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سالماً على روحك النقية

                                                     الشكـــــــر

التضخم العاملي وجائحة كورونا
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يعد االســتحقاق من أهم القوانني الكونيــة وأخطرها، فإن لــم تتقن التعامل 
بهذا القانون قــد تقع يف التدميــر الذاتي .

فاالســتحقاق هــو حصولــك علــى األشــياء التــي ترغبهــا أو حتقيــق أهدافك 
بيســر وســهولة إلميانــك العميــق بأنك تســتحقها .

يقول ديڤيد هاوكينز :
»إذا أردت أن تنجــز هدفــا مــا فلتكــن ذبذباتــك ألفــكارك مســاوية لذبذبــات 

هــذا الهــدف«.
أي عليك أن تكون متوافقا مع طاقة الشيء الذي تسعى له، فعش مستمتعا 
مبا لديك راضيا مع السعي الكتســاب املزيد، فأنت ال جتذب ما تريده إمنا ما 

تعيشه؛ أي أن املشاعر التي تتبناها وُتَصدرها للكون ستعود إليك، 
فمثــا كيــف تتحــدث طــوال الوقــت عــن األزمــات املاديــة وتشــعر بالضيــق 

ــى نفــس مســتوى طاقــة الغنــى لتجذبــه ؟! واحلنــق، وتكــون عل
فلكي جتــذب الغنــي على ســبيل املثــال يجب أن تشــعر أنــك غني مبــا متلك، 

ســعيد مبا لديك، راٍض مســتمتعا وتريــد املزيد من االســتمتاع .
ذلــك بــأن تتخيــل أنــك حققــت الغنــى بالفعــل ليــس بــأن تتمنــاه،  فاملشــاعر 
املترتبــة عــن احلالــة األولي تنتــج حقــا طاقيــا متوافقــا مع طاقــة الغنــى بينما 
الثانية هــي مشــاعر افتقــار وحاجة وهــي بالتأكيــد معرقلــة للوصول للهــدف .

تأكــد أنــك ال حتمــل أي أفــكار ســلبية جتــاه هدفــك املنشــود؛ كإحساســك 
بصعوبة حتقيقــه، أو مشــاعر خــوف مــن حتقيقــه، أو حرمــان، أو لهفــة ألن كل 

تلــك املشــاعر ســتعمل ضــدك وليــس معــك .
هذه بعض الوصايا التي تعزز االستحقاق: 

١- احترم ذاتك وقدرها 
٢- ثق بنفسك وبقدرتك على حتقيق ما تريد 

٣-ردد دائمــا علــى مســامعك أنك تســتحق الهــدف الذي تســعى إليــه، فهذا 
يلغــي شــعورك بالدونية .

قد حدد الدكتور إبراهيم الفقي رحمه اهلل خطوات عملية لتحقيق األهداف 
وهي :

لكي يتحقق االســتحقاق وبلــوغ األهداف يجــب أن  تعلــم جيدا مــا أنت عليه 
اآلن أي درايتــك بالواقع، 

- ثم إلي أين تريد أن تصل وهو الهدف 
- ما هي أسباب اختيارك لذلك الهدف ؟
- ما املدة الزمنية التي حددتها لتنفيذه ؟

- أن تكون على دراية بالتحديات التي من املمكن أن تواجهك وأنــت واٍع بأن 
التحديات هي مبثابة هدايانا يف احلياة .

- أن تعــي إمكانياتــك؛ كتجاربــك وخبراتــك ومهاراتــك ومعارفــك، ومــا الذي 
ستســتخدمه منهــا لبلــوغ الهدف؟

وأخيرا هل ترى نفسك يف هذا الهدف وهل أنت قادر على حتقيقه؟
وتلك هي الصورة الذاتية وقناعاتك الداخلية 

هذه هي خطواتك العملية لاستحقاق .
ــق الهــدف أن جتــزيء الهــدف ألهــداف  كمــا أن مــن النقــاط الهامــة لتحقي
صغيرة مرحليــة، وأن تركز على ما حققته وتســعد به فتشــحذ همتك لتحقيق 

باقــي األهــداف .
الرضا واالســتمتاع بعد الوصول للهدف والشــعور باالمتنــان لتحقيقك هذا 

اإلجنــاز .
وتلك املرحلة هامة للغايــة ألنك تعزز بها قناعــة أنك قادر على النجــاح، وأن 

باستطاعتك حتقيق املزيد من األهداف بنفس الطريقة السابقة .
ال تقف مكانك بعد حتقيق الهدف بل اســع ملعرفة املزيد مــن األهداف التي 
ميكنك حتقيقها، فالثبات لفترات طويلة يعني التراجع فا سبيل لديك سوى 

التقدم ولو بخطوات صغيرة ثابتة هادئا مستمتعا .
ال تنس أن تنفق من العلم بأن تقدم املعلومة والدعم ملن يحتاجك من الناس .

لكن ما هو التدمير الذاتي إذًا؟
هو شعور بعدم االستحقاق يف العمق، ينتج عنه تصرف واٍع أوال واٍع فتعرقل 

احلصول على شيء تريده .
إن شعورنا بعدم االستحقاق قد ينتج بســبب الطفولة واملمارسات اخلاطئة 
يف التربية من ِقبل الوالدين، ترسخ يف الطفل قناعة أنه غير جدير باحلصول 

على األشياء أو االحترام أو القبول .
يتعمــق هــذا اإلحســاس ويتعامــل معــه العقــل الاواعــي كحقيقــة، ومــن هنــا 

تأتــي املعانــاة يف احليــاة بشــكل عــام.
وقد يكون ســبب عدم االســتحقاق قناعات دينية أو ثقافية مثــل عدم التعلق 

بالدنيا والزهد فيها وطلــب اآلخرة والعمــل لها فقط .
أغلب البشر ال يشعرون باالســتحقاق يف العمق، واألســوأ أن الكثيرين منهم 
ال يعي ذلك، بــل يدعي أنه يســتحق حياة ســعيدة ووفــرة ومال وعاقــات جيدة 

، لكن الواقــع هو مــا يصــدق القــول أو يكذبه .
إذا كيف نعرف إن كان لدينا استحقاق حقيقي أم ال ؟

علينا أن ننظــر للفرص التي تأتينا، هل نســتغلها ونســتفيد منها بســهولة أم 
نعمل علــى تدميرهــا بــا وعي؟!

فإذا أتتنا فرصة عمل كنا نسعى لها وعندما أتت اختلقنا الكثير من احلجج 
واملشاكل حتى ضاعت، ثم شعرنا بإحساس راحة بعدها لعودتنا ملنطقة راحتنا، 

فهذا يعني أننا نعمل على تدمير ذواتنا .
ويف هذه احلالة علينا أن نبحث عن سبب شعورنا بعدم االستحقاق!

 والعمل على عاجه، ثم نرفع من الشــعور باالســتحقاق كمــا ذكرنا خطوات 
ذلــك آنفا .

ــى  ــة عل ــا اجلن ــا بيســر وســهولة، وأن نحي ــد الوصــول ألهدافن ــا نري ــإن كن ف
األرض، فلننتبه لصورتنا الذاتية عن أنفسنا يف أعماقنا أو يف عقلنا الاواعي .

الشــخص الوحيد الذي أعرفه ويتصرف بعقل هو “اخلياط” فهو يأخذ 
مقاساتي من جديد يف كل مرة يراني .. أما الباقون فيستخدمون مقاييسهم 

القدمية، ويتوقعون مني أن أناسبها”. جورج برنارد شو
نكأ جورج برنارد شو بهذه املقولة جرحا عميقا،

ــا  ــاة يرســمون لن فكثيــر مــن األشــخاص الذيــن قابلناهــم يف دروب احلي
صورة ذهنية بتفاصيــل ومعلومات معينــة رمبا تناســب انطباعهــم األول أو 

كونوهــا مــع مــرور الوقــت والعشــرة .
حُتفر هذه الصــورة يف عقولهم ويتعاملون معنا طــوال الوقت مبعطياتها 
متناســني أن الثابــت الوحيد فــى احليــاة هو التغييــر وأننــا نتغير مــع الزمن 
وظــروف احلياة ومواقفهــا، نتعلم كل يوم ونكتســب خبرات وعلــوم ومعارف 

تغيــر أفكارنــا ورمبا حتى قناعاتنا بشــكل جــذري .
وكلما اســتزدنا كلما تغيرنا وفهمنا وأدركنا أن اجلمود من صفات املوتى 

بينما كل من تدب فيه احليــاة فهو متغير 
لذا أتعجب من أولئك الذين يثير حنقهم التغيير وهو الثابت يف احلياة !

فا شيء يدوم، قد يزعجنا ذلك ألننا نعتاد ونسكن ملنطقة الراحة فتقاوم 
عقولنا التغيير، ولكن نحن نتغير جدا مع مرور الوقت شئنا أن أبينا ..

تتغيــر قناعاتنــا، مشــاعرنا، أحامنــا، توقعاتنــا، تتغيــر نظرتنــا لألمــور، 
وللدنيــا، وللنــاس، وحتــى ألنفســنا !

كلمــا مــر يــوم كلمــا زاد الوعــي واتســعت الرؤيــة ، نــكاد ال نصــدق أن مــا 
كتبتــه أيدينــا يف وقــت ســابق كانــت قناعاتنــا حقــا !

وستظل تلك احلالة تاحقنا كل يوم إلى أن تنكشف احلجب، ونرى أن كل 
ما اعتقدناه ووصلنا إليه إن كنا صادقني، ما هو إال نقطة يف بحر احلقيقة !
فا ينكر التغيير ســوى أولئــك اخلاملون الذيــن يركنون ملنطقــة راحتهم، 
فيثير حنقهم قدرتنا على كسر املألوف داخلنا، والثورة على كل ما ال يتفق 

مع نضج عقولنــا ورؤاهــا اجلديدة .
يقول العالــم وليام جيمــس: )إن أعظم اكتشــاف جليلــي، هو أن اإلنســان 

ميكن أن يغيــر حياتــه إذا ما اســتطاع أن يغير اجتاهاتــه العقلية(
أي أنــه يجــب علــى اإلنســان أن يغيــر طريقــة تفكيــره وعاداتــه إن وجــد 
حياتــه تســير علــي وتيــرة واحــدة تســبب لــه الضيــق واأللــم أو اإلحســاس 
بالفشــل فالتغيير ال يتطلب ســوى قرار صــادق، واســتعداد لكســر املألوف، 

والشــجاعة للبنــاء اجلديــد.
وهذه بعض اخلطوات التي قد نحتاجها يف مسيرتنا للتغيير نحو األفضل

– أن نثق باخلالق العظيم ونعلم أنه أودع فينا كل أسرار النجاح والسعادة 
وكل ما علينا هو اكتشافها .

– نحفــز أنفســنا بكلمــات إيجابيــة مثــل؛ أنــت تســتطيع، أنــت قــادر علــى 
تخطــي الصعــاب، أنــت قــادر أن تكــون كمــا تريــد .

– ننصــت ألنفســنا ولصوتنــا الداخلــي ونتجاهــل متامــا كلمــات اآلخرين 
املحبطــة .

– نحدد بدقة الهدف الذي نريد حتقيقه.
فهل هــو تطوير مهارات، كاكتســاب لغــات أم هو تغييــر العمــل، أم فقدان 
الوزن، أم تطوير أنفسنا إلتقان فن العاقات واكتســاب صداقات ومعارف 

جديدة ..
ــاة ونتخيــل  ــة يف احلي ــرة املقبل ــع للفت ــد ونتطل – أن ال نهــاب مــن التجدي

شــكلنا اجلديــد فيهــا.
– نصبــر علــى أنفســنا ونتقبــل كل مشــاعرنا ونصحــح املســار كلمــا نــال 
منا اإلحبــاط . رمبا نتعــب قليــا أو نتألم ولكــن املؤكد أن النتيجة تســتحق 

منــا البــذل .
يقول جنيب محفوظ

“نحن ال منوت حني تفارقنا الروح وحسب، منوت قبل ذلك حني تتشابه 
أيامنا ونتوقف عن التغيير، حني ال يزداد شيء سوى أعمارنا وأوزاننا .”

فا تهاب التغيير بل اعتنقه .

حوار - محمد زغله 
ما التوحد وكيفيه عالجه؟

التوحد ليس مرضــاً وإمنا هو باختصــار اضطراب منائــي يحدث يف مرحلــة النمو يتميز 
بقصــور يف التواصــل االجتماعــي . وهــو اضطــراب يؤثر علــى النمــو الطبيعي للدمــاغ فيبدو 

عليهــم املظاهــر اآلتية:
اضطراب يف التواصل مع اآلخرين ، صعوبة يف التعبير اللفظة وغير اللفظة ، ســلوكيات 

روتينية متكررة ،
قصور يف التكامل احلسي.

.ABA وعاجه غالباً سلوكي يسمى
كيف املحافظة علي األبناء من التوحد؟

التوحد اضطــراب ليس لــه أي ســبب عضــوي واألســرة أو الوراثة ليــس لهــا أي دخل حتى 
اآلن فبعــض االضطرابات لها ســبب عضــوي مثل ADHD. لكن رســم مــخ الطفل الطبيعي 
يشــبه متاما طفــل التوحد.ولكن هنــاك إجــراءات وقائية مثل بعــد الطفل عن الشاشــات قبل 

العامني كمــا وصلت اجلمعيــة األمريكية.
هل زواج األقارب ممكن يكون سبب يف التوحد؟

ال زواج األقــارب قــد يتدخــل يف اإلعاقــة العقليــة والســمعية والبصريــة إمنــا التوحــد لــم 
ــى اآلن. يثبــت حت

ما هو دور األسرة يف العالج؟
إذا كان الطفل ال يناغى نفسه ال يستجيب عند مناداته باسمه ، حساسية زائدة أو متدنية 

ألصوات معينه أو التذوق والشم ، مقاومة شديدة عند تغيير الروتني.
ممكن أضيف أن األســرة ممكن تعرف ابنها وتشــخيصه احلقيقي ويكــون التدخل أفضل 

وهناك بعض املؤشرات البســيطة التى ممكن ألي أم تعرفها بسهولة .
كيف نعدل سلوك أطفالنا يف مرحلة الكورونا ؟

يعاني كثير مــن األمهــات مــن النشــاط الزائــد ألطفالهن وكذلــك ضعــف االنتبــاه والتركيز 
أثنــاء املذاكرة وشــيء مــن العنــف والعصبية .

ما هو دور األم يف تعديل سلوك الطفل؟
البــد لــألم أن تعــرف أنــه ليــس كل ســلوكيات أطفالنــا خطــأ، وإمنــا نحــدد الســلوك املــراد 

تعديلــه فمثــالً كيــف تديــر األم الســلوك العصبــي ؟ 

هنا يختلف الطفل عــن املراهق فــإن أراد أن يقذفك بشــيء يف يديه فعليــك االقتراب منه 
ســيخاف منــك أمــا املراهق البــد مــن االبتعــاد عنــه ألنك لــن تضمــن رد فعلــه فذلك قــد يقلل 
من هيبتك أمامه ، وبالنســبة لضعف االنتباه والتركيز خاصــة يف عدم الذهاب إلى املدرســة 

. يجب أن يســتخدم األطفال العاب االنتباه والتركيز اليدويــة أو االلكترونية .
تعويــد األطفــال على زيــادة ســعة احلفــظ وليكن حفــظ القــرآن الكــرمي فذلك يعــد مبثابة 

رياضة عقلية مســتمرة .
عدم حتديث املعلومات مرة واحدة فبعض األمهات تقلق وتقول طفلي لم يعد يسمع الكام .

أقول لهــم أنه هــذا معنــاه أنه الطفــل بدأ يكبــر ويكــون له شــخصية مســتقلة فدائما يجب 
ــات أطفالنا . أن نحترم رغب

ماذا نفعل مع الطفل العنيد ؟
ببساطه نخيره بني خيارين كاهما مريح .

ممكن نعرف من حضرتك خطوات بسيطة تتبعها األم يف التعامل اليومي ؟
عزيزتــي األم اعقــدي مع طفلــك اتفاقــا دائما ســنخرج وســوف نفعل كــذا وكــذا ولن نفعل 

ذلــك ، ومن هنــا الطفــل هيلتزم 
ال تنقدي طفلك أمــام اآلخريــن فذلك يعــوده على العنــاد ،حاولــي اللعب ملدة عشــر دقائق 
يوميا ، حاولي تعزيز السلوك االيجابي ، حاولي تعويد طفلك على تصحيح أخطائه بنفسه.

نتطرق إلى حديث آخر عن املعرفة باللدغات .. ما هي اللدغات؟
اللدغــات هــي نطــق الصــوت مــن مخــرج غيــر مخرجــه الصحيــح ولعــل أشــهرها اللدغــة 

الســينية أو الثاثــأة
 وهــى خــروج اللســان أثنــاء نطــق الســني واملفــروض أن يكــون اللســان خلــف اللثــة العليــا 
األســنان  يليهــا يف الشــهرة  نطــق الــراء غــني أو الم أو يــاء ثــم يأتــي بعــد ذلــك لدغــة الــكاف 

ــدال . ــم والقــاف واحلــاء وال واجلي
ما السبب يف ذلك؟

قد يكــون الســبب عضــوي مطــول اللســان أو عــدم انتظــام األســنان أو ضيق الفــك العلوي 
ونســتخدم التدريب لتعويد الطفــل على النطق الصحيــح للصوت فقد نســتخدم اللثة كبديل 

لألســنان .
هل لم تكن تظهر مثل هذه احلاالت قدميا ؟

ال كانت موجــودة لكن زيادة متطلبــات العصر والتقدم العلمي وزيادة مســتوى تعليــم اآلباء 
واألمهــات وزيــادة الوعــي هــو مــا يجعــل اآلبــاء يســعون إلــى عــاج هــذه اللدغــات مما لهــا من 

أثر ســلبي على نفســية الطفل أما بعد ذلك يأتي األطفال ذوي التأخر يف النمو اللغوي الذي 
زاد خــال الفترة احلاليــة نتيجة غلق الكثيــر من احلضانــات واملــدارس وعــدم االختاط مع 

البشــر _عفا اهلل عنــا وحفــظ اهلل أبناءنا من كل ســوء
 ولكن نظريــة أن التدخــل املبكر غير مجــدى وأن الطفل ســوف يتكلم ملفرده ودوما نســمع 
عــن فــان الــذي لــم يتكلــم طيلــة اخلمــس ســنوات األولــى مــن حياتــه ثــم بعــد ذلــك انطلــق 
لســانه بالــكام فهــذا يرجع إلــى عــدم وعــى بعــض اآلبــاء واألجــداد ألن الطفــل ســوف يتأخر 
أكادمييا أيضــا مما يؤثــر على الثقــة عنــده وكذلــك انخفــاض يف أداء الــدور االجتماعي لديه 
فالطفل الذي يحدث له تدخل مبكر قد نســتطيع تأهيله إلى حد قد يشــبه الطفل الطبيعي

 وقد يكون التأخر يف النمو اللغوي نتيجة بعض اإلعاقات مثل اإلعاقة السمعية أو العقلية 
أو بعــض اإلعاقات النمائيــة مثل التوحــد وهنا قــد يكون التدخــل ال يهــدف إلى الشــفاء التام 
ولكنــه يزيــد مــن األداء اللغــوي  واألداء األكادميــي والــدور االجتماعــي الذي يفيــد الطفل أما 
إذا كان التأخــر ليس نتيجــة ألي من اإلعاقــات املذكورة فــإن التدخل يصل إلى الشــفاء التام.

نصيحة  ألولياء األمور .
 نصيحة ألوليــاء األمــور يف كلمتني االهتمــام بالتدخل املبكر للطفل فقدميــا قالوا التعليم 

يف الصغر كالنقــش يف احلجر.

كتبت . وفاء خروبه 
عزمية قوية شيماء الشافعي تتحلى بها فهي ال تتخلّى 
عــن أحامهــا، حتفظهــا وتطّورها حتــى حتّققهــا. تؤمن 
بقــدرات كّل امــرأة عربّيــة وتشــّجعها علــى املضــّي نحــو 
ــق بذكائهــا، موهبتهــا ومتّيزهــا. يف  شــغل  إجنــازات تلي
الهانــد ميــد هــي صاحبــة نظــرة مســتقبلّية ، جتمــع يف 
تصميٍم واحد بني تناقضاٍت جميلة، فتنسج األنوثة على 

هواهــا وبطعــٍم جديــد
عرفينا أكثر عن نفسك ؟

شــيماء الشــافعي مصممة وســائل تعليميــة وترفيهية 
لألطفال علي نهــج مونتيســوري بحب شــغل الهاند ميد 
وباألخــص شــغل األطفــال باســتخدام قمــاش جــوخ وهو 
بطــل شــغلي ألنــه أمــن علــي األطفــال باإلضافــة لبعــض 

اخلامــات األخــرى .
من أكثر شخص دعمك يف مشوارك ؟ 

أكثر شــخص ســاندني ودعمي زوجي وأختي الكبيرة  
وأمي وأخواتــي وأصحابي

الصعوبــات اللــي واجهتهــا ســرقة مجهــودي وأفــكاري 

باإلضافــة لبعــض اخلامــات التــى ال جندهــا  بســهولة
أكثر تصميم إلى قلبك .

كل تصميمــات شــغلي بحبهــا بــس أكثــر حاجــة بكــون 
مبســوطة وأنــا بعملهــا مصليــات األطفــال التــى تصمــم 

بأســمائهم . 
نصيحة ملن يريد العمل يف املجال؟

انصحــه يســتعني بــاهلل ويجتهــد وأن يضــع بصمــة لــه 
خاصــة بــه دون النظر إلــى اآلخرين وأن يحتســب شــغله 

وعلمــه لوجــه اهلل
ماذا تتمنني يف املستقبل؟ 

كان نفسي أكون أشهر مصممة وسائل تعليمية وترفيهية 
لألطفــال يف الوطــن العربــي وأعمــل مصنــع خــاص بــى 
واحلمد هلل بنيت أول طوبة فيه وإن شاء اهلل ربنا يكمل 

باقي حلمــي علي خير
كل الشــكر والتقديــر جلريــدة القاهرية وشــكر خاص 

للصحفيــة أســتاذه« وفــاء خروبه »

الشباب هم عصب وشريان احلياة وهم األمل بدونهم 
ال حياة ... ال مستقبل ... ال أمل يف احلياة

الشباب  بطاقاتهم وقوتهم اجلسدية والعضلية وطاقاتهم  
وبأفكارهم اخلاقــة واإلبداعية وهــي املرحلة التي تتلو 
الطفولة واملراهقة وفيها نشاط وحيوية األطفال وعقل 
وحكمــة الكبــار فتجمــع بــني أفضــل األشــياء يف مراحــل 
ــة الشــباب يتعلــم  اإلنســان العمريــة املختلفــة ويف مرحل
اإلنســان األمــور التــي حتضــره لدخــول معتــرك العمــل 
واحليــاة حتــى إذا وصــل ملرحلــة العمــل ارتقى بشــخصه 
ومبجتمعه فبناه وطوره ودعمه ويف مرحلة الشباب تكثر 

الرحات والســفر والتجارب.
ومن  إيجابيات مرحلة الشــباب القوة البدنية فجسم 
اإلنســان يف مرحلــة الشــباب يكــون قويــاً وتكــون خايــاه 
وأجهزتــه   اجلــرأة والثقــة املفرطــة بالنفــس فالشــاب ال 
يخجــل وال يتــردد وال يخــاف فهــو ذو طبيعــة اندفاعيــة 
الطموحات الكثيرة والكبيرة واألحام التي تكثر يف مرحلة 
الشباب على وجه اخلصوص احليوية والنشاط والتفاؤل 

 دائمــاً أتذكــرك يــا أمي تلــك املناســبة التــى تبكيني 
و«تعصر« قلبي حزناً على فراقك  التى لم تكن بالنسبة 
لي مجرد أم بل كنني مبثابة السند والظهر ليس هذا 
وحسب بل كنني  مدرســة احلياة األولى التى علمتني 
القدرة على التحلي بالصبر وقوة العزمية يف مواجهة 
أعاصير احلياة والتغلب عليها مهما كانت قوية وعاتية.

لذا فإنه مبوت والدتي  لم أذق طعم احلب احلقيقي 
ولم أصادف على اإلطاق املشاعر الصادقة ولم أشعر 
باحلنــان ولــو للحظــة واحــدة فبموتــك مــات كل شــيء 
جميــل يف حياتــي ، ومبوتك أصبــح عيد األم بالنســبة 
لــي يومــاً أتذكــر فيــه األيــام احللــوة والزمــن اجلميــل ، 

واألمــل فالشــاب هــو شــخص يف مقتبــل العمــر وبالتالي 
تكون احليــاة بكل مباهجهــا أمامه القــدرة علــى اإلنتاج 
االستقالية والقدرة على تكوين اآلراء واتخاذ القرارات..

ومن عيوب مرحلة الشباب األنانية والتفكير يف الذات 
ــاً أو أن يفكر  فا يكون الفرد ناضجاً بعد ليكون مضحي
بغير االهتمام باملظاهر اخلارجية سوء استخدام احلرية 
التي مينحها األب واملجتمع للشاب التفكير املادي الذي 
قد يؤدي إلى السلوكيات غير الصحيحة يف بعض األحيان 
للحصــول علــى املــال. العنــاد فتجدهــم يتصرفــون وفــق 
ــه مناســباً وال يســتمعون أو يراعــون  ــا يرون ــم وم أهوائه

مشــاعر أحد. 
إن حب الشباب الستكشاف كل ما هو جديد قد يؤثر 

سلباً عليهم وبالتالي قد يوقعهم يف املشاكل واخلطر.
ــة الشــباب  ــر أن مرحل  مشــاكل الشــباب يجــدر الذك
متتلئ باملشاكل املختلفة منها: رفاق السوء الذين يجرون 
الشــاب إلــى طريــق اخلطــأ مــن خــال ســلوكياٍت ســيئة 
وضارٍة كتناول املخدرات التي تكثر يف أوســاط الشــباب 

حتى أننــي كلما اســتمعت إلــى أغنيــات »عيــد األم« لم 
أمتالــك نفســي وأجدنــي أذهــب بعيــداً يف عالــم غيــر 
العالــم هــو عالــم الصفــاء والنقــاء واحلــب النابــع مــن 
القلــب واملتدفــق بتلقائيــة دون انتظــار أي مقابــل مــن 

منطلــق أن احلــب احلقيقي ال يبــاع وال يشــترى .
هكذا تعلمت من والدتي رحمها اهلل برحمته الواسعة 
ــى نهجــه  وأســكنها فســيح جناتــه وهــو مــا ســارت عل
شــقيقي وتوأمي وأختي من بعدها وكأنهن ورثن منها 
البراءة والطيبة والقلب األبيض النقــي الذي ال يعرف 

ســوى احلب والعطــاء با حــدود.
فإلــى أن ألقــاك يــا أعــز النــاس وأقربهم إلــى عقلي 

باإلضافــة إلــى إدمــان الكحول.
  ممارسة عادة التدخني و عدم توفير املجتمع واألهل 
لألماكــن املناســبة التــي يســتطيع الشــخص أن يصــرف 
كل طاقتها فيها. عدم توافــق آراء األهل مع رأي الشــاب 

وبالتالي تبقى األجواء مشــحونة بينهم. 
دور األهــل يعد الــدور الذي يلعبه األهــل جتاه أبنائهم 
الشــباب من أهم األدوار وأكثرها حساسية فعلى األهل 
أن يقوموا بواجباتهم ومسؤولياتهم جتاه الشاب وعليهم 
أيضاً أن ينموا مواهبه وقدراته وأال يضيعوها  وأن تكون 
معاملتهم باحلسنى والرفق واللني وأن يدعموه ويشجعوه 

ويوفروا له كل احتياجاته ورغباته املختلفة.

وقلبي أنــت وأبي ســأظل أذكركــم  دائمــا يف كل حلظة 
وفى كل ثانيــة وليس فقــط يف مناســبة عيــد األم التى 
ــم تعيشــون معــي وتســكنون  تأتــى مــرة كل عــام ، فأنت
فؤادي .. كامك احللو ما يزال يتردد يف أذني وحنانك 
مــا زلــت أشــم رائحتــه العطــرة كلمــا أغمضــت عينــاي 
ألتذكــر حينمــا كنــت تضمينــي بــني يديــك لتمنحينــي 

الشــعور باألمــان.
ســاماً علــى روحــك النقيــة يف عيــدك  أنــت وأبــي 

يف اجلنــة .
وساماً على روح كل أم كانت سبباً يف يوم من األيام 

يف إسعاد أبنائها ولو بكلمة طيبة نابعة من القلب.

شكرا لكل صاحب أصيل وقف مع صاحبه ونصحه .
خال الفتــرة املاضية كنت أجتــول يف الشــوارع أنظر مبرمي 

بصري علــي الوجه وكيــف هي شــاحبة وغير مضيئة 
فقابلــت مجموعــة مــن أصدقــاء الطفولــة فبدأنــا بالتحــدث 

ــاول كافــه أطــراف احلديــث .. وفجــأة.. وتن
انهالــت الدمــوع وألــم يف وجههــم فتذكــرت وجــه النــاس التــي 

الحظتهــا يف الشــوارع ..
بدأت كل واحده باحلديث :

األولــي : س حتدثــت عــن مــدى األلــم التــى يحــدث مــن ابنهــا 
البالــغ مــن العمــر ٢٧ ســنه فهــو طيــب القلــب يتمتــع بالســام 
النفســي ولكنــه ال يقــدر علي الســيطرة علــي عصبيتــه فيجعله 

يتحدث مــع أمه بشــكل غيــر الئــق نهائيــا .. ممــا يجعلهــا تترك 
املنــزل أو تنعزل بعيــدا عنــه.. فتوقفت عــن احلديث وبــدأت يف 

ســرد حــل يســاعد يف إنهــاء املشــكلة 
صديقتي .. البد من وقفة شديدة يف مره من مرات عصبيته 
تكون حازمــه وقاطعه وبعد إحساســه بالنــدم واالعتــذار تبدئي 
بوضع قواعد وشروط تطبق وغير قابله للنقاش جلمح عصبيته 

ويبدأ يف التفكير عند تكرارها مرة أخرى ..
الثانيــة : ن حتدثــت عــن زوجهــا الــذي ال يراهــا ويــري العمل 
فقــط فهــي ال حتبــه ومتعايشــة معــه ألجــل األوالد ، تصــر علــي 
وجود حواجز بينهم ودائما تري نفسها مظلومة وقفلت األبواب 
بينهمــا حتــى ال حتــزن وتعــوض نفســها بالعمــل والكد ليــل نهار 

لتنجــح فيه 
صديقتي : الزوج يحتاج ما حتتاجينه للنجاح يف العمل ، ابحثي 
عن مصادر إسعاده وحقيقته ، ودوما الرجل يبقي تركيزه األكبر 
للعمل يبحث دائما للنجاح ويحتاج من تشاركه حياته ومشاكله 
فا تكوني أنت املشكلة .. حتدثي واستسلمي له بكل مشاعرك 
وجوارحك فأنت العشــيقة مــن اختارهــا وقرر مشــاركته حياته 

وميكن أن تكوني الصديقة واألم يف بعض األحيان . 
الثالثة: س حتدثت عن العمل ومشاكله التى ال تنتهي ويسعي 
دائما أي شــخص للوصــول إلــي أكثر مكســب له وحــده بصرف 

النظر أنه قد يضــر اآلخرين ..
صديقتي : األنانية صفه أساسية لدي اإلنسان ولكنها تختلف 

بدرجــات يف كل شــخص ولكن اجعلــي وقت العمــل للعمل فقط 
دون التركيــز بعــد مواعيــد العمــل فنفســك وبيتــك واهلــك لهــم 

حق عليكــي !! ال تركزي مع أي شــخص..
سيدي ابحث عن الصديق وتذكر دائما بأنك تقول شكراً.

يعد مؤشــر التضخــم مــن أهــم املؤشــرات االقتصاديــة التي مــن خالها 
ميكن النظر إلى  اقتصاد أي دولة ومعرفة احلالة االقتصادية لهذه الدولة 
وإذا نظرنــا الــي التضخــم منــذ بدايــة األزمــة العامليــة عــام ٢008 جنــد 
أنه منخفض حتــى  ضربت جائحــة كوفيــد ١9 االقتصاد العاملي وتســببت 
يف انهيــار النشــاط االقتصــادي وأدى ذلــك يف تراجــع حــاد يف الطلــب علي 
النفط كما أثرت اجلائحة علي الطلب  االســتهاكي حول العالــم وقد أدى 

هذا إلــي تراجــع التضخــم يف عــام ٢0٢0 . 
وتشــهد حاليا نفــس هــذه العوامــل انعكاســا يف التجــارة أو تؤدى بشــكل 
مؤقت إلي ارتفاع معادالت التضخم يف عام ٢0٢١ وحالة حدوث انخفاض 
كبير يف التضخم أو  ارتفاع حاد يف التضخم أمرا مزعجا لاقتصاد ويعتبر 

حتقيق االستقرار يف األســعار من األهداف األساســية يف السياسة املالية 
للدولــة ، وقــد اســتجابت البنــوك املركزيــة علــي مســتوى العالــم مبحفزات 
نقديــة ضخمــة وذلــك عبــر تخفيــض أســعار الفائــدة وشــراء أصــول وضــخ 
السيولة لدعم االقتصاد واستجابة احلكومات أيضا بحوافز مالية ضخمة 
وباإلضافة إلى ذلك فإن التطوير السريع للقاحات يبشر باستمرار  التعايف 
الي الوضع الطبيعي اجلديد وهناك ثالــث عوامل تعمل علي رفع معدالت  
التضخم خــال الفتــرة القادمة وهــي ارتفــاع أســعار الطاقة وانتهــاء بعض 
تدابير الدعم االقتصادي وارتفاع تكاليف الشــحن وارتفاع أســعار الطاقة 
حيث تراجعت أســعار النفط بشــكل حاد خال العام املاضي مما أثر علي 
معــدالت التضخم خــال عــام ٢0٢0 لكن أســعار النفــط تعافت حاليــا إلى 

نفس املســتوى الــذي كانت عليــة قبــل اجلائحة ومــن هنا ميكــن القــول بأن 
ارتفاع هذه األســعار ســيؤدى إلى ارتفاع معــدالت التضخم .

ثانيا ســتؤدى تدابير الدعم االقتصادي املرتبطة بكوفيد ١9 الي تعزيز 
التضخم يف عام ٢0٢١ علي سبيل املثال قامت عدة دول أوربية مثل أملانيا 
واململكة املتحدة  بتخفيض ضريبة القيمة املضافة بشــكل مؤقت يف العام 
املاضي األمــر الــذي أدى إلى خفــض معدالت أســعار املســتهلك والتضخم 
يف عام ٢0٢0 ولكن مع عودة ضريبة القيمة املضافة إلى الوضع الطبيعي 

خال عدا العام ســيؤدى إلــى رفع معــدالت التضخم .
ثالثا : زيادة تكاليف الشحن للسلع االستهاكية تضاعفت تكاليف الشحن 
عاملية وفقا ملؤشر freightos الذي يعتمد علي تكلفة حاويات الشحن ثالث 

مرات تقريبا منذ بداية العام املاضي ومن املتوقع أن تؤدى هذه العوامل 
الي ارتفاع التضخم خال الفترة القادمة

كتب - محمود ياسر املصري
 » أخصائي ذوي االحتياجات اخلاصة » 

توجد بعــض املشــاكل التى مــن املمكــن أن يعانــي مــن األطفال 
منذ صغرهــم وقــد ال يعلمهــا أوليــاء األمــور وغالباً حتــدث بعض 
املشــاكل لألطفال بســبب عدم تفهــم أوليــاء األمور لتلك املشــكلة 

الرئيســية وهي )االضطرابات الســلوكية(
واالضطراب السلوكي لألطفال يعني استجابة الطفل للبيئة 
املحيطة به، بصورة غير مقبولة اجتماعيا، كما أن هذا السلوك 

يتكرر بصــورة غير مقبولة.
ويصــدر هــذا الســلوك أو يظهــر بشــكل واضــح يف بعــض 

اخلصائــص والتــي منهــا :
ــي التعلم،والتــي ال تعــود ألســباب صحيــة أو  عــدم القــدرة عل

عقليــة مصاحبــة للطفــل.
عــدم القــدرة علــي بنــاء عاقات شــخصية بصــورة مقبولــة أو 
عدم تكوين عاقــات اجتماعية مع أقــران الطفــل ، عدم مائمة 

ســلوك الشــخص املضطرب مــع اآلخرين.

كمــا تتحــدد املشــكات الســلوكية أيضــاً يف بعــض األشــكال 
األخــرى ومنهــا:

 الكذب ، التمرد ،التبول الاإرادي ، العدوان .
ونأتي هنا إلي خصائص األطفال ذوي املشكات السلوكية :

ليــس لديهــم ثقــة بالنفــس ومفهــوم الــذات لديهــم منخفــض ، 
املظهر اخلارجي عادي وال يختلف عن أقرانه ، املعاناة من ضعف 
مســتوي التحصيــل والقــدرة علــي التركيــز اجليــد ، قــد ميلكــون 
مواهــب ال يراهــا اآلخــرون ، يهربون من املدرســة بشــكل متكرر.

ــا مــا هــو االضطرابــات الســلوكية املصاحبــة  ــا قــد علمن وهن
ــات الســلوكية؟! ــا هــي أســباب االضطراب ــال فم لألطف

قد يكون االضطراب ســلوكي بســبب مــزاج الطفل منــذ والدة 
الطفل يجلــب معــه مــا يســمي باملــزاج والــذي يعتبــر مــن العوامل 

املؤثرة واملشــاكل بالنســبة لســلوك األفراد.
ــزاج يســمي بطــيء الســخونة وهــم  ــوع أخــر مــن امل ــاك ن وهن
يشــبهون ذوي املــزاج الصعــب الذيــن يحتاجــون إلــى وقــت كبيــر 

ــد. ــع أي وضــع جدي ــوا م ــى يتأقلم وكايف حت
اضطرابات سلوكية بسبب العوامل البيئية : 

إن األطفال بصورة عامة يتعلقون بوالديهم بشدة،لذا فإن أثر 
املشــاكل الوالديــة تظهر علــي صــورة مشــاكل يف ســلوك األطفال 

وتصرفاتهم.
اضطرابات  سلوكية بسبب إعاقة مصاحبة للطفل ..

إن العوامــل الصحيــة اجلســمية تؤثــر علي مســار النمــو العام 
للطفل وتؤثــر علــي منــوه وبالتالــي علي ســلوكه.

وهنا لقد ذكرنــا بعض املشــاكل واخلصائص التــي من املمكن 
أن تصاحب الطفل مثل االضطرابات السلوكية التي من املفترض 
أن يكــون أوليــاء األمــور علي علــم بهــا ، حتــى يتصرفوا بنــاء علي 
تلك املشــاكل واخلصائــص التــي تصاحب طفلهــم أو التــي يعاني 

منها حتــى ال تتطــور إلي مشــاكل أخرى .


