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 1958-1952وزراء الصحة في العراق 
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 :الممخص
( 2591-2591يتناول ىذا البحث سيرة وزراء الصحة في العراق )       

وانجازاتيم التي قدموىا في الجانب الصحي ، اي من استحداث وزارة 
وحتى نياية  2591( لعام 11الصحة لممرة الثانية  بموجب القانون رقم )

وزير الصحة بعد استحداثيا إلى بعض العيد الممكي . اسند منصب 
الشخصيات البارزة في العيد الممكي ، واستطاع البعض منيم ان يؤدوا 

( 21دورىم بكفاءة واخالص ، وتعاقب عمى ىذا المنصب في مدة البحث )
وزيرًا ىم : عبد الرحمن جودت مرة واحدة ، عبد المجيد القصاب مرتين ، 

المير عالوي خمس مرات ، عبد محمد حسن سممان ثالث مرات ، عبد ا
اليادي الجمبي مرة واحدة ، صبيح الوىبي مرة واحدة ، محمود بابان مرة 
واحدة ، وتناول البحث النشاطات العممية لوزراء الصحة وانجازاتيم في 

 مجال الصحة في العراق .
وبينَّ في البحث اسباب تأخر انجازات وزارة الصحة خالل مدة البحث التي 

آمرين االول ىو اختيار الشخص غير مناسب لوزارة الصحة،  تعود الى
 وتغيير الوزارات وقصر مدتيا بسبب االوضاع السياسية .
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Abstract: 

This research deals with the biography of the health 

ministers in Iraq (1952-1958) and their achievements in 

the health aspect, that is, from the creation of the 

Ministry of Health for the second time under Law No. 

(28) of 1952 until the end of the royal era. The position 

of Minister of Health, after its creation, was assigned to 

some prominent personalities in the royal era, and some 

of them were able to perform their role efficiently and 

sincerely, and they were punished for this position 

during the search period (14) ministers, they are: Abdul 

Rahman Jawdat once, Abdul Majeed Al-Qassab twice, 

Muhammad Hassan Salman Three times, Abd al-Amir 

Allawi, five times, Abd al-Hadi al-Jalabi once, Sabih al-

Wahbi once, and Mahmoud Baban once, and the 

discussion dealt with the practical activities of health 

ministers and their achievements in the field of health in 

Iraq  

In the research, he explained the reasons for the delay in 

the achievements of the Ministry of Health during the 

research period, which belongs to two matters. The first 

is the choice of the person who is not suitable for the 

Ministry of Health, and the change of ministries and 

their short duration due to the political situation. 
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 المقدمة
سمطَّ الباحثون في العديد من ابحاثيم الضوء عمى دراسة االحداث والتطورات 
السياسية، فضاًل عن الشخصيات السياسية والفكرية في العيد الممكي ، اال ان دراسة 
شخصيات الوزراء في الوزارات العراقية لم يسمط عمييا االىتمام مقارنة بتمك الدراسات والسيما 

( فانيا ال تقل اىمية عن ذلك ، 2591-2591ي العراق في العيد الممكي )وزراء الصحة ف
الن دراسة شخصيات الوزراء ونسبة انجازىم الذي يقدمونيا لممجتمع تبين الدور الكبير لبعض 
الوزراء الذين ساىموا في تقدم وزارة الصحة ونيضتيا بما تسمح ليم الظروف من خدمات 

راق . من ىذا المنطمق تم اختيار موضوع البحث لدراسة واعمال لمنيوض في الصحة في الع
سيرىم واىم االنجازات التي قدموىا في حقل الصحة ومعرفة االسباب التي ادت الى تأخر 

 الصحة لبعض الوزراء وعدم تقديميم اي انجازات في مدة تسنميم الوزارة .
ل المحور اقتضت ضرورة البحث تقسيمو الى مقدمة وثالث محاور وخاتمة ، تناو 

االول خمفية تاريخية عن انشاء وزارة الصحة في العراق ، وتم التطرق في المحور الثاني الى 
( سيرىم االجتماعية  ، اما المحور الثالث واالخير ، فقد تناول 2591-2591وزراء الصحة )

 ( .2591-2591النشاطات العممية لوزراء الصحة وانجازاتيم في مجال الصحة في العراق )
عتمد البحث عمى مصادر ومراجع متنوعة يأتي في مقدمتيا الوثائق الغير منشورة ا

متمثمة باالضابير التقاعدية لبعض الوزراء وما احتوتو من وثائق ميمة تخص البحث ، فضاًل 
عن وثائق نقابة االطباء والصحف والرسائل واالطاريح الجامعية وكتب المذكرات لوزراء 

 ر .الصحة وغيرىا من المصاد
 

 اواًل: خمفية تاريخية عن انشاء وزارة الصحة في العراق :
كانت األوضاع الصحية في العراق خالل مدة الحكم العثماني سيئة، عمى الرغم مما 
جرى من محاوالت الصالحيا، وقد اسيمت عوامل متعددة في ذلك، كان ابرزىا سوء اإلدارة، 

والفقر، وافتقار البالد الى الكوادر الطبية، فضاًل وكثرة تبدل الوالة ، وانتشار مظاىر الجيل 
عن عدم وجود ادارة صحية تأخذ عمى عاتقيا االرتقاء بالواقع الصحي المتردي وىذا ادى الى 

، وقد بقت االوضاع الصحية متدىورة حتى مجيء االحتالل (2)انتشار االمراض واألوبئة
 .  (1)البريطاني
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المية االولى نقطة تحول ميمة في تاريخو شيد العراق خالل سنوات الحرب الع
الحديث والمعاصر، اذ انتقل العراق من االحتالل العثماني الى االحتالل البريطاني، عندما 

، وبعد مدة قصيرة  2521تشرين الثاني  11دخمت القوات المحتمة الجديدة الى البصرة في 
ت الصحية بسبب ما واجيتو قواتيا من احتالليا البصرة، ابدت اىتمامًا واضحًا بتطوير الخدما

من ظروف مناخية وصحية غير مألوفة لدييا، فضاًل عن ظيور العديد من االصابات 
،وفي ظل تمك االوضاع المتردية، وانتشار الكثير من االمراض (6)المرضية بين جنودىا

يما بعد ان المعدية مثل الكوليرا التي كان ليا اثرًا في القضاء عمى الكثير من السكان، والس
، رأت ان تطوير الخدمات الصحية (1)اودت بحياة قائد الحممة البريطانية الجنرال ستانمي مود

امر ال بد منو لغرض المحافظة عمى سالمة قواتيا من جية، وترسيخ سمطانيا وكسب افراد 
 .( 9)المجتمع العراقي من جية اخرى

ة صحية في العراق سميت ومن ىذا المنطمق، حاول البريطانيون تأسيس اول ادار 
بإدارة الصحة العامة المدنية يرأسيا رئيس اداري سمَي بـ ) الرئيس االداري لمقسم الصحي 

 . (6)غيرت تسمية ىذه الوظيفة لتسمى سكرتارية الصحة 2525المدني( ، وفي عام 
شكمت وزارة  (3)وبعد تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة عبد الرحمن النقيب

، وتم دمجيا مع وزارة المعارف وسميت "وزارة 2510تشرين الثاني  22ة في العراق في لمصح
وزيرًا ليا، اال انو ترك منصبو  (5)واصبح عزت باشا الكركولي (1)المعارف والصحة العمومية"

ليتولى اعمال وزارة االشغال والمواصالت، فأسندت الى ميدي  2512كانون الثاني  15في 
، وىو يوم 2512اب  16، وبقي في ىذا المنصب حتى 2512شباط  11في  بحر العموم

استقالة وزارة النقيب االولى بعد تتويج االمير فيصل بن الحسين ممكًا عمى العراق، واصبحت 
من  (20)عندما دعي الطبيب حنا خياط 2512ايمول  21وزارة الصحة قائمة بذاتيا في 

 . ( 22)الموصل ليتولى ميام أول وزير صحة في العراق
كان اول عمل لموزير حنا خياط بعد تسنمو ميام وزارة الصحة، القيام باجتماع موسع 
مع اطباء العاصمة بغداد وتباحث معيم السبل الكفيمة لتحقيق النيوض بالواقع الصحي العام 
في البالد، واكد عمى ان اساس العمران والدليل القاطع عمى المدنية الحقيقة ىو المحافظة 

الصحة والقضاء عمى االمراض السارية والمزمنة، واىمية مشاركة الحكومة في الجيود عمى 
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الصحية المبذولة عن طريق تأسيس المستشفيات والمستوصفات والمخافر الصحية في سائر 
 . ( 21)انحاء البالد

حين الغيت واصبحت مديرية عامة  2511حزيران  1استمرت ىذه الوزارة حتى 
عندما انتيى  2565حتى عام  (26)الصحة العامة" والحقت بوزارة الداخميةعرفت باسم "مديرية 

المستحدثة ، وبقي األمر عمى ىذه الحال  (21)ارتباطيا بيا والحقت بوزارة الشؤون االجتماعية
، بموجب القانون رقم (26)، حيث تم استحداث وزارة الصحة في ذلك العام(29) 2591حتى عام 

 د القانون اآلنف الذكر ميمات وزارة الصحة لتشمل عمى : ، وقد حد( 23)2591( لعام 11)
 العناية بالصحة العامة وحماية النسل . -2
 تأسيس المعاىد لموقاية من األمراض وبناء المصحات والمستشفيات . -1
اإلشراف عمى الكمية الطبية والمستشفى التعميمي وغيرىا من الكميات  -6

 . ( 21)جودة التي ستؤسس في المستقبلوالمدارس والمستشفيات والمؤسسات الصحية المو 
 : 1958-1952ثانيًا: وزراء الصحة في العراق 

( لسنة 11أسند منصب وزير الصحة بعد إعادة تشكيميا بموجب القانون رقم )  
الى بعض الشخصيات البارزة في العيد الممكي، واستطاعت ان تؤدي دورىا بكفاءة ( 25)2591

خالص ( وزيرًا 21المنصب من استحداثيا وحتى نياية العيد الممكي )، وتعاقب عمى ىذا (10)وا 
 :(12)ىم

 عبد الرحمن جودت :  -1
، امو اسميا شكحة براك وىي (11)عبد الرحمن جودت بن عبد الغني عثمان       

اخت سممان البراك الوزير والسياسي المعروف من عشيرة البو سمطان، ولديو اربع اخوات ىن 
 . (11)شقيقاتو، اما االخت الرابعة  حسيبة ىي اختو من ابيووبدرية ومنيرة  (16)بيية

، ونشأ في رعاية خالو سممان البراك واقترن بابنة خالو  2503ولد في الحمة عام 
، وعين 2566، تخرج من كمية الحقوق في بغداد عام (19)راجحة بنت سممان ولم يخمف احداً 

سمك االدارة فعين مديرًا لناحية ابي غرق  مالحظًا في وزارة االقتصاد والمواصالت، وانتقل الى
. تدرج في المناصب االدارية حتى أصبح قائممقامًا لقضاء السماوة في كانون  2569في ايار 
، ثم قائممقامًا لقضاء 2565، ثم قائممقامًا لقضاء الرفاعي في نيسان عام 2561االول 

، ثم قائممقام 2516ة في ، ثم قائمقامًا لقضاء المحمودي2510النجف االشرف في تموز 
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رفعت درجتو االدارية من قائمقام الى  2516، وفي شباط عام 2519مركز الديوانية في تموز 
 .(13)متصرفًا ليا 2513، ثم نقل الى لواء الديوانية في كانون االول (16)متصرف لمواء المنتفك

 نقل عبد الرحمن جودت من منصبو إلى منصب متصرف بغداد في كانون الثاني
، ثم رشح الى منصب وزير 2592، وعينَّ بعدىا مديرًا عامًا لمداخمية في حزيران (11)2590

الصحة بعد إعادة تشكيميا اذ رشح لذلك المنصب في وزارة مصطفى العمري  التي شكميا في 
. وقد أسندت وزارة الصحة بالوكالة إلى  (15) (2591تشرين الثاني  16 – 2591تموز  21)

بي عندما سافر عبد الرحمن جودت الى خارج العراق ، ثم شغل منصب وزير عبد الجبار الجم
المواصالت واألشغال العامة في وزارة نور الدين محمود ، ثم أصبح بعدىا وزيرًا لمزراعة في 

لى جانب  (60) (2596ايار  9 -2596كانون الثاني  15وزارة جميل المدفعي السادسة ) وا 
الشؤون االجتماعية بالوكالة عندما سافر الوزير ماجد  منصبو ىذا اسند اليو منصب وزير

إلى  2591وايمول  2591مصطفى الى عمان ، وانتخب نائبًا عن قضاء اليندية في حزيران 
 . (62)2591اذار 

 عبد المجيد القصاب :  -2
ىو عبد المجيد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد المطيف بن محمد بن حسين بن 

. ويرجع نسبو الى قبيمة جشعم (61)مينا بن كنعان بن جشعمعمي بن ناصر بن درع بن 
العربية العريقة التي تصل بجذورىا الى قبيمة لخم الذين سكنوا مدينة )راوه( اوائل القرن السابع 

 . ( 66)عشر وانتقموا الى مدينة بغداد جانب الكرخ
،  جشعمياما سبب تسمية العائمة بيت )ال القصاب(، يرجع الى ان جده الشيخ درع ال

قد سمي بذلك عندما اقام مآدب وحفالت لختان اوالده، فنحرت الكثير من االغنام واالبل ، 
ودعي ليا اىل راوه ، فاطمقوا عميو اسم )القصاب(، والشيخ درع ىو اول من نزل قرية راوه في 

من  اعالي الفرات وتزوج امرأه من ساداتيا، وىي رحيمة ابنة الشيخ رجب الراوي الكبير، واول
في جانب  (61)نزح من العائمة الى بغداد حفيده الشيخ حسين الذي نزل في محمة سوق حماده

 .       ( 69)الكرخ، واخذ يتاجر باألقمشة والحبوب والخيول واالغنام وكان لو عمالء في توابع بغداد
كان والده عبد العزيز القصاب وزيرًا لوزارات عدة في عيد الممك فيصل االول ، ثم 

. وامو السيدة نورية ( 66)نائبًا عن بغداد، كما اصبح اكثر من مرة رئيسًا لمجمس النواب كان
، كان والدىا خطيب السمطان عبد الحميد الثاني في جامع ايا صوفيا في ( 63)سميمان الجبوري
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في سامراء عمى اثر االلتيابات التي نجمت  2501اسطنبو ، توفيت في تشرين الثاني عام 
 . ( 61)س من اضراسيا وىي حامل بطفميا الثانينتيجة قمع ضر 

تزوج عبد العزيز اربع مرات، اال انو لم يجمع بين اثنتين فعندما تتوفى احداىما يتزوج 
، وقد اعقب سبعة اوالد ىم فضاًل عن عبد المجيد كل من سعاد الحاصمة عمى (65)االخرى

الحاصمة عمى شيادة الثانوية وخالد الدكتوراه في الكيمياء وعميدة كمية العموم لمبنات وبمقيس 
الذي كان طبيبًا جراحًا وسعدون الذي كان ميندسًا من زوجتو الثالثة )شريفة ثابت( اخت نوري 
ثابت صاحب جريدة "حبزبوز" ، اما الزوجة الثانية ىي صبيحة الجميمي توفيت مع طفمييا اثر 

 .( 10)لم تترك لو ولداً انتشار مرض )الدفتريا( في السماوة ، اما الزوجة الرابعة 
في بغداد محمة سوق ( 12)2503ولد عبد المجيد في الثامن من تشرين الثاني عام 

، ودخل في ظل رعاية والده كتاتيب بغداد (11)حمادة في دار جّده السيد محمد عبد المطيف
التحق في الصفوف االولية  2521، لتعمم قراءة القران الكريم والحساب، وفي عام 2521عام 

في مدرسة )النمونة(  2523في مدرسة السماوة االبتدائية، وما لبث ان استكمل ذلك عام 
دخل مدرسة الكرخ االبتدائية ، وعندما  2525التركية في الكريمات بجانب الكرخ، وفي عام 

حدثت ثورة العشرين كان يمقى القصائد الحماسية في اجتماعات جامع الشيخ صندل، وفي 
تو االبتدائية ، ودخل ثانوية بغداد المركزية ، ثم انتقل بعدىا الى ثانوية انيى دراس 2511عام 

، وفي ىذه المدينة انيى دراستو الثانوية (16) 2516الموصل بعد تعين والده متصرفًا فييا عام 
،  ثم قصد دمشق في العام نفسو ودرس الطب في المعيد الطبي العربي في  2516عام 

وانتقل في السنة الثالثة الى كمية الطب في مونبميو بفرنسا عام دمشق في الجامعة السورية، 
، وفي العام نفسو بدأ العمل بالسياسة العربية ( 11)2561، واكمل دراستو فييا عام 2560

باتصاالتو برجال العرب في اوروبا وخاصة باالمير شكيب ارسالن الذي كان يصدر مجمة 
الب العرب ألول مرة في تمك الجامعة وانتخب "االمة العربية" في جنيف، والف جمعية الط

(، مارس بعد ذلك مينتو لمدة عامين في مختبر الجراثيم في 2561-2561رئيسًا ليا لممدة )
، وكان ( 19)2561مستشفى )السوبرمان( في مونبميو وحصل عمى شيادة الدكتوراه فييا عام 

كان من بين مؤسسي  2569وفي عام ، (16)يتقن المغات العربية واالنكميزية والفرنسية والتركية
نادي المثنى بن حارثة الشيباني ، واوفده النادي الى دمشق لتمثيمو في حفالت تأبين المرحوم 

 . ( 13)االستاذ المحامي عبد الرزاق الدندشي رئيس عصبة العمل القومي
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تزوج عبد المجيد القصاب مرتين، فزوجتو االولى حميدة عباس محمد التي تزوجيا 
، وانجبت لو ستة اوالد ىم مثنى ومحمد وتغمب ورياض وعباس وانمار، وولدان 2561عام 

 .(11)ىما بيان وبسمان وابنة واحدة وىي جيان من زوجتو الثانية فوزية مبارك دليان
بعد ان اكمل عبد المجيد القصاب دراستو الطبية عاد الى العراق وُعين بوظيفة طبيب 

( دينارا، وفي عام 19براتب قدره ) 2561لثامن من تموز في المستشفى الممكي ببغداد في ا
ُعيَن استاذًا لعمم الصحة في كمية الصيدلة والكيمياء، واستاذا لمجراثيم في مدرسة  2569

ُعينَّ وكياًل لمدير  2566الموظفين الصحيين ومدرستين القابالت والممرضات، وفي عام 
 21، وفـي (15))مستشفى الكرامـة حـاليًا(مستشفى العزل لالمراض السارية في جانب الكرخ 

اوفد الى مصر لدراسة الطرق الخاصة بمكافحة االمراض االقميمية  2565كانون االول 
شغل  2565تموز  16، وفي  2565كانون االول  21والمؤرخ في  506حسب االمر المرقم 

مية نفسيا في تموز وظيفة استاذ مساعد في الكمية الطبية في بغداد، ثم اصبح معاون عميد الك
، ُعين عبد المجيد القصاب طبيبًا 2512. وفي التاسع من تشرين الثاني (90)2512عام 

ُعين طبيبًا لموقاية  2512كانون االول  22لموقاية الصحية لممنطقة المركزية ببغداد، وفي 
لوظيفة الصحية في مدينة الموصل ، اال انو لم يباشر بتمك الوظيفة ، فقد قدم استقالتو من ا

، ولم نجد في سجل خدماتو ما  (92)2512وقبمت االستقالة في الحادي عشر من كانون االول 
. حصل عمى وسام الرافدين من الدرجة الثانية مكافأة لو (91)يشير الى تاريخ عودتو لموظيفة

 .  (96)عمى خدماتو في المعارف والصحة
 365ة الممكية المرقمة شغل عبد المجيد القصاب وظيفة وزير الصحة بموجب االراد

، وتسنم وزارة الصحة لممرة  (91)، في حكومة نور الدين محمود 2591تشرين الثاني  16في 
 . (99)2591الثانية في الثامن من اذار 

 محمد حسن سممان : -3
بن سممان بن عمي بن احمد بن محمد بن قاسم ، اما لقب  (96)ىو محمد حسن

الحمامي الذي عرفت بو االسرة ، يعود إلى المينة التي امتينتيا االسرة ثم وصمت الى والده 
. كان سممان والد (93)سممان، الذي اصبح فيما بعد لقبًا رسميًا في سجالت الدولة العراقية

عض االمالك ومنيا الحمام المعروف )حمام محمد حسن ذو حالة مادية متوسطة فمديو ب
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، وكان متزوجًا من ثالث نساء، كان محمد حسن ىو ابنو من زوجتو الثانية زينب (91)شامي(
 .( 95)ابراىيم الجوىر وبعد وفاتيا تزوج اختيا نعيمة ورزق منيا اربعة اوالد وبنتين

اقعة في الو ( 62)في محمة الشيخ بشار ( 60)2505ولد محمد حسن في بغداد عام 
جانب الكرخ، ونشأ في كنف والده وحظي برعاية خاصة ، كونو االبن االكبر والوحيد من 

 .( 61)زوجتو الثانية
بعدىا انتقل ( 66)اما دراستو، فقد تعمم محمد حسن مبادئ القراءة والكتابة في الكتاتيب

مل دراستو المتوسطة وفييا اكمل دراستو االبتدائية ، بعدىا اك( 61)الى المدرسة الجعفرية االىمية
، بعدىا التحق بالمدرسة الثانوية المركزية 2519في مدرسة التّفيض االىمية وتخرج منيا عام 

والتي تميز فييا بالمواظبة والتفوق وكان تسمسمو الثاني بين خريجي الدراسة االعدادية في 
لطبية في بغداد ، بعدىا اكمل دراستو الطبية في الكمية ا2511-2513العراق لمعام الدراسي 

. حصل محمد حسن عمى احدى ( 69) (2561-2566وكان االول من بين المتخرجين لعام )
عشر جائزة من اصل ثالث عشرة المخصصة لمكمية الطبية وفي مقدمتيا جائزة الممك فيصل 
االول، التحق بعدىا بالبعثة الطبية لمتخصص في معاىد الطب في لندن لمخريجين الثالثة 

، والتحق ىناك في عدة مستشفيات منيا مستشفى األمراض السارية الغربي (66)االوائل
ومستشفى برومبتن لالمراض الصدرية، ومصح الممك جورج الخامس، وعن طريق ىذه 
المعاىد والمؤسسات الطبية استطاع اكمال دراستو وتدربيو، فضال عن ذلك، اتاحت لو الفرصة 

العمميات الجراحية لمصدر واستئصال الرئة  ىناك لالطالع عمى احدث الطرق المتبعة في
ليعود بعد ذلك الى العراق متخصصًا في األمراض السارية ، وبعد عودتو الى العراق التحق 
بدورة االحصاء الطبي الحياتي في الجمعية الممكية لألمراض الصدرية في العيادة الخارجية 

وقام بتنظيميا ( 63)الصدرية والتدرنفي المستشفى الممكي، وقام بانشاء عيادة خاصة لالمراض 
وفق ما تم معاينتو في لندن وتم ترتيب وتنظيم مراجعاتيم وعالجيم ومتابعتيم ، وقام بادخال 
طريقة المعالجة لمحاالت الدرنية الرئوية باالسترواح الصدري التي نالت اعجاب واىتمام 

 .(65)اختصاص األمراض الباطنية وعميد كمية الطب حينيا (61)الدكتور سندرسن باشا
وبعد ان اكمل محمد حسن دراسة االختصاص تزوج من بدرية عبد الحسين عام 

، وكانت من اسرة البحراني المعروفة في محافظة بابل، وكان والدىا تاجرًا كبيرًا (30)2565
راني، وىي ابنة عم رؤوف واخوتيا ىم الطبيب عبد الجبار البحراني والمحامي محمد البح
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البحراني، انتقل بعد زواجو من محمة الشيخ بشار الى منطقة الصالحية في احدى العرصات 
 .(32)ورزق من االبناء ولد وبنان )مالذ وعفاف وزينب( 

كان اشغال محمد حسن سممان لمنصب وزارة الصحة في وزارتي جميل المدفعي 
من قبل الناس ومن قبل الطبقة السياسية ، لما  السادسة والسابعة ، موضع ارتياح وترحيب

كان يتمتع بو من السمعة الطيبة كونو الوطني القومي والطبيب الماىر الذي كان يؤدي 
الذي اصبح مصدر فخر  (31)خدمات كبيرة اتت بثمارىا السيما في مستشفى االمير عبد االلو
 .( 36)يم والتفانيومضرب امثال ، اذ تميز محمد حسن في عممو باالتقان والتنظ

 عبد االمير عالوي : -4
عبد األمير بن الحاج عباس عالوي ، يرجع نسبو الى عشائر ربيعة من فرقة الجعيفر 
من بني عمير فرع البو عمي، وىي اسرة تجارية اصميا من محافظة الكوت، ثم انتقمت لالقامة 

 . ( 31)في بغداد
في بغداد وتحديدًا محمة  (39)2526كانون األول  25ولد عبد االمير عالوي في  

السويدان ىي فرع من محمة صبابيغ االل التي سكنتيا طبقات مختمفة من المجتمع العراقي 
ففييا االسر المعروفة مثل اسرة ابو التمن ، آل الخضيري فضاًل عن التجار والعمال 

الثانوية ، ثم اكمل بعدىا الدراسة (33)2525، ودرس في المدرسة الجعفرية عام  (36)الصغار
، التحق بكمية الطب في 2511في االعدادية المركزية، وكان الثاني عمى مستوى العراق عام 

ومباشرًة تم تعينو طبيبًا في المستشفى  2566وتخرج منيا عام  2511الدورة الثانية عام 
اليفاده الى  2566ايمول  19الممكي ببغداد في االول من اب من العام نفسو ، واستقال في 

دن كونو احد الطمبة االوائل الثالث إلكمال دراستو لمتخصص في الفروع الطبية في لن
الصادر من مديرية الصحة في الثاني من  21211جامعاتيا حسب االمر االداري المرقم  

 . (35)، واختص في طب االطفال(31)2566تشرين االول 
في المستشفى  وبعد عودتو الى العراق ُعيَّن معاون اختصائي المراض االطفال 

 2561الممكي ومحاضرًا في امراض االطفال في الكمية الطبية ببغداد في االول من اب 
 2569حزيران  10دينارًا ، ثم ُعيَن قائم باعمال طبابة مدرسة الشرطة في  19براتب قدره 

طبيبًا بالمستشفى الممكي في   2566ايار  62، ثم عين في 2566لغاية التاسع من ايار 
، ومارس التدريس في كمية (  10) 2566نيسان  19في  3533ة حسب االمر المرقم العمار 
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ايمول  11، ثم صدر امر وزاري بتعينو مديرًا لمستشفى حماية الطفل في  2513الطب عام 
2513(12). 

منح لقب استاذ مساعد من الدرجة االولى في الكمية الطبية بموجب امر عمادة الكمية 
، ثم منح لقب أستاذ امراض 2511في السادس من نيسان  132/6360الطبية المرقم 

، وىو احد (11)2596ايار  3في  661االطفال  في الكمية الطبية بموجب امر العمادة المرقم 
 ( .16)مؤسسي نادي المثنى بن حارثة الشيباني

، ومثل  (11)2596ايمول  23في  166ُعيَّن وزيرًا لمصحة بموجب االرادة الممكية  
 .(  19)تفك في الدورة االنتخابية الخامسة عشر فقطلواء المن

 عبد الهادي الباجة جي :-5
ىو عبد اليادي بن موسى كاظم بن عبد الرحمن الباجو جي ، ينتمي الى اسرة 
بغدادية معروفة، كان والده موسى كاظم بك مدير مدرسة الحقوق ورئيس بمدية بغداد في العيد 

 . ( 16)العثماني
، واتم دراستو الثانوية في 2153تشرين الثاني  19بغداد  ولد عبد اليادي في

، عاد الى العراق (13)2511استانبول، ثم قصد باريس ودخل كميتيا الطبية وتخرج منيا عام 
ومارس الطب ، افتتح عيادة خاصة في شارع الرشيد ، وكان محبوبًا من الطبقات الغنية 

،  (11)و وساعد المحتاجين بشراء األدوية الالزمةوالفقيرة في الوقت نفسو، طالما تنازل عن اتعاب
، ثم استاذًا في كمية الطب في  2566اذار  29ثم عين مديرًا لمستشفى العزل في بغداد في 

تشرين الثاني  12 – 2516حزيران  2، ثم ُعين وزيرًا لمشؤون االجتماعية )2510اب 
حتى اعتزل الخدمة  2516لثاني ، ثم اعيد استاذًا في الكمية الطبية في تشرين ا(15) (2516

، بعدىا اعيد تعينو مدير مستشفى في اإلدارة الصحية في تشرين األول ( 50)2513في تموز 
، بعدىا عين مديرًا عامًا لمشؤون االجتماعية ،  2511، ونقل امينًا لمعاصمة في اذار  2513

وعاد الى  2591حزيران  3، وقد استقال في  (52)2591نيسان  15ثم وزيرًا لمصحة في 
تموز  21واستمر فيو الى ثورة  2591منصب المدير العام لمشؤون االجتماعية في حزيران 

2591(51 ). 
 صبيح الوهبي :-6
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، ودرس الطب في (56) 2506ايمول  23، ولد في  ىو صبيح حسن سامح الوىبي
 .( 59)2560وتخرج منيا عام  (51)الجامعة األمريكية في بيروت
، 2560طبيبًا في المستشفى الممكي في التاسع من تشرين األول عاد الى بغداد فعين 

. تم ايفاده الى  2561بعدىا عين مديرًا لمدرسة الموظفين الصحيين في الثاني من ايمول 
لألختصاص بالجراحة ، وعاد الى بغداد في العام التالي ،  2569لندن وادنبرة وفينا عام 

، ثم عين استاذًا ( 56)2563لممكي في اذار عام وعين بعد ذلك معاونًا لمدير المستشفى ا
مديرًا لمستشفى الكرخ ، واصبح  2512، وُعين في تموز  2565مساعدًا في كمية الطب عام 

 .( 53) (2591اب  6-2591حزيران  6وزيرًا لمصحة في )
اعيد تعيينو مديرًا لمستشفى الكرخ ، وترأس الوفد العراقي في مؤتمر منظمة الصحة 

، وانتخب رئيسًا لمجمس المنظمة  2599الذي عقد في مدينة المكسيك في حزيران العالمية 
، وتولى  2596التنفيذي لمدة عام واحد ، ثم عين طبيبًا اختصاصيًا في وزارة الصحة في اب 

، ثم عاد مديرًا 2593رئاسة اجتماع منظمة الصحة العالمية العاشر في جنيف في ايار 
 .( 51)عدىا عين مديرًا لمستشفى األمراض الصدريةلمستشفى الشعب )الكرخ( ، ب

 محمود بابان : -7
ىو محمود بن جميل بن مجيد باشا بن عبد القادر بن سميمان بن ابراىيم باشا بن 

، ينتيي نسبو الى بير بوداق بك، وىو من العائمة البابانية (55)احمد باشا بن سميمان
 ( .202)يسي. كان والده عضوا في المجمس التأس( 200)الشييرة

، التي كانت حينذاك مركز قضاء تابع  2510ولد محمود بابان في بمدة كفري عام 
لمواء كركوك، نشأ بداية طفولتو فييا واكمل دراستو االبتدائية في مدرسة كفري االبتدائية 

، ثم انتقل الى بغداد بعد انتخاب والده في المجمس التأسيسي، واكمل دراستو (201)االولى
متوسطة الغربية، بعدىا اكمل دراستو في الثانوية المركزية في بغداد ، وبعدىا  المتوسطة في

، لكنو لم يكمل دراستو ىناك ، فعاد الى  ارسمُو والده لمدراسة في الجامعة االمريكية في بيروت
. (201)2516، وحصل عمى شيادة بكالوريوس في الحقوق عام (206)بغداد، ودخل كمية الحقوق

 .( 209)ابنة عمو عدوية بيجت بابانمن  2510تزوج عام 
، ُعيَن محققًا عدليًا في محكمة بداءة الفموجة، ثم 2516بعد اكمال دراستو في عام 

ُعين حاكمًا لمحكمة جزاء بغداد  2590رقي الى نائب حاكم في محكمة االعظمية، وفي عام 
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عترك ، اذ قرر منذ ذلك الحين دخول الم(206) 2592االولى وبقي في منصبو حتى عام 
السياسي ، اال انو لم ينتِم الى حزب سياسي في ذلك الوقت، وعمى الرغم من ذلك ، حصل 
عمى اغمب االصوات في المناطق التي كان يترشح عنيا ليكون عضوا في مجمس النواب، 
وفي بعض االحيان كان يفوز بالتزكية )اي دون ان يكون لو منافس( عن منطقتو 

اربع دورات انتخابية، كان اوليا الدورة االنتخابية الثالثة عشرة  ، فقد فاز في(  203)االنتخابية
( ، وثانييا في الدورة االنتخابية الرابعة عشرة 2591نيسان  11-2596كانون الثاني  11)

ايمول  26، واما مشاركتو الثالثة فقد كانت في الدورة االنتخابية الخامسة عشرة ) 2591عام 
كانت مشاركتو األخيرة في الدورة االنتخابية السادسة  ( ، في حين2591اذار  2591-13
 .( 201) (2591تموز  21-2591ايار  20عشرة )

 2593شغل محمود بابان ثالث مناصب وزارية في مدة قصيرة جدًا ، امتدت من 
، والجدير بالذكر، ان في ىذه المدة القصيرة تغيرت الحكومة ثالث مرات ، 2591حتى تموز 

الظروف التي كان يمر بيا العراق آنذاك، فبعد استقالة حكومة عمي جودت نظرًا لطبيعة 
، صدرت االرادة الممكية بإسناد الوزارة الى عبد الوىاب  2593كانون األول  21األيوبي في 
، فضمت وزارتو خمسة عشر وزيرًا كان من بينيم محمود 2593كانون االول  29مرجان في 

عمى الرغم من انو محام وليس لديو اية معمومات حول ليكون وزيرًا لمصحة، ( 205)بابان
المسائل الصحية، لكن الوزارة من حسب وجية نظر رئيس الوزراء تعد منصبًا اداريًا وسياسيًا 

. وبعد استقالة وزارة عبد الوىاب مرجان وتشكيل ( 220)وليذا وقع عميو االختيار ليذا المنصب
بان ليكون وزيرًا لمدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وفي نوري السعيد الوزارة، تم اختيار محمود با

، تم  2591ايار  25اخر وزارة تم تشكيميا في العيد الممكي برئاسة احمد مختار بابان في 
  .( 222)اختيار محمود بابان ليكون وزيرًا بال وزارة

ثالثًا: النشاطات العممية لوزراء الصحة وانجازاتهم في العراق في المجال الصحي 
(1952-1958:) 

تشرين  16عندما تولى عبد المجيد القصاب وزارة الصحة، اصدر امرًا وزاريًا في 
بتأليف لجنة فنية خاصة انيطت بيا ميمة دراسة امر المشاريع الدولية ، ورسم  2591الثاني 

الخطط والبرامج البعيدة المدى لرفع المستوى الصحي في البالد، وتنسيق العمل مع الوكاالت 
ورة التي يقع عمى عاتقيا تنفيذ المشاريع الصحية المبرمة، برئاسة مدير الصحة العامة، المذك
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وعضوية كل من مدير معيد االمراض الصدرية، ومدير معيد االمراض المتوطنة، ومدير 
معيد االمراض التناسمية ، ومدير الطب االجتماعي الواقي، واالستاذ الدكتور ميشل كريشمي 

ة في الكمية الطبية ممثل منظمة الصحة العالمية، واخيرًا ممثل ادارة استاذ الصحة العام
 .(221) المساعدات الفنية )الخطة الرابعة(

وفي الصدد نفسو، قرر الدكتور عبد المجيد القصاب تأليف لجنة لتدقيق اضابير 
ة الموظفين والمستخدمين التابعين لوزارتو وتقديم توجيياتيم الييا بشأن من ال يصمح لمخدم

، كما اصدر القصاب بيانًا بشأن االىتمام بالمرضى الفقراء وضرورة تزويدىم (226)منيم
، كذلك دعا في الوقت نفسو الى ضرورة ( 221)باالدوية مجانًا واحالتيم لالطباء االخصائيين

زيادة عدد االطباء في المستشفيات في مختمف االختصاصات ؛ وذلك تأمينًا لممصمحة 
دعوة نتيجة زياراتو المتكررة لممستشفيات والسيما في بغداد وتشخيصو العامة. وجاءت ىذه ال

 .( 229)الجوانب السمبية داعيًا مدرائيا الى بذل الجيود المضنية من اجل صحة المواطن
وقد اولى عبد المجيد القصاب اثناء توليو الوزارة الجانب الصحي اىتمامًا كبيرًا، فقد 

من شأنيا ان تسيل االمور عمى الناس وذلك من خالل امر باجراء التدابير الالزمة التي 
السماح ببيع بعض من االدوية البسيطة كاألسبرين والديتول والمعقمات وغيرىا من قبل 
الباعة، السيما وقد اصبحت من الحاجات اليومية التي من غير المعقول ان يطمب الى الناس 

 توجد فييا اساءة الستعمال او مراجعة الصيدليات من اجل الحصول عمييا خاصة وانيا ال
نشوء خطر او ضرر كبير عن اخذىا من غير وصفة ، وقد عكس ىذا القرار الذي اتخذه 
القصاب تفيمًا واعيًا لحاجات الناس وترك اثرًا طيبًا لدى عدد كبير من عامة الناس والباعة 

المرضى  ، كما امر بتشكيل لجان في جميع المستشفيات لمنظر في ادخال(226)بشكل خاص
الى المستشفيات إلزالة اسباب الشكوى والتذمر من بين الناس وإلشاعة العدالة والرحمة بين 

 . (223)الموظفين
وعمى الرغم من قصر مدة وزارتو، اال ان اعمالو ال يزال يذكرىا الناس من حيث شدة 

تعميماتيا التي لم مراقبتو المستمرة لممستشفيات والمستوصفات وتعديمو لقوانين الوزارة وانظمتيا و 
ينميا تعديل منذ عيد االحتالل البريطاني لمبالد ، وىو اول من وزع اعمال الوزارة عمى مديرين 
عامين لمطب العالجي والوقائي واالتصاالت الخارجية والتفتيش والمذاخر واالدارة . فضاًل عن 

ح دورات لممضمدين قيامو باعداد انظمة كمية الطب والصيدلة والمدارس الصحية االخرى وفت
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والممرضات ومفتشي الصحة ودورات لتجديد معمومات الموظفين في ديوان الوزارة والدوائر 
التابعة ليا وعدل انظمة مديريات صحة العاصمة والمدن وانظمة الوقاية والمحالت المضرة 
بالصحة واالمراض السارية وخفف من مقاييس فحص النظر لمموظفين والطالب والمستخدمين 
وكل ذلك بعد استشارة ذوي االختصاص في مؤتمرات عمنية كان يعقدىا ليذا الغرض، ومما 
يذكر لو بالخير ىو تأسيسو لكمية طب االسنان بعد تغمبو عمى المعارضة الشديدة التي جوبو 
بيا من قبل المسؤولين السياسيين واالداريين والفنيين بحجة عدم توفر االمكانيات، ولم يقف 

سوى االساتذة العراقيين واالجانب الذين يعرفون كيف تتألف الكميات في البدء ثم الى جانبو 
 .( 221)كيف تنمو وتتوسع لتجاري اخواتيا الكميات االقدم منيا

ومما يحسب عمى عبد المجيد القصاب انو اول من اعتمد نظام افضمية درجات 
دن االخرى كاًل حسب االمتحان في توزيع االطباء المتخرجين الجدد عمى العاصمة والم

درجاتو وحسب المواء الذي قبل عنو في كمية الطب فقضى بذلك عمى المحسوبية والمنسوبية 
( شاغرًا في االقضية، فضاًل عن انو اول من راقب سموك االطباء 69في التعيينات وملء )

اعيا ودواميم ومعامالتيم لممرضى، فعاقب عددًا من المسيئين واعمن اسماؤىم في الصحف واذ
في المذياع وكافأ المحسنين منيم واعمن اسمائيم عمى الملء كذلك . كما شجع القيام بتأسيس 
النقابة وساىم في وضع قانونيم وصادق عميو في وزارتو وساعد كثيرًا من االطباء عمى السفر 

 .( 225)الى اوروبا والواليات المتحدة االمريكية لالختصاص
عن الييئات والمشاريع الصحية الدولية، فقد تعاون  لم يكن القصاب في وزارتو بعيداً 

مع مؤسسة الصحة العالمية التابعة لالمم المتحدة، وىذا ما ظير واضحًا من خالل زيارة 
المستر موريس بيت مندوب مؤسسة اغاثة االطفال العالمية الى العراق اثناء قيامو بجولة في 

البالد التي اصابتيا نكبات الحروب ، منطقة الشرق االوسط وجنوب شرق اسيا وغيرىا من 
، وفي المجال نفسو، اجرى ( 210)وقد عمل الوزير عمى تكريمو لجيوده المبذولة في ىذا الجانب

 . (212)القصاب حفاًل تكريميًا لطبيب نمساوي مختص باألمراض الصدرية اثناء وجوده في بغداد
والتي لم تدم  2591ام وفي وزارة الصحة االخيرة التي تقمدىا في الثامن من اذار ع

اال قمياًل حدثت نكبة الفيضان، فاسرع لمواساة المنكوبين واغاثتيم وتوزيع االطعمة عمييم، 
وانقاذ حياتيم بواسطة الزوارق البخارية والعادية او بالطائرات، وذكر في مذكراتو انو كان يوزع 

امر بتأسيس المراكز عمى المنكوبين بيديو ما يحتاجون اليو من غذاء ودواء وكساء، ثم 
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الصحية في كل مكان وخصص ليا االطباء والمضمدين والعالج واخذ يفتش ىذه المراكز 
، وقد قرر عبد المجيد القصاب وقف الصالحيات االدارية الممنوحة الى ( 211)بنفسو لياًل ونياراً 

،  ، االمر الذي يؤكد ومن دون شك( 216)رؤساء الصحة من تعيين وفصل ونقل اال باذن منو
كان ىناك فوضى ادارية في وزارة الصحة ، اراد القصاب ان يعالجيا بشكل كامل من خالل 

 اطاللو مركزيًا عمى شؤون وزارتو .
اما اىم نشاطات الوزير محمد حسن سممان، كان اول اجراء اتخذه في وزارة الصحة 

اص لالطالع ىو تعيين السبت واالربعاء من كل اسبوع الستقبال المراجعين في مكتبو الخ
، وكان لو دور ميم في مكافحة مرض (211)عمى احتياجاتيم واالىتمام بشكواىم واتخاذ ما يمزم

التدرن الرئوي، فقد اتخذ عدة اجراءات منيا : تقسيم العراق الى ثالث مناطق والمركز يكون 
معالجة بغداد ميمتو تنفيذ منياج التدرن في األلوية، وانشاء وحدات ثابتة ومتنقمة لمكافحة و 

التدرن في القرى واالرياف ، والتطعيم االجباري بمقاح الـ )بي .سي .جي(، وقد خصص ليذا 
، وتأليف لجنة من (219)المشروع مبمغ قدره مميون ونصف المميون دينار من الميزانية العام 

عدد من االطباء برئاسة الدكتور صبيح الوىبي لوضع الئحة قانونية لمكافحة مرض السل في 
 .( 216)اقالعر 

من جانب اخر، استحدث محمد حسن سممان فكرة المستشفيات السيارة لخدمة القرى 
، فضال (213)واالرياف الذين يصعب عمييم الحصول عمى الخدمة الصحية لبعدىم عن المدينة

عن ذلك، كان لو دور في انشاء مدينة الطب في بغداد فيو اول من اطمق عمييا ىذا االسم 
ارسمت التخطيطات االولى النشاء مدينة الطب الى مجمس االعمار، وتقرر ووضع بذرتيا، اذ 

عرضيا لممناقصة دوليًا لتقوم احدى الشركات العالمية بانشائيا ، وتم رصد ثالثة ماليين من 
، وذكر محمد حسن سممان في (211)منياج السنوات الخمس لألعمار لبناء ىذه المدينة الطبية

ع االختيار عمى األرض المحيطة بالمستشفى الممكي بضمنيا مذكراتو بيذا الخصوص انو وق
بنايات مديرية السجون والسجن المركزي والخان الكبير، ويذكر ايضًا انو تم وضع مخططات 

، واستممكت ليا ( 215)ىذه المدينة وخرائطيا عمى ايدي ارقى دور اليندسة المعمارية العالمية 
 .( 260)ى نير دجمة ومستشفى مير الياساالراضي المذكورة مع المساكن المطمة عم

اصدر وزير الصحة محمد حسن سممان امرًا وزاريًا  2599كانون الثاني  25وفي 
( بتشكيل "معيد التغذية" ، وكانت غايتو كما حددتيا ديباجة األمر الوزاري " دراسة 16برقم )
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تو بالصحة واالمراض حالة التغذية بين مختمف الطبقات ، ومقارنة االستيالك الغذائي وتأثيرا
المتوطنة، والقياسات الحية لالطفال ومعرفة مستوى النمو في مختمف الييئات والمدارس 
ودراسة مضار وفوائد األغذية والمشاركة في تدريس التغذية في المعاىد المناسبة وتدريب 

صورة العاممين في مثل ىذا الحقل الحيوي، وما الى ذلك من األمور المتعمقة بالتغذية، وب
 .(262)خاصة اجراء وتشجيع البحوث التغذوية األساسية ونفي او اثبات الحاالت دون السريرية

اما اىم انجازات عبد االمير عالوي، فقد كان لو دور في إنشاء معمل األلبان 
)الحميب المعقم( ودعم مشروع مكافحة المالريا واألمراض المتوطنة األخرى كالسل والجدري، 

رج الطبي وقانون الصيدلة وانشاء مصرف الدم ولو الدور الكبير في انشاء ووضع قانون التد
 . ( 261)كمية الطب في الموصل والبصرة

اما بالنسبة الىم النشاطات واالنجازات التي قام بيا عبد االمير عالوي في الوزارة، 
الئقين عمل عمى تحسين سمعة الوزارة وتطييرىا ممن اساء الى سمعتيا، واختيار الموظفين ال

من االطباء وغيرىا، ومعاممة الموظفين بالعدل والمساواة دون تميز بأي شكل من االشكال، 
 . (266)ورفع مستوى الكمية الطبية

كانت اول اجراءاتو وضع الخطة الالزمة اليجاد مذخر طبي مستقل في كل لواء، 
ضال عن ذلك تم وعمى الرغم من العراقيل والمعارضة عمى ىذا االجراء اال انو حقق ذلك، ف

تغيير جميع التجييزات الطبية في كل المراكز الصحية وتأمينيا بالعالجات الضرورية التي 
، وعمل عمى مكافحة مرض البميارزيا التي انتشرت في (261)جمبيا من الدول االوربية

المنطقتين الوسطى والجنوبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، التي ارسمت فرق صحية 
، فضاَل عن ذلك، عدل نظام الوزارة وانشأ مديرية  باء اختصاص في مرض المالريامن اط

عامة لموقاية الصحية، وفتح عدد من المؤسسات الصحية والمستوصفات وتعيين الكوادر 
 .( 269)الالزمة ليذه المؤسسات

لم تستطع وزارة الصحة في عيد محمود بابان ان تقدم شيئًا من الناحية الصحية  
الخدمات البسيطة، وذلك يعود الى قصر عمر الوزارة التي استقالت في الثالث من  سوى بعض

، فضاًل عن ان منياج الوزارة الذي قدم الى مجمس النواب لم ترد فيو اية اشارة 2591اذار 
إلى الوضع الصحي في البالد، فقد ركز المنياج عمى المسائل الخارجية والقومية اكثر من 

فكل ما ورد في جانب السياسة الداخمية ضمن المنياج ىو ان الوزارة  االوضاع الداخمية ،
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، وعمى الرغم من ذلك ال بد من االشارة الى (266)"سوف تنتيج سياسة اعمار البالد وتصنيعيا"
ان، محمود بابان كانت لو مواقف في مدة استيزاره وزارة الصحة ، فعندما تعرضت بعض 

خسائر في االرواح ومادية، حيث تعرض مركز ناحية  مناطق ديالى الى كارثة طبيعية سببت
الى سيول األمطار الغزيرة ، فتيدمت اكثر مباني  2591السعدية في الرابع من كانون الثاني 

 130الناحية، وغرقت مزارعيا، وامتدت السيول الى معسكر جموالء وخانقين فجرفت السيول 
في خانقين،  وعمى الفور سافر وزير دار  100دار في السعية و  900دارًا في جموالء و 

الصحة محمود بابان بصحبة وزير الداخمية سامي فتاح ووزير الشؤون االجتماعية اركان 
العبادي الى المنطقة المتضررة لموقوف عمى احول األىالي ىناك، وتقديم المساعدة الالزمة 

 . (263)ىالي المنطقةليا، فضاًل عن ذلك شكمت وزارة الصحة فرق خاصة لتقديم المساعدة ال
 النتائج

 تشير المعمومات الواردة في البحث الى نتائج ميمة ىي:
ان ىناك عدد من وزراء الحكومات المتعاقبة في العيد الممكي،  كان ليم اثرًا  -2

 كبيرًا في الجانب الصحي والسيما الوزير عبد المجيد القصاب وعبد االمير عالوي .
كان لممحسوبية والمنسوبية دورًا كبيرًا في اختيار بعض الوزراء ومنيم وزراء   -1
 الصحة .
ان تأخر انجازات وزارة الصحة خالل مدة البحث تعود الى آمرين االول ىو  -6

اختيار منصب وزير الصحة كمنصب سياسي وىذا خطأ فادح اذ جيء بأشخاص بعدين كل 
مى شيادة الحقوق ، ولم نجد اي انجازات صحية البعد عن الجانب الصحي وانما حاصمين ع

سجمت في عيدىم ، اما االمر الثاني الذي ادى الى تاخر وزارة الصحة فيعود إلى تغيير 
الوزارات وقصر مدتيا بسبب االوضاع السياسية ، وىذا ما انعكس سمبيًا عمى االوضاع 

ي انجاز لبعض الوزراء االجتماعية ومنيا المجال الصحي وبالتالي ادى إلى عدم تقديم ا
بسبب قصر مدة تسنميم منصب وزير الصحة الذي لم يتجاوز مدة شيرين فقط لبعض 

 الوزراء فضاًل عن قمة الوعي الثقافي.
 التوصيات

عمى الحكومة اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب ، الن  -2
 مجاالت الحياة.االختصاص والخبرة ليا دور كبير في النجاح والتطور في كل مجال من 
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ان يكون وزير الصحة مستقاًل ، حتى ال يكون عميو تأثير من جية االحزاب  -1
 التي رشحتو لممنصب ، كون ىذا المنصب فيو حياة البشر وال يمكن التالعب بارواحيم.

عمى الحكومة دعم وزارة الصحة ماديًا ومعنويًا ، ومواكبة التطور الصحي في  -6
 اخية صحية مالئمة لممحافظة عمى االنسان.العالم من اجل توفير بيئة من

 (1958-1952جدول يبين اسماء رؤساء الوزارات ووزراء الصحة فيها ومدتها الزمنية )
اسم الوزارة 

 ورئيسيا
التحصيل  وزير الصحة مدة الوزارة

 الدراسي
 المالحظات

 الى من
عبد الرحمن  16/22/2591 21/3/2591 مصطفى العمري

 جودت
  حقوق

نور الدين 
 محمود

عبد المجيد  15/2/2596 16/22/2591
 القصاب

  كمية الطب 

جميل المدفعي 
 السادسة

محمد حسن  9/9/2596 15/2/2596
 سممان

  كمية الطب

جميل المدفعي 
 السابعة

محمد حسن  23/5/2596 3/9/2596
 سممان

=  

محمد فاضل 
 الجمالي االولى

عبد االمير  1/6/2591 23/5/2596
 عالوي

  طب اطفال

محمد فاضل 
 الجمالي الثانية

عبد المجيد  15/1/2591 1/6/2591
 القصاب

 كمية الطب
 

 

ارشد العمري 
 الثانية

عبد اليادي الباجة  5/6/2591 15/1/2591
 جي

قدم استقالة  كمية الطب
في 
6/6/2591 

وقبمت في 
5/6/2591 

ارشد العمري 
 الثانية

طبيب  صبيح الوىبي 6/1/2591 5/6/2591
 جراحة

صدرت 
اإلرادة 
الممكية 

بتعينو وزيرًا 
لمصحة في 
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اسم الوزارة 
 ورئيسيا

التحصيل  وزير الصحة مدة الوزارة
 الدراسي

 المالحظات

 الى من
5/6/2591 

نوري السعيد 
 الثانية عشر

محمد حسن  23/21/2599 6/1/2591
 سممان

  

نوري السعيد 
 الثالثة عشر

عبد االمير  10/6/2593 23/21/2599
 عالوي

  

عي جودت 
 االيوبي الثالثة

عبد االمير  21/21/2593 10/6/2593
 عالوي

  

الوىاب عبد 
 المرجان

  حقوق محمود بابان 1/6/2591 29/21/2593

نوري السعيد 
 الرابعة عشر

عبد االمير  25/9/2591 6/6/2591
 عالوي

  

احمد مختار 
 بابان

عبد االمير  21/3/2591 25/9/2591
 عالوي

  

 .10، ج 9، ج8الجدول من عمل الباحث باالعتماد عمى كتاب عبد الرزاق الحسني ، ج
  االحاالت

  
 

                                                 

ابن  –، رسالة ماجستير ، كمية التربية  2519-2561الصحية في العراق ( حيدر حميد رشيد ، االوضاع 2)
 . 9، ص 1000رشد ، جامعة بغداد ، 

مجيد خدوري ، اسباب االحتالل ( لممزيد من التفاصيل عن اسباب االحتالل البريطاني لمعراق ينظر: 1)
 . 2552البريطاني لمعراق ، الموصل ، 

 2565، التاريخ الصحي لمدينة البصرة اواخر العيد العثماني حتى عام  ( جعفر بنيان عبد الدائم المنصور6)
 . 99، ص1023، لبنان ، 

في مقاطعة جبل طارق ، وىو من اصل بريطاني وقد اشتير كضابط  2161ستانمي مود: ولد عام  (1)
اب  11ممتاز قبل الحرب العالمية االولى وخالليا، عيدت اليو قيادة القوات البريطانية في العراق  في 

ىالي اذار الى ا 25، واصدر الجنرال مود بيانا في 2523اذار  22استطاع دخول بغداد في 2526
بغداد اوضح فيو سياسة بريطانيا في العراق لممزيد من التفاصيل ينظر: رنا عبد الجبار حسين الزىيري 
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 13، "دراسات تاريخية" )مجمة(، العدد2523-2526،الجنرال ستانمي مود واالحتالل البريطاني لمعراق 
 .253-219، ص1021، بيت الحكمة، بغداد، 

( ، دار 2561-2511االداري لمدولة العراقية في عيد االنتداب البريطاني )( احمد خميف العفيف ، التطور 9)
 . 66، ص1001جرير ، عمان ، 

"حضارة العراق" ، اعداد نخبة من الباحثين،  الجزء الثالث  -طالب ابراىيم العقابي، الخدمات الصحية ،  (6)
ارة عن مجموعة بحوث كتبيا . نود ان نشير إلى ان ىذا الكتاب ىو عب 212،ص 2519عشر ، بغداد ، 

 عدد من الباحثين .
ينتمي الى اسرة الكيالني من ذرية الشيخ عبد القادر  2119عبد الرحمن النقيب: ولد في بغداد عام  (3)

الكيالني الحسني، أصبح نقيب بغداد ، كان ديوانو مجمس ادب وسمر ، كان ارستقراطي النزعة ، واسع 
، لممزيد من  2513العاطفة يتمتع بعالقات وطيدة مع البريطانيين توفي عام الثقافة االدبية متصوفًا مرىف 

التفاصيل ينظر: رجاء حسين حسني الخطاب ، عبد الرحمن النقيب حياتو الخاصة واراؤه السياسية وعالقتو 
 .2519بمعاصرية ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بغداد ، 

الصحية في نصف قرن ، تقديم: حنا خياط ، دار الحرية لمطباعة ، موسيس ىاكوبيان ، حالة العراق ( 1)
 . 25-26، ص 2512بغداد، 

، واكمل  2165سياسي عسكري ، ولد في محمة صاري كيية في كركوك عام ( عزت باشا الكركوكمي : 5)
اسطنبول وعاد دراستو االبتدائية فييا، ثم اتم دراستو الرشدية في بغداد ، ودخل بعدىا المدرسة الحربية في 

الى العراق برتبة مالزم اول وعين في ىيئة ركن فرقة الخيالة في بغداد . رقي الى رتبة امير لواء لجدارتو 
عين وكياًل لقائد الفرقة الثانية عشرة نظامية المرابطة لمدة عام ووكياًل  2505وخدماتو الممتازة ، وفي عام 

المرابطة في  63عين قائدًا لمفرقة  2526في عام لمتصرف كركوك بعد المتصرف محمد عون اهلل ، و 
البصرة وواليًا عمييا بالوكالة .تقاعد بعد انتياء الحرب العالمية االولى وىو برتبة فريق وعاد الى كركوك . 
وعندما الف عبد الرحمن النقيب الحكومة العراقية المؤقتو ، اسند اليو منصب وزير المعارف والصحة 

 2561تشرين األول  10. توفي في  2512ايمول  15وزارة االشغال والمواصالت في  العمومية ، ثم تسنم
ودفن في كركوك لممزيد من التفاصيل ينظر: عصمت صاري كيية، عزت باشا الكركولي اول وزير 

 لممعارف والصحة في الحكومة العراقية ، مجمة تركمان العراق ينظر الموقع االتي عمى االنترنيت:
http//www.turkmen.nl 

وتمقى تعميمو األولي  2111كانون الثاني  20حنا خياط: طبيب وسياسي، ولد في الموصل في  (20)
واالبتدائي في مدارس اآلباء الدومينيكان ، ثم حصل عمى شيادة البكموريوس في العموم واالداب في 

باريس واستانبول ، بعدىا حصل عمى دبموم الطب من جامعتي  2506الجامعة الفرنسية في بيروت عام 
، انتخب عضوًا في الجمعية الطبية الجراحية في بروكسل ، عاد الى مدينة الموصل عام 2501عام 

وعين طبيبًا لبمدتيا ، وتولى ادارة المستوصف الصحي ىناك ، وقام بتقديم الخدمات الصحية فييا  2501
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وانتخب نائبًا لرئيس  2521اب .، تقمد وظائف طبية عدة ، التحق حنا خياط  بالجمعية الوطنية في 
-2512ايمول  21جمعية اليالل األحمر في الموصل من العام نفسو، اسند اليو منصب وزارة الصحة في 

تشرين األول  29. وبعد الغاء وزارة الصحة عين حنا خياط مديرًا لمصحة العامة لغاية  2511اب  25
ايار  26ة ، ثم عين مديرًا عامًا لمخارجية لغاية ، عين استاذ مدرسًا في الكمية الممكية العراقي 2562
، عين نائبًا في مجمس االعيان 2561، اسندت اليو عمادة الكمية الطبية الممكية عام  2566
( لممزيد من التفاصيل ينظر: وفاء ىادي حبيب الخفاجي ، 2591-2590( ومن )2516-2516لممدة)

، "القادسية لمعموم اإلنسانية" )مجمة( ، المجمد ( 2595-2111حنا خياط ودوره الصحي في العراق )
 .                             1023، كمية االداب، جامعة القادسية،  1العشرون ، العدد

 . 293، ص 2563عبد الحميد العموجي ، تاريخ الطب في العراق ، مطبعة اسعد ، بغداد ، ( 22)
 . 103وفاء ىادي حبيب الخاجي، المصدر السابق ، ص( 21)
،  2519"حضارة العراق" ، الجزء الثالث عشر ، بغداد ،  -طالب ابراىيم العقابي ، الخدمات الصحية ، ( 26)

 . 211ص
( ان تولي الشؤون االجتماعية في 2519شباط  21-2565نيسان  9( ارتأت وزارة نوري السعيد الرابعة )21)

، فقد تم استحداث وزارة الشؤون  2566لعام  63م البالد عنايتيا الخاصة ونتيجة لقانون تشكيل الوزارات رق
لممزيد من التفاصيل ينظر: ناجي تركي حمزة عمران، وزارة الشؤون  2565ايمول  22االجتماعية في 

ابن رشد ، جامعة بغداد ،  -، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية  2591-2565االجتماعية 
1021 . 

 . 213المصدر السابق ، صطالب ابراىيم العقابي ، ( 29)
 . 211المصدر نفسو ، ص( 26)
( لالطالع عمى نص القانون ينظر: الحكومة العراقية ، وزارة العدلية ، مجموعة القوانين واألنظمة لسنة 23)

 . 211-213، ص 2596، مطبعة الحكومة ، بغداد ،  2591
 . 213المصدر نفسو ، ص( 21)
 . 66، ص 2591-2519في العراق حيدر حميد رشيد ، األوضاع الصحية ( 25)
 . 1003كانون الثاني  21،  139"المشرق" )جريدة( ، بغداد ، العدد ( 10)
 ( .2( ينظر ممحق رقم )12)
دار الكتب والوثائق، االضبارة الشخصية لـ )عبد الرحمن جودت ( ، بطاقة التقاعد . البد من االشارة ( 11)

التقاعد العامة ، االضبارة التقاعدية لـ )عبد الرحمن جودت ( توجد نسخة ايضا من ىذه االضبارة في ىيئة 
 ( .6203659003رقم االضبارة )
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ينظر: ىيئة التقاعد الوطنية ، االضبار التقاعدية لـ )عبد الرحمن جودت ( رقم  5/5/2565توفيت في ( 16)
ية ، صورة قيد ( ، كتاب وزارة الصحة ، مديرية المستشفى الجميوري في الكاظم6203659003الممفة )

 . 19/22/2565في  9119وفاة ، الكتاب المرقم 
 . 9/22/2565في  119/65االضبارة نفسيا ، كتاب محكمة شرعية االعظمية ذي العدد( 11)
 االضبارة نفسيا ، استمارة اسرة المتقاعد عبد الرحمن جودت .( 19)
 . 26، ص 2516الحكومة ، بغداد ، ، مطبعة  2516وزارة الداخمية ، جدول كبار موظفي الدولة لسنة ( 16)
،  2591-2519( سامي ناظم حسين المنصوري، متصرفو لواء الديوانية دراسة في ِسيَرىم الوظيفية 13)

"اوروك لمعموم االنسانية" )مجمة( ، المجمد العاشر، العدد الثالث، كمية التربية لمعموم االنسانية، جامعة 
 . 199، ص 1023المثنى، 

 . 26، ص 2590، مطبعة الحكومة ، بغداد ،  2590خمية ، جدول كبار موظفي الدولة لسنة وزارة الدا( 11)
 . 199( سامي ناظم حسين المنصوري ، المصدر السابق ، ص15)
دراسة تاريخية ، رسالة ماجستير غير  2566-2591( حسين عمي فميح ، وزارة الزراعة في العراق 60)

 . 226، ص 1029بغداد ،  منشورة ،كمية التربية ابن رشد ، جامعة
( عمي صالح الكعبي ، نواب الوية الحمة والديوانية والمنتفك في مجمس النواب العراقي في العيد الممكي 62)

 . 66، ص 1022، دار الينابيع ، ستوكيولم ،  2519-2591
بيروت ، ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،  2حسين حاتم الكرخي ، مجالس االدب في بغداد ، ط (61)

 . 611، ص 1006
"مذكرات عبد العزيز القصاب" ، اعداد وتحقيق : خالد عبد العزيز القصاب ، المؤسسة العربية لمنشر ( 66)

 . 12، ص 1003والتوزيع ، بيروت ، 
( وىي احدى محالت بغداد القديمة تقع في الكرخ وتتوسط محالت الجسكار ، والتكارتة ، وخضر الياس 61)

جامع عطا ، سميت بسوق حمادة نسبة الى التاجر حمد المدلل الذي امتمك ذلك السوق والسيدة نفيسة و 
ينظر: عماد عبد السالم رؤوف ، األصول التاريخية السماء محالت بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، 

 . 62،  2551بغداد ، 
 . 12"مذكرات عبد العزيز القصاب" ، ص (69)
وثائق وتعميقات ، د.م ، د.ت . مع العمم ان ىذا  –القصاب"  تاريخ وذكريات ( " كناش الطبيب الدكتور 66)

المجمد موجود في دار الكتب الوثائق ، تضمن مئات الوثائق والمقاالت ومؤلفات القصاب ، اال انو من 
 المؤسف يخمو من منيجية البحث التاريخي .

ال بد من االشارة ان ىذه  رة مضبطة االسرة .استما دار الكتب والوثائق، إضبارة عبد المجيد القصاب،( 63)
االضبارة ىي االضبارة التقاعدية وتم تصويرىا واالحتفاظ بنسخة ممونة في دار الكتب والوثائق . لالطالع 
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( 6201010009ينظر: ىيئة التقاعد الوطنية، االضبار التقاعدية لـ )عبد المجيد القصاب( رقم االضبارة )
. 

وسوعة اعالم العراق في القرن العشرين ، الجزء االول ، الطبعة االولى ، دار الشؤون ( حميد المطبعي ، م61)
 .269، ص 2559الثقافية ، بغداد ، 

 2569-2111( وصال عبد العزيز محمد، عبد العزيز القصاب واثره االداري والسياسي في العراق 65)
 .25، ص 1021مبنات ، جامعة بغداد ، )دراسة تاريخية(، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ل

 .10؛ وصال عبد العزيز محمد ، المصدر السابق ، ص 29( "مذكرات عبد العزيز القصاب" ، ص10)
، ( 6201010009، االضبارة التقاعدية لـ )عبد المجيد القصاب( رقم االضبارة )( دار الكتب والوثائق12)

 "  . ؛ " كناش الطبيب الدكتور القصاب2دفتر الخدمة، ص
 . 619( حسين حاتم الكرخي ، المصدر السابق ، ص11)
 .  619( عبد المجيد القصاب ، كناش الطبيب ؛ حسين حاتم الكرخي ، المصدر السابق، ص16)
؛ مير بصري ، اعالم السياسة في العراق الحديث ، الجزء  269( حميد المطبعي ، المصدر السابق ، ص11)

 . 235، ص 1001الثاني ، دار الحكمة ، لندن ، 
 . 619( حسين حاتم الكرخي ، المصدر السابق ، ص19)
، ( 6201010009دار الكتب والوثائق، االضبارة التقاعدية لـ )عبد المجيد القصاب( رقم االضبارة ) (16)

 .2دفتر الخدمة، ص
 . 2513تشرين الثاني  29،  95( "االتحاد" )جريدة( ، بغداد ، العدد 13)
، ( 6201010009ق ، االضبارة التقاعدية لـ )عبد المجيد القصاب( رقم الممفة )دار الكتب والوثائ( 13)

 استمارة مضبطة االسرة. 
 ( " كناش الطبيب الدكتور القصاب"  . 15)
، دفتر  ( 6201010009دار الكتب والوثائق ، االضبارة التقاعدية لـ )عبد المجيد القصاب( رقم الممفة ) (90)

 . 1-2الخدمة ، ص
 .5، دفتر الخدمة، صاالضبارة نفسيا  (92)
 . 5(االضبارة نفسيا ، دفتر الخدمة ، ص91)
 ( " كناش الطبيب الدكتور القصاب "  .96)
 . 50-15، ص 2591 – 2519( حيدر حميد رشيد ، االوضاع الصحية في العراق 91)
 . 16( "مذكرات الدكتور عبد المجيد القصاب ..." ، ص99)
 اسم مركب .( محمد حسن 96)
،  2591نور عبود كنبر المالكي ، محمد حسن سممان ودوره السياسي والوظيفي في العراق حتى عام ( 93)

 . 1، ص 1021كمية التربية لمبنات ، جامعة بغداد ، 
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 . 9المصدر نفسو ، ص( 91)
 . 9-1المصدر نفسو ، ص( 95)
ربية لمموسوعات ، محمد حسن سممان ، صفحات من حياة الدكتور محمد حسن سممان ، الدار الع( 60)

 . 21، ص 2519بيروت  
تقع عمى شاطىء دجمة وتحدىا من الجيات االخرى محمة سوق الجديد ورأس الجسر ، عرفت بيذا االسم ( 62)

نسبة الى جامع ىناك بنسب الى دفينو الشيخ الزاىد ابو الحسن عمي بن محمد بن بشار الزاىد ينظر : 
التاريخية السماء محالت بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، عماد عبد السالم رؤوف ، االصول 

 . 61، ص 2551
 . 9نور عبود كنبر المالكي ، المصدر السابق ، ص( 61)
 الكتاتيب : وىي بمثابة مدرسة أولية يتعمم فييا أطفال المسممين القراءة والكتابة ومبادىء ( 66)

 الجوامع أماكن ليا لممزيد ينظر : جميل موسى النجار، الدين االسالمي ، وكانت المساجد و     
 ( ، الطبعة األولى،  2521 – 2165تاريخ التعميم في العراق في العيد العثماني األخير )     
 .  31م ، ص 1002دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،     

 29/5/1026" المدى" )جريدة( ، بغداد ، مالحق ، ( 61)
 . 12-26سممان ، المصدر السابق ، ص محمد حسن( 69)
 . 22نور عبود كنبر المالكي ، المصدر السابق ، ص( 66)
( عبارة عن عدوى تسببيا جرثومة يمكن ان تنتشر عن طريق Tuberculosisالتدرن : مرض السل )( 63)

ونبأ نعيم  الغدد الممفاوية ومجرى الدم الى جميع انحاء الجسم لممزيد من التفاصيل ينظر: رعد فاضل حسن
ميدي ، دراسة تحميمية لواقع مرض التدرن في العراق باستخدام التحميل المتناظر ، "االدارة واالقتصاد" 

 . 112-111، ص1022)مجمة( ، العدد السادس والثمانون ، 
، جاء الى  2521( سندرسن باشا ، ىو طبيب بريطاني الجنسية ، تخرج من كمية الطب جامعة ادنبرة عام 61)

، وتقمد عدة مناصب ضمن الحممة البريطانية ، وبعد تشكيل  2521اق مع الحممة البريطانية عام العر 
الحكومة العراقية اصبح طبيبًا خاصًا لمممك فيصل االول ومن ثم الممك غازي وبعدىا الممك فيصل الثاني 

مكية في العراق لممزيد من التفاصيل ينظر : سندرسن باشا ، مذكرات سندرسن باشا طبيب العائمة الم
 . 2511، منشورات مكتبة اليقظة ، بغداد ،  1، ترجمة : سميم طو التكريتي ، ط 2521-2516

 . 61محمد حسن سممان ، المصدر السابق ، ص( 65)
 . 6نور عبود كنبر المالكي ، المصدر السابق ، ص( 30)
 .6نور عبود كنبر المالكي، المصدر السابق، ص( 32)
االلو : وىو مستشفى لألمراض الصدرية في العراق تم تأسيسو بجيود جمعية  مستشفى األمير عبد( 31)

باحتفال رسمي كبير حضره الوصي عبد االلة ، الذي  2592مكافحة السل، وتم افتتاحة في االول من اب 
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وافق ان يطمق عميو اسمو ، فسمي بـ )مستشفى األمير عبد االلو لألمراض الصدرية( ، وبقي محتفظًا بيذا 
سم نياية العيد الممكي ، اذ سمي فيما بعد بـ )مستشفى التويثة لألمراض الصدرية(  لممزيد من التفاصيل اال

 . 266-211، ص 2591-2519ينظر : حيدر حميد رشيد ،االوضاع الصحية في العراق 
ة المنصور اديب توفيق الفكيكي، تاريخ اعالم الطب العراقي الحديث، الجزء االول، الطبعة االولى، شرك( 36)

 .61، ص2515لمطباعة والنشر، بغداد، 
، 2556اديب توفيق الفكيكي ، تاريخ اعالم الطب العراقي الحديث، الجزء الثاني، الطبعة االولى، بغداد،( 31)

 . 230؛ مير بصري ، المصدر السابق ، الجزء الثاني ، ص209ص
، دفتر الخدمة  21913ر عالوي( ، رقم االضبارة ىئية التقاعد العامة ، االضبارة التقاعدية لـ )عبد االمي( 39)

  2، ص
 . 25، ص 1010، دار الحكمة ، لندن ،  2عبد االمير عالوي ، تجارب وذكريات ، ط( 36)
 . 96المصدر نفسو ، ص( 33)
، دفتر الخدمة  21913ىيئة التقاعد العامة ، االضبارة التقاعدية لـ )عبد االمير عالوي( ، رقم االضبارة  (31)

 . 1، ص
 . 211( عمي صالح الكعبي ، المصدر السابق ،  ص35)
، دفتر الخدمة  21913ىيئة التقاعد العامة ، االضبارة التقاعدية لـ )عبد االمير عالوي( ، رقم االضبارة  (10)

 .1ص، 
 .1االضبارة نفسيا ، دفتر الخدمة ، ص (12)
 .5-1االضبارة نفسيا ، دفتر الخدمة ، ص (11)
؛ حيدر حميد رشيد ، األوضاع الصحية في العراق  203اديب توفيق الفكيكي ، الجزء الثاني ، ص( 16)

 . 216، ص 2519-2591
، دفتر الخدمة  21913ي( ، رقم االضبارة ىيئة التقاعد العامة ، االضبارة التقاعدية لـ )عبد االمير عالو  (11)

 .22، ص
، رسالة ماجستير غير  2591-2516دعاء صباح بدر ، دور نواب المنتفك في مجمس النواب العراقي ( 19)

 . 96، ص 1026منشورة ، كمية االداب ، الجامعة المستنصرية ، 
 .  261( مير بصري ، المصدر السابق ، ص16)
 .103ة اطباء العراق ، اضبارة الدكتور عبد اليادي الباجة جي ، رقم االضبارة  ( جميورية العراق ، نقاب13)
سالم الدمموجي ، الكمية الطبية الممكية العراقية من خالل سيرة ذاتية ، الجزء االول، الطبعة االولى، ( 11)

 . 51، ص1006المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، االردن، 
( دراسة تاريخية ، رسالة ماجستير غير 2591-2565الشؤون االجتماعية )ناجي تركي عمران ، وزارة ( 15)

 . 13، ص 1021منشورة ، كمية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ، 
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 .103( جميورية العراق ، نقابة اطباء العراق ، اضبارة الدكتور عبد اليادي الباجة جي ، رقم االضبارة  50)
،  2561ارات العراقية، الجزء التاسع ، مطبعة العرافان ، صيدا ، عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوز ( 52)

 . 51ص
 . 263مير بصري ، المصدر السابق ، ص( 51)
 . 219( المصدر نفسو ، ص56)
، ومؤسسيا دانيال بمس ، ابتدء  2161الجامعة األمريكية في بيروت : تعود فكرة تأسيسيا الى عام ( 51)

سمين االول تحضيري وىو مخصص لمدراسة االبتدائية ، اما القسم ، تألفت من ق 2166الدوام فييا عام 
الثاني االستعدادي وىو مخصص لمدراستين المتوسطة والثانوية ، درس العديد من الطمبة العراقيين فييا ، 
وكان ليم اثرًا بارزًا عمى الساحة العراقية بكل جوانبيا لممزيد من التفاصيل ينظر: منار عبد المجيد عبد 

ريم ، الجامعة األمريكية في بيروت واثرىا عمى الفكر السياسي في العراق الممكي ، مؤسسة ثائر الك
 . 31-16، ص 1021العصامي ، بغداد ، 

 . 219مير بصري ، الصدر السابق، الجزء الثاني، ص( 59)
 . 219المصدر نفسو ، ص (56)
 .229، ص5عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج( 53)
 . 219مير بصري ، الصدر السابق، الجزء الثاني، ص( 51)
( مجمة جامعة كركوك 2553-2510نبيل عكيد محمود المظفري ، محمود بابان حياتو ودوره السياسي )( 55)

 . 53،ص 1005، السنة الرابعة ،  1، المجمد  1لمدراسات اإلنسانية ، العدد 
ظر: عبد ربو سكران ابراىيم الوائمي، تاريخ اإلمارة البابانية لممزيد من التفاصيل عن االمارة البابانية ين( 200)

 .2535، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية االداب، جامعة القاىرة، 2192-2131الكردية 
 .51نبيل عكيد محمود المظفري ، المصدر السابق، ص( 202)
 . 51، ص( المصدر نفسو201)
 ،  2501مدرسة الحقوق: أسست في العيد العثماني في حزيران عام ( 206)

 بسبب ظروف الحرب العالمية األولى ، وبقيت  2529أغمقت ىذه المدرسة في مطمع عام     
 تموز  16عمى ىذا الحال حتى قررت سمطات االحتالل البريطاني أعادة فتحيا مجددًا في     
 وظفين العراقيين المختصين بالقانون واالدارة لممزيد نظرًا لحاجتيا الى الم 2525عام     
 ينظر : عباس العزاوي ، كمية الحقوق في بغداد تاريخ تأسيسيا ، " القضاء " ) مجمة ( ،      

 ؛ حسن الدجيمي ،تقدم التعميم  11 – 35م ، ص 2513بغداد ، العدد الثاني ، كانون األول       
 .  66 – 15م ، ص 2566 العالي في العراق ، بغداد ،    

 . 192، ص 2552مير بصري ، اعالم الكرد ، رياض الريس لمكتب والنشر ، لندن ، ( 201)
 . 51نبيل عكيد محمود المظفري ، المصدر السابق ، ص( 209)
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 . 55-51المصدر نفسو ، ص( 206)
 . 55( المصدر نفسو ، ص203)
ص ، 2565العاشر، مطبعة العرفان، صيدا،  عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، الجزء( 201)

156-153. 
 . 219-211عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات ، الجزء العاشر، ( 205)
 . 51نبيل عكيد محمود المظفري ، المصدر السابق ، ص (220)
 . 311، ص 1006جمال بابان ، اعالم كرد العراق ، مطبعة شفان ، سميمانية ، ( 222)
دراسة في التاريخ االجتماعي  2591 – 2519، االوضاع الصحية في العراق  ( حيدر حميد رشيد221)

 . 50-15، ص 1020لمعراق المعاصر ، الطبعة الثانية ، رند لمطباعة والنشر ، دمشق ، 
( تشكمت المجنة كاًل من الدكتور جالل العزاوي والدكتور محمد حسن سممان والدكتور ميدي فوزي 226)

لدكتور عمي حسن ودكتور فتح اهلل عقراوي والسكرتير السيد جميل زكو ينظر: والدكتور رشيد زكريا وا
 . 2591كانون االول  29،  1651"الشعب" )جريدة( ، بغداد ، العدد 

 .2591كانون االول  19،  1103( "الشعب" ، العدد 221)
 . 2591كانون االول  15،  1120( "الشعب" ، العدد 229)
 . 2591كانون االول  25،  1101( "الشعب" ، العدد 226)
،  2591مآثره " ، مطبعة التفيض االىمية ، بغداد ،  –أعمالو  –( " الدكتور عبد المجيد القصاب نشأتو 223)

 . 16ص
 (" كناش الطبيب الدكتور القصاب " .221)
 المصدر نفسو .( 225)
 . 2591كانون االول  21،  1102( "الشعب" ، العدد 210)
 . 2591كانون االول  12،  1106( "الشعب" ، العدد 212)
 . 16( "الدكتور عبد المجيد القصاب ..." ، ص211)
 . 2591اذار  21،  1166( "الشعب" ، العدد 216)
 . 2596شباط  1،  1696"الزمان" )جريدة( ، بغداد ، العدد (211)
 . 2596تموز  9،  3211"الزمان" ، العدد ( 219)
 . 216نور عبود كنبر المالكي ، المصدر السابق ، ص( 216)
 . 111محمد حسن سممان ، المصدر السابق ، ص( 213)
 . 259-251( نور عبود كنبر المالكي ، المصدر السابق ، ص211)
 . 111محمد حسن سممان ، المصدر السابق ، ص( 215)
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مستشفى مير الياس : وىو اول مستشفى اىمي في بغداد بناىا الثري الييودي مير الياىو الياس عام ( 260)
في محمة العيواضية ، لمفقراء الييود والمسممين والمسيحين عمى حد السواء ، وقد افتتحيا الوالي   2520

ادامتو الطائفة الييودية في حسين ناظم باشا بدعوة من حاخام الييود داود بابو ، كانت تديره ومسؤولة عن 
 بغداد  

 . 101-102، ص 2591-2519( حيدر حميد رشيد ، األوضاع الصحية في العراق 262)
 . 216( المصدر نفسو، ص261)
 .266-261عبد االمير عالوي ، المصدر السابق ، ص (266)
 .263المصدر نفسو ، ص (261)
 .230المصدر نفسو ، ص (269)
 . 250-215لوزارات ، الجزء العاشر، ص( عبد الرزاق الحسني ، تاريخ ا266)
 . 201؛ نبيل عكيد محمود المظفري ، المصدر السابق ، ص 256المصدر نفسو ، ص( 263)
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