�إن�سانية وحنان و�أبوة
				
العدد  - 9السنة الثانية

صحيفة شهرية تصدر عن جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

يف جل�سته برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني

جمل�س الوزراء يعتمد �سلم الرواتب ال�صحية
وافق جمل�س الوزراء يف جل�سته الأ�سبوع
املا�ضي التي عقدها برئا�سة خادم
احلرمني ال�شريفني بق�صر اليمامة ظهر
يوم 2009/5/24م على �إقرار �سلم
رواتب الوظائف ال�صحية واملمار�سني
ال�صحيني مع تخ�صي�ص بدالت لهم يف
ال�سكن والندرة والتدريب والتميز.
وقد اطلع املجل�س يف جل�سته هذه
على تو�صية اللجنة الدائمة للمجل�س
االقت�صادي الأعلى بخ�صو�ص توحيد �سلم
الرواتب يف امل�ست�شفيات احلكومية العامة
والتخ�ص�صية ومراجعة الئحة الوظائف
ال�صحية و�سلم رواتب ال�سعوديني
اخلا�ضعني ل�سلم رواتب �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعات مبا يتنا�سب مع
مناف�سة ال�سوق وحتديد البدالت واحلوافز
و�أ�صدر عدد ًا من القرارات ت�ضمنت:
املوافقة على �سلم رواتب الوظائف
ال�صحية للم�شمولني بالالئحة ال�صادرة
بقرار جمل�س اخلدمة املدنية.
املوافقة على �سلم �أجور املمار�سني
ال�صحيني ال�سعوديني العاملني �ضمن
برنامج الت�شغيل يف امل�ست�شفيات احلكومية

العامة والتخ�ص�صية واملرجعية.
يطبق ال�سلم امل�شار �إليه على جميع
امل�ست�شفيات واملرافق واملراكز ال�صحية
احلكومية التي تدار وفق برامج
الت�شغيل �أياً كانت ت�سمياتها مبا يف ذلك
م�ست�شفيات احلر�س الوطني ووزارة
الدفاع والطريان ووزارة الداخلية ووزارة
ال�صحة وم�ؤ�س�سة م�ست�شفى امللك في�صل
التخ�ص�صي ومركز الأبحاث.

كما اعتمد املجل�س تطبيق بدالت على
امل�شمولني ب�سلمي الرواتب والأجور
امل�شار �إليهما وهي:
•�صرف بدل ندرة ال يزيد على (30
يف املائة) من الدرجة الأوىل من
امل�ستوى الذي ي�شغله املوظف وفق
ال�ضوابط الالزمة لذلك.
•�صرف بدل متيز لذوي التميز
املهني وال�سمعة وال�شهرة يف

جمال التخ�ص�ص ال يزيد على (30
يف املائة) من الدرجة الأوىل من
امل�ستوى الذي ي�شغله املوظف وفق
ال�ضوابط الالزمة لذلك.
•�صرف بدل تدريب ال يتجاوز
مقداره (� )2.000ألفي ريال �شهرياً
حد ًا �أق�صى لال�ست�شاريني القائمني
بعملية التدريب.
•�صرف بدل �إ�شراف مببلغ
مقطوع ي�صرف �شهري ًا للمدير
الطبي ولر�ؤ�ساء الأق�سام الطبية
وال�صحية.
و�أكد املجل�س على �أن توفر اجلهات
ال�صحية واجلامعات ال�سكن للأطباء
الب�شريني و�أطباء الأ�سنان من خالل
تنفيذ م�شروعات مباين ال�سكن والإ�سراع
يف ذلك.و�إىل حني التنفيذ على اجلهة
املعنية �أن توفر وحدات �سكنية وتتعاقد
عليها ب�أ�سماء الأطباء الب�شريني و�أطباء
الأ�سنان وت�صرف الإيجار من اعتماد
البند املخ�ص�ص للإيجار على �أال تتجاوز
التكلفة ال�سنوية للوحدة مبلغ ()50.000
خم�سني �ألف ريال.

�سمو الأمرية عادلة ترعى لقاء العنف الأ�سري
رعت �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية عادلة
بنت عبد اهلل بن عبد العزيز يوم ال�سبت 21
جمادى الأوىل  1430هـ املوافق  16مايو
2009م فعاليات لقاء اخلرباء الوطني
الثاين حول العنف الأ�سرى الذي نظمه
للعام الثاين على التوايل برنامج الأمان
الأ�سري الوطني وال�شئون ال�صحية
للحر�س الوطني وا�ست�ضاف فيه معايل
وزير العدل الدكتور حممد بن عبد
الكرمي العي�سى متحد ًثا رئي�سيًّا وتناول
يف حديثه الدور امل�ستقبلي لوزارة العدل
يف الت�صدي للعنف الأ�سري وذلك بقاعة
مكارم بفندق ماريوت الريا�ض .
ونيابة عن معايل املدير العام التنفيذي
لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني ومدير

جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم
ال�صحية خاطب احل�ضور يف فعاليات
االفتتاح الأ�ستاذ الدكتور يو�سف بن
عبد اهلل العي�سى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية �أكد فيها على �أهمية رعاية �سمو
الأمرية عادلة للقاء التي جت�سد مدى
جتاوب والةِ �أم ٍرنا جميعًا ،وعلى ر�أ�سهم
َ
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز ،و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو
النائب الثاين ـ حفظه ُم اهللُ ـ مع اجلهو ِد
املبذول ِة ملعاجل ِة ق�ضية العنف الأ�سري،
و ُيظ ُه ُر ع َ
اهتمامهم بها كظاهرة ت�صاد ُم
ُمق
ٍ
َ
املبادئ والقي َم الأخالقية امل�ستمدة من
عقيدتِنا ال�سمحة ومن �سن ِة نبيِّنا الكرمي
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وتعار�ض �أعرافنا

االثنني  8جمادى اآلخرة  1430هـ املوافق  1يونيو 2009

�سمو الأمري متعب يد�شن
امل�شاريع الطبية بجدة

جدة -عبدالرحمن املغربي
د�شن �صاحب ال�سمو امللكي  /الفريق �أول ركن متعب بن عبداهلل بن عبد العزيز نائب
رئي�س احلر�س الوطني امل�ساعد لل�ش�ؤون الع�سكرية يوم الإثنني 1430/05/23هـ
املوافق 2009/05/18م امل�شاريع الطبية التطويرية مبدينة امللك عبد العزيز الطبية
للحر�س الوطني بجدة  ,وكان يف لقائه لدى و�صوله مركز الأمرية نورة بنت عبد
الرحمن الفي�صل للأورام � ،صاحب ال�سمو الأمري الدكتور خالد بن في�صل بن تركي
�آل �سعود وكيل احلر�س الوطني للقطاع الغربي ،و�صاحب ال�سمو الأمري حممد بن
من�صور بن جلوي �آل �سعود م�ساعد وكيل احلر�س الوطني لل�ش�ؤون الفنية للقطاع
الغربي ,واملدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية بالنيابة الأ�ستاذ الدكتور يو�سف بن
عبد اهلل العي�سى وكبار م�س�ؤويل و�ضباط احلر�س الوطني وال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س
الوطني  .و�أو�ضح املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني بالنيابة
�أن توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل  ،ت�أتي
لتذليل كل املعوقات التي تقف يف طريق َت َقد ُِّم اخلدمات ال�صحية يف جميع املجاالت
وحتديث وتطوير اخلدمات ال�صحية  ،كذلك تدعيم دور م�ست�شفيات احلر�س الوطني
ومراكز الرعاية الأولية لتلبية احتياجات من�سوبي احلر�س الوطني واملواطنني على
�أرفع م�ستوى ممكن ،ولقد مت حتقيق العديد من الإجنازات لهذه ال�صروح الطبية يف
كافة املجاالت املختلفة التي حققت وحتقق نقلة نوعية مب�ستوى اخلدمات الطبية
تتمة �ص 3
املقدمة , ،

برعاية معايل وزير التعليم العايل
م�ؤمتر �إدماج �سالمة املري�ض يف املناهج الطبية

وتقاليدنا الأ�صيلة القائمة على الرتابط
التكامل الأ�سري املحكم ،وعلى قيم الوقار
واالحرتام املتبادلة بني الكبار وال�صغار،
التعاون والتكافلِ االجتماعي..
وعلى
ِ

يرعى معايل وزير التعليم العايل الدكتور
خالد بن حممد العنقري يوم غ ٍد الأربعاء
العا�شر من جمادى الآخرة  1430هـ ،
و�شارك يف اللقاء خرباء وخمت�صون يف الثالث من يونيو  2009فعاليات امل�ؤمتر
جمال الوقاية والت�صدي للعنف الأ�سري من العاملي عن �سالمة املر�ضى يف املناهج
خمتلف الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية الطبية الذي تنظمه جامعة امللك �سعود
بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية وال�ش�ؤون
والأهلية املعنية يف اململكة.
ال�صحية باحلر�س الوطني للمرة الأوىل
على امل�ستوى العاملي وذلك بقاعة مكارم
بفندق املاريوت بالريا�ض ،ويهدف امل�ؤمتر
�إىل تعزيز تطبيق �سالمة املر�ضى يف
املناهج ال�صحية وخا�صة يف كليات الطب
من خالل خلق بيئة منا�سبة لطالب الطب
لتقدمي وتوفري الرعاية الآمنة للمر�ضى،
وي�ستهدف امل�ؤمتر الأكادمييني ،والأطباء،
واملخت�صني بالتعليم الطبي ،واملخت�صني
ب�إدارة اجلودة وطالب الطب .وميكن
احل�صول على املزيد من املعلومات
والت�سجيل عرب البوابة الإلكرتونية

معايل الدكتور القناوي لدى زيارة خادم احلرمني للمنطقة ال�شرقية

خادم احلرمني حري�ص على تلم�س حاجات املواطنني

الأح�ساء – قا�سم العنزي
�أكد املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية يف احلر�س الوطني ،مدير جامعة امللك
�سعود للعلوم ال�صحية الدكتور بندر عبد املح�سن القناوي �أن زيارة موالي خادم
احلرمني ال�شريفني للمنطقة ال�شرقية متثل زيارة اخلري والنماء والرخاء ،ففي كل
�أر�ض يحل فيها حتط معه اخلريات ،ولي�س مب�ستغرب عليه �أيده اهلل فهو حري�ص
كل احلر�ص على تلم�س حاجات املواطنني واالقرتاب منهم ،و�إ�شعارهم باهتمامه
املتوا�صل ،جت�سيد ًا للعالقة الأبوية احلانية التي تربطه و�شعبه الذي يحبه ويقدره».
وقال :ال متثل هذه الزيارات الأبوية زيارة امل�س�ؤول الأول �إىل املواقع املختلفة بقدر ما
متثل وتعك�س االهتمام املتوا�صل بت�سيري عجلة النماء والتطور واالزدهار ،وااللتقاء
بالأبناء عن قرب ،وجتديد للبيعة بالوالء والطاعة ،وجت�سيد وا�ضح للحب املتبادل
بني القيادة وال�شعب ،ومنجزات خادم احلرمني ال ميكن لأي �أحد �أن ينكرها �إال من مل
يكن لديه عقل �أو فاقد للب�صرية ،وعودنا يف كل زيارة يبد�أها لإحدى مناطق اململكة ،يف
ن�شر ال�سعادة من خالل امل�شاريع التنموية التي يحر�ص على افتتاحها �شخ�صياً ت�أكيد ًا
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منه رعاه اهلل على
�أن رفاهية و�سعادة
املواطن من �أولويات
اهتمام القيادة.
و�أ�شار الدكتور
القناوي �إىل �أن
ال�سيا�سة احلكيمة
التي يتمتع بها خادم
احلرمني ال�شريفني حمط �إعجاب القريب والبعيد ،وخذ على �سبيل املثال وجود قطاع
�صحي متميز �أ�صبح ي�شار �إليه بالبنان حملياً وعربياً وعاملياً ،ومل يتم ذلك �إال بتوفيق
اهلل �أو ًال ثم مبتابعته امل�ستمرة وت�شجيعه للرقي بهذا القطاع� ،ش�أنه �ش�أن القطاعات
الأخرى التي يوليها حفظه اهلل اهتماماً كبري ًا .منوهً ا �إىل �أن املنطقة ال�شرقية �ستزهو
تتمة �ص 3
فرحاً مبقدمه عليها...،

(http://com.ksau-hs.edu.sa/ps

)وتدور مو�ضوعات امل�ؤمتر حول املحاور
التالية�:سالمة املري�ض يف ن�سق الرعاية
ال�صحية ،ويتحدث فيه د� .شانون فيلب�س
من عيادات كليفالند بالواليات املتحدة
الأمريكية عن �سالمة املري�ض كجزء

�أ�سا�سي من الرعاية الطبية ،والدكتور
�سعدي طاهر عن  التزام ال�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني مبعايري اجلودة
و�سالمة املري�ض .برنامج �سالمة املري�ض
يف املناهج الطبية ويقدم فيه الربوف�سور
برو�س باركلوف من �أ�سرتاليا تعري ًفا
عن الربنامج والتحالف العاملي من �أجل
�سالمة املري�ض ،بينما تتناول د .مارلني
والنت من �أ�سرتاليا حمتوى برنامج منظمة
ال�صحة العاملية ل�سالمة املر�ضى .تطبيق
برنامج �سالمة املري�ض وتتحدث فيه د.
مارلني والنت عن تنفيذ �سالمة املر�ضى
يف املناهج التقليدية مقابل احلديثة،
والدكتور حممد املعمري عن تطبيق
جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم
تتمة �ص 3
ال�صحية...
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على اخل�شم
�سالمة املر�ضى

د .حممد عبداهلل اخلازم
تعترب �سالمة املر�ضى هدف رئي�س
للممار�سة ال�صحية ،فدون ذلك تفقد
الثقة يف اخلدمة ال�صحية ويزيد ال�شك
يف م�ستوى وطبيعة �أداء العاملني يف هذا
املجال ،لذلك نرى التوجهات العاملية يف
املمار�سة ال�صحية حتر�ص على رفع
معايري ال�سالمة وقوانينها ولي�س �أدل على
ذلك من كون غالبية الدول املتقدمة لديها
مراكز وطنية تعنى بهذا اجلانب مهمتها
ت�سجيل احلوادث املتكررة واملتعلقة بهذا
ال�ش�أن بغر�ض معاجلة م�سبباتها وتقلي�ص
م�ضاعفاتها ون�شر التوعية بتجبنها .يف
اململكة هناك توجهات لدى وزارة ال�صحة
نحو �إن�شاء مركز وطني للأخطاء الطبية
لكنه ال زال يف طور الإن�شاء .ال�ش�ؤون
ال�صحية باحلر�س الوطني وهي �أحد
الركائز يف منظومة القطاع ال�صحي
ال�سعودية لديها خطوات متقدمة يف هذا
ال�ش�أن تتجاوز جمرد ت�شكيل جلنة �سالمة
املر�ضى �أو �سالمة املمار�سة ال�صحية �إىل
بذل جهود تدريبية وتثقيفية كبرية يف
هذا ال�ش�أن ودرا�سة �إن�شاء مركز وطني
للحوادث الطبية و�سالمة املر�ضى لتعميم
خرباتها ونقل اخلربات العاملية يف هذا
ال�ش�أن على �أرجاء الوطن .مثلما كانت
منظومة احلر�س الوطني ال�صحية �سباقة
يف الإرتقاء مبفهوم املمار�سة املبنية على
الرباهني عرب مركزها الوطني اخلليجي
يف هذا ال�ش�أن.
ولأن ال�سالمة يف املمار�سة ال�صحية مفهوم
يجب �إر�ساءه ب�شكل علمي وجذري لدى
املمار�س ال�صحي بد�أت جامعة امللك
�سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية
 ،الذراع العلمي واالكادميي ملنظومة
احلر�س الوطني  ،بتبني مفهوم �سالمة
املر�ضى �ضمن مناهجها بكلية الطب
والكليات الأخرى .و�أحد م�ؤ�شرات ذلك
نراها يف ور�شة العمل املتقدمة التي
تنظمها كلية الطب يف هذا ال�ش�أن ،وهي
�أول ور�شة عمل من نوعها تقام بكليات
الطب ال�سعودية.
�سالمة املر�ضى تبد�أ من ت�سجيل احلوادث
التي حت�صل يف املمار�سة ال�صحية يف جمال
الإجراء الت�شخي�صي والعالجي ،الدواء،
ال�سجالت والتوثيق الطبي ،حوادث
املر�ضى ،الو�صول للخدمة ال�صحية
والتنومي والتحويل واخلروج للمري�ض،
حوادث العدوى ،احلوادث الناجتة عن
الأجهزة والأدوات الطبية ،وغري ذلك
من احلوادث ،التي لها عالقة ب�سالمة
املر�ضى .تلك احلوادث يجب ت�سجيلها
ور�صدها بكل دقة وفق درجات ت�أثريها
على املري�ض ،حيث بع�ضها قد ي�ؤذي
املري�ض ب�شكل متقدم ي�صل حد املوت �أو
العجز ،والبع�ض الأخر قد يكون �ضرره
�أقل ،وحتى تلك التي ال ت�سبب ت�أثري ًا
�ضار ًا مبا�شر ًا على املري�ض يجب العناية
بت�سجيلها لتجنب م�ضاعفاتها وتكرار
حدوثها وت�ضخمها �إىل �أخطاء �أكرب.
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�إجناز طبي كبري مب�ست�شفى الإمام عبد الرحمن بالدمام

مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية بجدة

الدمام – قا�سم العنزي
�أجرى فريق طبي مب�ست�شفى الإمام عبد
الرحمن �آل في�صل للحر�س الوطني يف
الدمام �أكرث من �سبع عمليات فتق يف يوم
واحد م�ستخدمًا طر ًقا جراحية وتقنيات
طبية حديثة طبقت يف �أوروبا قبل �أ�سابيع
قليلة جد ًا وتكللت جميعها بنجاح وخرج
املر�ضى دون �أمل.
و�أكد معايل الدكتور بندر بن عبد املح�سن
القناوي املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون
ال�صحية يف احلر�س الوطني مدير جامعة
امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية
�أن هذه العمليات تعد نواة مل�ستقبل جراحي
جديد مينح املر�ضى قد ًرا كبريًا من الراحة
ويقلل الأمل ومدة ال�شفاء ب�إذن اهلل مثنيًا
على الفريق الطبي الذي حقق هذا الإجناز يف �إطار اجلهود املبذولة خلدمة الوطن واملواطنني وترجمة للتوجيهات احلكيمة
من لدن خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل املتابع الأول ملنجزاتنا الطبية.
وقال الدكتور �أحمد عبد الرحمن العرفج املدير الإقليمي التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية يف احلر�س الوطني يف القطاع ال�شرقي
�إن التطور الكبري الذي ت�شهده ال�ش�ؤون ال�صحية يف احلر�س الوطني يرجع �إىل املتابعة املتوا�صلة والتدريب امل�ستمر وور�ش
العمل والدورات التي نقيمها ب�شكل دوري منوهً ا �إىل �أن املر�ضى املعنيني يتمتعون الآن ب�صحة جيدة وي�شعرون ب�سعادة
كبرية ،وم�ؤكدًا �أن ا�ستخدام هذه التقنيات اجلديدة التي مل تطبق �إال يف عدد قليل من الدول الأوروبية ومل ت�أخذ وقتاً طوي ًال
تدلل بو�ضوح على ما و�صل �إليه التقدم الطبي العلمي يف ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني.
من جهته �أو�ضح الدكتور خالد مريزا رئي�س ق�سم اجلراحة بامل�ست�شفى �أن الق�سم �أجرى هذه العمليات ال�سبع يف يوم واحد
با�ستخدام �أحدث ما تو�صلت �إليه عمليات املناظري يف العامل حلاالت الفتق ب�أنواعه ،التي متكن املري�ض من اخلروج من
امل�ست�شفى على قدميه يف نف�س اليوم دون �آالم م�صاحبة يف حني كان املري�ض يف ال�سابق يبقى يف امل�ست�شفى لأكرث من خم�سة
�أيام ،مبي ًنا �أنها تفاوتت بني جراحة الفتق الأربي والبطني وما بعد اجلراحات القدمية ،وتراوحت �أعمار املر�ضى من � 34سنة
�إىل � 68سنة ،م�ؤكد ًا �أن هذه العمليات �أ�صبحت �سهلة جد ًا وتوازي يف �سهولتها عمليات اللوزتني ،و�أجريت جميعها بعد عقد
ور�شة عمل عن جراحات الفتق ب�أنواعها �ألقاها الدكتور تيم تولينز من �إحدى م�ست�شفيات بلجيكا املتخ�ص�صة يف اجلراحة،
وا�ستهدف تنظيمها التعرف على �أحدث ما تو�صل �إليه العلم احلديث يف هذا املجال.
وتابع :لقد �أجريت �ست عمليات منها باملنظار وواحدة فقط بفتحة �صغرية بعد التخدير املو�ضعي نظر ًا حلالة املري�ض ال�صحية
و�صعوبة �إجراء التخدير الكامل له ،وا�ستخدمت فيها �آخر التقنيات املتوفرة يف جمال ال�شبكات يف عمليات الفتق ،وهي عبارة
عن مادة �صناعية �شبه بال�ستيكية ،ت�ستخدم كجدار ل�سد املناطق ال�ضعيفة من جدار البطن والتي يحدث من خاللها الفتق.

جدة – عبدالرحمن املغربي
انطلقت م�ؤخ ًرا فعاليات برنامج
احلملة التثقيفية لأ�سبوع
التوعية بال�سالمة الدوائية
بال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س
الوطني مبدينة امللك عبد العزيز
الطبية بجدة بح�ضور املدير
التنفيذي للت�شغيل بالقطاع
الغربي العقيد مهند�س خالد
حممد باكلكا واملدير التنفيذي
للخدمات الطبية بالقطاع الغربي بالنيابة الدكتور ع�صام الزميتي وا�ستمرت
�أ�سبوعً ا كامال ،وذلك لأول مرة على م�ستوى اململكة.وا�ستهدف الربنامج بث �أهمية
ال�سالمة الدوائية وا�ستخدام الدواء بالطريقة ال�سليمة بني �أع�ضاء الفريق الطبي
لتقليل الأخطاء الناجتة عن عدم �إكمال الو�صفات الطبية� ،إ�ضافة �إىل تعريف �أع�ضاء
الفريق الطبي بخطورة ا�ستخدام االخت�صارات الطبية عند و�صف الأدوية ،ومن
�أهداف احلملة �أي�ضا التعريف بالأدوية التي تعترب خطرية حيث �أثبتت الدرا�سات �أن
الأخطاء الدوائية �أكرث خطورة من الأدوية الأخرى ،و�أو�ضح رئي�س برنامج ال�سالمة
الدوائية مبدينة امللك عبد العزيز الطبية بجدة ا�ست�شاري الأع�صاب الدكتور �أحمد
عطار �أنه متا�شيا مع ر�ؤية ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني للحر�ص على �سالمة
املري�ض جاء تخ�صي�ص هذا الربنامج يف �إطار احلر�ص على ن�شر توعية ال�سالمة
وتقليل الأخطاء التي �أثبتت الأبحاث �أن ن�سبة كبرية منها ممكن جتنبها عن طريق
توعية العاملني يف القطاع ال�صحي وو�ضع الأنظمة التي ت�صب يف النهاية مل�صلحة
املري�ض .وبينت الإح�صائية مراحل اخلط�أ يف عملية الدواء:
   %39مرحلة كتابة الو�صفة
   %12مرحلة �إدخال الو�صفة احلا�سب عن طريق جهاز التمري�ض
 %11يف مرحلة �صرف الدواء من ال�صيدلية
 %38مرحلة اخذ املري�ض للدواء
من جهته ذكر الدكتور حممد ع�سريي ع�ضو برنامج ال�سالمة� /أن �أهمية �سالمة
الأدوية هي مهمة ال تقت�صر على املعنيني بالقطاع ال�صحي فح�سب بل ومتتد �إىل كل
من له عالقة �أو �صلة بالدواء ،وي�شمل ذلك املري�ض و�أهله على ال�سواء ،كذلك متتد
امل�سئولية �إىل �صانعي الأدوية وم�ستورديها والعاملني على نقلها وتخزينها ،وقال
�إن «�أ�سبوع التوعية لل�سالمة الدوائية والذي تنظمه ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س
الوطني ت�أكيد على ال�سبل امل�ساعدة لتجنب املخاطر للمري�ض.

�سبع عمليات فتق ناجحة دون �أمل يف يوم واحد

برنامج لل�سالمة الدوائية

يوم ملر�ضى الت�صلب اللويحي
نظم ق�سم املخ والأع�صاب مبدينة
امللك عبد العزيز الطبية للحر�س
الوطني بجدة برناجمً ا توعويا
ملر�ضى الت�صلب اللويحي املتعدد
�أقيمت فعالياته يوم اخلمي�س
2009/5/14م بفندق موفنبيك
وذلك �إمياناً منه ب�أهمية التوعية
التي �أ�صبحت ا�سرتاتيجية
حملية وعاملية توليها ال�ش�ؤون
ال�صحية باحلر�س الوطني جل اهتمامها .وت�ضمنت �أن�شطة الربنامج التعريف بهذا
املر�ض و�أعرا�ضه والت�شخي�ص والنواحي النف�سية لهذا املر�ض ،كما ي�شارك نخبة من
اال�ست�شاريني واملتخ�ص�صني يف تخ�ص�ص املخ والأع�صاب و�أي�ضا ت�شارك املجموعة
ال�سعودية ملر�ضى الت�صلب الع�صبي املتعدد ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتور
ح�سني القحطاين ا�ست�شاري �أمرا�ض املخ والأع�صاب وقال �إن مر�ض الت�صلب اللويحي
املتعدد هو عبارة عن التهاب مزمن ي�صيب اجلهاز الع�صبي املركزي امل�ؤلف من املخ
واملخيخ وجذع الدماغ والنخاع ال�شوكي ،و�أ�صبح من الأمرا�ض ال�شائعة املنت�شرة
خ�صو�صا يف بريطانيا والدول الإ�سكندنافية
عامليًا وترتفع معدالت الإ�صابة به يف �أوروبا
ً
و�أمريكا ال�شمالية مبعدل �شخ�ص واحد لكل �ألف .و�أ�ضاف لقد �أثبتت الدرا�سات يف
ال�سنوات الأخرية انت�شاره ب�شكل ملحوظ يف الدول العربية مبا فيها اململكة العربية
ال�سعودية مبعدل يرتاوح ما بني � 4إىل  24لكل  120.000ن�سمة ،وهناك اعتقاد �أن
انت�شاره يتنا�سب طردياً مع بعد امل�سافة عن خط اال�ستواء فكلما ابتعدنا عن خط
اال�ستواء �شما ًال �أو جنوباً يزداد انت�شار املر�ض ( 100 – 60حالة لكل 100.000
ن�سمة ) ويف خط اال�ستواء املر�ض نادر احلدوث  ,وتكرث الإ�صابة يف الفئة العمرية
من � 20إىل � 40سنة وهو �أكرث �شيوعاً يف الن�ساء بن�سبة ( � 2إىل  ، ) 1وحول �أ�سباب
املر�ض قال لي�س له �سبب وحيد؛ بل يرجح �أن يكون هناك جمموعة من الأ�سباب،
فهناك احتمال �أن يكون ال�سبب وراثيا �أو لعامل بيئي جمهول.و�أ�شار �إىل وجود عدة
عقاقري و�أدوية تتحكم يف �أعرا�ضه؛ بل و�إيقاف تطوره مو�ضحً ا �أن العلماء يعملون
ب�شكل د�ؤوب على �إيجاد �أدوية جديدة منها ما يكون �سبباً يف ال�شفاء من املر�ض
ومنها ما يتحكم يف الأعرا�ض ب�شكل �أف�ضل ،ولذلك ف�إن علماء الطب املخت�صني يف
جمال تخ�ص�ص املخ والأع�صاب متفائلون جد ًا ب�إيجاد حل كامل لهذا املر�ض ،مبي ًنا
�أن العالج يتم بوا�سطة الأدوية وبع�ض احلقن ،وقد ين�صح الطبيب ببع�ض الأدوية
التي ت�ساعد على تخفيف �أعرا�ضه كالتعب و الإرهاق و�أعرا�ض التنميل والإح�سا�س
بالت�صلب �أو ال�شد الع�ضلي وم�شاكل التبول الال�إرادي وعدم االتزان.
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متري�ض الريا�ض حتتفل باليوم العاملي للتمري�ض
كلية التمري�ض ـ م�شاعل
احلميدان
احتفلت كلية التمري�ض يوم
الإثنني  11مايو 2009م باليوم
العاملي للتمري�ض بح�ضور
الأ�ستاذ الدكتور يو�سف العي�سى
وكيل جامعة امللك �سعود بن
عبد العزيز للعلوم ال�صحية
لل�ش�ؤون التعليمية ولأ�ستاذ
الدكتور را�شد الرا�شد وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والدكتور
�أحمد متويل وكيل اجلامعة للتطويرو اجلودة والأ�ستاذ حممد
العريج مدير ت�شغيل كلية التمري�ض.
وقدمت للربنامج الطالبة مالك الهندي وا�ستهلت الفعاليات
بتالوة كرمية من �آيات اهلل البينات �أعقبتها كلمة للدكتورة
منى عفيفي حتدثت فيها عن هذه املنا�سبة ثم �ألقت عميدة
الكلية الدكتورة هيا الفوزان كلمة ترحيبية متنت فيها م�ستقبالً
م�شر ًقا ملمر�ضات الغد ،وبعد ذلك �ألقى الأ�ستاذ الدكتور العي�سى
كلمة ا�ستعر�ض فيها �أهمية مهنة التمري�ض وحث على ترجمة
التحديات وحتويلها �إىل �إجنازات ملمو�سة متمنيا للجميع عاماً
حاف ًال بالنجاح ،ثم تف�ضل بافتتاح معر�ض الفنون والإنتاج
العلمي الذي كان حوى كثريًا من �أعمال الطالبات اليدوية
ومواهبهن مع م�شاركة لبع�ض ع�ضوات هيئة التدري�س بالكلية.
فكان �إ�ضافة �إىل بع�ض البحوث العلمية احلديثة ب�إ�شراف
الدكتورة منى عفيفي والدكتورة هامن عبد املتويل من ق�سم
التمري�ض .واحتوى املعر�ض على لوحات فنية للطالبات:

3

�ضحى الع�سيف ،فهدة الع�سرج،
حوا الداوود ،والأ�ستاذة مروج
احلديني ،وكذلك �صو ًرا فوتوغرافية
بعد�سة :عفاف العيثان ،خلود الأمري،
م�شاعل احلميدان ،زهراء الإبراهيم،
والأ�ستاذتني :منال املو�شي و�شريفة
املحارب من ق�سم اللغة االجنليزية.
وحوى � ً
أي�ضا بع�ض ت�صاميم الأزياء
من �أفكار الطالبتني :لينة �إ�سكندراين،
فهدة الع�سرج .وت�ضمن �أي�ضاً �أعما ًال حرفية ويدوية للطالبات
�سند�س عبداجلواد وم�شاعل احلميدان.
وت�ضمن برنامج احلفل حما�ضرة للدكتورة منال الزيد
بعنوان�« :سرطان الثدي وكيفية الوقاية منه» تناولت فيها
�أهمية اكت�شاف املر�ض مبكر ًا وطريقة الفح�ص الذاتي .وبعد
ذلك قدمت الطالبة هدى العقيلي مو�ضوعاً حول االبتكار يف
التمري�ض ويف النهاية قدمت الطالبات نهى العنزي� ،سمرية
حممد ،حواء الداوود ،منى �شامي ،فاطمة اخلمي�س ،مرام النمر،
مع�صومة عبكري ً
عر�ضا م�سرحيًّا بعنوان «اليوم التطبيقي
الأول» ج�سدن فيها بع�ض العقبات التي قد ت�صادف طالبة
التمري�ض يف فرتة التطبيق.
ثم �أجريت م�سابقة «�صاحب الرقم ال�سعيد» حيث �أبدعت
الطالبة �إميان ا�سكندراين ب�شد انتباه احل�ضور و�إثارة حما�سهم
يف ترقب للإعالن عن �أ�صحاب الأرقام املحظوظة واحل�صول
على اجلوائز .ثم �أُتيح املجال للأ�ستاذة فاطمة جوخب لتحليل
�شخ�صيات احل�ضور من خالل تطبيق مقيا�س (.)PHT

جائزتان لطالبني من الطب
ح�صل طالبان من طالب الدفعة الثانية بكلية الطب
على جائزتني عن بحثيهما اللذين قدماهما يف يوم
البحث العلمي يف ق�سم الباطنة مبدينة امللك عبد العزيز
الطبية بالريا�ض هما يا�سر بابقي (ميني ) وح�صل
على جائزة �أف�ضل بحث علمي مقدم من طالب الطب
عن العوامل التي حتدد ا�ستمرار خيارات العالج لدى
مر�ضى الغ�سيل الكلوي والذي �أجراه حتت �إ�شراف
الدكتور �سامل باهارون الأ�ستاذ امل�ساعد بكلية الطب
يف تخ�ص�ص العناية املركزة والأمرا�ض املعدية،
بينما ح�صل الطالب �أحمد اجلميعة( ي�سار ) على جائزة الباحث العلمي الواعد عن بحث �أعده عن نوعية احلياة لدى مر�ضى
الكلى والذي �أجراه حتت �إ�شراف الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل ال�سياري�.صرح بذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتور خالد اخلثالن
مدير التعليم ال�سريري يف تخ�ص�ص الباطنة بكلية الطب منوهً ا �إىل �أن عددًا من طالب الكلية يف دورة الباطنة قدموا العديد من
البحوث وهم حممد العي�سى وطريف عا�شوري وثامر يتيم وهالل العنزي وكمال العنزي.

كلية الطب ت�شارك يف يوم �أبحاث طالب الطب
�شارك  10طالب من طالب الدفعة الثانية بكلية الطب بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية وثالثة من �أطباء
االمتياز يف يوم �أبحاث طالب الطب الأول الذي ا�ست�ضافته جامعة امللك �سعود بالريا�ض يف 1430/5/19هـ املوافق 2009/5/14م
وذلك بالقاعة الرئي�سية بكلية الطب وقدموا � 7أبحاث �شفوية و� 6أبحاث حائطية.
ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتور �إبراهيم العلون العميد امل�شارك لل�ش�ؤون الأكادميية والطالبية بكلية الطب وقال �إن هذا
امل�ؤمتر هدف �إىل ت�شجيع طالب وطالبات كليات العلوم ال�صحية باململكة على البحث العلمي وامل�شاركة يف امل�ؤمترات ،و�إىل
�صقل مهارات الطالب يف هذا املجال الذي يع ُّد �أحد م�صادر التعلم احلديثة يف جمال درا�ستهم م�شريًا �إىل �أن هذا امل�ؤمتر هو
الأول من نوعه من ناحية الإ�شراف والتنظيم الطالبي لهذا النوع من امل�ؤمترات والأبحاث وترجع فكرة املبادرة بعقده �إىل
جمموعة من الطالب املعنيني.
و�ضمت قائمة طالب الدفعة الأوىل الطالب �أبوبكر ال�صومايل وعمار قطب وعبد اهلل بخاري وتيمور جان ويا�سر بابقي واملجتبى
ح�سن �إ�سماعيل وحممد عبد املغيث ونايف بن دعجم وريا�ض الأحمدي ونواف احلميدان وطالب االمتياز هم وليد القا�ضي
و�سهل �سمرقندي وهيثم خوقري.

�أحدث امل�ستجدات يف ملتقى املعلوماتية ال�صحية
متخ�ص�صا يف جمال املعلوماتية ال�صحية الإلكرتونية يف امللتقى
�شارك  14حما�ض ًرا
ً
الأول للمعلوماتية ال�صحية الذي نظمته اجلمعية العلمية ال�سعودية للمعلوماتية
ال�صحية حتت مظلة جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية وقدموا
�أكرث من  15ورقة علمية متخ�ص�صة بح�ضور �أكرث من  320مهتم ومهتمة ،وذلك
مبركز �سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية باملنطقة ال�شرقية.
�صرح بذلك لـ«نب�ض اجلامعة» الدكتور ماجد التويجري رئي�س اجلمعية العلمية
ال�سعودية للمعلوماتية ال�صحية م�ؤكد ًا جناح امللتقىالذي يعد �أول حدث تقيمه
اجلمعية خارج العا�صمة الريا�ض ،وذلك من طريق الأوراق العلمية املطروحة،
والتي وجدنا من خاللها تفاعل كبري ،خ�صو�صاً �أنها جاءت ب�آخر امل�ستجدات يف
هذا املجال».
و�أ�شار الدكتور عبداهلل العمرو �إىل «�ضرورة �أن يكون مدير امل�ست�شفى داعم مل�شاريع
تقنية املعلومات» ،و�أجرى مقارنة بني االنفاق على هذه التقنية يف م�ست�شفيات اململكة
وم�ست�شفيات الواليات املتحدة الأمريكية ،و�أكد �أن «االنفاق يف اململكة �أقل من  1يف
املئة ،بينما يف امريكا �أكرث من  3يف املئة».وطرح الدكتور عبد احلميد اخلطيب يف
حما�ضرته «م�شروع ال�صحة االلكرتونية يف مكة املكرمة.

ور�شة عمل بكلية الطب
يعقد يف كلية الطب بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية يومى االول
والثاين من �شهر يوليو  2009ور�شة عمل متخ�ص�صة يف التعليم الطبي عن املحاور
احلديثة يف املناهج الطبية .وتركز هذة الفعالية على حمور طب املجتمع وحمور
تنمية املهارات ال�شخ�صية واملهنية ،ومت ا�ست�ضافة �أثنني من اخلرباء يف التعليم
الطبي من جامعة �سدين يف �أ�سرتاليا هما الربوفي�سور روبريت كومنق املن�سق ملحور
طب املجتمع و�أ�ستاذ طب اال�سرة وال�شيخوخة ،والربوفي�سور مارلني والنت من�سقة
حمور تنمية املهارات ال�شخ�صية واملهنية و�إحدى �أبرو اخلربات العاملية يف التعليم
الطبي و�سالمة املري�ض .ومت توجية الدعوة لنخبة من �أع�ضاء هيئة التدري�س التى
�ستقوم باال�شراف ومتابعة هذين املحورين.

ندوة حول �أهمية
الكتابة للأكادمييني
�شاركت الأ�ستاذة الدكتورة اجنيل عزيز
تادر�س �أ�ستاذة علم اللغويات التطبيقية
بكلية التمري�ض – الريا�ض يف ور�شة
عمل لإبراز �أهمية الكتابة للأكادمييني
وتوعيتهم بالنواحي التي يجب مراعاتها
�أثناء كتابة �أوراق البحوث والر�سائل
وذلك بنا ًء على الدعوة التي تلقتها من
الدكتورة حنان بلخي رئي�سة التطوير
العلمي لق�سم البحوث مبركز امللك عبداهلل
العاملي للأبحاث الطبية وا�ست�شارية طب
الأطفال والأمرا�ض املعدية
وركزت املحا�ضرة على اجلانب االجتماعي
يف عملية الكتابة مما يتطلب عدم اغفال
وجود القارئ �أثناء الكتابة واالهتمام
بالدقة يف التعبري والأمانة العلمية
ومراعاة اال�سرتاتيجيات اللغوية التي
يجب ا�ستخدامها لتحقيق الغر�ض من
الكتابة الي�صال الر�سالة بالأ�سلوب الذي
يتفق مع الغر�ض املطلوب.
هذا وقد عقدت ح�ضر ور�شة العمل
بح�ضور العديد من الطالب والطالبات
من ذوي التخ�ص�صات الطبية والعلوم
ال�صحية املختلفة الذين يدر�سون برنامج
املاج�ستري بكلية الطب.

تتمــــــــــــات ال�صفحــــــــــــة الأولــــــــــى

الأمري متعب يد�شن
و جت�سد هذه الإجنازات الرعاية الكرمية
خلادم احلرمني وويل عهده الأمني
وحر�صهم على توفري �أرقى اخلدمات
ال�صحية للمواطن  ,و�أ�شار �أ.د .العي�سى
�إىل �أن منظومة العطاءات التي يقدمها
احلر�س الوطني من خالل قطاع ال�ش�ؤون
ال�صحية ملن�سوبيه وذويهم واملواطنني
تتواىل و ت�سهم ب�شكل جاد يف م�سرية
التنمية ،مع احلر�ص على التطوير
والتحديث ومواكبة كل تقدم �سواء يف
النواحي التكنولوجية �أو ت�أهيل الكوادر
الب�شرية وقال �أي�ضا �إن امل�شاريع الطبية
التطويرية التي د�شنها �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري متعب بن عبداهلل �شملت
م�شروع تطوير وحتديث الأجهزة الطبية
لوحدة العالج الإ�شعاعي حيث مت ت�أمني
�أجهزة على �أحدث تكنولوجيا متقدمة
يف عالج الأورام حيث تعترب من �أحدث
املعدات الطبية وهذه الأجهزة ال تقت�صر
على ت�أكيد القدرة على حتديد املر�ض يف
مراحله املبكره.وهناك اي�ضاً التو�سعة
اجلديدة لوحدة العالج الكيماوي و
م�شاريع التطوير والتحديث و تو�سعة
وحدة تفتيت ح�صى الكلى وتو�سعة
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الطوارئ  .وزيادة ُغرف العمليات
وتزويدها ب�أحدث الأجهزة الطبية و�أجهزة
التخدير التي ت�سمح ب�إجراء كافة العمليات
املعقدة  ,وهناك تو�سعة ق�سم الأ�سنان
 ,وتوفري الأجهزة الت�صويرية الرقمية
بالأ�شعة � ,إ�ضافة �إىل جميع اخلدمات
الطبية املتعلقه بجراحات الأ�سنان.
كما �أكد املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون
ال�صحية باحلر�س الوطني بالنيابة �أن
كل هذه الإجنازات وقف خلفها رجـل
البناء والتخطيط والوفاء الذي �أعطى
والزال يعطي الكثري للوطن واملواطن
 ،والكـل ي�شهد �أن �شغله ال�شاغل هو
املواطن ال�سعودي �أينما كان وحياته
الكرمية � ،إنه خادم احلرمني ال�شريفني
ملك االن�سانية امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
حفظه اهلل ورعاه  ،وويل عهده الأمني
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن
عبدالعزيز نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع والطريان واملفت�ش العام ،
و�إ�شراف نائب رئي�س احلر�س الوطني
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري /بدر بن
عبدالعزيز ومتابعة نائب رئي�س احلر�س
الوطني امل�ساعد لل�ش�ؤون الع�سكرية
�صاحب ال�سمو امللكي الفريق �أول ركن /
متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز.

معايل د .القناوي
وهي املنطقة التي حتت�ضن م�شاريع
تنموية عدة �ست�ضاف �إليها جملة �أخرى
من امل�شاريع التي �ستت�شرف بافتتاح
كرمي من لدن خادم احلرمني ال�شريفني،
ال ي�سعنا يف هذه املنا�سبة الكرمية �إال �أن
ندعو اهلل تعاىل �أن يطيل عمره ،ويجعله
ذخر ًا لهذا الوطن الكرمي».
من جهته قال املدير الإقليمي التنفيذي
لل�ش�ؤون ال�صحية يف احلر�س الوطني يف
القطاع ال�شرقي الدكتور �أحمد العرفج �أن
«زيارة موالي خادم احلرمني ال�شريفني
للمنطقة ال�شرقية داللة وا�ضحة على �أن
هذه املنطقة كغريها من مناطق اململكة
حتظى باهتمام مبا�شر منه �أيده اهلل ،وكانت
حمط رعايته والتي منحها م�شاريع تنموية
عدة كانت وال تزال انعكا�ساتها وا�ضحة
على احلياة اليومية لأبناء املنطقة ،ونحن
كمواطنني ندين بالوالء وال�شكر والثناء
ل�شخ�صية الأب القائد الذي جنده مركز ًا
رئي�سياً لتلبية احتياجاتنا».

وزير التعليم العايل
للربنامج والربوف�سور باركلوف عن تقومي

تدري�س برنامج �سالمة املر�ضى و الأ�ستاذ
الدكتور خالد بن عبد الرحمن ر�ؤية عميد
كلية طب عن تطبيق هذا املنهج ثم الدكتور
�شانون فيلب�س عن ت�أثري تدري�س �سالمة
املر�ضى على الرعاية الطبية.
�صرح بذلك معايل الدكتور بندر بن
عبداملح�سن القناوي املدير العام التنفيذيذ
لل�شئون ال�صحية باحلر�س الوطني
ومدير جامعة املك �سعود بن عبدالعزيز
للعلوم ال�صحية  ،وقال �إن هذا امل�ؤمتر
يعد تتويجً ا مل�ساهمة اجلامعة الفعالة يف
�إعداد هذا املنهج مع فريق من اخلرباء
الذي ميثلون عددًا من اجلامعات من بينها
جامعة تورنتو بكندا و�سيدين ب�أ�سرتاليا
وجامعة �أبردين بربيطانيا� ،أو�ضح �أن
هذا امل�ؤمتر �سيلتقي فيه الأكادمييون
والأطباء واملهتمون ب�سالمة املري�ض
من �أجل مناق�شة �إدماجها يف كل مقررات
املناهج الطبية .وقد وجهت اجلامعة
الدعوة لعمداء كليات الطب ووكالء
الكليات لل�ش�ؤون الأكادميية منوِّهً ا �إىل
�أن الدعوة مفتوحة جلميع املهتمني بهذا
املو�ضوع كما �أ�شار �إىل �أن اجلامعة �سبق
�أن تلقت دعوة للم�شاركة والإ�سهام يف
�إعداد منهج �سالمة املري�ض و�إدخاله يف
جميع مقررات منهج كلية الطب والذي

اكتمل �إعداده وجرى حتميله على ال�شبكة
العنكبوتية منذ فرباير 2008م ،م�شريًا
�إىل �أن املنهج ي�شتمل على عدة مو�ضوعات
تهدف �إىل تقدمي رعاية طبية �آمنة مع
احلر�ص الكامل على جتنب الأخطاء
الطبية .و�أ�ضاف �أ.د .يو�سف العي�سى
عميد كلية الطب �أن الكلية �سبق �أن
كلفت الدكتور حممد بن �سعد املعمــري
العميـــد امل�شارك لل�ش�ؤون ال�سريرية
وامل�ست�شار لالحتاد العاملي ل�سالمة
املر�ضى باالن�ضمام �إىل فريق العمل الذي
�أعد هذا املنهج ال�سيما و�أن هذا التوجه
يحظى بدعم كبري من معايل مدير اجلامعة
الدكتور بندر بن عبد املح�سن القناوي من
�أجل �أن يكون هذا املنهج مثـا ًال يحتذى
به يف �إدخال �سالمة املريــ�ض مبكــر ًا يف
م�ســـرية احلياة العلمية لطالب الطب.
و�أو�ضـــح الدكتور احممد ملعمري �أن كلية
الطب حازت على الريادة على امل�ستوى
االقليمي والعاملي بتطبيق هذا املنهج مما
يعك�س درجة التميز يف مناهجها احلديثة
و قدرتها على تطويع املنهج والدورات
الدرا�سية لتحوي كل اجلوانب التي
ت�ؤدي �إىل �إعداد طبيب امل�ستقبل ليكون
مل ًّما بالأ�ساليب والطرق التي حتقق
�سالمة املري�ض.
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ماهية القيادة
الإ�سرتاتيجية
تعرب القيادة الإ�سرتاتيجية عن «القدرة
على التنب�ؤ والتحليل واملحافظة على
املرونة ومتكني الآخرين من خلق مناخ
ا�سرتاتيجي».
لذا ف�إن القيادة الإ�سرتاتيجية تعني:
•الإدارة من خالل الآخرين.
•�إدارة املنظمة ككل ولي�س كوحدات
تنظيمية.
•التكيف مع التغري الذي تزايد يف
ظل التناف�سية.
•الت�أثري على ال�سلوك الب�شري
بفعالية يف ظل بيئة تت�سم بعدم
الت�أكد ،فمن خالل القدوة والنموذج
ف�ض ًال عن القدرة على حتليل
وت�صور امل�ستقبل ،ميكن للقادة
الإ�سرتاتيجيون الفعليني الت�أثري
على �سلوكيات� ،أفكار ،وم�شاعر
ه�ؤالء الذين يعملون معهم.
لذا ف�إن القدرة على �إدارة ر�أ�س املال
الب�شري تعد من �أهم مهارات القائد
الإ�سرتاتيجي.
هذا ويعد مديرو الإدارة العليا �أهم
مورد للمنظمات التي تبحث عن �صياغة
الإ�سرتاتيجيات بفعالية وال�سبب الرئي�سي
يف ذلك �أن القرارات الإ�سرتاتيجية التي
ت�ؤخذ من خاللهم ت�ؤثر على الأهداف
املحققة للمنظمة .لذا يقال �أن العن�صر
احلا�سم للنجاح التنظيمي هم فريق
الإدارة العليا الذين ميلكون مهارات
�إدارية متفوقة.
اخل�صائ�ص الرئي�سية للقائد
الإ�سرتاتيجي:
حددت الكتابات جمموعة من اخل�صائ�ص
الرئي�سية للقائد الإ�سرتاتيجي اجليد
وهي:
•الر�ؤية ،الف�صاحة ،التناغم.
•االلتزام.
•العلم مبا يحدث يف املنظمة.
•اال�ستعداد للتفوي�ض والتمكني.
•الدهاء والذكاء يف ا�ستخدام
القوة.
امل�صدر:
د/نبيل حامد مر�سي /التخطيط
الإ�سرتاتيجي /املكتب العربي احلديث
.2008
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الـــــــــــر�ضـــــــــا..
وزمالء يل يف تلك ال�سنة
يف �أيام درا�ستي اجلامعية كان علي يف ال�سنني الأوىل �أن �أقدم عمال علمياً و�أن اطرحه على عدة �أ�ساتذة
ٍ
الدرا�سية .وذلك كان جديد ًا علي يف هذا املجال لأنني من املفرو�ض �أن �أتكلم عن ذلك العمل �أمام اجلميع قبل �أن �أقدمه ,وبدورهم
�سيناق�شون �إن كان مقنعاً �أم ال .الو�ضع مل يكن �سه ًال وخا�صة للمرة الأوىل ..على العموم ..بد�أت ..و�أخذت نف�ساً عميقاً ولكن
فكرة احتمال جناحي �أو �إخفاقي كانت تراودين كل الوقت مع قناعة �أن �أحدهما �سيحدث بالت�أكيد ..على العموم كان و�ضعاً مليئاً
بال�ضغط النف�سي ..ولكن الأمور بد�أت جيدة وردود فعل الغالبية كانت جيدة �أي�ضا ماعدا �أحد الأ�ساتذة الذين كانوا يجل�سون
يف املقدمة كان يتثاءب بني احلني والآخر ثم مي�سك بكتاب بيده ويقر�أ �شيئاً منه ثم يعود ويغلقه هكذا حتى انتهيت من �إلقاء
م�شروعي .عندما عدت للبيت وبعد جناح ما قدمت بالإجمال ..بد�أت دموعي تنهمر دون ق�صد وكنت �أقول ((الأ�ستاذ كان يقر�أ
الكتاب وال ي�أبه ملا �أقول)) فنظر والدي �إيل وقال :ملاذا تركزين على هذا ال�شخ�ص الذي ال يريد �أن يحبك �أو يحب ما تقولني؟!
ملاذا مل تتجاهلينه وتركزين على بقية من كان يف الغرفة �أو الذين كانوا معجبني مبا تقولني و�أحبوا ما فيك من �شجاعة وثقة
بالنف�س وقناعة علمية �أو�صلتيها بنف�سك.
كان ذلك اليوم در�ساً عظيماً يل ف�أنا اليوم مقتنعة �أنه من امل�ستحيل �أن �أتوقع من اجلميع �أن يقبلني كل الوقت .وهذه حقيقة
اعتنقتها الآن يف كل ما �أفعل ف�أنا ال �أنتظر �أن يحبني اجلميع بل �أحب �أنا ما �أفعل ,و�أفعله لنف�سي فقط ,و�إذا �أحبه الآخرون
فذلك عظيم ,و�إذا مل يفعلوا ف�أنا غري قادرة على ال�سيطرة على �ألأمر ..وكذلك بالن�سبة للحياة ف�أنت ال ت�ستطيع �أن تر�ضي كل
النا�س ..و�أن تربح يف كل الأوقات..
وال�شيء الوحيد الذي ت�ستطيع ال�سيطرة عليه هي نف�سك وحياتك وكل ما فيها من طاقات ,و�إن فعلت كل ما حتب فالر�ضا �سي�أتي
ال حمالة ولكن يف قرارة نف�سك.
من كتاب « �أحبك نف�سي « للكاتبة غادة نعيم

القيادة الإدارية واملهارات الإدارية
ميكن القول �إن حمتوى القيادة الإدارية هو حتقيق نتيجة ما
من خالل عمل الغري واملوارد املتاحة مع حتمل م�س�ؤولية هذه
النتيجة .وتبعًا لذلك ف�إن القيادة الإدارية تتكون من العنا�صر
التالية:
الهدف :وهو حتقيق نتيجة ما ،وهذه النتيجة ت�شتمل على كل
الأهداف املقررة للمنظمة �أو جزء منها يف �إطار الكل.
الو�سيلة :وهي املوارد املتاحة بالإ�ضافة �إىل عمل الغري وهذه
�إحدى املفارقات الكامنة يف القيادة الإدارية� ،إذ �إن من عليه القيام
بعمل ما؛ �إمنا يقوم به مبدئيًا بنف�سه بينما نرى �أن القائد الإداري
يعهد به �إىل الأجهزة الوظيفية والتنفيذية املخت�صة.
امل�س�ؤولية :القائد الإداري هو امل�س�ؤول عن النتيجة املحققة
بالرغم من �أن غريه هو الذي توىل حتقيقها ،وهذه � ً
أي�ضا �إحدى
مفارقات القيادة الإدارية؛ لأن من يقوم بعمل ما؛ هو الذي
ي�س�أل يف العادة عن حتقيقه.
ولذا ف�إن مهمة القائد الإداري تختلف عن مهمة �أي موظف فني
�أو تنفيذي �آخر كاملحا�سب واملهند�س والطبيب وامليكانيكي �أو
عامل الإنتاج ،لأن ك ًال من ه�ؤالء يقوم بنف�سه بن�شاط معني،
ويكون م�س�ؤو ًال عنه� ،أما هو فعليه �أن ين�سق جهود الآخرين
ويوجهها بفاعلية نحو حتقيق الأهداف املقررة للمنظمة ،ويكون
م�س�ؤو ًال عن النتيجة .ومن هنا ف�إن القائد الإداري هو يف الواقع
جوهر الإدارة ،فهو امللهم واملحرك ،وعليه يقع عبء حتقيق
النتائج امل�ستهدفة ،كما تقع عليه م�س�ؤولية التنفيذ .ومن �أجل
ذلك؛ ف�إن قدرات القائد الإداري عامل حا�سم يف النجاح ،فلقد
انق�ضى الزمن الذي كانت فيه القيادة الإدارية مطمحً ا لكل طامع
ب�صرف النظر عن م�ؤهالته وقدراته التي حتدد مدى �صالحه
فري�أ�س وال يقود� ،أو يقود ويظل طريق النجاح� ،أو يلحق �أفدح

الأ�ضرار باملنظمة.
�إن العبء الكبري الذي يتحمله القائد الإداري وامل�س�ؤولية التي
تنجم عن قيادته؛ جعلت رجال ال�سيا�سة و�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات
وال�شركات يف الدول املتطورة الذي يقدرون م�س�ؤوليتهم
يف االختيار؛ يو�سدون هذه املهمة �إىل �أف�ضل الرجال الذين
عجنتهم التجربة واخلربة ممن يتمتعون ب�صفات القيادة،
وهي �صفات متميزة عن املهارة الفنية وتتطلب �أنواعً ا من
املعارف والقدرات واملهارات واخلربات ال�ضرورية للقيام
باملهام القيادية وتوجيه القائمني باملهام الفنية والتنفيذية
املختلفة بال�سلوك الإن�ساين البناء من �أجل جناح املنظمة
وازدهارها ،فالفني مهما بلغ م�ستوى كفاءته ال ي�صلح ملهام
القيادة �إال �إذا متتع مبتطلباتها املتميزة .وقد يكون غري الفني
�أوىل ب�أداء هذه املهام �إذا توافرت فيه املتطلبات املذكورة ،و�إن
كانت الإدارة احلديثة تتجه �إىل اختيار املتميزين من الفنيني
�أكرث ف�أكرث لت�سلم مهمات الإدارة بعد تدريبهم تدريبًا مكث ًفا
على �أدائها .ولعل �أهم املهارات القيادية التي ال غنى عنها
لقائد اليوم ما يلي:
•مهارة االت�صال والتفاعل مع الآخرين.
•مهارة توفري املعلومات الالزمة للعمل وح�سن
ان�سيابها.
•مهارة اتخاذ القرارات.
•مهارة العالقات العامة.
•مهارة الت�سويق.
•مهارة قيادة الذات وقيادة الآخرين.
امل�صدر� :سل�سلة دليل القائد الإداري ـ كمال نور اهلل

ج�ســر من الأفكــار

التغيري يبد�أ
بطالب
يوسف القبالن*

كنت يف حديث مع قيادي �أكادميي حول واقع التعليم وتطويره ،وكان يتحدث مبرارة
ب�أنه كان طالبا يف �إحدى اجلامعات وعاد �إليها �أ�ستاذ ًا بعد �سنوات ليجد �أن براجمها
ومناهجها و�أ�ساليبها مل تتغري.وكان �صاحبنا يتحدث عن �أهمية �أن يكون الطالب
هو حمور العملية التعليمية و�أن دور التلقي ودور التفاعل من الطالب هو دور غري
م�ؤثر يف خمرجات التعليم ،و�أن التعلق املبالغ فيه باملا�ضي وما هو موجود يعيق
ر�ؤى التطوير نحو �آفاق م�ستقبلية جديدة.
واجته بنا احلديث �إىل العالقة بني املعلم والطالب يجب �أن تتغري �سواء يف التعليم
العام �أو التعليم اجلامعي و�أن بناء �شخ�صية الطالب يتطلب �أن نتعامل مع الطالب
ك�إن�سان لديه قدرات ومواهب وطموحات و�أنه يبحث عن الفر�صة لتنمية تلك القدرات
واملواهب وحتقيق الطموحات ،و�أن هذه الفر�صة �أو الفر�ص لن تتوفر �إذا كانت بيئة
التعليم غري حمفزة على الإبداع� .إن بيئة التعليم التي جتعل كل الأمور يف يد املعلم
�أو الأ�ستاذ اجلامعي هي بيئة ذات اجتاه واحد وهذا يعني �أن الطالب يتلقى فقط
ولكنه ال ي�شارك .ومثلما يفعل بع�ض الآباء مع �أبنائهم كذلك يفعل بع�ض املعلمني
والأ�ساتذة حني ت�سيطر ثقافة املا�ضي على ثقافة امل�ستقبل ويطلب من اجليل اجلديد
�أن يكون ن�سخة من النماذج ال�سابقة دون اعتبار الختالف الظروف واالحتياجات.
�إن بيئة التعليم احلديثة هي البيئة التفاعلية التي ال تكتمل بدون م�شاركة الطالب
يف التفكري ،والتحليل والبحث عن احلقيقة ،والإقدام على املبادرات واالبتكار
والإبداع .والتعليم احلديث هو الذي يعلم الطالب كيف يتعلم ولي�س كيف يجتاز
االختبار .والتعليم احلديث يجعل الطالب هو حمور العملية التعليمية مبعنى �أنه
هو امل�ستهدف بكامل �شخ�صيته ولي�س لتعزيز قدرات احلفظ لديه.
التعليم احلديث هو الذي يجعل كافه الطالب ي�شاركون يف كافه الأن�شطة التي تدور
يف بيئة املدر�سة �أو اجلامعة.
يف هذا ال�سياق كنت ا�ستمع �إىل �أحد امل�شايخ الف�ضالء يف �إذاعة القر�آن الكرمي وكان
يتحدث عن الطالب ال�صامت طيلة �ساعات الدرا�سة ثم ن�ضيف عليه عبئا �آخر حني
تنظم حما�ضره ملده ثالث �ساعات داخل املدر�سة و نطلب منه �أن ي�صمت وي�ستمع.
كان يقول �إن هذا �أ�سلوب غري فعال وتنق�صه م�شاركة الطالب الذي ي�صيبه امللل
من كونه جمرد م�ستمع �صامت ،وال�صمت يف هذه الأحوال لي�س حكمة بل هو �سلبيه
وا�ضحة ،وخلل .هو يعرب عن اجلمود يف حركه تطوير �أ�ساليب الرتبية والتعليم
فاحلركة بطيئة �أو غري موجودة وك�أن الرتبويني خائفون من التجديد.
�إن خمرجات التعليم التي نقول �أنها يجب �أن تت�سم باجلودة �ستكون كذلك �إذا امتلكنا
اجلر�ؤة على �إحداث تغيريات جوهرية ونوعية يف الفكر الرتبوي ،والفكر الإداري
�أي�ضا الذي ندير به مدار�سنا وجامعاتنا ،ولن تكون بداية هذا التغيري يف تغيري
املباين �أو حتديث املعامل �أو ت�أمني مزيد من الكتب و�إمنا يبد�أ التغيري بتغيري الفكر
الذي ي�ؤمن به املعلمون والأ�ستاذة.التغيري يبد�أ بالإن�سان من �أجل الإن�سان ،و�أن
تكون العالقة بني الأ�ستاذ والطالب عالقة علمية حترتم عقل الطالب ولي�ست عالقة
ت�سلطية .التغيري يبد�أ بالطالب
ن�شر بجريدة الريا�ض
					

عالقة التقدير الداخلي بفر�صة احل�صول على وظيفة
�أحد �أهم قوانني قيادة الر�ؤ�ساء هو قانون
التقدير الداخلي مقابل الأ�سلوب ال�شكلي،
ولتب�سيط هذه الفكرة ن�سوق هنا ق�صة
ح�صول امل�ؤلف فيرن على وظيفة قديرة يف
�شركة كربى للم�شروبات الغازية..
حني عاد يف عام 1975م من جولته الأخرية
من املقابالت ال�شخ�صية لوظيفة متثل حلم
حياته متت الت�صفية حتى �ستة مر�شحني
فاثنني ،فعاد �إىل زوجته قائ ًال�« :ستكون
الوظيفة يل ،ال لأحد غريي»! ويف �صبيحة
اليوم التايل تلقى ات�صا ًال يفيد بوجوب
ح�ضوره مرة �أخرى ملقابلة �شخ�صية
�أخرى ،ف�أ�صيب باالرتباك بعدما ظن
�أنه قد �ضمن الوظيفة! وعندما دخل على
م�س�ؤول التوظيف قال�« :إننا معجبون بك
جدًا ،فلقد حزت على �إعجاب رئي�س جمل�س
الإدارة والرئي�س واخلم�سة و�سبعني
�شخ�صا الآخرين الذين ر�أوك ..لكن هناك
ً
م�شكلة!! فلقد �س�ألك ـ ت�شك ـ الذي هو

6/1/09 1:24:38 PM

على و�شك التقاعد عدة مرات ع َّما �إذا
كانت لديك �أية �أ�سئلة ،وكنت يف كل
مرة تقول ال� ،إنه رجل لطيف ،ولقد
ق�ضى زم ًنا طوي ًال يف خدمة ال�شركة،
اعتاد �أن يكون م�س�ؤو ًال تنفيذيًا حاد
الذهن ،ويف الواقع �إن �أ�سلوب تعاملك
معه كان خاط ًئا ف�أثر �سلبيًا على نظرته
لك ول�شخ�صيتك" .يقول فارنر :كانت
هذه حلظة فا�صلة يف حياتي ،فقد كان
ت�شك لطي ًفا معي وتعاملت معه ب�شكر
خم ٍز .هناك اختالف حا�سم بني التقدير
الداخلي والأ�سلوب ال�شكلي ،والقادة
ذووا الأداء العايل يدركون الفرق ،فمن
ال�سهل �أن تتعامل بالأ�سلوب ال�شكلي،
�أق�صد القائم على �أ�سا�س التعليم املنا�سب
واملالب�س املنا�سبة والكلمات املنا�سبة،
�أما التقدير فهو �شيء ينبع من داخلك،
يبنع من داخل ذاتك ،ف�أنت ال ت�ستطيع
�أن ترتديه يف ال�صباح حني تنه�ض من

فرا�شك� ،إنه ينبع من ت�صوراتك الأ�سا�سية يجب جتنب املخاطرة باحلياة املهنية عن
عن الآخرين ،والكيفية التي ينبغي �أن طريق اتباع قانون تقدير الآخرين النابع
يتم التعامل بها معهم .ولقد كلفتني هذه من التقدير احلقيقي لأنف�سنا.
املقابلة حلم حياتي حيث يدرك قادة
ال�شركة مدى �أهمية العالقات ،ور�أوا امل�صدر :من كتاب "The Finer Points
مني عدم تقديري ملوظفهم املرموق ،لذا  "of Leadershipلفايرن

*املراجعة الداخلية

حل امل�شكالت املعلقة
يظن بع�ض النا�س �أن حل امل�شكالت مع الآخرين ال يحدث �إال بالقوة فيفاج�أ ب�أن الأمر
عك�س ذلك  ،فامل�سائل تتعقد �أكرث وت�سوء با�ستخدام ذلك الأ�سلوب العنيف للقوة بدال
من ا�ستخدام القوة الروحية وقوة املحبة الإلهية� .أعترب �أن الرد بتلك القوة الطيبة
القلب اللطيفة واملليئة باملحبة هي الطريقة املثلى للو�صول �إىل حل ،والطبع �ستجد
�ضعيفي النفو�س وعدميي التهذيب �سيعتربون ذلك �ضع ًفا ولي�س قوة ،ويحاولون
ا�ستغالل الظرف لإ�ضعاف نف�سك �أكرث و�أكرث ..بعدها �سيدركون �أن ت�صرفك ذلك لي�س
من منطلق �ضعف بل نابع عن قوة نف�سية كبرية وروحية �أكرب.
لذلك حاول حل م�شكالتك مع الغري ـ وخا�صة الأهل ـ مبحبة وطيبة قلب قدر امل�ستطاع،
ف�إذا ر َددْتَ على الغ�ضب بالغ�ضب وعلى الكراهية بالكراهية ف�إن ذلك �سيولد ثما ًرا
خالية من كل املحبة والطيبة ،و�إن ر َددْتَ على اخلبث بالطيبة وعلى الكراهية باملحبة
وعلى الغ�ضب بال�سكينة؛ فقد يظن البع�ض �أنك اخلا�سر ،لأنك بنظرهم قد خ�سرت
نف�سك قبل كل �شيء ،غري �أن احلقيقة �أنه باخلري تكافح ال�شر وتق�ضي عليه ،فاخلري
�ضعيف يف البداية ولكنه قوي وعظيم يف النهاية .و�أما ال�شر فهو على العك�س قوي
يف البداية و�ضعيف يف النهاية.
هل ت�ستعمل القوة �أو ال�صراخ �أو العنف يف حل م�شكالتك؟ وملاذا تظن �أنك ت�ستعمل
هذا الأ�سلوب؟ هل لأنك على خط�أ مث ًال؟
امل�صدر :كتاب «�أحبك نف�سي» لغادة ملحم
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�إجنازات كلية الطب� ..سطور مل ُتكتب

ق�صة جناح تتجاوز املعايري املحلية والإقليمية وتتجه نحو العاملية
خم�س �سنوات من عمر كلية الطب� ،إنها مدة ق�صرية بالعمر الزمني؛ ولكنها
غنية وثرية وفق مقايي�س العطاء والإجناز� ،سابقت الكلية الزمن ،وتفوقت
على الإمكانات حتى تبو�أت مكانة مرموقة بني الكليات النظرية املرموقة على
م�ستوى العامل� ،أخذت ب�آخر ما تو�صل �إليه العلم احلديث يف العملية التعليمية
والربامج التطبيقية ،فقدمت للمجتمع �أوىل دفعاتها طالبًا متميزين وقادرين على
العطاء والبحث والإ�ضافة والقيادة ..وتتوا�صل امل�سرية الدرا�سية بتطبيق
�أحدث املناهج وطرق التدري�س ،وي�صاحب ذلك اال�ستمرار يف تطوير وتعزيز
قدرات ومهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س� ...إنها ق�صة جناح بد�أت بتعيني عميد
للكلية وانتظام الدرا�سة يف وقت قيا�سي� ..أمنوذج تعليمي ودرا�سي تتعلم منه
الكليات املماثلة من حيث اكتمال خطوات االعتماد الأكادميي من االحتاد الدويل
للتعليم الطبي ،واعتماد و�سائط وطرق تعليمية حديثة يف برنامج ماج�ستري
التعليم الطبي ،وم�شاركة عميد الكلية و�أع�ضاء هيئة التدري�س كمتحدثني
رئي�سيني حول العامل.

منوذج مثايل

حققت كلية الطب يف جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية �إجنازات
عديدة رغم قِ�صرعُ مرها وحجمها ال�صغري متجاوزة كل املعايري املحلية والإقليمية
يف االجتاه نحو العاملية حتى �أ�صبحت منوذجا مثاليا ُيحتذى من قبل كليات الطب
على امل�ستويني املحلي والإقليمي ،منوذج ي�ستهدي بالتجارب العاملية ويطبق �أعلى
املعايري التي جتعل من الكلية مرجعية �أكادميية ومنارة تعليمية ومرك ًزا علميًا
وبحثيًا ي�شار �إليه بالبنان ،وبتبنيها ملناهج تعليمية حديثة و�أ�ساليب �أكادميية
متقدمة وتقنيات متطورة بجانب اهتمامها مبخرجات التعليم ،ا�ستطاعت ا�ستقطاب
�أف�ضل الكفاءات واخلربات من �أع�ضاء هيئة التدري�س و�أف�ضل الطالب من خمتلف
مناطق اململكة.

وقت قيا�سي لبدء الدرا�سة

َح ّق َقتْ كلية الطب �إجنازات غري م�سبوقة خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية املا�ضية
وذلك ا�ستجابة لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني حني قال عن هذه الكلية�(:أريدها
طب منوذجية وفريدة من نوعها َت ْق َب ُل طالبا من كل املناطق) ،وقد حتقق هذا
كلية ٍ
�سجلت
ب�سواعد رجال خمل�صني من �إدارة اجلامعة و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،حيث ّ
�إجنازات كثرية ومتوالية كان من �أهمها بدء الدرا�سة يف وقت قيا�سي� ،أي بعد ثالثة
�أ�شهر من تعيني عميد وفريق عمل لها ،و�أُجنز الف�صل التح�ضريي للطالب خالل هذه
املدة الق�صرية ،واعتمدت الكلية �أف�ضل املناهج العلمية للتعليم الطبي ،و�أبرمت يف
هذا ال�صدد اتفاقيات مع جامعة �سيدين با�سرتاليا ،وح�صلت مبوجب االتفاقات على
منهج �إلكرتوين حديث ،مت تطبيقه يف الف�صل الثاين من عامها الدرا�سي الأول.

نواة لتطبيق املنهج

ابتعثت �إدارة الكلية ()25ع�ضوا من املنت�سبني ملدينة امللك عبد العزيز الطبية يف
دورة �أكادميية ُمك ّثفة ملدة �إ�سبوعني بجامعة (ما�سرتخت) يف هولندا �إحدى �أعرق
اجلامعات العاملية لي�شكلوا نواة تتوىل مهام تطبيق برنامج التعليم الطبي الذي يعتمد
منهج (التعليم القائم على حل امل�شكالت) ،عالوة على التدري�س يف الف�صول الذكية
املزودة ب�أكرث تقنيات التعليم تطو ًرا التي متكنهم من تزويد ّ
الطالب باحلوا�سب
املُح ّملة باملواد الدرا�سية ليت�سنى لهم الإطالع على املنهج مبقررات خمتلفة ومتعاقبة
على مدى �أربع �سنوات من دخول الكلية وحتى التخرج منها .وذلك للطالب حملة
بكالوريو�س العلوم �أو العلوم الطبية التطبيقية وال�صيدلة كما هو معمول به يف
اجلامعات بالواليات املتحدة الأمريكية ويف ا�سرتاليا .وط ّبق الربنامج التعليمي
املذكور يف مدة ق�صرية باحرتافية ومهارة عالية �شهدت لها جامعة (�سيدين) وجميع
خرباء جلنة االعتماد الأكادميي العاملي من ا�سرتاليا و�أمريكا و�أوروبا.

ور�ش عمل وبرامج ولقاءات..

كان من �أولويات الكلية االعتماد على الكفاءات الوطنية امل�ؤهلة من مدينة امللك عبد
العزيز الطبية ،وانخرط اجلميع يف الور�ش املختلفة لتطوير املهارات الأكادميية
حيث تزخر الكلية بربامج
ولقاءات علمية وور�ش
عمل على مدار العام
�أثمرت مب�شاركة �أكرث
من ( )250ع�ضوًا من
�أع�ضاء هيئة التدري�س
يف خمتلف الور�ش العلمية
الأ�سا�سية منها واملتقدمة
يف املهارات الأكادميية
لإلقاء املحا�ضرات،
والتوا�صل مع الطالب،
واتباع الطرق احلديثة
يف التعليم الذاتي املبني
على امل�شكالت ،وتقييم
الطالب يف االمتحانات
للأ�سئلة املتعددة الإجابات
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�أ.د .يو�سف العي�سى
واالمتحانات ال�سريرية ،وتقومي املناهج والربامج واخلطط الدرا�سية وتطويرها،
وا�ستخدام التقنية احلديثة يف التوا�صل والتعلم.

�إجنازات علمية رفيعة:

منوذجً ا حتتذية الكليات الأخرى عامليًّا ،بل حتى الكليات املرموقة عامليا ميكن �أن
تتعلم من جتربة هذه الكلية ،وقد ن�شرت مقالة اخلبري هاملتون كاملة يف املجلد الثالث
/العدد الأول يف جملة كلية الطب «كوم نيوز» يف �أغ�سط�س 2007م.

�إعتماد �أكادميي عاملي

ومبوجب ح�صول الكلية على االعتماد الأكادميي العاملي ُ�سجلت يف القائمة العاملية
لكليات الطب وذلك من قبل (هيئة تعليم الطب اخلارجي يف الواليات املتحدة الأمريكية)
التي يعتمدها (البورد الأمريكي للإمتحانات الطبية) التي ت�سمح لطالبها باجللو�س
المتحانات الرتخي�ص الطبي الأمريكي(/ )USMLEالدرجتني الأوىل والثانية،
وقد ُ�سجلت الكلية يف دليل كليات الطب العاملية التي حلت مكان دليل منظمة ال�صحة
العاملية الذي يدار حاليًا من قبل جامعة كوبنهاجن حتت مظلة االحتاد العاملي
للتعليم الطبي .ويتميز هذا الدليل با�ستيعابه لكل املعلومات التي تخ�ص الكلية من
مناهج وطالب و�أع�ضاء هيئة تدري�س وامل�ست�شفيات التعليمية ..الخ ،وتعترب كلية
الطب من �أوائل الكليات امل�سجلة يف هذا الدليل عامليًا.

1 .1االن�ضمام �إىل ع�ضوية البنك الدويل لأ�سئلة امتحانات كليات الطب ك�أول كلية طب
يف اململكة ،وي�ضم البنك املعني يف ع�ضويته كليات الطب يف القارات اخلم�س.
2 .2تطبيق برنامج كلية الطب بجامعة (�سيدين) باحرتافية و�شمولية �أده�شت
امل�شاركني والقت ا�ستح�سان م�ؤمتر (�أوتاوا) العاملي للتعليم الطبي يف لقاءه
الثاين ع�شر املنعقد يف مدينة (مالبورن) با�سرتاليا عام 2006م من خالل
ا�ستعرا�ض البحث امل�شرتك �أثناء اللقاء لتطبيق منهج كلية الطب بجامعة
�سيدين خارج ا�سرتاليا يف جمتمع �آخر وقارة �أخرى.
3 .3اجتياز التقومي الذاتي لهيئة االعتماد والتقومي الأكادميي بوزارة التعليم العايل
باململكة العربية ال�سعودية يف عام 2007م واال�ستعداد للإعتماد الأكادميي يف
ال�سنوات القادمة.
 4 .4احل�صول على االعتماد الأكادميي العاملي لكليات الطب و�إدراج الكلية �ضمن
كليات الطب املعتمدة يف العامل يف عام 2008م .
5 .5احل�صول على �شهادة االعتماد الأكادميي من االحتاد الدويل للتعليم الطبي
ك�أول كلية طب يف منطقة ال�شرق الأو�سط بنتائج ومعايري عالية وموا�صفات
و�ص ّن َفت كنموذج مثايل
عاملية تفوق مثيالتها يف كثري من كليات الطب يف العامل ُ
لكليات الطب يف �أبريل 2009م.
�6 .6إدراج مقررين يف البحث العلمي يف برنامج كلية الطب ونتج عن ذلك م�شاركات
وا�سعة لطالب الكلية يف امل�ؤمترات واللقاءات العلمية وح�صولهم على �أعلى
امل�شاركات يف التمثيل يف م�ؤمتر طالب الطب لدول اخلليج املعقود يف جامعة
العني باالمارات العربية املتحدة يف 2009م ويف جامعة امللك �سعود يف مايو
2009م ويف لقاءات البحث العلمي لكل من ق�سم الباطنة واجلراحة وح�صدهم
جلوائز التفوق البحثي يف هذه اللقاءات العلمية ،ح�صولهم على اجلائزة
الأوىل والثالثة يف م�ؤمتر لأبحاث طالب كليات الطب يف وار�سو ببولندا يف
ابريل 2009م.
7 .7ح�صول �أول دفعة من خريجي كلية الطب باجلامعة للعام الدرا�سي 1429/1428هـ
على املركز الأول يف امتحانات الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية واملحافظة
على املركز الأول يف االمتحان الثاين لنف�س العام الدرا�سي
�8 .8إ�ست�ضافة �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية كمتحدثني رئي�سيني يف اللقاءات العلمية
للتعليم الطبي يف الواليات املتحدة الأمريكية وا�سرتاليا وبولندا والت�شيك
والرنويج و �سوي�سرا و�أندوني�سيا وال�صني وال�سودان والكويت.
�9 .9إن�شاء ق�سم التعليم الطبي يف كلية الطب وا�ستقطاب كوادر �أكادميية م�ؤهلة
يف التعليم الطبي للإ�شراف على التطوير امل�ستمر للمنهج وامتحانات الطالب
وتقومي �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب وتقومي الربنامج و�إدارة اجلودة
النوعية للتعليم.
1010ا�ستحداث �أول برنامج ماج�ستري للتعيم الطبي ملدة �سنتني باململكة والتعاون
مع جامعة ما�سرتخت بهولندا للح�صول على املنهج وم�شاركة �أع�ضاء هيئة
التدري�س بجامعة ما�سرتخت للتدري�س بالربنامج وتخريج الدفعة الأوىل يف
فرباير2009م.

و�أن�ش�أت الكلية ـ منذ ميالدها ـ �أول و�أكرب ق�سم للتعليم الطبي �إميانا منها ب�أهميته يف
تطوير املناهج ،واالمتثال للمعايري العاملية ،وا�ستخدام �أحدث الطرائق التعليمية..
وا�ستقطبت لذلك كوادر �أكادميية م�ؤهلة لتتوىل الإ�شراف على التطوير امل�ستمر للمنهج
وامتحانات الطالب ،وتقومي �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وتقومي الربامج و�إدارة اجلودة
النوعية للتعليم والإعتماد الأكادميي .ومت ا�ستحداث �أول برنامج ماج�ستري للتعليم
يف اململكة بالتعاون مع جامعة (ما�سرتخت) بهولندا ،م�شتم ًال على �أحدث املناهج،
وم�سرت�شدًا بالو�سائط والطرق التعليمية احلديثة واال�ستخدام الأمثل لتكنولوجيا
التعليم ،وي�شارك عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف تدري�س خمتلف املقررات يف هذا
الربنامج الذي ميتد لعامني ،كذلك يتم الإ�ستعانة ب�أع�ضاء هيئة تدري�س من خمتلف
جامعات �أمريكا وهولندا وا�سرتاليا وا�سكتلندا .وتخرجت  17طالبًا يف الدفعة الأوىل
للربنامج منهم الآن عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة ،بالإ�ضافة �إىل �أع�ضاء
يف م�ؤ�س�سات �أكادميية �أخرى باململكة ،فيما ينتظم حاليًا يف الربنامج ( )17ميثلون
الدفعة الثانية و ( )21طالبا يف الدفعة الثالثة.

�شهادة عاملية

متحدثون رئي�سيون حول العامل

�أكملت الكلية عملية التقومي الذاتي ح�سب معايري الهيئة الوطنية العتماد التقومي
الأكادميي بوزارة التعليم العايل ،وعلى �ضوء ذلك �أعدت خطة ا�سرتاتيجية للتطوير
اعتمادًا على املعايري املحددة للجودة التعليمية ،وا�ستعانت بخبري عاملي يف جمال
التقومي واالعتماد من جامعة نيوكا�سل ا�سرتاليا وهو الربوف�سور (جون هاملتون)
الذي كتب تقريرا مف�ص ًال عن الكلية ومدى مطابقتها للمعايري املحلية والعاملية..
وبالإمكان تلخي�ص ما قاله بالآتي( :يجب تهيئة هذه الكلية الوليدة التي �أبلت بال ًء
ح�س ًنا يف ت�أ�سي�س منهج متكامل مع �أنظمة امل�ساعدة ،وذلك يف وقت وجيز للغاية،
ومعظم املجهودات التي �أجنزت يف هذه الكلية يف هذا الزمن الق�صري ميكن �أن تكون

تقومي ذاتي ي�ؤهل لالعرتاف

كما �أكملت الكلية كل خطوات االعتماد الأكادميي من قبل االحتاد الدويل للتعليم
الطبي ك�أول كلية طب يف منطقة ال�شرق الأو�سط يعرتف بها من قبل االحتاد الدويل،
وت�شمل خطوات االعرتاف القيام بالتقومي الذاتي على �ضوء معايري حمددة للجودة
من قبل الإحتاد ،وهذه املعايري هي :الر�سالة ،الأهداف ،املنهج ،الطالب� ،أع�ضاء
هيئة التدري�س ،نظام تقييم الطالب ،النظام الإداري باجلودة والتطوير .وتلت ذلك
زيارة ميدانية لثالثة خرباء من االحتاد يف الفرتة من � 9-5إبريل 2009م هدفت
�إىل مطابقة املعلومات الواردة يف التقييم الذاتي وجمع معلومات �إ�ضافية ميدانية،
ثم كتابة تقرير مف�صل عن �أداء الكلية ومطابقتها للمعايري العاملية يف اجلودة
التعليمية ،وكانت النتائج مبهرة للغاية حيث ح�صلت الكلية على درجة  %94يف
حتقيق املعايري الأ�سا�سية و %84ملعايري اجلودة .وتع ُّد هذه النتائج غري م�سبوقة
ح�سب �شهادة اخلرباء الذين قاموا بزيارات كثرية لكليات مماثلة من خمتلف �أنحاء
العامل و�شهدوا ب�أن الإجنازات التي متت يف هذا الزمن الق�صري ُتعترب منوذجً ا مثاليًا
لكليات الطب عامليًا.

كوادر م�ؤهلة وو�سائط تعليمية حديثة

ومن خالل اعرتاف العامل بكفاءة ومتيز �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية قام عدد كبري
منهم بتمثيلها يف املحافل العاملية ،يف م�ؤمترات وور�ش عمل وحما�ضرات ولقاءات
علمية ،وكانت �أول م�شاركة للكلية يف م�ؤمتر �أوتوا للتعليم الطبي الذي عقد يف مدينة
نيوورك يف �شهر مايو عام 2006م  ،من خالل عدد من الأوراق العلمية يف جمال التعليم
الطبي .و�شاركوا � ً
أي�ضا يف م�ؤمتر التعليم الطبي للدول الأوروبية الذي عقد يف الرنويج
كما ا�ست�ضافت (جامعة وار�سو) عميد كلية الطب وعددا من �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف �أبريل 2007م كمتحدثني رئي�سيني لعر�ض جتربة الكلية ،وذلك ف�ض ًال عن امل�شاركة
يف م�ؤمترات عاملية �أخرى يف براغ واندوني�سيا وال�سودان وال�صني.

Magazine 9.indd 5

6

تقرير

االثنني  8جمادى اآلخرة  1430هـ املوافق  1يونيو 2009

ب�إدخالها لأحدث طرق التعليم يف العامل:

اجلامعة تعتمد معايريالتعليم الطبي العاملية لتقوية املناهج
متيزت جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية بتطبيقها لأحدث
معايري التعليم الطبي ،وا�ستفادت اجلامعة من كونها الأحدث ن�ش�أة يف �إدخال
�أحدث التقنيات يف مناهجها التي اكت�سبت �سمعة واعرتا ًفا عامليًا ،بف�ضل
تطبيق مباديء التعليم عن طريق حل امل�شكالت كبديل للمناهج التقليدية.
وا�ستحدثت اجلامعة لهذه الغاية ق�سما خا�صا يعنى بتطبيق طرق التعليم
املتطورة واملوثوقة يف العامل ،وقد طبقت هذه الطرق يف كلية الطب
ال�ستثارة فكر الطالب .وقد �أ�شارت بع�ض الدرا�سات �إىل �أن التعليم الطبي
املبني على حل امل�شكالت يرفع ن�سبة حت�صيل الطالب من  %5يف احلاالت
التقليدية �إىل  %85وفقا ملناهج الكلية املتبعة حاليا.
جتارب عاملية حمفزة

رغم �أنه كان منهم ًكا يف عمله وعيناه
تنتقالن برتكيز �شديد بني �شا�شة احلا�سب
والأوراق املرتا�صة على مكتبه �إال �أن
الأ�ستاذ الدكتور حمي الدين جمذوب
رئي�س ق�سم التعليم الطبي بكلية الطب
�أبدى رغبته يف �إجراء احلوار معنا حول
التعليم الطبي وفل�سفته و�أهميته ،فابتدر
احلديث م�ؤكدًا �أن هذا التخ�ص�ص �أ�صبح
مييز اجلامعات امل�شهورة عامليًا ،ولذا
ومقيا�سا على قوة املناهج
فهو يعد دلي ًال
ً
وجناحها يف تخريج طالب مميز ينتظره
م�ستقبل واعد يف حياته العملية .و�أكد �أن
هناك فوائد عديدة لتطبيق هذه النظرية
احلديثة املبا�شرة على التعليم �أهمها:
تطوير مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س
وا�ستيعابهم يف اجلامعات وفق مقيا�س
الكفاءة العلمية ولي�س وفق املهارات
التعليمية والتدريبية.
جتنب املعوقات التي تعاين منها املناهج
التعليمية التي كانت حت�صيلية وي�شوبها
ق�صور من ناحية ا�ستجابتها حلاجة
املر�ضى و�أولويات امل�شاكل ال�صحية
يف املجتمع وعدم ا�ستيعابها للتطورات
التكنولوجية احلديثة يف نظريات التعلم
والتعليم
اال�ستفادة من جتارب اجلامعات العاملية
مثل جامعة (ماك ما�سرت) يف كندا
و(ما�سرتيخت) يف هولندا ،وهي �أول
جامعات تطبق نظام التعلم املبني على
حل امل�شكالت ،وكانت جتاربها هذه دافعًا
وحمف ًزا على تطبيق هذا املنهج الذي انت�شر
ب�سرعة يف معظم كليات الطب؛ بل وحتى
يف التخ�ص�صات التطبيقية الأخرى مثل
الهند�سة والقانون واالقت�صاد.

ميزة خا�صة لهذه اجلامعة
وتناول تاريخ التعليم الطبي فتابع
مو�ضحً ا :لقد بد�أ االهتمام بهذا التخ�ص�ص
حديثا ،وعرف يف نهاية عقد ال�ستينات
بديال للنق�ص الذي لوحظ يف مناهج
التعليم التقليدية حيث ال ي�شوبه ق�صور
يف تطبيق نظريات التعليم والتعلم وعدم
ا�ستيعابها للتقنيات احلديثة.
ويعد ا�ستحداثه يف جامعة امللك �سعود
بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية ميزة
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ويتيح فر�صا مواتية للتعاون مع
الربامج املماثلة والنظرية عامليا مما
يرثيه وميكنه من تبادل اخلربات
والتجارب.
6 .6ي�ساعد هذا الربنامج يف التدري�س
النظري والتدريب العملي للطالب
حيث يوجد يف مدينة امللك عبد
العزيز الطبية �أكرب برنامج
للدرا�سات العليا يف اململكة وي�شمل
كافة التخ�ص�صات الطبية الرئي�سية
والفرعية �إىل جانب وجود كليات
باجلامعة حتتاج
�إىل هذا النوع من
املتخ�ص�صني.

خا�صة؛ �إذ �أتاح لها مواكبة اجلامعات
العاملية التي �شهدت افتتاح مثل هذا الق�سم
اعرتا ًفا منها به كعلم له قواعده ونظرياته
اخلا�صة ،وكتخ�ص�ص مميز يرتفع
مب�ستوى ومهارات طالب اجلامعات ،ومن
املهم هنا الإ�شارة �إىل �أن هذا التخ�ص�ص
�أُجريت وتجُ ري فيه بحوث متطورة،
ومتنح فيه درجات علمية عالية ،وهو من
�أكرث التخ�ص�صات التعليمية احلديثة التي
تعر�ضت لبحوث مكثفة ميكن القول �إنها
فاقت خم�سة �آالف بحث .وتعد جامعة
(�شيكاغو) يف الواليات املتحدة الأمريكية
وجامعة (دندي) يف ا�سكتلندا من �أوائل
اجلامعات التي عملت على ذلك منذ بداية
ال�سبعينات .ولأق�سام التعليم الطبي دور
ملحوظ يف متابعة وتطوير املناهج ،ويف نافذتان �إىل
ا�ستحداث برامج للدرا�سات العليا على التميز
م�ستوى الدبلوم واملاج�ستري والدكتوراه .ب�أريحيته
وت�ساعد الق�سم �أي�ضا يف تطبيق الطرق املعهودة
املن�صفة والدقيقة يف تقومي الطالب وتطوير و�سمته املحبب
البيئة التعليمية وربط الطالب مب�شاكل �أتاح لنا الدكتور
حممد بن �سعد املعمري
املجتمع ال�صحي الواقعية.
العميد امل�شارك لل�ش�ؤون
تخريج كفاءات وطنية متخ�ص�صة ال�سريرية بكلية الطب
ثم ا�ستعر�ض الدكتور املجذوب مربرات فر�صة احلديث معه حول التعليم الطبي
�إن�شاء هذا الق�سم يف جامعة امللك �سعود و�أثره على ترقية مهارات �أع�ضاء هيئة
بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية عديدة التدري�س ..اجتهد يف التوفيق بني مهماته
الأكادميية والإكلينيكية واقتطع جزءًا من
وعلى ر�أ�سها:
�1 .1سد الفجوة وتاليف النق�ص احلاد وقته الثمني متجاوبًا معنا ،فقال �شارحً ا
ملتخ�ص�صني يف هذا املجال وذلك �إن من �أهم عنا�صر العملية التعليمية
بتخريج وطنيني متخ�ص�صني يف تكمن يف الطالب واملعلم واملنهج ،و�أعطى
تطور مفاهيم التعليم يف العقود املا�ضية؛
التعليم الطبي.
2 .2االهتمام الكبري يف جميع كليات املعلم �أهمية كبرية ُبغية الو�صول �إىل
الطب يف اململكة والذي يظهر من خمرجات تعليمية متميزة ،وف�ض ًال
خالل ال�سعي لتطوير املناهج الطبية عن ذلك؛ فقد حدثت تغيريات كبرية
و�أ�ساليب تقومي الطالب مما يخلق يف العملية التعليمية بعد حتولها من
طلبا ملحا واقباال مكثفا على القبول االعتماد على املعلم �إىل االعتماد على
الطالب ،لذا مل تعد معلومات املعلم
يف هذا الربنامج.
3 .3هناك برامج متطورة للدر�سات العليا وخربته كافيتني للو�صول �إىل مرحلة
يف كل التخ�ص�صات الطبية والتي التميز؛ بل �أ�صبح من الالزم وامللح
هي يف �أم�س احلاجة ملتخ�ص�صني تعزيز مهاراته وتطوير قدراته ليكون
عن�ص ًرا موجِّهًا لطالبه ال ملق ًنا له.
يف التعليم الطبي وتطويره.
4 .4ال يوجد برنامج مماثل يف جامعات
ا�ستثارة ذهنية الطالب
اململكة وذلك يك�سبه �صفة التميز
ولذلك ـ يتابع الدكتور املعمري ـ فقد
واملبادرة.
 5 .5يحقق هذا الربنامج روابط وثيقة تن َّبهت كلية الطب بجامعة امللك �سعود

بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية يف وقت القلب املفتوح وغريها ،و�أ�صبحت بذلك والأح�ساء� ،إ�ضافة �إىل بع�ض زمالئهم
مبكر �إىل هذا املفهوم املعا�صر ،فعملت مرجعية عاملية �ضمن قائمة املراكز الدولية باجلامعات ال�سعودية.
على تطبيق مناهج حديثة ومتطورة املتخ�ص�صة واملرموقة.
دورات لت�سهيل �إدارة املناهج
تعتمد على ا�ستثارة فكر الطالب وحتريك ر�ؤية على مفهوم م�ؤ�س�سي
طاقاته الذهنية كي ي�ستوعبها ويتفاعل وي�ضيف منوهًا �إىل �أن امل�شاريع اجلبارة ولت�سهيل عملية �إدارة املناهج الأكادميية
معها ب�سهولة و�سال�سة من خالل الو�سائل التي تبنى الآن �ستزيد الطاقة اال�ستيعابية يوا�صل الدكتور املعمري مو�ضحً ا لقد
والأوعية التقنية املتاحة له مبا يدعم للمدينة من قرابة � 850سريرا �إىل قرابة عقدت دورات عديدة متخ�ص�صة ،
وي�ؤكد �إمكانية الو�صول �إىل تطبيقات � 1700سرير عرب العديد من املراكز ودورات �أخرى �أ�سا�سية عقدها �أع�ضاء
متطورة يف التعليم .وا�ست�شعرت اجلامعة التخ�ص�صية مثل م�ست�شفى امللك عبد اهلل هيئة التدري�س ثم دورات متقدمة دُعيت
مبك ًرا �أهمية مواكبة طرق التعليم التخ�ص�صي للأطفال وم�ست�شفى الرعاية �إىل امل�شاركة فيها خربات عاملية مثل
وترقية قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س ال�صحية املتقدمة وم�ست�شفى ال�صحة الأ�ستاذ الدكتور كالرك هزلت والأ�ستاذ
لتلك املناهج؛ فركزت النف�سية ومركز الإ�صاباتوتو�سعات الدكتور فان ويرفلبنن ،وعقدت � ً
أي�ضا
على حتديث �أ�ساليب امل�ست�شفى القائم ،كما حققت كذلك دورات يف �إعداد احلاالت التعليمية
ملمو�سا وممي ًزا يف برامج التدريب ودورة للم�شرفني على املناهج �شارك يف
نقل وتو�صيل تقدمًا
ً
للدرا�سات العليا منذ �إن�شائها يف منت�صف تقدميها الأ�ستاذ الدكتور �أنيكارتو هيجن
املعلومة
الثمانينيات امليالدية ،وعزز هذا التميز والأ�ستاذ الدكتور رديان دوملنز� ،إ�ضافة
للطالب،
�سعي كلية الطب �إىل تعزيز مهارات �أع�ضاء �إىل دورات يف حماور مهنية ودور الطبيب
وعلى
تعزيز هيئة التدري�س يف خمتلف جوانب التعليم يف املجتمع ،وا�ستمر تنظيم هذه الدورات
مهارات وطرقه احلديثة ،وانطلقت ر�ؤيتها �إىل عرب برنامج �شامل ومتميز ،وركزت الكلية
ذلك من مفهوم م�ؤ�س�سي بحيث تحُ دَّد على جمموعات من �أع�ضاء هيئة التدري�س
�أع�ضاء
هيئة التدري�س �أهداف هذا الربنامج بو�ضوح ليخدم يف خمتلف التخ�ص�صات من �أجل تطوير
التوجهات والتطلعات ،و�صمِّم الربنامج خرباتهم ،وحر�صت يف الوقت نف�سه
وتنمية
بحيث يقدِّم دورات �أ�سا�سية يف التعليم على عقد جل�سات نقا�ش وعمل �أ�سبوعية
خرباتهم.
وبجانب ذلك اكت�سبت عامة والتعليم املبني على حل امل�شكالت بح�ضور �أع�ضاء هيئة التدري�س بغر�ض
مدينة امللك عبد العزيز الطبية باحلر�س من خالل ابتعاث �أع�ضاء هيئة التدري�س تقوية �أوا�صر التوا�صل ،ومل تغفل يف هذا
الوطني متيزها بتطبيق �أعلى املعايري حل�ضور دورات متقدمة يف اجلامعات التي املنحى عن امل�شاركة يف املحافل العاملية
املهنية ،وبا�ستقطابها لأف�ضل اخلربات تهتم بهذا املجال مثل جامعة ما�سرتخت عرب ح�ضور الندوات وامل�ؤمترات وور�ش
الطبية مما �أهَّ لها �إىل الريادة فيما يتعلق بهولندا ،ومن ثم تكوين نواة تقود هذه العمل اجلماعية لتمثيل الوطن بخربات
بالرعاية ال�صحية املتقدمة ،و�إىل �أن تنال العملية ،وتبع ذلك تنظيم دورة حول وطنية رائدة ،ومن �أمثلة ذلك امل�ؤمتر
ق�صب ال�سبق والتفوق وال�شهرة يف العديد االجتاهات الإبداعية يف التعليم الطبي امل�شرتك الذي ا�ست�ضافته جامعة �سيدين
من اجلراحات مثل زراعة الأع�ضاء والكلى ح�ضرها حتى الآن  180من �أع�ضاء هيئة ب�أ�سرتاليا على هام�ش فعاليات م�ؤمتر
والكبد وف�صل التوائم ال�سيامية وعمليات التدري�س بالريا�ض فرعي اجلامعة بجدة �أوتوا للتعليم الطبي العاملي ،وفيه مت

د.املجذوب:
تخ�ص�ص حديث
يتجاوز مالمح النق�ص
يف مناهج التعليم
التقليدية
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تعليم قائم على حل امل�شكالت من
خالل �أبحاث �أكادمييــة جـــــادة

د .العلوان

د .املعمري

�أ.د .املجذوب

ا�ستعرا�ض جتارب كليات الطب الرائدة
يف تطبيق مناهج من بيئات خمتلفة
وكيفية تطويعها.
ويعد برنامج ماج�ستري التعليم الطبي رائدًا
وممي ًزا فيما يتعلق بت�أهيل حوايل  50ع�ضو
هيئة تدري�س للتخ�ص�ص يف هذا املجال،
ومل تغفل اجلامعة اجلانب الوطني؛ �إذ
خ�ص�صت مقاعد لأع�ضاء هيئة التدري�س
يف العديد من اجلامعات ا�ست�شعا ًرا منها
لأهمية هذا التخ�ص�ص.

حاليًا يف كلية الطب بجامعة امللك �سعود
بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية مبنية
على جتارب عاملية موثوقة ،فالتعليم
التقليدي يحرم الطالب  %95من التح�صيل
م�ضيفا� :إن �أ�سلوب الدرا�سة الآن يعتمد
على وجود حلقات نقا�ش لكافة املوا�ضيع،
فيما �أ�صبحت وظيفة املحا�ضرة فتح باب
الأ�سئلة وتنمية املهارات مبا ي�ساعد يف
تغطية امل�شاكل الطبية .كما �أننا نركز يف
تعليمنا على اللغة االجنليزية ووجود
مواد خا�صة يف الأخالقيات الطبية وعلم
احلا�سوب والبحوث العلمية.
و�أ�ضاف العلوان� :إن املنهج الذي اتخذته
كلية الطب يف التعليم حديث ويعتمد
على الطالب يف حل امل�شكالت ،حيث
�أكدت اجلامعة على كونها �سباقة �إىل كل
جديد موثق ومبني على جتارب عاملية
بحيث ي�ستفيد الطالب يف حالة التعليم
التقليدي من ما ن�سبته  %5من الدرو�س
فيما ترتفع هذه الن�سبة �إىل  %85يف حالة
الدرا�سة وفق املناهج احلديثة املطبق
لدى اجلامعة حاليا.

•االرتكاز على الطالب بو�صفه
العن�صر الرئي�سي يف العملية
التعليمية.
•توفري املنهج املتكامل للطالب من
خالل (الويب) و�أحدث التقنيات
احلديثة.
ويف حديث مطول مع «نب�ض اجلامعة»
ا�ستعر�ض الدكتور العلوان تفا�صيل
وايجابيات عديدة حول ا�سلوب حل
امل�شكالت والتقنيات امل�ستخدمة يف
هذا اال�سلوب� ،إ�ضافة اىل �أق�سام املنهج
واملقررات �إىل جانب اهتمام الكلية با�سلوب
التقييم و�أ�سا�سيات هذا اجلانب وفيما يلي
ذكر �أهم النقاط حول هذه اجلوانب:
حل امل�شكالت :ويكون تطبيق هذه
اخلا�صية على �أر�ض الواقع من خالل
�إن�شاء حلقات �صغرية مكونة من عدد ال
يتجاوز ()12طالبا �أو �أقل مع م�شرف يقوم
بدور ذا طابع توجيهي ولي�س تلقيني على
�أن تعمل املجموعة الواحدة ب�شكل فريق
عمل ،و�أن تبحث يف م�شكلة من داخل املنهج
الذي ي�صمم ب�شكل تراكمي يكت�سب الطالب
من خالل التدرج يف تناوله مهارات جديدة
ب�شكل م�ستمر .و يتم عر�ض امل�شكلة التي
قد تعرت�ض �سبيل الطالب يف الواقع من
خالل �شبكات (الويب) وتعنون املحا�ضرة
بعنوانها ويتم مناق�شتها من خالل ثالثة
جل�سات ،يوزع الطالب
فيها املهام على �شكل
رئي�س و�سكرتري
وعدة م�شاركني.
و قد يكون
عنوان

جانب مهم وملح
وال �شك �أن تعزيز مهارات �أع�ضاء هيئة
التدري�س جانب مهم وملح باعتباره داعمًا
للعملية التعليمية بعد �أن انتقلت مهمات
�أع�ضاء هيئة التدري�س �إىل التوجيه بد ًال
من التلقني ،ولعلنا نرى نتيجة هذا التوجه
ظاهرة للعيان وتنعك�س بجالء يف حتقيق
خريجي الدفعة الأوىل بالكلية �إىل نتائج
باهرة يف امتحان القبول ال�شامل الذي
عقدته الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات
الطبية ب�إحرازهم للمركز الأول متفوقني
على زمالئهم يف الكليات النظرية ،وجت�سد
كذلك يف م�شاركة الكلية الفاعلة يف امل�ؤمتر
الطالبي الذي عقد يف مدينة العني بدولة
الأمارات العربية املتحدة والتي اعتربت
الأكرب والأو�سع بني جامعات املنطقة
برغم حداثة الكلية ،ويعود ذلك �إىل كفاءة
ومتيز �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين تفتخر
بهم اجلامعة.
كما �أن التقرير الأويل للمنظمة الدولية
للتعليم الطبي التي تولت حدي ًثا تقييم كلية
الطب يع ُّد عالمة مميزة ومفخرة للكلية
بعد �أن ح�صلت على �أعلى املعايري املهنية
يف املجال الأكادميي ،وركز فريق التقومي
على تفوق الكلية يف برنامج تعزيز قدرات
ومهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف بيئة
�أكادميية راقية متمثلة يف مدينة امللك عبد
العزيز الطبية باحلر�س الوطني ،وهذا
بال �شك يعك�س حر�ص القيادة واهتمامها
بالتعليم العام والعايل ،وما يحظى به من
دعم �سخي وم�ستمر من لدن خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
وويل عهده الأمني حفظهما اهلل.

املحا�ضرة قا�صرة على الأ�سئلة
ما �أن وجلنا مكتب الدكتور �إبراهيم العلوان
العميد امل�شارك لل�ش�ؤون الأكادميية
و�ش�ؤون الطالب بكلية الطب حتى نه�ض
م�ستقب ًال ومرحبًا ترحيبًا حا ًّرا ،وهذا
ديدن الرجل مع كل �ضيوفه ..دعانا �إىل
اجللو�س وقال �أنا رهن طلبكم ومتفرغ
لكم خالل هذه ال�ساعة ،فقلنا نود �أن
حتدثنا عن مناهج الكلية و�أ�ساليب تقومي
الطالب بالكلية؟ اعتدل يف جل�سته وقال
�إن املناهج احلديثة والعاملية التي تد َّر�س
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 %85فائدة طالب اجلامعة
و�أ�شار الدكتور العلوان �إىل �أن التعليم وفق
هذا املنهج قد بد�أ يف جامعة (ماك ما�سرت)
يف كندا يف بداية ال�ستينات ،وات�ضح من
البحوث التي �أجريت
على املناهج الفعالة
�أن التعليم للبالغني
يحقق �أهدافه يف
�سرعة اكت�ساب
املعلومة
وتثبيتها
لديهم
من خالل
التجربة ،و�أن
يكون الطالب
ً
ن�شيطا
عن�ص ًرا
ورئي�سيًا يف املحا�ضرات
التقليدية ،ويف حالة التعليم
التقليدي ي�ستفيد الطالب مما ن�سبته  %5من
الدرو�س ،فيما ترتفع هذه الن�سبة �إىل %85
يف حالة الدرا�سة وفق املناهج احلديثة
املطبق لدى اجلامعة حاليًا .وقد ح�صلت
اجلامعة على منهجها الرئي�سي بالتعاون
مع جامعة �سيدين ومدته �أربعة �سنوات،
وجرى تطويره ليتوافق مع �شروط التعليم
العايل واالحتياجات ال�صحية املحلية ،ثم
�أُ�ضيف ف�صل �أكادميي لطالب الكلية من
خريجي اجلامعات و�سنتان حت�ضرييتان
لطالب الثانوية العامة.
وللمنهج ـ ي�ستطرد الدكتور العلوان ـ
ثالثة خوا�ص رئي�سية هي:
•اعتماد حل امل�شكالت كو�سيلة
للتدري�س.

د.املعمري
تطبيق مناهج
حديثة ال�ستثارة فكر الطالب
وحتريك طاقاته الذهنية

املحا�ضرة
وفحواها
مركزا على
جانب طبي �أو
م�شكلة �صحية مثل
الدهون ،القلب� ،ضغط
الدم وغري ذلك من امل�شاكل ال�صحية،
كما تتناول حلقات النقا�ش هذه معظم
املوا�ضيع بحيث يكون عدد املحا�ضرات
التقليدية قليال �أو نادرا ،و�إن وجدت
حما�ضرة فوظيفتها فتح باب الأ�سئلة
وتنمية مهارات الطالب لتغطية امل�شاكل
الطبية .كما ميكن للطالب �أن ي�صل
للمنهج من خالل ال�شبكة االلكرتونية
من �أماكن متعددة ولي�س فقط يف قاعة
املحا�ضرات.

�إىل ق�سمني وتعتمد على حالة الطالب
الذي يكملها يف ف�صل واحد �إذا كان من
خريجي اجلامعات �أو يف غ�ضون �أربعة
ف�صول �إذا كان من طالب الثانوية.
وفيها يكت�سب الطالب معلومات ت�أهله
لربنامج جامعة»�سيدين» وتركز على
اللغة االجنليزية واملناهج العلمية
الأ�سا�سية ،مع وجود مواد خا�صة يف
الأخالقيات الطبية ،ومداخل �إىل علم
احلا�سوب والبحوث العلمية.
املرحلة الإكلينيكية (ما قبل ال�سريرية):
ويدر�س فيها الطالب كل الأجهزة احليوية
يف اجل�سم مثل اجلهاز الع�صبي واله�ضمي،
مع مالحظة �أنه حتى يف هذه الفرتة يكون
للطالب فر�صة للتعامل مع حاالت مر�ضية
يف امل�ست�شفى بوجود
م�شرفني.
املرحلة ال�سريرية:
وفيها يكون معظم
وقت الطالب
يف الأق�سام
الرئي�سية
مثل الباطنية
واجلراحة
والأطفال ،حيث
يبا�شر عمله التعليمي
�ضمن جمموعة من
الأطباء امل�شرفني على
املري�ض .ولكل مقرر �أو مادة فريق يقيم
الطالب ب�صورة م�ستمرة من خالل امتحان
يف بداية املنهج ونهايته بحيث يكون املنهج
متنا�سبا مع تقومي الطالب.
وتق�سم املقررات الدرا�سية الإ�ضافية �إىل
ق�سمني رئي�سني هما :مقررات اختيارية
(موعدها يف ال�صيف وللطالب احلرية
يف �أخذها من داخل �أو خارج الكلية)،
ومقررات �إجبارية (خالل فرتة الدرا�سة
يف الكلية من خالل بحثني علميني).

ب�شكل دوري .وخل�ص �أ�سا�سيات التقييم
بالكلية يف الآتي:
يكون لكل اختبار توافق وتطابق مع
املنهج املقدم للطالب.
يعر�ض كل امتحان يطرح على الطالب
على جلنة التقييم ملعرفة جودته.
بعد كل امتحان تقوم اللجنة بتقييم نتائج
االمتحان اعتمادا على نتائج الطالب
ومبراجعة مف�صلة لكل �س�ؤال للت�أكيد على
�سالمته من الأخطاء الرتكيبية والعلمية
و�أخطاء الطباعة.
اختيار نوعية التعليم مبا يتنا�سب مع
املعلومة العلمية.

نهج يحفز على التحدي

والتنفيذ وموا�صلة حت�سني مناهجها
الدرا�سية.
والتعليم القائم على حل امل�شكالت نهج
يقوم على �أ�سا�س الأبحاث الأكادميية
اجلادة على التعلم ،وعلى �أف�ضل
املمار�سات التي ت�شجع على ذلك ،وهذا
النهج يحفز الطالب على حتمل م�س�ؤولية
التعلم اخلا�صة بهم ،حيث يوجد عدد
قليل من املحا�ضرات تركز على التفكري
اجلماعي والعمل يف جمموعات .وهو
ي�شكل � ً
أي�ضا طريقة فريدة من حيث �أنها
تعزز التعاون بني الطالب ،وت�ؤكد على
تنمية مهارات حل امل�شكالت يف �إطار
املمار�سة املهنية ،وتعزز فعالية التفكري
الذاتي والتعلم ،وتهدف اىل زيادة دوافع
التعلم مدى احلياة.

وحني �س�ألناه عن ماهية
التعليم القائم على
حل امل�شكالت؟ التعليم التقليدي ..ال�شهادة
هدف
�أجاب :هو
نهج يدعو ويف �إجابته على �س�ؤال حول �أ�سباب
الطالب ن�ش�أة التعليم القائم على حل امل�شكالت؟
قال الدكتور العلوان :ن�ش�أ هذا النوع من
للتحدي ،التعليم القائم من �أجل �إ�صالح املناهج
الدرا�سية ،ذلك �أن الأ�ساليب التقليدية
فعلى
يف التعليم ـ بدءا من ريا�ض الأطفال حتى
الطالب
التعلم من خالل اجلامعة ـ متيل �إىل تخريج طالب غالبًا ما
امل�شاركة يف م�شكلة ي�شعرون بامللل اثناء تعليمهم .كما �أنها
حقيقية ،وعن طريق تقدم قد ًرا هائالً من املعلومات ليتم حفظها
و�ضع الطالب يف و�ضع يتيح له حل عن ظهر قلب ،وهي معلومات يبدو �أ َّال
امل�شكالت التي تواجه املري�ض بو�ضع عالقة لها بالعامل احلقيقي على غرار ما هو
يحاكي هذا النوع من امل�شكالت التي موجود خارج املدر�سة .وغالبًا ما ين�سى
يحتمل �أن يواجهها يف امل�ستقبل ،ويرتكز كثري من الطالب ما تعلموه باملدر�سة ،وهذا
على الطالب �أو ًال ،حيث يخلق حتو ًال �إ�ضافة �إىل قاعات الدر�س التقليدية .كما
�أ�سا�سيًّا من الرتكيز على التدري�س �إىل �أن املنهج التقليدي ال ُيعد الطالب للعمل
الرتكيز على التعلم .وهذه العملية مع الآخرين يف الفريق التعاوين،
تهدف �إىل اال�ستفادة من قوة �أمل�شاركة
يف حل م�شكلة الطالب وتعزيز قدراتهم والنتيجة �أن طالب �شهادة املاج�ستري
على التعلم والدافعية ،وهناك العديد يف �إدارة الأعمال مث ًال مييلون �إىل
من اجلوانب الفريدة التي حتدد هذا النظر �إىل التعليم باعتباره جمرد «حق
النهج ،وهذه العملية تتم �ضمن �سياقات املرور»وطريقة للح�صول على «بطاقة
حقيقية تركز على الق�ضايا وامل�شكالت التي النقابة» .فالتعليم من �أجل احل�صول
تتما�شى مع العامل احلقيقي والواقعية .على �شهادة دبلوم ت�صبح ال�شغل ال�شاغل
ويف التعليم القائم على حل امل�شكالت (بدال من التعلم) .ولعل واحدا من �أعظم
�أ�صبحت م�شاركة املتعلمني هي الأ�سا�س املزايا التعليم القائم على حل امل�شكالت
كم�شاركني وخمططني وم�شاركني منتجني ،حقا هو �أن ي�ستمتع الطالب يف �أثناء
وم�شاركني مقيمني من حيث الت�صميم عملية التعلم.

د.العلوان
مناهجنا مبنية على جتارب
عاملية موثوقة

�أ�سا�سيات التقومي

وفيما يخت�ص ب�أهمية تنا�سب التقييم
مع قوة املنهج �أو�ضح الدكتور العلوان
�أن اجلامعة حري�صة على �أن يتنا�سب
تقييم الطالب مع قوة املنهج ،و�أن يكون
ذا م�صداقية وم�ؤ�ش ًرا على ذلك ،فكونت
كلية الطب جلنة تقومي ت�شرف على كل
اختبارات الكلية ،وو�ضعت
لوائح خا�صة لكل االختبارات
املقررة تراعي فيها الإ�شراف
من قبل اللجنة ،والهدف
من هذا هو �ضمان اجلودة
واملنهجية ،مع حتقيق نوع
من احليادية بحيث ال يرتك
م�صري االمتحان ل�شخ�ص
واحد .وقد توا�صلت هذه
اللجنة عامليًّا مع جلان مماثلة
ومتخ�ص�صة يف التعليم الطبي،
ثالث مراحل للمنهج
ويلخ�ص الدكتور العلوان مراحل املنهج كما ح�ضرت عددًا من ور�ش
فيقول �إنه ينق�سم �إىل ثالث مراحل هي :العمل العاملي ًة ،ونظمت بدورها
مرحلة التهيئة:تق�سم هذه املرحلة عددًا من الور�ش الداخلية
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م�سرية حياة ..تقر�أ من جديد

مالية الريا�ض كانت بوابتي �إىل دخول عامل الريا�ضة
نقل �سينمائي ملباراة بني الهالل واالحتاد قبل ظهور البث التليفزيوين

		

مع �شيخ الريا�ضيني الأ�ستاذ عبدالرحمن بن �سعيد

حوار :د .ح�سن اخل�ضريي
الأ�ستاذ عبد الرحمن بن �سعيد ريا�ضي عريق ،ومرجعية وثائقية يف هذا امل�ضمار ،ورائد من رواد احلركة الريا�ضية يف البالد ..هادئ الطباع يبدو دائ ًما
يف خ�صومة مع املزاح ،طموح ال يعرف الي�أ�س� ..سخر املراحل املبكرة من �صباه حلفظ القر�آن الكرمي ،وا�ستطاع بف�ضل اهلل حفظ  25جزءًا منه ..تتلمذ
على �أيدي علماء �أجالء يف علم احلديث منهم ال�شيخ حممد بن عبد اللطيف وال�شيخ عبد الرحمن بن عودان وال�شيخ �إبراهيم بن �سليمان ..دخل �إىل عامل
الريا�ضة من بوابة احلياة العملية ،ع�شقها وهام بها ،وا�ستحوذت على جل �أوقاته معا�ص ًرا كل مراحل تدرجها وتطوراتها ،وهو على يقني كامل ب�أن
الريا�ضة يف اململكة بخري ،ومت�ضى يف م�سريتها وفق ما هو خمطط لها ...ا�ستجاب ـ �أمد اهلل يف عمره ـ �إىل �صحيفة (نب�ض اجلامعة) و�صرب على الأ�سئلة
الكثرية التي طرحتها عليه ...وندعو القارئ �إىل هذه ال�سياحة التي ت�ستقرئ هذه ال�شخ�صية الرائدة.
الدرا�سة لي�ست كل �شيء

عمرك؟ �أبنا�ؤك؟ م�سريتك التعليمية� ..أين
بد�أت؟ وكيف كانت؟

غيبًا �إذ جتاوزت يف حفظه  25جزءًا ومل
يبق منه �إال القليل ،ثم طلبت احلديث
ال�شريف على �أيدي علماء ف�ضالء على
ر�أ�سهم ف�ضيلة ال�شيخ حممد بن عبد
اللطيف يف م�سجد اجلامع الكبري ،وهو
جد �شيخنا املفتي عبد العزيز بن عبد اهلل
بن حممد �آل ال�شيخ م َّتعه اهلل بال�صحة
والعافية ،ثم قر�أت على ال�شيخني عبد
الرحمن بن عودان و�إبراهيم بن �سليمان
من �أئمة اجلامع الكبري ور�ؤ�ساء حمكمة
الريا�ض رحمهم اهلل جميعًا ..وبعد ذلك
وجدت كمن مي�شي يف غيبوبة منت�سبًا �إىل
الريا�ضة بحكم وظيفتي يف مالية الريا�ض
ومديرها ال�شيخ عبد اهلل اللنجاوي ،وملا
كانت ت�ضم موظفني من كل مناطق اململكة،
فقد �أن�ش�أوا فريق املوظفني ،وكنت وقتها
يف مقتبل العمر ومل �أجتاوز الثامنة ع�شر،
ف�أ�صابني ـ مع الأ�سف ـ �شغف بالريا�ضة،
ومع ذلك مل �أترك العلم موا�ص ًال القراءة
يوميًا بعد الع�صر على اجلماعة يف م�سجد
الظهرية عدا يوم اجلمعة ...وكان كل
موظفو الإدارة ميار�سون الريا�ضة �إما
�إدارة �أو لعبًا �أو ت�شجيعًا ،وبد�أت م�سريتي
العبًا �ضمن هذا الفريق ،ولي�س للحارة
و�أهلها �أي دور يف ميويل هذه.

ـ امليالد يف �شهر جمادى الأول 1347هـ
وبهذا يكون عمري الآن  84عامًا� ،أما
�أبنائي و�أحفادي فيبلغ عددهم جميعً ا
 59ونحمد اهلل على ما �أعطانا.
�أما م�سريتي التعليمية فقد كانت البداية
بالريا�ض يف الكتاتيب والكتابة على اللوح
ً
وحفظا للقر�آن ،ثم �إىل مدار�س
درا�سة
خا�صة تدر�س العلوم واحل�ساب والفقه
واللغة العربية ،وانتقلنا بعد ذلك �إىل
مدار�س حكومية بد َءًا من مدر�سة الأيتام
بحي املربع حيث ح�صلت على ال�شهادة
االبتدائية ،وزاملت فيها الأ�ستاذ را�شد
احلمدان الكاتب املعروف متعه اهلل
بال�صحة والعافية الذي كان يف ال�صف
الثالث بينما �أنا على و�شك التخرج ..و�أود
القول �إن الدرا�سة ب�أ�شكالها وتنوعاتها ـ
و�إن و�صلت �إىل ما بعد درجة الدكتوراه ـ
لي�ست كل �شيء ،فالفكر والعقل والطموح
والثقافة العامة هي التي تقود �إىل الغاية
وتعوِّ�ض عن الدرا�سات العليا ..ومثلنا
يف ذلك عبا�س حممود العقاد الذي يحمل
االبتدائية .وال�شهادات العليا مطلوبة
بالطبع وتو�صل �إىل الكر�سي الوظيفي،
لعب يف الأ�سواق ال�ضيقة
ولكني �أعني من مل يوا�صلوا الدرا�سة
ومل يوفقوا يف احل�صول عليها لأمر ال�شيخ عبد الرحمن بن �سعيد ..مب يذكركم
هذا اال�سم؟
�أو �آخر.
ـ يعيدين �إىل الطفولة� ،إىل �أيام اللعب يف
�أ�سواق املدينة ال�ضيقة الهادئة ال تزعجنا
�أ�صوات �سيارات �أو مرور متوا�صل للب�شر،
ويذكرين بتجمعات ال�شباب واحلديث
امل�ستمر ع َّما �سيكون عليه م�ستقبلنا
وغريها من الأفكار اخليالية التي تظهر
�أمام كل �شاب.

ملاذا كرة القدم؟

ـ وهل يوجد غريها من الألعاب يف ذلك
الوقت؟

كيف كان حجم الكرة؟ وما �شكل املالب�س
الريا�ضية �آنذاك؟

كمن يف غيبوبة انت�سبت للريا�ضة

طموحاتكم �شابًا وطالبًا؟ ومتى �أح�س�ستم
بامليول الريا�ضية؟ وما دور احلارة يف
تغذية ميولكم؟

ـ كان �شكل الكرة �أ�صغر ،وهي �صناعة
�إجنليزية تختلف عن كرة زماننا هذا؛
�إال �أن احلجم واحد واالختالف فقط يف
الوزن بعد النفخ من حيث ثقلها ومتانة
جلدها� ..أما املالب�س فلم تختلف كثري عما
هي عليه الآن� ،سوى �أن الالعبني يف بع�ض
املناطق كان يلب�سون ال�سروال الطويل
ليغطي فخذ الالعب وحتت ركبته ..غري
�أن هذا الزي كان حمدودًا يف زمنه ومل
تطل مدته.

ـ الطموحات كثرية واحلديث فيها
مطلوب ،ويتمنى كل �شاب حتقيق جزء
من طموحاته ،ومنها �أن �أنال درا�سات
عليا ال تقف عند حد معني؛ ونظ ًرا
لت�شعب الأمور يف تلك املرحلة �أ�ضعت
كثريًا منها ،ولكنني �سرت واحلمد هلل امليادين والأزقة ..هل كانت م�سرحً ا
وا�صلت طلب العلم ،وكدت �أختم القر�آن للريا�ضة؟
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ـ مل يكن م�سموحً ا يف ذلك الوقت لعب الكرة
داخل البلد ،ولذا مل تكن ميادينها م�سرحً ا
للريا�ضة؛ لأن هيئة الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر كانت تطارد ممار�سي
هذه اللعبة داخل املدينة ،وال ترتك تلك
املمار�سة جتري حتت �أنظارها ،وال توجد
�ساحات يف و�سط املدن تت�سع للعب ،و�إن
وجدت فهي غري �صاحلة ..والأزقة كانت
�ضيقة وامليادين �صغرية ،وملعب الكرة
ال بد �أن يكون وا�سعًا وبعيدًا عن الزحام
وال�ضجيج.
معار�ضة من �أعيان البلد

كفكرة جديدة ..هل واجهتكم
معار�ضة؟

ـ عانيت كثرية من معار�ضة جهات متعددة
مما جعلني �أفكر �أحيا ًنا بجدية يف هجر
هذا املجال ،وكانت املعار�ضة يف البداية
من �أعيان البلد ورجاالتها املهمني بجانب
رجال هيئة الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،وحتى امل�شايخ الكبار رحم اهلل
اجلميع ..حتملت كل امل�ضايقات �إال يف
فرتات ق�صرية من التوقف ثم العودة
مرة �أخرى بعدما تهد�أ الأمور ،ولعل هذا
كان �سببًا يف جناح مهمتنا.

هل حدث �أن راودكم �شعور باحلزن
واملرارة يف جمال هذا الن�شاط؟

ـ ما �أكرث املواقف املحرجة ،وكثريًا ما
�شعرت باحلزن واملرارة ..فبعد اجتاهي
�إىل الريا�ضة ومبيل حقيقي نحوها
�صادفتني م�ضايقات من رجال البلد
وكبار ال�شخ�صيات كما قلت ،فه�ؤالء
تبنوا احلديث مع والدي وم�صارحته
حول اجتاه ابنه �إىل الريا�ضة ،وملا كان
يرحمه اهلل من �أعيان البلد يلتقي بهم يف
كثري من الأوقات؛ فقد بد�أ يف ن�صحي
ب�ضرورة االبتعاد ،ورغم �أنني �أفلحت يف
�إقناعه �إال �أن بع�ض الروا�سب ظلت باقية
يف نف�سه ...ثم طفت م�شاكل �أخرى على
ال�سطح مل �أ�ستطع �إغفالها ومنها تدخل
املفتي رحمه اهلل وهيئة الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر الذين ذكروا �أن كرة
القدم م�ضيعة للوقت.
�ألفا ريال راتب املدرب

كيف كان التدريب �أيام زمان؟ وكيف
كانت �أ�سعار املدربني؟

ـ يف ال�سبعينيات وبداية الثمانينيات مل
تكن الأندية تتلقى دعمًا ماديًا من �أي
راع يتبناها
جهة م�س�ؤولة ،وال يوجد ٍ
ويخفف من �أعبائها املالية ،وكانت
�إداراتها وحمبوها عاجزين عن حتمل
امل�صاريف التي كانت تثقل كواهلهم،

فكيف برواتب املدربني! وكان �سائدًا يف
تلك احلقبة �إ�سناد مهمة التدريب لكبار
الالعبني الذين اعتزلوا اللعب ،وذلك على
ح�سب م�ستوياتهم ،غري �أن بع�ض الأندية
مي�سورة احلال كانت تتعاقد مع مدربني
�سودانيني وم�صريني و�سوريني وهكذا،
ولكن بعد �إحلاح الأندية ومطالباتها
امل�ستمرة لرعاية ال�شباب بامل�ساعدة
يف راتب املدرب الذي ين�ص عليه العقد
املربم بينها وبني املدرب؛ �أجتمع خرباء
رعاية ال�شباب مع معايل وزير العمل
الأ�ستاذ عبد الرحمن �أبا اخليل ،وبعد
درا�سة طلب الأندية �صدر القرار 969
بتاريخ 1384/6/19هـ على �صرف ن�صف
راتب املدرب على �أ َّال يزيد ما تدفعه
الوزارة عن  1000ريال لفرق الدرجة
الأوىل و  500ريال لفرق الدرجة الثانية،
ومعنى ذلك �أن يتعاقد النادي مع مدرب
ال يتجاوز راتبه �ألفي ريال للفئة الأوىل
و�ألف ريال للأخرى ..واع ُترب هذا القرار
نقلة ح�ضارية باعتباره �أول م�ساهمة
ت�صدر من جهة ر�سمية تعترب ال�ش�ؤون
الريا�ضية �ضمن �إداراتها .ومبرور الوقت
توقفت هذه امل�ساهمة و�ألغيت� .أما الآن
بعد االحرتاف وتطور الريا�ضة وو�صولنا
�إىل العاملية؛ فقد �أ�صبحت عقود املدربني
خيالية ،و�سقفها يرتفع بقدر �سمعة املدرب
ومكانته ..وبينما كان الراتب ال�شهري �ألف
ريال يف البداية فقد �أ�صبحت هذه الألف
ريال راتب يوم واحد �أو نحو ذلك.
ريفلينو  ..نقلة ح�ضارية

�أول مبلغ دُفع لالعب؟ ومن تكفل به؟

ـ �أف�ضل العب عاملي كان هو الالعب ريفلينو
كابنت الفريق الربازيلي ،وجاءنا بعد
فراغه من مباريات ك�أ�س العامل 1398هـ
بنا ًء على طلب من �صاحب ال�سمو الأمري
خالد بن يزيد ع�ضو �شرف نادي الهالل
ليزور اململكة ويتعرف على م�ستوى
الريا�ضة فيها ،وقد �أحدثت زيارته نقلة
ح�ضارية ..وفور و�صوله زار نادي الهالل
وحظي با�ستقبال كبري جدًا من الإداريني
و�أع�ضاء ال�شرف ،وما �أن علمت جماهري
النادي مب�شاركته يف التمارين حتى امتلأ
امللعب عن �آخره ،وبعد نهاية التمرين
عُ قد اجتماع �شر ٌّيف معه ُ
وطلب منه �أن
يختم حياته الريا�ضية يف نادي الهالل،
وبعد موافقته �أُبرم اتفاق بني الطرفني
لتحديد مبلغ العقد وال�سكن وال�سيارة،
ون�ص االتفاق على دفع ُمقدم العقد
موزع مع الراتب ي�صرف يف نهاية كل
�شهر ويبلغ � 60ألف ريال تكفل به عدد
من �أع�ضاء ال�شرف ،وتكفل بجزء كبري

منه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبد اهلل
بن نا�صر الذي ُر�شح لرئا�سة النادي يف
ال�سنة نف�سها رحمه اهلل.

فهو متقدم و�سهل ،و�أول مباراة �أذيعت هي
تلك التي �شارك فيها الهالل عام 1381هـ
على م�ستوى اململكة بعد ت�سجيل نادي
الهالل ر�سميًا يف وزارة املعارف يف ذلك
الوقت ،وتوىل �إذاعتها الأ�ستاذ بدر كرمي
متعه اهلل بال�صحة العافية ال�سيما و�أن
امل�ستمعني كانوا يحر�صون على متابعة
نقله للمباريات.

ـ كان الإقبال يف املا�ضي على النادي بدافع
ذاتي من الالعبني حبًا ووال ًء له ،وهم الذين
يتقدمون بطلبات الت�سجيل� ،أما الالعب
يف زماننا هذا فينظر �إىل م�ستقبله املادي،
وي�سعى النادي �إليه ليح�صل على توقيعه
بعد مالحقة و�إغراءات ووعود حتى يتم
�إبرام ال�صفقة .وعمومًا فالالعب يف البداية
يهوي ويع�شق الكرة ولكن عندما ي�صل �إىل
م�ستوى معني ي�ؤهله لالحرتاف؛ جتده
يطالب بالرياالت والدوالرات وو�صلنا
�إىل اليورو ،و�أعتقد �أن الالعب يف القادم
من ال�سنوات �سيطالب مببالغ خيالية
كما نرى الآن يف كل �أنحاء العامل....
وهذا مقبول بالن�سبة لالعب ال�سعودي
�شريطة �أن ي�صل �إىل ما يطمح �إليه ،و�أن
يطبق ويتعامل مع االحرتاف ،و�أرى ـ
مع الأ�سف ـ �أن كثريًا من املحرتفني لدينا
�أو معظمهم بعيدين كل البعد عن تطبيق
االحرتاف النظامي.
وبخ�صو�ص �أول مباراة نقلت تلفزيونيًا
فهي مباراة الهالل واالحتاد عام 1384هـ
على نهائي الك�أ�س التي فاز فيها الهالل،
وتولت �شركة �أرامكو ـ التي ح�ضرت �إىل
الريا�ض ـ ت�صوير املباراة �سينمائيًا،
وكان ذلك قبل بداية البث التليفزيوين يف
ال�سعودية� ،أما نقل املباريات عرب الإذاعة

بني االعتدال والتع�صب

الهالل واالحتاد �أول مباراة على
الهواء

�إقبال الالعبني على الأندية برغبة �أم
ب�إغراء؟ �أول مباراة نقلت تليفزيونيًا
للهالل و�إذاعيًا بالراديو؟

الريا�ضة الآن ويف امل�ستقبل كيف تنظر
�إليها ؟

ـ الريا�ضة يف تطور و�سباق مع الزمن،
ولكن �أرى �أن ننتبه �إىل ما يحدث يف املالعب
واملدرجات واملنتديات مما قد ي�سيء
�إليها ،ومن ناحية عامة ف�إن الريا�ضة يف
بلدنا بخري واحلمد هلل ،وت�سري وفق ما هو
خمطط لها ،وندعو اهلل �أن حتقق ريا�ضة
الوطن كل ما نرجوه ونتمناه.

ال�صداقات يف جمال الريا�ضة  ..كيف
تراها ؟

ـ ال�صداقات مطلوبة يف هذا املجال ،و�أرى
�أن النوايا متى ما ح�سنت؛ ف�ستكون دعمًا
لها ولرفعة م�ستواها ،ولتقوية الروابط
بني حمبي هذا الن�شاط.

العالقة مع الريا�ضة العاملية ودورها يف
تطوير الريا�ضة؟

ـ لي�ست هذه العالقة كما هو مطلوب؛
ولكنها بد�أت بعد زيارة الأندية العاملية
للمملكة يف منا�سبات عدة ،ون�أمل �أن تزداد
لأن ذلك من م�صلحة الريا�ضة ال�سعودية
و�أنديتنا.

ال�صحافة الريا�ضية و�أثرها يف الر�أي
العام ؟

ـ ال�صحافة الريا�ضية ال بد لها من ت�أثري
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رفع م�ستوى املعاهد الريا�ضية وحتديثها مبا يتفق وم�ستوى الريا�ضة عندنا
ريفلينو الربازيلي نقلة ح�ضارية لكرة القدم يف اململكة

اليمني (وقوفاً) :عبدالرحمن بن �سعيد
على الريا�ضي العبًا �أو مدربًا �أو حكمًا،
وهي قادرة على تقومي ال�شخ�ص ليكون
عق ًال ريا�ضيًا متنو ًرا ،و�أرى �أنها منارة
ت�ضيء الطريق لكل ريا�ضي ،وهي تقدم
خدمة قيمة ملجال الريا�ضة والريا�ضيني
متى ما ا�ستفادوا من طرحها املفيد.
وال�صحافيون والإعالميون الذين يعملون
يف هذا املجال منق�سمون� ،إذ يت�صف
بع�ضهم باالعتدال بينما يبحث �آخرون
عن امل�شاكل و�إ�شعال نريانها ،وهذا ي�ؤدي
�إىل ت�أجيج م�شاعر اجلماهري يف املدرجات
وغريها ،و�أعتقد �أن الأمور �ست�ستمر �إذا
بقي احلال على ما هو عليه.
�سمو الأمري �سلمان كان �سندنا

ما ر�أيك يف تكرمي من خدموا الريا�ضة ؟

ـ �أرى �أن تكرمي من خدموا الريا�ضة
دون �أجر واجب قبل رحيلهم عن هذه
الدنيا ليكون حاف ًزا لغريهم ،وتقدي ًرا
لت�ضحيتهم مبالهم و�صحتهم ،وملا
بذلوه يف �أوقات �صعبة �صادفوا خاللها
م�ضايقات ومالحقات ا�ستطاعوا جتاوزها
�إىل �أن متكنوا من �إبراز الوجه احلقيقي
للريا�ضة بف�ضل اهلل ثم مب�ساندة من كان
لهم الن�صيب الأكرب والأوفر يف ت�سهيل
�أمورها ومنوها ،وعلى ر�أ�س ه�ؤالء �صاحب
ال�سمو امللكي �سيدي الأمري �سلمان بن عبد
العزيز الذي كان مالذنا و�سندنا عندما
جنابه ب�أي ممانعة من �أي جهة ،كنا
نتجه �إىل �سموه لنجد عنده احلل وعالج
�أي م�شكلة �أو عقبة تقف يف طريقنا ،ولن
�أن�سى �أف�ضال �سموه الكرمي يف الريا�ضة
وغريها ،ولي�س �أمامنا �إال الدعاء له بطول
العمر وال�صحة والعافية.

جهة كرمتك ..ماذا تقول لها وما طعم
التكرمي؟

ـ ك َّرمتني م�ؤ�س�سة عكاظ ال�صحفية،
ومن رئي�س جمل�س �إدارتها يف ذلك الوقت
معايل الأ�ستاذ عبد الوهاب عبد الوا�سع
عندما مت تكرمي الرواد يف خمتلف جمال
تخ�ص�صاتهم ،وت�شرفت بدعوته يل نيابة
عن الريا�ضة والريا�ضيني ،وهو تكرمي ال
�أن�ساه �أبدًا لأنني �أح�س�ست و�أنا بني رواد
املجتمع ال�سعودي بطعمه ،و�أنني قد
�أعطيتُ ً
بع�ضا من حقي ،و�أقول ملعاليه
�شك ًرا فقد �أعطيت ه�ؤالء الرواد حقهم..
وقد ت�شرفنا بت�سلم جائزة التكرمي من يد
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
عبد العزيز حفظه اهلل و�أطال عمره.

وماذا عن تكرمي غري الريا�ضيني من
مفكرين وكتاب؟

ـ ه�ؤالء ال بد �أن يكون تكرميهم على
م�ستوى املكانة ال�شخ�صية لأنهم ي�ستحقون
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ذلك ،و�أرى �أن يكون تكرميهم ب�إطالق
�أ�سمائهم على املالعب �أو ال�شوارع �أو
ال�صاالت لأنهم �أكرب من التكرمي املعتاد،
�إال �إذا كان التكرمي من اجلهات العليا فهذا
�أمر ممكن .و�أنا �أحرتم و�أقدر ما يقوم
به �صاحب ال�سمو امللكي �سيدي الأمري
نايف بن عبد العزيز النائب الثاين ووزير
الداخلية عندما يكرِّم رجاالت الوزارة
وقطاعاتها عند �إحالتهم للتقاعد ،ف�سموه
يقوم بالتح�ضري لذلك ثم يح�ضر املنا�سبة
بنف�سه ويقدم ال�شكر والهدايا ملن عمل
يف الوزارة مبختلف قطاعاتها وق�ضى
مدة العمل النظامية ..وهذا هو التكرمي
احلقيقي للموظفني.
الريا�ضة لي�ست بحاجة جلامعة

هل توافق على �إن�شاء جامعة متخ�ص�صة
يف �ضروب الريا�ضة؟

ـ املن�صب العملي يخدم كل م�ستحق
للخدمة ،وهو لي�س للأهل والأقارب،
وعملي خا�ص بتنفيذ ما يحال �إيل ..ومل ولن
�أجد هوى يف نف�سي �إزاء ذلك ،و�أ�ستثني
فقط خدمتهم متى ما كانوا م�ستحقني
لها مثل غريهم.

للأكرب جهز نف�سك للدرا�سة باخلارج
واترك الريا�ضة فوافق ثم تزوج ،وطلبت
كذلك من الأ�صغر االبتعاد عن الريا�ضة
ومكاف�أته بالزواج ..وقد ي�س�أل �سائل
ملاذا تن�صح �أبنائك باالبتعاد عن جمال
هم�سا يف
تع�شقه ،و�أجيب :لقد �سمعت ً
املدرج ب�أن ذاك الالعب دخل �إىل امليدان
بوا�سطة من والده ،مع العلم �أن الأبناء
هم الذين فر�ضوا �أنف�سهم على املدربني..
وبعد رف�ضي لأبنائي ات�صل بي �سمو
الأمري خالد بن حممد ع�ضو �شرف النادي
طالبًا ال�سماح لأحد �أبنائي باللعب بعد �أن
�أظهر موهبة يف بطولة النا�شئني ب�إحرازه
هدف الفوز وح�صول النادي على الك�أ�س،
ولكنني اعتذرت رغم حبي ل�سموه الكرمي
ومل �أ�شعره مباهية ال�سبب.

ويف عام 1394هـ انتقلت بطلب من الأمانة
العامة ملجل�س الوزراء متنقالً بني �إدارات
كثرية �إىل �أن حطيت رحايل �سكرتريًا للجنة
العامة التي ير�أ�سها �صاحب املعايل الدكتور
عبد العزيز اخلويطر ويرتكز عملها يف
�إعداد القرارات واملذكرات وغري ذلك
ثم تعر�ضها بعد درا�ستها على اللجنة
العامة ملجل�س الوزراء املوقر ...ومن
هذه اللجنة �إىل التقاعد.

 %20وقت خم�ص�ص للأ�سرة ذات يوم

كتاب عن الهالل وتاريخه

و�أنا يف الثالثني من عمري كان وقتي بني
العمل والأ�سرة والنادي ،والثانية حني
بلغ عمري  65عامًا وخ�ص�صتها للنادي
فقط� ،أما بعد ذلك فهو للنادي وهمومه
و�شجونه ،و�إن كنت �أتغيب كثريًا عن
احل�ضور للمقر لأ�سباب �صحية رغم
�أنني قلبًا وقالبًا معه و� ً
أي�ضا مع الأ�سرة
والأطفال .والأ�سرة واحلمد هلل متما�سكة
ولها �أوقات معينة �أ�سبوعيًا للتوا�صل بني
�أع�ضائها� ،أما الأطفال فتبعً ا لوالديهم
ولهم االهتمام الرتبوي ..وقد ُطرح
علي هذا ال�س�ؤال قبل  30عامًا تقريبًا
َّ
لأن ال�سائل رحمه اهلل كان يرى ان�شغايل
بالنادي وابتعادي عن الأ�سرة ،وفعالً كان
ن�سبة الوقت املخ�ص�ص للأ�سرة ..%20
ويف ال�سبعني وبعد �أن الزمتني الوعكات
ال�صحية �أ�صبحت مالزمًا للمنزل ،وبذلك
�أ�صبح للأ�سرة والأ�صدقاء الهالليني %75
وال ت�س�ألني ملاذا وكيف ح�صل ذلك.

ـ القراءة يف هذا الوقت معدومة �إال ما
ندر ،والكتابة ال�صحفية نعو�ضها مبقابالت
متميزة ،ويف جمال الت�أليف لدي م�شروع
كتاب عن الهالل وتاريخه رمبا ي�صدر قريبًا
مب�شيئة اهلل� .أما الأ�سفار فكانت قبل 40
عامًا �إىل خارج اململكة وعدد من الدول
العربية ف�ض ًال عن التنقالت والأ�سفار
�إىل مدن اململكة مرتامية الأطراف ،وكل
مدن وقرى وحمافظات اململكة و�صلت
�إليها بحكم العمل يف �أوا�سط ال�سبعينيات
ومبا�شرة بعد وفاة املغفور له �إن �شاء اهلل
امللك عبد العزيز ،وقد وفقت واحلمد هلل يف
جميع �أ�سفاري داخليًا وخارجيًا.

ما خدمة الأهل عرب املن�صب؟

ـ ال �أعتقد �أن الريا�ضة بحاجة �إىل جامعة ما ن�صيب الأ�سرة والأطفال من وقتك؟ القراءة ،الكتابة لل�صحف ،الت�أليف،
خا�صة� ،إذ يكفي فقط رفع م�ستوى املعاهد ـ توزعت �أوقاتي �إىل ثالث مراحل ،الأوىل الأ�سفار ..ما ن�صيبك من كل ذلك؟

الريا�ضية وحتديثها مبا يتفق وم�ستوى
الريا�ضة باململكة ،وال �أرى ب� ًأ�سا يف كليات
ومعاهد الرتبية الريا�ضية احلالية ،و�أعتقد
مما كان ..وعلى
�أنه مل يكن بالإمكان �أح�سن َّ
�أية حال نحن نحتاج �إىل املدرب واحلكم
لن�صل �إىل املواطن املتكامل ريا�ضيًا ..ولكن
�أن ت�أ�س�ست جامعة ريا�ضية م�ستقب ًال؛
ف�ستكون نو ًرا على نور.
تعيني دون راتب

منا�صب �شغلتها؟

ـ يف البداية تعينت مالزمًا حتت التجربة
دون راتب يف مالية الريا�ض وعمري ال
يتعدى  18عامًا ،و�أح�صل فقط على
مكاف�أة ال تزيد عن  25ريا ًال ،وبعد عدة
�شهور ح�صلت على الثقة براتب  50ريا ًال،
وتدرجت �إىل �أن و�صلت بعد �أربع �سنوات
ال�سقف الأعلى للموظفني ومقداره 450
ريا ًال ..وبعد فرتة ُطلب من املدير العام
للمالية عبد اهلل اللنجاوي تر�شيح موظف
من املتميزين بجمال اخلط للعمل كاتبًا
للأوامر ال�سامية يف ديوان ويل العهد الأمري
�سعود بن عبد العزيز رحمه اهلل ،فتم
تر�شيحي وانتقلت �إىل هناك براتب قدره
 750ريا ًال ،وارتفعت الرواتب واملراتب
بعد ذلك وامتدت مدة عملي من 1369هـ �إىل
1383هـ وبعدها انتقلت �إىل وزارة العمل
مدي ًرا ملكتب العمل الفرعي ثم يف املكتب
الرئي�سي مدي ًرا للإدارة القانونية رغم
�أنني ل�ست قانونيًا ،ولكن كانت الإدارة
ت�ضم قانونيني متميزين ،وانتقلت بعد
ذلك �إىل رعاية ال�شباب وت�سلمت �إدارة
�ش�ؤون الأندية ثم ال�ش�ؤون الريا�ضية،

التدوين الريا�ضي ..كيف كان؟

ـ منذ ن�ش�أة الريا�ضة كان هناك من
يحر�ص على تدوين �أحداثها وما �شابها
من تطورات ،ولكن العبث بالتاريخ بد�أ
بعد رحيل املدونني رحمهم اهلل ،فتقل�ص
التدوين ،و�أظن �أننا فقدنا كثريًا لأننا
نالحظ يف هذا الزمن مدونني يعتمدون على
منعت �أبنائي من ممار�سة الريا�ضة ق�صا�صات ال�صحف و�أحاديث املجال�س،
هل تتدخل يف توجيه �أبنائك �إىل تخ�ص�ص فالكل يعبث ويقول ما ينا�سب ميوله �أو
ناديه ،ولكن ع�سى �أن تتغري فيما بعد
درا�سي معني؟
ـ حني يتخطى �أي من �أبنائي الثانوية عند من ال يعرفه.
و�أت�أكد من ن�ضجه العقلي؛ �أترك له
خ�صومة مع ال�صحف والراديو
حرية اختيار التخ�ص�ص الذي ينا�سبه،
والإنرتنت
تخ�ص�صا بعينه ،ولكني
وال �أملي عليه
ً
ً
�أن�صحه �إذا ا�ست�شارين مبا �أراه �صاحلا ما مدى اهتمامك بالراديو والتلفاز
مل�ستقبله ،وقد تخطى �أبنائي اجلامعة والإنرتنت وال�صحف؟
واحلمد هلل ومنهم من هو على م�ستوى ـ ال ن�صيب للراديو وال�صحف والإنرتنت
اجلامعة ..وقد تدخلت عندما توجه من وقتي� ،أما التلفاز فدائمًا �أمامي
بع�ضهم �إىل الريا�ضة ،وعقدت اجتماعً ا وهو �صديق الفراغ؛ خا�صة املحطات
معم حني تبينت حما�سهم لها ،وقلت الريا�ضية وقناة العربية .وبالن�سبة

لل�صحف ـ ريا�ضية �أو غريها ـ �س�أقول عن الف�شل ويتحقق لنا النجاح.
كالمًا قد ال ي�صدقه �أحد ،فمنذ عامني �أعز النا�س ..ملن تقولها؟
ون�صف العام تقريبًا مل تدخل بيتي �أي ـ لوالدي رحمه اهلل
�صحيفة عدا يوم اخلمي�س الذي يجتمع اجلحود والنكران ..هل ت�شعر بهما؟
فيه عندي العوائل والأرحام والأ�صدقاء ،ـ نعم �أ�شعر بهما ،ويكون ذلك دائمًا �أمام
و�أخ�ص�ص امل�ساء للمحبني من الهالليني عيني ،ولكن ال �أ�ستطيع التحدث مع �أولئك
وهذه اخلمي�سية بد�أت منذ  50عامًا وال اجلاحدين واملتنكرين عمًا عملته لهم،
زالت م�ستمرة حتى يومنا هذا ..ففي يوم لأنني �أبتغي وجه اهلل �سبحانه وتعايل فيما
اخلمي�س ي�صطحب بع�ض احل�ضور معهم �أعمل ،وقد عملت خريًا كثريًا يف عدد كبري
جميع ال�صحف مبا فيها �صحف خارجية ،من �أفراد �شرائح املجتمع يف البدايات،
ولكن لي�س يل ن�صيب من االطالع عليها ،وكنت �شغو ًفا وحمبًا لعمل اخلري و�إىل
�إال ما �أرى �أنه ي�ستحق ذلك �إذا كان حول يومنا هذا بقدر امل�ستطاع.
التاريخ الريا�ضي �أو ما مي�س الهالل ..وقد * هل ترى للحظ ن�سبة يف جناحك؟
د�أب �أحد الإخوة على �إر�سال ق�صا�صات ـ �أو ًال التوفيق من اهلل عز وجل له الن�سبة
�صحف �إ َّيل طوال الأ�سبوع تتعلق بهذا الكبرية يف النجاح ،ولكن احلظ �إذا ح�صل
ال�ش�أن ،ويرجع عزويف عن ال�صحف �إىل فال�شكر واحلمد هلل �سبحانه وتعاىل.
�أنني ال �أجد فيها كثري مما يفيد ،فهي عادة هل �أنت جاد وم�شغول �أكرث مما يجب؟
ال تخلو من م�شاحنات وطعون و�إ�ساءات ـ ل�ست كذلك ،ولكن ات�صف باالعتدال
و�أ�ساليب غري الئقة ..لذا فالعزوف �أف�ضل والتعقل يف �أموري ،ولن �أ�شغل نف�سي
�أكرث من الالزم.
راحة للنف�س.

متى متزح؟

ـ ل�ست من املزاحني ،وال �أميل �إىل ال�ضحك
ت�أثرت مبلك الإن�سانية
الكثري والعايل ال�صوت ،ف�أنا هادئ الطباع،
�شخ�صيات ت�أثرت بها؟
ً
ـ ت�أثرت بثالث �شخ�صيات� ،أوال� :شخ�صية وال يثريين مثل هذا النوع �سواء يف جل�ساتي
ملك الإن�سانية عبد اهلل بن عبد العزيز اخلا�صة �أو العامة.
عندما زرته لأول مرة عام 1383هـ يف ما �ضريبة ال�شهرة وتبعاتها؟
مقر احلر�س الوطني الكائن خلف ق�صر ـ لها انعكا�سات خطرية �أحيا ًنا.
املربع من الناحية الغربية ،وتكررت كيف نبني جمتمع معرفة؟ وماذا تتمنى
الزيارة و�إىل يومنا هذا ،و�سمعت منه لوطنك؟
�أ�شياء ت�أثرت بها كثريًا �أدام اهلل عليه ـ نبنيه بالتوا�صل وتقارب املجتمع
ال�صحة والعافية ،والثانية :والدي بع�ضه لبع�ض ،و�أمتنى لوطني العزة
رحمه اهلل و�أ�سلوبه يف تربيته لأبنائه والكرامة.
الثمانية ،والثالثة� :شخ�صية �صاحب �أيهما تف�ضل ال�سياحة الداخلية �أم
ال�سمو امللكي الأمري املرحوم �إن �شاء اخلارجية؟
اهلل عبد اهلل الفي�صل ،وا�ستمرت زياراتي ـ لدينا واحلمد هلل �أماكن لل�سياحة،
له �أكرث من  40عامًا ،وهو مدر�سة �أنا وروادها كرث ،ومعظم املواطنني يرون �أن
�أحد طالبها ،تعلمت منه كثريًا ،و�سموه ال�سياحة الداخلية �أف�ضل من اخلارجية،
�شخ�صية فقدها الو�سط الريا�ضي وغري و�إن كان بع�ضهم يرى �أن ال�سفر �إىل اخلارج
فيه راحة للنف�س والتعرف على كل جديد
الريا�ضي ،ندعو له باملغفرة.
يف العامل اخلارجي.
* موقف ال تن�ساه؟
ـ موقفان لهما �أهمية كربى يف نف�سي،
مت و�أنت قاعد
�أولهما وقويف �أمام امللك �سعود رحمه اهلل
عند �س�ؤاله عن م�سمى فريق الأوملبي ،التقاعد ..كيف تراه؟
وثانيهما جلو�سي بجانب املفتي ال�شيخ ـ كثري من املتقاعدين ينطبق عليهم املثل
الفا�ضل حممد بن �إبراهيم رحمه اهلل يف ال�سائد« :مت و�أنت قاعد» ،وينظر املتقاعد
بدايات الت�أ�سي�س ،ولهذه اجلل�سة �أحاديث �إىل ذلك ب�أنه النهاية لأنه مل يح�سب ح�سابًا
ملا بعد التقاعد ،وحني يفاج�أ به ي�صيبه
طويلة نحتفظ بها.
ذهول وك�سل وعدم ت�صرف حول كيفية
ا�ستثمار وقته ،ولكن بني املتقاعدين من
ل�ست من املزاحني
كان يفكر يف م�ستقبله ويخطط له ويحدد
ما معايري النجاح والف�شل لديكم؟
ـ نحن نبحث عن النجاح يف كل �أمورنا ،موقفه من ذلك مبمار�سته لبع�ض الأمور
ونتعامل بحكمة ومرونة و�أ�سلوب لطيف مثل الدخول �إىل عامل التجارة �أو غريها
حتى نح�صل على مبتغانا ،وبهذا نبتعد مما يزيح عنه �أي �إح�سا�س باخلمول .

Magazine 9.indd 9

10

�آراء

بكم نزهو

االثنني  8جمادى اآلخرة  1430هـ املوافق  1يونيو 2009

م�س�ؤولون ..وجنود جمهولون
ال�صيف لنا دائماً �شعورا ببداية
يحم ُل ف�ص ُل
ِ
بلدان نت�شوق لزيارتها،
إىل
�
بال�سفر
متعة
ٍ
ولكن هل فكّر � ّأي منا وهو يقد ُم جواز �سفره
ملوظف اال�ستفبال يف ق�سم العالقات احلكومية
يف ال�ش�ؤون ال�صحية بامل�شقة التي يتح َم ُلها
موظفو العالقات احلكومية من �أجل حتقيق
رغبته بق�ضاء �إجازة ممتعة .
�إن من يتقدم مبعاملته �إىل هذا الق�سم الذي تبد�أ
معاملته من خالل ت�سليم الأوراق الثبوتية
املطلوبة �إىل موظف اال�ستقبال ،ال ُيدرك �أن
هناك ُجهدا خارقا ُيبذ ُل من ِق َبل اجلميع ،فهو ال َيرى لدى تقدمي
معاملته �إال رجال واحدا ،بينما ي�شارك كل العاملني يف �إجناز
معاملته وه�ؤالء الذين ال يراهم جنود جمهولون م�س�ؤولون عن
متابعة �أدق التفا�صيل املتعلقه بها يف وقت قيا�سي نظرا حلجم
العمل الكبريامللقى على عاتقهم �ضمن الإمكانات واملوارد
الب�شرية املتاحة.
املنا�صب واملراكزالذين
وحقيقة ف�إن العاملني يف خمتلف
ِ
يتوافدون لإمتام معامالتهم  ،قد ال ي�شعرون مبدى ال�سعادة

التي َيح�س بها مدير هذا الق�سم والعاملونَ
فيه ملجرد ر�ؤية تعابري الفرح وال�سعادة
ترت�سم ب�صدق على وجوههم بعد انتهاء
م�شقة العمل مبعامالتهم املختلفة .وال
َ
�شك �أن هذا كفي ٌل بتبديد �أث ِرهذه امل�شقة
على العاملني.
جناح املوظف ..
ولكن يف نهاية الأمر ُيعترب ُ
جناحا جلميع العاملني بروح الفريق الواحد
يف ر�سم ال�سعادة على وجوه املراجعني لكافة
الأغرا�ض مثل ال�سفر يف الإجازة ال�صيفية
�أوا�ستقدام الأهل بالن�سبة للوافدين �أوتغيري املهن ونقل
الإقامات ..وكافة املعامالت الأخرى التي تنجز بالتن�سيق
مع بقية �أق�سام ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني..
�أخريًا ..ال بد من توجيه ال�شكر �إىل �إدارة ال�ش�ؤون ال�صحية
التي ال تتوانى عن دعمنا لتحقيق هذه الأعمال.

حتتفل مهنة التمري�ض يف الثاين ع�شر من
�شهر مايو من كل عام بيوم التمري�ض
العاملي ،وتعود بنا الذاكرة يف هذا اليوم
�إىل �أيام غزوات الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم و�صور ال�صحابيات ت�ضيئ �صفحات
العمل اجلهادي ،ومنهن ن�سيبة املازنية
وهي ت�ضمد اجلرحى ،ورفيدة الأ�سلمية
وهي توا�سي املكلومني .وهناك �صور
خالدة ما انفكت معزز ًة للعمل الإن�ساين
الفريد ،ك�صورة املمر�ضة الربيطانية
فلورن�س نايتجيل التي كان لعطائها
واهتمامها مبهنة التمري�ض الف�ضل الكبري
يف �إحداث النقلة النوعية يف تقدم املهنة
علمياً ومعنوياً.وال �أود يف هذه الر�سالة
�أن �أ�سلك الطريق التقليدي امل�ألوف ف�أبد�أ
وانتهي با�ستعرا�ض تاريخي معروف
حممد امل�ضحي  -مدير العالقات احلكومية
ملعظم املمر�ضني واملمر�ضـــات ،و�إمنا �أود
ان �أغتنم هذه املنا�سبة لأهنيء الزمالء
والزميالت يف مهنة التمري�ض �أينما وجدوا،
تهنئة تت�صف بالدميـــــومة ،التي هي
�صفـــة لعطائهــــم املو�صول ،ولد�أبهــــم
و�سهرهم الذي ال حتــــده �أوقـــات بعينها،
والذي هو عميــم ما دامــت �صدورهم التوا�ضع �صفة ح�سنة و�سلوك متميز ملن يجيد �إدارته ،غري �أن البع�ض ( َي ُ�س ُّف) يف
رخي�صا ،ملاذا؟ لأنه يلغي امل�سافة بينه وبني الآخرين،
حانية تتحدى الأمل والأنني ،و�أعينهم توا�ضعه مما يفقده قيمته ويجعله
ً
يقظة �أمام الغفلة وال�سهو ،و�أذهانهم فتجده يعامل الكل ـ ال�صغري والكبري ،الرئي�س واملر�ؤو�س ،الزميل وال�صديق ،ابنه وابن
تتقد بالفطنة يف مواجهة �أعقد املواقف ،اجلريان ـ على ذات املنهج والأ�سلوب ،فيختلط احلابل بالنابل وتت�شابه الألوان .ويف
و�آمالهم تبذر احلياة يف دروب حمفوفة املقابل هناك من ي�شكل توا�ضعه �س َّر قوته؛ لأنه ميلك القدرة على حتويل هذا التوا�ضع
�إىل قوة معززة ل�شخ�صيته ،يك�سبه الهيبة واالحرتام وحب الآخرين  .هذه الفئة ت�ضع
باملوت.
لكم �أيهـــا الزمـــالء والزميالت �أقول :النا�س يف مراتبهم ،وترتك بينها وبينهم م�سافات تطول وتق�صر وفق نظرته وتقييمه
لئن احتفلتـــم بيومكم هذا ،ف�إن احتفالنا لهم ،وبالتايل تعطي كل ذي حق حقه مدي ًرا كان �أو خفريًا ،زمي ًال �أو �صدي ًقا ..بل ويحتفظ
ً
هام�شا بينه وبني ابنه ،فتعامله مع �أ�صدقائه ال تنا�سب مع فلذات �أكباده ،و�سلوكه ـ
بكم غري حمـــدود بزمان �أو مكان ،لأننا
نزهو بكــــم على مرور الأيام ،ال�ساعة ح�س ًنا كان �أم قبيحً ا ـ ال يظهر يف بيته.وحتى يحافظ املرء على احرتامه وهيبته يلزمه
ً
مت�سلطا عاب�س الوجه مكفه ًرا ،وقد قيل �إن العالقات هي« :احرتام متبادل
تلو الأخــــرى ،ول�ســان احلال يعجز حفظ ل�سانه دون �أن يكون عدوانيًا �أو م�أزومًا �أو
عن �إيفائكم ما ت�ستحقون ،ف�أنتم �أرفع تك�سوه الهيبة دائمًا» ،واملرء هو الذي يبني �شخ�صيته يف منزله وطريقه ومكان عمله ..فكيف تكون حمرتمًا و�أنت متوا�ضع؟
من �أن تعملوا لترتقبوا �شكر ًا �أو تبتغوا احفظ امل�سافة ..حتفظ هيبتك.
وم�ضة :وم�ضة لها �إ�شعاعات متعددة
جزاءً.
�سليمان                  جان لوك" :كل الأفكار اجلديدة ي�شكك بها ثم تقاوم ال ل�شيء �إال لأن النا�س مل يتعودوا عليها".
يقول
د .وفيقه
عبد العزيز بن نا�صر البليهد
عميدة كلية التمري�ض – جده           

و�صفة �سلوكية� ..إدارة التوا�ضع

�إنها طالبتي ،وبكل فخر!!!
زارين املر�ض غري مرحباً به ،فذهبت �إىل امل�ست�شفى لإجراء فح�ص طبي معقد .جل�ست ظلت بجواري طوال الفح�ص ،تطمئن على �صحتي ،تخفف �أملي وتوا�سني.
يف غرفة الإنتظار و�أنا م�ضطربة ؛ فالفح�ص مزعج بع�ض ال�شيء ،ولي�س معي �أم ن�سيت وجعي و�أنا �أ�سمعها من وراء ال�ستارة ،تردد بني الفينة والأخرة بلهجتها
وال �أخت ت�أن�س وحدتي .ف�إذا ب�صوت حنون مالئكي يرحب بي« :هال دكتورة ....ال�سعودية الغري مزيفة « :نعم يا بوي�....سالمات يا خالة» .كانت ت�سرع هنا وهناك،
�سالمات !» رق�ص قلبي فرحاً و�أنا �أمعن النظر يف املمر�ضة املاثلة �أمامي ،ال �أدري فاحلاجة �إليها ما�سة واملر�ض ال يرحم !
�صحيح �أين مل �أدرﱢ�سها �إ ّال يف الف�صل الدرا�سي الأول ومادة واحدة فقط ال غري ،ولكنني
�أهو حلم يقظة �أم حقيقة ترى وت�سمع! �إنها طالبتي!
ت�شرفت ب�أن �أكون ممن �ساهم ولو بالقليل القليل يف هذه املهمة العظيمة !
لقد حتقق حلم» �أحالم» ،فاحلمد وال�شكر هلل!
ال بل �صار احللم حقيقة مت�شي يف كل م�ست�شفيات احلر�س الوطني؛ ت�ضمد اجلراح� ،سلمت يداك يا ابنتي!!!
د.هناء
				
ت�سعف املر�ضى وتطمئن الأمهات القلقة !

ماذا لو ن�سينا تواريخ ميالدنا؟
يف جل�سة �شبابية ،كنا نتحدث عن التقدم
يف ال�سنّ  ،فقال �أحدهم� :أجهل تاريخ
ميالدي حتديدا ،ومعظم �أترابي يف
قريتي مثلي ،ف�أهلنا يربطون تواريخ
امليالد ب�أحداث �شهرية .ت�ساءلت :ماذا
لو مل نكن نعلم تواريخ ميالدنا؟ �أجاب
�أحدهم �إن ذلك �سريفع الإحراج عن كبار
ال�سن ،خ�صو�صاً الن�ساء الالئي تتوقف
�أعمارهن عادة عند  .29ر�أى زميل �آخر
�أن ذلك قد ي�ؤدي �إىل فو�ضى يف بع�ض
الأوقات ،و�أظنه عنى وقت دخول الإن�سان
املدر�سة �أو عند �شراء دواء من ال�صيدلية.
لو ن�سينا تواريخ ميالدنا ف�إن حياتنا
�ستكون �أف�ضل ،فعلى الأقل لن نع ّد الأيام
وال�شهور كما نفعل اليوم ،وبالتايل� ،سيقل
الطلب على م�ساحيق التجميل و�ستفقد
عمليات التجميل �شيئاً من ملعانها .ولو
ن�سيناها ف�إن ال�سنّ لن تكون �أحد معايري
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التوظيف والرتقية يف العمل ،ولن تقت�صر
املنا�صب العليا على من هم فوق �سن
مع ّينة ،و�سيكون الإبداع والإنتاج اجليد
معيادان لكل من �أراد �أن يتق ّلد من�صباً
رفيعاً.لو ن�سيناها ف�سينتهي التنجيم،
و�ستتوقف �صفحات الأبراج واحلظ يف
�صحفنا وجمالتنا العربية .ولن يتمكن
قارئوا الفناجني و�ضاربوا الودع من معرفة
امل�ستقبل لأ ّنهم يجهلون احلا�ضر ،و�سيتم
ا�ستبدال �صفحات الأبراج ب�أ�شياء �أكرث
جدية للقارئ العربي .ولو ن�سيناها فلن
تالحقنا �أخبار حفالت �أعياد ميالد النجوم
والفنانني وامل�شاهري .و�ستكون ميزانياتنا
�أكرث ا�ستقرار ًا حيث �إننا لن ن�ضطر �إىل
�أن ن�شرتي هدية يف عيد ميالد قريب �أو
�صديق يف كل �شهر.لو ن�سينا تواريخ ميالدنا
ف�سيزيد �إمياننا ،لأننا عندها لن نربط
املوت بتقدم العمر ،و�سنكون م�ستعدين

له يف �أي وقت .وعندما يزيد الإميان يف
قلوبنا ف�إننا �سرنتقي �إىل احلرية ،لأننا
عندها لن نحتاج �إىل الب�شر كثري ًا� .إن
احلرية ال تهبط �إىل م�ستوى ال�شعوب ،بل
ال�شعوب هي التي ترتقي �إىل احلرية� .إننا
ن�سعى دائماً للح�صول على املال يف �أ�سرع
وقت حتى ن�ستمتع به قبل �سنّ مع ّينة،
ونخ�شى �أن ن�صل �إىل �سنّ مت�أخرة دون
�أن تكون ح�ساباتنا البنكية ملأى بالأموال
الطائلة .ولو �أننا ن�سينا تواريخ ميالدنا
ف�إن املال لن ي�صبح ذا قيمة كبرية كما هو
اليوم ،و�ستكون وحدها الأعمال العظيمة
هي التي حتدد مكانتنا يف املجتمع ،فك ّلما
عظمت �أعمالنا ك ّلما تك ّملنا بالوقار والهيبة
اللذين �سيكت�سبهما ال�شاب عندها ب�إجنازه
عو�ضاً عن �أن يكت�سبهما الطاعن يف ال�سن
الذي – يف كثري من احلاالت  -ال �ش�أن
له فيها �إال كرب �س ّنه.وحينها ،لن ترتبط

احلكمة بتقدم ال�سنّ ولكن بالقول ال�سديد
والعمل ال�شريف .ولن ترتبط احلكمة
�أي�ضاً بكرثة التجارب ،بل �ستكون كما
قال برنارد �شو" :يكت�سب الرجال احلكمة
ال ب�سعة جتاربهم ،بل بقدرتهم على
التجربة» .لو ن�سينا تواريخ ميالدنا فلن
تكون هناك �سنّ مع ّينة للتقاعد ،و�سيكون
الأمر راجعاً للإن�سان ال لقوانني العمل،
و�سيظل املبدع يقدم ما بو�سعه كل يوم
حتى ي�أتي اليوم الذي يقف فيه عن الإنتاج،
ولكن باختياره ال باختيار الآخرين .لي�س
للإبداع �سنّ معينة ،فكم من روائي وعامل
ومفكر بد�أوا حياتهم الإبداعية فوق �سن
الأربعني واخلم�سني وال�س ّتني ،ولك ّنها من
بع�ض املفاهيم الإن�سانية التي ق ّيد الإن�سان
نف�سه بها عندما تناقلها من جيل �إىل جيل
ب�صحتها.
واعتقد ّ
يا�سر حارب  -منتدى الطالب

�إطاللــــة من جــــدة

�أعداء النجاح
عـبـدالـرحـمن املـغربـي*

�أ�سمع دائما �أن هناك �أعدا ًء للنجاح ،ومتر العبارة مرور الكرام ،وجتول يف خاطري
عدة �أ�سئلة ال �أجد لها �إجابة ،ولكني ت�أكدت �أن هناك ب�ش ًرا يعادون النجاح والإبداع
والتفوق ،ويحاربونه بو�سائل يعرفونها وال ي�ستخدمها غريهم ،ورغم �أنهم يدركون
�أن �أي جناح �أو �إبداع لهم منه ن�صيب كبري؛ �إال �أن نفو�سهم املري�ضة تت�صدى
للمخل�صني املبدعني .هذه الفئة من الب�شر جتهل �أن ال�ضمري الإن�ساين مر�آة يجب �أن
تنعك�س عليه �شخ�صياتهم ،وهو احلكم الأول والأخري بينهم وبني �أعمالهم ،فرتاهم
يت�ضجرون ويتذمرون لنجاح �صديق �أو غريه ،وبالتايل فهم يحتاجون �إىل �إعادة
ت�أهيل لي�سرتجعوا �إن�سانيتهم وي�صحو خور �ضمائرهم من حماولة زرع الأ�شواك
وعرقلة الناجحني �أ�صحاب الإرادة والت�صميم ،القادرين على حتدي كل الظروف
واملعوقات ،ذلك �أن ر�سالة املبدع ر�سالة خري وتفان و�صدق و�إخال�ص و�ضمري
يقظ حي ،و�إح�سا�س بعمق الهدف ونبل الغاية .هذه الفئة ت�صارع لك�سر النجاح
و�إطفاء الكفاءات العلمية وتظل تراقب عدوها حتى �إذا تيقنت من تفوقه حاكت
�سيناريو امل�ؤامرة لإ�سقاطه ،لأن طبيعة نفو�سهم جبلت على ال�شر وعدم الوفاء،
وال تعرف معنى �أو داللة للطموح �أو الإجناز .وينح�صر طموحهم فقط يف الو�صول
�إىل مراكز مرموقة واال�ستعداد لها بغري خربة .وه�ؤالء ثقتهم ب�أنف�سهم �ضعيفة ،وال
يدركون �أن احلياة قافلة وم�سرية ال تنقطع ،ونهر ال يجف ما�ؤه .والذين كتبوا
�أ�سماءهم بحروف من نور على �إجنازاتهم و�أعمالهم الناجحة موقنون متامًا ب�أن
�أ�سا�س ا�ستمرارهم هو الإميان باهلل والتحدي .وقد تذكرت تلك املطبوعة كمثال حي
عرفت من خالله هذه الفئة ،و�أيقنت �أن املجتمع يعاين من �أعداء النجاح  .وعندما
�أخذت يف مواكبة م�سرية التحديث والتطوير والنقلة ال�صحفية اجلديدة وخروجها
بثوب �إعالمي ناجح ،وانطلقت بر�ؤى متعددة ،من املطبوعات املتميزة فخاطبت
املجتمعات بروح الع�صر ،وقدمت املعلومة الثقافية بفكر �صادق و�أ�سلوب مميز،
وتخطت خالل رحلتها الق�صرية العقبات ور�سمت خطوط جناحها بعطاء وجهد
وت�ألق جعلها ترتبع يف فرتة زمنية على مدرجات القلوب والعقول ،لأنها خرجت يف
جميع �أعدادها بطرح مو�ضوعي ومرتكزات قوية وحماور �إعالمية فحققت الر�سالة
امل�ؤملة فيها لإثبات وجودها وقد ح�صل لها ذلك .مل يرق ما ح�صل من تطور مذهل
فيها ولن�شاطها الإعالمي و�سرعة ظهورها و�أخذها املكانة التي ت�ستحقها فانطلقوا
بنفو�سهم التي حتمل ما يعرفونه ملحاربة هذا النجاح حتى ينالوا الفر�ص التي
يبحثون عنها دائما حتت مظلة النجاح  -لأن الق�شة تطفو على �سطح املاء – فمثل
ه�ؤالء ال ي�ستحقون الوفاء والت�ضحية ،ومثل ه�ؤالء ال ي�ؤمن لهم جانب لأن غدرهم
لي�س له �ضوء ونهرهم راكد  ،و�أخريا ال يزال للإبداع �أعداء ولكن جيل الرواد را�سخ
يف جمتمعنا الأدبي وال�صحفي والثقايف وال تقلل من فكرهم وثقافتهم و�إبداعهم،
لأنهم اجليل الذي نتعلم منه.
*مدير العالقات العامة وال�شئون الإعالمية  -القطاع الغربي

الوعي الذاتي
اجلهل هو �أكرب م�شكلة واجهها الإن�سان على مدار التاريخ ،وامل�شكلة الكربى هي
�أن يكون املرء جاه ًال ب�أنه جاهل ،فيدعي املعرفة دون �أن ميتلكها� .إن من �أ�شد �أنواع
اجلهل خطورة هو جهل الإن�سان بنف�سه؛ لأنه ي�سبب له الكثري من االرتباك ،وي�شوه
تعامله مع اهلل ـ جل وعال ـ ومع النا�س ،كما يحرمه من معرفة الفر�ص املتاحة له
والأخطار التي تهدده ،وال ي�صح �أن يظن �أن معرفة الإن�سان بنف�سه معرفة �سهلة
قريبة املتناول ،فهي معرفة بالغة التعقيد ،ولي�س من الإ�سراف القول� :إن الطبيعة
الب�شرية عبارة عن لغز كبري ينبغي ح ُّله .ولقد متك ًّن العلماء من و�ضع مقايي�س للذكاء
وم�ؤ�شرات عامة ومرنة تتع ًّلق بالثقافة واملعرفة ،وهي مع حاجتها للدقة؛ �إال �أنها
تعد �أدوات جيدة ت�ساعد املرء على الوعي بذاته ،واكت�شافها وتقوميها ،ويجب �أن
نل ّم بتلك املقايي�س وامل�ؤ�شرات حتى من�سك باخليوط التي تدلنا على حقيقة ما نحن
عليه فع ًال� .إن �أف�ضل اال�ستثمارات على الإطالق هي تلك اال�ستثمارات التي نوظفها
يف معرفة �أحوالنا اخلا�صة ،والوقوف على �إمكاناتنا الكامنة ،وحقيقة امل�شكالت
			
التي نعاين منها ،وامل�صاعب التي تواجهنا.
اختيار عبد اهلل �إبراهيم     من كتاب الوعي الذاتي  ..دليل التّميز
ال�شخ�صي  ..للدكتور:عبد الكرمي بكار

الطالب واالختباران
ي�ستعد جميع الطالب يف كل مراحل التعليم العام والتعليم العايل هذه الأيام لالختبارات
نهاية العام ،وكلهم يف �سباق مع الزمن لال�ستذكار والتح�ضري لهذه الأ�سابيع احلا�سمة
واملهمة يف م�سريتهم الدرا�سية ،ومن اجلميل التمعن يف كيفية حالهم مع االختبار
الأعظم (يوم القيامة) ،وعلينا جميعًا �أن ن�س�أل �أنف�سنا :هل ت�أهبنا له �أم ال؟ لعل هذه
االختبارات تكون لنا تذكرة وعظة وعربة.
�أحمد علي القحطاين
املختربات الطبية
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مربوك يا فاطمة !

«مربوك يا فاطمة عري�سك الزين ! « هتف الوالد مهنئاً ابنته بعري�سها الذي يكاد
يح�سدها عليه اجلميع�« .إنه �شاب على خلق ودين ،وهو ابن وحيد لعائلة مرموقة
وغنية» .وهكذا اتفق الوالدان على كل الإجراءات ،وحتدد موعد عقد القران....
ولكن الفرحة مل تدم! فها هو والد العرو�س يعود �إىل املنزل مهموماً مكفهر ًا .لقد
ا�ستلم نتيجة الفح�ص الطبي ملا قبل الزواج  ،وجاءت النتيجة املفجعة! فلقد �أثبتت
النتيجة �أن كال العرو�سني يحمالن مر�ض فقر الدم املنجلي! لقد جهزت العائلتان
كل م�ستلزمات الزواج قبل الت�أكد من نتيجة الفح�ص الطبي ! جل�س الوالد وهو يف
حرية من �أمره بقرب ابنته و�س�ألها «ماذا نفعل يا فاطمة؟ «
«لقد كان ينفطر قلبي و�أنا �أ�شاهد �أختي ال�صغرية نوره وهي تتلوى من �شدة الأمل
 ،ولن �أحتمل �أن �أرى يوماً فلذة كبدي تت�أمل � .إذا كنت يا �أبتي غري ملم بهذا املر�ض
عندما اقرتنت بوالدتي  ،ف�أنا واحلمد هلل �أعرف جيد ًا خماطر هذا املر�ض املتوح�ش
ولقد �شاهدت معاناة �أختي �سنني طويلة .ال يا والدي ،.....لن �أ�سامح نف�سي �أبد ًا
�إذا �أ�صاب طفلي مر�ض فقر الدم املنجلي !»
يعترب فقر الدم املنجلي ( )sickle cell anemiaمن �أمرا�ض الدم الوراثية
اخلطرية ويكرث �إنت�شار هذا املر�ض يف بع�ض مناطق اململكة كمنطقة االح�ساء و القطيف
و جازان ؛ �إذ يحمل فرد واحد من بني خم�سة �أفراد هذا املر�ض� ،أي ن�سبة حاملي املر�ض
حوايل  . ٪٢٠وحامل املر�ض هو من ي�أخذ املو ّرث (اجلني) من �أحد الأبوين دون الآخر.
�أما املر�ض في�أتي من وراثة جني اخلاليا املنجلية من كال الوالدين .ي�ؤدي هذا اجلني اىل
خلل يف تكوين الهيموجلوبني وهو الربوتني الأحمر املوجود داخل خاليا الدم احلمراء
و الذي ينقل الأك�سجني اىل كافة �أنحاء اجل�سم .يتكون لدى مر�ضى فقر الدم املنجلي
هيموجلوبني ا�س ( ، )Hemoglobin Sوحرف  Sيرمزاىل كلمة � sickleأي
منجل .وهو يختلف عن الهيموجلوبني الطبيعي  .Aوتكمن م�شكلة املر�ض يف �إنتاج
نخاع العظم لكريات دم حمراء غري طبيعية نتيجة خللل يف تكوين الهيموغلوبني .وهذه
اخلاليا غري الطبيعية ت�أخذ �شكل املنجل يف ظروف معينة ،و هي قابلة للتك�سر وتتحلل

�صفائح الدم
�صفائح الدم هي خاليا �صغرية جدا
توجد يف الدم ،وظيفتها هي منع حدوث
نزيف الدم و�إيقافه حني حدوثه .
هنالك طريقة تعرف با�سم �pheresisأو
ف�صل مكونات الدم من املتربع ويتم بهذه
الطريقة �سحب الدم من ذراع املتربع
ومرورهذا الدم عرب جهاز يقوم بتدويره
وف�صل ال�صفائح الدموية منه وتخزينها يف
كي�س منف�صل للمري�ض ،ثم يعيد الدم ثانية
�إىل ج�سم املتربع.و�أكرث من يحتاج لهذه
ال�صفائح الدموية هم مر�ضى ال�سرطان
لأنهم يتعر�ضون لنق�ص �شديد يف عددها
مما يجعلهم عر�ضة للنزف داخل �أو خارج
اجل�سم كما يحتاجها من يقوم بعملية زراعة
للأع�ضاء �أو �ضحايا احلوادث.ت�ستغرق
هذه العملية من � 60إىل  90دقيقة ،كما يقوم
اجل�سم بتعوي�ض ال�صفائح التي تربع بها
ال�شخ�ص خالل اثني و �سبعني �ساعة من
التربع دون حدوث �أي ت�أثريات جانبية.

�صحيح �أن املدة التي ت�ستغرقها عملية
ف�صل ال�صفائح الدموية طويلة مقارنة
بعملية التربع بالدم �إال �أن ما يعو�ض
هذا االختالف هي املدة بني كل تربع
و �آخر ،فعند تربعك بالدم ال ت�ستطيع
التربع مرة ثانية �إال بعد مرور �شهرين
بينما ت�ستطيع التربع ثانية بال�صفائح
الدموية بعد مرور ثالثة �أيام تقريباً.ف�إذا
رغبت �أن تكون �أحد املتربعني بال�صفائح
الدموية �أو الدم فما عليك �سوى التوجه
�إىل مركز التربع (القبة) وكن �سبباً يف
�إنقاذ نف�س ب�أم�س احلاجة �إليك.
دميا احلربي

بعد فرته ق�صرية
من �إنتاجها  ،وقد
تعيق مرور الدم
خالل ال�شعريات
الدموية ،فت�سبب
�آالم ًا مربحة يف
�أجزاء خمتلفة من
اجل�سم خا�صة يف
العظام  .وقد
ت�سد كريات الدم
احلمراء املنجلية عرقاً من العروق الدموية يف الرئتني او يف البطن او حتى يف املخ مما
قد ي�سبب م�ضاعفات خطرية .يعاين الأ�شخا�ص امل�صابون بهذا املر�ض من �أزمات متكررة
يحدث فيها ان�سدادات بالأوعية الدموية مع تك�سر مفاجئ قي خاليا الدم .عدة عوامل
قد ت�ؤدي اىل هذه الأزمات نذكر منها نق�ص ال�سوائل يف اجل�سم()dehydration
 ،قلة الأك�سجني ( )hypoxiaوالإ�صابة بالأمرا�ض املعدية (. )infection
ف�إن هذه العوامل جتعل هيموجلوبني ا�س ي�شكل ع�صياً �صلبة دقيقة جتعل اخلاليا
تنثني بدورها فيتخذ كل منها �شك ًال هاللياً ي�شبه املنجل  .يتوجب علينا �أن من ّيز بني
ال�شخ�ص احلامل ملر�ض الأنيميا املنجلية و ال�شخ�ص امل�صاب باملر�ض .احلامل
للأنيميا املنجلية يكون لديه مو ّرث �سليم ل�سل�سة الربوتني بيتا غلوبني (β globin
 )chainو �آخر معطوب ،وال تظهر على هذا ال�شخ�ص �أي �أعرا�ض .وميكن حلامل
املر�ض الزواج من �شخ�ص �سليم و�إجناب �أطفال �أ�صحاء ؛ ولكن من اخلطر زواجه
من �شخ�ص م�صاب �أو حامل للمر�ض مثله ،حيث يكون �أطفاله عر�ضة للإ�صابة بهذا
املر�ض .يف كل مرة حتمل فيه امر�أة حاملة للمر�ض ومتزوجة من رجل هو �أي�ضاً حامل
للمر�ض ف�إن احتمال �إ�صابة اجلنني باملر�ض كام ًال ت�صل �إىل  ٪٢٥كما يكون احتمال
حمل املو ّرث املر�ضي  ٪٥٠بني �أطفالهما.
�أما امل�صاب فهو �شخ�ص لديه عطب يف كال اجلينني امل�صنعني ل�سل�سة الربوتني
بيتا غلوبني .عند الوالدة يظهر الطفل �سليماً ،و لكن عند بلوغه ال�شهر ال�ساد�س من
العمر تبد�أ ظهور عالمات املر�ض و التي يف العادة تكون م�صحوبة بانخفا�ض بن�سبة
الهيموجلوبني مع �شحوب يف الب�شرة و انتفاخ يف اليدين و القدمني و بكاء ناجت عن
�آالم مربحة يف العظام .والعالج املتبع هو لتخفيف حدة املر�ض فقط ال غري .وهو
عن طريق جتنب العوامل امل�ؤدية للنوبات ،والعالج ب�إعطاء ال�سوائل والأك�سجني
وامل�ضادات احليوية وامل�سكنات للأمل .وهناك دواء يعرف باﻟ hydroxyureaوهو
قد يخفف من حدوث النوبات� .أما العالج ال�شايف الوحيد املعروف حالياً فيكمن يف
زراعة نخاع العظام ( )bone marrow transplantationوهي عملية ذات
خطورة عالية  ،باهظة التكاليف متوفرة فقط يف بع�ض املراكز� ،أهم معوقاتها �إيجاد
متربع منا�سب للمري�ض  .وال ي ّتبع هذا العالج عادة �إال �إذا كانت حالة املري�ض
خطرية جد ًا.و ميكن التعرف على ال�شخ�ص احلامل للمر�ض عن طريق فح�ص ب�سيط
للدم .وذلك ب�إجراء حتليل للدم لفح�ص نوع الهيموجلوبني ويتم بطريقة العزل �أو
الرحالن الكهربائي ( )hemoglobin electophoresisيف املختربات الطبية.
من هنا تكمن �أهمية �إجراء الفحو�ص للطبية للمقبلني على الزواج� .إن الهدف من
الفح�ص الطبي هو تخلي�ص املجتمع من الأمرا�ض الوراثية و�إيجاد جيل جديد خال
من املر�ض الوراثي ب�إذن اهلل تعاىل!ونحن نقول لفاطمة« :هنيئاً لك حتكيمك عقلك قبل
قلبك  ،هنيئاً لك حمايتك لأطفالك �شر الإ�صابة ! وعو�ضك اهلل خري ًا !»  .ولن�ضع
دائماً ن�صب �أعيننا الآية الكرمية « :وع�سى �أن تكرهوا �شيئاً وهو خري لكم وع�سى
�أن حتبوا �شيئاً وهو �شر لكم واهلل يعلم و�أنتم ال تعلمون».
قال ر�سول اهلل�-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم� :-أح�سنوا االختيار لنطفكم ف�إن العرق
د.فاخوري
			
د�سا�س.

ا�ست�شارات طبية

مناخ هذه الأيام ...والت�أهيل التنف�سي
الت�أهيل التنف�سي برنامج ي�ساعد على حت�سني
�أداء اجلهاز التنف�سي وم�ستوى الن�شاط
اليومي واحلالة العامة للمر�ضى الذين
يعانون من �أمرا�ض ال�صدر املزمنة ،وهذا
ي�ؤدي �إىل قدرتهم على التكيف مع متطلبات
احلياة املختلفة ويخفف من �إح�سا�سهم ب�ضيق
التنف�س ويعزز ثقتهم ب�أنف�سهم.
وي�ستفيد من الربنامج امل�صابون ب�أمرا�ض
مثل االن�سداد الرئوي املزمن والربو املتقدم
وتليف الرئية ومتدد الق�صبات الهوائية .و ُيع ُّد
برنامج خا�ص لكل مري�ض بوا�سطة �أخ�صائي
الت�أهيل التنف�سي ح�سب حالته ال�صحية
وم�ستوى ن�شاطه وقوته الع�ضلية حتت
�إ�شراف �أخ�صائيي عالج طبيعي م�ؤهلني.
وعند تقييم املري�ض وقبوله يف الربنامج ف�إن
هذا �سي�ساعده على :حت�سني �أدائه ملهمات
احلياة ،الإجابة على ت�سا�ؤالته املتعلقة
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بحالته ال�صحية وكيفية التعامل مع حالته� ،إطالعه
�أكرث عن حالته ال�صحية و�أعرا�ض املر�ض والأدوية،
اال�سرتخاء وعدم القلق عند �شعوره ب�ضيق التنف�س.
وت�شتمل اجلل�سات العالجية يف برنامج الت�أهيل التنف�سي
على �أوجه متعددة هي:
•التثقيف ال�صحي ،وي�شمل العديد من املوا�ضيع مثل
كيفية عمل الرئة والتعامل مع الأزمات ال�صدرية
والتحكم يف التنف�س و�إخراج البلغم واال�ستخدام
الآمن للأدوية والأك�سجني.
•متارين التنف�س :الطريقة ال�صحيحة للتنف�س
با�ستخدام البطن والتحكم فيه يف �أو�ضاع اجل�سم
املختلفة وتقويه ع�ضالت اجلهاز التنف�سي.
•متارين ريا�ضية :لزيادة لياقة اجل�سم ت�ستخدم
�أجهزة خا�صة مما ي�ؤدي �إىل تقوية الع�ضالت
ومرونتها.
•جل�سات ملناق�شة النواحي النف�سية واالجتماعية
وترتيب مهام احلياة اليومية.
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ثقافة طبية
«خواطر �أكادميية»

مناهجنا الطبية و�سالمة
املري�ض
د .حممد بن �سعد املعمري
ت�ست�ضيف كلية الطب هذا ال�شهر امل�ؤمتر العاملي عن �إدماج �سالمة املري�ض يف املناهج،
وينبثق اهتمام الكلية من تخ�ص�ص جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية
يف التعليم ال�صحي الأكادميي ومن ريادة ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني بتقدمي
رعاية �صحية �آمنة تركز على �سالمة املري�ض وتتمحور حول االهتمام به وعائلته.
عطفا على �أن االهتمام ب�سالمة املري�ض يع ُّد من الأهداف الرئي�سة للقائمني على
العملية التعليمية يف كلية الطب ،فاملناهج الطبية جتاوزت مراحل التدري�س املبا�شر
للأمرا�ض �إىل النظرة ال�شمولية للرعاية الطبية ،فطالب الطب اليوم يتخرج يف كليته
وهو مزود مبهارات عديدة ت�ؤهله �إىل �أن يكون طبيبا ملماً بكل ما ي�ساعده التعامل
مع امل�ستجدات يف جمال املهنة .لذلك حر�صت كلية الطب بجامعة امللك �سعود بن
عبد العزيز للعلوم ال�صحية �إىل مزج املحاور التي تهم ب�سالمة املري�ض مبناهجها
احلديثة ،فهذه املناهج حتوي حماور تطوير املهارات الطبية للطالب التي ُتط َّبق
منذ بداية الدرا�سة بالكلية .فطرق التعليم املبنية على حل امل�شكالت تتيح للطالب
جماال رحبا للنظر يف كافة نواحي الرعاية املقدمة للمري�ض بحيث تتيح له االطالع
والتعامل مع برامج عديدة مثل برامج الوقاية املختلفة وتثقيف املري�ض ومعايري
اجلودة واالطالع على الأنظمة ال�صحية وطرق البحث .و�سعيًا ملزيد من التطوير
لتلك املناهج؛ �شاركت كلية الطب مع منظمة ال�صحة العاملية يف �إعداد ومراجعة دليل
�شامل لكيفية تطبيق حماور �سالمة املري�ض يف مناهج الكلية ،و�س ُيط َّبق هذا الدليل
يف كليات الطب على م�ستوى العامل .وت�أتي هذه امل�شاركة نظ ًرا للم�ستوى الأكادميي
العايل الذي و�صلت �إليه هذه الكلية .ويحتوي منهج �سالمة املري�ض على موا�ضيع
عدَّة ُتعزِّز من مفهومها ،وكيفية تطبيق النظم لتج ُّنب الأخطاء الفردية ،وكيفية العمل
مع الفريق لتقدمي رعاية �شاملة ومتعدِّدة للمري�ض ،مع كيفية التعامل مع الأخطار
التي رمبا تواجهه� .إن هذا االهتمام ي�أتي امتدادا ملا تقدِّمه املنظومة ال�صحية للحر�س
الوطني من برامج متعددة وخمتلفة ت�ستهدف حتقيق رعاية �آمنة للمري�ض بتطبيقها
لأعلى املعايري العاملية .فزرع بذرة مفاهيم �سالمة املري�ض يف بداية احلياة العملية
لأي طبيب؛ ي�ؤهله �إىل تقدمي رعاية طبية �آمنة �أثناء ممار�سته العملية ،وهذا بدوره
ي�ساهم يف تقليل الأخطاء الطبية.

قواعد غذائية للمحافظة على ال�صحة
منذ �سنوات وخرباء التغذية يو�صون
بزيادة الكربوهيدرات وتقليل الدهون،
للحفاظ على ر�شاقة اجل�سم و�سالمة
القلب ..والآن يخرج علينا البع�ض منهم
يو�صوننا بعك�س هذا ..فمن ن�صدق �أمام
هذا الت�ضارب؟ ..وحلني ا�ستقرار اخلرباء
على ر�أى موحد لي�س �أمامنا �سوى التم�سك
بقواعد التغذية ال�صحيحة ..
قلل من كمية طعامك بن�سبة % 15
يرى الدكتور حمدى �سامى نا�صر
ا�ست�شارى التغذية والنحافة �أن كثري ًا من
النا�س ال يجيدون تقدير عدد ال�سعرات
التى يتناولونها ،وغالباً ما يكون هذا
التقدير �أقل من احلقيقة بن�سبة تزيد
على  %15وهم معذورون فى هذا؛ لأن
حجم ال�ساندويت�شات الآن تزيد �ضعف
�أو خم�سة �أ�ضعاف ما كان عليه احلال فى
اخلم�سينيات .وي�ضيف الدكتور حمدى
�أن اخلطوة الأوىل فى هذا ال�سبيل ،هى
معرفة احلجم املعقول لل�ساندويت�ش �أو
الوجبة ..فوجبة اجلنب على �سبيل املثال
ال تزيد على مكعبني ،ووجبة الأرز ال
تتجاوز حجم ن�صف كرة التن�س .
و�أ�ضاف �أنه �أما �إذا كان ال�شخ�ص معتاداً
على تناول كميات كبرية من الطعام فيمكن
التعوي�ض عن طريق امل�أكوالت املالئمة
للمعدة مع ا�ستخدام نظام املكاف�أة وهذا
معناه احلر�ص على اتباع نظام �صحى
غنى باخل�ضراوات والفاكهة واحلبوب
الكاملة .وي�ؤكد �أنه لنجاح هذا النظام
ميكن �أن يعد لنف�سه بع�ض اجلوائز مثل
الذهاب لل�سينما و�شراء مالب�س جديدة
�أو �أ�سطوانات حديثة فى حالة التزام
ال�شخ�ص به .
اختيار الكربوهيدرات اجليدة

�إن �إعداد الكربوهيدرات املكررة فى
نقطة واحدة (مثل اخلبز الأبي�ض ،
والكربوهيدرات الب�سيطة (مثل البطاط�س)
قد ال ت�سد جوع �آكلها ..فهذان النوعان
ميكن �أن يعوقا �إفراز الأن�سولني ،وهذا
يرتتب عليه ال�شعور باجلوع .
وي�ضيف الدكتور ماهر �إ�سكندر ا�ست�شارى
ال�سمنة والنحافة �أنه ل�سوء احلظ ف�إن
ما نتناوله من �أطعمة �سريعة تكبح هذا
ال�شعور مثل �شرائح البطاط�س املقلية
والب�سكويت والكعك و�أنواع اجلاتوه
عادة ما ت�أتى بنتائج عك�سية ..فيزداد
�شعورنا باجلوع ،كما �أن االنتظام فى
تناول امل�أكوالت التى ترفع ن�سبة ال�سكر
ب�سرعة ميكن �أن ت�صيب بح�سا�سية
اجللوكوز التى تعترب من �أهم �أ�سباب
الإ�صابة ب�أ�شد �أنواع ال�سكر و�أكرثها
خطورة .وي�ؤكد الدكتور ماهر �أن كل
�أنواع الكربوهيدرات لي�ست �سيئة ،فقد
تو�صلت �إحدى الدرا�سات احلديثة �إىل �أن
احلبوب الكاملة من �أف�ضل هذه الأنواع؛
لأنها تعوق �إفراز الأن�سولني وال ت�شكل
خطر ًا على ن�سبة ال�سكر فى الدم ،كما �أن
للخ�ضراوات الغنية بالألياف والفواكه
نف�س الأثر تقريباً .
هلع الدهون
فى �سبيل الر�شاقة واحلفاظ على الوزن
يبتعد البع�ض ابتعاد ًا �شبه تام عن
الدهون ،وي�ؤكد الدكتور ماهر �أن هذا
�سلوك خاطئ و�ضار ..فلي�ست كل الدهون
�شر ًا ،بل �إنها �ضرورية لتحقيق التوازن
الغذائى ،وبناء اجل�سم ومتكينه من القيام
بوظائفه احليوية .
امل�صدر:

http://healths.roro44.com
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حنني...
ا�ستيقظت �أمل على رائحة غبار متلأ املكان،
عوا�صف ترابية تنذر بقدوم ف�صل الربيع!
جاء الربيع ورحل! عادت بها الذكريات �إىل
طفولتها  ،فها هي عائدة من املدر�سة على
ظهرها حقيبة مثقلة بالكتب  ،تقف عند بائع
الزهور ،تخرج من مريال املدر�سة ب�ضع
نقود معدنية ،ت�شرتي بها لأمها �أزهار
ربيعية ،وت�سرع فرحة �إىل املنزل لتفاجئها
بها .تذكرت ح�ضن �أمها الدافىء فرتقرقت
الدموع يف عينيها .م�سافات �شا�سعة
تف�صلها عن ح�ضن �أمها الدافىء وابت�سامة
�أختها امل�شرقة وزرقة البحرالذي �إعتادت
�أن تريح نظرها يف �أفقه كل يوم يف طريقها
�إىل املدر�سة .تذكرت �أن�شودة كانت ترددها
وهي طفلة�:شو يف خلف البحر؟ لطاملا تردد
هذا ال�س�ؤال يف ذهنها وهي تنظر يف الأفق
لعلها جتد الإجابة! لكنها الآن �أ�صبحت
تعلم �أن خلف البحر �سنني طويلة من
الغربة ت�أخذها تارة �إىل مدن ال�ضباب وتارة
�أخرى �إىل �صحارى الأر�ض .كفكفت �أمل
دموعها وعادة تنظر �إىل ال�سماء ال�صفراء.
ف�إذا بب�صي�ص من النور ي�شق طريقه و�سط
ال�سماء امللبدة بالغبار .ا�ستجمعت �أمل
قواها وقررت �أن تبقى �إيجابية� ،إيجابية
رغم الكيلومرتات البعيدة التي تف�صلها
عن مدينتها احلبيبة .فال بد لهذه العا�صفة
�أن تهد�أ ،و�سي�أتي طري كبري يحملها على
جناحيه فوق البحار ،ويحط بها عند
�شاطىء البحر ،حيث ال�شوق �سيزيد زرقة
البحرجماال ،وابت�سامة �أختها �إ�شراقا
وح�ضن �أمها دفئا!
�أمل حممد

االثنني  8جمادى اآلخرة  1430هـ املوافق  1يونيو 2009

ق�صيــــــــــــــــــدة
«نغيث بني الدنيا ونحمل هولهم» ،بهذه الكلمات و�صف ال�شاعر العربي قبيلته،
ولئن كان ال�شاعر ا�ست�شرف �سمات ال�شرف والعز من �أطرافها و�أ�سبغها على
قبيلته ،فقد ات�سع جلباب القبيلة لين�ضوي حتته وطن واحد �شامخ ،فيه من
العروبة مكارمها ،ومن الإ�سالم رحابته لكل نف�س م�ؤمنة ،فلوطن الإن�سانية نهدي
هذا الن�ص الرتاثي البديع� :صفي الدين احللي
ُ
أر�ض � ُ
وعر�ض ُه
رحب لدي ِه
َق ٌ
بيح مبنْ �ضاقتْ ِ
أر�ض ُه وطـــــو ُل ال َفـال ٌ
عن ال ِ
َ
ُ
ُ
ومل يبلِ �سربال الدُّجى فيه رك�ضهُ� ،إذا املر ُء مل يدن�س من الل� ِؤم عر�ض ُه
ُّ
رداء يرتدي ِه جمي ُل
فكل ٍ
َ
وح ُ�سـودُنا
غدر �أرغمتها جدودنا،
فبا َتتْ  ،ومنهــــا ِ�ضدُّنا َ
وع�صبة ِ ٍ
ُتعَ ّيـــــــــ ُرنا �أ ّنا َقليــــــــ ٌل عَ ديدُنــــا
�إذا عَ ِج َزتْ عن فِعلِ َكي ٍد يكيدُنا
فقلتُ لها� :إنّ الكرا َم قلي ُل
فـــــال َملـــــــ ٌِك �إ ّال تفيـــــــــ�أ ظ َّلنــــــــا
ال�سمــــاكِ محَ َ َّلنا،
هام ّ
َر َفعنا على ِ
ف َقد َ
وما َق ّل َمن كانــــــــــتْ َبقايـــا ُه مِ ثلناَ
َ
ُ
َّ
خاف جي�ش الأكرثينَ �أقلنـــا،
باب َت�سا َمى للعال و ُكهُو ُل
َ�ش ٌ
اجل َ
هـــــــام املج ّرة ِ دا ُرنا
وتبنى على
ا�سيات وقا ُرنا،
بال ال ّر
ِ
ُيوازي ِ
ِ
وما َ�ض ّرنـــا �أ ّنا َقليـــــــــــ ٌل َوجا ُرنا
مان جوا ُرنا،
وي�أمنُ منْ
ِ
�صرف ال ّز ِ
َ
عزي ٌزَ ،وجا ُر الأكرثين ذلي ُل
�إذا َ
ؤو�سنا
لي�سنا،
خاف َ�ضيماً جا ُرنا َ
وج ُ
فمـــِنْ دو ِن ِه �أموا ُلنـــــــــا ور� ُ
ُ
ُّ
بــــــات نفو�سنا
ت�سيـ ُل على ح ّد الظ
و�سنا،
ِ
قائع �ش ُ
و�إنْ � ّأج َجتْ نا َر ال َو ِ
ولي�ستْ على غ ِري ُّ
بات ت�سي ُل
الظ ِ
خطوب الدّه ِر ف�صــــــ َل خطابنا
وتخ�شى
ُت ِق ُّر َلنا الأعدا ُء عند انتِ�سابنا،
ُ
املــــــزن ما يف ن�صا ِبنـــــــا
العلى يف انتخابنا ،فنحنُ كماءِ
لقد بلغتْ �أيدي ُ
ِ
َكها ٌم ،وال فينا يُعَ ُّد بخي ُل
ُ
نغيث بني الدنيا ونحم ُل هوله ْم ،كما َيو ُمنا يف العِ ــــــــ ّز َيعـــ ِد ُل َحو َلهـم
ُ
ً
َ
َ
َ
ّ
ُ
ا�س قولهــم
حب طوله ْم ونن ِك ُر �إن ِ�شئنـــــا على الن ِ
َنطو ُل �أنا�سا تحَ ُ�س ُد ُّ
ال�س ُ
َ
وال ُين ِكرونَ
القول ح َ
ني َنقو ُل
َ
�سعي ب ِه َ
ومِ نْ َ�سعِ ينــــا بَيــــتُ العــَــالءِ ُم�ش ّيــَ ُد
امللك �أيدوا،
لأ�شياخنا ٌ
َفال َ
�إذا �سي ٌد م ّنـــا خــــــــــال قــــــا َم �سيـــــ ُد
ّ�سوت ُم�ؤ َّيدُ،
زال م ّنا يف الد ِ
َ
ٌ
ق�ؤول ملا قال الكرا ُم فعو ُل

طالب اجلامعات و اخلداع الإعالين!!
تطرح رواية الأديب ال�سعودي(غازي الق�صيبي) ب�شكل مبا�شر ووا�ضح بع�ض الق�ضايا
التعليمية والإن�سانية يف املجتمع ال�سعودي والتي منها ما جاء يف معر�ض روايته «العودة
�سائحا �إىل كاليفورنيا» من خالل ت�سليط ال�ضوء على جذب الإعالنات التجارية غري الهادفة
بع�ض الطالب اجلامعيني وال�شباب وراء ر�سالتها الزائفة وتناق�ضها ومن ثم الوقوع فري�سة
لها.ويتعر�ض الطالب اجلامعي �إىل بع�ض املغريات يف فرتة الدرا�سة ومنها املغريات التي
تنتج عن متابعة الإعالنات التجارية من خالل الف�ضائيات وهناك عدة جوانب ملتابعة هذه
احلمالت الإعالنية ومنها :التهرب من متابعة الإعالنات التجارية من خالل �أداء بع�ض
الواجبات التي تتخلل بع�ض برامج الطالب املف�ضلة ودرا�سة وحتليل فل�سفة الإعالنات
التجارية وحماولة اخلروج بحلول لتقليل �سطوتها وحماولة التمتع مب�شاهدتها ومتابعة
املئات منها بحثا عن هذه املتعة الزائفةوك�شف اال�سلوب الذي تقوم عليه كل الإعالنات
وهو املبالغة من �أجل ترويج �سلعة ما! ثم ف�ضح �أوجه التناق�ض يف املادة املقدمة فيها
والتي تخلط بني ترويج املفيد وال�ضار يف نف�س اللحظة؟
من جهة ثانية فقد �سلط الكاتب الأ�ضواء على �أهم النقاط التي يجب على فئة الط ّالب
الذين يكونون «هدفا « لهذه الإعالنات االنتباه منها مثل:
 �أن هذه الإعالنات تخلق يف نف�سك حاجات مل تكن ترغب فيها ا�ستخدامها ا�سلوبا رخي�صا يف الو�صول �إىل �أهدافهاتلم�س الكاتب من خالل جتربته ال�شخ�صية ثم دوره كرب �أ�سرة و�أب يف املجتمع
ال�سعودي ،خطورة وقوع ال�شباب وفئة الطالب يف كاليفورنيا فري�سة للخداع الإعالين وما
يرتتب على هذا الأمر من نتائج مدمرة مل�ستقبل الطالب منها:
عدم قيام الطالب بواجباته التي يكلف بها لتحقيق النجاح
وتبديد وقت الطالب خا�صة �إذا كان من طلبة التخ�ص�صات الطبية و العلمية
وان�سياقه وراء احلما�سة يف بع�ض الإعالنات التي تلعب على وتر الإثارة ثم �إقناعه
باحل�صول على بع�ض املنتجات ال�ضارة واملحرمة �أوجتريبها .الر�سالة التي تقدمها
هذه ال�صفحات من الرواية يف بابها الرابع حتت عنوان "يف قب�ضة الإعالنات" تكمن يف
�ضرورة انتباه الطالب �إىل درا�سته وجناحه يف جميع الواجبات واملهات املوكلة اليه وعدم
االن�سياق وراء الرغبات وال�شهوات ،خا�صة يف املرحلة التعليمية اجلامعية التي حتدد
م�صري وم�ستقبل الطالب املهني والأ�سري واالجتماعي .ويقوم الكاتب بت�شبيه نف�سه يف
نظر الطالب اجلدد مثل" بروف�سري �شارد الذهن" ثم ي�صف التغريات القليلة التي طر�أت
على ذلك املكان ورغبته الهرب منه دون االلتفات  ..وا�سرتجاع عدد من اللقطات العالقة
يف املخيلة .وك�أن الكاتب هنا يظهر م�شاعرا رمبا مير بها الطالب بعد اجتياز هذه املرحلة
امل�صريية بنجاح وتفوق يف امل�ستقبل و�إمكانية �أن يتفاخر بذلك �أمام �أوالده.
ه�شاماليتيم

دكتور جيكل وم�سرت هايد
نختار هذه املرة نبذة عن رواية «دكتور جيكل ،م�سرت هايد»
كتبت من واقع املجال الطبي ،وظلت من الأعمال اخلالدة التي
ج�سدت من خالل دور بطلها كمري�ض وطبيب يف الآن نف�سه،
ج�سدت قيما �إن�سانية مهمة .ن�ستل النبذة من موقع «حميط» �شبكة
الإعالم العربيةhttp://www.moheet.com/show_news.
 . 12=pg&123389=aspx?nidحيث يرد خرب �صدور
ترجمة جديدة للرواية .يف ترجمة جديدة جلوالن حاجي� ،صدرت
هذا العام لدى دار «املدى» ،رواية روبرت لوي�س �ستيفن�سن،
"دكتور جيكل وم�سرت هايد" .ت�ضم يف �صفحاتها االوىل وفقاً
جلريدة "اجلريدة" الكويتية ما ي�شبه النبذة عن حياة هذا
الروائي ،وبع�ض االقوال التي �سطرها نقاد وك ّتاب يف ع�صره او يف
ما بعد� .صوِّرت الرواية �سينمائيا وطبعت مرات عدة وترجمت اىل
لغات خمتلفة ،وعلى الرغم من ذلك ما زالت ح ّية بفعل مو�ضوعها
الذي ي�شغل االن�سان منذ القدم وحتى اليوم.ال يلحق �أي �ضرر
بالرواية وراهنيتها ما ا�ستجد من �أفكار على مو�ضوع اخلري
وال�شر ،حمورها الأ�صلي منذ الزمن الذي كتبت فيه وحتى اليوم،
بفعل قابلية هذه امل�س�ألة للبقاء حمل �أخذ ورد اىل �أمد طويل.
ي�أخذنا امل�ؤلف ح�سبما ذكرت "اجلريدة" اىل عامل الطب والبحث
الكيميائي ،للو�صول اىل �أجوبة �شافية مل�شكلة م�ستع�صية يعاين

منها الب�شر الذين ي�سكنهم عامال
اخلري وال�شر ،الأمر الذي يدفعهم
اىل العي�ش با�ستمرار حتت
وط�أة ت�أنيب ال�ضمري وحماولة
التكفري عن الذنب والبحث عن
�سبل �إعادة التوازن ل�شخ�صية
الإن�سان عندما يغلب عليها
الطابع ال�شرير� ،إ�ضافة �إىل الآالم
املرافقة لها .لذلك ي�شرع بطل
الرواية د .جيكل بابتكار دواء،
منطلقا من نظرية مفادها انه
علينا الف�صل بني هذين العاملني
الرئي�سني اللذين ي�سكنان طبيعة
االن�سان ،ليتاح لكل عن�صر منهما
ال�سكنى يف هوية م�ستقلة منف�صلة،
الأمر الذي يريح احلياة من الأعباء التي تثقل كاهلها.على �أن هذه العملية املخربية
التي قام بها جيكل كان لها �أثر وخيم يف حياته ويف �أ�س�س نظريته فال�شخ�ص الذي كان
يتحول اليه جيكل اخليرّ بعد تناوله هذا الدواء ،اي م�سرت هايد والذي كان ميار�س
كل �أعمال القتل والفو�ضى لدرجة �أنه �أ�صبح مطلوبا من العدالة ،تطورت حالة قوته

�إ�صدارات :

كتاب حول ف�صول التحرير العربي
�صدر كتاب الدكتور �صالح بن عبد اهلل ال�شرثي حتت عنوان ( ف�صول يف التحرير
العربي) ويحتوي الكتاب على مقدمة عن مميزات اللغة العربية ومكانتها الدينية
املرموقة ،وكون هذه اللغة حا�ضنة للقر�آن الكرمي والبالغة والف�صاحة ،ويتحدث
الكتاب �أي�ضا عن م�صطلحات التحرير العربي والكتابة يف �أ�صلها اللغوي والتدوين
والإن�شاء والت�أليف و�أنواع الكتابة و�أق�سامها .كما ويتناول �أجزاء من �صحيفة ب�شر
بن املعتمر ،وهي مقاطع لغوية تتحدث عن الف�صاحة واجلزالة يف الل�سان العربي،
كما تعرف هذه ال�صحيفة ذائعة ال�صيت بالر�شاقة اللغوية وتقدمي ال�سهل املمتنع
يف الكتابة وفنونها� ،إىل جانب مقاطع من ر�سالة عبد احلميد الكاتب حول �شروط
الكتابة .ويتعامل الكتاب مع قواعد اللغة و على الغالف و�صف له جاء فيه« :هو
حماولة لتحقيق بع�ض الأهداف التي ي�أملها كل غيورعلى لغة القر�آن الكرمي ومدخل
ملن يريد �أن يتقن اللغة العربية عرب �إحدى مهاراتها وهي مهارة الكتابة»
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وا�صبح �شديد الب�أ�س قادرا حتى على التحكم ب�شخ�صية الدكتور جيكل
نف�سه ،لدرجة انه مل ي�ستطع منعه من الظهور اال لفرتة قليلة� ،سرعان
ما �أدت اىل طول فرتة ظهوره كل مرة اكرث من �سابقاتها ،ما ا�ضطر
الدكتور جيكل �إىل زيادة كمية اجلرعات التي يتناولها ليبقى على
�شخ�صيته احلقيقية اطول مدة ممكنة ،بعدما كان يف ال�سابق يتناول
دواءه هذا بكميات قليلة ليظهر تو�أمه ال�شرير اي م�سرت هايد .تبدو
الرواية ومن خالل �سري احداثها ان الكاتب تو�صل اىل خال�صة مفادها
انه ال بد من ابقاء الوجه ال�شرير الذي ي�سكن يف �شخ�ص كل منا يف
احلدود التي �سمحت بها الطبيعة ،من دون حماولة اللعب او التعديل
يف ا�س�س تركيبتها ،خوفا من تفاقم الأمور ومنعا حلدوث ما ال يحمد
عقباه.ظل �ستيفن�سن منذ مطلع �شبابه ،مثل كافكا وت�شيخوف معذبا
بداء ال�سل الذي ا�ضطره �إىل التنقل بني بلدان وقارات خمتلفة بحثا
عن مناخ يالئم تدهور �صحته .اهداه والده الذي كان يعمل مهند�سا
للمنارات على �شواطىء ا�سكتلندا ال�صخرية بيتا كبريا ملنا�سبة
زواجه من فاين او�سبورن ،ال�سيدة االمريكية املطلقة التي تعرف اليها
يف غابات فونتينبلو الفرن�سية ،وكانت تكربه بع�شر �سنني.يف هذا البيت
�أ َّلف مع �صديقه و�.أي .هنلي الكثري من الأعمال امل�شرتكة .من م�ؤلفاته
التي نالت �شهرة وا�سعة «جزيرة الكنز» ( )1883ثم �سل�سلة من
روايات املغامرات البديعة من بينها «ال�سهم اال�سود» و «املخطوف»

�شـبــــــه
�أفقت يف امل�شفى اخلا�ص على ح�صار العيون القلقة و الوجوه املتعبة.مل �أدرك حينها �أن هذيان التخدير قد �أطلق ل�ساين احلذر مبا قد ال
يت�أتى يل يف �صحوي .فقد �أخربتني �شقيقتي نهلة ب�أين ظللت �أمتتم لردح من ال�ساعات ب�أين �أ�شبه والدي �صالح� ،أ�شبهه جدا على عك�س ما
يظن من حويل .نعم وكيف يل �أال �أبوح بذلك يف ف�سحة الهذيان؟ ف�أنا �أطابقه �شبهًا هناك يف مكمنه اخلفي ،يف عقر �ضعفه الداخلي الذي يت�سرت
بج�سد قوي و مالمح �شديدة الو�سامة� ،أال تكفي �سل�سلة عذاباتي الطبية دلي ًال على ذلك الت�شابه القا�سي؟! �أال تكفي ب�صمته تلك يف �أع�ضائي
احليوية وقلبي املعطوب و�شراييني احلرجة التي �ضاقت مبا فيها ؟! و�صدري املتنازع بني �أوجاعه تعلوه خريطة لآثار عمليات جراحية
علي �سنان الكلمات منذ طفولتي الغ�ضة ،ونا�شتني كجي�ش نحل غا�ضب،
�ضارية خاطته طوال و عر�ضا؟! �آه لو تعلم نهلة كم �أجهزت َّ
�أبكتني تلك الكلمات رغم ما ي�صاحبها من �أقنعة االبت�سام وال�ضحكات حتى �أ�ضحيت �أمللم بع�ضي واجفة ،و�أتهي�أ ما ا�ستطعت لتلقي جرعة
الإهانات امل�سترتة املتنكرة يف م�سوح ممازحات عنيفة.
«�أ�صلو عاد �أبوك ما �أداك من �شبهو و�سماحتو �أي حاجة» .و ت�صمت كل حوا�سي متوج�سة يف مهب التقريع« .كل ال�شبه �شالتو نهلة ..عيني
باردة عليها».و �أدرك �أن عمتي «البدينة» �ستتفانى كعادتها يف الت�أكيد امل�ستمر يل ب�أين ال �أ�شبه �أخاها �صالح الو�سيم ،فاتتني تلك احلظوة
فبئ�سا لكروموزوماتي الغبية التي مل تفلح يف اقتفاء هيئته اجل�سدية الالفتة وقوامه الفاره وعينيه النافذتني ،و �شعره الكثيف
ال�سخيةً ..
الذي مل تطاله جعدة « .كل ال�شبه �شالتو نهلة» �أيعقل حقا �أنها مل تلحظ �أنني �أ�شبهه �أكرث؟!
د .ملياء �شمت

�شجون
الإعالم والعنف
الأ�سري
بد�أ العنف الأ�سري ينت�شر يف هذا املجتمع
لي�شكل ظاهرة ،ال�سيما املوجه نحو املر�أة
والطفل ،وتبدو حاالت العنف الأ�سري
هي املثال الذي ميكن اال�ستدالل به يف
حالة جمتمعنا� ،إذ جندها تكاد تتحول �إىل
ظاهرة ،وهي تتخ�ص�ص تقريبا يف الأبناء،
ال�سيما الأطفال منهم ،وبتخ�صي�ص �أكرث،
من يعي�شون حالة انف�صال الوالدين .وهي
ظاهرة ينبغي درا�ستها ،واال�ستفادة
من الدرا�سات والإح�صاءات العاملية
دون الت�سليم بها .نحن يف حاجة لبحث
هذه الظاهرة ،حجمها الواقعي ،ن�ش�أتها
وظروفها ،وميكانيكيتها ،ليمكننا التعامل
معها و�إيقاف تفاقم حجمها ،وجزء من
ميكانيكيتها دور الإعالم وتعامله مع
اخلرب يف هذه الظاهرة ،بو�صفه �أحد
مثرياتها� ،أو و�سيلة من و�سائل عالجها.
فمن امللفت �أن عدد احلاالت يزيد اطرادا
مع حجم الن�شر الإعالمي عن الظاهرة،
فما موقع الإعالم من هذه الظاهرة،
�سلبا و�إيجابا؟
لن نقول �إن الإعالم يت�سبب مبا�شرة يف
خلق دافع �إجرامي لدى منفذ العنف،
لكنه بكل ت�أكيد يثري هذا الدافع �إن كان
موجودا ،وهذا ما يقوله املخت�صون يف
درا�سات العنف الأ�سري ب�شكل خا�ص� ،أما
الطريقة ،فتتمثل بال�شكل الإعالمي الذي
تنتهجه الو�سيلة الإعالمية يف تناول خرب
اجلرمية ،فهي �أحيانا تتخذ من اخلرب
و�سيلة للإثارة واالنت�شار ،فت�صحبه
ب�صور مثرية ،وتقدمه ب�شكل �صارخ،
وهي يف ذلك ال تتوجه للنواحي الفطرية
ال�سليمة يف النف�س الب�شرية ،بل تتوجه
لغرائز غري �سوية قد توجد لدى �شرائح
كبرية من النا�س ،مولعة بتتبع الإثارة
الفجة ،ال �سيما ما يتعلق بالعنف ،ف�إذا
�صادف ذلك دوافع �إجرامية مر�ضية فقد
يتحول اخلرب املثري �إىل جرمية حقيقية،
وهذه حقيقة تدعمها اجلرائم التي تنفذ
بال�شكل والطريقة املن�شورة يف و�سائل
الإعالم.
وقد ين�شر اخلرب ملجرد الن�شر ،فيخلو
من �أي هدف توعوي ،وتثقيفي ،وهذا
وحده قد يعطي ملن لديهم دوافع مر�ضية
للعنف مربرات ،كونهم لي�سوا �شواذا
ولديهم قدوات.
وما تفرت�ضه قوانني الن�شر الأخالقية هي
�أن تتم �إحاطة اخلرب باحتياطات جتاه
هذا الت�أثري غري املرغوب ،ك�أن ين�شر مع
اخلرب احتماالت العقوبة املرتتبة ،و�أمثلة
لتلك العقوبة من مناذج �سابقـــــة ،وعـــدم
ن�شر �صور مثرية ،و�أن يتـم تنــــاول اخلرب
يف �ضوء حتليل علمــــي و�أخالقـــــي ولو
كان مب�سطا ،بحيث ال ينف�صل العنف
عن �إطاره الأخالقي ورادعه الديني
�أبدا ،فيما لو �صادف دوافع مر�ضية
لدى �أي متلق.
اعتمدت يف هذا املقال على نتائج درا�سة
�إح�صائية للطالبة �أروى الزهراين ،من
ق�سم الإعالم بجامعة امللك عبد العزيز
بعنوان «تناول جريدة عكاظ جلرائم
العنف �ضد الأبناء».
�أ�سماءالزهراين
asma@alzahrani.com
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منهج �سالمة املري�ض يف مناهج كلية الطب

�إعداد  -د .حممد املعمري
مع الإدراك واالهتمام املتزايد بالأ�ضرار
الناجمة عن الرعاية ال�صحية تتنامى
حاجة طالب الطب �إىل الإملام بكيفية
توفري الرعاية الآمنة للمر�ضى .وانطالقا
من تخ�ص�ص جامعة امللك �سعود بن
عبدالعزيز للعلوم ال�صحية يف املجال
ال�صحي االكادميي ،وعطفا على ريادة
ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطنى يف
جمال �سالمة املر�ضى� ،شاركت اجلامعة
ممثلة بكلية الطب االحتاد العاملي
ل�سالمة املر�ضى ب�إعداد منهج متطور
وابداعى موجة لكليات الطب يف جميع
�أنحاء العامل يرمي �إىل تعزيز الأجواء
والأو�ضاع املرتبطة ب�سالمة املري�ض على
امل�ستوى العاملي بهدف �إعداد جيل من
�أطباء امل�ستقبل على دارية كاملة بالأداء
املهني املميز خالل املمار�سة العملية.
وتفخر اجلامعة بريادتها يف هذا املجال
اقليميا وعامليا بكونها من �أول ثالث
جامعات طبقت هذا املنهج.
ولقد قامت جلنة من املخت�صني يف التعليم
الطبي بكلية الطب بجامعة امللك �سعود
بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية مبراجعة
ملنهج �سالمة املري�ض يف املناهج الطبية
و�أهدافه كخطوة �أوىل ،ثم عملت على
مزجها مع االهداف التعليمية واملخرجات
التعليمية يف املنهج الدرا�سي القائم.
و�ساعدها على ذلك املنهج االبداعي
احلديث واخلطة الدرا�سية املتطورة
املطبقة يف الكلية عرب �إ�ضافة موا�ضيع
جديدة وحتديث القائم منها .ومن �أهم
�أهداف املنهج تنمية معلومات الطالب
ك�أحد العنا�صر الأكرث فاعلية فيما يتعلق
ب�سالمة املر�ضى م�ستقبال.
مت دمج املنهج اخلا�ص ب�سالمة املر�ضى
يف حمور تطوير املهارات املهنية والعملية
ومزجه �أي�ضا يف عدة حماور �أخرى،
ولكي يكون التعليم اخلا�ص ب�سالمة
املر�ضى �أعمق و�أ�شمل للطالب ،مت ربطه
بالبيئة املحيطة بهم ليتيح لهم ر�ؤية
م�ستقبلية لدورهم ك�أطباء با�ستخدام
مناذج تتنا�سب مع ال�سالمة مع منح
الطالب فر�صة كافية للتدريب على اثراء
معلوماتهم وتنمية مهاراتهم حول �سالمة
مر�ضاهم يف بيئة تعليمية �آمنة وداعمة.
وميثل ذلك �إحدى حتديات التطبيق� ،إال
�أن تبنى �أع�ضاء هيئة التدري�س �أمناطاً
متنوعة من �أ�ساليب التعليم مت�ضمنة
دورهم يف توفري املعلومات ،وكونهم
قدوة لطالبهم ،ومعنيون بتوفري م�صادر
املعرفة لهم ي�ساعد على ت�سهيل وتي�سري
مهماتهم الدرا�سية ف�ض ًال عن �إمتام عملية
التقومي .وهناك مناذج تعليمية عديدة
ميكن ا�ستخدامها يف تطبيق املناهج،
وت�شمل هذه النماذج :التدري�س عرب
املرور اليومي على الأجنحة ،التعليم
داخل املجموعات ال�صغرية ،املناق�شات
التحليلية ،الدرا�سة امل�ستقلة ،متابعة
املر�ضى.
موا�ضيع �سالمة املر�ضى
يحر�ص الطالب على التعلم والإحاطة
مبتطلبات �سالمة املر�ضى ورعايتهم
لكي يقوم مبهامه االن�سانية امل�ستقبلية
مبهنية .فمع التطور امللحوظ يف العملية
التعليمية هناك نقلة ملحوظة يف زيادة
املخزون املعريف .وتتحقق �أف�ضل طرق
التعلم من خالل خربات املدربني والتغذية
الراجعة .ولقد مت اختيار موا�ضيع املنهج
بعناية لتخدم االهداف واملخرجات
التعليمة ،و�سيتم ا�ستعرا�ض نبذة عن
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هذه املوا�ضيع:
املو�ضوع الأول :ما هي �سالمة
املر�ضى؟
يكر�س هذا املو�ضوع �أهمية احلاجة �إىل
مهنيني يف املجال ال�صحي قادرين على
جت�سيد وت�أكيد مبادئ ومفاهيم �سالمة
املر�ضى خالل املمار�سة اليومية .ولقد
تنبه القائمون على القطاع ال�صحي �إىل
�ضرورة تقلي�ص حجم ال�ضرر الناجم عن
معاناة املر�ضى وعائالتهم ،ف�ضال عن
الأدلة الدامغة حول اجلدوى االقت�صادية
املتعلقة بتح�سني �سالمة املر�ضى� .إن
الأحداث ال�سلبية التى ت�صيب املري�ض
�أو عائلته يق�صد بها �إيذاء املر�ضى ،و�إمنا
ب�سبب تعقيد نظام الرعاية ال�صحية يف
وقتنا احلايل واعتماده على جمموعة
من العوامل ،وال يرجع ذلك فقط �إىل
القدرات الذاتية التي يتمتع بها موفرو
الرعاية ال�صحية .لذا فمن املهم �ضمان
وجود رعاية �صحية �آمنة عرب ت�صميم
و�إعداد �أنظمة ت�سهل تقدمي معلومات
متكاملة ودقيقة ي�ستوعبها جميع املهنيني
العاملني يف املجال ال�صحي .ولأهمية هذا
املو�ضوع مت ا�ضافته لكافة طالب الكليات
ال�صحية واىل الدورة الت�أ�سي�سية لطالب
كليات الطب.
املو�ضوع الثاين :العوامل الب�شرية
و�أهميتها ل�سالمة املر�ضى
ٌيعنى العامل الب�شري بفن العالقات
املتبادلة بني الب�شر وو�سائلهم وبيئتهم
التي يعي�شون فيها وجماالت �أعمالهم.
وي�ساعد هذا املو�ضوع الطالب على فهم
كيفية �أ�ساليب تعامل النا�س مع بع�ضهم
يف ظل ظروف خمتلفة ومتباينة ،ومن ثم
ميكن بناء الأنظمة وترقية م�ستوى الإنتاج
مما ي�ؤدى �إىل تعزيز الأداء .وي�شمل هذا
املو�ضوع اي�ضا حركة الإن�سان وو�سائل
و�أ�ساليب تفاعله مع املجتمع املحيط
به من خالل ن�شاطه عرب االت�صاالت
والعمل اجلماعي والفعاليات الثقافية.
ويلزم الطالب عادة �إدراك وفهم كيفية
التوا�صل بني �أع�ضاء الفريق مما ي�ؤدي
�إىل احلد من الأحداث والأخطاء ال�سالبة
من خالل ت�شخي�ص �أ�سباب وكيفية ف�شل
النظم ،وكيف وملاذا ال يتوا�صل الب�شر؟
وعرب فهم عميق لللعوامل الب�شرية،
ف�إن التعامل الإن�ساين ميكن تطويره من
خالل توفري �أف�ضل ال�سبل مثل :تب�سيط
العمليات ،توحيد الإجراءات ،توفري الدعم
وامل�ساعدة ،حت�سني نظام االت�صاالت،
�إعادة تنظيم وتوزيع املعدات ،ترقية
الوعي ال�سلوكي ،تفادي التقليد �أو املحاكاة
التي قد تت�سبب يف بع�ض الأخطاء .ومت
ا�ضافة هذا املو�ضوع مبكرا يف املنهج
و�ضمن دورة العلوم التنف�سية.
املو�ضوع الثالث :فهم النظم و�أثر
التعقيدات على رعاية املر�ضى
يتع َّلم الطالب يف هذا املو�ضوع �أن الرعاية
ال�صحية ال تقت�صر على جهاز واحد؛
بل تتعداه �إىل جمموعة �أجهزة ونظم
امل�ؤ�س�سات والإدارات والوحدات وتتعلق
كذلك باملمار�سة واخلدمات املقدمة،
وتدخل يف هذه التعقيدات :العالقات
املتعددة بني املر�ضى ومقدمي الرعاية
ال�صحية ،والكوادر امل�ساعدة ،والإداريني
واملوظفني ،واملعنيني بالنواحي املالية،
و�أفراد املجتمع املحلي ،وذلك ف�ض ًال عن
العالقات بني خمتلف اجلهات التي تقدم
الرعاية ال�صحية وما �سواها .ويوفر ذلك
لطالب الطب قاعدة من الفهم حول منظومة
امل�ؤ�س�سات التي تطبق نهجً ا تنظيمية.

وميكن توظيف الدرو�س امل�ستفادة من
اجلهود املبذولة الأخرى لتنوير الطالب
بفوائد هذا النهج التنظيمي .وعندما يتعمق
الطالب بالتفكري يف النظم �أو الأجهزة
ترتفع قدراتهم على �إدراك �أ�سباب الرتدي،
وتتوفر لديهم بالتايل قرائن للتفكري يف
�إيجاد حلول .فعلى �سبيل املثال فطالب
الطب بحاجة �إىل فهم �أداء الطبيب �أو
املمر�ضة وما يبذاله من جهود مقدرة يف
معاملة املر�ضى ورعايتهم ملا يف ذلك من
�أهمية يف تقدمي خدمة �آمنة وذات جودة
عالية .و �أ�ضيف هذا املو�ضوع اىل دورة
العلوم التنف�سية.
املو�ضوع الرابع :فاعلية فريق العمل
يركز هذا املو�ضوع على فهم طالب الطب
للعمل اجلماعي .ويتطلب ذلك �إملامهم مبا
يتمخ�ض من فوائد و�إيجابيات لأداء الفرق
متعددة التخ�ص�صات ،ولكيفية ت�أثريها
على حت�سني وتطوير برامج رعاية املر�ضى
واحلدِّ من الأخطاء .والفريق الفعال
هو الذي يتوا�صل �أع�ضا�ؤه مع بع�ضهم
ً
بع�ضا ،ويت�شاركون يف طرح االقرتاحات
و�إبداء املالحظات ،ويتبادلون اخلربات
ويتوحدون يف حتمل م�س�ؤوليات اتخاذ
القرارات فيما يتعلق بتح�سني رعاية
املر�ضى� .إن عمليات االت�صال وتدفق
املعلومات بني مقدمي الرعاية ال�صحية
واملر�ضى ميكن �أن ي�شوبها بع�ض التعقيد
جراء تعدد امل�س�ؤوليات والأعباء ال�سريرية
املوزعة بني �أع�ضاء فريق الرعاية
ال�صحية ،ونتيجة لذلك ميكن �أن يطلب
من املر�ضى تكرار نف�س املعلومات لعدد
من مقدمي اخلدمة ال�صحية .ومن املهم
هنا الإ�شارة �إىل �أن عدم التوا�صل بني
�أع�ضاء الفريق يرتبط بت�أخري �إجراءات
الت�شخي�ص والعالج ،ف�ضال عن الإخفاق
يف متابعة نتائج الفحو�صات .كما �أن
الطالب بحاجة �إىل معرفة مدى فعالية
�أداء فريق الرعاية ال�صحية ،بجانب
الرتتيبات الرامية �إىل اعتبار املر�ضى
وعائالتهم جزءًا منه ،وهناك بع�ض
الأدلة التي ت�ؤكد �أن الفرق الطبية متعددة
التخ�ص�صات ت�ساهم بفعالية يف حت�سني
نوعية اخلدمات وتقليل تكاليفها ،ويبدو
وا�ضحً ا �أن العمل اجلماعي املتميز ي�ؤدي
�أي�ضا �إىل احلدِّ من الأخطاء و�إىل حت�سني
م�ستوى الرعاية املقدمة للمر�ضى؛ ال�سيما
بالن�سبة امل�صابني ب�أمرا�ض مزمنة ,و ُيربز
ذلك �أهمية اكت�ساب املعرفة الالزمة امل�ؤهلة
�إىل ع�ضوية فعالة �ضمن طاقم الفريق
الطبي ،بيد �أن املعرفة وحدها لن ت�ؤهل
الطالب لأن يكون ع�ضوًا متمي ًزا �ضمن
الفريق� ،إذ يلزمه الإملام بثقافة بيئة
العمل ،وكيفية ت�أثريها على �أداء الفريق.
ولقد مت ا�ضافة هذا املو�ضوع اىل دورة
�أمرا�ض اجلهاز الع�صبي.
املو�ضوع اخلام�س :اال�ستفادة والتعلم
من الأخطاء
�إن الإحاطة بالأ�سباب امل�ؤدية �إىل
�أخطاء مقدمي الرعاية ال�صحية يجعل
من ال�ضروري الو�ضع يف االعتبار مدى
�إ�سهام توا�ضع �صياغة النظم وغريها من
العوامل يف حدوث �أخطاء يف �أجهزة الرعاية
ال�صحية .ورغم �أن الأخطاء حقيقة بدهية
من حقائق احلياة؛ �إال �أن عواقبها على
رعاية املر�ضى والطاقم الطبي ميكن �أن
تكون مدمرة .ويلزم طالب الطب وغريهم
من املمار�سني يف جمال الرعاية ال�صحية
الوقوف واالطالع على �أ�سباب والكيفية
التي ت�ؤدي �إىل تدين عمل الأجهزة و� ً
أي�ضا
ملاذا كانت الأخطاء ،وبالتايل ميكنهم

13

االجتهاد يف الوقاية منها والتع ُّلم منها.
وال �شك �أن الإحاطة بالأخطاء املقرتنة
بتقدمي خدمات الرعاية ال�صحية �سيوفر
� ً
أي�ضا الأ�سا�س الالزم لإحداث التغريات
املتعلقة بتطبيق الأنظمة الفعالة املتعلقة
ب�إعداد التقارير .و�سوف يتعلم الطالب �أن
و�سيلة التعرف على الأخطاء ،وال�سعي
�إىل فهم العوامل ذات ال�صلة؛ تعد �أف�ضل
بكثري من �أ�ساليب �إلقاء اللوم على الآخرين
ب�سبب �أخطائهم ال�شخ�صية .وينبغى
الفح�ص الأخطاء امل�صاحبة للرعاية
ال�صحية ،مع الرتكيز على �إ�صالحها بد ًال
من �إلقاء اللوم على املعنيني بالأمر .ولقد
مت ادخال هذا املو�ضوع يف دورة القلب
واالوعية الدموية.
املو�ضوع ال�ساد�س� :إدارة املخاطر
ال�سريرية
حتظى �إدارة املخاطر ال�سريرية ب�أولوية
مقرتنة باحلفاظ على نظم الرعاية الآمنة،
وعادة ما تنطوي على عدد من الأنظمة
�أو العمليات التنظيمية التي �أُعدت من
�أجل التعرف على النتائج ال�سالبة ثم
�إدارتها والتغلب عليها .وتركز �إدارة
املخاطر ال�سريرية على تطوير اجلودة
واخلدمات املتعلقة بالرعاية ال�صحية
الآمنة ،وذلك من خالل الوقوف على
املالب�سات والظروف التي جتعل املر�ضى
يتعر�ضون للمخاطر والأ�ضرار ،ومن
ثم بذل حماوالت جادة لل�سيطرة عليها.
وال تقت�صر �إدارة املخاطر على م�ستوى
دون الآخر يف امل�ؤ�س�سة ال�صحية؛ بل
متتد �إىل كل امل�ستويات؛ لذلك ف�إن من
املهم جدًا بالن�سبة لطالب الطب �إدراك
�أهداف ا�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر
ال�سريرية وكل ما يتعلق بها يف حياتهم
العملية .وميكن هنا ا�ستعرا�ض �أمثلة
حول هذه اال�سرتاتيجيات ،وتلخي�صها
يف الآتي :التعامل مع �شكاوى الإدارات
ومعاجلتها ب�إدخال التح�سينات الالزمة،
معرفة �أنواع احلوادث الكبرية التي تقع
يف امل�ست�شفى �أو العيادة وترتتب عليها
وقائع م�ؤ�سفة ،الإحاطة بكيفية ا�ستخدام
املعلومات الواردة يف ال�شكاوى وتقارير
احلوادث وتقارير اجلهات املعنية
بالتحقيق واحلكم الق�ضائي ،وتقارير
تطوير اجلودة الهادفة �إىل ال�سيطرة على
املخاطر .ولقد مت ادخال هذا املو�ضوع يف
دورة القلب واالوعية الدموية.
املو�ضوع ال�سابع :مقدمة حول و�سائل
تطوير اجلودة
جنحت برامج الرعاية ال�صحية خالل
العقد املا�ضي يف تبنِّي جمموعة من و�سائل
تطوير اجلودة التي كانت م�ستخدمة يف
�أن�شطة �أخرى .و�ساعدت هذه الأ�ساليب
الأطباء على امتالك الأدوات الالزمة
لـتحديد امل�شكلة وقيا�سها  ،واقرتاح
جمموعة من العوائق الرامية �إىل معاجلة
امل�شكلة ،واختبار ما �إذا كانت هذه العوائق
م�ؤثرة .وي�شكل حتديد ودرا�سة كل خطوة
يف عملية توفري الرعاية ال�صحية حجر
الأ�سا�س لهذه املنهجية .وعندما يدر�س
الطالب كل خطوة من هذه اخلطوات
ف�إن ذلك يعني �أنهم تبينوا بو�ضوح مدى
ارتباط �أجزاء الرعاية يبع�ضها وقابلتها
للقيا�س .وتعد هذه القابلية ذات �أهمية
ق�صوى لربامج تطوير وحت�سني الرعاية
ال�صحية .وهذا اجلوانب واملو�ضوعات
تتيح للطالب �إمكانية التعرف على و�سائل
التطوير املختلفة ،وكذلك على الأدوات
والأن�شطة والتقنيات التي ميكنهم
جت�سيدها و�إدماجها خالل املمار�سة

العملية .ولقد مت ادخال هذه املو�ضوع
يف دورة الباطنة.
املو�ضوع الثامن :التعامل مع املر�ضى
ومقدمي اخلدمة
يتم تعريف الطالب على مفهوم الرعاية
ال�صحية الذي ي�ؤكد على �إدماج املري�ض
واملخت�ص بالعناية �ضمن فريق الرعاية
ال�صحية ،وكذلك على �أن املر�ضى
واملخت�صني بالعناية ي�ؤدون دو ًرا
رئي�سيًا يكفل تقدمي رعاية �صحية �آمنة،
وذلك من خالل امل�ساعدة يف الت�شخي�ص،
واتخاذ القرار فيما يتعلق بالعالج
املالئم ،واختيار مقدم رعاية �صحية من
ذوي اخلربة ،والت�أكد من �أن العالجات
ُّتقدم ب�صورة منا�سبة ،وحتديد النتائج
ال�سالبة واتخاذ الإجراء املنا�سب ب�ش�أنها.
ويعد املري�ض �شريك يف تقدمي املعلومات
عن مر�ضه ،لذا ب�إمكانه تنبيه العامل يف
جمال الرعاية ال�صحية عن �أي خماطر
متوقعة مث ًال �أن الدواء الذي ي�صرفه
لهم يختلف ع َّما اعتاد على ا�ستخدامه،
وي�شكل هذا حتذي ًرا للفريق املنوط به
�إجراء الفح�ص .وقد �أظهرت الدرا�سات
انخفا�ض عدد الأخطاء ،وفعالية �أف�ضل
للعالج عندما يكون هناك ات�صال جيد
بني املر�ضى ومعاجليهم ،وي�ضاعف من
ذلك رفع درجة وعي املر�ضى وتزويدهم
مبعلومات كافية حول الأدوية .وال �شك
�أن �ضعف االت�صال بني الأطباء واملر�ضى
ومقدمي الرعاية ال�صحية يعد من الأ�سباب
الرئي�سية يف جلوء املر�ضى �إىل اتخاذ
�إجراءات قانونية �ضد مقدمي الرعاية
ال�صحية .ولقد مت ادخال هذه املو�ضوع
يف دورة الباطنة.
املو�ضوع التا�سع :منع العدوى بتطوير
و�سائل مكافحتها
�أ�ضيفت م�شكلة ال�سيطرة على العدوى
يف برامج الرعاية ال�صحية باعتبارها
ت�شكل ن�سبة عالية من �أ�سباب الوفيات
والإعاقات يف العامل ،وهناك العديد من
اخلطوات والإجراءات التي ت�ساعد الأطباء
واملمر�ضني على التقليل من احتماالت
انتقال وتف�شي العدوى ،ويع ُّد املر�ضى
الذي يتلقون رعاية �صحية �أو خ�ضعوا
لعمليات جراحية �أكرث عر�ضة للإ�صابة
بالعدوى .و�إ�ضافة هذا املو�ضوع �ضمن
مناهج كلية الطب ي�ساعد الطالب كثريًا
على الإملام بكيفية التعامل مع العدوى.
ولقد مت ادخال هذه املو�ضوع يف دورة
اجلراحة.
املو�ضوع العا�شر� :سالمة املر�ضى عند
�إجراءالعمليات اجلراحية
�إن من �أهم �أ�سباب الأخطاء املتعلقة
بالعمليات اجلراحية وغريها من
االجراءات املماثلة عدم التوا�صل الفعال
مع املر�ضى وعدم اكتمال الإجراءات التي
ت�سبق العمليات .ومن الأمثلة الأخرى
املرتبطة باملري�ض وموقع اجلراحة
والإجراءات ما يلي :وجود املري�ض غري
املعني يف غرفة العمليات� ،إجراء عملية
جراحية يف اجلزء اخلط�أ ،اتخاذ �إجراء
خاطئ ،عدم التوا�صل مع التغريات
الطارئة على حالة املري�ض ،عدم املوافقة
على �إيقاف الإجراءات الطبية ،عدم
الإبالغ عن الأخطاء� .إن تقليل الأخطاء
الناجمة عن عدم الإملام بواجبات املمار�سة
ال�صحيحة ي�ضمن تقدمي العالج املنا�سب
للمري�ض امل�ستهدف ،وميكن للطالب �أن
يتعلموا �أن جميع املر�ضى الذين يتلقون
العالج يتمتعون بالأهمية ذاتها طب ًقا
للخطط والربوتوكوالت الطبية ال�سليمة

كالم العقل
يوم التمريض العاملي
ت�سعد الدنيا هذه الأيام بتكرمي طواقم
التمري�ض والعاملني بال�صحة ،نظر ًا
لأهمية الدور الذي يقومون به خلدمة
املر�ضى وللحفاظ على ال�صحة العامة.
وما يجول باخلاطر ونحن نكرم التمري�ض
هو ال�صعوبات التي يعانيها هذا القطاع
الهام من حيث نظرة املجتمع غري
امل�شجعة.
وكذلك نق�ص الكادر التمري�ضي الذي
يزيد من معاناة �أبناء هذه املهنة والتي
تبذل الدولة كل جهدها يف �سدّة من خالل
افتتاح املزيد من الكليات لتخريج الكادر
التمري�ضي امل�ؤهل ودعم التعليم ال�صحي
والطبي ب�شكل ال مثيل له.
نقف جميعا عاجزين عن ال�شكر للممر�ض
يف حلظة احلاجة له لإنقاذ حياة عزيز �أو
رعاية مري�ض ونن�سى هذا الف�ضل ونعود
لأحكامنا امل�سبقة و ال�سلبية بحق مهنة
التمري�ض وهذا ال ي�ستوي مع اجلهد الكبري
من قبل املمر�ض �أو امل�ؤ�س�سة ال�صحية
لإعطاء هذا اجلندي املجهول قيمته،
فهو يعاين من خماطر املهنة واحتمال
الإ�صابة بالعدوى �أثناء العمل ،مما قد
يفقده حياته �أو يعر�ض �صحته للخطر
،وكذلك من نظرة املجتمع الإيجابية ملهنة
الطب وال�صيدلة و�صعوبة بيئة العمل � ،أال
يحتاج منا �صاحب هذه املهنة الإن�صاف
واالحرتام؟ �أال ي�ستحق منا التكرمي؟
�ألي�ست املمر�ضة �أخت الرجل ترعاه
وتخدمه وحتنو عليه مري�ضا وتتمنى
عودته �ساملا وم�شافا لأوالده.
وكذلك املمر�ضةوالتي تعمل يف بيئة
الرجال وتعاين من الإحراج من جانب
ومن نداء الواجب من جانب �آخر  ،ي�ضاف
�إىل ذلك نظرة املجتمع �إليها باعتبار �أن
الإختالط بيدها.
كل التحية لكوادر التمري�ض رجاال ون�ساء
يف يومهم العاملي وكل الإكبار والإجالل
لعملهم وعلمهم الذي يتجاوز يف كثري من
الأحيان احلدود والأعراف.
حممود �أبو الطبول

mtoboul@yahoo.com
املرتبطة مبكان اجلراحة والإجراءات
واملري�ض .وال �شك �أن هذا النوع من
املعرفة حول املبادئ املهمة يدعم النظام
املوحد فيما يخت�ص بعالج ورعاية
املر�ضى .ولقد مت ادخال هذه املو�ضوع
يف دورة اجلراحة لزيادة معرفة الطالب
باالجراءات اجلراحية االمنة.
املو�ضوع احلادي ع�شر :حت�سني �سالمة
الدواء
يهدف هذا املو�ضوع �إىل تعريف الطالب
ب�إجراءات حت�سني �سالمة الدواء نظرا
لتعر�ض بع�ض املر�ضى للأخطاء التي
حتدث ب�سبب طرق كتابة الو�صفات
الدوائية ،وب�إدارة الأدوية و�صرفها.
وترتكز �أ�سباب الأخطاء الدوائية يف طائفة
وا�سعة من العوامل ،ومنها :املعلومات
غري الكافية عن املر�ضى و�أحوالهم
ال�سريرية ،ومعلومات غري كافية عن
الأدوية ،والتقدير اخلاطئ للجرعات،
والكتابة الرديئة �أو غري املقروءة،
او�ضعف كيفية التعرف تاريخ املر�ض.
ولقد مت ادخال هذه املو�ضوع يف دورة
طب العائلة واملجتمع.
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 7.38من �سكان العامل العربي ي�ستخدمون الإنرتنت

�أظهر تقرير»ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان» �أن عدد
م�ستخدمي االنرتنت يف العامل العربي بلغ  23.7مليون م�ستخدم
بن�سبة  % 7.38من ال�سكان وجاءت الإمارات يف املركز الأول بن�سبة
 % 35مقابل  % 10لل�سعودية و  % 15.36للبنان .
وتظهر الإح�صاءات �أن اهتمامات م�ستخدمي االنرتنت العرب،
تن�صب على مواقع الدرد�شة .فيما يلج�أ بع�ض العرب �إىل �إن�شاء مواقع
باللغة الأجنبية ،توخياً ل�سهولة التوا�صل مع بقية العامل.

وحتتل اللغة العربية املرتبة العا�شرة عاملياً بني اللغات امل�ستخدمة يف
االنتـرنت ،وال يتجاوز ن�سبة املحتوى املكـتوب بها  ،% ٦،٢وتتقدم عليها
ال�صينية والإ�سبانية واليابانية والأملانية والـفرن�سية والربتغالية والكورية
والإيطالية ،وبالطبع الإجنليزية.
من جهة �أخرى ُتفيد التقارير ال�صحفية �أن االنرتنت احتاج �إىل � 4سنوات فقط
منذ بدايته التجريبية ليتخطى كل احلواجز وحقق انت�شارا ال ميكن �ضبط
�أرقام م�ستخدميه يف العامل لأنها يف ازدياد يوميا  :ففي عام  1996كان عدد

من طرائف املدونات الإلكرتونية ؟!
احت�ضنت املدونـــــات الفنون الإن�سانية ،ومنها الكوميدية ،و�أثبت العرب ولعهم بهذا الفن ،رغم ما طر�أ على حياتهم من تغريات
اقت�صادية وفكــــرية  .وعبــــرت التكنولوجيا املعلوماتية عن ولعنــــا بتبادل املزاح التلقائي حيث يخرتق �أبطال مغمورون
�ساحات االنرتنت العاملية ليقدموا وجبات د�سمــــة من ال�ضحــــك عرب ر�سائــــل موبايالتهم وتقنيــــة البلوتـــوث و�شا�شــــات
االنرتنت.
تعرب هذه الكوميديا عن قدرتها على اخرتاق حواجز الثقافات ،وثراء احلياة العربية ب�شكل غري مبا�شر� ،إذ تبث مقاطع م�صورة
عن التقاليد والوالئم والأزياء واجلوانب االجتماعية الأخرى وهو �أمر ي�ساعد على �صياغة توا�صل ب�شري وا�سع ،حيث �أ�صبح
ب�إمكان العربي عقد �صداقة مع �أمريكي يف والية تك�سا�س مثال ،عرب»االندماج الرقمي» و تناقل �صور ومقاطع غالباً ما ت�صور
بكامريا املوبايل ،مما يغني ال�صورة بالتعليقات الالحقة ،وتبقيهم مت�سمرين مرتقبني ملا �سي�أتي من هذه التعليقات� ،سوا ًء
�ساخرة �أم معجبة �أم ناقدة.
وقد انت�شر مقطع فيديو تناقلته مواقع غربية عدة يظهر �صحن طعام �ضخم يطفح بالرز واللحم ،طوله 15م ،وعر�ضه 4م،
يتحلق حوله عرب ،فيعلق �أحد الأمريكيني الذين �شاهدوا املقطع ب�أن ما ر�آه« :اتكيت رهيب يف تقدمي الطعام» و�آخر يت�ساءل:
«اللحم يف الو�سط فكيف ي�صلون �إليه وهو بعيد عنهم؟» ومثلما يتناقل الغربيون �صورنا و�أفالمنا ،يق�ضي �شبان وفتيات عرب
�ساعات طوال يف متابعة �صور ومقاطع غربية ،كال�ساعات التي يق�ضيها �شباب �سعوديون يف متابعة مواقع الأفالم الأمريكية،
وال يكتفي �شبابنا بذلك� ،إذ يقومون بتخزين تلك ال�صور واالفالم يف �أجهزتهم املتنقلة ،ويتبادلونها عرب تقنية البلوتوث ،كما
هو احلال مع �شاب �آخر يحمل �أكرث من  100مقطع غربي على كمبيوتره جمعها من الإنرتنت.
يف درا�سة لل�شيخ الدكتور �سلمان العودة تفيد �أن « % 80من الذين يدخلون �إىل الإنرتنت يت�سمرون �أمام مواقع غري مفيدة ،هناك
 % 20يدخلون املواقع املفيدة ،برغم �أن  % 80من تلك املواقع مفيدة �أ�صال ،و % 20منها بخالف ذلك.
ويحذر الباحث االجتماعي «علي ال�صايغ» ،ما و�صفه بـ «االنفالت الرقمي» لدى �شبان وفتيات يغرقون يف م�شاهدة املواقع
الغربية ال�سيئة ،معتربا �أن �إدمان دخول هذه املواقع يدمر العقل ،ويحرمهم فر�صة اال�ستفادة من املواقع الإيجابية التي يزخر
بها االنرتنت.

امل�شرتكني  40مليون م�شرتكا يف االنرتنت تزايدوا يف عام 1997
�إىل �أكرث من  100مليون و�إىل �أكرث من  230مليونا يف الن�صف الثاين
من عام  ،1999وو�صل �إىل  300مليون عام  2000و�إىل مليار ما
بني عامي  2003و .2005
ويف مقابل ذلك احتاجت خدمة الراديو �إىل � 38سنة حتى �أ�صبح لديها
 50مليون م�شرتك ،و احتاجت خدمة التلفزيون �إىل � 13سنة ،يف حني
احتاج احلا�سوب ال�شخ�صي �إىل � 16سنة لتحقيق هذا الرقم.

ه�شام اليتيم

�أكرث من 11مليار ريال �إنفاق
ال�سعوديني على التجارة الإلكرتونية

الريا�ض� -صحيفة اجلزيرة
َق َّد َرت �شركة (�سوق.كوم) التي �أطلقت الأ�سبوع املا�ضي الن�سخة املحدثة ملوقعها
للتجارة �إنفاق  3.4مليون �سعودي على تداوالت التجارة الإلكرتونية املوجهة من
ال�شركات �إىل العمالء بنحو  3.24مليار دوالر (�أكرث من  11.5مليار ريال) يف العام
2008م .وبني خمت�صون يف التجارة الإلكرتونية �أن اململكة تت�صدر الدول العربية يف
منو التجارة الإلكرتونية البالغة  %300يف الوطن العربي خالل العامني املا�ضيني
ب�سبب انت�شار ا�ستخدام البطاقات االئتمانية ودخول قطاعات جديدة للتجارة
الإلكرتونية ك�شركات الطريان والألعاب الإلكرتونية وارتفاع م�ستخدمي الإنرتنت
خا�صة من ال�شباب .ومت ت�صنيف اململكة م�ؤخر ًا �ضمن �أف�ضل �أربعة اقت�صاديات
�شبكية يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،وجاء الإعالن عن هذه اخلطوة خالل معر�ض
(جيتك�س ال�سعودية 2009م) .و�أ�شارت �شركة هو�ستنغ داتا فورت (خلدمات تعهيد
وا�ست�شارات تكنولوجيا املعلومات �إال �أن اململكة متكنت من حتقيق نتائج متميزة يف
(م�ؤ�شر جهوزية ال�شبكات) �ضمن (تقرير تقنية املعلومات العاملي 2009-2008م)
والذي �سلط ال�ضوء على (التقدم املحرز على نطاق �شامل) يف اململكة يف جمال
تعزيز قدرتها التناف�سية الوطنية من خالل تبنيها الوا�سع لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت .وتقدمت اململكة ثمانية مراكز يف قائمة (م�ؤ�شر اجلاهزية ال�شبكية)
لهذا العام لتحتل املرتبة 40عاملياً ،يف حني حققت الإمارات املركز  27عاملياً ،وقطر
يف املركز  ،29ثم البحرين يف املركز  ،37وتقدمت هذه الدول على كل من ال�صني التي
احتلت املرتبة  ،46والهند التي حققت املركز  54عاملياً.

دليل الطالب مبوقع اجلامعة..
حتديث و�إ�ضافة م�شاريع م�ستقبلية
قال مدير �ش�ؤون الطالب يف
عمادة القبول والت�سجيل
�إن حتديثا كبريا جرى
و�إ�ضافات لأهم امل�شاريع
امل�ستقبلية التي قررت كلية
الطب تنفيذها لتح�سني �أداء
الطالب الأكادميي والتي منها
افتتاح قاعة �سباحة ومالعب
كرة قدم �إىل جانب التخطيط
لعمل رحالت ترفيهية يف
املنا�سبات وتقدمي �أفالم
�سينمائية هادفة يف �إطار
ترفيهي ...على دليل �ش�ؤون
الطالب الألكرتوين يف موقع اجلامعة ،وي�شتمل التحديث على �إ�ضاقة معلومات حول
امل�شاريع .وي�أتي تفعيل هذه اخلدمة بالتوافق مع ا�ستقبال طلبات القبول للعام
احلايل والتي يتوقع �أن تالقي �إقباال كبريا.
ري من الطالب على هذه امل�شاريع من خالل املوقع مما
ومن املتو َقع �أن يطلع عد ٌد كب ٌ
يكون له �أث ٌر يف الت�شجيع على درا�سة املواد العلمية وال�صحية.
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على فكرة

وقفتان وتعليق
ق�ضيتان مثريتان يف هذا العدد من «نب�ض
اجلامعة» َلفتتا انتباهي ،حتتاجان �إىل
وقفات �سريعة وبع�ض التعليق وهي:
 -1اال�ستمرار يف نهج القبول الإلكرتوين
املوحد لطالب الثانوية العامة يف
اجلامعات ال�سعودية هو �أم ٌر �إيجابي
من نواح عديدة .ويف واقع الأمر يعك�س
مدى التناغم بني �أع�ضاء فريق العمل يف
حقل التعليم اجلامعي ،ومما ال �شك فيه
�أن هذا النظام الذي ميكن و�صفه بالنظام
ي�صب يف م�صلحة الطالب من عدة
العَ�صري ُ
جهات .فعدا عن كونِه ُي َ�سهِّ ُل الإجراءات
وي�ضمن زيادة �أعداد املقبولني �إىل جانب
ميزات عديدة ال يت�سع املجال لذكرها..
� ،إال �أنه �أي�ضا ي�شري �إىل مدى ال�شفافية
التي ت�سعى القيادات التعليمية العليا
�إىل تر�سيخها يف �إجراءات القبول يف
اجلامعات ل�ضمان فر�ص مت�ساوية وعادلة
للجميع يف التناف�س على هذا احلق وفق
املعايري التي ين�ص عليها �شروط القبول
 ،وبالتايل َ�ضمان �أن يكون الطالب ُم ْط َم َّئنا
�إىل امل�ساواة بينه وبني �أقرانه يف كافة
التخ�ص�صات املتاحة ،و�إىل �أن الفوز
باملقاعد املميزة يتم من خالل الكفاءة
واالقتدار والتح�صيل العلمي ولي�س على
�أي �أ�سا�س �آخر .ولعل من �أعلى درجات
ال�شفافية �أن املوافقة على معايري القبول
احلالية تتم من خالل �أدوات َ�ص ّماء ،ال
ُتفا�ضل بني املتقدمني �إال من خالل الأرقام
والبيانات ،وهذا ما �أحب �أن �أ�سميه َقبول
ب�أعلى درجات ال�شفافية.
 -2ال�سنوات الت�أ�سي�سية يف حياة �أي
م�شروع تعليمي مثل جامعة امللك �سعود
بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية هي
ال�سنوات الأ�صعب والأكرث �إرهاقا ،لكن
الإجنازات التي تتحقق يف هذه ال�سنوات
ُت�صبح َب�صم ًة للتم ّيز يف امل�ستقبل ،ولقد
كانت الإجنازات املتعلقة بتطوِّرالتقنيات
امل�ستخدمة يف خدمة التعليم واحدة من
�أهم العوامل التي �ساعدت يف حتقيق
َ�شخ�صية وهوية هذه اجلامعة .ولعله
من امللفت �أن ت�ستوعب اجلامعة وكلية
الطب بالتحديد هذا الت�صوِّر املُ�ستقبلي
ا ُملبهر ،من خالل تطبيق نظام ا َملنهج
الذكي الذي يتم حتميله �إلكرتونيا ،ولقد
َح َ�ص َلت اجلامعة على هذا املنهج بالتعاون
مع جامعة (�سيدين) وكان من الالفت �أن
ُت َط َّبق هذه التجربة بنجاح يف بلد غري
�أ�سرتاليا ويف قارة تختلف املجتمعات فيها
عن املجتمعات الأوروبية ،مما يثبت �أن
حداثة الن�ش�أة للجامعة ال تكون �سلبية
دائما ،بل هي حتمل كثريا من املنافع
للطالب الذي �سوف يلم�س فوائد عديدة
للمنهج احلديث الذي يتعلم من خالله
مهارات عالية يف البحث العلمي و�إملاما
وا�سعا ب�أ�سرار العلوم املتطورة ب�أحدث
و�أبرز التقنيات العاملية ،وهذا ما �أحب �أن
�أ�سميه التعليم ب�أحدث التقنيات.
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العين الثالثة

من عيادتي
االلتزام يف العمل
يف �آخر يوم من �أيام االمتياز اجته �إىل رئي�س ق�سم اجلراحة يطلب �إخالء طرف
حتى ينتقل �إىل تخ�ص�ص �آخر يف مكان �آخر ..نظر �إليه رئي�س الق�سم من حتت
نظارته الطبية وخاطبه م�ستنك ًرا� :أي �إخالء طرف؟ ر�أيناك �أول يوم و�أنت تقدم
�أوراق التدريب! ومل نرك بعدها على الإطالق!! ر�ؤية رئي�س الق�سم كانت مبينة
على دفرت احل�ضور واالن�صراف يف �ساعات حمددة ،ال على تواجد دائم على
امتداد اليوم ...كان ذلك الطبيب ال�شاب حامل االمتياز هو الدكتور حممد الفقيه
من �أوائل خريجي الطب ال�سعوديني ،حدث هذا املوقف قبل  30عامًا تراكمت
لديه خاللها ح�صيلة علمية غنية وخ�صبة جعلته من �أ�شهر جراحي القلب يف
العامل.اتخذ من ق�سم اجلراحة �سك ًنا له طوال فرتة تدريب تخ�ص�ص اجلراحة
يف �سنة االمتياز ،هو ذلك الطبيب ال�شاب حديث التخرج ذو الهمة العالية
أكب على عمله يعطي ويتع ًّلم وعيناه على
والعزم القوي والطموح بال حدودَّ � ،
امل�ستقبل ،كان يدرك �أن اخلطوة الأوىل للنجاح تكمن يف بناء �شخ�صية طبية
جتمع بني العلم واملهارة ،و�ستلزم قدر ًا كبريًا من التفاين والإخال�ص ...ثالثة
�أ�شهر كاملة ق�ضاها داخل م�ست�شفى الريا�ض املركزي ،التزام كامل بالعمل؛ بل
فوق املطلوب ،فالراغب يف التعلم واكت�ساب اخلربة والتجربة ال يعنيه الوقت،
وال تهمه برامج الرتفيه والت�سلية وغريها من م�سببات �إهداره..
نب�ضات :الإخال�ص يف العمل طريق �إىل التفوق والتميز يف الأداء .الإرهاق والتعب
اللحظي ي�ستطعمه �صاحبة حالوة مع منو اخلربة وتطور املهارة.
د� .إبراهيم العلوان

�سامي بن �أورن�س ال�شعالن

الثقة بالنف�س

مواقف با�سمة ل�شخ�صيات �أ�ضاءت الدنيا
فن القيادة ودفع الديات
يروى �أن �أحد طلبة العلم ركب مع ال�شيخ الألباين رحمه اهلل يف �سيارته ،وكان ال�شيخ
يقود ب�سرعة ،فقال له الطالب :خفِّف يا �شيخ؛ ف�إن ال�شيخ ابن باز يرى �أن جتاوز
ال�سرعة يدخل يف �إلقاء النف�س �إىل التهلكة .فقال ال�شيخ الألباين :هذه فتوى من مل
يجرب فن القيادة .فقال الطالب :هل �أخرب ال�شيخ ابن باز؟ قال ال�شيخ الألباين:
�أخربه .فوجد الطالب فر�صة ذات يوم ف�أخرب ال�شيخ ابن باز رحمه اهلل مبا قاله ال�شيخ
الألباين .ف�ضحك ال�شيخ ابن باز وقال :هذه فتوى من مل يجرب دفع الديات.
النقع �أف�ضل
�سئل الإمام ال�شعبي رحمه اهلل عن امل�سح على اللحية؟ فقال :خللها ب�أ�صابعك ،قال
ال�سائل� :أخاف �أال تبلها ،قال� :إن خفت فانقعها من �أول الليل !
بني �أبي حنيفة والأعرابي
قال �أبو حنيفة :احتجت يومًا �إىل ماء بالبادية ،فجاءين �أعرابي ومعه قربة من ماء،
ف�أبى �أن يبيعها �إال بخم�سة دراهم فدفعت �إليه خم�سة دراهم وقب�ضت القربة ،ثم
قلت :يا �أعربي ،ما ر�أيك يف ال�سويق (وهو متر ُيخ َلط مباء �أو زيت �أو �سمن)؟ فقال
هات ف�أعطيته �سوي ًقا ملتو ًتا بزيت فجعل ي�أكل حتى امتلأ ،ثم عط�ش فقال� :شربة،
فقلت :بخم�سة دراهم ،فلم �أنق�صه من خم�سة دراهم على قدح من ماء ،فا�سرتددت
اخلم�سة ،وبقي معي املاء.

�أمران لكل �إن�سان

من العـيب

من العيب �أن:
• متثل دورك اخلارجي بالإن�سان
�أمران اليدومان يف �إن�سان
الطيب وال�صادق و�أنت من الداخل
�شبابه  ،وقوته
وح�ش من الوحو�ش !!
و�أمران يتغريان يف كل �إن�سان:
•تكره اخليانة  ..وتخون �أعز
طبعه  ،و�شكله
النا�س عليك!!
و�أمران ينفعان كل �إن�سان:
•تزعم نف�سك ب�أنك �صادق و�أنت
ح�سن اخللق  ،و�سماحة النف�س
م�صدر الكذب كله !!
و�أمران ي�ضران كل �إن�سان:
•تلوم ال�شخ�ص على خداعه لك
ح�سد ذوي النعم  ،واحلقد على �أهل
 ..و�أنت �أعلم النا�س انك خادعه
املواهب
ب�شدة !!!
و�أمران ت�ضر الزيادة منهما
•تزعم ب�أنك حمبوب بني النا�س و�أنت
والنق�صان:
تعلم ب�أنك بغي�ض ومكروه!!
الطعام  ،وال�شراب
•ت�س�أل الآخرين عن مدى ثقتهم
و�أمران حت�سن الزيادة منهما وي�ضر
فيك و�أنت تعلم ب�أن قلبك ال يثق
النق�صان:
ب�أحد !!
العبادة  ،والإح�سان
•تدعو النا�س �إىل الرحمة  ,,و�أنت
و�أمران يكرههما كل �إن�سان
�أكرث النا�س بعدا عن والديك !!!
الظلم  ،والف�ساد
•تدعو النا�س �إىل الكرم  ..و�أنت
و�أمران يولع بهما كل �إن�سان :
حارم �أطفالك كل �شيء!!
النف�س  ،والولد
•ترى �أمك تطلب املعونة من
و�أمران يجزع منهما كل �إن�سان:
النا�س  ..وتدعوهم �إىل الت�صدق
املر�ض  ،واجلوع
عليها!!
و�أمران يحب �أن ي�سمعهما من النا�س :
•تغلط يف حق النا�س وتتهمهم ب�أنهم
ال�صوت احل�سن  ،والب�شارة احل�سنة
هم من �أخط�أوا يف حقك!!
اختيار عمرو ال�شربيني
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من جميل القول
الأقوال و قفت عليها عند مطالعتي لكتاب ( �أقوال م�أثورة
و كلمات جميلة) للدكتور حممد بن لطفي ال�صباغ ..لكم
منها ما يلي..
قيل لل�سعادة � .أين ت�سكنني؟ قالت ..يف قلوب الرا�ضني.
قيل فبم تتغدين؟ قالت ..من قوة اميانهم.
قيل فبم تدومني ؟ قالت ..بح�سن تدبريهم.
قيل فبم ت�ستجلبني؟ قالت� ..أن تعلم النف�س �أن لن ي�صيبها
�إال ما كتب اهلل لها.
قيل فبم ترحلني؟ قالت ..بالطمـــع بعد قناعة ,و باحلر�ص بعـــد
ال�سماحــــه ,و بالهــــم بعد ال�سرور ,و بال�شك بعــــد اليقني.
و من احلكم امل�أثورة
•ال يعدم ال�صبور الظفر و ان طال الزمن
•هلك امر�ؤ مل يعرف قدره.
•من ا�ست�شار الرجال �شاركها يف عقولها.
•النا�س اعداء ما جهلوا.
•عاتب �أخاك بالإح�سان اليه.
•اليزال النا�س بخري ما تباينوا ف�إذا ت�ساووا هلكوا
•الطمع رق م�ؤبد.
•الوحدة خري من جلي�س ال�سوء.

•و�ضع االح�سان يف غري مو�ضعه ظلم.
•ال يباع ال�صديق االلوف بالألوف.
•الزواج �ضرب و طرح و جمع و قبل ذلك ق�سمة.
قال احل�سن الب�صري
م�سكني ابن ّادم ,حمتوم الأجل ,مكتوم الأمل,م�ستور
العلل,يتكلم بلحم ,و ينظر ب�شحم ,و ي�سمع بعظم� ,أ�سري
جوعه� ,صريع �شبعه ,ت�ؤذيه البقة ,و تنتنه العرقة ,و
تقتله ال�شرقة ,ال ميلك لنف�سه �ضرا و ال نفعا ,وال موتا و
ال حياة و ال ن�شورا.
و من خمتار االغاين لكم..
لعمرك ما باملوت عار على الفتى �إذا مل ت�صبه يف احلياة
املعاير
وما �أحد حي و �إن كان �ساملا ب�أ �سلم مما غيبته املقابر
ومن كان مما يحدث الدهر جازعا فال بد يوما �أن يرى و
هو �صابر
و لي�س لذي عي�ش عن املوت مق�صر و لي�س على الأيام و
الدهر غابر
و كل �شباب �أو جديد �إىل البلى و كل امرىء يوما �إىل اهلل
�صائر 					
�أحمد بدر

بدون تعليق

االتقان مطلب ملح  ،لي�س يف امر معني
فقط بل يف كل امور احلياة دون ا�ستثناء
 ،ولذا جند ان ذلك الو�صف �أو املطلب
كان واليزال اول توجية مبا�شر او غري
مبا�شر يف حتديد الإدارة الناجحة �أو
العمل الناجح ..اي العمل املتقن  ،وان
كنا كم�سلمني نتميز عن بقية بني الب�شر
ب�أن مثل هذا التوجية هو توجية رباين يف
�شريعتنا ال�سمحه التي ت�سمو يف تعاليمها
النرية بالأن�سان يف كافة �أمور حياته
العملية والعلمية واملعي�شيه .
ف�إننا بال �شك بحاجة اىل منفذين او م�شرفني
على التنفيذ ميتلكون الأدوات التي متكنهم
من متابعة الإجناز بدقة واختبار كل
مفا�صله قبل الإعالن عن �إمتامة.
ومثل هذة العنا�صر الفاعلة متتلك
العديد من ال�سمات ال�شخ�صية �إ�ضافة
اىل ماحت�صل عليه من ت�أهيل علمي متقدم
يدعم ذلك اخلربة املكت�سبة عرب امل�سرية
املهنية وهذا كله يعزز الثقة بالنف�س
لدى �صاحب القرار ويجعله ي�ست�شعر
مدى جناح �أو ف�شل �أي قرار �إداري من
خالل معايري ذاتيه هو من ير�سمها وهو
�أي�ضاً من ينفذها.
ولعلة من املنا�سب الإ�شارة ولو ب�شكل
�سريع لذاك اخليط الرفيع الذي يف�صل
بني الثقة بالنف�س والغرور فنجد ان جناح
القرارات ال�صادرة من النف�س الواثقة من
خمزونها املعريف واملتمكنة من ا�ستخدام
ادواتها الرقابية والت�شغيلية يعزز ثقة
متخذ القرار بنف�سه و�إطمئنانة �أنه ي�سري
بالطريق ال�صحيح � ،أما عندما ت�أتي
النتائج خميبة للآمال والأعمال املنتجة
غري متقنة ورغم هذا ي�صر من ينفذها او
يتحمل م�س�ؤلية ذلك على �صحتها و اتقانها
بال �أدنى مربر �سوى انه هو من قام بذلك ،
فنحن يف هذه احلالة قد ابتعدنا عن الثقة
بالنف�س وا�صبحنا �أمام الغرور.
كلي امل ورجاء ان تكرب دوائر الثقة
والإتقان يف كل الأنف�س وان تتال�شى
وتزول دوائر الغرور.
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الأخرية

فر�ضية تدريبية بن�سبة جناح % 80
الأح�ساء  -قا�سم العنزي :
طبق م�ست�شفى الإمام عبد الرحمن �آل في�صل
للحر�س الوطني يف الدمام فر�ضية ا�ستقبال
م�صابني يف عملية وهمية حلادث كبري« ،من
�أجل معرفة الإمكانات التي ميكن توفريها
ملواجهة مثل هذه احلوادث».
و�أكد املدير الإقليمي التنفيذي لل�ش�ؤون
ال�صحية يف احلر�س الوطني يف القطاع
ال�شرقي الدكتور �أحمد العرفج �إىل �أن
«مثل هذه التجارب التي نحر�ص على
تطبيقها ،تعطي الطاقم العامل فيها
ا�ستعداد ًا ملواجهة مثل هذه احلوادث،
وت�ضع اجلميع يف �أجواء حقيقية حتى
ال نتفاجئ مبثل هذه الأو�ضاع م�ستقب ًال،
ناهيك عن ما تك�سبه مثل هذه التدريبات من مهارات طبية مطلوبة».
وقال «متت هذه التجربة بهذا العدد القليل لدرا�سة �إمكانية ا�ستقبال �أعداد �أكرث من ذلك ،ونحن على �أمت اال�ستعداد ملواجهة �أي
حادث كان ،لأننا ا�ستطعنا من خالل �سل�سلة من التدريبات امل�ستمرة �أن نرفع كفاءة العاملني عندنا ملواجهة احلاالت احلرجة».
و�أ�شار نائب املدير الإقليمي التنفيذي لل�ش�ؤون الطبية يف م�ست�شفى الإمام عبد الرحمن �آل في�صل يف الدمام الدكتور �أحمد ال�شعيبي
�إىل �أن «ق�سم الطوارئ ا�ستقبل �صباحاً �سبع �إ�صابات تنوعت بني اثنتني حرجة ،واثنتني تندرج حتت الإ�صابات املتو�سطة،
وثالث �أقل من املتو�سط ،وتعامل الفريق الطبي والتمري�ضي والفني �أي�ضاً بحرفية عالية ،وعادة تتم مثل هذه التدريبات ب�سرية
تامة ال يخرب عنها �أي �أحد ليتم قيا�س ومعرفة مكامن الإيجابيات وال�سلبيات ،وحققنا جناح و�صل �إىل  80يف املئة ،و�ستتم
معاجلة  20يف املئة م�ستقب ًال».

عيادة خارجية
للطالب
خ�ص�صت اجلامعة عيادة قريبة واعتمدتها
ال�ستقبال مراجعيها من طالب خمتلف
الكليات بغر�ض التعامل مع احلاالت
املر�ضية وعالجها وذلك يف �سياق اخلطوات
الرامية �إىل �إبعاد الطالب عن املراكز
ال�صحية املزدحمة التي كانوا يق�صدونها
للعالج وذلك توفريًا لوقته وجهده حتى
يتمكن من ا�ستثمارهما يف العملية التعليمية
وبرامج التدريب ال�سريري وح�ضور
الفعاليات العلمية.

و خط �ساخن الت�صاالتهم
تخطط اجلامعة �إىل �إن�شاء خطني
هاتفيني �ساخنني وتخ�صي�صهما
ال�ستقبال ات�صاالت خمتلف طالب
كلياتها الذي قد تعرتيهم �أزمات نف�سية
تعر�ض حت�صيلهم العلمي �إىل الرتاجع،
وت�أتي هذه اخلطوه يف �سياق اهتمامها
وحر�صها على راحة طالبها والت�أكد
من تفرغهم التام للدرا�سة وعدم ت�أثرهم
بالعوامل ال�سلبية يف حميطهم الأ�سري
واالجتماعي .هذا و�سيتوىل الإجابة
على ات�صاالت الطالب خمت�صون يف
هذا املجال بالتن�سيق مع عمادة القبول
والت�سجيل و�ش�ؤون الطالب.
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متحف لن�شاطات
الطالب يف كلية الطب
يجري العمل بعمادة القبول والت�سجيل
و�ش�ؤون الطالب على �إعداد م�سودة
م�شروع لإقامة متحف دائم حتتفظ فيه
ب�إجنازات الطالب املميزة يف خمتلف
املجاالت وت�شتمل مقتنياته على �شهادات
التقدير �أو اجلوائز التي نالوها يف
منا�سبات عديدة داخل اجلامعة وخارجها.
ذكر ذلك م�صدر م�س�ؤول يف العمادة وقال
�إن هذا امل�شروع ي�ستهدف تكرمي ن�شاطات
الطالب املتميزة يف خمتلف كليات اجلامعة
مو�ضحً ا �أن املتحف عبارة عن خزائن
عر�ض تقام يف �أروقة املبنى وتعر�ض فيها
هذه املقتنيات التي من املتوقع �أن حتفز
على االنخراط يف الأن�شطة التعليمية
و الرتفيهية التي تقيمها اجلامعة لكي
تظل ذكرى طيبة من جامعتهم وكليتهم
يحتفظون بها لأنف�سهم وتبقى ذكرى لهم
بعد تخرجهم تربطهم بجامعتهم حيث
ميكن �أن يعودوا �إليها يف �أي وقت من
حياتهم العملية الزاهرة.

الإفطار ال�صحى ي�ساعد على تخفيف الوزن
يرى اخلرباء �أن تناول وجبة �إفطار �صحية مع ممار�سة
الريا�ضة بانتظام ي�ساعدان على تخفيف الوزن.
وتهتم الن�ساء كثري ًا بالو�صول �إىل الوزن ال�صحي
املنا�سب واحلفاظ عليه ،وذلك ليتمتع بحياة
مليئة بالن�شاط واحليوية� .إال �أن هناك العديد
من املفاهيم اخلاطئة حول احلميات الغذائية
ال�صحية وتخفيف الوزن بطريقة �سليمة.
ويف هذا ال�صدد ،قالت �أخ�صائية التغذية �سارة
ريت�شاردز ،ن�ستله �سوي�سرا“ :هناك اعتقاد �شائع
ب�أن عدم تناول وجبة الإفطار ي�ساعد يف التقليل
من كمية ال�سعرات احلرارية التى نتناولها ،وهو
مفهوم خاطئ لدى الكثري ممن يتبعون احلميات
الغذائية ويراقبون �أوزانهم .وت�ضيف�“ :إن
�أج�سامنا تقوم ب�شكل طبيعي بتعوي�ض النق�ص يف ال�سعرات احلرارية من خالل الوجبات الأخرى التي نتناولها خالل اليوم”.
وقد �أظهرت الدرا�سات ارتباطاً قوياً بني تناول وجبة الإفطار والوزن ال�صحي للج�سم .وهنا ّ
تو�ضح ريت�شاردز
ب�أن وجبة الإفطار ت�ساعد على تن�شيط اجل�سم وبدء عملية الأي�ض �أو حرق الطاقة بعد الإمتناع عن تناول
الطعام خالل النوم ،وهذا بدوره يزيد من قدرة اجل�سم على حرق ال�سعرات احلرارية .وب�شكل عام ،ف�إن
الأ�شخا�ص الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام عادة يتمتعون بر�شاقة �أكرث من �أولئك الذين ال يتناولونها.
وهنا ت�ؤكد وفاء حلمي عاي�ش ،رئي�سة ق�سم التغذية العالجية مب�ست�شفى را�شد يف دبي� ،أن “تناول وجبة
الإفطار ،وخا�صة �إذا احتوت على رقاق احلبوب الكاملة ،ي�ساعد يف تخفيف الرغبة بتناول الوجبات اخلفيفة غري
ال�صحية يف �أوقات غري منا�سبة ،والتي تعترب من �أبرز العادات غري ال�صحية لدى متبعي احلميات الغذائية”.
من جانبها ،ع ّلقت لني اخلطيب� ،أخ�صائية التغذية لدى ن�ستله ال�شرق الأو�سط“ :علينا �أن نتذكر �أن �أ�سا�س تخفيف الوزن
بفعالية يكمن يف اتباع العادات ال�صحية� ،أي اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع ،بالإ�ضافة �إىل ممار�سة الريا�ضة البدنية ب�شكل
منتظم”.
ً
ً
واختتمت الفتة �أن “تناول رقاق احلبوب الكاملة مع احلليب خايل الد�سم ميثل �إفطارا مثاليا �سريع التح�ضري ميكن �أن يكون
جزء ًا من نظام غذائي �صحي لتخفيف الوزن� ،إذ �أنه غني بالعنا�صر الغذائية الأ�سا�سية والألياف والفيتامينات واملعادن ،كما
�أنه قليل الدهون ،وبهذا مينح اجل�سم الطاقة التي يحتاجها ليوم مليء باحليوية والن�شاط”.

كلمة التحرير
ال�صيف دعم للتميز
التميز لي�س حالة عار�ضة؛ و�إمنا قناعة ت�سيطر على طالبه وال�ساعي �إليه ،فمن
ابتغى تطوير ذاته يف �أي جمال يرى �إمكانية الإبداع فيه؛ عليه �أن ي�ستنفر همته
وي�شحن �إرادته ويحفز عزميته لبلوغ هدفه ،والتميز واخلمول نقي�ضان ،خطان
متوازيان ...ولذا ف�إن طالب التميز ال يعرف الدعة والراحة واخلمول ،وال يكتفي
نربا�سا ل�صاحبه طاملا
باالنغالق على نف�سه يحلم مبا ال طاقة له به .ويبقى التميز
ً
حري�صا عليه ،ويفتح له �أبوابه م�شرعه كي ي�ضاعف من معدالته ..املتميز
كان
ً
ً
ال يرى يف حرارة ال�صيف وهدير املكيفات عائقا �أمام تطوير ذاته علميًا وثقافيًا
وفكريًا و�أدبيًا وحتى ريا�ضيًا ،ويتلذذ بقدرته على ا�ستثمار فراغ الإجازة ال�صيفية
يف ال�سياحة بني الكتب واملراجع والدوريات والدرو�س واملحا�ضرات والتوا�صل
مع الفعاليات والبيئات الأكادميية والعلمية يف الداخل واخلارج من �أجل تنمية
ميوله وتطوير مهاراته ،ي�شعر مبتعة كبرية حني ي�ضيف معلومة �أو خربة جديدة
�إىل ر�صيد معلوماته وجتاربه..
الطالب املُ ِجد يبحث عن التميز من خالل عالقاته وات�صاالته ورحالته وزياراته
وم�شاهداته وم�شاركاته يف �أعمال طوعية تتعلق بخدمة املجتمع ،م�ستقبله �أمام
عينيه �سواء كان يف �سيارته �أو يف حافلة �أو على الطائرة �أو �أمام التلفاز� ،أو م�ستمعًا
حلديث �أو برنامج �إذاعي ..ت�صحبه طموحاته وتطلعاته يف روحاته و�سكناته ،ويف
حلِّه وترحاله ،للزمن قيمة كبرية عنده ،ففي كل �ساعة �أو دقيقة ميكن �أن تتحقق
منفعة �أو فائدة ،و�إهدارها ي�صيبه باحل�سرة ..وهذا د�أب ال�ساعني �إىل املعايل..
و�إن �أراد اال�سرتواح والت�سلية �سعى لهما من خالل االلتحاق بدورات تدريبية
�أو يف برامج �إثرائية �أو بزيارة املكتبات واملتاحف واملعار�ض ،وبارتياد املواقع
الإلكرتونية التي تزوده بحاجته من املعلومات وجديد الدرا�سات والأبحاث ..ومبا
�أن التميز �صفة طالب هذه اجلامعة؛ فن�أمل �أن يكون ال�صيف فر�صة لال�سرتخاء
قلي ًال والتقاط الأنفا�س من �أجل العودة القوية للدرا�سة با�ستعداد �أكرب ،ور�ؤى
�أو�سع وبخلفية علمية �أكرث قوة وذلك من �أجل تعوي�ض ما كان ينق�صهم �أثناء
ال�سنة الدرا�سية .ومن �أراد العلم هانت عليه وعورة الطريق.

التحرير

فائدة النوم بالظالم
�أكد باحثون من جامعة �أريزونا االمريكيه يف بحث علمي �أن النوم يف
الظالم مفيد لل�صحة ويح�سن ن�شاط جهاز املناعة ب�صورة كبرية
وذكر الباحثون �أن اجل�سم يفرز يف الظالم هرمون امليالتونني الذي ي�ؤدي
دورا وقائيا يف مهاجمة الإمرا�ض اخلبيثة ك�سرطان الثدي والربو�ستات .
وت�شري الدرا�سات �إىل �أن �إنتاج هرمون امليالتونني الذي يعيق
منو اخلاليا ال�سرطانية ـ قد يتعطل مع وجود ال�ضوء يف غرفة النوم .
ويرى الباحثون �إن هذه العملية الطبيعية التي �أوجدها
اهلل تعاىل ت�ساعد يف اال�ستفادة من الليل املظلم
للوقايـــة من �أنـــواع معينة من ال�سرطان .
وكما ين�شـــط الليــــل املظلم �إفراز
هرمونات معينة يف اجل�ســم  ,ف�إن
�ضوء النهار ين�شط هرمونات
�أخرى تقوي جهاز املناعة  ,وتقي
اجل�سم من عدد من الأ مرا�ض .
قال تعاىل} :اهلل الذي جعل لكم
الليل لت�سكنوا فيه والنهار مب�صرا {
وقال اهلل تعاىل  }:وجعلنا الليل �سباتا وجعلنا
النهار معا�شا {
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