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�ض الملخَّ

احتل اجلانب الصحي أمهية بالغة من لدن نواب لواء كربالء كونه عىل صلة مبارشة بحياة الناس، ألنه يعد 
مقياسا حقيقيا لقياس مدى تطور أو تأخر البلدان، والرتباطه بالظروف السياسية واالقتصادية واالجتامعية 

هلا.

لقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء عىل موقف نواب كربالء من األوضاع الصحية يف لواء كربالء 
يف العهد امللكي 1925-1958 واملقرتحات التي قدموها إىل احلكومات للنهوض بالواقع الصحي ملعاجلة 

تلك األمراض وغريها.

تبني لنا يف هناية البحث ان األوضاع الصحية يف لواء كربالء شغلت مساحة واسعة من اهتاممات نواب 
النيايب يف دورته االنتخابية األوىل عام 1925م وحتى عام 1958م، إذ كان هلم  اللواء منذ انعقاد املجلس 
نشاٌط واضٌح يف جلساته حني تتضمن أعامل اجللسة مناقشة الواقع الصحي يف العراق، فعندها تنصب أغلب 
جهود نواب كربالء عىل مناقشة السبل الكفيلة برفع مستوى الواقع الصحي يف اللواء وتذليل العقبات التي 

تقف عائقًا أمام االرتقاء باخلدمات الصحية إىِل املستوى املطلوب.
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Abstract

The health aspect is of great importance to Karbala deputies because it is directly related 
to the lives of people because it is a real measure of the extent of development or delay of 
countries and its relation to political, economic and social conditions

This study is intended to shed light on the position of the Karbala deputies on the health 
situation in the Karbala Brigade in the 1925/1958 royal covenant and on the proposals, they 
submitted to the governments to promote the health reality to deal with these diseases and 
others.

At the end of the research, we found that the health conditions in the Karbala Brigade 
occupied a large area of interest of the Brigade deputies since the parliamentary council held its 
first electoral session in 1925 and until 1958, as they had a clear activity in its sessions when 
the session included discussing the health reality in Iraq. 

Most of the efforts of the Karbala deputies to discuss ways to raise the level of health in the 
brigade and overcome the obstacles that hinder the upgrading of health services to the level 
required.
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المقدمة

يعد اجلانب الصحي مهاًم كونه عىل صلة مبارشة 
السياسية  بالظروف  والرتباطه  الناس،  بحياة 
به،  وتتأثر  فيها  يؤثر  واالجتامعية  واالقتصادية 
عىل  االضواء  لتسلط  الدراسة  هذه  جاءت  لذلك 
خالل  الصحة  شؤون  من  كربالء  نواب  )موقف 
الوضع  ملعرفة   )1958-1925 امللكي  العهد 
الوضعية  األسباب  واىل  كربالء  لواء  يف  الصحي 
واالدارية لتدهوره. واىل مدى استجابة احلكومات 
للمقرتحات التي طرحها النواب للنهوض بالواقع 
الصحي املرتدي يف لواء كربالء. ويف شان الصحة 
عدة  مقرتحات  الــنــواب  قــدم  البالد  يف  العامة 
عن  والوافدة  السارية  االمــراض  من  لتحصينها 
العزل  مستشفيات  وانشاء  التلقيح  محالت  طريق 
السل  كمرض  ــراض  االم تلك  ملعاجلة  الصحي 

واملالريا وغريمها.

من  الــلــواء  ــواب  ن موقف  معرفة  عن  فضاًل 
لواء  ويف  عامة  بصورة  العراق  يف  الصحة  شؤون 
كام  بدورهم  قاموا  وهل  خاصة،  بصورة  كربالء 
ينبغي من اجل النهوض بالواقع الصحي. ام اهنم 

ساروا عىل النهج السابق.

من  كربالء  ــواء  ل ضمنه  ومــن  العراق  عانى 
تشكيل  عىل  السابقة  العهود  من  السلبية  اآلثــار 
الدولة العراقية عام 1921م، وبخاصة يف املجال 
الصحي، اذ مل تكن قلة املؤسسات الصحية وتردي 
االوضاع االقتصادية وحدها هي التي تسببت يف 

تراجع االوضاع الصحية يف لواء كربالء، بل كان 
االثر  اخلرافات  وسيادة  واألمية  اجلهل  النتشار 
ابان  اللواء  يف  الصحي  الواقع  تردي  يف  الواضح 

املدة موضوعة الدراسة. 

غري  الوثائق  من  معلوماته  البحث  استقى 
والوثائق  الكتب  دار  يف  واملحفوظة  املنشورة 
معلومات  عــىل  حتتوي  التي  ــداد)د.ك.و(  ــغ ــب ب
عملها،  وسري  الصحية  باملؤسسات  تتعلق  قيمة 
بتفاصيل  البحث  النواب  جملس  حمارض  وامدت 
التي  املواقف  عن  لنا  كشفت  كثرية  ومعلومات 
اختذها نواب لواء كربالء داخل املجلس النيايب من 
األوضاع الصحية يف العراق ولواء كربالء، االمر 
الذي اسهم يف تعزيز الدراسة بمعلومات ال يمكن 

احلصول عليها من مصادر أخرى.

موقف نواب لواء كربالء من �شوؤون ال�شحة 

خالل العهد الملكي

يف  العامة  الثقافة  وانحرت  الفقر  استرشى 
وادي الرافدين يف ظل السلطة العثامنية الذي استمر 
اخلدمات  تطور  عن  العراق  خالهلا  انعزل  قرونًا 
جعله  مما  املتحرض  العامل  شهدها  التي  االجتامعية 
والتخلف)1(.  واالوبئة  لألمراض  سهلة  فريسة 
وخاصة يف لواء املدن املقدسة - النجف وكربالء 
يف  املقدسة  الديار  بعد  تــأيت  والتي   - والكوفة 
املدن  هذه  تؤّم  حيث  الدينية،  مكانتها  يف  احلجاز 
من  املسلمني  ــزوار  ال من  سنويًا  ــوف  األل مئات 
احلجاج  قوافل  اىل  اضافة  العراق  وخارج  داخل 
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الكثرية القادمة من املرشق االسالمي الكبري والتي 
ما  وكثريًا  احلرام  اهلل  بيت  اىل  طريقها  يف  تزورها 
الكثري  باألهايل  واحلجاج  الزوار  اختالط  يسبب 

من العدوى)2(.

مؤسسة  الربيطاين  االحــتــالل  سلطة  كونت 
الصحية يف  املؤسسة  نواة  اصبحت  والتي  صغرية 
واول  1921م)3(،  عام  الوليدة  العراقية  الدولة 
احصاء لعدد األطباء يف املؤسسة الصحية كان عام 
1922م حيث)4( بلغ عددهم )186( طبيبًا)5( ومل 
حيظ النجف االرشف من هذا العدد الكبري بأكثر 
بيت  يف  صغري  مستوصف  يف  واحــد  طبيب  من 
ألفا  أربعني  من  ليقدم خدماته ألكثر  قديم  مؤجر 
من السكان تفشت بينهم خمتلف األمراض)6(. أما 
مدينة كربالء خالل هذه الفرتة أيضًا ال يوجد فيها 
سوى طبيب واحد استحال عليه عالج احلاالت 
األرس  عىل  مراجعته  فاخترصت  الكثرية  املرضية 

الثرية)7(. 

كربالء  ــواء  ل يف  الصحية  املؤسسات  كانت 
جعل  مزٍر  بوضع  الربيطاين  االنتداب  مدة  طيلة 
الرضورية  اخلدمات  تقديم  عىل  قــادرة  غري  منها 
لسكان اللواء، فاملستشفى احلسيني املؤسسة التي 
كان يعول عليها يف عالج السكان بقضاء كربالء 
بني  القضاء  شهدها  التي  األحداث  يف  هتديمه  تم 
مترصف  حاول  وقد  و1920م،  عامي1916م 
1925(م   -1923( خملص  مولود  كربالء  لواء 
خاطب  عندما  املستشفى  إصالح   1923 عام  يف 
وزارة الداخلية بكتابه املرقم )5383( يف 27 آب 
1923م طالبا تزويد اللواء  بـ ) 4050( روبية من 

املستشفى فضاًل عن رصد )1500(  تعمري  أجل 
للغرض  املركز  قضاء  بلدية  ميزانية  من  روبية 
لتعمري  تكِف  مل  املبالغ  تلك  أن  إال  املــذكــور)8(، 
املستشفى، وهذا ما أكده مترصف لواء كربالء يف 
اخلامس عرش من شباط 1925م حني طالب من 
ميزانية  أبواب  من  روبية   )600( بتحويل  جديد 

اللواء  لغرض إكامل تعمري املستشفى)9(.

ــالء قضاء  ــواء كــرب اقــتــرص عــالج ســكــان لـ
عىل  االنتداب  عهد  من  األوىل  السنني  يف  املركز 
طبيب  من  مالكه  تكون  الذي  البلدية  مستوصف 
واحد وصيديل، ومل حيَظ طبيبه بثقة األهايل لكوهنم 
متأثرين بأفكار الطب الشعبي القديم)10(، ويف عام 
إِبراهيم  الدكتور  كربالء  قضاء  يف  عني  1923م 
عاكف اآللــويس)11(  الذي بقي يعمل يف القضاء 
تلقيح  حتى عام 1926م، وبذل جهودًا كبرية يف 
عام  الكولريا  وباء  حدوث  أثناء  القضاء  سكان 
1923م، وكان إىِل جانب الدكتور اآللويس طبيب 
السكان جزٌء  ان صحة  للبلدية بوصف  تابع  آخر 
صحي  مضمد  وجــود  عن  فضاًل  واجباهتا،  من 
الصيديل  عمل  تــوىل  وشخص  صحة  ومــأمــور 
استند يف عمله عىل اخلربة ومل يتخرج من كلية أو 

معهد)12(.  

الصحية  اخلدمات  يف  العام  التدهور  وهــذا 
يرجع بشكل أساس إىل النسبة الضئيلة املخصصة 
ال  إهنا  حيث  للدولة  العامة  املالية  امليزانية  يف  هلا 
بلد هو أساسا  املثال 3،7% يف  تتجاوز عىل سبيل 
وضعه الصحي مرتد وضآلة هذه النسبة أدت إىل 
ونقص  الصحية  التشكيالت  يف  واضح  تدهور 
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الطبية  واملستلزمات  واألطباء  األدويــة  يف  مريع 
حمــدودة  فعالياهتا  كانت  لذلك  املستشفيات  يف 
للغاية وآثارها العالجية غري حمسوسة، يف حني أن 
األمراض  تفيش  من  يعاين  كان  العراقي  املجتمع 
العاملية  االقتصادية  األزمة  معه  تزامنت  واألوبئة. 
يف  تداعياهتا  زادت  التي  )1929-1933م( 
املستوى  مست  حتى  العراقي  االقتصاد  تراجع 

املعايش والصحي لألرس العراقية)13(.

تردي  من  كربالء  لــواء  نــواب  اشتكى  طاملا 
وخــارج  ــل  داخ لوائهم  يف  الصحية  ــاع  األوضـ
املجلس النيايب. وطاملا سّوفت احلكومات املتوالية 
بوعودها حتى جُمّت إجاباهتا التي ال تتعدى عبارة 
)احلكومة مهتمة( أو )احلكومة تعتني باملوضوع( 
اإلجابات  هذه  وأصبحت  تفكر(  )احلكومة  أو 
شك  حتى  العام،  الــرأي  لدى  للسخرية  مدعاة 
هذه  ترك  يف  متعمدة  احلاكمة  الفئة  أن  البعض 
املالريا  مثل  األوبئة  و  لألمراض  فريسة  املنطقة 
و...  والكولريا  والتيفوئيد  والبلهارزيا  والسل 
ضمن خطة مسبقة مع اجلهة األجنبية التي أرادت 
أن تستورد مائة ألف هندي لتدمري البنية االجتامعية 
الصلبة التي أنفت اخلضوع هلا و للسلطة العثامنية 

من قبلها و للحبل الّري بينهام)14(. 

كربالء  لواء  نواب  دعا  املــرتدي  الوضع  هذا 
خالل  من  اللواء  لتسعف  احلكومة  مناشدة  إىل 
باإلمكانات  احلديثة  الصحية  املؤسسات  إنشاء 
املتاحة، فبعد الوعود الكثرية بإنشاء مستشفى كبري 
أللوية  الصحية  اخلدمات  يف  املريع  النقص  يسد 
النقيب  حسني  النائب  تساءل  األوسط،  الفرات 

كانون   29 يف  املنعقدة  اجللسة  يف  )الرفيعي()15(  
الثاين 1937م عن مدى جدية احلكومة يف إنشاء 
جتب  ومل  الكوفة.  يف  األوسط  الفرات  مستشفى 
الفرات  لــواء  نــواب  إحلــاح  وظل  احلكومة)16(، 
األوسط لعرش سنوات أخرى حتى أنجز مرشوع 
هذا املستشفى يف عام 1947م)17(، هذا املستشفى 
الذي كان جيب ان يعالج ثالثة ألوية اصبح وجوده 
قريبًا من عدمه، حتى تساءل النائب عباس السيد 
مستشفى  إنشاء  من  املنشودة  ))الغاية  عن  سلامن 
باجلراحة  أخصائي  بطبيب  تزود  مل  وهي  الكوفة 
عديم  األشعة  جهاز  وإن  العيون،  بأمراض  وال 
يف  وليس  يديره،  أخصائي  وجود  لعدم  اجلدوى 

املستشفى العدد الكايف من املمرضات(()18(.

السيد  عطية  النائب  لفت  السياق  هــذا  ويف 
يف  املنعقدة  اجللسة  يف  الصحة  وزير  نظر  سلامن 
لعجيب  النجف  أمر  ))إن  قائال:  1955/1/5م 
نفوسها مائة ألف نسمة وفيها طبيبان فقط وطبيب 
آسنان واحد ال توجد لديه أدوات العمل...(()19( 
وسبق إن ترجى النائب صالح بحر العلوم احلكومة 
ومستشفى  األوسط  الفرات  بمستشفى  تعتني  أن 
واألدوات  باألدوية  وجتهيزمها  كربالء  يف  احلسني 
ليقوما بواجباهتام يف عالج املرىض  الالزمة  الطبية 
جواد  حممد  النائب  ــرَّ  وذك فيهام)20(   الراقدين 
سلامن-  حسن  -حممد  الصحة  وزير  اخلطيب)21( 
بالوعد قائال: ))يف كربالء مستشفى فيه الكثري من 
أخريا  حوله  الوزير  معايل  وعدين  وقد  النواقص 
كنت  وقد  وعدين  ما  حيقق  أن  معاليه  من  فأرجو 
آمل أن يتالىف هذه النواقص عىل يد رئيس الصحة 
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البحث  خالل  ومن  ُنِقل...(()22(  انه  بيد  السابق 
يتفهم  انه عندما  الباحث يف أكثر من حالة  الحظ 
كان  إذا  وخاصة  ملحة  مشكلة  حكومي  مسؤول 
هلا خاصية اجتامعية يعرضها نواب لواء كربالء أو 
وجهاؤها أو علامؤها ويقتنع أو يتعاطف ويتحرك 
إىل  يرجع  عندما  لعالجها  العليا  اجلهات  نحو 

اللواء جيد كتاب نقله أمامه...

اجللسة  يف  كمونه  ــادق  ص النائب  وتــســاءل 
عن  1953م  مايس  من  عرش  الثاين  يف  املنعقدة 
و  الكوفة  مستشفى  نواقص  إكامل  عدم  أسباب 
وزير  جيبه  مل  واملتخصصني)23(،  باألطباء  تزويده 
املستشفى، ولكن  ليتفقد  بنفسه  بل ذهب  الصحة 
هذا مل يمنع النائب من طرح املشكلة قائال: ))... 
كثرية  نواقص  ذو  األوســط...  الفرات  مستشفى 
ولكنه جهز ببعض احلاجات يف األيام األخرية عىل 
ذلك  عىل  فنشكره  الصحة  وزير  معايل  زيارة  اثر 
ولكن نطالبه بالبقية(( واستطرد قائال: ))ليس هلذه 
اآلالف املؤلفة من يداوي عيوهنم أو حناجرهم أو 
احلكومة  من  فأرجو  امللتهبة  أعصاهبم  أو  آذاهنم 
تلتفت إىل ذلك وتعاجله و األمر بسيط ولكن  أن 
إخواننا األطباء تصعب عليهم مفارقة بغداد و هلم 

بعض احلق(()24(.

النجف االرشف  السكانية ملدينة  الزيادة  وبعد 
األلوية  من  للمرىض  امللحوظة  الوافدين  وزيادة 
ومدينة  الديوانية  وخاصة  احللة  مثل  املجاورة 
عاجزًا  األوسط  الفرات  مستشفى  جعل  كربالء 
كاظم  النائب  دفع  وهذا  املرىض،  استيعاب  عن 
امحد ليطلب من وزارة الصحة ))إجراء توسيع فيه 

إنشاء  و  وباألطباء...  الالزمة  باألدوية  تزويده  و 
ففيه طبيب واحد واآلخر  دور لسكن األطباء... 
مع  تكلمت  وقد  االماكن...  خمتلف  بني  يتجول 
أطباء  لديه  يوجد  ال  بأنه  الوزير...فأجابني  معايل 
بينام هم مكدسون يف بغداد...(()25( وكانت إجابة 
الوزير هي نفسها من اإلجابات املحجوجة للفئة 
احلاكمة حيث قال ))...مستشفى الفرات وزيادة 
وفخامة  الوزارة  عناية  موضع  هو  النجف  أطباء 

رئيس الوزراء(()26(. 

من اجل حل مشكلة قلة األطباء رحب النائب 
يف نفس اجللسة قائال: ))إن احلكومة حسنا فعلت 
بالطبع  و  املوصل  يف  الطب  كلية  فتحت  حني 
احلكومة  لو  وحبذا  الشامل  أبناء  إليها  سينَضمَّ 
سعت... لفتح كلية أخرى يف البرصة لكي يؤمها 
طالب أبناء اجلنوب وحتى نتمكن من إجياد أطباء 

كثريين نسد هبم حاجة العراق...(()27(. 

سلامن-  حسن  -حممد  الصحة  وزيــر  أجــاب 
الطبية  الكلية  أن  أعلن  أن  ))يؤسفني  قائال: 
مل  قرن  ربع  عليها  مىض  وقد  بغداد  يف  املوجودة 
تستوف حتى اآلن الرشوط الالزمة من األساتذة 
والتدريب ونحن نفكر بفتح كلية البرصة ان شاَء 
اهلل بعد نجاح مرشوع فتح كلية يف املوصل(()28( 
وهذا يعني بعد ربع قرن آخر وأن السلطة مل تنتبه 
عندما  بغداد  طب  كلية  يف  احلاصل  النقص  إىل 
نواب  طالب  عندما  ولكن  املوصل  كلية  فتحت 
أصبحت  اجلنوب  يف  طب  كلية  بفتح  اجلنوب 
)الرشوط الالزمة( لكلية طب بغداد عائقا ونتيجة 
اجلنوب  ألوية  يف  األطباء  عدد  يف  احلــاد  النقص 
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يتجاوز  ال  حيث  كربالء  لواء  خاصة  و  والوسط 
يرفعون  جعلهم  وهذا  اليد،  أصابع  فيه  عددهم 
عياداهتم،  يف  )الكشفية(  الطبي  الفحص  أجور 
شبه  النسبة  وهم  الفقراء  املــرىض  عىل  تعذر  مما 
املطلقة يف املجتمع. واخترص األمر عىل امليسورين 
يف  املنعقدة  اجللسة  يف  األسباب  وهلذه  واألثرياء، 
16 متوز 1947م وجه النائب سعد عمر سؤال إىل 
وزير الشؤون االجتامعية ليجيب عليه شفهيا أمام 
الوزارة  اختذته  الذي  ))اإلجــراء  حول  املجلس 
اخلارجية  عياداهتم  يف  األطباء  أجور  زيــادة  من 
تتناسب  ال  مضاعفة  زيادة  املريض  ولزياراهتم 
الشعب  أبناء  من  الغالبة  الكثرة  استطاعة  مع 

املالية...(()29(. 

يتخذ  مل  انــه  يبدو  ما  وعــىل  الوزير  جيب  مل 
دعا  ما  هذا  و  الزيادة  هذه  من  للحد  أجــراء 
الطلب  يعيد  أن  اخلطيب  جواد  حممد  النائب 
1953/5/19م  يف  املنعقدة  اجللسة  يف  نفسه 
وأسعار  األطباء  أجــور  ))بتحديد  طالب  إذ 
الناس  كواهل  ــاق  اإلره يثقل  )لئال  ــة  األدوي
جعلت  الصيدليات  فقلة  األســعــار...(  هبذه 

األدوية) 30(.  أسعار  يرفعون  أصحاهبا 

األلوية  يف  األطباء  نقص  لسد  بديل  وكحل 
النائب  أيد  كربالء  لواء  وبالذات  واالقضية 
حسن  النائب  مقرتح  )الرفيعي(  النقيب  حسني 
)الباب  سياسة  ))بــأتــبــاع  )بــغــداد(  السهيل 
األجانب  األخصائيني  األطباء  بوجه  املفتوح( 
ألن  وإقامتهم  دخــوهلــم  ــراءات  إجـ وتسهيل 
البالد تعاين من نقص كبري يف عدد األطباء وأن 

األمراض  من  خطرية  معاناته  العراقي  الشعب 
الرفيعي قائال: ))لقد ثبت  واألوبئة(( وأضاف 
بمرض  مصابة  اجلنوبية  األلوية  أن  عىل  لدينا 
يف  ذريعا  فتكا  هبا  تفتك  وأخــذت  املالريا)31( 
كربالء...  لواء  األوىل  بالدرجة  و  سنة...  كل 
الكوفة  يف  كان  )1935(م  املاضية  السنة  ويف 
فيها  وكان  باملالريا  مصاب  مريض  آالف  مخسة 
ولكن  كثرية  املراجعات  وكانت  واحد  طبيب 
إسعاف  فال  اإلمهــال  شأهنم  كان  األســف  مع 
مات  األطفال  أن  القول  ويمكنني  مداواة  وال 

باملائة...(()32(.   )75( من  أكثر  منهم 

اخلضري  سعيد  الــنــائــب  ارتــعــب  ان  وســبــق 
نسبة  أن  مــن  الصحف  أعلنته  عــام  ــوت(  ــك )ال
مبتهال  بلغت 75% صاح  الوالدات  من  الوفيات 
وسرتك...((  رمحاك  ))اللهم  قائال:  املجلس  أمام 
قائال:  شالش  املحسن  عبد  النائب  عليه  فعقب 
عن  كالمه  يف  خضري  سعيد  الزميل  أؤيــد  ))أين 
التي  واملواليد  الوفيات  عن  تقدمت  التي  التقارير 
حدثت يف هذه السنة ويف العام املايض )1926-
1927(... ففي كربالء زادت )20(أو )25( يف 
املائة عن التولدات وال شك أن دائرة الصحة تعلم 
اختذت  التي  التدابري  هي  ما  أدري  ال  و  ذلــك... 
ملعاجلة هذه املسألة واعتقد هذا احلال إذا بقى... ال 
يبقى من سكان تلك املدينة أكثر من عرشة باملائة 
صخري)33(  وأيب  واملشخاب  اجلعارة  جهة  من  أما 
فكان احلال يف العام املايض أن عرشة يف املائة من 
وتسعني  يشتغلوا  أن  يستطيعون  كانوا  الفالحني 
باملائة نائمون ونساؤهم يشتغلن وال أحد يعطيهم 
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من الكنني)34( أو يعاجلهم حتى إنني أرسلت بنفيس 
مائة ربيه ليشرتى هبا كنينا ويوزعه يف الشامية وجتد 
نائمني  األطفال  و  النساء  من  كثريًا  مكان  كل  يف 
يبكون من شدة املرض ) املالريا(... وهذا ينقص 
نفوس األمة وخراب مدن الفرات...(()35( عقب 
))إن  قائال:  )بغداد(  الشبيبي  رضا  حممد  النائب 
القطر...  أنحاء  وبائيا يف  املالريا أصبحت مرضا 
الرسوم  و  الرضائب  منها  جتبى  التي  املناطق  و 
أر  ومل  غريها  و  الصحة  ميزانية  منها  تتألف  التي 
األمراض  ملكافحة  امليزانية  هذه  خصص يف  شيئا 
أعلن  و  ــاء...(()36(.  ــحـ األنـ تلك  يف  هي  التي 
لو  السادة  أهيا   ...(( قائال:  صالح  سعد  النائب 
الكوفة  يف  املــايض)1935م(  العام  يف  لكم  قلت 
باملالريا وهذه االحصاءات  مات )1500( طفل 
كل  يتمكن  النجف  مستشفى  سجل  يف  موجودة 
أراد أن يسأل عنها و يطلع عليها و كل  إذا  نائب 
فتك  عن  الصحة  دائــرة  يسأل  أن  يستطيع  منكم 

املالريا يف بقية أنحاء العراق...(()37(. 

ويذكر املؤرخ األمريكي هنري فوسرت أن وباء 
املالريا نتيجة وجود املستنقعات )فإن نسبة وفيات 

األطفال مفزعة( )38(. 

مل تستجب السلطة لنداءات نواب لواء كربالء 
األخالقية  املسؤولية  حركتها  وال  لغريهم  وال 
باآلالف من األطفال  يموتون  اجتاه رعيتها و هم 
والفقراء هبذا الوباء و غريه - كام سيأتينا - وعىل 
لو  حتى  الفرات  مدن  خــراب  هيمها  ال  يبدو  ما 
ازدادت نسبة الوفيات عىل الوالدات هذه الرعية 

للميزانية  املكونة  التي جتبى منها معظم الرضائب 
الفئة  ومن ثم يدفع معظمها رواتب ضخمة ترفه 
احلاكمة وأعواهنا من كبار املوظفني )األفندية ( أما 
الوجه اآلخر  املالكون )االقطاعيون اجلدد( وهم 
يذكر  جهدا  يبذلوا  فلم  وأعواهنا  احلاكمة  للفئة 
عالج  دون  احلال  وظل  فالحيهم...  معاجلة  يف 
العراق  وجنوب  كربالء  لواء  يف  تفتك  واملالريا 

سنة بعد أخرى.

وبــعــد أكــثــر مــن مخــس ســنــوات مــن اليأس 
يف  الوهاب  امحد  السيد  النائب  هنض  والصمت 
منبها  1933م  حزيران  مخسة  يف  املنعقدة  اجللسة 
فوق  الصحة  ))إن  قائال:  النواب  أمام  احلكومة 
كل يشء وإين أرى من الواجب أن هتتم احلكومة 
إذا  األمة  ألن  األخرى  األمور  من  أكثر  بالصحة 
واالستثامرات  املصارف  فقدت  الصحة  فقدت 
من املشاريع احليوية أود من احلكومة أن تتقدم إىل 
العامة  الصحة  ملديرية  أرصدته  مما  بأكثر  املجلس 
األلوية...  يف  بواجباهتا  القيام  من  تتمكن  حتى 
وسكان األلوية يعانون من أنواع اآلالم إذ مل يكن 
مستوصف...  وال  مستشفى  وال  طبيب  لدهيم 
نسمة  ألف  يبلغ عددهم )40(  كربالء  إن سكان 
النفوس  تتلف  واسعة  بصورة  انترشت  واملالريا 
هو  و  ــد  واح طبيب  ســوى  يوجد  وال  الزكية 
استحصال  بغية  العليا  الطبقة  بيوت  يف  يدور 
الدنيا حمرومة(( وختم موجها  الدراهم والطبقة 
أن  انه جيب  قائال: ))...ورأيي  للحكومة  كالمه 
سيام  وال  الصحة  من  حمرومة  األلوية  تبقى  ال 
الرباك  سلامن  النائب  وأثنى  كــربــالء...(()39( 
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به  أقوله تفضل  قائاًل: ))إن ما وددت أن  )احللة( 
الزميل سيد امحد الوهاب...(()40(.

اعترب  1927م  11مايس  املعقدة  اجللسة  يف 
من  الوقاية  أن  املالية  ــر  وزي ـ  اهلاشمي  ياسني 
الناس  إرشاد  طريق  عن  هو  واألوبئة  األمــراض 
احلكومة  نية  اىل  يتطرق  مل  ولكنه  الطبية  بالنصائح 
يف زيادة التخصيصات املالية لشؤون الصحة وال 
علق  عندها  االوبئة  هذه  اىل  ادت  التي  لألسباب 
قائاًل:  شالش  املحسن  عبد  النائب  كالمه  عىل 
بخصوص  اهلاشمي  فخامة  مع  اشــرتك  ))إنني 
نظره...  الفت  أن  وأود  منها  والوقاية  األمراض 
الفرات  يف  ظهرت  أن  منذ  الري  مشاريع  أن  اىل 
األوسط أي منذ مخس عرشة سنة أخذت تتوسع 
هذه األمراض لسبب واحد أنه قبل إنشاء مشاريع 
كل  وان  أمـــراض...  هكذا  تكن  مل  هــذه  ــري  ال
املياه  مرشوع للري البد أن يكون له بزل لرصف 
هذه  من  احلاصل  الــرضر  أجد  وهلــذا  الــزائــدة... 
خسارة   : تسببت  املستنقعات  اجلهة...)وهذه( 
كربى يف الصحة ويف أموال األمة... وتستويل عىل 

سكاهنا األمراض...(()41(.

الداخلية  وزيــر  الَكيالين  عايل  رشيد  أجــاب 
مــرشوع  درس  يف  منشغلة  احلــكــومــة  ـــ))أن  ــ ب
تزيد  أن  من  خوفا  احلسينية  هنر  ملياه  خمرج  إجياد 
املستنقعات فال بد إن شاء اهلل يف هذه السنة جتتهد 
يشء(()42(  املستنقعات  من  تبقى  ال  كي  احلكومة 
أما النائب سعد صالح فقد اضاف سببا أخر وهو 
))تكرار ظاهرة ) الطغيان( الفيضان يف ربيع معظم 

السنني والتي خلفت وراءها مناطق زراعية واسعة 
بالتدريج  حتولت  واسعة  مائية  مسطحات  حتت 
مالجئ  الفرات  جعلت)مناطق(  مستنقعات  إىل 

للجراثيم واملالريا...(( )43(.

بنفس  منشغلة  املتوالية  احلكومات  استمرت 
جواد  حممد  النائب  حتى  قرن  ربع  لفرتة  الدرس 
اخلطيب عند مناقشة امليزانية العامة لسنة 1953م 
لردم  رسمتها  التي  احلكومة  خطة  عن  تساءل 
املستنقعات  كثرة  ))أن  اعترب  حيث  املستنقعات 
األمراض  النتشار  األساس  السبب  هي  املنترشة 
وزير  مصطفى  ماجد  جيب  مل  املستوطنة(()44( 
الشؤون االجتامعية  وإنام تكلم عن ردم املستنقعات 
يف بغداد)45( أما باقي األمراض املستوطنة فال تقل 
والتيفوئيد  السل  مرض  مثل  املالريا  عن  فتكا 
وغريمها وهذا ما دعا السلطة الترشيعية اىل مطالبة 
العامة)46(  اهتاممها عىل الصحة  احلكومة أن تركز 
)الرفيعي(  النقيب  حسني  النائب  أكده  ما  وهذا 
من  الصحة  وزارة  خمصصات  عىل  املذاكرة  عند 
أمام  رصح  حيث  1944م  لسنة  العامة  امليزانية 
أن  جيب  التي  املواضيع  أهم  ))إن  قائاًل:  املجلس 
تعاجلها هذه الوزارة هي الوقاية الصحية العامة... 
حصنا  وتقيم  هلــا...  عامة  خطة  وضع  ورضورة 
من  تأيت  التي  السارية  ــراض  األم ملقاومة  منيعا 
األمراض  إىل  باإلضافة  قطرنا  إىل  النائية  األقطار 
مستشفى  ))بفتح  النائب  وطالب  املستوطنة...(( 
الوبيل  السل  بمرض  للمصابني  الكوفة  يف  عزل 
فإذا مل يعاجلوه سيبقى  العراق...  املنترش يف أنحاء 
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املرض ينتقل إىل األصحاء(()47(.

ــشــؤون  أجـــاب حمــمــد حــســن كــبــة وزيـــر ال
حسني  النائب  به  تفضل  ))ما  قائاًل:  االجتامعية 
حماجر  توجد  الوافدة...  األمراض  عن  النقيب 
العراق  بني  صحي  تعاون  يوجد  انه  كام  صحية 
واألقطار التي نوه عنها أما قضية السل فأنا مهتم 
الشاب  عمر  سعد  وكان  االهتامم(()48(  اشد  هبا 
احلاكمة  بالفئة  واقل خربة   تفاؤال  أكثر   - املثقف 
نائبا جديدا دخل قبة الربملان فقد ذهبت  باعتباره 
هلم  تبني  أن  اقرتح  ))إين  قال:  عندما  بعيدا  أمانيه 
الشاملية  املصايف  يف  كافية  مصحات  الـــوزارة 

ملالءمتها املناخية لصحة املرىض...(()49(.

بحر  صالح  النائب  نقل  نفسه  االجتــاه  ويف 
انتشار  من  املجتمع  شكوى  املجلس  إىل  العلوم 
مرض السل الذي وصفه بـ))املرض الوبيل الذي 
بدأ يفتك بأبناء هذه البالد فتكا ذريعا وإنني أومن 
بأن الوقاية خري من العالج(( وختم شكواه بالنقد 
الرصيح لوزارة الشؤون االجتامعية لعدم اختاذها 

التدابري الرضورية للوقاية من هذا املرض)50(.

شدد  السل  مرض  انتشار  تطويق  اجل  ومن 
النائب حممد جواد اخلطيب يف اجللسة املنعقدة يف 
بأن  19ايار 1953م بقوله: ))عىل وزارة الصحة 
تعتني بالطب الوقائي ومكافحة األمراض املتوطنة 
النائب  أكد  السل  والفتاكة(( وللوقاية من مرض 
عىل رضورة » سن قانون ملكافحته وعزل املصابني 
اجل  من  الفحص  بأمر  شخص  كل  وإلــزام  به 
توسيع  وجوب  مع  الوبيل...  الداء  هذا  مكافحة 

مستشفى األمري عبد اإلله لألمراض الصدرية يف 
بغداد فال يزال هناك اآلالف من املرىض ينتظرون 
حيول  املستشفى  ضيق  أن  غري  للدخول  دورهــم 

دون ذلك...(()51(.

تدلل  كربالء  ــواء  ل يف  واحــدة  حالة  ونذكر 
باإلجراءات  وعنايتها  احلكومة  اهتامم  مدى  عىل 
النقيب  النائب حسني  الوقائية وذلك عندما وجه 
ليجيب عليه  االجتامعية  الشؤون  إىل وزير  سؤاال 
اختذهتا  التي  ))التدابري  املجلس حول  أمام  شفهيا 
الذي  التيفوئيد  مرض  ملكافحة  الوقاية  مديرية 
وانترش  للنجف  التابعة  القصور  ناحية  يف  انترش 
أجاب  الديوانية...((  لواء  من  الشنافية  إىل  منها 
عبد املجيد عالوي - وزير الشؤون االجتامعية- 
قائاًل: ))إن مديرية الوقاية اختذت التدابري الوقائية 
وجرت تلقيحات واسعة... وتبني أن هذا املرض 
وان  منه  خيشى  وال  املستوطنة  األمــراض  من  هو 

عدد اإلصابات تسعة وال توجد وفاة((. 

الوزير  بمعرفة  انه شك  النائب ويبدو  يقتنع  مل 
فأنا متأكد  الرحبة  فأما  قائاًل: ))...  باحلالة فأشار 
هذه  من  وقسم  إصابة  ثالثون  فيها  وقعت  انــه 
الوقاية  طبيب  اطالع  وحسب  وفيات  اإلصابات 
إن يف قرية الرحبة بيتا مشكاًل من أنفار عدة مات 
أكثرهم... وإذا كان املرض مستوطنا أال جيب إن 

يكافح حتى يقىض عليه؟... 

وإذا انترش يف أحياء العشائر فإنه يفتك هبم... 
بقيت عىل حاهلا ال يمكن  إذا  الوقاية  وان مديرية 
واحللة  والديوانية  كربالء  فألوية  منها  االستفادة 
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هي من أهم وأوسع ألوية العراق فيها طبيب واحد 
وقعت  إذا  ))فيام  متسائاًل:  كالمه  وختم  للوقاية 
حالتان يف لواءين فامذا يعمل الطبيب فيجب إكثار 

عدد أطباء الوقاية(()52(.

بقيت دائرة الوقاية عىل ختلفها ومن اجل الصحة 
أن  سبق  واألوبئة  األمراض  من  والوقاية  العامة 
الصحة  مديرية  عىل  كمونة  صادق  النائب  اقرتح 
بواسطة  العامة  الصحة  مفاهيم  بنرش  تقوم  أن 
عىل  وعرضها  الطبية  السينامئية  )األفالم(  الرقوق 
التجمعات السكانية وخاصة اجلامعات الساكنة يف 
املناطق النائية كمناطق االهوار أو أعامق الصحراء 
أو أعايل اجلبال لتحذرهم وتنبههم من األمراض 
الوقاية  ــرق  وط أعراضها  هلم  ــرشح  وت املعدية 

منها)53(. 

وملعاجلة هذه التجمعات السكانية النائية اعترب 
النائب كاظم امحد يف آخر اجتامع للمجلس النيايب 
يف جلسته املنعقدة يف االول من شباط عام 1958م 
))أن وجود مستشفى سّيار واحد لكل لواء كلواء 
تابع  اللواء  فهذا  يكفي...((  ال  اعتقد  كربالء 
والتجمعات  والنواحي  القرى  من  كبري  عدد  له 
وحتى  األمــراض،  من  كثري  فيه  وتنترش  السكنية 
إىل  حيتاج  معينة  قرية  إىل  السيار  املستشفى  يعود 
أشهر طويلة...(()54( كام أيد نواب كربالء انضامم 
األمراض  ملكافحة  الدولية  االتفاقية  إىل  العراق 
املعدية من احليوانات التي وقعت عليها احلكومة 
املصادقة  وعند  1935م  عام  جنيف  يف  العراقية 
سياق  ويف  ــاع)55(.  ــاإلمج ب عليها  صوتوا  عليها 
اخلطيب  جواد  حممد  النائب  حث  العامة  الصحة 

باملقابر  ))العناية  عىل  االجتامعية  الشؤون  وزارة 
قد  منها  قسام  ان  سيام  وال  وتشجريها  وتسويرها 
أصبح داخل املدن(( - كربالء والنجف وقد حذر 
وزارة  تكون  خارجية  مقابر  تقم  مل  ))إذا  بقوله: 
واجباهتا وأرضت  من  بقسم  قد قرصت  الشؤون 

بذلك صحة اآلهلني...(()56(. 

وكان لنواب لواء كربالء دوٌر متميٌز يف املجلس 
النيايب من خالل أطروحاهتم من اجل إصالح نظم 
القوانني  وتطوير  الصحية  املؤسسات  يف  اإلدارة 
)قانون  الئحة  عىل  املذاكرة  فعند  ختصها.  التي 
سعد  النائب  رأى  1947م  لسنة  الطبية(  اخلدمة 
عمر انه ))من الرضوري أن يرفع رؤساء الصحة 
يف األلوية باعتبارهم مدراء لدوائرهم تقارير رسية 
دون  أمامه  مسؤولني  يكونوا  وأن  للوزير  مبارشة 
املرور الروتيني باملدراء العامني ووكالء الوزير(( 
وجاء رأيه خمالفا لرأي النائب ذيبان الغبان )بغداد( 
بدفوعات  كالمه  عمر  سعد  ختم  اجلــدل  وبعد 
األلوية  يف  الصحة  رؤساء  أن  خالصتها  قانونية 
مسؤولون  هم  إذن  الوزير  قبل  من  يعينون  قانونا 
فيام  الــوزراء  جملس  يف  عنهم  مسؤول  وهو  أمامه 
الوظيفية.  أعامهلم  يف  تقصري  منهم  حصل  إذا 
فأيده يف ذلك مجيل عبد الوهاب -وزير الشؤون 
الصحة  دوائر  مدراء  إن   ...« قائاًل   - االجتامعية 

هم لغرض هذا القانون...«)57(.

وحث النائب حممد جواد اخلطيب وزير الصحة 
وان  اإلداريــة...  املركزية  عىل  القضاء  ))برضورة 
املديريات((  عىل  الصحة(  )وزارة  أعامهلا  توزع 
قديام  واعتربه  املستشفيات  إدارة  نظام  وانتقد 



155

م. د. حممد راضي الشمري

تستمد  جديد  بنظام  بـ))استبداله  وطالب  جدا 
املاضية  التجارب  ضوء  وعىل  احلاجة  من  أصوله 
يف  أطناهبا  رضبــت  التي  الفوىض  عىل  للقضاء 
أجاب  الناس(()58(  املستشفيات وأرضت بصحة 
))إن  قائاًل:  الصحة  وزير   - سلامن  حسن  حممد 
والقوانني  األنظمة  تعديل  عىل  عازمة  الــوزارة 
عىل  والقضاء  جــديــدة...  أنظمة  لوائح  وسن 
املركزية... وتوزيع األعامل وتوسيع صالحيات 

الصحة...(()59(.  رؤساء 

لواء  لنواب  السابقتني  املداخلتني  خالل  من 
كربالء تبني أهنم يريدون إصالح النظام اإلداري 
ملدراء  واسعة  صالحيات  بإعطاء  الصحة  لوزارة 
ومسؤولني  حماسبني  يكونوا  أن  مقابل  الصحة 
يقدموه  ما  عىل  حياسبهم  مبارشة  الــوزيــر  ــام  أم
حقيقة  عن  تكشف  وشخصية  رسية  تقارير  من 
وما  ــة  اإلداريـ مناطقهم  يف  الصحية  األوضـــاع 
شكل  عىل  ــة،  وادوي صحية  خدمات  من  حتتاجه 
الصحة  مدراء  يتخلص  وبذلك  وتقييامت  بيانات 
اإلجراءات  ويتخذون  اإلدارية  البريوقراطية  من 
هذه  إذن  املــرىض،  حياة  إلنقاذ  أرسع  بصورة 
مقياس  واملسؤولية هي  الصالحية  بني  ما  اجلدلية 

تطور كل إدارة. 

احلـــوادث  يف  املصابني  حــيــاة  عــىل  وحفاظا 
الطارئة كإطالق النار واآلالت اجلارحة والدهس 
وغريها واالرساع يف اسعافهم اقرتح النائب حممد 
مشرتك  ))مــوضــوع  يكون  أن  الــوهــاب  مهدي 
حمققني  تعيني  وهو  والعدلية  الصحة  وزاريت  بني 
يلجأون  اجلرحى...  ألن  املستشفيات  يف  عدليني 

إفاداهتم  لتدوين  بادئ األمر إىل دوائر الرشطة  يف 
تتأخر  املستشفيات ملعاجلتهم وقد  إىل  ثم يرسلون 
الوقت  يف  إسعافهم  يتعر  أو  اإلسعافات  هذه 

املطلوب...(()60(.

القوانني  بترشيع  كربالء  لواء  نواب  كام رحب 
التي من شأهنا أن تلزم الكوادر الطبية بالذهاب إىِل 
أنحاء العراق كافة، وعرب عن هذا املوقف النائب 
من  واألربعني  احلادية  اجللسة  يف  الوهاب  أمحد 
النواب عام 1942م  االجتامع االعتيادي ملجلس 
الطب  ممارسة  قانون  ذيل  الئحة  مناقشة  أثناء  يف 
بالالئحة  قناعته  لسنة 1925م، مؤكدًا  العراق  يف 
إىِل جملس  التي قدمت  اللوائح  أفضل  وعدها من 
األطباء هم  أن  نفسه  الوقت  النواب، موضحًا يف 
يف خدمة اإِلنسانية  فليس من اإِلنصاف أن يبقوا يف  
العاصمة وتبقى األرياف تئن بال طبيب ذي مهارة 
أو صيديل أو من دون االثنني معًا، وحث النائب 
الالئحة لكي  إقرار هذه  املجلس عىل اإِلرساع يف 

يستفيد منها عموم السكان يف العراق)61(.

لواء  نواب  اهتامم  شغلت  التي  األمور  ومن 
الصحية  املنشآت  يف  احلاصل  النقص  هو  كربالء 
ما  مقدمتها  ويف  النقص  هــذا  لسد  وحماولتهم 
خيص األمومة والطفولة فقد طالب النائب السيد 
االجتامعية  الشؤون  وزارة  العلوم  بحر  صالح 
بزيارة عدد مستشفيات محاية األطفال يف األلوية 
واعترب ))أن األطفال هم البذرة التي ينشأ عليها 
انه  امحد  كاظم  النائب  واعترب  الكيان(()62(.  هذا 
من الرضوري أن تنشئ وزارة الصحة دارًا للتوليد 
يف النجف االرشف وأضاف قائاًل: ))إن كثريًا من 
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مواليد هذه املدينة... يقىض عىل حياهتم(()63(. 

ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا الشأن أن نواب 
املجلس  يف  أصواهتم  بحت  أن  بعد  كربالء  لواء 
مستشفى  إلنشاء  احلاكمة  الفئة  مناشدهتم  لكثرة 
الستنهاض  التجأوا  جدوى  دون  األطفال  حلامية 
وجهاء النجف من أهل الرب واإلحسان وبمشاركة 
األطفال(  محاية  )مجعية  لتأسيس  األطباء  بعض 
عام  منذ  احلكومة  موافقة  واستحصلوا  اخلريية 
يف  الفضل  امحــد  كاظم  للنائب  وكــان  1944م 
تأسيس ونجاح هذا املرشوع اخلريي حتى انه عند 
افتتاحها انتخب سكرتريا هلا. فقد قامت بنشاطات 
افتتحت  منها  النجف  اجتامعية وإنسانية يف مدينة 
وتوزيع  واملــرىض  األطــفــال  ملعاجلة  مستوصفا 
خصصت  وقد  عليهم(()64(  واحلليب  ــة  األدوي
احلكومة طبيبًا هلذا املستوصف الذي قام بواجباته 
ما  وهذا  الطبيب  سحب  اخلمسينات  بداية  ويف 
امليزانية  جلسات  احد  يف  امحد  كاظم  النائب  دفع 
يستفهم عن  ان  لسنة1955م  العامة  املذاكرة عىل 
محاية  جلمعية  توجد  ))...هناك  قائاًل:  األسباب 
التربعات  من  النجف  أهايل  بناها  بناية  األطفال 
إال أهنا خالية من الطبيب وقد كان فيها طبيب يف 

السابق إما اآلن فال يوجد(()65(.       

كربالء  ــواء  ل ــواب  ن إحلــاح  من  سنوات  بعد 
العراقية  اململكة  عمر  من  األخــرية  السنة  يف  أي 
استجابت احلكومة فأنشأت مركزًا لرعاية األمومة 
األوسط)66(.  الفرات  مستشفى  داخل  والطفولة 
من  الرغم  عىل  اخلريي  االطفال  مستوصف  أما 
مركز  أهايل  من  املرىض  لالطفال  الكبرية  فائدته 

احلكومة  متامًا  امهلته  يبدو  ما  فعىل  النجف  مدينة 
من  نواقصه  تسد  ومل  الطبيب  اليه  ترجع  فلم 
املستلزمات الطبية وظل خربة مرتوكة وهذا مؤرش 
عىل ان السلطة ال تشجع اعيان املجتمع عىل انشاء 
للمجتمع كام  العامة  املنافع  ذات  اخلريية  املشاريع 
والتي  املتقدمة  الديمقراطية  االنظمة  احلال يف  هو 

تدعم مثل هذه املشاريع اخلريية.

بعد أن دخلت مبالغ ضخمة إىل امليزانية العامة 
العراق  زيادة حصة  نتيجة  اخلمسينات  أواسط  يف 
من إيرادات النفط استبرش نواب لواء كربالء خريا 
املشاريع  لتنفيذ  توظف  سوف  األموال  هذه  بأن 
الصحة،  جمــال  يف  بــاألخــص  الــبــالد  يف  احليوية 
ولكن منهج جملس اإلعامر ملباين الصحة كان خميبا 
آلماهلم إذ استثنى لواء كربالء عن باقي األلوية من 
املشاريع الصحية وهذا اثأر استغراب النائب عبد 
املواصالت  احلسني كمونه فوجه سؤاال إىل وزير 
واألشغال -صالح صائب اجلبوري)67( - ليجيب 
))األسباب  عن  النيايب  املجلس  أمام  شفهيا  عليه 
كربالء  لــواء  خيص  ما  تنفيذ  دون  أحالت  التي 
لسنة  الصحة...  ملباين  االعــامر  جملس  منهج  من 
مستوصف  إنشاء  ــي(  1954م...)وهـ  -1953
مستشفى  إنشاء  مع  كربالء  مدينة  يف  ثانية  درجة 
سبق  كام  النجف...(()68(  يف  والطفولة  األمومة 
ان ذكرنا ولكن مل جيب الوزير فكرر النائب سؤاله 
يف اجللسة اآلتية عىل الوزير الذي ظل مستمرا يف 
خصصها  التي  فاألبنية  حمرجا  كان  وربام  صمته 
وحذفتها  املنهج  هذا  وضع  عندما  كربالء  للواء 
يف  للمذاكرة  تقدمها  إن  قبل  أخرى  رسمية  جهة 
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النائب - ومثل  النيايب، - عىل حد تعبري  املجلس 
لواء  هلا  تعرض  ما  كثريا  الشاذة  ــاالت  احل هــذه 

كربالء.

وبشكل عام ظلت املؤسسات الصحية مهملة 
وربام هناك عذر هو قلة واردات العراق التي تدخل 
امليزانية العامة ولكن األعوام ما بعد عام1952م 
مبالغ  السنوية  العامة  العراق  ميزانية  دخل  حيث 
ضخمة نتيجة زيادة واردات النفط وقد خصصت 
ما  أنَّ  إال  الصحة  لــوزارة  ضخمة  مبالغ  أيضا 
االموال  بينام  يذكر،  ال  يكاد  اللواء  هلذا  خصص 
)وتقول  تافهة  شؤون  يف  تبذر  ولكنها  موجودة 
نواب  بعض  نــوه  كام  عندنا(،  مــال  ال  احلكومة 
خالل  مشاهبة  مواطن  يف  البارزين  كربالء  لواء 
ليست  املسألة  أن  عىل  يدلل  وهذا  البحث.  فرتة 
مسألة مال وان مل نقل مسألة سياسة فبالتأكيد هي 
للسفارة  الري  التقرير  أشار  كام  اخالقية  مسألة 
ان  اال  متوفرة  ــوال  ))...االمـ بقوله:  الربيطانية 
االموال وحدها ال تستطيع ان حتقق تقدمًا مقابل 
للضمري االجتامعي  تفتقر ولألسف  طبقة حاكمة 
ان  لنا  بالنسبة  يشء  يف  احلكمة  من  فليس  لذلك 
نتيجة  العراق  يف  نوعي  تغيري  أي  حصول  نتوقع 

للثروات التي اكتسبها )العراق( مؤخرًا(()69(. 

الخاتمة

واالقتصادية  االجتامعية  الرتكيبة  جتانست 
أرس  من  انــحــدروا  حيث  كــربــالء،  ــواء  ل لنواب 
داخل املدن - كربالئية ونجفية - عريقة يف املكانة 
والقومية  الوطنية  واملواقف  والثراء  االجتامعية 

من  نوعًا  خلق  التجانس  وهذا  متقاربة،  وبنسب 
االنسجام بني املتآلفني سياسيًا، ونوعًا من االحرتام 
بني املختلفني، ونادرًا ما كانت آراؤهم تتضارب يف 
املجلس النيايب حيث ال مصالح يتصارعون عليها 
كغريهم الذين تصارعوا عىل االقطاعات الزراعية 
وغريها  الرشكات  ومناصب  الوزارية  واملناصب 

من االمتيازات. 

كان مجيع نواب لواء كربالء يف املجلس النيايب 
وهو  اللواء،  رجــاالت  من  امللكي  العهد  خالل 
مؤرش عىل كفاءهتم وقوة ارادهتم السياسية املامنعة 
عىل  فرضًا  تفرض  كانت  التي  السلطة  إلرادة 
هلا من  تابعة  انتخابات شخصيات  األلوية يف كل 

خارج تلك األلوية.     

كربالء  ــواء  ل يف  الصحية  األوضـــاع  شغلت 
منذ  اللواء  نــواب  اهتاممات  من  واسعة  مساحة 
األوىل  االنتخابية  دورته  النيايب يف  املجلس  انعقاد 
هلم  كان  إذ  1958م،  عام  وحتى  1925م  عام 
أعامل  تتضمن  حني  جلساته  يف  ــٌح  واض نشاٌط 
اجللسة مناقشة الواقع الصحي يف العراق، فعندها 
مناقشة  عىل  كربالء  نواب  جهود  أغلب  تنصب 
يف  الصحي  الواقع  مستوى  برفع  الكفيلة  السبل 
أمام  عائقًا  تقف  التي  العقبات  وتذليل  اللواء 
االرتقاء باخلدمات الصحية إىِل املستوى املطلوب.

كان  كربالء  لواء  يف  الصحي  الوضع  ان  ظهر 
موضوعية   ألسباب  امللكي،  العهد  خالل  مرتديًا 
املستنقعات  انتشار  منها  فاملوضوعية  واداريـــة 
لألمراض  املسببة  اجلراثيم  من  الكثري  آوت  التي 
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وبشكل مجاعي وخاصة مرض املاليا الذي حصد 
ثبت  ما  وهذا  وكباهم  العراق  اطفال  من  اآلالف 
الضحايا  وهذه  اللواء  مستشفيات  سجالت  يف 
حوايل  كربالء  ترك  احلاكمة  الفئة  تعمد  سببها 
ت اصوات النواب  عقدين بدون مبزل وبعدما ُبحَّ
نفذت املرحلة االوىل من املبزل وترك بعدما جفف 
العراق  املستنقعات وعندما عمم  جانب مهم من 
استثني  اخلمسيتني  اخلطتني  يف  املبازل  بمشاريع 
لواء كربالء وظل احلاح النواب وتسويف السلطة 
حتصد  املالريا  وظلت  امللكي  العهد  هناية  حتى 
الناس ومثل ذلك مرشوع املجاري ومرشوع املياه 
الصاحلة للرشب وبشكل عام مل تنجز احلكومة اي 
الصحي  املردود  ذات  املشاريع  هذه  من  مرشوع 
وبعدما حفرت شوارع كربالء والنجف لسنوات 
عدة تركت عىل خراهبا حتى سقوط العهد امللكي 
شحيحة  كانت  الطبية  فاخلدمات  االداريـــة  امــا 
الذي  الوحيد  الضخم  )الكوفة(  واملستشفى 
يعالج مرىض ثالثة ألوية فيه طبيبان واجهزة طبية 
تشكل  رضائبها  منطقة  يف  ادوية  وشحة  تعمل  ال 

العمود الفقري مليزانية العراق.

طرحها  التي  املطالب  خــالل  من  لنا  اتضح 
املشاكل  من  كثريًا  هنالك  بأن  كربالء  لواء  نواب 
مما  ــلــواء،  ال يف  الصحي  القطاع  واجهها  التي 
املقابل  السكان، لكن يف  انعكس سلبًا عىل صحة 
تقديم  يف  التحسن  من  يشء  وجود  تلمس  يمكن 
املدة  الوقت يف غضون  بمرور  الصحية  اخلدمات 
موضوعة البحث بيد أن ذلك التحسن كان بطيئًا 

وال يتامشى مع النمو السكاين.
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