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 :مقدمة

ال أعرف آم مرة سئلت نفس السؤال من صحفيني شبابا هنا
وهناك منذ بداية عالقىت بالصحافة بالذات، وحني اآتشفت أن

إلجابات حاولت أن أحليهم إليهاباملوقع عددا هائال من ا
 .لينتقوا منها ما يشاؤون وفشلت احملاولة

راجعت بنفسى اإلجابات السابقة فوجدت أا نادرا ما
وضيح الزمت"تتماثل، وآنت قد نشرت إحداها ىف يومية سابقة 

، وملا آانت ظروىف مل تسمح بكتابة يومية"وإجابات موجزة
اليوم اإلربعاء، قلت غامر بنشر آخر ما وصلىن من أسئلة من

 :هل هبا جديد وها هى ذى: شاب جمتهد، ونراجعها معًا

ما هو التعريف العلمى للطب النفسى ومن هو املريض -1 
 نفسيًا؟

قل عن الطب آله، وهوالطب النفسى ليس له تعريف مست
ينطبق أيضا على) الطب آله(األصل، وإن أردَت تعريفا للكل 

، إذن فهو فن يستعمل"فن الألم"الطب النفسى فالطب هو 
معطيات العلم وليس علما يطبق على البشر وآأننا ُنسمع

 .جدول الضرب، مثلما آل إليه حال أغلب الطب مؤخرًا

يل النفسى، وال للعالجالطب النفسى ليس مرادفا للتحل 
النفسى، وإن آان يشملهما أحيانا، وهو يتعامل مع اإلنسان
آوحدة آلية، فالنفس هى إحدى جتليات اجلسد البشرى الذى هو

 جماع حرآية احلياة، 

بل هو آيان جامع" جسد+ نفس "االنسان ليس مكونا من 
رايتجلى ىف اجلسد آما يتجلى ىف ما يسمى أحيانا العقل، وناد

 . الروح

الطب النفسى هو الفن الذى يتعامل مع هذه الوحدة الكلية،
يقرأها، وحيدد زاوية احنرافها وينقدها، وحيرتم إعاقتها

 ىف إعادة تشكيلها - مع املريض –ونشازها، مث هو يساهم 

هل انتهت احلساسية الشديدة الىت آان يعاىن االنسان -2
 نفسى؟العرىب منها ىف الذهاب إىل الطبيب ال
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 نعم انتهت، 

بل وحترك البندول إىل الناحية األخرى، حىت أن آثريا من
مظاهر الكسل واالحنراف أصبح من السهل على من ميارسها أو
يقرتفها أن يذهب إىل الطبيب النفسى ليلتمس التربير بديال عن
احملاولة اجلادة للتخلص منها، تلك احملاولة التقنية العلمية

 ).ة عامةبصف". (العالج"الفنية الىت امسها 

هل االعتقاد بأن املريض النفسى يتعامل معه َمْن حوله -3 
 توصيفه هبذا الوصف؟ حبذر، وبالتاىل يرفض

هى بدعة مستوردة،" رفع الوصمة"هذه املوجة الىت تسمى 
ثقافتنا العربية حتتمل االختالف ىف هذه املنطقة بوجه خاص،
ناسنا الطيبون البسطاء قد يتقبلون املريض النفسى

أو هو أقرُب صدقا، رمبا ألنه أآثر تعّريا،" َبَرآة"باعتباره 
وبالتاىل أقدر َآْشفا، وهلذا نالحظ أن اإلحصاءات ىف البالد الىت
يسموا متخلفة ترصد مرضا خطريا مثل الفصام بأنه أقل

 تواترا فيها عنه ىف األقطار املتقدمة على سلم املدّنية 

ها ىف جزر مصقولة المعة،بعض تلك األقطار الىت يعيش ناس
بقدر أقل من التواصل التلقائى الذى حيتمل االختالف وحيسن

 الظن باملريض النفسى وحيتوية ويتربك به، 

إن أصعب ما يعانيه املريض النفسى ليس احلذر منه، وإمنا
التعاىل عليه، حىت مبا ميكن أن يسمى الشفقة الىت تصل أحيانا

لبعض املرضى اخلارجني من إىل مرتبة اإلهانه حني يكتب
بيىن –يعامل معاملة األطفال، وهل حنن : املستشفيات العقلية

 . نعرف آيف نعامل األطفال -وبينك

 إىل أى مدى أصبح تفهم الناس ملسألة العالج النفسى؟ -4

مبا  اعتاد الناس أن يتصوروا ويصوروا العالج النفسى
التحليل"ت اسم شاع ىف أوائل هذا القرن حىت بعد منتصفه حت

حيث الصورة التقليدية أن املريض يستلقى على" النفسى
واحمللل) التداعى احلر(حشيته ممدا، وهو يطلق ألفكاره العنان 

 .جيلس خلف رأسه

 إال ىف حاالت استثنائية، " متَحفية"هذه الصورة أصبحت 

العالج النفسى اآلن يرآز على الواقع اآلىن، على ما جيرى
، مثة موجة حديثة هى النقلة الثالثة لتطور ما"نهنا واآل"

وقد سبق(، "عالج القبول وااللتزام"يسمى العالج املعرىف امسها 
الفروق الثقافية والعالج 2008-2-24يومية االشارة إليها ىف 

بقبول"هى تؤآد أن علينا أن نبدأ مع املريض و) النفسى
، ونلتزم بأن نتحمله لننطلق منه إىل ما ميكن أن"املوجود

 نتجاوزه، 

وهنا عندنا ىف مصر مثال، ىف املدرسة الىت أحاول تعهدها،
عالج"ومنذ مخس وثالثني سنة عالجا قريبا من ذلك أمسيته مؤخرا 

 أن نواجه : مبعىن.) م.م.م" (املواجهة واملواآبة واملسئولية

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2323



 25I06I2008א – אא

، وأن نصدق خربته بغض النظر عن"املواجهة"املريض مبا هو 
تأويلها، وأن نسري جبواره ىف رحله العودة إىل السواء،

وهذه املسرية معه تتضمن استعمال آل معطيات" املواآبة"
،"املسئولية" –ال عنه  –العلم، وفن التطبيب، وحنن حنمل معه 

  حىت يتدرب تدرجييا على أن حيملها وحده،

 .مث نظل ىف متناوله دون اعتمادية رضيعية بعد ذلك

برأيك ما هى أبرز األسباب الىت تؤدى إىل إصابة الناس -5
 باألمراض النفسية؟

هذا السؤال الذى يتكرر بشكل غريب أنا عادة أحتفظ ىف
اإلجابة عليه، خصوصا بلهجة التعميم أو بالبحث عن ضغوط

ى خربات الطفولة آما شاعأو بالرتآيز عل) رمبا سياسية(عامة 
عن التحليل النفسى الذى ذآرته ىف اإلجابة عن السؤال

خذ مثال(السابق، مث إن نسبة األمراض النفسية ىف العامل 
تكاد تكون متساوية ىف آل األقطار برغم اختالف) الفصام

السياسة واالقتصاد والضغوط ونوع احلياة، وآأن هذه احلقيقه
ض النفسية هى أننا حنيا وأا حياةأسباب األمراتعلن أن 

ليست سهلة، وأن هذه هى الطبيعة البشرية، وبالتاىل فنحن
نعاىن، ونسقط ونقوم، وخنطئ ونتوقف ونعود املسري، ويقع منا
بعض الضحايا، ويتأخر عنا بعض الفرقاء، وهذا ما يسمى

 .مؤخرا املرض النفسى

البد من هل هناك حالة معينة عندما يصل إليها الشخص -6
 زيارة الطبيب النفسى؟

هذه مسألة نسبية تتوقف على عوامل آثريه متداخلة فيما
 : خذ على سبيل املثال: بينها

مدى انتشار الثقافة النفسية، ومدى توفر اخلدمات 
النفسية، ومدى القدرة االقتصادية للحصول على هذه اخلدمة،

نتشارالشائعة عن املرض النفسى، ومدى ا" الوصمة"ومدى 
 ) مثل التداوى الشعىب أو الديىن(البدائل املتاحة 

لكن بصفة عامة أنا أحذر من الرتويج لضرورة زيارة
الطبيب النفسى مبجرد تغري املزاج، أو املرور حباالت من القلق
اخلالق، أو احلزن الضرورى الشريف، أتصور أن اإلعاقة ىف ااالت

ا بلغت حّدًا معجزاإذ) العمل والتواصل(العادية للحياة 
أتصور أا هى الداعى الوحيد تقريبا لزيارة الطبيب

 .النفسى

هل صحيح أن املرضى النفسيني تكون نسبتهم أآثر ىف -7
 احلضر واملدن عنها ىف الريف؟

 نعم، 

وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك ىف إجابة السؤال الثالث، ليست
بة للبالد األآثرفقط بالنسبة للحضر والريف، وإمنا أيضا بالنس

 ).انظر إجابة السؤال الثالث. (حتضرا مقارنة بالبالد املتخلفة
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نسمع آثريًا عن أن األمراض النفسية منتشرة أآثر ىف-8
أمريكا والغرب بصفة عامة أآثر منها ىف الشرق، هل هذا

 صحيح علميًا وما هى األسباب؟

أيضا هذا السؤال قد أجبت عليه ضمن إجابىت عن السؤال
 . الثالث

ود أن أشري هنا إىل أن املسألة ليست هبذه البساطة،لكنىن أ
وأن التعميم ال يفيد، فنوع وحمتوى وتفاصيل األمراض املنتشرة

ما يسمى األمراض(ىف أمريكا والغرب خاصة أمراض التكيف 
هى خمتلفة ىف احملتوى والتواتر النسىب عن) النفسية أو العصاب

مل نفس التشخيص ىفنوع وحمتوى وتفاصيل نفس األمراض الىت حت
 .الشرق عنها ىف الغرب

 آيف ترى احلالة النفسية للشعب املصرى والعرىب بصفة عامة؟ - 9

أيضا مثل هذه األسئلة صرت أحتفظ عليها متاما حىت أآاد
أرفضها ألنىن من حيث املبدأ ال أوافق على استعمال اللغة

لتفسري أحداث سياسية واجتماعية) أو الطبنفسية(النفسية 
واقتصادية قاهرة مهما آان شكل املعاناة نفسيا، إن
التأمل من غياب العدل، أو الغضب من قهر احلكام، ليست

 .أمراضا نفسية

مث إن وصف حالة شعب بأآمله سواء آان املصرى أو العرىب
 . بصفات نفسية هو شئ خيالف العلم، وخيالف الواقع

ة جيعلإن اختالف الثقافات القومية، والثقافات الفرعي
أية إجابة عن هذه األسئلة نوعا من االختزال يصل حد

 االستهتار 

هل تصلح االجابة على احلالة: خذ مثال الشعب العرىب
النفسية حلزب اهللا ىف جنوب لبنان أن تصف احلالة النفسية

 لثقافة النوبة ىف جنوب مصر؟ 

إنىن استطيع أن أميز فروقا جوهرية ىف نوعية األمراض بل
ة االستجابة لنفس العالج، بني ثقافة احلجازونوعي

وثقافة املنطقة الشرقية بنفس القطر) املدينة/مكة/جده(
ناهيك عن التميز بني ثقافة اليمن وثقافة) السعودية(

 . اخلليج مث ثقافة ليبيا وثقافة العراق وهكذا

املسألة دقيقة وعلينا أن حنذر من أية إجابة فيها تعميم
 .أو تقريب

ل صحيح أن الناس فقدت راحة البال وحالة السالمه -10
النفسى الىت آنا نسمع عنها من ابائنا وأجدادنا؟ وإذا آان

 ذلك صحيحًا ما هى األسباب؟

من قال أن أباءنا وأجدادنا آانوا ينعمون براحة البال
 وحالة السالم الىت حنلم هبا هكذا؟

 ،لكل جيل آالمه وأحزانه وتوتراته ومشاآله وأمراضه
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حلياة حني يكون أهدأ، وأيضا حني يكونصحيح أن إيقاع ا
التواصل بني البشر ممكنا وصادقا ومحيما، تصبح احلياة أآثر

 ثراء، وليس بالضرورة أآثر سالما 

باملعىن الشائع يزعجىن" النفس املطمئنة"إن الرتويج لفكرة 
ألنىن أشعر أم يرآزون على طمأنينة سلبية أشبة بسوء

 ، "دع القلق وابدأ احلياة"ملقولة  باالستعمال السيئ 

إن النفس املطمئنه حىت آما جاءت ىف القرآن الكرمي ال تدخل
ادخلى ىف: "جنة ربنا إال بعد دخوهلا ىف عباده سبحانه وتعاىل

، هذه النفس املطمئنة تكمل وال حتل حمل"عبادى وادخلى جنىت
النفس الكادحة إىل رهبا آدحا لتالقيه، وال حمل النفس املتنقلة
بني اجلهاد األآرب واجلهاد األصغر، آل ذلك أعرضه ألنفى حكاية
حالة السالم وروقان البال بأعتبارها غاية املراد ومنوذج

 .الصحة

هل احلالة االقتصادية سبب مباشر ىف األمراض النفسية -11
 مثل إرتفاع األسعار وخالفة؟

طبعا، هى إحدى أهم األسباب للمعاناة النفسية وليست
 رة للمرض النفسى حتديدا، بالضرو

، فهذا هو ما حيتاج"مباشرا"لكن حكاية أن تكون سببا 
اسباب مباشرة هلذا املرض أو –إال نادرا  –وقفة، ال توجد 

ذاك، عادة يكون السبب الظاهر هو مبثابة القشة الىت تقصم
 ظهر البعري، 

يتحملهامث إن صعوبة احلالة االقتصادية إذا آانت صعوبة 
 تصبح حافزا لتجاوز الصعوبة،  ىف إطار العدل اجلميع

أما إذا تفاقمت هذه الصعوبة ىف غياب العدل، ودفع مثنها
 ...الفقراء فقط، فخذ عندك

إذا آان هذا صحيحًا فلدينا أغنياء يعانون نفسيًا -12
 وفقراء أصحاء نفسيًا؟

ىف اإلجابة على السؤال السابق أشرت إىل أن املسألة ليست
اطة، مث إن أمراض األغنياء قد ختتلف عن أمراضهبذه البس

الفقراء، هناك أمراض التخمة االمتالآية، وأمراض االستهالك
املغرتب، وأمراض الضياع ىف رفاهية خمدرة، وعلى اجلانب اآلخر
هناك أمراض احلرمان، وأمراض الشعور بالظلم وأمراض احلقد

 .املشروع وغري املشروع

ىف الفرتة األخرية عدة جرائم مل يكن شهد اتمع املصرى -13
معتادًا عليها مثل قتل األباء واألمهات واألوالد واألزواج، ما

 هى األسباب الىت أدت إىل ذلك؟

.ال توجد إحصائيات دقيقة، ومقارنة، تؤآد هذه املعلومات
ذلك ألننا البد أن نضع ىف االعتبار ما حدث مؤخرا ىف اإلعالم،

شر أخبار هذه األحداث البشعة ىف آلمما أدى إىل سهولة ن
 وسائل األعالم بشكل أآثر من ذى قبل،
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ليست لدينا إحصاءات موضوعية تؤيد هذا االنطباع الذى ال
 .أنفيه، لكن ىف نفس الوقت ال أوافق عليه دون حتفظ

مث إنه حىت لو آانت املسألة هبذا الوضع، فإن األرقام الىت
أن تسمى ىف متناوىل ال ترتفع هبذه اجلرائم إىل نسبه تستحق

 أعىن أا مازالت حاالت متفرقة، رضينا أم مل نرض، "ظاهرة"

علينا أال نبالغ ىف الفزع وأن نعلم أن اجلرمية هى 
موجودة عرب التاريخ وعرب العامل سواء آانت مرتبطة بأمراض

 .نفسية أم ال

هل بالضرورة أن يكون مرتكىب هذه اجلرائم مرضى -14
 نفسيني؟

واملرض النفسى فروق آثريه، صحيح أن آال الفروق بني اجلرمية
منهما احنراف عن االلتزام والسلوك السائدين بني عامة
الناس، لكن اجلرمية فيها اخرتاق للقانون جنبا إىل جنب مع
إيذاء الغري، أما املرض النفسى فال يتضمن بالضرورة أن خيرق

لكن املريض –وإن آان هذا حيدث أحيانا  –املريض القانون 
خيرتق املألوف، واملعتاد، والطبيعى، والواقع، دون اخرتاق

ال جرمية وال عقوبة إال: مبدأ الشرعية(القانون املكتوب عادة 
 )بنص

مث إن أغلب املرضى الذين خيرقون القانون مسئولون عن 
 .أفعاهلم برغم أم مرضى ىف معظم األحوال

يد منآثر احلديث عن مسلسل قتل األزواج وهناك العد -15
الدراسات ىف هذا السياق، برأيك ما الذى جعل املرأة تتحول

 إىل قاتلة ومتوحشة؟

بعد التأآيد على التحذير السابق ذآره ىف االجابة عن
السؤال السابق، أنبه أن قتل األزواج وارد مثله مثل قتل
الزوجات، واملرأة القاتلة هى ليست بالضرورة متوحشة، هى

الرجل القاتل، ورمبا حنن نسميهاجمرمة فقط مثلها مثل 
أن املرأة البد أن تتصف –متوحشه ألننا أشعنا، وصدقنا 

بالسلبية واخلنوع: بالرقة واحلنان، وىف قول أآثر ظلما
علينا أال نأخذ هذه الصفات باعتبارها: والتبعية، ابتداًء

 مسلمة علمية،

نحبق أو بدو –حىت إذا خرجت املرأة عنها أو مارست عكسها 
 .ال ينبغى أن نسارع ونعتربها متوحشة بتعميم هكذا –حق 

 هل الرجل وحده مسئول عن وحشية مثل هؤالء النسوة؟ -16

 ال طبعا،

اتمع مسئول وغياب العدل مسئول، والتاريخ مسئول،
 .واملرأة مسئولة، متاما مثل مسئولية الرجل

دالبعض يرى أن اتمع املصرى آخذ ىف التفتت وافتقا -17
 الدفء االجتماعى، إىل أى مدى هذا صحيح؟
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ليس فقط اتمع املصرى بل واتمع العرىب، وأيضا اتمع
"التشرذم"الغرىب، وأسباب هذا التفتيت الذى أمسيه أحيانا 

 :آثرية، وهى خمتلفة ىف آل جمتمع عن اآلخر

فمثال عندنا ىف مصر من أهم األسباب غياب املشروع القومى
رية، وقلة فرص احلرآة مضافاالعام، ورخاوة العالقات األس

إليها األسباب العاملية العامة، ومن أمهها االستعمال السلىب
هلذا الوحش اآلىل مفّرق اجلماعات واملّلوح باللذات، مع أن

وليست آطبيعة" آنظام اللذات"اللذات الىت يقدمها هى لذات 
 ).النت وأخواته(احلرارة البشرية والتواصل اخلالق 

عالقة بني السياسة واألمراض النفسية سواءهل هناك  -18
 للعاملني هبا أو الشعب املتأثر بالقرارات السياسية؟

لكنىن أرفض اخللط –طبعا توجد عالقة، وعالقة وثيقة 
 واستعمال أجبدية هذا لذاك،

مثال أرفض أن يوصف شارون أو بوش باجلنون، ألن ىف هذا 
 هما،امتهانًا ملرضاى والتماس عذر ضمىن ألى من

من رأىي أن" االآتئاب القومى"آذلك أرفض تعبريا مثل   
من حق الناس أن حتزن ىف مواجهة قرارات سياسية ظاملة أو
قاسية، أما أن يسمى هذا احلزن اآتئاب قوميا فهذا اختزال

 .ال مربر له، وهكذا

وهل هناك فرق بني احلالة املزاجية والنفسية لشعب حتت -19
 شعب يتمتع بالدميقراطية؟حكم إستبدادى عنه ل

 نعم طبعا،

االستبداد هو االستبداد عرب التاريخ، حىت ىف الفرتات الىت 
تصورنا أا ميكن أن نعترب فيها أن شعبا ما حكمه من يسمى

فهى فرتات قصرية العمر تنتهى بتغري مزاج" املستبد العادل"
 هذا املستبد أو برحيله ليسلم االستبداد دون العدل خللفه،

فاالستبداد ظلم عام، والظلم العام الشك تنتج عنه 
 معاناة نفسية تصل إىل حد املرض يصيب من هو مهيأ لذلك

أما حكاية الدميقراطية وإشاعة أا هى النعيم املقيم، 
وهى احلل لكل املشاآل، والوقاية من آل األمراض، فهذا خطأ

هى" نابةالدميقراطية باإل" آخر، الدميقراطية بشكلها املسمى
إشكالة متجددة إن اإلملام حبقيقة ما يكمن حتت مظهرها من قوى
مستبدة قاسية راشية جمرمة، البد وأن يبني لنا أا ليست هى
احلل السعيد، هى جمرد اضطرار مؤقت أفضل من االستبداد، حىت
جيد البشر نوعا آخر من الدميقراطية أو غريها يديرون هبا

 .من االستبدادأمورهم، وليس نوعا آخر 

أحد األطباء النفسيني املعروفني ىف مصر قال إن الشعب -20
 املصرى آله مريض نفسى ولكن بدرجات، ما مدى صحة ذلك؟

أعتقد أنىن أجبت عن هذا السؤال ىف آخر إجابىت عن السؤال رقم 
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، فإن شئت تكرارًا، فأنا ال أوافق على هذا الرأى"11"
 .ائيا

أن من" لبديلا"هذا الطبيب أيضًا قال ىف جريدة  -21
"خمتل نفسيًا"دورات ال يكون طبيعيًا  3ينتخب رئيسًا ألآثر من 

 ما هو تعليق حضرتك؟

 ما هذا؟ طبعا ال، برجاء املراجعة 

  21، 20، 11نفس التحفظ ىف سؤال 

وصف بعض اخلرباء واضعى امتحانات الثانوية العامة -22
 حيح؟الصعبة واملعجزة للطالب بأم مرضى نفسيني هل هذا ص

أعلن رفضى املطلق ملثل هذه التصرحيات ووصف هؤالء املربني
وحيتاجون لعالج نفسى، إن هذا هلو من" مكلكعني نفسيا"بأم 

أقبح ما قرأت حىت أنىن شككت أن زميال قاله، وتصورت أنه
 حتريف أو سوء فهم من بعض أبنائنا

هل صحيح أن الكبت السياسى وعدم إطالق احلريات يؤدى -23
 ىل سوء احلالة النفسية الىت رمبا تصل إىل احلالة املرضية؟إ

ال يوجد شئ امسه الكبت السياسى، هناك القمع السياسى،
وأيضا يوجد القهر السياسى وآذلك وْأد اإلبداع، واحلرمان من
التعبري، آل هذا ال يوصف بالكبت عادة، فالكبت حيلة ال

لها عمليات أمنيةشعورية، ىف حني أن القمع والقهر والظلم آ
 .طول الوقت –على عينك يا تاجر  –خبيثة تتم شعوريا 

أما أا تؤدى إىل سوء احلالة النفسية فهذا جائز، لكنها
 !.أيضا قد تؤدى إىل ثورة ناجحة من يدرى؟

قرأنا ىف الصحف أنكم بصدد آتابة املذآرات اخلاصة -24
انني الذينبكم والىت ستتعرض بالتناول أشهر السياسيني والفن

 ما مدى صحة ذلك؟... مت عالجهم على ايديكم

 هذا غري صحيح إطالقا،

حييى"فمن ناحية أنا آتبت ثالثة جملدات باسم ترحاالت  
هى مزيج من أدب الرحالت والسرية الذاتية ونشرهتا،" الرخاوى

دون www.rakhawy.orgوهى ىف املتناول، حىت ىف موقعى اخلاص 
مقابل، ومن ناحية ثانية أنا مل أعاجل فنانني أو سياسيني
أصال، فإذا آان واحد أو بضعة مسئولني قد تفضلوا باستشارتى

ىل االشارة تلميحا أو أحيانا، فمثلهم مثل أى مواطن ال حيق
تصرحيا بشكل مباشرًا وغري مباشر ألية حالة منهم، وال حىت ألى

 !!ة ختصهم، هذه آلف باء آداب املهنة يا شيخحادثة عابر

الرخاوى مبعرفة. إذا آان األمر آذلك هل يسمح لنا د -25
 بعض هؤالء املشاهري من السياسني والفنانني وشكواهم النفسية؟

 .رأىي وارد ىف إجابىت عن السؤال السابق
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