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اخللل في احلياة الزوجية أو الوظيفية من عالمات االضطراب النفسي

الفرق كبير بني «الاليف كوتش» واألخصائي النفسي.. وليست لي عالقة بـ «الطاقة»

«نوبات الذعر» والرعشة من أكثر األمراض النفسية انتشارًا في هذا اجليل

٤ مؤشرات إذا وجد أحدها لدى الشخص فإن األمر يستدعي زيارة الطبيب النفسي
دعاء خطاب

Doua_khattab

رغم توضيحك ملقصدك بـ «اهللا 
ال يعيد جيل الطيبني» الذي أثار 
اجلدل مؤخرا إال أنك مازلت في 
مرمى نيران املتابعني.. هل تود 
التراجع عن ذلك التصريح أم 

تصر على التوضيح؟
٭ أثار املقطــع املتداول من 
لقائي بتلفزيون الكويت اجلدل 
وانقسمت اآلراء حوله، وأنا اآلن 
لست بصدد الدفاع عن نفسي أو 
التراجع، لكنني أود تقدمي قراءة 
اجتماعية نفسية ومقارنة لتبيان 
الفروق بني جيل الطيبني واجليل 
احلالي، وأول هذه الفروق «بني 
اجليلني» هو توافر وسائل النقل 
واملواصــالت، فقدميا إذا فكرمت 
تذهبون إلى مكان ما «تشيلون 
هم»، أما اآلن فال، الشيء الثاني 
قالــوا «إن جيل الطيبني طلعك 
يا طارق وغيرك من الدكاترة»، 
لكن اآلن في دكاترة أكثر. الفرق 
الثالــث املرونــة الشــخصية 
وقدرة اإلنســان فــي مجتمعنا 
اآلن للتكيف مع أخيه في نفس 
املجتمع أو غيره من املجتمعات 
األخــرى أكبر بكثيــر عما كان 
قدميا. كما أن القدرات العقلية 

للطفل في الوقت احلالي أسبق 
وأنضج مقارنة بالطفل في الزمن 

السابق.
وفي سياق املقارنة، فإن «جيل 
املاضي لو عاش نفس الظروف 
احلالية لكان أقل جدية، كما أن 
التديــن في بعــض املجتمعات 
سابقا كان جبريا أو تقليديا أو 
نفاقــا أو مجاملة عكس الوقت 
احلالي، كما اجليل املاضي كان 
يعيش عالقة تربوية سلطوية»، 
والبد من التأكيد على أن «األصل 
هــو التربية على مركز التحكم 
الداخلي، بــأن تكون تصرفات 
الشخص تســير مع مبادئه، ال 
أن تتم التربية على أساس مركز 
التحكم اخلارجــي بالنظر إلى 

آراء اآلخرين».
إثارة اجلدل

مباذا ترد على من يرى أن 
تصريحاتك املثيرة للجدل 

الهدف منها البحث عن الشهرة؟
٭ كما ذكرت لك، انني تكلمت 
عن هــذا األمــر ووضحته عبر 
حســابي اخلــاص فــي مواقع 
التواصل مبقطع مصور جتاوزت 
مدتــه ٧ دقائق، كمــا كانت لي 
العديد من املداخالت واملقابالت 
التلفزيونية التي وضحت من 

خاللها مقصــدي، لذلك أرى أن 
احلديــث عنــه اآلن غيــر مجد 
خاصة أن املوضوع قد انتهى.

العالج النفسي

من واقع خبرتك، ما أكثر 
املشاكل النفسية التي يعاني 

منها أغلب هذا اجليل؟
٭ أكثــر مشــكالت نفســية 
موجودة في العيادات اإلكلينيكية 
هي: نوبات الذعر وهي نوبات 
من اخلفقان والرعشة والتعرق 
املفاجئ، وبينها فترات ويكون 
الشــخص مترقب ومتحفز من 
حدوث نوبــات أخرى مفاجئة، 
وهذا الشــيء قد مينع املريض 
من السفر أو استخدام املصاعد 
واجللــوس مبفرده، وإذا كانت 
هــذه النوبــات خفيفــة ميكن 
عالجهــا مــن خالل اجللســات 
النفســية ووفقا لشــدتها يتم 

اللجوء إلى األدوية الطبية.

قدميا كان اللجوء الستشاري 
نفسي من األمور التي يخجل 

البعض منها، هل ترى أن الوعي 
بأهمية العالج النفسي قد زاد 

مؤخرا؟
٭ مــن وجهــة نظــري فإن 
الوعي بالطب النفسي في دول 

اخلليج يفوق أي مكان في الوطن 
العربي إن لــم يكن في العالم، 
لكن بعض املرضى ال يفضلون 
اإلفصاح عن زيارة الطبيب خجال 
مــن احلديث عــن األمر وليس 

خجال من زيارة الطبيب.

ما أغرب مشكلة نفسية تعاملت 
معها أو جلأت إليك؟

٭ ال أذكــر مشــكلة محددة 
ألن املشــاكل غريبــة ومتعددة 

في بعض أحوالها.
مؤشرات مرضية

ما العالمات أو املرحلة التي 
تستدعي اللجوء الستشاري 

طب نفسي؟
٭ إذا تأثــرت أركان حياتك 
األربعــة بالعلة النفســية، إما 
احلياة الزوجية أو االجتماعية 
الدراســية،  أو  أو الوظيفيــة 
حيث يعد وجود أحد املؤشرات 
األربعــة التالية ـ علــى األقل ـ 
شــرطا أساســيا في تشخيص 

أي اضطراب نفسي:
١ـ  تعطــل عام أو تدهور في 
حياة الشخص وأدواره ووظائفه 
االعتيادية عمليا أو اجتماعيا.

٢ـ  شــعور ذاتــي بضيق أو 
معانــاة نفســية ال يســتطيع 

التعامل أو التأقلم معها داخليا.
٣ ـ خطر على نفسه أو على 

اآلخرين.
٤ـ  مشكلة في عالقة الشخص 
مع اآلخرين، أو «انحراف» شديد 
عن عرف املجتمع احمليط، مبا 
الواسع للسلوكيات  فيه املدى 
املقبولة فيه من فئات املجتمع 

املختلفة.
تكنيك عالجي

انتشرت مؤخرا وظيفة «الاليف 
كوتشينغ» فما رأيك بها، وما 
الفرق بينها وبني األخصائي 

النفسي؟
٭ هنــاك فــرق كبيــر بــني 
«الكوتشينغ» والعالج النفسي، 
فإن «الاليف كوتش» هو املدرب 
الذي يقدم دورات تدريبية فردية 
أو جماعيــة واملــدرب ال يعالج 
مشكلة نفسية لدى املتدرب وال 
يتحدث عن األشياء التي حدثت 
في املاضي، بل يسعى إلى تطوير 
أشياء تتعلق باملستقبل، ويدعم 
ثقة الفرد في نفسه وقدرته في 
االعتمــاد على ذاته لتخطي أي 
عقبات قــد تواجهه في احلياة 
العمليــة أو احلياة االجتماعية 
مبختلف جوانبها، بينما الطبيب 
النفســي البد أن يكون دارســا 

ملهنة الطب ومتخصصا في الطب 
النفسي بعد ذلك.

ما رأيك بعلم الطاقة الروحية، 
وهل بالفعل لديه القدرة على 

العالج من كل شيء؟
٭ ليــس لــدي رد على هذا 
الســؤال، فعلــم الطاقــة ليس 
تخصصي، ولذا ال أفضل احلديث 
عنه ويفضل سؤال املختصني به.

هل يستطيع أي شخص 
عالج نفسه مستعينا بقراءة 

الكتب املتخصصة أو مشاهدة 
ڤيديوهات حتفيزية دون اللجوء 

ملختص؟
٭ املريض ال يستطيع عالج 
نفســه إال مبســاعدة طبيب أو 
مختص، بينما مــن يعاني من 
نقص مهارات يستطيع من خالل 
القــراءة أن يطور من ذاته، كما 
أن القراءة واإلطالع بشكل عام 
أحد أهم السبل التي تساعد على 
التوازن النفسي، وتساعد على 
إرساء قواعد تنظيم العقل الذي 

يعاني من التشتت.
دورات تدريبية

رغم أنك درست الطب واجلراحة 
إال أنك لم متارسه وتخصصت 

في الطب النفسي؟

٭ لــم أغيــر مجــال دراســتي 
لكننــي أكملــت وتخصصــت في 
الطب النفســي، فحتى يتسنى لي 
عــالج املرضى وكتابــة الوصفات 
الطبية وصــرف األدوية كان البد 
من دراستي لتخصص الطب فهي 

عملية متسلسلة.

مركز «مطمئنة» له عدة أفرع في 
دول مختلفة، أي الدول عليها إقبال 

أكثر من املراجعني؟
٭ اإلقبــال علــى فــروع مركز 
«مطمئنة» كبير في مختلف الدول 
مثل الكويت والسعودية والبحرين 
ومسقط والقاهرة، وأعزو ذلك إلى أن 
التوعية تكون من خالل «السوشيال 
ميديا» فال توجد قناة خاصة تابعة 

للدولة تقوم بهذا الدور.

هل يستطيع أي شخص االنضمام 
إلى الدورة التدريبية عبر مركز 

«مطمئنة» واحلصول على شهادة 
مدرب دولي معتمد؟

٭ كل شخص له حق االنضمام 
إلى الــدورات التدريبية في مركز 
مطمئنة بفروعها املختلفة للعامة 
واملوجهــة وللمختصــني أيضــا 
بعد التسجيل واســتيفاء شروط 
التسجيل كافة فيتم نيل الشهادة 

املعتمدة للمتدربني في كل دولة.

«اهللا ال يعيد جيل الطيبني»، لعل هذا التصريح للدكتور طارق احلبيب كان األبرز خالل األسابيع املاضية، والذي جاء خالل لقاء متلفز ما تسبب في تعرضه إلى هجوم من رواد السوشيال 
ميديا، حيث اعتبره البعض إهانة لآلباء واألجداد، وانقسمت اآلراء حوله بني مؤيد ومعارض. «األنباء» تواصلت مع البروفيسور واستشاري الطب النفسي واألمني العام الحتاد األطباء 

النفسيني العرب د.طارق احلبيب، والذي أوضح أنه قدم قراءة نفسية اجتماعية قارن خاللها بني اجليلني بشكل علمي. وكشف د.احلبيب، خالل لقائه مع «األنباء» عبر الهاتف، عن زيادة 
الوعي في اخلليج بأهمية الطب النفسي وهو ما يفسر زيادة اإلقبال على مراكز «مطمئنة» مبختلف فروعها في الدول العربية، إال أن املرضى في اخلليج اليزالون يخجلون من اإلفصاح عن 

زيارتهم للطبيب، كما حتدث عن أكثر األمراض النفسية انتشارا واملؤشرات التي تستدعي زيارة الطبيب والفرق بني «الاليف كوتشنج» واألخصائي النفسي.. فإلى تفاصيل اللقاء:

استعرض بعد تصريحه املثير للجدل عن «جيل الطيبني» أهمية التركيز في التربية على «التحكم الداخلي لتتوافق تصرفات الشخص مع مبادئه»

د.طارق احلبيب لـ «األنباء»: املرضى في اخلليج 
يخجلون من اإلفصاح عن زيارة الطبيب النفسي

هاشتاغ التعاونيات يتصدر «تويتر»: دعوات الختيار الصادقني ونبذ الفاسدين

محمد راتب

شهدت الساحة التعاونية تزامنا 
مع انتخابات مجالس اإلدارات موجة 
مــن املخــاوف مــن نتائجهــا التي 
ســتنعكس إما إيجابا أو سلبا على 
األوضــاع املالية واخلدمات، ما دفع 
الداعية د.محمد ضاوي العصيمي إلى 
إطالق هاشتاغ #اجلمعيات_التعاونية 
الذي تصدر تريند في الكويت، وذلك 
بهــدف حــث الناخبني على حســن 
االختيار وتصدير األمناء، والسؤال 
عن املرشــح قبــل اإلدالء بالصوت، 
إضافة إلى توجيه املرشــحني على 
حفظ أموال املسلمني والقيام بالعمل 
على أكمل وجه، واحلرص على خدمة 
املساهمني وعدم إدارة الظهر لهم بعد 

تولي املنصب.
وقد تفاعل الكثيرون من العلماء 
ورؤساء وأعضاء مجالس اإلدارات 
واملرشحني والناخبني مع الهاشتاغ 
الــذي اجتــاح الســاحة التعاونية 
بقــوة ليبدأ ســيل مــن التوجيهات 
والتوصيات التــي افتتحها الداعية 
د.محمد ضاوي العصيمي بقوله نحن 
مقبلون علــى االنتخابات، وقبل أن 
يكون اإلنســان مشــاركا انتخابا أو 
ترشــيحا عليــه أن يحــذر أكل مال 
السحت، لقول النبي ژ: «أميا حلم 

نبت من سحت فالنار أولى به».
وتابــع أن اإلنســان قد يفلت من 
العقوبات الدنيوية، وقد يبتلى في 

حياته مبا يكون ســببا في شــقائه 
بسبب تعرضه ألموال الناس، مبينا 
أن من ينتخب شخصا بسبب العائلة 
أو القبيلة فهذا لن يغني عنه شيئا 
يوم القيامة، داعيا إلى تصدير الكفء 
األمني ألن من يساهم في وصول غير 

هؤالء فهو مشارك لهم في اإلثم.
وفي اإلطــار ذاته شــدد الداعية 
د.عــادل املطيــرات علــى أن تولــي 
املناصــب أمر عظيــم وأمانة، وهي 
خزي وندامــة إال ملن أخذها بحقها، 
داعيا من يتقلد اي منصب أن يتقي 
اهللا وال يكون غاشــا للناس ويأخذ 

أموالهم بغير حق.
إدارة األموال

أمــا عبداحلميد الدوســري فطالب 
بالســؤال عــن املرشــح كالســؤال عن 
اخلاطــب، فاألمر يتعلق بــإدارة أموال 
األيتام واألرامل واألسر سواء بصرفها 
وحفظهــا او تطويرهــا، فلذلــك إما أن 
تشارك باألجر والنهضة والتطوير أو 
تكون ممن تتسبب بتدهور اجلمعيات 
التعاونية وإيصال من هو ليس بأهل لها.

وبني أن املجامالت دمرت اجلمعيات 
وذلك بدخول الشركات، حتى أصبحت 
املصروفات أعلى من اإليرادات، إلى جانب 
املجامالت في التوظيف حتى جتاوزت 
النسبة املئوية املسموح بها في وزارة 
الشــؤون، فمــا كان منهــم إال أن اهدوا 
مساهميهم أرباحا ١٪ حفظا ملاء الوجه.
وخاطــب املرشــح بقوله مبجرد 

دخولك للجمعية سيطالك الكالم لذا 
اجعل تقوى اهللا نصب عينيك وهناك 
قواعد البد للمرشح أن يلتزم بها وهي 
من أرضى اهللا بســخط الناس كفاه 
اهللا، ال تبوق ال تخاف، «امش سيده 
يحتــار فيك عدوك»، قبل توقيع أي 
قرار مثل لنفسك ان حولك املساهمني 

فهل قرارك في صاحلهم.
توعية الناخب

مــن جهتــه، بني ســليمان ظاهر 
الرشيدي أن هاشتاغ #اجلمعيات_
التعاونيــة عمل مبــارك الهدف منه 
توعية الناخب واملرشــح بضرورة 
مخافــة اهللا فــي أموال املســاهمني، 
فكلهم مســاءلون أمام اهللا، الناخب 
مساءل عن شهادته وصوته ملن أداله، 
واملرشــح مســاءل عن أدائه األمانة 
بحفــظ وصــون أموال املســاهمني، 
فاألمانة عظيمة واحلمل ثقيل واهللا 

املستعان.
في حني حذر مشعل سعد املانع من 
التعدي على أموال الناس مشيرا إلى 
أن كل من تعدوا على أموال املساهمني 
باحلرام والسحت والتحايل أصابهم 
أو أصاب أبناءهم البالء، والشواهد 
كثيرة، ومن ســلم من عقوبة الدنيا 

فسيجدها في اآلخرة.
توخي احلرص

الداعيــة مطلق  بــدوره، أوضح 
الجاســر أن مــن عالمــات الســاعة 

التساهل في كسب المال من الطرق 
المحرمة، فعلى المسلم أن يتوخى 
المــال الحالل، ويــزداد حرصا على 
كســبه، ويبتعد ويفر عــن الحرام، 
لقــول النبي ژ: «يأتي على الناس 
زمان ال يبالي المرء بم أخذ منه أمن 

الحالل أم الحرام».
وأضاف أن المرء يسأل عن ماله 
ســؤالين األول مــن أين اكتســبه، 
والثانــي فيــم أنفقه، كمــا ورد في 
الحديــث الشــريف، مبينا أن النبي 
ژ حذر من أكل مال الســحت ومن 
أن أيما جسد نبت من سحت فالنار 
أولــى به، ومن يأكل المال الحرام ال 

يستجيب اهللا دعاءه.
أما خالد بن نقا الحمر فغرد بنقل 
قول عمر بن الخطاب ے: كنا ندع 
تسعة أعشار الحالل مخافة الوقوع 
في الحرام، وذلك امتثاال لقول النبي 
ژ: «إن الحالل بين وإن الحرام بين 
وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثير 
من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ 
لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات 

وقع في الحرام».
دورات توعوية

من جهته، أشار خالد علي ساير 
إلى أن هذه الحملة جاءت في وقتها، 
وكوني أحد مراقبي وزارة الشؤون 
في قطاع التعاون ومن خالل تنقالتنا 
المســتمرة بين الجمعيات نشــاهد 
الجمعيــات ال  أن بعــض أعضــاء 

يعلمون شــيئا عن العمل التعاوني 
لذلــك نريد ان تكــون هناك دورات 
توعوية مستمرة لرفع الجهالة في 

هذا الجانب.
وأما ســلطان البراق فقال بما أن 
أغلب االنتخابــات تأجلت والمقاعد 
ستصبح ٩ فإنني أطالب األخيار وأهل 
الفكر النير واألمانة والمؤهلين إلى 
إعالن ترشــحهم لجمعية مناطقهم، 
ووافقــه فيمــا ذهب إليــه د.فيصل 
علوش العتيبي الذي طالب الناخب 
باختيار القوي في أداء المهام التي 
سيتحملها، األمين في حفظه وحفاظه 
على أموال المساهمين ولو كان أبعد 

بعيد حتى تبرأ ذمتك أمام اهللا.
اتركوا الحماسة

وبــدوره، ذكر نايف فرحان بأنه 
على المرشــح أال تأخذه الحماســة 
ويذكر أنها أمانة قبل كل شيء، كما أن 
اختيار الناخب للمرشح لن يعلم به 
إال اهللا، فلنترك الطائفية والعنصرية 
والحزبية ونختر من األصلح للعباد 
والبالد، مشــيرا إلــى أن األمر ليس 
شــخطة قلم فقط بل سنسأل عنها 

يوم القيامة.
ومــن جهتــه، أوضــح المحامي 
خالد مفرج أن مشاركة المصلحين 
باالنتخابات استحقاق وطني وشرعي 
ســواء كانت المشاركة بالترشح او 
االنتخاب فهي حتما ستغير النتائج 
لألفضل وسيكون تأثيرها ملحوظا 

على الفرد والمجتمع والوطن بشكل 
عام.

محاسبة املتجاوزين

م.عيســى الديحانــي تعجب من 
جناح الفاسدين الذين يأكلون أموال 
املساهمني بشتى الطرق بغير اكتراث 
وال حياء ممن وضع ثقته بهم، مرجعا 
الســبب في ذلك إلى عدم محاســبة 
املتجاوزيــن، فــي حني دعــا ناصر 
ذعار املرشح في حال فوزه إلى عدم 
املجاملة املخلة لكسب رضا شخص 
او جماعة على حساب من استأمنك 

على ماله.
هــي أمانــة ومســؤولية، ومــن 
يصــوت لســارق فهو شــريك معه 
باإلثم، بهذه العبارة علق شاهر بن 
صالح العتيبي، متابعا بأن «فزعتك 
وحميتك حلرامي سروق فزعة خيبة 
وخسارة، وفي كل مرة يتذمر من سوء 
اإلدارة وسوء جودة املشتريات، وعند 
االنتخابات تعمي بصره وبصيرته 
احلمية اجلاهلية الفاسدة الباطلة!».

فهد الكنــدري رأى أن الترشــح 
التعاونية  النتخابــات اجلمعيــات 
للحصــول على العضويــة يتطلب 
استشعار املسؤولية وعظم األمانة 
واخلوف ومراقبة اهللا تبارك وتعالى 
قبل الناس فإذا لم يكن ذلك من مبادئ 
املرشح فليتركها سالمة لدينه وحفاظا 
على األموال واحلقوق التي سيسأل 

عنها يوم القيامة.

ً تزامناً مع انتخابات مجالس اإلدارات في ظل موجة من املخاوف من نتائجها التي ستنعكس إما إيجاباً أو سلبا

سليمان الرشيدي مشعل املانع مطلق اجلاسر عبداحلميد الدوسري عادل املطيراتضاوي العصيمي
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