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ولدينا   .. السعادة  وزارة  لديهم 
سعادة الوزير

وتأتي مصر في املرتبة 104 عامليا 
وفي املرتبة 14 عربيا, وهذا الترتيب 
بقدر ما هو متأخر لدولة مثل مصر 
إال  الحضارات(  ومهد  الدنيا  )أم 
أنه تحسن عن التقرير السابق في 
العام املاضي حيث كان 120 عامليا , 

ولكن مازال املشوار طويال. 
ترجع  السعادة  تقرير  وقصة   >
رئيس  اقترح  حني   2011 عام  إلى 
في  صغيرة  )دولة  بوتان  دولة  وزراء 
على  للصني(  متاخمة  آسيا  شرق 
السعادة  معيار  وضع  املتحدة  األمم 
التنمية  عمليات  نجاح  على  كدليل 
مفهوم  أن  يرى  وكان  املستدامة، 
من  وداللة  شموال  أكثر  السعادة 
املعايير  أو  االقتصادية  املعايير 
االجتماعية  املعايير  أو  الصحية 
الفكرة  القت  وقد  منفصلة, 
استحسانا لدى هيئة األمم املتحدة 
السعادة  عن  تقرير  أول  فأصدروا 
ثم   ,2012 عام  املختلفة  الدول  في 
والتقرير   2013 الثاني  التقرير 
لعام  الرابع  والتقرير   2015 الثالث 
2016, وقد حددت األمم املتحدة يوم 

معايير  في  والروحية  الدينية 
إما  تجنبوها  أنهم  ويبدو  التقييم 
قد  ألنها  أو  تحديدها  لصعوبة 
نظرا  وتعصبات  حساسيات  تثير 
واملمارسات  العقائد  الختالف 

الدينية والروحية . 
< وتوجد اآلن أربع دول بها وزارات 
دولة  )أول  بوتان   : وهي  للسعادة 
 , إكوادور   , للسعادة(  وزارة  أنشأت 

اإلمارات , فنزويال .
للتقييم  املعلومات  مصادر  أما 
الدولي,  البنك  مثل  متعددة  فهي 
واملعلومات  الدولي  النقد  وصندوق 
ولكن  نفسها,  الدول  من  الواردة 
العاملية  جالوب  مؤسسة  أهمها 
تمحيص  على  ويعكف  لالستطالع, 
من  متخصصة  لجنة  املعلومات 

العلماء في مختلف التخصصات .
<  واآلن نأتي لترتيب الدول طبقا 
باملعايير  املرصودة  السعادة  لحالة 
أن  التقرير  أظهر  فقد  املذكورة, 
 أكثر الدول سعادة على 

ُّ
عد

ُ
النرويج ت

ا 
ً

ملحوظ تقدًما  لتسجل  اإلطالق، 
الرابعة  املرتبة  في  جاءت  أن  بعد 
عن  الُبساط  زيح 

ُ
وت املاضي،  العام 

القائمة  رت 
ّ

تصد التي  الدنمارك 
تقرير  في  آخرها  كان  مرات  ثالث 
الثانية  املرتبة  في  لتأتي   ،2016 عام 
التقرير،  نتائج  وبحسب  العام.  هذا 
الثالثة  املرتبة  أيسلندا  احتلت  فقد 
في  دول  عشر  أكثر  قائمة  في 
فنلندا،  ثم  سويسرا،  تلتها  العالم، 
فنيوزيالندا،  كندا،  ثم  هولندا،  ثم 
جاءت  التي  السويد  ثم  فاستراليا، 
العاشرة. وتبقى إسرائيل  في املرتبة 
في املرتبة 11 مثل العام املاضي, وهو 

صدر التقرير الخامس للسعادة عن هيئة التنمية املستدامة التابعة لألمم 
املتحدة يوم 20 مارس 2017م ويشمل 155 دولة, وهو تقرير متعدد الجوانب 
وتأخذ  لشعوبها,  الرفاهة  تحقيق  في  الدول  وجهود  الحكم  لنظم  وكاشف 
به الكثير من الهيئات الدولية في تقييمها للوضع العام للدول التي تتعامل 
معها. والتقرير في هذا العام – وكما في األعوام السابقة - يحوي مفارقات 

عجيبة تستدعي الكثير من التأمل واملراجعة .

العاملي  اليوم  عام  كل  من  مارس   20
للسعادة . 

واجه  الذي  األهم  والسؤال   >
واضعي تقارير السعادة هو تعريف 
اختلف  الذي  نفسها,  السعادة 
على  والعلماء  الفالسفة  حوله 
يكون  أن  في  وفكروا  التاريخ.  مدى 
لتعريف  أقرب  السعادة  تعريف 
منظمة  وضعته  الذي  الصحة 
الحال  »حسن  وهو:  العاملية  الصحة 
والنفسي  الجسدي  املستوى  على 
غياب  مجرد  وليس  واالجتماعي 
السعادة  أن  وجدوا  ولكنهم  املرض«, 
التعريف, فبحثوا  ربما تتجاوز هذا 
للسعادة  األساسية  املصادر  في 
السعادة  محاور  منها  ليستخرجوا 
املصادر  هذه  وكانت  الرئيسية, 
كالتالي : 1 – امللذات , 2-اإلنجازات , 

3 – العالقات , 4 – القيم 
بإعادة  التقرير  واضعو  وقام   >
للسعادة  أربعة  لدعائم  صياغة 

كالتالي: 
1 – املشاعر اإليجابية املستمرة 

2 – التعافي من املشاعر السلبية 
3 – املواجدة )اإلحساس باآلخر( 

االجتماعي  والسلوك   , اإليثار   ,
اإليجابي

4 – حرية الفكر , والعقل الواعي , 
واالرتباط العاطفي

املحاور  هذه  من  اشتقوا  ثم 
تقييم  يتم  سبعة  معايير  األربعة 

حالة السعادة على أساسها وهي : 
1 – الناتج املحلي اإلجمالي للفرد 

2 – الدعم االجتماعي 
للفرد  الحياة  طول  توقعات   –  3

وهو في صحة جيدة  
4 – الحرية الشخصية 

مواطنيها  مع  الدولة  كرم   –  5
وكرم الناس مع بعضهم 

العام  النظام  في  الثقة   –  6
ومحاربة الفساد

7 – املساواة في السعادة 
وتوضع الدرجات على كل عنصر 
إلى  منعدمة(  )سعادة  صفر  من 
 , للسعادة(  مستوى  )أعلى  عشرة 
لدولة  بنموذج  النتائج  تقارن  ثم 
يطلق  مرير  واقع  ذات  افتراضية 
أسوأ  تمثل  »ديستوبيا«  عليها 

الحاالت املتوقعة .
العوامل  غياب  ويالحظ 

تقرير السعادة 2017م
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الدول  )مثل  تعويضية  حكم  نظم 
النظام  تتبع  ال  التي  الخليجية 
ولكنها  الحكم  في  الديمقراطي 
والرفاهية  بالرخاء  شعوبها  تعوض 
تليها  ثم  امليسرة(,  الحياة  وسبل 
القهرية  السلطة  تتبع  التي  البالد 
في  االستبدادية(  )الديكتاتورية, 
نهاية  في  تأتي  وأخيرا  الحكم, 
فيها  انهارت  التي  الدول  الترتيب 
الصراعات  بسبب  الدولة  سلطة 

األهلية والساسية . 
العام  هذا  تقرير  ز 

ّ
ورك  >

العمل،  مكان  في  السعادة  على 
معدل  مثل  عوامل  وخصوصًا على 
املعاشات، وقدرة املوظف على إيجاد 
التوازن ما بني العمل وجوانب أخرى 
في الحياة، ومقدار االستقاللية في 
العمل  خيارات  وتنّوع  العمل،  مكان 
تباينًا  التقرير  ويعكس  املعروضة. 
بني  السعادة  مقدار  في  واضحًا 
واملوظفني  الدنيا  املراكز  موظفي 

اإلداريني .
السعادة  أن  يرى  والتقرير   >
ليست مجرد حلم نتوق إليه وننتظر 
حدوثه بشكل قدري, وإنما هي علم 
يمكن  محددة  وأشياء  وقدرة  ومهارة 
لكي  عليها  ونتدرب  نتعلمها  أن 

نحقق السعادة في حياتنا .
تكتفي  ال  اآلن  السعيدة  والدول   
لشعوبها  سعادة  من  حققته  بما 
هو  أعلى  ملستوى  تصبو  وإنما 

مستوى »االزدهار« . 
على  البعض  يعترض  قد   >
أو  النتائج أو على منهجية التقرير 
يبقى  ولكن  املعلومات,  مصدر  على 
أن تقرير السعادة يلفت األنظار إلى 
هذا البعد املهم في حياة البشر وهو 
أن الدول والحكومات البد أن تسعى 
وطرق  وسياساتها  أنظمتها  ر  وتغيِّ
تحقق  لكي  وممارساتها  تفكيرها 
هو  والتقرير  السعادة,  ملواطنيها 
فشل  أو  نجاح  على  شهادة  بمثابة 
واالقتصادية  السياسية  املنظومات 

واالجتماعية في كل دولة .

مركز متقدم بالنسبة لدولة صغيرة 
تعيش في وسط عربي كاره ورافض 
شعبيا(  األقل  )على  لها  ومعاٍد 
والعنصرية,  االحتالل  على  وتعيش 
واحة  تعتبر  ذلك  مع  ولكنها 
وتهتم  املنطقة  في  الديمقراطية 
وتحقيق  والتكنولوجيا  بالعلم  جدا 

الرفاهة واالزدهار لشعبها  
فقد  سعادة  األقل  الدول  أما   >
 146 الـ  املرتبة  في  اليمن  جاءت 
في  سعادة  األقل  الدولة  باعتبارها 
من  الرغم  )على  العربي  العالم 
السعيد(،  باليمن  القديمة  شهرتها 
الـ  املرتبة  في  السودان  جنوب  تلتها 
147، ثم ليبيريا، ثم غينيا، فتوجو، 
املرتبة  في  سوريا  ثم  فرواندا، 
بوروندي،  ثم  فتنزانيا،   ،152 الـ 

وجمهورية أفريقيا الوسطى .
< أما على الصعيد العربي، فكان 
 )21( اإلمارات   : كالتالي  الترتيب 
 ,  )37( السعودية   ,  )35( قطر   ,
 ,  )41( البحرين   ,  )39( الكويت 
الجزائر )53( , ليبيا )68( , األردن 
لبنان )88(   , , املغرب )84(   )74(
 )103( فلسطني   ,  )102( تونس   ,
 ,  )117( العراق   ,  )104( مصر   ,
السودان)130( , اليمن )146( , سور 

يا )152( .
< ويالحظ أن مصر تأتي متأخرة 
ال  )حتى  ليبيا  بعد  الترتيب  في 
فلسطني  وبعد  ليبيا(  مثل  نصبح 
االحتالل  ويالت  تعاني  )التي 

اإلسرائيلي( .
على  سعادة  الدول  أقل  أما   >
تنزانيا  سوريا،  فكانت:  اإلطالق 

وجمهورية أفريقيا الوسطى .
ويالحظ أيضا : 

تزد  لم  الصني  في  الناس  أن   -
املسجلة  املستويات  عن  سعادتهم 

منذ 25 عامًا .
القارة  دول  من  الكثير  مازال   -
معاناة  خضم  في  األفريقية 

مستمرة.
في  العظمى  للقوى  يكن  لم   -
أسعد  بني  نصيب  وأمريكا  أوروبا 
ت الواليات 

ّ
عشر دول في العالم. وحل

وجاءت   ،14 الـ  املرتبة  في  املتحدة 
وبريطانيا   ،16 املرتبة الـ  في  أملانيا 
في املرتبة الـ 19، وروسيا في املرتبة 
املركز  في  ت 

ّ
فحل اليابان  أما   .49 الـ 

الـ  املركز  في  الصني  ت 
ّ
وحل الـ51، 

.79
أو  العسكرية  القوة  أن  وواضح   -
تصنع  ال  وحدها  االقتصادية  القوة 
العظمى  الدول  أن  بدليل  السعادة 
تحتل  ال  اقتصاديا  أو  عسكريا 

املراتب األولى في هذا التقرير .
- ولكن يالحظ ارتباط مستويات 
حيث  الحكم  بنظم  أكثر  السعادة 
في  الديمقراطية  الدول  تأتي 
املراتب األولى تليها الدول التي تتبع 

ضحك  الناس  من  الصنف  وهذا 
عليهم الشيطان، وهم يعيشون وهمًا 
من  العالم  فأذكياء  لــه،  حقيقة  ال 
النجومية  بلغوا  وغيرهم  املسلمني 
فالشافعي  الوهم.  هذا  يعيشوا  ولم 
رشد  وابن  خلدون  وابن  تيمية  وابن 
أجبروا  ونيوتن  وأينشتاين  وسقراط 
التاريخ على أن يخلد أسماءهم، ولم 

يشتكوا من الحسد والعني.
هم  الحسد  بوهم  املرضى  ولكن 
الدجاجة  )إن  جوته:  قال  بما  أشبه 
أن  وتريد  قيط  قيط..  تقول  حينما 
قمرًا  تبيض  سوف  أنها  تظن  تبيض 

سّيارًا(
مجتمعنا  في  الناجحني   

ُ
ورأيـــت

شقوا  قــد  أنــفــســهــم  مــن  واثــقــني 
في  بــثــبــات  املــجــد  إلـــى  طريقهم 
األغبياء  ولكن  التخصصات،  كافة 
والحمقى بقوا في آخر الصف بحجة 
ولم  أصاباهم  والعني  الحسد  أن 

يصيبا غيرهم من الالمعني.
****

الجامعة   طالبًا رسب في 
ُ

قابلت  >
عدة مرات فسألته ما السبب؟

قال: محسود، أصابتني العني.
نجحوا  األربعة  إخوانك  له:  فقلت 
وأنت  األوائــل  وكانوا  ممتاز  بتقدير 
الوحيد املحسود الراسب، لكن السرَّ 
عن  وتغّيبت  املــذاكــرة  تركت  أنــك 
وضّيعت  الفصل  في  ونمت  الجامعة 

الكتب.
 %3 الله  رزقهن  النساء  وبعض   >
عند  وجوههن  ويغطني  الجمال  من 
أمهاتهن وأخواتهن خوفًا من العني، 
وبعضهن  الغالف،  فتاة  يا  أكبر  الله 
حامل في الشهر العاشر وقد أخفني 
العني،  من  خوفًا  الجدة  عن  ذلــك 
أو  الوليد  بــن  خالد  ستلد  وكأنها 

صالح الدين. 
لعب  الــشــيــطــان  أن  والحقيقة 
األغبياء  خاصة  منا،  الكثير  على 
والعباقرة  األذكياء  أما  والحمقى. 
الشيطان  عــلــى  ــم  ه لــعــبــوا  فــقــد 
لم  ألنهم  ونجحوا؛  عليه  وانتصروا 
يصدقوا األوهام، ورجائي أن يخرج 
من  واملوسوسات  املوسوسون  هؤالء 
أعمالهم  ويمارسوا  الوهم  زنزانة 

من  األمــة  ويريحوا  تهم  سجيِّ على 
املعتمدة  النفسية  أمراضهم  نشر 

على الوهم.
****

 وسألته ما 
ً
 بليدًا فاشال

ُ
 وكلما رأيت

سبب هذا اإلحباط؟
أجابني بأنه مصاب بالعني! فأقول 
الذي  األحمق  الغبي  هــذا   

ْ
ــن َم لــه: 

أصابك بالعني؟!
كيف  فــيــك؟!  أعجبه  الــذي  ــا  وم
يشقون  والالمعني  املوهوبني  ترك 
وقصدك  ــوزاء  ــج ال ــى  إل طريقهم 

أنت؟!
بمرض  امــرأة  شعر  تساقط  وإذا 
أن  ــت  ادع املتصدع  ــوادي  الـ حّمى 
 ... دّمرها  والحسد  بها  ــت 

ّ
أمل العني 

بنت  بوران  رأس  شعر  الله  م 
ّ
سل وقد 

في  ــرأة  ام أجمل  سهل  بن  الحسن 
الدولة العباسية.

ــن عن  ــزوي وبــعــض الــطــالــبــات ان
العني.  من  الخوف  بحجة  زميالتهن 
القرآن  وإذا لم يستطع طالب حفظ 
زعم  البقر!!  جنون  بمرض  إلصابته 
بالعني..  أصابه  املدرسة  حارس  أن 
أهل  ونحن  العني  بنا  انفردت  فكيف 
 

ُ
العني تصب  ولم  والقرآن،  اإليمان 

أنزلوا  الذين  »ناسا«  وكالِة  أعضاَء 
مركبة الفضاء على سطح املريخ؟

الوهم  ضحايا  باختصار  إنــنــا 
وتوبوا  الــوهــم  هــذا  مــن  فأريحونا 
هذه  واهــجــروا  الوسوسة  هــذه  من 
ْم 

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
وا ِإن

ُ
ل

َّ
َوك

َ
ت

َ
ِه ف

َّ
ى الل

َ
الظنون )َوَعل

)
َ

ِمِنني
ْ
ُمؤ

ضحايا الوهم

د. مـحمــد املهـــدى
رئيس قسم الطب النفسى

جامعة األزهر - فرع دمياط

 ال مناَص منها، وقد أثبت ذلك القرآن 
ٌ

 حقيقة
َ

 ال شك أن الحسد
بعضهم  أن  املشكلة  لكن  حق،  والعني  العني،  فيه  وتدخل  والسنة 
شيء،  كل  في  بالعني  مصاب  أنه  يظن  فأصبح  الوهم  به  تلّبس 
وإذا  والحسد.  للعني  التحية  مع  اإلخفاق  هذا  حّول  أخفق  فكلما 
في  رسب  وإذا  حّساده.  من  بالعني  مصاب  فألنه  عمله  في  فشل 
لكن  عبقري  نفسه  عند  فهو  اإلنس،  شياطني  فالسبب  دراسته، 

أعداءه منعوه من النجاح.

قرأت لك

د. عائض القرنى


