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كانت الجلسة السادسة واألخیرة للسید خ.م من جلسات الكیماوي ، خ.م تم تشخصیھ بسرطان
البنكریاس بدایة العام الفائت وبعد جلسة مع العائلة وأیام من التفكیر والدعاء قرر أخذ الخطوة
الحاسمة ببدء جلسات العالج الكیماوي ، حتى وصل الجلسة السادسة واألخیرة. انتھت جلستھ

األخیرة وبدأت قصتھ مع الخرافة.

كانت الجلسة األخیرة لھ من الدورة األولى ، أخبره األطباء أنھ اآلن في تحسن ملحوظ وعلیھ أن
یحظى ب21 یوم من الراحة لیتھّيء جسده لبدء الدورة الجدیدة ، في تلك الفترة سمع خ.م عن ما

یسمى بـعشبة العلندة. أخبره صدیق العائلة أن ھذه العشبة لھا فوائد ال یمكن تصورھا ، ھي أشبھ
بسحر وعالج ربّاني غفل عنھ المالیین وعرفھا ھو ، وبالعالمة عالجت صدیق ال یذكر اسمھ!
مساًءا أخبرتھ زوجتھ أن ابنة خالھا تعرف عّطار ینصح بھا أیضاً ، لیس ذلك فقط بل وصلتھا

أیضاً عشرات الرسائل عبر الواتساب تتحدث عن فوائد ھذه العشبة السحریة.

نحو محتوى عربي خاِل من الخرافة
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عشبة العلندة

جلس خ.م على البتوبھ في شرفة منزلھ كما عادتھ ، بدأ بالبحث عن عشبة العلندة وقدرتھا على
عالج السرطان ، أقنعتھ الدراسات والتجارب والقصص التي وجدھا بمجرد كتابة اسم ھذه العشبة
على جوجل ، وبدعم من زوجتھ وأصدقاءه وبعض رسائل الواتساب قرر أن یستغل شھر الراحة
الذي وصفھ لھ األطباء بتناول عشبة العلندة بشكل یومي. في نھایة الشھر أصیب خ.م بتلیف الكبد

قلّت مناعتھ إلى أدنى حد ، وجدت خالیا السرطان الفرصة لتتكاثر وتزداد عدداً وحجماً ، توفي
خ.م قبل بدأ جلسة العالج الجدیدة بثالثة أیام.

لندع العلم یتحدث .. ولكن أوالً ما ھي عشبة العلندة؟
تسمى كذلك بالفدر أو القعود أو العلیق وبالالتینیة Ephedra وتنتشر في البیئات الجافة في مناطق

الوطن العربّي وفي البحر األبیض المتوسط وكذلك في جنوب أمریكا و في الصین. (1)

ھنا نعرض انفوجرافیك للجدول الزمني للتقییم العالجي لعشبة العلندة: 
ابتداءاً بالعالج الصیني وانتھاءاً بآخر أبحاث منظمة الغذاء والدواء عام 2003م : (2) (3)
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نعم عشبة حذّرت منھا منظمة الغذاء والدواء عام 1977م ومنعتھا بشكل تام في 2003م ، یتم
استعمالھا في الوطن العربي كعالج للسرطان!.

في حوار أجریناه مع العالمة د.علیاء كیوان – من جامعة ھایدلبرغ والباحثة في مركز السرطان
األلماني.

توضح لنا د.كیوان بشكل واضح وبناءاً على دراسات تضم على أكثر من 16 ألف تقریر ،  إلى أّن
“عشبة العلندة ” خطیرة وتؤدي إلى الموت. تقول د.كیوان: من ضمن الحاالت الموثقة؛ وفاة العب
البیسبول ستیفن بیكل -ابن بتیمور أوریولز- البالغ من العمر 23 عاًما، بسبب استخدامھ لمدعمات

غذائیّة لتخفیض الوزن إحتوت على المادة الفعالة في “العلندة” وتدعى Ephedrine أدت
لتشنجات شدیدة وفشل وتوقّف أیًضا في وظیفة كافة أعضاء جسمھ مما أدى ذلك لوفاتھ.

د.علیاء كیوان – جامعة ھايدلبرغ

نستعرض ھنا األثار الجانبیة لھذه العشبة التي یتم االدعاء أنھا تعالج السرطان! : (4)
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لكن لنضع أنفسنا مكان خ.أ.م ، ماذا لو ذھبنا إلى جوجل وكتبنا : ” العلندة
السرطان … ” فما الذي سیظھر لنا ؟

من الجدیر بالذكر أن احصائیات جوجل تشیر لنا بزیادة تقدر بـ1600% بمعدل البحث عن كلمة ”
العلندة ” خالل الـ4 سنوات الماضیة وھو رقم مھول ویشیر إلى االنتشار الكبیر لھذه العشبة بین

عامة الناس.
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ولكن الصدمة الحقیقیة ھي عند إحصاء ومراجعة المقاالت التي تظھر لك في الصفحة األولى تم
رصد أكثر من 70 خطأ علمي ، كل مستطیل أحمر یدل على خطأ علمي ، قد یؤدي الخطأ الواحد

منھا إلى تعجیل وفاة مریض السرطان أو حتى االنسان السلیم بشكل كبیر ومتسارع ! ومن ھنا
جاء عنوان ھذا التقریر ، أنقتل الخرافة أم ننتظر لتقتلنا ؟ انتشار الخرافات لیست مزحة بریئة أو

خطأ بسیط ال تأثیر لھ! .. الخرافة قادرة على قتلنا بكل ما تحمل الكلمة من معنى! 
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تقول د.كیوان: بعد معرفة كل ھذه الدراسات وكل األعراض الجانبیة لإلستخدام المفرط لھذه
العشبة لن یكون ھناك مجال للمخاطرة في تناولھا، و ربما ھناك الكثیر من المرضى الذین وافتھم

المنیة من تناولھم ھذه العشبة وال یدري أحد أّن سبب وفاتھم ربما كانت من األعراض الجانبیة
الخطیرة لھذه العشبة ولیس من السرطان نفسھ. 

في دراسة نشرت عام ٢٠١٦، وثقت أّن بعض مستخلصات “العلندة” شوھد لھا قدرة على تثبیط
حركة الخالیا في طبق المختبر (راجع مقال القشطة ) من خالل تثبیط جینات سرطانیّة مھمة مثل 

 .c- Met و Tyrosine kinase 

ولكن مریض السرطان غیر قادر على مقاومة آثارھا الجانبیة بالتالي ال توجد دراسات فعلیّة على
المرضى والدراسات على مرضى السرطان قلیلة جدًا وال فعالیة مشھودة لھا. (5) (6) (7)

إن الخرافة ال تشكل خطر على المرضى فقط ، بل حتى الموالید الجدد الذین لم یختبروا شیئاً من
الحیاة بعد ، یبدؤوا حیاتھم بمعاناة بسبب الخرافة.  في اآلونة األخیرة ظھرت العدید من

.Anti-vax campaigns الحركات التي تنادي بإیقاف حمالت تطعیم األطفال
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حیث إنھا ربطت بینھا وبین التوحد Autsim وھو أحد أھم األمراض المنتشرة في الوقت الحالي ،
وكان اللقاح  األكثر إستھدافاً ھو المطعوم الثالثي المعروف بــ MMR vaccine ونتیحة لھذا

االدعاء فحسب بحث نشر في BMJ فإن العالم شھد زیادة بحاالت الحصبة في الثالثة أشھر
االولى من 2019 بنسبة %300. 

ما ھو اللقاح Vaccine ؟ 

اللقاح ھو دواء ُمعد بیولوجیاً یعمل على تحسین المناعة ضد مرض  أو مجموعة أمراض ، بحیث
یحتوي في تركیبتھ على المیكروبات المیتة أو الضعیفة أوعلى سموم المیكروبات أو أحد

بروتیناتھا المھمة ، وھذا كلھ یعمل على تحفیز الجھاز المناعى وتنشیطھ للتعرف على ھذه
األجسام الغریبة ھند دخولھا إلى الجسم ومقاومتھا ومن ثم تذكرھا من قبل الخالیا الذاكرة في حال

دخلت ھذه المیكروبات إلى الجسم عن طریق عدوي (8).   

ولكن ما دام أكتشاف اللقاحات ساعد على حمایة اإلنسان منذ الطفولة من الموت المؤكد ، فلماذا
ظھرت حمالت Anti vax campaigns وطالبت بإیقاف عملیات التطعیم وربطتھا بمرض
یشغل العدید من األھالي مثل التوحد Autsim و Autism spectrum disorder ولماذا

تبعھم العدید من الناس ووتوقفوا عن تطعیم أطفالھم ؟.
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أصل حكایة عالقة اللقاح بالتوحد

ً بدأت الحكایة عام ١٩٨٨ عندما نشر الطبیب أندریو واكفیلد Andrew Wakefield بحثا
، MMR یربط فیھا إصابة األطفال بالتوحد (9) جراء التعرض للقاح المطعوم الثالثي

ونشر البحث في مجلة النست Lancet ، ولكنھ سرعان ما تم تصنیفھ من البحوث السیئة
وتم سحبھ بسبب التالعب بالبیانات،  وعلى  الرغم من ذلك خرج ھذا البحث إلى الشارع

العام لیثیر موجة من القلق بین األھالي ، وبدأت حركات تنادي بإیقاف التطعیم وتندد
بالشركات الدوائیة التي وصفت بإنھا تتالعب بأرواح األطفال وتسبب لھم مرضاً عصبیا

مزمنا مثل التوحد.

من أسباب تصنیف بحث الطبیب واكفیلد بالسيء ھو إعتماده على عینة من ١٢ طفل مصاب
بالتوحد إستنتج فیھا إنھ بسبب أخذھم لقاح MMR ، وعند تحلیل الدراسة من مجموعة كبیرة

من العلماء واألطباء تبین إن ٩٠٪ من أطفال بریطانیا تم تلقیحھم خالل فترة الدراسة وإن
األطفال ال ١٢ المصابین بالتوحد قد تلقوا ذات اللقاح لذلك كان ال بد من أن تتحتوي الدراسة

على مقارنة بین من تلقى اللقاح وبین مجموعة أخرى لم تتلقى اللقاح ، وكذلك قام واكفیلد
بربط مرض التوحد بوجود أعراض إلتھاب معوي وأیضا بسبب اللقاح وتبین الحقاً إن ھذه

األعراض ظھرت على ثماني أطفال من عینة الدراسة وبعد إصابتھم بالتوحد ، بالتالي ومع
ھذه النتائج المشبوھة تم سحب الدراسة من السجل العلمي، ولكن واكفیلد لم یتوقف عند

ھذا الحد بل بدأ بتسخین الشارع العام وقام بإنتاج فیلم وثائقي للتأثیر على الرأي العام
.(10)
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Dr.Andrew Wakefield

 
العلم یثبت براءة اللقاحات

ً نشر تیلور وزمالءه في مجلة النست Lancet عام ١٩٩٩ دراسة ممیزة جاءت رداً وافیا
على نشره وایكفیلد  (11) ، شملت الدراسة ٤٩٨ طفل، وھؤالء األطفال كان ٢٦١ مصاب
بالتوحد و ١٦٦طفالً مصاب بأعراض تشبھ التوحد و ٧١ طفالً مصاب بمتالزمة إسبرجر

Asperger’s syndrome وھو مرض تشبھ أعراضھ التوحد من ضعف قدرات التواصل
والنطق .

وقد أوضحت ھذه الدراسة إن النسبة المئویة بین األطفال الذین تلقوا تطعیم من المصابین
بالتوحد وبین األطفال الطبیعین في نفس المنطقة التي شملتھا الدراسة ، وكذلك الحال بین من

لم یتلقى التطعیم بین المصابین بالتوحد ، وكذلك وجد تیلور بإنھ ال یوجد فرق في عمر
تشخیص التوحد لدى األطفال الذین تعرضوا للتطعیم والذین لم یتعرضوا للتطعیم واألھم في

كل ھذا ظھور األعراض لم تأتي بعد شھر أو إثنین أو ستة شھور من التطعیم الثالثي
MMR ، وھنا یؤكد تیلور إن ما طرحھ وایكفیلد ال أساس أو ترابط علمي فیھ ومن الجدیر

بالذكر إن الدراسة حصلت على الموالید ما بین عامي ١٩٧٩ و ١٩٩٨.

توالت الدراسات بعد تایلور وزمالؤه ، العدید من الدراسات والمراجعات العلمیة أكدت أن
العلم والبحث العلمي ھو الفیصل في دحض أي إشاعة  وإن المنھج العلمي جاھز لخوض

مئات التجارب إلثبات الحقیقة كما ھي وحمایة البشر من المخاطر التي ستلحقھم جراء ترك
المطاعیم.  في ٢٠١٤ صدر بحث مھم جداً درس عینة  شملت أكثر من ملیون طفل (12)
وكذلك  في عام ٢٠١٥ صدرت دراسة أمریكیة درست ١٠٠ ألف أطفال أخوة ، وفي كال

الدراستین السابقتین تم نفي وجود عالقة بین اللقاح واإلصابة بالتوحد (13). 

أخیرا جمیع الدراسات الجینیة وتوقیت ظھور أول أعراض التوحد وعالقة المرض باللقاح
والتطووات غیر الطبیعیة في الجھاز العصبي لمریض التوحد وغیرھا تدل على إن مرض

التوحد یحصل خالل عملیة تطور الجھاز العصبي للجنین الرحم ومن الجدیر بالذكر إن
للقاحات مضاعفات جانبیة تتفارت بین شخص وأخر ولمزید من المعلومات عن كافة

المطاعیم وأعراضھا الجانبیة ال بد من اإلطالع على المعلومات المھمة في موقع منظمة
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الصحة العالمیة (12) ، وبسبب المجموعات الداعمة لحمالت عدم التطعیم أصدرت بریطانیا
تقریرا بتزاید عدد اإلصابات بالحصبة وذلك من خالل حصول عدوى ضمن مھرجان

موسیقي ضخم (13) وسجلت حاالت إصابات عدیدة متفرقة في الوالیات المتحدة األمریكیة
جراء اإلنتشار الواسع للمعلومات الخاطئة عن عالقة اللقاح باإلصابة بمرض التوحد مما

تزاید عدد الرافضین ألخذ اللقاح (14)

مصدر 1 
مصدر 2 
مصدر 3 
مصدر 4 
مصدر 5 
مصدر 6 
مصدر 7 

مصدر_8 
مصدر_9 

مصدر_10 
مصدر_11 
مصدر_12 
مصدر_13 
مصدر_14

ھذا التقریر منتج في إطار مشروع الصحافة العلمیة «العلم حكایة» الذي ینظمھ معھد جوتھ، والھیئة األلمانیة للتبادل
العلمي (DAAD) وبدعم وزارة الخارجیة األلمانیة.

عن الكاتب

ما حقیقة تدافع رجال ونساء في افتتاح أول سینیما
سعودیّة ؟



ما حقیقة عقوبة السجن لمن یستخدم المیكروویف
بالیابان؟
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Moath Al Thaher

خرافات إجتماعیة • مـقـاالت فتبینوا العــلـمیّــة

حادثة حشرات الحرم .. بین الحقیقة والخرافة
والصور المفبركة...

 
Warning: A non-numeric value encountered in

/home/fataby5/public_html/wp-
 content/themes/voice/include/helpers.php on line 841

50٬985 مشاھدات

نبدأ ھنا بعرض أشھر الصور المفبركة التي نسبت للحادثة متبوعة
بأشھر الصور الحقیقة التي فعالً تنسب...

مـقـاالت فتبینوا العــلـمیّــة

العلندة ال تشفي من السرطان!
 

Warning: A non-numeric value encountered in
/home/fataby5/public_html/wp-

 content/themes/voice/include/helpers.php on line 841
31٬899 مشاھدات

شاع بین الناس عبر فیدیوھات نُشرت – عشوائیًا – على وسائل
التواصل اإلجتماعّي كالعادة؛ أن...

مـقـاالت فتبینوا العــلـمیّــة

10 أدلة سھلة لدحض خرافة “األرض المسطحة”
 

Warning: A non-numeric value encountered in
/home/fataby5/public_html/wp-

 content/themes/voice/include/helpers.php on line 841

خرافات دینیة • خرافات طبیة • مـقـاالت فتبینوا العــلـمیّــة

زبیبة الصالة .. بین العلم والدین والخرافة !
 

Warning: A non-numeric value encountered in
/home/fataby5/public_html/wp-

 content/themes/voice/include/helpers.php on line 841

مواضیع مشابھة

أظھر كل المقاالت
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23٬139 مشاھدات

10 أشیاء تثبت أن األرض لیست مسّطحة! لقد وصلنا إلى القرن الواحد
والعشرین وال یزال ھنالك من یدّعي...

21٬845 مشاھدات

یتسائل الكثیرون ھل زبیبة الصالة أو ما یسمى ختم التقوى دلیل على
صالح اإلنسان ؟ نأتي للجانب العلمي في...

مـقـاالت فتبینوا العــلـمیّــة

الّسجائر اإللكترونیة vs الّسجائر التّقلیدیّة .. من
أقل ضرراً ؟

 
Warning: A non-numeric value encountered in

/home/fataby5/public_html/wp-
 content/themes/voice/include/helpers.php on line 841

21٬124 مشاھدات

مـقـاالت فتبینوا العــلـمیّــة

ما تفسیر ظاھرة یاني ولورال؟
 

Warning: A non-numeric value encountered in
/home/fataby5/public_html/wp-

 content/themes/voice/include/helpers.php on line 841
9٬896 مشاھدات

اختالف جدید بین الناس على االنترنت ظھر في یوم 14 مایو عام 2018
على حقیقة فیدیو من أربع ثواني وھو...
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تابعونا

تابعونا على صفحاتنا الرسمیة على قنوات
التواصل اإلجتماعي

أرسل خرافة

إبحث


 

اكتب ھنا للبحث
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أخبار كاذبة

أخبار كاذبة حول فیسبوك

تقریر مینیمار (بورما

حادث نیوزلندا اإلرھابي

حقیقي ولیس اشاعة

خرافات إجتماعیة

خرافات إلكترونیة

خرافات تاریخیة

خرافات دینیة

خرافات ریاضیة

خرافات طبیة

خرافات علمیة

خرافات فیزیائیة

صور و فیدیوھات مفبركة

مـقـاالت فتبینوا العــلـمیّــة
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