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الطب البديل
مالذ فقراء العراق لعالج أمراضهم

بغداد ـ محمد الملحم

غــاء تكاليف الــعــاج فــي الــعــراق، 
ــيــــات  ــفــ ــتــــشــ وتـــــــــــــــردي واقــــــــــــع املــــســ
ــن تــقــديــم  الــحــكــومــيــة وعـــجـــزهـــا عـ
ــيــــرًا بــظــالــه  ــقـــى أخــ الـــخـــدمـــات الـــكـــامـــلـــة، ألـ
الباد. وقد قدرت  الفقراء في  على شريحة 
تــقــاريــر صــــدرت عـــن بــرملــانــيــن ومــنــظــمــات 
محلية نسبة الفقر بـ30 باملائة من مجموع 

الشعب العراقي.
هذا الواقع أدى تلقائيًا إلى ظهور عيادات 
ــاكــــن« مـــا يــعــرف مــحــلــيــًا فـــي الــعــراق  و»دكــ
ــعــــرب«، أو  ــبـــوي«، أو »طــــب الــ ــنـ »الـــطـــب الـ بــــ
»الــطــب الــبــديــل«، الـــذي بـــدا أغــلــب مــرتــاديــه 
من الفقراء الباحثن عن معجزات لعاجهم 
أمــــــراض تتطلب  أو  أمــــــراض خـــطـــيـــرة،  ــن  مـ
عـــمـــلـــيـــات وتــــدخــــل جــــراحــــي ورقــــــــود أيــــام 
طويلة باملستشفيات وإنفاق مبالغ كبيرة 
إليه  يلجأون  آخرين   

ّ
أن كما  يملكونها،.  ال 

كــأمــل أخــيــر لــهــم بــعــد عــجــزهــم عـــن إيــجــاد 
الـــعـــاج فـــي املــســتــشــفــيــات وإبـــــاغ األطــبــاء 

بحالتهم املستعصية، كمرضى السرطان.
ووفــقــا ملــســؤول عــراقــي فــي وزارة الصحة، 
فإن أكثر من 3 آالف مركز وعيادة موجودة 
البديل حاليًا،  الطب  فــي  الــعــراق تعمل  فــي 

أثناء عالج أحد العراقيين بدودة العلق )العربي الجديد(

غالبيتها غير مرخصة وتعمل بشكل غير 
قــانــونــي، وقـــد أســفــرت فــي بــعــض األحــيــان 
عن حدوث مضاعفات لدى املرضى. ويبّن 
»العربي الجديد«، أن أصحاب  في حديث لـ
ــلـــون بــــاألعــــشــــاب واملــــــــواد  ــتـــعـــامـ املـــــراكـــــز يـ
البدائية في العادة وطرق عاجية مختلفة، 
وعملهم  صينية.  أو  قــديــمــة  عــربــيــة  بينها 
يــنــعــش أصـــحـــاب »املـــعـــاشـــب« والــعــطــاريــن 

بطبيعة الحال.
وبحسب املسؤول ذاته الذي طلب عدم ذكر 
اسمه، فإن »األشهر الستة املاضية شهدت 
انــتــعــاشــًا غــيــر مــســبــوق فــي هـــذا الــنــوع من 
الــعــاجــات الــشــعــبــيــة، خــاصــة فــي املــنــاطــق 
الكثير  أن  مــبــيــنــًا  والــعــشــوائــيــة«،  الــفــقــيــرة 
مـــن هــــؤالء املــعــالــجــن يــعــمــلــون فـــي املــهــنــة 
تــحــت غــطــاء مــحــل »ضــمــاد« و»زرق حقن« 
ــهـــرجـــي« )خــــتــــان أطــــفــــال( أو عــطــار  و»مـــطـ

وبائع أعشاب أو بائع أحجار كريمة. 
وأقر املسؤول ذاته بأن فشل وزارة الصحة 
ــات لــلــمــواطــن  ــدمــ ــيـــة فــــي تـــوفـــيـــر خــ الـــعـــراقـ
دفـــع الــفــقــراء مــنــهــم الــذيــن ال يــمــلــكــون ثمن 
إلى  للتوجه  الــخــاص  القطاع  مستشفيات 

هذا النوع من العاج.
ــعــــاج رخـــيـــص ويــعــطــي نــتــائــج جــيــدة  »الــ
ــا قــــالــــه أحــــمــــد الـــســـلـــطـــانـــي  ــ جـــــــــدًا«، هــــــذا مـ

الـــجـــديـــد«، مضيفًا  »الــعــربــي  لـــ عـــامـــًا(،   45(
»نــحــن فــي الـــعـــراق أصــبــحــنــا فــقــراء بفضل 
ونتيجة  وأحــزابــهــا.  املتعاقبة  الــحــكــومــات 
أن  لنا  الصحية، ال يمكن  الخدمات  لتردي 
املستشفيات،  لهذه  أمرنا  ونسلم  نستسلم 
لـــذا تــوجــهــنــا إلـــى الــطــب الــنــبــوي لــلــعــاج«. 
ويشرح أكثر عن حالته: »راجعت الكثير من 
األطباء لعاج املفاصل، وخسرت الكثير من 
األمــوال وغّيرت أكثر من ثاثة أطباء. وكل 
بــذاتــه،  مــعــّن  ملختبر  يرسلني  كــان  طبيب 
وصــيــدلــيــة يــخــتــارهــا هــو لــي مــســبــقــًا، ولــم 
أحصل على أي نتيجة صحيحة، وتيقنت 
من أنني لن أشفى«. شارحًا أنه بعد زيارة 
إحدى عيادات الطب البديل، بات يقصدها 

بشكل دائم ألنها ساعدت في شفائه.
ــلـــوان )51  فــيــمــا يـــوضـــح مــحــمــد عـــبـــاس عـ
ــنـــوع مـــن الــعــاج  ــه لــجــأ لـــهـــذا الـ عــــامــــًا(، أنــ
وترك املستشفيات الحكومية كونها »با 
حـــيـــاة وال فــــائــــدة«. ويــضــيــف فـــي حــديــث 
»العربي الجديد«، أنه يعاني من أمراض  لـ
الــضــغــط وآالم فــي فــقــرات الــرقــبــة وفــقــرات 
املستشفيات  »فــي  الكلى،  فــي  وألـــم  الظهر 
لم أحصل ســوى على مسكنات وبأسعار 
ــى الــطــب  ــ ــأت إلـ ــجـ ــذا لـ ــكـ ــثـــمـــن. هـ بـــاهـــظـــة الـ
األدويــة  فتركت  بالتحسن،  وبــدأت  البديل 

وأسعارها الجنونية التي كانت تستنزف 
معيشتي وأسرتي«.

ــالــــج واملـــــــــداوي  ــتــــحــــّدث املــــعــ ــــن جـــهـــتـــه، يــ مـ
باألعشاب علي حيدر )أبو عامر(، الحاصل 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــلــــى بــــكــــالــــوريــــوس زراعـــــــــــة، لــ عــ
الجديد«، فيقول: »الطب البديل في العراق 
أوســـع انــتــشــارًا مــن الــســابــق لــعــدة أســبــاب، 
أولها أن النتائج في هذا النوع من العاج 
أن هجرة  إلــى  سريعة ومــضــمــونــة«. يشير 
 إضافيًا زاد 

ً
األطــبــاء من الــعــراق كــان عاما

من انتشار الطب البديل.
املحافظن  »املعالجن  بـ املــرضــى  وينصح 
على نظافة املواد املستخدمة في الحجامة 
)الكؤوس التي توضع على الجسد( وكذلك 
أجساد  على  تستخدم  )دودة  العلق  دودة 

املرضى( ملرة واحدة وإتافها«. 
وشرح طريقة عمله الشخصية في ترويج 
واضــح ملا يقوم بــه: »أنــا أعالج بالحجامة 
ودودة العلق أغلب أمراض أجهزة الجسم، 
منها الجهاز الهضمي، والجهاز التنفسي، 
والــجــهــاز الــبــولــي. كــذلــك الــقــلــب واألوعـــيـــة 
الـــدمـــويـــة. واألكـــثـــر مـــن ذلــــك حــتــى أمــــراض 
ــــعــــالــــج«. وأضـــــــــاف: »صــنــعــت 

ُ
ــان ت ــرطــ الــــســ

للعديد  األعــشــاب  مــن  أدويـــة استخلصتها 
ــيـــرهـــا، ونــالــت  مـــن األمـــــــراض الــجــلــديــة وغـ
للشفاء  تماثلهم  بعد  املــرضــى  استحسان 

وبأسعار زهيدة جدًا«.
ــج، ورغــــــــم اإلقــــبــــال  ــ ــرويـ ــ ــتـ ــ ــل هــــــذا الـ ــ رغــــــم كـ
»الــطــب الــبــديــل«،  الــكــبــيــر عــلــى مــا يــعــرف بـــ
الذين  املــرضــى  تــواجــه  املخاطر كثيرة  فــإن 
يلجأون إليه، من غياب النظافة في األدوات 
أمــوالــهــم  إلـــى خــســارة  املستخدمة وصــــواًل 
فخ  فــي  وقوعهم  مقابل  قليلة(  كانت  )وإن 
معالجن كـــاذبـــن... وأخــيــرًا، عـــودة املــرض 

بعد أسابيع قليلة من العاج.

تردي أوضاع 
املستشفيات 

الحكومية وغالء 
املستشفيات الخاصة 
دفع الفقراء للتوجه 

إلى الطب البديل.

■ ■ ■
يستخدم املعالجون 

في الطب البديل 
األعشاب والحجامة 
ودودة العلق للعالج 
من أمراض خطيرة.

■ ■ ■
هجرة نسبة كبيرة 

من أطباء العراق بعد 
االجتياح األميركي 

أدت إلى ازدهار عمل 
املعالجني بالطب 

البديل.

باختصار

يعيش العراق حاليًا واقعًا اقتصاديًا صعبًا مع ارتفاع نسبة الفقر إلى 30 بالمائة داخل البالد. وهو ما جعل كثيرين يبحثون عن 
بدائل للشفاء من أمراضهم بعيدًا عن المستشفيات المكلفة

هوامش

سما حسن

همنا اآلخرون بأننا جهالء، نقع أحيانًا في 
ّ
حتى ال يت

فخ التقليد األعمى، وربما نمضي في طريق التقليد، 
الخروج  ويصبح  الجهل،  مستنقع  فــي  نغرق  حتى 
الخروج  أو محاال، وربما كانت محاولة  منه صعبا 
الذين قلدناهم  ذات ثمن باهظ، وقد يعلن اآلخــرون 
أننا منشقون عن القطيع، فطريق التقليد هروبا من 
تهمة الجهل هو أحد طرق هالك البشر من الفرد إلى 
الجماعة، ألن هذا األسلوب باختصار عقبة وحجر 
عثرة في تطوير الذات. على سبيل املثال، ترك مراهق 
أميركي نظارته على أرضية أحد املتاحف، وكمن في 
مكان قريب، لكي يراقب رد فعل الجمهور، وقد قام 
بتصوير رد فعل الزوار الذين تجمعوا حول النظارة، 
الـــزوايـــا، على  ــدأوا يلتقطون لها الــصــور مــن كــل  وبــ
أساس أنها إحدى تحف املتحف. ولم يشغل أحدهم 
عــقــلــه، ويــتــســاءل عــن الــعــالقــة بــني الــنــظــارة الحديثة 
التي يزيد عمر أحدثها عن مائة عام على  والتحف 
ــل. ثـــم تـــقـــّدم املـــراهـــق، والــتــقــط نــظــارتــه بــهــدوء،  ــ األقـ
ووضعها فوق عينيه أمام دهشة الجمهور الغبي، أو 

مّدعي الثقافة، أو الخائف من نعته بالجهل، أو ربما 
الجمهور الذي جاء لزيارة متحف، ومن الطبيعي أن 
يلتقط الصور لكل شيء تم وضعه أمامه، حتى لو 
كان فــردة حــذاء أفلتت من قدم طفل صغير تحمله 

أمه، وتدحرجت بني املعروضات.
رتني الحادثة بقصة ذيل السمكة ورأسها؛ زارت 

ّ
ذك

إحدى الزوجات حديثات العهد بالزواج صديقة لها 
لكي تتعلم منها الطهي، فالحظت أنها تقلي السمكة 
فلم  السبب،  بعد قطع ذيلها ورأسها، فسألتها عن 
تعرف، واتصلت بأمها التي اتصلت بالجدة لتسألها 
فما كان  بــاألمــر نفسه،  تــقــوم  األم  السبب، ألن  عــن 
من الجدة إال أن رّدت ببساطة بأنها تفعل ذلك منذ 
ســنــوات طــويــلــة، ألنــهــا لــم تــكــن تملك مــقــالة كبيرة 
ثم  االبــنــة  للسمكة كاملة. وهــكــذا فقد ورثــت  سع 

ّ
تت

الحفيدة هذه العادة، من دون أن تسأل الواحدة منهن 
نفسها ملاذا تفعل ذلك، علما أن منظر السمكة كاملة 
يكون فاتحا للشهية، حني توضع على املائدة، بعد 
تحتفظ  بحيث  فنية،  بطريقة  بالطبع  أحشائها  نزع 

بشكلها »سمكة«.
يــمــكــن أن يــطــلــق عــلــى مــا يــحــدث بــأنــه الــســيــر وراء 

الــســؤال،  مغبة  أنفسنا  نكلف  أن  دون  مــن  القطيع، 
والبحث والتقّصي وتحريك البرك الراكدة. وكم ورثنا 
من عادات وتقاليد وسلوكيات، مارسناها على مر 
الزمن، حتى كادت تنطوي تحت مسّمى املحّرمات، 
أن  ُيعقل  وال  بها،  يقومون  من سبقونا  رأينا  ألننا 
ــاء واألجـــــداد، ولـــو كـــان الــثــمــن باهظا،  نــشــذ عــن اآلبــ
 علينا اآلخرون 

ّ
والنتيجة فادحة الخسائر، ولو أطل

من العالم اآلخر وهم يصفوننا بأننا عالم ثالث، أو 
حتى عالم متخلف، على الرغم من أننا قدنا شعلة 
التي  الشعبية  القصص  ومــن  مــضــت.  قــرونــا  العلم 

تثير السخرية، ما فعله أخوان، حني مات حمارهما 
له.  تكريمًا  يدفناه  أن  وقـــّررا  فبكياه  الصحراء،  في 
وحني بكيا فوق قبره، مر بهما قوم فسألوهما عن 
وأخــبــرا  الحقيقة،  يــقــوال  أن  فخجال  الفقيد،  مكانة 
الــقــوم إنــه مــن أولــيــاء الصالحني، ُيــدعــى أبــو الصبر، 
الــنــار، وأجــزلــوا  القبر، وأشعلوا  الــقــوم حــول  فجلس 
الــعــطــاء لــلــرجــلــني، وســرعــان مــا تــحــول قــبــر الحمار 
مزارا يؤمه الناس، وينذرون فوق قبره النذور، حتى 
الــثــراء مبلغه. وهــنــا اختلفا حول  الــرجــالن مــن  بلغ 
املال، وأقسم كل واحد أنه صاحب الجزء األكبر منه، 
حتى أقسم أحدهما بالولي الصالح املدفون قربهما، 

وهنا صاح اآلخر ضاحكا »ده احنا دافنينه سوا«.
تقليدنا  بسبب  نتحّرك  ال  أماكننا  في  نقف  وهكذا 
األعـــمـــى، وتــصــديــقــنــا كــذبــة. ونــفــعــل مــثــل اآلخــريــن 
ــة أن قــصــة املــراهــق   حــفــاظــًا عــلــى الــثــوابــت، إلـــى درجـ
ليست  االجتماعي  التواصل  مــواقــع  اجتاحت  التي   
ــنــــوات، ولــكــنــهــا  ــدة، بـــل مــــرت عــلــيــهــا ثــــالث ســ ــديــ جــ
متداولة بشدة هذه األيام على أنها قد حدثت أمس، 
، ال يسير 

ً
على الرغم من أن املراهق كبر وصار رجال

خلف القطيع بالتأكيد.

النظارة في المتحف

وأخيرًا

نقف في أماكننا ال نتحرّك 
بسبب تقليدنا األعمى، 

وتصديقنا كذبة
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