تأتي هذه المجــــــلة االليكترونيـة انبعـاثا من
رؤى الشباب المتطوعيـن والمناصـرين لمـــا
يتراود بين الناس بالخفاء  ،وما تعـمل عليـه
جمعية تنظيـم وحماية األسرة الفلسطينية من
خالل فروعها المنبثقة منها في الكــــثيـر من
محافظات الوطن  ،وأهمها مراكز الخــدمــات
الصـــــديقــة للشـــباب في الخـلـيـــل وغـــزة
واستنــــادا إلــى االحتيـاج الكـــبير لشبــاننــا
وشــاباتنـا إلـــى المعــلــومـــات التـي تتـعلق
بأجســادهم  ،وصحتهم وكينونتهم  ،تم العمل
جليا على إيصــال الكثير من المعلومات حول
موضــوعــات التثـقيف الجنســي والشـامــــل
المتضمنة موضوعات النـــوع االجتمـــاعـــي
والعنف والصحة الجنسية واإلنجابية مشتملة
الجسد والتكاثر والبلوغ  ،كما وتتطرق إلى
الجنسانية والمتعة الجنسية ودورة االستجابة
الجنسيــة لـدى البشـر  ،العـالقـــات والتنـوع
االجتمـــاعي والمـــواطنة  ،والمشتملــة على
حقوق اإلنســـان ومـــدى ارتباطــها بحقــوق
الصحة الجنسية واإلنجابية .

حيــث يـتـم مــن خـالل العمــل مـع الشــباب
المتطـــوعيــن وفئات المجتمع األخرى على
توعيتهم وتثقيفهم جنسيا ضمن إطار فــاعل
صحيـح مناســب متكــامل متدرج ومستمر ،
ويبني القدرة على الحوار والنقاش الهــادف
بين كل األفراد ومختلف األعمار .

المحاكم الشرعية
وبمـا أن المحاكم الشـرعية تتولى رعــايـــة وحمايـة األســرة
والحفاظ عليها منذ طــور اإلجتنان إلى ما بعد الوفــــاة  ،ففي
طور اإلجتنان حفاظ على الجنين وما له من حقـوق  ،ومتابعة
لمــا بعد ذلك بحيــاته اليوميـة إلى ما بعد الوفـاة  ،وذلك ببيان
الحصــص اإلرثية وتبيان مستحقيها  ،ومتابعة تنفيذ الوصية .
ولحماية األسرة من الضياع والتشتت والحــرمـــان  ،فقد
أنشأ صندوق النفقة الذي يتــولى الحفـاظ على المحكوم لهم
واللذين ال يستطيعون تنفيذ أحكام النفقات على المحكوم عليهم
خاصـة اآلبـــاء واألمهــات واألوالد والــزوجـات بدفع
النفقات لتأمين االحــتيــاجات األســاسية من المسكــن
والملبس والتعلم  ،وقد حـــرص القــضــاء عـلى تـأميـن
مصــدر لتنـفيذ هذه الغاية  ،بتحصيل مبلغ على كل عقد
زواج أو طالق أو حجة تصــادق وما إلى ذلك
وان مجموع هذه الموارد ال يتجاوز مبلغ  80ألف شيقل فـي
بداية إنشاءه  ،وذلك للقيام بكل ما يحتاجه طالبوا النفقة  ،ومع
ازديــاد األعـداد لطـالبي النفقة أصبحت الموارد ال تقـوم بهذه
الغايــــة  ،وأن الصـندوق له حــاجـة مــاســة إلى موازنة من
القـــادرين على ذلك  ،لحمــاية األسـرة واالهتمام بها بصورة
أفضل .

قــال رسول اهلل صلى اهلل عليـه وسلـم " مـثــل المسلميــن في
توادهـــم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد ،إذا اشتكى
منــه عضـــو تداعـــى له ســائر الجســـد بالحمــــى والسهـر
" صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
وكـــذلك قــوله صلى اهلل عليه وسلم " واهلل ال يؤمن  ،واهلل ال
يؤمن  ،واهلل ال يؤمن  ،قيل من يا رسول اهلل  ،قال  :من بـات
شبعان وهو يعلم أن جاره جائع " صدق رســول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم .
فكيف إذا كـــان الجائع هو األب أو األم أو الزوجة أو االبن ،
والذي ليـــس له مصدر لتمويل احتياجاته للنفقة التي تشمل له
متطلبـاتـه األســـاسية  ،فــالدعوة إلـــى التكـــافل والتضـــامن
االجتماعـــي ممن لـــه القــدرة على ذلك لحين تأمين مصادر
أخــرى لتمــويل الصندوق الذي يتولى رعاية وحماية األسرة
على كل المستويات في العالم العربي .

رئيس محكمة االستئناف الشرعية
فضيلة الشيخ عطا المحتسب

تطور الطفل
ان معــــرفة الكيفية التي ينمو بها الطفل يمكنها مساعدتك في معرفة لم
تكـون بعض النشاطات ممتعة لألطفال في مرحلة عمرية معينة  ،بينما
نشـــاطات أخـــرى تكون مملة ومحبطة أو قد ال تثبت نجاعتها  ،لست
بحـــاجة الى أن تكــون خبيرا في تطور الطفل لكن من المهم أن تكون
مــدركا أنه في خالل نمو األطفال فإنهم يمرون بمراحل  ،وكل مرحلة
لهــــا خصائصها واحتياجاتها المختلفة بما يتعلق بالنشاطات الجسدية .
وفيمــا يلــــي خصـــائص تطـــــور الطفل الجسدية  ،واللغوية والعقلية
واالجتماعية والعاطفية لمختلف المراحل العمرية .
ومن المهـم أن نتذكر أن األطفال ال يتطورون بنفس المعدل  ،فبعضهم
قد يكــــون متقـــــدما أو متأخرا عن المستوى المحدد لكل فئة عمرية .
الصــداقة واالنجـــازات هي أمور هامة عند األطفال األكبر سنا  ،كما
والشفــــرة واللغة المبتكرة وكلمات السر يتم استعمالها من قبلهم لتقوية
روابط الصـداقة  ،وكن مستعدا الستخدام كل مهارات الصبر لديك ألن
الطفــــــــل قد يكــون ميـــاال الى التفكير أنه في غنى عن عناية الكبار
ومراقبتهم .
التطور الجسدي
البنـــــات عموما ما يسبقن األوالد بحوالي سنتين في النضوج الجسدي
البنـــــات واألوالد – تزداد امكانياتهم الجسدية وبراعة استعمال اليدين
يظــــهـــــرون زيـــادة في التنسيق وزمن ردة الفعل
قد يبدؤوا بالنمو السريع في نهاية هذه الفئة العمرية

التطور العقلي واللغوي
• يظهـــــرون اهتماما بقراءة قصص الخيـــــــــال العلمــي والمجالت وكتب في
تنفيذ المشاريع .
• قد يطـــــــورون اهتمـــــامــــا خــــاصــــا في جمـــع األشيـــاء أو الهوايات .
•لهم أحالم يقظة وتخيالت خاصة بالمستقبل
•يستمتعون بالتخطيط والمهمات التنظيمية
•يصبحون أكثر تركيزا على االنتاجية ووضع األهداف
•لهم رغبات وارتباطات كثيرة غير أنهم يجدون صعوبة في االستمــــرار بها .
•يستمتعون في األلعاب ذات العالقة بالقوانين واألكثر تعقيدا .

التطور االجتماعي والعاطفي
• يبدؤوا بادراك حقيقة أن اآلبــــــاء وذوي السلطة قد يقومون بأخطاء وأنهـــم
ليسوا على صواب دائما
•غالبا ما يحبون الروتين واألطر والقوانين واألرقام السرية واللغة المبتـكرة .
•يحبون االنتساب الى أحد النوادي
•لديهم اهتمامات متزايدة بالرياضة التنافسية
•يتحكمون بالغضب بشكل أفضل
•قد يقللون من شأن الكبار أو يتحدون سلطتهم .
•يظهرون اهتماما بالجنس اآلخر عن طريق المضايقة والمزاح واالستعـراض.
• يفضلون قضاء وقت أكثــــر مع األصحـــــاب بدل من قضائه مع الـــــوالديــن
• قد يصبــــحون خشني األلفاظ أحيانا تجاه زمالء صفهم ويتعاملون بشكل فظ .
•ميــالون لرؤية األشياء بأنها اما صحيحة أو خاطئة دونما ترك مساحة لآلراء
المختلفة .

حيــن ينمـــو األطفـــال تكــــون هنالك خصائص واحتياجات
مميـزة لكـــل فئــــة عمـــرية فيمـــا يتعلق بالنشاط الجسدي .
• 10-8سنوات ( خصائص التطور _ تنسيق أفضـــل اذ يبدأ
بعرض قدراته القيادية وقوته ويستمتع بالتقـــــارب الجسدي ،
ويمكنه حل المشاكل  ،يكــون حساسا للنقد ويستمتع بالرياضة
الجمـاعية ويحب تلقي المديح )
• 10-8سنــــوات ( توصيـــات التدريب _ استخدم نشاطات
موجهة أكثر للتنسيق ،كما واستخدم نشاطات بها قدر عال من
التحـــــدي  ،قم بتبسيط الرياضيـــات الجماعية واأللعاب التي
تتطلب التعاون  ،واستعـــمـــل تمارين وألعاب متميزة وتحفز
الدافعية )
• 12-10سنة ( خصائص التطور _عضالت متطورة أكثر ،
تنسيق وتــوازن  ،زيـــادة القدرة على التحمل والثقة بالنفس ،
كما ويكون قـــادرا على تعــلم المهمات الصعبة ويحاول تقليد
النماذج ويحب أن يجد لنفسه مكانا )
• 12-10سنة ( توصيات التدريب_ قم بإجراء ألعاب جماعية
معـــدلة وركز على اللعــــب المبرمج ونظـــم التمرير وإيجاد
واستخـدام المساحة المتوفرة وابدأ بإضافة األلعاب التنافسية )
ومن المهـــــم مشـــاركة األطفال الصغار في نشاطات ممتعة
ومركزة على النجــــاح حيث تقــــول الكثيـر من األبحاث أن
األطفــــال بحـــاجة ألن ينجحــوا بنسبــة  %80مــن الوقــت
لالستمرار في العمل وتجنب االحباط  ،وألخذ فرص لتطـوير
مهاراتهم  ،كما وأن األطفال دائمي الفشل في النشــاطات وقد
يصابون باإلحباط ويتوقفون عن التدريب لذا يجب أن تهــدف
النشاطات للنجاح إلتاحة الفرصة لهم لتطـــوير مهــــاراتهم .

تطبيق الجلسة
استعمــــال التسخين ( االحماء) سيساعد في جلب اهتمام االطفال الى
الدرس  ،ويحـــــــفزهم  ،ويحضرهم جسديا للمهام التي تنتظرهم  ،اذ
ينبغي أن يكون النشــــاط ممتع ويهدف الى اشراك كل طفل في نشاط
كافي  ،بحيث يظهر القليـل من التعرق على جبهته ولكل لعبة أن تضم
كل األطفال _ وال تستخــــدم العابا تؤدي الى خروج األطفال منها ألن
األلعاب الشاملة هي األفضـــل عموما  ،كذلك قم بتنويع النشاطات كي
يكون جو اللعب ممتعا .

لماذا نحتاج الى التسخين ؟
هنالك أسباب ثالثة رئيسة وهي :
•تسخين الجسم وخصوصا األجزاء الداخليــة مثل العضالت وما حول
المفاصل .
•شد العضالت والمرابط وخصوصا تلك التي سـوف يتم استعمالها في
النشاط .
•تحضير المشاركين لما ينتظرهم وذلك بتحفيزهـــم جسمانيا وعقليا .

متى يجب القيام بالتسخين ؟
تمارين التسخين من الممكن أن تؤدي قبل كل أشكال النشاط الرياضي
مهما كان النشاط بسيطا أو قصيرا  ،ألن االصابة قد تحــــدث في حال
لم يكن هنالك تسخين قبل النشاط .

بعض االرشادات الضرورية للتسخين
يجب أن يشمل التسخين كافة أنحاء الجسم وذلك لشد ورفـــــع حرارة
كل العضالت واألنسجة الرابطة
يجب أن يكون التسخين متعلقا بالنشاطــــــات  ،وبهذا يمكن أن يكون
التسخين بمثابة تدريب في نفس الوقت
يجب أن ال يكون التسخين مرهقا لألطفال .
تجنب اطالة الفترة الزمنية بين التسخــــــين وبين النشاط الذي يليه .
اجعل التسخين آمنا وممتعا ( وذلك بتنويع التمارين )

أنواع التمارين التي يمكن استعمالها للتسخين

ارشادات التهدئة

هنالك نوعان رئيسيان من التمارين يجب استعمالها بالترتيب التالي :
تمارين لعامة الجسم  ،وهي نشاطات خفيفة لكـــل الجسم وتعمل على
رفع معدل ضربات القلب ( حركات تشمل المشي والقفز وغيرها ) ...
كما ويجب تشجيع النشاطات التي تغطي مجــال حركة كامل لكن برقة
وثبات .
تمـــارين الشد _ قم بزيادة مجال الحركة عن طريق التطويل المتدرج
للعضالت  ،وال تقـم بأي عملية شد فجائي  ،اختر  4أو  5تمارين شد
للجزء العلــــوي من الجســـم  ،و  4أو  5تمــــارين للجـزء السفلي .
كــــن منهجيا  ،ابدأ من الرأس نزوال حتى القدمين  ،أو ابدأ من مركز
الجســـــم ثم اليدين أو القدمين  ،حيث أن التمارين المتنوعة لمختلف
أنحاء الجســـم يمكن أن تشكل كسرا للروتين المعتاد .

التهدئة هي عبارة عن اعادة الجســـــــــــد الى وضعه الطبيعي بشكل
تدريجي بعد أداء النشاط .

نقاط التذكر
أعط األطفال فرصة كافية لتعلم المهـــــــارات الجديدة وتحدي أنفسهم
أثناء ذلك  ،تأكد أنهـــــم يأخـــــذون أدوارا عـــدة في نشاطـات عـــدة
يحتــاج األطفال لبعض الوقت كي يتعلموا قواعد لعبة معينة ويتعرفوا
عليها ويتقنــــوها  ،وعادة ما يعملون بشكل أفضل اذا ما تم تصنيفهم
الى مجموعات بحسب قدراتهم .
لــــــيس كل األطفال بحــاجـة الى اللعب بنفس اللعبة في ذات الوقت ،
يمكن للبعض أن يلعب ألعابا أخرى وحدهم أو مع شركاء .
أعط الطالب ارشادات حول المهارات التي عليهم استعمـالها  ،وكيفية
أداء ذلك بشكل صحيح ومع التغذية الراجعة والمديح .
تأكد أن لدى األطفال فرصا ليراقبوا بعضـــهم ويقلدوا ويصفـــو مـــــا
يقومون به  ،وقد يكون استعمال البطــــاقات أو الصور مفيدا في هذه
الحالة .
يجـــــــب أن تتاح لألطفـــــــال الفرصة كي يتحدثوا عن ما فعلوه وما
استطاعوا انجازه .

لماذا القيام بالتهدئة
•تساعد في أن يعود معـــــــــــــدل التنفس وضربات القلب الى المعدل
الطبيعي وبشكل تدريجي .
•تساعد في تجنب االغمـــــاء والغلة التي قد تنشأ عن اندفاع الدم في
العضالت الكبيرة في األرجل حين يتوقف النشاط فجأة
•تساعد في تحضير العضـالت لجلسة التمرين القادمة سواء كانت في
اليوم التالي أو بعد أيام .
•تساعد في ازالة الفضالت الخارجة من العضالت مثل أكسيد الالكتيك
التي يمكن تكونها أثناء النشاط .
التهدئــــــة هـــــي عبـــــارة عن اعادة الجزأين من عملية التسخين .
تمرين بسيط لكل أعضاء الجسم كالمشي والقفز .
تمرين الشد البسيط ويساعد في استرخـــاء العضــــــالت ويعيدها الى
طولها الحقيقي ويحســــن المــــــرونة (مدى الحركة حول المفاصل )

التغذية الراجعة
•عند تدريب األطفــال سيكــــون من الضروري اعطائهم تغذية راجعة
لمساعدتهم في تحسين مهاراتهم وفي اللعب بشكل صحيح واألهم هو
تصحيــح األداء ال انتقـــاد المــؤدي  ،وغـالبـا فـان هـنـالك رغبـة في
استعمال بعض الجمل السلبية  ،أو سماع االنتقادات السلبية باستمرار
هو أمر محبط وبدال من ذلك على المدرب أن يحاول استعمال تعليقات
ايجابية لتصـحيـح الخطـأ مثل حـــاول أن تمد ذراعيك الى األمـــام كي
تكون مستعدا لالمساك بالكرة _ حيث من األسهل بكثير على األطفـال
التركيز باألمر االيجابي .
•حاول استخدام طريقة الشطيرة في التغذية الراجعة
•مدح وتشجيع
•تعليمات تصحيحية
•عرف بالنتائج المشجعة  ،المديح .

أمثلة على استخدام شطيرة التغذية الراجعة
طفل في صفك يسقط الكرة باستمرار
المدح  :كانت تلك محاولة جيدة
المعلومات التصحيحية  :في المرة القادمة حـاول أن تمد يديك
أمامك .
النتيجة االيجابية:بهذه الطريقة تكون مستعدا لالمساك بالكرة .
طفل ال يريد تمرير الكرة لبقية األطفال
المدح  :انه ألمر رائع أنك متحمس للعب .
المعلومات التصحيحية  :لست وحدك من يريد اللعب  ،وعلى
الكل أن يحاول تمرير الكرة .
المـــدح  :أنــت اآلن جيـــد فــي تمرير الكرة ويجب استخدام
مهاراتك لتمريرها ألصدقائك .
نقاط رئيسية
النجاح يعزز النجاح
من المهم تصميم مهام يمـكـــن للطلــــبة أن ينجحوا في أدائها
 ،واعمل توازن بحيث تبعدهم عن الملل .
التمرين ال يؤدي الى االجادة
الشكل الصحيــح من التمرين والتغذية الراجعة المالئمــة هي
فقط ما سيقودك الى انجاز المهمة  ،اضـــافة الى أنه يجب أن
يكون الطفل جاهزا من حيث النمو والتطــــور النجاز المهمة
وتحديها .
من البسيط الى المعقد
ان تعلم الحركة يتقدم من المهام البسيطـــة الى األكثر تعقيدا ،
قدم للطفل المهمة السهلة ثم األكثر تعقيدا .

تقييم الجلسة
ان تقييم الدرس هو أمر حيـوي وضروري لنجاح أي برنامج
وهو يوفر تغــذية راجـــعـة قيمــة حــــول أداء كل من المعلم
والطالب يجب أن تمتد الى مستوى التخطيط التالي ومن المهم
تخصـــيص وقـــت لتقييم سـير الجلسات وتسجيل أفكارك كي
ترجع اليها في المستقبل  ،وهذا يســـاعـد في تحديد النشاطات
التي ستستمــر بها أو تلك التي ستتوقف عــنها ولتقوية دورك
كمعلم فعال

أسس هامة تؤخذ بعين االعتبار حين تقيم درسا ما
كيف تعلم األطفال المهارات المقدمة لهم .
كيف كان سير التدريب
هل حقق األطفال األهداف المرغوبة
هال أطفال جاهزون للجلسة القادمة
ما هي األمور التي كانت ناجحة وما هي األشياء التي أثبتت
عدم صالحياتها
كيف استجاب األطفال للتعليمات المعطاة لهم
هل ظهر على األطفال الملل أثناء الدرس .

بقلم المتطوع
فادي زعرور

العادة السرية
هي تصريف الطـاقة الجنسية عن طريق مداعبة األعضاء التناسلية ،
وتتم في الخفـــاء ســرا ،ومن هنــا عـــرفت باسم " العادة السرية" .
وهى عمليـــة جنــسية غيـر كــاملة إال أنها ال تنتهي بالنهاية الطبيعية
للعــــملية الجنســيـة باإلشبـاع واالسترخاء وهو جزء هام من العملية
الجنسية ألنه يؤدى إلى عودة األوعية الدموية في منطقة الحوض إلى
وضعها الطبيــعي قبل اإلثارة وبالتـــالي فان عدم حدوث هذا اإلشباع
الجنسي يؤدى إلى احتقان دمـوي في منطــقة الحوض بما له من آثار
طبية سيئة على الجهاز التناســـلي وعلى ســائر أجهزة الجسم كما أنه
قد في النهاية وبعد تكراره لفترة طـويلـة يؤثــر على كفاءة االنتصاب
ويؤدى إلى ســرعة القذف مما يجـــعل الشاب في حاجة إلى العالج.
وآخرون يعرفوها بأنها الوصول إلى الرعشة الجنسية بدون الوصال
الزوجي وذلك عن طريق اليد وتسمى االستمناء أو نكاح اليد .

أسباب العادة السرية
 .1الهيجان  :حيث ال يستطيع الشخص أن يسيطر على نفسه ويرجع
سببه إلى األمور التالية
أ .مشاهدة مناظر فاحشة.
ب .مشــاهـدة القنوات الســاقطة والتي همها الوحيد إســـقاط الشبــاب
والشابات في مستنقع الرذيلة.
ج .المحادثات الغرامية سواء في الهاتف أو في االنترنت.
د .النوم على البطن.
ه .التفكير  :وهو أهم نقطة حيث أن أكثر الشباب والشابات يأتيهم
الشيطان فيجعلهم يفكرون في الصور الخليعة وغيرها مما يسبب
الكارثة .

 .2الفراغ في الوقت :حيث انه كلما تفرغ شخص يفكر في اقرب شيء
الى نفسه وهو القيام بالعادة السرية.
 .3الظن الخــاطئ  :حيث ان كثــير من الذين يعمــــلون العادة السرية
يظنون انهم اذا فعلوها سوف يشبعون غريزتهم ولكن في الحقيــقة وأنا
أتحدى أي شخــص يعمــل العادة الســرية أن يقول انه يشبـــع غريزته
فهو يشبعها لمدة دقائق معدودة وبعدها يهيج من جديد مما يجعل بعض
األفراد يفعلوها أكثر من مرة وهذا انتحار ولكن ببطء
هذه أسباب العــادة الســرية رغم انه توجد الكثير من األسباب األخرى
ولكن هذه األسباب هي عامة وشاملة.

فوائد العادية السرية
العادة السرية تشبع الشاب أو الشابة لمدة دقائق فقط وهذه الفائدة
الوحيدة.

مضار العادة السرية
العادة السرية ليســـت مضـرة بحد ذاتها  ,ولكن هناك أفراد يمارسون

العادة السرية بكثرة لدرجة ترهق الجهاز العصبي والتناسلي.
فأخطـــار الممارسة تختــلف لهـــذه األسباب وكل شيء يزيد عن حده
الطبيعي يكون مضر  ،ويقال لو أن الشاب مارس العادة السرية مرتين
أو ثالث مرات في األسبـوع فأنه ال يمكـــن أن يتعب جــهازه التناسلي
ولكن هذا األمر يخـــتلف عند الشخص الذي يمارس العادة السرية عدة
مرات فــي اليــوم ألنه بذلك سوف يؤثر على الجهاز التناسلي والجهاز
العصبي  .وهذه األعضــاء تعود إلى نشاطها السابق بشرط أن تكتسب
فترة من الراحة .

 .1للفتاة :في الغـالب ال يحــدث لممــارسة العـــادة السـرية إشباع
لرغبة الفتاة الجنسية إشباعاً كامـــالً  ،مما يــــؤدى إلــى حــــدوث
احتقان دموي في منطقــة الحـــوض واضـــطرابـات فــي الــدورة
الدموية  ،خاصــة زيـــادة كمية دم الحيض  ،مع اإلحســـاس بــألم
شديد يسبق نزول الــدم  .كـــما قد يتســبب احتقــان الحـــوض في
زيادة كمية اإلفرازات المهبلية .
وقد ال ينتج عن ذلك تمزق غشاء البكارة  ،وإنما يحدث اتساع فيه
مما يؤدى إلـى عـــدم نـــزول دم أثنــاء فـــض الغشـاء بالطـــريق
المشروع ليلة الزفاف .
تؤدى ممــارسة هذه العــــادة إلــى حـــدوث اضــطرابـــات نفسية
باإلضافة إلى التوتر والقلــق وتأنيــب الضـميــر من جـــــراء هذه
الفعلة .
تصاحب اإلسراف في هذه العادة ضعف عام وذبول بالجسم يؤدى
إلى ضعف الذاكرة  ،وعدم قدرة الجسم على مقـــاومة األمــراض
المختلفة.
 .2للشاب  :احتقان بغدة البروستاتا  ،والحويصــالت المنوية يسبب
سرعة القذف ،أي بمجرد مالمســة العضـــو يحــدث القذف فيعتقد
المرء أنه غير قادر على القيام بالعملية الجنسية عند زواجه ،وهذا
يعقبه أحيانا اإلصابة بالضعف الجنسي(فقد القدرة على االنتصاب)
الضغط على العضو المصاحب للعادة السرية يفوق الضغط الالزم
للعملية الجنسية الطبيعية وعليه ال يشعر الشاب المدمـــن للعـــــادة
السرية باللذة من العملية الجنسية الطبيعية كتلك المصاحبة للعـــادة
السرية ،بينما الشاب العادي يستمتع كثيرا بالحياة الجنسية الطبيعية
.
وهناك أعراض عامة تحدث نتيجة ممارسة هذه العادة مثل
الكــآبة النفسية االنطواء والبعد عن المجتمع ،والضعف العام،
الشحـــوب ،ضعف الشخصية .
ومن أضرارها أنها تنشط إفرازات الغدد التناسلية مما يزيد
الحاجة إليها بعد ممارستها ،فيسهل رسوخ هذه العادة فيترتب
عليها احتياجات جسمية إضافية من إفرازات هذه الغدد .

كيفية عالجها
 .1عدم النوم على البطن.
 .2عدم مشاهدة القنوات الساقطة والتقليل من مشاهدة التلفاز.
 .3عدم التفكير في المشاهد والصور الخليعة وحاولوا انه عندما يكون
تفكيركم في هذه األشياء أن تفكروا بأشياء أخرى وان تشغلوا أنفسـكم.
 .4عدم الجلوس أمام االنترنيت بكثرة واالنتفاع به.
.5عدم مسك األعضاء الحساسة والعب بها .

بقلم المتطوع
مؤمن القشقيش

سرطان الثدي ))Breast Cancer
التعريف  :هو عبــارة عن تورم خبيــث يصيب بعض الخاليا التي تتكاثر
بشكل عشوائي و يمكـــن أن تنتقل إلى أعضاء أخرى من الجسم و
تكون ضارة  ،ينشأ ســـــرطان الثدي في الغدد المنتجة للحليب من
نسيج الثدي .
وهو مرض يخيف النساء أكثر من أي مرض أخر  .لكنه قد يصيب
الرجال  ،أيضا ،وان بنسبة اقل بكثير .
األسباب  :هناك نظريات عن أسباب سرطان الثدي أهمها :
 .1الوراثة .
 .2الفيروس .
 .3نوعية األكل .
 .4التعرض لألشعة المضرة .
 .5استخدام األدوية دون استشارة الطبيب .
 .6العمر .
وأهمها الهرمون الجنسي األنثـوي االستـروجين هو المسبب األساس في
كـثيـر من الحاالت .فــاالستروجين يحرض خـــــــاليا أنسجة الثدي
واألعضاء التناسلية على النمو ،والسرطـــــان ما هو إال خلل ناتج
من النمو الخلوي غير المقيد.

األعراض :
 .1ورم أو تثخن في الثدي أو تحت اإلبط .
 .2تغير في شكل  ،حجم أو تدوير الثدي .
 .3تغير في لون الحلمة أو بروزها أو انقــالب الحـــلمة أو تغير في جلد
الحلمة ( طفح ) أو ألم في الحلمة
 .4وجود إفرازات من الحلمة ( غير الحليب ) .

تشخيص المرض :
ويتم تشخيص المرض بعدة أمور وهي :
 .1فحص ذاتي للثدي  :الفحص الذاتي للثدي هو إحدى اإلمكانيات  ،فقط
 ،ويجب إجراؤه بشكل دائم ومنتظم بدءا من سن  20عاما.

 .2فحص الثدي في العيادة  :إذا كان لديك في العائلة من أصيب بــمرض
سرطان الثدي (تاريخ عائلي) أو إذا كنت تنتمين إلحدى مجــموعات
الخطر األكثر عرضة لإلصابة بسرطان الثدي ،فينصح بان تـخضعي
لفحص الثدي في العيادة مرة واحدة كل ثالث سنوات حتـــى بلوغك
سن الـ 40عاما .ثم بمعدل مرة واحدة كل سنة ،فيما بعد.
 .3تصوير الثدي اإلشعاعي  :تصوير الثــدي اإلشعـــاعي ،الذي يفحــص
أنسجة الثدي من خالل إنتاج صور األشعة السينية (أشعة رنتـجن (
- X – Rayيعتبر اليوم الفحص األكثر موثوقية للكشف المبكر
عن كتل سرطانية في الثدي .
العالج  :يتم عالج سرطان الثدي  -أغلب األحيان -بعدة طرق في نفـــــس
الوقت  ،فإذا ما تم االكتشاف المبكر للورم وكان حـجمه في حــــدود
 3سم  ،فال يستلزم العالج بالتدخل الجراحي باستئصال الثــدي ولكن
يمكن استئصال الورم ذاته وعالج باقي الثدي باألشعة للقـضاء على
بقية الخاليا التي قد تكون نشطة  .أما إذا كان الــورم أكبــر من ذلك
أو كان قد انتشر إلى الغدد الليمفـاوية فيضــاف العـــالج الكيمـــيائي
والهرموني إلى سياق العالج .

ومن أساليب العالج :
 .1العالج اإلشعاعي .
 .2العالج الهرموني .
 .3العالج الكيميائي .
الوقاية  :وخير وسيلة للوقاية هي في الفحص المبكـــر بشـــكل دوري كل
سنة  .أو عند اإلحسـاس بعقـــدة في الثــدي  .أو عند خروج دم من
الحلمة  .أو عند مــالحظــة عالمات لم تكــن مــوجودة سابقاً  :عدم
انتظام في الحواف أو شد على الحلمة .
ومن األمور الضرورية أيضا :
 .1الحفاظ على وزن طبيعي .
 .2الحدّ من األحماض الدهنية المحولة .
 .3تناول الفاكهة والخضار .

ختان الذكور
يعتبر ختان الذكور أحد أهم العادات المنتشرة لدى الكثير من الشعوب،
بل أصبحت متغلغلة في ثقافاتها .وختان الذكور هو عــملية جــــراحية
يقوم بها شخص مؤهل ،تتضمن قطـــع الجزء الجلدي المــتدلي الــذي
يغطي حشفة "رأس" القضيب لدى الرجــل والتي تكون امتدادا للطبقة
المغطية لجسم القضيب نفسه ،ومن ثم إغــالق الجرح الناتج باستخدام
الخياط الطبي.

ختان الذكور عبر العصور

تذكر الروايات والقصص واألساطير الكثـير عن ختان الذكور ،إذ قيل
أن سيدنا إبراهيم عليه الســــالم هو أول مــن اختتن .فقد ورد عن أبي
هريرة أن الــنبي صلـــى اهلل علـــيه وسلم قال " :كان إبراهيم أول من
اختتن ،وأول من رأى الشـــيب وأول من قص شاربه وأول من استحد
" ،ولذلك كان العرب يقتـــــدون بهم ويفعلون الشيء ذاته ألبنائهم .
ويروى عن رسوم وكتابات الــــفـــراعنة أنه ما من مولود ذكر كان أم
أنثى إال وقاموا بعملية الختان له بمـــراسم معينة للذكور وبدون مراسم
لإلناث .
وما هو معروف عند المسلمين أنهم يختنون أبنائهم دونما بناتهم ،وذلك
استدالال بأحـــــاديث كــــثيرة عن النبي محـــمد صلى اهلل عليه وسلم .
كما أن اليهود أيــــضا يختتنون .وتشير مقولة نوال السعدي بأن اليهود
اختتنوا لما وعدهـــــــم اهلل جل وعال بأرض فلسطين ،فقاموا باالختتان
ليكونوا متميزين عن كل البــشر اآلخرين ويكونوا أسيادا عليهم .واهتم
اليهود بالختان واعتبر التلمـــــــــود أن من لم يختتن يكون من الوثنيين
األشرار .فقد جاء في سفــــــر التثنيـــة " :اختتنوا للرب وانزعوا غرل
قلوبكم يا رجال يهوذا وسكان أورشليم".
وهنالك ما يقول عن النصـــارى أنه كان لديهم ختان في األصل ،حيث
تشير نصوص من إنجيل برنابا إلى أن المسيح قد اختتن وأنه أمر
أتباعه بالختان ،لكن النصارى ال يختتنون اآلن .
والمالحظ أن أغلب الديانات والشعوب يختنون ذكورهم سواء كان ذلك
عادة ،أم واجبا حياتيا ،أم فرضا من شرائع الدين .

لماذا ختان الذكور؟
الختان وقاية من االلتهابات الموضعية في القضـــيب .فالقلفة التي
تحيط برأس القضيب تشكل جوفا ذو فتحة ضيقة يصعب تنظيفها،
إذ تتجمع فيه مفرزات القضيب المختلفة بما فيها مــا يفرزه سطح
القلفة الداخلي من مادة بيضاء ثخينة تدعى "اللـــخن Smegma
" ،وبقايا البول والتعرق والخاليا والتي تساعد على نمو الجراثيم
المختلفة ،التي تؤدي إلى التهاب الحشفة أو التهاب الحشفة والقلفة
الحاد أو المزمن والذي قد يؤدي بــــدوره إلى الــــتهاب المجاري
البولية عند األشخاص غير المختنــين ،وخصوصا األطفال والتي
يصبح معها الختان أمراً عالجــــــياً ال مــــفر منه بكل األحوال .
والختان في كثير من األحيـــــان هو وقاية من األمراض المنقولة
جنسيا ،إذ تشير اإلحصائيـات والدراسات إلى أن الشعوب التي ال
يتختن رجالها يتعـــــرضون أكـــــثر لألمراض المنقولة بالجنس،
ونخص بالذكر فيــــروس نقص المناعة البشري اإليدز .ففي عام
 1990كــــتب البـــروفيسور ويزويل  " :لقد كنت من أشد أعداء
الختان وشــاركت في الجهود التي بذلت عام  1975ضد إجرائه،
إال أنه في بــــداية الثمــانينات أظهرت الدراسات الطبية زيادة في
نسبة حدوث التهابات المجاري البولية عند األطفال غير
المختونين ،وبعد تمحيص دقيق لألبحاث التي نشرت ،فقد وصلت
إلى نتيجة مخالفة وأصـبحت من أنصار جعل الختان أمرا روتينياً
يجب أن يجري لكل مولود ".
ونرى بأن الطب الحديــــث يؤيد وبقــوة ما ذهب إليه األغلبية من
استحباب الختان وخصوصا في اليوم السابع ،أو حدا أقصى [يوم
األربعين] من والدة الطفل ،لتفادي كل المشاكل المذكورة آنفاً.

وإذا نظرنا إلى الضرر ،الذي قد يتسبب نتيجة القيام
بعملية الختان ،فإننا لن نجد سوى األلم الذي يصيـب
الشخص لفترة محددة وبسيــطة والنــاتج عن أن هذا
العضو تعــرض لعملـــية جـــــراحية ،وال يوجد أي
أضـرار أخرى تنجم عنه ال من قريب وال من بعيد.
ولكـن في حاالت قليلة من الممكن أن يحصل نزيف
نـاتـــج عن عــدم خبرة الشخص الذي قام بتنفيذ هذه
العمـــلية البسيطــة ،وهنا نشـــير إلى أن هذه العملية
يجب أن تتم تحت تقنية معقمــة وعلى يد إطار طبي
(طبيب/ة أو عـامـل/ة طبــي/ة حـــــاصل على دورة
تدريبية تخوّله مزاولة هذا العمل(.
وقد تحول التحدي اليــوم إلى مسألة القــــيام بالختان
على أيــدي متخــصصة ،ومحــاربة "ختان اإلناث"
والذي على خالف ختان الذكــــــور الــــذي يحــمي
الصحة ،فإنه بالنسبة إلى اإلناث ال يكون إال مصـدر
مضار صحية ونفسية واجتماعية خطيرة.

تقول األبحاث والدراسات
 -1ختـــان الذكــــور يمكن ان يقلل من إصابة المرأة
بسرطان عنق الرحم بنسبة % 20
حيــث أن الفيـــــروس الـحليمي  HPVيعيش في
الطبقة الداخلية لـغلفة القضيب ينتقل للمرأة مسببا
سرطان عنق الــرحم( .مقالة للجريدة البريطانية
الطبية عام )2002
 -2ختــان الذكــــور يقــلل من فرصة اصابة الرجال
بفيروس نقص المنـاعة البشري /اإليدز  8مرات
عن غير المختنين( .مقـــــالة للجريدة البريطانية
الطبية عام )2000
 -3ختان الذكور يقلل من فرصـــة اصـــابة الــرجال
بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز بنســـــــبة
 %50عن غير المختنين ( 3دراسات من
كينــيا وأوغندا جنوب افريقيا)

بقلم
محمد أبو عريش

