
ــعيد إحدى ضحايا  أم س
اللجوء ملا يسمى مراكز طب 
األعشاب, فقد كانت  تعاني 
ــق نفيس وآالم  من ضيق وقل
ــا أحد  ــف له ــدة وص يف املع
ــاب  ــني يف طب األعش العامل
ــوداء وزيت  عسًال وحبة س
ــاب  ــون وبعض األعش الزيت
ــعفت  مما زاد من آالمها وأس
ــورة  الث ــفى  مستش إىل 
وأعطيت مغذية فيها الكثري 
ــاليف خطأ  ــن العالجات لت م
ــه ((خبري  ــمي نفس من يس
ــاالت  ــب الح ــالج أصع يف ع
ــت  ومنع ــتعصية))   املس

ــام متتالية ووصف لها  ــا من الطعام ملدة ثالثة أي بعده
العالج املناسب الذي يقيض عىل آثار األعشاب حسب 

الطبيب املختص.
(تحذيرات)

ــري  ــداوي غ ــدة للت ــار ع ــن أخط ــاء م ــذر األطب  ح
ــرىض بتجنب  ــاب, وينصحون امل املتخصص باألعش
تناول وصفات العشابني, كون أكرثهم غري متخصصني 
ــات  ــة للنبات ــات الكيميائي ــة املكون ــون حقيق ويجهل
وتفاعالتها ومضاعفات تعاطيها عىل جسم اإلنسان 

وصحته.
ــي - طب عام,  ــه الذبحان ــؤال الطبيب عبدالل من ه
ــخاص  ــتجابة لألش ــاه دائما بعدم االس ــح مرض ينص

ــون بأنهم أطباء  الذين يدع
ــبما  ــاب ألنهم- حس أعش
ــون بقدر  ــول - ال   يعالج يق

ــببون  ــا يس م

ــخص  اإلزعاج واملرض للش
ــون  يصعب ــد  وق ــاب  املص
ــة عالج  ــىل الطبيب رسع ع
ــون  ــم   يصف ــض كونه املري
ــا  له ــة  عالق ال  ــاباً  أعش
ــي  ــة الت ــراض املرضي باألع

تطرأ عىل املريض.
ــه الطبيبة ثريا  تتفق مع
ــي  ــل (أخصائ ــد مقب محم
إن  ــف:  وتضي ــد)  جل
ــن  ــوع م ــي ن ــاب ه األعش
ــته  ــواع الطب الذي درس أن
ــن  م ــوع  ن إىل  ــاج  ويحت
ــة  ــة التام ــق واملعرف التدقي
ــن  لك ــبة  عش كل  ــدة  بفائ
ــارة عن  ــبية هو عب ــادات العش ــوم يف العي ــراه الي ــا ن م
ــن يأتون  ــىل املواطنني خاصة الذي ــال ع نصب واحتي
ــب الحديث والعالجات  ــاف وال يؤمنون بالط من األري

واألدوية الصيدالنية.
مرجعيات هشة!

دراسة ملنظمة الصحة العاملية ظهرت مؤخراً تقول 
ــني ممن تمت  ــة معالجني تقليدي ــني من كل ثالث أن اثن
مقابلتهم قد ورثوا املهنة من آبائهم ويحاولون تورثيها 
ــن طريق الكتب  ــبها ع ــم, أما الثالث فقد اكتس ألبنائه

التقليدية واالطالع.
 وأفاد الدكتور عبدالله معمر - أستاذ علم االجتماع 
ــتخدم  ــاك طرقاً تقليدية تس ــة صنعاء, بأن هن جامع
ــًال: أوال  ــة قائ ــب األهمي ــا حس ــة, ويرتبه يف املعالج
ــة املوالد يف  ــي كتوزيع الصدقات وإقام ــب الدين الجان
ــم دينية  ــات بمفاهي ــة اإلثب ــض األرضحة ومحاول بع
ــتخدمون  ــفاء, إال أن الغالبية يس ــس فكرة الش لتكري
ــاٍف للحقيقة  ــوط ومج ــكل مغل ــالج بش ــن يف الع الدي

ــات  إمكان ــك  بذل ــتغلني  مس
ــي   ــم الدين ــني وفهمه املتعالج
ــكل هذا منفذا  املحدود ويش
ــول  ــهال للدخ س
ــه  خالل ــن  م
ــيطرة عىل  والس
وإيهامه  املريض 
بجدوى العالج. 

ثانيا العالج باألعشاب 
الذي  يكون بالوراثة من 

اآلباء أو الخربة الشخصية 
من خالل االطالع عىل 
كتب الرتاث عن الطب 
العربي املعروفة لدى 

املعالجني والتي ال تتجاوز 
العرشة ويتم استخدامها 
لجميع األمراض مضافا 

إليها أسلوب اإليهام 
بإعادة مصدر املرض 

إىل القوى الغيبية 
والثالث هو الجانب 

السحري يف العالج فالسحر ذو حدين فمن ناحية 
يمكن استخدام إصابة اإلنسان باملرض والرشور 
ومن ناحية أخرى يمكن أن   يكون عالجا وقائيا 
فيستخدم عىل أساس رفع املرض عن املصاب 

وحمايته من املرض الذي قد يصاب به يف يوم من 
األيام .

التخصص مهم
ويستطرد الدكتور عبدالله معمر قائال: هذه الطرق 
ــكل العالج  ــون ش ــا لتك ــع بعضه ــة م ــالث متداخل الث
ــقا عالجيا واحدا, وتعد مسألة  القائم والذي يكون نس

التخصص يف العالج صعبة إىل حد ما.
ــاس يفضلون  ــن الن ــرياً م ــور أن كث ــف الدكت ويضي
ــبي العتقادهم به وأنه يشفي أية أمراض  العالج العش
ــل مثل هؤالء  ــذه األمراض تجع ــا، وه ــا كان نوعه مهم
ــالج إال لدى املعالج التقليدي,  املرىض ال يفضلون الع
ــاعد  ــئ لنوعية املرض يس ــري الخاط ــرى أن التفس وي
ــتمرار  ــة كما  يؤثر يف اس ــار األمراض املعدي ــىل انتش ع
ــباب الحقيقية املؤدية  املرض ويعمل عىل حجب األس

للمرض.
ــر يؤكد  ــور معم الدكت
ــة  العالجي ــواد  امل أن 
يف  ــر  توث ــات  والوصف
سلوك أفراد الجماعات 
ــا هذه  ــود فيه ــي تس الت
ــد تلمس  ــدات عن املعتق
ــفاء وكذلك اختيار  الش
ــذي غالبا ما  ــج ال املعال
يقدم من املواد العالجية 
ــواءم  ــا يت ــات م والوصف
ــك الرؤية الثقافية  مع تل

ــرض والعالج ويف  ــوم امل ملفه
ــفاء من هذه  حالة عدم الش
األمراض بالعالج التقليدي 
ــض بعد ذلك إىل  يتجه املري

الطب الحديث.
مؤثرات مجتمعة

األشخاص الذين اتجهوا 
ــدي  التقلي ــالج  الع إىل 
ــدور الذي  ــىل ال ــدون ع يؤك
ــاء واألقارب  ــه األصدق يلعب
واملحيطون بهم يف مجالس 
إىل  ــم  توجيهه يف  ــات  الق
ــل  ب ــدي  التقلي ــالج  الع
وتحديد نوعية املعالج كما أن األرسة تلعب دورا يف هذا 
الجانب, كما يقول الدكتور عبدالله معمر، فهي تعمل 
ــلوب عالجي   خارج املنزل  ــىل توجيه الفرد نحو أس ع
ــكني  ــادي والثقايف والس ــتوى االقتص ــق مع املس يتف
ــواء يف الريف أو الحرض كما تعمد األرسة إىل  لألرسة س
ــتخدام طريقة منزلية يف  العالج تتفق مع املستوى  اس
واإلمكانيات املادية لألرسة فكلما كانت األرسة أكرث فقرا 
ــالج الطبي الحديث  ــا يف االتجاه إىل الع ــر أفراده تأخ

ويكون االتجاه غالبا إىل العالج األرخص.
التداوي المشروع

ــات  ــتاذ الدراس ــور صالح صواب- أس ــد  الدكت يؤك
اإلسالمية, أن الله أمر بالتداوي ورسوله وهذا التداوي 
ــان به, األول  ال ينقص إيمان املرء وإنما قد يأثم اإلنس
ــب الحديث وهو  ــة كالط ــة محسوس ــون بأدوي ــد يك ق
ــرض ثم يعطي  ــبب امل ــوم بحيث يعلم الطبيب س معل
ــتخدم  ــبب وكذلك تس ــض الدواء لدفع ذلك الس املري
ــا لم يكن  ــرشوع وال خالف فيه م ــالج, وهذا األمر م للع

العالج محسوساً.
ويضيف الدكتور صواب قائًال: أما النوع الثاني من 
ــمى اليوم بالطب البديل  ــة ما يس ــياء املحسوس األش
ــاب  وهو ممدوح وفيه يكون املعالج خبريا بهذه األعش
ــفاء  ــببا للش وأنواعها وفوائدها وأثرها وربما كانت س
ــز ومنه ما  ــن العالج جائ ــذا النوع م ــن األمراض, وه م
ــض املدعني بالطب العربي   هو مذموم حيث يظهر بع
ــاب املتنوعة التي  ــم الذين يعطون الناس األعش ومنه
ــا أزهقوا بذلك أرواحاً  ــلبية فربم ربما كانت لها آثار س
ــتخدم  وأدخلوا إىل الناس أمراضا مزمنة فالبعض يس
ــل والحبة  ــن العس ــا م ــا نوع ــا إليه ــاب مضيف األعش
ــة وهذا األمر مهلك  ــوداء وال يعلم بالحالة املرضي الس

وغري جائز.

07الثــــورة افجرة

العشبية إن لم تعالج ال ترض.. بهذه املقولة استطاع الكثري ممن يسمون أنفسهم األدوية 
ــاب استقطاب املواطنني وخاصة البسطاء منهم إيل العالج عندهم  أطباء أعش
ــتخدامها,  ــاءة اس ــفاء منها أيضا داء يف حال إس ــاب الطبيعية فيها دواء وش والحقيقة أن األعش
ــة وتنامي الحاجة  ــتغلون انعدام الرقاب ــار دخالء وأدعياء يس ــذا ما يحدث غالباً يف ظل انتش وه
ــة الدجل والنصب... تفاصيل أكرث حول هذا املوضوع تجدونها يف  ــيوع الجهل والفقر ملمارس وش

السياق التايل:

وائل الشيباني 

للطهي فنون
ـــــروم ـــــف ـــــم امل ـــــح ـــــل ــــــــــــاألرز وال ـــــا ب ـــــوس مــــحــــشــــي ك

المكونات
ــوب أرز  ــم مفروم . ك ــا . لح ــرام كوس 1)كيلوغ
ــة بصل .  ــني طماطم . حب ــوع . حبت ــرصي منق م
ــص ثوم مهروس . ملعقة طعام معجون طماطم  ف
. كزبرة وبقدونس مفرومني . 3 مالعق زيت زيتون 

. ملح وفلفل أسود )
طريقة التحضري :

ــا بالرز  ــة محيش كوس ــري وصف ــة تحض طريق

واللحم املفروم
ــا وأفرغيها من  ــف حبات الكوس قومي بتنظي
الداخل، ثم يف وعاء ضعي اللحم املفروم، أضيفي 

إليه الرز املنقوع (3 سعات).
ــح  ــس واملل ــرة والبقدون ــك الكزب ــي كذل أضيف
والفلفل األسود، واخلطي الكل، ثم ابدئي بحشو 

حبات الكوسا بهذا الخليط.
قطعي البصل والطماطم إىل دوائر ثم ضعيهم 

ــود،  ــدر، واضيفي الثوم، امللح، الفلفل االس يف الق
زيت الزيتون ومعجون الطماطم.

ثم ترص حبات الكوسا املحشية ويضاف املاء 
ــدر عىل النار  ــا. ثم ضعي الق حتى يغطي الكوس

ملدة 30 دقيقة.
قدمي طبق محيش كوسا بالرز واللحم املفروم 

ساخنا كوجبة رئيسية

من واقع الحياة

عادل برش

أب يحول ابنه إىل مجرم بسبب 
رسوبه يف املدرسة ..!

ــيل االتهامات  ــتمع إىل س ــا وهو يس ــد( 50 )عام ــاج محم ــق الح صع
ــة والنهب والقتل  ــة بني الرسق ــد (20 )عاما واملتنوع ــة البنه احم املوجه
ــه وإعدامه  ــة القانونية علي ــة بتطبيق العقوب ــة النيابة للمحكم ومطالب
ــتريية وصاح بأعىل صوته "إنا السبب يا سيادة  ,فأصيب األب بحالة هس

القايض انا من دفعت ولدي إىل طريق اإلجرام واستأهل العقاب ".
وعن أصل الحكاية من بدايتها حسبما ذكرها املتهم فهي كاآلتي :

ــه إىل الحياة ووفر له  ــذ أول يوم خرج في ــد يف كنف والده من ــاش احم ع
ــرص احمد أو يخيب  ــش الرغيد من جانبه لم يق ــده كل متطلبات العي وال
ــته وكان يحصد املرتبة األوىل يف كل صف  ــل والده فيه فاجتهد يف دراس أم
ــته  ــا من تهديداته املتكررة له إذا اخفق يف دراس ــة لرغبة والده وخوف تلبي
ــه  ــازل عن املرتبة األوىل حتى أصبح اجتهاد احمد ومذاكرته لدروس أو تن
ــية فقط من باب الخوف من األب القايس وليس  والتزامه بواجباته املدرس

دافعا ذاتيا منه.
ــنوات الدراسة ومراحلها األساسية  ــنوات وتجاوز احمد س مضت الس

واملتوسطة بكل تفوق حتى بلغ املرحلة الثانوية .
ــم األدبي  ــرب احمد والده عن رغبته يف اختيار القس ــذه املرحلة اخ يف ه
فجن الوالد واجرب ابنه عىل دراسة القسم العلمي وإال فمصريه الطرد من 
ــن املتطلبات واملصاريف وما  ــت وّذكره بأنه موفر له كل ما يحتاجه م البي

عليه سوى االهتمام بالدراسة وتحقيق حلم والده فيه واال ....؟
ــه اال انه لم يستطع الحفاظ  خضع الفتى لرغبة أبيه وضغط عىل نفس
ــف الثاني  ــدى مواد الص ــابق واخفق يف إح ــتوى نجاحه كالس ــىل مس ع

ثانوي القسم العلمي.
ــوم ظهور نتيجة االختبارات عاد احمد إىل منزله ووجد والده وجميع  ي
أفراد أرسته ينتظرونه مثل كل عام ليزف إليهم خرب التفوق بامتياز ولكنه 
ــقوط وهو مالم يكن يتوقعه احد وبمجرد أن تأكد األب  صدمهم بخرب الس
من صحة كالم ابنه وانه فعال سقط يف إحدى املواد لم يتمالك نفسه وانهال 
ــقط الفتى عىل األرض  من شدة الرضب فحاولت إالم  عليه رضبا حتى س
ــل وإنقاذ ابنها من مخالب والده إال أن األخري منعها واخربها بأنها  التدخ
ــرضب والفتى يصيح أملا تحت  ــتمر بال طالق إذا تدخلت يف هذا األمر واس
ــدام أبيه وعندما تعب األب أمر احمد بالخروج من املنزل وعدم العودة  أق
ــه مجددا مهما كان قائال له "أمك طالق بالثالث إذا حاولت دخول هذا  إلي

البيت أو الرجوع إليه".
ــيطة ولجا إىل بيت عمه شقيق والده واستمر   اخذ احمد اغراضه البس
ــهرين حتى جاء اليوم الذي طرده فيه عمه من املنزل بناء  هناك قرابة ش
ــم تطق بقاء الفتى عندهم معللة ذلك  ــىل طلب عمته زوجة عمه التي ل ع

بقولها : "لو كان فيه خري ما طرده أبوه من البيت".
وفجأة وجد احمد نفسه يف الشارع محطم النفس والقلب والفؤاد بعد 
أن ضاع منه كل يشء ,حتى مستقبله الجميل الذي كان يحلم به ,لم يعد 

ألطيافه اثر يف سماء التعب .
ــلة" رحبوا  ــتقر به املقام أخريا يف حضن "ش ومن لوكندة إىل أخرى اس
بانضمامه اليهم ولم يكن هؤالء الرفاق سوى عصابة للنشل والرسقة وبعد 
ميض عدة أيام أصبح احمد واحدا من أفراد هذه العصابة خاصة وانه كان 
ــو انه ال يعمل وال  ــيط جدا وه ــبب بس معرضا للطرد يف االونه األخرية بس

يملك نقودا يقتات منها .
ــل جيوب املواطنني يف  ــد يف صفوف العصابة واحرتف نش انخرط احم
األسواق املزدحمة فلوسهم.. تلفوناتهم املحمولة.. حقائب اليد النسائية 
..أي يشء املهم انه ال يعود صفر اليدين فيطرد من الشلة وكانوا يقتسمون 

كل يشء بالتساوي يف ما بينهم.
ويف احد األيام نما إىل علم العصابة أن أمني صندوق إحدى املؤسسات 
ــيذهب إىل استالم مبلغ مايل كبري من البنك فقرروا اغتنام هذه الفرصة  س
ــخص وسلبه املبلغ املايل الكبري ووضعوا خطة محكمة  والتقطع لهذا الش
ــن البنك وانتظاره  ــني الصندوق حني خروجه م ــت بأن يتم مراقبة أم قض
ــة يقفز اثنان  ــيارته من أفراد العصاب ــوارع وعندما يقرتب بس ــد الش يف اح
ــا بينما ثالثهم يحاول  ــيارة وهما يتعاركان فيما بينهم ــم إىل أمام الس منه
فك االشتباك فحاول الهدف تجاهلهم واملرور بسيارته من جوارهم ولكنه 
ــاركة يف فك اشتباك الرجلني ولكنه  ــتطع فرتك سيارته وخرج للمش لم يس
عندما عاد إىل السيارة لم يجد حقيبة الفلوس ألن أحد أفراد العصابة كان 
قد أخذها وفورا شك يف أن االشتباك لم يكن سوى مجرد تمثيلية من قبل 
عصابة منظمة خططت لرسقته وانطلق يف اثر الرجلني املتعاركني فامسك 
ــا نهما لصان  ــاح بأعىل صوته ب ــكان الحادثة وص ــا عىل مقربة من م بهم
ــه وقبل أن يقرتب  ــاعدته يف القبض عليهما إال ان ــتنجدا بالناس ملس مس
ــقطته أرضا  ــادره احدهم بطعنة من جنبيته يف الرقبة أس ــد من املارة ب اح
ــون إال أن أجهزة  ــاة ثم فر املجرم ــىل أثرها فارق الحي ــا بدمائه وع مرضج
ــكل رسيع بعد أن تعرف احد شهود  ــتطاعت القبض عليهم بش األمن اس
ــوارع واعرتف  ــا كانوا يرتددون عىل تلك الش ــان عليهم كونهم كثريا م العي
ــاب احمد الذي دفعه أبوه إىل  أفراد العصابة بجرائمهم ومن ضمنهم الش

هذا الطريق.
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ــعر  ــنوات وأش ــبع س ــيل الذي يبلغ من العمر س ــلوك طف ــكو من س أش
ــن وال يكاد  ــا ما يقوم برضبه ــه األربع فهو دوم ــي بعكس أخوات ــه عدوان ان
ــقاوة و إذا وجد طفال فإنه يقوم برضبه  يجلس أبدا فهو كثري الحركة والش
ــببه وال تجده  ــكلة بس ــوم معنا مش ــريان وكل ي ــه الج ــتكي من ــا يش ودوم
ــكني أو  ــكل ما هو مؤذ وجارح كالس ــال اآلخرين بل يلعب ب ــب كاألطف يلع

املسدسات املختلفة.
األخصائية وردة عبدالله, من دار السالم لألمراض النفسية. تقول :

ــالم اإلنسانية  الطفل يولد كما ورد يف الحديث الرشيف عىل فطرة اإلس
ــانه " واألبوان يمثالن  ــه أو يهّودانه أو يمّجس ــن أبويه يكّفران ــوية ولك الس
ــوان األبرز لبيئة الطفل يف البدايات األوىل لحياة املولود وعليهما تقع  العن
ــا حياة ابنهما يف  ــئة املثىل التي يتوقف عليه ــئولية عظيمة يف التنش مس

قادم األيام .
ــورة اكرب عندما يعيش  ــلوك الطفل تنمو بص والنزعات العدوانية يف س

ــودها الرصاع  ــة عنيفة يس ــط بيئ ــرة من عمره وس ــة مبك ــل يف مرحل الطف
والعنف وخاصة املواجهات املسلحة وغالبا ما يصبح هذا الطفل يف قادم 
ــالمة  ــوية عنرصا خطريا ومهددا لس ــذه البيئة غري الس ــبب ه األيام وبس

املجتمع وأمنه بل وحتى أفراد أرسته .
ــايل ينبع عن  ــلوك عدواني انفع ــد األطفال هو عبارة عن س ــف عن العن
ضغوط جسدية داخلية بهدف إلحاق الرضر بأي شخص آخر وهو أيضا 
ــيئة  ــات الس ــل يف االعتداء عىل اآلخرين بأي نوع من املمارس ــة الطف رغب
ــن العوامل التي تؤدي إىل نمو العنف عند  ــم .كما أن هناك العديد م ضده
األطفال وزيادة سلوكهم العدواني ومنها عندما يعاني الطفل من التفكك 
ــي كأن يفقد الطفل أمه ويتعرض للمعاملة  األرسي ومن الحرمان العاطف
ــية فيتولد عنده نوع من الحرمان والذي يتحول إىل سلوك عدواني  القاس
ــارع أمام  ــب االنتقام من الجميع وأيضا األب عندما يرضب ابنه يف الش وح
ــذا العنف الذي يتلقاه االبن من أبيه يعيش بداخله  أصدقائه وجريانه فه

ــب والحنان  ــاء الح ــادر عىل إعط ــري ق ــح غ ويصب
ألبنائه مستقبال ففاقد اليشء ال يعطيه.

ــلوك األطفال العدواني  ومن أهم املعالجات لس
ــلوك  ــباب الحقيقية وراء هذا الس ــو معرفة األس ه

ــرس مفاهيم  ــىل األرس غ ــا وع ــي ومعالجته العدوان
الحب والتفاهم بني أطفالها وغرس املبادئ اإلسالمية 

ــاء أن ال ينتهجوا  ــري واحرتام الكبري وعىل اآلب وحب الصغ
ــدأ العقاب والرضب والتهديد بكل كبرية وصغرية فال بد  مب

من الرتبية السليمة والتوجيه السوي لألبناء وغرس 
ــهم وعىل املعلم يف املدرسة  القيم الحسنة يف نفوس

أن يكون له دور يف توجيه النشأ وتوجيه األطفال 
ــطة  ــة األنش ــاط زائد بممارس ــم نش ــن له الذي

الرياضية واملدرسية املختلفة .

ــة ــاي ــغ ــل ـــة وعــــــــدايئ ل ـــرك ـــح طــفــلــي كـــثـــري ال

األعشاب بطب  االعتقاد  انتشار  في  تساعدان  المادية  والحالة  المجتمع  ثقافة  ¶د.معمر:   

((طب األعشاب))..((طب األعشاب)).. عشوائية واستغالل للجهل والفقر ..!

مواطنون:
ذهبنا ملراكز ((طب 

األعشاب)) وتعرضنا 
لالستغالل 

انعدام الرقابة وتفاقم 
الحاجة يتيحان املجال 

للدخالء وألدعياء الطب!

 أطباء:
أكرث العاملني يف ((طب 

األعشاب)) ليسوا 
متخصصني ونحذر من 

التعامل معهم

ــبما  ــاب ألنهم- حس أعش
ــون بقدر  ــول - ال   يعالج يق

ــببون  ــا يس م
ــي كتوزيع ــب الدين الجان

ــة ــض األرضحة ومحاول بع
ي

ــفاء, إال ــس فكرة الش لتكري
ــكل ــالج بش ــن يف الع الدي

إمكان ــك  بذل ــتغلني  مس
ــم الدي ــني وفهمه املتعالج

ــكل هذا من املحدود ويش
ــهال للدخ س

خال ــن  م
ــيطرة والس

وإيه املريض 
بجدوى العال

اذا االطلطريريق.ق. ه
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