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يوميات كروفز في بغداد سنة 1831

التدرن الرئوي (السل)

عندما قضى الطاعون على نصف سكان بغداد
عندما نقرأ عن األحداث
ا ّلتي جرت يف بغداد خالل
الرهيبة  ،1831وعن
السنة ّ
ّ
املصائب ا ّلتي ح ّلت بأهلها
ومحقت أغلبهم ،يتملكنا
ّ
الذهول أمام قدرة اإلنسان
تحمل ال ّنكبات ،وأمام
عىل ّ
قدرته عىل مقاومة األقدار
وإعادة ّ
مل شمل من بقي من
األحياء حوله وإعادة تشييد
داره وبذل ّ
كل جهوده يف
كسب قوته من جديد …

د .صباح ّ
الناصري

وبد ًال م ��ن �أن يهجر املدينة �أهلها ويرتكوها للخراب،
ع ��ادوا �إليها ليدفنوا فيها موتاه ��م وي�شيدوا ما تهدّم
منها … وعادت احلياة �إليها وك� ّأن �شيئ ًا مل يحدث.
ال�سن ��ة
و�ش ��اءت ّ
ال�صدف ��ة �أن يقي ��م يف بغ ��داد تل ��ك ّ
مب�ش ��ر انكلي ��زي ا�سم ��ه �أنط ��وين نوري� ��س غروف�س
 ، Anthony N. Grovesو� ّأن يكت ��ب ه ��ذا
ّ
املب�ش ��ر يومياته ا ّلت ��ي ن�شرت يف كت ��اب يف لندن يف
العام ال ّتايل.
وم ��ن قراءة هذه اليوميات ميكنن ��ا �أن نتابع ما حدث
ال�سنة ال ّرهيب ��ة يوم ًا بعد يوم تقريب ًا .وت�أتي
يف تلك ّ
ن�ص تاريخي باملعنى
�أهمي ��ة هذه اليوميات من �أ ّنه ��ا ّ
�سجل ما
الدّقي ��ق للكلمة� ،أي �أ ّنها �شه ��ادة �شاهد عيان ّ
عا�شه وما ر�آه وما �سمعه بنف�سه.
و�أنط ��وين غروف� ��س ه ��ذا كان مب�ش ��ر ًا بروت�ستانتي ًا
طب الأ�سنان ث ّم بد�أ
�إنكليزي ًا ،ولد �سنة  ،1795ودر�س ّ
مبمار�ست ��ه ،وتزوّ ج .ويف عام  1826در�س الالهوت
ليُك ّر�س كرجل دين ،ودخ ��ل يف اجلمعية ال ّتب�شريية.
ولك ّن ��ه ت ��رك الكني�س ��ة الأنغليكاني ��ة وجمعيته ��ا
ال ّتب�شريي ��ة وتق ّرب م ��ن جماع ��ة بروت�ستانتية.ويف
عام � ،1829سافر غروف�س �إىل بغداد ب�صحبة زوجته
وولداهما وعدد من �أ�صدقائه ،و�أقاموا فيها .ث ّم حلق
بهم �أ�صدقاء �آخرون يف العام ال ّتايل.
وب ��د�أ وباء ّ
الطاع ��ون يف بغ ��داد يف �آذار  ،1831كما
عانت املدينة من في�ضان نهر دجلة مما نتج عنه موت
�أع ��داد كبرية من �سكانه ��ا ،وعانت م ��ن الإ�ضطرابات
ال�سيا�سية.
ّ
وق ��د ماتت زوج ��ة املب�ش ��ر غروف�س م ��ن ّ
الطاعون ثم
ماتت طفلتهما ا ّلتي كانت قد ولدت يف بغداد.
يوميات �أنطوين غروف�س :
تب ��د�أ يوميات غروف� ��س يف  2ني�سان  ،1930وتنتهي
يف  7ت�شرين ال ّث ��اين  .1931وهي متلأ � 288صفحة
م ��ن الكتاب ا ّلذي يحتوي عليه ��ا“ :يوميات �إقامة يف
بغداد خالل عا َمي  1830و ”1831
كان داود با�ش ��ا �آخ ��ر املمالي ��ك ا ّلذين حكم ��وا بغداد.
ودام ��ت ف�ت�رة حكم ��ه م ��ن � 1817إىل .1831ونح ��ن
نعرف م ��ن امل�ص ��ادر ال ّتاريخية � ّأن البا�ش ��ا علي ر�ضا
دخ ��ل بغداد يف � 14أيل ��ول ،و�أنهى بذلك حكم املماليك
ا ّلذي دام ح ��وايل  82عام ًا .وقد �أم ��ر علي ر�ضا با�شا

كان مرضا شائعا بين العراقيين
يعد مرض التدرن الرئوي من املشاكل املهمة يف قضايا الصحة العامة يف العراق طوال العهد املليك  ،وسمي احيان ًا 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.
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د .حيدرحميد رشيد

بقت ��ل ّ
كل املماليك اجليورجي�ي�ن ا ّلذين كانوا يحمون
داود با�ش ��ا ،ولك ّنه �أر�س ��ل داود با�ش ��ا �إىل �إ�سطنبول
ال�سلطان العثماين.
تنفيذ ًا لأمر ّ
ويف حديثه عن الكولريا ا ّلتي قتلت �أعداد ًا كبرية من
�سكان كركوك :
“وقتل ��ت يف الب�صرة قبل عامني  1500من �سكانها
ا ّلذي ��ن كان ��ت �أعداده ��م  ،6000مم ��ا ت ��رك كث�ي�ر ًا من
ال� �دّور فارغ ��ة وكث�ي�ر ًا م ��ن املراك ��ب تطف ��و وحده ��ا
عل ��ى �سط ��ح ال ّنهر من هن ��ا �إىل هن ��اك بع ��د �أن فقدت
مالكيها .وعندما ميوت �أحد يف الدار يرتكه الآخرون
ويغلقون عليه الباب ويهربون.
� 24أيلول� ،سمعن ��ا �أن �ضحايا وباء الكولريا و�صلوا
يف كركوك �إىل مائ ��ة �شخ�ص يف اليوم .ولكنّ الوباء
تو ّقف الآن.
ويف يوميات  1831كتب �أنطوين غروف�س :
“� 20آذار � ،1831إ�ستدع ��ى البا�ش ��ا ع�شريت�ي�ن من
ال�سلطان
الع ��رب لت�سان ��داه يف �صراع ��ه املقبل [م ��ع ّ
العثم ��اين] و�أ�سكنهم ��ا يف بغ ��داد يف ّ
ال�ضف ��ة املقابلة
من دجلة .ولع ��داوة بينهما ،بد�أتا تتقاتالن يف الليلة
ال�صباح.
املا�ضي ��ة ،وا�ستمّرت ��ا يف القت ��ال ح ّتى ه ��ذا ّ
وقد طردت واحدة منهما من بغداد.
� 28آذار� ،أعتق ��د � ّأن وب ��اء ّ
الطاع ��ون و�ص ��ل وال �ش � ّ�ك
�إىل بغ ��داد .وا�ستع� � ّد املاج ��ور تايل ��ور ّ
وكل العاملني
يف املقيمي ��ة الربيطانية لرتك املدين ��ة والإلتجاء �إىل
كرد�ستان .وقد اقرتحوا علينا �أن ن�صاحبهم.
� 29آذار ،زار الدّكت ��ور  Beagrieوم�س�ت�ر
مونتفي ��وري � Montefioreأم� ��س ع ��دد ًا م ��ن
املر�ضى .وهما يعتقدان �أ ّنهم �أ�صيبوا ّ
بالطاعون و�إن
مل يكون ��ا مت�أ ّكدي ��ن من ذلك متام ًا .وق ��د ت�أ ّكدا من ذلك
هذا اليوم .و�صاحبتُ م�سرت مونتفيوري يف زياراته،
ووجدنا � ّأن عدد امل�صاب�ي�ن ّ
بالطاعون و�صل الآن �إىل
ع�شرين ،وتتزايد �أعدادهم �ساعة بعد �ساعة.
 1ني�سان ،م ��ا زالت �أعداد امل�صابني ّ
بالطاعون تتزايد
و�إن خ ّف ��ت �سرعته ��اّ .
وكل ا ّلذين مات ��وا من ّ
الطاعون
ح ّتى الآن هم من امل�سلمني واليهود .وقد ذهبت �أعداد
م ��ن اليه ��ود �إىل الب�صرة هرب� � ًا من الوب ��اء .والأكراد
ا ّلذي ��ن جلبوا ّ
الطاع ��ون معهم من كرد�ست ��ان ،هربوا
�أي�ض ًا م ��ن املدينة .وتتجه قافلة م ��ن امل�سيحيني نحو
املو�ص ��ل ا ّلتي كانوا قد هربوا منها قبل ثالث �أو �أربع
�سنوات خوف ًا من ّ
الطاعون.
 3ني�س ��ان ،غ ��ادرت جمموع ��ات كب�ي�رة م ��ن اليه ��ود
ال�صب ��اح هرب ًا من ّ
الطاع ��ون ،كما غادرها
بغ ��داد هذا ّ
امل�سيحيون م�سرعني يف ّ
كل الإجتاهات.
 4ني�س ��ان ،يب ��دو �أن �أعداد موت ��ى ّ
الطاعون مل ترتفع
يف اليومني �أو ال ّثالثة الأخرية ،ربمّ ا ال �أكرث من 150
يف اليوم الواحد.

 10ني�س ��ان ،يتف ��ق اجلمي ��ع عل ��ى �أن �أع ��داد �ضحايا
ّ
الطاع ��ون يف جان ��ب ال ّر�صاف ��ة خ�ل�ال الأ�سبوع�ي�ن
الأخريي ��ن و�صل ��ت �إىل ح ��وايل  .7000وال يع ��رف
ال ّنا� ��س امل�ساكني م ��اذا ينبغي �أن يفعل ��وا  :ف�إذا ظ ّلوا
يف املدين ��ة ماتوا م ��ن ّ
الطاعون و�إذا خرج ��وا نهبهم
الأع ��راب ،و�إن �أفلت ��وا منه ��م ف�سيعان ��ون �أي�ض� � ًا م ��ن
�أ�ض ��رار في�ض ��ان دجلة ا ّلذي �أغ ��رق الآن ّ
كل الأرا�ضي
املحيطة ببغ ��داد .ويقال � ّإن الفي�ضان خرب ح ّتى الآن
�ألفي م�سكن يف جانب الكرخ.
 12ني�سان ،بلغت �أعداد موتى ّ
الطاعون مبلغ ًا رهيب ًا،
فقد و�صلت �أعدادهم � ّ
أول �أم�س �إىل .1200
 13ني�س ��ان ،دخل وباء ّ
الطاع ��ون عند جرياننا ا ّلذين
�أخرجوا من منازلهم ما يقارب ال ّثالثني ج ّثة .وبد�أوا
يت�صرف ��ون ت�صرف� � ًا غريب� � ًا ،فب ��د ًال م ��ن �أن يعزل ��وا
�أنف�سه ��م بع�ضه ��م ع ��ن بع� ��ض لتحا�ش ��ي الوب ��اء فقد
ب ��د�أوا يتجمع ��ون ويلت�صقون الواح ��د بالآخر ب�أكرث
ما ي�ستطيعون.
 15ني�س ��ان� ،أع ��داد موت ��ى ّ
الطاعون م ��ا زالت مريعة
 .1800 :ومم ��ا يزي ��د الأخط ��ار � ّأن اجلثث تركت يف
داخل املن ��ازل ،فقد هرب ال ّنا� ��س وتركوا موتاهم من
غ�ي�ر �أن يدفنوه ��م .وقد �أل � ّ�ح بع�ض ّ
ال�شب ��اب يف �أحد
وتو�صلوا �إىل ذلك مما
�أحياء بغداد على دفن موتاهم
ّ
دفع �آخرين يف �أحياء �أخ ��رى �إىل بذل نف�س اجلهود،
وتو�صل اجلميع �إىل دفن ّ
كل املوتى يف ليلة �أم�س.
ّ
 16ني�س ��ان� ،إرتفع ��ت �أع ��داد املوتى �أم� ��س وو�صلت
ح� � ّد ًا مل تبلغه من قبل […] �س ��كان بغداد ال ميكن �أن
يتج ��اوزوا � 80ألف� � ًا ،وقد ه ��رب ن�صفهم م ��ن املدينة.
ولهذا ف� ّإن موت �ألفي �شخ�ص يف اليوم لن يبقي كثري ًا
منهم خالل فرتة ق�صرية.
 19ني�سان ،م ��ا زال ال ّنا�س ميوتون ب�أعداد كبرية ّ
كل
ي ��وم .وبني جن ��ود البا�شا ،م ��ات يف بع� ��ض الكتائب
ا ّلتي ت�ض ّم  700جندي �أكرث من .500
ال�س ��وء ،وم ��ا
 20ني�س ��ان ،مازال ��ت احلال ��ة بنف� ��س ّ
زال م�ست ��وى مياه دجل ��ة يرتفع .و�إذا م ��ا ا�ستمر يف
الإرتف ��اع ف�ستغ ��رق املياه هذ اجلانب م ��ن املدينة كما
�أغرق ��ت اجلان ��ب املقابل م ��ن ال ّنه ��ر ،و�سي�ضيف هذا
ب�ؤ�س ًا على ب�ؤ�س ال ّنا�س امل�ساكني.
 22ني�س ��ان ،تو�صل ��ت �إىل اخل ��روج م ��ن املقيمية هذ
الي ��وم حماو ًال �إنق ��اذ بع�ض الأ�شياء ا ّلت ��ي اكت�سحتها
املي ��اه وا ّلتي ملأت ّ
ال�سرادي ��ب .وقد هالني منظر
كل ّ
املدينة املرعب ،و�صعوب ��ة احل�صول على ال ّنجدة من
�أي نوع كان ومبقابل �أي ثمن.
 24ني�س ��ان ،م ��ا زال وب ��اء ّ
الطاع ��ون يهاجمنا بعنف
�شدي ��د ،وقتل خاد َمي جارن ��ا ]…[ .وقد حفرت قبور
جوار دارنا .ومل يعد يف املدينة قما�ش قطن ،وال ّنا�س
يطوف ��ون يف �أرجائه ��ا بح ّث� � ًا ع ��ن بع� ��ض �أذرعة منه
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ليك ّفنوا بها موتاهم .وال ن�ستطيع احل�صول على املاء
ب� ��أي ثمن ،وعلى ّ
كل ح ��ال مل نعد نرى باعة املاء .وقد
مات خالل هذا ّ
ال�شهر �أكرث من � 30ألف �شخ�ص.
 25ني�سان� ،أجربت الي ��وم على اخلروج من املقيمية
بعد �أن �أ�سقطت مي ��اه الفي�ضان جدار ًا منها ،ومل �أجد
�إلاّ م�شاه ��د موت وخ ��راب .ومل �أ َر اح ��د ًا يف الدّروب
ماع ��دا م ��ن يحم ��ل ج ّث ��ة ليدفنه ��ا �أو م ��ن �أ�صيب هو
نف�س ��ه ّ
بالطاع ��ون .و�أمام �أع ��داد من الأب ��واب �ألقيت
�أك ��وام ثياب نزع ��ت عن املوتى .ومل يع ��د مكان حول
اجلام ��ع يدفن فيه املوتى فحفرت القبور يف ّ
كل مكان
من الدّروب ،ويف الإ�صطبالت ا ّلتي خلت من خيولها
املقتولة.وارتفع م�ستوى املياه ،و�ستفي�ض عمّا قريب
لتغرق املدينة .وقد بعث البا�شا من يطلب من املاجور
ال�س ��راي [ليخرجه من املدينة]
�أن يرب ��ط مركبه قرب ّ
�إذا ما فا�ضت مياه دجلة.
م ��ات �أم�س بائع قما�ش قطن الأكفان ا ّلذي ي�سكن على
بع ��د باب�ي�ن من دارن ��ا .وكان ق ��د رفع �أ�سع ��ار الواحد
منه ��ا م ��ن  45قر�ش� � ًا �إىل  95قر�ش� � ًا .وازدادت �أ�سعار
ال�صاب ��ون �أربعة �أ�ضعاف .وا�ستطع ��ت ملأ ّ
كل جرار
ّ
دارنا مباء ا�شرتيته ع�شرين م ّرة �أكرث من �سعره.
 26ني�س ��ان ،مل �أ�ستط ��ع احل�صول عل ��ى تعداد املوتى
من ��ذ ع� �دّة �أ ّي ��ام ،ولك ��نّ ّ
ال�شاوي� ��ش ا ّلذي يعم ��ل عند
ال�صباح .وكان البا�شا
املاجور ذهب ليزور البا�شا هذ ّ
يف حال ��ة ذعر �شدي ��د ،يريد �أن ي�ت�رك املدينة ولكن ال
يع ��رف كيف .وقد ذكر له ّ
ال�ضابط امل�س�ؤول عن تعداد
املوت ��ى � ّأن �أعدداه ��م بلغ ��ت  5000يف اليوم الواحد،
لك ّنه ��ا انخف�ض ��ت �أم� ��س �إىل  3000وانخف�ضت �أي�ض ًا
هذا اليوم .ولكن يبدو يل �أن ذلك ال يعقل وال ي�صدق.
وق ��د عاقت املي ��اه ا ّلتي فا�ض ��ت ال ّنا�س ع ��ن الهروب.
ون ��رى �أطفا ًال تركوا وحدهم ب�ل�ا معيل ي�سوعون يف
والطرقات.وقد قت ��ل ّ
ال� �دّروب ّ
الطاعون ن�صف جنود
ً
ً
ّ
البا�ش ��ا وعددا كب�ي�را من عبي ��ده اجليورجيني الذين
هم يف نف�س الوقت من مق ّربيه املخل�صني.
 27ني�سان� ،أن�سانا الفي�ضان هذا اليوم وباء ّ
الطاعون،
فق ��د انه ��ار جزء م ��ن �س ��ور �شم ��ال �ش ��رق املدينة يف
الليل ��ة املا�ضية ودخلت منه �سي ��ول املياه �إىل الأحياء
ال�سكنية .وق ��د غرقت حم ّلة اليه ��ود وت�ساقطت 200
ّ
دار منها .كما انهار جزء من �سور القلعة.
 28ني�س ��ان ،ج ��رف الفي�ض ��ان  7000دار م ��ن طرف
املدينة �إىل طرفها الآخر ،ودفن املر�ضى واملحت�ضرين
واملوتى والأ�صح ��اء يف نف�س القرب الوا�سع الفوهة.
وم ��ن ا�ستطاعوا اخلال�ص هربوا من دورهم املنهارة
حامل�ي�ن ما ا�ستطاعوا �أخ ��ذه والتج�أوا يف دور هرب
الطاعون ا ّلذي كان قد ّ
�أهلها من ّ
حل فيها.
عن :مدونة الدكتور صباح الناصري (بين دجلة
والفرات)

كم ��ا �أنه يعد من �أكرث الأمرا�ض االنتقالية انت�شار ًا  ،فقد
�سجل ��ت الدوائر ال�صحي ��ة عام  1956فق ��ط ()15919
�إ�صاب ��ة  ،تعتقد ال�سلط ��ات ال�صحية ه ��ذا الرقم ال ميثل
�س ��وى ( )%10م ��ن الإ�صابات املوج ��ودة لأن الكثري من
امل�صاب�ي�ن كان ��وا ميتنع ��ون ع ��ن مراجع ��ة امل�ؤ�س�س ��ات
ال�صحي ��ة لأخذ العالج ب�سبب فقره ��م  ،ونظرة املجتمع
للم�صاب�ي�ن بالت ��درن الرئ ��وي ب�أن ��ه " خ ��زي وع ��ار " ،
فكانوا ينبذونهم وينبذون �أ�سرهم  ،مما دفع الكثري من
املر�ضى لالنتحار  ،وال�سيما الن�ساء منهم.
مل يكن تف�شي هذا املر�ض بني �صفوف الفقراء خ�صو�ص ًا
و�أو�ساط وا�سعة من النا�س بعيد ًا عن متناول ال�صحافة
اليومي ��ة ،التي �أطلقت عليه مر�ض الفقراء  ،فكتبت بهذا
ال�ش� ��أن �صحيف ��ة " الوط ��ن " مقال ��ة بعن ��وان " مر� ��ض
الفق ��راء وكيفية الق�ض ��اء عليه " ربط في ��ه كاتب املقالة
بني مر� ��ض التدرن وبني الفقر املدقع الذي كانت تعانيه
�شرائ ��ح اجتماعية معينة  ،فالت ��درن الرئوي  ،كما يذكر
الكات ��ب ي�ستفحل حيثما وجد بيئ ��ة �صاحلة  ،وغالب ًا ما
تكون هذه البيئة ه ��ي حمالت �سكن الطبقات الكادحة ،
" وما �أكرث هذه الطبقات يف بالدنا "  ،ففي الريف حيث
الفالح ��ون الذي ��ن ينه�ش النظ ��ام االقطاع ��ي �أج�سادهم
 ،ويف الأحي ��اء العمالي ��ة حي ��ث ال�صح ��ة معدومة " فال
كاف وهم حمروم ��ون من الغذاء
ه ��واء نق ��ي وال �ضياء ٍ
ال�صح ��ي"  ،ففي مث ��ل ه ��ذه البيئة يجد مك ��روب ال�سل
حم ًال مالئم ًا لنموه وانت�شاره .ووجد الكاتب ان اجنح
حل ال�ستئ�صال �ش�أفة هذا املر�ض هو �أن تقوم احلكومة
برفع امل�ستوى املعا�شي لل�شعب اجلائع اجلاهل املبتلى
بالأمرا�ض العديدة.
كان من الطبيع ��ي ان يجد مر�ض التدرن الرئوي مرتع ًا
خ�صب� � ًا وراء جدران ال�سجون وان يبتلي به ال�سجناء ،
ف�ض�ل ً�ا عن معاناتهم الأخرى الت ��ي كانوا يعانون منها .
وجند ذلك وا�ضح� � ًا يف مطالبة امل�سجونني ال�سيا�سيني
املبتل�ي�ن مبر�ض الت ��درن بنقلهم م ��ن م�ست�شفى الب�صرة
و�إعادته ��م �إىل م�ست�شف ��ى احلمي ��ات ببغ ��داد ،لتع ��ذر
حت�سني ظروفهم ال�صحية يف م�ست�شفى الب�صرة ب�سبب
تردي م�ستوى اخلدمات ال�صحية فيه .
ومل جت ��د مطال ��ب ه� ��ؤالء ،وال املطال ��ب الأخ ��رى التي
رفعوه ��ا مرات ع ��دة �إىل امل�س�ؤول�ي�ن ا�ستجاب ��ة تذكر ،
ومل يلتف ��ت �أح ��د م ��ن ه� ��ؤالء امل�س�ؤول�ي�ن �إىل معاناتهم
م ��ن مر� ��ض الت ��درن الرئ ��وي  ،الأم ��ر الذي دفعه ��م �إىل
�إعالن الإ�ض ��راب عن الطعام حتى امل ��وت� ،أو ي�ستجاب
ملطاليبهم ،تل ��ك املطالب التي تتفق مع التزامات العراق
الدولية بوثيقة حقوق الإن�سان العاملية .
مل يك ��ن املعتقلون وال�سجناء ه ��م املبتلون الوحيدون ،
به ��ذا الداء الوبي ��ل  ،بل عانى منه العم ��ال الذين كانوا
يعمل ��ون يف ظ ��روف �صحي ��ة ومعا�شي ��ة �سيئ ��ة �أي�ض ًا،
فعل ��ى �سبي ��ل املثال ال احل�ص ��ر طالب عل ��ي �شكر رئي�س
نقابة عم ��ال ال�سكك احلديد �إدارته ب�ضرورة ر�صد مبلغ
منا�سب من ميزانياتها من �أجل �إر�سال العمال امل�صابني
مبر�ض الت ��درن الرئوي �إىل اخلارج خلل ��و العراق من
امل�صح ��ات ال�صحي ��ة املخ�ص�ص ��ة له ��ذا املر� ��ض .ووجد
ه ��ذا ال�ص ��وت و�أ�صوات �أخ ��رى �صداه ��ا يف ال�صحافة

العراقية الت ��ي بد�أت تطالب امل�شرفني عل ��ى امل�ؤ�س�سات
ال�صحي ��ة �ضرورة �إن�شاء م�صح ��ات للأمرا�ض ال�صحية
يف املناطق ال�شمالية  ،وت�شييد م�ست�شفيات متخ�ص�صة
ملعاجل ��ة مثل ه ��ذه احل ��االت وح ��االت مر�ضي ��ة �أخرى
 ،وق ��د وج ��دت بع� ��ض م ��ن تل ��ك املطال ��ب ا�ستجابة من
قب ��ل احلكومة و�أهل اخل�ي�ر  ،فجرى ت�شيي ��د العدد من
امل�ؤ�س�سات ال�صحية التي عنيت مبعاجلة مر�ض التدرن
الرئوي كما �سبقت الإ�شارة لذلك.
َّ
و�شق مر�ض التدرن الرئوي طريقه يف �صفوف اجلي�ش
العراق ��ي حين ��ذاك  ،عن طري ��ق املكلف�ي�ن امل�ساقني لأداء
اخلدم ��ة الع�سكري ��ة مبوجب قانون خدم ��ة العلم ،وعن
طري ��ق الأ�شخا�ص املتقدمني للتط ��وع على املالك الدائم
 ،فباال�ستن ��اد �إىل معلوم ��ات �أورده ��ا �أح ��د �أخ�صائ ��ي
الأمرا� ��ض ال�صدري ��ة يف اجلي�ش العراق ��ي � ،أن فح�ص ًا
طبي ًا �أُجري يف املدة الواقعة بني � 13أيلول  1958و 10

ت�شري ��ن الأول  1958عل ��ى �أف ��راد فوج بغ ��داد للتدريب
الع�سك ��ري البال ��غ عدده ��م ( )4237جندي� � ًا كان ()244
منه ��م م�صاب�ي�ن بالت ��درن الرئ ��وي .ومل يك ��ن اجلي� ��ش
العراقي �آنذاك ميلك م�ؤ�س�سة �صحية متخ�ص�صة بعالج
حاالت الت ��درن ،وتتم معاجل ��ة امل�صابني م ��ن منت�سبيه
ب�إر�سالهم �إىل وح ��دة الأمرا�ض ال�صدرية يف م�ست�شفى
الر�شي ��د الع�سك ��ري ،التي كان ��ت ت�ستقبل يومي� � ًا �أربعة
ع�سكري�ي�ن لغر� ��ض �إدخالهم امل�ست�شف ��ى و�أغلبها حاالت
ت ��درن رئوي متقدم بينما مل تزد عدد الأ�سرة املخ�ص�صة
ال�ستقب ��ال املر�ض ��ى يف الوح ��دة ع ��ن (� )80سري ��ر ًا يف
�أح�س ��ن الأحوال  ،وقد جنم عن ه ��ذا الأمر �أن �أ�صبحت
مدة بقاء الع�سكري امل�صاب بالتدرن الرئوي غري كافية
لإيقاف حدة املر�ض ،لذلك كانت ت�ضطر �إدارة امل�ست�شفى
�إىل �إخ ��راج املر�ض ��ى القدام ��ى قبل اكت�سابه ��م درجة
ال�شف ��اء الت ��ام من �أج ��ل �إف�ساح املج ��ال للمر�ضى اجلدد
 ،وه ��ذا يعن ��ي ا�ستم ��رار دورة املر� ��ض  ،فاملري�ض غري
املكت�س ��ب لدرجة ال�شف ��اء التام تكون قابليت ��ه على نقل
الع ��دوى �إىل �أ�سرت ��ه واملجتمع عالي ��ة  .ينطبق ال�شيء
نف�س ��ه عل ��ى املر�ض ��ى املر�سل�ي�ن �إىل م�ص ��ح بحن�س يف
لبنان ،ف�ض ًال عن معاناتهم من �سوء املعاجلة  ،ف�إن �إدارة
امل�ص ��ح كانت بني حني و�آخر ت�سف ��ر عدد ًا من امل�سلولني
م ��ن امل�صح �إىل العراق م ��ن دون اكتمال ه� ��ؤالء لدرجة
ال�شف ��اء الت ��ام  ،وقد �أثار ه ��ذا الأمر غ�ضبه ��م  ،فطالبوا
احلكوم ��ة وجمل� ��س الن ��واب التدخ ��ل مل�ساعدته ��م على
البق ��اء يف امل�صح حلني اكت�سابهم درج ��ة ال�شفاء التام.
كم ��ا �أن نظ ��ام تداوي الت ��درن الرئ ��وي كان يعتمد على
ع ��زل املر�ض ��ى واعطائه ��م العالج مب ��دد زمني ��ة طويلة
مم ��ا دفع الكثري من املر�ض ��ى الفقراء الذين اعتمدوا يف
معي�شته ��م على الك�سب اليومي لت�أمني قوتهم للهرب من
امل�ست�شفي ��ات وقط ��ع العالج  ،مم ��ا �سبب ازدي ��اد ن�سبة
املر�ض ��ى الذي ��ن بق ��وا يحمل ��ون الع ��دوى �إىل �أكرث من
(. )%60

�أث�ي�ر ه ��ذا الأمر داخ ��ل �أروقة جمل�س الن ��واب  ،فطالب
نائب بغداد توفيق املختار وزير ال�صحة التدخل لتدارك
الأم ��ر  ،وق ��ال� " :أن ه� ��ؤالء امل�سلول ��ون املنت�شرون يف
املقاهي العامة ويف بيوتهم �أ�صبحوا خطر ًا يهدد �صحة
العراقيني " .ويف ال�سياق نف�سه  ،طالب نائب الديوانية
موج ��د ال�شعالن ان يحجز "امل�سلول ��ون املنت�شرون يف
الآوتيالت ويف املحالت العامة " .
�ش ��كل ع ��ام  1952منعطف� � ًا تاريخي� � ًا يف تاري ��خ كف ��اح
العراقي�ي�ن �ض ��د مر� ��ض الت ��درن الرئ ��وي يف العراق ،
وفت ��ح باب ًا من الأمل �أمام املاليني م ��ن العراقيني التقاء
�ش ��ر هذا ال ��داء الوبي ��ل .ففي ذل ��ك العام ب ��د�أ لأول مرة
تطبي ��ق م�ش ��روع التلقيح بلق ��اح الـ (بي � .س ��ي .جي)،
عم�ل ً�ا ب�أح ��كام االتفاقي ��ة التكميلي ��ة الثالث ��ة  ،كما �سبق
ذكرها  ،وح ��ددت مدة امل�شروع بعامني م ��ن �أجل تلقيح
نحو (� )800ألف طف ��ل ويافع  ،ونفذت عمليات التلقيح
الفرق ��ة ال�صحية الدولية الت ��ي �أر�سلتها منظمة ال�صحة
العاملي ��ة تنفيذ ًا اللتزاماتها باالتفاقية املذكورة ،والفرق
ال�صحي ��ة العراقية التي دربت على ي ��د الفرقة ال�صحية
الدولية  .وجهز �صندوق الطوارئ الدويل " اليون�سيف
" امل�ش ��روع باللقاحات وحملول التبويركلني املخفف،
ف�ض ًال عن اللوازم والتجهيزات الأخرى طبق ًا اللتزاماته
املن�صو�ص عليها يف االتفاقية التكميلية الثالثة.
اقت�ص ��ر عمل الفرقة ال�صحي ��ة الدولية والفرق ال�صحية
العراقية يف العام الأول عل ��ى مدينة بغداد وخ�صو�ص ًا
يف مدار� ��س املدين ��ة  ،ويف الع ��ام  1952تو�س ��ع عم ��ل
الف ��رق ال�صحية لي�شمل مناطق وا�سع ��ة من البالد التي
�أمك ��ن الو�صول �إليه ��ا  ،وقد �أجرت الف ��رق ال�صحية يف
�أثن ��اء عمله ��ا الفحو�ص ��ات املختربية حت ��ى نهاية �شهر
كان ��ون الأول م ��ن العام نف�س ��ه عل ��ى ( )343815طف ًال
ويافع ًا لقح منهم (� )136306أطفال ويافعني.
ومم ��ا يذكر ان امللقحني واجهوا �أثناء �أداء �أعمالهم عند
البدء بتنفيذ امل�شروع �صعوبات كثرية من بينها امتناع
ع ��دد غري قليل من النا�س تلقي ��ح �أبنائهم ب�سبب �سريان
ا�شاع ��ة يف مدينة بغداد �سربه ��ا �أحد الأطباء املخت�صني
بالأمرا� ��ض ال�صدري ��ة من غ�ي�ر الر�سمي�ي�ن  ،مفادها �أن
اللق ��اح اجلدي ��د لي� ��س �إال (�س ��م)  ،مما �أثار هل ��ع النا�س
وخوفه ��م عل ��ى �أرواح �أبنائهم �إال ان �أثر ه ��ذه الإ�شاعة
�سرعان ما تال�شى بعد ان �أدرك النا�س كذبها.
�أن ل ��واء بغ ��داد كان ي�ض ��م �أك�ب�ر ع ��دد م ��ن الإ�صاب ��ات
مبر� ��ض التدرن الرئ ��وي � ،إذ بلغ عددها يف غ�ضون تلك
امل ��دة ( )35196لأن بغ ��داد الأك�ث�ر اكتظاظ� � ًا بال�سكان
م ��ن ناحي ��ة ،ولزي ��ادة الهجرة �إليه ��ا من مناط ��ق ريفية
م ��ن ناحي ��ة �أخرى ،يف ح�ي�ن جاء لواء كرب�ل�اء باملرتبة
الثاني ��ة لك�ث�رة زوار العتب ��ات املقد�س ��ة ،وع ��دم فح�ص
الزائري ��ن قب ��ل ال�سماح لهم بدخول الع ��راق مما ي�سمح
بت�سرب املر� ��ض وانتقاله على �أو�سع نطاق� ،إذ كان عدد
الإ�صابات امل�سجل ��ة بهذا املر�ض فيه (� )11755إ�صابة،
وجاءت املو�صل بعدهما� ،إذ بلغ عدد الإ�صابات امل�سجلة
فيها (� )7828إ�صابة  .وكانت �ألوية املنتفك و دياىل �أقل
الألوية يف الإ�صابة مبر�ض التدرن الرئوي� ،إذ بلغ عدد
الإ�صابات امل�سجلة فيهما بالتوايل ( )531يف دياىل ،و
(� )590إ�صابة يف املنتفك.
عن :رسالة (ااألوضاع الصحية في العراق
 1958 1945-دراسة تاريخية)
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ذكريات وطرائف

نكبة الموصل بمرض الجدري في العشرينيات

يف عام  1928ظهرت يف املوصل بعض االصابات مبرض الجدري ثم انترش املرض فجأة ال سيام بني االوالد الصغار
االمر الذي حمل دائرة الصحة عىل اتخاذ الوسائل الصحية الالزمة وتجنيد كادرها الصحي ملكافحة هذا الداء .ومن
هذه الوسائل الناجحة النرشيات واالعالنات يف الصحف لحمل الناس عىل التلقيح باملصل املضاد للجدري .وقد
تهافت عدد كبري من املوصليني عىل املستشفيات واملستوصفات فبلغ عدد امللقحني ما ينيف عىل ( )20الف شخص،
وذلك للتخلص من هذا املرض الذي أصاب ( )70شخص ًا تويف منهم ( )20شخص ًا معظمهم مل يتلقحوا .اما البلدية فهي
ايض ًا بذلت ما يلزم من املساعدات املادية واملعنوية ملكافحة هذا الداء الخطري فابتاعت الكمية الالزمة من املصل
وعينت ملقحني وملقحات اضافيني عالوة عىل مالك دائرة صحة البلدية بغية توسيع نطاق املكافحة وحرص املرض
يف املناطق املوبوءة وعدم انتشاره يف املناطق السليمة.
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سفانة هزاع الطائي

وعل ��ى اثر انت�شار مر�ض اجل ��دري يف املو�صل قامت
ادارة ال�صح ��ة بتو�سي ��ع اعمالها ال�صحي ��ة ،اذ لقحت
يف م ��دة ال تزي ��د ع ��ن ال�شهر م ��ا يقارب ال� �ـ ( )25الف
�شخ� ��ص ما عدا اال�شخا�ص الذين لقحهم اطباء البلدة
والذي ��ن ال يق ��ل عددهم عن ال� �ـ (� )5آالف �شخ�ص ،كما
قام ��ت باتخ ��اذ التداب�ي�ر الالزم ��ة لتلقي ��ح ( )40الف
ن�سم ��ة يف م ��دة (� )6أ�سابيع ومن جمل ��ة تلك التدابري
ت�شيي ��د م�ست�شفى خا� ��ص للم�صابني به ��ذا الداء قرب
امل�ست�شف ��ى امللك ��ي ،وم ��ع م ��رور االي ��ام ازداد ع ��دد
اال�شخا�ص امللقحني �ضد اجلدري حتى بلغ عددهم ما
يق ��ارب الـ ( )45الف ن�سمة ،وقد توقف انت�شار مر�ض
اجلدري يف مدين ��ة املو�صل اال ان بع� ��ض اال�صابات
ظه ��رت يف بع� ��ض الق ��رى االم ��ر ال ��ذي حم ��ل رئا�سة
ال�صح ��ة على ار�سال ملقحني اىل ه ��ذه القرى لتلقيح
الفالحني �ضد اجلدري ،كم ��ا ان �صحة بلدية املو�صل
�أوعزت اىل موظفيها بتلقي ��ح املواطنني القادمني من
خارج املو�صل.
وبف�ض ��ل جهود رئا�سة ال�صحة فقد خفت وط�أة مر�ض
اجل ��دري خ�ل�ال �شه ��ر �آذار وبل ��غ ع ��دد الذي ��ن جرى
تلقيحه ��م خ�ل�ال ه ��ذا ال�شه ��ر يف جميع انح ��اء لواء
املو�صل ( )11970ن�سمة ورغم ذلك فقد كان يف اللواء
( )242ا�صاب ��ة ت ��ويف منه ��ا (� )47شخ�ص� � ًا .وقد بلغ

جمموع الوالدات يف املو�صل خالل �شهر �آذار ()374
ن�سم ��ة منها ( )206م ��ن الذك ��ور و ( )168من االناث
يقاب ��ل ه ��ذا الع ��دد ( )274يف ال�شهر نف�س ��ه من العام
 .1928وبل ��غ عدد الوفي ��ات ( )186ن�سمة منها ()81
من الذكور و ( )105من االناث .ويف �شهر ني�سان من
ع ��ام  1929زال مر�ض اجلدري من معظم القرى ومل
يبق له �أثر اال يف ناحية تلكيف ،االمر الذي دفع دائرة
ال�صحة التخاذ ما يقت�ضي من التدابري ملكافحته .وقد
بل ��غ ع ��دد امل�صاب�ي�ن باالمرا� ��ض ال�سارية خ�ل�ال هذا
ال�شه ��ر (� )15شخ�ص ًا تويف منهم ( )6ا�شخا�ص فقط،
وان هذه االعداد تدل على حت�سن احلالة ال�صحية يف

كاف ��ة اللواء .كما بلغ جمموع ال ��والدات يف املو�صل
( )287ن�سم ��ة منهم ( )152من الذك ��ور و ( )135من
االن ��اث يقابل ه ��ذا العدد ( )246يف مث ��ل هذا ال�شهر
من العام  1928وبلغ جمموع الوفيات ( )125ن�سمة
( )63من الذك ��ور و ( )62من االناث يقابل هذا العدد
( )172من ال�شهر نف�سه من العام .1928
ويف بداي ��ة �شه ��ر �أب م ��ن ع ��ام  1929زال مر� ��ض
اجل ��دري م ��ن ناحي ��ة تلكيف وذل ��ك بف�ض ��ل التدابري
واالحتياط ��ات ال�شديدة الت ��ي اتخذتها دائرة ال�صحة
يف املو�صل ،ولكن ه ��ذا التح�سن يف احلالة ال�صحية
مل ي�ستمر ،اذ �سرعان ما ظهر مر�ض احل�صبة يف قرية

بي�س ��اط التابع ��ة لق�ضاء ال�شيخان ،وق ��د بلغ جمموع
ال ��والدات ( )209منه ��م ( )98م ��ن الذك ��ور و ()111
م ��ن االناث يقاب ��ل هذا الع ��دد ( )186يف نف�س ال�شهر
من ع ��ام  ،1928اما جمم ��وع الوفي ��ات اي�ض ًا ()141
ن�سمة منهم ( )64ذكور و ( )77اناث يقابل هذا العدد
( )292يف مثل هذا ال�شهر يف العام .1928
وقد ظهر م ��رة اخرى خالل �شه ��ر �آب مر�ض اجلدري
يف بع�ض القرى التابعة لناحية القو�ش ،وذلك ب�سبب
متاه ��ل املختارين بعدم اعطائه ��م املعلومات بال�شكل
ال�سري ��ع والدقي ��ق اىل موظف ��ي ال�صحة عن ��د ظهور
بع� ��ض اال�صابات .وقد ا�ستم ��ر انت�شار املر�ض يف تل
رميالن على احلدود م ��ا بني ع�شائر �شمر ويف ناحية
تلكي ��ف وق�ض ��اء تلعفر ،لذل ��ك فقد ج ��رى تلقيح نحو
( )2143ن�سم ��ة يف ه ��ذه املناطق �ضد ال ��داء املذكور
وقد تويف (� )16شخ�ص� � ًا بينما كان عدد امل�صابني به
(� )78شخ�ص� � ًا .ويف �شهر ت�شري ��ن الثاين عام 1929
تف� � َ�ش مر�ض اجلدري يف ل ��واء املو�ص ��ل ،اذ ا�شتدت
وط�أت� � ُه بن ��وع خا� ��ص يف ناحي ��ة قره قو� ��ش احدى
نواح ��ي ق�ض ��اء املو�ص ��ل ،ف�أ�صاب مئ ��ات اال�شخا�ص
يف ه ��ذه الناحي ��ة ،وملواجهة هذا املر� ��ض الذي يهدد
الل ��واء ب�أكمله ،اتخذت م�صلح ��ة ال�صحة يف املو�صل
الو�سائ ��ل الالزم ��ة لتخفي ��ف وط�أت ��ه وح�ص ��ره ق ��در
امل�ستطاع ،ولكنها اهمل ��ت امر خروج اال�شخا�ص من
الناحي ��ة املوبوءة بهذا الداء ،ففي الوقت الذي منعت
النا� ��س من الدخ ��ول اىل هذه الناحي ��ة اذا مل يكونوا
حاملني �شهادة التلقيح ،ف�أنها يف الوقت نف�سه اهملت
امر خ ��روج �سكان ه ��ذه الناحية منه ��ا .وراح الكثري
منه ��م يتجولون يف املو�صل وه ��م ال يحملون �شهادة
التلقي ��ح مم ��ا يعك� ��س نق�ص ب ��ارز يف التداب�ي�ر التي
اتخذتها م�صلحة ال�صحة ملكافحته ،لذلك فقد فتك هذا
الداء بال�سكان.
وام ��ام هذه االو�ضاع ال�صحية املتدهورة�ُ ،سئل مدير
ال�صح ��ة العام ��ة الدكت ��ور حن ��ا خي ��اط ع ��ن التدابري
املتخ ��ذة ملكافحة هذه االمرا�ض يف كافة انحاء القطر
وخا�صة بني الفالحني ،ف�أجاب ب�أنه قد خ�ص�ص طبيبني
�سياري ��ن مع معداتهما للتج ��وال يف اللواء واق�ضيته
ملعاجلة امل�صابني بهذه االمرا� ��ض ومكافحتها .ولكن
عل ��ى الرغ ��م مما كان ��ت تقوم ب ��ه ال�سلط ��ات ال�صحية
م ��ن تدابري مث ��ل تلقي ��ح ال�س ��كان وتطعيمه ��م وعزل
امل�صاب�ي�ن يف مكان خا�ص يدع ��ى ((املحجر)) ،اال ان
ه ��ذه االجراءات كان ��ت عدمية اجل ��دوى ،لأنها كانت
ت�أت ��ي مت�أخرة ف�ل�ا ت�ؤدي اىل انق ��اذ املنطقة من خطر
الع ��دوى ،وان �سب ��ب ت�أخ ��ر ه ��ذه االج ��راءات يعود
لت�أخ ��ر و�صول االخبار اىل ال�سلط ��ات ال�صحية لأيام
ورمب ��ا لعدة ا�سابي ��ع بحيث يكون املر� ��ض قد انت�شر
يف املنطق ��ة ،اذ ان جمي ��ع �س ��كان املنطق ��ة يكون ��ون
((مالم�س�ي�ن)) ،ام ��ا يف دور احل�ضانة او قد اكت�سبوا
املناع ��ة من �أوبئ ��ة وامرا�ض ال�سن�ي�ن ال�سابقة .ولكن
هن ��اك بع� ��ض االمرا� ��ض ال�ساري ��ة كاجل ��دري تث�ي�ر
اهتم ��ام ال�سلط ��ات ال�صحي ��ة ،اذ يظه ��ر ه ��ذا املر�ض
ب�ي�ن �أونة و�آخ ��رى ،بالرغم من وج ��ود اللقاح �ضده،
اذ ي�شاه ��د عل ��ى اثر انت�شاره عدد كب�ي�ر من امللقحني،
يقوم ��ون بتلقي ��ح النا� ��س يف كل م ��كان ،ولك ��ن هذه
احلمالت ال ت�شتد اال عند انت�شار العدوى وتخمد بعد
اختفاء املر�ض ،وه ��ذا يقلل من فائدتها .وبذلك ميكن
الق ��ول ان اعم ��ال التلقي ��ح �ض ��د مر�ض اجل ��دري كان
ينق�صه ��ا عامل اجلدية واملثابرة واال�ستمرار للق�ضاء
عل ��ى املر�ض ،فقد كان جمم ��وع التلقيحات (� )4آالف
ع ��ام ،1927ويف ع ��ام  1928ارتفع ��ت ب�شكل مفاجئ
على اثر تف�شي اجلدري يف املو�صل حتى بلغت ()42
ال ��ف ،يف حني انخف�ض ��ت اىل ( )10االف عام ،1931
ون�شطت التلقيحات ع ��ام  ،1932وا�ستمرت بعد ذلك
اىل عام .1939
عن :رسالة (الموصل في سنوات االنتداب
البريطاني )1932-1920
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مدينة النجف ومكافحة االمراض
واالوبئة في العهد العثماني
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لقد ادت مجموعة عوامل
متضافرة اىل تردي
االحوال الصحية يف
مدينة النجف خالل فرتة
العهد العثامين األخري
( )1915 -1831وما بعده،
كان يف مقدمتها اإلهامل
الحكومي العام  ،وعدم
العناية باالمور الصحية
للسكان ،اذ خلت املدينة
من أي طبيب او صيديل
حتى سنة ( ،)1908كام مل
ُينشأ فيها أي مستشفى او
مستوصف حكومي حتى
خروج االتراك منها سنة
(.)1915

د .عبد الستار شنين ّ
علوة

و كان لقد�سي ��ة النج ��ف وطبيع ��ة االج ��واء الدينية
ال�سائ ��دة فيها اثر كبري لدى فئ ��ة وا�سعة من النا�س
يف تعزي ��ز النزع ��ة القدري ��ة الت ��ي كانت ت ��رى ب�أن
املر� ��ض ما ه ��و اال قدر م ��ن الله �سبحان ��ه وتعاىل ،
لذلك ف ��ان على املري� ��ض ان ال ي�سع ��ى اىل مقاومته
النه امر الله الذي ال مفر منه  ،وعليه ان ي�ست�سلم له
وير�ض ��ى به مهما بلغت املعاناة ومهما زاد ال�ضرر .
وق ��د ادى ذل ��ك اىل امتن ��اع الكث�ي�ر م ��ن النا�س عن
�إجهاد �أنف�سهم يف الوقاية من املر�ض.
وي�ش�ي�ر اىل ذل ��ك اي�ض� � ًا ال�سيد حم�س ��ن الأمني يف
اعي ��ان ال�شيع ��ة عندم ��ا اجت ��اح النج ��ف الطاع ��ون
الكبري �سنة ( ، )1831وقد ترك املدينة وخرج منها
اغل ��ب النا�س  ،فقيل لل�شيخ ح�سني جنف اال تخرج
؟ فق ��ال انظروا اىل هذه امل�أذنة – م�شري ًا اىل منارة
ال�صح ��ن ال�شريف -ان َخرجتْ َخرجتُ  .كما ي�شري
يف مو�ضع اخر بع�ض تفا�صيل هذا الوباء اخلطري
واملوق ��ف منه  .فيذكر ان ال�سي ��د باقر القزويني قد
ر�أى يف املن ��ام الإمام علي ( علي ��ه ال�سالم ) يخربه
ب�أم ��ر الوباء وب�أنه �س ُيختم به .وملا و�صل الطاعون
اىل النجف واخذ باالنت�شار والفتك ب�أرواح النا�س
مل يخرج ال�سيد باقر من النجف بل ا�ست�سلم لإرادة
القدر  ،وظل قائم ًا ب�أمور املر�ضى وجتهيز الأموات
 .اذ بل ��غ ع ��دد املوت ��ى يف كل يوم �أل ��ف نف�س وملدة
ا�سب ��وع  ،وقد جه ��ز ودفن ما ين ��وف على االربعني
الف� � ًا طيل ��ة م ��دة الوب ��اء ( عل ��ى الرغم م ��ن �سرعة
انتق ��ال مر�ض الطاع ��ون وفتكه ب�ضحاي ��اه �إال اننا
نتحفظ على �ضخامة هذا العدد � .إذ حتى لو فر�ضنا
ب� ��أن الطاع ��ون قد فتك بن�صف �س ��كان النجف وهذا
مل يح�ص ��ل  ،ف�أن ��ه ال ي�ص ��ل اىل هذا الع ��دد الكبري ،

اذ مل يك ��ن يف النج ��ف خالل هذه الف�ت�رة هذا العدد
الكب�ي�ر من ال�س ��كان � .إال ان ه ��ذه املبالغة ميكن لها
ان تعطينا �صورة كافية عن حجم اخلطر الذي كان
ميثله الطاعون على حياة النا�س .
اذ كان يح�ضر اىل ال�صحن ال�شريف مع جمموعات
ع ّينه ��ا للتجهي ��ز  ،والتغ�سيل  ،ولرف ��ع اجلنائز  ،و
الدفن .فيتم ��م �صف اجلنائز وي�صل ��ي عليها �صالة
واحدة ث ��م ترفع وي�صف غريها وهك ��ذا  ،ويو�ضع
يف كل مرة بني الع�شرين والثالثني و اكرث  .ويبقى
هكذا حتى املغ ��رب  ،اىل ان خف الطاعون يف �شهر
ذو احلجة  ،وتويف هو يف �شهر حمرم.

وق ��د ت�أث ��ر �أدب ��اء النج ��ف و�شعرا�ؤه ��ا مب ��ا يح ��ل
باملدينة من �أمرا�ض و �أوبئة ونكبات فتكت ب�أرواح
الكثري من العلماء والأدباء وعامة النا�س  ،فنظمت
الق�صائ ��د وعقدت الندوات الأدبية  ،ومنها ما نظمه
ال�شي ��خ طاهر احلجامي حينم ��ا حل وباء الكولريا
يف النج ��ف �سن ��ة ( 1322ه� �ـ 1904 /م) وفت ��ك
ب�سكانه ��ا  ،م�ؤرخ� � ًا ع ��ام حل ��ول الوب ��اء وانت�شاره
وحالة النا� ��س وفزعهم وخروجهم م ��ن املدينة اىل
ال�صحراء او البحر فيقول :
اذا كنت ال تدري فقد برح اخلفـا
بحايل ف�سـل ت�أريخ ( ما حل بالغري)

�أ ّ
مل الوبا يومني فارف�ض جمعنــا
فمن م�صحر يف جنح ليل ومبحــر
مي ح ّنت لثكلى وكم بكـــى
وكم �أ ّ
برئ على م�ضني وم�ضني على برئ
وها عالتي مل تعرف الغم�ض ليلها
خمافة ما ي�أتي ب�صبح مبكـــــر
وهل بعد هذا يجمل ال�صرب �س ّيدي
وقد حيل ما بيني وبني الت�صـرب.
وي�صف لنا جميد املو�س ��وي الإجراءات احلكومية
التي اتخذت يف حينها ملقاومة الوباء  ،اذ مل تتجاوز
ا�ص ��دار مديري ��ة احلج ��ر ال�صح ��ي ( الكرنتيني ��ة)
يف والي ��ة بغ ��داد �أوامره ��ا مبن ��ع حم ��ل اجلنائ ��ز
اىل النج ��ف  ،ومن ��ع الدف ��ن يف ال�صح ��ن ال�شريف
حت ��ى عل ��ى النجفيني  .وق ��د �شكلت �سلط ��ات ادارة
الق�ضاء نطاق ًا من احلر� ��س داخل املدينة وخارجها
 ،فل ��م ي�ص ��ل اىل النجف �أي جثم ��ان كان ،و�صادف
ان ت ��ويف حجة الإ�سالم الفا�ض ��ل ال�شربياين الذي
انته ��ت اليه الزعامة الدينية يف النجف انذاك  ،ومل
تواف ��ق ال�سلطات احلكومي ��ة على دفنه يف ال�صحن
وت�ش ��دد القائممق ��ام يف ذلك  .اال ان ��ه دفن رغم ًا عن
ارادة ال�سلطات احلكومي ��ة وال�صحية حتت حراب
بن ��ادق امل�سلح�ي�ن م ��ن النجفي�ي�ن حينم ��ا �شكل ��وا
مظاهرة م�سلحة عند الت�شييع والدفن .
ويف �سن ��ة ( 1333ه� �ـ 1915 /م) انت�ش ��رت يف
النج ��ف حمى خبيثة �س ��رت اليها من كربالء ب�سبب
كرثة ال�ب�رك وامل�ستنقع ��ات والبعو� ��ض فيها  ،وقد
�ساع ��د على انت�شارها قل ��ة العقاقري الطبية واهمال
العناية بال�صحة العامة  ،وقد كرثت الوفيات وكان
اغلبهم من الفقراء .ويف ال�سنة التالية ( 1334هـ /
1916م) ظهر الطاعون الدملي يف الفرات الأو�سط
من مدينة احللة حتى الكوفة  ،ويف النجف ظهر مع
بداي ��ة �شهر جم ��ادي الآخرة واختف ��ى  .ثم ظهر من
جدي ��د يف النجف يف اواخر �شهر رم�ضان وا�ستمر
اىل نهاية �شوال  ،وقد مات فيه الكثري من امل�صابني
 ،كما عويف بع�ضهم رغم الإ�صابة .
ولك ��ون النج ��ف مدين ��ة مقد�س ��ة كان يق�صده ��ا
الآالف م ��ن الزائرين من �شتى الأقط ��ار الإ�سالمية،
وخ�صو�ص ًا امل�شرقية كالهند وباك�ستان و�أفغان�ستان
و �إي ��ران لغر� ��ض الزي ��ارة ودف ��ن جنائ ��ز ذويه ��م.
ولك ��ون ه ��ذه الأقط ��ار كان ��ت عل ��ى ال ��دوام موطن
الأوبئ ��ة و الطواع�ي�ن  .ف� ��أن الوباء اذا م ��ا انت�شر
يف احد ه ��ذه البلدان �سرعان م ��ا ي�صل اىل النجف
بوا�سط ��ة الزائرين او جثث املوت ��ى املنقولة للدفن
 .ومم ��ا ي�ساعد على ذل ��ك عدم جدية عم ��ل املحاجر
احلدودي ��ة  ،وانت�شار الر�شوة ب�ي�ن موظفيها  ،مما
ي�سه ��ل عبور حامل ��ي املر�ض او حت ��ى امل�صابني به
بعد دفع الر�سوم و الر�شاوى.
كم ��ا ميكن لالمر نف�س ��ه ان يتك ��رر يف مو�سم احلج
 .فبحك ��م موقع النجف كمحط ��ة اخرية على طريق
احل ��ج الق ��دمي  ،كان عليه ��ا ان ت�ستقب ��ل الآالف من
احلج ��اج الذاهبني لأداء منا�س ��ك حج بيت الله على
هذا الطريق من خمتلف البلدان الإ�سالمية امل�شرقية
واملدن العراقي ��ة  .ويف حالة وجود �أي ا�صابة لأي
مر� ��ض معدي ف�إنها �سرع ��ان ما �ستنتقل اىل النجف
عند و�صولهم لها  ،وا�سرتاحتهم فيها لعدة ايام قبل
انطالقهم اىل بيت الله .
عن :رسالة (التاريخ االجتماعي للنجف 1932
– )1968
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الحجر الصحي (الكرنتينة) في العهد العثماني
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د .لمى عبد العزيز مصطفى

ترجع البدايات األوىل الهتامم الدولة
العثامنية بالخدمات الصحية إىل سنة
1256هـ1840/م  ،عندما صدر يف هذه
السنة نظام الكرنتينة (الحجر الصحي)
 ،الذي نص عىل تأسيس دوائر الحجر
الصحي يف الواليات العثامنية  ،عالوة
عىل إنشاء عدد من املحاجر الصحية
عند املنافذ الحدودية ومدن العتبات
املقدسة.
ويف �سن ��ة 1288ه� �ـ1871/م �ص ��در (نظ ��ام الإدارة
ال�صحية العمومية)  ،وهو �أول نظام يتعلق بال�صحة
العام ��ة  ،حي ��ث �ألزم ��ت امل ��ادة الأوىل من ��ه بلدي ��ات
الوالي ��ات العثماني ��ة بتعي�ي�ن طبي ��ب ومع ��اون له يف
حني حددت املادة اخلام�سة واجبات هذا املالك الطبي
مبعاين ��ة مر�ضى البلدة جمان ًا ،عل ��ى �أن تتكفل البلدية
بدفع رواتبهم من ميزانيتها .واوىل هذا النظام جانبا
من اهتمامه لنظام الكرنتينة (احلجر ال�صحي)  ،فعلى
�سبيل املثال �ألزمت املادة ال�سابعة منه م�أموري دوائر
الكرنتين ��ة بوجوب �إبالغ اجله ��ات الر�سمية يف حالة
ظهور وباء ما .
ت�شكل ��ت ادارة املجل� ��س ال�صح ��ي االعل ��ى يف عه ��د

ال�سلط ��ان حممود الث ��اين عندما قرر االخ�ي�ر اللجوء
اىل م�ساع ��دة ممثل ��ي ال�صح ��ة العاملي�ي�ن ملن ��ع انت�شار
االمرا� ��ض الوبائي ��ة  ،خا�ص ��ة بع ��د انت�ش ��ار مر� ��ض
الطاعون الذي �إجتاح العا�صمة ا�ستانبول �سنة 1253
ه� �ـ1837 /م وق ��د ت�ألف ��ت ادارة املجل� ��س املذكور من
ثمانية اع�ض ��اء ممثلني للدولة العثماني ��ة  ،ومندوبي
قنا�ص ��ل رو�سي ��ا وفرن�س ��ا و�أملاني ��ا والنم�س ��ا واملجر
وبريطاني ��ا وبلجي ��كا وا�سباني ��ا وهولن ��دا واليونان
وال�سويد والرنويج وايران.
ويف �سن ��ة  1256هـ 1840 /م �صدر نظ ��ام الكرنتينة
� Quarantineأو م ��ا يع ��رف باحلجرال�صح ��ي
تاله ��ا ا�ص ��دار �أنظمة وتعليم ��ات فرعية له ��ذا النظام
حت ��ى ا�ص ��دار نظ ��ام االدارة العمومي ��ة  ،ال ��ذي اوىل
جانب ًا من �إهتمامه ملو�ضوع احلجر ال�صحي �إذ الزمت

�إحدى مواد هذا النظ ��ام م�أموري الكرنتينة ب�ضرورة
�إخطار اجلهات الر�سمية يف حالة ظهور وباء ما.
�شهدت الواليات العراقية خا�صة والية بغداد � ،إفتتاح
العدي ��د من دوائر احلجر ال�صحي ،التي كانت متار�س
اعمالها ب�ص ��ورة منتظمة يف منت�ص ��ف القرن التا�سع
ع�ش ��ر .وقد عنى الوايل مدح ��ت با�شا يف اثناء واليته
بافتت ��اح ع ��دد من دوائ ��ر احلجر ال�صح ��ي يف مناطق
ال�سليماني ��ة وراون ��دوز وخانقني ومن ��ديل ويف مدن
العتب ��ات املقد�س ��ة وبع� ��ض امل ��دن الكائن ��ة يف الطرق
املو�صل ��ة اليها لكرثة ال ��زوار االيرانيني الذين يفدون
لزيارته ��ا  ،كم ��ا من ��ع االيرانيني من احل ��ج عن طريق
الع ��راق اىل الدي ��ار املقد�س ��ة م ��ا مل يت ��زودوا ب�شهادة
ال�سالمة ال�صحية من دوائر احلجر ال�صحي املوجودة
على احلدود.

ث ��م تواىل ان�شاء عدد من دوائ ��ر احلجر ال�صحي واما
والية الب�ص ��رة مثال  ،ف�ض ًال عن مركز احلجر ال�صحي
الرئي� ��س الذي اقي ��م فيها جرى �إفتتاح ع ��دد من دوائر
احلج ��ر ال�صح ��ي ومنه ��ا دائ ��رة احلج ��ر ال�صحي يف
منطقة �أبي اخل�صيب والفاو.
اما عن املالك االداري لهذه الدوائر  ،فعلى �سبيل املثال
ال احل�ص ��ر ت�ألف ��ت دائ ��رة احلج ��ر ال�صح ��ي يف بغداد
ل�سن ��ة  1329ه� �ـ  1911 /م م ��ن مفت� ��ش وه ��و طبيب
ورئي� ��س كتاب وكاتب وم�ضمد وع ��دد اخر من العمال
 ،يف حني ت�ألفت دائرة احلجر ال�صحي يف خانقني من
طبيب ورئي�س كتاب وثالثة كتاب.
د�أب ��ت دوائر احلج ��ر ال�صحي على �إتخ ��اذ االجراءات
الالزمة جتاه اال�شخا�ص وال�سفن الوافدة اىل العراق ،
من خالل حجز الزوار القادمني ملدة (� )10أيام  ،وكانت
تلك االجراءات تزداد �شدة يف اثناء انت�شار االمرا�ض
فخالل املدة املح�صورة ما بني االعوام 1900-1896
مت حج ��ز (� )409سفين ��ة جتاري ��ة  ،كما خ�ض ��ع للعزل
والتطه�ي�ر ثماني ��ة االف م�ساف ��ر وع�ش ��رون الف ��ا من
�أطق ��م ال�سف ��ن .يف ح�ي�ن و�ص ��ل جمم ��وع امل�ستفيدين
م ��ن خدمات دوائر احلجر ال�صح ��ي  14.363م�سافر ًا
�سن ��ة  1324هـ  1906 /م كان من �ضمنهم  4.929من
العراقيني .كما �شملت �إجراءات احلجر ال�صحي الرزم
والط ��رود الربيدية الت ��ي مت انزالها اىل كمرك احلجر
ال�صحي حيث مت تطهريها قبل نقلها.
اعتم ��دت دوائ ��ر احلج ��ر ال�صح ��ي يف ت�أم�ي�ن نفقاتها
املالية على االي ��رادات التي ت�ستوفيها من امل�ستفيدين
من خدماتها ال�صحية التي ت�ألفت من :
 .1الرخ�ص التي متنح ملرور ال�سفن اذ تدفع كل �سفينة
( )20ب ��ارة عن الطن الواح ��د اذا مل تزد حمولتها عن
( )500ط ��ن و ( )12ب ��ارة اذا كان ��ت احلمول ��ة ب�ي�ن
( )1000-500ط ��ن و ( )8بارة ع ��ن الطن الواحد �أذا
�إزدادت عن ذلك .
 .2الر�س ��وم التي ت�ؤخذ من ال�سفن لقاء مكوثها يف مراكز
احلجر ال�صح ��ي  ،والتي تراوحت �أقيامه ��ا ما بني (-10
 )40قر�ش ��ا للي ��وم الواحد تبع� � ًا ملقدار حمول ��ة ال�سفينة ،
ف�ضال عن دفع ( )45قر�شا ل�صالح حرا�س الدائرة ال�صحية
 ،كما �أخذت �ضريبة اخرى مقابل تعقيم الب�ضائع الداخلة
واخلارجة خا�صة القادمة من املناطق امل�صابة .
 .3ال�ضريب ��ة التي ت�ستوفيها دوائ ��ر احلجر ال�صحي عن
كل زائ ��ر يق�ض ��ي مدة احلجر االلزام ��ي يف مراكز احلجر
ال�صحي وترتاوح بني ( )10-8قر�ش  .يف حني ا�ستوفت
دوائ ��ر ال�صحة مبلغ ( )50قر�ش ��ا عن اجلنازة التي تدخل
امل ��دن لتدفن فيها بغ� ��ض النظر عن كونها م ��ن الوالية او
من خارجها .
م ��ن خالل ما تقدم تظهر املوارد املالية الكبرية التي كانت
ت�ستوفيها هذه الدوائر  ،اذ قدر �أحد امل�صادر عائدات هذه
الدوائر يف واليت ��ي بغداد والب�صرة ب� �ـ ( )6830جنيه ًا.
وبغي ��ة اعط ��اء �صورة تقريبي ��ة عن �أقيام ه ��ذه العائدات
الت ��ي ت�ستوفيه ��ا ه ��ذه الدوائ ��ر و�أقي ��ام م�صروفاتها فقد
ارت�أين ��ا �إختيار دوائ ��ر احلجر ال�صح ��ي يف والية بغداد
امنوذج ًا لهذه الدوائر .
ويف �سن ��ة 1327هـ 1909/م ا�صدرت وزارة ال�صحة يف
ا�ستانب ��ول بع�ض التعديالت على قواعد احلجر ال�صحي
 ،اعقبه ��ا تعدي ��ل اخ ��ر �سن ��ة 1331ه� �ـ1913 /م  ،ق�ض ��ى
بتا�سي�س موقف للحجر ال�صحي يف جميع مراكز االلوية
وغريها من التعليمات.
بالرغ ��م مما اكتنف عم ��ل هذه الدوائر م ��ن �سلبيات  .فقد
جنحت واىل حد ما يف �ضوء �إمكانتها املتاحة  ،يف احلد
م ��ن انت�شار االمرا�ض اىل حدم ��ا  ،فلو �سمحت ال�سلطات
املعني ��ة انذاك للوافدي ��ن من املناطق املوب ��وءة بالدخول
اىل الع ��راق  ،من دون اتخاذ االجراءات الوقائية الالزمة
جتاههم لكان من املتوقع ان تق�ضي هذه االمرا�ض الفاتكة
على اعداد كبرية من ال�سكان .
عن :رسالة (الخدمات العامة في العراق
)1918-1869
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إن خطط التنمية الصحية تلك التي تهدف إىل أن يكون املواطن صحيح البنية قادر ًا عىل
العمل واإلنتاج وهو موفور النشاط متدفق الحيوية مبعزل عن األمراض التي تفتك به
وتجعله غري قادر عىل القيام بواجباته ومسؤولياته  ،إال أن انتشار الجهل واألمية بني
األكرثية من السكان عامل مساعد عىل عدم أتباع الطرق الصحية ومراعاة النظافة واالنقياد
إىل الخرافات ومن هنا اضطلعت إذاعة بغداد منذ تأسيسها يف بث الوعي الصحي بني
أفراد املجتمع ،إذ حرصت عىل تقديم األحاديث الصحية مرة كل أسبوع ،ففي األول من
متوز 1936قدم حديث (عن السل عند األطفال) للدكتور أمني رويحة.
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سندس حسين علي

وق ��د �أذاع ��ت مديرية ال�صح ��ة العام ��ة الن�شرات عن
الأمرا�ض املنت�شرة �آن ��ذاك (اجلدري ،والرتاخوما،
وال�سفل� ��س ،)...ويف تل ��ك الن�ش ��رات ن�صائ ��ح جمة
الجتن ��اب تل ��ك الأمرا�ض وبي ��ان بع� ��ض نتائج تلك
الأمرا�ض.ووجه ��ت الأنظ ��ار �إىل الأخط ��ار الت ��ي
ت�صيب الفرد من جراء الإ�صابة مبر�ض فقر الدم .
و�ضعت الإذاعة يف منهاجها �سنة  1936وال�سنوات
التالية فقرة ثابتة �سميت بـ (ن�شرة الثقافة ال�صحية)
لإلق ��اء املحا�ض ��رات  ،والأحادي ��ث اخلا�ص ��ة الت ��ي
و�ضع ��ت من قب ��ل مديري ��ة ال�صحة  ،عدته ��ا و�سيلة
فعال ��ة ملكافح ��ة الأمرا� ��ض ف�ضال ع ��ن قي ��ام الإذاعة
بالإعالن ع ��ن التلقيحات �ض ��د الأمرا� ��ض املنت�شرة
�آن ��ذاك و�أماكن القيام به ��ا والدعوة �إىل الزواج بعد
�أجراء الفحو�صات الطبية لكال اجلن�سني �،أو �إعالنها
ع ��ن فر�ض القيود ال�صحية عل ��ى بع�ض املناطق� ،أو
�إنهاء تلك القيود كاجلدري والتيفو�س .
لتعمي ��م الفائ ��دة والوعي بني فئ ��ات املجتمع اتفقت
الإذاعة الال�سلكية م ��ع كلية الطب بنقل املحا�ضرات

الطبية من القاعات الدرا�سي ��ة ،عرب الإذاعة و�سمي
ذل ��ك الرك ��ن (حدي ��ث طب ��ي منق ��ول م ��ن قاع ��ة كلية
الط ��ب) .وكان م ��ن �ضم ��ن تل ��ك املحا�ض ��رات الت ��ي
كان ��ت قد نقل ��ت من على قاعة املحا�ض ��رة يف الكلية

الطبي ��ة ع�ب�ر الإذاعة ه ��ي حما�ضرة للدكت ��ور كمال
ال�سامرائ ��ي بعنوان (ذكر �أم �أنثى) .ب ��ل �أن الإذاعة
�أخ ��ذت مبناق�شة �س ��وء الأو�ض ��اع ال�صحية وربطها
مب�ست ��وى معي�ش ��ة املواط ��ن العراق ��ي ،ال�سيم ��ا �أن

ذلك املواط ��ن �أخذ بال�شعور بوط� ��أة احلرب العاملية
بكافة �أبعاده ��ا ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية
وارتف ��اع �أ�سعار املواد وال�سلع اال�ستهالكية و�أثرها
على �صحة املواطن العراق ��ي بعد �أن �أ�صبح العراق
مركز ًا لتموين قوات احللفاء وال�سيما بريطانيا.
قام ��ت الإذاعة بط ��رح ق�ضاي ��ا �أخرى ال تق ��ل �أهمية
ع ��ن معاجل ��ة الأمرا� ��ض والتي له ��ا عالق ��ة مبا�شرة
بالأو�ض ��اع ال�صحي ��ة العام ��ة مث ��ل ارتف ��اع �أ�سعار
الأدوي ��ة وامل ��واد الطبية وقل ��ة العي ��ادات ال�شعبية
قيا�س� � ًا حلج ��م املراجعني م ��ن املر�ضى ،ل ��ذا طالبت
احلكوم ��ة باتخ ��اذ اخلط ��وات الالزمة لتف ��ادي مثل
تل ��ك الفو�ضى ال�صحي ��ة اخلطرية ،كذل ��ك دعت �إىل
ت�أ�سي�س امل�ست�شفيات الأهلية.
اهتم ��ت مديري ��ة ال�صح ��ة العام ��ة مبعاجل ��ة تل ��ك
الأمرا�ض ،لي�س يف املدن فقط  ،بل يف قرى العراق،
ومل جت ��د غ�ي�ر دار الإذاع ��ة الال�سلكية للج ��وء �إليها
لتك ��ون الفائ ��دة اع ��م وا�شم ��ل ،عل ��ى الرغم م ��ن قلة
�أجهزة الراديو الت ��ي ال توجد �إال يف بع�ض املقاهي
القليلة ،وبيوت �شي ��وخ الع�شائر ،ف�أخذت تنوه عن
الإجراءات ال�صحية التي تنوي القيام بها ،وتقدمي
الإر�ش ��ادات ال�صحي ��ة يف ق ��رى الع ��راق ب�ص ��ورة
خا�صة .
نظ ��را للتح�س ��ن امللح ��وظ يف ا�ستجاب ��ة املواطنني
للتعليمات ال�صحية التي يتم �أذاعتها من دار الإذاعة
الال�سلكية مت االتفاق ب�ي�ن مديريتي ال�صحة العامة
ومديرية الإذاعة لتخ�صي�ص بع�ض الوقت �أ�سبوعيا
للإجابة على �أ�سئلة امل�ستمعني ال�صحية ،مبا له الدور
الكبري بالتايل �إىل تو�سيع ثقافة ومعلومات النا�س
الطبي ��ة ،ف�أعد معاون مدي ��ر ال�صحة العامة الدكتور
يو�سف خ ��دوري منهاجا وا�سع ��ا لدعاويه ال�صحية
�سواء يف �أع ��داد روايات باللهجة الدارجة تقدم من
دار الإذاعة الال�سلكية تتناول الوقاية من الأمرا�ض
املتوطن ��ة� ،أو يف تقدمي الإر�ش ��ادات والن�صائح من
خالل الأحاديث ال�صحية �سنة .1948
مل يقت�صر دور الإذاعة على ن�شر الوعي ال�صحي بل
�ساهمت مديري ��ة التوجيه والإذاعة العامة ب�إر�سال
اجل ��وق املو�سيقي للإذاعة للرتفي ��ه عن املر�ضى يف
م�ست�شف ��ى الأم�ي�ر عبد الإلهو �ش ��ارك يف ذلك احلفل
متربعني كل من :عفيفة ا�سكندر ,واملطربة امل�صرية
راوي ��ة ,والراق�صة مقبولة ح�س�ي�ن ,واملطرب ناظم
الغ ��زايل ..كم ��ا �ساهم ��ت يف االحتف ��االت اخلا�صة
بي ��وم ال�صحة العاملي ،زيادة عل ��ى �إلقاء �سل�سلة من
املحا�ض ��رات ال�صحية يف موا�ضي ��ع رعاية الأمومة
والطفولة والتغذية والأمرا� ��ض املعدية واملتوطنة
والنظاف ��ة ال�شخ�صي ��ة ...و�سع ��ت وخرج ��ت تل ��ك
االحتف ��االت ع ��ن نط ��اق الإذاع ��ة �إىل املدار� ��س
واجلوامع وال�صحافة.
حلر� ��ص الإذاع ��ة على تق ��دمي �أكرب قدر م ��ن الثقافة
ال�صحي ��ة �إىل امل�ستم ��ع و�ضع ��ت برناجم ��ا با�س ��م
(الرك ��ن ال�صحي)،وال ��ذي تع ��ده جلن ��ة الثقاف ��ة
والإر�ش ��اد ال�صح ��ي يف وزارة ال�صح ��ة ،ويقدم كل
يوم �أثنني ال�ساع ��ة ( )12ظهرا�سنة  1957ــ .1958
وم ��ن الأحاديث التي قدمت من ذلك الربنامج حديثا
ع ��ن اخلمر(امل�سكرات) مبين ��ة �أ�ضراره ��ا ال�صحية
واالجتماعي ��ة( ) ،وذل ��ك يدعون ��ا �إىل الت�أكي ��د على
�أن الإذاع ��ة رفع ��ت �شع ��ار التوعي ��ة االقت�صادي ��ة،
واالجتماعي ��ة ،وال�صحي ��ة وبذلت الوق ��ت واجلهد
لإي�صال �صوت املعاناة ال�صحية يف املجتمع.
عن :رسالة (توجهات اإلذاعة العراقية الوطنية
)1958-1936

مستشفى العزل في التويثة..
هكذا كانت البداية
بدأت القصة يف عام1944
بعد ان وصلت ارقام
املصابني مبرض السل
يف العراق ارقاما مخيفة
حيث قرر مجموعة من
وجهاء واخيار هذا البلد
تشكيل جمعية ملكافحة
السل لغرض العناية
باملصابني بهذا املرض
والحد من انتشاره .
وبالفعل تم تشكيل
هذه الجمعيه والتي
كان عدد املؤسسني لها
اربعة عرش شخصا وتم
اختيار تحسني عيل رئيس
الديوان املليك رئيسا لها
والدكتور سامي شوكت
نائبا للرئيس والدكتور
ابراهيم عاكف االلويس
معتمدا والدكتور نجيب
محمود مفتشا عاما.

ومت االتف ��اق عل ��ى ان تك ��ون اجلمعي ��ة حت ��ت
رعاية الو�ص ��ي على العر�ش عبد االله ..كما مت
االتف ��اق ان تكون باك ��ورة اعمال اجلمعيه هو
ت�أ�س ��ي�س م�ست�شفى يف بغداد ملعاجلة امل�صابني
بدال من ار�س ��الهم اىل م�ص ��حات لبن ��ان لذا مت
من ��ح اجلمعي ��ة قطعة ار� ��ض م�ساحتها خم�سة
ع�ش ��ر دومنا عن ��د اطراف العا�صم ��ة يف مزرعة
الزعفراني ��ة التابع ��ة للحكوم ��ة ولكنه ��ا غرقت
يف اح ��د الفي�ضان ��ات و كان الب ��د م ��ن �ص ��رف
النظر ع ��ن ان�شاء امل�ست�شفى عل ��ى هذه االر�ض
خوفا من ح ��دوث في�ضانات اخرى ت�سبب غرق
امل�ست�شفى .ل ��ذا مت اختيار قطعة ار�ض امريية
يف اجله ��ة الي�س ��رى م ��ن نهر دي ��اىل يف منطقة
التويثة م�ساحتها حوايل الثمانية دومنات ومت
متليكه ��ا اىل اجلمعية و�ص ��درت االرادة امللكية
بذلك .كانت م�ساح ��ة القطعة ال تكفي للم�شروع
وكانت هذه القطعة مت�صلة مبا�شرة باالرا�ضي
الزراعي ��ة الت ��ي ميلكه ��ا ال�سي ��د عب ��د املنع ��م
اخل�ض�ي�ري والذي ق ��ام بالت�ب�رع اىل اجلمعية
بخم�سة وع�ش ��رون دومنا منها تقع
على �شاطئ نه ��ر دجلة مبا�شرة
وب�ل�ا مقاب ��ل ..و�ضع ��ت
اخلرائط الن�شاء
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ملحق �أ�سبوعي ي�صدر عن م�ؤ�س�سة

ع�شرة ردهات يف بادئ االمر كل ردهة حتتوي
على االدارة و�صالة كب�ي�رة لل�سينما والرتفيه
وجناح لال�شعة م ��ع �صالة للعمليات اجلراحية
واح ��دى ع�ش ��رة غرفة للمر�ض ��ى اخل�صو�صني
وجناح خا�ص لالطباء املقيمني وجناح خا�ص
للممر�ضات .وجناح خا�ص للمطابخ واملخازن
م ��ع غرف خا�صة للمر�ض�ي�ن واخلدم .وطرحت
املناق�ص ��ة فر�ست عل ��ى املق ��اول املهند�س علي
ر�أفت.
م�ش ��روع امل ��اء مت ان�ش ��اءه م ��ن قب ��ل اجلمعي ��ه
حي ��ث مت جتهي ��ز املكائن واحوا� ��ض الت�صفية
والتعقي ��م ام ��ا م�ش ��روع الكهرب ��اء فق ��د واف ��ق
مدير م�شروع كهرباء بغ ��داد ان ميد امل�ست�شفى
بالكهرب ��اء م ��ن مدخ ��ل مع�سكر الر�شي ��د حيث
مت ن�ص ��ب حمول ��ة يف مدخل املع�سك ��ر ومت مد
ح ��وايل املائة والثمانني عم ��ودا كهربائيا على
ح�ساب اجلمعية ..
يف اوائل �سنة  1948بو�شر بان�شاء امل�ست�شفى
وكان ��ت املقاول ��ة تت�ضم ��ن ان تق ��وم اجلمعي ��ة
بتهيئة املواد فيما يقوم املقاول بالتنفيذ فقط ..
هنا تبد�أ ق�صة االيثار ..فقد قام ال�سيد �سيمون
كريبيان التاجر االرمني ببيع اال�سمنت ب�سعر

للإعالم والثقافة والفنون

اح ��د ع�ش ��ر دينارا ون�ص ��ف للط ��ن الواحد فيما
كان ��ت قيمته العاملي ��ة �سبعة ع�ش ��ر دينارا للطن
الواح ��د  ..كما قام بجل ��ب ال�شيلم ��ان لت�سقيف
الرده ��ات واملرافق التي يحتاجه امل�ست�شفى من
بلجيكا على ح�ساب اجلمعية بدون ربح ..
املئ ��ات من ال�شبابيك احلديدي ��ة مت �شرائها من

�شرك ��ة داود �سا�س ��ون االنكليزي ��ة وال ��ذي ق ��ام
ببيعهم ال�شبابيك وب�سعر اقل من �سعر اجلملة
ب اربع ��ة ع�شر باملئة كما تربع ا�صحاب معامل
الطاب ��وق بح ��وايل اخلم�س ��ة مالي�ي�ن طابوقة
جمانا.
اخ ��ذت التربع ��ات تنهال عل ��ى اجلمعية واظهر
بع� ��ض املح�سن�ي�ن رغبته ��م بان�ش ��اء ردهة ذات
ثالث�ي�ن �سري ��را عل ��ى ح�س ��اب كل واح ��د منهم.
حي ��ث تربع كل م ��ن ناجي اخل�ض�ي�ري ونوري
فت ��اح با�ش ��ا وعب ��د اله ��ادي الدامرج ��ي ب�ست ��ة
االف دينار وتربع ��ت مديرية ال�سكك احلديدية
العام ��ة مببلغ �سبع ��ة االف دين ��ار الن�شاء ردهة
خا�ص ��ة لعماله ��ا فيم ��ا ت�ب�رع كل م ��ن احل ��اج
�صبي ��ح اخل�ض�ي�ري وال�سي ��د عب ��د الرحم ��ن
ر�ؤوف بخم�س ��ة االف دينار الن�شاء ردهة با�سم
املرحوم والديهم ��ا كما ان�ش�أ ال�سيد عبد احلميد
الدهان رده ��ة لالطفال امل�سلول�ي�ن على ح�سابه
اخلا� ��ص تتكون م ��ن اثن�ي�ن وثالث�ي�ن �سريرا.
ومت اجناز العمل واكمال امل�ست�شفى مع جميع
ملحقاته خالل ثالث ��ة �سنوات ومت افتتاحه يف
اوائ ��ل �سنة  1951ب�أ�س ��م م�ست�شفى االمري عبد
الآل ��ه لالمرا�ض ال�صدرية وع�ي�ن له االطباء من
جراحني وغريهم وكذلك املمر�ضات واملمر�ضني
واخل ��دم والطباخني واملوظف�ي�ن االداريني من
كتبة وحما�سبني.
كان ع ��دد املر�ض ��ى كبريا جدا ل ��ذا قررت ادارة
امل�ست�شفى قبول املر�ضى ح�سب قدم ت�سجيلهم.
وا�صبح ��ت ال�ض ��رورة ما�س ��ة الن�ش ��اء رده ��ات
ا�ضافي ��ة عالوة على الرده ��ات الع�شرة التي مت
افتتاحه ��ا  .لذا مت ان�شاء �ست ردهات اخرى كل
ردهة تت�سع الربع ��ة وثالثني �سريرا  ..وبعدها
مت ان�ش ��اء �سب ��ع رده ��ات يف و�س ��ط احلدائق.
لت�صبح امل�ست�شف ��ى ذات اربعة وع�شرين ردهة
ويت�سع اللف �سرير .
الكلف ��ة النهائية التي حتملتها اجلمعية الن�شاء
هذه امل�ست�شفى مع جميع ملحقاتها كانت حوايل
ثالثمائة الف دينار وذلك بف�ضل اخال�ص متعهد
البن ��اء وامل�ساع ��دات والت�سهي�ل�ات
الت ��ي كان يقدمه ��ا التج ��ار الذي ��ن
تعاملت معهم اجلمعية رغم ان الكلفة
احلقيقي ��ة كانت تق ��در باكرث م ��ن مليون
ون�صف مليون دينار عراقي .
مالية اجلمعي ��ة والتربعات التي ت�صلها مل تكن
تكفي الدارة هذا امل�ست�شفى ا�ضافة اىل رواتب
االطب ��اء واجلراح�ي�ن واملوظف�ي�ن و اطع ��ام
املر�ض ��ى ل ��ذا مت ايجار امل�ست�شف ��ى اىل وزارة
ال�صح ��ة مع االحتف ��اظ مبلكيتها عل ��ى ان ت�أخذ
عل ��ى نف�سه ��ا جمي ��ع اال�صالح ��ات والرتميمات
التي يحتاجها امل�ست�شفى من حني الخر..
الفنان ��ون م ��ن جانبهم قام ��وا بزي ��ارة املر�ضى
وذل ��ك لرف ��ع حال ��ة املر�ض ��ى املعنوي ��ة  ..ب ��ل
وا�صطحب ��وا �ضيوفه ��م الي ��ه  ..حيث يبدو يف
احد ال�ص ��ور املرفقه قيام فاتنة بغ ��داد  ..قامت
الفنان ��ة عفيف ��ة ا�سكن ��در بزي ��ارة امل�ست�شف ��ى
م�صطحب ��ة �ضيفته ��ا الفنان ��ة امل�صري ��ة حتي ��ة
كاريوكا وذلك عام ..1957

عن :مذكرات تحسين علي  1890ــ1970
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