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 :مللخص ا
 ،فية لواء ادلوصل ابلتنسيق مع الدوائر وادلؤسسات احلكومية التابعة ذلاتناول ىذا البحث اجلهود احلثيثة دلتصر  

وبشكل خاص ديوان ادلتصرفية وبلدية ادلوصل ومديرية الصحة وبعض القطعات العسكرية داخل ادلدينة وخارجها يف 
ها، خالل ادلدة االقضية والنواحي وحىت القرى، لتطويق انتشار مرض الكولريا الذي تفشى يف مدينة ادلوصل وتوابع

6966-6967. 
 : كولريا، ادلوصل، االمراض ادلعدية، وقائية، صحة.الكلمات املفتاحية

Abstract : 
This research deals with the serious efforts of the Mosul mutasarrif in 

cordination with government departments and institutions with its 

governmental al departments and institutions in particular the 

mutasarrifiyya office, the municipality of Mosul ,the Directorate of Health 

and some of Military sectors inside sub-districts and even villages to reduce 

the spread of cholera which outbroke in city of Mosul and its dependencies, 

During the period 1966-1967. 

Key words: Cholera , Mosul, Insctious diseases, prevention health. 

 املقدمة :
( مرض بكتريي ينتشر عن طريق ادلاء ادللوث ويسبب االصابة ابإلسهال واجلفاف الشديد choleraالكولريا )       

وديكن  ان يكون قاتاًل خالل ساعات اذ مل يتم عالجو، وقد مت القضاء عليو يف بلدان العامل ادلتقدم عن طريق الصرف 
يف بعض بلدان شرق اسيا الفقرية )للتفصيالت انظر: الصحي احلديث وما تزال بقااي الكولريا 

www.mayoclinic.org) 
ومرض الكولريا  من االمراض ادلعدية الوافدة اىل العراق خالل الفًتات التارخيية  ادلختلفة واتسع نطاق انتشاره يف 

تناول ابلواثئق ألول مرة( ، وأتيت امهية ىذا ادلوضوع )كونو ي6967حىت سنو  6966العراق ومنها ادلوصل منذ شهر اب 
 .جهود ادلؤسسات احلكومية يف لواء ادلوصل للتصدي ومنع انتشارىذا ادلرض

ويهدف البحث اىل ايضاح التدابري الوقائية ادلتخذة من قبل ادارة متصرفية لواء ادلوصل )زلافظة نينوئ حاليا( وابراز 
قائم بني مديرية صحة اللواء وبلدية ادلوصل والدوائر جهودىا واالجهزة احلكومية ادلختلفة، وبشكل خاص التعاون ال

مع ايضاح ابرز ادلعوقات اليت واجهت تلك اجلهود االدارية والتدابري الصحية و اثر الوعي اجملتمعي الذي  ،اخلدمية االخرى
وصل عموما دبركزىا من قبل ادلواطنني دبخاطر انتشار ذللك الوابء ابدل  ،ساد حينذاك والذي اتسم بعدم ادلباالة )احياان(

واقضيتها ونواحيها وقراىا اذ كان لدور جلنة التوعية الصحية ادلشكلة االثر البالغ يف احلد من انتشار الوابء ابلتنسيق مع 
 بقية الدوائر احلكومية وابالتصال ادلستمر مع وزارة الصحة.
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 ة وىيويتألف البحث من عناوين فرعيو اساسية بداٌ ابدلقدمة وانتهاء ابخلاسب 
 التدابري الوقائية دلتصرفية ادلوصل  -6
 االجراءات الوقائية لبلدية ادلوصل -2
 توصيات جلنة التوعية الصحية -3
 رائسة صحة ادلوصل وتوفري عجالت النقل -4

قسم التاريخ ادلوسومة)اخلدمات الصحية يف ادلوصل  ،وأود التنويو إبصلاز اطروحة دكتوراه يف كلية اآلداب      
واشارت اىل ان العراق شهد موجة  ،2168اترخيية للدكتورة اندية مسعود شريف اجلراح ، ( دراسة6958-6968

ان  ،غري اننا وجدان.63ص،( قادمة من ايران6966تشرين االول 64-6966اب 69وابئية دلرض الكولريا للفًتة )
تتناول التفصيالت  .كما ان االطروحة مل6967،بل تعداه حىت اواخر سنة 6966ادلرض مل ينتِو يف تشرين االول

 الواردة يف حبثنا ىذا ردبا لعدم عثورىا على ادلعلومات  والواثئق الواردة فيو.
االمريكي ( يف إيراد اذلوامش والتعليقات سباشياً مع نظام نشر البحوث يف  APAونشري اىل اننا اتبعنا منهجية )نظام 

 .رللة دراسات موصلية
 اء املوصلاوال: التدابري الوقائية ملتصرفية لو 

ما ان أعلن عن ظهور مرض الكولريا يف مدينة ادلوصل حىت سارعت متصرفية اللواء دبمارسة دورىا القيادي بوصفها 
توجيهًا طالبت فيو رؤساء الدوائر الرمسية وشبو  6966اب  31السلطة االدارية العليا يف ادلوصل، اذ اصدرت بتاريخ 

فضال عن  ،التأكد ومتابعة منتسبيهم ،الت السكنية والقرى ومراكز الشرطة كافةالرمسية والشركات وادلعامل وسلتاري احمل
للتلقيح االول ضد مرض الكولريا، والتنبو اىل ضرورة اخبار السلطات ادلختصة  اجرائهمادلواطنني الساكنني يف مناطقهم من 

كما اىابت ادلتصرفية دائرة انئب  رئيس ،قهمبغية ازباذ اإلجراءات القانونية حب ،عن األشخاص ادلتلكئني يف عملية التلقيح
وحىت رايض االطفال  ،اجلامعة ابدلوصل، ومديرية الًتبية عدم قبول دوام طالب الكليات وادلعاىد وادلدارس دبراحلها ادلختلفة

 (.6966اب  31يف  42946مامل يربزوا شهادة التلقيح ضد ادلرض.)بيان متصرفية ادلوصل ، 
ادلتصرفية لدوائرىا احلكومية كافة حىت القرى، مدى االستجابة السريعة دلعاجلة االوضاع  ونلحظ من مضمون توجيو

والسعي لتدارك االمهال  ،الصحية وزلاولة تطويق انتشار ادلرض، والتفهم العميق للحالة وخطورهتا على صحة ادلواطنني
فني لألوامر واالجراءات الصحية كونو يشكل الناجم عن عدم التلقيح من بعض ادلواطنني، والتشديد على معاقبة ادلخال

 خطرا ليس على صحتهم فحسب بل على سالمة االخرين.
ونظرا لقلة إقبال ادلواطنني على ادلراكز الصحية، لتناول اجلرعة الثانية من اللقاح وبغية تلقيح اكرب عدد شلكن من 

ابلتأكد من تلقيح ادلوظفني  ،ى دوائرىا الرمسية كافةقررت ادلتصرفية إزباذ عدد من االجراءات ابألعمام عل ،سكان اللواء
 6966وادلستخدمني والعمال التابعني لتلك الدوائر، وااليعاز اىل احملاسبني ادلاليني بعدم صرف رواتب شهر تشرين االول 

مل حيمل ووجهت كذلك بعدم قبول مراجعة اي شخص للدوائر الرمسية ما ،مامل يربز ادلوظف او العامل شهادة التلقيح
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على  ،بتجديد ادلراقبة من قبل افراد نقاط السيطرات احمليطة ابدلوصل ،واىابت ادلتصرفية مديرية شرطة اللواء،شهادة التلقيح
وكذللك االمر فيما يتعلق ابدلسافرين ابلقطار من  ،ادلسافرين ومنعهم من السفر ذىااب او ااياب مامل حيملوا الشهادة ادلذكورة

 (.6966 6ت 22يف  46966وابلعكس)متصرفية ادلوصل ، ادلوصل اىل بغداد
ومل تقتصر ربركات  متصرفية اللواء على مركز لواء ادلوصل بل امتدت اىل االقضية والنواحي كافة من خالل 
 توجيهها لرائسة صحة اللواء، والفرقة الرابعة وقائممقامية االقضية والنواحي بتخصيص السيارات التابعة ذلم الستخدامها يف
محلة التلقيح الثانية يف مركز االقضية والنواحي والقرى واوضحت ان العجالت اليت ستخصص من قبل السلطات العسكرية 

 (.6966 6ت 65يف  46491والدوائر االخرى ومن ادلؤمل استخدامها ألغراض مكافحة ادلرض )متصرفية ادلوصل ،
العاجلة دلكافحة ادلرض، واحلد من انتشاره ضمن االمكانيات  وإنربت ادلتصرفية ابإلسراع يف إزباذ التدابري الوقائية

ادلتاحة ومنها: تشكيل جلنة الكولريا احمللية وأتليف جلنة التوعية الصحية )سًتد تفصيالهتا الحقا(، وااليعاز دبراقبة اجهزة 
غزل والنسيج احلكومية ورؤساء والطلب من رائسة بلدية ادلوصل ومصلحة ال،مادة )الكلور( ادلعقمة يف مصاحل "اسالة ادلاء"

بلدايت االقضية والنواحي والقرى، وكذلك دائرة مشروع اسالة ادلاء العائدة للسلطات العسكرية، اصالح العاطل منها فورا 
دبراقبة مصاحل اسالة ادلاء وقياس كمية مادة  ،وتكليف ادلراقبني الصحيني ادلشرفني على تنقية مياه الشرب يف اللواء

( ادلضاف اليو مع اخذ مناذج سلتربية منو للفحص )البكًتيولوجي( ثالث مرات اسبوعياً للتأكد من سالمتو وعدم )الكلورين
 :لالزمة على ان تشمل الفرق االتيةوصالحيتو للشرب فضال عن إعاده تنظيم فرق الطوارئ وتزويدىا بوسائل النقل ا ،تلوثو

 فرقة لنقل ادلرضى  -6
 مرضة وادلصابنيفرقة لنقل وعزل ادلالمسني لل -2
 فرقة لتعفري الدوائر احلكومية واالماكن ادلزدمحة -3
 فرقة لدفن ادلوتى   -4

واشارت اىل إمكانية االستفادة من خدمات اطباء القوات ادلسلحة وفرقها الصحية لألغراض الوقائية والعالجية  
 (.6967نيسان  27يف  4566)متصرفية ادلوصل، 

دابري الوقائية، طالبت متصرفية اللواء ابإلشارة اىل كتاب رائسة الصحة ادلرقم ويف ذات االطار وبغية التعجيل ابلت
من رائسة البلدية ومصلحة الغزل والنسيج احلكومية لألمور الطبية للفرقة العسكرية الرابعة،  6966نيسان 27يف  49

واحدة لغرض تعقيم مياه الشرب يف الزباذ احليطة وخزن كميات كافية من ماديت) القاصر والكلورين ( ما يكفي دلدة سنة 
 (.6967نيسان 31، 4179مصاحل اسالة ادلاء يف ادلوصل )متصرفية ادلوصل ،

ااير  اىل الدوائر احلكومية كافة؛ يف ادلراكز واالقضية 6واكدت ادلتصرفية مرة اخرى يف اعمامها ادلؤرخ يف 
حية والعمل على بث الوعي الصحي بني ادلوظفني والنواحي على امهية ابداء التسهيالت ادلمكنة لفرق التلقيح الص

وعدم الًتاخي والتهرب منو مع التأكيد على عدم ترويج اي معاملة ،وادلستخدمني لإلقبال على التلقيح ضد ادلرض
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 6، 9271، )متصرفية ادلوصل  6967للمراجعني مامل يربز صاحبها شهادة التلقيح ومصادق عليها بعد االول من نيسان 
 (. 6967ااير 

وما لبثت متصرفية اللواء كذلك ابدلطالبة من دوائرىا كافة ابإلسراع أبعمال ادلتابعة وازباذ السبل الوقائية ضد 
 .(6967ااير 25، 5561)متصرفية ادلوصل،  مرض الكولريا وضرورة اعالمها دبا مت تنفيذه من تلك االجراءات

متصرفية اللواء يف  متابعة تطورات مكافحة مرض  وىذا متأٍت بطبيعة احلال من احلرص الشديد الذي أولتو
متصرفية اللواء .وعلية فقد اجابت مصلحة الغزل والنسيج  احلكومية ،الكولريا يف مركز ادلدينة واالقضية والنواحي التابعة ذلا

)مصلحة الغزل أبهنا قامت أبجراء التنظيفات  جلميع اخلزاانت دلشروعي االسكان وادلعمل وخزاانت دور مشروع االسكان 
 (.6967حزيران 62،  3863والنسيج ، 

حول عمل جهاز التعقيم  ،مصلحة الغزل والنسيج احلكومية ايضاحاً  ،وابدلقابل طالبت متصرفية اللواء
 .(6967حزيران  22و  6699)ابلكلورين( من عدمو.)متصرفية ادلوصل ، 

فقد اصدرت قائمقامية  ،ت ادلناطة هبااما ما يتصل دبتابعة ادلتصرفية لألقضية والنواحي يف الواجبا
سنجار)وسنجار ىي احدى التشكيالت االدارية دلتصرفية اللواء وتقع يف اجلانب الغريب من مدينة ادلوصل( بياانً اوضحت 

طر فيو امهية ادلرحلة الدقيقة اليت سبر هبا مدينة ادلوصل، ودلقتضيات ادلصلحة العامة وحرصًا على صحة ادلواطنني، ودرءًا خل
اقرت تشكيل جلنة من اثنني من افراد الشرطة، تكون مهمتهم القيام ابلتفتيش وادلراقبة الدقيقة عن  ،انتشار مرض الكولريا

فضال عن بعض االجراءات  ،نظافة الشوارع واحملالت العامة يف القصبة، وبضمنها االزقة وتقدمي ادلخالفني اىل احملكمة
وطالبت رائسة بلدية سنجار ادلستشفى اجلمهوري يف سنجار وسلتاري  ،صلحة العامةوالعقوابت الرادعة اليت تقتضيها ادل

احملالت يف القصبة بتنسيب احد موظفيهم للعمل يف اللجنة، وكذلك معاونية شرطة سنجار بتنسيب اثنني من الشرطة 
 66، 6656سنجار، دلرافقة اللجنة اثناء أتدية واجبها يف عمليات التلقيحات ضد مرض الكولريا)قائممقامية

 (.6967ااير
وكان لبلدية قائممقامية دىوك )ودىوك ىي احدى التشكيالت االدارية دلتصرفية اللواء وتقع يف اجلهة الشمالية 
دلدينة ادلوصل( دورىا يف اصلاح محلة التلقيح ابزباذىا اخلطوات العاجلة لتعقيم مياه الشرب، أذ وجهت رائسة بلدية دىوك  

( برميل من مسحوق ) القاصر( 65اوضحت فيو اهنا قد طالبت بتجهيزىا بـ )،البلدايت يف لواء ادلوصل كتااب اىل مديرية
( 61الستعمالو يف تعقيم ادلياه دلدة سنو كاملة عمال بتوصيات ديوان ادلتصرفية، غري ان الكمية اليت جهزت هبا كانت )

 (. 6967حزيران 5، 619 وىي كافية دلدة سبعة اشهر تقريبا  )بلدية دىوك،،براميل فقط
اي نصف ادلدة ادلنشودة ونعتقد أبن مرد ذلك ىو زلدودية الكميات ادلتوفرة يف مركز اللواء واجملهزة من قبل وزارة 

 الصحة للواء ادلوصل وبقية االلوية العراقية االخرى.
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  اثنياً : اإلجراءات الوقائية لبلدية املوصل
ية ومنها ادلوصل حىت ابدرت بلدية لواء ادلوصل، ابالتصال مباشرة بوزارة ما ان إنتشر ادلرض يف ادلدن العراق

الصحة يف بغداد، معربة عن شحة اللقاحات ضد مرض الكولريا يف)مدينة ادلوصل( ادلستوصفات وادلراكز الصحية يف 
للقاح بكميات وافية )لتدارك واكدت على امهية توفري ا،ادلوصل وان ادلواطنني بدأو دبراجعة ادلراكز الصحية من اجل التلقيح

، 6552)بلدية ادلوصل،  ماال حيمد عقباه( وعليو فقد تسارعت الوزارة أبرسال اللقاحات ادلطلوبة خالل اقل من اسبوع
 (.6966اب  25

وىذا يظهر مدى التعاون القائم بني وزارة الصحة وادلؤسسات الصحية يف مدينة ادلوصل وحرص الوزارة على 
 الالزمة ومنع انتشار ادلرض والسيطرة عليو.ازباذ التدابري 

إبزباذ كافة السبل للسيطرة على  6966اب  29وسارعت بلدية اللواء بتوجيو مأموري االقسام كافة بتاريخ 
منع بيع ادلرطبات بكافة انواعها وخباصة )الدوندرمة( منعا ابات وشددت على ضرورة معاقبة  ،ادلرض ومنع تفشيو ومنها

 (.6966اب  29، 4484قهم اىل احملاكم )بلدية ادلوصل، ادلخالفني وسو 
وصلد ىنا سرعة ازباذ االجراءات ادلطلوبة من قبل رائسة البلدية والتشديد يف معاقبة ادلخالفني من اجل سالمة 

ابلتلقيحات كما مت االيعاز من قبل رائسة البلدية اىل اطباء االقضية بتشكيل الفرق الصحية وادلباشرة ،ادلواطنني يف ادلوصل
 (.6966ايلول  4، 9167فورا )بلدية ادلوصل، 

ويف اطار التعاون القائم بني رائسة البلدية ورائسة صحة اللواء وجدان التنسيق ادلتسارع بينهما للسيطرة على 
نظافة ادلدينة دبتابعة  ،االوضاع الصحية ونظافة البلدة إذ أوعزت رائسة البلدية اىل مأمورية االقسام كافة ومراقيب البلدية

ومضاعفة جهودىم )حيث كنا نشاىد سيارات البلدية احلوضية وىي ذبوب شوارع ادلدينة وتعمل على تنظيف الشوارع 
واالرصفة ابدلياه( كما اشارت رائسة بلدية اللواء اىل امهية التعاون التام مع ادلوظفني الصحيني دبراقبة ابعة الفاكهة 

حملالت العامة ووجهت كذلك اىل قيام معاون مالحظ القسم البلدي االول يف مركز ادلدينة واالعتناء بنظافة ا ،واخلضراوات
مساًء ابألشراف على احواض التعقيم، وكذلك يف ساحة الكمرك )الواقعة يف اجلانب االدين من ادلدينة (وضرورة تنظيم 

دية على قيام معاون القسم البلدي الثاين خفارات للمراقبني ذلذه الغاية مع ادلوظف الصحي ادلنسب، واكدت رائسة البل
على ان ،ادلسائي ابألشراف على احواض التعقيم يف سوق اخلضراوات يف منطقة ابب الطوب وتنظيم اخلفارات ذلذا الغرض

( واىل امهية 6966اب 31، 64578يقوم مالحظي الصحة والتطبيقات ابدلتابعة الشديدة لتلك االعمال )بلدية ادلوصل، 
 (.6966اب  29، 64453ناديق( او حاوايت حديدية جلميع مواقع رمي النفاايت.)بلدية ادلوصل،هتيئة )ص

والريب أبن ىذه االعمال كانت ذلا مردوداهتا االجيابية يف احلفاظ على البيئة والنظافة العامة واحلد من انتشار 
 ادلرض يف ادلدينة وتوابعها.

رورة احملافظة على اساسيات الصحة اجملتمعية، من خالل ادلراقبة عادت رائسة البلدية مرة اخرى للتنبيو على ض
وسيطرهتا على عموم ادلعامالت واالنشطة االقتصادية يف االسواق فما لبثت ان اوعزت اىل مراقيب البلدية وموظفي الصحة 
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يل )كالرطب والعنب والتفاح وادلفارز ادلشكلة ذلذه الغاية بتفتيش االسواق فورا ومنع بيع الفواكو القادمة من بغداد وارب
واخلوخ والعرموط( وغريىا ووضع اليد عليها وارساذلا اىل دائرة الصحة دلعاينتها واتالفها على الفور، وإحالة كل من جيلبها 

 (.6966ايلول  6، 64696 ويبيعها اىل احملاكم ادلختصة )بلدية ادلوصل،
دم التهاون مع ادلتهاونني ابلصحة العامة والتلويح دبعاقبتهم ونلحظ ىنا اجلدية ادلتناىية يف التعامل مع الباعة وع

وذلك من اجل تدارس السبل الكفيلة دبنع انتشار مرض الكولريا ووضع اخلطط وادلنهج ،وفق القوانني السارية يف احملاكم
ء يف االول من عقد رئيس واعضاء اجمللس البلدي اجتماعا موسعا يف حديقة الشهدا ،الذي ستسري عليو رائسة البلدية

 (.6966ايلول  6، 64657ذلذا الغرض )بلدية ادلوصل ، 6966ايلول 
-6919اذ تشكلت )جلنة شعبية( من بعض الشخصيات يف مدينة ادلوصل ترأسها عبد اجلبار اجلومرد )

-6916(،وعضوية الشيخ بشري الصقال)2119-6932(وشغل سكراتريتها الصحفي امحد سامي اجلليب)6976
( )متصرف لواء ادلوصل( واللواء الركن عبد اجلبار 2115-6968سعيد الشيخ) ،االجتماع احلاشد( وحضر 6986

والقيت  ،وعدد غفري من علماء الدين وابناء ادلدينة ومثقفيها ،() قائد الفرقة الرابعة حينذاك (2164-6921شنشل )
م أبسباب الوقاية من ادلرض و الًتكيز على عدة كلمات ابدلناسبة من قبل رئيس واعضاء اللجنة واليت ربث على االىتما

 66واتباع ارشادات السالمة العامة وتعليمات ادلؤسسات الصحية، وقررت اللجنة اعتبار  ،النظافة يف اجلوانب ادلختلفة
 .كأحدى السبل ادلهمة يف مكافحة مرض الكولريا  ،يوماً للنظافة يف ادلوصل 6966ايلول 

يف ذات ادلكان وحضره كذلك مجهور غفري من ابناء ادلدينة وشلثلو اللجان  واعقبو اجتماعًا اخر بعد يومني
والقى خاللو رئيس اللجنة كلمة اكد فيها على امهية االمهام ابجلوانب الصحية  ،الفرعية وسلتارو ادلناطق السكنية يف ادلدينة

 6966تشرين االول  64ويف  ،الصحيةوضرورة تظافر اجلهود دلكافحة ادلرض واحلد من انتشاره ابلتعاون مع ادلؤسسات 
 (216-215ص ص 6996،اعلنت اللجنة حل نفسها بعد انتهاء دورىا االرشادي يف ادلدينة.)عدانن سامي

 اثلثا: توصيات جلنة التوعية الصحية :
 ووجهت ،مع بداية ظهور مرض الكولريا يف العراق تشكلت)اللجنة التنفيذية العليا دلكافحة الكولريا( يف بغداد

اذ تشكلت يف لواء ادلوصل اللجنة اليت مسيت )جلنة التوعية الصحية( وأتلفت من: عثمان  ،بتشكيل اللجان يف االولوية
( )رئيس صحة لواء ادلوصل( وصليب 2121-6966اجلليلي معاون ادلتصرف لإلدارة احمللية والطبيب ابراىيم حبش)

)مدير الًتبية( والطبيب دمحم ايسني) )ادلسؤول عن متابعة الكولريا يف ادلوصل( والطبيب سعدي  (6994-6921اخلفاف)
وبذلك يكون عددىم ستة  ،( )طبيب صحة ادلدينة( وامحد السنجري )عضو اجمللس البلدي(2116-6936مهدي)
زباذ االجراءات الواجبة لعموم ومتابعة التطورات الصحية وا ،ومن اجل الوقوف على االوضاع الصحية يف البلد ،اعضاء

لتدارك منع  6967نيسان29اجتمعت اللجنة يف ديوان ادلتصرفية صباح اليوم السبت ادلوافق  ،الدوائر الرمسية يف ادلوصل
حدوث انتشار مرض الكولريا يف ادلوصل على الرغم من أتخر تشكيل ىذه اللجنة وبدأ اعماذلا االدارية والصحية وقد 

 جتماع مجلة من التوصيات وىي:سبخض عن ىذا اال
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ضرورة طبع نشرات إيضاحية وتوجيهية للمواطنني على ان تقوم رائسة الصحة يف اللواء بطبعها وتوزيعها يف مجيع  -6
 .( ديناراً من قبل االدارة احمللية25اضلاء اللواء وأوصت اللجنة بصرف كلفتها البالغة)

مع على القيام بدورىم يف ارشاد ادلواطنني على امهية التلقيح ضد الطلب اىل مديرية اوقاف ادلوصل حبث خطباء اجلوا -2
 .مرض الكولريا واحملافظة على النظافة العامة

اشعار رائسة بلدية ادلوصل أبمهية قيام اصحاب دور السينما بعرض الوصااي الصحية  اخلاصة دبكافحة ادلرض يف  -3
 .فًتات العرض على ان تقوم رائسة الصحة بتزويدىم ابلوصااي

اإليعاز اىل ادلكتبة العامة) بوصفها احدى الدوائر التابعة لديوان ادلتصرفية( أبن تكون عجالهتم )ادلزودة ابدليكروفون  -4
 .ومكربات الصوت( ربت امرة صحة ادلدينة إلذاعة االرشادات الصحية ودلدة اسبوع واحد وكلما دعت احلاجة ذلا

وعدم رمي االوساخ ،حث الناس وارشادىم على التمسك أبىداب النظافةاإليعاز اىل رائسة بلدية ادلوصل ابالىتمام و  -5
واالزابل ومنع تسرب ادلياه القذرة يف الطرقات ومراقبة ذلك، وازباذ االجراءات الصارمة دلعاقبة ادلخالفني وقطع ادلياه 

لسماعات والنشرات عن دورىم وزلالهتم ان لزم االمر لردعهم على ان يعلن كذلك يف الصحف احمللية ويذاع ذلك اب
 .وادللصقات يف مجيع االماكن

الطلب اىل مديرية البلدية يف اللواء ابإليعاز اىل ادلعلمني يف القرى واالرايف، حبث الناس والطالب على االىتمام  -6
بكل ما يتعلق ابلنظافة الشخصية والعامة والعمل على مكافحة الذابب وغلي ادلاء قبل شربو وتوجيههم دلراجعة 

 .اكز الصحية للتلقيح ضد ادلرضادلر 
 .على الفرق الطبية القيام بواجباهتا يف عمليات التطبيب واجراء التطعيم ضد ادلرض -7
تكليف طبابة صحة ادلدينة بتوجيو ادلراقبني الصحيني ابلقيام بواجباهتم الصحية ومراقبة نظام ادلطاعم وادلقاىي  -8

 .واحملالت العامة وزلالت بيع االطعمة
ية ادلأكوالت)ابلشاش( او سلك مانع للذابب كما اوصت اللجنة ابن يرافق بعض االفراد من اجليش وضرورة تغط

 .والشرطة لضمان تطبيق االرشادات الصحية
تكليف رائسة بلدية ادلوصل والبلدايت االخرى واالقسام ادلختلفة ابالستمرار برفع االوساخ والقمامة والقاذورات  -9

(كم خارج ادلدينة او القرية وصرف االوساخ والفضالت واجراء عملية الطمر 6ورميها يف زلالت ال تقل عن )
 .الصحي واالسراع بردم مجيع ادلستنقعات داخل ادلدينة وخارجها يف االقضية والنواحي

متابعة رائسة البلدية يف مركز ادلدينة إبخراج اجلاموس وادلواشي بكافة انواعها اىل خارج حدود البلدية ويف  -61
 .صص ذلمزلالت زب

تقوم رائسة الصحة ابإلعالن عن مواقع مراكز التلقيح وأوقات الدوام عن طريق الصحف والنشرات وادللصقات  -66
 (.6967نيسان  29)توصيات جلنة التوعية الصحية ،.ومكربات يف السيارات ادلتجولة للمكتبة العامة
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التعبري عن الشعور ابدلسؤولية العالية من ويلحظ من خالل قرارات جلنة التوعية الصحية مدى االىتمام واجلدية و 
قبل اعضاء اللجنة يف تكثيف العمل اجلماعي وادلؤسسايت كل ضمن زبصصو للدوائر احلكومية يف اللواء، واليت تصب يف 

 النهاية يف عملية تطويق ادلرض وربجيم انتشاره ضمن االمكانيات ادلتاحة آنذاك.
يف ديوان ادلتصرفية بناءاً على كتاب رائسة  6967حزيران  69تاريخ وما لبثت اللجنة أن عقدت اجتماعا آخر ب

دلتابعة التوصيات ادلتخذة يف االجتماع السابق وما نفذ مع التأكيد على ضرورة تفعيل  6967حزيران  3الصحة ادلؤرخ يف 
 اجراءات اخرى تكميلية وىي:

( 310111الت صحية وملونة عددىا )قيام مركز النشاط ادلدرسي بطبع نشرات توضيحية وتوجيهية ذات دال -6
توضح فيها وسائل وطرق مكافحة الكولريا واالبتعاد عنو، وربث على النظافة العامة وطرق اابدة  ،ثالثون الف نسخة

ويتم توزيعها ولصقها على  ،الذابب على ان تقوم اإلدارة احمللية بصرف قيمة الورق الالزم لطبعها اىل مديرية الًتبية
ت العامة يف الدوائر الرمسية او ادلدارس ادلختلفة ادلراحل وادلقاىي وادلطاعم والفنادق ومنعطفات الشوارع مجيع احملال

 .على ان تودع نسخ كافية لألقضية والنواحي والقرى من قبل رائسة الصحة،والطرق واحملالت السكنية
العامة)شلا يؤكد عدم توفري السيارات  حث االىايل بواسطة )مكربات الصوت( ابلعجالت ادلتجولة العائدة للمكتبة -2

الالزمة من قبل الدوائر وادلؤسسات الصحية يف ادلوصل لتساعد يف تفادي ىكذا حاالت واحلد من انتشار ادلرض ( 
على االىتمام ابلنظافة العامة واذاعة التوصيات الصحية وصلاحها دبكافحة الذابب كونو احدى وسائل انتشار 

 .ادلرض
شادات الطبية يف الصحف احمللية على ان تقوم رائسة صحة اللواء إبرسال صيغتها اىل الصحف ضرورة نشر االر  -3

 .احمللية
أتمني االتصال بدائرة ادلنتجات النفطية لتوفري مادة )الفليت( وىو )قاتل للحشرات وخباصة الذابب( يف االسواق  -4

 .احلشرات بشكل عام وأبسعار مناسبة لغرض تشجيع استعمالو من قبل مجيع االىايل إلابدة
ارسلت صورة  ،وبغية إعمام الفائدة وربقيق الغاايت ادلتوخاة وضمان ادلشاركة الواسعة للدوائر الرمسية ذات العالقة

من تلك التوصيات اىل: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة )رائسة التنفيذية العليا دلكافحة الكولريا للعلم(، ونسخ إلجراء الالزم  
قيادة الفرق  -التحريرات–وما كلف بو متمثلة يف: مديرية الوقاية الصحية العامة، متصرفية لواء ادلوصل  كل ضمن زبصصو

االربعة، قائممقامي االقضية كافة، رائسة بلدية لواء ادلوصل، مديرية تربية لواء ادلوصل، مديرية بلدايت ادلوصل، طبابة 
ونسخو ألعضاء ،نتجات النفطية ابدلوصل، مديرية خزينة االدارة احملليةصحة ادلدينة، طبابة االمراض ادلتوطنة، مديرية ادل

 (.6967حزيران  25، 6771اللجنة )متصرفية ادلوصل ،
ولضمان تنفيذ تلك التوصيات أعلمت مصلحة الغزل والنسيج احلكومية متصرفية اللواء ببعض االجراءات 

 ها:الوقائية اليت ازبذهتا يف اطار مكافحة مرض الكولريا ومن
 .تنظيف احواض الًتشيح اخلاصة هبا بواسطة مادة مسحوق القاصر -6
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ازبذت التحضريات الالزمة إلضافة سائل )الكلور( اىل خزاانت الًتشيح ابدلاء لغرض التعقيم االضايف، ابإلضافة اىل  -2
 .جهاز )الكلور( وبذلك تكون ادلدة اليت يستغرقها نصف ساعة فقط

يف زلطة ضخ الدندان )الكائنة يف منطقة الدندان يف جنوب اجلانب االيسر من ان جهاز سائل )الكلور( ادلوجود  -3
()وان ىذه احملطة ال 6967سبوز  66، 4661ادلدينة( حبالة جيدة ويعمل بصورة منتظمة )مصلحة الغزل والنسيج ،

 .زالت تعمل حىت وقتنا احلاضر( وقد مضى عليها ما يزيد عن مخسة عقود
ا يف متابعة التوصيات اخلاصة بلجنة التوعية الصحية حيث وجهت كتبا رمسية لألقضية ومل أتلوا ادلتصرفية جهد

إذ أجابت  ،والنواحي ربثهم على ضرورة متابعة تلك التوصيات خدمة للصاحل العام ولوقاية ادلواطنني من انتشار ادلرض
الشرقي دلدينة ادلوصل( ابهنا إزبذت كافة قائممقامية عقرة )إحدى التشكيالت االدارية دلتصرفية اللواء وتقع يف الشمال 

حزيران  3،  331/24من تللك التوصيات )بلدية عقرة،  66و9االجراءات الوقائية من قبل البلدية فيما خيص الفقرتني 
6967 .) 

 رابعاً: رائسة الصحة واهتماماهتا بتوفري عجالت النقل 
اح العمليات الوقائية داخل مركز ادلدينة ويف االقضية مل تبطئ رائسة صحة اللواء يف لعب دورىا بتوفري سبل اصل

والنواحي وحىت القرى، من خالل العمل على توفري عدد من العجالت وكانت اوىل خطواهتا مطالبة متصرفية اللواء 
 لغرض إستخدامها يف نقل موظفي دائرة ،لغاية العاشر منو6966كانون الثاين 4بتخصيص عجلة تكون ابإلمرة إعتبارا من

الصحة لتلقيح سكان القرى يف قضاء ادلوصل وزبصيص ثالث عجالت اخرى لنفس الغرض يف مناطق اخرى من اللواء 
وعليو فقد أوعزت متصرفية اللواء اىل رائسة البلدية بتخصيص سيارة للغرض ادلطلوب مع سائقها ووقودىا )رائسة صحة 

 (.6966اب  31، 8643ادلوصل، 
ابشرت بعمليات التطعيم يف خطواهتا االوىل ابلقرى وليس يف مركز ادلدينة تقديراً  ونرى ىنا ان رائسة الصحة قد

منها أبن، الوابء قد ينتشر يف تلك االماكن اكثر منو يف ادلدينة لعوامل تتعلق ابلبيئة والوعي السائد يف التعامل مع اسباب 
 .النظافة

رمسية يف اللواء مع قلة ادلوارد، إذ اعتذرت رائسة ويبدو ان ىناك مشكلة يف توفري عدد العجالت يف الدوائر ال
إحداىا عاطلة واالخراين موجوداتن خصصت إحدامها ،البلدية عن ذبهيز السيارة المتالكها  ثالث سيارات فقط

للمكافحة واالخرى إلدارة اعمال البلدية كافة، ولذلك فقد مت زبصيص عجلة من رائسة البلدايت )بلدايت ادلوصل، 
 (. 6966ايلول  4، 64841

وقد يستغرب ادلرء عند علمو ابن رائسة بلدية ادلوصل ال سبلك سوى عجلتني مع عظم ادلسؤوليات الكبرية ادلناطة 
هبا، وكثرة االقسام البلدية التابعة ذلا داخل ادلدينة وخارجها شلا يتطلب سرعة احلركة واالتصال والتنسيق مع الدوائر 

وخارجها وعند الضرورة واالستعانة هبا ال سبلك سوى االعتذار لقلة امكانيات والتجهيز احلكومية ادلختلفة يف ادلدينة 
 وزلدودية عدد عجالهتا! 
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وعادت رائسة صحة اللواء مرة اخرى اىل متصرفية اللواء مطالبة ابإليعاز اىل دوائرىا الرمسية ذات العالقة 
الشًتاك يف محلة التلقيح داخل ادلدينة وللضرورة فضاًل عن العجالت العسكرية لغرض ا،بتخصيص عدد من العجالت

 القصوى يف التصدي واالسراع دبكافحة مرض الكولريا وكما أييت:
 اسم الدائرة                               عدد العجالت املطلوبة            

 6متصرفية لواء ادلوصل اإلدارة احمللية                      -
 6وصل إلدارة البلدايت                     متصرفية لواء ادل -
   6مديرية شرطة لواء ادلوصل                                  -
 6مديرية مباين ادلوصل                                        -
 6شعبة ري ادلوصل                                            -
 3                               مديرية اإلصالح الزراعي     -

واوضحت مديرية الصحة أبن موجوداهتا من العجالت ال ديكن االستفادة منها مامل يتم اشًتاك العجالت ادلشار 
 (.6966 6ت 22، 61886اليها ) رائسة صحة ادلوصل، 

وذكرت  ،استخدام سيارهتاوىنا بعد اعتذار رائسة البلدية جاء االعتذار ادلماثل من مديرية بلدايت اللواء عن 
 (. 6966 6ت 23، 61951)بلدية ادلوصل ، ابهنا أبمس احلاجة اىل تلك السيارة لتصريف اعمال البلدايت يف اللواء

اي بعد سبعة اشهر عن إعتذار االول جاء اعتذارىا مرة اخرى عن  6967ااير  63ويف مناسبة اُخرى وبتاريخ 
اشارت اىل ان للمديرية عجلتان فقط تعمالن بصورة جيدة احدامها معارة من بلدية و ،ادلسامهة ابلعجالت يف محلة التلقيح

 ادلوصل كما توجد عجلتان أخريتان رلمداتن لعدم صالحيتها لالستعمال 
( قسما وىي حباجة اىل ادلزيد من العجالت 31وأوضحت أبن أقسام البلدايت التابعة اىل ىذه ادلديرية تزيد عن)

 (.6967ااير  63، 4666تصال مع اقسامها )بلدايت ادلوصل، لغرض إستعماذلا واال
اي أن رائسة البلدايت يف اللواء ال سبلك سوى  عجلة واحدة لتمشية امور البلدايت، وىي ادلسؤولة عن دوائر 

ارات وىل ىذا تقصري أم امهال من اجلانب احلكومي بعدم توفري السي،البلدايت يف االقضية والنواحي وتوابعها من القرى
غري قادرة على مد يد ادلساعدة ،الكافية لدوائرىا الرمسية يف االلوية ومنها لواء ادلوصل حبيث تقف تلك الدوائر مكبلة اليدين

عند احلاجة والضرورة القصوى للدوائر االخرى وىذا ما انعكس سلبًا على الوضع الصحي اجملتمعي يف داخل ادلدينة 
 وتوابعها ويف سرعة انتشار ادلرض.

 
 
 



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ2221 ربيع الثاني  -0602(، تذرين الثاني 06مجلة درادات موصلية، العدد )

 

 
(33) 

  اخلامتة : 
قد وضع مجيع الدوائر الرمسية على احملك  6966كان إنتشار مرض الكولريا يف مدينة ادلوصل يف بداية شهر اب 

يف إظهار امكانياهتا البشرية واالدارية واللوجستية يف زلاولة تطويق ادلرض ومنع إنتشاره يف مركز مدينة ادلوصل واالقضية 
 .اوالنواحي والقصبات التابعة ذل

وقد وجدان دأب الدوائر الرمسية يف مساعيها وتنسيقها مع متصرفية اللواء وبقية ادلؤسسات احلكومية، وظهر جلياً 
دبا يفصح ،الدور القيادي دلتصرفية اللواء يف ادارة االزمة على الصعيد االداري وادلهين اىل جانب دائرة الصحة ورائسة البلدية

بل امتد للتعاون والتنسيق مع ،ازاء ادلواطنني اذا مل يقتصر االمر على الدوائر ادلدنية عن فهم عميق والشعور ابدلسؤولية
 .اجلهات االمنية والعسكرية للتخفيف من وطأة انتشار ادلرض

وكان لتشكيل جلنة التوعية الصحية وتوصياهتا ومتابعاهتا ابلتعاون مع متصرفية اللواء، أثر واضح يف ربجيم إتساع 
ا ينم عن وعي كبري ابدلخاطر احملدقة عند حدوث أي أتخري وهتاون يف متابعة تطور ادلرض وسري اجراء دائرة ادلرض دب

 .التلقيحات
 ،ولوحظ بعد تناول اجلرعة االوىل من التلقيح ىناك فتورًا من قبل البعض من ادلواطنني الستكمال اجلرعة الثانية

ئر الصحة والبلدية ابلتلويح الزباذ أقصى العقوابت وفق القوانني لكل االمر الذي حدا ابلسلطات احلكومية كادلتصرفية ودوا
 .متخلف عن عملية التلقيح

وشلا يؤسف لو أن الواثئق مل تذكر االحصائيات بعدد ادلصابني أو ادلتوفني من جراء ادلرض، وردبا مرد ذلك لعدم 
ادلصابني للمراكز الصحية، على الرغم من تشكيلها قيام مديرية الصحة بتثبيت ومتابعة االحصاء اليومي لعدد ادلراجعني و 

 .لعدد من الفرق ألغراض ادلتابعة ميدانياً يف مراكز ادلدينة واالقضية والنواحي وقصباهتا
ومل ُتشر الواثئق اىل وجود عجالت االسعاف بشكل يليب إحتياجات الدوائر الصحية و ادلستشفيات داخل 

نواحي، شلا أيشر اىل خلل واضح يف التجهيز من قبل اجلهات الصحية وتوفري ادلدينة وادلستوصفات يف االقضية وال
االمر الذي أدى بتلك اجلهات الصحية احمللية اىل االستعانة ،االحتياجات اللوجستية اخلاصة بدعم الصحة اجملتمعية عموماً 

وخارجها بضرورة التعاون بتوفري ابلدوائر احلكومية االخرى يف ادلدينة، فضاًل عن القطعات العسكرية داخل ادلدينة 
 .العجالت الالزمة دلواجهة شدة إنتشار ادلرض و سبكني وسائل مكافحتوِ 

ومهما يكن من أمر انتشار مرض الكولريا يف ادلوصل صلد أبن الدوائر اخلدمية والصحية وبعض القطاعات 
عض االخر سبكنت ادلتصرفية بدوائرىا ادلتعددة وبتظافر اجلهود بعضها مع ب ،الصحية ادلنتشرة يف مناطق متعددة من ادلوصل

مل يعد اخلوف قائماً  6967حىت لنجد ان يف أواخر سنو  ،من احلد من انتشار مرض الكولريا يف مدينة ادلوصل عموماً 
 .النتشار ذلك ادلرض شلا يؤشر صلاح تلك التدابري الوقائية ادلتخذة من لدن كل الدوائر احلكومية ادلعنية
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