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، وتعود جذور تأسیسها إلى ما یقرب من ُتعد بلدیة الموصل من البلدیات العریقة في العراق
 خاللها الكثیر من الخدمات البلدیة المتواضعة السیما في فترة العهد القرن والنصف، قدمت

وبعد . العثماني وأسهمت قدر المستطاع في المحافظة على نظافة الموصل وتقدیم الخدمات للسكان
تطورت هذه البلدیة ) ١٩٥٨-١٩٢١(تأسیس الحكومة الوطنیة في العراق وظهور المملكة العراقیة 

  .  بقیت تعاني من نقص الموارد واألموال حتى بعد تأسیس النظام الجمهوريأكثر فأكثر، إال أنها
Municipal Services of Mosul Municipality 

(1966-1967) a Documentary Study 
Amer Bello Ismail: (a lecturer at Mosul Studies Centre). 
Abstract: 
     Mosul municipality is one of the oldest municipalities of Iraq, and it had 
opened almost a century and a half ago. In services sector, the municipality 
rendered a lot of municipal services, notably during the Ottoman era, and it 
contributed as much as possible in keeping the city clean, and providing 
services to the inhabitants. After the establishing of the Kingdom of Iraq 
(1921-1958) and forming the national government, this municipality had 
developed more and more. But it remained suffering from lack of resources 
and funds, until after the establishing of the republican régime. 

 
قبل ما یقرب تعد بلدیة الموصل من المؤسسات الخدمیة العریقة التي تأسست في الموصل 

من القرن ونصف، وقدمت خالل هذه الفترة الطویلة خدمات كثیرة للمدینة وأقضیتها ونواحیها 
من خالل اهتمامها بنظافة الموصل بحفاظها قدر المستطاع على بیئة صالحة للسكن والمعیشة، 

ًوتوابعها على الرغم من إمكاناتها المتواضعة جدا بالقیاس لحجم المهمة الهائلة الملقاة على كاهل 
موظفیها وعمالها، ومشاركتها لبقیة مؤسسات الموصل في كثیر من األعمال مثل المؤسسات 

  .ٕالصحیة واسالة المیاه وغیرها كثیر
                                         

)( جامعة الموصلمدرس، قسم الدراسات االدبیة والتوثیق، مركز دراسات الموصل ،. 
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ًرا ألهمیة هذه المؤسسة الخدمیة، فقد اهتم بكتابة تاریخها العدید من المؤرخین والكتاب نظ

) ١٩٨١-١٨٩١(في جامعة الموصل، أو بعض الكتاب من األهالي مثل احمد علي الصوفي 
الذي صدر بجزء أول عن مطبعة الجمهور في الموصل سنة ) تاریخ بلدیة الموصل(وكتابه الشهیر

بلدیة الموصل ورؤسائها ومدیروها وأعضاء (حث عبد الجبار محمد جرجیس ، وكتاب البا١٩٧٠
، وغیرها، وجاء بحثي هذا لیشكل حلقة في سلسلة من الدراسات )٢٠١٣- ١٨٦٩مجالسها اإلداریة 

التاریخیة لتوثیق تاریخ هذه المؤسسة، وكجزء متمم ومكمل ألعمال اآلخرین في مجال البحث في 
موصل وتوابعها، وللتعریف بالبلدیة على الرغم من عمرها الذي ناهز القرن التاریخ المحلي لمدینة ال

ًوالنصف، فكان ضروریا أن نعطي نبذة تاریخیة مقتضبة جدا عن تأسیس بلدیة الموصل والى فترة  ً
  ).١٩٦٧- ١٩٦٦(البحث 

ها تعود أهمیة بلدیة الموصل من الناحیة التاریخیة إلى كونها من أقدم بلدیات العراق، إذ أن
، ١٨٦٩في سنة ) ١٨٧٢-١٨٦٩(تأسست مع بلدیة بغداد في عهد الوالي العثماني مدحت باشا

وكانت مؤلفة من رئیس ومعاونه ومن مجلس  ،)١(والذي كان من دعاة اإلصالح في الدولة العثمانیة
یتألف من ستة أعضاء، ثالثة من المسلمین والثالثة اآلخرین یمثل كل واحد منهم الطائفة التي 

تمي إلیها، وكانت مدة العضویة في المجلس البلدي سنتان، وعند انتهاء المدة یجري انتخاب ثالثة ین
منهم بصورة دوریة، وعضویة المجلس البلدیة فخریة بدون راتب، ویجتمع المجلس مرتین في 
األسبوع برئاسة رئیس البلدیة أو الشخص الذي ینوب عنه، والشروط التي یجب أن تتوفر في 

المجلس هو أن یكون العضو قد بلغ سن العشرین، وان یتصف باالستقامة والخبرة في أعضاء 
 على تشكیل مجلس بلدي في ١٨٧٠، ونص قانون ادارة الوالیات العمومیة لسنة )٢(شؤون المدینة

 والذي أصبح یحكم ١٨٧٧ ، ثم صدر قانون البلدیات العثماني سنة )٣(كل والیة ولواء وقضاء
وتاله بعده قانون بلدیات الوالیات العثمانیة . )٤( البلدیة ووظائفها وسلطاتها المالیةانتخابات المجالس

  -: وتشكلت بلدیة الموصل من١٨٨٩لسنة 
ًشعبة الهندسة ویدیرها مهندس اختصاصي ویعاونه معمار مختص وعددا من الموظفین  -

 .وواجب هذه الشعبة تطبیق قانون األبنیة داخل المدینة وضواحیها
) قابلة(البلدیة ویدیرها طبیب مختص وجراح وصیدلي وملقح للجدري، ومولدة نسائیة طبابة  -

 .وواجباتها األشراف على الصحة العامة للمدینة
شعبة المحاسبة برئاسة المحاسب مع عدد من الكتبة وتنحصر مهامها بمتابعة األمور المالیة  -

 .للبلدیة
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 من الموظفین وواجباتها مكملة لواجبات شعبة التفتیش، وهي مؤلفة من رئیس المفتشین وعدد -
 .الشعب األخرى من حیث متابعتها للنظافة العامة ومراقبة المتجاوزین والمتالعبین باألسعار

مع عدد بسیط من الكتبة ومسؤولیاتهم تتعلق ) رئیس كتاب(اش كاتب بشعبة التحریر ویرأسها  -
 .)٥(ديبحفظ السجالت والكتب الرسمیة وتدوین جلسات المجلس البل

  :)٦(ومن رؤساء بلدیة الموصل في القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین كما یلي
  المالحظات  فترة رئاسته  رئیس البلدیة  ت
    )١٨٧٣-١٨٦٩(  حسن بك آل محمد سعید باشا  ١
    )١٨٧٧-١٨٧٣(  یونس المفتي  ٢
   سنة واحدةىبق  )١٨٧٨-١٨٧٧(  یونس أفندي الفخري  ٣
    )١٨٨٣-١٨٧٨(  یونس الجلیلي  ٤
    )١٨٨٧-١٨٨٣(  سلیمان آل عبد الرحمن بك  ٥
    )١٨٩٢-١٨٨٧(  حسن أفندي العمري  ٦
طرد من منصبه بسبب   )١٨٩٥-١٨٩٢(  أمین أفندي النائب  ٧

  فساد مالي
    )١٨٩٨-١٨٩٥(   ألعبیديأفنديسلیمان   ٨
    )١٩٠٤-١٨٩٨(   آل قاسم أغا السعرتيأفنديسعید   ٩
    )١٩٠٨-١٩٠٤(  محمود بك آل شریف بك  ١٠
   رئاسة ثانیةمدة  )١٩١٢-١٩٠٨(  سعید أفندي آل قاسم أغا السعرتي  ١١
 اقل من سنة النتخابه ىبق  )١٩١٢(  صالح أفندي السعدي  ١٢

  نائب عن الموصل
   لمدة سنة ثم استقالىبق  )١٩١٣-١٩١٢(  الدباغجلبي سلیم   ١٣
ًكان والیا وشغل رئاسة   )١٩١٣(  سلیمان نظیف  ١٤

  البلدیة
  مرتین متتالیتین  )١٩١٨-١٩١٣(   أفندي المفتيأمین  ١٦
عین بدون انتخاب وأصبح   ١٩٢٠  محمد علي فاضل أفندي الحافظ  ١٧

ُوزیرا ثم فصل ً  
عین بدون انتخاب للمرة   )١٩٢٢-١٩٢٠(  أمین أفندي المفتي  ١٨

  الثالثة
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ة بنیت للبلدیة عمار) ١٩١٣(وفي عهد والي الموصل األدیب والشاعر سلیمان نظیف باشا 
وهي بنایة شبیهة للبنایات التي شیدت ) الجسر القدیم في منطقة المیدان(عند رأس جسر نینوى 

للبلدیات في بقیة والیات الدولة العثمانیة األخرى، وصممها البناؤن وفق طراز معماري جمیل لتبنى 
  .)٧(الموصلي، ووضع على واجهتها األمامیة ساعة جمیلة) الرخام(من الحالن 

وفرض االنتداب على العراق إلى ) ١٩٢٠- ١٩١٤(رة االحتالل البریطاني للعراق وخالل فت
ًاخذت البلدیات تبتعد شیئا فشیئا عن األنظمة البلدیة للدولة العثمانیة، فصدرت خالل ١٩٣٢سنة 

هذه الفترة العدید من القوانین المتعاقبة، ثم جرت عملیة شاملة الستبدال القانون العثماني القدیم 
ًین عراقیة جراء دمج القوانین المتعاقبة، ووضع القانون الجدید أمام الحكومة العراقیة مبكرا في بقوان

، وبموجب القانون الجدید أصبح في كل بلدیة مجلس بلدي منتخب، واحد أعضاء ١٩٣١سنة 
ُالمجلس یعین من قبل المتصرف، بموافقة وزارة الداخلیة، كمدیر للبلدیة ، وكان المجلس یرتب 

زانیته وفق تعلیمات تحددها الوزارة، التخاذ إجراءات ضروریة تخص المدینة منها االهتمام می
ٕبالصحة العامة والمرافق العامة بالمدینة، واصالح الطرق والجسور ضمن حدود البلدیة، وكذلك 
ًتوفیر اإلضاءة للشوارع والماء الصالح للشرب للسكان، إذا كان متوفرا، وتنظیم خدمة الحراس 

ٕلیلیین، وادارة دور األیتام واعانة الفقراء، وتوفیر التعلیم المسائي لالمیین، واإلنفاق على فرقة ال ٕ
وكانت میزانیات البلدیة یصوغها المتصرف بمساعدة  اإلطفاء والصحة والخدمات العامة األخرى،

تأكد من المجلس اإلداري للواء ثم تمرر للوزارة للمصادقة علیها، ألن من مهام المتصرف هو ال
اإلدارة الجیدة للبلدیات في لوائه وتعزیز تقدمها، والمجلس البلدي یقوم بتقدیم العدید من مقترحات 

، ١٩٢٩ووفق تنظیمات وزارة الداخلیة لشهر كانون األول . إنفاق لخطط المتصرف لغرض إقرارها
عندما ١٩٣٠ني  تشرین الثا٥أسست مدیریة عامة للبلدیات في وزارة الداخلیة، والتي بقت إلى 

ألغیت ألسباب اقتصادیة، ونجد أن عدد البلدیات في العراق اخذ باالزدیاد فمثال خالل المدة مابین 
 بان بلغ ١٩٣٠بلدیة في العراق، وارتفع هذا العدد سنة  ) ٧٣( كان هناك ١٩٢٠- ١٩١٩
  .)٨(بلدیة) ١٠٤(عددها

الموصل تعمل على فتح كانت بلدیة من قبل الجیش البریطاني وقبل احتالل الموصل    
متقاطعین بزاویة حادة، ولكن الشارعین لم یكمال وهما شارع نینوى وشارع النجفي ، وكانا شارعین 

وقد تطلب ، ١٩١٩سنة شق الشارعین  واكتمل في تلك الفترة، وبعد االحتالل استأنف العمل بهما
ٍشق الشارعین حصول البلدیة على قرض كبیر لإلنفاق على  األهالين وعلى تعویض  شق الطریقیٍ

وعلى الرغم من بقاء الجسر القدیم، شرعت البلدیة ببناء جسر . أراضیهمالشارعین عبر الذین یمر 
وفي تلعفر معاون الضابط السیاسي لدیه مجلس . جدید، وأصبحت المدینة نظیفة في تلك الفترة
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األخرى موجودة في دهوك والبلدیات . استشاري من األغوات المحلیین لمساعدته في شؤون البلدیة
  .)٩(وزاخو وتلكیف والعمل فیها یعتمد على معاون الضابط السیاسي

 تشرین الثاني سنة ٤وبعد دخول العراق في عصبة األمم كدولة مستقلة ذات سیادة في 
 وجاء ١٩٤٩رئاسة بلدیة الموصل إلى سنة ) ١٩٤٩-١٩٣٢(، تولى خیر الدین العمري ١٩٣٢

  -:البلدیات منهمبعده العدید من رؤساء 
  المالحظات  فترة الرئاسة  رئیس البلدیة  ت
  استقال من المنصب  )١٩٥١-١٩٤٩(  سالم نامق آل قاسم السعرتي  ١
  رئیس بلدیة بالوكالة  )١٩٥٢-١٩٥١(  نعمان ألجلیلي  ٢
  استقال من المنصب  )١٩٥٤-١٩٥٢(   توفیق الجلیليمحمود  ٣
    )١٩٥٨-١٩٥٤(  عبد اهللا نشأة آل شریف بك  ٤
    )١٩٦٣-١٩٥٨(  عبد اهللا صدیق المالح  ٥
    )١٩٦٨-١٩٦٣(  محسن الحبیطي  ٦

  .)١٠(١٩٦٨ إلى سنة ١٩٤٩جدول برؤساء بلدیة الموصل منذ سنة 
ًوخالل هذه المدة الطویلة جدا أنجزت الكثیر من المشاریع والخدمات التي ال یمكن أن تغطیها نبذه 

  :مختصرة عن تاریخ البلدیة منها
 .الطرق والشوارع الجدیدة، وتبلیط األزقة الضیقة داخل المدینة القدیمة بالقیرفتح الكثیر من  -
 .إنشاء األقسام البلدیة في بنایات حدیثة موزعة على المدینة -
حدیقة (إنشاء حدیقة الشهداء وكانت سابقا تسمى میدان فانشو، وتنظیم وتوسیع حدیقة الشعب  -

 .رع وتشجیر الشوارع سنویاوتنظیم حدائق وسطیة في الشوا) الجانب األیسر
 .توسیع مشروع الماء وتعمیمه على الدور -
ٕاألمر لدائرة طبیب البلدیة لمراقبة أعمال التنظیف واعطاء تقاریر عنها وتقوم محكمة جزاء البلدیة  -

 .بمعاقبة المخالفین
  .)١١(ًجعل الكهرباء تابع للبلدیة بعد أن كان تابعا لألهالي وغیر ذلك كثیر -

 
، كما انه یعد وباء الكولیرا من أكثر األمراض المعدیة التي دمرت البشریة في فترات طویلة

الضمة  (بسبب بكتیریا، عدوىطریق ال عن  وینتقل بین البشرمن أمراض الجهاز الهضمي
 في أرجاء العالم مع حركة ومنه انتشرلهند هو االموطن األصلي النتشار هذا الوباء ، و)الكولیریة
ًا، حة قلیال والمیاه الساحلیة غالبیمكن لهذه البكتیریا أن تعیش في بیئة األنهار المالو ،التجارة

 كل ٕ في المناطق التي ال تعالج فیها میاه المجاري وامدادات میاه الشرب وتصیبىالعدووتنتشر 
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ة، ومدة حضانة ال یمرضون مباشربه المصابون  ومعظم ، سواءحدمن األطفال والبالغین على 
انتقل الوباء أول مرة ) م١٨٩٠-١٨٥٢(وفي الفترة ما بین سنتي  . یوم١٤-٨ من ستمرالبكتیریا ت
فأخذهم الرعب من األعراض التي یصاحبها ) الوباء(ولم یكن للعراقیین عهد بهذا  .)١٢(إلى العراق
ا تبعنولو ت). هواء األصفر أو أبو زوعةال(ا أطلقوا علیه  لذ، ووالقيء الشدیدین واالصفراركاإلسهال 

، أي من تأریخ بدء االحتالل البریطاني للعراق ١٩١٤سیر مرض الكولیرا في العراق من عام 
 المرض انتشر أربع مرات في العراق وذلك في أن، نالحظ ١٩٥٨وحتى نهایة العهد الملكي عام 

 العراق بواسطة السفن إلى دخل الوباء ١٩١٧ففي عام . ١٩٣١و١٩٢٧و١٩٢١و١٩١٧األعوام 
 وقد أودى ،ران حتى نهایة شهر تشرین الثانيالبریطانیة القادمة من الهند واستمر من شهر حزی

 الوقائیة التي اتخذتها السلطات الصحیة لقوات اإلجراءاتبحیاة الكثیر من الناس على الرغم من 
ایاه قائد الحملة البریطانیة على بغداد الجنرال  وكان من جملة ضح،االحتالل في مكافحة الوباء
، أما الموصل فلم یصلها المرض إلى )١٣(١٩١٧ تشرین الثاني عام ١٨ستانلي مود الذي توفي في 

  .)١٤(١٨٢١سنة
واستمر وباء الكولیرا في االنتشار بالموصل وعلى فترات متقطعة إلى فترة الستینیات من 

طاقاتها من أجل مواجهة الوباء سواء باللقاحات أم بنشر القرن العشرین، وجندت الموصل كل 
الوعي الصحي لدى السكان، وهناك إجراءات قامت بها بلدیة الموصل لوحدها أو بالمشاركة مع 

  :دوائر الصحة في التصدي للوباء منها
 

ًنظرا الن النظافة تعد عامال حاسما ومكمال في القضاء ع   لى تفشي وباء الكولیرا، ومعرفة ًُ
 في (*) اصدر رئیس البلدیة، محسن الحبیطي المسؤولین في رئاسة بلدیة الموصل لهذا الشيء، لذا

 أوامر إلى جمیع مراقبي البلدیات یدعوهم فیها لمالحظة نظافة المدینة، ومضاعفة ١٩٦٦ آب ٢٨
، كما اجتمعت )١٥(ظافة المحالت العامةنفي مراقبة مع الموظفین الصحیین الجهود، والتعاون التام 

 نیسان ٢٩صباح السبت ) دیوان المحافظة حالیا(لجنة للتوعیة الصحیة في دیوان المتصرفیة 
 للتداول في أهمیة النظافة ودورها لمنع انتشار المرض، وكانت اللجنة آنذاك مؤلفة من ١٩٦٧

، )طبیب صحة المدینة(دي مهدي ، والدكتور سع)رئیس صحة لواء الموصل(الدكتور إبراهیم حبش
مدیر تربیة (، ونجیب الخفاف )طبیب مسؤول عن الكولیرا في الموصل(والدكتور محمد الیاسین 

عضو (، واحمد السنجري )معاون المتصرف لإلدارة المحلیة(، و عثمان الجلیلي )لواء الموصل
  : ، وبعد االجتماع قررت اللجنة ما یأتي)المجلس البلدي
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یضاحیة وتوجیهیة لالهتمام بالنظافة على أن تقوم رئاسة صحة اللواء بطبعها في طبع نشرات إ - ١
دینار من قبل اإلدارة ) ٢٥,٠٠٠(جمیع أنحاء اللواء وتوصي اللجنة بصرف كلفتها البالغة 

 .المحلیة
الطلب من مدیریة أوقاف الموصل حث خطباء الجوامع على إرشاد الناس للمحافظة على  - ٢

 .نظافة دورهم
از إلى رئاسة بلدیة الموصل لحث الناس على عدم رمي األوساخ والقمامة وترب المیاه اإلیع - ٣

القذرة في الطرقات ومراقبة ذلك واتخاذ اإلجراءات الصارمة لمعاقبة المخالفین وذلك بقطع 
تجهیز منازلهم ومحالتهم بالماء، على أن یعلن ذلك في الصحف المحلیة ویذاع بالمایكروفون 

 .والنشرات
لب من مدیریة التربیة في اللواء اإلیعاز إلى المعلمین في القرى واألریاف لحث الناس الط - ٤

والطالب على النظافة الشخصیة، والعامة، ومكافحة الذباب، وغلي الماء قبل شربه، وتكلیفهم 
 .١٩٦٧ أیار ٦بالمبادرة للذهاب إلى مراكز التلقیح والمباشرة بالحملة في 

 بتوجیه المراقبین الصحیین لمراقبة نظافة المطاعم والمقاهي تكلیف طبابة صحة المدینة - ٥
، أو )قماش خفیف شفاف(والمحالت العامة ومحالت بیع األطعمة وتغطیة المأكوالت بالشاش 

 . سلك مانع الذباب، وان یرافق المراقبین بعض األفراد من الجیش والشرطة
ساخ والقمامة والقاذورات ورمیها في تكلیف رئاسة بلدیة الموصل والبلدیات األخرى برفع األو - ٦

ها في ندفكحد أدنى ومن ثم حرقها أو   خارج المدینة أو القریةمترمناطق تبعد ستة كیلو 
 . التربة

 .تكلیف رئاسة البلدیة بإخراج الجاموس خارج حدود المدینة - ٧
 في  لردم جمیع المستنقعات داخل المدینة أواألخرىتكلیف رئاسة بلدیة الموصل والبلدیات  - ٨

  .)١٦(االقضیة والنواحي
 

ولما كان وباء الكولیرا ینتقل عبر الفواكه في المناطق المصابة بتفشي هذا الوباء كبغداد    
ًواربیل مثال، فكان لزاما على البلدیات في الموصل منع استیراد الفواكه من تلك  المناطق وبیعها في ً

أسواق الموصل، ولتحقیق هذا الهدف صدرت تعلیمات إلى كافة مأموري األقسام التابعین للبلدیات 
ُ إلى المراقبین البلدیین والموظفین الصحیین والمفارز المشكلة لهذا الغرض بتفتیش ابان یوعزو

 والعنب والتفاح والخوخ والعرموط األسواق فورا ومنع بیع الفواكه المستوردة من بغداد واربیل كالرطب
ٕوغیرها ووضع الید علیها وجلبها إلى دائرة صحة المدینة لغرض كشفها واتالفها فورا واحالة من  ٕ

  .)١٧(یقوم ببیعها إلى المحاكم المختصة



  )١٩٦٧-١٩٦٦(بعض الخدمات البلدیة لبلدیة الموصل بین العامین 

   
  

 )٨٨( 

 

 
ع ویكثر في والن وباء الكولیرا ینتقل إلى اإلنسان عن طریق البعوض والذباب الذي یتجم

محالت بیع المرطبات وعربات باعة المرطبات المتجولین السیما المكشوفة منها، لذلك اصدر 
 أوامر واجبة التنفیذ الفوري إلى كافة مأموري األقسام ١٩٦٦اب ٢٩رئیس بلدیة الموصل في 

 ناجیالبلدیة، لمنع كافة أنواع المرطبات من التداول في األسواق المحلیة، وكذلك منع بیع مع
بأنواعها، خوفا من انتشار الكولیرا، ومعاقبة المخالفین وسوقهم إلى ) الكریم استیك(و) الدوندرما(

  .)١٨(المحاكم
 

 میاه الشرب والغسیل الملوثة عامل مساعد في انتقال الكولیرا، وبیئة صالحة لتكاثرها، مما    
 أكثر مما سبق بتعقیم میاه الشرب والغسیل، ولذلك سارعت بلدیة الموصل حتم على البلدیة أن تهتم

إلى االهتمام بتعقیم المیاه عن طریق تشكیل لجنة خاصة بمراقبة أجهزة إضافة غاز الكلور إلى 
المیاه في دوائر إسالة المیاه، كما اهتمت بتصلیح العاطل من تلك األجهزة أو في مشاریع إسالة 

رئاسة صحة لواء ، أوامر موجه إلى ١٩٦٧نیسان٢٧ متصرفیة لواء الموصل فيالمیاه بان أصدرت
الموصل ومصلحة الغزل والنسیج الحكومیة بالموصل ورؤساء بلدیات االقضیة والنواحي وكذلك 
ًمشروع إسالة المیاه العائد للقوات المسلحة الموجودة في الموصل، تحثهم جمیعا على إصالح 

ًالخدمیة فورا، وتكلیف المراقبین الصحیین المشرفین على میاه الشرب األعطال في تلك المشاریع 
في اللواء بمراقبة مصالح إسالة المیاه وقیاس كمیة مادة الكلورین المضافة إلیه مع اخذ نماذج 

ُكما كلف . )١٩(مختبریة منه للفحص البكترولوجي ثالث مرات أسبوعیا للتأكد من سالمته وعدم تلوثه
أیضا،  التعقیم في ساحة الكمرك أحوال على باإلشراف المسائي األولقسم البلدي معاون مالحظ ال

باالشتراك مع الموظف الصحي المنسب لهذا الغرض، ویقوم وتنظیم خفارة للمراقبین لهذه الغایة 
  .)٢٠(معاون مالحظ القسم البلدي الثاني المسائي باإلشراف على أحوال التعقیم بشكل عام

تثال للتعلیمات الصادرة، خاطبت دائرة الغزل والنسیج الحكومیة في وللتعبیر عن االم
حول مكافحة الكولیرا، مبینه أنها قامت بتنظیف ١٩٦٧تموز١١الموصل متصرفیة اللواء في 

باستعمال مادة مسحوق القاصر، كما أضیف سائل الكلور إلى ) ٢(و) ١(أحواض الترشیح رقم 
ضافي، فضال عن جهاز الكلور الموجود لدیهم، وبذلك تكون خزانات ترشیح الماء لغرض التعقیم اإل

المدة التي یستغرقها سائل الكلور بالماء ثالث ساعات واثنتان وعشرون دقیقة، بینما كانت قبل 
صدور اإلجراءات الجدیدة ال تستغرق سوى نصف ساعة، مع العلم أن جهاز سائل الكلور الموجود 

  .)٢١(ة جیدة ویعمل بصورة صحیحةآنذاك في محطة ضخ الدندان كان بحال
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من أهم الوسائل الوقائیة الفعالة في مواجهة وباء الكولیرا هو أللقاح، الذي اهتمت به بلدیة 
الموصل باالشتراك مع باقي مؤسسات الدولة في المدینة كالمؤسسات الصحیة، السیما بعد أن 

حیة لغرض التلقیح ضد الكولیرا، واعتذار المؤسسات المؤسسات الص راجع بعض سكان الموصل
الصحیة عن تلبیه طلبهم بتوفیر اللقاحات الالزمة للوقایة من الكولیرا، متذرعة بعدم وجود اللقاحات 
الكافیة، ولذلك أرسل مجلس بلدیة لواء الموصل برقیة إلى وزیر الصحة في بغداد لیطلعه على 

سلت نسخة من البرقیة إلى متصرف لواء الموصل ورئاسة حاجة السكان إلى اللقاحات، كما أر
 یخبرهم بما طالب به ١٩٦٦ آب ٢٥ٕصحة لواء الموصل وادارة جریدة فتى العرب وذلك في 

، وطلب منهم اإلسراع ةالسكان، على اعتبار أن المجلس البلدي هو الذي یمثل سكان المدینة كاف
 ، ولم یتأخر متصرف لواء الموصل)٢٢( عقباهفي إرسال اللقاحات الكافیة قبل حدوث ما الیحمد

 آب ٣٠ في ءًفي الرد على البرقیة إذ اصدر بیانا من متصرفیة اللوا) ١٩٦٨-١٩٦٦(سعید الشیخ 
 على االهتمام بتلقیح ا إلى كافة المؤسسات الحكومیة في الموصل وتوابعها، یحثهم فیه١٩٦٦

صلحة ولغرض تلقیح جمیع سكان اللواء ضد بناء على مقتضیات الم:" السكان ومما جاء في البیان
 نالكولیرا یرجى من كافة رؤساء الدوائر الرسمیة والشبه الرسمیة والشركات والمعامل ومختاری

 كافة المنتسبین عندهم والساكنین في مناطقهم  المحالت والقرى ومراكز الشرطة التأكد من تلقیح
ص غیر الملقحین التخاذ اإلجراءات القانونیة ٕضد الكولیرا، واخبار السلطات المختصة عن األشخا

، كما طلب من مكتب نائب رئیس جامعة بغداد في الموصل، ومن مدیریة تربیة اللواء عدم "بحقهم
قبول دوام طالب الكلیات والمعاهد الرسمیة وكافة المدارس من إعدادیة ومتوسطة وابتدائیة وریاض 

  .)٢٣( وتؤید تلقیحهمتهم شهادات تثب ضد الكولیرا ویكون لدیاأطفال ما لم یلقحو
 إلى قائممقامي ١٩٦٦ أیلول ٣كما أرسل متصرف لواء الموصل برقیة ال سلكیة في 

األقضیة یدعوهم فیها إلى تبلیغ كافة أطباء األقضیة بتشكیل الفرق التلقیحیة ضد مرض الكولیرا، 
ارات للمضمدین للقیام بعملیة والمباشرة في تلقیح سكان القرى التابعة لهم، وطلب منهم تجهیز سی

التلقیح واستخدام سیارات السلطات العسكریة والسیارات الرسمیة وبعض سیارات األهالي أنفسهم في 
 .)٢٤(مناطقهم

بعث رئیس بلدیة ولغرض التشاور في أهم اإلجراءات التي ینبغي اتخاذها لمكافحة الكولیرا، 
 معه في حدیقة دي یدعوه لعقد اجتماعمجلس البل، إلى عضو من الالحبیطيمحسن الموصل 

  .)٢٥(، وطلب منه أن ال یحول دون اجتماعهم أي عائق لخطورة األمر١٩٦٦ أیلول ١الشهداء في
إال أن تلك الجهود سرعان ما اصطدمت بنقص حاد بعدد السیارات التي تنقل المضمدین 

اعتذرت البلدیة عن تجهیز فقد ١٩٦٦ أیلول ٤واألطباء المشاركین بعملیة التلقیح، وكان ذلك في 
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ًأي سیارة لحملة التلقیح، فضال عن أن مدیریة بلدیات الموصل لم تكن تملك سوى ثالث سیارات 
واحدة مستهلكة وخارج الخدمة، والسیارتین االخریتین موجودتین خصصت أحداهما لحملة التلقیح، 

منظومة تجهیز الماء أو وان حصل خلل في . كافة واألخرى تبقى إلدارة أعمال بلدیات اللواء
الكهرباء وتوقف العمل فیها ولم تكن لدائرة البلدیات سیارة خالل فترة حملة المكافحة یتوجب على 

  .)٢٦(المدیریة بحكم االضطرار استئجار سیارة أهلیة من سیارات القطاع الخاص
وعزت وفي محاولة لتخفیف حدة تأثیر نقص عدد السیارات المطلوبة، وكبر حجم الحملة، أ

متصرفیة اللواء إلى بعض الدوائر الرسمیة في اللواء في أن تجهز كل دائرة سیارة واحدة مع سائقها 
 من أیلول ١٠ إلى ٤ووقودها تستخدم خالل أیام الحملة المزمع القیام بها حینذاك خالل الفترة من

ة في تلك ، إال أن طلب المتصرفی)٢٧(، ومراجعة رئاسة صحة لواء الموصل لهذا الغرض١٩٦٦
الفترة یصعب تحقیقة من جانب بعض الدوائر، مثل بلدیة الموصل التي ردت على الطلب بانها 
ٕبحاجة ماسة لكل السیارات الموجودة لدیها وانها من غیر الممكن أن تستغني عن أي سیارة منها 

نة في الوقت في تلك الظروف التي تعمل فیها أقسام البلدیة والهندسة بالمناوبة صباحا ومساءا، مبی
نفسه أنها سبق وأن أعارت سیارة إلى مدیریة بلدیات اللواء منذ أكثر من سنتین ونصف ولم 
تستعیدها، على الرغم من حاجة البلدیة إلیها، ولذلك طالبت البلدیة من المتصرفیة إعفائها من هذا 

  .)٢٨(التخصیص
ر القرار القیام بحملة ثانیة، ِولما لم تأت الحملة أكلها وبقى وباء الكولیرا في الموصل، صا

بعثت متصرفیة لواء الموصل برقیات ال سلكیة إلى رئاسة صحة الموصل والفیلق الرابع وقائممقامي 
األقضیة، تطلب فیها من تلك الدوائر والمؤسسات تخصیص سیارات لیتم استخدامها في حملة 

 ضد الكولیرا في مراكز األقضیة والنواحي والقرى، كما طالبت من تلك الدوائر أن ةالتلقیح الثانی
تستخدم السیارات العسكریة التي تبرع الجیش بها في اللواء، على شرط أن تستخدم في مركز اللواء 

  . )٢٩(ًحصرا
ال وبعد المباشرة بحملة المكافحة الثانیة الحظ متصرف لواء الموصل سعید الشیخ قلة إقب   

المواطنین على مراكز التلقیح ألخذ الجرعة الثانیة، فاصدر أوامر صارمة للدوائر المسؤولة عن 
الحملة تحثها على التأكد من تلقیح كافة المواطنین والمستخدمین والعمال التابعین لهم، واإلیعاز إلى 

ي بدأت فیه الشهر الذ (١٩٦٦محاسبي دوائر الحكومة كافة بعدم صرف راتب شهر تشرین األول 
إال لمن یحمل شهادة تلقیح الحملة الثانیة والتي تحمل ختم الجرعة الثانیة باللون األحمر، ) الحملة

  .)٣٠(وعدم قبول مراجعة أي شخص لدائرة حكومیة في اللواء مالم یكن یحمل شهادة التلقیح الثانیة



  اعیلعامر بلو اسم. م

  >>  
  

)٩١( 

 

عدد محدد من   وطالبت رئاسة صحة اللواء من الدوائر ذات العالقة بالحملة تخصیص 
ًالسیارات فضال عن السیارات العسكریة لغرض االشتراك في حملة التلقیح ضد الكولیرا وتثبیت 

  :بمباشرة السیارات لالستفادة منها داخل المدینة فقط وكما یلي
  عدد العجالت  اسم الدائرة  التسلسل

  ١  اإلدارة المحلیة/متصرفیة لواء الموصل  ١
  ١  لدیات         الب/متصرفیة لواء الموصل   ٢
  ١  مدیریة شرطة لواء الموصل                ٣
  ١  منطقة الطرق والجسور                    ٤
  ١  منطقة مباني الموصل                     ٥
  ١  شعبة ري الموصل                        ٦
  ٣             .)٣١(مدیریة اإلصالح الزراعي  ٧
  

، ولم یتم القضاء على الكولیرا نهائیا ١٩٦٧لى العام التالي، أي عام استمرت أزمة الكولیرا إ
 نیسان ٢٧في وازدادت خطورة الوباء مما اضطر متصرفیة اللواء إلى مفاتحة رئاسة صحة اللواء 

یرة التي مارستها رئاسة صحة ونتیجة للضغوط الكب. )٣٢(محلیةلغرض تشكیل لجنة كولیرا  ١٩٦٧
 إلى رئاسة ًابلدیات لواء الموصل كتاب أرسلت مدیریة ،ام سیارات البلدیة في محاولة استخدءاللوا

 ، لقلة سیارات مدیریة بلدیة اللواء،صحة اللواء تطلب من األخیرة الكف عن استخدام سیارات البلدیة
 إلى سحب ،مضطرةقررت مدیریة البلدیات لذلك، وتعدد البلدیات القائمة بتقدیم الخدمات إلیها، و

  .)٣٣( المقرر تخصیصها في حملة التلقیح ضد الكولیراسیاراتها
 

 لیتم نشر وسائل اإلعالم المتوفرة آنذاكًومن الوسائل الفعالة جدا في مكافحة الكولیرا هي 
بلدیة  في الموصل وتضمن ذلك تبلیغ  على حیاة اإلنسانالكولیرامعلومات عن مخاطر وباء 

لعرض الوصایا الصحیة الخاصة بمكافحة الكولیرا في فترات المحلیة لموصل أصحاب السینمات ا
 سیارة ، وعلى أن تقومصحة اللواء بتزوید رئاسة البلدیة بهذه الوصایا على أن تقوم رئاسة ،العرض

 التي كانت مجهزة بمكبر صوت بإذاعة كل ما یتعلق بالمالریا وعملیة التلقیحالمكتبة العامة 
 اإلرشادات الصحیة الخاصة بالكولیرا لمدة ةإذاع، وكذلك  أمرة طبیب صحة المدینةتتحوفوائدها 

اإلعالن عن مراكز تكلیف رئاسة صحة اللواء ب إلى ذلك، وكل ما دعت الحاجةأو أسبوع واحد 
  .)٣٤( الصحف المحلیة ونشرات خاصةي وذلك بواسطة نشرات فالتلقیح وأوقات فتحها أمام األهالي
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 )٩٢( 

 

 
شرعت مدیریة البلدیة بإعادة تنظیم فرق الطوارئ الصحیة وتزویدها بوسائط النقل الالزمة لها على 

  :أن تشمل الفرق اآلتیة
 .فرقة لنقل المرضى -
 .فرقة لنقل وعزل المالمسین -
 ).اآلسنةرش المبیدات على البعوض في المستنقعات أو البرك (فرقة للتعفیر  -
 .فرقة لدفن الموتى -

واالستفادة من أطباء القوات المسلحة وفرقها الصحیة لألغراض الوقائیة والعالجیة وخاصة في 
  .)٣٥(التلقیحات العامة

 
 مدیریة اإلسكان وتخطیط المدن العامة وطالبت منها خاطبت مدیریة بلدیات لواء الموصل

ي وضع التصمیم الالزم الخاص بالمنطقة الصناعیة في الجانب األیسر واعتبار القضیة السرعة ف
  .)٣٦(مهمة للغایة

إننا نتفق معكم بأن وجود : " كما خاطبت رئاسة بلدیة لواء الموصل متصرفیة لواء الموصل بالقول
جاد حل فوري الكراجات وذوي المهن التي تحدث أصوات مزعجة تقلق راحة السكان ویتحتم علینا إی

وعلى المدى البعید لهذه المشكلة وقد باشرنا باتخاذ بعض الخطوات غیر إن أعمالنا واجهت بعض 
  :العراقیل منها

المنطقة الصناعیة في الموصل الجدیدة على طریق السحاجي ثالث أرباعها یعود للناس  - ١
یكها لنا ببدل مناسب ولم  لدى المالیة لتملاوالربع الباقي یعود للمالیة، وطلبنا منكم أن تتوسطو

نستلم منكم جوابا لكتبنا وخصوصا بعد أن مددنا الماء بالمنطقة ووضعنا أعمدة الكهرباء قبل أن 
تسلم شعبة الكهرباء للكهرباء الوطنیة، علما بأن المنطقة صغیرة وال تفي بالغرض ولكنها تسد 

  .الحاجة بدرجة ما
دونم ) ١٠٠(ان البلدیة تملك ما یزید على أما المنطقة الصناعیة في الجانب األیسر ، ف - ٢

 .وقد اتخذت الخطوات التالیة
  .مسحنا المنطقة مسحا موقعیا -
زودنا مدیریة اإلسكان وتخطیط المدن العامة بالمعلومات الالزمة لغرض وضع التصمیم  -

 .الالزم لها من جانبهم
 ان تقسیمها، وأننا نرى أن تتصلووال زلنا ننتظر قیام المدیریة العامة بوضع التصمیم الالزم لنتمكن م

ٕهاتفیا بالسید وزیر البلدیات واألشغال لتبیین الموضوع شخصیا خاصة واننا بصدد إرسال مهندس 
المساحة في القریب العاجل لحل المشاكل اآلنیة وبإمكانهم البت في الموضوع بحضوره، وسنقوم 
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ا بأن الماء ال یمكن وصوله إلى فورا بعمل الكشف الالزم لمد أنبوب رئیسي إلى المنطقة علم
وسنطلب من مصلحة الكهرباء الوطنیة مد . المنطقة إال بعد االنتهاء من مشروع الجانب األیسر

خط ضغط عالي إلى المنطقة والذي بدوره سیغذي منطقة التلفزیون حیث طلب وزیر الثقافة 
  .)٣٧("واإلرشاد التعجیل بمد الخط المذكور

 
 أصدرت رئاسة بلدیة لواء الموصل ممثلة بوكیل رئیسها تعلیمات إلى ١٩٦٧ شباط ٢٤في 

كافة، ومصلحة توزیع المنتجات النفطیة، تحثهم على مراقبة أصحاب العربات  مأموري األقسام
 األبیض على المواطنین بسعر یزید على السعر المقرر عالوة على طالمتجولة الخاصة ببیع النف

ت أخرى كما طالبت بسوق المخالفین إلى المحاكم، حسب األصول ردا على كتاب مدیر بث إشاعا
الذي بین أن بعض أصحاب العربات ) مدیریة فرع الموصل(مصلحة توزیع المنتجات النفطیة 

المتجولة الخاصة ببیع النفط األبیض یبیعون النفط بسعر أعلى من السعر الرسمي المقرر وقدره 
ن الواحد، مستغلین حلول موسم الشتاء واشتداد البرد ومحاولین تحقیق أغراضهم ًفلسا للغالو) ٣١(

ببث اإلشاعات منها قلة النفط األبیض في مستودعات المصلحة أو انقطاع تجهیز المشتقات من 
مصفى الدورة، في الوقت الذي كان هذا المنتوج متوفر في مخازن المصلحة بكمیات كافیة بشكل 

كما أرسلت مصلحة توزیع المنتجات النفطیة . ین في مختلف أنحاء اللواءیؤمن حاجة المواطن
إلى رئاسة بلدیة الموصل ) ًا مستعجل رجاء–توزیع الموصل (برقیة بعنوان ) مدیریة فرع الموصل(

یطلب من البلدیة مراقبة أصحاب العربات المتجولة ومساعدتهم في القضاء على هذا 
  .)٣٨(االستغالل

 بكتاب موجه إلى متصرفیة لواء ١٩٦٧ آذار ٤یضا قیادة الفرقة الرابعة في ونبهت إلى هذا أ
 في االموصل بالقول أنهم یعلمون بشكل مؤكد ومن مصادر موثوقة بأن باعة النفط األبیض اخذو

اآلونة األخیرة یتالعبون بأسعار النفط  مستغلین اإلشاعات حول قلة كمیاته حیث یبیع البعض 
  .)٣٩(ًفلسا) ٤٠(منهم الكالون بسعر 

مدیریة فرع (وفي كتاب موجه من صدیق الحاتم، مدیر مصلحة توزیع المنتجات النفطیة  
 یدعو البلدیة بضرورة مراقبة ١٩٦٧ تشرین الثاني ٣٠إلى رئاسة بلدیة الموصل في ) الموصل

اون مع أصحاب العربات والسیارات المتجولة التي تبیع النفط األبیض وطلب من رئاسة البلدیة التع
المصلحة واإلیعاز إلى مراقبي البلدیة المنتشرین في مختلف أنحاء البلدة بمراقبة أصحاب العربات 
والسیارات المتجولة وتقدیم المخالفین منهم إلى المحكمة المختصة ، وبأن المصلحة ستقوم بإیقاف 

ف لواء الموصل كما بعث وكیل متصر. )٤٠(المخالفین عن العمل لمدة تتناسب مع حجم مخالفاتهم
  .)٤١(ًكتابا إلى مدیریة لواء الموصل یحثها على تشدید المراقبة على العربات والسیارات المتجولة
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 )٩٤( 

 

 
 بمراقبة تنقل وسیر بعض سیارات الحمل السیما سیارات نقل المواد واهتمت بلدیة الموصل

 منطقة الدندان والجوسق وهي تمر من شوارع اإلنشائیة القالب التي تنقل المواد اإلنشائیة من
الدندان والشوارع األخرى بصورة مكشوفة وغیر مغطاة بالمشمع، وأثناء سیرها تترك كمیات كبیرة من 
الحصى والرمل األمر الذي یعرقل عملیة التنظیف الیومیة وقد تمكن القسم البلدي من الحصول 

 المذكورة من تاز إلى الجهة المختصة منعا للسیاراعلى أرقام قسم من هذه السیارات وطالب باإلیع
المرور في الشوارع ما لم تكن مغطاة وبنفس الوقت، إلزام السواق بعدم تسریب المواد اإلنشائیة من 

  .)٤٢(السیارات في الشوارع المبلطة
 

 وسیارات تالفة  تضطر في أحیان كثیرة إلى رفع بقایا مكائنكما كانت بلدیة الموصل
 یقوم أصحابها برمیها في أطراف المدینة قرب الطرق التي تربط مدینة الموصل وخارجة من الخدمة

بتوابعها األخرى مما یتسبب في تشویه منظر المدینة والتأثیر على نظافتها وغالبا ما كانت البلدیة 
طة الموصل إلى بلدیة شرطة تلجا للقوة والعقوبات لرفع المخلفات، ففي كتاب موجه من مدیریة شر

البلدة یطلب فیه تأیید تنفیذ اإلزالة الن مدیریة شعبة حقل الموصل أخبرتهم بان صاحب كراج محل 
وهناك أمثلة على . )٤٣(سكراب في محلة باب لكش ال تزال أدواته موجودة رغم تبلیغه بإزالتها رسمیا

حبیطي إلى صاحب الكراج المذكور في ذلك منها الكتاب الذي وجهه رئیس بلدیة الموصل محسن ال
 لرمیه مواد سكراب وأنقاض على الطریق الرابط بین ١٩٦٧ تشرین الثاني ١٩محلة باب لكش في 

اربیل والموصل ینبهه بلزوم القیام برفع تلك المواد خالل سبعة أیام من تاریخ استالمه لذلك الكتاب 
ها إلى مواقع االزبال خارج حدود البلدیة وعلى وبعكسة تقوم البلدیة برفع تلك المواد مباشرة ونقل

  .)٤٤(حسابه الشخصي كعقوبة
 

ومن أجل الترفیه عن العائالت الموصلیة والعنایة باألطفال ومناطق الترویح عن النفس 
عامة، ومن أجل توفیر واالستجمام، عمدت بلدیة الموصل إلى توفیر األلعاب لألطفال في الحدائق ال

تلك األلعاب، فقد كانت البلدیة تتعاقد مع مقاولین للقیام بتصنیع أو شراء تلك األلعاب ومن ثم 
نصبها في الحدائق المخصصة لها، كما حدث ذلك في األلعاب التي وضعت في الحدیقة الكائنة 

اقترح جاسم محمد في محلة باب البیض، واأللعاب في حدیقة الشهداء، ومثال على ما ذكرنا 
 لوضع العاب لألطفال في حدیقة باب ١٩٦٦تشرین الثاني ١٥الیوسف عضو المجلس البلدي في 

ُالبیض العامة، وبعد المداولة بالموضوع واالطالع على األسعار المقدمة من قبل احد المجهزین 
 ب المزلقة التي كانت مقاربة ألسعار األلعاب التي وضعت في حدیقة الشهداء وكانت تتكون من
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دینار وأخیرا المیزان بسعر ) ٣٠,٠٠٠ (بدینار ومرجوحة تحمل ثالثة أطفال ) ٥٥,٠٠٠(
  .)٤٥(دینار) ١٢,٠٠٠(

 
كان هنالك تعاون بین بلدیة الموصل والقوات األمنیة في اللواء، ومن ذلك موافقة البلدیة 

غرض بناء مستوصف لشرطة الموصل، على أن تؤلف لجنة لتقریر على تخصیص قطعة ارض ل
بدل قیمة تلك األرض حسب السعر السائد في المقاطعة، وتعویض البلدیة، أما بالقیمة المقدرة أو 

كما صدر أمر من رئیس بلدیة الموصل . )٤٦(بأرض أمیریة تساوي قیمتها قیمة األرض المذكورة
یة أسماؤهم أدناه باالشتغال بمعیة أمراء قواطع البلدیة كما مبین الحبیطي أن ینسب المهندسین التال
  : وكما یأتي١٩٦٦ أیلول ٣إزاء اسم كل منهم وذلك اعتبارا من 

  رتبة اآلمر  القاطع
   ممدوح عبد اللطیفمقدمال  القاطع األول
   عزیز یاسینرائدال  القاطع الثاني
   عبد الهادي الرمضانيرائدال  القاطع الثالث

   إبراهیم إسماعیلرائدال  ع الرابعالقاط
   حسن محمد صالحرائدال  القاطع الخامس
  )٤٧( ذنون عبد الرحیمالنقیب  القاطع السادس

ـــواء الموصـــل تخـــصیص شـــرطي لمـــساعدة  كمـــا طالبـــت رئاســـة البلدیـــة مـــن مدیریـــة شـــرطة ل
ایـة أمـوال البلدیـة مأمور الحجز، إذ أن أوامر الحجز وتنفیـذها كانـت تـتم بعـد أوقـات الـدوام عـادة، وجب

كانــــت مناطــــة بمالحــــظ التحریــــر وأن هــــاتین المهمتــــین ال یمكــــن القیــــام بهمــــا بــــدون مرافقــــة الــــشرطة 
) االنـضباط(للموظف المسؤول، خشیة وقوع حوادث ال تحمد عقباهـا، فكـان یرافـق احـد أفـراد الـشرطة 

  .)٤٨(الموظف باستمرار
 

من بالكثیر قد مرت سها والى الفترة قید البحث بلدیة الموصل منذ نشوئها وتأسییبدو أن 
األزمات المالیة والمادیة على الرغم من أهمیتها التي تمس حیاة المواطن الموصلي في الصمیم، 
ویستشف هذا من النقص الواضح في عدد العاملین فیها وقلة اآللیات المستخدمة في تنفیذ أعمالها 

وعلى الرغم من كل هذا حاول منتسبوها .  یومنا هذاالیومیة، وهذا ما نشاهده في الواقع إلى
بالوسائل واإلمكانیات المتاحة توفیر الحد األدنى من التنظیف والعنایة بالواقع الصحي لألهالي من 

  .خالل توفیر الماء الصالح للشرب ورفع النفایات
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ة، والعنایة كما أنیط بالبلدیة أعمال أخرى الحظنا البعض منها مثل مكافحة األوبئة المدمر
بالحدائق العامة وتجهیزها باأللعاب لألطفال ورفع األنقاض والمكائن والعدد المستهلكة المرمیة على 

، )سیارات الحمل(جوانب بعض الطرق وبعض المناطق السكنیة، ومراقبة تغطیة سیارات النقل 
  .ومراقبة باعة النفط للحیلولة دون رفع أسعارها مما یثقل كاهل السكان

 
  . إبراهیم خلیل العالف، مقال موجز عن تاریخ بلدیة الموصل، مدونة الدكتور إبراهیم خلیل العالف)١(

http://wwwallafblogspotcom .blogspot .com/2013/03/1869-1913-1969 .html 
، ص )١٩٧٠الموصل،( احمد علي الصوفي، تاریخ بلدیة الموصل، الجزء األول، مطبعة الجمهور، )٢(

 .٢٣-٢٢ ص

،دار ابن األثیر ١٩٥٨-١٩٢١ذنون الطائي، األوضاع اإلداریة في الموصل خالل العهد الملكي )٣(
 .٥٠، ص )٢٠٠٨الموصل،(، ١للطباعة والنشر،ط 
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the Progress of ‘Iraq During the period 1920-1930, His Msjesty's Stationary 
Office,(London,1931), pp.54. 
(9) Gertrude L. Bell, Review of the Civil Administration of Mesopotamia, A 
report of His Majesty's Government (India Office) on Iraq, His Majesty's 
Stationary Office,(London,1920),p.56.  

  :لرابطُ للمزید من التفاصیل حول رؤساء بلدیة الموصل ینظر موقع بلدیة الموصل على  ا)١٠(
http://www.mosulbaladiya.gov.iq/manager_name.php 

 .٣٩-٣٨ الصوفي، المصدر السابق، ص ص )١١(

 .    تاریخ وباء الكولیرا في العالم، موقع المرسال السعودي)١٢(
https://www.almrsal.com/post/485883 

زاهر سعد الدین : لتفاصیل ینظروللمزید من ا". من تاریخ الكولیرا في العراق" حیدر حمید رشید، )١٣(
دراسة في أوضاعها االقتصادیة : ١٩١٨- ١٩١٤شیت قاسم، والیة الموصل آبان الحرب العالمیة األولى 
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؛ جعفر ١٥٦، ص ٢٠٠١، كلیة التربیة، جامعة الموصل، )غیر منشورة(واالجتماعیة، رسالة ماجستیر 
 .٢٨٤، )١٩٧١داد،بغ(،١خیاط، صور من تاریخ العراق في الفترة المظلمة، ج

http://alnooreen.boardonly.com/t1722-topic 
  .، المدى لإلعالم والثقافة والفنون"الموصل في العهد العثماني األخیر" عروبة جمیل محمود، )١٤(

http://almadasupplements.com/news.php?action=view&id=8736#sthash.Uym57g
ud.dpbs 

)( واخذ عن والده الشیخ إبراهیم توجهه الدیني ودرس على یدیه ١٩٢١ ولد في سنة: محسن الحبیطي 
بعض العلوم الدینیة، ودرس في المدارس الحكومیة ثم التحق بالكلیة العسكریة في الرستمیة ببغداد سنة 

،  وتخرج فیها برتبة مالزم ثان، وبعدها عمل في الوحدات العسكریة وشارك في دورات عسكریة في ١٩٤١
 الخارج، حتى وصل رتبة عقید، وبعدها أحیل للتقاعد بسبب توجهاته اإلسالمیة والقومیة بعد العراق وفي

 وسافر بعدها إلى دمشق، ورجع بعد ذلك للموصل بعد سقوط حكم عبد الكریم ١٩٥٩فشل ثورة الشواف 
ًقاسم، وعاد للجیش ملحقا عسكریا في السفارة العراقیة بدمشق، ثم آمر مدرسة التعبئة بالمو صل وأخیرا ً

. ٢٠٠٣ ثم توفي في سنة ١٩٦٨ وأحیل بعدها إلى التقاعد سنة ١٩٦٨- ١٩٣٦رئیس بلدیة الموصل 
، "١٩٦٨- ١٩٦٣محسن الحبیطي رئیس بلدیة الموصل " إبراهیم خلیل العالف،: للمزید من التفاصیل ینظر

  :مدونة الدكتور إبراهیم العالف على الرابط
http://wwwallafblogspotcom.blogspot.com/2013/09/1964-1968.html  

 .١٩٦٦ آب ٣٠بتاریخ ) ١٤٥٧٨(رئاسة بلدیة الموصل، العدد  كتاب )١٥(

 قرار لجنة التوعیة الصحیة في مدینة الموصل المنعقدة في دیوان المتصرفیة في یوم السبت )١٦(
 .للتداول في اتخاذ الحیطة لمنع حدوث انتشار مرض الكولیرا١٩٦٧ نیسان٢٩المصادف 

 .١٩٦٦ أیلول ١بتاریخ ) ١٤٦٩١(كتاب رئاسة بلدیة الموصل، العدد  )١٧(

 .١٩٦٦ اب٢٨في ) ١٤٤٨٤( العدد  إلى كافة مأموري أقسام البلدیة،رئاسة بلدیة الموصل كتاب )١٨(

 موجه إلى رئاسة صحة لواء ١٩٦٧نیسان ٢٧في ) ٤٥١١( كتاب متصرفیة لواء الموصل،العدد )١٩(
 ".ات وقائیة ضد الكولیراتحضیر"الموصل وعنوانه 

 .١٩٦٦/ ٨/ ٣٠بتاریخ ) ١٤٥٧٨(رئاسة بلدیة الموصل، العدد  كتاب )٢٠(

 موجه إلى متصرفیة لواء ١٩٦٧تموز١١وبتاریخ ) ٤٦٦٠( كتاب مصلحة الغزل والنسیج، العدد )٢١(
 ".تحضیرات وقایة ضد الكولیرا"الموصل وموضوعه 

 .١٩٦٦ آب ٢٥في ) ١٦٥٥٢(كتاب مجلس بلدیة الموصل، العدد  )٢٢(

 .١٩٦٦ آب ٣٠٣٠بتاریخ ) ٤٢٩٤٦(العدد/ التحریر/ صورة بیان متصرفیة لواء الموصل )٢٣(

 برقیة السلكیة إلى ١٩٦٦ أیلول ٤بتاریخ ) ٩٠٦٧(مدیریة بلدیات لواء الموصل العدد  كتاب )٢٤(
 .قائمقامي األقضیة

 .١٩٦٦أیلول  ١بتاریخ ) ١٤٦٥٧(رئاسة بلدیة الموصل، العدد  كتاب )٢٥(

 .١٩٦٦ ایلول٤بتاریخ ) ٩٠٦٧ (متصرف لواء الموصل، العددكتاب  )٢٦(

 ".تخصیص سیارة:"متصرف لواء الموصل إلى رئاسة بلدیة الموصل بعنوان كتاب )٢٧(
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، موجه إلى متصرفیة لواء ١٩٦٦ایلول٤بتاریخ ) ١٤٨٠٤(كتاب رئاسة بلدیة الموصل، العدد )٢٨(
 .الموصل، البلدیات

قیة السلكیة من متصرفیة لواء الموصل إلى رئاسة صحة الموصل والفیلق الرابع وقائممقامي بر )٢٩(
 .١٩٦٦ تشرین األول ١٥بتاریخ ) ٤٦٤٩٠(االقضیة ، رقم 

الى كافة قائمقامي ١٩٦٦ تشرین األول ١٩في ) ٤٦٩٦١(كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد  )٣٠(
 ".إعادة التلقیح ضد الكولیرا" عنواناالقضیة ورؤساء الدوائر في اللواء كافة ب

 موجه إلى طبابة ١٩٦٦ تشرین األول ٢٢، في )١٠٨٨٦(كتاب رئاسة صحة لواء الموصل، العدد  )٣١(
 ".السیارات:"صحة المدینة، الموضوع

، موجه إلى رئاسة صحة لواء ١٩٦٧نیسان ٢٧في ) ٤٥١١( كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد )٣٢(
 ".تحضیرات وقائیة ضد الكولیرا"الموصل، وعنوانه 

 موجه إلى ١٩٦٦تشرین األول ٢٢، بتاریخ )١٠٩٥٠(مدیریة بلدیات لواء الموصل، العدد  كتاب )٣٣(
 ".الكف عن استخدام سیارات البلدیة"رئاسة صحة لواء الموصل، وموضوعه بعنوان 

صرفیة في یوم السبت  قرار لجنة التوعیة الصحیة في مدینة الموصل المنعقدة في دیوان المت)٣٤(
 .للتداول في اتخاذ الحیطة لمنع حدوث انتشار مرض الكولیرا١٩٦٧ نیسان٢٩المصادف 

 موجه إلى رئاسة صحة لواء ١٩٦٧نیسان ٢٧في ) ٤٥١١( كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد )٣٥(
 ".تحضیرات وقائیة ضد الكولیرا"الموصل وعنوانه 

، وموضوعه ١٩٦٦ تشرین الثاني ٢٤بتاریخ ) ١٢١٦٩(صل، العدد كتاب مدیریة بلدیات لواء المو )٣٦(
 ".المنطقة الصناعیة في الساحل األیسر: "تحت عنوان

، والموجه إلى ١٩٦٦ تشرین الثاني ٢١بتاریخ ) ١٩٠٥٩(كتاب رئاسة بلدیة لواء الموصل، العدد  )٣٧(
 ".المناطق الصناعیة"متصرفیة لواء الموصل، وموضوعه تحت عنوان

 موجه إلى مأموري األقسام ١٩٦٧ شباط ٢٤وبتاریخ ) ٤٦٨٦(رئاسة بلدیة الموصل، العدد كتاب  )٣٨(
 .مراقبة أصحاب المركبات المتجولة"كافة وموضوعه 

 ).١/٨/٤٢٥٠ش(كتاب قیادة الفرقة الرابعة، األركان العامة، العدد  )٣٩(

الموصل، العدد " توزیع"لعنوان البرقي  كتاب مصلحة توزیع المنتجات النفطیة، مدیریة فرع الموصل، ا)٤٠(
مراقبة :"، موجه إلى رئاسة بلدیة الموصل، اإلدارة، وموضوعه ١٩٦٧ تشرین الثاني ٣٠، في )٢٩٤١(

 ".أصحاب العربات والسیارات المتجولة

 موجه إلى رئاسة ١٩٦٧كانون األول ١٩في ) ١٢٥٧٧( كتاب مدیریة بلدیات لواء الموصل، العدد )٤١(
 ".مراقبة أصحاب العربات والسیارات المتجولة:"وصل وموضوعه بلدیة الم

 وموجه إلى مدیریة ١٩٦٨ تشرین األول ١٦، في )١٦٨٤٩( كتاب رئاسة بلدیة الموصل، العدد )٤٢(
 ".سیارات نقل المواد اإلنشائیة:" شرطة التنظیمات والمرور في الموصل وموضوعه

 موجه إلى بلدیة ١٩٦٧ تشرین الثاني ١٢، في )٢٦٥٥٤( كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد )٤٣(
 ".أدوات سكراب:"شرطة البلدة وموضوعه 
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رفع :" وموضوعه١٩٦٧ تشرین الثاني ١٩، بتاریخ )١٧٥٠٥(رئاسة بلدیة الموصل، العدد  كتاب )٤٤(
 ".مواد سكراب

 ١٩٦٦تشؤین الثاني ٢٢، وبتاریخ ) ١٤١٢/١٩٣٩٨( كتاب رئاسة بلدیة الموصل، العدد )٤٥(
 ".قرار: "وموضوعه

 موجه إلى مدیریة شرطة ١٩٦٦ آب ١٨في ) ١٣٦٩٠(كتاب رئاسة بلدیة الموصل، العدد  )٤٦(
 .الموصل

 .١٩٦٦ أیلول ٣بتاریخ ) ١٤٧٧٧(رئاسة بلدیة الموصل، العدد  كتاب )٤٧(

یریة  موجه إلى مد١٩٦٦ تشرین األول ١٦بتاریخ ) ١٧١١٧(رئاسة بلدیة الموصل، العدد  كتاب )٤٨(
  ".تخصیص شرطي لمساعدة مأمور الحجز:"شرطة لواء الموصل وموضوعه 
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