 10حمليات

االثنني  28ذو احلجة 1436ـ العدد 9682
Monday12th October 2015 - No. 9682

www.alayam.com

كتاب «حديث الروح» حول القلق والرهاب

�سلوى امل�ؤيد
و�ضع الأ�ستاذ الدكتور حممد خليل احلداد خال�صة علمه وجتاربه التي
و�صلت �إىل ما يقارب من الأربعني عاما ً يف عالج مر�ضى القلق والرهاب..
يف كتابه الرائع «حديث الروح» الذي تعمد �صياغته ب�أ�سلوب �سل�س وعملي
وخا ٍل من التعابري الطبية املتخ�ص�صة ..لكي يتمكن كل قارئ من اال�ستفادة
منه.
قد ال يعرف القارئ عن هذا الطبيب ميله للأدب العربي والفكر الروحي
الإ�سالمي لذلك �سرنى كيف يتداخل ذلك يف كتابه �إىل جانب علمه كطبيب
نف�سي ليعرب عن فهمه للروح الإن�سانية وراحتها النف�سية ب�أ�سلوب ر�شيق
متنا�سب مع مو�ضوع الكتاب ..وهو ما حاول �أن يو�ضحه يف مقدمة كتابه
مبا �أ�سماه «اال�ستب�صار الروحي» �أي �أنه عندما يعالج املري�ض ف�إنه يعالج
ذاته و�شخ�صيته بالدرجة الأوىل ..بينما يتعامل مع الأعرا�ض املر�ضية على
�أنها نتائج ولي�ست �أ�سا�س املر�ض.
ويو�ضح لنا الدكتور حممد احلداد كيفية عالجه للمري�ض ب�أن يعرف ما
هي �أعرا�ض مر�ضه ..ثم يعمل معه وي�سانده لكي ي�ستبدل �أفكاره النف�سية
املغلوطة باخرى �سليمة و�صحية ..ثم ي�ساعد مري�ضه بتغيري �أ�سلوب حياته
اخلاطئ ب�آخر �إيجابي متوافق مع ال�صحة النف�سية والبدنية ال�صحيحة كما
�س�أحتدث عنه فيما بعد.
كما �أنه يعتقد باخت�صار �أن الأمرا�ض الع�ضوية والنف�سية حتتوي على
جوانب �إيجابية ميكن �أن تغني حياة الإن�سان ..خ�صو�صا ً عندما يكون املر�ض
طويالً وقا�سيا ً النه ميح�ص روح الإن�سان وبدنه مثلما تفعل النار مع الذهب
فتف�صل �شوائبه عنه فيظهر املعدن احلقيقي النفي�س الذي نعرفه ..لكن الأهم
من كل ذلك هو خروج املري�ض من هذه التجربة القا�سية �أكرث ن�ضجا ً و�أقدر
على �إدارة م�شاكله و�أكرث �إيجابية وعطاء ملن حوله من �أ�سرته وجمتمعه.
كما �أن الدكتور حممد احلداد يرى �أنه منذ �أن امتهن مهنة الطب النف�سي..
ال يرى �أن املري�ض �شخ�صا ً �أقل منه ..و�إمنا مت�سا ٍو معه يف اخللق واحلقوق
لذلك ال يفر�ض عليه نوعا ً معينا ً ومكررا ً من الأ�سئلة وال يحدد معه نوع
احلوار ..مما جعله بعد �أربعني عاما ً من ممار�سة مهنته ممتنا ً بعمق لكل
مري�ض عاجله ..كما �أن احلديث بينهما مبا يحمله من ثقة متبادلة هو حديث
بني �صديقني حميمني ال يكادان �أن يتفارقا حتى يلتقيا يف موعد �آخر ..وكثريا ً
ما كان ي�ؤكد للمري�ض �أثناء العالج �أنه يجب �أن يتغري من الداخل روحيا ً
وفكريا ً ويرتجم هذ التغيري عمليا ً مع نف�سه ومع الآخرين.
ويف�سر هذا الطبيب يف الف�صل الأول كلمة «القلق» على �أنها ت�ستخدم
طبيا ً لو�صف الأعرا�ض اجل�سمية والنف�سية التي تتولد يف ج�سم الإن�سان من
وجود �أ�سباب ت�سبب هذا اخلوف واال�ضطراب النها تهدد حياته فعالً ..وهذه
الأعرا�ض تتعدد بني الإح�سا�س باخلوف وخفقان القلب وت�سارع الأنفا�س
ورع�شة اليدين و�شحوب الوجه والتعرق والإح�سا�س بالدوخان وجفاف
الريق �أو اخلوف من �أن يفقد الإن�سان وعيه وهي دينامية دفاعية خلقها اهلل
�سبحانه لكي ينقذ الإن�سان نف�سه يف حالة اخلطر
�إال �أن هناك نوعا ً �آخر من «ا�ضطرابات القلق والرهاب املر�ضية» التي
ي�شعر �أ�صحابها بها دون �سبب معروف ي�ستدعي ذلك و�إمنا ب�سبب تواجدها
يف العقل الباطني «الالواعي» لديهم بحيث تعيقهم من ممار�سة حياتهم

ب�شكل �إيجابي مريح وقد يكون �سببها حوادث �سلبية تر�سبت يف عقولهم
الالواعية وهي تتفاوت بني رهاب الأ�سواق �أو الرهاب الإجتماعي� ..أو
اخلوف من ال�سفر �أو دخول امل�صاعد وغري ذلك.
وي�صف امل�ؤلف حالة املري�ض بالرهاب قائالً:
«ي�شعر امل�صاب بالرهاب بحالة من القلق احلاد على �شكل نوبات
خمتلفة و�أحيانا ً بال �سبب ..وت�ستمر ملدة دقائق وقد تطول �أكرث من ذلك..
وهي حتدث من من�ش�أ الالوعي يف العقل الب�شري».
ثم يو�ضح الدكتور حممد احلداد يف هذا الف�صل �أن هناك طريقتني
للتخل�ص من هذا املر�ض:
�أولهما :التحليل النف�سي .والثاين� :أ�سلوب جديد يقوم على �إحالل التفكر
الإيجابي مكان التفكري ال�سلبي لدى املري�ض.
وي�صف الطريقة التطبيقية لها يف �صفحات الف�صل الأول ،حيث ال ي�سع
املقال ال�ستعرا�ضها.
وننتقل �إىل «الف�صل الثاين» يف هذا الكتاب النف�سي العملي املت�شبع
بروح الأدب والفكر املفيد لنجد �أن امل�ؤلف يقوم ب�شرح املبادئ العامة
للتعامل مع نوبات القلق والرهاب ..فهو:
�أوالً :يدعو املري�ض �إىل �أن يتقن مبادئ العالج مبمار�سة اال�سرتخاء ..الن
ا�سرتخاءه �سوف يهد أ� �أعرا�ض قلقه ويحتويها ويطلب منه �أن يتخلى عن
جملة «يجب �أن �أفعل ذلك» ويتعامل مع نف�سه با�سلوب لطيف ولني ..فيدرك
املري�ض �أن املطلوب منه لي�س ال�سيطرة على م�شاعره و�إمنا �أخذها بالرقة
واللني وبان ما مل يفعله اليوم �سيفعله غداً� ..إىل �أن يتم ا�ستبدال هذه الأفكار
املر�ضية ال�سلبية باخرى �إيجابية و�صحية.
ويذكر �أن ميزة هذا العالج �أنه يتحكم بالدوافع الف�سيولوجية من
اجل�سم �إىل العقل ب�إن يعك�سها ..ف�إذا هد�أ اجل�سم قل القلق وا�ستطاع املري�ض
�أن يتحمل مواجهته مع �أعرا�ض الرهاب عند حدوثها بطريقة �أف�ضل ..النه
بهذه الطريقة ي�شعر بامل�شكلة ويتقبلها ويعرتف بوجودها قبل البدء بكيفية
عالجها لتخفيف �آثارها ..وي�ؤكد للمري�ض �أثناء عالجه �أن ما يتعامل معه
جمرد �أفكار ولي�ست حقائق لكنها تعيقه من �أن يعي�ش حياته ب�شكل �إيجابي
و�صحي.
وي�ستعر�ض الدكتور حممد احلداد تفا�صيل طريقة عالجه بهذا الأ�سلوب
يف الف�صل الثاين ب�سال�سة وا�ضحة تربز يف جميع حمتويات الكتاب.
و�أ�صل �إىل الف�صل الثالث والأخري الذي يتناول اخلطوات العالجية
اخلم�سة ع�شرة للو�صول �إىل �شفاء املري�ض وح�صوله على راحة البال بعد
تخل�صه من عقده النف�سية التي تعيقه من التمتع بحياته ليبد�أ حياة �إيجابية
متفائلة ..لأذكر عنوان كل خطوة:
 .1االعرتاف بوجود امل�شكلة �أي �أنه م�صاب مبر�ض نف�سي وهو ال يعيبه
النه �شبيه باملر�ض الع�ضوي يحتاج للعالج للتخل�ص منه.
 .2ر�صد احلوار الداخلي يف نف�س املري�ض.
 .3ال�صرب على وجود م�شاعر اخلوف والقلق.
 .4ال�صرب على وجود �أفكار م�أ�ساوية ومفجعة.
 .5تفادي حماولة ال�سيطرة على امل�شاعر وكبتها.

�ضمن ا�سرتاتيجية التدريب الق�ضائي خلطة تدريبهم

م�شروع ق�ضاة امل�ستقبل :تقييم املتدربني يحدد التعيني يف �سلك الق�ضاء
او�ضح املجل�س الأعلى للق�ضاء بان
نتيجة تقييم متدربي م�شروع ق�ضاة امل�ستقبل
�ستحدد يف �آخر مرحلة من املراحل اال�سا�سية
للم�شروع ،وبناء على هذا التقييم �سيحدد من
يتعني يف �سلك الق�ضاء ومن �سيوا�صل التدريب
باالنتقال للمرحلة التكميلية ،وذلك �ضمن
ا�سرتاتيجية التدريب الق�ضائي خلطة تدريب
ق�ضاة امل�ستقبل التي متر بعدة  -مراحل نظرية
وعملية ،تبد�أ من املرحلة التمهيدية ثم املرحلة
اال�سا�سية تليها املرحلة التكميلية.
وجاء م�شروع ق�ضاة امل�ستقبل كهدف
�أ�سا�سي من �أجل تطوير املنظومة الق�ضائية،
تكون خمرجات امل�شروع كوادر متميزة ذات
�شخ�صيات وكفاءات عالية ،تر�سخ قواعد
اال�ستقاللية ،وتطبق العدالة بحيث ال ي�صل �إىل
من�صة الق�ضاء �إال من هو  /هي الأجدر لهذا
املن�صب.
و�ستكون املرحلة التكميلية مل�شروع ق�ضاة
امل�ستقبل فر�صة ثانية للذين مل يجتازوا
املرحلة الأ�سا�سية وال�ستكمال املدة القانونية
حلديثي التخرج ،كما �سيكون هناك تقييم �آخر
يف نهاية املرحلة التكميلية ،على ان ترفع نتائج

التقييم يف املرحلتني اال�سا�سية والتكميلية اىل
املجل�س االعلى للق�ضاء.
وانطلق التخطيط لربنامج التدريب
الأ�سا�سي لق�ضاة امل�ستقبل من جوهر الو�صول
باملتدرب �إىل القدرات والكفاءات املطلوبة
للعمل قا�ضياً ،وتتمثل هذه القدرات يف القدرات
الفكرية والتحليلية ،والقدرات القانونية،
وقدرات ال�سلطة واالت�صاالت ،وقدرات الكفاءة
يف الأداء ،وقدرات ومهارات القيادة بالإ�ضافة
اىل قدرات الفهم والتعامل بنزاهة.
وتناول متدربو ق�ضاة امل�ستقبل يف هذه
املرحلة على اربع ور�ش ت�ضمنت:
 - 1ال�سلوك الق�ضائي:
وذلك لتعزيز �إدراك املتدرب لل�سلوكيات
التي يجب �أن يتحلى بها القا�ضي �سواء داخل
املحكمة �أو خارجها ،وتعزيز فكرة القا�ضي
الأمثل و�سلوكياته يف ذهن املتدرب ،وحتفيزه
نحو ال�سعي للتحلي بها.
 - 2العمل الق�ضائي وبيئة املحاكم:
وذلك لتعريف املتدرب ببيئة العمل
الق�ضائي من حماكم خمتلفة ب�أق�سامها

ودرجاتها املتعددة ،وتعريفه بدور القا�ضي يف
املنظومة الق�ضائية واملجتمع.
 - 3املحاكمة العادلة والقواعد الأ�سا�سية
حلقوق الإن�سان:
وذلك لتعريف املتدرب على مرتبة
املعاهدات الدولية يف النظام الق�ضائي
البحريني ،وتعزيز مبادئ حقوق الإن�سان
�ضمن العمل الق�ضائي ،ورفع م�ستوى ووعي
املتدرب بالقوانني ذات ال�صلة يف هذا املجال،
بالإ�ضافة اىل التعرف على اليات االمم املتحدة
حلماية حقوق االن�سان.
 - 4البحث القانوين:
وذلك لتعريف م�صادر البحث املتعددة
وحتديد القوانني ذات �صلة ،ومتكني املتدرب من
ا�ستخدام جمموعات �أحكام التمييز وا�ستخدام
البحوث وامل�ؤلفات الفقهية.
واما املرحلة اال�سا�سية من مراحل تدريب
ق�ضاة امل�ستقبل والتي تنق�سم اىل ق�سمني،
الق�سم املدين والق�سم اجلنائي ،فقد مرت
مبجاالت عدة منها ،حت�ضري اجلل�سة ،و�صياغة
احلكم ،و�إدارة اجلل�سة ،والبت يف الطلبات،
واملداولة ،وتنمية املعرفة القانونية.

 .6يف الت�أين ال�سالمة ويف العجلة الندامة.
 .7القيام مبناورات حم�سوبة ..وهي قيام املري�ض بتنفيذ متارينه
لتح�سني �أدائه ولي�س لنجاحها �أو ف�شلها.
 .8تعلم من م�شكلتك و�شارك بالكالم عنها.
� .9ضع �سقفا ً مقبوالً لتوقعاتك من العالج.
 .10تقبل حدوث االنتكا�سات وا�صرب عليها.
 .12ال جتعل الوقت �سيفا ً م�سلطا ً على ر�أ�سك.
 .13تعرف على مواطن القوة يف نف�سك.
 .14التوا�صل مع الآخرين.
 .15االلتجاء �إىل اهلل بالدعاء.
و�أخريا ً ف�أنا �أدعو بعد قراءتي لكتاب «حديث الروح» كل قارئ �سواء
م�صاب بالقلق والرهاب �أم ال لقراءته نظرا ً ل�سال�سة �أ�سلوبه وعمق معانيه
واجلهد العلمي النف�سي الذي بذله م�ؤلفة الأ�ستاذ الدكتور حممد احلداد
خربته الطويلة يف عالج الرهاب والقلق لكي يتمتع كل �إن�سان بحياة
�إيجابية متفائلة ومنتجة.

لتحقيق املزيد من التطوير داخل كلية البحرين التقنية

جلنة تكاف�ؤ الفر�ص بالبوليتكنك تدر�س احتياجات املر�أة

عقدت جلنة تكاف�ؤ الفر�ص بكلية
البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)
اجتماعً ا برئا�سة القائم ب�أعمال الرئي�س
التنفيذي للكلية الدكتور حممد �إبراهيم
الع�سريي ،مت خالله مناق�شة جمموعة من
املقرتحات اجلديدة تعزز من الإدماج الكامل
الحتياجات املر�أة يف �إطار تكاف�ؤ الفر�ص،
ويتيح مزيد من الفر�ص التطويرية داخل
البوليتكنك.
ي�أتي ذلك يف �إطار �إلتزام البوليتكنك
بتطبيق التعليمات ال�صادرة عن ديوان
اخلدمة املدنية رقم ( )4للعام 2014
ب�ش�أن �إن�شاء جلنة تكاف�ؤ الفر�ص باجلهات
احلكومية ،وبالتن�سيق والتعاون مع

املجل�س الأعلى للمر�أة بتفعيل الأمنوذج
الوطني لإدماج احتياجات املر�أة يف �إطار
تكاف�ؤ الفر�ص يف جميع جماالت العمل يف
البوليتكنك ،وحتقيق تكاف�ؤ الفر�ص بني
جميع املوظفني وامل�ستفيدين من اخلدمات
التي تقدمها البوليتكنك.
وقال نائب الرئي�س التنفيذي ل�ش�ؤون
املوارد واملعلومات ،ال�شيخ علي بن
عبدالرحمن �آل خليفة :ان ما ت�شهده
البوليتكنك يف جمال تكاف�ؤ الفر�ص يعد
امنوذجا يحتذى به ،وان ثقافة تكاف ؤ� الفر�ص
انت�شرت ب�شكل �إيجابي وعلى نطاق وا�سع
داخل امل�ؤ�س�سة حتى انها باتت منت�شرة بني
الطلبة.

العو�ضي� :إمكانية ال�شفاء التام من �سرطان الثدي يف حال اكت�شافه مبكراً
�أنابت د .عائ�شة مبارك بوعنق وكيل وزارة ال�صحة
الدكتور حممد �أمني العو�ضي الوكيل امل�ساعد للتدريب
والتخطيط افتتاح حفل فعاليات اليوم العاملي للتوعية
�ضد مر�ض ال�سرطان والذي ي�صادف العا�شر من �شهر
�أكتوبر من كل عام وذلك بتنظيم من جمعية ال�صحة
الطبيعية وبالتعاون مع �إدارة العالقات العامة
والدولية بوزارة ال�صحة ومركز الدم والأورام مبجمع
ال�سلمانية الطبي مبجمع ال�سيف املحرق.
وقد �أكد د .حممد �أمني العو�ضي الوكيل امل�ساعد
خالل االفتتاح على �أهمية تنظيم هذه الفعالية وتوعية
اجلمهور ،م�شريا ً �إىل �أن مر�ض �سرطان الثدي يعترب من
�أكرث �أنواع الأورام انت�شارا بني ن�ساء مملكة البحرين
والعامل و�إنه وبالرغم من �إمكانية العالج وال�شفاء التام
من املر�ض يف حال مت اكت�شافه مبكرا �إال �أن الن�سبة

الأكرب من املري�ضات يتم اكت�شاف �إ�صابتهن يف مراحل
مت�أخرة من املر�ض ،مما يجعل العالج �أكرث �صعوبة ويف
بع�ض احلاالت قد يكون م�ستحيالً.
و�أ�شارت د .العو�ضي �إىل �أن االحتفال بهذه املنا�سبة

ال�صحية يعد فر�صة هامة �أمام وزارة ال�صحة وكافة
اجلهات املعنية بالقطاع ال�صحي لتوعية املجتمع
مبخاطر هذا املر�ض ون��وه يف الوقت ذات��ه �إىل �أهم
�أهداف االحتفال وهي تعريف اجلمهور ب�أ�سباب املر�ض

والعوامل امل�ساعدة على حدوثه �إىل جانب التعرف على
�أعرا�ض املر�ض وطرق الت�شخي�ص املبكر وخطوات
الفح�ص الذاتي للثدي و�أنواع العالج امل�ستخدم للمر�ض.
وخالل الفعالية قال د .حممد �أمني العو�ضي الوكيل
امل�ساعد للتخطيط والتدريب� :إن مر�ض �سرطان الثدي
يعترب من �أكرث الأمرا�ض اخلبيثة �شيوعا ً بني الن�ساء
و�أنها تنق�سم �إىل نوعني الأول حميد وميثل  %80من
احلاالت والثاين خبيث وميثل  %20من احلاالت و�أن
ن�سبة الإ�صابة ب�سرطان الثدي ترتاوح لأكرث من .%10
م�ضيفة �أن ا�سباب الإ�صابة قد تكون متعلقة بعدة
عوامل منها ما يرتبط بالعمر فهناك ما يقرب  %20من
احلاالت املكت�شفة حتدث قبل الأربعني وتاريخ الإجناب
والر�ضاعة الطبيعية والتاريخ العائلي وغريها من
العوامل.

