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 مجتمع مدني

لعلهــا تـنتـظــر منــذ زمن بـعيــد، ولعلهــا
اورثت االنتـظار حلفـيداتهـا فهن مـازلن
يف حالة انتظار صابرة، هي التي نظرت
بعينني من أسى، وابتسمت بشفتني من
زجــــاج مــن دون ان متلـك القـــــدرة علــــى
الصـراخ او الـتمـرد وهـي رضعت الـصبـر
املــرّ وإبـتلعـته بــصمـت العقالء املـبتـلني،
تبــاع يف ســوق الـنخــاســة وتبــاع يف ســوق
الـسيـاسـة، الجلهـا تعلق الـرايـات وتعقـد
املـزادات وتضـج املزايـدات، وعن حـقوقـها
ـــــرفع الــــشعـــــارات وتــــشـــــاد املــنـــظــمـــــات ت
والــرابـطــات، وبــاسـمهــا تـصــاغ املـطـــالب
واملـسـتحقــات وهـي النــاظــرة الـصـــامتــة
املـنـتــظــــرة، مــــازالـت حـبـيـــســــة األوامــــر
واألهـواء واألجواء، فتارة تضع احلجاب
كـي ال تكــون مفـاتـنهـا سـببــاً يف الغـوايـة
واالفتنـان، وتارة اخـرى تسفـر عن صبح
وجهها النها ضو لذلك الذكر لها ما له
وعليهـا ما علـيه، ويف اوقات اخـرى حتار
ـــــسـفــــــــر او ان تـــــضـع هـــي مــــــــا بـــني ان ت
احلجـــاب، فـــذاك يــشـــدهـــا حتـت شعـــار
التحـرر، واالخر يقحـمها حتـت مخاوف
العــادات والـتقـــاليـــد، هي مـــازالت حتـلم
بــــأن تكـــون صـــاحـبــــة القـــرار، صـــاحـبـــة
الـفعل، صـــاحـبـــة القـــدرة علـــى املـبـــادرة،
لـكنهــا تكتـشف يف كل مـرة انهـا مـتلقيـة
القـــــرار، واملــتقــبلـــــة لـلفـعل وصـــــاحــبـــــة
القــدرة علـى تـنفيــذ املبــادرة!! واليـوم ال
يفـــــرق عــن االمـــــس، فــمــن خـــــوف مــن
مـعلــــوم الــــى خــــوف مـن مـجهــــول، ومـن
حلـم بغدٍ ال خـوف فيـه الى حلـم بغد ال
مــوت فيـه، ومن عـشق مـخنــوق بــالعـيب
الى عـشق مفتـول باالرهـاب، وتبقـى هي
يف حـالـة انـتظــار، وصبـر واسـى ومــا بني
أزمـة الكهربـاء وازمة الوقـود وازمة املرور
وازمـــــة الــــسـكــن وبــطـــــاقـــــات الــتــمـــــويــن
وبطـاقـات الـسفــر وبطـاقــات االنتخـاب ،
تـبقــى هي تـنتـظــر من ميـنحهـا بـطـاقـة
للحـب واالمـن والــشـبع، وتــرقـب بـصـبــر
إطاللـــة سـنـــة جـــديـــدة قـــد حتـمـل لهـــا
بعـض امــانـيهــا يف نـــوم ال تقـلقه زخــات
الــرصــاص وهـــزات االنفجــارات وهــديــر
الـــدبـــابـــات وصـــرخـــات الـــرعــب والفـــزع
وأسـى ممض لبلـد صابـر، ينتـظر مـثلها

فجر حريته.
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هي التي تنتظر
د. عواطف نعيم

عــــــادة يف اخلــــضــــــر والـفــــــاكـهــــــة
الـــطـــــازجـــــة لـــــذا يــنـــصح دائــمـــــًا
بتخصيص مسـاحة كبيرة لها يف
النظـام الغـذائي، وليـس املهم كم
يكـون الوزن بل مم يتـألف، هناك
شخـص يزن حـوالي سبعـني كيلو
غـرامــًا ويكــون معـظـمه شحـومـاً،
وهناك شخص آخر بنفس الوزن
ولكـن معـظـمه عـظـــام وعــضالت
قـــــويــــــة، وفحـــص العـــضالت مــن
الفحـــوصـــات املهـمـــة الـتـي نقـــوم

بها لتقدير العمر البايولوجي.
* هـل مــن عـالقــــــة بــني الـعــمــــــر
الـبـــايـــولـــوجـي وبـني اخلــصـــوبـــة
بالنـسبة للمـراة؟ وهل املراة التي
تـتمـتع  بعمـر بـايـولـوجـي صغيـر
مقــارن بعمـرهـا احلقـيقي املـدون
ــــــى يف شـهــــــادة املــيـالد قــــــادرة عـل
احلمل يف سن متأخرة عن السن

التقليدي؟
- كمــا قلنـا، فـان مـوضــوع العمـر
البــايــولـــوجي اذا كــان اصغـــر من
العـمر الـزمني فـانه رمبـا يسـاعد
علـى اطـالـة مـدة اخلصـوبـة لـدى
املــراة لــذا نــسـتـطـيع القــول الــى
ــــــراة ذات الـعــمــــــر حــــــد مــــــا ان امل
البايولوجي املنخفض قد تتمتع
بفتـرة خصوبـة اطول اذا ما رافق
ــــــوازن نفـــــســي وعــــــاطفــي ذلـك ت

)هرموني( وتوازن غذائي.
ـــــــــراة * هـل يـعــــنــــي مــــــظـهـــــــــر امل
الطفـولي بـالضـرورة انهـا تتـمتع
بعـمــــر بــــايــــولــــوجــي اصغــــر مـن

عمرها املدون يف شهادة امليالد؟
- غــالبـًا مـا يكـون ذلـك صحيحـًا
حيث ان البـشرة النضـرة واملظهر
الدال علـى الشباب )برغم ارتفاع
العمـر الـزمـني( قــد يكـونــا دلياًل
كـبـيـــــرًا علــــى انـخفـــــاض العـمــــر

البايولوجي.
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عـــــدة قـــــد تـتـــــراوح بـني خـمـــس
وعشر سنوات!

ان امــراة او رجاًل يـبلغ االربـعني
عامًا يف  شهـادة امليالد قد يكون
عمره احلقيقـي اصغر من ذلك
بخـمس او عـشر سـنوات او اكـثر
اذا كان او كـانت تـراعي جـسمـها
بـــالغـــذاء والـــريـــاضـــة واحلـــالـــة
الــنفـــسـيـــــة، والعـكــــس صحــيح.
فقــــد تكـــون اكـبـــر مـن عـمـــرهـــا
ــــــزمــنــي )شـهــــــادة املــيـالد( اذا ال

اساءت معاملة جسمها.
ــــــوصل الــــــى * كـــيف ميـكــن الــت
حــســــاب العـمـــر الـبـــايـــولـــوجـي
الذي تعتبرونه العمر احلقيقي
لإلنــســان ومــا هـي االخـتـبــارات

والفحوصات لذلك؟
- تقـــــوم بـــــاخــتــبـــــارات عـــــديـــــدة
تـــشــمل الـبـنـيــــة اجلـــسـمــــانـيــــة
كـالطـول والوزن وكثـافة العـظام
والـعــــضـالت ونـفـحــــص الـقـلـــب
والـرئـة لـلتـأكــد من سـالمتـهمـا
ونـتعــرف علــى التــاريخ املــرضي
األســــــري وعلـــــى منــط احلــيـــــاة
وكـيفـيــــة تعــــامل الـــشخــص مع
حــــاالت االجهـــاد. ونـــركــــز علـــى
اجلــــانـب الــنفـــســي والعــــاطفـي
السـيما بـالنسـبة للمـراة وما اذا
كـان الـشخـص يعيـش وحيـدًا أم
ال ، ولعل مـن املنــاسب ان نـذكـر
بــــان بعــض الـــدراســـات تـبـني ان
الـــرجـــال املـتـــزوجـني يعـيــشـــون

اطول من غيرهم.
وتضيف الدكتورة ايضاً:

- نهـتم بـشــدة مبـســالــة الغــذاء
وال ســيــمـــــا تـــــوفــــــر العــنـــــاصـــــر
املـضـــادة لألكــســدة الـتـي تـطــرد
الـــذرات الــســـائـبـــة مـن اخلاليـــا
وحتـمــيهــــا مـن الـــشــيخــــوخــــة،
ومضــادات األكسـدة هـذه تتـوفـر
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ميكن قيـاس العمـر البـايولـوجي
والـــتعــــــرف علــيـه، وهل لـلعــمــــــر
الـــزمـنـي، أي شهـــادة املـيالد، ايـــة
قـيمـة مـتبـقيـة ازاء هــذا املفهـوم

اجلديد للعمر؟
طـــــرحــنـــــا هـــــذه االســئلـــــة علـــــى
الـــدكـتـــورة يـــســـر حـيـــدر طـــالـب
اخـتصــاصيـة الـطب الـكيـميـاوي
والـــطــبــيعــي والــتغـــــذيـــــة والــتــي
اجــرت العــديــد مـن االخـتـبــارات
املـتعلقــة بــالـعمــر البــايــولــوجي.

قالت الدكتورة يسر :
ان مـوضــوع العمــر البـايـولــوجي
يعـــد مـن املـــوضـــوعـــات العلـمـيـــة
اجلــديـــدة التـي تلقــى اهـتمــامــًا
حقـيقـيــًا بـني العلـمــاء واالفــراد
علـــى حـــد ســـواء، وهـــو مـــوضـــوع
يــــدفع بـــاالفـــراد الـــى االهـتـمـــام
ــــــأمل يف منـــط بــــصحـــتهــم والــت
حيــاتـهم وطــريقــة تعــاملهـم مع
اجـســامـهم، فــالـعنــايــة بــالــشيء
جتعـله يــــــدوم اطــــــول واهــمــــــاله
ــــــدهــــــور حــــــالــتـه ــــــى ت ــــــؤدي ال ي
وتالشـيه بـفتــرة قـصيــرة، وهكــذا
احلـال مع جسـم االنسـان، فعـدم
احــــتــــــــــرام اجلـــــــســــم وارهــــــــــاقـه
بـــالــسـمـــوم الغـــذائـيـــة والـــدخـــان
والـكحـــول واالدويـــة والــضغـــوط
النفـسيـة يجعله يهـرم قبل اوانه
ــــــــر مـــن عـــمــــــــره فـــيـــــصـــبـح اكـــب
احلـقـــيـقـــي والـعــكــــــس، صـحـــيـح
ــــــــذا فــــــــان الـعـــمــــــــر أيـــــضــــــــاً، ول
الـبـــايـــولـــوجـي او بــتعـبـيـــر آخـــر
ــــــا هــــــو الـعـــمــــــر صـحــــــة اخلـالي
احلقيقـي لالنسـان وليـس عمـره

املدون يف شهادة امليالد.
وتضيف الدكتورة يسر:

قـــد يكـــون العـمــر الـبــايــولــوجـي
)احلقــيقــي( اصغــــر مــن العـمــــر
الـزمنـي )شهادة املـيالد( بسـنوات
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ـــــــذيـــن يـخــــطـــئ هـل انـــت مـــن ال
ـــــــر اآلخـــــــرون دائـــمـــــــًا يف تـقـــــــدي
أعمــارهـم ويعــدونهـم اصغـــر من
حقـيقتهـم نظـرًا ملـا يبـدو عـليك

من نضارة وشباب؟
ام انـت مـن الـــذيـن تــضـــاف الـــى
عمـرهم احلـقيقي سنـوات أخرى
بـسـبب مــا يبـدو علـيك مـن تعب

وارهاق؟
ان هـــذا هــــو الفـــارق بـني العـمـــر
احلقيقي )البـايولـوجي( والعمر
الـــزمـنـي املـــدون يف

شهادة امليالد.
وهـــــنــــــــــــــــاك
اليـوم نفـر
مــــــــــــــــــــــــــن
العلـمــــاء
يعــتقــــدو
ــــــــــــــان ن ب
الـعــــمــــــــــر
احلـقـــيــق

ي
لإلنــســـان
هــــو عـمــــر
اخلـاليـــــــــــــا
ومــــــــــــــــــــــــدى
صـحــــتـهــــــــــــا
وهــــــــــــو مــــــــــــا
ــــــــــســـــمــــــــــــــــى ي
ـــــــــــالـعــــمــــــــــــــر ب
الـبــايــولــوجـــي
ولـيــــس العـمــــر
ـــــــــذي تـــبـــيـــنـه ال

شهادة امليالد.
تقدير منطقي وال
شـك، ولكـن مـن هـم
االفـــــــــــــــراد الـــــــــــــــذيــــــن
يــــتــــمــــتـعــــــــــون بـعــــمــــــــــر
بـــــايـــــولـــــوجــي اصغـــــر مــن
عمـرهم الـزمني وملـاذا ؟ وكيف
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جتاهلي شهادة امليالد

مـــا هـــو عـمـــرك احلقـيقـي؟
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اال
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ص

الن

بغداد/فاتن جبار القيسي

بابل- مكتب املدى- علياء
االنصاري

الـبيت.. مــؤسسـة حيـاتيـة فعـالـة
ــــاحلــيــــويــــة والــبـهجــــة زاخــــرة ب
والعــطـــاء. مجـتـمـع صغـيـــر هـــو
نــواة جملتمـع كبيـر يــؤسس بـدوره

المةٍ كبيرة.
وهـذه املؤسسـة لها دعائـم تستند
ــــــرز هــــــذه الــيـهــــــا، ومــن اهــم واب
الـدعائم)الـتعاون( فيـا ترى كيف
يــــؤطــــر هــــذا الــتعــــاون؟! وكــيف
ينظر  الرجل الـى ما يقدمه من

مساعدة يف بيته؟!
كبـرنا علـى رؤية مفـادها ان عمل
املـنــزل مـن اخـتـصــاص املــراة وال
يجـوز للـرجل ان يقـوم بـأي عمل
ـــــطـــبـخ او غـــــــسـل ـــيـل ال مـــن قـــب
الــصحـــون ومـــا شـــابـه ذلك.. وان
قـام بــذلك فهـو نـوع مـن التــشبه

بالنساء.
فـام تربي ابنتها على عمل املنزل
ــــان جتعـلهـــا خـــادمـــة الخــيهـــا ب
متهـيـــداً لـــزوجهـــا ويكـبـــر اآلخـــر
ــــأي عــملٍ مــن دون ان يـــشــــارك ب
أعـمـــال املـنـــزل.. يكـبـــر لـيـمــسـي
زوجاً ورب أسرة.. وتبدأ املشكلة .
الـسيـدة ام نـؤاس ام لـسبعـة اوالد
ــــالقــــول: )االوالد وهـي تـــشـكــــو ب
يـأخــذون كل وقـتي.. اريـد سـاعـة
فـراغ مـن اليــوم اجلـس فـيهــا مع
زوجـي لـنـتحـــدث ونـتــســـامـــر فال
اجـد ذلك، ال أحـد يـسـاعـدني يف
أي عمـل ، ابنائي السبـعة كأبيهم
متكلني علّي يف كل شؤونهم .. ال
اجد وقتاً حتى للقـيام بالزيارات
ـــي  وبـعـــــض الـــــــــــواجـــبـــــــــــة الهـل

االصدقاء .
وعـنـــدمـــا ســـألـنـــا االسـتـــاذ )ص(
مـــــــــــدرس يف احـــــــــــدى املـــــــــــدارس
االعـــداديـــة عـن عـمل الـــرجل يف
املنـزل هل هـو رفعـة ام نقـيصـة؟،
اجـــاب: )العـمل يف املـنـــزل لـيــس
وجــاهــة او رفعــة او نقـصــاً وامنــا
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أعـمـــال الـبـيـت الـتــي تقـــوم بهـــا
ــــزوجـــــة بقــــدر مــــا يـــشعــــرهــــا ال
بـالتقديـر ملا تـقدمه من خـدمات
الفـراد االسرة  من خالل الـكلمة
الطـيبـة واإلشـادة بهـا وبقـدراتهـا
بـني األقــــارب واألصــــدقــــاء ممــــا
يـجعلهــا اكثــر عـطــاءً مـن جمـيع
ـــيـــتـهـــــــــا ـــنـــــــــواحـــي يف داخـل ب ال

ودائرتها(.
صـدقـوني .. ال يـوجـد احلـى من
التعاون.. وال يوجد تعاون
اســـمــــــــى مـــن تـعــــــــاون
ــــــرجـل واملــــــراة يف ال

بناء  احلياة. 
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لشخصيته ؟!
الــسيــدة هــدى العـطــار قـــالت
لنا: )مسـاعدة الزوج
ــــــــزوجـــتـه داخـل ل
املنـزل لها معانٍ
كـبيـرة ومـؤثـرة
يف دوام
الــعــالقــــــــــــــــــــة
ـــــــزوجـــيـــــــــة ال

وخ
لـــــــــــــــــــــــق روح
الــتـــضحــيـــــــة
والــتــــســــــــامح
بني الــزوجني
وال اعــــــــــنــــــــــي
بـــــــــــــــــذلـــك ان
ــــزوج يـكــــون ال
مـلزمـاً بقـضاء
جـــــــــــــــــزء مــــــن
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الواعـي يتفهـم هذه االمـور(. اما
الـطــالـب امجـــد العـبـيـــدي كلـيــة

الـــطــب فـــــأعـــــرب عـــن رأيه
قـائالً: )إذا كانت املراة قد
ـــتـــــضـحـــيــــــــــة ـــت ال قـــبـل
وحتـملـت اعـبـــاء العـمل
لـكـــســـب العــيـــش وســــد
رمق االســـــرة وحتـــســني

ـــــى وضـعهـــــا اضـــــافـــــة ال
واجـباتهـا املتمثلـة برعـاية

ــــــربــيــــــة االوالد، االســــــرة وت
ــــادلهـــا ــــرجل ان يـب ـــى ال فـعل

ـــالـتـــضحـيـــة الـتـــضحـيـــة ب
مبـســاعــدتهــا مبــا تيـســر
مـــن امـــــــور الـــبـــيـــت وان
ـــــتـــــــــــــــرفــع ي

بــــالع
ـــبـــــــــذ افــكـــــــــار لـــم ون

اجلــاهليـة الـتي طـاملـا
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاول اإلســــالم

محاربتها منذ اكثر من 14 قرناً،
ومثــالنــا يف ذلك االمـام علـي بن
ابـي طـــالـب الـــذي كـــان يــســـاعـــد
زوجــتـه فــــــاطــمــــــة بــنــت الــنــبــي
ـــــديه احلـــســن ــــول ــــة ب ــــاي ـــــالعــن ب
واحلــــســني حــيــنــمـــــــا يجــــــدهــــــا

مشغولة بامور البيت.
حقـاً، يـا تـرى ملــاذ يعـتبـر الــرجل
مساعـدته  زوجته او حتى امه او
ـــيـــت مـــنـقـــــصــــــــــة ـــب اخـــتـه يف ال
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تعاون بني الـرجل واملراة وعـندما
يكــون هــذا الـعمـل ليـس بـــواجب
وامنـا مـسـاعــدة وليـس بـامــر من
املــــــــراة، وضـعـف يف شـخــــصـــيــــــــة

الرجل(.
الــسـيـــدة فـــائـــزة مـــرزة مـــوظفـــة
اخـبـــرتـنـــا: )مـنـــذ بـــدء حـيـــاتـنـــا
الـــزوجـيـــة كـــان هـنـــاك الــتعـــاون
ـــــة يف الـــســـــراء ـــــام واحملــب ـــــوئ وال

والضراء(.
امــــا الـــســيــــدة هــيفـــــاء محــمــــد
مـعلـمــــة وام لــثالثــــة اوالد ذكــــور
فقـالـت : غالء املعيـشـة وصعـوبـة
الـــظــــرف جـعالنــي ال اســتـــطـــيع
االســتغـنـــاء عـن وظــيفـتــي، ومع
هـذا فـانـا املـطــالبـة الــوحيـدة يف
الـبـيـت بـــاجنـــاز جـمــيع مهـمـــاته،
فزوجـي يريـد منـي بيتـاً نظيـفاً

وطعـــامـــاً جـــاهـــزاً مـن غـيـــر
تـأخيـر وعنـايـة كـاملـة به

والـيــوم عـبــارة عـن 24
ســـــــــــاعـــــــــــة فـقــــــط...

وعندمـا احاول تعـويد
ــــــى العـــمل ـــــائـــي عل ابــن

مـــثلــمـــــا طلــبــت يف احــــدى
املـــرات مـن ابـنــي الكـبـيـــر ان

يسـاعدني يف غـسل الصحون،
غـضـب زوجـي مـنـي ومـنع ابـنـي

مـن تقـدمي املـسـاعــدة بحجـة ان
ذلك ليس من عمل االوالد.

وعنـدمـا تـوجـهنـا بـالـسـؤال الـى
الـشباب غـير املتـزوجني، اجابـتنا
سهــى احــدى طــالـبــات الـتــربـيــة
اللغــة العـــربيــة بــالقــول: )أريــده
رجالً متـسامحـاً، عطوفـاً يتعاون
معـي يف امـــور الـبـيـت وال يــشـــدد
علّــي يف كـل صغــيــــرة وكــبــيــــرة..
اظن ان من الـصعب العثـور على
رجـل كهــــذا( صـــــديقــتهــــا آمــــال
قـــالت: )لـلمــراة عـملهــا اخلــاص
ــــــرجـل عــمـلـه اخلــــــاص كــمــــــا لـل
ولـلــتـعــــــاون طـعــمـه اخلــــــاص يف
ــــــرجل ـــــزوجــيـــــة، ال الـعالقـــــات ال
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هل يساعدك زوجك يف اعامل املنزل؟

بغداد/ مديحة جليل البياتي
للـكـــــذب اهــمــيـــــة بـــــالغـــــة مــن الــنـــــاحــيـــــة
النفـسيـة، فهـو شــائع بني االطفــال، ولكن

ملاذا يكذب االطفال...؟
وهـل كل طـفل يـكــــذب، يـــســــرق، ويعـتــــدي

على ممتلكات غيره...؟!
هل صحـيـح ان الكــذب والــســرقــة والغــش
كلهـا صفـات تـشتـرك يف سلـوك واحـد هـو
عـــــدم األمـــــانـــــة، وان األمـــــانــــــة يف القـــــول

كاألمانة نحو ممتلكات الغير؟

كيف يتعلم الطفل الصدق؟
لقــاؤنــا كـــان مع الــسـيــدة نــاديــة الـبـيــاتـي
)استـاذة عـلم النفـس( لتجـيبنـا علـى هـذا

السؤال: حيث قالت:
- ان االطـفــــــــال ال يــــــــولــــــــدون صــــــــادقـــني،
ويـتعلمـون الصـدق واالمـانـة شيئـاً فـشيئـاً
مـن البيئة، إذا كان احمليـطون بهم يراعون
الـصدق يف اقـوالهم واعمـالهم ووعـودهم؟
ولـكـن اذا نـــشــــأ الــطـفل يف بـيـئــــة تـتــصف
بـاخلـداع وعـدم املـصـارحــة والتـشكـيك يف
صدق اآلخـرين، فانـه سيتعلم االجتـاهات
السلـوكية واألسـاليب نفـسها  يف مـواجهة
مـــــواقف احلـيـــــاة وحتقــيق اهـــــدافه. ومـن
اخلـطـــأ الـظـن بـــان الـطـفل ال يفـــرق بـني
الـكــــذب والــصــــدق، فــــالــطفـل يف مقــــدوره
متـاماً ان يـفرق بـني ما هـو صادق ومـا هو
كـــاذب خــصـــوصـــاً فـيـمـــا يـتعـلق بـــاالمـــور
والـــرغـبـــات اخلـــاصــــة به. والــطـفل الـــذي
يـعيـش يف وسـط ال يـســاعــد علــى تكـــوين
اجتاه الصـدق والتدرب علـيه، يسهل عليه
الكــذب خصـوصـاً اذا كـان يتـمتع بـالقـدرة
الـكالمـيـــة وبلـبـــاقـــة اللــســـان وكـــان ايـضـــاً
خـصـب اخليـــال.. فكال االسـتعــداديـن مع
تـقليده ملن حـوله ممن ال يقولـون الصدق
ويلجــأون الــى طـــرائق ملـتــويــة وانـتحــال
املعـاذيـر الــواهيـة، يـدربــانه منـذ طفــولته
علــــى الـكـــــذب وعلــــى هــــذا االســــاس فــــان

الفرات-بابل/ مكتب املدى
عقـــدت مـنـظـمـــة اجملـتــمع العـــراقـي
نـدوة عن تـفعيل دور املـرأة يف احليـاة
الـــسـيــــاسـيــــة العــــامــــة، علــــى قــــاعــــة
جمـعيــة حقــوق االنـســان يف احللــة.
ـــــدوة مجــمـــــوعـــــة مــن وحـــضـــــرت الــن
الــنــــســـــاء العـــضـــــوات يف جـــمعــيـــــات
ــــــدنــي يف ومــــــؤســـــســــــات اجملــتـــمع امل
احملــافظــة. وضيفـت النــدوة االستـاذ
عالء خــالــد غــزالــة واحملـــامي هـــاني
املــرشـــدي، اللــذيـن قــدمــا آراءً حــول
املفـاهـيم الـدميقــراطيـة، ومـســاهمـة
املـــرأة يف العـملـيــة الــسـيــاسـيــة الـتـي

كفلها قانون ادارة الدولة املؤقت.
كمـا تطرق احملـاضران الـى دور جهاز
ـــــــيـــــــــــــــــــــة االعـــالم ضـــــــمـــــــن الـــعـــــــمـــل
الـدميقـراطيـة وما تـشتمـل عليه من
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الـتعـــريف بـــالعـملـيـــة االنـتخـــابـيـــة،
ودورهـــــا يف فـــضح وكــــشـف الفــــســـــاد
االداري بـاعـتبـارهـا أقـرب الـى نـبض
ــــــى الـــــشــــــارع مــن جـهــــــة، واقــــــدر عـل
الــوصــول الـــى مفـــاصل الــدولــة مـن

جهة اخرى.
وأغـنـت احلـــــاضـــــرات بـــــالــنقـــــاشـــــات
واحملـــــاورات الهــــادفـــــة تلـك الـنــــدوة،
وكـــشفـت عـن قـــدرة املـــرأة الـبــــابلـيـــة
والعـــــراقــيـــــة عـــــامـــــة علـــــى خـــــوض
ــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة مـخـــتـلـف املـهـــــــــام ال
واالجـتـمــاعـيــة.. وخـصــوصــا دورهــا
املـرتقب يف اجلـمعيـة الــوطنيــة التي

ستحتل 25% من مقاعدها.
يـذكر ان السـيد عالء غزالـة هو احد
اعـضـــاء جلنــة الـبحــوث والــدراســات

التابعة ملكتب املدى يف بابل.
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ندوة يف بابل عن تفعيل دور
املرأة يف احلياة السياسية

بــالـنقـص، او انه كــذب الـتـبــاسـي مـــرجعه
خـيــــال الــطـفل واحـالم يقــظــته؟ او عــــدم
قـــدرته علـــى التــذكــر؟ الـــى غيــر ذلـك من
الدوافع او االسبـاب فيجب ان نحدثه عن
اهـميــة الصـدق وفـوائــده ولكن بـروح كلهـا
محـبــة وعـطف وقـبــول مـن، دون ان يكــون
حــديثنـا له مغـزى النـصيحـة او التــأنيب،
كمـا يـجب ان نكـون علـى درجـة كـبيـرة من
الـتــســـامح واملـــرونـــة إذا جلـــأ الــطفل الـــى
اسلــوب الـطفــولــة واخليــال مـن وقت الــى
اخـر ان نـتهمه بـالكـذب، ويـكفي ان نـذكـره

الـــصـــــدق، كــمــــــا انه مــن الــنـــــادر ان جنـــــد
شخــصــــاً كــــامـالً يف صفــــة الــصــــدق مـنــــذ

طفولته.
* ســــؤالـنــــا االخـيــــر: كـيـف نعـــــالج كــــذب

االطفال؟
- تقــول استــاذة علـم النفـس: لـكي نعــالج
كذب االطـفال يجب دراسـة كل حالـة على
حــدة وتقـصـي البـــاعث احلـقيـقي الــدافع
الـى الكـذب، وهل هـو كـذب بقصـد حمـايـة
الــنفـــس خـــــوفـــــاً مــن عقـــــاب؟ او بقــصـــــد
الــظهــور مبــظهـــر الئق وتغـطـيــة الــشعــور

الكــذب صفــة او سلــوك مـكتــسب نـتعلـمه
كما نتعلم الـصدق وليس صفـة فطرية او
سلــــوكــــاً مــــوروثــــا،ً والـكــــذب عــــادة عــــرض
ظـاهـري لـدوافع وقـوى نفـسيـة جتـيش يف
نفــس الفـــرد ســـواء أكـــان طفالً ام بـــالغـــاً،
وقــــد يـــظهــــر الـكـــــذب بجــــانـب االعــــراض
االخــرى كــالــســرقــة، اوشــدة احلــســاسـيــة
والعـصـبيـة، او اخلـوف الــى غيـر ذلـك من

االعراض.
* مــا األســالـيب اخلـــاطئـــة التـي يتـبعهــا

بعض االباء..؟
- جتـيـب اسـتــــاذة علـم الــنفــس بــــالقـــول:
يلجــأ بعض االبـاء الـى الـزج بـابنــائهم يف
مـواقف يـضطـرون فيهـا الـى الكـذب وهـذا
امر ال يتفق مع اصول التربية السليمة..
كــأن يـطلـب مـن االبـن ان يجـيـب الــســـائل
عن أبيـه، كذباً بانه غيـر موجود.. او يقول
لـطارق باب املنـزل كذباً ان االب او االخ لم
يحضر بعـد من اخلارج او مـا شاكل ذلك.
ان الــطـفل يف هـــذه املــــواقف يـــشعـــر بــــانه
ارغــم فعـالً علـــــى الـكــــــذب، ودرب علـــــى ان
الكذب امر مقـبول، واال  ملا جلأ اليه مثله

االعلى الوالد او الوالدة او االخ االكبر.
* كـيف تـتم تــربيــة الــطفل علــى الـصــدق

من االباء؟
- تـضيف وجتـيب الـسيـدة نـاديــة )استـاذة
علـم الـنفــس( بعـض االبـــاء يلجــأون الــى
املبـالغــة يف تنـشئـة الـطفل علــى الصـدق،
وكل  عـبـــارة يقـــولـــونهـــا يـصـــرون علـــى ان
تكـون صـادقـة مـائـة يف املـائـة  ملـا يقـولـونه
من صدق، هذا االسلوب الصارم ال يغرس
يف الـطـفل صفــة الـصــدق بـل العكـس قــد
يـدفع الطفل الى الكذب مـحاولة للظهور
بـاملـظهـر الــذي يطـلبه الـوالــدان ، ان مثل
هـؤالء االباء ينسـون ان كل طفل البد من
ان ميــر مبــرحلــة مـن حيـــاته يكــذب فـيهــا
ويلفق مبـا يـوحـي له خيـاله قـبل ان يصل
يف طـــريقه الـشــاق الـطــويل الــى مــرحلــة

دائـماً بـانه قـد اصبح
كبيراً ويفـرق بوضوح
بـني الـــواقع واخلـيـــال

والــصــــدق والـكــــذب مـن
دون لوم او عقاب.

واخيـراً بقي ان نقول لآلباء
: يجـب ان يكــون االبــاء خيــر

مثل يقتدى به الطفل فيقولون
الصـدق ويعملـون معه ومع غيـره

من مقتضـاه، حتى يصـبحوا قدوة
صاحلة لألبناء الصغار.. 

ملــــاذا يـكــــذب االطفــــال وكــيف يـتـعلـمــــون الــصــــدق؟


