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:   
، في وقت ١٩٣٧ كانون الثاني ٢٩تاسست جمعية رعاية االطفال فرع الموصل في 

انتشرت فيه االمراض السارية كالخناق والسل الرئوي والتيقوئيد وسعال الديكي والحصبة التي 
فكان للجمعية جهودها عن طريق لجان . تشارا وفتكا بين اطفال الموصلكانت اثر االمراض ان

الصحة والخياطة والدعاية والنشر بجمع التبرعات وزيارة المحالت بتزويد االمهات واطفالهن 
وتكليف االطباء والطبيبات بااللقاء المحاضرات . باالدوية والمالبس والحليب والمناشف المعقمة

  . طرق الصحية في رعاية الطفولةالرشاد االم باتباع ال
 ١٩٣٧ونجحت الجمعية في فتح مستوصف صحي في االول من حزيران   

  . لمعالجة النساء واطفالهن بعد تبرع االطباء في اجراء المعاينة الطبية فيه مجانا
The Mosuli Woman and Child Care 1937 

 
Assist. Prof. Dr.Wail Ali  Al- Nahhas 
Collage of Basic Education./ University of Mosul. 
      Child care association was established  in 29 Jan. 1937، at a time in 

which epidemic diseases like diphteria, T. B, typhoid، whooping cough and 
measles were the most dangerous and widespread diseases among the 
children of  Mosul. The association had its own efforts through committees 
of health، sewing، publications and propaganda  by collecting 

contributions،visiting and providing mothers and their children with 

medicine، clothes، milk، and sterilized  towels  asking them to follow 
healthy methods in child care. The association also succeeded in 
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establishing a health centre on the first of June،1937 to treat women and 
their children. The doctors volunteered to treat them freely.  

 
ية في الموصل على المستوصفات في عقد الثالثينات اقتصرت المؤسسات الصحية الخدم

في وقت انتشرت . ١٩٣٩ حتى سنة (*)في القرن الماضي، لعدم استكمال بناء المستشفى الملكي
فيه االمراض الفتاكة والسارية انتشارا ملحوظاُ وتفشت االمية والجهل في المجتمع الموصلي، فقد 

اصة مدارس البنات، وكان الوعي الصحي للمرأة كان التعليم محدودا نتيجة قلة المدارس وخ
فقد شهدت الموصل نسبة عالية من وفيات . الموصلية محدوداً مما انعكس سلبا على تربية اطفالها

االطفال في العراق نتيجة انتشار بعض االمراض السارية لدى االطفال كالحصبة والخناق 
 االطفال نتيجة االسهال تصل حدها االقصى واالسهال، فعلى سبيل المثال اذ كان عدد الوفيات في

ويمكن التعرف على االمراض السارية في الموصل في . )١(في شهري تموز واب في كل عام
فترة الثالثينات من خالل طبابة بلدية الموصل التي اعتادت اصدار التقارير االسبوعية والشهرية 

وللتعرف . ) اعمال صحة البلدةخالصة(والسنوية  ونشرها في الصحف الموصلية تحت عنوان 
 نالحظ ان مجموع االصابات باالمراض السارية التي لم تسلم ١٩٣٦على خالصة اعمال عام 

  )٣٠٠ (:اما عدد االصابات فهي. شخصا) ١٤٦(اصابة توفي منهم ) ١٤٢٨(منها االم وطفلها 
) ١٨٦(، Measlessبالحصبة ) ١٠٦ (Dysentruبالزحار ) ٣٤٥(، T.Bبالسل الرئوي 

) ١٨٤(، Dephterinبالخناق ) ٤١(، Typhusبالتيفو ) ٢٦٨(، Typhoidبالتيفؤيد 
فضال عن وجود امراض معدية تظهر وتختفي على مدى السنين . )٢(Pertysisبالسعال الديكي 

 الذي استمرت تلقيحاته Smallpox والتلقيحات ضدها كمرض الجدري )٣(بالرغم من التعليمات
 عن الحصبة التي كانت اكثر االمراض انتشارا وفتكا بين اطفال  فضال)٤(.١٩٣٩الى عام 

الموصل في عموم العراق، في وقت اعتمدت فيه االمهات على البدع والخرافات في معالجتها 
ومن هنا . الطفالها نظرا لقلة ثقافتها وتعليمها فالصلة وثيقة بين المستوى الثقافي والوعي الصحي

والصحية دور مهم في تنمية الوعي باالهتمام بالصحة العامة ومن كان لبعض المؤسسات الخيرية 
  .   هذه المؤسسات جمعية حماية االطفال
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وقد تضمنت أهدافها .١٩٢٨ آذار ٢٠تأسست جمعية حماية األطفال في العراق في 
االجتماعية والعالجية لتنمية العمل على إنقاص معدل الوفيات بين األطفال وتقديم الخدمات 

وتقديم المساعدة للعوائل الفقيرة والعالجات المجانية وتقديم الخدمات العالجية ،األطفال وتعليمهم
  )٥(.لألمهات والحوامل في مجال التوليد ورعاية االم الحامل والطفل مجانا

لة باسم تشكلت في الموصل الهيئة المؤسسة لرعاية الطفو١٩٣٧كانون الثاني ٢٩ومنذ 
الموصل ) محافظة(لواء ) محافظ(متصرف :من عقيالت) جمعية حماية األطفال فرع الموصل(

واصف آل قاسم أغا وخير الدين العمري رئيس البلدية ونجيب الجادر والحاج حسين جلبي حديد 
وامجد العمري ورؤوف النقيب وجميل الفخري والدكتور فائق شاكر وحقي المفتي ومحمد حبيب 

ي ومجدي النائب ومحيي الدين االعرجي وسالم آل قاسم أغا والدكتور بشير سرسم ومتي العبيد
سرسم ورؤوف اللوس وسعد الدين زيادة وفوزية مصطفى الصابونجي وأمت سعيد مديرة الثانوية 

  )٦(.وفخرية ميرزا مديرة مدرسة المركزية للبنات
  :ألطفال في الموصل من السيداتالهيئة اإلدارية لجمعية حماية ا.أنتخبت الهيئة المؤسسة

  .رئيسة الجمعية،عقيلة عمر نظمي متصرف لواء الموصل- ١
  .نائبة الرئيسة،رئيس بلدية الموصل، سعدية نامق قاسم أغا، عقيلة خير الدين العمري- ٢
  .سكرتيرة الجمعية.فخرية ميرزا مديرة المركزية االولى- ٣
  .امينة الصندوق،عقيلة مجدي النائب- ٤
  .مراقبة الحسابات،يعقوب سرسم، عقيلة متي سرسم نجيبة - ٥
  .عضوة.عقيلة فائق شاكر رئيس صحة لواء الموصل- ٦
  .عضوة.لطفية احمد عزت قاسم أغا، عقيلة سالم ال قاسم اغا قائمقام قضاء زاخو- ٧
  )٧(.فوزية مصطفى الصابونجي، عضوة- ٨

ضور اآلنسات بح )٨(١٩٣٧ شباط ٥جرى االكتتاب لفرع جمعية حماية األطفال في 
وبرئاسة عقيلة عمر ) اإلعدادية الشرقية حاليا(والسيدات الموصليات في قاعة ثانوية الموصل 

بدأت جمعية حماية األطفال في . )٩(.نظمي متصرف لواء الموصل واصبح للجمعية رصيد مالي
  : عملها بتشكيل ثالث لجان،الموصل

لضرورية والمعقمات على  لوازم التضميد اعللصحة التي عهد لها توزي:األولى
  .المستوصفات الخاصة باألطفال
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للخياطة وعهد إليها شراء األقمشة وخياطتها وتوزيعها على فقراء المستوصفات :الثانية
  .والمحتاجين

 والنشر لمساعدة إالم والطفل وغايتها تنوير إالم بكل الطرق )لالعالن(للدعاية : الثالثة
تثقيف االم الحامل وتعليمها األساليب الصحيحة لتربية الطفل كنشر المقاالت وإلقاء المحاضرات ل

لذا قامت الجمعية بتعيين امرأة . ومراجعة الطبيب عند الحاجة والعناية بنفسها إثناء الحمل والوالدة
  .)١٠(جابية تدور على البيوت الفقيرة تخبر الجمعية عن حاجة األمهات البائسات

وقررت شراء االقمشة الالزمة لألطفال ، جمعيةواجتمعت عضوات الهيئة اإلدارية لل
ألجل إدخال الفرح والسرور  .وتمت خياطتها وتوزيعها بمناسبة العيد السعيد على األطفال الفقراء

واشرفت عضوات الهيئة ، واعطت المناديل والصابون لألمهات للعناية بأجسام األطفال، عليهم
رعت الجمعية لغرفة الطفل في المستوصف البلدي كما تب .اإلدارية بأنفسهن على عملية التوزيع

كما .وقد تسلمت الجمعية كتاب شكر على ذلك من رئيس صحة البلدة .دنانير لعمل الحمام)٣(ب
تبرعت بثمن زيت كبد الحوت لتوزيعه على مستوصفات األطفال لمزجه مع الحليب وإعطائه 

  .)١١(.ة مقاومتهم لألمراضلألطفال ضعفاء البنية لتقوية أجسامهم ونمو عظامهم وزياد
كي تكفل الجمعية النجاح ( (:ناشدت رئيسة لجنة الدعاية والنشر أالم الموصلية بقولها

هذا النداء الصادر من قلوب تعطف على ، الوطنة فاليك يا ابن،يتطلب المؤازرة منك أيتها أالم
دمات، وتعدين  للبالد نشًأ فبعملك هذا ستؤدين لإلنسانية اجل الخ.الفقراء وتؤاسيهم ماديا ومعنويا

  )١٢())بملبيه، قويا يقوى على رد عاديات الزمن ؟ واألخذ بيد هذا الوطن العزيز
وكانت باكورة إعمال المرأة الموصلية بعد جمع التبرعات إرسالها الى مركز حماية 

دائها  إله، رزما خاصة محتوية على لوازم الوالدة معقمة ونظيفة)١٣(الطفل في المستوصف البلدي
إلى األمهات الحوامل إثناء الوالدة وتوزيع كميات من دهن السمك والفيتامينات المقوية لألطفال 

  .)١٤(على األمهات
وقامت عضوات اللجنة الصحية لجمعية حماية األطفال في الموصل بتزويد الشعب 

الى  الحليب الخاصة بحماية االطفال بكميات كبيرة من األدوية والمعدات وزيت السمك الضافته 
الحتوائه على )Redio Mald(الذي يعطى لألطفال المصابين بالكساح والهزال ومعجون 

وجهزت لجنة الخياطة الشعب الخاصة برعاية .الفيتامينات بدالً من البرتقال المفقود باألسواق
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ها الطفولة بكل ما يحتاجه الطفل من مالبس فضال عن إعداد كبيرة من المناشف والصابون لتوزيع
  )١٥(.على األمهات الفقيرات

 اللجنة الصحية القيام بزيارات ميدانية للبيوت الموصلية، فعلى سبيل توقامت عضوا
 زارت ١٩٣٧اذار ١٣ وفي ،بيوت من محلة خزرج) ٥ (١٩٣٧المثال زارت في السابع من آذار 

االً بائسين بيوت من محلة عمو البقال وبيتاً واحداً من محلة المكاوي، حيث وجدوا أطف) ٣(
بيوت )٦(والحظوا ضيق الشوارع وقذارتها، كما زارت اللجنة ،يعيشون في غرف غير صحية

فوجدت موقع المساكن بالرغم من قذارتها صحية تجلب النشاط والحيوية، ،من محلة باب الشط
  )١٦(.نظرا للهواء العليل النقي والشوارع الواسعة

عد تلقيها النصائح واإلرشادات بتحسين وقد وعدت جميع البيوت الموصلية المزارة ب
فتم توزيع اللوازم المطلوبة كصابون الغسيل وكاربوليك ومالبس داخلية . أحوالها وخاصة النظافة

 والبنات واألحذية وحليب معقم ومناشف وحلويات وفواكه وقطن معقم ولفافات نوخارجية للبني
زيارات الميدانية لمحلتي الخزرج وعمو  وتكررت ال)١٧(.ومحلول اليود مع حقيبة لحمل اللوازم

وتوزيع قطرة للعين وصبغة اليود مع .إذ قدمت الحاجات مع اإلرشادات الصحية لألمهات .البقال
   )١٨(.شرح كيفية تنظيف الطفل المولود حديثا وكيفية تغذيته

 لقد كان من أهداف جمعية حماية األطفال في العراق، القيام بتكليف األطباء والطبيبات
ذوي االختصاص باألطفال والنسائية بإلقاء المحاضرات التي ترشد أالم إلى إتباع الطرق 
الصحيحة في رعاية الطفل ومكافحة ما ينتابه من اإلمراض والعلل، بالتعاون مع المؤسسات ذات 

  )١٩(.العالقة األهلية والحكومية
الدكتور فائق شاكر لذا تقدمت لجنة الدعاية والنشر لمساعدة أالم والطفل بطلب إلى 

رئيس صحة لواء الموصل آنذاك إللقاء سلسلة محاضرات طبية من قبل أطباء الموصل على 
 وبعد الموافقة تقرر إلقاء المحاضرات الطبية في قاعة المدرسة الثانوية، )٢٠(.األمهات الموصليات

ات مرتين في كل جمعة من األسبوع، بحضور جمع من النسوة الموصليات سواء من عضو
الجمعية أو غيرهن من الراغبات في الحضور من غير المنتسبات للجمعية، وتم االتفاق على ان 
تنشر الصحف الموصلية أسماء األطباء وعناوين محاضراتهم ومواعيدها ومتابعة اإلعالن عنها 

   :وكما موضح في الجدول االتي) )في سبيل حماية الطفل(( تحت عنوان
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  )٢١(صلجدول محاضرات اطباء المو
  المحاضرات  أسماء األطباء

  السل في الحوامل واألطفال  رؤوف عبو اليونان.د
  حفظ صحة الوالدة والوقاية من الوالدات العسيرة  لويس لبيب.د
  التهاب المنضية القيحية عند األطفال  متي فرنكول.د
  اإلرضاع الطبيعي واإلرضاع الصناعي  رفائيل تبوني.د
  اللقاح في تقليل الوفياتأهمية   عمانوئيل اللوس.د
  ماذا عمل األوربيون لحماية الطفولة  يوسف زبوني.د
   عند األطفال والحواملاالمالري  ناظم النكدي.د
  اإلسهال الطفيلي  عبد االحد عبد النور.د
  الزواج الصحي وشرائطه  داؤود الجلبي.د
  التهاب اللوزتين واإلذن الوسطى عند األطفال  احمد راتب.د
  الحصبة  حداديوسف .د
  اإلمراض الجلدية عند األطفال  كريكور أستارجيان.د
  تشكيالت حماية االطفال في انكلترا  ملكوم بابا برهاد.د
  التسنن والنظام  يحيى نزهت.د
  السفلس وتأثيره في النسل  عبد الجبار عزيز.د
  البيت الصحي، الغذاء الصحي، الرياضة للوالدات والطفل  بشير سرسم.د
  حفظ صحة الحمل  ي مكرديجياناينوه.د

زيادة (تقرر تشكيل لجنة باسم ،ولدعم مالية جمعية رعاية األطفال في الموصل
برئاسة عقيلة خير الدين العمري وعضوية امت سعيد ورمزية الخالدي ودوله توما ) الواردات

قة الشعب  كان أول جهد للجنة إقامة مهرجان نسائي لمساعدة الطفل في حدي)٢٢(سرسم وليه سرسم
وبحضور جمهور غفير من السيدات واآلنسات .١٩٣٧اذار ١٤عصر يوم الجمعة المصادف 

وقد قام خالله أطفال المدارس باجراء بعض األلعاب والفعاليات الرياضية لتسلية  .الموصليات
 ،اذ قام أطفال المركزية األولى للبنات بألعاب سويدية ورقصة شرقية ورقصة غربية. المدعوات
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وأطفال المركزية الثانية بإلقاء األناشيد الوطنية مع دبكة كردية ودبكة عربية، وقدم اطفال مدرسة 
مار توما للبنات برقص عربي، ومدرسة العدنانية برقص روسي ودبكة  كردية،  وأطفال 
الروضة الثانية برقص عربي، دبكة من فرقة كشافة مدرسة شمعون الصفا، بلغت واردات بيع 

  .)٢٣(.دينار)٥٣(ت والمرطبات وأجرة الدخول المأكوال
 في )٢٤(الصحية تبرع األطباء المشتركون بالحملة )زيادة الواردات(وتشجيعا للجنة 

مع رئيس صحة اللواء الدكتور فائق شاكر  بمخصصاتهم الليلية مع أجور .خارج مدينة الموصل
  )٢٥(.السفر الى فرع جمعية حماية الموصل

الصحية لجمعية حماية األطفال في الموصل إدارة المدرسة زارت عضوات اللجنة 
الجراء التطبيق العملي لدرس األمومة في أحد صفوف  ١٩٣٧ايار ٢٥الثانوية للبنات في 

فقامت أم موصلية بتسبيح الطفل وتلبيسه المالبس الداخلية والخارجية أمام أنظار .المدرسة
) ١٠٠(رعت مديرة المدرسة امت سعيد بمبلغ وتشجيعا لالم الموصلية المحاضرة تب،الطالبات

  )٢٦(.فلٍس
 الموصلية من خالل جهودها وعملها في جمعية حماية األطفال في ةتمكنت المرأ

، لمعالجة ١٩٣٧ من فتح مستوصف صحي في محلة السرجخانة في األول من حزيران ،الموصل
 فيما تبرع أطباء )٢٧(.جمعيةالنساء الفقيرات من أهالي المدينة وأطفالهن مجانا، وعلى نفقة ال

  .الموصل بأجراء المعاينة الطبية مجانا على األطفال المراجعين للمستوصف
الدكتور فائق شاكر رئيس صحة لواء الموصل، وعقيلته والدكتور عبد األحد عبد : واألطباء هم

ل من  ويذكر إن عدد المراجعين لمستوصف حماية األطفا)٢٨(.النور وبشير سرسم ويوسف زبوني
طفٍل وقد وزعت المالبس على )٢٥٠٠(قد بلغ ١٩٣٧منتصف شهر آب إلى منتصف شهر أيلول 

  )٢٩(.القسم األكبر منهم
جاهدت المرأة الموصلية من خالل عضوات فرع جمعية حماية األطفال في الموصل، 

لية أالم  والترفيهية، غايتها تقديم الخدمات للمرأة الموصة االجتماعية والصحيةبالقيام باالنشط
ولغرض زيادة االيرادات المالية )زيادة الواردات(فبناء على طلب لجنة . والطفل والمجتمع

على مسرح المدرسة ) هكذا انا(قامت عضوات لجنة األلعاب الرياضية بتمثيل رواية .للجمعية
 الصحية في  إلى االهتمام باألموريوالرواية اجتماعية مغزاها يرم،الثانوية للبنين ولمنفعة الجمعية

مثلت الرواية مدة ثالثة ايام متتالية ابتداءاً من . العامة وتبرز روح التضحية باجلى مظاهرهاةالحيا
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والقت تشجيعا كبيرا من جميع طبقات المجتمع الموصلي من .١٩٣٧ تموز ٣ حزيران ولغاية ٢٨
   )٣٠(.سيدات وآلنسات وتلميذات

المسرحية إجادة دعت إلى اإلعجاب أجادت البنات الموصليات بتمثيل أدوارهن في 
، خديجة الخالدي بدور اخ )ليلى(رمزية الخالدي بطلة الرواية : وكاألتي. والتقدير من الحاضرات

، فلم )ناديا(، وهيبة عمر خطيبة سامي األولى )هيفاء(، صاغميك بيثون خطيبة نديم)نديم(ليلى 
ونضيرة علي صائب  ،)رضاترئيسة المم(، فخرية ميرزا )مراد(سرسم بدور بائع السمك

   )٣١()ممرضة(وفتوح عمر صائب ) ممرضة(، فتحية علي صائب )ممرضة(
تابعت الصحافة الموصلية نشاطات جمعية حماية األطفال في الموصل، منها ردود الفعل 

حيث ،كان اإلقبال على مشاهدة الرواية شديدا" تجاه الرواية واالداء المسرحي للممثالت فذكرت 
وعبرت احدى النساء الموصليات عن رأيها .." مثالت بتمثيل أدوارهن خير اإلجادةأجادت الم

 هنا إال ان نكبر هذه اليقظة الفكرية والنهضة المباركة من اال يسعن"...بالقول ) مشاهدة(بتوقيع 
الجنس اللطيف في هذا البلد الذي بقي محروما من نتاج جهودهن المحمودة عشرات بل المئات 

مما يشير الى تخلصنا من كابوس التأخر الذي أثقل كاهل امتنا المحبوبة من الجنسين ،من السنين
  )٣٢()اللطيف والنشيط(

كما اسهمت المرأة الموصلية، ومن خالل عضوات الجمعية، في النشاطات االجتماعية 
حة التي تخدم األطفال فقد تبرعت الجمعية لحفلة ختان االطفال الفقراء التي قامت بها رئاسة ص

كما . وألجل عناية االمهات الموصليات بصحة اطفالهن ونظافتهم.دنانير لواء الموصل بمبلغ
تشرين االول ١٥اعلنت الجمعية عن اجراء مباراة بين االمهات الموصليات يوم الجمعة المصادف 

   )٣٣(.وخصصت للمبارا ة عشر جوائز توزع على االطفال الفائزين.١٩٣٧
ة االطفال في الموصل بمساهمة االطباء باجراء المعاينة على وتلبية لنداء جمعية حماي

عبد االحدعبد النور وبشير سرسم :االطفال الفقراء وحمايتهم من االمراض استجاب له االطباء
 كما قام الدكتور )٣٤(.ويوسف زيوني بالموافقة على معاينة االطفال مجانا في عياداتهم الخاصة

يلته بمعاينة المرضى من االطفال في مستوصف فرع جمعية فائق شاكر رئيس صحة اللواء وعق
كما .ساعات للعمل بعد الظهر)٣(وتم تخصيص.حماية االطفال في يوم السبت من كل اسبوع

وقد .تبرعت عقيلة الدكتور فائق شاكر بطخم كامل من االثاث لغرفة الهيئة االدارية للجمعية
   )٣٥(.شكرتها الجمعية على عملها
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 الموصلية باالعمال الخيرية من خالل جمعية حماية االطفال في وشاركت المرأة
بحفلة ختان االطفال الفقراء الى جانب البلدية وجمعية الهالل االحمر العراقي فرع .الموصل
طفال في المستشفى ) ١٤٠(حينما اعلنت رئاسة صحة اللواء باجراء حفلة ختان .)٣٦(.الموصل

دينارا ) ١٥(دينارا وجمعية الهالل االحمر بمبلغ )٣٠(لغفتبرعت البلدية بمب.الملكي بالموصل
 وبمناسبة العيد السعيد وزعت الجمعية المالبس )٣٧(.دينارا) ١٥(وجمعية حماية االطفال بمبلغ 

على االطفال الفقراء في محل ادارة الجمعية في السرجخانة في يوم الخميس المصادف الثاني من 
  )٣٨(.١٩٣٧كانون االول 

نة االولى من عمر جمعية حماية االطفال فرع الموصل لذا تقرر عقد اجتماع انتهت الس
وبعد قراءة التقرير السنوي  .١٩٣٨العضوات المشتركات يوم الجمعة المصادف الثامن من شباط 

تقرر ابقاء الهيئة االدارية السابقة وذلك لفضلها في  .النهائي العمال الجمعية وعرض ميزانيتها
  .)٣٩(حسن ادائها ومواصلة اعمالها بشكل جيدتاسيس الجمعية و

 
مارست المرأة الموصلية مهنة القبالة على المستوى الشعبي ومن ثم مهنة التمريض في 

فيما تعد مساهمتها في جمعية حماية االطفال في الموصل . عقد العشرينات في القرن الماضي
تمع، وبشكل منظم وعلى المستوى الرسمي، باكورة االسهامات المرأة الموصلية في خدمة المج

وعن طريق النخبة المثقفة متمثلة بعقيالت المسؤولين واالطباء والمعلمات، وعلى الصعيد 
االجتماعي والصحي، بهدف انتشال االمهات واطفالهن من االمراض التي كانت تفتك بالمجتمع 

عادات والبدع والخرافات، وانعدم في عقد الثالثينيات في وقت عم فيه الجهل المطبق وانتشرت ال
  . فيه الوعي الصحي لدى االمهات في تربية االطفال

لجأت المرأة الموصلية الى تقديم خدماتها ورعايتها في الموصل باالعتماد على الجهود 
الشخصية عن طريق التبرعات بالمال واقامة النشاطات االجتماعية والمشاركة فيها بهدف 

فضال عن اعتمادها على االطباء والمؤسسات الصحية وتقديم . ماليالحصول على الرصيد ال
  .       خدماتها لالمهات الموصليات واطفالهن

لقد انصبت جهود الجمعية على نشر التوعية الصحية لالمهات الموصليات للوقاية من 
نوا االمراض والعناية بتربية االطفال باالعتماد وبشكل رئيس على اطباء الموصل الذين احس

المعاينة الطبية مجانا، القاء (خدمة المجتمع الموصلي عن طريق الطب وبجهودهم العلمية 
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 فضال عن التبرع باالموال تشجيعا ومساهمة منهم في )المحاضرات ونشرها بالصحف الموصلية
  .  نشاط المرأة الموصلية من خالل جمعية حماية االطفال في الموصل

 
، جريدة فتى العراق، "ضرورة االعتناء بصحة االطفال في موسم الصيف " الدكتور بشير سرسم  -١

  ). ١٩٣٥ حزيران ٢٩ (١٣٧العدد 

  ).  ١٩٣٦ شباط ٢٦ (٣٠٤جريدة فتى العراق، العدد  -٢

اشهر من تاريخ والدته، وان والدي الطفل ) ٦(كانت التعليمات تؤكد على تلقيح كل طفل في ظرف  -٣
واخبار مختار المحلة او القرية بكل والدة، وعلى المختار اخبار اقرب يتكفالن بالمعاينة والتلقيح، 

وائل : انظر. مركز للشرطة او دائرة البلدة او الصحة عن الوالدات خالل شهر واحد من حدوثها
 " ١٩٣٢-١٩٢١النشاط الصحي في الموصل خالل عهد االنتداب البريطاني " علي احمد النحاس، 

  .    ٢٧٠، ص٢٠٠٣، ٦٤بغداد، العددمجلة كلية االداب، جامعة 

  . ٢٧٢المصدر نفسه، ص -٤

) ١٩٧٩-١٩٣٧(الفرع النسائي لجمعية حماية االطفال في الموصل " خالدة أبالل صالح محمد،  -٥
، مركز ١٩٩٨حزيران ٢٧) الطب في الموصل(في ملخصات بحوث ندوة ". دراسة وثائقية 

  . ٣٣-٣٢دراسات الموصل، ص

  ).١٩٣٧ كانون الثاني ٣٠ (٥٥٥جريدة البالغ، العدد  -٦

، العدد )الموصل(، مجلة افاق طبية "جمعية حماية االطفال في الموصل " وائل علي احمد النحاس،  -٧
  ).  ١٩٣٧ شباط ٥ (٢٩٩؛ جريدة فتى العراق، العدد ٣٤، السنة الثالثة، ص٢٠٠٢الثامن اذار 

                ٥٥٥لبالغ، العدد دينارا للتفاصيل انظر جريدة ا) ٥٤(بلغ مجموع التبرعات نحو  -٨
 ). ١٩٣٧ كانون الثاني ٣٠(

 ). ١٩٣٧ شباط ٩ (٣٠٠جريدة فتى العراق العدد  -٩

  ). ١٩٣٧ اذار ٧ (٥٦٣جريدة البالغ، العدد  -١٠

 ).١٩٣٧ اذار ٩ (٣٠٧جريدة البالغ، العدد نفسه؛ جريدة فتى العراق العدد  -١١

  . جريدة فتى العراق، العدد نفسه -١٢

لواء الموصل خدماتها الصحية من خالل ثالثة مستوصفات مختصة في بداية قدمت رئاسة صحة  -١٣
اذ خصص مستوصف خزرج لالطفال واالمراض ). باب لكش والبلدية وخزرج( وهي ١٩٣٥عام 

مجلة افاق طبية، " تاريخ الطب والطبابة في الموصل " وائل علي احمد النحاس : انظر: النسائية
  .  ٥٨-٥٧، السنة الثانية، ص ٢٠٠١ –ن االول  تشري–آب ) ٦(، العدد )الموصل(

 .)١٩٣٧ اذار ١٢(، ٣٠٨جريدة فتى العراق، العدد  -١٤



  
)٧٧(

– 

  ).١٩٣٧ نيسان ٢٢ (٥٧٤جريدة البالغ، العدد  -١٥
 .جريدة البالغ، العدد نفسه -١٦

 ).١٩٣٧ نيسان ٢٣ (٣٢٠جريدة فتى العراق، العدد  -١٧

 ). ١٩٣٧ ايار ٢٧ (٥٨٤جريدة البالغ، العدد  -١٨

  . ٣٣سابق، صمحمد، المصدر ال -١٩

   ).  ١٩٣٧ نيسان ٢٢ (٥٧٤جريدة البالغ، العدد  -٢٠

 ٣٢٢جريدة فتى العراق، االعداد : للتفاصيل انظر). ١٩٣٧ ايار ٢ (٥٧٧جريدة البالغ، العدد  -٢١
 ٦٣٣؛ جريدة البالغ، العدد )١٩٣٧ تشرين الثاني ٢٣، ١٩ (٣٨١، ٣٨٠، )١٩٣٧ حزيران ١٤(
   )  ١٩٣٧ تشرين الثاني ١٤(

  . ٣٦ص .. جمعية حماية االطفالالنحاس،  -٢٢

  )  ١٩٣٧ ايار ١٨ (٣٢٧ جريدة فتى العراق، العدد ؛) ١٩٣٧ ايار  ١٦ (٥٨١جريدة البالغ، العدد  -٢٣

ضمن سياق عمل صحة لواء الموصل شكلت هيئة صحية مؤلفة من اطباء ومضمدين وموظف  -٢٤
 بزيارة القرى صحي وصيدلي وخصصت لها سيارة اسعاف وسائقها، وبموجب برامج معدة، تقوم

واالقضية خارج الموصل ولمدة اسبوع، لغرض مكافحة االمراض السارية ومعاينة المرضى، 
 ٢٢ مايس ولغاية ١٥االسبوع الصحي الثاني كان للفترة من : فمثال). االسبوع الصحي(وتحت اسم 

جريدة فتى : انظر. ، خصص لزيارة قضائي تلعفر وسنجار والقرى التابعة لهما١٩٣٧مايس 
 ) ١٩٣٧ ايار ٢٥، ١٤ (٣٢٩، ٣٦١العراق، العددان، 

  )  ١٩٣٧ ايار ١٦ (٥٨١جريدة البالغ، العدد  -٢٥

   ) ١٩٣٧ ايار ٢٧ (٥٨٤جريدة البالغ، العدد  -٢٦

   ) ١٩٣٧ حزيران ٨ (٥٨٦جريدة البالغ، العدد  -٢٧

  . ٣٦النحاس، المصدر السابق، ص -٢٨

 )  ١٩٣٧ ايلول ٢٤ (٣٦٤فتى العراق، العدد  -٢٩

 ).١٩٣٧ تموز ٨ (٥٦٩؛ جريدة البالغ، العدد )١٩٣٧ تموز ٩ (٣٤٢راق، العدد جريدة فتى الع -٣٠

  . جريدة فتى العراق، العدد نفسه -٣١

  .جريدة فتى العراق، العدد نفسه -٣٢

  ).١٩٣٧ ايلول ٢٤ (٣٦٤جريدة فتى العراق، العدد  -٣٣

  ).١٩٣٧ تموز ٩ (٣٤٢جريدة فتى العراق، العدد  -٣٤

  ).١٩٣٧الول  كانون ا٢ (٦٣٨جريدة البالغ، العدد  -٣٥
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عمر نظمي :  من١٩٣٦ مايس ٣٠تشكلت الهيئة االدارية لجمعية الهالل االحمر فرع الموصل في  -٣٦
متصرف لواء الموصل رئيسا ومحمد نجيب الجادر نائب الرئيس وعبد الجبار الجومرد المحامي 

النور سكرتيرا ورؤوف النقيب محاسبا وخير الدين العمري ونظام العمري والدكتور ابلحد عبد 
. واجبها تقديم الخدمات الصحية واالسعافات االولية وللتفاصيل عن خدماتها وجهودها. اعضاءاً

، مجلة افاق  "١٩٤١ – ١٩٣٢جمعية الهالل االحمر العراقية، " وائل علي احمد النحاس، : انظر
  .٣٧-٣٦ص ) ٢٠٠٢تشرين الثاني  (١٠طبية، العدد 

  ).١٩٣٧االول   تشرين ١٤ (٦٢٤جريدة البالغ، العدد  -٣٧

  ).١٩٣٧ كانون االول ٢ (٦٣٨جريدة البالغ، العدد  -٣٨

  ).١٩٣٨ شباط ٢٢ (٤٠٤فتى العراق، العدد  - ٣٩

  
  
  
  


