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الملخ�ض

شهدت مدينة كربالء خالل العهد العثامين انتشار االمراض واالوبئة التي أودت بحياة الكثري من سكاهنا، 
اذ أدت عوامل كثرية اىل انتشار األوبئة واالمراض يف مدينة كربالء اذ كان للبيئة دورًا كبريًا يف التأثري يف املستوى 
االمراض،ومن  من  العديد  انتشار  يف  سببًا  كانت  التي  واملستنقعات  الربك  املدينة  يف  انترشت  حيث  الصحي 
دفن  كربالء ظاهرة  مدينة  األمراض يف  ونقل  الصحية  األوضاع  تردي  التي ساعدت عىل  األخرى  األسباب 
املوتى التي أدت اىل تلوث البيئة سواء كانت تلك اجلثث من داخل العراق او خارجه، مما اضطر السلطة العثامنية 
اىل االهتامم باجلوانب الصحية يف املدينة من خالل تأسيس املؤسسات الصحية وفتحها لتأمني اخلدمات الصحية 

للمواطنني، وكان أبرز تلك املؤسسات فتح دوائر احلجر الصحي وتأسيس اول مستشفى يف مدينة كربالء.

الكلامت املفتاحية: اخلدمات، االمراض، األوبئة، املستشفيات.

Health Services in the City of Karbala In the Ottoman Era

 Assist. Instructor
 Bashair Abboud Obeid

Karbala Center for Studies and Research

Abstract

During the Ottoman era, the city of Karbala witnessed spread of diseases and epidemics 
which killed many of its inhabitants, forcing the Ottoman authority to pay attention to the health 
services of the city through the establishment of health institutions for providing health services 
to citizens. The most prominent institutions were the quarantine departments and the establish-
ment of the first hospital in the city of Karbala.
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المقـدمة

نفوس  يف  متميزة  مكانة  كربالء  مدينة  احتلت 
العريقة واصبحت مقصدًا آلالف  ملكانتها  املسلمني 
أو  العراق  داخــل  من  كــان  ســواء  سنويًا  الزائرين 
الصحية  أوضاعها  عىل  االمر  هذا  وانعكس  خارجه 
حيث كان لكثرة الوافدون اليها سنويًا اثٌر عىل حياة 
يمثلون  احيانًا  الوافدون  كان  فقد  املدينة  السكان يف 
ض  عرَّ الذي  االمر  واالمراض  االوبئة  نقل  يف  سببًا 
أعداد  ضحيتها  ذهب  الكوارث  من  ملوجات  املدينة 

كبرية من سكاهنا.

البحث دراسة ألوضاع مدينة كربالء  تناول هذا 
هذا  ألمهية  وذلك  العثامين؛  العهد  خالل  الصحية 
اجلانب يف املجتمع الكربالئي، وقد ُقّسَم البحث عىل 
ثالثة نقاط أساسية، اهتمت االوىل بدراسة االوضاع 
الصحية يف مدينة كربالء طيلة العهد العثامين، وجاءت 
التي  واالوبئة  االمراض  عىل  الضوء  لتسليط  الثانية 
ابرزها  وكان  العثامين  العهد  يف  املدينة  يف  انترشت 
أعدادًا  اهلكت  التي  )الكولريا(  واهليضة  الطاعون 
فقد  واالخرية  الثالثة  النقطة  اما  السكان،  من  كبرية 
شهدهتا  التي  الصحية  اخلدمات  لدراسة  خصصت 
مدينة كربالء ومتثلت يف اقامة دوائر احلجر الصحي 
مستشفًى  كربالء  نصيب  وكان  املستشفيات  وتشييد 
اخلدمات  لتامني  متواضعة  بإمكانيات  اقيم  واحدًا 

الصحية للمواطنني. 

التي  املصادر  من  جمموعة  عىل  الباحثة  اعتمدت 

»تاريخ  كتاب  ابرزها  كربالء  مدينة  تاريخ  تناولت 
العراق بني احتاللني« ملؤلفه عباس العزاوي وكتاب  
»مدينة احلسني« ملؤلفه حممد حسن الكليدار، وكتاب 
موسى  جلميل   « بغداد  والية  يف  العثامنية  »االدارة 
ملؤلفه  كربالء«  يف  الطب  »تاريخ  وكتاب  النجار 
اجلامعية  الرسائل  عن  فضاًل  االويس،  مرتضـى 
وامهها الرسالة املوسومة »االوضاع الصحية يف لواء 
عباس  ياسني  للباحث   »)1921-1958( كربالء 

محد االسدي.

كربالء  في  ال�شحية  الو�شاع  عن  لمحة  اوًل: 

في العهد العثماني 

ترتبط الصحة العامة ألبناء املجتمع عىل اختالف 
مستوياهتم االقتصادية وفئاهتم االجتامعية باألوضاع 
االقتصادية واالجتامعية والسياسية الداخلية للدولة 
ارتباطًا وثيقًا)1(، فعندما تتوفر املستلزمات الرضورية 
الصاحلة  واملياه  املناسب  والغذاء  املالئم  املسكن  من 
ذا  املجتمع  يكون  عندها  العامة  والنظافة  للرشب 

صحة سليمة)2(.

قبل التطرق إىل جهود السلطات العثامنية يف إقامة 
من  البد  العراقية،  الواليات  يف  الصحية  املؤسسات 
اعطاء ملحة رسيعة عن الواقع الصحي املرتدي الذي 
دورًا  البيئة  أدت  حيث  العراقية،  الواليات  عاشته 
كانت  فكلام  الصحي  املستوى  يف  التأثري  يف  كبريًا 
املدينة نظيفة قلَّ انتشار األمراض، إذ اتسمت الغالبية 
العظمى من املدن العراقية بقلة نظافتها، ناهيك عن 
السلطات  تبذل  مل  التي  واملستنقعات  الــربك  كثرة 
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العثامنية أية جهود ملموسة يف ردمها)3(.

بمدينة  حتيط  التي  واملستنقعات  للربك  كان 
تردي  البعوض سبب يف  فيها  يكثر  التي  كربالء، 
البعوض  إذ يعد  املدينة،  الوضع الصحي لسكان 
عانى  كام  املعدية،  االمــراض  لنقل  مبارشًا  سببًا 
سكان كربالء من ارتفاع درجات احلرارة الشديدة 
يف فصل الصيف االمر الذي دفعهم اىل االنتقال 
من  هــربــًا  االرض  سطح  حتــت  الــرساديــب  اىل 
حرارة الصيف الشديدة)4(، لكن تلك الرساديب 
اذا ما  الذي يؤثر عىل صحة االنسان  رطبة االمر 
لإلصابة  عرضة  جتعله  اذ  طويلة  مدة  فيها  بقي 

باألمراض املختلفة)5(.

لنظام  العراقية  الــواليــات  الفتقار  كــان  كام 
اجلراثيم  انــتــشــار  يف  كبري  ــر  اث املــيــاه  تــرصيــف 
واالمراض الزهرية، حيث عانت مدينة كربالء من 
ندرة مشاريع الرصف الصحي وان وجدت  فهي 
بدائية)6(، لذا غالبًا ما كنت ترصف مياه الرصف 
الصحي اىل الشارع مبارشة، ذلك االمر يؤدي اىل 
تكوين الربك القذرة لتصبح مكانا لتجمع الذباب 
ويف  الكرهية)7(،  للروائح  ومصدرًا  والبعوض، 
مع  خمتلطة  النهر  مياه  إىل  تترسب  االحيان  بعض 
يرشبون  املدينة  سكان  كان  حيث  الرشب،  مياه 
القريبة  والسواقي  االهنــار  من  ينقل  الــذي  املــاء 
صاحلة  وغري  ملوثة  مياهها  اغلب  كانت  والتي 

للرشب)8(. 

تعداها  بل  فقط  البيوت  عىل  االمر  يقترص  ومل 
فضاًل  واحلاممات،  كاخلانات  العامة  االماكن  إىل 

الذبح  وحمالت  االهنار  قرب  املنترشة  املدابغ  عن 
واملقابر املوجودة داخل املدن فكانت سببًا اضافيًا 
وسامهت  ــراض)9(،  ــ االم من  الكثري  انتشار  يف 
األمراض  انتشار  يف  النظافة  وقلة  النفايات  كثرة 

واألوبئة الفتاكة مثل وباء اهليضة)الكولريا()10(. 

عىل  ساعدت  التي  األخــرى  األســبــاب  من 
تردي األوضاع الصحية ونقل األمراض يف مدينة 
تلوث  اىل  أدت  التي  املوتى  دفن  ظاهرة  كربالء 
العراق  البيئة سواء كانت تلك اجلثث من داخل 
ملسافات  تنقل  اجلثث  كانت  اذ  خــارجــه)11(،  او 
االسالمية  البالد  من  وغريها  ايــران  من  طويلة 
يف  تتعفن  فكانت  كربالء،  مدينة  يف  تدفن  لكي 
يف  سببًا  كانت  ما  وكثريًا  املسافة  لطول  الطريق 
انتشار ونقل االوبئة واالمراض اىل العراق، فضاًل 
عن ذلك كانت هذه اجلنائز تبقى مدة من الزمن يف 
مرورها  لتأمني  الرسمية  املعامالت  إنجاز  انتظار 

اىل داخل العراق)12(.

اسهمت عوامل اخرى يف تدين املستوى الصحي 
يف مدينة كربالء أال وهي تدهور العملية التعليمية،اذ 
كان التعليم يف العراق يعانى من التخلف هو اآلخر 
واملساجد  الكتاتيب  يف  يتم  ديني  تعليم  ومعظمه 
العربية  اللغة  وقواعد  الدينية  العلوم  عىل  ويقترص 
كانت  السكان  بني  األمية  نسبة  أن  نالحظ  لذلك 
قوانني  اهتامم  من  الرغم  عىل  كبري  حد  إىل  مرتفعة 
واالهتامم  وتوسيعه  التعليم  بشؤون  العثامنية  الدولة 
التعليم  لقانون  وفقًا  انواعها  عىل  ــدارس  امل بفتح 
التعليم  الصادر عام 1869م الذي نص عىل تقسيم 
اىل ثالث مراحل، االبتدائية ومدة الدراسة فيها اربع 
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سنوات،  ثالث  مدهتا  املتوسطة  واملرحلة  سنوات، 
والثانوية اربع سنوات)13(. لكن هذا القانون مل يطبق 
يف العراق إالّ بصورة حمدودة جدًا، بسبب عدم جدية 
الدولة العثامنية يف نرش التعليم يف والياهتا، فضاًل عن 
وكانت  الالزمة)14(.  لإلمكانيات  وافتقارها  عجزها 
يف  عليه  هي  مما  أعىل  الريفية  املناطق  يف  األمية  نسبة 
املناطق احلضـرية، وذلك ال يعود فقط إىل قلة االهتامم 
بتلك املناطق من قبل احلكومة وسوء األحوال العامة 
التي يعانيها أهايل الريف، بل سببه أيضًا إىل العادات 
االجتامعية املوجودة لدى بعض سكان تلك املناطق 
الزراعة  يف  معهم  أبنائهم  عمل  أن  يعتقدون  فهم 
كام  بالتعليم،  انشغاهلم  من  أفضل  املــوايش  وتربية 
كانت التقاليد االجتامعية السائدة يف العراق ال حتبذ 
األعامل  ألداء  املنزل  يف  بقاءها  وتفّضل  املرأة  تعليم 
أعىل  اإلناث  لدى  األمية  نسبة  نجد  لذلك  املنزلية، 
ذلك  خالل  ومن  الذكور.  لدى  عليه  هي  مما  بكثري 
كان  العثامين  العهد  يف  العراق  يف  التعليم  أنَّ  نالحظ 
جهة  من  احلكومة  بسبب سياسة  التخلف  من  يعاين 

وطبيعة حياة املجتمع من جهة أخرى)15(. 

الذي  الطبية  الكفاءات  يف  واضحًا  النقص  كان 
الصحية  املؤسسات  كفاءة  يف  سلبيًا  تأثريًا  أظهر 
يف  طبيب  من  اكثر  هناك  يكون  ان  فيندر  وأعدادها، 
املؤسسات عاجزة عن  تلك  مركز كل والية فجعل 

أداء وظيفتها يف حتسني املستوى الصحي)16(.

نتيجة لقلة املؤسسات الصحية يف كربالء ظهر يف 
القديم،  الطب  يامرسون  باحلكامء،  يسمى  ما  املدينة 
ويعاجلون خمتلف األمراض وكان للعطارين أثر كبري 
يف معاجلة األمراض بفعل املامرسة الطويلة والتعامل 

يف  خربة  اكتسبوا  إذ  آنذاك  السائدة  العطارية  باملواد 
بعض  ملعاجلة  ومجعها  الشعبية  األدوية  مواد  وصف 
الشيوخ بعمل األطباء،  األمراض)17(. ويقوم بعض 
يف قراءة )األدعية واآليات القرآنية الكريمة()18(. كام 
واخلتان  االسنان  قلع  مهمة  احلالقني  بعض  مارس 

واحلجامة وما اىل ذلك)19(.

املراقد  إىل  املــرىض  من  الكثري  جلأ  فقد  ــريًا  واخ
اإلصابة  وكثرة  ــراض،  األم لكثرة  نتيجة  املقدسة، 
الشايف،،  والعالج  الدقيق  التشخيص  وغياب  هبا 
فاملريض ال يرجتي الشفاء وختفيف اآلالم إال بزيارة 
 احلسني االمام  رضيح  فعند  املقدسة،  العتبات 
علته،  ويشكو  أمله  املريض  يبث   العباس وأخيه 

وينذر هلل النذر لكي يساعده عىل الشفاء)20(.

في  انت�شرت  التي  والوبئة  المرا�ض  ثانيًا: 

كربالء في العهد العثماني

انترشت يف كربالء العديد من االوبئة واالمراض 
التي كانت غالبًا ما تؤدي اىل هالك الكثري من السكان 
الصحية  االوضـــاع  تدهور  اىل  يعود  ــذي  ال ــر  االم
قبل  من  االهتامم  وقلة  العثامين  العهد  يف  العراق  يف 
األمراض  هذه  فمن  اجلانب،  هبذا  العثامنية  احلكومة 
والــدزنــرتي،  الصفراء،  واحلمى  املــالريــا،  كانت 
واالنكلستوما  والكولريا،  واجلــدري،  والتيفوئيد، 
االوبئة  تلك  أخطر  من  وكان  التناسلية   واألمراض 

واالمراض هو وباء الطاعون)21(.

وباء الطاعون: •

ــعــهــد الــعــثــامين  ــعــرضــت كـــربـــالء خـــالل ال ت
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الــطــاعــون، ففي عام  وبـــاء  مــن  ملــوجــات عــديــدة 
)963هـ/1555م( انترش مرض الطاعون يف كربالء 
وتويف  املدينة  سكان  من  كبري  عدد  ضحيته  وذهب 
عام  اوائــل  ويف  البغدادي)22(،  فضويل  الشاعر  فيه 
يف  الطاعون  مــرض  تفشى  )1101هـــــ/1689م( 
بالناس مدة  يفتك  العراق وشمل كربالء)23(، وظل 
اواسط  يف  اخرى  مرة  وظهر  أشهر.  ستة  عىل  تزيد 
سنة )1102هـ/1690م( فكان أشد فتكًا ورضاوة، 
يف  النفوس  يف  نقصًا  فوّلد  اشهر  ثالثة  مدة  واستمر 
القرى والقصبات. كام تفشى هذا املرض اخلبيث مرة 

اخرى يف كربالء يف عام )1152هـ/1739م()24(. 

ويف شهر شعبان من عام )1186هـــ/1772م( 
العراق  مدن  اىل  استانبول  من  الطاعون  مرض  وفد 
قرية  او  اي مدينة  تنُج  ذريعًا، ومل  فتكًا  بأهلها  ففتك 
العراق  وصــار  اشهر،  ستة  حــوايل  ودام  ــاره،  آث من 
)1187هـ  االعوام  خالل  الطاعون  وطأة  حتت  يئن 
الوباء  انَّ  بحيث  -1774م(  ـــ/1773م  -1188ه
)1187هـــ/1773م(  عام  العراق  له  تعرض  الذي 
قد تسبب يف هالك العديد من سكان املدن والقرى 

والقصبات)25(. 

ـــ/  )1246ه سنة  الطاعون  مرض  العراق  عم 
1830م( ورسى هذا املرض اىل كربالء، ودام حتى 
)1247هـــــ/1831م(  عــام  رمضان  شهر  ــر  أواخ
وانتاب الناس اهللع واخلوف من هذا املرض الفتاك 
الذي ذهب ضحيته الكثري من الناس حتى بلغ عدد 
ضحاياه يوميًا اكثر من مئتني ومخسني شخصًا، وقد 
السيد  من  كل  الوباء  بذلك  كربالء  أعالم  من  تويف 
وكان  كربالء  نقيب  دراج  آل  مرتىض  السيد  حسني 

احلسينية)26(،  الروضة  سدانة  منصب  يشغل  يومئذ 
والعامل النبيل واملجتهد اجلليل حممد رشيف بن املوىل 
العلامء()27(،  بـ)رشيف  املشهور  املــازنــدراين  حسن 
احلسيني  اسامعيل  حممد  بن  الغفور  عبد  والسيد 
حل  وبــاء  افظع  الطاعون  هذا  وكــان  ــزدي)28(.  ــي ال

بالعراق عرب تارخيه الطويل)29(.

يف عام )1261هـ/ 1844م( انترش الطاعون يف 
العراق ووصل اىل كربالء ودام فيها عامًا كاماًل، وزال 
يف أواخر عام )1262هـ/ 1845م( وقد تويف الكثري 
السيد  العالمة  أبرزهم  واعالمها  كربالء  اهايل  من 
والسيد  الضوابط)30(  صاحب  القزويني  إبراهيم 
وهاب الكبري آل طعمة سادن احلرمني ومتويل قصبة 

كربالء)31(. 

اما يف عام )1284هـ/1867م( فقد عم الطاعون 
اهلندية  هنر  من  الغريب  اجلانب  عىل  الواقعة  املناطق 
واستمر يف تقدمه حتى عم مدينتي كربالء والنجف 

حتى حصَد الكثري من األرواح)32(. 

ــرى يف عــام  عـــاد الــطــاعــون لــلــعــراق مـــرة أخـ
كربالء  مدينتي  اىل  وامتد  1880م(  )1298هــــ/ 
والنجف واهلندية وباقي مدن العراق)33(، وهو الوباء 
الوباء  هذا  كان  وقد  )مرغزان()34(.  بقوهلم  املؤرخ 
الفرار وترك بيوهتم،  شديدًا حتى اضطر سكاهنا اىل 
وأغلقت  املوتى،  كثرة  بسبب  كفن  أو  طعام  يبق  ومل 

األسواق النعدام التجارة فيها)35(. 

ويف اخلامس عرش من ربيع األول عام )1320هـ/ 
والنجف مما  الطاعون كربالء  وباء  اجتاح  1902م( 
البلدة من  اىل خارج  أهلها  من  الكثري  نفور  اىل  أدى 
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اجل محاية انفسهم من اإلصابة هبذا الوباء اخلطري)36(.

الطاعون للظهور مرة أخرى فاجتاح  عاد مرض 
1904م(،  )1322هــــ/  سنة  يف  والنجف  كربالء 
العامة أوامرها بعدم محل  فأصدرت مديرية الصحة 
اهل  منع  حتى  االرشف،  النجف  اىل  املوتى  جثث 
العلوي،  الصحن  داخل  الدفن  من  انفسهم  النجف 
املدينة  داخــل  احلــرس  من  نطاقًا  الصحة  ورضبــت 

وخارجها)37(. 

    نالحظ انه ومع هناية القرن التاسع عرش أخذت 
وطأة الوباء تقل شيئًا فشيئًا من خالل اإلصالحات 
التي بدأهتا الدولة العثامنية يف النصف الثاين من القرن 
اجلانب  ختص  وقوانني  ترشيعات  من  عرش  التاسع 
وتقليل  الوباء  آثــار  من  احلد  يف  ساعدت  الصحي 
اىل  التعليم  حتصن  عن  فضاًل  السكان،  عىل  اخطاره 
حد ما الذي أدى دورًا مهاًم يف توعية الناس اىل خطورة 

االمراض ومعرفة أسباهبا وطرق عالجها)38(. 

اهليضة )الكولريا(: •

الوايل  عهد  يف  العراق  يف  الكولريا  مرض  انترش  
بغداد  يف   )1831  -1816( باشا  داود  اململوكي 
عام 1820م، وقد انتقل املرض املذكور من اهلند مع 
املسافرين القادمني اىل مدينة البرصة ومنها انترش إىل 
باقي املدن العراقية، وقد فتك املرض بسكان البرصة 
اجلثث  ان  حتى  املدينة،  اهايل  مجيع  عىل  يقيض  وكاد 
مل  الذين  معظم  وهرب  واألزقة  الطرق  يف  انترشت 

يصابوا باملرض إىل البادية)39(.

مدن  نحو  بالزحف  املــرض  هــذا  أخــذ  ثم  ومــن 
ثم  واحللة  كربالء  اىل  وصل  حتى  األخرى  العراق 

اىل بغداد، بعد ان ترك وراءه الكثري من الضحايا)40(. 
املرض  هبذا  املنية  وافتهم  الذين  كربالء  اعالم  ومن 
امللقب  شفيع  حممد  بن  كاظم  حممد  املــوىل  العالمة 

باهلزار)41(.

كربالء  يف  اخرى  مرة  الكولريا  مرض  ظهر  كام 
كانون   29 ـــ/  )1274ه عام  األوىل  مجادى   13 يف 
االول 1857م( مرة أخرى وانترش يف بعض املناطق 
ومل تسجل حاالت وفاة بحسب التقرير الذي رفعته 

السلطات العسكرية يف كربالء)42(.

آخر  يف  ــرى  أخ مــرة  اهليضة  مــرض  انترش  وقــد 
الثاين  ترشين  )1282هـــ/  عام  الثانية  مجادى  شهر 
من  الكثري  ضحيته  فذهب  كربالء  يف  1865م()43(، 
سكان كربالء وأعالمها منهم الشاعر االديب احلاج 

حممد عيل بن الشيخ حممد املشهور بابن كمونة)44(. 

ـــ-  ــ )1299ه ــوام  ــ االع بــني  الــكــولــريا  تفشت 
هذا  ضحية  وراح  1889م(   - 1881م  1307هـ/ 
من   خمتلفة  مدن  يف  السكان  من  كبري  عدد  املــرض 

العراق)45(.  

األعوام  بني  أخرى  مرة  للظهور  اهليضة  عادت 
)1311هـ - 1317هـ /1893- 1899م(، وذهب 
القرى  السكان يف  من  كبري  املرض عدد  هذا  ضحية 

واالرياف يف عموم مدن العراق)46(. 

يف عام )1321هـ / 1904م( وقع يف كربالء وباء 
اهليضة واشتد يف شهر رمضان وقد بلغ عدد الوفيات 
يف اليوم الواحد تسعامئة شخص، ومن االعالم الذين 
وافاهم االجل هبذا املرض العالمة السيد عيل القطب 
الذين كانوا يقطنون كربالء)47(،  أحد كبار املتصوفة 
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امحد  بغداد  بوايل  املتمثلة  العثامنية  وعمدت احلكومة 
مكان  ختصيص  اىل   )1915-1839( باشا  فييض 
اإليرانيني  الزوار  حلجز  املسيب  يف  الفرات  هنر  عىل 
من  ومنعهم  كربالء  اىل  الكاظمية  من  القادمني 

الدخول اىل املدينة ملنع انتشار املرض)48(. 

ثالثًا: الموؤ�ش�شات ال�شحية في كربالء في العهد 

العثماني

مراكز احلجر الصحي  •

شهد العراق ومدنه عدم اهتامم السلطات العثامنية 
االمــراض  انتشار  اىل  ادى  مما  الصحية  بالشؤون 
عدة  مرات  حدوثها  تكرر  أوبئة  بينها  من  املختلفة 
قرون،  اربعة  زهاء  دام  الذي  العثامين،  احلكم  زمن 
واخذت تلك االوبئة تفتك بالسكان فتكًا ذريعًا  مما 
دفع  وقد  العراق)49(،  يف  السكان  نمو  عىل  سلبًا  أثَّر 
سوء االوضاع الصحية بالسلطات العثامنية اىل حماولة 
النهوض بواقع تلك االوضاع يف السنوات االخرية 

من عهدها)50(.

بدأت الدولة العثامنية باالهتامم بالشؤون الصحية 
يف والياهتا، اذ عمدت يف عام 1838 اىل تطبيق نظام 
احلجر الصحي، واصدرت عام 1840 نظامًا خاصًا 
به عرف بـ)نظام الكرنتينة()51(، واوجب هذا النظام 
عىل كل بلدية من بلديات املدن يف الواليات أن تعنّي 
الواليات،  مدن  من  مدينة  كل  يف  له  ومعاونًا  طبيبًا 
الدوائر  من  العديد  تشكلت  النظام  هذا  وبموجب 
وحماسب  ومفتش  طبيب  من  دائرة  كل  كادر  تألف 

االدارة  نظام  صدر   1871 عام  ويف  كّتاب،  وثالثة 
تفتح  أن  املــدن  بلدية  عىل  اوجــب  الــذي  الصحية 
جمانًا)52(،  باألدوية  الفقراء  املرىض  لتزويد  صيدلية 
الصحية  املراكز  موظفي  رواتــب  البلديات  وتدفع 
املركز  هذا  عاتق  عىل  ويقع  اخلاصة،  ميزانيتها  من 
مسؤولية الصحة العامة يف املدينة وهو مرتبط بإدارة 
صدور  مع  اسطنبول  يف  انشأت  التي  الطبية  االمور 

هذا النظام)53(.

حتى  املفعول  ساري  )الكرنتينة(  نظام  بقي  وقد 
بعض  ان  اال   ،1917 عــام  العثامين  احلكم  انتهاء 
التغيريات قد طرأت عىل هذا النظام فقد تغري اسمه 
من  بــدالً  االلوية(  صحة  )مفتشية  اىل   1886 عام 
ذلك  منذ  املفتش  واصبح  الصحي،  احلجر  ــرة  دائ
وكانت  الطبيب)54(.  من  بدال  ادارهتا  يتوىل  التاريخ 

هذه الدوائر تتألف من:

ادارة كرنتينة خانقني. وفيها طبيب مهمته فحص . 1
جنائز املوتى قبل دخوهلا للوالية.

مأمورية كرنتينة يف مركز سنجق كربالء.. 2

عمل وايل بغداد مدحت باشا )1869 - 1872( 
الوالية  يف  الصحي  احلجر  دوائر  من  عدد  فتح  عىل 
املدن  بعض  ويف  املقدسة،  العتبات  مدن  يف  وخاصة 
للعتبات  اإليرانيني  الزائرين  طريق  عىل  الواقعة 
من  باحلج  الراغبني  اإليرانيني  منع  انه  كام  املقدسة، 
املرور بالعراق إىل مكة املكرمة ما مل يتزودوا بشهادة 
السالمة الصحية من دوائر احلجر الصحي املوجودة 
عىل املناطق احلدودية بني العراق وايران)55(، وكانت 
احلــدود  عىل  الواقعة  السيام  الــدوائــر  هــذه  بعض 
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العراقية وبخاصة يف مدينتي خانقني ومنديل الواقعتني 
واختاذ  فحص  بمهمة  تقوم  االيرانية  احلــدود  عىل 
لزيارة  القادمني  الزوار  حلجر  القانونية  االجــراءات 
أيام  العتبات املقدسة يف كربالء والنجف ملدة عرشة 
انتقال  للحد من  بالدخول وذلك  الترصيح هلم  قبل 
االمراض واالوبئة، وتتقاىض هذه الدوائر رساًم من 
تلك  تتقاىض  كام  قــروش)56(،  عرشة  مقداره  الزوار 
قرشًا   )50( مقداره  رساًم  املقدسة  املدن  يف  الدوائر 

عن كل جنازة تدفن يف النجف وكربالء)57(.

التاسع  القرن  منتصف  يف  كربالء  مدينة  شهدت 
التي  )كرنتينة(  الصحي  احلجر  دائرة  تأسيس  عرش 
واحد،  وكاتب  صحي  موظف  قبل  من  تدار  كانت 
الصحي  املوظف  من  تدار  كانت  1883م  عام  ويف 
عام  ويف  افــنــدي،  حممد  والكاتب  افــنــدي  لوبيج 
1892م كانت تدار من قبل موظف واحد هو صالح 
تضم  )الكرنتينة(  اصبحت   1909 عام  ويف  بيك، 
عددًا من املوظفني، اذ تكونت )كرنتينة( مدينة كربالء 
من موظفني اثنني هم حسني مجيل افندي وحممد امني 
خصصت  كام  )غارديان()58(.  الـ  من  ومخسة  افندي 
احلكومة العثامنية مبلغًا قدره )300( قرش بدالً من 

)600( قرش إلجيار دائرة احلجر الصحي)59(. 

مل تكن دوائر احلجر الصحي يف مستوى املسؤولية 
بناياهتا  يف  املتمثلة  والفنية،  املادية  امكانياهتا  لضعف 
والتي هي  الصحية  للرشوط  املستوفية  املتداعية غري 
ارض رطبة  فوق  أقيمت  عبارة عن خيام ورصائف 
ين ال من حيث رطوبتها فحسب  يالقي نزالؤها األمرَّ
بل ملا يقدم فيها من الطعام الرديء واملاء العكر لدرجة 
ان بعض االصحاء كانوا يقعون رصعى املرض حتت 

ادارة  طريقة  اما  السيئة)60(،  املناخية  الظروف  رمحة 
كان  اذ  الكفاءة  بعدم  تتصف  فكانت  املحاجر  تلك 
ومن  مرتشني  الصحي  احلجر  دوائر  موظفي  اغلب 
السهل رشوهتم من قبل الزائرين والوافدين من اجل 
اىل  للدخول  الصحية  السالمة  بطاقة  عىل  احلصول 
االحيان  بعض  يف  ساعد  الذي  االمر  العراقية  املدن 
االمــراض  انتشار  من  احلد  عىل  قدرهتم  عدم  عىل 
املحاجر  اجــراءات  ان  البعض  ويرى  واالوبئة)61(، 
كانت   العثامنية  الدولة  فيها  بالغت  التي  الصحية 
تأخذ طابعًا سياسيًا مبنيًا عىل اساس عالقة احلكومة 

العثامنية باحلكومات االجنبية)62(.

ترسل  العثامنية  الدولة  كانت  نفسه  اجلانب  ويف 
منطقة  يف  ما  ــاء  وب انتشار  عند  األحــيــان  بعض  يف 
بطبيب  مصحوبة  عسكرية  قوة  العراق  مناطق  من 
ومن  املرىض  الناس  وحجر  عزل  مهمتها  وممرضني 
عشريتني  عند  الوباء  انتشار  عند  ذلك  عىل  االمثلة 
ـــ/1865م(  ــام)1282ه ع يف  واهلندية  كربالء  بني 
قوات  بإرسال  اوامرها  العثامنية  احلكومة  اصدرت 
من  مكون  فريق  مع  عسكرية  قوة  ترافقها  طــوارئ 

عدد من االطباء واملمرضني)63(.

ما  وباء  انتشار  عند  العثامنية  السلطات  كانت 
تعمد اىل فرض منع تام عىل دخول الزوار القادمني 
الوباء  انتشار  ايران للحد من  العراق السيام من  اىل 
-1891( بــاشــا  حسن  بــغــداد  وايل  أصــدر  فقد 
االيرانيني  الزائرين  دخول  بمنع  أمرًا  1896م()64( 
حزيران   10 مــن  اعــتــبــارًا  املقدسة  العتبات  اىل 
1893م، وقد استمر قرار املنع هذا مدة )17( شهرًا 
الثاين 1894م  وسمح للزوار  أي لغاية 16 ترشين 
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االرايض  بدخول  االيرانية  والبضائع  االيرانيني 
العراقية ولكن ليس دفعة واحدة بل تم حتديد العدد 
املسموح به للدخول كل يوم بعد ان يتم الفحص يف 
دوائر احلجر الصحي املقامة عىل املناطق احلدودية مع 

ايران)65(.

املستشفيات  •

1844م  عام  يف  العراق  يف  مستشفى  اول  ُشيد 
باشا  حممد  املوصل  وايل  قبل  من  املوصل  مدينة  يف 
البريقدار )1835 - 1844( الذي تعرض لإلمهال 
بعد ذلك، وظل العراق خيلو من املؤسسات الصحية 
شيد  عندما   1872 عام  حتى  باملستشفيات  املتمثلة 
الوايل مدحت باشا مستشفى الغرباء يف جانب الكرخ 
رسيرًا)67(،اما  مخسني  يسع  وكان  دجلة)66(  هنر  عىل 
اللجنة املسؤولة عن االرشاف عىل املستشفى فكانت 
بذل  وقد  واوربيني،  واتراك  عرب  اطباء  من  خليطًا 
الوايل مدحت باشا جهودًا ملموسة يف سبيل تطوير 
بناء  تكاليف  ومجعت  العراق،  يف  الصحية  اخلدمات 
االغنياء  من  املدينة  اهــايل  تربعات  من  املستشفى 
هذا  يف  ــوايل  ال جانب  اىل  وقفوا  الذين  والوجهاء 
عند  املستشفى  هذا  يلَق  ومل  االنساين)68(،  املرشوع 
الطرق  تفضيلهم  بسبب  الناس  من  اقباالً  افتتاحه 
املستشفى  واغلق  العالج)69(،  يف  القديمة  التقليدية 
انشاء  الوايل نامق باشا الصغري بسبب  هنائيًا من قبل 
مستشفًى آخر حيمل اسمه يف اجلانب الرشقي من هنر 
قبل  من  افتتاحه  اعيد  1891م)70(.لكن  عام  دجلة 
الوايل نجم الدين منال واستمر العمل فيه حتى هناية 

العهد العثامين عام 1917م)71(. 

فيام خيص مدينة كربالء فإهنا خلت من وجود أي 
مؤسسات صحية حتى العام 1908م حينام اسست 
مستشفى  وتعني  يس(  )خستخانة  باسم  مستشفى 
 ،عيل االمـــام  ــارع  ش هناية  يف  وتقع  الــغــربــاء، 
حيث  الغرف  من  العديد  املستشفى  بناية  وضمت 
لرئيس  وغرف  العمليات  إلجراء  غرفة  هناك  كانت 
الفوري،  واملضمد  واالطباء  واملحاسب  الصحة 
فضاًل عن وجود ستة محامات ومطبخ يقع يف خلف 
وجيزة  مدة  بعد  االوامــر  وصدرت  املستشفى)72(، 
)املستشفى  اىل  املستشفى  اســم  بتغيري  بنائها  من 
وتغري  الثاين  احلميد  عبد  للسلطان  نسبة  احلميدي( 
اسمها اىل املستشفى احلسيني يف عام 1914بعد خلع 
السلطان املذكور)73(، اوكلت باملستشفى مهام اجراء 
تنترش  كانت  التي  املعدية  االمراض  التلقيحات ضد 
اخلاصة  الشعب  وعرفت  آلخر   حني  من  املدينة  يف 
مالكها  وتألف  التلقيح)74(،  بشعب  املهمة  هبــذه 
الوظيفي من مدير وطبيب وجراح، فضاًل عن عدد 
من موظفي اخلدمة وكانت طاقته االستيعابية )30( 
اليه غرف اضافية استوعبت  رسيرًا)75(، ثم أضيفت 

)54( رسيرًا)76(.

عام  يف  كربالء  ملدينة  الزائرين  أحد  أشــار  وقد 
1911م إىل وجود مستشفى عسكري يف املدينة)77(. 

بالنسبة للصيدليات فقد كانت هناك صيدلية  أما 
واحدة يف قضاء كربالء عام 1911م)78(. 

اللواء  الطبي يف قضاء كربالء مركز  املالك  وكان 
يتألف من اآليت: 
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المالك الوظيفي ال�شحي في مركز لواء كربالء 1891-

1915م

السنة

مالك دائرة 
الصحة

املالك الطبي التابع ملجلس 
البلدية

املدير
عدد

احلراس
ملقح اجلراحالطبيب

اجلدري

صالح 1891م
-بك

خالص 
عاصم 
أفندي

حممد 
-أفندي

 -1892
حممود =-=1893م

-أفندي

1895م

عبد 
العزيز 
نرت 
أفندي

حممود -2
-أفندي

أمني ==1897م
نوري =أفندي

أفندي

 -1898
==1899م

نظام 
الدين 
بك 

-=

توفيق ==1900م
=أفندي

خالص ==1901م
--أفندي

1905م
عي 
ياور 
أفندي

أمني =
-أفندي

يوسف 
ضياء 
أفندي

 -1906
1907م

حممد 
حسني 
أفندي

=
ثريا 

حكمت 
أفندي

-=

حسني 1911م
رفقي =أفندي

عي رضا -بك
أفندي

امحد --1915م
--أفندي 

الخاتمة

العديد من االمراض  انتشار  العراق ومدنه  شهد 
ونالت  السكان  من  الكثريين  بحياة  اودت  واالوبئة 
عدد  هبالك  االوبئة  تلك  من  حصتها  كربالء  مدينة 

كبري من سكاهنا.

حلول  بإجياد  العثامنية  احلكومة  اهتامم  عدم  ادى 
تفي  استمرار  اىل  االوبئة  انتشار  من  للحد  جدية 
االمراض واالوبئة يف مدينة كربالء. فضاًل عن عدم 
قدرهتا عىل مواجهة املرض بالوسائل الطبية احلديثة.

الصحي  الوعي  لقلة  نتيجة  كربالء  يف  ظهرت 
الطبابة  مهنة  يامرسون  كانوا  الذين  احلكامء  ظاهرة 
رغم عدم امتالكهم للمعرفة الوافية عن االمراض او 
بدائية يف عالج  طرق عالجها واعتامدهم عىل طرق 

املرىض. 

احلجر  دوائــر  هبا  اتصفت  التي  السلبيات  رغم 
الصحي اال اهنا ساعدت يف احلد من انتشار االوبئة 
االجراءات  خالل  من  كربالء  مدينة  يف  واالمراض 
التي اختذهتا يف اوقات تفي تلك االوبئة واالمراض 

وبالتايل تقليل حجم اخلسائر بني السكان.

االهتامم  بقلة  متيز  العثامين  العهد  ان  القول  يمكن 
باجلانب الصحي ويتضح ذلك من النقص الواضح 
يف عدد املستشفيات املوجودة يف مدينة كربالء فضاًل 
لتلك  الالزمة  الطبية  الكوادر  توفري  عدم  ذلك  عن 
املستشفيات وعدم كفاية خمصصاهتا املالية كام كانت 
اغلب تلك املستشفيات ترتكز يف مراكز املدن وبقيت 

القرى واالرياف بعيدة عن الرعاية الصحية.
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ال  قدرًا  هناك  بأن  ذكره  سبق  ما  كل  من  نستنتج 
مدينة  يف  الصحية  باخلدمات  االهتامم  من  به  بأس 
املدينة  لتتناسب مع متطلبات  اهنا مل تكن  كربالء اال 

واحلاجة املاسة لتطوير أوضاعها الصحية.
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