال�سفن �لأخرى . يحدث  غرق �لناقالت �لنفطية �ملحمَّ
�لتلوث بالنفط كذلك عند �لتدمري �لعمدي لآبار �لنفط �لربية و�لبحرية ، كما يف 
حربي �خلليج �لأوىل و�لثانية ، مما �أدى لتلوث مياه �خلليج �لعربي بالبرتول ، وقد 
دلت در��سات �أن �لتلوث بالنفط يف �خلليج يبلغ �أكرث من 47 مرة من �لتلوث على 
�مل�ستوى �لعاملي بالن�سبة �إىل وحدة �مل�ساحة. وياأتي 77% من �لتلوث من عمليات 

�لإنتاج �لبحري و�لناقالت.  ومن �أ�سر�ر �لتلوث �لنفطي جند �لآتي:
�ملو�د  فتتجمع   ، تت�سه  عندما  �لبحرية  �لكائنات  على  �ساّم  تاأثري  للنفط 
�لأ�سماك  وبنكريا�ض  وكبد  �لدهنية  �لأن�سجة  يف  للنفط  �ملكونة  �لهيدروكربونية 
على  �سلبًا  توؤثر  كما  بال�سرطان.  �إ�سابته  بعد  �لإن�سان  بدورها  تقتل  و�لتي   ،

�لالفقاريات و�لعو�لق و�ملحار و�لثدييات و�لطيور �لبحرية و�ل�سعاب �ملرجانية. 
ميتد تاأثري �لتلوث �ل�سلبي على �ملنتجات �ل�سياحية �ل�ساطئية. 

تزد�د كلفة �حلد من �لتاأثري�ت �ل�سلبية للنفط ، �أو ما تدفعه �ل�سركات �ملالحية 
من تعوي�سات نتيجة للتلوث ) م�سيلحي 2008 : 110( .

5-املخلفات الزراعية :
�ملخلفات �لزر�عية هي �لأ�سمدة و�ملبيد�ت �لتي يجري ت�سريفها �إىل �ملجاري 
�ملائية �إذ� ما تركت دون تدوير، و�لتي توؤدي �إىل تلويث �ملياه بالأحما�ض و�لقلويات 
و�لأ�سباغ و�ملركبات �لهيدروكربونية، و�لأمالح �ل�ساّمة و�لدهون و�لدم و�لبكترييا، 
وبالتايل ي�سم هذ� �لنوع من �ملخلفات خليطًا من �مللوثات �لكيميائية و�ملبيد�ت 

�حل�سرية و�ملخ�سبات �لزر�عية.
6-تلوث املاء باملبيدات :

ت�ستخدم �ملبيد�ت �حل�سرية يف جمالت �لزر�عة و�ل�سحة �لعامة للق�ساء على 
�لتو�زن  �ختالل  �إىل  �ملبيد�ت  ��ستخد�م  يوؤدي  عامة  و�حل�سر�ت،وب�سفة  �لآفات 
�لبيئي من خالل تلويث عنا�سر �لبيئة �ملختلفة من تربة وماء ونبات وحيو�ن ب�سكل 



اجلغرافيا الطّبّية 156

ي�سعب �إعادة تو�زنها. وت�سمل �ملو�قع �ملعر�سة للتلوث باملبيد�ت ، عن طريق �ملياه 
�جلوفية و�لآبار و�لينابيع و�لأنهار و�لبحري�ت و�خلز�نات �ملائية و�لربك. وتتلوث 
�ملناطق  من  �لعر�سي  �لنتقال  منها   ، و�سيلة  من  باأكرث  باملبيد�ت  �ل�سرب  مياه 
�ملجاورة �أثناء عملية �لر�ض ، �أو من جر�ء �لت�سرب من �لأر��سي �لتي تتعامل مع 
مبيد�ت بالتز�من مع حركة �ملاء ، �أو يحدث �لتلوث �ملبا�سر با�ستخد�م �ملبيد�ت يف 
�لق�ساء على نبات ورد �لنيل مثاًل �لذي ينت�سر على �سفحة نهر �لنيل يف �ل�سود�ن 
و م�سر ، وبالتايل تثل خملفات �ملبيد�ت م�سكلة خطرية �سو�ء بالن�سبة ل�سحة 
�لإن�سان؛ من حيث تاأثريه على �جلهاز �لتنف�سي و�جللد و�لعني ، �أو باعتباره مهلكًا 
لالأ�سماك و�سار بالزر�عات ؛ خا�سًة نبات �لقطن عند ريه مبياه مت �لتعامل معها 
باحليو�نات  �أنه �سار  �لنيل مثاًل. كما  ورد  �لق�ساء على  �ملبيد�ت يف حالة  بتلك 

�ملنتجة للب عند �سربها ملياه ملوثة )�أرناوؤوط 1999 : 122 ( .
هناك تاأثري�ت �سحية �سارة للمبيد�ت �ملذ�بة يف �ملياه �لتي قد تنتقل �إىل �لرتبة 
وينتج عنها زر�عة نباتات ملوثة �أو نتيجة تناول �حليو�نات لنباتات تت �سقايتها 

باملاء �مللوث �أو �سربها من �ملاء �مللوث مبا�سرًة ، وهي:
ظهور �أعر��ض مظاهر �حل�سا�سية �ل�سدرية و�لربو وت�سلب �ل�سر�يني ، وظهور 

�أعر��ض �ل�سرطان. 
ت�سخم �لكبد ، وظهور �لأمر��ض �جللدية و�أمر��ض �لعيون ، وحدوث ��سطر�بات 
يف �ملعدة. فقد�ن �لذ�كرة وبعد مظاهر �لتبلد و�خلمول. تدمري �لعنا�سر �لور�ثية 
يف �خلاليا ، وتكوين �أجنة م�سوهة. ورغم �ملاآ�سي �لتي حتيط بالتعامل مع �ملبيد�ت 
، �إل �أنه ل ميكن �ل�ستغناء عنها كلّية ، لأن ذلك يعني �نت�سار �حل�سر�ت و�لآفات 
 10 من  لأكرث  �ملبيد�ت  بع�ض  ��ستخد�م  عن  �لمتناع  وميكن  خميفة.  ب�سورة 
�سنو�ت يف بع�ض �لأر��سي ، �إل �أن �أي نبات يزرع يف هذه �لأر��سي ما ز�ل يحتوي 

على بقايا هذه �ملبيد�ت
7-التلوث املائي باملخ�سبات الزراعية :

�أما بالن�سبة للتلوث �ملائي باملخ�سبات �لزر�عية ، �سو�ء كانت �آزوتية �أو فو�سفاتية 
�أو بوتا�سية ، و�لتي يتز�يد ��ستخد�مها نظرً� ملحدودية �لرتبة �ل�ساحلة للزر�عة ) 
�إ�سالم 1990 : 142 ( ،  و�لجتاه نحو �لتو�سع يف �لزر�عة �لكثيفة لزيادة �إنتاجية 
رد لل�سكان. فمثاًل ين�ساأ �لتلوث �ملائي باملخ�سبات  �لزر�عة من �لغذ�ء مع �لنمو �ملطَّ
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�لزر�عية يف حال ��ستخد�مها بطريقة غري حم�سوبة ، مما يوؤدي �إىل زيادتها عن 
�أو  حاجة �لنبات ، فتذوب يف مياه �لري �لتي يتم �لتخل�ض منها يف �مل�سارف ، 
مركبات  ن�سبة  فيها  ترتفع  �لتي  �ملياه �جلوفية  �إىل  لت�سل  �لزمن  ترت�كم مبرور 
�لنرت�ت و�لفو�سفات ، كما تلعب �لأمطار دورً� يف حمل ما تبقى منها يف �لرتبة 

ونقلها �إىل �ملجاري �ملائية �ملجاورة. 
زيادة  على  يرتتب  حيث   ، �ملائية  �مللوثات  �أهم  من  �لفو�سفاتية  �ملركبات  تعد 
ن�سبتها يف �ملياه �إىل �لإ�سر�ر بحياة كثري من �لكائنات �حلية �لتي تعي�ض يف �ملياه 

، وينجم عن �لإفر�ط يف �ملركبات �لفو�سفاتية �آثارً� �سارة ، منها :
ي�ستمر يف  ، بحيث يجعله  �لكيميائي  بثباته  �ملخ�سبات  �لنوع من  يت�سف هذ� 
�لرتبة لفرتة طويلة ، فالنباتات و�ملحا�سيل ل ت�ستطيع �أن تت�ض كل ما ي�ساف 
منها �إىل �لرتبة . ف�ساًل عما تت�سف به من �ُسميَّة يجعل من �ملغالة يف ��ستخد�مها 
مما   ، و�حليو�ن(  )�لإن�سان  وزر�عة  �سربًا  �ملياه  مع  يتعامل  َمْن  كل  على  �سررً� 
ي�ستوجب عدم زيادة مركبات �لفو�سفات يف مياه �ل�سرب عن حدود معينة تقررها 

�ل�سلطات �ملحلية �ملعنية بالأمر . 
تعمل �ملركبات �لفو�سفاتية على �لنمو �لز�ئد للطحالب وبع�ض �لنباتات �ملائية 
�أغلب �لأحيان -  ، و�لتي ت�ستقبل - يف  �ملائية �ملغلقة كالبحري�ت  يف �مل�سطحات 
مياه �ل�سرف �ل�سحي ، حتى ت�سل حلالة ت�سبع غذ�ئي يوؤدي مبرور �لزمن �إىل 
خلوها من �لأك�سجني ، وبالتايل �لق�ساء على ما بها من �أ�سماك وكائنات بحرية 

�أخرى . 
مركبات  بن�سبة  �جلوفية  و�ملياه  �لأمطار  ومياه  �لزر�عي  �ل�سرف  مياه  ت�سهم 
فو�سفورية �إىل �ملجاري �ملائية تفوق بكثري تلك �لتي حتمله مياه �ل�سرف �ل�سحي 
و�مللوثات �ل�سناعية) �إ�سالم 1990 : 162 (  . �أما �لتلوث �ملائي مبركبات �لنرت�ت 

يعترب من �أكرب و�أخطر م�سكالت �لتلوث يف �لعامل، وياأخذ �أحد عدة �أ�سكال :
زيادة  �إىل  �لرتبة  يف  �لنيرتوجينية  �حلم�سيات  ��ستخد�م  يف  �لإ�سر�ف  يوؤدي 
تركيزها يف �ملجاري �ملائية لوجود فائ�ض عن حاجة �لنباتات ، وتت�سرب مع مرور 
�لوقت �إىل �ملياه �جلوفية ، �أو جترفها مياه �لأمطار معها �إىل �ملجاري �ملائية �لتي 

ي�ستخدمها �لإن�سان. 
يف  ت�ستخدم  �لتي  �لنباتات  من  عديد  يف  �لنرت�ت  من  عالية  ن�سبة  وجود 



اجلغرافيا الطّبّية 158

�إن�سان.  �لتو�سع يف ��ستخد�م مركبات �لنرت�ت و�لنيرتيت كمادة  حت�سري طعام 
حافظة،�سو�ء يف �ملعلبات �لغذ�ئية ، �أو يف بع�ض �أنو�ع �للحوم �ململحة و�ملحفوظة 
خا�سًا  لونًا  و�إ�سافتها  للجر�ثيم  م�سادة  خو��ض  من  به  تت�سف  مما  �نطالقًا   ،

ور�ئحة مميزة. 
توجد مركبات �لنيرت�ت بن�سبة عالية يف بع�ض �أنو�ع �مل�سروبات ، نتيجة �سمول 
جزء كبري من �أيون �لنرت�ت �مل�ستخل�ض من �ل�سعري �إىل �أيون �لنيرتيت �ل�سام ، 

�أثناء حت�سري �ل�سر�ب عن طريق �لتخمر . 
جدول ) 2 ( كميات النيرتات والنيرتيت املختزنة يف اأن�سجة خ�سراوات خمتارة

 ƘƓƙƓƕǈ
ƖƧƓƙƤǆǅƞǂ/ƝǄǆ ƘƒƧƙǒǈǃƒǅƞǂ/ƝǄǆ ƘǒƧƙǒǈǃƒ

Ƨƞǈƕǃƒ21343.3
Ƨƨƞǃƒ1831.5
ƩƤǃƒ13618.7
ƧƓǒƤǃƒ1568.0
ƣǈƓƕƪǃƒ4423.2

 ƇƓǒǃǍƮƓƽǃƒ
ƇƒƧưƤǃƒ1535.3

ýƞƽǃƒ26007.3
ƩƼƧǂǃƒ13210.7
ƔǈƧǂǃƒ3302.3

�مل�سدر : ) م�سيلحي 2008 : 115 (
8-التلوث املائي باملخلفات ال�سناعية :

�ل�سناعية  �لأن�سطة  �ملتخلفة عن  �ملخلفات  �ل�سناعية كافة  باملخلفات  ُيق�سد 
خملفات  وتثل  �لغذ�ئي.  و�لت�سنيع  و�لتعدين  �لكيميائية  �ل�سناعات  خا�سًة   ،
�ل�سناعة خطرً� حقيقيًا على على كافة عنا�سر �لبيئة �لذي يعد �ملاء �أهم عنا�سره 
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، وقد ظهر هذ� �لنوع من �لتلوث بو�سوح يف �سبعينات �لقرن �لع�سرين. وتعترب كل 
مللوثات  �لرئي�سيني  �مل�سدرين  �لتعدينية  و�ل�سناعات  �لتحويلية  �ل�سناعات  من 
يف  ت�ستخدم  فاملياه  �ل�سناعية.  و�ملنظفات  و�لكيماويات  �لثقيلة  بالفلز�ت  �ملياه 
�ل�سناعة ب�سفة رئي�سية يف تربيد وتنظيف �لآلت ومعاجلة �ملو�د �خلام �أو �لطعام 
�ملياه  تلويث  ذلك  عنه  ينجم  مما   ، �ملختلفة  �لت�سنيعية  �لعمليات  من  وغريها 

مب�ستوى�ت متباينة ، ويتم ت�سريف كميات هائلة من �ملياه �ل�سناعية يوميًا. 
 - �لثقيلة  �لفلز�ت  باإنتاج  �لعالقة  ذ�ت  �لتعدينية  بال�سناعات  �لتلوث  ميثل 
على  لقدرتها  نظرً�  ؛  كربى  م�سكلة   - و�لزنك  و�لكاديوم  و�لر�سا�ض  كالزئبق 
و�أ�سدها  �نت�سارً�  �أكرثها  يعد  �لذي  �لزئبق  خا�سًة  �حلية،  �لأن�سجة  يف  �لرت�كم 
�سمّية وقدرة على �لرت�كم بالأن�سجة ، ف�ساًل عن دورها يف ��ستهالك قدر كبري 
من �لأك�سجني يزيد 4 �أمثال ما ت�ستهلكه خملفات �ل�سرف �ل�سحي ، وهذ� بدوره 

يوؤدي ملزيد من قتل �لكائنات �حلية باملياه �لتي تلقى فيها هذه �ملخلفات.
يف  �لأخرى  �لتحويلية  �ل�سناعات  من  عديد  ت�سهم   ، �لثقيلة  بالفلز�ت  �أ�سوة 
و�ل�سناعات   ، �لنفط  تكرير  وعامل  �لكيميائية  �ل�سناعات  مثل   ، �ملائي  �لتلوث 
�لدو�ئية و�سناعة �حلديد و�ل�سلب، و�ل�سناعات �لورقية و�ل�سناعات �لغذ�ئية 
ب�سل�سلة  �لإ�سر�ر  من  ذلك  على  يرتتب  وما  �لكهرباء.  توليد  حمطات  بجانب   ،
�ملائية  و�لثدييات  �لأ�سماك  من  �ملائية  �لأحياء  �إ�سابة  خالل  من   ، �لغذ�ء 
لهذ�  �ل�سلبي  �لتاأثري  عن  ف�ساًل   ، �لإن�سان  �إىل  ينتقل  بدوره  �لذي   ، بال�سرطان 
�لتلوث على �إنتاجية �مل�سطحات �ملائية من �لأ�سماك. وب�سفة عامة تت�سح �سلبيات 
�لتلوث �ملائي مبخلفات �ل�سناعات �لتحويلية يف �لدول �ملتقدمة �أكرث من �لدول 
�لنامية،وخا�سًة �ل�سناعات �لتعدينية ، بالإ�سافة �إىل �ملناطق �ملتقدمة �سناعيًا 
مثل دول �سرق �آ�سيا. كذلك يوؤدي �إلقاء �ملو�د �لبال�ستيكية يف �مل�سطحات �ملائية 
ف�سغار  بها.  �سرر  �إحلاق  �أو   ، �لبحرية  و�لثدييات  و�لطيور  �لأ�سماك  قتل  �إىل 
�لعائمة  �لبال�ستيكية  �لأكيا�ض  تلتهم   - �ملثال  �سبيل  على   - �لبحرية  �ل�سالحف 
ظنًا منها �أنها قناديل �لبحر �لتي ُت�سكل وجبات لذيذة لها ، ومن ثم توت نتيجة 
�ن�سد�د �أمعائها بهذه �لأكيا�ض �لتي ل ته�سم. كما �أن �لطيور �لبحرية ت�سطدم - 
عن طريق �خلطاأ - باخليوط �لبال�ستيكية �مل�ستعملة يف �أدو�ت �سيد �لأ�سماك ، 

مما يت�سبب يف موتها �سنقًا ) �لفقي 2006 : 62 (  .



اجلغرافيا الطّبّية 160

ج - اإجراءات وقاية املياه من التلوث :
و�لت�سريعات  �لقو�نني  من  �لكثري  �َسنَّ  �لطبيعة  �ملياه  على  �حلفاظ  يتطلب 
�حلازمة ملحاولة �حلد من تلوث �ملياه ، بجانب بناء �حلكومات حمطات لتنقية 
�ملياه ومعاجلتها من �ملخلفات و�لنفايات) �لفقي 2006 : 68 (  كذلك و�سع حد 
�أعلى لرتكيز �مللوثات يف �ملياه لي�سمن حدً� �أدنى ل�سالمة �ملياه . كل هذ� بجانب 
�لعبادة  دور  ويف  �لدولية  �ملعلومات  و�سبكة  �ملختلفة  �لإعالم  و�سائل  يف  �لتوعية 

باأهمية �ملحافظة على �ملياه . 
 -:)Air Pollution( 5-7-2 تلوث الهواء

�لهو�ء هو ذلك �جلزء من �لغالف �جلوي �لأقرب �إىل �سطح �لأر�ض و�لذي عندما 
يكون جافًا وغري ملوث فاإنه يتكون من عدة غاز�ت �أهمها غاز �لنرتوجني �لذي 
و�لأركون  ن�سبته 20.94%  ما  يوؤلف  �لذي  �لأوك�سجني  وغاز  يوؤلف %78.09 منه 
بن�سبة %0.93 وثاين �أوك�سيد �لكاربون بن�سبة قليلة جدً� ل تزيد يف �لهو�ء �لنقي 
حجم  من   99.99% جمموعها  يف  ن  تكوِّ �لأربعة  �لغاز�ت  وهذه   0.032% على 
�لهو�ء ) عبد�جلو�د 1991 : 21 ( . �إ�سافة �إىل غاز�ت �أخرى كالنيون و�لهليوم 
وغريها وهذ� ما يو�سحه �جلدول )  3 ( �لتايل ، عندما ي�ستن�سق �لهو�ء يدخل 
�حلوي�سالت �لهو�ئية ، ويحمل للخاليا �لأوك�سجني �لذي حتتاج �إليه با�ستمر�ر . 
و�لهو�ء �مللوث بالدخان وغاز�ت �لحرت�ق �لتي تر�سلها مد�خن �مل�سانع و�ملد�فئ 
�لأوك�سجني  �إىل  يفتقر  عديدة  �أخرى  وم�سادر  �لنقل  و�سائط  وعو�دم  �ملنزلية 
وهو م�سر ب�سبب �ل�سموم �لتي يحتويها فقد يتعر�ض �لإن�سان  وخا�سة على �ملدى 
 ، �لتنف�ض  عجز  مزمنة،  رئوية  )�لتهابات  و�لرئة  �لق�سبات  لأمر��ض  �لطويل 
ت�سممات ، �سرطان( ويوؤثر ب�سفة �سيئة وخطرية يف �لقلب و�لدم ) لفرع بدون 
تاريخ : 12( . فالهو�ء ميكن عده ملوثًا عند �ختالل �لرتكيب �أو �لرتكيز لو�حد 
�أو  �لتغري  هذ�  كان  �سو�ء  �لطبيعي  للهو�ء  �لغازية  �لطبيعة  �ملكونات  من  �أكرث  �أو 
�لرتكيز لو�حد �أو �أكرث من �ملكونات �لطبيعية �لغازية للهو�ء �لطبيعي �سو�ء كان 
هذ� �لتغري بالزيادة �أو �لنق�سان ، �أو ظهور غاز�ت �أو �أبخرة �أو ج�سيمات عالقة 
ع�سوية وغري ع�سوية ، �أو غريها ت�سكل �إ�سر�رً� على عنا�سر �لبيئة وحتدث خلاًل 
يف نظامها �لإيكلوجي ) حممد 1999 : 11 – 12 ( . وقد عرف خرب�ء منظمة 
�ل�سحة �لعاملية تلوث �لهو�ء باأنه �حلالة �لتي يكون فيها �جلو خارج �أماكن �لعمل 
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حمتويًا على مو�د برتكيز�ت تعد �سارة بالإن�سان  �أو مبكونات بيئته ) عبد�جلو�د 
�لأمريكية  �لطبية  �لجتماعية  �جلمعية  من  �لهو�ء  تلوث  وعرف   )  23  :  1991
لل�سحة �ل�سناعية ) باأنه وجود �سو�ئب �أو ملوثات يف �لهو�ء وقعت فيه �سو�ء بفعل 
، وبكميات وملدد تكفي لإخالل ر�حة �لكثري من �ملعر�سني  �لإن�سان   �أو  �لطبيعة 
و�لنبات  و�حليو�ن  �لإن�سان   بحياة  �أو  �لعامة  بال�سحة  لالإ�سر�ر  �أو  �لهو�ء  لهذ� 
و�ملمتلكات �أو تكفي مع �ل�ستمتاع �ملنا�سب �ملريح باحلياة �أو �ملمتلكات يف �ملدن 

و�ملناطق �لتي تتاأثر بهذ� �لهو�ء ) جا�سم 2001 : 1 ( . 
جدول ) 3 ( مكونات الهواء اجلاف غري امللوث والن�سب احلجمية )الرتاكيز(

ƨƓƺǃƒ ƨǆƧǃƒ
ǑƑƓǆǒǂǃƒ

Ė ƨǒǂƒƧƙǃƒƨƓƺǃƒ ƨǆƧǃƒ
ǑƑƓǆǒǂǃƒ

Ė ƨǒǂƒƧƙǃƒ

ǇǒƞǍƧƙǈǃƒNĎēĔ,ČĕǇǍƙƕƧǂǃƒKRǅ.Ɯ  č

ǇǒƞƪǂǍǕƒOĎĎČ,ĕĐǇǒƞǍƧƥǒǌǃƒHĎǅ.Ɯ Č,đ

ǇǍǂƧǙƒArČ,ĕďǇǒƞǍƧƙǈǃƒ ƥǒƪǂǍƊ ýǍƊNĎOǅ.Ɯ Č,Ďđ

 ƥǒƪǂǍƊ ǑǈƓƛ
ǇǍƕƧƓǂǃƒ

COĎČ,ČďĎǇǍƕƧƓǂǃƒ ƥǒƪǂǍƊ ýǍƊCOǅ.Ɯ Č,č

ǇǍǒǈǃƒNeǅ.Ɯ čĔǇǍƨǍǕƒOďǅ.Ɯ Č,ČĎ

ǅǍǒǄǌǃƒHeǅ.Ɯ đ,Ď  ƘǒƧƕǂǃƒ ƥǒƪǂǍƊ ǑǈƓƛSOĎǅ.Ɯ Č,ČČč

ǇƓƛǒǆǃƒCHĐ   ǅ.Ɯ č,ďǇǒƞǍƧƙǈǃƒ ƥǒƪǂǍƊ ǑǈƓƛNOĎǅ.Ɯ Č,ČČČč
ج.م : جزء باملليون

�مل�سدر: �لعمر 2000: 62 .
نتيجة  �لهو�ئي  �لإيكلوجي  �لنظام  يف  خلل   ( باأنه  �لهو�ئي  �لتلوث  يعرف  كما 
�إطالق كميات كبرية من �لعنا�سر �لغازية و�ل�سلبة مما يوؤدي �إىل حدوث تغري 
كبري يف خ�سائ�ض وحجم عنا�سر �لهو�ء ، فيتحول �لكثري منها من عنا�سر مفيدة 
و�سانعة للحياة �إىل عنا�سر �سارة )ملوثات( حتدث �لكثري من �لأ�سر�ر و�ملخاطر 
ت�سل �إىل حد �ملوت و�لهالك للكائنات �حلية و�لتدمري و�لتخريب للمكونات غري 
�حلية وقد �ت�سعت د�ئرة مفهوم �لتلوث �لهو�ئي لي�سمل �ل�سو�ساء �لتي �أ�سبحت 
من  �لكثري  م�سببًا  وموؤمل  مزعج  هو�ء  �إىل  وحتوله  �لهادئة  �لهو�ء  طبيعة  تف�سر 
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�لأمر��ض ) عبد�ملق�سود  1990 : 199(. 
�إن زيادة تر�كيز �لغاز�ت �أو نق�سانها عن �لرت�كيز �لطبيعية �أ�ساًل يعد ظاهرة 
غري طبيعية ويجب �أن يكون لها م�سبباتها ، وتاأثريها يف �لنظم �أو حياة �لإن�سان  ، 
وهو ما ��سطلح على ت�سميته بتلوث �لهو�ء ، ومثل هذ� �لأمر �أ�سبح �سائعًا يف �لوقت 
�حلا�سر خ�سو�سا يف هو�ء �ملدن �أو �ملناطق �ل�سناعية ، �إذ يالحظ كرثة حالت 
زيادة �لغاز�ت �لناجتة عن �حرت�ق �لوقود يف �ل�سيار�ت و�ملعامل وحمطات توليد 
�لكهرباء ف�ساًل عن حرق �لوقود يف �ملنازل لأغر��ض �لطبخ و�لتدفئة، ي�ساف �إىل 
هذه �لغاز�ت ما يتطاير يف �لهو�ء من دقائق تر�بية ورملية وغبار خمتلف �لرتكيب 
�ل�سناعات  قطاعات  ويف  �لأ�سمنت  �سناعة  مثل  �ل�سناعية  �لعمليات  عن  ناجت 
�لكيماوية و�لبرتوكيماوية و�ملعدنية و�ملبيد�ت �لكيماوية �مل�ستخدمة لر�ض �حلقول 

�لزر�عية ) �لعمر 2000 : 37 ( .
�ملخاطر �لكيمائية وخماطر �لإ�سعاعات �ل�سارة �ل�سادرة عن �ملعد�ت �لتقنية 
�حلديثة يف �ل�سناعة و�لزر�عة ) �لطويل 1999 : 31 (. وي�ساف �إىل ذلك نوع 
�آخر من �مللوثات هو �ل�سو�ساء �أو �ل�سجيج، حيث يعد �لتلوث �ل�سو�سائي �سورة 
من �سور �لتلوث �لهو�ئي من منطلق �أن �ل�سو�ساء عبارة عن موجات �سوتية تنتقل 
عرب �لهو�ء ) عبد�ملق�سود 1990: 288 (. ومن �لتاأثري�ت �ل�سحية �لأخرى لتلوث 
�لهو�ء حدوث حالت �لختناق �أو �لت�سمم و�لتاأثري �ل�سحي نتيجة تركز �مللوثات 
م�سادرها  من  �لطاقة  ��ستهالك  تز�يد  من  ناجتة  معظمها  يف  و�لتي  �لهو�ء  يف 
�مللوثة مع حدوث �ل�سباب �لذي يتفاعل مع هذه �مللوثات منتجة مو�د �سامة �أو �أنها 
توؤدي �إىل حدوث حالت �لختناق وقد تتفاعل مع هذه �مللوثات منتجة مو�د �سامة، 
وقد �سجلت حادثة تلوث بيئي يف �لوليات �ملتحدة يف �سهر �أكتوبر عام )1948( 
يف ولية بن�سلفانيا وهي مدينة �سناعية تقع على جانبي نهر موتونكاهيال ، وخالل 
�أربعة �أيام �سادها �جلو �ل�ساكن تفاعل �ل�سباب مع �مللوثات وحدثت )17( حالة 
 : �ملدينة يف حالة مر�ض ) �خلفاف 2001  �سكان  �أكرث من ن�سف  و�أ�سبح  وفاة 

401(. وعمومًا ميكن تق�سيم ملوثات �لهو�ء �إىل ق�سمني رئي�سني هما :-
.) sp( suspended particulates( جل�سيمات �أو �لدقائق �لعالقة�

�لغاز�ت وت�سمل :-
 carbon )cox(        oxides of أكا�سيد �لكاربون�
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 nitrogen )Nox( oxides of      أكا�سيد �لنرتوجني�
 oxides )sox( sulphur أكا�سيد �لكربيت�

 hydrocarbons  لهيدروكاربونات�
5-7-3 املبيدات : 

ت�ساهم �لأمر��ض �ملنقولة بالنو�قل يف بع�ض �لبلد�ن يف �أفريقيا و�آ�سيا و�أمريكا 
�لالتينية يف ن�سبة مئوية كبرية من جمموع عبء �لأمر��ض �ل�سارية. وي�سح ذلك 
�ل�سحر�ء  �أفريقيا جنوبي  �مل�سجلة يف  بوجه خا�ض فيما يت�سل بحالت �ملالريا 
�لإن�سان  ب�سحة  �أ�سر�رً�  تلحق  �لتي  بالنو�قل  �ملنقولة  �لأمر��ض  و�أهم  �لكربى. 
يف تلك �ملناطق م�سحوبة باآثار جانبية على �لبيئة هي �ملالريا ود�ء �لفيالرّيات 
�للمفي �ملنقول بالبعو�ض ود�ء �للي�سمانّيات �ملنقول بذباب �لرمل. وتعترب م�ستويات 
�لنت�سار �ملحتمل حلمى غرب �لنيل و�حلمى �ل�سفر�ء يف تلك �ملناطق ول �سيما يف 
منطقة �أفريقيا مرتفعة جدً�. وت�سمل �أمر��ض فريو�سية �أخرى منقولة باملف�سليات 
لها �أهمية �إقليمية �أكرب حمى �لّدنك و�لتهاب �لدماغ �لياباين و�لعدوى بفريو�ض 

�سيكونغونيا.
وغالبًا ما تطرح �لآفات �لزر�عية حتديًا كبريً� من حيث �لإنتاج �لزر�عي و�لأمن 
و�ل�سو�ض  �حل�سر�ت  بالإنتاج  �أ�سر�رً�  تلحق  قد  �لتي  �لآفات  وت�سمل  �لغذ�ئي. 
�أ�سبح  وقد  �ل�سارة.  و�لأع�ساب  و�جلر�ثيم  و�لفطريات  و�لفريو�سات  و�لقو�ر�ض 
�لأ�سا�سية ملو�جهة ظهور مثل هذه  �لو�سيلة  �لغالب  ��ستخد�م مبيد�ت �لآفات يف 
�لآفات. ثم �زد�د �لعتماد على مبيد�ت �لآفات يف جمال �لزر�عة باطر�د منذ 
�ملبيدة  �ملنتجات  من  مرتي  طن  مليوين  من  �أكرث  وي�ستخدم  ��ستخد�مها.  بدء 
لالآفات �سنويًا ملكافحة �لآفات و�لأمر��ض. وغالبًا ما يكون ملبيد�ت �لآفات دور يف 
�لإنتاج �لغذ�ئي و�لزر�عي غري �أن ��ستخد�مها مييل �أي�سًا �إىل �لتاأثري �ل�سلبي يف 
�سحة �لإن�سان و�لبيئة. وتظل �لإجر�ء�ت �لتنظيمية ملر�قبة مبيد�ت �لآفات من 

�أجل حماية �سحة �لإن�سان و�لبيئة وم�ساألة �إنفاذها �سعيفة يف عدة بلد�ن.
مبيد�ت  ��ستخد�م  من  �لعامل  �أنحاء  جميع  يف  �لنا�ض  من  كبري  عدد  ويت�سرر 
عن  �لناجمة  �ملزمنة  �ل�سحية  و�لآثار  �ل�سديد  �لت�سمم  حالت  ب�سبب  �لآفات 
�لتعر�ض طويل �لأمد. و�لأرقام �لإح�سائية �حلالية جمهولة. وقد بلغ عدد حالت 
�لت�سمم �ل�سديد مببيد�ت �لآفات حو�يل 3 ماليني حالة �سنويًا من بينها 220000 
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ي�ستخدمون  �لذين  �لأ�سخا�ض  �سفوف  يف  �لآفات  مببيد�ت  مرتبطة  وفاة  حالة 
دولية  در��سة  لتقدير�ت  وفقًا  �أ�سا�سًا  �سحيح  غري  ��ستخد�مًا  �لآفات  مبيد�ت 
�سجل   ، ذلك  من  �لرغم  وعلى   .1995 عام  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  �أجرتها 
�رتفاع �سديد يف ��ستخد�م مبيد�ت �لآفات على مدى �لثنتي ع�سرة �سنة �ملا�سية 
منذ �أن ن�سرت تلك �لتقدير�ت ول �سيما يف �لبلد�ن �لنامية حيث حتدث معظم 
حالت �لت�سمم ويحتمل �أن يكون م�ستوى �لت�سمم �حلايل �أعلى بكثري من �مل�ستوى 
�ملحدد يف در��سة �ملنظمة لعام 1995 �لتي �عترب �لنق�ض يف �لإبالغ يف �إطارها 
من �مل�ساعب �لكبرية. وتنجم �أنو�ع �لت�سمم �ل�سديد مببيد�ت �لآفات �مل�سلم بها 
�أو  �أكرب وب�سفة عامة عن جميع حالت �لتعر�ض )�لمت�سا�ض �جللدي  بدرجة 
�ملز�رعني  �إىل  بالن�سبة  �خل�سو�ض  على  ذلك  وي�سح  �لبتالع(.  �أو  �ل�ستن�ساق 
و�ملجتمعات  �لزر�عيني  �لعمال  �أ�سر  حتديد  �أي�سًا  مت  وقد  �لزر�عيني.  و�لعمال 
هناك   ، ذلك  �إىل  و�إ�سافة  للخطر.  معر�سة  �سكانية  كفئات  �ملجاورة  �ملحلية 
جمموعة من �لآثار �ملزمنة �لتي ل ُيعرتف بها �عرت�فًا تامًا وي�سعب ربطها مبو�د 

معينة يف معظم �حلالت.
�لقلبي  و�جلهاز  �لتنا�سلي  و�جلهاز  �ملناعي  و�جلهاز  �لع�سبي  �جلهاز  ويتاأثر 
لدى  �ل�سرطان  ت�سبب  قد  �لتي  �لآفات  مببيد�ت  �ل�سماوي  و�جلهاز  �لوعائي 
�جلهاز  تعطل  �لآفات  مبيد�ت  بع�ض  �أن  موؤخرً�  �أجريت  بحوث  وتبني  �لإن�سان. 
ت�ساعد  وت�ستهدف خاليا  و�لهرمونات �جلن�سية(  )�لغدد  �ل�سماوي يف �جل�سم 
�أكرث  و�لأطفال هم بوجه خا�ض  و�ل�سلوك.  و�لإجناب  و�لنماء  �لنمو  على �سبط 
�لنمو  مرحلة  يف  ز�لو�  ما  لأنهم  �أي  متعددة  لأ�سباب  �لآفات  ملبيد�ت  عر�سة 
ويتمتعون بقدرة ��ستقالبية �أ�سرع وقد ي�ساركون يف �ألعاب تزيد فر�ض تعر�سهم 
�أن توؤدي �إىل �رتفاع  للمبيد�ت ولأن لديهم �أمناطًا غذ�ئية خمتلفة من �ملحتمل 

�سديد يف �ملدخول لكل وحدة لوزن �جل�سم.
�أي�سًا تاأثريً� �سديدً� يف �لأحياء �لربية و�لبيئة. وينت�سر  وتوؤثر مبيد�ت �لآفات 
مبيد�ت  مبخلفات   - و�جلوفية  �ل�سطحية  �ملياه  فيها  مبا   - �ملياه  مو�رد  تلوث 
�لآفات. كما تكت�سف خملفات مبيد�ت �لآفات �لثابتة يف �ملطر و�لثلج ويف �لنبات 
�لبعيد عن �أماكن ��ستخد�م تلك �ملبيد�ت. ول يدرك تاأثريها �لتام وطويل �لأمد يف 
�سحة �لإن�سان و�لبيئة �إل جزئيًا بينما تظهر �سو�غل جديدة با�ستمر�ر.وب�سرف 
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ظروف  يف  �أي�سًا  �لآفات  م�ساكل  تو�جه  �أن  يحتمل   ، �لزر�عة  جمال  عن  �لنظر 
و�ملد�ر�ض  �لتخزين  و�أماكن  �لأغذية  معاجلة  ومر�فق  و�ل�سقق  كاملنازل  خمتلفة 
و�مل�ست�سفيات ومر�كز رعاية �لأطفال و�سيانة �لطرق وجو�نب �لطرق و�حلد�ئق 

�لعامة و�جلنينات و�ملالب�ض و�لغابات.
بالنو�قل  �ملنقولة  و�لأمر��ض  �لآفات  لإد�رة  جديد�ن  نهجان  ��ستحدث  وقد 
و�لنظم  �لإن�سان  �سحة  على  �لآفات  ملبيد�ت  �ل�سارة  �لآثار  من  �حلد  بهدف 
ويعتمد هذ�ن   . �لآفات  مكافحة  �ملبيد�ت يف  فعالية  على  و�حلفاظ  �لإيكولوجية 
�لنهجان �جلديد�ن بدرجة �أقل على مبيد�ت �لآفات وبدرجة �أكرب على جمموعة 
�لنو�قل . وهما  �لتي تقلل �سغط �لآفات وحت�سن مكافحة  من �لتد�بري �ملتكاملة 
يعرفان بالإد�رة �ملتكاملة لالآفات و�لإد�رة �ملتكاملة للنو�قل . فاملبيد�ت وغريها 

توؤدي �إىل �لتلوث باأ�سكاله �ملختلفة و�لذي يوؤثر يف �سحة �لإن�سان .
تقارب  على  �ساعدت  و�لتي   ، �ملعلوماتية  �لثورة  �إىل  �أدى  �لتكنولوجيا  تطور 
�لنتقال  �إىل  �أدت  �لتي  �لعوملة  ، فكانت  �لأخري  و�لكائنات  �لنا�ض  �مل�سافات بني 

�ل�سريع لالأمر��ض .
5-8 انت�سار االأمرا�ض واالأوبئة يف زمن العوملة :

و�لتكامل  �لتو��سل  من  نوع  �إىل  �لأ�سا�سي  مفهومه  يف  �لعوملة  م�سطلح  ي�سري 
�ملجالت  مثل   ، �ملجالت  �لعديد من  و�ل�سعوب يف  �لدول  �ملتبادل بني  و�لعتماد 
تتجلى   . و�لبيئية  و�ل�سيا�سية  و�لثقافية  و�لتكنولوجية  و�لجتماعية  �لقت�سادية 
بني  �لت�سابه  معدلت  وزيادة  �لدول  بني  �حلدود  تذويب  يف  بالأ�سا�ض  �لعوملة 
�ملجتمعات ، بالإ�سافة �إىل جعل �لعامل قرية كوكبية �سغرية تتاأثر مبا يقع يف كل 
ركن من �أركانها ) نقوري بدون تاريخ : 52 ( ، ورغم �أن �لعوملة �أتت بالعديد من 
�لفو�ئد لأفر�د �جلن�ض �لب�سري ، فاإنها حملت �أي�سًا معها حزمة من �لآثار �ل�سيئة 
�لدور  ، هو  �أحد هذه �جلو�نب  �ملتعددة.  �ل�سلبية  و��سعة من �جلو�نب  ، وطائفة 
�لذي لعبته �لعوملة على �سعيد �نت�سار �لأمر��ض و�لأوبئة بني قار�ت ومناطق �لعامل 
�ملختلفة و�ملتباعدة. وخا�سة �إذ� كان �لأمر يتعلق بالأمر��ض �لعابرة للحدود �سو�ء 
�خلا�سة بالإن�سان �أو باحليو�ن حيث �إنه مبجرد ظهور حالة �ملر�ض يف دولة ما ، �إل 
وينت�سر ب�سرعة �إىل باقي �لدول ، �ل�سيء �لذي ي�سيب �لعامل بهلع . وقد �ساعدت 
�لعوملة على �نت�سار �لأمر��ض �ملعروفة ، �ملعدية ، و�ملميتة لالإن�سان. وكان �نت�سار 
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�لأمر��ض عرب �لقطاعات �جلغر�فية قد تز�يد على مر �لتاريخ . 
�لتي  للحدود  �لعابرة  �لأمر��ض  من  جمموعة  �لأخرية  �ل�سنني  يف  برزت  وقد 
�لدول  باقي  �إىل  �نت�سرت  و�لتي  معينة  دولة  يف  �حليو�نات  �أنو�ع  بع�ض  �أ�سابت 
�لأخرى ، بل مل يقت�سر �لأمر على �إ�سابات �حليو�نات فقط بل �نطلقت �لعدوى 
�إىل �لب�سر. فاإن �لعوملة �سوف تزيد من �نتقال �لأمر��ض �ل�سارية عرب حدود �لدولة 
كالإيدز و�ل�سل ، وتزيد من خماطر حرب �جلر�ثيم ب�سبب �ل�سياحة وتدفقها عرب 
�لدول ) ك�سبة 1999 ( ومن �أهم هذه �لأمر��ض مر�ض �حلمى �لقالعية )جنون 
�لبقر (: ظهر هذ� �ملر�ض يف بريطانيا على �خل�سو�ض و�أروبا على �لعموم ، وهو 
مر�ض فريو�سي �سديد �لعدوى ي�سيب �حليو�نات ذ�ت �حلافر مثل �لأبقار و�لأغنام 
و�ملاعز . ومر�ض �أنفلونز� �لطيور �لذي ظهر يف جنوب �سرق �آ�سيا منت�سف عام 
2003 )كوريا ، وفيتنام، و�ليابان ، وتايالند ، وكمبوديا ، و�أندوني�سيا ، و�ل�سني 
خمتلف  يف  �نت�ساره  وعرف   ) ومنغوليا   ، وكاز�خ�ستان   ، ورو�سيا   ، وماليزيا   ،
�لدول �لأخرى مما �أدى �إىل خ�سارة عدد كبري من �لطيور، بالإ�سافة �إىل �نتقال 
�لعدوى �إىل �لب�سر ومن َثمَّ ت�سجيل حالت �لوفيات بني �لب�سر . كما ظهر فريو�ض 
�لوليات  من  كل  �إىل  ب�سرعة  و�نت�سر  �ملك�سيك  يف  مرة  لأول  �خلنازير  �أنفلونز� 
 ، ونيوزيلند�   ، و�أ�سرت�ليا  كونغ،  وهونغ   ، و�أ�سبانيا   ، وكند�   ، �لأمريكية  �ملتحدة 
و�إ�سر�ئيل ، وكولومبيا ، و�لرب�زيل . ولأهمية هذ� �جلانب �ل�سلبي للعوملة ، دفعت 
مبنظمة �ل�سحة �لعاملية �إىل �إ�سد�ر تقرير خا�ض بعنو�ن “�لأمن �ل�سحي �لعاملي 
)International Health Security(. ، �سمن فعاليات �لحتفال بيوم �ل�سحة 
�لعاملي ، و�لذي حتل ذكر�ه يف �ل�سابع من �أبريل من كل عام. وبخالف �أن �لتقرير 
يطرح مفهومًا جديدً� ، متمثاًل يف �لأمن �ل�سحي �لعاملي ، وب�سكل مماثل ملفاهيم 
جو�نب  على  �أي�سًا  �ل�سوء  يلقي  فاإنه   ، و�لغذ�ئي  و�لقت�سادي  �ل�سيا�سي  �لأمن 
�لعالقة بني ت�ساعد ظاهرة �لعوملة وتز�يد �نت�سار �لأمر��ض و�لأوبئة.  وعلى عك�ض 
�لعتقاد �ل�سائع باأن �لعوملة ظاهرة حديثة ن�سبيًا ، يرى �ملتخ�س�سون �أن �لعوملة 
بد�أت بالفعل مع ع�سر �ل�ستك�ساف ، خالل �لفرتة ما بني �لقرن �خلام�ض ع�سر 
�أدت �لتطور�ت �لهند�سية يف بناء �ل�سفن ويف   ، و�ل�سابع ع�سر. ففي هذه �لفرتة 
تكنولوجيا �ملالحة ، �إىل تكني �لأمم و�ل�سعوب من �خلروج عن �ملناطق �ملعروفة 
لها �سابقًا يف �لعامل �لقدمي ، و�إعادة ��ستك�ساف مناطق �لعامل �جلديد. ولالأ�سف 
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مل يحمل هذ� �ل�ستك�ساف معه �لب�سائع و�ملنتجات �جلديدة فقط للعامل �لقدمي ، 
بل حمل معه �أي�سًا �أمر��سًا و�أوبئة للعامل �جلديد مل يعهدها �سكانه من قبل . فعلى 
�سبيل �ملثال ، كان �ل�سل �لرئوي و�جلدري ي�ستوطنان �لقارة �لأوروبية منذ قرون 
طويلة ، وهو ما �سمح لالأوروبيني بتوليد مناعة ن�سبية �سد هذين �ملر�سني. ولكن 
عندما حمل �مل�ستك�سفون هذه �لأمر��ض �إىل �لعامل �جلديد ، دفع �ل�سكان �ملحليون 
ثمنًا فادحًا لها ، ب�سبب عدم تتعهم باأية مناعة �سدها ، وهو ما �أدى �إىل �نقر��ض 
 ، بالذ�ت  تاريخ هذه �حلقبة  ُيظهر  ولذ�  �أبيها.  بكرة  جمتمعات وح�سار�ت على 
�آثار على �لأمن �ل�سحي �لقومي ، عن طريق  �إليه �لعوملة من  ما ميكن �أن توؤدي 
ت�سهيلها لنقل �أمر��ض وجر�ثيم جديدة على �ملجتمعات �ملحلية.   كما �أن �إجر�ء�ت 
�ل�سفر وما يرتبط بها من م�سكالت �لتنقل من دولة �إىل �أخرى مل تكن �سائعة حتى 
نهاية �لقرن �لتا�سع ع�سر. و�لدول مل تعهد �سابقًا �خلطوط للف�سل فيما بينها ، 
بل كانت متعارفة على �إقليم �لتخوم ، ومل يكن بينهما من هذه �لأقاليم �إل نقاط 
معينة تنفذ من خاللها �لتجارة وتقام عندها �جلمارك ) عي�ض 2005 : 103 (، 
فالعوملة بطبيعتها تعتمد على زيادة حركة �لب�سائع و�لأ�سخا�ض بني مناطق ودول 
�لعامل �ملختلفة ، وهو بدوره ما ي�سهل �أي�سًا من �نتقال �جلر�ثيم و�مليكروبات بني 
تلك �ملناطق و�لدول. فعلى مد�ر �لتاريخ ، د�ئمًا ما حقق تباعد �مل�سافات ، ووجود 
�لعو�ئق �جلغر�فية من جبال وحميطات ، ميثل نوعًا من �حلجر �ل�سحي �لطبيعي 
، عمل على بقاء �لأمر��ض و�لأوبئة يف نطاق حملي يف �لكثري من �لأوقات. ولكن يف 
زمن �لعوملة ، تال�ست �مل�سافات ، و�ختفت �لعو�ئق �جلغر�فية ، و�أ�سبحت �لأوبئة 
منذ حلظة ولدتها ، دولية �ل�سفة وعاملية �ملخاطر.  وخ�سو�سا �لزيادة �ل�سريعة 
يف عدد �لأ�سخا�ض �لذين ي�سافرون مل�سافات بعيدة ، و�نتقال �ل�سلع عرب �حلدود 
و�لبحار ، كل ذلك يعجل من �نت�سار �لآفات و�لأمر��ض �حليو�نية و�لنباتية . هذ� 
وقد تز�يدت حدة �لعوملة مع ع�سر �ل�ستك�ساف ، �إل �أنه مت تهيد �لعديد من طرق 
�لتجارة فيما بني �آ�سيا و�أوروبا ، و�لتي �نتقلت �لأمر��ض عربها كذلك. كما �ساعد 
�ل�سكان  �إىل  �لأمر��ض  �نت�سار  �ل�سفر و�لرتحال على  �لإقبال على رحالت  تز�يد 
�لأ�سليني بالأر��سي �لتي ما كانت لتتعر�ض لتلك �لأمر��ض قبيل ذلك. حيث �إنه 
 ، �ملعدية  �لأمر��ض  �أحد  �إىل  �لأ�سليني  �ل�سكان  جمتمعات  �أحد  يتعر�ض  عندما 
و�لتي مل يكن جهازهم �ملناعي قد طور من �أج�سام م�سادة �سد هذ� �ملر�ض عرب 
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�لأجيال �ملتالحقة جر�ء حالت �لتعر�ض �مل�سبق لنف�ض �ملر�ض ، فاإن ذلك �ملر�ض 
�جلديد مييل �إىل �أن يتف�سى فيما بني �أفر�د ذلك �ملجتمع . 

�إىل  �نت�سار �لأمر��ض �ملعدية من �جلنوب  �لعوملة حديثًا من  كذلك فقد ز�دت 
�نت�سار خطر �لأمر��ض غري �ملعدية بو��سطة  �أنها ز�دت كذلك من  �إل   ، �ل�سمال 
�نتقال �لثقافة و�ل�سلوك من �ل�سمال �إىل �جلنوب. لذلك فمن �ل�سروري ��ستهد�ف 
وحتجيم �نت�سار �لأمر��ض �ملعدية يف �لدول �لنامية. على �لرغم من ذلك ، فاإن 
�ملختلفة  �أمناط �حلياة  �ملعدية وخماطر  لالأمر��ض غري  مو�جهة عو�مل �خلطر 
�لتي تار�سها جمتمعات �ل�سمال و�لتي ت�سبب �ملر�ض ، ومنها تدخني �لتبغ ، �سرب 
�لكحوليات ، و�لأغذية غري �ل�سحية ، لهي َمْعَلم مهم و�سروري ليوؤخذ يف �لعتبار 

. ) Ollila  2009 ( كذلك
ويف �لتاريخ �حلديث ، جند �أن �سهولة �ل�سفر و�لرتحال ، مكنت فريو�ض �لإيدز 
من �لنتقال من �أدغال �لقارة �ل�سمر�ء �إىل معظم مناطق �لعامل ، بحيث �أ�سبح 
�أقل من  �أو مدينة ل يتو�جد فيها �لفريو�ض. وخالل  من �ل�سعب �لعثور على بلد 
مليون  وع�سرين  خم�سة  من  �أكرث  قتل  من  �لإيدز  فريو�ض  تكن   ، عقود  ثالثة 
�سخ�ض ، بينما يوجد خم�سة وثالثون مليون �سخ�ض �آخرون يحملون �لفريو�ض يف 
دمائهم حاليًا. وماز�لت �لذ�كرة مفعمة مبظاهر �لرعب �لذي �جتاح �لعامل قبل 
�أن  �آ�سيا. فرغم  �أعو�م ، مع ظهور مر�ض »�ل�سار�ض« يف دول جنوب �سرق  ب�سعة 
هذ� �ملر�ض مل يقتل حتى �لآن �إل 774 �سخ�سًا ، فاإن �ل�سرعة �لتي �نت�سر بها عرب 
�لدول و�لقار�ت من خالل �ل�سفر �جلوي ، كانت هي �ل�سبب �لرئي�سي يف �لتوتر 
عاملي  وباء  �حتمال ظهور  من   ، �لدولية  �ل�سحية  �جلهات  �أ�ساب  �لذي  �ل�سديد 
يفتك باملاليني . و�أخريً� هناك وباء �أنفلونز� �لطيور ، و�لذي توقع علماء »مبادرة 
 Harvard Initiative for Global( ل�سحة �لدولية« �لتابعة جلامعة هارفارد�
�أفر�د  ، وخ�سو�سًا بني  �لب�سر  �سيت�سبب يف مقتل عدد كبري من  �أنه   ،)Health
�سعوب �لدول �لفقرية. فبناء على تعد�د �سكان �لعامل حاليًا ، �أظهرت �لتقدير�ت 
�لإح�سائية �أن وباء م�ستقبليًا من �لأنفلونز� ، �سيت�سبب يف مقتل ما بني 51 �إىل 
81 مليون �سخ�ض. هذ� �لعدد �لهائل من �ل�سحايا ، لن يقع يف بلد �أو قارة و�حدة 
مبعزل عن بقية �لدول و�لقار�ت. بل يتوقع له �أن ينت�سر يف جميع �أ�سقاع �لعامل من 
دون ��ستثناء ، عرب �آلف �لرحالت �جلوية �ليومية �لتي حتمل مئات �لآلف من 
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�مل�سافرين يوميًا ، يف و�حد من �أهم مظاهر �لعوملة �حلديثة . 
كل هذه �لأمثلة تظهر لنا ب�سكل جلي ، �أنه يف عامل �ليوم �سيعتمد �لأمن �ل�سحي 
مع  �حلكومات  بني  و�لتن�سيق  �لتعاون  فعالية  مدى  على   ، رئي�سي  ب�سكل  �لدويل 
بع�سها بع�سًا ، وبني �ل�سلطات �ل�سحية د�خل �لدول وبقية �جلهات �ملعنية ، مبا 
يف ذلك موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين ، وموؤ�س�سات �لقطاع �خلا�ض ، وو�سائل �لإعالم ، 
وغريها . ففي زمن �لعوملة ، لن يكون يف مقدور جهة و�حدة ، �أو دولة مبفردها �أن 
تقف يف وجه �لتهديد�ت �ل�سحية �لقومية ، �لناجتة عن �نتقال �جلر�ثيم و�لأوبئة 
عرب �حلدود و�لقار�ت. فمن خالل �لتعرف على م�سادر �لأوبئة ، و�لإعالن عنها 
يف مر�حلها �لأوىل ، ثم تفعيل �لتن�سيق على نطاق و��سع بني �حلكومات و�جلهات 
�لأمن  من  قدر  �أكرب  يحقق  �أن  �لب�سري  للجن�ض  فقط  ميكن   ، �لدولية  �ل�سحية 
�ل�سحي �لدويل ، و�أن يتجنب �سقوط �ملاليني من �أفر�ده �سحايا ملثل تلك لأمر��ض 

�لوبائية .
�لتي  للحدود  �لعابرة  �لأمر��ض  من  جمموعة  �لأخرية  �ل�سنني  يف  برزت  وقد 
�لدول  باقي  �إىل  �نت�سرت  و�لتي  معينة  دولة  يف  �حليو�نات  �أنو�ع  بع�ض  �أ�سابت 
�لأخرى ، بل مل يقت�سر �لأمر على �إ�سابات �حليو�نات فقط بل �نطلقت �لعدوى 
�إىل �لب�سر. فما هي �أهم �لأمر��ض �لعابرة للحدود �لتي عرفها �لعامل يف �ل�سنني 
�لأخرية ؟ وكيف يتم �نتقالها ؟ وكيف يتم حماربتها ؟ وما هي �نعكا�ساتها على 

�لقت�ساد �لوطني و�لعاملي ؟. 
5-8-1 اأنواع من االأمرا�ض العابرة للحدود :
اأ.  مر�ض احلمى القالعية )جنون البقر ( :

ظهر هذ� �ملر�ض يف بريطانيا على �خل�سو�ض و�أروبا على �لعموم ، وهو مر�ض 
و�لأغنام  �لأبقار  مثل  �حلافر  ذ�ت  �حليو�نات  ي�سيب  �لعدوى  �سديد  فريو�سي 
و�ملاعز...، حيث ي�سيب هذ� �ملر�ض �أظالف �حليو�ن �مل�ساب وفمه بالبثور �لتي 
توؤدي �إىل �لعرج وزيادة �سيالن �للعاب ونق�ض �ل�سهية ، �لتي يرتتب عليها نق�ض 
وزن �حليو�ن �مل�ساب وبالتايل نق�ض �إدر�ر �للب عنده ، وبعد ذلك ميوت �حليو�ن 

�مل�ساب.
ويعترب هذ� �ملر�ض من �أخطر �لأمر��ض �ملعدية عند �حليو�ن ، و�أ�سدها عدوى 
يوؤدي يف  �لذي  و�خلنازير  و�ملاعز  و�خلر�ف  كاملا�سية  �لأخرى  �حليو�نات  لباقي 
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�لنهاية �إىل نفوقها ، وقد قامت بريطانيا بقتل �لآلف من روؤو�ض �لبقر للتخل�ض 
من هذ� �ملر�ض ، كما قامت فرن�سا بقتل نحو 20 �ألف ر�أ�ض من �لأغنام �مل�ستوردة 
من بريطانيا ، وباملقابل �أعلنت �أملانيا وغريها من �لدول �تخاذ �لتد�بري �ل�سحية 

�ل�سارمة للحد من �نت�سار �لعدوى �إليها.
�حليو�نات  تن�سم  عندما  �أي   ، �مل�سابة  �حليو�نات  طريق  عن  �ملر�ض  ينتقل 
�حلاملة للفريو�ض �إىل �حليو�نات غري �حلاملة للفريو�ض ، �أو عن طريق �لعاملني 
حيو�نات  بف�سالت  ملوثة  تكون  �لتي  مالب�سهم  خالل  ومن  �حليو�نات  رعاية  يف 
حتمل  �لتي  �لنقل  و�سائل  �أو  �لأدو�ت  ��ستعمال  يوؤدي  وقد   ، بالفريو�ض  م�سابة 
�حليو�نات �مل�سابة �إىل �نتقال �لعدوى �إىل حيو�نات �سليمة . كما ميكن �أن ينتقل 
بها  تتغذى  عندما  منتجاتها  �أو  �مل�سابة  �حليو�نات  حلوم  طريق  عن  �لفريو�ض 
حيو�نات معر�سة لالإ�سابة . و هو �سديد �لعدوى حتى �إنه ميكن �أن ينتقل بو��سطة 
ن�سبة �سئيلة  يقتل  �لقالعية  �أن مر�ض �حلمى  . ول �سك  �لهو�ء  �لغبار يف  ذر�ت 
من �حليو�نات �مل�سابة ، وخا�سة �ل�سغرية يف �ل�سن منها و�مل�سنة. ولكن معظم 
�حليو�نات �مل�سابة ميكنها �أن ت�سفى من هذ� �ملر�ض ، رغم �أن �لفريو�ض يجعلها 

�سعيفة وعرجاء. 
�لدول  يف  ي�ستخدم  ما  نادرً�  ولكنه   ، �ملر�ض  هذ�  من  للوقاية  لقاح  وهناك 
�لأطباء  . ويقول  �لعامل  �أخرى من  �أنحاء  ي�ستعمل بكرثة يف  �أنه  ، رغم  �لأوروبية 
�لبيطريون �إن �إعطاء �للقاح للحيو�نات قد مينع حدوث �لأعر��ض عندها تامًا ، 
ولكنها تظل حاملة للفريو�ض ، وتنقله �إىل �حليو�نات �لأخرى . ولهذ� فاإن �لدول 
�للقاح خ�سية  �أعطيت  �لتي  ��ستري�د �حليو�نات  ترف�ض  �ملر�ض  �خلالية من هذ� 
��ستمر�ر حملها للفريو�ض و�إمكانية نقلها للمر�ض �إىل ما�سيتها ، رغم عدم وجود 
�أف�سل طريقة  �أن  يعتقدون  �لبيطريني  �لأطباء  فاإن  ولهذ�   . عندها  �أعر��ض  �أية 
لإيقاف �نت�سار �حلمى �لقالعية يكون بقتل قطيع �حليو�نات �مل�سابة وحرقها ، 

وعزل �ملز�رع �مل�سابة بهذ� �ملر�ض .
من  �أ�سا�سًا  �نطلق  �لقالعية  �حلمى  مر�ض  �أن  رغم   : �لوقائية  �لتد�بري   -1
بريطانيا �لتي عرفت �إتالف ع�سر�ت �لآلف من �ملا�سية ، �إل �أن �لذعر �سرعان 
�لتي  �لدول  �تخذت  وقد   . �لعامل  �أنحاء  باقي  �إىل  ومنها   ، �أوروبا  �إىل  �نت�سر  ما 
�نت�سار  دون  للحيلولة  �لوقائية  �لتد�بري  من  بعد جمموعة  �لعدوى  �إليها  تنقل  مل 
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�لعدوى �إليها ؛ حيث قامت بع�ض �لدول كفرن�سا بتعقيم كافة �ملركبات �لقادمة من 
بريطانيا بال�سكة �حلديدية. بينما يف �لربتغال مت ر�ض جميع �لأ�سخا�ض �لقادمني 
من بريطانيا مبو�د مطهرة. ومن �لدول من قامت بحظر ��ستري�د حلوم �لأبقار 
ومنتجات حلم �ل�ساأن من دول �لحتاد �لأوروبي وعدد �آخر من �لدول . بالإ�سافة 
�إىل فر�ض قيود و�إجر�ء�ت �حلجر �ل�سحي على �مل�سافرين و�ل�سياح �لقادمني من 

�لدول �لأوروبية و�لذين يزيدون من خماطر �نت�سار �ملر�ض . 
2- �لتد�بري �لعالجية : بالن�سبة للدول �لتي ما ز�لت مل تعرف �نت�سار �ملر�ض 
تعرف  �لتي  للدول  بالن�سبة  �أما   ، �ملر�ض  ملحا�سرة  وقائية  تد�بري  تتخذ  فاأنها 
�نت�سار �ملر�ض فاإن �حلل �لوحيد �أمامها هو جمع �لقطيع �مل�ساب وقتله و�إحر�قه 
�أو دفنه، ومع �أن هذه �لطريقة باهظة �لتكاليف �إل �أنها �أكرث فاعلية يف �لتخل�ض 
مت  لذ�  �لبيطريني  ح�سب  �ملر�ض  ملو�جهة  طريقة  �أف�سل  �أنها  كما   ، �لوباء  من 
��ستخد�مها يف �لعديد من �لدول �لتي �سجلت �إ�سابات مثل بريطانيا و�إ�سكندنافيا 
 http://www.kenanaonline.com/mokhtarat/65384( )18: 1988(

)Meade
يف  فادحة  �أ�سر�رً�  �لقالعية  �حلمى  مر�ض  �سبب   : �ملر�ض  �نعكا�سات   -3

�قت�ساديات �لرثوة �حليو�نية ومنتجاتها مثال : 
1 -  نق�ض يف �إنتاج �حلليب .

2  -  نق�ض فى �أوز�ن �حليو�نات �خلا�سعة للت�سمني .
ـ3 - نفوق كثري من �سغار �حليو�نات .

ـ4 - �إيقاف ت�سدير و��ستري�د �حليو�نات ومنتجاتها يوؤثر تاأثريً� مبا�سرً� و�سلبيًا 
يف �لقت�ساد .

�أكرث من 20  وقد تعر�ض �لقت�ساد �لربيطاين خل�سائر فادحة قدرت بحو�يل 
مليار دولر �أمريكي. كما قالت م�سادر بريطانية �إن �خل�سائر �ملبا�سرة �لناجمة 
عن موجة �حلمى �لقالعية فى �سفوف �لقطاع �لريفى �لربيطانى قدرت بنحو 13 
مليار دولر ، يف حني تقدر �خل�سائر غري �ملبا�سرة ، و�لتي طالت قطاع �ل�سياحة 
بنحو 7 مليار�ت دولر. و�أ�سافت نف�ض �مل�سادر �أن �ل�سياحة �لربيطانية ت�سررت 
يف  بارًز�  دوًر�  يلعب  �لذي   ، �لربيطاين  �لريف  يف  �لقالعية  �حلمى  �نت�سار  من 
�ملجال �ل�سياحي ؛ �إذ �أقدمت �لعديد من �حلد�ئق �لعامة و�ملتنزهات على �إغالق 
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�أبو�بها، ب�سبب �لإجر�ء�ت �ملتخذة من �أجل منع �نتقال عدوى �حلمى �لقالعية .
�حلكومة  بذلتها  �لتي  �ملكثفة  �جلهود  �أن  بريطانية  �إعالمية  تقارير  و�أكدت 
�لربيطانية يف �إقناع �ملز�رعني ب�سرورة �لتخل�ض من مو��سيهم �ل�سليمة ، قد ف�سلت 
حيث تز�يدت معار�سة �ملز�رعني �لربيطانيني لقر�ر �إعد�م مو��سيهم �ل�سليمة ، 
خ�سية تكبدهم خ�سائر طائلة. وكانت �حلكومة �لربيطانية قد �أعلنت �أنها تنوي 
ذبح وحرق كل �ملا�سية �ل�سليمة �ملوجودة يف �ملز�رع �لتي �كت�سف فيها �لفريو�ض ، 
�أو تلك �لتي توجد يف حميط 3 كم من �ملز�رع �مل�سابة باحلمى �لقالعية ، وهو 
http://www.( ما رفع عدد �ملو��سي �ملتوقع �إعد�مها �إىل �أكرث من مليون ر�أ�ض

. )htm.a4/aun.edu.eg/arabic/mag/mag6
ب. مر�ض اأنفلونزا الطيور :

�لطيور  ت�سيب  فريو�سات  فيه  تت�سّبب  ُمْعٍد  حيو�ين  مر�ض  �لطيور  �أنفلونز� 
بالدرجة �لأوىل ، وكذلك �خلنازير يف بع�ض �لأحيان. وت�سيب فريو�سات �أنفلونز� 
�أّنها  غري   ، و�لطيور(  و�لدو�جن  )كالبط  �حليو�نات  من  معّينة  �أنو�عًا  �لطيور 
)�حليو�نات  �لأنو�ع  بني  �لقائمة  �حلو�جز  �خرت�ق  من  نادرة  حالت  يف  تّكنت 
و�لب�سر(. وتوؤّدي �إ�سابة �لدو�جن بالعدوى �لناجمة عن فريو�سات �أنفلونز� �لطيور 

�إىل حدوث �سكلني رئي�سيني من �ملر�ض:
�ل�سكل �لأول : “�ل�سكل �خلفيف “ فهو يت�سّبب عمومًا يف �أعر��ض معتدلة تتجلى 

يف �نتفا�ض �لري�ض �أو �نخفا�ض معدل و�سع �لبي�ض وكثريً� ما ي�سعب �كت�سافه. 
�أّنه  ، ذلك  �أكرب بكثري  �أ�سر�رً�  “ فهو يحدث  �ل�سديد  :”�ل�سكل  �لثاين  �ل�سكل 
ينتقل ب�سرعة بني �أ�سر�ب �لدو�جن ويت�سّبب يف مر�ض ي�سيب �لعديد من �لأع�ساء 
�أّنه يفتك بكل �لطيور �مل�سابة به تقريبًا ، وذلك يف غ�سون 48  ، كما  �لباطنية 

�ساعة يف كثري من �لأحيان. 
 2003 عام  منت�سف  �آ�سيا  �سرق  جنوب  يف  �لطيور  �أنفلونز�  مر�ض  ظهر  وقد 
 ، و�ل�سني   ، و�أندوني�سيا   ، وكمبوديا   ، وتايالند   ، و�ليابان   ، وفيتنام   ، كوريا   (
�إىل خ�سارة عدد  �أدى  �نت�سار يف خمتلف �لدول �لأخرى مما  وماليزيا ( وعرف 
كبري من �لطيور ، بالإ�سافة �إىل �نتقال �لعدوى �إىل �لب�سر وبالتايل ت�سجيل حالت 
�لوفيات بني �لب�سر . ول يز�ل فريو�ض �أنفلونز� �لطيور يتوطن مناطق عديدة من 
�أندوني�سيا وفيتنام وبع�ض �ملناطق من كمبوديا و�ل�سني وتايالند ، ومن �ملتوقع �أن 
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ت�ستغرق مكافحة �ملر�ض لدى �لطيور عدة �أعو�م ، بينما �أعلنت �ليابان وجمهورية 
كوريا وماليزيا عن تكنها من �ل�سيطرة على �لفريو�ض وهي تعترب �لآن خالية من 

�ملر�ض . 
على نطاق و��سع لدى �لدو�جن ي�سّكل خطرين   H5N1 إّن ��ستحكام �لفريو�ض�
�ثنني على �سحة �لب�سر : �خلطر �لأول فهو خطر حدوث عدوى مبا�سرة عندما 
ينتقل �لفريو�ض من �لدو�جن �إىل �لب�سر ويوؤّدي �إىل حدوث حالت مر�سية �سديدة 
�لتي   ، �لعادية  �ملو�سمية  �لأنفلونز�  عك�ض  وعلى  �لب�سر.  لدى  و�لوفيات  �لوخيمة 
ل حُتدث �سوى �أعر��ض تنف�سية خفيفة لدى معظم �لنا�ض ، فاإّن �ملر�ض �لناجم 
H5N1 يتبع منطًا �سريريًا غري ماألوف ويوؤّدي �إىل تدهور �سحي  عن �لفريو�ض 
�سريع و�إىل �لوفاة يف غالب �لأحيان . من �أعر��سه �ملاألوفة حدوث �لتهاب رئوي 
فريو�سي �أويل وق�سور يف عمل �لعديد من �لأع�ساء . وقد �أّدى �لفريو�ض �إىل وفاة 
. وحدثت جميع �حلالت يف  به  �أُ�سيبو�  �لذين  �لأ�سخا�ض  �أكرث من ن�سف عدد 
�أطفال و�سباب كانو� يف �سحة جيدة قبل �إ�سابتهم بالعدوى . و�أّما �خلطر �لثاين 
، �لذي يدعو للقلق ب�سورة �أكرب ، فهو يتمّثل يف قدرة �لفريو�ض ، �إذ� ما �أُتيحت له 
�لظروف �ملو�تية ، على �لتحّول �إىل �سكل �سديد �لعدوى وعلى �لنتقال بني �لب�سر 
ب�سهولة عن طريق �ل�سعال �أو �لعط�ض. ومن �ساأن ذلك �لتحّول �إىل وباء عاملي يهدد 

حياة �لب�سرية.
�مللّوثة  �لأدو�ت  �أو  �لأ�سطح  مع  �للتما�ض  �أو  �ملوبوءة  �لدو�جن  خمالطة  ُتعترب 
�حلالت  ومعظم  بالعدوى.  �لنا�ض  لإ�سابة  �لرئي�سي  �ل�سبب   ، حاليًا  بف�سالتها 
�أو يف �أطر�ف �ملدن ، حيث  �لب�سرية �ملُ�سّجلة حتى �لآن حدثت يف مناطق ريفية 
�أ�سر�ب �سغرية من �لدو�جن �لتي ُترتك ، يف غالب  �أ�سر كثرية �إىل تربية  تعمد 
�لأحيان ، طليقة تدخل �لبيوت وجتوب �ملناطق �لتي يلعب فيها �لأطفال . وهكذ� 
تتز�يد فر�ض �لتعّر�ض لالإفر�ز�ت �ملوبوءة �أو للبيئات �مللّوثة بالفريو�ض ، ذلك �أّن 
وهناك، عالوة  ف�سالتها.  �لفريو�ض يف  من  كبرية  كميات  تفرز  �ملوبوءة  �لطيور 
على ذلك، �أ�سر كثرية يف �آ�سيا تبيع �أو تذبح �أو ت�ستهلك �لطيور �لتي تّربيها عند 
ظهور عالمات �ملر�ض عليها ويبدو من �ل�سعب تغيري تلك �ملمار�سة، ذلك �أّن تلك 
�لأ�سر تعتمد على �لدو�جن لزيادة دخلها �أو لالأكل. وحالت �لتعّر�ض تزد�د �أثناء 

عمليات ذبح �لدو�جن ونزع ري�سها وتقطيعها وحت�سريها للطهي. 
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1-�لتد�بري �لوقائية : بالن�سبة للدول �خلالية من �ملر�ض فاإنها تتبع تد�بري وقائية 
لعدم �إ�سابتها بالعدوى كحظر ��ستري�د �لدو�جن و�لطيور من طرف �لدول �لتي 
تعرف �إ�سابات ، ت�سديد �ملر�قبة ور�ض �ملو�د �ملطهرة يف �لأماكن �مل�سكوك فيها 
، ويف حالة طهي �لدو�جن و�لطيور يجب �تباع ممار�سات يتوخى منها �لنظافة 
�جليدة �أثناء حت�سري �لدو�جن وطهيها يف درجة حر�رة منا�سبة لذلك .�لتاأكد من 
عدم وجود �أجز�ء وردية �للون يف �للحم ، وكذ� �لتاأكد من عدم “�سيالن”�ل�سفار، 
وكذ� طهي �لبي�ض ب�سكل منا�سب. كما ينبغي �أن يعي �مل�ستهلكون خماطر �لتلّوث 
�ملتبادل ، فال ينبغي �ل�سماح �أبدً� باأن يحدث �ت�سال �أو خلط لدى �إعد�د �لطعام ، 
بني �سو�ئل حلوم �لدو�جن وم�ستقاتها �لنيئة وبني �ملنتجات �لأخرى �لتي ُت�ستهلك 
نيئة . وينبغي ملعّدي �لطعام ، لدى مناولة حلوم �لدو�جن وم�ستقاتها �لنيئة ، غ�سل 
�أيديهم بطريقة جيدة وتنظيف �لأماكن �لتي تو�سع فيها تلك �للحوم و�مل�ستقات 
تنتقل  ول   . بذلك  للقيام  �ل�ساخن  و�ملاء  �ل�سابون  ��ستخد�م  ويكفي  وتطهريها. 
�أنفلونز� �لطيور عن طريق �لأطعمة �ملطهية ول توجد ، حتى �لآن ، بّينات ت�سري 
�أو م�ستقات منها مت  ��ستهالكه حلوم دو�جن  بالعدوى عقب  �إ�سابة �سخ�ض  �إىل 

. H5N1 طهيها بطريقة �سليمة ، حتى ولو كانت تلك �لأطعمة ملّوثة بفريو�ض
2- �لتد�بري �لعالجية : ل توجد َبْعُد لقاحات ناجعة �سّد فريو�ض جائح �أنفلونز� 
، ولكّن تلك  �إنتاج لقاحات �سّد �لأنفلونز� �ملو�سمية   ، ، ويتم يف كل عام  �لطيور 
�للقاحات لن توّفر �حلماية �لالزمة �سّد جائحة �لأنفلونز� �ملحتملة. ومع �أّن بلد�نًا 
�للقاح مل  فاإّن ذلك   ،  H5N1 �لفريو�ض  لقاح �سّد  با�ستحد�ث  تقوم حاليًا  عدة 
ي�سل َبْعُد �إىل مرحلة �لإنتاج �لتجاري ، ومن غري �ملرّجح �أن ُيتاح �أي لقاح �سّد 
�ملر�ض �إّل بعد مرور عدة �سهور على بدء �جلائحة . و�أمام عدم وجود عالجات 
لهذ� �ملر�ض يبقى �ل�سبيل �لوحيد للحد منه هو ح�سر �لدو�جن و�لطيور �مل�سابة 

وحرقها �أو دفنها .
ومادية  ب�سرية  �أ�سر�رً�  �لطيور  �أنفلونز�  مر�ض  �سبَّب   : �ملر�ض  �نعكا�سات   -3
كانخفا�ض  ومنتجاتها  �حليو�نية  �لرثوة  م�ستوى  على  �خل�سائر  خا�سة   ، مهمة  
معدل و�سع �لبي�ض، نفوق كثري من �أنو�ع �لطيور وقد �سهد عام 2005 نفوق �أكرث 
من 6000 طري من �لطيور �ملهاجرة يف �إحدى �ملحميات �لو�قعة يف و�سط �ل�سني 
جّر�ء �إ�سابتها بالفريو�ض ، �لأمر �لذي �سيوؤدي �إىل �نقر��ض بع�ض �أنو�ع �لطيور ، 
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بالإ�سافة �إىل �أن �إيقاف ت�سدير و��ستري�د �لدو�جن و�لطيور يوؤثر تاأثريً� مبا�سرً� 
http://www.alburaq.net/news/show.(لعاملي� �لقت�ساد  على  و�سلبيًا 

.)cfm?val=97031
ج . اأنفلونزا اخلنازير : 

�أنفلونز� �خلنازير لأول مرة يف �ملك�سيك و�نت�سر ب�سرعة �إىل كل  ظهر فريو�ض 
 ، و�أ�سرت�ليا   ، كونغ  وهونغ   ، و�إ�سبانيا   ، وكند�   ، �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  من 
ونيوزيلند� ، و�إ�سر�ئيل ، وكولومبيا ، و�لرب�زيل ... وهو يتمثل يف �متز�ج فريو�ض 
بتف�سي  يهدد  �لذي  �لأمر   )5H1N  ( �لطيور  مع فريو�ض   )1N1H( خلنازير�
موجة �أنفلونز� رمبا تفوق تلك �لتي �أعقبت �حلرب �لعاملية �لأوىل وح�سدت �أرو�ح 
�أنفلونز�  �نفالت  يف   ، �لكارثي  �لحتمال  ويتمثل   ، �لب�سر  من  �ملاليني  ع�سر�ت 
�خلنازير عن �ل�سيطرة ، ب�سبب قوة �لفريو�ض �لذي �سيت�سكل ، فقد باتت مر�كز 
مكافحة �لأمر��ض �لوبائية حول �لعامل �أكرث ت�ساوؤما حيال موجة �لأنفلونز� �لر�هنة 
�لأنفلونز� عند �خلنازير  �أنه فريو�ض هجني ميزج بني فريو�سات  تبنّي  �أن  بعد   ،
و�لطيور و�لإن�سان. فالفريو�ض �جلديد هو خليط من فريو�سات �أنفلونز� �خلنازير 
مورثة  �أي  ب�سري   )  DNA( يحمل   )5H1N  ( �لطيور   و�أنفلونز�   )1N1H(
بعد  �آخر  �إىل  �سخ�ض  من  و�لنتقال  باملر�ض  �لإن�سان  �إ�سابة  على  قادرة  ب�سرية 

حتورها. 
نوعًا  تنتج  فاإنها   ، حّية  خلية  يف  �لأنفلونز�  من  نوعان  �متزج  �أن  �سادف  و�إذ� 
قويًا من فريو�ض �لأنفلونز� �سديدة �لعدوى ، وقد ت�سبب هذ� �لمتز�ج يف موجتي 
�لآ�سيوية(  )�لأنفلونز�  ��سم  وحملت   1957 يف  �لأوىل  حدثت  �لب�سر  عند  وباء 
و�سميت �لثانية )�أنفلونز� هونغ كونغ( عندما �نت�سرت يف �لعام 1968 وتكرر �لأمر 
يف موجات �سربت �ل�سني �سنة 1997 ، و�أخرى �سربت كل من هولند� و�ل�سني 
يف 2003 ، وتعترب تلك �ملوجات ��ستثنائية علميًا ، لأن �متز�ج �لفريو�سات حدث 
��ستثنائي بحد ذ�ته ، �إذ يت�سمن جتاوز �ملو�نع �جلينية �لتي تف�سل طبيعيًا �لأنو�ع 
�حلية بع�سها عن بع�ض ، فال ي�ساب �إن�سان مبر�ض حيو�ين �إل نادرً� جدً� ، ولأن 
هذ� �ل�ستثناء يرت�فق مع ظهور فريو�ض غري ماألوف ، ولأنه ل يوجد لدى �لنا�ض 

مناعة �سده فاإنه قد ينت�سر يف موجات �سارية.
و�لأنفلونز� �جلديدة �لتي تدعى �أنفلونز� �خلنازير �لتي قد ت�سيب �لإن�سان تثل 
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خطرً� كبريً� لنت�سار وباء عاملي على نطاق و��سع منذ ظهور �أنفلونز� �لطيور عام 
1997 �لتي ت�سببت يف مقتل �ملئات .

ي�سببه فريو�ض   ، تنف�سي ي�سيب �خلنازير  ب�سكل عام هو مر�ض  �ملر�ض  وهذ� 
�أنفلونز� من نوع )A( وميكن �أن ينت�سر ب�سرعة ، وميكن له �أي�سًا �أن ينتقل �إىل 
�لإن�سان خا�سة عند �لت�سال �ملبا�سر مع �حليو�نات �مل�سابة به . غري �أنه ح�سب 
�خلنزير  حلم  �أكل  طريق  عن  تتم  ل  �لأنفلونز�  بهذه  �لإ�سابة  فاإن  �لعلماء  �آر�ء 
لل�ساللت  وميكن  �آخر.  �إىل  �إن�سان  من  تنتقل  قد  َثمَّ  ومن   ، �لهو�ء  عرب  بل   ،
�إذ يفتقر �جلميع للمناعة �لطبيعية منها   ، �جلديدة لالأنفلونز� �لنت�سار �سريعًا 
�أنفلونز� �خلنازير عند  �أعر��ض  وت�سبه  ل�سهور.  يحتاج  �لأم�سال  تطوير  �أن  كما 
�لب�سر �لأنفلونز� �لعادية ، لكنها �أكرث حّدة ، وقد ترت�فق مع قيء و�إ�سهال ، ويعترب 
�مل�ساب بالفريو�ض معديًا طو�ل بقاء �لأعر��ض لديه ، وكذلك ملدة �أ�سبوع بعدها 
�أطول. وميكن لالأ�سخا�ض  ، ولكن �لأطفال و�ملر�هقني قد ينقلون �لعدوى لفرتة 
�مل�سابني نقل �لفريو�ض حتى قبل �أن تبد�أ �لأعر��ض يف �لظهور عليهم. ومن بني 
�أكرب �مل�سكالت يف هذه �لأنفلونز� �أنها ت�سبب �أعر��سًا مثل �لأنفلونز� تامًا مثلما 
تفعل ع�سر�ت �لفريو�سات و�لبكترييا �لأخرى فال ميكن حتديدها ب�سكل و��سح �إل 

بعد تف�سي �ملر�ض و�نتقال �لعدوى.
منغ�سًا  �ملر�ض  تف�سي  �أ�سبح  �ملا�سية  �لأ�سابيع  �لفريو�ض  ظهور  �إعالن  ومنذ 
تباطوؤ  من  وتعاين  �ملخدر�ت  على  عنيفة  حربًا  بالفعل  ت�سن  �لتي  للمك�سيك 
�قت�سادي ، وبح�سب تقدير�ت وز�رة �ل�سحة �ملك�سيكية فمعظم حالت �لإ�سابة 
معتاد يف فريو�سات  كما هو  و�لأطفال  �ل�سن  كبار  ولي�ض  �ل�سباب  بني  بالفريو�ض 
�لأنفلونز�. وتو�جه �ملك�سيك م�سكلة عدم تو�فر �مل�سل �مل�ساد لل�ساللة �جلديدة 
من �لفريو�ض ، ويتم معاجلة �لإ�سابات �خلطرية بامل�ساد�ت �حليوية. حيث �أعلن 

بالفعل عن و�سول �لوباء �إىل �أمريكا و�أوروبا .
وعرّبت منظمة �ل�سحة �لعاملية عن قلقها ، �إل �أنها �أ�سارت �إىل �أنه ل يز�ل من 
�ملبكر تغيري م�ستوى �لتاأهب ملرحلة �لوباء. وقالت �ملديرة �لعامة ملنظمة �ل�سحة 
�لعاملية مارغريت ت�سان يف جنيف �أن ظهور فريو�ض جديد من �أنفلونز� �خلنازير 
ينتقل �إىل �لإن�سان ي�سكل و�سعًا خطرً� ، ول ميكن توقع عو�قبه ويجب مر�قبته عن 
كثب . وحذرت �أنه يف حال تطور و�سع هذ� �لفريو�ض فاإن �لنتائج �لكارثية له لن 
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يكون بالإمكان توقعها ، فعندما تنت�سر �ساللة جديدة لفريو�ض مزيج بني �أنفلونز� 
فاإن ذلك يحتاج   ، �لب�سر  �لنتقال بني  قادرة على   ، �لطيور  و�أنفلونز�  �خلنازير 
http://www.aun. ( للمر�قبة عن كثب حت�سبا لنت�سار �لإ�سابات ب�سكل وبائي

 )edu.eg/arabic/mag/mag6/a4.htm
�حليو�نات  تن�سم  عندما  �أي   ، �مل�سابة  �حليو�نات  طريق  عن  �ملر�ض  ينتقل 
�حلاملة للفريو�ض �إىل �حليو�نات غري �حلاملة للفريو�ض،�أو عن طريق �لعاملني يف 
رعاية �حليو�نات ومن خالل مالب�سهم �لتي تكون ملوثة بف�سالت حيو�نات م�سابة 
بالفريو�ض ، وقد يوؤدي ��ستعمال �لأدو�ت �أو و�سائل �لنقل �لتي حتمل �حليو�نات 
�مل�سابة �إىل �نتقال �لعدوى �إىل حيو�نات �سليمة . وينتقل �لفريو�ض مبا�سرة من 
�خلنازير للب�سر ومن �لب�سر للب�سر وكذلك من �لب�سر للحيو�نات ، وحتدث �لعدوى 
�لناجت  �لرذ�ذ  ، وذلك من خالل  �لتقليدية  �لأنفلونز�  على �لأغلب كما يف حالة 
عند �ل�سعال �أو �لعط�ض من �لأ�سخا�ض �مل�سابني ، وقد ي�ساب �لنا�ض كذلك عند 
مل�سهم �لأ�سياء �مللوثة بهذ� �لفريو�ض ومن َثمَّ مل�سهم لأنفهم �أو فمهم . وحتى �لآن 
من غري �ملعروف طريقة �نتقال �لفريو�ض من �إن�سان لآخر ويتوقع �أن ينتقل بنف�ض 
http://www. ()طريقة �نتقال �لأنفلونز� �لعادية ) بالعط�ض و�ل�سعال و�لنف�ض

)alburaq.net/news/show.cfm?val=97031
1-التدابري الوقائية : �إن �لدول �لتي ماز�لت مل ت�ساب بفريو�ض �أنفلونز� 
باملر�ض  �إ�سابتها  دون  للحيلولة  �لوقائية  �لتد�بري  من  مبجموعة  تقوم  �خلنازير 
�لدول  �لقادمني من  للم�سافرين  �ل�سحي  و�حلجر  �ملر�قبة  �إجر�ء�ت  كتعزيزها 
تعمل  و�ملو�نئ  �ملطار�ت  با�ستعمال كامري�ت يف خمتلف  باملر�ض وذلك  �مل�سابة 
تفح�ض  �لتي  �حلر�ري  �مل�سح  �آلت  با�ستعمال  و�أي�سًا   ، �حلمر�ء  حتت  بالأ�سعة 
حلوم  ��ستري�د  حظر  �إىل  بالإ�سافة   ، �مل�سابة  �لدول  من  �لقادمني  �مل�سافرين 
غري  �لرحالت  جتنب  وكذ�   ، �ملر�ض  �نت�سار  تعرف  �لتي  �لدول  من  �خلنازير 
وتعليق   ، �خلنازير  باأنفلونز�  �إ�سابات  فيها  �سجلت  �لتي  �ملناطق  �إىل  �ل�سرورية 
�لرحالت �إىل �لدول �لتي تعرف �أكرث �نت�سار للوباء . ومن �أهم �ملمار�سات �لوقائية 
�أي�سًا هي غ�سل �ليدين ب�سكل جيد �أكرث من مرة يف �ليوم وجتنب ��ستخد�م �أغر��ض 
�ل�سخ�ض �مل�ساب، ويجب ��ستعمال �أور�ق �ملحارم عند �لعط�ض و�ل�سعال وحماولة 
�لبتعاد عن �مل�سابني و�حليو�نات ولب�ض كمامة للفم ولالأنف للتنف�ض من خاللها ، 
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ويف حالة �إ�سابة �سخ�ض فيجب �لبقاء يف �لبيت �أو مر�جعة �مل�ست�سفى طلبًا للعالج 
وعدم �لختالط بالنا�ض �لآخرين

http://www.delmonstyle.com/news/123/ARTICLE/1293(
.)html.02-12-2007/

2- التدابري العالجية :
1 - عدم مل�ض �خلنازير �مل�سابة �أو �لقرت�ب منها، �أو �أكل حلومها باأي �سكل من 
�لأ�سكال ، بل يجب �لتخل�ض �ل�سريع من �خلنازير �مل�سابة �أو �مل�ستبه باإ�سابتها �أو 

�لقريبة من �خلنازير �مل�سابة بقتلها وحرقها �أو دفنها .
يف  �ملر�سى  وعزل  بها  �مل�ستبه  �حلالت  على  �ملختربية  �لتحاليل  �إجر�ء   -2
نف�ض  �لوقت �حلا�سر(  وهو )يف  لهم  �لالزم  �لعالج  وتقدمي  م�ست�سفيات خا�سة 
 “ بعقار  ي�سمى  ما  وهو  �لطيور  �أنفلونز�  مر�ض  معاجلة  يف  �مل�ستخدم  �لدو�ء 

تاميفلو” .
3- يف �ملناطق �ملوبوءة يجب غلق �لأماكن �لتي يزدحم فيها �لنا�ض كاملد�ر�ض 
بني  �لعدوى  �نتقال  لتجنب  �لعبادة  و�أماكن  و�ملطاعم  و�لنو�دي  و�جلامعات 

�لنا�ض. 
4- لب�ض �لأقنعة �لو�قية يف �لأماكن �ملزدحمة كالأ�سو�ق و�ل�سو�رع وو�سائط �لنقل 
، وجتنب �مل�سافحة و�لتقبيل �أو ��ستخد�م �أو�ين �لغري ، كما يجب غ�سل �لأيادي 
�لعامة  �لأماكن  �لب�ساق يف  �لو�حد وعدم  �ليوم  و�ل�سابون عدة مر�ت يف  باملاء 
لأن هذ� �لفعل قد ين�سر �لفريو�سات يف �لف�ساء �لتي تدخل بدورها �إىل �ملجاري 

�لتنف�سية لالأ�سحاء �أثناء عملية �لتنف�ض. 
هذه  �سد  �جل�سم  مناعة  زيادة  �أجل  من  �سروري  �ملر�ض  �سد  �لتطعيم   -5
بع�ض  يتطلب  �جلديد  للقاح  �لكافية  �لكميات  توفر  ولكن  �لهجينة  �لفريو�سات 
توفر  حلني  موؤقت  كبديل  �ملو�سمية  �لأنفلونز�  �سد  �للقاح  ي�ستخدم  وقد  �لوقت 
http://www.alkhaleej.ae/portal/2f4f006b-b3bb-( للقاح �ل�سحيح�

.)4d75-b0e4-
3- انعكا�سات املر�ض :

ذكرت منظمة �ل�سحة �لعاملية �أن �لفريو�ض يعترب حالة طو�رئ بالن�سبة لل�سحة 
�لعامة و�أنه قد ي�سبح وباء و�نت�سارً� ملر�ض خطري على �مل�ستوى �لعاملي مما �سيوؤدي 
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�إىل �نعكا�سات �سلبية على �لقت�ساد �لعاملي �لذي يعاين بالفعل من �أ�سو�أ �أزماته . 
وقد ت�سبب �ملر�ض يف �إحر�ق �لكثري من �لقطعان �خلنازير �لأمر �لذي �سينعك�ض 
وتر�جع   ، �مل�سابة  �لدول  تر�جع عمالت  �إىل  بالإ�سافة   ، �حليو�نية  �لرثوة  على 
�أ�سو�ق �ملال �لآ�سيوية و�لأوروبية و�لأمريكية ، كما تر�جعت �أ�سهم �سركات �ل�سفر 
http://www.(  و�ل�سياحة يف حني �سجلت �أ�سعار �سركات �لأدوية نتائج �أف�سل

. )iraq4allnews.dk/new/ShowNews.php?cat=6&id=19313
و�أخريً� ومن خالل ما �سبق يتبني �أنه مبجرد ظهور مر�ض يف دولة معينة ينت�سر 
ب�سرعة �إىل باقي �لدول �ملجاورة ، �إىل �أن ي�سل �إىل حالة من �لذعر و�لهلع للعامل 
باأ�سره ، �لأمر �لذي يرتتب عليه ت�سافر جهود جميع �لدول �مل�سابة وغري �مل�سابة 
ملو�جهته ، بالإ�سافة �إىل ما يرتتب عليه من �نعكا�سات مادية كبرية �سو�ء بالن�سبة 
�لتي  �لدول  �أو   ، فيها  �ملر�ض  �نت�سار  ب�سبب  �لعالجية  �لتد�بري  تتخذ  �لتي  للدول 
�أن  �إليها ، من هنا ن�ستنتج  �لعدوى  �لوقائية للحيلولة دون �نتقال  تتخذ �لتد�بري 
�لأمر��ض �سو�ء �خلا�سة بالإن�سان �أو �حليو�ن هي �أمر��ض عابرة للحدود يف ظل 
ع�سر �لعوملة ، وتر�جع �سيادة �لدول . وهي تتاأثر ب�سلوك �لإن�سان و�جتاهاته نحو 

�ل�سحة .
5-9 ال�سلوك ال�سحي واالجتاهات نحو ال�سحة :

يتعلق  فيما  لي�ض   ، متز�يدة  �أهمية  وتنميته  �ل�سحي  �ل�سلوك  م�ساألة  حتتل 
�لفهم  قاد  وقد  �أي�سًا.  �لنف�سية  باجلو�نب  و�إمنا  فح�سب،  �جل�سدية  باجلو�نب 
�ملتز�يد للعالقة �لكامنة بني �ل�سلوك و�ل�سحة �إىل حدوث حتولت كبرية يف �لعقود 
�لثالثة �لأخرية من �لقرن �لع�سرين يف فهم �ل�سحة وتنميتها ، و�إمكانية �لتاأثري 
فيها على �مل�ستوى �لفردي. ومل تعد �ل�سحة مفهومًا �سلبيًا، ميكن حتقيقها يف كل 
�لأحو�ل ، بل �أ�سبحت مفهومًا ديناميكيًا، يحتاج �إىل جهد وبذل من قبل �لأفر�د 
يف �سبيل حتقيقها و�حلفاظ عليها . و من �أجل ذلك تعد در��سة وفهم �ملمار�سات 
�ل�سلوكية �مل�سرة بال�سحة و�ملنمية لها و�لجتاهات نحو �ل�سحة و�ل�سلوك �ل�سحي 
، �خلطوة �لأوىل نحو �إيجاد �ملو�رد �ملنمية لل�سحة و�لعمل على تطويرها، وحتديد 
�لذي  �لأمر   . تعديلها  �لعمل على  �أجل  لل�سحة من  �ملعيقة  و�لجتاهات  �لعو�مل 
بر�مج  وتطوير  �ل�سحة  تنمية  وتخطيط  �ل�سحي  �لنمو  على  �لنهاية  يف  ينعك�ض 
�ل�سحة  منظمة  به  تنادي  ما  مع  يتو�فق  ما  وهذ�   . و�لنوعية  �ملنا�سبة  �لوقاية 



اجلغرافيا الطّبّية 180

�لعاملية WHO  من �أجل تطوير بر�مج نف�سية و�سحية لكت�ساف عو�مل �خلطر 
على �ل�سحة و�لأ�سباب �ل�سلوكية �لبنيوية �مل�سببة للمر�ض �لتي ميكن �لتاأثري فيها 
�أنه مفهوم جامع لأمناط  ف �ل�سلوك �ل�سحي على  �جتماعيًا و�لتغلب عليها. ُيعرَّ
��ستخد�م �خلدمات  وعلى  و�ملر�ض  �ل�سحة  على  �لقائمة  كلها  و�ملو�قف  �ل�سلوك 
�لطبية .  كما �أن �ملق�سود بال�سلوك �ل�سحي هو كل �أمناط �ل�سلوك �لتي تهدف �إىل 
تنمية وتطوير �لطاقات �ل�سحية عند �لفرد . فاأمناط �ل�سلوك �ل�سحي تقوم على 
�لإجر�ء�ت �لتي يتخذها �لفرد من �أجل �لتعرف �ملبكر على حدوث �لأمر��ض ومنع 
�أجل �حلفاظ  تبدو مالئمة من  �لتي  �ل�سلوك  �أمناط  ي�ستمل على  حدوثها. وهذ� 
م�ستويات من  وهناك خم�سة   . �ل�سحة �جل�سدية  و�إعادة  وتنميتها  �ل�سحة  على 

عو�مل �أمناط �ل�سلوك �ل�سحي :
1- �لعو�مل �ملتعلقة بالفرد و�لبيئة )�ل�سن ، وتاريخ �حلالة ، و�ملعارف ، و�ملهار�ت 

، و�لجتاهات ..�لخ ( .
2- �لعو�مل �ملتعلقة باجلماعة و�ملجتمع )�ملهنة ، و�لتاأهيل �أو �لتعليم ، وتوقعات 

�ل�سلوك ومتطلباته �ملتعلقة مبركز �ل�سخ�ض ، و�لدعم �لجتماعي…�لخ ( .
 ، �ملتوفرة  �لعرو�ض   ( �لبلديات  م�ستوى  على  �لثقافية  �لجتماعية  �لعو�مل   -3
و�سهولة ��ستخد�م و�لو�سول �إىل مر�كز �خلدمات �ل�سحية مبعنى �لرتبية و�لتوعية 

�ل�سحية منظومات �لتو��سل �لعامة..�لخ ( .
4- �لعو�مل �لثقافية �لجتماعية عمومًا ) منظومات �لقيم �لدينية و�لعقائدية ، 

و�لأنظمة �لقانونية..�لخ ( .
5- عو�مل �ملحيط �ملادي ) �لطق�ض ، و�لطبيعة ، و�لبنى �لتحتية…�لخ ( .

�أ- مناذج تف�سري لل�سلوك �ل�سحي :
توجد مبادئ متنوعة يف �ملر�جع �ملتخ�س�سة تهدف �إىل تف�سري �ل�سلوك �ل�سحي 

. ومن �أكرث �لنماذج مناق�سة :
.  Health Belief Model منوذج �لقناعات �ل�سحية -

 . Theory of reasoned action نظرية �لفعل �ملعقول -
 .  Protection Motiviation Theory نظرية دو�فع �حلماية -

1- منوذج القناعات ال�سحية :
ينظر هذ� �لنموذج للت�سرفات �لإن�سانية باأنها حمددة منطقيًا. ويعترب �ل�سلوك 
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�أ�سا�ض  �ل�سحي يف هذ� �لنموذج وظيفة لعمليات �لختيار �لفردية �لقائمة على 
�حل�سابات �لذ�تية للفو�ئد و�لتكاليف . ويتم هنا �فرت��ض وجود قابلية مرت�بطة 
ترتبط  �لتي  �ل�سحية  �لقناعات  وت�سهم   . بال�سحة  �ملتعلقة  بالجتاهات  للتنبوؤ 
�أو ت�سكيل  مع �ملتغري�ت �لجتماعية �لدميوغر�فية و�لظروف �ملوقفية - يف بناء 
قر�ر منطقي و�إح�سائي وفردي من �أجل �لقيام ب�سلوك �سحي �أو �تخاذ �إجر�ء�ت 
تاأمني �سحي . فاإذ� ما �عترب �ملدخن مثاًل �أن �سحته غري مهددة �أو �عتقد �أنه لن 
ُيقلع عن  لن  فاإنه  �لتدخني  توقف عن  �إذ�  بال�سرطان  �إ�سابته  �حتمال  يوؤثر على 

�لتدخني .
2- نظرية الفعل املعقول :

 ( �لنو�يا  ت�سكل  على  تركز  و�إمنا  نف�سه  �ل�سلوك  على  �لنظرية  هذه  تركز  ل 
ت�سكيلة �ملحدد�ت �ملمكنة للنو�يا �ل�سلوكية (  . وتتحدد مقا�سد �أو نو�يا �لت�سرف 

من خالل عاملني:
- �لجتاهات نحو �ل�سلوك �مل�سكوك فيه .

“�لآخرين  عن  �لناجم  �لتوقعات  �سغط  خالل  من  �أي   ، �لذ�تي  �ملعيار   -
�لأعم”.

وت�سكل �لقناعات �ملعيارية و�ل�سخ�سية �لطالئع �ملعرفية ملركبات هذ� �لنموذج. 
ونحو  فيه  �مل�سكوك  لل�سلوك  �ملمكنة  �لنتائج  نحو  �ل�سخ�سية  �لقناعات  وتتجه 
�أو  �أ�سخا�ض  �لتوقعات من جانب  �ملعيارية فتقوم على  �لقناعات  �أما  �لتقييمات. 

جمموعات �لإطار �ملرجعي لل�سخ�ض.
ومن �أجل تعديل �لجتاهات �أو �ملعيار �ل�سخ�سي وبالتايل تعديل �لنو�يا و�أخريً� 
�ل�سلوك ل بد يف �لبد�ية من تعديل �لقناعات. ويف تطوير �آخر �أ�سيفت “�لقابلية 
�لذ�تية ل�سبط �لت�سرف” �إىل �لنموذج، و�لتي يق�سد بها �لقناعة بقدرة �ل�سخ�ض 

على �أن يقوم بالفعل بت�سرف ما.
 )1986 ،1977 ،Bandora( �وطبقًا لنظرية توقعات �لكفاءة �لذ�تية لباندور
 - ميتلك  عندما  �إل  تتولد  ل  �ل�سحي  بال�سلوك  �لقيام  �أجل  من  �لفرد  نية  فاإن 
بالإ�سافة �إىل توقعات �لنتيجة �ملمكنة )outcome expectance( - توقعات 
يعتقد  �أّل  �ل�سخ�ض  �أنه على  �أي   . نف�سه  �لوقت  �ملنا�سبة يف  �أو  �ملطابقة  �لكفاءة 
فقط �أن �لتدخني م�سر بال�سحة مثاًل من �أجل �أن يتوقف عن �لتدخني و�إمنا عليه 
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�أن يكون مقتنعًا على �أنه قادر على حتمل عملية �لإقالع �ل�سعبة عن �لتدخني. 
3- منوذج دافع احلفاظ على ال�سحة :

 Protection �حلماية  د�فع  نظرية  �أو  �ل�سحة  على  �حلفاظ  د�فع  منوذج 
ويقوم   .)1985  ،1983  ،1975  ،Rogers( لروجرز   Motivation Theory
�لقر�ر�ت  و�تخاذ  لل�سحة  �ملهددة  للمعلومات  �ملعريف  �لتمثل  �لنموذج على  هذ� 
بالقيام باإجر�ء�ت مالئمة ، مبعنى �لقيام باأمناط �ل�سلوك �ل�سحي . وميكننا يف 

هذ� �لنموذج �لتفريق بني مركبات �أربعة :
1- �لدرجة �ملدركة من �خلطورة  severity �ملتعلقة بتهديد �ل�سحة .

2- �لقابلية �ملدركة لالإ�سابة  vulnerability  بهذه �لتهديد�ت �ل�سحية .
3- �لفاعلية �ملدركة  response effectiveness لإجر�ء ما من �أجل �لوقاية 

�أو �إز�لة �لتهديد �ل�سحي .
ل�سد  �لذ�تية  �لكفاءة  �أي   ،  self efficacy �لذ�تية   �لكفاءة  توقعات   -4

�خلطر.
    وت�سهم هذه �ملركبات يف ت�سكيل طالئع ممار�سة �سلوك �سحي ما . و��ستنادً� 
�إىل نظرية �لفعل �ملعقول Theory of reasoned action يفرت�ض �أن مثل هذه 

�لنو�يا تكن من �لتنبوؤ �لأف�سل �ملمكن لل�سلوك �لفعلى . 
  5-10 ال�سببية يف حدوث املر�ض :    

 ، لالأمر��ض  �لعاملي  �لت�سنيف  قائمة  ر�أ�ض  و�لطفيلية  �ملعدية  �لأمر��ض  حتتل 
�أكرث  لأن  نظرً�  �لطبية  �جلغر�فية  �لدر��سات  حمور  �لأمر��ض  هذه  �سكلت  وقد 
�لدقيقة  �لكائنات  �إىل  �إرجاعها  �لإن�سان ميكن  ت�سيب  �لتي  �لأمر��ض  ثلثي  من 
 ،  )  Pyle   1979 : �لب�سرية )36  �لأن�سجة  �لبيولوجي يف  ببقائها  يخت�ض  فيما 
 : جمموعتني   �إىل  عنا�سرها  حيث  من  �لنتقالية  �لب�سرية  �لأمر��ض  وتنق�سم 
ترتكز  �لتي  وهي   ، ميكانيكيًا  بالعدوى  تنتقل  �لتي  �لأمر��ض   : �لأوىل  �ملجموعة 
على عن�سرين فقط هما �لإن�سان و حمدث �ملر�ض . ومن �لأمثلة على ذلك مر�ض 
�لكولري� و�لتيفوئيد ، و�ل�سل ، و�حل�سبة . وتتاألف �ملجموعة �لثانية من �لأمر��ض 
�لتي ترتكز على ثالثة عنا�سر �أو �أكرث وتنتقل بالعدوى بيولوجيًا عن طريق ناقل 
 Mayer 1983 : ( أو و�سيط يق�سي د�خله حمدث �ملر�ض طورً� من �أطو�ر حياته�
87 ( . و�ملر�ض �سو�ء �أكان ينتقل بالعدوى ميكانيكيًا �أو بيولوجيًا فاإنه ل ميكن �أن 
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يتوطن يف �أية منطقة من �لعامل �إل �إذ� مت �لتقاء كل من حمدث �ملر�ض و�لإن�سان 
و�لناقل �أو �لو�سيط يف بيئة جغر�فية منا�سبة �سكل ) 12 ( و�سكل ) 13 ( ، فعامل 
�ملر�ض يحتاج للنمو و�لتكاثر و�لنت�سار لكي ي�سيب بالعدوى م�سيفني جديدين .  

�سكل )12( التفاعل بني البيئة وعن�سري اأي من االأمرا�ض التي تنتقل 
ميكانيكيًا )االإن�سان وحمدث املر�ض(

�لبيوك ، �لفر� 1427ه : 67
�سكل ) 13 ( التفاعل بني البيئة وعن�سر اأي من االأمرا�ض التي تنتقل 

بيولوجيًا )االإن�سان والبيئة وحمدث وناقل املر�ض (

   
�لبيوك ، �لفر� 1427ه : 67
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ويف هذه �حلالة ل بد من �أن يتحول �لرتكيز من در��سة حمدث �ملر�ض و�لعائل  
�إىل در��سة تلك �لعو�مل �لتي توؤثر يف �سلوك كل منها و�لتي ينجم عنها �لتطابق 
�لزماين و�ملكاين لعنا�سر �ملر�ض ومن َثمَّ توطنه . و�إن فهم تلك �لعو�مل �لتي لها 
عالقة بنمط �لتوزيع �جلغر�يف للمر�ض �ملعني قد تو�سلنا �إىل �خليوط �لتي تقودنا 
�إيل حتديد �لعو�مل �لبيئية �لتي تعمل على توطن �ملر�ض يف �ملنطقة �ملعنية . وهكذ� 
فان منط �لتوزيع �جلغر�يف للظاهرة و��ستخد�م �لعالقات �لإيكولوجية ي�ساعد�ن 
وباملثل   ، بيئتهم  ويوؤثرون يف  يتاأثرون  فالب�سر   . �لنمط  تف�سري لذلك  �إيجاد  على 
مير�ض وميوت �لب�سر ب�سبب عو�مل �ملر�ض ولكن ميكنهم �أي�سًا �لتحكم يف عو�مل 
�ملر�ض �أو �إخفائها وميكن للبيئة �أي�سًا �أن توؤثر يف عو�مل �ملر�ض و�لعك�ض . وعندما 
�جلديدة  �حلالت  من  ن�سبيًا  ثابتة  �أعد�د  وجود  مبعني   ، متوطنًا  �ملر�ض  يكون 
 ،  ) �ملر�ض  وعامل  و�لبيئة  �مل�سيف   ( �لثالثة  �لأبعاد  بني  تو�زن  ف�سيكون هناك 
وعندما ي�سطرب �لتو�زن ل�سالح عامل ، فمن ثم ترتفع حدوثية �ملر�ض ب�سرعة 
�سديدة  ب�سرعة  �ملر�ض  حدوثية  �رتفعت  و�إذ�   ، �سائعًا  �ملر�ض  وي�سبح  �سديدة 

ي�سبح �ملر�ض وبائيًا ) �لردي�سي 2001 : 37 ( .
ومما يالحظ �أن كل مر�ض من �لأمر��ض ، �سو�ء �أكان من �لأمر��ض �لنتقالية 
�أن يتباين يف توزيعه �جلغر�يف من منطقة لأخرى .  �أو غري �لنتقالية ل بد من 
ومن �خل�سائ�ض �لتي تتميز بها �جلغر�فيا كما ذكرنا �سابقًا حماولة �لإجابة عن 

جمموعة من �لت�ساوؤلت �لتي ت�سمل كيف ؟ و ماذ� و�أين ؟ و ملاذ� هناك ؟ 
در��ستها  �ملر�د  �لظاهرة  حتديد  هي  �لطبية  للجغر�فيا  �لأ�سا�سية  فالأهد�ف 
له  تف�سري  و�إيجاد  بها  �خلا�ض  �ملكاين  �لتباين  و�سف  ثم  �جلغر�يف  وتوزيعها 
ن�سبة  �أو  �ملر�ض  �نت�سار  ن�سبة  كانت  فاإذ�   ،   )Meade & gesler،1988 : 4(
يطرح  �لذي  فال�سوؤ�ل  متباينة  �لوفيات  ن�سبة  مثل  �أخرى  مقايي�ض  �أية  �أو  حدوثه 
نف�سه هو : ما هي �لعو�مل �لتي ميكن �أن تف�سر ذلك �لتباين ؟ فاإذ� �عتربنا �أن 
حدوث  �ملر�ض متغري تابع )dependent variable( فاإننا يف هذه �حلالة يجب 
�أن نبحث عن �ملتغري�ت �مل�ستقلة )independent  variables( �لتي  توؤثر يف 
هذ� �ملتغري �لتابع �إح�سائيًا ومن َثمَّ حتديد �لعو�مل �لبيئية ذ�ت �لعالقة بحدوث 
 ecological association( ( �لإيكولوجية  بالعالقات  ي�سمي  ما  �أي   ، �ملر�ض 
Mayer ( 1986 : 64(. ومبعنى �آخر حتديد �لعالقات �لتي تربط بني عنا�سر 



185 اجلغرافيا الطّبّية

�ملر�ض من جهة و�لعو�مل �لبيئية �ملحيطة بكل منها من جهة �أخرى . ويف حالة 
حتديد هذه �لعو�مل فاإن ذلك يعني �إحر�ز تقدم يف فهم طبيعة �ملر�ض وحتديد 
و�لثقافية  �لطبيعية  �لعو�مل  وبني  جهة  من  �ملر�ض  بني  تربط  �لتي  �لعالقات 

. )Meade 1977   18 : (  و�ل�سلوكية و�حليوية يف �ملنطقة
�لطبية  �جلغر�فيا  يف  و��ستخد�مها  �خلر�ئط  ر�سم  �أهمية  من  �لرغم  وعلى 
و�لغطاء  و�لت�ساري�ض  �ملناخ  مثل  �لطبيعية  �لعو�مل  توؤديه  �لذي  �لدور  لفهم 
�لنباتي و�لكائنات �حلية يف توطن �لأمر��ض �لنتقالية و�نت�سارها ، �إل �أن طرق 
�لتباين  در��سة  يف  �مل�ستخدمة  �لأخرى  �لطرق  من  ز�دت  قد  �حلديثة   �لتحليل 
�سل�سلة  �لطرق قد تك�سف عن  و�أن هذه   . ونوعًا  �لب�سرية كمًا  �ملكاين لالأمر��ض 
من �لأ�سباب �لتي تقودنا �إىل �لتعرف على عنا�سر �جتماعية وثقافية و�قت�سادية 
تاأثريها يف  �لتغا�سي عن  �لتي ل ميكن   ، �ل�سحية  فيها �خلدمات  ، مبا  وتقنية 
 . �لنا�ض  بني  و�لوفيات  �لنتقالية  �لب�سرية  لالأمر��ض  �جلغر�يف  �لتوزيع  منط 
فالأدلة توؤكد باأن كل كائن حي يف �لنظام �لبيئي ، مبا يف ذلك �لإن�سان ، مرتبط 
بالعو�مل �حلية وغري �حلية ، �لطبيعية و�لب�سرية ، �لتي يتكون منها ن�سيج بيئته . 
فالعو�مل �لطبيعية �ملنا�سبة مثل �ملناطق �حلارة �ملرتفعة �لرطوبة �لن�سبية ، على 
�لرغم من �أهميتها فاإنها لي�ست وحدها �لتي ت�ساعد على ن�ساط بيولوجي مكثف ، 
ولكننا كثريً� ما جند �أن �لفقر وتدين �مل�ستوى �ل�سحي �لبيئي وكميات �لإمد�د�ت 
تعد  ولذلك   . ملمو�ض  ب�سكل  �أي�سًا  ذلك  ت�سهم يف  ونوعياتها  �لطبية  و�خلدمات 
�مل�سكالت �ل�سحية م�سكالت بيئية وهي بالتايل تخ�سع �إىل تقنية �لتحليل �ملكاين 

 .) 280 : 1980 Howe( لتي ي�ستخدمها �جلغر�فيون�
 ، �لفرد  �سلوك  مثل  لدر��سته  ُيخ�سعها  �أن  للجغر�يف  ميكن  عو�مل  عدة  توجد 
و�لتحركات �ل�سكانية ، و�لتوعية �ل�سحية ، و�لتعلىم و�لدخل ، و�ملهنة ، و�مل�سكن 
، ونوعية �ملياه وذلك ملعرفة �أثرها يف �لتباين �جلغر�يف لالأمر��ض �لب�سرية ، وعلى 
�سبيل �ملثال ، جند �أنه  �أول ما بد�أ وباء �لكولري� يف �لتف�سي يف )بريو( ومنها �إىل 
�ملناطق �ل�ستو�ئية يف بد�ية �لت�سعينات من �لقرن �لع�سرين �مليالدي ، كان ذلك 
�سبب  �لعا�سمة )ليما(،  مما  ��ستخد�م مياه ملوثة يف مناطق فقرية يف  ب�سبب 

.)37 : 1993 Blij( وفاة �ملئات من �ل�سكان و�إ�سابة �آلف من �ملو�طنني
ولقد وجدت �إحدى �لدر��سات يف �ل�سني �أن ن�سبة �لإ�سابة مبر�ض �سرطان �لكبد 
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تكون عالية يف مناطق ي�ستخدم فيها �ل�سكان �لذرة و�لأرز �مللوثني بالفطريات يف 
غذ�ئهم و�لتي تفرز �سمومًا قاتله . ومما يذكر �أنه تت �ل�سيطرة على هذه �مل�سكلة 
مبعاجلة تلك �لأطعمة بطريقة �سليمة . ويف �سمال �سرق �ل�سني وجد �أن �لن�ساء 
�لرجال  �لتدخني بني  ن�سبة  �أن  �لرجال رغم  �أكرث من  �لرئة  ب�سرطان  �مل�سابات 
�أنهن  �ل�سيد�ت يف �ملنطقة وجد  �أعلى . وعندما مت �لتحري عن منط حياة تلك 
وقتًا  يق�سني  �لنوعية حيث  ��ستعمال فحم رديء  �لناجم عن  �لدخان  ي�ستن�سقن 
طوياًل يف حت�سري �لطعام وطهيه يف �أماكن مغلقة . ومن �أهم �لكت�سافات �أي�سا 
حيث  بال�سني  )هينان(  يف  �جلماعات  بع�ض  بني  �ملريء  �سرطان  ن�سبة  �رتفاع 
�لعفن �مل�سرطن  �إىل وجود بيئات مالئمة لنمو  �أدى  يتم تخليل �خل�سرو�ت مما 

 . )228 -227 : 1985 gould(
على  �لوقوف  من  بد  ل  كان  ودرجاته  ومفاهيمه  �ملر�ض  ��ستعر��ض  �أن مت  بعد 

ت�سنيف �لأمر��ض .
كان ذلك عر�ض للعو�مل �لب�سرية �لتي ت�ساعد على وجود �لأمر��ض و�نت�سارها، 
و�لتي توجد يف هذه �لبيئة مبكوناتها �ملختلفة . وتوجد بع�ض �لنظريات يف جمال 
�جلغر�فية �لطبية ت�ساهم يف تف�سري ووجود �لأمر��ض و�لتي �سنتناولها يف �لف�سل 

�لقادم .
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الف�سل ال�ساد�ض
نظريات يف اجلغرافيا الطبية
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 �سيتناول هذ� �لف�سل بع�ض �لنظريات يف جمال �جلغر�فيا �لطبية و�لتي تعترب 
بني  �ملز�وجة  نظام  يتناول  ثم   ، �أهمها  من  �لوبائي  �لنتقال  �أو  �لتحول  نظرية 

�حلالة �ملر�سية و�لتكلفة . 
 6-1 نظرية االنتقال الوبائي 

:)Epidemiological Transition Theory(
يف �لبد�ية يجب �أن نعلم �أن جميع علماء �لجتماع و�لتاريخ و�ل�سكان وغريهم 
و�جلميع   ، �لدول  تطور هذه  وتاريخ    ، �أخرى  دول عن  تتقدم  ملاذ�  يبحثون عن 
�إنها  حيث  �لعتبار  يف  �أخذها  يجب  عديدة  متغري�ت  هناك  �أن  تاما  يدرك 
تت�سابه جميعها يف تاريخ تطور �لدول . فهنا �سوف نتحدث عن �ملنظور �لوبائي 
لنظرية �لنتقال �لوبائي ، ويطلق عليها �أي�سًا نظرية �لنتقال �ل�سحي ، و �لتحول 

�لوبائي.
تدخل نظرية �لتحول �لوبائي �سمن �لنظريات �ملهمة يف جمال �جلغر�فيا �لطبية 
 Diseases Ecology لتي تهتم بدر��سة بيئة �ملر�ض� Medical Geography
�إ�سافة لهتمامها مبجال �لرعاية �لطبية Medical Care ،  وهذه �لنظرية تهتم 
يف تفا�سيلها ب�سرح وتف�سري بيئة �ملر�ض يف �لأقاليم �ملختلفة من خالل ت�سنيفها 
. وت�ستفيد عدة تخ�س�سات من نظرية  لأمر��ض �ملجتمعات يف مر�حل خمتلفة 
 ،Population وعلم �ل�سكان ، Epidemiology لتحول �لوبائي كعلم �لوبائيات�

  .Geographyو�جلغر�فيا
وب�سفة عامة فاإنه ميكن تعريف �لتحول باأنه كلمة ت�ستخدم يف و�سف �لتغري�ت 
�لتي حتدث لل�سيء يف مظهره و�سكله .  �أما �لوباء Epidemic فتعرفه �ملو�سوعة 
وقد  تقريبًا  و�حد  وقت  �لنا�ض يف  من  عددً�  يهاجم  مر�ض  باأنه  �لعاملية  �لعربية 
 : �أو عدة جمتمعات )�ملو�سوعة �لعربية �لعاملية ، 1996  ينت�سر يف جمتمع و�حد 
46( . ويعرف بريه �لوباء » باأنه ظهور عدد من حالت �ملر�ض يف جمتمع �أو �إقليم 
ما على نطاق و��سع �أكرث من �ملعتاد ، �أو على نحو غري متوقع بالقيا�ض و�لزمان 
حتديد  �لوباء  و�سف  ويتطلب   .  )119  :  1997 و�آخرون  بيغلهول   ( �ملفرت�سني« 

�لإقليم �جلغر�يف ، و�لفرتة �لزمنية ، وخ�سو�سية �ملجتمع �لذي حدث فيه. 
 ،  Infectious �ملعدية  كالأمر��ض  �أمر��ض  عدة  �نت�سار  �لوباء  ي�سمل  قد  و 
بفعل  تن�ساأ  �أمر��ض  باأنها  تعّرف  �لتي   Communicable �ل�سارية  و�لأمر��ض 
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�إىل  �أو حيو�ن م�ساب  �سخ�ض  ية من  مِّ �ل�سُّ منتجاته  �أو  نوعي  ُمْعٍد  �نتقال عامل 
�سخ�ض �سِوّي Host – هو �ل�سخ�ض �أو �حليو�ن �لذي يكون لديه ��ستعد�د للعدوى 
-  �سو�ء ب�سورة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة ) بيغلهول و�آخرون 1997: 119( وقد 
لكنها  معدية  �أمر��ض  هي  �لتي  �ملتوطنة  �لأمر��ض  �نت�سار  كذلك  �لوباء  ي�سمل 
توجد ب�سفة م�ستمرة يف منطقة جغر�فية معينة )�ملو�سوعة �لعربية �لعاملية 1996 
�لأمر��ض  �أو   ،  Environmental Diseases �لبيئية  �لأمر��ض  �أو   ،  )106  :
�ملزمنة �لتي تالزم �لإن�سان لفرتة طويلة ، و�لتي تعترب ب�سفة عامة مر�سًا غري 

معٍد �إل يف حالت قليلة. 
و�سع هذه �لنظرية �لعامل �لدكتور عبد �لرحيم عمر�ن �لطبيب �لأمريكي من 
�أ�سل عربي »م�سري«، يف �لعام 1971م و�لتي ذ�ع �سيتها يف �لعامل �أجمع ، وقد 
�ملركز  مدير  من�سب  و�سغل  �لعامة،  �ل�سحة  مبدر�سة  للوبائيات  �أ�ستاذً�  عمل 
�ملتعاون بجامعة كارولينا �ل�سمالية  North Carolina University  بت�سابل 
هيل يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية. و �سارك يف �إعد�د �لعديد من �لأبحاث �لعلمية 

، كما �أن له عدة �أبحاث ُن�سرت من ِقَبل منظمة �ل�سحة �لعاملية .
َه  �أعاد عمر�ن �لنظر يف نظريته يف �لعام 1999م ، م�ستفيدً� من �لنقد �لذي ُوجِّ

له ، وذلك لتتو�فق مع �لدول �ملتقدمة ، وكان ذلك قبيل وفاته مبا�سرًة .
وكانت  وبائية  مقاربة  يف  �ل�سكاين  �لتغري  تف�سري  حاول  من  �أول  عمر�ن  يعترب 
�لنظرية على حد قوله مبنية على �أن �لنتقال �لوبائي ير�فق �لنتقال �لدميوغر�يف 
مرحلة مبرحل،ة فاأثناء تر�جع �لوفيات �خل�سوبة هناك تغري يف منوذج �لأمر��ض 
ويف �أ�سباب �لوفيات و�لكل يف �إطار م�سار تنمية �ملجتمع . فا�ستفاد عمر�ن عند 
 Epidemiological Transition Theoryلوبائي� �لتحول  نظرية  و�سع 
 Demographic Transition Theory �لدميوغر�يف  �لتحول  نظرية  من 
يف  وتاأثريهما  و�ملر�ض  �ل�سحة  عاملي  فيها  ومتناوًل   ، بها  نظريته  فارتبطت   ،
وب�سكل   ، �ملختلفة  �ملجتمعات  يف  و�لوفيات  �ملو�ليد  معدلت  و�ختالف  تذبذب 
�لتي  �لعامة  �لوبائي عالقة �حلالة �ل�سحية  �لتحول  خا�ض ت�سرح وحتلل نظرية 
مير بها �سكان �لعامل مبر�حل منو �ل�سكان �ملختلفة و�لتي ت�سنفها نظرية �لتحول 
�لدميوغر�يف لأربع مر�حل. و�سنف فيها �لتغري�ت �لتي عرفتها �سعوب �لعامل يف 
�لع�سور �حلديثة باأربعة مناذج هي: �لنموذج �لكال�سيكي وخ�ض �لتغري �ل�سكاين 
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�لدميوغر�يف  �لنتقال  نظرية  عليها  �نطبق  و�لتي  �لغربية  �حل�سارة  دول  يف 
حيث  �ل�سني  يف  �ل�سكاين  �لتغري  وخ�ض   Accelerated �ل�سريع  و�لنموذج   ،
�ل�سيوعي  و�حلزب  �حلكومي  �لتدخل  نتيجة  فائقة  ب�سرعة  �خل�سوبة  خف�ست 
ب�سورة �سارمة ، و�لنموذج �لثالث هو متاأخر �حلدوث Delayed وخ�ض �لدول 
�لنامية وو�سفه باملتاأخر �حلدوث لتاأخر �نخفا�ض معدلت �لوفاة ملا بعد منت�سف 
�لقرن �لع�سرين ، و�لنموذج �لر�بع هو �لنتقال �لذي حدث يف بع�ض �لدول �لنامية 
تاأخذ طريقها لالنخفا�ض  بد�أت �خل�سوبة  وبه  �لثالث  �لنموذج  وهو متفرع من 
فكرة  وتبني  و�جتماعية  �قت�سادية  تنموية  خطط  تنفيذ  نتيجة  قريب  عهد  منذ 
تنظيم �لأ�سرة ) �لطرزي 2001 : 167 – 168 (. بحيث يرتكز منو �ل�سكان على 
معدلت �لإ�سابة بالأمر��ض وما يرتبط بها من وفيات، و�لتي لها �آثارها على منو 
�ل�سكان �لعام ) �للبان ، 1999 : 61 (. وقد �أر�سى عمر�ن نظريته على �ل�ستدلل 
قيد �حلياة و�خل�سوبة  و�لبقاء على  و�لوفاة  و�ل�سحة  �ملر�ض  للتغري يف  �لوبائي 
عرب �لزمن) عبد �جلليل  2003 : 30 ( ، وذلك من خالل �لتعرف على �خللفية 
و�لعو�مل  و�ملجتمع  �لفرد  حياة  و�أ�سلوب  و�لبيئية  و�لقت�سادية  �لجتماعية 
�مل�ستخدم  �لتقني  و�مل�ستوى  �لدولة  �ل�سحية يف  �لرعاية  وم�ستوى  �لدميوغر�فية 
خالل  �لعامل  يف  �لوفيات  م�سببات  �لوبائي  �لتطور  نظرية  ناق�ست  وقد   . فيها 
فرت�ت زمنية خمتلفة ، حيث كانت �لأمر��ض �لوبائية يف �ملا�سي هي �مل�سبب �لأول 
للوفيات ، وبالتايل �نخف�ض منو �ل�سكان يف �لعامل ، ومن هذه �لأمر��ض �لطاعون 
�لذي ق�سي على ن�سبة كبرية من �سكان قارة �أوربا . �أما يف �لفرتة �حلالية فنتيجة 
للتطور يف �ملجال �لطبي ، و�رتفاع م�ستوى �ملعي�سة �أدى �إىل تر�جع معدلت �لوفاة 
يف �لقارة نف�سها. وتعترب دول �سمال �أوربا من �لدول �ل�سباقة يف �نخفا�ض معدل 
�لوفيات من 30 يف �لألف يف �أو�ئل �لقرن �لتا�سع ع�سر �إيل 10 يف �لألف يف �لوقت 
�حلا�سر ، ويعود ذلك �إىل �لثورة يف مقاومة �لأمر��ض خا�سة بعد عام 1750م . 
�أما بعد عام 1796م فقد ظهر تطعيم �جلدري ، و�أدى �إىل كبح خطورة مثل هذه 

�لأمر��ض ) �أبوعيانه 1985 : 218 ( . 
 تقول نظريته باأن هذه �ملجموعات �لرئي�سية من �لأمر��ض تف�سر �نتقال �لدول 
�لدولة  �إىل مرحلة وكل منها ميثل مرحلة خمتلفة من مر�حل تطور  من مرحلة 
من  �لعامل  مناطق  من  منطقة  �أي  �ل�سكاين يف  �ملجتمع  �أن  عمر�ن  وقد لحظ   .
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�لناحية �ل�سحية مير بثالث مر�حل هي على �لنحو �لآتي:
اأ - املرحلة االأوىل : )مرحلة االأوبئة واملجاعات (:

 ينت�سر فيها �جلهل و�لفقر و�ملر�ض وي�سهل نقل �لعدوى من فرد �إىل �آخر في�سهل 
من  قدر  �أكرب  فى  �لأوىل  �ملجموعة  ،وتت�سبب  �لأمر��ض  وتف�سي  �لأوبئة  �نت�سار 
وفيات تلك �لدول . وتتد هذه �ملرحلة منذ قرون عديدة حتى بد�يات منت�سف 
�لقرن �لع�سرين �مليالدي. حيث توقعت خالله معدلت �لوفيات يف م�ستويات عالية 
�ل�سكاين  �لنمو  ،  مما حال دون  �لأوبئة  �لذروة و�ملنخف�سات ردً� على  جدً� بني 
�ملتو��سل و�سكلت �أثناءه �لأنفلونز� ، و�أمر��ض �لرئة ، و�لإ�سهال �جلذري ،  ود�ء 
�ل�سل �لأ�سباب �لرئي�سية للوفاة و�لتي م�ست ب�سفة خا�سة فئة �لر�سع ، و�لأطفال 
و�لن�ساء ، �أما �أمل �حلياة عند �لولدة فقد كان متذبذبًا ومنخف�سًا ما بني 20 و 

40 �سنة.
�سنف عمر�ن �أمر��ض هذه �ملرحلة على �أ�سا�ض �أنها �متد�د لأمناط �لأمر��ض 
�ل�سائدة يف �لع�سور �لقدمية ، و�لتي ت�سكل فيها �لأمر��ض �ملتوطنة ، و�أمر��ض 
نق�ض �لتغذية »�ملجاعات« ، و�لأوبئة - خطرً� ق�سى على �لعديد من �ل�سكان يف 
بانخفا�ض  �ملرحلة  و�ل�سباب. وتيزت هذه  �ل�سن  فئة �سغار  �لفرتة خا�سة  تلك 
معدلت منو �ل�سكان ، حيث �إن �رتفاع معدلت �ملو�ليد تز�من مع �رتفاع معدلت 
دور  �لوقت  ذلك  يف  �ل�سائدة  �لوبائية  و�لأمر��ض  للمجاعات  كان  وقد  �لوفيات. 
 The age Of رئي�ض يف حدوث ذلك. وقد �أطلق عمر�ن على هذه �ملرحلة م�سمى

 .Pestilence and Gamine
  وتعترب �ملجاعات و�لأمر��ض �لوبائية ب�سكل عام �سلعني مهمني يف ما عرف 
بثالوث مالتو�ض �مل�سئوم » �ملجاعات و�لأوبئة و�حلروب« . فاملجاعات تنتج غالبًا 
وتتلف  تدمر  في�سانات  حدوث  يف  �إما  تت�سبب  �لتي  �لطبيعية  �لكو�رث  بفعل 
�ملحا�سيل �لزر�عية ، �أو جفاف يق�سي عليها �أو يحول دون قيامها. مما يوؤدي �إىل 

عدم توفر �لأغذية �لالزمة ل�سكان �ملناطق �لتي تعر�ست لتلك �لكو�رث. 
 وترتبط �لعديد من �لأوبئة بالقحط و�ملجاعات ، فعلى �أثر حدوث �ملجاعة يتبع 
ذلك ظهور بع�ض �لأمر��ض �لوبائية كالطاعون Plague، و�حل�سبة ، و�جلدري 
Cholera ، و�لدفترييا ، و�لإ�سهالت �ملعوية ، و�ل�سل ،  Smallpox، و�لكولري� 
�أرو�ح �ملاليني من  Influenza وجميع تلك �لأمر��ض كانت حت�سد  و�لأنفلونز� 
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�لنا�ض خا�سة �لأطفال منهم ، فهوؤلء مل يكونو� قد �كت�سبو� �ملناعة �سد �لأمر��ض 
، ومل تكن �لأم�سال للوقاية من �ملر�ض قد عرفت بعد ، �أو مل تكن منت�سرة يف كل 
�لوبائية  �لأمر��ض  �نت�سار  �رتبط  . كما   ) 155 : �لعامل ) �لطرزي 1990  �أنحاء 
بعو�مل عدة كنق�ض �ملياه �لنقية ، و�سوء �ل�سروط �ل�سحية و�لبيئية �لعامة ، و�سوء 
�لعو�مل  وهذه   ، �ل�سحية  �لتوعية  وغياب   ، �لتعليم  ونق�ض   ، �ملو��سالت  حالة 

جميعها كانت �سائدة يف ذلك �لوقت. 
�ملرتفعة يف  للوفيات  �لكربى  �مل�سببات  و�لطفيلية من  �ملعدية  �لأمر��ض  وتعترب 
�لدول �لنامية ، وهي �مل�سئولة ب�سفة خا�سة عن وفيات �لأجنة قبل �لولدة ووفيات 
�لطفولة ، وقد �أظهرت �لإح�سائيات �لعاملية �ملرتبطة بالعمر باأن �أكرث من %15 
وليامز   ، ماكيت    ( �سنة   15 �إىل  ت�سل  لن  �سوف  �لنامية  �لدول  �أطفال  كل  من 
�إن  حيث  �لفقرية  �لدول  يف  دورً�  تلعب  تز�ل  ل  �لأمر��ض  وهذه   .)  1  : 1424هـ 
�إىل 150  ت�سل  على �خل�سو�ض  �لر�سع  �لأطفال  ووفيات  �لوفاة عمومًا  معدلت 
�أوربا خالل  �ألف من �ل�سكان يف �ل�سنة وهي تاثل تلك �لتي �سادت يف دول  لكل 
�لقرن �ل�سابع ع�سر و�لثامن ع�سر و�لتي كانت تتعر�ض ملثل هذه �لأمر��ض �لوبائية 
وتوؤكد منظمة �ل�سحة �لعاملية باأن �لأمر��ض �ملعدية و�لطفيلية و�أمر��ض �جلهاز 
�لتنف�سي بالإ�سافة �إىل حالت �سوء �لتغذية هي �مل�سوؤولة عن معظم �لوفيات يف 

�لعامل �لآن )�لطرزي، 1990 : 155 ( .   
هذ� ويعترب مر�ض �لطاعون Plague »�ملوت �لأ�سود«من �أ�سد �أمر��ض �ملرحلة 
قبل  ما  مرحلة  يف  �أوربا  ففي  ؛  وخطرً�  فتكًا  �لوبائي  �لتحول  مر�حل  من  �لأوىل 
�لت�سنيع �أدى مر�ض �لطاعون �إىل فقد معظم �سكان �ملدن �لأوربية خالل ب�سعة 
�إجنلرت� وفرن�سا  و�إن كاًل من   ، �سكانها  �إيطاليا فقدت ن�سف  �إن  ويقال   ، �سهور 
�لنامية فقد  �لدول  �أما يف  �سكانها.  �سكانهما فيما فقدت قرب�ض كل  ثلث  فقدتا 
�نت�سر مر�ض �لطاعون ب�سورة خطرية ومفزعة ففي دولة �لكويت على �سبيل �ملثال 
�نت�سر �ملر�ض �سنة 1831 م وهلك معظم �ل�سكان ، ومل ينُج من �لوباء �إل بع�ض 
�لبحارة �لذين كانو� خارج �لكويت وقت �جتياح �ملر�ض ، وحني و�سلوها وجدوها 
1773م  �سنة  �لب�سرة  يف  �نت�سر  قد  �لطاعون  وكان   ... �ل�سكان  من  خالية  �سبه 
�جلليل  وبو�سهر)عبد  م�سقط  يف   ، 1831م   ،  1802 �سنة  ثم   ، �ل�سكان  و�أفنى 
2003م:31( . و قد �سكل �جلدري �أحد �لأمر��ض �لوبائية �لفتاكة يف تلك �ملرحلة 
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فقد �سرب منطقة �خلليج �لعربي يف ثالثينيات �لقرن �لع�سرين مثريً� رعبًا كبريً� 
�إىل  �أعو�م 1780م  �ل�سكان ، ويف مدينة لندن باإجنلرت� قتل �جلدري مابني  بني 
1800م ما يربو على 36000 من �لب�سر)ماكيت ، وليامز 1424هـ :1( . كما �أدت 
�لذي  �أق�ساها  كان   ، �ل�سكان  من  كبرية  �أعد�د  قتل  �إىل   Influenza �لأنفلونز� 
حدث يف 1918-1919م حيث �أودى �ملر�ض بحياة ما يربو عن 20 مليون ن�سمة ، 
وهو �أكرث من �لعدد �لكلي ل�سحايا �لوفيات يف �حلرب �لعاملية �لأوىل) ماكيت ، 

وليامز 1424هـ :1(.
�ملتوطنة  و�لأمر��ض  �لأوبئة  �أن  �لأوىل  �ملرحلة  يرى يف  �أن عمر�ن  �إيل  نخل�ض 
هذه  �ت�سمت  حيث   ، �سلبًا  �ل�سكان  منو  معدلت  يف  �أثرت  و�ملجاعات  و�ملعدية 
تلك  �ُسجلت  بحيث   ، �لوقت  نف�ض  و�لوفيات يف  �ملو�ليد  بارتفاع معدلت  �ملرحلة 
�لوفيات يف فئة �سغار �ل�سن وفئة �ل�سباب ، مما جعل معدلت منو �ل�سكان ب�سكل 

عام تت�سم بالنخفا�ض .
 ب -  املرحلة الثانية : ) مرحلة انح�سار االأوبئة ( :

�لأمر��ض  جميع  على  �لق�ساء  ويتم  �لطبية  و�لرعاية  �ل�سحى  �لوعى  ينت�سر 
�ملعدية وتلك �لأمر��ض �لتى تخ�ض �لأم و�لطفل ويزيد عمر �لأفر�د فى �ملجتمع، 
لذلك تن�سر �أمر��ض �لقلب و�ل�سيخوخة وتت�سبب فى �أكرب قدر من �لوفيات . وتبد�أ 
هذه �ملرحلة من منت�سف �لقرن �لع�سرين ، حيث �نخف�ض فيها معدل �لوفيات 
  - �لبد�ية  يف  بطيئًا  �نخفا�سًا  �لنخفا�ض  ذلك  يبدو  كان  و�إن   - مت�سارع  ب�سكل 
معدلت  �لنخفا�ض يف  ذلك  و�أدى   . مرتفعة  بقيت  �ملو�ليد  معدلت  �أن  يف حني 
�لوفيات خا�سة يف فئة �سغار �ل�سن وفئة �ل�سباب لزيادة معدلت منو �ل�سكان ، 
ويعود ذلك �لأمر �إىل �لتح�سن �لذي طر�أ على �حلالة �ل�سحية لل�سكان منذ نهاية 
�حلرب �لعاملية �لثانية ، وحت�سن م�ستويات �ملعي�سة ويعجل معدل �لنخفا�ض كلما 
قلت �أو �ختفت دورة �لأوبئة ، كما �زد�د �أمل �حلياة عند �لولدة من 30 �إىل حو�يل 

50 �سنة و بد�أ �لنمو �ل�سكاين يف �لتغري �آخذً� �سكل منحنى �أ�سي.
خالل  من  �لأمر��ض  مقاومة  يف  �لعالجي  �مل�ستوى  وتقدم  �لطب  تطور  فمع    
�لعديد  �لتغلب على  �لعامل  ، وتوفر �لأدوية ��ستطاع  �كت�ساف �لطعوم و�لأم�سال 
من �لأمر��ض �لوبائية �لتي كانت يف �ملا�سي ت�سكل تهديدً� عظيمًا يقف يف وجه 
�لإن�سان ويهدد وجوده على �لأر�ض.  وقد �ساعد �لتطور �لقت�سادي �لذي طر�أ على 
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عدد من �لدول يف حت�سني �حلالة �ل�سحية بفعل تبني �ل�سيا�سات �لر�مية لتحقيق 
�أن ملنظمة �ل�سحة �لعاملية دورً� كبريً� �ساهمت من خالله برب�جمها  ذلك. كما 

�ملتعددة يف �لق�ساء على �لعديد من تلك �لأمر��ض و�لأوبئة. 
و ميكن ت�سمية هذه �ملرحلة باملرحلة �لنتقالية ، و�لتي ينتقل فيها �ملجتمع من 
ناحية �سحية من �ملرحلة �لأوىل �إىل �ملرحلة �لثالثة من مر�حل �لتحول �لوبائي 
، بحيث ينتقل �ملجتمع �سحيًا من منط �لأمر��ض �لوبائية �ملعدية و�لتقليدية نحو 

منط �لأمر��ض �ملزمنة. 
3- املرحلة الثالثة :

و�لرعاية  تطوره  مر�حل  �أق�سى  �إىل  �ملجتمع  فيها  ي�سل  �لتى  �ملرحلة  وهى 
�ل�سحية فتقل فر�سة �لإ�سابة باأمر��ض �لقلب و�ل�سيخوخة ولكن تزيد �حلو�دث 
و�لكو�رث �لطبيعية و�حلروب من �لوفيات فى �ملجتمع حتى يعود مرة �أخرى �إىل 

جمتمع غري متح�سر وتبد�أ دورة �حلياة من جديد .
وت�ستمر �أثناءها �لوفيات يف �لرت�جع لت�ستقر يف نهاية �ملطاف يف م�ستوى �سعيف 
كما تعترب �لأمر��ض �ملزمنة كاأمر��ض �لقلب ، و�ل�سرطان و�حلو�دث �ل�سريانية 
�لدماغية �لأ�سباب �لرئي�سية لوفاة �ل�سكان خا�سة لذوي �لأعمار �ملتقدمة. �أثناء 
هذه �ملرحلة �أمل �حلياة �ملتو�سط عند �لولدة قد �رتفع تدريجيًا حتى تعدى 50 �سنة 
كما ت�سبح �خل�سوبة �لعامل �حلا�سم يف �لنمو �ل�سكاين. وهي مرحلة �لأمر��ض 
 The Age Of Degenerative and لنحاللية و�لأمر��ض من �سنيع �لإن�سان�
 ، �حلديثة  �ملدنية  و�أمر��ض  �ل�سيخوخة  و�أمر��ض   ،  :Man-made Diseases
وذلك نتيجة للتغري يف �لتو�زن �لغذ�ئي لل�سعر�ت �حلر�رية ، وقلة �لألياف و�رتفاع 
ن�سبة �لدهون و�ل�سكريات و�لأمالح يف �لأطعمة ، وقلة �حلركة و�لريا�سة وتفاقم 

. ) 1977 &1971 ،omran ( أ�سر�ر �لتلوث �لبيئي�
، حيث تنخف�ض  �لبطيء  بنموها  �ل�سكان يف هذه �ملرحلة  وتتميز معدلت منو 
�لنمو  من  �لنوع  ذلك  �إىل  يوؤدي  مما  �ملو�ليد  معدلت  وكذلك  �لوفيات  معدلت 

�ل�سكاين.   
عك�ض  �ل�سيخوخة«  �سن   « متاأخرة  �سن  يف  �ملرحلة  هذه  يف  �لوفيات  وحتدث   

�لوفيات يف �ملرحلة �لأوىل و�لتي كانت حتدث لدى فئة �سغار �ل�سن و�ل�سباب.
مت   - متقدمة  دول  عام  ب�سكل  وهي   - �ملر�حل  لهذه  و�سلت  �لتي  �لدول  ففي 
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طبيعة  بتغري  و�نتقلت   ، تام  ب�سكل  �خلطرة  �لوبائية  �لأمر��ض  على  �لق�ساء 
�خلبيثة  كالأمر��ض   Chronic Diseases �ملزمنة  �لأمر��ض  ملرحلة  �لأمر��ض 
 ، �ملختلفة  باأنو�عه   Cancer �ل�سرطان  مر�ض  مثل    Malignant Diseases
و�أمر��ض �لقلب ، ومر�ض �ل�سكرDiabetes Mellitus ، و�أمر��ض �سغط �لدم، 
 Malnutrition �لتغذية  �سوء  كاأمر��ض  �لتح�سر  و�أمر��ض   ، �لكلوي  �لف�سل  و�أمر��ض 
 Occupational Diseases و�لأمر��ض �ملهنية ، »Obesity« ل�سمنة وزيادة �لوزن�«
و�لأمر��ض �لنف�سية. و�لأمر��ض �لنحاللية Degenerative Diseases �لناجمة 
 Human Immuno �ملكت�سب  �ملناعة  نق�ض  كمر�ض  �لأخالقي  �لتف�سخ  عن 

  . »AIDSلإيدز�« deficiency
�سنويًا  ُيوِدي  �لعامل. حيث  للوفاة يف  �لأول  �مل�سبب  يعترب حاليًا  �لقلب  فمر�ض 
بحياة �أكرث من �ستة ماليني �سخ�ض... ففي بريطانيا مثاًل يت�سبب مر�ض �لقلب 
بوفاة �سخ�ض كل ثالث دقائق. �أما يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية فت�سقط �سحية 
ب�سببه كل دقيقة و�حدة. وميوت �لعديد من �لأ�سخا�ض بهذ� �ملر�ض يف �سن مبكرة 
، و لقد �أ�سبح مر�ض �لقلب مر�سا متف�سيًا ومميتًا. و�مل�سكلة مر�سحة لال�ستمر�ر 
و�لتفاقم لأن �لنا�ض يعي�سون حياة �أطول �ليوم ويتبعون �أ�ساليب عي�ض غري �سحية 
. و�إذ� ��ستمرت �لأحو�ل على ما هي عليه ، فاإن هذ� �ملر�ض �سيكون م�سوؤوًل بحلول 

عام 2020م عن وفاة 19 مليون �سخ�ض كل �سنة ) لينا�ض  2004م:6 ، 14 ( . 
�لعام  يف  ولدو�  �لذين  �لأطفال  مابني  فاإنه  �ل�سرطان  مر�ض  يخ�ض  فيما  �أما 
�أن ي�ساب بال�سرطان يف نهاية �ملطاف و�حد من ثالثة.  1986م هناك �حتمال 
ومن بني �مل�سابني �لذكور هناك �حتمال وفاة و�حد من كل �أربعة ، و�لإناث و�حدة 
حالت  من   %80 �أن  �أثبتت  �لأبحاث  �أن  وكما  تقريبًا.  م�سابات  خم�ض  كل  من 

�ل�سرطان ناجتة عن �لظروف �ملحيطة بنا )�لطيبي 2002 :11 ، 13 ( .
وقد ظهرت �لعديد من هذه �لأمر��ض نتيجة مل�ستوى �لتح�سر �لذي و�سل �إليه 
�لعامل �ليوم ، �سو�ء كان ذلك �لتح�سر حت�سرً� �قت�ساديًا �أم ح�ساريًا �أم تقنيًا. 
�جلهد  على  تعتمد  كانت  �لتي  �لب�سيطة  �لريفية  �حلياة  من  �لإن�سان  فانتقال 
�إىل �حلياة   ، �ليومية  �سئون �حلياة  �إجناز جميع  ومبا�سر يف  كلي  ب�سكل  �لبدين 
�لتي �أ�سبح لالآلة فيها �لكلمة �لأوىل ، و�أ�سبحت تلك �لآلة ت�سري كافة �أوجه �حلياة 
، و�أ�سبح مبقدور �لإن�سان من خاللها �ختز�ل �لوقت و�جلهد يف تاأدية �أعماله ، 
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فا�ستمرت وترية �حلياة ب�سكل مت�سارع توفر لالإن�سان جهده �لع�سلي ، و�لذهني 
فرغم �أن للتح�سر و�لتقدم جو�نب �إيجابية ، فاإن له جو�نب �سلبية �أثرت مبا�سرة 
يف �لإن�سان ويف �سحته يف �ملقام �لأول، فظهرت �لأمر��ض �خلطرة �لتي �أ�سبحت 

تالزمه لفرت�ت طويلة ، وتهدد بقاءه على �سطح �لأر�ض .    
منط  عن  تنجم  �لعامل  ي�سهدها  �لتي  �ملزمنة  �لأمر��ض  معظم  فاإن  وكذلك 
�حلياة �لع�سرية باإيقاعها �ملت�سارع وطبيعتها �لفو�سوية ، و�لتي �ساعدت يف خلق 
تلك �لأمر��ض ، فنمط �لغذ�ء �ل�سائد يف �لعديد من �لدول و�لذي ميتاز بارتفاع 
�ل�سعر�ت �حلر�رية وقلة �ملو�د �ملغذية ، �أدى لظهور �أمر��ض مل يعرفها �لإن�سان من 
قبل ، كما �أن و�سائل �ملو��سالت �لتي �سهلت �نتقال �لإن�سان بني خمتلف �لأقاليم 
�نتقال �لأمر��ض خا�سة ذ�ت �لطبيعة �لنتقالية  �لعامل �ساعدت يف  و�ملناطق يف 
�إعادة توزيع  �أنها �ساعدت يف  ، كما  كمر�ض �لإيدز و�لأمر��ض �للتهابية �حلادة 
و�نت�سار �لأمر��ض على م�ستوى �لعامل، كما �أن للتطور �ل�سناعي و�حل�ساري دورً� 
، ثم  �لأول  �لإن�سان و�سحته يف �ملقام  �نعك�ض على  �لبيئة و�لذي  تلويث  �سلبيًا يف 
�أن حلالة �لفو�سى �لتي عا�سها �لعامل من خالل �حلرب �لكونية �لأوىل و�لثانية 
و�حلروب �لإقليمية ، �لتي ��ستخدمت فيها �لأ�سلحة �لنووية و�لذرية و�لبيولوجية 
�أدت جميعها  �لنووي  �لت�سلح  للت�سلح خا�سة  �لدويل  و�ل�سباق   ، دوليًا  و�ملحرمة   ،
خللق �لعديد من �لأمر��ض �لفتاكة �لتي وقف �لإن�سان عاجزً� يف حرية من �أمره 

�أمامها.              
وب�سكل عام فاإن دول �لعامل تتفاوت يف �ملرور بهذه �ملرحلة من مر�حل �لتحول 
�لوبائي، ويرجع ذلك للتباين يف معدلت �لنمو �ل�سناعي و�حل�ساري و�لقت�سادي 
ملرحلة  و�سلت  قد  �ملتقدمة  �لدول  �أن  حني  ففي   .)  62 �للبان1990:  و�لطبي) 
�لأمر��ض �لنحاللية و�لأمر��ض من �سنيع �لإن�سان ، �إل �أننا جند �أن �لعديد من 
�لدول �لنامية ل تز�ل تر يف �ملرحلة �لنتقالية من مر�حل �لتحول �لوبائي فمعظم 
هذه �لدول ��ستطاعت �لق�ساء على �لعديد من �لأمر��ض �لوبائية �ملعدية ولكنها 
، ولكن لي�ض  �أمر��ض مزمنة ع�سرية  �أ�سبحت تعاين من ظهور  يف �لوقت نف�سه 
بامل�ستوى �لذي و�سلت له �لدول �ملتقدمة ، يف ذلك �حلني جند �أن �لدول �لفقرية 

وخا�سة تلك �لتي يف �أفريقيا ل تز�ل تنوء بعبء �أمر��ض �ملرحلة �لأوىل .
قد  �لثالثة  �ملرحلة  �إىل  �لأوىل  �ملرحلة  �لوبائي من  �لتحول  �أن  �فرت�ض عمر�ن 
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��ستغرق 100)مائة عام( يف �لدول �ل�سناعية �لغربية ، ولكنه حدث باأكرث �سرعة 
يف �ليابان ويف �سرق �أوروبا، وبع�ض �لدول �لنامية ل تز�ل ت�سهد �لتحول وجتتازه 
�ملرور  يف  تتفاوت  �لعامل  دول  فاإن  عام  ب�سكل  و   .  )184  :  1999 عبد�جلليل   (
بهذه �ملر�حل ، وذلك عائد �إىل �لتباين يف معدلت �لنمو �ل�سناعي و�حل�ساري 
و�لقت�سادي و�لطبي)�للبان 1999 :62( . و�عترب �أن �لوفاة هي �لعامل �لرئي�سي 
�لعامل  �ل�سكاين  و�لتز�يد  �ملو�ليد  �أن  �عترب  بينما   ، �ل�سكاين  و�لتغري  للتحول 

�ملعّدل.
ماكينباخ  فياأخذ   ، �لعلماء  بع�ض  من  �لنتقاد�ت  بع�ض  �لنظرية  هذه  وجدت 
�ملتقدمة  �لدول  ��ستغرقتها  �لتي  للمدة  حتديده  عمر�ن  على   Mackebach
�سناعيًا للتحول من �ملرحلة �لأوىل �إىل �ملرحلة �لثالثة من مر�حل نظرية �لتحول 
�لوبائي مبائة عام ، ويزعم �أن �لتحول من �ملرحلة �لأوىل �إىل �لثالثة ��ستغرق وقتا 
�أطول يف �لدول �ل�سناعية ) عبد�جلليل 1999 : 184 (. و يحمل نقد ماكينباخ 
Mackebach  بع�ض �ل�سحة ذلك �أن �لتحديد �خلا�ض بعمر�ن ميكن �أن ينطبق 
على �لدول �لنامية و�لتي حدث فيها �لتحول �لوبائي ب�سورة �أ�سرع - وخا�سة يف 
�لدول �لتي �سهدت حتول ح�ساري �سريع ومفاجئ كدول �خلليج �لعربي -   مما 
حدث يف �لدول �ملتقدمة و�لتي ��ستغرقت عقودً� طويلة للتحول من مرحلة لأخرى، 

و ميكن �لقول �أن �لنظرية ب�سكلها �ل�سالف �لذكر ل تنطبق عليها. 
كما �أن ملاكينباخ Mackebach  ماأخذ �آخر على عمر�ن وذلك بو�سفه للمرحلة 
�لثالثة من مر�حل �لتحول �لوبائي باأنها مرحلة �لأمر��ض من �سنيع �لإن�سان و�عترب 
ذلك �لو�سف تعبريً� خادعًا �أو م�سلاًل لأن �أمر��ض مثل �ل�سرطان �أو �أمر��ض �لقلب 
لها �أ�سباب عديدة ومعقدة ولي�ست فقط من �سنع �لإن�سان �إذ �إن هذه �لأمر��ض لها 
��ستعد�د خا�ض عند �ل�سخ�ض �إ�سافة للبيئة ) عبد�جلليل 1999 : 184 ( ، �إل �أن 
ذلك �ملاأخذ ميكن �أن يكون مثار جدل خا�سة عند تناول �أثر �لإن�سان �ل�سلبي على 
�لبيئة ب�سكل خا�ض ، فيعيد ذلك و�سع �لإن�سان يف د�ئرة �لت�ساوؤل حول دوره يف 
�سناعة وخلق �لأمر��ض �ملزمنة و�خلطرة .  ويبدو �أن نظرية عمر�ن ، على �لرغم 
من �أهميتها ، مل يعد لها  ذ�ك �لتعميم حيث بد�أت بع�ض �لأمر��ض �لنتقالية يف 
�لظهور و�لتف�سي من جديد يف �أنحاء متفرقة من �لعامل، مبا فيها �لدول �ملتقدمة 
�سناعيًا . و�أف�سل مثال على ذلك مر�ض �لإيدز ومر�ض �سار�ض )مر�ض �للتهاب 
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�لرئوي �حلاد �لال منطي ( �للذ�ن تعر�ست لهما دول نامية و�أخرى متقدمة على 
Blij،1993( . وكذلك وجود بع�ض �لدول �لنامية و�لتى فيها تقدم  حد �سو�ء )43: 
�سحى هائل ولي�ست �سمن �لدول �ملتقدمة مثل قطر وعمان وغريهما . و�رتفاع 
معدل وفيات �لأطفال حديثى �لولدة فى �أمريكا ل يعطى موؤ�سرً� حقيقيًا لتدهور 
�أمريكا  �إن ذلك ر�جع �إىل وجود جمموعة �ملهاجرين من  �ل�سحة باأمريكا حيث 
�لالتينية �إليها وهى �لتى ترفع هذ� �ملعدل . ومن �لنقد �أي�سًا وجود كثري من �لدول 

�ملتقدمة و�لتى تنت�سر فيها �لأمر��ض �ملعدية مثل �لإيدز .
كما   ، �لوبائي  �لتحول  �ملتقدمة من  �ملر�حل  نحو  �لعامل  دول  �لعديد من  توجه 
مناطق  من  �لعديد  يف  عليها  �لق�ساء  مت  �لتي  �ملعدية  �لأمر��ض  بع�ض  عودة  �أن 
كمر�ض  زمن  منذ  �ملعدية  �لأمر��ض  مرحلة  جتاوزت  دول  يف  للو�جهة  �لعامل 
خا�سة  �لوبائية  �لأمر��ض  طبيعة  وتغري  �لإيدز.  مر�ض  �نت�سار  لزم  �لذي  �لدرن 
 ، SARS لأمر��ض �ل�سارية و�ملعدية وظهورها يف �أ�سكال جديدة كمر�ض �سار�ض�
ومر�ض �أنفلونز� �لطيور ، ورغم �لتقدم �لذي ي�سهده �لعامل يف �ملجالت �ملختلفة 
- وخا�سة �لطبية و�لتقنية- ظهرت تلك �لأمر��ض يف مناطق خمتلفة من �لعامل 
ُوجدت يف  ، كما  وتايالند  �ل�سني  �أ�سيا خا�سة  فُوجدت يف مناطق عديدة من   ،
دول متقدمة ككند� �لتي تعد دولة من �لدول �ملتقدمة و�إحدى �أغنى دول �لعامل. 
�ملعدية كمر�ض �جلمرة  �لأمر��ض  بيولوجية حتمل طبيعة  �أمر��ض  �أن عودة  كما 
�خلبيثة Anthrax »�أنرت�ك�ض« ، فاأخذ �لتحول �لوبائي �سكله �لذي ر�سمه عمر�ن 
له ، وخا�سة يف �لدول �لنامية ، يجعل �إعادة �لنظر يف نظرية �لتحول �لوبائي �أمرً� 
�سروريًا ، خا�سة و�أنه ميكننا من خالل �لعر�ض �ل�سابق �لتنبوؤ بتحول وبائي جديد 
ممكن �حلدوث بعد مرحلة �لأمر��ض �لنحاللية و�لأمر��ض من �سنيع �لإن�سان . 

 



اجلغرافيا الطّبّية 200

 �سكل )  14 ( التحول ال�سحى: ن�سبة الوفيات بالواليات املتحدة عرب الزمن 1970-1900

 215 : 1971  Omranمل�سدر : عمر�ن�
�سكل )15( التحول ال�سحي:

معدالت الوفيات بالواليات املتحدة 1910–1970م لكل 1000 من ال�سكان

39 : 1977  Omranمل�سدر : عمر�ن�
طرف  من  �لوبائي  �لنتقال  من  �لر�بعة  �ملرحلة  �قرت�ح  مت   1986 �سنة  يف    
Jay Olshansky et Brian Ault بعد در��ستهما جلد�ول  �أول�سان�سكي و�ولت 
بالوليات  �خلا�ض  �حلياة  لأمد  �ملتقطع  غري  لالرتفاع  و��ستخال�سهما  �حلياة 
�ملتحدة �لأمريكية، خالفًا ملا �أتى به عمر�ن  و ما �أطلقا عليه مبرحلة تاأخر �سن 
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ظهور �لأمر��ض �ملزمنة و�لتي تتاز باخل�سائ�ض �لتالية : 
1 - تر�جع �سريع يف معدل �لوفيات �لتي تتمركز معظمها يف �لأعمار �ملتقدمة 

و�لتي حتدث تقريبًا بنف�ض �لوترية عند �لذكور و�لإناث .
2- �لرتكيبة �لعمرية للوفيات ح�سب �ل�سبب ماز�لت �إىل حد كبري هي نف�سها كما 
و �حلال يف �ملرحلة �لثالثة لعمر�ن �إل �أن �لتوزيع �لعمري للوفيات نتيجة �لأمر��ض 

�ملزمنة قد �نتقل تدريجيًا يف �جتاه كبار �ل�سن .
عند  تركزت  قد  �حلياة  قيد  على  �لبقاء  يف  ن�سبيًا  �ل�سريعة  �لتح�سينات   -3
�ل�سكان ذوي �لأعمار �ملتقدمة ، و �أثناء هذه �ملرحلة فاإن �لأ�سباب �لرئي�سية للوفاة 
�لتي �سادت خالل �ملرحلة �لثالثة لعمر�ن تبقى هي نف�سها خالل �ملرحلة �لر�بعة 
�ملوؤدية للوفاة �إل �أن خطر �ملوت نتيجة هذه �لأمر��ض قد توزع من جديد عند كبار 

�ل�سن ) �أول�سان�سكي  و�ولت 1986(.
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جدول ) 4 ( املراحل االأربع لالنتقال ال�سحي

 Vallin Jacques et Meslé  يف �سنة 2000 قام فيلن جاك وم�سلي فرن�ض
 1925 من  �بتد�ًء  فرن�سا  يف  �لوفيات  و�أعمار  �أ�سباب  تغري�ت  بدر��سة   France
� بوجود مرحلتني  وذلك بتقدير دور �لتغري�ت �لوبائية يف تطور �أمد �حلياة و�أََقرَّ
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فقط يف هذ� �مل�سار ، �لأوىل مماثلة للمرحلة �لأوىل من منوذج عمر�ن �لتي عرفت 
�لتح�سينات يف �حلياة �لتي مردها يف غالب �لأحيان �إىل تر�جع �لأمر��ض �ملعدية 
و�رتفاع �لأمر��ض �ملزمنة ونهاية هذه �ملرحلة توؤدي مبا�سرة �إىل تر�جع �أمر��ض 
عند  �حلياة  �أمد  رفع  يف  �لرئي�سي  �لعامل  تعترب  �لتي  �لدموية  و�لأوعية  �لقلب 
�لدموية  و�لأوعية  �لقلب  بثورة  عليه  �أطلق  ما  وهو  �لثانية  �ملرحلة  خالل  �لولدة 

)مفيدة 2009 : 34 ( .
يف مقال له �سنة 2001 �قرتح جني ماري روبني Jean-Marie Robine �إعادة 
ت�ستت  لتطور  �لوبائي من خالل در��سته  �لتحول  وتوقيت مر�حل  �لنظر يف عدد 

�أمد �حلياة يف فرن�سا وقد �أقرَّ بوجود ثالث مر�حل :
�لقرنني  بني  ما  نهايتها  عرفت   �لتي  و�لأوبئة  �لطاعون  مرحلة  وهي  �لأوىل 

18و19م .
�لثانية وهي مرحلة تر�جع �لأوبئة ، و�لتي ز�دت �أثناءها وفيات �لأطفال و�لأمهات 
و�أدت �إىل تقل�ض �سديد يف ت�ستت �أمد �حلياة ، هذه �ملرحلة عرفت نهايتها �سنو�ت 
�خلم�سينات من �لقرن �لع�سرين يف �لبلد�ن �لتي �ت�سمت بالتقدم يف هذ� �مل�سار 

كدول �أوروبا �ل�سمالية و�لغربية ، �أمريكا �ل�سمالية و�ليابان .
�أما �لثالثة فقد دمج فيها روبني عمر �لأمر��ض �ملزمنة و�لأمر��ض �لتي هي من 
�سنع �لإن�سان لعمر�ن مع مرحلة �نح�سار �لأمر��ض �ملزمنة لأول�سان�سكي و�أولت 
و�حدة هي  لتكوين مرحلة  وم�سلي  لفالن  �لدموية  و�لأوعية  �لقلب  ثورة  ومرحلة 
مرحلة غزو مدى �حلياة نظرً� ل�سعوبة �لف�سل وتاريخ �ملرور بني �ملر�حل �لتي 

�سملها �لدمج ) مفيدة 2009 : 35(.
تنظري جديد يف هذ�  بطرح  م�سلي  وفرن�ض  كل من جاك فالن  يف 2004 عاد 
�مل�سار خالل در��سة تقارب وتباعد �لوفيات يف مقاربة حديثة لالنتقال �ل�سحي 

و�أ�سار� �إىل �أن هذ� �لنموذج يتكون من تتابع ثالث مر�حل: 
�لأوىل وهي �لتي ت�سمل كل مر�حل �لتحول �لوبائي لعمر�ن حيث �إن �لتح�سينات يف 
�أمد �حلياة ر�جعة �أ�سا�سًا �إىل �نهيار �لأمر��ض �ملعدية و�رتفاع مثيلتها �ملزمنة.  

�لثانية  هي مرحلة ثورة �لقلب و�لأوعية �لدموية حيث حتدث عن �رتفاع �أمد 
�حلياة نتيجة تر�جع �أمر��ض �لقلب  �لأوعية �لدموية . 

 . ) Jacques & France   2004 ( و�لثالثة مرحلة بطء �ل�سيخوخة



اجلغرافيا الطّبّية 204

6-1-1 االنتقال ال�سحي يف الدول املتقدمة :
�أن �خلريطة  �سنة 1995 جند  �إىل  �سنة 1950  من  �بتد�ء  قرن   ن�سف  خالل 
�أوروبا مطلع 1950 حت�سنًا  �لأوروبية لأمل �حلياة قد تغريت كليًا ، فلقد �سهدت 
ملحوظًا يف �أمل حياتها عند �لولد�ت بل وتد�ركت �لدول �جلنوبية و�ل�سرقية منها 
�لفارق �لذي قدر على �لأقل بع�سرين �سنة مقارنة باأوروبا �ل�سمال �لغربية ولكن 
مع منت�سف ع�سرية 1960 ، هذ� �لجتاه قد تغري نتيجة �لأزمة �ل�سحية �لتي �أملت 
بدول �أوروبا �ل�سرقية و�لو�سط �لتي كانت حتت لو�ء �لنظام �ل�سوفيتي و�أدت �إىل 
�أمل �حلياة خا�سة عند �لرجل.  كبح هذ� �لتطور بل و يف بع�ض �لأحيان تر�جع 
فمجموعة دول �أوروبا �ل�سمالية �لتي �سهدت �أثناءها كل من �لرنويج ، و�ل�سويد ، 
و�لدمنارك و�إي�سلند� �لتقارب يف تطور �أمل �حلياة بعد �حلرب �لعاملية �لثانية من 
م�ستويات �نطالقه  تر�وحت ما بني 65 – 70 �سنة عند �لرجال نظري 70 – 75 
�سنة عند �لن�ساء ،  �إل �أن �لدمنارك �سهد �لركود مع مطلع  1980 وعدم تعديه 
فقد  فلند�  �أما   ، �لولدة  عند  �حلياة  �أمل  كمتو�سط  �سنة   80 معدل   2005 �سنة 
تد�ركت تاأخرها �لذي فاق ع�سر �سنو�ت مقارنة بدول هذه �ملجموعة لي�ستقر �أمل 

حياتها عند �لولدة عند 75 �سنة عند �لرجال ، و 82 �سنة عند �لن�ساء .
يف  و�لتقارب  بالزيادة  �متازت  فقد  غربية  �لو�سط  �أوروبا  دول  جمموعة  �أما 
منحنى تطور �أمل �حلياة �لذي تعدى متو�سطه 78 �سنة بحلول 2005 يف كل من 
�أملانيا ، ولوك�سمبورغ  و�لنم�سا مع حت�سن طفيف يف �سوي�سر� �لذي فاق 80 �سنة 

بنف�ض �لتاريخ . 
جمموعة دول �أوروبا �ل�سمالية �لغربية �ملتكونة من فرن�سا ، وبلجيكا ، و�ململكة 
�ملتحدة و�أيرلند� فقد عرفت �لتطابق يف منحنى تطور �أمل �حلياة بتدرج �سريعًا 
ان �سنو�ت 1950 متبوعًا بالتباطوؤ خالل ع�سرية 1960 ثم مرحلة جديدة من  �إبَّ
�لتطور�ت مع مطلع 1970 ولت�سجل فرن�سا يف �سنة 2005 �أعلى معدل يف �ملنطقة 
فقد  و�لربتغال  ومالطا   ، و�ليونان   ، و�إ�سبانيا   ، �إيطاليا  �أما  �سنة.   84 بـ  و�ملقدر 
عند  �سنة   60 م�ستوى  من  و�لغربية  �ل�سمالية  بالبلد�ن  مقارنة  تاأخرها  تد�ركت 
�لن�ساء وما بني 50 - 55  �سنة لدى �لرجال بعد �حلرب  �لعاملية �لثانية ليتعدى 
يف �ملتو�سط عتبة 80 �سنة لدى �لن�ساء و 75 �سنة لدى �لرجال بحلول �سنة  2005 

) مفيدة 2009 : 37 ( .
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6-1-2 االنتقال ال�سحي يف الدول النامية :
جليًا  ُنالحظ  فاإننا   1950 �سنو�ت  مطلع  منذ  �حلياة  �أمل  تطور�ت  تتبعنا  �إذ� 
�سهدت  �لتي  �ل�سمالية  �أفريقيا  دول  فقط  �ملنحنيات«  معظم  يف  �لتجان�ض  غياب 
�رتفاعا قويًا يف معدل �أمد �حلياة عند �لولدة من م�ستويات �نطالقه قاربت 45 
�سنة لتتعدى 70 �سنة ما بني 1950 و 2000 و لتقل�ض بذلك تاأخرها مقارنة بالدول 
�ملتقدمة. �أما دول �أفريقيا ما دون �ل�سحر�ء فاإنها مل ت�ستطع تتبع نف�ض �لتطور 
�لذي �سلكته دول �أفريقيا �ل�سمالية بعدما كان �أمل حياتها عند �لولدة ي�ساوي �أو 
يفوق �أمل حياة هذه �ملنطقة �لأخرية �سنو�ت 1950 ، كما جتدر �لإ�سارة �إىل �أن 
فمثال  تطورها  �لتجان�ض يف  �ل�سحر�ء تتاز مبيزة عدم  دون  ما  �أفريقيا  بلد�ن 
دول �ل�سود�ن ، �ل�سنغال ومايل لها م�ستوى �نطالقة منخف�ض بعد �حلرب �لعاملية 
�لثانية من 35 �سنة لت�سل �إىل معدل 50 �سنة مع مطلع �لقرن �جلديد، �أما �لنيجر 
وغينيا فقد تطورتا تطورً� منتظمًا على مدى �ملرحلة كلها  لكن بوترية بطيئة جدً� 
. وثلة �أخرى من �لدول عرف �أمل حياتها �لنطالقة من م�ستويات متدنية ما بني 
30 – 40 �سنة لت�سهد نهاية �سنو�ت 1980 �لثبوت كحالة غانا ، وت�ساد ، ونيجريا 

�أو �لرت�جع �لطفيف يف �لكامرون ، و�إثيوبيا وتنز�نيا .
وهناك دول �أخرى من �لقارة �لأفريقية �خت�ست بالرت�جع يف �أمل حياتها عند 

�لولدة �بتد�ًء من �سنو�ت1980م  و�لذي كان : 
و   ، �لو�سطى  �أفريقيا  جمهورية  يف  حدث  كالذي  ن�سبيًا  معتدًل  تر�جعًا  �إما 

بوركينافا�سو ، ومالوي و�أوغند� .
�إىل مادون 60  �أفريقيا وكينيا  ْت به دولة جنوب  �أو تر�جعًا حديثًا و�لذي ُخ�سَّ

�سنة مع مطلع �سنو�ت  2000م .
و�أخريً� تر�جعًا قويًا كالذي عرفته كل من بوت�سو�نا ، وزمبابوي ، وناميبيا وز�مبيا 
ب�سبب وباء د�ء فقد�ن �ملناعة �ملكت�سبة )�لإيدز( ، وهو �لذي جعل �أمل �حلياة ل 

يتعدى 45 �سنة.
   ومنوذج �آخر من دول �لقارة �ل�سمر�ء عرف �أثناءه �أمل �حلياة �لرت�جع بعد 
�لتطور�ت �لطفيفة نتيجة للحروب و�لأزمات �ل�سيا�سية خا�سة بعد �سنو�ت 1990 

يف كل من ليبرييا ، ورو�ند� ، وموزنبيق و�سري�ليون ) مفيدة 2009 : 38 ( .
على �لرغم من �أن �حلجم �لن�سبي ل�سريحة �ملتقّدمني يف �ل�سّن من بني �ل�سكان 
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ا يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا ، �إل �أنه من �ملتوقع  �سيظل ُمنخف�سً
�أن ي�سهد متو�سط ن�سبة �لأمر��ض غري �ملُعدية �رتفاًعا من �لن�سبة �حلالية �لبالغة 
45 يف �ملائة من �لأعباء �ملر�سية �إىل 60 يف �ملائة بحلول عام 2020   . فعلى �سبيل 
�ملثال ، ت�سهد �ملنطقة �زدياًد� يف �لتدخني ، ولذ� فمن �ملتوقع �أن ترتفع معدلت 
�إىل 9.5  �ملائة يف عام 1999  �إىل ذلك من 2.4 يف  �لتي تعزى  �لبالغني  وفيات 
يف �ملائة يف عام 2020  عالوة على ذلك ، فاإن معدلت حو�دث �ل�سري يف منطقة 
�ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا هي من بني �لأعلى على م�ستوى �لعامل ، حيث تاأتي 
�لإ�سابات  �أعد�د  زيادة  ويتوقع   ، �ل�سحر�ء  �أفريقيا جنوب  بعد منطقة  مبا�سرة 
كن�سبة مئوية من �لعبء �ملر�سي من 13 يف �ملائة حالًيا �إىل 21 يف �ملائة بحلول 
عام  2020   وت�ساهم معدلت �لإعاقة �لناجمة عن حو�دث �ل�سري و�أعمال �لعنف 
يف هذه �ملنطقة ، ف�ساًل عن �لأمر��ض وحالت �لعجز �خللقية يف معدل �نت�سار 
�لإعاقة �لكلية �لذي ُيقدر بحو�يل 3.5 يف �ملائة �إىل 10 يف �ملائة يف بلد�ن هذه 

�ملنطقة )منظمة �ل�سحة �لعاملية 2008 : 2(.
: Disease Germ Theory of 6-2 نظرية جرثومية املر�ض

ا نظرية مر�سية �لدو�ء ، هي  نظرية جرثومية �ملر�ض ، و�لتي يطلق عليها �أي�سً
نظرية تفرت�ض �أن �مليكروبات هي �سبب �لعديد من �لأمر��ض . وعلى �لرغم من 
�أن نظرية جرثومية �ملر�ض كانت خالفية ومثرية للجدل عند �قرت�حها لأول مرة 
جزًء�  �لآن  وتعد  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  �أو�خر  يف  وم�سادقتها  �إثباتها  مت  �أنه  �إل   ،
�أثمرت عن  ، وقد  �لإكلينيكي  �أ�سا�سًيا من �لطب �حلديث وعلم �لأحياء �لدقيقة 
فقبل   . �ل�سحية  و�ملمار�سات  �حليوية  �مل�ساد�ت  مثل  �لأهمية  عظيمة  �بتكار�ت 
ظهور نظرية جرثومية �لأمر��ض �لب�سرية يف نهاية �لقرن �لتا�سع ع�سر ، �سيطرت 
للجغر�فيا  �لبيئية  �ملفاهيم  طريق  عن  �ملر�ض  عن  �لطبية  �ل�سببية  �لتف�سري�ت 

. )  3 : 2009  Lopez ( لطبية�
�أكرث  �لطبية  و�لعلوم  �لطبيني  �ملوؤرخني  �ملر�ض  جرثومة  نظرية  وخاطبت 
�جلرثومية  �لنظرية  �أن  �إىل  يعود  هذ�  ورمبا  �لطبية،  �جلغر�فيا  خماطبتها  من 
بني  فا�ساًل  لهم حدً�  ، تثل  للجر�ثيم  و�ملوؤرخني   ، و�جلمهور  لالأطباء  بالن�سبة 
�لعلم �لتقليدي و�حلديث ، و نقطة  حتول ل رجعة فيها يف مفاهيم  تاريخ للمر�ض 
�لثورة  نتاج  �لطبية  �جلغر�فيا  تاريخ  تال�سى  كما   .  )  134  :  1960  Bulloch(
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�جلرثومية ، فاأ�سبح تاريخها مرتوكًا للمفاو�سات حول معاين �ملر�ض خالل فرتة 
.)8: 2009  Lopez ( لنتقال من �جلغر�فيا �لطبية لنظرية �جلر�ثيم�

وفًقا لوجهة �لنظر �لتاريخية �لقدمية ، كان �ملر�ض متو�لدً� ذ�تيًا ولي�ض نا�سًئا 
 Madigan، مارتنكو   ، مادجان   ) بالتكاثر  وتتز�يد  تنمو  �لتي  �مليكروبات  عن 
نظرية  �إىل  �لغربية  �لإ�سار�ت  �أو�ئل  من  و�حدة  وتظهر   .  )2005   Martinko
جرثومية �ملر�ض يف كتاب عن �لزر�عة )On Agriculture( ملاركو�ض ترنتيو�ض 
فارو ) Marcus Terentius Varro ( )�ملن�سور يف �سنة 36 قبل �مليالد( ؛ حيث 
ورد به حتذير من �ختيار مكان للم�سكن بالقرب من �مل�ستنقعات “...نظًر� لتو�لد 
بع�ض �ملخلوقات �لدقيقة �لتي ل ُترى بالعني �ملجردة و�لتي تطفو يف �لهو�ء وتدخل 
 . ) 1934 Hooper  ( ا خطرية �جل�سم من خالل �لفم و�لأنف وت�سبب �أمر��سً
ويف عام 1546 ، �قرتح جريولمو فر�كا�سرتو ) Girolamo Fracastoro ( �أن 
�لأمر��ض �لوبائية �سببها كيانات متنقلة �سبيهة بالبذور من �ملمكن �أن تنقل عدوى 
�مل�سافات  دون تالم�ض عرب  �أو حتى  �ملبا�سر  �أو غري  �ملبا�سر  �لتالم�ض  من خالل 
�لبعيدة. ويف �أغلب �لأحيان ين�سب �لف�سل �إىل �لعامل �لإيطايل �أغو�ستينو با�سي ) 
Agostino Bassi ( يف �لتو�سل �إىل نظرية جرثومية �ملر�ض لأول مرة ��ستناًد� 
�إىل مالحظاته حول مر�ض �ملُ�سكاردين �لذي ي�سيب دودة �لقز . ويف عام 1835 
، �ألقى با�سي مب�سوؤولية موت �حل�سر�ت على عامل حي معٍد مرئي بالعني �ملجردة 
بعد  �ملجهرية  �لفطريات  هذه  على  �أُطلق  وقد   ، �لغبارية  �جلرثومية  كاحل�سود 
ذلك ��سم بيوفرييا با�سيان ) Beauveria bassiana ( تكرمًيا له . �أما �أول من 
 Anton van( ليفينهوك  فان  �أنطوين  فكان  مبا�سر  ب�سكل  �مليكروبات  لحظ 
�أعمال  على  وبناًء   . �لدقيقة  �لأحياء  علم  �أبا  يعترب  �لذي   )  Leeuwenhoek
ليفينهوك ، ذهب �لطبيب نيكول�ض ) Nicolas Andry ( يف عام 1700 �إىل �أن 
�مليكروبات �لتي كان ي�سميها “ديد�ن” هي �مل�سوؤولة عن مر�ض �جلدري وغريه من 
�لأمر��ض �لأخرى )The British Medical Journal  312 : 1988 ( .  كان 
�مَلَجرّي �جلن�سية طبيب توليد يف    )Ignaz Semmelweis( إيجنز �سيملوي�ض�
�مل�ست�سفي �لعام بفيينا ) Allgemeines Krankenhaus( عام 1847 عندما 
لحظ �لرتفاع �لكبري يف معدل �لوفيات نتيجة حمي �لنفا�ض بني �لن�ساء �لالتي 
و�سعن �أطفالهن يف �مل�ست�سفى مب�ساعدة �لأطباء وطالب �لطب. �أما حالت �لولدة 
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�لتي تت مبعرفة �لقابالت فكانت �آمنة ن�سبًيا. ومبزيد من �لبحث و�ل�ستق�ساء 
، جنح �سيملوي�ض يف �لربط بني �لإ�سابة بحمى �لنفا�ض و�لفحو�ض �لتي يجريها 
�لأطباء للن�ساء �لو��سعات ليدرك بعد ذلك �أن هوؤلء �لأطباء كانو� ياأتون عادة من 
ت�سريح �جلثث مبا�سرة. وبعد تاأكده من �أن حمى �لنفا�ض مر�ض معٍد و�أن هناك 
مادة ما من ت�سريح �جلثث متورطة يف تطور هذ� �ملر�ض ، طلب �سيملوي�ض من 
�لأطباء غ�سل �أيديهم مباء �لليمون �ملعالج بالكلور قبل فح�ض �لن�ساء �حلو�مل ، 
ومن ثم �نخف�ض معدل �لوفيات ب�سبب �لولدة من ن�سبة 18% �إىل ن�سبة 2.2% يف 
هذه �مل�ست�سفى. ورغم ذلك ، تعر�ض هو ونظرياته للهجوم من معظم �ملوؤ�س�سات 

�لطبية بفيينا .
�ساهم جون �سنو ) John Snow ( يف �سياغة نظرية جرثومية �ملر�ض عندما 
�أظهر  فقد   . بلندن  �سوهو  يف   1854 عام  يف  �لكولري�  وباء  تف�سي  م�سدر  تعقب 
�لتف�سي مل يكن مت�سًقا مع نظرية  �أن هذ�  �لتحليل �لإح�سائي للحالت �مل�سابة 
�ملالريا �لتي كانت �سائدة يف ذلك �لوقت. فعلى �لنقي�ض من منوذج �ملالريا، جنح 
�سنو يف حتديد ماء �ل�سرب كوعاء لنقل �ملر�ض. و�كت�سف �أن �لإ�سابات حدثت يف 
 Broad ( ملنازل �لتي حت�سل على حاجتها من �ملياه من م�سخة برود �سرتيت�

Street pump ( �لتي تقع جغر�فًيا يف مركز تف�سي �لوباء .
قدم �لطبيب �لإيطايل فر�ن�سي�سكو ريدي )Francesco Redi( �أو�ئل �لأدلة 
�ملناق�سة لنظرية �لتو�لد �لذ�تي . فقد �بتدع جتربة جديدة يف عام 1668 ��ستخدم 
فيها ثالث جّر�ت . وو�سع يف كل جّرة حلمًا بقطع �خلبز وبي�سة ، وترك �إحدى 
�جلّر�ت مفتوحة ، بينما �أحكم �إغالق �لثانية وغطى �لثالثة بال�سا�ض . وبعد ب�سعة 
�أيام ، لحظ �أن �للحم بقطع �خلبز يف �جلّرة �ملفتوحة تغطيه �لريقات ، وبالن�سبة 
للجرة �ملغطاة بال�سا�ض ، فتوجد يرقات على �سطح �ل�سا�ض. �أما بالن�سبة للجرة 
حمكمة �لغلق ، فلي�ض بها �أية يرقات من �لد�خل �أو �خلارج . كما لحظ �أن �لريقات 
توجد على �لأ�سطح �لتي ميكن للذباب �لو�سول �إليها فقط . و��ستنتج من ذلك �أن 
نظرية �لتو�لد �لذ�تي لي�ست معقولة �أو جديرة بالت�سديق . و�ساق لوي�ض با�ستري 
) Louis Pasteur ( يف �لفرتة بني 1860 و1864 �ملزيد من �لرب�هني على �أن 
�لتخمر ومنو �مليكروبات يف �مل�ستنبتات ل ين�ساأ عن �لتو�لد �لذ�تي . فقام بتعري�ض 
ح�ساء مغلي حديًثا للهو�ء يف �أوعية ت�ستمل على فلرت ملنع مرور جميع �لذر�ت �إىل 
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د�خل �مل�ستنبت . وحتى مع عدم وجود �أي فلرت ، ويف ظل �إدخال �لهو�ء عرب �أنبوب 
طويل ملتٍو ، لن تر �أية ذر�ت غبار. مل َيْنُم �أي �سيء يف �مل�ستنبت ، وبالتايل فاإن 
�لكائنات �حلية �لتي منت يف مثل هذه �مل�ستنبتات �أتت من �خلارج ، مثل �جلر�ثيم 

�ملوجودة يف �لغبار ، ومل تتو�لد د�خل �مل�ستنبت .
 Joseph  ( لي�سرت  جوزيف  لعب   ، ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  من  �ل�سبعينات  ويف 
Lister( دوًر� م�ساعًد� يف و�سع تطبيقات عملية لنظرية جرثومية �ملر�ض فيما 
�أول عامل   )  Robert Koch  ( روبرت كوخ  وكان   . بالتقنيات �جلر�حية  يتعلق 
 ) �ملر�ض  جرثومية  نظرية  لتقييم  ُت�ستخدم  �لتي  �لختبار�ت  من  �سل�سلة  يبتكر 
Madigan، Martinko 2005 ( ،  وُن�سرت فر�سيات كوخ يف عام 1890 و��ستقت 
 Bacillus بكرتيا   �سببها  �خلبيثة  �جلمرة  �أن  تثبت  �لتي  �لرب�هني  �أعماله  من 
يف  للم�ساعدة  هذ�  يومنا  �إىل  ُت�ستخدم  �لفر�سيات  هذه  تز�ل  ول   .anthracis

حتديد ما �إذ� كان �سبب �أي مر�ض مت �كت�سافه حديًثا هو ميكرومبا. 
6- 3  النظرية التوفيقية : 

يف �لوقت �لذي تعتقد فيه �لنظرية �لتوفيقية على ل�سان ) تالكوت بار�سنز( و 
)جورج ميد( ب�سرورة ربط �ملر�ض بالدور �لجتماعي �لذي ي�سغله �لفرد ترتب 
على ذلك ��ستنتاج مهّم ي�سّرح باأن للنظام �لجتماعي م�سلحة حقيقية يف �إن�ساء 
�ملوؤ�س�سة �لطبية للحفاظ على �سالمة �لأفر�د و�سيانة �إنتاجهم �لجتماعي ، فاإنها 
ل تانع من ربط �لنظام �ل�سحي بالفل�سفة �لر�أ�سمالية �لتي توؤمن بتقييم �لعمل 

من ز�وية �لربح و�خل�سارة ل �خلدمات �لإن�سانية . 
يقول ) تالكوت بار�سن ( ، �أحد رو�د �لنظرية �لتوفيقية يف �لطب » �إن �ملر�ض 
 1954 Parsons( لي�ض ظاهرة بيولوجية فح�سب ، بل �إنه ظاهرة �جتماعية �ي�سًا
: 113( ، لأن �ملجتمع �لإن�ساين يتطور تطورً� طبيعيًا ما مل يقم �لأفر�د جميعًا باأد�ء 
�أدو�رهم �لجتماعية يف كل �لأوقات . فاإذ� تعر�ض فرد ما ملر�ض من �لأمر��ض 
�أ�سبح دوره �لجتماعي �ساغرً� لأنه ل ي�ستطيع �لقيام بتاأدية ذلك �لدور �ملناط به 
�جتماعيا. وكنتيجة لهذ� �خللل ، �أ�سبح ذلك �لدور معر�سًا �إىل �حتمالني ، �لأول : 
�أن ُيَحال �إىل فرد �آخر �سليم من �لناحية �ل�سحية ، و�لثاين : �أن يبقى ذلك �لدور 
�سغطًا  ي�سبب  �لجتماعية  �لأدو�ر  يف  �لتبدل  وهذ�   . ي�سغله  �ساغل  دون  معطاًل 

ويولد �إرباكًا �سد �حلركة �لطبيعية للنظام �لجتماعي .
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ول �سك �أن للنظام �لجتماعي ، مهما كان لونه و�سكله ، م�سلحة حقيقية يف �إن�ساء 
نظام �سحي متكامل لعالج �لأمر��ض ، وللحفاظ على نظافة �ملجتمع من �لأوبئة 
يكون  بطريقة  �لأ�سحاء  �لعمال  طاقات  ��ستثمار  يتم  حتى   ، �ملعدية  و�لأمر��ض 
مردودها �لنتاجي متنا�سبًا مع حجم ذلك �لنظام وقابلياته . وعلى هذ� �لأ�سا�ض 
فاإن من م�سلحة �لنظام �لجتماعي مثاًل، حتديد َمْن هو �ملري�ض؟  ،  وِمْن م�سلحة 
�لنظام �لجتماعي �أي�سًا معرفة من ي�سطنع �ملر�ض كي يجد خمرجًا يتهرب فيه 
من �أد�ء �لو�جبات �لجتماعية �ملناطة به . فلو نظرنا �إىل قائمة �لأمر��ض �لتي 
باأمر��ض  و�نتهينا  و�بتد�أنا من �ل�سد�ع   ، �إن�ساين  �أي جمتمع  �لأفر�د يف  ت�سيب 
لنا   َ َلَتَبنيَّ  ، و�لأع�ساب  و�لدماغ  �له�سمي  �لكبد و�جلهاز  باأمر��ض  �لقلب مرورً� 
طبيعة  حتدد  �لتي  هي  �لجتماعي  �لنظام  �أ�س�سها  �لتي  �ل�سحية  �ملوؤ�س�سات  �أن 
�ملر�ض وخطورته . فاملجتمع مثاًل ل يعترب �ل�سد�ع مر�سًا لأن �ملوؤ�س�سة �ل�سحية 
مل تعتربه حالة مر�سية ت�ستوجب دخول �مل�ست�سفى �أو عيادة �لطبيب �إل يف حالت 
��ستثنائية نادرة ، ولكنه يعترب قرحة �لأمعاء ، مر�سًا يتوجب معاجلته عن طريق 
�لطبيب �أو �مل�ست�سفى ، مع �أن �ل�سد�ع و�لقرحة معًا قد يعطالن �لفرد عن �لإنتاج 
. وعلى هذه �لقاعدة ميكن تطبيق كل �حلالت �ملر�سية �لتي يتم حتديدها عن 

طريق موؤ�س�سات �لنظام �ل�سحية.
يتوقع من  بل   ، وت�سخي�سه  �ملر�ض  �لجتماعي عند حتديد  �لنظام  يتوقف  ول 
�لفرد �سلوكًا معينًا يتنا�سب مع ذلك �ملر�ض . ف�سلوك �ملري�ض مثاًل ، يعترب من 
�إن يعلن  �لناحية �لجتماعية مناق�سًا لل�سلوك �لطبيعي لالأفر�د �ل�سحاء . فما 
�ملري�ض �أعر��سه �ملر�سية حتى يخلد �إىل �لفر��ض ، باحثًا عن �مل�ساعدة �لطبية ، 
باذًل ماله لتح�سيل �لدو�ء �ملو�سوف . ومبا �أن �ملر�ض عامل �جتماعي �سلبي على 
�ملجتمع  ذلك  ي�سع  �لجتماعي  �لنظام  �أع�ساء  من  بع�سو  نزوله  فاإن   ، �لإن�سان 
وجهًا لوجه �أمام م�سوؤولياته يف �لتعامل مع ذلك �ملري�ض . ولذلك فاإن �جلهة �لتي 
، حتى  �لجتماعي  �لنظام  يقرها  قانونية  ب�سرعية  تتمتع  �أن  �ملر�ض يجب  حتدد 
و�لعائلة  �لفرد  على  �ملر�ض  يجلبها  �لتي  �لجتماعية  �خل�سارة  تعوي�ض  ت�ستطيع 

و�لنظام �لقت�سادي و�لجتماعي ب�سكل عام.
وتْعَترِب هذه �لنظرية �ملر�ض لونًا من �ألو�ن �لنحر�ف �لجتماعي ؛ لأن �ملري�ض 
ي�سلك خالل مر�سه �سلوكًا مناق�سًا لل�سلوك �لطبيعي �لذي يقره �لأ�سحاء . فاخللود 
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�إىل �لفر��ض ، وتناول �لدو�ء، وت�سخري �لآخرين خلدمة �ملري�ض ، كلها ت�سرفات ل 
يقوم بها �لأ�سحاء غالبًا . ولكن هذ� �لنحر�ف �ل�سحي يعترب �نحر�فًا ��ستثنائيًا 
 ، ي�ستغرق فرتة ق�سرية حمدودة  �ل�سلوك  �أن هذ�   : �أوًل   ، منها  لأ�سباب عدة   ،
. فاملري�ض جمرب على  �لإن�سان  �إر�دية د�خل ج�سم  ل  يعرّب عن قوة  �أنه   : وثانيًا 
قبول حالته �ل�ستثنائية ، وملزم بال�ست�سالم لو�قعه �لإنحر�يف �جلديد . ولذلك 
�أد�ء  �لتق�سري يف  ، وغري م�سوؤول عن  �لعمل �لنتاجي  فهو غري ُمالم على تركه 
ونظامه  �ملجتمع  على  وما   . مر�سه  ب�سبب  �ساغرً�  �أ�سبح  �لذي  �لجتماعي  دوره 
عن   ، خا�سة  معاملة  ومعاملته  �ملري�ض  حلق  و�لت�سليم  �لإذعان  �إل  �لجتماعي 
�إىل موعد �ل�سفاء  �إجازة �لتخلي عن دوره وم�سوؤولياته �لجتماعية  طريق منحه 
�لتام . فالعامل �ملري�ض مثاًل ي�ستطيع ترك �لعمل و�لتوقف عن �لإنتاج و�خللود 
موعد  تاأجيل  ي�ستطيع  �ملري�ض  و�لطالب   . �ملر�سية  �أعر��سه  ظهور  فور  للر�حة 
�متحانه �لنهائي لأ�سباب مر�سية . و�لتاجر �ملري�ض يعطل جتارته ب�سبب عجزه 

عن ممار�سة �لعمل �لطبيعي �لذي تعارف �أفر�د �ملجتمع عليه .
�ملر�سية  �سريعًا حلالته  يطلب عالجًا  �أن  ينبغي  �ل�سادق  �ملري�ض  �أن  �سك  ول 
على  َعاَلًة  �لبقاء  يهوى  �لفرد  ذلك  �أن  يعني  �لعالج  تباطوؤه يف  لأن  �ل�ستثنائية؛ 
�لآخرين ، ويود �لتخلي عن عمله �لإنتاجي يف �حلقل �لجتماعي ؛ وهو بذلك ل 
�أي�سًا  �لقت�سادية  �لآخرين  ي�ستهلك مو�رد  بل   ، يعطل دوره �لجتماعي فح�سب 
�مليز�ن  يف  خلاًل  وي�سبب  لالأفر�د  �لإنتاجية  �لطاقات  يعطل  �لتمار�ض  وهذ�   .

�لجتماعي و�لقت�سادي و�ل�سيا�سي للمجتمع .
وعلى �لأغلب ، فاإن �لنظام �لجتماعي يتوقع من �ملري�ض قبول �مل�ساعدة �لطبية 
�ملمنوحة له من ِقَبل �ملوؤ�س�سة �ل�سحية �ملعرتف بها �جتماعيًا . فالفرد �مل�ساب 
مبر�ض حقيقي ل ي�ستطيع رف�ض ��ست�سارة �لطبيب ، �أو تعليماته �خلا�سة بالفح�ض 
�ل�سكوك  �إىل  يعر�سه  كله  ذلك  لأن  ؛  �لدو�ء  �أخذ  �أو   ، �لكيميائي  �أو  �ل�سعاعي 

و�ل�سبهات �لتي تتهمه بالتمار�ض تهربًا من �مل�سوؤوليات �لجتماعية �ملناطة به . 
وذكر ) �لأعرجي 1413 : 21 (  �أن هذه �لنظرية ل تخلو من مفارقات و�أخطاء 
كالأنفلونز�  �ملزمنة  غري  �لأمر��ض  على  �هتمامها  جل  ت�سب  باأنها  منها  ذكر 
و�أمر��ض �جلهاز �له�سمي و�لبويل ؛ وهذه �أمر��ض يتم عالجها يف فرتة ق�سرية 
كاأمر��ض  ق�سرية  بفرتة  عالجها  ي�سعب  مزمنة  �أمر��سًا  تهمل  ولكنها   ، ن�سبيًا 
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ت�سخم �لأن�سجة )�ل�سرطان( ، و�أمر��ض نق�ض �ملناعة �حلاد ، و�لأمر��ض �ملوؤدية 
هذه  يف  �ملري�ض  ي�ستطيع  ل  حيث  ؛  �لطبيعي  ن�ساطه  تاأدية  يف  �لقلب  ف�سل  �إىل 
�حلالت �ملزمنة �يجاد �سفاء عاجل ملر�سه . و�زدياد عدد �لأمر��ض �ملزمنة يوؤدي 
�لر�أ�سمايل  �لنظام  يرت�سيه  ب�سكل ل   ، �لنظام �لجتماعي  ��ستهالك مو�رد  �إىل 
و�أية   . و�خل�سارة  �لربح  �إىل  �لأ�سل  يف  ت�ستند  �لر�أ�سمالية  �لفكرة  لأن  ؛  لنف�سه 

خ�سارة تتجاوز �خلطوط �ملر�سومة ل يحتملها �لنظام �لجتماعي .
�أ�سف �إىل ذلك �أن نظرية ) تالكوت بار�سنز ( تركز على �لطب �لعالجي وتهمل 
فر�سية �لوقاية . ون�سيف ثالثًا ، باأن �ملجتمع �لر�أ�سمايل لو �متثل للمقولة �ملاأثورة 
) �لوقاية خرٌي من �لعالج( لأنقذ حياة �ملاليني من �لأفر�د �لذين ميوتون ب�سبب 
خمالفتهم هذه �لقاعدة �ل�سحية . ففي �لعقد �لأخري من �لقرن �لع�سرين ميوت 
يف �لوليات �ملتحدة ب�سبب عادة �سيئة و�حدة ميكن �لوقاية منها - وهي �لتدخني 
وما يرتتب عليها من �أمر��ض ، ك�سرطان �لرئة و�لفم و�لبلعوم  - �أكرث من 350 
�ألف فرد �سنويًا )Cockerham 1986 : 56  (  ويكلف هوؤلء �لنظام �ل�سحي 
�لأمريكي ، من �أدوية وعناية طبية قبل موتهم، مبلغًا يقدر باأكرث من ع�سرين بليون 
دولر )  mechanic 1980 : 24( ، ولذلك فاإن �أمر��ض �لقلب �لتي توؤدي �إىل 
�لوفاة ، تعترب من �أكرث �لأمر��ض �نت�سارً� يف �لوليات �ملتحدة يف �لقرن �لع�سرين 
) Airlink ، 1980 (  ، ولكن لو طبق نظام �لوقاية ، لوفر على ذلك �ملجتمع هذ� 

�ملبلغ �لكبري من �ملال ، و�أرجع ق�سمًا من هوؤلء �إىل �أعمالهم و�إنتاجهم .
6-4 نظرية ال�سراع االجتماعي ) الطبقي ( :

من  و�ملتاأخرين  مارك�ض(  )كارل  ل�سان  على  �لجتماعي  �ل�سر�ع  نظرية  تقوم 
�لتي ل  �لطبية  �ملوؤ�س�سة  �إن�ساء  ب�سلوعه يف  �لر�أ�سمايل  �لنظام  باتهام  �أن�سارها 
تعدو كونها جمرد �سنيعة من �سنائع �لطبقة �لر�أ�سمالية ؛ لأن �سياغة �سكل �سيا�سة 

تلك �ملوؤ�س�سة �لطبية ميثل �لطرف �ملنت�سر يف عملية �ل�سر�ع �لجتماعي.
�لتي  �مل�سادر  من  م�سدرً�  تعترب  �ل�سحية  �ملعافاة  �أن  �ل�سر�ع  نظرية  وترى 
يح�سب لها ح�ساب عند �لر�أ�سماليني )Waitzkin  77 : 1983 (. فكما حازت 
و�ملنزلة   ، �ل�سيا�سية  و�لقوة   ، �لرثوة  يف  �ل�سبق  ق�سب  على  �لر�أ�سمالية  �لطبقة 
�لتي  �لقوة  م�سادر  من  م�سدرً�  �ل�سخ�سية  �ملعافاة  �عتربت  فقد   ، �لجتماعية 
�ملجتمع  كان  وملا   . �لر�أ�سمايل  �ملجتمع  يف  �لأغنياء  عليها  ي�سيطر  �أن  ينبغي 
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�لر�أ�سمايل مبنّيًا على �ملناف�سة �لقت�سادية ، فاإن �ملناف�سة لل�سيطرة على �لنظام 
�ل�سحي حتمل معها كل معاين �ملناف�سة �لقت�سادية ؛ لأن �لنظام �ل�سحي يدّر 
قادة  �ندماج  عن  ناهيك   ، �لرثوة  من  هائاًل  مقد�رً�  �لر�أ�سمالية  �لطبقة  على 
�لنظام �ل�سحي يف �لعملية �لر�أ�سمالية ، وخ�سو�سًا �ل�ستثمار وما ي�سحبها من 
قدرة على حتويل �لقوة �لقت�سادية �إىل قوة �سيا�سية . و�إذ� كان توزيع �لرثوة يف 
�ملجتمع �لر�أ�سمايل حم�سورً� يف �لطبقة �لر�أ�سمالية �لقوية ، فاإن �لنظام �ل�سحي 

، بكل ما يجلبه من خري�ت ، �سيكون حتمًا يف قب�سة �ليد �لر�أ�سمالية.
ب�سحة  �لتمتع  �لر�أ�سمايل  �ملجتمع  يف  �لفرد  حّق  من  فاإن   ، �حلال  وبطبيعة 
جيدة ؛ ولكن لتحقيق ذلك يجب �للتفات �إىل م�ساألتني ، �لأوىل : حالته �ملعي�سية 
و�ل�سكنية. و�لثانية : �مل�ست�سفى �لذى يعالج فيه وقت �ملر�ض . فاإذ� كان ذلك �لفرد 
�لذي  �لطعام  ونوعية  ي�سكنه  �لذي  �ل�سكن  فاإن   ، �لر�أ�سمالية  �لطبقة  يف  ع�سوً� 
يتناوله ي�ساهمان م�ساهمة كبرية يف �ملحافظة على �سحته وعافيته ، وحني �ملر�ض 
، فاإن �لأمو�ل �لتي ميتلكها ت�ستطيع �أن تفتح له �أبو�ب �أف�سل �مل�ست�سفيات وت�سع 
يف خدمته �أمهر �لأطباء . �أما �لفقر�ء فاإن ظروف معي�ستهم و�سكناهم ، ونوعية 
غذ�ئهم تعر�سهم ل�ستى �أنو�ع �جلر�ثيم و�لفريو�سات ، ويف �لنهاية تنهار مناعتهم 
�جل�سدية �سد �لأمر��ض ، وت�سعف مقاومتهم . ول �سك �أن و�سعهم �ملادي �لذي 
ل ي�ساعدهم على دفع �أجور �مل�ست�سفى و�لطبيب و�لدو�ء يوؤدي �ىل حرمانهم من 
�خلدمات �لطبية . وكما كان متوقعًا فاإن �لتوزيع غري �لعادل للخدمات �ل�سحية 
، هو �لنتيجة �لأ�سا�سية لنعد�م �لعد�لة يف توزيع �لرثوة �لجتماعية وما يرتتب 

عليها من �إن�ساء نظام طبقي ينايف مفاهيم �مل�ساو�ة �لإن�سانية .
�لر�أ�سمالية   ، و�لفقرية  �لغنية  �لطبقتني  بني  �ل�سحي  �لتفاوت  لهذ�  ونتيجة 
و�ملعدمة ، يعّمر �لأغنياء يف �لنظام �لر�أ�سمايل ، يف حياتهم �لدنيوية ، �أكرث من 
�لفقر�ء ؛ لأن هوؤلء �لأغنياء تتوفر لهم م�سادر �لثقافة �لطبية �لعامة ، وطرق 
يوؤدي  �لأمر��ض ، مما  �لعلم عن  �سبل  �أمو�لهم  لهم  وتوفر   ، �ل�سحيحة  �لتغذية 
�إىل �هتمامهم بالأعر��ض �ملر�سية ، و�سرعة �لتحرك طلبًا ملعاينة �لطبيب ، على 
عك�ض �لفقر�ء �لذين ل يعريون �هتمامًا لالأعر��ض �ملر�سية ، ويتمنون �ل�سفاء دون 

معاينة طبيب خمت�ض .
وتزعم نظرية �ل�سر�ع �أن دور�ت �ملياه يف �مل�ساكن �لفقرية تعترب م�سدرً� من 
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 ، و�جلر�ثيم  �لطفيليات  طريق  عن  �ملعدية  و�لأمر��ض  �لأوبئة  �نت�سار  م�سادر 
�أكرث خطرً� من �لأماكن �لتي يعمل فيها �لأغنياء ؛  �أماكن عمل �لفقر�ء  وتعترب 
وب�سبب هموم �ملعي�سة و�ل�سطر�بات �لنف�سية �لتي ت�ساحب �لفقر و�حلاجة عادة 
، تزد�د ن�سبة �لأمر��ض �لعقلية بني �أفر�د �لطبقة �لفقرية . وهذه �ل�سطر�بات 
�لنف�سية و�لعقلية ت�سبب نق�سانًا يف �أعمار �لفقر�ء على �لأغلب . ول �سك �أن هذ� 
لأن  ؛  عظمى  خدمة  �لغنية  �لر�أ�سمالية  �لطبقة  يخدم  للفقر�ء  �ل�سحي  �لو�سع 
�لدنيا  �لطبقة  ي�ساعد على �سحق  �لفرد  ونق�سان عمر  �لعقلي  و�لتخلف  �ملر�ض 
من �لأفر�د ، بحيث يوؤدي �إىل غلق �أبو�ب �لتغيري �لجتماعي �ملاأمول . و�لنتيجة 
�لنهائية ، بقاء �سيطرة �لطبقة �لر�أ�سمالية على مقدر�ت �لنظام �لجتماعي بكل 

�أبعادها �ل�سيا�سية و�لقت�سادية.
وطاملا كان �لقوي �أف�سل من �ل�سعيف ، وكان �ملعافى �أف�سل من �ملري�ض ، كان 
�لنظام �ل�سحي �لر�أ�سمايل حتمًا �سنيعة �لطبقة �لر�أ�سمالية ، كما تعتقد نظرية 
�ل�سر�ع  عملية  يف  �ملنت�سر  �لطرف  ميثل  �ل�سحي  �لنظام  هذ�  لأن   ، �ل�سر�ع 
�ملعافاة  �عتربت  ذكر  .كما  �لنظرية  لهذه  نقد  وجه  �أي�سًا  ولكن   . �لجتماعي 
�لر�أ�سماليون  بها  �هتم  �لتي  �لجتماعية  �لقوة  م�سادر  من  م�سدرً�  �ل�سحية 
�ملناف�سة  فاإن   ، �لقت�سادية  �ملناف�سة  على  مبنيًا  �لر�أ�سمايل  �ملجتمع  كان  وملا   ،
لل�سيطرة على �لنظام �ل�سحي حتمل معها كل معاين �ملناف�سة �لقت�سادية ، لأن 
�لنظام �ل�سحي يدر على �لطبقة �لر�أ�سمالية مقد�رً� هائاًل من �لرثوة ؛ ناهيك 
، وخ�سو�سًا عمليات  �لر�أ�سمالية  �لعملية  �ل�سحي يف  �لنظام  قادة  �ندماج  عن 
�ل�ستثمار وما ي�سحبها من قدرة على حتويل �لقوة �لقت�سادية �ىل قوة �سيا�سية 
. و�إذ� كان توزيع �لرثوة يف �ملجتمع �لر�أ�سمايل حم�سورً� يف �لطبقة �لر�أ�سمالية 
�لقوية ، فاإن �لنظام �ل�سحي  بكل ما يجلبه من خري�ت �سيكون حتمًا  يف قب�سة 
عملية  يف  �ملنت�سر  �لطرف  ميثل  �ل�سحي  �لنظام  هذ�  لأن  ؛  �لر�أ�سمالية  �ليد 

�ل�سر�ع �لجتماعي ) �لأعرجي 1413 : 21 (.
على  �لأمر��ض  مع  �لتعامل  يف  �ل�سحية  �ملوؤ�س�سة  دور  تتجاهل  �لنظرية  ولكن 
م�ستوى جميع �لطبقات �لجتماعية . فتلك �ملوؤ�س�سة هي �لتي تقوم بتلقيح جميع 
بتنظيم قو�نني  تقوم  �لتي  ، وهي  �لأوبئة  �نت�سار  �لطبية قبل  باللقاحات  �لأفر�د 
�ل�سرب ، وفح�ض  ، وتنقية مياه  �لعامة كتعقيم �حلليب �سد �جلر�ثيم  �ل�سحة 
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�لطعام �ملطبوخ يف �ملطاعم �لعامة ، و�ل�سيطرة على �حل�سر�ت �لناقلة لالأمر��ض 
كالبعو�ض و�لذباب و�لقمل . وهذه �لأن�سطة �ل�سحية ل تخت�ض بطبقة دون �أخرى 

بل ت�سمل كل �لطبقات �لجتماعية �لفقرية و�لغنية ) �لأعرجي 1413 : 21 ( .
:Case Mix System  6-5   نظام املزاوجة بني احلالة املر�سية والتكلفة

نظام ) case mix (  يز�وج ما بني نوع �ملر�ض وح�ساب تكلفة �لعالج يف ت�سنيف 
�ملر�سى بهدف حتقيق �أف�سل نتائج ممكنة يف ما يتعلق ب�سبط تكلفة �لعالج وجودة 
�خلدمة �ملقدمة للمري�ض ، وهو نظام يعني على �ل�ستخد�م �لأمثل للمو�رد �ملتاحة 
خا�سة �إذ� كانت �سحيحة ، وي�ساعد �أي�سًا �لفريق �لطبي من �أطباء �خت�سا�سيني 
وعموميني وكو�در م�ساعدة يف تقدمي �أف�سل رعاية طبية ممكنة وميكن �لإد�رة من 
�لإحاطة بتفا�سيل �سري �لعالج وتتابع �ل�ستخد�م �لأمثل للمو�رد وهو من �سمن 

�أهد�ف �جلغر�فيا �لطبية.
و�أول من بد�أ هذ� �لنظام هو بروفي�سور بوب فيرت Bob Fetter ومعه بروفي�سور 
Yale بالوليات �ملتحدة عام  John Thompson  من جامعة  جون طوم�سون  
1980 ومت تبنيه يف عام 1980 م بو��سطة �حلكومة �لأمريكية كاأ�سا�ض يف حتديد 
�لدعم �ملقدم للموؤ�س�سات �لعالجية �لعامة ، و�نت�سر بعد ذلك يف �أكرث من ت�سعني 
و�لفلبني  و�ليابان  و�إندوني�سيا  و�سنغافورة  ماليزيا  منها  و�ل�سرق  �لغرب  يف  دولة 

وتايالند وعدد كبري من �لدول يف �أوروبا و�أمريكا �جلنوبية . 
  فو�ئد هذ� �لنظام : �لتطبيق �لعملي لهذ� �لنظام �أثبت �أن له فو�ئد جمة لكل 
�ملتعاملني يف �حلقل �ل�سحي مبا يف ذلك �ملر�سى و�لأطباء و�إد�رة �مل�ست�سفيات 

و�سركات �لتاأمني �ل�سحي و�حلكومات وميكن تلخي�ض فو�ئده يف �لآتي : 
 1 -  بالن�سبة للمر�سى فاإن �لنظام يحدد ويربط بدقة عالية من �لبد�ية بني 
حالة �ملري�ض ح�سب نظام �ملجموعات �لذي يتبعه �لنظام ونوع �لعناية �لتي يجب 
�أن تقدم له ويحدد متطلبات ذلك بالتف�سيل خا�سة بالن�سبة للمر�سى يف �حلالت 
�أي  حتديد  وميكن  �لنظام  عرب  �ملري�ض  عالج  �أثناء  يف  �ملتابعة  وتتم   ، �حلرجة 
�لنظام  �أثبت  وقد   ، �ملعني  �ملري�ض  لعالج  �ملحدد  �لطبيعي  �مل�سار  عن  �نحر�ف 
فعالية كبرية يف جتنب �مل�ساعفات �لناجتة عن �لتاأخري يف �تخاذ �لقر�ر �ملنا�سب 
�أو حتويل فعالية كبرية يف جتنب �مل�ساعفات �لناجتة عن �لتاأخري يف �تخاذ �لقر�ر 
�أبحاث  وهناك  �ملنا�سب،  �لوقت  يف  �ملخت�سة  للجهة  �ملري�ض  حتويل  �أو  �ملنا�سب 
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كثرية من�سورة عن فو�ئد تطبيقه يف عدد كبري من �لدول . 
جودة  ل�سمان  �ملبا�سرة  �ملتابعة  لالإد�رة  فيمكن  للم�ست�سفى  بالن�سبة  �أما   -  2
فردية  ب�سورة  �لعامل  �لطبي  �لفريق  كفاءة  وكذلك  للمري�ض  �ملقدمة  �خلدمة 
وجماعية ، ويحفز �لنظام �جلميع على بذل �أف�سل ما عندهم �أثناء تعاطيهم مع 
�ملري�ض كلٌّ يف جمال �خت�سا�سه ، كما ي�سهل �لنظام عملية �لتو��سل بني �لفريق 
�لعامل وحتديد دور كل و�حد بدقة متناهية مما يقلل من �حتمالت حدوث تاأخري 
�حلالت  يف  خا�سة  �ملعني  للمري�ض  �خلدمة  تقدمي  �أثناء  �إهمال  �أو  �رتباك  �أو 
�أن  �إذ  �ملتاحة  للمو�رد  �لأمثل  �ل�ستخد�م  يف  �لنظام  هذ�  وي�ساعد   ، �حلرجة 
�لإد�رة تكون م�ساركة يف متابعة ��ستخد�م �ملو�رد كالأدوية و�ملعد�ت �أثناء �لعالج 
�إ�سافية بال�سرعة �ملطلوبة  �إهد�ر �ملو�رد وميكنها توفري مو�رد  وتتاأكد من عدم 
�إذ� تطلبت �حلالة وذلك بناء على �ملعلومات �ملتوفرة لديها �سلفًا عن �سري عالج 
�ملري�ض. وي�ساعد �لنظام �مل�ست�سفى يف تقدير �مليز�نية �ل�سنوية بطريقة علمية 
لأن �لنظام يعطيها �ل�سورة �حلقيقية لن�ساط �مل�ست�سفى ونوع �ملر�سى وتكلفة كل 
�سريحة ، لأن �لنظام مبني على ربط نوع �ملر�ض وتكلفة �لعالج مما ي�ساعد يف 
�ملبني على عدد  �لنظام  �أف�سل بكثري من  �مل�ست�سفى ب�سورة  حتديد �حتياجات 
بدقة  �ملعني  �مل�ست�سفى  يتم عالجهم يف  �لذين  �ملر�سى  نوع  يغفل  �لذي  �لأ�سرة 
حيث تختلف �لتكلفة ح�سب نوع �ملر�ض وميكن تبنيه بو��سطة كل �ملمولني للعالج 

�سو�ء كان ذلك يف �لقطاع �لعام �أم �خلا�ض �أو �سركات �لتاأمني .
هذ� �لنظام يعتمد على ت�سنيف عالج �ملر�سى يف جمموعات �أقرب �إىل �لتجان�ض 
على ح�سب �لت�سخي�ض و�ملو�رد �ملادية �لتي توجه �إليه يف حالت �لعالج يف �لعيادة 
�خلارجية �أو �لدخول �إىل �مل�ست�سفي وفرتة �لبقاء بد�خله. فاملعلومات �لتي يوفرها 
هذه �لنظام تعطي مقدمي �خلدمات �لطبية �سورة حقيقية عن حجم �ملو�رد �لتي 
يجب توفرها ح�سب نوع �ملر�سى �لذين يتم عالجهم وميكنهم من �ختبار ومتابعة 
ر�سد  �لنظام من  تطبيق هذ�  كما ميكن   ، فعالة  ب�سورة  و�إد�رته  �لعالج  نظام 
�لتغري�ت �لتي حتدث يف تكلفة عالج �ملري�ض �مل�ساب مبر�ض معني وخروجها من 
�لقيمة �ملعيارية و�أ�سباب ذلك مما يجعل �لفريق �لطبي �لعامل على درجة عالية 
من �لوعي و�حل�سا�سية و�ليقظة يف �تخاذ �لقر�ر�ت �أثناء عالج �ملري�ض. �أكرث من 
ت�سعني دولة يف �لعامل تبنت هذ� �لنظام وطبقته يف م�ست�سفياتها بالتدرج ليحل 
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حمل �لنظام �لقائم وذلك بعد �لنخر�ط يف دور�ت تدريبية ت�سارك فيها �إد�ر�ت 
�مل�ست�سفيات و�لأطباء وم�سئويل �ل�سجالت وخرب�ء تقنية �ملعلومات بامل�ست�سفيات 
. ويدر�ض هذ� �لنظام �لآن من �سمن �ملناهج �ملتخ�س�سة يف �قت�ساديات �ل�سحة 
health economics يف كثري من �جلامعات �لأمريكية و�لأوروبية و�لآ�سيوية . 
�إيل  ، و�لأمر��ض ، جميعها حتتاج  ، و�ملرتددون عليها  فهذه �خلدمات �ل�سحية 
قيا�ض ، حتى تقف �جلهات �مل�سوؤولة عنها ب�سورة دقيقة عليها ، فكانت مقايي�ض 

�لأمر��ض .
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�ل�سعب  فئات  كافة  �هتمام  مو�سع  �لبلد�ن  من  بلد  �أي  يف  �ل�سحية  �لأو�ساع 
وحمور نقا�ض بني �أ�سحاب �لقر�ر�ت �لجتماعية و�ل�سيا�سية وهي �ل�سغل �ل�ساغل 
ر�سميه  �لقطاعات  هذه  كانت  �سو�ء  �ل�سحية  �لقطاعات  ملزودي  �لرئي�سي 
)حكومية( �أو غري ر�سمية )غري حكومية ( ، و�ل�سوؤ�ل �لذي طرح ويطرح و�سيظل 
مطروحًا يف كل نقا�ض �سحي ما هي �لأو�ساع �ل�سحية لل�سكان؟ �لإجابة على هذ� 
�ل�سوؤ�ل �سعبة ولي�ست �سهلة ويرى �لكثريون باأن �أ�سهل �لإجابات هي و�سف �لو�سع 
�أو جيد وغالبًا ما تكون هذه �لإجابات غري �سليمة وحتكمها  باأنه �سيئ  �ل�سحي 
�ل�سيا�سي  �لقر�ر  �أ�سحاب  فيها  يتحكم  وظيفية  تاأثري�ت  �أو  �سيا�سية  عو�مل 

و�أ�سحاب �لقر�ر �ل�سحي . 
�ل�سوؤ�ل تتطلب معرفة وتطبيق مقايي�ض علمية ل حتتمل  �لإجابة على هذ�  �إن 
�جلدل بل ت�سع �حلقائق �لعلمية �ل�سحية حتت �ملجهر وبالتايل يكون �حلكم على 
�لأو�ساع �ل�سحية حكمًا �سليمًا ومبنيًا على �أ�س�ض علمية تعتمد على مقايي�ض دولية 

�أقرتها �ملنظمات �ل�سحية �لدولية ومن �أهمها منظمة �ل�سحة �لعاملية .      
يجب �أن يكون لدى �جلغر�يف �لطبي �ملهتم ب�سحة �ملجتمع �سورة و��سحة حول 
حجم ومدى �مل�سكالت �ل�سحية �لتي تو�جه �ملجتمع . فاأهمية »�ل�سورة �لإجمالية  
قد تكون بديهية وغنية عن �لبيان، �إل �أنها يف �لو�قع نادرً� ما تكون مكتملة ، حتى 
على �ملقايي�ض �ل�سغرية . فاإن �ملجتمع مهما كان �سغريً� ، وحدة غري متجان�سة 
و�ملهنة ومكان  �لعمل  �أماكن  وكذلك   ، ملكوناته  �لفردية  ، من حيث �خل�سائ�ض 
ت�سنيفهم  �أو   ، �لنا�ض  تق�سيم  �حلالة  هذه  يف  وميكن   . �حلياة  و�أمناط  �لإقامة 
على جمموعات متقاربة لديها قو��سم م�سرتكة ومتجان�سة �إىل حد ما �سمن مدى 

حمدد للم�سكالت �ل�سحية . 
م�سادر �ملعلومات �ل�سحية �لتي تقدم �لبيانات �ملختلفة متعددة ولي�ست م�سممة 
يف �لأ�سل للغايات �ل�سحية مبا�سرة ، ولهذ� فاإن �لباحث يعاين حمدوديتها عند 
�مل�سادر  من  �ملختلفة  �لأجز�ء  هذه  جمع  عند  فاإنه  هذ�  ورغم   . �إليها  �لرجوع 
�ملتعددة ، قد يكون من �ملمكن �حل�سول على �سورة مركبة ل�سحة �ملجتمع . ومن 
ثم ، وبناًء على ما مت تركيبه ، ي�سبح من �ملمكن و�سع ت�سخي�ض �سحة �ملجتمع 
)Community Diagnosis(  ، تامًا كما يعمل �لطبيب �ملعالج يف عيادته 
 : �ملعلومات من م�سادر خمتلفة  يتم جمع  . حيث  ت�سخي�ض حالة مر�سية  عند 
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وح�سب   ، و�ل�سعاعي  �ملخربي  و�لفح�ض  �ل�سريري  و�لفح�ض  �ملر�سية  �ل�سرية 
�أهمية ودقة وموثوقية كل منها ، فالطبيب يحدد �مل�سكلة �ل�سحية لل�سخ�ض وي�سع 
�لت�سخي�ض ، ويبد�أ بعالج �ملري�ض . وهذ� ما يفعله �جلغر�يف �لطبي من خالل 
جمع �ملعلومات من �مل�سادر �ملتعددة و�ل�ستعانة باملقايي�ض �ملختلفة �لتي تو�سح 

�ل�سورة للمر�ض �ملعني .
7-1  اأهمية املقايي�ض ال�سحية

:Importance of Health measurements 
1 - �لتعرف على �لو�سع �ل�سحي بو�سع مقايي�ض ميكن مقارنتها ببالد �لعامل 
�ألف  �ملختلفة فاإذ� ما كانت معدلت وفاة �لأطفال يف �أحد �لبالد 60 حالة لكل 
�ملعدلت  هذه  كانت  �إذ�  ما  ومعرفة  �ملجاورة  بالدول  �ملعدل  هذ�  مقارنة  مولود 

�أعلى �أو �أقل من �لدول �ملجاورة. 
2 - �لتعرف على �لو�سع �ل�سحي يف �لوليات و�ملحافظات و�ملقاطعات �ملختلفة 
�لو�حد  �لبلد  يف  خطورة  �لأكرث  �ملناطق  حتديد  ميكن  وبذلك  �لو�حد  �لبلد  يف 

وحماولة �لرتكيز على حل �مل�سكالت يف هذه �ملناطق . 
3 - قيا�ض مدى �لتقدم �ل�سحي عرب �ل�سنو�ت فبمقارنة مقايي�ض �ل�سحة عرب 
يف  �مل�ستعملة  �ملقايي�ض  �رتفاع  �أو  �نخفا�ض  عن  و��سحة  �سورة  تعطي  �ل�سنو�ت 
�لر�سع  وفيات  �سلطنة عمان كان معدل  �لبالد. ففي  �ل�سحي يف  �لو�سع  قيا�ض 
يف �أو�ئل �ل�سبعينات 135 لكل �ألف مولود و�أ�سبحت يف �أو�خر �لت�سعينات �أقل من 
30 لكل �ألف مولود. ولي�ض �ملقيا�ض �لزمني �إيجابيًا يف جميع �حلالت فقد ت�سهد 
�لالزمة حلل  �لإجر�ء�ت  �أخذ  ي�ستوجب  �لوفاة مما  معدلت  �رتفاعًا يف  �لبالد 

م�ساكل �سحية تكون قد ت�سبب يف هذه �لزيادة . 
�لأولويات  حتدد  �إذ  �ل�سحي  �لتخطيط  يف  �ل�سحة  مقايي�ض  ت�ستخدم   -  4
�ل�سحية حلل �مل�ساكل �لأكرث �سيوعًا. ويتم �لتخطيط خلدمات �سحية جديدة يف 

مناطق حمرومة من �خلدمات �أو مناطق م�سنفة �أكرث خطرً� من باقي �لبالد. 
5 - ت�ستعمل مقايي�ض �ل�سحة يف عملية تقييم �لرب�مج و�لن�ساطات �ل�سحية 
فرب�مج تنظيم �لأ�سرة يتم تقييمها مبتابعة معدلت �ملو�ليد ومقايي�ض ��ستخد�م 
تاأخذ  �إذ  �لأطفال  تطعيم  لرب�مج  بالن�سبة  �حلال  وكذلك  �ل�سحية.  �خلدمات 
معدلت حدوث �لأمر��ض �مل�سمولة بربنامج �لتطعيم كاأحد �ملقايي�ض لنجاح هذه 
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�لرب�مج . 
تعتمد �ملقايي�ض �لعديدة لتكر�ر�ت �لأمر��ض على �ملفاهيم �لأ�سا�سية للحدوث 
و�لنت�سار ، �إل �أنه ل�سوء �حلظ مل يتم �لتو�سل �إىل �تفاق كامل ب�ساأن �لتعريفات 
و�مل�سطلحات �لتي ت�ستعمل يف هذ� �ملجال و�مل�سطلحات هنا هي كما جاء تعريفها 
يف قامو�ض �لوبائيات )Last،1995(  ، وجميع �ملعدلت ، ترتكب من ب�سط ومقام 
ووقت حمدد . وح�ساب مقايي�ض تكر�ر�ت �ملر�ض يعتمد على �سحة ومدى �سمولية 
عدد  عن  عبارة  هي  �لتي  �ملقام  فمحتويات   . و�ملقام  �لب�سط  من  كل  حمتويات 
�لأ�سخا�ض �ملهددين بالإ�سابة )at Risk( ، ي�سعب حتديدها بدقة ، فعلى �سبيل 
�ملثال يجب ��ستثناء �لرجال عند ح�ساب تكر�ر �سرطان �لرحم ، وكذلك ل يجوز 
�سمول �لن�ساء يف ح�ساب �سرطان �لربو�ستات ، كما �أن �ملر�سني ل يهدد�ن �لفئات 
قابلية  لديها  �لتي  �ل�سكانية  و�لفئة  �خلطورة.  من  نف�سه  بالقدر  كلها  �لعمرية 
�أ�س�ض  على  ، وميكن حتديدها  �ملنذرة  �أو  بالإ�سابة  �ملهددة  �لفئة  ، هي  للمر�ض 
عو�مل دميوغر�فية �أو بيئية ، كما �أن حمتويات �لب�سط تعاين عدم �لدقة ب�سبب 
عدم معرفة �أعد�د �مل�سابني �لفعلية . فيعد حتديد نوعية �ملر�ض و�لأماكن �لتي 
يتوطن فيها �أو يتف�سى بها من �أهم عنا�سر �لتنمية �ل�سحية يف �أية دولة �أو �إقليم 
فيها  يتوطن  �لتي  �لأماكن  حتديد  بو��سطتها  يتم  و�سائل  عدة  وتوجد   . جغر�يف 
�أي مر�ض من �لأمر��ض �لب�سرية . ومن �ل�سروري �أن يتم حتديد �أ�س�ض ح�ساب 
معدلت �ملر�ض ، هل �سيكون ذلك على �أ�سا�ض �لفرد �ملري�ض ، �أم على �أ�سا�ض عدد 
وقوعات �ملر�ض؟ فاإذ� �أ�سيب مثاًل �سخ�ض ما ثالث مر�ت باملر�ض قيد �لبحث 
�أثناء �لفرتة �لزمنية �ملحددة ، فهل �سيكون �لقيا�ض على �أ�سا�ض �سخ�ض و�حد ملرة 
و�حدة فقط ، �أم ثالثة وقوعات مر�سية . �إننا يف �لو�قع قد نلجاأ �إىل �لطريقتني 
يف معظم �لأحيان. ومن �أهم هذه �لو�سائل ��ستخد�م �ملعادلت �لريا�سية ، مثل 
ن�سبة �نت�سار �لأمر��ض ، ومعادلة ن�سبة حدوث �لأمر��ض ، وغريها من �ملعادلت 

�لتي �سنوردها . 
: )prevalence rate ( 7-2 معدل انت�سار املر�ض

ي�سمى �أي�سًا معدل �ل�سيوع لأنه يعطي �نت�سار و�سيوع �لأمر��ض بني �ل�سكان وهذ� 
�مل�سجلة بل جميع �حلالت  باأن هذ� �ملعدل ل يعرب عن �حلالت �جلديدة  يعني 
م�سكلة �سحية  لتو�جد  يعك�ض �حلجم �حلقيقى  �ملعدل  . هذ�  قدميها وجديدها 
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حمددة بني �ل�سكان ، ويح�سب معدل �نت�سار �ملر�ض ح�سب �ملعادلة �لتالية :
عدد �حلالت �ملر�سية ملر�ض ما يف منطقة

حمددة خالل فرتة زمنية حمددة
معدل �نت�سار �ملر�ض =  ________        × 1000

              عدد �ل�سكان �ملعر�سني للخطر يف �ملنطقة نف�سها خالل نف�ض �لفرتة
) Meade،  & Gesler 1988 (

�أو معدل �نت�سار �ملر�ض =    عدد �لإ�سابات   × 1000 ) �ملظفر 1986 : 150(.
                                             عدد �ل�سكان   

وت�ساعد هذه �ملعادلة على معرفة �لتوزيع �جلغر�يف للمر�ض يف �ملناطق �لتي تتم 
در��ستها . ومن �أجل ��ستخد�م �لنتائج �لناجمة عن �ملعادلة �ل�سابقة فاإنه يتعني 

على �لباحث �أن يقوم باخلطو�ت �لتالية ح�سب ترتيبها على �لتو�يل :
1 – �حل�سول على خريطة تو�سح �ملناطق �لتي على �لباحث در��ستها . وميكن 
�أن يدر�ض �ملر�ض يف هذه �حلالة على �مل�ستوى �لعاملي ، �أو �لقليمي ، �أو �لوطني ، 

�أو حتى على م�ستوى �ملدينة �لو�حدة .
– جمع بيانات عن عدد �ملر�سي يف كل منطقة من �ملناطق �ملو�سحة على   2
لفرتة  تكون  قد  و�لتي   ، �لباحث  يحددها  �لتي  �لزمنية  �لفرتة  خالل  �خلريطة 
زمنية ت�سل �يل �سنة و�حدة �أو �أقل �أو �أكرث من ذلك ، تبعًا لطبيعة �لبحث وح�سب 
�لبيانات �ملتو�فرة يف �ملنطقة �جلغر�فية �ملحددة . و�أف�سل طريقة جلمع مثل هذه 
�لبيانات هي �حل�سول عليها مبا�سرة من �ل�سجالت �خلا�سة باملر�سي يف �ملر�كز 
�ل�سحية و�مل�ست�سفيات �خلا�سة و�لعامة و�نتقاء ما يلزم منها من بيانات تخدم 
�أغر��ض �لبحث مثل �لعمر، و�جلن�ض ، و�جلن�سية ، ونوع �ملر�ض ، و�ملكان �لذي 
يعي�ض فيه �ملري�ض ، و�لذي قد يكون على م�ستوى �لبدو و�لرحل  �أو �حلي �أو �لقرية 

�أو �ملدينة .
3 – �حل�سول على بيانات عن عدد �ل�سكان يف �ملناطق نف�سها �لتي يوجد بها 

عدد من �مل�سابني باملر�ض �ملر�د در��سته .
 ، و�لقرية   ، )�حلي  حد�  على  منطقة  لكل  �ملر�ض  �نت�سار  ن�سبة  – ح�ساب   4
و�ملدينة ، و�ملحافظة ، و�لإقليم( ح�سب م�ستوى �لدر��سة �لتي يحددها �لباحث ، 

ثم تثيلها على خريطة �أو �أكرث )�لبيوك 1428ه : 50( . 
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ن معدل االنت�سار باأحد �سكلني : ويكوَّ
عدد   :)Point Pervalence Rate( �لزمنية(   ( �لنقطة  �نت�سار  معدل   -1
�ملحدد  �لوقت  ذلك  يف  ثابتة  معينة  زمنية  نقطة  يف  �ملوجودة  �ملر�سية  �حلالت 

)�ليوم مثال( من�سوبًا لعدد �ل�سكان يف هذ� �ليوم. 
عدد   :)Period Pervalence Rate( �لزمنية  �لفرتة  �نت�سار  معدل   -2
�لأمر��ض )�أ�سخا�ض �أو وقوعات مر�ض كيفما يتفق ( �ملوجودة يف �أي وقت �أثناء 
لعامل  �ملعر�سني  �لأ�سخا�ض  عدد  متو�سط  �إىل  وتن�سب   ، �ملعينة  �لزمنية  �لفرتة 
�خلطر �أثناء تلك �لفرتة ، مثاًل حالت مر�سية حمددة خالل فرتة زمنية )�سهور 
، وهي عبارة عن  �لزمنية  �لفرتة  �ل�سكان يف هذه  لعدد  �ل�سيف مثاًل( من�سوبًا 
عدد �حلالت �ملر�سية �ملوجودة يف �لفرتة �لزمنية )�حلالت �لتي كانت موجودة 
�جلديدة  �حلالت  �إليها  ي�ساف   ، �لوجود  يف  و��ستمرت  �لفرتة  بد�ية  يف  قدميًا 
�لتي ظهرت �أثناء �لفرتة �سو�ًء �نتهت قبل نهاية �لفرتة �أم ��ستمرت بعد �نتهائها( 
�حلدوث  معدلت  وحت�سب  كلها  �لزمنية  �لفرتة  خالل  �حلالت  جميع  وي�سمل   ،

و�لنت�سار بالألف كما هو �حلال يف بقية �ملعدلت . 
معدل �نت�سار �لنقطة =

عدد �حلالت �لكلي) �جلديدة و�لقدمية (  من مر�ض معني يف
نقطة زمنية معينة يف منطقة جغر�فية حمددة

1000 × ________________
تقدير عدد �ل�سكان �ملعر�سني للخطر يف منت�سف �لعام يف

نف�ض �لفرتة �لزمنية يف نف�ض �ملنطقة �جلغر�فية
معدل �نت�سار �ملدة =

عدد �حلالت �لكلي ) �جلديدة و�لقدمية (  من مر�ض معني و�لو�قعة
خالل فرتة زمنية معينة يف منطقة جغر�فية حمددة

1000 ×_______________
تقدير عدد �ل�سكان �ملعر�سني للخطر يف منت�سف �لعام
خالل نف�ض �لفرتة �لزمنية يف نف�ض �ملنطقة �جلغر�فية
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: )incidence rate ( 7-3 معدل حدوث املر�ض
عدد  متو�سط  �إىل  وتن�سب  معلومة  زمنية  فرتة  يف  تبد�أ  �لتي  �لأمر��ض  عدد 
��ستعد�د  لديهم  �لذين  )�لأ�سخا�ض  بالإ�سابة  و�ملهددين  �ملعر�سني  �لأ�سخا�ض 
�لفرتة  �لتي ظهرت يف  �ملر�سية �جلديدة  يبني عدد �حلالت  �إنه  �أي   ، وقابلية( 
�ملذكورة .  �أي يقي�ض معدل �حلدوث تكر�ر )عدد( وقوع �حلالت �جلديدة من 

مر�ض ما يف  جمموعة �سكانية حمددة خالل فرتة زمنية معينة .
        عدد �حلالت �ملر�سية �جلديدة ملر�ض ما يف منطقة

     حمددة خالل فرتة زمنية حمددة
ن�سبة حدوث �ملر�ض =     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  × 100 

    عدد �ل�سكان �ملعر�سني للخطر يف �ملنطقة نف�سها خالل نف�ض �لفرتة

�أنه  �أم  �ملنطقة  يف  متوطنًا  �ملر�ض  كان  �إذ�  ما  معرفة  يف  �ملعادلة  هذه  وتفيد 
جملوب لها من خارج حدودها ، �أم �أنه تت مكافحته .

�أما بالن�سبة حل�ساب �ملعادلة �ل�سابقة فاإن �لباحث يقوم يف هذه �حلالة باتخاذ 
�خلطو�ت �ل�سابقة نف�سها يف ح�ساب �نت�سار �ملر�ض ماعد� �خلطوة رقم ) 2 ( ، 
حيث ي�سع عدد �ملر�سى �جلدد بدًل من عدد �ملر�سي �ل�سابقني ، �أي عدد �لأفر�د 
�لذين �أُ�سيبو� باملر�ض فقط خالل �لفرتة �لزمنية �ملحددة ، ول يدخل يف �لعدد 

�ملر�سى �لذين كانو� م�سابني قبل �لفرتة �ملحددة �أو �أ�سيبو� بعدها .
فعدد �حلالت �ملر�سية لوحدها غري كاٍف لو�سف حجم �مل�سكلة �ل�سحية . فهي 
ل تاأخذ يف �لعتبار �ملجتمع �لذي �سجلت فيه هذه �حلالت �لذي قد يكون �سغريً� 
�أن نن�سب عدد  �ل�سكان( ولذ� يف�سل  �أو كبريً� )عددً� من ماليني  )عدة مئات( 
�حلالت  هذه  فيه  �سجلت  �لذي  �ملجتمع  �سكان  لعدد  �مل�سجلة  �ملر�سية  �حلالت 
من  حالة  وع�سرين  �أربعًا  باأن  ذكرنا  ما  �إذ�  فمثاًل   . حمددة  زمنية  فرتة  ويف 
�حلمى �ملالطية قد �سجلت يف مدينة عدد �سكانها �أربعون �ألفًا فيمكن و�سف ذلك 

بالقول: 
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عدد �حلالت �جلديدة يف منطقة حمددة ويف فرتة زمنية حمددة
معدل وقوع �حلمى �ملالطية      =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1000

     عدد �ل�سكان
1000  ×            24                =                                                

40،000                                                             
                                               =  60 حالة لكل �ألف ن�سمة

وير�عى هنا باأن �لب�سط هو عدد �حلالت �جلديدة �مل�سجلة و�أن �ملقام هو عدد 
… �أو  �أو 10،000  �أو 1000  �ألـ10 )�أي يف 100  �ل�سكان ون�سرب يف م�ساعفات 

مليون(
ويحدد هذ� �لرقم �لذي �سنقوم بال�سرب به عدد �حلالت �مل�سجلة فاإذ� كان 
مر�سًا �سائعًا مثل �لنزلت �ملعوية بني �لأطفال فاإننا نح�سب �ملعدل لكل مائة طفل، 
فيمكن  نادرة  حالت  وهي  يوريا  كيتون  �لفنيل  حالت  مثل  نادرة  حالت  يف  �أما 
ح�سابها لكل 10000 طفل �أو حتى لكل مليون ن�سمة وح�سابات معدل وقوع �ملر�ض 

تنا�سب �لأمر��ض �حلادة وبالأخ�ض �ملعدي منها .   
وي�ستخدم معدل وقوع �ملر�ض لتحديد حجم �مل�ساكل �ل�سحية يف �لبالد وبالتايل 
�إعطاء �لأولويات حلل �مل�سكالت �ل�سحية وبذلك يفيد يف �لتخطيط  ي�ساعد يف 
وللمناطق  خطرً�  �لأكرث  للفئات  �مل�ساريع  توجيه  يتم  بحيث  �ل�سليم  �ل�سحي 
�ملحرومة . كما يتوجب ��ستخد�م هذ� �ملعدل ملتابعة �إجر�ء�ت �سحية مت �إقر�رها 
ملكافحة �مل�سكلة وبالتايل فهي ت�ساعد يف عملية تقييم جناعة �لرب�مج �ل�سحية 

�ملختلفة .   
فرت�ت  ويف  �سفاوؤها  يتم  �حلادة  �حلالت  من  كبريً�  عددً�  باأن  �ملعروف  ومن 
�ملزمنة  �حلالت  �أما   ، �حلالت  هذه  من  عدد  يف  �لوفاة  حتدث  وقد   ، ق�سرية 
عرب  �حلالت  لرت�كم  يوؤدي  مما  �أطول  لفرت�ت  مر�سها  ي�ستمر  �لتي  فاحلالت 
�أما �حلالت  �ل�سنو�ت وبالتايل فاإن معدل وقوع �ملر�ض ينا�سب �حلالت �حلادة 

�ملزمنة فيلزمها ح�ساب معدل وقوع ومعدل �نت�سار لهذه �حلالت . 
فاإذ� ما ت�سورنا �أن مدينة �سكانها 40000 ن�سمة و�أن 4 حالت �سل رئوي جديدة 
قد �سجلت يف هذ� �لعام و�أن هناك 12 حالة قدمية قد �سجلت يف �ل�سنو�ت �ملا�سية 

فاإنه ميكن ح�ساب  معدلت قيا�ض هذ� �ملر�ض كما يلي :
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  معدل وقوع �ل�سل �لرئوي =                   12 ×  4      ×     1000         
40000                                                                  

معدل �نت�سار �ل�سل �لرئوي =                 12 + 4  ×  1000
40000                                                              

                                           = 40 حالة لكل �ألف ن�سمة
�إ�سافة ملا �سبق ذكره من �أهمية معدل �لنت�سار يف حتديد حجم �مل�سكلة �ل�سحية 
فاإن هذ� �ملعدل يعترب من �لعو�مل �مل�ساعدة يف �لتخطيط �ل�سحي لتقدمي خدمات 
 Primary(   سحية وعلى كافة م�ستوياتها ، فعلى م�ستوى �خلدمات �ل�سحية �لأولية�
Health Care(   يتطلب مثال تزويد مر�كز �لرعاية �ل�سحية �لأولية بالأدوية 
و�لعقاقري لالأمر��ض �ملزمنة فال يجوز ح�ساب �حتياجاتنا بناًء على معدل وقوع 
يتم  �ل�سكري  �ملطلوبة ملر�ض  و�لعقاقري  �لأدوية   ) �ل�سكري مثال  �ملر�ض )مر�ض 
ح�سابها ح�سب معدلت �نت�سار �ملر�ض �إذ �أن �ملر�سى �جلدد و�لقد�مى بحاجة ملثل 
  ) Secondary health car ( هذه �لعالجات . وعلى م�ستوى �خلدمات �لثانوية
مثال �ذ� ما تت �ملطالبة باإغالق م�ست�سفى �لأمر��ض �ل�سدرية نتيجة �نخفا�ض 
ملحوظ يف معدل وقوع �ملر�ض بدعوى عدم جدوى ت�سغيل م�ست�سفى لعدد حمدود 
�أن �لتنبيه ملعدل �لنت�سار و�سح وجود حالت  �إل  من �حلالت �جلديدة �مل�سجلة 
معدل  بني  �لتمييز  �لروؤيا يف  لو�سوح  ونتيجة  �مل�ست�سفى  بحاجة خلدمات  قدمية 
�أن  �مل�ست�سفى ملدة ع�سرة �سنو�ت وبعد  �إغالق  تاأجيل  �لنت�سار مت  �لوقوع ومعدل 

يتبني �نخفا�ض يف معدل وقوع �ملر�ض و�نخفا�ض يف معدل �نت�ساره.
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�سكل )  16 ( العالقة بني معدل وقوع املر�ض ومعدل انت�سار املر�ض

يزيد �نت�سار �ملر�ض �إذ� ما كانت معدلت �ل�سفاء قليلة و�إذ� ما كانت �لوفيات 
قليلة �أما �لأمر��ض �لتي يتم �سفاوؤها ب�سرعة �أو معدلت وفاتها عالية فاإن معدل 

�نت�سارها يكون منخف�سا ويبقى عامل �لزمن موؤثرً� قويًا على �نت�سار �ملر�ض . 
، منها  �مل�سكالت  لعدد من  يتعر�ض  �لأمر��ض  ت�سجيل  �أن  �لإ�سارة هنا  وجتدر 
للم�سكلة  �ملعر�سني  �ل�سكان  و�لدقة يف حتديد عدد   ، �لت�سخي�ض  بدقة  يتعلق  ما 
وكفاءة �لنظام �ل�سحي يف �لتبليغ وت�سجيل هذه �لأمر��ض وبالتايل فيجب مر�عاة 

هذه �لنقاط قبل �ل�سروع يف و�سع ��ستنتاجات من �ملعدلت �لتي نح�سل عليها . 
: )Attak Rate( 7-4 معدل الهجمة

�جلمهرة  تكون  عندما  وي�ستخدم  �خلمجية  �لأمر��ض  يف  �لوقوع  معدل  يدعى 
�ملعر�سة للخطر لفرتة زمنية ق�سرية ، كما هو �حلال �أثناء �لأوبئة ، ويعرب عنه 

بن�سبة مئوية .
عدد �حلالت �جلديدة من مر�ض معني خالل فرتة زمنية حمددة يف منطقة جغر�فية 

حمددة
100  ×___________

عدد �ل�سكان �ملعر�سني للخطر خالل نف�ض �لفرتة �لزمنية
: )secondary attack rate(  معدل الهجمة الثانوية

يقي�ض معدل �لهجمة �لثانوية مدى �إخماج �ملر�ض وقدرته على �لنت�سار.  وهو 
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للحالة  �لتعر�ض  بعد  ح�سانة  فرتة  خالل  �ملخالطني  بني  �لو�قعة  �حلالت  عدد 
�أن  و�إن �ملخرج يجب   ، �ملتما�سني مع �حلالة  للمخالطني  �لكلي  �لعدد  �لأولية من 

يقت�سر على �ملتما�سني �مل�ستعدين فقط �إن �أمكن تييزهم.
عدد �حلالت �لثانوية من �ملر�ض �حلادثة بعد �حلالة �لأولية خالل فرتة 

حمددة
100×_____________
�ل�سكان �ملعر�سني للخطر) �لأ�سخا�ض �ملتما�سني �مل�ستعدين(

: )case fatality rate( معدل اإماتة احلالة
   يقي�ض هذ� �ملعدل مدى  �سدة )ٍ Severity (   وخطورة �ملر�ض ، ومعدل �لإماتة 
من مر�ض معني يقي�ض ن�سبة حالت �ملر�سى �لتي تنتهي بالوفاة ويعرب عنه بن�سبة 

مئوية.   
عدد �لوفيات �لناجتة عن مر�ض معني و�حلادثة خالل فرتة زمنية معينة

100×_____________
�لعدد �لكلي حلالت نف�ض �ملر�ض �حلادثة خالل نف�ض �لفرتة �لزمنية

6-5 متو�سط مدة املر�ض :                
         ويكون قيا�ض مدة �ملر�ض وفقًا للفرد من �ملجتمع ككل ، �أو لل�سخ�ض �ملري�ض 
فقط ، �أو وفقًا للحالة �ملر�سية ، وعلى �ل�سكل �لتايل :                                                                  

                                                                 عدد �أيام �ملر�ض يف �لفرتة �ملحددة 
�أ- متو�سط مدة �ملر�ض / فرد  =          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
                                                متو�سط عدد �لأ�سخا�ض �ملعر�سني يف تلك �لفرتة 

                                                                 عدد �أيام �ملر�ض يف �لفرتة �ملحددة
ب- متو�سط مدة �ملر�ض / �سخ�ض مري�ض =      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
                                                متو�سط عدد �لأ�سخا�ض �ملعر�سني يف تلك �لفرتة 

                                                                 عدد �أيام �ملر�ض يف �لفرتة �ملعينة
ج- متو�سط مدة �ملر�ض / حالة مر�سية     =      _______         
                                                                عدد وقوعات �ملر�ض �أثناء تلك �لفرتة 
�لزمنية  �لفرتة  �أثناء  نف�سه  �ل�سخ�ض  عند  �حلالت  بع�ض  حدوث  يتكرر  قد 
ومعدلت �حلدوث  �ملختلفة(  �لإ�سابات   ، للم�ست�سفى  �لدخول  �ملحددة )�ملر�ض، 
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، يف هذه �حلالة ميكن �أن تكون : �حلدوث / �سخ�ض : �لذي فيها يتم �إح�ساء 
   . �أو �حلدث  �ملر�ض  �لنظر عن عدد وقوعات  �ل�سخ�ض مرة و�حدة فقط بغ�ض 
�حلدوث / حالة مر�سية : يتم �لإح�ساء يف هذه �حلالة بح�سر �لنوبات �ملر�سية 
�أو �لأحد�ث ، �إن معدل حدوث ) �لنوبة ( عندها ميكن �أن يكون �أكرث من 100 %.    
�لف�سل  ويتبعه   ، �لطبية  �ملر�ض يف �جلغر�فيا  �لف�سل �يل مقايي�ض  تطرق هذ� 

�لقادم �يل يتناول ��ستخد�مات �خلر�ئط يف توزيع و�نت�سار �ملر�ض .



اجلغرافيا الطّبّية 232



233 اجلغرافيا الطّبّية

الف�سل الثامن
اأهمية ا�ستخدام اخلريطة 

يف حتديد منط انت�سار االأمرا�ض
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 ، �ملر�ض  �نت�سار  منط  يف  �خلر�ئط  ��ستخد�م  �أهمية   ، �لف�سل  هذ�  �سيتناول 
وكذلك دورها يف تو�سيح �ماكن كثافة �ملر�ض وبوؤره . 

على �لرغم من تو�يل �لعديد من �مل�ساهمات يف �جلغر�فيا �لطبية ، �إل �أن �لدور 
�لفعلي و�لبعد �ملهم للجغر�فيا �لطبية بد�أ يت�سح جليًا من خالل �خلر�ئط �لتي 
وقتنا �حلا�سر دور  . فللخريطة يف  �لأمر��ض  لبع�ض  بالتوزيع �جلغر�يف  �هتمت 
و�لبيئية  و�لع�سكرية  و�ل�سيا�سية و�لجتماعية  �مليادين �لقت�سادية  مهم يف �ستى 
و�لتنموية . فاخلريطة هي �لو�سيلة �لأ�سا�سية �لتي تر�فق �جلغر�يف يف عمله ، �إذ 
�لتمثيل )�لكمية  �ملعلومات �جلغر�فية بطرق  �أد�ة يوزع عليها  لكونها  �إليها  يلجاأ 
و�لنوعية( ، وتلك هي �حلقيقة �لتي دعت �جلغر�فيني �إىل �لقول باأن �جلغر�فيا 
ل�سيء �سوى �خلريطة )  Geography is nothing but map( )  �جلوهري  

) 10 : 1997
تعترب �جلغر�فيا �لطبية من �أكرث �مليادين �لتي ت�ستثمر �خلر�ئط وتوظفها يف 
�لتي تتوطن فيها �لأمر��ض  �أن حتديد �لأماكن  �أهد�فها . ومن �ملعروف  حتقيق 
�لناحية �جلغر�فية فح�سب  لي�ض من  �لأهمية  �أمر غاية  �لب�سرية على �خلريطة 
يف  �إجابة  �إيل  يحتاج  �سوؤ�ل  �أول  فاإن  ولذلك   . �أي�سًا  �لوبائية  �لناحية  من  ولكن 
�جلغر�فيا �لطبية هو : ما �لأمر��ض �ملتوطنة ؟ و�أين تتوطن ؟ وزمان توطنها ، 
ويرجع �ل�سبب يف ذلك �إيل �أن حل �أية م�سكلة �سحية ير�د در��ستها جغر�فيًا يكمن 
�إيجاد تف�سري يو�سح �ملوقع �جلغر�يف للظاهرة وحتديد عالقتها بالظاهر�ت  يف 
تكون  �لظاهرة  فاإن  �لطبية  للجغر�فيا  وبالن�سبة   . �لأر�ض  �سطح  على  �لأخرى 
ر�سم  وظيفة  وتدعم   . �ل�سحية  �خلدمات  �أو  �لب�سرية  �لأمر��ض  من  مر�ض  �أي 
�خلر�ئط تلك بقدرة �حلو��سيب على �ملعاجلة ، و�لتي عن طريقها ميكن �أن ُتركب 
على �خلر�ئط  طبقات متعددة من �لبيانات �لإ�سافية �لتي يتم �نتقاوؤها ح�سبما 
�ملعلومات  حتويل  ويتم   . معينة  جغر�فية  منطقة  يف  حمددة  م�سكالت  ينا�سب 
�لو�ردة من م�سادر متعددة �إىل ن�سق موحد يتيح للم�ستخدم م�ساهدة �لعالقات 
�ملكانية وتفاعالت خمتلف �لعو�مل �ملحددة ، مما ي�سهل عملية �لتحليل و�لتف�سري 
. وتعترب هذه �لتقنية منا�سبة تامًا بوجه خا�ض مل�سكالت معينة ، ومنها �أمر��ض 
عديدة وحالت مر�سية �أخرى لها حمدد�ت متعددة يتاأثر بع�سها بعو�مل بيئية �أو 

جغر�فية )منظمة �ل�سحة �لعاملية 2006 : 1 ( .
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تو�سح  �لتي  �خلر�ئط  تن�سر  �جلغر�فية  و�جلمعيات  �ملوؤ�س�سات  بع�ض  بد�أت 
�أو يف بع�ض �لبالد  �لتوزيع �جلغر�يف لبع�ض �لأمر��ض �سو�ء على م�ستوى �لعامل 
�إذ   ، 1837م  عام  هاو�ض  بريج  �أطل�ض  ت�سمنها  �لتي  تلك  �خلر�ئط  �قدم  ولعل 
��ستملت على توزيع �لأمر��ض على م�ستوى �لعامل �آنذ�ك . ويف ذلك �لوقت ن�سرت 
�لعديد من �خلر�ئط �لطبية �لأخرى �لتي يو�سح بع�سها توزيع �لأمر��ض ب�سفة 
عامة يف �لعامل �أو يف مناطق معينة  كما ذكر ، ويو�سح بع�سها �لآخر توزيع �أمر��ض 
خا�سة مثل مر�ض �لكولري� ، �لذي كان قبل جناح �جلهود �لتي بذلت ملكافحته 
�أيام قليلة . وتال  يجتاح �لعامل ب�سكل رهيب ويق�سي على ماليني �لأنف�ض خالل 
�لتفا�سيل  وقلة  �لعموميات  عليها  غلب  و�لتي  �خلر�ئط  من  �لعديد  ظهور  ذلك 
�لقرن  �أو��سط  �زد�د منذ  �لتوزيعات �جلغر�فية قد  �أن �لهتمام بخر�ئط  ، كما 
�لتا�سع ع�سر ، حيث كان �لغر�ض منها تو�سيح توزيع �لأمر��ض و�نت�سارها وحتديد 
�ملناطق �لتي تعاين من نق�ض �خلدمات �ل�سحية )�لردي�سى 2001 : 17( ، ونظرً� 
تنق�سها  �لأويل  �لطبية  �لتوزيعات  خر�ئط  كانت  فقد  �لطبية  �لإح�ساء�ت  لقلة 
�لتفا�سيل . ومنذ بد�ية �لقرن �لع�سرين بد�أت خر�ئط �لتوزيعات  �لطبية تر�سم 
�ألو�ن  �أو  بظالل  وتلون  تظلل  و�أ�سبحت  �لأمر��ض  ظهور  مناطق  يو�سح  ب�سكل 
متدرجة ح�سب كثافة �لإ�سابات، وكانت هذه �خلر�ئط تزد�د دقة وتف�سياًل مبرور 

�لوقت لتقدم �لإح�ساء �لطبي و�أ�ساليب ت�سخي�ض �لأمر��ض وت�سجيلها .  
وبذلك �أ�سبحت �سورة �لعالقة فيما بني �لبيئة و�لأمر��ض �أكرث و�سوحًا . ومنذ 
بد�ية �لقرن �لع�سرين �أخذت خر�ئط �لتوزيعات �جلغر�فية �سكاًل �آخر من حيث 
�لدقة و�لتخ�س�ض ، مما �ساعد على �إ�سافة بعد �آخر للجغر�فية �لطبية و�لدر��سات 
�أجنع  . وتعد �خلريطة من   )15 : و�لأوبئة )�سرف 2003  �جلغر�فية لالأمر��ض 
توؤثر  �لتي  �لأ�سباب  وتعرف  ودر��ستها  �لأمر��ض  ت�ساعد على فهم  �لتي  �لو�سائل 
�سلبًا و�إيجابًا يف توطنها وتوزيعها �جلغر�يف . وقد ��ستخدمت �خلريطة منذ �أكرث 
للمجتمعات  �ل�سحي  �لأمن  وتاأمني  �ملر�ض  م�سادر  عن  للك�سف  كاأد�ة  قرن  من 
من قبل �أن يتم �كت�ساف �جلر�ثيم �لتي ت�سبب �لأمر��ض ومن �لأمثلة على ذلك 
�خلر�ئط �لتي ��ستعملت �إثناء تف�سي وباء �حلمى �ل�سفر�ء يف �أنحاء متفرقة من 
�لعامل يف نهاية �لقرن �لثامن ع�سر وبد�ية �لقرن �لتا�سع ع�سر ، ووباء �لكولري� يف 
نهاية �لقرن �لتا�سع ع�سر وبد�ية �لقرن �لع�سرين �لذي �أدى �إىل  ت�سميم خر�ئط 
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بالأمر��ض  تتعلق  �لتي  �خلر�ئط  �أ�سهر  ومن   . �لكولري�  مبر�ض  مرة  لأول  تتعلق 
�لب�سرية يف �لقرن �لتا�سع ع�سر تلك �لتي ��ستخدمها )جون �سنو( �سنة 1854م 
للك�سف عن م�سادر وباء �لكولري� �لذي تف�سى يف مدينة لندن �آنذ�ك �سكل )7( 
. وتو�سح هذه �خلريطة �ل�سو�رع حلي )�سوهو( soho  ، �أحد �أحياء مدينة لندن 
، حيث كان �لنا�ض يح�سلون على �ملاء �لالزم لل�سرب و�لأغر��ض �ملنزلية يف تلك 
 .)o  ( بالرمز )لفرتة من م�سخات للبلدية �أ�سري �إيل مو�قعها على �ل�سكل )17�
در�ض �سنو م�سكلة �لكولري� �سنو�ت عدة وتو�سل �إيل �أن �ملياه �مللوثة هي �مل�سئولة 
عن تف�سي مر�ض �لكولري� بني �لنا�ض �آنذ�ك . وعندما و�سل �لوباء �لعاملي �لذي 
بد�أ يف عام 1842م �إيل �إجنلرت� تف�سى يف حي )�سوهو( ب�سكل كبري . مثل على 
يعي�ض فيه  �لذي كان  �ملكان  �خلريطة ) �سنو ( كل حالة وفاة بو�سع نقطة على 
�ملتوفى يف حي ) �سوهو ( . وقد بلغ عدد �لوفيات يف �ملنطقة �آنذ�ك حو�يل 500 
حالة . وعندما �كتمل �سكل �خلريطة �أ�سبح و��سحًا من منط �لتوزيع �جلغر�يف 
للوفيات �إن �ملياه �مللوثة هي �مل�سئولة عن تف�سي �ملر�ض وتركزت حالت �لوفاة حول 
م�سخة �ملياه �لتي تقع على �سارع ) برود (  Broad Street  . وبطلب من)  �سنو ( 
�أوقفت �ل�سلطات �ملعنية يف �ملدينة �مل�سخة بحيث ل ي�ستطيع �ل�سكان ��ستخد�مها 
. وكانت �لنتيجة م�سجعة ، فانخف�ض عدد �حلالت �جلديدة �لتي مت �لتبليغ عنها 
فيما بعد ب�سرعة �إىل �ل�سفر تقريبًا  . وهكذ� ثبتت �سحة نظرية ) �سنو( عن دور 
�ملياه يف ن�سر مر�ض �لكولري� و�أن م�سادر �لعدوى �ملحلية كانت تكمن يف ��ستخد�م 

. )Howe،1980 : 67 ( ملياه من تلك �مل�سخة�
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�سكل )17( التوزيع اجلغرايف للوفيات من وباء الكولريا ، �سوهو – لندن 1854م 

35 : 1964 Stamp مل�سدر : �ستامب�
و�جلدير بالذكر �أنه منذ �إن ��ستخدم ) �سنو ( �خلريطة بنجاح يف �لك�سف عن 
م�سادر �لعدوى مبر�ض �لكولري� ز�د �لهتمام باخلريطة كاأد�ة حتليلية للك�سف 
 Ford( عن عو�مل مهمة تربط بني وجود �لأمر��ض �لب�سرية وظروف بيئية معينة
1986 و pained 1963  )، فعلى �سبيل �ملثال ، �أمكن �لك�سف من �سكل )18( عن 
�لعالقة �لتي تربط بني �لتوزيع �جلغر�يف لذبابة �لت�سي ت�سي وتوطن مر�ض �لنوم 

�لأفريقي �لذي تنقله �لذبابة . 
ويت�سح من �ل�سكل نف�سه �أي�سًا ، �أن بع�ض �لأماكن يف �ملناطق �ل�ستو�ئية ل توجد 
بها ذبابة �لت�سي ت�سي ومن ثم �نعدم فيها مر�ض �لنوم . وهذ� يقود �إىل �لت�ساوؤل 
، ملاذ� ل تتوطن ذبابة �لت�سي ت�سي يف تلك �لأماكن رغم �أنها تقع �سمن �لنطاق 
�ل�ستو�ئي وهو �ملناخ �ملنا�سب لتكاثرها ؟ . وبالرجوع �إىل �خلر�ئط �لطبيعية لتلك 
�ملنطقة وجد �أن �لت�ساري�ض ودرجات �حلر�رة ، ي�سكالن عاماًل مهمًا يف خلو هذه 

�ملناطق �ملرتفعة من ذبابة �لت�سي ت�سي . 
مر�ض  مثل  �لبيولوجية  �لنتقالية  �لأمر��ض  توزيع  �أن  �إىل  هنا  �لتنويه  وميكن 
تتطابق مع  معينة  بيئة جغر�فية  بوجه عام مق�سورً� على  يكون  �لأفريقي  �لنوم 
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�ملوطن �لذي يعي�ض فيه �لناقل للمر�ض وهي يف هذه �حلالة ذبابة �لت�سي ت�سي . 
ويو�سح �سكل )19( �لتوزيع �جلغر�يف لذبابة �لت�سي ت�سي �لتي تعي�ض يف �ملناطق 
تقريبًا  �سماًل وجنوبًا  �لأفريقية بني كل من د�ئرتي عر�ض 14 درجة  �ل�ستو�ئية 
لي�ض  فاإنه  وبالتايل   ، �لبحر  �سطح  م�ستوى  فوق  م  �أقل من 1250  �رتفاع  وعلى   ،
 . �لنوم �لإفريقي خارج نطاق توطنه  بالن�سبة ملر�ض  �أن يح�سل وباء  من �ملتوقع 
وبالعك�ض بالن�سبة لالأمر��ض �لنتقالية �لتي تنتقل بالعدوى ميكانيكيًا فاإنها ميكن 
�أن تظهر يف �أية منطقة يف �لعامل وبالتايل فاإنه من �ملتوقع حدوث وباء على �لنطاق 
�لعاملي كما ح�سل بالن�سبة لوباء �لكولري� �لذي تف�سى يف �لعامل يف �لقرنيني �لتا�سع 

ع�سر و�لع�سرين و�لأنفلونز� يف وقتنا �حلا�سر .  
�لب�سرية حمليًا  لالأمر��ض  �لتوزيع �جلغر�يف  بتو�سيح  يهتم �جلغر�فيون  ول     
و�مل�سار�ت  �لأمر��ض  �نت�سار  بكيفية  �أي�سًا  يهتمون  ولكنهم  فقط  وعامليًا  و�إقليميًا 

�لتي تتبعها يف �نتقالها من مكان لآخر
�سكل )18( التوزيع اجلغرايف لذبابة الت�سي ت�سي الناقلة ملر�ض النوم االأفريقي 

J.ford 1963 : 655
ويف هذه �حلالة يقوم �جلغر�يف بر�سم �مل�سار�ت �لتي يتبعها �ملر�ض يف �لنت�سار 
على �خلر�ئط �لتي ت�ساعده ، عرب �لزمان يف �لتنبوؤ بامل�سار�ت �لتي ميكن �أن تتبعها 
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و�إن مثل هذه �خلر�ئط �ساعدت   . �أخرى  �إىل  �لأمر��ض يف �لنت�سار من منطقة 
�أي�سًا على �لتو�سل، �إل �أن عددً� كبريً� من �لأمر��ض �لنتقالية ، خا�سة تلك �لتي 
تنتقل بيولوجيًا ، مثل مر�ض �حلمى �ل�سفر�ء ، ومر�ض �لنوم �لأفريقي ، ومر�ض 
�ملالريا يرجع �أ�سلها �إىل �ملناطق �ل�ستو�ئية �حلارة �لرطبة لأن درجات �حلر�رة 
�ملرتفعة هناك تزيد من �سرعة �لعمليات �حليوية كمًا ونوعًا . ففي �سكل )19( 
و�سح ويليت willets )1963( بوؤر مر�ض �لنوم �لأفريقي و�مل�سار�ت �لتي �تبعتها 
ذبابة �لت�سي ت�سي �لناقلة للمر�ض يف �لنت�سار من بوؤرتها �لأ�سلية يف غرب �أفريقيا 

�إىل �أماكن �أخرى من �لقارة �لأفريقية تكون فيها �لظروف منا�سبة لتكاثرها. 
�سكل )19( طرق انت�سار مر�ض النوم االإفريقي من بوؤرته االأ�سلية يف غرب اأفريقيا

�سكل )20( املوطن االأ�سلي املحتمل ملر�ض الكولريا قبل عام 1816

Stamp 1964 : 28 : مل�سدر�
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�سكل )21( طرق انت�سار وباء الكولريا واملناطق التي تف�سي فيها خالل الفرتة 1816-1823م

Stamp 1964 : 29 : مل�سدر�
�سكل )22( طرق انت�سار وباء الكولريا واملناطق التي تف�سي فيها خالل الفرتة 1824- 1862

Stamp 1964 : 31 : مل�سدر�
كما و�سح ) د�ديل �ستامب ( يف عام 1964م على خريطة �لعامل �ملوطن �لأ�سلي 
�ملحتمل ملر�ض �لكولري� قبل عام 1816م - 1823م ، �سكل )20( و�لفرتة 1842م- 

1862م ، �سكل )22( . 
�لتوزيعات  تثيل  يف  ت�سهم  تقنية  مهام  �ملحو�سبة  �لكارتوغر�فيا  تقدم 
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�جلغر�فية بطرق حديثة ، فاملعلومات �ملكانية تتحدد بو��سطة )�لنقاط و�خلطوط 
و�مل�ساحات( على �أن ير�عى يف ذلك �ختيار �لأحجام و�لأ�سكال و�لألو�ن ، وهذ� 
 ، �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  تقنية  مع  �لكارتوغر�فيا  يف  �حلد�ثة  تقدمه  ما 
فتطور �جلغر�فية �ملعا�سرة بلغ مقد�رً� يفوق ما بلغه �أي علم ، �سو�ء بهدفه �أو 
بطر�ئق تدري�سه ، �إذ تغرّيت ن�ساأة �خلر�ئط من و�قع تطور ميد�ن �لعلوم وظهور 
 GIS kraak &Ormelin( �جلغر�فية   �ملعلومات  نظم  وتقنية  �لكومبيوتر 
34 : 2003( وتعتمد �ملهارة و�لطرق �لفنية يف �إعد�د �خلر�ئط على ما تقدمه 
�لفني  و�إخر�جها  ب�سكلها  وتر�سل   ، تكنولوجية  معلومات  من  �لأخرى  �لعلوم 
تكنولوجيات  وت�ستخدم  نحو م�سمونها )�مل�سرف  1982: 14(.  للقارئ  وخزة 
م�ستوى  على  �ملجموعة  �لبيانات  ��ستعمال  حت�سني  يف  ا  �أي�سً �خلر�ئط  ر�سم 
�ملنطقة ، و�إدر�جها يف نظام �لرت�سد �لوطني لأغر��ض �لإنذ�ر �ملبكر.  ويجمع 
 ، متعددة  م�سادر  من  و�لو�ردة  �ملوجودة  �لبيانات  �ل�سحية  �خلر�ئط  تطبيق 
و�ملنظمات غري  �مل�ست�سفيات  و�سجالت   ، و�ملخترب�ت   ، �لوبائية  �مل�سوحات  مثل 
وقدرة  �لأمر��ض  بانت�سار  مبا�سرة  تتعلق  بطريقة هادفة  ويعر�سها   ، �حلكومية 
�لنظام �ل�سحي وبالإ�سافة �إىل ذلك فاإن تكنولوجيات �ملعلومات �جلديدة تتيح 
نقل �لبيانات �لتي توفرها �لتقييمات �لوبائية �ل�سريعة ، و�لتي تكون �أُدخلت يف 
على  �لبيانات  ثم حتميل  �حلا�سوب  �إىل جهاز   ، �سخ�سي حممول  رقمي  جهاز 
�سبكات  �إىل  ونقلها   ، �لفوري  �مليد�ين  �لتحليل  لأغر��ض  �خلر�ئط  ر�سم  نظام 

�ملعلومات �لوطنية �أو �لعاملية )منظمة �ل�سحة �لعاملية 2006: 4(. 
ت�ستخدم �خلر�ئط �أي�سًا لتمثيل ن�سبة �لوفيات عليها حيث �إن �لوفيات ، خا�سة 
بني �لأطفال تعد �أف�سل موؤ�سر على م�ستوى �خلدمات �ل�سحية يف �لدولة �لو�حدة 
 Simpson،  :  45  ( ربوعها  يف  �ملتف�سية  �لأمر��ض  ونوعية  �ملعي�سية  و�حلياة   ،
توزيع  عليها  يبني  �لتي  �خلريطة  تخدم  �أن  ميكن  �ملثال  �سبيل  وعلى   .  )1987
�لتغذية  �سوء  �أمر��ض  بظهور  �لتنبوؤ  ، يف  تف�سيها  ومدى  �ملعوية  �لنزلت  �أمر��ض 
يف  �لربوتني  نق�ض  عن  ينجم  �لذي   ،  )Kwashiorkor( �لكو��سريكور  خا�سة 
�ملنطقة نف�سها ، حيث �إنه عادة ما ي�ساحب تف�سي �لنزلت �ملعوية �أمر��ض �سوء 
�لتغذية )Blij، 1993 : 170(  . وتتمتع خ�سائ�ض �لكارتوغر�فيا بعر�ض �أمناط 
�لتوقيع �ملكاين �سو�ء �أكانت )نقطًا �أم خطوطًا �أم م�ساحات( باأنو�ع خمتلفة من 
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�ملتغري�ت �لب�سرية ، ففي �أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء عندما تت مقارنة خر�ئط 
مر�ض �لعمى �لنهري   conhoceriasis بخر�ئط �لتوزيع �ل�سكاين �ت�سح �لرتكز 
�لعمى  مر�ض  ي�سود  �ملثال  �سبيل  وعلى   . غريها  دون  �لأمر��ض  لبع�ض  �لإقليمي 
�لنهري يف منطقة �ل�سافنا خا�سة تلك �لتي تتد جنوب �ل�سحر�ء من �ل�سنغال 
يف �لغرب حتى كينيا يف �ل�سرق . ويوجد �ملر�ض نف�سه باأقل كثافة يف �أماكن �أخري 
خا�سة تلك �لتي تقع و�سط و�سمال �أمريكا �جلنوبية مما يوجه �لأنظار �إيل �إجر�ء 
�إيكولوجية مر�ض �لعمى �لنهري يف تلك �ملناطق  �ملزيد من �لبحوث �ملكثفة عن 

 .)Blij 1993 : 170(
   ومن �أمثلة �خلر�ئط �لطبية �مل�سهورة �لتي ن�سرت : 

�جلمعية  �أ�سدرته  لالأمر��ض”  �لعامل  “�أطل�ض  يف  ن�سرت  �لتي  �خلر�ئط   -  1
�جلغر�فية �لأمريكية يف �سنة 1956 .

2 - �خلر�ئط �لتي ن�سرت يف “�أطل�ض �لعامل لالأمر��ض �لوبائية” �لذي ن�سرته 
جامعة هيدلربج باأملانيا �لغربية .

3 - �خلر�ئط �لتي ن�سرت يف “ �لأطل�ض �لقومي لوفيات �ملر�ض” �لذي �أ�سدرته 
�جلمعية �جلغر�فية �مللكية �لربيطانية . 

ولكن تبقي �حلقيقة وهي �إن �لأطباء �ملدربني على تثيل �حلقائق على �خلر�ئط 
قليلون ، ومن ناحية �أخرى فاجلغر�فيون �ملدربون على ر�سم �خلر�ئط و�ملهار�ت 
نادرً� ما تكون لديهم معرفة يف �لعلوم �لطبية ) Stamp 1964 : 14 ( . ومع تقنية 
�خلر�ئط �لرقمية وتقادم �لزمن ، �هتمت مر�كز �لأبحاث �جلغر�فية و�ل�سركات 
 )GIS( �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  يف  وتوظيفها  �لكارتوغر�فيا  باأ�سول  �لعاملية 
�لتي �ت�سمت بخ�سائ�ض فنية على غاية من �لتمثيل )�لكمي و�لنوعي( ل �سيما يف 
خر�ئط �لتوزيعات ) �سعو�ن  2007: 3 ( . و�لتي تتاأثر بالتطور �لكبري يف جمال 
�لتقنيات  عن  للحديث  يقودنا  مما   . �لكبرية  �لتقنية  و�لثورة   ، �ملعلوماتية  ثورة 
�جلغر�فية �حلديثة و��ستخد�ماتها يف جمال �جلغر�فيا �لطبية ، وهو ما �سنتناوله 

يف �لف�سل �لقادم .
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الف�سل التا�سع
اأ�ستخدام التقنيات اجلغرافية احلديثة 

واملعلوماتية يف احلد من انت�سار االأمرا�ض 
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9-1 التقنيات اجلغرافية احلديثة :
�لعلوم  جو�نب  �إىل  تقنياتها  �متدت  حتى  �حلديثة  �لتكنولوجيا  دخلت  �إن  ما 
على �ختالف �جتاهاتها ، و�أخذ �لإن�سان باأفكاره يو�كب ع�سرنة �ليوم �لتي ما 
�نفكت ترفدنا باجلديد، ومن �لتقنيات �حلديثة �لتي عا�سرها �لإن�سان تلك �لتي 
�رتبطت بحياته �لعملية بغية �لتطور و�حلد�ثة، و�ساهمت تقنية �ملعلومات يف عاملنا 
�ليوم ب�سرعة تبادل �ملعلومات �ملكانية على �ختالف �أنو�عها . وكانت بع�ض �أوجه 
�لتقدم �لرئي�سية يف در��سة �لظو�هر �ملكانية يف �ل�سنو�ت �لأخرية هي �لتطور�ت 
و�لتح�سينات �لأخرية يف نظم �ملعلومات �جلغر�فية )GIS( و�ل�ست�سعار عن بعد 
 :  87  ( �ملكانية  و�لإح�ساء�ت   ،)GPS( �لعاملي  �ملو�قع  حتديد  ونظام   ،  )RS(
للتحليل  �لتقليدية  �لتطبيقات  ، وباملقارنة مع  (. ومع ذلك   2007Cano et al
�ملكاين، فتطبيق هذه �لتقنيات لدر��سة �مل�سكالت ذ�ت �ل�سلة بال�سحة هو جديد 
ن�سبيًا ويف مر�حله �لأوىل )Kitron، 2000 : 34(  . وقد �زد�د عدد  �لدر��سات 
�لقليلة  �ل�سنو�ت  مدى  على  �لطبية  �جلغر�فيا  يف  �لتقنيات  هذه  ت�ستخدم  �لتي 
جمال  يف  منوً�  �ملجالت  �أ�سرع  من  و�حدة  يجعلها  مما   ، مذهل  ب�سكل  �ملا�سية 

 .)Oppong    25  : �لبحوث �جلغر�فية )2006 
9-1-1 نظم املعلومات اجلغرافية 

:)Geographic Information Systems  GIS(
�ملعلوماتية  �لثورة  تاأثري�ت  G.I.S فى مقدمة  �ملعلومات �جلغر�فية  تاأتى نظم 
و�لتكنولوجية، حيث �إنها ظهرت نتيجة �لتقدم و�لتطور �لذى �سهدته �حلا�سبات 
�لإلكرتونية ، وفى �لوقت �لذى ت�ساعفت فيه �ملعرفة و�ملعلومات و�لتغري�ت �لتى 
حتدث للمعلومات �جلغر�فية على �خلر�ئط ، وبالتايل هى نتاج منو عالقة �لربط 
ويف   . �لأخرية  �ل�سنو�ت  خالل  �جلغر�فيا  وعلم  �حلا�سوب  علوم  بني  و�لرتباط 
�ملكانية  �لتنمية  بعملية  �لإ�سر�ع  يف  فاعل  دور  لها  �أ�سبح  �جلغر�فية  جمالت 
�جلغر�فية  �ملعلومات  قو�عد  تطور  يف  �أ�سهمت  كما   ، �حلياتية  �لأن�سطة  ملختلف 
و�إمكانية خزنها وت�سنيفها ومعاجلتها و��سرتجاعها وقت ما ن�ساء . وذلك يعنى 
�أن نظم �ملعلومات �جلغر�فية ت�سمل جتميع �ملعلومات �جلغر�فية من م�سادرها 
و�لتقارير وت�سمل  �مل�سموعة  �ملتباينة ومنها �خلر�ئط و�ل�سور و�لكتب و�لكلمات 
�أي�سًا عمليات �إدخالها وتخزينها فى قو�عد بيانات جغر�فية ، وحتليل �لبيانات 
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و�إنتاجها فى �سورة بيانات �إح�سائية �أو تقارير �أو خر�ئط . فا�ستخد�مات نظم 
�ملعلومات �جلغر�فية تتد �إىل �لبحث �لأكادميي ، و�إد�رة �ملو�رد ، وتقييم �لأثر 
�لبيئي و�لتخطيط �حل�سري، ور�سم �خلر�ئط، وعلم �لإجر�م ، و�لتاريخ �جلغر�يف 
 Wikipedia( .و�خلدمات �للوج�ستية ، و�لت�سويق على �سبيل �ملثال ل �حل�سر ،
2008(  فاأ�سبحت هذه �لتطبيقات �ملتعددة �لدعامة �لأ�سا�سية يف نظم �ملعلومات 
�جلغر�فية لأنها تت�سمن تقنيات كثرية و�أنو�ع كثرية من �لبيانات يف حتليل و�حد 
 Patz( مما يجعل �لتعامل مع �لبيانات �ملعقدة �أ�سرع ، و�أرخ�ض ، و�أكرث فعالية ،
�ملعلومات  نظم  فاإن   ، �لعملية  تطبيقاتها  �إىل  بالإ�سافة   .  )  2001  &  Aron
�جلغر�فية قد جلبت �أي�سًا للجغر�فيا جمالت عديدة من �لبحث �لأكادميي مل تكن 
موجودة من قبل ، وبالتايل زيادة �لتقدير للجغر�فيا و�أدو�تها يف حل �مل�سكالت 
Gatrell  ( . فقد �أعادت نظم �ملعلومات �جلغر�فية لعلم     54  : �ملكانية 2002 
حتليليًا  لي�سبح  و�لالمو�سوعية  �لو�سف  �إطار  فى  �ملفقودة  قيمته  �جلغر�فيا 
تركيبيًا نفعيًا ، لأنها تعاون مثمر للكثري من �لنظم �لتى ت�ستخدم �لبيانات �ملكانية 
فى �لتحليل ، �إذ �إن بع�سها ما ز�ل يعتقد �أن �جلغر�فيا ل تعنى فقط �إل باملوقع 
و�ملناخ و�لت�ساري�ض ويغيب عن ذهن �لكثري منهم �أن �أكرث من 80% من �لبيانات 
و�ملعلومات �ملتد�ولة فى �لوز�ر�ت و�مل�سالح �حلكومية فى حقيقتها بيانات جغر�فية 

حتتاج �إىل من يوظفها توظيفًا �سحيحًا )�ل�سبعاوى  1997 : 137(
وتو�سع  بالنت�سار  �ل�سبعينيات  �أو�خر  منذ  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  �أخذت 
��ستخد�مها على �سعيد مكننة و�أر�سفة كل �لأعمال و�إدخال �حلا�سوب �لإلكرتوين 
يف جمالت �لتنظيم و�لتخطيط و�لإح�ساء، وقد �أدى ذلك �إىل �لرتقاء باأعمال 
�لدو�ئر و�ملوؤ�س�سات �لتي تعاملت به.  �إن تطبيق هذه �لنظم يف قطاع �ل�سحة بد�أ 
متاأخرً� على �ل�ساحة �لعاملية ول تز�ل �لتجارب يف هذ� �ملنحى قليلة مقارنة مع 
�ل�سحة  قطاع  يف  �لقر�ر  �أ�سحاب  تنبه  مع  ولكن   ، �لأخرى  �لعلوم  يف  تطبيقاته 
وتطوير  ر�سم  يف  �جلغر�يف  �ملعلومات  نظام  يلعبه  �أن  ميكن  �لذي  �لدور  لأهمية 
�ل�سيا�سة �ل�سحية بد�أت تت�سارع وترية تطبيقه مع �زدياد �لهيئات �ملطالبة باإدخال 
�ل�سحة،  عن  �مل�سئولة  �ملوؤ�س�سات  لعمل  �لأ�سا�سية  �لهيكلية  �سمن  �لنظام  هذ� 
بنجاح  بتطبيقه  قامت  �لتي  �لهيئات  �أهم  من  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  وتعترب 
�أو لر�سم �سيا�ساتها يف �حلد من  �سو�ء يف تتبع �لأو�ساع �ل�سحية ملختلف �لدول 
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�نت�سار �لظو�هر �ملر�سية و�لظو�هر �لجتماعية �ملرتبطة بها . و��ستخدمت نظم 
�ملعلومات �جلغر�فية G.I.S بنجاح منقطع �لنظري فى كافة �ملجالت �جلغر�فية ، 
وخا�سة �جلغر�فية �لطبية ، وفى ر�سم مناذج خر�ئطية Models ما بني ب�سيطة 
�لتكنولوجيا �حلديثة  �أ�ساليب  ��ستخد�م  ثمار  �أحد  تعد بحق  و�لأخرية   ، ومعقدة 
لنا  تقدم  �ملعقدة  �لنماذج  وهذه   ، �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  فى  �مل�ستخدمة 
خر�ئط مو�سوعية كمية Thematic Maps م�ستقة من بيانات متنوعة ومعقدة 
وخمتزنة فى �حلا�سب �لآيل ، وهذه �خلر�ئط تظهر لنا رو�بط عديدة كامنة بني 
�لعديد من �لظو�هر �جلغر�فية ، وتتفاوت دقة �خلر�ئط وفقًا ملدى وفرة �لبيانات 

�ملتاحة فى �حلا�سب �لآيل .
�لتطبيقية  �لآيل  �حلا�سب  جمالت  �أحدث  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  وتثل 
�لتي ت�ساهم يف دعم �لدر��سات و�لبحوث �ملعا�سرة بتوفريها لالأ�ساليب �لآلية 
�لو�سفية  باملعلومات  ربطها  بعد   Spatial data �ملكانية  �ملعلومات  لتحليل 
Descriptive data ، و�إعطاء نتائج متنوعة تعزز من ��ستخال�ض ودعم �لفكر 

�لعلمي �حلديث )عزيز 2000: 9(. 
�ل�سحة هي  قطاع  �ملعلومات �جلغر�يف يف  نظام  عنها  يجيب  �لتي  �لأ�سئلة  �إن 
قر�ئن  على  �حل�سول  ميكن  هل  ؟  معني  مر�ض  فيها  ينت�سر  �لتي  �ملناطق  ما   :
حول م�سوؤولية عامل معني يف �نت�سار مر�ض معني ؟ ما �ملر�كز �لتي يجب دعمها 
�أ�سا�سي ؟ ما �ملناطق �لتي تنت�سر  �إقامة مركز �سحي  �أين يجب  ب�سريًا وماديًا ؟ 
�لوفيات بني  ن�سبة  ترتفع  �أي منطقة  �ملياه ؟ يف  بنوعية  �ملرتبطة  �لأمر��ض  فيها 
�لأطفال ؟ �إ�سافة �إىل �لقدرة على تقدمي �لإجابات �لالزمة ل�سانعي �لقر�ر عند 
مو�جهتهم مبو��سيع تتعلق بر�سم �إ�سرت�تيجيات �ل�سيا�سة �ل�سحية وتقدير �لإنفاق 
�لالزم لتطوير م�ستوى �خلدمات �ل�سحية ور�سم خطط �لطو�رئ ملقاومة جائحة 
مر�سية.  وبالتايل فاإن تطبيق نظم �ملعلومات �جلغر�فية ي�ساعد على و�سع قاعدة 
ربط  �أهمية  على  �لرتكيز  مع  للقطر  �ل�سحي  �لو�قع  عن  مكانية  رقمية  بيانات 
�ملكاين  �لتحليل  �إمكانيات  من  يو�سع  مما   ، �لأر�ض  على  مبكانها  �ملعلومات  هذه 
و�ل�ستفادة من هذه �لبيانات يف رفع م�ستوى �خلدمات �ل�سحية . ف�ساًل عن ح�سر 
�خلدمات �ل�سحية �ملتو�فرة يف منطقة ما )�مل�ست�سفيات و�ملر�كز �ل�سحية وطاقتها 
�خلدمية ونوعية �لعالجات �ملقدمة فيها ، و�لعياد�ت �لطبية ، و�ل�سيدليات ( . 
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وقد ��ستفاد �لتخطيط لتوزيع مو�قع �خلدمات د�خل �ملدن بالتقنيات �حلديثة ، 
و�أهمها تقنيه نظم �ملعلومات �جلغر�فية )GIS( و�لتي تتميز بقدرتها على �إدخال 
وحفظ جميع �ملتغري�ت �جلغر�فية �لتي توؤثر يف نوع �خلدمة ومعاجلتها وحتليلها 
�إح�سائيًا ومكانيًا ، وقد �ساعد على ذلك �لتقدم �لهائل يف تقنية �حلا�سبات �لآلية
Hardware  وذلك بهدف حتديد �أف�سل �ملو�قع �لتي تتالءم مع طبيعة وحجم 
تلك �ملتغري�ت و�لعالقات �ملتبادلة بينها . كما �أن �لتقنيات �حلديثة تزيد ب�سورة 

�أكيدة من فاعلية �حلد من �نت�سار �لأمر��ض .
:)GIS( 9-1-1-1 مفهوم نظم املعلومات اجلغرافية

َيَتاأَتَّ  نظرً� لتعدد تطبيقات نظم �ملعلومات �جلغر�فية )GIS( و�أهد�فها ، مل 
تعريٌف و��سٌح ودقيق ملاهّية هذه �لنظم ، وقد �أوردت �لعديد من �لدر��سات و�لأبحاث 
 ، )GIS( جملة من �لتعريفات �لعلمية و�لفنية ملفهوم نظم �ملعلومات �جلغر�فية
و�لتي �أ�سبحت بدورها معّرفات تقليدية لدى كثري من �لباحثني و�ملخت�سني ، لذ� 
�سنتطرق هنا ب�سكل خمت�سر �إىل بع�ض �ملفاهيم �لتي وردت يف �مل�سادر �لعلمية 
، �إذ تعرف باأنها تقنية حديثة ي�ستخدمها �لكثري من �لأفر�د و�ملوؤ�س�سات �خلدمية 
يف جمع ومعاجلة وحتليل �ملعلومات �ملكانية وعر�سها على �سكل جد�ول �أو خر�ئط 
مو�سوعية للعديد من �لتطبيقات �لتي تتميز باجلودة �لعالية ، و�سهولة �لإدر�ك 
�لب�سري لها �سو�ء على �سا�سة �حلا�سب �لآيل �أو على �لورق �لبياين )13: 2004  
�لتقاط  يف  �لكمبيوتر  على  تعتمد  �لتي  �لإجر�ء�ت  من  جمموعة  وهي   .  )Esri
�خل�سائ�ض  مع  �لبيانات  وعر�ض  وحتليل  و��سرتجاع  وحترير  ومعاجلة  وتخزين 
ب�سكل  منها  �ل�ستعالم  �مل�ستخدمني  وتكني   .)Aronoff1989 : 28( �ملكانية 
 ، �لعمليات يف �خلر�ئط  نتائج هذه  وتقدمي   ، �ملكانية  �ملعلومات  تفاعلي وحتليل 

و�جلد�ول ، وجمموعات �لبيانات �ملنظمة .
و�لرب�مج  �لأجهزة  وهي   ، �لأر�ض  علوم  لتحليل  �أد�ة  �إنها   ، �آخر  تعريف  ويف 
�إعد�د  بغية   ، و��سرتجاعها  �ملعلومات  و�إد�رة  لتخزين  ت�ستعمل  �لتي  �حلا�سوبية 
ف�ساًل عن   )Layers( للطبقات متعدد  �ملكانية يف عر�ض  و�ملعلومات  �خلر�ئط 
ودقته  �لعمل  �سرعة  يوفر  مبا  �سليم  ب�سكل  وتهيئتها  وتف�سريها  �ملعلومات  حتليل 
ومعاجلة  و�إدخال  جلمع  علم  عن  عبارة  هي  �أو   ،  )  Hastings  2008  :13(
حمددة.   لأهد�ف  و�ملكانية  �لو�سفية  �جلغر�فية  �ملعلومات  وعر�ض   وحتليل 
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�ملعلومات  نظم  لربجميات  �ملنتجة    )IDRISI(لإدري�سي� �سركة  تعريف  ويف 
�جلغر�فية  )GIS( باأنه و�سيلة فعالة للقيام بتحليل �لبيانات �ملكانية على �أ�سا�ض 
جغر�يف، ومن �أهم عمليات)GIS(  �ل�سوؤ�ل و�لقدرة على �لبحث عن خ�سائ�ض 
، و�ل�ستف�سار )Queries( عن  �ملعلومات  �لطبقات)Layers(، وحتليل قاعدة 
 23( و�لزمان  �ملكان  مالمح  عن  �إح�ساء�ت  �أو  تقارير  يف  �جلغر�فية  �لظو�هر 

 . )Clark    2008
�لتقنيات  من  جمموعة  باأنها   )GIS( �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  تعّرف  وُ 
�جلغر�فية  �ملعامل  عن  �ل�ستف�سار  و�أهمها   ، حمددة  �أهد�ف  لإجناز  �مل�ستخدمة 
�ملوجودة على �سطح �لأر�ض، فيتم عر�ض �سماتها من قاعدة �لبيانات �ملر�فقة لها 

) �ملو�يل 2005 : 129( . 
وجاء يف تعريف �آخر : باأنه علم جلمع �ملعلومات �جلغر�فية )�ملكانية و�لو�سفية( 
و�إدخالها ومعاجلتها وحتليلها و�إخر�جها و�إجر�ء �لتحليالت �لإح�سائية و�ملكانية 
�أو  تقارير  �أو  �سكل خر�ئط  على  �أو  �لآيل  �حلا�سب  �سا�سة  على  َثمَّ عر�سها  ومن 
�أ�سكال بيانية ، وت�سهم يف �لإجابة عن ت�ساوؤلت عديدة كتحديد �ملو�قع و�لقيا�سات 
تطبيقات  باأنها   ، �آخر  جماٍل  يف  ُوعّرفْت   ،  )5  :  2008 عبد�لرحيم   ، )�لرجال 
عن  �جلغر�فية  �ملعلومات  جلمع  �إلكرتونيًا  �ملكانية  �لدر��سات  لإعد�د  حا�سوبية 
�إعد�دها من م�سادر  يتم  �لتي  �لإن�سان  ون�ساطات  و�لب�سرية  �لطبيعية  �لظو�هر 

خمتلفة )�ملظفر 2007 : 119 (.  
 )GIS( ومن ذلك جند �إجماع �أبحاث عاملية على �أنَّ نظم �ملعلومات �جلغر�فية
على  �لقدرة  لها  �لتي   ، �ملكانية  �لبيانات  ومعاجلة  وتخزين  جلمع  �أدو�ت  هي 
قر�ر�ت  لدعم  ت�ستعمل   ، �لزمن  من  ق�سرية  فرتة  يف  �ملعلومات  من  كم  تقدمي 

�إ�سرت�تيجية:
.)Kinuthia  wildlife :2008:2(

�إليه وجهات �لنظر من خمتلف �لأفكار و�لروؤى عن مفهوم  �آلت  وبناء على ما 
رقمية  تقنية  جغر�يف  منظور  من  فهي   ،  )GIS( �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم 
حديثة ت�سهم يف �إحد�ث تطور علمي يف خمتلف �ملجالت ل �سيما يف �لدر��سات 
�جلغر�فية ، بو�سفها �أد�ة جلمع �ملعلومات وخزنها ومعاجلتها وحتليلها وعر�سها 
باأ�سلوب  �خلريطة  مع  وتتعامل   ، �لبحث  وهدف  نوعية  ح�سب  خمتلفة  ب�سور 
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�أن �مل�ستخدم  �أي مبعنى   ، ديناميكي حديث يت�سم بالدقة و�ل�سال�سة يف �حلركة 
)جغر�يف �أو �سو�ه( يتمكن من عر�ض �ملعامل �جلغر�فية باأ�سلوب متحرك ، و�إن�ساء 
قاعدة معلومات مكانية �ساملة عن �لظاهرة �ملر�د در��ستها . ف�ساًل عن خا�سية 

�ل�ستعالم �ملكاين و�ل�ستف�سار عن �لبيانات �لإح�سائية و�لتحليل �ملكاين .
9-1-1-2 التطبيقات يف جمال ال�سحة :

بد�أ ��ستعمال نظم �ملعلومات �جلغر�فية لالأغر��ض �ل�سحية �لعمومية يف عام 
�ل�سحة  منظمة   ( �لتنينات  د�ء  ل�ستئ�سال  �لعملية  لالحتياجات  تلبية   1993
هذه  با�ستخد�م  �أو�ست  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  وكانت   .  )  2  :  2006 �لعاملية 
�لتقنية لتحليل �لبيانات �خلا�سة بالأوبئة و�لجتاهات �لتي قد يكون من �ل�سعب 
http://www.gisclub.net/( �لتقليدي  �جلد�ول  نظام  عرب  �كت�سافها 
تطبيقًا  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  رت  وطوَّ  ،)vb/showthread.php?t=690
 ،)Health Mapper  ( �ل�سحية   �خلر�ئط  وهو  �ل�ستخد�م  �سهل  حا�سوبيًا 
�لذي ي�ستعمل �لبيانات �لو�ردة من نظم �ملعلومات �جلغر�فية ليحدد بدقة �ملناطق 
�لريفية �لنائية �لتي ت�سود فيها �أحو�ل جغر�فية مو�تية لنتقال �لأمر��ض . و�أتاح 
�نت�سرت  �لتي  �لقرى  ور�سد  �لأمر��ض  بوؤر  م�ساهدة  �ل�سحية  �خلر�ئط  تطبيق 
�لتدخالت  وتوزيع  �لعدوى من جديد  فيها  �نت�سرت  �لتي  �أو  �لعدوى حديثًا  فيها 
�ملحددة �لهدف جيدً� ومبردودية عالية . وبهذ� فاإنه يوفر ب�سرعة بيانات دينامية 
منا�سبة لغر�سها مل تكن لتتاح بطريقة �أخرى �إل بعد �إجر�ء بحوث ميد�نية عالية 
�لتكلفة وتفتقر �إىل �لدينامية ، كما ت�ستغرق وقتًا طوياًل وتتطلب �إجر�ء�ت تطبق 
مر�رً� وتكر�رً�. ورمبا كان و�حدً� من �أثمن ��ستخد�ماتها يف �لأبحاث �لطبية )78: 

. )Kistemann et al   2002
ا على هذ� �ل�ستك�ساف �لر�ئد نتائج �أعم ؛ فقد �أظهر كيف ميكن  وترتبت �أي�سً
��ستخد�م تكنولوجيا �ملعلومات �جلديدة يف جمع �لبيانات �ل�سرورية بطريقة توفر 
�لوقت وتقلل �لتكلفة ، كما بنيَّ كيف ميكن �أن ُت�ستخدم �لبيانات �لفريدة �ملجموعة 
على م�ستوى �لقرية من �أجل �أحد �لرب�مج �ل�سحية ��ستخد�ًما فورًيا من بر�مج 
�أخرى ، كما �أوجد طلبًا على تكنولوجيات ر�سم �خلر�ئط ذ�ت �ملو��سفات �ملحددة 
و�ملنا�سبة لحتياجات �ملبادر�ت �لرئي�سية �لأخرى �خلا�سة با�ستئ�سال �لأمر��ض 

و�لق�ساء عليها . 
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ومنذ ذلك �حلني ��ستمر تب�سيط تطبيق �خلر�ئط �ل�سحية وحت�سينه وتطويعه 
معاجلة  جتهيز�ت  �سائر  مع  تو�فقه  وحتقيق   ، متعددة  �سحية  �حتياجات  لتلبية 
�خلا�ض  �حلا�سوبي  �لربنامج  �أد�ة  ذلك  يف  مبا   ، �لعمومية  �ل�سحية  �ملعلومات 
�إنفو )Epi Info( . وتت�سمن �لإ�سد�ر�ت �حلديثة ، ب�سهولة ،  �إيبي  بالوبائيات 
�لنظام  يوفرها  �لتي  و�لبيانات  بعد  �مل�ست�سعرة عن  �ل�سطناعية  �لتو�بع  بيانات 
�لبيانات  بني  �لآن  جتمع  فاإنها  ذلك  �إىل  وبالإ�سافة  �ملو�قع.   لتحديد  �لعاملي 
لنظم  �لرئي�سية  و�ملعامل  و�لدميغر�فيا  باجلغر�فيا  �خلا�سة  �لأ�سا�سية  �ملرجعية 
�ل�سحة و�لتعليم و�لنقل و�ملعامل �لرئي�سية لقطاع �لزر�عة وقطاع �إمد�د�ت �ملياه 

و�لإ�سحاح يف عدد كبري من �لبلد�ن �لنامية . 
�حت�سنت �جلغر�فيا �لطبية نظم �ملعلومات �جلغر�فية بو�سفها �أد�ة لفهم كيفية 
�رتباط �ل�سحة بالف�ساء ، من �لك�سف عن توزيع �ملر�ض ، �إىل تخ�سي�ض �ملو�رد 
�ل�سحية �إىل جميع �ملجتمعات . وكما ذكر من قبل ، فاإن و�حدة من �أكرب مز�يا 
��ستخد�م نظم �ملعلومات �جلغر�فية هي قدرتها على حتليل جمموعات �لبيانات 
�ملعقدة زمانيًا ومكانيًا ، و�جلغر�فية �ملكانية يف جمال �لبحوث �ل�سحية هذه قد 
و�لدميوغر�فية  �ل�سيا�سية  �جلغر�فيا  �حل�سر  ل  �ملثال  �سبيل  على  لت�سمل  منت 
و��ستخد�م   ، و�ملناخية   ، و�لهيدرولوجية  و�لطبوغر�فية  و�لإيكولوجية  و�لبيئية 
و�لبيانات   ، �ل�سحية  �لتحتية  و�لبنية   ، و�لنقل  �لعامة  �لتحتية  و�لبنية  �لأر�ض 
�لوبائية )  Kistemann et al  2002 :79( .  وهناك تطبيقات �سحية عمومية 
عديدة م�ستمدة من �ل�سالت �لوثيقة بني �سلوك �لأمر��ض �ملعدية وبني �لعو�مل 
�لبيئية ، مبا يف ذلك درجات �حلر�رة ،  و�لرتفاع ، و�أحو�ل �لرتبة ،  و��ستخد�م 
�لأر�ض ، ومعدل �سقوط �ملطر ، و�سائر �لأحو�ل �جلوية.  ولأغر��ض تتعلق بال�سحة 
�لعمومية ميكن جتميع �خلر�ئط �لتي يتم �إعد�دها بو��سطة �لأقمار �ل�سطناعية 
مع �لبيانات �ملكانية �خلا�سة مبعامل مادية ، مثل موقع �ملر�فق �ل�سحية و�ملد�ر�ض 
توفرها  �لتي  �لبيانات  �أو   ، �ملائية  و�لكتل  �ملطرية  و�لغابات  و�ملز�رع  و�لطرق 
��ستخد�م  و�أمناط  �ل�سكانية  بالكثافة  �خلا�سة  �ملعلومات  مثل   ، �أخرى  م�سادر 
�حل�سر�ت  من  �ملر�ض  لنو�قل  �لإيكولوجي  و�ل�سلوك  �ملو�سمي  و�لهطول  �لأر��سي 
و�حليو�نات.  وت�سهل هذه �لتطبيقات تخطيط وتنفيذ تد�بري �لوقاية من �لأمر��ض 
ومكافحتها . فعلى �سبيل �ملثال ميكن ��ست�سعار �أمناط �لنباتات عن بعد بو��سطة 
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�لأقمار �ل�سطناعية ور�سم خر�ئطها ، وعندما تو�سع هذه �ملعلومات �إىل جانب 
�لبيانات �خلا�سة مبو�ئل �لنو�قل ميكن �خلروج با�ستنتاجات ذ�ت مغزى ب�ساأن 
موقع �ملجموعات �ل�سكانية �ملعر�سة خلطر �لإ�سابة بالأمر��ض �ملحمولة بالنو�قل.  
�أو �إذ� مت تركيب خريطة مد�ر�ض على م�ستوى �ملنطقة على �إحدى خر�ئط توزيع 
ا خلطر  �ملياه ميكن ب�سرعة حتديد �ملد�ر�ض �لتي يوجد فيها �لأطفال �لأ�سد تعر�سً
�لعدوى بالبلهار�سيا ، ويحد ذلك ، بدرجة كبرية ، من عدد �لأطفال �لذين يكون 
من �ل�سروري ��ستق�ساوؤهم وفح�سهم لتحري وجود �ملر�ض . فقد ��ستخدمت نظم 
�ملعلومات �جلغر�فية للتقاط �خلريطة ، وحتويل ، وحتليل �لبيانات ل�ستخد�مها 
يف �أطال�ض �ملر�ض ؛ و منوذج ملر�ض ما من حيث �ملتغري�ت �لبيئية ؛ للتنبوؤ باآثار 
كثافة �لعو�مل �ملت�سلة بتوزيع �ملر�ض ، و�لرتكيز على دفع �لعدوى و�لتحكم فيها 
من خالل بر�مج حتديد جمالت �لأمر��ض �ملتوطنة �أو �ل�سكان �ملعر�سني للخطر: 

.  )Brooker et al  2000   )  46
وترتبط �لآن نظم �ملعلومات �جلغر�فية وتكنولوجيات ر�سم �خلر�ئط �رتباطًا 
مبا�سرً� بنظام �إد�رة �لأحد�ث �لتابع ملنظمة �ل�سحة �لعاملية و�خلا�ض بالطو�رئ 
�إلكرتونًيا  �ملد�رة  �لإد�رة  هذه  وتقوم  دولًيا.   قلًقا  تثري  �لتي  �لعمومية  �ل�سحية 
بتوجيه �لقر�ر�ت ذ�ت �ل�سلة بالإنذ�ر بحدوث �لفا�سيات و�ل�ستجابة ملقت�سياتها 
عن طريق جتميع �ملعلومات من نظم �لإنذ�ر �ملبكر، وتقدير �ملخاطر ، و�ل�ستجابة 
�لعملية.  وكمثال لهذه �ل�سلة ميكن �أن تركب �لظروف �ملتعلقة باجلغر�فيا ، و�لتي 
تعر�سًا  �ملناطق  لأ�سد  لإعطاء �سورة  ، على �خلر�ئط  �سابقة  بفا�سيات  �رتبطت 
  . �ملخاطر ذروتها  تبلغ  �أن  فيها  يتوقع  �لتي  �ل�سنة  �لفرتة من  ولتلك   ، للمخاطر 
وعالوة على ذلك فاإن �خلر�ئط �لتي يتم �إعد�دها بو��سطة �لتو�بع �ل�سطناعية 
، هي و�لبيانات �ملرتبطة بها ، ذ�ت طابع غري وطني فاإنها ميكن �أن ت�ساعد على 
حتديد �لعو�مل �ملو�تية لنت�سار �أي مر�ض معٍد من �أي موقع من �ملو�قع �إىل �لبلد�ن 
�ملجاورة .  وبذلك ميكن �أن تكمل �أي�سًا نظم �لرت�سد �لوطنية يف ك�سف �لأمر��ض 

�لتي يحتمل �أن تنت�سر على �ل�سعيد �لدويل.
�لبيانات  جلمع  قيا�سيًا  �ملوحدة  و�لطرق  �لتكنولوجيات  هذه  ��ستعمال  ويجعل 
م�ستوى  �إىل  �لعاملي  �مل�ستوى  ، من  �ملر�ض  لو�سع  كاملة  �إعطاء �سورة  وعر�سها  
بوجه خا�ض  ت�ساعد  �ملناطق  م�ستوى  �ملنفذة على  و�لتطبيقات  �ملحلي.   �ملجتمع 
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�ملو�رد  من  ��ستفادة  �أف�سل  حتقق  بطرق  �لعهد  قدمية  مل�ساكل  حلول  �إيجاد  على 
�ل�سحيحة.)منظمة �ل�سحة �لعاملية 2006 : 4( .  

�خلا�سة  �لأن�سطة  من  جمموعة  حالًيا  �ل�سحية  �خلر�ئط  تطبيق  ويدعم 
بالأمر��ض �ملعدية يف �أكرث من 10 بلد�ن . ومن �لتطبيقات �ملتطورة جًد� �لتحديد 
�ل�سريع و�لدقيق للمجموعات �ل�سكانية �ملعر�سة ملخاطر �لإ�سابة بالأمر��ض �ملعدية 
�ملتوطنة ، وتوجيه �لتدخالت نحو هدفها.  فعلى �سبيل �ملثال ت�سهل �لتكنولوجيا 
بني  ترت�وح  بطرق  عليه  و�لق�ساء  �ملر�ض  ل�ستئ�سال  �ل�سخمة  �حلمالت  عمل 
 ، �للمفي  �لفالريات  د�ء  من  �لعالج  �إىل  �ملحتاجة  �ل�سكانية  �ملجموعات  حتديد 
�لعاملي  و�لرت�سد   ، �لذنب  كالبية  د�ء  لعالج  �إيفرمكتني  دو�ء  توزيع  ر�سد  وبني 
ُوت�ستخدم  �لتنينات ومر�ض �جلذ�م.   للجيوب �ملتبقية ملر�ض �سلل �لأطفال ود�ء 
هذه �لتكنولوجيات يف بر�مج مكافحة �ملالريا لر�سد عدد �لأطفال �لذين ينامون 
حتت �لنامو�سيات �ملعاجلة مببيد�ت �حل�سر�ت ، وحتديد �ملناطق �لتي جنح فيها 
��ستخد�م �لنامو�سيات يف تقليل �لإ�سابة بالعدوى.  وفيما يتعلق باليدز و�لعدوى 
 ، للمخاطر  �ملعر�سة  �لفئات  بني  �ملر�ض  �نت�سار  خر�ئط  ر�سم  فاإن  بفريو�سه 
يحددو�  �أن  للمخططني  تتيح   ، �خلدمات  مبر�فق  �خلا�سة  �لبيانات  عن  ف�ساًل 
�لعاملية  �لوقاية و�لعالج ) منظمة �ل�سحة  �أن�سطة  �أين ميكن تكثيف  �لفور  على 
2006 : 5 (  . و ميكن ��ستخد�م نظم �ملعلومات �جلغر�فية لتعقب �نت�سار �أمر��ض 
�نت�سارها  مناطق  على  �لتعرف  يتيح  �أن  ميكن  ذلك  فاإن   ، �لطيور  �أنفلونز�  مثل 
ومن ثم حما�سرتها. كما ميكن ��ستخد�م تقنية نظم �ملعلومات �جلغر�فية لإعد�د 
و�لأ�سو�ق  و�لإد�رية  �ل�سكنية  �ملباين  مو�قع  بالتحديد  تظهر  تف�سيلية  خر�ئط 
ومز�رع �لدو�جن و�أي مو�قع �أخرى قد حتدث بها �لعدوى . وقال ت�سارلز كرونر 
�إن   : لل�سيطرة على �لأمر��ض و�لوقاية منها  �أحد �خلرب�ء فى �ملر�كز �لأمريكية 
تقنية نظم �ملعلومات �جلغر�فية �سرورية ب�سدة يف �لبلد�ن �لتي يتوطن بها �ملر�ض 
حاليًا . و�أكد على هام�ض موؤتر خا�ض بنظم �ملعلومات �جلغر�فية فى هونغ كونغ 
وقال   . جديد  مر�ض  يظهر  عندما  �ملعلومات  تلك  بني  جغر�فيًا  �لربط  �سرورة 
لي بوه ت�سني �أ�ستاذ �جلغر�فيا �مل�ساعد بجامعة هوجن كوجن من جانبه �أنه ميكن 
��ستخد�م تقنية نظم �ملعلومات �جلغر�فية للتنبوؤ بانت�سار وباء ما وتعقب حترك 
http://www.gisclub.( معني  �جتاه  يف  ينت�سر  وهو  ومالحظته  �لفريو�ض 
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�ملعلومات  نظم  �أهمية  وتتمثل   .   )  net/vb/showthread.php?t=690
�ملن�سورة يف �جلغر�فيا  �لكتابات  �ل�سحية مبقد�ر  �لبحوث  �جلغر�فية يف جمال 
�لطبية يف �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية ، خ�سو�سا يف جمال بحوث �لأمر��ض �ملعدية 
و�لفريو�سات ، و�لبكترييا ، و�لطفيليات على �سبيل �ملثال . وقد منت �أبحاث حديثة 
ظهور  لتوثيق  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  ��ستخد�م  لت�سمل  �لفريو�سات  علم  يف 
و�لنت�سار �جلغر�يف لفريو�ض غابة بارما Barmah يف ولية كوينزلند باأ�سرت�ليا 
قتلت  �لتي  �لنافقة  �لطيور  مر�قبة  يف  وللم�ساعدة   ،   )Tong et al  2005(
 Shuai بو��سطة فريو�ض حمى غرب �لنيل يف كند� يف �لوقت �حلقيقي  )2006 
�ل�سنك يف  لتف�سي حمى  �ملكاين  �لزمني  �لتوزيع  و�إىل ت�سميم منوذج  ؛   )et al
Morrison et al(. و�سمن علم �جلر�ثيم قد ��ستخدمت   1998 بورتوريكو ) 
نظم �ملعلومات �جلغر�فية لتحديد �لأمر��ض �ملعوية �ملرتبطة بالآبار و�مل�ساكن يف 
Cifuentes et al( ؛ ولتحليل �لآثار �ل�سحية �لناجمة  مك�سيكو �سيتي )2002 
Njemanze et al( ؛ و�إىل  عن م�سادر �ملياه على �لإ�سهال يف نيجرييا )1999 
 Glass ( يف بالتيمور )قال�ض و�آخرون Lyme( حتديد عو�مل �خلطر ملر�ض لمي
et al ، 1995( ؛ وتوثيق �لو�سول �إىل �ملجتمعات �ملحلية ملعاجلة �ل�سل يف هالبي�سا 
Hlabisa ، بجنوب �أفريقياTanser Wilkinson   ) 1999 &(. ومن �مل�ساريع 
�ململكة  جنوب  جاز�ن  منطقة  يف  �ملالريا  �حلقلي  �لوبائيات  برنامج  به  قام  ما 
�لعربية �ل�سعودية با�ستخد�م  )GIS( �أعده فريق من برنامج �لوبائيات �حلقلي 
وقام بدر��سة مقطعية تهدف �إىل تقييم مدى معرفة وموقف �لعاملني �ل�سحيني 
بنظم )GIS(  وتطبيقه يف جمال مكافحة �ملالريا خا�سة من ِقَبل �إد�رة مكافحة 
�لأمر��ض �ملعدية وخا�سة �ملالريا وذلك لتفعيله يف مناطق �نت�سار �ملر�ض باململكة 

 . ) Saudi Epidemiology Bulletin 1993(
�ل�ستجابة  ، يف  ب�سكل حمدد   ، �أي�سًا  �ملعلومات �جلديدة  تكنولوجيات  وت�سهم 
�لتطبيق  �لبيانات �ملرجعية �ملجمعة يف  �لفا�سيات.  وت�ساعد  �مليد�نية ملقت�سيات 
�خلر�ئط �ل�سحية على حتديد متى يلزم �أن تعو�ض جهود �ل�ستجابة غياب و�سائل 
 . �لبد�ئية  �لتحتية  �لبنية  �أو   ، �أو عدم كفاية معد�ت �لت�سالت   ، �ملحلية  �لنقل 
وت�ساعد �لبيانات �ملرجعية كذلك على توجيه عملية نقل �لفرق و�لإمد�د�ت باأ�سرع 
طريقة ، وتباين مو��سع �لبنى �لتحتية �ل�سحية �لد�عمة. ) منظمة �ل�سحة �لعاملية 
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�أماكن �ملناطق  ، و ت�ساعد نظم للمعلومات �جلغر�فية على حتديد   ) 5 :  2006
ذ�ت �لن�سبة �لعالية يف �نت�سار �لوباء، كما تكن �جلهات �ملعنية يف �أخذ �لتد�بري 
�لالزمة لحتو�ء �ملر�ض و�إجر�ء �لتطعيم �لالزم يف �ملناطق �مل�سابة مما يحد من 
�نت�سار �لوباء . وميكن ��ستخد�م نظام �ملعلومات �جلغر�فية �أي�سًا لتعقب مو�قع 
و�أماكن  �ل�ساغرة  �مل�ست�سفيات  �أ�سرة  و�أعد�د  �أماكن  وحتديد  �لطبية  �لإمد�د�ت 

توزيع �أفر�د �خلدمات �لطبية ) مركز ظم �ملعلومات �جلغر�فية 2010 ( .
�سهد ��ستخد�م نظم �ملعلومات �جلغر�فية يف �جلغر�فيا �لطبية �لنمو �لأكرب يف 
�لبحوث �لتي جترى على �لطفيليات ، كما ذكر يف وقت �سابق خا�سة يف نو�حي 
�لطب �ل�ستو�ئي و�لعامل �لنامي. و�سمن هذين �ملجالني ، فقد ��ستخدمت نظم 
�ملعلومات �جلغر�فية لر�سم خريطة �لتوزيع �لوطنية لد�ء �خليطيات �للمفاوية يف 
نيبال )2003Sherchand et al( ، ول�سياغة خر�ئط خماطر د�ء �خليطيات 
 2000Lindsay &( �ملناخية  �لختالفات  �أ�سا�ض  على  �أفريقيا  يف  �للمفاوية 
مقاطعات  يف  �ملالريا  خلطر  �لعميق  �لتجان�ض  عدم  ك�سف  و�إىل   ،  )Thomas
�ملكاين ملر�ض  بالتوزيع  و�لتنبوؤ   ،  )  Booman et al( �أفريقيا )2000  جنوب 
�لوطني  �لربنامج  خالل  من  �لعالج   يف  و��ستخد�مها   ، تنز�نيا  يف  �لبلهار�سيا 
�ملثقبيات  د�ء  من  ولأمناط   ،  )  2006Clements et al( للمكافحة  �ل�سامل 
دمج  مناذج  لو�سع   ،  )  2004Muller et al( �لكامريون  جنوب  يف  �لأفريقي 
ونظم  �ل�سريرية  و�لأمر��ض  �حليو�نية  �حليوية  و�لكتلة   ، ت�سي  �لت�سي  ذبابة 
�لأفريقي  �ملثقبيات  د�ء  على  �ل�سيطرة  �أجل  من  �لأر��سي  و��ستخد�م   ، �لزر�عة 
Hendricks et al (؛ ولتحديد �لنمط �ملكاين لد�ء �ملثقبيات �لأفريقي   2001(
يف �ساحل �لعاج با�ستخد�م GPS و�ملعلومات �لتي مت جمعها على �لأر�ض ، و�لأ�سر، 
( ؛ وكذلك �لتنبوؤ بانت�سار   Courtin et al و�لزر�عة ، و�لغطاء �لنباتي )2005 
 ،  )2003Carabin et al( لأمازون� �ملجتمع يف منطقة  �لذنب يف  د�ء كالبية 
 Brooker et  2005 و�ل�سعرة(   لالإلرت�خوما  �لعاملي  �لتوزيع  خريطة  ولر�سم 
 Odoi et al( �ولتحديد �ملجالت ذ�ت �ملخاطر �لعالية لجليارديا يف كند ،)al
2003( ، و�إىل بناء �أطل�ض مر�ض عدوى �لديد�ن �لطفيلية يف جنوب �ل�سحر�ء 
َة �سّك يف �أن ��ستخد�م  �لكربى باأفريقيا )Rowlands et al، 2000  (.  لي�ض َثمَّ
نظم �ملعلومات �جلغر�فية يف علم �جلغر�فيا �لطبية ، �سوف ي�ستمر يف �زدياد يف 
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�ل�سنو�ت �لقليلة �لقادمة . 
 ƕǐƺƐƥƸƜǁƐ ƖƑǄǋǂƴǄǁƐ ǃưǆ ǃƐƣƢƗƨƐ ǍǂƳ ƕǐǄǁƑƴǁƐ ƒƥƑƜƗǁƐ ƭƴƓ Ď-Č-Č-Ĕ

: ƕƟƺƑǀǄǁƐ Ǐƺ
 جتربة �سنغافورة يف مكافحة مر�ض حمى ال�سنك :

حتدث �لإ�سابة مبر�ض حمى �ل�سنك نتيجة للتعر�ض للدغة من بعو�سة �آيد�ض 
�ل�سنك  حمى  ملر�ض  �مل�سببة  �لفريو�سات  من  �أنو�ع  �أربعة  نحو  ويوجد  �إيجيبتاى 
 . �لوفاة  حد  �إىل  �ملر�ض  م�ساعفات  ت�سل  وقد  �لبعو�ض  لدغ  من  جميعها  تنتقل 
ففي �لعام 2005م و�سلت �أعد�د �لإ�سابات يف �سنغافورة �إىل حو�يل 600 �إ�سابة 
�أ�سبوعيًا ، ونظرً� لعدم وجود عقار فعال م�ساد للمر�ض فاإن �حلل �لفعال لتجنب 
�لإ�سابة باملر�ض هو �لوقاية منه بالق�ساء على م�سببات �ملر�ض و�لق�ساء على بوؤر 

تكاثر �لبعو�ض �لناقل للمر�ض .
مت ت�سميم نظام معلومات جغر�يف يعمل على ر�سد مو�قع �لإ�سابة باملر�ض ومن 
ملكافحة  �لتدخل  �أولويات  وحتديد  لالإ�سابات  عر�سة  �لأكرث  �ملناطق  حتديد  ثم 

�ملر�ض .
�سكل ) 23 ( ر�سد مواقع االإ�سابات بحمي ال�سنك ب�سنغافورة 

بعد حتديد مو�قع �لإ�سابات يتم حتديد �أولويات للتدخل و�إر�سال فرق ملكافحة 
مب�سببات  �ل�سكان  لدى  �لعام  �لوعي  وزيادة  للبعو�ض  �لتكاثر  بوؤر  بر�ض  �ملر�ض 
هذه  جنحت  وقد  باملر�ض،  �لإ�سابات  �أعد�د  تقليل  وبالتايل  �ملر�ض  و�أخطار 
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�لإ�سرت�تيجية يف تخفي�ض �لأعد�د �لأ�سبوعية لالإ�سابات من 600 حالة �أ�سبوعيًا 
�إىل حو�يل 40 حالة �أ�سبوعيًا. 

 جتربة تايالند يف مكافحة مر�ض االإيدز:
بد�أ ظهور مر�ض �لإيدز يف تايالند عام 1984 م ثم �نت�سر �ملر�ض ب�سكل و��سع 
�لعام  ويف  �خلاطئة  و�ملمار�سات  �ملخدر�ت  تعاطي  لنت�سار  �لبالد  م�ستوى  على 
1992م ��ستفحل �ملر�ض بتايالند حتى و�سلت ن�سبة �مل�سابني باملر�ض بني �ل�سباب 
�ملتقدمني للجي�ض �مللكي �لتايالندي �إىل حو�يل 12.5% من �إجمايل �أعد�د �ل�سباب 
�ملتقدمني للجي�ض من �ملناطق �مل�سابة باملر�ض، و��ستمر �نت�سار �ملر�ض حتى و�سلت 

ن�سبة �مل�سابني بني كافة �لرجال و�ل�سباب فوق �سن �لـ 21 �سنة �إىل %5.1.
وبحلول �لعام 1999م - ونتيجة لإجر�ء�ت �لوقاية �لتى مت �تخاذها - قلت ن�سب 
�لتايالندي ويف �ملناطق �مل�سابة  �لإ�سابة باملر�ض بني �ملتقدمني لدخول �جلي�ض 
زيادة  ن�سبة يف  بها  �لتي وجدت  �مل�سابة باجلنوب  �ملناطق  بال�سمال عد�  خا�سة 
�لإ�سابات على �لرغم من كل �لإجر�ء�ت �ملتخذة للوقاية من �ملر�ض مما ��ستدعى 

�للجوء �إيل �أ�سلوب �آخر ملكافحة �ملر�ض.
�ملعلومات عن  �إن�ساء وحدة جلمع وحتليل  �أوىل خطو�ت مكافحة �ملر�ض مت  يف 
�مل�سابني من �ملتقدمني للجي�ض �لتايالندي و�سريعًا تكنت هذه �لوحدة من �إدخال 

بيانات مو�قع �لإ�سابات يف �لفرتة من 1991م حتى 1999م .
�لإ�سابة  تطور  مدى  تو�سيح  �أمكن  وبالتايل  �لت�سع  لل�سنو�ت  �إعد�د خر�ئط  مت 
على  �لإ�سابة  ملو�قع  خر�ئط  �إعد�د  مت  ثم  من  و  �لأقاليم  م�ستوى  على  باملر�ض 

م�ستوى �لإقليم �لو�حد.
جرى �لعمل على تنفيذ حتليالت مكانية للخر�ئط �ملمثلة ملو�قع �لإ�سابات ومنها 
مت �إعد�د خر�ئط �أكرث تف�سياًل وتو�سيحًا لنت�سار �لإيدز يف تايالند و�لن�سب �ملئوية 
ملو�قع تركزه . تت �ل�ستعانة بهذه �خلر�ئط وما بها من معلومات وبيانات مكانية 
يف توجيه �جلهود للحد من �نت�سار �ملر�ض و�إن�ساء مر�كز رعاية �سحية للم�سابني 

باملر�ض للعمل على �حلد من ن�سبة �لإ�سابات ومنع �نت�سار �ملر�ض . 
:)Remote Sensing )RS 9-1-2 اال�ست�سعار عن بعد

Remote Sensing   يق�سد به �حل�سول على معلومات  ُبعد  �ل�ست�سعار عن 
عن هدف ما �أو ظاهرة طبيعية بو��سطة جهاز ��ست�سعار تف�سله عن �لهدف م�سافة 
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معينة ومن ثم �لتعرف على �لهدف بال�ستعانة باأجهزة وو�سائل �ملعاجلة و�لتحليل 
لل�سور �لف�سائية �أو �جلوية ) عبد �ملنعم 1994 : 250 ( .

اال�ست�سعار عن بعد )RS(: ، هو يف �ل�سكل �لعام �كت�ساب �لبيانات �سغرية 
�لوقت  �لت�سجيل يف  ��ستخد�م  �أو ظاهرة عن طريق  كائن  كبرية �حلجم عن  �أو 
�حلقيقي با�ستخد�م �أجهزة �ل�ست�سعار �لتي لي�ست على �ت�سال مبا�سر مع ج�سد 
�لأقمار  مثل   .  )Campbell  2002  :  23  ( �لدر��سة   قيد  �لظاهرة  �أو  �لكائن 
�ل�سناعية للمر�قبة ، و�لت�سوير بالرنني �ملغناطي�سي )MRI( ، وحتى �ملوجات 
ويف   . بعد  عن  لال�ست�سعار  �أمثلة  كلها  �حلمل  لر�سد  �مل�ستخدمة  �ل�سوتية  فوق 
جمال �جلغر�فيا فاإن �ل�ست�سعار عن بعد عمومًا ي�سري �إىل ��ستخد�م تكنولوجيات 
و�حل�سول على  للت�سجيل  �لكهرومغناطي�سية  �لأ�سعة  مثل  �لت�سويري  �ل�ست�سعار 
�ل�ست�سعار  ��ستخد�م  يقدم   .  )Patterson  1998  :56( �لبيئية  �خل�سائ�ض 
عن بعد يف �جلغر�فيا �لعديد من �ملز�يا با�ستخد�م �لتقنيات �لكال�سيكية جلمع 
�لبيانات على �سبيل �ملثال ، فال�ست�سعار عن بعد يجعل من �ملمكن �حل�سول على 
بيانات من مو�قع ل ميكن �لو�سول �إليها �أو تلك �لتي بها من �خلطر �لكثري بالن�سبة 
�لفي�سانات  �أثناء  �أو  �لأمازون  هو �حلال يف حو�ض  كما   ، �لبيانات  للب�سر جلمع 
�أن  �أي�سًا  . وميكن    )Wikipedia 2008( كاترينا �إع�سار  بعد  نيو�أورليانز  يف 
مثل   ، �لزمن  مر  على  �لبيئة  تغري  لت�سجيل  بعد  عن  �ل�ست�سعار  تقنية  ت�ستخدم 
ر�سد �لنينيو يف �ملحيط �لهادي �أو على نطاق �أو�سع يف قيا�ض تغري �ملناخ �لعاملي 
من خالل مر�قبة نظام �لأر�ض �لتابع لنا�سا ) Williams 2008( .   هذه �ملز�يا 
جتعل �ل�ست�سعار عن بعد �أد�ة قيمة للغاية يف جمال �لبحوث �جلغر�فية �لطبية 
�لأمر  يكون  �أن  �ساأنها  من  �لتي  �ملو�قع  يف  �ملر�سية   �لظاهرة  در��سة  وتكني   ،
�أهم م�سادر �حل�سول  بعد من  �ل�ست�سعار عن  ويعترب   . خالف ذلك م�ستحياًل 
على �لبيانات �جلديدة لتحديث �خلر�ئط ، ويتم �حل�سول على هذه �خلر�ئط عن 
طريق �لأقمار �ل�سناعية �لتى تدور حول �لأر�ض ب�سورة منتظمة وتقوم بالتقاط 
�آلف �ل�سور من مناظري خمتلفة و�إر�سالها �إىل �ملحطات �لأر�سية لتحليلها . وعلى 
ذلك يعد هذ� �لأ�سلوب و�سيلة مهمة فى حتديث �خلر�ئط و�لو�سول �إىل مناطق 
 Software من بر�مج �لتطبيقات Package ي�سعب �لو�سول �إليها . وتوجد حزم
منها برنامج ERDAS وهو �أكفاأ برنامج لبيانات �ل�ست�سعار عن بعد من خالل 



261 اجلغرافيا الطّبّية

�لأقمار �ل�سناعية ، ويعتمد �أ�سا�سًا على بيانات م�ساحية تغطى �لبنية �لأ�سا�سية 
نظم  من  حزمة  وور�ءه  �ملدن  وتخطيط   Topology �لتوبولوجى  و�لرتكيب 
�أ�سا�سًا  GIMMS و�ملوجهة  �ملعلومات �جلغر�فية �مل�ستخدمة معها ومنها حزمة 
�أهمية  وترجع   .  )147  :  1997 )�ل�سبعاوى  �مل�ساحي  و�لتخطيط  �خلر�ئط  نحو 
�ل�ست�سعار عن بعد �إىل �أنه يوفر معلومات حديثة و�ساملة عن �لظاهر �جلغر�فية 
مما ميكن د�ر�ض �جلغر�فيا من �حل�سول على خر�ئط دقيقة ، ومر�قبة �لأخطار 
�لبيئية ، وكذلك حتديد �ملناطق �مل�سابة بالأمر��ض ) عبد �ملنعم 1994 : 250(.

�لتقنيات  مع  بال�سرت�ك  �لطبية  �جلغر�فيا  يف  بعد  عن  �ل�ست�سعار  ي�ستخدم 
 ، �لبيانات  �لتقاط  من  فعالة  وو�سائل   ، �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  مثل  �لأخرى 
عندما تكون هذه �مل�سكالت وحتديد �ملناطق �ملوبوءة من �ملر�ض ، وتقدير �ل�سكان 
بيانات  �إىل  تفتقر  �لتي  �ملناطق  �لبيئية يف  �ملعلومات  وتقييم   ، للخطر  �ملعر�سني 
 ، و�آخرون   ،  Guo-Jing et al جينغ  )قو   ، �إليها  �لو�سول  ميكن  ل  �أو  �أ�سا�سية 
 )MSS( �لأطياف  �ملتعدد  لند�سات  ما�سح  مثل  �ل�سناعية  كالأقمار    .)2005
ور�سم �خلر�ئط �ملو��سيعية )TM( ، �لوطنية لدر��سة �ملحيطات و�لغالف �جلوي 
)NOAA( وغريها �لتي ميكن �أن توفر معلومات حول �لغطاء �لنباتي ، و�ملناظر 
�لطبيعية ، و�مل�سطحات �ملائية يف �ملنطقة مما يوفر �ملعلومات �لتي ميكن �أن تكون 
قيمة للغاية يف جمال �لبحوث �ل�سحية �لتي تدر�ض �لعو�مل �لبيئية يف ن�سر �ملر�ض 
) Beck et al  2003( .تت�سح �أهمية �ل�ست�سعار عن بعد يف �جلغر�فيا �لطبية 
من خالل �لعدد �لكبري من �لكتابات �ملن�سورة �لتي كانت ت�ستخدمه يف تطبيقاتها 
. فعلى �سبيل �ملثال ، مت ��ستخد�م �ل�ست�سعار عن بعد للتنبوؤ بتف�سي وباء �لكولري� 
يف بنغالدي�ض �لتي تعتمد على �لطحالب �ملنت�سرة على نطاق و��سع يف �ملحيطات 
�لبلهار�سيا يف  ملكافحة  �ملو�ئل �حللزونية  لتحديد  وكذلك  (؛   2002 Ali et al(
تنز�نيا  يف  �لبولية  بالبلهار�سيا  وللتنبوؤ  ؛   )   2002  Guo-Jing et al( �ل�سني 
 et( �؛ ولر�سم خريطة توزيع �لبلهار�سيا �ملعوية يف �أوغند )  Brooker 2002(
al 2004  Kabatereine ( ؛ و لبناء قاعدة بيانات �لأ�سر �ملعي�سية للدر��سات 
�ل�سحية يف كر�ت�سي، باك�ستان، وذلك با�ستخد�م �سور عالية IKONOS �لنقاء، 
 Ali( يف �ل�ستقبال ب�سبب �حلو�جز �لهيكلية مثل �ملباين �لعالية GPS بعد �أن ف�سل
2004( ؛ ولتحديد جمالت خف�ض خطر متالزمة فريو�ض هانتا �لرئوي يف   et al
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 Glass( لوليات �ملتحدة با�ستخد�م �سور لند�سات ر�سم �خلر�ئط �ملو��سيعية�
�أطفال �ملد�ر�ض يف �ساحل  �لبلهار�سيا يف  للتنبوؤ  et al 2000(؛ و�لعدوى �ملعوية 
�للي�سمانيات �حل�سوية يف  ؛ وخريطة خماطر د�ء   )Raso et al 2005( لعاج�
(؛   Elnaiem et al 2003( �ملناخية  و�لبيانات   NDVI با�ستخد�م  �ل�سود�ن 
با�ستخد�م  �لكربى  �ل�سحر�ء  جنوب  �أفريقيا  يف  �ملالريا  مر�ض  بتف�سي  وللتنبوؤ 
كما   .  )Rogers et al 2002  ( �لناقلة  باملو�ئل  و�لتنبوؤ  �ملناخية  �ملتغري�ت 
تقدمت �لهيئة �لقومية لال�ست�سعار من �لبعد وعلوم �لف�ساء �إىل �سندوق �ل�سر�كة 
�لبعد  من  �ل�ست�سعار  تقنيات  توظيف  �إىل  يهدف  مب�سروع  �لأمريكية  �مل�سرية 
�مل�سروع  ، لأن  �ملتوطنة مب�سر  �لأمر��ض  �ملعلومات �جلغر�فية فى در��سة  ونظم 
ي�ستخدم تقنية �ل�ست�سعار من �لبعد لدر��سة �لبيئة �جلغر�فية و�لتباينات �ملكانية 
لالأوبئة �ملتوطنة فى م�سر وعالقتها بالبيئة �جلغر�فية  . و�أ�ساف �أن در��سة �لبيئة 
�جلغر�فية �ستتم من خالل �لتحليل �جليوطبى �لذى ميكن عن طريقه �كت�ساف 
�سحة  فى  و�لب�سرية  �لطبيعية  �لبيئة  عنا�سر  من  عن�سر  كل  يلعبه  �لذى  �لدور 
�لإن�سان ومر�سه . و�أن �مل�سروع يهدف �إىل �إن�ساء قاعدة بيانات جغر�فية ميكن من 
خاللها �لتعرف على �لآثار �ملرتتبة على �نت�سار �لأوبئة وتو�سيح �أماكن �نت�سارها ، 
بالإ�سافة �إىل �لتعرف على �لعو�مل �لطبيعة و�لب�سرية �ملوؤثرة فى �نت�سار �لوباء ، 
و�أن �نت�سار �لأمر��ض هو �نعكا�ض للعنا�سر �جلغر�فية للبيئة من تباين ت�ساري�سي 
�لإملام  و�سرورة   ، �ل�سكان  وتوزيع  �لقت�سادية  �لأن�سطة  على  و�نعكا�سه  ومناخي 

بهذه �لعنا�سر و�إيجاد عالقات مكانية فيما بينها للق�ساء على �لأمر��ض  .
9-1-3 النظام العاملي لتحديد املواقع

:Global Positioning Systems GPS 
وز�رة  ِقَبل  من  تطويرها  تقنية مت  �لعاملية )GPS( هي  �ملو�قع  �أنظمة حتديد 
دفاع �لوليات �ملتحدة �لتي ت�ستخدم كوكبًا يدور حول �لأقمار �ل�سناعية لتحديد 
موقع �مل�ستخدم و�ل�سرعة و�لجتاه، و�لوقت ) Strom 2002 : 19( . ومت �إعادة 
تطويرها لال�ستخد�م �ملدين يف عهد رونالد ريغان يف عام 1983 . وي�ستخدم �ليوم 
GPS يف جمموعة متنوعة من �لتطبيقات �جلغر�فية �ملكانية ، من ر�سم �خلر�ئط 
 Pellerin ( لأجهزة �لكمبيوتر �ملتقدمة ، ويف نظم �ملالحة وعلى منت �ل�سيار�ت

.)2006 :67
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�لإ�سار�ت  تز�من  توقيت  تقنية  خالل  من  �لعاملية  �ملو�قع  حتديد  �أنظمة  تعمل 
�ملر�سلة من خالل جمموعة من �لأقمار �ل�سناعية �ملعروف با�ستمر�ر يف �ملد�ر 
فوق �لغالف �جلوي لالأر�ض ) Pellerin 2006 : 68(. هذه �لأقمار تعمل على 
نقل �لبيانات �لتي تت�سمن �لوقت �لذي �أر�سل فيه �لإر�سال ، وموقف �مل�سار �ملد�ري 
، �أو �لتقومي �لفلكي ، وي�ستخدم �إ�سارة و�سول �لبيانات لقيا�ض �مل�سافة �إىل �لقمر 
 ، �إ�سار�ت وح�ساب �مل�سافة من عدة �سو�تل  �ل�سناعي من م�سدره . با�ستخد�م 
فيمكن لكل جهاز ��ستقبال حتديد موقفه يف �ملكان و�لزمان با�ستخد�م هند�سة و 
 .)Daly 1993 : 45 ( خو�رزميات �ملثلثية يف عملية تعرف با�سم �لتثليث �مل�ساحي
يتم حتويل نتائج �لتثليث �مل�ساحي يف �سيغ �سهلة �ل�ستخد�م مثل خطوط �لطول 
و�لعر�ض �أو موقع على �خلريطة . ولقد منت تطبيقات GPS من �ل�ستخد�مات 
�لع�سكرية ، مثل تعقب �لهدف ، وتوجيه �ل�سو�ريخ ، و�لبحث و�لإنقاذ ، و�ل�ستطالع 
و�حلركة   ، �ملطلق  �ملوقع  تتطلب  �لتي  �ملدنية  �ل�ستخد�مات  من  جمموعة  �إىل   ،

. )Pellerin  2006 ( لن�سبية ، �أو نقل �لوقت�
ا �لنظام �لعاملي لتحديد �ملو�قع يف حتديد خط �ل�سري ��سرت�ساًد�  ي�ستخدم �أي�سً
بالأقمار �ل�سطناعية، وهناك �لآن معد�ت حممولة زهيدة �لتكلفة متاحة ل�ستقبال 
 ، �ل�سري  خط  وحتديد  للم�ستخدم  �لفعلى  �ملوقع  وحتديد   ، �لال�سلكية  �لإ�سار�ت 
وح�ساب �مل�سافة �إىل �لوجهات �ملق�سودة وح�ساب �لوقت �لالزم لبلوغها ) منظمة 
�ل�سحة �لعاملية 2006 : 1 ( . وكان و�حدً� من �ل�ستخد�مات �ملدنية �لعملية لأنظمة 
حتديد �ملو�قع �لعاملية �لتي �كت�سبت �هتمامًا كبريً� خالل �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية 
 . )Dwolatzky et al 2006 : 83( ل�سحية� �لبحوث  ��ستخد�مها يف جمال 
على �لرغم من �أن قيمتها �لن�سبية يف جمال �لبحوث �ل�سحية  �لتي مت حتديدها 
 Cano et al ( موؤخرً�  قليلة ، �إل �أن ��ستخد�ماتها وتطبيقاتها يف �زدياد م�ستمر
25 : 2007(. وت�ستفيد �جلغر�فيا �لطبية �لآن من هذه �لتطور�ت ، �لتي جعلت 
مناطق  �ل�سائدة يف  �لظروف  للتطبيق يف  قابلة  �ملتطورة  �ملعلومات  تكنولوجيات 
نائية ، وباأ�سعار معقولة يف �لبلد�ن �لنامية ، وبقدر من �لب�ساطة يتيح ��ستعمالها 
) منظمة �ل�سحة �لعاملية 2006 : 1 ( . ويحدد ��ستعمال �لنظام �لعاملي لتحديد 
�ملو�قع مو��سع بوؤر �لأمر��ض وير�سم خر�ئطها ويحدد خط �سري فرق �ل�ستجابة. 
��ستخدم نظام حتديد �ملو�قع يف عدد من در��سات �جلغر�فيا �لطبية ، ومنها 
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 Wiehe et ( ت�سمل GPS لأمثلة على �لبحوث �لتي �أجريت موؤخرً�  با�ستخد�م�
al 2008( �لنظر يف �أمناط �ل�سفر للمر�هقني من خالل منحهم �لهو�تف �ملحمولة 
GPS �لتي تكن لتتبع وفهم �أف�سل لبيئات �ملر�هقني و�رتباطها بال�سلوك �ل�سحي 
 GPS ستخدم جهاز�� ، ) Allpress et al 2008( لعايل �ملخاطر مثل �لتدخني�
لتحديد �ملو�قع �لدقيقة لالأ�سر د�خل نظم �ملعلومات �جلغر�فية و�ل�ست�سعار عن 
بعد �مل�ستمدة من �خلر�ئط من �أجل در��سة م�ستقبل �لتعر�ض للمبيد�ت يف ولية 
خريطة  ور�سم  لتحديد   GPS و��ستخدمت   ،  )  Tran et al 2008( �إيلينوي 
�ملجموعات من يرقات بعو�سة �لأنوفل�ض لدر��سة �إمكانية عودة ظهور �ملالريا يف 
جنوب فرن�سا )Zeilhofer et al 2007 (  ولتنفيذ GPS يف �مل�ساعد �لرقمي 
�ل�سخ�سي )PDA( وذلك مل�ساعدة �لعاملني يف جمال �لرعاية �ل�سحية لتحديد 
مو�قع �ملنازل عن بعد �لتي توجد بها حالت �سل دعمًا لربنامج مكافحة �ل�سل يف 

جنوب �أفريقيا . 
9-2 م�سادر البيانات يف اجلغرافيا الطبية :

يوجد فرق بني مدلويل �لبيانات و�ملعلومات ، �إذ ت�سري �لبيانات �إىل »جمموعة 
�مل�ساهد�ت و�ملالحظات و�لأرقام و�لآر�ء �ملتعلقة بظاهرة �أو م�سكلة معينة )�لعو�مله  
1995 : 115( . كما تعرف ، باأنها »�ملادة �خلام �لتي ي�ستخدمها �لعقل يف �لتفكري 
وعن طريق �لربط بني �أجز�ئها ، �أو مقارنتها �أو تقييمها وقد ترقى معلوماتها �إىل 
 Raw( وتعرف �ي�سًا باأنها حقائق خام .)م�ستوى �لنظرية )حممد 2001 : 60
Facts( غالبًا ، يف �سكل �أرقام �أو حروف �أو جمموعات منها و�لتي تعطي معنى 
�سعيف بنف�سها . �أما �ملعلومات فهي �لبيانات �لتي �أجريت عليها عمليات معينة 
�أنها تعني  �أن تعطي معنى حمددً� . كما  غريت من �سكلها �لأ�سلي وعليه ممكن 
�لرجوع  و�سهولة  �ملالئم  و�لتوثيق  و�لتنظيم  بالو�سوح  تت�سف   ، جاهزة  »بيانات 
�إليها مبا�سرة يف �ملكتبات وم�سادر �ملعلومات �لتقليدية و�حلديثة ) �لعو�ملة 1995 
:  115(. كما ميكن �أن ت�سبح هذه �ملعلومات بيانات يف حالة �أخرى حيث تختلف 
�سورة �أي منها تبعًا لطريقة تناوله ، فعلى �سبيل �ملثال ينظر �أخ�سائي �ملعلومات 
�جلغر�فية على �لعنا�سر �ملخزنة يف قو�عد �لبيانات �جلغر�فية على �أنها بيانات 
، �أما �لباحث يف جمال �جلغر�فيا �لطبية فتمثل له معلومات لها معنى و دللت 
معلومات  �أو  بيانات  �أية  �جلغر�فية  و�ملعلومات  بالبيانات  يق�سد  فاإنه  وعمومًا   .
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يف �أي �سكل �أو �سورة ولكن ذ�ت عالقات مكانية )Spatial Relation( �أي �أن 
هذه �لبيانات و�ملعلومات مرتبطة جغر�فيًا مبو�قعها عن طريق حتديد مكانها �أو 
�إحد�ثياتها ) �لزيدي 2007 : 80(. فالبيانات و�ملعلومات �جلغر�فية يق�سد بها 
تلك �لبيانات و�ملعلومات �جلغر�فية �لأ�سل ، و�لتي لها عالقات مكانية �أي �أن هذه 
فور  لال�ستخد�م  تتو�فر  و�لتي   ، مرتبطة جغر�فيًا مبو�قعها  و�ملعلومات  �لبيانات 
طلبها بغر�ض دعم �لباحثني ومتخذي �لقر�ر . وتتنوع هذه �لبيانات تنوعًا و��سعًا 
نظرً� لتنوع م�سادرها من جهة ، ول�سمولها معظم �ملجالت �لتي تتعلق بالأر�ض 
و�ملو�رد و�ل�سكان و�لعمر�ن و�لنقل و�ملو��سالت و�مل�سكالت و�لكو�رث ، بالإ�سافة 
�ت�سال  لها  �أو   ، �لتي ت�ض متطلبات حياته  لبع�ض �جلو�نب  �لإن�سان  �إىل حاجة 
بعمله �أو در��سته �أو بحوثه وحاجاته �ملختلفة . وميكن ت�سنيف م�سادر �لبيانات 

�جلغر�فية �إىل �أربعة م�سادر �أ�سا�سية هي :
و�لن�سر�ت  و�لتقارير  و�ل�سجالت  )�لإح�ساء�ت  مثل  كتابية:  م�سادر   -1
و�ملطبوعات �حلكومية و�ملر��سالت و�لكتب و�ملر�جع و�لدوريات �لعلمية و�لر�سائل 

�جلامعية وقو�عد �لبيانات �ملعدة �سلفًا( .
2- م�سادر وثائقية : يق�سد بها )�خلر�ئط باأنو�عها �لطبوغر�فية و�جليولوجية 
عن  �ل�ست�سعار  لرب�مج  �ملختلفة  – �ملقايي�ض  �جلوية  – �ل�سور  و�ملناخية...�لخ 

بعد(.
3- معلومات من �لعمل �مليد�ين : يق�سد بها �أية �أعمال يقوم بها �جلغر�فيون 
�سو�ء يف �لطبيعة �أو �ملدينة �أو �لقرية �أو �أي مكان �آخر يتطلب عماًل يدويًا وذلك 

عن طريق جمع �لبيانات و�ملالحظة �أو �لت�سوير �أو �ل�ستبيانات .
4- م�سادر خارجية : ويق�سد بها �سبكات �ملعلومات �لتي ��ستحدثت يف �لفرتة 
�لأخرية و�أ�سبحت تقدم �أعد�دً� كبرية من �لبيانات و�ملعلومات . وتنق�سم �إىل : ) 
�سبكات د�خلية مثل تلك �لتي توفرها بع�ض �ملوؤ�س�سات �لعلمية كاملكتبات �جلامعية 
– و�سبكات خارجية مثل �لإنرتنت و�لتي �أ�سبحت مق�سدً� جلميع �لباحثني نظرً� 

ملا تقدمه من معلومات وبيانات جغر�فية حديثة . 
و�جلغر�فية  عامة  �لعلمي  �لبحث  �أهمية  من  و�ملعلومات  �لبيانات  �أهمية  تربز 

�لطبية خا�سة ، وتتمثل هذه �لأهمية فيما يلي )�لعو�ملة 1995 : 121 (  : 
�أ - �أنها م�سدر �أ�سا�سي لختيار �مل�سكالت و�لظو�هر �لبحثية و�لتي ت�سكل نقطة 
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�لنطالق �حليوية يف �أية بحوث وجهود علمية .
�لبيانات  �إن  حيث   . و�حد  �آن  يف  وهدفها  �لعلمية  �لبحوث  و�سيلة  �أنها   - ب 
و�ملعلومات ، هي �ملادة �لأ�سا�سية لأي بحث علمي ، و�لتي بدونها ل ميكن در��سة 

وحتليل �مل�سكالت و�لظو�هر و�لتعرف على �أبعادها و�أ�سبابها و�سبل معاجلتها .
و��سرتجاعها   ، ، وتطويرها  �لإن�سانية  �ملعرفة  بناء  لبنات حيوية يف  �أنها   - جـ 

و��ستعمالها بال�سورة �ملنا�سبة ، ويف �لوقت �ملالئم .
د - �أنها عنا�سر مهمة يف �تخاذ �لقر�ر�ت �لالزمة و�ملتعلقة بالبحث �لعلمي يف 

خمتلف �ملجالت �خلدمية و�لإنتاجية . 
�لثقافـي  �لوعي  وزيادة  �لعلم  �أ�سا�ض  هي   ، و�ملعلومات  �لبيانات  نظم  �أن   - هـ 

و�لتخ�س�سي، وتاأهيل �لكفايات �لب�سرية يف خمتلف جمالت �لبحث �لعلمي . 
دولية لإطالق م�سرية  �أو  �إقليمية  �أو  �أو منظمة وطنية  دولة  �أية  عندما تخطط 
من �ساأنها حتقيق قدر من �لتنمية �ل�سحية ، يف مكان معني ، فاإنها ت�سرع بادئ 
فيها  للبحث  �ملنت�سرة  �لب�سرية  بالأمر��ض  �ملتعلقة  �لبيانات  بجمع   ، بدء  ذي 
�أن  ميكن  طرق  عدة  وتوجد  تد�عياتها.  مع  و�لتعامل  م�سبباتها  على  و�لوقوف 
يتم طرحها حلل  �لتي  �لت�ساوؤلت  فاإن معظم    ، �مليد�ين  �لبحث  �أغر��ض  تخدم 
�لطريقة  �سمن  تقع   ، خا�ض  بوجه  و�لبيئية  عام  بوجه   ، �جلغر�فية  �مل�سكالت 
 The �أي�سًا با�سم �ملنهج �لتجريبي   scientific method �لتي تعرف  �لعلمية  
. وت�ستدعي هذه �لطريقة جمع حقائق ومعلومات ذ�ت    emircal approach
( . وهو ما نفرد له   Stoddard1982  :  56 عالقة باملر�ض من �أر�ض �لو�قع ) 
�أي  بدر��سة  يقوم  �لذي  �لباحث  فاإنه يرتتب على  لذلك   . لأهميته  �مل�ساحة  هذه 
معدل  على  بناء  �مليد�ين  �لعمل  فيها  �سيتم  �لتي  �لأماكن  حتديد  �لأمر��ض  من 
يف  �ملر�ض  توطن  على  يدل  موؤ�سر  �أي  على  بالعتماد  �أو  وحدوثه  �ملر�ض  �نت�سار 
�ملنطقة �لتي تخ�سع للدر��سة . ومن �ملعروف �أنه قبل �ل�سروع يف �إجر�ء �أية در��سة 
ميد�نية فاإن �لباحث يقوم م�سبقا بتحديد �لو�سائل �لتي ي�ستخدمها ميد�نيًا من 
�أجل حتقيق �أهد�ف در��سته .�أن �لو�سائل �لتي ت�ستخدم يف جمع �لبيانات �ملتعلقة 
بالأمر��ض متعددة ومتباينة، ولذلك ل ميكن �لتعر�ض لها �أو معاجلتها جميعًا ، 

و�سوف نكتفي با�ستعر��ض مناذج منها لحقًا :  
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9-2-1  جمع بيانات اأولية :
�لتي  �مل�سادر  تلك   primary sources �لأولية  �ملعلومات  مب�سادر  يق�سد 
�جلديدة  �لتف�سري�ت  �أو  �لت�سور�ت  �أو  �جلديدة  �ملعلومات  على  �أ�سا�سًا  ت�ستمل 
غري �مل�سبوقة حلقائق �أو �أفكار معروفة ؛ �أي �أنها تلك �مل�سادر �لتي قام �لباحث 
�لإح�ساء  �أو  �لتجريب  �أو  �ملالحظة  �إىل  ��ستنادً�  مبا�سرة  معلوماتها  بت�سجيل 
معروفة  غري  وحقائق  جديدة  بنتائج  �خلروج  بهدف  ميد�نيًا  �لبيانات  جمع  �أو 
�سابقًا . وكثريً� ما ت�سمل �لبيانات �لأولية �ملن�سورة منها وغري �ملن�سورة  معلومات 
ذ�ت �أهمية بالغة يف �ستى �ملجالت �لتنموية مبا فيها �لتنمية �ل�سحية . وميكن 
�ل�سجالت  من  �لب�سرية  بالأمر��ض  تتعلق  من�سورة  �أولية  بيانات  على  �حل�سول 
يف  بن�سره  تقوم  �لذي  �ل�سنوي  �ل�سحي  �لكتاب  مثل  �لر�سمية  �حلكومية  �لطبية 
�لأحيان ل  بع�ض  . ويف  �لعاملية  �ل�سحة  وتقارير منظمة  �ل�سحة  وز�رة   ، �لعادة 
يجد �لباحث بيانات من�سورة عن �ملر�ض �لذي ينوي در��سته فيلجاأ يف هذه �حلالة 
�إىل �سجالت �ملر�كز �ل�سحية و�مل�ست�سفيات �لعامة و�خلا�سة للح�سول منها على 
�لبيانات �لتي يريدها ب�سورة مبا�سرة. وتعتمد دقة كل من تلك �لبيانات �ملن�سورة 
وغري �ملن�سورة ، على مدى �سحة �لبيانات �لتي يريدها ب�سورة مبا�سرة  وتعتمد 
دقة كل من تلك �ملعايري �لتي مت ��ستخد�مها يف ت�سنيف �لأمر��ض �لب�سرية وطرق 
ت�سخي�سها . ولذلك جند �أن دقة �لبيانات تتفاوت من دولة لأخرى ومن م�ست�سفى 
لآخر يف �لدولة �لو�حدة بناء على م�ستوى �خلدمات �ل�سحية �ملتوطنة بكل منها.
فاإن  دقتها  �أو عدم  �لباحث  عليها  يح�سل  �لتي  �لبيانات  دقة  �لنظر عن  وبغ�ض 
كل هذه �لبيانات �لأولية تفيد يف معرفة نوعية �لأمر��ض �لتي تتوطن يف �ملنطقة 

�ملر�د تقييم مدى كفاءة بر�مج �ملكافحة يف �لدولة وجناحها. 
وعلى �لرغم من �أهمية هذه �لإح�سائيات �إل �أن �لباحث يف جمال �جلغر�فيا 
�لطبية كثريً� ما يلجاأ جلمع بياناته ميد�نيا خا�سة قي �لأماكن �لتي ل توجد فيها 
�لباحث  يقوم  �أن  لبد  �حلالة  هذه  ويف   . �لدر��سة  قيد  �ملر�ض  عن  �إح�سائيات 

بتحديد �ملنطقة �لتي يريد در��سة �ملر�ض فيها. مع تو�فر �ل�سروط �لتالية : 
�أن يكون �ملر�ض �ملر�د در��سته متوطنًا يف �ملنطقة . 

: حجم  تعتمد على  ��ستخد�مها وهذه  �لباحث  يريد  �لتي  �لعينة  نوع  �أن يحدد 
�ل�سكان ، ونوع �ملر�ض ، ودقة �لنتائج �لتي يريد �لباحث �حل�سول عليها . و�أف�سل 
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طريقة لتحقيق ذلك تكمن يف �أن يقوم �لباحث بدر��سة جميع �سكان �ملنطقة يف 
حالة ما �إذ� كان حجم �ل�سكان �سغريً� ، �أو �أن ياأخذ عينة ع�سو�ئية تثل �ملجتمع 
�إذ� كان عدد �ل�سكان كبريً� . ومن �لأمور �ملهمة �لتي يلجاأ �إليها �لباحث يف هذه 
�حلالة طلب تكوين فريق طبي للقيام بفح�ض �أفر�د �لعينة خمربيًا لتحديد �لإفر�د 
�لدر��سة  تكون  �لأحيان  . ويف كثري من  �مل�سابني  باملر�ض وغري  �مل�سابني منهم 
على م�ستوى �لأ�سرة ، حيث حت�سر جميع �ملنازل يف �ملنطقة �ملر�د در��ستها و�أخذ 
عينة ع�سو�ئية منا�سبة منها ، ثم يح�سر بعد ذلك عدد �لأفر�د �لذين يعي�سون يف 
كل منزل وقع عليه �لختيار من �أجل حتديد فح�سهم طبيًا . وعلى �سبيل �ملثال 
من �أجل معرفة �لأفر�د �مل�سابني مبر�ض �لبلهار�سيا فاإنه يتم �أخذ عينة من �لبول 
�أو �لرب�ز ح�سب نوع �لبلهار�سيا من كل فرد من �أفر�د �لعينة وفح�سها خمربيًا . 
ومن �أجل حتقيق ذلك فاإنه يتم توزيع �أوعية خا�سة جلمع �لعينات من قبل �لباحث 
قبل �لفح�ض بيوم على �لأقل . وهنا لبد �أن يكتب �لباحث ��سم كل فرد من �إفر�د 
�لعينة على وعاء �لعينة قبل توزيعه . وي�سرح �لباحث لرب �لأ�سرة �أو �أي �سخ�ض 
�لدقة يف  و�أهمية  �لبحث  من  �لهدف  وفهم   ، و�لكتابة  �لقر�ءة  يجيد  �لأ�سرة  يف 
�ملخ�س�ض  �لوعاء  فرد يف  كل  قبل  �لرب�ز من  �أو  �لبول  �حل�سول على عينة من 
له و�ملو�سح ��سمه عليه مع حتديد تاريخ جمع �لعينة و�لذي غالبًا ما يكون �سباح 
�ليوم �لتايل من توزيع �لأوعية . بعد ذلك يتم جمع �لعينات ونقلها فورً� �إىل �ملخترب 
وفح�سها من قبل �لفريق �ملخ�س�ض لذلك و�أخذ �لنتائج وعمل جدول بها ملعرفة 
�أو يف �ملنطقة. بعد ذلك يتم جمع بيانات  �أفر�د �لعينة  ن�سبة �نت�سار �ملر�ض بني 

خا�سة باملر�سى و�لبيئة �لتي يعي�سون فيها . 
كثريًة هي �لأدو�ت �لتي ت�ستخدم يف �جلغر�فية �لطبية ، ولكن من �أكرثها �سيوعًا 
 ، personal intervew و�ملقابلة �ل�سخ�سية ، observation هي : �ملالحظة ،
و�ل�ستبانة questionnaire  . ويتم �ختيار هذه �لأدو�ت وبناوؤها يف �سوء �أ�س�ض 
علمية ؛ للو�سول �إىل �لبيانات �ملطلوبة ، وبالتايل حتقيق �أهد�ف �لبحث . ويجوز 
 ، جمتمعة  �أو  منفردة  �لأدو�ت  هذه  ي�ستخدم  �أن  �لطبية  �جلغر�فية  يف  للباحث 
وذلك تبعًا لطبيعة �لبحث ، و�أهد�فه ، وتوجهات �لباحث . و�سوف يتم معاجلة كل 

من  �ملالحظة و�ملقابلة و�ل�ستبانة كل على حدة على �لنحو �لتايل : 
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: )observation( اأ- املالحظة
�أ�سبابها  و�كت�ساف  تف�سريها  بق�سد  و�حلو�دث  للظو�هر  �ملتنبه  �لعتبار  فهي 
و�لو�سول �إىل �لقو�نني �لتي حتكمها . ومن �ملعروف �أن �حلقائق �جلغر�فية �لتي 
تتعلق باأية ظاهرة حتدث من خالل موقعها على �لأر�ض ، ولذلك يجب ��ستخال�ض 
�لبيانات �خلا�سة بالظاهرة من بني جمموعة من �لظاهر�ت �ملتفاعلة معها كما 
هي يف �إطارها  �لبيئي ويتطلب ذلك وجود �لباحث يف �مليد�ن على �أر�ض �لو�قع 
وغري  �ملرئية  و�لب�سرية  �لطبيعية  �لظاهر�ت  بع�ض  على  بنف�سه  ليقف  مبا�سرة 
�ملرئية . فاملالحظة �ملبا�سرة وغري �ملبا�سرة تعد من �أ�سا�سيات �لدر��سات �لعلمية 
عنها  �لالزمة  �لبيانات  وجمع  �مل�ستقلة  �ملتغري�ت  معرفة  يف  ت�ساعد  �لتي  �ملهمة 
ن�سبة  �أن  بورتوريكو  �ملتو�فرة يف  �لبيانات  ُلوحظ من  �ملثال  �سبيل  . على  ميد�نيًا 
حدوث مر�ض �لبلهار�سيا يف �ملناطق �ل�سرقية من �جلزيرة �أعلى بثالث مر�ت من 
�ملناطق �لغربية منها وذلك ب�سبب �ملوقع �لذي �أثر يف خ�سائ�ض �ملكان من حيث 
تو�فر �لظروف �لتي عملت على ترعرع قو�قع �لبلهار�سيا يف جزء من بورتوريكو 
من  �لوفيات  �أن  �سيكاغو  يف  لوحظ  كما   .)Blij1993 : 170  ( �لآخر  من  �أكرث 
مر�ض �ل�سرطان حتدث بني �ل�سكان حيث �لكثافة �لب�سرية �لعالية يف و�سط �ملدينة 
وبالقرب من �ملناطق �ل�سمالية و�لغربية من �سو�حيها . لي�ض هذ� فح�سب بل �إنه 
ُلوحظ �أي�سًا �أن �لأفر�د �ملولودين يف و�دي �لنيل ، حيث توجد �أماكن تو�لد �لذبابة 
�ملناطق  �إىل هذه  �لذين يهاجرون  �أو   ، �لنهري  �لعمى  تنقل مر�ض  �لتي  �ل�سود�ء 
يكونون عر�سه خلطر �لإ�سابة مبر�ض �لعمى �لنهري �أكرث بكثري من �أولئك �لذين 
�ملالحظات  هذه  ومثل  �ملائية  �ملجاري  عن  �لبعيدة  �ملرتفعة  �ملناطق  يف  يعي�سون 
تدعو �لباحث للبحث يف �لعو�مل �لتي �أدت �إىل �لتباين �ملكاين وجمع �ملزيد من 
�حلقائق عنها ) Blij 1993 : 170(. ومثل هذه �لأمر��ض �إذ� مل تتم مكافحتها 

فاإنها تتف�سى بني �أفر�د �ملجتمع وبالتايل تهدد �أمن �لدولة و��ستقر�رها . 
�لو�سائل  من  تعد  �ملبا�سرة  غري  و�ملالحظات  �مليد�نية  �ملالحظات  فاإن  ولذلك 
وجد  �إن  �خلطاأ  ت�سحيح  على  ت�ساعد  �إنها  حيث  �لدر��سات  هذه  مثل  يف  �ملهمة 
بال�ستبانة جلمع  �لت�ساوؤلت �خلا�سة  �لبحث مبعلومات جديدة ويف و�سع  و�إثر�ء 

بيانات عن �أفر�د �لعينة يف �ملنطقة. 



اجلغرافيا الطّبّية 270

: Interview ب- املقابلة
ال بني �لباحث  ف �ملقابلة باأنها عملية مق�سودة ، تهدف �إىل �إقامة حو�ر فعَّ تعرَّ
و�ملبحوث �أو �أكرث ؛ للح�سول على بيانات مبا�سرة ذ�ت �سلة مب�سكلة �لبحث . كما 
يق�سد باملقابلة »تفاعل لفظي يتم بني �سخ�سني يف موقف مو�جهة ، حيث يحاول 
�أحدهما وهو �لقائم باملقابلة �أن ي�ستثري بع�ض �ملعلومات �أو �لتغري�ت لدى �ملبحوث 
و�لتي تدور حول �آر�ئه ومعتقد�ته ) �لعو�ملة 1995 : 133 ( . وتعرف �ي�سًا باأنها 
 ) �لباحث   ( �ملقابلة  ُيجري  �لذي  �ل�سخ�ض  يبدوؤها   ، �سخ�سني  بني  حمادثة 
بالبحث  �ل�سلة  وثيقة  معلومات  على  �حل�سول  �إىل  وتهدف   - معينة  لأهد�ف 
)�لعنيزي و�آخرون 1999 : 142( . وميكن �أن تكون �ملقابلة يف �جلغر�فية �لطبية 
فردية �أو ثنائية �أو جماعية على ح�سب نوع �لبيانات �لتي يحتاج �ليها �لباحث ، 
�أو مو�قف حمددة  معينة  وتركز على خرب�ت   ، بوؤرية  تكون مقابالت  �أن  وميكن 
وجتارب مر فيها �ملبحوث ، مثل : حدث معني �أو �ملرور بتجربة معينة مع �ملر�ض 
�أو �ل�سحة وغريها . كما ميكن �أن تكون  مقابالت �إكلينيكية ، وتركز على �مل�ساعر 
و�لدو�فع و�حلو�فز �ملرتبطة مب�سكلة معينة ، مثل : مقابالت �لطبيب للمر�سى ، 
�أو �ل�سيديل . كما ميكن �أن تكون �ملقبلة مع �مل�سئولني يف �حلقل �ل�سحي و�لطبي، 

�أو �ملبحوثني �أنف�سهم .
: )Questionnaire ( ج - اال�ستبانة       

طريق  عن  حمدد  بحث  مبو�سوع  �ملتعلقة  �لبيانات  جلمع  �أد�ة  هي  �ل�ستبانة 
��ستمارة يجري تعبئتها من ِقَبل �مل�ستجيب . وهي عبارة عن �أ�سئلة �أو ��ستف�سار�ت 
 . معينة  و�أمور  ق�سايا  �أو  م�سائل  يف  لآر�ئهم  ��ستطالعًا  �لعينة  �أفر�د  �إىل  ه  توجَّ
وت�ستخدم �ل�ستبانة  يف �جلغر�فيا �لطبية ، كما هو �حلال بالن�سبة للبحوث يف 
�ملجالت �لعلمية �لأخرى ، وذلك جلمع بيانات معينة ، غري متو�فرة وغري مرئية 
، عن �أفر�د جمتمع �لدر��سة . ومن �أمثلة  ذلك �لعمر و�ملهنة و�مل�ستوى �لتعلىمي 
من  وغريها  �ملنزل  يف  ت�ستخدم  �لتي  �ملائية  و�ملو�رد   ، �لفرد  و�سلوك   ، و�لدخل 
�ل�ستبانة يف  وتعد   . در��سته  و�لغر�ض من  �ملر�ض  نوع  �لالزمة ح�سب  �ملعلومات 
�لتحري  يف  ت�ستخدم  �لتي  و�جليدة  �ملهمة  �لو�سائل  �إحدى  �لطبية  �جلغر�فيا 
�لوبائي وجمع حقائق عن �أفر�د �لعينة �لذين مت فح�سهم �سو�ء �أكانو� م�سابني 
�أجل  �لتي مت جمعها وتبويبها من  �لبيانات  يتم تفريغ  . بعد ذلك  �أم ل  باملر�ض 
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معرفة �ملتغري�ت �مل�ستقلة �لتي توؤثر يف توطن �ملر�ض يف �ملنطقة ، وذلك من خالل 
حتليل �لبيانات . 

: )Data Analysis( 9-2-2  حتليل البيانات
يق�سد بتحليل �لبيانات �ملرحلة �أو �لعمليات �لتي يقوم فيها �لباحث يف جمال 
وت�سنيفها   ، �أخرى  وبيانات  لديه  �لكثرية  �لأرقام  بتنظيم  �لطبية  �جلغر�فيا 
للت�ساوؤلت  �إجابات  عن  �لك�سف  بو��سطتها  وميكن   ، مي�سر  ب�سكل  وتلخي�سها 
�لتي �ستجمع  �لبيانات  �خلا�سة بامل�سكلة �لتي هي قيد �لدر��سة . وهل �ست�ساعد 
ويتم حتليلها يف �لإجابة عن �ل�سوؤ�ل بفاعلىة وت�سمح با�ستخال�ض نتائج ذ�ت قيمة 
�لعلمي على �ملدخالت )�لبيانات( وعلى  �لتحليل  نتائج  وت�ستند �سحة  ؟  ومعنى 
�ملعاجلة )�لتحليل( . فعندما تكون �ملدخالت قد �ختريت بعناية ، وتاأكد �لباحث 
من �سو�بها ودقتها وتنا�سبها مع طريقة �ملعاجلة وهدف �لدر��سة ، عندها يكون 
و�سائل  باختياره  �لثاين  �لثلث  �سالمة  وترتبط   . �لإجابة  ثلث  �سالمة  �سمن  قد 
�ملعاجلة �ملنا�سبة لطبيعة �لبيانات وهدف �لدر��سة . فطريقة مربع )كاي( مثاًل 
 ،) �ختبار ) ت  نتائجها عن  وتف�سري  ��ستخد�مها  و�أ�سا�ض  تختلف يف متطلباتها 
ومعامل بري�سن يعطي نتيجة مغايرة ملعامل �سبريمان مع �ختالف كبري يف �لهدف 
�لبيانية ل  �لأعمدة  �لعر�ض بطريقة  يتنا�سب مع  وما   . �أي منهما  ��ستخد�م  من 
�كت�ساب �خلربة من  ثم   ، �أوًل  فاملعرفة   . ، وهكذ�  �لبيانية  يتو�فق مع �خلطوط 
خالل �لتدريب و �لتطبيق ثانيًا ، ثم �ل�سيطرة على �لتقنية من خالل �ل�ستمر�ر 
�لرقي  �إىل  �لعلمي و�سوًل  �لبحث  لتقنيات  �لعملي  و�لتطبيق  و�لتدريب  �لتعلم  يف 
�آن  و�لبلد يف  و�لعلم   ، �لطبية  �جلغر�فيا  بالباحث يف جمال  و�لفل�سفي  �ملنطقي 
و�حد . �أما �لثلث �لأخري ، فيكون �سليما معافى عندما تف�سر �لنتائج ب�سورة علمية 
�لباحث  ، على  ولتحقيق ذلك   . و�ملحاباة  بالألفاظ  �لتالعب  بعيدً� عن  حمايدة 
�متالك معلومات و�فية عن منطقة �لدر��سة ، و��ستيعاب جيد ملو�سوع �لبحث ، و 

تكن من فل�سفة �لخت�سا�ض . 
. ويوجد  �لبيانات �لإح�سائية وتلخي�سها  �لتحليل عادة ح�ساب  وت�سمل عملية 
�لعديد من �لطرق �لإح�سائية �لو�سفية �لي�سرية �ملعروفة �لتي ت�ستخدم من ِقَبل 
�لباحثني يف �ملجالت �ملختلفة مبا فيها �جلغر�فيا �لطبية مثل �ملتو�سط �حل�سابي 
و�ملنو�ل و�لتكر�ر . وهذه �لأ�سياء ميكن لأي من �لباحثني ح�سابها وتثيلها . كما 
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يف  �لظاهر�ت  در��سة  يف  تعقيدً�  �أكرث  �أخري  حتليلية  �إح�سائية  طرق  ت�ستخدم 
�جلغر�فيا �لطبية �لتي قد حتتاج من �لباحث تدريبًا خا�سًا عليها ل�ستخد�مها يف 
بحثه كما ذكر �سابقًا . وقد �سهل �حلا�سوب يف وقتنا �حلا�سر �لقيام ب�ستى �أنو�ع 
�لعمليات �لإح�سائية . ولعل من �أف�سل  �لرب�مج �لإح�سائية �مل�ستخدمة ملعاجلة 
 )SPSS( �لجتماعية  للعلوم  �لإح�سائية  �حلزمة  برنامج  �لإح�سائية  �لبيانات 
�لذي يحوي �لعديد من �ملميز�ت �خلا�سة باإدخال �لبيانات وتخزينها ومعاجلتها 
�إح�سائيًا ، وعمل �لتحليالت �ملنا�سبة ، و�إظهار �لأ�سكال �لبيانية �ملختلفة )�ل�سالح 
و�ل�سرياين ، 2000 : 88( . كما يوؤدي �حلا�سب �لآيل دورً� مهمًا يف حتليل �لبيانات 
�لرقمية ، وتطبيق �لأ�ساليب �لإح�سائية �لو�سفية �أو �ل�ستدللية . �إذ تبد�أ عملية 
حتليل �لبيانات باإدخالها وفق نظام �لرتميز على يد �سخ�ض متخ�س�ض �أو �لباحث 
��ستخر�ج  ويتم   . �لآيل  �حلا�سب  با�ستخد�م  قليلة  معرفة  لديه  كانت  �إذ�  نف�سه 
 )B P D P( أ�سهرها�  ، �إح�سائية معينة  بر�مج  �عتمادً� على  �ملطلوبة  �لنتائج 
و)SAS( و)SPSS( كما ذكر يف �سورة جد�ول حمددة ، تت�سمن �لأرقام �خلا�سة 
بالفئات �ملختلفة ، و�ملجاميع �لفرعية و�ملجاميع �لكلية ، وما يقرتن بهذه �لأرقام 

من ن�سب مئوية )�لر�سيدي 2000 : 79 ( . 
خالل  من  منها  �ل�ستفادة  ميكن  �لطبيية  �جلغر�فيا  يف  �لبيانات  جمع  بعد 

��ستخد�م نظم �ملعلومات �جلغر�فية يف �لتخطيط �ل�سحي .
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الف�سل العا�سر
 دور نظم املعلومات اجلغرافية ) GIS(  يف التخطيط ال�سحي
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�أنو�ع �ملو�رد و�لإمكانات  �إىل در��سة جميع  �أ�سلوب علمي يهدف  �لتخطيط هو 
�لطبيعية و�لب�سرية �ملتوفرة يف �لدولة �أو �لإقليم �أو �ملدينة �أو �لقرية �أو �ملوؤ�س�سة، 
�أو  �أهد�ف حمددة  و�لإمكانات يف حتقيق  �ملو�رد  هذه  ��ستخد�م  كيفية  وحتديد 
من  قدر  لأكرب  حمققًا  �ل�ستخد�م  يكون  �أن  �سريطَة  معي�سية،  �أو�ساع  حت�سني 
�لنتاج وم�ساعًد� على حتقيق قدر كبري من �لتنمية )�ل�سقار  1994  : 22 ( . 
عرف فردمان �لتخطيط �أنه طريقة تفكري و�أ�سلوب عمل منتظم لتطبيق �أف�سل 
�لو�سائل �ملعرفية من �أجل توجيه و�سبط عملية �لتغري �لر�هنة ، بق�سد حتقيق 

�أهد�ف و��سحة وحمددة متفق عليها) غنيم ، 2001: 35 ( .
�ل�سحية  �خلدمات  لتوفري  مف�سلة  �سيا�سة  هو”ر�سم  �ل�سحي  �لتخطيط 
للفرد  �سحي  م�ستوى  بلوغ  ت�ستهدف  وم�سروعات  بر�مج  �سكل  يف  للمو�طنني 
و�ملجتمع ، وله خ�سائ�ض حمددة يف فرتة زمنية مقدرة ، وذلك باأح�سن ��ستغالل 
فوجود   .   )  55  :1966 �لعلىم   )عبد  �ملتاحة  و�لب�سرية   �ملادية  لالإمكانيات 
�خلدمات �ل�سحية يف مو��سع ونقاط ثابتة ينتج عنة بع�ض �جلور و�لظلم وعدم 
�لإن�ساف لل�سكان يف مو�قع �أخرى ، ولقد �أثبتت �لكثري من �لدر��سات باأن هناك 
�ل�سحية  �خلدمات  مو�قع  عن  و�لبعد  لل�سكان  �ل�سحي  �مل�ستوى  بني  ما  عالقة 
لذلك فاإن �مل�ستوى �ل�سحي يتح�سن لل�سكان عن طريق : �إعادة �لتوزيع �جلغر�يف 
�ل�سكانية  �لكثافة  مو�قع  �إىل  يكون  ما  �أقرب  تكون  بحيث  �خلدمات  هذه  ملو�قع 
�إقامة وفتح مر�كز خدمية �سحية جديدة خمتارة بحيث تلبي حاجات  ، و�أي�سا 

�ل�سكان  ) �ملومني  1994: 23 ( . 
�لإن�سان  حاجات  تز�يد  نتيجة   ، �جلغر�فيني  بعناية  �خلدمات  در��سة  حظيت 
�لتقنيات �حلديثة �مل�ستخدمة يف توفريها ،  لتلك �خلدمات، ل �سيما بعد تطور 
تتعلق  لكونها  بدر��سة �خلدمات  �لهتمام  �إىل  �لزمن برزت �حلاجة  تقادم  ومع 
�أحد �ملعايري �لأ�سا�سية لقيا�ض تطور �ملجتمع من  �ليومية ، وتعد  بحياة �لإن�سان 
�لدر��سات  فتهتم   .  )  37  :  2009 )�لدليمي  وكفاءتها  وكميتها  نوعيتها  خالل 
�لأول  ؛  بعدين  خالل  من  �ل�سحية  للخدمات  �ملكاين  �لتوزيع  بدر��سة  �ملكانية 
يرتبط بالإمكانات �ملادية �ملرتبطة باملن�ساآت �ل�سحية ، ويرتبط �لآخر بالإمكانات 
 .  )  213 : �ل�سبعاوي 1997   ( �ل�سحي  �ملجال  �لعمل يف  بقوة  �ملتعلقة  �لب�سرية 

وت�سنف �خلدمات �إىل نوعني رئي�سني على وفق �أ�سلوب تخطيطها :
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و�لرتفيه  و�ل�سحة  �لتعليم  خدمات  وت�سمل   : �جتماعية  �أو  جمتمعية  خدمات   
و�خلدمات �لدينية ، وهي خدمات م�ساحية ت�سغل حيزً� من �أر�ض �ملدينة .

�ل�سحي  و�ل�سرف  و�لكهرباء  �ملاء  خدمات  وت�سمل   : �لتحتية  �لبنية  خدمات   
و�لطرق و�لهاتف ، و�لتي تاأخذ �سكاًل خطيًا  . 

وتقا�ض �خلدمات �ملجتمعية مبعيار �مل�ساحة ، �أي �إن لكل فرد ن�سيبًا منها باملرت 
من  جزءً�  �ملدينة  �أرجاء  يف  تتوزع  خدمية  �أبنية  �سكل  على  وتكون  )م2(  �ملربع 
مدى  تظهر  �لتي  �جلو�نب  من  �ملكاين  �لتوزيع  عملية  وُتعد   ، �لعمر�ين  ن�سيجها 
 ، عليها  �حل�سول  �مل�سكالت يف  و�نعد�م  �لتوزيع  فالعد�لة يف  ؛  �خلدمات  كفاءة 
يعني �أنها موزعة ب�سكل يخدم �سكان �لدولة �أو �لإقليم �أو �ملدينة ) �لدليمي 2009 
لتخطيط  تناولهم  لعدد من �جلغر�فيني عند  �لناجحة  �لتجارب  و�أثبتت   )  39 :
�خلدمات من خالل تطبيق نظم �ملعلومات �جلغر�فية )GIS (، �أنها تقنية جديرة 
 ،)Peter.JTaylor1970( كدر��سة   ، �جلغر�فية  �لأبحاث  يف  با�ستخد�مها 
 ،)Anglesey( عندما در�ض منط توزيع مكاتب �لربيد �لعامة يف جزيرة �أجنل�سي
ودر��سة )Mulvihill،1979( يف تناولها لتوزيع �خلدمات �ل�سحية ومدى مالئمة 

مو�قعها �ملكانية لأحياء مدينة كو�تيمال )�ل�سريعي 1997 : 259 ( . 
لقد غرّيت تقنية نظم �ملعلومات �جلغر�فية نظرة �لباحثني �إىل �لبيانات �ملكانية 
، فاأدى ��ستخد�مها �إىل تطور �إد�رة �ملدن ومنوها على م�ستويات خمتلفة ، وت�سهم يف 
توفري معلومات �ساملة عن مو�قع �خلدمات وتهيئة بد�ئل خمططة ل�سمان حتقيق 
�لكثافة  �سوء  �ملكاين يف  �لتو�زن  حالة  يحقق  فذلك  منها،  �ملوجود  كفاءة  درجة 
�ل�سكانية بح�سب قطاعات �ملدينة، �إذ �نتقلت جغر�فية �خلدمات �إىل حقبة تقنية 
جديدة يف جمال �لأبحاث �ملكانية بف�سل نظم �ملعلومات �جلغر�فية . وتعترب نظم 
�ملعلومات �جلغر�فية �إحدى �لأدو�ت �جليدة للتخطيط لالإ�سعافات �لطبية �لطارئة 
�ل�سكانية )�لدميوجر�فية(  و�لبيانات   ، �أنو�ع �حلو�دث  بيانات عن  توفر  ، حيث 
على  �أي�سا  وت�ساعد  و�سهولة.  ب�سرعة  عر�سها  وميكن   ، �حلو�دث  بهذه  �خلا�سة 
�سرعة ��ستجابة نظام »�خلدمات �لطبية �لطارئة من خالل حتديد �أقرب وحدة 
�إ�سعافات �إىل مكان �لت�سال �ملبلغ عن �حلادث ، و�أق�سر �لطرق ، و�لطرق �لبديلة 
للو�سول �إليه ، بالإ�سافة �إىل �إمكانية �لقيام بتحليالت خمتلفة للمعلومات �ملختزنة 
فى قو�عد �لبيانات ، بحيث ميكن معرفة �سرعة ومدى �نت�سار عدوى لد�ء �أو وباء 
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قبل �نت�ساره �لفعلى ، مما ي�ساعد على �لتخطيط. )رجب 2002 : 15 ( .
ر�سم  تكنولوجيات  �لعاملية   �ل�سحة  ��ستخدمت منظمة  �لأخرية  �ل�سنو�ت  ويف 
�خلر�ئط لتحديد مو�قع تقدمي �خلدمات فيما يتعلق بانت�سار �لأمر��ض ، بدرجة 
من �لدقة تتيح �تخاذ �لقر�ر�ت �خلا�سة مب�ستوى كفاية �ل�سحية �ملحلية ، وعدد 
�لتي  �لأخرى  و�لإمد�د�ت  و�لأدوية   ، يو�جهونه  �لذي  ، وعبء �حلالت  �ملوظفني 
ا يف �إعد�د قو�ئم جرد  توجد حاجة ما�سة �إليها.  و��سُتخدمت �لتكنولوجيات �أي�سً
�لتي  و�خلدمات   ، معني  جمال  يف  تعمل  �لتي  �ل�سريكة  �لوكالت  تبني  وخر�ئط 
�لعاملية  �ل�سحة  منظمة   ( و�لتدخالت  �لثغر�ت  حتديد  يت�سنى  وبهذ�   ، تقدمها 

.) 4 : 2006
ويندرج مفهوم �لتخطيط بو�سفه �أ�سلوبًا �أو منهجًا يهدف �إىل در��سة �لإمكانات 
و�ملو�رد �ملتو�فرة يف �ملدينة �أو �لإقليم �أو �لدولة ، على خمتلف �مل�ستويات لتحقيق 
تتميز  �أد�ة  وهو    )  102  :  2000 �لبكري   ( معينة  زمنية  فرتة  خالل  �لأهد�ف 
�أ�سا�ض  على  تبنى  �لتي   ، �حلديثة  �لفنية  �لأ�ساليب  ��ستخد�م  على  بفاعليتها 
فعالة  �أد�ة  �أنه  على  فيعّرف   : �ل�سحي  �لتخطيط  �أما   ، �حلد�ض  ولي�ض  �لتحليل 
و�أ�سا�سية لتبني �لأ�سلوب �لعلمي �حلديث يف تطوير �خلدمات �ل�سحية ، وتهيئة 

�ملو�رد و��ستغاللها بكفاءة عالية .
�لقت�سادي  للتطوير  �لأ�سا�سية  �لعنا�سر  �أحد  �لجتماعية  �خلدمات  وُت�سكل 
وعملية �لتنمية �لجتماعية ، كزيادة كفاءة �خلدمات �ل�سحية و�لتعليمية وتكوين 
)طاهر  �لقت�سادي  �لتطور  من  �ملزيد  على  ينعك�ض  مما  متطورة  �سكنية  بيئة 
2004 : 2 ( ، و�إّن �لتكنولوجيا �حلديثة متوفرة لتطوير تلبية �حلاجات �لأ�سا�سية 
، ف�ساًل عن ذلك يتعني �إدماج �لتخطيط �ل�سحي ليكون فعاًل مع تخطيط �لتنمية 
�جلمعية  ملوؤتر  كان  وقد   ،  )23  :  1990 ر�سو�ن   ( و�لقت�سادية  �لجتماعية 
�لتون�سية لأنظمة �ملعلومات �جلغر�فية دور يف هذ� �ملجال حول �لإمكانات و�لآفاق 
يف ظل جمتمع �ملعرفة ، عن دور �لتكنولوجيا �لرقمية يف �لُرقي مب�ستوى �خلدمات 
�ل�سحية وخدمات �لُبنى �لأ�سا�سية يف بلد�ن �لوطن �لعربي ) �جلمعية �لتون�سية 
�لحتاد  موؤتر  كما حر�ست حماور   ،  )  3  : �لرقمي  2006  لالإعالم �جلغر�يف 
بناء  حول   )2008( عام  تون�ض  يف  �ملنعقدة   )31( دورته  يف  �لدويل  �جلغر�يف 
حول  ومتجددة  متطورة  جغر�فية  مفاهيم  بلورة  يف  للم�ساهمة  حديثة  جغر�فيا 
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�لعاملية يف هذ� �جلانب  �لتخطيط للنظام �ل�سحي ، وقد د�أبت منظمة �ل�سحة 
على تطوير نظام خا�ض للخر�ئط �ل�سحية لربط �ملعلومات �ل�سحية و�جلغر�فية 
تكفل  رقمية  بيانات  �لقر�ر  ل�سناع  تعطي  �سحية  خر�ئط  لإعد�د   ، وحمدد�تها 
�ملعلومات �جلغر�فية  بنظم  �ل�ستعانة  . وميكن  �لإن�سان  �لرتقاء مب�ستوى �سحة 
�ل�سحية  �ل�سجالت  كاإعد�د   ، �لإلكرتونية  �ل�سحة  نظام  تاأ�سي�ض  يف    )GIS(
�ل�ساملة ل �سيما للمر�جعني و�ملر�سى �لر�قدين ور�سد �لأمر��ض وحتديد �نت�سارها 
وفقًا للمناطق �جلغر�فية وحتديد مناطق �حلرمان و�لتاأثري وحتليل �لتوزيع �ملكاين 

) �ل�سوربجي 2006 : 12 ( .
�لقت�سادية  �لتنمية  �سمن  �ل�سحي  �لتخطيط  �إدماج  مبد�أ  من  و�نطالقًا 
و�لجتماعية ، ميكن �إيجاز وظائف نظم �ملعلومات �جلغر�فية  )GIS(يف �جلانب 
�ل�سحي �سو�ء من حيث �لتخطيط �أو �لإد�رة �ل�سحية و�لكفاءة �ملكانية و�لوظيفية 

على �لنحو �لتايل :
�إن�ساء قاعدة بيانات جغر�فية �ساملة عن �لقطاع �ل�سحي وموؤ�س�ساته . 1 .

حتديد مناطق �خلدمة �ل�سحية دون غريها يف �لإقليم �أو �ملنطقة . 2 .
. 3 تتبع �لأمر��ض �ملكانية يف جمال �ل�سحة �لعامة .

�إعد�د خر�ئط مو�سوعية للموؤ�سر�ت �ل�سحية لدعم �تخاذ �لقر�ر�ت . 4 .
. 5 حتديد مو�قع �ملوؤ�س�سات �ل�سحية ) مر�كز �ل�سحة �لعامة ، م�ست�سفيات ، 
عياد�ت( بح�سب طبيعة توزيعها �ملكاين �سمن �لدولة �أو �لإقليم �أو �ملدينة ، 

لبيان مدى كفاءتها.
جمال  يف  �ملوؤ�س�سات  تباين  لتحديد  �سحية  موؤ�س�سة  كل  تاأثري  نطاق  حتديد  6 .
تقدمي �خلدمات، وحتديد �ملوؤ�س�سات �لأكرث ن�ساطًا لزيادة دعمها مبا يتالءم 

و�أعد�د �ملر�جعني.
10-1 ال�سحة العامة واخلدمات ال�سحية :

: )Public Health(  10-1-1 مفهوم ال�سحة العامة
 ، �حلديث  �إطارها  �سمن  �لعامة  �ل�سحة  تعريف  لبيان  عديد  حماولت  جرت 
وكان من بينها تعريف وين�سلو)Winslow(  باأنها : علم �لوقاية من �ملر�ض ، 
وترفيه �ل�سحة من خالل جهود م�سرتكة للمجتمع ، ل�سمان �سحة �لبيئة ومكافحة 
�لأمر��ض وتنظيم خدمات �لطب و�لتمري�ض و�لعالج وتطوير �حلياة �لجتماعية ، 
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ويندرج مفهوم �آخر لل�سحة �لعامة لتخرج من �إطارها �ل�سيق �إىل حماية �لبيئة 
و�ل�سرف �ل�سحي ومعاجلة �ملياه ، و�مللوثات �لتي تهدد حياة �لإن�سان ، وبالتايل 
ينبغي و�سع مقايي�ض للوقاية من �لأمر��ض و�أخطار �لإ�سابة لتح�سني �ل�سحة �لعامة 
. كما عّرفها دونابدنان على �أنها �حلاجة �إىل �ل�سحة كونها ناجمة عن ��سطر�ب 
يف �سحة �لإن�سان وحياته مما يتطلب رعاية طبية ، �أي عند وجود معاناة �سحية 
تعريف ملنظمة  : 23(  .ويف  �إىل تخفيفها ) ر�سو�ن 1990  �لإ�سر�ع  ينبغي علينا 
 ، و�لجتماعية  و�لعقلية  �لبدنية  �لكفاية  من  حالة  �ل�سحة  �أن   : �لعاملية  �ل�سحة 

ولي�ست جمرد عجز �أو خلو من �لأمر��ض ) بدر�ن ، �سليمان 2009: 13 (.
: )Sanitary Services(  10-1-2 اخلدمات ال�سحية 

يعرتي  وما  �لأمر��ض  �أخطار  من  للوقاية  �ملقدمة  �خلدمات  كافة  وتعني 
و�أن   ، �ملر�ض  �لوقاية من  ت�ساهم يف  وطبية  وفنية  �إد�رية  متطلبات  ذلك من 
و�لعياد�ت  �ل�سحية  كاملر�كز   ، �أنو�عها  �ختالف  على  �ل�سحية  �ملوؤ�س�سات 
�ل�سحية  وللرعاية  �خلدمات،  تلك  عن  �مل�سئولة  هي  و�مل�ست�سفيات،  �خلا�سة 
وحت�سني �مل�ستوى �ل�سحي بالغ �لأثر ، كونه ي�سكل عاماًل حمددً� لن�سبة �لوفيات 
يف �ملجتمع فانح�سار �لأمر��ض و�لأوبئة يزيد من ��ستقر�ر معدلت �ملو�ليد ، 
مما ينعك�ض بالتايل على �لظروف �لقت�سادية و�لجتماعية ، وذلك دليل على 
 :  2002 )�ل�سعدي  �ل�سحية  �خلدمات  �أد�ء  حت�سني  يف  ُقدمًا  �ملُ�سّي  �سرورة 

)502
وُعّدت �خلدمات �ل�سحية من �لدر��سات �ملهمة يف جغر�فية �خلدمات و�جلغر�فيا 
�لطبية ، �إذ تاأتي على جانب من �لأهمية يف �لأبحاث �ملكانية و�حل�سرية ، ووردت 
�سمن ت�سنيف �خلدمات �لجتماعية من حيث عددها و�أنو�عها وتوزيعها �جلغر�يف 
 ، )ITG( يف لئحة ��ستخد�م �لأر�ض �حل�سرية لت�سنيف �ملعهد �لدويل �لهولندي
ويف نظام �لت�سنيف �ملوحد جاءت حتت بند )�خلدمات( ، وورد ذكرها لأهميتها 
بالفقرة )160( يف بند �خلدمات �ملوؤ�س�سية  ) �لتعليمية و�ل�سحية و�لرتفيهية ( 
بح�سب ت�سنيف هيئة �مل�ساحة �لأمريكية )غنيم 2001 :  139 ( ، وقد و�سع عدد 
بدورها عن  موؤ�سر�ت عرّبت  �ل�سحية عدة  در��سة �خلدمات  �لقائمني على  من 

جودة �خلدمة )Service Quality Models(  و�أهمها : 
1-  تقدمي �خلدمة على مد�ر �ل�ساعة و�لوثوق فيها .



اجلغرافيا الطّبّية 280

2-  �ل�ستجابة �ل�سريعة للخدمة ل �سيما يف �حلالت �لطارئة . 
على  �حل�سول  و�سهولة  �خلدمة  مقدم  بها  يتمتع  �لتي  و�ملعرفة  �لكفاية   -3

�خلدمة . 
4- �مل�سد�قية و�لثقة يف مقدم �خلدمة .

5- �لتطور �لتكنولوجي يف ��ستخد�م �خلدمة ) كالأجهزة و�لأدو�ت ( .
 :)Health System( : 10-1-3  النظام ال�سحي

جاء تعريف �لنظام �ل�سحي �سمن �أدبيات منظمة �ل�سحة �لعاملية ، على �أنه 
جمموعة من �لعنا�سر �ملرت�بطة ، ت�ساهم يف عالقاتها بتحقيق �ل�سحة يف �لبيوت 
وقطاع  و�لجتماعية  �لعمر�نية  و�لبيئة   ، �لعامة  و�ملحالت  �لتعليمية  و�ملوؤ�س�سات 
لبلوغ  �ل�سحة  حت�سني  حتقيق  هو  �ل�سحي  للنظام  �لأ�سا�ض  فالهدف   . �ل�سحة 
�أف�سل م�ستوى يتمتع باجلودة �لعالية و�لعد�لة يف ح�سول �ل�سكان علــــى خدمات 

�لرعاية �ل�سحية ، مع �حلد من �لفو�رق بني �لأفر�د . 
ويتاألف �لنظام �ل�سحي من م�ستويات متعددة ، بدءً� من �مل�ستوى �لأول �لذي 
�لدعم  يوفر  �لذي  �لثاين  و�مل�ستوى   ، �لأولية  �ل�سحية  �لرعاية  خدمات  يقدم 
�ملتخ�س�ض للخدمات ، وم�ستويات �أخرى تقوم على مبد�أ �لتن�سيق يف ميد�ن �لعمل 

�ل�سحي وتقدمي �لتعاون �لفني )بدر�ن، �سليمان 2009 : 64 ( .
:)  Public Health Centers(   10-1-4 مراكز ال�سحة العامة

ت�سنف مر�كز �ل�سحة �لعامة �سمن �ملوؤ�س�سات �ل�سحية �ل�سغرية يف �ملدينة 
حالت  مع  تعاملها  عن  ف�ساًل   ، �مل�ست�سفيات  جانب  �إىل  خدماتها  تقدم  �لتي 
�ملر�سى �لب�سيطة �أو �لطارئة ، وت�سم �ملر�كز �لرئي�سة و�لفرعية وتقدم خدمات 
بدءً�  �ل�سحي  بامل�ستوى  �لرتقاء  بهدف  �ملجتمع  �أفر�د  جلميع   ، عامة  عالجية 
من مرحلة �لطفولة و�نتهاًء باملر�حل �ملتاأخرة )بدر�ن ، �سليمان 2009 : 15 ( . 
ويندرج حتت هذ� �لعنو�ن �ملر�كز �لرئي�سية ، و�لفرعية ، و�ملتخ�س�سة ، و�لعامة 
مع  تعاملها  طبيعة  ب�سبب  حمدودً�  يكون  �ملوؤ�س�سات  هذه  خدمات  حجم  و�إن   ،
�أما �حلالت �ل�سعبة و�ملعقدة فاإنها حتال  �حلالت �ملر�سية �لعامة و�لب�سيطة ، 
�إىل �ملوؤ�س�سات �ل�سحية �لكبرية ، و كل مركز �سحي من هذه �ملر�كز يوؤدي عماًل 
مع  �أكرث تا�سًا  لكنها  �لوظيفي  �لرتتيب  ، وهي �سغرية يف  وفق تخ�س�سه  طبيًا 
�آخر  جانب  ويف   . �ل�سكنية  �لأحياء  يف  مهمة  مر�كز  و�سط  يف  لوجودها  �ل�سكان 
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�ملبادئ  من  جمموعة  هي   ، �ملر�كز  هذه  تقدمها  �لتي  �ل�سحية  �لرعاية  ملفهوم 
و�لأ�س�ض �لتي توؤدي �إىل حت�سني م�ستوى �سحة �ل�سكان ، وحتقيق �لعد�لة و�لكفاءة 
يف ��ستخد�م �ملو�رد �ل�سحية �ملتاحة ، وهي �سمولية يف مد�ها كتح�سني �ل�سحة 
و�حلد من تف�سي �لأوبئة وحت�سني �أد�ء �لنظام �ل�سحي )منظمة �ل�سحة �لعاملية 
2008 : 20 ( ، وطبقًا لتعريف )�ملاآتا( فاإّن مفهوم �لرعاية �ل�سحية �لأ�سا�سية 
�ل�سحي  �لنظام  �إ�سرت�تيجية  يحقق  مما   ، كامل  ب�سكل  لالأفر�د  تو�فرها  ينبغي 

كمبد�أ �أ�سا�ض ل�سمان �ل�سحة للجميع ) منظمة �ل�سحة �لعاملية 1978 ( .
�أو  �لدولة  يف  و��سع  نطاق  على  �لعامة  �ل�سحة  مر�كز  موؤ�س�سات  عادةً  تنت�سر 
وتقدم   ، م�سكالت  غري  من  لل�سكان  �ل�سحية  �خلدمات  جميع  لتوفري  �ملدينة، 
خدمات مر�كز �ل�سحة �لعامة لل�سكان وفقًا للرقعة �جلغر�فية بغية تلبية �حلاجات 

�لأ�سا�سية ، وتتمثل �خلدمات �لتي تقدمها يف ) �لدليمي 2009 : 148 (:
�إجر�ء �لإ�سعافات �لأولية �لطارئة .

 تقدمي خدمات �لتطعيم )�للقاحات( .
ج - معاجلة �لأمر��ض �لب�سيطة و�إحالة �خلطرة منها �إىل �مل�ست�سفى.

د - تقدمي خدمات رعاية �لأمومة و�لطفولة و�لرقابة �ل�سحية و�ل�سحة �ملدر�سية 
و�لتثقيف �ل�سحي . 

و�أ�ساف �إليها ) �لقحطاين 1994 : 4 ( �ملهام �لتالية : 
رعاية االأ�سرة .  

ب-  �حلد من �نت�سار �لأمر��ض �لنتقالية و�ل�سيطرة على �لأوبئة .
ج-  تعزيز �لتغذية �ل�سحية مب�ساركة �ملجتمع .

د-  �لرقابة و�لتوعية �ل�سحية . 
كما ت�سمل �خلدمات �ل�سحية �لتي تقدمها مر�كز �ل�سحة �لعامة على �لرعاية 
�ل�ساملة ، كالتوعية �ل�سحية و�سالمة �ملياه و�لرقابة �ل�سحية و�لبيئية ، وحت�سني 
وعو�مل �حل�سر على  �ل�سارية  �لأمر��ض  و�لوقاية من  �ل�سحي  �ل�سرف  �سبكات 

�ل�سحة )وز�رة �ل�سحة  2006 : 26 (    
وتنت�سر تلك �ملر�كز يف �ملناطق �حل�سرية و�لريفية وفقًا ملعايري قيا�سية ير�عى 
بع�ض  يف  عليها  ويطلق   ، و�لفنية  �لطبية  �لقدر�ت  وكفاءة  �ل�سكان  كثافة  فيها 
�لدول ) مر�كز �سحة �ملجتمع ( لتوفريها �للقاحات �لدورية لالأمر��ض و�أدوية 
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ومتابعة �ل�سوؤون �ل�سحية وعقد �لندو�ت و�إ�سد�ر �لن�سر�ت �لتثقيفية عن �لوقاية 
�ل�سحية ) �لدليمي 2009 : 150(.

 :)Catchment Areas(  10-1-5 نظام املنطقة ال�سحية
يتكون نظام �ملنطقة �ل�سحية من �لعنا�سر �لأ�سا�سية �لتي �سبق ذكرها ، وتهدف 
�إىل تقدمي �خلدمات �ل�سحية للمحالت �ل�سكنية ومو�قع �ملد�ر�ض و�ملجتمع �سمن 
�لرقعة �جلغر�فية ، وذلك من خالل عالقات تر�بطية مع خمتلف �سر�ئح �ملجتمع 
�لفئات  ملختلف  �لعامة  �ل�سحة  مر�كز  طريق  عن  �خلدمات  تلك  تقدمي  ويتم   ،
�لعمرية من �ل�سكان ، و�أهم مكونات �ملنطقة �ل�سحية هي �لأ�سرة، بهدف حت�سني 
�حلالة �ل�سحية لها وزيادة ثقافتها ، ف�ساًل عن دور �ملجتمع من خالل م�ساركته 

يف �تخاذ �لقر�ر وحل �مل�سكالت �ل�سحية . 
10-1-6  املعايري التخطيطية ملراكز ال�سحة العامة : 

ِقَبل مر�كز �ل�سحة �لعامة جانبًا مهما  ت�سكل �خلدمات �ل�سحية �ملقدمة من 
ً يف �لنظام �ل�سحي لأي دولة كما ذكر �سابقًا ، باعتبارها و�حدة من �حلاجات 
�لأ�سا�سية �لتي ل بد من تو�فرها ب�سكل يتنا�سب مع كثافة �ل�سكان ب�سكل متو�زن 
يف توزيعها �ملكاين وكفاءة خدماتها ، �إذ تثل �ملدينة مكانًا حلياة �جتماعية قد 
يتجاوز تاأثريها �إىل خارج �إقليمها ، من خالل م�ستوى خدماتها �ملجتمعية ل �سيما 

�خلدمات �ل�سحية بغ�ض �لنظر عن نوعها ورتبها( �لأ�سعب   1989 : 68 ( ..  
�جتماعية  �أو  فنية  معايري  وتكون  �لأعمال  لقيا�ض  عديدة  م�ستويات  وت�ستعمل 
لبيان خ�سائ�ض ومميز�ت �لنظام �ل�سحي وطبيعته ، وميكن �عتماد نوعني من 

�ملعايري  :
�لعاملني  عدد  خالل  من  �ل�سحية  �خلدمة  كفاءة  بها  وتقا�ض   : كمية  معايري   
يف �ملوؤ�س�سات �ل�سحية �ملختلفة كالأطباء و�لعاملني ، ويتم مقارنتها مع �ملعايري 

�ملحلية و�لعاملية لتقييم كفاءة هذه �ملوؤ�سر�ت .  
معايري �ملوقع �ملكاين :�إن حتديد مو�قع �ملوؤ�س�سات �ل�سحية من �لعو�مل �ملهمة 
�ملو�قع  ولهذه  �ل�سحي  �لتخطيط  عملية  يف  �لعتبار  بعني  ُتوؤخذ  �أن  ينبغي  �لتي 

عالقة مبا�سرة بكثافة �ل�سكان ومن �أهم �ملعايري : 
 م�ساحة �ملوؤ�س�سة �ل�سحية .

 خدمات �لبنى �لتحيتة .
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 �سهولة �لو�سول .
 �لعتبار�ت �لبيئية . 

و�سنورد هنا عددً� من �ملعايري �ملعتمدة يف توقيع مر�كز �ل�سحة �لعامة يف عدد 
من  �لأقطار �لتي تو�سع  قبل �جلهات �حلكومية بهذه �لدول .

 املعيار امل�ساحي :
حتدد �ملعايري �مل�ستخدمة يف �لدول عند توقيع مر�كز �ل�سحة �لعامة مب�ساحة 
�لأبنية  فيها  مبا   ، �سحي  مركز  لكل  4000(م2   ( �و  )5000(م2  مثاًل  حمددة 

�مل�سيدة و�حلد�ئق ومو�قف �ل�سيار�ت.
  املعيار العددي :

تتبني �جلهات �لتخطيطية يف �أي قطر �إن�ساء مر�كز �ل�سحة �لعامة يف �ملر�كز 
�حل�سرية بالعتماد على �لكثافة �ل�سكانية للمنطقة ، و�ملوؤ�س�سات �ل�سحية على 
�أنو�عها و�أحجامها وم�ستوى خدماتها ، فتحدد �لدول ووز�ر�ت �ل�سحة  �ختالف 
فيها وت�سع عدد من �ملعايري �ملحلية �لتي تتو�فق وحجم �ملوؤ�س�سات �ل�سحية بالقيا�ض 
�إىل كثافة �ل�سكان �لذين تخدمهم هذه �ملر�كز ، ف�ساًل عن نوعية �لتخ�س�سات 
�ملتو�جدة فيها . مثاًل مركز �سحي / ن�سمة ، طبيب / ن�سمة ، ممر�ض / ن�سمة 

.... �لخ .
ج- �سهولة الو�سول اإىل اخلدمة

تعني �سهولة �لو�سول وقدرة �لأ�سخا�ض و�لب�سائع على �لتحرك و�لتنقل بي�سر 
 )Accessibility( من مكان �إىل �آخر . وهو مقيا�ض لل�سهولة و�لكفاية للو�سول
�إىل موقع �أو مكان ما ، �أو خدمة ما ، مبا يوفر و�سول �خلدمة �إىل جميع �ل�سكان 
�ملعايري  حتدد  وقد   ، �ملعاناة  �أو  بالتعب  �ل�سعور  غري  من  �ل�سكنية  �ملنطقة  يف 
�لتخطيطية لكل دولة �مل�سافة �ملطلوبة للو�سول �إىل �ملركز �ل�سحي . �إن ح�ساب 
�مل�سافة �ملقطوعة للو�سول �إىل �ملوؤ�س�سات �ل�سحية ميكن �أن ي�سهم يف فهم �أحد 
�لعو�مل �لتي توؤثر يف كيفية �ل�ستفادة �ملثلى من �خلدمات �ل�سحية  ، وملا كانت 
�مل�سافة �لتي تف�سل بني �ملر�كز �ل�سكنية ومر�كز �خلدمات �ل�سحية تثل حلقة 
فكلما   ، وم�ستخدميها  موفريها  بني  �ل�سحية  �خلدمات  تقدمي  نظام  يف  و�سل 
�إىل �خلدمات �ل�سحية لذلك حددتها  �لو�سول  �إمكانية  �مل�سافة ز�دت  ق�سرت 
�جلهات �لتخطيطية باأنها ل تتجاوز 800 م ) هيئة �لتخطيط �لإقليمي 1986 : 
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15 ( .  وقد تكون مثاًل يف �ملتو�سط )700(م �أو )500(م �أو خالف ذلك د�خل 
�ملدينة . كما حددت موؤ�سرً� للوقت �مل�ستغرق لقطع هذه �مل�سافة مبعدل يرت�وح 

مابني ) 5 – 45 ( دقيقة  .
د- درجة ر�سا ال�سكان عن اخلدمات ال�سحية :

وهو موؤ�سر مهم جدً� لتقومي كفاءة �خلدمات �ل�سحية �ملقدمة من ِقَبل مر�كز 
�ل�سحة �لعامة وذلك لرتباط م�ستخدم �خلدمة ب�سكل مبا�سر مع طبيعة �خلدمات 
ونوعيتها بحكم مر�جعاته �ليومية �أو �لدورية . وملا كانت كفاءة �خلدمات �ل�سحية 
وتاأهيل  و�لإعد�د  و�لتاأ�سي�ض  بالإن�ساء  تهيئتها  فرتة  وطول  �لعالية  بالكلفة  تتميز 
�لعاملني يف �ملوؤ�س�سات من �ملخت�سني خا�سة �لأطباء و�أطباء �لأ�سنان و�ل�سيادلة 
�إ�سافة �إىل �لعاملني من ذوي �ملهن �ل�سحية ، �أثنت عليها منظمة �ل�سحة �لعاملية 
وعرفتها باأنها تتعلق بتحقيق �أهد�ف �خلدمات �ل�سحية باأقل �لنفقات يف �جلهود 
�سو�ء كانت بع�ض �جلهود على �سكل �أمو�ل �أو قوة عاملة �أو �أمور �أخرى ، كما �أن 
�ملنتظم  �لتوزيع  هي  وبذلك   ، �خلدمات  هذه  عن  �لر�سا  بدرجه  تتعلق  �لكفاءة 
�ملخت�سة  قبل �جلهات  �ملعتمدة من  للمعايري  وفقًا  �ل�سحية  ملتغري�ت �خلدمات 
من  درجة  وعلى  وجه  �أح�سن  على  �ل�سحية  �خلدمات  �أهد�ف  حتقيق  �أجل  من 

�لر�سا . 
يف  �خلر�ئط  ��ستخد�م  �أهمية  على  �ل�سوء  لت�سليط  حماولة  �لف�سل  هذ�  كان 
�جلغر�فية  �لتقنيات  على  �لوقوف  من  بد  ل  كان  وكذلك   ، �لطبية  �جلغر�فيا 
�حلديثة من نظم �ملعلومات �جلغر�فية ، و�ل�ست�سعار عن بعد ، و�لنظام �لعاملي 
وتتبع   ، �لأمر��ض  �نت�سار  ت�ساعد يف �حلد من  �أن  و�لتي ميكن   ، �ملو�قع  لتحديد 
 . �ملختلفة  �ل�سحية  للخدمات  �ملثلى  �ملو�قع  حتديد  يف  وم�ساعدتها   ، م�سار�تها 
وتناول �لتقنيات �جلغر�فية �حلديثة و��ستخد�ماتها يف �جلغر�فيا �لطبية يف هذ� 
�لكتاب يف ظني هو �إ�سارة فقط حتتاج من �لباحثني �إىل �لتعمق فيها ، وتناولها 

ب�سكل ُي�سفي عليها خدمتها لهذ� �لفرع من فروع �جلغر�فيا . 
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خامتة :
، وهو فرع من فروع �جلغر�فيا  �لطبية  �لكتاب مو�سوع �جلغر�فيا  تناول هذ� 
�حلديثة و�لتي بد�أت تاأخذ مكانها بني فروع �جلغر�فيا �ملختلفة ، و�لتي دون �سك 
وميد�نها  مو�سوعاتها  من  مِلَا  وذلك  ؛  و��سح  ب�سكل  �جلغر�فيون  فيها  �سي�ساهم 

�خل�سب و�ملهم و�لذي له عالقة بالإن�سان و�سحته ، وتاأثري ذلك يف �لتنمية .
توزعت مو�سوعات �لكتاب على �أربعة ف�سول ؛  جاء �لف�سل �لأول منها متحدثًا 
وجمالها  وتطورها  تعريفها  حيث  من  �لطبية  للجغر�فيا  �لعامة  �ملفاهيم  عن 
�لبيانات  ، وطرق جمع وحتليل  فيها  �لبحث  �لأخري، ومناهج  بالعلوم  وعالقتها 
فيها ، و�ل�سحة و�ملر�ض وتاأثري ذلك على �لتنمية . ثم كان �لف�سل �لثاين و�لذي 
 . �ملر�ض  توؤثر يف  �لتي  و�لب�سرية  منها  �لطبيعية  �جلغر�فية  �لعو�مل  حتدث عن 
وحتدث �لف�سل �لثالث عن نظريات �جلغر�فيا �لطبية ، وبع�ض مقايي�ض �ملر�ض . 
وختم �لكتاب بتناول �خلر�ئط ودورها يف حتديد وتو�سيح �أماكن �ملر�ض ، وكذلك 
دور �لتقنيات �جلغر�فية �حلديث - نظم �ملعلومات �جلغر�فية ، و�ل�ست�سعار عن 
بُعد ، و�لنظام �لعاملي لتحديد �ملو�قع – ودورها يف �حلد من �نت�سار �لأمر��ض ، 
وتو�سيحها لتوزيع �خلدمات �ل�سحية بالطرق �ملثلي �لتي حتقق ن�سبة �لر�سا لدي 

�ل�سكان .
�لعلمية  �ملادة  هذه  جمع  على  �أعانِن  مِلَا  نعمه  يو�يف  كثريً�  حمدً�  �هلل  فنحمد 
للمهتمني باجلغر�فيا  تكون مفيدة  �أن  تعاىل  �سائله   ، �أيديكم  �لتي بني  بال�سورة 
وما يت�سل بها من �لعلوم �لأخرى و�لثقافة �لعامة . و�حلمد هلل �لذي بنعمته تتم 

�ل�ساحلات .
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املراجع
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�سموم ، �إيرت�ك ، �لقاهرة  .
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م( ، تاأثري�ت ملوثات �لهو�ء على  • جا�سم ، و�سن حممد ، )و�آخرون( )2001	

�لنبات ، د�ئرة حماية وحت�سني �لبيئة ، بغد�د .
م( ، �جللطة و�أمر��ض �لقلب و�لأوعية �لدموية ، د�ر  • جعفر ، غ�سان) 2005	

�حلرف �لعربي للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع ، بريوت ، لبنان .
�لإ�سعاع  مكتبة   ، �جلغر�فية  �خلر�ئط   ، م(  • 	1997( ي�سري   ، �جلوهري 

للطباعة و�لن�سر ، كلية �لآد�ب ، جامعة �أملنيا ، م�سر .
 – • �لجتماعي 	 �لتغري   ، )1984م(   ) مرتجم   ( �أحمد  حممد   ، ح�سنونه 

م�سادره – مناذجه – نتائجه ، ج1 من�سور�ت وز�رة �لثقافة ، �سوريا . 
م( ، �جلغر�فيا �ملناخية ، مطابع جامعة  • حمادة ، �إميلي حممد حلمي )2008	

�ملنوفية ، �سبني �لكوم .
�جلغر�فية  يف  در��سة  • 	 – �جلديدة  �أفريقيا   ، )1996م(  جمال   ، حمد�ن 

�ل�سيا�سية ، مكتبة مدبويل ، �لقاهرة .
م( ، من خريطة م�سر �لزر�عية ، د�ر �ل�سروق ،   • حمد�ن ، جمال) 1980	

�لقاهرة.
م( ، �لبيئة و�لتنمية يف �لعر�ق ، د�ر �ل�سياء  • حنو�ض ، على ح�سني )2010	

للطباعة و�لت�سميم ، �لنجف �ل�سرف .
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 ، �لعر�ق  يف  �ملائية  �ملو�رد   ، م(  • 	1983( و�خرون  ح�سني  وفيق   ، �خل�ساب 
مطبعة جامعة بغد�د .

�لكندي  ، د�ر  �لعامة  �أ�س�ض �جلغر�فية   ، م(  • �خلفاف ، عبد على ) 2001	
للن�سر و�لتوزيع ، عمان ، �لردن

م( ، �جلغر�فية �لب�سرية ) �أ�س�ض عامة ( ، د�ر  • �خلفاف ، عبد على )2001	
�لفكر للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع ، �لطبعة �لأوىل ، عمان .

ثقافة   - �لطبى  �لجتماع  علم  فى   ، م(  • 	2006  ( عاطف  جنالء    ، خليل 
�ل�سحة و�ملر�ض ، مكتبة �لأجنلو �مل�سرية ، �لقاهرة ، م�سر .

م( ، در��سة يف م�سكالت �ل�سكان يف �لعر�ق  • خور�سيد ، ماجد حممد )1979	
و�لتخطيط ملو�جهتها ، مطبعة وز�رة �لتخطيط ، بغد�د. 

 • خري ، �سفوح )2000م( ، �جلغر�فية مو�سوعها ومناهجها و�أهد�فها ، ط1	
، دم�سق ، د�ر �لفكر .

م( ، �لتلوث �لبيئي ، ترجمة ، كوركي�ض عبد�هلل  • 	1988(  DIX .M .II  دك�ض
، جامعة �لب�سرة .

م( ، تخطيط �خلدمات �ملجتمعية و�لبنية  • �لدليمي ، خلف ح�سني )2009	
ط1،   ، و�لتوزيع  للن�سر  �سفاء  د�ر  تقنيات،  –معايري-  �أ�س�ض  �لتحتية 

عمان.
 ، �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم   ، م(  • 	2008( �لرحيم  عبد  حممد   ، �لرجال 

مكتبة د�ر �ملعرفة ، ط1، �لقاهرة .
م( ، �ملبادئ �لعامة لعلم �لوبائيات ،  • رحيم ، �سالح �لدين �أحمد )1989	

�سركة �لتامي�ض للطبع و�لن�سر �مل�ساهمة ، بغد�د . 
د�ر عامل   ، �لطبية  ، �جلغر�فيا  م(  • ، �سمري حممد على )2001	 �لردي�سي 

�لكتب ، �لريا�ض.
تطبيقية  روؤية   : �لرتبوي  �لبحث  مناهج   ، م(  • 	2000( ب�سري   ، �لر�سيدي 

مب�سطة ، �لكويت ، د�ر �لكتاب �حلديث .
م( ، حاجات �لإن�سان �لأ�سا�سية يف �لوطن  • ر�سو�ن ، عبد �ل�سالم ، )1990	
عامل  �سل�سلة   ، و�ل�سيا�سات(  و�لتكنولوجيات  �لبيئية  )�جلو�نب  �لعربي 

�ملعرفة ، �لكويت .
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م( ، �لتلوث ، ترجمة نادية �لفياين ، مطابع �لأهر�م  • روبرت ، لفون )1977	
�لتجارية ، �لقاهرة .

م( ، مناهج علماء �مل�سلمني يف �لبحث �لعلمي ، د�ر  • روزنتال، فر�نز )1983	
�لثقافة ، بريوت

م( ، �لبيئة وحماور تدهورها و�أثارها على  • �لزوكة ، حممد خمي�ض )1996	
�سحة �لإن�سان ، د�ر    �ملعرفة �جلامعية ، �لإ�سكندرية .

م( ، �لبيئة و�لإن�سان ، عالقات وم�سكالت  • زين �لدين عبد �ملق�سود )1981	
، من�ساأة �ملعارف ، �لإ�سكندرية .

�لدقيقة - ترجمة  �لأحياء  ، علم  م(  • و�آخرون )1962	 بوين  وليم   ، �سالرز 
م�سطفي عبد�لعزيز و�آخرون ، ط3 ،  مكتبة �لنه�سة �مل�سرية ، �لقاهرة.

م( ، �جلغر�فيا �لطبية مناهج �لبحث  • �ل�سبعاوي ، حممد نور �لدين )1997	
و�أ�ساليب �لتطبيق، ط1 ، كلية �ّلد�ب جامعة �ملنيا.

موؤ�س�سة   ،  • ، ط1	 �لبيئة  �ملعي�سة يف   ، و�آخرون )1990م(  م.  . ك.  �ستنك 
�لكويت للتقدم �لعلمي، �لكويت .

• ، مديرية د�ر  �ل�سعدي ، عبا�ض فا�سل )2002م( ، جغر�فية �ل�سكان ، ط1	
�لكتب للطباعة و�لن�سر ، بغد�د .

م( ، �ل�سناعة وتلوث �لبيئة يف مدينة  • �سعود ، عمر حممد �ل�سادق )1992	
�لقاهرة ، �جلمعية �جلغر�فية �مل�سرية ، �لقاهرة .

م( ، �لتلوث �لبيئي و�سبل مو�جهته ، �لهيئة  • �سويلم ، حممد نبهان )1999	
�مل�سرية �لعامة للكتاب ، �لقاهرة .

م( ، �أزمة �ملدن يف �لعامل �لعربي ، ترجمة عبد  • �سيمار�سكي ، لني )1988	
�لفتاح �ل�سبحي، �ملجل�ض �لوطني للثقافة و�لفنون و�لآد�ب ، �لكويت .

م( ، �لبيئة و�سحة �لإن�سان يف �جلغر�فيا  • �سرف ، عبد�لعزيز طريح  )1986	
�لطبية ، ط1، د�ر �جلامعات �مل�سرية ، �ل�سكندرية .

م( ، �لبيئة و�سحة �لإن�سان يف �جلغر�فيا  • �سرف ، عبد�لعزيز طريح )2003	
�لطبية ، ط2 ، د�ر �جلامعات �مل�سرية ، �لإ�سكندرية .

م( ، �خلر�ئط �جلغر�فية ت�سميم وقر�ءة  • �ل�سريعي ، �أحمد �لبدوي )1997	
وتف�سري ، ط1 ، د�ر �لفكر �لعربي ، �لقاهرة .
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م( ، درو�ض يف �خلر�ئط �لآلية ، كلية �لآد�ب و�لعلوم  • �سعو�ن ، جمال )2007	
�لإن�سانية ، �ملغرب . 

ه( ، �جلغر�فيا  • �ل�سالح ، �ل�سرياين ، نا�سر عبد�هلل ، حممد حممود )1420	
�لكمية و�لإح�سائية – �أ�س�ض وتطبيقات بالأ�ساليب �حلا�سوبية �حلديثة ، 

مكتبة �لعبيكان ، �لريا�ض.
م( ، مبادئ علم وبائيات �ل�سحة ، د�ر  • �ل�سفدي ، ع�سام حمدي )2001	

�مل�سرية للن�سر و�لتوزيع و�لطباعة ، عمان ، �لردن .
• ، �لإ�سكندرية  �ل�سقار، فوؤ�د حممد )1994م( ، �لتخطيط �لإقليمي ، ط1	

، من�ساأة �ملعارف.
�ملنطقة  ومعايري �خلدمات يف  �أ�س�ض   ، م(  • ، ماجدة حممد )2004	 طاهر 
 ، �لإقليمي  �لتخطيط  د�ئرة   ، �لتخطيط  هيئة   ، �لعر�ق  يف  �ل�سحر�وية 

بغد�د .
م( ، مبادئ يف علم �ل�سكان ، د�ر �لفرقان  • �لطرزي ، عبد�هلل حمادة )1999	

، �لأردن.
م( ، �لبيئة و�لتلوث حمليًا وعامليًا ، د�ر �لنقا�ض  • �لطويل ، حممد نبيل )1999	

، لبنان.
م( ، �أ�سئلة حائرة كيف �أقهر �ل�سرطان  • �لطيبي ، عكا�سة عبد �ملنان ، )2002	

بالغذ�ء و�لفيتامينات؟ ، �ملكتبة �لثقافية ، بريوت.
• ، �سل�سلة  عبد �جلو�د ، �أحمد عبد �لوهاب )1991م( ، تلوث �لهو�ء ، ط1	

د�ئرة �ملعارف �لبيئية ، �لد�ر �لعربية للن�سر و�لتوزيع ، �لقاهرة .
�لبيئي  �لتلوث   - و�لبيئة  �ل�سحة   ، م(  • �لعزيز ، حممد كمال )1999	 عبد 
و�خلطر �لد�هم على �سحتنا ، �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب ، �لقاهرة .  

ملجتمع  �ل�سحي  �لتخطيط   ، م(  • 	1966( جمعة  رم�سي�ض  �لعليم،  عبد 
�ل�سرت�كية و�لتنمية ، �لقومية للطباعة ، �لقاهرة .

•عبد �هلل ، حلمي ، عالء �سيد حممود ، عبد �لوهاب �إبر�هيم ، �ل�سكان من  	
منظور دميوغر�يف ،  ط1 . 

م( ، �لبيئة و�لإن�سان ، در��سة يف م�سكالت  •  عبد �ملق�سود ، زين �لدين )1990	
�لإن�سان  مع بيئته ، �لطبعة �لأوىل ، د�ر �لبحوث �لعلمية ، �لكويت .
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م( ، �لنمو �لع�سو�ئي : خ�سائ�سه و�أثاره  • عبد �لهادي ، فاطمة على )1997	
�لقت�سادية و�لجتماعية و�لبيئية ، معهد �لتخطيط �لقومي ، �لقاهرة .

م( ، �لأبعاد �جلغر�فية ملر�ض  • عبد�جلليل ، حممد مدحت جابر ، )1999	
�لإيدز يف �لعامل مع �إ�سارة خا�سة ملنطقة �خلليج �لعربية ، مكتبة �لأجنلو 

�مل�سرية ، �لقاهرة. 
م( ، �ملنظور �لبيئي للتنمية يف �ل�سود�ن  • عبد�للطيف ، عي�سي حممد )1993	

، �سركة �لعمال �ملكتبية �ملحدودة ، �ل�سود�ن .
م( ، نظم �ملعلومات �جلغر�فية : �أ�سا�سيات  • عزيز ، حممد �خلز�مي )2000	

وتطبيقات للجغر�فيني ، من�ساأة �ملعارف ، �لقاهرة .
م( ، تخطيط �ملدن  ، مكتبة �لأجنلو �مل�سرية  • عالم ، �أحمد خالد )1998	

، �لقاهرة.
م( ، جغر�فية �مل�سكالت �لجتماعية  • �لعمر ، �ملومني ، م�سر وحممد )2000	

، د�ر �لكندي للن�سر و�لتوزيع ، �إربد  .
• ، د�ر و�ئل للطباعة  �لعمر، مثنى عبد �لرز�ق )2000م( ، �لتلوث �لبيئي ، ط1	

و�لن�سر ، عمان .
م( ، در��سات جديدة حول �أمناط �لأ�سرة  • عمر�ن ، عبد�لرحيم ، )1981	

و�سحتها ، منظمة �ل�سحة �لعاملية ، جنيف .
م( ، مناهج �لبحث �لرتبوي بني �لنظرية  •   �لعنيزي ، يو�سف و�آخرون )1999	

و�لتطبيق ، �لكويت ، مكتبة �لفالح للن�سر و�لتوزيع .
�لنظرية  �لأ�س�ض  �لعلمي:  �لبحث  �أ�ساليب   ، م(  • 	1995( نائل   ، �لعو�ملة 

وتطبيقاتها يف �لإد�رة  ، مركز �أحمد يا�سني �لغني ، �جلبيه . 
 ، �لوثائق  د�ر   ، �ل�سيا�سية   ، �جلغر�فيا  م(  • ماهر حمدي )2005	  ، عي�ض 

�سبني �لكوم.
بني  �لأمر��ض  و�نت�سار  توزع   ، ه(  • 	1404( �سقر  �لعزيز  عبد   ، �لغامدي 
�سل�سلة   ، �ل�سحية  �جلغر�فيا  يف  در��سة  �ملقد�سة  �مل�ساعر  يف  �حلجاج 

�لدر��سات و�لبحوث �لجتماعية ، جامعة �أم �لقرى ، مكة �ملكرمة.
• ، �لأجنلو �مل�سرية  غالب ، حممد �ل�سيد )1969م( ، �لبيئة و�ملجتمع ، ط 2	

، �لإ�سكندرية ، م�سر .
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م( ، �لتخطيط �أ�س�ض ومبادئ  ، د�ر �ل�سفاء  • غنيم ، عثمان حممد )2001	
، عمان.

م( ، مبادئ يف �ل�سحة �لعامة ، عمان  • فريحات ، حكمت و�آخرون )1990	
، و�لردن. 

م( ، �لبيئة م�ساكلها وق�ساياها وحمايتها  • �لفقي ، حممد عبد �لقادر )2006	
من �لتلوث ، �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب ، �لقاهرة . 

م( ، �لتنمية �ملكانية ملر�كز �لرعاية  • �لقحطاين ، حممد بن مفرح )1994	
�ل�سحية �لأولية يف منطقة �حد رفيدة �إقليم ع�سري ، �جلمعية �جلغر�فية 

�لكويتية ، ر�سائل جغر�فية ، �لعدد  172 ، �لكويت .
م( ، تلوث �ملاء ، ترجمة : حممد يعقوب ، من�سور�ت  • كول�ض ، رينيه )1981	

عويد�ت، بريوت . 
م ( ، �ل�سحة و�لبيئة يف �لتخطيط  • �للبان ، خلف �هلل ح�سن حممد ) 1999	

�لطبي ، د�ر �ملعرفة �جلامعية ، �لقاهرة .
م( ، �ل�سحة و�لبيئة يف �لتخطيط  • �للبان ، خلف �هلل ح�سن حممد )1999	

�لطبي ، د�ر �ملعرفة �جلامعية ، �لقاهرة .
•لفرع ، �سليمان ، بدون تاريخ ، �لبيئة و�أخطار �لتلوث ، د�ر �لهدى للطباعة  	

و�لن�سر و�لتوزيع ، �جلز�ئر.
 • �للقاين ، �أحمد ح�سني و�آخرون ) 1990م ( . تدري�ض �ملو�د �لجتماعية ، ج1	

، ط4 ، عامل �لكتب ، �لقاهرة . 
 ، ترجمة   ، �لقلب  ملر�سى  �ل�سحي  �لطبخ   ، م(  • 	2004(  ، جاكي   ، لينا�ض 

حممد ح�سان ، �أكادميية �نرتنا�سيونال ، بريوت ، لبنان .
�لب�سرية  �للقاحات   ، هـ(  • 	1424( دي  جيه.  ويليامز   و   ، �إ.م   ، ماكيت 
و�لتطعيم، ترجمة ح�سني ماهر �لب�سيوين و نرمني ماهر �لب�سيوين ، �لن�سر 

�لعلمي ، �لريا�ض.
م( ، ملوثات �لبيئة �لد�خلية للمباين و�أغر��ض  • حمرو�ض ، فرحات )2001	
�ملباين �ملري�سة ، موؤ�س�سة �لكويت للتقدم �لعلمي ، �لكويت، �لطبعة �لأوىل 

.
م( ، در��سات يف علم �لجتماع �لطبي،  • حممد ، على حممد و�آخرون )1989	
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د�ر �ملعرفة �جلامعية ، �لإ�سكندرية.
م( ، در��سات يف علم �لجتماع �لطبي ،  • حممد على حممد و�آخرون )2011	

د�ر �مل�سرية للن�سر و�لتوزيع و�لطباعة ، عمان ، �لأردن  .
�لر�سائل  وكتابة  �لبحث  منهجية  �إىل  �لدليل   ، م(  • 	2001( �آدم  حممد،    
�جلامعية ، د�ر جامعة �أم درمان �لإ�سالمية للطباعة و�لن�سر ، �أم درمان ، 

�ل�سود�ن .
م( ، �جلغر�فيا و�جلغر�فيون بني �لزمان  • حممدين ، حممد حممود )1993	

و�ملكان ، ط1 ، د�ر �خلريجني للطباعة و�لن�سر ، �لريا�ض . 
م( ، علم �لأمر��ض �لعام ، �ملو�سل .  • حممود ، حافظ �إبر�هيم )1981	

م( ، جغر�فية تلوث �لهو�ء ، مركز در��سات  • حممود ، حممد �سباح )1999	
�لبحر �ملتو�سط، قرب�ض .

�جلغر�فيا  يف  مو�سوعات   ،  ) تاريخ  بدون   ( �سربي  حممد   ، •حممود  	
�لتطبيقية.

و�نعكا�ساتها  �لبيئية  �لعو�مل  بع�ض   ، م(  • 	1992( ح�سن  جنالء   ، حممود 
�لقومي،  �لتخطيط  معهد  مب�سر،  و�لتخطيطية  �ملعمارية  �ملظاهر  على 

�لقاهرة.
�لبيئة  علم   ، م(  • 	2000( حممد   على   ، حممد  على   ، �ل�ساذيل   ، مر�سي 

و�لتنوع �لبيولوجي، د�ر �لفكر �لعربي .
م( ، مبادئ علم �خلر�ئط ، مطبعة �لأديب  • �مل�سرف ، ها�سم يحيي )1982	

�لبغد�دية،بغد�د.   
• ، جغر�فية �خلدمات- �لإطار �لنظري  م�سيلحي ، فتحي حممد )2007م( 	

وتطبيقات عربية ، ط2 ، د�ر �ملاجد للن�سر و�لتوزيع ، �لقاهرة .
م( ، �جلغر�فيا �ل�سحية و�لطبية ، د�ر  • م�سيلحي ، فتحي حممد )2008	

�ملاجد للن�سر و�لتوزيع ، �لقاهرة .
�ملكاين  �لبحث  تقنيات   ، م(  • 	2007( �ل�ساحب  عبد  حم�سن   ، �ملظفر 

وحتليالته ، د�ر �سفاء للن�سر و�لتوزيع ، ط1، عمان .
• ، د�ر  مكاوي ، على )1990م( ، علم �لجتماع �لطبي : مدخل نظري ،  ط1	

�ملعرفة �جلامعية ، �لإ�سكندرية  .
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•منت�سر ، ليلى حممود )بدون تاريخ ( ، �لأ�سر�ر �ل�سحية لتلوث �لبيئة . 	
، مكتبة   • ، �خلر�ئط و�مل�ساحة ، ط1	 �ملو�يل ، حممد عبد �هلل )2005م( 

�ملجتمع �لعربي للن�سر و�لتوزيع ، عمان .
للن�سر  �ملو�سوعة  �أعمال  موؤ�س�سة   ، هـ(  • 	1416( �لعاملية  �لعربية  �ملو�سوعة 

و�لتوزيع ، �لريا�ض.
م( ، �لأمر��ض �ملتوطنة يف �أفريقيا  • مو�سى ، �أحمد حافظ و�آخرون )1962	

و�آ�سيا ، موؤ�س�سة �سجل �لعرب ، �لقاهرة .
م( ، �ملدخل يف �لت�سال �جلماهريي ،  • مو�سى ، ع�سام �سليمان  )1986	

ط1 ، مكتبة �لكنتاين ، �لأردن .
• - ترجمة حذيفة �سعيد و�آخرين . مريوز ) 1987م( ، علم �لأمر��ض ، ج1	

�حلد من  • 	 – و�لبيئة  �لفقر   ، �لن بدر ، حممد )1992م(   ، ، �سابر   نتج 
دو�مة �لفقر ، �لد�ر �لدولية للن�سر و�لتوزيع ، �لقاهرة . 

�سركة  �لعوملة، من�سور�ت  و�لدميقر�طية يف ظل  ،�لدولة  �إدري�ض   ، نقوري   • 	
�أود�د لالت�سال 

ظهور  حتى  �لإن�سان  تاريخ   ، م(  • و�أبوبكر)1995	 �أ�سامة  �سالبي،   ، �لنور 
�ملدنيات ، من�سور�ت �سركة �إجلا Alga مالطة . 

م( ، �لبيئة من حولنا - دليل لفهم �لتلوث و�أثاره  • و�جرن ، تر�ف�ض )1988	
، ترجمة حممد جابر، �جلمعية �مل�سرية لن�سر �ملعرفة و�لثقافة �لعاملية ، 

�لقاهرة .
م( ، �لإن�سان و�لبيئة و�لتلوث �لبيئي ، �لطبعة �لأوىل  • وهبي ، �سالح )2001	

، د�ر �لفكر ، دم�سق ، �سوريا .
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     بحوث ودرا�سات وتقارير :
�ل�سهد�ء  �لبيئية مبحلية  �لأمر��ض  م (  • �لفا�سل ) 2011	 ، هيام  �إبر�هيم   
جامعة   ، جربة  منطقة  على  �لرتكيز  مع  �خلرطوم  حمافظة   ، �سوبا  و 

�خلرطوم. 
م بعنو�ن �نت�سار حمى �ملالريا بولية �خلرطوم  • �أحمد ،  ملياء �بر�هيم 1998	

، جامعة �خلرطوم . 
�لرعاية  ( خدمات  م  • 	1999 ( بدوي حممد  �لرحيم  عبد  �إ�سر�قة   ، �أحمد 
-1992 �خلرطوم  لولية  تطبيقية  در��سة  �ل�سود�ن:  يف  �لأولية  �ل�سحية 

1997م  ، جامعة �خلرطوم . 
م( ، �جلغر�فيا �لطبية مل�سروع  • �أحمد ، عبد �لرحمن حممد �حل�سن )1998	
غري  ماج�ستري  ر�سالة   – عرب  �ملدينة  حملية  حالة  در��سة   – �جلزيرة 

من�سورة ، كلية �لدر��سات �لعليا ، جامعة �خلرطوم .
ملدينة  �لطبية  �جلغر�فيا  م  • 	2011 �حل�سن  حممد  عبد�لرحمن   ، �أحمد 
�حتاد  ي�سدرها  �لتي   ،  27 �لعدد   ، �لعربي  �جلغر�يف  جملة   ، �لقطينة 

�جلغر�فيني �لعرب . 
عند  �لطبية  �جلغر�فيا   ، م  • 	2012 �حل�سن  حممد  عبد�لرحمن   ، �أحمد 
�لعرب و�مل�سلمني ، دورية كان �لتاريخية �للكرتونية ، �لعدد �ل�ساد�ض ع�سر 

، يونيو. 
م  • 	2012 �حمد  �هلل  خلف   ، �حل�سن   حممد  عبد�لرحمن   ، عربي   ، �أحمد 
عبد�لعزيز  ح�سني  مركز  حالة  در��سة   ( �لكلوي  �لف�سل  مر�سي  معاناة   ،
بالدومي ( ، جملة �جلغر�يف �لعربي ، �لعدد 29 ، �حتاد �جلغر�فيني �لعرب  

دي�سمرب . 
م �خلدمات �ل�سحية �لأولية  • �إ�سماعيل 2008	  ��سحق ، عبد �لر�زق ح�سن 
يف ولية �لنيل �لزرق تطورها وخ�سائ�سها و�أمناطها وتوزيعاتها �ملكانية ، 

جامعة �خلرطوم . 
م( ، حاجات �لإن�سان �لأ�سا�سية يف �لوطن �لعربي ،  • �لأمم �ملتحدة )1990	
برنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة ، ترجمة عبد�ل�سالم ر�سو�ن ، مطابع �ل�سيا�سة 

، �لكويت . 
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و�لجتماعية  �لطبيعية  �لعو�مل  �أثر   ) م  • 	2003  ( �إ�سماعيل  �سذى   ، �لأمني 
و�لقت�سادية على مر��سة �ملالريا و�لإ�سهالت و�لتايفويد )در��سة جيوطبية 

�ملناقل(  )2001-2003م ( ، جامعة �خلرطوم .  – حمافظة 
م(،  �لبيئة و�لنمو �لإ�سكاين �ملتوقع يف مدينة �لريا�ض:   • باهمام ، على )1997	
بحث مقدم �إىل �ملوؤتر �لعام �حلادي ع�سر ملنظمة �ملدن �لعربية ، تون�ض .

م( ، �أهمية �لبحث  • �لب�سري ، �لبيوك ، حممد �ل�سيد ، فاطمة حمد )1991	
و�لتدري�ض يف جمال �جلغر�فية �لطبية ، �لكتاب �لعلمي للندوة �جلغر�فية 

�لر�بعة ، ج 2 ، جامعة �أم �لقرى، مكة �ملكرمة 56 – 70 .
�جلغر�فية  دور   ، عثمان  طه   ، حمد  فاطمة   ، ه(  • 	1427( �لفر�ء   ، �لبيوك 
�لأمنية  للدر��سات  �لعربية  �ملجلة   ، �ل�سحي  و�لأمن  �لتنمية  يف  �لطبية 
و�لتدريب ، �ملجلد 21 �لعدد 42 رجب، �ض �ض 43 – 88 ، ت�سدرها جامعة 

نايف للعلوم �لأمنية  .
ود  حملية  يف  �ل�سحية  �خلدمات   ) م  • 	2008  ( �لب�سري  �أحمد  علي  تي�سري   

مدين �لكربي ، جامعة �خلرطوم . 
نظم  دور   ، م(  • 	2006( �لرقمي  �جلغر�يف  لالإعالم  �لتون�سية  �جلمعية 
�ملعلومات يف �لتخطيط �ل�سحي ، �أبحاث موؤتر �أنظمة �ملعلومات �جلغر�فية  

، تون�ض  .
ومر��سة  �لولية  �ل�سحية  �لرعاية  م�ساكل  م  • 	2008 �لتوم  �سعاد   ، حامد 

�لطفال و�لو�سع �لتغذوى فى حملية �سوبا ، جامعة �خلرطوم . 
�لن�سان يف  و�سحة  �جلغر�فية  �لبيئة  م عن  • منال حممد 1999	  ، �هلل  دفع 

ولية �خلرطوم ، جامعة �م درمان �ل�سالمية . 
لنظم  �لأول  �لإقليمي  �ملوؤتر  �أبحاث   ، م(  • 	2002( حممد  على   ، رجب 

�ملعلومات �جلغر�فية – �لقاهرة - 28-29 �أبريل 2002.
م ( �لآثار �لجتماعية و�لقت�سادية  •  رحمة �هلل ، رقية رحمة �هلل �أحمد ) 2000	

لل�سرطان يف �ل�سود�ن 1988-1997م ، جامعة �خلرطوم . 
م عن �أثر حالة �سحة �لبيئة علي وفيات  •  �لردي�سي ، �سمري حممد علي 1989	
�ملو�ليد و�لأطفال – در��سة حالة منطقة �حلز�م �لخ�سر جنوب �خلرطوم 

 . �خلرطوم  – جامعة 
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بني  للمالريا  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لثار   ، م  • 	1997 �مني   ، زكريا 
منطقتي �ملن�سية و�لدخينات بولية �خلرطوم ، جامعة �خلرطوم . 

و�ملكانية  �لزمانية  �لتغري�ت   ، هـ(  • 	1414( �أحمد   بن  رمزي   ، �لزهر�ين 
لالإ�سابة مبر�سي �حل�سبة و�جلديري �ملائي يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
خالل �لفرتة 1981-1992م ، �لندوة �خلام�سة لأق�سام �جلغر�فيا بجامعات 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية ، جامعة �مللك �سعود ، �لريا�ض. 
 ، ،  بع�ض ق�سايا �ملنهج يف �جلغر�فية. �ملجلة �جلغر�فية  •زهرة ، حممد  	

�جلزء2 ، �لعدد 32 ، �لقاهرة .
�ل�سكنية  �لعمر�ين لالأحياء  �لن�سيج  ت�سكيل   ، م(  • ، ن�سال )2007	 �سطوف 

�جلديدة ، ندوة �لإ�سكان �لثالثة ، �لريا�ض . 
باأمر��ض  �لبيئة �جلغر�فية وعالقتها  • م  �سرف ، عبد�لعزيز طريح 1872	
�ل�سود�ن وم�سكالتها �ل�سحية ، جملة �لدر��سات �ل�سود�نية ، �ملجلد �لثالث 

، �لعدد �لثاين ، بكلية �لآد�ب جامعة �خلرطوم . 
�لدميوغر�فية-  �خل�سائ�ض   ، م(  • 	2001  ( حمادة  عبد�هلل   ، �لطرزي 
�خلليج  در��سات   ، عمان  �سلطنة  يف  �ل�سكانية  و�مل�سكالت  �جلغر�فية 

و�جلزيرة �لعربية ،�لعدد101،�ض202-165.
دولة  �لوبائي يف  �لتحول   ، م(  • ، حممد مدحت جابر )2003	 عبد �جلليل 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة »در��سة يف �جلغر�فية �لطبية« ، حوليات �لآد�ب 
 ، �لكويت  جامعة   ،  24 �حلولية   ،204 �لر�سالة   ، �لجتماعية  و�لعلوم 

�لكويت.
م ( �لعو�مل �جلغر�فية لإنت�سار  •  عبد �هلل ، �سهري �ملاحي خلف �هلل ) 2012	

مر�ض �ملالريا مبحلية �حل�ساحي�سا ، جامعة �خلرطوم .
م( ، �ملجلة �ل�سود�نية لل�سحة �لعامة ،  • عبد �ملالك ، حممد عثمان ) 2007	

�ملجلد �لثاين ، �لعدد �لر�بع ، �أكتوبر ، �ض �ض 232 – 235 . 
م( ��ستخد�م تكنولوجيا �ل�ست�سعار عن  • عبد �ملنعم ، من�سور �أحمد )1994	
بعد يف حتديث منهج �جلغر�فيا �لعامة بالتعليم �لثانوي باململكة �لعربية 

�ل�سعودية ، جملة �لرتبية �ملعا�سرة، �لعدد �حلادي و�لثالثون ، مار�ض .
م ، �نت�سار �لبلهار�سيا يف م�سروع �جلزيرة  • عبد�لرحمن ، نو�ل كمال 2001	
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و�ثرها �لقت�سادي و�لجتماعي علي �ل�سكان ، جامعة �خلرطوم .
حية �لأولية يف حملية  م( �خلدمـات �ل�سِّ • عطرة �لطاهر عثمان خري ) 2006	

ها و�أمْناُطها �ملكانية ، جامعة �خلرطوم .  �سـنار َتطوُُّرها ، َخ�ساِئ�سُ
م( ، �لأوبئة و�جلر�ثيم ، جملة �ل�سحة ، �لعدد  • �لعليكي ، �سادق ) 1983	

221 جملد 6 ، د�ر �حلرية للطباعة ، بغد�د .
م ( �لتلوث �لبيئى فى منطقة مايو و�أثاره �ل�سحية  • عمر ، نادية ح�سـن )2003	

على �ل�سكان ، جامعة �خلرطوم . 
 ، �لعالج  يف  ودورها  �لأع�ساب   ، م(  • 	1992( �لدين  �سالح   ، �لرحمن  فتح 
�لثاين �لعدد �لأول �ملركز �لقومي للبحوث ،  ، �ملجلد  �لعلوم �لطبية  جملة 

�خلرطوم .
م �ثر �لعو�مل �جلغر�فية يف �نت�سار  • ف�سل �ملويل ، �جالل عو�ض �هلل 2000	

�لدرن �لرئوي مبدينة �لفا�سر ، جامعة �خلرطوم . 
م ( �أثر �لعو�مل �لبيئية يف  • حممد ، �إ�سر�قة �سرف �لدين �لطاهر ) 2005	
�نت�سار �أمر��ض �جلهاز �له�سمي )�لنزلت �ملعوية( در��سة حالة حمافظة 

جبل �أولياء ، جامعة �خلرطوم . 
م ، �همية �لبحث  • حممد ، �لبيوك ، �ل�سيد �لب�سري ، فاطمة حممد 1991	
لأق�سام  �لر�بعة  �لندوة  كتاب   ، �لطبية  �جلغر�فيا  جمال  يف  و�لتدري�ض 

�جلغر�فيا باململكة �لعربية جامعة �م �لقري .
�خلدمات  تقومي   ) م  • 	2008  ( �لرحمن  عبد  �لكرمي  عبد  �سحر   ، حممد   

�ل�سحية يف مدينة بورت�سود�ن )1995م – 2008م ( ، جامعة �خلرطوم .
در��سة حالة حملية  •  حممد ، حممد عامر 2002م ، �لمر��ض �مل�ستوطنة – 	

�لدومي ، جامعة �لنيلني .
م �خلدمات �ل�سحية �لأولية يف حملية  • حممد ، وهيبة �لطيب حمزة 2008	

كرري تطورها ، خ�سائ�سها و�أمناطها �ملكانية ، جامعة �خلرطوم . 
م( ، كر��ض �لرعاية �ل�سحية  • حممد جرب وعبد �جلبار عبد �لعبا�ض )1996	

�لأولية ،ن�سرة �سادرة من وز�رة �ل�سحة . 
وجانيية  �سالفني  منوذجي  ��ستخد�م  فعالية   «  ،  ) م  • 	1999( على  حممود 
�ملرحلة  تالميذ  لدى  �جلغر�فيا  و�مل�سطلحات  �ملهار�ت  بع�ض  �كت�ساب  يف 
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�جلمعية   ،  58 �لعدد  �لتدري�ض،  وطرق  �ملناهج  يف  در��سات   « �لبتد�ئية 
 ، �سم�ض  عني  جامعة   ، �لرتبية  كلية   ، �لتدري�ض  وطرق  للمناهج  �مل�سرية 

�لقاهرة ، �ض �ض 127- 157 .
م( . دور نظم �ملعلومات �جلغر�فية  • مركز نظم �ملعلومات �جلغر�فية )2010	
نظم  يوم   ، �لأمر��ض  �نت�سار  من  و�حلد  �لكو�رث  لإد�رة  �لتخطيط  يف 

�ملعلومات �جلغر�فية ، 3 فرب�ير ، �أمانة حمافظة جدة ، جدة .
م( ، »�جلغر�فيــة �لطبية مبادئ  • �ملظفر ، حم�سن عبد �ل�ساحب ) 1986	
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