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ال�س�ؤال: خروج املراأة م���ن البيت للعمل يف دوائر الدولة 
اإذا كان �سمن حدود احلجاب وعدم التربج هل ه� حرام او 

حالل ، مع ر�سى ويل الأمر ؟
اجل����اب: اإذا كان مع رعاية جميع احلدود ال�رشعية ومنها 
الأمن على نف�سها م���ن ال�ق�ع يف احلرام حتى مثل املزاح 

واملفاكهة مع الأجنبي فال مانع واإّل فال يج�ز .
ال�س�ؤال: ما حكم حمالت بي���ع الكماليات ومالب�س الن�ساء 
يف ال�س�اق من قبل الرجال علمًا ان اأكرث ال�افدين اإىل هذه 

املحالت من الن�ساء فقط ؟
اجل����اب: ل باأ�س بذلك اإذا مل يرتتب عليه خمالفة �رشعية 
مثل اللم�س اأو النظر اإىل ما يحرم النظر اإليه على الرجال 

او املزاح واملفاكهة معهن ونح� ذلك .
ال�س�ؤال: هل يج�ز التعام���ل مع ق�ات التحالف يف اعمال 
مق���اولت تخ����س ترمي���م املدار�س واملب���اين احلك�مية 

والك�سب عن طريق هذه املقاولت ؟
اجل����اب: ل باأ����س ب���ه اإذا كان مل�سلح���ة اأبن���اء البل���د 

ولفائدتهم.
ال�س����ؤال: هل يج�ز العمل مع ق����ات الحتالل كمرتجمني 

واأعمال بناء اأو عق�د عمل ؟
اجل�اب: يج�ز فيما يك����ن يف م�سلحة ال�سعب العراقي ل 

تكري�سًا لالحتالل .
ال�س����ؤال: هل يج�ز العم���ل ك�رشطي ح���دود �سمن �رشطة 

احلدود امل�سكلة حديثًا مع ق�ات التحالف ؟
ال�طني���ة  اإذا كان �سم���ن امل�ؤ�س�س���ة  اجل����اب: يج����ز 

العراقية.
ال�س�ؤال: ما حكم �سماحتكم يف اختالط الرجال والن�ساء يف 

جمال العمل؟
اجل����اب: ليج�ز اذا كان ي�ؤدي اىل الخالل ب�سيء مما ه� 
وظيف���ة املراة جتاه الرجل الجنب���ي او العك�س �س�اء من 

جهة رعاية ال�سرت والعفاف وغری ذلك.
ال�س����ؤال: هل يج�ز العمل يف ت�سفيف �سعر املراة من دون 

مالب�سة با�ستخدام القفاز؟
اجل�اب: ليج�ز.

ال�س�ؤال: ماحكم العمل يف القن�ات الف�سائية؟
اجل�اب: لمانع منه يف حد ذاته مامل يكن فيه م�ساهمة يف 

ن�رش الف�ساد اأوال�سالل.
ال�س����ؤال: هل يج�ز للمراة العم���ل الجتماعي وم�ساركتها 
يف الن�ساطات العامة خارج املنزل اذا عار�س الزوج ذلك 

وهل يحق له منعها؟
اجل����اب: تقدم انه ل يج�ز لها اخلروج من البيت من دون 
اذن ال���زوج وليجب علي���ه الذن لها يف ذل���ك ال اذا كان 

بينهما �رشط يقت�سي ذلك.
ال�س����ؤال: ل� رای الزوج ان عم���ل املراة يف اخلارج �س�ف 
ي�ؤث���ر �سلبًا على واجباته���ا داخل البي���ت، فهل يحق له 

منعها من العمل؟
اجل�اب: خ���روج الزوجة من بيتها للعم���ل او لّي غر�س 
اآخ���ر اذا مل يكن مب�افق���ة الزوج فه� ح���رام وان مل يكن 
منافي���ًا لداء واجباتها البيتية � كح�سان���ة طفلها� ف�سالً  
عم���ا اذا كانت كذلك، علم���ًا انه لي�س م���ن واجب املراة 
يف بي���ت زوجها القيام بخدمت���ه وح�ائجه التي ل تتعلق 
بال�ستمتاع���ات الزوجية � كالطبخ والتنظيف � ال اذا كان 

له �رشط عليها بهذا اخل�س��س.

االستفتاءات

  العملاستفتاءاتاستفتاءات

املفكرة الشرعية 

ٍد َو اآِلِه ، َو  مَّ َ لِّ َعَلى حمحُ ي َعَجاِئبحُ َعَظَمِت���ِه ، �سَ  َي���ا َمْن َل َتْنَق�سِ
ْلِكِه ،  ةحُ محُ دَّ اِد يِف َعَظَمِتَك  َو َي���ا َمْن َل َتْنَتِهي محُ ْبَن���ا َعِن اْلإِحْلَ اْحجحُ
���ٍد َو اآِلِه ، َو اأَْعِتْق ِرَقاَبَنا ِم���ْن َنِقَمِتَك . َو َيا َمْن  مَّ َ ���لِّ َعَلى حمحُ �سَ
ٍد َو اآِل���ِه َو اْجَعْل َلَنا  مَّ َ لِّ َعَلى حمحُ َل َتْفَن���ى َخَزاِئنحُ َرْحَمِت���ِه ، �سَ
لِّ  ارحُ �سَ ْب�سَ وؤَْيِتِه اْلأَ وَن رحُ يب���ًا يِف َرْحَمِتَك . َو َيا َمْن َتْنَقِط���عحُ دحُ َن�سِ
رحُ ِعْنَد  غحُ ْرِبَك  َو َيا َم���ْن َت�سْ ٍد َو اآِل���ِه ، َو اأَْدِنَن���ا اإِىَل قحُ مَّ َ َعَل���ى حمحُ
ْمَنا َعَلْيَك . َو َيا  ٍد َو اآِلِه ، َو َكرِّ مَّ َ لِّ َعَلى حمحُ َخَط���ِرِه اْلأَْخَطارحُ ، �سَ
ٍد َو اآِلِه ، َو َل  مَّ َ ���لِّ َعَلى حمحُ َم���ْن َتْظَهرحُ ِعْنَدهحُ َبَ�اِطنحُ اْلأَْخَباِر ، �سَ
اِبنَي ِبِهَبِتَك ، َو اْكِفَنا  مَّ اأَْغِنَنا َعْن ِهَبِة اْلَ�هَّ هحُ ْحَنا َلَدْيَك .اللَّ َتْف�سَ
ى َل َنْرَغَب اإِىَل اأََحٍد َمَع َبْذِلَك ، َو َل  َلِتَك َحتَّ َوْح�َسَة اْلَقاِطِعنَي ِب�سِ
ٍد َو اآِلِه ، َو  مَّ َ لِّ َعَلى حمحُ مَّ َف�سَ هحُ ِلَك .اللَّ َن�ْسَتْ�ِح����سَ ِمْن اأََحٍد َمَع َف�سْ
ْر ِبَنا ، َو اأَِدْل َلَنا  كحُ ْر َلَنا َو َل َتْ ِك���ْد َلَنا َو َل َتِكْد َعَلْيَن���ا ، َو اْمكحُ

ا ..  ِدْل ِمنَّ َو َل تحُ

دعاء اليوم

اإن  بريطاني����ن  باحث����ن  ق���ال 
والع�سائر  الغازي���ة  امل�رشوبات 
املحالة بال�سك���ر ميكنها ان تزيد 
ب�رشطان  الن�س���اء  اإ�سابة  خماطر 
اإن  الباحث����ن  .وق���ال  الرح���م 
الل�اتي تناول���ن اأق�سى مقدار من 
اأرجحية  كان���ت  امل�رشوبات  هذه 
اإ�سابته���ن ب�رشط���ان الرحم اأكرب 
بن�سبة 78% مقارنة مبن مل ي�رشبن 
هذه الكمية .وه���ذا املر�س مييل 
اإىل اإ�سابة الن�ساء الالئي جتاوزن 
�سن ال 50 .نظرت الدرا�سة، التي 
ا�ستغرق���ت 14 عام���ًا و�سمل���ت 25 
الف اإم���راأة يف اخلم�سني وال�ستني 
من اأعماره���ن، يف �رشطان اأغ�سية 
وغدد الرحم ال���ذي ي�سيب بطانة 

الدرا�س���ة  ه���ذه  .ويف  الرح���م 
الباحث�ن  تلقى  الط�يلة  البحثية 
من الن�س���اء امل�ساركات معل�مات 

وبيان���ات تف�سيلي���ة تتعل���ق مبا 
كّن ياأكلن���ه وي�رشبن���ه علما باأن 
ن�سف ه����ؤلء الن�ساء كن يتناولن 

.ولحظ  الغازي���ة  امل�رشوب���ات 
الباحث����ن اأن 600 م���ن الن�س���اء 
امل�س���اركات يف التجرب���ة اأ�سنب 
وه�  الرح���م،  اأغ�سية  ب�رشط���ان 
النمط الأك���رث �سي�عًا من املر�س 
حينما ي�سيب الرحم .كما اكت�سف 
الباحث����ن اأي�س���ًا اأن امل�رشوبات 
الغازية اخلالية من ال�سكر مل يكن 
لها عالقة باملر�س .وقال باحث� 
الأمريكي���ة  ميني�س�ت���ا  جامع���ة 
الذي���ن اأعدوا ه���ذه الدرا�سة اإنهم 
مل يتمكن����ا من ا�ستبع���اد فر�سية 
اأن الن�ساء الل�اتي تناولن كميات 
كبریة م���ن امل�رشوبات املمزوجة 
بال�سكر يت�سمن بكثری من العادات 
الباحث�ن  .ويعتقد  ال�سحية  غری 

اأن ال�سكر امل�ج�د يف امل�رشوبات 
الغازي���ة والع�سائ���ر يلعب دورًا 
م�ؤثرًا لأنه قد يجعل الن�ساء يكت�سنب 
وزن���ًا زائ���دًا . وه���ذه الفر�سية 
مهمة لأن اخلالي���ا الدهنية ت�سنع 
الأ�سرتوجني، وه� الهرم�ن الذي 
اأغ�سية  باأنه يغذي �رشطان  عتقد  يحُ
ال�زن  زائدات  .والن�س���اء  الرحم 
ميلن اأي�س���ًا اإىل اإنت���اج اأن�س�لني 
اأكرث، وه���� هرم�ن اآخر له اأي�سا 
.وقال  باملر�س  بالإ�سابة  عالقة 
الباحث�ن: “الدرا�سة وثقت اإ�سهام 
امل�رشوب���ات املح���الة بال�سك���ر 
يف وب���اء ال�سمن���ة . فالإكثار من 
تن���اول ال�سكر ميكنه زيادة مقدار 
ال�سعرات احلرارية الإجمايل الذي 

ي�ستهلكه املرء، وقد يزيد خماطر 
الإ�سابة باأمرا�س ومهددات �سحية 
كال�سمن���ة، وال�سك���ري واأمرا�س 
.وتاتي هذه  القلب وال�رشط���ان” 
الدرا�سة �سمن م�جة من الأبحاث 
اإىل  ت�س���ری  الت���ي  والدرا�س���ات 
املخاط���ر ال�سحية املرتتبة على 
الغازية  امل�رشوب���ات  ا�سته���الك 
وامل�رشوب���ات املحالة بال�سكر . 
�سابقة قد وجدت  درا�سات  وكانت 
عالق���ة ب���ني ه���ذه امل�رشوب���ات 
وب���ني جمم�ع���ة م���ن امل�س���اكل 
ال�سحية ت�سم���ل الن�بات القلبية 
وال�سك���ري والبدان���ة وه�سا�س���ة 
العظ���ام و�رشط���اين الربو�ستاتا 
الع�سالت  و�سع���ف  والبنكريا�س 

وال�سلل . فقد وجدت درا�سة اعدها 
باحث����ن من جامع���ة اأوكاله�ما 
الأمريكي���ة اأن تناول امل�رشوبات 
ا�سطناعي���ًا  املح���الة  الغازي���ة 
اإ�سابة  ي�مي���ًا قد يع���زز خط���ر 
القلب وال�سكري  باأمرا�س  الن�ساء 
حت���ى واإن مل تت�سبب لهن بزيادة 
يف ال�زن .وق���ال الباحث�ن انهم 
وج���دوا اأن املخاط���ر التي تنتج 
عن ه���ذه امل�رشوبات ق���د يك�ن 
ل عالق���ة له���ا بزي���ادة ال����زن 
التي ميك���ن ان تت�سب���ب بها هذه 
امل�رشوب���ات .ووج���د الباحث�ن 
اأن الن�س���اء يف منت�س���ف العم���ر 
الل�اتي يتناولن عب�تني اأو اأكرث 
من ه���ذه امل�رشوب���ات يف الي�م 

ال�احد هن اأك���رث عر�سة 4 مرات 
لرتفاع الده�ن الثالثية اخلطریة 
دمه���ن، ولرتف���اع مع���دلت  يف 
ال�سك���ر يف الدم ل���دی مقارنتهن 
اأقل من  بن�س���اء تناولن كمي���ات 
امل�رشوبات .كم���ا لحظ العلماء 
اأن الن�ساء الل�اتي تناولن ك�بني 
اأو اأكرث يف الي�م ال�احد، عانني 
اأكرث من ده�ن البطن، لكن لي�س 
ال�زن،  زي���ادة  م���ن  بال�رشورة 
وت�سب���ب ده����ن البط���ن اأخطارًا 
�سحية اأك���رث مقارنة بالده�ن يف 
اأنحاء اأخری من اجل�سم وميكن اأن 
تنتج هرم�نات وم�اد اأخری ت�ؤثر 
�سلبًا يف �سغط الدم والك�ل�سرتول 

واإنتاج الأن�س�لني . 

يعاين كثری م���ن الأطفال م�سكلة �سعف ال�سمع املرافق 
لهم منذ ال�لدة . ل���ذا ين�سح الأطباء ب�رشورة اإجراء 
فح�س مبكر حلا�سة ال�سم���ع لدی الطفال لأن اكت�ساف 
م�سكلة �سعف ال�سمع مبك���رًا يزيد من فر�س ا�سرتجاع 
حا�سة ال�سم���ع لديهم .ي�سری اأخ�سائ���ي الأنف والأذن 
واحلنجرة الأملاين الدكت����ر كالو�س م�لر اإىل وج�د 
اأ�سب���اب خمتلفة ت�ؤثر يف حا�س���ة ال�سمع عند الأطفال، 
فبع�سها يع����د اإىل اأ�سباب وراثية ي�س���اب بها الطفل 
اأثن���اء احلم���ل اأو يف مرحل���ة الطف�لة . ل���ذا ين�سح 

ب�رشورة مراقبة حا�س���ة ال�سمع لدی الأطفال م��سحًا: 
عندما تك�ن ا�ستجاب���ة الأطفال لل�س��ساء غری �سليمة 
كنباح ال���كالب مثاًل، ل بد من زي���ارة اأخ�سائي الأنف 
والأذن واحلنجرة ليق�م بت�سخي�س حالته .وب�ا�سطة 
مقيا�س خا�س ميكن فح�س الأذن، وعندما ي�سل ال�س�ت 
اإىل الأذن الداخلي���ة ال�سليمة تتم ال�ستجابة ملحفزات 
ال�سمع مب�جات �س�تية ميكن ت�سجيلها ب�ا�سطة م�سبار 
�سغری ي��س���ع يف القناة ال�سمعي���ة .وي�سری الدكت�ر 
م�ل���ر اإىل اأن الك�سف املبكر ل�سع���ف ال�سمع يزيد من 

فر�س عالجه وا�ستعادة ال�سمع كاماًل . وي�سيف قائاًل: 
“ينبغي �سم���اع الأ�س�ات وال�س��ساء عندها فقط ميكن 
ت�سبيك الأع�س���اب، ويتم هذا خ���الل ال�سن�ات الأربع 
الأوىل، ف���اإذا مل تتمكن الأذن من �سماع الأ�س�ات ب�سكل 
كاف خ���الل هذه الف���رتة، ي�سبح تعلم ال���كالم اأي�سًا 
غ���ری ممكن” .ولتجنب ذلك لبد م���ن اأن يح�سل الطفل 
عل���ى جهاز لل�سمع يف اأق�رش وق���ت ممكن . ومن املهم 
اأي�س���ًا �سبطه بدقة بعد فح�س قدرته على ال�سمع .لكن 
ا�ستعمال ال�سماع���ات قد ل يك�ن جمديًا دومًا، اإذ لبد 

من زراعة ق�قعة الأذن يف بع�س احلالت امل�ستع�سية 
. وه� ما يق�م به الأطباء م�ؤخرًا يف اأملانيا . فعندما 
تك����ن الأذن الداخلية م�سابة والع�سب ال�سمعي مازال 
�سليم���ًا يتم زراعة جهاز على �سكل ق�قعة الأذن . وهذا 
اجلهاز احلدي���ث ير�سل ذبذبات ال�س����ت اإىل الع�سب 
ال�سمعي كمحفزات كهربائية .واإىل جانب عالج �سعف 
ال�سمع يحتاج الأطفال الذين يعان�ن هذه امل�سكلة اإىل 
تدريب على النطق، ما يتيح للدماغ معاجلة الإ�سارات 

ال�س�تية ب�سكل اأف�سل .

ابتكر باحث����ن اأمريكي�ن جهازًا 
ي�سمح للمعاق���ني ج�سديًا قيادة 
املتحرك���ة  الإعاق���ة  كرا�س���ي 
بطريق���ة ب�سيط���ة للغاية تعتمد 
فقط عل���ى حتري���ك ل�سانهم يف 
الجتاه ال�سحي���ح . ولتمكينهم 
من ا�ستخدام هذا اجلهاز اجلديد، 
يخ�سع امل�ستخدم�ن لعملية يتم 
خالله���ا ثقب األ�سنته���م وتثبيت 
زر مغناطي�سي فيها ي�سبه قطعة 
جم�هرات، ويعمل كع�سا قيادة 
وياأم���ل   . ت�جي���ه  مقب����س  اأو 
الباحث�ن اأن ي�ف���ر هذا اجلهاز 
مزيدًا من احلرك���ة وال�ستقاللية 
للمع�ق���ني .ق���ال الباحث�ن اإن 
11 �سخ�سًا يعان����ن �سلاًل حركيًا 
ميت���د م���ن العنق ن���زوًل لباقي 

اجل�سم تدرب����ا ب�رشعة وتكن�ا 
م���ن ا�ستخ���دام جه���از الل�س���ان 
لت�جيه وقي���ادة كرا�سي الإعاقة 
يف اختب���ارات جتريبية ممل�ءة 
باللتفافات واحلركات الدائرية 
. كما تكن�ا اأي�س���ًا من ت�سغيل 
.وقال  اجله���از  بهذا  كمبي�ت���ر 
جي�س����ن دي �سانت���� )39 عامًا( 
اأوائ���ل املر�سى  م���ن  الذي كان 
امل�ساب���ني باإعاق���ة يف العم�د 
لعملية  الذين خ�سع����ا  الفقري 
ثق���ب الل�سان لتجرب���ة اجلهاز: 
وق����ي  فع���ال  اجله���از  “ه���ذا 
للغاي���ة لأنه يعتمد على احلد�س 
ا�ستخدمته  مرة  واأول  والبديهة، 
اأق�د  اأنن���ي  النا�س  اأعتق���د  فيها 
.وقد  اأع����ام عدة”  الكر�سي منذ 

ج���رب فريق الباحث���ني املك�ن 
من علماء م���ن اأتالنتا و�سيكاغ� 
نظام القيادة بالل�سان على واحد 
من اأكرث تكن�ل�جيات امل�ساعدة 
“اأرت�س���ف  وت�سم���ى  ا�ستخدام���ًا 
واأنفث”، وه���ذه التقنية ي�سغلها 
امل�ستخدم�ن بالتنف�س يف ما�سة 
�سغل  الل�س���ان،  وبا�ستخ���دام   .
املتحركة  كرا�سيه���م  املر�س���ى 
ب�رشعة اأكرب وبدقة مماثلة لدقة 
التقلي���دي، وكمعدل  الت�سغي���ل 
و�سطي، كان اأداوؤهم يف اختبارات 
كمبي�تر اأ�سبه باألعاب الفيدي�، 
اأف�س���ل بث���الث م���رات .وه���ذه 
الدرا�سة - والتجربة البحثية - 
خط�ة مبكرة ت�سم���ح با�ستخدام 
اجلهاز بداخ���ل املختربات فقط 
. ويری العلم���اء اأن ثمة حاجة 
اأكرب  وجت���ارب  درا�سات  لإجراء 
يف ظروف واأح����ال حقيقية قبل 
التفكری يف ط���رح اجلهاز للبيع 
عل���ى نطاق جت���اري . كم���ا اأن 
ثق���ب الل�س���ان قد يك����ن نقطة 
حت����ل مربك���ة بالن�سبة لبع�س 
امل�ستخدم���ني املحتملني . بيد 
اأن هذا العمل البحثي بات يجذب 
اهتمام اخلرباء الذين يق�ل�ن اإن 
ثمة حاجة كب���ریة لبتكار مزيد 
م���ن التكن�ل�جي���ات امل�ساعدة 
تكنه���م م���ن ت�سمي���م وم�اءمة 
اأجهزة رعاية خا�سة باملعاقني 
الذين يعان�ن م���ن اإعاقة كبریة 

وحرجة . ويق����ل الدكت�ر براد 
الإعاقة  اخت�سا�س���ي  دي�سيان���� 
جامع���ة  التاأهي���ل يف  واإع���ادة 
“ل  بت�سربغ بال�ليات املتحدة: 
ت�جد خيارات كثریة ي�ستخدمها 
مقدرة  ميلك�ن  الذين  الأ�سخا�س 
حمدودة عل���ى التحكم بالكر�سي 
الذي  البتكار  وه���ذا  املتحرك، 
ي�سمح بالتحك���م بالل�سان يحمل 

اأماًل واعدًا لهذه الفئة” .
كي���ف يعمل ه���ذا اجلهاز؟تر�سد 
�سماع���ة راأ����س م��س���ع الل�سان 
الأداة  امل�ستخ���دم  يحرك  حينما 
املغناطي�سي املثبت  "اأو ال���زر" 
فيه، وعل���ى �سبيل املثال يلم�س 
ل�س���ان امل�ستخدم اأح���د اأ�سنانه 
عل���ى اجلان���ب الأمين م���ن فمه 
لتحري���ك الكر�سي نح� اليمني، 
فرت�سل �سماعة الراأ�س الال�سلكية 
ه���ذه املعل�م���ة اإىل هاتف ذكي 
يبعث  ث���م  امل�ستخدم،  يحمل���ه 
تطبيق برجمي الأمر اأو الت�جيه 
بتحريك كر�سي الإعاقة اأو م�ؤ�رش 

�سا�سة الكمبي�تر .
الباحث�ن  الل�سان؟ي���ری  وملاذا 
اأن الل�سان ل �سيء يعيق حركته، 
كما اأنه يت�سم باملرونة و�سه�لة 
الأ�سخا�س  واأغلبية   . ال�ستخدام 
اإ�سابات  م���ن  الذي���ن يعان����ن 
اأمرا�س  العم�د الفق���ري "اأو من 
اأي�س���ًا لالإ�سابة  ع�سبية ت����ؤدي 
بال�سلل" ميكنهم حتريك الل�سان . 

وحتريك الل�سان ل يتطلب تركيزًا 
خا�سًا . وه� ل يتعب ب�سه�لة، 
ويتمتع ب�سيطرة دماغية تتيح له 
القيام بح���ركات معقدة متعددة 
.ودي �سانت���� الذي اأ�سيب ب�سلل 
ميتد م���ن عنق���ه ن���زوًل لباقي 
ج�سم���ه، يف اأعقاب حادث غط�س 
تعر�س له يف العام ،2009 يری 
اأن �سماع���ة الراأ����س، اأقل تقييدًا 
م���ن اجله���از الذي يعتم���د على 
واأنفث"  "اأرت�س���ف  تكن�ل�جي���ا 
ال���ذي ي�ستخدمه، والذي يتطلب 
و�سع اأنب�ب اأ�سبه باملا�سة على 
مقدم���ة وجهه . كم���ا اأن القيادة 
بالل�س���ان منحت���ه مق���درة اأكرب 
عل���ى التحكم وال�سيط���رة "وقال 
اإنها، على �سبيل املثال، ت�سمح 
ل���ه باحلرك���ة قطري���ًا" .وفيما 
يتعلق بثق���ب الل�سان، يق�ل دي 
الإجراء  الذي خ�سع لهذا  �سانت� 
يف ،2011 اأن���ه ب���داأ يعت���اد على 
ذلك، واأو�سح قائاًل: "بعد عملية 
الثق���ب، ا�ستغرق من���ي التعايف 
اأ�سب�عًا، ويف البداية كنت اأتكلم 
واأتناول الطعام بطريقة م�سحكة 
لكنن���ي ب���ت معت���ادًا عل���ى هذا 
العلماء  اخترب  .وقد  الإح�سا�س" 
هذا اجله���از على 23 م�ساركًا من 
الأ�سحاء الذين ل يعان�ن اإعاقة، 
و11 متط�ع���ًا معاق���ًا . وبحل�ل 
اختار  البحثية،  التجربة  نهاية 
جمي���ع املتط�ع���ني املعاق���ني 

جه���از الل�س���ان وف�سل����ه على 
جه���از امل�ساعدة ال���ذي اأعتادوا 
على ا�ستخدامه، بيد اأن املر�سى 
الأك���رب �سن���ًا اأو القلقني من عدم 
تقب���ل اأداة الل�س���ان يف عمله���م 
ق���رروا ع���دم ال�س���رتاك يف هذه 
الباحث�ن  .ويعت���زم  التجرب���ة 
اإ�ساف���ة وظائ���ف ومه���ام عم���ل 
اأخ���ری لتطبيق الهات���ف الذكي 
لتمكني امل�ستخدمني من ت�سغيل 
التلفزي����ن اأو امل�سابيح بحركة 
�رشيع���ة م���ن ل�سانه���م اأي�سًا . 
الباحث�ن  اإىل ذلك، عمد  اإ�سافة 
على تقلي���ل ظه�ر اجلهاز ب��سع 
م�ست�سع���رات �سماع���ة الأذن على 
مثبت اأ�سن���ان . وقال الباحث�ن 
قريب���ًا  �ستب���داأ  الدرا�س���ات  اأن 
ملعرفة ما اإذا كانت هذه الطريقة 
�ستنجح من دون الإخالل مبقدرة 
امل�ستخدمني على الكالم .ويق�ل 
دي �سانت���� ال���ذي واف���ق عل���ى 
امل�سارك���ة يف اجل�ل���ة املقبلة 
"ال�سخ�س  البحثية:  التجربة  من 
ال���ذي يعتمد عل���ى كر�سي اإعاقة 
يعاين اأ�ساًل من حرج بالغ . فاإذا 
اأمكن ابتكار جهاز ميكنه التحكم 
بكر�سي الإعاقة والبيئة املحيطة 
بي، وميكنني من زيادة مقدرتي 
على العتماد على نف�سي من دون 
احلاج���ة ل��س���ع اأجه���زة طبية 
تخرج م���ن فمي، �سيك����ن ذلك 

مفيدًا للغاية" .

ان�سب���اط الأبناء الذات���ي وتهذيبهم من 
اأك���رث الق�ساي���ا التي تثری ج���دًل كبریًا 
وانق�سام���ات كثریة ح�لها ب���ني الآباء 
. وعن���د ب�اب���ات الدخ����ل واخل���روج 
م���ن املدار����س، ي�سمع الآب���اء اأحاديث 
ا�ستهج���ان و�سك�ی متك���ررة تدور ح�ل 
الأطفال الذي���ن اأفلت�ا من عق�بة كان من 
املفرت�س اأن ينال�ه���ا ب�سبب م�سكلة اأو 
اإزعاج ب���در منهم اأثن���اء �ساعات الدوام 
املدر�سي .ويف ال�ق���ت ذاته يقلق كثری 
من الآباء م���ن احتمال اإ�ساب���ة طفلهم، 
الذي يت�سم بقابليت���ه ال�سديدة للغ�سب 
والهي���اج، مبر�س الت�حد اأو با�سطراب 
ق�س����ر النتب���اه وفرط الن�س���اط الذي 
.بالطبع   ”ADHD”ب اخت�سارًا  يعرف 
، من ال�سهل اأن تری ه���ذه ال�سطرابات 
عذرًا للرتبي���ة ال�سيئة حينم���ا ل يك�ن 
الطفل الذي يع���اين منها ه� ابنك نف�سه 
.وحال���ة الطفل الربيط���اين هاري ريد 
)5 اأع�ام( الذي ط���رد من املدر�سة ّج�سد 
ال�جهني املتباين���ني ل�سخ�سيته . ففي 
ح���ني كانت والدت���ه تعتق���د اأن مر�سي 
الت�حد وق�س����ر النتباه وفرط الن�ساط 
هم���ا ال�سب���ب ال���ذي اأدی اإىل �سل�ك���ه 
املخ���رب، قالت اإح���دی املدر�سات اأنه 
اأكرث طفل �سقي التقت به يف حياتها كلها 
.ويف بع�س الأحيان، يك�ن �سل�ك الطفل 
امل�ساك����س، اأو غری املطي���ع، عالمة اأو 
عر�س من اأعرا����س اإ�سابته بحالة طبية 
اأو مر�س م���ا . واإدراك ذلك يعد املدخل 
ال�سحي���ح وال����رشوري مل�ساعدة الطفل 
.التح���دي والرغبة يف تخط���ي احلدود 
يعترب من الأم����ر الطبيعية التي ترافق 
من� الطف���ل وتقدمه يف ال�سن، وت�سنيف 
الطفل باعتب���اره مري�سًا �سيعيق من�ه، 
األي�س كذلك؟ ان الأطفال لديهم بالتاأكيد 
طيف وا�سع م���ن ال�سخ�سيات املتباينة، 
وينبغي اأن نت�قع تخطي بع�سهم للحدود 
اأكرث من غریهم . وجميع الأطفال ميرون 

مبراحل خمتلفة، بغ����س النظر عما اإذا 
كان����ا يف الثانية من عمرهم، اأو يف �سن 
املراهقة حينما يتح���دون ال�سلطة التي 
تق�ده���م . وه���ذا اأمر طبيع���ي تامًا . 
وه� ن�ع من ال�سل�ك اأو الت�رشفات التي 
ميكن اأن تك�ن ردة فعل جتاه امل�سكالت 
التي ي�اجه�نها يف بيئتهم، فعلى �سبيل 
املثال علين���ا اأن ن�ساأل: ه���ل ي�جد اأمر 

مقلق يحدث يف املنزل اأو املدر�سة؟
اإن ال�سح����ة النف�سية لالأطفال والبالغني 
تعد من املجالت املعقدة واأف�سل ن�سيحة 
عامة ميكن ت�جيهها لأولياء الأم�ر، هي 
التحل����ي باليقظة واملراقب����ة امل�ستمرة 
للطف����ل، م����ن دون القل����ق اأو الهيمن����ة 
املفرط����ة على الطف����ل . بي����د اأن جر�س 
الإن����ذار ينبغي اأن يق����رع حينما يتجاوز 
�سل�ك الطفل �سل�����ك نظرائه، وي�سل اىل 
نقط����ة ت�سبح فيه����ا احلي����اة يف املنزل 
واملدر�سة م�سطربة با�ستمرار . ويف هذه 
احلالة، ينبغي حتم����ًا ا�ست�سارة طبيب، 
لأن هذا ال�سل�ك ميكن اأن يك�ن عر�سًا اأو 
عالمة من عالم����ات الإ�سابة بحالة طبية 
اأو مر�س من الأمرا�س .يعتقد الأطباء اأن 
الإ�سابة با�سطراب ق�س�ر النتباه  ن�سبة 
وف����رط الن�ساط عند الأطفال بلغت حاليًا 
عمل به حينما  5% . وه����ذا الت�سخي�����س يحُ
ظهر الطفل جمم�عة معينة من الأعرا�س  يحُ
التي ت�سمل الغفلة وعدم النتباه، اإ�سافة 
لفرط الن�ساط والته�ر والندفاع .وهذه 
احلال����ة يعتق����د اأنها مرتبط����ة ب�ظائف 
الدم����اغ وبنيت����ه الت�رشيحي����ة، وتك�ن 
يف الأغل����ب مت�ارثة يف الأ�����رش، وت�سمل 
م�سبباته����ا املحتملة تدخ����ني الأم خالل 
فرتة احلمل، وم�ساهدة الطفل للتلفزي�ن 
باإفراط . وثلث����ي الأطفال الذين يعان�ن 
م����ن ق�س�ر النتباه وفرط الن�ساط تتدرج 
معه����م امل�س����كالت حت����ى بل�غه����م �سن 
معاناتهم حتى  وتت�ا�س����ل  املراهق����ة، 
يف مرحلة البل�����غ .وعلة ق�س�ر النتباه 

وف����رط الن�ساط ق����د ترتاف����ق غالبًا مع 
�سع�ب����ات او اإعاق����ات التعلم وم�سكالت 
الن�م . وهي تعد ال�سبب الأوحد لل�سل�ك 
املخ����رب . وما نعت����ربه تقليديًا اإ�سابة 
بالت�ح����د ي�سخ�س غالبًا قب����ل التحاق 
الطف����ل ب�سف�����ف الدرا�س����ة، لكنه يعد 
ق�سم����ًا من جمم�عة م����ن الأمرا�س تعرف 
ب"اإختاللت طي����ف الت�حد"، واأي واحد 
منها ق����د ي�سبب ما يبدو ت����ردًا اأو �س�ء 
ت�رشف م����ن الطفل . والأعرا�س بالن�سبة 
لطفل لديه طيف ت�حد معتدل، قد تك�ن 
حادة ووا�سحة قبل التحاقه باملدر�سة، 
وقد تربز �سف�ف الدرا�سة اأعرا�سًا جديدة 
مل تك����ن يف ال�ساب����ق مرئي����ة اأو مالحظة 
.وثم����ة م�سكالت �سحي����ة اأخری كال�سمم 
وال�رشع ميكنه����ا اأي�سًا اأن تظهر يف هيئة 
�سل�ك �سعب قبل ت�سخي�سها .ويف ال�قت 
الراهن، بات الأطباء والنا�س عم�مًا اأكرث 
وعيًا بجميع م�سكالت التعلم وامل�سكالت 
النف�سية عند الأطفال . وهذا ال�عي يعد 
خط�ة اإيجابية باجت����اه تعليم وم�ؤازرة 

الأطف����ال الذين ق����د يك�ن�����ن عان�ا يف 
ال�سابق من ال�ستخفاف بهم يف املدار�س 
.والطفل امل�ساب بق�س�ر النتباه وفرط 
الن�ساط ل يح�سل عل����ى راحة ول يتمكن 
م����ن الرتكي����ز يف اأي حال����ة اأو حتت اأي 
ظرف من الظ����روف .وه����ذه الأن�اع من 
الت�سخي�����س ل تعد يف وق����ت وجيز . اإذ 
ينبغي جمع املعل�مات من مدر�سة الطفل 
وطبيب����ه، ومراقبته يف اأح�����ال واأو�ساع 
خمتلفة وه� يق�����م بتاأدية مهام متن�عة 
.ويفرت�س ان تك�ن �سمات ق�س�ر النتباه 
وفرط الن�ساط م�ج�دة فرتة تزيد على 6 
اأ�سه����ر لتحديد الت�سخي�س .وباملقابل ، 
يجد الأطفال امل�ساب�ن باختاللت طيف 
الت�ح����د �سع�ب����ة يف م�اجه����ة الأح�ال 
والأو�س����اع الجتماعي����ة . وهم يعان�ن 
م�سكل����ة يف فه����م وا�ستيع����اب ع�اط����ف 
وم�ساعر الآخري����ن، ولذلك قد ي�ا�سل�ن 
اإ�ساءة الت�رشف حتى اإذا كان هناك �سخ�س 
اآخر غا�سب منه����م .والأطفال امل�ساب�ن 
بطيف الت�حد يحب�ن الروتني والتكرار 

وميكنهم التعبری عن الغ�سب والعدوانية 
حينما يتغری روتني ما يف حياتهم . وهم 
يف الأغلب ل يتمكن�ن من فهم التلميحات 
غری امللف�ظة مثل احلركات اأو الإمياءات 
ال�ج����ه، وق����د  اجل�سدي����ة وتعب����ریات 
يت�سم�����ن بالفظاظة واإنع����دام الإح�سا�س 
حينما يتكلم�ن، وهذه ال�سفة قد تدخلهم 
يف م�س����كالت .األي�س اأمرًا مثریًا لل�سخرية 
اأن نت�ق����ع تكيف وحتّمل مدر�سة حك�مية 
اأو عام����ة لطفل لدي����ه �سل�كيات خرقاء 
حت����ى اإذا كانت ه����ذه ال�سل�كيات ناجمة 

من �سبب طبي؟
اإذا كان الت�سخي�س ق����د حتدد، فمن غری 
املنطق����ي اأن ت�سع����ى املدر�س����ة للتكيف 
.ان جمي����ع الأطفال من ذوي الحتياجات 
اخلا�س����ة ينبغ����ي اأن يتم الإع����الن عنهم 
. وه����ذا يعن����ي و�س����ع اأو اإع����داد اإعالن 
بالحتياج����ات التعليمي����ة واإمداد الطفل 
بخطة تلب����ي هذه الحتياجات . وينبغي 
م�ساعدتهم داخل ال�س����ف الدرا�سي الذي 
ينبغي اأن يت�سم����ن امل�ساعدة ال�سخ�سية 
وجه����ًا ل�جه .وامل�ساع����دة اأو الت�جيه 
الدقيق واملنظم ميك����ن اأن ياأتي بنتائج 
اإيجابي����ة للغاي����ة . ومبج����رد حتدي����د 
الت�سخي�����س وو�س����ع اخلط����ة العالجية 
ال�سليمة ميكن للمدار�س العامة اأن تتالءم 
وتتكيف ب�سكل جيد .ان ت�سخي�س اختالل 
م����ا يعني اأن الآب����اء والأ�ساتذة والأطفال 
ميكن تدريبهم على كيفية جتنب املثریات 
وال�سيطرة على م�سكالت ال�سل�ك .* كيف 
ميك����ن احل�س�ل على م�ساع����دة للطفل اإذا 

كانت �سقاوته مفرطة؟
- اإن التقيي����م ال�سليم مهم للغاية . وهذا 
التقيي����م ميكن اأن يبداأ بح�ار مع الطبيب 
الذي قد يقرتح اإجراء فح�س طبي ر�سمي 
يتم ب�ا�سط����ة فريق م����ن الخت�سا�سيني 
النف�سيني ي�سم خب����ریًا نف�سيًا تعليميًا . 
ويف بع�س احلالت تب����ادر املدر�سة اإىل 

هذه اخلط�ة .

املشروبات الغازية واحملالة تزيد أرجحية اإلصابة بسرطان الرحم

.. ADHDنوبات الغضب يف املدرسة قد تؤشر على التوحد و
متى تكون شقاوة الطفل مـــرضا؟

التحكم بالكرسي املتحرك باللسان

ضعف السمع لدى األطفال وعالجه


