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زحمة يا ديرتنا زحمة

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

عالج الزحمة

حديث اجلمعة

محمد العويصي

احلمد هللا الذي مد في عمري فعشت دهرا عاصرت 
خالله الكويت في زمنني، حكمنا خاللها عدد من أمراء 
الكويت بدءا بحكم سمو الشيخ صباح السالم، ومن 
بعده سمو الشيخ جابر األحمد، وسمو الشيخ سعد 
العبداهللا، ثم سمو الشيخ صباح األحمد، رحمهم اهللا 
تعالى جميعا، وها أنا ذا أعاصر حكم صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد مده اهللا بالصحة والعافية، 
وكلهم كان محبا لشعبه حريصا على وطنه، فاحتا 

قلبه لهموم مواطنيه، لم نر منهم إال اخلير.
نعم لقد عاصرت كل هؤالء احلكام بكل األحداث 
التي مرت بها الكويت في عهودهم، وهناك أحداث 
مؤملة رمبا ال يعرفهــا أبناء هذا اجليل بدءا بحادثة 
«الصامتة» التي الزالت عالقة في ذهني، ثم خطف 
الطائرات الذي اســتمر لسنوات، فالتفجيرات التي 
طالت كل مكان في الكويت حتى املقاهي الشــعبية 
والصحف، ثم احملاولة اآلثمة املتمثلة مبحاولة اغتيال 
أمير القلوب الراحل الشــيخ جابر األحمد، وجناته 
منها بأعجوبة، ثم الطامة الكبرى واملصيبة العظمى 
وهي الغزو الصدامي البغيض للكويت، ذلك الغزو 
اآلثم الذي جثم على صدورنا شــهورا عدة، وكأننا 

ال نتنفس الهواء.
ال تزال كل هذه األحداث راسخة في الذاكرة ال 
ميكن نسيانها، أحداث عانى منها وطني وأبناء وطني، 
واحلق أن كل مــدرك وواع يعلم متام العلم أن كل 
هذه األحداث املزلزلة تغلبت عليها الكويت بجدارة، 
وانتصرت بتفوق، ذهبت تلك األحداث مبا فيها من 
آالم ومآس وعادت الكويت أقوى وأفضل مما كانت 
عليه بفضل من اهللا تعالى أوال ثم حســن نية والة 
أمورنا ثانيا، ومتسك الشعب الكويتي بقيادته ثالثا، 
وأعمال اخلير التي دأب أهل الكويت على فعلها بكل 
زمان ومكان، فال تصدقوا كائنا من كان يقول غير ذلك.
ولن يأتينا أشد من الغزو البغيض على اإلطالق، 
إال إذا وقع بأســنا بيننا، وأخاطب هنا عقالء القوم 
أصحاب العقول الراجحة، أما املجانني فمصرح لهم 
أن يقولوا ما شــاءوا، فالقلــم مرفوع عنهم، ومن 
يصدقهم فهو مثلهم، والكويت محفوظة بإذن اهللا 
بقيادتها وأهلها وسياســتها املتزنة، وأعمال اخلير 
التــي وصلت العالم كله، فال نبطر هذه النعمة التي 
حبانا اهللا بها، ولنحمــد اهللا حمدا كثيرا عليها كي 

تدوم وتستمر.
واحلقيقة أن مظاهر البطر عندنا كثيرة جتدها 
في كل مكان في امللبس واملأكل وحتى وصل البطر 
إلى التفرد بالرأي عند البعض، والعناد األعمى، حتى 
أنهم يوحون لنا بأنه ال رأي إال رأيهم هم اجلهابذة 
في كل شيء، أما آراؤنا فهي ضعيفة سخيفة، ال مكان 
لها من اإلعراب عندهم، إن الكبر والبطر كثرا عندنا 
وبشكل ملحوظ دون النظر لعواقبهما، وقد حذرنا 
اهللا تعالى منهما أشد التحذير وبني لنا سوء عاقبتهما، 
وإذا بطر املرء نسي اهللا فأنساه اهللا نفسه ومد له في 
طغيانه، والهالك عاقبة بطر النعمة، فلنحمد اهللا على 
نعمه التي ال تعد وال حتصى ولنتبع سبيل الرشاد.

بكل الطرق والشــوارع واجلادات 
واألرصفة والســاحات والشــواطئ 
واملجمعات، وغير ذلك مبعظم األوقات 
قبل وبعد وباء «كورونا»، وخاصة بعد 
ســيطرة الدولة بكل مؤسساتها على 
الوباء، وهللا احلمــد، وعودة وافديها 
ومواطنيها من ســفراتهم إلى خارج 

البالد!
تبرز اليوم إشكالية حتركات املركبات 
كبيرها وصغيرها في كل األوقات، رغم 
نظام مرورنــا وحتذيرات الكثير من 
الكتاب إلى الداخلية واإلعالم والصحة 
والبلدية من ذروة االختناقات املرورية 
تزامنا مــع عودة قوافل الدراســات 
الرسمية واألهلية عامة وجامعية تشكل 

أكبر اإلشكاالت!
ولهذه احلالة بال شك أسباب غابت 
عن بال أصحاب القرارات بكل مؤسساتها 
لضبط وربط املشكلة وحزم وعزم تفعيل 
قوانينها ودقة تطبيقها لتخفيف تصاعد 
هذه االختناقات، ونحن ال نســتطيع 
اتهــام طرف دون آخر في التســبب 
باملشكلة وتفاقمها مع تداخل القرارات، 
وهنا نطرح منوذج لهذه املشــكلة أو 
شريحة منها عن كل احملافظات، ولنأخذ 
مثال محافظة حولي، وحتديدا إحدى 
ضواحيها السكنية النموذجية «ضاحية 
الشيخ مبارك عبداهللا اجلابر الصباح - 
غربي مشرف»، والتي حتيط بها مناطق 
منوذجية جديدة التاريخ والسكن، وهذه 
املناطق توســعت باملساكن والسكان 
وزادت خدماتها في جنوب السرة، وقد 
تسارعت احلياة العامة في تلك املناطق 
بضبط خدماتها األساسية تعليما وعالجا 
وأمنا غذائيا وأســواقا تعتبر مثالية، 
لكن الضاحية املظلومة مبثل ســابق 
الضواحي ملبارك العبداهللا رغم أسبقية 
تاريخها السكني ال يتمتع أبناء سكانها 
بوجود مدرسة حكومية بكل مراحلها، 
فقط كليات ومعاهد أهلية يعلم بذلك 
وزراء ونــواب أفاضل علم اليقني من 
قبل سنوات، وقد حاول بعضهم حتريك 
اإلشكالية والسعي حللها، لكن املشكلة 
أكبر بال قرار والبديل من الوزارة املعنية 
هو حتويل قوافل طالب املنطقة ألكثر 
من ١٠ آالف أسرة إلى مناطق مشرف 
وصباح السالم وبيان، بكل مراحلها مما 
أثناء  تسبب باختناقات مؤملة للجميع 

وقبل وبعد بداية دوامهم!
زاد علــى ذلك وجــود أخطاء في 
تنفيذ دوار رئيســي بشارع الغوص 
مع تقاطع املنطقة الديبلوماسية ووجود 
عدة سفارات، وقطع ٧ و٤ و٢ و٦ من 
منطقة مشــرف بالذات في منتصف 
النهار ومغرب كل يوم من جسر الدائري 
السادس، جتاه مشرف وبيان، وفترة 
بداية دوام املدارس للمناطق املذكورة 
وألهالــي ضاحية املغفور له بإذن اهللا 

الشيخ مبارك عبداهللا اجلابر.
نأمل أن يكون هناك حترك بتفعيل 
اجلواب واتخاذ القرارات املطلوبة لعالج 
هذه املشــكلة وأمثالها في محافظات 
ومناطق أخرى تواجه ذات االختناقات 

املرورية، واهللا املستعان.

يشتكي «كل» قائدي املركبات من 
املــروري «اخلانق» والذي  االزدحام 
بسببه يفقد بعضهم أعصابه، ويحصل 
ما ال حتمد عقباه. االختناق املروري 
يبدأ عادة مع بداية كل عام دراسي جديد 
الدراسية. اشتكى لي  املراحل  جلميع 
صديق يقطن منطقة حولي من معاناته 
مع االزدحــام قائال: «أذهب لتوصيل 
أوالدي إلى مدارســهم من حولي إلى 
الساملية» يستغرق الوقت ٢٠ دقيقة وذلك 
قبل بدء دوام طلبة املدارس احلكومية... 
أما اآلن فيستغرق مني الوقت لتوصيل 

أوالدي ساعتني»!
أخبرني ولدي عبدالرحمن عن شركة 
بوينغ للطائرات األميركية، يعمل فيها 
٥٠٠٠ موظف، ويبدأ الدوام من الساعة 
٩ صباحا إلى الساعة ٥ مساء، في نهاية 
الدوام يعانون من االزدحام املروري، 
فكر مدير الشركة وقرر تقسيم العمل 

على ثالث فترات:
األولى من ٧ صباحا إلى ٣ مساء.
الثانية من ٨ صباحا إلى ٤ مساء.
الثالثة من ٩ صباحا إلى ٥ مساء.

ومنا إلى الوكيل املســاعد لإلدارة 
العامة للمرور اللواء جمال الصايغ لألخذ 
بالتعاون مع ديوان  باحلل األميركي، 
اخلدمة املدنية، والبد أن تكون شوارع 
الكويــت طبقات، بعضها فوق بعض، 
إلى استخدام وسائل  وأنفاقا، إضافة 
النقل اجلماعي خاصة لطلبة املدارس.
٭ آخر املقال: ما البلد الذي عدد سيارته 

يفوق عدد ساكنيه؟!

الغمندة

عهد اإلصالح

malmoasharji@gmail.comمزيد مبارك املعوشرجي

ألم وأمل

اليوم العاملي 
للصحة النفسية

د.هند الشومر

لنحمد اهللا على النعمة

كلمات ال تنسى

مشعل السعيد

وجهة نظر

مباحث اإلقامة
 توهج مقدر

aljalahmahq٨@htmail.comمحمد اجلالهمة

يومي املخالفني بحمالت مكثفة واألوكار 
املشبوهة والتي تعد اوكارا لنقل االمراض 
شديدة اخلطورة سواء في اجلليب او 
في املهبولة والســاملية وميدان حولي 
اعمال  بفاعلية في  وغيرها، وتشارك 
اللجنة الثالثية وتالحق املكاتب الوهمية 
وتتصدى لتجارة االقامات، ووضعت 
حدا ملكاتب اخلدم الوهمية والتي تعتمد 
على تهريب العمالة املنزلية من منازل 
كفالئهم وإعادة تشغيلهم باليومية او 
بالساعة فنجد انها داهمت على مدار 
األشهر االخيرة مئات من تلك املكاتب، 
وهذا امللف على وجه التحديد له تأثير 
كبير على سوق العمالة املنزلية وتأثر 

املواطنني في املرتبة االولى .
املهام والظواهر التي تقوم بها هذه 
اإلدارة حساسة لعالقتها بأوضاع محلية 
واخرى دولية وهو ما يستلزم التعامل 
وفق أسس قانونية وبالتالي فهي بحاجة 
الى ادارة واعية مدركة لطبيعة عملها، 
اللواء الطــراورة اختيار موفق للغاية 

وأمتنى له التوفيق.

الطيران ليعيق مالحقة  وقف رحالت 
مخالفي قانون االقامة والعمالة السائبة 
والظواهر السلبية األخرى ولكن بعد 
انتهاء اجلائحة عاد البريق اليها وظهر 
معدن منتسبيها واألداء الفائق وتتصدر 
االدارات التي ملعت وتوهجت عن جدارة 
في اآلونة األخيرة االدارة العامة لشؤون 
االقامــة بقيادة اللــواء وليد عبداهللا 
الطراورة والتي أضحت ادارة من نار 
في االشهر املاضية فها هي تالحق بشكل 

االدارات وزيارته امليدانية والتي تصب 
في حتفيز منتســبي وزارة الداخلية 
وتشــجيع التنافس فيما بينهم وبني 
العاملني فيها وهو ما يصب في احملصلة 
وينعكس على هذا اخلدمات التي تقدم 
للمواطن والوافد على حد سواء ويصب 

في حماية املجتمع.
الشك ان جائحة كورونا تسببت في 
حالة من التراخي لبعض االدارات في 
وزارة الداخلية فعلى سبيل املثال جاء 

ال يختلــف اثنان علــى ان جميع 
الداخليــة  قطاعــات وإدارات وزارة 
حدث بها تغير في األداء بنســبة ١٨٠
درجة منذ ان تولــى وزارة الداخلية 
رئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ 
أحمد نواف األحمــد الصباح «وقبل 
ان يكلف مبهام مجلس الوزراء وفي 
هذه املناسبة أبارك لسموه ثقة صاحب 
السمو وسمو ولي عهده بإعادة تكليفه 
وإدارة املرحلة املقبلة وتشكيل احلكومة 
اجلديدة»  حيث احدث سمو الشيخ احمد 
نواف األحمد الصباح ما ميكن وصفه 
تنافسا محمودا بني تلك اإلدارات فأخذت 
تتبارى بعضها البعض خاصة االدارات 
ذات طبيعة العمل املتشابه مثل املباحث 
اجلنائية ومباحث شؤون اإلقامة بقيادة 
اللواء وليد الطراروة واستمر هذا األداء 
الرفيع إلدارات الداخلية مع تولي الشيخ 
طالل اخلالد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع وزارة الداخلية بالتكليف 
وال ميكن ان نتجاهل ايضا متابعة وكيل 
الوزارة الفريق أنور البرجس جلهود 

عماريات

اجلس واشرب 
شاي مع خدم 

بيتك
د.ناصر أحمد العمار

٭ ابحث عــن مهاراتهــم وخبراتهم 
احلياتية، هل هي جيدة، معدومة، متطورة، 

أم سيئة؟
٭ اسألهم عن مشــاكلهم العامة التي 
يعانون منها سواء مدرسية، سلوكية، 
أسرية، أو مشاكل أنت سبب في أحدها؟

٭ دقق جيدا في األمراض التي قد يعانون 
منها سواء عقلية، انفعالية، نفسية، أو 

صحية؟
٭ هذا قليل من كثير ال يســع املقال 
لذكره حول شؤون بيتك، قد تصل إليه 
في جلسة شاي مع عاملة املنزل، هذا في 
حال جناحك في استخراج سيئ املعلومات 
من صندوق اخلدم املليء بأسرار بيتك 
التي ال متلك ربع كميتها! بعد أن تركنا 
لهم القيام باحتالل مواقعنا فأصبحوا 
ميلكون زمام أمور بيوتنا ومعرفة كل 
ما يدور في البيت، وما تتضمنه خزائن 
حفظ أسرارنا العينة واملنقولة والثابتة 
منها، لنسمح لهم - بإرادتنا - مشاركتنا 

أدق تفاصيل حياتنا. 
املضحك املبكــي أن أمثال زوجات 
أولئك ال يعرفن حتى قياس األلبســة 
ألزواجهن وأبنائهن ومكان حفظها، مثل 
ما تتقنه عاملة املنزل! وهذا ليس بالغريب 

على مجريات حياة بعض األسر!.

أو تدنيها لدى عيالك؟
٭ دقق في قضية ضمائرهم احلية، هل 
لديهم إحساس بالذنب في فعل اخلطأ 
أم أنه معدوم، هل الشعور بهذا اجلانب 

ظاهر أم خفي؟
٭ اسألهم عن مدى توافقهم االجتماعي، 
خاصة فيما يتعلق بالغير، هل يعتبر جيدا 

أم يتطور، أو ينحدر لألسوأ؟
٭ اسألهم عن إدراك أبنائك نحو حقوقهم 
وواجباتهم جتاه أنفسهم، وجتاه الغير، 

وبحقك وحق أسرتك؟
٭ اسألهم عن مدى تبصرهم مبشاكلهم، 
هل يدركون حجمها، أبعادها، خطورتها 

…. إلخ؟

٭ اسألهم عن التغيرات التي طرأت على 
أبنائك حول مدى التوافق الشــخصي 
خاصة فيما يتعلق مبفهوم الذات لديهم 
«متدن أم عال، واقعي أم غير واقعي، 

أو ما حل بذواتهم املسلوبة»؟
٭ ابحث معهم عن حالتهم االنفعالية: 
مستقرة، أم غير مستقلة، مضطربة أم 

غير، متأرجحة أم ماذا؟
٭ حتقق منهم عن انتمائهم لك ووالئهم 
لوطنهم، هل مازال قائما، جيدا أم ضعيفا؟
٭ اســألهم عن درجة انبساطهم في 
حياتهم، هل يعتبر جيدا أم متوسطا أم 

منحدرا ضعيفا؟
٭ حتّر جيدا عن قوة اإلرادة وضعفها 

«اقعد» مع عامالت املنزل «اخلدم»، 
واشرب شاي معاهم حتى تتعرف على 
أحوال «عيالك» وشؤون وشجون بيتك.
- أنصت واستمع لهم جيدا لعلك تصل 
إلى نتائج وأســرار ومعلومات لم تكن 
تعرفها يوما عن أســرتك وأهل بيتك، 
وولدك العود أو األوسط أو حتى بنتك!

- حاور اخلدم كي تستجديهم املعلومة 
تلو األخرى، اســألهم.. «شلون» ينام 
ولدك «اجلعده» في فراشه ومتى ترجع 
بنتك البيت وما مستوى عالقتها بأمها 

وببقية إخوتها؟.
- افهم منهم ملاذا تغلق بنتك الصغيرة 
باب غرفتها لســاعات طويلة دون أن 
تعرف أمها أسباب إدمانها على اجللوس 
والنوم في غرفتها والعزوف عن مخالطة 

أمها وإخوتها في البيت!
- اســأل اخلدم ليش تدخل أنت البيت 
وتخرج دون أن يستقبلك أحدهم، تأكل 
وتنام وتعاود اخلروج غريبا، نظرات 
عينك تسترق زوايا بيتك الكئيب علك 
ترى أحدهم، تطمــع بقبلة من هذا أو 

سالم وحتية من ذاك!
٭ اسألهم عن هروب هيبتك، وانحدار 
حشمتك، وسقوط درجات ومعاني األبوة 
فيك، وبرود مشاعرك، وتشتت أفكارك؟

فيه وتطويره ورفع كفاءته، وتقدمي كامل 
الدعم واالهتمــام لالقتصاد الوطني 
وإشراك القطاع اخلاص في التنمية، 
السياســية  وإبعاده عن الصراعات 
واملصالح الفردية، عهد جديد ومرحلة 
سياسية حساسة حتتاج من اجلميع الى 
التكاتف حول القيادة السياسية ومتابعة 
أداء وتصاريح نواب األمة، ومحاسبتهم 
على أي تقصير في محاسبة املقصرين 
في حــق الوطن، وعلى عدم تعاونهم 
مع من يريد العون في حتقيق التنمية 
واإلصالح للبلد، عهد جديد ال نريد أن 
يكون للفاسدين مكان فيه، حيث ان أي 
تهاون أو مجاملة أو استثناء سيفتح 
الباب من جديد للوقوع في شــباك 
املفسدين، حيث إن اإلصالح احلقيقي 
ال يتحقق بتغييــر األفراد فقط.. بل 
بتغيير النظام العام والبيئة املفسدة، 
وتطبيق القانون على اجلميع من دون 

أي استثناء أو مماطلة.

من يتلقى ذلك أنه فاقد لقواه العقلية أو 
على وشك ذلك، وأمتنى للجميع موفور 
الصحة والعافية بأبعادها املختلفة مبا 
فيها البعد النفسي الذي يجب التعامل 
معه بتغيير أسلوب احلياة والتعامل مع 
أسباب العنف والتوتر وإدخال البهجة 

والسرور في حياتنا.
وال ننسى أن القرآن الكرمي والصالة 
وذكر اهللا في كل وقت قد تزيل التوتر 
والقلق وحتســن الصحة النفسية (أال 
بذكر اهللا تطمئن القلوب)، وكذلك فإن 
للفن دورا في هذا الشــأن سواء عن 
طريق الرســم أو التلوين أو التمثيل، 
أدوات ملطفة للصحة  فهي جميعهــا 
النفسية، وقد تثبت فاعليتها في إزالة 

التوتر خصوصا أوقات األزمات.
ويتوســع اليوم العاملــي للصحة 
النفسية ليشمل مصطلح الرفاهية، فهو 
يعبر عن شعور الفرد بالرضا والسعادة 
نتيجة جودة احلياة، والذي يشكل أحد 
أهداف التنمية املســتدامة التي يسعى 

اجلميع لتحقيقها بحلول عام ٢٠٣٠.

على حســاب الوطن واستقراره، بل 
بقيادة املشهد مبد يد التعاون وإعطاء 
الشــارع االطمئنان على تنمية البلد 
ثقته في  املجاالت، وتعزيز  مبختلف 

الدميوقراطية.
عهد جديــد نتمنى أن يكون عهد 
اإلصالح ننتظر فيــه االهتمام التام 
بالعنصر البشري وتنميته واالستثمار 

أمراض القلب والسرطان والسكري. وإذا 
فكرنا جيدا فسنجد أن موضوع الصحة 
النفسية يحتاج إلى ما هو أكثر من يوم 
عاملي ألن التحديات مستمرة ومتزايدة 
بسبب ضغوط احلياة التي جتعل اجلميع 
يتعرض لتأثيرات على الصحة النفسية، 
والتي ميكن عالجها والتصدي لها من 
خالل تعديل أمناط احلياة وإزالة التوتر 
من حياتنا. وال يجب اخلجل من تلقي أي 
استشارة في الصحة النفسية دون وصم 

من ناحية أخرى، نتمنى من اإلخوة 
النواب وضع أجندة تعاون مع احلكومة 
التــأزمي والتزمت في  واالبتعاد عن 
اتخاذ املواقف، وإعطاء الوزراء الوقت 
الكافي للتقييم واحملاســبة، والتدرج 
في تقدمي امللفات التي قد تتسبب في 
صدام مع احلكومة، وعدم االجنرار 
التام ملطالب الشــارع التي قد تكون 

وعي واهتمام بالصحة النفســية، فال 
ينظر إلى من يراجع اختصاصي الصحة 
النفسية على أنه مختل عقليا أو يجب 

إدخاله إلى مستشفى الطب النفسي.
ويجــب تعميم خدمــات الصحة 
النفسية وإتاحتها للجميع دون حواجز 
أو وصمة ســواء كانت لكبار السن أو 
للمراهقني أو لضحايا العنف أو للحوامل 
أو ضمن خدمات الفحص قبل الزواج 
أو إلى جانب عالج األمراض املزمنة مثل 

بعد أن أدى أبناء الشعب الكويتي 
الدور املتوقع منهم في أداء األمانة يوم 
٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ في انتخاب أغلبية 
إصالحية لكراسي مجلس األمة، انتظر 
الشــعب من احلكومة رد التحية في 
اختيار أعضاء احلكومة مبا يتوافق 
مع نتائج االنتخابات، وها هي احلكومة 
تقدم استقالتها بعد أقل من ٢٤ ساعة 
على صدور أســماء السادة الوزراء 
وقبل أدائهم القســم الدستوري، في 
موقف شجاع ونبيل عبر عن االستجابة 
للرغبة الشعبية والعدول عن الوقوع 
في احملظور واملضي مبكابرة مع وجود 
أسماء غير مرغوبة من الشعب، وهو 
يعتبــر موقفا يعبر عن اإلحســاس 
باملســؤولية والقوة في حتمل اتخاذ 
القرار.. ال الضعف، وفرصة للتباحث 
والتشاور ال االستعجال واملجاملة على 
الوطن واالستقرار  حساب مصلحة 

السياسي له.

شعار اليوم العاملي للصحة النفسية 
لهذا العام والذي يوافق العاشر من أكتوبر 
النفسية والرفاهية  هو «جعل الصحة 
للجميع أولويــة عاملية»، وذلك ليكون 
انطالقة جديدة لرؤية ملهمة وهي جعل 
الصحة النفسية ورفاهية أفراد املجتمع 
أولوية يسوق لها ويحميها اجلميع سواء 

األفراد أو املنظمات.
إن الصحة ليست مجرد اخللو من 
األمراض واإلعاقات وعدم تعاطي أدوية 
بانتظام لكنها حالة من الكمال والتمتع 
التام بالعافية من اجلوانب اجلســدية 
والنفسية واالجتماعية والروحانية، ومن 
املهم النظر إلى الصحة النفســية دون 
وصمة أو متييز ألنها مرتبطة بظروف 
احلياة وتختلف من وقت آلخر، إذ تشمل 
الصحة النفسية حماية الفرد وعالجه من 
األمراض النفسية مثل االكتئاب والقلق 

وغيرها.
ومما ال شــك فيــه أن التحديات 
تختلف حسب اجلنس والفئة العمرية 
وظروف احلياة ويجب أن يكون لدينا 

إضاءات طبية
في صحة العيون (١٧)

رأي طبي

د.يوسف الظفيري
استشاري طب وجراحة العيون

أعزائي القراء سنتحدث اليوم عن موضوع شائق 
وهو «مراحل تطور جراحات تصحيح البصر».

بداية فإن أول من ابتدع هذا الفن هو البروفيسور 
ساتو sato من اليابان، وهو أول من الحظ إجراء شقوق 
طولية بالقرنية، وهو ما يسمى اآلن بالتشريط، الحظ أن 
مع إحداث هذه الشقوق، فإن حتدب القرنية يقل، ومن 
ثم أصبح من املمكن أن يعالج حاالت قصر النظر فقط.

وتطور هذا العلم بعد ســاتو في موســكو عند 
البروفيسور فيودروف الذي طور املوضوع بشكل 
أفضل، ووضع املعايير للتصليح حلاالت قصر النظر 
املختلفة، ثم تدخل العالم الغربي ملثل هذه العمليات، 
ووضع جدوال ونظاما يحدد عدد الشقوق واجتاهها 
وطولها لتصليح احلــاالت املختلفة من قصر النظر 
فقط، وكانت هناك محاوالت لتصحيح طول النظر، 

إال أنها لم توفق.
ومع الوقت وجد أن عالج قصر النظر بواســطة 
هذه الشقوق له محدودية فقط، فال يستطيع تصليح 
أكثــر من درجات معينة من قصر النظر، كذلك وجد 
أن هذه الشقوق ال تلتئم أبدا، وقد يتعرض املريض 
إلى ضعف بالقرنية، مما يؤدي إلى تعرضها لإلصابة 

أو الضربات ألنها هشة.
فيما بعد ظهر ما يسمى بالليزر وفكرة «اإلكزامير 
ليزر» الذي يؤدي إلى تغيير سطح القرنية إلى حتدب 
أقل من الوضع للعني، ومن ثم فتح مجال تصليح لطول 
وقصر النظر معا، وهذا ما يســمى بالليزر العادي 
«prk»، وكانت له نتائج رائعة جدا، واستطاع األطباء 
أن يصلحوا العديد من احلاالت بجميع أنحاء العالم، 
ولكن وجــدوا أن هناك بعض العيوب في الليزر في 
فترة النقاهة ما بعــد الليزر، فاملريض يحتاج من ٤

إلى ٥ أيام فترة نقاهة يعطى عدسة الصقة للحماية، 
ويعطى أدوية لتقليل أي التهابات، ومن ثم بعد التئام 
اجلرح تتم إزالة هذه العدسات، ومن عيبه أيضا وجد أن 
احتمال التراجع فيه يصل من ١٠ إلى ١٥٪ من احلاالت.

وفي هذا الوقت ظهــرت طريقة أخرى، وهي ما 
تسمى بـ «الكيراتو ميليوزس» في كولومبيا عن طريق 
البروفيسور براكييه والفريق الطبي التابع له، وهذه 
الطريقة تعتمد على قطع شريحة من القرنية باإلزالة 
أو باإلضافة بحسب ما هو مطلوب للتصحيح، ثم إعادة 
الغطاء إلى مكانه، وقد يحتاج إلى بعض الغرز لتثبيته.

وفي املقال القادم سنتعرف على بقية التطورات 
في علــم تصحيح البصر، ومــاذا ظهر بعد ذلك إن 

شاء اهللا تعالى.


