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كثرية ال�شخ�صيات التي �ساهمت لبناء العراق
احلديث و�أدت �أدوارها بكل كفاءة واقتدار ،ففي
املجال ال�صحي مث ًال يربز لنا الدكتور حنا خياط،
كان طبيبا ووزيرا وباحثا و�صحفيا وكاتبا وم�ؤلفا،
وللأهمية نتعرف ب�أدواره يف املجال الطبي واملهني
و�سعيه لن�شره الثقافة ال�صحية والوعي ال�صحي يف
العراق.

ول ��د حنا بهن ��ام يو�س ��ف عبد الأح ��د خي ��اط املو�صلي
يف املو�ص ��ل  ،1884در� ��س على يد الآب ��اء الدومنيكان
و�أكم ��ل االبتدائي ��ة واملتو�سط ��ة يف املو�ص ��ل وبع ��د
تلقيه العل ��وم املدر�سية تطلع نحو حت�صيل العلوم يف
اخل ��ارج و�أكمل الثانوية العامة يف بريوت  ،ثم ح�صل
عل ��ى درج ��ة البكالوريو� ��س يف العل ��وم والآداب م ��ن
اجلامع ��ة الفرن�سية يف بريوت �سن ��ة  ،1903ثم ح�صل
على �ش ��هادة التخ�ص ���ص يف الطب الع ��ديل يف جامعة
باري�س وا�س ��طنبول  ،1908عاد اىل الوطن عام 1910
ملدينة املو�ص ��ل وعمل طبيبا يف املدينة ،وانتخب اثناء
احل ��رب العاملي ��ة االوىل نائ ��ب رئي� ��س جمعي ��ة الهالل
االحم ��ر يف املدين ��ة ،وانتم ��ى اىل الن ��ادي العلم ��ي،
و�ش ��ارك بن�شاطات فعالة وبخا�ص ��ة مبحا�ضراته التي
القاها على االع�ضاء.
�شغل من�صب رئي�س امل�ست�شفي ��ات امللكية خالل الفرتة
 1919 – 1914وتقل ��د ع ��دة وظائ ��ف طبي ��ة م ��ن �سنة
 ،1920-1911اثن ��اء احلك ��م العثم ��اين واالنت ��داب
الربيطاين منها:
طبابة بلدية و�سجون املو�صل.
رئا�س ��ة امل�ست�شف ��ى املرك ��زي ومدير م�ست�شف ��ى الهالل
االحمر يف املو�صل.
منح الو�سام العثماين من الدرجة الثالثة عام .1913
تقلد ميدالية احلربة البي�ضاء تركيا .1916
الدكت ��ور اخلي ��اط من قدام ��ى اطباء الع ��راق ذو ثقافة

فرن�سي ��ة وق ��د عم ��ل زهاء ع�شري ��ن �سن ��ة يف احلكومة
العثمانية قبل التحاقه بركب االمري في�صل بن احل�سني
يف حكومت ��ه امل�ؤقتة يف دم�شق وكان لكليهما حلية كثة
تغط ��ي خديهم ��ا فق�ص ��ا �شعرها يف �ساع ��ة واحدة لدى
ح�ل�اق واحد قبل ان يخ ��رج الفرن�سيون في�صال بالقوة
من �سوريا و�صحب الدكتور اخلياط االمري في�صال اىل
العراق حني ا�ستدعي ليتوج ملكا عليه.
زيارةم�ست�شفى املجيدية 1921 /
عندم ��ا ت�شكل ��ت ال ��وزارة العراقي ��ة االوىل يف العه ��د
امللك ��ي برئا�سة ال�سيد عبد الرحم ��ن النقيب االوىل يف
 25ت�شري ��ن االول  1920مل تك ��ن هن ��اك وزارة خا�صة
بال�صحة و�إمنا كانت هناك (وزارة للمعارف وال�صحة)
ويف  12ايلول  1921ت�شكلت الوزارة النقيبية الثانية
وعني الدكتور حنا بهنام خياط املو�صلي وزير لل�صحة
يف العراق ويعد اول وزير.
ولك ��ن �ألغي ��ت ال ��وزارة وا�ستبدل ��ت مبديري ��ة ال�صحة
العامة و�أحلقت بوزارة الداخلية وبقي مدير ًا عام ًا لها
حتى 1931
�أ�ستاذ للطب العديل النظري يف كلية الطب واحلقوق.
مدير عام لل�ش�ؤون االجتماعية.
نّ
عي م�ست�شار ًا للملك في�صل الأول عام . 1925
�ش ��ارك يف ت�أ�سي� ��س الكلي ��ة الطبي ��ة يف بغ ��داد يف
1927/10/29
عني عميدا للكلية الطبية ومدير للم�ست�شفى امللكي.

�شارك يف ت�أ�سي�س مدر�سة التمري�ض �سنة 1933
ع�ض ��و الهيئ ��ة امل�ؤ�س�س ��ة جلميع ��ه ب�ي�روت االم الت ��ي
ت�أ�س�ست يف  11اب .1935
ع�ضو فخري يف املعهد امللكي الربيطاين �سنة .1942
ع�ضو م�ؤ�س�س يف جمعية مكافحة ال�سل يف 1944
منح و�سام الرافدين من الدرجة الرابعة والثانية.
منح و�سام االمتياز من �أملانيا.
منح الو�سام البابوي.
منح و�سام التاج االيطايل.
تقلد ميدالية اال�ستحق ��اق اللبناين الفخرية من رئي�س
اجلمهورية اميل ادي.
انتخ ��ب ع�ض ��و ًا يف اجلمعي ��ة الطبي ��ة واجلراحية يف
بروك�سل.
كان م ��ن رواد جمال� ��س الأب �أن�ستان�س الكرملي للأدب
واللغ ��ة العربي ��ة ويتكل ��م اللغ ��ة الفرن�سي ��ة والرتكي ��ة
بطالقة.
م�ؤلفاته:
ملح ��ى يف احلم ��ى التيفوئيدي ��ة (مطبع ��ة االب ��اء
الدومنيكان املو�صل).
كت ��اب تناق� ��ص النفو� ��س يف الع ��راق ا�سباب ��ة وط ��رق
عالجه .1923
كت ��اب الط ��ب العديل طب ��ع يف املطبع ��ة احلديثة بغداد
.1925
ر�سالة يف الهواء الأ�صفر.
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الدكتور حنا طبيب ماهر ،وكاتب له اثار طبية وكتابات
يف علم االجتماع ،و م� ��ؤرخ باحث ،وله معرفة وا�سعة
يف اللغ ��ات االجنبية ،وواحد ًا من املثقفني امل�ستنريين
الذين امتلك ��وا فكر ًا ا�صالحي ًا للحي ��اة واملجتمع ،وقد
كان لتخ�ص�ص ��ه يف الطب وثقافته الوا�سعة يف احوال
املجتمع الدور البال ��غ يف تطور االمور الطبية مبدينة
املو�ص ��ل اثن ��اء تولي ��ه من�ص ��ب رئا�س ��ة امل�ست�شفي ��ات
امللكي ��ة ،ويت�ضح ذل ��ك فيما اعده من خط ��ط ا�صالحية
لرفع كفاءة اجلهاز الطبي فيها.
يف تقري ��ر عن االحوال ال�صحي ��ة داخل مدينة املو�صل
منذ االحتالل الربيطاين لها حتى �شهر ايلول  1919م،
كتب الدكتور حنا خياط عن االهمال يف مرافق املدينة
اثناء فرتة ال�سيط ��رة العثمانية ،وعزا ا�سباب التخلف
ال�صح ��ي اىل اهم ��ال ال�سلط ��ة ،يف الوقت ال ��ذي كانت
ال�سلط ��ة ت�ض ��ع التق�ص�ي�ر يف هذا ال�ش� ��أن على االهايل
ناكري ��ن عليه ��م ا�ستعداده ��م للرتقي ال�صح ��ي ،وتعود
اال�سباب كلها للرجال الذي ��ن كانت بيدهم االدارة ،وقد
رجحوا منفعتهم على م�صلحة الرعية.
هذا التق�صري الذي كان يقع من دائرة ال�صحة والبلدية
ب�ش� ��أن تنظيف املدينة  ،كان يتخذ و�سيلة لق�ضاء منافع
�شخ�صي ��ة وي�صرف املبلغ املخ�ص� ��ص للتنظيف وقدره
( )600روبي ��ة ل ��كل �شه ��ر جله ��ات جمهول ��ة ،وبغي ��ة
االط�ل�اع ميداني� � ًا على االو�ض ��اع ال�صحي ��ة يف املدينة
و�إ�صالحه ��ا قام الدكت ��ور حنا بالذهاب م ��ع امل�سئولني
اىل دائ ��رة البلدية و�ساهم يف عملية التعجيل بتنظيف
املدين ��ة خالل مدة ق�صرية ،جنح يف دفع البلدية للقيام
بالتنظي ��ف مب�ساع ��دة املختاري ��ن وو�ضع ��ت مزاب ��ل
�صغ�ي�رة يف كل زقاق ،وم ��ن االج ��راءات املتخذة قيام
االدارة ال�صحي ��ة مبا�ش ��رة ب�ش�ؤون التنظي ��ف و�إن�شاء
املزاب ��ل و�س ��د اخلراب ��ات وتعي�ي�ن اماك ��ن يف احي ��اء
املدين ��ة ،بالإ�ضاف ��ة اىل مراقبة اعم ��ال بع�ض احلرفني
وتق ��دمي امل�ساعدة للحرفة التي تطلب ال�سالمة املهنية،
ث ��م طلب من امل�سئول�ي�ن ا�صالح م�سل ��خ املدينة (املكان
املخ�ص� ��ص لذب ��ح احليوان ��ات) ونق ��ل اللح ��وم اىل
اال�س ��واق بطريق ��ة �سليم ��ة ،وتنظي ��م كن� ��س ال�شوارع
يومي ًا ورفع االو�س ��اخ اىل خارج املدينة ،وقدم درا�سة
للأو�ض ��اع االجتماعي ��ة للأهايل حم ��او ًال الوقوف على
ا�سب ��اب التقهقر االقت�صادي واال�ضمحالل االجتماعي،
�إذ ق ��دم عر�ض ��ا وتو�ضي ��ح و�سائل ترقي ��ة االمم ،وقدم
ت�شخي� ��ص ا�سب ��اب االنح�ل�ال يف الع ��راق وعزاها اىل
�سببني اثنني:االول (اجتماع ��ي) ب�سبب ندرة املدار�س
املنتظم ��ة الت ��ي عمل ��ت على اندث ��ار الهوي ��ة والعن�صر
والل�س ��ان ف ��ان هذا اخلل ��ل كجرثوم ��ة الوب ��اء غر�سها
احلك ��م العثماين كي ��د ًا وعمد ًا فلم ين ��ج منها �سوى من
كان معمم� � ًا  ،مع فقدان املحاف ��ل االدبية التي حتتاجها
ال�شبيب ��ة و�إبعادهم ع ��ن جمتمعات الله ��و  ،اما ال�سبب
الثاين:فه ��و (�سيا�س ��ي) اذ ا�ش ��ار حن ��ا خي ��اط اىل ان

الع ��راق منذ حدوثه مل يكن له كم ��ا كان ل�سائر البلدان،
حكومة خا�ص ��ة به قائمة بذاتها ،ودع ��ا حنا خياط اىل
�شحن هم ��م الرجال الذي ��ن تعول اليه ��م يف املع�ضالت
ومنه ��م ت�ستنج ��د االراء ال�سليم ��ة ازاء ه ��ذا البح ��ر
ال�سيا�سي املتموج.
ام ��ا االح ��وال املر�ضية العار�ض ��ة كاجل ��روح املتنوعة
والت�سم ��م والقت ��ل في�ش�ي�ر اىل ان ��ه �سن ��ة  1915م بلغ
(االل ��ف) �شخ� ��ص يف حني انخف� ��ض هذا الع ��دد كثري ًا
�سن ��ة  1919م حيث بلغ ع ��دد املقتولني ( )9واجلرحى
( )60ومل يذكر �أي حال ��ة ت�سمم ،ود�أب حنا خياط على
ن�شر املق ��االت االر�شادية يف املوا�ضي ��ع ال�صحية التي
تتن ��اول ط ��رق الوقاية من بع� ��ض االمرا� ��ض ال�سارية
والتنبيه اىل كيفي ��ة معاجلتها ومكافحتها ،ففي تناوله
ملو�ض ��وع مر�ض احلمى التيفوئيدية ،تطرق اىل كيفية
اال�صاب ��ة به ��ا وط ��رق عالجه ��ا ،ويف مو�ض ��وع ب�ث�رة
العراق وم�صري تداويه ��ا او�ضح حنا ،ان برثة العراق
هي �آف ��ة اهلية معروفة عن ��د العامة (بالأخ ��ت) و�أ�شار
اىل ان هذه االف ��ة تظهر على �سطح اجللد وعلى الق�سم
املك�شوف من ��ه وهي ذات طبيعة التهابية بطيئة ال�سري
مع امليل لإجراء تخريب كلي او جزئي عميق وم�ساحة
يف االن�سج ��ة اجللدي ��ة امل�ستوي ��ة عليها ،ويع ��زو حنا
�سبب البرثة اىل عدم االعتناء يف النظافة اجللدية.
عندم ��ا ت�سل ��م حن ��ا وزارة ال�صح ��ة اجتم ��ع م ��ع اطباء
العا�صمة وتباحث معهم يف ال�سبل اال�صالحية الكفيلة
بتحقيق النهو�ض ال�صحي العام يف العراق ،و�أكد بان
ا�سا�س العمران والدلي ��ل القاطع على املدنية احلقيقية
ه ��و املحافظة عل ��ى ال�صح ��ة والق�ضاء عل ��ى ال�شوائب

والأعرا� ��ض املر�ضي ��ة ،وكان منه ��اج وزارت ��ه كل م ��ا
ي�ؤول اىل حت�سني ال�صح ��ة العمومية و�إكثار النفو�س
وا�ستئ�ص ��ال االمرا�ض ال�ساري ��ة واالجتماعية فالبناء
نعرفه وه ��و ترميم �صحة العراق ��ي وحمافظة اجلن�س
يف الق ��وم العراق ��ي ذل ��ك الق ��وم العري ��ق يف العن�صر
وال�شري ��ف يف املب ��ادئ والقري ��ب يف التط ��ور فعلين ��ا
ان ن�صل ��ح ما ف�س ��د ون�ستنفذ الو�س ��ع يف ا�صالح �سوء
تركيب ��ه ونحاول تخفيف وط� ��أة االمرا�ض االجتماعية
و�ض ��رورة م�شارك ��ة احلكوم ��ة يف اجله ��ود ال�صحي ��ة
املبذول ��ة لت�أ�سي� ��س امل�ست�شفي ��ات وامل�ستو�صف ��ات
واملخاف ��ر ال�صحي ��ة يف �سائ ��ر انح ��اء الب�ل�اد ،واحلث
اىل ا�ستمالة االه ��ايل للتطبيق عن طريق املحا�ضرات،
ف�ض�ل� ًا عن م�ساهماته يف حمالت التوعية ال�صحية مبا
ن�شره يف ال�صحف من مق ��االت �صحفية ر�صينة تهدف
اىل النهو�ض بالواقع ال�صحي للعراق.
بعد احالت ��ه على التقاعد عني انتخب نائب ًا عن املو�صل
يف جمل� ��س االعيان يف دورته العا�شرة (ت�شرين الأول
 – 1943ت�شري ��ن الث ��اين  .)1946وق ��دم حن ��ا خي ��اط
م�شروع ��ه الطب ��ي للملك في�ص ��ل الثاين ح�ي�ن التقى به
لأول مرة ويعتمد هذا امل�شروع على الأ�س�س التالية:
رب ��ط خمتل ��ف ال�صال ��ح والدوائ ��ر ال�صحي ��ة والطبية
بت�شريع طبي خا�ص موحد.
ت�أ�سي� ��س ت�شكيالت �صحية ع�صري ��ة ثابتة تتما�شى مع
االدارة العامة ومقت�ضيات العمر.
تزوي ��د دوائ ��ر ال�صح ��ة مب�ل�اك ثاب ��ت م ��ن االطب ��اء
االخت�صا�صي�ي�ن والعامل�ي�ن املاهري ��ن يف ال�صحة قدر
االمكان.

تخ�صي�ص من�ش�آت �صحية ب�أبنية مالئمة كامل�ست�شفيات
وامل�ستو�صفات واملعاهد.
ت�أ�سي� ��س كلي ��ة طبي ��ة ملكي ��ة عراقي ��ة م ��ع ملحقاته ��ا
كاملدار�س ال�صحية واملعاهد وال�صيدلة والقبالة ودور
التمري�ض لتخريج الكوادر ال�صحية املتخ�ص�صة لتحل
حمل الكوادر االجنبية.
العم ��ل على ايفاد الك ��وادر الوطني ��ة اىل اخلارج وفق
تداب�ي�ر خا�صة للتخ�ص� ��ص يف حقول الط ��ب املختلفة
ب�إر�ساله ��م اىل املعاه ��د االجنبية مع ا�ستخ ��دام كوادر
اجنبية للإفادة من كف�أتهم.
اتخاذ التدابري للوقاي ��ة من االمرا�ض املعدية واملزمنة
ع ��ن طري ��ق ان�ش ��اء م�ست�شفي ��ات الع ��زل يف بغ ��داد
والب�صرة واملو�صل.
ت�أم�ي�ن اال�ش ��راف ال�صح ��ي والإ�سع ��اف الف ��وري يف
املراك ��ز احليوية كدوائر �سكك احلديد وميناء الب�صرة
وامل ��واين اجلوي ��ة ومراك ��ز ال�شرط ��ة وال�سج ��ون
واملعارف وغريها.
اتخاذ التدابري الالزمة لرفع الوعي ال�صحي يف الريف
ون�ش ��ر امل�ستو�صف ��ات واملراك ��ز ال�صحي ��ة يف الق ��رى
والأرياف.
زيادة الوعي االجتماع ��ي وال�صحي يف ق�ضايا ال�سكن
وت�صفي ��ة املي ��اه والنظاف ��ة ونق ��ل اجلنائ ��ز ورعاي ��ة
االموم ��ة والطفول ��ة ومكافح ��ة البغ ��اء والتنبي ��ه اىل
م�س ��اوئ االمرا� ��ض املعدي ��ة .و�أعق ��ب ه ��ذا امل�ش ��روع
ال�صحي م�شاري ��ع ا�صالحية �صحية بني عامي -1933
.1939
قدم درا�سة لتناق�ص النفو�س يف العراق  1923و�شرح
ا�سب ��اب ك�ث�رة للوفيات بني االطف ��ال وانت�شار امرا�ض
الت ��درن واحل�ش ��رات يف ال ��دور والأزق ��ة وقل ��ة من ��و
ال�سكان نتيجة ل�سوء االدارة وعدم اال�صالحات الطبية
وزيادة االمرا�ض التنا�سلية بعد احلرب.
كما انتخب نائب ًا عن املو�صل للم ّرة الثانية من حزيران
� 1950إىل ت�شرين الأول . 1952
م ��ن اراءه حنا خياط بالقول :ان اه ��ل الرقي كما يعلم
يف اجتماع الكلمة وال�سعي وراء ال�ضرورة قبل الكمال
واجتماع الكلمة قائم يف (نخبة االمة) ونخبة االمة يف
م ��ن �ضحى غايت ��ه لوطنه ،و�أما العدل ف�ل�ا يقوم �إال اذا
اهت ��دى املرء بكم ��ال حريت ��ه �صراط ًا م�ستقيم� � ًا فعرف
نف�سه وعرف حق اخيه و�صاغ ال�سمع لواجبه الوطني
واع�ت�رف بحق دولت ��ه ،وهمي ��ة االن�س ��ان يف الوجود
وان البق ��اء من لوازم الوج ��ود فالإن�سان من حيث انه
موج ��ود تر�شده البداه ��ة اىل معرفة نوامي�س الطبيعة
ال�ضامن ��ة حلفظ ��ه فتحفظ كيان ��ه ومن حي ��ث انه كائن
م ��دين مكل ��ف بحفظ نوع ��ه تهدي ��ه الق ��وة العاقلة اىل
االحكام االدبية الكاملة فتحفظ نوعه.
�أدرك ��ت الوفاة الطبيب حن ��ا اخلياط يف بغداد ،يف 30
ني�س ��ان  ،1959و�ض ��ع مذكرات عن حيات ��ه وع�صره مل
يقدّر لها الطبع وو�ضع لها عنوان “الأيام تتكلم “.
وقد كتب ��ت امل�س كروترود بل يف ر�سال ��ة لها اىل �أبيها
م�ؤرخ ��ة يف � 11أيلول تقول( :لقد �ألفت �أول وزارة يف
عه ��د املل ��ك في�صل وقد �أ�ضيف ��ت اليها ا�ضاف ��ة طبية يف
�شخ� ��ص طبيب م�سيح ��ي ن�شيط وح�س ��ن التدريب من
املو�ص ��ل ا�صبح وزي ��ر ًا لل�صحة ،وه ��و من�صب جديد.
يج ��ب �أن �أقول لك �سر ًا �إنه م ��ن تعييني ،فقد قدمته اىل
ال�س ��ر بر�سي كوك�س ��ن واقرتحت خل ��ق وزارة �صحة.
�سر اجلميع بذلك( ،لكنهم ال يعلمون من عمل العمل).
وذك ��ره ال�سر هاري �سندر�سن الطبيب الإنكليزي الذي
خ ��دم يف العراق � 28سن ��ة ( )1946-1018وعمل معه
يف �إدارة ال�صح ��ة والكلي ��ة الطبي ��ة ،يف كتابه (ع�شرة
�آالف ليلة وليلة) ف�أثنى علي ��ه وو�صفه ب�أنه �أقدر رجال
الإدارة الطبي ��ة يف الع ��راق ،ومل يبل ��غ مرتبت ��ه �أي من
خلفائه يف �إدارة ال�صحة العامة.
امل�صادر:
اعالم الطب العراقي احلديث الدكتور اديب الفكيكي
من اعالم ال�سيا�سة العراقي ،مري ب�صري
معج ��م الأدباء م ��ن الع�صر اجلاهلي حت ��ى �سنة 2002
– ج2
وكالة نون اخلربية
دور امل�سيحي�ي�ن يف بناء العراق ،الأطباء امنوذج ًا ،د.
عمر الكبي�سي
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من زمن التوهج

الوزير الدكتورحنا خياط أول وزير للصحة في العراق

و دوره الصحي في العراق ()1959 - 1884
سمير عبد االحد
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حن ��ا بهنام خياط وهو �أول وزي ��ر لل�صحة يف العراق
ول� � ُه برناجم ��ه ال�صحي امله ��م الذي �ساع ��د يف تطوير
ال ��كادر ال�صح ��ي و�ألف الكث�ي�ر من الكت ��ب والن�شرات
الت ��ي �ساهم ��ت يف ن�ش ��ر الوع ��ي ال�صح ��ي يف معاهد
ال�صحة العراقية.
ول ��د حن ��ا بن بهن ��ام ب ��ن عبداالح ��د خي ��اط يف مدينة
املو�ص ��ل يف 1884-1-10م ،و هو من ا�سرة �سريانية
�آرامي ��ة ذات ا�ص ��ول �أرمنية �سكنت املو�ص ��ل من ُذ عدة
قرون .ون�ش�أ وتربى بها وبعد تلقي ِه العلوم املدر�سية،
تطل ��ع نحو حت�صيل العل ��وم يف اخلارج ،حيث ح�صل
عل ��ى �شه ��ادة بكالوريو� ��س يف العل ��وم والآداب م ��ن
اجلامع ��ة الفرن�سي ��ة يف ب�ي�روت �سن ��ة 1903م ،كم ��ا
ح�ص ��ل عل ��ى درج ��ة الدبل ��وم يف الط ��ب م ��ن جامعتي
باري� ��س و �إ�سطنب ��ول �سن ��ة 1908م وانتخ ��ب ع�ضو ًا
يف اجلمعي ��ة الطبي ��ة واجلراحي ��ة يف بروك�س ��ل.
وحينم ��ا ع ��اد �إىل املو�ص ��ل انتخ ��ب �أثن ��اء احل ��رب
العاملي ��ة الأوىل نائب رئي�س جمعية الهالل الأحمر يف
املدينة ،و�شغل من�صب رئي�س امل�ست�شفيات فيها خالل
الفرتة  .1919-1914وب�ي�ن �سنتي (1920-1918م)
ع�ي�ن طبيب� � ًا يف مدينة املو�ص ��ل .وانتم ��ى �إىل النادي
العلم ��ي فيها،و�ش ��ارك بن�شاط ��ات فعالة،وبخا�صة يف
حما�ضراته التي �ألقاها على الأع�ضاء.
وبع ��د ت�أ�سي� ��س احلك ��م الوطن ��ي �شغل من�ص ��ب وزير
ال�صح ��ة �سن ��ة 1922م ،ويع ��د �أول وزي ��ر لل�صحة يف
الع ��راق يف وزارة عبدالرحم ��ن الكي�ل�اين النقي ��ب
الثاني ��ة ،كما توىل رئا�سة مديري ��ة ال�صحة العامة بعد
الغ ��اء وزارة ال�صح ��ة و ربطه ��ا م ��ع وزارة الداخلي ��ة
كمديري ��ة عام ��ة للف�ت�رة ( ،)1931-1922ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
ممار�سته من ��ذ �سنة 1927م تدري�س الطب العربي يف
كليت ��ي احلقوق والطب يف بغ ��داد ويف �سنة  1931م
عني مدي ��ر ًا عام ًا يف وزارة اخلارجية ث ��م مفت�ش ًا عام ًا
لل�صح ��ة �سن ��ة 1933م .ومدي ��ر ًا للم�ست�شف ��ى امللك ��ي
وعمي ��د ًا للكلي ��ة الطبي ��ة امللكي ��ة �سن ��ة 1934م .وهو
طبي ��ب ماه ��ر وم�ؤل ��ف وكات ��ب متميز ل� � ُه �آث ��ار طبية
وكتابات يف علم االجتماع ،وهو م�ؤرخ وباحث علمي
وله معرفة وا�سعة يف اللغات الأجنبية.
ويعد حنا خياط واحد ًا من املثقفني امل�ستنريين الذين
امتلك ��وا فك ��ر ًا �إ�صالحي� � ًا للحياة واملجتم ��ع ،وقد كان
لتخ�ص�ص ��ه يف الط ��ب وثقافت ��ه الوا�سع ��ة يف �أحوال
املجتم ��ع الدور البالغ يف تطور الأمور الطبية مبدينة
املو�صل ،ويت�ضح ذل ��ك فيما �أعده من خطط �إ�صالحية
لرفع كفاءة اجلهاز الطبي فيها.
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن م�ساهماته يف حم�ل�ات التوعي ��ة ال�صحية
مبا ن�ش ��ره يف ال�صحف م ��ن مقاالت �صحفي ��ة ر�صينة
ته ��دف �إىل النهو� ��ض بالواق ��ع ال�صح ��ي للبل ��د .فف ��ي
تقرير �إجمايل عن الأحوال ال�صحية يف املو�صل ،قبل
االحت�ل�ال الربيطاين ،حتدث حنا خي ��اط عن الإهمال
يف مراف ��ق مدين ��ة املو�صل �أثناء ف�ت�رة احتالل الدولة
العثماني ��ة وع ��زا �أ�سباب التخلف ال�صح ��ي �إىل �إهمال
ال�سلط ��ة يف الوقت الذي كانت ال�سلطة تعزو الق�صور
يف هذا ال�ش� ��أن �إىل الأهايل ناكرين عليهم ا�ستعدادهم
للرتقي ال�صحي،
و�أردف خي ��اط قائ�ل ً�ا� :إن الأ�سباب كله ��ا تعود للرجال
الذين كانت بيدهم �سلطة الإدارة وقد رجحوا منفعتهم
على م�صلحة الرعية ،فان التخ�صي�ص املايل الذي كان
يق ��ع من دائرة ال�صح ��ة �إىل البلدية ب�ش ��ان التنظيفات
كان يتخ ��ذ و�سيل ��ة لق�ضاء مناف ��ع �شخ�صي ��ة (ف�ساد).

وكان ي�ص ��رف املبل ��غ املخ�ص� ��ص للتنظي ��ف وق ��دره
( )600روبي ��ة ل ��كل �شه ��ر يف وجوه جمهول ��ة و بغري
مكانه( ،املق�صود تنظيف االحياء ال�سكنية من االزبال
و نقله ��ا خارج املدينة مما ت�سبب ب�أنت�شار االمرا�ض و
منها الطاعون)
وبغية االط�ل�اع ميداني� � ًا على االو�ض ��اع ال�صحية يف
البل ��د وا�صالحها ق ��ام الرجل بالذهاب م ��ع املامورين
اىل دائرة البلدية و�ساهم يف عملية التعجيل بتنظيف
البل ��دة خالل م ��دة ق�صرية،وقد جنح يف دف ��ع البلدية
الجراء التنظيفات بوا�سطة املختارين و�شكلت مزابل
�صغ�ي�رة يف كل زقاق .وم ��ن االج ��راءات املتخذة هي
قي ��ام االدارة ال�صحي ��ة مبا�ش ��رة ب�ش� ��ؤون التنظيفات
وان�ش ��اء املزاب ��ل و�س ��د اخلراب ��ات وتعي�ي�ن نقاط يف
احياء البلد مع ماموريها ومراقبة االعمال واال�شراف
عل ��ى بع�ض احلرف ثم ا�صالح « امل�سلخ» ونقل اللحوم
اىل البل ��د وانتظام الكن�س يومي� � ًا ورفع االو�ساخ اىل
خارج البلد
كذل ��ك من خالل �أوام ��ره حينما ن�صب وزي ��ر ًا لل�صحة
يف العراق.
ويف خط ��اب القاه حنا خياط مبنا�سب ��ة افتتاح اعمال
امل�ست�شف ��ى امللك ��ي يف املو�صل،تن ��اول مو�ضوع ��ات
اجتماعي ��ة و�صحي ��ة عدي ��دة ،اذ ا�ش ��ار اىل اهمي ��ة
االن�سان يف الوجود واكد ان البقاء من لوازم الوجود
فاالن�س ��ان من حيث ان ��ه موجود تر�ش ��ده البداهة اىل
معرف ��ة نوامي� ��س الطبيع ��ة ال�ضامنة حلفظ ��ه فتحفظ
كيان ��ه ومن حيث ان ��ه كائن مدين مكل ��ف بحفظ نوعه
تهدي ��ه الق ��وة العاقل ��ة اىل االح ��كام االدبي ��ة الكامل ��ة
فتحف ��ظ نوعه ،وا�ش ��ار اي�ض� � ًا اىل ان هذين الواجبني
واملبداي ��ن مع ًا �أي الذاتي والنوعي اللذين هما ا�سا�س
كل العائ�ل�ات فامللل وال�شعوب .كما تعر�ض حنا خياط
اىل ا�سب ��اب ك�ث�رة الوفي ��ات ب�ي�ن االطف ��ال وانت�ش ��ار
امرا� ��ض الت ��درن وانت�ش ��ار احل�ش ��رات املتنوع ��ة يف
الدور واالزقة وقلة النمو يف �سكان البلد نتيجة �سوء
االدارة .وع ��دم االهتمام يف اال�صالحات الطبية،وبني
الرج ��ل ب ��ان االمرا�ض الزهري ��ة قبل احل ��رب العاملية
االوىل كان ��ت يف البالد قليلة ج ��د ًا ولكن ات�سع نطاقها
اثناء احلرب
�ش ��ارك يف ت�أ�سي� ��س الكلي ��ة الطبي ��ة يف بغ ��داد يف
� ;:1927/10/29ش ��ارك يف ت�أ�سي� ��س مدر�س ��ة

التمري� ��ض �سن ��ة  ; .1933ع�ضو م�ؤ�س� ��س يف جمعية
مكافح ��ة ال�س ��ل يف  ; .1944ع�ض ��و فخ ��ري يف املعهد
امللكي الربيطاين �سن ��ة  ; .1942منح و�سام الرافدين
م ��ن الدرجة الرابع ��ة والثاني ��ة ; .و�س ��ام االمتياز من
�أملاني ��ا ،ايطاليا ولبنان ; .كان م ��ن رواد جمال�س الأب
�أن�ستان� ��س الكرملي للأدب واللغ ��ة العربية يف كني�سة
الالتني يف بغداد.
لق ��د اجتمع حنا خي ��اط مع امللك في�ص ��ل االول يف 22
ت�شرين االول �سنة 1922وتباحثا يف االمور ال�صحية
واالجتماعي ��ة،وكان خياط قد اع ��د م�شروع ًا ا�صالحي ًا
ملدة � 10سنوات ،قدمه اىل امللك في�صل و�شرع بتنفيذه
من ��ذ اول ت�شري ��ن الث ��اين من الع ��ام نف�س ��ه حتى عام
 .1932و يعت�ب�ر احلاح ��ه ه ��ئ لت�أ�سي� ��س كلي ��ة الطب
امللكي ��ة ب�ش ��كل ر�سمي وق ��د ارتكز هذا امل�ش ��روع على
اال�س�س التالية.:
 – 1ربط خمتلف امل�صالح والدوائر ال�صحية والطبية
بت�شريع طبي خا�ص وموحد.
 – 2ت�أ�سي�س ت�شكيالت �صحية ع�صرية ثابتة تتما�شى
مع االدارة العامة ومقت�ضيات الع�صر.
 – 3تزوي ��د دوائ ��ر ال�صح ��ة مبالك ثابت م ��ن االطباء
االخت�صا�صي�ي�ن والعامل�ي�ن املاهري ��ن يف ال�صحة قدر
االمكان.
 – 4تخ�صي� ��ص من�ش ��ات �صحي ��ة بابني ��ة مالئم ��ة
كامل�ست�شفي ��ات وامل�ستو�صف ��ات واملعاه ��د لتحل حمل
االبني ��ة القدمي ��ة الت ��ي مل تك ��ن تت�ل�اءم ومقت�ضي ��ات
الع�صر الراهن.
 – 5تا�سي� ��س كلية طبي ��ة ملكية عراقية م ��ع ملحقاتها
كاملدار� ��س ال�صحي ��ة واملعاه ��د وال�صيدلي ��ة والقبال ��ة
ودور التمري� ��ض ،لتخ ��رج الك ��وادر ال�صحي ��ة
املتخ�ص�صة ،لتحل حمل الكوادر االجنبية.
 – 6العم ��ل على ايف ��اد الكوادر الوطني ��ة اىل اخلارج
وف ��ق تداب�ي�ر خا�ص ��ة للتخ�ص�ص يف خمتل ��ف حقول
الط ��ب بار�ساله ��م اىل املعاه ��د االجنبية م ��ع ا�ستقدام
الكوادر االجنبية املتخ�ص�صة لال�ستفادة من كفاءتهم.
 – 7اتخ ��اذ التداب�ي�ر الالزم ��ة للوقاية م ��ن االمرا�ض
املعدي ��ة واملزمنة عن طري ��ق ان�شاء « م�ست�شفيات « يف
بغداد واملو�صل والب�صرة.
 – 8تام�ي�ن اال�ش ��راف ال�صح ��ي واال�سع ��اف الف ��وري
يف املراك ��ز احليوية كدوائر ال�س ��كك ودوائر املعارف

وغريها.
 – 9اتخ ��اذ التداب�ي�ر الالزم ��ة لرف ��ع الوع ��ي ال�صحي
يف الري ��ف والعم ��ل على ن�شر امل�ستو�صف ��ات واملراكز
ال�صحية يف القرى واالرياف.
 – 10العمل على زي ��ادة الوعي االجتماعي وال�صحي
فيم ��ا يخ�ص ق�ضاي ��ا ال�سك ��ن ال�صح ��ي وت�صفية مياه
ال�ش ��رب وتعميم ط ��رق النظافة ،وكيفي ��ة نقل اجلنائز
واالهتمام برعاية االمومة والطفولة،
 – 11العم ��ل عل ��ى مكافح ��ة البغ ��اء والتنبي ��ه م ��ن
م�ساوىء االمرا�ض املعدية.
لقد تويف املرحوم اال�ستاذ الدكتور حنا خياط يف يوم
 30ني�سان 1959م يف بغداد وكتب مذكرات عن حياته
بكتاب �إ�سمه الأيام تتكلم.
و يذكر:
كان ع ��دد االطب ��اء العراقي�ي�ن قب ��ل  1919يبلغ عددهم
ت�سع ��ه فق ��ط ،و باقي االطب ��اء هم م ��ن الربيطانيني و
الهنود و االيرانيني و االتراك و ال�سوريني زهاء مائة
و �سبع�ي�ن طبيبا (م ��ن ذكريات الراح ��ل الدكتور كمال
ال�سامرائ ��ي) و يف  6ت�شري ��ن الث ��اين � 1926أمر امللك
في�صل رئا�س ��ة جمل�س الوزراء لعمل ما يلزم لت�أ�سي�س
كلية طبية عراقية .و �صدرت االرادة امللكية بت�أ�سي�سها
ب�أ�س ��م (الكلية الطبية امللكية العراقي ��ة) �سنة  1927و
ع�ي�ن الدكت ��ور �سندر�س ��ن عميدا له ��ا و ه ��و يف لندن ـ
و �ش ��رع يف ت�أ�سي�سه ��ا عل ��ى غ ��رار الكلي ��ة الطبية يف
�أدن�ب�ره�( .سوف نن�شر مو�ض ��وع منف�صل عن ت�أ�سي�س
الكلية الطبية امللكية العراقية).
من م�ؤلفاته العديد من الكتب الطبـــية منها:
– ملح ��ى يف التيفوئي ��د ع ��ام  1911مطبع ��ة االب ��اء
الدومينيكان ,
– كت ��اب تناق�ص النفو�س يف الع ��راق �سيا�سة وطرق
عالجه عام , 1923
– كت ��اب الط ��ب العديل طبع يف املطبع ��ة احلديثة يف
بغداد عام ,1925
– ر�سالة يف الهواء اال�صفر ,
– الدلي ��ل يف م�سال ��ك الط ��ب القانوين  ,كت ��اب الطب
العديل ,
– كذل ��ك ق ��ام بت�ألي ��ف كت ��اب االي ��ام تتكل ��م يف حياته
و�سريته ولكنه مل يطبع للن�شر.

د .ذنون الطائي

عندم ��ا ت�أ�س� ��س احلك ��م الوطن ��ي يف الع ��راق منذ
�سن ��ة  ،1921كان ��ت للكف ��اءة املو�صلي ��ة مكانته ��ا
وم�ساهمته ��ا يف البن ��اء امل�ؤ�س�سات ��ي ويف جم ��ال
الت�شري ��ع و�س ��ن القوان�ي�ن ،وذل ��ك ع�ب�ر نخب من
ال�شخ�صي ��ات الت ��ي �أدت �أدواره ��ا ب ��كل كف ��اءة
واقت ��دار ،ففي املجال ال�صحي مث ًال يربز لنا د.حنا
خي ��اط بو�صف ��ه الوزير الأول لل�صح ��ة يف العراق
وله برناجمه ال�صحي املهم.
وم ��ن الأهمي ��ة التعريف ب ��ه وب� ��أدواره يف املجال
الطب ��ي واملهن ��ي و�سعي ��ه لن�ش ��ر الثقاف ��ة والوعي
ال�صح ��ي يف العراق .ولد حنا خي ��اط يف املو�صل
 ،1884وبع ��د تلقيه العل ��وم املدر�سية ،تطلع نحو
حت�صي ��ل العل ��وم يف اخل ��ارج ،حي ��ث ح�صل على
درج ��ة البكالوريو� ��س يف العل ��وم والآداب م ��ن
اجلامع ��ة الفرن�سية يف ب�ي�روت �سنة 1903م ،كما
ح�ص ��ل على درجة الدبل ��وم يف الطب من جامعتي
باري� ��س وا�سطنبول �سنة 1908م وانتخب ع�ضو ًا
يف اجلمعية الطبية واجلراحية يف بروك�سل.
وحينم ��ا ع ��اد �إىل املو�ص ��ل انتخب �أثن ��اء احلرب
العاملي ��ة الأوىل نائ ��ب رئي� ��س “جمعي ��ة اله�ل�ال
الأحم ��ر” يف املدين ��ة ،و�شغ ��ل من�ص ��ب رئي� ��س
امل�ست�شفي ��ات امللكي ��ة فيه ��ا خالل الف�ت�رة -1914
 .1919وبني �سنت ��ي (1920-1918م) عني طبيب ًا
يف مدينة املو�صل .وانتمى �إىل “النادي العلمي”
فيه ��ا ،و�ش ��ارك بن�شاط ��ات فعال ��ة ،وبخا�ص ��ة يف
حما�ضراته التي �ألقاها على الأع�ضاء.
وبع ��د ت�أ�سي� ��س احلك ��م الوطن ��ي �شغ ��ل من�ص ��ب
وزي ��ر ال�صح ��ة �سن ��ة 1922م ويعد الوزي ��ر الأول
لل�صح ��ة يف الع ��راق ،كم ��ا ت ��وىل رئا�س ��ة مديرية
ال�صحة العام ��ة للفرتة ( ،)1931-1922ف�ض ًال عن
ممار�ست ��ه منذ �سنة 1926م تدري�س الطب العربي
يف كليت ��ي احلق ��وق والط ��ب يف بغ ��داد ويف �سنة
 1931م ع�ي�ن مدير ًا عام ًا للخارجية ثم مفت�ش ًا عام ًا
لل�صح ��ة �سنة 1933م .ومدي ��ر ًا للم�ست�شفى امللكي
وعمي ��د ًا للكلية الطبية امللكي ��ة �سنة 1934م .وهو
طبيب ماه ��ر وكاتب جميد له �آث ��ار طبية وكتابات
يف علم االجتماع ،وهو م� ��ؤرخ باحث ،وله معرفة
وا�سعة يف اللغات الأجنبية.
ويعد حنا خي ��اط واحد ًا من املثقف�ي�ن امل�ستنريين

الذي ��ن امتلكوا فك ��ر ًا ا�صالحي ًا للحي ��اة واملجتمع،
وق ��د كان لتخ�ص�ص ��ه يف الطب وثقافت ��ه الوا�سعة
يف �أح ��وال املجتمع الدور البالغ يف تطور الأمور
الطبية مبدينة املو�صل �أثناء توليه من�صب رئا�سة
امل�ست�شفي ��ات امللكي ��ة ،ويت�ضح ذلك فيم ��ا �أعده من
خطط �إ�صالحية لرفع كفاءة اجلهاز الطبي فيها.
كذل ��ك م ��ن خ�ل�ال �أوام ��ره حينم ��ا ن�ص ��ب وزي ��ر ًا
لل�صح ��ة يف الع ��راق .ف�ض�ل ً�ا ع ��ن م�ساهمات ��ه يف
حم�ل�ات التوعية ال�صحية مب ��ا ن�شره يف ال�صحف
من مق ��االت �صحفية ر�صينة ته ��دف �إىل النهو�ض
بالواق ��ع ال�صح ��ي للبل ��د .ففي تقري ��ر �إجمايل عن
الأح ��وال ال�صحي ��ة يف املو�ص ��ل من ��ذ االحت�ل�ال
الربيط ��اين لها حتى �شهر �سبتمرب 1919م ،حتدث
حنا خياط عن الإهمال يف مرافق املدينة �أثناء فرتة
ال�سيطرة العثمانية وعزا �أ�سباب التخلف ال�صحي
�إىل �إهمال ال�سلط ��ة يف الوقت الذي كانت ال�سلطة
تعزو الق�ص ��ور يف هذا ال�ش�أن �إىل الأهايل ناكرين
عليهم ا�ستعدادهم للرتقي ال�صحي ،و�أردف خياط
قائ�ل ً�ا�”:إن الأ�سباب كلها عن الرج ��ال الذين كانت
بيده ��م �أزم ��ة الإدارة وق ��د رجح ��وا منفعتهم على
م�صلح ��ة الرعي ��ة ،فان التثب ��ت ال ��ذي كان يقع من
دائ ��رة ال�صح ��ة �إىل البلدي ��ة ب�ش� ��أن التنظيف ��ات
كان يتخ ��ذ و�سيلة لق�ض ��اء مناف ��ع �شخ�صية.وكان
ي�صرف املبلغ املخ�ص�ص للتنظيفات وقدره ()600
روبية لكل �شهر يف وجوه جمهولة «.
وبغي ��ة االطالع ميداني� � ًا على الأو�ض ��اع ال�صحية
يف البل ��د وا�صالحه ��ا ق ��ام الرج ��ل بالذه ��اب م ��ع
امل�أموري ��ن اىل دائ ��رة البلدي ��ة و�ساه ��م يف عملية
التعجي ��ل بتنظيف البلدة خالل م ��دة ق�صرية،وقد
جنح يف دفع البلدي ��ة الجراء التنظيفات بوا�سطة
املختاري ��ن و�شكل ��ت مزابل �صغ�ي�رة يف كل زقاق.
ومن الإجراءات املتخذة هي قيام الإدارة ال�صحية
مبا�ش ��رة ب�ش� ��ؤون التنظيف ��ات و�إن�ش ��اء املزاب ��ل
و�س ��د اخلرابات وتعيني نق ��اط يف �أحياء البلد مع
م�أموريها ومراقبة االعمال واال�شراف على بع�ض
احل ��رف ثم �إ�ص�ل�اح “امل�سلخ” ونق ��ل اللحوم اىل
البلد وانتظ ��ام الكن�س يومي ًا ورف ��ع الأو�ساخ �إىل
خارج البلد.
وقد تناول حنا خي ��اط بالتحليل درا�سة االو�ضاع
االجتماعي ��ة لالهايل حماو ًال الوقوف على ا�سباب
التقهق ��ر االقت�ص ��ادي واال�ضمح�ل�ال االجتماع ��ي.
�إذ ق ��ام بتو�ضي ��ح و�سائل ترقي ��ة الأمم ،ثم تعر�ض
اىل ت�شخي� ��ص ا�سب ��اب االنح�ل�ال يف الع ��راق
وعزاه ��ا اىل �سبب�ي�ن اثن�ي�ن :الأول (اجتماع ��ي)
ب�سب ��ب ندرة املدار�س املنتظم ��ة والتي عملت على

“اندث ��ار اجلن�سي ��ة والعن�ص ��ر والل�س ��ان فان هذا
اخللل كان كجرثومة الوباء غر�سها الدور ال�سابق
كي ��د ًا وعمد ًا فلم ينج منها �سوى م ��ن كان معمم ًا..
وفق ��دان املحافل الأدبية لتقا�ض ��ي ال�شبيبة بها عن
املجتمع ��ات الالهي ��ة “� .أم ��ا ال�سب ��ب الآخ ��ر :فهو
(�سيا�س ��ي) �إذ �أ�ش ��ار حن ��ا خي ��اط �إىل �أن “العراق
من ��ذ حدوث ��ه مل يكن له كم ��ا كان ل�سائ ��ر الأم�صار،
حكوم ��ة خا�ص ��ة ب ��ه قائم ��ة بذاته ��ا” ..ودع ��ا حنا
خي ��اط �إىل �شحذ هم ��م الرجال الذي ��ن �إليهم تعول
يف املع�ض�ل�ات ومنه ��م ت�ستنج ��د الآراء ال�سليم ��ة
�إزاء ه ��ذا البح ��ر ال�سيا�س ��ي املتم ��وج ،وختم حنا
خي ��اط �آراءه بالق ��ول�“ :إن �أه ��ل الرق ��ي كما يعلم
يف اجتم ��اع الكلمة وال�سع ��ي وراء ال�ضرورة قبل
الكم ��ال واجتم ��اع الكلمة قائ ��م يف (نخب ��ة الأمة)
ونخب ��ة الأم ��ة يف من �ضح ��ى غايته لوطن ��ه ،و�أما
الع ��دل فال يقوم �إال �إذا اهتدى امل ��رء بكمال حريته
�صراط� � ًا م�ستقيم� � ًا فعرف نف�سه وع ��رف حق �أخيه
و�أ�ص ��اغ ال�سم ��ع لواجبه الوطن ��ي واعرتف بحق
دولته».
ويف خط ��اب �ألق ��اه حن ��ا خي ��اط مبنا�سب ��ة افتتاح
�أعم ��ال امل�ست�شف ��ى امللك ��ي يف املو�ص ��ل ،تن ��اول
مو�ضوع ��ات اجتماعي ��ة و�صحية عدي ��دة� ،إذ �أ�شار
�إىل �أهمي ��ة الإن�س ��ان يف الوج ��ود و�أك ��د �أن البقاء
م ��ن لوازم الوجود فالإن�سان من حيث انه موجود
تر�ش ��ده البداه ��ة �إىل معرف ��ة نوامي� ��س الطبيع ��ة
ال�ضامن ��ة حلفظ ��ه فتحف ��ظ كيان ��ه ومن حي ��ث انه
كائن مدين مكلف بحفظ نوعه تهديه القوة العاقلة
�إىل الأح ��كام الأدبية الكاملة فتحفظ نوعه ،و�أ�شار
اي�ض� � ًا �إىل �أن هذي ��ن الواجبني واملبد�أي ��ن مع ًا �أي
الذات ��ي والنوعي اللذين هم ��ا �أ�سا�س كل العائالت
فامللل وال�شعوب.
كم ��ا تعر�ض حنا خي ��اط اىل ا�سباب كرثة الوفيات
بني االطف ��ال وانت�ش ��ار امرا�ض الت ��درن وانت�شار
احل�ش ��رات املتنوع ��ة يف ال ��دور واالزق ��ة وقل ��ة
النم ��و يف �سكان البلد نتيج ��ة �سوء االدارة .وعدم
االهتمام يف اال�صالحات الطبية،وبني الرجل بان
االمرا� ��ض الزهري ��ة قبل احل ��رب العاملي ��ة االوىل
كان ��ت يف الب�ل�اد قليل ��ة جد ًا ولك ��ن ات�س ��ع نطاقها
اثن ��اء احلرب،ام ��ا االح ��وال املر�ضي ��ة العار�ض ��ة
كاجل ��روح املتنوع ��ة والت�سمم والقت ��ل في�شري اىل
ان ��ه �سن ��ة 1915م بلغت (االل ��ف) �شخ�ص يف حني
انخف�ض ه ��ذا العدد كثري ًا �سن ��ة 1919م حيث بلغ
ع ��دد املقتولني ( )9واجلرح ��ى ( )60ومل يذكر �أي
حالة ت�سمم.
ود�أب حن ��ا خي ��اط على ن�ش ��ر املق ��االت الإر�شادية

يف املوا�ضي ��ع ال�صحية التي تتناول طرق الوقاية
م ��ن بع�ض االمرا�ض ال�ساري ��ة والتنبيه �إىل كيفية
معاجلتها ومكافحتها ،ففي تناوله ملو�ضوع مر�ض
احلم ��ى التيفوئيدية ،تط ��رق اىل كيفي ��ة اال�صابة
به ��ا وط ��رق عالجها،و�أ�ش ��ار �إىل �أن “االنتبريي ��ن
ه ��و اح�سن وا�سطة ملقاوم ��ة ال�صداع اثناء احلمى
التيفوئيدي ��ة ويقت�ضى اقت�ض ��اء ًا تام ًا ان تعطي “
الكين�ي�ن” وامالحه ��ا باملقايي� ��س امل�شروطة اثناء
احلمى التيفوئيدية».
ويف مو�ضوع “ب�ث�رة العراق وم�ص�ي�ر تداويها”
او�ضح حنا خي ��اط ،ان برثة العراق هي �آفة �أهلية
معروف ��ة عن ��د العام ��ة (باالخ ��ت) ويف ا�صط�ل�اح
االطب ��اء (بال�سنمني ��وز) و�أ�ش ��ار �إىل �أن هذه الآفة
تظه ��ر عل ��ى �سطح اجلل ��د وعلى الق�س ��م املك�شوف
من ��ه وه ��ي ذات طبيع ��ة التهابي ��ة بطيئ ��ة ال�س�ي�ر
م ��ع امليل الج ��راء تخريب ��ات كلية او جزئي ��ة عمق ًا
وم�ساح ��ة يف االن�سجة اجللدي ��ة امل�ستوية عليها،
ويع ��زو حنا خياط �سبب الب�ث�رة اىل عدم االعتناء
يف النظاف ��ة اجللدية ،وق�سم ادوار منوها اىل ()4
اق�سام واو�ضح اطوار كل دور .اما طريقة عالجها
وتداويه ��ا فتح ��دث ع ��ن امل�أل ��وف منها قائ�ل ً�ا”:ان
نغ�س ��ل الب�ث�رة غ�س ًال حمكم� � ًا (بااللكت ��ول) بحقن
حت ��ت الب�ش ��رة وعل ��ى ق ��در االم ��كان ب�ي�ن الب�ث�رة
واجللد..ومبق ��دار م ��ن حمل ��ول (االمي�سيت�ي�ن)
وح�س ��ب �سعة الب�شرة ثم يكرر االحتقان مرتني او
ثالثة يف مدة ا�سبوعني».
وحينم ��ا ت�سلم حنا خي ��اط وزارة ال�صحة ،اجتمع
م ��ع �أطب ��اء العا�صم ��ة وتباح ��ث معه ��م يف ال�سبل
الإ�صالحي ��ة الكفيل ��ة بتحقيق النهو� ��ض ال�صحي
العام يف القطر ،و�أكد بان �أ�سا�س العمران والدليل
القاط ��ع على املدني ��ة احلقيقية ه ��و املحافظة على
ال�صح ��ة والق�ض ��اء عل ��ى ال�شوائ ��ب والأعرا� ��ض
املر�ضي ��ة ،ويف �ص ��دد حديثه عن منه ��اج الوزارة
قال”:فمنهاجن ��ا ايه ��ا ال�س ��ادة ه ��و االق ��دام عل ��ى
كل م ��ا ي� ��ؤول �إىل حت�س�ي�ن ال�صح ��ة العمومي ��ة
و�إكث ��ار النفو� ��س وا�ستئ�صال الأمرا� ��ض ال�سارية
واالجتماعي ��ة ..فالبناء نعرفه وه ��و ترميم �صحة
العراقي وحمافظة اجلن�س يف القوم العراقي ذلك
الق ��وم العريق يف العن�صر وال�شريف يف املباديء
والقريب يف التطور..فعلين ��ا �أن ن�صلح ما ف�سد..
ون�ستنفذ الو�سع يف �إ�صالح �سوء تركيبه ونحاول
تخفيف وط�أة الأمرا�ض االجتماعية.
كم ��ا تط ��رق حن ��ا خي ��اط �إىل �ض ��رورة م�شارك ��ة
احلكومة يف اجلهود ال�صحية املبذولة عن طريق،
ت�أ�سي� ��س امل�ست�شفي ��ات وامل�ستو�صف ��ات واملخافر
ال�صحي ��ة يف �سائ ��ر �أنح ��اء الب�ل�اد ،واحل ��ث �إىل
ا�ستمالة الأهايل للتطبيق ع ��ن طريق املحا�ضرات
وال�صح ��ف و�إن�ش ��اء جمل ��ة �صحية ،وخت ��م كالمه
باملطالب ��ة بت�أ�سي� ��س جمعي ��ة للأطب ��اء للرف ��ق
باملعلولني والفقراء.
وق ��د ذكره هاري �سندر�سن عدة مرات يف مذكراته
وو�صفه بقوله:
«كان الدكت ��ور حن ��ا خي ��اط املدير الع ��ام لل�صحة،
وه ��و م�سيحي م ��ن ا�شه ��ر االطب ��اء العراقيني يف
ذلك الوقت ،فلقد ام�ضى يف اخلدمة لدى احلكومة
الرتكي ��ة ع�شري ��ن �سن ��ة قبل ذل ��ك الوق ��ت ،وكانت
معلومات ��ه ع ��ن امل�ش ��اكل ال�صحي ��ة الت ��ي تواج ��ه
احلكومة فريدة يف بابها،وحني احيل على التقاعد
بعد عدة �سنوات ،ع�ي�ن ع�ضوا يف جمل�س االعيان
«.
لق ��د اجتمع حنا خي ��اط مع امللك في�ص ��ل االول يف
 22ت�شري ��ن الأول �سن ��ة 1922وتباحثا يف الأمور
ال�صحي ��ة واالجتماعي ��ة ،وكان خي ��اط ق ��د اع ��د
م�شروع ًا ا�صالحي ًا ملدة � 10سنوات ،قدمه �إىل امللك
في�ص ��ل و�شرع بتنفيذه منذ اول ت�شرين الثاين من
العام نف�سه حتى عام 1932
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عندم ��ا ت�أ�س� ��س احلك ��م الوطني يف الع ��راق منذ �سنة
 ،1921كان للكف ��اءة املو�صلي ��ة مكانته ��ا وم�ساهمتها
يف البن ��اء امل�ؤ�س�سات ��ي ويف جم ��ال الت�شري ��ع و�سن
القوانني ،وذلك ع�ب�ر نخب من ال�شخ�صيات التي �أدت
�أدوارها بكل كفاءة واقتدار ففي املجال ال�صحي مث ًال
ي�ب�رز لن ��ا د .حن ��ا خياط بو�صف ��ه �أول وزي ��ر لل�صحة
يف الع ��راق وله برناجمه ال�صح ��ي املهم ومن الأهمية
التعري ��ف ب ��ه وب� ��أدواره يف املج ��ال الطب ��ي واملهني
و�سعيه لن�شر الثقافة والوعي ال�صحي يف العراق.
ول ��د حن ��ا خي ��اط يف املو�ص ��ل ،1884وبع ��د تلقي ��ه
العل ��وم املدر�سي ��ة ،تطل ��ع نح ��و حت�صي ��ل العلوم يف
اخل ��ارج ،حيث ح�صل عل ��ى درج ��ة البكلوريو�س يف
العل ��وم واالداب م ��ن اجلامعة الفرن�سي ��ة يف بريوت
�سن ��ة 1903م ،كم ��ا ح�ص ��ل عل ��ى درج ��ة الدبل ��وم يف
الطب من جامعتي باري� ��س وا�سطنبول �سنة 1908م
وانتخ ��ب ع�ض ��و ًا يف اجلمعي ��ة الطبي ��ة واجلراحية
يف بروك�س ��ل .وحينم ��ا ع ��اد اىل املو�ص ��ل انتخ ��ب
اثن ��اء احلرب العاملي ��ة االوىل نائب رئي� ��س “جمعية
اله�ل�ال االحمر” يف املدين ��ة ،و�شغ ��ل من�صب رئي�س
امل�ست�شفي ��ات امللكية فيها خالل الفرتة .1919-1914
وبني �سنت ��ي (1920-1918م) ع�ي�ن طبيب ًا يف مدينة
املو�صل .وانتمى اىل “النادي العلمي “ فيها ،و�شارك
بن�شاطات فعالة،وبخا�صة يف حما�ضراته التي القاها
على االع�ضاء.
وبع ��د ت�أ�سي� ��س احلكم الوطن ��ي �شغل من�ص ��ب وزير
ال�صح ��ة �سن ��ة 1922م ويع ��د اول وزي ��ر لل�صحة يف
الع ��راق ،كم ��ا ت ��وىل رئا�سة مديري ��ة ال�صح ��ة العامة
للفرتة ( ،)1931-1922ف�ض ًال عن ممار�سته منذ �سنة
1926م تدري� ��س الط ��ب العرب ��ي يف كليت ��ي احلقوق
والط ��ب يف بغ ��داد ويف �سن ��ة  1931م ع�ي�ن مدي ��ر ًا
عام� � ًا للخارجية ثم مفت�ش ًا عام� � ًا لل�صحة �سنة 1933م
ومدي ��ر ًا للم�ست�شف ��ى امللك ��ي وعمي ��د ًا للكلي ��ة الطبية
امللكية �سنة 1934م .وه ��و طبيب ماهر وكاتب جميد
له اث ��ار طبية وكتابات يف علم االجتماع ،وهو م�ؤرخ
باحث،وله معرفة وا�سعة يف اللغات االجنبية
ويع ��د حن ��ا خي ��اط واح ��د ًا م ��ن املثقف�ي�ن امل�ستنريين
الذي ��ن امتلكوا فكر ًا ا�صالحي� � ًا للحياة واملجتمع،وقد
كان لتخ�ص�صه يف الطب وثقافته الوا�سعة يف احوال
املجتمع الدور البالغ يف تطور االمور الطبية مبدينة
املو�ص ��ل اثن ��اء تولي ��ه من�ص ��ب رئا�س ��ة امل�ست�شفيات
امللكي ��ة ،ويت�ضح ذلك فيما اعده م ��ن خطط ا�صالحية
لرفع كفاءة اجلهاز الطبي فيها
كذل ��ك من خ�ل�ال اوامره حينما ن�ص ��ب وزير ًا لل�صحة
يف العراق.ف�ض ًال ع ��ن م�ساهماته يف حمالت التوعية
ال�صحي ��ة مبا ن�شره يف ال�صح ��ف من مقاالت �صحفية
ر�صين ��ة تهدف اىل النهو�ض بالواق ��ع ال�صحي للبلد.
ففي تقرير اجمايل عن االحوال ال�صحية يف املو�صل
من ��ذ االحت�ل�ال الربيط ��اين له ��ا حت ��ى �شه ��ر �سبتمرب
1919م ،حت ��دث حن ��ا خي ��اط عن االهم ��ال يف مرافق
املدين ��ة اثناء فرتة ال�سيط ��رة العثمانية وعزا ا�سباب
التخل ��ف ال�صح ��ي اىل اهم ��ال ال�سلط ��ة يف الوق ��ت
ال ��ذي كانت ال�سلط ��ة تع ��زو الق�صور يف ه ��ذا ال�شان
اىل االه ��ايل ناكري ��ن عليه ��م ا�ستعداده ��م للرتق ��ي
ال�صحي،واردف خياط قائ�ل ً�ا ”:ان اال�سباب كلها عن
الرجال الذين كان ��ت بيدهم ازمة االدارة وقد رجحوا
منفعته ��م على م�صلحة الرعية ،ف ��ان التثبت الذي كان
يقع من دائ ��رة ال�صحة اىل البلدي ��ة ب�شان التنظيفات
كان يتخ ��ذ و�سيل ��ة لق�ض ��اء مناف ��ع �شخ�صي ��ة .وكان
ي�ص ��رف املبلغ املخ�ص� ��ص للتنظيفات وق ��دره ()600
روبية لكل �شهر يف وجوه جمهولة «.
وبغي ��ة االطالع ميداني� � ًا على االو�ض ��اع ال�صحية يف
البل ��د وا�صالحها ق ��ام الرجل بالذهاب م ��ع املامورين

اىل دائ ��رة البلدي ��ة و�ساه ��م يف عملي ��ة التعجي ��ل
بتنظي ��ف البل ��دة خ�ل�ال م ��دة ق�صرية،وق ��د جنح يف
دف ��ع البلدية الج ��راء التنظيفات بوا�سط ��ة املختارين
و�شكلت مزابل �صغرية يف كل زقاق .ومن االجراءات
املتخ ��ذة هي قي ��ام االدارة ال�صحي ��ة مبا�شرة ب�ش�ؤون
التنظيفات وان�ش ��اء املزابل و�س ��د اخلرابات وتعيني
نق ��اط يف احياء البلد م ��ع ماموريها ومراقبة االعمال
واال�شراف عل ��ى بع�ض احلرف ثم ا�صالح “ امل�سلخ”
ونقل اللحوم اىل البل ��د وانتظام الكن�س يومي ًا ورفع
االو�ساخ اىل خارج البلد
وق ��د تن ��اول حنا خي ��اط بالتحلي ��ل درا�س ��ة االو�ضاع
االجتماعي ��ة لاله ��ايل حم ��او ًال الوقوف عل ��ى ا�سباب
التقهق ��ر االقت�ص ��ادي واال�ضمح�ل�ال االجتماع ��ي.اذ
ق ��ام بتو�ضي ��ح و�سائل ترقي ��ة االمم ،ث ��م تعر�ض اىل
ت�شخي� ��ص ا�سب ��اب االنحالل يف الع ��راق وعزاها اىل
�سببني اثنني:االول (اجتماعي) ب�سبب ندرة املدار�س
املنتظم ��ة والت ��ي عمل ��ت عل ��ى “اندث ��ار اجلن�سي ��ة
والعن�ص ��ر والل�س ��ان فان ه ��ذا اخلل ��ل كان كجرثومة
الوب ��اء غر�سها ال ��دور ال�ساب ��ق كيد ًا وعم ��د ًا فلم ينج
منه ��ا �سوى م ��ن كان معمم� � ًا وفقدان املحاف ��ل االدبية
لتقا�ض ��ي ال�شبيب ��ة بها ع ��ن املجتمع ��ات الالهية”.اما
ال�سب ��ب االخر:فه ��و (�سيا�س ��ي) اذ ا�ش ��ار حن ��ا خياط
اىل ان “الع ��راق منذ حدوثه مل يكن له كما كان ل�سائر
االم�صار،حكومة خا�صة به قائمة بداتها “ .ودعا حنا
خي ��اط اىل �شحذ هم ��م الرجال الذي ��ن اليهم تعول يف
املع�ضالت ومنه ��م ت�ستنج ��د االراء ال�سليمة ازاء هذا
البح ��ر ال�سيا�س ��ي املتموج،وخت ��م حنا خي ��اط اراءه
بالق ��ول “ :ان اهل الرقي كما يعلم يف اجتماع الكلمة
وال�سعي وراء ال�ضرورة قبل الكمال واجتماع الكلمة
قائ ��م يف (نخب ��ة االمة) ونخب ��ة االمة يف م ��ن �ضحى
غايته لوطنه ،واما العدل فال يقوم اال اذا اهتدى املرء
بكم ��ال حريته �صراط ًا م�ستقيم ًا فع ��رف نف�سه وعرف
حق اخي ��ه وا�صاغ ال�سمع لواجب ��ه الوطني واعرتف
بحق دولته «
ويف خط ��اب القاه حنا خي ��اط مبنا�سبة افتتاح اعمال
امل�ست�شف ��ى امللك ��ي يف املو�صل،تن ��اول مو�ضوع ��ات
اجتماعي ��ة و�صحي ��ة عدي ��دة ،اذ ا�ش ��ار اىل اهمي ��ة
االن�سان يف الوجود واكد ان البقاء من لوازم الوجود
فاالن�س ��ان من حي ��ث انه موجود تر�ش ��ده البداهة اىل
معرف ��ة نوامي� ��س الطبيع ��ة ال�ضامنة حلفظ ��ه فتحفظ
كيان ��ه وم ��ن حيث انه كائن مدين مكل ��ف بحفظ نوعه
تهدي ��ه الق ��وة العاقل ��ة اىل االح ��كام االدبي ��ة الكامل ��ة
فتحفظ نوع ��ه ،وا�شار اي�ض� � ًا اىل ان هذين الواجبني
واملبداين مع ًا �أي الذاتي والنوعي اللذين هما ا�سا�س
كل العائالت فامللل وال�شعوب .كما تعر�ض حنا خياط

اىل ا�سب ��اب ك�ث�رة الوفي ��ات ب�ي�ن االطف ��ال وانت�ش ��ار
امرا� ��ض الت ��درن وانت�ش ��ار احل�ش ��رات املتنوع ��ة يف
الدور واالزقة وقلة النمو يف �سكان البلد نتيجة �سوء
االدارة .وعدم االهتمام يف اال�صالحات الطبية،وبني
الرج ��ل ب ��ان االمرا� ��ض الزهرية قبل احل ��رب العاملية
االوىل كان ��ت يف الب�ل�اد قليل ��ة ج ��د ًا ولك ��ن ات�س ��ع
نطاقها اثناء احل ��رب ،اما االحوال املر�ضية العار�ضة
كاجل ��روح املتنوعة والت�سمم والقت ��ل في�شري اىل انه
�سن ��ة 1915م بلغ (االلف) �شخ� ��ص يف حني انخف�ض
ه ��ذا العدد كثري ًا �سنة 1919م حيث بلغ عدد املقتولني
( )9واجلرحى ( )60ومل يذكر �أي حالة ت�سمم.
وداب حن ��ا خي ��اط عل ��ى ن�ش ��ر املق ��االت االر�شادي ��ة
يف املوا�ضي ��ع ال�صحي ��ة الت ��ي تتناول ط ��رق الوقاية
م ��ن بع� ��ض االمرا� ��ض ال�ساري ��ة والتنبي ��ه اىل كيفية
معاجلته ��ا ومكافحتها،فف ��ي تناول ��ه ملو�ض ��وع مر�ض
احلم ��ى التيفوئيدية ،تط ��رق اىل كيفي ��ة اال�صابة بها
وطرق عالجها،وا�شار اىل ان “االنتبريين هو اح�سن
وا�سط ��ة ملقاومة ال�ص ��داع اثناء احلم ��ى التيفوئيدية
ويقت�ض ��ى اقت�ض ��اء ًا تام� � ًا ان تعط ��ي “ الكين�ي�ن”
وامالحه ��ا باملقايي� ��س امل�شروط ��ة اثن ��اء احلم ��ى
التيفوئيدية
ويف مو�ض ��وع “ب�ث�رة الع ��راق وم�ص�ي�ر تداويه ��ا”
او�ض ��ح حنا خي ��اط ،ان ب�ث�رة العراق هي �آف ��ة اهلية
معروف ��ة عند العامة (باالخت) ويف ا�صطالح االطباء
(بال�سنمني ��وز) وا�ش ��ار اىل ان هذه االف ��ة تظهر على
�سط ��ح اجلل ��د وعل ��ى الق�س ��م املك�ش ��وف من ��ه وه ��ي
ذات طبيع ��ة التهابي ��ة بطيئة ال�سري م ��ع امليل الجراء
تخريب ��ات كلية او جزئية عمق ًا وم�ساحة يف االن�سجة
اجللدي ��ة امل�ستوي ��ة عليه ��ا ،ويعزو حنا خي ��اط �سبب
البرثة اىل عدم االعتن ��اء يف النظافة اجللدية ،وق�سم
ادوار منوها اىل ( )4اق�سام واو�ضح اطوار كل دور.
اما طريقة عالجها وتداويها فتحدث عن املالوف منها
قائ�ل ً�ا ”:ان نغ�س ��ل البرثة غ�س ًال حمكم� � ًا (بااللكتول)
بحق ��ن حت ��ت الب�شرة وعل ��ى قدر االم ��كان بني البرثة
واجللد .ومبقدار من حمل ��ول (االمي�سيتني) وح�سب
�سع ��ة الب�شرة ثم يك ��رر االحتقان مرت�ي�ن او ثالثة يف
مدة ا�سبوعني «
وحينم ��ا ت�سلم حنا خي ��اط وزارة ال�صحة ،اجتمع مع
اطباء العا�صمة وتباحث معهم يف ال�سبل اال�صالحية
الكفيل ��ة بتحقيق النهو�ض ال�صح ��ي العام يف القطر،
واكد بان ا�سا�س العمران والدليل القاطع على املدنية
احلقيقي ��ة هو املحافظ ��ة على ال�صح ��ة والق�ضاء على
ال�شوائ ��ب واالعرا� ��ض املر�ضي ��ة،ويف �ص ��دد حديثه
ع ��ن منه ��اج ال ��وزارة ق ��ال ”:فمنهاجن ��ا ايه ��ا ال�سادة
ه ��و االق ��دام عل ��ى كل ماي� ��ؤول اىل حت�س�ي�ن ال�صحة

العمومي ��ة واكث ��ار النفو� ��س وا�ستئ�ص ��ال االمرا�ض
ال�ساري ��ة واالجتماعي ��ة .فالبن ��اء نعرفه وه ��و ترميم
�صحة العراق ��ي وحمافظة اجلن�س يف القوم العراقي
ذلك القوم العريق يف العن�صر وال�شريف يف املباديء
والقري ��ب يف التط ��ور .فعلين ��ا ان ن�صل ��ح ماف�س ��د..
ون�ستنف ��ذ الو�س ��ع يف ا�صالح �س ��وء تركيبه ونحاول
تخفيف وط�أة االمرا�ض االجتماعية.
كما تطرق حن ��ا خياط اىل �ضرورة م�شاركة احلكومة
يف اجله ��ود ال�صحي ��ة املبذول ��ة ع ��ن طريق،ت�أ�سي�س
امل�ست�شفي ��ات وامل�ستو�صف ��ات واملخاف ��ر ال�صحية يف
�سائ ��ر انح ��اء البالد،واحل ��ث اىل ا�ستمال ��ة االه ��ايل
للتطبيق عن طري ��ق املحا�ض ��رات وال�صحف وان�شاء
جملة �صحية.وختم كالمه باملطالبة بتا�سي�س جمعية
لالطباء للرفق باملعلولني والفقراء.
وق ��د ذكره ه ��اري �سندر�س ��ن عدة م ��رات يف مذكراته
وو�صفه بقوله
«كان الدكت ��ور حنا خياط املدير الع ��ام لل�صحة ،وهو
م�سيحي من ا�شه ��ر االطباء العراقيني يف ذلك الوقت،
فلق ��د ام�ض ��ى يف اخلدم ��ة ل ��دى احلكوم ��ة الرتكي ��ة
ع�شري ��ن �سنة قب ��ل ذلك الوقت ،وكان ��ت معلوماته عن
امل�ش ��اكل ال�صحي ��ة الت ��ي تواجه احلكوم ��ة فريدة يف
بابها ،وحني احيل على التقاعد بعد عدة �سنوات،عني
ع�ضوا يف جمل�س االعيان «.
لق ��د اجتم ��ع حن ��ا خياط م ��ع املل ��ك في�ص ��ل االول يف
 22ت�شري ��ن االول �سن ��ة 1922وتباحث ��ا يف االم ��ور
ال�صحي ��ة واالجتماعية،وكان خي ��اط قد اعد م�شروع ًا
ا�صالحي� � ًا مل ��دة � 10سن ��وات ،قدم ��ه اىل املل ��ك في�صل
و�ش ��رع بتنفي ��ذه من ��ذ اول ت�شري ��ن الثاين م ��ن العام
نف�سه حتى ع ��ام  .1932وقد ارتكز هذا امل�شروع على
اال�س�س التالية.
 – 1رب ��ط خمتل ��ف امل�صال ��ح والدوائ ��ر ال�صحي ��ة
والطبية بت�شريع طبي خا�ص وموحد.
 – 2ت�أ�سي�س ت�شكيالت �صحية ع�صرية ثابتة تتما�شى
مع االدارة العامة ومقت�ضيات الع�صر.
 – 3تزوي ��د دوائ ��ر ال�صحة مبالك ثابت م ��ن االطباء
االخت�صا�صي�ي�ن والعاملني املاهري ��ن يف ال�صحة قدر
االمكان.
 – 4تخ�صي� ��ص من�ش ��ات �صحي ��ة بابني ��ة مالئم ��ة
كامل�ست�شفي ��ات وامل�ستو�صف ��ات واملعاه ��د لتحل حمل
االبني ��ة القدمي ��ة الت ��ي مل تك ��ن تت�ل�اءم ومقت�ضي ��ات
الع�صر الراهن.
 – 5تا�سي� ��س كلي ��ة طبية ملكية عراقي ��ة مع ملحقاتها
كاملدار� ��س ال�صحي ��ة واملعاه ��د وال�صيدلي ��ة والقبالة
ودور التمري� ��ض ،لتخ ��رج الك ��وادر ال�صحي ��ة
املتخ�ص�صة ،لتحل حمل الكوادر االجنبية.
 – 6العم ��ل عل ��ى ايفاد الك ��وادر الوطنية اىل اخلارج
وف ��ق تداب�ي�ر خا�ص ��ة للتخ�ص�ص يف خمتل ��ف حقول
الط ��ب بار�ساله ��م اىل املعاه ��د االجنبية م ��ع ا�ستقدام
الكوادر االجنبية املتخ�ص�صة لال�ستفادة من كفاءتهم.
 – 7اتخ ��اذ التداب�ي�ر الالزم ��ة للوقاية م ��ن االمرا�ض
املعدية واملزمنة عن طريق ان�شاء “ م�ست�شفيات “ يف
بغداد واملو�صل والب�صرة.
 – 8تام�ي�ن اال�ش ��راف ال�صح ��ي واال�سع ��اف الفوري
يف املراك ��ز احليوية كدوائر ال�س ��كك ودوائر املعارف
وغريها.
 – 9اتخ ��اذ التداب�ي�ر الالزم ��ة لرفع الوع ��ي ال�صحي
يف الري ��ف والعمل على ن�ش ��ر امل�ستو�صفات واملراكز
ال�صحية يف القرى واالرياف.
العم ��ل عل ��ى زي ��ادة الوع ��ي االجتماع ��ي وال�صح ��ي
فيم ��ا يخ� ��ص ق�ضايا ال�سك ��ن ال�صح ��ي وت�صفية مياه
ال�ش ��رب وتعميم طرق النظافة ،وكيفي ��ة نقل اجلنائز
واالهتمام برعاي ��ة االمومة والطفول ��ة ،والعمل على
مكافح ��ة البغ ��اء والتنبي ��ه م ��ن م�س ��اوىء االمرا�ض
املعدية.

* باحث وم�ؤرخ

حنا خياط 1959-1884
د .عمر الطالب

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
ولد في الموصل عام1884ودرس على اآلباء
الدومنيكان وحاز على درجة بكالوريوس
في العلوم واآلداب من الجامعة الفرنسية
في بيروت عام .1903وعلى دبلوم الطب من
جامعتي باريس واسطنبول عام 1908وانتخب
ً
عضوا في الجمعية الطبية والجراحية
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في بروكسل وكان اثناء الحرب العالمية
األولى نائب رئيس جمعية الهالل االحمر
ً
ورئيسا للمستشفيات الملكية
في الموصل
فيها بين عامي .1919-1914وتولى في
عهد الحكم الملكي وزارة الصحة عام1922م
فمديرية الصحة العامة  1931-1922وعين
ً
ً
ً
عاما للصحة
فمفتشا
مديرا للخارجية عام1931
ً
ً
وعميدا
فمديرا للمستشفى الملكي
عام1933

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

للكلية الطبية الملكية عام .1934وقام
بتدريس الطب العدلي في كليتي الحقوق
والطب ببغداد منذ عام.1926

رئيس التحرير التنفيذي
علي حســين

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

وه ��و كات ��ب يف العلوم الطبي ��ة وعل ��م االجتماع وهو
م�ؤرخ وباحث ويجيد ع ��دة لغات اجنبية منها الرتكية
والفرن�سي ��ة واالنكليزي ��ة وق ��د �ساعد على رف ��ع كفاءة
اجله ��از الطبي والتوعية ال�صحية ح�ي�ن �أ�صبح وزير ًا
لل�صحة .ود�أب حنا ر�سام على ن�شر املقاالت االر�شادية
ال�صحية وطرق الوقاية من االمرا�ض ال�سارية والتنبه
اىل معاجلته ��ا ومكافحته ��ا فيم ��ا يتعل ��ق بالتيفوئي ��د
واملالريا وبرثة العراق واجل ��دري وقال عندها هاري
�سندر�سن يف مذكرات ��ه :كان د .حنا خياط املدير العام
لل�صحة من �أ�شهر االطباء العراقيني يف ذلك الوقت فلقد
�أم�ضى يف اخلدمة لدى احلكومة الرتكية ع�شرين �سنة
قب ��ل ذلك الوقت وكانت معلوماته عن امل�شاكل ال�صحية
الت ��ي تواج ��ه احلكومة فري ��دة يف بابها وح�ي�ن احيل
عل ��ى التقاعد بعد عدة �سنوات ع�ي�ن ع�ضو ًا يف جمل�س
االعيان وقدم حنا خياط م�شروعه الطبي للملك في�صل
الأول ح�ي�ن التقى ب ��ه لأول مرة ويعتمد ه ��ذا امل�شروع
على الأ�س�س التالية:
رب ��ط خمتل ��ف ال�صال ��ح والدوائ ��ر ال�صحي ��ة والطبية
بت�شريع طبي خا�ص موحد
ت�أ�سي� ��س ت�شكيالت �صحية ع�صري ��ة ثابتة تتما�شى مع
االدارة العامة ومقت�ضيات العمر
تزوي ��د دوائ ��ر ال�صح ��ة مب�ل�اك ثاب ��ت م ��ن االطب ��اء

االخت�صا�صي�ي�ن والعامل�ي�ن املاهري ��ن يف ال�صحة قدر
االمكان
تخ�صي�ص من�ش�آت �صحية بابنية مالئمة كامل�ست�شفيات
وامل�ستو�صفات واملعاهد
ت�أ�سي� ��س كلي ��ة طبي ��ة ملكي ��ة عراقي ��ة م ��ع ملحقاته ��ا
كاملدار�س ال�صحية واملعاهد وال�صيدلة والقبالة ودور
التمري�ض لتخريج الكوادر ال�صحية املتخ�ص�صة لتحل
حمل الكوادر االجنبية
العم ��ل على ايفاد الك ��وادر الوطني ��ة اىل اخلارج وفق
تداب�ي�ر خا�صة للتخ�ص� ��ص يف حقول الط ��ب املختلفة
بار�ساله ��م اىل املعاه ��د االجنبية مع ا�ستخ ��دام كوادر
اجنبية لالفادة من كفاتهم.
اتخاذ التدابري للوقاي ��ة من االمرا�ض املعدية واملزمنه
ع ��ن طري ��ق ان�ش ��اء م�ست�شفي ��ات الع ��زل يف بغ ��داد
والب�صرة واملو�صل.
ت�أم�ي�ن اال�ش ��راف ال�صح ��ي واال�سع ��اف الف ��وري يف
املراك ��ز احليوية كدوائر �سكك احلديد وميناء الب�صرة
وامل ��واين اجلوي ��ة ومراك ��ز ال�شرط ��ة وال�سج ��ون
واملعارف وغريها
اتخاذ التدابري الالزمة لرفع الوعي ال�صحي يف الريف
ون�ش ��ر امل�ستو�صف ��ات واملراك ��ز ال�صحي ��ة يف الق ��رى
واالرياف

زيادة الوعي االجتماع ��ي وال�صحي يف ق�ضايا ال�سكن
وت�صفي ��ة املي ��اه والنظاف ��ة ونق ��ل اجلنائ ��ز ورعاي ��ة
االموم ��ة والطفول ��ة ومكافح ��ة البغ ��اء والتنبي ��ه اىل
م�ساوىء االمرا�ض املعدية.
واعق ��ب ه ��ذا امل�ش ��روع ال�صح ��ي م�شاري ��ع ا�صالحية
�صحية بني عامي.1939-1933
م�ؤلفات ��ه-1 – :ملعة اختباري ��ة يف احلمى التيفوئيدية
-2 ،1911تناق�ص النفو�س يف العراق  1923وتعر�ض
اىل ا�سب ��اب ك�ث�رة الوفي ��ات ب�ي�ن االطف ��ال وانت�ش ��ار
امرا� ��ض التدرن واحل�ش ��رات يف ال ��دور واالزقة وقلة
منو ال�س ��كان نتيجة ل�س ��وء االدارة وعدم اال�صالحات
الطبي ��ة .وزي ��ادة االمرا� ��ض التنا�سلي ��ة بع ��د احل ��رب
وبلغت االحوال املر�ضية العار�ضة كاجلروح والت�سمم
والقتل عام 1915الألف من اال�شخا�ص ود�أب على ن�شر
املق ��االت االر�شادية يف الوقاية م ��ن االمرا�ض ال�سارية
وكيفي ��ة معاجلته ��ا مثل احلمي ��ات ودع ��ا اىل ت�أ�سي�س
م�ست�شفى وم�ستو�صفات وان�شاء جملة �صحية.

مو�سوعة اعالم املو�صل يف القرن الع�شرين
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الدكتور خياط و تأسيس الكلية الطبية في بغداد
د .كمال السامرائي

اث ��ر دخول االنكلي ��ز اىل العراق ان�شئت �سن ��ة  1919دائرة
با�سم م�صلحة ال�صحة املدنية يف العراق بادارة الكولونيل
ل�ي�ن وكالة وح�ي�ن �أدرك امل�س�ؤول ح ��ال ال�صحة املرتدية يف
الع ��راق فك ��ر يف تا�سي�س مدر�س ��ة لتعليم الط ��ب وبعد عام
واح ��د رفع تقريره اىل اجله ��ات احلكومية املعنية ب�ش�ؤون
ال�صح ��ة ومم ��ا ذكر في ��ه ع ��ن مو�ض ��وع تعليم الط ��ب قوله
ال ميك ��ن التح ��دث يف تا�سي� ��س مدر�س ��ة طبية م ��ا مل تتخل
ال�سلطات الع�سكرية عن بناية امل�ست�شفى الربيطاين الثابت
رق ��م  23املجيدي ��ة ولهذا يك ��ون لني اول من فك ��ر ب�ضرورة
تا�سي� ��س كلية طب يف الع ��راق وتعترب تقاريره عن ال�صحة
يف العراق يف تلك احلقبة م�صدرا يحظى بالثقة وال�صدق.
• الجمعية الطبية البغدادية

ا�س�س �أطباء بغداد �سنة  1920جمعية طبية با�سم اجلمعية
الطبي ��ة البغدادي ��ة وقد ن�سبوه ��ا اىل بغ ��داد الن اع�ضا�ؤها
كان ��وا جميعا من بغ ��داد ح�صرا وهم خليط م ��ن العراقيني
الذي ��ن در�س ��وا الط ��ب يف ا�ستنب ��ول او يف ب�ي�روت وم ��ن
االطب ��اء االت ��راك الذي ��ن تخلف ��وا ع ��ن االلتح ��اق باجلي�ش
الرتك ��ي ال ��ذي ان�سح ��ب م ��ن الع ��راق بع ��د موقع ��ة الكوت
ال�شه�ي�رة �سنة  1917كما كان بينهم ت�سعة من الربيطانيني
الذي ��ن عمل ��وا يف جي�ش اجلرنال مود ي ��وم دخل بغداد يف
تل ��ك ال�سنة ومنه ��م الدكتور دبلي ��و دنل ��وب والدكتور جي
�سبن�س ��ر والدكتور ب ��ي هيك ��ز والدكتور ه ��اري �سندر�سن
والدكت ��ور اي نورم ��ن والدكت ��ور ج ��ي ودم ��ن والدكت ��ور
اي ��ل براه ��ام والدكت ��ور جي هالين ��ان كما كان م ��ن االطباء
الع ��رب و العراقي�ي�ن طبي ��ب املل ��ك في�ص ��ل االول الدكت ��ور
ام�ي�ن املعلوف والدكتور حنا خياط (�أول وزير لل�صحة يف
الع ��راق) والدكت ��ور �صائ ��ب �شوكت والدكت ��ور فائق �شاكر
والدكت ��ور �سام ��ي �شوكت والدكت ��ور افالط ��ون والدكتور
اليه ��ودي �ساموئيل ادات ��و و�سامي �سليم ��ان وحممد كاين
ومظف ��ر بك واالطباء االربع ��ة االخريون من االتراك وحني
اجتم ��ع االطباء الختيار اللجنة االدارية واللجنة التنفيذية
للجمعي ��ة الطبية البغدادية مت اختي ��ار الدكتور حنا خياط
رئي�س ��ا له ��ا ومفت�ش ال�صح ��ة الع ��ام الدكتور هالي�ن�ن نائبا
للرئي� ��س والدكت ��ور �صائ ��ب �شوك ��ت �سكرت�ي�را والدكتور
�سام ��ي �شوكت امينا لل�صندوق وم�س�ت�ر كرايز امينا ملكتبة
اجلمعي ��ة والدكت ��ور هيكمز والدكت ��ور براه ��ام والدكتور
معلوف.
والدكت ��ور حن ��ا بهنام اخلياط من قدام ��ى اطباء العراق ذو
ثقاف ��ة فرن�سية وقد عمل زهاء ع�ش ��رة �سنوات يف احلكومة
العثماني ��ة يف العراق قبل التحاق ��ه بركب االمري في�صل بن
احل�س�ي�ن يف حكومته امل�ؤقتة يف دم�شق وكان لكليهما حلية
كث ��ة تغطي خديهما فقرمطا �شعرها يف �ساعة واحدة ولدى
ح�ل�اق واحد قب ��ل ان يخرج الفرن�سي ��ون في�صال بالقوة من
�سوريا و�صحب الدكتور اخلياط االمري في�صال اىل العراق
ح�ي�ن ا�ستدع ��ي ليت ��وج مل ��كا عليه.ام ��ا هالينان فق ��د دخل
العراق مع اجلي�ش الربيطاين يف �سنة  1920وعني مفت�شا
عام ��ا لل�ش� ��ؤون ال�صحي ��ة يف اليوم االول م ��ن �شهر ني�سان

ل�سنة  1922وهو من االطباء االنكليز الذين يذكرون بخري
يف الع ��راق ويعت�ب�ر من ب�ي�ن الذين احلوا عل ��ى ا�ستحداث
كلية طب يف العراق.
ام ��ا الدكتور �صائب �شوكت �سكرت�ي�ر اجلمعية الطبية فلقد
ع ��اد من ا�ستانبول �سنة  1920وعمل جراحا يف امل�ست�شفى
العموم ��ي اجلديد ( )new general hospitalالذي �شيده
االنكلي ��ز خ�صي�ص ��ا لرعاياه ��م م ��ن الهنود واله ��ايل بغداد
اي�ض ��ا كان بن ��ا�ؤه م ��ن الل�ب�ن والط�ي�ن والق�ص ��ب وج ��ذوع
النخل وموقعه على ميني مدخل الطريق املرتب امل�ؤدي اىل
االعظمية وكان يرا�س هذه امل�ست�شفى الدكتور دنلوب ومن
الذي ��ن عملوا في ��ه اي�ضا املال خ�ضر وه ��و �شخ�ص بدين من
جانب الكرخ وقد انتق ��ل مع الدكتور �صائب اىل امل�ست�شفى
امللك ��ي بعد ان غلق امل�ست�شفى العمومي اجلديد و�صار بعد
ذلك من البارزين الذين عملوا يف دائرة الت�شريح.
• الجمعية الطبية البغدادية تقترح تاسيس كلية
طب

كان من اعم ��ال اجلمعية الطبية البغدادية القاء حما�ضرات
تثقيفي ��ة يف الط ��ب ومعاجل ��ة امل�ش ��كالت ال�صحي ��ة يف
العراق ..على اطباء بغداد الذين مل يتجاوز عددهم اربعني
طبيبا مبا فيهم الربيطاني ��ون الذين ي�ؤلفون االكرثية ويف
ع�صر ي ��وم من ايلول �سنة  1921عق ��دت اجلمعية اجتماعا
يف احدى قاعات امل�ست�شفى بالكرخ تلى فيه مفت�ش ال�صحة
الع ��ام الدكت ��ور هالينان تقري ��ره عن تف�ش ��ي االمرا�ض بني
العراقي�ي�ن والنق�ص اخلطري يف عدد االطب ��اء العاملني يف

العراق ال ��ذي مل�سه يف جولته التفتي�شي ��ة يف �ألوية العراق
وكان عدد االطب ��اء العراقيني ت�سعة فقط ومن الربيطانيني
والهن ��ود وااليراني ��ون واالت ��راك وال�سوريني زه ��اء مائة
و�سبع�ي�ن طبيبا وفت ��ح هالينان الب ��اب ملناق�ش ��ة عالج هذه
احلال ��ة امل�ؤ�سف ��ة وعر�ض ��ت لذل ��ك اراء ومقرتح ��ات كان
اكرثه ��ا من�صبا عل ��ى ا�ستقدام اطباء م ��ن االقطار املجاورة
فنه� ��ض امليج ��ر هيك ��ر امل�س� ��ؤول ع ��ن االمرا� ��ض ال�ساري ��ة
مبديري ��ة ال�صحة العامة وتال عر�ضا وافيا عن حالة العراق
ال�صحي ��ة ب�ضرورة احداث مدر�سة لتعليم الطب يف العراق
لتزويده اطب ��اء من اهل هذا البل ��د وا�ستح�سن امل�ستمعون
راي ��ه و�صفقوا له ا�ستحنانا مل ��ا جاء به من راي وح�سن نية
ون�شرت ال�صحف ويف مقدمتها جريدة العراق حم�ضر هذا
االجتم ��اع والفك ��رة التي طرحه ��ا الدكتور هيك ��ز بتف�صيل
�صحف ��ي منم ��ق وكل من امل�ؤيدين حلما� ��س للفكرة الدكتور
�سامي �شوكت والدكتور امني املعلوف ايل كان ي�ؤمئذ مدير
الأم ��ور طبابة اجلي�ش العراقي وكان مم ��ا قاله ان تا�سي�س
مدر�س ��ة لتعلي ��م الط ��ب يف القط ��ر �ض ��رب م ��ن اال�ستق�ل�ال
االقت�ص ��ادي واملهني ال يقل اهمية ع ��ن االقت�صاد ال�سيا�سي
فمن يدرك هذه احلقيقة البد ان ي�ؤيد تا�سي�س هذه الكلية.
• صدور االرادة الملكية بتأسيسها بأسم (الكلية
الطبية الملكية العراقية)

وبعد خم�سة اعوام �أعادت اجلمعية الطبية حماولتها،
و ج ��رت مناق�ش ��ات حولها م ��ع وزير الداخلي ��ة ر�شيد
ع ��ايل الكيالين انته ��ت ب�أقن ��اع الوزي ��ر بتا�سي�سها و

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

بخا�ص ��ة بع ��د �أن �أخل ��ى الربيطاني�ي�ن مر�ضاه ��م م ��ن
م�ست�شف ��ى املجيدي ��ة و نقلوه ��م اىل م�ست�شف ��ى يف
مع�سك ��ر الهنيدي (الر�شيد) ،بتوجيه من الكونليل لني
و امليجر هيك ��ز ليكون م�ست�شف ��ى املجيدية م�ست�شفى
تعليميا لتدري�س الطلبة املزمع ت�أ�سي�سه.
يف  6ت�شري ��ن ث ��اين � 1926أم ��ر املل ��ك في�ص ��ل رئا�سة
جمل� ��س ال ��وزراء لعمل ما يل ��زم لت�أ�سي� ��س كلية طبية
يف بغ ��داد ،و بتخ�صي� ��ص امل ��ال ال�ل�ازم يف امليزانية
اجلدي ��ده .و مل ��ا عر� ��ض املو�ض ��وع عل ��ى املجل� ��س
النياب ��ي جرت مناق�شات طويلة ب�ي�ن م�ؤيد ومعار�ض
لت�أ�سي�سه ��ا .و �أخ�ي�را �صادق املجل� ��س باالكرثية على
ميزانية ت�أ�سي�س الكلي ��ة ور�صد لها مبقدار ()72230
روبي ��ة الن�ش ��اء املدر�س ��ة ،و �ص ��درت االرادة امللكي ��ة
بت�أ�سي�سه ��ا ب�أ�س ��م (الكلي ��ة الطبي ��ة امللكي ��ة العراقية)
�سن ��ة  ،1927و ع�ي�ن الدكت ��ور �سندر�سن عمي ��دا لها و
هو يف لندن .و كان ال يعتزم العودة اىل العراق ،فلما
ابل ��غ بتعيينه عميدا للكلية املزم ��ع ت�أ�سي�سها �شرع يف
لندن بدرا�س ��ة املو�ضوع و اعداد ما يلزم له على غرار
الكلي ��ة الطبية يف ادنربه ،و اندفع بفرح مع ا�ساتذتها
الع ��داد �أف�ضل ما يلزم ملهمته يف العراق ،و كان كل من
الدكتور حنا خياط و الدكتور هالبينان قد �أخرباه انه
م ��ن �سيتوىل املهمه و ال بد له م ��ن العودة للعراق لهذا
الغر�ض.
من مذكرات الراحل الدكتور كمال ال�سامرائي

