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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة عىل وفق القواعد اآلتية:

1- يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي 
وخطواته املتعارف عليها عامليًا .

 )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
بحدود )5000- 10000( كلمة وبخط simplified Arabic عىل أن ترقم 

الصفحات ترقياًم متسلساًل .
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
صفحة مستقلة عىل أن حيتوي الثاين عىل عنوان البحث، ويكون امللخص بحدود 

)350( كلمة.
4- أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، والربيد 
صلب  يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  االلكرتوين 

البحث أو أي إشارة إىل ذلك .
5- يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث، 
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن : اسم الكتاب، 
اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله .
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 

العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.



7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 
إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن .

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن 
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية :ـ 

أ ـ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم .

بـ  يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع .

جـ ـ البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل 
نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا 

للنرش .
دـ  البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض .

هـ-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
ـ يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية  و 

     قدرها )150( ألف دينار عراقي .



     12- يراعى يف أسبقية النرش : ـ
أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .

بـ  تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .
جــ  تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
دـ  تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
 ،) turath.karbala@gmail.com(

/http://karbalaheritage.alkafeel.net أو عىل موقع املجلة
 drehsanalguraifi@gmail.com   او موقع رئيس التحرير  

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 





كلمة العدد  
شمعة ثالثة ...

يف  كربالء  تراث  جملة  متضيها  ثالثة  لسنة  االول  العدد  هو  هذا 
مسرية البحث العلمي اجلاد الذي نتطلع من خالله اىل كل ما يمت 
القراءة  يرّصن  ما  واىل كل   ،)( احلسني  مدينة  تراث  اىل  بصلة 
العلمية الواعية يف البحث والتنقيب، ومازلنا يف جملة تراث كربالء 
حفرت  التي  والعقيدة  والثقافة  والفكر  الرتاث  مقوالت  اىل  نرنو 
اخاديدها يف ذاكرة املدينة، ويف وعي جمتمعها، وال سيام املوضوعات 
والرؤى التي مازالت عالقة يف اذهان مثقفيها ومبدعيها ومفكرهيا 
واعالمها تنتظر من يتصفحها بالبحث والتنقيب والعناية العلمية .

وتكريسًا جلهود العاملني يف جملة تراث كربالء يف استقطاب ورعاية 
وتبني البحوث ذات الصلة بفكر هذه املدينة وثقافتها وتارخيها وادهبا 
فقد تقرر يف املجلِة االرتقاء عىل تفاصيل ابواب الدراسات العلمية و 
الفنية؛ وذلك لتوجيه البحث والباحثني اىل كثري من النقاط التي هبا 
حاجة اىل احلوار والتقيص العلمي الفتني االنظار اىل ذلك، وحاثني 
االقالم للتجواب يف تلك املناطق البحثية التي ال نشك يف اهنا تسهم 
يف سد كثرٍي من ثغرات املكتبة الفكرية والثقافية ملدينة كربالء وال سيام 
تلك املوضوعات التي حيتاج املتابُع ملسرية املدينة ان يتعرفها عىل نحو 

علمي ؛ فتعاد قراءهتا قراءًة علميةً  واعية .
 وقد تضمن هذا العدد جمموعَة بحوٍث تؤكُد هنَج املجــــــلِة يف



طبيعة  من  البحوث  تلك  تؤكده  املحتويات فضاًل عام  فهرسة      
اىل  حاجة  بنا  التي  واالدبية  والتارخيية  والثقافية  الفكرية  النقاط 
املحطات  من  جديدة  جمموعة  خالهلا  من  تتكشف  متابعة  متابعتها 
ترفد  التي  معطياهتا  عىل  والوقوف  البحث،  يف  ريادهتا  يمكن  التي 
مساحة تراث كربالء باإلضاءات والتوضيحات عىل مستوى تارخيها 
واعالمها وفقهائها واحداثها واحلركات الفكرية واالجتامعية التي 

تركت اثارها يف وجدان املدينة وتراثها  .
هذه االضاممة من البحوث نأمل ان تثري القّراء للمتابعة، وحتث 
بام خيدم  بالبحث  املوضوعات وغريها  تلك  الباحثني عىل مالحقة 
مسرية البحث العلمي يف العراق والسيام ما يتعلق برتاث مدينة سيد 
شباب اهل اجلنة ايب عبد اهلل احلسني )(  آملني ان نكون ممن 

استمع القول فاتبع احسنه .
واحلمد هلل من قبل ومن بعد، وصّل اللهم عىل حممد وآله الطيبني 

الطاهرين



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا ؛ بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الفرد : قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
؛  التأثريية  وإمكاناهتا  الرتاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية : 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه   : ذكره  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. 

وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة : 
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها .  -

املادة األدق لتبيني تارخيها .  -
احلفرية  املثىل لكشف حضارهتا .  -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
املعرفة  بني  التعالق  أّن   : بمعنى  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
بالرتاث والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف 
بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات 
بعض املسترشقني وسواهم مّمن َتَقّصَد دراسة تراث الرشق وال سيام 

بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف  توّلد  فمرة  منهم،  املسلمني 



بإخفاء  ؛  املعرفة  بإضعاف  توّلد  ومرة  الرشقيني،  لساللة  كنوز 
دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال   : كربالء   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
إليها ؛ أي : العراق، والرشق، وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات 
احليف التي وقعت عليها : فمرة ؛ ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  التاريخ، ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات، ومرة ؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى  إىل : 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

بأبعادها الثالثة : املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق .
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



التعالق سلبًا أو  ومديات تعالقها مع جماوراهتا، وانعكاس ذلك 
إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا. 

يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية   : مكتنزاهتا  إىل  النظر  اجراء   -
مواقعها التي تستحقها ؛ بالدليل. 

 : والعاملي  واإلقليمي،  املحيل،   : الثقايف  املجتمع  تعريف   -
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

يف  ؛  بأنفسهم  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية ؛ مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش   -
ما  السترشاف  مىض  بام  بالوعي  ؛  اخللف  مسرية  يف  النامء  ديمومة 

يأيت.
إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

اخلرضاء. 
الباحثني  تدعو  التي  كربالء"  "تراث  جملة  كله  ذلك  من  فكانت 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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 الملخ�ص
كربالء  لواء  يف  الصحية  املؤسسات  تطور  عىل  الدراسة  هذه  اختصت 
)1921-1958( والسيام وان هذه املؤسسات اقترصت عىل املستشفيني يف 
قضائي كربالء والنجف يف العرشينات مدة الدراسة اال ان احلقبة التي تلتها 
العديد من  فتح  املؤسستني وتوسيعهام فضاًل عن  هاتني  بناء  اعادة  شهدت 
املستوصفات يف نواحي اللواء، وتم فتح العديد من الصيدليات يف منتصف 
االربعينيات اىل جانب ذلك افتتح عام 1949 مستشفى الفرات االوسط يف 
ناحية الكوفة، اما يف السنوات العرش االخرية مدة الدراسة فقد ُبنيت العديد 
مستشفى  يف  التوسعات  من  العديد  احداث  عن  فضال  املستوصفات،  من 

احلسيني والفرات االوسط.
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Abstract
This study dealt with the development of the  health 

institution in Karbala Liwa for the period (1921 – 1958) 
especially that there were only two hospitals in Karbala and 
Najaf provinces in the twenties of the period of the study . The 
period following it witnessed a reconstruction and expansion 
of these two institutions in addition to the opening of a 
number of dispensaries in the suburbs ( districts) of the Liwa 
. A number of pharmacies were opened in the middle of the 
forties . Besides, Al- Furat Al – Awsat hospital in Kufa  district 
was opened in 1949. In the last ten years of the period of the 
study  a number of dispensaries were built in addition to a 
number of expansions in Al- Husainy and Al- Furat Al – Awsat 
hospitals .
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المقدمة :
حتتل الصحة أمهية بالغة يف حياة املجتمعات احلديثة وتتوقف عىل العديد من 
املرتكزات، لعل أمهها توافر املؤسسات الصحية . لذلك جاءت دراستنا ملوضوع 
تطور املؤسسات الصحية يف لواء كربالء دراسة تارخيية وهو بحث مستل من 
ملعرفة   )) كربالء 1958-1921  لواء  يف  الصحية  ))االوضاع  املاجستري  رسالة 

مدى حجم هذه املؤسسات وقدرهتا عىل تقديم اخلدمات لسكان اللواء .
عىل  منهام  االول  احتوى   : ومبحثني  متهيد  عىل  الدراسة  هذه  احتوت 
املستشفيات يف لواء كربالء والتي اقترصت عىل وجود مستشفيني يف معظم 
مدة الدراسة لعالج السكان، فيام أضيف مستشفيان آخران يف العقد االخري، 
وتم التطرق فيه إىل السلبيات واالجيابيات التي متتعت فيها هذه املؤسسات 
فضال عن املالكات التي عملت فيها . اما املبحث الثاين فقد ضم املستوصفات 
التي ُأنشئت يف مركز قضاء كربالء وقضاء النجف ونواحي الكوفة وشثاثة 
باحلجاج  للعناية  الرحبة  اقيم يف منطقة  الذي  الصحي  املحجر  واحلسينية و 
لواء  يف  افتتحت  التي  الصيدليات  اىل  فيه  التطرق  تم  فقد  ذلك  عن  فضاًل 

كربالء .
اما املصادر املستخدمة يف هذه الدراسة فقد أغنت وثائق وزارة الداخلية املتوافرة 
يف دار الكتب والوثائق يف بغداد الدراسة لقلة املصادر التي تناولت هذا املوضوع 
الرسائل واالطاريح  املنشورة، فضاًل عن  الوثائق  بعض  االعتامد عىل  تم  كذلك 
والكتب العربية واملقاالت املنشورة يف الصحف واملجالت التي أمدت الدراسة 

بمعلومات قيمه .
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المبحث االول
تطور موؤ�س�سة الم�ست�سفى في لواء كربالء

خال لواء كربالء مدة االحتالل العثامين )1534 – 1917 ( من املؤسسات 
أطلق  عام 1908 )1(، حينام أسس مستشفى يف قضاء كربالء  الصحية حتى 
عليها اسم )خستخانه يس( أي مستشفى الغرباء، وتقع يف هناية شارع اإِلمام 
عيل عليه السالم )2(، ويف عام 1914 أبدل اسمه إىِل املستشفى احلسيني )3(، 
من  وعدد  الوظيفي  املالك  عن  فضاًل  وجــراح،  طبيب  من  مالكه  وتألف 
بناية  وضمت   ،)4( رسيرًا   )30( االستيعابية  طاقته  وكانت  اخلدمة  موظفي 
املستشفى العديد من الغرف املقسمة بحسب املالك الوظيفي، فهناك غرف 
إِلجراء العمليات البسيطة وغرفة للطبيب واملضمد واملحاسب، فضاًل عن 
وجود ستة محامات ومطبخ )5(، وأمام مطالب األهايل يف قضاء النجف تم 
تأسيس مستشفى يف القضاء عام 1908، وقد بلغت تكاليفه مائة ومخسني 
املستشفى  افتتاح  تؤكد  أشارة  أي  توجد  الوالية، وال  ميزانية  من  لرية  ألف 
بقلة  اتسم  قد  االخري  العثامين  العهد  أن  نجد  وهكذا   ،1914 عام  حتى 
كوادرها  قلة  عن  فضاًل  املدن،  مراكز  عىل  وجودها  وإقتصار  املستشفيات، 
الطبية وختصيصاهتا املالية، األمر الذي أضعف قدرهتا عىل تقديم اخلدمات، 

التي من شأهنا أن متنع انتشار األوبئة )6( .
بفتح   1914 العراق  احتالهلا  بعد  الربيطاين  االحتالل  سلطات  قامت 
مستوصف يف الكوفة يف شباط 1918)7(، وكانت مراجعة األهايل له حمدودة 
عليه،  ويعتمدون  الشعبي  بالطب  يثقون  كانوا  الهنم  افتتاحه  بداية  يف  جدًا 
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كانت  التي  العيون  أمــراض  عالج  عىل  قدمها  التي  اخلدمات  واقترصت 
منترشة يف املنطقة، ولكن احلال قد تغري بعد شهرين حني اكتسب املستوصف 
ثقة الناس وازداد عدد مراجعيه بصورة ملحوظة، لذا تم توسيعه وتزويده 
بستة أرسة، وقد قدم له الصليب األمحر الربيطاين مساعدة بتجهيز أجنحته 
اجلديدة، وأصبح يراجعه يف اليوم الواحد أكثر من مائتي مريض، وللتخفيف 
من الزخم عىل مستوصف الكوفة تم افتتاح مستوصف آخر يف النجف يف 
هناية ترشين األول 1918، ومن جانب آخر قامت السلطات الربيطانية يف 
النجف بإعداد رساي احلكومة القديم وجعلت منه مستشفى صغريًا وقدر 
املعدل اليومي ملراجعيه بـ )130( مريضًا )8( ومل يستمر العمل هبذا املستشفى، 
الصحية  املالكات  قلة  إىِل  يعود  ذلك  ولعل  وجيزة،  مدة  بعد  ُأمهــل  إذ 

والتخصيصات املالية )9( .
مستوصفًا  الربيطاين  االحتالل  سلطات  فتحت  فقد  كربالء  قضاء  يف  أما 
جديدًا يف حزيران 1918، وتكون مالكة الطبي من طبيب تركي وصيديل )10(، 
 1919 شباط   27 يف  )مرسيدس(  الربيطاين  اجلراح  الدكتور  معهم  وعني 
وبخصوص   .  )11(  1920 عام  نقله  تم  أن  اىل  املستوصف  يف  يعمل  وظل 
املؤسسات الصحية يف لواء كربالء ابان العهد امللكي 1921 – 1958 فقد 

تكونت من :
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اأواًل : الم�ست�سفيات :
الم�ست�سفى الح�سيني في ق�ساء كربالء :

كانت املؤسسات الصحية يف لواء كربالء طيلة مدة االنتداب الربيطاين - 1
بوضع مزٍر جعل منها غري

قادرة عىل تقديم اخلدمات الرضورية لسكان اللواء، فاملستشفى احلسيني 
املؤسسة التي كان يعول عليها يف عالج السكان بقضاء كربالء تم هتديمها 
وقد حاول  بني عامي 1916 و1920،  القضاء  التي شهدها  األحداث  يف 
 1923 عام  يف   )1925  -1923( خملص  مولود  كربالء  لــواء  مترصف 
إصالح املستشفى عندما خاطب وزارة الداخلية بكتابه املرقم )5383( يف 
)12( من أجل تعمري  بـ ) 4050( روبية  اللواء  27 آب 1923 طالبا تزويد 
املركز  قضاء  بلدية  ميزانية  من  روبية   )1500( رصد  عن  فضاًل  املستشفى 
للغرض املذكور )13(، إال أن تلك املبالغ مل تكِف لتعمري املستشفى، وهذا ما 
أكده املترصف يف15 شباط 1925 حني طالب من جديد بتحويل )600( 

روبية من أبواب ميزانية اللواء لغرض إكامل تعمري املستشفى )14( .
األوىل من عهد  السنني  املركز يف  كربالء قضاء  لواء  اقترص عالج سكان 
االنتداب عىل مستوصف البلدية الذي تكون مالكه من طبيب واحد وصيديل، 
ومل حيَظ طبيبه بثقة األهايل لكوهنم متأثرين يف أفكار الطب الشعبي القديم )15(، 
ويف عام 1923 عني يف قضاء كربالء الدكتور إِبراهيم عاكف اآللويس الذي 
بقي يعمل يف القضاء حتى عام 1926، وبذل جهودًا كبرية يف تلقيح سكان 
الدكتور  جانب  إىِل  وكان   ،1923 عام  الكولريا  وباء  حدوث  أثناء  القضاء 
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اآللويس طبيب آخر تابع إىِل البلدية بوصف صحة السكان جزءًا من واجباهتا، 
فضاًل عن وجود مضمد صحي ومأمور صحة وشخص توىل عمل الصيديل 

استند يف عمله عىل اخلربة ومل يتخرج يف كلية أو معهد )16( .
عام  يف  تعمريه  إِعادة  تم  قد  احلسيني  املستشفى  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 

1929)17(، وبلغ عدد األرسة التي توجد فيه )25( رسيرًا )18( .
زار املستشفى احلسيني املفتش اإِلداري لوزارة الداخلية عام 1934، ورفع 
املطلوبة ومكانه  بالدرجة  فيه أن املستشفى مل يكن نظيفا  تقريرًا عنه أوضح 
غري مناسب، ومل يوضح املفتش األسباب التي دعته إىِل التأكيد عىل أن مكان 
املستشفى  تقريره أن عدد مراجعي  املستشفى غري مناسب، لكنه أضاف يف 
قد تراوح ما بني )300 – 400( مراجع يوميًا وكانت أكثر األمراض التي 

يراجعون من أجلها املالريا والرتاخوما واحلمى القرمزية )19( .
لعام  اإلداري  املفتش  تقرير  يف  ورد  ملا  استجابت  قد  احلكومة  أن  يبدو 
1934 بشأن عدم مناسبة املكان الذي أقيم فيه املستشفى احلسيني، إذ قررت 
إنشاء مبنى جديد للمستشفى يف مكان آخر يكون اكثر مالءمة، فتم اختيار 
املوقع  يف  بالبناء  ورشع   ،)20(  ) حاليا  البلدية  حي   ( اهلنيدية  هنر  عىل  موقع 
باملعدات واألثاث  بعد جتهيزه  املبنى  افتتاح  اجلديد يف عام 1934)21(، وتم 
اجلديدة من طبيبني  بنايته  املستشفى يف  أيلول 1936)22(، وتكون مالك  يف 
وصيدالين وقابلة )23(، وبلغ عدد األرسة فيه )44( رسيرًا )24(، وخالل العام 
)140( نفسه  العام  يف  وأجريت  مريضًا،   )1348( املستشفى  1937دخل 

عملية كربى، فضاًل عن )753( عملية صغرى )25( .
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كتب تقرير لوزارة الداخلية عن املستشفى احلسيني يف 10 آذار 1938، 
برقم )9( وتم تسليط الضوء عىل ما يأيت :-

كان املستشفى نظيفًا بغرفه وأثاثه فضاًل عن مرافقه الصحية وبلغ عدد - 1
األرسة فيه ) 52( رسيرًا للرجال والنساء .

إِنَّ البناية املخصصة للعزل قديمة وتتكون من غرفتني، واحدة للرجال - 2
وأخرى للنساء، ال تصلح للغرض املطلوب، وإِنَّ رئاسة صحة اللواء 
هلذا  الستخدامها  املستشفى  من  القريبة  الدار  استئجار  اقرتحت  قد 
الغرض، وقد رجح املفتش من جانبه إِنشاء بناية خاصة للعزل يف حمل 
البناية القديمة املشار إِليها ليكون من السهل عىل األطباء مالحظة هذا 
القسم والعناية باملرىض املعزولني، وأكد املفتش إِذا مل يكن من املمكن 
إنشاء البناية فال بأس من القبول باقرتاح رئاسة الصحة الوارد الذكر .

رئيس - 3 أخربنا  وقد  املستشفى،  بناية  يف  للمرىض  محامات  توجد  ال 
الصحة َأهنم وبخاصة يف فصل الشتاء يكتفون بتنظيف أطراف املريض 
وانجازها  محامات  بإنشاء  املفتش  طالب  ولذلك  رسيره،  عىل  وهو 

بالرسعة املمكنة.
مستوٍف - 4 غري  كان  الذي  املغتسل  صالحية  عدم  إىِل  املفتش  وأشــار 

للرشوط الصحية وطالب بتغيري مكانه وبناء مغتسل جديد )26( .
كانون  يف  املستشفى  زيارته  بعد  آخر  تقرير  يف  اإلداري  املفتش  وأكد 
 ) حداد  )نقىل  املمرضات  رئيسة  بفعل  املرىض  ارتياح  1938عىل  األول 
مع  خالف  بعد  احللة  لواء  مستشفى  إىِل  نقلت  لكنها  الدائمة،  ومتابعتها 
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مدير املستشفى، وأشار التقرير كذلك اىل وجود عاملة غسل واحدة فقط 
يف املستشفى وهي غري قادرة عىل أداء األعامل املكلفة هبا، ألهنا كانت تعمل 
يف دار رئيس الصحة، لذا أوىص التقرير بتعيني عاملة أخرى هلذا الغرض،  
وبحسب التقرير نفسه بلغ عدد الداخلني يف املستشفى احلسيني لشهر أيلول 
الدرجة  جناح  ويف  مريضًا  وثالثني  ستة  األوىل  الدرجة  جناح  يف   1938
الثانية ثامنية مرىض، وثالثة مرىض يف جناح الدرجة الثالثة، أما العمليات 
كانت )52(  املستشفى خالل شهر شباط 1938  أجراها  التي  اجلراحية 
عملية، فضاًل عن قيام املستشفى بإجراء)70( عملية كربى و)33( عملية 
املستشفى  وأجرى  نفسه،  العام  من  ونيسان  آذار  شهري  خالل  صغرى 
خالل شهر أيلول من العام املذكور)24( عملية منها )13( عملية صغرى 
و )11( كربى، وقد قام بجميع تلك العمليات طبيب املستشفى اجلراح 
املرصي حنا أيوب مراد، الذي قدم استقالته يف أواخر عام 1938 عىل أثر 
خالف بينه وبني مدير صحة لواء كربالء، وكان الطبيب املذكور قد حظي 
الطبيب  حمله  وحل  سواء،  حٍد  عىل  واملوظفني  السكان  عند  طيبة  بسمعه 
السوري صربي القباين الذي كان يعمل إىِل جانبه يف املستشفى نفسها )28(، 

واجلدول اآليت يبني مالك املستشفى يف عام 1938 :
جدول رقم )1( يبني مالك املستشفى احلسيني عىل وفق ما جاء يف تقرير 

املفتش اإِلداري لعام 1938 )28( .



282

ملحات اإىل تاريخ الواقع ال�صّحي يف لواء كربالء - )1958-1921(

العنوان االسمت
العنوان االسم ت الراتب الوظيفي

الراتب الوظيفي 

1
الطبيب 

عبد الواحد 
سلامن

رئيس 
صحة اللواء 

ومدير 
املستشفى

8 دنانريمضمد حممد شوقي 368 دينارًا

2
الطبيب 
صربي 
القباين 

جراح 
املستشفى 

سوري 
اجلنسية 

موسى 309 دينارًا
4 دنانريمضمد كاظم 

3دنانريمضمد حسني عيل 1210 دينارًاحماسب حممود أكرم3

مهدي 4
إِسامعيل 1211دينارًاصيديل حيدر 

4 دنانريمضمد ثامر 

موظف سلامن تومه 12 8 دنانريصيديل ضياء مخاش 5
5دنانريصحي

معاون معني السيد جواد 13 6 دنانريحماسب صالح اكرم6
4دنانريصحي

نقال حداد 7
رئيسة 

املمرضات 
سورية 
اجلنسية

ــــــسائق ــــــــــ14 15دينارًا

يبدو واضحًا من اجلدول رقم )1( أن مالك املستشفى احلسيني قد ضم 
من  جمموعة  عن  فضاًل  الصيادلة،  من  واثنني  املضمدين  من  وعددًا  طبيبني 
القضاء  املوظفني، ومع ذلك نستنتج أن هناك تطورًا ملموسا قد حدث يف 
خالل عقد الثالثينيات من القرن العرشين قياسًا بالعقد الذي سبقه إال َأنَّه 
بقي بعيدًا عن تلبية حاجات السكان يف املجال الصحي وبخاصة وَأنَّ عدد 
سكان القضاء قد جتاوز )30000( نسمة وهذا يعني أن كل طبيب عليه أن 
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يعالج )15000( نسمة بينام نجد أن النسبة للدول املتقدمة هي طبيب واحد 
لكل )1000( نسمة، وهذا يعني عدم قدرة طبيبي املستشفى احلسيني عىل 

تقديم خدماهتم لكل السكان عىل أكمل وجه .
يف  عملوا  نفسه  الوقت  ويف  اللواء  صحة  رئاسة  األطباء  من  عدد  توىل 
الصحة  رئاسة  توىل  الذي  املفتي،  الدكتور كامل  املستشفى احلسيني ومنهم 
يف عام 1940، وبعد نقله أصبح الدكتورعبد احلميد شالش رئيسا لصحة 
لواء كربالء )29(، ويف نيسان 1942 توىل رئاسة الصحة عبد احلميد الطوخي، 
وكان يف الوقت نفسه رئيسا لصحة لواء احللة وأخذ يرشف عىل مستشفيات 
ومستوصفات لواء كربالء يوما واحدا يف األسبوع)30(، وحل حمل الطوخي 
الطبابة  من  نقله  بعد  بالوكالة  اللواء  لصحة  رئيسًا  أفضل  حسن  الدكتور 
عبد  الدكتور  وكان   ،)31( سنوات  أربع  فيها  عمل  التي  النجف  يف  املركزية 
صحة  رئاسة  إىِل  ونقل   ،1946 عام  اللواء  لصحة  رئيسا  سلامن  الواحد 
الكوت عام 1947وحل حملة الدكتور اجلراح وجيه عيل نجا رئيسا لصحة 
ومن   ،)32( النجف  يف  املركزية  الطبابة  يف  يعمل  كان  أن  بعد  كربالء  لواء 
األطباء الذين ترأسوا صحة لواء كربالء الدكتور عبد املجيد الشهربائيل عام 
1949 )33(، وجددت له الرئاسة للمرة الثالثة عام 1951 )34(، وجاء بعده 
الدكتور شاكر توفيق الذي نقل إىِل الديوانية عام 1953 ليحل حملة الدكتور 

عبد الواحد سلامن )35( .
أوىص املفتش اإِلداري يف تقريره املرقم )9( يف 12 آذار 1952 بالعديد 
من األمور التي ختص املستشفى، ولعل أمهها رضورة استمالك قطعة أرض 
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بجانب املستشفى، حتى يمكن توسيع املستشفى التي كانت تعاين من عدم 
وجود ردهات كافية للمرىض، وكذلك ال توجد ردهات للعزل وال عيادة 
إىِل طبيبة  باملستشفى حاجة  )استوديو( لألشعة، وكذلك كان  خارجية وال 
أن  عىل  الشديدة  اآلالم  حتمل  يفضلن  أغلبهنَّ  اللوايت  املريضات  تعالج 

يكشف عليهن طبيب )36(.
طالبت مترصفية لواء كربالء بكتاهبا املرقم )11708( يف 2 / 2 / 1953 
بتوسيع املستشفى احلسيني وقد وافقت وزارة األعامر يف األول من آيار 1953 
األرض  الستمالك  دينار   )4400( مبلغ  رصد  وتم  املستشفى،  توسيع  عىل 
بمبلغ  رشاؤها  تم  إذ  مربع  مرت   )11625  ( مساحتها  والبالغة  هلا  املجاورة 

)2000 ( دينار، وخولت وزارة اإلشغال بإنجاز املرشوع بباقي املبلغ )37( .
2- مستشفى المومة والطفولة في قضاء كربالء )38( :

كانت باألمومة والطفولة يف لواء كربالء حاجة ماسة إىِل العناية الصحية، 
إذ كانت أعداد املرىض كبرية يف هذه الرشحية من املجتمع، فضاًل عاّم كانت 
تعانيه من ارتفاع يف نسبة الوفيات، وقد جاءت خطوة وزارة الصحة متأخرة 
يف  والطفولة  لألمومة  مستشفى  تفتح  مل  إذ  الرشحية،  هبذه  العناية  سبيل  يف 

قضاء كربالء إال يف عام 1953)39( .
3- المستشفى الملكي في قضاء النجف :

كان يف قضاء النجف زمن االنتداب مستشفى واحد تأسس عام 1908، 
تألف مالكه من طبيب واحد قدم خدماته ملرىض النجف والكوفة )40(، وعمل 
يف هذا املستشفى بداية العهد امللكي الدكتور اهلندي ) سافار حسني خان (، 
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الذي وصف باخلربة الواسعة يف عمله وحرصه عىل معاجلة مراجعيه، وقد 
ُتويف عىل أثر محى انترشت يف قضاء النجف سميت بـ ) املرزغبية -اهليضة- ( 
السرية  حسن  وكان  راغب،  اهلل  فتح  الدكتور  بعده  وجاء   ،)41(  1923 عام 
واألخالق مع مراجعيه )42(، لكنه نقل يف أواخر أيلول عام 1925 وجاء من 
بعده الدكتور توفيق الشهايب يف ترشين األول عام 1925 )43(، ويف حزيران 
عام 1927 نقل الشهايب إىِل بعقوبة، ويبدو َأنَّه مل يكن باملستوى املطلوب يف 
أداء عمله، إذ وصف الوضع الصحي أثناء وجوده بام نصه ))أن العناية بالصحة 
معدومة وال أثر هلا ((، وجاء من بعده إىِل قضاء النجف الدكتور سيف الدين 

حسني البستاين )44( .
ُعرف الطبيب سيف الدين البستاين بالسرية السيئة، إذ عمل عىل مجع املال 
من أبناء النجف بغري وجه حق، وكان يعمل عىل تلقيح العوائل القادرة عىل 
دفع األموال مقابل اخلدمات التي يقدمها، وكانت اللقاحات املستخدمة يف 
عموم  لعالج  العامة  املديرية  من  املرسلة  املستشفى  لقاحات  من  هي  ذلك 
بمرض  النجف  قضاء  سكان  بإصابة  البستاين  تسبب  وقد  القضاء،  سكان 
يتخذ  ومل  الكوفة،  ناحية  من  االصابة  ترسبت  عندما   1927 عام  الكولريا 
اإلجراءات املناسبة لتلقيح السكان للحد من اإِلصابة، بل استمر عىل النهج 
نفسه الذي اعتمده يف عمله، وهو عالج السكان مقابل أخذ املال، وقد أثبت 
بعده  وجاء  اخلدمة،  من  قيده  ترقني  فتم  ذلك،  معه  أجري  الذي  التحقيق 
الدكتور عبد احلميد الذي عني يف الطبابة املركزية يف قضاء النجف اىل جانب 
تكليفه باجلراحة يف منطقة الفرات األوسط، وقد بذل جهودًا طيبة يف عالج 
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اجلراحية  العمليات  من  1928كثريًا  عام  يف  وأجرى  املناطق  هذه  سكان 
العمليات  عدد  بلغ  فيام  عملية،   )58( منها  الصغرى  بلغت  للمواطنني 

الكربى التي أجراها )98( عملية ) 45( .
مل يلَق قضاء النجف كباقي مناطق العراق االهتامم الكايف من السلطات 
فيصل  امللك  زيارة  وعند   ،)1932  -1920( االنتداب  مدة  طيلة  احلاكمة 
بتأسيس  أوعز   1932 األول  كانون  من  الثالث  يف  النجف  قضاء  األول 
مبلغ  ختصيص  وتم   ،)46( األهــايل  من  بطلب  القضاء  يف  امللكي  املستشفى 
)2500( دينار لغرض إِنشاء املستشفى )47(، وقد اختريت حملة األمري غازي 
ومخسة  ومحامني  ومطبخ  غرفة   )22( من  تتألف  َأن  وتقرر   ،)48( هلا  مكانًا 
مرافق صحية، مع جناحني للجراحة واحد للرجال وآخر للنساء، عالوة عىل 
مذخر وحمجر )49(، وقد تم وضع احلجر األساس لبناء املستشفى يف العارش 

من آذار1933 )50(، ويبدو أن املستشفى قد افتتح بحدود العام 1935)51( .
لقد اكدت التقارير االدارية وجود بعض العيوب يف طريقة بناء املستشفى 
املستشفى  بناء  عملية  بان  التقارير  هذه  احد  اشار  حيث  النجف  يف  امللكي 
الديوانية من حيث االستناد عىل  ان تكون عىل غرار مستشفى  كانت جيب 
طبيعة عالقة مناخ املنطقة اال انه، تم التخيل عن الفكرة لالقتصاد بالنفقات، 
وتم البناء عىل طراز مستشفى أربيل، الذي تم بناؤه عىل وفق ما يتالءم مع 
دون  من  اجلنوبية،  املنطقة  مناخ  من  أبرد  هو  الذي  الشاملية،  املنطقة  مناخ 
االلتفات اىل الفارق بني مناخ املنطقتني، إذ أن الفرق ليس بالقليل وبخاصة 
يف فصل الصيف الذي تصل فيه درجة احلرارة يف النجف إىِل أكثر من )48( 
درجة مئوية، ويستمر هذا الوضع يف بعض األوقات من الساعة الثانية عرشة 
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البناء  طريقة  معه  التتالءم  املناخ  وهذا  مساًء،  التاسعة  الساعة  حتى  ظهرًا 
قضاء  يف  امللكي  املستشفى  وفقها  عىل  ُبني  التي  الطريقة  وهي  املكشوف، 
رياح  إىِل  املستشفى  وكادر  املرىض  عرض  الذي  األمر  األرشف،  النجف 
السموم احلارة، وهو ما جاء بنتائج سلبية عىل املرىض واملوظفني معًا، وجعل 
من املكوث يف املستشفى من أصعب األمور، لذا جتنب أغلب املرىض دخول 
املستشفى يف فصل الصيف، وإِنَّام يتم االكتفاء باملراجعة فقط، وأكد املفتش 
أن احلل يكمن يف تفعيل الفكرة القائمة عىل بناء مستشفى يف ناحية الكوفة، 

تلك الفكرة التي كانت مطروحة يف األوساط الرسمية )52( .
ومهام يكن من أمر، فقد سجل املفتش ااِلداري يف 29 متوز 1935 حينام 

زار املستشفى امللكي يف النجف االرشف العديد من املالحظات أمهها :
من - 1 الرغم  عىل  الرسمي  الدوام  بأوقات  املستشفى  طبيب  التزام  عدم 

حضور املرىض الذي بلغ عددهم )20( مريضًا بينهم النساء واألطفال .
عدم العناية بنظافة املستشفى، فاألتربة كانت تغطي الغرف، عالوة عىل - 2

الصحي مما  املحجر  بمعدات  مليئة  الغرف كانت  تلك  فأن بعض  ذلك 
اضطر إدارة املستشفى إىِل نقل املرىض اىل غرف أخرى، من دون االلتزام 
إضافية  غرف  ببناء  املفتش  وأوىص  الغرف،  لتلك  االستيعابية  بالقدرة 

خارج بناية املستشفى، خلزن معدات املحجر فيها .
عدم وجود غرفة لألمراض السارية عىل الرغم من انتشار مرض الزهري - 3

ومرض السل .
إذ - 4 هلام،  املاسة  املستشفى  حلاجة  ومضمد  فراش  بتعيني  التقرير  أوىص 
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مراجعي  أن  وبخاصة  بالغرض،  اليفي  هؤالء  من  املوجود  العدد  أن 
املستشفى ال يقترصون عىل أهايل القضاء وإنام تعدى ذلك إىِل مناطق أيب 

صخري والشامية والكفل .
أوىص التقرير بفتح مستوصف داخل قضاء النجف، وأكد أن بالقضاء - 5

حاجة إىِل مستوصف يتوسط املدينة للتقليل من املعاناة التي كان يسببها 
هلم بعد املستشفى عن املناطق السكنية )53( .

أباظة  الدكتور حممد زكي  امللكي عام 1936من  املستشفى  تكون مالك 
 ،)54( الصحيني  واملوظفني  املضمدين  من  وعدد  اهلل  عبد  كاظم  والصيديل 
وبلغ عدد األرسة يف املستشفى )23( رسيرًا، أما عدد املرىض الداخلني يف 
املستشفى عام 1937 فكان )405(، وتم إجراء) 35 ( عملية كربى فضاًل عن 
إجراء)430( عملية صغرى )55(، وضم مالك املستشفى عام 1938 الطبيب 
مفتش  مع  ومضمدين  عالوي  صادق  والدكتور  أباظة  زكي  حممد  املركزي 
الطبيب  صحي وموظف صحي، عالوة عىل وجود كاتب وممرض، وكان 
حممد زكي أباظة يتقاىض راتبًا قدره )30( دينارًا، والدكتور صادق عالوي 
)25( دينارًا، أما املوظفون فقد تراوحت رواتبهم بني ) 4 – 10( دنانري )56(، 
ويف عام 1938 نقل الدكتور حممد زكي أباظة وتوىل إدارة املستشفى الدكتور 
عبد احلميد شالش، ومن اجلدير بالذكر أن املستشفى امللكي يف النجف كان 
مالكه ال يضم طبيبًا جراحًا، لذلك كان رئيس صحة اللواء هو من يقوم هبذه 

املهمة وكانت العمليات جُترى يف املستشفى كل يوم مخيس)57( .
زار مندوب جملة الغري عام 1941 املستشفى امللكي يف النجف األرشف 
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وسجل العديد من املالحظات من خالل تعايشه مع الواقع الذي كان يعانيه 
املراجعون عند ذهاهبم إىِل املستشفى، ولعل أهم املالحظات التي سجلها ما يأيت:

وفتح - 1 جدران  ثالثة  هبا  حتيط  مكشوفة  ساحة  عن  عبارة  املستشفى  إِنَّ 
جعله  الصحراء  يف  املستشفى  بناء  ذلك  من  واألســوأ  الرابع،  الضلع 

معرضا بصورة مستمرة لرماهلا.
رافقت بناء املستشفى بعض األخطاء اهلندسية، إذ تم بناء غرفة الترشيح - 2

) الطب العديل ( بالقرب من غرف املرىض، فعندما حيرضون جثة لغرض 
زعقات  وتدوي  وصياحهم  عويلهم  فيعلو  أهلها  ويصاحبها  الترشيح 

النساء يف جوانب املستشفى، األمر الذي يفزع املرىض .
التجهيزات - 3 ابسط  فيها  تتوافر  ال  التي  املستشفى،  إىِل  املراجعني  كثرة 

تقي  التي  السقوف  أو  للمقاعد  للمرىض، فال وجود  الراحة  توفر  التي 
املريض املراجع احلر والرمال لذلك نشاهد املرىض جالسني عىل الرتاب 
الحظه  ما  وأغرب  اجلدران،  عىل  متكئني  أو  األرض  عىل  منبطحني  أو 
مندوب جملة الغري أن أحد املصابني بمرض السل كان يبيع الزجاجات 

الفارغة لغرض وضع األدوية فيها من املراجعني .
السلبيات - 4 الرغم من كثرة  اإِلجيابيات عىل  املستشفى من بعض  ومل خيل 

املوجودة، فمثاًل أن طبيب املستشفى وهو الدكتور حسن أفضل خريج 
جامعة ليون الفرنسية، والعاملون يف املستشفى كانوا عىل درجة عالية من 
العناية باملرىض)58(، وبعد نقل الدكتور حسن أفضل من املستشفى امللكي 
الغني  عبد  الدكتور  حمله  حل  كربالء  لواء  صحة  رئاسة  إىِل  النجف  يف 
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الكاظمي عام 1942)59(، وفيام يأيت جدوالن يبني األول الكادر العامل 
-1946 عامي  خالل  األرشف  النجف  قضاء  يف  امللكي  املستشفى  يف 
1947، ويوضح الثاين األمراض الشائعة التي سجلها املستشفى نفسه 

يف غضون األعوام 1947-1946-1945 .
عام  النجف  قضاء  يف  امللكي  املستشفى  مالك  يبني   )2( رقم  جــدول 

. )60(1947-1946
العنوان االسم ت

العنوان االسم تالراتب الوظيفي 
الراتب الوظيفي 

طبيب حممود شوكت 1
مستخدم حسني علوان 3511 دينارًااملستشفى 

8 دنانريصحي 

عبد عون 
8 دنانريملقح مخيس حارث 12 15 دينارًاموظف صحي حممود

حسني حممد 3-
السعدي 

موظف صحي 
6 دنانريمركب أسنان جواد عنان 13 10 دنانريأول

مستخدمة بديعة 14 10 دنانريموظف صحي جعفر امحد 4-
6 دنانريصحية 

مستخدمة خدجية حممود 15 12 دينارًاموظف صحي كاظم ربيع 5
6دنانريصحية 

عبد الرسول 6
 عبد المري 816 دنانريمفتش صحيعامر

اخلرساين
 مستخدم 

6 دنانريصحي 

ماشاء اهلل 17 8 دنانريمفتش صحي كيطان دهش 7
8 دنانريمفتش صحي حسن 

السيد عبد 18 6 دنانريمفتش صحي حممد امحد 8
الصاحب

أداري 
12 دينارًاحسابات 

 مستخدم مصطفى شمر 9 
عبد اهلادي 519دنانريصحي 

أجلواهري
إداري 

8دنانريحسابات 

عبدالوهاب 10
حممود 

مستخدم 
6 دنانريصحي 

اقتصار  بسبب  للمستشفى،  املحدودة  اإلمكانيات  اجلدول  هذا  يعكس 
ما اليلبي حاجة سكان  املوظفني وهو  مالكها عىل طبيب واحد وعدد من 
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لكل  بأن  القايض  العاملي  املقياس  وفق  عىل  الصحية  اخلدمات  من  القضاء 
)1000( نسمة من السكان طبيبًا واحدًا، فإذا ما علمنا أن عدد سكان مدينة 
مدى  عندئذ  أدركنا  نسمة   )46453(1947 عام  تعداد  بحسب  النجف 
حاجة املدينة املاسة إىل املزيد من األطباء يف هذا املستشفى، فضاًل عن احلاجة 
إىِل مستشفيات جديدة، إذ مل يعد املستشفى امللكي قادرًا عىل استيعاب مجيع 
احلاالت املرضية التي سجلت أرقامًا مرتفعة كام هو مبني يف اجلدول رقم )3( .
سجلها  التي  هبا  اإِلصابات  وأعــداد  األمــراض  يبني   )3( رقم  جدول 
 –1946  –1945 األعــوام  خــالل  النجف  قضاء  يف  امللكي  املستشفى 

.)61(1947
194519461947السنوات194519461947السنوات

األمراضاألمراض

306633982اإلسهال212301166الزحار 

السل )التدرن 
395594588البلهارزيا 1211229(

33104143حىص الكلية 423047706687املالريا 

الرمد 
15328201االنكلستوما238760168الصديدي 

437859324522الرتاخوما

ويعزو طبيب املستشفى امللكي، األسباب املبارشة لألمراض الواردة يف 
اجلدول )3( إىِل أن املزارعني يف أيب صخري وأصحاب األرايض من آل سيد 
سلامن كانوا يزرعون الشلب فيؤدي ذلك إِاىل تكوين املستنقعات التي تعد 
أحد أهم أسباب انتشار األمراض، واألماكن املذكورة التبعد كثريًا عن مدينة 
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النجف األرشف، بل أن بعضها يبعد عن املدينة بمسافة التزيد عن كيلو مرت 
واحد فقط بحسب ماجاء يف تقرير املفتش اإِلداري لعام 1947الذي أوىص 

برضورة مواجهة هذا األمر واحلد منه )62( .
عمل يف املستشفى امللكي يف النجف األرشف بني عامي 1952– 1954 
الدكتور عبد الرسول حداد خريج الكلية الطبية العراقية لسنة 1948، وكان 
مسؤواًل عن إدارة املستشفى وطبابة صحة النجف ومستوصفاهتا وقد تعاون 
مع طبيب األمراض الصدرية نظرا لألعداد الغفرية من املراجعني املصابني 
األمراض  طبيب  عن  بدياًل  الرسول  الدكتورعبد  وعمل  األمــراض،  هبذه 

الصدرية خالل إجازته، إذ كان يقوم بواجباته باملعاجلة وزرق احلقن )63( .
عىل  تطوير  أو  توسعة  دون  من  النجف  قضاء  يف  امللكي  املستشفى  بقي 
عام  نسمة  الف  أكثر من )120(  إىِل  القضاء،  زيادة عدد سكان  الرغم من 
يعد  مل  الذي  املستشفى،  إِنشاء  نسمة وقت  الف  كان )35(  أن  بعد   1957
عن  فضاًل  الصحية،  للخدمات  املتزايدة  السكان  حاجات  تلبية  عىل  قادرًا 
حاجة الزوار الذين كانوا يفدون باستمرار عىل املدينة، فلم تلتفت السلطات 
هلذه الناحية، لذا بقي أبناء القضاء يعانون نقص اخلدمات الصحية، إذ كانت 
بناية املستشفى صغرية ال تستوعب األعداد املتزايدة من املرىض، فضاًل عن 
عدم وجود خمترب للدم، مما اضطر الناس ممن متكنهم أحواهلم االقتصادية إىِل 
مراجعة األلوية األخر كاحللة وبغداد يف أكثر احلاالت، أما الذين ال تساعدهم 

احلالة االقتصادية عىل ذلك فإهِنم يبقون يعانون املرض )64( .
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4- مستشفى الفرات الوسط في ناحية الكوفة :
إال  امللك فيصل األول،  اىل  الفرات األوسط  إِنشاء مستشفى  تعود فكرة 
أن وفاته قد أوقفت حتقيق الفكرة، لكنها بقيت تناقش من املسؤولني كحل 
ملشلكة املستشفى امللكي التي سبق احلديث عنها )65(، ويف عام 1944 قام وزير 
الشؤون االجتامعية بزيارة إىل ناحية الكوفة، فأوعز ببناء مستشفى فيها )66(، 
واختريت مدينة الكوفة لتكون مكانًا لتشييد هذا املستشفى، بسبب توسط 
املدينة ملنطقة الفرات األوسط، األمر الذي يمكن املواطنني من الوصول إىِل 
متقاربة فضاًل عن  بمسافات  والديوانية  واحللة  ألوية كربالء  من  املستشفى 
قرهبا من النجف وصالحية مناخها، وأطلق عىل املستشفى اسم )مستشفى 

الفرات األوسط( )67( .
العراق من حيث  أنشئت يف  التي  القليلة  املستشفيات  املستشفى من  عد 
بناؤه  احتوى  كام  مربع  مرت   )36000( مساحته  تبلغ  إذ  والفخامة،  السعة 
الضخم عىل )54( غرفة )68(، موزعة عىل ثامن ردهات يف كل ردهة )20( 
رسيرا، فضاًل عن وجود )12( غرفة حتتوي كل واحد منها عىل رسيرين، 
كام إِنشئ يف املستشفى عدد من صاالت العمليات يتكون كل منها من مكان 
ضم   ،)69( للطبيب  وغرفة  بالعمليات  خاصة  وساحة  والتخدير  للتعقيم 
فيه  نصبت  وقد  مغسلة   )34( و  مرحاضا   )36( و  محاما   )32( املستشفى 
)72( مروحة سقفية، وبلغت تكاليف إِنشائه )76800( دينار )70(، فضاًل 
زيادة عىل  دينار،  بثامنية آالف  تنظيم كشف إلقامة سياج قدرت كلفته  عن 
مشاهري  ألحد  للمستشفى  األمامية  الساحة  وسط  يف  تذكاري  نصب  إِقامة 
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أطباء العرب )71( .
التكاليف  الرغم من  املستشفى عام 1947، وظل مغلقًا عىل  بناء  أكمل 
أن  ويبدو  خلدماته،  املاسة  السكان  وحاجة  إنشائه  يف  أنفقت  التي  الكبرية 
مديرية  تعانيها  كانت  التي  الصحية  املالكات  قلة  إىِل  يعود  ذلك  يف  السبب 
الصحة يف العراق خالل هذه املرحلة )72(، إىِل أن تم افتتاحه يف الثالث عرش 
إداري  مدير  مع  له  مديرًا  نحاس  سليم  الدكتور  وعني   ،1949 نيسان  من 
املسؤولة  اجلهات  خياطب  النحاس  الدكتور  اخذ  ثم  فقط  وحارس  وعامل 
بمديرية الصحة العامة من أجل إِكامل جتهيزات املستشفى ورفده باملالكات 

الطبية )73(.
تم البدء بتوسيع مستشفى الفرات األوسط يف عام 1951 بإضافة قسم 
كان  و  األعــامر،  جملس  من  عام  مدة  انجازه  يف  العمل  استمر  الذي  العزل 
املستشفى بأمس احلاجة إىِل هذا القسم، ويف عام 1952 استحدثت وزارة 
الصحة وارتبطت هبا مبارشًة يف العام نفسه مستشفى الفرات األوسط بعد أن 
كان ارتباطها برئاسة صحة لواء كربالء، وبات حيتوي خالل العام املذكور 

عىل ) 300( رسير)74( .
أكد تقرير املفتش اإِلداري املرقم )14( يف 28 / 3 / 1952 أن املستشفى 
فيه العديد من النواقص التي اطلع عليها مدير الصحة العام يف أثناء زيارته 
املفتش  إىِل  السكان قد اشتكوا  أن  نفسه  التقرير  هلا يف شباط 1952، وأكد 
النواقص وأمهها عدم تنوع اختصاصات األطباء، فضاًل  اإِلداري من تلك 
عن عدم وجود األجهزة التي تساعد عىل فحص املريض وتشخيص املرض 



295

اأ .م . د . رحيم عبد احل�سني عبا�س -  م. م يا�سني عبا�س حمد

جمادى الآخرة 1437هـ /اآذار  2016مال�سنة الثالثة/املجلد الثالث/العدد الأول

بدقة، مما اضطر السكان للذهاب إىِل باقي األلوية، وأوضح التقرير بأن وزارة 
الصحة كانت تسعى لسد الشواغر وتأمني ما حيتاجه املستشفى من نقص يف 
الكوادر واألجهزة الطبية واألدوية، وبخاصة أن املستشفى خمصص لعالج 
بقضائية  كربالء  لواء  عىل  الوافدين  الزوار  عن  فضاًل  ألوية،  ثالثة  سكان 

النجف وكربالء )75( .
الفرات األوسط من عام 1954 حتى عام 1956  إدارة مستشفى  توىل 
يف  اإِلداريــة  أعامله  ،أدت  ناجحًا  إداريــًا  وكان  حداد  الرسول  الدكتورعبد 
يف  نجاحه  عن  فضاًل  املستشفى،  يف  سائدًا  كان  الذي  اإِلمهال  عىل  القضاء 
زيادة  اىل  أدى  ما  وهو  حيتاجها،  إِلتي  واملعدات  األجهزة  من  املزيد  جلب 

أعداد املراجعني إىِل املستشفى )76( .
قسٌم  العرشين  القرن  مخسينيات  من  األوىل  السنوات  غضون  يف  أفتتح 
املراجعني  يستقبل  الفرات األوسط وكان  الصدرية يف مستشفى  لألمراض 
النسبة العالية من  ويقدم هلم العالج، إال أن امكانياته كانت حمدودة مقابل 
املصابني، وبخاصة املصابني بمرض السل، فالقسم يضم )40( رسيرًا فقط، 
بينام بلغ عدد إاِلصابات املسجلة باملرض، وتستحق العناية داخل املستشفى 
من  الرغم  عىل  املوت،  املرىض  من  كثري  مصري  كان  لذلك  حالة،   )600(

حصوهلم عىل بعض األدوية، غري أن املريض به حاجة إىل عناية كبرية )77( .
أطباء  ثالثة  من   1957 عام  يف  األوسط  الفرات  مستشفى  مالك  تالف 
اجلراحة  يف  ماجستري  السكايف،  توفيق  األمري  عبد  الدكتور  هم  جراحني 
البولية والتناسلية، والدكتور اجلراح رضا عجينة، والدكتور اجلراح رشدي 
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املستشفى  أن  إال  األطباء،  الرغم من وجود هؤالء  اجلنسية، وعىل  املرصي 
ظل يعاين كثريًا من املشاكل ومنها االفتقار إىِل باقي األختصاصات، وأمهها 
الطب الباطني، ألن سكان اللواء كانوا بأمس احلاجة إىِل هذا االختصاص، 
فضاًل  املستشفى،  فيها  بني  التي  الكوفة  كناحية  القريبة  املناطق  وبخاصة 
جللوس  مكان  فيه  يوجد  وال  جدا  صغريًا  كان  األشعة  قسم  أن  ذلك  عن 
املراجعني، زد عىل ذلك أن املوظفني العاملني يف هذا القسم كانوا يتعاملون 

مع املراجعني بخشونة )78( .
الفرات  ملستشفى  مديرا   1957 عام  يف  ذياب  خزعل  الدكتور  أصبح 
األوسط وعمل عىل سد النواقص التي حتتاجها املستشفى، فتم إِنشاء ردهة 
زيادة مالك  تم  ثامنني رسيرًا )79(، فضاًل عن ذلك  املرافق تسع  كاملة  جديدة 
املستشفى، واسترياد آالت جراحية من الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا، 
وكان قسم منها قد وصل إىِل املستشفى عن طريق وزارة الصحة )80(، ومن 
جانب آخر أوضح الدكتور النواقص التي مل تسد وبقي يعاين منها مستشفى 
الفرات األوسط عىل الرغم من ميض تسع سنوات عىل افتتاحه، ومن تلك 
النواقص عدم وجود مرشوع للرصف الصحي، ولذلك بذلت اجلهود للقيام 
ملستشفى  الصحي  الرصف  مياه  وترصيف  لتصفية  ضخم  مرشوع  بإنشاء 
انجاز  يتم  ومل  دينار،  ألف   )20( التقديرية  كلفتة  بلغت  األوسط  الفرات 
هذا املرشوع خالل مدة الدراسة )81(، وبقي باملستشفى حاجة إىِل بناية ملعهد 
إىِل  املستشفى  حاجة  عن  فضاًل  للتمريض،  ودار  للمخترب  وأخرى  األشعة 
جهاز أشعة كبري، زد عىل ذلك بقي باملستشفى حاجة إىِل العديد من األطباء 
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يف خمتلف االختصاصات )82( .
ومع املعوقات التي عاناها مستشفى الفرات األوسط إال انه قدم خدمات 
الطبية  احتياجاهتم  لتلبية  انشئ  الفرات األوسط ألنه  منطقة  ابناء  اىل  جليلة 
مالكاته  ضم  وقد  عامه  بصورة  كافة  العراقيني  واحتياجات  خاصة  بصورة 

طبية كانت سباقة يف خدمة املرىض .
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المبحث الثاني
تطور موؤ�س�سة الم�ستو�سف والمحجر ال�سّحي في لواء كربالء :

مل تشهد نواحي اللواء شثاثة وخان احلامد واحلسينية تشييد أي مستوصف 
طيلة عرشينيات القرن املايض)83(، يف الوقت الذي تم فيه تأسيس مستوصف 
تقدم لسكان  الصحية  إذ كانت اخلدمات  الكوفة عام 1927)84(،  ناحية  يف 
كان  الذي  األوسط  الفرات  ملنطقة  السيار  املستشفى  طريق  عن  النواحي 
النواحي  يديره طبيب بريطاين )85(، فضاًل عن ذلك كان يتم معاجلة سكان 
والقرى عن طريق إرسال طبيب من رئاسة صحة اللواء، فمثاًل طلبت ناحية 
شثاثة من رئاسة اللواء إِرسال طبيب عندما انترش فيها مرض اجلدري عام 
إىِل  األقضية  مراكز  القريبة من  النواحي  1922)86(، وكذلك ذهاب سكان 
سكان  يفعل  كان  مثلام  العالج  لغرض  املراكز  تلك  يف  الصحية  املؤسسات 

ناحيتي احلسينية والكوفة ) 88(. وكانت مستوصفات لواء كربالء :-

المستوصفات :

1- المستوصفان الحسيني والعباسي في قضاء كربالء :
إن زيادة عدد السكان يف قضاء كربالء، وكثرة أعداد الزائرين الوافدين 
القديم،  املستوصف  جانب  إىِل  آخر  مستوصف  فتح  تطلب  قد  املدينة  عىل 
غري أنَّ ذلك مل حيصل حتى شارف عقد األربعينيات من القرن املايض عىل 
تم  الذي  البلدية  مستوصف  عىل  باالعتامد  السكان  استمر  لذا  االنتهاء، 
تأسيسه عام 1918 وأطلقت عليه تسمية ) املستوصف احلسيني (، وحينام 
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فيه  أكد  تقريرًا  أيلول 1936رفع  الثالث عرش من  اإِلداري يف  املفتش  زاره 
كانوا  الذين  املرىض  بمعاجلة  مهتمني  كانوا  املستوصف  ومالك  الطبيب  أن 
الذين  املراجعني  كثرة  إىِل  كذلك  التقرير  وأشــار  املستوصف،  يراجعون 
مالك  اضطر  مما  يوميًا،  مراجع   )600  –  500  ( بني  أعدادهم  تراوحت 
املستوصف إىِل البقاء حتى املساء ملعاجلة املرىض، وهلذا السبب طالب املفتش 
منه  ليستفيد  احلسينية،  هنر  قرب  املدينة  يتوسط  آخر  مستوصف  بتأسيس 
سكان املحالت البعيدة عن املستوصف احلسيني وسكان البساتني واملزارع 

القريبة من البلدة )89( .
كان املستوصف احلسيني يف عام 1938 عبارة عن بناية تتكون من 6 غرف 
ورسدابني، وإجياره السنوي )62( دينارًا، وتوىل إدارته الطبيب السوري نظري 
عيل أديب يساعده عدد من املوظفني الصحيني كام هو مبني يف اجلدول اآليت :

جدول رقم )4( يبني مالك املستوصف احلسيني عام 1938 )90( .
الراتب العنوان الوظيفي االسم الثالثي ت

31 دينارًاطبيب املستوصفالطبيب نظري عيل أديب1

6 دنانريملقح عباس حسني 2

4 =مضمد عبد اللطيف حممد 3

3 =مضمد سعيد أمحد 4

6 =معاون صيديل قاسم حبيب 5

5 = موظف صحي حسني باقر 6

3 =قابلة تاكروس بدروس7
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عام  من  أيلول  شهر  خالل   )  8761( املستوصف  مراجعي  عدد  بلغ 
عدد  أن  يعني  وهــذا  يوميًا،  مراجع   )300( من  يقرب  بمعدل   ،1938
املالك  وعدد  البناية  سعة  حيث  من  املستوصف  قدرات  يفوق  املراجعني 
الوظيفي)91(، لذا اقرتح املفتش اإِلداري افتتاح مستوصف آخر لسد حاجة 
مديرية  أن  غري   ،)92( نسمة  ألف  الثالثني  عىل  سكاهنا  عدد  زاد  التي  املدينة 
املالية،  التخصيصات  بقلة  املقرتح، وعللت رفضها  العامة رفضت  الصحة 
ما  الوقت احلارض)93(، وإذا  املدينة يف  املستوصف احلسيني يسد حاجة  وأنَّ 
قبلنا السبب األول، فال يمكننا قبول السبب الثاين، ألنَّ واقع احلال هو غري 
ذلك متامًا بحسب اإلحصائيات الرسمية املشار إليها آنفا، فضاًل عن ما أشار 
إليه تقرير املفتش االداري الذي أكد بأن املستوصف احلسيني اليسد حاجة 

املدينة، األمر الذي أرش تقصريًا حكوميًا واضحًا يف هذا املجال .
فتح يف هناية أربعينيات القرن املايض مستوصف آخر يف قضاء كربالء سمي 
باملستوصف العبايس، وكان مقره يف بناية مستأجرة يف منطقة باب بغداد )94(، 
 ويف عام 1953 قامت مترصفية لواء كربالء برشاء قطعة أرض تبلغ مساحتها 
) 750م2( يف املنطقة نفسها، لتنشئ عليها بناية للمستوصف العبايس، وكان 
من املقرر بناؤه عىل نفقة وزارة األعامر)95(، ويف عام 1956استملكت مترصفية 
لواء كربالء مساحة )2393( مرتًا مربعًا من املقاطعة )83( العباسية، لغرض 
إِنشاء العيادة املركزية يف قضاء كربالء )96(، ومل ترش كلتا الوثيقتني اللتني تم 
الرجوع إِليهام حول هذا املوضوع، اىل تاريخ إكامل البنايتني أو انتقال املستوصف 

العبايس إىِل بناية باب بغداد وال إىِل تأريخ افتتاح العيادة املركزية .
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2- مستوصف قضاء النجف :
سلطات  فتحته  الــذي  املستوصف  عىل  النجف  قضاء  سكان  اعتمد 
االحتالل الربيطاين عام 1918، الذي يبدو أنه مل يعد له وجود بعد افتتاح 
املستشفى امللكي عام 1933، وللتخفيف من زمحة املراجعني للمستشفى، 
أوىص املفتش اإِلداري يف الثامن عرش من آب 1935 بفتح مستوصف وسط 
مدينة النجف األرشف، للتقليل من معاناة سكاهنا بسبب ازدحام املراجعني 
يف املستشفى امللكي وبعده عن مركز املدينة، ويف الوقت نفسه أشار املفتش 
املستشفى  يف  العاملني  الطبيبني  احد  قيام  رضورة  إىِل  تقريره  يف  اإِلداري 
امللكي بالعمل يف املستوصف املقرتح اىل ما بعد الظهر، ثم يعود اىل املستشفى 

يف املساء )97( .
فتح مستوصف قضاء النجف يف شباط 1937يف أحد البيوت وسط املدينة 
يف حملة العامرة )98(، وتكون مالكه من موظفني اثنني وهم جواد جعفر خريج 
مدرسة الصحة يف بغداد وحممود عبد الواحد مضمد املستوصف )99(، ومن 
الدكتور   1940 عام  األرشف  النجف  مستوصف  يف  عملوا  الذين  األطباء 
الدكتور  )100(، وبعد نقله عام 1941عمل يف املستوصف  توفيق الصيداوي 
عبد الغني الكاظمي)101(، ويف عام 1943 كان املستوصف يدارمن الدكتور 
ملحم نعامن )102(، الذي وصف بحسن السرية، وعرف عنه التفاين يف عمله 

وعنايته الفائقة باملرىض الذين كانوا يراجعون املستوصف )103( .
زار املفتش اإِلداري يف عام 1946 مستوصف قضاء النجف، وأكد بأن 
األول  كانون  األول من  بارش عمله يف   ،)104( الدكتور حسني مشاط  مديره 
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التقرير  وصف  وقد  دينارًا،  وثالثون  مخسة  قــدره  شهري  1946بــراتــب 
هذه  وأبواب  حديثًا،  اسُتؤجرت  صغرية  غرفة  عن  عبارة  بأنه  املستوصف 
الغرفة ضيقة تسع دخول شخص واحد فقط، فضاًل عن ذلك فهي مل تكن 
ا كانت غري صاحلة من كل الوجوه ألن تكون  صحية، لذلك أكد التقرير َأهنَّ
مستوصفًا لعالج املرىض، وتراوح عدد مراجعيه بني )200 – 350( مراجع 
الزيارة  املوجودة وقت  األدوية  أن  إىِل  تقريره  املفتش يف  أشار  اليوم، كام  يف 
كانت كافية، وأوضح التقرير نفسه بأن املستوصف به حاجة إىِل ثالث غرف 
ومخسة مقاعد ) مساطب( جللوس املرىض، فضاًل عن ثالثة كرايس )105( .، 
املستوصف  بتزويد  طالب  الذي  املفتش  مطالب  خالل  من  واضحا  ويبدو 
تنفقها  التي  األموال  قلة  مدى  كرايس  وثالثة   ) )مساطب  مقاعد  بخمسة 
مديرية الصحة العامة عىل األلوية، ومما ال جدال فيه أن كمية األثاث التي 
طلبها املفتش ال تفي باحلد األدنى جللوس األعداد الغفرية من املرىض التي 
كانت تراجع املستوصف، وهذا يعني أن املريض حني يراجع املستوصف ال 
جيد غري اجللوس عىل األرض خارج املستوصف أَلنَّه ال يمكن استيعاب كل 

املراجعني بداخله ألنه ببساطة عبارة عن غرفة واحدة فقط .
ومما جتدر اإلشارة إِليه أنه عىل الرغم من التوسع العمراين يف قضاء النجف 
وزيادة عدد سكانه أبان املدة موضوع الدراسة، ومطالبة األهايل بزيادة عدد 
املؤسسات الصحية يف القضاء وبخاصة املستوصفات، إال أن تلك املتغريات 
من  الرغم  عىل  احلكومية،  اجلهات  لدن  من  صاغية  آذانا  تلَق  مل  واملطالب 
املشاريع الواسعة التي بدأ بتنفيذها جملس األعامر يف باقي األلوية خالل عقد 
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اخلمسينيات من القرن املايض، لذا بقيت مدينة النجف األرشف
بمستوصف واحد ال يسد حاجة السكان املتزايدة للخدمات الصحية )106( .

3- مستوصف ناحية الكوفة :
انعكست قلة التخصيصات املالية والنقص الواضح يف املالكات الصحية 
العهد  بداية  يف  عمومًا  العراق  يف  الصحية  املؤسسات  منه  تعاين  كانت  التي 
ومنها  االحتالل  عهد  يف  أقيمت  التي  الصحية  املؤسسات  عىل  سلبًا  امللكي 
مستوصف الكوفة الذي مل يعد قائاًم لألسباب املذكورة )107(، ويف عام 1927 
قامت السلطات الصحية بتأسيس مستوصف ناحية الكوفة، حينام استأجرت 
دكانني قرب جرس الكوفة هلذا الغرض، وأول من عمل يف هذا املستوصف 
املضمد عباس اهلندي، وقد أعقبه يف إدارة املستوصف الصيديل الكياموي حممد 
كاظم الكاظمي وبإرشاف الطبيب حممد العيد )108(، ويف اخلامس والعرشين 
اللبناين  معتوق  رشيد  الطبيب  املستوصف  يف  1937عــني  الثاين  كانون  من 
اجلنسية )109(، وعرف هذا الطبيب بحسن السرية مع مراجعيه وبخاصة الفقراء 
منهم، إذ كان يساعدهم ماديًا، األمر الذي أثر عىل دخله إىِل احلد الذي مل يتبَق 

لديه ما يكفي لسد نفقات سفره حينام أراد العودة إىِل بلده )110( .
كان مالك املستوصف يف عام 1938 يتكون من الطبيب اهلندي أرسني 
الصحي  واملوظف  دينارًا،  وعرشون  تسعة  قدره  شهري  براتب  مندبيجان 
عرشة  قدره  شهري  براتب  بغداد  يف  الصحة  كلية  خريج  إبراهيم  سلامن 
أربعة دنانري شهريًا )111(، ويف عام  يتقاىض  دنانري، واملضمد عيل شرب وكان 
بذل  الذي  بشاي،  نصيف  الدكتور  الكوفة  مستوصف  إدارة  1939تــوىل 
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جهدا كبريا يف معاجلة املرىض وبخاصة الفقراء )112(، وبعد نقله يف اخلامس 
النارصية، مل  إىِل مستوصف الشطرة يف  والعرشين من ترشين األول1940 
تبادر إدارة الصحة إىِل تعيني طبيب بدال عنه، فتم إضافة شؤون طبابة الكوفة 
يعانون مشقة  الناحية  املواطنون يف  النجف، وأصبح  املركزية يف  الطبابة  إىِل 
النجف  قضاء  مستوصف  يف  حتدث  التي  االزدحامات  عن  فضاًل  الطريق، 

لكثرة املراجعني )113(.
قامت مديرية الصحة العامة عام 1942 بعد مطالبة أهايل ناحية الكوفة 
بتعيني الدكتور عبد الرمحن الزين السوري اجلنسية إلدارة مستوصف الكوفة، 
ويف عام 1949 اصبح املستوصف عيادة خارجية ملستشفى الفرات األوسط 
وكان يبارشه الدكتور عبد الرزاق الشهرستاين والدكتور باقر املوسوي وبعد 

تشييد عيادة خارجية ملستشفى الفرات األوسط أحلقا هبا )114( .

4- مستوصف ناحية شثاثة :
اعتمدت نواحي اللواء بشكل مبارش عىل املستوصف السيار الذي كان 
1930تم  عام  ويف   )115(  1924 عام  منذ  األوسط  الفرات  مناطق  جيوب 
تأسيس مستوصف يف ناحية شثاثة )116(، وكان املستوصف عام 1934عبارة 
عن غرفة تابعة إىِل رساي الناحية، أما مالك فكان يتكون من موظف واحد 
بـ  للمستوصف  املراجعني  عدد  وقدر  وجه،  أحسن  عىل  عمله  يؤدي  كان 
)40( مراجعًا يف اليوم، وكانوا يعانون من شتى األمراض، كان من أخطرها 

مرضا املال ريا والزهري )117(.
من  الثالثينيات  بداية  يف  نسمة   )5156( شثاثة  ناحية  سكان  عدد  بلغ 
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القرن املايض)118(، إال أن السلطات مل تعر أي اهتامم هلذه الناحية عىل الرغم 
إىِل طبيب  املاسة  كانت تصيب سكاهنا، وحاجتهم  التي  األمراض  كثرة  من 
يعالج مرضاهم، وهذا ما أكده تقرير املفتش اإِلداري الذي زار املستوصف 
وطالب رئاسة صحة اللواء برضورة قيام طبيب اللواء بزيارة الناحية بني حني 
وآخر، لعالج مرىض الناحية ويف السياق نفسه طالب املفتش بتعيني ممرض يف 
املستوصف ذي اختصاص يف جمال الصحة بدل املمرض الذي كان يعمل إىِل 
جانب املوظف الصحي وال حيمل أي شهادة يف هذا االختصاص، عىل حد ما 

جاء يف تقرير املفتش اإِلداري املرقم )125( يف 17ايلول 1936 )119( .
أجابت رئاسة صحة لواء كربالء عىل تقرير املفتش اإِلداري لعام 1936 
أهنا خصصت ممرضًا  املرقم )1647( يف 25 ترشين األول 1936  بكتاهبا 
ا سوف تقوم  ألجل إرساله إىِل املستوصف ولكنه مازال حتت التدريب، وأهِنَّ
ا  بإرساله عندما يكون قادرًا عىل إدارة املستوصف، أما بخصوص الطبيب فإهنَّ
اعتذرت عن إرساله إىِل الناحية وعزت ذلك إىِل قلة مالكها الطبي )120(، وطالب 
مترصف لواء كربالء يف اخلامس من ترشين األول 1948 بتخصيص طبيب 
ملستوصف الناحية، مؤكدًا أن الناحية تقع عىل بعد )75( كيلو مرتًا عن مركز 
اللواء، ويتعرض سكاهنا إىِل خمتلف األمراض املتوطنة بسبب مناخها، وهي 
هبا حاجة إىِل وجود طبيب يدير املستوصف ويعالج املرىض من سكاهنا الذين 
يتعذر عليهم مراجعة املستوصفات احلكومية يف مركز اللواء بسبب فقرهم 

وبعد املسافة بني الناحية واملركز )121( .
أن   1952 آذار   14 يف   )  8  ( الرقم  ذو  االداري  املفتش  تقرير  أوضح 
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يراجع  وكان  وممرض،  موظف  من  يتكون  شثاثة  ناحية  مستوصف  مالك 
اليوم، معظمهم  مراجعًا يف   )60 –  25( بني  ما  ترتاوح  أعداد  املستوصف 
يشكون من مرض املالريا، وأكد املفتش ان الفزع الذي أصاب الطالب من 
هذا املرض بصورة خاصة، وأوىص بأن يزور طبيب املعارف الناحية مرة أو 
مرتني يف األسبوع لعالج هؤالء املرىض، عالوة عىل ذلك أشار التقرير إىِل 
أن العمل كان جاريا ببناء دار للطبيب، الذي كانت الناحية بأمس احلاجة اىل 
وشدد عىل  األدوية،  إىِل  املستوصف  بحاجة  تقريره  املفتش  خدماته، وختم 

اجلهات ذات العالقة تزويد املستوصف بام حيتاجه منها )122( .
بقيت ناحية شثاثة تفتقر إىِل وجود طبيب يعالج مرضاها، وكان سكاهنا 
عرضة لإلصابة بشتى األمراض نتيجة املاء العكر واملناخ الرديء، ومما زاد يف 
األمر سوًءا هو أن السلطات الصحية مل متد هلم يد العون من خالل ختصيص 
طبيب يقيم يف الناحية البعيدة عن مركز اللواء، وغالبية سكاهنا من الفقراء .

5- مستوصفا ناحية الحسينية :
ضمت ناحية احلسينية أبان العهد امللكي ثامين عرشة قرية كان أبرزها قرية 
الدراويش و األوبيرت و الزغبية و البهادرية والوند واحلر، فضاًل عن منطقة 

الرزازة وقد بلغ عدد سكاهنا يف عام 1933 ) 7592( نسمة )123(، ومل
حتظ الناحية باالهتامم الكايف بأوضاعها الصحية وحتى عام 1930حني 
افتتح أول مستوصف فيها )124(، بمنطقة احلر وتألف مالكه من موظف صحي 
واحد )125(، ومل يسهم افتتاح هذا املستوصف يف ختفيف معاناة سكان الناحية، 
الناحية،  َأنَّه كان يقع عىل بعد )10( كيلو مرتات تقريبًا عن غالبية قرى  إذ 
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عام 1936)126(  احلسينية  ناحية  زيارته  عند  اإِلداري  املفتش  لذلك أوىص 
بتأسيس مستوصف آخر يف قرية الدراويش التي تبعد مخسة كيلو مرتات عن 

مركز قضاء كربالء وتتوسط الناحية وتسمى منطقة )اجلرية( حاليًا )127( .
)128(، وكان املستوصف  الدراويش عام 1937  تأسس مستوصف قرية 
عبارة عن غرفة واحدة يف أحد قصور مالكي الناحية وهو السيد عبد احلسني 
الدده، وكانت الغرفة ال تفي بحاجة املستوصف، كام أن صاحب القرص كان 
يطالب بتفريغ تلك الغرفة باستمرار بحسب ما أكد تقرير املفتش اإِلداري 
املرقم )12( يف 23 آذار1938، وأكد املفتش الذي زار املستوصف يف الساعة 
مغلقًا،  املستوصف  فوجد  املذكور  اليوم  ظهر  بعد  من  والنصف  الواحدة 
الناحية، حيث كان يف مركز مدينة كربالء، لذا مل  واملوظف غري موجود يف 
يذكر املفتش عدد مراجعي املستوصف لشهر آذار، بل ذكر عدد املراجعني 
التقريرَأنَّ  وذكر  مراجعًا،   )  1313  ( بلغ  قد  عددهم  وكان  شباط،  لشهر 
املستوصف قد أفاد أهايل املنطقة بشكل كبري، إذ أن املنطقة واسعة وهبا حاجة 

ماسة ملثل هذا املستوصف )129( .
املستوصفني  هذين  يف  مرضاهم  يعاجلون  احلسينية  ناحية  سكان  استمر 
وبقي كادرمها يقترص عىل موظف صحي واحد لكل منهام، وعىل الرغم من 
حاجة سكان الناحية إىِل طبيب يعالج مرضاهم، إال أن رئاسة صحة اللواء مل 
تبادر إىِل إِرسال أي طبيب إىِل هذه الناحية )130( وذلك لقلة األطباء، بحسب 
جملس  قام  آخر  جانب  ومن  كربالء،  لواء  يف  الصحة  دائرة  به  اعتذرت  ما 
اإِلعامر يف عام 1952 بإنشاء ثالثة مستوصفات يف هذه الناحية وتم بناؤها 
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يف احلر والوند والعطييش، وبلغت تكاليف بناء كل منها )500( دينار، إال 
أهنا مل تفد سكان الناحية بيشء ألهنا بقيت مغلقة لعدم توفري مالكات صحية 

إلدارهتا )131(.

6- مستوصف خان الحماد :
افتقرت منطقة خان احلامد إىِل اخلدمات الصحية طيلة عهد االنتداب، و 
املستوصف  فيها )132(، وكان  أول مستوصف  افتتاح  تم  يف حزيران 1937 
عبارة عن بناية مؤلفة من مخس غرف عائدة ألحد السكان اُستؤجرت منه 
املرقم  اإِلداري  املفتش  تقرير  أكده  ما  دنانري ونصف سنويًا، بحسب  بسبعة 
أن  نفسه  التقرير  وأضاف   ،1938 األول  كانون  من  عرش  الرابع  يف   )67(
مالك املستوصف تكون من موظف صحي واحد اسمه عارف أمني يتقاىض 
من  أيلول  شهر  خالل  املراجعني  عدد  أما  دنانري،  ستة  قدره  شهريًا  راتبًا 
اإلناث، وكان  الذكور و)108( من  مراجعًا من  فبلغ )441(  عام 1938 
املستوصف جمهزًا باألدوية ملدة شهرين، وقد طالب املفتش من رئاسة صحة 

اللواء بتجهيز املستوصف باألدوية لستة أشهر اخر )132( .
احلامد  خان  منطقة  يف  املرىض  عالج  الذي  الوحيد  املستوصف  هذا  بقي 
عام  يف  األعــامر  جملس  قيام  من  الرغم  عىل  الدراسة  موضوع  املدة  خالل 

1952برصد مبلغ )500( دينار غطت تكاليف بناء مستوصف آخر يف
املنطقة، إال أن املستوصف بقي مغلقا لعدم وجود مالك يديره )134( .

7- مستوصف صحة المعارف في قضاء النجف :
الختاذ   ،)135(  1931 عام  العراق  يف  املعارف  صحة  مصلحة  تأسست 
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للعناية بصحة الطالب والعمل عىل وقايتهم من األمراض  التدابريالالزمة 
طبيبًا  عرش  ستة  من  تأسيسها  عند  املعارف  صحة  كادر  تكون  وقد  املعدية، 
حسن  حممد  الدكتور  وأصبح  الصحة،  وموظِفي  املضمدين  من  وعــدد 
املعارف، وكانت جترى  رئيسًا لصحة  العراقية  الطبية  الكلية  سلامن، خريج 
العراق  ألوية  كل  يف  املعارف  أطباء  قبل  من  سنويا  الطبية  الفحوصات 
املعارف  التي جيرهيا طبيب  الفحوصات  لواء كربالء، وكانت  ومن ضمنها 
بباقي  اخلاصة  الفحوصات  بعدها  وتأيت  األوىل  بالدرجة  العني  تستهدف 
صحة  من  الثانوية  املدارس  لطالب  تعطى  وكانت  واألمــراض،  األعضاء 
الطالب  تصيب  التي  الصحية  املالحظات  لتسجيل  صحية  دفاتر  املعارف 
تفتيشية هدفها  آخر كانت هنالك جلان  الدرايس، ومن جانب  العام  خالل 
الكشف عىل املدارس ومعرفة نواحي اإلنارة والتهوية ومدى صالحية مياه 
ومراقبة  الصحيات  تفتيش  عن  فضاًل  وترصيفها  الغسيل  ومياه  الرشب، 

النظافة يف املدارس بصورة عامة )136( .
دأبت صحة املعارف منذ تأسيسها عىل إرسال طبيب منها ملعاجلة طالب 
العامة  املعارف  صحة  أرسلت  عام 1937  من  حزيران  شهر  ففي  املدارس، 
النجف وعند  املدارس يف قضاء  ملعاجلة طالب  الدكتور زكي موسى  طبيبها 
إىِل النجف اختذ من إحدى املدارس مقرًا له، وقد طلب من مديري  وصوله 
مجيع املدارس إبالغ الطالب املرىض بمراجعته )137(، وقد تم تلقيح الطلبة ضد 
إبراهيم  املضمد  عمله  يف  وساعده  جودي  عباس  املضمد  من  املالريا  مرض 

حييى، وتم تلقيح الطالب كافة ذكورًا وإناثًا يف قضاء النجف )138( .
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فتح مستوصف املعارف يف لواء كربالء يف ترشين األول 1938، واختذ 
من قضاء النجف مركزًا له، وعني الدكتور حممد العيد مديرًا للمستوصف 
)139(، وكان جيري الفحوصات طالب وطالبات املدارس كافة يف لواء كربالء 

بأقضيته ونواحيه )140( .
أصدرت صحة املعارف يف لواء كربالء تقريرًا عن احلالة الصحية لطلبة 
املدارس يف اللواء خالل املدة من منتصف ترشين الثاين 1938 ولغاية آيار 
1939، فأكد التقرير بأن عدد الطالب املراجعني للمستوصف من الذكور 
)7650( طالبًا ومن اإلناث )940( طالبة وكانت أكثر األمراض املسجلة 
بينهم هي مرض )الرتاخوما (، وقد سجلت منه )1268( إصابة، ومرض 
سجلت  )البلهارزيا(  ومرض  إصابة،   )721( وسجل  الطحال  تضخم 
يف  إصابة،   )500( بـ  واألنفية  الصدرية  األمــراض  وجاءت   ،)602( منه 
حني سجل من مرض املالريا )406( اصابة، وسجلت األمراض اجللدية 
 )153( االذن  وأمراض  إصابة،   )300( العيون  وأمراض  إصابة،   )370(
إِصابة، واجلروح )123( حالة إِصابة، فيام سجلت أمراض فقر الدم )109( 
إذ كان  بالرتاخوما يف مدارسهم،  املصابني  الطلبة  إصابة، وقد جرى عالج 
التابعة  واملناطق  املركز  كربالء  قضاء  يف  أيام  عرشة  يقيض  املعارف  طبيب 
له، وعرشة أيام أخر يف قضاء النجف واملناطق التابعة له، ومن جانب آخر 
تم عالج مجيع حاالت اإِلصابة بمرض )البلهارزيا( الواردة يف التقرير من 
خالل إعطائهم دواء ) الفوردورين( ورصف منه )13000( غرام وهو ما 
بـ )130( دينار وبلغ عدد ما رصف من حبوب معاجلة مرض  تقدر قيمته 
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املالريا )10000( حبة، أما األمراض السارية فلم تقع خالل السنة حوادث 
املدرسة  من  وأخرجوا  الرئوي  بالسل  اصابات  أربع  سوى  سارية  أمراض 

وكانت الصحة بشكل عام جيدة بحسب ما ورد يف التقرير)141( .
أبدت صحة املعارف اهتامما كبريًا بمكافحة مرض املالريا، فعندما سجلت 
1939بادرت  الثاين  ترشين  شهر  أواخر  كربالء  لواء  يف  اإِلصابات  بعض 
صحة املعارف بعالج الطلبة من خالل إعطائهم األدوية وزرق اإلبر لكال 
اجلنسني، وأرشف عىل هذه احلملة الدكتور حممد العيد طبيب صحة املعارف 

تساعده إحدى املمرضات التي كانت تقوم بتلقيح الطالبات )142( .
عام  أوائــل  املعارف  صحة  مديرية  قبل  من  العيد  حممد  الدكتور  ُنقل 
1943، وبقي املستوصف شاغرا لعدة أشهر عىل الرغم من كثرة اإِلصابات 
ويف  املستوصف،  مراجعة  إىِل  املاسة  واحلاجة  املدارس  طالب  بني  املرضية 
الثالث عرش من نيسان1943تم تعيني الدكتور شفيق اقريطم يف مستوصف 
صحة  يف  السيار  املستشفى  يف  يعمل  شفيق  الدكتور  وكان  املعارف،  صحة 
اجلنسية  اللبناين  قاسم زهر  الدكتور  تعيني  تم  نقله  وبعد   ،)143( العامرة  لواء 
يف العارش من ترشين األول 1945)144(، وبعد نقل األخري عام 1947 بقي 
مستوصف صحة املعارف يف لواء كربالء من دون طبيب طيلة املدة املتبقية 
املدارس يف عموم  لطلبة  معاناة كبرية  الذي سبب  األمر  امللكي،  العهد  من 

اللواء )145( .
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8- مستوصف جمعية حماية الطفال في قضاء النجف :
عام  بغداد  مدينة  يف  العراق  يف  األطفال  حلامية  مجعية  أول  تأسست 
1929عندما اتفقت جمموعة من الوجهاء ومنهم ياسني اخلضريي وإِبراهيم 
وإبراهيم  حممود شوكت وطاهر حممد سليم وحسن رضا وسامي شوكت 
عاكف اآللويس وآخرون، وكان هدف اجلمعية محاية حقوق األطفال ومحاية 
أعامرهم  اجتازت  إذا  معنوية  العارشة، ومحاية  اىل سن  ماديآ  صحتهم محاية 
العارشة، وكان ذلك يتم عن طريق النرشات والتحريات واملراقبات وتأسيس 
واألمهات  األطفال  أومحاية  ملداواة  واملالجئ  واملستشفيات  املستوصفات 
الفقراء وأمهاهتم من غذاء ومالبس، فضاًل  إِليه األطفال  وتوزيع ما حيتاج 
عن توزيع اللوازم الصحية والغذائية عىل األطفال الفقراء يف املدارس ومحاية 
اللقطاء وإيوائهم بأجر أو جمانًا عند العوائل املوثوق باستقامتها وإجياد العمل 
عىل  متويلها  يف  اجلمعية  وأعتمدت  العمل،  سن  بلغوا  الذين  للمراهقني 

التربعات احلكومية واألهلية )146( .
أما يف لواء كربالء فقد تأسست مجعية محاية األطفال يف قضاء النجف يف 
كانون الثاين 1944 بعد أن قامت جمموعة من وجهاء القضاء وهم الدكتور 
والدكتور  البريماين  عيل  حممد  والدكتور  عىل  عباس  واملحامي  صفوة  حممد 
حممد العيد والدكتور شفيق اقريطم والسيد عطية آل سيد سلامن بتقديم طلب 
إىِل وزارة الشؤون االجتامعية لتأسيس مجعية باسم )مجعية محاية األطفال ( يف 
النجف )147(، ويكون رأس مال اجلمعية من خالل سعي املشرتكني فيها إىِل 
مجع التربعات من وجوه وأرشاف املدينة، لغرض إِنشاء مستوصف جديد 



313

اأ .م . د . رحيم عبد احل�سني عبا�س -  م. م يا�سني عبا�س حمد

جمادى الآخرة 1437هـ /اآذار  2016مال�سنة الثالثة/املجلد الثالث/العدد الأول

خاص باجلمعية )148(، ومتكنوا من مجع ألف دينار من أجل بناء مستوصف 
يعاجلون فيه أطفال القضاء )149( .

بارشت اجلمعية يف حزيران 1944 بفتح مستوصف هلا يف إحدى غرف 
املستشفى امللكي يف قضاء النجف، وعالج املستوصف ستني طفاًل يف أول 
يوم تم افتتاحه فيه، ومل يستمر طويال بقاء مستوصف اجلمعية يف املستشفى 
امللكي، إذ قامت اجلمعية بتأجري بناية هلا يف داخل القضاء، وقد طالبت اهليأة 
اإِلدارية للجمعية وزارة الشؤون االجتامعية بتعيني طبيب ملستوصفها أسوة 
بباقي املستوصفات املشاهبة التي أسست يف الكاظمية واملوصل وبقية ألوية 

العراق )150(، وقد استجابت الوزارة هلذا الطلب )151( .
قضاء  يف  األطفال  محاية  جلمعية  إداريــة  1946هيأة  عام  يف  استحدثت 
وفاضل  هلا  رئيسا  النجف  قائمقام  البلداوي  عباس  من  تكونت  النجف، 
البالغي  عيل  حممد  واألستاذ  سكرتريًا  زيني  وسعيد  للرئيس  نائبًا  عباس 
زوين  الطريف حماسبا وحسن  للصندوق وعيل  أمينا  االعتدال  صاحب جملة 
وزارة  من  املشكلة  اهليأة  طلبت   ،)152( اجلمعية  يف  عضوين  السلامن  وعطية 
إنشائها،  يف  بارشت  التي  البناية  إكامل  لغرض  دينار  أآلف  ثالثة  الداخلية 
األلوية،  مجيع  يف  العام  االكتتاب  طريق  عن  باألثاث  جتهيزها  يتم  ولكي 
األول  كانون   30 يف   )9886( املرقم  اهليأة  بكتاب  املطالب  هذه  وجاءت 
1945 )153(، وردت وزارة الداخلية باملوافقة عىل مطالب اجلمعية يف السابع 

من كانون الثاين 1946)154( .
استطاعت اجلمعية أن تبني العديد من الغرف يف البناية التي تم تأسيسها 
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املفتش  تقرير  ذلك  إىل  أشار  ما  بحسب  أكامهلا  يتم  ومل  النجف  قضاء  يف 
اإِلداري لعام 1946، كام أكد التقرير موافقة وزارة الشؤون االجتامعية عىل 
ولكن  وموظفني،  طبيبا  له  وعينت  اجلمعية  قبل  من  مستوصفًا  البناية  اختاذ 
بقي  القضاء، وقد  امللكي يف  املستشفى  إىِل  بعد مدة وجيزة  الطبيب  نقل  تم 
مراجعي  عدد  أن  إىِل  نفسه  التقرير  وأشار  طبيب،  إىِل  حاجة  باملستوصف 
املستوصف عام 1946 قد بلغ )1013( مراجعًا من الذكور ومن أإِلناث 
هي  املستوصف  يف  تعالج  كانت  التي  األمــراض  أما  مراجعة،   )1090(
الصديدي،  الرمد  التدرن،  االنكلستوما،  البلهارزيا،  الرتاخوما،  املالريا، 

والزحار )155(.
بقيت اخلدمات الصحية ملستوصف مجعية محاية األطفال يف النجف أقل 
من احلد األدنى للطموح حتى هناية العهد امللكي، بعد أن تم نقل طبيبه عام 
1946، إذ مل يتم بعدها تعيني طبيب للمستوصف، األمر الذي انعكس سلبًا 

عىل تقديم خدماته الصحية )156( .

9- المستوصف السيار :
املستوصفات  باستحداث   1924 عام  العامة  الصحة  مديرية  قامت 
السيارة )157(، وهي عبارة عن مستوصفات متنقلة تتكون عادًة من سيارات 
القيام بإعطاء العالجات واللقاحات  )158(، أعدت لغرض  أو زوارق هنرية 

ألبناء العشائر واملناطق التي التوجد فيها أي مؤسسات صحية )159(.
األوسط  الفرات  منطقة  لكل  واحد  سيار  مستوصف  ختصيص  تم  لقد 
التي تضم ألوية كربالء واحللة والديوانية، كان املستوصف يدار من طبيب 
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بريطاين خالل عهد االنتداب، ومتثلت مهامه بمعاجلة أبناء القرى واألرياف 
ويف   ،)160( صحية  مؤسسة  أو  مستوصف  أي  فتح  مناطقهم  تشهد  مل  الذين 
بأن يكون  القايض  بقرار وزارة الصحة  عام 1954 تم شمول لواء كربالء 
وغرفة  األرسة  من  عدد  عىل  حيتوي  به  خاص  سيار  مستوصف  لواء  لكل 
املستوصف يف  الباطنية، ويتجول  عمليات وطبيب جراح وآخر لألمراض 
ليبقى يف كل منطقة ثالثة أشهر، أو بحسب ما  اللواء،  كل أقضية ونواحي 

يقرره املترصف )161( .
مل يعوض املستوصف السيار نقص اخلدمات الصحية يف املناطق الريفية، 
القرى،  أغلب  إىِل  املستوصف  وصول  صعوبة  أمهها  عدة  ألسباب  وذلك 
لعدم وجود طرق مواصالت صاحلة تربط تلك القرى فيام بينها أْو بمراكز 
مهمة  باملستوصف  أنيطت  التي  املناطق  سكان  عدد  أن  عن  فضاًل  املدن، 
إذ  املحدودة،  املستوصف  قدرات  يفوق  كان  هلا  الصحية  اخلدمات  تقديم 
الوقت  يف  الصحية  اخلدمات  تقديم  طبيبني  أو  واحد  طبيب  بمقدور  ليس 
عالوة  السيار،  املستوصف  بخدمة  املشمولة  املناطق  أفراد  لكل  املناسب 
عىل بقاء املستوصف يف كثري من األحيان من دون طبيب بعد نقل الطبيب 

املخصص له )162( .
املحجر الصحي واخلدمات الصيدليةأ- 
1- املحجر الصحي يف الرحبة وإجراءات الصحة يف موسم احلج :ب- 

يقع العراق عىل ممر كثري من األمم األسيوية التي تقصد احلجاز من طريق 
احلج الربي ) العراق – نجد – احلجاز(، لذلك اهتمت السلطات الصحية 
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يف العراق بقضية احلج ووضعت ذلك يف مناهجها الصحي مستهدفة أمورا 
ثالثة هي املحافظة عىل صحة احلجاج يف أثناء تواجدهم يف العراق، ووقاية 
األهايل مما قد ينرشونه من أمراض وبائية بينهم، وحفاظًا عىل صحة سكان 
املدن التي يمرون هبا من األمراض )163(، ويعد لواء كربالء من أقرب الطرق 
التي يسلكها احلجاج اىل احلجاز)164(، ويتوافد احلجاج من الدول اإلسالمية 
األماكن  إىِل  ينقلون  وكانوا   ،)165( واهلند  )إِيران(  فارس  بالد  من  وبخاصة 
الربي عرب  احلج  فتح طريق  تم   )166( السيارات  بواسطة  احلجاز  املقدسة يف 
العراق عام 1935 بعد االتفاق بني احلكومة العراقية واحلكومة السعودية، 
إقامة  ومنها  الوقائية  إجراءاهتا  العراقية  الصحية  املؤسسات  اختذت  وقد 
املحجر الصحي يف منطقة الرحبة يف قضاء النجف، وعند انطالق أول قافلة 
للحجاج جاء إىِل املحجر مدير الصحة العامة برفقة رئيس صحة لواء كربالء 
وقام بفحص احلجاج للتأكد من سالمتهم من األمراض)167(، وكان املحجر 
اللوازم الصحية، ولكن مديرية  تنقصه كثري من  أقيم عبارة عن خميم  الذي 
الصحة العامة بعد أن أصبح طريق احلج الربي طريقا دوليًا اهتمت به بصورة 
جدية، نظرًا ملا قد يشكله من خطر عىل صحة سكان العراق عمومًا وسكان 
لتشييد  الكافية  املبالغ  رصفت  لذلك  اخلصوص،  وجه  عىل  كربالء  لواء 
حمجر صحي متكامل، فتمت املبارشة بالعمل يف نيسان 1940، واستخدم 
العيون،  من  إليه  املياه  يصال  ال  مضخة  نصبت  وكذلك  بنائه  يف  الطابوق 
وجهز املحجر باحلاممات واملرافق الصحية )168( . كان املحجر الصحي جمهزًا 
أثاثه  فكان  حاج،  لـ )2000(  يكفي  بام  باألثاث  باحلجاج  العناية  أجل  من 
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رششف  و)4000(  نوم  فراش  و)2000(  بطانية   )  6000  ( من  يتكون 
األساس  هو  الرحبة  يف  املحجر  وكان  رسير،  و)600(  وسادة   )4000( و 
يف إجراء الفحوصات للتأكد من سالمة احلجاج من األمراض، ويقيم فيه 
الطبيب، وعند ظهور إصابة بني احلجاج يرسل طبيبًا آخر، فضاًل عن وجود 
حمجر آخر داخل قضاء النجف األرشف يقيم فيه رئيس صحة اللواء وطبيب 

لألمراض املعدية )169( .
قامت الدوائر الصحية يف لواء كربالء بتلقيح احلجاج الذين يسافرون إىِل 
العراق، لذلك  التلقيح أحد الرشوط األساسية للسفر خارج  احلج بوصف 
يقوم احلجاج قبل السفر بمراجعة املستشفيات واملستوصفات لغرض التلقيح 
ضد مرض اجلدري والتيفوئيد )170(، فضاًل عن ذلك كانت صحة اللواء تقوم 
بفحص احلجاج عند عودهتم من احلج للتأكد من سالمتهم )171( عالوة عىل 
ذلك وكإجراءات وقائية يلقح احلجاج وال يسمح هلم بالذهاب إىِل احلج إال 

بعد مرور مخسة أيام من تأريخ التلقيح ضد األمراض املعدية )172(.
يبارش  اللواء  صحة  رئيس  كان  األمــراض  من  السكان  وقاية  وألمهية 
التلقيح بنفسه يف بعض األحيان )173(، عالوة عىل ذلك كانت صحة اللواء 
تشدد إجراءاهتا عندما تسجل يف اللواء بعض اإِلصابات باألمراض املعدية، 
فتزيد من رقابتها عىل احلجاج، فعندما تفشى وباء اجلدري يف لواء كربالء عام 
1940 اختذت صحة اللواء والطبابة املركزية يف النجف إجراءات مشددة يف 
فحص احلجاج وتلقيحهم ضد األمراض املعدية، إذ بذلت الطبابة املركزية 
املركزي  الطبيب  الروماين  الدكتور عزة  املجال، وكان  جهودًا كبرية يف هذا 
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يف القضاء يبقى يف العمل يف بعض األحيان إىِل الساعة الثانية أو الثالثة بعد 
الليل وبخاصة يف األيام التي تتحرك فيها قوافل احلجاج حتى ال  منتصف 
اجلدير  ومن   ،)174( الصحية  املراق  من  املسافرين  من  شخص  أي  يستثنى 
بالذكر أن احلكومة العراقية قد منعت السفر إىِل احلج من هذا الطريق يف عام 
1942 وألسباب غري معروفة وفرض نقاط مراقبة عىل احلجاج وشددت يف 

إجراءاهتا وحذرت من خمالفة تعليامهتا )175( .
ومن اجلدير بالذكر كانت اخلدمات الطبية يف العراق خالل القرن التاسع 
أثر  ذات  تكن  مل  التي  الصيدلة  جمال  يف  وبخاصة  متواضعة،  خدمات  عرش 
واضح يف حياة املجتمع، وبعد تطور املؤسسات الصحية يف عهد االحتالل 
املؤسسات  تلك  يف  يعملون  صيادلة  وجود  إىِل  احلاجة  ظهرت  الربيطاين 
الصحية حيث منحت اإلدارة الصحية الربيطانية يف عام 1919 لقب صيديل 
لسبعة من الطالب العراقيني بعد حضورهم حمارضات يف الكيمياء والفيزياء 
واللغة اإِلنكليزية، وأجري هلم امتحان متكنوا من اجتيازه يف بغداد، ويف عام 
1920 حصلت جمموعة من الطلبة عىل شهادة مهنة الصيدلة بعد اجتيازهم 

امتحانا مماثاًل )176( .
شهدت بداية العهد امللكي يف العراق تأسيس مدرسة الصيدلة عام 1922 
الثالث من ترشين األول 1936 تم  لكنها ألغيت يف عام1933 )177(، ويف 
تدرس  بأربع سنوات  فيها  الدراسة  مدة  حددت  التي  الصيدلة  كلية  افتتاح 
والعميل)178(،  النظري  بشقيه  الصيدلة  علم  ختص  التي  املناهج  خمتلف  فيها 

وضمت
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الوجبة األوىل من الطلبة الذين بارشوا بالدوام يف الكلية )21( طالبا، وتم 
العلمي،  الفرع  اإلعدادية  شهادة  عىل  حصوهلم  أساس  عىل  الطالب  قبول 
الكفاءة  فيهم  تتوافر  إعداد صيادلة كيمياويني  الكلية  فتح  اهلدف من  وكان 

للقيام بالعمل يف جمال الصيدلة يف العراق )179(.
وجود  واقترص  أهلية،  صيدليات  االنتداب  زمن  كربالء  لواء  يف  تكن  مل 
الصيدليات عىل املؤسسات احلكومية، وحتى األشخاص الذين يعملون يف 
وإِنام  التخصص،  هذا  أي شهادة يف  فإهِنم ال حيملون  احلكومية  الصيدليات 
اكتسبوا معلوماهتم عن طريق املامرسة التي اكسبتهم اخلربة يف هذا املجال )180(.
النجف  يف  الكبري  السوق  وسط  صيدلية   1946 عام  احلبويب  عيل  فتح 
يف  أخرى  صيدلية  فتح  وتم   ،)181( احلبويب  صيدلية  أسامها  وقد  األرشف 
احليدري يف  الصحن  مقابل  القبلة  باب  الغري يف  بصيدلية  النجف سميت 
فتح  كربالء  قضاء  ويف  قاسم)182(،  احلميد  عبد  صاحبها  وكان   1947 عام 
يف  ذلك  وكان  اهلاشمية،  الصيدلية  أسامها  صيدلية  حيدر  مهدي  الصيديل 
العمل  من  استقالته  أثر  عىل  العرشين  القرن  من  األربعينيات  عقد  أواسط 
يف مؤسسات الدولة )183(، واجلدول اآليت يبني أعداد الصيدليات احلكومية 

واألهلية يف لواء كربالء ما بني عامي 1950 -1956 .
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جدول رقم )5( يبني عدد الصيدليات يف لواء كربالء )1956-1950( )184( .

صيدليات املستوصفات الصيدليات الهليةالسنة
احلكومية

صيدليات املستشفيات 
احلكومية 

19509143

19517153

19528182

19538184

19546204

19555264

19568185

يبدو واضحًا من اجلدول يف أعاله أن عدد الصيدليات األهلية مل يتجاوز 
تطورًا  هذا  أرش  وقد  املــايض،  القرن  من  اخلمسينيات  عقد  خالل  التسع 
واضحًا إذا ما قيس بعقد الثالثينيات الذي مل يشهد فتح أي صيدلية أهلية، 
وعقد األربعينيات الذي شهد فتح ثالث صيدليات فقط، ولكن يف املقابل 
فان تسع صيدليات بالنسبة لكل لواء كربالء هو عدد قليل ال يلبي حاجة كل 
مناطق اللواء، ولعل الذي يفرس قلة عدد الصيدليات األهلية أمران األول 
رشاء  من  يمكنهم  ال  الذي  األمر  اللواء،  لسكان  االقتصادية  احلالة  تدين 

األدوية، والثاين قلة املتخصصني يف هذا املجال .



321

اأ .م . د . رحيم عبد احل�سني عبا�س -  م. م يا�سني عبا�س حمد

جمادى الآخرة 1437هـ /اآذار  2016مال�سنة الثالثة/املجلد الثالث/العدد الأول

الخاتمة :
من خالل هذه الدراسة يمكن اخلروج بالعديد من النتائج هي :

أسهمت املستشفيات مع املستوصفات واخلدمات الصيدلية يف حل - 1
جزء من املشاكل الصحية لسكان لواء كربالء، ومل حتل كل املشاكل 
بسبب قلة عدد املؤسسات الصحية وعدم توافر املالكات الكافية هلا.

من - 2 الغالب  يف  كانت  التي  املوجودة  الطبية  املالكات  تنوع  عدم 
اختصاص واحد أو اختصاصني وعدم وجود باقي االختصاصات، 
بالشكل  الصحية  اخلدمات  تقديم  عىل  سلبًا  انعكس  الذي  األمر 

املطلوب .
الدراسة - 3 مدة  يف  الصحية  املؤسسات  انشاء  يف  شاسعا  الفرق  كان 

والعهود التي سبقتها لذلك يمكن اعتبارها االساس االول للتطور 
الصحي يف العراق .

االنساين - 4 اجلانب  الدراسة  مدة  الصحية  املالكات  اغلب  عىل  طغى 
وهو اهلدف االول يف هذا اجلال .

منها - 5 العربية  وبخاصة  اخلارج  من  الوافدة  الطبية  املالكات  تركت 
بصمة واضحة يف هذه املؤسسات
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1- خزعل ذياب، ملحة عن مستشفى الفرات األوسط، جملة النشاط الثقايف، 
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 ،1939  ،1938  ،1937  ،1936 األرشف(،  )النجف  اهلاتف،  ج–جريدة 
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage, leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said, Karbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to:

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Karbala' with its three dimensions: civil, as part of Iraq and 
as part of the east.

- Watching the changes, the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area 
all through history and the extent of the relation with its neighbors 
and then the effect that such a relation has, whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral and then 
putting them in their right way and positions which it deserves 
through evidence.

- the cultural society: local, national and international should 
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then 
introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate their 
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their 
belief in western centralization. This records a religious and legal 
responsibility.

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decent ants heritage, which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them know the future.

- the development with all its dimensions: intellectual, economic, 
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the 
green revenues.

And due to all the above, Karbala' Heritage journal emerged which 
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings 
and contributions without which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral, which diagnoses, in its behavior, as associative culture 
and by which an individual's activity is motivated by word and deed 
and also thinking, it comprises, as a whole, the discipline that leads 
its life. And as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect be as unified their location be and as extensive their time 
strings extend; as a consequence, they come binary: affluence and 
poverty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be looked at 
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race, at 
a certain time, at a particular place. By the following description, the 
heritage of any race is described:

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be, the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence, we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes, 
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race, and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders, but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting, by itself, a heritage of a particular race, and together with 
its neighbors, it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels of 
injustice against Karbala' increase: once, because it is Karbala' with 
all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east , the 



The Issue Word
A Third Candle.

Spending three years in the course of serious work, this journal of 
Karbala heritage issued the first volume of 1437 H-2016 A.D. In this 
volume, we are looking forward to whatever connected to the legacy 
of this Imam Hussein's town and enhancing the comprehensive and 
scientific reading in both, research and excavation. Hence, we still 
need articles that have been specified in the thought, culture, faith 
and heritage of Karbala which were engraved in the memory of this 
town and of its population. This could be attributed to the fact that 
subjects and visions of this kind are still stuck in the minds of the 
cultured and creative people and the thinkers of this notable town, so 
these themes wait to be researched and get scientific care.

 To devote the efforts of the working members in this magazine 
in the support, polarization and adoption of the researches that 
related to the history, literature, culture and thought of Karbala, it has 
been decided to open the doors to the details of the chapters of 
the historical, literary and social studies and the thinking doctrinal 
topics as well. Thus, there must be a direction to the research and 
researchers altogether to focus on many points that require enquiry 
and scientific discussion. There is no doubt that enhancing the 
writers in this side should contribute in bridging more gaps of the 
cultural and thinking library of Karbala especially those ones which 
entail to be re-red and re-studied in academic scientific way.

 This volume contained set of researches that confirm the method 
of this journal through the contents and the nature of the researches. 
The themes of these researches need our efforts to detect new 
major of the thinking, cultural and literary points which might provide 
the legacy of Karbala with brilliant results of knowledge as in the 
history of its scholars, jurists, the events and the social and thinking 
movements that left influential impression in Karbala's patrimony.

 Finally, through this group of articles, we hope to impress the 
readers and instigate the researchers to go after subjects of this kind 
in a way that can serve the scientific research in Iraq in general and all 
that connected to the heritage of this town, the town of the master of 
the youth of the blessed heaven, Imam Hussein in particular.

 At last, Thank God, The Lord of the Universe.  
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