
�ص��كا جم��ع م��ن مواطن��ي العا�ص��مة بغ��داد م��ن عدم 
توفر �ص��يدليات خافرة بال�ص��باح الباك��ر ومع خوف 
الكثريين من ا�ص��حاب ال�ص��يدليات م��ن بقائهم لوقت 
متاأخر من الليل ب�ص��بب ه�صا�ص��ة الو�ص��ع االمني فاأن 
ال ع��ذر له��م بع��دم فت��ح �ص��يدليات خاف��رة مبناط��ق 
بغداد بال�ص��باح الباكر, وي�ص��كو هوؤالء املواطنون من 
ان العديد م��ن مناطق بغداد ال تتوفر فيها �ص��يدليات 
مفتوح��ة يف ال�ص��باح الباكر..ويذك��ر ان ال�ص��يدليات 
اخلاف��رة حاله��ا كحال العدي��د من اخلدم��ات املقدمة 
للمواطن��ن اختف��ت من��ذ الع��ام االول ل�ص��قوط النظام 
ع��ام 2003 ومل جن��د �ص��عي ج��دي من قب��ل اجلهات 
املعني��ة الإع��ادة ه��ذا النظ��ام اىل العم��ل م��ن جدي��د 
خا�ص��ة بعد حت�ص��ن الو�ص��ع االمني الذي كان احلجة 
يف ع��دم وجوده��ا , وال�ص��يدليات اخلاف��رة يق��ع على 
عاتقها توفري العالجات الالزمة للحاالت الطارئة يف 
اوق��ات متاأخرة من الليل االمر الذي ا�ص��بحنا ال جنده 
بعد ال�ص��اعة العا�رضة وب��ات �رضبا من اخليال ان جتد 

�صيدليا بعد احلادية ع�رض يف بغداد .
�ضلطنا ال�ضوء على هذا املو�ضوع  لن�ضعه امام 

امل�ضوؤولني يف وزارة ال�ضحة علنا جتد من 
ي�ضغي لإعادة العمل بهذا النظام احل�ضاري 

املهم ل�ضالمة املواطنني .
يق��ول رحي��م ك��رمي "�ص��ائق تك�ص��ي" ان البح��ث ع��ن 
�صيدلية بعد العا�رضة ليال ا�صبه بالبحث عن امل�صتحيل 

او البحث عن ابرة �ص��غرية يف كوم��ة كبرية من الق�ش 
وه��ذا م��ا مل�ص��ته عنم��ا ا�ص��تاأجرين احده��م م��ن اجل 
ان يع��ر عل��ى �ص��يدلية لينق��ذ طفله ال��ذي مل يتجاوز 
الثالثة م��ن العمر من االأمل الذي ا�ص��ابه جراء التهاب 
اذن��ه وتنقلن��ا م��ن �ص��ارع اىل اخ��ر وم��ن منطق��ة اىل 
اخ��رى يف بغداد اجلديدة و�ص��ارع ال�ص��عدون والكرادة 
وقرب امل�صت�ص��فيات االهلية واحلكومية فلم نعر على 
�ص��يدلية واح��دة يف تلك الليلة و�ص��احبي اث��ار القلق 
بادية عليه ب�ص��بب ما �ص��اهده من بكاء طفله ال�ص��غري 
ومل نتوق��ف ع��ن البح��ث اال عندما ات�ص��لت به زوجته 
تلفوني��ا واخربت��ه ان ابنهم��ا قد نام, وي�ص��تذكر كرمي 
اي��ام زمان عندم��ا كانت يف بغداد �ص��يدليات خافرة 
تعلن اأ�صمائها وعناوينها يف ال�صحف والتلفاز وهناك 
جهات متعددة تكون عل��ى عاتقها مهمة التفتي�ش عن 
التزام تلك ال�ص��يدليات باجلدول الذي ي�صدر ا�صبوعيا 
وعلى هذه ال�ص��يدليات ان توؤمن احل�ص��ول على الدواء 
ال���رضوري بع��د منت�ص��ف اللي��ل الإ�ص��عاف احل��االت 

الطارئة التي ت�صيب املواطنن.
ويق��ول حمم��د جب��ار" موظ��ف" ان وج��ود �ص��يدلية 
خافرة يف املناطق املزدحمة بال�صكان او غري القريبة 
م��ن امل�صت�ص��فيات ام��ر مهم ج��داً من اجل ان يح�ص��ل 
املواط��ن او املري���ش عل��ى ال��دواء ال���رضوري وانقاذ 
احلاالت امل�ص��تعجلة التي ال ميكن ان ينتظر امل�ص��اب 
بها حتى ال�ص��باح, اإ�ص��افة اإىل غي��اب بع�ش االأدوية 

املهم��ة يف طوارئ امل�صت�ص��فيات احلكومي��ة واالهلية, 
وعل��ى مرافق املري�ش ان يحتار يف كيفية العثور على 
الدواء خا�صة امل�صكنة منها بعد ان يخرج املري�ش من 

�صالة العمليات ويزول عنه تاأثري البنج.
غياب ال�ضيدليات

اخلافرة عائد للو�ضع المني
ويقول جا�ص��م ج��رب "معاون �ص��يديل" ان �ص��بب عدم 
وجود ال�ص��يدليات اخلافرة يف بغداد يعود اىل الو�صع 
االمن��ي بالدرج��ة اال�ص��ا�ش فق��د كان��ت ن���رضة يومية 
تعريفي��ة ت�ص��در م��ن اجله��ات امل�ص��وؤولة وتبل��غ اىل 
ال�ص��يدليات وفق جدول زمني حم��دد وتعلن للجمهور 
يف اخ��ر ن�رضة االخبار وفيها يتم الك�ص��ف عن ا�ص��ماء 
ال�ص��يدليات اخلاف��رة اليومية ويوم اجلمع��ة او العطل 
الر�ص��مية ,اما ما بعد االحتالل االمريك��ي للعراق عام 
2003 فقد تغري الو�صع ب�صكل عام يف جميع مناحي 
احلي��اة اليومي��ة للعراقين ومنها انعك���ش على وجود 
ال�ص��يدليات اخلاف��رة, فمن يح��اول ان يبقى اىل وقت 
متاأخ��ر عليه ان يتحمل م�ص��وؤولية تاأخريه وهذا ناجم 
عن �صعور ال�ص��يديل بحاجة املواطن للدواء يف اوقات 
متاأخ��رة وهي حالة ان�ص��انية ملحة اك��ر منها مادية 
فقد ال ي�ص��تقبل ال�ص��يديل او ال�ص��يدلية اخلافرة حالة 
طارئة يف يوم او ايام متتالية ولكن انقاذ حالة واحدة 
م�ص��تعجلة او �رضورة ت�صتحق ان تبقى ال�صيدلية حتى 
ال�ص��باح. ويق��ول مه��دي احم��د "�ص��يديل" اذا اطماأن 
ال�ص��يديل ان حيات��ه غري مه��ددة وانه ميك��ن ان يبقى 
يف �ص��يدلته حتى ال�صباح من دون اية م�صايقات من 
اية جهة كانت حينها ميكن ان جتد �ص��يدليات خافرة 
و�ص��يكون االم��ر طبيعيًا ج��دا واذا ما توف��رت احلماية 
لل�ص��يديل وال�ص��يدلية ف��ان بق��اء ال�ص��يدلية مفتوحة 
حتى ال�ص��باح من دون ادنى قلق من مداهمة او �رضقة 
او حماول��ة تفج��ري او خط��ف او م�ص��اومة فال�ص��يديل 
واح��د م��ن املواطنن يقع علي��ه ما يقع عليه��م اال انه 
يق��دم خدم��ات ان�ص��انية ون�ص��ائح مل��ن يحتاجها يف 

االوقات اال�صطرارية ليال ونهارا.
اختفاء ال�ضيدليات اخلافرة وعدم وجود 

تعريف باأ�ضمائها واأماكنها اأمر طبيعي مع حالة 
ال�ضتقرار املتباين

ويقول نهاد �رضيف "�ص��يديل" ان اختفاء ال�ص��يدليات 
اخلافرة وعدم وجود تعريف باأ�ص��مائها واأماكنها اأمر 
طبيعي مع حالة اال�ص��تقرار املتباين لل�صارع العراقي 
يف الوق��ت الذي كان��ت ن�رضات االخب��ار املحلية تعلن 
وب�ص��كل يومي ع��ن اأ�ص��ماء ال�ص��يدليات املناوبة لكل 
يوم, و�ص��يدليتنا تبقى يف ايام اخلمي�ش وال�صبت حتى 
ال�ص��اعة العا���رضة كحد اق�ص��ى ب�ص��بب حركة ال�ص��ارع 
وق��رب منزيل م��ن ال�ص��يدلية فقد اخرج��ت من منزيل 
حم��ال ونقل��ت اليه ال�ص��يدلية ويق�ص��دين اليه��ا بع�ش 
اال�ص��دقاء وجنل���ش نتج��اذب اط��راف احلدي��ث اىل ان 

نفرتق.
اغلب املناطق ال�ضكنية وخا�ضة ال�ضعبية ياأخذ 

امل�ضمد دورًا اخر لالإ�ضعافات الطارئة
ويق��ول �ص��عيد حمم��ود "م�ص��مد" ان اغل��ب املناط��ق 
ال�صكنية وخا�صة ال�صعبية منها ال�صعبية ياأخذ امل�صمد 
دوراً اخ��ر لالإ�ص��عافات الطارئ��ة للمر�ص��ى م��ن خالل 

توف��ري بع���ش االدوي��ة املهم��ة للح��االت امل�ص��تعجلة 
والتي ا�صت�ص��ري به��ا بع�ش االطباء هاتفي��ا, فقد كانت 
مهمت��ي تقت���رض عل��ى زرق االب��ر وا�ص��عاف اجل��روح 
وخياط��ة العميق منها بعملية �ص��غرى ب�ص��بب خربتي 
املرتاكم��ة الت��ي متتد اىل اك��ر من ع�رض �ص��نوات ويف 
خا�ص��ة يف الظ��روف ال�ص��عبة التي جعلت م��ن تواجد 
ال�ص��يدليات اخلاف��رة امراً م�ص��تحيال وف��رت يف بيتي 
الكث��ري من االدوية اخلا�ص��ة لعالج احل��االت الطارئة 
املتاأخ��رة  اللي��ل  �ص��اعات  يف  املواطن��ن  وا�ص��عاف 
واحلرج��ة فان��ا اق��وم باأكر م��ن عمل ويث��ق بقدراتي 
النا���ش عل��ى ت�ص��خي�ش احل��االت املر�ص��ية وو�ص��ف 
الع��الج ال��الزم له��ا وه��ذا مل ياأت م��ن فراغ ب��ل جاء 
بالتجربة واحلر�ش على �صوؤال االطباء عن كل �صغرية 
وكبرية, وكثريا ما كان النا�ش يلجاأون ايّل يف �صاعات 
متاأخرة من الليل عندما يداهم احدهم عار�ش مر�صي 
فاأك��ون �ص��ببا يف انهاء امل او ت�ص��كينه يف اق��ل تقدير 
حتى انبالج �ص��اعات ال�ص��باح. موؤكدا ان ال�ص��يدليات 
اخلاف��رة ظاهرة �ص��حية كانت ومازال��ت تقدم خدمة 
ان�صانية حتظى باحرتام اجلميع الذين يرون فيها روح 
الت�صحية والتعاون من قبل ال�صيديل اوال واخريا وهذا 
ال يت��م اال من خالل توفري احلكومة مل�ص��تلزمات توفر 
جم��ال ان تفتح ال�ص��يدليات اخلافرة ابوابه��ا. ويقول 
كاظ��م جواد الدليمي "موظ��ف" ان عدم تواجد االطباء 
يف عياداتهم اخلا�ص��ة ليال ا�ص��هم يف جزء من ا�صباب 

غلق ال�ص��يدليات ابوابها وال�صبب االخر ا�صعار االدوية 
العالي��ة يف ال�ص��يدليات الأنه��ا غري مدعوم��ة من قبل 
احلكومة متمثلة بوزارة ال�ص��حة فوجود ت�صعرية ثابتة 
يف ال�ص��يدليات امر �رضوري للمراج��ع فغالبا ما اجد 
مواطنن يبحثون عن عالج الحد مر�ص��اه يف �صاعات 
اللي��ل املتاأخرة املوجودة بالقرب م��ن املجمع الطبي 
وقد ح��ان الوقت االن الإع��ادة الروح اىل ال�ص��يدليات 
اخلافرة اكر من اي وقت م�ص��ى, فق��د يتعر�ش احدنا 
اىل حالة مر�ص��ية طارئ��ة بعد منت�ص��ف الليل ونكون 
بحاج��ة ما�ص��ة اىل حب��وب م�ص��كنة توق��ف االأمل حتى 
ال�ص��باح, ولي�ش هناك من حل امامنا �صوى ال�صيدلية 

اخلافرة الجتياز احلالة الطارئة.
ويق��ول حيدر عبي���ش "مهند�ش" ال�ص��يدليات اخلافرة 
حالة ح�ص��ارية جتدها يف اغل��ب او جميع الدول التي 
بلغ��ت �ص��يئا يذكر يف �ص��لم احل�ص��ارة االن�ص��انية وما 
امتن��اه ان تكون هنالك �ص��يدليات خافرة خا�ص��ة يف 
ظل اال�ص��تقرار االمني الن�صبي الذي حتقق يف ال�صنتن 
االأخريت��ن وان كان يف وج��ود ال�ص��يدليات االن فيه 
ن��وع م��ن املجازف��ة لذلك فاإن��ه من املمك��ن ان تكون 
ال�صيدليات حتى ال�صاعة الثانية ع�رضة م�صاء او بعدها 

بقليل ثم نتدرج و�صوال اىل ال�صباح .
ويق��ول عم��اد ناف��ع "موظف" قبل ا�ص��بوع تعر�ص��ت 
زوجت��ي اىل حال��ة مغ�ش مع��وي �ص��ديد وكان الوقت 
متاأخراً بع�ش ال�صيء ولكنه لي�ش متاأخرا كثريا فهي مل 

تتجاوز العا�رضة م�ص��اء وبرغم ذلك حاولت ان اجد اأي 
دواء م�ص��كن وبقيت ادور حتى ال�صباح فلم اجد �صيئًا, 
ومب��ا ان ال�ص��يدليات اخلافرة ال تعم��ل كما كانت يف 
ال�صابق, لذا قررت ان ا�صرتي بع�ش االدوية املهمة من 
ب��اب االحتياط وحت�ص��با الأي طارئ م�ص��تقبال, مبينا 
ان وج��ود �ص��يدلية خافرة لكل منطق��ة �رضورة ملحة 
جدا خا�ص��ة يف الوقت احلا���رض يف ظل وجود حاالت 
اال�ص��هال املتك��رر او الت�ص��مم ج��راء امل��واد الغذائي��ة 
منتهي��ة ال�ص��الحية وغريه��ا م��ن اال�ص��باب الكثرية, 
ومنه��ا الظرف االمن��ي ففي الوقت احلا�رض ال ي�ص��مح 
بوجود ال�ص��يدليات اخلافرة الن اكر ال�صيادلة اليوم 
م��ن الن�ص��اء مما يجع��ل تواجده��ن لياًل واىل �ص��اعات 
متاأخ��رة او حت��ى ال�ص��باح امرا �ص��عبا وي��كاد يكون 
م�ص��تحياًل ,ث��م انه كان��ت هنالك ح�ص���ش دوائية لكل 
�ص��يدلية من قبل احلكوم��ة اما االآن فهذه احل�ص��ة قد 

األغيت وال ادري الغاية من الغائها حتى االن.
م�ضاألة عودة العمل بال�ضيدليات اخلافرة يحتاج 

اىل تن�ضيق بني اجلهات املعنية
ويقول ع�ص��و جلنة ال�صحة والبيئة الربملانية الدكتور 
با�ص��م �رضي��ف اأن م�ص��األة ع��ودة العمل بال�ص��يدليات 
اخلاف��رة يحت��اج اىل تن�ص��يق ب��ن اجله��ات املعني��ة, 
وان الفي�صل يف عودة ال�ص��يدليات اخلافرة اإىل العمل 
ه��و التن�ص��يق ب��ن وزارة ال�ص��حة ونقابة ال�ص��يادلة 
واالجهزة االمنية من اجل تهيئة عودتها ب�صكل �رضيع.

كما ت�ص��كو االأمهات اأحيانا من كرة ان�ص��غال بناتهن 
بتكوي��ن �ص��داقات جدي��دة م��ا ي�ص��طرها مل�ص��ايرة 
وجماراته��ا ابنته��ا يف ح��ن ال متي��ل لذل��ك اأو لديها 
مه��ام اأخ��رى تقوم به��ا, وعليه ت��دور خالف��ات عدة 

ب�صبب تكوين هذه ال�صداقات.
خالف دائم ب�ضبب ال�ضديقات!!

وت�ص��ري الطالبة اجلامعية ريه��ام منذر اإىل اأن خالفها 
الدائم م��ع والدتها ب�ص��بب عالقتها ب�ص��ديقاتها, فقد 
اأوقعته��ا يف مواق��ف حمرجة كث��رية, فال ت�ص��مح لها 
الذه��اب لزيارتهما حت��ى يف املنا�ص��بات, اأو ذهابها 

برفقتهما الأحد املطاعم اأو الت�صوق.
وتق��ول “اأذكر اأن والدت��ي منذ اأيام الدرا�ص��ة وبجميع 
لرحل��ة  خروج��ي  فك��رة  يوم��ا  توؤي��د  مل  املراح��ل, 
مدر�ص��ية, اإال بع��د حماوالت ع��دة يتدخل به��ا والدي 
و�ص��ديقاتي”, متابع��ة “اأ�ص��تغرب اأنه��ا توؤك��د ثقتها 
الكبرية بت�رضفاتي, ورغم هذا تبقى على توا�ص��ل مع 
�ص��ديقاتي اأحيانا دون معرفتي”. وت�صيف “اأدرك اأن 
والدت��ي تت�رضف هك��ذا بدافع احل��ب واحلر�ش علينا, 
لكنه يوؤثر بنف�ص��ي كثريا”, متابعة “قمت مبحاورتها 
م��رارا وتكرارا ب��اأن متنحني مزي��دا من الثق��ة, لكنها 

توؤكد اأن تغريات احلياة تتطلب ذلك”.
رف�ض لل�ضداقة واملجامالت؟!

وت�ص��ري املوظفة �صهد رم�ص��ان اإىل اأن اخلالفات عادة 
م��ا تن�ص��ب بينها وب��ن ابنته��ا نتيجة رف�ص��ها دعوة 
�ص��ديقة ابنتها ووالدته��ا لزيارتها, من اأجل التعارف 
وتوطي��د العالق��ة بن االأمه��ات من جه��ة واالأ�رضتن 

ككل من جهة اأخرى.
امل�ص��اغل  ك��رة  اإىل  الدع��وة  ه��ذه  رف�ص��ها  وتعل��ل 
وااللتزام��ات العملي��ة من جه��ة, وما ق��د يرتتب على 
العالقة م��ن واجبات وجمامالت ه��ي يف غنى عنها, 
بل اإنها رمبا ت�ص��كل لها “عبئا نف�ص��يا وماليا”.وتبن 
اأنها رمبا اأخلت مبا تتطلبه هذه العالقات االجتماعية, 
م�صرية اإىل اأن ابنتها تذكرها بن احلن واالآخر بحقها 
عليها واأن تت�رضف مبا ميليه عليها دورها كاأم جتاه 

اأبنائها وبناتها.
�ضكوى من كرثة معارف البنة

اإمي��ان ع��ارف م��ن ك��رة �ص��ديقات  االأم  وت�ص��تكي 
ومع��ارف ابنته��ا, لدرج��ة اأنه ال مير اأ�ص��بوع من دون 
وجود اأ�ص��دقاء جدد يف حياتها, وت�صري اإىل اأن ابنتها 
كثرية املطالب, االأمر الذي يجعلها دوما يف �صدامات 
معه��ا, خ�صو�ص��ا واأنها ترف�ش ذهابه��ا لبيت اأي من 

�صديقاتها دون اأن ترافقها هي �صخ�صيا.
وت�صري اإىل اأن ذلك ال يقت�رض على زيارة عابرة فح�صب, 
واإمنا ميتد االأمر لي�ص��مل ا�صطحاب بع�ش الهدايا, اإىل 
جانب ���رضورة جماملتهن وكذلك اأهمي��ة التاألق قبل 

الذهاب اإليهن.
الم والبنت واختيار ال�ضديقات

اخلب��رية والباحث��ة الرتبوية د. خولة ح�ص��ن تقول من 
املتع��ارف عليه اأن البنت تتاأثر ب�ص��كل عام بوالدتها, 
وتعده��ا قدوة ومث��ال اأعلى لها خا�ص��ة اإذا كانت االأم 
حكيم��ة وواعية يف التعامل مع ابنتها, ولكن يف فرتة 
املراهقة قد تتاأثر عالقة االأم بابنتها نتيجة التغريات 
اجل�ص��دية والنف�صية والعقلية التي تطراأ على الفتاة يف 

هذه املرحلة, حيث حتاول الفتاة اأن تثبت ذاتها.
وم��ن اأب��رز نق��اط اخل��الف الت��ي قد تن�ص��اأ ب��ن االأم 
وابنتها هو ال�ص��ديقات, وفق ح�ص��ن الت��ي تقول قد ال 
تكون االأم را�ص��ية عن نوعية �ص��ديقات ابنتها وقد ال 
تعجبها �صفاتهن اأو غري ذلك من االأمور, فتلجاأ بع�ش 
االأمه��ات اإىل االعرتا���ش وتوجيه الكلم��ات واالأوامر 
القا�ص��ية الت��ي ال تعجب االبنة “ما يوؤدي اإىل ات�ص��اع 

الهوة بينهما”.
الأم واحلكمة املطلوبة

وتتاب��ع د.خولة »على الأم اأن تت�رضف بحكمة وذكاء 
م��ع ابنته��ا اإذ ال جتع��ل العالق��ة بينهم��ا قائمة على 
التحدي في�ص��ل االأمر اإىل التمرد ورف�ش �ص��ماع كالم 
وراأي االأم, لذا ينبغي عليها اأن تتعامل بحر�ش وذكاء 
مع ابنتها وحتافظ على عالقة ال�صداقة بينهما, وتوفر 
له��ا ق��دراً معتدال من احلري��ة يف اختيار �ص��ديقاتها, 
ويف ذات الوقت تتعرف على هوؤالء ال�ص��ديقات وعلى 
اأ�رضه��ن, وتراقبها دون اأن ت�ص��عر بذل��ك, واإن الحظت 
اأم��راً مل يعجبها عليها معاجلته به��دوء وبطريقة غري 
مبا�رضة مثل �رضب االأمثلة والق�ص���ش التي تتنا�ص��ب 

وحالة االبنة«.
وتن��وه اإىل اأن��ه اإن ح��دث خ��الف عليه��ا اأن تتناق���ش 
ابنته��ا بود وهدوء واأ�ص��لوب منطق��ي مقنع, وحتر�ش 
على عدم ت�ص��بب اأذى نف�صي اأو توجيه كلمات جارحة, 
ف��االأم التي حتر�ش على احت��واء ابنتها يكون بينهما 
ود وتق��ارب وتبادل للراأي ونقا���ش مفتوح قائم على 
ال�رضاحة واالحرتام, كما حتمي ابنتها من الوقوع يف 

امل�ص��كالت اأو االأخطاء.وحن تكون االأم على ا�صتعداد 
لدعم ابنتها وتركز على نقاط القوة وامليزات احل�ص��نة 
يف ابنته��ا وت�ص��تخدم العبارات االإيجابي��ة والكلمات 
الطيبة فاإنها حتمًا, وفق ح�ص��ن, �صتك�ص��ب ثقة ابنتها 

وطاعتها واقتناعها براأيها.
 وجهة نظر علمية 

ملاذا يتعلم االأبناء من اأ�صدقائهم اأكر ؟!
هناك اأ�ص��باب عديدة جتعل االأبناء اأك��ر ميواًل للتعلم 
م��ن اأ�ص��دقائهم, وتف�ص��يل ما يتلقونه منه��م على ما 
يتلق��وه م��ن اآبائه��م واأمهاته��م, واإن اختلف��ت القي��م, 

وتعاك�صت االآراء, منها:
-1 اإن االأ�ص��دقاء ه��م اأق��رب النا���ش عم��راً لالأبناء, 
وامل�ص��توى الثق��ايف وم�ص��توى االإدراك يتق��ارب لدى 
الكثريي��ن منه��م, لذل��ك, ف��اإن االأ�ص��لوب ال��ذي يتبعه 
البع���ش -دون ق�ص��د منه��م اأو عظي��م جه��د- لتلقن 
وت�رضفاته��م  ب�ص��لوكياتهم  االآخري��ن  اأ�ص��دقائهم 

واآرائهم, هو االأ�صلوب االأقرب اإىل نف�صهم.
فف��ي كث��ري م��ن االأحي��ان يك��ون االأ�ص��لوب "الوعظي 
واالإر�ص��ادي" على �ص��بيل املث��ال, اأبعد م��ا يكون عن 
عق��ل االب��ن, وعندما يقارن هذا االأ�ص��لوب امل�ص��تخدم 
م��راراً وتك��راراً يف كل �ص��يء, م��ع اأ�ص��لوب "التجرب��ة 
الواقعية" مع اأحد اأ�ص��دقائه, �ص��يميل دون اإدراك منه 

اإىل اأ�صلوب االأخري.
على �ص��بيل املثال, يحاول معظم االآباء تلقن اأبنائهم 
عدم التج�ص���ش واختال�ش ال�ص��مع م��ن االآخرين, ولكن 
حن يرى اأحد االأبناء زميل له ي�صرتق ال�صمع من غرفة 
املدير, ويروي لهم ما دار من حديث بينه وبن اأ�صتاذ 
الف�ص��ل, �صيت�ص��وق االبن لتجربة ذلك, وك�ص��ف بع�ش 

االأ�رضار التي حتدث يف اأماكن اأخرى.
وقتي��ة  عالق��ة  ه��ي  االأ�ص��دقاء  ب��ن  العالق��ة   2-
وزمانية, ال يوجد فيها م�ص��وؤول عن اآخر, وال و�ص��اية 
الأح��د عل��ى االآخ��ر, فيما توجد و�ص��اية وا�ص��حة من 
قب��ل االأب اأو االأم عل��ى االأبن��اء, لذل��ك, ف��اإن درج��ة 
تقبل ما يقوم به الزمالء واالأ�ص��دقاء اأكرب تاأثرياً على 

االأبناء من تاأثري االأب واالأم.
فف��ي احلالة االأوىل, يح���ش االبن اأنه اأمام �ص��خ�ش ال 
ي�ص��تطيع اأن يفر���ش عليه اأم��راً حمدداً, وه��و بالتايل 
ميتل��ك "حري��ة القب��ول اأو الرف���ش", لذل��ك ف��اإن اأي 
قبول ياأتي نحو �ص��لوكية معينة, �ص��يكون قبواًل "كليًا 

وكاماًل"؛ الأنه حدث مبلء االإرادة.
اأم��ا احلالة الثانية, فاإن االبن ال ميتلك حرية الرف�ش, 
وعليه اأن يتقبل كل االأمور ب�صكل "اإلزامي" لذلك يكون 
قبول��ه ل��ه قب��واًل "�ص��كليًا وجزئي��ًا" ينته��ي بانتهاء 

ال�ص��بب يف بع���ش االأحيان, با�ص��تثناء احل��االت التي 
ي�صتطيع فيها االآباء اإقناع اأبناءهم ب�صكل كامل.

-3 ممار�ص��ة بع���ش ال�ص��لوكيات اأو الت�رضفات بن 
االأ�ص��دقاء تك��ون ممار�ص��ة ت�ص��اركية, مبعن��ى اأن اأي 
فعل يقومون به, يت�ص��اركون فيه يف الثواب والعقاب, 
اأما مع االآباء, فاإن معظم االأفكار وال�صلوك التي تطلب 

من االبن, تكون فردية.
عل��ى �ص��بيل املث��ال, يف احلال��ة االأوىل, قد يت�ص��ارك 
االأ�ص��دقاء يف �رضق��ة وجب��ة اإفط��ار اأح��د زمالئه��م, 
ويتقا�ص��مون "الغنائ��م" فيما بينهم, وعندما يك�ص��ف 
اأمرهم, �ص��يالقون نف�ش العقاب عل��ى االأغلب, رغم اأن 
االأمر وامل�ص��ورة قد �ص��درت من �ص��خ�ش واحد منهم, 
وكذل��ك االأم��ر مث��اًل عندم��ا يقوم��ون باله��روب م��ن 
املدر�ص��ة اإىل حديق��ة اأو �ص��وق باإيع��از م��ن اأحدهم اأو 

يقومون ب�رضب الدخان يجلبه اأحد الزمالء.
اأما يف احلالة الثانية, فاإن االأب واالأم يطلبون ب�ص��كل 
فردي م��ن االبن اأن يقوم بت�رضف م��ا, كاأن ياأمرونه 
بالدرا�ص��ة واملذاك��رة, فيم��ا ي�ص��اهدون ه��م التلف��از 
اأو يطلب��ون من��ه اجللو���ش هادئ��ًا دون �ص��وت, فيما 

يتناق�صون هم يف اأمر ما.
-4 القدوة: حيث يعد ال�صديق قدوة حقيقية ل�صديقه, 

فيما يفقد الكثري من االأهل مبداأ القدوة.
فمثاًل, ال يطلب ال�ص��ديق من �صديقه االإتيان باأمر ما, 
اإال اإذا كان هو قد جربه واختربه, اأو �ص��مع به, فيطلب 
من �ص��ديقه م�صاركته له يف املرة االأوىل. كاأن يجربا 
���رضب الدخان �ص��وية, اأو يروي له م��ا قام به مع قطة 
ج��اره من اإي��ذاء, فيك��ون ق��دوة حقيقة ل��ه يف الفعل 

والقول.
اأما عند االأهل, فاإن بع�ش االآباء يطلب من اأبنائه عدم 
التدخ��ن اأبداً, فيما يتناولون ه��م اأمامهم الدخان, اأو 
يطلب االأهل من االبن النوم باكراً, فيما ي�ص��هرون هم 
اأمام التلف��از, اأو يحذرونهم من الك��ذب, فيما يرونهم 
ي�ص��تخدمونه اأحيانًا ولو من باب املزح, وبهذا ال تود 
هناك م�صداقية لقدوة االأهل يف مثل هذه الت�رضفات.
-5 االختياري��ة, فعندم��ا يخت��ار االب��ن �ص��ديق له, 
يكون قد اختار �صخ�ص��ًا حمببًا لديه, اأعجبه فيه �صيء 
م��ا, اأو تاأثر مبوقف معه, اأو جمعتهم��ا بع�ش االأفكار 
واملواقف )كريا�ص��ة معينة, اأو اهتمام مبادة درا�صية 
م��ا ...اإلخ( لذلك, ف��اإن اآراء هذا ال�ص��خ�ش "القريب من 
القل��ب" يكون لها تاأثري كبري, ورغم اأن حمبة الوالدين 
قوي��ة لدى الغالبي��ة العظمى من االأبن��اء, اإال اأن تاأثري 
ه��ذه املحب��ة يف الرتبي��ة يك��ون حم��دوداً, اإذ ال يربط 

االبن بن املحبة هنا والرتبية.

رغم النداءات المطالبة بعودتها.. 

الصيدليات الخافرة في غياب قسري منذ عقد ونصف!

هل يؤدي اختيـار الصديقات إلى تفجير المشاكل بين األم وابنتها؟

بغداد ـ خاص 

بغداد ـ متابعة 
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تعاين عالقة الكثري 
من الأمهات مع البنات 

بخ�ضو�ض �ضديقاتهن؛ 
اإذ تعتقد غالبية البنات 

اأن الوالدات ميلن ب�ضكل 
وا�ضح اإىل ال�ضيطرة 
على الفتاة وتقييدها 

دون مراعاة احتياجاتها 
واهتماماتها، وحتى لو 
اأنها كربت واأ�ضبح لها 

�ضديقات متيل للحديث 
واجللو�ض معهن 

مبفردها دون م�ضاركة 
الأم يف تلك اجلل�ضات.
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