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  !!رواد الطب النفسي في العراق
  
  

 صـــــادق السامرائــــي. د

  أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   
 

     

أي  , حتى سبعينيات القرن العشرين  , الرواد هم الذين إنطلقوا بمسيرة الطب النفسي بعد تأسيس الدولة العراقية  
 .تقريباعلى مدى نصف قرن  

 مع التقدير واإلحترام لألساتذة والزمالء الكرام  , وهذه خطوط عريضة يمكن البناء عليها واإلنطالق منها  

 

 الرعيل األول
 جاك ع��د

وه� , و�ان (ع�ل في م%�$فاه ال"اصة لف��ة , س�عُ� ع�ه ����ا م� ال����ر مه� ال
عان رح�ه هللا 
 .. ال�ف%ي في ال5الدوم� رواد ال
, أول 0/�. نف%ي ع�اقي 

 علي �
ال

وق� ذ�� لي Cأنه اق�ع ال�ئ:? ال5<� ب/�اء ال�دهة , و�ان� ل�(ه ;:ادة , إك�%. شه�ة �/��ة في ال5الد 
وق� إل�ق��ه م�ة واح�ة في م%�$فى إب� رش� و��� عازما على ت�ك ال
. , ال�ف%:ة في م%�$فى ال��م�ك 

وق� جال%�ي ألك�� م� ساعة , و إس�عان Cه إلق�اعي Cال5قاء وN/�و أن ال����ر إب�اL:M الع�Kا, ال�ف%ي 
 .فإن%R/� م� دراسة ال�اج%��� في الRSة العامة, ح�ى تأك� Cأني إق��ع� Cال5قاء 

��
 �ارق إب�ا��� ح

 وله ن$ا0ات عل�:ة , و�ان ع���ا لX:ة 0. ال��صل , ق�أت ع�ه وس�ع� م� ال����ر رNاض العUاو
وله تأث��ه اإل(\ابي على م%��ة ال
. ال�ف%ي في , ي خارج ال5الد في إح�Y سف�اته وق� ت�ف, و���� ال%ف� 

 .ال5الد
��� فائ� ح

 وله , و�ان م�ی�ا ل�%�$فى إب� رش� في ب�ا(ة تأس:%ها , س�ع� ع�ه م� ال����ر إب�اL:M الع�Kاو
 .دوره ال/�اء في ت
��N ال
. ال�ف%ي

 دمحم تاج ال�ی�

و��� أر�N لقاءه في وق� ,  وق� ت�في في األردن في حادث س�� , واح�ة  لL أع�ل معه وال�ق��ه م�ة
 .في نها(ة ال��ان��:ات م� الق�ن الع$��N, ك�� أج�ع معل�مات ع� تأرNخ ال
. ال�ف%ي في ال5الد 

 )أخ� ال-اع�ة عات+ة ال'&رجي(ن&ار ال'&رجي 

وق� , %ي ألنه م� األوائل a:ه وت�Rث� معه ع� تأرNخ ال
. ال�ف, إل�ق��ه في ب��ه و�ان م�قاع�ا 
و�ان� م%�دات , وضاع م�ي مع الع�ی� م� اللقاءات األخ�Y مع رواد ال
. اآلخ��N , دون� لقائي معه 

  .ك�اب
  
 

جاك عبود
سمعُت عنه كثيرا من الدكتور  
, مهدي الطعان رحمه هللا  

وكان يعمل في مستشفـاه الخاصة  
وهو أول طبيب نفسي  , لفترة  

ومن رواد الطب  , عراقي  
النفسي في البالد

 

علي كمال
إكتسب شهرة كبيرة في البالد  

وقد  , وكانت لديه عيادة  , 
ذكر لي بأنه اقنع الرئيس  
البكر ببناء الردهة النفسية في  

وقد إلتقيته  , مستشفى اليرموك  
مرة واحدة في مستشفى إبن  
رشد وكنت عازما على ترك  

ويبدو أن  , الطب النفسي  
الدكتور إبراهيم العظماوي  
إستعان به إلقتاعي بالبقـاء

 

طارق إبراهيم حمدي
وسمعت من الدكتور    قرأت عنه

وكان عميدا  , رياض العزاوي  
وله  , لكية طب الموصل  

نشاطات علمية وكثير السفر  
 

فـائق حسين
سمعت عنه من الدكتور  

وكان مديرا  , إبراهيم العظماوي  
لمستشفى إبن رشد في بداية  

 ـــــــــــــــــــــــــــاالت ودراســــــــــــــــــــــــــــــــاتمقـ
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 الرعيل الثاني
 م6ف� ز3�� القاس� 

وiش���� , 0/�. ع%<� وق� ع�ل� معه ع��ما ��� ع�hا في ال\�g:ة ال
/:ة ال�ف%:ة الع�اf:ة 
 �N�Rةمعه في تNف س��Sإص�ارها وهي نC Lال�ي �ان یه�  .ع�د م� م\لة ال�از

 مه�� ال:عان

و��� أزوره في ;:ادته ذات ال%لL , و�ان إن%انا 5�0ا ورائعا , ع�ل� معه ��L:k في م%�$فى ال�شاد 
وأع�ض عل:ه إرسال م�ضاه الlی� (�Rاج�ن ل�خ�ل ال�%�$فى إلى ردهة م%�$فى ال�Xامة ال�ي , ال
�Nل 
 .ی�هاك�� أد

 ع�نان األ��ق>ي

ل�Xه �ان , ول�(ه خ/�ة N�0لة في ال
. ال�ف%ي , و�ان هادئا , ع�ل� معه ��L:k في م%�$فى ال�شاد 
 .قل�ل الXالم

 ف'�� ال�@اغ

 .
وأش�ف على الRالة ال�ي ق�م�ها , و�ان ع��� الXل:ة ال
/:ة في ال��صل لف��ة , أس�اذنا في �ل:ة ال
وش\ع�ي على ال�XاCة وت�اصل , وق� تأث�ت Cه ����ا , ) ك�ات�ن:ا(ة و�ان� في ال%�ة ال�هائ:ة م� الXل:

 .اإلب�اع األدبي والعل�ي
 وداد ب&وعي

 �N�$ة و و�ان 5�/0ا في م%�$فى ال�شاد في ال%���:ات م� الق�ن العqوح�ث�ي , تع�ف� عل:ه في الغ�
 .ل�Xل��ا ال�ي أصاب� ال5الدك���ا ع� جه�ده ودور زوج�ه األل�ان:ة في الع�ا(ة Cال��ضى في زم� ا

 ن>اة الBفار

وق� تعل��ا , و�ان� رائعة في ت�رN%ها وتفاعلها مع ال��ضى , أس�اذت�ا في �ل:ة ال
. في ال��صل 
 .وهي أول إم�اة في إخ�Sاص ال
. ال�ف%ي, م�ها 

 زه�� ال
'Cار

 �qى م%�$فى و , و�ان م�ی�ا ل�%�$فى إب� رش� ع��ما إل�Rق� بها �
/�. مL:k , 0/�. ع%<�
  .ال�"�ار ال"اصة لألم�اض ال�ف%:ة

 

 الرعيل الثالث
 ح��ر ال
غازجي

 .
ورئ:? ق%L ال
. ال�ف%ي في , و�ان م%xوال ع� ال
ابv ال%ادس ف�ها , ع�ل� معه في م�ی�ة ال
 .ول�(ه ب�نامج تلف�NUني, و�ان أرRN:ا وNق��ب ب�وح األخ�ة وال�Sاقة , كل:ة C .0غ�اد 

 ع�نان HIاس فFلي

وه� م�س�عي ول�(ه معارف م���عة , �ل� معه ع��ما ��� مk:�ا في ال
ابv ال%ادس م�ی�ة ال
. ع
 .وت�اصل� عالق��ا ال�قاa:ة والعل�:ة ل%��ات, 

 إب�ا��� الع6
او� 

ول�(ه إه��امات أدب:ة وألف ع�دا م� ال�X. في حقل , كان 5�/0ا إخ�Sاص:ا في م%�$فى إب� رش� 
وآخ� لقاء لي معه في ���ا , و�ان� عالق��ا أدب:ة عل�:ة وثقاa:ة , 0فال و�ان مه��ا Cاأل, اإلخ�Sاص 

 .2005س�ة 
�
 صالح ال-�خ �

وم%xوال ع� ردهة اإلدمان في ال�%�$فى , و�ان مه��ا Cاإلدمان , ع�ل� معه في م%�$فى إب� رش� 

وله دوره البناء في  , تأسيسها  
تطوير الطب النفسي

دمحم تاج الدين
التقيته مرة واحدة  لم أعمل معه و 

وقد توفي في األردن في  , 
وكنت أريد  ,  حادث سير  

لقـاءه في وقت كنت أجمع  
معلومات عن تأريخ الطب  

في نهاية  , النفسي في البالد  
الثمانينيات من القرن العشرين

مظفر زبير القـاسم  
طبيب عسكري وقد عملت معه  
عندما كنت عضوا في الجمعية  

, قية  الطبية النفسية العرا
وإشتركت معه في تحرير عدد  
من مجلة الرازي التي كان يهتم  
بإصدارها وهي نصف سنوية

فخري الدباغ
وكان  , أستاذنا في كلية الطب  

عميد الكلية الطبية في الموصل  
وأشرف على الحالة التي  , لفترة  

قدمتها في السنة النهائية من  
, ) كتاتونيا(الكلية وكانت  

وشجعني  ,  وقد تأثرت به كثيرا
على الكتابة وتواصل اإلبداع  
األدبي والعلمي

 

نجاة الصفـار
أستاذتنا في كلية الطب في  

وكانت رائعة في  , الموصل  
, تدريسها وتفـاعلها مع المرضى  

وهي أول إمراة  , وقد تعلمنا منها  
في إختصاص الطب النفسي

 

إبراهيم العظماوي
كان طبيبا إختصاصيا في  

ولديه  , مستشفى إبن رشد  
إهتمامات أدبية وألف عددا  
, من الكتب في حقـل اإلختصاص  

وكانت  , وكان مهتما باألطفـال  
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وق� , م��ال:ة ل�Xه أص�. ب��عات صR:ة , و�ان 5�0ا خل�قا , ول�(ه ع�د م� ال�X. بهlا ال"�Sص , 
 .ع�ل� معه وفي ;:ادته أ(hا

 �ارق خ
اس

و�ان , وفي م%�$فى ال�شاد , ع�ل� معه في م%�$فى إب� رش� ع��ما �ان یUورنا ی�ما في األس/�ع 
 .ی��U على ال��ض�عات العل�:ة وال�أه�ل:ة لل��ضى

 ع�� ال
Nاف ال>ادر�  

 .
, و�ان عل�:ا وحازما في إق��اCاته م� الRاالت ال�ي ��ا ن�Y�S لها , ع�ل� معه في م�ی�ة ال
 . و��Nل إلى األم�اض العS/:ة أك�� م�ها لل�ف%:ة

 زOاد ز�Oان

 .
 .وNه�C LالRاالت ال�ف%:ة والعS/:ة وه� م��ق� ال�$ا�, كان في ال
ابv ال%ادس م�ی�ة ال
 رOاض الع&او� 

 .
وم%xوال ع� ال�دهة ال�ف%:ة في م%�$فى , ال�ف%ي في �ل:ة 0. ال�%��N�Sة كان رئ:? ال
و�ان رئ:%ا , وه� م�ح و�0. ال�ع$� و���Nع �Cعل�مات وف��ة , وع�ل� معه ف�ها لع�ة أشه� , ال��م�ك 

 .لل�راسات العل:ا في ال
. ال�ف%ي ال/�رد الع�اقي
�Nي�Qعالء ال 

وتعل�� م�ه , و�ان ع���ا لXل:ة ال
. لف��ة , 
. ع�ل� معه في ال
ابv ال%ادس في م�ی�ة ال
 .ومهارات أن (<�ن ال
/�. م�عل�ا م� ال���N, أساس:ات �:� ال��اصل مع �ل حالة 

�� علي� دمحم ح

و�ان هادئا وعل�:ا في تفاعله مع�ا ومع , ع�ل� معه في م%�$فى إب� رش� وم%�$فى ال��م�ك 
 "!!(�$ي اله��Nا وSNل أوال" ن (ق�ل ع�ي و�ا, وNعلL أساس:ات ال
. ال�ف%ي , ال��ضى 

 صHاح ال-�Tجي

و�ان ح�SNا على س/� , ع�ل� معه في م%�$فى ال��م�ك , إن%ان �0. األخالق وأرRNي ال�ع$� 
 .وال�ص�ل إلى أن\ع العالج, أغ�ار معاناة م�ضاه 

�N�R وiضافة وأرج� م� الUمالء أن (%اه��ا في ال�, هlه ل�Rات ع� رواد ال
. ال�ف%ي في الع�اق 
 �Nا لل��وNام أن (%اه��ا في , ل:<�ن رسالة لألج:ال , ما ی�ونه م�اس5ا وض�ور�Xة الlك�ا أرج� م� األسات

 .C<�اCة ن/lة ع� م%��تهL, ت
��N هlا ال�$�وع 
, مع ال�عlرة م� األساتlة الlی� لL ی�د ذ��هL , فال أمل� مSادر غ��ها , هlا ما أمل�ه عليَّ ذاك�تي 

  .أن ی�Rقv ت�N�R هlه ال�رقة م� ق/ل الUمالء في الع�اق وخارجهوأت��ى 

عالقتنا أدبية علمية وثقـافية  

 

صالح الشيخ كمر
عملت معه في مستشفى إبن  

, وكان مهتما باإلدمان  , رشد  
ومسؤوال عن ردهة اإلدمان في  

ولديه عدد من  , المستشفى  
الكتب بهذا الخصوص  

 

عبد المناف الجادري
, عملت معه في مدينة الطب  

وكان علميا وحازما في إقتراباته  
من الحاالت التي كنا نتصدى  

ويميل إلى األمراض  , لها  
العصبية أكثر منها للنفسية

 

صباح الشكرجي
إنسان طيب األخالق وأريحي  

عملت معه في مستشفى  , المعشر  
وكان حريصا على سبر  , اليرموك  

والوصول  , ر معاناة مرضاه  أغوا
إلى أنجع العالج

 

هذه لمحات عن رواد الطب  
وأرجو من  , النفسي في العراق  

الزمالء أن يساهموا في التحرير  
وإضافة ما يرونه مناسبا وضروريا  

, ليكون رسالة لألجيال  , للتدوين  
كما أرجو من األساتذة الكرام  
أن يساهموا في تطوير هذا  

ة نبذة عن  بكتاب, المشروع  
مسيرتهم

 : إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiIraqPsy.pdf  

 

 شبكة العلوم النفسية العربية 

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 )التاسعاالصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
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