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Honey لعسل�
 zمصد� bلعسل منتج حشر�
�لعسل،  �لة  طو�ته   ،éنبا
من  متتصه  �حيق  من   �wًبد
من   ,! �لرحيقية،  �ألjها� 
من   jملفر� �لنبا6  ُنْسغ 
!جز�ئه،  على  خاصة   Aغد
عسل  �لناتج:  ,يسمى 
 ،(Floral Honey)ها�jأل�
سكرية   6�jمفر من   ,!
�حلشر�6  بعض  تطرحها 
(بعض !نو�� �ملن ,�حلشر�6 
كفائض   (…..ï� �لقشرية 
,ُيسمى  حاجتها،  عن 
�لعسلية   ��لند, عسل  �لناتج 
(Honey Dew)، تأخذ �لنحلة 

�لطبيعية  �لسكرية   Aملو��  zهذ
�لسد�سية  �لعيو1   o ,·ز´ا 
�لنحل،  ðع  من   Ðقر�!  o
,تعمل عليها لتصبح ناضجة، 
لك ليقطفها  يأé �لنحا� بعد̀ 

عسًال ناضًجا.
 Â ،Øطبيعي مثا wلعسل غذ��
يدخل o متاها6 �ملاكينا6 
�لعمياÂ, ،w �ضع ملعامال6 
من خو�صه  ُتحوِّ�  صناعية، 
عليه   bُتجر  ,! �لطبيعية، 
بتركيبه،   �مضر تعديال6 
 ,! حافظة   Aمو� كإضافة 
كما  هة،  منكَّ  ,! ملّونة 

�ألغذية  تصنيع   wثنا!  bرÃ
�لغذ�ئي  �لتصنيع  معامل   o
�حلديثة، ,�لr تكو1- !, !نه 
 1ْ!  ,!  - تكو1   1! ُيخشى 
فتر� خطر� على  بعد  ُتصبح 

صحة �إلنسا1 !, سامة.
�ملهتمو1  قا�  فلقد  ,لذلك   
 12  :wلقدما� من   wبالغذ�
يتوجب  حي  كائن  �إلنسا1 
 b!) حية   Aمبو� يتغذ�   1!
 �,fعت� كما   ،(Bio حيوية 
,كثً*�   ،wلسما� هبة  �لعسل 
من �حلكماw ممن ُعمِّر,� كا1 
��تبهم   o �لعسل  يدخل 
منتظمة،   �بصو� �لغذ�ئي 
 (B.R  ٥٠٠) قر�¢  فأبو 
�و  ُعمِّر   bلذ� �لطب،  !بو 
يأكل  كا1  عاًما،   ١٠٧
,يستعمله  باستمر��  �لعسل 
o عال¡ كث* من �ألمر�¹، 
Aميوقريطس  كا1  ,كذلك 
ر 02 ما  يأكل �لعسل ,قد ُعمِّ
بعد �ملئة، ,جالينو� �لطبيب 
 bلذ� �إلغريقي   sلفيلسو�,
 Bعا  ٢٠٠٠ �و  قبل   àعا
كا1 يصفه o عال¡ حاال6 
 ��لقنا !مر�¹   o, �لتسمم، 
 bضمية، !ما �بن سينا �لذ��
توo عاB ٩٥٢ B، فقد كا1 
إلطالة  �لعسل  بأكل  ينصح 

العسل، 
خصائصه وأهميته

 � التغذية والتداوي

   

ُبُيوًتا   Fِْلِجَبا� ِمَن   Pتَِّخِذ�  -ِ0َ �لنَّْحِل  �َلى ِ 
بَُّك َ ﴿َ,0َْ#َحى 
 Yِا َيْعِرُشوَ- * ُثمَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ �لثََّمَر� َجِر َ#ِممَّ َ#ِمَن �لشَّ
َفاْسُلِكي ُسُبَل َ
بِِّك Qُُلًال َيْخُرvُ ِمْن ُبُطوِنَها َشَر�2ٌ ُمْخَتِلٌف 
ُر#َ-﴾  0َْلَو�ُنُه ِفيِه ِشَفاsٌ ِللنَّاِ� ِ�-َّ ِفي Qَِلَك َآلََيًة ِلَقْو1ٍ َيَتَفكَّ

(�لنحل: ٦٩-٧٠)

بقلم: �لدكتو
 علي خالد �ل��قي

!ستا` �حلشر�6 �القتصاAية (تربية �لنحل)
كلية �لز��عة – جامعـة Aمشـق
,�ئيس >عية �لنحالني �لسو�يني
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 �بالقو  èالحتفا�, �لعمر 
 �`2 يقو�:  ,كا1  ,�لشبا�، 
بشبابك   èالحتفا�  6A�!
ينتبه  فهل  �لعسل.  فاْطَعْم 
من  !كثر  بعد   Bليو� !طبا�نا 
!لف عاB 02 مقولة �بن سينا 
 o  wألطبا� 2ليها   Aعا  rل�
�لقر1  ´اية  مع  �لغر�   Âعا
�لعشرين، حيث تؤكد نتائج 
صحة  ,Èوثهم  جتا�ֲדم 
مقولته، ,تفتح �لبا� بشكل 
ملا  شاملة  لتطبيقا6  !,سع 
بالعسل  �الستطبا2  يسمى 
خلية   Yمنتجا بكل  بل 
بالـ  يسمى  مبا  �لنحل 

.Apitherapy

 Apimondia �لـ  �هتمت   
�ملختصة  بالبحو�  مبكرًّ� 
�لنحل  مبنتجا6  باملعاجلة 
 �بعد كتا�  بنشر  ,قامت 
لغا6 منها �لنسخة �لفرنسية 
�سم  حتت   ١٩٧٦  Bعا  o
 L’apithérapie aujourd’hui

 "Bليو� بالنحل   b,لتد��"  b!
 Ì*كب ÌAلكتا� عد� bتو»,
�ملستحضر�6   wا¦! من 
من  �لطبية  �لصيدالنية 
منتجا6 خلية �لنحل ,نسب 
!نشأ6 قسًما  تركيبها، ,قد 

 Ø,ملعهد �لد� o ÕتصÍ Õطبي
�لنحلي   Aالقتصا�, للتقانا6 
  Médical !¦ته  �ا  �لتابع 
قسم   b!   d’apithérapie

�الستطبا� بالنحل.  
  �ملطلو� من �لنحا� �ملتميِّز 
!, �لنحا� �ملعاصر، ليس 2نتا¡ 
�لعسل فحسب، بل 2نتا¡ ما 
ميكن !1 نسميه بالعسل �لط¥ 
بتوخي   ،"bحليو� "�لعسل 
عمليا6  س*   wثنا! �حلذ� 
,2تبا�  ,مر�حله،  �إلنتا¡ 
�لتوضيب   o �لسبل  !فضل 
كي  ,�لتخزين،  ,�حلفظ 
�لعسل  حيوية  على  ُيحافظ 
 w2بقا b! ،ممكنة �ألطو� مد
 bلعسل، !قصد �لعسل �لبلد�
 b!  Õحيوي  wًغذ�  ,!  Õحي
ممكنة.   �مد ألطو�   Õجjطا
 wا�! كل   o ُيشاهد  ,قد 
عسل  عبو�6   Bليو�  Âلعا�
!كثر  لصاقا6  عليها  !نيقة 
لكن  جا`بية،  ,!كثر  !ناقة 
ليس  ما حتتويه  - لألسف- 
غالبيتها   o هي  بل  عسًال، 
عسل صناعي، ,2طالR �سم 
 ،Ìبد!  jوÃ ال  عليه  �لعسل 
 6�j,لتجا� با�  من  لكنه 

�لكث*� o هذ� �لعصر.  

طبيعة  على  �ملحافظة   12
,2بقائه  ,تركيبه،  �لعسل 
يتطلب،  طويلة   �ملد  Õجjطا
 o نضجه   Bمتا بعد   ³Ã  1!
يتم  �لنظافة ,!1  ظر,s من 
توضيبه o !,عية من �لزجا¡ 
�لفخا�   ,! �لستانلس   ,!
 o حفظه   ¼ ,من  �ملطلي، 
عن   Ìبعيد ·زين   s,ظر
�حلر��� (o حر��� �لتfيد �و 

٥ْ B) ,�لضوw ,�لرطوبة.
يتعر¹ �ا  معاملة   b! 12   
�لعسل ستسيw 02 خصائصه، 
,ستتلف جزÌw من مكوناته، 
 bال يصح تعريض �لعسل أل,
 �كالبستر `لك،  من  معاملة 
,2عاAته  بللو��ته  فك   ,!
�ألشعة   ,!  �باحلر�� سائًال 
�لصوتية   Rفو باملوجا6   ,!
!, بالتعريض ألشعة �لشمس 
�حلية  مكوناته  أل1   ،��ملباشر
 Õمهم Ìقد تكو1 عنصر  rل�
o �لتفاعال6 �حليوية، سُتقتل 
طعم   Aرn �لعسل  ,سيصبح 
حلو ليس 2ال، ,مبر�عا� `لك 
,يصلح   Õطبيعي �لعسل  يبقى 
 ،wًشفا,  wًغذ� يكو1  أل1 
 Aرn  1!  02 !ش*  ,لقد 
 Bْ  ٣٧ على  �لعسل  تسخني 

خصائصه  من  �لكث*   zيفقد
من  يقو�  فما`�  �حليوية، 
�لعسل  يغلي  من  بل  يبستر 
�ملستهلك  �لزبو1،  لُيرضي 

�ملسكني !!؟. 
من   B1 فيتامني  غيا�   12
تسخيـنه   wجر� �لعسل 
غالبية  فإ1  -,لألسف  مثًال 
 Rألسو�� o Aلعسل �ملوجو�
حد,�  سيعطل  مسّخن-، 
تفاعال6 �ألكسد� o عملية 
��ضم، مما يؤbA 02 تر�كم 
 bلذ� �لب*,فيك  حامض 
عمليا6   wجر� من  يتشكل 
 Øبالتا, تلك،   ��ألكسد
�حلامض  هذ�  سيتر�كم 
خاصة  �ألنسجة  بعض   o
 02  bAيؤ مما  �لدما�   o
 ،�خط* عصبية  �ضطر�با6 
 Bعلو  o �ملختصو1  ,َيُعدُّ 
 cستهال� معد�   1! �لتغذية 
A,لة   o �لعسل  من   Aلفر�
شعبها  ,عي  على  Aليل  ما 

 .zتطو�,
ال  �ألبيض  �لسكر   12  
�لعضوية   02  �مباشر يدخل 
�حلية، بل ال بد من خضوعه 
من  معقد� ,طويلة  لعمليا6 
 02 �تز�   �ح �لتفاعال6 
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سكريا6 بسيطة (غلوكوj ,فركتوj) �لr تتطلب طاقة، ينتج 
عنها تر�كم Íلفا6 !كسد� ,ما يسمى باجلذ,� �حلر�، ,هذ� 
ٌل !صًال من  ,`�c ينهك �لعضوية، بينما نر� !1 �لعسل مشكَّ
سكريا6 بسيطة ال حتتا¡ 02 حتوُّ � o �لعصا�� ��ضمية بل 
 o �لتبد! بدخو�ا مباشر  Bلد�  02 �12 �متصاصها يتم مباشر

.�A,��6 !كسد� لتحرير �لطاقة ,�حلر��
 �لعسل ال ُيشتر� من �أل�صفة ,قا�عة �لطرقا6، فاملعر,¹ 
عسًال  !نه  صّدقنا   12 �ملتجولني  �لباعة  مع   ,! �أل�صفة  على 
 rتعرضه لعو�مل �لطبيعة �ل wفهو سيكو1 قد ·رَّ� من جر�
يقبل   Âلعا�  o حًد��, �اًال  نَر   Â سابًقا…، ,�ن  `كرناها 
 wبطريقة �خيصة تسي  ,! �أل�صفة  ,بيعه على  عر¹ عسله 
!,ًال لسمعته كنحا�، كما تسيw ألبناw مهنته ثانًيا، فالنحا� 

�حلقيقي منتج !,ًال ,صفته كتاجر ال تأé 2ال ثانًيا. 
  ,لقد ¦عنا Èو��A تسمم من جر�w تغذb !طفا� بأنو�� 
من �لعسل -�ملغشوà- �لr تبا� o مو�سم خاصة على قا�عة 
�ذِّ�  ,�ن   ،��لشه* ما�كا6"  "�لسوبر   o  �,ح �لطريق، 
عن  �ملسؤ,لة   �جلها6  ,على  �ألعسا�.   zهذ  cستهال� من 
�ألعسا�   zهذ بيع  منع   Âلعا�  o ,جد6  !ينما  �لنا�  صحة 
,`لك  نشرها،  تساند   rل� �جلهة  كانت  مهما  ,مصا�Aִדا 
قد   bلذ� �لصحي  �لضر�  ,من  �لغش  من  للمستهلك  �اية 
- ملونا6  به  صناعي  َقطٌر  �ستهالكها….،    wجر� ينجم 

!حيانÕ صناعية، ,من غ* �ملقبو� A2خا�ا o غذ�w �إلنسا1 !, 
�حليو�1-  ,حتتوb مو�A مسرطنة، ,كذلك !�اًضا معدنية من 
 jتصنيع هذ� �لقطر �لصناعي (�لغلوكو wتستعمل !ثنا rتلك �ل

�لتجا�b) �لذb يسمونه ظلمÕ ,عد,�ًنا بالعسل.
 zحليوية، ,هذ� Aلغذ�ئية �لطبيعية تسمى باملو�� Aملركبا6 ,�ملو��
 1! 1,A b! ،ا� c1 2´ا,A, Bلعضوية بسال� o قابلة للتمثل
يتمكن  ال   �!كسد Íلفا6  بإنتا¡  عملها  ُتربك   ,! تسممها 
�جلسم من �لتخلص منها، فتسر� شيخوخته، ,2منا هي تغذيها 

,متر ֲדا بأما1 أل1 �لعضوية �أل,0 (�لنبا6) �لذb مر6 به قد 
 ،�قاB بتركيبها ,تصفيتها )فلتر حيو(�,! b ,�لفلتر هو �ملصفا
,لذلك فهي !مينة على عضوية �إلنسا1 أل´ا مر6 بفلتر سابق 
,هو ليس فلترÌ خامًال كفلتر �لسيجا��، !,فلتر �لسيا��، ,2منا 

هو فلتر حيوb ,قد مر6 بفلتر ثا1ٍ هو �لة �لعسل.
 

 Honey composition تركيب �لعسل
 Aجو, للعسل  �ملفّصل  �لفيزيو-كيميائي  �لتحليل  !,ضح    
�لعضوية  ,غ*  �لعضوية   wلكيميا�  o �ملعر,فة  �لعناصر  غالبية 
 ،wملا� من:  يتركب  ,!نه  �لعضوية،  حتتاجها   rل� ,�لبيولوجية 
�لغلوسيد�6، �أل�ا¹ �لعضوية، �لf,تينا6، �ألمال¶ �ملعدنية، 
 �Aلفيتامينا6، �ألنزميا6، �لزيو6 �لعطرية (!كثر من ٥٠ ما�
 A6 �حليوية �لطبيعية، �ملو��Aعطرية)، �لصباغا6 �لطبيعية، �لصا

.… �Aألخر� غ* �ملحد�
 Ìنظر ،B١٠٠ غر�/�   �لعسل مصد� غ® بالطاقة ٣٦٠ حرير
 1jلو�  �,حد  o بالطاقة   �Aما !غ³  ,هو  بالسكريا6،   zلغنا
بعد �لتمو�، ,ُميد �جلسم ֲדا بسرعة نظرÌ لوجوA �لسكريا6 
�لعسل   bتو»,  ،Õساس!  (jلفركتو�,  jلغلوكو�) �ألحاAية 
 ،BيوAلصو�  ،Bلكالسيو�  ،Bلبوتاسيو� �ملعدنية:  �لعناصر  على 
 ،Aليو� �لكfيت،  �لكلو�،  �حلديد،  ,�ملنغنيز،  �لفوسفو�، 
�لبو�,1،   ،Bألملنيو� �لسيليكو1،  �ملنغنيز،  من  قليلة  ,كميا6 
�لكر,B، �لنحا�، �لليثيوB، �لنيكل، �لتوتياw ,�لرصاÐ، ,`لك 
,هذ�  �حليو�نية،  �لعضوية   o للتمثل  قابلة  حيوية  تر�كيب   o
�لفيتامينا6  �لعسل عدA من   o ية، ,يوجدÛغاية �أل o مر!
,�ألمال¶ �ملعدنية، ,�ذz �لفيتامينا6 ,�ألمال¶ �ملعدنية فو�ئد 
,تغذيته  �جلسم   o �حليوية  �لتفاعال6  من  كث*   j2جنا  o
 Aلعسل ١٢ نوًعا من �ملو�� bملحافظة على سالمته. ,«تو�,
�لدهنية بكميا6 ضئيلة: �لغليسر,�، �لفوسفوليبيد، �لباملونيل، 
 bستاجالنيدين، كما «تو,fل� �أل,لينيك، �ألسيتيل كولني، 
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�لعسل على �لf,تينا6 بكميا6 ضئيلة ,عدA من �ألنزميا6.
    ,قد !ثبتت �لبحو� !1 �لعسل �لناتج من مصد� نباé ما، 
ير� 02 حد كب* خو�Ð `لك �ملصد� �لغذ�ئية ,�لعالجية، 
 �jبتآ �لعسل يعمل   o �Aتأث* عناصر عالجية متعد  1!  �ح
ليزيد من فاعلية ,تأث* �لعناصر، ,02 `لك ُيعز� �لتأث* �لفعا� 
للعسل o حتسني �لعمليا6 �لبيولوجية ,�نتظاB عمل �لعضوية، 
  Sanatorium 6فع بعض �لد,� 02 2قامة مصحاA هذ� ما,

خاصة باملعاجلة بالعسل ,منتجا6 �لنحل.

FAO عة �لـ�
مو�صفة �لعسل لدV منظمة �ألغذية #�لز

        �ملا��                       �لنسبة �ملئوية �ملتوسطة

   ٣٨,١٩            Fructose   سكر �لفو�كه
٣١,١٩            Glucose     سكر �لعنب

     ٠٧,٣١              Maltose  *سكر �لشع
 ٠١,٣١              Sucrose سكر �لقصب
٠١,٥٠                      �سكريا6 معقد

�طوبة                                ١٧,٢٠   
�ماA (!مال¶ معدنية)                 ٠٠,١٧
نيتر,جني                             ٠٠,٠٤

                 ٠٣,١٠                      �مو�A غ* مقد�
  

 Biologic Characteristics of Honey خلصائص �حليوية للعسل�
  لقد �ستخدB �إلنسا1 �لعسل !,ًال كغذ�w، لكنه ما لبث طويًال 
ح� �ستخدمه كد,�w، بشكل منفرA !, مضافÕ 2ليه ðع �لنحل 
لك من منتجا6 �خللية !, غ*ها من �ألغذية ,�ألA,ية.  !, غ*̀ 
!, w�,A من !جل حال,ته فقط، بل   wلعسل كغذ�� ُيؤخذ  ال 
للعضوية  ,�ملهمة   ��لعديد �حليوية  )توياته  !Ûية  !جل  من 

!شا�6  فقد  lثا�،  على شكل   ,! قليلة  كمياִדا  كانت   12,
�لبحو� 02 !1 �لعسل «توb على معا1A بكميا6 تتقا�� 
 o يةÛ1 كب* �ألAمنها، ,للمعا bلبشر� Bكث*� مع )تو� �لد
�لتفاعال6 �حليوية o �خللية بالرغم من كمياִדا �لضئيلة فيه، 
كما !1 �لعسل «توb مو�Â A تتمكن !حد� !جهز� �لتحليل 
فيتامينا6   bتو» فالعسل  حتديدها،  من   ��ملعاصر �لكيميائي 
مهمة كمجموعة فيتامني B منها : �لثيامني B1، �يبوفالفني 
حامض   ،B6 �لب*,A,كسني   ،B5 �لبانتوتينيك  حامض   ،B2

�لفوليك B9 ،  فمثًال يلعب فيتامني Ì�,A B1 مهمo Õ �ستقال� 
�لسكريا6، ,بغيابه ال حتد� عملية �ستقال� �لغلوكوj ,ينتج 
�لطبيعية   s,لظر�  o يتحو�   bلذ� �لب*,فيك  حامض  عنها 
 C لعسل فيتامني� bلعضوية، كما «تو� o 02 حامض �للنب
, A  , E ,فيتامني �لـ Biotine…، ,على عدA مهم من 
 Invertase,  Amylase, Catalase,  Phosphatase :6ألنزميا�
Lipase, Peroxidase,  …. ,«تل �لعسل �لصد��� من بني 

تغذية   o �ملهتمني  من  !حد  ,ال  �ألنزميي،   zتو�(  o �ألغذية 
�إلنساÃ 1هل A,� �ألنزميا6 كوسائط !ساسية o �لتفاعال6 

�حليوية o �خللية.
,��A oسة 2حصائية على 2صابة !صحا� �ملهن بالسرطا1 تبني 
 o 11 �لنحالني !قل من يصابو1 ֲדذ� �ملر¹ �خلبيث: ٢ باملليو!
حني ُيصا� من �ألطباw نسبة ٢٠ باملليو1، ,من �خلباjين ٣٠ 

باملليو1 (فوستر ١٩٧٤). 

 Honey in Adults and Fلعسل #تغذية �لبالغني #�ألطفا�
 Children Nutrition

,يؤخر  ,�جلما�،  �لشبا�  مينح  لإلنسا1،  lمن   wغذ� �لعسل 
�لشيخوخة، ,من يتنا,له يقا,B �لتعب، ,«تفظ بذ�كر� نشطة، 
تغذية   o بنجا¶  �لعسل  �سُتعِمل  ,لقد  مديد،  لعمر  ,حيوية 
منها   6Aفا!  rل� �لشعبية  �لوصفا6  �ألطفا�، ,قد !,ضحت 
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,!كدִדا �لبحو� �لعلمية �حلديثة، !نه قد 
 jتصحيح �لعو o مهم �,A كا1 للعسل

,سوw �لنمو عند �ألطفا� ,�ليافعني.
 Luttinger)ألطفا�� طبيب  كا1  لقد 
�ألطفا�  بتغذية  ينصح   (١٩٢٢  ،  .P
�وضة  عنه  ينتج  ال  ألنه  �لعسل  على 
 Øال «د� �لتخمر �لكحو, ،Acidosis

لسكرياته،  �لسريع   Ðالمتصا� بسبب 
 o  ��حلر �لعضوية  �أل�ا¹   1! كما 
�لدهو1،   Ðمتصا� على  جع  تشِّ �لعسل 
باإلضافة 02 كو1 �لعسل مكمًال لنقص 
�حلديد o حليب �ألB ,حليب �ألبقا�، 
وb(حركة  ,�لتحَّ �لشهية  يزيد  !نه  كما 
تنتظم  ,بذلك   peristalsis  (wألمعا�

عملية ��ضم. 
ُيّعد �لعسل o �لواليا6 �ملتحد� �ألمريكية 
للحليب   ,!  Bأل� حلليب  !ساسي  متمم 
�لرّضع  به �ألطفا�  ُتغذ�   bلذ�  bلبقر�
نظرÌ خلصائصه   ،Õسن  fألك� ,�ألطفا� 

�لr ينفرA ֲדا ,�لr من !Ûها:
 Bمهضو wسهولة هضمه، بل هو غذ� -

,معَّد مسبقÕ من قبل �لنحلة.
 Ìنظر ,متثله  �متصاصه  سرعة   -

لبساطة مركباته.
,��ئحته  �ملستسا�  �حللو  طعمه   -

.��لطيبة �لعطر
من  جانبية  !عر�¹   Aجو,  Bعد  -
 �Aما ألنه  �ملرغوبة  بالكمية  �ستهالكه 

طبيعية. 

 Õسابق éلسوفيا� Aهو�يا6 �الحتا< o,
 Bعلى �ستخد� Õئم�A 1,يؤكد wكا1 �ألطبا
�لعسل o �لنظاB �لغذ�ئي لألطفا�، ,ُيعد 
 A�,� لشرقية� �لسوفيتيوA, 1,� !,�,با 
بينها  من  �لطبيعية،  باملنتجا6   b,لتد��
�لعسل ,منتجا6 خلية �لنحل �ألخر�، 
,�م يعوA �لفضل o �الستخد�B �ملستمر 
للعسل o �ملستشفيا6 ,�لعيا6�A، ,قد 
 Bطب �ألسنا1 !فضلية �ستخد� o ثبت
 rل� �ألخر�  �لسكريا6  على  �لعسل 
حامض  لة  مشكِّ �ألسنا1  بني  تتخمر 
�لكلس  نقص   02  bAيؤ  bلذ� �للنب، 
 bألسنا1، بينما يعمل �لعسل �لقلو� o
�لتأث* على تعقيم �لفم ,يدعم تأث*z هذ� 
�لصا6�A �حليوية  كونه «توb ما يشبه 

,�ملانعة لنمو �ألحياw �لدقيقة.

 Honey in  Fألطفا� طب   t �لعسل 
  Pediatric

 Luttinger) �ألطفا�  طبيب  كا1 
ينصح   cنيويو�  o  (١٩٢٢  ،  .P
من   sظر  b!  o �لعسل   Bباستخد�
ل  ُيفضِّ ,كا1  �ملعوية،  �الضطر�با6 
�لـ  حاال6   o �لكحو�  على  �لعسل 
Pronchopneumonia ,كا1 يستخدمه 

عند  �لصيفية  �إلسهاال6  حاال6   o
 ٢٥٠ o �ملعقة صغ* مبقد��  �ألطفا� 
,جد  ,قد  �لشع*،  مغلي   wما من  مل 
Schlutz)، ١٩٣٨) من جامعة شيكاغو 

 1! �ألطفا�،  من   Aعد على  �ختبا�   o
�لعسل كا1 !سر� �متصاصÕ من !نو�� 
 Bلد� o 1لسكريا6 �ألخر�، حيث كا�

خال� ١٥ Aقيقة من تنا,له.
ن �لشهية ,ينشط      تنا,� �لعسل «سِّ
هرمو1   j2فر� يزيد  ألنه  ��ضم،  عملية 
على   �مساعد  �Aما (,هو  �جلاسترين 
 `2  (١٩٩٨ ,lخر,1   Aمو() ��ضم) 
!ثبتو� !1j, 1 �لطفل �لذb تنا,� �لعسل 
�â o A�Ajسة !ياB �٤٧ مقابل �١٤ 
�لطب   o, منه.   B,ملحر� للطفل  فقط 
�لشع¥ �ستخدB )لو� �لعسل كغسو� 
على   Õر حديث للفم، كما ُحضِّ  �,غرغر
شكل �`�` Spray لالستنشاR، ,يستعمل 
�لعسل فيما يسمى �ليوB بالطب �لوقائي 
 �على نطاR ,�سع ,مبستحضر�6 كث*

يصعب حصرها.
 لقد تنا,لت �لبحو� �لطبية �لعسل منذ 
عشر�6 عديد� من �لسنني، ,قد ثبتت 
 �كث* حاال6  عال¡   o �لعسل  فاعلية 

من �Ûها:
 �Aياj o, ،(Animia) Bلد� فقر   -
نسبة ��يموغلوبني BA o �ألطفا� �لذين 
يستهلكو1 �لعسل بشكل منتظم مقا�نة 
�لعسل  تنا,�  من  �ملحر,مني  باألطفا� 
 Âلعا�  o  wهؤال !كثر  ,ما  غذ�ئهم،   o
�ليوB، ,من �ملعلوB !1 حامض �لفوليك 
(فيتامني B9 ) �لذb يساهم o تكوين 
,يرفع   wحلمر�� �لكريا6  ,يزيد   Bلد�
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�لعسل مع   o يموغلوبني متوفر�� نسبة 
,سائط ,مو�A حيوية !خر� الjمة لذلك 
 Vignec and) …z*كعنصر �حلديد ,غ

.(١٩٥٤ ، Julia

�لعاAيني  �ألطفا�   1j,  �Aياj  -
,�ُخلدَّ¡، ,�ستمر�� �لنمو �لسليم لديهم، 
 ،Bلد� خصائص  ن  حتسُّ عن  ناتج  ,هذ� 
 ،(١٩٩٨ ،Aعمل �لعضوية ()مو Bنتظا�,
 �A!  .(١٩٥٤  ،  Vignec and Julia)
�إلسهاال6  ,قف   02 �لعسل   cستهال�
مرتني  مبعد�  �ألطفا�   1j,  �Aياj,
� !طفا� ال Aياj نصف تقريًبا عن معد�,
يستهلكو1 �لعسل، ,�فف من !عر�¹ 

�لد,سنطا�يا �ملزمنة ,يسر� شفاwها.
ن o حيوية ,نشا¢ �ألطفا�  حتسُّ  -
�ليومي   cالستهال� من  شهر  �و  بعد 

�ملنتظم للعسل.
ن o �حلالة �لنفسية ,�ملعنوية  حتسُّ  -
لألطفا� �لذين يعانو1 من !مر�¹ عقلية 

!, نفسية عصبية.
شفاw �ألطفا� من حاال6 �لتبو�   -
�لكلى  يريح  �لعسل  أل1   ،àلفر��  o

,يهدÓ �ألعصا�.
,للكبا�  للطفل   ÓAا��  Bلنو�  -
مع  بتنا,له  ,ُينصح   ،Rأل�� من  ,�حلد 
�لطبية كالبابونج  �لنباتا6  منقو� بعض 

,�لنعنا� !, بذ,� �ألنيسو1.
يوقف �لتقيؤ، ,يقي من �حلموضة   -
حاال6   o ُيعطى  كما  �لعالية،  �ملعدية 

نقص �حلموضة �ملعدية !يضÕ، ,ֲדذ� ُيعَّد 
�لعسل من �لعقاق* �لr ُتعطى o حاال6 

.�Aمتضا
 wلألمعا ,ملني  ,ملطف  مطهِّر   -
,للمجا�b ��ضمية ,�لتنفسية. ,للعسل 
فاعلية o عال¡ �لسعا� �لديكي ,!نو�� 
 o ُ!Aخل  فقد  لذ�   ،Õعموم �لسعا� 
به   ñلسعا� ,غ*ها، ,قد ُعو� شر�با6 
�لتها� �لرئه �ملر�فق !حياًنا ملر¹ �حلصبة 
(خوتوفا، ١٩٤٠)، كما  �ألطفا�  عند 
!نه مفيد o حاال6 �لتسلُّخا6 �جللدية 
 bمطر,  bمغذ, كمطهر  فعله  بسبب 

,مرمِّم. 
�حتقانا6  ,�j2لة  �ل*قا1  تر�ُجع   -
�حتياطي  من  يزيد  �لعسل  أل1  �لكبد، 
 o تهwلكبد مما يرفع كفا� o لغليكوجني�

تعديل �لسموB �لناجتة عن �اللتهابا6.
 fج,  ،Bلعظا� منو  حتسني   -
�لكسو�، ,تسهيل منو �ألسنا1، ,·فيف 
عند  ن  ,حتسُّ منوها،  تر�فق   rل�  Bآلال�
,�ملتعرضني  بالكسا¶  �ملصابني  �ألطفا� 
على  يساعد  �لعسل  �لتغذية، أل1   wلسو
متثُّل  م  ,ينظِّ ,تثبيته  �لكلس   Ðمتصا�
 .(١٩٤١ ، Knott) جلسم� o لعناصر�

 2ننا o معر¹ حديثنا عن !Ûية �لعسل 
بتوجيه  نرغب  �لنحل  خلية  ,منتجا6 
�لذين   wللزمال شكٌر    ،wجا�, شكر 
�لبحو�   o �لسبق  فضل  �م  كا1 

على  ,�لبيولوجية  ,�لصيدالنية  �لطبية 
على  �لعمل   o  Aجهو من  قدمو�  ما 
�ملزيد،  منهم  ,نأمل  �لنحل،  منتجا6 
من  !نو��  إلنتا¡  للنحالني   wٌجا�,
نوعية   6�`  ��لزهر  �,حيد �ألعسا� 
عالية، بالتز�A Bقيق بشر,¢ 2نتا¡ عسل 
2نتاًجا  �لط¥،  بالعسل   zندعو  1! ميكن 
�لصياAلة  نرجو  كما  ,·زيًنا،  ,توضيًبا 
من !صحا� معامل �ألA,ية !1 ُيدخلو� 
 -àملغشو� �لعسل  �لطبيعي-ال  �لعسل 
,مستحضر�ִדم  �لد,�ئية،  صناعتهم   o
�لطبية (�لشر�با6، �ملر�هم، �لس*,ما6 
,�حلقن….) لتكو1 جاهز� لالستعما� 
,o متنا,� �ألطباo, ،w `لك فو�ئد من 

كل �لنو�حي تعوA على �جلميع.
�خلاصة  �لطبية  �جلها6  نرجو  كما 
سن   zباجتا �ُخلطى  تسا��   1! ,�لعامة 
 Bلقو�نني ,�لتشريعا6 �خلاصة باستخد��
�ملنتجا6 �لطبيعية ,على �!سها منتجا6 
مما   �مستفيد  ،b,لتد��  o �لنحل  خلية 
�لعلمية  �لبحو�  !حد�  2ليه  ,صلت 

�لعاملية o هذ� �ملجا�.  
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	لنيـجر
عقد2 �جلماعة � مدينة ما���6 مؤمترها 
 ٢٠٠٧ ف+�ير   ١٦،١٥  � �لسنو8 
�ليومني  هذين  �ملشا�كو�  قضى  حيث 
�بتد�2  بالر6حانية.  فياضة  بيئة   �
تلتها  �لتهجد  بصال5  �ملؤمتر  فعاليا2 
zتلفة  خطابـا2  قليلة   ساعا2  بعد 
حوD موضوعا2 علمية 6تربوية. كما 
جديد  مسجد  تدشني  ما���6    � مت 
ملائتني  يتسع  �لذ8  ��د�"  "مسجد 
�6سني مصليا 6ُيعد ثاo �ك+ مسجد 

� �ملدينة. 

�غـند	
�خلليفة  سيدنا  �بد�ها  ألمنية  حتقيقا 
�خلامس �يد� �هللا تعا� بنصر� �لعزيز – 
 I5 � �لقا�5 �لسمر�jجولته �ألخ Dخال
تشيد عشر5 مساجد �  يتم   �� �6لك 
�6غند�- متكنت �جلماعة بفضل �هللا من 

بوكيديا،  Nافظة  مسجد qيال �   Iبنا
 W٢٠٠٧ يناير   ١٤  � تدشينه  6مت 
مسؤ6لو�  �الفتتا�  حفل  6حضر 
كلماִדم   � �شا��6  �لذين  حكوميو� 
�دما2 �جلماعة 6طلبو� �� تستمر  � 
فقد  �لبال�   � �جلماعة   jم� �ما  �لك. 
�علن � كلمته �� هذ� �لبناI.. بيت �هللا، 
ُيسَمح لكل من يريد �� يعبد �به 6حد� 
بأ� يدخله 6يعبد �به كما يـريد 6م� 

يريد.
 

بريـطانيا
عقد فر� �جلماعة �إلسالمية �ألhدية � 
"مانتشستر" مؤمتر �لسالW � ٣ �يسم+ 
W٢٠٠٦ �شتر� فيه ممثال� عن �ملسيحية 
تعاليم  على   Iلضو� 6�لقيا  �6ليهو�ية 
�يانتهما عن �ألمن �6لسالW. 6مما �د� 
عرَّفا  �ملمثَلني  ِكال   �� هو  0ليه  �إلشا�5 
مفهوW �لسالW من �ملنظو� �لدي� �نطالقا 

0عد��: Nمد �hد نعيم
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