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درس في مدارس ,في مدينة عنبتا من قرى بني صعب في وسط فلسطين 1918ولد عام  

دادية  ثم التحق بكلية الطب في الجامعة االمريكية في بيروت ليتخرج منها عام  فلسطين االع

حصل على شهادة الدكتوراه في الطب من نفس الجامعة ثم سافر  1944وفي عام  1940

الى المملكة المتحدة ليحصل على اختصاص االمراض العصبية والنفسية من جامعة 

حيث تعين في رئاسة  1951ى قدومه للعراق عام متدربا في مستشفياتها  حت) الدبلوم(لندن

 1951-9-1صحة لواء الموصل كاختصاصي في الطب النفسي في المستشفى الملكي وفي 

واستاذا لمادة ) الشفاء(نقل الى بغداد العام للعمل كاختصاصي في مستشفى االمراض العقلية 

منها تدريسية وسريرية ومهنية الصحة العقلية  في الكلية الطبية الملكية  وتولى مهام عديدة 

كمسؤولية عدة لجان وتدريس علم النفس في كلية التربية ومعهد العالج الطبيعي وكلية 

االداب والتمريض ومعهد القضاء العالي والطب العدلي وعلى الرغم من التقلبات السياسية 

على تامين أقامته  العديدة  التي مر بها العراق في تلك السنين االان السلطات الحكومية دأبت

الرسمية وسفره السنوي مع عائلته بشكل قانوني وانسيابي ولمكانته العلميه ولم تقف جنسيته 

البريطانية حجر عثره في تسنمه المناصب االدارية والعلمية في العراق وقد ورد في االمر 

لي بان الدكتور ع 1960-8-1الصادر من وزارة الصحة بتاريخ 243363االداري المرقم 

كمال مستثنى من احكام نظام ممارسة غير العراقيين ومجاز للعمل في القطاع الطبي العام 

عد مكان عمله الرئيسي هو الكلية  1954والخاص من قبل نقابة االطباء العراقية  وفي 

عمل الدكتور علي كمال على تطوير خدمات الطب النفسي علميا واداريا فقد . الطبية الملكية 

يص  عيادة خارجية لالمراض العقلية والعصبية في المستشفى الملكي تساهم نجح في تخص

بعد ان كانت المرضى النفسيين يؤمون العيادة  1955في تدريس طلبة كلية الطب في عام 

القديمة بواقع يومين في االسبوع فقط وتولى مسؤوليتها بمعية الدكتور صفاء الدين حامد 

يه مع زمالءه بتخصيص الردهة الثالثة من ردهات والدكتور جاك عبودي كما نجح بسع

المستشفى الملكي لرقود المرضى النفسيين وللفعاليات التدريسيموجب االمر االداري الصادر 

عوضا عن التدريس في مستشفى دار الشفاء  1953-12-19من مديرية المستشفىى في 

فور الطلبة من نزالئها والتي القديمة المجاورة والتي كانت تعاني من رداءة الخدمات فيها ون

كانت اشبه ما يكون بدار للحجر اكثر من كونها مؤسسة عالجية وبهذا يعد اول من ساهم 

 .بانشاء وحدة تعليمية للطب النفسي بمفهموم عصري 

دلت الوثائق في ملفه الشخصي على تسنمه بعض المسؤوليات القانونية كاختياره لفحص 

دونا عن زمالءه  1961ووزير سابق في سجنهما عام  القوى العقلية لرئيس الوزراء



 2

<íéÚçÓ£]<l^m^Ãje÷]
<»<“’~jÖ]æ<í‰]…‚×Ö
éŠËßÖ]<š]†Ú÷]<g�<í

<íÓ×Û¹]<»æ<†ŞÏÖ]<t…^}
<ØéßÖ<l]„Ö^e<ì‚vj¹]
<íèç–Âæ<Ýç×e‚Ö]<ì�^ã�
<íéÓ×¹]<ð^f�÷]<íé×Ò
<<íéÞ^Şè�Ö]
< <
< <
< <

 
<ÐéÏ�<±]<‚œ<îÃ‰
<ì‚uæ<ð^�Þ^e<äÛ×u
<gŞ×Ö<íè†’Â<íéqƒç´
<tøÃÖ]<àÚöi<êŠËßÖ]
<”†Êæ<Üé×ÃjÖ]æ<î•†Û×Ö
<høŞ×Ö<gè…‚jÖ] 
 

< <
< <
< <

 
<ÌéÖ^je<Ý^Î6<<gjÒ

<gŞÖ]<»<íéÂç‰çÚ
<…æ�<àÚ<l…‚‘<êŠËßÖ]
<…]�<l�^Â]<æ<íéÎ]†Â<†�Þ
<^ãjÂ^f�<íéÊ^ÏnÖ]<áæö�Ö]
<<l]†Ú<ì‚ÃÖ

1<I<<^ãi÷^ÃËÞ]æ<‹ËßÖ]
<^ãi÷^uæz^ãqøÂ 

2<I<<»<‹ËßÖ]æ<‹ß¢]
íéÞ^ŠÞ÷]<ì^é£]<I<á]ðˆq3I

<Å†’Ö]<l÷^uz<^ãe^f‰]
^ãÃÚ<�è^ÃjÖ]æ 

4<I<ØÏÃÖ]<Ý^’Ê
E^éÞ†Êæˆé�Ö]5I]<ØÏÃÖ]<h]çe

<ì‚‘ç¹] 
6<I<êŠËßÖ]<tøÃÖ] 
7<I<Ýç×Â<»<¼é‰çÖ]

<ê×ÏÃÖ]æ<êŠËßÖ]<gŞÖ]
8<I<Ýøu÷]<h^eæ<ÝçßÖ]<h^e 
9<I<êŠËßÖ]<tøÃÖ]z<äÎ†�

ínè‚£]æ<íµ‚ÏÖ] 

 .1961العراقيين  في عام 

تولى مسؤوليات عدة منها رئاسة اللجان النفسية والعصبية وادارة مديرية الصحة العقلية  

واصبح مسؤوال عن ملف تطوير خدمات الصحة النفسية في وزارة الصحة  1967عام 

وكان بمثابة عيادة استشارية  1970مديرا له عام  واسس مركزرعاية الصحة النفسية واصبح

للطب النفسي متوسطة مركز بغداد العاصمة واغنت االالف من المرضى النفسيين عن 

,  1999التوجه الى مستشفى االمراض العقلية في اطراف العاصمة النائية حتى اغالقه عام 

االنضمام لحقل الطب  حرص خالل ادارته على تشجيع االجيال الجديدة من االطباء على

النفسي و يعودله الفضل في حث السلطات المركزية على تخصيص عدد سنوي من 

االبتعاثات الحكومية للدراسة والتخصص في طب االمراض النفسية خارج القطر وفي 

المملكة المتحدة بالذات لنيل شهادة الدبلوم وعضوية كلية االطباء الملكية البريطانية  ويدين له 

العديد من االطباء العراقيين االستشاريين العاملين في بلدان مختلفة ومن هنا نستشف بذلك 

 :حقيقتين مهمتين 

جهه القومي والوطني الى تسخير حسن مكانته لدى الدولة لخدمة ابناءها قبل خدمة ودفعه ت-

 ماربه الشخصية كوافد يعمل خارج وطنه و ال يعنيه شان بلد المهجر 

ختصاص الطب النفسي والذي انعكس في توفير البعثات الحكوميه مما حماسه واخالصه ال-

شكل حافزا كبيرا لالطباء الحديثي التخرج بالتوجه للطب النفسي حيث تتولى الحكومة 

العراقية سداد اجورهم الدراسية بالكامل مقابل العودة والمساهمة في بناء منظومة الخدمات 

 .1970ها الدولة عقب تاميم النفط عام الصحية ضمن خطة التنمية  التي اعلنت

سعى بجد الى تحقيق حلمه بانشاء وحدة نموذجية عصرية للطب النفسي تؤمن العالج  

للمرضى والتعليم وفرص التدريب للطالب وتحقق له ذلك حيث امر رئيس الجمهورية انذاك 

م المهندس ببناء شعبة الطب النفسي في مستشفى اليرموك التعليمي في جهة الكرخ بتصمي

سريرا للرقود ومركزا متخصصا  45المعماري المشهور رفعت الجادرجي تتالف من 

الجراء العالج بالصدمات الكهربائية تحت التخدير العام يشتمل على غرفتي عالج وافاقة 

وانتظار وشعبة للبحث االجتماعي والفسلجة العصبية عدا عن العيادة الخارجية الملحقة بها 

بعد تجهيزها باحدث  1978افتتحت عام ,م االحالة الى االطباء االستشاريين وعلى اساس نظا

المستلزمات مضاهية المستويات العالمية وكانت مركزا تدريبيا لطلبة كلية الطب في الجامعة 

المستنصرية وطلبة المجلس العراقي  لالختصاصات الطبية في الدورة االولى للطب النفسي 

 .حقا الى اختصاص اخر تجاوبا مع الظروف التعبوية تم تحويلها ال, 1988عام 

كتب موسوعية في الطب النفسي صدرت من دور نشر عراقية و اعادت دار  6قام بتاليف  

 الشؤون الثقافية طباعتها لعدة مرات  

 1987ص دار واسط للدراسات والنشر  -386-عالجها,النفس وانفعاالتها وحاالتها  -1

 1994المؤسسة العربية –جزءان -ياة االنسانيةالجنس والنفس في الح -2

 1994بيروت -اسبابها والتعايش معها,حاالت الصرع -3

 1986بيروت –المؤسسة العربية ,)الشيزوفرنيا(فصام العقل -4

 ابواب العقل الموصدة -5
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 العالج النفسي -6

 مع الدكتور نظام ابو حجلة–الوسيط في علوم الطب النفسي والعقلي -7

 1990بغداد –دار الكتب والوثائق –ص  764-النوم وباب االحالم باب -8

 طرقه القديمة والحديثة,العالج النفسي -9

عدا عن نشره للعديد من المقاالت العلمية والبحوث في المجالت العلمية الرصينة و قيامه 

تلفزيوني  بعقد عشرات الندوات العلمية والثقافية في وسائل االعالم المختلفة وكان له برنامج

دوري وثابت في تلفزيون بغداد للتوعيه حول االمراض النفسية في عقد الستينات والسبعينات 

حظى بشعبية كبيرة وساهم بشخصيته الهادئة الواثقة وثقافته الموسوعية الخصبة بشد االنتباه 

 الى ماهية االمراض النفسية وطرق عالجها ويعد بهذا اول من وظف االعالم لخدمة الوعي

بالطب النفسي في العراق كما كان له حضورا مؤثرا في الساحة الثقافية واالجتماعية في 

العراق لعقود حيث يستضاف في الحلقات االدبية والفنية وعرف بهواياته الفنية في التصوير 

 .وجمع اللوحات الفنية لرواد الفن التشكيلي في العراق

العالمية للصحة العقلية وممثال للعراق  تم اختياره كعضو في مجلس خبراء منظمة الصحة

طباء النفسانيين الملكية من حصل على زمالة كلية األ وهو 1979الى عام 1963منذ عام 

على احترام ومودة  المهنيه وحاز  أخالقهاشتهر بسمو , 1973البريطانية في العراق عام 

زدحمة الكائنة في شارع مرضاه الذين كانوا يقصدونه من مختلف ارجاء القطر في عيادته الم

بعد بلوغه السن القانونية وبناء على رغبته وبقى استاذا 1984احيل على التقاعد عام .الرشيد

الجامعة المستنصرية حتى غادر القطر الى االردن ليعمل كاستاذا –متمرسا لطلبة كلية الطب 

عام  ه اهللا فيهاحتى توفا 1986للطب النفسي  في كلية طب الجامعة االردنية في عمان عام 

1997. 

في عمان قال لي وهو ينظر الى  1992في مقابلة شخصية لي معه رتبتها الصدفة شتاء 

كل يوم انظر الى الشمس تغيب باتجاه وطني فلسطين وهي امي والعراق هي : ( االفق 

  ).خالتي التي ربتني 
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