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".حلم هل يتحقق" وخاتمة , وثالثة عشر عنوان, ومن ثم مقدمة المؤلف , يبدأ الكتاب باإلهداء    
 

اإلهداء: أوال  

...اهإلى الرأي العام الذي نحتَكم إليه ونبغي رض"  
...إلى زمالئي األطباء لعلي أعبر عن بعض آرائهم  

...إلى إخواني أطباء الغد في الكلية الطبية لعلهم يستفيدون منه في حياتهم المستقبلية  
...إلى النشء الحديث في المدارس  

".إلى هؤالء جميعا أهدي هذا الكتاب  
 المؤلف

 
المقدمة: ثانيا  
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"رسالة طبيب"ي وصفت بالرائعة قبل المقدمة هناك لوحة لفنان ألمان  
ولهذا فالمقدمة , بأشهر  1958أي بعد ثورة الرابع عشر من تموز ,  1959الكتاب صدر في عام 

.تحمل روح الثورة  
, منذ يوم إعالن الجمهورية العراقية ...منذ يوم التحرر واإلنعتاق...تموز الخالد 14منذ يوم "

.ر والعواطف واألعمالوالشعب العراقي في دنيا جديدة من األفكا  
ومنذ ذلك , والفرد العراقي يرمي بكل ترسبات العهد البائد التي لطخته وأثرت فيه , ومنذ ذلك اليوم 

اليوم بدأ كل فرد ينسى أنانيته ومصالحه ويمد يده إلى أخيه ليعمال سوية من أجل الجمهورية 
."والسعادة البشرية  

" تبت هذا الكتاب ألجمع بين الناس واألطباءك, ومن أجل هذه الغاية , وبهذا الشعور "  
 

األطباء إلى الشعب " تقديم"إنه مجرد ...إن ما كتبته ال يرمي إلى الهدم والنقد المخرب"ويختتم 
جديد " تعارف"وإنه ...وهو توضيح لوجهة نظر األطباء, وعرض لمشاكلهم وحياتهم ومشاعرهم 

ون والخدمة المشتركة من أجل المصلحة العامة يرمي إلى التعا" الناس"و " األطباء"أخوي بين 
".والعدالة اإلنسانية  

 
؟.من أساء إليهم...األطباء: ثالثا  

"ورب فئة قليلة أساءت إلى فئة كثيرة"  
أقسم بأنني في أي بيت أدخله إنما ...أقسم بأنني أستخدم حياتي وأمارس مهنتي بكل نقاء وقدسية"

.أدخله لفائدة مريض  
..."وأن ال أفش سر أحد قط...سمعه وأراه عن كل إنسان يصبح سري المقدسأقسم بأن كل ما أ  
"والطبيب شيئ في هذا التيار.. المجتمع تيار هائل: " ومن هذا الفصل  

, والطبيب في تفاعل مستمر مع هذا التيار , المجتمع إذاً تيار من األفكار والمبادئ والمصالح "
الطبيب الحق هو . يحتفظ بقواه وشخصيته ومبادئه اإلنسانيةوالطبيب الحق هو الذي يسير مع التيار و

"في التيار وال يدعه يطغى عليه أو يجرفه أو يغرقه) يسبح(الذي   
وال شك أن أساليب الجشع والمنافع الذاتية قد أثرت على بعض األطباء بحكم األختالط العمل " 

. المشترك وعوامل الضعف اإلنساني  
وعدم اإلهتمام الجدي بالمطالب الشعبية , ونكران مبادئ العدالة , التسيبوكان فساد العهد البائد و

"الحيوية من العوامل المحيطية المهمة التي ساهمت في ذلك أيضا  
ورغبة الشعب في , والمبادئ اإلنسانية والخلقية , فروح الشباب المتوثب , ولكن لكل شيئ نهاية "

وكان تشكيل نقابة ذوي المهن . وقا مخلصا من األطباء كل ذلك خلق نشأ حازما صد, التقدم والرفاه 
وأجمع كل طبيب أن يذود عن سمعة . الطبية في العراق خطوة أخرى في سبيل رفع المستوى

".الطبابة بكل جهوده مؤازرا بذلك جهود النقابة في هذا الميدان  
رة التي بدأ الطب يترعرع ويبو أن هناك نوع منالعالقة المتوترة ما بين الطبيب والناس في تلك الفت

.وينشأ في العراق  
وأصبحوا , فقط ) 10( 1919فقد كان عدد األطباء العراقيين في سنة , فحسب ما جاء في الكتاب 

ولم تتخرج الوجبة ,  1927ولم تؤسس الكلية الطبية العراقية إال في سنة , ) 30( 1920في سنة 
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.طبيبا فقط) 12(وكانوا  1932األولى إال في سنة   
.ولهذا كانت الخدمة الطبية شحيحة وضعيفة ومعتمدة بالدرجة األولى على أطباء من غير العرب  

 
ما الذي أضعفها؟..ثقة المريض بالطبيب : رابعا  

.."ومعنوية الطبيب مستمدة من ثقة مريضه به..معنوية المريض ترتكز على ثقته بطبيبه "  
ألن العمل المهني , لة التفاعل الصحي الثقافي وق, ويعزو الكاتب ذلك إلى تفشي األمية الصحية 

وفي الفصل مقارنة ما بين ما يحصل في . الفني المعقد ال يمكن للمريض واإلنسان العادي أن يفهمه
وال شك أن ."وما يتحقق في بالدنا من ضعف في التثقيف الصحي للمواطن, الدول الغربية كأمريكا 

"!!لم تهتم بإنماء ثروة البالد اإلقتصادية بل بتبذيرها, ) الحكومة الملكية(الحكومة البائدة   
وكما . نحن األطباء إذا نكرر بأن حياتنا األدبية والمعنوية تعتمد بالدرجة األولى على ثقة الرأي العام"

أن تمسك الطبيب بواجبات المهنة والدوافع اإلنسانية والسلوك المهذب مع زمالئه هو وسيلة لرفع 
وإدراك األحوال , ذلك الحكم العادل والفهم العميق للسلوك الطبي من قبل الناس فك, سمعة الطبابة 

هي من الوسائل لتقريب المريض من , اإلقتصادية واإلجتماعية واألخالقية التي يعيش فيها الطبيب 
 ونحن نعتمد على الصحافة والكتاب والمثقفين لبيان. الطبيب وربطهما بروابط الثقة والطمأنينة 

".وإذاعة الحقائق على الشعب دون التأثر بظواهر األمور  
 

..أجور األطباء: خامسا  

.."هو اليوم الذي ال يجري فيه أي تعامل مادي بين الطبيب ومريضه..يوم الكمال"  
 –وألنه أحد أهداف تذمر الناس , ألنه موضوع شائك..أجور األطباء موضوع يبعث الرهبة والتردد"

"!باء أيضاوربما تذمر بعض األط  
. 1938ومرة ثالثة عام  1932ثم عدلتها عام ,  1926ويبدو أن أجور األطباء قد حددتها عام 

.لغير األخصائيين واألخصائيين) فلسا 300- 100(وكانت األجور تتراوح بين  
ويجب أال يكون , فمطالبة الطبيب بثمن أتعابه يجب أن ال يقابل بالحساب العسير والنقد واإلنزعاج "

".وسيلة إلضعاف الثقة بين الطبيب ومريضه ما لم تكن تلك األجور إستغاللية ظالمة ذلك  
, وفي مقابل هذا الكفاح والجهد . " ويشير الفصل إلى عناء األطباء وكفاحهم في الدراسة والتدريب

يجب أن يحصل على رفاه مادي وإجتماعي ويجب أن يعيش في مستوى إقتصادي مناسب يحتفظ له 
"قا وعيشا مريحا هادئامظهرا الئ  

وهي , أن أجور األطباء هي تعويض للخدمة والكفاح ومجهود الدراسة الشاق الطويل " ويرى 
أما الذي يريد أن يجمع له ثروة من الجشع واإلستغالل أو الدجل فقد أصدرنا عليه , تعويض عادل 

".حكما بأنه مجرم في حق اإلنسانية  
 

صر على األطباء؟هل يجب أن تقت..اإلنسانية: سادسا  

"على الناس أن يفتشوا عن اإلنسانية فيهم ثم يحاسبوا أطباءهم عليها"  
بل أننا نقول لو أن الناس عرفوا الطبيب على أنه , ونحن ال نقول هذا لكي نبرر هفوات الطبيب "

بادرة  ولما أصبحوا بشديدي الحساسية ألية, بشر مثلهم لما تمادوا في المغاالة في الصفات اإلنسانية 
"كما يعتقدون -غير إنسانية    
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يشعر الطبيب بأنه يعيش في محيط مناسب , فالصفات اإلنسانية عندما تصبح عامة بين الناس "
فأنه هو الذي يصاب , أما إذا كان كل من حوله يسعى لمصلحته وشؤونه الذاتية . ومشجع لعمله
".بخيبة األمل  

! ب وظروف عمله وتذكيرهم بأنه بشر مثلهمففي هذا الفصل توعية للناس بمعاناة الطبي  
.وهذا يعكس النظرة السائدة عن الطبيب في النصف األول من القرن العشرين وبعده بسنوات  

 
...الطبيب في حياته الخاصة: سابعا  

"حياة الطبيب الخاصة عزاؤه وجنته"  
"لخاضعة للرقابةوقد جعل مجتمعنا الشرقي من حياة الطبيب الخاصة إحدى ممتلكاته الخاصة وا"  
وفي كل أقطار العالم أال يمس أو يجرح شعور العامة بتصرفاته , فإن الطبيب يحاذر دائما "

".الخاصة  
".ويشعر الطبيب بأنه معزول ومحروم من مشاركة الحياة اإلجتماعية في معظم األحيان"  

ذلك أن , ازاته ويتطرق إلى حاجة الطبيب أن يتخلص من الشعور بأنه طبيب ويتمتع بأوقاته وإج
!الناس ال تراه إال طبيبا وحسب  

 
والطبيب األخصائي..الطبيب العمومي: ثامنا  

"يحتاج المجتمع إلى خدمة كل فرد وكل طبيب"  
بل أن كل واحد منهما , ..إن كل مجتمع ال يستغني عن الطبيب األخصائي وال عن الطبيب العمومي"

".آلخرال يستغني عن اآلخر وال يمكن أن يعمل بدون ا  
ويبحث في الخدمة في الريف والمناطق , ويشرح نظرة المجتمع لذلك وكيفيات تفسيرهم وتفضيالتهم 

.النائية  
, إن الخدمة في الريف واجب وطني على كل طبيب أن يؤديه كالخدمة العسكرية سواء بسواء "

هم عقد مع وإنني أقترح أن تكون خدمة األطباء للحكومة ليست مقصورة على األطباء الذين ل
بل على كل طبيب عراقي أينما كانت محل , الحكومة أو الذين درسوا في كلية طب بغداد وحسب 

".دراسته  
, إن التوزيع العادل ضروري جدا لجعل األطباء يقبلون على الخدمة في الريف برحباة صدر " 

ادر بغداد قط ولم وليس من العدل أن يسلخ طبيب زهرة حياته في قسوة الحياة الريفية وآخر لم يغ
...".يعرف ما هي الناحية وما معنى القضاء  

وكالهما , إن الطبيب العمومي والطبيب اإلختصاصي صنوان متالزمان لكل قيمته وأثره "
".ضروريان للمجتمع وطالهما ضروريان لبعضهما  

 
والخرافات... الطبيب : تاسعا  

".والخرافة..المرض: الطبيب يحارب في جهتين"  
والتفسير المنطقي لذلك هو أن "الخرافة تسيطر على عقول الناس منذ أزمان سحيقة ويرى أن 

أما العلوم , وهو طريق مفتوح سهل اإلجتياز , الخرافة تدخل العقل عن طريق العاطفة والروحيات 
!".وهو طريق شائك متعب طويل, فأنها تدخل العقل عن طريق المنطق والحجة والتجارب العلمية   
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, ويجد أن الطبابة هي ليست بيد األطباء فقط , ددا من الخرافات واألفكار والمعتقدات  ويستعرض ع
ونتج عن ذلك فوضى شاملة جعلت األطباء زمرة صغيرة تائهة في وسط ممارسي الطبابة على " 

".إختالف أنواعها  
بالعلم نستطيع أن و, ...وبالجيل الجديد نستطيع أن نعزز المفاهيم العلمية لتحل محل األوهام "ويأمل 

فإذا قيل إن , وبالعلم نستطيع أن نكافح المرض والخرافة , ...نفسر  المرض وظواهره الطبيعية
".الجهل والمرض خالن متالزمان فهذا قول صدق  

 
والقانون...الطبيب: عاشرا  

.."الطبيب يعيش في جو من المسؤوليات"  
.لهويرى أن الطبيب في إحتكاك مستمر مع القانون بحكم عم  

.وبعض السلوكيات التي يحاسب عليها القانون, ويلخص في ثمانية صفحات عالقة الطبيب بالقانون   
 

...مبادئ السلوك الطبي: حادي عشر  

".آداب السلوك الطبي هي مظهر الطبابة ووسمعتها"  
بل أن السلوك الطبي أهم من . هو روح الطبابة وجوهرها" السلوك الطبي: "ويبدأ الفصل بالقول

وإذا ما . ألنه الذي يضفي على الطبابة مظهرها الالئق النقي وخدمتها الحنونة البارة, لعلوم الطبية ا
علمية تفحص وتعالج بتواتر مجرد من كل " ماكينة"جردنا الطبيب من قيود السلوك الطبي ألصبح 

.إعتبارات وآداب وأصول  
.السلوك الطبي السليم ويسهب في ثمانية عشر صفحة في سرد المبادئ الضرورية لتعزيز  

 
رفقا بالطبيب...وأخيرا : ثاني عشر  

"الطبيب إنسان متعب يستحق العطف والمساعدة"  
إن الشكر والتقدير والعطف الذي يعبر عنه المريض لطبيبه يجعله يقبل على مشاق مهنته بدون كلل "

".إنه الجزاء المعنوي الذي يشجعه وينعشه, ...أو يأس  
 

..كيف نحصل عليه؟..لممتازالطبيب ا: ثالث عشر  

).".الهاوي(الطبيب الممتاز هو الطبيب الفنان"  
وهي لذلك تحاول دائما أن تخلق من بين أفرادها , على أن المجتمعات تتطور وتسعى نحو الكمال "

"العاملين المسؤولين نخبة ممتازة للقيام بخدمة ذلك المجتمع على الوجه األكمل  
ح تكاليف إعداد الطبيب وكيفيات اإلرتقاء بمستواه العلمي ودوره ويمضي في سبعة عشر صفحة بشر

.النافع للمجتمع  
 

ويرى أنه من الصعب تقديم الخدمة الصحية كما . وفي الفصل األخير يتطرق لموضوع تأميم الطب 
.لقلة الكوادر واإلمكانيات, هو الحال في إنكلترة آنذاك   

محلها مستشفيات ومستوصفات ومراكز إسعاف تعمل  ليحل, ويختتم بحلم إلغاء العيادات الخاصة 
أما . ويراجع المريض المستوصف صباحا أو مساء ويجد أن طبيبا بإنتظاره على الدوام. ليل نهار



< <
 
 
 

< <

><†è‚ÏjÖ]æ<†Ó�Ö]<ác

�Ãè<ë„Ö]<ÌŞÃÖ]æ<<äßÂ

<ØfÏè<ä×Ã«<äféfŞÖ<˜è†¹]

<áæ‚e<äjßãÚ<Ñ^�Ú<î×Â

Œ`è<æ_<Ø×ÒJJJ<z<ð]ˆ¢]<äÞc

<äÃr�è<ë„Ö]<ëçßÃ¹]

ä�ÃßèæJ> 
 
 
 
 

. الحاالت المستعجلة فتعالج في مراكز اإلسعاف ليل نهار  
...ويمضي في وصف الحلم ويتشعب في آلياته  

!..."!لكنه سيتحقق...إنه حلم"ويقول   
إنتهى......  

***************************************** 
!!! ؟....وما تحقق حلم واحد من أحالمنا في بالد تنزف نفطا ودما ودموعا وعقوال  

 
, وفي الختام إخترت أن أستعرض الكتاب وأعكسه على الصفحات بأسلوب مغاير لمراجعات الكتب 

.مهداة منه إلي قبل أن أصبح طبيبا وهذه النسخة, إعتزازا بمؤلفه ألنه أستاذي   
فاألمم تكون بتفاعل العقول وتكاتف األجيال وتالقحها المعرفي , تحية ألساتذتنا وأعالمنا األجالء 

  .والعلمي والثقافي
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  الدليـــل : وما سواهــــــا
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm  

<

 آخر األبحاث المنزلة بالشبكة 
www.arabpsynet.com/documents/DocIndexAr.htm 
 

 الفايس بوك على" مراسالت الشبكة
http://www.facebook.com/Arabpsynet  

  ***    ***  

 

    *!!لـــــــحِ هابيـــــــام ضريــــــــأم

  شعــــــــــــــر

www.arabpsynet.com/Documents/DocJ41SamarraiInFrontAbelTomb.pdf  
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sadiqalsamarrai@gmail.com 
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