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متهيد
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آل وصحب ومن
وااله وبعد،
هذا الكتاب هو من مثار جهود بعض اإلخوة يف مجع معلومات وضبطها
وحتقيقها وإحكام موضوعاهتا ...إخل ومل يرتكوا لنا سوى املراجعة والتدقيق مث
التعديل واحلذف من بعض الفقرات حىت أصبح مشرقاً ابخلري كما هو ِّبني يف
ثنااي هذا الكتاب.
إننا حنمد هللا أن ﴿ ،﴾     وجعل «لِ ُك ِل َداء
الد ِاء بـرأَ ِبِِ ْذ ِن َِّ
ِ
اّلل َع َّز َو َج َّل» ،أخرج مسلم ،مث أمت هللا
َد َواء ،فَِإ َذا أُص َ
يب َد َواءُ َّ َ َ
البَ ر الرحيم نعمت علينا أبن فرض علينا بيعة خليفة إمام حيكمنا بشرع هللا فال
ات ِميتَة َج ِاهلِيَّة» ،أخرج
س ِيف عُنُ ِق ِه بَـ ْيـ َعة َم َ
منوت ميتة جاهلية « َوَم ْن َم َ
ات َول َْي َ
مسلم ،ويرعاان كما أمر هللا ،يف صحتنا وعافيتنا وعزتنا وكرامتنا « ِْ
ام َراع
اإل َم ُ
ن َر ِعيَّتِ ِه» ،أخرج البخاري ،فنفوز يف دنياان وآخرتنا﴿ ،
َوَم ْسئُول َع ْ
.﴾  
ويف اخلتام ،فإين أسأل هللا سبحان اجلزاء األوىف جلميع اإلخوة الذين
بذلوا جهداً طيباً يف هذا الكتاب وصدق هللا العظيم   ﴿ :
.﴾            
وخامتة اخلتام نسألك اللهم أن تنفعنا مبا علمتنا وأن تعلمنا ما ينفعنا
وأن تزيدان علماً ،واحلمد هلل رب العاملني.
السابع والعشرون من ذي احلجة 1443ه املوافق 2022/07/26م
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مقدمة
يبني هذا الكتاب سياسة الرعاية الصحية اليت ستسري عليها دولة
اخلالفة القائمة قريباً إن شاء هللا ،وهي الدولة اليت يعمل حزب التحرير مع
األمة من يوم نشأت جب ّد وتفان وإخالص إلقامتها ،لتطبق اإلسالم تطبيقاً
انقالبيّاً جذرّايً شامالً يف احلكم واإلدارة ،وجتعل املتح ِّكم يف حياة املسلمني،
ليبدأ عصر جديد يشعر في املسلمون والعامل كل ابلتغيري احلقيقي الذي يتوقون
ل للتخلص من الظلم والبؤس والشقاء .فالبشرية تعاين منذ غاب اإلسالم عن
معرتك احلياة وسيطرت عقائد الكفر وأنظمت الفاسدة فأودت ابإلنسان إىل
احلضيض يف عقيدت وحيات ومعيشت  ،سواء أكانت تلك العقائد هي
االشرتاكية ومنها الشيوعية ،أم الرأمسالية ومنها الدميقراطية اليت تغلغلت يف
العامل ،ولهر عوارها وسوءها لإلنسان :فقتل وتشريد وهتجري وحرمان من
أبسط احلقوق األساسية للفرد واجلماعة من املأكل وامللب واملسكن ،ومن
التعليم والصحة واألمن.
ومن األنظمة اإلدارية اليت ستقوم دولة اخلالفة بتطبيقها إبذن هللا نظام
الرعاية الصحية اليت هتدف إىل احملافظة على الصحة واملعافاة للرعية كلهم،
لتصبح اخلالفة يف طليعة دول العامل ابلتميز والتفوق يف هذا اجملال؛ ويرى العامل
حسن تطبيق اإلسالم واإلخالص يف رعاية شئون الناس ،فيكون ذلك مبثابة
دعوة العتناق اإلسالم واإلقبال علي وإخراج العامل من عبودية العباد إىل
عبودية رب العباد ،ومن جور األداين إىل عدل اإلسالم ورمحت ومن ضيق
الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة.
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وسنشرع يف هذا الكتاب بذكر الواقع الذي تعيش دول العامل من حيث
سوء الرعاية الصحية وحرمان الشعوب من أبسط عناصرها الرئيسية ،وببيان
أسباب الفساد الذي ارتبط ابألنظمة الرأمسالية حني جعلت القيمة املادية
أساساً لعالج املشاكل ،وعلى رأسها الرعاية الصحية؛ ففسدت الرعاية
الصحية على العموم رغم التقدم العلمي والتكنولوجي يف جماالت الطب
والوقاية الصحية ،ألن الرعاية الصحية ارتبطت غالباً ابرتفاع التكلفة وحتقيق
األرابح املادية ،وعالج األغنياء دون الفقراء.
ونبني فيما بعد مفهوم الصحة والرعاية الصحية من منظور اإلسالم،
ومسؤولية اخلليفة والدولة اإلسالمية عنها ،واألحكام الشرعية املتعلقة هبا،
والوسائل واألساليب اليت تستخدمها الدولة اإلسالمية لتنفيذها ،حيث تلتزم
دولة اخلالفة بتقدمي الرعاية الصحية جماانً للرعية كلها؛ ألن احلفاظ على
الصحة حاجة أساسية لكل الناس ،بغض النظر عن عبء هذه الرعاية على
خزينة الدولة ،فهي تنظر إىل املشكلة الصحية بوصفها مشكلة إنسانية ال
مشكلة اقتصادية؛ فيكون هدفها هو توفري الرعاية الصحية على أحسن وج
وأكمل .
مث يتناول الكتاب الرعاية الصحية العامة املتعلقة بصحة احمليط الذي
يعيش في اإلنسان من هواء وماء وغذاء ،وصحة البيئة بعناصرها كافة،
وهتدف هذه الرعاية إىل تعزيز الصحة عن طريق سياسات على مستوى
الدولة ،فرتكز الرعاية الصحية العامة يف الغالب على الوقاية من األمراض أكثر
أعمها نفعاً وأكثرها
أهم أقسام الرعاية الصحية و ّ
من العالج ،ألن الوقاية من ّ
إنتاجاً ،وهي تشمل محاية الرعية من املخاطر على الصحة العامة ،كاحملافظة
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على املعايري الصحية حيث تبذل اخلالفة اجلهد لتكون هذه املعايري من أفضل
املعايري العاملية لتنعم رعيتها ابلعيش الصحي الكرمي الالئق بكرامة اإلنسان
وعافيت .
مث يعرض الكتاب الطب الوقائي يف اخلالفة من منظور الصحة الفردية،
ويركز على التدابري الصحية اجملتمعية اليت تؤثر على احلاالت الصحية الفردية
من وقاية أولية أو اثنوية ،وعلى كل ما يتعلق هبا من تدابري للوقاية من املرض
أو التقليل من احتمال وقوع  ،وذلك من خالل إنشاء قاعدة بياانت،
املعرضني
للمرضى وملن يلزم من السكان ،وابلفحوصات املسحية ،ومبتابعة َّ
منهم لألمراض وتدبريهم .كما يتناول الطب الوقائي اخلدمات الصحية
الضرورية لفئات الرعية اخلاصة يف اجملتمع كالتمريض املدرسي وصحة الفم
واألسنان ومراكز صحة املرأة والطفل ،والصحة املهنية ،والتطعيمات ومتابعة
تفشي الوابئيات ،والوقاية منها يف الوقت املناسب.
وتقع على دولة اخلالفة مسئولية رعاية االحتياجات الصحية لألفراد
املتأثرين ابألمراض وإنشاء أنظمة فعالة لعالج األفراد ،ويشمل ذلك توفري
العيادات واملستشفيات واملرافق العامة املستخدمة للعالج ،فاملعاجلة الطبية جزء
أساسي من املصلحة العامة واملرافق العامة اليت جيب أن تتوالها الدولة ،وذلك
عرب مراحل متدرجة يف تقدمي العالج ابلرعاية الصحية ،ابتداءً من املراكز
الصحية األولية ،مث الرعاية الثانوية يف املستشفيات احمللية ،وأخرياً املستشفيات
املركزية وفق ما تقتضي احلاجة الصحية للمرضى ،وبعدد كاف من األطباء
واملهن الطبية املساعدة ،وأبحدث التجهيزات واملعدات اليت تكفل تقدمي
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اخلدمة العالجية بسهولة وسرعة وكفاءة ،عالوة على االهتمام بفرتة التعايف
للمريض ،وخدمة العجزة واملسنني واملعاقني.
يتكون نظام الرعاية الصحية يف دولة اخلالفة من جمموعة األحكام
و َّ
الشرعية والقوانني اإلدارية املتعلقة هبذه الرعاية ،أما القوانني اإلدارية للرعاية
الصحية فهي الوسائل واألساليب املباحة اليت يراها ويل األمر انجعة يف تنفيذ
النظام وحتقيق الغاية من  ،ويقوم النظام اإلداري للرعاية الصحية يف دولة اخلالفة
على البساطة واإلسراع يف تقدمي اخلدمة الصحية والعالج ،كما يقوم على
الكفاية فيمن يتولون اإلدارة .وتقوم مصلحة الصحة العامة اليت يرأسها مدير
عام مصلحة الصحة إبدارة سياسة الرعاية الصحية يف دولة اخلالفة وتطبيقها
ّ
واحلفاظ على الصحة العامة بتقدمي اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية
والرقابية للمجتمع واألفراد ،ويشرف على مجيع الدوائر واإلدارات التابعة هلا.
وعما يتبعها
وي َّ
عني لكل دائرة ،ولكل إدارة ،مدير يكون مسؤوالً عنها مباشرةّ ،
ِمن فروع وأقسام ،كما تقوم مصلحة الصحة العامة بضمان ضبط اجلودة
ورسم االسرتاتيجيات لتنفيذ خطط الرعاية الصحية ،وتشرف من خالل جلان
خربائها على وضع املعايري الالزمة للتعليم الطيب ،والتثقيف الصحي،
واملسؤوليات الطبية ،كما تقوم ابلتنسيق مع أجهزة الدولة األخرى اليت تشرتك
معها يف تنفيذ عناصر هذه الرعاية كلما لزم مثل إدارة الكوارث.
ِ
مكملة لتمام الرعاية الصحية
مث أييت الكتاب على مسائل وضوابط ّ
على أفضل وج  ،ومنها :التعليم الطيب ومناهج  ،ومعايري منح تراخيص مزاولة
املهن واالختصاصات الطبية ،والضوابط املتعلقة أبخالقيات املهنة الطبية،
ومسؤولية سوء املمارسة الطبية.
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كما يتناول الكتاب موضوع الدواء والصناعات الدوائية يف دولة
اخلالفة ،ومسألة إدارة الكوارث واإلسعافات األولية .وأخرياً كلمة موجزة تتعلق
بشكل الرعاية الصحية ومالحمها عرب التاريخ منذ قيام الدولة اإلسالمية على
يد الرسول  وتقدمها السريع ومتيزها عن ابقي األمم واحلضارات عرب اخلالفة
أسست البيمارستاانت
الراشدة مث احلقب الزمنية املختلفة لدولة اخلالفة ،حيث ّ
ووجدت األحباث والدراسات العلمية والعلماء األفذاذ الذين حتدثت عنهم
كتب التاريخ اإلسالمية وغري اإلسالمية.
إننا على يقني من قدرة دولة اخلالفة ،اليت ابتت بشائرها تلوح ابألفق،
على القيام برعاية صحية متقدمة ومتميزة تليق ابلبشر ،حبيث تسخر اإلجنازات
العلمية والطبية يف تقدمي أفضل خدمات صحية ،إىل جانب برامج رعاية
الشئون األخرى املتميزة اليت تقوم دولة اخلالفة بتنفيذها بناء على العقيدة
اإلسالمية ووفق أنظمتها املنبثقة عنها.
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واقع الرعاية الصحية احلايل
وأسس الرعاية الصحية يف دولة اخلالفة وأهدافها
واقع الرعاية الصحية يف العامل
جردت األعمال من القيم األخالقية
ابتلي الناس يف هذا الزمن حبضارة َّ
والروحية واإلنسانية ،وجعلت العامل يدور حول حتقيق القيم املادية النفعية ،وكان
من جراء انتشار العقيدة الرأمسالية ،عقيدة فصل الدين عن احلياة ،أن لهر
الناس يف صحتهم البدنية والنفسية واجملتمعية،
الفساد يف الرب والبحر ،فأصاب َ
إذ لهرت األمراض واألسقام ،وساد االحتكار والفساد صناعة الدواء والعقاقري
واملطاعيم ،وحرم الناس من أبسط حقوقهم يف املأكل واملشرب والسكن
الصحي الذي يليق هبم ،وانتشرت العوامل اليت تساهم يف انتشار األمراض
ومضاعفاهتا ،وحصرت التدخالت الوقائية يف الدول واألفراد األغنياء وحرم
منها الفقراء ،وختلفت أنظمة الرعاية الصحية  -حىت يف الدول اليت َّ
تدعي
تقدمي أفضل اخلدمات  -عن مشول سكاهنا كافة هبذه اخلدمات؛ وذلك جراء
أنظمة التأمني الصحي احملدودة النفع العاجزة عن تقدمي الرعاية الصحية إال ملن
يساهم ابلرسوم املفروضة ،حيث تتناسب اخلدمة مع ما يدفع ،وحيرم من ال
يستطيع الدفع من هذه اخلدمات الصحية .أضف إىل ذلك تركز اهتمام
القائمني على تقدمي الرعاية الصحية من دول ومؤسسات رأمسالية ،على الرعاية
واخلدمات الصحية وصناعة األدوية اليت تدر الكسب املادي واألرابح الطائلة
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مما ال يتعلق ابلضرورة ابحلفاظ على احلياة ،بل ابلرفاهية الفردية لألغنياء والدول
الغنية ،فيما يرتك الناس يف دول العامل الفقرية اليت تنتشر فيها األمراض واألوبئة
دون أي اهتمام خاصة من انحية األحباث العلمية املتعلقة بصناعة األدوية
ملعاجلة هذه األمراض؛ ألن ال يتحقق من ذلك ربح مادي يشبع هنم
الرأمساليني.
سوء الرعاية الصحية من سوء احلضارة الرأمسالية اليت تسود العامل
للنظام الرأمسايل أثر سليب كبري على الصحة النفسية واجلسدية واجملتمعية
وذلك لفساد عقيدت اليت تفصل الدين عن احلياة وتقوم على احلل الوسط،
فال حتل العقدة الكربى عند اإلنسان حالً صحيحاً يقنع العقل ويوافق الفطرة،
وهي تطلق احلرايت ،وختلو من القيم الروحية واألخالقية واإلنسانية ،وتركز على
القيمة املادية؛ وهذا يؤدي حتماً إىل لهور اخلواء الروحي واالضطراب النفسي،
وانتشار االعتالالت النفسية العامة مثل االكتئاب والشعور ابلوحدة واهللع
واالنطواء والقلق ،كما تنتشر اآلفات النفسية العميقة اليت تفضي إىل التعطل
واجلنون وامليول االنتحارية.
وكذلك أدى فشل الرأمسالية يف حل املشكلة االقتصادية إىل انتشار الراب
واالحتكار والغىن الفاحش والفقر املدقع ،وسوء توزيع الثروات ،وركود األموال،
وتعالم املال االفرتاضي ،وشركات املال الباطلة ،والبطالة؛ فرتتب على ذلك
اضطراب احلياة اإلنسانية وجتريد اإلنسان من أبسط حقوق يف العيش ،وكثر
االحتيال والسرقات والتالعب والغش يف أنواع الصناعات اليت تتعلق بضائعها
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حبياة اإلنسان من غذاء ودواء وماء؛ فانتشر اجلوع وسوء التغذية وأمراضها،
والسمنة وآفاهتا ،والنفاايت الصناعية وخملَّفاهتا.
وعموماً فإن الرعاية الصحية يف العامل بكل مرافقها ،والتطبيب بفروع
وأبعاده هبطت عن مستوى الرعاية الصحية الالئقة ابلبشر ،وحىت يف الغرب
حيث مل ختل النواحي الصحية من بعض االرتقاء والتقدم يف جماالهتا املدنية
والتكنولوجية ،إال أن ذلك يكاد يكون حمصوراً يف الكسب املادي ،سواء أكان
ذلك يف الدراسات واألحباث العلمية اليت تصرف عليها األموال الطائلة ،أم يف
جماالت أنظمة التأمني الصحي وشركات وشركات تصنيع األدوية والتجهيزات
الطبية .وأضحت قضية الرعاية الصحية يف لل فحش الرأمسالية من أكرب
مصادر حتقيق األرابح لتضاهي شركات النفط والسالح وتكنولوجيا
فساد الرعاية الصحية يف العامل الرأمسايل ما ذكرت وزيرة
املعلومات .وي ِربز َ
الصحة السابقة يف دولة بريو ابتريشيا جارسيا يف  27تشرين الثاين/نوفمرب عام
2019م يف جملة النسيت الطبية الشهرية ،حتت عنوان" :الفساد يف الصحة

العاملية :السر الشائع" ،حيث قالت" :الفساد جزء ال يتجزأ من النظم

الصحية .طوال حيايت  -كباحثة وعاملة صحة عامة ووزيرة للصحة  -متكنت
من رؤية اخلداع واالحتيال املتغلغلني .يف هذه احملاضرة أوجز حجم مشكلة
الفساد ،وكيف بدأت ،وماذا حيدث اآلن ،أوجز أيضاً خماوف الناس حول
احلديث عن هذا املوضوع ،وما هو مطلوب ملعاجلة الفساد ،فال جيب أن يظل
سراً مكشوفاً .الفساد هو أكرب هتديد ملستقبل
الفساد يف الصحة العاملية ّ
الصحة على مستوى العامل".
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الوزيرة السابقة اليت انتخبت عضواً يف األكادميية الوطنية للطب يف
الوالايت املتحدة األمريكية عام 2016م ،أتت على الكثري من أوج الفساد
يف منظومة الرعاية الصحية نذكر منها ما يلي:
 دفع األموال للكوادر الصحية حلضور دورات تدريبية من غرياحملتاجني للتدريب؛ ويتارون فقط للحصول على احلوافز.
 أكثر من ثلثي الدول تعترب فاسدة بشكل مستوطن وفقاً ملنظمةالشفافية الدولية.
 يؤثر الفساد على الفقراء واألكثر ضعفاً .والفساد يف قطاع الصحةأخطر من أي قطاع آخر؛ ألن مميت بكل معىن الكلمة.
 تشري التقديرات إىل أن الفساد ،كل عام ،يودي حبياة ما ال يقل عن 140ألف طفل ،ويزيد من مقاومة مضادات امليكروابتِّ ،
ويقوض مجيع
جهودان للسيطرة على األمراض املعدية وغري املعدية ،فالفساد جائحة
متجاهلة.
َ
 تشري التقديرات إىل أن العامل ينفق أكثر من  7تريليوانت دوالرأمريكي على اخلدمات الصحية ،وأن ما ال يقل عن  ٪25-10من اإلنفاق
العاملي يضيع مباشرة من خالل الفساد ،وهو ما ميثل مئات املليارات من
الدوالرات املفقودة كل عام.
 يظهر الفساد يف الرعاية الصحية يف نقاط خمتلفة من النظام :يفتقدمي اخلدمات من قبل الطاقم الطيب واملهن الصحية األخرى ،ويف شراء
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األدوية واملستلزمات اخلاصة ابملعدات وتوزيعها واستخدامها ،ويف تنظيم جودة
املنتجات واخلدمات ،ويف توليف املوارد البشرية ،ويف بناء املنشآت.
وتقول الوزيرة الباحثة اليت تلقت تعليمها العايل يف الوالايت املتحدة
األمريكية يف سياق حديثها عن الفساد يف النظم الصحية :إن يسود يف
اجملتمعات ذات التقيد األقل ابلقانون ،وعدم الشفافية ،وآليات املساءلة األقل؛
ولكنها تغفل متاماً عن السبب احلقيقي الذي يتيح هذا الفساد املتعدد األوج ،
وهو النظام الرأمسايل وقصور دول عن االضطالع مبسؤولية الدولة وتركها الرعاية
الصحية بيد املؤسسات اخلاصة اجلشعة.
مظاهر احنطاط النواحي الصحية يف العامل
مظاهر الفساد الرأمسايل على الرعاية الصحة الفردية وآاثره الكارثية على
الصحة اجلماعية ،ال تكاد حتصى؛ إال أن ميكن إمجاهلا ملعرفة واقع هذه الرعاية
وهتاويها للحضيض:
 هناك جوانب متعددة للعالقة بني الرأمسالية وبني األمراض النفسيةوالعقلية اليت تضاعفت منذ انتشار الرأمسالية والليربالية ،وقدرت دراسة ملعهد
القياسات الصحية والتقومي لعام 2017م أن  792مليون شخص يعيشون
اضطراابً يف الصحة العقلية ،أي أكثر بقليل من واحد من كل عشرة أشخاص
على مستوى العامل ( ،)٪10.7أغلبها اضطراابت القلق واالكتئاب.
 النزعة الفردية هي السمة اليت يقوم علي منوذج اجملتمع الرأمسايل؛حيث ميثل تقدير اجلهد الفردي واالعتماد على الذات واالستقاللية وحافز
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املنافسة جمموعة العالمات املميزة هلذا النظام من الناحية اجملتمعية ،وتؤدي هذه
النظرة للفرد إىل عواقب وخيمة مثل الوحدة اليت تقود إىل شرب الكحوليات
واملخدرات ،كما أهنا تضعف الروابط االجتماعية ،وتفاقم النزعة االستهالكية
اليت تعمل الرأمسالية على التالعب ابلعقول لتعزيز احلاجة النفسية الدائمة إليها.
 إن الرأمسالية تعمل على تصنيع األشياء اليت حتقق رحباً مهما كانتاتفهة ،بينما تتجاهل توفري األشياء الالزمة لألفراد الذين يعيشون يف فقر ،وهذا
النمط املعيشي يدمر الصحة النفسية والعقلية .عالوة على غياب مفهوم
اآلخرة واحلساب والعقاب واجلنة والنار ورضوان هللا تعاىل بوصفها مثالً عليا
يسعى إليها اإلنسان فينشغل يف حتقيقها وميأل حيات رضا وطمأنينة.
 العواقب السلبية لنمط احلياة الرأمسالية على صحة اإلنسان كارثية،يسمون ابملراهقني وانتشار
فمثالً حرية ممارسة اجلن وخصوصاً بني من َّ
سمني ابألمهات
العالقات اجلنسية القصرية والعابرة أدى إىل ازدايد عدد من ي َّ
العازابت ،وقد ارتفعت نسبة مواليد النساء غري املتزوجات إىل  %41يف عام
2010م من  %5يف عام 1960م .ويف اململكة املتحدة ،يعيش واحد من
كل أربعة أطفال تقريباً يف أسر وحيدة األم أو األب ،وعادة ما يرتتب على
ذلك صعوابت مالية وتدهور يف الصحة اجلسدية والعقلية؛ إذ توصلت دراسة
العزاب (الذين عندهم أبناء غري
أجريت يف  27دولة أوروبية إىل أن اآلابء َّ
شرعيني) يعانون من حالة صحية سيئة ،تتمثل ابلتوتر املزمن ،والشعور ابلوحدة
واالكتئاب .وهذه املعاانة تصيب أطفال األمهات العازابت أيضاً.
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 رصد تقرير "مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها" يف عام2016م وجود  1.2مليون إصابة بفريوس نقص املناعة البشرية ،وأكثر من
 700ألف وفاة يف حالة اإليدز يف الوالايت املتحدة ،وأعلن املركز عن
تشخيص  34800مصاابً ابإليدز يف الوالايت املتحدة عام 2019م ،كان
من بينهم  %66نتيجة العالقات اجلنسية بني الرجال.
ِ
مدمرة
 أما عواقب تعاطي املشروابت الكحولية يف العامل الرأمسايل فهي ّعلى الصحة واإلنفاق ،ووفقاً للمسح الوطين األمريكي يتناول  %85ممن هم
سنوايً  88ألف شخص يف
يف سن الثامنة عشرة وأكثر الكحول ،وميوت ّ
الوالايت املتحدة يف حاالت مرتبطة ابلكحول .وقالت منظمة الصحة العاملية
إن أكثر من ثالثة ماليني شخص ممن يتعاطون اخلمر توفوا يف عام 2012م
ألسباب ترتاوح ما بني السرطان والعنف ،وتشمل أضرار اخلمر مشاكل يف
القلب وأنواعاً عدة من االلتهاابت والسرطاانت ،ووصف تقرير (أصدره مركز
العدالة االجتماعية يف لندن عام 2013م) أبهنا أصبحت عاصمة اإلدمان
على اخلمر واملخدرات يف أورواب ،مشرياً إىل أن اإلدمان يكلف بريطانيا أكثر
سنوايً.
من  55مليار دوالر ّ
 أما عن االنتحار ،فمنظمة الصحة العاملية تقول يف تقرير هلا عام2019م ،إن ما يقارب من  800ألف شخص يلقى حتف كل عام يف حالة
االنتحار ،وأن هناك حالة انتحار كل  40اثنية سرتتفع عام 2020م إىل
حالة انتحار كل  20اثنية ،وقد سجل االنتحار بوصف اثين أهم حالة
للوفيات بني من ترتاوح أعمارهم ما بني  15و 29عاماً على الصعيد العاملي
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يف عام 2016م ،غري أن املنظمة العاملية تَعده مشكلة صحية عامة مل تعاجل
بشكل كاف بسبب ضعف الوعي ابالنتحار ،وال تدرك أن أساس املشكلة
يكمن يف عقيدة فصل الدين عن احلياة واحلرايت اليت تظهر آاثرها يف منط
العيش الغريب؛ حبيث َّ
حتكمت يف الناس غرائزهم وأهواؤهم وإشباعها إما خطأً
أو شذوذاً .فالرتكيز على الفردية والذات هو أساس املشكالت النفسية كلها
ألن جيعل هم الفرد نيل أكرب قسط من املتع الدنيوية؛ فيصدم املرء عند سعي
وهلاث وراء سراب ال يستطيع حتقيق ؛ فيقع يف صراع نفسي أو عاطفي يؤدي
ب إىل االضطراب وبؤس احلياة ،وطلب وضع ح ّد هلا.

وتقول ورقة حبثية جلورانل الطب النفسي الربيطاين إن حوايل  ٪7من
األطفال حاولوا االنتحار قبل بلوغ سن  17عاماً ،وتكشف أيضاً أن واحداً
من كل أربعة أشخاص تقريباً تعرضوا إليذاء أنفسهم يف العام املاضي .وقد
أدى تغري املواقف جتاه الزواج والعالقات العائلية إىل انتشار الوحدة وانداثر
األسرة .فللمعيشة املنفردة العديد من اآلاثر السلبية على صحة اإلنسان ،فهي
تعرض صاحبها خلطر االكتئاب بنسبة تصل إىل  %80مقارنة مع األشخاص
الذين يعيشون يف أسر ،والعزلة االجتماعية ترتبط ابرتفاع معدل الوفيات لدى
كبار السن ،فالشعور ابلوحدة هو القاتل اخلفي هلم.

 أما اآلاثر املدمرة للرأمسالية وأنظمتها الفاسدة على الصحة العامةواجلماعية سواء يف بلدان عاملها الذي يوصف ابملتقدم أم يف بلدان العامل
األخرى اليت توصف ابلنامية أو الفقرية فهي أكثر من أن حتصى ،وأنيت على
بعض جوانبها:
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فيما يتعلق ابلطعام والتغذية ،تشري التقديرات احلالية إىل أن ما يقرب
من  690مليون شخص يف العامل يعانون من اجلوع ،أي ما يعادل  8.9يف
املئة من سكان العامل .ويف عام 2019م ،تعرض ما يقرب من  750مليون
شخص ملستوايت حادة من انعدام األمن الغذائي ،ومل يكن لدى ما َّ
يقدر
ومغذ وكاف.
بنحو ملياري شخص إمكانية الوصول املنتظم إىل طعام آمن ّ
ولي مبقدور أكثر من  3مليارات شخص يف العامل احلصول على األغذية
الصحية ذات القيمة الغذائية املناسبة ،ومعظم هؤالء يعيشون يف آسيا وأفريقيا،
وهذه األرقام هلا أتثري مباشر يف الصحة ،خاصة عندما يؤخذ النمو كمقياس
للصحة.
إن سبب اجلوع يف العامل لي عدم كفاية إنتاج الغذاء العاملي بل هو
سوء توزيع الغذاء ،وسوء توزيع املوارد الالزمة إلنتاج الغذاء .ويف أحدث تقرير
أصدرت منظمة "أوكسفام ) "(Oxfamاخلريية الربيطانية ،فإن حوايل 11
شخصاً ميوتون كل دقيقة يف حالة اجلوع وسوء التغذية على األرجح ،وتقول
غابرييال بوشي  -املديرة التنفيذية ملنظمة أوكسفام  -أبن جائحة كوروان
كشفت عن الالمساواة العميقة يف عاملنا؛ فقد ارتفعت ثروة أغىن 10
أشخاص يف العامل مبقدار  413مليار دوالر العام املاضي (2020م) ،ويفوق
ذلك ب  11ضعفاً احلاجة املعلنة لألمم املتحدة كي متول ابلكامل مساعداهتا
اإلنسانية العاملية.
أما ما يتعلق ابملاء النظيف ،فهو يرتبط ابلصحة ألن يستعمل للشرب
والطعام واالستخدام املنزيل وألغراض حيوية متعددة ،ويقدَّر أن  801ألف
28

طفل تقل أعمارهم عن مخ سنوات ميوتون من اإلسهال كل عام ،معظمهم
يف البلدان النامية ،وتساهم مياه الشرب غري املأمونة ،وعدم توفر املياه الكافية
للنظافة ،ونقص الوصول إىل الصرف الصحي ،تساهم معاً يف حوايل  ٪88من
الوفيات النامجة عن أمراض اإلسهال.
ويف مجيع أحناء العامل ،تصيب الديدان املعوية املنقولة ابلرتبة أكثر من
مليار شخص بسبب نقص الصرف الصحي املناسب .وكذلك الرتاخوما فهو
السبب الرئي يف العامل للعمى وينتج عن سوء النظافة والصرف الصحي،
ويعاين ما يقرب من  41مليون شخص من الرتاخوما النشطة ،ويعاين حوايل
 10ماليني شخص من إعاقة بصرية أو عمى ال رجعة في نتيجة الرتاخوما،
مع أن ميكن الوقاية من عدوى الرتاخوما من خالل زايدة نظافة الوج
ابلصابون واملاء النظيف وحتسني الصرف الصحي.
وعلى الصعيد العاملي ،استخدم ما ال يقل عن ملياري شخص مصادر
مياه شرب ملوثة ابلفضالت .وحىت عام 2017م ،كان ما يزال  2مليار
شخص يفتقرون إىل الصرف الصحي األساسي %70 ،منهم يعيشون يف
منواً ،وكان  673مليون شخص
املناطق الريفية ،وثلثهم يعيشون يف أقل البلدان ّ
ميارسون التغوط يف العراء ،ويرتكزون بشكل متزايد يف أفريقيا وآسيا ،ويفتقر 3
مليارات شخص إىل املرافق األساسية لغسل اليدين ابملاء والصابون يف املنزل.
منواً ،كان  ٪22من مرافق الرعاية الصحية
ويف عام 2017م ،ويف أقل البلدان ّ
لي فيها خدمة مياه ،و ٪21منها ال يوجد فيها خدمة صرف صحي،
و ٪22منها ال يوجد فيها خدمة إدارة نفاايت.
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إن النظام السياسي العاملي احلايل مبين على منوذج الدولة القومية،
ويسود االقتصاد الرأمسايل الليربايل العاملي ،وهذا اهليكل غري مناسب حلل
املشاكل العاملية ،مبا يف ذلك مشاكل الصحة العاملية؛ ألن فكرة النظام
االقتصادي الرأمسايل هي أن كل فرد أو جمموعة أو أمة تشارك يف منافسة
شرسة الذعة لتحقيق مصلحتها اخلاصة.
فاليوم ،يف اململكة املتحدة ،أغىن  ٪1ميتلكون  ٪12من الثروة ،وأغىن
 ٪10ميتلكون  ٪44من الثروة .ويف الوالايت املتحدة أغىن  ٪1ميتلكون
 ٪34من الثروة ،وأغىن  ٪10ميتلكون  ٪74من الثروة ،ويستمر هذا التفاوت
يف النمو عاماً بعد عام .ومن املهم أن نفهم أن هذا التفاوت الكبري مدفوع
بشكل منهجي ابإلطار االقتصادي الرأمسايل ،ويتم احلفاظ علي ومحايت من
قبل النخبة واألثرايء املستفيدين .ونتيجة لذلك ،ال تستطيع الغالبية العظمى
من السكان يف االقتصادات الرأمسالية حتمل الصحة اجليدة والرفاهية ،فقدراهتم
املالية جتعلهم يف وضع غري مناسب فيما يتعلق جبميع َّ
احملددات املرتبطة ابلرعاية
الصحية مثل الغذاء ،واملياه النظيفة ،والتعليم ،والصحة العقلية ،والبيئة...
وعالوة على ذلك ،قادت سلطة الشركات ثقافة االستهالك اليت أفرزت أمناط
حياة غري صحية وخيارات سيئة مع قلة ممارسة الرايضة وتعاطي املخدرات
الرتوحيي؛ ما أدى إىل مشاكل صحية عامة يف العامل املتقدم.
فساد أهم املقومات املؤثرة يف الرعاية الصحية
يف لل الرأمسالية لهر الفساد يف نواحي الرعاية الصحية كلها تقريباً :يف
نظام التأمني الصحي وشركات  ،ويف شركات األدوية وأحباثها ،ويف امللكية
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الفكرية وبراءات االخرتاع ،ويف استغالل هذه املنظومة الصحية لتحقيق الربح
واملنفعة املادية ،ومع أن الرأمسالية ابتكرت ترقيعات للتغطية على قصورها إال أن
الرعاية الصحية وصلت إىل ما هي علي اليوم من سوء وغش؛ حبيث ألهرت
جائحة مثل كوروان مدى هشاشة هذه الرعاية وزلزلت أركاهنا إىل حد االهنيار،
بل إن الرعاية الصحية اهنارت يف دول عدة يف العامل .ويف الفقرات التالية
سنأيت على أهم ما اعرتى النظام الصحي يف لل الرأمسالية من أمور فاسدة:
فالتأمني الصحي هو وسيلة لتغطية تكاليف الرعاية الصحية ،ويكون

إما عن طريق احلكومات اليت توفره لسكاهنا لضمان استفادهتم من اخلدمات
الصحية وذلك عن طريق نظام أتمني بتكلفة معينة يستطيع املواطن دفعها
متول احلكومة،
مقابل خدمات تتناسب مع ما يتحمل املواطن ،وضمن برانمج ّ
وهو قائم على الضرائب ،وإما عن طريق شركات التأمني الصحي ،وهنا يظهر
ختلي الدولة عن مسئوليتها يف رعاية شئون الناس الصحية ألهنا توكل ب
شركات بدالً من قيامها هي ابلرعاية الصحية حبيث توفرها للفقري والغين،
وللضعيف والقوي ،سواء بسواء .وعادة ما جتعل شركات التأمني عقودها
م َّ
تتهرب من دفع التأمني ،وتضع شروطاً لتصيد الثغرات والتحلل من
عقدة ل َّ
االلتزامات .ويف حاالت كثرية يتقلَّص التأمني الصحي ،ويطلب أرابب العمل
من العمال دفع املزيد من التكاليف أبنفسهم.
تغوالً وحتكماً يف الرعاية
وأما شركات صناعات األدوية فهي األكثر ّ
الصحية ،فهي تستغل احلاجة املاسة للدواء وكون حباجة للتطوير لعالج
مستجدات مرضية ،ويضاف إىل ذلك ما يسمى برباءة االخرتاع واالحتكار،
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وهذه اخلصائص جتعل الدواء يتمتع بقيمة عالية وجتعل السلعة األكثر رحبية بني
مجيع السلع املشروعة .فشركات األدوية ال تقيم وزانً لغري الربح ،فهي ترفع سعر
الدواء بصورة فاحشة ،ومتنع اآلخرين من تصنيع ومنافستها يف السعر حتت
حجة "براءة االخرتاع" .واملتضررون بطبيعة احلال هم األفراد الفقراء ،أو دول
العامل الثالث اليت ال تستطيع أتمني األدوية الباهظة الثمن لسكاهنا.
يف مقال عام 2004م حتت عنوان" :احلقيقة حول شركات األدوية"

للدكتورة مارشا أجنيل ،وهي طبيبة أمريكية كانت أول امرأة تتوىل منصب

رئيسة حترير "نيو إجنالند جورانل أوف ميديسن"  -أقدم جملة طبية مرموقة -

جاء في ما يفضح أالعيب شركات األدوية ولوبيات ضغطها ورحبها الفاحش
حيث هي أقرب إىل املافيات اليت تقتات على بؤس املرضى وأمراضهم.
إن العقاقري هي اجلزء األسرع منواً يف فاتورة الرعاية الصحية ،وأسعار
األدوية األكثر شيوعاً يتم رفعها بشكل روتيين ،أحياانً مرات عدة يف السنة،
فيما يعد البحث والتطوير ،جزءاً صغرياً نسبياً من ميزانيات شركات األدوية
الكربى ويتضاءل أمام نفقاهتا اهلائلة على التسويق واإلدارة ،فاألسعار اليت
تتقاضاها شركات األدوية غري راجعة إىل تكاليف تصنيع األدوية ،وميكن
وتتذرع شركات األدوية
خفضها بشكل كبري دون هتديد البحث والتطويرَّ ،
أبهنا تدفع الكثري من النفقات لتطوير األدوية وإجراء األحباث؛ لكن املدقِّق
جيد أن ال صحة البتة ملا َّ
تدعي شركات األدوية ،ففي عام 2001م ،كانت
شركات األدوية األمريكية العشر املدرجة يف قائمة الشركات األعلى ثروة قد
احتلت مرتبة أعلى بكثري من مجيع الصناعات األمريكية األخرى يف متوسط
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صايف العائد ،وهبوامش مذهلة ابملقارنة مع سائر الصناعات .ويف عام
2002م ،بلغت األرابح اجملمعة لشركات األدوية العشر  35.9مليار دوالر،
وكانت نفقات صناعة األدوية على البحث والتنمية  %14فقط من عائدات
املبيعات.
وصناعة األدوية ال توجد فيها ابتكارات ابرزة ،ففي السنوات األخرية مل
يقدم للسوق سوى عدد قليل من األدوية املهمة حقاً ،وكانت تعتمد يف
املمولة من دافعي الضرائب يف املؤسسات األكادميية ،أو
الغالب على األحباث َّ
شركات التكنولوجيا احليوية الصغرية ،أو املعاهد الوطنية للصحة .وأغلب
األدوية يف أمريكا مثالً ،اكتشفت يف املختربات احلكومية .ويف العام 1995م
اكتشفت مؤسسة ماساتشوست للتكنولوجيا أن من بني  14دواء من األدوية
الواعدة يف نظر مصانع األدوية يف الربع األخري من القرن الفائت هناك 11
مولتها احلكومات.
دواء مت اكتشاف عرب أعمال ّ
والصناعة الدوائية األمريكية هلا حرية حتديد األدوية اليت جيب تطويرها،
كما أن هلا احلرية يف تسعريها؛ وهي تعتمد متاماً على االحتكارات املمنوحة
حكومياً  -يف شكل براءات االخرتاع وحقوق التسويق احلصرية املوافق عليها
من قبل إدارة الغذاء والدواء األمريكية ) - (FDAوتستخدم هذه الصناعة
ثروهتا وقوهتا الستقطاب كل مؤسسة قد تقف يف طريقها ،مبا يف ذلك
الكونغرس األمريكي ،وإدارة الغذاء والدواء ،واملراكز الطبية األكادميية ،ومهنة
الطب نفسها .فالتفرد واحلصرية مها شراين احلياة هلذه الصناعة حيث ال جيوز
ألي شركة أخرى بيع الدواء نفس فرتة حمددة إال بعد انتهاء صالحية حقوق
33

التسويق احلصرية ،وعندها تدخل النسخ األخرى للدواء نفس إىل السوق،
وعادة ما ينخفض السعر إىل أقل من  20ابملائة مما كان علي .
وبدالً من أن تكون شركات األدوية حمركاً لالبتكار ،فهي آلة تسويق
املمولة من احلكومة ومن حقوق االحتكار.
ضخمة .وهي تعيش على البحوث َّ
ومع ذلك ،حتتل هذه الصناعة دوراً أساسياً يف نظام الرعاية الصحية األمريكي،
على حد قول الدكتورة مارشا أجنيل اليت أضافت أن من الواضح أن صناعة
األدوية حتتاج إىل إصالح جذري .هذا وجيب أن ميتد اإلصالح إىل ما وراء
الصناعة ليشمل الوكاالت واملؤسسات اليت اختارهتا ،مبا يف ذلك إدارة الغذاء
والدواء ومهنة الطب ومراكزها التعليمية.
وأما قوانني محاية امللكية الفكرية ،فهي أداة لالحتكار والسيطرة على

األسواق ،وقد فرضتها الدول الرأمسالية الكربى على دول العامل وشعوب لتمنع
األمم األخرى من االستفادة احلقيقية من االخرتاعات واألدوية اجلديدة ،حىت
سن الكوجنرس بعد عام 1980م
تظل أسواقاً استهالكية ملنتجاهتم ،فقد َّ
ّ
املصممة لتسريع ترمجة البحوث األساسية املدعومة من
سلسلة من القوانني َّ
الضرائب إىل منتجات جديدة مفيدة  -ويعرف أهم هذه القوانني بقانون
ابي-دول ( )Bayh-Doleوهو الذي ميكن اجلامعات والشركات الصغرية
من احلصول على براءات اخرتاع لالكتشافات املنبثقة عن األحباث اليت ترعاها
املعاهد الوطنية للصحة ،ومن مث منح تراخيص حصرية لشركات األدوية .وهذه
القوانني تعين أن شركات األدوية مل تعد مضطرة إىل االعتماد على أحباثها
اخلاصة لألدوية اجلديدة ،مث أصدر الكوجنرس سلسلة أخرى من القوانني من
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عام 1984م كانت مبثابة ثروة كبرية لصناعة األدوية ،ووسعت هذه القوانني
حقوق احتكار األدوية ذات العالمات التجارية .والنتيجة هي أن العمر الفعلي
لرباءات االخرتاع لألدوية ذات األمساء التجارية قد زاد من حوايل مثاين سنوات
يف عام 1980م إىل حوايل أربعة عشر عاماً يف عام 2000م ،ابلنسبة إىل
عرف عادةً على أن عقار تبلغ مبيعات أكثر من مليار
املنتج الرائج ،الذي ي َّ
دوالر سنوايً (مثل لبيتور أو سيليربيك أو زولوفت) ،وهذه السنوات الست
من احلصرية اإلضافية تعد ابلنسبة لشركات األدوية ذهبية.
ومع ارتفاع أرابحها خالل الثمانينات والتسعينات ،ارتفعت القوة
السياسية لشركات األدوية ،فأصبحت قادرة على تغيري ما ال يعجبها بشأن
إدارة الغذاء والدواء ،وذلك ابلضغط املباشر أو من خالل أصدقائها يف
الكوجنرس .وبلغ إمجايل إنفاق شركات األدوية األمريكية على مجاعات الضغط
بني سنة 1997م وسنة 2002م  477.6 -مليون دوالر ،وهو مبلغ ضئيل
ابملقارنة مع األرابح اليت حققتها حيث سجلت أهم عشر شركات لألدوية
سنة 2002م وحدها ما يقارب  36مليار دوالر أرابحاً.
إن براءة االخرتاع واحتكار بيع األدوية هي شروط غري شرعية يف نظر

اإلسالم ،وال جيب االلتزام هبا ،وهذا كفيل بفتح السوق أمام منتجي األدوية
إلنتاج كل أنواع الدواء؛ فينخفض سعر الدواء بصورة كبرية ،ويصبح يف
متناول اجلميع ،بل وحيفَّز البحث العلمي الذي ال يبقى متحجراً بسبب حيازة
األفكار ومنع تداوهلا ،أو بسبب تركيزه على جماالت الربح وإمهال أمراض
الفقراء ،وقد كان علماء املسلمني يف اخرتاعاهتم وأحباثهم العلمية العديدة
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يبتغون األجر من هللا تعاىل ورضوان مبنفعة الناس ومل يكونوا يركزون على القيمة
املادية ،وال على الربح وحده ،بل كانوا يضعون نصب أعينهم إعانة الضعيف
وعالج املريض .لكن احلضارة الرأمسالية أفسدت عناصر البحث العلمي

أخرت من وتريت حلصرها
وتطور العلوم ومنها العلوم الطبية وصناعة األدوية ،و َّ
األهداف من األحباث العلمية ابلربح واملنفعة ،وصار الغش والتزوير وسيلتني
مشروعتني ،وصممت الدراسات لتحقيق النتائج املرجوة مسبقاً ،سواء
ابلتالعب أبعداد املالئمني للعالج أم ابجلرعات الدوائية ونوع اخليارات
والتوصيات العالجية .وهذه بعض األمثلة حول العالقة غري الشرعية اليت قد
تربط بعض األطباء والباحثني بشركات األدوية:
 قالت الدكتورة شارون ليفني ،املدير التنفيذي املساعد جملموعة كيسرالطبية :إذا كنت صانعاً ،وميكنين تغيري جزيء واحد واحلصول على عشرين
عاماً أخرى من حقوق براءات االخرتاع ،وإقناع األطباء بوصف األدوية وإقناع
املستهلكني للمطالبة ابلشكل التايل من عالج بروزاك اليومي مثالً ،مع قرب
انتهاء صالحية براءة االخرتاع اخلاصة يب ،فلماذا أنفق املال على مسعى أقل
أتكيداً ،والذي يبحث عن أدوية جديدة متاماً؟

 َكشف عالقة ارتبط هبا املدير الطيب ملستشفى "ميمورايل سلونكيتريينج" يف الوالايت املتحدة  -الذي يعد أحد أهم مراكز السرطان على
مستوى العامل  -مع العديد من شركات األدوية ،حصل من خالهلا على
ماليني الدوالرات؛ ما أثر على نزاهة أحباث الطبية اليت قام بنشرها يف العديد
من اجملالت املرموقة ومنها "نيو إجنالند جورانل" و"النسيت".
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 إحدى الدراسات خلصت إىل أن أكثر من ثلث الباحثني لديهمارتباطات بصورة أو أبخرى بشركات األدوية ،كما ذهبت اجمللة الطبية
األمريكية قبل سنوات إىل أن حوايل  %60من رؤساء األقسام يف
املستشفيات التعليمية لديهم عالقة  -قد يرتتب عليها تضارب مصاحل  -مع
شركات األدوية ،وهذا ما أيَّدت دراسة أخرى للمجلة نفسها خلصت إىل أن
حوايل  %40من الباحثني قد تلقوا هدااي من شركات األدوية.
 انتقدت كلري شورت  -وزيرة التنمية الدولية الربيطانية  -شركاتاألدوية ألهنا فشلت يف االستثمار يف األدوية اليت تعاجل أمراض الفقراء،
وأضافت الوزيرة أن  %10فقط من األموال املخصصة لألحباث تنفق على
األحباث املتعلقة ابألمراض اليت تؤثر على تسعني يف املئة من الفقراء يف العامل.
وهكذا مل تسلم األحباث الطبية من الغش بسبب فكرة النفعية يف
حرم اإلسالم الغش،
الغرب ،ف َّ
أضر ذلك ابلتقدم العلمي ونزاهة األحباث ،بينما ّ
س ِم ِن» ،رواه مسلم عن
ومن تزوير األحباث العلمية ،قال َ « :م ْن غَ َّ
ش فَـلَْي َ
أيب هريرة رضي هللا عن  ،وروى مسلم أيضاً عن أيب هريرة عن رسول هللا 
قالَ « :وَم ْن غَ َّ
س ِمنَّا».
شنَا فَـلَْي َ
تداعيات كوروان وتداعي األنظمة الصحية يف العامل
تداعيات جائحة فريوس كوروان هي خري مثال على خطيئة العالج
الرأمسايل ،فقد عاجل الرأمساليون وأشباههم هذه املسألة أوالً :ابلتكتم على
املوضوع ،وخصوصاً من قبل الصني وأتخري التحذير من  .واثنياً :ابحلجر
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الصحي والعزل اجلزئي ،حبيث ابت ماليني الناس مالزمني بيوهتم ابستثناء
القيام ابلتسوق وقضاء احلاجات الضرورية مع تعطيل احلياة االقتصادية .واثلثاً:
ابلعزل شب الكامل يف البيوت ،حيث مت إخضاع مئات املاليني من الناس يف
العامل لعزلة يف بيوهتم على أمل احلد من انتشار فريوس كوروان .وقد تبني أن
حتل املشكلة ولن حتلها ،بل زادت إىل فشل االقتصاد
هذه املعاجلات الثالث مل َّ
فشالً آخر ،مث تضاعف هذا املرض وأصاب ماليني من البشر ،ومات من
ماليني آخرون وفق إحصاءاهتم هم ،وعاىن الناس من امللل والسأم يف اجملتمع
الرأمسايل واجملتمعات األخرى اليت حذت حذوه يف التعامل مع الوابء.
وكان التعامل الصحيح مع هذا املرض هو وفق ما جاء يف شرع هللا
سبحان أبن تتابع الدولة املرض من بدايت  ،وتعمل على حصر املرض يف مكان
نشوئ ابتداءً ،ويستمر األصحاء يف املناطق األخرى يف العمل واإلنتاج...
وهكذا يعزل املرض املعدي يف مكان  ،وحيجر على املرضى صحياً ،ويتابَعون
ابلرعاية والعالج جماانً ،ويستمر األصحاء يف عملهم ،وتستمر احلياة كما
كانت علي قبل املرض املعدي ،ال أن تتوقف حياة الناس العامة ويعزلوا يف
البيوت ،ومن مث تشل احلياة االقتصادية أو تكاد فتزداد األزمة استفحاالً وتظهر
مشكالت أخرى!...
لقد كشف انتشار وابء كوروان يف العامل عمق الزيف الذي تقوم علي
الرعاية الصحية وألهر قلة خمصصات الدول للسياسات الصحية ،وأابن عن
مقدار ضعف إمكانيات املستشفيات وجاهزية القطاع الصحي يف استيعاب
األعداد املتزايدة من املرضى احملتاجني للعناية املركزة وأجهزة التنف  ،ويف توفري
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الوسائل الوقائية البسيطة من ألبسة واقية طبية ومواد التنظيف والتعقيم .فال
عجب أن تنهار منظومات هذه الدول الصحية وتعجز عن مواجهة انتشار
هذا الوابء .وحىت الوالايت املتحدة اليت تتصدر دول العامل يف جماالت
التكنولوجيا الطبية والبحوث العلمية الطبية فشلت فشالً ذريعاً يف مواجهة
كأهنا دولة
مرض كوروان وعجزت عجزاً واضحاً عن التعامل مع حبيث بدت و ّ
مما يسموهنا دول العامل الثالث.
وقد فتح الباب جراء هذه الكارثة الوابئية على مصراعي أمام شركات
التجارة الصحية ،املتمثلة بشركات األدوية والبحث العلمي على إنتاج األدوية
وجتريبها على املصابني ،والتناف على صناعة اللقاح ،وفتح أسواق جديدة
للمضاربة واالحتكار واستغالل النفوذ لتحقيق مكاسب ابملليارات مع احتكار
التوزيع .وتعد محلة التطعيم العاملية احلالية ضد وابء كوروان األكرب يف التاريخ،
وقد مت استخدام أكثر من  2.5مليار جرعة يف  180دولة حول العامل  -وفقاً
للبياانت اليت نشرهتا بلومبريغ ،وهو ما يكفي لتطعيم  %16.4من سكان العامل
بشكل كامل ،غري أن التوزيع كان متفاواتً جداً؛ حيث مت تطعيم البلدان ذات
الدخل املرتفع أسرع من البلدان ذات الدخل األدىن أبكثر من  30مرة.
وتتوقع شركة فايزر أن تصل مكاسبها السنوية إىل  26مليار دوالر؛ إذ ارتفعت
أرابح الربع األول من عام 2021م عما كانت علي عام 2020م بنسبة
 ،%44وابملثل ،تتوقع موديران حتقيق  18.4مليار دوالر لتحصل بذلك للمرة
األوىل على أرابح مبليارات الدوالرات .وارتفع سعر سهم شركة موديران إىل
أكثر من  %700منذ شباط/فرباير 2020م ،يف حني ارتفعت "بيونتك"
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بنسبة %600؛ ونتيجة لذلك أوجدت جائحة كوفيد 19-ما ال يقل عن 9
مليارديرات جدد بعد ارتفاع أسهم الشركات املنتجة للقاحات.
لقد وصل سوء الرعاية الصحية الرأمسالية وفسادها حداً كبرياً وأصبح
ماثالً للعيان ،وصار الناس يبحثون عن سياسة رعاية صحية حتقق فعالً املعافاة
والطمأنينة والرمحة والعدل .والبديل الصحيح هلذه الرأمسالية املتوحشة هو
اإلسالم ،فهو مينع خصخصة الرعاية الصحية وحيصر رعاية الشؤون بيد
اخلليفة ،فال يكون القطاع الصحي هنباً للرأمساليني ،بل ترعاه دولة اخلالفة
ابحلق والعدل وتوفر الرعاية الصحية لرعاايها جماانً.

نظرة اإلسالم لإلنسان واجملتمع املتعلقة ابلرعاية الصحية
جاء اإلسالم بنظام شامل كامل ،ينظم مجيع أعمال اإلنسان الالزمة
إلشباع غرائزه وحاجات العضوية ،إشباعاً صحيحاً يوافق الفطرة ،ويتالءم مع ما
جيب أن يكون علي اجملتمع اإلسالمي .وحذر من خمالفة هذا النظام ألن ذلك
يؤدي إىل الفساد ،فعن ابن عمر رضي هللا عنهما عن رسول هللا  قالَ « :اي
ِ
ِ
ِ
وه َّن؛ َملْ تَظ َْه ِر
َم ْع َ
ينََ ،خْس إِ َذا ابْـتُليتُ ْم ِبِِ َّن َوأَعُوذُ ِاب َّّلل أَ ْن تُ ْد ِرُك ُ
ش َر ال ُْم َهاج ِر َ
الْ َف ِ
شةُ ِيف قَـوم قَط ح َّّت يـعلِنُوا ِِبا إَِّال فَ َ ِ
اح َ
َ ُْ
شا في ِهم الطَّاعُو ُن َو ْاأل َْو َجاعُ الَِّيت َملْ
َ
ْ
ت ِيف أ ِ َّ ِ
ال َوال ِْم َيزا َن إَِّال أُ ِخ ُذوا
صوا ال ِْم ْكيَ َ
ض ْ
ين َم َ
تَ ُك ْن َم َ
ْ
ض ْواَ ،وَملْ يَـ ْنـ ُق ُ
َس َالف ِه ْم الذ َ
ني و ِش َّد ِة الْمؤونَِة وجوِر الس ْلطَ ِ
ِِ
ان َعلَْي ِه ْمَ ،وَملْ َيَْنَـعُوا َزَكاةَ أ َْم َواِلِِ ْم إَِّال ُمنِعُوا
َ َْ
َ
ِابلسن َ َ
ضوا َع ْه َد َِّ
اّلل َو َع ْه َد َر ُسولِ ِه إَِّال
الْ َقط َْر ِم ْن َّ
الس َم ِاءَ ،ول َْوَال الْبَـ َهائِ ُم َملْ َيُْطَ ُرواَ ،وَملْ يَـ ْنـ ُق ُ
ِ
ِ
ط َّ
ض َما ِيف أَيْ ِدي ِه ْمَ ،وَما َملْ ََتْ ُك ْم
َسلَّ َ
اّللُ َعلَْي ِه ْم َع ُدوا م ْن غَ ِْريه ْم فَأَ َخ ُذوا بَـ ْع َ
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اب َِّ
أَئِ َّمتُـ ُه ْم بِ ِكتَ ِ
اّللُ إَِّال َج َع َل َّ
اّلل َويَـتَ َخيَّـ ُروا ِِمَّا أَنْـ َز َل َّ
ْس ُه ْم بَـ ْيـنَـ ُه ْم» رواه ابن
اّللُ ََب َ
ماج يف سنن واحلاكم يف مستدرك وقال( :صحيح اإلسناد) .ومن اجملاالت
اليت نظمها اإلسالم واعتىن هبا الرعاية الصحية والتطبيب إذ هي من املصاحل
واملرافق اليت ال يستغين عنها الناس ،قال « :من أَصبح ِم ْن ُكم ِ
آمنا ِيف ِس ْربِ ِه
َ ْ َْ َ ْ
ت لَهُ الدنْـيَا» رواه الرتمذي وقال:
وت يَـ ْوِم ِه فَ َكأَََّّنَا ِح َيز ْ
س ِد ِه ِع ْن َدهُ قُ ُ
ُم َعاف ِيف َج َ

(هذا حديث حسن غريب) .وجعل اإلسالم احملافظة على نف اإلنسان
وعلى العقل وعلى نوع اإلنسان وعلى الكرامة اإلنسانية واألمن ضمن
األهداف العليا الثابتة لصيانة اجملتمع:
فتحقيقاً حلفظ النفس ،حرم اإلسالم قتلها واالعتداء عليها بغري حق،
وسن القصاص ،قال تعاىل ﴾   ﴿ :وقال « :إِ َّن َّ
َّ
اّللَ
ِ
يـع ِذ َّ ِ
َّاس ِيف الدنْـيَا» رواه مسلم ،ورخص لإلنسان بعض ما
َُ ُ
ب الذ َ
ين يُـ َعذبُو َن الن َ
حرم علي حلفظ نفس من اهلالك ،قال تعاىل     ﴿ :
 ،﴾   وأعطى هللا احلق لإلنسان أن يقاتل دون نفس  ،قال :
« َوَم ْن قُتِ َل ُدو َن َد ِم ِه فَـ ُه َو َش ِهيد» ،رواه الرتمذي وقال( :حديث حسن
صحيح).
وحلفظ العقل ،فقد أنزل اإلسالم العقل منزلت املرموقة اليت تليق ب ،
فجعل مناط التكليف ،وحث على استعمال  ،فطلب التدبر والتفكر للوصول
إىل العقيدة الصحيحة اليت يقتنع هبا ،وطلب من االجتهاد للوصول إىل احلكم
الشرعي ،ورفع اإلسالم من منزلة العلماء ،قال تعاىل   ﴿ :
 ،﴾    وحرم كل ما من شأن أن يؤثر على عمل
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العقل ،كشرب اخلمر وتناول املخدر وامتهان السحر ،وشرع عقوابت على من
يتعاطى ذلك حفظاً للعقول.
وللمحافظة على نوع اإلنسان ،فقد ندب اإلسالم إىل تكثري النسل،

فحث على تزوج الودود الولود ،وحرم اخلصاء .وحافظ على النسب فحرم الزان
َّ
ورتب علي عقوبة زاجرة ،وأوجب النفقة على املولود ل  ،وحث على تربية
األبناء الرتبية الصاحلة ،وال سيما البنات فهن ركن أساسي يف بناء األسرة وتربية
ث
األطفال ،فعن أيب هريرة رضي هللا عن أن الرسول  قالَ « :م ْن ُك َّن لَهُ ثََال ُ
ض َّرائِ ِه َّن أَ ْد َخلَهُ َّ
اّللُ ا ْجلَنَّةَ بَِر ْمحَتِ ِه إِ َّاي ُه َّن» ،قَ َال :فَ َق َال
صبَـ َر َعلَى َألْ َوائِ ِه َّن َو َ
بَـنَات فَ َ

ول َِّ
ول َِّ
اَّلل؟ قَ َال« :وإِ ِن ابـنَـتَ ِ
رجل :واب نَ تَ ِ
اَّلل،
ان» قَ َال َرجلَ :اي َرس َ
ان َاي َرس َ
َ ْ
َ
َ
ِ
ِ
َوَواح َدة؟ قَ َالَ « :وَواح َدة» ،رواه احلاكم يف مستدرك وقال( :حديث صحيح

اإلسناد).

وحفظ اإلسالم الكرامة اإلنسانية فكرم هللا اإلنسان منذ خلق حيث
طلب من املالئكة أن يسجدوا آلدم ،قال تعاىل   ﴿ :
          
﴿  

 ،﴾  وسخر ل كثرياً مما خلق ،قال تعاىل:
 ،﴾...        مث أكد اإلسالم ذلك
حني حرم ضرب اإلنسان بغري حق ،وأنذر ابللعنة َمن ضرب إنساانً للماً،
وحرم اإليذاء املعنوي لإلنسان ،فحرم السخرية من  ،واغتياب  ،وحرم اهلمز
واللمز والتنابز ابأللقاب ،وشرع حد اجللد مثانني جلدة للذين يقذفون
احملصنات ابلزان ،وشرع عقوابت تعزيرية ملن طعن بكرامة الناس أو شهد عليهم
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زوراً ،ومل ِ
يكتف اإلسالم حبماية كرامة اإلنسان يف حيات  ،بل كفل ل االحرتام
بعد ممات  ،فشرع غسل وتكفين ودفن  ،وهنى عن االعتداء على جثت  ،فعن
عائشة ،عن النيب  قالَ « :كسر َعظ ِْم الْميِ ِ
ت َك َك ْس ِرِه َحيا» ،رواه ابن حبان
َ
ُْ
يف صحيح .
ظ األمن يف اإلسالم من احلقوق األساسية العامة فقد شرع
وحف ُ
اإلسالم حد احلرابة للذين يلّون ابألمن ،فيقطعون الطريق ويعتدون على
األموال أو األنف  ،وييفون الناس ،قال تعاىل   ﴿ :
            

 ،﴾...       وشرع عقوابت تعزيرية
رادعة للذين يلون ابألمن عن طريق الفنت أو الشائعات املرعبة .وتوفري األمن
واألمان للرعية من واجبات الدولة الرئيسة ،بل اشرتط يف دار اإلسالم أن
تكون قادرة على حفظ أمنها بقواهتا؛ وهلذا فإن رسول هللا  عندما أخرب
املسلمني بدار هجرهتم ذكر األمن أول ما ذكر ،فقال  ألصحاب يف مكة
فيما رواه ابن إسحاق يف سريت « :إِ َّن َّ
اّللَ َع َّز َو َج َّل َج َع َل لَ ُك ْم إِ ْخ َواان َو َدارا
ََت َْمنُو َن ِِبَا» ،وعندما استقبل األنصار رسول هللا  وصاحب أاب بكر ،قالوا
استَـ ْقبَـلَ ُه َما ُزَهاءُ ََخْ ِسمائة
هلما ،كما رواه أمحد إبسناد صحيح عن أن « :فَ ْ
ِمن األَنْصا ِر حّت انْـتـهوا إِلَي ِهما .فقالت األنصار :انْطَلِ َقا ِ
آمنَـ ْ ِ
اع ْ ِني».
ني ُمطَ َ
َ
ُ
ََْ ْ َ
َ
وبتطبيق اإلسالم تزول األجواء اليت أدت إىل لهور آفات العقيدة الرأمسالية
الفاسدة واضطراابهتا وتداعياهتا مثل فقدان املعافاة الصحية والبدنية والنفسية،
ألن اإلسالم ال كبت في لغريزة التدين ،بل في توكل واعتماد على هللا سبحان
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وتعاىل يف كل األعمال ،وال إطالق في للغرائز واحلاجات العضوية واحلرايت،
بل إشباع منظم مقيد ابألحكام الشرعية ،وعقوابت زاجرة جابرة ملن يل هبذه
األحكام ،وتنظيم دقيق من اخلالق املدبر حلياة الناس ،ومعامالهتم كأفراد
ومجاعات ودولة؛ فيغيب عن مظاهر احلياة ضنك العيش من عوز وفقر،
واكتئاب وانتحار ،وزان وأسر مفككة ...وتسمو في القيم اليت جاء هبا اإلسالم
وهي القيم الروحية واألخالقية واإلنسانية إىل جانب القيم املادية؛ وتغيب عن
اجملتمع الفردية األاننية ويعيش اإلنسان مطمئنّاً برضوان هللا وهو يعلم أن مراقب
وحماسب يوم القيامة ،فتكون التقوى واخلوف من هللا تعاىل الرادع عن الرذيلة
والفحشاء واملنكر ،ويعلم املسلم أن ما يصيب من داء بعد ذلك فقد جعل هللا
ل دواء ،فيحرص على معاجلة املرض والبحث عن الدواء املناسب ،وتعمل
الدولة على رعاية صحة الناس فرتتقي أبفضل ما توصل إلي العلم وتسمو على
سائر األمم .ويكفي أن نعلم أن املستشفيات يف لل الدولة اإلسالمية مل تكن
تطلب من املريض أي مال لقاء اخلدمات الطبية ،ومل يل مشفى من أدوية أو
مستلزمات طبية ،بل فوق ذلك كان للمشفى جامعة اتبعة ل لتدريب األطباء
وتوفري حاجتهم من املسكن وامللب واملأكل والرتحال ،وكانت بالد الغرب
ترسل أبناءها لتعلم الطب على أيدي اخلرباء األطباء يف الدولة اإلسالمية،
وكانت الدولة تكرم األطباء واملعلمني ملا يقومون ب من دور مهم يف رعاية
شؤون الناس الصحية ،وكل ذلك كان ألن اإلسالم جعل الصحة والتطبيب
من احلاجات األساسية اليت جيب على الدولة اإلسالمية أن توفرمها لرعاايها
جماانً عمالً بقول الرسول ِْ « :
اإل َم ُام َراع َوَم ْسئُول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه» ،أخرج
البخاري عن عبد هللا بن عمر.
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الصحة والرعاية الصحية يف نظر اإلسالم
الصحة يف نظر اإلسالم
الصحة يف اللغة خالف السق ِم ،وهي ذهاب املرض ،وهي أيضاً الرباءة
من كل عيب وريب ،والصحة يف البدن حالة طبيعية جتري أفعال معها على
اجملرى الطبيعي .ويف االصطالح احلديث اتَّسع مفهوم الصحة ،فبعد أن كان
ينظر إىل الصحة على أهنا حالة من الولائف الطبيعية ميكن أن تتعطل من
وقت آلخر بسبب املرض؛ صارت تعرف الصحة حديثاً أبهنا حالة من املعافاة
البدنية والنفسية واالجتماعية ،ولي جمرد غياب املرض أو االعتالل .ووفق
ذلك فإن الصحة اجليدة أو السيئة هي حالة مستمرة الفاعلية ،وعدم وجود
مرض أو اعتالل ليسا كافيني وال ضروريني لوصف حالة صحية أبهنا جيدة.
ب فيها
وقد نظر اإلسالم إىل الصحة أبمهية ابلغة وع ّد الصحة نعمةً عظيمةً غِ َ
كثري من الناس ،فقد روى البخاري يف صحيح عن ابن عباس أن رسول هللا
 قال« :نِ ْعمتَ ِ
َّاس؛ ِ
ان َمغْبُون فِي ِه َما َكثِري ِم َن الن ِ
الص َّحةُ َوالْ َف َراغُ» أي صحة
َ
البدن والنف وقوهتما ،والفراغ؛ أي خلو اإلنسان من مشاغل العيش ومهوم
احلياة .ويف احلديث الرتغيب يف استغالل النعم من صحة وفراغ وغريمها .وحث
 املؤمنني أيضا على اغتنام الصحة قبل زواهلا ،فقال « :ا ْغتَنِ ْم ََخْسا
ك قَـبل س َق ِم َ ِ
ك قَـ ْبل ِهرِم َ ِ
اء َك قَـ ْب َل فَـ ْق ِر َك،
كَ ،وص َّحتَ َ ْ َ َ
كَ ،وغنَ َ
قَـ ْب َل ََخْسَ :شبَابَ َ َ َ
ك» ،رواه احلاكم يف املستدرك وقال:
ك قَـ ْب َل َم ْوتِ َ
كَ ،و َحيَاتَ َ
ك قَـ ْب َل ُشغْلِ َ
َوفَـ َراغَ َ

(هذا حديث صحيح على شرط الشيخني) .كما حث الرسول 
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املؤمنني

على سؤال هللا سبحان املعافاة ،وجعلها خري األمور بعد اليقني فقال  فيما
َحد ِمثْل الْيَ ِق ِ
رواه ابن حبان يف صحيح َ « :سلُوا َّ
ني
اّللَ ال ُْم َعافَا َة ،فَِإنَّهُ َملْ يُـ ْع َ
ط أَ
َ
بَـ ْع َد ال ُْم َعافَ ِاة» ،واملعافاة تشمل سالمة الدين من الفتنة وسالمة البدن من
ْس ِابل ِْغ َن لِ َم ِن اتَّـ َقى،
األسقام واحملن ،وقال علي الصالة والسالمَ« :ال ََب َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
يب النَّـ ْف ِ
س ِم َن الن َِّع ِيم» ،رواه احلاكم يف
َوالص َّحةُ ل َم ِن اتَّـ َقى َخ ْيـر م َن الْغ َن َوط ُ
مستدرك وقال( :هذا حديث مدين صحيح اإلسناد) .وكان رسول هللا 
كثريا ما يتعوذ من سيئ األسقام ،فقد روى أبو داود عن أن بن مالك رضي
هللا عن أن النيب  قال« :اللَّه َّم إِِن أَعوذُ بِ َ ِ
ص ،وا ْجلنُ ِ
ونَ ،وا ْجلُ َذ ِام،
ُ
ُ
ك م َن الْبَـ َر ِ َ ُ
َس َق ِام» رواه ابن حبان يف صحيح  .مث إن نعمة الصحة مثل سائر
َو َسيِ ِئ ْاأل ْ
النعم يسأل عنها املرء يوم القيامة ويف ذلك أتكيد على أمهيتها ،فقد قال رسول
ال لَهُ :أََمل أ ِ
َك
ب بِ ِه ال َْع ْب ُد يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة أَ ْن يُـ َق َ
َص َّح ل َ
ْ
هللا « :إِ َّن أ ََّو َل َما ُُيَ َ
اس ُ
ك َوأ َْر ِو َك ِم َن ال َْم ِاء الْبَا ِرِد» .رواه احلاكم وقال( :حديث صحيح
ِج ْس َم َ
اإلسناد).

الرعاية الصحية يف اإلسالم
أما الرعاية الصحية ،فهي القيام على صحة الرعية مبراقبتها وحفظها
وتدبري شؤوهنا مبا من شأن أن يوصل إىل العافية اجلسدية والسالمة النفسية.
وهي تشمل الوقاية من األمراض قبل أن تقع ،ومتابعتها وعالجها إن وقعت،
سواء على صعيد الفرد أم اجملتمع .وينظر إىل الرعاية الصحية على أهنا عملياً
رعاية فعالة ومستمرة حتقق النظرة إىل ما جيب أن يكون علي الفرد واجملتمع يف
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اإلسالم من إشباع حاجة الفرد من التمتع ابلصحة اجلسدية والنفسية ومتكين
من القيام بواجبات الشرعية ،وإىل ما جيب أن يكون علي اجملتمع اإلسالمي
والدولة اإلسالمية من رقي يف ابتكار أحدث األساليب والوسائل وأفضل ما
توصل إلي العلم والبحث العلمي يف حتقيق هذه الرعاية ،وحتقيق اجلاهزية حلمل
رسالة اإلسالم للبشرية ابلدعوة واجلهاد .وقد جعل الشرع الرعاية الصحية من
مسؤولية الدولة واخلليفة مباشرة ،فقال ِْ « :
اإل َم ُام َراع َوَم ْسئُول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه»،
رواه البخاري .فالصحة من احلاجات األساسية للرعية كالقوت واألمن؛ حيث

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
س ِد ِه ع ْن َدهُ
إن الرسول  قالَ « :م ْن أ ْ
َصبَ َح م ْن ُك ْم آمنا ِيف س ْربِه ُم َعاف ِيف َج َ
ت لَهُ الدنْـيَا» رواه الرتمذي وقال( :هذا حديث حسن
وت يَـ ْوِم ِه فَ َكأَََّّنَا ِح َيز ْ
قُ ُ

غريب) ،وأخرج ابن حبان يف صحيح  .وقد وردت يف الشرع أدلة عامة وأدلة

خاصة على كون الرعاية الصحية واجبة على الدولة:
أما األدلة العامة:

فإن الصحة والتطبيب مها من الواجبات اليت على الدولة أن توفرمها
للرعية ،حيث إن العيادات واملستشفيات ،مرافق يرتفق هبا املسلمون يف
االستشفاء والتداوي ،فصار الطب من حيث هو من املصاحل واملرافق .واملصاحل
واملرافق جيب على الدولة أن تقوم هبا ألهنا مما جيب عليها الرعاية فيها عمالً
بقول الرسول ِْ « :
اإل َم ُام َراع َوَم ْسئُول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه» أخرج البخاري عن عبد

هللا بن عمر .كما أن عدم توفري الرعاية الصحية للرعية يؤدي إىل الضرر،

ضرر وَال ِ
ض َّار َ
ض َر َارَ ،م ْن َ
ض َّارهُ
وإزالة الضرر واجبة على الدولة ،قال َ« :ال َ َ َ َ
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اق َش َّ
اّللَُ ،وَم ْن َش َّ
اق َّ
َّ
اّللُ َعلَْي ِه» ،رواه احلاكم يف املستدرك وقال( :حديث
صحيح اإلسناد على شرط مسلم) ،فمن هذه الناحية أيضا كانت الرعاية
الصحية واجبا على الدولة.

أما األدلة اخلاصة على الوجوب:
ول َِّ
ُب بْ ِن
ث َر ُس ُ
اّلل  إِ َىل أ َِ
 أخرج مسلم من طريق جابر قال« :بَـ َع ََك ْعب طَبِيبا فَـ َقطَ َع ِم ْنهُ ِع ْرقا ُثَّ َك َواهُ َعلَْي ِه» ،وأخرج احلاكم يف املستدرك عن

ِ ِ
ان عمر بِن اخلَطَّ ِ
اب َمَرضاً َش ِديداً
زيد بن أسلم عن أبي قالَ " :م ِرضت يف َزَم َ َ َ
فَ َدعا ِيل عمر طَبِيباً فَحم ِاين ح َّىت كنت أَمص النَّوا َة ِمن ِشد ِ
َّة احلِميَة".
َ
ََ َ
َ
َ
أيب رضي هللا عن  ،وعمر رضي هللا
فالرسول  بوصف حاكماً بعث طبيباً إىل ّ
عن اخلليفة الراشد الثاين دعا بطبيب إىل أسلم رضي هللا عن ليداوي  ،ما يدل
على أن الصحة والتطبيب من احلاجات األساسية للرعية اليت جيب على الدولة
توفريها جماانً ملن حيتاجها من الرعية.
 روى البخاري يف األدب املفرد والتاريخ الصغري عن حممود بن لبيدِ
يب أَك َحل َسعد يَوَم اخلَن َد ِق فَثَق َلَ ،ح َّولوه ِعن َد امَرأَة يقال َهلا:
قال :لَ َّما أص َ
ف
رفَي َدةَ ،وكانَت تداوي اجلَرحى ،فَكا َن النَِّيب  إِذا َمَّر بِِ يَقولَ « :ك ْي َ
ت؟» فَيخِربه .وحتويل رضي هللا عن كان
َصبَ َحَ :ك ْي َ
َصبَ ْح َ
س ْي َ
فأْ
ت؟ َوإِذا أ ْ
أ َْم َ
أبمر من  ،فقد ذكر ابن إسحاق يف قصة سعد بن معاذ رضي هللا عن مل ا
اج َعلُوهُ ِيف َخ ْي َم ِة ُرفَـ ْي َد َة َحّت
أصاب السهم ابخلندق أن الرسول  قالْ « :
ودهُ ِم ْن قَ ِريب» ،ورفيدة هذه هي امرأة من أسلم كانت تداوي اجلرحى
أَعُ َ
وحتتسب بنفسها على خدمة الضائع (أي ذي الضياع من فقر أو عيال أو
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حال قصر عن القيام هبا) والذي ال أحد ل من املسلمني ،كما ذكر ابن
إسحاق يف السرية والواقدي يف املغازي .وقد روى اإلمام مسلم هذه احلادثة
ِ
يب َس ْعد يَـ ْوَم ْ
اخلَْن َد ِقَ ،رَماهُ
خمتصرة عن عائشة رضي هللا عنها قالت« :أُص َ
ول َِّ
اّلل
ب َعلَْي ِه َر ُس ُ
َر ُجل ِم ْن قُـ َريْش يُـ َق ُ
ال لَهُ ابْ ُن ال َْع ِرقَ ِةَ ،رَماهُ ِيف األَ ْك َح ِل ،فَ َ
ض َر َ
ودهُ ِم ْن قَ ِريب» ،وهذا يدل على أن اخليمة بنيت
َ خ ْي َمة ِيف ال َْم ْس ِج ِد يَـعُ ُ

أبمره  ،وكانت يف املسجد ،أي يف مكان عام ،فهي مبثابة مستشفى عام،
وقول « :ا ْج َعلُوهُ» يف رواية ابن إسحاق السابقة دليل على أن كان يرعى
بوصف رئي دولة ،والقائد الفعلي للجيش ،ومع أن سعداً رضي هللا عن كان
من أفراد اجليش؛ إال أن املستشفى مل يكن خاصا ابجليش وإمنا كان عاما لكل
من ب ضيعة من املسلمني كما ورد يف رواية ابن إسحاق.

ورفيدة هذه مساها ابن سعد كعيبة كما قال البخاري يف األدب املفرد،
واملهم أهنا كانت مديرة مستشفى الدولة الذي كان مكوان من خيمة واحدة
مضروبة أبمر رئي الدولة يف املسجد .ويف احلديث إشارة إىل أن مديرة
املستشفى مل أتخذ أجرا من املرضى ،بل كانت حتتسب بنفسها على من كانت
ب ضيعة من املسلمني ،أي على فقراء املسلمني ،مبعىن أهنم مل يكونوا يدفعون
أجرة التطبيب وإمنا كان عالجهم دون مقابل .وهذا التطبيب اجملاين مل يكن
خاصا ابلفقراء فقط؛ ألن سعدا وهو سيد بين عبد األشهل مل يكن ب ضيعة
وتلقى التطبيب أيضا دون مقابل .فعلى الدولة توفري التطبيب للرعية كلها،
فقريها وغنيها.
 ويف البخاري ومسلم عن أن بن مالك قال :قَ ِد َم أ َانس ِمن عكلأَو عَري نَةَ فَاجتَ َووا ال َم ِدينَةَ« ،فَأ ََم َرُه ْم النَِّب  بِلِ َقاحَ ،وأَ ْن يَ ْش َربُوا ِم ْن أَبْـ َو ِاِلَا
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َوأَلْبَ ِاِنَا» .واللفظ هنا للبخاري ،وعند مسلم أن  قال هلم« :إِ ْن ِش ْئـتُ ْم أَ ْن
ِ
ِ
ِ
ََتْرجوا إِ َىل إِبِ ِل َّ ِ
صحوا»( ،فاجتووا
الص َدقَة فَـتَ ْش َربُوا م ْن أَلْبَاِنَا َوأَبْـ َواِلَا فَـ َف َعلُوا فَ َ
ُُ

املدينة) معناه كرهوا املقام هبا لضجر ونوع من سقم ،قال أبو عبيد واجلوهري
وغريمها :اجتويت البلد إذا كرهت املقام ب وإن كنت يف نعمة ،قال اخلطايب:
وأصل من اجلوى وهو داء يصيب اجلوف ،أي أن جو املدينة مل يوافقهم
وكرهوها لسقم أصاهبم ،فاهتم الرسول  بتهيئة مكان هلم يتداوون في  ،ففي
رواية أخرى للحديث عند البخاري أن الرسول « فأَنْـ َزَِلُُم ا ْحلََّرَة» وهي أرض
ملبَّسة حجارة سوداً خارج املدينة ،ولعلها أوفق لطبعهم من أرض املدينة .وقد
أذن هلم رسول هللا  يف شرب لب إبل الصدقة وهي من أموال بيت املال،
ويف هذا داللة على أن التطبيب من مصاحل املسلمني اليت ينفق عليها من بيت
املال.

أسس الرعاية الصحية يف دولة اخلالفة
عند مقارنة الفساد الصحي الرأمسايل يف زمن التقدم املدين احلديث
وتطور العلوم الصحية ،مع الرعاية الصحية اإلسالمية يف القرون اليت سبقت
الثورة الصناعية ،جند اإلسالم بعقيدت العقلية وشريعت حقق السعادة والصحة
النفسية يف نفوس معتنقي  ،قال سبحان وتعاىل   ﴿ :
،﴾          
وقال تعاىل          ﴿ :
 .﴾    وأنيت هنا على أهم األس اليت تقوم عليها
الرعاية الصحية يف دولة اخلالفة.
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فلسفة اإلسالم هي مزج املادة ابلروح
ينظم اإلسالم أعمال اإلنسان ابألحكام الشرعية بوصف خملوقاً هلل
سبحان  ،أي ميزج أعمال اإلنسان وهي مادة إبدراك صلت ابهلل سبحان وهي
الروح ،وبعبارة أخرى أي أن اإلنسان عند قيام ابلعمل يدرك صلت خبالق ،
وهذا ما يعرب عن ب (مزج املادة ابلروح) ،والرعاية الصحية تندرج حتت ذلك،
فرعاية الشؤون الصحية من قبل اإلمام حكم شرعي يقوم ب متمثالً صلت ابهلل
تعاىل ،وغايت من رضوان هللا تعاىل ،فيبذل فيها اخلليفة والعاملون يف هذا اجملال
ويسخرون هلا أقصى اجلهود ،ويوفّرون ألجلها ما يلزم من
أقصى القدرات،
ّ
إمكانيات.
نظرة اإلسالم يف معاجلة املشاكل
ينظر اإلسالم إىل املشكلة اليت يعاجلها على أهنا مشكلة إنسان لدي
حاجات عضوية وغرائز حتتاج إىل إشباع ،سواء أكانت املشكلة اقتصادية أم
صحية أم سياسية أم تعليمية أم غري ذلك ،فهو ال أيخذ يف ابالعتبار إال كوهنا
مشكلة إنسان حتتاج ملعاجلة ،فمثالً حاجة املريض للرعاية الصحية ينظر إليها
اإلسالم على أهنا مشكلة إنسانية يف جمتمع يسري على طراز معني من العيش،
فهو ال يقصر نظره على اجلانب الصحي وال على اجلانب االقتصادي ،ولذلك
يدعو إىل توفري اإلمكاانت واجلهود الالزمة للعالج والتأهيل ،ويوجب اإلنفاق
على رعاية شؤون املرضى وشؤون اجملتمع حىت ال ينتشر املرض ،ويطلب
تسخري اإلمكاانت الطبية الكافية لتجاوز احملن كالكوارث مهما كلّف األمر،
فال يقصر نظره على الناحية الصحية أو االقتصادية.
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وحدة النظرة إىل أفراد الرعية حني الرعاية
تفرق دولة
أوجب اإلسالم أن تكون النظرة ألفراد الرعية واحدة ،فال ّ
اخلالفة يف رعاية الشؤون بني شخص وشخص ممن حيملون التابعية ،فال اعتبار
يف الرعاية للدين وال للجن وال للعرق وال للعمر وال ملكان السكن ،بدليل
حديث رسول هللا  السابقِْ « :
اإل َم ُام َراع َوَم ْسئُول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه» فورد في لفظ

« َر ِعيَّتِ ِه» الدال على العموم ،ومل يصص خمصص ،فيبقى على عموم  ،وهكذا
كانت الدولة اإلسالمية منذ أقامها رسول هللا  يف املدينة إىل يوم هد ِمها
يف بداايت القرن املاضي ،ترعى شئون الرعية كلهم من غري اعتبار لشيء سوى
كوهنم من رعاايها ،وهذا ما ستفعل دولة اخلالفة القادمة قريباً إبذن هللا.
احلكم مركزي واإلدارة ال مركزية
احلكم هو تنفيذ أحكام الشرع ،والصالحية في ملن أعطت األمة
سلطاهنا ،وهو اخلليفة ،أما اإلدارة فهي الوسائل واألساليب املستخدمة يف
التنفيذ ،فيقوم هبا اخلليفة ومن ينيب ومن يعيِّن من مديري الدوائر ومن
املولفني ،وبناء على تقسيم الدولة إىل إدارات تقوم كل إدارة بتصريف شؤون
الرعاية الصحية تلقائياً ومباشرة دون احلاجة إىل إجراءات روتينية ابلرجوع
للمركز ،بل تقوم كل إدارة حبصر حاجات الناس وتلبيتها أبسرع وقت كأن
حتصل حالة انتشار وابء يف تلك املنطقة.
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تقوم إدارة املصاحل على البساطة والسرعة والكفاية
سياسة إدارة املصاحل والدوائر واإلدارات يف دولة اخلالفة تقوم على
البساطة يف النظام ،واإلسراع يف إجناز األعمال ،والكفاية فيمن يتولون اإلدارة.
وقد جاءت نصوص الشرع أتمر ابإلحسان يف كل شيء ،وجاءت أتمر
ابلتيسري ،وتنهى عن التعسري ،وتنهى عن اإلقراد أي أتخري قضاء حاجات
الناس ،فال هم يقضوهنا وال هم ينصرفون إىل بيوهتم وأعماهلم ،قال رسول هللا
ِ
ِ
ِ
اجتِ ِه ْم َوفَـ ْق ِرِه ْم
َ « :م ْن َوِ َيل م ْن أ َْم ِر ال ُْم ْسل ِم َ
ني َش ْيئا فَ ْ
ب ُدو َن َخلَّت ِه ْم َو َح َ
احتَ َج َ
ِِ ِِ
ِ ِ
ب َّ
اجتِ ِه َوفَـ ْق ِرِه»،
َوفَاقَتِ ِه ْم ْ
اّللُ َع َّز َو َج َّل يَـ ْوَم الْقيَ َامة ُدو َن َخلَّته َوفَاقَته َو َح َ
احتَ َج َ
رواه احلاكم يف مستدرك عن أيب مرمي وقال( :حديث صحيح اإلسناد)،
فاإلسالم أوجب على من يتوىل أمور الناس أن يعيش معهم وبينهم ويطلع على
ويعني األكفاء من
حاجاهتم ،ويقضيها ابليسر والسهولة والبساطة والسرعةّ ،
القادرين على األعمال.
الدولة تضمن احلاجات األساسية لرعاايها كافة ،ومتكنهم من َتقيق
حاجاهتم الكمالية

ضمن اإلسالم لكل فرد من أفراد الرعية حاجات األساسية الفردية
وهي :املأكل واملسكن وامللب  ،وحاجات األساسية اجلماعية :األمن ،والتعليم،
والتطبيب ،فاحلاجات الفردية األساسية حيققها األفراد القادرون ابلعمل ،أما
غري القادرين فعالً أو حكماً وال يوجد من هو ملزم إبعالتهم شرعاً فيتوجب
على الدولة أن توفر هلم حاجاهتم األساسية ،لقول َ « :م ْن تَـ َر َك َماال فَلِ َوَرثَتِ ِه
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َوَم ْن تَـ َر َك َكال فَِإلَْيـنَا» رواه البخاري يف صحيح  ،وقول َ « :م ْن تَـ َر َك َماال
ضيَاعا فَِإ ََّيل َو َعلَ َّي» رواه مسلم يف صحيح  ،والعاجز
فَِأل َْهلِ ِه َوَم ْن تَـ َر َك َديْنا أ َْو َ

فعالً هو الذي ال يستطيع العمل ،والعاجز حكماً هو القادر على العمل
تؤمن ل العمل ،وإىل أن جيده يعامل
ولكن ال جيده ،فيجب على الدولة أن ّ
فتؤمن ل حاجات األساسية.
معاملة العاجز فعالًّ ،

فتؤمنها الدولة للرعية دون تفريق بينهم،
أما احلاجات األساسية العامة ّ
ِ
ِ
ِ ِ
وت يَـ ْوِم ِه
س ِد ِه ِع ْن َدهُ قُ ُ
قال َ « :م ْن أ ْ
َصبَ َح م ْن ُك ْم آمنا ِيف س ْربِه ُم َعاف ِيف َج َ
ت لَهُ الدنْـيَا» رواه الرتمذي وقال( :هذا حديث حسن غريب).
فَ َكأَََّّنَا ِح َيز ْ
وأخرج ابن حبان يف صحيح  .فاألمن والعافية (الصحة) حاجتان جلميع
الناس جيب على الدولة توفريمها ،إضافة إىل التعليم .وأما ابلنسبة للجوائح اليت
جتتاح الناس فيجب على الدولة أن ترعى شؤون الناس الصحية مبا يتناسب مع
حجم هذه اجلوائح.
النظرة إىل املشكلة االقتصادية
يرى اإلسالم أن املشكلة االقتصادية هي توزيع املوارد على الناس،
ويقرر أن موارد األرض تكفي أهلها الذين يعيشون فوقها ،يقول هللا سبحان
وتعاىل عن األرض ،﴾  ﴿ :أي أقوات أهلها ،ولذلك انصبت
معاجلات اإلسالم االقتصادية على توزيع الثروة ولي على إنتاجها ،ولتوزيع
الثروة فقد شرع اإلسالم نظاماً خاصاً ،فأوجب العمل على القادر ،وأوجب
النفقة للمرأة واألطفال على الزوج ،وللقريب على قريب الوارث ،وجعل للفقراء
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واملساكني حقاً يف الزكاة ،وجعل للرعية حقاً يف امللكية العامة ،وأوجب على
الدولة رعاية غري القادر ممن ال يوجد من ينفق علي  ...فضمن بذلك توفري
احلاجات األساسية ألفراد الرعية كافة ،وبذلك أوجد اإلسالم األساس
الصحيح حلصول املعافاة الصحية جسدايً ونفسياً على خالف ما نراه جراء
تطبيق الرأمسالية من فقر وعوز وبطالة وكنز مال وراب ،ومن اكتئاب وقلق وعزلة
ووحدة وتفكك أسري ،ومن دوافع السرقة والعجز عن تسديد الديون ابإلضافة
إىل سوء التغذية وعواقبها وعدم توفر املسكن الكرمي الذي يليق بصحة
اإلنسان ويقي من األمراض ،وهذه كلها تؤدي إىل سوء الصحة.
رعاية الشؤون يف حالة الطوارئ
يف حاالت الطوارئ ،كالفيضاانت والزالزل واألوبئة واحلروب وغريها،
تتخذ اخلالفة إجراءات خاصة الستمرار رعاية الشؤون على الوج األمثل،
وتكلّف اخلرباء وأصحاب الكفاءة يف كل اختصاص ابإلشراف على ذلك،
حيث تضع آليات وخططاً كي ال تتوقف احلياة يف اجملتمع ،وتنفذ اإلجراءات
الطارئة يف األماكن اليت وقعت فيها .وجيب توفري اإلنفاق حلاالت الطوارئ،
فإن كان يف بيت مال املسلمني مال أنفق من لتغطية احلاجات أثناء الطوارئ،
وإن مل يوجد مال فرضت ضريبة على األغنياء من الناس لإلنفاق عليها ،وإن
خ ِش َي الضرر ابلتأخر يف انتظار مجع الضرائب قامت الدولة ابالقرتاض
واإلنفاق مث تس ّدد القرض من الضرائب اليت جتمعها الحقاً هلذا الغرض .قال
ت ِم ْنـ ُه ْم ِذ َّمةُ
َصبَ َح فِي ِه ْم ْام ُرؤ َجائِع فَـ َق ْد بَ ِرئَ ْ
صة أ ْ
رسول هللا َ « :وأََيَا أ َْه ُل َع ْر َ
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َِّ
اّلل تَـ َع َاىل» أخرج أمحد عن ابن عمر وصحح أمحد شاكر ،وقال  فيما
ت َش ْبـ َعا َن َو َج ُارهُ َجائِع َو ُه َو يَـ ْعلَ ُم» أخرج
آم َن ِب َم ْن َاب َ
يروي عن رب َ « :ما َ
البزار عن أن إبسناد حسن اهليثمي واملنذري.

وتعمل الدولة على احليلولة دون وقوع الطارئ قبل وقوع  ،وختصص من
األجهزة واملختصني ما يلزم هلذا الغرض؛ ابستخدام أفضل ما توصل إلي العلم
من وسائل وأساليب االكتشاف واإلنذار املبكر للكوارث والفيضاانت والزالزل
واجلوائح الوابئية وغري الوابئية ،سواء للحوادث املنعزلة أم النوازل العامة؛ حبيث
تبقى هذه األجهزة على يقظة اتمة بكل ما ميكن أن يتوقع حصول من طوارئ
لتفادي حصوهلا ،وإلحسان التعامل معها إن مل ميكن منع وقوعها ،وذلك من
خالل توفري التجهيزات واالستعدادات واملساكن واملالجئ واملستشفيات
القائمة وامليدانية ،وختصيص األماكن املناسبة مسبقاً ،ومراقبة جاهزيتها دورّايً
وتطويرها أبحدث الوسائل وأرقاها يف تنفيذ الغرض الذي مت إنشاؤها من
أجل  ،بسرعة ويسر وكفاءة؛ للحفاظ على األرواح واملمتلكات ،واستدامة توفري
احلقوق األساسية ألفراد الرعية ومجاعتها .وإذا أحسن احلكام تطبيق اإلسالم،
وأحسنت األمة حماسبتهم وتقوميهم استقرت أمورهم ،وجتاوزوا أعىت املشكالت
إبذن هللا سبحان وتعاىل القائل      ﴿ :
.﴾    
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متويل الرعاية الصحية يف دولة اخلالفة
أوجبت األدلة الشرعية على الدولة سد حاجات األمة األساسية بتوفري
األمن والطب والتعليم للرعية .وقد جعل الشرع النفقة اليت تقتضيها الرعاية
الصحية على بيت املال ،فعن أيب هريرة قال :قال رسول هللا َ « :م ْن تَـ َر َك
َماال فَلِ َوَرثَتِ ِه َوَم ْن تَـ َر َك َكال فَِإلَْيـنَا» رواه البخاري يف صحيح  ،وأخرج مسلم من
ول َِّ
ُب بْ ِن َك ْعب طَبِيبا فَـ َقطَ َع ِم ْنهُ ِع ْرقا
ث َر ُس ُ
اّلل  إِ َىل أ َِ
طريق جابر قال« :بَـ َع َ
ُثَّ َك َواهُ َعلَْي ِه» .وأخرج احلاكم يف املستدرك عن زيد بن أسلم عن أبي قال:
ِ ِ
ان عمر بِن اخلَطَّ ِ
اب َمَرضاً َش ِديداً فَ َد َعا ِيل ع َمر طَبِيباً فَ َح َم ِاين
" َم ِرضت يف َزَم َ َ َ
ح َّىت كنت أَمص النَّوا َة ِمن ِشد ِ
َّة احلِميَ ِة" .فالرسول  بوصف حاكماً بعث
َ
َ
أيب ،وعمر  اخلليفة الراشد الثاين دعا بطبيب إىل أسلم ليداوي ،
طبيباً إىل ّ
ومها يدالن على أن الصحة والتطبيب من احلاجات األساسية للرعية اليت جيب
على الدولة توفريها جماانً ملن حيتاجها من الرعية.
وينفق على الرعاية الصحية من بيت املال فإن مل يكف ما يف بيت املال
وكانت هناك أمور ضرورية تتعلق ابلرعاية الصحية مثل بناء مستشفى لي يف
املنطقة مستشفى آخر يسد مسده ،ففي هذه احلالة تفرض الدولة ضريبة على
األغنياء لإلنفاق على ما كان ضرورايً للرعاية الصحية وذلك ألن على اخلليفة
أن يقوم برعاية مصاحل املسلمني ابإلنفاق على ما في املصلحة هلم واإلرفاق
هبم .واإلرفاق هو ما يرتفق ب الناس لقضاء مصاحلهم ،وفقدان يوجد ضرراً،
وإزالة الضرر واجبة على اخلليفة وكذلك واجبة على املسلمني ،قال َ« :ال
ضرر وَال ِ
اق َش َّ
اّللَُ ،وَم ْن َش َّ
اق َّ
ض َّارهُ َّ
اّللُ َعلَْي ِه» ،رواه احلاكم يف
ض َّار َ
ض َر َارَ ،م ْن َ
َََ َ
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املستدرك وقال( :حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم) ،فنظراً ملا يرتتب
على عدم توفري ما يلزم من املصلحة واإلرفاق دون بدل للرعية من ضرر على
املسلمني فإن جيب على اخلليفة وعلى املسلمني توفريها؛ إذ إن توفريها هو
الذي يزيل الضرر؛ فكانت فرضاً عليهم .والذي جعلها فرضاً على اخلليفة
لاهر يف رعاية الشؤون ،والذي جعلها فرضاً على املسلمني وعلى اخلليفة
ضرر وَال ِ
ض َر َار» عام ،وكذلك « َم ْن َش َّ
اق» عام،
عموم األدلة فقول َ« :ال َ َ َ َ
فيشمل اخلليفة ويشمل مجيع املسلمني .وحيث إن الرعاية الصحية هي من
املصاحل واملرافق اليت ال يستغين عنها الناس فهي من الضرورايت .وقد أمر
الرسول  ابلتداوي ،فقد أخرج أبو داود يف سنن عن أسامة بن شريك،
قال :أَتَيت النَِّيب  وأَصحاب َكأََّمنَا علَى رء ِ
وس ِهم الطَّي ر ،فَ َسلَّمت مثَّ قَ َعدت،
َ
َّ َ َ َ
ِ
اَّلل ،أَنَتَ َد َاوى؟ فَ َق َال:
فَ َجاءَ األَعَراب ِمن َها هنَا َوَها هنَا ،فَ َقالواَ :اي َرس َ
ول َّ
«تَ َد َاوْوا فَِإ َّن َّ
ض َع لَهُ َد َواء ،غَْيـ َر َداء َو ِاحد ا ِْلََرُم»،
ض ْع َداء إَِّال َو َ
اّللَ َع َّز َو َج َّل َملْ يَ َ
ول َِّ
وعند الرتمذي عن أسامة بن شريك ،بلفظ :قَالَ ِ
اَّلل ،أَال
ت األَعَراب َاي َرس َ
ِ
اد َِّ
اّلل تَ َد َاوْوا ،فَِإ َّن َّ
نَتَ َد َاوى؟ قَ َ
ض ْع َداء إِال َو َ
اّللَ َملْ يَ َ
ال« :نَـ َع ْمَ ،اي عبَ َ
ض َع لَهُ
ول َِّ
اَّللَ ،وَما ه َو؟ قَ َال:
ِش َفاء ،أ َْو قَ َ
ال َد َواء إِال َداء َو ِاحدا» ،قَالواَ :اي َرس َ
«ا ِْلََرُم» ،قال الرتمذي وهذا حديث حسن صحيح .واهلََرم بفتح اهلاء والراء هو
ضعف ِ
الك َرب الذي يعقب املوت واهلالك ،أي أن املوت ال دواء ل  .وابلتداوي
جلب منفعة ودفع مضرة فهو مصلحة ،عالوة على أن العيادات واملستشفيات
مرافق يرتفق هبا املسلمون يف االستشفاء والتداوي .فصار الطب من حيث هو
من املصاحل واملرافق .واملصاحل واملرافق جيب على الدولة أن تقوم هبا ألهنا مما
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جيب عليها رعايت عمالً بقول الرسول ِْ « :
اإل َم ُام َراع َوَم ْسئُول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه»،
أخرج البخاري عن عبد هللا بن عمر.

ومع أن على الدولة أن توفر التداوي واالستشفاء (الطب) للرعية جماانً؛
ألن من النفقات الواجبة على بيت املال على وج املصلحة واإلرفاق دون
بدل؛ إال أن جيوز أن يستأجر الطبيب وتدفع ل أجرة ألن املداواة جائزة ،قال
ِ
اد َِّ
اّلل تَ َد َاوْوا» .وألهنا أي
علي الصالة والسالم يف احلديث السابقَ « :اي عبَ َ
املداواة منفعة ميكن للمستأجر استيفاؤها فينطبق عليها تعريف اإلجارة ،ومل يرد

ول َِّ
احتَ َج َم َر ُس ُ
اّلل َ ح َج َمهُ أَبُو طَْيـبَةََ ،وأَ ْعطَاهُ
هني عنها ،وفوق ذلك فقد « ْ
اع ْ ِني ِم ْن طَ َعام َوَكلَّ َم َم َوالِيَهُ فَ َخ َّف ُفوا َع ْنهُ» أخرج البخاري من طريق أن
صَ
َ

رضي هللا عن  .وعن ابن عباس قالْ « :احتَ َج َم النَِّب 

َج َرهُ
ام أ ْ
َوأَ ْعطَى ا ْحلَ َّج َ

َول َْو َعلِ َم َك َر ِاهيَة َملْ يُـ ْع ِط ِه» أخرج البخاري .وقد كانت احلجامة يف ذلك
الوقت من األدوية اليت يتطبب هبا ،فدل أخذ األجرة عليها على جواز أتجري
الطبيب .ومثل أجرة الطبيب بيع األدوية ألهنا شيء مباح يشمل عموم قول :
﴿

 ﴾ ومل يرد نص بتحرمي .
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األهداف العامة للرعاية الصحية يف دولة اخلالفة
حفظ الصحة اجلسدية
تتعلق الصحة اجلسدية بسالمة أعضاء اجلسم وانتظام عملها؛ حبيث
جتري أفعال معها على اجملرى الطبيعي .والرعاية الصحية اجلسدية تكون ألفراد
الرعية ابلوقاية من األمراض قبل وقوعها أو تفشيها ،وعالجها إن وقعت،
ومتابعتها إن طالت أو كانت مزمنة؛ ولذلك تكون الرعاية الصحية لألصحاء
ورد أثر األمراض قدر املستطاع عند
واملرضى ،حبفظ الصحة عند األصحاء ّ
املرضى .وصحة اجلسد كما بينا هي من أعظم النعم ،واحلفاظ عليها ورعايتها
من احلاجات األساسية اليت جيب على اخلليفة توفريها لرعيت  ،قال َ « :م ْن

ِ
ِ
ِ ِ
وت يَـ ْوِم ِه فَ َكأَََّّنَا ِح َيز ْ
س ِد ِه ِع ْن َدهُ قُ ُ
ت لَهُ
أْ
َصبَ َح م ْن ُك ْم آمنا ِيف س ْربِه ُم َعاف ِيف َج َ
الدنْـيَا» رواه الرتمذي وقال( :هذا حديث حسن غريب) ،وقال ِْ « :
ام
اإل َم ُ
َراع َوَم ْسئُول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه» رواه البخاري .والتفريط يف رعاية الصحة اجلسدية
ض َرَر َوَال
يؤدي إىل وقوع الضرر ابلرعية ،فيأمث ويل األمر ،لقول َ« :ال َ
ِ
اق َش َّ
اّللَُ ،وَم ْن َش َّ
اق َّ
ض َّارهُ َّ
اّللُ َعلَْي ِه» ،رواه احلاكم يف
ض َّار َ
ض َر َارَ ،م ْن َ

املستدرك وقال( :حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم)
حفظ الصحة (النفسية)

تتحقق الصحة النفسية بشعور الفرد ابلطمأنينة الدائمة ،وينتج الشعور
ابلطمأنينة عن إشباع حاجات اإلنسان العضوية وغرائزه إشباعا صحيحا ،وفق
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األحكام الشرعية املنبثقة عن العقيدة اإلسالمية اليت ثبتت صحتها بشكل
قاطع؛ وذلك ألن العقيدة اإلسالمية وحدها جتيب عن تساؤالت اإلنسان عن
كن احلياة ومصدرها ومصريه بعدها جبواب مقنع للعقل وموافق للفطرة ،وألن
اإلسالم وحده يكفل إشباع مجيع حاجات اإلنسان وغرائزه إشباعا منظما
منسقا يوازي بني الغرائز ،يقول هللا تعاىل:

﴿     

           

 ،﴾ ويقول تعاىل:

﴿       

           
  

 ﴾ويقول سبحان وتعاىل:

﴿   

.﴾           
واإلنسان إذا نظر إىل احلياة الدنيا من وجهة نظر اإلسالم ،رأى أن ما
يصيب فيها من بالء إمنا هو ابتالء من هللا سبحان  ،وجزاؤه إن صرب واحتسب
هو اجلنة ،حيث ال نصب وال تعب ،فال يقلق لضر يصيب  ،وال جيزع لشر يقع

ِ
ب  ،ففي صحيح مسلم عن الرسول  أن قالَ « :ع َجبا أل َْم ِر ال ُْم ْؤم ِن ،إِ َّن أ َْم َرهُ
اك ألَحد إِال لِل ِ
َّ
َصابَـ ْتهُ َس َّراءُ َش َك َر فَ َكا َن َخ ْريا لَهُ،
ْم ْؤم ِن ،إِ ْن أ َ
س َذ َ َ
ُ
ُكلهُ َخ ْيـرَ ،ول َْي َ
صبَـ َر فَ َكا َن َخ ْريا لَهُ» .وتتحقق الصحة النفسية يف احلياة
َصابَـ ْتهُ َ
ض َّراءُ َ
َوإِ ْن أ َ

اإلسالمية تلقائيا برتكز املفاهيم واملشاعر اإلسالمية يف اجملتمع ،عن طريق
جهاز التعليم ومناهج يف الدولة ،وعن طريق األحزاب اإلسالمية العاملة يف
اجملتمع اإلسالمي ،والسياسة اإلعالمية اليت تقوم على نشر مفاهيم اإلسالم
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نقية منزلة على الواقع .وكذلك فإن إجياد األجواء اإلميانية يف اجملتمع وإاثرة
التقوى يف نفوس الرعية يساهم يف حفظ الصحة النفسية وحتقيق الطمأنينة،
ويكون ذلك بتطبيق األحكام الشرعية ،وإلهار الصالح ،واألمر ابملعروف،
وطم الفساد ،والنهي عن املنكر ،وبث املفاهيم الشرعية واحملافظة على القيم
اإلسالمية.
كما أن الصحة النفسية مرتبطة بتوفر احلاجات األساسية لألفراد ،وهي
املأكل وامللب واملسكن ،فبقاء هذه احلاجات دون إشباع يؤدي إىل اهلالك،
وإشباعها إشباعا جزئيا يؤدي إىل القلق النفسي أو االكتئاب أحياان؛ لذلك
كان تطبيق النظام االقتصادي اإلسالمي الذي يضمن إشباع احلاجات
األساسية ويتيح للفرد إشباع حاجات الكمالية على أكرب قدر مستطاع ،الزماً
للحفاظ على الصحة النفسية يف اجملتمع.
وكذلك األمر ابلنسبة لألمن ،فهو من حاجات الرعية اليت يؤدي عدم
إشباعها إىل القلق واختالل الصحة النفسية .ويتوىل اجليش ودائرة األمن
الداخلي يف الدولة اإلسالمية محاية الرعية من األعداء خارجيا وداخليا؛
لتحقيق األمن يف اجملتمع.
والصحة النفسية مالزمة لصحة اجلسد ،بل إن أمراض النفوس تضعف
البدن أو هتلك وإن كان صحيح البنية .ومفتاح سالمة الصحة النفسية هو
املفاهيم الصحيحة املنبثقة عن العقيدة اإلسالمية ،قال تعاىل ﴿ :
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 ،﴾وقال سبحان وتعاىل:

﴿     

 ،﴾        وقال « :أََال َوإِ َّن
ِ
س َد ْ
س ِد ُم ْ
صلَ َح ْ
س ُد ُكلهُ
ت َ
ضغَة إِ َذا َ
س َد ا ْجلَ َ
ت فَ َ
س ُد ُكلهُ َوإ َذا فَ َ
صلَ َح ا ْجلَ َ
ِيف ا ْجلَ َ
ِ
ْب» ،متفق علي ؛ ولذلك كان حفظ الصحة النفسية من أهم
أََال َوه َي الْ َقل ُ

أهداف الرعاية الصحية يف الدولة اإلسالمية.

حفظ الصحة العامة
تتعلق الرعاية الصحية العامة ابلعوامل اليت تؤثر على صحة اجلماعة
ككل ،كصالحية مياه الشرب والغذاء ونقاء اهلواء ونظافة البيئة والتطعيم
وغريها من اجملاالت .وهتدف الرعاية الصحية العامة إىل تعزيز الصحة عن
طريق سياسات على مستوى الدولة كلها ،تشمل إجراءات ومشاريع تقوم هبا
الدولة ،كم ّد شبكات الصرف الصحي وإقامة احملميات الطبيعية ،وتشمل أيضا
قوانني يتبناها اخلليفة ويلزم الرعية هبا كقوانني السري ومنع الضجيج أو تلويث
البيئة .وتركز الرعاية الصحية العامة يف الغالب على الوقاية من األمراض أكثر
من العالج؛ فالوقاية من أهم أقسام الرعاية الصحية وأعمها نفعا وأكثرها
إنتاجا .كما تعمل الرعاية الصحية العامة على تعزيز الصحة واملعافاة من خالل
التثقيف الصحي وبيان أمناط العيش الصحي السليم ،وهتيئة الظروف لتتمتع
الرعية بصحة جيدة كعملية إجيابية مستدامة .ومن جماالت الرعاية الصحية
العامة يف الدولة اإلسالمية النهوض ابلصحة البيئية والتعامل مع عوامل اخلطر
البيئية ،وصالحية مياه الشرب وتوفرها ،واحملافظة على نقاء اهلواء ومنع أسباب
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تلوث والتعامل مع اآلاثر السلبية هلذا التلوث ،ومراقبة الغذاء واألطعمة املصنعة
وأتثريها املباشر وغري املباشر على صحة األفراد .ومن جماالهتا أيضا التعامل مع
الكوارث الطبيعية واألوبئة العاملية واحلد منها وضمان اجلاهزية والتأهب للتعامل
معها والتعامل مع أضرارها أببعادها الوقائية والعالجية واحلجر الصحي،
ويدخل يف جماالهتا ما يسمى ابلصحة العاملية فيما يتعلق ابألوبئة أو الكوارث
العاملية االنتشار.
مشولية الرعاية الصحية كل الرعية
األدلة الشرعية على كون احلفاظ على الصحة حاجة أساسية هي أدلة
عامة تشمل كل الرعية ،سواء أكانوا مسلمني أم أهل ذمة .فاإلمام مسؤول عن
رعيت  ،قويهم وضعيفهم ،غنيهم وفقريهم ،مؤمنهم وكافرهم .والرعاية الصحية
الواجب على الدولة توفريها مباشرة تشمل كل خدمة صحية ميكن أن يؤدي
عدم توفرها إىل ضرر ،وتستثىن من ذلك اخلدمات الصحية الكمالية اليت ال
يؤدي فقداهنا إىل ضرر ،كتبييض األسنان أو التداخالت العالجية التجميلية
لسبب شرعي وحنو ذلك .على أن الدولة تسعى قدر املستطاع وحسب توفر
املوارد إىل متكني الرعية من احلصول على هذه اخلدمات الصحية الكمالية.
جمانية الرعاية الصحية
توفر الدولة الرعاية الصحية جماان ألفراد الرعية بغض النظر عن كوهنم
أغنياء ميلكون نفقة التطبيب أو فقراء ال ميلكوهنا؛ ألن احلفاظ على الصحة
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حاجة أساسية لكل الناس ،غنيهم وفقريهم .وال ينظر إىل عبء ذلك على
خزينة الدولة .فال جيوز أن تقيد الرعاية بقيود مل يرد هبا الشرع ،كتغطية حد
معني من النفقات الصحية وأن يقوم املريض إبكمال ما زاد عنها ،أو مشول
الرعاية بعض األدوية واخلدمات الضرورية اجملانية دون بعض .غري أن ذلك ال
يعين منع الرعااي من توفري الرعاية ألنفسهم مقابل أجر يدفعون ملن يعاجلهم؛ ملا
روى البخاري عن أن رضي هللا عن قالَ « :د َعا النَِّب  غُالما َح َّجاما
اع ْ ِ
ف ِم ْن
ني ،أ َْو ُمد أ َْو ُم َّديْ ِنَ ،وَكلَّ َم فِ ِيه فَ ُخ ِف َ
صَ
صاع أ َْو َ
فَ َح َج َمهَُ ،وأ ََم َر لَهُ بِ َ
ض ِريبَتِه» ،واحلجامة يف ذلك الوقت كانت من األساليب اليت يتطبب هبا ،ما
َ

يدل على جواز أن يوفر الفرد لنفس الرعاية الصحية والتطبيب.
التميز والتقدم يف علوم الصحة

الرعاية الصحية حاجة ضرورية يعترب توفريها مصلحة من مصاحل األمة
احليوية ،ويهدد فقداهنا حياة األمة؛ ولذلك ال بد من أن تكون الدولة
اإلسالمية يف طليعة الدول من حيث الرعاية الصحية ،وال بد من إجياد حشد
من األطباء والعلماء واملختصني املؤهلني علميا وفعليا البتكار األساليب
والوسائل الالزمة للرعاية الصحية ،وال بد من توفري أقصى إمكانيات البحث
واالبتكار العلمي هلم .واهلدف هو أن متتلك الدولة اإلسالمية زمام األمور يف
جمال الرعاية الصحية وحتقق االكتفاء الذايت ،حىت ال تقع حتت أتثري الدول
الكافرة رجاء مصلحة من املصاحل الصحية ،قال سبحان وتعاىل ﴿ :
 ،﴾     وهذه اآلية إخبار مبعىن الطلب ،ورد
65

فيها النفي ابستعمال حرف ﴿ ﴾الذي يفيد التأبيد ،وهو قرينة على أن
النهي عن أن يكون للكافر سبيل على املؤمنني هو هني جازم ،فهو يفيد
التحرمي ،وهذا النص عام ألن ﴿ ﴾جاءت نكرة يف سياق النفي ،فالنص
يشمل بعموم السلطان العسكري والثقايف والصحي وغريها.
اجلاهزية والتأهب للتعامل مع الكوارث واحلاالت االستثنائية
تعد الكوارث الطبيعية من براكني وزالزل وأعاصري وفيضاانت،
والكوارث احلربية من اهلجوم أبسلحة الدمار الشامل من أسلحة بيولوجية
وكيماوية ونووية ،حاالت استثنائية تتطلب التحضري والتهيئة املسبقة حملاولة
منعها والتقليل من أتثريها أو للتعامل مع آاثرها بسرعة وفعالية.
ومن منطلق رعاية الشؤون الواجبة على اخلليفة جتاه رعيت فإن الدولة
اإلسالمية مسؤولة عن اإلعداد الوقائي ضد هذه الكوارث ،وعن التهيئة
املسبقة ملواجهة هذه الكوارث حال وقوعها ،وعن إعادة بناء ودعم املناطق
املنكوبة بعد الكوارث .غري أن كون الدولة اإلسالمية هي املسؤول األول عن
عالج آاثر مثل هذه الكوارث ال يعين أن املسلمني كأفراد معفون من املساعدة
واملسامهة يف جهود التصدي للكوارث؛ ألن أدلة إزالة الضرر وأدلة وجوب
إغاثة امللهوف واملصاب أدلة عامة ،تشمل الدولة واألفراد ،فقول النيب :
اق َش َّ
اّللَُ ،وَم ْن َش َّ
اق َّ
ض َّارهُ َّ
اّللُ َعلَْي ِه» ،رواه احلاكم يف املستدرك
ض َّار َ
« َم ْن َ

وقال( :حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم) .وقول « :ال ُْم ْسلِ ُم أَ ُخو
الْمسلِ ِم َال يظْلِمه وَال يسلِمه ومن َكا َن ِيف حاج ِة أ ِ
َخي ِه َكا َن َّ
اجتِ ِه َوَم ْن
اّللُ ِيف َح َ
َ َ
َ ُ ُ َ ُ ْ ُ ُ ََ ْ
ُْ
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ِ
اّلل َع ْنهُ ُكربة ِمن ُكراب ِ
ت يَـ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة َوَم ْن َستَـ َر
فَـ َّر َج َع ْن ُم ْسلم ُك ْربَة فَـ َّر َج َُّ
َْ ْ َُ
ُم ْسلِما َستَـ َرهُ َّ
اّللُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة» ،أخرج البخاري يف صحيح  ،وقول :
«الْم ْؤِمن لِلْم ْؤِم ِن َكالْبـ ْنـي ِ
َصابِ ِع ِه» ،أخرج
ان يَ ُ
ضهُ بَـ ْعضا َو َشبَّ َ
شد بَـ ْع ُ
ك بَـ َْ
ني أ َ
َُ
ُ ُ ُ

البخاري يف صحيح  ،فكل هذه األدلة عامة توجب إغاثة امللهوف على أفراد
املسلمني كما توجبها على الدولة؛ ولذلك فإن الدولة جتند وتستعني بكل من
يلزم من الرعية املسلمني يف جمهود اإلغاثة حال وقوعها ،وهتتم بتنظيمهم
لالستفادة القصوى من جمهودهم ومحايتهم حال عملهم اإلغاثي والتنسيق
بينهم وبني الكوادر الرمسية املختصة ،كما أن للدولة أن تفرض الضريبة على
األغنياء لإلنفاق على اجملهود اإلغاثي إذا مل تكف األموال يف بيت املال
لذلك.
وضع نظام إداري لتنفيذ سياسة الرعاية الصحية

من أجل تنفيذ سياسة الرعاية الصحية وحتقيق أهدافها الواردة أعاله ال
بد من وجود آلية إدارية أي وجود نظام إداري للرعاية الصحية يف دولة
اخلالفة ،على مستوى عال من الكفاءة حيقق وصول هذه الرعاية إىل الرعية
كلهم يف الوقت املناسب ،ويعمل على حفظ الصحة العامة بكل عناصرها.
ويقوم النظام اإلداري للرعاية الصحية يف الدولة اإلسالمية على البساطة
واإلسراع يف تقدمي اخلدمة الصحية والعالج ،كما يقوم على الكفاية فيمن
يتولون اإلدارة .وهذا مأخوذ من واقع إجناز املصاحل بشكل عام ،فصاحب أي

مصلحة إمنا يبغي سرعة إجنازها وإجنازها على الوج األكمل ،والرسول 
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يقول فيما رواه اإلمام مسلم يف صحيح « :إِ َّن َّ
سا َن َعلَى ُك ِل
اّللَ َكتَ َ
ب ا ِإل ْح َ
ِ
ِ
َشيء ،فَِإ َذا قَـتَـلْتُم فَأ ِ
َح ِسنُوا َّ
َح ُد ُك ْم
َحسنُوا الْق ْتـلَةََ ،وإِ َذا َذ ََْبتُ ْم فَأ ْ
ْ ْ
الذبْ َحَ ،ولْيُح َّد أ َ
ْ
َش ْف َرتَهُ فَـل ُِ
يحتَهُ» فاإلحسان يف قضاء األعمال مأمور ب شرعا .وللوصول
ْري ْح َذبِ َ

إىل هذا اإلحسان يف قضاء املصاحل ال بد أن تتوفر يف اإلدارة ثالث صفات؛
إحداها البساطة يف النظام ألهنا تؤدي إىل السهولة واليسر ،والتعقيد يوجد
الصعوبة .واثنيتها اإلسراع يف إجناز املعامالت ألن يؤدي إىل التسهيل على
صاحب املصلحة .واثلثتها القدرة والكفاية فيمن يسند إلي العمل ،وهذا
يوجب إحسان العمل كما يقتضي القيام ابلعمل نفس .

68

الرعاية الصحية العامة يف دولة اخلالفة
اإلطار العام للصحة العامة
تتعلق الصحة العامة بعوامل تؤثر على صحة اجلماعة ككل ،كنقاء
مياه الشرب والغذاء واهلواء ونظافة البيئة والتطعيم وغريها من اجملاالت .وهتدف
الرعاية الصحية إىل تعزيز الصحة عن طريق سياسات على مستوى الدولة
كلها ،وهي تشمل أعماالً ومشاريع تقوم هبا الدولة كإنشاء شبكات الصرف
الصحي وإقامة احملميات الطبيعية ،وتشمل أيضاً ما يتبناه اخلليفة من قوانني
يلزم هبا الرعية كقوانني السري ومنع الضجيج أو تلوث البيئة .وتركز الرعاية
الصحية العامة يف الغالب على الوقاية من األمراض أكثر من العالج؛ ولذلك
فالوقاية من أهم أقسام الرعاية الصحية وأعمها نفعا وأكثرها إنتاجا .فمثالً
إضافة اليود غري املكلف إىل ملح الطعام يف كثري من بلدان العامل قلَّل بشكل
كبري من حاالت اإلصابة أبمراض الغدة الدرقية ومن التخلف العقلي الناتج
عن نقص اليود يف تلك البالد ،وإضافة محض الفوليك قلَّل من حاالت
اإلصابة بعيوب األنبوب العصيب.
وتشمل الرعاية الصحية العامة اجملاالت التالية:
 -1محاية الرعية من املخاطر على الصحة العامة ابحملافظة على املعايري
الصحية ملياه الشرب والغذاء ونقاء اهلواء ونظافة البيئة من التلوث الصناعي
والصرف الصحي.
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 -2حتسني صحة الرعية عن طريق مراقبة أمناط األمراض وحتديد عوامل
األخطار الصحية على الرعية ،وإجياد حلول هلذه املشاكل .وقد يكون هذا
مثالً عن طريق حتديد االجتاهات املتأثرة ابلتدخني أو البدانة ،أو عن طريق
حتديد التقصري يف محاية الرعية من هذه العوامل على الصحة العامة .وحيثما
وجدت عوامل أخطار صحية سلبية مهمة ،توضع هلا برامج أو سياسات
للتعامل معها ،كاالمتناع عن التدخني يف األماكن العامة والنمط الغذائي
الصحي.
 -3التحضري واالستجابة حلاالت الطوارئ املتعلقة ابلصحة العامة،
ويشمل ذلك تفشي األمراض املعدية.
 -4برامج الوقاية الصحية كالتطعيم وبرامج الفحوصات املسحية.
ويكون التخطيط والتنظيم هلا على مستوى الصحة العامة ،ولكن من األفضل
أن يكون التنفيذ هلا على املستوى احمللي أو يف مستوى الرعاية الصحية األولية
لألفراد؛ وهلذا سنبحث هذه املسألة يف القسم املتعلق ابلرعاية الصحية الوقائية
لألفراد.
أمهية النظام اإلداري غري املركزي يف جمال الرعاية الصحية العامة
إن هدف الرعاية العامة هو تعزيز الصحة عن طريق سياسات توضع
على املستوى العام للدولة كلها؛ إال أن تنفيذها يكون على مستوى حملي أو
مناطقي ،أي على مستوى الوالايت والعماالت .وهلذا توضع املعايري من قِبَل
مصلحة الرعاية الصحية العامة للنطاق العام للدولة ،ومن مث متلك العماالت
70

قدرة أكثر فعالية يف مراقبة الصحة ابإلضافة إىل القدرة على االستجابة لتنفيذ
احتياجات معينة عملية وفقاً للسياسات املوضوعة ،وقد يشمل هذا شبكات
الصرف الصحي والتعامل مع التلوث البيئي وتطوير معايري البناء إىل املستوى
احملدد مركزايً .وهذا ينسجم مع منهجية اخلالفة يف نقل اإلدارة إىل املناطق مع
بقاء احلكم مركزايً .وبينما ي َعد التنسيق واختاذ القرار مركزايً أكثر فعالية عند
حدوث كارثة عامة كجائحة مثالً ،إال أن التعامل مع جائحة كوفيد19-
دل على أن املراقبة احمللية لألمراض وتطبيق الربامج اإلقليمية للصحة العامة هي
ضرورية لفهم أمناط املرض وتنظيم برامج الفحوصات والتطعيم.
إنشاء سياسات متكاملة تقوم عليها الصحة العامة
هناك عوامل كثرية تؤثر على صحة اجملتمع مثل البيئة والسكن والنظافة
وإنتاج الغذاء والفقر وغريها ،وهي ال تتعلق ابلنظام الصحي مباشرة؛ إال أن هلا
أثراً عظيماً على صحة اجملتمع وسالمت  ،وهذا يستلزم وضع قرارات سياسية
متكاملة يف كثري من نواحي الصحة العامة ،وحيث إن احلكم يف اإلسالم
مركزي فهذا يضمن حتقق وضع سياسات عامة مناسبة ،ويوفر فرصة مالئمة
لالتصال بني قطاعات خمتلفة تؤثر على الصحة.
وسنتناول البحث يف أهم جماالت الصحة العامة التالية:
 -1توفري الغذاء والتغذية واألمن الغذائي.
 -2الصحة البيئية :وهذا يشمل مراقبة جودة املياه ونقاء اهلواء ومنع
التلوث البيئي.
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 -3ضبط الصحة العامة.
 -4ضبط انتشار األمراض حيوانية املنشأ ومنعها.
 -5الوقاية من تفشي األمراض املعدية وإجراءات احلجر الصحي أثناء
الوابئيات.
أما العوامل األخرى لربامج الوقاية الصحية يف سياق التعامل مع األفراد
(مثل التطعيم والفحوصات املسحية) ،فسنتناوهلا يف قسم الحق متعلق ابلرعاية
الصحية الوقائية لألفراد.

الغذاء والتغذية واألمن الغذائي
توفري الغذاء وَتمني نظام غذائي متوازن
إن اجلوع وسوء التغذية من أهم األخطار على الصحة العامة عاملياً،
وأثرها أكرب من أمراض اإليدز واملالراي والسل جمتمعة .والتقديرات احلالية تشري
إىل أن حنو  690مليوانً من الناس يعانون من اجلوع ،وهذا يعادل  %8,9من
سكان العامل .وأغلب هؤالء ( 381مليون) يف آسيا وهناك  250مليوانً
آخرون يف أفريقيا .وابلنسبة النعدام األمن الغذائي ففي عام 2019م كان
معرضني ملستوايت حادة من انعدام األمن
هناك  750مليون شخص تقريباً َّ
الغذائي وحنو ملياري شخص مل تكن لديهم القدرة للحصول على غذاء سامل
ومغذ وكاف.
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ومما جيب أن يؤخذ يف االعتبار جودة النظام الغذائي ،ألن النظام
الغذائي املتوازن ضروري لصحة جيدة ،فانعدام األمن الغذائي الذي تسبب
التكلفة العالية وعدم القدرة على احلصول على األغذية الصحية يؤدي إىل
نظام غذائي يرتكز حول حبوب قليلة أو معدومة الربوتني والزيوت واأللبان
والفواك واخلضروات .واألغذية الصحية ليست يف متناول أكثر من  3مليار
شخص يف العامل ،وهناك أكثر من  1.5مليار شخص ال يستطيعون احلصول
على غذاء حيتوي احلد األدىن من العناصر الغذائية ،وأغلب الذين ال
يستطيعون حتمل تكلفة نظام غذائي صحي يعيشون يف آسيا ( 1.9مليار) ويف
أفريقيا ( 965مليوانً) .وآخرون كثر يعيشون يف أمريكا الالتينية ومنطقة
الكارييب ( 104.2مليوانً) .وأقلهم يف مشال أمريكا وأورواب ( 18مليوانً).
إن هذه األرقام تشري إىل أتثري مباشر سليب على الصحة وال سيما
عندما يكون النمو معياراً للصحة .فحسب التقديرات كان هناك يف عام
2019م ،ما نسبت  144( %21,3مليوانً) من األطفال حتت سن اخلامسة
يعانون من إعاقة يف النمو ،و 47( %6,9مليوانً) يعانون من اهلزال و% 5,6
( 38مليوانً) يعانون من البدانة .وسبب هذا اجلوع لي اإلنتاج غري الكايف
للغذاء؛ ولكن سوء توزيع للغذاء وللموارد الضرورية إلنتاج الغذاء وللحصول
على الغذاء ،وكذلك نقص يف املعرفة واإلرادة املطلوبة الستخدام الغذاء بشكل
مالئم.
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توفري األمن الغذائي يف دولة اخلالفة
األمن الغذائي هو قدرة الدولة على توفري احلاجات األساسية من الغذاء
واملاء لرعاايها يف الظروف العادية واالستثنائية كاحلروب ،واحلصار ،واجلفاف،
والكوارث .ومصادر الغذاء موجودة ،وهو حباجة إىل إنتاج وإىل توزيع عادل.
فالقول أبن ازدايد الناس ،وقلة املاء واألرض الزراعية سبب يف موت الناس
جوعاً ال أساس ل من الصحة ،ويرى علماء أن األراضي الزراعية يف العامل لو
أحسن استغالهلا ألطعمت عشرة أضعاف عدد سكان العامل حالياً ،ومبستوى
استهالكي مرتفع.
إن على اخلليفة توفري األقوات للناس لسد حاجاهتم ولتبقى األسواق
عامرة ابملواد الغذائية ،ومن ابب إكمال الرعاية أن حيسب اإلمام حساابً
ألوقات احلروب والقحط العام والكوارث اجلسام ،حيث تقل الزراعة ،وتضعف
إمكانية نقل املواد .وعلى اخلليفة مسؤولية التحقق من حصول كل فرد من
الناس على الغذاء وامللب واملأوى ابملعروف ،وينبغي أن مي َّول هذا من بيت
املال إذا مل يكن الفرد قادراً على تلبية هذه احلاجات بنفس أو عن طريق من

آد َم
س ِالبْ ِن َ
جتب عليهم إعالت  ،فعن عثمان بن عفان أن النيب  قال« :ل َْي َ
ِ
ِِ ِ
صِ
ْف ْ
اخلُْب ِز
ال :بَـ ْيت يَ ْس ُكنُهَُ ،وثَـ ْوب يُـ َوا ِري َع ْوَرتَهَُ ،و ِجل ُ
َحق ِيف س َوى َهذه ا ْخل َ

َوال َْماء» رواه الرتمذي وقال( :حديث حسن صحيح).

أما حتقيق األمن الغذائي فهو يقتضي توفري األغذية األساسية عن طريق
اإلنتاج واالسترياد واستغالل األراضي الزراعية استغالالً تستخدم في األساليب
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والوسائل العلمية احلديثة ،وقد عاجل اإلسالم مسألة تعمري األرض بقول الرسول
ِ ِ
س لِ ِع ْرق ظَ ِامل َحق» رواه الرتمذي وقال:
َ « :م ْن أ ْ
َحيَا أ َْرضا َميتَة فَه َي لَهُ َول َْي َ
ت لَهُ أ َْرض فَـ ْليَـ ْزَر ْع َها أ َْو لِيَ ْمنَ ْح َها
(حديث حسن غريب) ،وقول َ « :م ْن َكانَ ْ
أَ َخاهُ» ،رواه البخاري يف صحيح  .كما يكون توفري الغذاء بتقدمي زراعة
احملاصيل املهمة لغذاء اإلنسان على احملاصيل األقل أمهية ومبقاومة التصحر،
وإنشاء مراكز األحباث لتحسني البذور وأدوية مكافحة اآلفات الزراعية،
وأتمني التسويق الزراعي داخلياً وخارجياً ،واالهتمام ابلتصنيع الزراعي
واحليواين ،وخاصة ما في حفظ لألغذية مدة طويلة ،واالهتمام برتبية احليواانت
وفق أحدث األساليب العلمية ،ودعم الدولة للمزارعني ومريب املواشي ،وأتمني
ما يلزم لزايدة اإلنتاج من أعالف وأمسدة .وكذلك توفري الغذاء عن طريق
االسترياد فإن جائز شرعاً بشرط أن ال جيعل للكافرين على املؤمنني سبيالً،
كما جيب الرتكيز على املواد األساسية يف اإلنتاج الزراعي كالقمح والزيوت
النباتية ،واإلنتاج احليواين كاللحوم واحلليب ومشتقات والسمك والبيض.
وينبغي توفري إمكانية ختزين هذه األغذية فرتات طويلة متتد سنني،
كتخزين القمح يف سنبل أو حباً ،وجمفف التمر والتني والعنب والزيوت،
واللحوم اجملففة واملعلبة ،واحلليب اجملفف ...جاء يف صحيح مسلم عن عائشة
رضي هللا عنها قالت :قال َ« :ال ََيُوعُ أ َْه ُل بَـ ْيت ِع ْن َد ُه ُم الت َّْم ُر» ،وقال
اع أ َْهلُهُ» ،رواه مسلم يف
َ « :اي َعائِ َ
شةُ بَـ ْيت َال متََْر فِ ِيه ِجيَاع أ َْهلُهُ ،أ َْو َج َ
صحيح  .وتتوىل دولة اخلالفة ختزين املواد الغذائية ببناء صوامع القمح ،ومراكز
التخزين ،والثالجات الكبرية؛ وتكون متعددة متباعدة حممية من األعداء ،قريبة
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من التجمعات السكانية ،يسهل نقل املواد الغذائية إليها ومنها .وتتوىل الدولة
مراقبة توفر شروط التخزين الصحية وسالمة املواد الغذائية املخزنة .وتقوم الدولة
كماً ونوعاً ،ابألحكام اليت منعت أن يكون
اإلسالمية ابلتوزيع العادل للطعامّ ،
آم َن ِب
املال دولة بني األغنياء ووجوب اإلطعام على املسلمني لقول َ « :ما َ
ت َش ْبـ َعا َن َو َج ُارهُ َجائِع َو ُه َو يَـ ْعلَ ُم» أخرج البزار عن أن إبسناد حسن
َم ْن َاب َ
َصبَ َح ِفي ِه ْم ْام ُرؤ َجائِع فَـ َق ْد
صة أ ْ
اهليثمي واملنذري ،وقول َ « :وأََيَا أ َْه ُل َع ْر َ
ت ِم ْنـهم ِذ َّمةُ َِّ
اّلل تَـ َع َاىل» أخرج أمحد عن ابن عمر وصحح أمحد شاكر.
بَ ِرئَ ْ ُ ْ
صحة وجودة الغذاء يف املطاعم واألسواق واملصانع
تتوخ النظافة أثناء إعداده أنتج األمراض
إن الطعام إذا كان فاسدا أو مل ّ
املختلفة ونقل العدوى ،لذلك وجب على من يصنع الطعام ويقدم يف
احملالت العامة أن يلتزم ابلنظافة الكاملة وجبودة الطعام املقدم .وعلى احملتسب
أن يقوم إبغالق املطاعم أو حمالت الطعام اليت يتبني أهنا تقدم الطعام الفاسد
أو املغشوش ،ومعاقبة أصحاهبا إن كانوا مقصرين أو متعمدين بيع الغذاء
الفاسد .وال يعاد فتحها إال بعد إعادة فحص جودة ما تقدم للناس من
رسول ِ
غذاء .روى مسلم يف صحيح َّ
هللا َ مَّر َعلَى صب َرِة طَ َعام ،فَأَد َخ َل
أن َ
ِ
ال« :ما ه َذا اي ِ
ب الطَّ َع ِام؟» ،قَ َال:
َصابِع بَلَالً ،فَ َق َ َ َ َ َ
صاح َ
يَ َده ف َيها ،فَنَالَت أ َ
ول َِّ
ال« :أَفَال َج َعلْتَهُ فَـ ْو َق الطَّ َع ِام
اَّلل" .قَ َ
الس َماء  -أ ِي املطَر َ -اي َرس َ
َصابَت َّ
"أ َ
س ِم ِن» ،وروى مسلم أيضاً عن أيب هريرة عن
َّاس! َم ْن غَ َّ
َك ْي يَـ َراهُ الن ُ
ش فَـلَْي َ
رسول هللا  قالَ « :وَم ْن غَ َّ
س ِمنَّا».
شنَا فَـلَْي َ
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الصحة البيئية
إن صحة اإلنسان متعلقة ابلبيئة ،فاهلواء من حولنا واملياه اليت نشرهبا
والغذاء الذي أنكل مي صحتنا كثرياً ،وسالمة هذه كلها مرتبطة بكيفية
تعاملنا معها فورايً وحملياً وكذلك عاملياً وعلى امتداد السنني والعقود أيضاً .لقد

ابتت تُعرف الصحة البيئية أبهنا فرع الصحة العامة اليت ترّكز على العالقات
بني الناس وبيئتهم ،وتعمل على ازدهار صحة اإلنسان وصالح  ،وتنمية
جمتمعات صحية وآمنة .فالصحة البيئية جزء رئيسي من أي نظام شامل
للصحة العامة .ويف هذا اجملال ينبغي أن يعمل على وضع سياسات وبرامج
للتقليل من امللواثت الكيميائية واملؤذايت البيئية األخرى يف اهلواء واملياه والغذاء
من أجل محاية الناس ومنح اجملتمعات بيئات أكثر صحة .فقد أدخلت
الرأمسالية التصنيع دون اهتمام ابلبيئة ،ومع دخلت األوساخ واألمراض واملوت
تلوث األرض واهلواء واملياه ،واألراضي الزراعية واألهنار
إىل مدن تعاين من ّ
والبحار أصبحت ملوثة ابملبيدات واملخلَّفات الصناعية ،فتضاءل التنوع
البيولوجي نتيجة للجشع الرأمسايل .فقامت الدول الرأمسالية برتقيعات لتغطية
هذا القصور منها إنشاء الوكاالت واملنظمات ملراقبة وضبط التلوث ،ومنها ما
يسمى بضرائب الكربون ،وغريها.
أما يف اإلسالم فإن أمهية النظافة واإلدارة البيئية من أجل احلفاظ على
الصحة انعكست يف تصاميم الكثري من مدن املسلمني العظيمة ،ويرجع ذلك
إىل ربط اإلسالم األجر والثواب يف اآلخرة بعالقة اإلنسان مع بيئت  ،فاإلسالم
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رّكز ذهن اإلنسان على أمهية البيئة النظيفة ،لذاهتا وكذلك من أجل الصحة
البشرية ،وذلك بتقليل التلوث وابحلث على االطمئنان النفسي والرضا والقناعة
ابملمتلكات املوجودة .فقد خلق هللا سبحان وتعاىل اإلنسان من األرض،
واستعمره فيها ،وسخر ل كل ما يف الكون لينتفع ب  .قال عز وجل﴿ :
 ،﴾         وقال تعاىل:
﴿              
 .﴾  وقتل احليواانت من أجل الطعام أو حلاجة أخرى
مباح يف اإلسالم ،ولكن هناك حساابً ملن يقتل إسرافاً أو بال داع ،فعن عبد
ِ ِ
ص ُفورا فَ َما فَـ ْوقَـ َها
هللا بن عمرو ،أن رسول َّ
سان يَـ ْقتُ ُل عُ ْ
اَّلل  قالَ « :ما م ْن إنْ َ
ِ ِ ِ
ول َِّ
بِغَ ِْري َح ِق َها إَِّال َسأَلَهُ َّ
اَّللَ ،وَما
يلَ :اي َرس َ
اّللُ َع َّز َو َج َّل َع ْنـ َها يَـ ْوَم الْقيَ َامة» ق َ
َحق َها؟ قَ َالَ « :حق َها أَ ْن يَ ْذ ََبَ َها فَـيَأْ ُكلَ َها َوَال يَـ ْقطَ َع َرأْ َس َها فَـيَـ ْرِم َي بِ ِه» ،رواه
احلاكم يف مستدرك وقال( :حديث صحيح اإلسناد) .وعن أيب هريرة عن النيب
ص َدقَة» ،أخرج مسلم يف صحيح  .مث
 قالَ « :وُمتِي ُ
ط ْاألَ َذى َع ِن الطَّ ِر ِيق َ
إن اإلسالم مدح إنشاء شيء انفع يف البيئة ،فقد قال النيب َ « :ما ِم ْن

ِ
ِ
ِ
ِ
يمة إَِّال َكا َن لَهُ
سان أ َْو َِب َ
ُم ْسلم يَـغْ ِر ُ
س غَ ْرسا أ َْو يَـ ْزَرعُ َزْرعا فَـيَأْ ُك ُل م ْنهُ طَْيـر أ َْو إنْ َ
ِ
ص َدقَة» ،أخرج البخاري يف صحيح  .وقد حرم اإلسالم اإلضرار ابلبيئة،
بِه َ

ألن هبا قوام اإلنسان ،وتوعد هللا سبحان وتعاىل املفسد للطبيعة والبيئة
ابلعقاب ،فقال سبحان وتعاىل      ﴿ :
 .﴾        ولقد أ ّكد الرسول 
ث :الْبَـ َر َاز ِيف ال َْم َوا ِرِد،
على الناحية البيئية للنظافة يف قول « :اتَّـ ُقوا ال َْم َال ِع َن الث ََّال َ
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وقَا ِر َعةَ الطَّ ِر ِيق ،و ِ
الظ َّل» ،رواه احلاكم يف املستدرك وقال( :حديث صحيح
َ
َ
اإلسناد) ،وللحفاظ على البيئة فعلى دولة اخلالفة أن تنشئ دوائر لوضع
املعايري ملراقبة نقاء اهلواء وجودة املياه وسالمة الغذاء .ويكون دورها مراقبة البيئة
ومنع التلوث الكيميائي أو اإلشعاعي ،وتضبط األمراض املعدية اآلتية من
استخدام اإلنسان للحيواانت األليفة والربية وتفاعل معها.

وفيما يلي العناصر املهمة يف صحة البيئة:
نقاء اِلواء
تق ِّدر منظمة الصحة العاملية أن  7ماليني شخص ميوتون سنوايً يف
حاالت تلوث اهلواء ،وأن تسعة أعشار الناس عاملياً يستنشقون هواء حيتوي
على مستوايت عالية من ِّ
امللواثت .ولقد قدر أن ربع وفيات الراشدين من
أمراض القلب والسكتات كان يف حاالت تلوث اهلواء ،وأن  %29من
وفيات سرطان الرئة و %43من وفيات مرض االنسداد الرئوي املزمن ميكن
نسبتها إىل حالة تلوث اهلواء .وللغبار املشع أثر لاهر يف تلوث البيئة ،وقد
متثلت أبعاده العاملية أبسوأ أشكاهلا يف كوارث تشرنوبل وفوكوشيما .فحادثة
تشرنوبل يف عام 1986م نتج منها تلوث  20ألف كيلومرت مربع من أوكرانيا
واكتشف الغبار املشع يف أحناء أورواب الغربية .وبدأت حمطة فوكوشيما للطاقة
النووية يف الياابن تطلق النشاط اإلشعاعي إىل اجلو يف الثاين عشر من
آذار/مارس 2011م واليت وصلت عرب احمليط اهلادي إىل الوالايت املتحدة بعد
 6-5أايم ،وبعد مرور عشر سنوات على الكارثة ،ال يزال العلماء يكتشفون
أنواعاً جديدة من الغبار املتساقط من حمطة فوكوشيما.
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ويكون عالج مشكلة االنبعااثت املختلفة يف اهلواء يف الدولة اإلسالمية
بتخصيص مناطق صناعية بعيدة عن املناطق السكنية للصناعات امللوثة،
ومراقبة املنشآت الصناعية والزراعية وأية مصادر أخرى للتلوث ،وإلزام تلك
املنشآت واملصادر  -سواء ما كان منها داخال يف امللكية اخلاصة أو العامة -
ابتباع أساليب ونظم اإلنتاج النظيف ،كوحدات معاجلة الفضالت الصناعية،
وبعدم السماح بتسرب امللواثت للبيئة احمليطة مبا يتعدى احلدود املسموح هبا،
وهذه احلدود يقوم بتعيينها أهل االختصاص من العلماء ،حبيث يسمح فقط
ابحلد األدىن من االنبعااثت والفضالت اليت ال تؤثر على التوازن البيئي .كما
هتتم الدولة إبنشاء مصانع إلعادة تصنيع الفضالت الصناعية املباحة
واستغالهلا مرة أخرى ،وهو ما يسمى إبعادة التدوير ،وما يتبقى بعد ذلك من
هذه املخلفات غري القابلة لالستغالل أو التدوير ،فإن يتم التخلص من ابلدفن
يف املناطق النائية .ويتم إنشاء فريق من العلماء الستحداث سبل جديدة
للتخلص من هذه املخلفات وإزالة خطرها وضررها عن الرعية.
ومبا أن التلويث البيئي من املخالفات اليت تضر ابجلماعة ،فإن قاضي
احلسبة يف الدولة اإلسالمية هو املسؤول عن مراقبة املصانع واملنشآت للحد
من االنبعااثت الضارة ابلبيئة ،وميكن أن يستعني أبهل العلم واملختصني ابلبيئة
للقيام بذلك ،وحتدد عقوابت تعزيرية رادعة حبق أصحاب املصانع يف حال
تعديهم احلد املسموح ب من االنبعااثت الصناعية ،ويغلق املصنع إن مل تردع
العقوابت واستمر يف تلويث البيئة.
والبيئة الطبيعية ال حتد حبدود الدولة ،خصوصا إذا انتقلت امللواثت عرب
اهلواء أو جماري املياه؛ ولذلك جيب على الدولة اإلسالمية منع الدول اجملاورة
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من تلويث البيئة ومنعها من إلقاء خملفاهتا الصناعية يف أراضي الدولة
اإلسالمية ،ويعترب أي جتاوز هلذه الشروط من قبل الدول اجملاورة تعداي على
الدولة اإلسالمية ورعاايها يستوجب إعالن اجلهاد واحلرب وفق ما يقدره
اخلليفة.
جودة املياه
يغطي املاء حنو  %70من سطح األرض وهو مهم للحياة ،قال تعاىل:
﴿           

 ،﴾     ومع ذلك فاإلنسان يلوث األهنار والبحار واملياه
اجلوفية مبعدالت غري مسبوقة ،فاملعادن الثقيلة والكيماوايت الضارة واللدائن
الصغرية والبكترياي من تصريف اإلنسان واحليوان ،وحىت النظائر املشعة،كلها
تلوث مياهنا .ومياه الشرب معرضة خلطر التلوث املستمر من بكترياي مه ِّددة
للحياة مثل الكولريا والتيفوئيد والشيجيال والبكترياي القولونية .O157
والفريوسات مثل فريوس التهاب الكبد  Aأيضاً هتدد مياه الشرب ،وعدوى
النوروفريوس ملياه االستحمام تؤدي إىل تفش متكرر ألمراض معوية .أما
طفيليات الربوتوزوا مثل الكريبتوسبوريديوم واجلارداي فتستطيع أن تصمد أمام
معاجلة التطهري ابلكلور .وتتسبب الديدان الطفيلية بداء البلهارسيا .ومياه
الشرب معرضة أيضاً ،خلطر امللواثت الكيماوية من املصانع ومن جراين
األمسدة الزراعية ومن اجملاري ،وحىت آابر املياه ميكن أن تتلوث بعناصر سامة
مثل الزرنيخ .وقد ق ّدر تقرير ملنظمة الصحة العاملية يف عام 2019م أن ملياري
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شخص على األقل يستخدمون مصدراً ملياه الشرب ملواثً ابلفضالت ،وأن
 485ألف وفاة يف حاالت اإلسهال كل سنة من مياه الشرب امللوثة.
وقد أمر اإلسالم ابحلفاظ على جودة املياه ونظافتها ،وحذر أشد
التحذير من تلويث مصادر املياه ،فعن معاذ بن جبل رضي هللا عن عن رسول

هللا 

ث :الْبَـ َر َاز ِيف ال َْم َوا ِرِدَ ،وقَا ِر َعةَ الطَّ ِر ِيق،
قال« :اتَّـ ُقوا ال َْم َال ِع َن الث ََّال َ

و ِ
الظ َّل» ،رواه احلاكم يف املستدرك وقال( :حديث صحيح اإلسناد) ،وقال
َ
َح ُد ُك ْم ِيف ال َْم ِاء َّ
الدائِِم ُثَّ يَـغْتَ ِس ُل ِم ْنهُ» ،رواه مسلم يف
« :ال يَـبُول َّ
َن أ َ
صحيح  ،وروى ابن ماج عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عن أن قال« :أ ََم َرَان

ِ
َس ِقيَـتَـنَا َونُـغَ ِط َي آنِيَـتَـنَا»؛ وذلك حفظا ملا حتوي هذه اآلنية
النَِّب  :أَ ْن نُوك َي أ ْ
من املاء .ولذلك كان من الواجب على الدولة اإلسالمية أن هتتم بنظافة
مصادر املياه ومراقبة جودة ماء الشرب وخلوه من امللواثت ،عن طريق إنشاء
خمتربات خاصة هلذا اهلدف ،وإقامة حمطات ملعاجلة املياه وتطهريها من
امللواثت ،ألن الراعي  -وهو اإلمام  -مسؤول عن رعيت  ،وانطالقا من
القاعدة الشرعية الواسعة القاضية أبن ال ضرر وال ضرار ،وتطبيقا لألحاديث
السابقة اليت حترم تلويث املياه العامة اليت هي ملك املسلمني كافة .ويتوىل
جهاز احلسبة يف الدولة اإلسالمية مراقبة املياه وجودهتا وتقرير عقوبة األفراد أو
الشركات واملصانع اليت تلوث مصادر املياه حبيث تكون العقوبة رادعة ومزيلة
للتلوث احلاصل.
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سالمة الغذاء
إن الغذاء الذي أنكل يضع ملخاطر كيميائية وبيولوجية .وإذا فسد
اع النظافة حني إعداده فإن أمراضاً خمتلفة ميكن أن تنتج عن
الغذاء أو مل تر َ
ذلك؛ وقد حتمل املنتجات احليوانية والنباتية الطرية بكترياي مثل الساملونيال
والليسترياي والبكترياي القولونية املم ِرضة وكذلك الربوتينات البكتريية املقاومة
للحرارة من بكترياي سرييوس العصوية ومن القولونية املعوية ومن كلوسرتيديوم
بوتيولينيوم الاليت تبقى سامة حىت بعد قتل البكترياي اليت أفرزهتا .وميكن للغذاء
أن يتلوث حني التحضري واإلعداد والتعبئة والتغليف أو عند التخزين؛ حيث
ميكن لنمو فطري أن يفرز مسوماً إىل داخل احلبوب ومنتجات نباتية أخرى.
وقد تتلوث املنتجات احليوانية يف مصدرها .وما يسمى ابحلمى املالطية
(الربوسيالت) مرض شائع يف بالد حوض املتوسط يسبب طفيلي بكتريي
خلوي يف املواشي املنتجة للحليب ،وهي تصيب الناس من خالل حليب غري
مبسرت ومن أجبان طرية مصنوعة من وحىت من حلومها غري املطهية جيداً .وقد
أدت ممارسات خمالفة للشرع مثل إطعام احليواانت بقااي حيوانية معاجلة إىل
نشر مرض جنون البقر بني املواشي ،الذي إذا أصاب البشر فإن يؤدي إىل
نوع من مرض كريتزفيلد جاكوب العصيب.
إن على دولة اخلالفة أن تضع معايري للصحة الغذائية عرب كل نقاط
صناعة الغذاء ،من املزرعة إىل نقطة البيع للمستهلك ،وعليها مراقبة االلتزام
هبذه املعايري.
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ضبط انتشار األمراض حيوانية املنشأ ومنعها
الكثري من أمراض حيواانت املزرعة تنتقل إىل اإلنسان من خالل أكل
منتجات حيوانية أو من خالل اتصال زراعي مباشر ،كما أن احليواانت الربية
مصدر مهم لألمراض حيوانية املنشأ ،وتسمى هذه األمراض حيوانية املنشأ،
فأمراض إنفلونزا الطيور وإنفلونزا اخلنازير واملوجات الثالث احلديثة اللتهاابت
رئوية حادة لفريوس كوروان كلها نشأت من حيواانت؛ وآخرها كوفيد-
سارس 2الذي سبب جائحة مرض كوفيد ،19-وكذلك أوبئة حديثة أخرى
من فريوسات الزيكا واإليبوال ،ومحى كيو ومرض السل وداء الكلب ،وكلها
حيوانية املنشأ ،هذا ابإلضافة إىل مرض اإليدز ( )HIVالناتج عن العالقات
اجلنسية غري الشرعية ،ومجيع هذه األمراض مصدر إزعاج وهتديد مستمر
خاصة بعد توسع البشر يف استعمار مناطق جديدة ومع زايدة السفر العاملي.
وختتلف طرق انتقال العدوى إىل البشر ابختالف هذه األمراض.
إن ضبط انتشار األمراض يف احليواانت ومنع تنقلها إىل البشر هي من
أهم التحدايت أمام دولة اخلالفة ،فعليها أن هتتم إبنشاء جهاز خاص من
البياطرة يكون اتبعا لدائرة الزراعة ابعتبار وليفت األساسية ،ومرتبطا بدائرة
الصحة فيما يص اجلوانب التالية:
أ -مراقبة صحة احليواانت؛ حيث يتوجب على جهاز البيطرة يف الدولة
اإلسالمية أن يراقب مجيع املزارع احليوانية التابعة للدولة أو لألفراد.
ب -مكافحة اآلفات الناقلة لألمراض.
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ج -احلفاظ على احليواانت الربية :إن احلفاظ على الثروة احليوانية الربية
ضروري للحفاظ على الدورة احلياتية وميزان الطبيعة ،كما أن مراقبة صحة
احليواانت الربية مهم ملنع انتقال األمراض إىل احليواانت األليفة أو اإلنسان،
كداء الكلب أو السعار وإنفلونزا الطيور وغريها من األمراض املعدية.
إن الصحة البشرية مرتبطة ابلصحة احليوانية ،وهذه احلقيقة تدعو إىل
االهتمام ابحليواانت ،عالوة على أن رعاية احليواانت يف الشرع تعد عمال يثيب
هللا صاحب  ،فعن أيب هريرة أن رسول هللا  قال« :بَـ ْيـنَ َما َر ُجل َيَْ ِشي بِطَ ِريق

ِ
ث
ب ُثَّ َخ َر َج فَِإ َذا َكلْب يَـل َْه ُ
ش فَـ َو َج َد بِْئرا فَـنَـ َز َل فِ َيها فَ َ
ا ْشتَ َّد َعلَْيه ال َْعطَ ُ
ش ِر َ
ْب ِم ْن ال َْعطَ ِ
ََيْ ُك ُل الثـ ََّرى ِم ْن ال َْعطَ ِ
ش ِمثْ ُل
ش فَـ َق َ
ال َّ
الر ُج ُل لََق ْد بَـلَ َغ َه َذا الْ َكل َ
ِِ ِ
َّ ِ
ِ
ْب فَ َش َك َر
س َكهُ بفيه فَ َس َقى الْ َكل َ
الذي َكا َن بَـلَ َغ ِب فَـنَـ َز َل الْب ْئـ َر فَ َم َألَ ُخ َّفهُ ُثَّ أ َْم َ
ول َِّ
َّ
ال نَـ َع ْم ِيف ُك ِل
َجرا فَـ َق َ
اّللُ لَهُ فَـغََف َر لَهُ قَالُوا َاي َر ُس َ
اّلل َوإِ َّن لَنَا ِيف الْبَـ َهائِِم أ ْ
َذ ِ
َجر» رواه البخاري يف صحيح .
ات َكبِد َرطْبَة أ ْ

احلفاظ على الغاابت واألحراش
تشكل الغاابت واألحراش الطبيعية رئة طبيعية مكملة لدورة احلياة على
األرض؛ فهي ضرورية لبقاء احلياة واستواء نظام الطبيعة متزان كما قدره هللا
سبحان  ،فاإلنسان واحليوان حباجة إىل األكسجني واملواد الغذائية ،وبعض
احليواانت حتتاج هذه الغاابت كأوساط بيئية تعيش فيها؛ لذلك كان احلفاظ
على الغاابت واألحراش الزما للحفاظ على الدورة احلياتية ،وكان على الدولة
اإلسالمية أن هتتم حبمايتها من القطع أو اإلزالة ،وحتمي الكائنات احلية فيها
من الصيد أو التهجري ،ما دام هذا الزما لبقاء الدورة احلياتية الطبيعية مكتملة
صحيحة.
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الصرف الصحي
الصرف الصحي هو اإلدارة السليمة بيئيا وصحيا للنفاايت ،وهو يشمل
تصريف مياه اجملاري واألمطار ،ومعاجلة خملفات الصناعة والزراعة على حنو
حيمي البيئة وصحة الرعية من أتثريات هذه الفضالت؛ لذلك كان من الواجب
على الدولة أن هتيئ شبكات للصرف الصحي يف التجمعات السكنية
لتصريف مياه اجملاري والفضالت ،وأن تقوم أيضا إبنشاء مراكز لعالج هذه
الفضالت ،بدفنها أو حرقها أو إعادة تدوير النفاايت غري النجسة منها
واستغالهلا جمددا ،وذلك من ابب رعاية الشؤون ومنع الضرر .ومن هذا الباب
أيضا ينبغي أن تكون املزابل ومراكز معاجلة الفضالت بعيدة عن التجمعات
السكنية وموارد املياه.
اِلندسة الصحية للبيئة السكنية
إن هندسة املدن والتجمعات السكنية يف الدولة اإلسالمية جيب أن
تراعي صحة الرعية وراحتهم ،وذلك ابحلد من التلوث والضجيج والضوضاء
أبن تكون البيوت بعيدة عن املصانع وورشات العمل املختلفة ،وأن تكون
الطرق السريعة والقطارات واملطارات معزولة عن البيوت والسكان حبواجز
صوتية .وهتتم الدولة أبن تصمم هندسة املدن والتجمعات السكنية على حنو
يسمح ابلتهوية السليمة ،ومينع اكتظاظ السكان ،ويسهل عملية الصرف
الصحي وتنظيف الشوارع وإزالة النفاايت .وجيب على الدولة أن تراعي
املشلولني والعميان وأصحاب اإلعاقات املختلفة بتسهيل املواصالت والطرق
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ومالءمتها حلاجاهتم ،وخاصة يف املؤسسات العامة كاملدارس وبناايت الدولة،
وهذا من رعاية الشؤون الواجبة على اإلمام .وكذلك على الدولة أن هتتم
إبنشاء املتنزهات واملالعب اآلمنة لألطفال وبقية السكان حبيث ال يتعرض
األطفال ملخاطر اللعب يف األماكن غري اآلمنة.
املعايري والرقابة
من أجل محاية الناس من الغذاء امللوث واملياه امللوثة واهلواء امللوث جيب
على الدولة اإلسالمية اختاذ األعمال العامة التالية :تقومي للمخاطر ،وضع
معايري للسالمة ،والقيام بفحوصات للهواء واملياه والغذاء .وفضالً عن ذلك،
جيب أن تعترب الدولة الصحة احليوانية عامالً من عوامل الصحة البشرية؛
ولذلك فالفحص البيطري أيضاً من مسؤوليات الدولة .وجيب أن توفر هلذه
الفحوصات املختربات وتدعم ابلبحوث املخربية لتطوير أدوات تشخيص متكن
من القيام ابلتشخيص السريع عند موقع اخلطر لتاليف أية خماطر انمجة عن
التأخر .وعلى املعامل اإلقليمية اجملهزة جتهيزاً جيداً أن تقوم بتحليالت
تصمم هذه جباهزية متكنها من التعامل مع
تشخيصية روتينية ،وينبغي أن َّ
احتمالية حدوث وابء شامل وتصعيد كبري من اإلجراءات التحليلية لتدعم
حاجات السكان.
ويتبىن اخلليفة معايري سالمة اهلواء واملياه والغذاء والسالمة البيطرية بناء
على توصيات جلان اخلرباء الفنيني .ويقوم املفتشون الذين ينوبون عن احملتسب
بفرضها وتكون هلم صالحية اختاذ إجراءات ضد املخالف كإغالق املطاعم أو
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خمازن الغذاء اليت يكتشف أهنا قدمت طعاماً فاسداً أو مغشوشاً ،وميكن هلم
أن يعاقبوا أصحاهبا إذا أمهلوا أو قاموا إبفساد الطعام قصداً .وحيثما يكون
التقومي أكثر تعقيداً كما يف اإلنتاج الصناعي مثالً ،فإن على املفتشني أن
درب
يقدموا تقارير عن اإلخفاقات مث يتابَع األمر مع صاحب املصنع .وي َّ
املفتشون الذين لديهم مؤهالت تعليم عال ذات صلة على املراقبة ومجع
العينات حسب إجراءات تشغيل موحدة حمددة .وعلى الدولة أن تواكب
ابستمرار البحوث اهلادفة لفهم هذه املخاطر وتقوميها وأن تكلَّف خمتربات
مركزية ابلبحث األساسي يف هذه اجملاالت بينما تكلَّف املعامل اإلقليمية
ابلرصد واملراقبة الروتينية.

الرقابةُ الصحية وجهاز احلسبة يف دولة اخلالفة
تقوم الدولة اإلسالمية عن طريق جهاز احلسبة مبراقبة األمور اليت تؤثر
على صحة اجلماعة بشكل عام؛ حبيث مينع احملتسب كل ضرر صحي يقع
على اجلماعة ويعاقب من يتسبب ب عقوبة تزجره عن العودة إلي  .واحملتسب
هو القاضي الذي ينظر يف القضااي اليت هي حقوق عامة ،وال يوجد فيها مدَّع،
على أن ال تكون داخلة يف احلدود واجلناايت .وميلك احملتسب احلكم يف
املخالفة فور العلم هبا يف أي مكان دون حاجة جملل قضاء ،وجيعل حتت يده
عدد من الشرطة لتنفيذ أوامره ،وينفذ حكم يف احلال ،فهو حيكم يف املخالفة
مبجرد التحقق من حدوثها ،ول أن حيكم يف أي مكان أو زمان :يف السوق،

ويف البيت ،وعلى لهر الدابة ،ويف السيارة ،يف الليل أو النهار ...فالرسول 
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حني نظر يف أمر ص ب َرة الطعام ،نظر فيها وهو سائر يف السوق ،وكانت
يستدع صاحب الصب َرة عنده ،فبمجرد أن رأى املخالفة
معروضة للبيع ،ومل
ِ
نظر فيها يف مكاهنا ،ما يدل على أن ال يشرتط جمل القضاء يف قضااي
احلسبة .وللمحتسب احلق يف أن يتار نواابً عن تتوفر فيهم شروط احملتسب،
يوزعهم يف اجلهات املختلفة ،وتكون هلؤالء النواب صالحية القيام بوليفة
احلسبة يف املنطقة أو احمللة اليت ع يّنت هلم يف القضااي اليت ف ّوضوا فيها .ومن
األمور اليت جيب على احملتسب أن يراقبها يف الدولة اإلسالمية:
أ -جودة الغذاء يف املطاعم واألسواق واملصانع :إن الطعام إذا كان
فاسدا أو مل تتوخ النظافة أثناء إعداده أنتج األمراض املختلفة ونقل العدوى؛
لذلك وجب على من يصنع الطعام ويقدم يف احملالت العامة أن يلتزم ابلنظافة
الكاملة وجبودة الطعام املقدم .وعلى احملتسب أن يقوم إبغالق املطاعم أو
حمالت الطعام اليت يتبني أهنا تقدم الطعام الفاسد أو املغشوش ،ومعاقبة
أصحاهبا إن كانوا مقصرين أو متعمدين بيع الغذاء الفاسد .وال يعاد فتحها إال
بعد إعادة فحص جودة ما تقدم للناس من غذاء .روى مسلم يف صحيح
ِ
أن رس َ ِ
َصابِع بَلَالً،
ول هللا َ مَّر َعلَى صب َرِة طَ َعام ،فَأَد َخ َل يَ َده ف َيها ،فَنَالَت أ َ
َّ َ
ال« :ما ه َذا اي ِ
الس َماء  -أ ِي املطَر َ -اي
َصابَت َّ
فَ َق َ َ َ َ َ
صاح َ
ب الطَّ َع ِام؟» ،قَ َال" :أ َ
ول َِّ
َّ ِ
س
َّاس! َم ْن غَ َّ
اَّلل" .قَ َ
َرس َ
ال« :أَفَال َج َعلْتَهُ فَـ ْو َق الط َعام َك ْي يَـ َراهُ الن ُ
ش فَـلَْي َ

ِم ِن» ،وروى مسلم أيضاً عن أيب هريرة عن رسول هللا 
س ِمنَّا».
فَـلَْي َ
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قالَ « :وَم ْن غَ َّ
شنَا

ب -املواصفات واملعايري للمنتجات والسلع :إن بعض السلع
واملنتجات كاملواد الغذائية ومواد البناء واملواد الكيماوية كمبيدات احلشرات
ومواد التنظيف ومصوغات املعادن الثمينة ميكن أن تسبب ضررا على
مستخدمها إذا مل تكن مصنعة وفق مواصفات ومعايري تضمن السالمة عند
استخدامها ،أو كانت ذات جودة أدىن من املطابقة للمواصفات واملعايري،
ولذلك كان ال بد من إنشاء جهاز خاص يف الدولة يضم علماء يف خمتلف
اجملاالت ذات العالقة لوضع هذه املعايري واملواصفات وإلزام املصانع واملنتجني
هبا ،ويقوم احملتسب مبراقبة تطبيق هذه املعايري واملواصفات ومعاقبة خمالفها ومنع
تداول السلعة املخالفة.
ج -فحص املواد املستوردة :على الدولة اإلسالمية أن تقوم بفحص
املواد املستوردة من الدول األخرى ،سواء أكانت مواد زراعية أم صناعية؛ ملنع
دخول ما قد يضر ابلرعية يف الدولة اإلسالمية أو ينقل األمراض واآلفات من
الدول األخرى ،كاسترياد احليواانت املصابة مبرض معد أو البضاعة الفاسدة،
وتقوم الدولة إبنشاء نقاط فحص وتفتيش يف ثغور الدولة هلذا اهلدف .وقد
روى البخاري يف صحيح  ،أن رسول هللا  قال« :الَ يُوِر َد َّن ِمُْ ِرض َعلَى
صح» .والرواية عند مسلم عن  أن قال« :ال يوِر ُد ِمُْ ِرض َعلَى م ِ
مِ
صح».
ُ
ُ
ُ
وهذه الرواية عند مسلم جاءت بصيغة اخلرب ولفظ النفي؛ لكنها مبعىن النهي
بدليل رواية البخاري بصيغة النهي ،واملمرض هو الذي ل إبل مرضى ،واملصح
من ل إبل صحاح ،فيكون الرسول  قد هنى صاحب اإلبل املريضة أن
يوردها على اإلبل الصحيحة.
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د -مراقبة صحة القادمني للدولة :على الدولة اإلسالمية أن تقوم
بفحص املستأمنني واملعاهدين والرسل القادمني إىل الدولة من دول تنتشر فيها
أمراض معدية كالطاعون أو السارس أو السل ،فإن وجد أن أحدهم حيمل
املرض وفي قابلية نقل العدوى منع من دخول الدولة .فعن أسامة رضي هللا
عن عن رسول هللا  قال« :الطَّاعُو ُن ِر ْجس أ ُْر ِس َل َعلَى طَائَِفة ِم ْن بَِن

ِ ِ
يل  -أ َْو َعلَى َم ْن َكا َن قَـ ْبـلَ ُك ْم  -فَِإ َذا َِمس ْعتُ ْم بِ ِه َِب َْرض فَال تَـ ْق َد ُموا َعلَْي ِه،
إ ْس َرائ َ
َوإِ َذا َوقَ َع َِب َْرض َوأَنْـتُ ْم ِِبَا فَال ََتْ ُر ُجوا فِ َرارا ِم ْنهُ» ،رواه البخاري .وروى مسلم يف
صحيح أن كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم ،فأرسل إلي النيب « :إِ َّان قَ ْد
اك فَ ْارِج ْع».
َابيَـ ْعنَ َ

ه -قوانني األمان يف العمل :على صاحب العمل أن يوفر البيئة
الصحية اآلمنة للعمال ،وال يعرضهم للخطر ،وعلى احملتسب أن يشرف على
املصانع والورشات ،ويتحقق من خلوها من أي خطر على العمال.

إدارة تفشي األمراض املعدية
األمراض املعدية بوصفها حالة طوارئ يف الدولة
إن تفشي األمراض املعدية ميكن أن ميثل هتديدا حمتمالً للحياة والعمل
وأن يسبب دماراً كبرياً ،فقد أصابت جائحة اإلنفلونزا اإلسبانية عام
(1918م1919-م) الناجتة عن فريوس  ،H1N1حوايل  500مليون
شخص ،وبلغ عدد الوفيات حوايل  50مليون شخص حول العامل ،مع ما
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ترتب على ذلك من مآس وتبعات صحية وسياسية واقتصادية .وخوفاً من
تكرار هذا الوابء اعتمدت بلدان عدة برانمج تطعيم سنوي ضد فريوس
اإلنفلونزا .ويف 2003م ،لهر فريوس كوروان جديد يسمى سارس .وقد
أصاب الفريوس ما ال يقل عن اثنيت عشرة دولة قبل السيطرة على الوابء.
وأعلن عن جائحة كوفيد( 19-سارس-كوف )2-بوصفها حالة طوارئ
دولية للصحة العامة يف 2020/1/30م .وأعلنت رمسياً كجائحة يف
2020/3/11م ،وبعد مضي عام بلغ عدد حاالت اإلصابة حسب
إحصاءات املنظمات العاملية حنو  118مليوانً وعدد الوفيات قدر أبكثر من
 2.6مليون حالة .وكانت تكلفة الوابء من حيث اخلسائر االقتصادية واآلاثر
الصحية كبرية .لذلك ال بد من وجود درجة مناسبة من االستعداد يف أي
دولة فيما يتعلق هبذه األمور.
مراقبة صحة الوافدين إىل الدولة
على الدولة اإلسالمية كما أسلفنا أن تقوم بفحص الوافدين إليها من
دول تنتشر فيها أمراض معدية مثل كوفيد - 19-سارس ،متالزمة الشرق
األوسط التنفسية ،السل ،الطاعون (يرسينيا) ،اإلنفلونزا ،اإليبوال وما شاهبها،
ملنع املصاب من دخول الدولة ،وعليها كذلك رصد اجتاهات الصحة العاملية،
وبذلك ميكن للخالفة أن أتخذ حذرها بتطبيق األحكام واملعايري الالزمة ملنع
األشخاص من السفر من مناطق تفشي األمراض وإليها.
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مكافحة تفشي األمراض املعدية واجلوائح  -احلجر الصحي
من األمراض ما هو معد وذو خطورة عالية ،وملنع انتشار مثل هذه
األمراض جيب أحياان عزل املريض املصاب متاما ،أو اختاذ إجراءات وقائية
كلب الكمامات حني خمالطت  ،حىت ال يتعرض األصحاء ملا حيمل املريض
من كائنات دقيقة معدية .وإذا قرر األطباء أن مريضا معينا يشكل خطرا
ومصدرا لنقل العدوى ،فإن على الدولة أن تقوم بعزل ذلك املريض عن الناس
يف بيت أو يف املستشفى إن احتاج إىل عالج ومتابعة ،أو جتربه على اختاذ
اإلجراءات الوقائية الالزمة إن مل يتطلب األمر عزل متاما عن الناس .واحلجر
الصحي يعين تقييد حركة واختالط الناس لتقليل انتقال العدوى .وقد حددت
الشريعة الطريقة اليت جيب أن يتم هبا ذلك:
● حبصر املرض يف املكان الذي بدأ في ومنع من االنتشار.
● بعزل املرضى عن األصحاء.
أ) السيطرة على التفشي وحصر املرض
مبجرد حتديد املكان الذي نشأ ب املرض ،يفرض اإلسالم سياسة
صارمة للحجر الصحي يف األماكن اليت يوجد فيها املرض .روى البخاري عن

أسامة بن زيد أن النيب  قال« :إِ َذا َِمس ْعتُم ِابلطَّاعُ ِ
وها،
ون َِب َْرض فَ َال تَ ْد ُخلُ َ
ْ
َوإِ َذا َوقَ َع َِب َْرض َوأَنْـتُ ْم ِِبَا فَ َال ََتْ ُر ُجوا ِم ْنـ َها» ،ويف حديث آخر عند البخاري

ومسلم ،يف رواية

أ َْو َع َذاب أ ُْر ِس َل

مسلم عن أسامة بن زيد أن النيب  قال« :الطَّاعُو ُن ِر ْجز
ِ ِ
يل أ َْو َعلَى َم ْن َكا َن قَـ ْبـلَ ُك ْم .فَِإ َذا َِمس ْعتُ ْم بِ ِه
َعلَى بَِن إ ْس َرائ َ
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َِب َْرض فَ َال تَـ ْق َد ُموا َعلَْي ِه َوإِ َذا َوقَ َع َِب َْرض َوأَنْـتُ ْم ِِبَا فَ َال ََتْ ُر ُجوا فِ َرارا ِم ْنهُ» .ويف
رواية أخرى للبخاري عن زوج النيب  عائشة رضي هللا عنها قالت :سألت
رسول هللا  عن الطاعون ،فأخربين« :أَنَّهُ َع َذاب يَـ ْبـ َعثُهُ َّ
شاءُ،
اّللُ َعلَى َم ْن يَ َ
اّلل جعلَه ر ْمحة لِلْم ْؤِمنِني .لَي ِ
َّ
ث ِيف بَـلَ ِد ِه
َحد يَـ َق ُع الطَّاعُو ُن فَـيَ ْم ُك ُ
س م ْن أ َ
َوأَن ََّ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
َِ
ب َّ
َج ِر
اّللُ لَهُ إَِّال َكا َن لَهُ مثْ ُل أ ْ
صابرا ُُْمتَسبا يَـ ْعلَ ُم أَنَّهُ َال يُصيبُهُ إَِّال َما َكتَ َ
َش ِهيد» .وذكر ابن حجر يف فتح الباري أن اخلليفة الثاين عمر رضي هللا عن

خرج إىل الشام وأبلغ أبن الوابء موجود يف الشام فأخربه عبد الرمحن بن عوف

أن رسول هللا  قال« :إِ َذا َِمس ْعتُ ْم بِ ِه َِب َْرض فَ َال تَـ ْق َد ُموا َعلَْي ِهَ ،وإِ َذا َوقَ َع َِب َْرض
َوأَنْـتُ ْم ِِبَا فَ َال ََتْ ُر ُجوا فِ َرارا ِم ْنهُ» ،فرجع عمر بن اخلطاب.

ب) عزل املصابني ابلعدوى عن األصحاء
فيما يتعلق ابملصابني ابألعراض ،فيجب فصلهم عن األصحاء بشكل
فعال ،وجيب احلرص الشديد على ضمان عدم انتشار العدوى من املصابني
ّ
إىل األصحاء ،فقد روى البخاري عن أسامة بن زيد أن النيب  قال« :إِ َذا

َِمس ْعتُم ِابلطَّاعُ ِ
وهاَ ،وإِ َذا َوقَ َع َِب َْرض َوأَنْـتُ ْم ِِبَا فَ َال ََتْ ُر ُجوا
ون َِب َْرض فَ َال تَ ْد ُخلُ َ
ْ
ِمْنـ َها» .وينبغي تشجيع الناس على التعاون مع هذا النهج ألن رسول هللا 
ضرر وَال ِ
اق َش َّ
اّللَُ ،وَم ْن َش َّ
اق َّ
ض َّارهُ َّ
اّللُ َعلَْي ِه» .وإذا
ض َّار َ
ض َر َارَ ،م ْن َ
قالَ« :ال َ َ َ َ

مل يلتزم املريض بقرار العزل يف هذه احلالة أجربت الدولة وعزلت ابلقوة؛ ألن يف
خروج وخمالطت للناس ضررا عليهم؛ غري أن على اإلمام أن يتكفل ابإلنفاق
على املريض احملجور إن مل يكن ميلك كفايت من املال حلبس عن العمل
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واخلروج .واخلالصة فإن اإلجراء الصحيح للتعامل مع تفشي األمراض املعدية
هو عزل املرض املعدي يف املكان الذي اندلع في  ،وحجر املنطقة مع توفري
الرعاية والعالج اجملاين للمرضى بينما يستمر األصحاء يف حياهتم االجتماعية
واالقتصادية ،وتستمر العبادات مثل الصالة ،كما كانت قبل وجود املرض
املعدي وهذا ال مينع اختاذ احتياطات صحية مناسبة إذا أوصى هبا اخلرباء؛
وتواصل الدولة توفري االحتياجات األساسية لرعاايها ،مبا يف ذلك التعليم.
إجراءات إضافية
إذا كان من الضروري منع انتشار املرض بسبب خصائص النوعية ،فقد
يلزم اختاذ تدابري إضافية من أجل رعاية شؤون الناس وفقاً حلديث الرسول :
« ِْ
اإل َم ُام َراع َوَم ْسئُول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه» ،وميكن أن تشمل هذه التدابري فحوصات
إلزامية يف األماكن العامة وغري ذلك من األمور وفق األحكام الشرعية.
وال ينبغي للدولة يف اإلسالم أن توقف حياة الناس العامة ،متجاوزة
شل
بذلك جمال صالحيتها يف رعاية الشؤون ،فعزل الناس يف منازهلم يؤدي إىل ِّ
احلياة ما يؤدي إىل زايدة األزمة وتفاقمها ،والتسبب يف مشاكل أخرى .لذلك
ال ميكن لدولة اخلالفة التسرع يف اختاذ هذه اإلجراءات كإجراء أويل ،بل جيب
اختاذها كمالذ أخري .فال يقوم اخلليفة حبظر نشاطات الناس املشروعة مثل
التجارة وممارسة األعمال ،والسعي وراء رزقهم وعباداهتم الواجبة .وال ميكن
تنفيذ هذه القيود إال مبا تسمح ب األحكام الشرعية ،فاحلياة اليومية العادية
حق للرعية وال جيوز تقييدها إال بضرورهتا الشرعية والفردية ،وحىت يف هذه
احلالة ،ينبغي النظر يف إمكانية حتديد هذه القيود ابلوقت أو املكان.
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التأهب حلاالت طوارئ
كانت الدولة اإلسالمية دولة رعاية من الطراز األول حافظت على
استعدادها وأتهبها لتفشي الوابئيات ومواجهة األوبئة يف املاضي أبفضل
الوسائل ،ويتحتم عليها يف احلاضر أن تكون لديها خطط طوارئ للتعامل مع
مثل هذه االحتماالت.
يلي:

تشمل اجلوانب الرئيسية للتأهب واجلاهزية ملثل هذه االحتماالت ما

● نظام جيد للصحة العامة يراقب عن كثب اجلوائح ويرسل
املعلومات إىل مصلحة الصحة املركزية اليت تشعر صاحب الصالحية العليا مبا
يلزم.
● جيب استخدام هذا النظام لتنظيم الفحوصات والتطعيم يف املناطق
احمللية للمساعدة يف تسهيل العزل الصحي إذا لزم األمر( .يف البلدان
اإلسالمية ،يوجد مساجد يف كل منطقة ،ما قد جيعلها عند الضرورة مكاانً
يف اجملتمع ليتم استخدام كجزء من البنية التحتية الالزمة).
● التخطيط املسبق للموارد الالزمة إلجراء الفحوص ،ومحاية
املولفني ،وربطها ابملختربات يف الدولة ،ولنقل املعدات من مناطق الدولة
األخرى.
● وجود درجة من التحوط اإلضايف يف النظام يف األوقات العادية من
أجل التمكن من االستعداد واجلاهزية والتعامل يف أوقات الطوارئ .لذلك ال
96

جيوز تشغيل األنظمة ابحلد األدىن من املوارد يف األوقات العادية ،بل الطريقة
الصحيحة هي تشغيل اخلدمات يف األوقات العادية مع نسبة مئوية من السعة
اإلضافية حبيث ميكن زايدهتا لتلبية متطلبات الطوارئ .وميكن أن يشمل ذلك
حتويل إمدادات األكسجني الصناعي لالستخدام الطيب ،أو مطالبة الصناعة
اخلاصة إبنتاج بعض املعدات الطبية مثل أجهزة التنف االصطناعي أو
املالب الواقية.

الرعاية الصحية العاملية
الصحة العاملية هي صحة الناس يف السياق العاملي ،ويواج التقدم يف
جمال الصحة العاملية حتدايت تتمثل يف القضااي الصحية العاملية كاألوبئة
املتفشية مثل كوفيد ،19-والعوامل البيئية والفوارق االقتصادية والعوامل
السياسية ،ومنها اهلجرة والالجئون ،واألمراض غري املعدية كالقلب والسرطان
والسكري ،وصحة احليوان ،ومصادر الغذاء ،واإلمدادات.
لقد ألهرت احلالة األخرية لوابء كوفيد 19-أن القيادة العاملية لتنسيق
االستجاابت للتحدايت الصحية العاملية فشلت وقصرت سواء من حيث
االستقصاء الوابئي ،وتطوير العالجات واللقاحات أم من حيث التحقق من
توزيعها بشكل كاف جلميع الدول .ففي حالة جائحة كوروان ،مل نر أي قيادة
أو تنسيق عاملي ،وال أي حل عادل أو فعال للتعامل مع هذا الوابء ال من
الدول الرأمسالية االستعمارية الغنية ،وال مما يسمى مبنظمة الصحة العاملية .ففي
البداية قلل بعضهم من حجم املشكلة ،مث كانوا أاننيني يف توفري مصادر
اللقاحات (ما أصبح يعرف ابسم "قومية اللقاح").
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والوكاالت الصحية الدولية اليت من املفرتض أن تكون منظمات مستقلة
ختدم أغراض مراقبة األمراض العاملية وتنسيق االستجاابت الصحية وتقدمي
الرعاية الصحية يوج هلا نوعان من االنتقادات العامة:
أوال :ال ميكن اعتبار أعماهلا مستقلة عن الدول الكربى يف العامل؛ ألن
متويلها يعتمد على تلك الدول ،وإذن فهي مهددة منها ،وال أدل على ذلك
من تراشق االهتامات الدولية ابلسيطرة واهليمنة والتسيي الذي متارس هذه
الدول نفسها ،فقد هاجم الرئي األمريكي دوانلد ترامب منظمة الصحة
العاملية متهما إايها أبهنا منظمة "مسيّسة" ال تراعي مصاحل الوالايت املتحدة
يف مقابل تعظيمها ملصاحل الصني ،ونتيجة هلذا االحنياز ّقرر ترامب يف 14
نيسان/أبريل 2020م قطع التمويل عن املنظمة بشكل اتم مع أن أكرب مصدر
متويل هلا يف ميزانيتها املعلنة.
اثنيا :لقد متت املساومة على نزاهتها بسبب جمموعة متنوعة من
القضااي .كان أحد أبرزها استخدام الوالايت املتحدة برانمج التطعيم ضد شلل
األطفال املمول دولياً جلمع املعلومات االستخبارية حول مكان وجود أسامة
بن الدن كما جاء يف موقع يب يب سي عريب بتاريخ 2019/10/10م ،وعلى
هذا النحو ،ينظر إىل العاملني يف جمال املساعدات الصحية بعني الريبة يف
ابكستان .وقد نشر الكاتبان الفرنسيان الصحفي برتنار ديفو واألستاذ بعلم
االقتصاد برتنار ليمينسي يف عام 2000م كتاابً بعنوان "منظمة الصحة
العاملية :املركب الغارق للصحة العامة؛ احنرافات وإخفاقات األمم املتحدة"
وعرضا يف كتاهبما العديد من قضااي الفساد اليت تثبت تورط منظمة الصحة
العاملية يف االحنياز ملصاحل اقتصادية وسياسية تتعارض مع مصلحة الصحة
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العاملية .وأضاف ديفو عدداً من قضااي الفساد اليت تورطت فيها منظمة
الصحة العاملية بسبب فقداهنا الستقالليتها ،منها قضية منتجات لب األطفال
الضار صحياً والذي أنتجت شركة "نستل " خصيصاً ألسواق الدول الفقرية .إن
املنظمات الدولية ابجلملة تقوم على غري أساس اإلسالم أو تطبق أحكاما غري
أحكام اإلسالم ،كهيئة األمم املتحدة وحمكمة العدل الدولية وصندوق النقد
الدويل ،والبنك الدويل ،ومنظمة الصحة العاملية ،وعلي فإن ال جيوز للدولة
اإلسالمية أن تشرتك فيها وأن تكون عضوا يف هذه املنظمات ،فإن عقد
اتفاقيات ومعاهدات مع هذه املنظمات يساهم يف تقويتها معنواي .وذلك ألن
املوضوع الذي قامت علي مثل هذه املنظمات الدولية واملنظمات احمللية حيرم
الشرع ،فهيئة األمم تقوم على أساس النظام الرأمسايل وهو نظام كفر ،عالوة
على أهنا أداة يف يد الدول الكربى وال سيما أمريكا ،تسخرها من أجل فرض
سيطرهتا على الدول الصغرى ،ومنها الدول القائمة يف العامل اإلسالمي؛ لذلك
نرى أن الدول الكربى توقع فقط على االتفاقيات اليت تضمن مصاحلها على
حساب ابقي الدول .أما فرق املنظمات الدولية وفرق اإلنقاذ واإلغاثة التابعة
للدول الكافرة فتمنع من دخول البالد حبجة املساعدة يف اجملهود اإلغاثي؛ ألن
مثل هذه املنظمات املسترتة حتت شعارات اإلنسانية وإغاثة املنكوبني عادة ما
تستغل الكوارث لدخول البالد والعمل التبشريي كمحاوالت التنصري اليت
حصلت بعد التسوانمي الذي ضرب إندونيسيا ،أو خلطف األطفال كما
حصل مع املنظمة الفرنسية اليت حاولت اختطاف األطفال التشاديني ،أو
للعمل السياسي أو االستخبارايت ودعم مجاعات املتمردين وإاثرة الفنت كما
حصل يف دارفور يف السودان .فضرر هذه املنظمات قطعا أعظم من نفعها ،بل
إن دخوهلا لدار اإلسالم ولو حبجة اإلغاثة ميهد لزرع الفنت وجعل سلطان
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﴿ 

لدول الكفر على الدولة اإلسالمية ،وهللا سبحان وتعاىل يقول:
 .﴾     واملساعدات اخلارجية من أموال
وموارد خاصة من الدول املستعمرة والطامعة متنع كذلك من دخول الدولة ألهنا
عادة ما تكون وسيلة لتهريب السالح أو لتمهيد الطريق حنو إنشاء مصاحل
لدول الكفر داخل البالد .ويف املقابل ،إذا كانت الكارثة يف دولة من دول
الكفر ،فإن للدولة اإلسالمية أن تساعد يف األعمال اإلغاثية إبرسال الطواقم
املختصة أو املساعدات ،وفق ما يراه اخلليفة من مصلحة للدولة وللدعوة إىل
اإلسالم ،على أن ال تؤدي هذه املساعدات إىل تقوية الدولة املنكوبة عسكراي.

وال بد أن يعمل على هدم هذه املنظمات الدولية احلالية بدل تقويتها
ابالشرتاك فيها وبعقد املعاهدات واالتفاقيات معها ،وعلى استبدال منظمات
عاملية جديدة هبا ،ال يكون للدول العظمى عليها هيمنة وال سلطان ،وال
تكون مبثابة دولة عاملية ،بل تقوم هذه املنظمات اجلديدة على احرتام قواعد
متعارف عليها من مجيع اجملموعات البشرية ،ويقرها اإلسالم ،مثل إنصاف
املظلوم ومنع الظلم وما يسمى حبصانة السفراء ...وهكذا ،ومن مث إشاعة
العدل بني البشرية مجعاء ،مبا هلا من قوة معنوية تتمتع هبا ،ومن قوة رأي عام
عاملي يؤازرها ويوليها أتييده ومينحها احرتام وثقت ؛ لكوهنا منظمات ال تعمل
حلساب دولة من الدول ،وإمنا تعمل ملصلحة البشرية مجعاء ،وتكون مثل
حلف الفضول الذي قام قبل البعثة؛ حيث تعاهدوا في على رفع الظلم
وإنصاف املظلوم ،وقد حضره رسول هللا  وقال عن بعد البعثة« :لََق ْد

ِ ِ
اّلل ب ِن ج ْد َعا َن ِحلْفا ما أ ُِحب أ َّ ِ
َّع ِمَ ،ول َْو
َش ِه ْد ُ
َن ِيل بِه ُمحْ َر النـ َ
َ
ت ِيف َدا ِر َع ْبد ْ ُ
أُ ْد َعى بِ ِه ِيف ا ِإل ْس ِ
ت» .رواه ابن هشام يف سريت .
َج ْب ُ
الم أل َ
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الرعاية الصحية لألفراد  -الوقائية
الرعاية الصحية الوقائية لألفراد
يتناول هذا الفصل الطب الوقائي يف اخلالفة من منظور الصحة الفردية
ويركز على التدابري الصحية اجملتمعية اليت تؤثر على احلاالت الصحية الفردية.
وكما ورد يف مقدمة هذا الكتاب ،أوجبت الشريعة على اخلليفة احلفاظ على
صحة السكان من منظور فردي ،وعلي فإن اختاذ خطوات استباقية ملنع تدهور
حاالت األفراد الصحية يصبح أمراً ضرورايً .وميكن تصنيف الرعاية الصحية
الوقائية على النحو التايل:
أ) الوقاية األولية :وهي األعمال اليت متنع اإلصابة ابملرض ابتداء،
ومعظم إجراءات الصحة العامة هي إجراءات وقاية أولية .وقد تعرضنا هلذه
القضية ابلتفصيل فيما سبق.
ب) الوقاية الثانوية :وهي األعمال اليت هتدف إىل تشخيص املرض
مبكرا ،لزايدة فرص العالج يف منع تفاقم املرض ولهور أعراض .
ج) الوقاية الثالثية :وهي األعمال اليت تقلل اآلاثر السلبية للمرض

الواقع عن طريق إعادة التأهيل والتكيف للحالة املرضية ،وتقليل مضاعفات
املرض.
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وقد بني رسول هللا  موقف اإلسالم جتاه األوبئة واألمراض والرعاية
ول ِ
هللا  فَقلت:
الصحية الوقائية ،فعن أيب خزامة عن أبي قالَ :سأَلت َرس َ
ول ِ
ت ُرقى نَ ْستَـ ْرقِ َيها َو َد َواء نَـتَ َد َاوى بِ ِه َوتُـ َقاة نَـت َِّق َيهاَ ،ه ْل تَـ ُرد
« َاي َر ُس َ
هللا ،أ ََرأَيْ َ
هللا َشيئا؟» قَالِ « :هي ِمن قَ َد ِر ِ
ِمن قَ َد ِر ِ
هللا» أخرج الرتمذي وقال( :حديث
ْ
َ ْ
ْ
حسن صحيح) ،أي أقر رسول هللا  أبخذ التدابري للحفاظ على الصحة.
وابإلضافة إىل ذلك فهناك آايت من القرآن ترخص للمصابني ابملرض أو
العجز كقول هللا ﷻ        ﴿ :
            

.﴾       
ووج بعض
وقد أوصى اإلسالم ابلوقاية من األمراض بشكل عام ّ
جوانبها بطريقة معينة .وبعد ذلك جيتهد احلاكم ويستخدم كل الوسائل
والطرق للمحافظة على صحة الرعااي ووقايتهم من األمراض واألوبئة ألن مأمور
ابالهتمام بشؤوهنم وإبعاد الضرر عنهم ،واملرض نوع من الضرر .فقد ورد عن
الرسول  العديد من التوجيهات املتعلقة ابحملافظة على الصحة الفردية من
خالل تعليمات حول النظافة الشخصية والطعام الصحي واحلياة الصحية،
ابإلضافة إىل التوجيهات السكانية ،فعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي
هللا عنهما قال :قال يل رسول هللا « :اي َعب َد َِّ
َّه َار
اّلل أََملْ أُ ْخبَـ ْر أَنَّ َ
وم النـ َ
َ ْ
ص ُ
ك تَ ُ
ول َِّ
ص ْم َوأَفْ ِط ْر َوقُ ْم َوَْن
اّلل .قَ َ
ْت :بَـلَى َاي َر ُس َ
وم اللَّْي َل؟ فَـ ُقل ُ
ال :فَ َال تَـ ْف َع ْل ُ
َوتَـ ُق ُ
ِ ِ
ك َحقا َوإِ َّن
ك َعلَْي َ
ك َحقا َوإِ َّن لَِزْو ِج َ
ك َعلَْي َ
ك َحقا َوإِ َّن لِ َع ْينِ َ
س ِد َك َعلَْي َ
فَإ َّن جلَ َ
ك َحقا».
لَِزْوِر َك َعلَْي َ
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ويظ ِهر اتريخ اإلسالم زمن اخللفاء الراشدين واخللفاء يف الفرتات
الالحقة هنجاً راقياً وعلمياً للرعاية الصحية الوقائية .كما يشري إىل أن اإلسالم
مل يوفر الرعاية الصحية اجملانية لرعااي اخلالفة فحسب ،كما أن الرعاية الصحية
الوقائية ش ّكلت حجر الزاوية لسياسة الرعاية الصحية اخلاصة هبا .ومن دراسة
هنج الرسول  وسياسات دولة اخلالفة ،فإن من الالزم إعطاء األولوية
لسياسات الرعاية الصحية الوقائية للخالفة القادمة ،إن شاء هللا ،واليت تتطلب
اليوم إعادة التأكيد عليها على خالف سائر أنظمة الرعاية الصحية العاملية
املعاصرة؛ حيث أصبح التدخل الصيديل املدفوع بصناعة األدوية ذات الدوافع
الرحبية ،هو النهج السائد.
مجع البياانت ومراقبة صحة الفرد من قِبَل الدولة
يف البلدان ذات الدخل العايل توجد أنظمة مطبقة جلمع املعلومات عن
لروف الوفاة .ولكن ال يوجد لدى العديد من البلدان املنخفضة واملتوسطة
الدخل مثل هذه األنظمة ،ويتم تقدير عدد الوفيات النامجة ،عن حاالت معينة
من بياانت غري مكتملة .إن التحسينات يف إنتاج بياانت عالية اجلودة عن
حاالت الوفاة ضرورية لتحسني مستوى الرعاية الصحية والوقاية يف هذه
البلدان الفقرية .ومن املهم للغاية عدم قصر املراقبة على كيفية الوفاة فحسب
بل ينبغي مراقبة األمراض اليت حتتاج إىل العالج الطيب ودخول املستشفى.
فتقوم الدولة جبمع البياانت حول درجة عبء املرض داخل اجملتمع من أجل
صياغة السياسات واألولوايت الصحية السكانية .وجيب أن تسرتشد السياسة
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الصحية بشكل عام ابحلالة الصحية ألفراد الرعية ،ويف دولة اخلالفة ،فإن
واجب توفري الرعاية الصحية يقع على عاتق الدولة كلياً وهي مسؤولية اخلليفة،
الذي يعمل على توفريها .ومن املوثق أن العديد من املستشفيات يف كل من
العصر األموي والعباسي م ِّولت من خزينة الدولة أي بيت املال .ويف عهد
خالفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عن  ،اشتمل إحصاء السكان على
سجالت للرعااي املتلقني لإلعانة من الدولة ومشلت إعاانت املواليد اجلدد .ومع
ذلك ،يسمح للمسلمني بتقدمي تربعات خريية (وقفية) ميكن للدولة أن تقدمها
ملرافق يف نظام الرعاية الصحية مثل املستشفيات ومراكز البحوث.
وينبغي على إدارات الصحة احمللية يف دولة اخلالفة مجع البياانت حول
احلالة الصحية ألفراد الرعية يف العماالت والوالايت ونسبة حدوث األمراض
وانتشارها يف كل منطقة من مناطقها؛ حبيث توج البياانت تركيز الدولة على
توفري الرعاية الصحية لتلبية االحتياجات احمللية.
والبياانت الصحية الضرورية لوقاية األفراد هي كما يلي:
أ -معدل اإلصابة ابألمراض املعدية وغري املعدية :ميكن مراقبة مجيع

األمراض املعدية الرئيسية من خالل جهة مركزية للسيطرة على األمراض بينما
ميكن مراقبة األمراض غري املعدية من خالل إدارات الصحة يف املناطق.
ب -األمراض اخللقية (الوالدية) واإلعاقات :على اخلالفة أن تنشئ

قاعدة بياانت للسكان ذوي اإلعاقة سواء اخللقية أو العارضة وأن توفر كل ما
يلزم من تدابري الرعاية وفقاً للحاجة مبا يتوافق مع حقوق الرعية .ومتنح بعض
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الفئات إعاانت خاصة من الدولة كالذين يعانون من إعاقات خلقية ،أو
الذين حدثت هلم إعاقات يف أماكن عملهم أو اجلنود الذين أصيبوا أثناء
اجلهاد.
ج -امللف الصحي للمرضى وسريهتم املرضية :تنشئ الرعاية الصحية
يف دولة اخلالفة سجالت املرضى منذ الوالدة وحىت الوفاة .ويتم االحتفاظ هبذه
السجالت مبوجب تدابري سرية صارمة مع تقييد االطالع عليها؛ حيث ينظم
طبيب املريض أو الطبيب املسؤول يف حالة الفحص املستجد الوصول إىل
سجالت املرضى .وقد قام السلطان نور الدين زنكي ببناء مستشفى النوري
بدمشق عام 1156م زمن حقبة احلرب ضد الصليبيني ،وكان من املقرر أن
عمل املستشفى لي فقط كمؤسسة صحية مهمة ،ولكن أيضاً كمدرسة
يَ َ
طبية هلا سجالت طبية .ويف عام 1185م كتب الرحالة ابن جبري عن
"الطريقة الباهرة" اليت حيتفظ هبا املستشفى بسجالت طبية لكل مريض مبا يف
ذلك األدوية املوصوفة هلم.
د -امللف اجلين للمرضى وفحوصات قابليتهم للمرض :هتدف

اخلدمة الصحية للخالفة القادمة إىل تقدمي أفضل رعاية صحية ممكنة ألفراد
رعيتها .وقد لهر ابتكار رائد يف تقنية العالج الطيب من خالل تطبيق التقنيات
اجلينية ،فقد كان اكتشاف التسلسل اجليين أو اجلينوم البشري أبكمل معلماً
علمياً ابرزاً يف بداية القرن احلادي والعشرين؛ ومع تقنيات تسلسل احلمض
النووي ) (DNAاجلديدة ،ميكن إجياد تسلسل جينوم بشري كامل ألي
مريض خالل يوم واحد تقريباً بتكلفة تبلغ حوايل  1000دوالر .ومع لهور
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بياانت طبية علمية جديدة وعرب تطبيق تقنيات نظم املعلومات مثل التعلم
اآليل والذكاء االصطناعي ،سيتم استجواب جينوم الفرد لتحديد القابلية
لإلصابة ابألمراض اخلطرية اليت ميكن أن ترشد إىل التوجهات الصحية يف حياة
الفرد وطبيعة التدخل الطيب للوقاية من املرض .يذكر موقع  NHSيف اململكة
املتحدة أن التطبيق املنظم لتقنيات اجلينوم لدي القدرة على تسريع معاجلة
املريض بواسطة:
● القدرة على التشخيص األسرع للمرضى الذين يعانون من أمراض
اندرة ،بدالً من قضاء سنوات من االرتياب فيما يشار إلي ابسم "ملحمة
التشخيص"؛ لطول فرتة االهتداء لتشخيص الداء.
● مطابقة األشخاص ابألدوية والتداخالت العالجية األكثر فاعلية ،ما
يقلل من احتمالية حدوث تفاعل دوائي ضار.
● زايدة عدد الناجني من السرطان كل عام بسبب التشخيص املبكر
الدقيق واالستخدام األكثر فعالية للعالجات.
لذلك ،على دولة اخلالفة أن تعمل على توفري خدمة إنشاء قاعدة
بياانت للجينوم البشري لسد حاجات املرضى ومبوافقة املريض لغرض توفري
التقنيات اجلينية لدعم سياسة الرعاية الصحية الوقائية .وجيب احلفاظ على
خصوصية شيفرة الفرد اجلينية ومراقبتها بشكل صارم ومقيَّد.
وفيما يتعلق ابلطب الوقائي الشخصي فغالباً ما يشار إىل الفحص
املسحي على أن وقاية اثنوية ،وتقرر جلنة من األطباء املختصني األمراض اليت
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يلزم أن توفر الدولة الفحوصات املسحية هلا .وجيب أن تتوفر يف املرض الذي
يراد إجراء فحص مسحي للكشف عن بعض األمور ،مثل :أن يشكل املرض
مشكلة صحية جدية ،وأن يكون هنالك عالج للمرض ،وأن يكون فحص
كشف املرض ذا إمكانية تشخيصية مرتفعة ،وأن تكون هنالك فرتة يف مسار
املرض يكون املرض خالهلا مسترتا كامنا.
التمريض املدرسي
ممرضون يراقبون حالة الطالب الصحية
جيب أن يكون يف املدارس كلها ّ
املمرضون صحة الطالب ،ويقدمون العالجات األولية،
ابنتظام .ويتابع هؤالء ّ
ويتابعون حصوهلم على التطعيمات الالزمة ،وإذا وجدوا مشاكل صحية ميكنهم
إحالتهم إىل خدمات الرعاية الصحية األولية ،ويقوم ممرضو املدارس أيضاً
ابلرصد والتبليغ عن أية خماوف صحية جيدوهنا من خالل مراقبتهم للتالميذ
والطالب إىل معلميهم وعائالهتم ملتابعتهم الصحية ولضمان استمرار سالمة
الطفل الصحية ،ويقدم ممرضو املدارس التوجي واإلرشاد الصحي للطالب
وأسرهم واهليئة التعليمية للمدرسة من خالل الندوات الدورية والتنبيهات
الصحية.
تثقيف العامة حول صحة الفرد والتغذية
إن أصل احلث على التداوي واملعافاة الصحية يف الدولة اإلسالمية
األوىل واضح يف العديد من هدي رسول هللا  ،فهناك أحاديث تؤكد على
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كون الصحة اجليدة نعمة من هللا ﷻ على املسلمني الدعاء من أجلها ،فعن
عائشة رضي هللا عنها قالتَ :كا َن رسول َِّ
اَّلل  يَقول« :اللَّ ُه َّم َعافِ ِن ِيف
َ

ث ِم ِن َال إِلَه إَِّال َّ ِ
ِ
ج ِ
اج َعلْهُ ال َْوا ِر َ
يم الْ َك ِريُ
َ
ص ِري َو ْ
سدي َو َعاف ِن ِيف بَ َ
اّللُ ا ْحلَل ُ
ََ
ش الْع ِظ ِيم وا ْحلم ُد َِِّ
سبحا َن َِّ
اّلل َر ِ
ّلل َر ِب ال َْعال َِم َني» ،قال أبو عيسى هذا
ُْ َ
ب ال َْع ْر ِ َ َ َ ْ

حديث حسن غريب ،ويف البخاري عن ابن عباس رضي هللا عن أن رسول هللا
 قال« :نِ ْعمتَ ِ
َّاس ِ
ان َمغْبُون فِي ِه َما َكثِري ِم ْن الن ِ
الص َّحةُ َوالْ َف َراغُ» .وهناك
َ
أحاديث نبوية تذكر الناس حبقوق اجلسد يف احلصول على قسط كاف من
النوم ،ويف تشجيع الرتويح عن النف وممارسة الرايضة ،ويف النصح بتناول
األطعمة الصحية واالعتدال فيها ،ويف وجوب النظافة الشخصية والطهارة،
وأيضاً يف أمهية اطمئنان القلوب بذكر هللا ،فعن عائشة رضي هللا عنها« :أ َّ
َن
ت َع ْن
اءهُ ،فَـ َق َ
َّب  بَـ َع َ
الَ :اي عُثْ َما ُن ،أ ََر ِغ ْب َ
النِ َّ
ث إِ َىل عُثْ َما َن بْ ِن َمظْعُون فَ َج َ
اّلل اي رس َ ِ
ِ
اّلل ،ول ِ
ُص ِلي
ب .قَ َ
ُسن َِّيت .قَ َ
َك ْن ُسنـَّتَ َ
ال فَِإِن أ ََان ُم َوأ َ
الَ :ال َو َّ َ َ ُ
ول َّ َ
ك أَطْلُ ُ
ِ
ِ ِ
اء ،فَاتَّ ِق َّ
ك َحقاَ ،وإِ َّن
ك َعلَْي َ
اّللَ َاي عُثْ َما ُن .فَِإ َّن ِأل َْهلِ َ
َص ُ
َوأ ُ
سَ
وم َوأُفْط ُر َوأَنْك ُح الن َ
ِ
ص ِل َوَْن» ،رواه
ك َعلَْي َ
ك َحقاَ ،وإِ َّن لِنَـ ْف ِس َ
ك َعلَْي َ
ض ْي ِف َ
لِ َ
ص ْم َوأَفْط ْرَ ،و َ
ك َحقا ،فَ ُ

أبو داود يف سنن  .ويف موضوع التغذية واألكل الصحي ،تشري العديد من
النصوص إىل أمهية األكل الصحي .مثالً ،قال هللا عز وجل ﴿ :
             

 ،﴾ ويقول ﷻ أيضاً:

﴿       

              

 .﴾   كما أكد رسول هللا 
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على أمهية التغذية

واألطعمة الصحية .فعن عبد هللا بن مسعود ،قال :قَ َال رسول َِّ
اَّلل َ « :ما
َ
ِ
اّلل َداء إَِّال أَنْـز َل لَهُ َدواء ،فَـعلَْي ُكم َِبَلْب ِ
ان الْبَـ َق ِر ،فَِإنَّـ َها تَـ ُرم م ْن ُك ِل
َ
أَنْـ َز َل َُّ
َ ْ َ
َ
َّ
الش َج ِر» ،رواه ابن حبان يف صحيح  .وابإلضافة إىل تناول األطعمة الصحية،

ح ّذر النيب  أيضاً من اإلفراط يف األكل .قال علي الصالة والسالمَ « :ما
ِ
آد ِمي ِو َعاء َشرا ِم ْن بَطْن َِبَ ْس ِ
صلْبَهُ فَِإ ْن َكا َن َال
ب ابْ ِن َ
َم َألَ َ
آد َم أُ ُك َالت يُق ْم َن ُ
َُمَالَةَ فَـثُـلُث لِطَ َع ِام ِه َوثُـلُث لِ َش َرابِ ِه َوثُـلُث لِنَـ َف ِس ِه» ،رواه الرتمذي وقال( :حديث

حسن صحيح).

وتظهر هذه النصوص األمهية اليت جعلها اإلسالم للتغذية واألكل
الصحي منذ األايم األوىل للدولة اإلسالمية ،بل ومتيّزت فرتة اخللفاء الراشدين
بسياسات سالمة صحية رّكزت ابلتحديد على توفري الغذاء للفقراء وكبار السن
واألمهات مع األطفال حديثي الوالدة ،وهبذا ضمنت االكتفاء الغذائي.
أما اليوم فيتميز العامل اخلاضع لسيطرة الرأمسالية ابلتطرف يف طريف
التغذية العاملية بني البدانة واهلزال .ويذكر تقرير التغذية العاملي لعام 2020م
أن من بني األطفال دون سن اخلامسة ،هناك  149مليوانً يعانون من ضعف
النمو ،و 49.5مليوانً يعانون اهلزال ،و 40.1مليوانً يعانون من زايدة الوزن،
وهناك  677.6مليون ابلغ يعانون من البدانة ،ويعاين عاملياً  1من كل 9
أشخاص يف العامل من اجلوع ،بينما يعاين  1من كل  3من زايدة الوزن أو
البدانة .ويتزايد "العبء املزدوج لسوء التغذية"؛ حيث يوجد نقص التغذية جنباً
إىل جنب مع زايدة الوزن وازدايد معدالت زايدة الوزن والبدانة يف كل بلد يف
العامل تقريباً.
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يف لل هذه الظروف ،على دولة اخلالفة أن تعيد منط العيش اإلسالمي
للتغذية وتناول الطعام الصحي املتجذرة يف القرآن والسنة ،فقد روى البخاري
عن أيب هريرة :أ َّ
َن َرجالً َكا َن َأيكل أَكالً َكثِرياً فَأَسلَ َم فَ َكا َن َأيكل أَكالً قَلِيالً
ال« :إِ َّن الْم ْؤِمن َيْ ُكل ِيف ِمعى و ِ
فَذكَِر َذلِ َ ِ ِ
احد َوالْ َكافِ َر ََيْ ُك ُل ِيف
َّيب  فَ َق َ
َ
ُ َ َ ُ
ك للن ِّ
َس ْبـ َع ِة أ َْم َعاء» ،فاملؤمن أيكل أبدب الشرع ،والكافر أيكل مبقتضى الشهوة
والشره والنهم.
ودولة اخلالفة تقوم بتثقيف الرعية يف حياهتم اليومية أبمهية احملافظة على
نظام غذائي متوازن قوام األكل ابعتدال وعدم اإلسراف وبنوعية الغذاء
الصحي ،إىل جانب سياستها البيطرية والزراعية اليت تضمن سالمة إنتاج الغذاء
وجودت ابستخدام أحدث األساليب املتوافقة مع أهداف الرعاية الصحية.
الوقاية من األمراض املعدية
يدل اهتمام الدولة اإلسالمية ابلوقاية من العدوى على رعاية صحية
ابلغة الرقي يف دولة كانت متقدمة على مجيع الدول ،سواء أكان ذلك
إبجراءات احتواء األمراض أم من خالل احلجر الصحي والسلوك الفردي
واملمارسات االجتماعية .روى مسلم يف صحيح عن جابر بن عبد هللا قال:

ِ
قال رسول هللا « :غَطوا ِْ
السنَ ِة لَْيـلَة يَـ ْن ِز ُل فِ َيها
اء ،فَِإ َّن ِيف َّ
اإل َان َء َوأ َْوُكوا الس َق َ
ِ ِ
ِ
ِِ
ك
س َعلَْي ِه ِوَكاء إَِّال نَـ َز َل فِ ِيه ِم ْن َذلِ َ
س َعلَْيه غطَاء أ َْو س َقاء ل َْي َ
َوَابء َال َيَُر ِب َانء ل َْي َ
ال َْوَاب ِء» .ووردت أحاديث أخرى هنت عن التنف أو النفخ يف األوعية اليت
َّ
حتتوي شراابً أو طعاماً .فعن ابن عباس «أ َّ
س ِيف
َن النِ َّ
َّب  نَـ َهى أَ ْن يُـتَـنَـف َ
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ِْ
اإل َان ِء أ َْو يُـ ْنـ َف َخ فِ ِيه» ،قال أبو عيسى( :هذا حديث حسن صحيح) ،وعن أيب

سعيد اخلدري« :أ َّ
َّب  نَـ َهى َع ِن النَّـ ْف ِخ ِيف الش ْر ِب» رواه الرتمذي وقال:
َن النِ َّ
(هذا حديث حسن صحيح) .ومن الثابت يف علم األوبئة احلديث أن انتقال
مسببات األمراض البكتريية والفريوسية حيدث من خالل تلوث األسطح ابلرذاذ
(االنتقال عرب األجسام عدمية احلياة) .ويف الواقع ،يف جائحة كوفيد19-
احلالية ،كان الرتكيز الرئيسي للوقاية الصحية العامة على احلفاظ على التباعد
اجلسدي وغسل اليدين بسبب انتقال فريوس سارس-كوف 2-من خالل
قطرات البخار اليت تنشأ من اجلهاز التنفسي العلوي لألشخاص املصابني
عندما يتنفسون أو يتحدثون عن قرب أو يلوثون األسطح وفقاً لذلك .من
الواضح أن األحاديث املذكورة أعاله توفر إرشادات مهمة حول السلوك
الشخصي الذي من شأن تقليل انتقال الرذاذ .وهناك حاجة ملحة لتطبيق
أحكام اإلسالم املتعلقة هبذه الوقاية.

تطعيم السكان
التطعيم هو وسيلة لتطوير املناعة ضد مسببات األمراض من فريوسات
وجراثيم ،عن طريق إدخال أجزاء غري خطرة من مسببات األمراض هذه إىل
اجلسم أو أجزاء من مادة جينية اصطناعية لتحفيز جهاز املناعة الطبيعي على
إنتاج أجسام مضادة ضد مسببات املرض األكثر خطرا .وتستطيع اللقاحات
أن تقضي على انتقال مسببات األمراض يف اجملتمع إذا مت حتقيق مستوى كاف
من املناعة داخل اجملتمع ،فإذا تلقى ما نسبت  %90من الناس تطعيما ضد
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مسبب مرض معني ،فباقي الناس ممن مل يتلقوا التطعيم مباشرة سيكونون مبأمن
نسبيا من املرض ألن مسبب املرض يصبح اندرا يف مثل هذه اجلماعة حبيث
يقل احتمال التعرض ل  ،وهذا ما يسمى ابملناعة اجلماعية .وعلى الرغم من
شكوك اجلماهري الكبرية فيما يتعلق بسالمة اللقاحات والدوافع وراء برامج
التطعيم يف الدول الغربية بسبب صعود احلراكات الشعبية ضد اللقاحات ،إال
أن هناك أدلة كثرية تدعم برامج التطعيم السكانية كإجراء حموري للرعاية
الصحية الوقائية .فالتطعيم هو جزء من الوقاية الصحية األولية إذا روعيت يف
ذلك األحكام الشرعية ذات العالقة ،والصدق والنزاهة عند القائمني على هذا
األمر حبيث يكون املقصود من التطعيم فعالً الوقاية من املرض وليست النواحي
الرحبية وأمثاهلا.
أ -االستخدام التارخيي للقاحات وفعاليتها
ينسب نظام التعليم الغريب الفضل يف "اكتشاف" آلية التطعيم إىل حبث
الطبيب الربيطاين إدوارد جينر يف عام 1796م الستخدام لقاح جدري البقر
لتطوير املناعة ضد اجلدري ،إال أن من املعروف من خالل مصادر متعددة أن
التطعيم على مستوى السكان ضد اجلدري كان ممارسة شائعة يف أوائل القرن
الثامن عشر امليالدي يف اخلالفة العثمانية ،ويكمن االختالف بني األسلوب
املتبع زمن العثمانيني وبني أسلوب إدوارد جينر أن األطباء العثمانيني كانوا
يزيلون السوائل من بثور الشخص املصاب إلجراء التلقيح ،بينما قام إدوارد
جينر إبزالة السائل من بثور األبقار املصابة؛ وهلذا مسيت طريقة إدوارد جينر
التطعيم (فاكسينايشون  vaccinationابإلجنليزية وهي مشتقة من الكلمة
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الالتينية "فاكا" اليت تعين "بقرة") .وابستعمال التطعيم مت القضاء على بعض
األمراض املعدية الفتاكة يف التاريخ حول العامل ،ويشمل ذلك اجلدري يف عام
1980م وشلل األطفال مؤخراً ،وتق ِّدر منظمة اليونيسف اخنفاض الوفيات
النامجة عن مرض احلصبة القاتل لألطفال عقب برامج التطعيم الدولية بنسبة
 %73حول العامل بني عامي 2000م و2018م ،ومؤخراً ختلصت مجيع
الدول ابستثناء  12دولة من كزاز األمهات واملواليد ،وهو مرض ل معدل
وفيات يرتاوح بني  %70و %100بني األطفال حديثي الوالدة.
ب -نظرة اإلسالم جتاه اللقاحات واستعماِلا يف دولة اخلالفة
التطعيم هو نوع من التداوي ،وينبغي أن يكون عنصراً رئيسياً يف برانمج
الرعاية الصحية الوقائية يف اخلالفة الراشدة ،وبدافع وجوب العناية بصحة
رعاايها وابتغاء مرضاة هللا ﷻ ،ستعمل اخلالفة على تطوير لقاحات جديدة
للكثري من األمراض املعدية ذات االنتشار املرتفع يف البلدان الفقرية مثل
املالراي ،ومحى الضنك ،والسل ،وداء املثقبيات األفريقي ،وداء الليشمانيا،
ومرض شاغاس ،وكلها أمراض أمهلتها صناعة األدوية الرأمسالية اتريياً ألهنا
تفتقر لألسواق احملتملة رحبياً.
وألمهية التطعيم وفعاليت يف الوقاية من األمراض فإن الدولة اإلسالمية
تقدم هذه الرعاية الصحية للرعية ابجملان ،وفق برانمج حمدد ومقسم حسب
الفئات العمرية ،يقرره أهل االختصاص مبوازنة مدى انتشار مسببات املرض
املراد التطعيم ضده وخطورة املرض الناتج عنها ،مع العوارض اجلانبية للتطعيم
نفس  .ويتم تطعيم املواليد اجلدد يف املستشفيات ودور الوالدة ،واألطفال يف
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مراكز رعاية األم والطفل ،وطالب املدارس يف مدارسهم ،واألفراد األكرب سنا
يف اجليش أو يف املراكز الصحية األولية .وينبغي إعطاء األولوية للفئات
الضعيفة مثل املسنني (التطعيم ضد اإلنفلونزا) والنساء احلوامل واألطفال
حديثي الوالدة (التطعيم ضد الكزاز) .ويكون التطعيم إلزاميا أو اختياراي،
حبسب تعلق إبزالة الضرر عن اجلماعة .فإن كان املرض املراد التطعيم ضده
خطرا ومعداي جيرب الفرد على تلقي التطعيم ،حىت ال يعرض غريه من أفراد
اجملتمع خلطر اإلصابة ابملرض ،وحىت يتكون ما يسمى مبناعة اجلماعة .ويستثىن
من اجملربين على تلقي التطعيم من كان لدي حساسية للتطعيم ،أو كان مصااب
بضعف يف جهاز املناعة حبيث يكون التطعيم نفس خطرا علي  ،وهؤالء تكون
محايتهم من املرض ابملناعة العامة .أما األمراض اليت ال تسبب ضررا للجماعة،
كأن يكون املرض غري معد أو غري خطر على اجلماعة فيخري الفرد يف تلقي
التطعيم ضده .وتقوم دولة اخلالفة بضمان اختبار أي دواء جديد أو لقاح بدقة
للتحقق من سالمت قبل عرض على رعيتها أو إجبارهم على أخذه .قال :
ضرر وَال ِ
اق َش َّ
اّللَُ ،وَم ْن َش َّ
اق َّ
ض َّارهُ َّ
اّللُ َعلَْي ِه» ،رواه
ض َّار َ
ض َر َارَ ،م ْن َ
«َال َ َ َ َ

احلاكم يف املستدرك وقال( :حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم) .ومع
ذلك ،ففي احلاالت اليت يكون فيها عبء املرض شديداً أو يصل إىل حالة
وابئية فقد يقرر اخلليفة فرض التطعيم من أجل إعطاء األولوية للصحة العامة
ويتوىل خرباء من جهاز احلسبة يف الدولة اإلسالمية مراقبة أي انتهاك للحقوق
العامة حلاملي التابعية فيما يص أخذ هذه املطاعيم وانطباق املعايري اليت
تضعها الدولة من حيث اإللزام أو التخيري.
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وقد تكون هنالك برامج تطعيم عاملية تقوم هبا منظمات دولية كمنظمة
الصحة العاملية أو دول أخرى إلزالة مرض معني من العامل كما يف حالة
اجلدري ،ويطلب من الدولة اإلسالمية املشاركة فيها .ويف مثل هذه احلالة على
الدولة اإلسالمية أن تشرتط أن تطلع على كافة املعلومات املتعلقة ابلتطعيم
وعوارض اجلانبية وبرانجم  ،وأن يصنع التطعيم املراد تقدمي لرعااي الدولة
اإلسالمية يف مصانع الدولة وحتت إشراف دوائرها وخمتصيها ،ويعطى للرعية
بواسطة أجهزة الدولة اإلسالمية الصحية وإبشرافها ،وال يقبل أن يتوىل هذه
األعمال مندوبون من منظمة الصحة العاملية أو من دول أخرى.
الفحوصات املسحية لألمراض غري املعدية  -الوقاية الثانوية
الفحص املَ ْسحي هو فحص جيرى جملموعة الرعية لكشف املرض عند
األفراد الذين ال تظهر عليهم عوارض املرض أو عالمات  .وخبالف الفحوصات
الطبية املعهودة ،جيرى الفحص املسحي ألفراد ال يظهر عليهم أي أمارة
للمرض ،ولكن هذا يف حالة كون دائرة الصحة املختصة ترى أن هذا الفحص
يساعد يف اكتشاف األمراض غري الظاهرة.
أما هدف الفحوصات املسحية فهو كشف املرض يف جمتمع ما مبكرا؛
حبيث يتمكن املعاجل من التدخل والعالج املبكر لتقليل املعاانة من املرض ورفع
نسبة جناح العالج .فعلى سبيل املثال جيري اختبار األطفال حديثي الوالدة
بشكل روتيين للكشف عن بيلة الفينيل كيتون ( ،)PKUوهي حالة ميكن
أن تؤدي إىل التخلف العقلي دون تدخالت غذائية ،ما يرتتب علي إنقاذ
حياة عدد كبري من حديثي الوالدة.
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ويقرر اخلليفة ابلتشاور مع خرباء مصلحة الرعاية الصحية العامة ما إذا
كانت برامج الفحص املسحي إلزامية أم طوعية .وال جيرب أفراد الرعية على
إجراء الفحوصات املسحية إال إذا ترتب على امتناعهم ضرر يلحق ببقية
ض َرَر َوَال ِض َر َار».
الرعية ،لتحرمي الضرر ابلقاعدة الشرعية واحلديثَ« :ال َ
صحة الفم واألسنان
تؤكد الربامج العاملية لصحة الفم على أن صحة الفم جزء ال يتجزأ من
الصحة العامة ،وأن صحة الفم عامل حم ِّدد جلودة احلياة .وتشكل أمراض الفم
واللثة واألسنان مشكلة صحية واسعة االنتشار ،فتسوس األسنان وحده
يصيب ما بني  %90-60من طالب املدارس واألغلبية الساحقة من البالغني
يف معظم الدول الصناعية ،وكذلك األمر ابلنسبة ألمراض اللثة .وتسبب
أمراض األسنان املعاانة واألمل ،كما أهنا تؤثر يف سالمة النطق والكالم ،وتغري
رائحة الفم ومجال اإلنسان ،هذا فضال عن مشاكل املضغ والطعام .وقد اهتم
اإلسالم بصحة الفم وطهارت وحث على العناية هبا ،وقرن بينها وبني نوال
رضوان هللا سبحان وتعاىل ،فقال الرسول  فيما رواه أمحد والنسائي وابن
حبان وابن خزمية وصحح النوويِ « :
ضاة لِ َّلر ِب»،
الس َو ُ
اك َمط َْه َرة لِ ْل َف ِم َم ْر َ
ِ ِ ِ
صالة» ،رواه
وقال « :ل َْوال أَ ْن أَ ُش َّق َعلَى أ َُّم ِيت أل ََم ْرتُـ ُه ْم ِابلس َواك ع ْن َد ُك ِل َ
لسو ِ
ِ
اك
البخاري ومسلم وغريمها ،وقال « :ل َْوَال أَ ْن أَ ُش َّق َعلَى أ َُّم ِيت َأل ََم ْرتُـ ُه ْم ِاب َ
ضوء» ،رواه البخاري ،وال يزال استخدام املسواك عند املسلمني
ِع ْن َد ُك ِل ُو ُ
أثناء الوضوء مي َارس على نطاق واسع اليوم .وتشري األحاديث إىل األمهية اليت
وضعها اإلسالم لعنصر النظافة الشخصية منذ نشأت ودور املسواك كوسيلة
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لتحقيق نظافة الفم .وقد ورد أن الرسول  طلب من زوجت أن تنظف
أسنان ابملسواك وهو على فراش موت وكان هذا من آخر أفعال الدنيوية،
فكيف إذن ال تكون صحة األسنان والرعاية الصحية للفم حتماً جزءاً أساسياً
من سياسة الرعاية الصحية الوقائية لدولة اخلالفة؟
وقد هنى اإلسالم عن أكل الثوم والبصل إذا ذهب املسلم لصالة
اجلماعة حىت ال يشم أخوه من رحيا غري طيبة فيؤذي  ،فقال  فيما رواه
صال فَـ ْليَـ ْعتَ ِزلْنَا ،أ َْو لِيَـ ْعتَ ِز ْل َم ْس ِج َد َان» ،وإمهال
البخاريَ « :م ْن أَ َك َل ثُوما أ َْو بَ َ
العناية ابلفم واألسنان يؤدي إىل كراهة رائحتهما وأتذي املسلمني من هذه
الرائحة.
إن على دولة اخلالفة توفري رعاية جمانية لصحة أسنان األطفال حىت سن
البلوغ .وعليها أن تقوم بفحص صحة الفم جلميع الرعااي على شكل دوري،
وخاصة األطفال يف خمتلف مراحل التعليم املدرسي؛ ملراقبة منو أسناهنم
التسوس املبكر ومعاجلتها .كما أن عليها الرتكيز على
والكشف عن األمراض و ّ
تعليم أمهية نظافة الفم والعناية ابألسنان من خالل التثقيف أبحكام اإلسالم
ذات العالقة أوالً؛ مث عن طريق محالت إعالمية عامة هدفها توعية الناس على
أمهية وكيفية احلفاظ على صحة الفم واألسنان ،أو عن طريق سياسات تتخذها
الدولة حلماية األسنان من التسوس وخفض معدالت حدوث .
صحة املرأة وصحة األطفال
يف لل النظام الرأمسايل العاملي احلايل ،فإن معدل وفيات النساء
واألطفال يبقى عالياً بشكل غري مقبول يف البالد الفقرية النعدام الرعاية
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الصحية الكافية .فمثالً ،حسب منظمة الصحة العاملية ،توفيت 295,000
امرأة خالل أو بعد احلمل والوالدة يف عام 2017م .وأغلب هذه الوفيات
( )%94حدثت يف مناطق قليلة املوارد ،وأن الدول األفريقية جنوب الصحراء
الكربى ودول جنوب آسيا متثل تقريباً  )240,000( %86من وفيات
األمهات املقدرة عاملياً يف عام 2017م.
أما اإلسالم فإن حيث على الزواج والتناسل والتكاثر ،وبناء على ذلك
يكون االهتمام ابلرعاية الصحية لألمهات قبل احلمل وأثناء احلمل وبعده
وتكون رعاية صحة األطفال ومتابعة منوهم الصحي حىت سن البلوغ .والرعاية
للنساء احلوامل وللمواليد اجلدد ولألطفال يف سن ما قبل البلوغ حتتاج إىل
متابعات للحالة الصحية يف فرتات منتظمة .ولتحقيق ذلك تقام مراكز ل "رعاية
األم والطفل" يف كل منطقة سكانية ،ويكون املركز مؤلفاً من فريق في طبيب
وممرض وأخصائي غذائي وعاملة اجتماعية ،ويكون لدى مجيعهم مؤهالت
إضافية يف صحة احلوامل واألطفال والصحة العامة ،ويكون هذا املركز اتبعاً
للمركز الصحي األويل أو الشامل يف كل ِعمالة .وحيصي كل مركز مجيع
النساء واألطفال يف احلي يف قاعدة بياانت ويكون مسؤوالً عنهم وعن متابعة
حالتهم الصحية.
إن أهداف مراكز "رعاية األم والطفل" هي:
 -1منع األمراض املعدية من خالل التطعيم ومتابعة أخذ جرعات
التطعيم.
 -2الكشف املبكر عن املشاكل الصحية من خالل فحوصات دورية.
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 -3متابعة املشاكل الصحية يف اجملتمع وأخذ التدابري الالزمة.
 -4تقدمي االستشارة لتحسني الصحة ومنع األمراض واحلث على
التكاثر.
أما فيما يتعلق ابلنساء املتزوجات الاليت مل حيملن بعد ،فإن الرعاية
الصحية تقوم ابلتوعية والتثقيف حول املشاكل املتعلقة ابلنساء والتحضري
للحمل واإلجناب من خالل احملاضرات العامة والكتيبات واألفالم والوسائل
املناسبة اليت توزعها مراكز صحة األم والطفل .ويشرف على إصدار كل هذه
املواد فريق خاص من دائرة الصحة ل خربة واهتمام جبعل املعلومات سهلة غري
معقدة ومفيدة يف آن واحد ،آخذين يف االعتبار أي تفاوت يف األعراف
والتقاليد لكل عمالة ،وكذلك مالءمة هذه اإلرشادات والوعي هلن.
وتقوم مراكز رعاية األمهات واألطفال بتتبع األمراض اليت قد تؤثر على
األم أو اجلنني خالل فرتة احلمل ،وتقوم بتقدمي العالج أو االستشارة .وتويل
الرعاية الصحية يف دولة اخلالفة اهتماماً خاصاً لصحة املرأة كما أولتها دولة
اخلالفة يف عهد اخللفاء الراشدين ،فقد روي عن عمر بن اخلطاب رضي هللا
عن أن حرص على رعاية احتياجات النساء كاألرامل واملسنَّات والنساء الاليت
غاب عنهن أزواجهن يف اجلهاد .لذلك جتعل الدولة الفحوصات املسحية
لصحة النساء يف مقدمة سياستها للفحوصات املسحية العامة يف الدولة،
خالل احلمل ،وأيضاً يف غري احلمل مثل الفحص الدوري للكشف املبكر
لسرطان الثدي ،وكذلك ينبغي تزويد النساء ابلقابالت خالل فرتة الوالدة وما
بعدها.
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وعلى دولة اخلالفة أن تعمل على تدريب عدد كاف من
االختصاصيات يف صحة املرأة ،ومع جواز أن يعاجل الرجال النساء وأن تعاجل
النساء الرجال ضمن أحكام الشرع إال أن األوىل أن تشرف النساء على
معاجلة النساء ومتابعتهن ،لذلك ال بد من توفري عدد كاف من النساء
املختصات يف أمراض النساء وصحة املرأة والطفل .عالوة على ذلك ،فإن
على دولة اخلالفة أن تبحث ابلتفصيل يف حاالت وفيات األمهات يف بالد
املسلمني ،وأن تسعى لتدارك ومعاجلة هذه احلاالت ،سواء أكانت متعلقة
ابلنزيف أم اباللتهاابت أثناء الوالدة أو بعدها .وال بد أن يتلقى األطفال
املراقبة والرعاية وهم أجنة قبل الوالدة وبعدها من قبل إدارة الرعاية الصحية،
ويشمل ذلك التداخالت العالجية حىت وهم أجنة ،كما يشمل فحص النمو
والتغذية وتطعيمات األطفال وموافقتها ألفضل املعايري الصحية.
الصحة والسالمة املهنية
إن الصحة والسالمة املهنية جمال معين ابحملافظة على صحة العامل أو
املستخدم وسالمت يف البالد عرب توفري احلماية املهنية ل من خالل تقليل
خطورة املعدات واآلليات واملواد املستخدمة ومنتجات هذه املواد ،وتقليل
خطورة مكان العمل جتاه العمال ،وحماولة منع احلوادث أو األمراض املهنية،
وتوفري اجلو املهين السليم الذي يساعد العمال على العمل أبمان .وحسب
دراسة استقصائية ملنظمة الصحة الدولية يف عام 2009م ،فإن قرابة مليون
وفاة حتدث سنوايً يف حاالت لروف العمل .وهي متعلقة ابلتعرض إىل مواد
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ضارة مثل األسبستوس ومواد كيميائية خطرية وخماطر بيولوجية وجسيمات
تفضي إىل أمراض اجلهاز التنفسي.
واحملافظة على صحة القوى العاملة لألمة عنصر مهم يف نظام الرعاية
الصحية الوقائية يف اخلالفة .وينبغي على الدولة أن تتحقق من قيام كل أرابب
العمل بتوفري ممارسات عمل آمنة وبيئات عمل آمنة من أجل التقليل من خطر
اإلصابة البدنية أو النفسية ألجرائهم العاملني ،أو من التعرض إىل مواد قد
تتسبب ابملرض أو االعتالل يف الصحة عاجالً أم آجالً .ويقوم جهاز احلسبة
يف دولة اخلالفة مبراقبة ممارسات العمل وكذلك يراقب بيئات العمل واحلرص
على موافقتها للمعايري الفنية اليت تعدها مصلحة الصحة ،ويشمل هذا التحقق
من استخدام معدات احلماية الشخصية حيثما كانت ضرورية ،وكذلك يشمل
تبين تدابري انضباطية أخرى للتقليل من املخاطر على الصحة ،أي مثل منع
خماطر نشوب حريق أو انفجار أو التعرض إىل مواد مضرة .كما تشمل هذه
التدابري ،حيثما يكون مناسباً ،مراقبة العمال العاملني يف أنواع معينة من املهن
يرجح ارتباطها أبمراض معينة مثل العمل يف الصناعات اليت تنتج جسيمات
تؤدي إىل أمراض الرئة كأعمال البناء وصناعة الدهاانت واملنظفات وغريها.
إن األصل الشرعي ملثل هذه السياسة مبين على مسؤولية الدولة جتاه

ضرر وَال ِ
ض َر َار،
رعاايها وعلى مقتضى عدم اإلضرار ابلناس .قال َ« :ال َ َ َ َ
اق َش َّ
اّللَُ ،وَم ْن َش َّ
اق َّ
ض َّارهُ َّ
اّللُ َعلَْي ِه» ،وقد هنى النيب  أن يكلف
ض َّار َ
َم ْن َ

العامل فوق طاقت  ،فال يطلب من ما يعجز عن أو يرهق  ،روى مسلم يف

صحيح أن النيب 

قال« :لِلْمملُ ِ
ف ِم َن ال َْع َم ِل
وك طَ َع ُامهُ َوكِ ْس َوتُهَُ ،والَ يُ َكلَّ ُ
َْ
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يق»؛ ولذلك مينع احملتسب يف الدولة أرابب العمل واملستأجرين من
إِالَّ َما يُ ِط ُ
التعدي على العمال أو األجراء إبرهاقهم أو حتميلهم ما من شأن اإلضرار
بصحتهم ،كما وجيرب احملتسب صاحب العمل أو املستأجر على االلتزام مبعايري
السالمة وتقليل اخلطر يف بيئة العمل ،وذلك من ابب الوقاية ومنع حصول
الضرر.

الرعاية الصحية لألفراد – التدبري العالجي لألفراد
عبء التدبري العالجي لألفراد أقل يف ظل دولة اخلالفة منه يف العامل

الرأمسايل بسبب إقامة أنظمة اإلسالم يف اجملتمع

إن الرتكيز العام يف دولة اخلالفة هو على الصحة الوقائية والتدخل
املبكر ورعاية أفضل للصحة البدنية والسالمة النفسية؛ إال أن تقع على الدولة
اإلسالمية املسؤولية لرتعى االحتياجات الصحية لألفراد املتأثرين ابألمراض
وإنشاء أنظمة فعالة لعالج األفراد؛ وهذا العبء يف لل دولة اخلالفة يكون
أقل من العبء يف العامل الرأمسايل ألن األنظمة الرأمسالية فيها مشاكل صحية
انجتة عن احلرية املفرطة مثل شرب اخلمر واحلرية ملمارسة اجلن  ،ومجيعها هلا
أتثري سليب كبري على اخلدمة الصحية ،وتشمل أيضاً املشاكل الناجتة عن
النظام االقتصادي الرأمسايل فيما يتعلق برتكيز الثروة والتسويق النفعي وإنتاج
األغذية غري الصحية واليت تزيد من البدانة وأمراض القلب والشرايني
والسكري .كذلك فإن قسماً كبرياً من األمراض النفسية مثل القلق واإلحباط
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واإلدمان على املخدرات ينتج أو يزداد سوءاً بسبب الكثري من العوامل
االجتماعية كالتفكك األسري وضعف التواصل اجملتمعي وفقدان القيم الروحية
يف اجملتمع واملتطلبات الوليفية اليت جعلت من الناس عبيداً ألرابب العمل.
ففي بريطانيا مثالً ،تقدر تكلفة الضرر الناتج عن تناول الكحول ب 3,5
مليار جني سنوايً .وهي تشمل العالج ابملستشفيات للمشاكل اجلسدية
حمرم،
والنفسية .أما يف لل دولة اخلالفة فإن تناول اخلمر وكل ما يذهب العقل َّ
وهذا بدوره يزيل عبء آاثر شرب اخلمور واألمراض الناجتة عنها فيما يتعلق
ابحلوادث الناجتة عن تناول اخلمر ،والصدمة ،وأمراض الكبد ،وغريها .ويف
بريطانيا مت تشخيص  468,342حالة أبمراض جنسية معدية يف عام
2019م كلَّفت مئات املاليني من اجلنيهات .أما يف دولة اخلالفة فإن
اإلسالم حيصر العالقة بني الرجل واملرأة يف الزواج ما يؤدي إىل انعدام عبء
هذه األمراض على الرعاية الصحية الناتج عن احلرية اجلنسية .وفيما يتعلق
ابألمراض املتعلقة ابلسمنة والبدانة ،صدر تقرير عن مؤسسة الصحة العامة
اإلجنليزية يف 2017/03/31م يقدر ما أنفقت خدمة الصحة الوطنية ب 6,1
مليار جني على األمراض املتعلقة بزايدة الوزن والبدانة .وذكر التقرير أن
التكلفة على صعيد اجملتمع تقدَّر ب  27مليار جني  .ويتوقع أن تصل تكلفة
األمراض املتعلقة بزايدة الوزن والبدانة على خدمة الصحة الوطنية يف بريطانيا
إىل  9.5مليار جني حبلول عام 2050م وقد تصل تكلفتها على اجملتمع إىل
 49.9ملياراً سنوايً .وكثري من هذه األمراض انشئ عن إنتاج الغذاء غري
الصحي واملعدل ،ومن قِبَل االقتصاد االستهالكي الربوي الذي جيلب فائدة
رحبية هائلة للصناعة الغذائية السريعة ،ولكن بتكلفة ابهظة على اجملتمع .ففي
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كانون الثاين عام 2019م ،نشرت جملة السكري الربيطانية مقالة عن تكلفة
عالج مرض السكري من النوع الثاين واليت وصلت إىل  12مليار جني واليت
تقدر ب  %10من ميزانية اخلدمة الصحية .وتق ِّدر مؤسسة الصحة العامة
اإلجنليزية تكلفة الرعاية الصحية ملرض شرايني القلب ب  7.4مليار جني سنوايً
والتكلفة العامة غري املتعلقة ابلرعاية الصحية ب  15.8مليار جني .
أما يف لل دولة اخلالفة فإن هناك عوامل خمتلفة تقلِّل من حجم هذه

املشكلة ،فالتجار لن يستطيعوا التسويق أو الدعاية على نطاق واسع لألطعمة
الضارة اليت َّأدت إىل وابء البدانة وآاثرها يف العامل .ابإلضافة إىل ذلك ،فإن
مفهوم محل الدعوة ابجلهاد يتطلب هتيئة الرعية بشكل عام مبستوى لياقة بدنية
مناسبة ،عالوة على أن االلتزام آبداب تناول الطعام يف اإلسالم يقلل من النهم
والسمنة.
وفيما يتعلق ابلصحة النفسية ،فحسب تقرير صادر عن منظمة "مايند"
يف إجنلرتا ،هناك واحد من كل أربعة أشخاص يتعرضون ملشاكل صحية نفسية
من نوع ما كل سنة ،وواحد من كل ستة أشخاص يتعرضون أسبوعياً ملشاكل
نفسية شائعة كالقلق واإلحباط .أما يف لل دولة اخلالفة فإن تعزيز االميان
ابلعقيدة اإلسالمية يف اجملتمع ،ابلوسائل واألساليب املتنوعة ،عن طريق التعليم
أو اإلعالم أو احلث على الطاعات ،وتطبيق النظام االجتماعي يف اإلسالم
وأمهية العناية ابألسرة وما يتعلق ابألحكام الشرعية اليت حتث على صلة
األرحام ،كل ذلك يساهم يف املساعدة على ختفيض العبء الناتج عن
الضغط النفسي.
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تكفل الدولة توفري الدواء لكل من ُيتاجه ،وتسعى إلَياد عالجات

جديدة لألمراض اليت تفتقد أدوية فعالة

نظام الرعاية الصحية يف دولة اخلالفة لن يضع لتحكم الشركات
الصناعية الدوائية اليت متارس الضغط على احلكومات كما هو احلال اآلن
حيث حتظى شركات األدوية بتأثري كبري على الرعاية الصحية:
أ) فهي تقرر أولوية األدوية اليت تستحق البحث وفق الناحية الرحبية،

فلو وجد أمر مهم يستحق البحث ولكن بعوائد رحبية قليلة ،فإهنم لن يقوموا
بتمويل مثل هذه البحوث ولن يشجعوا احلكومات لتمويلها أيضاً .فعندما
توج شركات األدوية الكربى احللول الصحية ابجتاه منتجاهتا فإهنا تبقي على
احتكارها خليارات العالج املتوفرة .ويدعى أن هناك  %10فقط من األحباث
العلمية العاملية مكرسة ألمراض تشكل  %90من األمراض يف العامل .ويسمى
هذا فجوة  .%90/10فغالبية األمراض السائدة يف الدول قليلة الدخل مهملة
من قبل الصناعة الدوائية اليت استثمرت القليل يف هذه األمراض.
وقد انتقدت كلري شورت  -الوزيرة الربيطانية السابقة للتنمية الدولية -
الشركات الدوائية لفشلها يف االستثمار يف أدوية العالج للفقراء؛ حيث قالت:
حنن نعيش يف عصر اإلبداع التقين الذي جلب فوائد عظيمة ،ولكن احلقيقة
هي أن غالبية اجلهود موجهة إىل أمراض ذات أمهية فقط يف الدول
الصناعية ...إن  %10فقط من التمويل العاملي لألحباث خمصص ملا نسبت
 %90من عبء األمراض اليت تصيب األكثر فقراً.
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وابملقابل فإن دولة اخلالفة تعطي األولوية للبحث عن العالجات
لألمراض األكثر ضرراً كتلك اليت تصيب وتفتك أبرقام هائلة من الناس يف
العامل  -كاملالراي مثالً.
ب) شركات األدوية حتمي سوابقها العلمية من خالل حقوق امللكية
الفكرية وبراءة االخرتاع ،وهذا يعين أهنا حتتكر املعلومات لسنوات عدة ،وغالباً
ما ميدَّد ذلك لعقود .وهذا يعيق التقدم يف تطوير منتجات قد تكون مفيدة إذا
مت توفري املعلومات على نطاق واسع ،كذلك فإن ذلك يستغل يف بقاء
األسعار مرتفعة خالل مدة احلماية املزعومة .وكذلك فإن شركات األدوية غالباً
ما تنتج أدوية ذات فوائد هامشية ،ويف بعض احلاالت بدون أي فائدة مهمة،
ولكنها تعمل على الضغط على احلكومات لتبين هذه األدوية اليت تنتجها.
وعلي فإن احلكومات تتخذ قرارات لفائدة هذه الشركات حبجة أن هلذه
األدوية فائدة عامة لالقتصاد ،ولي ابلضرورة أن تكون هذه القرارات يف
الصاحل العام لألفراد.
أما نظرة اإلسالم فإن ما يسمى حبقوق الطبع وبراءة االخرتاع املتبعة يف
األنظمة الرأمسالية ،هي شروط غري شرعية ال يلتزم هبا ألن عقد البيع يف
اإلسالم يعطي املشرتي حق امللكية ويعطي حق التصرف فيما ميتلك شرعاً.
وألن شروط محاية امللكية الفكرية جتعل االنتفاع ابلعني املبيعة مقصورا على
انتفاع دون انتفاع آخر ،فهي شروط ابطلة وخمالفة ملا يف كتاب هللا وسنة
رسول  ،وكل شرط يتناقض مع شروط عقد البيع يف اإلسالم ابطل واملشرتي
لي مقيدا ب .
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وهذه بعض األمثلة لتوضيح النقاط املذكورة يف األعلى:
 )1خالل فرتة جائحة كوروان فإن دواء "رميديسيفري" قد روج ل بشكل
كبري لفوائده ،ألسباب لي أقلها ترويج الرئي األمريكي دوانلد ترامب .ومع
ذلك فإن الدراسات أشارت إىل أن هذا الدواء يقلل من فرتة لهور األعراض
من  15يوماً إىل  11يوماً وبدون فائدة تذكر يف حتسني معدالت النجاة أو
ختفيض حاالت الدخول يف العناية املركزة.
 )2يف عام 2009م ،وخالل جائحة إنفلونزا اخلنازير ،قامت احلكومة
الربيطانية بتخزين عقار "اتميفلو" املصنع من قبل شركة "روش" .وهو دواء مل
يقلل من انتشار اإلنفلونزا ،ومل يقلل من خطورة مضاعفاهتا .وتشري البياانت
إىل أن قد حظي بفوائد هامشية يف ختفيض مدة أعراض اإلنفلونزا مما كان
متوسطاً  7أايم إىل  6أايم عند الراشدين ،وإىل  5,8يوم عند األطفال .ومع
ذلك قامت احلكومة الربيطانية بصرف  473مليون جني على هذا العقار.
 )3كثرياً ما يتم جتاهل العالجات غري الدوائية .فمثالً أثبتت اإلجراءات
املتخذة ملساعدة الناس يف وقف التدخني أهنا أكثر فعالية ب ثالث مرات
ونصف من حيث جدوى التكلفة من عالجات األدوية األساسية ملعاجلة
مرض االنسداد الرئوي املزمن الناتج عن التدخني ،انهيك عن معاانة املرض
نفس  ،ومع ذلك فما زال الرتكيز ينصب على العالجات ابألدوية يف أكثر
الدول ،بدالً من اإلجراءات الوقائية.
ومثال آخر الستخدام عالجات األدوية بدالً عن اإلجراءات العالجية
الوقائية بتغيري أسلوب ومنط احلياة املعيشي هو مرض السكري عند الكبار،
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فقد استطاع الطبيب العام يف بريطانيا ،الدكتور ديفيد أونوين أن يفض من
تكلفة وصف األدوية للسكري ب  57,000جني يف عام 2018-2017م
من خالل عرض اخليار البديل ،وهو تنظيم النظام الغذائي مع دعم املريض
معنوايً .ويف بريطانيا ،ينفق تقريباً  %10من ميزانية خدمة الصحة الوطنية
للمستشفيات على أدوية للسكري مع أن املرض ميكن أن يعاجل جزئياً إبنقاص
الوزن من خالل احلمية والرايضة يف كثري من احلاالت.
وج البحوث يف دولة اخلالفة حبسب احلاجات الصحية،
ويف املقابل ت َّ
سعياً ألفضل املعاجلات ولو كانت جديدة إذا كانت ضرورية .وأيضاً فإن
الرعاية الصحية لن تكون حسب أجندة شركات صناعة األدوية ،وكذلك فإن
دولة اخلالفة أتخذ ابالعتبار استخدام العالجات التقليدية أو الغذائية اليت
أمهلت ألهنا ال جتلب أرابحاً لشركات األدوية العمالقة؛ ألن هدف نظام
الرعاية الصحية يف اخلالفة هو رعاية شؤون الناس ولي رعاية مصاحل
الصناعات الرأمسالية.
الشفاء َييت من هللا عز وجل
الطب هو عالج األمراض اجلسدية والنفسية ،والطبيب هو الشخص
الذي اكتسب املعرفة واملهارات واخلربة يف هذا اجملال ،ويستطيع تقدمي الرعاية
واملساعدة؛ ولكن هللا هو وحده الشايف! روى اإلمام أمحد يف مسنده عن أيب
ال لَهُ أَِب :إِِن
ت َم َع أَِب َوأ ََان غُالم إِ َىل النِ ِ
َّب  ،فَـ َق َ
ِرمثَةَ التَّي ِمي قال« :انْطَلَ ْق ُ

رجل طَبِيب ،فَأَِرِن ه ِذ ِه ِ
ال :
السل َْعةَ الَِّيت بِظَ ْه ِر َك (ويقص ُد خاتَ النُـبُـ َّوِة) ،قَ َ
َ
َُ
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ت بِطَبِيب ،ول ِ
َّك َرفِيق ،طَبِيبُـ َها
ال :أَقْطَعُ َها .قَ َ
صنَ ُع ِِبَا؟ ،قَ َ
َكن َ
َس َ
َوَما تَ ْ
َ
ال  :ل ْ
َّ ِ
َّك
(وقَ َ
ت بِطَبِيبَ ،ولَ ِكن َ
الَّ ِذي َو َ
َس َ
ال غَْيـ ُرهُ الذي َخلَ َق َها)» .ومعىن قول «ل ْ
ض َع َها َ
َرفِيق» ،أي أنت ترفق ابملريض وتتلطف وهللا هو يربئ ويعافي  ،أي ميكنك أن

تتصرف بلطف مساعداً بذلك املريض وانصحاً ل  ،ولكن هللا وحده يشفي.
ِ
ِ
يب َد َواءُ
وعن جابر عن رسول هللا  أن قال« :ل ُك ِل َداء َد َواء ،فَِإ َذا أُص َ
الد ِاء بـرأَ ِبِِ ْذ ِن َِّ
اّلل َع َّز َو َج َّل» صحيح مسلم .وعن أيب خزامة عن أبي قال:
َّ َ َ
ول ِ
ول ِ
ت ُرقى نَ ْستَـ ْرقِ َيها َو َد َواء
هللا  فَقلتَ « :اي َر ُس َ
َسأَلت َرس َ
هللا ،أ ََرأَيْ َ
هللا َشيئا؟» قَالِ « :هي ِمن قَ َد ِر ِ
نَـت َداوى بِ ِه وتُـ َقاة نَـت َِّقيها ،هل تَـرد ِمن قَ َد ِر ِ
هللا»
ْ
َ ْ
َ َْ ُ ْ
َ
َ َ
أخرج الرتمذي وقال( :حديث حسن صحيح) ،فمن امل ِهم أن يدرك الفرد أن
املرض أييت من عند هللا؛ وأن التعايف والشفاء من املرض أييت أيضاً من عند هللا
وحده سبحان وتعاىل.
يندب للمسلم السعي للتداوي ،كما َيوز له الصرب على املرض
يستطيع الفرد أن يسعى للحصول على العالج  -وهذا يثاب علي -
وجيوز ل أن يرفض العالج ويصرب على املرض بدالً عن طلب  ،فالتداوي هو
مندوب ولي فرضاً ،ودليل ذلك:

 -1روى البخاري من طريق أيب هريرة قال :قال رسول هللا 

« َما

أَنْـ َز َل َّ
اّللُ َداء إَِّال أَنْـ َز َل لَهُ ِش َفاء» .وروى مسلم عن جابر بن عبد هللا عن النيب
الد ِاء بـرأَ ِبِِ ْذ ِن ِ
ِ
ِ
هللا َع َّز َو َج َّل»،
 قال« :ل ُك ِل َداء َد َواء ،فَِإ َذا أُص َ
يب َد َواءُ َّ َ َ
وروى أمحد يف مسنده عن عبد هللا بن مسعود « َما أَنْـ َز َل َّ
اّللُ َداء ،إَِّال قَ ْد أَنْـ َز َل
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لَهُ ِش َفاءَ ،علِ َمهُ َم ْن َعلِ َمهَُ ،و َج ِهلَهُ َم ْن َج ِهلَهُ» .وهذه األحاديث فيها داللة على
السعي حلصول التداوي الذي ميكن أن يكون في شفاء الداء إبذن هللا
سبحان .

 -2روى أمحد عن أن قال :إن رسول هللا 

قال« :إِ َّن َّ
ث
اّللَ َح ْي ُ

اءَ ،خلَ َق َّ
َخلَ َق َّ
الد َو َاء ،فَـتَ َد َاوْوا» ،وروى أبو داود عن أسامة بن شريك،
الد َ
قال :أَتَيت النَِّيب  وأَصحاب َكأََّمنَا علَى رء ِ
وس ِهم الطَّي ر ،فَ َسلَّمت مثَّ قَ َعدت،
َ
َّ َ َ َ
ول َِّ
اَّلل ،أَنَتَ َد َاوى؟ فَ َق َال:
فَ َجاءَ األَعَراب ِمن َها هنَا َوَها هنَا ،فَ َقالواَ :اي َرس َ
«تَ َد َاوْوا فَِإ َّن َّ
ض َع لَهُ َد َواء ،غَْيـ َر َداء َو ِاحد ا ِْلََرُم».
ض ْع َداء إَِّال َو َ
اّللَ َع َّز َو َج َّل َملْ يَ َ
ففي احلديث األول أمر ابلتداوي ،ويف هذا احلديث إجابة لألعراب ابلتداوي،
وخماطبة للعباد أبن يتداووا ،فإن هللا ما وضع داءً إال وضع ل شفاءً .وقد
جاءت املخاطبة يف احلديثني بصيغة األمر ،واألمر يفيد مطلق الطلب ،وال
يفيد الوجوب إال إذا كان أمراً جازماً ،واجلزم حيتاج إىل قرينة تدل علي  ،وال
توجد يف احلديثني أية قرينة تدل على الوجوب ،إضافة إىل أن وردت أحاديث
تدل على جواز ترك التداوي ،ما ينفي عن هذين احلديثني إفادة الوجوب .فقد
روى مسلم عن عمران بن حصني أن النيب  قال« :يَ ْد ُخ ُل ا ْجلَنَّةَ ِم ْن أ َُّم ِيت
ول ِ
َّ ِ
ين َال
هللا؟ قَ َ
َس ْبـعُو َن أَلْفا بِغَ ِْري ِح َساب» ،قَالواَ :وَمن هم َاي َرس َ
الُ « :ه ُم الذ َ
يَ ْكتَـ ُوو َن َوَال يَ ْستَـ ْرقُو َنَ ،و َعلَى َرِبِِ ْم يَـتَـ َوَّكلُو َن» ،والرقية والكي من التداوي.
يك امَرأَةً
وروى البخاري عن عطاء بن أيب رابح قال :قَ َال ِيل ابن َعبَّاس :أََال أ ِر َ
ِ
َّيب  فَ َقالَت:
ِمن أَه ِل اجلَن َِّة ق لت بَلَى ،قَ َالَ :ه ِذ ِه ال َمرأَة َّ
السوَداء ،أَتَت النِ َّ
ِ
ت ول ِ
ال« :إِ ْن ِش ْئ ِ
َك اجلَنَّةُ،
اَّللَ ِيل ،قَ َ
إِِّين أصَرعَ ،وإِِّين أَتَ َكشَّف ،فَادع َّ
ت َ
صبَـ ْر َ
اّلل أَ ْن يـعافِي ِ
وإِ ْن ِش ْئ ِ
ك» فَ َقالَت :أَصِرب ،فَ َقالَت :إِِّين أَتَ َكشَّف ،فَادع
ت َد َع ْو ُ
ت ََّ ُ َ َ
َ
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َّف« ،فَ َد َعا َِلَا» .فهذان احلديثان يدالن على جواز ترك
َّ
اَّللَ ِيل أَن الَ أَتَ َكش َ
التداوي .وكل ذلك يدل على أن األمر الوارد «فَـتَ َد َاوْوا»« ،تَ َد َاوْوا» لي
للوجوب ،وإذن فاألمر هنا إما لإلابحة وإما للندب ،ولشدة حث الرسول 
على التداوي ،يكون األمر ابلتداوي الوارد يف األحاديث للندب.
طلب التداوي يعم كل شيء ينطبق عليه مصطلح الطب أو العالج
طلب العالج يف الشرع ال يقتصر على العالجات املذكورة يف القرآن
والسنة ،فالنصوص اإلسالمية تذكر أنواعاً معينة من العالج ،وهي عالجات ال
شك مفيدة ،لكن ذلك ال يعين االقتصار عليها ،بل هي أمثلة على
العالجات ،فالعالج شرعاً ينطبق على مجيع أنواع العالج مبا يف ذلك األدوية
احلديثة واجلراحة والعالج اإلشعاعي والعالج ابلليزر والعالج الروبويت وما إىل
ذلك...
ومن أفضل األمثلة للعالجات املذكورة يف النصوص الشرعية العسل،
يقول هللا سبحان وتعاىل:

﴿         

              

 ﴾ كما ورد العسل بوصف عالجاً يف السنة ،فعن أيب سعيد قال:

َّيب  فَ َق َال :إِ َّن أ ِ
ِ ِ
اس ِق ِه َع َسال»
َخي استَطلَ َق بَطن  ،فَ َق َ
الْ « :
َجاءَ َرجل إ َىل الن ِّ
ص َد َق َّ
ب
فَ َس َقاه ،فَ َق َال :إِِّين َس َقي ت فَلَم يَِزده إَِّال استِط َالقاً .فَ َق َ
الَ « :
اّللُ َوَك َذ َ
بطْن أ ِ
يك» ،فَ َس َقاه فَبَ َرأ ،رواه البخاري يف صحيح .
َخ َ
َ ُ
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كما تعرض رسول هللا  ملسألة النظام الغذائي فيما يتعلق ابلصحة،
ِ
آد ِمي ِو َعاء َشرا ِم ْن بَطْن َِبَ ْس ِ
ب ابْ ِن َ
فقالَ « :ما َم َألَ َ
صلْبَهُ
آد َم أُ ُك َالت يُق ْم َن ُ
فَِإ ْن َكا َن َال َُمَالَةَ فَـثُـلُث لِطَ َع ِام ِه َوثُـلُث لِ َش َرابِ ِه َوثُـلُث لِنَـ َف ِس ِه» ،رواه الرتمذي
وقال( :حديث حسن صحيح) .وروى أبو داود يف سنن عن أم املنذر بنت
قي األنصارية ،قالت :دخل علَي رسول َِّ
الس َالم،
اَّلل َ وَم َع َعلِي َعلَي ِ َّ
َ َ َ َ َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل َ أيكل من َها َوقَ َام َعلي ليَأك َل،
َو َعلِي َانقِ َولَنَا َد َوِايل م َعلَّ َقة ،فَ َق َام َرسول َّ
فَطَِفق رسول َِّ
ف علِي علَي ِ
اَّلل  ي قول لِعلِي« :م ْه إِنَّ َ ِ
ك َانقه» َح َّىت َك َّ َ َ
َ ّ َ
َ
َ َ
الس َالم ،قَالَت :وصن عت شعِرياً و ِسلقاً ،فَ ِجئت بِِ ،فَ َق َال رسول َِّ
اَّلل َ « اي
َّ
َ ََ
َ
َ َ
ِ
ِ ِ
َك» .كما ذكر  احلبة السوداء كعالج:
ب م ْن َه َذا فَـ ُه َو أَنْـ َف ُع ل َ
َعلي أَص ْ
ِ
السو َد ِاء
عن أيب هريرة رضي هللا عن أن مسع رسول هللا  يقول« :يف احلَبَّة ْ
السوَداء الشونِيز.
ِش َفاء ِم ْن ُك ِل َداء إِالَّ َّ
السام ال َموتَ .واحلَبَّة َّ
الس َام»َ ،و َّ
صحيح البخاري .وذكر احلجامة أيضاً :فعن ابن عباس عن النيب  قال:
ِِ
ِ
ِ
سل ،أ َْو َكيَّة بِنَارَ .وأ ََان أَنْـ َهى أ َُّم ِيت
«الش َفاءُ ِيف ثََالثَةِ :يف َش ْرطَة ُْم َجم ،أ َْو َش ْربَة َع َ
َع ِن الْ َك ِي» ،صحيح البخاري.
فيأخذ املسلمون مبا ورد يف النصوص عن أنواع العالج ،وعلى دولة
اخلالفة فوق ذلك تبين وتطوير عالجات وتقنيات حديثة يبيحها الشرع هبدف
عالج األمراض.
يكون العالج لألمراض العقلية مثلما يكون لألمراض اجلسدية
تتناول األدلة الشرعية عالج األمراض العقلية أيضاً ،فقد كان العرب
على علم ابألمراض العقلية قبل اإلسالم وكان هناك من ميارس العالج يف هذا
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اجملال .وملا جاء اإلسالم ،أجاز بعض العالجات غري املخلوطة بشرك ،بل
أجاز الشرع أخذ أجر مقابل املعاجلة ،فقد روى أبو داود يف سنن عن خارجة
ول َِّ
بن الصلت التميمي ،عن عم  ،أَنَّ أَتَى َرس َ
اَّلل  فَأَسلَ َم ،مثَّ أَق بَ َل َر ِاجعاً
ِمن ِعن ِد ِه ،فَمَّر علَى قَوم ِعن َدهم رجل َجمنون موثَق ِابحل ِد ِ
يد ،فَ َق َال أَهل  :إِ َّان
َ َ
َ
َ
ِ
َن ص ِ
احبَكم َه َذا قَد َجاءَ ِخبَري ،فَ َهل ِعن َد َك َشيء ت َدا ِوي ِ؟ فَ َرقَي ت بَِف ِاحتَ ِة
ح ّدث نَا أ َّ َ
ول َِّ
ال ِكتَ ِ
اَّلل  فَأَخبَ رت  ،فَ َق َال:
اب ،فَبَ َرأَ ،فَأَعطَوِين ِمائَةَ َشاة ،فَأَتَيت َرس َ
ِ
ْت غَْيـ َر َه َذا؟» ق لتَ :ال،
آخَر « َه ْل قُـل َ
« َه ْل إَِّال َه َذا» َوقَ َال م َسدَّدِ :يف َموضع َ
ْت بِ ُرقـْيَ ِة َحق» .وروى
قَ َ
الُ « :خ ْذ َها فَـلَ َع ْم ِري ل ََم ْن أَ َك َل بِ ُرقـْيَ ِة َاب ِطل لََق ْد أَ َكل َ
الرتمذي يف سنن (وقال :حديث حسن صحيح) .وعن عمري ،موىل آيب اللحم
ول َِّ
َين َمملوك،
يف َرس َ
قالَ :ش ِهدت َخي بَ َر َم َع َس َادِيت ،فَ َكلَّموا ِ َّ
اَّلل َ ،وَكلَّموه أِّ
ف ،فَِإ َذا أ ََان أَجره ،فَأ ََمَر ِيل بِ َشيء ِمن خرثِ ِّي
قَ َال :فَأ ََمَر ِيب ،فَقلِّدت َّ
السي َ
املتَ ِاع ،وعرضت علَي ِ رق يةً كنت أَرقِي ِهبا املجانِني ،فَأَمرِين بِطَرِح ب ع ِ
ض َها،
َ
َ
َ
َ َ َ َ ََ
َ َ ََ
وحب ِ ب ع ِ
ض َها .أي أمره الرسول برتك بعض كلمات الرقية املناقضة للقرآن
ََ َ
والسنة ،واالحتفاظ ببعضها.
وميكن استخدام األدوية إذا رأى املختصون يف األمراض العقلية أهنا
مناسبة .وقد اهتم املسلمون السابقون ابألمراض العقلية ،ومن األمثلة على
كيفية تطور التفكري يف هذا األمر بعد اجليل األول مؤلَّف أيب زيد أمحد بن
سهل البلخي (مواليد 235ه 849 -م) ،بعنوان (مصاحل األبدان واألنف )
الذي تناول املسائل الصحية املتعلقة ابجلسد والروح ،وتناول أموراً مثل االرتباك
واحلزن يف هذا املؤلَّف.
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منهجية التدبري العالجي جتاه الصحة العقلية
املرض العقلي هو الذي يكون خلالً وليفياً يف الدماغ كعضو .وهناك
بعض األمراض العقلية انمجة عن مرض يف عمليات الدماغ الطبيعية واليت من
احملتمل أن تعتمد على انقل عصيب كيماوي ،وما زال الفهم فيها ضعيفاً ،مثل
الفصام أو االضطراب ثنائي القطب أو بعض أنواع االكتئاب .وينبغي التعامل
مع هذه املشاكل مثل أي مشكلة أخرى يف الصحة البدنية من خالل األدوية
والعالجات املناسبة .وتسبب هذه األمراض خلالً وليفياً يف الدماغ كعضو
وأحياانً تزداد سوءاً بسبب انتشار املخدرات والكحول يف اجملتمعات حول
العامل اليوم .وتتطلب هذه األمراض تدبرياً من خالل فهم ختصص الطب
النفسي على الرغم من أن ميكن التعامل معها من قبل األطباء الذين خضعوا
لتدريب عام أو تدريب متخصص على حسب درجة املرض.
وينبغي معاجلة غالبية االضطراابت الصحية النفسية داخل اجملتمع ،ومع
ذلك ،فإن املرضى غري املستقرين واملعرضني خلطر إيذاء أنفسهم أو إيذاء
اآلخرين قد حيتاجون إىل تدبري يف املستشفى حىت تتحقق السيطرة الكافية على
حالتهم ،حبيث ال يعود املريض ميثل خطراً على نفس أو على غريه .وتستفيد
خدمات الطب النفسي من فريق متعدد املهارات يعمل معاً ،كما تستفيد
مجيع التخصصات من هذه الفرق ،وقد يضم الفريق أطباء نفسيني وممرضني
ومعاجلني مهنيني ،وبعد قضاء املرضى زمناً يف املستشفى لتلقي العالج ،يتم
إخراجهم لكي ميارسوا حياة كاملة يف اجملتمع؛ ولذلك فإن مشاركة املعاجلني
املهنيني أو املمرضني اجملتمعيني سيكون أمراً أساسياً يف توفري الرعاية الصحية
الشاملة هلذه اجملموعة من املرضى للمساعدة يف أتهيلهم للعودة إىل اجملتمع.
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مشاكل الصحة العقلية املتعلقة ابلقيم واملشاكل اجملتمعية
هناك أمراض عقلية أخرى هلا مشاكل سلوكية أو اضطراابت عاطفية
يف الغالب  -اختالل يف املفاهيم  -وتتأثر إىل حد كبري بقيم الفرد واجملتمع
الفاسدة ،وهذا النوع من األمراض العقلية سيقل بشكل عام من خالل تطبيق
النظام اإلسالمي أبكمل يف اجملتمع ومعاجلة املشكلة املفاهيمية ،قال هللا
سبحان وتعاىل       ﴿ :
           
            

 ،﴾  فهذه اآلايت توضح أن اإلنسان ستوجد عنده دائماً
ضغوط وحمن ،وستعمل هذه األحداث كأداة لقياس مستوى إميان الفرد؛
لذلك حيتاج اإلنسان إىل التعامل مع أي ضغوط واختبارات وحمن ابلصرب
واملثابرة؛ فاملفرتض أن يكون طبيعياً حصول ابتالءات لدى الشخص املسلم.
وهذا الفهم يكون من بني العوامل اليت تساعد املرء على تقبل احملن واملساعدة
يف حتكم املفهوم يف حتديد سلوك  ،من أجل حتقيق صحة نفسية سليمة.
وهكذا فإن إقامة اإلسالم يف اجملتمع تساعد على ختفيف أعباء الصحة العقلية
والنفسية.
توفري العالج لألفراد واجب على الدولة
الرعاية الصحية والطبية من واجبات الدولة؛ ولذلك جيب أن تكون
متوفرة بسهولة ويسر للرعية ،ويشمل ذلك توفري العيادات واملستشفيات
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واملرافق العامة املستخدمة للعالج ،فاملعاجلة الطبية جزء أساسي من املصلحة
العامة واملرافق العامة اليت جيب أن تتوالها الدولة؛ وهي تقع على عاتق الدولة
وفقاً حلديث الرسول ِْ « :
اإل َم ُام َراع َوَم ْسئُول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه» .وأوضح رسول هللا

 أمهية احلاجات األساسية للفرد واألمة ،فقال « :من أَصبح ِم ْن ُكم ِ
آمنا
َ ْ َْ َ ْ
ِ ِ
ت لَهُ الدنْـيَا» .وهذا يدل
وت يَـ ْوِم ِه فَ َكأَََّّنَا ِح َيز ْ
س ِد ِه ِع ْن َدهُ قُ ُ
ِيف س ْربِه ُم َعاف ِيف َج َ

على أن الرعاية الصحية والطبية هي من احلاجات األساسية للرعية اليت جيب
على الدولة التحقق من توفرها بسهولة ملن حيتاجها .فمثلما توفر الدولة الغذاء
وامللب واملأوى لألفراد ،جيب أن تسهل توفري اخلدمات األساسية على نطاق
واسع لألمة مثل األمن والصحة والتعليم.
َّنوذج تنظيم الرعاية الصحية العالجية يف دولة اخلالفة

تندرج مسألة تنظيم الصحة ضمن اختصاص مصلحة الرعاية الصحية
العامة ،وهذا لي خاصاً مببدأ معني ،بل هي مسألة يتم حتديدها وفقاً ألكثر
األساليب فعالية لتقدمي الرعاية الصحية.
توضح املادة  97من مشروع دستور دولة اخلالفة ،مع الدليل ،أن
"سياسة إدارة املصاحل والدوائر واإلدارات تقوم على البساطة يف النظام،
واإلسراع يف إجناز األعمال ،والكفاية فيمن يتولون اإلدارة" .قال رسول هللا
ب ِْ
« :إِ َّن َّ
َح ِسنُوا ال ِْق ْتـلَةَ َوإِ َذا
سا َن َعلَى ُك ِل َش ْيء فَِإ َذا قَـتَـلْتُ ْم فَأ ْ
اّللَ َكتَ َ
اإل ْح َ
ِ
َح ِسنُوا َّ
َح ُد ُك ْم َش ْف َرتَهُ فَـل ُِ
يحتَهُ» رواه مسلم؛ لذلك،
َذ ََْبتُ ْم فَأ ْ
ْري ْح َذبِ َ
الذبْ َح َولْيُح َّد أ َ
فإن الشريعة أتمر ابلسعي إىل اإلحسان يف تنفيذ األعمال .وعلي جيب أن
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تستويف الرعاية الصحية شروطاً ثالثة :أوال :بساطة النظام ،ما يؤدي إىل
سهولة إجراء مسؤولياهتا ،وعلى النقيض من ذلك ،قد يؤدي نظام معقد إىل
معاانة ال داعي هلا للمرضى واملولفني .اثنيا :السرعة والفعالية يف اإلجناز ،ما
جينب التأخري غري الضروري .اثلثا :قدرة وكفاءة القائمني على الرعاية الصحية،
من أجل حتقيق اإلحسان يف املهام.
وأما األساليب اإلدارية فيمكن أخذها من أي جهة إال إذا ورد نص
خاص مينع أسلوابً إدارايً معيناً ،ألن األسلوب اإلداري ل حكم عام هو
اإلابحة ،وال يرج عن هذا احلكم العام إال بدليل مينع .
مث إن عمل فرق الرعاية الصحية يتطلب مزج املهارات بني األطباء
واملمرضني والقابالت وفنيي العالج الطبيعي والصيادلة وغريهم حسب احلاجة
أثناء العمل .والنموذج األفضل هو أن يعاجل الرجال الرجال والنساء النساء وال
يلجأ إىل غري ذلك إال عند احلاجة املاسة ...وتقصر املعاجلة على اجلزء الالزم
من اجلسد دون تعدي إىل غريه .ولتحقيق النموذج األفضل يف املعاجلة جيب
على دولة اخلالفة تدريب عدد كاف من األطباء من الرجال والنساء لتلبية
احلاجة؛ ولكن نظراً إىل أن املرأة يف اجملتمع اإلسالمي هلا دور أساسي بوصفها
زوجة وأماً وربة بيت ،فقد تكون هناك حاجة إىل تدريب عدد أكرب من النساء
كطبيبات وممرضات وذلك من أجل السماح هلن ابلعمل بدوام جزئي.كما
وجيب على الدولة توفري الرعاية الصحية األولية والثانوية والثالثية:
أ -الرعاية الصحية األولية هي رعاية صحية أساسية تقوم مبا يلي:
 تكون حملية يف املناطق.137

 تدار من قبل األطباء العامني والصيادلة واملمرضني والقابالت وطاقمطوارئ وإسعافات أولية وغريهم.
 تتعامل مع املشاكل الطبية العامة واملباشرة اليت ميكن معاجلتها يفاملستوى األويل.
 جتري الفحوصات الطبية الالزمة اليت يكون فيها التشخيص غريواضح ويلزمها إجراء التحاليل والفحوصات األولية.
 تتعرف على املرضى الذين قد حيتاجون إىل عالج أكثر ختصصاً يفالرعاية الصحية الثانوية.
 تتناول الوقاية والعالج للمشاكل الصحية.ميكن تقدمي الرعاية األولية يف املراكز الصحية األولية أو الشاملة اليت
ينبغي أن تقدم خدمات طبية شاملة ،أو من خالل العيادات املتنقلة يف
املناطق الريفية النائية ،وحيدد توزيعها حسب االحتياجات واألولوايت احمللية.
ب -أما الرعاية الصحية الثانوية فتعين الرعاية الطبية يف املستشفى،
عندما تتطلب أمراض الناس دخوهلم إىل املستشفى الذي يوفر التخصصات
األساسية كالباطنية واجلراحة واألطفال والنسائية وما إىل ذلك ،وحيوي أيضاً
قسماً لإلسعاف والطوارئ ،ويوفر أيضاً عيادات لالختصاصيني واملستشارين،
وتتوفر في املرافق لألمراض اليت تستدعي فحوصات متقدمة أو عالجات أو
إجراءات متخصصة يلزم إجراؤها يف املستشفى ،ويكون ابملواصفات التالية:
 يكون مركزاً إقليمياً يغطي مناطق أوسع (مستشفى واحد على األقليف كل عمالة يتناسب مع عدد السكان).
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 قسم استقبال ومعاجلة احلاالت املرضية الطارئة ،وعدد من األسَّرةللمرضى الداخلني للعالج ،ومرافق جراحية ،ومرافق العناية املركزة ،وقسم
للعيادات اخلارجية؛ وأقسام لإلجراءات العالجية النهارية املختلفة ،ومرافق
للفحوصات املتعددة مثل املختربات واألشعة والتصوير.
 يكون اهلدف من الرعاية الصحية الثانوية هو توفري رعاية صحيةمتميزة ذات كفاءة عالية وفقاً ألحدث العالجات املثبتة واملعايري اإلرشادية
للتشخيص والعالج اليت تضعها هيئة اخلرباء يف مصلحة الصحة العليا ،وعرب
العمالة أبكملها ،لتلبية احتياجات مجيع السكان.
 جيب على الدولة القيام بنفسها ببناء ومتويل هذه املرافق وأتهيلاملوجود منها .وإذا كانت القدرة االستيعابية هلذه املرافق ال تكفي لسد هذه
الرعاية مبواصفاهتا املذكورة ،وخصوصاً يف الفرتة االنتقالية ،تقوم الدولة بتوفري
هذه املرافق وتدبريها ابلطرق اليت تراها مناسبة عن طريق استغالل املستشفيات
اخلاصة القائمة ابلطرق اجلائزة أو بناء مستشفيات ميدانية أو نقل املرضى
ملناطق أقل اكتظالاً ،إىل حني توفري املرافق الكافية داخل مناطق الدولة.
وكانت أوىل األمثلة على املستشفيات عند املسلمني هي "املستشفيات
امليدانية" اليت كانت تستخدم أثناء احلمالت العسكرية  -مثل اليت كانت
رفيدة األسلمية رضي هللا عنها وغريها تعاجل فيها املرضى أثناء احلمالت  -مث
بدأت املستشفيات الثابتة يف الظهور يف العصور الالحقة ،وحبلول القرن الثاين
اهلجري كان هناك مستشفى يف بغداد يف عهد اخلليفة هارون الرشيد .ويف
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اخلالفة القادمة ،إن شاء هللا تعاىل ،يتم حتديد عدد املستشفيات ومستوى
خدماهتا لكل والية وعمالة حسب االحتياجات السكانية واألولوايت احمللية.
ج  -الرعاية الصحية الثالثية
قد تكون هناك حاجة أيضاً إىل املزيد من املستشفيات املتخصصة
داخل الدولة اليت تتعامل مع مشاكل صحية متخصصة جداً؛ حبيث تكون
هناك مراكز متخصصة للحاالت اليت ال ميكن التعامل معها يف مستشفيات
الوالية أو العمالة .وميكن أن تكون هذه مستشفيات مت إنشاؤها خاصة
لتخصصات معينة ،مثالً :مستشفى أطفال متخصص لعدد من احملافظات .أو
مراكز ملعاجلة أمراض القلب أو األورام السرطانية ،أو ميكن تطوير مستشفيات
املناطق املختلفة على أن تصبح مراكز امتياز للتخصصات الطبية املختلفة أو
النادرة؛ حبيث يسمح هذا النهج للمجموعات الطبية أبن تصبح أكثر ختصصاً
وخربة يف تلبية االحتياجات الصحية املعقدة.
وهناك مناذج حول العامل ميكن الرجوع إليها ملعرفة أساليب ووسائل
ميكن أن ختدم أهداف الرعاية الصحية على حنو أفضل وأعلى كفاءة ...وعند
وجود حاالت تتطلب أتمني العالج السريع يف املستشفيات الثالثية ينبغي
وضع وسائل اتصاالت يتالىف معها الضرر ،كاستعمال طائرات إسعاف
خمصصة للمعاجلة ،أو االستفادة من تطور وسائل االتصاالت ،وكذلك تطور
وسائل التطبيب إلجراء معاجلت عن بعد أو معاجلة املريض مبا يبعد عن اخلطر
ريثما يتم نقل إىل املستشفى التخصصي.
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القطاع العام والقطاع اخلاص
تكون الرعاية الصحية يف الدولة اإلسالمية جمانية وشاملة من قبل
الدولة ،وعلى الدولة أن توفر كل ما يلزم من معدات وخدمات صحية
للمرضى ،مما يشكل عدم توفريه هلم ضررا عليهم؛ لكن ال مينع األفراد أو
الشركات يف الدولة اإلسالمية من تقدمي اخلدمات الصحية اخلاصة ،أو فتح
العيادات واملستشفيات اخلاصة ،وال مينع أحد من الرعية من التداوي يف
القطاع اخلاص ،والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن أن رضي هللا عن
اع ْ ِ
ني ،أ َْو ُمد
صَ
صاع أ َْو َ
قالَ « :د َعا النَِّب  غُالما َح َّجاما فَ َح َج َمهَُ ،وأ ََم َر لَهُ بِ َ
ض ِريبَتِه» .فالغالم هنا قام ابحلجامة وقبض
أ َْو ُم َّديْ ِنَ ،وَكلَّ َم فِ ِيه فَ ُخ ِف َ
ف ِم ْن َ

أجره من الرسول .

ويشرتط يف من يقدم الرعاية الصحية من القطاع اخلاص ،سواء أكان
فردا أم شركة ،أن يلتزم بقوانني الدولة ورقابتها ،ويشرتط أيضا أن يكون من
يقدم اخلدمات الصحية مؤهال لذلك ،سواء أعمل يف القطاع اخلاص أم العام،
ومن يقدم أي خدمة صحية دون أن يكون مؤهال لتقدميها متنع الدولة
ويعاقب ،وأما إذا أدى إىل ضرر بعمل هذا فهو ضامن ملا سبب من ضرر
إبقدام على ما لي من اختصاص .
ضَرَر
والدليل على هذا عام وخاص ،فأما الدليل العام فهو قاعدة َ(ال َ
َوَال ِضَر َار) ،حيث إن ممارسة العالج أو الرعاية الصحية من قبل َمن ال علم ل
هبا قد تؤدي إىل ضرر ابملريض .يقول املاوردي يف األحكام السلطانية عند
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حديث عمن يؤخذ والة احلسبة مبراعات من أهل الصنائع" :أ ََّما من ي ر ِ
اعي ِيف
َ َ
ِِ
عملِ ِ ِيف الوفوِر والتَّق ِ
َن للطَّبِ ِ
ص ِري :فَ َكالطَّبِ ِ
ني؛ أل َّ
يب إق َداماً َعلَى
يب َوالم َعلّم َ
َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الن ف ِ ِ
ني ِم َن الطََّرائِ ِق الَِّيت
وس ي فضي التَّقصري في َإىل تَلَف أَو َس َقمَ ،وللم َعلّم َ
ِ
الصغَار َعلَي َها َما يَكون نَقلهم َعن َها بَع َد ال ِك َِرب َع ِسرياً .فَي َقر ِمن هم (أ ِي
يَن َشأ ّ
َساءَ ِمن
األطباء واملعلمو َن) َمن تَ َوفَّ َر َع َمل َو َحسنَت طَ ِري َقت َ ،ومينَع َمن قَ َّ
صَر َوأ َ
الت ِ ِ
ِ
ِ ِِ
اآلداب" .وينقل القرايف يف الذخرية
وس َوَختبث بِ َ
َ
َّص ّدي ل َما ي فسد ب الن ف َ
ِ
ِ
َّواء إِالَ طَبِيباً َمعروفاًَ ،والَ
عن اإلمام مالك قول " :يَن َهى َ
اإلمام األَطبَّاءَ َعن الد َ
يشَرب ِمن َد َوائِ ِهم إِالَ َما ي عَرف" .أما الدليل اخلاص ،فقد روى أبو داود
ب َوَملْ يُـ ْعلَ ْم ِم ْنهُ ِطب قَـ ْب َل
والنسائي وابن ماج وغريهم عن  قول َ « :م ْن تَطَبَّ َ
ض ِامن» ،وقال احلاكم :صحيح اإلسناد ،ووافق الذهيب ،وقال
ك فَـ ُه َو َ
َذلِ َ
ِ
ِ
اخلطايب" :ال أَعلَم ِخالفاً ِيف أ َّ
ف ال َم ِريض َكا َن
َن الم َعالج إِ َذا تَ َعدَّى فَتَل َ
ض ِامناً ،والمتَ ع ِ
اطي ِعلماً أَو َع َمالً ال يَع ِرف متَ َع ّد ،فَِإ َذا تَ َولَّ َد ِمن فِعل التَّلَف
َ
َ َ
ِ
ك دون إِذن ال َم ِريض".
ض ِم َن ال ِّديَة َو َس َق َ
ط ال َق َود َعن ألَنَّ ال يَستَبِ ّد بِ َذل َ
َ
وكان  يشرف على إنتاج األدوية أيضا ،فقد أخرج احلاكم يف
املستدرك وقال صحيح اإلسناد ومل يرجاه ،عن عبد الرمحن بن عثمان التيمي،
ول َِّ
اّلل  فَ َذ َكر ِ
الدواء ِع ْن َد ر ُس ِ
ِ
ع يَ ُكو ُن ِيف َّ
الد َو ِاء،
الض ْف َد َ
َ
قال« :ذَ َك َر طَبيب َّ َ َ
َ
فَـنَـ َهى النَِّب َ ع ْن قَـ ْتلِ ِه» .ووج االستدالل هبذا احلديث أن يدل بداللة
اإلشارة على أن الدولة تشرف على إنتاج األدوية؛ إذ احلديث سيق لبيان
النهي عن قتل الضفدع؛ لكن يفيد أيضا بداللة اإلشارة أن الدولة هلا أن متنع
صناعة نوع ما من األدوية .وهذه األدلة تبني أن للدولة أن تشرف على القطاع
الصحي اخلاص ،بل إن ذلك واجب عليها.
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املساعدة خالل فرتة التعايف وإعادة َتهيل املرضى
بعد املعاانة من بعض األمراض كااللتهاابت احلادة والنوابت القلبية
والسكتات الدماغية واجلراحة مثالً ،حيتاج املرضى إىل وقت ليستعيدوا قواهم
الكاملة وعافيتهم اجلسدية والنفسية .وقد ال يستطيعون العمل أثناء هذا
الوقت؛ لذلك تقوم الدولة بتوفري احلاجات األساسية هلم خالل هذه الفرتة،
وقد يكون على الدولة توفري ما يلزمهم من مال من بيت املال لفرتة التعايف
هذه لكيال ي ِ
ضر السعي وراء الرزق ابلتعايف.
توفري اخلدمة واملساعدة للعاجزين واملسنني واملصابني واملعاقني عقليا ملن

كانت أسرهم غري قادرة على مساعدهتم

حيتاج املسنّون والعاجزون واملعاقون بدنياً أو عقلياً إىل اإلعانة
واملساعدة ،خاصة يف الغذاء واللباس والسكن حسب احلاجة ،وتقع املسؤولية
أوالً على معيليهم املكلفني؛ ولكن الدولة تتوىل املسؤولية لضمان مجع هذه
اإلعالة من األقارب املكلفني إذا كانوا قادرين على ذلك .أما الذين لي
لديهم أقارب مكلفون قادرون ،فتتوىل الدولة املسؤولية عن رعايتهم ،قال :
« َم ْن تَـ َر َك َماال فَلِ َوَرثَتِ ِه َوَم ْن تَـ َر َك َكال فَِإلَْيـنَا» رواه البخاري يف صحيح  ،وروى

َّ ِ
س ُُمَ َّمد بِيَ ِد ِه إِ ْن َعلَى
مسلم عن أيب هريرة ،عن النيب  قالَ « :والذي نَـ ْف ُ
ض ِم ْن ُم ْؤِمن إَِّال أ ََان أ َْوَىل الن ِ
ْاأل َْر ِ
َّاس بِ ِه فَأَي ُك ْم َما تَـ َر َك َديْنا أ َْو َ
ضيَاعا فَأ ََان َم ْوَالهُ
صبَ ِة َم ْن َكا َن» ،وقال اخلطايب عن الضياع يف شرح هذا
َوأَي ُك ْم تَـ َر َك َماال فَِإ َىل ال َْع َ
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احلديث" :وهو وصف ملن خلف امليت ِ
ضيَاع،
بلفظ املص َد ِر ،أي َ
ترك ذوي َ
َ َ
أي ال شيءَ هلم" .فهذا دليل على أن النفقة هلؤالء واجبة على الدولة.

وأما عن املعدات أو األجهزة أو اخلدمات املطلوبة من قبل العاجزين -
السماعات الطبية  -فعلى الدولة أن توفرها
مثل الكراسي املتحركة والعكازات و ّ
هلم ،فهي تصنف كضرورايت ،حىت إذا ما حدث نقص فيها فسوف حيدث
ض َرَر َوَال ِض َر َار» ،رواه احلاكم
هذا ضرراً على من حيتاج إليها ،قال َ« :ال َ
شمل
يف املستدرك وقال( :حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم) لذلك ت َ
مثل هذه املعدات واخلدمات ضمن "املعاجلة" ألن هدفها عالج العجز الناتج
عن فقدان أو اختالل عضو يف اجلسم ،فهذه النواحي كما أسلفنا جزء من
مسؤولية الدولة يف الرعاية.

كما وتنشئ الدولة اإلسالمية ما يلزم من دور رعاية للمعاقني عقليا أو
بدنيا ممن ال يستطيع ذووهم القيام برعايتهم بسبب شدة إعاقتهم واحتياجهم
إىل رعاية خاصة ،أو ممن قد يتسببون ابلضرر لذويهم أو اجلماعة إذا مل يتم
عزهلم ومراقبتهم .وعلى الدولة أن هتتم أبن تكون دور الرعاية هذه جمهزة مبا
حيتاج هؤالء املعاقون وأن تكون معاملتهم ورعايتهم فيها رعاية حسنة ،على
مستوى يليق هبم من حيث حاجاهتم اإلنسانية ،وقد خفف الشرع عن ذوي
العاهات واإلعاقات ،ومل يكلف الشارع نفسا إال وسعها ،فذوو االحتياجات
اخلاصة معفون من الكثري من التكاليف واألحكام الواجبة .قال تعاىل﴿ :
 .﴾     ومن رمحة هللا سبحان وتعاىل بذوي
االحتياجات اخلاصة مراعاة الشريعة هلم يف كثري من األحكام التكليفية،
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والتيسري عليهم ورفع احلرج عنهم .فقد روى البخاري عن زيد بن اثبت أن
رسول هللا  أملى علي «الَ يست ِوي الْ َق ِ
اع ُدو َن ِمن الْم ْؤِمنِني والْمج ِ
اه ُدو َن ِيف
َ َْ
َ ُ َ َ َُ
ِ
ِ
يل َِّ
َسبِ ِ
اَّلل لَو
اّلل» فَ َجاءَه ابن أِّم َمكتوم َوه َو ميِل َها َعلَ َّي ،قَ َال َاي َرس َ
اَّللَ ،و َّ
ول َّ
ِ ِ
اَّلل َعلَى َرسولِِ َ وفَ ِخذه
اهدت َ -وَكا َن أَع َمى  -فَأَن َزَل َّ
أَستَطيع اجل َه َاد َجلَ َ
علَى فَ ِخ ِذي ،فَث قلَت علَى ح َّىت ِخفت أَن ت ر َّ ِ ِ
ي َعن  ،فَأَن َزَل
َ
َ
َ َّ َ
ض فَخذي ،مثَّ سِّر َ
َ
اَّلل ﴿.﴾  
َّ
وقال سبحان وتعاىل خمففاً عن ذوي االحتياجات اخلاصة:

﴿ 

             
            

ول َِّ
اَّلل ،إِ َّن
 ،﴾وروى مسلم يف صحيح عن امرأة من خثعم قالتَ :اي َرس َ
ِ
ِ
يضة َِّ ِ
ي َعلَى لَه ِر
أَِيب َشيخ َكبِري َعلَي فَ ِر َ
اَّلل يف احلَ ِّجَ ،وه َو ال يَستَطيع أَن يَستَ ِو َ
بَعِ ِريِه ،فَ َق َال هلا النَِّيب « فَ ُح ِجي َع ْنهُ» ،كما أعفى اإلسالم ذوي اإلعاقة
العقلية من التكاليف الشرعية ،وجعل العقل مناط التكليف ،حلديث عائشة
ظ َو َع ِن
رضي هللا عنها مرفوعاُ « :رفِ َع الْ َقلَ ُم َع ْن ثََالثَة َع ِن النَّائِِم َح َّّت يَ ْستَـ ْي ِق َ
الصِ ِب ح َّّت َُْيتَلِم و َع ِن الْم ْجنُ ِ
ون َح َّّت يَـ ْع ِق َل» ،واحلديث أخرج أبو داود
َّ َ
َ
َ َ

واحلاكم وقال :حديث صحيح على شرط مسلم.

وقد قام رسول هللا 
واملصابني حىت إن  كان يقف مع هؤالء ومن مثلهم إىل أن يقضي
وخلفاؤه من بعده برعاية املعاقني والعاجزين

حاجاهتم ويكون رحيماً معهم .فقد روى مسلم عن أن  ،أ َّ
َن امَرأًَةَ ،كا َن ِيف
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ول َِّ
اَّلل ،إِ َّن ِيل
َعقلِ َها شيء ،فَ َقالَتَ :اي َرس َ

ِ
ْضي ل ِ
انْظُ ِري أَ َّ ِ ِ ِ ِ
َك
ي الس َكك ش ْئت َح َّّت أَق َ

الَ « :اي أ َُّم فُالَن،
اجةً فَ َق َ
إِلَي َ
ك َح َ
حاجتَ ِ
ك» ،فَ َخالَ َم َع َها ِيف بَع ِ
ض
َ َ

ِ
ِ
اجتِ َها .وذكر ابن اجلوزي يف كتاب "سرية عمر بن
الطرق َح َّىت فَ َر َغت من َح َ
أن عمر بن ِ
ِ ِ
عبد العزي ِز رضي هللا
عبد العزيز" من َخ َرب احلَ َكم ب ِن ع َمَر الر َعي ِين َّ َ َ َ
عن َكتَب إىل أمصا ِر ِ
كل أعمى يف الديو ِان أو مق َعد أو
إيل َّ
الشام أَن ارفعوا َّ
َ
ِ
ِ
من ب ِ فاجل أو من ب ِ ِزمانَة حتول بينَ َ ِ
فأمر
وبني القيام إىل الصالة ،فَ َرفَعوا إلي َ ،
ِ
ِ
كذلك اخلليفة األموي
من َّ
الزم َىن خبادم .و َ
أمر لك ِّل اثنني َ
لك ِّل أعمى بقائد ،و َ
البداية و ِ
ِ
ِ ِ
النهاية عن اب ِن جرير:
ذكر ابن كثري يف
الوليد بن عبد امللك ،فقد َ
قال :كا َن الوليد بن ِ
عبد
" َح َّدثَين عمر ثنا علي  -يعين ابن حممد
املدائين َ -
ِّ
ِ
أهل ِ
عند ِ
ووضع املنائَِر،
شق،
أفضل خالئَِفهم ،بىن
الشام
َ
امللك َ
املساجد بدم َ
َ
َ
كل
الناس ،وأعطى
اجملذومنيَ ،
الناس ،وأعطى َّ
َ
وقال هلم :ال تَسأَلوا َ
وأعطى َ
كل ضرير قائداً".
مق َعد خادماً ،و َّ
حث عامة املسلمني على إعانة الضعيف

بينما تقع مسؤولية مساعدة الضعفاء على عاتق الدولة  -وعلى األسر
إذا كانت قادرة  -فإن اإلسالم يوجب بصورة عامة على املسلمني مجيعهم
رعاية الضعفاء ودعمهم كجزء من فكرت  ،فعن جبري بن نفري احلضرمي ،أَنَّ
ول َِّ
اء ،فَِإ ََّّنَا
َِمس َع أ ََاب الدَّرَد ِاء ،يَقولَِ :مسعت َرس َ
اَّلل  يَقول« :ابْـغُ ِون الض َع َف َ
ض َع َفائِ ُك ْم» رواه أبو داود .وعن مصعب بن سعد ،قال:
ص ُرو َن بِ ُ
تُـ ْرَزقُو َن َوتُـ ْن َ
اَّلل َعن  ،أ َّ
ال النَِّيب َ « :ه ْل
َن لَ فَضالً َعلَى َمن دونَ  ،فَ َق َ
َرأَى َسعد َر ِض َي َّ
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ض َع َفائِ ُك ْم» رواه البخاري .وعن ابن عباس ،أ َّ
ول
َن َرس َ
ص ُرو َن َوتُـ ْرَزقُو َن إَِّال بِ ُ
تُـ ْن َ
ِ
ال« :ل ََع َن َّ
السبِ ِيل» رواه احلاكم يف مستدرك
هللا  قَ َ
اّللُ َم ْن َك َّمهَ ْاألَ ْع َمى َع ِن َّ
ول َِّ
وقال( :حديث صحيح اإلسناد) ،وعن أيب هريرة ،رضي هللا عن أ َّ
اَّلل
َن َرس َ
ِ
س ِمنَّا» رواه أبو داود
ص ِغ َريَان َويَـ ْع ِر ْ
 قَ َ
الَ « :م ْن َملْ يَـ ْر َح ْم َ
ف َح َّق َكب ِريَان فَـلَْي َ
واحلاكم يف املستدرك وقال (صحيح اإلسناد).

بنك الدم ومشتقاته
يعد الدم ومشتقات من العالجات الضرورية للكثري من احلاالت الطبية؛
ولكنها أهم للمصابني إبصاابت جرحية أو أبمراض الدم؛ لذلك فهي ضرورة
طبية يف معاجلة املصابني يف اجلهاد يف سبيل هللا .وضمن نظام الرعاية الصحية
ينبغي أن تكون هناك دائرة تقوم جبمع الدم ومشتقات وفحص وتقوم على
حفظ والتعامل مع حسب أفضل املعايري الطبية فيما يتعلق جبمع
واستخدام  ،وتوفري إيصال اآلمن الفوري إىل حمتاجي  .وحتتاج هذه الدائرة إىل
أطباء متخصصني ومهنيني متدربني يف هذا اجملال يقدمون املشورة والرعاية
للمتربعني ابلدم ،وإىل خمتربات خاصة تفحص الدم للتحقق من خلوه من
األمراض واآلفات ،وحتديد نوع الدم وتسجيل  ،وإىل هيكل إدارة ومعلومات
أساسية متناهي الدقة يتيح مطابقة الدم ملن حيتاجون إلي  ،وإىل مرافق لتخزين
ونقل بسالمة.
واألصل يف الدم أن حمرم وجن  ،والدليل على جناسة دم اإلنسان
ِ ِ
َّيب
حديث البخاري ومسلم عن أمساء رضي هللا عنها قالتَ :جاءَت امَرأَة إ َىل الن ِّ
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صيب ثَوب ها ِمن دِم احلي ِ
 فَ َقالَت إِح َد َاان ي ِ
ال « ََتُتهُ ُثَّ
ف تَصنَع بِِ قَ َ
َ َ َ
ضة َكي َ
ََ
صلِي فِ ِيه» .وكوهنا أمرت بغسل قبل أن تصلي
صهُ ِابل َْم ِاء ُثَّ تَـ ْن َ
ض ُحهُ ُثَّ تُ َ
تَـ ْق ُر ُ
﴿

دليل جناست  .وأما الدليل على حترمي الدم ،أكل وشرب  ،فقول تعاىل:
 ﴾    وقول        ﴿ :
             
               

.﴾  
واالنتفاع ابلنج واحملرم حرام ،ومن األدلة على ذلك:
ول
 أخرج البخاري عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أَنَّ َِمس َع َرس ََِّ
ام ال َفت ِح َوه َو ِمبَ َّكةَ« :إِ َّن َّ
اّللَ َوَر ُسولَهُ َح َّرَم بَـ ْي َع ْ
اخلَ ْم ِر َوال َْم ْيـتَ ِة
اَّلل  يَقول َع َ

ول َِّ
اخلِْن ِزي ِر و ْاأل ِ ِ
وم ال َْم ْيـتَ ِة فَِإنَّـ َها يُطْلَى ِِبَا الس ُف ُن
يل َاي َر ُس َ
اّلل أ ََرأَيْ َ
َو ْ َ ْ
ت ُش ُح َ
َصنَام فَق َ
ول َِّ
ود ويستَ ْ ِ ِ
ِ
اّلل 
ال َر ُس ُ
ال َال ُه َو َح َرام ُثَّ قَ َ
َّاس فَـ َق َ
َويُ ْد َه ُن ِبَا ا ْجلُلُ ُ َ َ ْ
صب ُح ِبَا الن ُ
ود إِ َّن َّ
ك قَاتَ َل َّ
وم َها َمجَلُوهُ ُثَّ َابعُوهُ فَأَ َكلُوا
ِع ْن َد َذلِ َ
اّللُ الْيَـ ُه َ
اّللَ ل ََّما َح َّرَم ُش ُح َ
ََثَنَهُ».
 ويف هتذيب اآلاثر للطربي عن جابر قال :قال رسول هللا َ« :التَـ ْنـتَ ِفعوا ِم َن امل ْيـتَ ِة بِ َش ْيء».

 وقد استثين جلد امليتة كما جاء يف حديث أيب داود عن ابن عباسِ
الص َدقَِة
ي لِ َموَالة لَنَا َشاة ِمن َّ
قال مسدد ووهب عن ميمونة قالت :أهد َ
ول
استَـ ْنـ َف ْعتُ ْم بِ ِه قَالُوا َاي َر ُس َ
فَ َماتَت فَ َمَّر ِهبَا النَِّيب  فَ َق َ
ال« :أََال َدبَـغْتُ ْم إِ َهابَـ َها َو ْ
َِّ
ال إِ ََّّنَا ُح ِرَم أَ ْكلُ َها».
اّلل إِنَّـ َها َم ْيـتَة قَ َ
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 وأخرج البخاري عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أَنَّ َِمس َعول َِّ
ام ال َفت ِح َوه َو ِمبَ َّكةَ« :إِ َّن َّ
اّللَ َوَر ُسولَهُ َح َّرَم بَـ ْي َع ْ
اخلَ ْم ِر».
َرس َ
اَّلل  يَقول َع َ
 وأخرج البخاري كذلك عن أن رضي هللا عن كنت َساقِ َي ال َقوِمضيخ ،فَأَمر رسول َِّ
ِ
ِ
ِ ِ
اَّلل  منَ ِادايً
يف َمن ِزل أَِيب طَل َحةَ َوَكا َن َمخرهم يَوَمئذ ال َف َ َ َ َ
ي نَ ِادي «أََال إِ َّن ْ
ت» قَ َال :فَ َق َال ِيل أَبو طَل َحةَ :اخرج فَأَه ِرق َها،
اخلَ ْم َر قَ ْد ُح ِرَم ْ
فَخرجت فَهرق ت ها فَجرت ِيف ِس َك ِ
ك ال َم ِدينَ ِة.
ََ َ ََ
ََ
ول َِّ
 وأخرج أبو داود عن أيب هريرة أ َّال« :إِ َّن َّ
اّللَ َح َّرَم
اَّلل  قَ َ
َن َرس َ
اخلَ ْم َر َوََثَنَـ َها َو َح َّرَم ال َْم ْيـتَةَ َوََثَنَـ َها َو َح َّرَم ْ
ْ
اخلِْن ِز َير َوََثَنَهُ».
حراماً:

ولكن يستثىن من التحرمي التداوي ،فالتداوي يف احملرم والنج

لي

َّص
 أما أن التداوي ابحملرم لي حراماً فلحديث مسلم عن أن « َرخ َِ
ول َِّ
الر ْمحَ ِن بْ ِن َع ْوف ِيف ل ُْب ِ
س ا ْحلَ ِري ِر
َر ُس ُ
ص لِلزبَـ ِْري بْ ِن ال َْع َّو ِام َو َع ْب ِد َّ
اّلل  أ َْو ُرخ َ
ت ِبِِ َما» .ولب احلرير للرجال حرام ،ولكن جاز يف التداوي.
حلِِ َّكة َكانَ ْ

وكذلك حلديث النسائي وأيب داود والرتمذي واللفظ للنسائيَ :حدَّثَنَا َعبد
ِِ
ِ
يب أَن ف يَوَم الك َال ِب ِيف
َّ
الرمحَ ِن بن طََرفَةَ َعن َج ّده َعرفَ َجةَ ب ِن أَس َع َد أَنَّ أص َ
ِِ
اخت َذ أَنفاً ِمن وِرق فَأَن نت علَي ِ «فَأَمرهُ النَِّب  أَ ْن يـت ِ
َّخ َذ أَنْفا ِم ْن
اجلَاهليَّ ِة فَ ََّ
ََ َ
َ
ََ
َ
َذ َهب» والذهب للرجال حرام ،ولكن جاز يف التداوي.
لي

حراماً فلحديث البخاري عن أن

 وأما أن التداوي ابلنجَن َانسا اجتـووا ِيف الْم ِدين ِة فَأَمرهم النَِّب  أَ ْن يـلْح ُقوا بِر ِ
رضي هللا عن «أ َّ
اع ِيه
ََْ ْ
َ َ ََ ُ ْ
َ َ َ

اإلبِل فَـي ْشربوا ِمن أَلْب ِاِنَا وأَبـو ِاِلا فَـلَ ِح ُقوا بِر ِ
ش ِربُوا ِم ْن أَلْبَ ِاِنَا
اع ِيه فَ َ
يَـ ْع ِن ِْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ
َ
ِ
ِ
امها ،فمرضوا ،والرسول 
َوأَبْـ َواِلَا .»...ومعىن اجتووا أَي َمل ي َوافقهم طَ َع َ
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أجاز هلم يف التداوي "البول" وهو جن  ،فقد أخرج البخاري عن أيب هريرة أن
قال :قَ َام أَعَرِايب فَبَ َال ِيف ال َمس ِج ِد فَتَ نَ َاولَ النَّاس فَ َق َ
ال َهلم النَِّيب َ « دعُوهُ

ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ين َوَملْ تُـ ْبـ َعثُوا
َو َه ِري ُقوا َعلَى بَـ ْوله َس ْجال م ْن َماء أ َْو َذنُواب م ْن َماء فَِإ ََّّنَا بُعثْـتُ ْم ُميَس ِر َ
ِ
ين» ،قول َسجالً و َذنوابً :أي الدلو اململوءة.
ُم َعس ِر َ

فالتداوي ابحملرم والنج لي حراماً ،ولكن مكروه وذلك ألن ورد
النهي عن استعمال اخلمر يف التداوي ،فقد أخرج ابن ماج من طريق طارق
ول َِّ
اَّلل إِ َّن ِأبَر ِضنَا أَعنَاابً نَعتَ ِ
صرَها فَنَشَرب
بن سويد احلضرمي قال :ق لت َاي َرس َ
ِ
اجعت ق لت إِ َّان نَستَش ِفي بِِ لِل َم ِر ِ
س
يض قَ َ
ال« :إِ َّن َذلِ َ
من َها قَ َالَ« :ال» ،فَ َر َ
ك ل َْي َ
بِ ِش َفاء ول ِ
َكنَّهُ َداء» ،فهذا هني عن استعمال النج أو احلرام "اخلمر" دواءً.
َ
ولكن ألن رسول هللا  أجاز التداوي ابلنج "بول اإلبل" ،وكذلك أجاز
الرسول  التداوي ابحلرام "لب احلرير" ،كما هو مبني سابقاً فإن هذه
األحاديث اجمليزة قرينة على أن النهي يف حديث ابن ماج غري جازم ،أي أن
التداوي ابلنج واحلرام مكروه .ولذلك فإن استعمال الدواء الذي يدخل يف
صناعت الكحول بقصد التداوي ال غري هو جائز مع الكراهة ،واألفضل هو
عدم استعمال الكحول واحملرم والنج يف صناعة الدواء ،لكنها لو استعملت
يف صناعة الدواء فحكمها مكروه ،وهكذا لو تناول املريض دواءً في كحول أو
مواد حمرمة أو جنسة فهو مكروه ،وكذلك الدم فإن استعمال للتداوي حكم
الكراهة ال احلرمة.
وكثرياً ما جيب استخدام الدم للعالج حلاالت طارئة ومستعجلة وال
ميكن مجع واستخدام يف وقت قصري؛ لذلك جيب أن تكون هناك إجراءات
عملية قائمة جتعل من الدم أو مشتقات يف متام اجلاهزية وهتيئ الكميات
الكافية واآلمنة للعالج عند احلاجة:
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 تعمل الدولة اإلسالمية على إنشاء مراكز بنك دم فرعية للتربعابلدم ،وميكن أن تكون هذه املراكز اثبتة أو متنقلة لتسهيل اجلمع حسب
احلاجات السكانية واملرضية .ويكون هذا أمراً اثبتاً وميدانياً يف اجليش لضمان
مجع الدم ابنتظام حىت يتم احلفاظ على إمدادات كافية.
 كما تعمل على إجياد خمتربات من أجل حتديد فصيلة الدم ونوعوفحصها ومن أجل فحص األمراض املمكن نقلها عن طريق الدم.
 وينبغي أن توجد قاعدة بياانت وسجالت إلكرتونية لتسجيل نوعالدم ومكان ختزين واتريخ انتهائ .
 عند جتنيد األفراد للجيش جيب احلصول على بياانهتم الطبية املهمةمثل فصيل الدم وتدوين لكي حتصل مطابقت بسهولة إذا أصيبوا أثناء اجلهاد
واحتاجوا إىل الدم.
 جيب فحص كل أنواع الدم املتربع هبا جتنباً لألمراض قبل استخدامهاللمعاجلة الطبية.
 ينبغي أن توجد مرافق لتخزين الدم جمهزة أبحدث املعدات منكهرابء ودرجة حرارة مناسبة ولروف ختزين مثالية للدم ومشتقات مع سهولة
وسرعة التزويد عند احلاجة .كما ينبغي أن توجد حمالت ختزين كافية وابلقرب
من أماكن احلاجة احملتملة من وقت آلخر ومن أجل نقل الدم إىل مناطق انئية
بسالمة ،مثالً إىل ميادين املعارك أو إىل مناطق القتال.
 وألن اجلهاد يف الدولة اإلسالمية أمر أساس لنشر اإلسالم والذودعن املسلمني؛ لذلك كان على بنك الدم أن يكون مستعدا دائما لتزويد
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اخلطوط األمامية للجيش مبا يلزم من الدم ومكوانت لعالج اجلرحى ،وتقام هلذا
الغرض فروع خاصة لبنك الدم يف الثغور جتمع الدم من املقاتلني يف اخلطوط
اخللفية ومناطق االتصال؛ لتقدمي للجرحى يف اخلطوط األمامية .وجيب أن
يراعي نظام بنك الدم املوازنة بني املخزون والطلب لئال يتجاوز حجم الطلب
حجم املخزون؛ فيحدث نقص فتأخري يف العالج أو تعطل  .وكذلك ينبغي أال
يتجاوز املخزون الطلب فيتلَف الدم بعد انتهاء صالحيت .
 تقوم الدولة حبمالت إعالمية دورية حلث الناس على التربع ابلدملضرورة ذلك يف معاجلة املرضى واجملاهدين .ويتم التحقق من فصيل الدم لكل
من يتربع ،وحيتفظ هبذه املعلومات ضمن بياانت بنك الدم ،فإذا ما احتاجوا
هم إىل الدم يف يوم ما ،يكون فصيل الدم لديهم معروفاً.
التكنولوجيا والصناعة الطبية يف التدبري العالجي
كل تكنولوجيا مباحة تساعد يف حتقيق حاجات الناس ينبغي أن
تستخدم وتطور بصرف النظر عن مصدرها ،وعلى دولة اخلالفة أن تعمل على
تطوير التكنولوجيا الطبية احلديثة واستخدامها ،مثل استخدام الروبواتت يف
اجلراحة ،والذكاء االصطناعي يف مراجعة األشعة السينية واملسح الضوئي،
وتقنية االتصال ابلفيديو يف االستشارات عن بعد ،وتقنية الباركود لتحسني أمن
الرعاية الصحية وسالمتها وجودهتا ابلتحقق من هوية املريض واملعلومات
العالجية؛ واستخدام السجالت الطبية اإللكرتونية وأنظمة التوصيف
اإللكرتونية وغريها الكثري .وبذلك يتم تقليل وقوع األخطاء احملتملة يف التعرف
على املريض.
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نظام الرعاية الصحية اإلداري
يتكون نظام الرعاية الصحية يف دولة اخلالفة من جمموعة األحكام
الشرعية والقوانني اإلدارية املتعلقة هبذه الرعاية .أما األحكام الشرعية فهي
املستنبطة استنباطاً صحيحاً من األدلة الشرعية ،وأما القوانني اإلدارية للرعاية
الصحية فهي الوسائل واألساليب املباحة اليت يراها ويل األمر انجعة يف تنفيذ
النظام وحتقيق الغاية من  .وهي أمور دنيوية قابلة للتطوير والتغيري مبا يتناسب
مع تنفيذ األحكام الشرعية ذات العالقة ،كما ميكن أخذها مما توصلت إلي
األمم األخرى من جتارب وخربات وأحباث مباحة .ويكون هناك جهاز ملصاحل
الناس يتواله اخلليفة أو يعني ل مديراً كفؤاً يتواله ،ختفيفاً للعبء عن اخلليفة،
وخباصة وقد تشعبت املصاحل وتكاثرت .ويتخذ هذا اجلهاز أساليب ووسائل
تيسر على الرعية عيشها ،ويوفر هلا اخلدمات الالزمة دومنا تعقيد ،بل بسهولة
ويسر .وهذا اجلهاز يتكون من مصاحل ،ودوائر ،وإدارات .واملصلحة هي
اإلدارة العليا ألية مصلحة من مصاحل الدولة ،كمصلحة الرعاية الصحية.
واجلهاز اإلداري أسلوب من أساليب القيام ابلفعل ،ووسيلة من
وسائل  ،فال حيتاج إىل دليل خاص ب  ،ويكفي الدليل العام الذي يدل على
أصل ؛ وكذلك فإن األساليب اإلدارية ميكن أخذها من أي نظام إال إذا ورد
نص خاص مبنع أسلوب إداري معني ،وما عدا ذلك فيجوز أخذ األساليب
اإلدارية ،إن كانت مناسبةً لتيسري عمل األجهزة اإلدارية وقضاء مصاحل الناس.
ويقوم النظام اإلداري للرعاية الصحية يف الدولة اإلسالمية على
البساطة واإلسراع يف تقدمي اخلدمة الصحية والعالج ،كما يقوم على الكفاية
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فيمن يتولون اإلدارة .وهذا مأخوذ من واقع إجناز املصاحل بشكل عام،
فصاحب أي مصلحة إمنا يبغي سرعة إجنازها ،وإجنازها على الوج األكمل،
والرسول  يقول فيما رواه اإلمام مسلم يف صحيح « :إِ َّن َّ
ب
اّللَ َكتَ َ
ا ِإل ْح َسا َن َعلَى ُك ِل َش ْيء» .فاإلحسان يف قضاء األعمال مأمور ب شرعا،
وللوصول إىل هذا اإلحسان يف قضاء املصاحل ال بد أن تتوفر يف اإلدارة ثالث
صفات؛ إحداها البساطة يف النظام ألهنا تؤدي إىل السهولة واليسر ،والتعقيد
يوجد الصعوبة .واثنيتها اإلسراع يف إجناز املعامالت ألن يؤدي إىل التسهيل
على صاحب املصلحة .واثلثتها القدرة والكفاية فيمن يسند إلي العمل ،وهذا
يوجب إحسان العمل كما يقتضي القيام ابلعمل نفس .
وابلنسبة للمصاحل الصحية بشكل خاص ،فالسرعة والبساطة والبعد عن
التعقيد يف املعامالت اإلدارية أوىل وأهم؛ إذ إن املرض حاجة ملحة قد يؤدي
أتخري عالج إىل تفاقم وزايدة الضرر الناتج عن  ،مث إن املريض ال تطيق نفس
املماطلة واالنتظار وتعقيدات املعامالت.

مصلحة الرعاية الصحية
تقوم مصلحة الصحة العامة اليت يرأسها مدير عام مصلحة الصحة
إبدارة وتطبيق سياسة الرعاية الصحية يف دولة اخلالفة ،واحلفاظ على الصحة
العامة بتقدمي اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية والرقابية للمجتمع واألفراد،
ويشرف على مجيع الدوائر واإلدارات التابعة هلا .ويعني لكل دائرة ،ولكل
إدارة ،مدير يكون مسؤوالً عنها مباشرة ،وعما يتبعها من فروع وأقسام .كما
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تشرف مصلحة الصحة على كل املنشآت الصحية يف الدولة اإلسالمية
والتنسيق مع املرافق األخرى اليت هلا عالقة ابلرعاية الصحية .وتقع ضمن
مسؤولياهتا الدوائر األخرى اليت تضبط من خالهلا أمور الرعاية الصحية ،مثل
إدارة األزمات والكوارث ابلتعاون مع مرافق الدولة ذات العالقة ،وبنك
املعلومات والتكنولوجيا الصحية ،وإدارة التوعية واإلعالم الصحي ،وجلان خرباء
املعايري واإلرشادات الصحية والعالجية ،ومنهجيات التعليم الطيب والتدريب
املهين الصحي ،ودائرة الرتاخيص الطبية ،وضبط اجلودة ،ودائرة املوازنة الصحية
والتمويل واملشرتايت ،ودائرة األدوية والصناعة الدوائية ابلتنسيق مع الدائرة
احلربية ،ورقابة الصحة العامة ابلتعاون مع جهاز احملتسب .وتقوم كذلك
ابإلشراف على دائرة الصحة العاملية ،ومتابعة ما يستجد يف األمور العلمية
والتكنولوجيا الطبية ،وتوجهات الصحة العاملية.

هيكل النظام اإلداري للرعاية الصحية يف الدولة االسالمية
 -1مدير عام مصلحة الصحة ،وهو املسؤول العام عن تنفيذ سياسة
الرعاية الصحية ،فمما يقلل من التعقيدات واملعامالت اإلدارية يف إدارة الرعاية
الصحية توحيد كافة اخلدمات واملنشآت الصحية يف الدولة اإلسالمية يف
جهاز واحد ،على رأس مدير عام مصلحة الصحة.
 -2مديرو الدوائر ،يلي املدير العام ملصلحة الصحة يف السلم اإلداري

مديرو الدوائر املقسمة حسب الوالايت.
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 -3مديرو اإلدارات املقسمة حسب العماالت؛ حبيث تتوىل مصلحة
الصحة شؤون املصلحة ذاهتا وما يتبعها من دوائر وإدارات فرعية ،وتتوىل
الدائرة شؤون الدائرة نفسها وما يتبعها من إدارات متفرعة عنها يف عماالت
الوالية.
ويكون أطباء العائلة وممرضات املدارس ومراكز رعاية األم والطفل
واملراكز الصحية واملستشفيات والصيدليات وكل مرافق وعمال الصحة اآلخرين
مسؤولني أمام مدير اإلدارة يف العمالة اليت يتبعون هلا .ويكون هؤالء املديرون
مسؤولني أمام من يتوىل اإلدارة العليا ملصاحلهم أو دوائرهم أو إداراهتم ،من
حيث عملهم ،ومسؤولني أمام الوايل والعامل من حيث التقيد ابألحكام
واألنظمة العامة.
أما من حيث متكني كل الرعية من احلصول على اخلدمة الصحية
الالزمة فيتم على النحو التايل:
يكون يف كل عمالة عدد من املراكز الصحية األولية اليت حتوي أطباء
أسرة وممرضات وصيدلية وطاقم طوارئ وخمتربات إلجراء التحاليل األساسية
وسيارات إسعاف ،ويكون يف كل عمالة عدد من املراكز الصحية الشاملة

جمهزة ابالختصاصات األربعة األساسية وهي الباطنية واجلراحة واألطفال
والنسائية مع ما تتطلب من جتهيزات أخرى متريضية وصيدالنية وخمربية.
ويكون عدد هذه املراكز األولية والشاملة يف كل عمالة يتناسب مع
عدد سكان العمالة وبعد املناطق السكنية عن بعضها ،حبيث ال يكون لكل
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طبيب عائلة أو اختصاص عدد كبري من املرضى يعجز مع عن تقدمي اخلدمة
الصحية هلم بسرعة وإبحسان ،وحبيث ال يكون املركز الصحي بعيدا جدا عن
املريض .وإذا كان سكن أحد الرعية معزوال وبعيدا عن أقرب جتمع سكين،
وضعت حتت تصرف أقرب مركز صحي إلي وسائل نقل مناسبة تضمن نقل
املريض إىل املركز يف أي وقت لتلقي أي خدمة طبية ،سواء أكانت طارئة أم
ال ،وكذلك نقل الدواء إىل املريض .ومن أراد أي خدمة صحية غري طارئة
يتوج إىل طبيب األسرة ،ويقوم األخري بتقدمي هذه اخلدمة إن كانت يف جمال
ختصص وعلم  ،وإال أحال املريض إىل خمتص آخر يف املراكز الشاملة أو إىل
املستشفى حبسب املشكلة الصحية وضرورة تقدمي العالج دون أتخري .ومن
كانت لدي مشكلة صحية مزمنة كالسكري ،أو ضغط الدم ،أو أمراض
القلب ،أو املفاصل ،أو غري ذلك ،يقوم بزايرات دورية ومتابعة املرض والعالج
عند طبيب خمتص يف هذا املرض املزمن ،وعلى طبيب العائلة أن يتابع املريض
أيضا عن طريق االطالع على تقارير الطبيب املختص الدورية.
ومن أراد خدمة صحية طارئة يتصل ابإلسعاف ،ويقوم أقرب طاقم
إسعاف بتقدمي العالج األويل ونقل املريض إىل املستشفى فورا .وعلى الدولة
أن تنشئ يف كل عمالة مستشفى واحدا على األقل ،حيوي التخصصات
األساسية كالباطنية واجلراحة واألطفال والنسائية وما إىل ذلك ،وحيوي أيضا
قسما للطوارئ .وعلى الدولة أن هتتم أن يكون يف كل والية مستشفى واحد
على األقل حيوي ابإلضافة إىل التخصصات األساسية ختصصات فرعية
وأقساما لألمراض النادرة ،وتتحدد هذه األقسام حسب األمراض املوجودة يف
تلك الوالية ،إذ قد توجد أمراض يف مناطق ال توجد يف مناطق أخرى.
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بنك املعلومات والدواوين وامللفات الشخصية اإللكرتونية
على مصلحة الصحة يف الدولة اإلسالمية أن تنشئ سجل معلومات
إلكرتونيا لكل مريض على األقل حيوي كل التفاصيل الصحية املتعلقة ب ،
وحيوي كل املشاكل الصحية اليت عاىن منها واخلدمات أو األدوية اليت تلقاها،
وتستقى هذه املعلومات من مراكز رعاية األم والطفل وممرضات املدارس
واملستشفيات وأطباء العائلة وكل جهاز إداري صحي آخر يف الدولة؛ حبيث
تدون يف سجل إلكرتوين واحد .واهلدف من مثل هذا التدوين هو إطالع كل
من يريد تقدمي خدمة صحية هلذا املريض على ماضي الصحي ليسهل علي
تشخيص املشاكل الصحية ووصف العالج املالئم.
وألن الطبيب مستشار ،واملستشار مؤمتن كما روى أبو داود عن ،
وجب أن تكون هذه املعلومات عن املريض سرية ال يطلع عليها إال املريض
نفس أو من أذن ل املريض بذلك ،ألن املرض مما يكتم عادة وال يرغب
ت
ث َّ
إبطالع الناس علي  ،والرسول  يقول« :إِ َذا َح َّد َ
الر ُج ُل ا ْحلَ ِد َ
يث ُثَّ الْتَـ َف َ
الرتمذي وقال( :حديث حسن) ،وحديث املريض للطبيب
فَ ِه َي أ ََمانَة» ،رواه
ِّ
هو من هذا القبيل ،أي هو أمانة؛ وروى مسلم عن  قال« :ال يَ ْستُـ ُر َع ْبد
َع ْبدا ِيف الدنْـيَا إِال َستَـ َرهُ هللاُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة» ،والتحدث أبسرار املريض يالف
السرت املأمور ب  .وتستثىن من وجوب الكتمان املعلومات الصحية اليت قد
يسبب كتماهنا ضررا على اجلماعة ،كإخفاء مرض معد أو عدم التبليغ عن
مريض يسبب عمل خطرا على اجلماعة ،كسائق طائرة أو شاحنة مصاب
ابلصرع ،وهذا من ابب منع الضرر وإزالت  .واالستثناء هنا حمصور بتبليغ
اجلهات اليت تعاجل هذا الضرر احملتمل ومتنع .
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ضمان جودة الرعاية الصحية
من أهداف الرعاية الصحية يف الدولة اإلسالمية التميز والتقدم؛ لذلك
ال بد أن تكون الدولة اإلسالمية يف طليعة الدول من حيث الرعاية الصحية،
وال بد من إجياد حشد من األطباء والعلماء واملختصني املؤهلني علميا وفعليا
البتكار األساليب والوسائل الالزمة للرعاية الصحية ،وال بد من توفري أقصى
إمكانيات البحث واالبتكار العلمي هلم ،وتقوم مصلحة الصحة بكافة أجهزهتا
وفروعها مبا يلزم من إجراءات ودراسات لضمان استمرارية جودة هده الرعاية،
ومن هذه اإلجراءات والدراسات التقوميية دراسات التحقق ( Medical

 ) Auditsمن مستوى الرعاية الصحية من خالل الدراسات العملية اليت
يقوم هبا خرباء الرعاية الصحية لتقومي رعاية املرضى بطريقة منهجية ،ومن مث
حتسينها أي ضمان احملافظة على جودة الوقاية والتشخيص والعالج
( ،)Quality Assuranceبتطبيق معايري االعتماد ( )Accreditationيف

ضمان جودة اخلدمات الصحية ،وأخرياً وضع إطار لقواعد احلوكمة السريرية
جلميع املنشآت الصحية حتت مظلة مصلحة إدارة الصحة العامة ،وميكن
تعريف احلوكمة السريرية ( )Clinical Governanceأبهنا إطار عمل

تكون ب إدارة الرعاية الصحية مسؤولة عن التحسني املستمر جلودة خدماهتا،
واحلفاظ على معايري عالية من الرعاية ابملراقبة واملساءلة الطبية وخلق بيئة يزدهر
فيها التميز يف الرعاية السريرية وغري السريرية ،وتقليل املخاطر ،وابجململ
التنسيق اإلداري الطيب للمسؤولني يف املنشأة الصحية عن رعاية املرضى.
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وتقوم مصلحة إدارة الرعاية الصحية بوضع معايري هذه اإلجراءات يف
ضوء األحكام الشرعية ذات العالقة ألن كثرياً من املعايري اليت وضعتها
مؤسسات صحية دولية ودول غربية تراعي يف منهجيتها النواحي االقتصادية
الرحبية ،مثل الضرائب والتهرب منها ،والقيم الفاسدة اليت تقوم عليها الرأمسالية
من حرايت وخمالفة لفطرة اإلنسان ...لذلك ال بد للخالفة أن متتلك زمام
األمور يف جمال الرعاية الصحية وحتقق االكتفاء الذايت.

جلان اخلرباء لوضع املعايري واألحكام الشرعية املتعلقة جبوانب
الرعاية الصحية كافة يف الدولة اإلسالمية
إن التطورات العلمية اهلائلة يف جمال علم البيولوجيا ،وعلم األجنّة
البشرية ،واجلينات ،وعلم اخلالاي ،والبيولوجيا الطبية ،واهلندسة الوراثية
واالستنساخ ،فاقت كل التوقعات وأذهلت العقول .وإن ما توصل إلي العلماء
ما هو إال اكتشاف بسيط لبعض تلك القوانني واألنظمة واخلاصيات اليت
أودعها هللا يف خملوقات  ،وكلما تقدم العلم ازدادت الداللة على عظمة اخلالق،
وعلى كامل قدرت  ،وابلغ حكمت  ،قال تعاىل    ﴿ :
 ،﴾      وهذه التطورات واالكتشافات وإن كانت
نتاج جتارب علمية ،والعلم عاملي ال يتص بوجهة نظر معينة؛ ّإال أن
استعماالهتا ،واألخذ هبا يكون مبنياً على وجهة النظر يف احلياة .وعلى هذا
األساس جيب التعامل مع هذه اإلجنازات العلمية واملعايري واإلرشادات
التوجيهية يف الوقاية والعالج والتعليم الطيب وما يستجد من موضوعات تتعلق
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هبا ،فيجب أن تعرض على النصوص الشرعية مع بذل الوسع مث استنباط
احلكم الشرعي ذي العالقة حبيث يتبني ما جيوز أخذه شرعاً ،وما حيرم أخذه
شرعاً ،ولتحقيق ذلك تقوم مصلحة الصحة يف دولة اخلالفة بتشكيل جلان
متعددة من الفقهاء واخلرباء األطباء والصيادلة وخرباء الصحة العامة والتمريض
واملهن الطبية املساعدة األخرى ومن هلم عالقة ،لتقوم هذه اللجان بوضع
األس واملعايري واإلرشادات الصحية والطبية واألحكام الشرعية املتعلقة
ابلرعاية الصحية التالية:
 -1الصحة العامة مثل صحة البيئة ،واملعايري الصحية للماء والغذاء
واهلواء ،والصحة املهنية ،والصرف الصحي ومعاجلة الفضالت ،واحلفاظ على
الغاابت واألحراش ،والصحة احليوانية ومكافحة اآلفات واألمراض الزراعية.
 -2وضع املعايري واإلرشادات اليت تتعلق إبدارة الكوارث واألزمات
اإلنسانية ابلتعاون مع أجهزة الدولة األخرى ،واإلرشادات اليت تتعلق إبدارة
األمراض املعدية والوابئيات.
 -3اإلرشادات اليت تتعلق ابلصحة الوقائية الفردية مثل مراكز رعاية
األم والطفل وصحة األسنان ،والتمريض املدرسي ،والتطعيمات ،والفحوصات
املسحية.
 -4وضع املعايري واإلرشادات العالجية لألمراض غري السارية واملزمنة
والنادرة؛ من حيث عوامل األخطار واألمناط العالجية ،وتقليل املضاعفات
والتأهيل ملا بعد العالج؛ وذلك حسب قوة الدليل العلمي املستجد ،أو اخلربة
الطبية؛ وذلك لألمراض املزمنة اليت ال يعرف سببها وتستنزف املعافاة البدنية
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والنفسية واملوارد الصحية ،مثل السرطاانت وأمراض القلب والشرايني وارتفاع
السكري واجللطات الدماغية وغريها.
 -5وضع األس للتوعية الصحية والدور اإلعالمي يف التثقيف
الصحي لعموم الفئات اجملتمعية وفق أحدث املعلومات الطبية املوثقة اليت
تلعب دوراً يف تفعيل دور املريض ابملشاركة يف الوقاية والعالج واملعافاة
الصحية ،عالوة على تعريف العام ابخلدمات الصحية املتوفرة يف دولة اخلالفة.
 -6وضع املناهج التعليمية ومعايري التعليم الطيب وفق أحدث أس
التعليم الطيب لألطباء واملهن الطبية املساعدة ،واالمتحاانت الطبية لرتخيص
هؤالء ،وتقومي الذين أمتوا دراستهم خارج الدولة اإلسالمية ،وكذلك وضع
برامج التعليم الطيب املستمر وتطوير املعرفة واخلربة لديهم عرب أحدث الوسائل
واألساليب املتوفرة.
 -7وضع املعايري واإلرشادات للتميز العلمي الطيب واالرتقاء ابخلدمات
الصحية يف دولة اخلالفة؛ وذلك عرب تشجيع البحث العلمي والبحث املستجد
املستمر يف إجياد الدواء ووسائل التشخيص لألمراض ،ووضع املكافآت
للمتميزين يف أحباثهم ودراساهتم.
 -8وضع املعايري واألحكام الشرعية املتعلقة ابملستجدات واإلجنازات
العلمية الطبية والصحية اليت تظهر من يوم آلخر يف العامل ،وذلك إىل أن حيني
الوقت الذي تعود في جل اإلجنازات العلمية لتصبح من صنع علماء املسلمني
يف دولة اخلالفة كما كانت من قبل.
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إن هذه املعايري واإلرشادات من شأهنا توحيد أمناط الرعاية الصحية يف
دولة اخلالفة من حيث التميز والدقة يف تقدمي اخلدمات الصحية من قبل
األطباء واملهن الطبية األخرى ،وخصوصاً عندما تكون الدولة اإلسالمية مرتامية
األطراف ،فيصبح من املألوف ملقدم اخلدمة الصحية القيام هبا يف أي مكان،
كما يسهل ذلك على املرضى بتلقي النمط العالجي والوقائي نفس يف مرافق
الدولة الصحية كافة.

التوعية والتثقيف واإلرشاد الصحي ابالرتباط مع مصلحة اإلعالم
هتتم الدولة بتدري املهارات الطبية األساسية كاإلسعافات األولية
واإلنعاش القليب يف دورات خاصة وجمانية ،وتكون هذه الدورات إلزامية ألفراد
الشرطة واجليش واملعلمني يف املدارس وأمثاهلم ،وتكون اختيارية لباقي الرعية،
كما تقوم مصلحة الصحة بتوفري التجهيزات واملرافق الالزمة للقيام ابإلسعافات
األولية واإلنعاش القليب التنفسي وإنقاذ اإلصاابت ،من أدوات وأجهزة ووسائل
اتصاالت فورية ،يف أماكن االزدحام ويف األماكن النائية وعلى الطرقات
اخلارجية.
ويقام جهاز خاص ابإلرشاد الصحي يكون اتبعا ملصلحة الصحة
ومرتبطا مبصلحة اإلعالم وليفت تقدمي اإلرشادات الصحية العامة للرعية عن
طريق اإلعالم ،وتقدمي اإلرشادات الصحية اخلاصة لكل قطاع وفق ما يلزم ،
كاإلرشادات اخلاصة لعمال املناجم والقوات املسلحة والسائقني ،وغريهم.
ويقوم جهاز اإلرشاد كذلك ابلتوعية الصحية املتعلقة ابلرعاية الصحية العامة،
مع استدامة التثقيف الصحي لكل ما هو مستجد يف الوقاية والعالج يف
الطب.
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مسائل وضوابط يف الرعاية الصحية
تعليم الطب واملهن الطبية املساعدة والبحث العلمي
التعليم الطب
أحد أهداف التعليم املنهجي يف دولة اخلالفة إعداد أبناء حاملي
التابعية ليكون منهم العلماء املختصون يف خمتلف اجملاالت ومنها الطب وما
يلحق ب  ،فالتعليم يراعي إعداد الطالب للتعامل مع الكون الذي سخره هللا
لإلنسان ،قال تعاىل          ﴿ :
 ،﴾      لذلك فاملسلم يتعلم العلوم
التجريبية من أجل االنتفاع هبا وتسخريها خلدمة مصاحل األمة اإلسالمية وذلك
كمصلحة الرعاية الصحية .وتنظيم التعليم والتدريب للرعاية الصحية واجب
رخص ل أن
على دولة اخلالفة فعليها تنظيم ووضع املعايري املهنية لكل من ي َّ
ميارس املهن الصحية وهذا يشمل :األطباء ،الصيادلة ،املمرضني ،فنيي األشعة
وغريهم ،ممن تتعلق أعماهلم ابلرعاية الصحية.
املدربني تدريبا صحيحا
توفري األطباء واملمرضني والقوى العاملة األخرى َّ
على دولة اخلالفة أن تضمن العدد الكايف من األطباء واملمرضني ومجيع
مقدمي اخلدمات الصحية األخرى؛ وكذلك عليها ضمان اجلودة من أجل
الوفاء هبذا الواجب من حيث املهارات والكفاءة وبساطة اخلدمة ،واألطباء هم
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من لديهم العلم واخلربة يف تشخيص وعالج مشاكل الصحة اجلسدية والعقلية،
ب َوَملْ
فقد روى أبو داود والنسائي وابن ماج وغريهم عن  قول َ « :م ْن تَطَبَّ َ
ض ِامن» ،وقال احلاكم :صحيح اإلسناد ،ووافق
ك فَـ ُه َو َ
يُـ ْعلَ ْم ِم ْنهُ ِطب قَـ ْب َل َذلِ َ

الذهيب.

التمريض واملهن الصحية األخرى
التمريض يعين رعاية املرضى أو املعاقني أو اجلرحى أو احملتضرين وكذلك

املساعدة يف تعزيز الصحة والوقاية من األمراض .ويف زمن رسول هللا 
قالَ :كا َن رسول َِّ
اَّلل
َ
ين اجلَر َحى.
ال َماءَ َوي َدا ِو َ

كانت النساء يرافقن اجملاهدين يف سبيل هللا ،فعن أن
ِ
ِ
ِ
ِ
ني
صا ِر يَسق َ
 يَغزو ِأب ّم سلَيم َونس َوة َم َع َها من األَن َ
قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح ،وروى مسلم عن أم عطية

ول َِّ
ت َم َع ر ُس ِ
اّلل َ س ْب َع غَ َزَوات أَ ْخلُ ُف ُه ْم ِيف ِر َحاِلِِ ْم
األنصارية ،قالت« :غَ َزْو ُ
َ
ضى» .وعن حممود بن لبيد
وم َعلَى ال َْم ْر َ
فَأ ْ
ام َوأ َُدا ِوي ا ْجلَْر َحى َوأَقُ ُ
َصنَ ُع َِلُُم الطَّ َع َ

صيب أَك َحل َسعد يَوَم اخلَن َد ِق فَثَق َلَ ،ح َّولوه ِعن َد
قال :لَ َّما أ َ
رفَي َدة ،وكانَت تداوي اجلرحى ،فَكا َن النَِّيب  إِذا مَّر بِِ
َ
َ
َ
ت؟» فَيخِربه.
َصبَ َحَ :ك ْي َ
َصبَ ْح َ
س ْي َ
فأ ْ
ت؟ َوإِذا أ ْ
أ َْم َ

امَرأَة يقال َهلا:
ف
يَقولَ « :ك ْي َ

ومع تطور الرعاية الصحية على مر القرون ،لهر أصحاب املهن
الصحية واملساعدة مثل الصيادلة املختصني ،والفنيني الصحيني يف األشعة،
والتمريض ،والتخدير ،واملخترب ،والصيدلية ،والبصرايت ،والوابئيات ،واألطراف
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الصناعية ،والعالج الطبيعي ،ورعاية األسنان وتركيبها ،والتصوير الطبقي
والعالج الن ووي ،وأجهزة الليزر ،والعمليات ،واألخصائيني النفسيني
واالجتماعيني ،وأخصائيي التغذية والصحة العامة ،والقبالة ،واإلسعاف،
ومعاجلة النطق والسمع ،والتأهيل احلريف ،والعالج احلريف ،والفيزايء الطبية ،وغري
ذلك من املهن الصحية األخرى ،واألدلة الشرعية اليت توجب على دولة
اخلالفة رعاية شؤون األمة ،توجب عليها أيضاً توفري العدد الكايف من هؤالء
وغريهم من املهنيني حسب احلاجة لتحقيق األهداف املوضوعة للرعاية الصحية
على وج التمام .وكذلك ،فإن األدلة الشرعية اليت جتعل من الواجب أن يكون
لدى الشخص املعرفة والتدريب الكافيان ليكون طبيباً ،توجب ذلك أيضاً على
أي مهين صحي آخر ليمارس مهنت احملددة .فاإلسالم حني هنى عن ممارسة
التطبيب ممن مل يعرف من الطب ،هنى ابلتبع أصحاب سائر املهن الصحية
والطبية عن ممارسة أعماهلم دون معرفة وخربة؛ ولذلك كان على الدولة
اإلسالمية أن تضع معايري يعلم هبا من هو الطبيب من غريه ،وأن متنع من مل
تنطبق علي هذه املعايري من مزاولة الطب .فإن تكلف ما مل يكن من جمال
علم أو ختصص فأضر ابملريض فإن يكون مسؤوال عن جنايت  ،وضامنا بقدر
ما أحدث من ضرر ،ألن يعد بعمل هذا متعداي ،ويكون الضمان يف مال ،
ومثل مساعدو األطباء من ممرضني واختصاصيي األشعة أو الصيادلة وغريهم
يف احلكم ابلضمان أيضا على من مارس منهم املهنة دون أهلية معتربة للقيام
هبا وأضر ابملريض.
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إنشاء مناهج تعليم الطب وَتهيل املهنيني يف الرعاية الصحية
مراعاة لعدم جواز ممارسة الطب ملن ال معرفة وخربة عنده ،تقيم الدولة
جلنة من األطباء املتخصصني ورجال التدري مهمتهم وضع برانمج لتدري
الطب يف اجلامعات ،ووضع احلد األدىن من املواد الدراسية واملهارات املطلوب
من الطبيب أن يلم هبا ويتقنها حىت مينح ترخيصا ملزاولة الطب .وتوضع أيضا
برامج لكل ختصص طيب من قبل املتخصصني يف ذلك اجملال ملنح ترخيص
مبزاولة ختصصات معينة من الطب ملن يتقنها ،وذلك كاجلراحة والباطنية وطب
األطفال وما إىل ذلك ،وتؤس جلان مشاهبة ملهن التمريض والصيدلة وسائر
املواضيع املتعلقة ابلطب.
وتكون مهمة هذه اللجنة كالتايل:
 -1إنشاء برانمج لتعليم الطب يف اجلامعات .وعليها أن حتدد منهجاً
يتضمن احلد األدىن من العلم األكادميي ،وكذلك املهارات الفنية الالزمة.
 -2وضع املعايري للتدريب األساسي والتأهيل األساسي.
 -3منح ترخيص للممارسة عندما يتم استيفاء تلك املعايري.
 -4مراقبة االلتزام مبعايري اجلودة بعد التأهيل.
 -5استبعاد من قصر عن إيفاء املعايري الالزمة.
وقد ال حتتاج هذه اللجنة إىل وضع مناهج وأساليب تدريب مفصلة،
ولكن حتتاج إىل أن تضع أهدافاً هنائية تكفل األهلية والكفاية اليت جيب أن
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حتققها برامج التدريب املختلفة ،وعليها أن حتدد احلد األدىن من العلوم
واملعرفة ،وكذلك املهارات الفنية والعملية الالزمة ،وأن تقوم بتقومي هؤالء لكي
تكفل االلتزام بتلك املعايري .كما ينبغي أن متلك هذه اللجنة اإلشرافية
الصالحية للتصديق على الربامج التعليمية احمللية إذا استوفت احلد األدىن من
املتطلبات األساسية مث تق ّوم هذه الربامج على فرتات زمنية مناسبة للتحقق من
احملافظة على تلك املعايري.
الكفاية يف التدريب
هناك بعض املهارات العملية اليت ميكن أن يقوم هبا طبيب أو ممرض أو
صيدالين إذا حصل على تدريب معني أو خربة معينة ،وقد تبتكر برامج حملية
لتطوير مزيج مناسب من املهارات لتلبية احلاجات احمللية خاصة يف فرتة انتقالية
بعد قيام الدولة إذا مل يتوفر العدد الكايف من أصحاب مهنة معينة عند
االحتياج إليهم يف ذلك الوقت ،ويف هذه احلالة ميكن لصاحب مهنة متميز أن
يشرف على جمموعة من الذين تدربوا على القيام أبعمال معينة على أن يكونوا
حتت اإلشراف املتتابع.
كذلك ال بد يف دولة اخلالفة أن يدرب عدد أكرب من الطبيبات
واملهنيات يف الرعاية الصحية والقابالت لتغطية حاجة الرعاية الصحية للنساء،
وينبغي التوفيق بني هذا وبني دور املرأة بوصفها أماً وربة بيت وأهنا عرض جيب
أن يصان؛ هلذا قد حتتاج النساء إىل فرتات اسرتاحة مهنية طويلة أو إىل العمل
بدوام جزئي أو إىل القيام ابملشاركة الوليفية بينما حيافظن على دورهن
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األساسي؛ وهذا يقتضي دخول عدد أكرب من النساء للربامج املهنية التدريبية
لتغطية احلاجة .وعند وجود نقص يف النساء املتخصصات فإن احلاجات
الصحية للرجال والنساء يلبيها عاملو الصحة املؤهلون مع اختاذ التدابري املناسبة
وفق أحكام الشرع.
البحث العلمي والتعليم الطب املستمر
التعليم البحثي هو التعليم الذي يلي تعليم التل ّقي يف اجلامعات
والكليات ،وفي يتعلم الطالب اإلبداع يف البحث العلمي ،ويتخصص يف فرع
معني من فروع الثقافة والعلوم ،فيقوم في ابألحباث الدقيقة املتخصصة؛ حبيث
يصل إىل فكرة جديدة أو اخرتاع جديد .ويتقدم علم الطب اليوم خبطوات
واسعة ،وعلى الدولة أن حتث األطباء على مواصلة التتبع ودراسة كل ما جيد
من اكتشافات أو اخرتاعات؛ حىت يتمكنوا من تقدمي أفضل اخلدمات الصحية
وأكثرها تقدما وتطورا .ويكون ذلك عن طريق دعم وتشجيع النشرات العلمية
الدورية وتوزيعها على األطباء ،وعن طريق املؤمترات والدورات املكثفة الدورية
لألطباء ،كل يف جمال ختصص  .وال يكتفى مبجرد تتبع ما هو جديد ،بل على
الدولة اإلسالمية أن تكون يف طليعة الدول يف البحث واالبتكار العلمي ومن
الطيب .وابلرغم من أن جلميع أفراد الرعية احلق يف إنشاء املختربات العلمية
املتعلقة بكافة شؤون احلياة ومنها الطب ،إال أن على الدولة اإلسالمية أن
تقوم هي إبنشاء هذه املختربات .وهتيئ الدولة املكتبات وسائر وسائل املعرفة
يف غري املدارس واجلامعات لتمكني الذين يرغبون يف مواصلة األحباث يف
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الطب وسائر العلوم واملعارف ،ويف مواصلة االخرتاع واالكتشاف وغري ذلك؛
من البحث حىت يوجد يف األمة حشد من اجملتهدين واملبدعني واملخرتعني،
وحىت تشجع العلماء واألطباء على بذل الوسع يف اإلبداع واالبتكار لتحقيق
السبق يف اجملال العلمي.
إال أن الدولة اإلسالمية ختص بعض األمراض واجملاالت الطبية مبزيد
دعم للبحث العلمي فيها ،كاألمراض الوابئية املنتشرة أو األمراض املستعصية،
دون نظر إىل املردود املادي من االكتشافات أو االبتكارات العلمية يف هذه

اجملاالت .وقد حث الرسول  على التداوي ،والبحث عن الدواء ،فقال 

ِ
اد َِّ
اّلل تَ َد َاوْوا ،فَِإ َّن َّ
ض ْع
اّللَ َملْ يَ َ
حني سأل األعراب عن التداوي« :نَـ َع ْمَ ،اي عبَ َ
ول َِّ
اَّللَ ،وَما
ض َع لَهُ ِش َفاء ،أ َْو قَ َ
ال َد َواء إِال َداء َو ِاحدا» ،قَالواَ :اي َرس َ
َداء إِال َو َ

ه َو؟ قَ َال« :ا ِْلََرُم» ،رواه الرتمذي وقال :حديث حسن صحيح.

احملافظة على املعايري من خالل التطور املهن والتعليم املستمر
إضافة إىل إعداد التعليم للمهنيني يف الصحة على املستوى اجلامعي،
التطور املهين املستمر جيب أن توضع
فإن خطةً للتدريب فيما بعد التخرج و ّ
أيضاً للتحقق من كون املهنيني يف الصحة ميارسون عملهم حسب أحدث
األدلة العلمية ووفقاً حلاجات جمموعات املرضى الذين يقدمون الرعاية هلم،
وتشرف على هذا اهليئات اإلشرافية للتخصصات الطبية املختلفة.
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ترخيص األطباء املتخرجني من الدول األخرى
األطباء الذين درسوا الطب يف جامعات خارج الدولة اإلسالمية ينظر
يف أمرهم ،فإن كان الطبيب قد عمل يف الطب مدة كافية يف تلك الدولة
حبيث اكتسب خربة ودراية يف جمال  ،منح ترخيصا ملزاولة الطب ،وإن مل يكن
قد عمل مدة كافية اخترب يف املواد الدراسية واملهارات املطلوبة ممن درس الطب
يف الدولة اإلسالمية ،فإن اجتاز االختبار منح ترخيصا ،وإال فإن يدرس ما
ينقص من املواد واملهارات حسب نتيجة االختبار مث مينح الرتخيص ،وينطبق
ذلك على مجيع خرجيي املهن الطبية والصحية من الدول األخرى.
مراقبة املعايري واملسؤولية الطبية والصحية
أ -االلتزام ابملعايري الطبية والصحية:
من ميارس التطبيب وهو لي ضمن جمال علم أو ختصص ويضر
ابملريض يكون مسؤوالً عن الضرر الذي يسبب ويكون ضامناً وعلي تعويض
الشخص مالياً ألي ضرر تسبب ب  ،فقد روى أبو داود والنسائي وابن ماج
ض ِامن».
ك فَـ ُه َو َ
ب َوَملْ يُـ ْعلَ ْم ِم ْنهُ ِطب قَـ ْب َل َذلِ َ
وغريهم عن  قول َ « :م ْن تَطَبَّ َ
وينطبق ذلك أيضاً على أصحاب املهن املساعدة مثل املمرضني وفنيي األشعة
والصيادلة وغريهم من الذين مارسوا املهنة دون املؤهالت الكافية وقاموا
ابإلضرار ابملريض .وعلى مقدم اخلدمة االلتزام ابلقواعد واملعايري واإلجراءات
اخلاصة مبمارسة املهنة تبعا لدرجت ختصص وجمال  ،وال بد من توثيق ذلك يف
ملف متلقي اخلدمة .وعلى الطبيب بشكل خاص االلتزام مبا يلي:
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 توثيق احلالة الصحية ملتلقي اخلدمة والسرية املرضية من الطبيب. استخدام وسائل التشخيص أو العالج الالزمة واملتاحة للحالةاملرضية.
 استخدام األدوات واألجهزة الطبية الالزمة واملتاحة يف تشخيصمتلقي اخلدمة ومعاجلت وفقا للمعايري العلمية املتعارف عليها.
 تبصري املريض خبيارات العالج املتاحة ابستثناء احلاالت املرضيةالطارئة اليت ال حتتمل التأخري.
 وصف العالج وحتديد كميات وطريقة استعمال كتابة. إبالغ متلقي اخلدمة بطبيعة مرض ودرجة خطورت إال إذا اقتضتمصلحت غري ذلك.
وابملقابل ال َيوز ملقدم اخلدمة ما يلي:
 معاجلة متلقي اخلدمة دون رضاه ،وتستثىن من ذلك احلاالت اليتتتطلب تدخالً طبيّاً طارئً.
 االمتناع عن تقدمي اخلدمة يف احلاالت الطارئة أو االنقطاع عنتقدميها يف مجيع األحوال.
 استعمال وسائل تشخيصية أو عالجية أو أدوية غري جمازة لعالجمتلقي اخلدمة.
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 إفشاء أسرار متلقي اخلدمة اليت يطلع عليها أثناء مزاولة املهنة أوبسببها.
 القيام أبية إجراءات عالجية أو تشخيصية ختالف األحكام الشرعيةأو املعايري الطبية أو إجراء أي أحباث علمية أو جتارب دون موافقة املريض
واتباع املعايري هبذا الشأن.
 القيام أبية إجراءات عالجية أو عمليات جراحية من دون املوافقةاملستنرية للمريض.
ب  -دور القضاء  -قاضي احلسبة وقاضي اخلصومات
يتوىل جهاز احلسبة منع أي شخص مل حيصل على الرتخيص املالئم من
تقدمي اخلدمة الصحية ،وال يكتفى مبجرد تضمين الضرر الناتج عن فعل  ،بل
يعزر مبقدار ما ادعى من علم ومارس من مهنة مل يكن أهال هلا ،ويعاقب
ويشهر ب  ،ألن ادعاء األهلية والعلم من اجلاهل غش هنى عن الشرع ،قال

س ِم ِن» رواه مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عن  ،وروى
َ « :م ْن غَ َّ
ش فَـلَْي َ
مسلم أيضاً عن أيب هريرة عن رسول هللا  قالَ « :وَم ْن غَ َّ
س ِمنَّا»،
شنَا فَـلَْي َ
وينطبق ذلك كل أيضاً على أصحاب املهن املساعدة مثل املمرضني وفنيي
األشعة والصيادلة وغريهم من الذين مارسوا بدون املؤهالت الكافية للممارسة
وقاموا ابإلضرار ابملريض.
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وهناك فرق بني دور احلسبة يف مراقبة املعايري وإنفاذها وتصحيح
خمالفات املعايري الصحيحة ،وبني التعامل مع احلاالت الفردية اليت حيصل فيها
سوء ممارسة .فاحملتسب هو القاضي الذي ينظر يف القضااي اليت هي حقوق
عامة ،وال يوجد فيها مدَّع ،على أن ال تكون داخلة يف احلدود واجلناايت .أما
مهين يف الصحة فل أن
املريض الذي يشعر أبن قد وقع علي ضرر من قبل ّ
يرفع األمر إىل قاضي اخلصومات ،وإذا حكمت احملكمة ضد الطبيب فقد
يكون علي تعويض املريض لألضرار اليت سببها .وفوق ذلك ،قد توقف اهليئة
املؤهلة رخصت للممارسة إذا كان الضرر بليغاً ،إما هنائيّاً أو مؤقتاً حلني إعادة
أتهيل .
وحتدد املسؤولية الطبية والصحية بناء على مدى التزام مقدم اخلدمة
ابملعايري اليت وضعتها مصلحة الصحة العامة ملمارسة املهنة الطبية املتعلقة،
ومنها تصريح مزاولة املهنة ،ويدخل يف حتديدها مكان تقدمي اخلدمة واملعايري
اخلاصة هبا والعوامل والظروف اليت تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم اخلدمة
واإلجراءات الطبية أو الصحية املقدمة ملتلقي اخلدمة.
وقد يستدعي النظر ابلشكاوى املقدمة حبق مقدم اخلدمة الطبية أو
الصحية ،تشكيل جلان خربة لبيان الرأي واملشورة من قبل مصلحة الصحة
العامة ،قبل أو أثناء النظر ابلقضية عند قاضي اخلصومات.
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األدوية والصناعات الدوائية يف الدولة اإلسالمية
الصيدلة والدواء
أمر الرسول  املسلمني ابلتداوي على وج الندب ،وأعلمهم أن هللا
سبحان وتعاىل ما أنزل داء إال وأنزل ل شفاء وعالجا ،سواء توصل اإلنسان
إىل هذا العالج أم مل يصل بعد إلي  ،وإذا الءم الدواء الداء برئ املريض إبذن
هللا ،ويف هذا حث لإلنسان على السعي للتداوي وحتصيل الربء إبذن سبحان
وتعاىل الذي خلق يف الدواء خاصية الشفاء .قال  فيما رواه مسلم يف
الد ِاء بـرأَ ِبِِ ْذ ِن َِّ
ِ
ِ
اّلل َع َّز َو َج َّل»،
صحيح « :ل ُك ِل َداء َد َواء ،فَِإ َذا أُص َ
يب َد َواءُ َّ َ َ
ول َِّ
وروى الرتمذي عن أسامة بن شريك :قَالَ ِ
اَّلل ،أَال
ت األَعَراب َاي َرس َ
ِ
اد َِّ
اّلل تَ َد َاوْوا ،فَِإ َّن َّ
نَتَ َد َاوى؟ قَ َ
ض ْع َداء إِال َو َ
اّللَ َملْ يَ َ
ال« :نَـ َع ْمَ ،اي عبَ َ
ض َع لَهُ
ول َِّ
اَّللَ ،وَما ه َو؟ قَ َال:
ِش َفاء ،أ َْو قَ َ
ال َد َواء إِال َداء َو ِاحدا» ،قَالواَ :اي َرس َ
«ا ِْلََرُم»؛ ففي الطب خري وإن كان املرض من سبحان وتعاىل ،ألن العالج
كذلك هو من سبحان وتعاىل ،فقد روى اإلمام مالك يف املوطأ حديثا مرسال
ول َِّ
ِ
ان رس ِ
ِ
عن زيد بن أسلم ،أ َّ
َصابَ جرح ،فَاحتَ َق َن
اَّلل  أ َ
َن َرجالً يف َزَم َ
الرجل َد َعا رجلَ ِ
ني ِمن بَِين أَمنَار فَنَظََرا إِلَي ِ ،فَ َز َع َما أ َّ
َّمَ ،وأ َّ
ول
َن َرس َ
اجلرح الد َ
َ
َن َّ َ
ول َِّ
َِّ
ِِ
اَّلل؟
ب َخي ر َاي َرس َ
اَّلل  قَ َال َهل َما« :أَي ُك َما أَطَب»؟ فَ َق َاال :أ ََوِيف الطّ ّ
ول َِّ
فَ َز َع َم َزيد أ َّ
ال« :أَنْـ َز َل َّ
الد َو َاء الَّ ِذي أَنْـ َز َل ْاألَ ْد َو َاء» .والرسول
اَّلل  قَ َ
َن َرس َ
 تلقى العالج يف مرض آخر حيات  ،فقد روى اإلمام أمحد يف مسنده عن
ول َِّ
اَّلل َ كا َن يس َقم ِعن َد ِ
آخ ِر
عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت" :إِ َّن َرس َ
َ
عم ِرِه ،أَو ِيف ِ
آخ ِر عم ِرِه ،فَ َكانَت تَق َدم َعلَي ِ وفود ال َعَر ِب ِمن ك ِّل َوج فَتَ ن َعت
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ِ
لَ األَن عات وكنت أع ِ
ابلنسبة للتداوي وطلب العالج ،أما
اجل َها لَ " .هذا
َ
َ َ َ
ابلنسبة لتوفري العالج للرعية فهو فرض على الدولة لقول الرسول ِْ « :
ام
اإل َم ُ
َراع َوَم ْسئُول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه»؛ حيث إن العالج حاجة مهمة لإلنسان ،فهو جزء
من الرعاية الصحية .والدواء هو كل ما يتم استخدام ملعاجلة مرض أو عرض
ملرض أو الوقاية من اإلصابة مبرض .فالعقاقري واألمصال ومشتقات الدم
ومكوانت من أجسام مضادة أو بالزما أو أي كائنات دقيقة كالبكترياي تندرج
حتت الدواء؛ ألهنا تستخدم من أجل عالج مرض أو عرض ملرض أو للوقاية
من  .والدواء يندرج حتت الوسائل واألساليب؛ لذلك ال يتم التقيد في
ابلعالجات اليت استخدمها رسول هللا  ،بل يبدع في العقل البشرى ابعتباره
من أمور الدنيا.
وهنا جتب اإلشارة ألمر مهم وهو التداوي مبحرم أو جن  ،كاستخدام
األدوية اليت يدخل يف صناعتها الكحول ،أو مشتقات اخلنزير ،فهو جائز مع
الكراهة كما بينا سابقاً ،لكن يف دولة اخلالفة ال تكون هناك عقبات إبذن هللا
لتجنب هذه احملرمات والنجاسات يف صناعة الدواء ،خاصة مع التطور العلمي
الكبري يف جمال صناعة األدوية ما يتيح استخدام بدائل كثرية غري حمرمة.
وإخبار رسول هللا  أبن هللا أنزل لكل داء دواء وشفاء ،يضع أهل
االختصاص يف اكتشاف العالجات على طريق اإلبداع ليقينهم أبهنم يبحثون
عن موجود .وألن توفري الدواء هو من مسؤولية الدولة فيجب عليها أن توفره
جماانً جلميع رعاايها ،إما بشرائ من مصانع الدواء وشركات يف الدولة أو يف
اخلارج ،وإما إبنشاء مصانع للدواء متلكها الدولة وتنتج األدوية املطلوبة.
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والدواء وبيع هو خدمة صحية جيوز للفرد أن يعرضها للناس أبن يقوم
بفتح صيدلية أو ينشئ مصنعاً للدواء بقصد الربح ...ولكن ذلك يكون
برتخيص من اجلهات املختصة وذلك منعاً للضرر ،ومن ابشر أعمال الصيدلة
ض ِم َن مقدار ضرره وجنايت ،
أو صرف دواء دون إذن وترخيص فأضر مبريض َ
وعوقب تعزيراً على مباشرت عمل الصيدلة وصرف دواء دون إذن وترخيص.
ودائرة الدواء يف دولة اخلالفة هلا مدير عام يكون حتت إشراف مدير
عام إدارة املصلحة الصحية وتتكون من خرباء كيميائيني وصيادلة وأطباء هلم
دراية وخربة بكل ما يتعلق بصناعة الدواء ،وعملها ضمان سالمة وجودة
ومأمونية الدواء وفاعليت واملواد ذات العالقة من خالل سياسات وأنظمة
تستند إىل معايري تناسب سياسة الرعاية الصحية يف الدولة اإلسالمية واألس
اليت تقوم عليها ،ومن ولائفها منح تراخيص لألدوية املصرح هبا ،وحتديد أي
األدوية يسمح بصرفها بوصفة طبية ،وأيها يعطى بدون وصفة طبية .كما
يكون هلا دور رقايب على األدوية املتداولة يف الدولة وإجراء اختبارات دورية
عليها للتحقق من مطابقتها للمواصفات اليت حتددها مسبقاً .ومن مسؤولياهتا
التفتيش الدوري على أماكن إنتاج الدواء وتوزيع  ،سواء يف املصانع أم
الصيدليات ،للتحقق من التزام كل من املنتج واملوزع ابلشروط الفنية املطلوبة.
ومن صالحياهتا أيضاً الرتخيص بدخول أي دواء من خارج الدولة بعد اجتياز
كل االختبارات واملعايري ،وال جيوز إعطاء أي دواء لفرد قبل أن يستويف كل
ض َرَر َوَال ِض َر َار».
الشروط املتعلقة أبمان وفعاليت  ،لقول َ« :ال َ
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الصناعات الدوائية يف الدولة اإلسالمية
املتأمل يف الوضع الصحي يف العامل اليوم جيد أن معاانة البشر الصحية
تزداد رغم التقدم التكنولوجي اهلائل؛ والسبب يعود إىل الرأمسالية املسيطرة على
العامل اليت امتد أثرها إىل الرعاية الصحية وصناعة الدواء ،فمع أن الدواء
وصناعت هو من العلوم اليت ميكن أخذها من أي أمة؛ إال أن اخللفية املبدئية
للغرب تركت أثرها السليب الكبري على صناعة الدواء .ففضائح شركات الدواء
يف الغرب ال حتصى ،والتزوير يف نتائج التجارب السريرية ليست ابلنادرة؛
لذلك ال يصح االعتماد على ما أنتج الغرب من دواء إال أن تتم مراجعت
واختباره والتحقق من أمان على اإلنسان .أما ما يتعلق بتقنيات اإلنتاج
فيمكن االستفادة منها ،ألهنا أمور فنية ميكن اعتمادها يف الدولة والعمل على
تطويرها مبا يتناسب مع احتياجاتنا .وجيب على الدولة اإلسالمية أن تبدأ منذ
اليوم األول ابعتماد اسرتاتيجية خاصة هبا لصناعة الدواء وتوفريه جلميع رعااي
الدولة تقوم على النقاط التالية:
 املصانع يف الدولة اإلسالمية ومنها مصانع الدواء تقوم على أساسالصناعة احلربية ،ولذلك تكون مصانع الدواء (سواء التابعة لألفراد أم للدولة)
معدة وقابلة دائما ملتطلبات الصناعة احلربية من إنتاج لكل أنواع األدوية
الطارئة والتطعيمات ضد األسلحة البيولوجية على أوسع نطاق ممكن ويف أسرع
وقت.
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 وضع خطة زمنية للوصول إىل االكتفاء الذايت يف صنع الدواء؛ ألنحاجة حيوية ،ونقصها أو فقداهنا جيعل الدولة حباجة إىل استرياده من اخلارج،
ما يعرضها البتزاز الدول الكافرة أو ضغوطها السياسية.
 تقوم الدولة بتوفري كل اإلمكاانت املادية لتمويل البحث العلمي يفجمال صناعة الدواء واالكتشافات الطبية ،وتغدق على كل املبتكرين من بيت
املال خاصة يف تطوير لقاحات وعالجات لألمراض املزمنة.
 متنع الدولة كل مظاهر االحتكار العلمي مثل امللكية الفكريةوبراءات االخرتاع ،وتعمل على حماربتها على املستوى الدويل إبلهار أضرارها
على البشرية.
 جيب على الدولة أن تضع اخلطط املستقبلية للتعامل مع األوبئة،كما تضع آلية للتعامل مع الكوارث الصحية.
 التعاون بني مراكز األحباث واجلامعات واملستشفيات وشركات تصنيعالدواء حىت ال تنفصل الصناعات الدوائية يف الدولة عن املشاكل احلقيقية اليت
حيتاج اجملتمع حلها.
 إنشاء فرق مسح يكون دورها البحث عن فوائد عالجية يف املصادرالطبيعية اليت حباان هللا هبا ،سواء أكانت نبااتت طبية أم كائنات حبرية؛ حيث
إن بالدان تتمتع بثروات طبيعية هائلة ما زالت بكراً حىت يومنا هذا.
 جيب العمل على توفري املواد اخلام الالزمة لصناعة الدواء.179

إن صناعة الدواء يف الدولة اإلسالمية ال هتدف فقط إىل تلبية احلاجة
للرعية ،بل تعمل من اليوم األول لتوفري خمزون اسرتاتيجي من أدوية ومواد
اإلسعافات األولية وغريها للتعامل مع الكوارث والطوارئ ،مثل كوارث
املفاعالت النووية ،أو تفشي جائحة ،أو الحتياجات احلروب .ونظراً لرتكز
الثروات املادية والبشرية يف بالد املسلمني ،ووجود الكفاءات الكثرية يف شىت
اجملاالت ،فلن تقف أي عقبة أمام اإلبداع يف الرعاية الصحية وما يرتتب علي
من صناعة دواء ،وسوف تكون البيئة مهيأة للقضاء على جل األمراض
املستعصية اليت عاىن منها البشر يف لل النظام الرأمسايل؛ لتتحول الدولة
اإلسالمية إىل قبلة ملريدي العالج والرباءة من األسقام إبذن هللا.

الكوارث واحلاالت االستثنائية
إدارة الكوارث والطوارئ
تتطلب الكوارث استعداداً دائماً ألن أوقات حدوثها غري معروفة.
فاالستجابة السريعة أثناء حدوث الكوارث وبعدها مهمة للغاية يف إنقاذ حياة
الناس ،وال يتحقق ذلك إال ابلتخطيط اجليد والشامل .وتظهر الكوارث على
شكل زالزل يف بعض املناطق ،أو اهنيارات كتلية أو ثلجية أو فيضاانت،
ويضاف إليها الكوارث اليت يسببها اإلنسان كاحلرائق واالنفجارات النووية
واحلروب واالحتباس احلراري ...وختتلف التدابري الواجب اختاذها إقليمياً،
وجيب حتديثها ابستمرار.
180

مفهوم الكارثة
تعرف الكوارث على أهنا أحداث ذات منشأ طبيعي أو تكنولوجي أو
بشري تؤثر على اجملتمع من خالل عرقلة أو إيقاف احلياة البشرية الطبيعية
وتسبب خسائر مادية واقتصادية واجتماعية؛ لذلك تتطلب عمل العديد من
أجهزة الدولة بطريقة منسقة .ومن بني هذه األحداث ،يعد ما حيدث بشكل
طبيعي مثل الزالزل والفيضاانت واالنفجارات الربكانية "أخطارا طبيعية" ،وما
تسبب من خسائر يف األرواح واملمتلكات هو الذي جيعلها أتخذ وسم
"الكارثة" .ويقاس حجم الكارثة عموماً ابخلسائر يف األرواح واإلصاابت
واألضرار اهليكلية واخلسائر االجتماعية واالقتصادية النامجة عن احلادث .لكن
هناك اجتاهاً لتقومي حجم الكارثة حبجم اخلسائر يف األرواح واإلصاابت اليت
تسببها ملا للحياة البشرية من أمهية.
ومناطق الكوارث هي املناطق اليت أتثرت بشكل خطري ابلعواقب
السلبية للكارثة ،وحتتاج إىل مساعدة عاجلة من الدولة بشكل طبيعي ،ولي
من الضرورة إعالهنا منطقة كوارث.
واملساعدات األولية هي املساعدات اليت يتم تقدميها للحد من األمراض
واألوبئة ،وتقدمي املساعدات املادية من مراكز إيواء مؤقتة وغذاء ومالب
وتدفئة وإانرة لألسر املتضررة يف مناطق الكوارث ،عالوة على إنقاذ الضحااي،
وتقدمي اإلسعافات األولية والعالج الطيب.
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ومن منطلق رعاية الشؤون الواجبة على اخلليفة جتاه رعيت كما أخرج
البخاري عن عبد هللا بن عمر عن الرسول ِْ « :
ام َراع َوَم ْسئُول َع ْن
اإل َم ُ
َر ِعيَّتِ ِه» ،ومنعا أو إزالة للضرر املرتتب على مثل هذه الكوارث الطبيعية
ض َرَر َوَال ِض َر َار»،
واحلربية ،ملا رواه احلاكم يف املستدرك عن  قالَ« :ال َ

وإغاثة للمنكوبني وامللهوفني ممن ابتلوا هبذه الكوارث من الرعية حيث أخرج

ِ
ِ
ِ
البخاري يف صحيح عن الرسول  قال« :ال ُْم ْسل ُم أَ ُخو ال ُْم ْسل ِم َال يَظْل ُمهُ
وَال يسلِمه ومن َكا َن ِيف حاج ِة أ ِ
َخ ِيه َكا َن َّ
اجتِ ِه َوَم ْن فَـ َّر َج َع ْن ُم ْس ِلم
اّللُ ِيف َح َ
َ َ
َ ُ ْ ُ ُ ََ ْ
اّلل َع ْنهُ ُكربة ِمن ُكراب ِ
ت يَـ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة َوَم ْن َستَـ َر ُم ْسلِما َستَـ َرهُ َّ
اّللُ يَـ ْوَم
ُك ْربَة فَـ َّر َج َُّ
َْ ْ َُ
ال ِْقيَ َام ِة» ،فإن الدولة اإلسالمية مسؤولة عن اإلعداد الوقائي ضد هذه

الكوارث ،وعن التهيئة املسبقة ملواجهة هذه الكوارث حال وقوعها ،وعن
إعادة بناء ودعم املناطق املنكوبة بعد الكوارث.

الكوارث الكربى اليت َيب التعامل معها هي كالتايل:
تشمل الكوارث الكربى الزالزل والتسوانمي ،والفيضاانت واألعاصري،
واالهنيارات اجلليدية أو االهنيارات األرضية أو التساقطات الصخرية ،واحلوادث
واسعة النطاق الربية والبحرية واجلوية ،والكوارث املناخية األخرى ،واألمراض
اخلطرية والوابئية ،واحلرائق الكبرية ،واحلوادث النووية ،والكيميائية ،واحلروب.
وعلى الرغم من املستوى املعريف والتقين العايل الذي وصلت إلي العلوم
احلديثة إال أهنا ال تزال ال متتلك املعرفة املسبقة الضرورية للتأثري على األحداث
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الطبيعية مثل الزالزل واجلفاف واالنفجارات الربكانية والعواصف اليت ميكن أن
تسبب الكوارث الطبيعية .وما ميكن أن يفعل البشر حمدود للغاية خاصة فيما
يتعلق مبنعها.
وألن الكوارث قد ختتلف تبعا للمناطق املختلفة يف الدولة اإلسالمية،
فبعض املناطق يكون معرضا للزالزل بينما يعاين البعض اآلخر من الفيضاانت
أو األعاصري ،فإن الدولة اإلسالمية تعني جلنة من املختصني يف كل والية

يتبعون لوحدة مركزية إلدارة الكوارث والطوارئ ترتبط ابخلليفة مباشرة،
وليفتها اإلعداد ملواجهة الكوارث الطبيعية واحلربية يف الوالية ،ويكون عملها
على املستوايت التالية:
أوال :إدارة ما قبل الكوارث:
 -1العمل املسبق للحد من وقع الكوارث ونتائجها :حتاول هذه

اللجان منع تفاقم املخاطر وحتوهلا إىل كوارث ،أو ختفيف أتثري الكوارث حال
حدوثها ،عن طريق إجراءات ووسائل استباقية هيكلية كإنشاء السدود
وشبكات الصرف ملنع الفيضاانت ،وبناء املساكن مرتفعة على أعمدة يف
املناطق املعرضة للفيضاانت ،أو إنشاء أقبية ومالجئ حتت األرض يف املناطق
املعرضة لألعاصري والعواصف أو القصف .وكذلك عن طريق إجراءات استباقية
غري هيكلية كبعض القوانني اليت يتبناها اخلليفة ويلزم الرعية هبا ،مثل وضع
صمامات أمان ألانبيب الغاز والنفط إلغالقها يف حال حصول الزالزل ،أو
محاية بعض األراضي الستعماهلا كحاجز وفاصل يف وج الفيضاانت أو
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انبعااثت الرباكني ،أو برامج إرشاد الرعية لكيفية التصرف الصحيح حال
حصول الكوارث .وهذه اإلجراءات (اهليكلية وغري اهليكلية) تعد من الوقاية،
وهي من أجنع الوسائل ملنع الكوارث أو التخفيف من حدهتا .كما ينبغي
تنفيذ برامج ثقافية تدريبية تضمن تزويد كل شرحية من شرائح اجملتمع حبسب
املناطق وحسب نوعية الكوارث اخلاصة هبا ،ابملعلومات الالزمة للتعامل
والتخلص من آاثر احلوادث أبقل قدر من األضرار وخلق ثقافة احلد من الضرر
يف اجملتمع.
 -2وضع خطط العمل للكوارث :تضع جلان مواجهة الكوارث
خططا مسبقة ملواجهة الكوارث ،ومن هذه اخلطط تدريب وهتيئة طواقم اإلغاثة
املختلفة من قوات خاصة وقوات الشرطة واجليش ملواجهة آاثر الكوارث،
ومنها وضع وسائل اتصال ولغة مشرتكة سهلة وبسيطة لطواقم اإلغاثة ملنع
البلبلة ،ومنها تطوير وسائل إنذار مبكر وخطط إخالء مبكر ومآو بديلة
لساعات الكوارث ،ومنها خطط لتأمني وتوصيل املؤن واملواد الغذائية واملعدات
للمنكوبني ،ومنها أيضا برامج تدريب لطواقم من الرعية ملساعدة قوات اإلغاثة
اليت ال تكون كافية وقت الكارثة عادة .وهذه اخلطط تعد ملعاجلة آاثر الكارثة
الطبيعية أو احلربية حال حصوهلا.
اثنيا :التعامل مع الكارثة:
ملواجهة الكارثة حال حصوهلا تقوم هذه اللجان إبدارة اجملهود اإلغاثي
بتوجي ونقل طواقم ومعدات اإلغاثة األولية إىل املناطق املنكوبة ،ومن مث
مواصلة دعم هذه الطواقم األولية وتزويدها ابلطواقم الثانوية واملتطوعني .وتوضع
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قوات الشرطة وقوات من اجليش حتت تصرف اللجان يف حالة كون الكارثة
طبيعية ،أو حربية لكن احلرب انتهت أو توقفت وال خوف من اهلجوم على
الدولة ،أما إن كانت الكارثة حربية واحلرب ما زالت جارية فاألولوية لقوات
اجليش هي يف صد العدو واجملهود احلريب ال اإلغاثي حيث تقوم هبذا اجلانب
األجهزة األخرى.
ومن املهم أن هتتم اللجان خالل اجملهود األويل املتمثل ابلبحث عن
الضحااي وإنقاذهم ،بتزويد املناطق املنكوبة ابالحتياجات اإلنسانية األساسية
من مأكل وملب ومأوى ووقود بعد زوال إعصار مثال ،أو نقل السكان إىل
مناطق آمنة أخرى بعد تفجر بركان وبقائ نشطا؛ ولذلك تتحدد خطة العمل
ابلتزويد أو اإلخالء وفق طبيعة الكارثة ومدى اخلطر املتمثل يف بقاء السكان
يف املناطق املنكوبة .وتشمل عمليات اإلغاثة الفورية ،إعادة أتهيل املواصالت
واالتصاالت وقنوات األخبار واختاذ مجيع أنواع اإلجراءات األمنية ،والتدابري
املتعلقة ابلصحة البيئية ،والبدء بدراسات تقومي األضرار ،ومنع الكوارث الثانوية
واجلانبية مثل احلرائق واالنفجارات واألمراض املعدية وما إىل ذلك.
اثلثا :إصالح نتائج الكارثة:
تقوم اللجان بعد الكوارث بوضع خطط للتعامل مع نتائج الكارثة بعد
جهود اإلغاثة األولية إلعادة وضع املناطق املنكوبة إىل ما كان علي قبل
الكارثة مع االستفادة من األخطاء السابقة يف اإلجراءات اهليكلية وغري
اهليكلية والتحرز منها .وتشمل اجلهود يف هذه املرحلة إعادة إصالح البىن
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التحتية واملباين املتضررة ،وإعادة أتهيل املناطق املنكوبة وتعمريها .كما تشمل
أعمال ما بعد الكارثة تلبية االحتياجات احليوية للمناطق املتضررة ،وضمان
عودة احلياة إىل طبيعتها يف أسرع وقت ممكن.
إن أهم عنصر يف التخطيط الفعال للكوارث هو اختاذ تدابري إلنقاذ
األرواح قبل وقوع الكارثة .ألن فعالية إنقاذ األرواح يف إجراءات ما بعد الكارثة
حمدودة للغاية مقارنة مبا قبل حدوثها؛ هلذا ،يتعني على "الوحدة املركزية
إلدارة الكوارث" أن تقوم بتسجيل مجيع الكوارث اليت حتدث داخل الدولة،
وإعداد اخلطط حسب املناطق ،وإنشاء "جلان والية إلدارة الكوارث" ،وتقوم
إبدارة وتنسيق فرق اإلطفاء ،واالستجابة الطبية الطارئة ،والشرطة ،واجليش،
والقوات اجلوية ،بعد انتشارها يف املناطق .ولكن ال ميكن توجي هذه الوحدات
إىل منطقة الكارثة ّإال أبمر من العامل أو الوايل أو اخلليفة؛ لذلك ،بينما تتوىل
اإلدارة عملية توزيع املهام ،يتم التنسيق وإدارة الكوارث من قبل "وحدة إدارة
الكوارث املركزية" .وال يعين إنشاء جلنة ملواجهة الكوارث يف كل والية أن
ابقي الوالايت ال تشارك يف اجملهود اإلغاثي ،بل إن كل هذه اللجان تكون
مرتبطة وتعمل معا ابلتنسيق ملواجهة الكارثة أينما كانت ،وخصوصا ابلتنسيق
مع الوحدة املركزية إلدارة الكوارث والطوارئ ،على أن إدارة العمليات اإلغاثية
تكون من قبل اللجنة يف الوالية املنكوبة ،وتكون موارد ابقي اللجان حتت
ِِ
ني ِيف تَـر ُِ
امح ِه ْم َوتَـ َو ِاد ِه ْم َوتَـ َعاطُِف ِه ْم
تصرفها .فرسول هللا  يقول« :تَـ َرى ال ُْم ْؤمن َ َ
ِ
لس َه ِر َوا ْحلَُّمى» ،رواه
س ِد ِه ِاب َّ
س ِد ،إِ َذا ا ْشتَ َكى ُع ْ
ضو تَ َد َ
اعى لَهُ َسائ ُر َج َ
َك َمثَ ِل ا ْجلَ َ
البخاري .ويقول « :الْم ْؤِمن لِلْم ْؤِم ِن َكالْبـ ْنـي ِ
ني
ان يَ ُ
ضهُ بَـ ْعضا َو َشبَّ َ
شد بَـ ْع ُ
ك بَـ َْ
َُ
ُ ُ ُ
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َصابِ ِع ِه» ،أخرج البخاري يف صحيح  .كما أن عمر بن اخلطاب رضي هللا
أَ
يت ِمن ك ِل أَراي ِ
القمح والز ِ
عن "أَم َّد األَعراب يف ِ
ِ
ف
الرَم َاد ِة
ابإلبل و ِ
عام َّ
َ َ
ّ َ
َ
ِ
ِ
املسلمنيَ ،حىت بَلَ َحت األَرايف كلها (أَي أَج َه َدت َوتَعبَت َوَمل ت نبِت َشيئاً)
َ
ِ
ذلك  -فَ َق َام ع َمر يَدعو  -فَ َق َال" :اللَّه َّم اج َعل ِرزقَهم على رؤوس
ممَا َج َه َد َها َ
اَّلل لَ ولِلمسلِ ِمني ،فَ َق َال ِحني نَزَل بِِ الغَيث" :احلمد َِِّ
ِ ِ
َّلل،
َ
َ َ
اجلبَال" فَاستَ َج َ
َ
اب َّ َ
فَو َِّ
ِ
ِِ
اَّلل لَو أ َّ
ني َهلم َس َعة إَِّال
َن َّ
اَّللَ َمل ي ف ِرج َها َما تَ َركت ِأبَه ِل بَيت م َن المسلم َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
أَد َخلت َم َعهم أَع َد َادهم م َن الف َقَراء ،فَلَم يَك ِن اث نَان يَهل َكان م َن الط َعام َعلَى
َما يقيم واحداً" ،روى ذلك البخاري يف األدب املفرد .وكان عام الرمادة عام
قحط وجوع ،مسي بذلك ألن األرض اسودت من قلة املطر حىت عاد لوهنا
شبيها ابلرماد ،أو ألن الريح كانت تسفي ترااب كالرماد ،حىت بلغ عدد األعراب
الذين وفدوا إىل املدينة طلبا للقوت أكثر من مخسني ألفا ،وذكر ابن كثري يف
ب ع َمر رضي هللا عن إىل أَيب موسى رضي هللا عن
البداية والنهايةَ " :كتَ َ
ِ
ِ
ِ
العاص رضي هللا عن
كتب إىل عمرو ب ِن
ابلبصرة أَن اي َغوَاثه أل َّمة حممد ،و َ
فبعث إلي ِ كل واحد منهما بقافلة عظيمة حتمل
مبصر أن اي َغوَاثه أل َّم ِة حممدَ ،
َ
ِ
ِ
صلَت مرية عمرو رضي هللا عن يف البح ِر إىل َّ
جد َة
وسائر األطع َماتَ ،وَو َ
الب َّر َ
ِ
ِ
جد َة إىل َّ
ومن َّ
ك فَ َع َل
مكةَ" .و َ
قال ابن كثري إِ َّن هذا األَثََر جيد اإلسنادَ ،وَكذل َ
ع َمر رضي هللا عن َم َع َسع ِد ب ِن أَيب َوقَّاص رضي هللا عن يف العَِر ِاق َومعا ِويَةَ يف
الش ِ
َّام ،ذكر ذلك ابن سعد يف الطبقات.
إن كون الدولة اإلسالمية هي املسؤول األول عن عالج آاثر مثل هذه
الكوارث ال يعين أن املسلمني كأفراد معفون من املساعدة واملسامهة يف جهود
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التصدي للكوارث؛ ألن أدلة إزالة الضرر وأدلة وجوب إغاثة امللهوف واملصاب
ض َّارهُ َّ
اّللَُ ،وَم ْن
ض َّار َ
أدلة عامة ،تشمل الدولة واألفراد ،كقول النيب َ « :م ْن َ
اق َش َّ
َش َّ
اق َّ
اّللُ َعلَْي ِه» ،رواه احلاكم يف املستدرك ،وقول « :ال ُْم ْسلِ ُم أَ ُخو

الْمسلِ ِم َال يظْلِمه وَال يسلِمه ومن َكا َن ِيف حاج ِة أ ِ
َخ ِيه َكا َن َّ
اجتِ ِه َوَم ْن
اّللُ ِيف َح َ
َ َ
َ ُ ُ َ ُ ْ ُ ُ ََ ْ
ُْ
ِ
اّلل َع ْنهُ ُكربة ِمن ُكراب ِ
ت يَـ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة َوَم ْن َستَـ َر
فَـ َّر َج َع ْن ُم ْسلم ُك ْربَة فَـ َّر َج َُّ
َْ ْ َُ
ُم ْسلِما َستَـ َرهُ َّ
َصابِ َع :
اّللُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة» أخرج البخاري ،وقول َ و َشبَّ َ
كأَ
«الْم ْؤِمن لِلْم ْؤِم ِن َكالْبـ ْنـي ِ
ضهُ بَـ ْعضا» ،رواه البخاري .فكل هذه
ان يَ ُ
شد بَـ ْع ُ
َُ
ُ ُ ُ

األدلة عامة توجب إغاثة امللهوف على أفراد املسلمني كما توجبها على
الدولة؛ ولذلك فإن الدولة جتند وتستعني بكل من يلزم من الرعية املسلمني يف
جمهود اإلغاثة حال وقوعها ،وهتتم بتنظيمهم لالستفادة القصوى من جمهودهم
ومحايتهم حال عملهم اإلغاثي والتنسيق بينهم وبني الكوادر الرمسية املختصة،
كما وأن للدولة اإلسالمية أن تفرض الضريبة على أغنياء املسلمني مبا يفضل
عن حاجاهتم ابملعروف لإلنفاق على اجملهود اإلغاثي إذا مل تكف األموال يف
بيت املال لذلك.
وال تسمح الدولة اإلسالمية ملا يسمى بفرق املنظمات الدولية وفرق
اإلنقاذ واإلغاثة التابعة للدول بدخول البالد حبجة املساعدة يف اجملهود
اإلغاثي؛ ألن مثل هذه املنظمات املسترتة حتت شعارات اإلنسانية وإغاثة
املنكوبني عادة ما تستغل الكوارث لدخول البالد والعمل التبشريي ،أو للعمل
السياسي أو االستخبارايت ودعم مجاعات املتمردين وإاثرة الفنت؛ فضرر هذه
املنظمات قطعا أعظم من نفعها ،بل إن دخوهلا لدار اإلسالم ولو حبجة
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اإلغاثة ميهد لزرع الفنت وجعل سلطان لدول الكفر على الدولة اإلسالمية،
وهللا سبحان وتعاىل أيمران أبال جنعل للكافرين على املؤمنني سبيال ﴿ 
 .﴾     واملساعدات اخلارجية من أموال
وموارد متنع كذلك من دخول الدولة؛ ألهنا عادة ما تكون وسيلة لتهريب
السالح أو لتمهيد الطريق حنو إنشاء مصاحل لدول الكفر داخل البالد ،وال
مينع ذلك من االستفادة من خربات إدارة الكوارث يف البلدان اليت أحرزت
تقدماً يف بعض التطبيقات مثل الزالزل ابلنسبة للياابن ،والتثقيف اخلاص
ابلكوارث ابلنسبة لفنلندا مثالً ،ولكن مع مراعاة لروف دولة اخلالفة.
مراكز اإلسعاف واحلوادث
تعد خدمات اإلسعاف الطيب مكوانً رئيسيّاً من الرعاية الصحية ملا هلا
من أمهية يف تاليف معظم حاالت الوفيات الناجتة عن اإلصاابت واحلاالت
الطبية الطارئة ،وذلك ابلتعامل الصحيح والسريع مع هذه احلاالت .وتعمل
دولة اخلالفة على توفري مراكز لإلسعاف والطوارئ يف كل املراكز الصحية
األولية الشاملة ،كما تقوم بتوفري مراكز جمهزة أبحدث األجهزة واخلدمات
وغرف إجراءات اإلنعاش القليب التنفسي والعمليات اجلراحية الصغرى ،يف
املستشفيات املركزية لكل عمالة أو والية ،حسب بعد املناطق والعدد
السكاين.
ويدير هذه املراكز اليت تعمل على مدار الساعة ،عدد من األطباء
واملمرضني ،والفنيني يف املهن الطبية املساعدة ،من املؤهلني لتقدمي العناية
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اإلسعافية املتقدمة والطارئة ملختلف احلاالت الطبية ،ويعمل هؤالء يف وردايت
بساعات أقل من ساعات العمل العادي؛ لتجنب اإلرهاق والتأخري واألخطاء
الناجتة عن اخنفاض الرتكيز الذهين يف التشخيص والعالج الفوري ،من جراء
طول ساعات العمل .وتستقبل مراكز اإلسعاف والطوارئ احلاالت الواردة
إليها مباشرة أو من مراكز صحية أولية ،وتقوم بتصنيفها وتوجيهها من حيث
االختصاص ،وخطورة احلالة وسائر ما يلزم من إجراءات يستدعيها إنقاذ
املريض.
وتعمل دولة اخلالفة على االرتقاء هبذه اخلدمات الصحية اإلسعافية،
من أول يوم ،وتستغل كل األساليب والوسائل املتاحة للتميز يف هذه
اخلدمات ،فيمكن أن تبادر خبدمات اإلسعاف املطلوبة عرب آليات االتصال
والتواصل االجتماعي املشرتك مع األجهزة األخرى يف الدولة ،يف البدء بعالج
املصاب يف مكان إصابت  ،أو يف بيت ؛ حيث يكون الوقت عامالً مهماً يف
إنقاذ حياة املريض ،وتعمل على توفري وحدات العالج الفوري املتحركة
واملتخصصة مثل وحدات العناية القلبية احلثيثة وغريها من التخصصات،
ويسهل عملها تقنية نقل املعلومات الفورية ،سواء أكانت صوراً أم حتاليل
وغريها عرب اإلنرتنت للمركز؛ لتحديد اخلطوة التالية من اإلسعاف ،سواء
أكانت عملية جراحية ،أم جتهيز نقل الدم ،أم إزالة اخلثرات الدماغية أو
القلبية ،أم جتهيز عدد األسرة حلاالت اإلسعاف اجلماعية من حوادث أو
تسمم غذائي.
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أخالقيات مهنة الطب واملسؤولية الطبية وسوء املمارسة
أخالقيات مهنة الطب يف اإلسالم
األمر األساسي يف األخالق هو أن جيب أن تكون مبنية على العقيدة
اإلسالمية ،وأن يتصف املؤمن هبا على أهنا أوامر ونواه من هللا تعاىل ال ألهنا
تنفع أو تضر يف احلياة .وهذا ما جيعل االتصاف ابخللق احلسن دائميا واثبتا ما
ثبت املسلم على القيام بتطبيق اإلسالم ،وال يدور حيث دارت املنفعة .وقد
بني الشرع الصفات اليت يعد االتصاف هبا خلقا حسنا وتلك اليت يعد
االتصاف هبا خلقا سيئا ،فحث على احلسن منها وهنى عن السيئ :حث
على الصدق ،واألمانة ،وطالقة الوج  ،واحلياء ،وبر الوالدين ،وصلة الرحم،
وتفريج الكرابت ،وأن حيب املرء ألخي ما حيب لنفس  ،وهنى عن أضدادها
كالكذب واخليانة واحلسد والفجور وأمثاهلا .وينطبق هذا كل على احلديث
عن أخالقيات األطباء واملهنيني يف اجملال الصحي ويضاف إلي ما هو مرتبط
ابلناحية الصحية بناء على األس اليت قامت عليها ،وحتقيق األهداف املرجوة
منها إبخالص وأمانة .فمهنة الطب من أهم املهن اليت حيتاج إليها اإلنسان،
فهي تقوم على ختفيف معاانة املرضى واملكروبني ،وتعمل على حفظ صحة
اإلنسان ودفع املرض عن املرضى وتقدمي كل ما يعني املرضى على التمتع
ابلصحة والعافية ،وعين هبا الشرع اإلسالمي فجعل حفظ النف من األهداف
العليا لصيانة اجملتمع ،واإلسالم إذ يوجب االلتزام مبكارم األخالق واإلتقان
واإلخالص يف العمل ،فإهنا حبق الطبيب أوجب وألزم ،يقول رسول هللا :
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ِ
ِ
َح ُد ُك ْم َع َمال أَ ْن يُـ ْت ِقنَهُ» ،رواه البيهقي يف
«إِ َّن هللاَ تَـبَ َار َك َوتَـ َع َاىل ُُيب إِ َذا َعم َل أ َ
شعب اإلميان.

لقد كثر احلديث عن أخالقيات مهنة الطب يف العقود املاضية ونشرت
الكتب وألقيت احملاضرات ووضعت املواثيق حوهلا والتوصيات جلعل تعليم
األخالقيات يف الطب مساقا يدرس يف كليات الطب ،وبرزت قضااي جديدة
جراء التقدم العلمي والتكنولوجي ،مثل زرع األعضاء واألحباث اليت جتري على
اإلنسان ،ومعاجلة العقم ،وأجهزة اإلنعاش القليب التنفسي ،واالستنساخ ،ونزع
أجهزة العالج عن املتوىف دماغياً ،والتربع أبعضاء امليت ...إخل ،ولهر التخبط
واضحاً يف احلكم على هذه املسائل من منظور عقلي نفعي ألن مناذج الرعاية
الصحية تقوم اليوم على قواعد "أخالقية" علمانية مبنية على أس نفعية ،وأما
يف اإلسالم فأخالقيات الطب وضوابط ،كلها ترد إىل األحكام الشرعية ،فهي
حددت القواعد املتبعة يف عمل الطبيب أو املتعلقة ابملريض أو التداوي ،مثل
ما يسمح للطبيب النظر إلي من عورة ،وعدم اخللوة ...وكذلك فهي حتدد
كيفية التعامل مع ما يستجد فيها من مسائل جيتهد يف إجياد احلكم الشرعي
لكل منها ،وتوجد أمثلة مفصلة هلذا النوع من االجتهاد يف كتاب حكم
اإلسالم يف االستنساخ الذي أصدره حزب التحرير.
درس املهنيون يف الصحة األحكام الشرعية األساسية
لذلك ينبغي أن ي َّ
املتعلقة ابلرعاية الصحية ،مث أن يدربوا يف فهم االجتهاد يف كيفية استنباط هذه
األحكام .ومع تقدمهم قد يصبح بعض منهم مؤهلني للقيام ابالجتهاد يف
األمور املتعلقة ابلصحة ،إن استوفوا شروط األهلية لالجتهاد .لذلك ،جيب أن
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تكون املدونة األخالقية اليت يتبناها املمارسون الطبيون ومهنة الطب يف دولة
اخلالفة منبثقة عن اإلسالم فقط ولي من وجهات النظر الغربية؛ وذلك ألن
األخالق ،سواء أكانت شخصية أم مهنية متثل فرعاً من أحكام الشريعة،
وعالوة على ذلك ،جيب على املمارسني الطبيني املسلمني فهم مسائل العقيدة
املتعلقة ابلظروف الطبية مبا يف ذلك احلياة واملوت ،وأن هللا سبحان وتعاىل هو
الطبيب والشايف ،ولي التدخل الطيب أو خربهتم .ويف ذلك كتب عامل الطب
البارز الرازي يف كتاب أخالق الطبيب..." :جيب أن يعتمد األطباء على هللا
سبحان وتعاىل وأن يتوقعوا العالج من  .جيب أال يعتقد أبداً أن مهارت وعمل
مها أسباب العالج؛ وإال فإن هللا سبحان وتعاىل سيمنع من هذا الشفاء".
إن نظام الرعاية الصحية يف دولة اخلالفة مبين على منط العيش يف لل
احلياة اإلسالمية .ودولة اخلالفة عندما أتخذ التكنولوجيا والتدخالت الطبية
املستمدة من غري املسلمني ،ال يصح أن تتبىن ممارسات طبية ختالف الشريعة،
فالناحية العلمية وإن كانت عاملية ،إال أن ما يتوصل إلي العلم من نتائج،
يكون استعماهلا حسب أحكام الشرع ،فإن أابحها الشرع أخذت ،وإن حرمها
وحرم أخذها.
تركت َ

إن مشكلة األخالقيات يف مهنة الطب يف األنظمة الرأمسالية غري
موجودة عند تطبيق سياسة الرعاية الصحية يف دولة اخلالفة ،ألن القضااي
املتعلقة ابلرعاية الصحية جيتهد فيها وتستنبط أحكامها الشرعية ليهتدي هبا
األطباء وممارسو املهن الصحية ،كما توضح العالقة بني األطباء والعاملني
ابلصحة واملرضى وحدودها وضوابطها مما هو خاص هبا ،عالوة على األخالق
العامة اليت جيب أن يتحلى هبا املسلمون .وسياسة الرعاية الصحية يف دولة
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اخلالفة املعتمدة على مزج املادة ابلروح ،ونظرة اإلسالم يف معاجلة املشاكل،
وضمان الدولة للحاجات األساسية لرعاايها كافة ،ونظرة اإلسالم للمشكلة
االقتصادية ،ومشولية الرعاية الصحية لكل الرعية وجمانيتها هلم ،والسعي للتميز
يف نوعية هذه الرعاية عالوة على نظامها اإلداري الذي يكفل حتقيق هذه
األهداف ...هذه السياسة يف الرعاية حتقق طبيعياً ما يسعى إلي الباحثون يف
جمال األخالقيات كميثاق منفصل عن أس ممارسة الطب ومهن الرديفة يف
لل األنظمة العلمانية الوضعية .والعقيدة اإلسالمية تدفع األطباء املسلمني
للقيام بواجباهتم ألهنم حماسبون عند هللا يوم القيامة ،فيجدون يف السعي إلجياد
املعاجلات لألمراض إبذن هللا ،ويبحثون عن أدوية وتكنولوجيا إجراءات عالجية
جديدة .وبذلك يستعيد املسلمون املوقع الذي اعتلوه مئات السنني ويعودون
يف الطليعة يف البحث واإلبداع العلمي والطيب.
أخالقيات ِمارس الرعاية الصحية املسلم
فيما يلي أمثلة للمعايري األخالقية اليت جيب على ممارسي الرعاية
الصحية التحلي هبا والعمل على تربية أنفسهم عليها واحلث عليها ،خاصةً
عندما يدرك املمارس الصحي أن عضو يف جمموعة مستها التعاون والتنسيق بني
أعضائها إلجناز العمل املطلوب يف اجملال الطيب:
 .1الوالء هلل والسعي لرضوان هللا سبحانه وتعاىل :فعلي أن يكون
لدي التفاين يف جعل مجيع أعمال خالصة هلل عز وجل ،وإدراك الناحية الروحية
يف مجيع ممارسات  ،مع إدراك أن سيسأل عن أعمال دقت أم كربت.
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 .2إظهار أحسن األخالق :الصدق واألمانة والنزاهة والتواضع
واحرتام اآلخرين والصرب والتسامح والود ،واحملبة ،واالعتدال ،واإلنصاف...
 .3املساءلة الذاتية :جيب على املمارسني الصحيني أن حيكموا على
أنفسهم قبل أن حيكم عليهم اآلخرون أو تنشر أخطاؤهم على نطاق واسع.
تشمل املساءلة الذاتية كل شيء ،حىت أصغر األخطاء واهلفوات.
 .4جتنب التفاهات والسفاهة :فال يليق مبمارس الرعاية الصحية أن
ينغم يف الشؤون احملرمة أو املنفرة أو املستهجنة اجتماعياً ،مثل الغيبة ،أو
النميمة ،أو التحدث كثرياً ،أو اجلدال ،أو الضحك الزائد ،أو قول كلمات
غري مقبولة  -خاصة أثناء أداء واجبات  -ويفضل أيضاً أن ميتنع عن السلوك
الذي ال يليق ابملروءة ،حىت لو مل يكن حمرماً شرعاً.
واجبات ِمارس الرعاية الصحية جتاه املرضى
العالقة بني ممارس الرعاية الصحية ومريض تقوم على الثقة والصدق.
فعلى ممارس الرعاية الصحية تقدمي رعاية طبية شاملة ملرضاه وفقاً الحتياجاهتم
الطبية بدقة وكفاءة مع احرتام كرامة املريض ومراعاة حقوق  .وكل هذا جيب أن
يكون ضمن اإلطار األخالقي الذي متلي الشريعة اإلسالمية والواجب املهين،
مبا يف ذلك ما يلي:
 .1حسن معاملة املريض ،فعلي التعامل مع مريض بلطف يف مجيع
الظروف.
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َ .2تقيق مصلحة املريض واحملافظة على حقوقه ،وتلبية مصلحة
املريض.
 .3موافقة املريض :جيب احلصول على املوافقة املستنرية للمريض

الواعي البالغ أو من ويل أمره إذا كان غري مؤهل أو كان قاصراً ،وذلك قبل
اختاذ أي قرار تدخل طيب أو جراحي.
 .4طمأنة املريض :جيب علي استخدام مهارات لطمأنة املريض

والتخفيف من معاانت .

 .5احلفاظ على أسرار املريض :أكدت الشريعة اإلسالمية على أمهية

احلفاظ على أسرار املريض وخصوصيت  .فمعرفة أسرار املريض ال ختول املمارس
الصحي الكشف عنها أو التحدث عنها لغري صاحب العالقة ،ابستثناء بعض
الظروف اليت بيناها سابقاً يف ابب (بنك املعلومات والدواوين وامللفات
الشخصية اإللكرتونية).
 .6االمتناع عن تصوير املرضى وتسجيل أصواهتم :ال ينبغي تصوير

املرضى كلياً أو جزئياً إال حلاجة أو ضرورة مطلوبة لغرض رعايتهم ،أو ألغراض
التثقيف الصحي ،أو الطيب ،أو إلجراء البحوث الصحية .وعندما تكون هناك
حاجة ،جيب اتباع اللوائح اخلاصة كأخذ موافقة املرضى املسبقة.
 .7التعامل مع املرضى الذين يرفضون إجراء طبيا :يف حالة رفض
املريض إجراءً طبيَّا ،جيب على ممارس الرعاية الصحية مراعاة ما يلي:
196

 التحقق من معرفة املريض بعواقب قراره برفض اإلجراء الطيب.
 االستماع إىل وجهة نظر املريض واحرتام رغبت .
مبالغة.

 شرح أمهية اإلجراء الطيب وعواقب عدم إجراء العملية أبمانة ودون

 إذا كان ممارس الرعاية الصحية غري الطبيب املعاجل فعلي إعادة
املريض إىل طبيب املعاجل .وهو بدوره يبذل الوسع إلقناع املريض وتوعيت
ابلبدائل الختاذ القرارات املناسبة.
 توثيق رفض املريض كتابياً حىت ال يتحمل ممارس الرعاية الصحية أي
مسؤولية.
املسؤولية الطبية وسوء املمارسة الطبية واإلمهال
مسؤولية مهنة الطب
يتحمل األطباء واملمارسون للمهن الطبية املسؤولية عن أي خطأ
يرتكب أثناء قيامهم بواجباهتم ،وعليهم توخي احلذر حىت ال يلحقوا األذى
ابملرضى ،وعِّرف اخلطأ الطب أبن إخالل الطبيب ابألصول العلمية الثابتة
املعرتف هبا اليت يتحتم على كل طبيب اإلملام هبا ،وسبب هذا اإلخالل قد
يرجع إىل تسرع الطبيب ،أو إمهال أو عدم أخذه للحيطة واحلذر الالزمني أثناء
التشخيص ،أو عدم استعمال للوسائل اليت يضعها العلم حتت تصرف .
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تعريف سوء املمارسة الطبية
يعرف سوء املمارسة الطبية أبن " :أي سلوك غري مشروع يرتكبه
ِمارس طب بصفته املهنية غري متوافق مع املعايري املهنية املعمول ِبا ومعايري
اخلدمة املهنية وإجراءات التشغيل القياسية إىل احلد الذي يتسبب فيه
ِبحلاق الضرر ابملريض" .وقد يكون "السلوك غري املشروع" الوارد يف
التعريف أعاله أداءً لشيء جيب جتنب أو إمهاالً لشيء جيب تنفيذه ،إما عن
قصد أو بغري قصد (أي بسبب الالمباالة أو اإلمهال) .و"املمارس الطب":
هو كل من يشارك يف العالج الطيب للمريض ،مبا يف ذلك الطبيب واملمرض
وإدارة املستشفى واألطراف األخرى .وتعين "املعايري املهنية" املعايري املهنية
للمهنيني الطبيني مثل األطباء واملمرضني واملهنيني الصحيني املساعدين .فكل
من هذه املهن لديها جمموعة من املعايري املهنية اليت جيب االلتزام هبا
كإرشادات مهنية .و"معيار اخلدمة املهنية" يعين الدليل الذي يتبع املمارس
الطيب يف ممارسة خدمات الرعاية الصحية .و"اإلجراء التشغيلي املعياري"
يعين اإلجراء املقبول عموماً لكل مهنة .حيث جيب مراعاة اإلجراء التشغيلي
املعياري ابعتباره تعليمات ملمارسة املهنة ذات الصلة ،وأما "الضرر الذي
يلحق ابملريض" فيعين أي ضرر ،سواء أكان مادايً أو غري مادي ،يعاين من
املريض نتيجة لسلوك خاطئ ،مثل العالج املطول غري املناسب ،أو عالج
ابهظ التكاليف ،أو اإلصابة ،أو تدهور حالة املرض ،أو اخللل ،أو حىت
الوفاة .وبناءً على التعريف أعاله ،تتكون املمارسات الطبية اخلاطئة من أربعة
عناصر:
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 .1وجود خطأ طيب.
 .2أن يقع اخلطأ الطيب من قبل املمارس الطيب املسؤول ،سواء أكان
الطبيب ،أم املمرض ،أم إدارة املستشفى ،أم جهات أخرى.
 .3حيدث اخلطأ الطيب بسبب فشل املمارس الطيب يف االمتثال
للمعايري املهنية وإجراءات التشغيل القياسية ،سواء عن قصد أم عن غري قصد.
 .4ينتج عن اخلطأ الطيب ضرر للمريض ،سواء أكان مادايً أم غري
مادي .وبعبارة أخرى ،فإن الضرر انتج عن سلوك خاطئ.
ويقع إثبات الضرر وحتميل املمارس الطيب مسؤوليت عن اخلطأ الطيب
على قاضي اخلصومات ،وينبغي على القاضي االستماع لشرح جلنة خرباء
الصحة املعنية للتحقق من أن ما حصل هو خطأ طيب.

اتريخ الرعاية الصحية يف الدولة اإلسالمية
حققت دولة اخلالفة أفضل ما ميكن أن تصل إلي الرعاية الصحية من
رقي جعل حاملي اتبعيتها يف اطمئنان من توفر هذه الرعاية مبستوى رفيع من
العلم والتقدم والرفاهية .وهنا نستعرض اترييّاً أهم مالمح هذه الرعاية بصورها
البهية اليت ضرب فيها املثل من قبل األعداء قبل أبنائها من العلماء ،وكان
أكثر ما أبرزت كتب التاريخ ،هو احلديث عن العلماء األطباء الذين اشتهروا
عامليّاً بدراساهتم وعلومهم التجريبية وحبوثهم العلمية واخرتاعاهتم ،واملرافق
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الصحية اليت بنتها الدولة اإلسالمية من عيادات وبيمارستاانت ،وما يزال
بعضها قائماً حىت اليوم ،يف طراز مل تعهده األمم من قبل.
غري أن األهم يف اتريخ الرعاية الصحية يف دولة اخلالفة ،هو األس
اليت قامت عليها هذه الرعاية والنهج الذي سار علي املسلمون اقتداء ابلرسول
 ،وقد تناول ذلك مسؤولية الدولة عن هذه الرعاية ،وجمانيتها لكل الرعية،
واحلث على البحث على إجياد الدواء ،وتوفريه ،والوقاية الفردية واجلماعية،
والعالج لألمراض ،والصحة العامة للجماعة واحلجر الصحي ،وتوفري املرافق
الصحية ،وإرساء معايري مزاولة الطب ،وضبط هذه املمارسة املهنية ،كل ذلك
من خالل األحكام الشرعية اليت دلت عليها أحاديث الرسول  وأفعال ،
فكانت هي األساس الذي سار علي العلماء واخللفاء يف متيز الطب والصحة
يف دولة اخلالفة.
لقد جعل الشرع الرعاية الصحية من مسؤولية الدولة واخلليفة مباشرة،
فقال ِْ « :
اإل َم ُام َراع َوَم ْسئُول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه» .فالصحة من احلاجات األساسية
للرعية؛ حيث إن الرسول  قال« :من أَصبح ِم ْن ُكم ِ
آمنا ِيف ِس ْربِ ِه ُم َعاف ِيف
ْ
َ ْ َْ َ
ت لَهُ الدنْـيَا».
وت يَـ ْوِم ِه فَ َكأَََّّنَا ِح َيز ْ
س ِد ِه ِع ْن َدهُ قُ ُ
َج َ
وهلذا أولت الدولة اإلسالمية الرعاية الصحية اهتماماً ابلغاً كأحد
أبواب رعاية الشؤون اليت جعلها اإلسالم من مسؤوليات اإلمام الذي على
الناس ،فرسول هللا  أمر ببناء خيمة لعالج اجلنود املصابني وتقدمي الرعاية
الطبية هلم يف غزوة اخلندق ،واملستشفيات بنيت من بعد خلدمة الناس وراحتهم
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بغض النظر عن العرق أو الدين أو اجلن  ...إخل .فمستشفى املنصوري مثالً
الذي أنشئ يف القاهرة عام 1283م ،كان يتسع آلالف املرضى ،لكل واحد
في ممرضان اثنان ،وسرير وفراش ووعاء أكل خاص ب  ،حىت يتوفر ل كامل
الراحة والعالج ابجملان .واملستوصفات والعيادات املتنقلة اليت ترعى ذوي
االحتياجات اخلاصة والذين يعيشون يف املناطق النائية .كلها أمثلة قليلة على
اهتمام الدولة بشؤون الرعااي وحاجاهتم الطبية وقتذاك.
لقد كانت املعرفة والعلوم الطبية يف لل دولة اخلالفة متوفرة للجميع،
من دون قيود أو تسجيل لرباءات االخرتاع؛ ما أاتح الفرصة لألطباء لإلبداع
واالبتكار والتنمية الصحية .ولقد كانت الكليات الطبية متثل قطاعاً قوايً يف
اجلامعات ،فضالً عن احتوائها مرافق للبحوث السريرية يف املستشفى
واإلعدادات للمرضى .ولقد سبق األطباء املسلمون العامل يف البحوث الطبية
بعشرات السنني إن مل يكن مبئات السنني يف جماالت متنوعة مثل جراحة
العيون والرعاية القلبية ،ولقد توافرت دائماً مراكز الرعاية الصحية الرائدة يف
العامل وطواقم اخلدمات الطبية وصناعة األدوية ،وكان حكام الدول األجنبية
يذهبون إىل دولة اخلالفة لتلقي العالج فيها؛ حيث كانت السبَّاقة يف وضع
مفهوم السياحة العالجية.
لقد استفاد املسلمون من املعارف القدمية لألمم السابقة وبنوا عليها
وأضافوا هلا قروانً من اإلجنازات الفكريّة يف السعي وراء التطوير املستمر .فلم
يكن البيمارستان ،أو "دار املرضى" مثالً جمرد نواة للمستشفى احلديث؛ لكنّ
كان أيضاً عملياً منوذجاً للرعاية الصحية املتعددة اخلدمات ومراكز تعليم الطب
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احلديث؛ فقد كان مركزاً لتل ّقي العالج ،ومالذاً لنقاهة املتعافني من األمراض
واحلوادث ،وملجأ نفسيّاً ودار رعاية للمسنني ،يوفر الرعاية األساسية للطاعنني
يف السن والعاجزين الذين مل تكن لديهم عائالت تتوىل رعايتهم .وكان
البيمارستان يعك االهتمام البالغ لدولة اخلالفة اإلسالمية على مر عصورها
املتعاقبة يف تطوير الفنون الطبية؛ إذ كانت املستشفيات الكبرية قدمياً تضم
مدارس ومكتبات يف الطب حيث يل ِّقن األطباء الكبار التالمذة طرائق تطبيق
املعارف املكتسبة مباشرةً على املرضى .وكان املستشفى يعقد االمتحاانت
للطلبة ويصدر هلم الشهادات ،لقد كرس البيمارستان بوصف مؤسسة لنشر
الطب ،وعالج األمراض وتوسعة نطاق املعارف الطبية ونشرها.
ويف الوقت الذي ساد يف العصور الوسطى يف أورواب االعتقاد الفلسفي
عصي على العالج البشري؛ وكانت
أبن أصل املرض خارق للطبيعة ،وأن
ّ
املستشفيات عندهم أشب بدور رعاية للعجزة حيث جرت إدارة املرضى من
قبل رهبان سعوا للتحقق من خالص الروح دون بذل كثري جهد لشفاء البدن،
يف هذا الوقت سلك األطباء املسلمون هنجاً خمتلفاً كل االختالف عمالً
ِ
اد َِّ
اّلل تَ َد َاوْوا ،فَِإ َّن َّ
ض ْع َداء إِال َو َ
اّللَ َملْ يَ َ
حبديث النيب حممد َ « اي عبَ َ
ض َع لَهُ
ول َِّ
اَّللَ ،وَما ه َو؟ قَ َال:
ِش َفاء ،أ َْو قَ َ
ال َد َواء إِال َداء َو ِاحدا» ،قَالواَ :اي َرس َ
«ا ِْلََرُم» ،رواه الرتمذي؛ إذ وضعوا نصب أعينهم هدف عالج املرضى
ابستخدام أساليب علمية جتريبية.
لقد أوىل اإلسالم الرعاية الصحية اهتماماً كبرياً ونقلها نقلة نوعية
انقالبية من عامل السحر والشعوذة واألسطورة إىل عامل العلم والتجربة ،وهو ما
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أسهم يف تقدم علم الطب تقدماً سريعاً مذهالً ،فكان ألفكار اإلسالم
وأحكام األثر الكبري يف وضع أهم الركائز السليمة والصحيحة للعناية
الصحية ...فقد أرسى  أبقوال وأفعال قواعد الرعاية الصحية والطبية،
الرسول  ومن أفعال اليت حتث على االهتمام

وهناك العشرات من أقوال
ابلصحة ورعايتها ،فقد أعد أول مركز أو مشفى لعالج املرضى واملصابني يف
الدولة اإلسالمية ،داخل املسجد يف خيمة على يد رفيدة األسلمية يف حياة
النيب حممد  .ومن املعروف أبهنا ،خالل غزوة اخلندق ،داوت اجلرحى
داخل خيمة خصصت لذلك ،وقد طور اخللفاء والوالة الالحقون هذه
النماذج األولية من وحدات "املشايف اجلراحية العسكرية املتنقلة" إىل قوافل
صيدليات متنقلة مزودة ابألدوية ،واألغذية واملشروابت املباحة ،واأللبسة،
واألطباء ،والصيادلة .ومتثلت مهمتها يف تلبية احتياجات التجمعات النائية عن
املدن الكربى واملنشآت الطبية الثابتة .كما أهنا وفرت للوالة واخللفاء أنفسهم
رعاية متنقلة ،وخالل حكم السلطان حممد السلجوقي يف بداية القرن الثاين
عشر ،و ّسع املستشفى املتنقل حبيث ابت حيتاج إىل  40من اجلمال لنقل .
لقد قدم اإلسالم للبشرية حشداً من عبقرايت طبية اندرة أسست
منهجاً جتريبياً أصيالً انعكست آاثره الراقية على جوانب املمارسة الطبية وقاية
وعالجاً ،أو مرافق وأدوات ،أو أبعاداً إنسانية وأخالقية حتكم األداء الطيب ،مل

ِ
اد َِّ
اّلل تَ َد َاوْوا ،فَِإ َّن َّ
ض ْع َداء إِال
اّللَ َملْ يَ َ
ال ،ورسول هللا  هو القائلَ « :اي عبَ َ
ول َِّ
اَّللَ ،وَما ه َو؟
ض َع لَهُ ِش َفاء ،أ َْو قَ َ
ال َد َواء إِال َداء َوا ِحدا» ،قَالواَ :اي َرس َ
َو َ

قَ َال« :ا ِْلََرُم»؟ وقد ترجم علماء املسلمني حديث رسول هللا إىل أفعال فكانوا
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أول من أس املستشفيات يف العامل وسبقوا غريهم بتسعة قرون .فقد أس
أول مستشفى إسالمي يف عهد اخلليفة األموي الوليد بن عبد امللك ،والذي
حكم من سنة (86ه 705-م) إىل سنة (96ه 715-م) ،وكان هذا
املستشفى متخصصاً يف اجلذام ،وأنشئت بعد ذلك املستشفيات العديدة يف
العامل اإلسالمي ،وبلغ بعضها شأانً عظيماً؛ حىت كانت هذه املستشفيات ت َعد
قالعاً للعلم والطب ،وتعد من أوائل الكليات واجلامعات يف العامل ،بينما أنشئ
أول مستشفى أورويب يف ابري بعد ذلك أبكثر من تسعة قرون .وعلى مدار
العقود التالية ،لهر  34مستشفى إضافياً يف أرجاء العامل اإلسالمي ،واستمر
العدد ابالزدايد عاماً بعد عام .ويف القريوان ،بتون  ،مت بناء أول مستشفى يف
القرن التاسع امليالدي ،وأسست مستشفيات يف مكة املكرمة واملدينة املنورة.
وكانت هناك مستشفيات عدة يف بالد فارس ،يف مدينة رية ،وترأسها ابن
املدينة الذي تتلمذ يف بغداد ،حممد بن زكراي الرازي .وكانت املستشفيات
تعرف ب (البيمارستاانت) أي دور املرضى ،وكان منها الثابت ومنها املتنقل؛
فالثابت هو الذي ينشأ يف املدن ،وقلما جتد مدينة إسالمية بغري مستشفى،
أما املستشفى املتنقل فهو الذي جيوب القرى البعيدة والصحارى واجلبال.
وكانت املستشفيات املتنقلة حتمل على جمموعة كبرية من اجلمال وكانت هذه
القوافل مزودة ابآلالت العالجية واألدوية ،ويرافقها عدد من األطباء ،وكان
مبقدورها الوصول إىل كل رقعة يف األمة اإلسالمية.
وقد وصلت املستشفيات الثابتة يف املدن الكربى درجة راقية جداً ،وكان
من أشهرها املستشفى العضدي ببغداد ،الذي أنشئ يف سنة (371ه -
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981م) ،واملستشفى النوري بدمشق ،الذي أنشئ يف سنة (549ه -
1154م) ،واملستشفى املنصوري الكبري ابلقاهرة ،الذي أنشئ سنة (683ه -
1284م) ،وكان بقرطبة وحدها أكثر من مخسني مستشفى .وكانت هذه
املستشفيات العمالقة تق َّسم إىل أقسام حبسب التخصص ،فهناك أقسام
لألمراض الباطنة ،وأقسام للجراحة ،وأقسام لألمراض اجللدية ،وأقسام ألمراض
العيون ،وأقسام لألمراض النفسية ،وأقسام للعظام والكسور ،وغريها .ومل تكن
تلك املستشفيات جمرد دور عالج ،بل كانت كليات طب حقيقية على أرقى
مستوى؛ فكان الطبيب املتخصص  -األستاذ  -مير على احلاالت يف الصباح،
ومع األطباء الذين هم يف أوىل مراحلهم الطبية ،فيعلمهم ،ويدون مالحظات ،
ويصف العالج ،وهم يراقبون ويتعلمون ،مث ينتقل األستاذ بعد ذلك إىل قاعة
كبرية ،وجيل حول الطالب ،فيقرأ عليهم الكتب الطبية ،ويشرح ويوضح،
وجييب عن أسئلتهم ،بل إن يعقد هلم امتحاانً يف هناية كل برانمج تعليمي
معني ينتهون من دراست  ،ومن مث يعطيهم إجازة يف الفرع الذي ختصصوا في .
وكان أول من نظم صناعة التطبيب وقيدها بنظام خاص حرصاً على مصلحة
الناس ،هو اخلليفة العباسي املقتدر ابهلل جعفر بن املعتضد الذي توىل اخلالفة
سنة 295ه  ،ففرض على من يريد ممارسة التطبيب أتدية امتحان للحصول
على إجازة ختول هذا احلق ،وعني املقتدر هلذه املهمة سنان بن اثبت رئي
األطباء يف عصره وطبيب اخلليفة ،كما جعل مشرفاً على البيمارستاانت يف
بغداد .وكانت املستشفيات اإلسالمية تضم يف داخلها مكتبات ضخمة،
حتوي عدداً هائالً من الكتب املتخصصة يف الطب ،والصيدلة ،وعلم التشريح،
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وولائف األعضاء ،إىل جانب علوم الفق املتعلقة ابلطب ،وغري ذلك من
علوم هتم الطبيب .ومما يذكر على سبيل املثال أن مكتبة مستشفى ابن طولون
ابلقاهرة كانت تضم بني جنباهتا أكثر من مئة ألف كتاب .وكانت تزرع إىل
جوار املستشفيات املزارع الضخمة ،اليت تنمو فيها األعشاب الطبية والنبااتت
العالجية؛ وذلك إلمداد املستشفى مبا حيتاج من األدوية.
أما اإلجراءات اليت كانت تتخذ يف املستشفيات لتجنب العدوى
فكانت من نوع خاص فريد؛ فكان املريض إذا دخل املستشفى يسلم مالبس
اليت دخل هبا ،مث يعطى مالب جديدة جمانية؛ ملنع انتقال العدوى عن طريق
مالبس اليت كان يرتديها حني مرض ،مث يدخل كل مريض يف عنرب خمتص
مبرض  ،وال يسمح ل بدخول العنابر األخرى؛ ملنع انتقال العدوى أيضاً ،وينام
كل مريض على سرير خاص ب  ،وعلي مالءات جديدة وأدوات خاصة.
وميكننا أن نستعرض بعض املستشفيات الرائدة يف التاريخ اإلسالمي،
فمن أعظمها :املستشفى العضدي ،وقد أنشأه عضد الدولة ابن بوي عام
(371ه981-م) يف بغداد ،وكان يقوم ابلعالج في عند إنشائ أربعة
وعشرون طبيباً ،ازدادوا بعد ذلك كثرياً ،وكان يضم مكتبة علمية ضخمة،
الفراشني ،وكان
وصيدلية ،ومطابخ ،وكان يدم في عدد ضخم من املولفني و ّ
األطباء يتناوبون على خدمة املرضى؛ حبيث يكون هناك أطباء ابملستشفى
أربعاً وعشرين ساعة يومياً.
ومن املستشفيات العظمى يف العهد اإلسالمي أيضاً املستشفى النوري
الكبري بدمشق ،الذي أنشأه السلطان العادل نور الدين حممود وذلك يف سنة
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أجل املستشفيات وأعظمها ،واستمر يف العمل
(549ه 1154-م) ،وكان من ّ
فرتة طويلة جداً من الزمان؛ حيث بقي يستقبل املرضى حىت سنة (1317ه -
1899م) أي قرابة مثامنائة سنة!
ومن أعظم املستشفيات يف اتريخ اإلسالم :املستشفى املنصوري الكبري،
الذي أنشأه امللك املنصور سيف الدين قالوون يف القاهرة ،وذلك سنة
(683ه 1284-م) ،وكان آية من آايت الدنيا يف الدقة والنظام والنظافة،
وكان من الضخامة حبيث إن كان يعاجل يف اليوم الواحد أكثر من أربعة آالف
مريض.
وال ننسى يف هذا املضمار مستشفى مراكش ،والذي أنشأه املنصور أبو
يوسف يعقوب ،ملك دولة املوحدين ابملغرب ،والذي حكم من سنة
(580ه 1184-م) إىل سنة (595ه 1199-م) ،وكان بناء هذا املستشفى
آية من آايت اإلتقان والروعة ،فقد غرست في مجيع أنواع األشجار والزروع،
بل كانت يف داخل أربع حبريات صناعية صغرية ،وكان على مستوى عال جداً
من حيث اإلمكاانت الطبية ،واألدوية احلديثة ،واألطباء املهرة ،لقد كان -
حبق  -درة يف جبني احلضارة اإلسالمية.
لي هذا فقط ،بل كانت هناك املستشفيات املتخصصة ،اليت ال تعاجل
إال نوعاً معيناً من األمراض :كمستشفيات العيون ،ومستشفيات اجلذام،
ومستشفيات األمراض العقلية ،وغري ذلك.
وأعجب من ذلك أن كانت يف بعض املدن اإلسالمية الكربى أحياء
طبية متكاملة؛ فقد حدث ابن جبري يف رحلت اليت قام هبا يف سنة (580ه -
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1184م) تقريباً ،أن رأى يف بغداد  -عاصمة اخلالفة العباسية  -حياً كامالً
يشب املدينة الصغرية ،يتوسط قصر فخم مجيل ،حتيط ب احلدائق والبيوت
املتعددة ،وكان كل ذلك وقفاً على املرضى ،وكان يؤم األطباء من خمتلف
التخصصات ،فضالً عن الصيادلة وطلبة الطب ،وكانت النفقة جارية عليهم
من الدولة ومن األوقاف اليت جيعلها األغنياء من األمة لعالج الفقراء وغريهم.
وكانت البيمارستاانت تفتح أبواهبا للجميع على مدار  24ساعة،
حيث يصص للمرضى الذكور أطباء رجال ،وختصص للمرضى اإلانث
طبيبات نساء ،يف حني رأى البعض إقامة أجنحة منفصلة مبوارد بشرية
ومنشآت لكل جن على حدة .ويف عالج احلاالت األقل خطورة كانت
هناك عيادات خارجية مزودة ابألطباء الذين يصفون للمرضى أدوية تؤخذ يف
البيوت.
وقد شهد علماء الغرب أنفسهم على ذلك ،فاملسيو جومار

( )Gomarأحد علماء محلة انبليون كتب واصفا أحد البيمارستنات
(املستشفيات) اليت بنيت قبل ستة قرون من محلت على مصر:

"وكان يدخل (أي البيمارستان) كل املرضى ،فقراء وأغنياء ،بدون متييز،
وكان جيلب إلي األطباء من خمتلف جهات الشرق وجيزل هلم العطاء ،وكانت
ل خزانة شراب وصيدلية جمهزة ابألدوية واألدوات .ويقال إن كل مريض كانت
نفقات دينارا ،وكان ل شخصان يقومان خبدمت  ،وكان املؤرقون من املرضى (أي
املرضى النفسيون) يعزلون يف قاعة منفردة يشنفون فيها آذاهنم بسماع أحلان
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املوسيقى الشجية ،أو يتسلون بسماع احلكااي يلقيها عليهم احلكوايت .وكان
املرضى الذين يستعيدون صحتهم ويتماثلون للشفاء يعزلون عن ابقي املرضى
يف فرتة نقاهة .وكان يعطى لكل مريض حني خروج من البيمارستان مخ
قطع من الذهب ،حىت ال يضطر إىل االلتجاء إىل العمل الشاق يف احلال".
وقال بريس دافن ( )Prisse D’Avennesاملستشرق الفرنسي

واصفا البيمارستان نفس " :كانت قاعات املرضى تدفأ إبحراق البخور أو تربد
ابملراوح الكبرية املمتدة من طرف القاعة إىل الطرف الثاين ،وكانت أرض
القاعات تغطى أبغصان شجر احلناء ،أو شجر الرمان ،أو بفسائل الشجريات
العطرية".
وقالت زَيريد هونكه (" :)Sigrid Hunkeإن كل مستشفى مع ما

في من ترتيبات وخمترب ،وكل صيدلية ومستودع أدوية يف أايمنا هذه ،إمنا هي يف
حقيقة األمر نصب تذكارية للعبقرية العربية ،كما أن كل حبة من حبوب
مذهبة أو َّ
مسكرة ،إمنا هي  -كذلك  -تذكار صغري لاهر ،يذكران
الدواءَّ ،
ابثنني من أعظم أطباء العرب ،ومعلمي بالد الغرب".
وكتب ديفيد تشانز ( )David W. Tschanzاملؤرخ الطيب

األمريكي ،وهو أيضاً عامل أوبئة حتت عنوان "اجلذور العربية للطب األورويب":
"هذه املستشفيات ،أو البيمارستاانت ،حتمل القليل من التشاب مع نظرياهتا
األوروبية .فقد كان املرضى يرون يف البيمارستان مكاانً ميكن أن يعاجلوا في
ورمبا حتقق هلم الشفاء على يد األطباء ،ورأى األطباء أن البيمارستان مؤسسة
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مكرسة لتعزيز الصحة وعالج األمراض وتوسيع ونشر املعرفة الطبية .ومت إحلاق
املدارس الطبية واملكتبات ابملستشفيات الكبرية ،وقام كبار األطباء بتعليم
الطالب الذين كان من املتوقع أن يقوموا بدورهم يف أجنحة الرجال والنساء مبا
تعلموه يف قاعة احملاضرات .وأقامت املستشفيات امتحاانت لطالهبا ،وأصدرت
إجازات املزاولة .وحبلول القرن احلادي عشر ،كانت هناك عيادات متنقلة،
مزودة بطاقم من املستشفيات ،تقدم الرعاية الطبية ملن هم بعيدون جداً أو
مريضون جداً حبيث ال يستطيعون القدوم إىل املستشفيات أبنفسهم.
ابختصار ،كانت البيمارستان مهد الطب العريب والنموذج األويل الذي يقوم
علي املستشفى احلديث .ومثل املستشفيات ،كانت مؤسسة الصيدلية أيضاً
تطوراً إسالمياً .يعلم اإلسالم أن "هللا قد وفر العالج لكل مرض" ،وأن جيب
على املسلمني البحث عن هذه العالجات واستخدامها مبهارة وعطف .كان
جابر بن حيان من أوائل من أرسى األطروحات الدوائية ،والذي يعد أاب
الكيمياء العربية .كان دستور األدوية العريب يف ذلك الوقت واسع النطاق،
وقدم أوصافاً للمنشأ اجلغرايف واخلصائص الفيزايئية وطرق تطبيق كل ما وجد
مفيداً يف عالج املرض ).انتهى
ويف هناية مقال "اجلذور اإلسالمية للمستشفى احلديث" قال ديفيد
تشانز" :يعد البيمارستان مهداً ومنوذجاً ّأولياً ملستشفيات العصر احلديث ،وهو
من بني املنجزات العلمية العديدة اليت رافقت فرتة القرون الوسطى يف العامل
اإلسالمي؛ لكن من بني هذه املنجزات مجيعها ،وعند التعرض إلصابة أو
معىن أكرب من هذا اإلجناز".
علمي حيمل ً
مرض ،فما من إرث ّ
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هكذا كانت الرعاية الصحية يف لل اإلسالم ،فقد وصلت ابإلنسان
إىل مستوى عال من الرعاية والعناية ابلصحة البدنية و(النفسية) ،بينما نرى
اليوم حجم املآسي الصحية اليت حلت ابإلنسان يف لل النظام الرأمسايل .فعدد
املصابني ابالكتئاب يف العامل اليوم يزيد عن  350مليون شخص حسب
منظمة الصحة العاملية ،وينتحر منهم مليون شخص سنوايً أي ما يعادل
 3000إنسان يومياً ،لي هذا فحسب ،بل إن أعداد من تفتك هبم
األمراض ،والذين ال جيدون رعاية صحية أو دواءً ال حصر هلم؛ لذلك فالبشرية
يف أم احلاجة لعودة اإلسالم لينقذها من شقاء الرأمسالية وللمها ،وليعيد
لإلنسان من جديد راحت اجلسدية و(النفسية) يف نظام ترعى في الشؤون
بتقوى هللا وطمعاً يف رضاه.
مت الفراغ من بتوفيق هللا يف  27ذو احلجة 1443ه 2022/07/26-م
ك اللَّه َّم وَِبم ِد َك أ ِ
ك» أخرج أمحد وغريه.
وب إِل َْي َ
ْ
َستَـغْف ُر َك َوأَتُ ُ
« ُس ْب َحانَ َ ُ َ َ ْ
﴿          

﴾    
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