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ملحق شهري تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»
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الصفحة األولى...
هالل الحجري

إين نحن اليوم؟
إيمانويل تود

رهاب اإلسالم كتقنية للسلطة
مونيكا بوباكو

االعتراف والصراع والسيطرة
إيمانويل رونو

المستبعدون
تأليف جماعي

السلطة والخيال
فيمكه هالسيما

النفسانية القومية
جيورجي سيدوروف

المرأة والسلطة
ماري بيرد

النشر في العصر الرقمي
بونوا إبرون ومارسيلو
روزاتي

معركة حق العودة
إينات ويلف و عدي شوارتز

من أجل إيجاد حل للنسيان
والتهميش
بي .كيه .بوكار

إصدارات عالمية جديدة

من الصفحة  22إلى 24

من األطروحات التي أنجزها العمانيون في الخارج رسالة دكتوراه بعنوان
«دراسات وبائية عن فيروس إنفلونزا الطيور وغيره من فيروسات الجهاز
التنفسي الناجمة عن تربية الدواجن المنزلية في عمان» ،قدمها الدكتور
ثني بن عبيد الشكيلي لجامعة ليفربول سنة .2015
ْ
يذكر الباحث في ملخص دراسته أنّه يهدف إلى وصف دراسات عن
وبائيات فيروس أنفلونزا الطيور وفيروسات الجهاز التنفسي األخرى مثل
مرض نيوكاسل ،والتهاب الشعب الهوائية المعدية ،وفيروس ميتانيمو
في الطيور الناجمة عن تربية الدواجن المنزلية في عمان .كما استخدم
أفنية الطيور كمجموعة ضابطة للكشف عن وجود فيروس غرب النيل
في هذه المنازل .باإلضافة إلى ذلك ،حاول الباحث دراسة عوامل الخطر
المساهمة في التوزيع المكاني لهذه األمراض في مزارع األفنية الخلفية
للمنازل ،كما فحص برامج األمن الحيوي والصحة في مزارع الدواجن
التجارية.
استعرض الباحث في الفصل الثالث من الدراسة وبائيات أمراض الجهاز
التنفسي الفيروسية التي تؤثر على الدواجن في الشرق األوسط بشكل
عام وتلك المتصلة باألمراض المبلغ عنها في عمان .وركز االستعراض
أكثر على تفشي فيروس أنفلونزا الطيور الشديد العدوى في الشرق
ألن معظم المقاالت المنشورة كانت حول هذا الفيروس .وتبين
األوسط ّ
أن هناك فجوة معرفية واضحة حول الوبائيات المسببة لألمراض
للباحث ّ
التنفسية الفيروسية باستثناء فيروس أنفلونزا الطيور الشديد العدوى.
الم ْصل ّية ألسراب
ويصف الباحث في الفصل الرابع دراسة حول المراقبة َ
تم أخذ عينة جماعية في مرحلتين
الدواجن المنزلية في عمان .وقد ّ
خالل صيف عام  2012على  2350طائ ًرا من  238مزرعة من جميع مناطق
ومحافظات السلطنة .وكانت أنواع الطيور المهيمنة في المزارع التي
تمت زيارتها هي الدجاج .ومع ذلك ،كانت البط والديك الرومي واإلوز
ّ
والدجاج الحبشي موجودة أيضا وأخذ الباحث عينات منها .وخلص
الباحث إلى أن فيروسات كل من أنفلونزا الطيور ومرض نيوكاسل
متوطنة في الدواجن المنزلية في عمان.
ودرس الباحث في الفصل الخامس عوامل الخطر المرتبطة بشدة
عدوى إنفلونزا الطيور ومرض نيوكاسل في مزارع الدواجن العمانية.
وقد بحث عددا من الدراسات السابقة وحدد بعض عوامل الخطر لكال
أن
المرضين ،وخاصة أنفلونزا الطيور شديد العدوى .وتوصل الباحث إلى ّ
هناك تأثيرا إقليميا على مستوى التعرض لفيروسات كال المرضين ،كما
وجد ارتباطا كبيرا جدا بين عدوى المرضين وعزا ذلك إلى مستوى األمن
الحيوي المطبق في المزارع.
ويصف الباحث في الفصل السادس دراسة عن انتشار التهاب الشعب
الهوائية المعدية ،وفيروس ميتانيمو في الطيور باستخدام األساليب
الجزيئية وتحليل النشوء والتطور من نفس أسراب الدواجن .وخلصت
أن كال الفيروسين متوطنان في الدواجن المنزلية في عمان.
الدراسة إلى ّ
الم ْصلي لفيروس
ويصف الباحث في الفصل السابع دراسة عن االنتشار َ
غرب النيل باستخدام الطيور الداجنة كمجموعة ضابطة .واستُ خْ ِدم
مصل هذه الطيور للكشف عن األجسام المضادة لفيروس غرب النيل.
أن هذه المرض أيضا متوطن في الدواجن المنزلية
وخلصت الدراسة إلى ّ
في عمان.
إن اإلدارة ،واألمن الحيوي والممارسات الصحية هي جوهر
ويقول الباحث ّ
نجاح تربية الدواجن والدفاع الرئيسي ضد إدخال األمراض إلى المزرعة،
فإن الفصل الثامن من هذه
فضال عن نشرها بين المزارع األخرى .وعليهّ ،
الدراسة وصف الممارسات اإلدارية والصحية المطبقة في مزارع إنتاج
الدواجن التجارية في عمان ،حيث طبق الباحث استبانات مهندسين
مختصين في اإلنتاج الحيواني بوزارة الزراعة والثروة السمكية .وكانت
االستمارة تتعلق باتخاذ هذه التدابير في  69مزرعة تنتج حوالي %95
من لحوم الدواجن المنتجة في عمان ،أعالها في محافظة ظفار التي
أن
يوجد بها حوالي  20مليونا ،من هذه الطيور .وخلص الباحث إلى ّ
غالبية المزارع تستخدم منازل مغلقة مع مراوح للتهوية والتبريد ،كما
أن جميعها تهتم بالتطعيم ضد مرض نيوكاسل وأنفلونزا الطيور
ّ
والتهاب الشعب الهوائية المعدية بنسب مختلفة .وتطبق المزارع األكبر
حجما تدابير أفضل لألمن الحيوي.
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