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اعداد : ذاكرة عراقية

من االطباء ال�س���عبيني يف بغداد ممن ادركناهم او �سمعنا 
باخباره���م ، وكان���وا م���ن م�س���اهري بغ���داد يف االجي���ال 

املا�سية:
ال�سيخ ابراهيم بن احلاج عبدالوهاب العطار كان متطببا 

و�سيدالنيا يف الكاظمية ، تويف �سنة 1364ه� .
ال�سي���د ابراهي���م ب���ن ال�سي���د مو�س���ى كان يلق���ب باحلكيم 
وه���و من االطب���اء ال�سعبيني يف منطق���ة الكاظمية وتويف 

1376ه� .
اب���ن احلجامة يه���ودي من اهل بغ���داد ا�سته���ر باحلجامة 
وق�سده املر�سى من كل مكان وكان يتعاطى مهنته بالقرب 
من حمام ال�سورجة يف بغداد وكان حيا قبل �سنة 1930 .
 اب���ن رحمني م���ن يهود بغ���داد كان حالقا ي�س���رب الن�سرت 
يف�س���د وي���داوي اجل���روح ويخ���ن اليه���ود وكان ي�سك���ن 

ال�سورجة ، مل نعرف تاأريخ وفاته.
 اب���ن ال�سف���ار وهو متطبب ك���ردي من الفيلي���ة كان يجرب 
عظ���ام مر�س���اه يف بغ���داد ، مل يق���ف املوؤل���ف عل���ى تاأريخ 

وفاته.
ال�سي���د احمد كان متطببا من اهايل بغداد ي�سكن يف حملة 

الدهانة ومل يعرف تاريخ وفاته .
 احم���د الكردي تعلم مهنة التجبري من ا�ستاذه �سكر الفيلي 
وح���ل حمل���ه بع���د وفات���ه يف كمرك بغ���داد فاأ�سب���ح حمال 
با�س���ي ثم دفعته مهارته يف جتبري العظام اىل العدول عن 
احلمال���ة مرتزق���ا مبهنت���ه الطبية اجلدي���دة وقد تويف يف 

حدود �سنة 1951 .
 احمد ال���ويل وهو حالق مع���روف كان يف حملة العوينة 
يف ر�ساف���ة بغ���داد وق���د تعاط���ى اجلراحة وقل���ع اال�سنان 
واحلجام���ة واخلت���ان والف�س���د ومل نعرف تاأري���خ وفاته 

ولكنه كان حيا �سنة 1924.
 ادلر وهو دكتور من�س���اوي اال�سل عرفته بغداد قبل اكرث 
م���ن اربعني �سنة لب�ش الطربو�ش يف اول عهده ثم عاد اىل 
القبع���ة االفرجنية وكان م�ستخدم���ا يف اجلي�ش العثماين 
ث���م ا�ستقال من وظيفته وفتح عي���ادة خا�سة يف منزل يقع 
مبحل���ة راأ����ش القري���ة يف بغ���داد وكان طبيبا فني���ا يحمل 
�سهادة عالية وكان ينظ���م �سجال خا�سا ملر�ساه ويعاجلهم 
بجمي���ع الو�سائل الفنية احلديث���ة اآنذاك ومل نعرف تاأريخ 

وفاته . 
 ال�سي���د ار�سطو وهو م���ن االطباء الذي���ن عاجلوا مر�سى 
بغداد قبل اكرث من اربعني �سنة وكان متطببا ايرانيا يقيم 
يف حمل���ة الدهان���ة يف بغداد وق���د اكت�سب �سه���رة وا�سعة 

بذكائه وبراعة ا�سلوبه .
 ا�سكندر عتي�سا م���ن اطباء بغداد البياطرة �سكن يف حملة 

البتاويني وتويف �سنة 1961 .
 امونة الطبو كانت تتعاطى الطب ال�سعبي يف حملة �سوق 

حمادة يف كرخ بغداد توفيت يف حدود �سنة 1950 .
 ام���ني البيط���ار وكان بيطارا يف امليدان ببغ���داد وكان من 

اهل املكا�سب عا�سر الوايل داود با�سا .
 ام���ني بن احل���اج �سعيد بن احل���اج حي���در اجل�سعمي كان 
م���ن اطباء مدينة الكاظمية امل�سهوري���ن وكان يعالج فقراء 

النا�ش جمانا تويف يف ربيع 1939.
 بن���ت �سوم���ان وهي ام���راأة ارمنية كان���ت ت�سكن يف احد 
ازق���ة ب���اب االآغا يف بغ���داد عل���ى العهد العثم���اين االخري 

وكانت تعالج امرا�ش العيون.
 �سيد جمعة كان خطيب وامام جامع ال�ست نفي�سة يف كرخ 
بغ���داد وكان يبيع للمر�سى مالديه من اع�ساب وبزور وقد 

تويف خالل احلرب العاملية االوىل.
م���ال حافظ اجل���دة كان ي�سف مايحتاج���ون من عالج على 
�س���وء الطب القدمي ا�ستهر يف حملة �سوق حمادة يف كرخ 

بغداد وتويف يف حدود �سنة 1915 .
ح���اج ح�سني مال الله كان حالقا يف حملة �سوق حمادة يف 
ك���رخ بغداد وكان ماه���را يف اجلراح���ة والف�سد واخلتان 
وقلع اال�سنان واحلجامة وكان يح�سر االدوية بنف�سه يف 

حدود �سنة 1923 م .

احلكي���م االع���ور متطب���ب م�سيحي م���ن اه���ل املو�سل كان 
ي�سك���ن يف حمل���ة املي���دان هن���اك وكان ي�سيط���ر على اكرث 
االمرا�ش ويجهز املر�سى باالدوي���ة الع�سبية متعاونا مع 

زوجته وقد تويف يف حدود �سنة 1928م .
 حكي���م خدادا طبيب �سعبي وفد اىل بغداد من همدان �سنة 
1885 بعد ان تعلم يف ايران �سناعة العقاقري وا�ستعمالها 
فاأ�ستاأجر دارا ل���ه يف احدى ازقة حملة طاطران يف بغداد 
وذاع �سيته حتى ا�سبح الطبيب اخلا�ش لكثري من اال�سر 
الكب���رية وكان ب�سو�س���ا ذا خل���ق يرتدي ال���كالو االيراين 
واجلب���ة وال�س���ال يف و�س���ط احل���زام ويجل����ش يف حم���ل 
عيادت���ه على م�سطب���ة عالية ويجل�ش حول���ه املر�سى على 
تخ���وت خ�سبي���ة وكان ي�ستعم���ل باالأ�ساف���ة اىل العقاق���ري 

القدمي���ة بع�ش العقاقرياالفرجنية وكان يركب جواده كل 
يوم تقريب���ا ويذه���ب اىل الكاظمية لعي���ادة مر�ساه وكان 
اليع���رف التخاط���ب باأية لغ���ة اجنبية وم���ن الغريب انه مل 
يك���ن يتقا�سى اجرة للمعاينة يف عيادته وامنا كان ينتظر 
الهداي���ا م���ن املري����ش عن���د �سفائه عل���ى ان���ه كان يتقا�سى 
اجرا عن العي���ادات البيتية ومات بعد �سنة 1905 مبر�ش 

الطاعون .
امل���ال خ�سر كان بعد �سنة 1891 امام���ا ي�سلي بالنا�ش يف 
م�ست�سف���ى نام���ق با�سا يف ظاهر باب املعظ���م يف بغداد ثم 
ا�سبح م�ساعدا يف ق�سم الت�سريح بالكلية الطبية العراقية 
�سن���ة 1927 مل يعرف �سنة وفاته ولكنه كان حيا بعد �سنة 

. 1939

 درو�ش حالق ا�سته���ر يف حملة العوينة يف ر�سافة بغداد 
باجلراح���ة واخلتان وقل���ع اال�سنان واحلجام���ة وكان من 
�سي���وخ اوائ���ل الق���رن الع�سري���ن .  ذهني ب���ك طبيب عينه 
الفريق الطبيب حمدي با�سا يف ق�سم االمرا�ش اجلراحية 
يف م�ست�سف���ى نامق با�سا يف بغداد يف اواخر �سنة 1893 
ث���م عزله الوايل حممود �سوكت با�س���ا �سنة 1909 مل اقف 

على تاريخ وفاته .
 رباب حممد علي كانت طبيبة عيون وذات خربة باأمرا�ش 
االطف���ال يف حملة ال�سيخ ب�سار يف كرخ بغداد وهي والدة 

الفنان عزيز علي توفيت �سنة 1941.
 احل���اج �سكر الفيل���ي كان من جم���ربي العظ���ام �سكن عقد 
االك���راد يف بغ���داد وكان حمال با�س���ي يف الكمرك . تويف 

يف حدود �سنة 1936 .
 مال طه وهو عطار من عطاري الكرخ يف بغداد كان موئال 
ملن يتعاطى العالج باالع�ساب والبزور �سكن �سوق حمادة 
قريبا من جامع عطا وتويف خالل احلرب العاملية االوىل .
 او�سطه عبا�ش كان حالقا يف باب ال�سيخ ببغداد م�سهورا 
باخلت���ان واجلراحة والف�س���د وقلع اال�سن���ان واحلجامة 
وكان م�ساع���دا للج���راح الدكت���ور ذهني ب���ك يف م�ست�سفى 
نام���ق با�س���ا يف بغ���داد يف اواخ���ر �سن���ة 1893 وا�سته���ر 

كجراح اهلي �سنة 1908 ومل يعرف تاأريخ وفاته .
عبا�ش اب���و ك�سار حالق �سكن حمل���ة العبخانة يف ر�سافة 
بغ���داد وكان يتعاط���ى اخلت���ان والف�س���د وقل���ع اال�سن���ان 
واجلراح���ة واحلجامة ، مل نعرف تاأريخ وفاته ولكنه كان 

حيا حتى �سنة 1934.
الطباب���ة  ي���زاول  بغ���داد  يف  كان  احلكي���م  الباق���ي  عب���د 
باملو�سيق���ى وا�ستعم���ل مق���ام املدمي لبع����ش املر�سى الأنه 

يحرك الدم .
عطية ال�سمينة امراأة م���ن اهل حملة اجلعيفر كانت تعالج 
بع�ش امرا�ش احلنجرة وكانت حية قبل �سنة 1955.

ال�سي���د عل���ي احلكي���م ب���ن ال�سيد احم���د قالوا ان���ه كان من 
اطباء بغ���داد يف الن�س���ف الثاين من الق���رن التا�سع ع�سر 
وكان ي�ستعم���ل النغم يف معاجلة مر�س���اه ويقال ان مقام 

احلكيمي ين�سب اليه .
عل���ي احلالق ا�ستهر يف حملة �سوق حمادة يف كرخ بغداد 

بقلع اال�سنان وكان حيا �سنة 1928م .
 العم���ة وه���ي ام���راأة كان���ت تتعاط���ى ع���الج العي���ون يف 
بيته���ا يف �س���وق ال�سفاف���ري ببغ���داد وكان���ت ت�سك���ن يف 
دربون���ة مات���زال حتم���ل ا�سمه���ا ، كان���ت مق�س���ودة م���ن 
 خمتل���ف اجله���ات مل يق���ع املوؤل���ف عل���ى تاأري���خ وفاته���ا .
  احل���اج كاظم كان عطارا يتعاط���ى بيع االع�ساب والبزور 
واملعاجني ملن يق�سده من املر�سى وكان م�سهورا يف حملة 
�سوق الدجاج يف كرخ بغ���داد تويف خالل احلرب العاملية 

االوىل .

 عن كتاب ) الطب العراقي(   للمرحوم عبد الحميد 
العلوجي
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د . حيدر حميد رشيد
 

مل يك���ن تف�سي هذا املر�ش بني �سف���وف الفقراء خ�سو�سًا 
واأو�س���اط وا�سعة من النا�ش بعيدًا ع���ن متناول ال�سحافة 
اليومي���ة، التي اأطلق���ت عليه مر�ش الفق���راء ، فكتبت بهذا 
ال�س���اأن �سحيفة » الوطن »  مقال���ة بعنوان » مر�ش الفقراء 
وكيفي���ة الق�ساء علي���ه » ربط فيه كات���ب املقالة بني مر�ش 
الت���درن وب���ني الفق���ر املدقع ال���ذي كان���ت تعاني���ه �سرائح 
اجتماعي���ة معين���ة ، فالت���درن الرئ���وي ، كما يذك���ر الكاتب 
ي�ستفحل حيثما وج���د بيئة �ساحلة ، وغالبًا ما تكون هذه 
البيئ���ة ه���ي حمالت �سكن الطبق���ات الكادح���ة ، » وما اأكرث 
ه���ذه الطبق���ات يف بالدنا » ، ففي الري���ف  حيث الفالحون 
الذين ينه����ش النظام االقطاعي اأج�ساده���م ، ويف االأحياء 
العمالية حي���ث ال�سحة معدومة » فال هواء نقي وال �سياء 

كاٍف وه���م حمرومون من الغذاء ال�سحي« ، ففي مثل هذه 
البيئة يجد مكروب ال�سل حم���اًل مالئمًا لنموه وانت�ساره. 
ووجد الكات���ب ان اجنح حل ال�ستئ�سال �ساأفة هذا املر�ش 
ه���و اأن تق���وم احلكومة برف���ع امل�ستوى املعا�س���ي لل�سعب 

اجلائع اجلاهل املبتلى باالأمرا�ش العديدة. 
كان م���ن الطبيع���ي ان يجد مر����ش التدرن الرئ���وي مرتعًا 
خ�سب���ًا وراء ج���دران ال�سج���ون وان يبتلي ب���ه ال�سجناء 
، ف�س���اًل عن معاناته���م االأخرى التي كان���وا يعانون منها . 
وجن���د ذل���ك وا�سحًا يف مطالب���ة امل�سجون���ني ال�سيا�سيني 
املبتل���ني مبر����ش الت���درن بنقلهم م���ن م�ست�سف���ى الب�سرة 
واإعادته���م اإىل م�ست�سفى احلمي���ات ببغداد، لتعذر حت�سني 
ظروفه���م ال�سحي���ة يف م�ست�سف���ى الب�س���رة ب�سبب تردي 

م�ستوى اخلدمات ال�سحية فيه .
ومل جتد مطالب هوؤالء، وال املطالب االأخرى التي رفعوها 
م���رات ع���دة اإىل امل�سوؤول���ني ا�ستجاب���ة تذك���ر ، ومل يلتفت 
اأح���د من هوؤالء امل�سوؤولني اإىل معاناتهم من مر�ش التدرن 
الرئ���وي ، االأم���ر ال���ذي دفعه���م اإىل اإع���الن االإ�س���راب عن 
الطع���ام حتى املوت، اأو ي�ستج���اب ملطاليبهم، تلك املطالب 
الت���ي تتف���ق مع التزامات الع���راق الدولي���ة بوثيقة حقوق 

االإن�سان العاملية . 
ويف ال�سي���اق نف�سه نا�سدت وال���دة ال�سجني ناظم يعقوب، 
اأح���د املحكوم عليهم من قبل املجل����ش العريف، امل�سوؤولني 
اأط���الق �س���راح ولده���ا من �سج���ن نق���رة �سلم���ان الإ�سابته 
مبر����ش الت���درن الرئ���وي ، وع���دم اإمكانية عالج���ه داخل 

اأروقة ال�سجن.
مل يكن املعتقلون وال�سجناء هم املبتلون الوحيدون ، بهذا  

الداء الوبيل ، بل عانى منه العمال الذين كانوا يعملون يف 
ظروف �سحية ومعا�سية �سيئة اأي�سًا، فعلى �سبيل املثال ال 
احل�سر طالب علي �سكر رئي�ش نقابة عمال ال�سكك احلديد 
اإدارت���ه ب�س���رورة ر�سد مبل���غ منا�سب م���ن ميزانياتها من 
اأجل اإر�سال العم���ال امل�سابني مبر�ش التدرن الرئوي اإىل 
اخلارج خلل���و العراق من امل�سح���ات ال�سحية املخ�س�سة 
لهذا املر�ش. ووجد هذا ال�سوت واأ�سوات اأخرى �سداها 
يف ال�سحاف���ة العراقي���ة التي بداأت تطال���ب امل�سرفني على 
املوؤ�س�س���ات ال�سحية �سرورة اإن�س���اء م�سحات لالأمرا�ش 
ال�سحي���ة يف املناط���ق ال�سمالي���ة ، وت�سيي���د م�ست�سفي���ات 
متخ�س�س���ة ملعاجلة مثل ه���ذه احلاالت وح���االت مر�سية 
اأخ���رى ، وق���د وج���دت بع����ش من تل���ك املطال���ب ا�ستجابة 
م���ن قبل احلكوم���ة واأهل اخلري ، فج���رى ت�سييد العدد من 
املوؤ�س�س���ات ال�سحية التي عنيت مبعاجل���ة مر�ش التدرن 

الرئوي كما �سبقت االإ�سارة لذلك.
 مر�ش التدرن الرئوي طريق���ه يف �سفوف اجلي�ش  و�س���قَّ
العراق���ي حين���ذاك ، ع���ن طري���ق املكلف���ني امل�ساق���ني الأداء 
اخلدم���ة الع�سكري���ة مبوج���ب قان���ون خدمة العل���م، وعن 
طري���ق االأ�سخا����ش املتقدمني للتطوع على امل���الك الدائم ، 
فباال�ستناد اإىل معلومات اأوردها اأحد اأخ�سائي االأمرا�ش 
ال�سدري���ة يف اجلي����ش العراق���ي ، اأن فح�سًا طبي���ًا اأُجري 
يف امل���دة الواقع���ة ب���ني 13 اأيل���ول 1958 و 10 ت�سري���ن 
االأول 1958 عل���ى اأف���راد ف���وج بغداد للتدري���ب الع�سكري 
البالغ عدده���م )4237( جندي���ًا كان )244( منهم م�سابني 
بالت���درن الرئ���وي. ومل يكن اجلي�ش العراق���ي اآنذاك ميلك 
موؤ�س�س���ة �سحية متخ�س�سة بعالج ح���االت التدرن، وتتم 

معاجل���ة امل�ساب���ني م���ن منت�سبي���ه باإر�ساله���م اإىل وح���دة 
االأمرا�ش ال�سدرية يف م�ست�سفى الر�سيد الع�سكري، التي 
كان���ت ت�ستقبل يومي���ًا اأربع���ة ع�سكريني لغر����ش اإدخالهم 
امل�ست�سفى واأغلبها حاالت تدرن رئوي متقدم بينما مل تزد 
ع���دد االأ�سرة املخ�س�سة ال�ستقبال املر�سى يف الوحدة عن 
)80( �سري���رًا يف اأح�سن االأحوال ، وقد جنم عن هذا االأمر 
اأن اأ�سبحت مدة بق���اء الع�سكري امل�ساب بالتدرن الرئوي 
غري كافي���ة الإيقاف حدة املر�ش، لذلك كان���ت ت�سطر اإدارة 
امل�ست�سف���ى اإىل اإخ���راج املر�س���ى القدامى قب���ل اكت�سابهم 
درج���ة ال�سف���اء الت���ام م���ن اأج���ل اإف�س���اح املج���ال للمر�سى 
اجل���دد ، وهذا يعن���ي ا�ستم���رار دورة املر����ش ، فاملري�ش 
غ���ري املكت�س���ب لدرج���ة ال�سف���اء الت���ام تك���ون قابليته على 
نق���ل العدوى اإىل اأ�سرت���ه واملجتمع عالية . ينطبق ال�سيء 
نف�س���ه على املر�سى املر�سلني اإىل م�سح بحن�ش يف لبنان، 
ف�س���اًل عن معاناتهم من �سوء املعاجل���ة ، فاإن اإدارة امل�سح 
كان���ت بني حني واآخر ت�سفر عددًا من امل�سلولني من امل�سح 
اإىل الع���راق من دون اكتمال هوؤالء لدرج���ة ال�سفاء التام ، 
وق���د اأثار هذا االأمر غ�سبه���م ، فطالبوا احلكومة وجمل�ش 
الن���واب التدخل مل�ساعدته���م على البق���اء يف امل�سح حلني 
اكت�سابهم درجة ال�سفاء التام. كما اأن نظام تداوي التدرن 
الرئ���وي كان يعتم���د على عزل املر�س���ى واعطائهم العالج 
مب���دد زمني���ة طويلة مما دف���ع الكثري من املر�س���ى الفقراء 
الذي���ن اعتمدوا يف معي�ستهم عل���ى الك�سب اليومي لتاأمني 
قوته���م للهرب م���ن امل�ست�سفيات وقطع الع���الج ، مما �سبب 
ازدي���اد ن�سب���ة املر�سى الذي���ن بقوا يحمل���ون العدوى اإىل 

اأكرث من )%60(.
اأث���ري هذا االأمر داخل اأروقة جمل�ش النواب ، فطالب نائب 
بغ���داد توفيق املختار وزير ال�سح���ة التدخل لتدارك االأمر 
، وق���ال: » اأن ه���وؤالء امل�سلول���ون املنت�س���رون يف املقاهي 
العامة ويف بيوتهم اأ�سبحوا خطرًا يهدد �سحة العراقيني 

 ."
ويف ال�سياق نف�سه ، طالب نائب الديوانية موجد ال�سعالن 
ان يحج���ز "امل�سلول���ون املنت�س���رون يف االآوتي���الت ويف 

املحالت العامة »  .
كف���اح  تاري���خ  تاريخي���ًا يف  منعطف���ًا  ع���ام 1952  �س���كل 
العراقي���ني �سد مر�ش التدرن الرئ���وي يف العراق ، وفتح 
باب���ًا م���ن االأم���ل اأم���ام املالي���ني م���ن العراقيني التق���اء �سر 
ه���ذا الداء الوبي���ل .ففي ذلك الع���ام بداأ الأول م���رة تطبيق 
م�س���روع التلقيح بلقاح ال� )ب���ي . �سي. جي(، عماًل باأحكام 
االتفاقية التكميلية الثالثة ، كما �سبق ذكرها ، وحددت مدة 
امل�س���روع بعام���ني من اأج���ل تلقيح نح���و )800( األف طفل 
وياف���ع ، ونفذت عمليات التلقيح الفرق���ة ال�سحية الدولية 
التي اأر�سلته���ا منظمة ال�سحة العاملية تنفي���ذًا اللتزاماتها 
باالتفاقية املذكورة، والفرق ال�سحية العراقية التي دربت 
على يد الفرقة ال�سحية الدولية . وجهز �سندوق الطوارئ 
ال���دويل » اليون�سي���ف » امل�س���روع باللقاح���ات وحمل���ول 
التبويركل���ني املخف���ف، ف�س���اًل ع���ن الل���وازم والتجهيزات 
االأخ���رى طبقًا اللتزامات���ه املن�سو�ش عليه���ا يف االتفاقية 

التكميلية الثالثة. 
اقت�س���ر عمل الفرق���ة ال�سحي���ة الدولية والف���رق ال�سحية 
العراقي���ة يف الع���ام االأول عل���ى مدينة بغ���داد وخ�سو�سًا 
يف مدار����ش املدين���ة ، ويف العام 1952 تو�سع عمل الفرق 
ال�سحي���ة لي�سم���ل مناط���ق وا�سعة م���ن البالد الت���ي اأمكن 
الو�س���ول اإليه���ا ، وق���د اأج���رت الف���رق ال�سحي���ة يف اأثناء 
عمله���ا الفحو�س���ات املختربي���ة حت���ى نهاية �سه���ر كانون 
االأول م���ن الع���ام نف�سه على )343815( طف���اًل ويافعًا لقح 

منهم )136306( اأطفال ويافعني. 
ومما يذك���ر ان امللقحني واجه���وا اأثن���اء اأداء اأعمالهم عند 
البدء بتنفي���ذ امل�سروع �سعوبات كثرية م���ن بينها امتناع 
عدد غ���ري قليل م���ن النا�ش تلقي���ح اأبنائهم ب�سب���ب �سريان 
ا�ساع���ة يف مدين���ة بغداد �سربه���ا اأحد االأطب���اء املخت�سني 
باالأمرا�ش ال�سدرية من غري الر�سميني ، مفادها اأن اللقاح 
اجلديد لي�ش اإال )�سم( ، مما اأثار هلع النا�ش وخوفهم على 
اأرواح اأبنائه���م اإال ان اأثر ه���ذه االإ�ساعة �سرعان ما تال�سى 

بعد ان اأدرك النا�ش كذبها. 

عن رسالة : األوضاع الصحية في العراق -1945 
1958 دراسة تاريخية  

التدرن الرئوي .. وباء األحياء الفقيرة في العهود الماضية

يعد مرض التدرن الرئوي من 

املشاكل املهمة يف قضايا الصحة 

العامة يف العراق طوال العهود 

املاضية ، وسمي احياناً باملرض 

االجتامعي ، ألن اإلصابات به تحدث 

بصورة رئيسة يف أوساط األحياء 

الفقرية واملزدحمة ، والسيام يف 

املدن ويف املقدمة منها بغداد 

وكربالء والنجف وأول أسبابه هو 

سوء التغذية والعيش يف املساكن 

غري الصحية واملزدحمة حيث ال 

تتوفر فيها التهوية، وال تدخلها أشعة 

الشمس.  وينتقل هذا املرض عادة 

عن طريق الرذاذ املعدي الذي يزفره 

الشخص املصاب ، وعن طريق تناول 

الحليب امللوث ، وبسبب عادات 

اجتامعية تنم عن انخفاض الوعي 

الصحي كالعطاس الطليق والبصاق 

غري املقيد. كام أنه يعد من أكرث 

األمراض االنتقالية انتشاراً ، فقد 

سجلت الدوائر الصحية عام 1956 

فقط )15919( إصابة ، أي بنسبة )3.5( 

لكل مائة ألف نسمة من السكان، 

ومل تكن تلك األرقام متثل العدد 

الحقيقي ألعداد املصابني فعلياً بهذا 

املرض. إذ تعتقد السلطات الصحية 

هذا الرقم ال ميثل سوى )10%( من 

اإلصابات املوجودة ألن الكثري من 

املصابني كانوا ميتنعون عن مراجعة 

املؤسسات الصحية ألخذ العالج 

بسبب فقرهم ، ونظرة املجتمع 

للمصابني بالتدرن الرئوي بأنه » خزي 

وعار » ، فكانوا ينبذونهم وينبذون 

أرسهم ، مام دفع الكثري من املرىض 

لالنتحار ، والسيام النساء منهم. 
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د . عباس فرحان الزاملي

كانت امل�ساكل ال�سحية يف العراق يف العهد امللكي متعددة 
ومعقدة ا�سهم يف ابرازها تخلف املجتمع العراقي اآنذاك ، 
فاغل����ب ال�سعب كان يجهل القواع����د ال�سحية. كذلك طبيعة 
من����اخ الب����الد الق����اري ، وك����رثت الرطوب����ة وامل�ستنقع����ات 
وااله����وار وتك����رار الفي�سان����ات ، الت����ي اث����رت يف واق����ع 
اخلدم����ات ال�سحي����ة الت����ي مل تك����ن ب�س����كل كاف حت����ى يف 
العا�سم����ة بغداد حي����ث كان����ت �سوارعها مليئ����ة باالو�ساخ 

والقاذورات املرتاكمة فيها خا�سة يف ف�سل ال�ستاء  .
�س����اءت االح����وال ال�سحية ل�س����كان بغ����داد ، نتيجة لرتدي 
الو�س����ع املعا�س����ي وانت�سار االمرا�ش بفع����ل �سوء التغذية 
ورداءة نوعيته����ا ون����درة االدوي����ة . وارتف����اع ا�سعاره����ا 
مم����ا يح����ول دون ا�ستطاعة ع����دد كبري منه����م ، معاجلة تلك 
االمرا�����ش الت����ي تنتابهم ، يزاد على ذل����ك النق�ش الوا�سح 
يف الكف����اءات الطبي����ة ، االم����ر ال����ذي اأظه����ر تاث����ريًا �سلبيًا 
يف كف����اءة املوؤ�س�س����ات ال�سحي����ة واعداده����ا. فجع����ل تل����ك 
املوؤ�س�س����ات عاجزة عن اداء وظيفتها يف حت�سني امل�ستوى 
ال�سحي  . لذل����ك انت�سرت يف بغداد امرا�ش كثرية وفتاكة 
مث����ل املالري����ا والبلهارزي����ا والتدرن الرئ����وي والرتاخوما 

واالنكل�ستوما واجلدري.

مرض المالريا :
يحت����ل مر�����ش املالري����ا . ال�س����دارة يف قائم����ة االمرا�����ش 
املتوطنة الوبائية التي عانى منها املجتمع العراقي عامة . 
اذ ا�ستملت على معظم جهات اململكة حتى العا�سمة بغداد.
انت�س����ر مر�ش املالريا ب�س����ورة وا�سعة يف بغ����داد ، وبقي 
ميث����ل حالة متوطن����ة متف�سية فيها منذ ع����ام 1940، اذ بلغ 
ع����دد اال�سابات امل�سجلة لدى الدوائر ال�سحية )97.361( 
اأ�ساب����ة وه����و رقم خي����ايل مل ت�سل����ه املدينة من����ذ تاأ�سي�ش 
النظ����ام امللكي.ومم����ا �ساعد عل����ى انت�سار املر�����ش ات�سال 
م����زارع بغ����داد مب����زارع دي����اىل والفرات.وكان����ت الدوائر 
ال�سحي����ة وال �سيم����ا مديري����ة �سح����ة العا�سمة ق����د اهتمت 
بالك�س����ف ع����ن املر�ش يف املي����اه الراك����دة يف جانب الكرخ 
ومي����اه الف����رات التي كون����ت م�ستنقعات كث����رية يف طريق 
الفلوج����ة واملياه التي جتمعت حت����ت ج�سر اخلر وو�سلت 
اىل ق�س����ر الزهور واحلارثية والرحاب وغريها من جهات 
املدين����ة ، وع����رثت على يرق����ات » االنوفي����ل » وهي جراثيم 
والكاظمي����ة  والوزيري����ة  ال�سع����دون  منطق����ة  املالري����ا يف 
فاهتمت مبعاجل����ة امل�سابني باملالريا مب����ادة الكنني.ولكن 
امل�س����اب بعد �سفائه من املر�ش يعود اىل البيئة نف�سها مرة 
ثاني����ة ، لذلك كانت اجلهود املبذول����ة يف هذا املجال تذهب 

�سُدى.

اهتم����ت دائ����رة �سح����ة العا�سم����ة مبكافحة مر�����ش املالريا 
مبختل����ف الط����رق و�سكل����ت جلن����ة له����ذا الغر�����ش برئا�سة 
الدكت����ور ا�سماعي����ل ال�سف����ار مدي����ر �سح����ة ل����واء بغ����داد 
والدكتور عل����ي غالب مدير �سحة العا�سمة قامت بجوالت 
تفتي�سي����ة وا�سعة يف انح����اء العا�سمة وما حولها للوقوف 
عل����ى املناط����ق املوب����وءة بجراثي����م ه����ذا املر�����ش. واجرت 
اللجن����ة ك�سف����ًا مو�سع����ًا يف الكاظمي����ة واالعظمي����ة  وب����اب 
املعظ����م وو�سع����ت تعليم����ات جدي����دة للوقاي����ة م����ن املر�ش 
ومعاجلت����ه. واج����ري ك�س����ف يف منطق����ة البتاوي����ن ور�ش 
النف����ط اال�س����ود على االماك����ن التي يوجد فيه����ا البعو�ش. 
وزودت رئا�س����ة �سحة بغ����داد امل�ستو�سف ال�سيار اخلا�ش 
بق�ساء الكاظمية )باالدوية الكافية ( ليقوم باعمال التجول 
بني �سكان املزارع واحلقول وا�سحاب ال�سرائف وتوزيع 
االدوي����ة ومعاجلة املر�س����ى وا�سهم الدكت����ور البري اليا�ش 
رئي�����ش الهي����اأة ال�سحية يف الق�س����اء املذك����ور يف تو�سيع 
عملي����ات املكافح����ة يف م�ست�سف����ى الكاظمي����ة ، ال����ذي كان 
يقوم بتلقيح ح����وايل خم�سمائة �سخ�ش يوميًا �سد مر�ش 
املالرياوبفعل اهتمام احلكومة انخف�ست ن�سبة املراجعني 
اىل املراك����ز ال�سحية مما ّدل عل����ى احراز تقدم يف معاجلة 
جراثيم املر�����ش ، وقد رفع الدكت����ور �سندر�سن تقريرًا اىل 
مديري����ة ال�سحة العامة بني فيه اج����راءات مكافحة املالريا 
، فرفعت����ه وزارة ال�سوؤون االجتماعية اىل اللجنة اخلا�سة 
مبكافحة املالري����ا وحثت اجلميع على بذل جهود م�ساعفة 
ال�ستئ�س����ال املر�ش.عن طريق �سحب املياه الراكدة او ردم 
امل�ستنقعات والقاء النفط اال�سود يف البالوعات مرتني يف 

اال�سب����وع ومكافحة البعو�ش يف الغ����رف. وطلبت اللجنة 
من االهايل التعاون معها با�ستمرار.

ويف ع����ام 1941 تاأ�س�س����ت مديرية الوقاي����ة ال�سحية التي 
قام����ت باج����راء م�س����ح �سامل للمالري����ا يف انح����اء العراق. 
وا�ستدع����ت الدكت����ور احمد احلل����واين ، اخلب����ري امل�سري 
املتمر�����ش يف الط����ب اال�ستوائ����ي  ملكافح����ة املر�����ش بع����د 
انت�س����اره يف بغداد اثر في�سان �سن����ة 1942 ، فقام اخلبري 
مبكافح����ة املر�ش يف مرحلت����ني : املرحلة االوىل من بغداد 
حتى �سقالوه واملرحل����ة الثانية باجتاه الب�سرة وقد جنح 
يف املرحل����ة االوىل ب�س����كل كام����ل يف ح����ني اح����رز جناح����ًا 
جزئيًا يف الب�سرة ب�سب����ب طبيعة البيئة فيها. وانخف�ست 
ن�سبة اال�سابات يف مدينة بغداد ب�سكل وا�سح مقارن�ة م�ع 

مدينت�ي
 الب�س����رة واملو�س����ل . ويف ع����ام 1946 تاأ�س�س����ت مديري����ة 
مكافح����ة املالريا يف بغ����داد ] التي ا�سبحت فيما بعد  معهد 
االمرا�����ش املتوطن����ة [ برئا�س����ة الدكت����ور حمم����د ابراهيم 
وزمالئ����ه عبد الق����ادر �ساتي وخلي����ل ابراهيم ، ف����كان لهذه 

املديرية جهود جدية يف املعاجلة . 

البلهارزيا  البول الدموي  :
وف�س����ال ع����ن مر�����ش املالري����ا انت�س����ر يف بغ����داد مر�����ش 
البلهارزي����ا . وكان اك����رث اال�ساب����ات الت����ي �سجل����ت ل����دى 
الدوائ����ر ال�سحي����ة ه����ي م����ن خ����ارج املدين����ة ، ع����ن طري����ق 
املهاجرين الذي����ن وفدوا اليها. اإذ كان����وا ي�ستعملون املياه 
امللوثة ويغت�سلون يف الربك وامل�ستنقعات ، وتركز املر�ش 

يف نه����ر دي����اىل بالر�ستمي����ة ويف حملة ال�سع����دون. وظهر 
كذل����ك يف جه����ات خمتلف����ة م����ن بغ����داد ، ال�سيم����ا يف الكرخ 
واملن�سور والكاظمية والر�ساف����ة لوجود جداول اروائية 

موبوءة فيها.
 

مرض السل “ التدرن الرئوي “ :
م����ن االمرا�ش اخلط����رة املوؤثرة يف حي����اة االن�سان مر�ش 
ال�سل او “التدرن الرئوي” .وهو ي�سيب الكبار وال�سغار 
عل����ى حد �سواء. وع����رف باملر�ش االجتماع����ي اذ ان معظم 
اال�ساب����ات به كانت حت����دث يف او�ساط االحي����اء ال�سعبية 
املزدحم����ة بال�سكان التي تعاين �سوء التهوية وعدم دخول 
ا�سع����ة ال�سم�����ش اليه����ا ، االم����ر ال����ذي جع����ل امل�ساك����ن غري 
�سحي����ة. ف�ساًل عن قل����ة التغذية وعدم تنوعه����ا النخفا�ش 

امل�ستوى املعا�سي لدى تلك الطبقات الفقرية.
انت�س����ر مر�ش ال�سل يف بغداد على الرغ����م من تركز الق�سم 
االك����رب من املوؤ�س�س����ات       ال�سحية فيه����ا. وظهر يف املدن 
ذات الكثاف����ة ال�سكاني����ة العالي����ة ال�سيم����ا مدينت����ا كرب����الء 
والنج����ف املقد�ستان.ام����ا عن موق����ف ال�سلط����ات ال�سحية 
م����ن انت�سار املر�ش فل����م تكن لها خط����ة مر�سومة لل�سيطرة 
علي����ه او احلد م����ن انت�ساره ، فكان عمله����ا ال يتعدى ادخال 
امل�س����اب اىل ) م�ست�سفى العزل بانتظار املوت( لعدم توفر 
االدوية امل�سادة للمر�ش . وكان معظم امل�سابني املتمكنني 
مادي����ًا يتوجهون اىل م�سحات لبن����ان لال�ست�سفاء. مل تقف 
الدوائ����ر ال�سحي����ة واجلمعي����ات اخلريي����ة يف العا�سم����ة 
مكتوف����ة االي����دي امام انت�س����ار مر�ش الت����درن الرئوي فقد 
قام����ت جمعية مكافحة التدرن الت����ي كانت تعرف يف بداية 
تاأ�سي�سه����ا بجمعي����ة مكافح����ة ال�سل بجهود كب����رية ملعاجلة 

املر�ش .

االنكلستوما “ الدودة الشصية “ : 
ترك����ز مر�����ش االنكل�ستوم����ا. يف االحي����اء )ال�سعبية( التي 
كان اغلب �سكانها من الطبقة الفقرية واملعدومة النخفا�ش 
م�ستواه����ا املعا�س����ي ف�س����ال ع����ن ع����دم التزامه����ا بال�سروط 
ال�سحي����ة. وانت�سر املر�ش يف �سف����وف الفالحني بالدرجة 
اال�سا�سية.ال�سيم����ا �س����كان ال�سرائ����ف بع����د هجرته����م اىل 
العا�سم����ة وا�ستقراره����م يف بيئة ملوث����ة تفتقر اىل اب�سط 

اخلدمات ال�سحية . 

ام�راض العي�ون : 
كانت امرا�����ش العيون توؤلف واحدة م����ن اخطر امل�سكالت 
ال�سحي����ة التي واجهتها املدن العراقية ومنها بغداد وياأتي 
مر�����ش الرتاخوم����ا يف مقدم����ة ه����ذه االمرا�����ش  . ارتفعت 
ن�س����ب اال�سابة مبر�ش الرتاخوم����ا باملقارنة مع االمرا�ش 
االخرى التي ابتلى بها املجتمع العراقي. وتركز يف مدينة 

االمراض والصحة في المجتمع البغدادي 
في العهد الملكي
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بغ����داد اكرث من املدن االخرى وبلغ����ت ن�سبة اال�سابة 
فيه يف بداية االربعينيات حوايل 26.9 باملائة. ومما 
يج����در ذكره يف ه����ذا املج����ال ان انت�سار ه����ذا املر�ش 
اخلطر قد ادى اىل ا�سابة البع�ش ب� )العور والعمى( 
عل����ى الرغم وج����ود املوؤ�س�سات التعليمي����ة والتثقيفية 
اكرث واملنظمات ال�سحية الوقائية والعالجية »  . 

وبع����د تفاقم املر�ش وانت�ساره ب�سكل وا�سع يف بغداد 
بذل����ت وزارة املعارف جهودًا كب����رية يف زيادة كفاءة 
دوائر ال�سحة التابعة لها ، التي كانت تعرف » ب�سحة 
املعارف » لغر�ش متكينها من اجراء الفحو�ش الطبية 
ب�س����ورة منتظم����ة عل����ى طلب����ة املدار�����ش يف خمتلف 
املناطق واقام����ة امل�ستو�سفات يف بغداد وفتحت اول 
م�ستو�سف له����ا يف اواخر ع����ام 1944 لغر�ش تقدمي 
الع����الج ال����الزم لطلبة املدار�����ش، �س����م امل�ست�سفى 42 
�سريرًا موزعة على ردهتني منعزلتني واحدة للطالب 

واالخرى للطالبات . 

امراض االطفال :
انت�س����رت االمرا�����ش ب����ني االطف����ال ال �سيم����ا اله����زال 
الديك����ي  وال�سع����ال  االأمع����اء  والته����اب  واالإ�سه����ال 
واحل�سبة والنكاف والزحار والكزاز ، ب�سبب �سعف 
مقاومتهم لالمرا�ش ف�ساًل ع����ن جهل االمهات بقواعد 
الرتبية  ال�سحية وانعدام العناية بتنوع التغذية. 

واأدى انت�س����ار االمرا�����ش ب����ني �سف����وف االطفال اىل 
ارتف����اع ن�سب����ة الوفي����ات باملقارن����ة م����ع ال����والدات  ال 
�سيما يف املناطق املتخلف����ة التي تعتمد على القابالت 
ال�سعبي����ات دون املوؤ�س�س����ات ال�سحي����ة. وعلى الرغم 
م����ن اجلهود التي بذلتها الدوائر ال�سحية يف معاجلة 
االمرا�����ش للتقلي����ل م����ن ن�سب����ة الوفي����ات ، لك����ن هذه 
املح����اوالت كان����ت ن�سبي����ة يف جناحه����ا ، اذ ا�ستمرت 
حالة ارتفاع وفيات االطف����ال الر�سع يف مدينة بغداد 

يف نهاية االربعينيات وبداية اخلم�سينيات . 
ام����ا فيما يتعل����ق بتنظي����م االإح�س����اءات احلياتية يف 
العا�سم����ة فقد نظمتها » جمموعة من االميني واجلهلة 
» الذين ق�سموا ا�سباب الوفاة على اربعة اق�سام :

 الق�س����م االول : اذا كان املتوفى طفاًل فان �سبب وفاته 
هو عدم الر�ساعة . 

الق�س����م الثاين : اذا كان املتوفى �سابًا فان �سبب وفاته 
حمى و�سعف عام . 

الق�سم الثال����ث : اذا كان املتوفى كبري ال�سن فان �سبب 
وفاته هو ال�سيخوخة . 

الق�س����م الراب����ع : اما اذا وجدت بق����ع زرقاء على �سرة 
املري�����ش او يف اأي م����كان م����ن ج�سم����ه عنده����ا تر�سل 
اجلث����ة اىل الط����ب الع����ديل للتحري عن �سب����ب وفاته. 
وكان����ت تعطى اعان����ة مالي����ة مقدارها خم�س����ة دنانري 
ل����ذوي املتوف����ني الفق����راء ، وق����د اورد الدكت����ور فالح 
ح�س����ن مطر الذي         مار�ش العمل يف مديرية �سحة 
العا�سم����ة يف اخلم�سيني����ات حادث����ة طريف����ة مفاده����ا 
جلوء بع�ش           » الن�ساء » اىل و�سائل غري م�سروعة 
يف احل�سول على �سهادة الوفاة بق�سد احل�سول على 
تلك املعونة ، بو�ساط����ة اح�سار تابوت وهمي ولب�ش 
الثي����اب ال�س����وداء » وه����ن يبكني ويلطم����ن اخلدود » ، 
وعندم����ا اراد الدكتور الك�سف ع����ن تلك اجلثة امتنعن 
ع����ن ذلك بحج����ة ان املتوفاة �سابة وال يج����وز الك�سف 
عنه����ا الن����ه ح����رام ح�س����ب اعتقاده����م ، وعندم����ا ا�سر 
الدكت����ور على اجراء الك�س����ف مل يجد �سوى جمموعة 

من احلجارة ، فهربت الن�ساء.

االم�راض الزهري�ة : 
اأدت ظروف احل����رب العاملية الثانية اىل تفاقم م�سكلة 
البغ����اء » االت�س����ال اجلن�سي غ����ري       امل�سروع ». مما 
�ساع����د عل����ى انت�س����ار االمرا�����ش الزهري����ة يف بغ����داد 
ال�سيم����ا ال�سفل�����ش وال�سيالن والقرح����ة اللينة ، وهذه 
االمرا�����ش ترك����زت يف العا�سمة ب�س����كل كبري لوجود 
العوام����ل امل�ساع����دة عل����ى انت�ساره����ا. ال�سيم����ا تع����دد 
دور البغ����اء العلني����ة وال�سرية. وحاول����ت املوؤ�س�سات 
ال�سحي����ة واجلمعي����ات االجتماعي����ة معاجل����ة م�سكلة 
البغاء للحد من انت�س����اره خلطورة ا�سراره ال�سحية 
واالخالقي����ة. وه����ذه اجله����ود كانت عدمي����ة اجلدوى 
بفعل عالقة ال�سما�سرة بع�ش االو�ساط املتنفذة االمر 

الذي �ساعد على ا�ستمرار البغاء ودميومته. 
لك����ن انت�س����ار االمرا�ش الزهري����ة بقي مرتفع����ًا فيها ، 
ويب����دو لنا ان ه����ذه االرق����ام ال متثل الع����دد احلقيقي 
للم�ساب����ني يف العا�سمة المتناع بع�سهم عن مراجعة 
امل�ست�سفي����ات احلكومي����ة م����ن جه����ة ، او مراجعته����م 
لالطب����اء االخت�سا�سيني ال�سب����اب اجتماعية من جهة 
اخ����رى، لذل����ك ف����ان البيان����ات الر�سمي����ة مل ت�س����ل اىل 
اح�ساء دقيق عن ن�سبة اال�سابة او عدد امل�سابني يف 

االمرا�ش الزهرية .

عن رسالة :
 الحياة االجتماعية في بغداد 1939 �� 1958

جبار الجويبراوي

احت���ل العثمانيون بغ���داد عام 1153 ومل يحتل���وا العمارة اال 
يف العام 1861 ميالديا ومنذ احتاللهم البغي�ش نزلت بالبالد 
ك���وارث ج�سيمة وحدث فيه���ا حوادث عظيم���ة دون ق�سم منها 
هن���ا وهن���اك مبع���رث متثاثرا. فق���د تف�ست الهي�س���ة احلادة يف 
االع���وام )1871- 1889- 1894-1899( وتف�س���ي الطاعون 
اجل���دري  مر����ش  وتف�س���ي  1877و1881و1882  ع���ام  يف 
والتيفوئي���د و�سارت تل���ك ال�سنوات تاريخا ي���وؤرخ بة العامة 
احل���وادث وال���والدات والوفيات مث���ل )�سنة اب���و زريعة(  اأي 
ع���ام انت�سار مر�ش الكولريا و�سنة )ابو دمغة( اأي عام انت�سار 
مر�ش التيفوئي���د و�سنة )ابواربية( وه���و مر�ش ي�سيب احد 
جانب���ي املثان���ة بورم مفاج���ئ حاد اليلبث من ي�س���اب بة يوما 
اال ومي���وت وق���د ا�س���اب �سواح���ي العم���ارة ومل يب���ق منه���ا 
 اك���رث من اخلم����ش فارخ���وه بكلم���ة )مرغ���ز( 1889/1247م
كم���ا تعر�س���ت مدين���ة العم���ارة لالأ�ساب���ة مبر����ش الكول���ريا 
ع���ام 1889 م ففت���ك بال�س���كان فت���كا ذريع���ا ومل يب���ق منه���م 
اك���رث م���ن رب���ع وعل���ى كل ح���ال ان الهيئ���ات الب�سري���ة الت���ي 
املحت���ل  العثم���اين  اجلي����ش  طالئ���ع  م���ع  العم���ارة  و�سل���ت 
ان�س���ات له���ا فرعا على نه���ر دجلة ع���ام 1894م .. والذي عرف 
فيم���ا بع���د ) م�ست�سف���ى االمري���كان( وعلي���ة ف���ان م�ست�سف���ى 
مدين���ة  يف  تن�س���ا  �سحي���ة  موؤ�س�س���ة  اول  ه���و  االمري���كان 
 العم���ارة يف اواخ���ر الق���رن الق���رن التا�س���ع ع�سر املي���الدي..
�س���ارت العم���ارة مق���را للق���وات االنكليزي���ة الزاحف���ة نح���و 
الك���وت و�سهدت تلك املدة انت�س���ارا امرا�ش املالريا والكولريا 
واجل���دري ب���ني افراده���ا لذل���ك اتخ���ذت االدارة الربيطاني���ة 
فت���ح م�ستو�س���ف وم�ست�سف���ى با�س���راف طبي���ب بريطاين من 
اجلي����ش يف كل م���ن القرنة وقلعة �سالح وعل���ى الغربي وكان 
يعم���ل يف امل�ستو�سف الطبي���ب ال�سابط املوجود يف احلامية 
وكان اول خمت���رب ا�س����ش يف الع���راق النت���اج لق���اح اجل���دري 
يف مدين���ة العم���ارة يف �سب���اط 1919 م وعه���دت ادارت���ة اىل 
الكابن وايت وكان رئي�س���ا ل�سحة مدينة العمارة ومما جتدر 
اال�س���ارة ل���ه ان ع���دد اال�س���رة يف امل�ست�سف���ى االنكلي���زي 10 
وكان ع���دد الراقدي���ن يف تلك الفرتة ح���وايل 65 مري�سا ويف 

ع���ام 1922م ال���ت ملكي���ة امل�ست�سف���ى اىل احلكوم���ة العراقية 
حي���ث اطلق علية امل�ست�سفى امللك���ي يف العمارة و�سهدت فرتة 
الثالثيني���ات تط���ورًا �سريعا يف اخلدمات ال�سحي���ة فقد ازداد 
 ع���دد اال�س���رة يف امل�ست�سف���ى امللك���ي وا�سب���ح )45( �سريرا ..
 كم���ا ازداد ع���دد اطب���اء اذا ا�سبح )3( ثم �س���ار )5( اطباء كما 
بل���غ ع���دد امل�سم���دات )2( وعدد امللقح���ني )2( وقابل���ة واحدة 
وعدد اخل���دام )10( ويف �سوء ذلك تعت���رب حقبة الثالثينيات 
بداي���ة اخلدمات ال�سحية يف مدينة العم���ارة و�سواحيها وقد 
تعاقب على رئا�سة املدينة الطبية اطباء اكفاء بل بذل معظمهم 
جه���ودا كب���رية يف احلف���اظ عل���ى ال�سح���ة العام���ة ومكافح���ة 
االمرا�ش ومنهم الدكتور ابراهيم ا اللو�سي الذي ا�ستقدم اىل 
العم���ارة 1930 م على اثر انت�سار وب���اء الكولريا فيها واعقبة 
الدكت���ور حمدي ب���ك اوجي رئي�س���ا لل�سحة يف امل���دة الواقعة 
ب���ني عام���ي 1931 – 1932 م ث���م ت���وىل رئا�س���ة ال�سح���ة يف 
العم���ارة الدكتور ق�سطنط���ني بال اوغلر ع���ام 1932-1933م 
ال���ذي كان مثاال للرج���ل املكافح حيث ا�س�ش خمت���ربا كمياويا 
للتحلي���ل وك�س���ف االمرا����ش النة م���ن ا�سح���اب االخت�سا�ش 
الزهري���ة  االمرا����ش  مكافح���ة  يف  حثيث���ا  �سعي���ا  و�سع���ى 
والق�س���اء عليها وخ�س����ش دار م�ستقلة لذل���ك واهتم بال�سحة 
 املدر�سي���ة وان�س���ا دارا للنكاف يف متو�سطة العم���ارة انذاك ..
ويف اواخ���ر اب من ع���ام 1933 جهزت �سحة العمارة بادوات 
طبية و�سي���ارة لر�ش املبيدات و�سيارة �سحية ب�سحبة معاون 
�سي���ديل وهي مبثابة م�ستو�سف �سيارة متجول يف النواحي 
واالري���اف حت���ت ا�س���راف الدكت���ور �سفي���ق قريط���م �س���وري 
اجلن�سية كان رجال جمدا يف عملة متجوال بني االرياف خمففا 
عنه���م وطاة االمرا�ش املحدقة بهم من قبل حيث كانوا مهملني 
من�سي���ني عن رعاي���ة وا�سعاف وق���د �سار قريط���م مي�سى عدة 
اال�سه���ر بني املناطق الريفي���ة . من اجلدير بالذك���ر ان مديرية 
ال�سحة العامة الت���ي مت ا�ستحداثها ابان االحتالل الربيطاين 
ظل���ت مديرية ملحق���ة ب���وزارة الداخلية ثم ا�سبح���ت مديرية 
خا�سع���ة ل���وزارة املع���ارف ويف 11اأيل���ول 1921 وحتول���ت 
املديري���ة العام���ة اىل وزارة ال�سح���ة ويف 8 حزي���ران 1922 
الغيت هذة الوزارة واحلقت بوزارة الداخلية منذ �سنة 1922 
حت���ى 1939 حيث مت ت�سكي���ل وزارة ال�سوؤون االجتماعية بها 
.ويف �سنة 1952 انف�سلت عنها لت�ستقل بوزارة خا�سة اطلق 

عليها ا�سم وزارة ال�سحة كذلك حتى يومنا هذا .

بدايات المؤسسات الصحية 
في العمارة
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د. هاشم بركات

نع���ود بالذاك���رة اىل ع���ام 1947 وبالتحدي���د خالل �سه���ر ايلول 
من ذل���ك العام حيث اجتاح���ت الكولريا القطر امل�س���ري ال�سقيق 
وكان���ت ب���وؤرة االنت�س���ار قرية القرين ق���رب ال�سوي����ش.. فعندما 
انتهت احلرب العاملية الثاني���ة اخذت بريطانيا ت�سحب جيو�سها 
م���ن منطقت���ي ال�سرق االو�س���ط واالق�سى، كان مرك���ز جتمع تلك 
اجليو����ش ه���ي مدين���ة ال�سوي����ش لنقلهم م���ن هن���اك اىل اوروبا 
وانكل���رتا بع���د انق�س���اء ف���رتة احلج���ز ال�سح���ي واالج���راءات 
ال�سحي���ة املقت�سية  ويظهر ان بني اولئك اجلنود من كان م�سابا 
او ناق���ال جلراثي���م الهي�س���ة )الكول���ريا( وملا كانت قري���ة القرين 
قريب���ة م���ن مدين���ة ال�سوي�ش فق���د كان بع����ش �سكانه���ا يذهبون 
للعم���ل يف مع�سكرات اجلي�ش الربيط���اين بال�سوي�ش ومن هناك 
 انتق���ل وب���اء الكول���ريا اىل قري���ة القري���ن ومنه���ا اىل القاه���رة.
مديري���ة  )وكان���ت  االجتماعي���ة  ال�س���وؤون  وزارة  واعلن���ت 
ال�سح���ة العام���ة م���ن املديري���ات التابعة له���ا( اعلنت ع���ن عزمها 
الكول���ريا  ملكافح���ة  امل�س���ري  القط���ر  اىل  طبي���ة  بعث���ة  ار�س���ال 
وق���د تطوع���ت لال�س���رتاك يف تل���ك البعث���ة الطبي���ة فوجه���ت يل 
 وزارة ال�س���وؤون االجتماعي���ة كت���اب �سك���ر نظ���را لتطوعي هذا.
وق���د تالف���ت البعث���ة الطبية م���ن الدكت���ور �سامي �سوك���ت رئي�سا 
وع�سوي���ة كل م���ن الدكات���رة �سري���ف ع�س���ريان واحم���د �سمي���م 
ال�سف���ار وها�سم بركات وجورج او�س���ي وها�سم ن�ساأت وح�سني 
توحل���ه وحمم���د احلم���داين وق���د غ���ادرت البعثة بغ���داد بتاريخ 
1947/10/2 متوجه���ة اىل م�س���ر ع���ن طري���ق الرب م���ن االردن 
وفل�سطني )حيث كانت ال تزال حتت  االنتداب الربيطاين( وذلك 
 بال�سي���ارات حت���ى اال�سماعيلي���ة ومن ث���م بالقط���ار اىل القاهرة.
�سوارعه���ا  �سغ���رية  قري���ة  االثن���اء  تل���ك  يف  عم���ان  وكان���ت 
ميك���ن  ال���ذي  الوحي���د  الفن���دق  وان  مبلط���ة  وغ���ري  مرتب���ة 
توجهن���ا  عم���ان  وم���ن  قيالدلفي���ا  فن���دق  ه���و  في���ه  ال�سك���ن 
اال�سماعيلي���ة  ن���درك  لك���ي  فل�سط���ني  اىل  اي�س���ا  بال�سي���ارات 
للقاه���رة. متجه���ا  القط���ار  منه���ا  يتح���رك  ان  قب���ل  امل�س���اء   يف 
يف عرب���ات نوم القطار علقت �سور االث���ار يف االق�سر وا�سوان 
وابي �سنبل ، وقد كتبت حتتها العبارة التالية “اذا مل تزر االثار 
يف االق�سر وا�سوان فكانك مل تزر م�سر” وقد جنيت تلك العبارة 
يف حين���ه دعاية بارعة لتحري�ش امل�سافري���ن على زيارة االق�سر 
وا�سوان..ولكن���ي وج���دت ذلك �سحيحا زرت تل���ك االثار مع قية 
اع�س���اء البعثة )عدا الدكتورين �سامي �سوكت و�سريف ع�سريان 
اللذي���ن ف�س���ال البق���اء يف القاهرة( حي���ث طلب من���ا امل�سوؤولون 
يف وزارة ال�سح���ة امل�سري���ة ال�سف���ري اىل هناك )بع���د ان ق�سينا 
ح���وايل ل�سه���ر يف م�ست�سف���ى العبا�سية الذي خ�س����ش للمر�سى 
امل�سابني بالكولريا لعالجهم.. وخالل ذلك ال�سهر حيث كان عالج 
امل�ساب���ني ال يتعدى زرق املحل���ول امللحي يف اوردة اذرعهم وان 
تع���ذر ذلك فف���ي اوردة فخذهم وان تعذر ذلك ن���زرق املحلول يف 
جوفه���م البطني وكم كان مده�س���ا ان ي�ستجيب النب�ش بعد زرق 
املحل���ول امللح���ي يف اجلوف البطني فتح�س���ه بالعني اوال ثم يف 
 الر�س���غ فتنتقل ابرة الزرق من البط���ن اىل الفخذ ثم اىل الذراع.
لق���د كان م���ن ح�سن احل���ظ ان وب���اء الكول���ريا يف القاه���رة كان 
حم�س���ورا يف مكانني منعزلني وهما �سج���ن القاهرة وم�ست�سفى 
االمرا����ش العقلي���ة وبالرغ���م م���ن من���ع الزي���ارات ع���ن املر�سى 
وامل�سجون���ني.. اال انه���ا مل تنف���ذ ب�س���ورة حمكم���ة.. فق���د جلب 
مل�ست�سفى العبا�سية ذات يوم من �سجن القاهرة م�ساب بالكولريا 
وه���و يف الرم���ق االخري.. فم���ا ان و�س���ل امل�ست�سف���ى حتى لفظ 
انفا�سه االخرية.. ولدى ت�سريح جثته وجد يف معدته ا�سبع كف 
مطاطي جراحي وهو مليء مبادة احل�سي�ش.. فظهر فيما بعد ان 
احد زائريه قد جلب له هذه الهدية مهربا اياها يف �سرجه وعندما 
�سلم���ه الهدية بلغه���ا يف جوفه مع ما لوثها م���ن جراثيم الكولريا 
الأن الزائ���ر كان ناقال للمر�ش، وحيث ان تل���وث العبوة ب�سمات 
الكول���ريا كان �سديدا فقد ق�ست عل���ى ال�سجني بعد وقت ق�سري.. 
 وعلى ما اذكر بان هذه احلالة قد ن�سرت يف )الالن�ست( يف حينه.
كان م�ست�سف���ى العبا�سية يعج مبندوبي مبيعات �سركات االدوية 
وكل عم���ل عين���ات م���ن ادوي���ة �سركت���ه يح���اول ان يغ���ري ادارة 

امل�ست�سف���ى بتجربته���ا وكان���ت االدوي���ة املعروف���ة والت���ي كانت 
جت���رب يف تلك االيام ه���ي مركبات ال�سلف���ا والبن�سلني وحماليل 
املعقم���ات. م���ن  والالي���زول وغريه���ا  والديت���ول   الربمنغن���ات 
وكان���ت وقايته���ا م���ن املر����ش ه���ي غ�س���ل اليدي���ن جي���دا بامل���اء 
وكن���ت  املطبوخ���ة  غ���ري  االطعم���ة  تن���اول  وع���دم  وال�ساب���ون 
ت���رى عل���ى موائ���د الطع���ام يف الفن���دق ثم���ار الليم���ون الطازج 
عل���ى  �سربه���ا  قب���ل  امل���اء  اك���واب  اىل  ع�سريه���ا  ال�ساف���ة 
الكول���ريا. �سم���ات  عل���ى  تق�س���ي  احلمو�س���ة  ان   اعتباره���ا 
وبعد دوامنا حوايل ال�سهر يف م�ست�سفى العبا�سية لعالج مر�ش 
الكول���ريا اخذت ال�سح���ف اليومية واملج���الت اال�سبوعية تن�سر 
ان���بء ت�سرب الوباء اىل املحافظات املجاورة للقاهرة عن طريق 
ناقل���ي املر�ش او عن طريق جثث املوت���ى التي تنقل خمية حتت 
اكوام اخل�سراوات يف عرب���ات النقل اثناء دفنها باكفان م�سبعة 
باملعقمات وحل���ود مليئة باجلري املطفى ان اعلن عن وفاتها لدى 
ال�سلط���ات ال�سحية ولهذا تنتقل مهرب���ة اىل خاج القاهرة لتدفن 
من قبل اهليهم ح�سب الطقو�ش االعتيادية وتكون اخل�سراوات 
الت���ي تغطى لتخفي تلك اجلث���ث ا�سرع الو�سائ���ط النت�سار وباء 
الكولريا خا�سة اذا كانت تلك اخل�سراوات توؤكل بدون طبخ مثل 
 اخل����ش والطماطم واخليار وغري ذلك مث���ل اللهانة والقرنابيط.
وهك���ذا اخذ الوب���اء يف االنت�سار يف �سمال القط���ر امل�سري )من 
قري���ة القري���ن يف ال�سوي�ش( جنوب���ا اىل القاهرة وم���ن القاهرة 
 اىل الفي���وم وقن���ا االق�س���ر واىل ا�س���وان يف اق�س���ى اجلن���وب.
م���ن  االنتق���ال  من���ا  ال�سحي���ة  ال�سلط���ة  طلب���ت  وله���ذا 
مر����ش  نعال���ج  كن���ا  حي���ث  بالقاه���رة  العبا�سي���ة  م�ست�سف���ى 
وقاي���ة  مهم���ة  لنت���وىل  الفي���وم  حمافظ���ة  اىل  الكول���ريا 
الكول���ريا. بلق���اح  زرقه���م  طري���ق  ع���ن  املر����ش  م���ن   ال�س���كان 

ان احلكوم���ة امل�سري���ة هي���اأت للبعثة الطبي���ة العراقي���ة م�ساكن 
مريح���ة اينم���ا حللنا ففي القاهرة كنا نقط���ن يف فندق الكونتتال 
وه���و م���ن فن���ادق الدرج���ة االوىل ويق���ع يف مي���دان ابراهي���م 
با�س���ا مقاب���ل دار االوبرا التي بناه���ا اخلدي���وي ا�سماعيل با�سا 
 لتع���زف فيها اوبرا عاي���دة ملوؤلفها املو�سيق���ار االيطايل )فردى(. 
وذات ي���وم ج���اء ملق���ر البعث���ة اح���د ق�ساو�س���ة الكني�س���ة وطل���ب 
من���ا ان نذه���ب اىل مق���ر الكني�س���ة الج���راء التطعيم���ات للن�سوة 
�سريه���ن  لتع���ذر  لي���ال  الكني�س���ة  حي���ث جتمعه���ن  امل�سيحي���ات 
عل���ى  حلديث���ه  كث���ريا  تعجبن���ا  وق���د  نه���ارا..  الطري���ق  يف 
ولك���ن  امل�سلم���ني..  م���ن  اك���رث حت���ررا  امل�سيحي���ني  ان  اعتب���ار 
 االم���ر كان العك����ش م���ن ذل���ك فان له���م نف����ش الع���ادات والفعال.
م���ا  مث���ل  ح���رف اجلي���م  ينطق���ون  العم���وم  عل���ى  وال�سعاي���دة 
ينطقون���ه  الذي���ن  القاه���رة  اه���ل  بعك����ش  العراقي���ون  ينطق���ه 
بال���كاف )امل�س���ددة(.. وق���د كن���ت احت���دث م���ع احد الزم���الء من 
اف���راد البعث���ة حي���ث قلت ل���ه.. بع���د ان اغ�س���ل )ايدي���ه( .. واذا 
ل�ساحب���ه:  يق���ول  بجوارن���ا  كان���وا  الذي���ن  ال�سعاي���دة  باح���د 
زين���ا!!. )ايدي���ه(  يق���ول  ده  عرب���ي!!  يتكلم���ون  دول   الل���ه 
وبع���د زي���ارات العم���ل ملكافح���ة الكول���ريا يف كل م���ن حمافظات 
الفي���وم وقن���ا واالق�س���ر والزي���ارات ال�سياحي���ة الت���ي رافقته���ا 
 ل���كل م���ن اثار االق�س���ر وا�سوان طلب من���ا الع���ودة اىل القاهرة.
وكان���ت عودتن���ا للقاهرة ا�س���ارة اىل انته���اء عملن���ا يف اال�سهام 
مبكافح���ة الكول���ريا وبداية للرتوي���ج عن النف�ش وزي���ارة معامل 
القاه���رة وح�س���ور حف���الت التك���رمي الت���ي اقيمت لنا فق���د زرنا 
املتحف امل�سري )االنتيكخانة( كما ي�سميه امل�سريون كما ح�سرنا 
متثيلي���ة لفرق���ة جني���ب الريح���اين وق���د اقام���ت وزارة ال�سحة 
امل�سرية حفلة تكرمي للوفود الطبية امل�ساركة يف مكافحة الوباء 

 كم���ا ح�سرنا حفلة غناء لل�سيدة ام كلث���وم يف حدائق االزبكية..
وكان االمري عبد االله الو�سي على عر�ش العراق حينذاك متزوجا 
م���ن �سيدة م�سرية هي فائ���زة الطرابل�سي وان اخاها دعى الوفد 
الطبي العراقي اىل وليمة ع�ساء يف �سقته بالقاهرة وكان من بني 
احل�سور يف تلك الليلة فخامة جميل املدفعي احد روؤ�ساء الوزراء 
ال�سابق���ني يف العهد امللك���ي واللواء ا�سماعي���ل �سفوت احد قادة 
 اجلي����ش العراقي وممن �ساركوا يف ح���رب فل�سطني عام 1948.
وذات يوم جاءنا اىل رده���ة اال�ستقبال يف فندق الكونتنال وكنا 
اع�س���اء البعثة الطبية م���ع رئي�ش الوفد الدكت���ور �سامي �سوكت 
جاءن���ا يه���ودي عراق���ي ا�سمه )ع���زرا( يعمل يف ت�سدي���ر االفالم 
ال�سينمائي���ة امل�سري���ة اىل �سينما غازي يف بغ���داد فقال للدكتور 
�سام���ي �سوك���ت اين مكلف م���ن اال�ست���اذ انور وج���دي وزوجته 
املطربة ليلى مراد بدعوة الوفد الطبي العراقي اىل وليمة ع�ساء 
يف �سقتهم هي عم���ارة االميوبيليا.. ويظهر ان )عزرا( هو الذي 
طل���ب من ان���ور وجدي وزوجت���ه دع���وة الوفد الطب���ي العراقي 
ليب���ني له���م انه على �سل���ة بال���وزراء العراقيني وان ه���ذه ال�سلة 
واملعرف���ة بالوزراء العراقي���ني ترفع من �سان���ه يف نظر الفنانني 
امل�سري���ني الذين يتعامل���ون مع ال�س���وق ال�سينمائي���ة العراقية.
وق���د قب���ل الدكت���ور �سامي �سوك���ت الدع���وة وكانت حفل���ة �سيقة 
 ووليم���ة فاخ���رة �سجلته���ا بع�ش اللقط���ات من عد�س���ة الكامريا.
عم���ل  زي���ارة  امل�س���ري  للقط���ر  زيارتن���ا  كان���ت  وهك���ذا 
�سياحي���ة  زي���ارات  تخللته���ا  الكول���ريا  مكافح���ة  يف  لال�سه���ام 
واحلديث���ة. التاريخي���ة  م�س���ر  ح�س���ارة  عل���ى   واط���الع 
وق���ل الع���ودة طل���ب من���ا التوج���ه اىل ق�س���ر عابدي���ن لت�سجي���ل 
ا�سماءن���ا يف �سجل الت�سريفات امللكية وكذلك ذهبنا لزيارة وزير 
ال�سح���ة وكان قبطي���ا ا�سم���ه بطر����ش غ���ايل وهو وال���د الدكتور 
بطر����ش بطر�ش غايل امني عام منظم���ة االمم املتحدة �سابقا كما 
زرن���ا الدكتور توفي���ق �سو�سة مدي���ر ع���ام وزارة ال�سحة حينئذ 
وال���ذي ا�سب���ح بعدئذ املدي���ر االقليم���ي ملنظمة ال�سح���ة العاملية 
)ف���رع البح���ر االبي�ش املتو�س���ط( كم���ا �سحبنا لزي���ارة املخترب 
البكرتيولوج���ي الرئي�س���ي يف القاه���رة وق���د اغتنمن���ا الفر�سة 
للح�س���ول على تقرير خمتربي يثبت ان اع�ساء الوفد غري ناقلي 
 جراثيم الكول���ريا بعد امتام عملية ال���زرع والفح�ش املتخربي.
وحان وق���ت الرحيل من القاهرة والع���ودة اىل العراق بوا�سطة 
القط���ار وق���د ودعنا مث���ل ما ا�ستقبلن���ا من قبل ممث���ل عن وزارة 
ال�سح���ة وممث���ل ع���ن ال�سف���ارة العراقي���ة ونقلن���ا القط���ار اىل 
اال�سماعيلي���ة ومنها انتقلنا اىل حيفا يف فل�سطني وكانت ال تزال 
حت���ت االنتداب الربيطاين ومل يتم ان�سحاب اجلي�ش الربيطاين 

منها بعد.

من مذكرات الراحل د. هاشم بركات احد اعضاء 
البعثة العراقية الى مصر

كيف ساهم األطباء العراقيون في مكافحة 
)الكوليرا( في مصر؟

د. ها�شم بركات



7  الع��دد )4885( الس��نة الثامنة 
عش��رة - االثني��ن )1( آذار 2021

www.almadasupplementscom

د.عبد الستار شنين الجنابي

 ويف �سنة )1871( قامت بن�سر اول نظام يتعلق بال�سحة 
العام���ة واإدارته���ا يف العا�سم���ة والوالي���ات وه���و )نظام 
االإدارة العمومي���ة الطبي���ة( الذي اهتم مبجم���ل االأو�ساع 
ال�سحي���ة. وق���د اوج���ب ه���ذا النظ���ام عل���ى كل بلدي���ة من 
بلدي���ات م���دن الوالي���ات العثماني���ة ان تع���ني طبيب���ًا م���ع 
مع���اون له يف املدن الكبرية”ليعاين املر�سى جمانًا مرتني 
يف االأ�سب���وع يف حم���ل يتع���ني ويعلن م���ن ط���رق االإدارة 
البلدي���ة”. كما اوج���ب النظام على بلدي���ة املدينة ان تقوم 
 اي�سًا بفتح �سيدلية عامة لتزويد الفقراء باالأدوية جمانًا.
عل���ى  ت�س���رف  بغ���داد  )كرنتين���ة( والي���ة  كان���ت مديري���ة 

دوائ���ر )الكرنتين���ة( يف امل���دن الت���ي تق���ع عل���ى احل���دود 
ال�سرقي���ة للوالي���ة، ويف م���دن العتب���ات املقد�س���ة، وذل���ك 
لزيارته���ا.  يف���دون  الذي���ن  االإيراني���ني  ال���زوار  لك���رثة 
وكان الغر����ش م���ن ذلك منع انتق���ال االأمرا����ش واالأوبئة  
ال�ساري���ة م���ن مناط���ق اي���ران اىل داخل الع���راق بوا�سطة 
النج���ف. يف  للدف���ن  املنقول���ة  اجلنائ���ز  او   امل�سافري���ن 
وت�س���ف لن���ا الرحال���ة الفرن�سي���ة )م���دام ديوالف���وا( حالة 
دوائ���ر احلج���ر ال�سحي احلدودي���ة �سن���ة )1881( حينما 
غ���ادرت اإي���ران قادمة للع���راق باأنها كانت ع���دة اأكواخ من 
احل�س���ر اقيمت ف���وق ار�ش رطبة يالقي ن���زالوؤه االأمرين 
فيه���ا من حي���ث رطوبتها والطع���ام الرديء وامل���اء العكر، 
اذ كث���ريا م���ا كان يق�سي امل�سافرون نحبه���م فيها من جراء 
ذل���ك ان مل ي�سيبه���م الطاعون نف�سه بع���دواه. وت�سري اىل 
ان االإج���راءات القا�سية التي كان���ت تتبع ما هي اأال و�سيلة 
لك���ي ي�سط���ر امل�ساف���ر اىل دف���ع ما ميك���ن دفعه م���ن املال، 
اذ يت���م التحاي���ل ب���كل الط���رق الإف���راغ جي���وب امل�سافرين 

احلج���ر. يف  يق�سونه���ا  الت���ي  الع�س���رة  االأي���ام   خ���الل 
ويف رواية اخرى ي�سف لنا ال�سيخ علي ال�سرقي مو�سوع 
املحاجر ال�سحية احلدودي���ة وم�سداقية فعاليتها يف منع 
انتق���ال االأمرا����ش ال�ساري���ة م���ن اإي���ران اىل الع���راق، اذ 
يذك���ر ان���ه ذه���ب اىل مدين���ة كرمن�س���اه االإيراني���ة مرافقًا 
خلال���ه ال�سيخ عب���د احل�سني اجلواهري ال���ذي ار�سله املال 
حمم���د كاظم اخلرا�س���اين املجتهد املع���روف ليكون وكيال 
عن���ه يف جم���ع احلق���وق ال�سرعي���ة يف اإي���ران، وبعد مدة 
ق�س���رية انت�س���ر وب���اء الكول���ريا يف امل���دن االإيراني���ة مما 
ا�سطره���م اىل االإ�س���راع بالع���ودة اىل الع���راق. وكان يف 
كل مدين���ة مي���رون بها حج���ر �سحي يجتازون���ه بالر�سوة 
حت���ى و�سل���وا اب���واب خانقني، وهن���اك ن���زع ال�سيخ علي 
ال�سرق���ي العمام���ة ولب����ش الكوفية والعق���ال واظهر نف�سه 
وكاأن���ه مكاري يف يده ع�سى ويف االخرى حفنة من التمر 
الك�س���ب ليدل����ش عل���ى الطبي���ب الفاح�ش، بع���د ان علم ان 
املوظف���ني يت�س���ددون مع غري العرب، و بذل���ك اعر�ش عنه 

الطبي���ب. يف ح���ني ان خال���ه املعم���م ال�سيخ عب���د احل�سني 
ال���ذي كانت ترافقه زوجته وول���داه ادخل احلجر ال�سحي 
اذ كان علي���ه ان يبقى فيه ع�سرة ايام للتاأكد من خلوهم من 
املر�ش، وبذلك افرتقا، ثم التقيا الحقًا يف الكاظمية، وعند 
�س���وؤال ال�سرقي خلاله عن حاله وعياله، اجابه بانه باأ�سوء 
ح���ال، اذ دخ���ل املحج���ر الذي مل يك���ن �سوى ب���وؤرة للوباء 
 فاأ�سيب���ت الزوج���ة واالأوالد بالكول���ريا وتوف���وا جميعًا.
مل تك���ن خالل ه���ذه الفرتة يف النجف دوائ���ر �سحية اأكرث 
م���ن ماأمورية احلجر ال�سحي)الكرنتينة( التي كانت تتبع 
ماأمورية �سنج���ق كربالء. اذ ان اهتمامها كان من�سبًا على 
جباي���ة ر�سم مق���داره )50 قر�سًا( عن كل جن���ازة يتم دفنها 
يف النج���ف، بغ����ش النظ���ر ع���ن كونه���ا م���ن داخ���ل والية 
بغ���داد او م���ن خارجه���ا، ويف �سن���ة )1911( اأعف���ي اأبناء 
والي���ة بغداد من ه���ذا الر�س���م. ف�سال عن ر�س���م اخر كانت 
ت�ستوفي���ه دائ���رة االأوق���اف يف املدين���ة )ر�س���م الدفني���ة(، 
وكان ي���رتاوح ب���ني خم�سني اىل خم�س���ة اآالف بيزة ذهبية 
عثماني���ة ح�سب اهمية موقع الدف���ن وقدا�سته. لذلك كانت 
مهم���ة تقدمي امل�ستلزمات ال�سحي���ة واحلفاظ على ال�سحة 
العامة مناطة بالبلدي���ة. وعلى الرغم من ان ق�ساء النجف 
كان  يعترب من االأق�سية الكبرية اال ان اإدارة بلديته مل يكن 
فيه���ا �سوى كاتب واأمني �سن���دوق ومل يكن فيها طبيب او 
�سيديل  يف ح���ني كان هناك طبيب لبلدي���ة مدينة كربالء، 
وطبيب و �سيديل لبلدية مدينة احللة. ويف �سنة )1908( 
وب�سب���ب اأهمي���ة مدينتي النج���ف وكربالء وك���رثة ما يرد 
عليهما من الزائرين �ُسرع باإن�ساء م�ست�سفى يف كل منهما، 
و�سدر االم���ر ال�سلطاين بت�سمية كل منهم���ا ب� )امل�ست�سفى 
احلمي���دي( ن�سبة اىل ال�سلطان عب���د احلميد الثاين. ويف 
الوق���ت الذي جند م���ا ي�سري اىل افتت���اح م�ست�سفى كربالء 
يف �سن���ة )1914(، اذ ي�سري ال�سيخ حمم���د ر�سا ال�سبيبي 
يف مذكرات���ه اىل ه���ذا امل�ست�سف���ى ال���ذي و�سف���ه باأن���ه من 
انف�ش املعاهد ال�سحية احلديثة والذي اأُن�سىء على احدث 
ط���راز، اذ انفق���ت عليه اأم���وال طائل���ة، اال ان ُجّهال كربالء 
ق���د تعر�س���وا له على اث���ر ح���وادث �سن���ة )1915( فنهبوا 
ادوات���ه وامتعت���ه وفعلوا ب���ه م���ا ال يفعله الع���دو بعدوه. 
يف ح���ني انن���ا مل جن���د م���ا ي�س���ري اىل افتت���اح م�ست�سف���ى 
النج���ف او حت���ى وج���وده. اال ان حممد علي كم���ال الدين 
ي�س���ري يف مذكرات���ه الت���ي تعود بداي���ة تدوينه���ا اىل �سنة 
)1908(، اىل وج���ود طبي���ب حكوم���ي واحد م���ع �سيدلية 
ب�سيط���ة، و ان االأهايل مل يكون���وا مطمئنني يف مراجعته 
او عالجه، لذل���ك كانت االيام مت�س���ي واال�سابيع من دون 
 ان ي���رى مري�سًا، على الرغم من ك���رثة انت�سار االأمرا�ش.

عن رسالة )التاريخ االجتماعي للنجف(

حقائق وطرائف عن الوضع الصحي في 
النجف في أيام العثمانيين

كان الوضع الصحي يف النجف 

ال يختلف كثرياً عن الوضع 

الصحي العام يف العراق 

خالل فرتة العهد العثامين 

األخري، اذ كانت البالد تعاين 

من خلل كبري يف تنظيم و 

إدارة الصحة العامة للسكان 

لعدم وجود ترشيعات رسمية 

تهتم بها. ومنذ سنة )1838( 

بدأت السلطات العثامنية 

بتطبيق نظام الحجر الصحي. 

ويف سنة )1840( اصدرت 

نظاماً خاصاً أسمته بـ )نظام 

الكورنتينا(
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د. لمى عبد العزيز مصطفى

العثماني���ة  الدول���ة  االأوىل الهتم���ام  البداي���ات  ترج���ع 
باخلدمات ال�سحية اإىل �سنة 1256ه�/1840م ، عندما 
�سدر يف هذه ال�سنة نظام الكرنتينة  )احلجر ال�سحي(   
، ال���ذي ن����ش على تاأ�سي����ش دوائر احلج���ر ال�سحي يف 
الواليات العثمانية ، عالوة على اإن�ساء عدد من املحاجر 
ال�سحية عند املنافذ احلدودية ومدن العتبات املقد�سة.
االإدارة  )نظ���ام  �س���در  1288ه����/1871م  �سن���ة  ويف 
ال�سحي���ة العمومية(   ، وهو اأول نظام يتعلق بال�سحة 
العامة ، حيث األزمت املادة االأوىل منه بلديات الواليات 
العثمانية بتعيني طبيب ومعاون له يف حني حددت املادة 
اخلام�س���ة واجبات ه���ذا املالك الطب���ي مبعاينة مر�سى 
البل���دة جمانًا، على اأن تتكف���ل البلدية بدفع رواتبهم من 
ميزانيته���ا .واوىل هذا النظام جانبا من اهتمامه لنظام 
الكرنتينة )احلجر ال�سحي( ، فعلى �سبيل املثال األزمت 
امل���ادة ال�سابعة منه ماأموري دوائ���ر الكرنتينة بوجوب 
 اإب���الغ اجله���ات الر�سمي���ة يف حال���ة ظه���ور وب���اء م���ا .
ت�سكلت ادارة املجل�ش ال�سحي االعلى يف عهد ال�سلطان 
حممود الثاين عندما ق���رر االخري اللجوء اىل م�ساعدة 
ممثلي ال�سحة العامليني ملنع انت�سار االمرا�ش الوبائية 
، خا�س���ة بع���د انت�س���ار مر����ش الطاع���ون ال���ذي اإجتاح 
العا�سم���ة ا�ستانب���ول �سن���ة 1253 ه����/ 1837م  وق���د 
تاألف���ت ادارة املجل�ش املذكور من ثمانية اع�ساء ممثلني 
للدول���ة العثماني���ة ، ومندوبي قنا�س���ل رو�سيا وفرن�سا 
واأملانيا والنم�سا واملجر وبريطانيا وبلجيكا وا�سبانيا 
واي���ران. والرنوي���ج  وال�سوي���د  واليون���ان   وهولن���دا 

ويف �سن���ة 1256 ه����/ 1840 م �س���در نظ���ام الكرنتينة 
Quarantine  اأو م���ا يع���رف باحلجرال�سح���ي تاله���ا 
ا�س���دار اأنظم���ة وتعليم���ات فرعي���ة له���ذا النظ���ام حتى 
ا�س���دار نظ���ام االدارة العمومي���ة ، ال���ذي اوىل جانب���ًا 
الزم���ت  اإذ  ال�سح���ي  اإهتمام���ه ملو�س���وع احلج���ر  م���ن 
اإح���دى مواد ه���ذا النظام ماأم���وري الكرنتينة ب�سرورة 
 اإخط���ار اجله���ات الر�سمي���ة يف حال���ة ظه���ور وب���اء ما.
�سه���دت الواليات العراقية خا�س���ة والية بغداد ، اإفتتاح 
العدي���د من دوائر احلجر ال�سح���ي، التي كانت متار�ش 
اعماله���ا ب�س���ورة منتظم���ة يف منت�سف الق���رن التا�سع 
ع�س���ر. وقد عنى ال���وايل مدحت با�س���ا يف اثناء واليته 
بافتت���اح ع���دد م���ن دوائر احلج���ر ال�سح���ي يف مناطق 
ال�سليماني���ة وراون���دوز وخانق���ني ومن���ديل ويف مدن 
العتبات املقد�سة وبع�ش املدن الكائنة يف الطرق املو�سلة 
اليه���ا لكرثة ال���زوار االيرانيني الذين يف���دون لزيارتها 
، كم���ا منع االيراني���ني من احلج عن طري���ق العراق اىل 
الديار املقد�سة ما مل يتزودوا ب�سهادة ال�سالمة ال�سحية 
 م���ن دوائ���ر احلج���ر ال�سحي املوج���ودة عل���ى احلدود.
ثم ت���واىل ان�ساء ع���دد من دوائر احلج���ر ال�سحي واما 
والي���ة الب�س���رة مثال ، ف�ساًل عن مرك���ز احلجر ال�سحي 
الرئي����ش ال���ذي اقيم فيها ج���رى اإفتتاح ع���دد من دوائر 
احلجر ال�سحي ومنها دائرة احلجر ال�سحي يف منطقة 

اأبي اخل�سيب  والفاو.
ام���ا ع���ن امل���الك االداري له���ذه الدوائ���ر ، فعل���ى �سبي���ل 
املث���ال ال احل�س���ر تاألف���ت دائ���رة احلج���ر ال�سح���ي يف 
بغ���داد ل�سن���ة 1329 ه���� / 1911 م م���ن مفت����ش وه���و 
طبي���ب ورئي����ش كت���اب وكات���ب وم�سم���د وع���دد اخ���ر 
م���ن العم���ال ، يف ح���ني تاألف���ت دائ���رة احلج���ر ال�سحي 

 يف خانق���ني م���ن طبي���ب ورئي�ش كت���اب وثالث���ة كتاب.
داأب���ت دوائر احلج���ر ال�سحي عل���ى اإتخ���اذ االجراءات 
الالزمة جتاه اال�سخا�ش وال�سفن الوافدة اىل العراق ، 
من خالل حجز الزوار القادمني ملدة )10( اأيام ، وكانت 
تل���ك االجراءات تزداد �سدة يف اثناء انت�سار االمرا�ش   
فخ���الل املدة املح�سورة ما بني االع���وام 1900-1896 
مت حج���ز )409( �سفين���ة جتاري���ة ، كم���ا خ�س���ع للعزل 
والتطه���ري ثماني���ة  االف م�ساف���ر وع�س���رون الف���ا م���ن 
اأطق���م ال�سف���ن. يف ح���ني و�س���ل جمم���وع امل�ستفيدي���ن 
م���ن خدمات دوائر احلج���ر ال�سح���ي 14.363 م�سافرًا 
�سن���ة 1324 ه���� / 1906 م كان م���ن �سمنه���م 4.929 
م���ن العراقيني. كما �سمل���ت اإجراءات احلج���ر ال�سحي 
ال���رزم والط���رود الربيدية الت���ي مت انزاله���ا اىل كمرك 
نقله���ا. قب���ل  تطهريه���ا  مت  حي���ث  ال�سح���ي   احلج���ر 
اعتمدت دوائر احلجر ال�سحي يف تاأمني نفقاتها املالية 
عل���ى االي���رادات الت���ي ت�ستوفيه���ا م���ن امل�ستفيدين من 

خدماتها ال�سحية التي تاألفت من :
1. الرخ����ش التي متنح ملرور ال�سفن اذ تدفع كل �سفينة 
)20( بارة  عن الطن الواحد اذا مل تزد حمولتها عن )500( 
طن  و )12( بارة اذا كانت احلمولة بني )1000-500( 
 ط���ن و )8( بارة  عن الط���ن الواحد اأذا اإزدادت عن ذلك .
لق���اء مكوثه���ا  الت���ي توؤخ���ذ م���ن ال�سف���ن  2. الر�س���وم 
تراوح���ت  والت���ي   ، ال�سح���ي  احلج���ر  مراك���ز  يف 
الواح���د  للي���وم  قر�س���ا   )40-10( ب���ني  م���ا  اأقيامه���ا 
تبع���ًا ملق���دار حمول���ة ال�سفين���ة ، ف�س���ال عن دف���ع )45( 
قر�س���ا ل�سال���ح حرا����ش الدائ���رة ال�سحية ، كم���ا اأخذت 
الداخل���ة  الب�سائ���ع  تعقي���م  مقاب���ل  اخ���رى  �سريب���ة 
 واخلارج���ة خا�س���ة القادم���ة م���ن املناط���ق امل�ساب���ة .

3. ال�سريب���ة الت���ي ت�ستوفيه���ا دوائر احلج���ر ال�سحي 
ع���ن كل زائر يق�س���ي مدة احلج���ر االلزام���ي يف مراكز 
 . قر����ش   )10-8( ب���ني  وت���رتاوح  ال�سح���ي  احلج���ر 
يف ح���ني ا�ستوف���ت دوائ���ر ال�سح���ة مبل���غ )50( قر�س���ا 
ع���ن اجلن���ازة الت���ي تدخ���ل امل���دن لتدف���ن فيه���ا بغ����ش 
. م���ن خارجه���ا   او  الوالي���ة  م���ن  كونه���ا  ع���ن   النظ���ر 
م���ن خ���الل ما تق���دم تظهر امل���وارد املالية الكب���رية التي 
كان���ت ت�ستوفيه���ا ه���ذه الدوائ���ر ، اذ قدر اأح���د امل�سادر 
عائ���دات هذه الدوائ���ر يف واليت���ي بغ���داد والب�سرة ب� 
)6830( جنيهًا. وبغية اعطاء �سورة تقريبية عن اأقيام 
ه���ذه العائ���دات الت���ي ت�ستوفيها ه���ذه الدوائ���ر واأقيام 
م�سروفاتها فق���د ارتاأينا اإختيار دوائر احلجر ال�سحي 

يف والية بغداد امنوذجًا لهذه الدوائر .
ويف  �سن���ة 1327ه� /1909م ا�س���درت وزارة ال�سحة 
يف ا�ستانب���ول بع����ش  التعدي���الت عل���ى قواعد احلجر 
ال�سح���ي ، اعقبها تعديل اخ���ر �سنة1331 ه�/ 1913م ، 
ق�سى بتا�سي�ش موقف للحجر ال�سحي يف جميع مراكز 

االلوية وغريها من التعليمات.
بالرغ���م مم���ا اكتنف عم���ل ه���ذه الدوائر م���ن �سلبيات . 
فق���د جنحت واىل حد م���ا  يف �سوء اإمكانته���ا املتاحة ، 
يف احل���د من انت�سار االمرا�ش اىل حدما  ، فلو �سمحت 
ال�سلطات املعنية ان���ذاك للوافدين من املناطق املوبوءة 
بالدخ���ول اىل الع���راق ، م���ن دون اتخ���اذ االج���راءات 
الوقائي���ة الالزم���ة جتاههم لكان من املتوق���ع ان تق�سي 
 هذه االمرا����ش الفاتكة على اعداد كب���رية من ال�سكان .

عن: رسالة 
)الخدمات العامة في العراق 1918-1869(

الحجر الصحي )الكرنتينة( في العهد العثماني


