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هوامش

يشير استمرار الطب التقليدي في الجزائر رغم التقدم العلمي والتقني إلى أن عالجاته نفعت مرضى كثيرين وال تزال .والالفت أن
بعض األطباء يوصون به في حال «استعصاء» العالج

الجزائر ــ كمال بوحدة

ما زال الطب التقليدي والشعبي
يـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــل حـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــورًا الف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــا ف ــي
الـجــزائــر ،ومــا زال بعض سكانها
يفضلون اللجوء إليه والتداوي بالحجامة
واألع ـش ــاب الـتــي تــوفــرهــا الطبيعة لعالج
مـ ـش ــاك ــل صـ ـحـ ـي ــة وأمـ ـ ـ ـ ـ ــراض ي ـس ـت ـع ـصــي
بعضها على األطباء .من هنا يقصد بعض
املرضى معالجني كبارًا في السن يزعمون
أنهم أصحاب حكمة ورثوها عن أسالفهم.
وي ـ ـبـ ــرر هـ ـ ــؤالء املـ ــرضـ ــى ذلـ ـ ــك ب ــالـ ـج ــدوى
املحتملة من الطب التقليدي ،رغم التطور
العلمي الكبير في مجال العالج بالتقنيات
الـ ـح ــديـ ـث ــة ،وكـ ــذلـ ــك ب ـم ـح ــاول ـت ـه ــم تـجـنــب
اس ـت ـخ ــدام أدويـ ـ ــة ت ـح ـتــوي ع ـلــى م ـكــونــات
ك ـي ـم ـيــاويــة وغ ـي ــر طـبـيـعـيــة ،ك ـمــا أن كلفة
العالج التقليدي والشعبي منخفضة.

بـ«الكي»
شفاء
ّ
في منطقة املعايف بمحافظة البليدة (غرب)،
افتتح رضا حمياني ما يشبه عيادة صغيرة
داخل منزله لعالج مرض «عرق النسا» الذي
شهد انـتـشــارًا كبيرًا فــي الـسـنــوات األخـيــرة،
وب ــات يستقبل حــوالــى  15شخصًا مريضًا
يوميًا .يشرح لـ«العربي الجديد» أنــه ورث
تقنيات العالج التقليدي من أبيه الذي ورثها
ب ـ ــدوره م ــن والـ ـ ــده ،وي ـصــف ه ــذه الـتـقـنـيــات
بــأن ـهــا «ح ـك ـم ــة» .أمـ ــا طــري ـق ـتــه ف ــي ال ـعــاج
فتلحظ وضـعــه سكينًا خــاصــا قــديـمــا على
النار ،ثم استخدامه في «كــي» املنطقة التي
يـتــألــم منها امل ــري ــض ،وه ــو مــا ي ـكــرره ثــاث
مــرات مــع ق ــراءة آيــات وأدعـيــة ،ثــم يطلب من
املريض العودة على ثالث مراحل الستكمال
ال ـ ـعـ ــاج .يـ ـق ــول رض ـ ــا الـ ـ ــذي زادت شـهــرتــه
بـعــدمــا تـعــافــى أش ـخ ــاص خـضـعــوا للعالج
على يــديــه« :استقبلت فــي عـيــادتــي مرضى
شبه مشلولني ويعانون من ألم شديد ،علمًا
أن م ــرض ع ــرق الـنـســا ق ــد يـ ــؤدي إل ــى عجز
ت ــام عــن ال ـحــركــة .لـكــن نتيجة ال ـعــاج الــذي
أقدمه من خــال الكي ثــاث مــرات هي شفاء
املريض وعودته إلى املشي بطريقة عادية».
ويشير إل ــى أن «م ــرض ع ــرق النسا يصيب
األش ـخــاص الــذيــن يجلسون فــي شـكــل دائــم
أو يقودون السيارة لفترات طويلة ،أو أولئك
الذين يقفون فترات طويلة أيضًا في عملهم،
إض ــاف ــة إل ــى ع ـمــال الـ ــورش ال ــذي ــن يحملون
األوزان الثقيلة بوضعيات خاطئة».
في قلب التجربة
خارج العيادة التقليدية لرضا كان موظف
في إحدى اإلدارات العمومية يدعى سمير،
وه ــو ف ــي األرب ـع ـي ـن ــات م ــن ال ـع ـمــر ،وأخ ـبــر
«الـعــربــي الـجــديــد» أنــه قــرر تجربة العالج
التقليدي لعرق النسا بطريقة الكي بعدما
اس ـت ـن ـفــد ك ــل ال ـس ـب ــل لـلـتـخـلــص م ــن آالم ــه
ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي جـعـلـتــه ي ـش ـعــر ب ـمــا يشبه
ص ـع ـقــات ك ـه ــرب ــاء ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـع ـمــود
الفقري والعضالت الخلفية للفخذ .ويقول:
«أج ــري ــت ك ــل صـ ــور األش ـ ّـع ــة وال ـت ـحــال ـيــل،
واس ـت ـع ـم ـل ــت كـ ــل األدوي ـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي وص ـف ـهــا
ل ــي األطـ ـب ــاء ،ل ـكــن حــال ـتــي ل ــم تـتـحـســن ،ثم
أخ ـبــرنــي أح ــد أق ــرب ــائ ــي ع ــن ع ـي ــادة الـطــب
التقليدي املتواضعة فقصدتها .والحقيقة
أنــه عندما جئت للمرة األول ــى إلــى هنا لم
أك ــن مـتــأكـدًا مــن ج ــدوى ال ـعــاج التقليدي،

الطب التقليدي
الطب الشعبي شريك في صحة الجزائريين (بالل بنسالم)Getty /
ّ

«منفعة» متوارثة في الجزائر

باختصار
بعض املرضى يرون
جدوى من الطب
التقليدي ،رغم التطور
العلمي الكبير في
مجال العالج بالتقنيات
الحديثة
■■■
ممارسات العالجات
التقليدية نابعة من
ً
املوروث الشعبي جيال
بعد آخر ،وقد أثبتت
فعاليتها تاريخيًا في
بعض األمراض
■■■
ّ
يصر معارضو
ممارسات العالجات
ّ
التقليدية ،على أنها «ال
تستند إلى أساليب
صحيحة باستثناء
الرقية الشرعية»

ولم أكن مقتنعًا بممارساته ،لكنني قررت
تجربته ألنني لن أخسر شيئًا في أي حال،
علمًا أن والــدتــي طلبت مـنــي الـتــوجــه إلــى
العيادة بنية حسنة ،وهو ما فعلته .وبعد
حصتي عالج فوجئت بتقلص نسبة األلم،
وب ـعــودتــي إل ــى امل ـشــي ب ــا أوج ـ ــاع ،م ــا زاد
قناعتي بفعالية الـعــاج الــذي سأستكمل
حصته الثالثة واألخيرة اليوم».

منطقة مناصر قرب مدينة شرشال األثرية،
مــرضــى مــن مختلف املـنــاطــق واملـحــافـظــات.
وت ـقــول لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :أف ـحــص عني
املــريــض لتأكيد إصــابـتــه ،ثــم أتــدخــل عمليًا
ع ـبــر ج ــرح ي ــده ومــرف ـقــه وج ـب ـه ـتــه ،وأك ــوي
منطقة الجرح بالثوم األحمر ،وأكرر ذلك في
ثالث جلسات كي أضمن فعالية العالج في
القضاء على املرض نهائيًا».

زيت طبيعي وثوم
أي ـضــا يـشـتـهــر ال ـطــب الـتـقـلـيــدي بمعالجته
مرض الصداع النصفي أو ما يعرف شعبيًا
باسم «الشقيقة» ،والذي يترافق مع آالم كبيرة
في الــرأس ،وزاد انتشاره أيضًا في السنوات
األخـ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي ظـ ــل ت ـف ــاق ــم ح ـج ــم ال ـض ـغ ــوط
االج ـت ـمــاع ـيــة واالس ـت ـخ ــدام امل ـف ــرط للهاتف
الخلوي وتجهيزات االتصال الحديثة.
في بيته ببلدة حمر العني (غــرب) ،يستقبل
مـ ــروان أرن ــوف ــي مــرضــى ال ـص ــداع النصفي
بوصفة تقليدية يستخدم فيها زيتًا طبيعيًا،
والتي يدافع عن فعاليتها في توفير العالج
املطلوب .أمــا الخالة عائشة فتعالج مرض
«البوصفاير» الذي تظهر عالماته بوضوح
في عني املريض ويــؤدي غالبًا الى إصابته
بنقص الشهية ،بالثوم وشـفــرة حــاقــة في
طــري ـقــة تـطـبـقـهــا م ـنــذ ثــاثــة ع ـق ــود ،بـعــدمــا
ورثتها عن أبيها الذي اشتهر سابقًا بعالج
هذا املرض .ويقصد بيت الخالة عائشة في

اختالف في التقييم
وتـخـتـلــف الـتـقـيـيـمــات الـعـلـمـيــة مل ـثــل هــذه
الـ ـح ــاالت م ــن الـ ـع ــاج ال ـت ـق ـل ـيــدي ،فبعض
األط ـبــاء مثل البروفيسور بوعيطة سليم
ال ــذي ي ـتــرأس مصلحة طــب األع ـص ــاب في
مـسـتـشـفــى ش ــرش ــال ،ال ي ـن ـكــر ف ــي حــديـثــه
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» واق ـ ــع أن ال ـعــاجــات
ال ـت ـق ـل ـيــديــة أث ـب ـتــت ف ـعــال ـيــات ـهــا ف ــي بعض
األمـ ـ ــراض رغـ ــم ال ـت ـط ــور ف ــي م ـج ــال الـطــب
ال ـحــديــث ،وي ـق ـ ّـر بــأنــه ّ
وج ــه بـنـفـســه بعض
امل ــرض ــى إل ـ ــى م ـعــال ـجــن ت ـق ـل ـي ــدي ــن ،بـعــد
اس ـت ـع ـصــاء ت ـش ـخ ـيــص امل ـ ــرض أو عــاجــه
بالطرق العلمية .لكن الطبيب املتخصص
فــي طــب األط ـفــال سحنون محمد يعارض
ممارسات العالجات التقليدية ،ويصفها
فــي حــديـثــه لــ«الـعــربــي الـجــديــد» بــأنـهــا «ال
تستند إل ــى أســالـيــب صحيحة باستثناء
الرقية الشرعية» ،مشددًا على أن «معالجني
ُ
ك ـث ـرًا ي ـب ـت ــزون امل ــرض ــى وي ـس ـت ـث ـمــرون في

معاناتهم ،علمًا أنــه ال يخفى أن استخدام
العالجات التقليدية فاقم معاناة املرضى
في بعض الحاالت ،علمًا أن الظروف املادية
تـجـبــر مــرضــى عـلــى ال ـل ـجــوء إل ــى عــاجــات
تـقـلـيــديــة مـنـخـفـضــة ال ـك ـل ـفــة ،ك ـمــا يتسبب
الجهل في استخدامهم الخاطئ ألنواع من
األعشاب ال تنفع في معالجة الداء».

مخاطر مبررة
وف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ،يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول رشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد زواد
االختصاصي في علم االجتماع لـ«العربي
الـجــديــد» إن «املــرضــى يـصــابــون بـتــوتــرات
نفسية تدفعهم إلــى اإلي ـمــان بــأي شخص
قد يقدم العالج لهم .وممارسات العالجات
ً
التقليدية نابعة من املوروث الشعبي جيال
بـعــد آخ ــر ،وق ــد أثـبـتــت فعاليتها تاريخيًا
فـ ــي بـ ـع ــض األم ـ ـ ـ ـ ـ ــراض» .ويـ ـشـ ـي ــر إلـ ـ ــى أن
العوامل االجتماعية واألزم ــة االقتصادية
التي أضعفت القدرة الشرائية لدى الناس
وغ ــاء األدوي ــة الـتــي يصفها األط ـبــاء ،أدت
إلى عدم التردد في استعمال أدوية أعشاب
وم ـش ـت ـقــات ح ـيــوان ـيــة وم ـعــدن ـيــة مـجـهــولــة
ُ
الـ ـه ــوي ــة ل ـ ـل ـ ـتـ ــداوي ،ل ـك ــن أشـ ـخ ــاص ــا ك ـث ـرًا
يمارسون الطب التقليدي البديل فــي ظل
جهلهم األم ــراض والـطــرق السليمة للطب،
مــا يفسح فــي امل ـجــال أم ــام ان ـحــراف بعض
املعالجني الــذيــن يخلطون بــن العالجات
الطبيعية والضرورات الطبية.

وأخيرًا

عيسى مخلوف ،على ضفا ٍ
ف أخرى
نجوى بركات

ُ
نقلتني ق ـ ــراءة الـكـتــاب ال ـص ــادر حــديـثــا تـحــت عـنــوان
«ضفاف أخرى» عن دار الرافدين ،وهو حوار ،أو لنقل
«مسامرة» عميقة هادئةّ ،قدم لها وأجراها بكل براعة
ال ـكــاتـ ُـب ال ـعــراقــي عـلــي مـحـمــود خـضـ ّـيــر ،مــع الـشــاعــر
زمن آخر ،كانت للمعرفة
اللبناني عيسى مخلوف ،إلى ٌ ٍ
ـات أصيلة أخ ــرى .بيد أن
والـثـقــافــة والـكـتــابــة فيه نـكـهـ
الحوار ال يكتفي بذلك ،إذ يسافر بقارئه عبر األمكنة
ً
وال ـف ـضــاءات واألزم ـن ــة املختلفة ،نــاهـ ًـبــا ً
دروبـ ــا كثيرة
تجتمع في جغرافيا الذاكرة واالستحضار واملحاكاة
وامل ـس ــاءل ــة والـ ـس ــرد .بـيــد أن االس ـت ـح ـضــار هـنــا بـعـ ٌـث
ٌ
وانبعاث ،ألن الفكرة التي ُذكــرت ،والتجربة التي ّ
مرت،
والجملة الـتــي قيلت ،واملـعــرفــة الـتــي خيضت ،صنعت
ّ
النص متنا وهامشا ،بقدر ما تصنعه الكلمات .الفقد
والحرب واملــوت والهجرة واكتشاف البعيد ،املختلف،
اآلخر الذي ال نشبهه وال يشبهنا ،ومع ذلك ،يجمعنا ٌبه
الكثير .رحلة في ذاكرة عيسى مخلوف؟ ال بل هي رحلة
ّ
ومستمرة ،من خالل
في رأســه حاضرا اآلن ،طازجة
الخوض في املواضيع التي تشغل بال العالم اليوم ،وفي

ّ
متعددة األبعاد واملستويات .نحن
ارتداداتها الكثيرة
هنا للتأكيد على أن اإلبــداع فعل حرية ،فعل انضمام
إلــى اإلنسانية فــي جانبها املـضــيء ،وعلى أن الضوء
مـقــابــل الـعـتـمــة ،الـجـهــل ،االس ـت ـب ــداد ،الـعـنــفّ ،
التمسك
باملاضي وال ـخــروج مــن فـضــاء الـحـيــاة .العنف والقتل
ألتفه األسباب ،وضــرورة االبتعاد عن جحيم خلقناه
ّ
بأيدينا فــي تلك املنطقة مــن الـعــالــم ،ومــا زلـنــا نغذيه،
ٌّ
نصوص
ونعيد إنتاجه كــل يــوم .هــو نـ ٌّـص مــؤلــف مــن
ٍ
ُ
ّ
ستشدك إليها رغما عنك ،تحكم وثاقك وتجعلك تعود
ّ
َ
أحيا ًنـا إلى ما سبق أن قرأت فبدا ،للوهلة األولى ،وكأنه
ُ
سقط ً
سهوا بني جملتني .ال ،لم تخنك ذاكرتك ،تطمئن
َ
ُ
سياق آخر ،وها هو
ذات َك ،لقد قيل الكالم هذا قبال في
ٍ
في هذا الفصل ُيصبح هو السياق .وال بد للحساسية
العالية التي ينضح بها الحوار من أن تكون حساسية
شاعر .وال بد لهذا الوعي واإلدراك من أن يكونا وعي
قارئ ،مآلن بقدر ما هو فارغ ،منفتح على االكتشاف
ٍ
واالستزادة واملساءلة والتعميق ،ومنغلق أمام ّ
التمسك
بالرأي الواحدً والحقيقة املطلقة .لتكن الكلمة هي البدء،
ّ
وتجلياّ ،
يتذوقها موسيقى وأدبا
ولتكن حقيقة ونورا
وهندسة معمارية وفنا تشكيليا وأسئلة علمية وبيئية

و ...وفــي النهاية ،مــن يــأتــي كــل هــذا الـشـ ّـر وذاك الولع
املخيف بالتدمير والقتل والعتمة؟
مقابلة وج ــه امل ــوت بــاكــرا ج ــدا مــع فقد األخ ،ثــم الهرب
من الحرب األهلية إلــى فنزويال ومنها إلــى بــاريــس ،ثم
االنتقال للعمل مستشارا ثقافيا في نيويورك ،ثم العودة
إلى باريس« .نحن أيضا ّ
محصلة األماكن التي نعيش
ّ
يتشربها الكائن وروحــه َ وتصبح جــزءا من
فيها ()...
ّ
ّ
كيانه» .لكن الرائي ال يحتاج االنتقال جسديا كي يرى،
أو لكي ّ
يتحسس نبض العالم ويسمع أنينه ،يشهد على

ينطق عيسى مخلوف،
بفعل أسئلة محاورِه
ّ
المحفزة ،بما يثقل صدورنا.
يلهج بعجزنا ،بؤسنا

محي لـلــروح .ال خــاص إال
جماله القاتل بقدر مــا هــو ٍ
ّ
بقول الحقائق ،بالنظر إلى األمام ،بصعود السلم املعرفي
والتأرجح فوق حبال اللغات ،بالترجمة ،بفتح ّ
النص كائنا
ما كان على التأويل ،وبتدجني املوت الفردي والجماعي
الشعراء ُ
ُ
بعد مع الطيور
العام« .ال أدري ملــاذا لم يغادر
املغادرة؟» يتساءل عيسى مخلوف ،في العبارة األخيرة
ِ
من ديوانه «ما سوف يبقى» ،ثم يضيف ّردا على سؤال
ّ
خضير حــول هــويــة جـمــوع الـهــاربــن فــي ال ــدي ــوان« :هم
أمهاتهم تحت نجوم مطفأة ولــم يجدوا،
الذين ولدتهم ً
حيث ُولدوا ،أمكنة تؤويهم .الهاربون من أنظمة االستبداد
وأهــوال الحروب والجوع» .أجل ،ينطق عيسى مخلوف،
ّ
محاوره املحفزة ،بما يثقل صدورنا .يلهج
بفعل أسئلة
ِ
بعجزنا ،بؤسنا .يرسم بورتريه أمينا لسيرة عاملنا ،ملا
ّ
الحتمي،
يجري فيه ،ألفوله الثقافي السافر وشبه غرقه
ف ـي ـت ـحـ ّـول ق ــول ــه إل ــى ق ـ ــو ٍة مـمـغـنـطـ ٍة تـجـمــع هــواجـسـنــا
وتساؤالتنا ومالحظاتنا حول ما يؤول إليه ذلك الجزء
البائس حيث نحيا .مــن نحن؟ جرحى الـكــام امل ــراوغ،
مصابو حرائق سوء الفهم ،أبناء تزاوج ّ
الفن واملال والعلم
ّ
ّ
القيامي»،
املتقدم على حبل الهاوية ،ضحايا هذا «املناخ
حيث ال خالص ربما إال بعبور بوابة ّ
الحب والجمال.
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