
التي  املجاملة  برودة  عنها  حيدر  �سايل  نف�ست 
كان  فقد  العمل،  يف  لزميالتها  ت�سمعها  كانت 
يف  كال�سور  مت�سابكة  باأ�سئلة  مزدحما  ذهنها 
نف�سها  جتد  عندما  خا�سة  املتقابلة،  املرايا 
ال�رصاحة  من  القليل  مع  للمجاملة  م�سطرة 
قولها  وبح�سب  وا�ستمرارها،  احلياة  مل�سايرة 
فانها غالبا ماجتد نف�سها  حمط انتقاد لالخرين 
الذين يخلطون بني فن املجاملة وقواعد النفاق 
املتكاملة. وتقول حيدر ب�رصاحة بدا يف ق�سوتها 
خيطا من التمرد" :لي�س هناك اجمل من احلديث 
�سموم  الغبارعن   وازالة  ب�رصاحة  االخر  عن 
حتى  االخر  الطرف  واغراق  الناعمة  التملق 
نف�سه  االن�سان  يجد  عندما  خا�سة  االختناق، 
فاحلياة  غمارها،   يف  اخلو�س  اىل  م�سطرا 
بالزمن  مرتبطة  غري  وتنتهي  تبداأ  االجتماعية 
اليتقنها  التي  الطيبة  الكلمة  ا�سا�سها  بوثاق  اال 
�رصر،  اأو  خداع  عليها  يرتتب  وال  االذكياء  اال 
توا�سل  وهي  اأ�سف  رنة  �سوتها  يف  كان  ولكن 
م�ستمر  �رصاع  يف  املن�سغلون  "هوؤالء  حديثها: 
وهم يتظاهرون بحبك وهم يكرهونك، ويدعون 
الو�سائل  مبختلف  يتفننون  وهم  ينفعونك  انهم 

مل�رصتك، وال احد يعلم مات�سمره النفو�س ومدى 
رقتها وب�ساعتها، فقد ي�سع البع�س خيطا رفيعا 
فا�سال بني املجاملة والنفاق يف حني ان هناك 
بعد  من  او�سع  هي  مابينهما  امل�سافة  يجد  من 

امل�رصق عن املغرب".
�سناء  الدكتورة  النف�س  علم  ا�ستاذة  وتقول 
اخلزرجي: " ميكن اخت�سار الفرق بني املجاملة 
والنفاق مبفهوم ال�سدق عند النا�س وماذا يعني 
�سعور لطيف يعربعنه  لهم، فاملجاملة  بالن�سبة 
مع  تتفق  وعبارات  كلمات  خالل  من  الفرد 
�سفات ال�سخ�س املق�سود باملجاملة، فطاملا ان 
املجاملة تعك�س �سورة حقيقية عن االخر، فهي 
�سلوك ايجابي بعيدا كل البعد عن النفاق، ولكن 
قدرات  او  ب�سمات  املبالغة  اىل  تتعداه  عندما 

االخر فهي ت�رصه اأكرث مما تنفعه".
وت�سيف اخلزرجي: " ال باأ�س بعبارات الت�سجيع 
م�ساعر  وتقدير  الذوق  رقي  على  تعود  التي 
يف  اخلو�س  دون  طبائعهم  ومعرفة  النا�س 
تفا�سيل ميكن ان توؤدي باملجاملة اىل النفاق، 
لذلك ي�سرتط اال تتعدى امكانات وقدرات الثاين 
ويبقى  ذاته،  تطوير  عن  يتقاع�س  �سوف  النه 

املجاملة  ب�سبب  عليها  هو  التي  املرحلة  عند 
املقنعة". وتوؤكد حيدر باأنها غالبا ماجتد نف�سها 
باأن:  النفاق واملجاملة  التمييز بني  عاجزة عن 
"هناك من اليفرق مابني هذين املفهومني وقد 
ينتقل بع�س االفراد يف ما بينهم عدة مرات يف 
اليوم الواحد  دون ان يجد غ�سا�سة يف �سلوكه 
االجتماعي  نفاقه  اىل  ينظر  فهو  ت�رصفه،  او 
وامتداح االخر على اأنه نوع من انواع املجاملة، 
اجتماعيا  نفاقا  يراه  من  هناك  اأن  جتد  حني 
مابني  م�سرتكة  م�سالح  على  مبنيا  بامتياز 
ملعنى  اللغوي  ال�سياق  اىل  عدنا  ولو  الطرفني، 
على  منطو  ت�رصف   ( انها  لوجدنا  املجاملة 
وهي  ال�سلوك(،  قواعد  ومراعاة  ولياقة  تهذيب 
واالآداب  الالئقة  العبارات  من  جملة  تعني  بهذا 
املقبولة وامله�سومة والتي توؤ�س�س خللق عالقة 
االخر،  مع  والتقدير  واالحرتام  الود  ي�سودها 
وهي  االآ�سى  عالمات  مالحمها  على  بدت  ولكن 
توا�سل حديثها:  "جتد هذه العبارات حربا على 
بالدرجة االوىل  ي�سوده  الذي  ورق يف جمتمعنا 

التملق االجتماعي لك�سب ر�سا االخر".
حممدعبد  الدكتور  االجتماع  علم  ا�ستاذ  ويقول 
احل�سن: "لكل فرد �سلوكيات حمكومة باعتبارات 
من  به  نقوم  ملا  االآخرين  نظرة  اأولها  معينة 
الفرد  يقولها  التي  العبارات  فان  �سلوكيات، 
جماملة  تكون  للتوقعات  العام  االطار  �سمن 
حم�سوبة وخالية من �سوائب النفاق، وهناك من 
يلفظ كلمات خارج التوقعات وال�سياقات العامة 
اىل  املجاملة عن معناها احلقيقي  وهنا تخرج 
�سادقة  حمبة  ذات  من  تنبع  كانت  وان  نفاق 
املجاملة  يف  فاملبالغة  ال�سخ�س،  هذا  من 
فرد  من  تختلف  العوائد  قيم  وان  جممل،  نفاق 
الآخر، فعلى �سبيل املثال هناك من يعترب ال�سكر 
قيمة  اي  الميثل  وقد  ومنفعة  قيمة  ذا  والتقدير 
االأ�س�س  هذه  جميع  وعلى  االخر،  للبع�س  تذكر 
عوائد  على  يح�سل  عندما  الفرد  دافعية  تزيد 
هذه  بتقدير  فيقوم   ، احتياجاته  مع  تتنا�سب 
املنمقة  العبارات  عن  بعيدا  تقدير  خري  العوائد 
نتيجة  العطاء  على  الفرد  قابلية  ت�سلب  التي 

التالعب بها". 
مليء  ب�سوت  حديثها  لتكمل  حيدر  وتعود 
يف  كبري  وب�سكل  اأ�سهم  اليوم  " النفاق  باحلزن: 
ت�سوده  �سوري  جمتمع  اىل  جمتمعنا  احالة 
اأهم  ت�سكل  والتي  واالكاذيب  والتملق  النفعية 
ال�سيطرة  الميكن  التي  النفاق  واآثار  خماطر 
مهمة  باختالف  تختلف  النفاق  ف�سور  عليها، 
باختالف  التاأثري  حاالت  تختلف  كما  املنافق 
فيه،  يتحرك  الذي  واملجال  املنافق  م�ستويات 
النفاق  عن  خطورة  اليقل  الديني  فالنفاق 
على  �سلبي  ب�سكل  ينعك�س  والذي  االجتماعي 
االأر�س،  يف  ال�سماء  قانون  ر�سم  يف  الدين  دور 
وحتقيق العدالة املن�سودة من القانون الديني". 

فالنفاق العقائدي يلعب دورا كبريا يف ت�سييق 
ما  وهذا  ووجوده"  نفوده  وب�سط  اال�سالم  اآفاق 
ا�سار اليه ا�ستاذ احلوزة العلمية ال�سيد فالح عزيز 
بالن�سبة  يختلف  ال  احلال  بالقول:"  املو�سوي 

النا�س  حياة  مي�س  الذي  ال�سيا�سي  للنفاق 
وم�ستقبلهم بال�سميم ، وهو اأ�سد االآفات واأكرثها 
مبادئ  ال�سيا�سي  ير�سم  عندما  خا�سة  خطورة، 
والتطور  االجتماعية  والعدالة  الدميقراطية 
االقت�سادي من الناحية النظرية، اال انه يوظفها 

عمليًا لنفعه وعقده النف�سية ".
ويوؤكد املو�سوي ان: " امل�سكلة قائمة يف فل�سفة 
يف  ال�سلبي  اجلانب  فيه  العام  املبداأ  النفاق، 
تتفق عليه كلمات علماء  الذات وهو ما  تركيبة 
الوجهة  من  فهو  النف�سيني،  واالطباء  االخالق 
ما  ثنائية  �سخ�سية  تكوين  على  ي�ساعد  الدينية 
يوؤثر �سلبا يف حميطه، وهذا ماقاله اهلل  عز وجل 
لنبيه الكرمي ) َواإَِذا َراأَْيَتُهْم ُتْعِجُبَك اأَْج�َساُمُهْم َواإِن 

َيُقوُلوا َت�ْسَمْع ِلَقْوِلِهْم (".
 ويقول ا�ستاذ احلوزة العلمية ان : " النفاق مر�س 
البنية  مع  اليتنا�سب  خطري  وديني  اجتماعي 
ال�سليمة للمجتمعات الناجحة وقد حذر اال�سالم 
انواع  اختالف  على  املدمرة  اآثاره  ومن  منه 
وال�سيا�سي،  واالجتماعي  منه  الديني  النفاق 
املعاين  من  الكبري  الكم  بني  من  يعني  فالنفاق 
ما  وِخالَف  عليه،  هو  ما  ِخالَف  املرء  )اإِْظهاُر 
ُيْبِطن، اأو َكْتُمه ِخالَف ما ُيْظِهر( ، وكاأن املعيار 

فاإن  الفرد،   يبطنه  ما  هو  اللغوي  اجلانب  من 
كان خرياً فهو جماملة وان كان �رصا او خالف 

القناعة فهونفاق".
اكداه  وما  واالجتماع  النف�س  لعلماء  ووفقا 
"فان  اخلزرجي:  والدكتورة  احل�سن  الدكتورعبد 
على  واجتماعيا،  نف�سيا  مر�سا  يعد  النفاق 
واملجتمع  الفرد  وعلى  منه  يتخل�س  اأن  املرء 
الو�سف  وبهذا  احلذر،  وكذلك  منه  احليطة  اأخذ 
يراه  ما  هو  والنفاق  املجاملة  بني  احلد  فان 
والت�رصفات  االمور  على  يحكم  قد  الذي  االخر، 
او  ال�سخ�سي  معياره  وفق  على  وال�سلوكيات 
عالقاتنا  املهم  من  ان  غري  الذاتية،  القناعة 
لقاعدة  تخ�سع  و�سلوكياتنا  االجتماعية 
التوقعات االجتماعية والتي تتبع حجم املنفعة 
يح�سل  معني  عائد  من  الفرد  على  تعود  التي 
تتعلق  وكريهة  �سلبية  �سمة  فالنفاق  عليه، 
بال�سمات ال�سخ�سية للفرد الذي ينافق االخر، وال 
اآخر ال عالقة  اأقول يجامل الأن النفاق مو�سوع 
له باملجاملة ل�سببني:" االول ان املنافق ميتلك 
يبدي  او  يظهر  يجعله  ما  ال�سيئة  ال�سفات  من 
يتكلم  انه  مبعنى  العك�س،  بل  قلبه  يف  لي�س  ما 
يف  يذمه  بينما  االخر،  ال�سخ�س  امام  ك�سديق 

غيبته وقد حذر اهلل تعاىل يف قراآنه املجيد من 
املنافق النه يخفي عك�س ما يبدي".

اىل حلول  م�سرية  �سايل حيدر حديثها   وتختتم 
مبختلف  املجتمع  يف  امل�ست�رصي  النفاق  لعالج 
�سنوفه واألوانه واملتمثل بتعزيز الثقة وال�سدق 
وعلماء  الدين  رجال  بني  والتعاون  الفرد  عند 
العادة  منهجية  و�سع  على  والنف�س  االجتماع 

البناء القيمي للفرد .
املو�سوي  ال�سيد  حيدر  عن  احلديث  دفة  ا�ستلم 
الدينية  والو�سطية  االجتماعية  العدالة  قائال:" 
ور�سوله  تعاىل  قوله  بوحي  تتحركان  اللتان 
ُ َعَلْيِه َو�َسلهََّم) اإِنهَّ اهللهَّ  لهَّى اهللهَّ ِ �سَ حيث َقاَل َر�ُسوُل اهللهَّ
َوِرُكْم َوَلِكْن َيْنُظُر  ال َيْنُظُر اإِىَل اأَْج�َساِدُكْم و ال اإِىَل �سُ
ْدِرِه (،بالتايل  ىَل �سَ اِبِعِه اإِ اإِىَل ُقُلوِبُكْم َواأَ�َساَر ِباأَ�سَ
والنفاق  األوانه  مبختلف  املجتمع  ان  �سن�سمن 
مبختلف اأ�سكاله يكون بعيدا اأ�سد البعد عن النا�س 
وعن تعقيدات حياتهم بناء على الو�سوح وحالة 
الهدفية الوا�سحة، فالهدف املحدد الذي ير�سمه 
مع  والتعامل  بيته  اهل  مع  التعامل  يف  الفرد 
املجتمع والدائرة والوظيفة بداية من رجل الدين 
الذي يتوىل املهام الدينية انتهاء باأ�سغرعن�رص 

من عنا�رص املجتمع االن�ساين".

 
 وقد تعّددت االأ�سباب التي اأدت اإىل انت�سار املر�سى 
وال�سغوط  الفقر  بني  ما  ال�سوارع  يف  النف�سيني 
من  الكثري  وف�سل  االأ�سعار،  وارتفاع  االقت�سادية 
اإىل  باالإ�سافة  احتياجاتهم،  توفري  يف  االأ�رص 
انت�سار البطالة وف�سل الدول يف توفري حياة كرمية 
ملواطنيها الذين من حقهم اأن يتمتعوا بدور رعاية 
يف  التجول  من  بدال  اآمن  وم�سكن  فيها،  يقيمون 

ال�سوارع واالأر�سفة واحلدائق.
يعرف املر�س النف�سي على اأنه ا�سطراب يظهر على 
خمتلفة  وج�سدية  ومعرفية  انفعالية  اأعرا�س  هيئة 
اأو متفرقة. الو�سع الذي ينتج عنه تدهور  جمتمعة 
يف جوانب متعددة من حياة االإن�سان، وهو ينتج عن 
واأ�رصية ووراثية،  نف�سية واجتماعية  تداخل عوامل 
املري�س،  على  منها  عامل  كل  تاأثري  تفاوت  مع 
يف  “جنون”  ا�سمه  مر�س  يوجد  ال  اأنه  واملعروف 
كون  من  الرغم  فعلى  النف�سية،  االأمرا�س  ت�سنيف 
االأطباء  اأن  اإال  املجتمع،  يف  دارجة  الكلمة  هذه 
وقد  امل�سطلح،  هذا  ا�ستخدام  يف�سلون  ال  النف�سيني 
ن�سبة  ارتفاع  وراء  امل�سوؤولية  املتخ�س�سون  األقى 
هوؤالء االأ�سخا�س يف ال�سوارع وتزايدهم على عاتق 
وزارتي ال�سحة وال�سوؤون االجتماعية الأن هذه الفئة 
واحتواء  خا�سة  رعاية  اإىل  حتتاج  املجتمع  يف 
العون  يد  وتقدمي  تاأهيل  واإعادة  الدولة  قبل  من 
وامل�ساعدة لها، يف ظـل عجـز الكثيـر مـن االأ�سـر عن 

ا�ستيعاب امل�سابني وتركهم يف ال�سوارع.
الطب  ا�ست�ساري  عبا�س،  اإبراهيم  الدكتور  واأكد 
النف�سي ، اأن جرائم املر�سى النف�سيني يف ال�سوارع 
و�رصقة،  قتل  بني  ما  االأخرية  الفرتة  خالل  تعددت 
يرف�سون  الذين  االأهايل  بع�س  هناك  اأن  اإىل  الفتا 
عليهم  يطلق  ال  حتى  ال�سوارع  يف  ذويهم  اإطالق 
حتمل  من  يتخل�سون  من  وهناك  “جمانني”،  لفظ 
رعاية  دور  يف  و�سعهم  خالل  من  م�سوؤوليتهم 
انتهاء  بعد  ولكن  نف�سية،  اأمرا�س  م�ست�سفيات  اأو 
املري�س من فرتة عالجه يرف�س االأهايل ا�ستالمه، 
مما يجعل امل�ست�سفى ي�سطر اإىل اإطالق �رصاحه يف 
كان  التي  احلالة  نف�س  اإىل  يعود  ورمبا  ال�سارع، 
عليها من قبل نتيجة العوامل التي يتعر�س لها من 

وجوده بال ماأوى، وقد يعود اإىل حالة اأ�سواأ منها.
املري�س النف�سي له حقوق ال بد اأن تتوفر له واجلهل 

واملجتمع  ذاته  الفرد  على  املرتتب  ال�رصر  مبدى 
يجعل هذه الظاهرة تنت�رص

النف�سي ال ي�سكل خطورة  اأن املري�س  اأن  اإىل  ولفت 
فاحلوادث  نادرة،  حاالت  يف  اإال  املجتمع  على 
ولي�سوا  طبيعيني  اأ�سخا�س  من  حدوثها  يتوقع 
العديد  ت�ستقبل  ال�رصطة  اأن  حيث  نف�سيني،  مر�سى 
يوم،  كل  طبيعيني  اأ�سخا�س  من  البالغات  من 
ونادرا ما يكون ال�سبب وراء حدوث جرمية �سخ�سا 

مري�سا نف�سيا.
اأنهم  اإىل  نبه  املر�سى،  هوؤالء  ا�ستغالل  وحول 
مهددون بالزج بهم يف عمليات اإجرامية وي�سبحون 
اأدوات جرمية، لذلك على اجلهات املعنية رعايتهم، 
هذا  يتف�سى  اأن  قبل  لهم  املنا�سب  العالج  وتقدمي 
املر�س يف املجتمع، ويتحول اإىل ظاهرة اجتماعية 

تكون من ال�سعب ال�سيطرة عليها.
حمدودا  يظل  اجلرمية  على  تاأثريهم  اأن  اإىل  واأ�سار 
ب�سبب قلتهم يف املجتمع، معتربا اأن الدول العربية 
النف�سيني  املر�سى  انت�سار  ظاهرة  يف  االأقل  هي 
منظمة  اأجرتها  لدرا�سة  وفقا  وذلك  ال�سوارع  يف 
ال�سحة العاملية يف مو�سكو، والتي وجدت اأن ن�سبة 
الفقرية  الدول  يف  اأكرث  النف�سيني  املر�سى  رعاية 
باملقارنة مع دول مثل الواليات املتحدة االأمريكية 

وبريطانيا.
هوؤالء  على  يوؤثر  الذي  االأكرب  ال�سبب  اأن  واأكد   
املر�سى هو االإدمان على املخدرات وتاأثريها على 
الوراثية وتاأثري اجلينات،  االأ�سباب  خاليا املخ، ثم 
وهي  الرتبوية،  التن�سئة  واأ�ساليب  العائلة  تاأثري  ثم 

تعترب االأقل تاأثريا.

عبدالهادي،  نا�رص  الدكتور  يو�سح  ناحيته،  من 
املجتمع  يف  فرد  كل  اأن   ، االجتماع  علم  اأ�ستاذ 
معر�س لالإ�سابة باأمرا�س نف�سية نتيجة ال�سغوط 
امل�ستمر  والقلق  احلياة  يف  لها  يتعر�س  التي 
العوامل  اأهمية  اإىل  م�سريا  امل�ساكل،  وازدياد 
النف�سية التي حتيط بالفرد من اأجل حت�سينه، وهنا 
ثم  االأ�رصة  على  كامل  �سبه  ب�سكل  امل�سوؤولية  تقع 
الفرد  تعطي  اأن  ت�ستطيع  ال  املدر�سة  الأن  املدر�سة، 
املجتمع  مع  للتعاي�س  وتوؤهله  واحلماية  الرعاية 
كما يف االأ�رصة؛ فاملدر�سة من �ساأنها اأن تعلم الطفل 
ما له من حقوق وما عليه من واجبات، لكن هناك 
للطفل،  ال�سوي  النف�سي  النمو  توفر  اأخرى  و�سائل 
واالأمومة،  الطفولة  رعاية  مراكز  يف  تتمثل  والتي 

وخدمات االإر�ساد الرتبوي والنف�سي.

اأن تتوفر  النف�سي له حقوق ال بد  اأن املري�س  واأكد 
له �سواء من قبل اأ�رصته، اأو الدولة التي يعي�س فيها، 
اأن اجلهل يف مدى ال�رصر املرتتب على  اإىل  م�سريا 
تنت�رص  الظاهرة  هذه  يجعل  واملجتمع  ذاته  الفرد 
لها  يتعر�س  التي  ال�سغوط  كرثة  مع  اأكرب  ب�سورة 
يف املجتمع؛ فاملري�س النف�سي مل يخلق لكي يعي�س 
يف ال�سارع ووجوده يخل باالأمن ويخلق نوعا من 

التوتر يف املجتمع.
 وعن كيفية التعامل مع هوؤالء املر�سى، ي�سري عبد 
املر�سى  م�سكلة  مع  التعامل  اأهمية  اإىل  الهادي 
مقننة  خطط  خالل  من  �سليمة  بطريقة  النف�سيني 
النف�سي  املري�س  وتقبل  املعنية،  اجلهات  قبل  من 
املجتمع،  اأفراد  و�سط  معه  التعامل  كيفية  ومعرفة 
فهو غالبا ما يتميز باخلوف، وال ميتاز بالعدوانية 

اإال يف حاالت نادرة من مدمني املخدرات.
 موؤكدا اأن امل�سوؤولية م�سرتكة بني االأ�رصة واملجتمع، 
اإىل  املري�س  بالفرد  الذهاب  االأ�رصة  واجب  فمن 
حتى  للعالج  املتخ�س�سة  الرعاية  ودور  االأطباء 
ال�سفاء وعدم تركه يف ال�سوارع، وعلى الدولة القيام 
باإح�سائية لهوؤالء املر�سى واإعادة تاأهيلهم نف�سيا، 
الفتا اإىل اأن رعاية املر�سى النف�سيني لي�ست مهمة 
واالإحباط  بال�سدمة  االأهايل  ي�سعر  لذلك  �سهلة، 
اأمرا�س  من  يعانون  اأبناءهم  اأن  اكت�سافهم  ملجرد 

نف�سية.
التائهني  النف�سيني  اأ�سبحت م�سكلة املر�سى  هذا و 
يف ال�سوارع من امل�ساكل التي تتفاقم كل يوم، فال 
مبالب�س  يتجوالن  امراأة  اأو  رجل  من  �سارع  يخلو 
الفقر  عالمات  وعليهما  الئقة،  غري  وهيئة  ممزقة 
خرباء  اأرجعه  ما  وهو  العقلي،  واخللل  والبوؤ�س 
لهوؤالء  واملجتمع  االأ�رص  اإهمال  اإىل  االجتماع  علم 
باالإ�سافة  وملر�سهم،  لهم  تقبلهم  وعدم  املر�سى، 
جتاه  بدورهما  القيام  واملجتمع  الدولة  رف�س  اإىل 
فئة  حتَظ  ومل   ، املر�سى  هوؤالء  وا�ستيعاب  رعاية 
الكافية  بالرعاية  ال�سغر  منذ  النف�سيني  املر�سى 
ومن  قبلهم،  من  رف�سا  قابلت  اإنها  بل  االأهل،  من 
املر�سى  هوؤالء  جعل  مما  عام،  ب�سكل  املجتمع 
حلاالت  وتعر�سهم  واال�ستغالل  للخطر  عر�سة 
وغريها  باالأع�ساء،  التجارة  وعمليات  اغت�ساب 
اإىل  باالإ�سافة  اإليها،  التي يتعر�سون  امل�ساوئ  من 
تعديهم على املارة يف ال�سوارع، مما يثري الكثري من 

الرعب والقلق يف نفو�س االأفراد.  

النفاق.. مرض اجتماعي يتخفى بأقنعة المجامالت 
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هي لي�س بظاهرة جديدة 
على ال�شارع العراقي وامنا 

اأ�شبحت يف الآونة الأخرية 
بتزايد م�شتمر ولعل اكرث 

ما ن�شاهده كبار ال�شن , 
اأن ظاهرة معاناة املر�شى 

النف�شيني املت�شردين يف 
ال�شوارع تعترب من اخطر 

الظواهر املنت�شرة يف الدول 
العربية خا�شة مع غياب 

الرقابة التي مل نرا لها اأي 
دور اجتاهمم.

حيث اأ�شارت منظمة ال�شحة 
العاملية يف اإح�شائية, اإىل 
اأن املر�شى نف�شيا وعقليا 

ي�شكلون اأكرث من 20 باملئة 
من �شكان العامل, وثلث 
الب�شر م�شابون بالقلق,
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