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 غلوبل بلوس:الطب الديني والعناية الصحية الُمتاحة

 

اإليمان والثقة وعدم الحصول على الرعاية الصحية الجيدة تجدد العودة إلى الطب 

 المسلمين العربالديني بين 

 

متقابلين عبر شارع  –واحد للرجال واآلخر للنساء  –يتواجد المحالن التجاريان 

هذا الحي في شرق الجزائر العاصمة، حيث تزدحم األسر ذوات العدد في شقق 

 .صغيرة فوق محالت متواضعة على الطابق األرضي

ة طبية بالدخول إلى تفتح البوابة الحديدية لتسمح للزوار الذين يحتاجون إلى عناي

غرفة االنتظار. وفي وقت الحق، يدخل المريض غرفة صغيرة تفتقر إلى أدوات 

التشخيص واالحتياطات الصحية التي عادة ما توجد في عيادة طبية حديثة، ويقوم 

الُممارس بإحداث شقوق تحت الجلد ويستخدم جهاز شفط الستخالص ما يعتقد أنه 

 .جلدمتواجد تحت سطح ال” فاسد“دم 

تُعرف هذه الممارسة باسم الحجامة، وهي ممارسة لها جذور قديمة في الثقافة 

الصينية والثقافة الشرق أوسطية، وهي شكل من أشكال الطب البديل الذي يُمارس 

في الشرق والغرب. ولكن ما يُعطي الحجامة أفضلية من طرف الكثير من المسلمين 

إن أفضل العالجات لديكم هو ”م(:هو وصية النبي محمد )صلى هللا عليه وسل

 .، أو كما قال الرسول عليه الصالة والسالم”الحجامة

دوالرات بالعملة األمريكية، عمالء مثل  5دينار جزائري، أو حوالي  500بسعر 

حلوال معقولة لعللهم الجسدية   سنة، وجدوا في محالت الحجامة 40فيروز، 

 .والعقلية

هذه المرة أنا أقوم بها فقط “، تقول فيروز. ”هذه هي الحصة الثالثة للحجامة“

لتخفيف القلق والتوتر التي أعاني منهما. ولكن في المرة القادمة سوف أفعل ذلك 

 .“ لعالج الدوالي

 .فيروز ليست وحدها

محالت الحجامة، جنبا إلى جنب مع محالت بيع األعشاب الطبية التي لها جذور في 

مألوفة على نحو متزايد في شرق الجزائر العاصمة، الكتب اإلسالمية، هي مشاهد 

 .وفي أحياء الطبقة العاملة في جميع أنحاء العالم العربي

كما تتشكل طوابير خارج المساجد لتلقي الرقية الشرعية، حيث يقرأ الرقاة القرآن 

 .واألدعية المأثورة لشفاء المرضى

د، هناك عدد متزايد من بالنسبة ألولئك الذين ال يستطيعون الذهاب إلى المسج

القنوات الفضائية الناطقة باللغة العربية والتي تقدم برامج لطالبي الشفاء الديني. 

على قناة الحقيقة، ينصح الشيخ محمد الهاشمي المتصلين بالهاتف بالبقاء إلى 

 .جانب جهاز التلفزيون من أجل االستشفاء برقيته
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في المائة من  85السعودية، صرح نحو في دراسة أجريت بالمملكة العربية 

المستجوبين بأنهم أو أحد أفراد أسرهم قد استخدم العالجات البديلة، بما في ذلك 

الطب النبوي، وهذا ألمراض جسدية أو عقلية، وأكثر من ثلث عدد المشاركين قال 

 .أن شخصا في أسرهم يستخدم الحجامة

من  10أن أكثر من أربعة من  2012لألبحاث سنة  ” بيو“وعثرت دراسة لمركز 

المسلمين في العراق واألردن ومصر وتونس قالوا أنهم جربوا معونة المعالجين 

 .الدينيين عندما أصيبوا هم أو أحد أفراد العائلة بالمرض

 لماذا يتسارع الناس في العالم العربي إلى استخدام الطب النبوي؟

 .قدرة على تكاليف العالج والثقةاألجوبة معقدة، وتتراوح بين قضايا اإليمان وال

، هذا أحد ما ”بعد اإليمان، لم يُعط أحد نعمة أعظم من الصحة“ :العقيدة مهمة

من األقوال النبوية في الطب والصحة التي تقدم للمسلمين كمية  130يقرب من 

كبيرة من النصائح العملية وتشجعهم على التوجه إلى الشفاء الديني. وقد وجد 

أنه في بعض البلدان، المسلمون الذين يصلون عدة مرات في ” بيو“استطالع 

اليوم هم أكثر اتصاال بالمعالجين الدينيين التقليديين من أولئك الذين يصلون أقل، 

في المائة من الذين يصلون أكثر  47وفي األردن، على سبيل المثال، توجه نحو 

في المائة من  31نة مع من مرة واحدة في اليوم إلى المعالجين التقليديين، مقار

 .أولئك الذين يصلون أقل

ال تحاول البحث عن محالت الحجامة في األحياء  :الرعاية الصحية بأسعار معقولة

العصرية في وسط مدينة الجزائر العاصمة أو في المدن العربية األخرى حيث 

رج. تتوفر القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الجيدة في الداخل أو في الخا

إن عدم المساواة في الدخل يعني أيضا عدم المساواة في الحصول على الرعاية 

الطبية بالنسبة للكثيرين. في دراسة أُجريت في المملكة العربية السعودية، أشار 

في ” لفيروز“ثالثة أرباع المشاركين إلى انخفاض تكلفة الطب البديل. بالنسبة 

مة واحدة أقل من عشر ما كانت تدفعه شرق الجزائر العاصمة، تكلفة جلسة حجا

لتغطية تكاليف التصوير الطبي لمرض الدوالي، وأربع مرات أقل من زيارة للطبيب 

 .للفحص

تعتبر الصالة، الحجامة واألعشاب الطبية عالجات آمنة نسبيا. هناك  :السالمة أوال

بية مؤلفات ضخمة في جميع أنحاء العالم وفي العالم العربي عن اآلثار الجان

الضارة للمواد الكيميائية الموجودة في األدوية التقليدية، لذلك تبقى األدوية 

الطبيعية، وخاصة األعشاب الموصى بها من طرف النبي عليه الصالة والسالم، 

 بديال جذاب.ا

خالل أزمة إيبوال في أفريقيا، كان هناك العديد من قصص  من الذي ستعطيه ثقتك؟

ا للعالج ولكن لم يحظوا به ألن المراكز الطبية الناس الذين سافروا بعيد

والمستشفيات كانت مكتظة. كان للناس في العالم العربي تجارب سلبية أيضا في 

مستشفيات غير مجهزة وأطباء غير مدربين بشكل الئق، وكانت النتيجة أن أداروا 

 .ظهورهم للطب الحديث
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حجامة مفيدة بالنسبة إليه. عاما، لم يجد ال 40في شرق الجزائر العاصمة، كريم، 

أعتقد أن الناس يسارعون إلى الحجامة ألن النبي محمد عليه “ومع ذلك قال: 

 .”الصالة والسالم أوصى بها، وكما يعلم الجميع، فإنه لدينا الثقة الكاملة في نبينا

هناك فجوة بين ما يعتقده األفراد المتدينيون على أنه من  :لإليمان أثر

ن قدرة العلم على تحديد عالقة سببية مباشرة بين العالج الطبي ، وبي”المعجزات“

والتدخل اإللهي. وقد أشارت العديد من الدراسات في مجال الدين والصحة، هذا 

المجال الذي يشهد نموا كبيرا، أن االعتقاد في إله ُمحب، جنبا إلى جنب مع 

ذا يؤدي إلى االنتماء إلى شبكة اجتماعية يهتم أعضاؤها بعضهم ببعض، كل ه

نتائج إيجابية على الصحة البدنية والعقلية ، بما في ذلك انخفاض معدالت االكتئاب 

والقلق وزيادة السعادة الشاملة. حتى أن الدراسات قد وجدت أن الدعاء لآلخرين 

 .يرتبط باألمل والتفاؤل

في المائة من المشاركين أن ممارسات الطب  94في الدراسة السعودية، أشار 

 .ديل كانت فعالةالب

ولكن هناك أيضا مخاوف من االعتماد المفرط على الشفاء الديني الذي يمكن أن 

يؤدي إلى مزيد من المعاناة، وخاصة إذا تم االعتماد على الدين وحده كبديل 

 .للرعاية الطبية

من األطباء في مستشفى سعودي، قال تسعة  225وفي دراسة منفصلة شارك فيها 

باء أنه كان للدين تأثير إيجابي على الصحة، ولكن أكثر من أط 10من بين كل 

نصف لم يسأل المرضى حول القضايا الدينية. وهناك سبب رئيسي لهذا: ستة من 

 .أطباء عبروا عن قلقهم من أن يؤدي الدين إلى رفض العالج الحديث 10

ني لم تقلل البرامج التلفزيونية ذات الشعبية الكبيرة والوعود العريضة بالشفاء الدي

من تلك المخاوف. على قناة الحقيقة، يصرح الشيخ محمد الهاشمي، مؤسس 

بلدا، إلى أن أساليبه العالجية تقدم  22مراكز الهاشمي لألعشاب الطبيعية في 

عالجا لكل شيء بدءا من مرض السرطان واإليدز إلى مرض السكري وارتفاع 

ة من شهادات مستخدمي مراكز ضغط الدم. يتكون جزء كبير من برنامج هذه القنا

الهاشمي حول شفائهم على يد المركز بعدما أنفقوا مبالغ ضخمة من المال على 

 .الطب الحديث وإضاعة سنوات من المعاناة من األمراض المختلفة

هناك مثل هؤالء الممارسين في العديد من الديانات في العالم. في المسيحية، يشار 

 .”لثراءإنجيل الصحة وا“إليها باسم 

عندما ال يتحقق الشفاء المأمولة، غالبا ما يُترك األفراد مبتعدين عن عقيدتهم، 

وفاقدين نظام الدعم االجتماعي وغيره من فوائد الدين التي يمكن أن تساعدهم 

خالل األزمات الصحية، أو يُتركون يُعانون من الشعور بالذنب وتأنيب الضمير 

 .ن أو عدم االهتمام اإللهيوكأن حالتهم هي نتيجة نقض اإليما

أفضل ما يمكن عمله، كما يقول المحللون، هو عندما يعمل رجال الدين و األطباء 

 .مع بعضهم البعض لمصلحة المريض

ويمكن لألطباء والمستشفيات الذين لديهم اهتمام باالحتياجات الروحية للمرضى 

ن يكونوا مصدرا تحسين النتائج الصحية، في حين أن الزعماء الدينيين يمكن أ

 .رئيسيا للتثقيف الصحي والرعاية الرحيمة بمعاناة األفراد
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لكن اإلجابة ال يمكن أن تعتمد على القطاع الخاص وحده، كما أشار العديد من 

الباحثين. يكمن الحل أيضا بيد أيدي المسئولين الحكوميين لتوفير البنية التحتية 

لى الرعاية الطبية الجيدة بتكلفة مالية الطبية التي تُمكن المواطنين من الحصول ع

 .معقولة

 .وقد يكون تحقيق هذا، في أجزاء كثيرة من العالم، هو المعجزة الحقيقية

 .العربي مقاري، كاتب مستقل من الجزائر *

 :الموارد

عرض المعلومات الدينية والديموغرافية  :”أردا“رابطة معلومات الدين 

مليون،  2واالقتصادية لجميع الدول التي يبلغ عدد سكانها أكثر من واالجتماعية 

ورقة بحثية عن  350وتشمل الموارد على أكثر من ”. ألردا“مع المالمح الوطنية 

أسئلة استطالع حول هذا  3500الدين والصحة والقدرة على استكشاف أكثر من 

 .الموضوع

رها جنوب إفريقيا تعمل على منظمة مق :برنامج األصول الدولية للصحة الدينية

تطوير األبحاث لمساعدة القادة الدينيين المختصين في الصحة الدينية وصناع 

القرار في السياسة العامة وغيرهم من العاملين الصحيين في جهودهم لمواجهة 

 .تحديات المرض، وتعزيز النظم الصحية والمجتمعية، وتعزيز الصحة المستدامة

هذا الموقع عدة روابط لمقاالت تقدم وجهات نظر حول يقدم  :الطب اإلسالمي

 .اإلسالم والصحة

توفر هذه الشبكة معلومات حول الصحة والتثقيف  :الشبكة اإلسالمية للصحة

 .الصحي

 .يقدم الموقع مقاالت حول جميع جوانب اإلسالم :دين اإلسالم

، ”دة والتنوعالوح“المسلمون في العالم  :حول الدين والحياة العامة” بيو“منتدى 

مقابلة وجها لوجه والتي أجريت في أكثر  38000ويستند هذا التقرير إلى أكثر من 

 .بلدا وإقليما 39لغة مع مسلمين في  80من 

 

 


