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 الجامعات العربية في سلم تصنيف التايمز الدولي     

 2019لعام           

.د. دأخل حسن جريو              
 
 أ
 عضو ألمجمع ألعلمي ألعرأقي                

 

تقوم مجلة التايمز البريطانية سنويا بتصنيف جامعات العالم دوليا , ويعد هذاا التصذنيف 

احد أهم التصنيفات الدولية للجامعذات عتتمذادع تلذؤ ماتذرات أماديميذة مو ذوتية لت ديذد 

مكانتها العلمية قياسا إلؤ الجامعات األخرى في بلدان العالم المختلفة . نذدج  فذي أدنذاع هذاع 

 :الماترات 

 أوال: البيئة التعليمية 

%( مذن إجمذالي 30يتم تقييم البيئة التعليمية من خالل تدة ماتذرات فرتيذة بنةذبة  

 نقاط التصنيف وتوزع تلؤ الن و اآلتي : 

%( لنتذذا إ إسذذتبيانات تذذرمة تومبةذذون جويتذذرز لقيذذاح الةذذمعة الب  يذذة 15. نةذذبة  1

 والتعليمية للجامعات.

%( لعدد تهادات الدمتوجاع الممنوحة من الجامعذة , مذا األخذا فذي اعتتبذاج 6. نةبة  2

تنوع التخصصات وتدد أتضاء الهيئة التدجيةذية فذي الجامعذة, وت ةذى تلذؤ وفذل معادلذة 

 حةابية معينة.  

 %( لنةبة تدد اتضاء الهيئة التدجيةية إلؤ تدد طلبة الجامعة .   4,5.نةبة  3



 

 

2 

( لنةبة تدد طلبة الدجاسذات العليذا لعذدد طلبذة الدجاسذات األوليذة فذي %2,25.نةبة   4

 الجامعة. 

 %( لميزانية الجامعة المالية. 2,25.نةبة   5

ثانيا: البحوث العلمية المنجزة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية المنشورة 

 بمجالت علمية محكمة.

%( مذن 30لةذمعة, بنةذبة  تقييم الب وث العلمية مذن حيذا الكذم والمذردود المذالي وا

 إجمالي نقاط التقييم موزتة تلؤ الن و اآلتي : 

 %( لعدد الب وث المنشوجة بمجالت تلمية م كمة ما مراتاة تدد اتضاء 6. نةبة  1

الهيئة التدجيةية في الجامعة ومجاالت الب ا العلمي وت ةى تلؤ وفل معادلذة حةذابية 

 معينة . 

لعلميذة مقاجنذة بالجامعذات األخذرى وت ذدد مذن خذالل %( لةمعة الجامعذة ا18. نةبة  2

 خاججية. (  إستبانة20000أم ر من  

%( للمذذردود المذالي الذذال ت صذ  تليذذة الجامعذة مذذن الب ذوث العلميذذة , مذذا 6. نةذبة  3

والقذدجة الشذرا ية,  األخا في اعتتباج تدد أتضاء الهيئة التدجيةية وحالة البلذد اعقتصذادية

 ومجاالت الب ا العلمي.

 %( من إجمالي التقييم30ثالثا : اإلستشهادات العلمية بنسبة )

ت ذذذدد النةذذذبة ب ةذذذال العذذذدد الكلذذذي عستشذذذهادات ب ذذذوث الجامعذذذة العلميذذذة المنشذذذوجة 

 بمجالت تلمية م كمة من قب  الباح ين في دول العالم المختلفة. 
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 رابعا : النظرة العالمية للجامعة 

 %(  وفل الماترات الفرتية اآلتية :7,5تاتر الةمعة العالمية للجامعة بنةبة        

 %( لنةبة تدد الطلبة األجانى إلؤ إجمالي تدد الطلبة في الجامعة .2,5.نةبة   1

د %( لنةذذبة تذذدد أتضذذاء الهيئذذة التدجيةذذية األجانذذى إلذذؤ إجمذذالي تذذد2,5.نةذذبة   2

 أتضاء الهيئة التدجيةية  في الجامعة .  

%( لنةذبة تذذدد   البذاح ين األجانذذى المشذاجمين فذذي الب ذوث المنشذذوجة 2,5.نةذبة   3

 ألتضاء الهيئة التدجيةية في الجامعة , وت ةى وفل معادلة حةابية معينة.  

 %( 2,5خامسا : نقل المعرفة بنسبة )

لت ديد نةبة المردود المالي للجامعة  مذن  يقاح نق  المعرفة من خالل معادلة حةابية

 اعستشاجات والخدمات العلمية المختلفة التي تقدمها الجامعة لماسةات المجتما المختلفة.    

( دولة مشذاجمة 86( جامعة في العالم في  1250حدد تقرير التايمز هاا العام أفض   

فذذذي التصذذذنيف , منهذذذا دول تذذذاجمو جامعاتهذذذا ألول مذذذرة م ذذذ  العذذذرا  وجامايكذذذا والنيبذذذال 

 وماخزستان وتنزانيا , ندج  في أدناع أفض  تشرة جامعات في العالم : 

 الجامعة الدولة المرتبة الدججة
 أمةفوجد بريطانيا 1 96

 ممبرد  بريطانيا 2 94,8

الواليات المت دة  3 94.7
 األمريكية

 ستانفوجد

الواليات المت دة  4 94,2
 األمريكية

معهد ماسةتوتس 
 التكنولوجي

الواليات المت دة  5 94,1
 األمريكية

معهد ماليفوجنيا 
 التكنولوجي

الواليات المت دة  6 93,6
 األمريكية

 هاجفوجد
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الواليات المت دة  7 92,3
 األمريكية

 برنةتون

الواليات المت دة  8 91,3
 األمريكية

 يي 

 ملية إمبيرال / لندن بريطانيا 9 90,3

الواليات المت دة  10 90,2
 األمريكية

 تيكاغو

( جامعذة فذي العذالم 50مما تصدجت جامعات الواليذات المت ذدة األمريكيذة قا مذة أفضذ   

( 3( جامعذات , ومذ  مذن منذدا والمانيذا بواقذا  7تلتها بريطانيا بواقا  ( جامعة , 24بواقا  

( جذامعتين لكذ  2جامعات لك  منهما , وأستراليا وسويةذرا والصذين وهونذو مونذو بواقذا   

 منها ,  وجامعة واحدة لك  من فرنةا واليابان والةويد وبلجيكا وسنغافوجة .

 أما تصنيف الجامعات العربية مان ماآلتي : 

 الجامعة البلد المرتبة تربيا المرتبة دوليا الدججة
المملكة العربية  1 201-250 49-53

 الةعودية
الملك تبد 
 العزيز

اعماجات العربية  2 301-350 44-46,3
 المت دة

 خليفة

المملكة العربية  2 301-350 44-46,3
 الةعودية

 الفيص 

العلوم  األجدن 3 400 -351 43,9–41,7
 والتكنولوجيا

اعماجات العربية  3 400 -351 43,9 -41,7
 المت دة

 اعماجات

الجامعة  لبنان 4 500 -401 37,1-41,6
األمريكية / 

 بيروت

 قطر قطر 4 500 -401 41,6 -37,1

المملكة العربية  5 501-600 37 -33,5
 الةعودية

 الملك سعود

المملكة العربية  5 501-600 33,5-37
 الةعودية

الملك سعود 
 للعلوم الص ية
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الجامعة  مصر 6 800 -601 33,5-37
األمريكية / 
 القاهرة

 بنها مصر 6 601-800 26-33,4

 بني سويف مصر 6 601-800 26-33,4

 المنصوجة مصر 6 601-800 26-33,4

 مفر الشيخ مصر 6 601-800 26-33,4

المملكة العربية  6 601-800 26-33,4
 الةعودية

 الملك فهد

الجامعة اللبنانية  لبنان 6 601-800 26-33,4
 األميريكية

 صفاقس تونس 7 801-1000 19-25,9

اعماجات العربية  7 801-1000 19-25,9
 المت دة

 الشاجقة

 سوها  مصر 7 801-1000 19-25,9

 الةلطان قابوح سلطنة تمان 7 801-1000 19-25,9

 الكويو الكويو 7 801-1000 19-25,9

 القا ي تياض المغرل 7 801-1000 19-25,9

 الجامعة األجدنية األجدن 7 801-1000 19-25,9

 الفيوم مصر 7 801-1000 19-25,9

 فرحات تباح الجزا ر 7 801-1000 19-25,9

 بجييا الجزا ر 7 801-1000 19-25,9

 القاهرة مصر 7 801-1000 19-25,9

 األسكندجية مصر 7 801-1000 19-25,9

 بغداد العرا  7 801-1000 19-25,9

اعماجات العربية  7  19-25,9
 المت دة

الجامعة 
األمريكية/ 
 الشاجقة

( فذذي أسذذف  القا مذذة 1250 -1001( جامعذذة تربيذذة أخذذرى فذذي المرتبذذة  15  وصذذنفو

( , وهذذاع الجامعذذات هذذذي : 18.9 -9.8حيذذا حصذذلو هذذاع الجامعذذات تلذذذؤ دججذذة تقيذذيم  

الزقازيل وجنذول الذوادل والمنوفيذة والمنيذا وحلذوان وتذين تذمس مذن مصذر , واليرمذو  

تذذذونس , وهذذذواجل ابذذذو مذذذدين والهاتذذذمية مذذذن أألجدن , وتذذذونس المنذذذاج والمونةذذذتير مذذذن 

التكنولوجيذذة والقةذذطنطينية مذذن الجزا ذذر, وال ةذذن مذذن المغرل,واعمذذام تبذذد الذذرحمن بذذن 
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 فيص  من الةعودية.

( 26وتلذذذؤ صذذذعيد جامعذذذات دول الشذذذر  األوسذذذم فقذذذد حصذذذدت الجامعذذذات اعيرانيذذذة 

,ومذ  (  مواقذا 6( موقعذا ,وإسذرا ي   19( موقعذا, ومصذر  23موقعا,والجامعات الترميذة  

( مواقذا, ومذ  مذن تذونس والمغذرل واعمذاجات 5من المملكة العربيذة الةذعودية والجزا ذر  

( مذذوقعين , وموقذذا واحذذد لكذذ  مذذن قطذذر 2( مواقذذا , ولبنذذان  3العربيذذة المت ذذدة واألجدن  

والكويو وسلطنة تمان والعرا . ولم ت صذ  جامعذات الةذودان والذيمن وليبيذا  وموجيتانيذا 

 قا . وسوجية تلؤ أل مو

 وتلؤ صعيد الب ا العلمي مان ترتيى أفض  تشر جامعات تربية ماآلتي :

دججة 
 اعستشهاد

 الجامعة البلد المرتبة دججة الب ا

اعماجات العربية  1 32,5 65,4
 المت دة

 خليفة

المملكة العربية  2 28,2 39,4
 الةعودية

 الملك سعود

المملكة العربية  3 27,8 16,3
 الةعودية

تبد الملك 
 العزيز

 قطر قطر 4 23,5 23,5

المملكة العربية  5 23 78,1
 الةعودية

 الفيص 

اعماجات العربية  6 18,9 69,5
 المت دة

 اعماجات

المملكة العربية  7 16,7 29
 الةعودية

 الملك فهد

األمريكية /  لبنان 8 14,6 66,2
 بيروت

اعماجات العربية  9 13,6 20,2
 المت دة

األمريكية/ 
 الشاجقة

 الزقازيل مصر 10 12,4 47,7
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 وفي مجال التدجيس مان ترتيى افض  الجامعات العربية ماآلتي :

 الجامعة البلد المرتبة الدججة
 قطر قطر 1 85,5

المملكة العربية  2 49,5
 الةعودية

 الملك تبد العزيز

المملكة العربية  3 31
 الةعودية

الملك سعود 
 للعلوم الص ية

 جنول الوادل مصر 4 30,4

 الزقازيل مصر 5 29,7

األمريكية/  لبنان 6 27,9
 بيروت

 تونس المناج تونس 7 27,1

اعماجات العربية  8 25,2
 المت دة

 خليفة

 صفاقس تونس 9 24,8

المملكة العربية  10 23,7
 الةعودية

 الملك سعود

 فرحات تباح الجزا ر 11 23,3

العربية  اعماجات 12 23,2
 المت دة

 اعماجات

 وفي  وء ما تقدم يالحظ اآلتي :

( جامعذات تربيذة , فضذال تذن  6( جامعذة فذي العذالم     500.تضمنو قا مة أفض    1

 – 201الجامعة األمريكية في بيروت, حيا جاءت جامعذة الملذك تبذد العزيذز فذي المرتبذة   

 – 301( , تلتهذذا جامعذذة الفيصذذ  الةذذعودية وجامعذذة خليفذذة اعماجاتيذذة فذذي المرتبذذة    250

 – 351( ,وجامعذذة العلذذوم والتكنولوجيذذا األجدنيذذة وجامعذذة اعمذذاجات فذذي المرتبذذة    350

(.ويالحذظ  500 – 401( , وجامعة قطروالجامعة األمريكية في بيروت في المرتبذة   400

تريقة مضؤ تلذؤ تسسيةذها أم ذر مذن قذرن مذن الزمذان مجامعذات  هنا غيال جامعات تربية

 القاهرة واألسكندجية ودمشل وبغداد.

.مذذان ترتيذذى الجامعذذات الةذذعودية والخليجيذذة بشذذك  تذذام ,األفضذذ  فذذي سذذلم تصذذنيف 2
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الجامعذذات تربيذذذا , وجبمذذذا يعذذذزى الذذذك إلذذؤ إمكاناتهذذذا الماليذذذة الكبيذذذرة وإسذذذتعانتها بكذذذوادج 

 قدجات تلمية جيدة بصوجة أساسية.تدجيةية أجنبية اات 

.حققذذو جامعذذات تربيذذة حدي ذذة نةذذبيا نتذذا إ أفضذذ  مذذن جامعذذات تربيذذة قديمذذة , منهذذا 3

 تلؤ سبي  الم ال جامعتي بنها وبني سويف في مصر.

.غابذذو جميذذا الجامعذذات العراقيذذة الرسذذمية والخاصذذة واألهليذذة مذذن سذذلم التصذذنيفات 4

( فذذي  1000 – 801دخذذول جامعذذة بغذذداد هذذاا التصذذنيف ألول مذذرة فذذي الموقذذا    بإسذذت ناء

ال لا األخير من القا مة , مما مان مدتاة زهو زا ف لوزاجة التعليم العالي العراقية وجامعذة 

بغداد , إا مان يفترض أن يكون مدتاة حذزن وألذم لمذا  لذو إليذة أو ذاع الجامعذات العراقيذة 

يفترض تصدج معظم هاع الجامعات قا مة أفض  الجامعات العربية من تردل وتدهوج , حيا 

, الك أن الجامعات العراقية مذان مشذهود لهذا بالرصذانة والجذودة والتمييذز فذي مذ  العصذوج 

 واألزمان.

ويبقؤ األم  معقودا أن تةتعيد جامعات العرا  ألقها العلمي ومكانتها األماديمية الال قة 

ناهجها الدجاسية وإنجازاتها الب  ية وترابطها الشديد ما حق  المقترنة بجودة برامجها وم

 العم  , لتعكس الوجة العلمي وال ضاجل المشر  لبالدنا .
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 م الى تةيس الدين

ستاذ ألدك تور 
 
 أل

 معن ألعمر

 

من جملة األزمات المعقدة الترميى التي وصلو الؤ حالة المعضلة في سياسات ال كم 

الشرتية والشعبية في بلدان العالم ال الا والمجتما العربي احدها هو جع  الدين أو غير 

القومية مرجعية يةتند تليها النةل الةياسي والك لمعرفتة بسنة مفروض تلؤ باقي 

انةا  البناء االجتماتي  االقتصادل واالجتماتي والتربول والعةكرل والقضا ي وال قافي 

جع  القومية العربية مرجعية لنظام ال كم الناصرل في مصر وسواها( وقد حص  هاا في 

والبع ي في سوجيا والعرا  وحصلو مرجعيّة دينية إسالمية لنظام ال كم في الةودان ابان 

حكم تمر البشير وفي العرا  ابان حكم الشيعة  المالكي والجعفرل والعبادل( وتم تةيس 

ةي وإيران ابان حكم الخميني الال جع  والية الدين في لبنان ما نهاية تهد االنتدال الفرن

الفقية هدفاً لل كم الشيعي في ايران مُّصدجاً تقيدتة الؤ الدول العربية م   العرا  وسوجيا 

 ولبنان واليمن وأفغانةتان ابان حكم طلبان.

لنتناول هاع المشكلة من الزاوية البنا ية منطلقاً من نظرية البناء الوظيفي في تلم    

تماع التي تو ح اجمان البناء المتكون من انةا  جما زية متكافلة في وظا فها االج

المتخصصة لخدمة جميا أفراد المجتما دون تميز ألن المجتما ال يتكون من طا فة واحدة 

وال من طبقة منفردة وال من قومية مطلقة وال من تر  خاص وال من حزل سياسي تام  

ترا  والطبقات ب  من تدة طوا ف وأديان وقوميات يشم  م  الطوا ف والقوميات واال

واترا  وطبقات وأحزال يعيشوا في وطن واحد يجمعهم تاجيخ وطني واحد ومصل ة 

مشترمة تهتم ببناء المجتما وتنميتة ألن الدين هو أحد االنةا  البنا ية وليس البناء بكاملة 
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ن الوطن والدين إا إن األول أتني انة من مقومات الوطن الواحد لاا يتوجى تدم الخلم بي

 الوطن( للجميا وال اني  الدين( هلل. وأن حص  جع  المرجعية الدينية اطاجاً مرجعياً 

frame of reference  يخدم سياسة ال امم خطس مرجعي وبنا ي معاً وتند حدوث الك

فإنة يادل الؤ تصاجع اجتماتي ديني ووظا في وقومي وحزبي وطبقي يص  الؤ حالة 

ياهى   يتة أالف المواطنين وتدمير  structure disorganizationكك البنا ي التف

البنية الت تية وحرل أهلية وفةاد ماسةي وتدخ  أجنبي وهجرة وتهجير ولجوء وتغير 

في الترميبة الةكانية ما انتشاج حالة الفقر والبطالة والجريمة المنظمة والفردية والعنف 

جات وسواها من األمراض االجتماتية التي يصعى تالجها واعجهال واالدمان تلؤ المخد

هاع هي المشكالت االجتماتية العنقودية التي نتجو تن تةيس الدين الاين استولد جملة 

مشكالت مرمبة تاال الفرد والمجتما في االن وتعيل تقدم ال رمة اعنما ية ألنها تغال 

نةل الةياسي وتشوع حقيقة النةل الديني نةقاً واحداً فقم في البناء االجتماتي أال وهو ال

وتفرخ تدة مشكالت ال ياة االجتماتية العامة. ما حصول جدود فع  مضادة لهاع المرجعية 

م   جفا تعاج "الدولة المدنية" و"الديمقراطية ال رة" و"المعاج ة الوطنية" وغيرها. 

مغتصى للةلطة وإن م  الك بةبى إن جماتة ال كم أو ال امم يدج  بسنة  عيف تعبياً و

أجهزة األمن والقوة العةكرية ال يستمن اليها ألنها تضم مافة ترا ح المجتما بسنواتها 

والوانها تندها يلتجس الؤ مرجعية اات تعوج جوحي وقيمي  بطي م   الطا فة او الدين 

ى التي أو القومية أو العر  مما ي ير حقيقة الجماتات الطا فية أو القومية أو العرقية األخر

لم تعم  مجماتة وطنية لها حقو  ومةئوليات في بلدها م   أبناء الجماتة ال اممة هاع 

المشكلة البنيوية سادت المجتما العربي بعد استقاللة من الةيطرة واألجنبية ومازال يعاني 

منها ولم يتعظ من اخطا ها ول د اآلن لم يص  المجتما العربي الؤ حالة  الدولة المدنية( 

 دولة المواطنة( أو  دولة القانون( ب  دولة المرجعية الدينية وليس الدولة اعسالمية أو 

ألن اعسالم تم استخدامة مدجع واقي لةياسة ال امم ليس أال بةبى تدم ترتية حكمة 

وألنة غير تادل ووطني ي كم بعدل بين المواطنين هاا هو أقوى سبى في تدم تطوج 

ومتقدم مما سبى تخلف تقدمة وتمةكة بتقاليد م افظة خوفاً المجتما العربي بشك  طبيعي 

من التغيير الةريا الموامى لروح العصر. أنها فعاًل مشكلة مةت دثة سادت المجتما 
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العربي بعد منتصف القرن الما ي ومازالو قا مة حتؤ وقتنا هاا ندفا ثمنها بشرياً وبنا ياً 

لمشكلة المةت دثة تربياً نطرح مقال  تاصم ومادياً وحضاجياً وتاجيخياً. ولتو يح هاع ا

 الدسوقي( الموسوم "في خطس تةيس الدين في بالد العرل وخطوجتة" 

م  مشتغ  بالةياسة أيًا مانو وجهتة يب ا تن مرجعية يةتند إليها لتو يح أفكاجع، 

م . ويعتبر تياج اعسالالدينيتستؤ من المعتقد  التيالةياسة تلك  يلكن أخطر المرجعيات ف

اعسالم هو "، أو "القر ن دستوجنا"الدين ت و تعاج  ييسنمواًجا عتكالية تة الةياسي

. وفؤ تعظيم أنصاج هاا التياج للمرجعية الدينية نراهم يقطعون الطريل تلؤ من "ال  

ينادى بالعلمانية ويرمونهم بالكفر واعل اد ما أن العلمانية قريبة من ال كمة اعسالمية 

. وبناء تلؤ هاا "أه  مكة أدجى بشعابها"، و"أنتم أدجى بشئون دنيامم"تقول:  التي

تتم  الالدولة المواطنة ودولة القانون  "التيهيالدولة المدنية"الهجوم تم صياغة مصطلح 

المجتما. وألن األتراف نةبية وتتغير ما الزمن  يصياغتة من واقا األتراف الةا دة ف

 المتغيرات الجديدة. فيتغير القانون ال امم ليتوامى ما

وإاا سسلو أص ال المرجعية اعسالمية ميف تطالبون بتطبيل الشريعة اعسالمية تلؤ 

 ا...جميا أبناء المجتما وفيهم غير المةلمين وم  صاحى تقيدة يعتز بعقيدتة وبمعجزاته

ون إن أو يقول .قالوا إن الدين تند هللا اعسالم ومن ابتغؤ غير اعسالم دينا فلن يقب  منة

اعسالم يقوم تلؤ التةامح وأن أله  الامة ما لنا وتليهم ما تلينا، ما أن التةامح تيء 

لبنان ما نهاية تهد  يوالمةاواة تيء  خر. مما ال يلتفو هاالء إلؤ أن تةييس الدين ف

 يالعرا  ما االحتالل األمريك ي(، ثم ف1943  يبمقتضؤ المي ا  الوطن ياالنتدال الفرنة

(، أدى إلؤ اتتعال 1989(، وفؤ الةودان ما حكم تمر البشير  يونيو 2003 أبري  

 يلبنان وطبقا للمي ا  الوطن يالمعاج  الطا فية واقتتال أبناء الوطن الواحد وانقةامهم. فف

تم توزيا المناصى تلؤ أساح العقيدة فيكون ج يس الجمهوجية مةي يًا وج يس الوزجاء 

. 1975 يا، ولم يمنا هاا من اتتعال ال رل األهلية فسنيًا وج يس مجلس النوال تيعيً 

أن العرا  "دستوجا جديدا يقرج  (رمبول بريي األمريك مدنيوفؤ العرا  أصدج ال امم ال

وأن العرل أحد مكونات  يأو ماهب يأو دين يترق ي،تلؤ أساح طا ف "دولة فيدجالية
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 الدولة اعسالمية  "داتش"انتهؤ بتنظيم  لالعرا ، ومن ثم االقتتال بين العراقيين والا

أثاج وال يزال تدة معاج  طا فية اتةا نطاقها ليشم  بالدا أخرى  لالعرا  والشام( الا يف

.  "دولة إسالمية"وتمالة  "دولة مةي ية"تربية وأوجوبية. وفؤ الةودان أصبح جنوبة 

حادث حتؤ تصبح سوجيا  ، مما هوي"الربيا العرب"إطاج  يوامتدت الفتنة لتشم  سوجيا ف

 م   العرا  أو الةودان.

قا مة منا  يوترق يوماهب يوفؤ مصر فإن م اوالت تقةيمها تلؤ أساح دين

( لكن النابهين من أبناء مصر قاوموا تةييس اعسالم 1882  يخضعو لالحتالل البريطان

 نة الشر  وجفضوا إقامة الدولة اعسالمية ابتداء من الشيخ م مد تبدع الاى قال إن م

المتجمد، وتالع  لال كم، واعسالم األزهر يف يثالثية: االستبداد، والنظام العا ل يتتلخص ف

الاى قال: إن الدين ليس بكاٍف وحدع ليجما بين األمم إا ال يجما بين  (أحمد لطفؤ الةيد 

(، والشيخ تلؤ يوسف الاى جفض اتتباج الدين من مقومات 1892الناح سوى المنافا  

م  المصريين بعدم الخلم بين الوطن  "المايد"( وطالبو جريدتة 1893طن الواحد  الو

نص تلؤ أنة  "اعصالح تلؤ المبادئ الدستوجية"(، ب  إن برنامإ حزبة 1907والدين  

الاى قال  (تبدالراز  يتل ، ثم الشيخ "ال يجوز لل زل خلم الدين بالةياسة ترويجا لها"

(: إن اعسالم دين ال دولة وجسالة ال حكم. 1925  "ال كماعسالم وأصول "متابة  يف

 "تياج األمة القبطية"إلؤ ظهوج  لال الثينيات لياد يخطال حةن البنا ف يوبعد هاا ملة يست

دتا أص ابة إلؤ الم افظة تلؤ اللغة القبطية، وتوطيد الرابطة الطا فية، وتدتيم ميان  لالا

 ماتة.االحتفاظ بمقو ياألقباط مشعى يرغى ف

يناير جفعو الجماتات اعسالمية تلؤ اختالف دججاتها تعاج الدولة  25وما ثوجة 

اعسالمية، وال يزالون، فما مان من القوى الةياسية األخرى إال أن جفعو تعاج الدولة 

المدنية. وبدأ جدل تقيم وال يزال بين الطرفين حول أيهما األفض  حتؤ لقد اختلم ال اب  

 دل يدوج خاج  أصول المصطلح تكال ومضمونا.بالناب  ألن الج

أن المادة ال انية خم أحمر وهو  اعسالميونوبعد ثوجة يناير تجدد الجدل حيا أتلن 

ما أخاف م  القوى الةياسية وجع  م  من يتقدم بمشروع لدستوج جديد يقف مترن ا أمام 
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منا حماية الدساتير  ييوحؤ باعصراج تلؤ بقاء مناخ الطا فية ف لهاع المادة، األمر الا

و ام وسالم بشهادة  ي، تلؤ حين مان المصريون قب  تلك الدساتير يعيشون ف1923

 المراقبين األجانى مما جأينا.

وفؤ م  هاع الت والت أخات م  جماتة تةعؤ للقضاء تلؤ غيرها ونةؤ الجميا 

 يجمعهم تلؤ أساح المصل ة. لالوطن الا

 لالقياح الا يهاد فية يتم بمقتضؤ منطل أجسطو فتةييس الدين أن االجتيوالم ير ف

الزمان والمكان، ما أن  ييسخا بظاهر األموج وينزع نصوص األحكام من سيا  ظروفها ف

من التفكير بعد الةببية والعقالنية ولم يكن هو  ةالمرتبة ال ال  يأجسطو و ا القياح ف

 األول واألخير تندع.

المصريين ليس  ة"فا طو"مصر من تسنة  يوهكاا فإن العم  تلؤ تةييس الدين ف

 يفقم بين مةلمين ومةي يين، وإنما سوف تدخ  تلؤ المشهد طوا ف أخرى يرتى لها ف

، وم رة يب قو  التمييز الماهب "البها يين"، وإال ميف تفةر مطالبة يدوا ر المرمز العالم

ال ديا تن الشيعة المصريين، وحقو  النوبيين القومية، وم اولة إنشاء حزل جديد باسم 

يدتو إلؤ استعادة لغة الفراتنة القدامؤ وثقافتهم. ولمااا ال نردد: الدين هلل  "مصر األم"

 والوطن للجميا. 

مإ نةل من ال قا ل التي ال تقب  التضلي  والتشوية والتةويف واالختزال هي د    

بنا ي بسخر أو تزويجهما أو استغالل أحدهما لألخر، أو است واا وامتصاص وظا ف أحدهما 

 لألخر.

لكن الال حص  وي ص  في المجتما اعنةاني تبر مراح  تاجيخية مختلفة وتند 

مجتمعات غربية وترقية، متخلفة ونامية، تقليدية وجيفية اقطاتية وصناتية، طبقية 

ستغالل النةل الةياسي للنةل الديني تلؤ الرغم من اختالف وطا فية است واا وا

مكوناتهما النمطية المعياجية والغا ية والوظيفية والضبطية وال رمية، ال يلتقيان تند هاع 

المكونات. أتني متنافران ال متجاابان ومفترقان ال متجااالن، تلؤ الرغم من مونهما إحدى 
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 اجمان البناء االجتماتي.

و ح ما تنينا بة  نفاً نةج  خصا ص م  منهما لكي يطّلا لقاجئ تلؤ ولكي ن    

حقا قهما وان ما حص  من إلباح أحدهما بال اني يم   زوا  استراتيجي مصل ي للنةل 

الال استغ  األخر لصالح المةتِغ  لكي يةتفاد من استخدام نفواع وسلطتة الروحية 

التاجيخي في حياة وثقافة المجتما التي  وامتصاص وظا فة النمطية وقوتة المعنوية وتمقة

 تظهر تلؤ ما يةمؤ بالدين الةياسي أو ال رمات الدينية أو الصراع العقا دل.

 -وهي:  الخصائص التي يتصف بها النسق الديني نبدأ حدي نا بتقديم     

 يتصف بالطواتية وليس اعمراع. – 1

احترامة هاع القيم وتمةكة بها والدفاع  الوالء لة هو للقيم اعنةانية متجةداً من خالل – 2

 تنها من منطلل قناتة تخصية مبنية تلؤ االنقياد الطوتي لل اممية اعلهية.

هاا الوالء الديني اعنةاني هو الرادع لك  من تةول لة نفةة مماجسة الطغيان تلؤ  – 3

 الناح لةلبهم حرياتهم.

 البشر ألنة مرتبم بالخالل تزَّ وج ّ.انة مةتق  بااتة ال ي تا  الؤ من يةاتدع من  – 4

انة مةتكن في ال وتي األفراد وفي سلومهم الجمعي ولة ثقافة موجوثة من التراث  – 5

 الفكرل واالجتماتي والروحي.

 لة سلطة معنوية وجوحية اعلهية غير مرتبطة بةلطان البشر. – 6

 الةياسة من أموج الدنيا ال دخ  للدين فيها بينما الدين من أموج اآلخرة. إن – 7

 مصدج الدتوة للدين يرجا الؤ قدسية االلة وااللتزام بكتابة. – 8

معايير النةل الديني تنطول تلؤ إنةانية االنةان وخدمة البشرية بشك  مو وتي  – 9

 دون تعصى أو ت زل أو تطرف.

 -فإنها:  ياسيالنسق الس صفات أما     



 

 

20 

 يتصف باعمراع والظلم والتعةف لك  من ال يطاوتة. – 1

 الوالء لقيمة الفئوية ال اعنةانية منقاداً لل اممية الفردية وليس اعلهية. – 2

استخدام هاا الوالء الفئول دجتاً لدتاة اعسالم الةياسي ل مايتهم من تامة الناح  – 3

 الاين ُسلبو حرياتهم.

معتمد غير مةتق  بالتة أل ال يةتطيا أن يقوم بوظا فة الفئوية والظرفية إال من  انة – 4

 خالل اتتمادع تلؤ النةل الديني واستغاللة.

مةتخدماً األجهزة األمنية واعتالمية في تلقين العامة لةلطتة الالإنةانية والالجبانية.  – 5

 ةتوطنة في ال وتيهم.بمعنؤ ان سلطتة ومفرو ة بقوة تليهم بقوة تليهم وغير م

 لاا تكون سلطتة قةرية مرتبطة باألجهزة األمنية القاهرة. – 6

 يدمإ أموج الدنيا بالدين والقوى العليا  الربانية( تكاًل وصوجاً فقم. – 7

يقوم بالك لكي يمنح أنصاج الدين الةياسي قدسية تلؤ مكانتهم ليبقوا في مناصبهم  – 8

 الؤ األبد. 

منح ال امم أو الخليفة قوة خاجقة جدوها الؤ هللا إاا اتتبروا قوتة من قوة هللا واهى  – 9

ج َّ تفكيرهم  أل تفكير أنصاج االسالم الةياسي( الؤ إن هللا هو الال يختاج الخليفة وسو  

 لية الخالفة وحص  اججاع مصدج في مو وع تّزة وقدسية ومسنة إلة أو نصف إلة مقول 

 الشاتر:

 

 ما تئو إال ما تاءت األقداج            

 فاحكم فسنو الواحد القهاج            

يرفا تياج اعسالم الةياسي دجع الفقة وسيف اعجهال أمام من يتصدى للخالفة  – 10

 المزتومة.
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معايير اعسالم الةياسي فئوية، مصل ية، ظرفية وغا ية متطرفة ال تخدم تامة  – 11

 مة وال الوسطية.الناح وال المصل ة العا

بعد هاع المقاجنة نالحظ االختالفات الجوهرية القا مة بينهما. لكن ما م  الك فإن      

مجانين النةل الةياسي  جموز الةلطة( ال يلتفتوا اليها ب  يغامروا مرة بعد مرة أخرى في 

استخدام النةل الديني لي صلوا تلؤ قدسية من أج  سرمدية بقا هم في مناصبهم الؤ 

األبد، إال ان الطبيعة االجتماتية وهيكلية البناء االجتماتي ترفض الك وال تقب  االستغناء 

تن وظا ف النةل الديني وال تقب  ايضاً بهاا االست واا المصل ي المنفعي والظرفي، 

وحتؤ ندتم قولنا هاا نقدم ما متبة الباحا العلمي الديني م مد ت روج الال قال فية "منا 

 تزَّ وج ّ الروح في اعنةان وجدلية الدين والةلطة في حياتة وفاتلة فيها وسم ان نفخ هللا

سجاالت مراوغة مةتمرة الدوجان بينهما دون غالى أو مغلول فال الدين يريد الخضوع 

التام للةلطة أو قادج تلؤ االنفصال تنها، وال الةلطة جاغبة في االنفكا  تن الدوجان حول 

امةا  قبضتها تلية. فال قيقة التاجيخية التي ال تخفي تلؤ أحد حماع لت قيل حلمها في 

وإن هاع الجدلية خّلفو وال تزال تخّلف الك ير من المآسي والمعاج  الطاحنة تبر م  

مراح  تاجيخ اعنةانية وفي م  مرة تدوج فيها جحؤ هاع الجدلية تط ن م  من تواجد 

ن العةير مشاهد  نية تكون بم ابة  من مضماجها، ثم يتولد في م  مرة تن هاا الط 

الهدنة لما قب  المعرمة الالحقة. فيتجلؤ لنا مرة مشهد الةلطة متلبّةة بلبوح الدين ومرًة 

مشهد الدين متلبةاً بلبوح الةلطة وهكاا يةبر الديدن بينهما دون أن يّم  أحدهما من 

لغاية واحدة في م  مرة مراوغة األخر ومغازلتة إما عخضاتة ألمرتة أو لكةى وّدع، لكن ا

هي الت كم في مصا ر الناح وحياتهم بإخضاتهم إما لةلطة الدين أو لدين الةلطة. فسل 

دين هاا الال لم ينفك يوماً تن مةايرة الةلطة لت قيل مآجبها؟ وال دين هاا الال يُكرع 

يتطاحنوا بة  الناح تلؤ االنقياد الؤ الةلطة؟ وه  هو فعاًل دين هللا الال اجتضاع لعبادع مي

ومن أجلة؟ إن الدين الال تغازل الةلطة ويتودد اليها لني  ج اها واسدال جداء الطاتة 

امامها ليس دين هللا الال اجتضاع لعبادع، ب  هو صوجة مشوهة تنة يقدمها مجانين 

الةلطة للناح لخداتهم. الك ألن الدين ال ل الال هو دين هللا ليس في يد أحد من الناح 

ا لةلطان أو هوى وال يتمةح بعباءة أحد أو يتشفا بة للوصول الؤ الناح ألنة وال يخض
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دين جباني سماول وليس ب اجة لوساطة أحد مي يص  الؤ اعنةانية التي اصاًل جاء من 

 أجلها. 

هو الت كم بمصا ر الناح وحياتهم وبإخضاتهم لةلطة الدين  هدف تسيس الدين إان    

ة النةل الةياسي وجموزع الاين ال يفقهوا في الدين وال مصل ة ظاهرياً لكن باطنياً لةلط

حملتة لكنهم يفتقروا لالتتراف ب كمهم الجا ر المةت وا تليهم وهاا ال يقرع البناء 

االجتماتي ألن مالهما مةتقالن تن األخر تلؤ الرغم من تكاف  وظا فهما في التضامن 

 االجتماتي.

ج  م مد تبدع( "إمام التنويرين ومفتي الدياج المصرية بعد هاا التبصير أدلف الؤ مدا    

" الال قدمة  تبد المنعم تعبان( في مقالة تن  المجددون( في أل أمد تلؤ 1889تام 

سنة  128تدم دمإ الدين بالةلطة واستخدام الدين معباءة يتةتر بها ال كام ومان الك قب  

  وسوجيا ولبنان واليمن وليبيا من االن ب  وحتؤ االن يتةتر بة ساسة إيران والعرا

وتونس ال حباً فية أو ايماناً بة ب  ألنهم وصلوا الؤ الةلطة بطر  غير مشروتة وال قاتدة 

تعبية لهم في مجتمعهم. يرى م مد تبدع ان استخدام الدين ممطية للةياسة يضر بالدين 

بعض الدول  والةياسة معاً وان وصول التياجات التي تةتخدم الدين وسيلة لل كم في

للةلطة يضر بالدين والةياسة وال ياة برمتها ومانو نظرتة المطالبة بإبعاد ججال الدين 

تن حكم الشعول مبنية تلؤ أساح أنهم قد يعتبرون جأيهم صواباً يتماتؤ ما الدين دون 

  ان يدجموا انة خطس يجافي الدين وقال ايضاً إاا تعاجض العق  والنق  أخا بما دلَّ تلية العق

ولك  مةلم أن يفهم تن هللا من متال هللا وتن جسولة من مالم جسولة بدون توسم أحد من 

سلف وال خلف. فاعسالم ال يوجد بة سلطة دينية ولم يجع  للقا ي أو للمفتي أو لشيخ 

اعسالم أدنؤ سلطة تلؤ العقا د وتقرير االحكام وهو يرفض الخلم بين الدين والةياسة. 

القول بتوحيد اعسالم بين الةلطتين الدينية والمدنية فهاع الفكرة خطس  ويقول "من الضالل

م ض ودخيلة تلؤ اعسالم ومن الخطس الزتم بإن الةلطان هو مقرج الدين ووا ا احكامة 

ومنفاها وإن المةلم مةتبعد لةلطاتة واعنةان لم يخلل ليقاد بالزمام ب  فطر تلؤ ان 

 يهتدل بالعلم".
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نقول تلؤ مشكلة الباح الةياسة بلبوح الدين ما هي إال تعبير تن تدم  وتلؤ الجملة     

تعبية المت القين بالةياسة ومرتزقتها والمةتبدين الاين حولوا الدين اعسالمي الؤ 

طقوح تكلية مقتصرة تلؤ الصوم والصالة وال إ فقم دون تنفيا جوهرع في العدل 

فخدتوا العامة والبةطاء باسم الطا فة  والرحمة واعي اج والنزاهة والشرف واألمانة،

الدينية  تيعية أو سنيّة( فسدخلوا تلؤ طا فتهم وبالاات الشيعية ما ليس فية ونج وا في 

اقناع العامة وألهوهم بتعظيم االحتفاالت واتياد االولياء لكي يقف الفكر وتتجمد العقول 

ألموج العامة وإن أموج الدولة وبا القصص واألخباج ما يقنا العوام بسنة ال نظر لهم في ا

تخص ال كام وحدهم فكانوا مضللين ومفةدين للمجتما باسم الطا فة الدينية وهاع أمبر 

جريمة اجتماتية ودينية وسياسية يقوم بها المرتزقة سياسياً والنكرة دينياً والجهلة تلمياً 

 والمن رفين سلومياً والجياع مادياً.

انفاً نشير الؤ ما قام بة حزل الدتوة الشيعي الال حكم ولكي ندل  تلؤ ما امرناع     

العرا  بعد االحتالل األمريكي لفترة أم ر من تقد من الزمن. حاول هاا ال زل الطا في أن 

يُةكر أو يخّمر  من الخمرة( الطا فة الشيعية اواًل وغيرهم ثانياً بمناسبات مآتم تيعية 

تخديرهم وتضلي  وتيهم وتجهي  ثقافتهم بشك  مةتمر طيلة تهر تاتوجاء عتغالهم و

الطا فية بمماجسات ال تعكس المعتقدات الدينية ال قة ب  الخرافات واألساطير الملفقة 

والكاابة التي تةيء الؤ المعتقدات الشيعية الصا بة تعكس تعمدهم وتقصدهم في هاا 

اممة وسرقتها للمال التضلي  والتخدير الطا في المشوع لكيال يلتفتوا الؤ فةاد الفئة ال 

العام وتدم تدالتها في ال كم ب  زجتها للفتنة الطا فية ما الُةّنة والكرد والترممان في 

العرا  لكي يةتمروا في حكمهم الجا ر والفاسد ف ولوا حياة العراقيين الؤ احزان ومآتم 

ن وما أن يتم طوال أيام الةنة فما ان ينتهوا من مستم قت  ال ةين حتؤ تبدأ أجبعينية ال ةي

االنتهاء منها حتؤ يبدأ مستم الزهراء ثم مستم العباح يلية مستم زينى ثم مستم الكاظم ثم 

الشعبانية ثم الةجاد ومن ثم مستم الموسول وهكاا طوال الةنة ت و مةمؤ احزان 

تاتوجاء ويظ  العراقيين طوال أيام الةنة يهرولون من النجف الؤ مربالء والؤ سامراء 

الؤ قبر ومن مستم الؤ أخر. بتعبير سوسيولوجي حوّلوا المجتما العراقي الؤ ومن قبر 

"مجتما بوج" أل مجتما غير منتإ ال يفكر وال ينمو ب  ماسد وجامد متعط  في حيويتة 
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البنا ية المتطوجة ب  الدوجان حول احداث تاجيخية وطا فية ال تمو بروح العصر االن 

وانةاني معبراً تن سلومية همجية بعيدة تن جوح تماجح بسسلول متخلف وغير تقالني 

اعسالم مليئة بالبدع واألساطير مةتغلين جه  العوام طا فياً ودينياً وسياسياً وفكرياً. انها 

أمبر جرا م العصر يقوم بها منت لو الةياسة في القرن ال ادل والعشرين ال وطنية فيها وال 

ديني ب  مزجوا وخلطوا هاع االحداث بالةياسة  أمانة أخالقية وال جصانة سلومية أو معتقد

لكي يضللوا أبناء طا فتهم حتؤ يبقوا في سلطة ال كم باسم الطا فة الدينية ومماجستها 

الغيبية والالدينية والالتقالنية. الهدف من م  الك هو إبقاء العوام تلؤ جهلهم الطا في 

تقداتهم الغيبية لكي يبعدوهم تن والعلمي وال فاظ تلؤ مةتواهم الغير واتي واستمراج مع

االنفتاح والنهوض والبصيرة حتؤ ال يلتفتوا الؤ ما قام ويقوم بة الماجقين والمرتزقة 

 القابعين تلؤ سدة ال كم ومماجسة الباح الةياسة بالطا فة الدينية  الشيعية(.

جدير بامرع في هاا النوع من المشكالت االجتماتية انها تفرز   ايا وقرابين في نفس      

الوقو. تعكس األولؤ  الض ايا( افراداً يقومون بإلباح الةياسة بالدين أو إلباح الدين 

بالةياسة لكنهم يواجهوا مقاومة جافضة لهاا اعلباح ويوصموا من قب  العلمانيين 

ومن الوطنين األحراج واألحزال الةياسية ال رة بسنهم متخلفين مدنياً  والم قفين الواتين

وسلفيين دينياً ومت القين لفظياً فت ص  صدامات سياسية بينهم ومعاج  دموية معهم. أما 

النوع ال اني  القرابين( فهم األفراد المناهضين لتياج الدين الةياسي والمدافعين تن الت رج 

 جر الةياسي من أج  انهاض مجتمعهم ودفا تجلة تقدمة لألمام من القيود الدينية والت

 وتدم تعطلية.

 يتي من هاا القول بإن لهاع المشكلة خةاجة بشرية من مال الجانبين يكون سببها     

الر يةي طموحات المغامرين واالفاقين والفاتلين في وجودهم االجتماتي والمهني 

ل صول تلؤ تة  الةلطة وت قيل المنافا والةياسي والباح ين تن اغتنام الفرص ل

 الفردية والفئوية ال الوطنية والشعبية ال تخدم المجتما وال المصل ة العامة.

مالك تعبّر هاع المشكلة تن  اللجم المزدو ( لألفراد المفروض تلؤ سلومهم      

بح وتفكيرهم الشخصي والعلمي والةياسي معبراً تن الكوابح الدينية العرفية والكوا
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الةياسية الو عية. مال الكوابح ال تةمح ألفراد المجتما بتنمية معاجفهم وثقافتهم 

وطموحاتهم وتلومهم ب  تُّكلس مواهبهم وتقما افاقهم وابداتاتهم وابتكاجاتهم وهاا بدوجع 

ي ولهم الؤ قطيا من الغنم  ان جاز التشبية( يرتاع اولئك المغامرين واألفاقين والفاتلين 

االجتماتي والمهني والةياسي الاين است واوا تلؤ سدة الةلطة وال كم  في وجودهم

 وألبةوا الدين بالةياسة والةياسة بالدين قهراً وجبراً. 

ومن أج  ت مير هاع المشكلة من زاوية تلم االجتماع أدلف الؤ مداج تالقة الفرد بالبناء     

أ من امتال  االنةان حاجات االجتماتي لكي أمشف مكمن وموطن المشكلة ت ليلياً. ابد

متعددة ومتنوتة وبالوقو ااتة يملك قدجات مادية ومعنوية م دودة. لاا يكون اتباع 

حاجاتة خا عاً لدججة ونوتية ماهالتة وقدجاتة المادية والمعنوية، وال يمكن توظيف أو 

وؤع تكريس األخيرة إال من خالل انتما ة الؤ جماتات أو تنظيمات أو ماسةات تتطلى تب

 ما ن بيولوجي( الؤ  Individualمواقا فيها ويخضا لضوابطها تند ٍا يت ول الفرد 

في احدى الجماتات أو التنظيمات وتندما يماجح واجبات الموقا الال  Memberتضو 

يشغلة يبدأ بامتةال بعض خواص التنظيم النةقي وتلؤ مّر الزمن من تملية االمتةال 

وتندما  Personتندها يت ول  العضو( الؤ تخص تتكون بعض الةمات الشخصية لة 

يكون تخصياً مكتةباً لمعظم خواص الجماتات أو التنظيمات النةقية يت ول فيما بعد الؤ 

مالكاً القدجة تلؤ اتخاا القراج الال يعكس  وابم  Social actor فات  اجتماتي( 

 .النظام الداخلي للتنظيم المنتمي الية الال تعايش وانمؤ تخصيتة

إاا أجدنا ترجمة هاع المشكلة البنا ية الناتجة تن جع  النةل الةياسي مكتةباً النةل      

الديني وجعلة مرجعية يةتخدمها في حكمة تلؤ مجتما يضم اتراقاً وأجناساً وطوا ف 

واحزاباً وطبقات مختلفة وملهم يعيشوا في وطن واحد ولهم هوية جسمية واحدة فإن الك 

  - يادل الؤ ما يلي:

تدم ت ول الفرد الؤ تضو لة حقو  في مجتمعة ألنة تمَّ منعة من االنتماء الؤ أحد  – 1

 التنظيمات الخاصة بالنةل الةياسي.
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 تدم امتةابة الةمات الشخصية الوطنية. – 2

 التي بدوجها تمنعة من انتقالة الؤ تخص مكتةباً خواص مجتمعة الوطني. – 3

 ال يكن فاتاًل اجتماتياً مالكاً القدجة تلؤ اتخاا القراج أو المةاهمة فية. تند اٍ  – 4

بعد الك يص  الؤ معاج تة ل امم النةل الةياسي والماهى الديني المرتجا لة ألنة ال  – 5

 ينتمي الؤ المرجعية الدينية التي يعتمد تليها ال امم.

سمات تخصية فاتلة في م يطة  بمعنؤ انة ال يشعر بسنة تضو في مجتمعة وال ي م  – 6

االجتماتي. تند ٍا ينخرط في جماتة تكةبة العضوية الفاتلة لكي يشعر بسنة مواطن لة 

حقو  م لما لة واجبات. فيض ؤ من المعاج ة الةياسية والدينية بةبى حرمانة من 

 –العضوية الوطنية الفاتلة. م  الك جاجا الؤ امتةاء النةل الةياسي الرداء الديني 

الطا في  الال ال يكون صادقاً في ادتا ة الديني ب  زا فاً بةبى حاجتة المصل ية في حكمة 

 -لة( الال يادل فيما بعد الؤ ما يلي: 

 التفرقة الوطنية  وطني من الدججة األولؤ وال انية وال ال ة والرابعة(. –أ 

 تمزيل النةيإ االجتماتي الؤ مقاطا طا فية وترقية. –ل 

 وتناحرات فئوية تنيفة.صراتات  –ت 

 انتشاج الفةاد الةياسي واعداجل والمالي. –ث 

 ترميبة سكانية هجينة غير منةجمة ومتناغمة. –  

 زتزتة الروح الوطنية وجع  االنتماء الوطني فضفاض وسط ي وزا ف. –ح 

م في هاا ما تاهدناع في اتتعال المعاج  الطا فية واقتتال أبناء الوطن الواحد وانقةامه    

لبنان والعرا  وسوجيا واليمن والةودان. انها فعاًل مشكلة بنا ية يجى جع  النةل 

الةياسي مةتقاًل تن النةل الديني لكي تتكام  االنةا  البنا ية فيما بينها لكي يتقدم 

المجتما وتدم اق ام النةل الةياسي تلؤ النةل الديني وتةخيرع لخدمتة ال لخدمة 
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 المجتما العام.

بدة القول: ينتق  الكا ن البشرل من مرحلة الؤ أخرى تبر انتماءع لجماتات ز    

وتنظيمات نةقية لكي يص  الؤ مرحلة الفات  االجتماتي وإاا حص  أل تاجض لة في 

انتقالة هاا فإنة سوف يت ول الؤ معادل ومعاجض للمجتما ويخر  تن  وابطة الرسمية 

لنةل الةياسي ي ص  العديد من التناحرات والعرفية. ففي حالة تةخير الدين لخدمة ا

والصراتات المشققة للنةيإ االجتماتي فهي إان ليةو مشكلة فردية ب  بنيوية 

واجتماتية خلقتها فئة أو جماتة مغامرة تريد االست واا تلؤ النةل الةياسي تبر الدفاع 

لوج سلةلة الكاال تن طا فة دينية معينة لكي ترسخ قدمها في سدة ال كم إال انها تب

مشكالت اجتماتية ياهى   يتها االف المواطنين المطالبين بعضويتهم االجتماتية 

والوطنية. بعباجة أو ح تندما يولد الكا ن البشرل يعيش داخ  أسرتة  جماتة اجتماتية( 

تعم  تلؤ تسنيةة فت ولة من فرد  ما ن بيولوجي( الؤ انةان مانس وتندما ينتمي الؤ 

ي ال ي فسنة يصبح تضوًا في جماتة أولية. وتندما يةج  في المدجسة جماتة األصدقاء ف

تندها يمةي تضواً في تنظيم تربول جسمي وإاا انتمؤ فيما بعد الؤ نادل جيا ي أو 

جمعية ترفيهية فإنة سوف يكتةى خواص وصفات تلك الجماتات والتنظيمات التي انتمؤ 

زايد انتماءاتة التنظيمية الرسمية اليها فيت ول الؤ  تخص( وبعد مروج الزمن وما ت

والعرفية يصبح مةئواًل فيها م   أل في أسرة أو أم أو معلم أو معلمة في مدجسة أو حامم 

أو حاممة في م كمة أو إداجياً أو إداجية في ماسةة أل يصبح صاحى قراج ومتم   

تندما يلبس للضوابم الرسمية والعرفية تندها يص  الؤ مرحلة  الفات  االجتماتي( لكن 

النةل الةياسي لباح الطا فة الدينية فإنة يمنح األفراد من غير جماتتة الوصول الؤ 

مرحلة  الفات  االجتماتي في مجتمعة( أل يُهمش ويةتبعد وهاا ما يجعلة الشعوج بشعوج 

 الالمنتمي( تندها يُعبّر تن تعوجع هاا بالمعاج ة والتصاجع ما الفئة ال اممة 

 بالرداء الطا في الديني. والمتةترة زوجاً 

من التو ي ات حول تالقة الفرد بالبناء االجتماتي من زاوية تلم االجتماع وللمزيد     

أبةم مو وع تعاملة في المجتما ال ديا. إا يتعام  ما تنظيمات جسمية بشك  دوجل 
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ويومي  م   المدجسة أو الشرمة أو المةتشفؤ أو المعم  أو المصنا أو الجامعة أو 

الماسةة العةكرية( تماجح تلية قوانينها وأهدافها ونفواها من أج  تنظيم مناتم حياتة 

اليومية أو ت قيل أهدافة وطموحاتة بوساطة انضمامة لها وامت الة اليها وبموجى الك 

 –يرتبم بعدة فروع نةقية يخضا لنظمها و وابطها هاا تلؤ صعيد ال ياة الوظيفية 

لرسمية في ال ياة العصرية. لكن تندما يكون النةل الةياسي المهنية داخ  التنظيمات ا

طا في في هاا العصر المنفتح والمتنامي والمتةابل ما الزمن فإن  –مغلف بغالف ديني 

جوح التمرد والعصيات  تند الفئات المهمشة والمةتبعدة تن تضويتها الفاتلة والمةلوبة 

ص  تدم االستقراج واال طرال واعجهال سماتها الوطنية( تبرز بين الفينة واألخرى وي 

 والفةاد. 

أما تلؤ صعيد التنظيمات غير الرسمية  م   األسرة وجماتة األصدقاء والنوادل    

والمقهؤ ومجتما الجيرة( فإن األمر يختلف نةبياً إا يتعام  معها بشك  أق  دقة والتزاماً. 

تنظيمات ال يقوم بضبم سلومة في أل ب رية نةبية إنما ال يعني هاا ان هاا النوع من ال

مجاالت ال تتطلى منة االلتزام الرسمي لكون  وابطها غير دستوجية وتالقتة بستخاصها 

ال تةتند تلؤ صفقة المجهولية ب  التفات  المباتر  وجهاً لوجة( التي تكون تال ل 

اتخاصها صداقية حميمة. وتندما يخالف اترافها و دابها ومعاييرها تندها يعاقى من قب  

واترافها و دابها. أتني تقوبة تخصية واتتباجية وتال قية وهاا ال ي ص  في التنظيمات 

 مهنية(. –الرسمية ب  تقا تلية تقوبات مادية  وظيفية 

إزاء حاجة الفرد للتعام  اليومي والدوجل ما التنظيمات الرسمية وغير الرسمية يلجس و     

الجتماتي ويخضا لضوابطها الةلبية وااليجابية الؤ االجتباط بفروع انةا  البناء ا

والرسمية والعرفية وانة من نافلة القول اعتاجة الؤ حقيقة مفادها أنة ملما زادت حاجات 

الفرد في التعام  ما التنظيمات الرسمية زاد تدد تضوياتة التنظيمية واقترل من حالة 

لقيمي وتفاتلة المباتر ما التمدن والت ضر وترتيد سلومة بالوقو ااتة يق  نشاطة ا

األتخاص واألتضاء بةبى مبر حجم المجتما وتشابك تنظيماتة الرسمية وتةاجع المناتم 

المهنية اليومية وتطوج وسا   االتصاالت الةلكية والالسلكية لالك ال يةتطيا الفرد ان 
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فجرها  يةتغني تن اتباع حاجاتة اليومية وال ياتية.  لالك وجدنا ثوجات الربيا العربي

الشبال العربي التوا  عتباع حاجات تصرية في ال رية والتواص  االجتماتي والمعرفة 

االلكترونية ال دي ة ألنها مانو مقموتة من قب  ال امم الةياسي العربي المتل ف بالل اف 

والفئول( وهاا يعني انة ال مناص من تجنى تفاتلة وترابطة ما  –الديني  –الطا في 

رسمية وغير الرسمية. أقول نتيجة حاجاتة الضروجية المل ة يخضا فعلة التنظيمات ال

االجتماتي لعدة  وابم اجتماتية تص  بعضها الؤ قاع الالتعوج تندع تلزمة التقييد بها 

واالستناجة بةراجها وبالت ديد بالضوابم العرفية واألدبية والخلقية والدينية  وتندما 

منهم ومنا من اتباع حاجاتة ال دي ة والعصرية قمعو ثوجات الشبال العربي وسلبو 

هرل من مجتمعة طالباً اللجوء والهجرة الشرتية والالترتية الؤ تالم يةعد وينعم 

بال رية واالنفتاح لكي يشعر بسنة انةان لة حاجات ومتطلبات ال يشبعها نةقة الةياسي 

 المتزلف دينياً وقومياً.

ل تالقة الفرد بالبناء االجتماتي. أدلف بعد الك الؤ بهاا القدج من التو ي ات حوأمتفي    

مداج تةليم الضوء تلؤ مو وع  طبيعة العالقة( بينهما ألنها ال تنشس بمجرد ب ا الفرد 

تن سب  عتباع حاجاتة ألن هاع العالقة ال تتم إال بعد ت ويلة الؤ تنصر من تناصر 

بين  –قد تكون غير متكافئة  –نافا تكوين أحد انةا  البناء. أل تةتلزم العالقة تبادل م

الفرد والبناء االجتماتي حيا ي تا  الطرف األول اتباع حاجاتة، بينما يتطلى الطرف 

ال اني خضوع الطرف األول آللياتة الضبطية لكي يعزز أجمانة. وإزاء هاع المطالى النفعية 

معايير، قواتد وقوانين( البنا ية  قيم، معتقدات،  –المتبادلة تماجح  ليات الضبم النةقية 

تسثيراتها تلؤ أتضاء الجماتات والتنظيمات التي تم   أحد االنةا  ب يا تبات تصرفات 

ومواقف وخبرات العضو موجهة ومقننة من قبلها ونتيجة لهاا الت ول يض ؤ سلومة 

ومشاترع وتفكيرع جزًء من  ليات الضبم النةقية وبالوقو ااتة معززاً لمشروتيتها 

تها داخ  البناء االجتماتي. وفي هاا الخصوص يقول  أنتوني جيدنس( تالم ومصداقي

اجتماع بريطاني معاصر، "ال يمكن ت لي  سلو  الفرد في و عية مجردة و يقة ب  

وبوساطة تسثيرات  ليات الضبم النةقية في الماسةة األسرية وال قافية واالقتصادية 

تلؤ صوجة تشم  تفات   ليات الضبم وما  –الباحا  –والةياسية والتربوية لكي ي ص  
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تاول الية من تسثيرات في بلوجة سلو  اجتماتي معين في و عية اجتماتية تاملة ألن 

 سلو  الفرد اليومي ما هو سوى نتا  تسثير الضوابم االجتماتية البنا ية". 

إن البناء  أجيد االستمراج في استطرادل مالم ألفو انتباع القاجئ الؤ حقيقة مفادهاال     

االجتماتي ال يعد جامداً أو ثابتاً ال يخضا للتغير او ال يقب  التغيير ب  انة يتغير تندما يتغير 

حجم المجتما أو ما اتةاع نمو المدن أو ما انتقال المجتما من المرحلة االقطاتية الؤ 

 ص  الصناتية أو ما انهياج النةل االقتصادل حةى قول  موجيس جينزير ( أو تندما ي

تغير في تك  البناء فتتغير وظا ف انةاقة تباتاً  مما قال منكزليديفز( أو تندما ي ص  

ت ول في نمم التفاتالت االجتماتية والفع  االجتماتي وما ينجم تنها من  ثاج تنعكس 

 تلؤ معايير وقيم المجتما وجموز ثقافتة  حةى اتتباج ولبرت موج(.

جتماتي تغيرًا في أحد انةا  البناء أو في أحد فروتة الال أو ح يّولد التغير االبتعبير     

يادل الؤ تغير وظيفة النةل البنا ي. أتني ي ص  تغير في بنية النةل ااتة وهاا يشير 

الؤ حرمة أنةا  البناء وما تشكلة من سمة لها مامداً باات الوقو تلؤ أن ال بات والجمود 

 ال يعكس سماتة.

فة الامر ينطرح ساال في هاا الةيا  مفادع: ه  يمكن أن يبتلا هاع الت والت الةالوإزاء 

بناء مجتما معين بناء مجتما أخر؟ الجوال مال، بيد انة يمكن أن ي ص  امتصاص ثقافي. 

فيما  –ها  م ااًل تلؤ الك تندما يهاجر الفالحون الؤ المدن ويةتوطنون فيها فإنة ي ص  

االجتماتية فيتكيفون لم يم المدينة االجتماتي  ت ل  لعال قهم األولية ومعاييرهم –بعد 

وياسةون تالقات ثانوية مدينية ويتبنون معايير وقواتد اجتماتية حضرية ايضاً  هاا 

امتصاص ثقافي( هاا الت ول يعد ت واًل نةقياً ليس إال. وال يمكن تدع تغيراً للهيك  العام 

الجماتية بعد ال رل التي حصلو بعد  للبناء االجتماتي أو ابتالتاً. وحتؤ في حالة الهجرة

ال ربين العالميتين  األولؤ وال انية( فإن بناء المجتما األمريكي لم يبتلا بناء مجتما 

بولندا م اًل ب  حص  ت ل  لبنية مجتما فالحي بولندا الاين هاجروا الؤ الواليات المت دة 

 ع بناء المجتما البولندل.األمريكية داخ  نةل مجتما المدن األمريكية ولم ي ص  ابتال

بعد هاع التو ي ات األولية لعالقة الفرد بالبناء االجتماتي الال أتاج الؤ وجود تدة     



 

 

31 

أنةا   سياسية واقتصادية وثقافية وتةكرية واجتماتية( وامتال  م  نةل نظاماً داخلياً 

لبنا ية وتلؤ متضمناً  ليات  بطية يقرها البناء نفةة لكي يعم  تلؤ انجاز تملياتة ا

ترصين حبكة أجمانة، تلؤ أن نتامر إن انةا  البناء المتنوتة ال تتةاوى وال تتكافس في 

نضجها أو أدا ها لوظا فها ومتوازنة في نفواها داخ  المجتما ب  تتباين وتختلف في 

مواقعها بالدججة وبالنوع. فالدين تادًة يكون أم رهم جسوخاً ونضجاً وتسثيراً وحيوية في 

اة افراد المجتما ألنة يم   المعتقد الروحي والوجودل لإلنةان الال ال يةتطيا حي

االستغناء تنة وال يوجد بدي  لة. لالك يكون م وج البناء االجتماتي تخضا لة مافة 

االنةا  البنا ية وبالاات في المجتمعات التقليدية والم افظة والنامية  م   المجتما 

تطمح جماتة سياسية معاصرة أن تةت وا تلؤ سدة ال كم العربي( لالك تندما يريد و

تلتجس الؤ النةل الديني وتدتي جياًء وزلفاً بسنها جاءت لخدمتة فتلبس جداءع عظهاج نفةها 

بسنها متدينة بيد ان الال ي ص  فيما بعد اتتالل وظيفي لباقي انةا  البناء والك جاجا الؤ 

المتكون من تدة طوا ف ومل  تندها تقوم  مفا لة فئة طا فية تلؤ أخرى في المجتما

األخيرة بالمطالبة ب قوقها الوطنية وترفض المفا لة الطا فية تندها يقا الصراع الطا في 

بينهما وينتشر الفةاد والعنف واعجهال واعدمان تلؤ المخدجات والتهجير القةرل 

ة المةت دثة واللجوء الةياسي واالتجاج بالبشر وسواها من المشكالت االجتماتي

والمةتولدة من جحم تةيس الدين بتعبير أد  أنة أحد أوجة االستعماج المجتمعي للفرد ألنة 

 أغتصى مواطنتة وطمس تخصيتة في تخصية تةيس الدين. 
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الريا ة الال تقدتة الهيئة العامة النتخال  انتخابات المجما العلمي العربي لعلوم
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  مصر –عضوا ً  –األستاذ الدكتور / محمد عبد الغني عثمان  . 8.

  العراق -عضوا ً  –األستاذ الدكتور / وديع ياسين  . 9.
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  مصر –عضوا ً  –األستاذ الدكتور / أمر هللا البساطي  . 13.

  األردن –عضوا ً  –األستاذ الدكتور / هاشم الكيالني  . 14.

  السعودية –عضوا ً  –األستاذ الدكتور / عبد العزيز المصطفى  . 15.

  ألردنا –عضوا ً  –األستاذ الدكتور / وليد الرحاحلة  . 16.

  الجزائر –عضوا ً  –األستاذ الدكتور / نبيلة ميموني  . 17.

  العراق –عضوا ً  –األستاذ الدكتور / صريح عبد الكريم  . 18.

  العراق –عضوا ً  –األستاذ الدكتور / ماجد شندي  . 19.

  تونس –عضوا ً  –األستاذ الدكتور / بن عبد الكريم بوبكر  . 20.
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34 
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 منتدى الجامعيين العراقي األسترالي

 يقيم

   2018لةنة  مهرجان تناتي  ال قافي العراقي

ال قافي  ةمهرجان 18/11/2018أقام منتدى الجامعيين العراقي األسترالي يوم 

والك استمراًج  باوجهاوح"تناتي " في مرمز الفنون في الكاسوال  الةنول العراقي

ال قافي وال ضاجل الال يجما  النشاط يكون  كيل 2010منا انطالقتة في سنة و لةعية

 .إلحتفال بتراث وطننا ال رل والعريلل ت و مظلة العرا  المتعددد ال قافات الجاليةابناء 

حضر المهرجان قنص  جمهوجية العرا  في سدني الةيد تلي وتوت ومم   تمدة بلدية 

الةيد ناثان هاغاجتي والةيد ممال الدبوسي المدير العام ،ويندل والير  ، الةيدةليفيربول

لمرمز مواجد المهاجرين لمنطقة غرل سدني والةيد براين ترول تضو بلدية بوتني بال 

والةيدة ثيدا يونو من    WMRCاألسبل والدمتوج تماد مطشر تضو الهيئة اعداجية ل 

المنظمات ووسا    االحزال و باع افة إلؤ العديد من مم ليية دا رة التعددية ال قاف

بينهم االتالمية الةيدة وداد فرحان ج يةة ت رير جريدة  اعتالم العراقية والعربية

"بانوجاما "والمفكرماجد الغرباول ج يس ماسةة الم قف واالتالمي مناج تامر من 

دير مرمزاتماج االتالمي  وتدد هيئة ت رير جريدة " العهد" واالتالمي م مد حةين م

غفير من أبناء الجالية العراقية والعربية الاين حضروا ليشهدوا مك  تام الك العرح 

 ال قافي العراقي البهيإ والاين  اقو بهم اجمان المرمز. 
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فقرات المهرجان امتدت من الةاتة والواحدة والنصف بعد الظهر وحتؤ التاسعة 

 والنصف مةاء.

 

 االولؤ:الفقرة 

أداج فقرة المهرجان األولؤ الفنان الكوميدل العراقي المعروف أسامة سامي القادم من 

 ملبوجن، الال نال إتجال ال ا رين بعرو ة الكوميدية الرا عة.

 

المةاول تن تنظيمة األستاا فراح ناجي بال ا رين مدير المهرجان وفي البدء جحى 

 تلؤ أهداف المهرجان في التقريى بين العراقيين ظةالم اف مشيراً إلؤ ترميز المنتدى تلؤ

 من فن وثقافة ى الجاليةوتقديم أفض  ما لداألتم   األسترالي في المجتماواالنخراط 

في  بشك  مختلف في م  تام. مما أتاج إلؤ توسيا نطا  المشاجمة وتنوتها حيا تاج 

تخص من المجموتات المتنوتة من المجتما العراقي  100 أم رمنتقديم فعالياتة 

في العم  معاً في مهرجان هاا العام. هاا وتكر الةيد ناجي داتمي المهرجان  واألسترالي

مجلس بلدية ليفيربول وبشك  خاص الةيد ناثان هاغاجتي لتفانية في تقديم وجتاتة وهم: 

ومنظمة  SSIومنظمة   Casula Powerhouseالمةاتدة لمهرجان تناتي  ومرمز 

و  Parents Caféستاجتس ومرمز مواجد المهاجرين في مناطل غرل سدني  و 

 ص يفة بانوجاما.
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واليرالال مم   تمدة بلدية ليفيربول ويندل تلؤ الك ملمة الةيد ناثان هاغاجتي 

تقديرع الكبير للجهود التي يبالها المنتدى في خدمة أبناء الجالية العراقية  تبرتن

ومجتمعهم األسترالي األوسا مشيراً إلؤ حرص المجلس البلدل لمنطقة ليفيربول تلؤ 

العم  المةتمر ما المنتدى الست ماج تنوع ال قافات ألبناء الجالية العراقية في هاع المنطقة 

 لهم.وتقديم الدتم المطلول 

 

  
 

ملمة  الدمتوج أحمد الربيعيبعد الك ألقؤ ج يس منتدى الجامعيين العراقي األسترالي 

أمد فيها تلؤ أهمية المهرجان مم طة سنوية لإلحتفاء بالتنوع العراقي ال قافي واعبداتي 
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في مجاالت الفنون والموسيقؤ والتصميم. مما أتاج الدمتوج الربيعي إلؤ أن المهرجان 

نجح في ت قيل اهدافة التي جمزت تلؤ ابراز تناصرالتناغم االجتماتي بين مكونات 

الجالية العراقية المختلفة واالنجاز االبداتي لها باال افؤ الؤ تقديم صوجة مشرقة 

العراقي المتناغم الال تعرض لم اوالت التمزيل خالل سنين لل قافات المتعددة للمجتما 

تالها من صراتات ترقية وطا فية وحزبية. ثم حيا د  من ال رول والدمتاتوجية وما

الربيعي وثمن تاليا الجهود الكبيرة للفريل الكبير للمتطوتين الاين اداجوا وانجزوا 

اجي ود بشرى العبيدل ج يةة المهرجان وفي مقدمتهم مدير المهرجان المهندح فراح ن

منتدى الجامعيين للةنتين االخيرتين وفريل "تناتي  " الال  م الزميالت مي زهير 

جمي  وليلؤ ناجي وسميرة تلي وسناء األحمر وتانيا م مد ومومى مكي وزهراء مهدل 

 والزمالء حةن الناصرل وحةام تكاجة وجلي  دومان.

سماتي  وساندجا اسماتي  فاصال موسيقيا ثم قدمو الشقيقتان الموهوبتان ساجا ا
 جا عا تلؤ الكالجنيو والفلوت.

  
 

  يف المهرجان بعدها قدم تريف ال ف  الزمي  زياد تبيدل ليقدم 

 

الال قدم تر اً تضمن جحلتة إلؤ منجد المدجح  متوجدالالمعروف  العظام جراح

تن طريل الب ر واحتجازع في أحد مرامز االحتجاز في غرل أستراليا وإنجازاتة  إستراليا

العلمية في مجال جراحة العظام وابتكاجع لنموا  جا د لألطراف الصناتية ليرمز بعدها 

سفرتة االخيرة الؤ العرا  لمعالجة   ايا ال رل ناقال من خاللها انطباتاتة تن تلؤ 

الزمي  زياد تبيدل حواجا ما د المدجح تضمن اسئلة من ثم اداج  مجريات االموجهنا .

 ال ضوج.
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 :الفقرة ال انية 

مرنفال من العروض الفولكلوجية للطيف العراقي: موجدية وسريانية واتوجية 

تلؤ أنغام الخشابة البصرية وال ان العرا  الجنوبي العراقي الغجرل وتربية ما الرقص 

الكرنفال هو تاج  فيها جمهوج ال ضوج.  ومربعات بغدادية باع افة الؤ لعبة الم يبس

التي ساهم  التدجيبية من الوجش ديدالال تضمن ت من نتا  "برنامإ فلكلوجاما العراقية"

فيها نخبة من موسيقيي ومغنيي الجالية العراقية ت و اتراف الفنانين تماد جحيم وتبد 

ه  " والةيد يوخنا خامس والةيدة هللا خوتناووالةيد هي م ججومن ماسةة "مقهؤ اال

 تيريزما "مدجسة االداء الفلكلوجل"
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   ي بعنوان" هاع الفقرة ترض للوحة جداجية جماتية للفن التشكيل تضمنومما

أسهم في ابداتها تدد من هواة الفن التشكيلي من خالل وجتة  ملنا العرا "

الفنان التشكيلي حيدجتباح باال افة الؤ  تم  امتدت اسابيا تدة ت و اتراف

 توزتو تلؤ م طات تديدة. معرو ات فنية متعددة
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من اتالم  70من المظاهر التي ميزت المهرجان هاا العام صرح جمي  ازدان بصوج 

النهضة العراقية ومبدتية من متال وتعراء وتلماء وسياسيين وطنيين ومعماجيين الخ 

ابدتتها  ومعها ديكوجات وامةةواجت المهرجان( المصممة المعماجية الزميلة مي زهير 

 جمي .
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ويامران فريل المهرجان قد حرص تلؤ ان التغيى ال لويات العراقية تن المهرجان 

 ادع بتوزيعها تلؤ ال ضوج.والتي قام افر

 

 :الفقرة ال ال ة

أفالم متميزة لمخرجين تراقيين  حيا تم ترضفقرة مهرجان األفالم العراقية القصيرة 
 والعرا  وهي:في استراليا 

العزيز ي كي تن انطباتاتة تن ظاهرة اعدمان و التشرد في  يتلإخرا   "الوهم"
 .مدينة سدني
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قصة ال فقد ابنة تندما تبر الب ر طلباً للجوء في غيا نادج تن إخرا   "الرحلة"
 .استراليا

بهاء الكاظمي تن قصة يهودل تراقي يصر تلؤ الرجوع إخرا   "بندقية الشر "
    .الؤ البصرة

  يقب أيمن الشطرل تن سايكولوجية الشخص اعنت اجلإخرا   "الةاتة الخامةة"
 .التفجير

او الفقاج المطيرل الال يقدم جؤية انةانية تن الدماج إخرا   "التخبروا انجلينا"
 .الال أصال مدينة الموص  بعد القضاء تلؤ داتش

  
 

 الفقرة الرابعة 

مومتي  من أجم  حفلة تناتي    الكونةرت الموسيقي( مانو مةك الختام ما 

الموسيقؤ واالغاني العراقية والعربية الراقية من اداء فرقة " مقام " الموسيقية تصاحبها 

"مجموتة اماسي " للغناء وتدد من مغنيي الجالية بقيادة المايةترو م مد أمين نفطجي 

و موني قهوجي الاين غنوا وبمصاحبة المطربين اسعد طاهرولينا صاجو وفيكي ماجون 

المل نين العراقيين والعرل م   المال ت مان الموصلي وماظم الةاهر و فريد  الفض 

االطرش واالخوين جحباني وبليو حمدل مما تضمن الكونةرت فقرة اصيلة لموسيقؤ من 

تسليف م مد امين نفطجي ومن اتعاج مصطفؤ م يش وغناء موني قهوجي والتي تخللتها 

 تكريما لشعى استراليا االصلي.مقطوتة تزف آللة الديجريدواالبوججينية 
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 لمشاهدة التغطية المصوجة لقناة العراقية يرجؤ النقر تلؤ الرابم ادناع:

https://www.facebook.com/IRAQIAUSGP/videos/1231015730356901/UzpfSTc

wNzQxOTM1NToxMDE1Njc1NzM3NjY0NDM1Ng/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/IRAQIAUSGP/videos/1231015730356901/UzpfSTcwNzQxOTM1NToxMDE1Njc1NzM3NjY0NDM1Ng/
https://www.facebook.com/IRAQIAUSGP/videos/1231015730356901/UzpfSTcwNzQxOTM1NToxMDE1Njc1NzM3NjY0NDM1Ng/
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 األجهزة التعويضيةي  القادم من جال

 ((الصناتية   األطراف

 ألدك تور وسيم علوأن علي ألخليل

 أستشاري جرأحة ألعظام وألكسور وألمفاصل

؛ وقذذذد لتعذذذويض جذذذزء مفقذذذود مذذذن الجةذذذم ةمصذذذنعة جهذذذز ا يهذذذ األجهززززة التعويضزززية

يكذذذون الفقذذذدان بةذذذبى حذذذادث، مذذذرض أو نتيجذذذة حالذذذة خلقيذذذة. اقذذذدم طذذذرف صذذذناتي تذذذم 

الع ذذذوج تليذذذة هذذذو ألصذذذبا قذذذدم مصذذذنا مذذذن الخشذذذى والجلذذذد ت ذذذر تليذذذة فذذذي قذذذدم موميذذذاء 

لملكذذذة فرتونيذذذة فذذذي مقبذذذرة فرتونيذذذة قذذذرل مدينذذذة طيبذذذة التاجيخيذذذة فذذذي مصذذذر ويعذذذود 

. 2000( وقذذذد تذذذم الع ذذذوج تليذذذة تذذذام 1سذذذنة قبذذذ  المذذذيالد  تذذذك   900ل ذذذوالي تاجيخذذذة 

حيذذذا  سأول تذذذسجيخ موثذذذل لطذذذرف صذذذناتي مذذذان مذذذن قبذذذ  المذذذاجخ اليونذذذاني هيذذذرودوت

أوجد قصذذذذة تذذذذراف يونذذذذاني قطذذذذا قدمذذذذة لغذذذذرض الهذذذذرول مذذذذن األسذذذذر فذذذذي إسذذذذباجطة 

                                                       والحقا استعم  طرف صناتي من الخشى لتعويض القدم المقطوع.          

 

 (  01تك    

ال داتذذذي للقذذذول ان األجهذذذزة التعويضذذذية فذذذي الوقذذذو ال ا ذذذر قطعذذذو تذذذوطا طذذذويال 

فذذذي التطذذذوج وال زلنذذذا نشذذذاهد اختراقذذذات فذذذي ال قذذذول التذذذي تعطذذذي هذذذاع األجهذذذزة وظذذذا ف 

منظذذذر ام ذذذر أناقذذذة مذذذن تلذذذك ام ذذذر و جدود فعذذذ  وتقبذذذ  افضذذذ  مذذذن قبذذذ  مةذذذتخدميها  مذذذا 

 المصنعة من الخشى والجلد.                                                                               

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Prosthetic_toe.jpg
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سذذذذن اول األن الوقذذذذوف تلذذذذؤ احذذذذدث التطذذذذوجات فذذذذي العلذذذذوم التذذذذي مذذذذن الممكذذذذن ان 

تعمذذذذذ  تلذذذذذؤ تطذذذذذوير التكنولوجيذذذذذا المةذذذذذتعملة فذذذذذي األجهذذذذذزة التعويضذذذذذية وتطبيقاتهذذذذذا 

 العملية وما يمكن ان نتوقعة من هاع األجهزة ان تقدم لمةتعمليها في المةتقب .              

 جلد صناعي يستطيع اإلحساس باأللم

يعتقذذذد الذذذبعض ان  فقذذذدان حاسذذذة اللمذذذس و تذذذدم الشذذذعوج بذذذاأللم تذذذيء جيذذذد، ان هذذذاا  قذذذد

االتتقذذذذاد خذذذذاط  حيذذذذا ان اعحةذذذذاح بذذذذاللمس و الشذذذذعوج بذذذذاأللم يلعبذذذذان دوجا مهمذذذذا 

وأساسذذذذيا لةذذذذالمتنا وسذذذذالمة اجةذذذذدنا وم يطنذذذذا، بواسذذذذطتهما يةذذذذتطيا الكذذذذا ن ال ذذذذي  

 جنبها في الوقو المناسى.       التنبة لألاى والمخاطر  التي قد يتعرض لها لكي يت

بذذالرغم مذذن التطذذوج الذذذال حصذذ  وي صذذ  فذذي  تصذذذاميم  ليذذة تمذذ  األطذذراف الصذذذناتية 

مذذذن حيذذذا قابليتهذذذا تلذذذؤ تعذذذويض فقذذذدان الوظذذذا ف الميكانيكيذذذة للجذذذزء المفقذذذود  إال ان 

األجهذذذزة التعويضذذذية المةذذذتعملة لغايذذذة األن ال زالذذذو غيذذذر قابلذذذة تلذذذؤ الشذذذعوج بذذذاأللم أو 

ةذذاح باألجةذذام التذذي تالمةذذها ممذذا يمكذذن ان يعر ذذها للتلذذف ناهيذذك تذذن مذذا يمكذذن اعح

 ان يتعرض لة مةتعملها من أاى.                                                                           

فذذذذي مليذذذذة الطذذذذى بجامعذذذذة جذذذذون هذذذذوبكنز فذذذذي الواليذذذذات المت ذذذذدة األمريكيذذذذة اسذذذذتطاع 

لذذذد الكرتذذذوني متعذذذدد الطبقذذذات لديذذذة خاصذذذية التعذذذرف تلذذذؤ اللمذذذذس العلمذذذاء اختذذذراع ج

واأللذذذذم و التمييذذذذز بينهمذذذذا والذذذذك باسذذذذتخدام  جدود الفعذذذذ  لأللذذذذم والت ةذذذذس بذذذذاللمس و 

نقلهذذذا الذذذؤ الذذذدمام مذذذن خذذذالل م فذذذز مهربذذذا ي تصذذذبي يو ذذذا تلذذذؤ جلذذذد بقايذذذا الطذذذرف 

ي  الجلذذذد المبتذذذوج ؛ يتصذذذ  هذذذاا الم فذذذز  بمت ةةذذذات للضذذذغم مدمجذذذة بالجلذذذد الصذذذنات

اعلكترونذذذي( وتقذذذوم هذذذاع المت ةةذذذات بنقذذذ  أل تغيذذذر بالضذذذغم تتعذذذرض لذذذة الذذذؤ الم فذذذز 

الكهربذذذا ي العصذذذبي الذذذال ينقلهذذذا بذذذدوجع الذذذؤ الذذذدمام تلذذذؤ تذذذك  موجذذذات مهربا يذذذة. ان 

اعحةذذذذاح الواصذذذذ  للذذذذدمام لذذذذيس بالشذذذذديد  حيذذذذا مذذذذان معذذذذدل الشذذذذعوج بذذذذاأللم نتيجذذذذة 

دججذذذذات مذذذذن  10دججذذذذات مذذذذن   3مذذذذا يعذذذذادل الموجذذذذات الكهربا يذذذذة الواصذذذذلة للذذذذدمام 

مقيذذذاح الشذذذعوج بذذذاأللم( ولكنذذذة مذذذان مذذذافي عتذذذعاج مةذذذتعم  الجهذذذاز التعويضذذذي بذذذاأللم 

وان هنذذذا  تذذذيء غيذذذر طبيعذذذي فذذذي الطذذذرف الصذذذناتي يةذذذتوجى تليذذذة ان يوليذذذة االنتبذذذاع 
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الذذذالزم. و تنذذذد اسذذذتعمال هذذذاا الجلذذذد اعلكترونذذذي فذذذي طذذذرف صذذذناتي اسذذذتطاع مةذذذتعم  

ييذذذذز بذذذذين األلذذذذم واللمذذذذس، ومذذذذن خذذذذالل اللمذذذذس اسذذذذتطاع تمييذذذذز ان نا ذذذذات الطذذذذرف التم

الجةذذذذذذم الملمذذذذذذوح واألجذذذذذذزاء ال ذذذذذذادة منذذذذذذة. ان اسذذذذذذتعمال هذذذذذذاا الجلذذذذذذد اعلكترونذذذذذذي 

الصذذذناتي فذذذي األطذذذراف الصذذذناتية وخصوصذذذا اليذذذد سيةذذذاتد تلذذذؤ تصذذذنيا يذذذد صذذذناتية 

                                              (. 2قابلذذذذذذذة لتمييذذذذذذذز األلذذذذذذذم ومذذذذذذذالك تذذذذذذذك  وطبيعذذذذذذذة األجةذذذذذذذام الملموسذذذذذذذة  تذذذذذذذك  

      .                                                                                                                      

   

 ( 02تك   

 

 اطراف صناعية ذات كفائه وسهلة االستعمال تصنيع

 )الذراع الصناعي المتحكم به بواسطة العقل( 

األطذذذذراف الصذذذذناتية المةذذذذتعملة فذذذذي الوقذذذذو ال ا ذذذذر تعذذذذاني مذذذذن مشذذذذكلة تذذذذدم 

قذذذدجتها تلذذذؤ القيذذذام بال رمذذذات واألتمذذذال التذذذي تتطلذذذى دقذذذة فذذذي األداء ، حيذذذا أنهذذذا فذذذي 

الغالذذذى تميذذذ  الذذذؤ مونهذذذا بطيئذذذة ال رمذذذة مقاجنذذذة بذذذالطرف الطبيعذذذي وتذذذدم قذذذدجتها تلذذذؤ 

كم فذذذذي قذذذذوة اعمةذذذذا  والقذذذذبض هذذذذاا فيمذذذذا ااا مانذذذذو قذذذذادجة تلذذذذؤ القيذذذذام بهذذذذاع الذذذذت 

 الوظيفة.       

فذذذي مختبذذذرات ديكذذذا للب ذذذوث والتطذذذوير فذذذي واليذذذة همبشذذذاير فذذذي الواليذذذات المت ذذذدة 

( . لقذذذد تذذذم اختذذذراع يذذذد لذذذوو  3األمريكيذذذة تذذذم تطذذذوير يذذذد صذذذناتية تذذذدتؤ لذذذوو   تذذذك  

موتذذذة مذذذن الب ذذذوث بقيمذذذة مئذذذة مليذذذون مذذذن قبذذذ  العذذذالم ديذذذن ملمذذذين والذذذك  ذذذمن مج

دوالج تمولهذذذذذا وترتاهذذذذذا وزاجة الذذذذذدفاع األميرمذذذذذة، الهذذذذذدف مذذذذذن هذذذذذاع الب ذذذذذوث هذذذذذو 
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عحذذذداث ثذذذوجة فذذذي تذذذالم األطذذذراف الصذذذناتية لغذذذرض مذذذنح منتةذذذبي القذذذوات المةذذذل ة 

األمريكيذذذة ممذذذن فقذذذدوا أطذذذرافهم أثنذذذاء الخدمذذذة فرصذذذة ومجذذذال للعذذذودة للخدمذذذة الفعليذذذة 

 الك.                             في حالة جغبتهم ب

اليذذذذد لذذذذوو  تعتبذذذذر حقذذذذا ثذذذذوجة فذذذذي تذذذذالم األطذذذذراف الصذذذذناتية حيذذذذا تعتمذذذذد تلذذذذؤ  

مجموتذذذة مذذذن المجةذذذات العضذذذلية الكهربا يذذذة التذذذي تقذذذوم بالتقذذذاط اعتذذذاجات الكهربا يذذذة 

مذذذذن تضذذذذالت بقايذذذذا الطذذذذرف المبتذذذذوج وتترجمهذذذذا الذذذذؤ حرمذذذذة م ذذذذددة فذذذذي يذذذذد الطذذذذرف 

هذذذي ان يذذذد لذذذوو  الصذذذناتية ليةذذذو فقذذذم بقذذذوة مافيذذذة لرفذذذا وحمذذذ  الصذذذناتي، النتيجذذذة 

مذذذذيس التةذذذذو  ولكنهذذذذا أيضذذذذا تةذذذذتطيا القيذذذذام ب رمذذذذات م ذذذذددة م ذذذذ  الوصذذذذول بيذذذذد 

الطذذذرف الصذذذناتي الذذذؤ خلذذذف الظهذذذر والذذذؤ خلذذذف الذذذراح، ومذذذالك لذذذديها القابليذذذة تلذذذؤ 

ا الذذذت كم بقذذذذوة قبضذذذذة اليذذذذد الصذذذذناتية للتعامذذذ  مذذذذا األجةذذذذام الرقيقذذذذة مذذذذن دون مةذذذذره

م ذذذ  حمذذذ  بيضذذذة طازجذذذة. ان هذذذاا التطذذذوج فذذذي مفا ذذذة تمذذذ  اليذذذد الصذذذناتية تجعذذذ  مذذذن 

إمكانيذذذذذذة اسذذذذذذتعمالها فذذذذذذي االحتياجذذذذذذات اليوميذذذذذذة األساسذذذذذذية ام ذذذذذذر سذذذذذذهولة ومفا ذذذذذذة 

               لمةتخدمها مما يةاتد تلؤ دمجهم في ال ياة اليومية بصوجة افض  من الةابل.                                                 

   

 

 (3 تك  

 

وافقذذذذو إداجة األغايذذذذة واألدويذذذذة األمريكيذذذذة تلذذذذؤ إجذذذذازة يذذذذد لذذذذوو   2014فذذذذي تذذذذام 

والذذذذك ل بذذذذوت قابليتهذذذذا تلذذذذؤ القيذذذذام بوظذذذذا ف ومهذذذذام ال تةذذذذتطيا أل مذذذذن األطذذذذراف 

https://vertassets.blob.core.windows.net/image/fbd032a3/fbd032a3-4d12-4b5c-bd40-dd9521809054/luke_arm.jpg
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الصذذذناتية الموجذذذودة القيذذذام بهذذذا؛ م ذذذ : طهذذذي وجبذذذة طعذذذام، تنظيذذذف األسذذذنان بالفرتذذذاة، 

فذذذذتح قفذذذذ  بالمفتذذذذاح. وقالذذذذو اعداجة ان هذذذذاع اليذذذذد مذذذذن الممكذذذذن ان تةذذذذمح لمةذذذذتعملها 

القيذذام بواجبذذات ام ذذر تعقيذذد مذذن مذذا قذذد يةذذمح بذذة أل طذذرف صذذناتي متذذوفر فذذي الوقذذو 

 الطبيعية.                                                  ال ا ر وهي ام ر قربا ومماثلة ل رمة اليد

مذذذن الممكذذذن تهيئذذذة يذذذد لذذذوو  لكذذذي تةذذذتعم  فذذذي حذذذاالت البتذذذر تنذذذد مفصذذذ  الكتذذذف وبتذذذر 

منطقذذذة العضذذذد ومنطقذذذة الةذذذاتد ولكنهذذذا ال تناسذذذى حذذذاالت البتذذذر فذذذي مفصذذذ  الرسذذذو أو 

                                 المرفل. ويبلو سعر يد لوو  مئة الف دوالج أمريكي.        

 

 البحث عن مصدر طاقة جديده

الطذذذرف الصذذذناتي الذذذامي ي ذذذا  الذذذؤ مصذذذدج للطاقذذذة بمواصذذذفات خاصذذذة؛ حيذذذا ان 

األجهذذذزة ال دي ذذذة ت تذذذا  الذذذؤ مصذذذدج مهربذذذا ي يةذذذتطيا ان يذذذوفر طاقذذذة مهربا يذذذة لمذذذدة 

طويلذذذذة مذذذذن دون إ ذذذذافة وزن م يذذذذر للطذذذذرف الصذذذذناتي. فذذذذي العذذذذادة ملمذذذذا طذذذذال تمذذذذر 

هلذذذذة مذذذذن الناحيذذذذة البطاجيذذذة أصذذذذب و امبذذذذر حجمذذذذا  وام ذذذر وزنذذذذا ممذذذذا يجعلهذذذذا غيذذذر ما

العمليذذذة لالسذذذتعمال اليذذذومي. يعمذذذ  تذذذدد مبيذذذر مذذذن البذذذاح ين فذذذي مختلذذذف أن ذذذاء العذذذالم 

لل صذذذذول تلذذذذؤ بطاجيذذذذة طويلذذذذة العمذذذذر وب جذذذذم ووزن مناسذذذذى ، مذذذذن  ذذذذمن البذذذذاح ين 

أسذذذذتراليا يعمذذذذ  تلذذذذؤ اختذذذذراع  –فريذذذذل تمذذذذ  فذذذذي جامعذذذذة ديكذذذذن فذذذذي واليذذذذة فكتوجيذذذذا 

ا  اليذذذد اآلليذذذة الناتمذذذة التذذذي يعمذذذ  تليهذذذا بطاجيذذذة أمنذذذة و موثوقذذذة لتةذذذتعم  مذذذا نمذذذو

أسذذذتراليا   حيذذذا يترمذذذز  -بذذذاح ين فذذذي جامعذذذة وولونكونذذذك فذذذي واليذذذة نيذذذو سذذذاوث ويلذذذز 

جذذذذزء مذذذذن تملهذذذذم تلذذذذؤ اسذذذذتعمال الةذذذذوا   األيونيذذذذة لكونهذذذذا غيذذذذر متطذذذذايرة وبالتذذذذالي 

قابليتهذذذذا لالتذذذذتعال  ذذذذئيلة  وليةذذذذو م ذذذذ  اللي يذذذذوم المةذذذذتعم  فذذذذي بطاجيذذذذات الهواتذذذذف 

قالذذذة ممذذذا يجعلهذذذا ام ذذذر أمانذذذا مذذذن اللي يذذذوم. مذذذن جملذذذة الت ذذذديات التذذذي يعمذذذ  الفريذذذل الن

تلذذذؤ تذذذاليلها هذذذو حجذذذم البطاجيذذذة وميفيذذذة دمجهذذذا مذذذا اليذذذد الصذذذناتية مذذذن دون التذذذسثير 

تلذذذؤ تمذذذ  اليذذذد وتكذذذون فذذذي مو ذذذا يةذذذه  الوصذذذول اليذذذة لغذذذرض إتذذذادة الشذذذ ن و 

                                  الصيانة.                                      
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 تقنية الطابعة الثالثية األبعاد 

مذذذن الطبيعذذذي ان التقنيذذذات ال دي ذذذة والمتطذذذوجة  المدمجذذذة فذذذي األطذذذراف الصذذذناتية 

هذذذذي باهضذذذذة الذذذذ من ممذذذذا يجعذذذذ  هذذذذاع األطذذذذراف الصذذذذناتية ليةذذذذو بمتنذذذذاول يذذذذد تامذذذذة 

المةذذذذتهلكين. ألجذذذذ  تخفذذذذيض ملفذذذذة تصذذذذنيا هذذذذاع األطذذذذراف بذذذذدأت الشذذذذرمات المصذذذذنعة 

لذذذؤ تذذذسثير الطباتذذذة ال الثيذذذة باسذذذتعمال الطابعذذذات ثالثيذذذة األبعذذذاد لتصذذذنيعها. باع ذذذافة ا

اتية الصذذذن األطذذذراففذذذي تصذذذنيا  التقنيذذذة هذذذاع ن اسذذذتعمالاألبعذذذاد تلذذذؤ سذذذعر المنذذذتإ  فذذذا

المتطذذذوجة يعطذذذي المصذذذنا القابليذذذة تلذذذؤ تصذذذنيا طذذذرف صذذذناتي يتناسذذذى مذذذا احتياجذذذات 

وتطلعذذذات وجغبذذذات المةذذذتعم  وبدججذذذة تاليذذذة؛ تذذذالوة تلذذذؤ الذذذك فإنهذذذا تلبذذذي الذذذاو  

 ( . جابم الطابعة ال الثية األبعاد أثناء العم  :4،5تك  الجمالي للمةتخدم  

            https://www.youtube.com/watch?v=ipP-z_koTZs 

https://www.bing.com/videos/search?q=3d+printed+prosthetic+

limbs+hand&&view=detail&mid=2E76A56A773573FACD672E76A

56A773573FACD67&&FORM=VRDGAR. 

 

 

 

 (4 تك   .(             5 تك  

https://www.youtube.com/watch?v=ipP-z_koTZs
https://www.bing.com/videos/search?q=3d+printed+prosthetic+limbs+hand&&view=detail&mid=2E76A56A773573FACD672E76A56A773573FACD67&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=3d+printed+prosthetic+limbs+hand&&view=detail&mid=2E76A56A773573FACD672E76A56A773573FACD67&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=3d+printed+prosthetic+limbs+hand&&view=detail&mid=2E76A56A773573FACD672E76A56A773573FACD67&&FORM=VRDGAR
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 اليد اآللية الناعمة                                                             

فذذذي تذذذالم الصذذذناتة ال دي ذذذة ال يمكذذذن االسذذذتغناء تنذذذة   اآللذذذي اصذذذبح اسذذذتخدام األنةذذذان

ولكنذذذذة الزال بعيذذذذد جذذذذدا تذذذذن األنةذذذذان الطبيعذذذذي مذذذذن حيذذذذا سالسذذذذة وجتذذذذاقة وبراتذذذذة 

وتنذذذاغم حرمذذذة أجذذذزاء جةذذذمة المختلفذذذة. للتغلذذذى تلذذذؤ هذذذاا الذذذنقص فقذذذد مذذذرح فريذذذل 

تمذذذذذ  فذذذذذي جامعذذذذذة وولونكونذذذذذك   أسذذذذذتراليا ( جهذذذذذدهم لدجاسذذذذذة   ليذذذذذة االتذذذذذتغال  و 

ستشذذذذعاج فذذذذي بعذذذذض المذذذذواد الناقلذذذذة للكهربذذذذاء ، ومذذذذالك اسذذذذتخدام تقنيذذذذة خصذذذذا ص اال

الطابعذذذذة ال الثيذذذذة األبعذذذذاد  لذذذذدمإ  مذذذذواد مختلفذذذذة الخصذذذذا ص لل صذذذذول تلذذذذؤ مكذذذذون 

صذذذذناتي يتصذذذذف بالمرونذذذذة والصذذذذالبة فذذذذي اات الوقذذذذو واالسذذذذتفادة مذذذذن الذذذذك عحذذذذداث 

 تية.                                                   ثوجة في تالم األنةان اآللي وبالتالي تطبيقة تلؤ األطراف الصنا

                                                                         

 

 ( 06 تك  

مذذذن خذذذالل هذذذاا البرنذذذامإ يذذذتم بنذذذاء يذذذد  ليذذذة صذذذناتية بواسذذذطة الطابعذذذة ال الثيذذذة 

الطبيعيذذذة مذذذن حيذذذا تذذذدد األصذذذابا واحتذذذواء مذذذ  اصذذذبا  األبعذذذاد وتشذذذابة هذذذاع اليذذذد اليذذذد

تلذذذؤ مفاصذذذ  صذذذغيرة تةذذذمح ب رمذذذة مذذذ  اصذذذبا لوحذذذدع ومذذذالك مذذذ  مفصذذذ  صذذذغير فذذذي 

يعتمذذذد  ةميكانيكيذذذ-مذذذ  اصذذذبا، ومذذذدمإ فذذذي هذذذاع اليذذذد برنذذذامإ للةذذذيطرة وال رمذذذة الكهذذذرو

تلذذذذذؤ مجةذذذذذات جلديذذذذذة لنقذذذذذ  الموجذذذذذات الكهربا يذذذذذة العصذذذذذبية الناتجذذذذذة مذذذذذن تقلذذذذذص 

ا تبقذذذذؤ مذذذذن الطذذذذرف المبتذذذذوج لتشذذذذغي  اآلليذذذذة الميكانيكيذذذذة .  وقذذذذد تذذذذم العضذذذذالت فيمذذذذ

واطلذذل تليهذذا اسذذم اليذذد الناتمذذة  2017الكشذذف تذذن نمذذوا  أولذذي لهذذاع اليذذد فذذي تذذام 

(، تمتذذذذاز هذذذذاع اليذذذذد بذذذذان ثمنهذذذذا مناسذذذذى وخفيذذذذة الذذذذوزن ومصذذذذنعة لتعمذذذذ   6  تذذذذك  

مو ذذذذوتة  وتةذذذذتجيى موحذذذذدة متكاملذذذذة  عيعذذذذازات الذذذذدمام مذذذذن خذذذذالل مجةذذذذات جلديذذذذة
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تلذذذؤ تضذذذالت الةذذذاتد، واالبتكذذذاج الر يةذذذي فذذذي هذذذاع اليذذذد هذذذو أنهذذذا مصذذذنعة مذذذن مذذذواد 

تةذذذمح ب رمذذذة المفاصذذذ  الصذذذغيرة لليذذذد م ذذذ  مذذذا هذذذي فذذذي اليذذذد الطبيعيذذذة ممذذذا سذذذيتيح 

 لمةتعملها االستفادة منها في احتياجاتة اليومية.                                       

إ فريذذذل العمذذذ  بعذذذد الوصذذذول الذذذؤ النمذذذوا  النهذذذا ي الخطذذذوة التاليذذذة فذذذي برنذذذام

والتةذذذويقي هذذذو اسذذذتبدال الجذذذزء الميكذذذانيكي  بسليذذذاف تضذذذلية صذذذناتية وإدمذذذا  مذذذواد 

اميذذة تةذذاتد تلذذؤ ت ةذذس وإمةذذا  األجةذذام ومذذالك ت ديذذد حجذذم وتذذك  وحذذراجة هذذاع 

األجةذذام. ممذذا وفذذي برنذذامإ الفريذذل تطذذوير مجةذذات تتذذرجم إتذذاجات الذذدمام الذذؤ حرمذذة 

إمكانيذذذذة زجع المجةذذذذات أو األقطذذذذال الكهربا يذذذذة ت ذذذذو الجلذذذذد أو فذذذذي الجلذذذذد تلذذذذؤ  مذذذذا

 تك  وتم.          

     

 يمكن الحصول على معلومات اكثر من الروابط التالية:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Prosthesis#History 

http://robotics.sciencemag.org/content/3/19/eaat3818 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ipP-z_koTZs 

https://www.bing.com/videos/search?q=3d+printed+prosthetic+

limbs+hand&&view=detail&mid=2E76A56A773573FACD672E76A

56A773573FACD67&&FORM=VRDGAR 

http://www.electromaterials.edu.au/soft-robotics/    

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Prosthesis#History
http://robotics.sciencemag.org/content/3/19/eaat3818
https://www.youtube.com/watch?v=ipP-z_koTZs
https://www.bing.com/videos/search?q=3d+printed+prosthetic+limbs+hand&&view=detail&mid=2E76A56A773573FACD672E76A56A773573FACD67&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=3d+printed+prosthetic+limbs+hand&&view=detail&mid=2E76A56A773573FACD672E76A56A773573FACD67&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=3d+printed+prosthetic+limbs+hand&&view=detail&mid=2E76A56A773573FACD672E76A56A773573FACD67&&FORM=VRDGAR
http://www.electromaterials.edu.au/soft-robotics/
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 مكاف تة سب  وبعض أسبابة... البيئي التلوث

 ألزهيري  ألرضا عبد ألدك تور 
كاديمي

 
 سدني في مقيم أ

 
 

 مقدمة

 وهذذذو, االنةذذذان تواجذذذة التذذذي المشذذذام  اهذذذم أحذذذد القذذذدم منذذذا البيئذذذي التلذذذوث يعتبذذذر

 و االنةذذذذذذان جهذذذذذذ  و جهذذذذذذة مذذذذذذن التكنولذذذذذذوجي التقذذذذذذدم نتيجذذذذذذة مةذذذذذذتمر ازديذذذذذذاد فذذذذذذي

 الذذذذؤ المطذذذذاف نهايذذذذة فذذذذي يذذذذادل حيذذذذا, اخذذذذرى جهذذذذة مذذذذن الخطذذذذر ب جذذذذم المةذذذذاولين

 العناصذذذر مجموتذذذة  هنذذذا باليئذذذة يقصذذذد.  احيانذذذا حياتذذذة فقذذذدان و االنةذذذان بصذذذ ة الضذذذرج

 مذذذذذن مجموتذذذذذة او ال ذذذذذي بالكذذذذذا ن ت ذذذذذيم التذذذذذي الفيزيا يذذذذذة و والكيميا يذذذذذة   ال يويذذذذذة

 المةذذذذتقر او المكذذذذان هذذذذي البيئذذذذة. وبقا هذذذذا جودهذذذذا و تلذذذذؤ وتذذذذاثر  ال يويذذذذة الكا نذذذذات

 و فيهذذذا يعذذذيش التذذذي الخاصذذذة بيئتذذذة لذذذة حذذذي مذذذا ن مذذذ  و ال ذذذي الكذذذا ن فيذذذة يعذذذيش الذذذال

 :العناصر هاع من و معينة تناصر لها

 

 م ذذذذذ  الغذذذذااء تنذذذذتإ التذذذذذي ال يذذذذة الكا نذذذذات هذذذذذي و المنتجذذذذة ال يذذذذة العناصذذذذر.1

 .النباتات

 ال يوان و االنةان م   المةتهلكة ال ية العناصر.2 .

 الفطريات و البكتيريا م   الم للة ال ية لعناصر.3ا .

 الشمس و التربة و الماء و الهواء م   ال ية الغير العناصر.4 .

 

 صذذذلبة او سذذذا لة مانذذذو سذذذواء مذذذادة الل ا ذذذافة ال تذذذن تبذذذاجة فهذذذو:التلذذذوث أمذذذا

 او ال ذذذذراجة م ذذذذ  الطاقذذذذة اتذذذذكال مذذذذن تذذذذك  الل البيئذذذذة تعذذذذرض او للبيئذذذذة غازيذذذذة او

 منهذذذا الذذذتخلص الطبيعيذذذة للبيئذذذة يمكذذذن التذذذي النةذذذى يتجذذذاوز الذذذال االتذذذعاع او الصذذذوت

 المذذذواد هذذذاع مانذذذو سذذذواء اخذذذرى مذذذواد الذذذؤ ت ويلهذذذا او ت ليلهذذذا او تخزينهذذذا بطريقذذذة
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 هذذذو و االنةذذذان يواجههذذذا بيئيذذذة ماجثذذذة اخطذذذر البيئذذذي التلذذذوث يعتبذذذر.صذذذناتية او طبيعيذذذة

 للبيئذذذة المكونذذذة العناصذذذر توافذذذل فذذذي خلذذذ  نتيجذذذة فيهذذذا يعذذذيش التذذذي البيئذذذة تذذذدهوج يعنذذذي

 مذذذن الذذذااتي الذذذتخلص فذذذي خاصذذذة و       الطبيعذذذي دوجهذذذا اداء تلذذذؤ قذذذدجتها تفقذذذد ب يذذذا

  .اليابةة و الهواء و الماء بيئة في الك و الطبيعية بالعمليات الملوثات

 

  : البيئي التلوث مستويات

 ال يخلذذذذو ال و االج ذذذذية للكذذذذرة الةذذذذط ي التلذذذذوث هذذذذو و خطذذذذر الغيذذذذر التلذذذذوث.1

 .معة التعايش االنةان يةتطيا حيا التلوث من النوع هاا من مكان

 

 تلذذذذؤ تذذذذاثر سذذذذلبية اثذذذذاج لذذذذة يظهذذذذر الذذذذال التلذذذذوث هذذذذو و الخطذذذذر التلذذذذوث. 2 .

 البيئة و االنةان

 

 و االنةذذذذان و للبيئذذذذة انهيذذذذاج فيذذذذة ي ذذذذدث الذذذذال التلذذذذوث هذذذذو و المذذذذدمر التلذذذذوث.3

 .البيئي التوازن اتكال مافة تلؤ سلبا ياثر

 

 قذذد التلذذوث انذذواع بعذذض و طعذذم او جا  ذذة غيذذر مذذن منظذذوج غيذذر التلذذوث يكذذون قذذد

 تنذذذذد الضذذذذرج باحذذذذداث مفيذذذذ  لكنذذذذة و اليابةذذذذة او الهذذذذواء او المذذذذاء بتلذذذذوث يتةذذذذبى ال

 يعتبذذذر الذذذال و المصذذذانا فذذذي االالت و  المذذذروج حرمذذذة مذذذن المنبعذذذا مالضذذذجيإ االنةذذذان

  .التلوث اتكال من اخر تكال

 

 و التربذذذذة و المذذذذاء و الهذذذذواء تلذذذذوث تلذذذذؤ البيئذذذذي التلذذذذوث انذذذذواع يشذذذذتم  تمومذذذذا

  بالضجيإ التلوث و الخطرة المخلفات و الصلبة المخلفات تن الناتإ التلوث

 

 الهواء تلوث

 او ميميا يذذذة مذذذواد او ماديذذذة جةذذذيمات الذذذؤ الجذذذول الغذذذالف تعذذذرض تمليذذذة هذذذي
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 هذذذاع فذذذي ال يذذذة والكا نذذذات واالنةذذذان للبيئذذذة  ذذذرجا ت ذذذدث والتذذذي بايولوجيذذذة مرمبذذذات

 : اآلتي للهواء الملوثة المواد هاع ومن البيئة

 

 الكاجبون اومةيد ثاني م   الغازات و االبخرة.1  .

 

 ، الرصذذذذاص ابخذذذذرة ، الهيذذذذدجوجيني الف ذذذذم ، الكذذذذاجبون اومةذذذذيد اول غذذذذاز.2 

 الةذذذياجات تذذذوادم و المصذذذانا تذذذن نذذذاتإ هذذذاا مذذذ  و االزوت اماسذذذيد و الكبريذذذو اماسذذذيد

 .التبريد اجهزة و

 

 و الطلذذذا غبذذذاج و الغبذذذاج و الذذذدخان م ذذذ  بذذذالهواء تعلذذذل التذذذي الجةذذذيمات.3  .

 الجراثيم و الفيروسات

 

 : الى الهواء تلوث اسباب تعود

 انفجذذذذاجات و ترابيذذذذة تواصذذذذف هبذذذذول ، الغابذذذذات حريذذذذل م ذذذذ  طبيعيذذذذة اسذذذذبال.1

  .برمانيا النشطة المناطل بعض في البرامين

 

 :م   االنةان فع  نتا إ من وهي صناتية اسبال.2 

 

  . توادمها و النفم صناتة.  ا

 .االسمدة و االسمنو صناتة.  ل

 .النةيإ و الغزل صناتة.   

 .ال شرية المبيدات.  د

  .غازات من تنها ينتإ ما و التدفئة و التةخين و التبريد طر .  ع

 

   م  
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  اتعاتية اسبال.3 :

 

 .نووية نفايات و مخلفات.  ا

 .النووية االسل ة تفجيرات.  ل

  .الاجية المفاتالت.   

 الجراثيم و الفيروسات م   حيوية اسبال.4 . 

  

 الهواء تلوث اثار

 فوجيذذذة اتذذذراض هنالذذذك حيذذذا البشذذذر صذذذ ة فذذذي التذذذآثير الذذذؤ الهذذذواء تلذذذوث يذذذادل 

 الذذذذؤ تذذذذادل متذذذذآخرع اثذذذذاج وهنالذذذذك الوفذذذذاع تةذذذذبى وقذذذذد ال ذذذذادة االمذذذذراض إلذذذذؤ تذذذذادل

 القصذذذذبات والتهذذذذال الربذذذذو م ذذذذ  التذذذذنفس جهذذذذاز تصذذذذيى قذذذذد مزمنذذذذة مر ذذذذية اتذذذذراض

 يذذذاثر ممذذذا,  والةذذذرطان والعذذذين القلذذذى وامذذذراض المذذذزمن الذذذر تين وامذذذراض المذذذزمن

 التذذذاثير   تذذذن فضذذذال,  وتلفهذذذا المبذذذاني تآمذذذ  إلذذذؤ يذذذادل وقذذذد والنباتذذذات ال يوانذذذات تلذذذؤ

 .الم اصي  وتلوث المر ؤ تال  ملف ازدياد يم   الال واالقتصادل االجتماتي

 

  يلي بما فتتلخص الهواء تلوث من الحد طرق اما

 والنباتات االتجاج زجاتة. 1 .

 ونظافتها الشواجع جصف. 2 .

 التدخين مكاف ة. 3 .

 دوجل بشك  وتوادمها الةياجات صيانة. 4 .

 التلذذذذوث ا ذذذذراج مكاف ذذذذة مةذذذذتلزمات مافذذذذة بتذذذذوفير والمصذذذذانا المعامذذذذ  الذذذذزام. 5 .

 فيها

 

 الماء تلوث

 او مباتذذذرة بصذذذوجة الميذذذاع نذذذوع فذذذي الفيزيذذذا ي او الكيميذذذا ي التغيذذذر مذذذن حالذذذة هذذذي
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 تلذذذوث امذذذا ويكذذذون لالسذذذتخدام الميذذذاع صذذذالحية تذذذدم الذذذؤ  يذذذادل والذذذال مباتذذذرة غيذذذر

 او العالقذذذة المذذذواد اجتفذذذاع او الملوحذذذة ازديذذذاد او المذذذاء حذذذراجة دججذذذة تغيذذذر م ذذذ  طبيعذذذي

  البترولي والتةرل النفايات بمخلفات ميميا ي التلوث يكون

 .ال شرية والمبيدات

 

 المياه تلوث اسباب

 الجذذذراثيم  ذذذمنها ومذذذن مخلفاتهذذذا تجذذذد حيذذذا الصذذذ ي الصذذذرف خذذذدمات انعذذذدام او انخفذذذاض. 1 

 االنهذذذذذاج مذذذذذن الميذذذذذاع مصذذذذذادج الذذذذذؤ طريقهذذذذذا الضذذذذذاجة والطبيعيذذذذذة الكيمياويذذذذذة والبكتريذذذذذاوالمواد

 .والب يرات

 و وااللمنيذذذذوم الن ذذذذاح وبقايذذذذا الكذذذذاجتون واوجا  الصذذذذابون, الكيميا يذذذذة المصذذذذانا نفايذذذذات.  2 

 .الصوديوم وماجبونات والكالةيوم الكروم اماسيد

 الفوسذذذذفات تلذذذؤ ت تذذذول التذذذي خصوصذذذا للتربذذذة ال شذذذرية والمبيذذذدات االسذذذمدة اسذذذتخدام .3

 والنترات

 ومخلفاتها المشعة المواد .4 .

 والذذذال ومشذذذتقاتة الذذذنفم وقذذذود تلذذذؤ مبيذذذر بشذذذك  تعتمذذذد التذذذي والنذذذاقالت الب ذذذرل النقذذذ  .5 

 .والم يطات والب اج االنهاج مياع تلوث الؤ يادل

 

 :الؤ يادل المياع تلوث فان سبق لما ونظرا

 

 واتذذذذعة االومةذذذذجين وصذذذذول ت ذذذذبس التذذذذي الضذذذذاجة والنباتذذذذات الط الذذذذى نمذذذذو. 1 

 .     موتها الؤ يادل حيا الب رية للكا نات الشمس

 الديذذذذدان بعذذذذض الذذذذؤ ال ا ذذذذنة والقواقذذذذا البعذذذذوض انتشذذذذاج تلذذذذؤ المةذذذذاتدع. 2 .

 البلهاجزيا م  

 التةمم ب االت لالصابة الفرص زيادع. 3 .

 والتهذذذذذال والمالجيذذذذذا التفايذذذذذد واسذذذذذتيطانهام   االمذذذذذراض بذذذذذبعض اعصذذذذذابة.  4 .

 الكوليرا ومرض الوبا ي الكبد
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 :المائي التلوث لمعالجه مقترحة حلول

 الب ذذذذرل النشذذذذاط تذذذذن الناتجذذذذة ومشذذذذتقاتة والذذذذنفم البتذذذذرول تةذذذذربات تقليذذذذ . 1 .

 الشفم او ال ر  بواسطة

 الجوفية المياع مناطل في صناتية انشطة ال او اوالبناء الزجاتة منا.  2 .

 التربة او الماء مةط ات الؤ وصولها قب  الص ي الصرف مياع معالجة. 4 .

 الذذذؤ تتةذذذرل ال ب يذذذا م ذذذددة صذذذ راوية منذذذاطل فذذذي المشذذذعة النفايذذذات دفذذذن. 4 .

 الجوفية المياع

 المياع مصاجف في جميها وتدم المصانا نفايات تدوير اتادع. 5 .

 مختصذذذذذة مختبذذذذذرات خذذذذذالل مذذذذذن للمذذذذذاء وحيويذذذذذا ميمياويذذذذذا الذذذذذدوجل الت ليذذذذذ .6 :

 البشرل لالستهال  الصال ة للمياع الجودع معايير و من

 

 التربة تلوث

 المذذذذاء الذذذذؤ باال ذذذذافة وصذذذذلبة ومعدنيذذذذة تضذذذذوية مذذذذواد مذذذذن مذذذذزيإ هذذذذي التربذذذذة

 للمذذذواد ٪٤٥ التاليذذذة بالنةذذذى للنمذذذو الصذذذال ة التربذذذة فذذذي المذذذواد هذذذاع وتتذذذوزع والهذذذواء

 غيذذذذر النةذذذذى وهذذذذا للهذذذذواء ٪٢٥ و العضذذذذوية للمذذذذواد ٪٥ و للمذذذذاء ٪٢٥ و المعدنيذذذذة

  الخر وقو ومن المكان نفس تتغيرفي وقد ثابتة

 نتيجذذذة تتفتذذذو والتذذذي بانواتهذذذا الصذذذخوج فهذذذي للتربذذذة االم الجيولوجيذذذة المذذذادة امذذذا

  اصذذذذغر ثذذذذم صذذذذغيرة متذذذذ  الذذذذؤ فتت ذذذذول ال ذذذذراجة لذذذذدججات والفصذذذذلي اليذذذذومي التبذذذذاين

 والفطريذذذات وال يوانذذذات النباتذذذات لنمذذذو مهذذذم مذذذوطن وهذذذي تربذذذة تصذذذبح ان الذذذؤ وهكذذذاا

 .اخرى حية ما نات الؤ باال افة والبكتريا

 مذذذا مآلوفذذذة غيذذذر مذذذواد واخذذذتالط مكوناتهذذذا عخذذذتالل نتيجذذذة للتلذذذوث التربذذذة تتعذذذرض

 لهذذذا والفيزيذذذا ي الكيميذذذا ي الترميذذذى تلذذذؤ سذذذلبا يذذذاثر الذذذال ال قيقيذذذة التربذذذة مكونذذذات

       .   
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 : التربة تلوث اسباب

 الزجاتيذذذذذذذذة لالسذذذذذذذمدة الخذذذذذذذذاط  االسذذذذذذذتخدام م ذذذذذذذذ  الكيميا يذذذذذذذة الملوثذذذذذذذات. 1 

   .ال شرية والمبيدات الكيميا ية والمخصبات

 فذذذذذي دفنهذذذذذا خذذذذذالل مذذذذذن{ القمامذذذذذة} المنزليذذذذذة والفضذذذذذالت الصذذذذذلبة النفايذذذذذات. 2 

 ترميبهذذذا وتغييذذذر التربذذذة تلذذذف الذذذؤ يذذذادل ممذذذا و ذذذاج سذذذام بعضذذذها يكذذذون حيذذذا التربذذذة

 االجض طبقذذذات الذذذي النفايذذذات ت تويهذذذا التذذذي الةذذذام الةذذذوا   بعذذذض وتةذذذرل العضذذذول

  .الجوفية والمياع

 االنفجذذذذذاجات مذذذذذن مذذذذذ  يذذذذذادل حيذذذذذا المشذذذذذعة والمذذذذذواد ال مضذذذذذية االمطذذذذذاج. 3 .

 دججذذذة اات امطذذذاج هطذذذول هذذذي ال مضذذذية واالمطذذذاج التربذذذة الذذذي تتةذذذرل التذذذي النوويذذذة

 ثذذذاني انبعذذذاث بةذذذبى والذذذك اقذذذ  او بخمةذذذة يقذذذدج مذذذنخفض هذذذادجوجيني وجقذذذم حمو ذذذة

 ويمكذذذذن المختلفذذذذة البشذذذذرية النشذذذذاطات مذذذذن النتذذذذروجين اماسذذذذيد و الكبريذذذذو اومةذذذذيد

 االجض تلذذذذؤ تةذذذذتقر صذذذذغيرة جزيئذذذذات حتذذذذؤ او اوثلذذذذو   ذذذذبال تذذذذك  تلذذذذؤ هطولذذذذة

 جفذذذاف الذذذؤ يذذذادل ممذذذا ويقللذذذة والمذذذاء للتربذذذة الهيذذذدجوجيني الذذذرقم تلذذذؤ ويذذذاثر والمذذذاء

 مالبوتاسذذذذذذيوم مالمغنةذذذذذذيوم, النباتيذذذذذذة المغذذذذذذايات مذذذذذذن مكوناتهذذذذذذا واسذذذذذذتنزاف التريذذذذذذة

 .للتربة سامة مرمبات وتكوين االلمنيوم مكونات تن واالفرا 

 وحتذذذؤ مال ذذذة التربذذذة تصذذذبح حيذذذا الزجاتيذذذة للمنذذذاطل المال ذذذة بالميذذذاع الذذذرل. 4 

 . سامة

 مكونذذذذذات اسذذذذذتقراج زتزتذذذذذة خطذذذذذر الذذذذذؤ يذذذذذادل الذذذذذال المعذذذذذادن اسذذذذذتخرا . 5 .

  التربة

  التص ر الؤ يادل مما الزجاتية االجا ي الؤ وانتقالها الرمال زحف. 6 .

 االتجاج وقطا العمراني الزحف. 7 .

  : التربة لتلوث التالية اال راج الؤ تادل مجتمعة االسبال وهاع

 االنةان إلؤ تنتق  التي االمراض ومةببات والبكتريا الطفيليات ازدياد. 1 .

 ترية في االنةان تليها يعتمد التي الجوفية المياع تلوث. 2

 والطيوج وال يوانات النباتات من انواع بعض انقراض. 3 .
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  الغاا ية المواد توفر في حاد انخفاض.  4 .

 

 :التربة تلوث من للحد مقترحة حلول

  وص ية سليمة بطر  الصلبة المخلفات من التخلص. 1 .

 المياع سيول وقوة االن راف قوة لتخفيف الةدود بناء. 2 .

  المناسبة بالنباتات الرملية الك بان زجاتة. 3 .

 االتجاج قطا تن التوقف. 4 .

  الطبيعية الغابات حماية. 5 .

 االنجراف من التربة ت مي التي االستنادية الجدجان تم .  7 :

 الطبيعية المراتي تلؤ ال فاظ. 8 .

 الص ي الصرف بمياع النباتات جل تدم. 9 .

 نةذذذذبة تقليذذذذ  اجذذذذ  مذذذذن ال يويذذذذة المكاف ذذذذة فذذذذي ال يذذذذة الكا نذذذذات اسذذذذتخدام.  10 

 .والنبات وال يوان باالنةان تضر والتي االخرى األحياء تنتجها التي اال راج

 

 الشعاتي التلوث

 بصذذوجع تليذذة تذذاثر والهذذواء ماالمذذاء البيئذذي الوسذذم فذذي مشذذعة مذذواد وجذذود هذذو

 : بشرية انشطة بفع  او طبيعية ظواهر بفع  تنتإ المواد وهاع سلبية

 بمذذذا الخذذذاججي الفضذذذاء يطلذذذل حيذذذا الكذذذوني االتذذذعاع م ذذذ  الطبيعيذذذة الظذذذواهر. 1 

 لذذذذالجض الجذذذذول الغذذذذالف الذذذذؤ تنفذذذذا االتذذذذعة مذذذذن مجموتذذذذة يطلذذذذل مجذذذذرات مذذذذن فيذذذذة

 فذذذذي يتواجذذذذد حيذذذذا المشذذذذا فذذذذااليوجونيوم الذذذذك الذذذذؤ وباال ذذذذافة مكوناتذذذذة مذذذذا وتتفاتذذذذ 

  الصخوج بين مروجها تند الجوفية والمياع االج ية القشرة

 تذذذن نذذذاتإ التلذذذوث يكذذذون قذذذد مذذذالك متفاوتذذذة بنةذذذى وتلوثذذذة بذذذاليوجانيوم الغنيذذذة

 ال وجيذذذذوم تنصذذذذر ت لذذذذ  بةذذذذبى مذذذذاال وجون المشذذذذعة االج ذذذذية العناصذذذذر بعذذذذض ت لذذذذ 

 .االجض في الموجود

 النوويذذذذذذة واالنفجذذذذذاجات المفذذذذذذاتالت م ذذذذذ  بشذذذذذذرية انشذذذذذطة بةذذذذذذبى التلذذذذذوث. 2 
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 .الةينية ماالتعة الطبية االتعاتات ومصادج

 قابذذ  غيذذر بشذذك  حذذي مذذاهو مذذ  يذذدمر النذذة ااتذذة ب ذذد خطذذر الشذذعاتي التلذذوث ان

 او ال يذذذة الخاليذذذا بقتذذذ  تقذذذوم المشذذذعة العناصذذذر بعذذذض تذذذن النذذذاتإ فااالتذذذعاع للعكذذذس

 مونذذذة تلذذذؤ االتذذذعاتي التلذذذوث يقتصذذذر وال الجةذذذم خاليذذذا فذذذي جينيذذذة تشذذذوهات احذذذداث

 البط  العناصر ت ل   وبةبى ب  فقم وقوتة ل ظة في قات 

 لفتذذذذرة والهذذذذواء التربذذذذة فذذذذي وتاثيرهذذذذا المشذذذذعة العناصذذذذر هذذذذاع تبقذذذذؤ قذذذذد نةذذذذبيا

 او طعذذذم لهذذذا ولذذذيس التذذذرى االتذذذعاتات وهذذذاع الةذذذنين مئذذذات الذذذؤ تصذذذ  قذذذد جذذذدا طويلذذذة

 التذذنفس طريذذل تذذن امذذا االنةذذان جةذذم الذذؤ االتذذعة هذذاع تذذدخ .قاتلذذة تكذذون وقذذد جا  ذذة

 الغذذذدة سذذرطان م ذذذ  الخطذذرة االمذذذراض مذذن جملذذذة الذذؤ يذذذادل ممذذا البشذذذرع خذذالل مذذن او

 االنةذذذان تعذذذرض ااا امذذذا. اخذذذرى وسذذذرطانات والعيذذذون الجلذذذد او الذذذدم وسذذذرطان الدجقيذذذة

 فذذذي حذذذدث مالذذذال فقذذذم سذذذاتات بعذذذد الوفذذذاة ت ذذذدث فقذذذد االتذذذعاع مذذذن معينذذذة مميذذذات الذذذؤ

 النذذذذوول المفاتذذذذ  انفجذذذذاج فذذذذي ماحذذذذدث او ونامذذذذازامي هيروتذذذذيما فذذذذي اليابذذذذان مذذذذواجث

 .تشرنوفي  في الروسي

 

   االشعاعي التلوث من الوقاية طرق

 االتعاتات تواجد امامن في ت ايرات و ا. 1 .

 واالمن الوقاية اجرا ات باتخاا االتعاتي التلوث مراقبة. 2 .

 ولل ذذذذراجة الكيمياويذذذذة للتفذذذذاتالت مقاومذذذذة بطبقذذذذة المبذذذذاني اج ذذذذيات تغطيذذذذة. 3 

 .المشعة المواد تةرل تدم الضمان جيد تلصل وان

 العم  امامن في الالزمة التهوية. 4 .

  المختصة االتعة بواسطة الشعاتي التلوث تن الكشف. 5 .

  امنة امامن في المشعة المواد تخزين. 6 .

 فذذذي تليهذذذا التعذذذاجف والعالميذذذة العلميذذذة بذذذالطر  المشذذذعة النفايذذذات معالجذذذة. 7  .

  المتقدمة الدول

 االتذذذذعاتي التلذذذذوث منذذذذاطل فذذذذي ومافيذذذذة وا ذذذذ ة وت ذذذذايرات الفتذذذذات و ذذذذا.  8 
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 الميذذذذاع ومصذذذذادج التربذذذذة تلذذذذوث مذذذذن ال ذذذذد لغذذذذرض تلوثهذذذذا فذذذذي المشذذذذتبة والمنذذذذاطل

 .االتعاع مصدج تن بعيدا وابقا هم وال يوان والنبات لالنةان
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(Dietary Supplements) 
 المكمالت الغاا ية.. ما لها.. وما تليها

 
 ألدك تور 

 مظفر عبد هللا شفيق
 رئيس ألتحاد ألعرأقي

 ألرياضي للطب
 طبيب أستشاري 

 دك تورأه بالطب ألرياضي
 

في العقود األخيرة، وما تقدم األجقام القياسية، ازداد تطلا الريا يين لل صول تلؤ 

يدفعهم للتفتيش تن وسا   بديلة تن  دججات متقدمة في القدجة تلؤ اعنجاز... مما

التدجيبات المجهدة وااللتزام الكام  بالبرامإ التدجيبية اات الطابا العلمي، توصلهم 

بةرتة إلؤ الهدف المنشود... أال وهو ال صول تلؤ نتا إ متميزة في البطوالت 

فقم... ب  أنة والمةابقات الدولية. وهاا األسلول في التفكير ال يشم  الريا يين األسوياء 

 أيضاً أصبح خيااًل واجداً في مخيلة الريا يين المعاقين... 

وبعد أن مرت الةنين الطوال تلؤ استخدام الريا يين للمنشطات بمختلف أتكالها 

ووسا لها، وصلو بهم إلؤ حد التض ية ب ياتهم في م ير من ال االت، أو تعر هم 

تهم بسمراض نفةية، وابتعادهم تن لمضاتفات خطيرة تلؤ الص ة، ومن أبرزها إصاب

المجتما الم يم بهم. وفي حاالت أخرى تعر وا إلؤ العقم، أو تشوع أطفالهم، أو إصابتهم 

ببعض أمراض القلى والكبد والكليتين، هاا إاا لم يقعوا في تبا  العقوبات القانونية التي 

الدولية لمكاف ة المنشطات و عتها اللجنة الطبية في اللجنة األولمبية الدولية أو المنظمة 

(WADA). 
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من هنا بدأ الريا يون يفتشون تن وسا   أخرى لغرض زيادة مفاءتهم البدنية، 

وقدجتهم تلؤ اعنجاز، تكون غير ممنوتة قانوناً، وال تدخ   من قا مة المنشطات 

 الم ظوجة، وليس لها أتراض جانبية خطيرة.

بات اسم المواد الداتمة، والتي انتشرت وأطلل تلؤ هاع المواد أو األدوية أو المرم

 .(Nutritional Supplements)تالمياً باسم المكمالت الغاا ية 

وت تول المكمالت الغاا ية تلؤ مجموتة من المواد الغاا ية والمرمبات األخرى اات 

 العالقة ومنها:

 .(Vitamins)الفيتامينات  .1

 .(Minerals)األمالح  .2

 .(Herbs)األتشال  .3

 .(Natural Food Supplements)غاا ية طبيعية  مواد .4

 .(Sport Nutritional Products)مواد غاا ية جيا ية  .5

 مواد أخرى م  : .6

 .(Creatine Phosphate)فوسفات الكرياتين  . أ

 .(Amino Acids)األحماض األمينية  . ل

 وتةتخدم المواد الغاا ية الداتمة ألغراض م يرة ومنها:

 ية األساسية.لزيادة فا دة المواد الغاا  .1

 لدتم الص ة وإنتا  الطاقة. .2

 لدتم الجهاز المناتي في الجةم وتقلي  خطر األمراض. .3

 مقاومة أمراض الشيخوخة. .4

 لدتم تمليات االستشفاء بعد المرض أو اعصابة. .5
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 لزيادة القدجة تلؤ اعنجاز لدى الريا يين. .6

(To Improve Athletic Performance & Mental Activities) 

 م  هاع المواد  مغااء( وليس  مدواء(. وتعام 

ويمكن تعريف الغااء الريا ي الداتم تلؤ أنة: غااء يعطؤ بشك  خاص للريا يين 

 لت قيل األهداف التالية:

 .(Metabolism)لدتم تمليات التم ي  الغاا ي  .1

 .(Energy Mechanism)لزيادة الطاقة في جةم الريا ي  .2

 .(Athletic Performance)لزيادة القدجة تلؤ اعنجاز  .3

 .(Recovery)سرتة االستشفاء بعد الجهد  .4

لمااا ازداد استخدام المكمالت الغاا ية من قب  الريا يين األسوياء 

 والمعاقين؟

الخوف من استخدام المنشطات بةبى العقوبات الصاجمة، ومالك بةبى تطوج  .1

 المختبرات العلمية المتخصصة بكشف المنشطات.

زيادة اهتمام الشبال بتنمية الكتلة العضلية وتكلها الموجفولوجي مما يعتبرونة  .2

 مدتاة للفخر وإثبات الاات.

 لزيادة بعض القدجات البدنية  مالقوة والةرتة( للوصول إلؤ إنجاز أفض . .3

اطمئنانهم بشك  أو بآخر من أن استخدام المكمالت الغاا ية ليس لة  رج يامر  .4

 ا هو ال ال في المنشطات.تلؤ ص ة اعنةان مم

نقص تملية الت قيف والتوجية، وهاا أمر مطلول و روجل، ويجى أن يتم  .5

 بالتنةيل بين الجهات المتخصصة بالمو وع واعتالم الريا ي.
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ومن أهم األهداف التي يةعؤ لها الريا يون من وجاء استخدام المكمالت الغاا ية 

رل  القوة والةرتة(، وبشك  تام لزيادة هو زيادة حجم الكتلة العضلية، وزيادة مات

 القدجة تلؤ اعنجاز.

 الفرو  بين استخدام األدوية والمكمالت الغاا ية:

يتلخص بسن الخطوجة في المكمالت تكمن في استخدامها بكميات مبيرة، فتعتبر هاع 

بعض الدول م   النرويإ يتم تنظيم تناول  ال الة تبيهة باألدوية الممنوتة... وفي

المكمالت الغاا ية حتؤ أصب و صال ة لالستخدام بشك  مام  وبدون أ راج. وتةتخدم 

 هاع المكمالت الم توية تلؤ األمالح والفيتامينات، إ افة إلؤ الغااء االتتيادل.

لتي في إحدى دجاساتة بسنة تناول بعض المرمبات ا (,.Ristow et al)وقد امر 

قد تادل إلؤ  (E)( ملغم من فيتامين 267و  (Vit. C)( ملغم من 1000ت تول تلؤ  

 تسثير سلبي تلؤ تم  هرمون األنةولين.

وقد تم ت ديد ممية الفيتامينات المشاج إليها في أتالع من قب  الدولة النرويجية، حيا 

هي  (C)ا من فيتامين تم ت ديد أق  وأمبر ممية من هاع الفيتامينات، والكمية المةموح به

( ملغم، حيا تعتبر هاع الكمية خالية من التسثيرات 30  (E)( ملغم، ومن فيتامين 200 

 الةلبية.

مما تجدج اعتاجة إلؤ أن المنتجات التي ت تول تلؤ الفيتامينات بكميات أمبر من 

في المةموح موجودة في النرويإ، ولكنها ال تعتبر من األدوية، وتةتخدم لةد النقص 

بعض الفيتامينات، وهاا الو ا يختلف تن المكمالت الغاا ية والتي تةتخدم إ افة إلؤ 

 . *(الغااء ولفترة طويلة من الزمن

ويختلف استخدام المكمالت الغاا ية من دولة أوجوبية إلؤ أخرى، ومالك بالنةبة 

باستخدام هاع  للواليات المت دة األمريكية، وتوجة دوا ر الص ة العامة في مختلف البلدان

المكمالت الغاا ية لةد النقص في تناول الفيتامينات واألمالح تبر الغااء اليومي.. 

وتةتخدم هاع المكمالت خصوصاً ومن  منها الفيتامينات لكباج الةن الال يتناول وجبات 

                                                           

 النرويإ مم   عحدى الدول األوجوبية وما يطبل فيها من قوانين بخصوص بعض المكمالت الغاا ية. أخات *( 
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، مما ي تا  بعض (kal/d 1550)صغيرة من الغااء، والين يتناولون غااًء يومياً يق  تن 

اص الاين يعيشون في بيوتهم وال يرون  وء الشمس إال قلياًل، يجى أن يتناولون األتخ

(10μgm)  من فيتامين(D) .إ افة إلؤ ما هو موجود في الغااء 

حيا أجرى ب  اً لعدد  (,.Bazzarre TL et al)إن الب وث التي أجريو من قب  

ن غير المتناولين.. ومان ( من الريا يين الاين يتناولون الفيتامينات واألمالح وم91 

( من النةاء والرجال، وقد أخات ماترات الغااء المتناول 46%(..  50تدد المتناولين  

فقد استخرجو تن  (%Fat)والطاقة المصروفة ولمدة سبعة أيام.. أما ترامم الش وم 

، وسمك الطبقة الش مية ت و الجلد بواسطة (BMI)طريل وزن الجةم والطول 

(Skinfold Caliper):مما أخات الماترات التالية .. 

-HDL)نةبة الكوليةترول في الدم والبروتينات الدهنية تالية الك افة 

Cholestrol) ،Hb & hematocrite  ،Serum ferretin ،Zinc Copper & 

Vit. C  ساتة. ولوحظ أن هنا  دججات تالية 12.. وأخات الت ليالت بعد صوم لمدة )

 لمةتخدمين للمكمالت الغاا ية نةبة إلؤ غير المةتخدمين.تند ا (C)من فيتامين 

ب  اً تن استخدام الكرياتين ممكم  غاا ي  (,.Andress S. et al)وفد أجرى 

 من مفردات التغاية الريا ية.. ومن أهم ما استنتجة الباح ون، فإن تناول الكرياتين قد 

لصات تضلية، وزيادة في يةبى أتراض جانبية، ومنها مشام  في الجهاز الهضمي، وتق

 Creatin)وزن الجةم... وقد سعؤ الك ير من الباح ين لتقديم استخدام 

Monohydrate). 

من الكرياتين يومياً من  (gm 3)ومن النتا إ التي توص  إليها الباح ون أن تناول 

قب  الشخص الواحد قد ال يةبى أل مشام  ص ية، واست ناًء من الك النةاء ال وام  

 Creatin Pyruvate)والمر عات، ويشم  الك تدد مبير من مرمبات الكرياتين أم ال 

&CreatinCitrate…etc). 

 :Ergogenic Aidsمةاتدات الطاقة 
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ننظر إلؤ األفالم األولمبية يبدج إلؤ الاهن تةاؤل مهم: من أين تستي هاع  تندما

الطاقة وتةتمر بستلؤ قوة وأطول زمن تند الريا يين خالل هاع المةابقات.. وتتضاءل 

هاع القدجة تلة إنتا  الطاقة بعد تدة سنين. ولكن، إن استمراج هاع الطاقة العالية لزمن 

ةيرها إال بوجود توام  أخرى داخلية في هاا االتجاع أطول من المتوقا ال يمكن تف

وخصوصاً –للم افظة تلؤ القوة ألقصؤ مدة.. واصبح معلوماً للك ير من الريا يين 

 بسن استخدام بعض األدوية أو المواد قد ال تخلو من الخطوجة. -الشبال

( 14-13وقد أتاجت بعض اعحصا يات الستخدام الشبال من الناتئين في األتماج  

 %( وما يةببة الك من مخاطر تلؤ الناتئين.2.5سنة للةترويدات بنةبة ال تق  تن  

ويمكن تفةير قدجة هاع المةاتدات في زيادة توليد الطاقة مونها تشجا تلؤ زيادة 

 القدجة تلؤ اعنجاز تند الريا يين.

ا ي وقد ثبو للريا يين بسنة ال مجال للتخير في الريا ة باستخدام الغااء الري

المناسى والتدجيى المرمز إال اللجوء إلؤ مةاتدات جفا توليد الطاقة للبقاء تلؤ حافة 

األجقام القياسية في المةابقات.. وهاع الرغبة دفعو المةت مرين لو ا باليين الدوالجات 

 لتصنيا مواد جديدة ودفعها إلؤ األسوا  بعنوان المكمالت الغاا ية.

فيتامينات واألمالح التي تعتبر خالية من الخطوجة ومن أهم هاع المةاتدات هي ال

 وتجال الريا يين في الت ضير للمةابقات الدولية.

وببةاطة، يمكن تفةير الك بسن الفيتامينات تةاتد تلؤ إنتا  الطاقة في العضالت 

 قد يتعاجض ما إنتا  هاع الطاقة. (B)العاملة، بينما بعض من فيتامين 

 (Chromium Picolinate)ومن  من المواد الماثرة في هاا المجال مادة 

وهي مادة ت تول تلؤ ملح الكروميوم الال يةاتد هرمون األنةولين للعم  بكفاءة أم ر، 

حيا أن األنةولين يةاتد تلؤ تكوين البروتينات التي تعم  تلؤ بناء العضالت 

 ما هاا التفةير. وتضخمها. بينما بعض الدجاسات األخرى ال تتفل

وباع افة إلؤ الكروميوم هنا  مةاتدات أم ر تهرة في بناء العضالت م   

وهي تباجة تن هرمونات مصنعة تةاتد  (Anabolic Steroids)الهرمونات البناءة 
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تلؤ بناء العضالت.. وهاع الهرمونات مشابهة للهرمونات األصلية التي تعم  تلؤ بناء 

.. وهاع الهرمونات (Testesteron)م   الهرمون الامرل  البروتينات داخ  العضالت

وبالرغم من أنها ماثرة، ولكنها تادل في نفس الوقو تادل إلؤ مضاج جانبية م يرة 

وخطرة.. حيا أن تناول هرمون التةتيرون الصناتي يوقف إنتا  الهرمون الطبيعي في 

 جةم اعنةان وهو المهم في ال فاظ تلؤ نشاط الغدد الامرية.

و عف إنتا  ال يوانات المنوية،  (Testes)وقد يادل إلؤ  موج الغدد الامرية 

وقد يادل مةتقباًل إلؤ العقم. لاا اتتبرت الهرمونات البناءة وتلؤ جأسها هرمون 

التةتيرون. فالمواد المنشطة الممنوتة قانوناً في الوسم الريا ي وخالل المةابقات. 

أل نوع من هاع الهرمونات تلؤ بعض ترميبات ويجى التسمد وبدقة من تدم إ افة 

 المكمالت الغاا ية.

 إلؤ ما يستي: (Ergogenic Aids)ويمكن تقةيم مةاتدات الطاقة 

1. Nutritional )غاا ي  

2. Physiological )فةلجي  

3. Psychology )نفةي  

4. Biomechanical )النشاط ال يول  

5. Pharmacological )دوا ي  

ويمكن تفةير هاا التقةيم حةى تسثير م  منها، فالمةاتدات الغاا ية تباجة تن أل 

نوع من األغاية التي تةاتد تلؤ تشجيا القدجة تلؤ ال رمة واعنجاز، بينما تعم  المواد 

الفةلجية تلؤ تشجيا العم  الوظيفي  القلى والدوجة الدموية والعم  العضلي( باتجاع 

جاز، بينما تعم  المةاتدات النفةية تلؤ تغيير القدجات النفةية ت ةين القدجة تلؤ اعن

 باتجاع ت ةين اعنجاز.
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وتعم  مةاتدات النشاط ال يول باتجاع ت ةين القدجة تلؤ ال رمة واعنجاز خالل 

المةابقات والتدجيى. أما األدوية والهرمونات فلها التسثير اعيجابي بنفس االتجاع الماموج 

 في أتالع.

واستناداً إلؤ  (Dietary Supplements)تعريف المكمالت الغاا ية  ويمكن

 Dietary Supplements)تعريف جمعية المكمالت الغاا ية الص ية والغاا ية 

Health & Education) (DSHEA)  من أنها أل مادة تضاف إلؤ الغااء والتي

ت، األمالح، األتشال، ت تول تلؤ واحد أو أم ر من المواد الغاا ية التالية: الفيتامينا

 األحماض األمينية، زيادة ممية الغااء المتناول.

ويةتخدم الريا يين المكمالت الغاا ية للم افظة تلؤ الص ة العامة، وزيادة سرتة 

االستشفاء بعد التدجيى والمةابقات، وزيادة إنتا  الطاقة، وزيادة القوة. وغضافة إلؤ 

بعض المواد التي تزيد أو تةاتد تلؤ تضخم  الك، فإن الريا يين الرجال يةتخدمون

العضالت وحر  الدهون. تلؤ العكس من النةاء الريا يات الال ي يملن إلؤ تناول 

الفيتامينات واألمالح وبعض المواد التي تةاتد تلؤ تنزي  الوزن وإنتا  الطاقة. وقد 

الجيدة،  تكون هاع المكمالت  روجية أو مهمة تند الريا يين، والك لبناء الص ة

والتغلى تلؤ أل نقص ي ص  بةبى مماجسة الريا ي للتدجيى لفترة طويلة، وتدد 

تالية، وخصوصاً الريا يين الاين يتناولون تدداً من الةعرات ال راجية التي ال تكفي لةد 

 حاجة العم  العضلي خالل التدجيى والمةابقات.

حيا أنة  (Calcium Supplement)ومم   لبعض المكمالت الغاا ية المهمة 

بإتطاء الكالةيوم، أو المرمبات التي ت تول تلية قد تكون مفيدة ما التدجيى المنتظم 

والغااء الص ي للريا يين الشبال والنةاء الريا يات بشك  أخص  الناتئات والشابات( 

يةاتد تلؤ الم افظة تلؤ سالمة وص ة العظام. مما أنها يمكن أن تقل  من اعصابة 

 ظام تندما تص  المرأة إلؤ تمر متقدم.بهشاتة الع

فإنها تةاتد تلؤ بناء العضالت،  (Why Protein)أما بعض ترميبات البروتين 

وتقل  من التعى العضلي، وتزيد من ماتر القوة لدى الريا ي. وهاع هي األسبال 
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الوقاية الستخدامة، وال يدخ   من قوا م الغااء االتتيادل، أو التشخيص أو المعالجة أو 

 من بعض األمراض.

تشير إلؤ  روجة و ا تناوين  (DSHEA)وإ افة إلؤ م  ما تقدم، فإن جمعية 

وا  ة تلؤ جميا مرمبات المكمالت الغاا ية ما بيان أسماء المواد المهمة والماثرة التي 

ي تويها هاا المكم ، بالرغم من ال اجة إلؤ إجراء بعض الف وصات المختبرية قب  وبعد 

ويل، حيا يجى أن تت م  الجهة المنتجة مافة النتا إ الةلبية التي قد ت دث أو تظهر التة

 بعد االستخدام.

مالحظات يجى أن تاخا بعين االتتباج قب  البدء باستخدام المكمالت 

 الغاا ية:

يجى أن يتسمد الريا ي من مكونات المرمى، حتؤ لو ا طر الالتى أو من هو  .1

تن أل مادة هنا  تك في مو وتها  (WADA)الـمةاول تنة لالستعالم من 

 إاا مان المرمى غير معروف.

ه  هنا  أل دتم تلمي يامد تدم صالحية هاا المرمى أو احتوا ة تلؤ تناصر  .2

 غير مةموح بتناولها قانوناً أو تناصر قد تكون لها أ راجاً جانبية.

مان المرمى غير  اج ومةموح بتناولة، يجى التسمد من النةبة بين الفا دة  إاا .3

 والضرج من هاا المرمى ألل منتإ من المكمالت الغاا ية.

حةال النةبة بين تكلفة المادة المراد استخدامها وبين الفا دة المرجوة منها،  .4

استخدامة والتسمد من أن الريا ي تندع القابلية المادية لشراء هاا المرمى و

باستمراج، ويجى أن يعلم الريا ي بسن ثمن المكمالت الغاا ية أتلؤ م يراً من 

 ثمن الغااء االتتيادل.

ويبقؤ الخيم الال يفص  بين المواد المنشطة والمكمالت الغاا ية جفيعاً في م ير من 

ف حيا تعر (WADA)األحوال. فلو ججعنا إلؤ تعريف الهيئة الدولية لمكاف ة المنشطات 
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تملية التنشيم بسنها:  أل مماجسة غر ها زيادة القدجة تلؤ اعنجاز من خالل استخدام 

 مواد معروفة أو غريبة أو أل طر  صناتية أخرى(.

وال يغرل تن البال بسن المنشطات أصب و حالة اجتماتية تعم الريا يين بشك  

ة الةليمة التي خاص وم ير من العامة بشك  تام. وأصب و تمس حتؤ المبادئ الريا ي

 يعبر تنها بالتنافس الشريف بين الريا يين.

ويجى أن يفهم الريا يين والعامة من الناح تبر الماسةات المةاولة تن هاع 

الموا يا الماسة بتقليص الةماح الستخدام المكمالت الغاا ية تلؤ بعض األتشال 

مكمالت الغاا ية التي والمواد المةتخرجة من النباتات. ولكن ما األسف فإن غالبية ال

 تةتخدم من قب  الريا يين غير مف وصة طبياً بشك  دقيل.

وبعد م  هاا، فقد انتشرت تجاجة المكمالت الغاا ية، فسصب و الماسةات والمعام  

التي تنتجها تملك باليين الدوالجات، مما يجى تلؤ الريا يين أن يعلموا بسن الك ير من 

هاع المكمالت الغاا ية ت تول  مناً تلؤ مواد منشطة ممنوتة قانوناً من اللجنة األولمبية 

 لماسةات ال كومية التي تشرف تلؤ الريا ة في مختلف بلدان العالم.، وا(IOC)الدولية 

وبالنظر لعدم االهتمام الكافي بخطوجة تفشي هاع المرمبات، واست الة إجراء 

الف وصات الطبية الالزمة تليها جميعاً للتسمد من خلوها من المواد المنشطة، فيقا الك ير 

هم بما ت وية هاع المرمبات من مواد من الريا يين والشبال في الم اوج لعدم تلم

منشطة  اجة تلؤ الص ة العامة، أو تدم قراءتهم لما يكتى من تفاصي  تلؤ اغلفة 

العبوات، أو تكتى قصداً دون اعتاجة تلؤ ما ت توية من مواد منشطة وم ظوجة، ونفقد 

 بالك ص ة الك ير من جيا يينا وتبابنا األتزاء.

 The National)يعي في الواليات المت دة وقد أجرت جمعية الغااء الطب

Nutritional Foods Association)  إحصاًء لقيم المبالو المصروفة في الواليات

( للمواد الغاا ية الداتمة  المكمالت الغاا ية( فكانو المبالو 2003المت دة خالل تام  

 ( بليون دوالج ومالتالي:19.8المصروفة لهاا الغرض ب دود  
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 ( بليون دوالج.6.6ت  فيتامينا 

 ( بليون دوالج.4.2أتشال   

 ( بليون دوالج.2.5مواد غاا ية   

 ( بليون دوالج.2.0أغاية جيا ية   

 ( بليون دوالج.1.8أمالح   

 ( بليون دوالج.2.7مواد أخرى   

ما يظهر اهتمام الك ير من الريا يين والشبال وفي تتؤ دول العالم بمو وع  وهاا

المكمالت الغاا ية، ومهما اختلفو النةى فإن ما صرف لهاا الغرض في الواليات المت دة 

 وحدها ولةنة واحدة المبلو المشاج إلية في أتالع.

 :(Creatine Phosphate)فوسفات الكرياتين 

 ما هو الكرياتين؟

يتكون الكرياتين في داخ  جةم اعنةان من بعض األحماض األمينية، ومنها: 

(Methionine, Glycin and Argnine). 

إن الكرياتين يتكون طبيعياً في الكبد ويتجما بترميزات تالية داخ  العضالت 

الهيكلية، وي تول جةم الشخص الريا ي تلؤ ممية م دودة من الكرياتين يخزن تلؤ 

 الكرياتين. تك  فوسفات

 :(Role of Creatine in the Body)دوج الكرياتين في الجةم 

يعتبر الكرياتين من مكونات الغااء، فهو موجود في مافة أنواع الل وم والطيوج 

واألسما  التي ت تول تلؤ النةيإ العضلي ال يواني، مما يمكن تكوين الكرياتين في داخ  

أجةامنا أيضاً، حيا يتكون الكرياتين في داخ  الكليتين من بعض األحماض األمينية، 

% من الخزين 95ستخدام. ويوجد ما يقاجل من وينق  إلؤ العضالت لغرض اال

 .(Skeletal Muscles)الكاليكوجيني داخ  الجةم في العضالت الهيكلية 
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( غم، وقد تكون نةبة 2والكمية المدوجة من الكرياتين داخ  الجةم ب دود  

الكرياتين أق  في أجةام األتخاص النباتيين، مما يدل تلؤ أن ما يتكون من مرياتين في 

   الجةم غير ماٍف لتعويض ما يستي منة تن طريل الغااء.داخ

يعتبر من أهم أنظمة الطاقة للوصول  (ATP + CP)إن النظام الفوسفاجيني للطاقة 

 ( ثانية.10-5لإلنجاز األفض  في م  الةباقات المتميزة بالةرتة والتي تمتد  

تخدام الالأومةجيني مالك يلعى الكرياتين دوجاً هاماً في إنتا  القوة تن طريل االس

 للكاجبوهيدجات والتم ي  الغاا ي في داخ  الخاليا العضلية.

 ميف يعم  الكرياتين في الجةم:

يةاتد الكرياتين تلؤ توليد الطاقة في جةم اعنةان تامة، وفي جةم الريا ي 

(ATP)خاصة تن طريل اخترا  ثالثي فوسفات األدينوسين   عنتا  الطاقة الفوسفاجينية 

. وينتإ من احترا  هاا المرمى ثنا ي (Explosive Power)تالية الشدة  االنفجاجية( 

. ولغرض االستخدام في الطاقة من جديد يجى أن يعاد (ADP)فوسفات األدينوسين 

. وتندما ينفا هاا المرمى يعاد تكوينة بواسطة فوسفات الكرياتين (ATP)ت ويلة لـ

(Creatine Phosphate) (CP) زود ثنا ي فوسفات األدينوسين بجز ي الال ي 

(ATP)فوسفات ليشك   من جديد.   

 

1. ATP               ADP + P1 + Energy 

 

2. PCr + ADP                    Cr + ATP  

 

 Anaerobic)وتشك  الفوسفاجينات الجزء األساسي للطاقة الالأومةجينية 

Energy)  وهي الطاقة الفاتلة في األلعال الريا ية تالية الشدة والةريعة جداً  قصيرة

 األمد(.

ATPas 

 

Creatine-kinase 
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 مااا يةتطيا الكرياتين أن يفعلة؟

لقد تبين أن إتطاء الكرياتين ممكم  غاا ي يمكن أن يزيد من القدجة تلؤ اعنجاز 

العالية معدو خالل الجهد تالي الشدة، ومالك في حاالت تكراج الريا ات اات الةرتة 

 ( متر.100 

ومالك في الجرتات التدجيبية تالية الشدة  مرفا األثقال(. وقد الحظ الباح ون بسن 

قد يادل إلؤ زيادة في الوزن منتيجة ل بس  (Creatine Loading)الت مي  الكرياتيني 

الةوا   في الجةم، وهي توام  ناتجة من تكراج الت مي . وفي حالة خضوع الريا ي 

ات من تدجيبات المقاومة يةاتد الكرياتين تلؤ دتم النةيإ العضلي الخالي من لجرت

 الش م.

 ما ال يةتطيا الكرياتين أن يفعلة:

 ال يةتطيا الكرياتين بناء العضالت في حاالت الوحدات التدجيبية الخفيفة. .1

( 6-4إن هاا المرمى ال يكون فاتاًل إال في حالة البرامإ التدجيبية التي تتضمن   .2

وحدات تدجيبية تالية الشدة في األسبوع، ويفص  بين وحدة تدجيبية وأخرى في 

 حالة التكراج زمن قصير ال يتجاوز الدقيقة الواحدة.

الكرياتين ال يزيد من سرتة التم ي  الغاا ي في الخاليا أو زيادة حر  الدهون في  .3

 الجةم.

 ميف يةتخدم الكرياتين؟

  األخرى يرمز الباح ون تلؤ مو وع الت مي  است ناًء من المكمالت الغاا ية

الدقيل لكرياتين العضالت الهيكلية، وميف يمكن االستفادة من ت ةين القدجة تلؤ 

 اعنجاز بواسطة هاا الت مي .

   غم من الكرياتين 30-20الطريقة الةريعة للت مي  هو تن طريل أخا ب دود )

اليوم للم افظة تلؤ مةتوى  ( أيام مقةمة تلؤ طول7-5في اليوم الواحد ولمدة  

 ( مرات في اليوم.5-4( غم من الكرياتين  5م دد داخ  البالزما  
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  لزيادة قدجة الجةم تلؤ تقب  الكرياتين وزيادة دججة الت م  يعطؤ للريا ي

( غم من الكاجبوهيدجات ما م  جرتة مرياتين. لاا من المفض  أن 70-100 

. أما (Snack)بات الغاا ية اع افية ياخا الكرياتين ما الطعام أو ما الوج

( غم في اليوم 5-4الت م  الطوي   البطيء( للكرياتين فيتم تن طريل إتطاء  

( يوماً قب  أن تكون العضلة مشبعة 28الواحد، ولكن قد ي تا  األمر إلؤ  

 بالكرياتين.

  إن الخلية العضلية لها حد معين في الت مي  بالكرياتين العام أو بفوسفات

 %( فقم فو  ال د الطبيعي لمةتوى الكرياتين في الجةم.25كرياتين لدججة  ال

  إن بعض الريا يين يةتطيعون أن ي ةنوا من مةتوى الخزين الكرياتيني في

%( من المةتوى الطبيعي، لكن بعض الب وث توصلو إلؤ 50العضالت لدججة  

 لعملية الت مي .أن المةتوى األق  في مرياتين العضالت يجع  منة أم ر تقباًل 

  هنا  دجاسات أجريو بسخا تينات من العضالت(Muscle Biopsy)  أثبتو

%( من مةتوى الخزين الكرياتيني 80-60زيادة في نةبة الكرياتين تص  إلؤ  

 في العضالت نتيجة للت مي  العالي للكرياتين.

 Harmful Effect of Creatine)األ راج الجانبية الستخدام الكرياتين 

Loading): 

 .ألم وتقلص بالعضالت ما احتمال التمز  العضلي 

  زيادة مضطردة في نةبة حامض اللبنيك(Lactic Acid)  في بعض العضالت

 المهمة في الجةم.

 .ا طرابات في المعدة واألمعاء ما بعض حاالت الرغبة في االستفرام 

  زيادة دججة التيبس(Dehydration) .خصوصاً في األجواء ال اجة 

 مالحظة مهمة:
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الناتئين والشبال في األتماج الصغيرة يجى أن ال يةتخدموا الكرياتين الال قد يزيد 

من حجم الكتلة العضلية ما بناء تظمي  عيف لم يص  بعد إلؤ حد الصالبة الالزمة 

لت ّم  م   هاع الزيادة في الكتلة العضلية والنشاط العضلي العالي مما قد يادل إلؤ مةوج 

 العظام لعدم القدجة تلؤ الت م .في بعض 

 مالحظة خاصة بالمعاقين:

مون الريا يين المعاقين خصوصاً في حالة تل  األطراف الةفلؤ، قد يعانون م يراً 

من التهابات حادة في الكليتين، مما يضعف تملها الوظيفي. لاا يجى أن ال نبالو في إتطاء 

ض األمينية لما لها من أثر سلبي تلؤ جرع تالية من المكمالت الغاا ية خصوصاً األحما

وظا ف الكلؤ، ولما ت توية من نةبة تالية من النيتروجين والال قد يكون سبباً في إجهاد 

 الكليتين وظيفياً.

 :(Abstract)الخالصة 

لم يعرف ل د اآلن م  المعلومات المطلوبة تن الت م  بالكرياتين، ويرى البعض بسن 

لريا يين إاا استخدم بشك  ص يح. وقد ظهر في إحدى المرمى ليس لة خطوجة تلؤ ا

الدجاسات بسن الت مي  الكرياتيني يكون اا فا دة أمبر في بعض ال االت التي تتميز بالشدة 

العالية ما تكراجات ال تفص  بين جرتة تدجيبية وأخرى أوقات طويلة مرفا األثقال ولعبة 

 مرة القدم.

 & Amino Acids)األحماض األمينية وتالقتها بالقدجة تلؤ اعنجاز 

Physical Performance): 

 ما هو البروتين؟

تعتبر البروتينات من األغاية األساسية التي تدخ  في غااء اعنةان، ولها قاتدة 

 تريضة من الوظا ف الفةلجية التي ي تاجها الجةم للوصول إلؤ أفض  قدجة تلؤ اعنجاز.

 .يشك  البروتين المكون األساسي للنةيإ العضلي 
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  تعتبر البروتينات من مصادج الطاقة الر يةية للعم  العضلي تتقدمها

 الكربوهيدجات في األهمية.

 .مما تعتبر البروتينات المكون األساسي لألنزيمات في النةيإ العضلي 

ؤ الكاجبون ومن المعروف بسن البروتينات تباجة تن مرمبات ميميا ية ت تول تل

والهيدجوجين واألومةجين إلؤ جانى النتروجين، وتت د هاع العناصر العضوية لتكوين 

وجرول حامضي  (NH2)األحماض األمينية، وم  منها ي تول تلؤ جرول أميني 

(COOH). 

( حوامض أمينية 9( حامض أميني، منها  20وتتكون البروتينات تموماً من  

: وهي تلك األحماض األمينية التي ال L (Essential Amino Acids)أساسية 

يةتطيا أن يصنعها الجةم بداخلة، ويجى أن يتناولها تن طريل الغااء، وهي في الغالى 

 توجد في البروتينات من أص  حيواني مالل وم والبيض وال ليى.

وتعتبر األحماض األمينية من أم ر المكمالت الغاا ية انتشاجاً لدى الريا يين 

والمعاقين تلؤ حد سواء، وخصوصاً الاين يماجسون ألعال القوة والةرتة التي األسوياء 

تعتمد أساساً تلؤ المكون العضلي. ومن أهم الوظا ف التي تقوم بها األحماض األمينية 

 داخ  جةم اعنةان خصوصاً ما يتعلل منها بالعم  الوظيفي هي:

 .تةاتد تلؤ حبس النتروجين وزيادة حجم الكتلة العضلية 

 .تشجا تلؤ إتادة تكوين جاليكوجين العضالت بعد الجهد الفيزيا ي 

  تمنا النشاط التهدمي لألنةجة العضلية(Protein Catabolism)  خالل الجهد

 العضلي طوي  األمد.

  ،تمنا إصابة الريا ي بفقر الدم ألنها ت فز تلؤ تكوين الهيموغلوبين في الدم

العضالت، إ افة إلؤ أنزيمات األمةدة في الميتاموندجيا  ومالك مايجلوبين

 خصوصاً خالل التدجيبات الهوا ية.
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وتعتبر األحماض األمينية من أم ر المكمالت الغاا ية انتشاجاً لدى الريا يين 

األسوياء والمعاقين خصوصاً الاين يماجسون ألعال القوة والةرتة التي تعتمد أساساً تلؤ 

 المكون العضلي.

من أهم الوظا ف التي تقوم بها األحماض األمينية داخ  جةم اعنةان وخصوصاً ما و

 يتعلل بالعم  العضلي هي:

 .تةاتد تلؤ حبس النتروجين وزيادة حجم الكتلة العضلية 

 .تشجا تلؤ إتادة تكوين الجاليكوجين في العضالت بعد انتهاء الجهد الفيزيا ي 

 تمنا النشاط التهدمي لألنةجة العضلية (Protein Catabolism)  خالل الجهد

 العضلي طوي  األمد.

  تمنا إصابة الريا ي بفقر الدم ألنها ت فز تلؤ إتادة تكوين الهيموغلوبين في

الدم، ومالك مايجلوبين العضالت، إ افة إلؤ أنزيمات األمةدة في الميتاموندجيا 

 خصوصاً خالل التدجيبات الهوا ية.

%( 35-10أما ما ي تاجة جةم الريا ي من البروتينات يومياً، فهو يتراوح بين  

من أص  الطاقة التي ي تاجها جةم الريا ي يومياً والتي يجى أن تكون من أص  

بروتيني. وتختلف هاع النةبة باتجاع الزيادة لدى الريا يين الاين يماجسون األلعال التي 

 جفا األثقال وبناء األجةام. تعتمد تلؤ البناء العضلي خصوصاً 

وتوص  الداجسون إلؤ أن األحماض األمينية تزيد من القدجة تلؤ اعنجاز 

 بطر  متعددة، منها:

  زيادة إفراز الهرمونات البناءة(Anabolic Steroids). 

  زيادة القدجة تلؤ االنتقال من مصدج إلؤ  خر في صرف الطاقة خالل الجهد

 الفيزيا ي أو التدجيى.

  يمنا حصول المضاتفات التي ت ص  نتيجة التلوث العالي(Overload 

Training). 
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  تمنا حصول التعى الفكرل(Metal Fatigue). 

 :(Methods of Amino Acids Loading)طر  الت مي  باألحماض األمينية 

يعطؤ للريا يين تشكيلة من األحماض األمينية قب  ثالث ساتات من التدجيى، أو 

 Muscle Protein)بعد التدجيى، مما قد يةاتد تلؤ إتادة تكوين بروتين العضلة 

Synthesis). 

يختلف الك يرون تن حاجة الجةم من البروتين، وتفيد أغلى المصادج تلؤ أن 

( غم لك  مغم من وزن الجةم. وقد تزداد 1.4-1.2د  الريا ي ي تا  من البروتينات ب دو

( غم لك  مغم وزن في بعض األلعال اات الشدة العالية، مكرة القدم. 1.7هاع النةبة إلؤ  

( غم لك  مغم وزن الجةم يومياً لدى التبي جفا 2.4-2.2وقد تزداد النةبة لتص  إلؤ  

 األثقال وبناء األجةام.

أن إتطاء البروتينات  األحماض األمينية( ب دود  وقد أتاجت بعض الدجاسات إلؤ

( ساتات قب  الجهد يةاتد تلؤ بناء بروتين العضلة. وهنا  ترميبات مختلفة من 3 

 األحماض األمينية تةتخدم لهاا الغرض.

يةاتد تلؤ ت م  األلم خالل الجهد، بينما  (Trypotophan)فال امض األميني 

تلؤ تقوية جهاز المناتة خالل الجهد طوي   (Glutamine)يةاتد ال امض األميني 

 Fatty)تلؤ حر  األحماض الدهنية  (Aspirate)األمد. بينما يةاتد ال امض األميني 

Acids) .خالل الجهد، مما يةاتد تلؤ حفظ جاليكوجين العضلة 

وأتاجت إحدى الدجاسات بسن الريا ي المتدجل جيداً إاا تناول غااء بروتيني ال 

غم/مغم من وزن الجةم، قد ال ياثر تلؤ تم  الكليتين. ولم تضا المنظمة  2.8يتجاوز 

 (WADA) (World Anti-Doping Organization)العالمية لمكاف ة المنشطات

 الكرياتين أو األحماض األمينية  من قا مة المنشطات الممنوتة.

 :(Amino Acids)استخدام األحماض األمينية 

 اا ي لة تالقة بما يستي:تةتخدم هاع األحماض ممكم  غ
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  قد يةتخدم الريا يون األحماض األمينية لزيادة القدجة تلؤ المطاولة، وال فاظ

 تلؤ الكتلة العضلية لزيادة ماترل القوة وال جم العضلة.

  زيادة تناول البروتينات قد ال يزيد من حجم الكتلة العضلية أو حر  الدهون مما

 يظن البعض.

 ما تناول البروتينات قد يزيد من قوة العضالت. مزاولة التدجيى البدني 

  ي تا  الريا ي إلؤ ممية أمبر من البروتينات ال يوانية تالية الجودة  مالل وم

والطيوج واألسما  والبيض وال ليى ومنتوجاتة...( والك الحتوا ها تلؤ جميا 

 .(Essential Amino Acids)األحماض األمينية األساسية 

 ل تلؤ ممية مبيرة من البروتينات ال يوانية قد ي تول أيضاً الغااء الال ي تو

 تلؤ ممية مبيرة من الدهون الضاجة، ومالك الةعرات ال راجية.

  الغااء الال ي ول تلؤ ممية مبيرة من البروتينات قد يةبى  غطاً تلؤ الكبد

 والكليتين الحتوا ها تلؤ تنصر النيتروجين.

 استخدامات األحماض األمينية:

تةتخدم األحماض األمينية في الغالى من قب  الريا يين األسوياء والمعاقين الاين 

يماجسون جيا ات جفا األثقال وبناء األجةام والريا ات األخرى التي يشك  فيها ماتر 

  القوة( العنصر الهام في أجةامهم مكرة القدم وألعال الةاحة والميدان.

 :(Abstract)خالصة 

ات التي تهتم بالتسثير الداتم للبروتينات تلؤ قدجة الريا يين إن الب وث والدجاس

 الزالو م دودة، أ افة إلؤ تدم ثبوت أهميتها األميدة في جفا القدجة تلؤ اعنجاز.

 :(Side Effects)األ راج الجانبية 

  زيادة طرد النتروجين تلؤ تك  يوجيا قد يادل إلؤ ا طرابات في موازنة

 اف.الةوا   في الجةم والجف
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   األغاية ال اوية تلؤ مميات مبيرة من البروتينات، خصوصاً البروتينات من أص

-LDL)حيواني، قد ت تول تلؤ ممية تالية من الدهون اات الكولةترول الخبيا 

Cholesterol).وقد تكون الةبى في اعصابة بسمراض الشرايين التاجية ، 

  تناول مميات مبيرة من بعض األحماض األمينية قد ياثر تلؤ امتصاص األحماض

 .(Metabolic Imbalance)األمينية األخرى 

  تقلصات معدية متوسطة أو تديدة، وبعض حاالت اعسهال، وداء النقرح

(Gout) وقد تكون هاع أحد الظواهر التي قد تصيى الريا يين الاين يتناولون .

 ة بك رة.األحماض األميني

  هنا  مشكلة مهمة يعاني منها أغلى الريا يين المعاقين خصوصاً المصابين منهم

بشل  األطراف الةفلؤ والتي يصاحبها مشام  في الجهاز البولي مالتهال الم انة 

 Back)والمجاجل البولية المزمن مما يةبى  غطاً سلبياً تلؤ الكليتين 

Pressure)صول تجز في وظا ف الكلؤ بةبى ، وهاا قد يادل إلؤ إمكانية ح

استخدام األحماض األمينية بكميات مبيرة من قب  هاع الشري ة من الريا يين 

المعاقين قد تزيد من احتمالية إصابة الريا ي بمشام  الجهاز البولي، وأم ر 

خطوجة تجز الكليتين. لاا ننصح بعدم االستخدام لم   هاع المرمبات دون إتراف 

 ء ف وصات دوجية مةتمرة.طبي دقيل، وإجرا

وال بسح أن نكرج هنا ما امر سابقاً بسنة ول د اآلن لم ي بو بالدلي  القاطا من 

الناحيتين العلمية والعملية من استخدام األحماض األمينية من قب  الريا يين قد تادل إلؤ 

 زيادة القدجة تلؤ اعنجاز.
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 :Recommendationsالتوصيات 

استخدام المنشطات بشك  تام من قب  الريا يين أو زيادة التوجية بسخطاج  .1

 الشبال.

تدم استخدام المكمالت الغاا ية دون إتراف طبي، والتسمد من أنها ال ت تول  .2

تلؤ المواد المنشطة، ومالك تدم تجاوز الجرتات الم ددة منها حتؤ ال ت ص  

 أية أ راج في استخدامها.

ات العالقة بعدم الةماح ببيا أل الطلى من وزاجة الص ة والماسةات الص ية ا .3

نوع من المكمالت الغاا ية ودون ف صها، والتسمد من صالحيتها، وتدم احتوا ها 

 تلؤ أل من المواد المنشطة.

 اقتصاج بيا المكمالت الغاا ية تلؤ الصيدليات حصراً. .4

ال تصرف هاع المرمبات إال بوصفة طبية زيادة في ال اج من تةربها دون  .5

 إتراف طبي.

صداج نشرات خاصة تعّرف الريا يين والشبال بماهية المنشطات، والقوانين إ .6

 الدولية المتعلقة باستخدامها.

وجول فتح دوجات للمدجبين والريا يين للتعريف بخطوجة استخدام المنشطات،  .7

وبعض المكمالت الغاا ية، لبيان تسثيراتها الةلبية تلؤ ص ة الريا يين 

 والشبال.
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 النوال ال الا للشعر الشعبيمهرجان مظفر 

 "دوجة الشاتر ماظم اسماتي  الكاطا"

 

مهرجان " ،يقيم "الصالون ال قافي" في منتدى الجامعيين العراقي األسترالي 

دوجة الشاتر "ماظم اسماتي  الكاطا "   ،" مظفر النوال ال الا للشعر الشعبي

-12-9الموافل األحد  وموالك في الةاتة الخامةة والنصف من مةاءي

 .في مدينة فيرفيلد مونموج تلؤ قاتة 2018

 : وسيشم  برنامإ المهرجان الفقرات التالية:

 

تقرير صوتي منشد االسدل ،  " فلم وثا قي تن الراح  ماظم اسماتي  الكاطا-*

صوت الشهادات الشاتر طالى الةوداني ، مونتا  سمير قاسم ، اتراف تام 

 ." وديا تامخ

 : تعرية من داخ  استراليا للشعراءمشاجمات  -*

 طالى الدجاجي -

 حيدج مريم -

 جلي  الهاللي -

 سرمد اسطيفانا -

 ليا الخير هللا-

 صالح زهرون
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 مشر   دم -

مشاجمة تعرية خاججية متلفزة ألصوات مهمة في المشهد الشعرل الشعبي  -*

 : العراقي

 سمير صبيح -

 جباج جتيد -

 ادهم تادل -

بعنوان جثاء المطر " اتداد واخرا   مةرحة دجامية لنصوص الشاتر الكاطا -*

تباح ال ربي وتم ي  " فاطمة الوادل ، حيدج مريم ، انماج الشاتر ، ادواجد ، 

 ." تدل ، مةاتد مخر  جاسم الخالدل ، ديكوج توفيل الموسول

 

جد د. احمد الربيعي ، ما " : معرض متال لنخبة من متابنا في سيدني -*

الغرباول ، سعدل مكلف ، وديا تامخ ، نينى ، صباح تبد الرحمن ، احمد 

 ." الكناني ، سالم الخدادل ، تادل دنو، د. اياد اآللوسي، وغيرهم

 

يشاج  فية نخبة طيبة  معرض تشكيلي ومعرض للمشغوالت وال رف اليدوية -*

د ال كا  ، من المبدتين من سيدني وهم " اغناج نيازل ، جالل خصاف ، د. ايا

 بةام جباج، جافد تامر الخميةي، صبا الخميةي وجباج مهتم منير تاتوج، 

. 

 القادم من لندن " ترض موسيقي للمايةترو "احةان االمام -
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مةابقة مظفر النوال، للشعر الشعبي العراقي والعربي اتالن النتا إ ومنح   -*

 الفا زين

 . قالدتي النوال الشعرية

 للمةاهمين الفاتلين في المهرجان تكريم خاص -*
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 4/11/2018األحذذذذد يذذذذوم  منتذذذذدى الجذذذذامعيين العراقذذذذي األسذذذذتراليتقذذذذد 

أن أتذذذم  فذذذي سذذذيدني إجتماتذذذة الةذذذنول العذذذام بعذذذد تلذذذؤ قاتذذذة نذذذادل المذذذاونتيز

سذذنوات حافلذذة باعنجذذازات المتميذذزة التذذي جذذاءت ثمذذرة لةذذعي أتضذذا ة  تشذذر

أبنذذذاء الجاليذذذة العراقيذذذة فذذذي أسذذذتراليا ال  يذذذا وجهذذذودهم الموحذذذدة فذذذي خدمذذذة 

بكذذذ  أطيذذذافهم ومكونذذذاتهم والعمذذذ  المةذذذتمر تلذذذؤ مذذذد الجةذذذوج مذذذا أهلنذذذا فذذذي 

العذذذذرا  وبذذذذال أقصذذذذؤ الجهذذذذود لمةذذذذاندتهم وتةذذذذليم الضذذذذوء تلذذذذؤ معانذذذذاتهم 

 .بك  الوسا   الممكنة

  

نا ذذذذذى ج ذذذذذيس المنتذذذذذدى جلةذذذذذة االجتمذذذذذاع  الةذذذذذيد جليذذذذذ  دومذذذذذانإفتذذذذذتح 

التقريذذذذر  علنذذذذا امتمذذذذال النصذذذذال القذذذذانوني ،ثذذذذم قذذذذرأ بالترحيذذذذى بال ا ذذذذرين م

اعداجل الةذذذنول الذذذال أتذذذاج إلذذذؤ فعاليذذذات المنتذذذدى التذذذي اسذذذتقطبو اهتمذذذام 

واألسذذذذترالية وتذذذذززت مكانذذذذة المنتذذذذدى لذذذذدى الماسةذذذذات  األوسذذذذاط العربيذذذذة 

ال كوميذذذة ومنظمذذذات المجتمذذذا المذذذدني. وقذذذد مذذذان مذذذن بذذذين نشذذذاطات المنتذذذدى 

     :مايلي وزت االجبعين لعامة الما ي التي تجا

: إحتفاليذذذذذذة يذذذذذذوم المذذذذذذرأة العذذذذذذالمي ومهرجذذذذذذان النشذذذذذذاطات الةذذذذذذنوية 

الجذذذذذواهرل الشذذذذذعرل والمةذذذذذابقة الشذذذذذعرية الخاصذذذذذة بذذذذذة ومهرجذذذذذان 

النذذذذوال للشذذذذعر الشذذذذعبي والمذذذذاتمر الطبذذذذي وتكذذذذريم الطلبذذذذة العذذذذراقيين 
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إ ذذذذذذافة الذذذذذذؤ تكذذذذذذريم الخذذذذذذريجين العذذذذذذراقيين  HSC المتفذذذذذذوقين فذذذذذذي

 .لجامعات األستراليةالمتفوقين في ا

االحتفذذذذذاء بال اصذذذذذلين تلذذذذذؤ تذذذذذهادة الذذذذذدمتوجاع الفخريذذذذذة مذذذذذن أبنذذذذذاء  

 .الجالية العراقيةٍ 

مشذذذاجمة المنتذذذدى فذذذي المعذذذرض الفنذذذي الذذذال أقذذذيم فذذذي ماسذذذوال بذذذاوج  

 .هاوح

المشذذذذاجمة فذذذذي فعاليذذذذة أسذذذذبوع الالجئذذذذين والتذذذذي أقيمذذذذو فذذذذي البرلمذذذذان  

 MR Ray Williams األسترالي من قب  وزير التعددية ال قافية

حذذذذذول تبذذذذذادل  STARTTS المشذذذذذاجمة الفعالذذذذذة فذذذذذي برنذذذذذامإ منظمذذذذذة 

 .ال قافات بين الجاليات

البذذذذذدء ببرنذذذذذامإ "نذذذذذادل الواجبذذذذذات المدجسذذذذذية" الذذذذذال يشذذذذذاج  فيذذذذذة  

 .Lost in books المنتدى ما منظمة

والذذذذال نظمذذذذة الزميذذذذ   Refugee employment البذذذذدء ببرنذذذذامإ 

 .في إيجاد فرص العم  زياد العبيدل لمةاتدة الالجئين

مشذذذذاجمة أجبعذذذذة مذذذذن أتضذذذذاء الهيئذذذذة اعداجيذذذذة فذذذذي المذذذذاتمر العذذذذالمي  

 .لالجئين في قاتة الماتمرات في الداجلنك هاجبر

فذذذي برلمذذذان  Ray Williams لقذذذاء مطذذذول مذذذا وزيذذذر التعدديذذذة الةذذذيد 

 .والية نيو ساوث ويلز

لقذذذذذذذاء مم لذذذذذذذي المنتذذذذذذذدى ولجنذذذذذذذة حقذذذذذذذو  االنةذذذذذذذان مذذذذذذذا النا بذذذذذذذة  

 .Anne Stanley الفيدجالية

 Dr لقذذذاء الهيئذذذة اعداجيذذذة بالةذذذفيرة األسذذذترالية المعينذذذة فذذذي العذذذرا  

Joanne Loundes   
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المشذذاجمة الفعالذذذة فذذذي تنةذذذيل وتنظذذذيم وت شذذذيد فعاليذذذات " لجنذذذة العمذذذ   

المشذذذذتر  لمنظمذذذذات الجاليذذذذة العراقيذذذذة " وخاصذذذذة فذذذذي دتذذذذم ال ذذذذرا  

ملذذذذذذذة " انقذذذذذذذذاوا الةذذذذذذذلمي المطالذذذذذذذى باعصذذذذذذذذالح فذذذذذذذي العذذذذذذذذرا  وح

 .وإقامة المهرجان التضامني ما اهلنا في العرا  البصرة

 

 : نشاطات متميزة لجمعية األماديميين العراقيين في استراليا ونيوزلندا

 . " الشهريةاألماديمي إصداج مجلة "  

 .حملة إتادة بناء مكتبة الموص  المرمزية ومكتبة جامعة الموص   

"  العذذذراقيين المبتع ذذذين الذذذؤ اسذذذترالياجابطذذذة الطلبذذذة دتذذذم تسسذذذيس "    

   .التي انظمو الؤ جمعية األماديميين

 موقا جمعية االماديميين إطال    

االسذذذذتاا احمذذذذد زيذذذذاجة المجمذذذذا العلمذذذذي العراقذذذذي واالجتمذذذذاع بر يةذذذذة   

 .مطلول

تنظذذذيم العديذذذد مذذذن النشذذذاطات اعجتماتيذذذة واألمةذذذيات مذذذن قبذذذ  اللجنذذذة  

وأمةذذذذيات للةذذذذينما العراقيذذذذة مذذذذن قبذذذذ  الصذذذذالون ال قذذذذافي  اعجتماتيذذذذة

 .وغيرها من النشاطات المختلفة

وفذذذذي ختذذذذام التقريذذذذر أتذذذذاج الةذذذذيد جليذذذذ  دومذذذذان إلذذذذؤ جهذذذذود اعتالميذذذذة  

الةذذذذيدة وداد فرحذذذذان ج يةذذذذة ت ريذذذذر جريذذذذدة "بانوجامذذذذا "معبذذذذرا تذذذذن تذذذذكر 

المنتذذذذذذدى وتقذذذذذذديرع الخالصذذذذذذين لماقدمتذذذذذذة مذذذذذذن دتذذذذذذم متواصذذذذذذ  لنشذذذذذذاطات 

     .نتدىالم
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تلذذذؤ قذذذراءة التقريذذذر اعداجل واقذذذراجع تذذذرض التقريذذذر المذذذالي مذذذن قبذذذ   

 .م اسى المنتدى الةيد حةن تلي حيا تم اقراجع ايضا

حذذذذ  الهيئذذذذة اعداجيذذذذة لنفةذذذذها ودتذذذذوة أتضذذذذاء هيئذذذذة إداجة  تلذذذذؤ الذذذذك 

االجتمذذذذاع وهذذذذم الذذذذدمتوج داخذذذذ  حةذذذذن والةذذذذيدة ليلذذذذؤ نذذذذاجي والةذذذذيد مرتذذذذد 

ة المقترحذذذذذذات التذذذذذذي وصذذذذذذلو الهيئذذذذذذة االداجيذذذذذذة تامر،وقذذذذذذد طرحذذذذذذو الهيئذذذذذذ

اتضذذذاء الهيئذذذة العامذذذة وتذذذم التصذذذويو تليهذذذا وإقذذذراج مذذذا تذذذم التصذذذويو   مذذذن

 تلية منها..

ثذذذذم اتذذذذرفو الهيئذذذذة تلذذذذي إجذذذذراء التصذذذذويو الختيذذذذاج أتضذذذذاء الهيئذذذذة  

 :اعداجية الجديدةحيا فاز األتضاء التالية أسماؤهم

  : الدمتوج أحمد الربيعيج يس المنتدى 

  :جلي  دومانسكرتير المنتدى ونا ى الر يس 

  :حةن تليالم اسى 

  :سميرة تلي ومنير ماموجاللجنة االجتماتية 

  :مي زهير جمي  وتانيا م مدلجنة المرأة وتنظيم الفعاليات 

  :سناء االحمر ومومى مكيلجنة الدفاع تن حقو  اعنةان 

  :د. سام الةهيلي و د. إنعام ججولجنة األطباء 

 د. أحمد الربيعياألماديمية:  اللجنة 

  :د. بشرى العبيدللجنة العالقات العامة 

  :وديا تامخاللجنة ال قافية 

  :زهراء مهدللجنة دتم و اسناد الالجئين 

  :س ر ماتف الغطاءلجنة االتالم 

  :م مد الجنابيلجنة الشبال 
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  :حةام تكاجةلجنة المنح 

  جتبذذاط مذذا الجهذذات تضذذو ا زيذذاد العبيذذدلممذذا تذذم اختيذذاج الزميذذ  الشذذال

 .االسترالية

وهكذذذذذاا ودع أتضذذذذذاء المنتذذذذذدى سذذذذذنة مليئذذذذذة باعنجذذذذذازات واسذذذذذتهلوا تامذذذذذة 

مذذن العطذذاء  ال ذذادل تشذذر مذذا إصذذراج تلذذؤ مواصذذلة العمذذ  مذذن اجذذ  المزيذذد

ألبنذذذاء الجاليذذذة العراقيذذذة وأهلنذذذا فذذذي العذذذرا  وتوطيذذذد الذذذروابم فذذذي مجتمعنذذذا 

    .األسترالي بجميا مكوناتة ال قافية المختلفة

  

 س ر ماتف الغطاء

 لجنة االتالم
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Occlusion Removal: Navigational 
Accuracy in Augmented Reality 
based Constructive Jaw Surgery 
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Anand Deva 2 , Manoranjan Paul 1 
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Abstract   

Purpose: Augmented Reality based constructive jaw 

surgery has been facing various limitations such as noise in 

real-time images, the navigational error of implants and jaw, 

image overlay error, occlusion handling, etc. which have 

limited the implementation of augmented reality (AR) in 

corrective jaw surgery. This research aimed to improve the 

navigational accuracy, through noise and occlusion removal, 

during positioning of an implant in relation to the jaw bone to 

be cut or drilled. 

Method: The proposed system consists of a weighting 

based de-noising filter and depth mapping-based occlusion 

removal for removing any occluded object such as surgical 

tools, the surgeon's body parts, blood, etc.  
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Results: The maxillary (upper jaw) and mandibular (lower 

jaw) jaw bone sample results show that the proposed method 

can achieve the image overlay error (video accuracy) of 0.23 ~ 

0.35mm and processing time of 8 - 12 frames per second 

compared to 0.35 ~ 0.45 mm and 6 -11 frames per second by 

the existing best system.   

Conclusion: The proposed system concentrates on 

removing the noise from the real-time video frame and the 

occlusion. Thus, the acceptable range of accuracy and the 

processing time are provided by this study for surgeons for 

carrying out smooth surgical flow. 

 

Keywords    Augmented Reality Navigation, 3D-2D matching, 

Image Registration, Occlusion handling, Noise Removal 

Introduction 

Corrective jaw surgery can be defined as a surgical 

procedure that is performed on jaw bones.  Corrective jaw 

surgery is performed to correct the dental misalignment. The 

corrective jaw surgery could contain various surgical 

procedures such as drilling, cutting, resection and 

implantation.  

The main problem of this surgery is the limited viewing 

space in the mouth of the patient (Wang et al., 2014). There is 

always a high risk of surgeons damaging the nerve channels 

or tooth root during dental surgery (Bruellmann et al., 2012; 

Wang et al., 2014). The traditional method of performing the 

jaw surgery used the CT scan to report to plan the surgical 

procedure manually by the surgeons (Murugesan et al., 2018). 

Surgeons were required to identify the nerve channel and root 

canals manually with the use of the CT scan report (Murugesan 

et al., 2018). Due to the limitations such as difficulty in 
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identifying the nerves, accurate position of drilling etc. in the 

surgical procedure using the traditional method, 2D virtual 

video guided system was developed which helped the surgeon 

by displaying virtual video on the monitor and then Augmented 

reality has emerged as the latest technology in medical 

surgery (Murugesan et al., 2018). Figure 1 shows the 

traditional, video-guided and augmented reality-based surgery. 

Augmented Reality (AR) based surgery uses both virtual 

images from the pre-surgery and the real-time image from 

during surgery to create the augmented view for the user 

(Suenaga et al., 2015). Augmented reality-based surgeries 

superimpose the virtual jaw on to the real jaw during surgery 

which provides the surgeon with the 3-dimensional view in real 

time. Augmented reality provides the surgeons in the surgical 

environment with more realistic and intuitive information 

during surgery which can guide the surgeons during the 

surgical procedure (Suenaga et al., 2015). It provides the 

surgeon with the information about the cutting lines, drilling 

position in the jaw bone and also helps to find the nerve 

channel and location of disease (Murugesan et al., 2018). 

The three-dimensional view is provided by Augmented 

reality by superimposing the various virtual images onto the 

real-time images (Sielhorst et al., 2008; Suenaga et al., 2015). 

Augmented reality has been providing a huge benefit in the 

medical field. Augmented reality is generally used in the 

surgery of the complicated and sensitive areas likes heart, 

kidney, brain, pelvis, breast, arteries, jaw and much more but 

its implementation has been limited in the jaw surgery. 

Numerous research has been conducted in the past and 

present in the field of corrective jaw surgery. AR in jaw surgery 

has been facing various limitations such image registration, 

occlusion, noise in real time images, high processing time, 

poor occlusion handling etc. which has limited the 

implementation of AR in corrective jaw surgery (Suenaga et al., 
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2015). Hence 3D view accuracy and processing time plays a 

vital role in augmented reality-based surgery. The best system 

should be able to provide better accuracy, low processing time 

and better occlusion handling capacity.  It is necessary to 

provide the surgeons with accurate real-time navigational 

guidance for higher precision and accuracy in surgery through 

accurate object tracking, navigation and real-time registration 

process (Wang et al., 2015). 

In the current context of Augmented reality technologies 

in the medical sector, video-based display, see-through 

display, and projection-based display are the main categories 

of Augmented Reality technologies (Suenaga et al., 2015). 

 

 

Fig. 1: (a) Traditional Surgery (b) Video-Guided (c) AR 
guided[These images are downloaded using Google search 

engine, the image is free to use, share or modify, even 
commercially] 

This paper aims to improve the accuracy of the real-time 

video accuracy by removing the noise in the real-time video 

caused by a range of factors such as machine vibration, 

camera movement, image sensors, etc. and also by removing 

the occlusion caused by surgical instruments, the surgeon's 

hands, etc. The noise removal is necessary for augmented 

reality based constructive jaw surgery because the noise 

deteriorates the image edges which impacts negatively on 
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image registration, navigation and image overlay. The features 

of Modified Kernel Non-Local Means (MKNLM) filter is used to 

de-noise the real-time video images. This feature is used in the 

de-noising process because this filter is less sensitive to 

outliers and produces the constant regular results while the 

other filters are outlier sensitive and tend to produce incorrect 

results.   

The Tracking-learning-detection (TLD) cannot handle the 

occlusion and eventually fails if the occlusion is present (Kalal 

et al., 2012). This will require re-initialization of the TLD. Failure 

of the TLD eventually results in image registration failure. This 

research proposes a new TLD system with depth mapping-

based occlusion removal to improve the image tracking and 

image registration (overlay). 

A significant body of research exists that focuses on 

increasing accuracy and lowering processing time in 

augmented reality-based surgery. (Choi et al., 2017) proposed 

a portable surgical navigation device and technique to reduce 

the bone resection error. This solution proposes a resection 

plane that automatically computes the resection margin with 

an error of 1.02mm. This solution has used markers but failed 

toconsiderthedeformitiescausedbythepatient’smovement

during surgery. (Wu et al., 2014) proposed a projection based 

augmented reality solution to eliminate the necessity of 

monitoring several display monitors and co-ordinates during 

surgery. They proposed a technique for projecting the pre-

surgical images (virtual image) onto the body of the patient but 

did not improve the accuracy (range 1.4mm-7.4mm) and failed 

to consider thepatient’smovementsandtheocclusionpresent

during surgery. Therefore, these solutions do not provide 

possibilities for further improvement. 

(Nakao et al., 2016) proposed the concept of a differential 

map to determine the shape changes during the bone tumor 

resection surgery to allow the surgeons to visualize the 
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remains of a tumor to be resected (cut) and provide depth 

information through a graphical overlay.  However, the 

researcher has used fiducial markers which could change their 

position with the movement of the patient. Furthermore, the 

author has not considered the occlusion that is present due to 

surgical tools and blood. (Chen et al., 2015) presented an 

optical see-through head-mounted display based Augmented 

Reality for navigation to improve accuracy and reliability using 

an optical tracking system and surface-based registration. The 

solution improved the accuracy but was not able to address 

the processing time. A further limitation is that the latency 

occurrence in an anatomical structural movement which 

decreases the real-time performance of the system was not 

addressed. In addition, the weight of the head-mounted display 

could cause problems for the surgeon during long surgeries. 

Thus, these solutions offer no major possibilities for 

improvement, either in accuracy or in processing time. 

(Hung et al., 2017) conducted a study to evaluate the 

navigational accuracy of implants in an augmented based 

navigational system for zygomatic implant placement. The 

study concluded that the real-time navigation-based surgery 

demonstrated higher accuracy but did not consider the 

presence of saliva and blood that could cause occlusion. 

Furthermore, deviations in accuracy analysis that could 

influence the implant failure, generally caused by the invasion 

of other anatomical structure, were not taken into 

consideration. (Chen et al., 2016) proposed a method to track 

the patient-specific 3D printed implant during the 

intraoperative placement process with the use of point-based 

(Fitzpatrick et al., 1998) and surface-based registration 

(Schicho et al., 2007). This solution was able to increase the 

accuracy of implant placement but ignored the deformities 

caused by soft tissues, patient movement, and noise from the 

breathing of the patient whilst registering the patient's body 
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position on the 3D image set. Thus, these solutions offer no 

major possibilities for improvement in accuracy or processing 

time. 

(Suenaga et al., 2015) proposed a marker less registration 

solution with the use of a stereo camera and a half-silvered 

mirror for depth perception. Even though the burden of marker 

usage was eliminated, this solution failed to improve the 

processing time as integral videography has high processing 

time. The researchers also did not address the impact of blood 

and other fluids which could cause inaccuracy in contouring 

and decrease the registration accuracy. (Wang et al., 2014) 

have also proposed a solution with a stereo camera and half-

silvered mirror for tracking of the surgical instruments, 

patients’movements,contoursandICP(IterativeclosetPoint)

for patient-image registration. However, the proposed 

framework still has issues in the initial registration process 

where there are chances of errors which could lead to surgical 

inaccuracies and inconsistencies. Furthermore, the use of a 

stereo camera which has to be re-calibrated and maintained for 

high accuracy causes difficulties in daily clinical use. Thus, 

these solutions offer no major possibilities for improvement in 

accuracy or processing time. 

(Kilgus et al., 2014) proposed a marker-less registration 

system that enables AR visualization by projecting the CT 

image directly onto the real patient’s body. The author has 

used kinetic surface segmentation, a two-phase registration 

process (initial and fine registration), color image fusing and 

CT data for the AR view. However, repetitive initial registration 

(manual registration) is required in case of movement of the 

object or the camera. Furthermore, the solution was developed 

for the forensic field which means that it works for non-

deforming objects. In addition, accuracy and the processing 

time of this solution are relatively higher than the in any of the 
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other solutions presented. Thus, this method offers no major 

possibilities for improvement in accuracy or processing time. 

(Wang et al., 2015) also conducted research into the use 

of stereo cameras and a translucent mirror with the use of a 3D 

calibration model in integral imaging to remove the initial 

registration error and display undistorted 3D images. However, 

even though the processing time has improved in this 

solution, accuracy remains unchanged, with an additional 

limitation arising from a lack of consideration of occlusion. 

Thus, this solution offers no major possibilities for 

improvement in accuracy or processing time. (Zinser et al., 

2013) proposed wafer-less maxillary positioning with the help 

of interactive IGV (Image Guided Visualization) display 

complemented surgical navigation that can offer an alternative 

approach to the use of arbitrary splints and 2-dimensional 

orthognathic planning. However, this model did not reduce the 

surgical time which was high due to setting up the technical 

and recording process. Thus, this solution offers no major 

possibilities for improvement in accuracy or processing time. 

 

(Wang et al., 2016) introduced a video-see thorough 

system that uses a hierarchy of images, TLD tracking (frame to 

frame) proposed by (Kalal et al., 2012) and Iterative Closest 

Point (ICP) developed by (Gold et al., 1998) for 3D pose 

refinement. Ulrich’s method (Ulrich et al., 2012) is used for

initial registration. The bounding box is used for object 

tracking which reduces object matching time through limiting 

of the search area and Iterative Closest Point (ICP) is used to 

refine the 3D pose for higher registration accuracy (Kalal et al., 

2010, Xiao et al., 2012). Limitations arise from the fact that the 

solution has failed to address depth perception and occlusion 

present in surgical procedures due to the presence of surgical 

tools and blood. Thus, this solution offers no major 

possibilities for improvement in accuracy or processing time. 
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(Murugesan et al., 2018) proposed a rotational matrix and 

translation vector algorithm to improve the geometric accuracy 

in oral and maxillofacial surgery in the Wang model (Wang et 

al., 2016). This solution has addressed the depth perception 

using two-stereo cameras. Similar to the Wang model, this 

solution uses an aspect graph to create multiple models to be 

matched in real time. Tracking-Learning-Detection developed 

by (Kalal et al., 2012) is used to track the object in the video 

frame with the use of a bounding box which decreases the 

searcharea.Ulrich’smethod is used for initial registration and 

enhanced ICP (Murugesan et al., 2018) is used for final pose 

refinement with the use of a novel rotational matrix and 

translation vector algorithm that improves the geometric error. 

This system reduced the overlay error to 0.30 ~ 0.40 mm and 

processed10-13 frames of per second. However, this system 

failed to consider the time consumed due to the use of the 3D 

stereo camera, noise in real time video due to machine 

vibration, patient movements, image sensors and also the 

occlusion caused by the surgical tools, the surgeon's body 

parts, as well as blood etc. The noise issue was addressed 

with the use of modified kernel non-local means (MKNLM) filter 

by (Kazemi et al., 2017). There are various other noise removal 

filters, but this filter is less sensitive to outliers and provides 

more consistent results when compared to the other filters 

(Kazemi et al., 2017).  Addition of this feature to the model 

mentioned above can improve the image registration accuracy 

and hence this feature is a significant addition to improve the 

quality of the system. 

The model proposed by (Murugesan et al., 2018) 

addresses the accuracy and processing time and has lower 

image overlay error and processing time in comparison to 

other proposed systems. This research is focused on this 

model to improve the results produced for a better-augmented 

reality view. This paper works on the model proposed by 
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(Murugesan et al., 2018) and particularly focuses on the 

Tracking-Learning-Detection (TLD) algorithm called Tracking.  

This paper illustrates that better results can be achieved by 

removing the occlusion caused by surgical tools, the 

surgeon's body part, and blood etc. during surgery. 

The paper is organized into three parts. The first part 

contains a "System Overview" that discusses the current best 

model proposed by (Murugesan et al., 2018). It also includes 

the description of the proposed system, the associated 

flowchart and pseudocode for the proposed formula.  The 

second part discusses "Results" where the proposed system 

is tested with a range of samples from maxillary and mandible 

jaw bones. This is followed by a "Discussion" and comparison 

between the results of the state-of-art and the proposed 

system results and a conclusion is provided. 

System Overview 

State of Art 

This section describes the current state-of-art solution 

(Figure 2) with limitations (highlighted in red- Figure 2). The 

model proposed by (Murugesan et al., 2018) provides a better 

image overlay with the use of a Rotational Matrix and a 

Translation Vector (RMaTV) algorithm. This system has higher 

accuracy through a lower image overlay error (0.35 ~0.45 mm) 

and the best processing speed of 10-13 frames per second. 

The model is divided into pre-operative, intra-operative and 

pose refinement phases (Figure 2). 

Pre-operative environment: The pre-operative planning of 

the surgery is done with the use of the CT image of the patient 

which is segmented and an aspect graph (hierarchy of the 

model) is created in the offline phase as shown in figure 2. 
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This permits matching of the different models of the 

segmented CT scan in the online phase against the real-time 

video frame. 

Intra-operative environment: Two 3D stereo cameras are 

used for capturing the real-time surgical video with the 

translucent mirror for visualizing the Augmented reality view. 

Video frames are generated from the real-time video and the 

hierarchy of the video frame is created based on its resolution. 

The image with the lowest resolution is used for tracking and 

detecting the region of interest (ROI). 

However, this solution did not consider the need for 

regular re-calibration and maintenance of the stereo camera to 

maintain performance at levels of high accuracy which is not 

possible in a real time scenario. Furthermore, this solution 

failed to consider the processing time required to convert the 

3D stereo video image frames to 2D image video frames for 

tracking of the object of interest using the Tracking-Learning-

Detection (TLD) algorithm (Wang et al., 2016).  Further 

limitations come from the fact that the need for a strict viewing 

angle for the stereo camera was not considered which may 

result in image overlay inaccuracies, if the correct viewing 

angle is not achieved (Wang et al., 2016). In addition, the 

solution failed to consider the noise present in the real-time 

video due to vibrations from the machinery and optical 

sensors. This noise results in a deterioration of the image 

edges and may also lead to contour leakage which would then 

negatively affect the image overly and registration accuracy. 

The Tracking-Learning-Detection algorithm (TLD) is used 

for tracking the region of interest (surgical area). The TLD uses 

a bounding box to match the object of interest with the aspect 

graph created during the offline phase.  The search for the 

bounding box is carried out from the top level of the video 

frame (lowest resolution) to the lowest level of the video frame 

from the hierarchy (highest resolution). Once the match is 
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found, the 2D image is overlaid onto the real-time video 

creating an accurate 2D model. The initial registration is 

performed using a method proposed by (Ulrich et al., 2012) 

also known as ‘Ulrich’smethod’which uses shape similarity

matching and online matching (Wang et al., 2016). After the 

initial registration, the ICP (Iterative Closest Point) is used for 

post-refinement for achieving an accurate 3D model. A 

Rotational Matrix and a Translation Vector (RMaTV) algorithm 

are used to remove the geometric error proposed by 

(Murugesan et al., 2018). The refined 3D model along with the 

real-time video is projected onto the translucent mirror 

creating an augmented reality view for the surgeon. 

Tracking an object can be defined as the estimation of 

displacement of the object between the two-image frames 

(Kalal et al., 2012). Tracking is necessary as failure to track the 

object of interest results in an incorrect image overlay of pre-

surgical and intra-surgical images. The quality of the image 

overlay depends on how well the object of interest has been 

tracked. First of all, the object needs to be tracked and then 

detected before the image overlay and registration can take 

place. The TLD uses Lukas-Kanade median flow (LKMF) for 

tracking an object of interest (Kalal et al., 2013).  It uses object 

feature point flow estimation for tracking (Figure 3). The TLD 

uses LKMF tracker with failure detection features that detect 

the TLD failure based on the median displacement of the 

feature points being tracked. A TLD failure is established if the 

median displacement of the object feature point is greater than 

the threshold (Figure 3).  This tracker is highly susceptible and 

prone to occlusion. Lukas-Kanade Median-flow tracker fails 

once the object gets occluded because it cannot track the 

feature point of an object of interest and computes the median 

displacement as greater than a threshold which results in 

failure of the TLD. With the use of this tracker, the model 

achieved an accuracy of 0.35mm ~ 0.45mm but fails when an 
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occlusion occurs because it cannot compute and track the 

feature point in the object once the object is occluded. The 

Lucas-Kanade median flow tracker is presented in Table 1 and 

the flowchart in Figure 3.  

The Lucas-Kanade median optical flow for tracking is 

calculated as equation 1: 

 

𝑉 = 𝑢 + 𝑑 (1) 

V= final location, u= image point in 2D in first image 

frame, d= image velocity vector (optical flow) that reduces 

residual function calculated as equation 2: 

∈ (𝑑,) =∈ (𝑑𝑥,𝑑𝑦) = ∑  

𝑢𝑥+𝜔𝑥

𝑥=𝑢𝑥−𝜔𝑥

 ∑  ((𝐼(𝑥, 𝑦) − 𝐽(𝑥 + 𝑑𝑥 , 𝑦 + 𝑑𝑦))2

𝑢𝑦+𝜔𝑦

𝑦=𝑢𝑦−𝜔𝑦

 

 

(2) 

 

 

𝒅𝒙,𝒅𝒚= x and y point of optical flow matrix, ∈ = Residual 

Function, 𝒖𝒙, 𝒖𝒚= image point at u, 𝝎𝒙, 𝝎𝒚= two integers, 𝑰, 𝑱 = 

two grey scaled image, 𝑰(𝒙, 𝒚)= grey scaled image I at point 

X(x, y). 

Table 1:  Lukas – Kande optical Flow tracker 

Algorithm: Lucas- kanade method to track the object of 

interest 

Input: Two images frames image1(I) and image2 (J) from 

the hierarchy of images created. 

Image1 (I)=current image frame in TLD where feature point 

is tracked 

Image2(J)=Next image frame the feature point is to be 

tracked 
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Output: Optical flow (d) which is the estimated 

displacement of feature point between two images i.e., from 

image (I) to image (J) 

BEGIN 

Step 1: First of all, the image hierarchy are created 

Step 2: Select the feature point to be tracked in the object 

of interest. 

Step 3: Get the 2d image position (feature point) of the 

point in image I (u). 

Step 4: calculate the optical flow (d) and mean 

displacement of each co-ordinates of the point. 

Step 5: Check if the median displacement is greater than 

the threshold 

Step 6: If the median displacement is greater than the 

threshold, discard the point else 

Calculate the new position of the image point in the image 

J; 𝑽 = 𝒖 + 𝒅 

Step 7: Apply step 3-4 on each feature point selected. 

END 
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Fig. 2:  State-of-Art AR System 
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Flowchart for Tracking in TLD algorithm: 

 

 

Fig. 3:  Tracking in TLD using Lukas-Kanade optical flow 

tracker.  

 

RMaTV algorithm-based Pose refinement: A rotational 

matrix and a translation vector algorithm (RMaTV) proposed by 

(Murugesan et al., 2018) are used to eliminate the geometric 

error with the help of rotational and translation vectors. ICP 

use to register the images produces higher image overlay 

accuracy with the use of the RMaTV algorithm. The RMaTV 

algorithm helps to eliminate the estimation of the wrong pose 

hence improves the image overlay accuracy. 

Display Bounding Box 

Start 

Select First Image frame(I) from hierarchy of images 

  Select Feature Points 

Is mean 
displacement 

> the 
threshold? 

Calculate the position of the feature 
point in next image frame (J) 

No 

Yes 

Occlusion has 
occurred 

Calculate the optical flow and 
mean displacement 

Tracking-Learning-Detection fails 
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Proposed Solution 

A range of techniques and models from existing 

Augmented Reality based surgery have been analyzed and 

reviewed in depth to identify strengths and weaknesses. The 

main problems relating to the augmented reality-based surgery 

are accuracy, processing time, noise and occlusion handling. 

Most models have primarily focused on accuracy and 

processing time, and to the lesser extent on noise removal and 

occlusion handling. (Murugesan et al., 2018) model has been 

selected as the base model for the proposed solution which 

includes a range of features from the base model. In addition, 

it proposes a Noise Filtered Video Frame and Occlusion 

Removal based on an Enhanced TLD algorithm to overcome 

the noise and occlusion problem in augmented reality-based 

corrective jaw surgery. This has improved the tracking of the 

jaw which in turn improves the image registration through 

better tracking and detection of the region of interest (jaw). 

 

Furthermore, features from the second-best solution were 

adapted to improve the processing time through a high-

performance optical camera as shown in Figure 4 (Wang et al., 

2016) eliminating the need for regular re-calibration and 

maintenance of the stereo camera (Fig. 2). This also improves 

the processing time by removing the image conversion 

process of the 3D stereo video images frame to a 2D image 

video frame used in TLD (Figure 4). Using the optical camera 

will improve the viewing angle for the surgeon by not limiting 

the view of the object of interest (jaw) to only one defined 

angle. The optical camera captures the real-time surgical video 

with a single high definition camera and follows the remaining 

state-of-art solution. 

We propose an enhanced video frame with noise removal 

and an enhanced TLD with an occlusion removal system to 
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remove noise in real time video frames and occlusion in the 

tracking and detecting phase. This will improve the tracking 

accuracy and also the augmented accuracy by reducing the 

overlay error to 0.23 ~ 35mm compared to 0.35 ~ 0.45 mm. The 

processing time was improved from 6 ~ 11 frames per second 

to 8 ~ 12 frames per second. 

TLD algorithm History: TLD also known as Tracking-

Learning–Detection was developed by (Kalal et al., 2010). The 

recorded 2D video, in the intraoperative phase, needs to be 

sent through a TLD algorithm to find and segment the exact 

location of the surgical area with the help of bounding box 

tracking to reduce the search area and speed up the process.  

However, TLD cannot handle the full occlusion and movement 

of the object of interest from a frame and terminates when 

these two factors occur (Kalal et al., 2012). The TLD has in 

recent years undergone significant re-development to improve 

it yet the TLD algorithm remains a major subject for research. 

The TLD algorithm has three parts: Tracking, Learning, and 

Detection. 

Area of Improvement: The proposed modification focuses 

on the first stage of TLD – Tracking, to improve tracking 

accuracy of the object of interest for image registration. So far, 

the TLD algorithm has failed if the object of interest is 

occluded or exits the video frame, unable to deal with the loss 

of the object of interest, proposing the wrong estimate of the 

position of the object of interest and finally failing. The TLD 

algorithm requires re-initiation after failure because feature 

points get lost once the tracker fails, needs to be assigned 

again to track. This slows the algorithm process as a search 

for feature points takes longer when the object is occluded. 

The proposed system consists of three major parts as 

shown in Figure 4 also known as the pre-operative 

environment, intraoperative environment with noise removal 
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and tracking with occlusion removal and RMaTV algorithm-

based pose refinement. 

Pre-operative environment: In this preoperative 

environment, a CT scan of the patient is taken and segmented.  

A hierarchy of the segmented image model is created so that 

the real-time images can be matched with these aspect graph 

images from different angles and perspectives. The CT scan is 

used because it is superior to other medical images in 

providing details and information about bones and nerves. 

Intra-operative environment using the optical camera: An 

optical camera is used to capture real-time videos during 

surgery. This reduces the processing time by eliminating the 

need to convert the 3D video frames into 2D video frames that 

are used in TLD tracking. It also eliminates the necessity of 

regular re-calibration and maintenance of the stereo camera 

(Figure 4). Furthermore, it improves the processing time by 

removing the image conversion process of the 3D stereo video 

images frame to 2D image video (Figure 4). With the use of the 

optical camera, the viewing angle of the object of interest 

improves as it does not limit the viewing angle the way the 

optical camera does. 

When the video frames are generated from the video, they 

contain noise from the vibration of surgical machinery, the 

imagesensorsused,thesensorsusedtomonitorthepatient’s

health condition and also the movements of the patient. This 

noise deteriorates the quality of the image, especially the 

object edges present in the video which eventually affects the 

image registration accuracy. Thus, a Modified Kernel Non-

Local Means (MKNLM) noise filter proposed by (Kazemi et al., 

2017) is used to eliminate the noise from the real-time video 

frames.  MKNLM filter is a robust filter and removes the noise 

from the image frame because it is insensitive to outliers and 

produces accurate results on a consistent basis. The use of 

the MKNLM filter in the system removes the noise from the 
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image frame and preserves the image edges from deterioration 

which plays a vital role in the image overlay process. 

A hierarchy model of the image is created in 5 level images 

with respect to the resolution. The highest level of the image 

(lowest resolution) is sent to the TLD for tracking and 

detecting of the object of interest for online matching.  The 

lowest resolution image is used in TLD to decrease the 

processing time. High-resolution images take more time to 

process in comparison with the low-resolution image. The TLD 

searches for the bounding box and matches it with the aspect 

graph from the offline phase. The bounding box is used to 

decrease the search area for an object of interest within the 

image frame and hence speed up the online matching. It also 

reduces the possibility of matching with an object that is 

outside the bounding box. This matching process continues 

until the lowest level image is found. However, if the bounding 

box cannot be found, the occlusion removal technique is 

applied which is described below. 
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Fig. 4:  The proposed AR solution 

 

Occlusion Removal using image reconstruction-based 

technique:   

The TLD algorithm method of tracking and detecting an 

object of interest uses the feature point within the bounding 

box from the initial frame to track the same feature point in the 

next image frame with the help of a Lukas-Kanade Median Flow 

tracker (Kalal et al., 2010). This tracker fails if the object of 

interest is occluded.  

With the proposed solution, the failure of the tracker can be 

prevented by reconstructing the occluded object of interest as 

shown in equation 3 below. 
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Proposed Equation: Image reconstruction-based occlusion 

removal uses a technique based on image pixel classification 

by (Xiao et al., 2012) Image pixel classification output will be 

either the object of interest image or not. It is the key to 

achieve the high-quality image reconstructed after the 

occlusion has occurred. 

Input is the superposition of the shifted elemental image, 

center position to the image sensor, the number of the pixel 

from the object to reconstruct the number of the pixels that 

have been occluded, the weight of the image pixel in the range 

of [1,0] depending on pixel belonging to object of interest or 

not. 

 

The weight of the image pixel is classified into 1 and 0 to 

eliminate the use of any pixels from the occluding object as 

the use of this pixel will result in wrong image reconstruction 

of the occluded object of interest leading to a higher image 

overlay error. The pixel is determined as the object pixel if the 

statistical variance of the pixel is greater than the threshold 

and hence the weight of the pixel is determined as 1. 

For each of the pixel position that has been occluded that 

belongs to the object of interest, the following equation can be 

used to reconstruct the occluded image (J) hence removing 

the occlusion as equation 3. 

 

𝐽 =
1

𝐻
∑  

𝑁

𝑖=1

∑ 𝐸 

𝑀

𝑗=1

(𝑥 +
1

𝑀0
 𝐶𝑥 , 𝑦 +

1

𝑀0
 𝐶𝑦) ∗  𝑊 (𝑥 +

1

𝑀0
   𝐶𝑥, 𝑦 +

1

𝑀0
 𝐶𝑦) 

 

(3) 

where, 𝑬 = superposition of shifted elemental image; 𝑪𝒙 

=Center position of the image sensor in x;  𝑪𝒚 = Center position 

of the image sensor in y; H= pixel numbers from object class 

which is calculated as equation 4: 
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The following equation 4 is used to calculate the number of 

pixels relating to the object using the technique proposed by 

(Xiao et al., 2012). 

𝐻 =  ∑  

𝑁

𝑖=1

 𝑊 (𝑥 +
1

𝑀0
 𝐶𝑥, 𝑦 +

1

𝑀0
 𝐶𝑦) 

 

(4) 

where, 𝑾=weight in [1,0], 1 if the pixel belongs to object 

else 0; (𝒙, 𝒚) = point belonging to object; 𝒊= ith column of the 

sensor; 𝒋= jth column of the sensor; N, M= sample intensities 

of the point 

The equation 5 is to calculate the weight of pixel in terms of 

0 and 1 
𝑤 = 1 𝑖𝑓 𝑣 < 𝑡  

𝑒𝑙𝑠𝑒 0 

 

(5) 

where v is the statistical variance of the pixel being 

calculated of the pixel being calculated which is given as 

equation 6 and t is the pre-defined threshold (Xiao et al., 2012): 

𝑣 =
∑  𝑁

𝑖=1 ∑  𝐸2𝑁
𝑗=1 

𝑁𝑀
 

(6) 

Where, E=statistical mean of the pixel being calculated) 

which is calculated as equation 7 (Xiao et al., 2012). 

𝐸 =
∑  𝑁

𝑖=1 ∑  𝐼𝑁
𝑗=1 

𝑁𝑀
 

(7) 

Where I is the intensity of the pixel being calculated. 

Why image reconstruction-based occlusion removal?  

Image reconstruction-based occlusion removal is a simple 

technique of reconstructing the occluded object of interest by 

removing the occlusion through classifying the image pixel as 

the object of interest (image pixel) or the pixel that does not 

belong to the object of interest. With the aid of this algorithm, 

the occluded object will be reconstructed so that the TLD does 

not fail. 

The current Lucas-Kanade median optical flow tracker 

(equation 2) cannot handle the occlusion of the object of 
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interest. The current TLD employs Lukas-Kanade median flow 

tracker for tracking the object of interest. The tracker fails 

when it cannot track the displacement of the feature point that 

it is tracking in the object of interest. This results in failure to 

re-initialize and, thus, in a failure of the entire Tracking-

Learning-Detecting process, slowing down the whole process. 

The additional time required for the tracker to search for the 

feature point after the occlusion occurs and the time required 

for re-initialization time after failure results in an increase of 

the processing time. The proposed system detects the tracker 

failure with the help of calculating the median displacement of 

the feature point. If the median displacement is greater than 

the threshold (generally 10), the tracker detects an occlusion 

and fails. 
 

After the detection of the occlusion, the proposed system 

(Table 2) based on imaged reconstruction-based occlusion 

removal is executed and removes the occlusion before the 

tracker fails.  This not only helps to improve the tracking and 

detecting accuracy, it will finally help the registration accuracy. 

It further reduces the time processing time by removing the 

prolonged time required for the tracker to search for the 

feature point after the occlusion occurs and the re-initialization 

time after its failure. The processing time of the system will 

also increase with the use of the optical camera as it removes 

the system overload of converting 3D images into 2D image 

frames for tracking and detection. Also, the image overlay 

accuracy increases with the help of noise removal by the 

Modified Kernel Non-Local Means (MKLMN) filter proposed by 

(Kazemi et al., 2017). 

With the assistance of the proposed method (Table 2 

explains the steps involved), the MKLMN filter removes the 

noise from the live image frame and removes the occlusion 

through image reconstruction based occlusion removal after 
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the tracker detects the occlusion whereas the state of art 

solution has no noise removal technique in live video frames 

and the TLD method has no ability to remove the occlusion 

and, thus, fails when the occlusion occurs. The proposed 

system can produce an image overlay error of 0.23mm ~ 35mm 

compared to 0.35 ~ 0.45 mm produced by state of art in a jaw 

image overlay. Furthermore, the proposed system is able to 

achieve a processing speed of 8 - 12 frames per second 

compared to 6 -11 frames per second achieved by the state-of-

art. 

The Proposed Filtered Video Frame and Enhanced TLD with 

Occlusion Removal System are presented in table 2 and the 

flowchart is illustrated in figure 5. 

RMaTV algorithm-based Pose refinement: Rotational matrix 

and Translation vector algorithm (RMaTV) proposed by 

(Murugesan et al., 2018) is used to eliminate the geometric 

error with the help of rotational and translation vector. ICP 

used to register the images produces a higher image overlay 

accuracy with the use of the RMaTV algorithm. RMaTV 

algorithm helps to eliminate the estimation of the wrong pose 

hence improve the image registration accuracy. 
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Table 2:  Filtered Video Frame and Enhanced TLD with 

Occlusion Removal 

Algorithm: Proposed Filtered Video Frame and Enhanced 

TLD with Occlusion Removal 

Input: Two Image Frame, image1(I) & image2 (J) 

Output: Noise free and occlusion removed image frame 

BEGIN 

Step 1: Get the lowest resolution image frame from the 

hierarchy of image 

 

Step 2: Apply MKLMN noise removal filter to the image 

frame. 

 

Step 3: Get the 2d image position (feature point) of the 

point in the image I (u). 

𝑰𝒑= (𝒙, 𝒚), where 𝑰𝒑=image point, x= image point position in 

x-axis 

and y= image point position in y-axis 

 

Step 4: calculate the optical flow (d) and mean 

displacement of each co-ordinates of the point. 

 

Step 5: Check if the median displacement is greater than 

the threshold 

If |𝒅𝒊 − 𝒅𝒎|>10 pixel (threshold). 

Where 𝒅𝒊=displacement of single pint in optical flow, 

 𝒅𝒎= mean displacement 
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Step 6: If the median displacement is greater than the 

threshold, apply occlusion removal algorithm 

𝟏

𝑯
∑  

𝑵

𝒊=𝟏

∑ 𝑬 

𝑴

𝒋=𝟏

(𝒙 +
𝟏

𝑴𝟎
 𝑪𝒙, 𝒚 +

𝟏

𝑴𝟎
 𝑪𝒚) ∗  𝑾 (𝒙 +

𝟏

𝑴𝟎
   𝑪𝒙, 𝒚 +

𝟏

𝑴𝟎
 𝑪𝒚) 

Step 6: Calculate the new position of the image point in the 

image J 

𝑽 = 𝒖 + 𝒅 

where V= new position for the feature point; 

u=original position of the feature point in Image I 

d= optical flow of the feature point 

Step 7: Repeat Step 3-7 for each feature point 

 

STOP 

 

Flowchart for the proposed algorithm: 
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Fig. 5:  Flowchart for proposed algorithm 

Results 

The proposed model was implemented in the MATLAB 

R2017b (He et al, 2016). The model was implemented with the 

use of 10 video samples and 10 CT scan samples from a 

various age group in maxillary and mandibular jaw bones 

(Table 3). The videos and CT scan samples were gathered from 

various sources that are available online for research and 

study purposes.  The image overlay accuracy and processing 

were calculated to measure the performance of the system 

proposed. The jaw is divided into: Lower left mandible, Lower 

Remove Noise using MKLMN 
Algorithm 

Select First Image frame(I) 

Display Bounding Box 

  Select Feature Points 

Is mean 

displacemen

t > threshold 

Calculate the position of the 

feature point in next image frame 

(J) 

N

o 

Yes 

Occlusion occurred 

Calculate the optical flow 
and mean displacement 

Remove occlusion using image 
reconstruction technique 

Start 
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Right mandible, Lower Front Mandible, Upper Right Maxilla, 

Upper Left Maxilla and Upper Frontal Maxilla. 

The proposed system works in three main stages, the pre-

operative stage, the intra-operative stage with noise removal 

and tracking (with occlusion removal) and pose refinement 

with RMaTV. In the intraoperative phase, the CT scan images 

of the patient are collected and segmented as per the object of 

interest (Jaw). These segmented images are used to create the 

aspect graph that contains images with various models, used 

to match with the online images from a different perspective 

(angles). The generation of the aspect graph depends on the 

type of camera parameters used and the jaw model used 

(Figure 6). In our case, the aspect graph generation was less 

than 45 seconds. 

 

 

Fig. 6: Grouping of the jaw bone 

 

In the intra-operative phase with noise removal and tracking 

with noise removal, optical cameras are used to capture the 

live surgical video. The video frames are generated from the 

real-time video and MKLMN filter is used to remove the noise 

from the image, improving the edges of the objects and 

preventing contour leakage through de-noising. A pyramid of 

the video frame images is created based on its resolution. The 
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highest-level image (image with the lowest resolution) is taken 

to the TLD for tracking and detection the object of interest. The 

tracking phase of the TLD algorithm uses Lucas-Kande median 

flow tracker to track the object of interest and display the 

bounding box. The Lucas-Kanade Median flow tracker uses 

feature points from the object of interest and calculates its 

displacement (optical flow) to track the same feature points in 

the next image frame. But if the object of interest is occluded, 

then the Lucas-Kande tracker cannot track the feature points 

and will eventually fail, resulting in failure of the TLD as well, 

requiring re-initialization after this process. Thus, the image 

reconstruction-based occlusion removal that uses pixel 

classification to identify the object of interest (or not) is used 

to remove the occlusion and improve the quality of the 

reconstructed image. A bounding box is detected which 

defines the object of interest through the hierarchy of images. 

The bounding box helps to decrease the search area and 

processing time. Ulrich’s method is used for the initial

alignment. This method eliminates the need for initial manual 

registration and decreases the possibility of human error. This 

helps to generate the 2D pose object of interest. Once the best 

image is found, it is sent for 3D pose refinement with the use 

of the ICP algorithm. 

In pose refinement with RMaTV phase, a rotational matrix 

and a translation vector are used to eliminate the geometric 

error. This algorithm is used to eliminate the possibility of 

wrong pose selection, hence improving the image overlay and 

registration accuracy. 
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Fig. 7 (a) Real-time image (b) Image Registration (b) Image 

Overlay  

 

Sample videos and images were used in Matlab 2017b to 

simulate the state of the art system and the proposed system. 

A range of reports and graphs were generated in terms of 

accuracy and speed to evaluate and compare the state of art 

with proposed the system. The comparison graphs are 

displayed below. Figure 8 compares features of the mandibular 

jaw in terms of image overlay accuracy and figure 9 draws a 

comparison in terms of the processing time. Similarly, Figure 

10 and Figure 11 compare the maxillary jaw bones in terms of 

accuracy and processing time between the state-of-art and 

proposed the system. 

The main factor deciding the accuracy and speed of an 

augmented reality-based system is the image overlay error and 

the processing time. The image overlay error is the difference 

in the superimposition of the projected offline 2D image onto 

the real-time video. The processing time of the augmented 

reality system is the total number of the image frames 

processed by the system in a given timeframe. We calculated 

the speed of the system in terms of seconds. The samples that 

were collected were simulated in Matlab 2017b using both the 

state-of-art and the proposed system. 

This simulation was carried out for different age groups 

ranging from 7 to 67 and a variety of jaw bones were used 

(Figure 6) to simulate and test the accuracy and processing 



 

 

134 

time of both systems. During the simulation, the proposed 

system has been able to achieve a lower image overlay error 

by approx. 0.12 mm and improved the processing time by 3-4 

frames per second. Test data are presented as bar graph below 

to compare the accuracy and processing time of state-of-art 

and the proposed the system. 

 

 

Fig. 8: Accuracy results in mandibular jaw bones samples 

 

 

Fig. 9: Processing time result in mandibular jaw bone samples
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Fig. 10:  Accuracy results in maxillary jaw bones samples 

 

 

Fig. 11:  Processing time results in maxillary jaw bone samples 
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Table 3 Results for Mandibular and Maxillary jaw bone 
S. No Sample details Original 

video 

Current solution Proposed solution 

Processed 

sample 

Accuracy 

by overlay 

error 

Processing time 

(Frames per 
second) 

Processed 

sample 

Accuracy 

by overlay 

error 

Processing 

time 

(Frames per 

second) 

1.  Lower Left 
mandible 

(Age-27) 

(Male) 

Image registration 

  

0.7 mm 7 fps 

 

0.7 mm 7 fps 

Image overlay 

  

0.35mm 9 fps 

 

0.25mm 10 fps 

If patient moves? 

  

0.42 mm 7 fps 

 

0.33 mm 8 fps 

If surgical tools move? 

  

0.45 mm 6 fps 

 

0.32mm 7 fps 

 

2. Lower Right 
Mandible 

(Age-37) 

(Male) 

Image registration 

 

 

0.7 mm 7 fps 

 

0.7 mm 7 fps 

Image overlay 

  

0.36mm 9 fps 

 

0.25mm 10 fps 

If patient moves? 

  

0.42mm 8 fps 

 

0.30mm 8fps 

If surgical tools move? 

  

0.44mm 7 fps 

 

0.32mm 8 fps 

 

3. Lower Frontal 
Mandible 

(Age-42) 

(Male) 

Image registration 

  

0.7 mm 7 fps 

 

0.7 mm 7 fps 

Image overlay 

  

0.35 mm 8 fps 

 

0.22mm 10 fps 

If patient moves? 

  

0.38 mm 9 fps 

 

0.28 mm 9 fps 
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If surgical tools move? 

  

0.41 mm 7 fps 

 

0.30mm 8 fps 

 

 

 

4. 

Lower posterior 

Mandible 

(Age-17) 

(Male) 

Image registration 

  

0.7 mm 7 fps 

 

0.7 mm 7 fps 

Image overlay 

  

0.36mm 9 fps 

 

0.26mm 10 fps 

If patient moves? 

  

0.38 mm 6 fps 

 

0.27 mm 8fps 

If surgical tools move? 

  

0.43 mm 7fps 

 

0.31 mm 8 fps 

 

5. Upper Frontal 

Maxilla 

(Age-7) 

(Male) 

Image registration 

  

0.7 mm 7 fps 

 

0.7 mm 7 fps 

Image overlay 

  

0.34mm 10 fps 

 

0.22mm 10 fps 

If patient moves? 

  

0.38 mm 9 fps 

 

0.27 mm 9fps 

If surgical tools move? 

  

0.42 mm 7 fps 

 

0.31 mm 8 fps 

 

6. Upper Right 

Maxilla 

(Age-18) 

(Male) 

Image registration 

  

0.7 mm 7 fps 

 

0.7 mm 7 fps 

Image overlay 

  

0.39mm 9 fps 

 

0.27mm 10 fps 

If patient moves? 

  

0.41 mm 7 fps 

 

0.30 mm 8fps 

If surgical tools move? 
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0.43 mm 6 fps 

 

0.31mm 8 fps 

 

7. Upper Frontal 

Maxilla 

(Age-15) 

(Male) 

Image registration 

 

 

0.7 mm 7 fps 

 

0.7 mm 7 fps 

Image overlay 

  

0.36 mm 10 fps 

 

0.25mm 12 fps 

If patient moves? 

  

0.40 mm 9 fps 

 

0.28 mm 9 fps 

If surgical tools move? 

  

0.44 mm 8 fps 

 

0.32mm 8 fps 

 

8. Upper left 

Maxilla 

(Age-32) 

(Female) 

Image registration 

 

 

0.7 mm 7 fps 

 

0.7 mm 7 fps 

Image overlay 

  

0.37 mm 9 fps 

 

0.26 mm 10 fps 

If patient moves? 

  

0.41 mm 6 fps 

 

0.29 mm 8fps 

If surgical tools move? 

  

0.45 mm 7 fps 

 
 

0.35 mm 8 fps 

 

9. Upper anterior   

Maxilla 

(Age-67) 

(Male) 

Image registration 

 

 

0.7 mm 7 fps 

 

0.7 mm 7 fps 

Image overlay 

  

0.35mm 9 fps 

 

0.25mm 10 fps 

If patient moves? 

  

0.39 mm 7 fps 

 

0.28 mm 8fps 

If surgical tools move? 

  

0.43 mm 5 fps 

 

0.32 mm 8 fps 
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10. Upper posterior 
Maxilla 

(Age-42) 

(Female) 

Image registration 

  

0.7 mm 7 fps 

 

0.7 mm 7 fps 

Image overlay 

  

0.32 mm 11 fps 

 

0.42mm 12 fps 

If patient moves? 

  

0.36 mm 9 fps 

 

0.25 mm 9 fps 

If surgical tools move? 

  

0.43 mm 7 fps 

 

0.31mm 8 fps 

 

 

Discussion 

The above table 3 represents the comparison between 

the accuracy and processing time achieved by the State-

of-Art solution and the proposed solution. The results 

for accuracy and processing time are compared in terms 

of registration, image overlay, patient movement and 

surgical tool movement. 

The result achieved by the implementation of the 

proposed system, in terms of overlay error, was 0.23 ~ 

0.35mm in comparison to 0.35 ~ 0.45mm achieved by the 

state of art. Furthermore, the use of an optical camera 

reduces the system processing time by eliminating the 

necessity of conversion of the 3D video frame to a 2D 

video frame in the online phase, leading to an increase in 

frames per second (8-12) in comparison to 6 ~ 11 frames 

per second achieved by state of art solution. 

An augmented reality system is the combination of a 

range of techniques and methods that work 

simultaneously to provide better AR results and view. 

When improved techniques are combined, they form a 
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superior AR system. Our proposed system uses an 

optical camera to reduce the time overhead and a noise 

removal technique that improves the quality of the live 

video frames. The aspect graphs help to match the 

object in real time videos from various perspectives 

(angles, rotation etc.). Initial registration through Ulrich’s

method eliminates human error, possible when the initial 

registration is done manually. The use of the TLD helps 

with long-term tracking and detection in real time videos 

and the use of the bounding box reduces the search area 

in the real-time video, reducing the processing time. The 

use of RMaTV removes the geometric error and 

improves registration accuracy and reduces the image 

overlay error. 

A significant body of research exists in the field of 

augmented reality-based surgery, especially in 

constructive jaw surgery but, to date, accuracy and 

processing time remain an area of concern. This study 

aimed to improve the current best solution which 

produced image overlay accuracy of 0.35 ~ 0.45mm and 

processing time of 6 ~ 11 frames per second. 

The proposed method of noise removal and image 

reconstruction-based occlusion removal in the TLD was 

simulated in Matlab to demonstrate that the proposed 

method can reduce the image overlay error while 

positively affecting the processing time achieved by the 

state-of-art solution. The current method removes the 

noise from the real-time video frame and improves 

tracking and detection through occlusion removal that 

improves the image overlay to 0.23 ~ 0.35mm and 

achieves a processing speed of 8 ~ 12 frames per 

second. 
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Future Research 

Future research may be able to improve the other 
stages of the TLD including Learning and Detection. 
Furthermore, the image reconstructed through the image 
reconstruction occlusion removal process could be 
improved, further improving the accuracy of the system. 

Acknowledgement 

This work was supported in part by Study Support 

Manager Angelika Maag from the Sydney Study Centre 

of Charles Sturt University, Sydney, Australia.  

Appendices 

Appendix 1: Abbreviations for the terms used in the paper 
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RMaTV Rotational Matrix and Translation Vector Algorithm 

MKNLM Modified Kernel Non-Local Means Filter 
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