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الــــشــــقــــيــــقــــة اجملــــاورة بــــإرســـال
ـسـاعدات الـطـبيـة وتـقـبل احلاالت ا
الـــعالجــــيـــة اخلـــاصـــة مـــثل االردن

وسوريا. ( (20
واخيرا :

وألجل مـــا تــضـــمــنـهُ خــلـق اجلــسم
االنساني من عـجائب واسرار طالب
الــقـرآنُ بــالـتــأمل في خَـلـق االنـسـان
بــــــقـــــوله   ( وَفِـي أَنْـــــفُـــــسِـــــكُـمْ أَفَال

 ? ( تُبْصِرُونَ
وقـال االمــام عـلـي بن ابي طـالب :  "
أعجبوا لهذا االنـسان : ينظر بشْحم
 ويتكلمْ بلحم  ويسمع  بعظم " ! 
وقــال االمــام الــشــافــعي : " عــلــمــان
شريفان وضعهما ضـعة متعاطيهما

 وهما الطب والنجوم " . 
وقـــال الــرازي : " اذا كــان الـــطــبــيب
ريض موافقاً  والصيدلي حاذقاً وا

صادقاً فما أقلْ لبثَ العّلةُ ". 
ـــثل ونـــحن وبـــكل تـــواضع نُـــردد ا
الشائع : " أسـاس كل مرض عضوي
 –خلل نـفسي " واالمثـال تضرب وال

تقاس ايضا .  
××مـــــــرفـق صــــــورة مـن األرشـــــــيف
ـلـكـي ( الـفـيـصـلي ) لـلـمـسـتــشـفى ا
سـابــقــا  واجلــمــهــوري الحـقــاً  في
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الـعـراق احلديث  تـرجـمـة سـليم طه
الـتـكريـتي  ج  1ط  1بـغداد  1988
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?1963ط ?1بغداد  ?1989ص .38
 (15)فــــــــؤاد الــــــــركــــــــابـي  مـالمح
الــتـــطــبـــيق االشـــتــراكي فـي الــبالد
الـعـربـية  ط1بـغداد   1968ص.38
 (16)حــــيــــدر زكـي عــــبــــدالــــكـــر 
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 ?2015ص .114
 (17)خـــلــيـل كــنـه  الـــعــراق أمـــسه
وغــــــده  ط ? 1بــــــيــــــروت  ?1966

ص .476
 (18)فــرحــان اسـمــاعـيـل  الـصــحـة
والـتـخـلف  كـراس سـياسي  وزارة
الــثـقــافــة واالعالم (سـابــقـا)  1984

ص .115-125
رجع ذاته .   (19)ا

( (20مقابلة مجموعة اشخاص .  

لتنـفيذ االسـتراتيـجية الـصحية وأن
سنة الهدف هي عام 2000م .

الحـظ عـــــلـى ان الـــــقـــــطـــــاع ومـن ا
الـصحي بـقطـرنا اعـتمـد على اربـعة
مـسـتــويـات من الــرعـايــة الـصــحـيـة
وهـي :          ( مــســتــوى الــرعــايـة
الـذاتيـة "الـفـرد والعـائـلة" ومـسـتوى
الــرعــايــة االولــيــة " يـلــبـي حــاجـات
ــواطن الـصـحـيـة الــوقـائـيـة او مـا ا
يطلق عليه طب اجملـتمع " ومستوى
تخصصة " الذي الرعاية الصحية ا
يـؤمن للـمواطن اخلـدمـات العالجـية
عـنـد احلـاجـة " ومـسـتـوى اخلـدمات
ـتـطورة " الـصـحـيـة الـتخـصـصـيـة ا
الـذين يعـانـون من امـراض نادرة او
مـعـقـدة كـجـراحـة الـقـلب او اجلـمـلـة

العصبية " ) . 
كـمــا شــهــد الـقــطــر صــدور عـدد من
القوان في قطاع الصحة وحتديدا
ــنــاطق االريــاف لــكــثــرة انــتــشـار
حـــــــــواضـن االمـــــــــراض وحـــــــــسب
إحــصـائـيــات تـلك الـفـتــرة - ومـنـهـا
الـقـانون رقم 56لـسـنة  1970والذي
ــــوجــــبه تــــأســــيـس عــــيـــادات  
مـــســـائــيـــة في مـــراكـــز الــنـــواحي 
والقـانون رقم  129لسـنة  1973وقد
ــــوجــــبه شــــمــــول االقــــضــــيـــة  
بـالـتــامـ الـصـحي  والـقـانـون رقم
ـوجـبه اضـيفت  18لـسـنة  1974و
ـالـيــة الى مـيــزانـيـة ــنـحــة وزارة ا مُ
لسـنة الـصحـة  والـقـانون رقم  211
ـوجــبه حتـولـت اخلـدمـات  1975و
ـؤســسـة الـصــحــيـة الــريـفــيــة الى ا
الـعـامة لـلـتـامـ الصـحي والـصـحة

الريفية . 
ومـع اجلــانب االخــر مـن الــعــيــادات
الـشــعـبــيـة  فــقـد شُــرع لـهــا قـانـون
خـاص بـرقم  129لـســنـة  1970وقـد
جاء في الـقانـون : " تكـون االغراض
التي تـنشـأ من اجلـها الـعيـادات هو
تـــوفــيــر رعــايـــة وعــنــايـــة صــحــيــة
لــلـمــواطن الـعـراقي بــتـخــلـيـصه من
االسـتـغالل واجلـشع وذلك بـفـحـصه
فحـصـاً جيـداً وتهـيئـة العالج الالزم

بأثمان زهيدة ". 
كــمـا اهــتــمت الــقــوانـ الــصــحــيـة
ــخـتـلف شـرائح الـطـبـقـة الـعـامـلـة
وهـذا على سـبـيل احلـصر  –خـاصة
بـعـد تـشريـع قانـون الـعـمل ومـسـألة
الضـمان الـصحي  حـيث  تشريع
قـانـون العـمل رقم  151لـسـنة 1970
ادة  109من القانون : " وقد جاء با
على صاحب الـعمل ان يوفر لـلعمال
وســائل االسـعــاف الـطـبــيـة وحـسب
اعـداد الـعـمـال واخلـدمـة الـتي تـقـدم

لهم طبياً " .( (19
ــر الــسـنــون ويــصـبـح الـنــظـام  وتـمّ
الـــصـــحي في وطـــنـــنـــا تــدريـــجـــيــاً
يـــضـــاهي حـــتى الـــدول الـــعـــربـــيــة
تقدمة  من حيث اخلدمات الطبية ا
سـتوصـفات سـتشـفيـات وا وبنـاء ا
من خالل الشركات االجنبية ونتذكر
وهـذا مــوثق ايــضــا عــنــدمــا جـاءت
ـشاريع الـشركـات اليـابـانيـة لـعمل ا
ستشفيات في القطر  قامت ببناء ا
الــكــبـيــرة في اغـلـب احملـافــظـات مع
ــاضي بــدايــة ثــمــانــيــنـات الــقــرن ا
واهــتـــمت قـــبل كـل شيء بـــاجلــانب
الفندقي  –السريري بـها ألنه ضمان
نحو الصحـة والنظافة اوالً  وكذلك
  توفير الـعالج الصالح واجملاني
الكات الـطبـية بـأرسالـها وتـطويـر ا
ناهج التدريسية للخارج وحتديث ا
وعــدم الـسـمـاح بــهـجـرة االطـبـاء اال
بشـروط ألنه هدراً لـلعـقول الـعراقـية
يــضـاف لـهـا اجـراءات ضــبـطـيـة من
قـبـل احلـكــومــة عن طــريق نــقــابـات
االطباء والصيـادلة واصبح الطبيب
الــعـراقي يــشـار الـيـه بـالـبــنـان عـلى
ي ايـضا ان سـتـوى احمللي والـعا ا

لم نبالغ بهذا الشأن . 
لكن متى اصـبح هذا القطـاع فريسة
الــصـراعــات واالحـداث الــسـيــاسـيـة
الــتي شــهـدهــا الــبــلـد وتــأثــره بــهـا
حتــديــداً    مـــا بــعـــد الــعــام -1991
ـنـصرم وخالل تـسـعـيـنيـات الـقـرن ا
فـتـرة الـعـقـوبـات الـدولـيـة (احلـصار
االقــتـصـادي) بـدأ الـقــطـاع الـصـحي
بـالـتــدهـور تـدريـجـيـا  –حـيث بـدأت
تـنـتـشـر االمـراض اجملهـولـة نـتـيـجة
ـــســـتــخـــدمــة في اثـــار االســلـــحــة ا
احلروب بـتلك الفـترة واالنـقطاع عن
مــواكـبـة الـتـطـور الـطـبي طـيـلـة تـلك
الــــــســــــنــــــوات وشــــــحّــــــة االدويـــــة
ومــســتــلــزمــات الــعالج ويــقــابــلــهـا
ارتفـاع االسعـار الدوائـية  وارتـفاع
حاالت الوفيات بـ شريحة االطفال
ــنـظـمـات  وهـذا مــوثق لـدى اغـلب ا
االنسانـية نتيـجة لألسباب الـسابقة
- حــــتـى اســــهــــمـت بــــعض الــــدول

ـديـنة صـفـات ومنـهـا وضع االسس 
الطب ببغداد في  1961\3\8وتوفير
اخلــدمـات الـطـبـيــة ألبـنـاء الــــشـعب

العراقي .( (16
يـعلـق احد الـسـاسة عـن تلك الـفـترة
فـــيـــمــا يـــجب اتـــبـــاعه مع اجلـــانب
الــصـــحي : " ان الــصـــحــة الـــعــامــة
مـرتـبــطـة أشّـد االرتــبـاط بـالــتـغـذيـة
ـيـاه الـصـاحلـة لـلـشـرب وبــتـوفـيـر ا
ـــكــافـــحــة احلـــفــاء والـــتــوعـــيــة و
الــصــحــيــة لــلــوقــايــة من االمــراض
ـعاجلة والعـناية بـالصـحة تتـطلب ا
الـــــصــــحــــيــــحــــة مـن االمــــراض في
ــســـتــوصــفــات ـــســتــشــفـــيــات وا ا
ومعاهد االمومة والطـفولة  وتهيئة
ـــمـــرضـــ والــقـــابالت االطـــبــاء وا
وبتوفير االدوية بأسعار رخيصة . 
والصحـة العامـة تتطـلب دخالً طيباً
عـيـشة كـما وارتـفاعـاً في مـستـوى ا
تـتــطـلب ثــقـافــة وخـبـرة والــتـنــمـيـة
اقتصـادية واالنتـاج الوافر يـتوقفان
عــلى الــصـــحــة اجلــيــدة  والــغــذاء
الـصـحي لـتـهـيـئة الـطـاقـة الـكـافـية .
ولذلك البـد من العنـاية الصـحية في
ديـنة على الـسواء . والبد الريف وا
من تــــأمـــ الــــعالج لــــذوّي الـــدخل

احملدود مجاناً أو بأجر زهَيد . 
أن تــأمــيم الـــطب وجــعل الـــتــعــلــيم
االبتـدائي اجباريـاً كالهمـا يتطـلبان
طلوبة اعدادا كبيرا ليحّققا الغاية ا
منهـما . وتأمـيم الطب في بريـطانيا
ـواطن الـبـريـطاني يـقـوم عـلى دفع ا
ضـريـبـة سـنـويـة لـتـغـطـيـة الـنـفـقات

ثال .( (17 الباهظة على سبيل ا
بعد حركة 8شباط\14رمضان1963
ظـهــرت اول فــكــرة صـحــيــة خلــدمـة
الـشعـب وهي "العـيـادات الـشعـبـية "
كتوجه من أوجه النشاط التي كانت
ـنظـمـة الـوطـنيـة لـلـعمل تـقـوم به " ا
الشـعـبي " التـي تأسـست عام 1963
وفتحت لها جمـلة عيادات في بغداد
واحملـــافـــظـــات ودخــلـت كـــمُــنـــافس
اجــــتــــمــــاعي تــــرعــــاه الــــدولــــة من
ـارسـات الــقـطـاع الـطـبي اخلـاص

18) ).
تـــبـــلـــور بـــعـــدهـــا مـــفـــهـــوم الـــطب
االشتراكي بتـلك الفترة من خالل ان
فهوم السائد هو ان قطاع الصحة ا
احد القطـاعات غير االنـتاجية اال ان
كل الدراسات والبحوث التي نشرت
متازة من اخلبراء من قبل النخبـة ا
الــعــامــلـ فـي مــجــال الـصــحــة في
ـيـة تـؤكـد ان قـطـاع ــنـظـمـات الـعـا ا
الصحة في أي بلد هو قطاع  خدمي
انـتـاجي وتتـجـلى اهـمـيته من خالل
ـيـزة الــفـريـدة فــهـو من خالل هــذه ا
اخلدمـات الوقـائيـة والعالجـية التي
يـقــدمـهــا الى مــجـمــوع الــشـعب في
القـطر احلقـيقة الـعنصـرية البـشرية
الــذي يــتـمــتع بــالــصــحـة الــبــدنــيـة
والـعـقـلـيـة والـنـفــسـيـة الـتي تـؤهـلهُ
لإلنتاج الفـعلي في سائـر القطاعات
. أذ ال انتاج يرجى من عامل مريض
او فالح مريـض وال مسـتقـبل سعـيد
كن ان يحلم به أي بـلد دون تربية
جــيـل من االصــحــاء الــقــادرين عــلى
التفكير السليم واالنتاج النموذجي.
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كانت استـراتيجـية القـطاع الصحي
بعـد تغـير الـنظام الـسيـاسي للـفترة
 2003-1968تتلخص بعدة امور : 
 ?قــطـاع الـصـحـة هــو قـطـاع خـدمي

انتاجي في نفس الوقت 
 ?ان تتـولى الدولة مـسؤوليـة تقد
اخلدمـات الصـحية لـلمـواطن وفي
كـافـة مـجـاالت الـطب مع تـامـ نوع
ـــارســــات الـــقـــطـــاع اخلـــاص من 
كـمـنـافس محـدد بـضـوابط تـتـماشى
مع التـحوالت االشتـراكية في الـقطر

آنذاك 
 ?الـتــوزيع اجلــغــرافي  لــلــخــدمـات
الصحـية مبـنياً عـلى كثافـة النفوس

وتوزيعها اجلغرافي 
ــر االكـــتـــفــاء الـــذاتي بــالـــقــوى  ?وفّ
الـعامـلة الـوطـنيـة (عراقـيـة وعربـية)
وان حتـصر االسـتـفـادة من االجانب

وحسب حاالت محددة . 
ــنـــاهج الــدراســيــة في  ?تــطــويــر ا
ــا يــكـفل كـلــيــات ومـعــاهــد الـطب 
ــــســـــاعــــدين انــــتــــاج االطـــــبــــاء وا
تفهم حلـاجات اجملتمع ستـوى ا با

الصحي. 
ـسـتلـزمات  ?تـوفيـر الـتجـهـيزات وا
الطبية واالدوية بالشكل الذي يؤمن

سد احتياجات اجملتمع .
ــد صـيغ جــديـدة من الــتـعـاون  ?أوجّ
والـــتــــشـــاور بـــ وزارة الــــصـــحـــة

واجهزتها وباقي الوزارات 
ـدى( خـطة  ?وضع خـطط قـصـيـرة ا
ــدى خــمــســيــة ) وخــطط طــويــلــة ا

سـنـة  1921الى مــلـيـون وســتـمـائـة
الف مريض في سنة  (12). 1926
وكـان للـعاصـمة بـغـداد نصـيب مهم
ـشـافي وفي طـلـيـعـتـهـا في مـجــال ا
لكي او سـتشفى اجلـمهـوري او ا ا
اجمليدية سابقـا ويشير التاريخ الى
ان االنكلـيز حيـنما احـتلوا مـجيديه
خسـته خـانة سي  –أسمـوهـا بإسم
ـسـتـشـفى الـعـسـكـري الـبـريـطـاني ا
الثابت رقم  23وجهـزوه بـالعـقاقـير
واآلالت اجلـراحـيـة احلـديـثـة الـعـهد
آنـــذاك  وبــقى حتـت ادارة اجلــيش
البريـطاني حـتى سنة  . 1923حيث
أنيـطت أدارته بوزارة الـصحـة التي
جـعلـته حتت ادارة مديـريـة الصـحة
ـلكي ـسـتـشـفى ا الـعـامـة وأسمـته ا
العراقي وكان يديره الدكتور دنلوب
ساعـدة دكتور عـراقي و افتتاح
ستشفيات تباعا .((13 العديد من ا
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ومـن اجلـديــر بـالــذكــر الى أن كـلــيـة
الــطب تـأسـست بـإصــرار ومـتـابـعـة
نــخـبـة من االطــبـاء االنـكــلـيـز وعـلى
رأســهم هـاري ســنـدرسن .
وتــبــوأ كــرسي عــمــادتــهــا
اسـتـاذة اطـبـاء كـان أولـهم
ـشار الـطبـيب االنكـلـيزي ا

اليه اعاله  (الكاتب) 
ومع التطور التدريجي في
ـلـكي لـلـمـسـتوى الـعـراق ا
الــصــحي اال انــهـا لـم تـكن
ــطـلـوب وفي ــسـتـوى ا بـا
هـــذا الــــصـــدد يــــرى احـــد
الـــبـــاحــثـــ : " احلــال في
الــعـــراق مـــتــدهـــورة جــداً
النــتـشــار االمـراض وسـوء
ــسـاكـن وقـلـة الــتـغــذيـة وا
ــؤســســات الــطــبــيــة في ا
الـــعـــراق وبـــلغَ مـــجـــمـــوع
وفــــيـــات االطــــفـــال لــــعـــام
 (443)1942طــــــفـل وعـــــام
 (540)1943طفـل وتنـتـشر
كـثـيــر من االمـراض امـثـال
امـــراض الــعّـــ وامــراض
الريا اجلهـاز الهـضمي وا
والـديــدان واالمـراض الـزهــريـة بـ

الــــســـكــــان خــــاصـــةِ فـي الـــريف " 
واالحــصــائــيــات الــرســمــيــة لــعــدد
ـنـتـشرة في ـؤسـسـات الـصحـيـة ا ا
شـتـى انـحــاء الـقــطــر تـبــيّن لــنـا أن
هـنـاك  71مــسـتــشـفى رســمـيـا و11
مستشـفى اهليا و 403مستوصف 
ستشفيات وان هذه االعداد تشمل ا
وجودة فـي مراكز االلـوية وبعض ا
االقــضــيــة الــتــابــعــة لــهــا وان عـدد
سـرير االسّـرة فـيــهـا جـمـيـعـا  4900
مــنــهــا  4475مــجــانــا امــا االطــبــاء
سـجلون في الـعراق لـغاية  1950 ا
هو  811طبيبا منهم  444طبيبا في
بغداد وهـذا الواقع الصـحي يعكس
بــــكـل وضـــــوح تــــدهـــــور احلـــــالــــة

الصحية.( (14
وبقـيام ثورة 14تموز  1958واعالن
حـاول اجلــمــهـــوريــة الــعـــراقــيــة  –
العـراق ان يخطـو على طـريق جديد
والتـخلص من الـتخـلف االجتـماعي
وعـلى هـذا الـطـريق صـدرت الـعـديـد
من الــقـــوانــ  واهــمـــهــا اجلــانب

الصحي .( (15
فـكــانت الــبــدايـة مـن الـقــضــاء عـلى
ـــرض وقـــامت الـــفــقـــر واجلـــهل وا
احلــكـــومــة بــافــتــتـــاح الــعــديــد من
ــــؤســــســــات الــــصـــــحــــيــــة مــــثل ا
سـتـشفـيا ا

ت
ـسـتو وا

ــعــد احلــاكم االعــلى لــلــدولـة الـذي يُ
واجلـيش  امـا الشـؤون الـتـعلـيـمـية
والـصحـيـة واالجـتمـاعـية فـقـد كانت
مـسـؤولـيـة السـكـان انـفـسـهم  ولـقد
ـشاكل كان واجه العراق كـثيرا من ا
من ابــرزهــا ارتـفــاع نــســبــة االمــيـة
وانـتـشــار االوبـئـة واالمـراض . لـكن
ـــنـع من ظـــهـــور عـــدد من هـــذا لم 
االصالحـــات بــفـــتـــرة حــكـم الــوالي
مدحت بـاشـا واجراءاته االصالحـية
الــشــامــلــة ومــنــهــا حــتـمــا اجلــانب

الصحي . ( (11
ـية االولى وفـترة وبعـدَ احلرب الـعا
االحــتالل واالنـــتــداب الــبـــريــطــاني
مـلـكة بـدأت مـرحلـةُ جـديدة بـقـيـام ا
العـراقيـة والتي أخـذت على عـاتقـها
تــأسـيس نــظـام جـديــد يـشــمل كـافـة

اجملاالت .
فـقد تـشـكلت مـصـلحـة الـصحـة التي
كـانـت حتت أمـرة مـديــر عـراقي مـنـذ
سنة  1922بوجـود الدكـتور هـاليان
ــفـتش الـعـام فـيــهـا وكـان الـتـطـور ا
بـطــيـئــاً لــكـنه مــصـيـب . فـقــد كـانت

ـراكـز ـســتـشـفــيـات فـي ا حتـتـفـظ 
دن ـستـوصفـات في ا الرئـيسـية و
وبـــاحملـــاجـــر وخـــدمـــات احلـــجـــاج
تـخـصـصة في عـاهـد ا االخـرى وبـا
امـــراض الــرمـــد ومـــعــهـــد االشـــعــة
ــعـهـد الـبـاثــولـوجي والـعالجـات وا
ـــضـــادة لــــداء الـــكـــلب والـــدورات ا
الــتــدريــبــيــة في مــيــدان الــصــيــدلـة

والتمريض .
ولقد ازداد عدد االطـباء من اخلمسة
والـعشـرين طـبيـبـا عراقـيا ولـبـنانـيا
الــذيـن  اســتـــخــدامـــهم في ســـنــة
 1921الى اكـثر من ثـمـان في بـحر
عـشـر سـنـوات  وهـبط عـدد االطـباء
ـــدة من الـــبـــريـــطــانـــيـــ في ذات ا
اربــعـ طــبـيـبــا الى عـشــرين . كـمـا
مرضات االنكليزيات من هبط عدد ا
ــرضــة الى احـدى اربع وعــشــرين 
ـرضـة  في حـ هـبط عدد عـشرة 
وظـف الهـنود  الـتابعـ للـصحة ا
من اكـــثــــر من مـــائـــتـي مـــوظف الى
اربع موظفاً . هذا في الوقت الذي
ـرضى الـذين ارتــفـعت فـيـه نـسـبــة ا
ـسـتـشـفـيـات اخـذوا يـقـبـلـون عـلى ا
ــســـتـــوصـــفـــات من وا
خــــمــــســـة عــــشــــر الف
وسبـعـمائـة مريض في

كــــمـــا ذكـــر الــــطب الـــبــــيـــطـــري في
صـري الـبرديـات الطـبيـة لـقدمـاء ا
مـثل بـرديـة (كـاهـون) والتـي وصفت

االنشطة البيطرية .( (8
ــا الــطـب الـشــعــبي كــمــا عُــرف قـد
وبإيـجاز " تتـميز اخلـبرة االنسـانية
بـشـكل عـام من الـنـاحيـة االنـفـعـالـية
ــشــاعــر الــتي بــأربــعــة انــواع من ا
حتـدث عنـدمـا تواجه مـوقـفاً مـحدداً
في الــبــيــئــة الــتي تــعــيش فــيــهـا –
وتاريخيـا جند االنسان قـد استخدم
ـواد من تــلـقـاء نــفـسه الـعــديـد من ا
التي وجدهـا منتـشرة في البـيئة من
حوله بهـدف تغيـر حاالته السـلوكية
واالنـفعـالـية وتـعـديلـها  فـمـنذ فـجر
الــتـاريـخ حـاول االنــسـان ان يــعـالج
نــفــسه بــنــفــسه  واســتــخــدم عــبّــر
تــــاريـــخه الــــكـــثـــيــــر من االعـــشـــاب
عادن او والنباتات بل واالحجار وا
قـــــرن غــــزال او مـــــخــــلـب حــــيــــوان

اسطوري الخ..( (9
وخـالل فـــتــــرة الــــتــــاريخ الــــعــــربي
ـسـلـمـون االسالمي  اهـتم الـعـرب ا
بـالطب وظـهرت مـراكـز طبـية عـديدة
واهم هـــذه واطـــبــــاء مـــشــــهـــوريـن 
سـتـشـفيـات) في الـعـصر ـراكـز ( ا ا
العـباسي  وكـانت على انـواع منـها
ـــــــرض مـن االمــــــراض اخلـــــــاص 
كـاألمراض الـعقـلـية واجلـذام ومنـها
الـــعــــام جلـــمـــيـع االمـــراض وكـــذلك
ـتنـقلـة وبـرز العـديد ـستـشـفيـات ا ا
من االطبـاء بتلك الـفترة ومـنهم على

سبيل احلصر : -
 ?حــنــ بـن اســحق : وقـــد ســمــوه
ـا مثـقفاً ـترجـم . وكـان عا شيخ ا
وانــســانـاً نــبـيالً . تــرجمَ كـثــيـرا من
الــكــتـب الــيــونــانــيــة كــجــمــهــوريــة
افالطــون ومـقــاالت ارسـطــو وكـتـاب
الطبيعيات له . واعاد ترجمة بعض
الـكـتب الـتي تـرجـمت  جلـالـنـيوس .
ـــأمـــون يـــعـــادل كل كـــتـــاب وكـــان ا
يــتــرجـــمه له بــالـــذهب . وقــد ابــدى
مـهارة فـائـقة في الـطب حـتى اصبح
ـتوكل تـوفي سـنة طـبيب اخلـلـيفـة ا

873م 
 ?ابو بـكـر الرازي : وهـو محـمد ابن
زكريـا من مدينـة الريّ قـرب طهران 
سلـم واحذقهم كان اعظم اطـباء ا

ؤلف في الطب .  واقدر ا
كان رئيـسا للمـستشفى في
بــغـداد وله  130كــتـاب في
الـطب والـكيـمـيـاء وطبع له
كــــــتـــــاب فـي احلـــــصـــــبـــــة
واجلدري ورسائـل فلسـفية
وطــبــيـة ومــاتــزال صـورته
تـزين الـقـاعة الـعـظـيـمة في
جامـعـة باريس تـوفي سـنة

932م . 
 ?ابـن ســـيــنـــا : وهـــو ابــو
عــــلـي احلــــســــ   وكــــان
فـيلـسـوفاً وطـبـيبـاً مـاهراً 
ولـه كــــــتب كــــــثــــــيــــــرة في
الفـلسفـة والطب واشـهرها
"الــــــقــــــانــــــون في الــــــطب"
ـــــعــــروف فـي الـــــغــــرب وا
LeCanon Delamedi-)
 (cineوالــــذي هــــو مـــرجع
شامل لألمراض من الرأس
الى الـــــقـــــدمــــ واصـــــبح

مـصـدرا للـغـرب طيـلـة ثـمانـيـة قرون
من عـــمـــر الــــطب الـــغـــربي  ويـــرى
الـبـعض ان الـكـتـابَ فـلـسـفـة شـامـلة
لــلــطب لــيـس له اســتــنــتــاج عــمــلي
لــلــمـرض عــلى عــكس الــرازي  لـكن
نع من ان يكـون مؤلفا ابن هذا لم 
همة صادر االساسية وا سينا من ا
الذي ميّز بـ العديد من االمراض 
حـتى ان مـنـظـمة الـيـونـسـكـو أشادة
بــإجنـازه بـعــد عـدة قــرون وحتـديـدا
في عـام  1980لالحـتــفـاء به . تـوفي

سنة 1072م  
 ?ابـــو عــــلي احلـــسـن بن الـــهــــيـــثم
الـبــصـري  ولـد في الــبـصـرة ورحل
الى مــصــر لــيــنـظـم تــصـريـف مــيـاه
الـنـيل وكـان مـخـتـصـا بـالـبـصـريـات
وتـشريح الـعـ وعمـلـها حـتى اشاد
بـه اشـهـر الـعـلـمـاء االمـريـكـان فـيـمـا

بعد توفي سنة 340هج . ( (10
في التاريخ احلديث :

كـــانت احـــوال الــعـــراق فـي جــمـــيع
اجملــاالت تـــعــاني من الــركــود خالل
فـتـرة االحـتالل الـعـثـمـاني (الـتركي)
سـتوى بـسبب يضـاف لـها ضـعف ا
اقتصـار احلكم الـعثمـاني على حفظ

الـــنــــظـــام والــــدفـــاع
اخلــارجـي وتــنــظــيم
اسـتــثـمـاره لــلـثـروة
الـــــتي تـــــعــــود الى
السلطان العثماني

في اول االمــر مـــبــنــيــا عـــلى الــطب
الـسـحـري والـعـقـاقـيـر وكـان عنـدهم
ـهـنـة اسمـه (آسو) ـارس ا طـبـيب 
اء وكان أله لـلـطب اسمه (ايـا) إلهُ ا
وحــامــيـة الــطب االلــهــة كـوال و (نن
ازو) بــثــعــابـــ حــول عــصــا وكــان
ـــرض عــــبـــارة عـن عـــقــــاب ألـــهي ا
والـشفـاء تـنقـية مـن اآلثام والـذنوب
وتعود اقدم الـوصفات الطـبية التي
وصـــلـــتــنـــا حلــد االن الى 2100ق.م

.(4)
ومن اجلدير بـالذكر ان رمز الـثعبان
وهــو يـــلـــتف حــوّل الـــعــصـــا الــذي
يـــنـــتـــشــر فـي اغــلـب الــصـــنـــاعــات
الـدوائـيـة هـو من الـرمـوز الـعـراقـيـة

ة ...(الكاتب) القد
كـشـفت الـعديـد من الـنـصـوص مدى
اهمـية الفـنون الطـبية  وأظـهر علم
الـــطب فـي بالد الــرافـــدين عـــلى انه
ــسـتــوى الـفــنـون ــوذجي و طب 
ـــوصـــوفـــة في كـــتب الـــتـــطــبـــيب ا
ـة . حيـث تتـألف االنـكـلـيـزيـة الـقـد
ـادة الــطـبــيــة بـشــكل رئــيـسي من ا
اعــــشـــاب مــــتــــعـــددة االنــــواع ومن
مــنـتـوجـات حــيـوانـيـة مــثل الـسـمّن
والدم واحلليب والعظام وعدد قليل
من مواد مـعدنيـة  ولقد اسـتخدمت
االعشاب  –جذور السيقان (النبات)
واالوراق والـــفـــواكه  امــــا بـــشـــكل
جــــاف او طــــريــــة او مــــســــحــــوقـــة
ومــغـربــلـة او مــنــقـوعــة ومــغـلــيـة 
ــواد اخـــرى مــثل وكــانت تـــمـــزج 
الـبــيـرة واخلل والـعــسل والـشـحم 
وكانت تـؤخذ عن طـريق الفم او عن
ريض طـريق وضـعـهـا علـى جسـم ا

بشكل غسول او مرهم .((5
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وعلى ايـة حـال .. عاش االنـسان في
بالد مــا بــ الــنــهــرين (الــرافــدين)
طــوال آالف الــســنــ الــتي ســبــقت
ـسيـحي في بـيئـة يسـيطر العـصر ا
عــلــيـهــا الـدين وااللــهـة  فــأله بـابل
(مـردوخ) ما يـلـبث ان يفـرض نـفسه
ومـن حــــــــــــــولــه عــــــــــــــدد مـن اجلّـن
والــشـيـاطــ االخـرى مــسـؤولـة عن
االمـراض الـتي يـعـانـيـهـا االنـسان 
والبد من تـهدئـتها . لـذا تمـيز الطب
الــــبــــابـــلي بــــاجلــــمع بــــ الـــعالج
ـرء قـصارى الـظـاهـري الذي يـبـذل ا
جهدهُ يحـكم بفائدته وبـ التعاز
الـتي تـدلل على الـتـقالـيـد السـحـرية
والــديـنـيــة اكـثـر من كـونــهـا مـبـاد

اكـلـينـكـيـة او عقـلـيـة . وبنـاءً عـليه 
رض كعقـاب على اخلطيئة : ينزل ا
" لـــقــــد اصـــابــــني الـــدنـس  أحـــكم
قـــــضـــــيـــــتي  واصـــــدر قـــــرارك في
ـرض الـبـغـيض مـسـألـتي  انـتـزع ا
من جسـدي  ومن حلمي وعضالتي
دعهُ يذهب الـيوم حـتى ارى النور" .
من الـــواح الـــتــشـــخـــيص  الـــطــبي
والــتــشــخــيـص الــتــكــهــني حــوالي

2000ق.م .( (6
ـة الـتي كانت كـذلك الـقـوان الـقـد
حتتوي عـلى ما يـنظم مهـنة الطب :
"  حتــديـد االجـر الــذي يـتــقـاضـاه
الـطــبـيب او اجلـراح مــقـابل الـعالج
الــذي يــقــدمه وبـــنــاء عــلى الــوضع
االجتماعي لـلمريض " نبيل  –تاجر
 –عـبـد " كـمـا حـددت الـعـقـوبـة الـتي
تـوقع عـلى الـطـبيـب أذا ما فـشل في
أداء مـــهـــمــته  –اذا قـــام الـــطــبـــيب
بأجـراء عملـية جراحـية كبـيرة ألحد
الـنـبالء مـنـقـذاً حـيـاته فـانه يـحصل
عـلى عـشرة من الـشـيـكالت الفـضـية
(النقـود)  اما اذا توفي هـذا النبيل
فـتـقطع يـد اجلـراح . امـا أذا تـسبب
الـطبـيب في وفـاة احـد الـعبـيـد فانه
يقوم بتعويض صـاحبهُ بعبد آخر .
وهذا مـا جـاء في شريـعة حـمورابي

والتي تقع في  282قانونا .( (7
وقــد ورّد في هــذه الـشــريـعــة الـطب
البيطري وجاء في نصوصها " أجر
ه الــعالج لـكل الــطـبــيب عـنــد تـقـد
نـوع من احلــيـوانـات ومـسـؤولـيـاته
في احملــافـظـة عـلى حــيـاة احلـيـوان
ومــا يُـطـبق بــحـقهُ من عــقـوبـات اذا

اســــاء شــــروط مــــهــــنــــته
ـمــارســات اخلـاطــئـة . بــا

 WO ¹—Uð WÓ;

لقّب " بأبي يقولُ ابقراط االغريقي ا
الـطب" : " يـجب أال تـفـعلَ مـا تـقـتـنعُ
به وحدك  كان يجب ايضا أن تفعلَ
سـاعدون ـريضْ وا ما يـتفق عـليه ا

والعالم اخلارجي " . 
معنى كلمة الطب : 

" كــان اسم الـطب عــنـد الـيــونـانـيـ
(أيــــاتــــرتــــيــــكي) واسـم الـــطــــبــــيب
(أيـــــاتـــــروس) واسم الـــــطب عـــــنــــد
الالتينـي (ميـديكو) أي دواء واسم
الطبـيب (دكتور) واسمهُ عـند العرب
هارة عنى احلذق وا ) وهو  (الطِبُ
فــيـقــولـون أطِبُ بــاألمـور وعــلى حـد

قول الشاعر : 
واذا  تغير من تميم أمرها ..... كُنَت

الطبيب لها برأيّ حاذقٍ
ومن االســمـاء الـعـربـيـة لـلـطـبـيب : "
الــــطُبُ واألسـي والــــعّــــراف وعــــنـــد
الـــعــامـــة احلـــكـــيم " . ومن اســـمــاء
ـتطبب) وكَثُر اسـتعمالها الطبيب (ا
ــتــكــلف صــنــاعــة الـطب . ــعـنى ا
عنى الطبيب والنطاسي والنطسُ 
احلـاذق ومن االصـطالحـات الـطـبـية
) أذا اسـتوصف له . (أستـطب لـوجهِ
تـرافـق مـعـنى الـطب مــكـمالت مـنـهـا
(الصـيدلـية)  –محّل تـركـيب االدوية
وصــاحــبــهـا صــيــدلي او صــيـدالني
وآصــلــهــا فــارســيــة مــنــســوبــة الى
الــصــنـدل وهــو شـجــر هـنــدي طـيب
الــرائـحـة (تــشـنـدان) فـنــقـله الـفـرس
(جــنــدال) وعــربه الــعــرب (صــنــدل)
وتـلـحـق بـهـا مـفـردة االقـرابـازين أي
عـــــلـم : تـــــركـــــيب االدويـــــة  وعـــــلم
الــتــشــريـح وهــو مــعــرب من كــلــمــة
عنى التقطيع (أبنوميا) اليونانية 
( والـــتــــمـــريـض مـــعــــرب (تـــرابــــيـــاّ
ـريض الـيـونـانـيـة وهي االعـتـنـاء با
والـبـيـمـارسـتـان من بـيـمار مـريض-
رضى  عنى محّل ا وستان محل فا
ــســـتــشــفى وســمــاه وعُــرّب االن بــا

االتراك ( خسته خانة) (. (1
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الـــــطب في بـالد وادي الــــرافــــدين ..
يذكرُ احد البـاحث في هذا الشأن :
" لم تُعرف او حتدد البدايات االولى
ـارسته لـطبـيـعة الـطب وتـفاصـيل 
في العـصور الـتي سبـقت التاريخ ..
ـارسة طـبية كن الـقول ان أوّلَ  و
واضـحـة  االستـدالل الـيـها عـنـدما
عُثِرَ في كـهف شانيـدرا على عدد من
الـهــيـاكل الــعـظــمـيــة لـذلك االنــسـان
وبعـد دراستهـا واجراء الفـحوصات
الـطبـية واخملـتبـرية عـليـها تـبيّن ان
أحدهـا قد  قـطع ذراعهُ عنـد اسفل
الكـتف بأداةٍ حـادة في الغـالب كانت
وقـد ثبت سـك من حـجـر الصـوان 
ايــضــا تــلك الــذراع كــانت مــصــابــة
ـــــوت االنــــســـــجــــة لــــســـــبب مـــــا 
(الـكــنـكــرين) فـتــمت عـمــلـيـة الــقـطع

صاب .( (2 إلنقاذ حياة ذلك ا
ي االسـتـاذ وكـذلـك نـقالً عن االكــاد
الدكتور  حسيب الياس حديد : " ان
ســـمــة طب بالد الـــرافــدين من خالل

الـــعــديـــد من الـــنـــصـــوص الــتي 
ـتـمـرسـ في الـعـثـور عـلـيـهـا  ان ا
مـجـال الـطب كـانـوا مـعـروفـ خالل
ـــيالد االلـــفــــيـــة الــــثــــالـــثــــة قـــبـل ا
(3000ق.م)  كمـا ان الـبابـلـ الذين
كـــــانـــــوا لـــــديــــهـم مـــــرض كـــــانــــوا
ـتـمـرس يـسـتـعـمـلـون نـوعـ من ا
ـعـزّم الـطــبـيـ  امـا (اسـيـبـو) أي ا
الذين هم عالجـاتهـم سحـرية  بـحتة
وكـذلك الفـصـيلـة الـثانـيـة (اآلسو) –
االطــــبـــاء الـــذين كــــانـــوا يـــقـــومـــوا
رض بـأسـالـيب تـقـوموا ـعـاجلـة ا
عــلى اسس طــبـــيــة  وهــنــالك احــد
االمـثـال الـبـابـلـيـة يـقـتـرح لـنـا تـوفـر
ـثـل يـقـول – هــؤالء االطـبــاء وهـذا ا
بــأن االلـتــهـابَ مـن دون طـبــيب مـثل
اجلـــــــوع مـن دون طـــــــعـــــــام  –وفي
احلقيقة فـأن كل منهما أي من هذين
الصـنفـ قد عـملـوا سويـة في حالة
واحـدة كمـا ورد في رسـالـة اشـورية
 –دعه يــعــيّن مــعــزّمــاً له وطــبــيب .
ـعاجلتـهما ايضـا ودعهم يقـومون 

سوية نيابةٍ عني " (. (3
كـــــمــــــا كـــــان الـــــطب فـي بالد وادي
الرافـدين وعـنّد الـسومـري حتـديدا
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