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YIH أخبار

ملتقى أطباء مستشفى اليمن الدولي بأطباء مدينة إب ،،،،

برنامج مكافحة العدوى في مستشفى اليمن الدولي

انعق�د ي�وم الجمع�ة 2014/01/10 يف فن�دق 
ت�اج إب يف مدين�ة إب ملتق�ى أطب�اء مستش�فى 
اليم�ن ال�دويل بأطباء مدين�ة إب ، حي�ث تم بدء 
فعاليات امللتق�ى بآيات من الذكر الحكيم يف تمام 
الس�اعة العارشة والنصف صباحاً ، تىل ذلك كلمة 
مستش�فى اليمن ال�دويل الرتحيبية ألقاه�ا نيابًة 
عن إدارة املستش�فى الدكتور خريالله عبدالكريم 
الغ�زايل عض�و املجلس الطب�ي مدي�ر املختربات 
يف املستش�فى ، أش�ار فيها إىل أهداف املستشفى 
بتوف�ري الخدم�ات الطبي�ة املتمي�زة لكاف�ة أبناء 
الجمهوري�ة اليمنية بكافة رشائحه�م ، والجانب 
الخ�ريي الذي يقوم به املستش�فى م�ن مخيمات 

طبية مجانية يف مختل�ف التخصصات من خالل 
التع�اون مع العديد م�ن الجمعيات الخريية وعىل 
رأس�ها جمعية هائل س�عيد أنعم ورشكاه ، وذلك 
للتخفي�ف م�ن معاناة املرىض الغ�ري قادرين عىل 
تحمل تكاليف العالج ، كما أش�ار إىل النش�اطات 
العلمية التي يرعاها املستشفى مثل افتتاح البورد 
مس�اق الباطنة يف املستش�فى وكذل�ك املؤتمرات 
وامللتقي�ات العلمية الت�ي ينظمها املستش�فى يف 

مختلف التخصصات ،،،،
كما قام الدكتور أحم�د عبدالعزيز عضو املجلس 
الطب�ي رئي�س مرك�ز أم�راض وجراح�ة القلب 
بع�رض الخدم�ات الت�ي يقدمه�ا مرك�ز القلب 

واإلنجازات املتحققة يف املركز منذ افتتاحه ،،،
كم�ا قدم الدكتور مش�تاق الحماطي استش�اري 
أم�راض وزراعة الكىل يف مستش�فى اليمن الدويل 
ع�رض توضيح�ي لخدم�ات وانج�ازات مرك�ز 

أمراض وزراعة الكىل واملسالك البولية ،،،،
تىل ذلك ع�رض توضيحي ملركز النس�اء والوالدة 
وأطفال األنابي�ب قدمه الدكتور أحمد عبدالعظيم 
استش�اري النس�اء وال�والدة وأطف�ال األنابي�ب 
والحق�ن املجهري يف مستش�فى اليمن الدويل بني 
من خالل�ه امكانيات املركز ، وت�م عرض العديد 
من الحاالت الناجحة يف املستشفى ونسبة النجاح 
املتميزة التي حققها املركز خالل الفرتة الس�ابقة 

،،،،
وأثن�اء جلس�ة املقيل ، ت�م فتح ب�اب النقاش يف 
حاالت الباطنية من قب�ل الدكتور عيل عبدالوهاب 
استش�اري األم�راض الباطنية والكب�د ومناظري 
الجه�از الهضم�ي ، كما تم فتح ب�اب النقاش يف 
حاالت جراح�ة املخ واألعصاب من قب�ل الدكتور 
نظام الحس�ن استش�اري جراحة املخ واألعصاب 
يف مستش�فى اليمن ال�دويل ، ويف ختام امللتقى تم 
توجيه كلمة ش�كر وتقدير لكل من لبى دعوة هذا 
امللتقى به�دف اإللتقاء وتبادل الخ�ربات العلمية 
والعملي�ة لإلرتق�اء بمس�توى الخدم�ات الطبية 

املقدمة لكافة أبناء الوطن الحبيب .

بحضور ورعاية كريمة من األس�تاذ / وائل عبدالله عبده س�عيد ، مدير عام 
رشكة الرشق األوسط للتجارة )متكو( ، أقيمت يوم أمس الخميس محارضة 
يف مكافحة العدوى يف قاعة املحارضات واملؤتمرات يف مستشفى اليمن الدويل 
ألقاه�ا الدكت�ور / خريالله الغ�زايل مدير املختربات ، عض�و املجلس الطبي 

ورئيس لجنة مكافحة العدوى يف املستشفى .
تناول�ت املحارضة أساس�يات مكافحة الع�دوى وأهميته�ا يف مجال تقديم 

خدمات الرعاية الطبية .

ويف خت�ام الفعالية قام األس�تاذ وائل عبدالله عبده س�عيد مدير عام رشكة 
متكو واألستاذ كمال قاسم غالب مدير عام مستشفى اليمن الدويل والدكتور 
س�عيد ناجي رئيس املجلس الطبي بتكريم ممرضات قس�م العناية املركزة 
لألطف�ال الخدج )حديثي ال�والدة( لحصولهم عىل املرتب�ة األوىل يف مكافحة 
الع�دوى من خالل التقييم الذي أجرته لجنة مكافحة العدوى يف املستش�فى 

خالل األشهر الثالثة املاضية .

استمرارية وتجديد ،،،،

نج�ح فري�ق زراع�ة الكىل يف 
مستشفى اليمن الدويل باجراء 
للطفل�ة  كىل  زراع�ة  عملي�ة 
رع�ود والتي تبلغ من العمر 8 
سنوات هي األوىل من نوعها يف 

الجمهورية اليمنية ،

ألول مرة يف 
اليمن

الطفلة رعود ،،،
رحلة معاناة حقيقية بدأت 

في عمر السادسة ،،،
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 الطفل�ة رع�ود انتقلت من محافظ�ة حجة مع والديه�ا واخوانها اىل صنعاء 
لتكون عىل مقربة من مراكز غس�يل الكىل وملتابعة عالجها الذي دام اكثر من 
عامني ، معاناة املرض واإلنتقال ومحدودية الدخل جعلت هذه الفرتة التي قد 

يراها البعض بسيطه بمثابة عمر بأكمله بالنسبة لهذه األرسة البسيطة ،،،
تم اعتماد سفر رعود للخارج إلجراء عملية زراعة كىل لها يف مركز متخصص 
وذل�ك لصعوب�ة الزراعة يف مثل هذا العمر وعدم توف�ر اإلمكانيات والخربات 
الكافي�ة ، وبع�د اقتناع والد املريضة بالس�فر برغم صعوب�ة ذلك عليه ، قام 
بمحاولته األخرية يف زيارة ملستشفى اليمن الدويل – تعز ، وهناك بدأت رحلة 

األمل والتي تبرش بنهاية رحلة األلم التي عانت منها رعود .
تم اس�تقبال الطفلة رعود مع والديها يف مستش�فى اليم�ن الدويل ، حيث تم 
التعامل مع حالتها بكل اهتمام من قبل فريق زراعة الكىل ، وتم عمل فحص 
املطابقة للكىل مع والدتها التي لم ترتدد للحظة بالتربع بكليتها لتنقذ طفلتها 
الصغ�رية من هذه املعاناة ، وبتوفيق من الله تم اجراء العملية بنجاح للطفلة 

رع�ود وهاهي اليوم تبتس�م لنا م�ن جديد ، هذه اإلبتس�امة التي ارشقت من 
تغرها لتعلن اإلنتصار عىل املعاناة واأللم .

ويف لقائنا مع والد املريضة األخ حسني عيل السعدي تقدم بالشكر والتقدير اىل 
كل الجهات التي ساعدت يف نجاح عملية ابنته رعود ، وعىل رأسها مستشفى 
اليمن الدويل واملؤسسة الخريية لهائل سعيد أنعم ورشكاه ، ومؤسسة التكافل 

والرعاية اإلجتماعية ، وغريهم من أهل الخري ،،،
كما خص بالش�كر فريق زراعة الكىل يف مستش�فى اليمن الدويل متمثالً بكل 

من :
د. هاني خالد – استشاري جراحة القلب وزراعة الكىل واألوعية الدموية 

د. مشتاق الحماطي – استشاري امراض وزراعة الكىل
د. نبيل املغلس – استشاري امراض وجراحة املسالك البولية

د. عبدالويل املقطري – استشاري امراض وجراحة املسالك البولية

YIH أخبار

تعز تحتضن امللتقى العلمي ألمراض وزراعة الكلى
برعاية مستشفى اليمن الدولي

برعاي�ة األس�تاذ / ش�وقي أحم�د هائ�ل محافظ 
محافظة تع�ز أقيم امللتقى العلمي ألمراض وزراعة 
ال�كىل يف فن�دق الس�عيد – تع�ز ، وال�ذي نظمت�ه 
الجمعي�ة اليمنية ألمراض وزراع�ة الكىل بالتعاون 
مع مستشفى اليمن الدويل ورشكة الحكمة لألدوية .

ناق�ش 48 استش�ارياً وأطب�اء الكىل املس�تجدات 
واألبح�اث العلمي�ة يف مجال أمراض ال�كىل املزمنة 
ال�كىل،  وزراع�ة  الكل�وي،  والغس�يل  والح�ادة، 

والخدمات الصحية املوازية.
كان ذلك خالل امللتقى العلمي ألطباء وزراعة الكىل 
والت�ي تنظم�ه الجمعي�ة اليمنية ألطب�اء وأمراض 
زراعة ال�كىل بالتعاون مع رشك�ة الحكمة لألدوية 

ومستشفى اليمن الدويل.
ويف امللتق�ى ال�ذي ح�ره رئي�س مجل�س إدارة 
مستش�فى اليمن الدويل عبدالله عبده س�عيد أشار 
رئي�س الجمعي�ة اليمينة ألم�راض وزراع�ة الكىل 
الدكتور عبدالكريم شيبان، رئيس الجمعية العربية 
ألم�راض وزراع�ة ال�كىل اىل أهمية امللتق�ى لتبادل 
الخ�ربات وتالقح االف�كار، داعي�اً إىل تكاتف أفراد 
املجتم�ع مع الجهات املتخصصة، لإلس�هام يف دعم 
م�رىض الفش�ل الكل�وي.. مضيف�اً اىل أن الجمعية 

تحرص عىل تنظيم املحارضات والندوات، للحد من 
مخاطر انتشار هذه األمراض.

م�ن جانبه ق�ال الدكتور كمال قاس�م غالب، مدير 
مستش�فى اليمن الدويل إن امللتقى سيسهم وبشكل 
كب�ري يف رف�ع أداء األطب�اء املش�اركني، منوه�اً إىل 
الفائ�دة القص�وى الت�ي يت�م م�ن خالله�ا تبادل 
الخربات والتجارب يف عالم أمراض ومشاكل الكىل.

ويه�دف امللتق�ى اىل مناقش�ة الجوان�ب العلمي�ة 
بأم�راض وزراعة ال�كىل، باالضافة اىل اس�تعراض 
األبح�اث والدراس�ات يف هذا املج�ال، باالضافة اىل 
مناقش�ة الوضع الصحي ال�ذي يعاني منه أمراض 
الفش�ل الكل�وي والس�بل الكفيل�ة برفع املس�توى 
الصحي وجودة ونوعية الخدمات املقدمة للمرىض.

ويأم�ل امللتق�ى بالخ�روج برؤي�ة ح�ول تذلي�ل 
الصعوب�ات وتمك�ني امل�رىض م�ن الحص�ول عىل 
عملي�ات  زراع�ة ال�كىل، وكذا مناقش�ة م�ا قدمته 

الجمعية اليمنية ألمراض وزراعة الكىل.
كم�ا اس�تعرض امللتق�ى االنج�ازات الت�ي حققها 
مستشفى اليمن الدويل حول زراعة الكىل واالنجازات 
النوعي�ة لزراعة الكىل والف�رص والخدمات املتاحة 

للمرىض.

واس�تعرض املش�اركون س�تة أبحاث حول الفشل 
الكل�وي واالصاب�ة الكلوي�ة الح�ادة ع�ن االطفال 
واعت�الل ال�كىل الذئب�ي وتقاري�ر مراكز الغس�يل 
الكل�وي وزراعة ال�كىل يف مستش�فى اليمن الدويل 
ونظ�رة عام�ة ح�ول زراع�ة ال�كىل، باالضافة اىل 
مناقش�ة 3 جلس�ات علمي�ة مفتوحة وأية مس�ائل 
علمي�ة وابح�اث يقدمه�ا املش�اركون، باالضاف�ة 
اىل اجتم�اع الجمعي�ة العمومي�ة للجمعي�ة اليمنية 

ألمراض وزراعة الكىل.
و يف خت�ام امللتق�ى قام األطباء املش�اركون بزيارة 
مستش�فى اليمن الدويل حيث تعرفوا عىل األقس�ام 
املختلف�ة للمستش�فى واإلمكاني�ات الت�ي يمتلكها 
لتقدي�م خدمات�ه الطبي�ة املتميزة للم�رىض عامًة 
ومرىض الكىل خاصًة مثل وحدة غسيل الكىل ، وحدة 
تفتيت حصوات الكىل ، أقسام العناية املركزة وقسم 
الرقود الخاص بحاالت زراعة الكىل والقلب املفتوح 
، وأب�دى الزائ�رون اعجابهم بما حققه مستش�فى 
اليم�ن الدويل من نجاح كبري يف عمليات زراعة الكىل 
، حيث تم اجراء ما يقارب خمسني عملية زراعة كىل 

يف املستشفى تكللت بحمد الله بالنجاح
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أنجب�ت ام�رأة يمنية من محافظة عدن خالل ديس�مرب يف مستش�فى اليمن 
ال�دويل أربعة توائ�م ولدين وابنتني بع�د معانة طويلة ورحل�ة عالج دامت 

لسنوات.
وبحس�ب املص�ادر الطبي�ة يف مستش�فى اليمن ال�دويل فإن امل�رأة قدمت 
إىل املستش�فى يف ش�هر ابري�ل من هذا الع�ام وللبحث عن أطف�ال األنابيب 
واس�تقبلهم الدكتور – عروة حمادة الذي قام ب�دوره برشح طريقة الحقن 
املجهري للزوجني وماه�ي اإلجراءات املتبعة يف ذلك ، كما قدم لهم نجاحات 
املركز الس�ابقة يف هذا املجال من خ�الل اطالعهم عىل الحاالت الصعبة التي 

وصلت للمستشفى ونجحت باإلنجاب بفضل الله تعاىل.
وأضاف املصدر إىل ان املرأة وزوجها اطمأنا إىل العملية ثم قاما بنفس شهر 
ابريل 2013م بإجراء عملية الحقن بنجاح واس�تمرت املتابعة حتى انجبت 
الي�وم ولدين وابنت�ني يبلغ وزن أصغرهم حجم�اً 2200 جرام ، ويتمتعون 

بصحة وعافية بفضل من الله ونعمته.
ويس�جل ه�ذا النجاح الجدي�د ملرك�ز اطف�ال األنابيب يف س�جل نجاحات 
املركز املس�تمرة ، حيث تعد هذه الحال�ة هي األوىل من نوعها التي تجرى يف 

املستشفى.

  ت�م وبحم�د الل�ه اج�راء عملية زراع�ة كىل للم�رة الثانية 
للمري�ض )ح.ع.ه��( والبالغ من العمر 65 عام�اً بنجاح ، 
حيث أن املريض كان قد أجريت له عملية زراعة كىل سابقة 
قب�ل 18 عام�اً ، وتعترب هذه العملية م�ن العمليات النوعية 
والت�ي تجرى ألول مرة يف الجمهورية اليمنية والتي تضاف 
إىل قائمة نجاحات مركز أمراض وزراعة الكىل يف مستشفى 

اليمن الدويل ،،

وألول مرة يف اليمن ،،
 زراعة كلى ملريض للمرة الثانية ،،، 

قصة نجاح جديدة يسجلها مركز أطفال األنابيب في مستشفى اليمن الدولي - تعز ،،،

نجاح جديد يسجله مركز أمراض وزراعة الكلى في 
مستشفى اليمن الدولي

والدة أربعة أطفال توائم

تم بع�ون الل�ه اجراء 
يف  ناجح�ة  عملي�ة 
قس�م جراحة األطفال 
م�ن قب�ل الدكت�ور / 
أنور عق�الن الصنوي 
جراح�ة  استش�اري 
األطف�ال  بمستش�فى 
اليم�ن ال�دويل ، حيث 
وأن الطفلة البالغة من 

العمر 8 س�نوات كانت تعاني من أعراض انسداد يف األمعاء ، ومن خالل التصوير 
الطبق�ي املحوري تبني وجود كتلة كبرية داخل املعدة ، وعند اجراء العملية للطفلة 
تم اس�تخراج كتلة كبرية من الش�عر بحج�م املعدة وتأخذ ش�كلها ، وتعرف هذه 
الحال�ة باس�م )Trychiopazor( ، كما تم اس�تخراج كتلة أخرى من الش�عر من 

األمعاء الدقيقة .
وه�ذه الحالة نادرة جداً وهي بس�بب اضطراب قهري ل�دى الطفلة يجعلها تقوم 
بأكل شعرها ، علماً أن والديها لم يشاهدوها من قبل وهي تقوم بذلك ، الطفلة اآلن 

بحمد الله بحالة صحية جيدة ،،،
لذا ينصح األطباء بمراقبة األطفال حتى ال تحدث مثل هذه الحالة لطفلك.

في حالة نادرة جدًا ،، 
استخراج كتله كبرية من الشعر من معدة 

طفلة عمرها 8 سنوات ،،،،

YIH أخبار
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السالمة

السالمة يف األعمال املكتبية

تتطل�ب اإلعمال املكتبية اس�تخدام الحاس�ب اآليل و االنرتن�ت والجلوس 
لس�اعات طويلة يف املكاتب  دون حرك�ة لذلك فانه وحتى تتمكن من أداء 
عمل�ك بمكتبك  يف مكان تنعم فيه بالصحة والس�المة والراحة والنش�اط 
املتجدد واإلنتاج العايل يجب االلتزام بمجموعة ونصائح جوهرية رئيسية 

نلخصها فيما ييل :- 
1/ ينبغي التأكد من توفر اإلضاءة املتجانس�ة وبالشدة التي تتناسب مع 

طبيعة عملك طبقا لجدول حدود األمان املعمول بها يف هذا املجال.
 2/ تحب أن تحجب الضوء حتى ال يقع عىل عينيك مبارش , كذلك تجنب 
س�قوط ض�وء املصباح فوق أي س�طحاً المع�اً وتكون الكت�ب أو أدوات 
الكتاب�ة موضوعة فوق�ه حتى ال يؤدى هذا الوهج الناتج من انعكاس�ات 
الض�وء عىل هذا الس�طح الالم�ع أيل إعاقة الرؤية ويستحس�ن أن يوضع 

املصباح خلفك .
3/ عن�د عملك عىل جهاز الكمبيوتر تجنب الوهج املنعكس عىل الشاش�ة 
وحاول أن يكون تركيزك عىل ش�ئ أخر غري الشاش�ة من وقت ألخر للحد 
من أجهاد العينني ,ومراعاة أن يكون وضع لوحة املفاتيح والفارة بالشكل 

الذي اليؤثر سلبياً  عىل سالمة ذراعك وكفك من اإلجهاد.
4/ يح�ب أن يك�ون وضع الجل�وس مريحا بحيث يك�ون وضع العمود 
الفق�ري يف وض�ع اس�تقامة وان يكون ظه�ر الكريس مس�انداً للفقرات 
القطنية يف أسفل الظهر ,كما يحب أن يكون ارتفاع الكريس قابالً للتعديل 

يف وضع الجلوس وان تكون للكريس قاعدة توفر أقىص درجات الثبات .
5/ أعطي نفس�ك فرتات منتظمة للراحة وانه�ض عن الكريس وقف عىل 
قدميك وتحرك حولك لبعض الوقت وقم بثني يديك وحرك الرقبة بش�كل 
دائ�ري وادر الرأس يميناً ويس�اراً وك�رر ذلك من فرتة ألخ�رى الن ذلك 
يس�اعد ع�ىل ارتخاء العضالت املتوف�رة ويعد بمثاب�ة تمرينات لعضالت 

الجسم .
6/ تأكد من توافر اشرتاطات السالمة بمكان عملك والتي تكون يف سالمة 
األرضي�ات والتوصي�الت الكهربائية ومخارج الطوارئ ووس�ائل اإلنذار 
ومكافحة الحريق ,وال تنىس أن تكون مدرباً وملما عىل طريقة اس�تخدام 

تلك الوسائل يف حاالت الطوارئ .   
م�شئول ال�شالمة
موؤن�س األعريقي

7Yemen International Hospital . No (2) Jan. 2014



وم�ن الفحوص�ات التي تحت�اج لتحضري مس�بق فحوصات املس�الك البولي�ة والجهاز 
الهضمي بالصبغة.

. IVP     أوال: التحضير لفحص الكلى والمسالك البولية بالصبغة
1. عدم أكل أو رشب األشياء التي تسبب انتفاخات األمعاء مثل البيض والحليب ومشتقاته 

والبقوليات مثل الفول وكذلك املرشوبات الغازية.
2. أخذ ملينات )مس�هالت( يف الليلة الس�ابقة للفحص مثل أقراص البيكوالكس أو زيت 

الخروع.
3. الصيام يف الليلة التي تس�بق الفحص إبتداءاً من بعد العشاء )عىل األقل ثمان ساعات 

قبل الفحص(
وعادة يقوم فني األش�عة بعمل أش�عة عىل البطن قبل إعطاء الصبغة للتأكد من إمكانية 
إجراء الفحص وس�المة التحضري يس�مى KUB ، كما أن هذا الفحص قد يطلب منفرداً 
لرؤية حصوات الكىل و الحالب واملثانة. ويف هذه الحالة يتم التحضري له بنفس الطريقة 

التي يحر فيها فحص الكىل املذكور سابقاً.

ثانيا: فحوصات الجهاز الهضمي بالصبغة:-
1. فح�ص املريء بالصبغة Barium Swallow :- يج�ب أن يكون املريض صائما فقد 
يحت�اج املري�ض لفحص املعدة أما فحص املريء بحد ذات�ه فال يحتاج ألي تحضري قبل 

الفحص.
2. فح�ص املعدة بالصبغ�ة :- يجب أن يكون املريض صائم�ا ويبتعد عن التدخني ملدة 

12 ساعة عىل األقل.
3. فح�ص األمعاء الدقيقة بالصبغة Barium follow through :- ويتم التحضري لهذا 
الفحص بطريقة مشابهة لتحضري الكىل واملسالك البولية، والتي تم الحديث عنها سابقا.

ملف العدد

تحضير المريض للفحوصات اإلشعاعية

حت�����ش��ر امل��ري�����س 
ب�شكل جيد للفح�س 
يجعل  الإ���ش��ع��اع��ي 
ال���ف���ح�������س اأك�����ر 
بع�س  اأن  كما  دق��ة، 
ميكن  ل  الفحو�شات 
اإج����رائ����ه����ا ب����دون 

حت�شر.
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ملف العدد
 -:Barium colonB 4

• يتن�اول املري�ض وجبات خفيف�ة قبل الفحص 
بالعصائ�ر  يكتف�ي  أن  ويستحس�ن  بيوم�ني 

واملرشوبات يف اليوم السابق للفحص.
• يتناول املريض جرعتني من املس�هالت قبل يوم 

الفحص يف الصباح ويف املساء.
• حقنة رشجي�ة باملاء العادي قب�ل يوم الفحص 

ليال.
• حقنة رشجية قبل الفحص بثالث ساعات.

صبغة البار يوم املس�تخدمة يف فحوصات الجهاز 
الهضمي تس�بب اإلمس�اك لذلك يجب اإلكثار من 
تن�اول الس�وائل بعد الفح�ص وأكل امل�واد التي 

تحتوي عىل األلياف مثل الخروات والفواكه.

ثالثا: األشعة بالصبغة التي ال تحتاج 
إلى أي تحضير:-

 Crystogram 1. أشعة بالصبغة عىل املثانة
فال�وب  وقن�اة  الرح�م  ع�ىل  أش�عة   .2
أن  تحت�اج  فق�ط   hysterosalpingogrpahy

يكون املريض صائما.
Fistulogrpahy 3. أشعة عىل الناسور

رابعا: التحضري لفحوصات املوجات الصوتية:-
1. فحص البطن :-

• يف اليوم الس�ابق للفحص يجب االمتناع عن أكل 
املواد التي تس�بب تجمع الغ�ازات يف األمعاء وهذا 
يقل�ل من فاعلي�ة الفحص مثل البي�ض والحليب 

واملرشوبات الغازية والفول.
• ي�وم الفحص يج�ب أن يك�ون صائما وخاصة 

فحص املرارة.
2. فح�ص الح�وض :- يج�ب أن تك�ون املثان�ة 
ممتلئة تماما عند الرجال والنس�اء عىل حد سواء، 
وال يجب أن يكون املريض صائما اال اذا طلب معه 

فحص البطن.
3. بقي�ة فحوصات املوجات الصوتية و الدوبلر ال 

تحتاج أي تحضري أو صوم.

رابعًا:- فحوصات األشعة المقطعية  
-: CT Scan

1. فحص البطن:-
• يح�ر املريض بإعطائه صبغة عن طريق الفم 
مع لرت و نصف ماء يرشبها املريض قبل الفحص 
خالل ثالث إىل أربع س�اعات وما ع�دا ذلك يكون 

املريض صائما.
2. فحوص�ات الدم�اغ؛ الوج�ه؛ األذن؛ الرقب�ة ؛ 
الصدر؛ والعظام؛ ال تحتاج إىل أي تحضري. يفضل 
أن يكون املريض صائما فقد يحتاج لعمل صبغة 

بالوريد.
خامسا: فحوصات الرنين 

-:  MRI المغناطيسي
1. ال يحت�اج املري�ض إىل أي تحض�ري وال يج�ب 
الصيام باس�تثناء املريض الذي يعاني من األم أو 
األطف�ال الصغار، فقد يحت�اج املريض إىل تخدير 
وذلك الن فحص الرن�ني املغناطييس يحتاج لفرتة 
طويلة ترتاوح من ربع س�اعة  إىل س�اعة ألن لهذا 

الفحص يحتاج إىل سكون تام.
2. ال يت�م الفحص للمرىض ال�ذي يحملون منظم 
رضب�ات القل�ب أو الذي�ن قام�وا بزرع أجس�ام 
معدني�ة يف أماكن محدود يف الجس�م مثل الكلبات 
 Aneurismal املستخدمة يف عالج تمدد الرشايني

.  clips
3. يج�ب أخبار فن�ي الرن�ني املغناطييس عن أي 
أجس�ام معدني�ة غريبة يف الجس�م أو املزروعة يف 

العظام فقد تعرقل عمل الفحص.
4. ممن�وع  إدخال أي أجس�ام معدني�ة إىل غرفة 
الرن�ني املغناطي�يس مهم�ا كان�ت صغ�رية مثل 

دبابيس الشعر.
5. ممن�وع إدخال كروت البنوك )الفيزا كارد( ألن 
املجال املغناطييس س�يقوم بمسح املعلومات التي 

عليها.
سادسا: المحاذير أثناء استخدام 

الصبغات:-

• إذا كان املريض حساس للصبغة )اليود( فيمنع 
الفحص بالصبغة.

• إذا كان املريض حس�اس ألي مواد فيجب أخبار 
فني األش�عة الن الحساس�ية ألي م�ادة ترفع من 

مخاطر الصبغة.
• إذا كان املريض يعاني من الربو فيجب استخدام 
ع�الج الربو بحيث يكون التنف�س طبيعيا ويجب 

أخبار فني األشعة بوجود الربو.
 renal Impairment يف حالة ضعف عمل ا لكىل •
 nephrotoxicity تك�ون الصبغة مرة بال�كىل
بحس�ب ودرج�ة ضع�ف ال�كىل وكمي�ة الصبغة 
وكمية الس�وائل الت�ي رشبها املري�ض قبل وبعد 
الفحص )Patient Hydration  فكثرة السوائل 

التي يرشبها تقلل من أرضار ا لصبغة.
• مري�ض الس�كر ال�ذي يس�تخدم متفورم�ني

glucophage  وعن�ده ضعف يف عمل الكىل يجب 
إيقافه ي�وم الفحص واليومي�ني التاليني للفحص 

الن املتفور يؤدي إىل lactic acidosis   شديد.
• املريض الذي يستخدم  interleukin وهو احد 
عالجات الرسطان و تليف الكبد قد يؤدي استخدام 

الصبغة إىل أعراض متأخرة بعد الفحص.
  pheocromocytoma املريض الذي يعاني من •
 hypertension قد تؤدي الصبغة إىل رفع الضغط
crisis  ولذلك يجب ضب�ط ومراقبة الضغط قبل 

الفحص وبعده.
سابعا: المرأة الحامل يجب أن تعرف:-

جهاز املوجات الصوتية وجهاز الرنني املغناطييس 
ال يسبب أي رضر بالجنني. 

األشعة السينية املستخدمة يف جهة األشعة العادية 
وكذلك األش�عة املقطعية قد تس�بب رضر للجنني 
لذلك يف حالة وج�ود أو احتمال وجود حمل يجب 
إعالم فني األشعة وال تجري فحص أشعة للحامل 
إال يف حالة الرورة القصوى وبعد تغطية مكان 

الحمل بواقي األشعة الرصايص.
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بني الحاضر واملستقبل

الرنين المغناطيس
د/ فوؤاد علي عبدالقادر

اإ�شت�شاري ورئي�س ق�شم الأ�شعة الت�شخي�شيه

ريبورتاج
الرن�ني املغناطييس من املخرتع�ات الحديثه التي 
أح�دث نقله نوعيه عظمى يف تطوير األداء الطبي 
وق�د أدى إنتش�اره يف الس�نوات املاضيه يف كثري 
م�ن بق�اع العال�م ومنها بالدن�ا إىل إح�داث أثر 
ب�ني وواضح يف رسع�ة الوصول إىل التش�خيص 
الصحيح لكثري من األمراض التي تصيب جس�م 

اإلنسان . 
    العائ�ق األس�ايس م�ن وصول ه�ذه الخدمه بالش�كل 
املطل�وب لكل أف�راد املجتمع هو س�عر الجه�از ونفقاته 
لتش�غيله  وأيضاً مدة بقاء املريض داخ�ل الجهاز طويله 
ج�داً إذا ت�م مقارنتها مع الجهاز املح�وري. لكن باملقابل 
م�ن األيجابيات هو عدم وجود اإلش�عاع فه�و معتمد عىل 
موجات كهرومغناطيس�يه غري مؤينه والدراس�ات تجرى 
حالي�اً إلثبات ع�دم خطورته عىل األجنة يف األش�هر األوىل 
للحم�ل أما بالنس�بة لألش�هر األخ�رية فهو يس�تخدم يف 
الكش�ف املبكر عىل أمراض األجنة من الشهر الخامس من 

الحمل وما بعد ذلك.
   وأيضاً من اإليجابيات أن هذا اإلخرتاع قابل للتطوير فكل 
يوم تأتي األنباء عن إكتشاف إستخدامات جديده وإبتكار 
طرق جديده للتشخيص ومن الروري البقاء عىل إتصال 

مع العالم الخارجي ومواكبة التطور كي اليحدث فجوه .
      من اإلس�تخدامات التي بدأت تش�ق طريقها وتصبح 
ممارس�ه يومي�ه يف الدول املتقدمه صناعياً هو إس�تخدام 
الرنني يف تشخيص أمراض القلب واإلستخدامات الرئيسيه 

يف هذا الجانب هي:
1( معرفة حيوية عضل�ة القلب قبل إجراء عمليات زراعة 

الرشايني التاجية.
2( التشوهات الخلقية القلبية.
3( األورام التي تصيب القلب.

4( إعتالل العضله القلبيه.

    الكش�ف ع�ىل القل�ب بالرن�ني معتمد بدرجه رئيس�يه 
ع�ىل إس�تخدام الصبغة فمث�الً  إعتالل القل�ب الناتج عن 
 Acute( نق�ص الرتوي�ة بما يف ذل�ك اإلحتش�اء القلب�ي
Myocardial regorction( ل�ه مظاهره التي تميزه عن 
اإلحتش�اء املزمن وكليهما يختلف�ان عن نقص الرتويه مع 
إحتف�اظ العضل�ه القلبيه بحيويتها وه�ذا يفيد يف معرفة 
مدى إس�تفادة املريض م�ن زراعة الرشاي�ني التاجية من 
عدمه والعالمه املميزه األساس�يه إلعت�الل العضله القلبيه 
الناتج عن نقص الرتويه هو وجود التغريات مبارشة تحت 
الغش�اء املبط�ن للقل�ب )Endoperidium( مع درجات 
متفاوت�ه يف جوار العضله بينم�ا األمراض األخرى  يحدث 
التغري من الجه�ة الخاريجيه للعضل�ه ودرجات متفاوته 

بإتجاه الطبقه املبطنه للقلب .
    ومن أجل تميز العضله ذات الحيويه التي تس�تفيد من 
زراعة الرشاي�ني من العضله املتليفه التي ال تس�تفيد يتم 
إحضاع العضل�ه للجهد بحقن املريض بمادة األديتنوزين 
وتصوير املري�ض مع الصبغة مب�ارشة وإعادة التصوير 

بعد 15-20 دقيقه.
    ويف قسم األشعة يف مستشفى اليمن الدويل يقدم الرنني 
املغناطييس خدمات جليله للم�رىض الوافدين عىل الجهاز 
الرائ�ع م�ن مختلف املناطق واملحافظ�ات مثل تعز ، إب ، 
عدن ، الضالع ، لحج، البيضاء ، أبني ، شبوة وحروموت.
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ملف العدد

يعترب قس�م األش�عة يف مستش�فى اليمن الدويل من  قس�ماً متكامالً من حيث 
إحتوائه عىل تشكيله متكاملة للوسائل التشخيصية األكثر تطوراً كما ييل :

 ) Philips( 1. جه�از رنني مغناطييس واحد  ونصف تس�ال من رشكة فليبس
العاملي�ة بمميزات عالية ) Full options (تمكنه من أداء الفحوصات املطلوبة 
بش�كل ممتاز ويعمل عىل الجهاز طاقم فني وإستش�اري ع�ايل التدريب وذو 

خربة عاملية .
2. جهاز الكمبيوتر املقطعي ثالثي األبعاد بأربعة وستون صنف من املستقبالت 
) Slice  64 ( يمكنن�ا من القيام بجميع أنواع القس�اطر الرشيانية والوريدية 

املطلوبة باإلضافة إىل الكشوفات اإلعتيادية .
3. جه�از كش�افة متح�رك) Fluouroscopy (وآخر ثابت بتقني�ة التصوير 
الرقم�ي املتطور فال داعي لتحميض األفالم حي�ث تم الحصول عىل أفالم غاية 

يف الوضوح .
4. جهازي س�ونار م�ع الدوبلر متكام�ل  ) Full options (من رشكة فيلبس 

العاملية .
5. جه�از قي�اس هشاش�ة العظ�ام D XA scan م�ن رشكة جن�رال اليكرتك 

General electric األمريكية العاملية .
6. جه�از كش�افة الث�دي Mammography من رشكة فيلب�س العاملية أيضاً 

بإستخدام تقنية التصوير الرقمي املتطور.
 Digital Subtraction Angiography (  7. جه�از املوج�ات التصادمي�ة

DSA (من رشكة فيلبس العاملية .
 

البدء في إستخدام التقنية األنجيورافي

 حالي�اً يش�هد مستش�فى  اليمن ال�دويل تط�وارت يف كافة املج�االت واملراكز 
واألقس�ام ش�جعتنا عىل فتح خدمات جديدة يف قسم األش�عة لم تكن موجودة 
من قبل وفتحت أفاقاً واس�عة أمام املرىض للوصول إىل تش�خيص املرض ومن 

أمثلة ذلك :
1( القسطرة القلبية للرشيانات التاجية بإستخدام الكومبيوتر املحوري

 فه�ي رسيعة ورخيصة الثم�ن وال يوجد ترقيد للمري�ض ويتم الحصول عىل 
تصوي�ر دقيق وفقاً للمعايري الت�ي يحصل عليها يف املراك�ز املتخصصة عاملياً 
. ونهي�ب باإلخ�وة األطب�اء يف محافظة تع�ز – إب – عدن – لح�ج – الضالع 

بتشجيع املرىض الذين يحتاجون هذه الخدمة ملا فيها من منفعة لهم .
2( جهاز الرنني املغناطييس

) MR- Colonography ( للثديني ، والناس�ور الرشجي ، وتصوير القول�ون
)CSFFlowmetry( وتدفق السائل الدماغي

ونطمح إلدخال خدمة جديدة أخرى وهي الرنني املغناطييس الوظيفي للدماغ ) 
Functional Brain MRI ( يف القريب العاجل  إن شاء الله .

3( كمبيوتر محوري ورنني مغناطييس للكشف عىل التشوهات الخلقية 
للقل�ب عند األطفال والش�باب ونحن من�ذ نحو عام نقوم به�ذه الخدمة ولله 

الحمد .
4( إس�تخدام املوج�ات الصوتي�ة والكومبيوتر املح�وري إلجراء بعض 
التدخ�ات الجراحية املح�دودة مثل أخذ خزعات نس�يجية من جميع أنحاء 
الجسم ما عدا الدماغ وترصيف للسوائل والتقيحات بدون الحاجة إلجراء عملية 
جراحية وبالتايل ال يحتاج املريض إىل رقود يف املستش�فى وهناك املزيد واملزيد 
مما نطمح إليه ونسأل الله العيل العظيم أن يمكننا من ذلك بما يساهم يف خدمة 

املرىض اليمنيني وتسهيل معالجتهم بدون الحاجة إىل السفر إىل الخارج .

قسم األشعة في مستشفى اليمن الدولي
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Once_Daily bactericidal Power

1
The World's best Selling  injectable Cephalosporin





*هناك فروقاً جذرية بني املخ الذكري )التنظيمي 
(واملخ األنثوي)التعاطفي(.

*ليس الختاف حجم املخ بني الرجل واملرأة عاقة 
بالعبقرية أو الذكاء .

صحي�ح ان ندرة العبقرية بني النس�اء ول�دت اعتقاداً 
ذهني�اً تاريخياً يفيد  أق�رتاب العبقرية أكثر من بعض 
الرجال برصف النظر عن أسباب و مربرات تلك العالقة 
القوي�ة بني االبداع والرجل س�واء كانت تلك االس�باب 
..والفالس�فة..  فاملفكري�ن  بيولوجي�ة  أو  اجتماعي�ة 
والعلم�اء.. واملخرتع�ني.. أكثره�م من الرج�ال وحتى 
مصففي ش�عر املرأة وخرباء التجميل.. وفناني املوضة 

..وشيفات املطاعم والفنادق.. ايضاً من الرجال. 
ومن�ذ ع�ام 1901م وحت�ى االن ُمنحت جائ�زة نوبل 
يف مختل�ف العلوم ..فيزياء وكيمي�اء وطب وآداب ويف 
الس�الم ل74 رجالً تقريباً يف حني فازت بها 34 سيدة 
تقريب�اً منذ إنش�ائها حتى االن اي بواق�ع 4,7% فقط 
حصل�ن عليها خالل 108 عام  تقريباً هي عمر جائزة 

الفريد نوبل .
ومع ذل�ك وحتى ال نك�ون امت�داداً للتمايز العنرصي 
ال�ذي ُكبلت ب�ه املرأة عىل م�ر التاريخ وع�ىل اختالف 
الحضارات استطلعنا رأي عدداًمن املثقفني والباحثني 
واالطب�اء بغية الوقوف عىل تفس�ري علم�ي واجتماعي 

وطبي يفرس ندرة ظهور العبقرية يف النساء.
*فروق جذرية :

نفس�اني  ن�وع  اىل  ينتم�ون  العباق�رة  ان  يقول�ون 
..بيولوج�ي ..مس�تقل يختل�ف يف عمليات�ه الذهني�ة 
واالنفعالية عن األنسان العادي , بينما تؤكد الدراسات 
الحديث�ة عىل أن هناك فروقاً جذري�ة بني املخ الذكري 
وه�و ما يُطلق عليه )املخ التنظيمي او النظامي ( وبني 

املخ األنثوي وهو ما يُطلقون عليه )املخ التعاطفي(.
واياً كانت ماهية تل�ك اإلختالفات فلم يجرؤ مفرسوها 
ترجي�ح عقل جنس عن اخر عندما يتعلق ذلك بتحديد 
إيهما أق�رب من ملكة االب�داع او العبقري�ة فالنظرية 
التنظيمية وفقاً لتفس�ريات )س�يمون كوهني  (أس�تاذ 
علم النف�س ومدير ابحاث التوح�د بجامعة كامربيدج 
الربيطاني�ة ه�ي : ق�درة م�خ الرج�ل ع�ىل التحلي�ل 
واستكشاف االنظمة وكيفية إدراك القوانني التي تحكم 
عمل النظام والرغبة يف تأس�يس النظم مثل السيارات 

والحواسب االلية او املعلومات الرياضية .
اما نظري�ة التعاطف والخاصة بمخ املرأة فهي القدرة 
عىل التعرف عىل مش�اعر وأفكار االخر واالستجابة لها 
بالعواطف املالئمة حيث يستشعر الشخص املتعاطف 

كيف يشعر االخر بحساسية وعناية.
ع�ىل هذا ووفقاً لنظرية )كوهني(نرى بما ال يدع مجاالً 
للش�ك بع�د دراس�ة تل�ك التفس�ريات أنه�ا تصب  يف 
مصلحة مخ الرجل التنظيمي حيث التنويه غري املبارش 
بانه املخ الجيد واملناس�ب الس�تقبال تجليات املبدعني 

وافكار العباقرة.
كم�ا أُش�ري ألهمي�ة البي�ان العلم�ي للمؤتم�ر ال51) 
لألكاديمي�ة امللكي�ة لعلوم املخ واالعص�اب (حيث أكد 
بيان هذا املؤتمر أن هناك فوارق بني الرجال والنس�اء 
يف بني�ة امل�خ وترشيحه وطريق�ة ادائ�ه لوظائفه وان 
االختالف يف السلوك وأسلوب التفكري بني الرجل واملرأة 
يرجع لهذه االختالفات وكما اش�ار بيان املؤتمر اىل ان 
إدراكنا لهذه االختالفات من شأنها تحقيق تعامل أيرس 

بني الرجال والنساء يف جميع املجاالت .
وعن تلك الفوراق تبني أن املخ الذكوري يتميز باالنجاز 
والس�يادة وحب الرئاس�ة واالهتمام باالشياء أكثر من 
االش�خاص ويعينه ع�ىل ذلك تميزه بالج�رأة واملبادأة 
والحيوي�ة ويصف املخ أو العق�ل التنظيمي الذكوري 
بان�ه صاح�ب فك�ر إس�رتاتيجي اذ يهت�م بالرتكي�ز 
عىل اله�دف االس�ايس والكليات وال يهت�م بالتفاصيل 
الصغرية .وال يتأثر كثرياً بالعوامل النفسية والشعورية 
ع�ن إص�دار أحكامه واتخ�اذ قرارته ويرج�ع ذلك اىل 
تفوقه يف الق�درات التحليلي�ة والتصنفية واالنش�ائية  
كم�ا يتميز يف القدرات البرصي�ة الفراغية . اما  العقل 
االنثوي التعاطفي يهتم عادة باالش�خاص وبالتواصل 
والحميمي�ة  ويتفه�م مش�اعر االخرين بش�كل أفضل 
ويحرص عليها حيث انه يتميز بقدرات أعىل عىل قراءة 
االفكار واملشاعر لذلك فهو ال يسعى للسيادة والقيادة 
من خالل العنف والتنافس وينش�غل العقل التعاطفي 
االنث�وي يف التفاصيل املحيطة باملواق�ف التي يتعامل 
معه�ا وبالتايل فان له ق�درات تنفيذي�ة عالية والعقل 
االنثوي اقل ميالً للنش�اط العقيل التحلييل والتصنيفي 
واالنشائي كما انه يضيق بالقرارات والقوانني الجامدة 
ويتم�رد ع�ىل االلتزام به�ا وردود افعال امل�خ االنثوي 
التعاطفي قوية وحادة مع اس�لوب س�اخن يف التعبري 

  رجل ام امرأة  ..؟
العبقرية

*�لعباقرة  ينتمون �ىل  نوع  نف�صاين  بيولوجي م�صتقل يختلف يف عملياته �لذهنية و�لإنفعالية عن  �لإن�صان 
�لعادي..

�أو موهبة من �لرجل ,ورغ��م قناعتنا  بامل�صاو�ة  بل و�حياناً  �أقل ذكاء  �مل��ر�أة لي�صت  رغم �مياننا �لر��صخ باأن 
تتفوق �ملر�أة  على �لرجل يف بع�ض �مليادين ,�إل �ن هناك ثمة ت�صاوؤل يثري جدًل بني �حلني و�لخر : 

هل �لأبد�ع �أو �لعبقرية لها عالقة مبخ �لرجل �أكرث من �ملر�أة ؟ ..�أم يت�صاوى يف �لبد�ع و�لعبقرية كاًل من 
�جلن�صني  ؟

ُيناق�ض من خالل �لعقل و�ملنطق و�لعلم  �ل�صوؤ�ل  قد يكون �صحياً عندما  �إجابة هذ�  و�جل��دل �لذي تثريه 
�لنحياز  �و  ب�صئ من �جلمود  دون من �جلن�صني   �ملت�صد  تناوله  ما  �ذ�  ي�صوبه خالف غوغائي  �و  و�لتاريخ 

�لأعمى للجن�ض نف�صه 
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مشاركات ثقافية
عن املشاعر يستغل فيه قدراته اللغوية املتميزة .

فس�بحان الله العيل القدير الذي خل�ق الرجل واملرأة متكاملني وليس متطابقني و 
اذا كان مخ الرجل اكرب نسبياً يف الحجم فان املادة الرمادية التي تعرف بقرشة املخ 
متساوية يف الجنسني وهي املسئولة عن الذكاء والتفكري اما الخاليا العصبية فتزيد 
عند الرجل بنسبة 4%تقريباً ملواجهة ضغوط عضالت الرجل اما املرأة فتزيد عندها

التشابكات العصبية لتعويض هذا النقص .
وقد تم اكتشاف جزءان يف املخ اعىل  اذنا كالً من الرجل واملرأة .

كماوج�د أن الج�زء االيرس عن�د الرجل حجمه أوس�ع منه عند امل�رأة وهذا الجزء 
مس�ئول عن الحس�اب والحيز والفراغات الهندس�ية وتحديد االتجاه�ات ....الخ 

ولذلك قدرة الرجال العقلية الخاصة بتلك العلوم أعىل من املرأة .
ام�ا الج�زء االيمن عند املرأة أكرب وهذا الجزء مس�ئول عن االس�تقبال االنتقائي يف 
تحديد االولويات كاهتمام االم بالرضيع مثالً فقد تس�تقيظ االم قبل بكاء الرضيع 
ولذلك فمشاعر املراة أعىل رغم أنها قد تصاب باالكتئاب اكثر من الرجل خصوصاً 

بعد الحمل والوالدة .
ام�ا ال�كالم فتتف�وق املرأة فيه ع�ن الرجل حي�ث أن  مناطق ال�كالم يف مخ املرأة 
بالناحيت�ن اليمن�ى واليرسى اما  عن�د الرجل فمناطق ال�كالم يف الناحية اليرسى 

فقط ..الن  الكالم يريح املرأة نفسياً بعكس الرجل فالكالم يشعره بامللل  .
اما بالنس�بة لكرب حجم مخ الرجل عن املرأة فان ذلك ليس له عالقة  بالعبقرية أو 
الذكاء . وأن كانت  املادة البيضاء املسئولة عن نقل املعلومات  توجد بكم أكرب  عند 
الرجال بني مراكز املخ وهذه الخاصية تعطي للرجل ميزة معرفة االماكن واملواقع 

السليمة بشكل عام.
والش�ئ املهم :وال�ذي يجب أن يعرفه الكث�ريون هو ان هناك فرق�اً بني العبقرية 
واالبداع  وبني الذكاء فقد اثبتت الدراسات ان جوهر العبقرية ال يتوقف عىل احراز 
أع�ىل الدرجات يف معامل الذكاء العقيل فاالبداع  ش�ئ مختل�ف  عن الذكاء والفرد 
يمك�ن أن يكون مبدعاً بدرجة تفوق كثرياً مس�توى ذكائ�ه أو العكس . يمكن أن 

يكون لديه معامل ذكاء عقيل عايل ولكن ال تبدو عليه عالمات العبقرية واالبداع.
*ليس هناك ثمة فوارق بني املخ املرأة والرجل من شأنها إعاقة االبداع او العبقرية 

عند املرأة .....
فتلك ملكات حباها الله س�بحانه لكال الجنس�ني ولنا يف ذلك  أمثلة كثرية رصدها 
التاري�خ _رغ�م االنغ�الق االجتماعي عىل امل�رأة _كثرياً م�ن العبقريات النس�اء.. 
واملخرتعات ..والعاملات الفضليات ..منهم عىل س�بيل املثال : فتاة مرصية  ما زالت  

يف الصف الثالث الثانوي وتُدعى  )جينا  جيد(   قدمت ابحاثاً مهمة منها :
)تأث�ري موجات امليكرووي�ف املنبعثة من اجهزة املحم�ول واالقمار الصناعية عىل 
املحاصي�ل الزراعي�ة (وايضاً بحث�اً عن )تجديد االنس�جة  التالفة بالكبد بس�بب 
ف�ريوس يس م�ن خالل اس�تخدام الخاليا الجذعي�ة (ونجحت معملي�اً بالفعل يف 
ايق�اف تكاثر الفريوس داخل االنس�جة وقد حصلت عىل جوائ�ز عديدة من تركيا 
وامري�كا رغ�م حداثة س�نها .ويوجد الكثري م�ن االمثلة  عىل مر التاري�خ   اال  ان  

املجال ال يسمح  بذكرهن  ....
العبقرية تس�اوي رج�الً وامرأة لو تواف�ر املناخ والظروف وال�ذكاء الفطري مع 

االجتهاد والصرب وقوة االحتمال .
ومن هنا فالتغريات البيولوجية ليس لها اي تأثري سلبي عىل العمليات االبداعية عند 
املرأة وانما يكون تأثريها نسبياً عىل ميكانيكية الجسم عند القيام باداء مجهودات 

شاقة تتطلب الحركة أو االداء العضيل.
وبصفة عامة فاملرأة التي اختصها الله بفكر عبقري مبدع تس�تطيع من خالله أن 
تقهر الظروف التي تعوق تلك القدرات االبداعية .أما العوامل النفس�ية املصاحبة 
لبعض التغريات البيولوجية فهي قلما تصيب السيدات .ولكنني ال انكر وجودها يف 
بعضهن واستطيع ان اذكر ان مخ السيدة صاحبة الفكر االبداعي الخالق والرؤى 
العبقرية  .سيكون مقاوماً وقاهراً الي عوامل نفسية بيولوجية  من شأنها تعطيل 

هذا العقل من اداء رسالته السامية النافعة لكل البرش..
ويف النهاية تبقى املعضلة الجدلية التي يفجرها طرح هذا السؤال ..

هل العبقرية فعالً هي توأم الرجل أم هي ابناً رشعياً للمرأة كذلك.!!؟
وهل تكمل وتؤكد النظريات العلمية حس�م هذا الجدل املتأرجح بني امليل الفطري 
لنف�س الجنس  وصدام النظريات التي لن تقبل التأويل او التحيز السوفطس�ائي 

االجوف الياً من الجنسني ؟...!!

 Responsibility
املـسـئـوليـة

يف اإلدارة الحديث�ة أهم م�ا يميزها هو تحديد املس�ئوليات والتي 

بغريها ال يمكن تقييم أداء األش�خاص أو املنشأة أي كانت ، ما لم 

يك�ن هناك معايري عىل ضوئها القيام بذلك ، لذا البد من ترس�يخ 

مفهوم املسئولية كأساس من أسس اإلدارة الشاملة حتى تتعاظم 

املس�ئولية خاصة يف املنشآت التي يرتفع فيها الخطرRisk  يف كل 

دورة م�ن دورات العمل فيها ، كاملنش�آت الصحية صغر حجمها 

أو ك�رب ، لذا البد من وضوح الرؤية يف الدورة أملس�تنديه و تحديد 

املس�ئولية زمناً و مكان�اً ابتداء من بوابة املنش�أة وانتهاء باملنتج 

النهائ�ي الذي يمثل يف منش�أتنا املريض الذي ه�و الهدف ، فكل 

واح�د مس�ئول عن العم�ل الذي يش�غله موثقاً ابت�داء و انتهاء ، 

فمثالً مس�ئول املختربات مس�ئول ع�ن أداء األقس�ام املختلفة يف 

املخت�ربات وكل فرد مس�ئول عن ما ينتجه م�ن تقارير وتقع عىل 

عاتقه صحة ما يرد يف هذه التقارير وهكذا يف أقس�ام األش�عة ... 

ومس�ئويل التعقيم س�واء لألدوات و املعدات أو أقس�ام العمليات 

بم�ا يف ذلك كفأه أداء هذه األجهزة مع العمل عىل معايرتها دورياً 

لضمان صحة النتائج وجودة األداء ، كل ذلك البد أن يكون موثقاً 

يس�هل معه تتب�ع اإلجراءات زمن�اً ومكاناً ومن املس�ئول من هنا 

تؤكد عىل تحديد املس�ؤوليات لس�هل عىل املنش�أة بإدارتها العليا 

التقييم املستمر والذي بالرورة سيعطي مؤرشات لإلدارة العليا 

تس�اعدها يف إتخاذ القرارات املناس�بة وفقاً للمعطبات عىل الواقع 

دون الخضوع للعشوائية أو االرتجال . 

والله املعني ... 

�شامية طه الزريقي 

د/ هدى �شعيد �شيف
ق�شم الأ�شعة - م�شت�شفى اليمن الدويل
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مشاركات ثقافية

اإلدارة عىل الطريقة اليابانية
حممد عبداجلبار

اخ�شائي عقود

يف أح�د مراح�ل اهتمامي ب�أدوات اإلدارة، بدأت 
اقراء عن طرق واس�اليب االدارة لدى الش�عوب. 
فحس�ب علمي انها تختلف لدى االس�يويني منها 
اىل االوربي�ني او حت�ى انتقاال ملا يس�مى باإلدارة 
االمريكية والتي يرجحها الكثريون ويعملون بها. 
أثناء انتقايل بني هذه وتلك شدتني نظرية يابانية 
تس�مى نظرية كايزن وكذل�ك نظرية Z وهي ما 
فت�ح الباب يل ألقرأ واسرتس�ل يف االدارة اليابانية 
بش�كل ع�ام م�ن ناحي�ة التعامل م�ع املوظفني 

والوالء وطريقة الرتقيات.
نظري�ة كاي�زن تتأل�ف م�ن كلمت�ني يابانيتني 
)كاي( وتعن�ي التغيري ام�ا )زن( فتعني االفضل 
 Continual( او االحس�ن، ويعترب معناها العام
Improvement( اي التحس�ني املس�تمر. ه�ذه 
لقي�ادة  “تاييش�يأوهونو”  ابتكره�ا  النظري�ة 
جميع املؤسس�ات يف الياب�ان وايضا لتطبيقها يف 
كل نواح�ي الحياة وهذا هو س�بب تطور اليابان 
واستش�فائها رسيعا بع�د الح�رب العاملية التي 
دم�رت كل البن�ى التحتي�ة هن�اك. تعتم�د هذه 
النظري�ة عىل ان هن�اك طريقة أفضل من الطرق 
االعتيادي�ة الت�ي دائم�ا م�ا نطبقه�ا يف حياتن�ا 
العملي�ة، ولذلك يجب ان نبحث ع�ن تلك الطرق 
لنصل ألفضل مستوى من النتائج وبأرسع وقت.

اما نظرية Z اليابانية فتعترب من اقوى النظريات 
االدارية التي قام بإيجادها الياباني “وليم أويش” 
والتي بناء عىل تطبيقها تفوقت الرشكات اليابانية 
عىل االمريكية انتاج�ا، حيث ان فكرة Z تنبع من 
طريقة االرسة اليابانية املتكاتفهواملتالحمة والتي 

يمث�ل فيها االب القائد لتلك العائلة ويمثل االفراد 
الطاع�ة والوالء لذل�ك األب. انتقلت هذه الطريقة 
اىل التنظيم املؤسس�اتي يف اليابان حيث ان املدير 
هو من يمث�ل اب االرسة الوظيفية واملوظفني هم 
اف�راد فيها. ادت ه�ذه النظرية اىل زيادة نس�بة 
الطاعة و الوالء للمدراء من قبل العاملني وبالتايل 
انعكاسها ايجابيا عىل الرشكات حيث ان املوظف 
اليابان�ي تزداد انتاجيته والء وحبا يف املكان الذي 

يعمل به.
الغريب يف األمر ان املوظف الياباني يعطى ضمان 
للوظيفة الت�ي يعمل بها مدى الحياة مهما كانت 
الظ�روف التي تمر بها ال�رشكات، اي لن تتخىل 
عن�ه الرشكة مهما كان�ت الظ�روف االقتصادية 
والسياس�ية، وله�ذا يش�عر باألم�ان واالرتي�اح 
وت�زداد االنتاجية. هذا االمر غالبا ما يكون متاحا 
للرجال أكثر منه لدى النساء، والسبب ان املرأة يف 
البيئ�ة اليابانية هي من تعتني باألطفال والعائلة 

وتوكل االعمال الشاقة للرجال.
يف االدارات االمريكي�ة، يت�م اتخ�اذ الق�رارات يف 
املستويات العليا من الهرم الوظيفي ويطبق عىل 
الجمي�ع بدء من اع�ىل الهرم اىل اس�فله دون ان 
يكون هناك مشاركة يف اتخاذ القرار من املوظفني 
يف املستويات الدنيا. اما الطريقة اليابانية فتعتمد 
كلي�ا ع�ىل محاولة تقلي�ل مس�تويات االدارة اىل 
حدها االدنى واال تكون ذات صفة رس�مية، حيث 
يتم اتخاذ القرارات باألجماع وبصورة جماعية ال 
يتخلف فيها الفرد عن مش�اركة حق من حقوقه، 
ولهذا نجد ان اغلب القرارات املتخذة تطبق بشكل 

ايجابي وكامل الن الجميع مقتنع بها. اما العقاب 
يف حال وجود تقصري فال يعتمد عىل الجماعية يف 
االدارة اليابانية وانما يعتمد عىل الفردية حيث ان 

الفرد املخطئ هو من يستحق العقاب فقط.
بالنس�بة لتطوير املوظف ليس هناك وقت محدد 
النتهاء التعل�م والتدريب، فبغض النظر عن عمر 
املوظ�ف فانه يج�ب ان يذهب ل�دورات تدريبية 
تعليمية بشكل مكثف ومنتظم مدفوعة التكاليف 
م�ن جهة العمل ليك�ون مطلعا ع�ىل اخر االمور 
وقاب�ال لعكس�ها ايجابيا عىل بيئ�ة العمل والتي 
بالطب�ع س�تتطور ايجابا بس�بب العل�م املنقول 

اليها.
يت�م تقييم املوظف الياباني مرتني س�نويا، ليس 
بن�اء عىل معاي�ري العالقات الش�خصية، بل بناء 
عىل االداء العام واالنجاز مقارنه بمن هم يف خربة 
ذل�ك املوظ�ف حتى يتم اعط�اء كل موظف حقة 
الطبيعي يف التقييم مما يضمن استمراريته دون 
وجود ازعاجات او تنغيص وظيفي. اما الرتقيات 
فغالب�ا ما تأخ�ذ يف االدارة الياباني�ة وقتا اطول 
بس�بب ان م�دة إش�غال الوظيفة ه�و اطول من 
ط�رق االدارات االخرى. تعتم�د الرتقية يف االدارة 
الياباني�ة ع�ىل االقدمية يف العم�ل، ولهذا ال يفكر 
املوظف�ني باالنتق�ال اىل اماكن اخ�رى للعمل الن 
سنوات االقدمية س�تقل، حيث ان سنوات الخربة 
والش�هادات الجامعي�ة لي�س له�ا معي�ار اثناء 
الرتقيات. اما بالنس�بة للروات�ب، فتتم مضاعفة 
الرواتب كل 15 س�نه للموظف الياباني، ويمنح 
ثلثي راتبه إذا رغ�ب املوظف يف التقاعد حيث ان 

سن التقاعد هو الخامسة والخمسني.
تعترب التضحية ل�دى العامل الياباني عامل مهم 
يف نج�اح ال�رشكات وال اتوقع ان اح�دا يف العالم 
يمك�ن ان يص�ل اىل مس�توياتهم يف التضحي�ة. 
عندما تعرضت رشكة الس�يارات مازدا للخسارة 
عام 1970 تنازل كل املوظفني واملدراء عن %50 
من رواتبه�م وعالواتهم لتحس�ني وضع الرشكة 
وإلنقاذ مايمكن إنقاذه من مالهم الخاص، ومثال 
اخ�ر عىل ذلك الوالء عندما خرست رشكة الطريان 
براني�ف ع�ام 1980 ق�ام املوظف�ون وامل�دراء 
اليابانيني بالتنازل ع�ن 90% من رواتبهم إلنقاذ 
الرشك�ة من االفالس. ه�ذا الوالء ه�و ماينقصنا 
عن�د تعاملنا مع الرشكات فنح�ن دائما مانبحث 
عن األفضل كمصلحة ش�خصية ولكن اليابانيون 
يبحثون عن ماهو افضل لهم كمجتمع متكاتف.

اتمنى ان تكون هذه التجارب قدوة لنا لتجربتها، 
فنأخذ منها ما يمكننا من النجاح لنرتقي بعقولنا 

وبمركزنا بني الدول املتقدمة.
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 األح�داث الت�ي م�رت  باملنطقة العربي�ة قبل وبعد 
ثورات الربيع العرب�ي وما صاحب تلك األحداث من 
عوام�ل عدة لم  تمكن ش�عوب املنطق�ة العربية من 
االس�تقرار الس�يايس أو األمن�ي أو االقتصادي وهو 

األهم بالنسبة لعامة الناس ,ونتيجة 
   للوض�ع االقتص�ادي املتذب�ذب وارتفاع األس�عار 
الدائ�م، جع�ال كث�ريا م�ن املوظف�ني يف ال�رشكات 
واملؤسس�ات الخاص�ة يف حال�ة من التخب�ط وعدم 
االس�تقرار، نتيجة عدم اإلحساس باألمان الوظيفي، 

متوقعني االستغناء عن خدماتهم يف أي لحظة.
اإلحباط الشديد والرغبة باالنقطاع عن جميع الناس 
هو ما يش�عر به العامل ، الذي بات يخىش أن يرُّسح 
م�ن عمل�ه يف أي لحظ�ة بدون س�ابق إن�ذار حتى، 
الس�يما بعدما رأى الكثري مم�ن حوله من الزمالء يف 

هذه املنشأة أو تلك قد تم االستغناء عنهم.
»الجهل باملصري الوظيفي وانتظار القرار بالبقاء أو 
الفصل أمر متعب«، حيث يجعل العامل يعيش حالة 
نفس�ية س�يئة، خصوصا وأنه يعاني من أزمة مالية 
خانقة، إىل جانب االلتزامات املادية التي ترتتب عليه 

شهريا.
وال يسعه التفكري إال بالحال الذي سينتهي به يف حال 
تم إنهاء خدماته من العمل«، السيما أنه يحب مهنته 

وال يمكنه العمل إال يف هذه الوظيفة، وفق قناعته.
الش�عور بالقلق والخوف املس�تمرين يسيطران عىل 
العديد م�ن املوظفني أيض�ا الذين يخش�ون فقدان 

وظائفهم بني الحني واآلخر.
ويربك س�وء األوضاع االقتصادية، وارتفاع األسعار 
املس�تمر، أيضا، كاهل الكثري من العاملني واملوظفني 
ع�ىل حٍد س�واء  إذ لم يعد ق�ادرا كالً منهم عىل تدبر 
أوضاع�ه املالية واألرسية، خصوص�ا يف ظل املعاناة 

التي يعيشونها يف أعمالهم. 
»الش�عور بعدم االس�تقرار يجع�ل املوظف حادا يف 
التعامل مع من حوله«، حيث أن الش�عور بالتوتر لم 
يقترص عىل الفرد وحده، بل ينعكس أيضا وبش�كل 

كبري عىل عالقته بأرسته وزمالئه يف العمل.
وبما أن اقتصاد الس�وق املتغري واملتذبذب، وطبيعة 
الوظائف املتغرية باس�تمرار، ومس�مياتها املتغرية، 
كلها تلعب دورا كبريا يف تحقيق االستقرار الوظيفي. 
وألن االس�تقرار الوظيف�ي أصب�ح مس�ألة متغرية، 
وف�ق تغري الظروف، إال أنها يف جميع األوقات تعطي 
استقرارا للموظف؛ إذ تسمح له بالحصول عىل دخل 

مستمر يمكنه من التخطيط لحياته بشكل أفضل.
»عدم الش�عور باألمان الوظيفي مقل�ق جدا«،  فهو 
سبب يف انخفاض إنتاجية املوظف وتراجع أدائه ويف 
القل�ق النفيس الناتج عن ذلك، والذي يؤثر يف النهاية 

عىل عالقاته مع زمالئه وأرسته.
ويف هذا الس�ياق أيضا، »إن عدم وجود أمان وظيفي 
يعد س�ببا م�ن أس�باب هجرة ع�دد م�ن الطاقات 

اإلبداعية من الش�باب واملوظفني الذين يف مقدورهم 
أن يقدموا مس�توى أفضل من األداء لو وجدوا األمان 
واالس�تقرار، ولذلك فإن هجرتهم تعد خسارة كربى 

لالقتصاد املحيل«.
وهناك بعض الخرباء الذين يعتقدون أن االس�تقرار 
الوظيف�ي يخلق نوعا من امللل والتكاس�ل والخمول 
بس�بب ع�دم الخوف من فق�دان الوظيف�ة، وهو ما 
ي�ؤدي، يف رأي ه�ؤالء، إىل تراجع اإلب�داع واالبتكار. 
لك�ن أراء بع�ض املوظف�ني ه�و أن مس�ؤولية أي 
تقاع�س أو أي تراجع يف اإلنتاجي�ة واألداء تقع أوال 
وأخ�ريا عىل الرشكة ذاتها التي ال تقدم الحوافز التي 

تشجع املوظفني عىل مزيد من اإلنتاجية واإلبداع.
  وأن »ع�دم ش�عورهم باألم�ان الوظيف�ي يجعلهم 
متثاقل�ني يف العم�ل«، الفت�ني إىل أن�ه ل�م يع�ودوا 
يش�عرون بتل�ك الرغب�ة، أو حتى اللهف�ة يف إنجاز 

عملهم عىل أكمل وجه، واإلبداع يف إنتاجيتهم.
ويقول آخرون أنهم لم يع�ودوا يكرتثون بالتميز يف 
اإلنتاجية التي كان�وا يحرصون عىل تحقيقها طوال 
الس�نوات املاضية، مش�ريين إىل أن إحساس�هم بأن 
وظائفهم ص�ارت »عىل كف عفري�ت« بات يوترهم 

كثريا، ويجعلهم يشعرون بالظلم.
يف ح�ني يج�د آخ�رون، أن ع�دم األم�ان الوظيف�ي 
يجعلهم أس�ريي اللحظة، موضحني أنهم لم يعودوا 
يس�تطيعون التخطي�ط للمس�تقبل، ألنه�م لم يعد 

يعرفون ما الذي سيحدث معهم يف العمل.
ويتفق العامل البس�يط مع املوظف يف وصف الحالة 
الت�ي تنتابهم كلما فكروا يف حال�ة الوظيفية، ليبقوا 
أرسى لالكتئاب والخوف الذي يراودهم كلما شعروا 

بأنهم سيفقد ون وظائفهم يف أي لحظة.
و ش�عور املوظف بعدم االس�تقرار الوظيفي يشكل 
لدي�ه نوع�ا من اإلحب�اط، خصوصا عندم�ا يجد أن 

مصريه الوظيفي بات غامضا. 
 أن س�عي املوظف الذي يش�عر بعدم االستقرار إىل 
تقدي�م أفضل ما عن�ده لتحقيق األم�ان الوظيفي ال 
يخفف من شعوره الس�لبي، بل يظل يالزمه ويقلل 

همته ويؤثر عىل إنتاجيته.
 م�ن ناحية أخ�رى، أن التأثري الس�لبي الكبري الذي 
يحدثه الشعور بعدم األمان واالستقرار عىل املوظف 

التوتر  دائم  يجعله 
فيخىش القيام بأي 
خطوة قد تؤدي إىل 
فقدان وظيفته، مع 
ما يرتت�ب عىل ذلك 
من تأثري سلبي عىل 

معنوياته.
النفيس  البع�د  ويف 
للمس�ألة، أن عامل 

األم�ان واالس�تقرار 
الوظيفي ُمهم جدا بالنسبة للموظف؛ ألن شعور هذا 
املوظ�ف بأنه ثابت يف العمل، وبأن مصريه الوظيفي 
مس�تقر هو الذي يش�جعه ع�ىل تحقي�ق املزيد من 
النج�اح الذي يع�ود يف النهاي�ة بالخ�ري عليه وعىل 

الرشكة عىل السواء.
 »األم�ان الوظيف�ي أم�ر مرتب�ط بجوه�ر الطبيعة 
اإلنس�انية«، حي�ث أن الغموض يف األح�وال من أهم 
دواعي القلق يف الحياة بش�كل عام، ويزداد الشعور 
بالقل�ق كلم�ا ارتب�ط األم�ر بدخ�ل الف�رد، وكيانه 

االجتماعي والوظيفي.
 »إن عدم الش�عور باألمان الوظيفي يؤدي إىل حالة 
م�ن حاالت القل�ق الدائم، الذي ينت�ج عنه تراجع يف 
األداء واإلنتاجي�ة، وإىل ع�دم الق�درة ع�ىل اإلنج�از 
والعط�اء«، وأن ظاهرة الخ�وف من فقدان الوظيفة 
بات�ت ش�ائعة يف كثري من املؤسس�ات الت�ي تعاني 
من أوض�اع اقتصادية ومالي�ة صعبة جعلت جميع 
املوظف�ني فيها يخش�ون عىل مس�تقبلهم الوظيفي، 

س�واء كانوا موظفني عاديني أو مس�ئولني.
 أن م�ا يمي�ز عالق�ة اإلنس�ان املعارص م�ع العمل 
ومؤسس�اته »املرونة وضعف ثقة الديمومة«؛ إذ إن 
آليات الس�وق يف العرض والطل�ب قائمة عىل نوعية 
األداء، والعائد األكرب من العوامل التي تجعل العالقة 

أقرب إىل الرسيعة.
ويبدو مفهوم االس�تقرار الوظيفي، متحركا ال يأخذ 
املعنى التقليدي طول مدة العمل، حيث أن األصل يف 
األش�ياء التغري يف قانون املنافسة والسعي يف األشياء 
للعائد املادي أو املرتب، وهو األمر الذي يجعل عالقة 

الناس مع األماكن عرضية أو مرحلية.
»األم�ان الوظيف�ي ه�و م�ا ين�ادي ب�ه املوظفون 
العادي�ون«، الذي�ن ال يحرص�ون، م�ن وجهة نظر 
بعض الخرباء، عىل تطوير مهاراتهم وخرباتهم، وهو 
ما ينطبق عليه القطاع العام، يف حني يتس�م القطاع 

الخاص باالستجابة الفورية ملتطلبات السوق.
بينما يرى العديد من املوظفني ممن عملوا يف القطاع 
الخ�اص أن ما جعله�م يفضلون العم�ل يف القطاع 
الحكوم�ي عىل القط�اع الخاص هو )غي�اب األمان 

الوظيفي والتقدير املناسب(.
أخرياً يجب اً أن ال ندع لليأس س�بيالً إىل نفوسنا وأن 
نظل نتف�اءل بغٍد م�رشق وواعد ,واثقني بأنفس�نا 
وقدرتنا عىل التفوق واإلبداع واملنافس�ة يف اإلنتاجية 

,وبما يحقق الفائدة للجميع .

الشعور بانعدام األمان الوظيفي يؤثر سلبا على أداء 
الموظف وإبداعه  

األمان الوظيفي 

خالد امل�شعبي

مشاركات ثقافية
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الكتاب

بقلم : د اأحمد اأحمد رمان
ا�شت�شاري اأمرا�س وجراحة العظام

الكت�اب ه�و ينبوع املعرفة , وال أدّل عىل هذا الكالم من أن دس�تور البرشية 
) أي الكتاب الس�ماوي ( كان كتاباً , وهل هنالك أعىل منزلة من هذه املنزلة 

للكتاب بأن يُعرَف به ربُّ األرباب .
تتهافت العقول الظامئة لترشب من هذا الينبوع الذي ال ترتوي إال منه , وإذا 
ارتوت تعود لتزداد عطش�اً لتطلب االرتواء منه من جديد ما دام اإلنسان فيه 

ِعرٌق ينبض , وحتى يرث الله األرض ومن عليها .
قيل للخليفة املأمون ما ألذ ُّاألش�ياء ؟ قال : التنّزه يف عقول الناس ) ويعني 
بذلك القراءة يف الكتب ( , ويُعترب املأمون أكثر من عرف قيمة الكتب وجمعها 
حتى أنه كان يعطي من يهب إليه كتاباً يف علم أو فّن وزن ذلك الكتاب ذهباً .

وُس�ئل نيوتن عن رسعبقريته فقال : لقد وقفُت ع�ىل أكتاف العمالقة الذين 
سبقوني ) و يعني بذلك قراءته لكتبهم ( .

فما بالنا يف هذه األيام قد زخرت بيوتنا بأنواع األثاث والتحف الجامدة بينما 
ندرت فيها الكتب , وما بالنا نتلهى الساعات الطوال عىل الكمبيوتر والتلفاز 
بينم�ا ال نرصف ولو بضع دقائق عىل قراءة صفحة من كتاب , لقد أصبحنا 
وأمس�ينا يف غفلة , فلم يعد يف بيت أحدنا كتاب ) رياض الصالحني ( لإلمام 
النووي أو ) رجال حول الرس�ول ( لخالد محمد خالد أو ) الرحيق املختوم 
( للمباركف�وري حت�ى كتاب ) كليلة ودمنة ( البن املقّف�ع يف أدنى األحوال , 

فرصنا نرى من الناس من لم يسمع بها من قبل . 
أصبحت املعرفة يف هذه األيام س�الحاً فتاكاً يملكه الرشق والغرب بينما هي 
غريب�ة بيننا ، ونحن م�رسورون مبتهجون باملوبايل أو بالس�يارة الحديثة 

والتي ليس لنا أدنى فضل يف صنعها . 
تقول منظمة اليونيسكو : عىل اإلنسان أن يقرأ 22 كتاباً يف السنة حتى يكون 
منتمياً لهذا العرص, و يقول تقرير صادر عن األمم املتحدة أن هنالك تدني يف 
معدالت االهتمام بالقراءة بني الدول العربية بشكل عام وبني رشائح الشباب 
بش�كل خاص , وحسب اإلحصائيات يقرأ األوروبي 35 كتاباً يف العام ويقرأ 
اإلرسائي�يل 40 كتاباً، أما يف عاملنا العربي يقرأ 80 ش�خصاً كتاباً واحداً مما 
يعن�ي أن ثقافة األوروبي الواحد تع�ادل ثقافة 2800 عربي , فنحن العرب 

أقل الناس اقتناء للكتاب يف العالم .
وه�ذا الوضع ليس له عالقة بمس�توى الدخل ولكن ل�ه عالقة بأزمة الثقافة 
واملعرف�ة التي تعاني منها املجتمعات العربي�ة , ففي منطقتنا العربية يقرأ 
املواط�ن الفنجان والطال�ع ) الحظ ( حتى أصبحت كتب التنجيم وتفس�ري 

األحالم هي ثاني أكثر الكتب قراءة يف الوطن العربي .
وللحصول عىل املعرفة مصادرعديدة ومتنوعة ، لكن ال ش�ك أن الكتاب أقدم 

وأقوى هذه املصادر و لم يناجزه يف هذا امليدان أحد .
إن الكتاب املدريس وحده ال يكفي ليخّرج ذلك اإلنسان املعريف ، لكنه الوسيلة 
الت�ي تض�ع أقدامنا عىل أول الطريق  ، لينطلق اإلنس�ان بع�د ذلك إىل آفاق 

ليست لها حدود من سرب غور املعرفة التي ليس لها حدود  .
وكلم�ا تنوعت ق�راءة اإلنس�ان كلم�ا ازدادت معرفت�ه واتس�عت مداركه ، 
واإلنس�ان املميز هو من تتبع س�بل أمهات الكتب ليغرتف من معينها , وأال 
تقترص قراءته عىل مقاالت قصرية منش�ورة عىل االنرتنت وهي التي لألسف 

تنبع معظم ثقافة الناس منها يف هذه األيام ( , من مقالة هنا إىل تعليق هناك 
قد التكون موثوقة أو ال يعرف كاتبها أوعىل أي املصادر اعتمد يف كتابتها . 

وم�ن فضائل األمور التي يجب ذكرها أن هنالك كتب منش�ورة عىل االنرتنت 
ومي�رسة للجمي�ع يف بع�ض املواقع جزاهم الل�ه عنا كل خري وه�ذا ما يرّس 
الوصول إىل الكتب املوس�وعية بش�كل س�هل لم يكن آلبائنا و أجدادنا إليها 

سبيل . 
هنالك أناس متميزون ولكن لألس�ف نادرون أدركوا أهمية الكتب وسارعوا 
القتنائه�ا وحافظ�وا عليها بتغليفها وحفظها يف املكتب�ات وعدم تمزيقها أو 
تش�ويهها بالكتاب�ة عليها حتى يجدوه�ا وقت الحاجة إليه�ا , فتكون خري 
م�رياث يرتكه ألوالده من بعده , وحتى يعتاد األوالد منذ الصغرعىل أن هنالك 
يشء اس�مه املكتبة , هي ركن أس�ايس يف املنزل كما ه�ي غرفة النوم وغرفة 

املعيشة .
م�ا أمت�ع الوقت ال�ذي يمك�ن أن تمضيه يف الق�راءة , وما أجمل الس�اعات 
التي س�وف تمضيه�ا يف اإلطالع عىل ذخائر العقول وكن�وز املعرفة ، لتنمو 
معلوماتك وتتس�ع ثقافتك ، وكن عىل يقني بأنه ال س�بيل إىل ذلك إال بتقوية 
الصل�ة بالكتاب واتخاذه رفيق�اً ال يفارقك ولك من�ه زاد يومي كما الطعام 
والرشاب , فإذا استطاع اإلنسان أن ينظم أوقات القراءة ويروض نفسه عىل 
الق�راءة والبحث فإنه بذل�ك يعيش يف متعة ال تعادله�ا متعة ، ولذة تصغر 
أمامها كل أمور الحياة , وهل هنالك أعظم لذة من تصفح عقول الرجال مما 

أوردوه من أفكار يف كتبهم . 
م�ا نظر رجل يف كتاب إال كان له منه ع�ربة , فاغنم من قطوف الحكمة بني 
صحائف�ه , واكتحل بها فم�ن اكتحل من هذه املعارف انكش�ف له ملكوت 

السموات واألرض . 
كي�ف تحل�و لك لذة العي�ش دون كتاٍب يك�ون رفيقاً ل�ك , يصُدُقك أفضل 
م�ن ألف صديق , وال يعاملك باملكر, وال يخدع�ك بالنفاق , وال يحتال عليك 

بالكذب .
أما سمعت أمري الشعراء أحمد شوقي يقول :

ال�شحابا ب��ال��ك��ت��ب  ب���دل  م��ن  ال��ك��ت��اب��ااأن����ا  اإل  واف���ي���ًا  يل  اأج����د  مل 
ثيابًاك���ل���م���ا      اأخ���ل���ق���ت���ه      ج���ددين الف�شل  حلي  م��ن  وك�����ش��اين 
التقى يبغيك  الإخ������وان  ال�شوابا���ش��ال��ُح  يبغيك  ال��ك��ت��ب  ور���ش��ي��د 

وقول املتنبي :
�شابِح ���ش��رُج  ال��دن��ى  م��ك��ان يف  وخ����ر ج��ل��ي�����س يف الأن������ام ك��ت��اب اأع���زُّ 

عندم�ا تبحر بني دفتي كتاب تُط�وى لك األزمان ، وتصقل�ك الِعرَب، وتتعلم 
م�ن تجارب اآلخرين , وتدهش�ك عجائب الدنيا ، ارشب لب�ن العلم من ثدي 
صفحاته�ا حتى يرتوي ضمريك ، فأن�ت حينها أحد امللوك يف مملكة املعرفة 

اإلنسانية  .
و أخ�رياً أقول ذهبت االمرباطوريات ، ونُ�يس األباطرة واألكارسة ، ودرس�ت 
قصوره�م ، وفنيت أموالهم ، وهلك العلماء والحكماء , ولكن ُخّلدت الحكمة 
يف الكت�ب , وبقيت املعرفة يف املجل�دات , ودامت تركة املعرفة يف مكان أمني 

يف اللوح املحفوظ  .
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