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د. ق. أندريه زكي

 النفسيُّ والوصمُة االجتماعيُة
ُ

المرض

الرغم من كّل الجهود  على 
في  ُتبذل  التي  الحثيثة 

المساواة  تحقيق  سبيل 
إاّل  اآلخر،  تقّبل  وتشجيع 

أننا ال زلنا مع ذلك نرى 
من  العديد  مجتمعاتنا  في 

أو  دة  الُمهدِّ التصّرفات 
إزاء األمراض  المريحة  غير 

النفسية.

ال تقل الصحة النفسية أهميًة عن الصحة اجلسدية، وحيث باتت األمراض النفسية شائعًة فيجب التنبه 
إليها ومعاجلتها ليعود الفرد على مسار احلياة الصحيح، فما هي أهم أعراض املرض النفسي؟

يشير املرض النفسي، الذي يُطلَق عليه أيًضا اضطرابات الصحة العقلية، إلى مجموعة كبيرة من أمراض 
النفسية:  األمــراض  أمثلة  من  وسلوكك.  وتفكيرك  مزاجك  على  تؤثر  اضطرابات  وهي  النفسية؛  الصحة 

االكتئاب، واضطرابات القلق، والفصام، واضطراب الشهية والسلوكيات التي تسبِّب اإلدمان.
يتعرَّض الكثير من األشخاص ملشكالت تَتعلق بالصحة العقلية من وقت آلخر. ولكن يصبح القلق املتعلق 
بالصحة العقلية مرًضا نفسّيًا عندما تسبب العالمات واألعراض املستمرة إجهاًدا متكرًرا، وتؤثر على قدرتك 

على العمل.
اليومية، مثل املدرسة أو  بائًسا، وميكن أن يسبب مشكالت يف حياتك  النفسي  ميكن أن يجعلك املرض 
من خالل  األعــراض  مع  التعامل  احلــاالت، ميكن  معظم  اآلخرين. يف  باألشخاص  أو يف عالقاتك  العمل، 

مجموعة من األدوية والعالج بالكالم )العالج النفسي(.
العالمات واألعراض التي تتعلق باملرض العقلي ميكن أن تختلف وتتباين استنادا إلى االضطراب واملالبسات 
ن  وعوامل أخرى. ميكن أن تؤثِّر أعراض املرض العقلي على املشاعر واألفكار والسلوكيات. وما يلي أمثلة تتضمَّ
املخاوف  التركيز؛  على  القدرة  املشوَّش وضعف  التفكير  الكآبة؛  أو  باحلزن  الشعور  واألعــراض:  العالمات 
وانخفاًضا؛  ارتفاًعا  املزاجية  احلالة  حادة يف  تغييرات  بالذنب؛  الشعور  اإلفراط يف  أو  القلق  أو  الشديدة 
النوم؛ االنعزال عن  التعب الشديد وانخفاض الطاقة أو مشاكل  املعتادة؛  االبتعاد عن األصدقاء واألنشطة 
الواقع )األوهام( أو البارانويا أو الهالوس؛ عدم القدرة على مواجهة املشاكل اليومية أو الضغوطات؛ صعوبة 
أو  الكحوليات  بسبب  اضطرابات  معهم؛  والتعامل  واألشخاص  املواقف  فهم  يف  ومشكالت  االستيعاب  يف 
املخدرات تغيرات كبيرة يف عادات األكل؛ تغيرات يف الدوافع اجلنسية؛ الغضب الشديد أو العدائية أو العنف، 
والتفكير يف االنتحار. كما تظهر أعراض اضطرابات الصحة العقلية أحياًنا يف صورة مشاكل جسدية مثل ألم 

باملعدة أو الظهر أو صداع أو أية آالم أخرى ال جتد لها سبًبا.
على الرغم من كّل ما يشهده عصرنا من تقّدم وتطّور على صعيد العدالة االجتماعية، وعلى الرغم من 
كّل اجلهود احلثيثة التي تُبذل يف سبيل حتقيق املساواة وتشجيع تقّبل اآلخر، إاّل أننا ال زلنا مع ذلك نرى 
دة أو غير املريحة إزاء األمراض النفسية. حيث تؤدي مثل هذه  يف مجتمعاتنا العديد من التصّرفات املُهدِّ

التصّرفات إلى تشكيل وصمة عاٍر وخلق العنصرية جتاه أولئك الذين يعانون من هذه األمراض.
  تظهر مثل هذه التصّرفات املؤذية على وجه اخلصوص عندما ميتلك األشخاص ما يكفي من الشجاعة 
من  كثير  يف  ضّدهم  لألسف  تنقلب  هذه  شجاعتهم  لكّن  نفسية،  باضطرابات  مصابون  بأنهم  لالعتراف 

األحيان، فيتعّرضون للسخرية أو اإلقصاء، سواًء من احللقات االجتماعية أو أماكن عملهم. 
 لقد أّدت جميع هذه العوامل إلى خلق ما يعرف بـ »وصمة العار املرتبطة باملرض النفسي« أو ما يعرف 
باإلجنليزية »MENTAL HEALTH STIGMA”. فما هي هذه الوصمة؟ ما آثارها؟ وكيف ميكنك التعامل 

معها سواًء كنت أنت الشخص املصاب أو أحًدا من عائلتك أو أصدقائك. 
قسمني  إلى   MENTAL HEALTH STIGMA الـ أو  النفسي  باملرض  املرتبطة  العار  وصمة  تنقسم 

رئيسيني:
ضّد  املوّجهة  العنصرية  والتصّرفات  املتحّيزة  السلوكيات  جميع  بها  ويقصد  االجتماعية:  العار  وصمة   

األشخاص الذين يعانون من املشاكل النفسية أّيًا كانت درجتها أو نوعها. 
وصمة العار الشخصية: وهي ما يشعر به الشخص املصاب الذي يعاني من اضطرابات نفسية جتاه مرضه 
أو مشكلته النفسية. حيث تؤثر هذه الوصمة بشكل كبير على مشاعر الشخص من حرج وخوف، األمر الذي 

يؤدي إلى تراجع النتائج املرجّوة من العالج. 
سواًء كانت وصمة العار هذه شخصية من املصاب نفسه أو اجتماعية من اآلخرين حوله، فهي يف كلتا 

احلالتني تعود بنتائج سلبية للغاية على الشخص املصاب.
قد ال تأتي وصمة العار املرتبطة باملرض النفسي من اآلخرين وحسب، فرمبا أنت نفسك تؤمن بأّن هذا 
االضطراب النفسي الذي تعاني منه هو نقطة ضعف يف شخصّيتك، أو ينتابك شعور باخلجل واحلرج منه 
يحول بينك وبني طلب العون. ليس هذا وحسب، فقد تبدأ بجلد ذاتك والتقليل من قيمتها األمر الذي سيزيد 
حالتك سوًءا.  تذّكر دوًما أن االضطراب النفسي مهما كانت درجته ونوعه، هو كأّي مرض جسدي آخر، 

يُشفى ويختفي مع العالج.
نهاية، أود أن أشير إلى أن املرض النفسي معركة عنيفة، يجب أن نقف بجوار من يخوضها، باملعرفة أواًل 

قبل أي شيء، وختاًما أمتنى الصحة لكل محاربي األمراض النفسية يف كل مكان.
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بيتر عادل وديع
مسارات

ــن املــصــريــني  ــش الــكــثــيــر ِمـ لــقــد أدهــ
ــادة  والســيــمــا املــثــقــفــني ُمـــداخـــلـــة ســي
الفتاح  عبد  السيد  اجلمهورية  رئيس 
يوم  البلد(  صــدى  )قناة  على  السيسي 
مع   2021 أغسطس   23 املوافق  االثنني 
جاء  ولــقــد  مصطفى.  عــزة  اإلعــالمــيــة 
فيها  تكلم  التي  املُداخلة،  هذه  نهاية  يف 
مجالت  يف  الوعي  عن  الرئيس  سيادة 

الديني  بالوعي  خــاص  تعليق  مختلفة، 
وقال سيادته اآلتي:  

هي  األهـــم  القضية  إن  بتصور  “أنـــا 
مبفهومها  بقي  الــوعــي  الــوعــي،  قضية 
بالدين  الوعي  بالدين،  الوعي  الشامل، 
يعني ايه؟ اللي هو الناس تبقى فاهمة... 
كلنا  قــوي،  صعب  تعبير  كلمة  هقولك 
غير  مسلم  والغير  مسلم  املسلم  اتولدنا 

مسلم بالبطاقة الي هو ورثها يعني، حد 
صياغة  نعيد  مفروض  إحنا  إن  يعرف 
َطب  عليه؟  ماشيني  اللي  املُعتقد  فهمنا 
كبرنا.  َطب  عارفني.  مش  صغيرين  ُكّنا 
طب ما فكرتش. وال خايف تفكر؟ خايف 
عليه،  ماشي  انت  اللي  املعتقد  يف  تفكر 
صح وال غلط؟ َطب إنت عندك استعداد 
ده  املــســار  عــن  بحث  مسيرة  يف  متشي 

بناء الوعي..بناء الوعي..
نكون أو ال نكوننكون أو ال نكون
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حتى تصل إلى احلقيقة؟ كالم كبير قوي 
إن  أتصور  أقوله  عايز  أنا  فاللي  يتقال. 
بأي  الشامل  مبفهومها  الــَوعــي  قضية 
تكاليف  األساسية...  القضية  معنى هي 
هائلة،  تكلُفة  اإلصالح  تكلُفة  اإلصالح. 
يدفعها املُصلح. يدفعها إيه؟ املصلح. وال 
من  ِرضا  َمَحل  يكون  املُصلح  أبًدا  مُيكن 
اللي  املَسار  بيتكلم َعكس  ألنَّه  اآلَخرين. 
ناس ماشية فيه وباملناسبة املصلح ده هو 

عمل األنبياء والرسل ...”
ــنـــعـــت هــــــذه الـــكـــلـــمـــات  ــد صـ ــ ــق ــ  ول
التواصل  وســائــل  على  شــديــًدا  ــا  ــراًك ِح
من  يتعجبون  ــيــرون  وكــث االجــتــمــاعــي، 
معانيها،  وعظمة  الكلمات،  هــذه  جــرأة 
ويف  تأثيرها.  وقــوة  محتواها،  وجــدّيــة 
البعض  قلق  الذي حدث،  احلراك  إطار 
ِمن أن تكون هذه الكلمات مجرد كلمات 
يُغازل بها السيد الرئيس اإلعالم والرأي 
العام، أو أن تكون مجرد شعارات رّنانة، 
ــن  وِم الـــواقـــع.  يف  حقيقي  تــأثــيــر  دون 
أن  اآلخر  البعض  شعر  األخرى  الناحية 
للثوابت  زعزعة  تكون  قد  الكلمات  هذه 

اإلميانية التي نشأنا وتربينا عليها. 
ولــكــن بــالــتــحــلــيــل املـــوضـــوعـــي لــهــذه 
َعن  الرئيس  سيادة  قالها  التي  الكلمات 
بناء الوعي الديني، نرى أنه ال يريد أن 
الواضح  ِمن  بل  أحًدا،  يُغازل  أو  يُجامل 
يتسق  وما  به،  يؤمن  مبا  تكلَم  أنه  ا  جــًدّ
فهذا  الشخصية،  وقناعاته  إميانه  مع 
تاريخه،  طوال  سيادته  َعن  املعروف  هو 
وعــدم  الدينّية،  بالسماحة  يتميز  فهو 
جتديد  يف  دائًما  يرغب  وهو  التعصب، 
لبناء  جاهًدا  ويسعى  الديني،  اخلطاب 
النهضة يف بالدنا، ليس فقط من الناحية 
والصناعّية،  واالقــتــصــادّيــة  العمرانّية 
واألخالقّية  اإلنسانّية  الناحية  ِمن  ولكن 
يُتابع  فَمن  أيًضا.  والدينّية  واحلضارّية 
سيعرف  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
ُمتسقة متاًما  املُداخلة  أن هذه  بسهولة، 

مع تصريحاته وأفعاله.
السيد  تكلم  األخـــرى،  الناحية  وِمــن 
ــم يــخــَش  ــة، ولـ ــرّيـ ــرئــيــس بــجــرأة وحـ ال
والتنمية  الــتــنــويــر  ــداء  ــ أع الــظــالمــيــني 
يقاومون  وَمن  بالدنا،  يف  النهضة  وبناء 
اإلصالح، سواء بسبب فسادهم أو جمود 
منه  اعتدنا  فكما  وحتجرها.  عقولهم 
على الشفافية والوضوح واجلرأة والقوة، 
الطريقة  بــهــذه  املــداخــلــة  هـــذه  ــاءت  جـ

كعادته.

هو  أهمية  واألكثر  األهــم  األمــر  ولكن 
املختلفة،  األفعال  ردود  وراء  نُشتت  أال 
ــدرك مــا قــالــه بــجــدّيــة،  ــ بــل أن نــعــي ونُ
بقضية  ا  جــًدّ ُمهتم  السيسي  فالرئيس 
وجودّية  قضية  أنها  ويــرى  الوعي،  بناء 
وحتمّية ال َمفر منها، فقضية بناء الوعي 
البقاء  على  بقدرتنا  مرتبطة  أصبحت 
والتفاعل بإيجابّية مع التحديات القائمة 
والقضايا املعاصرة. وبدونها لن نستطيع 
أن نواكب التطور املذهل الذي جنده يف 
اآلن  تصبح  فلم  بنا.  محيط  شــيء  كــل 
بل  اإلطالق،  على  رفاهية  الوعي  قضية 
هي قضية وجود أي: “نكون أو ال نكون”.

فــفــي بــلــدنــا الــعــزيــز مــصــر، ال ميكن 
السياسّية  القضايا  يف  الــوعــي  حتقيق 
دون  املختلفة  والثقافّية  واالجتماعّية 
أن يكون هناك وعي حقيقي باملعتقدات 
ــي تــســلــمــنــاهــا مــن آبــائــنــا  ــت ــة ال ــّي الــديــن
ــا ُمــكــون  ــالدن ــا، فــالــديــن يف ب ــدادنـ وأجـ

البنّية  ا يف  ــًدّ جـ أصــيــل  وجـــزء  أســاســي 
املعرفّية والثقافّية لدى الشعب املصري، 
ــة هــي مبثابة  ُــداخــل تــلــك امل لـــذا كــانــت 
توصية حقيقية إلعمال العقل، وممارسة 
وبناءة  إيجابية  بطريقة  النقدي  التفكير 
أن  مُيكن  حتى  الدينّية،  املعتقدات  يف 
عام  وعــي  ــمَّ  ثَ ومــن  ديني،  وعــي  يتحقق 

لشعبنا.
بخالص  أتقدم  أن  ــد  أري النهاية  ويف 
العظيم  بالدنا  لرئيس  والتقدير  الّشكر 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى 
بكل اجلهد يف طريق النهضة، وبجسارة 
ألنه  اإلصــالح.  تكلفة  يخشى  ال  شديدة 
وشغًفا  ا،  فّذً وعقاًل  ُمخلًصا  قلًبا  ميتلك 
يف  بهم  يتحرك  بــاهلل،  وإمياًنا  حقيقًيّا، 
البناء  طريقة  يف  ويقينّية  ثابتة  خطوات 
أن  هلل  نــدعــو  ــذا  ل والــتــنــويــر.  والتنمية 
باخلير،  ويرزقه  خطاه،  ويُسدد  يوفقه، 

ويعطيه الصحة والعافية.
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فكرة ورأى

د. يسرى مصطفى

قد يصعب قياس تاريخ املصريني وفق الوضع 
احلالي بفعل حدوث تغيرات اجتماعية وثقافية 
الثقافة  أن  الكثير  يــرى  وقــد  ودميــوجــرافــيــة، 
مما  خصائصها،  من  الكثير  فقدت  املصرية 
أثَّر على طبائع املصريني وأمزجتهم، ومع ذلك 
ى  تبقَّ ولكن  شك،  بال  تأثرت  خصائص  فثمة 
الطبيعة  ذلــك  ومــن  الزمن،  يغيره  لم  ما  منها 
مصر  بها  متيزت  التي  واالحتفالية  الفكاهية 
الناطقة  البلدان  يف  الكوميديا  ــدة  رائ فباتت 
واملناسبات  باألعياد  مصر  وتشتهر  بالعربية. 
واملوالد واالحتفاالت، حتى أن أحزان املصريني 
يــزورون  أعيادهم  ويف  احتفالّيًا،  طابًعا  تأخذ 
ــق واملــقــابــر. والــعــامــيــة املــصــريــة حية  احلــدائ
لغًة  منها  جتعل  التي  و«القفشات«  بالعبارات 

مرحًة ومراوغًة ولينًة. وقد ال نبالغ عندما نقول 
إن ريادة مصر السينمائية تعود باألساس إلى 
األعمال الكوميدية. ومن التناقضات التي تسم 
بني  اجلمع  على  القدرة  هي  املصرية  الثقافة 
والفرح؛ فاملصري »يضحك من غلبه«،  احلزن 
وبني الطابع املحافظ والسخرية منه يف الوقت 
ذاته. ويف هذا املقال نستعرض أمثلًة من كتابات 
لباحثني حول  وفولكلورية  تاريخية ملستشرقني 

البهجة واالحتفال يف ثقافة املصريني. 
لطبائع  وصفه  يف  لــني،  إدوارد  وليم  يقول 
املصريني، يف كتابه “عادات املصريني املحدثني 
وتقاليدهم”: “يدخل املرح يف تركيبة شخصية 
ازدراًء  بعضهم  يبدي  وقــد  املــصــري.  الشعب 
كبيًرا ألساليب التسلية التافهة العبثية، ولكنهم 

أنهم  واملــدهــش  هــذه؛  اللهو  بــأنــواع  يتمتعون 
يتسلون بسرعة هائلة. وهم يبتهجون يف حلقات 
لفت  ما  أيًضا  وهــذا  واالهــتــيــاج..”.  الصخب 
“احلياة  كتابه  يف  لني-بول  ستانلي  خلفه  نظر 
“ومــن  يــقــول:  حيث  مــصــر”،  يف  االجتماعية 
تسليته  ميكن  أنــه  املــصــري  الشعب  ممــيــزات 
مبنتهى السهولة؛ فإن الضحك والسرور ينبعثان 
فيه من أبسط املناظر وأقدم الفكاهات. ويكفي 
أن األوروبي املتعالي يأسف على أنفته وأسلوب 
حياته الصارم عندما يرى كيف تسري البهجة 
أبسط  مــن  البسطاء  الــقــوم  هـــؤالء  قــلــوب  يف 
ــز”. وقــد سجل ظــاهــرة االحــتــفــاالت،  احلــواف
ــي،  أوروب كمستشرق  منظوره  من  رأى،  والتي 
أنها مرهقة بسبب كثرتها وطول مدتها، فيقول: 

البهجة واالحتفالالبهجة واالحتفال
في ثقافة المصريينفي ثقافة المصريين



“.. فدائًما ما يكون هناك احتفال يف القاهرة، 
وما إن تتعافى- بعد عذاب- من آثار أحدها، 
مثل “املولد” حتى يتلو احتفال آخر يسبب لك 

اضطراًبا أكثر من األول..” 
وتأكيًدا على زخم االحتفاالت، يقول الباحث 
جمال بدارن يف دراسة قدمية بعنوان “اخللفية 
القاهرة  “إن  القاهرية”:  لألعياد  االجتماعية 
كانت حتتضن حوالي 80 مولًدا يف السنة، ومن 
هذه املوالد ما ميتد يف املتوسط ألسبوع كامل، 
ويخلص إلى أنه بحساب أيام املوالد واألعياد 
يف السنة جند أنها تزيد عن أيام السنة. وحتى 
احلزن،  مبظاهر  املصريني  أعياد  ارتبطت  لو 
ولعل  وبهجة”.  فــرح  إلــى  يفضي  حزنهم  فــإن 
بعيد  األقباط  احتفال  ذلك  على  األبــرز  املثال 
القيامة، والذي يأتي بعد أسبوع اآلالم احلزين 
األسبوع  فهذا  بالسواد،  الكنائس  تتشح  حيث 
مقال  يف  يس  مكرم  ماجد  الباحث  يقول  كما 
له بعنوان “املظاهر االحتفالية الشعبية ألسبوع 
على  األسبوع  “هــذا  إن  األقباط”،  عند  اآلالم 
ما به من مظاهر األلم وممارسات احلزن إال 
القبطية  األعــيــاد  أكثر  من  بواحد  ينتهي  أنــه 
فهو  اإلطـــالق  على  أهمها  بــل  وبهجة،  فرحة 
العيد  ومع  القيامة”،  “عيد  أو  األعياد”  “عيد 
“اللحن  ليعم  “اللحن احلزايني”  اللحن  يتوارى 

الفرايحي” ليلة عيد القيامة”.
دائرة  من  وإن خرجا  واملــوت،  املرض  وحتى 
البهجة، إال أنهما ظال ضمن دائرة االحتفاالت 
كان  ــزار  فــال املــصــريــة.  الشعبية  الثقافة  يف 
مبثابة مسرح لالستشفاء، ففي دراسة بعنوان 
الفرجة  أشكال  يف  دراسة  الشعبية-  “الدراما 
الشعبية”، يقول د. عادل العليمي: “الزار عرض 
أو  يـُـقــَرأ  ا  نّصً وليس  شامل  مسرحي  درامــي 
يُسَمع، وتتضمن دراما الزار أناشيًدا وأغاني.. 
وتكمن دراما الزار يف قصة املريضة، واحلدث 
حادث  هو  الــزار  محور  يُعتََبر  الذي  األساسي 
املريضة  اجلــان جلسد  أحــد  تلبُّس  أي  املَــس، 
والذي سبَّب لها حالة التعب ثم الصراع الذي 
الشيخة  إشراف  وبني اجلان حتت  بينها  يقوم 
التي جتيد اللغتني.. لغة اإلنسان ولغة اجلان.. 
وترك  اجلــان  بابتعاد  الصراع  هــذا  ينتهي  ثم 
وقد  عنها  يبتعد  ال  وقد  إلى سبيلها،  املريضة 

يعاودها من حني إلى آخر”.  
اجلنائزية  الطقوس  يعدم  لم  كذلك  املــوت 
نستدعي  أن  ميــكــن  ــا  وشــعــبــّيً واالحــتــفــالــيــة، 
مبسرحة  أشبه  كانت  التي  “العديد”  ظاهرة 
احلزن. يعرف الباحث محمود فضل “العديد” 

ــدودة” يختص  “عــ واملــفــرد  “فــن شعبي،  بــأنــه 
موقًعا  يلقينه  الرجال،  دون  وحدهن  بالنساء 
ــالك املـــوت  يف طــقــس مــصــاحــب حلــضــور مـ
القلوب  يرج  ثقيل  إيقاع  اجلنازات، يف  وخروج 
صحبة  يف  يلقينه  اآلذان..  إلى  يصل  أن  قبل 
من النادبات، املولوالت، تقودهن نائحة تسمى 
العديد  لنصوص  حافظة  امرأة  وهي  “معددة” 
املتوفى،  أهل  من  هاوية  املختلفة،  ومناسباتها 
مقابل  أو  متطوعة،  تذهب  محترفة،  وأحياًنا 
أجر لتقود أوركسترا النائحات. ذلك األوركسترا 
إلى طقس  املوت  مناسبة  يحيل  الذي  احلزين 
والدموع  القلب  شغاف  وقــوده  مشتعل،  غنائي 
وحرقة الفقد”. وال ننسى أن زيارة املقابر تعد 
مكوًنا أساسًيّا من مكونات االحتفال باألعياد، 
حتى أن املناطق املحيطة باملقابر قدمًيا كانت 
الساحات التي يجرى االحتفال باألعياد فيها. 

ويجدر بنا أن ننهى املقال بسيدة البهجة يف 
أو  فاملصري،  “النكتة”؛  أي  املصرية،  الثقافة 
البلد” يوصف بأنه “ابن نكتة”،  باألحرى “ابن 
إحــدى  هــي  النكتة  أن  عــن  كناية  ــك  ذل وكـــأن 
سمات هذا البلد. يقول أحمد أمني يف مؤلفه 
»وقد  املصرية«:  والتقاليد  العادات  “قاموس 
اشتهر املصريون من قدمي بامليل إلى الضحك 
وحب الهزل؛ فقد نقل املقريزي عن أبي الصلت 
»أن أخالق املصريني يغلب عليها االنهماك يف 
َهات، ويف أخالقهم من  اِت واالشتغال بالتُّرَّ امللَذَّ

امللق والبشاشة ما أَْربَْوا فيه على من تقدم ومن 
تأخر بالبشاشة وقد أداهم حب البشاشة هذا 
إلى حب النكتة..« ويذكر كذلك أن ابن خلدون 
ملا رأى املصريني قال: »أهل مصر كأنهم فرغوا 
يطيلون  »ال  أنهم  بذلك  يريد  احلــســاب«.  من 
ما  غريب  »ومن  ويضيف  العواقب«.  النظر يف 
بؤًسا،  الناس  أشد  أن  الباب  هذا  نالحظه يف 
وأسوأهم عيشة وأقلهم مااًل وأخالهم يًدا أكثر 
الناس نكتة، ففي القهاوي البلدية حيث يجلس 
عمل،  وال  لهم  ال صنعة  ومن  والعمال  الصناع 
البؤساء  يجتمع  حيث  الشعبية  املجتمعات  ويف 
والفقراء جند النكتة بينهم حتل محاًلّ ممتاًزا«. 
ًرا،  مقدَّ محبوًبا  النكتة  ابن  »وجنــد  يقول:  ثم 
ل إذا حضر، كأن الطبيعة  يُفتقد إذا غاب، ويُبجَّ
داء  البؤس  رأت  بنفسها  نفسها  ــداوي  ت التي 

فعاجلته بالنكتة دواًء«. 
املصرية  الثقافة  تغيرت  هل  السؤال:  ويبقى 
لــتــحــل الــتــعــاســة مــحــل الــبــهــجــة؟ ال شــك أن 
وضغوط  القيم  حتــوالت  بفعل  تغيرات  هناك 
املرح  الطابع  إن  القول  ال ميكن  ولكن  احلياة، 
للمرح  مساحات  هناك  تــزال  فال  تالشى،  قد 
التواصل  وسائل  أن  حتى  واالحتفال،  واللهو 
والنكات  بالقفشات  زاخــرة  باتت  االجتماعي 
والسخرية. ولكن ما الذي حدث وكيف تغيرت 
ثقافة البهجة واالحتفال، فهذا أمر يستحق أن 

نفرد له مقااًل منفصاًل. 
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الهيئة أخبار 
بيتر مجدي

فتح باب التقدم لجوائز »صموئيل حبيب«
للتميز في العمل االجتماعي 

الهيئة تدعم النساء العامالت بالقطاع غير 
الرسمي في المنيا بلقاء توعوي

للخدمات  اإلجنــيــلــيــة  القبطية  الــهــيــئــة  أعــلــنــت 
»صموئيل  التقدم جلوائز  باب  فتح  عن  االجتماعية 
االجتماعي،  العمل  يف  للتميُّز   ،2022 لعام  حبيب« 

اعتباًرا من أول سبتمبر 2021.
الطائفة  رئيس  زكي،  أندريه  القس  الدكتور  وقال 
اإلجنيلية  القبطية  الهيئة  ورئيس  مبصر  اإلجنيلية 
للخدمات االجتماعية: “إننا مستمرون يف استكمال 
رسالة الدكتور القس صموئيل حبيب، مؤسس الهيئة، 
والتي ما زالت تؤثِّر فينا ويف الكثير من شركائنا يف 
وتشجيًعا  الرسالة،  لهذه  وتقديًرا  املصري،  املجتمع 
الستمرارها، أنشأت الهيئة هذه اجلائزة عام 2000”.
وتقديرية  مالية  جــوائــز  منح  يتم  أنــه  وأضـــاف 
للفائزين من املؤسسات واجلمعيات األهلية املتميزة 

مسيحية  دينية  قيادة  بجانب  االجتماعي،  العمل  يف 
منــوذًجــا يف خدمة  م  تــقــدِّ عــامــة  مجتمعية  وقــيــادة 
يف  حقيقي  إسهام  لهم  ممن  متييز،  بــدون  اجلميع 

العمل االجتماعي«.
ومت تقدمي واستقبال طلبات االشتراك من خالل 
التواصل  مــوقــع  على  للهيئة  الرسمية  الصفحة 
أول  حتى  سبتمبر  أول  من  »فيسبوك«  االجتماعي 

أكتوبر 2021.
والراحل الدكتور القس صموئيل حبيب هو مؤسس 
ومدير عام الهيئة القبطية اإلجنيلية، منذ عام 1950، 
منصب  يشغل  كــان  كما   ،1997 عــام  رحيله  وحتى 
الدولة  رئيس الطائفة اإلجنيلية مبصر، وقد كرمته 

مبنح نوط االمتياز مرتني.

نظمت وحدة التنمية املحلية بالهيئة، اخلميس 
27 أغسطس 2021، لقاًء توعوّيًا لدعم النساء 
ــامــالت يف الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي على  ــع ال
املستوى الفني والقانوني، بقرى محافظة املنيا، 
املجتمعية  اللجان  أعضاء  من  عدد  مبشاركة 
باملحافظة، وأعضاء مجلس إدارة جمعية املرأة 
واملجتمع للتنمية الشاملة بالطيبة، وممثلني عن 
عدد من اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص، 
القطاع  يف  العامالت  النساء  بقضايا  املعنيني 

غير الرسمي باملحافظة.
وذكرت مارجريت صاروفيم، رئيس وحدة 
الهيئة  إنه استهدفت  بالهيئة  املحلية  التنمية 
ــســاواة بني  امل الــلــقــاء دعــم قضايا  يف هــذا 
اجلنسني، ودعم النساء العامالت يف القطاع 
للخدمات  عــرض  وتــقــدمي  الــرســمــي،  غير 
القانونية  واملواد  الدولة  تقدمها  التي  الفنية 
رسمي  إطـــار  يف  النساء  عمل  تــدعــم  الــتــي 

لتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لهن.
أنشطة مشروع  اللقاء  ضمن  أن  وأوضحت 
»أفق اقتصادي دامج للنساء« الذي يهدف إلى 
حتسني القدرات وزيادة إمكانية وصول النساء، 
الرسمي  غير  االقتصاد  على  يعتمدن  الالتي 

القطاع الرسمي  للعمل حتت مظلة  لالنضمام 
وأن تكون لديهن فرص اقتصادية واسعة وآمنة 

يف القوى العاملة.
الدعم  تقدمي  يف  وساهم  اللقاء  يف  شــارك 
الفني والقانوني، املستشار وليد عبد الرحمن، 

وكيل وزارة القوى العاملة، والدكتورة منال أبو 
وهيثم  للمرأة،  القومي  املجلس  مقرر  سمره، 
املشروعات،  تنمية  جهاز  رئيس  نائب  أحمد، 
وأماني تامر، مدير إدارة التضامن االجتماعي 

مبركز سمالوط.



الهيئة اإلنجيلية في اليوم العالمي لمكافحة الفقر: 
مستمرون في تحقيق رسالتنا للقضاء على الفقر 

للخدمات  اإلجنيلية  القبطية  الهيئة  نظمت 
لقاء   ،2021 أكتوبر   17 األحــد،  االجتماعية، 
شركاء التنمية »مًعا للقضاء على الفقر« تزامًنا 
واملقرر  الفقر،  على  للقضاء  العاملي  اليوم  مع 
ــوم 17  ي املتحدة  مــن األمم  ــا   انــعــقــاده ســنــوّيً
أكتوبر من كل عام، مبشاركة قيادات من وزارة 
التضامن االجتماعي، وحشد كبير من قيادات 
وعــدد  املجتمع،  تنمية  وجمعيات  مؤسسات 
والتعليم  والصحة  العاملة  القوى  قيادات  من 

واإلعالم. 
وأكـــد الــدكــتــور الــقــس أنــدريــه زكـــي، رئيس 
الطائفة اإلجنيلية مبصر ورئيس الهيئة القبطية 
رسالة  يف  االجتماعية،  للخدمات  اإلجنيلية 
قدمتها نيابة عنه مارجريت صاروفيم، رئيسة 
قطاع للتنمية املحلية بالهيئة، إنه منُذ نشائتها 
تسعى  املــاضــي،  الــقــرِن  مــن  اخلمسينياِت  يف 
الهيئُة القبطيُة اإلجنيلَيُّة للخدماِت االجتماعيِة 
للمواطننَي  وجودِتها  احلــيــاِة  نوعيِة  لتحسنِي 
األكثر احتياًجا واألَْولى بالرعايِة يف محافظاِت 
مصَر، دوَن أّي متييٍز مبنٍيّ على الديِن أو املعتََقِد 
أو النوِع االجتماعّي، واملساهمِة اجلادِة للقضاِء 
على الفقِر. مَع العمِل على احلفاِظ على البيئِة، 
املُناخيِة  التغيُّراِت  مواجهِة  على   مًعا  والعمِل 

وتخفيِف آثاِرها السلبيِة على املواطننْي.
ــدُد الــتــزامــاِتــنــا يف  ــاف زكـــي أنـــه »جنــ وأضــ
وجديٍة،  فاعليٍة  بكِلّ  واملساهمِة  االســتــمــراِر 
مَع  العمِل  يف  بنيناها  الــتــي  خبرِتنا  ــِع  ووضـ
عاًما   سبعنَي  مــْن  ألكــثــِر  املحليِة  املجتمعاِت 
أهـــداِف  لتحقيِق  الوطنيِة  ــدِة  األجــن خلــدمــِة 

التنميِة املستدامِة.
وقدم كلمة االحتاد العام للجمعيات الدكتور 
طــلــعــت عــبــد الـــقـــوي، رئــيــس االحتــــاد الــعــام 
الــنــواب،  مجلس  وعــضــو  األهلية  للجمعيات 
يف  االجتماعي  التضامن  وزارة  وكيل  وكلمة 

القاهرة للدكتور أحمد عبد الرحمن.
تقدم  حية  شهادات  عرض  مت  اللقاء  خالل 
مت  ناجحة  ملشروعات  وملهمة  ناجحة  منــاذج 

لها  الشريكة  واجلمعيات  الهيئة  بني  تنفيذها 
املحافظات،  املحلية يف مختلف  املجتمعات  يف 
ريفية  مجتمعات  العمالة،  مع  مشروعات  مثل 
العمل  مجال  اإلعــاقــة،  مجال  الــزراعــة،  مرنة 
مــع أطــفــال يف خــطــر، يــتــنــاول أهــم إجنـــازات 
أهم  عــرض  كما مت   املــجــال،  هــذا  العمل يف 
املجاالت  يف  الهيئة  حققتها  التي  اإلجنـــازات 

و2021   2020 عامي  عبر  املختلفة  التنموية 
وهي متثل إجناًزا وجناًحا للهيئة وشركائها يف 
العمل، وخبرة الهيئة يف الدعم املؤسسي وبناء 
واحلاضنات  املدني،  املجتمع  منظمات  قدرات 
االجتماعية واملوجهني املحليني، كما مت تكرمي 
اجلمعيات الشريكة يف العمل مع الهيئة القبطية 

اإلجنيلية للخدمات االجتماعية.
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فريد إدوار

في دائرة الضوء

قصة النجاح العظيمة عادة تبدأ مبجرد فكرة 
مختلفة، مع بعض احلماس واملثابرة واالجتهاد، 
»سويفل« هي شركة يتجاوز رأسمالها اليوم مليار 
بورصة  يف  أدرجــت  بعدما  دوالر،  مليون  و500 
كبيرة،  جنــاح  قصة  الشركة  لهذه  ــاســداك«،  »ن
بدأت فكرة يف عقل مؤسسها املصري الذي يبلغ 
من العمر اآلن 28 عاًما، مصطفى قنديل، بعد 
وتطوير  السوق  واختبار  االجتهاد  من  أعــوام   4

الذات والسعي.
عام  »قنديل«  عقل  يف  بفكرة  القصة  ــدأت  ب
2017، وكان عمره وقتها 24 عاما فقط، صّرح 
بها لصديقه وزميل دراسته محمود نوح، وثالثهم 
هو  الفكرة  من  الهدف  وكان  أحمد صباح،  كان 
خدمة  تستهدف  تكنولوجية  شركة  أول  إنشاء 
حملت  الفكرة  هذه  مصر،  يف  اجلماعي  النقل 
داخلها الكثير من التفاصيل والشغف واإلصرار، 
وظائفهم،  تــرك  إلــى  الثالثة  الشباب  دعــا  مــا 
التي  الناشئة  الشركة  هذه  إنشاء  على  والعمل 

ستغّير حياة الرفاق الثالثة إلى األبد.
مــصــطــفــى قــنــديــل، مـــؤســـس ســويــفــل، هو 
بكالوريوس  على  حصل  مــهــنــدس،  ــاألســاس  ب
هندسة الطاقة والبترول من اجلامعة األمريكية 
بالقاهرة، يف 2014، وشغل منصب مدير تطوير 
املشاريع العاملية يف إحدى الشركات األملانية يف 
افتتاح  عن  مسؤوال  كان  ثم  تخرجه،  عام  نفس 
ما  وهــو  بعامني،  بعدها  تاكسي«  »كــرمي  شركة 
جعله مؤهال للتفكير والتخطيط جّيدا يف شكل 
شركته الوليدة ومستقبلها، ليبدأ عام 2017 أن 
يأخذ القرار مع أصدقائه الثالثة ويؤسس شركة 

»سويفل SWVL« للنقل اجلماعي.
الثالثة  الشباب  تــعــاون  املــشــروع،  بــدايــة  يف 
النقل،  حافالت  لتوفير  السياحة  شركات  مع 
ــذه احلـــافـــالت واألتــوبــيــســات  ــط هـ ــهــدف ربـ ب
على  يسّهل  موبايل  بتطبيق  واملــيــكــروبــاصــات 
تنّقله  تناسب  الــتــي  الوسيلة  اخــتــيــار  العميل 
ببساطة وسرعة، واتفق األصدقاء على أن يتولى 
للمشروع،  التنفيذي  الرئيس  منصب  »قنديل« 
مع شركات سياحية  التواصل  وفكروا سويا يف 
يف البداية، ملساعدتهم يف توفير خدمات النقل، 
وهو ما قد كان بالفعل، واستطاع الشباب خالل 
عام واحد، بفكرهم وخبراتهم السابقة وتفعيلهم 
ماليني   9 من  يقرب  ما  يجمعوا  أن  لعالقاتهم، 
التفكير  الناشئ، وبدأوا  دوالر كتمويل للمشروع 
أن يصبح مشروعهم عامليا وليس محلّيا فقط، 

 10 إلى  »سويفل«  شركة  نشاط  توسعة  فقرروا 
مقر  ينقلوا  أن  قــرروا  اللحظة  نفس  ويف  دول، 
من  ويــبــدأوا  دبــي،  إلــى  القاهرة  من  مشروعهم 

هناك خطة التوّسع.
يف  التوسع  على  قامت  الشركة  استراتيجية 
الدول التي لديها كثافة سكانية عالية، مثل كينيا 
دراسة  يف  الثالثة  الشركاء  فكر  ثم  وباكستان، 
البورصات  إحـــدى  يف  الشركة  طــرح  إمكانية 
أعلنت  حيث  بالفعل،  حــدث  مــا  وهــو  العاملية، 
»سويفل« منذ شهور االندماج مع شركة استحواذ 
أمريكية يف صفقة تتيح إدراج أسهمها يف بورصة 
»ناسداك«، وبهذه اخلطة أصبحت »الفكرة« التي 
يف  شركة  أول  هي  ناشئة«  »شركة  إلى  حتولت 
الشرق األوسط تتجاوز قيمتها املليار دوالر، ويتم 

إدراجها يف البورصة األمريكية.
دبــي،  حاكم  كتب   2021 يوليو   28 ــوم  ي ويف 
محمد بن راشد، يف تغريدة على حسابه مبوقع 
تويتر، »مصطفى قنديل.. شاب عربي عمره 28 
عاما، استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها 
مليار ونصف املليار دوالر، مت إدراجها اليوم عبر 
 )SWVL( »شركة  وأضــاف  ناسداك«،  بورصة 
يف  تعمل  التي  اجلماعي،  للنقل  الذكية  للحلول 
الكثير من الدول. مبروك يا مصطفى، وستبقى 
الطامح  العربي  الشباب  جلميع  منصة  ــي  دب

للعاملية«.
أصحاب  بذله  الذي  الكبير  للمجهود  ونتيجة 
يف  الــشــركــة  إدراج  ــعــد  وب  ،»SWVL« فــكــرة 

مصطفى  الدكتور  التقى  األمريكية،  البورصة 
ــيــس مــجــلــس الــــــوزراء املــصــري،  ــي، رئ ــول ــدب م
مبصطفى قنديل، صاحب فكرة الشركة، وأكد له 
أن شركته أصبحت منوذجا يحتذي به الشباب 
املصري، كما أوضح »مدبولي« استعداد احلكومة 
لتقدمي الدعم الكامل للشركات الناشئة، وتذليل 
تهيئة  ومحاولة  عملهم،  تواجه  قد  عقبات  أي 
والنجاح.  للعمل  الشركات  لهذه  املالئم  املناخ 
وزمالئه  لقنديل  دفعة  اللقاء  هذا  أعطى  وقد 
من أصحاب الشركات الناشئة العتراف دولتهم 
اللقاء  هذا  وقد حضر  وبنجاحهم،  بهم  والعالم 
املستشار  ــاضــي،  امل أغــســطــس  جـــاء يف  ــذي  الـ
للهيئة  التنفيذي  الرئيس  عبدالوهاب،  محمد 
العامة لالستثمار، والدكتور محمد فريد، رئيس 
البورصة املصرية، والدكتور رانيا املشاط، وزيرة 

التعاون الدولي.
دوالر،  مليار   1.5 حاليا  الشركة  قيمة  تبلغ 
املصري  السوق  أن  قنديل«  »مصطفى  ويؤمن 
ويشّجع غيره  املتنوعة،  االستثمار  بفرص  يزخر 
الليل  يواصل  أن  واملبتكر،  املبدع  الشباب  من 
به  املحيطة  والــظــروف  ذاتــه  ويتحدى  بالنهار، 
يرى  كما  واقعية،  حقيقة  أحالمه  من  ليصنع 
املشروعات يف مصر  أن مئات  الشاب  املهندس 
فارقة  عالمات  يصنعوا  أن  أصحابها  استطاع 
أن  الــشــركــات  لهذه  وميكن  مبهرة،  وجنــاحــات 
تدخل غمار املنافسة عامليا وتخلق قصص جناح 

ملهمة.

»سويفل SWVL« قّصة نجاح شاب 
مصري في سوق النقل العالمي
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عالم اليوم، أصبح مليًئا بصخب وصراعات وضغوط كبيرة، على كل البشر، ما يعني أن كم الضغط، خصوصا 
وأن سنة 2020 بدأت صعبة حيث عانت أغلب دول العالم من انتشار وباء فيروس كورونا »كوفيد19«، والذي 

أدى إلغالق تام يف أغلب البلدان ملواجهة انتشاره املخيف، وهي حالة لم يعشها هذ اجليل احلالي من البشر، 
ويف وسط تلك األزمة الكبرى التي أصابت الكثيرين بالهلع وشعورهم بالعجز عن مواجهتها يبرز مفهوم 

الصحة النفسية، وأهميته، واحتياج املجتمعات املختلفة للوعي بالصحة النفسية ضمن اهتمامها بصحتها 
بشكل عام، وتدريب أنفسهم على مواجهة الضغوطات واملواقف الصعبة، وهو ما يحاول أن يقدمه هذا امللف.. 

إعداد: بيتر مجدي - سارة مراد 

الصحة الصحة 
النفسيةالنفسية
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يُعتبر اإلنسان هو اللبنة األساسّية للمجتمع 
ــســوي مــصــدر  ــســان ال وجــوهــر بــنــائــه، فــاإلن
الفرد  يقوم  ولكي  والتقّدم،  والفكر  للنهضة 
واالجتماعّية  الذاتّية  ومهامه  واجباته  بأداء 
على أكمل وجه ال بد أن يكون متمّتًعا بصحة 

نفسّية عالية تخلو من االضطرابات واملشاكل 
وعطائه  بــذلــه  يف  ســلــبــّي  بشكل  تــؤثــر  الــتــي 
وإجنــازاتــه، فــالــفــرد املــصــاب بــاضــطــراب أو 
يــعــود عــلــى ذاتــه  ــر سلبي  أث لــه  نــفــســّي  خــلــل 
يف  عائقا  فيقف  حــولــه،  مــن  اآلخــريــن  وعلى 

األهمّية  فظهرت  لذا  وإجنازاته،  تقّدمه  وجه 
تصل  التي  النفسّية  الصحة  لدراسة  الكبيرة 
النفسي  ــوافــق  ــت وال االنــســجــام  إلـــى  بــالــفــرد 
اإلنتاجية  على  العالية  والقدرة  واالجتماعي، 

والعطاء. والسعادة 

مفهوم الصحة النفسية وعالقته 
بالصحة الجسدية
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النفسية الصحة  مفهوم 
تُعرف الصّحة النفسّية باللغة اإلجنليزية باسم 
وهي   PSYCHOLOGICAL HEALTH
يّتبعها  التي  والطرق  اإلجـــراءات  من  مجموعة 
النفسية،  صحتهم  على  املحافظة  يف  األفــراد 
املناسبة  ــول  ــجــاد احلــل إي يــتــمــّكــنــوا مــن  حــتــى 
بأنها  أيًضا  وتُعرف  تواجههم،  التي  للمشكالت 
قدرة الفرد على التعامل مع البيئة املحيطة به، 
تنتج  التي  االنفعاالت  على  العقل  ُحكم  وتغليب 
أو  للغضب،  تدفعه  التي  بالعوامل  لتأّثره  نتيجة 

القلق، أو غيرها.
العاملية الصحة  منظمة  تعريف 

الصحة  فــإن  العاملية  الصحة  ملنظمة  وفــًقــا 
الرفاهية  تتضمن  التي  احلياة  تعني  النفسية، 
بني  الذاتية  والــكــفــاءة  واجلـــدارة  واالســتــقــالل 
والعاطفية،  الفكرية  الفرد  وإمكانات  األجيال 
أن  على  نصت  العاملية  الصحة  منظمة  أن  كما 
رفاهية الفرد تشمل القدرة على إدراك قدراتهم 
واإلنتاج  العادية  احلياة  ضغوط  مع  والتعامل 

ومساعدة املجتمع.
اجلسدية والصحة  النفسية  الصحة 

أّن الصحة  العلماء واألطباء على  يتفق  بينما 
اجلسمية هــي ســالمــة اجلــســم مــن األمـــراض 
باإلضافة  الداخلية،  األعضاء  وسالمة  واآلالم 
ووظائفها  احليوّية  العمليات  سير  سالمة  إلى 
ال  النفسية  الصحة  تعريف  فــإّن  نشط،  بشكل 
بعض  رأى  كما  البساطة  بهذه  يكون  أن  ميكن 
ومكنوناتها  النفس  مدلوالت  إّن  حيث  العلماء، 
مــادّيــة  ليست  وتــوافــقــهــا  سالمتها  ومــســتــوى 
ملموسة من املمكن قياسها، إمنا يُستدّل عليها 
وتفاعالته  للفرد  اخلارجّي  السلوك  خالل  من 

واستجاباته.
باختالف  النفسّية  الصحة  تعريفات  وتختلف 
التي  السلوكّية  والقواعد  وثقافتها  املجتمعات 
جتري بها، وباختالف املعتقدات والثقافات التي 
التعريف  فإّن  ذلك  على  وبناًء  العلماء،  يتبناها 
حالة  هي  النفسية:  للصحة  والشامل  البسيط 
فيها  يكون  والــتــي  واملستمرة  الــســائــدة  الــفــرد 
باإلضافة  واجتماعّيًا،  نفسّيًا  ومتوافًقا  ا  مستقّرً
الذات ومع اآلخرين،  بالسعادة مع  الشعور  إلى 
الــذات،  وتقدير  حتقيق  على  القدرة  وبالتالي 
بأقصى  الذاتية  والكفاءات  املهارات  واستغالل 
حد ممكن، أي أنها السمة اإليجابية التي يتمتع 
وجتاه  ذاتــه  جتــاه  واجتاهاته  الفرد  سلوك  بها 

اآلخرين، فيكون بذلك فرًدا سعيًدا ومتوازًنا.
بأن  العاملية  الصحة  األدلة من منظمة  تشير 
مبرض  مصابون  العالم  سكان  نصف  حوالي 
وأيًضا  لــذواتــهــم،  احترامهم  على  يؤثر  عقلي 
كما  اليومية،  احلياة  يف  العمل  على  قدراتهم 
ميكن أن تؤثر الصحة النفسية للفرد على صحته 
البدنية وتؤدي إلى ضعف الصحة العقلية وإلى 

مشاكل عّدة مثل تعاطي املخدرات وإدمانها.
مهم  ــدة  جــّي نفسية  عــلــى صــحــة  واحلــفــاظ 
تكون  قد  أنها  إذ  وهانئة؛  طويلة  حياة  لعيش 
الصحة  عكس  على  العمر  لطول  رئيسّيًا  سبًبا 
عيش  من  تعيق صاحبها  التي  السيئة  النفسية 

حياة أفضل.
جيدة نفسية  بصحة  التمتع  أهمية 

كبرى  أهمية  له  جيدة  نفسية  بصحة  التمتع 
السعادة  فــتــزرع  واملجتمع،  الــفــرد  على  تــعــود 
لها  أن  كما  األفــراد،  بني  والتكامل  واالستقرار 
العالجية  األســالــيــب  اخــتــيــار  املــهــم يف  الـــدور 
التي  السليمة واملتوازنة للمشكالت االجتماعية 
قد تؤثر يف سالمة عملية النمو النفسي للفرد، 
ألهمية  املهمة  النقاط  بعض  تلخيص  وميكن 
الصحة النفسية على النحو اآلتي: تُنشئ أفراًدا 
الة  فَعّ النفسّية  فالصحة  وأســويــاء  مستقّرين 
آفاق  بفتح  الفرصة  له  تتيح  فهي  الفرد،  لذات 
من  واآلخــريــن  ــه  ذات فهم  على  والــقــدرة  نفسه 

حوله.
طبيب  أول  كيشولم،  بــروك  الدكتور  ويقول 
نفسي يتولى منصب مدير عام منظمة الصحة 
العاملية “إنه يجب أن نراعي التوازن بني ترابط 
مقولته  وذكــر  واجلسدية”،  العقلية  الصحتني 
صحة  توجد  لن  عقلية  صحة  “دون  الشهيرة: 

جسدية حقيقية”. 
وأُجريت دراسة على مجموعٍة من األشخاص 
وأثرها  النفسّية  احلالة  بيان  منها  الهدف  كان 

على جهاز املناعة لدى اإلنسان، فكانت النتيجة 
تركيزه  يَنخفض  املــنــاعــة  جــهــاز  أّن  املــذهــلــة 
النفسي،  للضغط  الــتــعــّرض  عند  اجلــســم  يف 
أُجريت  التي  الــدراســات  إحــدى  أيًضا  وبّينت 
والوقاية  النفسية  االضــطــرابــات  مــوضــوع  يف 
من  يُعاني  إنسان  مليون   450 حوالي  “أّن  منها 
العالم،  امــتــداد  على  النفسية  االضــطــرابــات 
من  أكثر  أو  بواحد  سيُصابون  البشر  ربع  وأّن 
النفسّية يف فترٍة ما من حياتهم،  االضطرابات 
وأّن هذه االضطرابات ال تُشّكل ِعبًئا اقتصادًيّا 
على  تُشّكل خطًرا  هي  بل  واجتماعًيّا فحسب، 
الصحِة اجلسديِة، ولذلك وجب الوقاية من هذه 

االضطرابات”.
عن  أهمية  النفسية  الصحة  تقل  ال  لذلك 
الصحة اجلسدية فيجب املحافظة على التوازن 
من خالل التعامل مع الضغوط واملشاكل والقلق 
أمــراض نفسية  إلى  تتحول  بشكل جيد، كي ال 
خطيرة. فاإلنسان الذي يتمتع بصحة نفسية هو 
عامل تقدم ونهضة ملجتمعه، فالصحة النفسية 
بدافعية  ونشاطاته  بأعماله  للقيام  بــه  تدفع 
وحماس ونشاط، والتقدم نحو حتقيق أهدافه، 

مما ينعكس على تقدم وتطور املجتمعات. 
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أو  النفسية  األمراض 
مثلها  النفسية،  االضرابات 

التي  مثل بقية األمراض 
كثيرة  اإلنسان،  تصيب 

الثقافة  من  رمبا  ومختلفة، 
أغلب  يعرف  السمعية 

بل ويصاب  الناس بعضها 
بها عدد ليس بقليل مثل 

الذي يسمى مرض  االكتئاب 
أمراًضا  لكن هناك  العصر، 
أو اضطرابات نفسية أخرى 

هذا  وسيرصد  البشر،  تصيب 
وفقا  منها  بعًضا  التقرير 

ملوقع »ويب طب«:

ما هي أشهر االضطرابات النفسية؟ما هي أشهر االضطرابات النفسية؟
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االكتئاب..
DEPRESSION

ويؤثر  واجلسم،  النفس  يصيب  مرض 
ومن  والتصرف  التفكير  طريقة  على 
املشاكل  العديد من  إلى  يؤدي  أن  شأنه 
الــعــاطــفــيــة واجلــســمــانــيــة. وعـــــادًة، ال 
مبرض  املصابون  األشــخــاص  يستطيع 
االكتئاب االستمرار يف ممارسة حياتهم 
يسبب  االكتئاب  إن  إذ  كاملعتاد،  اليومية 
لهم شعوًرا بانعدام أية رغبة يف احلياة.

القلق..
ANXIETY

وغير  الزائد  القلق  يسبب  اضطراب 
الواقعي وشعوًرا باخلوف، وهو يفوق ما 
ميكن اعتباره رد فعل طبيعّيًا على حالة 

معينة.

الزهامير..
ALZHEIMER’S DISEASE

للخرف.  شيوًعا  األكــثــر  السبب  هــو 
واالجتماعية  العقلية  املــهــارات  ــؤذي  ي
يف  اليومي  األداء  إعاقة  إلى  يؤدي  مما 

العادية.  احلياة 

قصور االنتباه وفرط احلركة.. 
ADD/ADHD

مع  االنــتــبــاه  نقص  اضــطــراب  يعتبر 
ــشــاط، أو اضـــطـــراب فــرط  ــن ال ــرط  فـ
تصيب  مزمنة  حالة  احلركة،  النشاط/ 
مــاليــني األطــفــال وتــالزمــهــم حــتــى يف 

البلوغ.  مرحلة 

املزمن.. التعب  متالزمة 
 CHRONIC FATIGUE SYNDROME-CFS
تسبب إحساًسا بالتعب بشكل مستمر، 
اليومية  باملهام  القيام  من  متنع  لدرجة 
العادية. هنالك أعراض إضافية أخرى، 
لــكــن اإلعـــيـــاء احلـــاد املــســتــمــر ملـــدة 6 
األساسي  الَعَرض  هو  األقل  على  أشهر 

املزمن. التعب  ملتالزمة 

الُعصاِبّي..  ِة  ِهيَّ الشَّ َفْقُد 
 ANOREXIA NERVOSA

ــواع االضــطــرابــات يف  ــ ــن أن واحـــد م
ــل، األشــخــاص الــذيــن يــعــانــون من  األكـ
ــعــانــون من  فــقــد الــشــهــيــة الــعــصــابــي ي

ــذا،  ــم مــن زيــــادة الــــوزن ولـ ــ ــوف دائ خـ
فــهــم يــقــلــصــون كــمــيــات الــطــعــام الــتــي 
بصورة  نحفاء  فيصبحون  يستهلكونها 

حادة وخطيرة.  
التوحد..

 AUTISM
ملجموعة  التابعة  االضطرابات  أحد 
مـــن اضـــطـــرابـــات الـــتـــطـــور املــســمــاة 
الطيف  يف  »اضطرابات  الطبية  باللغة 
قبل  الرضاعة،  سن  تظهر يف  الذاتوّي« 
بلوغ الطفل سن 3 سنوات، على األغلب، 
وأعراض  خطورة  اختالف  من  وبالرغم 
إال  إلى أخرى،  التوحد من حالة  مرض 
أن جميع اضطرابات الذاتوية تؤثر على 
قدرة الطفل على االتصال مع املحيطني 

به وتطوير عالقات متبادلة معهم.

اكتئاب ما بعد الوالدة.. 
 POSTPARTUM DEPRESSION

يف  النساء  بها  تشعر  متغيرة،  مشاعر 
بني  ما  الفترة  يف  الــوالدة  بعد  ما  فترة 

العاشر. الرابع واليوم  اليوم 

االكتئابي  الَهَوس 
القطب.. أو االضطراب ثنائي 

 BIPOLAR DISORDER
ــزان  ــ ــدم اّت ــع ــرض نــفــســي يــتــمــّيــز ب مـ
املزاج، وقد يكون املرض خطيًرا ويشّكل 
ويُعرف  اليومّية.  عائًقا جدّيًا يف احلياة 
باسم  أيًضا،  القطب،  ثنائي  االضطراب 
يشكل  عندما  االكتئابي«  الَهَوس  »مرض 
)الَهَوس(  املتطّرف  اجلنوني  التصّرف 
يشكل  بينما  االضــطــراب،  طــريّف  أحــد 

الّشديد طرفه اآلخر. االكتئاب 

القهري.. الوسواس 
 OBSESSIVE - COMPULSIVE
بالقلق  املرتبطة  نوع من االضطرابات 
بأفكار ومخاوف  تتميز   ،)ANXIETY(
إلى  تـــؤدي  )وســواســيــة(  منطقية  غير 
املصابون  واألشخاص  قهرّية،  تصرفات 
يكونون،  القهري  الوسواس  باضطراب 
تصرفاتهم  أن  حلقيقة  واعــني  أحياًنا، 
الوسواسية هي غير منطقية، ويحاولون 
جتاهلها أو تغييرها، لكن هذه املحاوالت 
تزيد من احتدام الضائقة والقلق أكثر.

العقلي..  االنفصام  أو  ـُصام  الف
SCHIZOPHRENIA

الـــدمـــاغ  ــاد يف  ــ ــو اضــــطــــراب حـ هــ
ــشــوه طــريــقــة الــشــخــص املـــصـــاب به  ي
عن  التعبير  الــتــصــرف،  التفكير،  يف: 
مــشــاعــره، الــنــظــر إلـــى الــواقــع ورؤيـــة 
وبني  بينه  املتبادلة  والعالقات  الوقائع 
املصابون  واألشــخــاص  ــه،  ب املحيطني 
األصعب  املــرض  )وهــو  الفصام  مبرض 
األمراض  بني جميع  من  تقييًدا  واألكثر 
عام،  بشكل  يعانون،  املعروفة(  النفسية 
يف  املــجــتــمــع،  يف  وظيفية  مــشــاكــل  مــن 
مكان العمل، يف املدرسة ويف عالقاتهم 

مع زوجاتهم / أزواجهن.

الفوبيا.. الرهاب/ 
 PHOBIA

أو  شدته  يف  عقالني  غير  خــوف  هو 
بجسم،  اخلــوف  هــذا  يرتبط  ماهيته. 
التعرُض  فعالية أو حالة معينة؛ ويسبب 
يعترف  ــوًرا.  ــ ف الــقــلــَق  اخلـــوف  ملسبب 
بحقيقة  العادة،  والبالغون يف  املراهقون 
مفرط  هــو  يصيبهم  ــذي  ال اخلــوف  أن 
وغير عقالني، بينما ال يعترف األطفال 

دائًما. احلقيقة  بهذه 

املغلقة..  األماكن  رهاب 
CLAUSTROPHOBIA

انتشاًرا،  األكثر  هــاب  الــرُّ أنــواع  أحــد 
منتشر  وهو  املغلقة؛  األماكن  رهاب  هو 
رهــاب  وهــو  ــاس،  ــن ال بــني  كبير  بشكل 
نتائج األبحاث  الكثير من  محدد، تظهر 
على  املغلقة  األماكن  ُرهاب  انتشار  كون 
الشخص  يشعر   .%4 هــو  احلــيــاة  مــدى 
هــاب بــخــوف شديد  ــرُّ املــصــاب بــهــذا ال
عند تواجده يف مصعد أو طيارة... إلخ.

العقلية.. األعاقة 
MENTAL RETARDATION

ــة الــعــقــلــيــة  ــ ــاق ــ يــتــم تــشــخــيــص اإلع
العقلي(  التأخر  أو  العقلي  )التخلف 
منذ الطفولة، وتكون هذه املجموعة من 
فترة  حتى  كان  ا؛  جــّدً متنوعة  املرضى 
الذين  األشخاص  حياة  معدل  قصيرة، 
لذلك  قصيًرا،  عقلية  إعاقة  من  يعانون 
وتخطيط  لبحث  حاجة  هناك  تكن  لم 
من  يــعــانــون  الــذيــن  للعجائز  خــدمــات 

العقلي. التخلف 
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لضغوطات  يتعرض  شخص  أي  يــواجــه 
نفسية أو اضطربات وصمة من املجتمع إذا 
تنتشر  حيث  النفسي،  للطبيب  اللجوء  قرر 
والــدرامــا،  السينما  وعبر  مجتمعية  ثقافة 
اإلعــالن  قبل  كثيًرا  يتررد  الشخص  جتعل 
عن إصابته باضطراب نفسي ما، أو ذهابه 
إلى طبيب نفسي لتلقي العالج كما يفعل مع 
وحاولت  األمراض،  بقية  أو  األسنان  طبيب 
رأي قطاع مختلف  النور« استطالع  »رسالة 
التعامل  كيفية  عــن  الشباب  مــن  ومتباين 
الطبيب  زيارة  فكرة  من  وموقفهم  الضغوط 

النفسي.

جيدة فكرة 
“لم أزر من قبل« تقول مادونا وهي طالبة 
جيدة  »الفكرة  أن  موضحة  عليا،  دراســات 
املرض  باعتبار  تأخد شكاًل طبيعّيًا،  وبدأت 
والذهاب  عالج  محتاج  مرض  كأي  النفسي 

املختص«. للطبيب 

فرق يف تطور شخصيتي
نفسّيًا،  طبيًبا  زرت  »أنا  )م(  تقول  بينما 
شخصيتي«  تــطــور  يف  كــثــيــًرا  مــعــي  ــرق  وفـ
ــه كنت  ــا زرتـ مل ــبــدايــة  ال أنـــه »يف  وتــضــيــف 
ــي أقـــول عــلــيــه مشير  إنـ لــلــغــايــة  حــريــصــة 

فترات  على  بزوره  الوقت  ومع  طبيًبا  وليس 
ــي مــع صــديــق أمــني”،  مــتــبــاعــدة وبــحــس إن
إني  هــي  احلقيقة  “االســتــفــادة  أن  وتــؤكــد 
كثيرة  مناطق  واكتشفت  أكثر  نفسي  عرفت 
بداخلي لم أكن على وعي بها”، وبخصوص 
هناك  أن  أوضــحــت  الضغوط  مــع  التعامل 
وعــدم  الضغط  لتصريف  كثيرة  “متــاريــن 
املتدينني  بعض  يعتبر  والتي  املشاعر،  كبت 

كبتها فضيلة«. أن 

لم أجرب ألحكم لكنه أمر مهم 
وقالت سلفانا »لم أجرب الذهاب لطبيب 

شباب: الذهاب للطبيب النفسي ليس شباب: الذهاب للطبيب النفسي ليس 
ا  ا عيًبا بل في أوقات كثيرة يكون ضرورّيً عيًبا بل في أوقات كثيرة يكون ضرورّيً
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أم  جيًدا  أمــًرا  كــان  إذا  أحكم  حتى  نفسي 
لإلثبات”،  طريقة  أفضل  هي  فالتجربة  ال، 
أطباء  والقوا  جربوا  ناس  “يف  أن  وأضافت 
ويف  آخـــر،  بــشــكــل  أو  ــا  ــادّيًـ مـ يستغلونهم 
طريقة  بأفضل  ويشتغلون  جيدين  أطــبــاء 
وساعدوهم ليكونوا أفضل«، وأكدت “أن يف 
ألن  نفسي  لطبيب  تروح  الزم  معينة  حاالت 

املوضوع بيزيد سوء”.
الــضــغــوط،  يــخــص  فيما  “أمـــا  وأضــافــت 
الــذهــاب  محتاجة  ومــش  بــهــا،  منــر  فكلنا 
نساعد  ممكن  إنــنــا  بــقــدر  نفسي،  لطبيب 
ويف  املوقف،  من  تخرجنا  بحاجات  نفسنا، 

مننا،  قريبة  بتحبنا  نــاس  مــن  مــســاعــدات 
معينة  مــواقــف  يف  لــكــن  ــم،  دعــ بــيــقــدمــوا 
تستدعي الطبيب، واللجوء إليه للمساعدة”.

لم أذهب وليس لدي مشكلة
أجــرب  لــم  »احلقيقة  ــه  إن منتصر  وقـــال 
ال  أمــر  هــو  لكن  نفسي،  لطبيب  الــذهــاب 
املرض  ألن  لي،  بالنسبة  مشكلة  فيه  يوجد 
محتاج  جــســدي  مــرض  أي  مثل  النفسي، 
أكثر  سيسوء  الــوضــع  وإال  بسرعة  عــالج 
وبالتالي ال يوجد عيب أو إننا نتكسف منه، 
ويف ناس كمان بتروح لطبيب نفسي من باب 

عنده  يكون  شرط  مش  والراحة  الدردشة 
كبيرة«.  مشكلة 

ُأعاَلج منذ 14 عاًما وأنصح بالذهاب 
النفسي للطبيب 

سنة،   14 منذ  بتعالج  “أنــا  )ش(:  وقالت 
سوى  أجد  لم  نفسي،  طبيب  من  أكثر  زرت 
طبيب واحد فقط اقتنعت بيه، وهذا تقريًبا 

الذي أكملت عالج معاه”. 
وتوضح أنها تُعالَج وهي يف عمر 11 سنة 
مــن االكــتــئــاب والـــوســـواس الــقــهــري، وهــي 
حالًيا بعمر 25 عاًما، ولفتت إلى أنه وراثي 
أي  تشجع  أنها  وأكــدت  ألبيها.  جدها  من 
يذهب  بــان  نفسية  مشكلة  لــديــه  شــخــص 
املهم  لكن  العالج،  أجل  من  نفسي  لطبيب 
الطبيب  أن  موضحة  متفاهم،  طبيب  يختار 

اجليد لن يعرفه سوى املريض نفسه.
النفسيني  املــرضــى  “أن  إلـــى  وأشــــارت 
أن  الطبيب  مــن  يــريــد  مــن  فمنهم  أنـــواع، 
ومنهم  قلبه،  يف  الراحة  يدخل  ما  له  يقول 
له،  يستمع  أن  الطبيب  من  فقط  يريد  من 
الطبيب”،  من  نصائح  ينتظر  مريض  وهنا 
ــه بــاخــتــالف املــريــض ونــوع  ــ مــوضــحــة “أن
ــقــة الــطــبــيــب يف الــتــعــامــل،  ــرض وطــري ــ امل
األفضل  الطبيب  هو  من  املريض  سيحدد 

معه”. الذي سيستمر 
ــارت إلــى »أن االكــتــئــاب والــوســواس  وأشـ
ــيــان،  وراث ألنهما  مزمنني  لديهم  الــقــهــري 
هناك  أن  وأوضحت  جينية،  عوامل  بسبب 
وبني  املزمن  النفسي  االضطراب  بني  فارًقا 
فاملزمن  املــكــتــســب،  النفسي  االضــطــراب 
بعالج  يــبــدأ  وجــيــنــي  وراثـــي  عــامــل  بسبب 
الوقت  مع  اجلرعات  تقل  ثم  مكثف  كميائي 
على  احلــصــول  يف  املــريــض  سيستمر  لكن 
العالج الكيميائي، أما املكتسب فقد يحصل 
املريض على عالج كيميائي لفترة ثم يتوقف 

عنه”.
من خالل هذه املشاركات حاولت »رسالة 
وفئات مختلفة  آراء شباب  استطالع  النور” 
النفسية  الضغوط  مع  تعاملهم  كيفية  هو 
ــة، والـــتـــي قـــد تــصــل حلـــد املـــرض  ــيــومــي ال
ــك مــوقــفــهــم مــن الــذهــاب  ــذل الــنــفــســي، وك
احلــرف  ذكـــر  مت  وقـــد  الــنــفــســي،  للطبيب 
لطبيب  ذهــبــوا  مــن  اســم  مــن  فــقــط  األول 
نفسية  اضــطــرابــات  مــن  يعانون  أو  نفسي 
عما  احلديث  يف  وجرأتهم  انفتاحهم  رغــم 
زالت  ال  الوصمة  فقكرة  ألن  فقط  يعانونه، 
الكثيرة  التطورات  رغم  املجتمع  موجودة يف 
التي حدث يف السنوات األخيرة يف التعامل 

النفسي. مع املرض 
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أصبح مفهوم الصحة النفسية من املفاهيم 
الــتــي حتــتــاج إلـــى اهــتــمــام وتــوعــيــة وإدراك 
كان  أكثر،  عنه  نعرف  ولكي  املواطنني،  لكافة 
لـ«رسالة النور«، حوار مع دكتور مايكل النميس 
النفسي، طبيب شاب  الطب  فوزي استشاري 
»املــرونــة  مفهوم  بتقدمي  مختصة  مــبــادرة  لــه 
ســواء  بهم  واملحيطني  لألطفال  النفسية«، 
من  عــدد  املــدرســة، وحصل على  أو  األســـرة 
اجلوائز يف مجاله، وله إسهامات عدة مع عدد 
من مؤسسات املجتمع املدني املهتمة بالتربية 
واألطفال يف مصر وكذلك عدد من املدارس.

مفهوم الصحة النفسية
“الناس فاهمة غلط”، كان هذا أول رد من 
دكتور مايكل على سؤال حول مدى استيعاب 
النفسية،  الصحة  ملفهوم  املــصــري  املجتمع 
موضًحا “أن البعض يعتقد أن مفهوم الصحة 
من  خالني  األشخاص  يكون  أن  هو  النفسية 
األمراض واالضطرابات النفسية لكن التعريف 

أو مفهوم الصحة النفسية أوسع من ذلك”.
النفسية  »الــصــحــة  أن  ــد  أك مايكل  دكــتــور 
يكون  أن  العام،  الصحة  مفهوم  من  تتجزأ  ال 
ولفت  ــا«،  وجــســدّيً نفسًيّا  صحيًحا  اإلنــســان 
إلى »أن بعض األمراض النفسية لها أعراض 
جــســديــة، وبــعــض األمــــراض اجلــســديــة لها 
أعراض نفسية«، وتابع “مثاًل األمراض اجللدية 
مثل  واضطربات  نفسية،  أعــراض  يصاحبها 

القلق والتوتر يأتي معها القولون العصبي«.
التعريف األشمل 

من  حالة  هي  النفسية  الصحة  “أن  وذكــر 
استخدام  مــن  الــفــرد  فيها  يتمكن  الصحة 
نفس  ويف  كــفء  بشكل  ومواهبه  قــدراتــه  كل 
الوقت يستطيع أن يتكيف مع اإلجهاد والتوتر 
مـــن الـــظـــروف االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
مير  ما  مثل  الطارئة،  البيئية  أو  والبيولوجية 
كورونا  لفيروس  انتشار  من  مؤخًرا  العالم  به 

)كوفيد19(”.
)RESILIENCE( »مفهوم »املرونة النفسية

مفهوم  إلى  لفت  النفسي  الطب  استشاري 
موضًحا  النفسية«،  »املــرونــة  وهــو  ا  جــّدً مهم 
ميكن  لكن  آلخــر،  شخص  من  تختلف  “أنها 
اجلسم  عــضــالت  تــقــويــة  يــتــم  كــمــا  تنميتها 
تكيف  »درجـــة  بأنها  وعرفها  بالتمرينات”، 

اإلنسان مع التحديات التي يقابلها«.
النفسية ميكن  املرونة  “أن  إلى  فوزي أشار 
سنة  سن  )مــن  واملراهقني  لألطفال  تنميتها 
إلى 18 سنة( من خالل دعم األسرة أي األب 
واألم بأفضل الطرق لتربية أطفالهم، ومنحهم 

للمدرسة  الــدعــم  تــقــدمي  كــذلــك  آمــنــة،  بيئة 
االجتماعيني  واالخصائيني  املدرسني  بتدريب 
مع  يتعاملون  الذين  أواألطــبــاء  النفسيني  أو 
اإليـــواء  دور  مثل  مياثلها،  مــا  أو  ــال،  األطــف
مع  التعامل  وكيفية  االجتماعية  والــرعــايــة 

الطفل”.
»الــدعــم  تــقــدمي  “أنـــه ميكن  ــى  إل لفت  كما 
النفسي« للمرأة بتحسني التعليم وتقدمي دعم 
ملن يف ظروف اجتماعية صعبة سواء املطلقة 
البيت  مسؤولية  تتولى  التي  أو  األرمــلــة،  أو 
ملعاناة زوجها من إعاقة ما، بتقدمي حلقات من 
مشكالتها،  عن  تتحدث  ألن  والفرصة  الدعم 
خالل  من  تقدميها  ميكن  للشباب  وبالنسبة 
مواهبهم  اكتشاف  على  تساعدهم  أنشطة 

وإخراج طاقاتهم، ورفع التوعية”.
برامج مستوردة.. لكن مبتورة

بسؤال دكتور مايكل عن وجود وعي مبفهوم 
أنه  أوضح  بها،  يرتبط  وما  النفسية  الصحة 
لألسف »الوعي ليس بكاف”، وأشار إلى “أن 
البرامج التي يستم استخدامها »مبتورة” ألنها 
هي  كما  وتقدميها  ترجمتها  ويتم  مستوردة، 
مع  يتناسب  تقدميها مبا  لكيفية  مراعاة  دون 

يوجد  التي  األمور  وبعض  ومشاكله  مجتمعنا 
على  مشدًدا  املجتمع«،  لــدى  حساسية  فيها 
تــخــرج من  ــرامــج محلية  »ب ــود  ــروروة وجـ ضــ

مجتمعنا مبشاكله«.
وتابع: »إذا كان البرنامج مترجًما فتطلب من 
األب واألم أن يقرأوا مع طفلهم، فهذا يقودنا 
أو  أدب أطفال عربي،  يوجد  إلى ســؤال: هل 
إليها  أساء  من  مع  أن جتلس  فتاة  من  تطلب 
أو  التحرش  أو  املأساة  من  التعايف  أجــل  من 
االغتصاب، أو من حاول االنتحار أو من عانى 
من التنمر«، وأوضح “أنها حلول موجودة لكن 

قد ال جتدي نفًعا يف مجتمع مثل مصر”. 
 ASHOKA جائزة أشوكا

ومبادرة “طاقة أمل”
السائد بدأ دكتور مايكل  التيار  على عكس 
وتخصصه  النفسي  الــطــب  اســتــشــاري  وهــو 
مــبــادرة  أســس  لــألطــفــال،  النفسية  الصحة 
املرونة  بتنمية  تهتم   2014 عام  أمل”،  “طاقة 
على  املبادرة  وقد حصلت  لألطفال،  النفسية 
جائزة »أشوكا«، وهي مؤسسة لريادة األعمال 
مايكل  واشتغل  الشبابية،  ــادرات  ــب امل تدعم 
على تقدمي  مفهوم املرونة النفسية لألطفال 

دكتور مايكل النميس فوزي: 
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ــعــض املـــــدارس واألخــصــائــيــني  وأســـرهـــم وب
االجتماعيني أو النفسيني، مبنهج محلي وليس 

مترجًما. 
الفترة من أغسطس  “أنــه يف  إلــى   وأشــار 
2014 وحتى يونيو 2019 قدم من خالل املبادرة 
وأخصائي  ومــدرس  وأم  أب  آالف  لـ3  الدعم 
نفسي أو اجتماعي يف 8 محافظات مصرية، 
ملؤسسة  املبادرة  لتحويل  اآلن يف طريقه  وهو 

مشهرة من وزارة التضامن االجتماعي”.
وصمة العار.. والتعامل معها

للطبيب  بالذهاب  املرتبطة  العار  “وصمة 
النفسي أو باالضطرابات النفسية، ليست يف 
يشير  بالعالم”،  مكان  كل  يف  بل  فقط  مصر 
ال  الوصمة  هــذه  “أن  ويــوضــح  مايكل  دكــتــور 
أيًضا  والطبيب  بل  فقط  املريض  بها  يوصم 
والعاملون يف مجال الصحة النفسية”، متمنّيًا 
التي  »الوصمة«،  بشأن  األبحاث  عدد  زيــادة 
كــانــت بــاألســاس مــوضــوع رســالــة الــدكــتــوراة 

اخلاصة به.
ظاهرة مراكز املشورة واملشيرين النفسيني

املشورة  مراكز  ظاهرت  مــؤخــًرا  انتشرت   
تتبع  التي  تلك  خاصة  النفسيني،  واملشيرين 
أهلية  ومدى  الكنائس،  مثل  دينية  مؤسسات 
تلك املراكز ومن يعملون بها يف تقدمي الدعم 
النفسي، وأجاب دكتور مايكل إن اإلشكالية يف 
اإلرشاد النفسي املرتبط باملؤسسات الدينية، 
أن تعريفه غير مفهوم، وأن ما يقدمه العاملون 
داخــل  يُعرفونه  الكنسية  الرعاية  مجال  يف 
وتساءل  »مطاط«،  تعريفه  لكن  »الكورسات«، 
ومن  والدبلومات؟  الكورسات  هذه  يقدم  من 
يتخرج منها؟ ومن أين تصدر الرخصة للعمل؟ 

ومن يشرف عليهم؟
وأكد دكتور مايكل “أن الكنيسة أو املؤسسات 
الدينية عكس الطب؛ فهي يف داخل كل بيت، 

إلى  ولفت  كبير”،  لهم  يسمعون  الــذيــن  وكــم 
تكون  التي  احلــاالت  بعض  إليهم  يأتي  ــه  “أن
تعرضت النتكاسات بسبب بعض املراكز غير 
املؤهلة للتعامل مع االضطرابات النفسية، بل 
والبعض يكون تعرض النتهاكات يف السرية أو 
حترشات، وتصبح احلاالت منهكة بسبب هذا 

االستغالل إضافة للمشكلة األساسية.
طبيب لكل مائة ألف مواطن

عام  ونشرت  مايكل  لدكتور  لدراسة  وفًقا   
املسجلني  النفسيني  األطباء  عدد  فإن   2017
يف مصر هو طبيب لكل مائة ألف مواطن وهي 
املجال  هــذا  “أن  موضًحا  ا،  جــّدً ــادرة  ن نسبة 
وأصبحت  قليلني  فيه  األشخاص  عدد  يعتبر 
هي  للحاالت  الكالم  طريقة  من  خبرة  لديهم 
مرت على من من املراكز التي تقول إنها تعمل 
ظاهرة  إلى  ولفت  املشورة”،  تقدمي  مجال  يف 
خطيرة “أن بعض املشيريني النفسيني يف هذه 
من  سابق  وقت  يف  عالجهم  يتم  كان  املراكز 
اضطربات والزالوا يخضعون للعالج ويقدمون 
على  رقابة  بوجود  مطالًبا  النفسية،  املشورة 

هذه املؤسسات”. 
جنون أم اضطراب نفسي؟

 سألنا دكتور مايكل عن نعت شخص يعاني 
من مرض نفسي باجلنون، إلفصاحه عن ذلك 
أو إعالنه عن رغبته لزيارة طبيب نفسي فقال 
»ال يوجد شيء اسمه جنون، يوجد اضطراب 
أو  األفــكــار  »خــلــل يف  بــأنــه  نفسي”، وعــرفــه 
زمنية  ملدة  جميعهم  أو  السلوك،  أو  املشاعر 

معينة ما يؤثر على إنتاجية الفرد ووظائفه«.

لتشخيص  الــزمــنــيــة  ــدة  ــ امل “أن  ــح  ــ وأوضـ
اضطراب االكتئاب تكون بعد مرور أسبوعني 

على ظهور األعراض”. 
يؤثر  النفسي  االضــطــراب  “وعموًما  وتابع 
على الوظائف العامة للشخص كمثل أن يأكل 
كثيًرا أو يأكل نادًرا، أن ينام كثيًرا أو أو يكون 
من  ينسحب  أن  بــالــنــوم،  اضــطــرابــات  لــديــه 
أن  أو  لعمله،  يذهب  وأال  والعالقات  املجتمع 

تتأثر نظافته الشخصية«. 
الذهاب  يف  تكمن  املشكلة  »أن  إلــى  ولفت 
“أن  ــح  وأوضــ املــتــخــصــص”،  غــيــر  للشخص 
 3 أول  يف  اكتشافه  يتم  التوحد  اضــطــراب 
قد  “أنــه  موضحا  الطفل”،  عمر  من  سنوات 
يُضيع الناس الوقت مع طبيب أطفال أو طبيب 
مخ وأعصاب، أو مراكز تأهيل، قبل الذهاب 
التوحد،  مع  التعامل  يف  املتخصص  للطبيب 
إعادة  صعوبة  يزيد  مما  سنوات،  عدة  فتمر 

تأهيل الطفل وزيادة مهاراته”. 
تخصصات الطب النفسي

النفسي  الــطــب  “أن  مــايــكــل  ــور  ــت دك ــر  ذكـ
تخصص  فهناك  اجلــراحــة،  مثل  تخصصات 
املسنني،  األطــفــال،  البالغني،  ــان،  ــ )اإلدم يف 

املراهقني، التأهيل، اجلنائي(”.
أشهر االضطرابات النفسية

العصر  مرض  “أن  إلى  أشــار  مايكل  دكتور 
القلق،  واضــطــراب  االكتئاب،  اضــطــراب  هو 
العيادات  على  املــتــرددة  احلــاالت  أشهر  وأن 
اخلارجية تكون من اضطرابات التوحد، فرط 

احلركة ونقص االنتباه، واإلدمان، والُفصام”.

استشاري الطب النفسي: »المرونة النفسية« 
ف مع المتغيرات  تمنح اإلنسان التكيُّ



كيف تناولت السينما شخصية الطبيب النفسي كيف تناولت السينما شخصية الطبيب النفسي 
وكذلك المريض النفسي؟وكذلك المريض النفسي؟

الطنانة،  الطناجر  كأصوات  األقدار،  كصراع 
اإلنسان  أفكار  تتزاحم  الوليد  الطير  كهدهدة 
واألفــكــار  واملــشــاعــر  العقل  أنــفــاســه.  حابسة 
ال  مقوماته.  إحــدى  تختل  أن  مــا  قاتل  ثالثي 
فما  الكثيرة  النفسي  املرض  بتعريفات  تنخدع 
أن تتشوشر املشاعر ويرتبك حكم اإلنسان على 
األمر  اعتبار  دوافعه حتى ميكن  وتختل  األمور 

خطيًرا. 
املــريــض النفسي؟ هــل هو  ولــكــن مــا صـــورة 
بأثمال  يهيم  هل  مرئية؟  ال  قــوى  من  مجذوب 
رثة يف الشوارع املزدحمة؟ هل ينهال على املارة 
تــواردت  رمبــا  واضحة؟  أسباب  دون  باب  بالُسّ
ُمصطلح  لك حني سمعت  وغيرها  الصور  تلك 
حيث  ذلــك؛  ُعــذر يف  ولــك  النفسي”،  “املريض 
يف  النفسي  املريض  والسينما  الدراما  قدمت 
سخرية  بلمحة  منطية  بصورة  األحيان  أغلب 
بل  فقط،  املريض  وليس  ُمصطنعة  كوميديا  أو 
الطبيب النفسي أيًضا نال حصته من االبتذال 
السينما-  -يف  يُعامل  فتارة  مهنته،  وتسطيح 
يتصرف  ــارة  وت مرضاه  من  جنوًنا  أكثر  بكونه 

بصورة غريبة مضحكة إلمتاع املشاهدين. 
ذاته  املجتمع  رفض  إلى  املعادلة  هذه  ترجع 
على  ينعكس  ما  كثيًرا  الــذي  األمــر  ألمــراضــه، 
السينما والدراما اللتني تُعززان بقصد أو بدون 
وصم  أو  النفسي  املــريــض  عــن  سلبية  صـــورة 
األمراض  يف  متخصص  لطبيب  يذهب  من  كل 

النفسية باخلبل. 
أم  مستتر  النفسي  املريض  هل  لك  بالنسبة 
واضح للعيان؟ هل يتجول املريض النفسي رافًعا 
الــوجــوه  مــن  العديد  أم هــو يف  الفــتــة مبــرضــه 

املُعتادة التي نراها يومًيّا يف خضم احلياة؟ 
النفسية  ــات  االضــطــراب بعض  الــيــوم  إلــيــك 
يف  النفسي  املــرض  عبء  أضناها  لشخصيات 
السينما  تعرض  مــن  جانب  وكــذلــك  السينما، 

لوظيفة الطبيب النفسي وكيف قدمتها.
أواًل االنحرافات اجلنسية:

تابو  مــع  بحيطة  املصرية  السينما  تعاملت 
درامــي  سياق  إطــار  يف  حتى  واجلسد  اجلنس 
محدد ويف هذا الصدد نستعرض بعض النماذج 
التي جاء بعضها هامشّيًا وبعضها اآلخر جوهرًيّا 

يف األحداث:
نفسي  انــحــراف  وهــي  اجلنسية:  الفيتيشية 
من  اجلنسية  الرغبة  إشباع  على  يعتمد  شهير 
طريق اإلجنذاب إلى أجزاء من اجلسد، كالقدم. 
م هذه الشخصية الراحل عبد املنعم مدبولي  وقدَّ
يف دور الدكتور خشبة يف فيلم مطاردة غرامية 

يف إطار كوميدي لطيف ال يؤرق املشاهدين.

املازوخية: وهي كذلك اضطراب نفسي جنسي 
اجلسدي  أو  النفسي  باأللم  التلذذ  على  يعتمد 
يف اإلشباع اجلنسي وهي من أشهر اضطرابات 
الــتــي جــســدهــا شخصية  اجلــنــســي  اخلــطــل 
شفيقة  فيلم  يف  املُركبة  راتــب  جميل  »أفندينا« 
مشهد  عن  يزيد  ال  فيما  تناول  حيث  ومتولي، 
واحد طلبه من شفيقة »سعاد حسني« أن تضربه 

بالسوط حتى يصل إلى ذروة شعوره باملتعة.
تخبط  التي  و”أورســــت”:  ــب”  ــ “أودي عقدتي 
الذي جسده  »كامل«  السراب  فيلم  بطل  بينهما 
نور الشريف يف إحدى أروع وأعقد روايات األديب 
األحداث  تدور  الفيلم  هذا  يف  محفوظ.  جنيب 
منذ  االضطرابات  تعاني  شخصية  حول  كاملة 
أمه  انفصال  كامل من  الطفل  ويعاني  الطفولة. 
عن أبيه منذ صغره؛ حيث ترعرع يف بيت جده 
ُمعانًيا من احتكار األم له وسيطرتها الكاملة عليه 
باألم  التشبث  وهي  “أوديــب”  ُعقدة  تبدأ  وهنا 
ثم  عنها  النفسي  االنفصال  على  القدرة  وعدم 

بزواجه من رباب تطورت لديه عقدة “أورست” 
فهو ال يستطيع التواصل جنسًيّا مع زوجته التي 
منها  االقتراب  يستطع  لم  حيث  بوالدته  تُذكره 
نظًرا ألنها يف عقله تُشبه والدته فيتملكه الشعور 
يحدث  لم  الــذي  األمــر  منها  اقترب  إن  بالذنب 
يف إجنذابه للمرأة الشهوانية عنايات. ويف سعيه 
أورســت  عقدة  حتتدم  األم  عباءة  عن  للخروج 
فيكون كامل سبًبا -غير مباشر- يف وفاة والدته 

كما قتل أورست أمه.
تظل  املجتمعي:  واالغتراب  اجلنسي  الهوس 
شاهني  يوسف  قدمها  التي  »قناوي«  شخصية 
النموذج  هي   1958 عام  احلديد  باب  فيلم  يف 
ــب لــإلعــاقــة اجلــســديــة املــقــتــرنــة برفض  ــرك ُ امل
الشهواني  واحلـــب  السيطرة  وهـــوس  املجتمع 
مُتثل  قطة  مع  وحديثه  زائغة  بنظرات  املندفع. 
املحبوبة ووحدته يف كوخه الصغير وشخصيات 
نسائية شبه عارية من مجالت مختلفة ُملصقة 
ــة حرمان  درجـ قــنــاوي  ــد  اجلــــدران، جــسَّ على 
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اإلعاقة  تفصل  اجلنون.  حد  إلى  تصل  جنسي 
على  له  ظهور  أول  ففي  مجتمعه؛  عن  قناوي 
مشوًها  ليبدو  زجــاج  خلف  من  يظهر  الشاشة 
نفًسا وجسًدا، فهو مسخ املحطة منوذج آلالف 
قتلهم املجتمع بتجاهله ورفضه وسخريته، فما 
العنف بصدره واعترته رغبة  كان إال أن جتمع 
االنتقام من كل هذا الرفض املجتمعي مبحاولته 
لقتل معشوقته الفاتنة هنومة التي رفضته هي 

األخرى. 
املثير  احلــرمــان  مــن  مزيًجا  قــنــاوي  ويُشكل 
لــلــتــعــاطــف، فــخــالل حــديــثــه مـــع هــنــومــة عن 
مستقباًل  أوالده  على  القسوة  عدم  يف  أحالمه 
نظراته  من  ندرك  القائظة  النهار  حتت شمس 
األسري  للعنف  تعرض  أنه  الشاردة  املتحسرة 
احلــديــد شخصية  ــاب  بـ ــدم  ــ وق يف طــفــولــتــه. 
ذا  الشخص  يعاير  مجتمًعا  مهاجًما  حقيقية 
اإلعاقة بإعاقته دون ادعاء الشفقة أو العطف؛ 
املهمشة  الشخصيات  وجميع  قناوي  فشخصية 
تتسول  وال  والنشاط  باحليوية  تتمتع  الفيلم  يف 
الشفقة من أحد. ومُيثل باب احلديد نوًعا من 
الواقعية اخلشنة. ويف مشهد النهاية حيث يُترك 
من ممرضي  اجلدد  سجانيه  أيدي  بني  قناوي 
مستشفى األمراض العقلية نشعر بُغصة مباغتة 
القناوي  هــذا  كــان  كــم  نــدرك  حيث  احللق  يف 
مقموعة  ورغبات  وكبت  هذيان  ضحية  التعس 
وسخرية الذعة، ففي نوبة جنونه وثورته األخيرة 
االشتهاء  شــراهــة  نــظــرات  وجهه  على  جتتمع 
إلى  صرخة  إلى  باإلضافة  واحلرمان  واجلــرح 

الوحيد الذي يفهمه »عم مدبولي«. 
ثانًيا االضطرابات النفسية:

قـــدمـــت الــســيــنــمــا املـــصـــريـــة الـــعـــديـــد من 
تستطيع  ممن  نفسًيّا  املُضطربة  الشخصيات 
على  منهم  نذكر  حولك  من  احلياة  يف  رؤيتهم 

سبيل املثال ال احلصر:
الــُعــصــاب: أحــد أنـــواع اخلـــوف املـــؤدي إلى 
النفسي  االتــزان  ويف  الشخصية  يف  اضطراب 
غير  طبيعية  سلوكيات  بــه  املُــصــاب  ويسلك 
ملفتة إلى االنتباه يف إطار املعايير االجتماعية 
ده ببراعته املعتادة الراحل  املقبولة، هذا ما جسَّ
أحمد ذكي يف شخصية العقيد هشام أبو الوفا 
ضابط املباحث، يف فيلم زوجة رجل مهم، ويف 
جنون  مــع  الــُعــصــاب  مــرض  اجتمع  شخصيته 
وتوهم  نفسه  تقدير  يف  بالغ  بحيث  العظمة 
امتالك قدرات استثنائية بحيث ال ميكن التخلي 
عنه. ميتلك العقيد هشام قدرات استثنائية يف 
التملك حتى يف عالقته  السيطرة وحب  فرض 
العاطفية بزوجته فهو متيقن منذ حلظة لقائهما 
إحدى ممتلكاته  وكأنها  تستطيع رفضه  أنها ال 
على  بسيطرته  ــروًرا  ــ م إال،  ليس  املستقبلية 
العقار  حــارس  نفس  يف  الــرعــب  وبــث  جيرانه 
وبائع اخلضروات، فمن يستطيع عصيانه؟! بعد 
انتفاضة اخلبز يف يناير عام 1977 يُعزل هشام 
أجلها،  من  ُخلق  أنــه  عي  يدَّ التي  وظيفته  من 
له  الذي جلأت  العنف  أن  ويف مفارقة نكتشف 
من  جتريدها  بعد  ســوى  يظهر  لم  الشخصية 
مجدها ودفاعياتها التي تتستر وراءها، فلم تعد 
أعلنت  كما  هشام  تالزم  الوظيفة  قدسية  هالة 

الصحف وبذلك بدأ هشام سلسلة عنف حقيقي 
ضد بائع الفاكهة ثم زوجته.

الواقع  متييز  يف  الفشل  أو  الشيزوفرينيا: 
مصحوًبا باضطراب الفكر والهلوسة وانخفاض 
املشاركة االجتماعية والتعبير العاطفي، هذا ما 
حسن  املهندس  بشخصية  حلمي  أحمد  قدمه 
فيلم  يف  ناجح  طيران  مهندس  الــديــن،  صــالح 
آسف على اإلزعــاج، حيث يحاول التعرف على 
ويستمد  شلبي  منة  دورهــا  التي جتسد  فريدة 
النصائح من والده الذي يُجسده محمود حميدة 
إلى أن نكتشف أن شخصية األب هي من محض 
ذهنه  يف  ــده  وال مع  يتحدث  فهو  البطل  خيال 
ويتخيل أنه يلعب معه االسكواش كذلك احلبيبة 
كان قد  لفتاة  الشاب  أيًضا صورة رسمها  فهي 
رآها جالسة يف احد املقاهي. قدم الفيلم وعي 
على  الطارئة  بالتغيرات  العزيز  عبد  دالل  األم 
نفسي  بطبيب  ابنها ومحاوالتها جلعله يستعني 
ينهار  أن  إلى  البيت،  من  وطــرده  رفض  أنه  إال 
البطل نهائًيا ويُنقل إلى مصحة أمراض نفسية. 
املرض؛  وصمة  من  جزء  إزالــة  الفيلم متت  يف 
لكنها  ناجحة مبدعة وخالقة  فشخصية حسن 
على  طرأت  التي  املريرة  الوقائع  قبول  رفضت 
حياتها ما دفعها إلى اختالق شخصيات ال وجود 

لها والتفاعل معها.
منذ  الناجح:  والطبيب  الطفولة  اضطرابات 
16 عاًما تفاجأنا بفيلم حب البنات حيث تعيش 
3 أخوات حتت سقف واحٍد تعزلهم صراعاتهم 
يف  ونزواته  املتعددة  أبيهم  وعالقات  الداخلية 
بالطبيب  ناجحة  وصداقة  جيرة  جتمعهم  حني 
النفسي غير التقليدي مهيب النشوقاتي، الذي 
خلص حبكة الفيلم يف جملته احلوارية الشهيرة: 
ليها  دي  فيها  إحنا  اللي  النفسية  املشاكل  “كل 

عالقة باحلب... مش عارف يحب اللي بيحبه، 
إما مش عارف يخلي اللي بيحبه يحبه، إما مش 
عارف يحب اللي حوليه، إما مش عارف يحبب 
إما  بزيادة،  نفسه  بيحب  إما  فيه،  حوليه  اللي 
تصاعد  يف  خالص«،  نفسه  يحب  عــارف  مش 
ثقة  النفسي  الطبيب  يكتسب  لألحداث  سريع 
جاراته ويبدأ بوضع يده على مشاكل كل واحدة 
بحبيبها  االرتباط  تخشى  الكبرى  فندى  منهن، 
خوًفا من تكرار فشل أبويها، بينما غادة تدعى 
القوة وكره الرجال بينما هي يف احلقيقة كرهت 
قسوة أبيها وانفصال أمها عنه، والصغيرة رقية 
تقابله  من  كل  احلــب يف  أن جتد  التي حتــاول 
كأنها تسعى لشرائه لكنها تصطدم مبمثل غير 
سوي نفسًيّا يقتنع هو اآلخر يف النهاية بضرورة 
تــقــدمي صـــورة جيدة  الفيلم يف  الــعــالج. جنــح 
حقيقيني  أشــخــاص  وصـــورة  النفسي  للطبيب 
اليومية مطحونني بصراعاتها  احلياة  واقع  من 

ومخاوفها وآمالها. 
ولكم يف احلب حياة:

العديد  النفسي يف  الطبيب  ُقدمت شخصية 
والعديد من أفالم السينما املصرية ال نستطيع 
إحصاءها جميًعا فهناك، دكتور عاصم إبراهيم 
من فيلم “املنزل رقم 13” الذي يستغل مرضاه 
والطبيب  ــم،  اجلــرائ ارتــكــاب  على  ويُجبرهم 
مرضاه  اعتراف  يستغل  الذي  الفاسد  املُخادع 
بشخصية  رضا”  “كده  فيلم  يف  له  مبشكالتهم 
الذي  النبيل  والطبيب  احللبي،  سليمان  دكتور 
“ابقى  فيلم  يف  مرضاه  سلوك  لتعديل  يسعى 
قابلني”، والطبيب النفسي الفاشل الوصولي يف 
فيلم “زنقة الستات”، والطبيب املتفاني الباحث 
عن احلقيقة يف فيلم “الفيل األزرق”، والطبيب 
امللتزم الذي يسعى للتعرف على عقدة مريضته 
يظل  أنه  إال  وغيرهم،  احلرمان”  “بئر  فيلم  يف 
األقرب إلى اجلمهور دور وائل الذي لعبه عادل 
شريهان  مع  عقلك«  من  بالك  »خلي  يف  إمــام 
د فيه دور شاب خريج كلية  »سلوى« والذي جسَّ
الدراسات  فيها  ويُكمل  نفس  األداب قسم علم 
العينى  القصر  إلى  بالذهاب  ُمكلف  وهو  الُعليا 
ليؤدي اجلانب العملى بقسم األمراض النفسية 
صدمة  تُعاني  التي  سلوى  على  يتعرف  وهناك 
عليها  أمها  زوج  اعتداء  محاولة  جراء  عصبية 
حترش  وتتوهم  اآلخــر  باجلنس  ثقتها  فتفقد 

جميع الرجال بها.
النماذج  تلك  كــل  استعرضنا  أن  بعد  واآلن 
أمامك هل مازلت تعتقد أن املرضى النفسيني 

ال يعيشون سوى داخل جدران املصحات؟
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دردشة

التطّور  املجتمع من خالل  تقّدم  يُقاس  أحياًنا 
الذي يحدث يف العالقة بني الفرد والدولة، وما 
هذه  املواطنة،  ملفهوم  تطّور  من  ذلك  عن  ينشأ 
القضية التي تشغل بال الكثير من املفكرين. أحد 
ورئيس  والكاتب  الباحث  القضية  بهذه  املهتمني 
حترير موقع مبتدا، هاني لبيب، الذي رّحب بأن 
جُنري معه حواًرا ونطرح عليه أسئلة متس هذه 
القضية من كل جوانبها، يف ماضيها وحاضرها، 
وسألناه أيًضا عن املستقبل، فأجاب ببعض مما 

يدور يف قلبه وفكره.
أجرى احلوار - فريد إدوار 

لبيب  والباحث هاني  الكاتب  كيف يعّرف 
»املواطنة«؟

املواطنة ببساطة هي فلسفة خاصة باحلقوق 
والواجبات، ويتم تطبيقها من خالل التوازن بني 
دفع  يف  الدولة  جتاه  الواجبات  األول  اجلانبني، 
الضرائب واحلفاظ على امللكية العامة وغيرها، 
ويف املقابل حقوق توفرها الدولة للفرد، مثل احلق 
والتعبير، احلق يف  السكن، احلق يف احلرية  يف 
يضبط  الــذي  هو  االثنني  بني  التوازن  الصحة.. 

منظومة املواطنة.
بهذا  املواطنة  ملصطلح  تفعياًل  ترى  هل 

املفهوم يف مصر؟
الدستور  يف  ُوضــعــت  املــواطــنــة  أن  احلقيقة 
املصري عام 2005 ولكن ككلمة، ولم يتم تفعيلها 
بشكل حقيقي، كما مت اختزالها يف العالقة بني 
هي  املــواطــنــة  أن  رغــم  واملسيحيني،  املسلمني 
أصحاب  والصغير..  الكبير  واملــــرأة..  الــرجــل 
وغير  اإلعاقة  ذوو  والبيضاء..  السوداء  البشرة 
ذوو اإلعاقة.. أبناء احلضر والريف.. أبناء البدو 
وأبناء سيناء أو النوبة.. املسيحي واملسلم.. الدين 

عنصر واحد فقط من كل العناصر.
وكيف ترى تعامل الدولة املصرية اآلن مع 

أبعاد هذه القضية الهامة؟
هــذا أحــد أســبــاب جنــاح دولــة 30 يونيو، أن 
مبجملها،  املواطنة  منظومة  مع  تعاملت  الدولة 
رمبا ال تسمع كلمة »املواطنة« لكنك تراها فعلًيّا.. 
يف  ووضعها  بــاملــرأة  االهتمام  يف  مثاًل  جتدها 
مكانتها احلقيقية والتعامل معها بتقدير واحترام 
شديدين، فعندما حدثت واقعة حترش لبنت يف 
ميدان التحرير ذهب لها رئيس اجلمهورية بنفسه، 

وهذا له داللة مهّمة.
اآلن يتم التعامل مع املسيحيني مبنطق احلقوق، 
الكنائس  بناء  مشكلة  على  القضاء  من  واقتربنا 
بل  املسيحيني،  تــؤرق  مشكلة  أكبر  كانت  التي 

وتقنينها لتأخذ وضعها يف القانون.

هاني لبيب: التعامل اإليجابي مع قضية 
المواطنة هو أحد أسباب نجاح دولة 30 يونيو 

لــذوي  ــام  وعـ لــلــمــرأة  عــام  تخصيص  كما مت 
اإلعاقة، واآلن يتم االهتمام بغير القادرين وقرى 
مرة يف  فــألول  كرمية،  حياة  مبادرة  مثل  الريف 
على  نكون   ،1952 يوليو  ثــورة  منذ  مصر  تاريخ 
تعبير  كله  العشوائيات، هذا  القضاء على  وشك 

تطبيقي وعملي ملفهوم املواطنة.
نفس  على  الدولة  مؤسسات  أن  ترى  هل 

سرعة وكفاءة أداء الرئيس السيسي؟ 
ميراًثا  لدينا  أن  ننسى  أال  ويجب  يعمل،  الكل 
والقوانني  والبيروقراطية  املشكالت  من  تاريخًيّا 
التنمية، رغم  التي تعطل سير خطوات  واللوائح 
ذلك فإن ما مت إجنازه يف ملف املواطنة يف مجمله 

غير مسبوق منذ ثورة يوليو 1952.
التعاطي مع  الدولة يف  أداء  كيف اختلف 
مظاهر املواطنة، مقارنة بالفترات السابقة 

والرؤساء السابقني؟
التي  “التورتة”  تشبه  ال  املواطنة  أن  احلقيقة 
أجــزاًء متساوية،  لتصبح  بالسكينة  تقطيعها  يتم 

وحــوارات  ولــقــاءات  ومطالبات  نضال  املواطنة 
ونقاشات تراكمية.

منذ متى والدولة تراعي عند بناء مدينة جديدة 
تبرع  عندما  حتى  وجامع،  كنيسة  بها  يكون  أن 
عبد الناصر يف بناء الكاتدرائية يف العباسية كان 
الغرض استكمال الدوائر التي عمل عليها.. الدولة 
ثم  اإلسالمية..  والدولة  االنحياز  ودولة  العربية 
بدأ يعمل على الدولة املسيحية، بهدف التعاون مع 

إفريقيا وإثيوبيا، كان الهدف سياسًيّا.
دون  يحدث  السيسي  الرئيس  اآلن  يفعله  ما 
أن يطلب أحد من الدولة، ودون تدخل سياسي، 
تخصيص  اإلداريــة مت  العاصمة  بناء  مت  عندما 
مكان ملسجد من أكبر املساجد يف مصر ومكان 
الشرق  يف  الكاتدرائيات  أكبر  من  للكاتدرائية 
األوسط، وهذا نوع من التقدير واالحترام ملفهوم 

املواطنة وللمواطنني املسيحيني املصريني.
ودعــم  اآلخـــر  مــع  والتعايش  الــســالم  حتقيق 
القبطية  الــهــيــئــة  ــداف  ــ ــ أه ضــمــن  املـــواطـــنـــة 
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املجتمع  دور  تطّور  ترى  كيف  اإلجنيلية، 
املدني قبل يناير 2011 وبعدها؟

فّعااًل  دوًرا  اإلجنيلية  القبطية  الهيئة  قّدمت 
من خالل منتدى حوار الثقافات، وأرى أن الهيئة 
القبطية قبل 2011 وصلت بعد مجهود سنوات 
قضايا  عليها يف  استقّرت  اللي  املفاهيم  لبعض 
والتعددية  والتسامح  االختالف  وقبول  املواطنة 
بدأ  يناير   25 بعد  لكن  والطفل،  املــرأة  وحقوق 
هذه  وبدأنا  املفاهيم،  هــذه  لكل  التراجع  بعض 
النقاشات من أول وجديد.. واستمر تراجع دور 
املفاهيم حتى  استكمال هذه  املدني يف  املجتمع 
اآلن.. مؤسسات املجتمع املدني بدأت تتحدث من 

جديد اآلن وكأننا لم ننجز شيًئا.
أحد  املواطنة  ملف  يكون  أن  ميكن  هل 
ا  خارجًيّ مصر  ــورة  ص ترسم  التي  امللفات 

بشكل إيجابي؟
يحمل  من  لكل  حقوق  فلسفة  فاملواطنة  نعم، 
بطاقة رقم قومي تؤكد هويته، بل مصر طّورت 
مثل قضية  احلــاالت،  بعض  املواطنة يف  مفهوم 
الالجئني  للخارج جند  نسافر  عندما  الالجئني، 
على احلــدود ويف مخّيمات، لكن يف مصر جتد 
ويعملون  ويشربون  يأكلون  وسطنا،  الالجئني يف 
وهذا  مثال،  السوريني  يف  ولنا  املصريني،  مثل 
له داللة بأن الدولة املصرية متجاوزة للعنصرية 
حقيقي  ومنــوذج  إيجابي  ذلك شيء  الشخصية، 
للمواطن  املواطنة خارج فلسفة احلقوق  لقضية 
املصري، بل فلسفة احلقوق للمواطن املقيم داخل 
مصر نتيجة ظروف بلده أو بسبب احلــروب أو 

غيرها، وهذا مفهوم متقّدم للمواطنة.
ماذا ينقص مصر يف قضية املواطنة، وما 
أن تسعى إلجنازه  الدولة  الذي يجب على 

يف هذه القضية؟
داخل  األول  جانبني،  من  للقضية  ننظر  دعنا 
الدين هو آخر شيء يف  أن  مصر، وهنا ستجد 
أن  فستجد  مصر،  خــارج  أمــا  املواطنة،  فلسفة 
ذات  السياسية  واحلريات  والتعبير  الرأي  حرية 

رمبا  حقوق  يوجد  املجتمع،  لثقافة  طبًقا  أولوية 
نراها نحن يف مصر ذات أولوية، مثل احلق يف 
احلياة والصحة والتعليم، أنت باخلارج جتاوزت 
انظر  نــحــاول،  مازلنا  داخـــل مصر  ولــكــن  ــك  ذل

للقضية مبجملها وليس جلزء منها.
 ما هي امللفات التي تخدم قضية املواطنة 

وما زال بها خلل؟
اإلعــالم والتعليم.. اإلعــالم وما يتصل به من 
ل وجدان الناس.. ميكنك  دراما وأغاٍن، ألنها تشكِّ
أن تكتب كتاًبا يقرأه 200 شخص، لكن أغنية أو 
حلقة واحدة يف مسلسل يشاهدها مليون شخص، 

ولها قدرة كبيرة على التأثير وهذه هي القضية.
يف  تــغــرس  كيف  التعليم..  هــو  الثاني  املــلــف 
األطفال االنتماء جتاه بلدهم، واخلوف احلقيقي 
العامة،  امللكية  واحــتــرام  الوطن،  مستقبل  على 
ميكن أن جتد اآلن شخًصا يركب أتوبيس أو مترو 
ويتعّمد أن يتلف شيًئا يف الكرسي الذي يجلس 
عليه. ال بد للطفل أن يشعر بقيمته وبقيمة رأيه 
له  ملك  املترو  وهــذا  الكرسي  هــذا  وأن  وصوته 
الطفل على  تربي  املواطنني.. عندما  ولغيره من 
والتعليم  واألغاني  بالدراما  وتهتم  وتغذيه  ذلك 

سيحدث فرق كبير.
والتعليم  اإلعـــالم  ملفات  عــن  تتحدث 
ــه يجب  ــ ــرى أن ــ بــحــمــاس شـــديـــد، هـــل ت

إعطاؤهما األولوية؟
دعني أعطي لك مثااًل عن أهمية هذا امللف، 
السينما  بــاتــشــان..  وأميتاب  الهندية  السينما 
الهندية عنصر أساسي يف الدخل القومي الهندي، 
السينما ما يقرب من 300  كل سنة تصنع هذه 
فيلم، منهم 100 على األقل للخارج، هذه املائة هي 
ما نشاهدها هنا ويشاهدها العالم، أميتاب ُرسمت 
السينما  ويساعد،  ينقذ  الــذي  البطل  صــورة  له 
الهندية لعبت دوًرا كبيًرا يف إذابة املشكالت بني 
الهند وباكستان، الدراما قادرة على لعب دور هام 
يف التغيير، لك يف رأفت الهجان مثااًل، ومؤخًرا 
االختيار  مثل  الوعي  يف  أثــرت  مسلسالت  جتد 

والقاهرة كابول، ووجدنا نقاًشا حولها.
املواطنة، كيف ترى  يف إطار حديثنا عن 
خدمِت  هــل  ــرة..  ــي األخ العشر  الــســنــوات 

القضية أم ال؟
احلقيقة أن هذا املناخ »خلبط« قضية املواطنة 
بشكل كبير، ولكن بعد ثورة 30 يونيو أصبح لدينا 
إرادة سياسية مختلفة، متثلت يف تقدير الشعب 
املــصــري واحــتــرامــه، بــدايــة مــن ســؤال الرئيس 
عندما قال “لو فّوضتوني هنزل..” وهو ما لفت 
لدور املواطن وأعطاه األولوية، لك دور وأنت الذي 
ولكنها  مُتنح  ال  احلقوق  على حقك..  ستحافظ 
أرجعت  السياسية  اإلرادة  وباملطالبة..  تراكمية 
للمواطن احترامه، وهنا أقصد املواطن املصري 
أو رجل،  امــرأة  أو مسلم،  يف مجمله.. مسيحي 

صعيدي أو بدوي.
فّضلت تقسيم املرحلة السابقة لفترتني، 

ما قبل الرئيس السيسي وما بعده، ملاذا؟
احلقيقة أن قبل السيسي لم يكن هناك حقوق، 
كنا خائفني على األمن واالستقرار، كنا مشغولني 
عن قضية املواطنة، املناخ كان عكس حرية الرأي 
البرامج  يف  افتراضية،  احلرية  كانت  والتعبير، 

والفيس بوك، وذلك ما أوصلنا إلى 30 يونيو.
مظاهر  تطّور  على  تدلل  كيف  كباحث، 
الرئيس  فــتــرة  ــالل  خ إيجابيا  املــواطــنــة 

السيسي؟
تــطــّور منظومة احلــقــوق مــثــاًل، وضــع املــرأة 
سياسّيًا، وضع املرأة يف تولي املناصب العليا، كنا 
نتحدث عن وضع املرأة ولم نكن نعطيها حقوقها، 
نفس الشيء ينطبق على املسيحيني وبناء الكنائس، 
وغير القادرين، وذوي اإلعاقة، وتنفيذ املبادرات.

ما هو طموحك ككاتب وباحث يف املواطنة 
ومنشغل بهذه القضية؟

أمتنى أن نبدأ يف إلغاء التصنيفات، فكرة أني 
»أبروزك« أو أضعك داخل قالب قبل أن نتحدث 

سوًيّا، وقضية تنفيذ القانون والعدالة.
إذا سافرت أوروبا واستخدمت سيارة.. ستحترم 
هناك  أن خطأك  تعي  ألنك  األوروبية،  القوانني 
الرخصة،  سحب  ورمبــا  باليورو  غرامة  سيتبعه 
وعندما يأتي أوروبي ويستخدم سيارته يف مصر.. 
جتــده يفعل ما يحلو لــه، ألنــه يعي أنــه ال يوجد 
قانون يوقفه لألسف، قوة وتنفيذ القانون والعدالة 
الناجزة هي التي ستحقق تطبيًقا سليًما للقانون 

والتشريع.
يف  املواطنة  مفاهيم  نزرع  أن  ميكن  كيف 

أبنائنا؟ ماذا علينا أن نفعل؟
دور املجتمع والفرد هو دور فكري، لكن التنفيذ 
يأتي بعد القانون، مجلس النواب عليه التشريع، 
ألن القانون هو الذي يخلق السلوك ولكن السلوك 
ال يخلق القانون، مبعنى أن القانون ينظم السلوك 
إذا  أمــا  بسهولة،  األطــفــال  سيكتسبه  وبالتالي 
قانون  وجــود  دون  سنة  ملــدة 100  توعية  حدثت 

يحمي هذا السلوك فلألسف لن نصل لشيء.

ا  نحن على وشك القضاء على العشوائيات نهائّيً
وهذا تطبيق عملي لمفهوم المواطنة
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محطات
د. سامية قدري

عقًدا  التسعينيات  عقد  كــان       
مثل سابقه، ال على  باألحداث  مليًئا 
وعلى  ــل  ب فحسب  ــام  ــع ال املــســتــوى 
املستوى الشخصي؛ ففي العام األول 
معه  وتغيرت  زوجــي  عمل  تغير  منه 
زوجي  ــي  ُدِع فقد  حياتنا،  أمــور  كــلُّ 
مدينة  يف  واخلــدمــة  الكهنوت  إلــى 
غير التي نسكن بها، وألن األمر جاء 
بسرعة ودون ترتيب كان لزاًما علينا 
املدينة  تلك  يف  سكن  عن  نبحث  أن 
املــاديــة  لظروفنا  ونــظــًرا  ــدة.  اجلــدي
آنذاك، اضُطر زوجي لإلقامة مبفرده 
ملمارسة  األصـــدقـــاء  أحـــد  شــقــة  يف 
طبيعة  وأن  خاصًة  اجلديدة،  مهامه 
اجلديدة  املنطقة  هــذه  يف  اخلــدمــة 
أن  كما  دائــم،  بشكل  تواجده  تتطلب 

حالت  ابنتي  ومدرسة  عملي  ظروف 
دون تواجدنا مًعا.

      مـــرت ســـنـــوات عـــدة حتى 
يف  سكنية  شقة  منلك  أن  استطعنا 
مدينة 6 أكتوبر، التي زرتُها ألول مرة 
ذهبت  عندما  الثمانينيات،  نهاية  يف 
أنا وزوجي يف زيارة أحد أصدقائنا، 
حيث كانت وقتها مدينة بكر جميلة، 
ال يسكنها سوى عدد قليل من األسر، 
ورغم ذلك لم نستطع أن ننتقل كلية 
للعيش بتلك املدينة اجلميلة الواعدة 
التي كانت تتغير عاًما بعد عام. ولكننا 
كنا ننتهز فرصة إجازة نهاية األسبوع 
أو أي إجازة أخرى لنبقى مًعا. وخالل 
هذا  على  ظللنا  التسعينيات  سنوات 
احلال إلى أن مرضت مرًضا لم أكن 

السنني  أعرف أسبابه، هل هو عناء 
أم البعد عن الزوج وحتمل املسؤولية 
تــأخــري يف احلــصــول  ــردي، أم  مبــف
على الدكتوراه ألسباب أيًضا ال دخل 
حتى  هكذا  احلــال  استمر  فيها،  لي 
عام  الدكتوراه  على  حصلت  أن  بعد 
يف  األولـــى  الــشــرف  مبرتبة  1999م 
موضوع »طالق األقباط بني الشريعة 
والواقع«، وهو موضوع كان وال يزال 
يحظى باهتمام بالغ من قبل اجلهات 

املعنية.
بعد حصولي على الدكتوراه، انتقلنا 
للعيش مبدينتنا اجلديدة التي بدأت 
كما  فتحولت  التغير،  يف  مالمحها 
إلــى  دراســـاتـــي  ــدى  إحـ يف  وصفتها 
اليومية  فاحلياة  اجتماعية«،  »درامــا 

 المدينة الواعدة    

حياتنا ماهي إال رحلة تتخللها محطات، ويف كل محطة من هذه املحطات نخبر مواقف 
نــدرك معاني احلياة،  أيًضا  أثــًرا، ويف هذه املحطات  أَناًسا تترك فينا  ونتعلم دروًســا، نقابل 
نفهم أنفسنا واملحيطني بنا وندرك أهمية املكان الذي يصبح ال مجرد مكاًنا فيزيقًيا أو وعاًءا 

يحتوي أجسادنا، بل نذوب فيه ويذوب فينا.. يستخرجنا من أنفسنا وفيه تتآكل حياتن.
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يف املدينة يف ذلك الوقت كانت أشبه 
بالدراما االجتماعية تبدأ عند نقطة 
عبر  أحــداثــهــا  تتصاعد  ثــم  معينة، 
اليوم  فترات  خالل  درامية  متوجات 
الــذروة  إلــى  تصل  أن  إلــى  املختلفة، 
عند نقطة معينة لتضع النهاية لهذه 

الدراما اليومية. 
فكانت احلياة اليومية للمدينة تبدأ 
بيع  الفجر على صوت سيارات  عند 
املدينة  ــى  وإل مــن  القادمة  اجلــرائــد 
بالصخب  املدينة  تضج  ما  وسرعان 
العمال  تقل  الــتــي  الــســيــارات  حيث 
ــاهــرة مــتــجــهــة إلــى  ــق قـــادمـــة مـــن ال
املنطقة الصناعية، وأيًضا السيارات 
املنتشرة  اجلــامــعــات  إلـــى  املــتــجــهــة 
ــات الــتــجــاريــة  ــسـ ــؤسـ ــة واملـ ــن ــاملــدي ب
ومع  ــي،  ــ درام إلــى مشهد  والــبــنــوك 
حلول الثامنة والنصف صباًحا يكتمل 
كلياتهم  نحو  الطلبة  باندفاع  املشهد 
إما سيًرا على األقدام أو بسياراتهم 
ليصل املشهد إلى الذروة، ومع حلول 
الساعة العاشرة ما يلبث هذا املشهد 
الرتابة  إلى  احلياة  لتعود  يختفي  أن 
والــهــدوء مــرة أخــرى، وحيث يختفي 

املارة وتختفي السيارات.
حتى  الرتيب  املشهد  هذا  يستمر   
املشهد  فيتكرر  ظهًرا  الثالثة  قــرب 
نهاية  ويف  أخـــرى.  مــرة  الصباحي 
من  بحالة  املدينة  تصاب  األســبــوع، 
السكون التام طوال ساعات اليوم ال 

سيارات وال بشر.
وعلى الرغم من أن احلياة اليومية 
بالهدوء  تتميز  ــدة  اجلــدي املـــدن  يف 
واالستقرار واالنتظام الذي قد يؤدي 
إلى الرتابة والروتينية، إال أن مدينتنا 
احلياة  روتـــني  معها  وتغير  تغيرت 
املساكن  مدينة  وأصبحت  اليومية 
إليها  يحج  الكبرى  واملوالت  املسيجة 

الناس من كل صوب وحدب.
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محمد إبراهيم

سبعون عاًما قضتها السيدة »سلوى صالح« 
منها نحو خمسني سنة وهي تقف أمام أقدم 
وقتئٍذ  وكــانــت  املــنــوفــيــة،  يف  طحني  ماكينة 
صغيرة، ذلك بعد أن ورثتها عن أبيها لتساعد 
البنات والنساء والرجال من أبناء منطقتها يف 

مدينة شبني الكوم.
سلوى  تفتح  األولـــى،  الصباح  ســاعــات  يف 
ــالـــي الــقــادمــني  الــطــاحــونــة وتــســتــقــبــل األهـ
بالغالل وتقوم مبساعدة جنلها الوحيد بعزف 

سيمفونية كفاح يشهد لها القاصي والداني.
وحتــكــي ســلــوى عــن بــعــض املــتــاعــب التي 
جعلتها أكثر قوة يف مواجهة الصعاب، تقول: 
»تويف جنلي األول وهو يف ريعان شبابه بسكتة 
الشهر  نفس  ويف  ــده،  والـ بــه  ثــم حلــق  قلبية 
توفيت زوجة ابني أيًضا وذلك منذ عام 2010 

وكان عاًما من األحزان، ورغم ذلك لم أنقطع 
عن العمل، أحمل اخلير واحلب جلميع أبناء 
بلدتي معتمدة على اهلل فهو املعني والسند لي 

يف ظرويف القاسية التي مرت بي«.
مواليد  من  »أنا  بقولها:  حديثها  وواصلت 
عام 1950 وأعمل مبهنة الطحني منذ نعومة 
أظفاري وعمري كان وقتها 10 سنوات فقط 
مع أبي حتى ترعرعت وتزوجت وورثت ماكينة 
أبناء   4 األوالد  مــن  وأجنــبــت  عنه  الطحني 
ولدين تويف أحدهما وظل اآلخر معي يعاونني 
تعليمهم حتى حصلوا  أقصر يف  ولم  وبنتني. 

جميًعا على أعلى الشهادات العلمية«.
األم،  عيد  سلوى يف  السيدة  تكرمي  وجرى 
بعد أن جرى اختيارها من األمهات املثاليات 

على مستوى املحافظة.

»سلوى« قصة أقدم ماكينة طحين بالمنوفية

جوه البلد

قصة كفاح 

يد
ي إ

 ف
يد

تعرف على تفاصيلإ
مبادرة التمويل العقاري %3 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، البنك املركزي، ببلورة وإطالق برنامج جديد للتمويل 
العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على متلك الوحدات 
السكنية من خالل قروض طويلة األجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة ال 

تتعدى %3.
مت  »إنــه  سابقة  تصريحات  قــال يف  املــركــزي،  البنك  محافظ  نائب  جمال جنــم،  وكــان 
تخصيص 100 مليار جنيه كشريحة أولى للمبادرة الرئاسية التمويل العقاري بفائدة سنوية 

3% متناقصة ألول مرة يف تاريخ اجلهاز املصريف«.
واعتمدت مبادرة التمويل العقاري على تعريف شريحة متوسطي ومحدودي الدخل حسب 
احلد األقصى للدخل الشهري، ومحدود الدخل هو العميل الذي ال يتجاوز دخله الشهري 

بني 4 آالف جنيه لألعزب على أال تزيد على 6 آالف جنيه للمتزوج شهرًيّا.
أما متوسط الدخل فهو من يتراوح دخله الشهري بني 10 آالف جنيه لألعزب على أال 

يزيد على 14 ألف جنيه للمتزوج.
وتضم املبادرة أنواًعا مختلفة من شريحة محدودي ومتوسطي الدخل فهي متاحة ملوظفي 
احلرة  املهن  وكذلك  املعاشات،  وأصحاب  احلرة،  املهن  وأصحاب  واخلاص،  العام  القطاع 

البسيطة كما سيتم اإلعالن عنه.
املبادرة مبشاركة  تسمح  كما  لألفراد،  العقاري  التمويل  مبادرة  بتمويل  البنوك  وتختص 
ا أقصى  شركات التمويل العقاري يف متويل املبادرة يف حال رغبتهم، وحددت املبادرة حًدّ
للوحدة السكنية لالستفادة من دعم الفائدة، بحيث ال تتجاوز قيمتها بني 1.1 مليون جنيه 
لألعزب، و1.4 مليون جنيه للمتزوج على شريحة متوسطي الدخل، وفًقا للشروط األولية 
للمبادرة، أما محدودو الدخل يتم حتديد سعر الوحدة السكنية من صندوق ضمان للتمويل 

العقاري.
لــوزارة  التابعة  ســواء  السكنية  بالشقق  اجلديدة  العقاري  التمويل  مبادرة  تختص  كما 
اإلسكان، أو القطاع اخلاص، أو األفراد العاديني، بشرط أن تكون كاملة التشطيب واملرافق، 

وصاحلة للسكن، وال يوجد عليها مخالفات بناء.
تتولى البنوك متويل النسبة األكبر من ثمن الوحدة السكنية ملتوسطي الدخل بنسبة تتراوح 
بني 80% إلى 85% كحد أقصى من إجمالي ثمن الوحدة السكنية مقابل سداد العميل مقدمة 
للشقة بني 15% إلى 20% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية، بحسب حالة العميل االجتماعية 
أعزب أو متزوج، أما محدودو الدخل تصل إلى 90% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية مقابل 
سداد العميل 10% كمقدمة، ويشترط املركزي أال يزيد نسبة قيمة القسط الشهري على 

40% من إجمالي الدخل الشهري ألي عميل.
وتتميز املبادرة باملرونة الكبيرة يف احلد األقصى لسنوات سداد تصل إلى 30 عاما كحدٍّ 
أقصى، كما أنها متاحة أمام العمالء من سن 21 عاًما إلى 65 عاًما من سن املعاش، كما 
أنها متاحة ألصحاب املعاشات حتى سن 75 عاًما بشرط توفر بوليصة تأمني على العمالء.

تعرف على إجراءات طلب ترخيص 
أو تجديد مزرعة سمكية 

عمل  األراضـــي  واستصالح  الــزراعــة  وزارة  تستهدف 
ومنها  اجلماهيرية،  اخلدمات  على  للحصول  تيسيرات 
وتلتزم  سمكية،  مزرعة  جتديد  أو  ترخيص  طلب  خدمة 
للتعاون  كثمرة  اخلدمة  بتقدمي  املعنية  اإلداريــة  اجلهات 
الــزراعــة  ووزارة  واإلدارة  للتنظيم  املــركــزي  اجلــهــاز  بــني 
واســتــصــالح األراضـــي واملــحــافــظــات، وذلـــك مــن حتديد 
على  للحصول  املطلوبة  واملــبــالــغ  واألوراق  للمستندات 
اخلدمة والتوقيتات الزمنية املحددة إلجنازها، أو اإلعالن 

عن رأيها يف الطلب.
أواًل، املستندات واألوراق املطلوبة:

والرخصة  لالطالع،  واألصل  الشخصية  صورة حتقيق 
سند  جانب  إلــى  )األصـــل(،  فقط  التجديد  عند  املنتهية 
امللكية أو عقد اإليجار مشفوًعا مبوافقة املالك )صورة + 

أصل موافقة املالك(.
ومن املهم أن يقدم الراغب يف ذلك أربع خرائط مبقياس 
املــراد  املــزرعــة  وموقع  مساحة  عليها  مبنّيًا   )2500  :1(
ح عليه مصدرا الري والصرف  إقامتها، ورسم كروكي يُوضَّ
من  الصناعية  اإلنشاءات  أعمال  تخطيطي جلميع  ورسم 
للمشروع  تفصيلي  رســم  م  يقدَّ أن  ويجب  وصــورة.  أصــل 
حالل شهرين بعد احلصول على املوافقة واإليصال الدال 

على سداد الرسوم.
ويف حالة تعدد نسخ أو صور الترخيص التي حتتفظ به 
اجلهة لدواعي العمل بها فال يتحمل املتعامل معها سوى 
النسخ  تلك  من  أو صورة  املستحقة على نسخة  الضريبة 
أو الصور، ويتم استخراج الترخيص ألول – جتديد خالل 
تاريخ احلصول على املوافقات املطلوبة  ثالث أسابيع من 

من اجلهات املعنية.

»بنساعد بعض«

انطالًقا من رسالتنا يف هذا الباب، نلقي الضوء على 
أصوات أهالينا يف عدد من املحافظات املختلفة يف بر 
من  الدقهلية  من فالحي  العديد  يعاني  وبدايًة  مصر، 
مشكلة عدم صرف األسمدة من اجلمعيات الزراعية، 
وذلك نتيجة عدم استخراج كارت الفالح الذكي، وقال 
أجا  مبركز  الفالحني  نقيب  سنجيد،  رمــزي  املهندس 
تعود  الذكي  الفالح  كارت  استخراج  عدم  أسباب  »إن 
إلى تعقيد إجراءات الوراثة واستخراج األوراق بالنسبة 

لألراضي«.
مزارعي  مــن  احلــضــري،  شحتة  املهندس  وأضـــاف 
مركز متي األمديد »أن األسمدة تُصرف طبًقا حلصر 
الزراعات الصيفية وال يتم صرف األسمدة للمزارعني 

املخالفني للدورة الصيفية«.
الفالحني  نقيب  الــبــالســي،  نسيم  أوضـــح  بينما 
األسمدة  صــرف  يف  األزمــة  »أن  الدقهلية  مبحافظة 
موجودة على مستوى محافظات اجلمهورية، وأن نسبة 
الفالحني الذين لم يستخرجوا الكارت الذكي، بلغت ما 

يقرب من 50 باملائة«.
اجلمعية  يف  ــا،  ــوري ــي ال ســمــاد  ســعــر  »أن  ــاف  وأضــ
الزراعية يبلغ 175 جنيًها، ينما تباع بالسوق احلر بسعر 
300 جنيه، وأن استخدام منظومة الكارت الذكي منعت 

التالعب يف صرف حصة كل مزارع من األسمدة«.

صوت أهالينا






