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كيميائية حيويةتغذية عالجية على أساس فردية   
 

 يمكن إعادة طبع هذه المقالة مجاًنا بشرط 

 Orthomolecular Medicine News Service "خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي"هناك إسناد واضح إلى يكون أن  .1

 "خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي" وكذلك رابط أرشيف  http://orthomolecular.org/subscribe.html  "الجزيئيخدمة أخبار طب التصحيح في " كالً من رابط االشتراك المجاني يتم تضمين أن .2

ources/omns/index.shtmlhttp://orthomolecular.org/res 

 

 

 للنشر الفوري

 2020أغسطس ،  23خدمة أخبار طب الجزيئات الصحيحة بالكميات الصحيحة ، 

 تحيز ويكيبيديا ضد الطب الطبيعي
 يمكنك المساعدة في إيقافه برسالة بريد إلكتروني واحدة

 PhDغاري نول ، بقلم رأي 

 OMNS ( 2020أغسطس  23)

ويكيبيديا على اإلنترنت معادية للغاية لممارسي العالجات الطبية البديلة. يدرك أصحاب المهن الطبية بشكل متزايد تحيز كانت موسوعة 

 ويكيبيديا ضد أنظمة طبية كاملة من التي تعتبر "طبيعية" أو غير تقليدية. يمكن إرجاع هذا االتجاه المزعج  و المضاد للصحة ، والذي ال

للدكتور ستيفن باريت ،  Quackwatch على األقل عندما قام بول لي ، المسؤول السابق عن قائمة 2006إلى عام يزال يزداد سوًءا ، 

، بإجراء مكالمة في منتدى المتشككين الدولي  Wikipedia في ذلك الوقت ومحرر متطوع في Skeptic Webring ومضيف برنامج

the International Skeptic Forum  للتقدم لبدء كتابة المحتوى في الموسوعةلدعوة المتشككين 

http://www.internationalskeptics.com/forums/showthread.php؟t=52557 

 

جب على المتشككين أن يشاركوا فيها ، ونحن بحاجة حقًا إلى في رسالته إلى المنتدى ، كتب لي ، "هناك العديد من الموضوعات التي يو 

المساعدة. هناك الكثير من الحمقى الذين يقومون بالتحرير في الوقت الحالي وعدد قليل جًدا من المتشككين إلبعادهم . " كما كان يدرك 

أي تنسيق للجهود يجب أن يتم عن "،  ذلك فقد كتبلو  .Wikipedia تماًما أنه كان يتصرف في انتهاك مباشر لسياسات الحياد المبكرة لـ

طريق البريد اإللكتروني الخاص ، نظًرا ألن ويكيبيديا تحتفظ بتاريخ علني جًدا لكل تعديل صغير ، وال يمكنك إزالتها. لسنا بحاجة إلى 

 أي اتهامات بوجود مؤامرة"

http://orthomolecular.org/subscribe.html
http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml
http://www.internationalskeptics.com/forums/showthread.php؟t=52557
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http://www.internationalskeptics.com/forums/showthread.php؟t=52557 

ُم ل  ع  طب التصحيح الجزيئي ، والطب التكميلي والبديل ، و  :و من بين الموضوعات التي نشرها لي في "قائمة المراقبة" الخاصة به

س م  .، واألسبارتام التطبيقي ، وتقويم العمود الفقري َحَركات  الج 

 

 .اليوم ، بول لي هو مدير رفيع المستوى في ويكيبيديا و يتمتع بامتيازات تحريرية خاصة

 

 يفوق عدد المحررين المتشككين اآلن عدد أولئك الذين يحاولون بذل جهود للكتابة لصالح العالجات الطبية البديلة. أسمع مراًرا وتكراًرا

اء العديدة والمعلومات المضللة والتحيزات والمصطلحات المهينة ضد هذه التدخالت الطبية والطب أن الجهود المبذولة لتصحيح األخط

 بشكل عام ، هي محاوالت ال جدوى منها. كانت المؤسسة األم للموسوعة ، مؤسسة (CAM)التكميلي والبديل )أو التكاملي( 

WikiMedia إجبار المحررين المتطوعين على االلتزام بقواعدها التحريرية  ، غير مستجيبة مراًرا وتكراًرا لمطالب التصحيح وترفض

 .للحياد عند التعامل مع الموضوعات المتعلقة بالطب البديل والسير الذاتية الحية لمناصريه

 

الجات العللحصول على معلومات حول الصحة العامة واألمراض و الناسنظًرا لتصنيف ويكيبيديا على أنها الموقع األول الذي يلجأ إليه 

الممكنة ، فأنا مقتنع بأن العديد من األشخاص قد تم تضليلهم بشكل خاطئ وتم ثنيهم عن البحث عن عالجات طبية بديلة كمسار للوقاية من 

من خالل تشويه سمعة ممارسات الطبابة  و ذلكاألمراض و عالجها. و بصرف النظر عن حرمان المرضى من تخفيف محتمل للمعاناة ، 

 .فقد عملت ويكيبيديا أيًضا كسالح اقتصادي بناًء على طلب مصالح األدوية الصيدالنية البديلة ،

 

على الرغم من محاوالتي وإخفاقاتي العديدة في التعامل مباشرة مع اإلدارة القانونية للمؤسسة وأعضاء مجلس اإلدارة لتصحيح المعلومات 

ليب الطبية البديلة والممارسين األفراد والمدافعين عنها الذين تعرضوا للسخرية ، المضللة ، هناك خيار يمكن اتباعه نيابة عن جميع األسا

 .و العار والوصم ظلما على ويكيبيديا

 

بتنسيق حملة وطنية للوصول  the Center for Media and Democracy (ALEC)، قام مركز اإلعالم والديمقراطية  2012في عام 

، والذين يدفعون مستحقات سنوية تصل إلى  Koch Brothers الممول بواسطة (ALEC) األمريكيإلى أعضاء مجلس التبادل التشريعي 

الشركات" للمصالح الخاصة وكوسيلة  فواتيرعلى أنها "مطحنة  ALEC دوالر باإلضافة إلى منحهم منح منفصلة. تم وصف 50,000

 للوصول المباشر إلى المشرعين المنتخبين في الوالية

https://www.sourcewatch.org/index.php/American_Legislative_Exchange_Council 

ؤتمر ، فقد ين في المتفوق العرق األبيض كمتحدثين رئيسيمؤيدة لألفراد ذوي سمعة وطنية بتبنيهم آراء عنصرية و ALEC نظًرا الستضافة

على تحمل المسؤولية األخالقية ووقف عضويتهم. أدى نجاح هذه الحملة  ALEC تم بذل جهد على مستوى القاعدة لتشجيع أعضاء شركات

قطع بمنظمة غير ربحية  19تريليون دوالر( و  7شركة خاصة كبرى )تمثل القيمة السوقية اإلجمالية لها أكثر من  114 تقوم إلى أن

 المالية ALEC ترك عضويتها تنتهي بدون تجديد ، وبالتالي توجيه ضربة كبيرة لقاعدةبقاتها أو عال

https://www.prwatch.org/news/2018/11/13426/alec-lost-membership-worth-over-7-trillion-market-

cap 

 

، وقد تجبر المؤسسة أخيًرا على أخذ إخطار جاد والعمل على  WikiMedia أعتقد أن استراتيجية مماثلة ستكون فعالة للغاية ضد مؤسسة

جيمي ويلز ،  Wikipedia بتليت بها الموسوعة. يمكن أن نضيف أن المؤسس المشارك لـتصحيح المشكالت النظامية الخطيرة التي ا

يأخذ هذا الدور و هو على الرغم من استبعاده اآلن من اإلدارة المباشرة للمنظمة ، استمر في كونه أحد أكبر جامعي التبرعات للمؤسسة. 

الستخدام الموسوعة لشن هجومها على الممارسات الطبية  وجه المتشككالت شخصي للغاية. ومع ذلك ، يؤيد ويلز أيًضا جهود على محمل

 .معها ال يتفقالبديلة التي 

 

من المتبرعين األساسيين في ويكيبيديا )أي مؤسسات تقديم  500إلرساله إلى أكثر من  التماس خطاب عريضة لذلك ، قمنا بصياغة

( مع طلب قطع عالقاتهم المالية الخواص األفرادمن ، والمتبرعين  مؤسسيةو المعاهد الالخيرية ،  )أوقاف( األسر المنح ، وصناديق

http://www.internationalskeptics.com/forums/showthread.php؟t=52557
https://www.sourcewatch.org/index.php/American_Legislative_Exchange_Council
https://www.prwatch.org/news/2018/11/13426/alec-lost-membership-worth-over-7-trillion-market-cap
https://www.prwatch.org/news/2018/11/13426/alec-lost-membership-worth-over-7-trillion-market-cap
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تحيزات  علمون ألول مرةالمتبرعين الذين سيتلقون العريضة سيالغالبية العظمى من  مع المؤسسة وحجب المنح المستقبلية والتبرعات.

متزايدة للطب الشعبية ال التي تشير إلى حصائياتاإلإلى  التوصيف المهين للصحة البديلة كعلم زائف وشعوذة. استناًدا و ويكيبيديا ضد

البديل ، من المحتمل جًدا أن العديد من متلقي االلتماس إما يستخدمون أو استخدموا طريقة أو أكثر من الطرق غير التقليدية لصحتهم 

 .الشخصية

 

 رابط خطاب العريضة الذي تم إعداده هو

1.pdf-benefactors-Wikipedia-content/uploads/2019/01/Letter-https://prn.fm/wp  

األشخاص األكثر شهرة واألخصائيين الطبيين الممارسين الذين يوقعون )مثل كلما زاد عدد . من الُمَوق ِّعين عليهاأطلب وأرحب بكم لتكون  

المديرين التنفيذيين للجمعيات المهنية ، عمداء الكليات ، رؤساء تحرير المجالت والمنشورات ، أساتذة الجامعات ، والصحفيين ، 

تأثير االلتماس في إقناع المانحين بالتصرف وفقًا لمبدأ  دكلما زاوالممارسين المعتمدين والمرخص لهم في هذه التخصصات الطبية ، إلخ( 

على أن الموسوعة لديها مشكلة عميقة   Wikimedia مؤسسة ويكيميديا  متبرعي للضمير. الهدف هو تقديم دليل إلىأخالقي أعلى 

 .أفضل في مكان آخر للحصول على نتائجوخطيرة وأن تبرعاتهم الخيرية يمكن أن يتم تقديمها 

 

 ، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى ُمَوق ِّعًاا كنت توافق على أن تكون إذ

 WikipediaWatch@protonmail.com  

كما ترغب في  لها ، المسمى الوظيفي الخاص بك ، المؤسسة التابع (، إلخ PhD  ،MD  ،DO  ،ND)مع اسمك الكامل ، ودرجتك العلمية

 .الدولة/  و الواليةأن تظهر على العريضة والمدينة 

 

 .التوقيع عليها بهم دريوقعون ويجوف هذا مع اآلخرين الذين تعتقد أنهم س )االلتماس( يرجى مشاركة خطاب العريضة

 

بة لنا هذه لحظة حاسمة بالنسفإن ،  مع االندماج المتزايد للمنظمات المتشككة في حركة رجعية وتزايد حضور المتشككين على ويكيبيديا

 .ألخذ اليد العليا

 

لخدمة  مجلس مراجعة التحريرمالحظة: اآلراء الواردة في هذه المقالة هي آراء المؤلف وليست بالضرورة آراء هيئة تحرير خدمة )

، إلرسال مقاالتهمو القراء مقاالت افتتاحية حول مجموعة متنوعة من الموضوعات وتدع OMNS . تنشرأخبار طب التصحيح الجزيئي

من محرري  بالرد و التفنيدعلى وجه التحديد  OMNS في عنوان البريد اإللكتروني أدناه. سوف ترحب المحرروالتي يمكن إرسالها إلى 

 (.ويكيبيديا

 

 االلتماس الكامل على)العريضة( تم نشر نص 

1.pdf-benefactors-Wikipedia-content/uploads/2019/01/Letter-https://prn.fm/wp  

 

 مكونة من جملتين إلى البريد اإللكتروني رسالة إلكترونيةللتوقيع ، أرسل 

WikipediaWatch@protonmail.com  

 .والمدينة والوالية والبلد و المؤسسة التي تنتمي إليها( اسمك ودرجاتك 2( أنك ترغب في إضافتك و 1 توضح: 

 

 التالي: صحيفة وقائع

https://prn.fm/wp-content/uploads/2019/01/Letter-Wikipedia-benefactors-1.pdf
mailto:WikipediaWatch@protonmail.com
https://prn.fm/wp-content/uploads/2019/01/Letter-Wikipedia-benefactors-1.pdf
mailto:WikipediaWatch@protonmail.com
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Sheet.pdf-Fact-content/uploads/2020/08/Wiki-https://prn.fm/wp 

واالستخفاف بمناصري الطبابة البديلة  (CAM) لطب التكميلي والبديلعن اأمثلة صارخة لمقتطفات متحيزة من إدخاالت ويكيبيديا  تقدم 

 .في ويكيبيديا الشخصيةفي السير الذاتية 
 

 

 

  التصحيح الجزيئيطب التغذية هو طب 
 

  :يستخدم طب التصحيح الجزيئي عالًجا غذائيًا آمنًا وفعااًل لمحاربة المرض. لمزيد من المعلومات

http://www.orthomolecular.org 

 

 اعثر على طبيب

 

 :منكلتحديد موقع طبيب في التصحيح الجزيئي بالقرب 

http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n09.shtml 

 

 

 .خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي التي تمت مراجعتها من قبل األقران هي مصدر معلومات غير ربحي وغير تجاري

 

 :التحريرمجلس مراجعة 

 

 )الجزائر( MDإلياس بغلي ، 

 (أستراليا)  MBBS  ،FACNEMوب ، هإيان برايت

 (إسبانيا ) .D.M.D،  جيلبرت هنري كروسول

 )الواليات المتحدة األمريكية(  .M.D. ،N.D كارولين دين ،

 (استراليا) .Ph.Dإيان ديتمان ، 

 (المتحدةالمملكة )  .M.B.B.S.  ،M.R.S.Bداميان داونينج ، 

  (استراليا)  .B.D.Sرون إرليش ، 

 )كولومبيا( .M.Dهوغو جاليندو ، 

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.D. ،D.Cاالجر ، ج .يݒمارتن 

 (بورتوريكو)  .N.M.D. ،D.Sc. ،Ph.Dجونزاليس ،  .يچمايكل 

 (ألمريكيالواليات المتحدة ا) .Ph.D. جرانت ، يبوليام 

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.Dهيمان ،  .سإتونيا 

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.Dسوزان همفريز ، 

https://prn.fm/wp-content/uploads/2020/08/Wiki-Fact-Sheet.pdf
http://www.orthomolecular.org/
http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n09.shtml


 صفحة | 5

 

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.D،  كيرون هانينجه

 )الواليات المتحدة األمريكية( .D.Cينكينز ، چ .روبرت إي

 (السويد)  .M.D.  ،M.Dونسون ، چ .بو إتش

 (العربية مصر)جمهورية   R.Ph  ،P.G.C.Mمصطفى كامل ، 

 (الواليات المتحدة األمريكية)  .D.Oيه كوتولسكي ، چيفري چ

 )النمسا( .M.Dالودا ، إتش. يتر ݒ

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.D.  ،J.Dي ، ڤتوماس لي

 (تايوان)  .Ph.Dآالن لين ، 

 )الفلبين( .M.Dليم ،  هومير

 (المتحدة األمريكيةالواليات )  .Pharm.Dستيوارت ليندسي ، 

 )بورتوريكو( .M.Dيجا ، ڤ-مارسيال .ييكتور أڤ

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.Dونيور ، چماري  .تشارلز سي

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.Dميجنون ماري ، 

 (اليابان)  .M.D. ،Ph.Dون ماتسوياما ، چ

 (األمريكيةالواليات المتحدة )  .D.Oوزيف ميركوال ، چ

 (بورتوريكو)  .Pharm.Dمساري ، -ميراندا ر.آ چورچ

 )فنلندا( .M.Dلم أهومادا ، چكارين مونستر

 )الجزائر( .M.Dطاهر نايلي 

 (الواليات المتحدة األمريكية) .Ph.Dنبرثي ، ݒتود  .دبليو

 (النرويج)  .Ph.Dوليزينسكي ، ݒيلين ڤداج 

 (ماليزيا)  MBBS  ،FRCOG،  رينجاسامي سيلفام

 (الواليات المتحدة األمريكية)  .D.Oروتربوش ،  .ييفري أچ

 (هولندا)  .Ph.Dشوتيميكر ،  .يرت إيج

 (كوريا الجنوبية)  .M.D، شين وچهايون

 (أيرلندا)  .M.B.B.CHغابرييل ستيوارت ، ي. إي. ت

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.Dسمان ، كتا .توماس إل

 )الهند( .M.Dامانان ، ڤان ناثان جاچ

 (الواليات المتحدة األمريكية)  MD، يكارڤ جاري

 )كندا( .M.Dكين والكر ، 
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 (سنغافورة)  MBBS  ،MMedريموند يوين ، 

 )الواليات المتحدة األمريكية( .D.Cآن زوديرير ، 

 

 )الواليات المتحدة األمريكية(   .Ph.D، سول .أندرو دبليورئيس التحرير: 

 (اليابان) .M.D. ،Ph.D،  ياناجيساوا محرر الطبعة اليابانية:  أتسو

  )الواليات المتحدة األمريكية( .M.D. ،Ph.D،  ,تشينج  ريتشاردمحرر الطبعة الصينية: 

  )بلجيكا( فالديمير أريانوفمحرر الطبعة الفرنسية: 

 الواليات المتحدة األمريكية()  .Ph.D. سميث ، يچروبرت : محرر مشارك

 الواليات المتحدة األمريكية() .M.Sمحرر مساعد: هيلين سول كيس ، 

 الواليات المتحدة األمريكية( ، ) .B.Sc.C.Sستيوارت ،  .مايكل إس: محرر تقني

 )الواليات المتحدة األمريكية( ،  .J.Dيسون إم سول ، چ: مستشار قانوني

 

 :مجانًاللتسجيل 
http://www.orthomolecular.org/subscribe.html 

 

 :إللغاء التسجيل في هذه القائمة

http://www.orthomolecular.org/unsubscribe.html 

http://www.doctoryourself.com/
http://www.orthomolecular.org/subscribe.html
http://www.orthomolecular.org/unsubscribe.html

