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 اخلدمات الطبية والصحية يف لواء املوصل

1932- 1945  

 م.م. نادية مسعود شريف اجلراحو  وائل علي امحد . دم.أ.

25/5/2014 تأريخ القبول:   21/4/2014 تأريخ التقديم:  
 تمهيد : 

حزيةراا  30، الموقعةة بةيا الطةرفيا فةي (1)اعترفت بريطانيا في المعاهدة العراقية البريطانية
، فيمةا اليةي اتنتةدال البريطةاني علةر العةراق (2)بأا العراق دولة مستقلة ذات سةيادة 1930

. فتحةو  العةراق ىلةر دولةة مسةتقلة مةا 1932تشةريا امو   3بقبوله فةي عبةبة اممةي فةي 
، وقةةد اقامةةت امانةةة العابةةمة فةةي بيةةداد احتسةةا  فةةي السةةاد  مةةا تشةةريا (3)الناحيةةة الرسةةمية

( خطابةةات تع ةةد فيةةه مو  مةةرة 1933-1921ملةةف فيبةة  امو  )القةةر في ةةا ال 1932امو  
بةةة... توسةةيم المتسسةةات البةةحية فةةي  ميةةم انحةةاا القطةةر، ىذ ت اسةةتق   بةةدوا قةةوة وعلةةي 

 .  (4)وبحة وثروة...

                                                 

  1958-1920البحث مستل من رسالة الماجستير "الخدمات الصحية في الموصل في العهد الملكي ،
 يخية" .دراسة تار 

  الموصلقسم التاريخ/ كلية التربية األساسية/جامعة . 
  الموصلقسم التاريخ/ كلية التربية األساسية/جامعة . 

( لإلط ع علر النص الكام  للمعاهدة وملحق ا: ينظر: عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات 1)   
. منتشا شسيلي : العراق في سنوات ؛ البرت . ي  43-21(،  ص 1988، )بيداد، 7،  ط3العراقية، ج

 .411-400( ص ص 1978اتنتدال البريطاني ، تر مة : هاشي بالح التكريتي ، )بيداد ، 
 (الحسني، المبدر السابق.2)
 .295( منتشا شسيلي، المبدر السابق، ص 3)
اث ي.، م لة ابح1939-1933( وائ  علي احمد النحا ، .النشاط والخدمات البحية في الموب  4)

كلية التربية امساسية، وقائم المتتمر العلمي السنوي الثالث لكلية التربية امساسية، ) امعة الموب ، 
 .277-276(، ص 2009
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اببحت ىدارة البلد بيد العراقييا، وكانت البحة احد  وانل الحياة التةي اهتمةت ب ةا       
 ج الةةةةةةوزارات. ىذ ت ةةةةةةما من ةةةةةةاج وزارة نةةةةةةا ي شةةةةةةوكت الدولةةةةةةة، وهةةةةةةذا وا ةةةةةةح مةةةةةةا من ةةةةةةا

( .تو ةةيح التةةدابير البةةحية وتسةةيما مكافحةةة 1933آذار  18 – 1932تشةةريا الثةةاني  3)
آذار  20اممةةةةراأ.. امةةةةا من ةةةةاج وزارة الكي نةةةةي امولةةةةر برئاسةةةةة رشةةةةيد عةةةةالي الكي نةةةةي )

ادة عةةةدد ( فسةةةعر نحةةةو .تحسةةةيا امو ةةةاع البةةةحية، وذلةةةف بزيةةة1933ايلةةةو   9 - 1933
المستوبةةةةةسات وامطبةةةةةاا فةةةةةي امريةةةةةا  وبت سيةةةةة  المسةةةةةتنقعات المحيطةةةةةة بالمةةةةةدا والقةةةةةر  

 .  (1)والقببات ومكافحة اممراأ الستاكة.
تشةةريا الثةةاني  29واخةةذت البةةحة حيةةزات كبيةةرات فةةي من ةةاج وزارة حكمةةت سةةليماا )

عةةدد (. فت ةةما زيةةادة المتسسةةات البةةحية الخدميةةة، واسةةتخداي ال1937آل  17 – 1936
الكةةافي مةةا امطبةةاا ورفةةم المسةةتو  العلمةةي لمدرسةةة الطةةل ومةةدار  المةةوظسيا البةةحييا 
والممر ةةةات والبةةةيادلة والقوابةةة  وتوسةةةيع ا .. والعنايةةةة بوسةةةائ  الوقايةةةة البةةةحية وتشةةةكي  
متسسةةات خابةةة لمكافحةةة اممةةراأ التةةي ت ةةدد حيةةاة الم تمةةم، وتسةةيما اممةةراأ الزهريةةة 

 زيةةادة مراكةةز العنايةةة بامطسةةا  وباشةةرا  نسةةاا يعملةةا علةةر تعلةةيي والم ريةةا.. والعمةة  علةةر 
 .(2)امم ات كيسية العناية بامطسا  وتربيت ي

كةةةانوا امو   25 – 1937آل  17كةةاا هةةةد  وزارة  ميةةة  المةةدفعي الرابعةةةة )           
( توسيم المتسسات البحية لسد حا ة امهالي، واتستعانة بامطبةاا ام انةل لسةد 1938

. شةة دت الستةةرة تطةةورات بةةحية مةةا حيةةث (3)الةةنقص المو ةةود فةةي المةة ف الطبةةي العراقةةي
تأسةةةي  المتسسةةةات الخدميةةةة الوقائيةةةة والع  يةةةة ومكافحةةةة اممةةةراأ، ف ةةة ت عةةةا ظ ةةةور 
  معيات ىنسانية خيرية ساهمت في تحسيا امو اع البحية وات تماعية في الموب .

                                                 

 .238، 233، 214، ص 7، ط 3( الحسني، المبدر السابق، ج1)
 .247(، ص 1988، )بيداد، 7، ط4( عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج2)
. ويذكر اا من اج 11ي(، ص 1988، )بيداد، 7، ط5الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج ( عبد3)

 30 – 1944آل  29الوزارات بعد وزارة  مي  المدفعي الرابعة ولحيا وزارة حمدي البا ه  ي )الثانية( )
تلف الوزارات... (، لي يتطرق للمتسسات والخدمات البحية المزمم اقامت ا ما قب  1946كانوا الثاني 

؛ عبدالرزاق الحسني، تاريخ  245، 195، 130، 120، 89، 54للتسابي  ينظر: المبدر نسسه، ص 
 .211، 204، 171، 95، 49، 7(، ص 1988)بيداد،  7، ط6الوزارات العراقية، ج
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 : 1945 – 1932ية في لواء الموصل أواًل: االنشطة والخدمات الطبية والصح
، برئاسةةةةة ال ةةةةراا البريطةةةةاني 1922تشةةةةكلت رئاسةةةةة بةةةةحة لةةةةواا الموبةةةة  سةةةةنة 

( ورئيسةةة الممر ةةات Bray( والطبيةةل اتختبابةةي و.ا .ي.بةةري )Patersonباترسةةوا )
( والممر ةةة اي . ةةي Wilson( والممر ةةة  ةةي . اي . ويلسةةا )Mkllorاي . مةةاكلور )

ليشةةم  عةةددا مةةا اتطبةةاا المحليةةيا كسةةاطم  1923لمةة ف سةةنة ( واتسةةم اScottسةةكوت )
رتو  وبابةةا برهةةاد وبشةةير سرسةةي، وطبيةةل البلديةةة يحيةةر سةةميكة، ف ةة ت عةةا طبيةةل الةةدرف 

 .(1)( Sindensسندن  )
  اهتمةةت رئاسةةة بةةحة لةةواا الموبةة  بزيةةادة المراكةةز البةةحية فةةي الموبةة  و ةةاا

 – 1935مشةروع الخمة  سةنوات  1935ة هذا النشاط بعد تبني مديرية البحة العامة سن
، لةةذا  ةةاا التوسةةيم فةةي المراكةةز البةةحية (2)، واسةةتحداث وزارة الشةةتوا ات تماعيةةة  1940

فةةةي العةةةراق وذلةةةف بتوظيةةة  الم كةةةات البةةةحية العراقيةةةة، وتوسةةةيم المستشةةةسيات، وتأسةةةي  
حةةداث مستشةةسيات بةةييرة ملحقةةة بالمستشةةسيات ال متسسةةة المستوبةةسات الثابتةةة والسةةيارة، وام

فةةةي مراكةةةز املويةةةة لإلبةةةابات المعديةةةة، وتحبةةةيا الحةةةدود بةةةحيات باقامةةةة المخةةةافر علةةةر 
كمةةةا  ت  يةةةزات المستشةةةسيات الكبيةةةرة الث ثةةةة )بيةةةداد، الموبةةة ، الببةةةرة( علةةةر  الحةةةدود، وام

 .  (3)امس  العلمية العبرية
بةةةدر  1933كمةةةا و ةةةعت تنظيمةةةات ووا بةةةات المتسسةةةات الع  يةةةة فسةةةي سةةةنة 

المستشةةةةةسيات والمعاهةةةةةد البةةةةةحية الحكوميةةةةةة( ىذ حةةةةةددت اوقةةةةةات الةةةةةدواي فةةةةةي  )نظةةةةةاي ىدارة
المتسسةةةةات البةةةةحية، وارذيةةةةة المر ةةةةر وانواع ةةةةا ومقاديرهةةةةا، ف ةةةة ت عةةةةا تحديةةةةد ا ةةةةور 
المر ةةر ومةةا يعسةةر من ةةا امثةةا  ابةةحال اممةةراأ العقليةةة والمعديةةة. وبةةدور تعليمةةات 

                                                 

)الموب  ،  1958-1921( ذنوا الطائي، امو اع اإلدارية في الموب  خ   الع د الملكي 1)
 .174-173ص  (،2008

( مرسومات باحداث وزارة 1940شباط  19 – 1939نيساا  6(  بدرت وزارة نوري السعيد الرابعة )2)
( وقد الحقت ب ا مديريات الس وا والبحة والنسو  والعما  وال ماا. 56الشتوا ات تماعية برقي )

ت وزيرات للشتوا وعيا الدكتور سامي شوك 1939تشريا امو   15وبادق عليه م ل  الوزراا في 
 .110-109، ص 5ات تماعية. ينظر: الحسني، المبدر السابق ، ج

 .227، ص 1936(  للتسابي  ينظر: دلي  العراق الرسمي لسنة 3)
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لمستشةةةةسيات والمستوبةةةةسات تو ةةةةح في ةةةةا وا بةةةةات امطبةةةةاا والمةةةةوظسيا المسةةةةتخدميا فةةةةي ا
. وحةةددت (1)الحكوميةةة. كمةةا و ةةم دفتةةر بةةحي لكةة  مةةريأ فيةةه المعلومةةات الكاملةةة عنةةه 

وا بات المتسسات البحية التي تت ما دراسةة انةواع اممةراأ المتوطنةة، وو ةم من ةاج 
لمكافحت ةةةا وتةةةدريل امطبةةةاا ومةةةوظسي البةةةحة، ف ةةةة ت عةةةا و ةةةم من ةةةاج لحسةةةظ بةةةةحة 

 .(2)ريا المراكز امهلية وام

، وفيمةةا يتعلةةق بالحالةةة 1937وعلةةر اثةةر بةةدور تعةةدي  قةةانوا ىدارة البلةةديات سةةنة 
البةةةحية الييةةةت الوا بةةةات البةةةحية الملقةةةاة علةةةر عةةةاتق البلةةةديات، وابةةةبحت مةةةا وا بةةةات 
مديريةةةة البةةةحة العامةةةة، لةةةذا تةةةي ىلحةةةاق اعمةةةا  طبابةةةة بةةةحة البلديةةةة برئاسةةةة بةةةحة لةةةواا 

يق بيا دائةرة البلديةة ورئاسةة بةحة اللةواا، ف ة ت عةا ىليةاا ، فيما استمر التنس (3)الموب 
والوا بةةات البةةحية التةةي  1938شةةعبة بةةحة بلديةةة الموبةة  بةةداات مةةا امو  مةةا نيسةةاا 

كانت تتكس  ب ا، كما الييت وظائ  مةا مة ف البلديةة من ةا: طبيةل البلةدة، بةيدلي بةحة 
سةةةةاي البلةةةةدة، م ةةةةمدوا فةةةةي بةةةةحة البلةةةةدة، القابلةةةةة، معةةةةاوا الم ةةةةمد ، مراقةةةةل التبخيةةةةر وو 

 .(4)اللحوي
 . المستشفيات: 1

 :1939أ. المستشفى الملكي في الموصل 
ببنةةاا مستشةةسر  ديةةد  1933امةةر الملةةف فيبةة  امو  اثنةةاا زيارتةةه للموبةة  سةةنة 

و ةةةم ح ةةةر امسةةةا  للمستشةةةسر وافتةةةتح سةةةنة  1934حزيةةةراا  12. وفةةةي (5)فةةةي الموبةةة 
( سةةةةريرات. تتةةةةأل  البنايةةةةة مةةةةا 240بسةةةةعة ) باسةةةةي المستشةةةةسر الملكةةةةي فةةةةي الموبةةةة  1939

طابقيا امر ي ي ةي ردهةات الر ةا  وبةاتت العمليةات والمختبةر والطةابق امو  يحتةوي 
 علر ردهات النساا وعدد ما رر  امطباا وال راحة. 

                                                 

 (.1933شباط  13) 1223(  للتسابي  ينظر:  ريدة الوقائم العراقية، العدد 1)
 ( .1941 كانوا امو  18) 1982(   ريدة الوثائق العراقية، العدد 2)
 .230(  الطائي ، المبدر السابق ، ص 3)
 . 281(  وائ  النحا ، المبدر السابق، ص 4)
 (.1933نيساا  21) 235(  ريدة الب غ، العدد 5)
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كما ش دت مرحلة الث ثينات تأسي  مع د اشعة رونتكا في المستشةسر الملكةي، عمة  فيةه 
-1925 ، والمختبر الباثولو ي عمة  فيةه الطبيةل عمانوئية  اللةو  الطبيل خلي  اسماعي

. (2)امةةةا بنايةةةة المستشةةةسر القةةةديي فةةةي بةةةال سةةةن ار فقةةةد ابةةةبح مستشةةةسر العةةةز  .(1) 1936
 . (3) 1941وتقرر نبل البدالة في فروع المستشسر كافة سنة 

 ، كاا ما امطباا العامليا في المستشسر: محمد محسوظ مةدير المستشةسر الملكةي
 محمةةةةةود عبةةةةةد الخةةةةةالق، وديةةةةةم رسةةةةةاي، عمانوئيةةةةة  اللةةةةةو ،  (4)متةةةةةي فرنكةةةةةو ، رشةةةةةيد زكريةةةةةا

الطبيةةةل  1944وقةةةد ادار شةةةعبة الباطنيةةةة فةةةي المستشةةةسر الملكةةةي سةةةنة  (5)خليةةة  اسةةةماعي 
. وشةةعبة اممةةراأ الخار يةةة يةةديرها الطبيةةل وديةةم رسةةاي. وكةةاا المسةةتو  (6)ىسةةماعي  حةةاوا

  اللةةةو ، ويةةةدير بةةةيدلية المستشةةةسر البةةةيدلي حميةةةد عةةا شةةةعبة امشةةةعة الطبيةةةل عمانوئيةةة

                                                 

، دائرة  2002-1920(  اياد حسا الرم اني، المسيرة التاريخية للخدمات البحية في الموب  1)
 .18( ، ص 2003بحة نينو  )الموب  ، 

 (، 1975، )الموب ، 1975بد ال بار محمد  ر ي ، دلي  الموب  العاي منذ تأسيس ا حتر عاي ( ع2)
 .18-17؛ الرم اني، المبدر السابق، ص  216ص 
 (.1941شباط  20) 261(  ريدة الرقيل، العدد 3)
. 1933، ان ر دراسته الثانوية في لبناا، خريج كلية الطل  امعة ادنبرة سنة 1918( مواليد الموب  4)

، طبيل مقيي ثي مساعد 1933اهي الوظائ  التي تقلدها طبيل في مستوب  امعظمية في بيداد سنة 
ومدير  1951-1942 راا في مستشسر الموب  القديي. شي  منبل رئي  بحة لواا الموب  

تستيش في مديرية البحة العامة، ثي مستش عاي في وزارة البحة. ينظر: محمود الحاج قاسي محمد ، 
-103( ص 2002، )الموب  ، 2دلي  امطباا والبيادلة العامليا في الموب  في القرا العشريا ، ج

104. 
 .250، ص 1936( دلي  العراق الرسمي لسنة 5)
 - 1937ومنذ سنة  1937، خريج كلية طل ال امعة اممريكية ببيروت سنة 1913( مواليد الموب  6)

د ما المتتمرات الطبية داخ  القطر وخار ه، كاا ع وات ، عم  طبيبات في سن ار، ح ر العدي1959
. ينظر: 1989وعم  في عيادته الخابة، توفي سنة  1969في نقابة امطباا، تقاعد عا العم  سنة 

 .52، ص 2محمد، المبدر السابق، ج
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( وعةيا الطبيةل  ةورج Barkelliحديد. وشيلت منبل رئيسة الممر ات الم  بةاركلي )
 .(1) 1944رريل رئيسات لطبابة امسناا في المستشسر الملكي سنة 

 ب. المستشفى العسكري:
فةي  1939ليزتنةي سةنة نق  المستشسر العسكري ما الثكنة العسةكرية القديمةة ىلةر منطقةة ا

عةةدة بنايةةات فةةوق تلةةو  مطلةةة علةةر ارأ مطةةار الموبةة ، وهةةذش البنايةةات كانةةت ىنشةةااات 
. وكةةاا او  آمةةر للمستشةةسر المقةةدي 1918سةةكنية لل ةةيش البريطةةاني بعةةد احت لةةه للموبةة  

قي وعم  في المستشسر عةدد مةا امطبةاا المتةدربيا، مةا بيةن ي الطبيل محمد زكي عبدالبا
ون يةةةل رزوقةةةي وانةةةةور المستةةةي وطبيةةةةل  (3)وحسةةةا الحسةةةةني (2)ويحيةةةةر نزهةةةت احمةةةد راتةةةل

امسةةةةناا متةةةةي خلةةةة  والبةةةةيدلياا عبةةةةدال بار محمةةةةود ومنةةةةذر عبةةةةدالرحما مةةةةم عةةةةدد مةةةةا 
 .(4)الم مديا العسكرييا برتبة نائل  ابط م مد فما دوا

 :(5)ج. شعبة الطب العدلي
سةن ار( فةي الموبة ، كانت شعبة الطل العدلي ملحقة بالمستشسر الملكي )بةال 

، واو  طبيةةةل عةةةدلي عمةةة  في ةةةا هةةةو 1939ثةةةي ابةةةبحت شةةةعبة تابعةةةة للمستشةةةسر الملكةةةي 
                                                 

 (.1944كانوا الثاني  26) 215(  ريدة نبير الحق، العدد 1)
، يعد ما اوائ  1914ولية في ا، خريج كلية الطل بأسطنبو  ( مواليد الموب ، ان ر دراسته ام2)

، عاد ىلر الموب  1926امطباا امكاديمييا بالموب  والعراق. عم  طبيبات لل يش العثماني لياية 
. ما اوراق اع ي الموب  في القرا العشريا بحوزة بساي 1955وعم  في المستشسر الملكي. توفي سنة 

 ىدري  ال لبي.
، حب  علر ش ادة اتختباص في 1933خريج كلية طل بيداد سنة  1910ليد بيداد، ( موا3)

، ثي رئيسات لبحة لواا الكوت 1937ال راحة ما انكلترا، وحيا عودته عيا رئيسات لبحة لواا الحلة سنة 
. 1941واببح آمرات لمستشسر اليزتني في الموب  سنة  1939ورئيسات لبحة لواا العمارة  1938سنة 
 .237-235( ص ص 1989، )بيداد ، 1يل توفيق السكيكي ، تاريخ اع ي الطل العراقي الحديث جاد
-92(، ص 2007( محمود الحاج قاسي محمد ، تاريخ الطل في الموب  عبر العبور )الموب  ، 4)

؛ يون  حسيا عبداهلل العبيدي، .تاريخ مستشسر الموب  العسكري.، دائرة بحة نينو  )الموب ، د،  93
 .5ت(، ص 

، الطبابة 1938آذار  2 رت او  عملية تشريح في الطل العدلي في مستشسر الموب  بتاريخ ( 5)
 .1العدلية، س  ت الطبابة العدلية، دفتر الوفيات وتشريح الميت، ص 
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طبيةةل لبنةةاني مةةا ابةة  ارمنةةي، بعةةدها ابةةبح الطبيةةل يوسةة  زبةةوني طبيبةةات لشةةعبة الطةةل 
العةةةدلي، يوكةةة  بةةةدتت منةةةه عنةةةد تمتعةةةه با ةةةازة امطبةةةاا ال راحةةةوا المنةةةاوبوا فةةةي المستشةةةسر 

 سرسةةي وعبةةدالوهال حديةةد وبيةةو  قسةةطو ون ةةير مطلةةول وروفائيةة  الملكةةي وهةةي: عبةةداهلل
تبةةةوني وخ ةةةر فنةةةدقلي. وكانةةةت وا بةةةات الشةةةعبة هةةةي التشةةةريح للكشةةة  عةةةا سةةةبل الوفةةةاة 
رسا  السحوص المختبريةة ىلةر مع ةد الطةل العةدلي فةي  وتقدير العمر لمنح بطاقة النسو  وام

 .(1)بيداد في حالة الحا ة الي ا
 د. المستشفى الزهري:

علةةةةر اثةةةةر بةةةةدور قةةةةانوا  1943افتةةةةتح مستشةةةةسر المومسةةةةات فةةةةي الموبةةةة  سةةةةنة       
( والةةةذي ت ةةةما ى ةةةراا فحوبةةةات دوريةةةة علةةةر كةةة  33)مكافحةةةة اممةةةراأ الزهريةةةة( رقةةةي )

مبيةةةر. والمبةةةابة بةةةالمرأ الزهةةةري او مةةةرأ معةةةدي تعةةةز  لحةةةيا شةةةسائ ا وعلةةةر السةةةلطة 
وعنةةاوين ا فةةي منطقةةت ا وتزويةةد البةةحية ىعةةداد سةة   يةةدوا فيةةه اسةةماا البيايةةا واعمةةارها 

 ،(2)ك  واحدة من ا ب وية، وت يستح بيت الدعارة ىت با ازة ما الموظة  اإلداري فةي اللةواا

لةةذا كانةةت المبةةابة ب ةةذا المةةرأ ترقةةد فةةي المستشةةسر لحةةيا شةةسائ ا او  عل ةةا ريةةر معديةةة. 
راسةة استقبةر لذا قاي طبيل الوقاية البحية في الموب  )موسي  ديرهاكوبيةاا( بةا راا د

% مةةن ا احتةةرفا 60في ةةا امسةةبال التةةي تةةدفم البيايةةا الةةر ممارسةةة هةةذش الم نةةة. فو ةةد اا 
( 68% بسةةبل ا ةةطرابات عائليةةة واا )13% بسةةبل الرربةةة و27البيةةاا بسةةبل الحا ةةة و 

( التي شملت ا الدراسة كا مةا الطبقةة السقيةرة. ولةي يستةتح فةي العةراق 77مومسات ما اب  )
 . (3)شسر سو  في مدينة الموب مث  هذا المست

 
 

                                                 

، طبيل مختص بال راحة 1951مقابلة شخبية للباحثة مم سمير ىبراهيي عبداهلل الحمداني، مواليد ( 1)
 .2010شباط  3مدير شعبة الطبابة العدلية(، الموب ، بتاريخ العامة )

 (.1943ايار  17) 2098( للتسابي  ينظر:  ريدة الوقائم العراقية، العدد 2)
؛  207-205( ، ص 1981( موسي  هاكوبياا، حالة العراق البحية في نب  قرا )بيداد ، 3)

 .22الرم اني، المبدر السابق، ص 
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 هـ. مستشفى تلعفر:
( سةةريرات. اشةةتم  مةة ف 18( دينةةار وبواقةةم )2000وبكلسةةة )  1937آل  15افتةةتح بتةةاريخ 

توسةةةةم  .(1)المستشةةةةسر مةةةةا طبيةةةةل يعاونةةةةه م ةةةةمد وم ةةةةمدة وهةةةةي قابلةةةةة اي ةةةةات وبةةةةيدلي
يرات موزعةات علةر ( سةر 50المستشسر فأببح في امربعينات ما القرا العشريا يحتوي علةر )

 .(2)ثماني ردهات بييرة، بادارة طبيل عمومي وم مديا اثنيا وث ثة موظسي خدمات
 . المراكز الصحية والمستوصفات:2

  اربعة مستوبسات هي:  1935بلغ عدد المستوبسات داخ  الموب  سنة 
لمعال ةة سةكاا محة ت بةال لكةش وبةال ال ديةد المستوصف الملكي في بـاب لكـ :  .أ 

 شيت والشيخ عمر وشارع السعدوا وما  اورها.والنبي 

عمةةة  فيةةةه الطبيةةةل بشةةةير سرسةةةي وكةةةاا يعةةةالج سةةةكاا محةةة ت  المستوصـــف البلـــدي: .ب 
السةر خانة والميةداا والشة واا ورا  الكةور والكةوازيا وشةارع نينةو  وبةال السةراي ومةةا 
 اورهةةا. كمةةا عملةةت الطبيبةةة اينةةوهي مكردي يةةاا )الطبيبةةة فةةي المستشةةسر الملكةةي( فةةي 
عطةةةائ ا النبةةةائح  هةةةذا المستوبةةة  لمعال ةةةة اممةةةراأ النسةةةائية وفحةةةص الحوامةةة  وام

رشاد امم ات علر كيسية تربية امطسا   .(3)واإلرشادات مم معال ة امراأ الوتدة وام

لمعال ةةة محةة ت بةةال البةةيأ والرابعيةةة والمحموديةةة         المستوصــف الملكــي فــي خــزرج: .ج 
 .(4)وما  اورها

توحيةد مستوبةسي خةزرج  1937لطات البةحية فةي الموبة  فةي آل قررت الس          
والبلديةةةة لحمايةةةة امطسةةةا  ببةةةورة متقتةةةة، ىذ يتةةةولر توزيةةةم الحليةةةل ل طسةةةا  ويقةةةوي الطبيةةةل  
روفائي  تبوني بالعيادة فيه، فيما يقوي الطبيل متي فرنكو  بأعما  مستوبة  خةزرج اثنةاا 

يةوا لةد  المستوبة  الملكةي ىذ يحة  محلةه اياي امسبوع عةدا الخمةي  لتسررةه لعمليةات الع

                                                 

 ي احمد النحا ، بحوزته. ( اوراق د. وائ  عل1)
 .22، 17( الرم اني، المبدر السابق، ص 2)
 (.1936آل  31) 255(  ريدة فتر العراق، العدد 3)
 .18( الرم اني، المبدر السابق، ص 4)
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الطبيةةةةةل روفائيةةةةة  تبةةةةةوني. امةةةةةا المستوبةةةةة  البلةةةةةدي فيخةةةةةتص بمعال ةةةةةة امةةةةةراأ العيةةةةةوا 
 .(1)ومداوات ا. اما باقي المر ر فيرسلوا ىلر المستوبسيا في بال ال ديد وخزرج

مةةةةةةم   1938يمكةةةةةةا التعةةةةةةر  علةةةةةةر المستوبةةةةةةسات البةةةةةةحية فةةةةةةي لةةةةةةواا الموبةةةةةة  سةةةةةةنة 
 امليا في ا ما الم كات الطبية واوقات العم  وعلر النحو اآلتي:اختبابات ا والع

مةا السةاعة       (2)، يعمة  فيةه الطبيةل فةائق شةاكرألمـرا  العيـون مستوصف البلديـة .1
 ( قب  الظ ر.7-12)

، يعمةة  فيةةه الطبيةل روفائيةة  تبةةوني مستوصـف خــزرج لاطفــال واألمــرا  النســا ية .2
 والطبيبة اينوهي مكردي ياا.

يعمة  فيةه الطبيةل فةائق شةاكر مةا  المالريا فـي جمعيـة الهـالل األحمـرمستوصف  .3
 ( بعد الظ ر.8-5الساعة )

يعم  فيه الطبيةل فةائق شةاكر يةوي  مستوصف حمام العليل لمر  البجل والسفلس .4
 اتثنيا ما ك  اسبوع.

يعمةةة  في ةةةا الطبيةةةل متةةةي  غرفـــة العمليـــات فـــي المستشـــفى الملكـــي فـــي الموصـــل .5
ات العيةةوا وفةةي سةةائر اميةةاي للعمليةةات البةةير  مةةا السةةاعة فرنكةةو  إل ةةراا عمليةة

 ( ظ رات.9-12)

 يشتي  فيه روفائي  تبوني. مستوصف باب الجديد لامرا  الزهرية .6

 .(3)يشتي  فيه الطبيل متي فرنكو  مستشفى العزل لامرا  السارية .7

                                                 

 .281-280، ص 1939-1933( وائ  النحا ، النشاط والخدمات البحية 1)
، واختص بطل 1916 ا، خريج  امعة اسطنبو  ، اكم  دراسته امولية في1891مواليد سامراا سنة ( 2)

. تقلد العديد ما المنابل: اميا العابمة، 1918العيوا في لندا بعد انت اا الحرل العالمية امولر 
مدير البرق والبريد، متبر  لواا كركوف، رئي  بحة الموب ، رئي  بحة كرب ا، رئي  بحة 

ور الطبية برتبة لواا في وزارة الدفاع، مدير الس وا العامة، الديوانية، مدير عاي المطار المدني، مدير امم
. ينظر: محمود الحاج قاسي محمد، اياد حسا الرم اني ، دلي  امطباا والبيادلة 1962توفي سنة 

 .213( ص 2001، )الموب  ، 1العامليا في الموب  في القرا العشريا ، ج
)الموب ،  6في الموب .، م لة آفاق طبية، العدد  وائ  علي احمد النحا ، .تاريخ الطل والطبابة( 3)

 . 85(، ص 2001
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 د. مستوصف األمرا  الزهرية:
ت مديريةة البةحة العامةة فةي ميزانيت ةا اممراأ الزهرية ظاهرة خطيةرة، لةذا خببة شكَّلت
مبةةةةالغ محةةةةداث ث ثةةةةة مستشةةةةسيات ل مةةةةراأ الزهريةةةةة فةةةةي العةةةةراق )بيةةةةداد،  1934لسةةةةنة 

. وتسةةةيما اا (1)الموبةةة ، الببةةةرة(، ف ةةة ت عةةةا المستوبةةةسات التةةةي تعةةةالج هةةةذش اممةةةراأ
دور المبةةةاري معتةةةر  ب ةةةا فةةةي العةةةراق رسةةةميات، لةةةذلف قةةةررت مديريةةةة البةةةحة بةةةأا يتسةةة  

ممر ةات للكشة  علةر المومسةات، ف ة ت عةا توب  كام  العدة باشرا  طبيةل مةم مس
لةذلف قةررت فةتح مستوبةة   .(2)فحةص كة  ر ة  يقبةد المبيةر اثنةاا دخولةةه وخرو ةه منةه

، وُعةةيَّا الطبيةةل يحيةةر نزهةةت مةةم م ةةمديا  1936فةةي المبيةةر العةةاي فةةي الموبةة  سةةنة 
ىذ عةولج  .(3)للحد ما اممراأ الزهريةة للقياي بسحص الداخليا والخار يا ما المبير العاي

( مبةةابات وسةة   فةةي الشةة ر نسسةةه 1396) 1938بالمستوبةة  الزهةةري اثنةةاا شةة ر تمةةوز 
 .(4)( مبابات بالسي ا56( ىبابة من ي )68)

 :(5)هـ. المستوصفات السيارة
قةةةةررت رئاسةةةةة بةةةةحة لةةةةواا الموبةةةة  قيةةةةاي هيئةةةةة مةةةةا اطبةةةةاا المستشةةةةسر الملكةةةةي فةةةةي      

ة بةةةحية فةةةي اق ةةةية )دهةةةوف، زاخةةةو، العماديةةةة، عقةةةرة، الشةةةيخاا( والقةةةر  الموبةةة  ب ولةةة
التابعة ل ا في فترة اسبوع سمي بة)امسبوع البحي فةي لةواا الموبة (، يبةدا فةي امو  مةا 

يت ةةةةما ىلقةةةةاا المحا ةةةةرات البةةةةحية ومةةةةداواة المر ةةةةر وام ةةةةراا العمليةةةةات  1937مةةةةاي  
 .(6)ليال راحية ال زمة وختاا اطسا  الموظسيا وامها

                                                 

 .286، ص 1939-1933( النحا ، النشاط والخدمات البحية 1)
 .228، ص 1936( دلي  العراق الرسمي لسنة 2)
 (.1936تموز  27) 245(  ريدة فتر العراق، العدد 3)
 .286، ص 1939-1933( النحا ، النشاط والخدمات البحية 4)
مستوبسات سيارات بع دة طبيل، لكنه اليي اثناا اتقتباد في ميزانية  1922( اسست دائرة البحة سنة 5)

البحة، ف  ت عا بعوبة حياة الطبيل وكثرة تنق ته المن كة له، متي عقراوي، العراق الحديث ، تر مة 
 .167(، ص 1936)بيداد ،  1: م يد خدوري ، ج

 .281، ص 1939-1933البحية ( النحا ، النشاط والخدمات 6)



 
 م2019/هـ1440                                 (                        77العدد ) –                        

 

 
355 

ف ةةةي: بةةةرواري زيةةةر، بةةةرواري بةةةات، نيةةةروش ريكةةةاا   1935امةةةا مستوبةةةسات امق ةةةية سةةةنة 
مستوبةةة  سةةةن ار، وقةةةد عمةةة  فيةةةه الطبيةةةل اديةةةل نبةةةر، ومستوبةةة  تلعسةةةر عمةةة  فيةةةه 

وزمار، الزيبار، دينارته، مزوري بات، عقرة، العمادية اشتي  فيه الطبيةل  (1)ساموئي  اكول
ط، تلكي ، قرش قةوش، دهةوف عمة  فيةه الطبيةل محمةود عبةا  فريد الكسندر مشاقة، الشرقا

، ومستوبةة  زاخةةو (3)، ومستوبةة  الشةةيخاا عمةة  فيةه الطبيةةل ررييةةور حةةداد(2)ابةةو شةةقرا
عمةة  فيةةه يوسةة  شةةينا، السةةندي، الكلةةي، القةةوش، بعشةةيقة، الشةةما ، اتةةروش، ميركةةه سةةور، 

. وبلةةغ عةةدد (5)ي فةةتح مستوبةة  كةةرملي  فةةي الحمدانيةةة1940. وفةةي سةةنة (4)عةةيا سةةسني
فةةةةةتح  1945وفةةةةةي سةةةةةنة  (6)( مستوبةةةةةسات 36ي )1943المستوبةةةةةسات فةةةةةي الموبةةةةة  سةةةةةنة 

 .(7)مستوب  ا مسة والقيارة ومستوب  تلكي 

 . الصيدليات:4
تسةم بةيدليات  يمكةا التعةر  علةر اسةماا  1933بلغ عدد البيدليات في الموبة  سةنة 

 ا وهي: العراقيةة لبةاحب ا عبةداهلل البيدليات والعامليا في ا ما  دو  الخسارات الش رية ل
                                                 

در  في المدرسة الطبية العسكرية وعيا طبيبات في  1893( سوري ال نسية ولد في مرعش سنة 1)
ال يش العثماني. وفي الحكي الملكي عيا طبيبات مركزيات في ق اا تلعسر، دلي  العراق الرسمي لسنة 

1936 ، 
 .964ص 
بيروت اممريكية وعم  طبيبات في ق اا سن ار. دلي  لبناني ال نسية خريج  امعة  1904( مواليد 2)

 .969، ص 1936العراق الرسمي لسنة 
واشتي  في طبابة ق اا  1932لبناني ال نسية خريج ال امعة اممريكية في بيروت  1909( مواليد 3)

دهوف وطبابة ق اا الشيخاا وهو مختص باممراأ الداخلية وامراأ امطسا . دلي  العراق الرسمي 
 .967، ص 1936لسنة 

 .250، ص 243-242، ص 1936( دلي  العراق الرسمي لسنة 4)
( يون  محمد ذنوا ، دائرة بحة نينو  تاريخ وحا ر، دائرة بحة نينو  )الموب  ، د. ت(،  ص 5)
8. 
 .22( الرم اني، المبدر السابق، ص 6)
بحة نينو  تاريخ وحا ر، ؛ علي حسيا محمد شيت، دائرة  9( يون  ذنوا ، المبدر السابق، ص 7)

 .6(، ص 2008، )الموب ، 1م لة المسيرة البحية، العدد 
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رساي والعبرية لباحب ا انطوا يوسساني وبيدلية الشساا لباحب ا عبةداهلل حكةيي والعربيةة 
لباحب ا سليماا رمو وبةيا الن ةريا لبةاحب ا بطةر  زبةوني وقنةدت لبةاحب ا ن يةل قنةدت 

ا يوسة  والوطنية لباحب ا نابر سرسي وقبير لباحب ا  برائية  خةوري وسرسةي بةاحب 
 .(1)عبا ي

 . الطبابات الوقا ية التابعة لر اسة صحة لواء الموصل:5
 :1936أ. طبابة صحة المدينة 

، باشةةرا  طبيةةل يعاونةةه عةةدد مةةا المةةراقبيا 1936اسسةةت طبابةةة بةةحة المدينةةة سةةنة      
البحييا والممر ات، وا ب ا القياي ب ميم امعمةا  الوقائيةة داخة  المدينةة والسةيطرة علةر 

حةة ت العامةةة، وفةةرأ الرقابةةة علةةر مختلةة  المرافةةق التةةي ل ةةا ع قةةة ببةةحة المةةواطنيا الم
 .(2)ومنح  وازات بحية للمسافريا خارج العراق

ابةةةدرت وزارة الشةةةتوا ات تماعيةةةة تعليمةةةات تبةةةي ا في ةةةا وا بةةةات  1941وفةةةي سةةةنة       
ر الم ةةاورة ومنةةم اطبةةاا الوقايةةة البةةحية، لحمايةةة الةةب د مةةا اممةةراأ الوافةةدة مةةا امقطةةا

انتشارها في انحاا العراق، وتحسيا الحالةة البةحية فةي المةدا والقةر  وامريةا ، وقةد عةيا 
الطبيةةل رشةةيد زكريةةةا مةةدير المستشةةةسر الملكةةي فةةي الموبةةة  آنةةذاف مةةةديرات للوقايةةة البةةةحية 
للمنطقةةةةة الشةةةةمالية، وُاختيةةةةر  ميةةةة  اوحةةةةي طبيةةةةل بةةةةحة الموبةةةة  طبيبةةةةات لطبابةةةةة الوقايةةةةة 

 .(3)مدينة الموب البحية ل

 :1936ب. طبابة الصحة المدرسية 
اعتاد طبيل البلدية سنويات زيارة المدار  الحكوميةة وامهليةة كافةة فةي الموبة              

ليةةةرأ التستةةةيش عةةةا حالةةةة )ابنيةةةة المةةةدار ، زيةةةادة عةةةدد الطةةة ل والطالبةةةات، نظافةةةة مةةةاا 
                                                 

 (.1(، ينظر الملحق رقي )1933شباط  3) 120(  ريدة العما ، العدد 1)
 .220، ص 1975(  ر ي ، دلي  الموب  العاي لسنة 2)
فتحت شعبة  1947في سنة ( ؛ ويذكر انه 1941تشريا امو   14) 12(  ريدة نبير الحق، العدد 3)

في هذش الطبابة للتطعيي  د اممراأ السارية )ال دري، التيسوئيد، التيسو ، السعا  الديكي، الخناق( 
واقتبر التطعيي  د مر ر السعا  الديكي والخناق علر امطسا  ما عمر تسعة اش ر ىلر خم  

 .(1947تموز  12) 187سنوات. ينظر:  ريدة امديل، العدد 
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عةا حالةة المةدار  بوبة  عةاي يرفعةه الشرل...(، وبعد اتنت اا ما التستيش يكتل تقريةرات 
ىلةةةر المتسسةةةات ذات الع قةةةة، كرئاسةةةة بةةةحة لةةةواا الموبةةة ، ومتبةةةرفية اللةةةواا، ومديريةةةة 

.زيةادة عةدد  1934المعار  بالموب ، ورئاسة البلدية. و اا في تقرير طبيةل البلديةة سةنة 
نيةة ( فةي اب1933ط ل المةدار  فةي بلةدة الموبة  بةأكثر مةا الة  عةا السةنة الما ةية )

المدار  ال يقة التي ت تستوعل ما الناحية البحية اكثر مةا نبة  عةدد الطة ل، امةا 
حالةةةةةة الطةةةةة ل البةةةةةحية فأخةةةةةذت بالتقةةةةةدي نسةةةةةبي. تبعةةةةةات لبنةةةةةاا المدرسةةةةةة وسةةةةةعة بةةةةةسوف ا 
وتبميم ا، ف  ت عا الحالة البحية فةي محةيط دور الطة ل والطالبةات.. واقتةرا التقريةر 

  لطبيةةل المةةدار  للمعاينةةة وتعيةةيا م ةةمد وم ةةمدة مةةم اا تقةةوي المعةةار  بسةةتح مستوبةة
بةةةيدلية تةةةوزع فيةةةه قطةةةرة العةةةيا وبةةةبية اليةةةود وحبةةةول الكنةةةيا، علمةةةات بةةةأا اكثةةةر الطةةة ل 

. واا التةةةةداوي خةةةةارج المةةةةدار  (1)(Trachomaوالطالبةةةةات مبةةةةابوا بمةةةةرأ التراخومةةةةةا )
ي والمستوبةة  بةةعل  ةةدات... ىذ كةةاا علةةر المدرسةةيا والطةة ل مرا عةةة المستشةةسر الملكةة

  .(2)البلدي للمعاينة واخذ الع ج
تتبع ةا مراكةز بةحة   1931تقرر تأسي  طبابةة بةحة المعةار  فةي بيةداد سةنة 

المعةةةار  فةةةي املويةةةة هةةةدف ا رفةةةم المسةةةتو  البةةةحي للطةةة ل فةةةي المةةةدار  ووقةةةايت ي مةةةا 
ي فةتح عةةدد مةا المستوبةةسات 1936اممةراأ، لةذلف قةةررت طبابةة البةحة المدرسةةية سةنة 

ي املويةةة، ومن ةةا الموبةة  م  ةةزة بامدويةةة واللةةوازي امخةةر  لمعال ةةة الطةة ل المرسةةليا فةة
. وقةةةد عةةةيا فةةةي كةةة  (3)ىلي ةةا مةةةا المةةةدار ، ف ةةة ت عةةةا ت  يزهةةةا بمةةواد اإلسةةةعافات اموليةةةة

                                                 

العدو  ناتج عا ىفرازات العيا المبابة، يسبل ت خي اليشاا المخاطي تحت ام ساا  مرأ شديد( 1)
وظ ور حبيبات فيه، واحمرار العيا وكثرة ىفراز الدموع والتباق ام ساا، ينتق  المرأ بوساطة امبابم 

أ او المناش  الملوثة او بوساطة الذبال. للتسابي  ينظر: بشير سرسي، .التراخوما، اعراأ المر 
 (.1935آل  24) 153والوقاية منه.،  ريدة فتر العراق، العدد 

 .293، ص 1939-1933وائ  النحا ، النشاط والخدمات البحية ( 2)
(، ص 1939.، وزارة المعار  )بيداد، 1938-1936( .التقرير السنوي عا سير المعار  لسنتي 3)

43. 
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مستوبةةةةةةة  مةةةةةةةا مستوبةةةةةةةسات املويةةةةةةةة طبيةةةةةةةل يسةةةةةةةاعدش موظةةةةةةة  بةةةةةةةحي وم ةةةةةةةمدوا 
 .(2)ا طبيبات لمعار  منطقة الموب . واختير الطبيل ن ي الديا حافظ رم ا(1)وممر ة

حةةةددت وا بةةةات المستوبةةة  بةةةا راا السحوبةةةات الطبيةةةة من ةةةا فحةةةص الطةةة ل والطالبةةةات 
المقبةةوليا فةةي المةةدار  وتلقةةيح ي  ةةد ال ةةدري والتيسوئيةةد، ف ةة ت عةةا ى ةةراا فحةةص طبةةي 
عةةاي ل ميةةم اممةةراأ والعاهةةات البدنيةةة فةةي بدايةةة كةة  سةةنة دراسةةية، كمةةا اهتمةةت الطبابةةة 

أمراأ العيةةوا نظةةرات لخطورت ةةا فةةي البيئةةة المدرسةةية واثرهةةا فةةي مسةةتقب  الطةة ل. وكانةةت بةة
 .  (3)نتائج السحص تس   باستمارات خابة تنظي ب داو  اإلحباا الن ائية

ابدرت رئاسةة بةحة المعةار  تعليمةات بشةأا رلةق المةدار  ومنةم الطة ل مةا 
اي مدرسةةة، وذلةةف عنةةد ىخبةةار  الةةدواي، حينمةةا اعطةةت الحةةق لطبيةةل المعةةار  اممةةر بيلةةق

رئاسةةة بةةحة المعةةار  فةةي حالةةة انتشةةةار اممةةراأ السةةارية، وعلةةر طبيةةل المعةةار  منةةةم 
عطةةةاتش المةةةدة التةةةي يراهةةةا  الطالةةةل المبةةةال بةةةاممراأ السةةةارية مةةةا الةةةدواي فةةةي المدرسةةةة وام

 .(4) رورية
اخ اكثةةر اممةةراأ انتشةةارات فةةي العةةراق نتي ةةة تكةةاثر اموسةة (5)كةةاا مةةرأ التراخومةةا

والعةةةادات السةةةيئة كو ةةةم اميةةةدي فةةةي العينةةةيا، واسةةةتعما  المناديةةة  المشةةةتركة. ولمكافحةةةة 
المةةةرأ اتخةةةذت وزارة المعةةةار  التةةةدابير اتحترازيةةةة فةةةي المةةةدا الرئيسةةةة: بيةةةداد والموبةةة  

 .(6)والببرة

                                                 

 (.1936حزيراا  23) 493(  ريدة الب غ، العدد 1)
 (.1936نيساا  20) 217ريدة فتر العراق، العدد (  2)
 (، 1940.، وزارة المعار  )بيداد، 1939-1938( .التقرير السنوي عا سير المعار  لسنة 3)

 .44، 42ص 
 .295، ص 1939-1933النحا ، النشاط والخدمات البحية  (4)
ار  ولكا بشك  اق  ما كاا مر ا الم ريا والبل ارزيا ما اممراأ المنتشرة بيا ط ل المد( 5)

؛  83(، ص 1945.، )بيداد، 1944-1943التراخوما. ينظر: .التقرير السنوي عا سير المعار  لسنة 
 .95(، ص 1946.، )بيداد، 1945-1944.التقرير السنوي عا سير المعار  لسنة 

 .296النحا ، المبدر السابق، ص  (6)
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عنةةد قيامةةه بتستةةيش بةةحة المةةدار  اا مةةرأ  1933 ةةاا فةةي تقريةةر طبيةةل البلديةةة سةةنة 
ببورة هائلة بيا الت ميذ. واقتةرا طبيةل البلديةة تعيةيا م ةمدميا لمةدار   التراخوما منتشر

البنةيا وم ةةمدميا لمةدار  البنةةات، يقومةوا بزيةةارة المةدار  مةةرتيا كة  اسةةبوع للقيةاي بتةةداوي 
 .(1)العيوا وباإلسعافات امولية تحت ىشرا  طبيل
مةةةا المةةةدار  كافةةةة مكافحةةةة مةةةرأ  1936طلبةةةت رئاسةةةة بةةةحة المعةةةار  سةةةنة 

لتراخومةةةا، لةةةذلف و  ةةةت المديريةةةة مةةةا المعلةةةي المتةةةدرل علةةةر معال ةةةة التراخومةةةا. اا تكةةةوا ا
معال تةةةه للمر ةةةر اثنةةةاا السةةةرص او فةةةي السةةةاعة امخيةةةرة مةةةا الةةةدواي. واا يكةةةوا فةةةي كةةة  
مدرسةةةةة سةةةة   خةةةةاص بأسةةةةماا الطلبةةةةة المعةةةةال يا. واا تخبةةةةص ررفةةةةة فةةةةي كةةةة  مدرسةةةةة 

ذا ظ ةر لمعال ة الطة ل، ف ة ت عةا تزويةد المةدار  بة القطرة الواقيةة للطة ل السةالميا. وام
احمةةةةةرار او تقةةةةةيح او تةةةةةوري فةةةةةي العةةةةةيا في ةةةةةل ىرسةةةةةا  المةةةةةريأ فةةةةةورات ىلةةةةةر المستوبةةةةة  

 .(2)للمعال ة
.كانةةت خطةةوات معال ةةة مةةرأ التراخومةةا فةةي مةةدار  الموبةة  وتعليماتةةه تت ةةما 
عةةةةةةةةة ج الطةةةةةةةةة ل المبةةةةةةةةةابيا بالت ةةةةةةةةةال المن ةةةةةةةةةمة المةةةةةةةةةزما بمحلةةةةةةةةةو  سةةةةةةةةةلسات الزنةةةةةةةةةف 

(Zincsulfate يوميةةةةةةات ومةةةةةةداواة المبةةةةةةابيا بالتراخومةةةةةةا المبةةةةةةحوبة بةةةةةةاتفراز البةةةةةةديدي )
( ىذ تنظةةة  Silver nitrate)ال راحةةةة( بمسةةةح ا سةةةان ي يوميةةةات بمحلةةةو  نتةةةرات الس ةةةة )

العينةةةةةةةةةاا بمةةةةةةةةةاا البوريةةةةةةةةةف اوتت وتقطةةةةةةةةةر نقطتةةةةةةةةةيا مةةةةةةةةةا محلةةةةةةةةةو  البوفاكةةةةةةةةةائيا المسةةةةةةةةةكا 
(Alibovakiin  وبمسةةةح ال سةةةا مةةةا الةةةداخ  بمحلةةةو .)( نتةةةرات كةةةائيا الس ةةةةSilver 

nitrate kaiin وُييس  حاتت بمحلو  الملح. وبعد انقطاع اتفرازات تستعم  قطةرة سةلسات )
 .(3)( .Copper sufateالنحا  )

قةةةةاي رئةةةةي  بةةةةحة لةةةةواا الموبةةةة  الطبيةةةةل فةةةةائق شةةةةاكر وطبيةةةةل بةةةةحة معةةةةار  
عةةةد الظ ةةةر ، بسحةةةص طةةة ل ثانويةةةة الموبةةة  يوميةةةات ب1936الموبةةة  نةةةاظي النكةةةدي سةةةنة 

                                                 

 المبدر نسسه. (1)
 (.1936نيساا  23) 218(  ريدة فتر العراق، العدد 2)
 .297-296، ص 1939-1933النحا ، النشاط والخدمات البحية ( 3)
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ولمةةةدة اسةةةبوع مةةةا السةةةاعة الثانيةةةة ىلةةةر السةةةاعة الرابعةةةة وبعةةةد اتنت ةةةاا مةةةا السحةةةص انتقةةة  
 .(1)لسحص ط ل المتوسطة الشرقية ثي اليربية

 ةاا  1938-1936بدر ملخص تقريةر طبابةة معةار  منطقةة الموبة  لسةنتي 
ر اممةةراأ فيةةه اا الحالةةة البةةحية فةةي الموبةة  حسةةنة واممةةراأ السةةارية قليلةةة، واا اكثةة

انتشةةارات هةةي امةةراأ العيةةوا وتسةةيما التراخومةةا، امةةا مةةرأ الم ريةةا المنتشةةرة فةةي عةةدد مةةا 
اممةةةاكا الشةةةمالية فقةةةد اخةةةذت فةةةي الت شةةةي. فكةةةاا التستةةةيش البةةةحي علةةةر ابنيةةةة المةةةدار  
القليةة  من ةةا ريةةر بةةالحة مةةا   ةةة السةةعة والت ويةةة والتناسةةل مةةم عةةدد الطةة ل، واممةةاكا 

من ةا قريبةة مةا البةسو ، والمبةةاو  معدومةة فةي اكثةر المةدار . وبلةغ عةةدد البةحية القلية  
 .(2)( طالبات وطالبة46240المرا عيا للمستوب  )

 
 :1945 - 1932 السارية ثانياً: التعليمات واإلجراءات الصحية للحد من األمراض

ىلةر اتتساقيةة الدوليةةة البةحية، التةي تحةتي علةر العةةراق  1931ان ةي العةراق سةنة 
راعةةاة الشةةروط عنةةد ظ ةةور اممةةراأ السةةارية كالطةةاعوا وال ي ةةة )الكةةوليرا( ممةةا سةةاعد م

ان ةةي ىلةةر اتتساقيةةة الدوليةةة الخابةةة بتشةةكي   1932علةةر الحةةد مةةا انتشةةارها. وفةةي سةةنة 
مكتةةل دولةةي للبةةحة العامةةة الةةذي ي ةةد  ىلةةر  مةةم المعلومةةات والمسةةتندات عةةا اممةةراأ 

 .(3)تم يدات لمكافحت ا المعدية كال ي ة والطاعوا وال دري
 أ. التعليمات الصحية:

، 1932تشةةريا امو   3قامةةت الحكومةةة العراقيةةة بعةةد دخول ةةا عبةةبة اممةةي فةةي 
تشةةةريا امو   13بابةةةدار العديةةةد مةةةا التعليمةةةات التةةةي ل ةةةا اثةةةر وا ةةةح فةةةي البةةةحة فسةةةي 

 1932( لسةنة 42بدر نظاي )اإلشةرا  علةر الحةر  ذات الةروائح الكري ةة( رقةي ) 1932
الةةذي ت ةةةما عةةدي تأسةةةي  اي محةةة  دوا ى ةةازة مةةةا السةةةلطة البةةحية، واا يكةةةوا المحةةة  
بعيدات عا المنطقة السكنية، وت ي وز اتشتيا  بةالحر  ذات الةروائح الكري ةة ىت فةي محة  

                                                 

 .297المبدر نسسه، ص  (1)
 .60، 57، 50، 49، ص 1938-1936( التقرير السنوي عا سير المعار  لسنتي 2)
 .277، ص 1939-1933النحا ، النشاط والخدمات البحية ( 3)
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الحرفةةةةة، واا يكةةةةوا المحةةةة  م  ةةةةزات بالميةةةةاش ومعر ةةةةات دائمةةةةات للتستةةةةيش مةةةةا قبةةةة  السةةةةلطات 
 .(1)البحية

بةةةةدرت )تعليمةةةةات لمراقبةةةةة الق ةةةةاوي والمطةةةةاعي  1932ثةةةةاني تشةةةةريا ال 20وفةةةةي 
الةةذي نةةص علةةر عةةدي فةةتح المحةة ت المةةذكورة دوا  1932( لسةةنة 11والسنةةادق( ذو الةةرقي )

ى ةةازة مةةا السةةةلطة البةةحية. واا يكةةةوا العةةاملوا سةةةالميا مةةا اممةةةراأ السةةارية وتةةةابعيا 
  نظيسةة وممنةوع مسةح لتعليمات السحص الطبي وي ل اا تكوا  ميةم اوانةي الشةرل وامكة

امطبةةةاق والسنةةةا يا بةةة  رسةةةل ا. ولمةةةوظسي البةةةحة الحةةةق فةةةي اخةةةذ نمةةةاذج مةةةا المةةةأكوتت 
والمشةةةروبات مةةةا ا ةةة  السحةةةص الطبةةةي علي ةةةا. وفةةةي السنةةةادق تكةةةوا السةةةرش وامسةةةرش نظيسةةةة 
وينبيي ىي اد منافذ بييرة في اليرفةة ليةرأ الت ويةة. كمةا ابةدرت فةي الشة ر نسسةه سةنة 

( واحتو  علر عدي ىنشةاا اي ىبةطب  9لمراقبة اإلبطب ت( ذو الرقي ) )تعليمات 1932
دوا رخبةةة بةةحية واا يكةةوا المحةة  بعيةةدات عةةا المدينةةة وم  ةةزات بالميةةاش ولةةه منافةةذ واسةةعة 

 .(2)ومنعت السلطات البحية نشر الس  ت واموساخ فوق سطح المح  ليرأ الت سي 
 1932( فةي كةانوا امو  سةنة 47)بدر )نظاي معامة  الميةاش اليازيةة( ذو الةرقي 

الذي منم فتح اي معم  دوا رخبة ما السلطات البحية، واا تكوا هذش المعامة  دائمةات 
معر ة للتستيش البحي، ف ة ت عةا سة مة العةامليا فةي المعمة  مةا اممةراأ السةارية، 
واا تخبةةةص ررفةةةة خابةةةة ليسةةة  الز ا ةةةات وررفةةةة لبةةةناعة الميةةةاش اليازيةةةة، واا تكةةةوا 

 .(3)(Clorineاش بافية وتو د في ا مادة الكلوريا )المي
استحبا  ى ازة لممارسةة  1933اشترطت بلدية الموب  في م ا  البحة سنة 

الم نة علر عدد ما اربال الحر  وخ وع مح ت الح قيا وال زاريا وبناع الحلويةات 
عاينةةة اربةةال وبةةائعي الحليةةل ومشةةتقاته وابةةحال الحمامةةات وباعةةة العقةةاقير والخبةةازيا، وم

الحر  وتزويد امبحاا مةن ي بالشة ادة البةحية، كمةا اهتمةت طبابةة البلديةة بمراقبةة اليةش 
فةةي المةةواد اليذائيةةةة كالشةةاي مةةةا قبةة  ابةةةحال المقةةاهي وطلبةةةت مةةن ي ىبةةةراز شةة ادة تثبةةةت 

                                                 

 (.1932تشريا امو   13) 1188د (  ريدة الوقائم العراقية، العد1)
 (.1932تشريا امو   20) 1190(  ريدة الوقائم العراقية، العدد 2)
 (.1932كانوا امو   19) 1207(  ريدة الوقائم العراقية، العدد 3)
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مقدار كمية الشاي المشةتراة. وتسةليي ف ة ت الشةاي المسةتعلمة ىلةر مةأمور القسةي البةحي 
. وامةةرت البلديةةةة  مةةم اموسةةةاخ ونقل ةةا مةةةا الةةدور مباشةةةرة (1) مة اسةةةتخدام اللتأكةةد مةةةا سةة

 .  (2)ونقل ا ىلر مستودع عاي خارج البلدة 193ابتداات ما او  نيساا 
ىبةةدار العديةةد مةةا التعليمةةات للمحافظةةة علةةر  1933قةةرر الم لةة  البلةةدي سةةنة 

ي )تعليمةةات 1933 البةةحة العامةةة، فأبةةدر الم لةة  البلةةدي فةةي امو  مةةا كةةانوا الثةةاني
الح قةةيا(، نةةص علةةر اا يتةةوافر فةةي كةة  محةة  ح قةةة محلةةو  السةةبرتو ومبةةباا كحةةولي 
)لمبةةة اسةةبرتو( ليةةرأ تعقةةيي امدوات المسةةتعملة فةةي الح قةةة، ورسةة  المناشةة  المسةةتعملة 

% وي ةةل اا 5( بنسةةبة Formalinللح قةيا. اشةةترطت التعليمةةات تةةوفر محلةةو  السرمةةو  )
والمقص فةي المحلةو  المةذكور قبة  الح قةة وبعةدها، وي ةل اا تمةر ييط  مو  الح قة 

ماكنةةة الح قةةة فةةوق ل ةةل المبةةباا الكحةةولي قبةة  الح قةةة وبعةةدها، واسةةتعما  قطعةةة مةةا 
القطةةةةا لكةةةة  شةةةةخص ورمي ةةةةا بعةةةةد اتسةةةةتعما . واا يرتةةةةدي الحةةةة ق اثنةةةةاا العمةةةة  بةةةةدرية 

لةةر كةة  حةة ق اا يكةةوا بي ةاا... و ةةم لوحةةة مكتةةول علي ةةا )الببةةاق ممنةوع(. وي ةةل ع
حائزات علةر شة ادة طبيةة تتيةد سة مته مةا اممةراأ السةارية، ويمنةم الحة ق مةا اتحتةرا  

 . (3)بالم نة فور ابابته بمرأ ساري الر حيا شسائه وحبوله علر تقرير طبي
)تعليمات معام  الثلج( فأكةدت علةر اا ي  ةز  1933وبدرت في كانوا الثاني 

عةةداد ررفةةة خابةةة ليسةة   كةة  معمةة  بأنابيةةل المةةاا، ويخ ةةم العمةةا  للسحةةص الطبةةي، وام
قوالةةةل الةةةثلج، يكةةةوا المةةةاا المعةةةد لبةةةنم الةةةثلج معقمةةةات بةةةالكلوريا، واا ت  ةةةز  ميةةةم ابةةةوال 
المعمة  ونوافةذش بمشةةبكات مةا السةةلف النةاعي تمنةم دخةةو  امتربةة والحشةةرات داخة  المعمةة ، 

. وبةدرت )تعليمةات (4)للتحلية ويخ م المعم  للتستيش البحي مم اخذ نمةاذج مةا الةثلج 
                                                 

( نمير طه ياسيا،. امبنا  والتنظيمات الم نية في الموب  منذ اواخر القرا التاسم عشر حتر عاي 1)
 .199( ص 1992روحة دكتوراش )رير منشورة( كلية اآلدال ) امعة الموب  ، .، اط 1958

 (.1933آذار  21) 227(  ريدة الب غ، العدد 2)
، بيانات وتعليمات 1933( ؛ بلدية الموب  عاي 1933آذار  23) 128(  ريدة العما ، العدد 3)

 (.2010شباط  7) 284(،  ريدة فتر العراق، العدد 12البلدية، الحلقة )
، تعليمات معام  الثلج في 1933( ؛ بلدية الموب  1933آذار  23) 128(  ريدة العما ، العدد 4)

 (.2010شباط  23) 286( المنشورة في  ريدة فتر العراق، العدد 13بلدة الموب  )الحلقة 
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بةةيانة المةةأكوتت( التةةي منعةةت عةةرأ الحليةةل ومشةةتقاته والعسةة  والةةدب  والتةةيا مكشةةوفات 
 .(1)دوا ارطية مبنوعة ما الز اج مم نظافة امواني المستعملة لبيم المأكوتت

)تعليمةات مراقبةة المقةاهي(  1933حزيةراا  20ابدرت رئاسة بلدية الموب  في 
ي  ةةواز فةةتح او نقةة  او ىنشةةاا مق ةةر بةةدوا ا ةةازة مةةا دائةةرة البةةةحة، واا مةةا اهم ةةا: عةةد

تمسةةح  ميةةم المقاعةةد الخشةةبية )التخةةوت( بمحلةةو  الكلةةوريا. واا تكةةوا فةةي المق ةةر بالوعةةة 
ذا زاد مسةةاحت ا علةةةر ) ( ي ةةةل تةةةوفير مرافةةةق بةةحية ومبولةةةة م  ةةةزة بالمةةةاا يرمةةةر 2ي 80وام

(. وي ل تعقيي البسةط وامرطيةة علةر Cresolفي ا مرتاا في اليوي ما محلو  الكريسو  )
( يومةةات، ورسةة  السنةةا يا 15اليخةةوت فةةي دائةةرة التعقةةيي ببةةورة م انيةةة مةةرة واحةةدة فةةي كةة  )

وامقداا قبة  اسةتعمال ا بمةاا حةار. والميةاش المسةتخدمة للشةرل مةا ميةاش امنابيةل العموميةة 
ببةةةةةةاق والمخةةةةةةاط )مةةةةةةاا اإلسةةةةةةالة(. واا تعلةةةةةةق لوحةةةةةةة او عةةةةةةدة لوحةةةةةةات يكتةةةةةةل علي ةةةةةةا )ال

 .(2)ممنوعاا(
ىبةةةةدار )تعليمةةةةات مراقبةةةةة  1933قةةةةرر الم لةةةة  البلةةةةدي فةةةةي شةةةة ر تمةةةةوز سةةةةنة 

ىذ تطرقةت هةذش التعليمةات ىلةر عةدي رمةي اموسةاخ  (3)اموساخ وامزبا  واممةاكا البةحية(
واتزبةةةا  والقةةةاذورات و ثةةةث الحيوانةةةات ىت فةةةي اممةةةاكا المخببةةةة ل ةةةا، وت ي ةةةوز نةةةةزا 

ازة مةةا قبةة  بةةحة البلديةةة، واا يكةةوا فةةي كةة  منةةز  والخانةةات واممةةاكا مرحةةاأ ىت با ةة
 .(4)العمومية اماكا بحية )ب ليم( وما لي يملف مرحا ات ُيعد  مخالسات للتعليمات

ا  1934( لسةنة 29)نظةاي تبةري  الميةاش الوسةخة( ذو الةرقي ) 1934بدر فةي سةنة  تكةوَّ
ي بتشةيد م ةر  داخة  دارش او يييةرش ( مةادة اهةي مةا  ةاا فيةه: علةر كة  شةخص يقةو 13ما )

اا يقةةدي رسةةمات للمشةةروع المةةراد ىنشةةاتش للسةةلطة البةةحية، واا تكةةوا  ميةةم الب ليةةم تبعةةد بمةةا 

                                                 

 (.1933آذار  30) 129(  ريدة العما ، العدد 1)
 .284، ص 1939-1933النحا ، النشاط والخدمات البحية  (2)
لو قارنا هذش التعليمات بما ن حظه اليوي في مدينة الموب  ن حظ  دية بلدية الموب  آنذاف  (3)

 بالمحافظة علر نظافة البلدة كا راا وقائي لحماية امهالي ما اممراأ.
 (.1933تموز  27) 146( للتسابي  ينظر:  ريدة العما ، العدد 4)
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( متةةرات عةةا البئةةر 12ت يقةة  عةةا متةةريا عةةا رةةر  السةةكا فةةي البيةةت، وبمةةا ت يقةة  عةةا )
 .(1)المستعم  للشرل. واا يكوا بناا هذش الب ليم ببورة يس   تنظيس ا

اهتمةةةت البلديةةةة فةةةي السةةةنة نسسةةة ا بتنظةةةيي سةةةوق اللحةةةوي، وامةةةرت بتبلةةةيط السةةةوق و 
بالسةةمنت وتمديةةد انابيةةل الميةةاش امةةاي الةةدكاكيا وتنةةوير السةةوق بالك ربةةاا. كمةةا فةةرأ علةةر 
ابةحال اممة ف تبلةةيط القسةي ريةر المةةبلط مةا الةدكاكيا وتسةةقي  السةوق بالحديةد وال نكةةو 

يبا  الماا ىلر الحوانيت  .(2)وام
ت نبةةات  1941( لسةةنة 11ا بةةدر )نظةةاي بيةةم امرذيةةة والمشةةروبات( ذو الةةرقي )كمةة

تنتقةةا  اممةةراأ بةةيا المةةواطنيا ونةةص علةةر عةةدي فةةتح مق ةةر او محةة  لشةةرل الشةةاي او 
محةةة  لتح ةةةير اللحةةةوي او امسةةةماف او الخبةةةز او اي نةةةوع آخةةةر مةةةا الطعةةةاي والشةةةرال دوا 

لمشةةروبات عةةا طريةةق الت ةةو . والعنايةةة ى ةةازة مةةا السةةلطة البةةحية، ومنةةم بيةةم امرذيةةة وا
بنظافةةة المحةة ت المعةةدة ل ةةذا اليةةرأ مةةا حيةةث امرذيةةة والمشةةروبات واموانةةي وامثةةاث. 
وعلةةر  ميةةم المحةة ت الم ةةازة وفةةق هةةذا النظةةاي اا ت تسةةتعم  ريةةر مةةاا امنابيةةل العامةةة، 

خا ةعيا  واا يكةوا  ميةم امشةخاص المسةتخدميا فةي المحة ت الم ةازة وفةق هةذا النظةاي
الخةةاص بةةالسحص الطبةةي علةةر العمةةا  الةةذيا  1937( لسةةنة 6للنظةةاي البةةحي ذي الةةرقي )

يح ةةروا الطعةةاي والمشةةروبات، واا ي ةةري السحةةص الطبةةي علةةي ي كةة  اربعةةة اشةة ر. وفةةي 
 .(3)حالة ىبابت ي باممراأ السارية تي وز استمرارهي بالعم  ىت بعد شسائ ي

باتهتمةاي بميةاش حمةاي العلية  وتنظةيي  1945ة قامت وزارة الشةتوا ات تماعيةة سةن
م اري الحماي ومنابع ةا واحوا ة ا وتخبةيص احةواأ مبةحال اممةراأ ريةر المعديةة 
ومنسبةةةلة عةةةا بقيةةةة امحةةةواأ التةةةي يسةةةتحي في ةةةا المبةةةابوا بةةةاممراأ المعديةةةة علةةةر اا 

وادر تخبص دور خارج الحمةاي لسةكا المبتلةيا بةاممراأ ذوات العةدو ، وذلةف بتشةكي  كة

                                                 

 (.1934تموز  16) 1368العدد (  ريدة الوقائم العراقية، 1)
 (.1936آل  21) 510(  ريدة الب غ، العدد 2)
آذار  15) 1560( ؛ والعدد 1941آذار  24) 1890( للتسابي  ينظر:  ريدة الوقائم العراقية، العدد 3)

1937.) 
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بةةةةحية فةةةةي مركةةةةز حمةةةةاي العليةةةة  تقةةةةوي بسحةةةةص المسةةةةتحميا فحبةةةةات دقيقةةةةات لترشةةةةدهي ىلةةةةر 
 .(1)احوا  ي الخابة

 ب. األمرا  السارية:
ابدر رئي  بلدية الموبة  بيانةات تحةت عنةواا )مكافحةة اممةراأ السةارية( طلةل 
ة فيةةةه مةةةا الةةةدوائر البةةةحية بعةةةد ظ ةةةور ىبةةةابات بةةةأمراأ سةةةارية، اتخةةةاذ التةةةدابير ال زمةةة

ومكافحت ةةا عةةا طريةةق معرفةةة اتبةةابات اموليةةة فةةورات، واتخةةاذ اتحتياطةةات لوقةة  المةةرأ 
( مر ةةات الوا ةةل 23ومنةةم سةةريانه وتسشةةيه. ت ةةما البيةةاا قائمةةة بةةأمراأ سةةارية عةةددها )

اإلخبةةةار عن ةةةا وهةةةي: ال ي ةةةة )الكةةةوليرا(، الطةةةاعوا، ال ةةةدري، التيسةةةو ، الحمةةةر الرا عةةةة 
(Relapsing Fever)(2)الخ ،( نةةاق، الحمةةر شةةبه تيسوئيديةةةPuratyphoid)(3) الحمةةر ،

، الشةبه  ةدري، البثةرة الخبيثةةة (5)(Tetanus، الكةةزاز )(4)(Purpural Punexiaالنساسةية )
(Measless)(6)( الحبةةبة، السةةعا  الةةديكي، النكةةا ، الحمةةر القرمزيةةة ،Rheumatic 

                                                 

 (.1945آل  5) 373(  ريدة ال   ، العدد 1)
نه ما اممراأ المعدية.( مرأ بكتيري يسبل حمر تعود بالبسات نسس ا وبشك2)    متكرر وام

A-Boon and others, Op. cit., P. 141. 
( ويسمر بحمر التيسو  البطني تمييزات ل ا ما تيسو  الرا . سببه  راثيي تدخ  ال سي عا طريق 3)

القناة ال  مية بوساطة الماا او الحليل او الخ ر والسواكة الملوثة. وهو ما اممراأ المعدية يبيل 
ار اكثر ما الكبار. ع ماته الي في البطا وفقداا الش ية وانتساخ البطا. للتسابي  ينظر: شكري البي

 .209-208بوتا ي، الدلي  امميا في البحة والمرأ، )مبر، د.ت(، ص 
( سبب ا طسيليات قد تكوا مو ودة في المراة قب  الوتدة، او ان ا تدخ   سي المراة اثناا الوتدة لقلة 4)

 ة اثناا التوليد، واعرا  ا حمر شديدة والت ال الرحي. ينظر: بوتا ي، المبدر السابق، النظاف
 .216ص 
( سببه مكرول خاص يدخ  الدي بوساطة  را او كي او خمش يتثر في الحب  الشوكي تكوا 5)

اعرا ه تيب  العنق وبعوبة تحريف السف والبلم وتشنج في ك  اع اا ال سي. للتسابي  ينظر: 
 .284، المبدر السابق، ص بوتا ي

( حبة تظ ر علر الو ه بشك  بارز عادة تكوا سوداا الرا  ذات قشرة سميكة وخابة تظ ر 6)
 (.Measlesesع مات ا ما نوع )

A-Boon and others, Op. cit., P. 300. 
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fever)(1)( الحمر التيسوئيديةة، ذات المةخ الميتار يةف ،Encephalitis)(2)  ال ةذاي، السة ،
الزحةةةار )ديزنتةةةري(، الزحةةةار  ،(4)(Meningitis، السةةةحايا )(3)(Anthraxالرئةةةوي، ال مةةةرة )

 .(5))امميبي(
فةي الموبة  وكةاا مبةدرش  1933انتشر مرأ ال دري فةي شة ر تشةريا الثةاني 

الموبة  ( شخبةات فةي لةواا 53211ل ةذا قامةت طبابةة البلديةة بتلقةيح ) (6)قريتي عانةه وراوش
 30 -. وقامةت طبابةة البلديةة مةا او  كةانوا الثةاني (7)بالمب  الواقي  د مرأ ال دري

( شخبةةات مةةا اربةةال الحةةر  ومنعةةت تسةةعة اشةةخاص 825بمعاينةةة ) 1933حزيةةراا سةةنة 
من ي بسبل ىبابت ي باممراأ الزهريةة. وبلةغ عةدد المةرا عيا فةي المستوبة  البلةدي فةي 

 1934. فةةةي حةةةيا بلةةةغ عةةةدد المةةةرا عيا سةةةنة (8)( مري ةةةات 56810المةةةدة المةةةذكورة نسسةةة ا )
. وبنةةةةةاات علةةةةةر ذلةةةةةف قةةةةةرر (9) 1933( مرا عةةةةةات علةةةةةر سةةةةةنة 35430( بزيةةةةةادة )235611)

 .  (10)الم ل  البلدي توسيم المستوب  البلدي

                                                 

ا ( مرأ شديد العدو  يبيل اإلنساا مرة واحدة مد  الحياة وهي اشد فتكات ما الحببة، اعرا  1)
حمر وقيا وبثرات قرمزية في الحلقوي والو ه والرقبة ثي ينتشر علر ال سي كله. بوتا ي، المبدر 

 .276السابق، ص 
 ( الت ال الخ يا الدمارية نتي ة اتبابة بم موعة ما السايروسات.2)

A-Boon and others, Op. cit., P. 1228. 
مرار يعقبه تقرا يبيل المر ر ذات اممراأ ( الت ال في طبقات ال لد العميقة يباحبه وري واح3)

 . 199-198السكرية اكثر ما ريرش. ينظر: بوتا ي، المبدر السابق، ص 
( مرأ يسبل الت ال ارشية الدماغ، ما اعرا ه ارتساع مسا ئ بدر ات الحرارة، بداع شديد وتعل. 4)

A-Boon and others, op.cit., P. 1224. 
 .285، ص 1939-1933البحية  ( النحا ، النشاط والخدمات5)
 (.1933تشريا الثاني  17) 290(  ريدة الب غ، العدد 6)
 (.1933كانوا امو   21) 299(  ريدة الب غ، العدد 7)
.، بلدية الموب ، )الموب ، 1933حزيراا  30 –كانوا الثاني  1( . تقرير بلدية الموب  ما 8)

 .8(، ص 1933
 .27(، ص 1934.، بلدية الموب ، )الموب ، 1934وب  ( .التقرير السنوي لبلدية الم9)
 (.1935حزيراا  2) 387(  ريدة الب غ، العدد 10)
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( ىبةةابة بةةاممراأ السةةارية، اكثرهةةا انتشةةارات هةةي 1618) 1934تلقةةت بةةحة البلديةةة سةةنة 
والسة  الرئةوي والحمةر التيسوئيديةة والزحةار. فقامةت بةحة البلديةة الحببة والنكا  والخناق 

بو ةةةم المبةةةابيا فةةةي المستشةةةسر الملكةةةي، وتعقةةةيي اثةةةاث البيةةةوت الموبةةةواة وو ةةةم الح ةةةر 
البةةحي علي ةةا، لمنةةم اخةةت ط سةةاكني ا بةةاآلهليا. كمةةا قامةةت البلديةةة بتلقةةيح امهةةالي  ةةد 

ال ةةةدري فةةةي الموبةةة  اثنةةةاا السةةةنة  ال ةةةدري والحمةةةر التيسوئيديةةةة فبلةةةغ عةةةدد الملقحةةةيا  ةةةد
( شخبةةات. وبس ةة  هةةذش ال  ةةود لةةي يظ ةةر المةةرأ فةةي الموبةة  علةةر الةةرري مةةا 48841)

انتشةةةر مةةةرأ  1934. وفةةةي شةةة ر آل (1)ظ ةةةورش فةةةي القةةةر  والنةةةواحي القريبةةةة مةةةا البلةةةدة
 .(2)الم ريا في اسكي كلف

لطات في قرش قوش ببورة كبيرة لذلف قامةت السة 1935ظ ر مرأ ال دري سنة 
، فبلةغ عةدد امشةخاص الةذيا لقحةوا اثنةاا (3)البحية بتلقةيح القةر  الم ةاورة بالمبة  الةواقي

( شخبات، فيمةا 15533) 1935لياية حزيراا  1935ستة اش ر اعتبارات ما كانوا الثاني 
( شخبةةةات واسةةةتمرت 3746) 1935بلةةةغ عةةةدد الملقحةةةيا فةةةي فتةةةرة اسةةةبوعيا مةةةا شةةة ر آل 

. و ةاا فةي التقريةر البةحي (4)( شخبات 29968) 1936ناا سنة عمليات التلقيح فبليت اث
اا اكثةةر اممةةةراأ انتشةةارات فةةةي الموبةةة   1935عةةا الحالةةةة البةةحية فةةةي الموبةة  لسةةةنة 

هةةي: السةة  الرئةةوي ومةةرأ الزحةةار والحمةةر التيسوئيديةةة والحبةةبة والخنةةاق، فقامةةت بةةحة 
يا بمةةةةرأ ال ةةةذاي ىلةةةةر البلديةةةة بمكافحةةةة اممةةةةراأ المةةةذكورة سةةةابقات. كمةةةةا ارسةةةلت المبةةةاب

مستشةةةةسر العةةةةز ، ف ةةةة ت عةةةةا تط يةةةةر المنةةةةاز  الموبةةةةواة وتعقةةةةيي امثةةةةاث الملوثةةةةة ببةةةةورة 
( شخبةةةةات  ةةةةد ال ةةةةدري اثنةةةةاا 59333. وقامةةةةت طبابةةةةة بةةةةحة البلةةةةدة بتلقةةةةيح )(5)مسةةةةتمرة
 .(6)السنة

                                                 

 .18، ص 1934( التقرير السنوي لبلدية الموب  سنة 1)
 .(1934آل  25) 51(  ريدة فتر العراق، العدد 2)
 (.1935شباط  5) 97(  ريدة فتر العراق ، العدد 3)
 .286، ص 1939-1933دمات البحية ( النحا ، النشاط والخ4)
 .1935(  ريدة فتر العراق، العدد ممزق لسنة 5)
 (.1936كانوا الثاني  9) 191(  ريدة فتر العراق ، العدد 6)
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 1936بلةةةةغ م مةةةةوع اإلبةةةةابات السةةةةارية للستةةةةرة مةةةةا او  كةةةةانوا الثةةةةاني ليايةةةةة ايلةةةةو  سةةةةنة 
ىبةةةابة بمختلةةة  اممةةةراأ السةةةارية كالسةةة  الرئةةةوي والزحةةةار والتيسوئيةةةد وال ةةةدري ( 1072)

. وللحةد مةا انتشةار هةذش اممةراأ قةاي رئةي  بةحة لةواا الموبةة  (1)وريرهةا مةا اممةراأ
بمكافحة اي مكاا يقبدش النا  بكثرة ومن ا منطقة حماي العلية  التةي يةتي ىلي ةا عةدد كبيةر 

ذلف قةةرر بةةأا يةةتي ىخةة ا الحمةةاي مةةرتيا كةة  يةةوي ورسةة  مةةا امهةةالي فةةي العةةراق للعةة ج، لةة
 ميةةةم مشةةةتم ت ا، وعلةةةر الموظةةة  البةةةحي فةةةي حمةةةاي العليةةة  بةةةأا يقةةةوي كةةة  يةةةوي بتستةةةيش 

 .(2)المأكوتت والمشروبات واا يقدي تقريرش ىلر مدير الناحية
وبةةةدر تقريةةةر رسةةةمي سةةةنوي بعنةةةواا )خ بةةةة اعمةةةا  بةةةحة البلةةةدة خةةة   العةةةاي 

(، 2028(، امةةةا الوفيةةةات فكانةةةت )3557الةةةوتدات فةةةي الموبةةة  )(، ت ةةةما عةةةدد 1936
( رةالوا. ومو  مةرة يةتي ىتة   مةواد رذائيةة ريةر 347،708،500وكمية الميةاش الم  ةزة )

( كيلةةةورراي. وبلةةةغ عةةةدد المواشةةةي 2424بةةةالحة ل كةةة  مةةةا قبةةة  موظةةة  البةةةحة فبليةةةت )
( مةةةةةةا 111429( مةةةةةةا امرنةةةةةةاي و )50451( من ةةةةةةا )168892المذبوحةةةةةةة ل سةةةةةةت  ف )

( مةةةةا اإلبةةةة . وبليةةةةت عةةةةدد 86( مةةةةا ال ةةةةامو ، و)51( مةةةةا البقةةةةر، و)6875المةةةةاعز و)
(، الزحةةةار 300( شخبةةةات، السةةة  الرئةةةوي )146( ىبةةةابة تةةةوفي مةةةن ي )1422اإلبةةةابات )

(، والسةةعا  41(، الخنةةاق )268(، شةةبه تيسوئيةةد )86(، التيسوئيةةد )106(، الحبةةبة )348)
( قطعةة. عةدد الةةدعاوي  ةد المخةةالسيا 83165عقمةةت ) (. عةدد القطةةم التةي184الةديكي )

( دعوة، الدور التي زارت ةا قابلةة البلديةة لو ةود الةوتدات الحديثةة في ةا 3129موامر البلدية )
 .(3)( دارات 3032)

فةةي الموبةة  وتسةةيما بةةيا السةة ناا فقامةةت  1937انتشةةر مةةرأ التراخومةةا سةةنة 
، ولحمايةةة السةةة ناا (4)ر ال زمةةة لمكافحتةةةهرئاسةةة البةةحة بتزويةةةد السةة ا المركةةةزي بالعقةةاقي

                                                 

 (.1936تشريا امو   16) 268، العدد   ريدة فتر العراق (1)
 (.1936ايلو   11) 516(  ريدة الب غ، العدد 2)
 .290-289، ص 1939-1933ات البحية ( النحا ، النشاط والخدم3)
 (.1937كانوا الثاني  13) 550(  ريدة الب غ، العدد 4)
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. (1)وافةةراد الشةةرطة مةةا اممةةراأ السةةارية تقةةرر ىنشةةاا مستوبةة  لكةة  سةة ا بةةادارة طبيةةل
وفي ش ر نيساا مةا السةنة نسسة ا ظ ةر مةرأ الخنةاق، ممةا دفةم طبيةل بةحة البلديةة اا 

يي ( لتطعةةToxoidيكتةةل ىلةةر مديريةةة البةةحة العامةةة ىرسةةا  كميةةات مةةا مبةة  توكسةةتيد )
 .(2)امطسا   د المرأ

بةةيا افةةراد قبيلةةة بدويةةة  ةةاربة  1937تسشةةر مةةرأ الطةةاعوا الرئةةوي فةةي حزيةةراا 
التركية، لذا اتخذت السةلطات البةحية فةي لةواا الموبة  الترتيبةات  –علر الحدود السورية 

ال زمة لمنةم سةرياا المةرأ ىلةر الحةدود العراقيةة. فأبةدرت التعليمةات ال زمةة ىلةر طبابةة 
ي تلعسةةةر وسةةةن ار بو ةةةول مراقبةةةة الو ةةةم وارسةةةال ا مستوبةةةسات سةةةيارات مةةةزودات بةةةاللوازي ق ةةةائ

الطبية كافة، كما تقرر فتح اربعة محا ر بحية مزودة باللوازي الطبيةة  ةراا تسشةي مةرأ 
 .(3)الطاعوا الرئوي، وتقرر رلق الحدود بيا العراق وسوريا

املويةةةة كافةةةة، حةةةو   ابةةةدرت مديريةةةة البةةةحة العامةةةة تعميمةةةات ىلةةةر رتسةةةاا بةةةحة
مكافحةةةة مةةةرأ الم ريةةةا. وتشةةةكي  مخةةةافر بةةةحية بةةةادارة مةةةوظسيا بةةةحييا او م ةةةمديا 
يقومةوا بزيةةارة القةةر  المو ةةودة فةةي المنطقةةة لتوزيةم مةةادة الكنةةيا علةةر المبةةابيا ب ةةا. .حةةدد 
التعميي المقادير التي يوبر باعطائ ا للمبابيا بمرأ الم ريةا. لة وتد دوا الرابعةة مةا 

( رةةةةراي كنةةةةيا فةةةةي  ةةةةرعتيا مسةةةةاا وبةةةةباا، ولةةةة وتد بةةةةيا الرابعةةةةة 3/4:  1/2هي: )عمةةةةر 
سةةنتيراي( بمعةةد  قةةرص واحةةد مسةةاات وقةةرص واحةةد بةةباحات.  30والعاشةةرة مةةا عمةةرهي )ذات 

( اقراص كنيا ث ث مرات يوميات. قةرص 3ل وتد بيا العاشرة والسادسة عشرة ما عمرهي )
( اقةةةراص مةةةا الكنةةةيا، 4سةةةة عشةةةرة مةةةا عمةةةرهي. )واحةةةد فةةةي كةةة  مةةةرة للبةةةالييا فةةةوق الساد
 .(4)قربيا في المساا وقربيا في البباا.

 

                                                 

 (.1940آل  12) 1824(  ريدة الوقائم العراقية، العدد 1)
 (.1937نيساا  1) 569(  ريدة الب غ، العدد 2)
 .287، ص 1939-1933( النحا ، النشاط والخدمات البحية 3)
 .287-286ه، ص ( النحا ، المبدر نسس4)
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. (1)ي1939بقيةةت الم ريةةا منتشةةرة فةةي لةةواا الموبةة  خبوبةةات فةةي ق ةةاا الشةةيخاا سةةنة 
( شخبةةات لةةذلف 42( اشةةخاص تةةوفي مةةن ي )210ىذ ابةةيل ) 1941وانتشةةر ال ةةدري سةةنة 

. ولمكافحةةة الم ريةةا فةةي (2)(  شخبةةات 140776 ةةرت حملةةة للتلقةةيح فبلةةغ عةةدد الملقحةةيا )
)نظةةاي التشةةكي ت الخابةةة لمكافحةةة الم ريةةا(  1941العةةراق ومن ةةا الموبةة  بةةدر سةةنة 

الةةذي يةةنص علةةر تةةألي  ل نةةة فرعيةةة فةةي كةة  لةةواا برئاسةةة المتبةةر  )المحةةافظ( وع ةةوية 
الل نةةة  كةة  مةةا رئةةي  بةةحة اللةةواا ورئةةي  البلديةةة ومةةوظسي الةةري والزراعةةة، وكانةةت وظيسةةة
. وفةةةةي (3)و ةةةةم تقةةةةارير ومقترحةةةةات وردي اي ت مةةةةم للميةةةةاش يسةةةةاعد علةةةةر تسشةةةةي الم ريةةةةا

الموبةةة  كةةةاا ق ةةةاا الشةةةيخاا مةةةا اكثةةةر المنةةةاطق عر ةةةة لمةةةرأ الم ريةةةا وتسةةةيما سةةةنة 
. وبمةةةا اا المةةةاا (4)وذلةةةف لكثةةةرة هطةةةو  اممطةةةار وانتشةةةار البعةةةوأ الناقةةة  للمةةةرأ 1941

مةراأ عديةدة )ال ي ةة، الزحةار( لةذلف اهتمةت رئاسةةة ريةر البةالح للشةرل يسةبل انتشةار ا
البةةحة بتأسةةي  آلةةة تعقةةيي الميةةاش فةةي عةةيا سةةسني )الشةةيخاا(. وتوسةةيم مشةةروع المةةاا فةةي 
دهةوف وتسةةقي  خةةزاا مةةاا ق ةةاا زاخةةو وتوسةةيم مشةروع المةةاا فةةي تلكيةة  مةةا خةة   زيةةادة 

 .(5)عدد الم خات المائية إلرواا اهالي تلكي  كافة
علةةةر اممةةةراأ السةةةارية، ابةةةدرت وزارة الشةةةتوا ات تماعيةةةة  ومةةةا ا ةةة  السةةةيطرة

امةةرات وزاريةةات بتشةةكي  ل نةةة طبيةةة للبةةت فةةي التقةةارير الطبيةةة متكونةةة مةةا: رئةةي  بةةحة لةةواا 
الموب  عبد اهلل بربوي وطبيل بحة المدينة خلي  اسماعي . امةا الطبيةل اآلخةر فيعينةه 

 .(6)اصرئي  البحة وفق فحو  التقرير بالنسبة ىلر اتختب

                                                 

، 252( دار الكتل والوثائق ، الب ط الملكي، وزارة الداخلية، البحة والمر ر في الشيخاا، العدد 1)
 .32050/  10790، رقي الملسة 1939تشريا امو   23التاريخ 

 .23( الرم اني، المبدر السابق، ص 2)
 (.1941ذار آ 17) 1887( للتسابي  ينظر:  ريدة الوقائم العراقية، العدد 3)
بتاريخ  54( دار الكتل والوثائق ، الب ط الملكي، وزارة الداخلية، البحة والمر ر في الشيخاا، الرقي 4)

 .10790/32050، رقي 1941آذار  11
 (.1941شباط  16، 13) 953، 952(  ريدة الب غ، العدداا 5)
 (.1942آذار  6) 48(  ريدة نبير الحق، العدد 6)
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قةةررت وزارة الشةةتوا ات تماعيةةة تشةةكي  ل نةةة طبيةةة اسةةتئنافية لرئاسةةة بةةحة لةةواا الموبةة  
للنظةةر فةةي التقةةارير الطبيةةة المعطةةاة مةةا قبةة  امطبةةاا فةةي عيةةادات ي الخبوبةةية. تشةةكلت 
الل نةةةة برئاسةةةة الطبيةةةل رشةةةيد زكريةةةا رئةةةي  بةةةحة لةةةواا الموبةةة  والطبيةةةل العةةةدلي يوسةةة  

 .(1)ج طبيل مستشسر العز زبوني والطبيل فا   ع ا
فةي قريةة آشةور التابعةة لق ةاا  1942في كانوا امو  سنة  (2)انتشر مرأ سار  

. وخوفةات مةا انتشةار (3)الشيخاا وسبل وفاة خمسة اشخاص ولي يةذكر اسةي المةرأ السةاري
ي قامةةت رئاسةةة بةةحة لةةواا الموبةة  بتشةةكي  مستوبةة  1942ال ةةدري فةةي الموبةة  سةةنة 
ولمكافحةةةة مةةةرأ ال ةةةدري عينةةةت طبابةةةة الوقايةةةة  (4)لعشةةةائر الرحةةة سةةةيار مةةةا ا ةةة  تلقةةةيح ا

البةةةحية لمنطقةةةة الموبةةة  المةةةوظسيا البةةةحييا والملقحةةةيا ال زمةةةيا ت ةةةراا التلقةةةيح  ةةةد 
المةةرأ داخةة  مدينةةة الموبةة  فةةي اممةةاكا التاليةةة )عةةدا فةةرق التلقةةيح السةةيارة( التةةي تقةةوي 

 ةيل البةاا، را  شةارع نينةو ، مةا بالتلقيحات: بةال سةن ار، بةال البةيأ، بةال ال ديةد، ق
بيا بال العمادي وبال سن ار قرل دار ناظي العمري، ومدخ  ال سر. بلةغ م مةوع الةذيا 

( شخبةات وم مةوع القةائميا بةالتلقيح 203174لقحوا اثناا ش ر آل، وايلةو  تشةريا امو  )
. (5)اا( مةةةن ي فةةةةي مدينةةةة الموبةةةة  والبةةةاقوا يت ولةةةوا فةةةةي انحةةةاا اللةةةةو 20( ملقحةةةات ، )56)

ولتزويد المستوبسات داخ  الموب  وخار  ا بالمواد الطبيةة ال زمةة اتمةت رئاسةة البةحة 
 . (6) 1942ت يئة المذخر الطبي في تشريا الثاني سنة 

ي وبعةةد التحةةري 1943ظ ةةر ال ةةدري فةةي ق ةةاا الشةةيخاا فةةي شةة ر كةةانوا الثةةاني 
بمكافحتةه فةي ق ةاا  و د اا مبدر العدو  ما ق ةاا عقةرة لةذا قامةت السةلطات البةحية

                                                 

 (.1942تشريا الثاني  21) 544-223عراق، العدد (  ريدة فتر ال1)
 ( قد يكوا المرأ المنتشر هو ال دري.2)
( دار الكتل والوثائق ، الب ط الملكي، وزارة الداخلية، البحة والمر ر في الشيخاا، العدد رير 3)

 .10790/32050، 1942كانوا امو   9وا ح بتاريخ 
 (.1942ا نيسا 14) 57(  ريدة نبير الحق، العدد 4)
 ( ما اوراق د. وائ  علي احمد النحا ، بحوزته.5)
 (.1942تشريا الثاني  24) 100(  ريدة نبير الحق، العدد 6)
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. كمةا ظ ةةر مةةرأ التيسةو  ببةةورة كبيةةرة فةةي (1)عقةرة حتةةر زا  المةةرأ تمامةات مةةا الق ةةاا
ل ةةةذا قامةةةت الوقايةةةة البةةةحية فةةةي لةةةواا الموبةةة  بسحةةةص المر ةةةر  1943الموبةةة  سةةةنة 

 .  (2)وام راا التحلي ت المختبرية ل ي
بةابات ، ىذ بليةت م مةوع ات1943وما ا   السيطرة علر مرأ الم ريةا سةنة 

( بةةالتحري عةةا انةةواع Mulligan( لةةذا قةةاي المخةةتص بالم ريةةا العميةةد مةةولي ا )59829)
البعوأ الذي بوسةاطته ينتقة  مةرأ الم ريةا ىلةر اإلنسةاا، فةأظ ر التحةري اا هنةاف سةتة 

 .(3)انواع قادرة علر نق  الم ريا ث ثة من ا تشك  خطرات علر اإلنساا
ن احةةات فةةي البحةةث عةةا امةةاكا تسةةريخ  1943حققةةت حملةةة مكافحةةة الم ريةةا سةةنة 

. ف ةة ت عةةا قيةةاي رئاسةةة بةةحة اللةةواا بارسةةا  (4)البعةةوأ الناقةة  للمةةرأ وردم ةةا بةةالترال
مستوبةةةةسيا سةةةةياريا م  ةةةةزيا بامدويةةةةة والع  ةةةةات الطبيةةةةة لمكافحةةةةة الم ريةةةةا فةةةةي زاخةةةةو 

ارة الشةتوا . واهتمةت وز (5)ونواحي ا كذلف ارسال ا ىلر دهةوف والعماديةة ومحة ت المبةاي 
ببةر  مبلةةغ  1944ات تماعيةة باتخةةاذ تةدابير وقائيةةة مةا هةةذا المةرأ، لةةذلف قةررت سةةنة 

. خبوبةةةةات اا (6)( دينةةةةار لتنظةةةةيي الم ةةةةاري وردي المسةةةةتنقعات فةةةةي الموبةةةة 4000قةةةةدرش )
 .  (7)المرأ كاا منتشرات ببورة كبيرة في الموب  تسيما في ناحية القوش ق اا الشيخاا

                                                 

كانوا  20، 9بتاريخ  57، 50( متبرفية لواا الموب ، البحة والمر ر في الشيخاا، العدداا 1)
 .33/1/7، الملسة 1943الثاني 

( ، ) امعة الموب  5، موسوعة الموب  الح ارية ، الم لد ) ( سعدي علي رالل، الخدمات العامة2)
 .233( ، ص 1992، 

(3) A Committee of officials, kingdom of Iraq, (Baghdad, 1946), p. 91. 
 .23( الرم اني، المبدر السابق، ص 4)
 (.1943آل  27) 173(  ريدة نبير الحق، العدد 5)
 (.1944آل  31) 544-403(  ريدة فتر العراق، العدد 6)
، 1578( دار الكتل والوثائق ، الب ط الملكي، وزارة الداخلية، البحة والمر ر في الشيخاا، العدد 7)

 .10790/32050، الملسة 1944تموز  8تاريخ 



 
 م2019/هـ1440                                 (                        77العدد ) –                        

 

 
373 

ارسةةةةلت رئاسةةةةة البةةةةحة  1944التيسةةةةو  فةةةةي تلكيةةةة  وعقةةةةرة سةةةةنة  ونتي ةةةةة انتشةةةةار مةةةةرأ
مستوبسات سيارات لمكافحة مةرأ التيسةو  فةي المنةاطق المةذكورة، وارسةلت مستوبة  سةيارات 

 .(1)ثانيات ىلر ناحية الشرقاط ليرأ التحري عا التيسو  وام راا التطعيي  دش
فةةةةي  كمةةةةا قةةةةررت الةةةةوزارة تشةةةةكي  ل نةةةةة خابةةةةة لسحةةةةص المبةةةةابيا بمةةةةرأ السةةةة 

الموب  برئاسة رئي  بحة اللواا رشةيد زكريةا وع ةوية الطبيةل روفائية  تبةوني والطبيةل 
 .  (2)عثماا احمد

 :1939ثالثًا: التفتي  الصحي 
وتشةةةةكلت هيئةةةةة التستةةةةيش  1937بةةةةدرت تعليمةةةةات التستةةةةيش البةةةةحي العةةةةاي سةةةةنة 

وا ةةل البةةحي العةةاي مةةا مسةةتش عةةاي يسةةاعدش عةةدد مةةا امطبةةاا والبةةيادلة وفةةق الحا ةةة، و 
ال يئةةةة اإلشةةةرا  علةةةر المتسسةةةات البةةةحية الحكوميةةةة وامهليةةةة كافةةةة بالتعةةةاوا مةةةم رتسةةةاا 

. ل ةذا خ ةعت المتسسةات البةحية للمراقبةة والتستةيش (3)دوائرها. وتقديي التقارير ىلر الوزارة
علةةةر اعمةةةا  امطبةةةاا والم ةةةمديا والمةةةوظسيا البةةةحييا فةةةي مراكةةةزهي، لةةةذا طلةةةل مسةةةتش 

مةةا ال  ةةات المختبةةة تعيةةيا طبيبةةيا للقيةةاي بةةالتستيش البةةحي  1937البةةحة العةةاي سةةنة 
 .(4)للمنطقتيا الشمالية وال نوبية

فو ةد اا عةددات  1939 ر  التستيش البحي علر المراكز البحية في الموب  سنة 
ما المستوبسات التي هي بادارة موظ  بحي او م مد والكائنة فةي النةواحي والقةر  لةي 

 قب  اطباا المراكز ورتساا البحة لذلف و عت التعليمات اآلتية: تستش تستيشات دقيقات ما
علر رتساا البحة القياي ب وتت تستيشية للمراكةز البةحية التابعةة للةوائ ي مةرة واحةدة  .1

 ك  ث ثة اش ر، عدا الحاتت ال رورية.

                                                 

 .1944(  ريدة نبير الحق، العدد )ممزق( لسنة 1)
 (.1945تشريا امو   7) 388(  ريدة ال   ، العدد 2)
 (.1937تشريا امو   25) 1596لوقائم العراقية، العدد (  ريدة ا3)
 (.1937تشريا امو   31) 629(  ريدة الب غ، العدد 4)



 و م.م. نادية مسعود شريف اجلراح أ.م.د. وائل علي امحد            1945 -1932ل اخلدمات الطبية والصحية يف لواء املوص 

 374 

يشةم  التستةيش علةر سة  ت الحسةابات وامثةاث وسة  ت امدويةة والمر ةر وتقةةارير  .2
لي، ف  ت عا تستةيش الحةاتت البةحية فةي المةدار  والسة وا والقبةبات الطل العد

 ببورة عامة.

علةةر اطبةةاا المراكةةز القيةةاي ب ةةوتت تستيشةةية شةة رية للقةةر  والنةةواحي التابعةةة لمراكةةزهي  .3
ومتابعةةةةةةة احةةةةةةوا  المستوبةةةةةة  ومقارنةةةةةةة السةةةةةة  ت بةةةةةةالمو ودات وتةةةةةةدقيق اممةةةةةةراأ 

بةةةةحية عةةةةا الحالةةةةة البةةةةحية فةةةةي وتشخيبةةةة ا والع  ةةةةات المعطةةةةاة وو ةةةةم تقةةةةارير 
 .(1)القببة التابعة ل ي

علر اثر بدور تعليمات )التستةيش البةحي( 1941و عت  وابط التستيش البحي سنة 
ي الةةذي يحةةدد بمو بةةه مسةةتوليات ال  ةةات البةةحية ومةةا تقةةوي بةةه مةةا اعمةةا  1941لسةةنة 

لةةب د مةةا اممةةراأ تستيشةةية اثنةةاا  وتت ةةا فةةي مراكةةز املويةةة وامق ةةية والنةةواحي. ووقايةةة ا
الوافةةدة فةةي امقطةةار الم ةةاورة ومنةةم انتشةةارها فةةي انحةةاا العةةراق ومراقبةةة اممةةراأ المتوطنةةة 
والسةةارية فةةي المنطقةةة، ف ةة ت عةةا نشةةر المعلومةةات البةةحية وتحسةةيا الحالةةة البةةحية فةةي 
المدا والقر  وامريا  وتحسيا حالةة السةكا والكشة  عةا الميةاش الم  ةزة وامن ةر وطرائةق 

لةةةةةري والمةةةةةواد اليذائيةةةةةة، ف ةةةةة ت عةةةةةا مراقبةةةةةة الملقحةةةةةيا القةةةةةائميا بمكافحةةةةةة ال ةةةةةدري فةةةةةي ا
 .(2)المنطقة

 :1945  - 1932رابعاً: األوضاع الصحية البيطرية  

اهتمت الدولة العراقية منذ قيام ا بالثروة الحيوانية، ولمنم انتقا  اممةراأ السةارية 
. (3)البيطةةرة فةةي زاخةةو وفةةي سةةن ار بحسةةر اسةة  مخسةةر 1933بوشةر فةةي كةةانوا امو  سةةنة 

الةةةذي يبةةةيل الةةةد اج فةةةي  (4)(Diphtheriticي انتشةةةر مةةةرأ الةةةدفتريا )1934وفةةةي سةةةنة 

                                                 

، تسلس  1939نيساا  29، بتاريخ 498( ي.  . ي.، ملسة الطبابة والبحة في بلدة الموب ، رقي 1)
33/2. 
 (.1941تشريا امو   6) 1960(  ريدة الوقائم العراقية، العدد 2)
 (.1933كانوا امو   14) 166(  ريدة العما ، العدد 3)
( ما اممراأ المعدية يتميز بو ود بثور بي اا مبسرة اللوا في ت وي  السي والبلعوي فيتدي ىلر 4)

بعوبة التنس  والبلم عند الد اج المبال،  انظر : سامح هدايت ارس ا وآخروا، امراأ الحيواا 
 .213-212 (، ص1989والدوا ا، )الموب ، 
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. وبعةةد قيةةاي السةةلطات البةةحية بةةالتحري علةةر الةةد اج (1)قريةة العاشةةق التابعةةة لق ةةاا تلعسةةر
المبةةال بةةالمرأ، قامةةت بحةةرق الةةد اج المبةةال بةةالمرأ ودفنةةه ومنعةةت انتشةةارش داخةة  

. وظ ر في السةنة نسسة ا مةرأ (2)واا، ف  ت عا فحص الد اج الذي يباع في امسواقالل
. (3)الب ةة  فأبةةال عةةددات مةةا الخيةةو  فةةي الموبةة  فح ةةزت الحيوانةةات المبةةابة بةةالمرأ

 .(4)ي ىذ تي الق اا علي ما1935استمر المر اا ينتشراا في الموب  حتر سنة 
البيطريةةة الثانيةةة المقامةةة فةةي حزيةةراا اشةةتركت دائةةرة البيطةةرة فةةي الموبةة  بالةةدورة 

لموظسي مديرية البيطرة الملكية في بيداد وم مدي ا بايسةاد م ةمديا مةا منتسةبي ا  1934
( اشةة ر ل طةة ع علةةر 3ومةةا المستوبةة  البيطةةري فةةي ق ةةاا سةةن ار م ةةمديا. ولمةةدة )

 .  (5)الطرائق الحديثة في التداوي وفحص اللحوي ومعال ة اممراأ الحيوانية المعدية
ي حمايةةةة امرنةةةاي وابةةةواف ا مةةةا اممةةةراأ 1935وقةةةررت الحكومةةةة العراقيةةةة سةةةنة 

. (6)لةةذلف اعةةدت امحةةواأ لتيطةةي  امرنةةاي باشةةرا  مةةدير البيطةةرة العةةاي فةةاروق الةةدملو ي
( مركةزات للمةدة مةا 13بلغ اعداد امرناي والمعز التي رطست  ما مشروع التيطي  فةي )

( الةةة  را . وازدادت اعةةةداد الميةةةاط  فةةةي 85) 1935 تشةةةريا امو  9ايلةةةو  ليايةةةة  13
( ميطسةةةةات. واثنةةةةاا تشةةةةةريا امو  29) 1935لةةةةواا الموبةةةة  لتبةةةة  اوائةةةةة  تشةةةةريا امو  

( الةة  را  مةةا اليةةني. وكةةاا اإلقبةةا  مةةا ابةةحال امرنةةاي بازديةةاد 200ي رطةة  )1935
ة ن ايةةة شةة ر نظةةرات ىلةةر السائةةدة المر ةةوش مةةا التيطةةي  الةةذي ينت ةةي عةةادة فةةي المراكةةز كافةة

 .  (7)وذلف لقرل حلو  موسي الشتاا 1935تشريا امو  

                                                 

 (.1934تشريا الثاني  3) 71(  ريدة فتر العراق، العدد 1)
 (.1934تشريا الثاني  24) 77(  ريدة فتر العراق ، العدد 2)
 (.1934كانوا الثاني  28) 87(  ريدة فتر العراق ، العدد 3)
 (.1935كانوا الثاني  18) 92(  ريدة فتر العراق ، العدد 4)
 احمد النحا ، بحوزته. ( ما اوراق د. وائ  علي5)
 (.1935ايلو   24) 418( ؛  ريدة الب غ، العدد 1935ايلو   19) 160(  ريدة فتر العراق، العدد 6)
 .283، ص 1939-1933( النحا ، النشاط والخدمات البحية 7)
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ووزعت دائرة البيطرة في الموب  عددات ما الثيراا علر العشائر وابحال القةر  مةا ا ة  
. ولحمايةةةة الحيوانةةةات (1)تحسةةةيا  ةةةن  امبقةةةار المعةةةرو  بةةةوفرة الحليةةةل و ةةةخامة ال سةةةي

الحيوانةةات ومنت ات ةةا دوا شةة ادة بيطريةةة ومنت ات ةةا قامةةت السةةلطات البةةحية بمنةةم انتقةةا  
داخةةة  امرا ةةةي العراقيةةةة. كمةةةا قةةةررت مديريةةةة البيطةةةرة العامةةةة فةةةتح مستوبةةة  بيطةةةري فةةةي 

ي وتعيةةةيا معةةةاوا بيطةةةري يع ةةةد ىليةةةه القيةةةاي بامعمةةةا  البيطريةةةة 1936ق ةةةاا الزيبةةةار سةةةنة 
. (2)اأ السةاريةومراقبة  ميم الحيوانات التي ترد ىلةر الق ةاا لحمايةة الحيوانةات مةا اممةر 
علةةةر ارأ  1936ونظةةةرات تتسةةةاع الخةةةدمات البيطريةةةة فةةةي الموبةةة  وقةةةم اتختيةةةار سةةةنة 

 .(3)ب وار عيا كبريت لتشيد علي ا بناية المستشسر البيطري
لمكافحةة اممةراأ السةارية فةةي  (4)ىلةر اتتساقيةةة الدوليةة 1937ان ةي العةراق سةنة 

اإلداريةةةةةة ال ةةةةةرورية ل ةةةةةماا العمةةةةة   الحيوانةةةةات، م ةةةةةمون ا و ةةةةةم القةةةةةوانيا واإل ةةةةةرااات
المشةةةترف لمنةةةم ظ ةةةور اممةةةراأ الحيوانيةةةة المعديةةةة وانتشةةةارها مةةةا خةةة   مراقبةةةة حيوانةةةات 
المةةةزارع والم ةةةازر واسةةةواق اللحةةةوي والماشةةةية واتبةةةطب ت المو ةةةودة فةةةي الخانةةةات ومراكةةةز 

أ الت ةةةةار والمتسسةةةةات التةةةةي تتعةةةةاطر المنتو ةةةةات الحيوانيةةةةة والكشةةةة  عةةةةا تسشةةةةي اممةةةةرا
الحيوانيةةة السةةارية. وفحةةص الحيوانةةات ومنتو ات ةةةا المبةةدرة ىلةةر الخةةارج، وام ةةراا السحةةةص 
خبةةةار ال يئةةةات البيطريةةةة المركزيةةةة لل  ةةةات المتعاقةةةدة علي ةةةا عنةةةد  البيطةةةري علةةةر الحةةةدود. وام

 .(5)تسشي اممراأ الحيوانية السارية
( اتختبابةةةةةةةي Dawnngالمسةةةةةةةتر داوننةةةةةةةف ) 1939وبةةةةةةة  الموبةةةةةةة  سةةةةةةةنة 

( ما ابحال المعام  الكبيرة لمسةاحيق Coperseحشرات لد  معام  شركة كوبرسي )بال
التيطةةةي  فةةةي بريطانيةةةا. وت ةةةو  فةةةي المنةةةاطق التةةةي تكثةةةر في ةةةا الطسيليةةةات الحيوانيةةةة فةةةي 
الموبةةةة  ودر  انةةةةواع هةةةةذش الطسيليةةةةات إلي ةةةةاد ان ةةةةح امدويةةةةة لمعال ت ةةةةا وكةةةةاا ببةةةةحبته 

يةةةةةل البيطةةةةةةري للةةةةةواا الموبةةةةةة ، وبةةةةةالنظر لزيةةةةةةارة الطبيةةةةةل وديةةةةةةم  برائيةةةةة  والبيرايةةةةةةار الطب
                                                 

 (.1935شباط  22) 102(  ريدة فتر العراق، العدد 1)
 .(1936آذار  20) 467(  ريدة الب غ، العدد 2)
 .278( الطائي، امو اع اإلدارية، ص 3)
 (  مت ك  ما )بلياريا، فرنسا، ايطاليا، تتافيا، هولندش، بولندة، رومانيا، سويسرا،  يكوسلوفاكيا(.4)
 (.1937نيساا  12) 1564( للتسابي  ينظر:  ريدة الوقائم العراقية، العدد 5)
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اتختبابي المذكور لمعظي املوية )المحافظات( العراقيةة لليايةة نسسة ا، فقةد رات مديريةة 
البيطةةةرة العامةةةة  مةةةم كةةة  امطبةةةاا البيطةةةرييا فةةةي بيةةةداد للمداولةةةة فةةةي الموا ةةةيم البيطريةةةة 

   .(1)الطسيلية واتستسادة ما خبرة اتختبابي المستر داوننف
ومةةةةا المشةةةةاريم البيطريةةةةة الم مةةةةة فةةةةي فتةةةةرة امربعينةةةةات، تحسةةةةيا نوعيةةةةة امرنةةةةاي 
العراقيةةةةةة بادخةةةةةا  السةةةةة لة اتسةةةةةترالية المعروفةةةةةة بةةةةةة)المرينو(. كمةةةةةا انشةةةةةئت حقةةةةةو  خابةةةةةة 
للمحافظةةة علةةر  ةةةن  الخيةةو  العربيةةة، ف ةةة ت عةةا تحسةةا نةةةوع امبقةةار بادخةةا  ال ولنةةةدي 

 .(2)ىلي ا
مةةا منطقةة  وبةةة العكيةدات ىلةةر الدواسةة وبةةادارة  1942ة انتقلةت دائةرة البيطةةرة سةن
الةةذي سةةافر مةةم الطبيةةل البيطةةري عزيةةز زبةةوني لح ةةور  (3)الطبيةةل البيطةةري وديةةم  برائيةة 

للتةةةداو  فةةةي الشةةةتوا البيطريةةةة  1943ات تمةةةاع الةةةذي عقدتةةةه مديريةةةة البيطةةةرة العامةةةة سةةةنة 
 .(4)العامة ولتطوير الخدمات البيطرية

 الخيرية اإلنسانية: خامسًا: الجمعيات
ُاسسةةت هةةذش ال معيةةات مةةا التبرعةةات الكثيةةرة للعديةةد مةةا الشخبةةيات الموبةةلية، 

 .(5)ف  ت عا دعي بعأ ال معيات والنوادي ل ا
 

 :1936أ. جمعية الهالل األحمر العراقية فرع الموصل 
الملةف برعاية  1932كانوا الثاني  22ُاسست  معية ال    امحمر العراقية في          

فيبةة  امو ، ىذ دعةةا امةةيا العابةةمة ارشةةد العمةةري و  ةةاا العابةةمة واشةةراف ا ل  تمةةاع، 

                                                 

 (.1939نيساا  9) 95(  ريدة الرقيل، العدد 1)
 .91( ، ص 1980فظ ىبراهيي محمود، الثروة الحيوانية في العراق وسب  تطويرها )الموب  ، ( حا2)
 (1942نيساا  28) 61(  ريدة نبير الحق، العدد 3)
 (.1943كانوا الثاني  26) 116(  ريدة نبير الحق، العدد 4)
 .1958-1936( اعداد متسرقة ما  ريدة فتر العراق 5)
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. رايت ةةةا فةةةي وقةةةت السةةةلي ىسةةةعا  المنكةةةوبيا (1)وبعةةةد التةةةداو  ُاتسةةةق علةةةر تأسةةةي  ال معيةةةة
بنكبةةات ف ائيةةة وفةةتح مراكةةز اإلسةةعا  امولةةي والمستوبةةسات للعنايةةة بةةأفراد الشةةعل، ف ةة ت 

. امةةا فةةي وقةةت الحةةرل فكانةةت ت ةةد  ىلةةر مسةةاعدة (2)يةةة التةةي تقةةوي ب ةةاعةةا امعمةةا  الخير 
 رحاهةةا ومنكوبي ةةا وتخسيةة  آتم ةةي.. ف ةة ت عةةا تقةةديي المعونةةة البةةحية لمر ةةر و رحةةر 

 .  (3)الحرل التابعيا للدو  امخر  عم ت باتتساقيات الدولية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، وكاا او  رئي  1932ة ل معية ال    اتحمر العراقية في اتو  ما اذار ( انتخبت ال يئة اإلداري1)
(. اما اع اا ال يئة اإلدارية ف ي: )الطبيل سامي 1958-1932ل ذش ال معية هو ارشد العمري )

سليماا، الطبيل بائل شوكت، الطبيل ىبراهيي عاك  اآللوسي، ىبراهيي محمود الشابندر، يعقول 
ي،  عسر الشبيبي وسليماا فتاا(.قامت ال معية بمساعدة السقراا ما الطلبة، وتقديي سركي ، عزرا مناحي

اترشاد البحي والعناية البحية لسكاا البرائ  واتكواخ، وتوزيم اتلبسة علر المواليد القسراا في 
، دراسة تاريخية في دورش 1978-1888المستشسيات.. ينظر: من   اسماعي  اعلي بف، ارشد العمري 

والمزيد ما التسابي  عا نشاط ال معية  214،216( ص 2006اتداري والسياسي والعسكري، )موب  
، )د.ي ، 2؛ عبدالرزاق ال  لي، مع ي العراق، ج 221-217ينظر: العلي ، المبدر نسسه ، ص 

 .35-34د.ت(، ص 
  امحمر ؛ من   اسماعي  العلي بف، . معية ال   76، ص 3( السكيكي، المبدر السابق، ج2)

 .38(، ص 2007، )الموب ، 20العراقية في خدمة اإلنسانية.، م لة مناه   امعية، العدد 
 .2(، ص 1934، )الببرة، 1932(  معية ال    امحمر العراقية، النظاي امساسي لسنة 3)
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  1936اي  مةةةةةةةة 30تشةةةةةةةةكلت  معيةةةةةةةةة ال ةةةةةةةة   امحمةةةةةةةةر العراقيةةةةةةةةة فةةةةةةةةرع الموبةةةةةةةة  فةةةةةةةةي 
بانتخةةةال ال يئةةةة اإلداريةةةة والمكونةةةة مةةةا عمةةةر نظمةةةي متبةةةر  لةةةواا الموبةةة  رئيسةةةات ل ةةةا، 

سكرتيةةةةةرات ورتو   (2)نائبةةةات للةةةرئي  والمحةةةامي عبةةةدال بار ال ةةةومرد (1)ومحمةةةد ن يةةةل ال ةةةادر

                                                 

الت ارة وعمرش ت  ما و  اا الموب  المعروفيا ورث الت ارة ابات عا  د، وقد انيمر في 1893( مواليد الموب  1)
( سنة، انبر  بعد انت اا الحرل العالمية امولر نحو البناعة لبناا اقتباد وطني قوي، فأنشأ 17يت اوز الة)

معام  النسيج والدبارة ومحالج امقطاا، وعم  في ت ارة البو ، وكاا له عدة وك ا في المدا الشمالية العراقية. 
لوطنية ، ف  ت عا مشاركاته الخيرية ىلر  انل مشاركاته ا1926ت ارة الموب  فاز برئاسة او  هيئة ىدارية ليرفة 

 .273-267(، ص 2008ينظر: ىبراهيي خلي  احمد، شخبيات موبلية، )الموب ، .1962والقومية. توفي سنة 
در  و  1929، اكم  دراسته امولية في ا، خريج دار المعلميا اتبتدائية في بيداد 1909( مواليد الموب  2)

، مار  المحاماة في الموب ، ثي واب  دراسته القانونية في باري  1935الحقوق في دمشق وتخرج في ا 
. عيا وزيرات لخار ية ل و  حكومة في 1954، 1952، 1948( وكاا نائبات للموب  في سنوات 1936-1945)

عربية والسرنسية. المطبعي، المبدر ، له متلسات مطبوعة باللية ال1958تموز  14الع د ال م وري بعد قياي ثورة 
. وللتسابي  عا حياته ونشاطه الثقافي والسياسي ينظر: عدناا سامي نذير، عبدال بار 121، ص 1السابق، ج

 (.1991، )بيداد، 1971ال ومرد نشاطه الثقافي ودورش السياسي حتر عاي 
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 والطبيةةةةةةةةةةل عبداتحةةةةةةةةةةد  (2)ونةةةةةةةةةةاظي العمةةةةةةةةةةري (1)النقيةةةةةةةةةةل محاسةةةةةةةةةةبات وخيرالةةةةةةةةةةديا العمةةةةةةةةةةري
 .(3)عبدالنور اع اا

فةةةتح مستوبةةة  خةةةاص علةةةر  1937رر رئةةةي  بةةةحة لةةةواا الموبةةة  فةةةائق شةةةاكر سةةةنة قةةة
حسةةةةابه لمعال ةةةةة امةةةةراأ العيةةةةوا فةةةةي فةةةةرع ال معيةةةةة وت  يةةةةزش بامدويةةةةة لمعال ةةةةة السقةةةةراا 

، بةةةةيا رئاسةةةةة بةةةةحة لةةةةواا 1937. كمةةةةا  ةةةةرت المخةةةةابرات الرسةةةةمية فةةةةي حزيةةةةراا (4)م انةةةةات 
ع الموب  و معية حمايةة امطسةا  فةرع الموب  وال يئة اإلدارية ل معية ال    امحمر فر 

الموبةةة ، حةةةو  فةةةتح مستوبةةة  ل مةةةراأ البةةةدرية فةةةي بنايةةةة  معيةةةة ال ةةة   امحمةةةر، 
. وافتةةتح مستوبةة  الم ريةةا (5)لمعال ةةة المبةةابيا بةةاممراأ البةةدرية علةةر نسقةةة ال معيةةة

وهةو مخةتص بمةرأ الم ريةا فقةط عمة  فيةه  1938في بناية ال معية نسس ا فةي آل سةنة 

                                                 

دراسته امولية في ا، فسافر ىلر ، اكم  1890تشريا الثاني  10( اديل ومترخ وبحافي مواليد الموب  1)
، لساا حا  1910اسطنبو  للتحبي  العلمي، مار  التدري  في المدار  امهلية، ابدر  ريدة الن اا سنة 

اتئت   والحرية المعارأ لحزل اتتحاد والترقي ، التحق بخدمة الب ط الملكي وشي  منبل مرافق الملف فيص 
، ان ز العديد ما 1938-1932عا الموب  وعيا رئيسات لبلدية الموب   انتخل نائبات  1926اتو . وفي سنة 

المشاريم الخدمية التي استحق اا يكافأ علي ا باقامة نبل تذكاري له في حديقة الش داا في الموب . للتسابي  
في دورها ؛ محمد بالح محمد البدراني، .امسرة العمرية في الموب  دراسة  40ينظر: العلي، ارشد العمري.. ص 

.، رسالة ما ستير )رير منشورة( مقدمة ىلر كلية التربية ) امعة الموب ، 1958السياسي والثقافي حتر عاي 
 .87-83(، ص 2006

-1948، ارتبط اسمه بالندوة العمرية التي كانت تعقد في دارش واستمرت لسنوات ما 1888( مواليد الموب  2)
كاا ل ا دورها في حياة الموب  المعابرة. ف  ت عا حبه للشعر  . لكونه ما الشخبيات البارزة التي 1951

. ىبراهيي 1952والثقافة، م تمات ب مم ادباا ومثقسي عبرش، حريبات علر اقتناا المخطوطات السريدة. توفي سنة 
 ( والندوة العمرية، 1952-1888خلي  احمد، ناظي العمري )

http://www.allafblogspotcom.blogspot.com.1995-1908/02/2010.html  
.، م لة آفاق طبية، العدد 1941-1932( وائ  علي احمد النحا ، . معية ال    امحمر العراقية 3)

 .26(، ص 2002)الموب ،  3، السنة 10
 (.1937نيساا  29) 576(  ريدة الب غ، العدد 4)
 .263( ذنوا الطائي، امو اع اإلدارية، ص 5)

http://www.allafblogspotcom.blogspot.com.1995-1908/02/2010.html
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طبيةةل فةةائق شةةاكر رئةةي  بةةحة لةةواا الموبةة  ومعاونةةه المختبةةري فةةي المستشةةسر  ميةة  ال
 .(1)عبداهلل حكيي والبيدلي ب  ت كشمولة والم مد عزيز ب ناي مم م مدة واحدة

 :1937ب. جمعية حماية األطفال فرع الموصل 
. اهةي اهةداف ا كمةا 1928آذار  19اسست  معية حماية امطسا  فةي العةراق يةوي 

ي المادة الرابعة والعشةريا مةا السبة  الثالةث مةا نظام ةا امساسةي، المحافظةة علةر  اا ف
حقةةوق امطسةةا  وحمايةةة بةةحت ي وتةةوفير الحا ةةات ال ةةرورية ل طسةةا  مةةا طعةةاي وشةةرال 

. ونبةةةةت المةةةةادة (2)ودواا وم عةةةةل، ف ةةةة ت عةةةةا تأسةةةةي  المتسسةةةةات البةةةةحية والخيريةةةةة
يةةة علةةر تشةةكي  فةةروع نسةةويه فةةي العابةةمة السةةابعة والخمسةةوا مةةا النظةةاي الةةداخلي لل مع

. واعتمةةةد و ةةةود ال معيةةةة علةةةر تبرعةةةات المحسةةةنيا وهبةةةات الحكومةةةة وتبرعةةةات (3)واملويةةةة
 .(4)امع اا الش رية واإلعانات العامة

 1937كةةةةانوا الثةةةةاني  29اسةةةة  فةةةةرع  معيةةةةة امطسةةةةا  فةةةةي الموبةةةة  فةةةةي يةةةةوي 
 وانتخبت ال يئة اإلدارية لل معية ما السيدات.

 
 

                                                 

 .58( وائ  النحا ، تاريخ الطل والطبابة في الموب ، ص 1)
( عماد ال واهري، حقوق امي والطس  هيئات ا الوطنية ومواثيق ا الدولية وتشريعات ا في العراق،             2)

 .9(، ص 2005)د.ي ، 
.، دراسة 1979-1937لسرع النسائي ل معية حماية امطسا  في الموب  ( خالدة اب   بالح، .ا3)

 .268(، ص 2000، )الموب ، 25وثائقية، م لة التربية والعلي، العدد 
؛ ويذكر اا ال معية شكلت ل نة )زيادة الواردات( برئاسة  326( العلو ي، تاريخ الطل العراقي، ص 4)

د ورمزية الخالدي وتوما سرسي ولية سرسي، ىذ اقامت عقيلة خير الديا العمري. وع وية: امت سعي
، شاركت فيه طالبات مدار  ورياأ اطسا  والكشافة. فبليت واردات  1937ايار  14م ر انات نسائيات في 

( دينار، وباشرا  الل نة  ر  تمثي  رواية )هكذا انا( علر مسرا 52بيم التذاكر والمأكوتت والمرطبات )
( فلسات. 550( دينار و)32(، ىذ بليت الواردات )1937حزيراا  30-28بنيا للسترة )المدرسة الثانوية لل

ك  ذلف كاا لدعي ميزانية ال معية. ينظر: وائ  علي احمد النحا ، . معية حماية امطسا  في الموب  
 .36(، ص 2002)الموب ،  3، السنة 8.، م لة آفاق طبية، العدد 1937
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 رئيسة لل معية  لة عمر نظمي متبر  لواا الموب  عقي .1
سةةةعدية نةةةامق قاسةةةي آرةةةا عقيلةةةة خيةةةر الةةةديا العمةةةري رئةةةي   .2

 بلدية الموب  
 نائبة للرئيسة

 
 سكرتيرة لل معية  فخريا ميرزا مديرة المركزية امولر للبنات  .3
 امينة للبندوق  عقيلة م دي النائل  .4
 قبة للحسابات مرا ن يبة يعقول سرسي عقيلة متي سرسي  .5
 ع وة  عقيلة الطبيل فائق شاكر رئي  بحة لواا الموب  .6
لطسيةةةة احمةةةد عةةةزت قاسةةةي آرةةةا عقيلةةةة سةةةالي آ  قاسةةةي آرةةةا  .7

 قائمقاي ق اا زاخو
 ع وة

 
 (1)ع وة فوزية مبطسر البابون ي  .8

 شكَّلت جمعية حماية األطفال فرع الموصل ثالث لجان هي:
 ا تقةةديي الخةةدمات البةةحية ل م ةةات وتوزيةةم لةةوازي هةةدف اللجنــة األولــى )اللجنــة الصــحية(: .1

الت ميد والمعقمات علر المستوبسات الخابة بامطسا ، وفتحت ال معية مستوبةسات ل ةا 
لسحةةةةص المةةةةرا عيا مةةةةا النسةةةةاا  (2)1937فةةةةي السةةةةر خانة فةةةةي امو  مةةةةا حزيةةةةراا سةةةةنة 

ا فةةةي ذلةةةف واطسةةةال ا وبةةةر  امدويةةةة م انةةةات مةةةا بةةةيدلية ال معيةةةة ومةةةداواة امطسةةةا  بمةةة
. فيمةةا تبةةرع بةةا راا السحةةص الطبةةي م انةةات امطبةةاا: فةةائق شةةاكر وعقيلتةةه (3)امةةراأ العيةةوا

وعبد امحد عبدالنور وبشير سرسي ويوس  زبةوني، وبلةغ عةدد المةرا عيا للمستوبة  مةا 
( طسةةة  وتلبيةةةة لنةةةداا ال معيةةةة وافةةةق امطبةةةاا: عبةةةد اتحةةةد 2500) 1937منتبةةة  ايلةةةو  

                                                 

؛ وائ  علي احمد النحا ، .المراة  6/8/9ية حماية امطسا ، الملسة، ( وثائق محافظة نينو ،  مع1)
 (، 2007)الموب ،  17.، م لة دراسات موبلية، العدد 1937الموبلية ورعاية الطسولة سنة 

 .69ص 
 (.1937حزيراا  3) 586(  ريدة الب غ، العدد 2)
 .36حماية امطسا ، ص  ؛ وائ  النحا ،  معية 834، ص 1936( دلي  العراق الرسمي لسنة 3)
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ويوس  زبوني علر فحص امطسا  ومعاينت ي م انةات فةي عيةادات ي  عبدالنور وبشير سرسي
. وقامةةت ال معيةةة بالتنسةةيق مةةم رئاسةةة بةةحة اللةةواا بسةةتح دورات تدريبيةةة لتعلةةيي (1)الخابةةة

الستيات علةر زرق اإلبةر وال ةماد وفةتح دورات لتعلةيي القبالةة ومةنح ا شة ادات ت يةز ل ةا 
 .  (2)العم  بالقبالة

البحية لل معية بتقديي الحا ات اليذائيةة البةحية ل طسةا  كةدها وقامت ع وات الل نة 
( Redio Maldالسةةةمف الةةةذي يعطةةةر ل طسةةةا  المبةةةابيا بةةةال زا  والكسةةةاا ومع ةةةوا )

تحتوائه علر السيتامينةات، ف ة ت عةا توزيةم الم بة  والمناشة  والبةابوا علةر امم ةات 
ما بزيةةةارة عةةةدد مةةةا البيةةةوت المتعسيسةةةات عةةةا طريةةةق ع ةةةوات الل نةةةة البةةةحية اللةةةواتي قةةةا

( 5) 1937الموبةةةلية، فعلةةةر سةةةبي  المثةةةا  زارت الل نةةةةة البةةةحية فةةةي السةةةابم مةةةةا آذار 
( بيةةوت مةةا محلةةة عمةةو البقةةةا ، 3زارت ) 1937آذار  13بيةةوت مةةا محلةةة خةةزرج، وفةةي 

. كمةا عملةت (3)( بيةوت مةا محلةة بةال الشةط6وبيتات ما محلة المكاوي. كما زارت الل نةة )
 ةات بالتنسةيق مةم دائةرة بةحة اللةواا بتلقةيح امطسةا  وامم ةات الحوامة  لوقةايت ي ال معية اي

 .  (4)ما اممراأ المعدية
قامت ىدارة المستشسر الملكي فةي الموبة  برئاسةة الطبيةل فةائق شةاكر بةا راا حسلةة ختةاا 

( طسةة ت فةةي المستشةةسر الملكةةي فةةي الموبةة  شةةاركت ال معيةةة مةةم بلديةةة الموبةة  140لةةة)
 .(5)( دينارات 15( دينارات، وشاركت  معية ال    امحمر بمبلغ قدرش )30درش )بمبلغ ق

 

ـــة .2 ـــة الثاني : ع ةةةد ىلي ةةةا القيةةةاي بشةةةراا امقمشةةةة وخياطت ةةةا وتوزيع ةةةا علةةةر السقةةةراا اللجن
. ف ةة ت عةةا (6)والمحتةةا يا بمناسةةبة امعيةةاد، وشةةراا امحذيةةة وتوزيع ةةا علةةر امطسةةا 

                                                 

 .292، ص 1939-1933( وائ  النحا ، النشاط والخدمات البحية 1)
 .270( بالح، المبدر السابق، ص 2)
، م لة دراسات موبلية ، 1937( وائ  علي احمد النحا ، المراة الموبلية ورعاية الطسولة سنة 3)

 .71-70، ص 2007، 17) امعة الموب (، العدد 
 .271ر السابق، ص ( بالح، المبد4)
 .293-292، ص 1939-1933( النحا ، النشاط والخدمات البحية 5)
 .70؛ وائ  النحا ، المراة الموبلية، ص  271( بالح، المبدر السابق، ص 6)
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 ايةار ىلةر 27  السرور لد  امطسةا ، فمةث ت فةي يةوي مشاركت ا بامعياد ما ا   ىدخا
وبمناسبة اسبوع الطس  نظمت ال معيةة موكبةات لسةيارات مختلسةة في ةا  1938حزيراا  1

( رم ةةاا      27. كمةةا خببةةت يةةوي )(1)شةةعارات متنوعةةة تحتةةوي علةةر نبةةائح ل طسةةا 
توزيةةةم ال ةةةدايا )ليلةةةة القةةةدر( مةةةا كةةة  سةةةنة بتقةةةديي مأدبةةةة ىفطةةةار مطسةةةا  دار اميتةةةاي و 

 .(2)علي ي

: ل نة الدعاية والنشر رايت ا تنوير امم ات وتثقيس ا وتقةديي اإلرشةادات اللجنة الثالثة .3
البةةحية ل ةةا فةةةي تربيةةة الطسةةة  ومرا عةةة الطبيةةل عنةةةد الحا ةةة والعنايةةةة بنسسةة ا اثنةةةاا 
الحم  والوتدة، ف  ت عا ىلقاا المحا رات البحية بواقم محا رتيا في كة   معةة 

ا امسةةبوع لةةذلف اتسقةةت ل نةةة الدعايةةة والنشةةر فةةي ال معيةةة مةةم الطبيةةل فةةائق شةةاكر مةة
رئةةي  بةةحة لةةواا الموبةة  علةةر قيةةاي اطبةةاا الموبةة  بالقةةاا سلسةةلة مةةا المحا ةةرات 
الطبيةة علةر المنتسةبات وريةر المنتسةبات مةةا امم ةات الموبةليات فةي قاعةة المدرسةةة 

البةةحافة الموبةةلية اإلعةة ا عن ةةا وتحديةةد الثانويةةة )اإلعداديةةة الشةةرقية حاليةةات(. تولةةت 
 :(3)مواعيدها تحت عنواا )في سبي  حماية الطس ( وكما مو ح بال دو  اآلتي

 المحاضرات أسماء األطباء
 الس  في الحوام  وامطسا   رتو  عبو اليوناا 

 حسظ بحة الوتدة والوقاية ما الوتدات العسيرة  لوي  لبيل 
 نظمة القيحية عند امطسا  الت ال الم متي فرنكو  

 اإلر اع الطبيعي واإلر اع البناعي  روفائي  تبوني 
 اهمية اللقاا في تقلي  الوفيات  عمانوئي  اللو  
 ماذا عم  اموربيوا لحماية الطسولة  يوس  زبوني 
 الم ريا عند امطسا  والحوام   ناظي النكدي 

 اإلس ا  الطسيلي  عبداتحد عبدالنور 

                                                 

 .6/8/9( وثائق محافظة نينو ، وب  مو ز لمواكل السيارات، 1)
 .272( بالح، المبدر السابق، ص 2)
 .35؛ النحا ،  معية حماية امطسا ، ص  72-71لية، ص ( النحا ، المراة الموب3)
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 الزواج البحي وشرائطه  اود ال لبي د
 الت ال اللوزتيا وامذا الوسطر عند الطس  احمد راتل 

 اممراأ ال لدية عند امطسا   (1)كريكور استار ياا
 تشكي ت حماية امطسا  في انكلترا  ملكوي بابابرهاد 
 التسنا والنظاي  يحير نزهت 

   السسل  وتأثيرش في النس  عبدال بار عزيز 
البيةةةةةت البةةةةةحي، اليةةةةةذاا البةةةةةحي، الريا ةةةةةة للوالةةةةةدات  بشير سرسي 

 والطس  
 حسظ بحة الحم   اينوهي مكردي ياا 

ببناا مستوبة  خةاص ل ةا يقةم بةالقرل مةا حديقةة  1940قامت ال معية سنة            
 .(2)الش داا لمعال ة النساا وامطسا 

 :1944ج. جمعية مكافحة السل فرع الموصل 
عراق كثيرات مةا اآلفةات والعلة  ات تماعيةة ومةا اخطةر هةذش العلة  )مةرأ عانر ال

قد عرفةت بعةد، وكةاا المةريأ  1935الس ( ىذ لي تكا امدوية الم ادة للمرأ قب  سنة 
، لةذا (3)يعز  حتر يتوفاش ام ة ، او يرسة  ىلةر لبنةاا للعة ج ىذا كةاا مةا العوائة  الميسةورة

لمكافحةة هةذا المةرأ وبمسةاعدة امهةالي واإلعانةات  دعت الحا ة ىلر تألي   معية اهليةة
باسةةي  1944نيسةةاا  29التةةي قةةدمت ا وزارة الشةةتوا ات تماعيةةة اسسةةت هةةذش ال معيةةة فةةي 

                                                 

، 1912في مدينة كرمانيف في تركيا، خريج كلية دمشق الطبية  1885تشريا الثاني  17( مواليد 1)
ليتسرغ لعمله الطبي وانتق  ىلر بيداد سنة  1919، قدي استقالته سنة 1913عم  في الموب  طبيبات 

. ينظر: ىبراهيي خلي  1985تاريخ والثقافة اترمنية. توفي في بيروت . له متلسات بالعربية عا ال1954
. للتسابي  عا   ashjian,plogspot.com-www.araاحمد، اترما في العراق ما يات وحا رات 

انياا واتستاذ بطر  قاشا، )لبناا، حياته واعماله ينظر: مذكرات د. استار ياا، تر مة: كاريكيا وارت
2004.) 

 .221(  ر ي ، المبدر السابق، ص 2)
 .61، ص 1( السكيكي، المبدر السابق، ج3)

http://www.ara-ashjian,plogspot.com/
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، رايت ةا مكافحةة التةدرا ب ميةم الوسةائ  (1)) معية مكافحة الس ( ومركزها العاي فةي بيةداد
مةةةم ال يئةةةات الحكوميةةةةة  الممكنةةةة مةةةا خةةة   ىنشةةةةاا المستشةةةسيات والمستوبةةةسات والتعةةةةاوا

والمتسسات امخر  لحة  المشةاك  ات تماعيةة واليذائيةة والسةكنية التةي ل ةا ع قةة بانتشةار 
المرأ، ف  ت عا مطالبةة الحكومةة بسةا القةوانيا البةحية لمكافحةة السقةر وال  ة  اللةذيا 

 .(2)يعداا ما اهي اسبال انتشار المرأ
دا العراقيةةة ومن ةةا الموبةة  فةةي كةةانوا امو  افتتحةةت ال معيةةة فرعةةات ل ةةا فةةي عةةدد مةةا المةة

، ىذ تألسةةت هيئت ةةا اإلداريةةة امولةةر برئاسةةة محمةةد ن يةةل ال ةةادر وع ةةوية الطبيةةل 1944
 (4)محاسةةةةبات فخريةةةةات وابةةةةراهيي ال لبةةةةي (3)يحيةةةةر نزهةةةةت نائبةةةةات للةةةةرئي  وهاشةةةةي الحةةةةاج يةةةةون 

 .(5)معتمدات 
 
 

                                                 

( تألست ال يئة المتسسة ما: تحسيا علي، عبدال ادي ال لبي، الطبيل ىبراهيي عاك  اآللوسي، 1)
 يري، ابراهيي الشابندر، يوس  الطبيل سامي شوكت، الطبيل حنا خياط، ذيباا اليباا، كام  الخ

سركي ، حسا ر ا،  عسر الشبيبي، عزرا مناحيي، علي كما ، ن يل محمود. ينظر:  معية مكافحة 
؛ عبد الرزاق ال  لي، مع ي  15الس ، ما ي ل اا تعرفه عا  معية مكافحة الس ، )بيداد، د.ت(، ص 

 .39، )د.ي، د.ت( ، ص 2العراق ، ج
 .330(، ص 1967ي، تاريخ الطل العراقي )بيداد ، ( عبد الحميد العلو 2)
، يعد ما الت ار والبناعييا البارزيا وهو ما بناة ررفة ت ارة الموب . 1902( مواليد الموب  3)

، شارف 1947. انتق  ىلر بيداد سنة 1944اختير كمدير مسوأ لشركة نينو  الت ارية المحدودة سنة 
. ىبراهيي خلي  احمد، هاشي الحاج يون  1992ق وخار ه، توفي في عدة متتمرات اقتبادية داخ  العرا

 . unity.net-www.arabوالوطنية اتقتبادية، منتديات الوحدة العربية علر موقم 
، ساهي في ال معيات الوطنية والسياسية في الموب  من ا سكرتير البر 1895( مواليد الموب  4)

اإلس مية و معية الدفاع عا فلسطيا، وال    امحمر، يعد ما اقدي العامليا في م ا  البحافة. 
. 1973ي(، توفي في 1939ابدر  ريدة فتر العراق وفتر العرل والرقيل، باحل مطبعة اي الربيعيا )

 .19-18احمد، شخبيات موبلية، ص 
ي.، الندوة العلمية لكلية 1954-1944لموب  ( وائ  علي احمد النحا ، . معية مكافحة الس  في ا5)

 .4(، ص 2010( واقم التدرا الرئوي في العراق، ) امعة الموب ، 18التمريأ، الندوة العلمية )

http://www.arab-unity.net/
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ي حديقةة المدرسةة اإلعداديةة خطةل عقدت هيئةة ىدارة فةرع  معيةة مكافحةة السة  ا تماعةات فة
، وقةد اظ ةروا فةةي (2)ومحمةود ال ةومرد (1)في ةا كة  مةا الطبيةل داود ال لبةي وعبةداهلل النعمةة

. وبمةتازرة (3)خطب ي خطورة مرأ الس  واهابوا بالم تمعيا تش يم ال معية ماديةات ومعنويةات 
 1945سةنة  المحسنيا ورئاسة بةحة لةواا الموبة ، افتةتح مستوبة  اممةراأ البةدرية

(4). 
قامةت الدولةة بابةدار العديةد  1945ىلةر فتةرة  1932يت ح مما تقدي اا باسةتق   العةراق 

مةا التعليمةةات البةةحية التةي سةةيطرت نوعةةات مةا علةةر انتشةةار اممةراأ، لكةةا بو ةةود ال  ةة  
لةةةد  الكثيةةةر مةةةا العامةةةة وعةةةدي ا ةةةراا التطعةةةيي ومرا عةةةة المراكةةةز البةةةحية بقيةةةت امةةةراأ 

سوئيةةد، التراخومةةا، السةة  الرئةةوي، الم ريةةا( وريرهةةا منتشةةرة فةةي الموبةة . كمةةا )ال ةةدري، التي
شةةة دت الستةةةرة زيةةةادة وا ةةةحة فةةةي ات ةةةرااات الوقائيةةةة لخدمةةةة امهةةةالي نحةةةو البةةةحة ، ىلةةةر 
 انةةةل متسسةةةات ع  يةةةة التةةةي ظ ةةةرت بقيةةةاي  معيةةةات: ال ةةة   امحمةةةر، حمايةةةة الطسةةة ، 

 والبحية. مكافحة الس ، لتقديي الخدمات ات تماعية 
 

                                                 

ما اسرة معروفة بنزعت ا الدينية كاا والدش يعم  في بناعة النسيج تلمذ علر  1871( مواليد الموب  1)
سافر ىلر مبر والقد  والتقر مم  1900ة العلمية سنة يد كبار علماا الموب ، حب  علر اإل از 

. له متلسات عديدة، 1928كبار علمائ ي. ترا   معية البر اإلس مية و معية الشباا المسلميا سنة 
(،          2001. للتسابي  ينظر: ذنوا الطائي، رواد الن  ة السكرية في الموب  )الموب ، 1950توفي سنة 

( ، 2008لطالل ، موسوعة اع ي الموب  في القرا العشريا )الموب  ، ؛ عمر محمد ا 11-6ص 
 .  325-323ص ص 

، عم  في 1939، اكم  دراسته امولية في ا. خريج دار المعلميا العالية 1921( مواليد الموب  2)
رقية ، ومديرات للثانوية الش1946التدري ، مختص بدراسة اللية العربية. عم  في مديرية معار  الموب  

. 1995ُعيا مديرات لمعار  الموب  له عدة متلسات مطبوعة. توفي سنة  1961. وفي سنة 1954
 .515الطالل، المبدر السابق، ص 

حزيراا  4) 544-480( ؛  ريدة فتر العراق، العدد 1945حزيراا  7) 359(  ريدة ال   ، العدد 3)
1945.) 

 . 219(  ر ي ، المبدر السابق ، ص 4)
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 الخاتمة :
يمكةةةا اا نسةةةةتنتج مةةةةا خةةة   دراسةةةةة النشةةةةاطات والخةةةةدمات البةةةحية لرئاسةةةةة بةةةةحة لةةةةواا 

 الموب  الر  ملة ما اتستنتا ات :
والمةدار  البةحية  1927ازداد الم ف الطبي العراقي بعد تأسةي  الكليةة الطبيةة سةنة  .1

ة مةةةم زيةةةادة ( وتخةةةريج م كةةةات طبيةةةة عراقيةةة1933، والممر ةةةات  1926)البةةةيدلة 
المستشةةةةسيات والمستوبةةةةسات وانتشةةةةار ل طبةةةةاا والمةةةةوظسيا البةةةةحييا فةةةةي اتق ةةةةية 
والنةةةواحي والقةةةر  لتةةةوفير العةةة ج الةةة زي ومنةةةم انتشةةةار اممةةةراأ السةةةارية ، اذ كانةةةت 
 اممراأ الزهرية والتراخوما والس  الرئوي ما اكثر اممراأ انتشارات وفتكات بامهالي . 

يار )امسةةةبوع البةةةحي فةةةي لةةةواا الموبةةة ( فةةةي امو  مةةةا انطلةةةق او  مستوبةةة  سةةة .2
لقةاا المحا ةرات 1937ماي   ي وقاي با راا العمليةات ال راحيةة . ومةداواة المر ةر وام

الطبية للتوعية . وكاا ل ةذا المستوبة  اثةر كبيةر فةي محاربةة اممةراأ خةارج مركةز 
 مدينة الموب  في القر  وامريا   ما لواا الموب  .

لموبةةةةة    ةةةةةودات واسةةةةةعة وبامكانيات ةةةةةا المتوا ةةةةةعة فةةةةةي م ةةةةةا  مكافحةةةةةة بةةةةةذلت بلديةةةةةة ا .3
-1921اممراأ والحد مةا انتشةارها عةا طريةق )طبابةة بةحة البلديةة( وللستةرة مةا )

( وبم ك ةةةةةا الةةةةةوظيسي )طبيةةةةةةل البلديةةةةةة، بةةةةةيدلي، قابلةةةةةةة البلديةةةةةة، المةةةةةةأموريا 1937
اق والمحةةة ت ( ا ةةةرت التستيشةةةات البةةةحية علةةةر امسةةةو  000البةةةحييا، المةةةراقبيا ، 

والباعة . وكاا لتوزيم البلدية للمياش بامنابيةل علةر البيةوت )ىسةالة المةاا( اهميةة كبيةرة 
 في تقلي  بعأ اممراأ       )الزحار ، ال ي ة( . 

سةةةاهي و  ةةةاا الموبةةة  واهالي ةةةةا فةةةي النشةةةاطات الطبيةةةة مةةةةا خةةة   تةةةوفير الخةةةةدمات  .4
ومتسسةةةات ا البةةةحية فقامةةةت البةةةحية فةةةي الموبةةة  عةةةا طريةةةق ال معيةةةات اإلنسةةةانية 

 معيةةةة ال ةةة   امحمةةةر فةةةرع الموبةةة  ببنةةةاا مستوبةةة  خةةةاص لمعال ةةةة الم ريةةةا ، 
و معيةةةةة حمايةةةةة امطسةةةةا  ومستوبةةةةس ا الخةةةةاص بمعال ةةةةة النسةةةةاا وامطسةةةةا  وتوزيةةةةم 
الحليةةةةل ل طسةةةةةا  السقةةةةةراا م انةةةةات . و معيةةةةةة مكافحةةةةةة السةةةة  ومستوبةةةةةس ا لإلمةةةةةراأ 
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لمعال ةةةة مةةةرأ السةةة  . ف ةةة ت عةةةا دور مبةةةطسر البةةةدرية الةةةذي لعةةةل دورات م مةةةات 
 البابون ي في بناا ردهة خابة ل طسا  في المستشسر الملكي .

مار  امطباا اكثر ما تخبص طبي فةي المتسسةات البةحية )المستشةسر الملكةي ،  .5
المستوبسات الحكومية ، ومستوبةسات ال معيةات اإلنسةانية( . خة   امسةبوع الواحةد 

تةةي فرنكةةو  يتوا ةةد فةةي مستشةةسر العةةز  ل مةةراأ السةةارية ، كمةةا فمةةث ت كةةاا الطبيةةل م
كاا يقوي با راا عمليات العيوا في ررفة العمليات في المستشةسر الملكةي ، والطبيةل 
روفائي  تبوني يعالج امراأ امطسا  والنساا فةي مستوبة  خةزرج وكةذلف كةاا يقةوي 

 بمعال ة اممراأ الزهرية في مستوب  بال ال ديد .

 ود امطباا متميزة في خدمة اهالي الموب  ، ما خة   العمة  الةوظيسي فةي كانت   .6
المستشةةةسيات والمستوبةةةسات الحكوميةةةة ، وفةةةي عيةةةادت ي الخابةةةة مةةةم مراعةةةاة الو ةةةم 
اتقتبةادي وات تمةةاعي لشةرائح الم تمةةم الموبةلي . اذ كانةةت المعاينةة م انةةات للسقةةراا 

للعمةةة  فةةةي المستوبةةةسات التابعةةةة  والمحتةةةا يا وميةةةاي محةةةدودة ، ف ةةة ت عةةةا تبةةةرع ي
لل معيةةةات مثةةةا  :  معيةةةة حمايةةةة امطسةةةا  اذ كانةةةت المعاينةةةة الطبيةةةة علةةةر امطسةةةا  
ومعال ة النساا م انات ف  ت عا ىلقاا المحا رات الطبية امسبوعية علةر المنتسةبات 
لل معيةةة وامم ةةات الموبةةليات  لتنةةويرها وتثقةةيس ا وتقةةديي اإلرشةةادات البةةحية ل ةةا 

سةبي  تربيةة الطسةة ( . كمةا كانةت للمقةاتت الطبيةةة مطبةاا الموبة  المنشةورة فةةي  )فةي
البةةةح  الموبةةةلية والمحا ةةةرات التةةةي القيةةةت علةةةر اهةةةالي الموبةةة  اثةةةرات كبيةةةرات فةةةي 

 التوعية البحية . والحد ما انتشار اممراأ . 
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Abstract 

The study deals with the activities and achievements of the 

presidency of Mosul province in 1932-1945 Like building 

hospitals . The most prominent of these hospitals are the 

Military Hospital and the Royals Hospital as well as the health 

centers and clinics , the most prominent of which are the 

mobile clinics and the diarrhea he diseases as well as the 

pharmacies the number of which is nine . 

The protective medical treatments were also built such as 

the city protective medical treatment 1936 . The school 

students protective Medical Treatment . To monitor these 

health center , the government established the medical centers 

check committees and establishments . 

The charitable humanitarian societies which have been 

established by the famous individuals in Mosul , took part in 

Medical activities and health services . The most prominent of 

these societies are the Iraqi Red Crescent in Mosul 1936 . the 

children protect society in Mosul 1937 , and the tuber culosis 

combat society Mosul Branch in 1944 .     

  


