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Abstract 

With the inability of successive governments to change this reality and reach great slopes, today Iraq in 

general lives with compelling health and educational conditions, which have greatly affected the health and 

educational reality in the country, which prompted those concerned to take various measures at newspapers, 

magazines, research and studies in line with the aspect, and in order to Shedding light on the reality of health 

and education in the era of Abd al-Karim Qassem. The previous one was found from the lesson and the 

benefit from the previous periods in this aspect. The choice of the title of our research tagged with “The 

Health and Educational Reality in the Al-Qasimi Era (1958-1963)” came.The research consisted of an 

introduction, two chapters and a conclusion. In the first topic, we discussed the change in educational policy 

in the two periods "before and after the 1958 revolution." The second topic of health care is a basic and 

urgent necessity for the development of any society. By neglecting this vital facility, the state loses an element 

and a major factor of production in economic and social life, as caring for the human element is a pillar of 

economic development and its goals in the period preceding the July 14 revolution, and then we follow the 

development taking place in it 

 املقدمِة )أهميِة البحث( :
 مع عدم قدرة  الحكومات المتعـاقبة  على تغيير الواقع الصحي والتعليمي ووصله الى منحدرات كبيرة  لهذا جعلت العراق يعيش اليوم بشكل          

وث  عـام، ظروف صحية  وتعليمية  قاهرة ، أّثرت بشكل  كبير على الواقع   الخدمي في البلد, األمر الذي دفع المعنين إلى اتخاذ تدابير وبح
راسـات مختلفة  تتماشى الجانب، ومن أجل تسليط الضوء على الواقع الخدمي الذي يخص هذين القطـاعين في عهد عبد الكريم قاسم, سلكنا ود

عبرة   طرق البحث في الصحف والمجالت والبحوث والدراسـات والكتب التي تخص تلك الحقبة ، ولـالستفادة  من قضايا التاريخ السـابقة  وجد من ال
–  1958ـي ) فادة  من الفترات السـابقة  في هذا الجانب منهاج الختيار عنوان بحثنا الموسوم بـ"الواقــع الصحـي والتعليمي فــي العهـد القاسمــواال

في الفترتين " ن وخاتمة , تطرقنا في المبحث األول إلى الوقوف على تغير السياسة  التعليمية  يوألهمية  البحث قسم الى مقدمة  ومبحث    (".1963
تموز ومن ثم نتابع التطور   14"، سنلقي الضوء على طبيعة  السياسة  التعليمية  وأهدافها في الفترة  التي سبقت قيام ثورة     1958قبل وبعد ثورة   

مع وبإهمال هذا المرفق الحيوي الثاني عن الرعـاية  الصحية  ضرورة  أسـاسية  وملحة  لتطور أي مجتالحـاصل فيها بعد الثورة ، فيما تحدث المبحث   
عوامل تطوير اإلنتاج في الحياة  االقتصادية  واالجتماعية  إذ أن رعـاية  العنصر البشري دعـامة  لـلتنمية  تخسر الدولة  عنصرًا وعـاماًل رئيسـا من   

الكلمات المفتاحية  :  الصحة  / التعليم / اصل فيها.  تموز ومن ثم نتابع التطور الحـ  14االقتصادية  وأهدافها في الفترة  التي سبقت قيام ثورة   
 فترة  حكم عبد الكريم قاسم  

 مشكلِة البحث :
ارتباك الواقع الصحي والتعليمي في البلد نتيجة  تعـاقب الحكومات على حكم العراق من دون احداث اي تغيير ايجابي في تلك الجوانب          

م، وهو األمر الذي دفعنا إلى االطالع على تجارب العراق الناجحة  في قطـاع الصحة  والتعليم في العهد  على الرغم من الفترة  الكبيرة  بالحك
 (.    1963-1958)فترة  حكم عبد الكريم قاسم لـلعراق لـلفترة   القاسمي  

 1958واقع التعليم قبل وبعد  -املبحث األول:
"، سنلقي الضوء على طبيعة  السياسة  التعليمية  وأهدافها في    1958تين " قبل وبعد ثورة   ألجل الوقوف على تغير السياسة  التعليمية  في الفتر ِ  

 .ومن ثم نتابع التطور الحـاصل فيها، والتي حدثت فيها تغيرات جذرية  مهمة  في تطوير السياسة  التعليمية    تموز     14الفترة  التي سبقت قيام ثورة   
    -: 1958الواقع التعليمي قبل عـام -1

التبعية          ترسيخ  في  أهدافه  وتحقيق  استمرارية  سيطرته  وضمان  االستعمار،  خدمة   أسـاس  على  تقوم  كانت  التعليمي  النظام  فلسفة   إن 
وفكرية  عميقة     افية  االقتصادية  والفكرية  لـلنظام الرأسمالي العـالمي ، وذلك باالعتماد على التفرقة  الطبقية  والطـائفية  ، األمر الذي خلق فجوة  ثق

والموالين لها والمتواطئين معها من جهة     ِ  أضيفت إلى الفجوات االقتصادية  واالجتماعية  األخرى التي فصلت بين الشعب من جهة  والسلطة  
من الوطنية  المتطرفة     أخرى ، ويذكر د . مجيد خدوري " إن التعليم كان يوجه الناشئة  بشكل غير مباشر إلى اعتناق العقائد الحزبية  ، والى نوع

(. التي كانت متخلفة  عن روح العصر لعدم  2بالكتاتيب)على الرغم من وجود مؤسسـات التربية  والتعليم في مدينة  بغداد فقد أعيد العمل  (.   1" )
لتنمية  القدرات العقلية   وادر تعليمية  مؤهلة   المدارس الحديثة  القائمة  على مناهج علمية  متطورة  ، تقوم بتدريسها كقدرتها على مواكبة  التدريس في  

المدارس االبتدائية  ، وبرزت في مدن بغداد والبصرة  والموصل فضاًل  لـلطلبة ، اذ انها الى جانب هذه السلبيات كانت تمثل بدياًل عن التوسع في  
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الفقيرة  والمتوسطة  ، عـالمية  الثانية  في استقبال اطفال الفئات   ازداد نشاط الكتاتيب في بغداد خالل الحرب ال ِ  (. 3)عن بعض المدن االخرى  
او في اطراف المدينة  ، وكانت اعدادها متذبذبة  واعمالها مضطربة  لمدة  معينة  قبل مرحلة  الدراسة  االبتدائية  ، وانتشرت في المناطق الشعبية ،  

(    112الى وجود )    1958  –  1957ويشير تقرير سير المعـارف لسنة     (.  5( فلسـا )   50شهرية  ال تزيد عن )  (، وبعضها يأخذ اجورًا  4)
( كّتابًا مختلطـا ، وبلغ عدد    59)  ( كتاتيب لـإلناث و    8( كّتابًا لـلذكــــور و )    45منتشرة  في مدن بغداد والبصرة  والموصل منها )    كّتاباً 

فترة  البحث، جاء يتضح لنا مما تقدم ان انتشار الكتاتيب في المدن العراقية  ومنها بغداد خالل  ( .  6لبة  ) ( طـالبًا وطـا  2130تالميــــــــذها )  
وانعكاسـاتها السلبية  على قطـاع التربية  والتعليم ، الذي اخذ يعـاني من تلك  نتيجة  لـلظروف واألوضاع السيئة  الناتجة  عن الحرب العـالمية  الثانية   

السكان فضاًل عن اإلقبال تستطع مديرية  المعـارف توفير المدارس الكافية  في العـاصمة  واطرافها بشكل يتالءم مع اعداد وئ ، بحيث لم  المسـا
تربوية  اما رياض األطفال فكانت من المؤسسـات ال   بعد ازدياد اعداد المدارس . الشديد على الدراسة  في المدارس الحكومية  لذلك اخذت بالتضاؤل  

واقتصرت على مدينة  بغداد نظرًا البد منها العداد التالميذ تمهيدًا لمرحلة  الدراسة  االبتدائية  لكنها لم تحظ بالدعم الكافي ،  الضرورية  التي  
ا تركزت على مناطق خاصة   أثرها غير بارز في المدن األخرى، بل يمكن القول انهلـلظروف االقتصادية  واالجتماعية  المالئمة  لها ، لذلك كان  

(. وكذلك كان التعليم االبتدائي يعـاني من نقص واضح في المستلزمات الضرورية  لنجاحه  7، وحرمت اغلب المناطق الشعبية  منها)في بغداد 
وعدم تنوع تخصصاتهم فاءته ، المراحل التعليمية  األخرى، وتجلت تلك النواقص في قلة  اعداد الكادر التعليمي وك، بوصفه أسـاس تستند عليه 

يشغل األماكن الرطبة  والغرف  فيها الشروط الصحيـة  ، فكثيـر منهـا  (. والتي ال تتوافر  8المطلوبة  ، وعدم وجود األبنية  المناسبة  لـلمدارس ) 
الصحية  لـلتالميذ وتأثير ذلك في مستواهم العلمي   ادى الى تأثيرها في األوضاع (. مما 9المظلمة  التي تفتقر الى األبواب والشبابيك الصالحة  ) 

اما التعلبم الثانوي في العهد الملكي  فقد تدنى المستوى العلمي     (. فضاًل عن ذلك قلة  التخصيصات المالية  لوزارة  المعـارف.10دون ادنى شك ) 
(، والبنايات الخاصة  بالمدارس وعدم مالئمة  11)  ختبرات والمكتبات   والملكثرة  الشواغر والضعف في الـلغة  العربية  ، وقلة  وسـائل االيضاح  

التعليم بصورة  عـامة  في البلد  (. لذا كان اثر هذه الصعوبات كبيرًا في ضعف  12لطبيعة  المرحلة  التي يعيشها البلد انذاك ) االنظمة  التعليمية   
المدار  فيها  التي تركزت  العـاصمة   ذلك  )س  ولم تستثن من  االخرى  العراق  يفوق مدن  المجموعة   (،   13الرسمية  واالهلية  بشكل  اشارت  وقد 

 المتوسطة  والثانوية  الرسمية  كما هو مبين في الجدول األتي :  (، الى تزايد اعداد المدارس  14) 1958االحصائية  لسنة  
  1958 – 1953د من جدول يبين اعداد المدارس المتوسطِة والثانويِة الرسميِة في بغداِ  

جـــرت محـاوالت عديــــدة  إلصالح النظام التعليمي وتنظيمــه شاركت فيها جهات وطنية  وأجنبية  مختلفة  من وبرغم تلك األوضاع المتأزمة  ،  ِ  
ياتهم بينها ما قام به سـاطع الحصري من جهود كبيرة  كإصداره قانون مجالس المعـارف في األلوية  الذي حدد فيه واجبات مديري المعـارف وصالح

يش، ونظم شؤون المدارس األهلية  وحـاول تنظيم اإلحصاءات التربوية  ، وعمل أيضًا في إصالح تنظيم التعليم االبتدائي،  ، كما حدد واجبات التفت
التعليم  وشرع بإصالح التعليم الثانوي ، واسهم اسهامًا فعـااًل برفض مقترحـات بعض الـلجان األجنبية  التي استقدمت كلجان استشارية  في أمور  

  1930(، " أنه خالل السنوات العشرين التي سبقت زيارتها ) أي تقريبًا ما بين 16حيث أوردت بعثة  البنك الدولي في تقريرها )      (.15آنذاك )
، ومعلمي ( تلميذ   175000( إلى ) 32750مدرسة  ، وان عدد التالميذ ارتفع من )  1100إلى    262( ارتفع عدد المدارس من    1950  –

معلمًا ، كما إن البعثة  أكدت إن عدد الطلبة  يأخذ في النقصان كلما تقدموا في صفوفهم ، وعلى   6,588( إلى 1325) المدارس االبتدائية  من

 1953-1954 1954 – 1955 1955-1956 1956-1957 1957-1958 
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التعليم  وهناك نقص في وسـائل ومناهج     ذلك فعدد الطلبة  الذين يكملون تعليمهم االبتدائي ال يبلغ سوى نصف الذين يدخلون المدارس االبتدائية  ،  
، كما إن أفاق التعليم ضيقة  جدًا وقليلة     %95والنسـاء  %80كما إن تعليم البالغين كان مهماًل وان نسبة  األمية  تبلغ بين الرجال    الفني والمهني

هوض (. ولقد تقدمت البعثة  ببرنامج عمل يقع في ثالثة  أجزاء إلى الحكومة  لضرورة  تنفيذه لـلن17لدرجة  ال تتصل بمسـائل الحياة  اليومية  " )
    -وتنمية  المجال التعليمي وهذه األجزاء هي :

    تحسين الدراسة  الفنية  والمهنية  وتوسيع نطـاقها .-1
    إدخال التعليم االبتدائي اإللزامي تدريجيًا .-2
    (.18إنشاء تعليم أسـاسي لـلبالغين ) -3

القيام باإلصالح في مجال التعليم غير انه كان إصالح ضمن إطـار ضيق لم يأخذ بنظر االعتبار   على الرغم من ان الحكومة  حـاولت        
املة   اليد العـحـاجة  المجتمع إلى اليد العـاملة  المتعلمة  الضرورية  لبناء المجتمع والتقدم االقتصادي والصناعي ، حيث إن األمية  تمنع تشكل   

(.لقد كانت وزارة  المعـارف هي 19والتي تجعل المجتمع غير قادر على تقبل األفكار العلمية  والمناهج التنظيمية  والتخطيط العـام واالقتصادي )
،    1951لسنة     38صدر نظام إدارة  المدارس االبتدائية  المحلية  رقم    1951تقوم بإنشاء المدارس واألشراف عليها ، إال انه في عـام  التي   

شراف عليها وبموجب هذا النظام أصبحت اإلدارة  المحلية  في األلوية  مسؤولة  عن نشر التعليم االبتدائي وتأسيس المدارس الـالزمة  وادارتها واأل
وزارة  المعـارف   ألطفال تابعة  الى  وفق أحكام قانون المعـارف العـامة  واألنظمة  الصادرة  بموجبه ، وتعد جميع المدارس االبتدائية  بما فيها رياض ا

ير  قبل االدارة  المحلية  لكل لواء، وينقل معلموها ومعلماتها حسب أحكام قانون الخدمة  التعليمية  ، ومن سلبيات هذا النظام انه عرقل ستدار من   
 وجعل موظفي المعـارف تحت رحمة  موظفي اإلدارة   العملية  التعليمية  لخضوعها لجهات غير مختصة  ادى الى زيادة  التعقيد وضياع المسؤولية  

ومن اآلفات الخطيرة  التي عـانى منها العراق في العهد الملكي هي انتشار األمية  التي تعد من اكبر معوقات التنمية  في جميع (.    20المحلية  ) 
ت واحد ومحصلتها التخلف الشامل في جميع النواحي ، فاألمية   مجاالتها ، األمية  ظاهرة  اجتماعية  مركبة  تؤثر على األفراد والمجتمع في وق

ت والنظم  مجرد الجهل بالقراءة  والكتابة  إنما هي أمية  المجتمع والتي تعرف باألمية  الحضارية  ، أي ممارسة  األسـاليب واالتجاهات والعالقا ليست   
مية  في البالد ، ولقد أدت عدة  عوامل دورها في انتشار األمية  في العراق منها  االجتماعية  الحضارية  المتخلفة  مما يعرقل ويؤخر عملية  التن

بإنشاء " المعهد العلمي " الذي   1922ولقد حـاولت الحكومة  معـالجة  هذه المشكلة  في أواخر سنة      (.21االقتصادية  والسياسية  واالجتماعية  ) 
تولت وزارة    1929مة  في إنحـاء مختلفة  ضمن حملة  واسعة  في هذا المجال ، وفي عـام  افتتح صفوفًا لمحو األمية  ، ونظم محـاضرات عـا

بتدائية  المعـارف آنذاك إدارة  هذه الحملة  فعملت تدريجيًا خالل عشر سنوات على توسيع هذا العمل بافتتاح فصول ليلية  في عدد من المدارس اال
وقد أدى قيام الحرب العـالمية  الثانية  إلى  ألف طـالب ( ،     16,000أكثر من )    1939في سنة    حتى بلغ عدد الملتحقين بالصفوف المسـائية   

(، وذلك لعدم التوازن بين معدالت 22ضعف الحركة  وقلة  عدد الطالب بها ، فلم تتوصل هذه المحـاوالت إلى محو أو خفض نسبة  األمية  )
ليم األمر الذي أدى إلى إضافة  إعداد كبيرة  من األميين سنويًا واصبح من المتعذر القضاء على  النمو السكاني ومعدالت نمو االلتحـاق في التع

رة  الخمسينات األمية  بأسـاليب العمل البسيطة  التي كانت متبعة  في ذلك الوقت ، وبقي العمل تقليديًا في مجال محو األمية  وتعليم الكبار خالل فت
.  االسـاسية  كما إن غياب التخطيط المدروس كان أحد األسباب التي أدت إلى عدم التوصل إلى نتائج مهمة    التي سـادتها نشاطـات التربية  

تصادية   ويمكن القول إن األمية  مشكلة  معقدة  ترتبط بالوضع االقتصادي واالجتماعي لـلفرد ، وال يمكن القضاء عليها إال بتحسين األحوال االق
مما يجعل لديهم وقت فراغ ورفاهًا ماديًا يسـاعد على طلب العلم ، حيث إن بقاء الفالح والعـامل فقيران يسعيان طول    واالجتماعية  لـلمواطنين

(. كما إن الحكومة  درست مشروع التعليم اإللزامي في  23يومهما لتوفير لقمة  العيش فأن ذلك لن يوفر لديهما أي فرصة  لـلتفكير في التعليم )
) مشروع العشر سنوات ( الذي تناول الصعوبات التي تحول دون تعميم التعليم   قدمت لجنة  مختصة      1946ثينات وفي عـام  العراق منذ الثال

الشي من  والمتنفذين  والقضائية   اإلدارية   الدولة   سلطـات  تعـاون  وضعف  استقرارهم  وعدم  السكان  فقر   ، بينها  من  والتي  الزاميته  وخ وتطبيق 
عن انعدام تأمين السكن المناسب لـلمعلمين في القرى واألريـــــــــاف ، كما قامت الحكـــــومة  باستدعـاء أحد خبراء اليونسكو في واإلقطـاعيين فضال  

، وهــو ) هيوبرت هندرسن ( حيث قدم تحلياًل لواقع التعليم في العراق فيما يخص عدد التالميذ والمعلمين ومعـاهد إعداد  1957  – 1956عـام 
ف فيه لمين والمباني المدرسية  وتمويل التعليم ومحتوى الدراسة  والكتب ، وفي ضوء ذلك التحليل لـلنظام التعليمي وبيان نواحي القوة  والضعالمع

إلى تشجيع إن العراق كبلد نامي سعى  (.  24من الناحية  النوعية  مع خطة  لتعميم التعليم والزاميته )قدم مقترحـات لرفع مستوى التعليم وتحسينه   
في فتح المؤسسـات التعليمية  والثقافية  وتطوير هذه  المؤسسـات ، ولقد ظهرت أول  من اإلمكانيات المختلفة  والى التوسع    التعليم بما يتوفر له  
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ت ) مدرسة  الحقوق ( ، سمي 1908العـالي في العراق في بداية  القرن العشرين ، وذلك عندما تأسست مدرسة  لـلقانون في بغداد  بوادر التعليم  
قسمين هما : االول قسم العلوم المالية  والثاني  البالد ، وتشتمل على  هدفها اعداد المحـامين والموظفين القضائيين واالداريين الذين تحتاجهم  

سنوات  عـام  داية  تأسيسها سنتان ثم اصبحت ثالث (. مدة  الدراسة  فيها في ب25ماليًا واداريًا ) تابعة  لوزارة  العدلية  قسم العلوم القضائية  ، وهي  
(،  26يمنح المتخرج بعدها شهادة  ليسـانس حقوق )سنوات  ، اصبحت مدة  الدراسة  فيها اربع    1936، وبعد صدور نظامها الجديد عـام    1928

( طالب وطـالبة  واحدة  ،  307)    1936عددهم في عـام  ان  اما بالنسبة  العداد الطلبة  المقبولين فيها فقد ازدادوا سنة  بعد اخرى ، فبعد ان ك
  1920( . ووصل مجموع المتخرجين فيها بين عـامي  27( طـالبة ) 145طـالبًا و )( 2492طـالب منهم )( 2637الى )  1949ارتفع في عـام  

ارتفع العدد الى  ( . ثم  28( من كال الجنسين) 158)  1954(، وبلغ عدد المتخرجين فيها عـام    )  ِ  ( طـالبًا وطـالبة  350زهاء )    1950  –
(  147)الى    1957( . ثم ارتفع العدد في عـام  29وطـالبة  )( طـالبًا    127الى )   1956العدد عـام  ثم انخفض    1955( متخرجًا سنة   180)

كانت مدة  الدراسة  فيها سنتين وقد تطورت إلى كلية  الحقوق  و   (.   30( طـالبًا من كال الجنسين )596)متخرجًا ، في حين كان عدد الطالب  
 ومن ثم إلى كلية  القانون والسياسة  ،  

الري التدريبية  ( ولم تكن اكثر من مدرسة  فنية  حيث كان يقبل بها تم افتتاح مدرسة  لـلهندسة  كانت تسمى ) كلية     1921وفي عـام           
في  (، وافتتح معهد الهندسة  الصناعي العـالي 31)  1935وأعيد فتحها عـام    1932قــد تم إلغـاء هـذه المدرسة  عـام و خريجـو الدراسة  المتوسطة  

( . بهدف اعداد وتأهيل كوادر هندسية  فنية  وسطية  لمسـاعدة   32الصناعية  ( ) باسم ) معهد الهندسة     1956–  1955بداية  العـام الدراسي  
االعدادية  من الفرع العلمي فقط .قبل المعهد خريجي الدراسة   (   33في المشاريع الصناعية  التابعة  لـلمؤسسـات الحكومية  )عمل  المهندسين لـل

اما ( . 34والكهرباء ،يمنح المتخرج بعدها شهادة  الدبلوم في الهندسة  الصناعية  ) ومدة  الدراسة  فيه ثالث سنوات في فروع البناء والميكانيك  
، ثم ازداد  1956( طـالبًا في عـام  133طـالبًا ، ارتفع الى )(  70الول فقد بلغ ) المعهد في عـامه الداسي ابالنسبة  لعدد الطلبة  المقبولين في   

(، حيث اهتمت وزارة  المعـارف 35( متخرجًا )26في حين كان عدد المتخرجين في العـام االخير )  1957( طـالبًا في عـام  156العدد الى ) 
(  25نظام معهد الهندسة  الصناعي العـالي رقم )  1957تموز    20في    فاصدرت  عـالية   بتطوير المعهد وتحويله الى معهد لـلدراسـات المهنية  ال

فروع هي : البناء واالنشاء ، الميكانيك  وتغير اسم المعهد وفقًا لـلنظام الجديد الى معهد الهندسة  الصناعي العـالي وتألف من اربعة   ،  1957لسنة   
مختبرات ) لـلسيارات والخراطة  والبرادة  ، والنجارة  والبناء والكهرباء ، والتربة  ، والفيزياء والكيمياء  له عدة   ، المحركات ، والكهرباء والراديو ، وكان  

ير ، وفحص المواد والمسـاحة  ، وشعب خاصة  بالوسـائل التعليمية ، واسهم المعهد بدور واضح في رفع مستوى التعليم المهني وسـاعد على توف
    (. 36لعمل في المؤسسـات الحكومية  واالهلية ) لـكوادر فنية   

تم افتتاح دار المعلمين العـالية  وذلك لغرض إعداد المدرسين لـلمدارس المتوسطة  والثانوية  والذين أخذت الحـاجة  تتزايد  1923وفي عـام     
تأسست كلية  الطب كما تم تأسيس    1936(، وفي عـام  37)  1935تم إلغـاء دار المعلمين العـالية  ثم أعيد فتحها عـام  1931لهم ، وفي عـام  

ات ففي عـام  كلية  الصيدلة  وفي نفس السنة  وكان يقبل فيها خريجو الدراسة  الثانوية  ومدة  الدراسة  فيها أربع سنوات ، ولقد توالى تأسيس الكلي
ُأنشئت كلية  التحرير لـلبنات ، ثم كلية  التجارة  عـام   1946دسة  ، وفي عـام  حولت مدرسة  الهندسة  ) كلية  الري التدريبية  ( إلى كلية  الهن  1942
    (. 38)  1949وكلية  اآلداب والعلوم عـام  1947

تأسست   1953إلى كلية  الزراعة  ، وفي عـام    1952المعهد الزراعي العـالي ثم تحول في عـام    1950كما أسست الحكومة  في عـام  ِ   
النظام رقم  39كلية  طب األسنان) الكليات   1951سنة     16(، وبموجب  العمل بين  العـالي والهدف منه هو تنسيق  التعليم  إقامة  مجلس  تم 

التعليم العـالي معـالجة  موضوعية  كتمهيد لتشريع قانون جامعة  بغداد ، ال سيما بعد أن ألغيت المديرية  العـامة  المختلفة  ولغرض معـالجة  مشاكل   
ضى  عـالي ، وتعددت الكليات التابعة  لوزارة  المعـارف ، وتشعبت أقسـامها وتضخم عدد الطلبة  وأعضاء الهيأة  التدريسية  فيها وسـادت فو لـلتعليم ال

    (. 40الدرجات العلمية  بين أسـاتذة  الكليات مما أدى إلى إشاعة  التذمر واالنتقاد في داخل الكليات وخارجها )
قيق أهدافه نجاحـا كبيرًا لعدم تمثيله الكليات تمثياًل صحيحـا والفتقاره إلى عناصر " جامعية  " قديرة  تستطيع ان  لم ينجح المجلس في تحِ   

في    ترقى فوق الميوالت والشبهات والمصالح الشخصية  ، فقد فشلت مثاًل تجربة  إنشاء " المختبرات المركزية  " التي عـارضها بعض المسؤولين
نسحب عن تأييدها مجلس األعمار وفشلت تجربة  " النظام الموحد " ، وخيب المجلس آمال كثير من الطالب وأولياء أمورهم وزارة  المعـارف وا

، وأدى ذلك إلى ظهور فكرة  إنشاء الجامعة  وقد    1953حزيران    8، لذا تقرر إلغـاؤه في  حينما عجز عن الوقوف أمام طغيان وزارة  المعـارف   
  1956لسنة   60)  العداد دراسـات حول الموضوع وقد تبلورت أعمال هذه الـلجان بتشريع قانون جامعة  بغداد األول رقم    تم تشكيل عدة  لجان 
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، وكل ما استطـاع تحقيقـه    1957( فكان الحجر االسـاسي القامة  الجامعة  وتأسيسها رسميًا ، غير أن هذا القانون لم ينفذ إال في أواخر عـام 
 (. 41) 1957كانـون األول   10بربـط الكليات المختلفـة  إداريًا فقط بجامعة  بغـداد وذلك في   هو إصدار قرار

التعليم العـالي ووضع التقارير الـالزمة  لمشروع الجامعة  ،  اصبح تأسيس الجامعة  قضية  أسـاسية  تراود المسؤولين في الدولة  بعد الغـاء مجلس ِ  
اعد الـالئحة   بمشروع الجامعة  وشاطره في ذلك وزير المعـارف عبد المجيد القصاب الذي    1953في عـام  ء  واهتم فاضل الجمالي رئيس الوزرا

(، وتأسست  42مواتية  تأسست الجامعة  )وبعد ان اصبحت الظروف     1954اذار    8( . واقرها مجلس الوزراء في  41)   1954الخاصة  بها عـام  
( . وعين  44وبـذلك ظهـــــــرت الى حيز الوجود )  1956لسنـة   (    60بعد تشريع قانونها رقم )  1956ـام  (في شهر ايلول ع43جامعة  بغداد )

 ( .   45)  1957اب   21لها في الدكتور متي عقراوي رئيسـا 
عله يسير قدمًا نحو التطور في بلورته بشكل جيتضح لنا مما تقدم ان التعليم في العهد الملكي قد طرأت عليه تغييرات عديدة  اسهمت           

الواضحة   تكن في اغلبها ناتجة  عن تخلف المجتمع العراقي وانما كان لـلسياسة  البريطـانية  تأثيراتها  ولم تخل تلك المراحل من عقبات كثيرة  لم  ،   
أسـاليب التدريس بوسـاطة  تأثير مستشاريها  تدخلها بوضع  في هذا المجال اذ سعت بشتى الطرق الى أبعـاد التعليم عن اتجاهه القومي من خالل  

األكاديمية  وما نتج عنها ذلك على المناهج الخاصة  بالدراستين االبتدائية  والثانوية  وانما امتد ليشتمل على الدراسة  وخبرائها . ولم يتوقف تأثير  
حضاري البد منه ال يستدعي التأخير وال يتطلب التردد    التي هي صرح من تفاوت في اآلراء واختالف في وجهات النظر في تأسيس الجامعة   

 تلك الكليات بعد تقدم الدراسة  في  
    -.التطور التعليمي خالل العهد القاسمي :2

وأطـاحت بالنظام الملكي وأعلنت   الجمهورية  ، لذا هزت هذه الثورة  أركان المجتمع العراقي حيث ورثت   1958تموز    14ُفجرت ثورة          
ي لـلمجتمع العراقي  الثورة  تركة  ثقيلة  وحـالة  تخلف شديد لـلمجتمع في جوانبه االجتماعية  واالقتصادية  ، أثرت تأثيرًا مباشرًا على البناء االجتماع

لظواهر ولدت الكثير من ، فقد كانت العـادات والتقاليد القديمة  مسيطرة  على اغلب أبناء المجتمع ، واالمية  والجهل منتشرة  بينها ، كل هذه ا
 األنماط السلوكية  المتخلفة  التي ال تتالئم وطبيعة  التغير الذي تنشده الثورة  عند قيامها . 

التعليم وتوسيعه بشكل          اقتصاديًا وحتى سياسيًا هو نشر  أم  أو تغير جذري سواء أكان إجتماعيًا  لذا كان مفتاح أحداث أي نهضة  
مما يسـاهم في القضاء على هذه العـادات القديمة  ، لذا فانه بعد الثورة  اتسع التعليم أفقيًا وعموديًا وتغيرت فلسفته يستوعب كل األعمار ،  

قلة  وأهدافه واتجاه األوضاع الوطنية  الجديدة  ، وانتشرت الدعوات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم ، حيث ان هدف الثورة  هو تحقيق ن
جتمع عن طريق نشر التعليم في جميع أنحـاء العراق ، الن قادة  الثورة  وضعوا نصب أعينهم أن أي عملية  بناء لـلوضع الجديد  نوعية  في الم

خلق في العراق يجب ان تبدأ باإلنسـان العراقي الذي عـاش الحرمان والفقر والمرض والجهل ، فعند توفير فرصة  التعليم لكل مواطن فأن ذلك ي
 ادر على بناء وطنه وتنميته ووضعه في الطريق الصحيح لـلتقدم . منه مواطن ق

شكل لقد تطورت كل مرافق التعليم خالل هذه الفترة  تطورًا بالغـا وانعكس في جميع مراحله ، وقد تعـاظم األنفاق على الخدمات التعليمية  بِ   
(، فيما يتعلق األمر بالتعليم االبتدائي كان العمل يجري على 46ار)( مليون دين  15,    7كانت ميزانية  التعليم تبلغ )    1958كبير ففي عـام  

مبدأ قبول   جعل التعليم إلزاميا وشاماًل لـإلناث والذكور ، غير ان ذلك كان يعيقه عدم توفير اإلمكانيات لذا كانت السياسة  التعليمية  تقوم على
(، فعند دراسة  التقارير  47اءات روتينية  قد تعيق دخول األطفال إلى المدارس ) أي طفل بلغ سن الدراسة  االبتدائية  دون وضع أي شروط أو إجر 

التي كانت تصدرها وزارة  التخطيط ووزارة  المعـارف يظهر لنا التقدم الكبير في مجال التعليم ، كما هو موضح في هذا  اإلحصائية  السنوية    
  1961قبل الثورة  واألعوام  1958/    1957الثانوي وهو مقارنة  بين األعوام الدراسية    الجدول الخاص بالتعليم االبتدائي والثاني خاص بالتعليم

 - (:48كمثال على مدى التقدم الحـاصل في مجال التعليم ) 1962 /
 التعليم الثانوي  التعليم االبتدائي

 تالميذ مدرسون  مدارس  تالميذ معلمون  مدارس  سنوات الدراسِة  
 الثورة  قبل  58/   57
 بعد الثورة   62/   61

2145 
4118 

12937 
28125 

437502 
869564 

244 
404 

2549 
4416 

70092 
153277 

 %  119 %  73 %  66 %  99 %  117 %  92 نسبة  الزيادة              
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ة  تطبيقًا ألهداف واستمرت الزيادة  في اإلقبال على التعليم بين المواطنين عندما أدركوا األهمية  والضرورة  المتزايدة  لـلتعليم في حياتهم بعد الثور ِ  
العدالة  االجتماعية  ، والمبن المبنية  على  الثقافة   الثقافة  الصحيحة  ،  الناشئ  الجيل  " تثقيف  التي تنص على  الوطن ،  الثورة   ية  على حب 

 (.   49واإلخالص وعدم التفريق بينهم ، فكلهم أخوة  وهم الذين سيحمون هذا الوطن وهم الذين سيتولون قيادته في المستقبل " )
اإلقبال  وعلى الرغم من الظروف االجتماعية  واالقتصادية  التي بقيت في معظمها كما هي سواًء   في المستوى المعـاشي أو الحياتي فقد كان  ِ  

تموز قد سعت بكل جدية  إلى تهيئة  مستلزمات العملية  التعليمية     14ويعود السبب في ذلك أن حكومة  ثورة     على التعليم يشهد تزايدًا واسعـا ،  
    -عبر اإلجراءات اآلتية  التي وفرت إقبااًل على التعليم : 

    ( . 50)– إناثا وذكورًا  –مما سهل وصول األطفال إليها  – فضال عن المدن  –التوسع في فتح المدارس في كثير مـن القرى واألرياف     .1
من خريجي الدراسة  الثانوية  الذين لم يواصلوا الدراسة  العـالية     . تهيأة  العدد الـالزم من المعلمين بفتح دورات تربوية  خاصة  العداد المعلمين  2

 تي كانت متواجدة  . ، فضال عن التوسع في معـاهد إعداد المعلمين ال
  . التحسن في المستوى المعـاشي والمهني والمعنوي لـلمعلمين مما ترك آثارًا إيجابية  ليس على المعلمين فحسب بل على المجتمع الذي صار 3

 ( .  51ينظر إلى التعليم كوسيلة  ذات عوائد مجدية  اقتصاديًا واجتماعيًا ومعنويًا )
توفيرها لـلكتب والمستلزمات األخرى والعناية  بالتغذية  المدرسية  المجانية  لطالب القرى واألرياف وتوفير األقسـام    . المجانية  الشاملة  من خالل4

(. ويمكن اعتبار التوسع في إنشاء المدارس من اكبر اإلنجازات ، وكانت هذه المباني تعتمد 52الداخلية  لـلطالب البعيدين عن مراكز المدن )
(، وتوسع التدريس 53عداد متزايدة  من التالميذ ، كما زادت ميزانية  وزارة  التربية  في السنة  األولى لـلثورة  فقط بمقدار الثلث )على أن تستوعب إ 

ة  ،  في المدارس والسيما في المدن مرتين في اليوم ، مرة  خالل النهار ومرة  في المسـاء لتتمكن كل مدرسة  من استيعـاب عدد اكبر من الطلب
(، كما كانت  54ما وجهت الدعوة  لطلب مدرسين من البلدان المجاورة  وعلى األخص من مصر لسد النقص في إعداد المدرسين في العراق )ك

(.أما في مجال التعليم العـالي فقد حظي التعليم الجامعي باهتمام خاص وتشكلت لجنة  العـادة  النظر في قانون  55هناك المدارس األهلية  )
( تم تأسيس جامعة  بغداد ، وقد نص هذا القانون على إلغـاء    1958لسنة     28غداد ، وعلى أثر هذه الـلجنة  وبموجب القانون رقم )جامعة  ب

ائمة  إليها القانون السـابق لجامعة  بغداد ، وأن أهم ما حققه القانون الجديد لجامعة  بغداد وهو االعتراف بقيام الجامعة  وضم جميع الكليات الق
طري (، وفي فعاًل وهي ) كلية  اآلداب، كلية  الحقوق، التجارة  ،التربية  ، التحرير، الهندسة ، الزراعة ، الطب، طب األسنان، صيدلة ، الطب البي

م ومعهد الـلغـات  قرر مجلس الجامعة  افتتاح ثالثة  معـاهد عـالية  جديدة  وهي معهد العلو   1958الجلسة  الخامسة  المنعقدة  في كانون األول عـام  
تم تأسيس معهد المدرسين العـالي وقد كان ملحقًا بوزارة  التربية  والتعليم ثم الحق بجامعة  بغداد    1961/    1960ومعهد المسـاحة  ، وفي عـام  

وزارة  التربية  ومنظمات   بموجب االتفاقيات الثنائية  بين  1961/    1960، كما تم افتتاح المعهد الصناعي العـالي في عـام    1964/    1963عـام  
ولقد اهتمت الحكومة  بعملية  بناء الجامعة  في     (.56تم افتتاح كلية  التمريض )  1962األمم المتحدة  ثم تحول إلى كلية  الهندسة ، وفي عـام  

وحددت فترة  ضواحي بغداد ،   موقع واحد يضم جميع الكليات المنضمة  إليها وقد وقع االختيار على موقع الجادرية  في القسم الجنوبي من  
 Prof Walter Gropiusالكمال األعمال فيهـا بخمس سنوات وكانت هيأة  مـن المهندسيــن المعماريين برئـاسة  المهنـــدس المعماري العـالمـــي )  

مقتصرًا على مدينة  بغداد ولم    1963لقد كان التعليم العـالي حتى عـام  .  (   57التصاميم الخاصة  بالجامعة )   1961( ، وقد أنجزت في عـام  
إال ثمانية  مدرسين وبعد دراسة     ِ  تفتح كلية  خارجها إال كلية  الطب في الموصل وبصورة  ضعيفة  حيث لم يكن فيها من أعضاء الهيأة  التدريسية  

الي في مدينة  الموصل والبصرة  ، وذلك بافتتاح الحـاجات الضرورية   لـلبالد ، وفي ضوء الضرورات االجتماعية  اتجه الرأي لتوسيع التعليم العـ
تم افتتاح كليتي العلوم والهندسة  في    1963/ 1962معـاهد وكليات علمية  جديدة  تكون نواتان لجامعتين في الموصل والبصرة  ، وفي عـام  

قدمته جمعية  االقتصاديين في البصرة  في صيف الموصل فضاًل عن إنشاء بعض المختبرات الحديثة  لـلكيمياء والفيزياء ، لقد كان الطلب الذي  
وخالل هذه الفترة  نشأت مشكلة  واجهت التعليم العـالي بعدم قبول     (.58لفتح كلية  مسـائية  لـلتجارة  النواة  األولى لجامعة  البصرة )  1963عـام  

المعدالت في هذه االمتحـانات يحول دون قبولهم في معـاهد جميع خريجي المدارس الثانوية  الذين ينهون االمتحـانات الوزارية  حيث أن ضعف  
( ، غير أن التوسع في افتتاح الكليات وإنشاء الجامعـات في المدن الرئيسة  مع تنوع االختصاصات العلمية  أدى  59التعليم العـالي في العراق )

د والجامعـات في أنحـاء مختلفة  من القطر فان نسبة  الطـالبات االناث  وعلى الرغم من فتح العديد من المعـاهإلى التقليل من حدة  هذه المشكلة ،   
اب  بقيت دون المستوى المطلوب حيث تكون إعداد الطـالبات في المرحلة  االبتدائية  كبيرة  ثم تتقلص في المراحل الـالحقة  ويعود ذلك السب

ات والمعـاهد داخل العراق فقد فتح المجال أمام البعثات الدراسية  إلى دول  ويضاف إلى التوسع في فتح الجامعـِ     ( .60اجتماعية  واقتصادية  )
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ازداد    عربية  وأجنبية  في جميع االختصاصات ، وبشكل خاص في األقسـام العلمية  والهندسية  ، حيث ان عدد طالب البعثات والزماالت قد  
من الزماالت والبعثات خصصت لدراسة  الفروع العلمية  والهندسية  والفنية     %95إلى ستة  أضعـاف على ما كان عليه قبل الثورة  ، وان أكثر من  

واألمر الذي اسهم في زيادة  إرسـال البعثات إلى (،   61لدراسة  الـلغـات واآلداب )   %5تحقيقًا لـلنهضة  الصناعية  والعمرانية  في البالد وخصصت  
 لتعزيز التبادل والتعـاون الفني والثقافي مع العراق من جهة  وتلك الدول الصديقة  من جهة  دول العـالم هو عقد العديد من االتفاقيات الثقافية  

ومن أهم هذه االتفاقيات هي االتفاقية  المعقودة  مع (.  62أخرى ، وكذلك تبادل الطالب والوفود الثقافية  والخبرات والمهارات مع هذه الدول ) 
لى تبادل المدرسين والمعلمين وتوحيد المناهج التعليمية  مع الجمهورية  العربية  المتحدة  وتأمين الكتب الجمهورية  المتحدة  والتي كانت تنص ع

(، وفي مجال مكافحة  األمية  أدركت حكومة  الثورة  أن أي نهضة  يحتاجها 63المدرسية  ، بمعنى عـام توحيد السياسة  التعليمية  بين البلدين )
المجاالت بدون نهضة  تعليمية  وثقافية  وذلك بزيادة  المدارس والمدرسين ، ولكن وجود عدد كبير من الكبار ) ممن   جميعالعراق ال تتحقق في   

ى أتاحة   يمثلون قوة  عـاملة  منتجة  يتوقف عليها مصير الوطن ( ، ال يمكن تعليمهم من خالل المدارس والبرامج التعليمية  لذلك بدأ االتجاه إل 
 لهم من خالل برامج محو األمية  وتعليم الكبار لكي يشاركون مشاركة  فعـالة  في تحقيق النهضة  المرجوة  لـلبلد ومن هنا بدأت الفرص التعليمية  

 وكما ذكرنا سـابقًا عن محـاوالت فتح مراكز لمحو األمية  .  مشكلة  األمية  تشغل أذهان المسؤولين وتمثل العـائق الرئيس لخطط التنمية  القومية    
فبلغ مجموع الدارسين  في الفترة  السـابقة  لـلثورة  ، فأن بعد الثورة  زاد االهتمام بهذا المجال حيث ازدادت إعداد الدارسين في السنة  األولى لـلثورة  

دة  لمكافحة  األمية   وكانت لدى حكومة  الثورة  محـاوالت جا   (.64% من هذا العدد من اإلناث )  25( دارسـا وحوالي    56247فــــي المراكز )  
(، وشاركت شرائح كبيرة  من المتعلمين في حملة  مكافحة  األمية   65على اعتبار أن مكافحة  األمية  شرط أسـاسي لقيام كيان صحيح لـلمواطنة  ) 

إن مسيرة  التربية  (.    66 الصيفية  ) مثل اتحـاد الطلبة  العـام الذي شارك في مكافحة  األمية  في القرى واألرياف ومراكـز األلوية   وخالل العطلة  
قد تأثرت باالتجاهات السياسية  التي سيطرت على الحكم إذا حدثت تغيرات كبيرة  ومحـاوالت  1963-1958والتعليم في هذه الفترة  ما بين  

الدراسية   كثيرة     المؤتمرات والحلقات  الـلجان والندوات واقامة   التعليم عن طريق عقد  التعليمي الصالح نظام  النظام  لتحليل  واجراء األبحـاث 
  ِ -وتخطيط مستقبل التعليم ومن هذه المحـاوالت : 

، وقد انبثقت عنه عدة  لجان خاصة  بالتعليم االبتدائي والثانوي والتعليم المهني وغيرها ، وكان   1960المؤتمر األول لـلتربيِة والتعليم عـام     ِ أ.
وان   مستقرة  ،   من أهم القضايا التي تناولها المؤتمر التعليم اإللزامي وافتقار وزارة  المعـارف في العهد السـابق ) الملكي ( إلى وجود خطة  تربوية  

سـاسي األول لكل ازدهار تربوي متنام خاضع لـلقياس والتقويم ، واهم توصياته هو توفير التعليم االبتدائي في اإلدارة   االستقرار هو الشرط اال
    (. 67بية  )المحلية  من الناحية  المالية  واإلدارية  كصورة  من صور الـالمركزية  في التعليم وإبقاء النواحي الفنية  من مسؤولية  وزارة  التر 

وكان من المحـاوالت الرائدة  في تطوير النظام التعليمي وتغير فلسفته ، وقد كان   (،68) 1963مجلس األعلى لـلتخطيط التربوي عـام الب. ِ 
ل ان  يرأس هذا المجلس وزير التربية  حيث دعى إلى تغير قانون وزارة  التربية  والتعليم ، ووضع المجلس صيغة  لمشروع قانون الوزارة  وحـاو 

(، وتم تشكيل لجان وفق المراحل التعليمية  المختلفة  والمواد الدراسية  ، وتوصل المجلس إلى مقترحـات  69الخطط واإلجراءات العلمية  )يرسم  
عليمية  سة  تلتحسين التعليم وإصالحه ووضع أهداف جديدة  لـلتعليم واقتراح أسسـا شاملة  لـلعملية  التعليمية  يعد بداية  التفكير الجدي بوضع سيا

ولم يقتصر اهتمام الحكومة  على فسح المجال أمام التقدم في مجال التعليم من حيث فتح ِ     (.70لـلقطر تعتمد على فلسفة  الدولة  وأهدافها )
المعلمين واتحـاد    المدارس وزيادة  إعداد الطلبة  ، إنما استجابت وزارة  المعـارف لضرورة  إيجاد منظمات لتنظيم المعلمين والطالب فتأسست نقابة  

أهدافها ، فأدت نقابة  المعلمين دورًا بارزًا في تقديم الخدمات عـام لـلطلبة  األمر الذي ترك أثرا سـاعد على المشاكل وتطوير ثقافة  البالد ورسم   
ذلك إصدار نظام جديد لـلنقابة  بأسم " صنـــدوق لـلمعلمين وتحقيق رسـالة  التربية  والتعليم ومكافحة  األمية  والدفاع عن المعلمين ، وقد تـــرتب على  

(.لقد كان لـلوضع السياسي والصراع على السـاحة  السياسية  تأثيرًا سلبي في مسيرة  العملية  التعليمية  رغم ما تحقق 71ضمان نقابة  المعلمين " )
السياسي تنفيذ الكثير من الخطط والمشاريع منها مشروع   من إنجازات في مجال توفير الفرص التعليمية  في كل مراحلها ، فقد عرقل الصراع

انسحب   مكافحة  األمية  ومشروع التعليم االبتدائي اإللزامي والتوسع في مشروع التغذية  المدرسية  وتطوير مستويات التعليم بمراحله كل ، كما
حزبية  في كثير من المدارس والمعـاهد مما ترك أثارا سلبية  على    الصراع أيضا على األجواء التعليمية  فانشغلت الهيئات التعليمية  في صراعـات

ورغم بعض المعوقات إال أن التوسيع في مجال التعليم وإتاحته إمام  ِ     (.72عالقات المعلمين وعلى المستوى التعليمي والنتيجة  التربوية  )
كما أن فتح المجال إمام حرية  التعبير والنشر اسهم في زيادة   المعلمين ،     الجميع وبناء الجامعـات الجديدة  اسهم في نشر الثقافة  وزيادة  إعداد 

ذلك فأن اهتمام إعداد الكتاب والكتب المطبوعة  والمتاحة  أمام الجميع مما اسهم في نشر العلوم واألفكار االجتماعية  المتميزة  خالل تلك الفترة  .ل
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ت الثورة  بتطوير التعليم هو لتحقيق هدف أسـاسي من أهداف الثورة  وهو بناء اإلنسـان العراقي  الحكومة  والسيما في الفترة  األولى التي أعقب
الن اإلنسـان هو الـلبنة  األولى التي يجب أن تكون قوية  وصلبة  في  المتعلم والمثقف والقادر على تنمية  بالده والنهوض بمتطلبات بنائها ،   

 بناء المجتمــع اإلنسـاني ونموه .
 ِ-واقع اخلدمات الصحيِة قبل وبعد العهد القامسي :   -ملبحث الثاني:ا

إن الرعـاية  الصحية  ضرورة  أسـاسية  وملحة  لتطور أي مجتمع وبإهمال هذا المرفق الحيوي تخسر الدولة  عنصرًا وعـاماًل رئيسـا من         
    عوامل اإلنتاج في الحياة  االقتصادية  واالجتماعية  إذ أن رعـاية  العنصر البشري دعـامة  لـلتنمية  االقتصادية  .

  1958ي قبل عـام الواقع الصح-1
ولكي نعطي صورة  واضحة  عن الحـالة  الصحية  خالل العهد الملكي يمكن القول أن الوضع الصحي في العراق كان مترديًا بشكل          

ات االحتالل كامل سواء كان من ناحية  وضع اإلدارة  الصحية  أو من ناحية  انتشار األمراض ، حيث أنه في بداية  العهد الملكي ومع وجود قو 
ت البريطـاني أسست أول إدارة  صحية  في بغداد وكان جميع األطباء أجانب لعدم وجود أطباء عراقيين ، وعند تأسيس أول حكومة  عراقية  ظهر 

بوزارة  الشؤون ألحقت    1939، إال إنها الغيت وأصبحت مديرية  عـامة  تابعة  لوزارة  الداخلية  ، وفي عـام    1921أيلول    12وزارة  الصحة  في  
  28حيث أحدثت وزارة  خاصة  لـلصحة  بموجب القانون رقم    1952وبقي الحـال كذلك حتى عـام  االجتماعية  التي ُأحدثت في ذلك التاريخ ،   

المجتمع على اختالف مستوياتهم  (.   73)   1952لسنة    العـامة  ألبناء  عية  مرتبطة   االجتمااالقتصادية  وفئاتهم  مما ال شك فيه ان الصحة  
المالئمة  فال تكون صحة  المجتمع سليمة  اال اذا توافرت المسـاكن  الداخلية  لـلدولة  ارتباطـا وثيقًا،  باألوضاع االقتصادية ، واالجتماعية ، والسياسة   

المملكة  العراقية   وكانت المشاكل الصحية  في   مختلف االمراض،  لـلشرب والنظافة  العـامة  ومستلزمات معـالجة   والغذاء المناسب والمياه الصالحة   
مناخ البالد (، كذلك طبيعة   74فاغلب الشعب كان يجهل القواعد الصحيــــة  )العراقي آنذاك،   المجتمع  متعددة  ومعقدة  اسهم في ابرازها تخلف  

الصحية  التي لم تكن بشكل كاف حتى في  ت في واقع الخدمات اثر وكثرت الرطوبة  والمستنقعـات واالهوار وتكرار الفيضانات ، التي القاري،  
سـاءت االحوال الصحية      ( . 75والقاذورات المتراكمــة  فيها خاصة  في فصل الشتاء )كانت شوارعها مليئـــــة  باألوسـاخ  العـاصمة  بغـــداد حيث  

(، وارتفاع اسعـارها مما 76سوء التغذية  ورداءة  نوعيتها وندرة  االدوية )فعل  االمراض بلسكان بغداد ، نتيجة  لتردي الوضع المعـاشي وانتشار  
الطبية  ، االمر الذي النقص الواضح في الكفاءات  كبير منهم ، معـالجة  تلك االمراض التي تنتابهم ، يزاد على ذلك  دون استطـاعة  عدد  يحول  

الصحي  عـاجزة  عن اداء وظيفتها في تحسين المستوى  المؤسسـات   (، فجعل تلك  77ية  واعدادها) الصحأظهر تاثيرًا سلبيًا في كفاءة  المؤسسـات  
(، حيث 79)الرئوي والتراخوما واالنكلستوما والجدري  امراض كثيرة  وفتاكة  مثل المالريا والبلهارزيا والتدرن  (، لذلك انتشرت في بغداد  78)

(، اذ اشتملت على معظم 81العراقي عـامة ) منها المجتمع  في قائمة  االمراض المتوطنة  الوبائية  التي عـانى    (الصدارة  80يحتل مرض المالريا)
فيها منذ عـام  (، انتشر مرض المالريا بصورة  واسعة  في بغداد ، وبقي يمثل حـالة  متوطنة  متفشية  82بغـــــداد ) جهات المملكة  حتى العـاصمة  

ب1940 اذ   ،( الصحية   الدوائر  لدى  المسجلة   االصابات  عدد  لم  (  97.361لغ  خيالي  رقم  وهو  النظام أصابة   تأسيس  منذ  المدينة   تصله 
وفضال عن مرض المالريا انتشر في بغداد  (.  84بمزارع ديالى والفرات)انتشار المرض اتصال مزارع بغداد  (،ومما سـاعد على  83الملكي)

المهاجرين الذين وفدوا  سجلت لدى الدوائر الصحية  هي من خارج المدينة  ، عن طريق  االصابات التي  (، وكان اكثر  85مرض البلهارزيا)
ديالى بالرستمية  وفي محلة  السعدون والمستنقعـات ، وتركز المرض في نهر  إذ كانوا يستعملون المياه الملوثة  ويغتسلون في البرك  (،  86اليها )

وظهر87) في    (،  السيما  بغداد،  من  مختلفة   جهات  في  والرصافة   كذلك  والكاظمية   والمنصور  فيها الكرخ  موبوءة   اروائية   جداول  لوجود 
 المدن االخرى . كانت مرتفعة  في بغداد مقارنة  مع   1943بمرض البلهارزيا في عـام  ان النسبة  المئوية  لـالصابة   (،ويذكر هاشم جواد  88)

الكبار والصغـار على حد سواء  (،وهو يصيب  89السل " التدرن الرئوي " يعتبر من االمراض الخطرة  المؤثرة  في حياة  االنسـان)اما مرض  
تعـاني سوء تحدث في اوسـاط االحياء الشعبية  المزدحمة  بالسكان التي  معظم االصابات به كانت  (، وعرف بالمرض االجتماعي اذ ان  90)

النخفاض المستوى  (، فضاًل عن قلة  التغذية  وعدم تنوعها  91صحية  ) الشمس اليها، االمر الذي جعل المسـاكن غير  دم دخول اشعة   التهوية  وع
الصحية  فيها (، حيث انتشر مرض السل في بغداد على الرغم من تركز القسم االكبر من المؤسسـات  92الطبقات الفقيرة  )المعـاشي لدى تلك  

عن موقف السلطـات الصحية  من  (، اما  94والنجف المقدستان)(، وظهر في المدن ذات الكثافة  السكانية  العـالية  السيما مدينتا كربالء  93)
ل  الى ) مستشفى العز من انتشاره، فكان عملها ال يتعدى ادخال المصاب  خطة  مرسومة  لـلسيطرة  عليه او الحد  انتشار المرض فلم تكن لها  

إن عمل اإلدارة  الصحية  في العراق لم يكن عماًل سهاًل إذ كانت البالد في حـالة   (. 95توفر االدوية  المضادة  لـلمرض)بانتظار الموت( لعدم  
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طب والتمريض من التدهور واالنحطـاط وكانت األمراض منتشرة  تفتك بالمواطنين يشد أزرها الفقر والجهل والخرافات ، مع قلة  عدد من يمارس ال
(، ولقد جاء في تقرير بعثة  البنك الدولي في أوائل الخمسينات " أن نسبة   96لذا كان سير هذه اإلدارة  سيرًا بطيئًا ال يتناسب وحـاجة  السكان )

والحصبة  والنكاف  الديكي  الوفيات بين المواليد مرتفعة ، وانتشرت االمراض بين االطفال ال سيما الهزال واإلسهال والتهاب األمعـاء والسعـال  
(.  97بقواعد التربية   الصحية  وانعدام العناية  بتنوع التغذية  )والزحـار والكزاز ، بسبب ضعف مقاومتهم لـالمراض فضاًل عن جهل االمهات  

المناطق المتخلفة  التي تعتمد على ال سيما في  وأدى انتشار االمراض بين صفوف االطفال الى ارتفاع نسبة  الوفيات بالمقارنة  مع الوالدات   
في األلف من المواليد . كما أن نسبة  بعض األمراض المستوطنة    250حتى لقد بلغت    (، 98القابالت الشعبيات دون المؤسسـات الصحية  ) 

لمتفشية  ، حيث تولد من المياه الملوثة  ال تزال مرتفعة  كالرمد الحبيبي والبلهارزيا واالنكلوسترما والمالريا والدوسنطـاريا وكثير من األمراض ا
يقال   وسوء األحوال المعيشية  الناجمة  بدورها عن الفاقة  والجهل " وأضاف التقرير " وتصيب المالريا في االرياف جميع السكان تقريبًا ، بل

المرض والعجز ، ونسبة  اإلصابة  بالبلهارزيا   ألف وفاة  في كل عـام وتلحق بالبالد أضرارا بليغة  بما تجره من  50,    000أن المالريا تسبب  
ض  التي هي من األمراض األخرى الموهنة  مرتفعة  بصورة  خاصة  في ألوية  العمارة  والمنتفك والكوت ، ومن األمراض أيضا الزحـار واألمرا

و " قلة  األطباء وندرة  الدواء ، حيث يوجد في  (، ويذكر الدكتور هشام متولي أن السبب الرئيسي في هذا االنتشار لـألمراض ه99المعوية  " )
% من هؤالء األطباء يقيمون في والية  بغداد التي ال تستوعب   60( طبيبًا ، ثمانون منهم أجانب و    833)    1954العراق حسب إحصاء عـام  

لى زيادة  اإلنفاق على الخدمات  الصحية  ،  (.إال أنه بعد زيادة  عوائد العراق من النفط سعت الحكومة  إ 100اكثر من سدس سكان العراق " ) 
% من حصة  الحكومة  من شركات   70حيث الغيت ميزانية  األعمال العمرانية  وحلت محلها ميزانية  مجلس األعمار التي خولت المجلس تسلم  

الفترة  التي سبقتها كانت ضمن مصروفات   وأصبح لها باب في الميزانية  االعتيادية  حيث أن  1953النفط ، لذا أنشئت وزارة  الصحة  في عـام  
مليون    44,    480بلغت مصروفات الميزانية  االعتيادية     1952، وفي عـام    1952وحتى عـام    1941وزارة  الشؤون االجتماعية  من سنة   

العتيادية  حيث بلغت المصروفات  مليون دينار وكذلك ارتفع إنفاق وزارة  الصحة  من الميزانية  ا  12,    838دينار وميزانية  مجلس األعمار  
% ، واخذ اإلنفاق العـام على القطـاعـات الخدمية  في الميزانية  االعتيادية  يتطور حتى بلغ سنة    5,    1مليون دينار وتشكل نسبة     2,    265

في البلد بالخدمات الصحية    ( ، إال أن تطور النفقات الصحية  ال يعني شمول كل المواطنين101مليون دينار) 70,  275ما يقارب  1956
الطبية   الخدمات  اكثر منها حيث أن  أو  النسبة   بنفس  المؤسسـات  السكان وعدم زيادة   تقريبًا بسبب زيادة  عدد  العكس يحدث  ، وإنما كان 

م إلى المتنفذين في السلطة   والصحية  كانت تقدم بشكل افضل إلى المدن الرئيسة  نتيجة  االقتصار عليها وإهمال المناطق الريفية  ، كذلك تقد
والفئات  مع إهمال وتناسي الطبقات الفقيرة  والمحرومة  من الخدمات الصحية  والتي هي بحـاجة  لها اكثر من الطبقات الغنية  .وكان سكان الريف  

عب يعـاني من ارتفاع اثمان الرعـاية  الصحية   االجتماعية  الفقيرة  والمحرومة  من الخدمات الصحية  يشكلون غـالبية  سكان البالد ، لذا فقد بقي الش
واطنين والطبية  الجيدة  في المستشفيات الحكومية  والعيادات الطبية  الخاصة  والتي استمرت في االرتفاع ، مع انخفاض المستوى المعـاشي لـلم

لصحية  البسيطة  ، فضال عن تحويل مهنة  الطب عند بعض مما استحـال معه حصول األغلبية  واألكثرية  السـاحقة  من المواطنين على الرعـاية  ا
بذلك   األطباء إلى تجارة  تؤثر فيها مختلف المنطلقات التجارية  والتي أبعدتهم في كثير من األحيان عن كون مهنتهم إنسـانية  بحتة  مستغلين

باء .إن مرجع هذا اإلهمال هو نتيجة  السيطرة  على البالد  الجهل الذي يعـاني منه المواطنين مما خلق شعورا عدائيا ضد هذه الفئة  من األط
ة   من قبل حكام بعيدين كل البعد عن أبناء الشعب وعن آماله وعدم االهتمام بحياة  اإلنسـان ذلك االهتمام الذي تنص عليه الشرائع السماوي

ا واجتماعيا بالرغم من كونه وسيلة  علمية  منظمة  يتم بموجبها  واألعراف الدولية  إضافة  إلى عدم اتباع مبدأ التخطيط لخدمة  البالد اقتصادي
جدية ،  حصر الموارد المتاحة  ماديا وبشريا وتقدير احتياجات المجتمع بحيث تحقق الغـايات المرجوة  وبصورة  متوازنة  بين مناطق البالد ككل ب

 الفكر السياسي المتخلف الذي كانت تعمل بموجبه. مما ولد اهمال الخدمية  ومنها  الخدمات الصحية  والعالجية  نتيجة  
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 ِة التجهيزات الطبيِة . مديري .2
ويكون رئيس هذه المديريات طبيب بدرجة  مدير عـام ، وكذلك رئاسـات في األولوية  وتشكيل مجلس صحي برئاسة  الوزير أو من يخوله         

الذي حدد طرائق قانون الصحة  العـامة  و   1958لسنة     45وتكون مهمته استشارية  في وضع الخطط والمشاريع الصحية  ، وشرع قانون رقم  
 عمل وزارة  الصحة  لـلنهوض بالواقع الصحي في العراق والعمل على القضاء على األمراض المستوطنة  والوبائية  ومنع انتشارها في أنحـاء 

توفير حـاجة  العراق  (.وبعد توقيع اتفاقية  التعـاون االقتصادي والفني مع االتحـاد السوفيتي تم إنشاء معمل األدوية  في سـامراء ل102العراق )
اد السوفيتي من من األدوية  وتصنيعها وتعبئتها محليا لسد الحـاجة  المتزايدة  لهذه األدوية  ، كما تم إرسـال العديد من الطالب لـلتدريب في االتحـ

(.  ومن هنا بدأت الخطوات نحو تحقيق  103خالل االطالع على المعـامل المشابهة  الكتسـاب الكفاءة  إلدارة  وتشغيل معمل االداوية  العراقي )
  1958مليون دينار في عـام    6,2نهضة  صحية   كبيرة  في العراق ففضال عن ذلك زاد اإلنفاق الحكومي على القطـاع الصحي حيث ازداد من   

إن هذا العدد ازداد في    ( مستشفًى غير  123)   1958، كما أن عدد المستشفيات قد بلغ في عـام   1968مليون دينار في عـام   12,8إلى  
، إال انه استمر بعدها في االرتفاع حتى   1963( مستشفًى في عـام    131( مستشفًى ثم قل العدد فأصبح )  135حيث بلغ )    1962عـام  

ض فقد  ولكن هذه الزيادة  توقفت ثم عـادت إلى االنخفا  1966( مستشفًى عـام    153، ثم اصبح )    1965( مستشفًى عـام    150وصل إلى )  
( مستشفًى ويعود السبب في هذا التذبذب   149فقد ازداد العدد إلى )    1968( مستشفًى ، أما في عـام    146)    1967اصبح عددها عـام  

إن الزيادة  كانت لمواجهة  متطلبات الواقع الصحي لبلد متأخر في تقديم الخدمات الصحية  لمواطنيه عن المستوى الطبيعي أما النقص في  
(.ومن هذه  104نين فيرجع إلى عملية  الدمج واإللغـاء لبعض المستشفيات وإنشاء مستشفيات متخصصة  بأمراض دون غيرها )بعض الس

سرير مع عيادة  خارجية  ومدرسة  ممرضات ومعهد    500المستشفيات هو بناء مستشفى الطفل العربي في كرادة  مريم ذي ثمانية  طوابق بسعة   
سرير ، وانتهى العمل فيه   300، ومستشفى الوالدة  ذو ثمانية  طوابق وسعة     1963والطفولة  ، وانتهى العمل فيه أواسط  كامل لرعـاية  األمومة   

(  8623، وان عدد األسرة  قد بلغ )  1958% عما كانت عليه في عـام    70(، وإن عدد المؤسسـات الصحية  قد ازداد بنسبة   105)   1962في  
ذه الزيادة  في عدد المؤسسـات الصحية  والتي تعّد جيدة  فأن البالد كانت متأخرة  من ناحية  الرعـاية  الصحية  إذا  ومع ه  1958سريرًا في عـام  

وبذلك يكون    1958( طبيبًا في عـام  1192أخذنا بنظر االعتبار حـالة  سكان الريف والبدو الرحل ، أما بالنسبة  لعدد األطباء فقد بلغ عددهم )
( شخصًا تقريبا، ومع هذه الزيادات الكبيرة  إال أن البالد بقيت بحـاجة  إلى المزيد من الخدمات الصحية  مع 5497احد ) نصيب الطبيب الو 

تأسست مديرية  الوقاية  الصحية  العـامة  وأخذت منذ نشوئها   1958تموز    14(.بعد ثورة   106تنامي إعداد السكان واختالف ظروف حياتهم )
مات الوقائية  في القطر حيث ارتبطت بها كل المؤسسـات ذات العالقة  بتقديم هذه الخدمات وشملت كل أرجاء العراق باإلشراف على كل الخد

 فأزداد إعدادها بشكل ملحوظ فضال عن قيامها بتعميم الثقافة  الصحية  ضمن هذه المؤسسـات واإلشراف على حمالت التلقيح الشاملة  وحمالت 
(.  لذا فقد شهدت هذه الفترة  تبلور التعـاون مع المنظمات الصحية  الدولية  والسيما على  107كل أنحـاء العراق )  المسح الشعـاعي لـلتدرن في

تم تنفيذ حملة  لـلتلقيح ضد الجدري ، كما أجريت حملة  لـلتلقيحـات الثالثية    1959صعيد مكافحة  األمراض السـارية  والمعدية  ففي شهر آب  
لـلمؤسسـات الصحية  في القطر كما اسهمت وزارة  الصحة  بمشروع  مكافحة   لكل طالب المدارس ا البتدائية  وشمل كل األطفال المراجعين 

وشهدت هذه الفترة  تأسيس عدد كبير   1961األمراض العينية  السـارية  في العراق بالتعـاون مع منظمة  الصحة  العـالمية  ووكالة  اليونسيف عـام  
صحية  الخاصة  بمرض التدرن  الرئوي ، حيث أسست الدولة  عددا كبيرا من المستوصفات الصحية  في مناطق متعددة   من المستوصفات ال

( العراقية   المدن  من  وغيرها  والسليمانية   وديالى  والكوت  والبصرة   والموصل  كبغداد  العراق  من 108من  تعّد  الصحية   المستوصفات  (.إن 
التي تسـاهم   إفراد الشعب وعلى األخص في  المؤسسـات الصحية   إلى  العالجية  منها والوقائية   الطبية   الخدمات  المستشفيات في تقديم  مع 

بلغ عددها عـام    1963  –  1958المناطق القروية  واألحياء الجديدة  في المدن ، حيث كانت هناك زيادة  ملحوظة  في عددها خالل الفترة   
فان هناك بعض التذبذب في عددها نحو الزيادة  والنقصان وكذلك اختالف توزيعها بين مراكز   ( مستوصفًا، ولكن مع ذلك  498)       1958

(.مما تقدم يتبين لنا مقدار االهتمام والرعـاية  الذي وجهته الدولة  لـلقطـاع الصحي بغية  النهوض بواقع العراق 109المدن والقرى واألرياف )
والسنوات العشر التي أعقبت قيام الجمهورية    1958تموز    14تشار األمراض ، إال انه بعد ثورة   الصحي الذي كان مترديًا ومسـاعدًا على ان

واقع  فقد وضع هدف أسـاسي تسعى إليه جميع مؤسسـات الدولة  إال وهو تنمية  رأس المال اإلنسـاني وبناء العقول المفكرة  القادرة  على تغير  
ل العوائق والمشاكل التي تعترض سبل التقدم واالزدهار ومع كثرة  الموارد والثروات في العراق إال العراق المتخلف تغيرًا جذريا يقضي على ك
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ات  إن السبب االسـاسي في عدم بلوغ العراق مصاف الدول المتقدمة  اقتصاديا هو سوء التخطيط وعدم دراسة  أي خطة  توضع لـلحـاجات والمتطلب
 االسـاسية  الواجب تحقيقها

 االستنتاجات(: اخلامتِة )
وتتفاقم مع مرور الزمن بسبب ازدياد أعداد السكان,    توصلنا في نهاية  البحث إلى ان بعض مشاكل الصحة  والتعليم هي مشاكل مزمنة ,     

وزيادة  الجهل    وغياب الحلول الواقعية  التي تواكب هذه الزيادة , نتيجة  غياب الجدية  في معـالجة  هذا الموضوع الذي أدى إلى ارتفاع نسبة  االمية  
الحقيقية  والتأكيد عل العلمية   الرصانة   إلى ان  البلد,  باإلضافة   بقادة  حقيقيين في في  البلد  لبناء جيل متعلم واعد يرفد  الكم  النوع وليس  ى 

ن تجاربهم وتطبيقها  االختصاصات  كافة . باإلضافة  إلى أهمية  التبادل الثقافي مع دول  العـالم المختلفة  السيما المتقدمة  علميًا منها, واالستفادة  م
 في العراق.  
 التوصيات: 

ا القاعدة  الرئيسة  إلعداد جيل واعد. االهتمام بالتعليم ال -  حكومي, السيما في المراحل االبتدائية  بوصفه 
 توفير بيئة  دراسية  مناسبة  في المدارس والجامعـات من ناحية  البنى التحتية  والكوادر التدريسية . -
صينة  يجب توفرها في المدرسة  أو الجامعة  األهلية   التقليل من اجازات فتح المدارس والجامعـات األهلية , ووضع شروط وضوابط علمية  ر   -

 أهمها رفع معدل القبول في الجامعة  ليكون مقارب لمعدل القبول في الجامعـات الحكومية .
 الهوامش والمصادر 

(، معهد البحوث الدراسـات العربية  ، 1972 – 1952أهمية  النفط في االقتصاد العراقي في الفترة  )  ( عبد المجيد شهاب احمد التكريتي ،1)
 . 29، ص  1975القاهرة  

في بيت المال األحيان تكون  (الكتاتيب : مفردها كتَّاب ، وهي اماكن لتعليم االطفال وغـالبًا ما تكون في المسـاجد او الجوامع وفي بعض  2)
ويكتبون على التنك بالقصب ، القرأن والحسـاب والخط  المالية  وتكو ن فيها الدراسة  جماعية  ، يتعلم فيها االوالد والبنات مبادئ قراءة   او  

نت قسوة  منها الضرب المبرح بالفلقة  ، لذلك كاالصبيان من قبل المال بعقوبات شتى  يرددون الكلمات كالببغـاء ال يفقهون لها معنى ، ويعـاقب  
  235صالح محمد حـاتم عبد الـله ، المصدر السـابق ، ص صالكثير من األهالي عن الدراسة  اال ما ندر لـلمزيد ينظر:  المال سببًا في عزوف  

– 236   . 
الزهراء ، بغداد ،  مطبعة   ،  ( نجم الدين علي مردان ، رياض االطفال في الجمهورية  العراقية  تطورها ومشكالتها واسسها التربوية  والنفسية  3)

 .    85، ص  1972
 .    217، ص 1981، دار الحرية  لـلطباعة  ، بغداد ،  1، ط 4( عزيز جاسم الحجية  ، بغداديات ، ج4)
لشالجي ،  رؤوف انزهت  ؛    100، ص  1958-1957( الحكومة  العراقية  ، وزارة  المعـارف ، التقرير السنوي عن سير المعـارف لسنة   5)

 .     12- 11ص، ص   1976التطور التاريخي ، الرياض االطفال في الجمهورية  العراقية  ، وزارة  التربية  ، بغداد ،  
 .     99-98( صالح محمد حـاتم عبد الـله ، المصدر السـابق ، ص ص6)
 .   336، ص  2( ستيفن همسلي لونكريك ، المصدر السـابق ، ج7)
 .   3، ص  1956االستاذ ، العدد السـادس ، مطبعة  الرابطة  ، بغداد ،  ( مجلة  8)
 .   2000/ 4/  24( مقابلة  شخصية  مع الشيخ جالل الحنفي في بغداد ، بتاريخ 9)
 .    345، ص  1967، بيروت،  1، ط 1958-1900( علي جودت االيوبي ، مذكرات علي جودت 10)
 .  67-66مصدر السـابق ، ص ص ( رشا هشام العـاني ، ال11)
 . 82-69،ص ص1954،السنة  الرابعة ،القاهرة  ،1953– 1952( سـاطع الحصري،حولية  الثقافة  العربية  لسنة  12)
 . 207، ص 1979، بغداد ،  1( صالح فليح حسن ، جغرافية  التعليم االبتدائي في العراق ، ط13)
اإلحصائية  السنوية  العـامة   المجموعة   ؛    71، ص1956االقتصاد ، المجموعة  اإلحصائية  السنوية  العـامة  لسنة     ( الحكومة  العراقية  ، وزارة  14)

 .  76، ص1958لسنة  
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، استقدمت الحكومة  العراقية  لجنة  أمريكية  مختصة  بشؤون  التعليم اسمها ) لجنة  الكشف التهذيبي ( لغرض دراسة     1932( في عـام  15)
الصالح   أحوال المعـارف في العراق وتقديم توصياتها بذلك ، واعدت هذه الـلجنة  تقريرًا مطواًل تضمن مقترحـا حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها

التعليم ، ولعدم إمكانية  األخذ بتلك المقترحـات بسبب الظروف التي كانت قائمة  رفضت هذه المقترحـات ، انظر : غصون مزهر حسين ا 
 201، ص2005،رسـالة  ماجستير، بغداد 1968 –  1958العراق لـلفترة   مخمداوي، التطورات االقتصادية   و االجتماعية   في  ل
من البنك الدولي لـالنماء واالعمار إيفاد بعثة  لـلعراق لـلقيام بعرضئ عـام إلمكانياته   1950( التمست الحكومة  في تشرين األول عـام  16)

وغـادر آخر عضو من أعضائها   1951شباط    25ووضع توصيات بشأن مشروع األعمار وقد وصلت البعثة  إلى العراق يوم  االقتصادية   
 .  1951مايس  27العراق في 

 .  65( تقدم العراق االقتصادي ، تقرير البعثة  الدولية  ، ص17)
 .  204( غصون مزهر، المصدر السـابق، 18)
 10، ص.  1964القطر العراقي ، دمشق  ( د . هشام متولي ، اقتصاديات19)
   55، ص 1953( عبد الرزاق الهاللي ، معجم العراق ، الجزء األول ، مطبعة  النجاح ، بغداد 20)
 كلية  (  نجالء عبد الوهاب احمد ، دراسة  مشكلة  األمية  والتخطيط لمحوها باستخدام الطرائق اإلحصائية  ، رسـالة  ماجستير غير منشورة  ،  21)

؛ عبد الرزاق الهاللي ، نظرات في إصالح الريف ، دار الكشاف لـلنشر والطباعة     21- 17، ص  1977اإلدارة  واالقتصاد ، جامعة  بغداد ، 
 .  42-40، ص  1954، بيروت ، طبعة  ثالثة  ، 

 . 1، ص  1977واقع العمل في مجال محو األمية  في الجمهورية  العراقيـــة  ، بغداد ،  ( سعيد حميد سعيد واخرون ،22)
( محمد توفيق حسين ، نهاية  اإلقطـاع في العراق ، بحث في أحوال الفالح العراقي وقانون اإلصالح الزراعي ، دار العلم لـلماليين ، 23)

 .  65، ص  1958بيروت ، 
 .   46، ص 1982العربي، ، مركز دراسـات الخليج   1، ط 1932  – 1869تطور التعليم الوطني في العراق ( ابراهيم خليل احمد ، 24 )
 .    75،ص1973، بغداد ،   1972  – 1900( احمد زكي المحـامي،تاريخ المحـاماة  في العراق ، 25)
 .       134المصدر السـابق ، ص ( صالح محمد حـاتم عبد الـله ،26)
 .   240 –  239، ص ص  1( عبد الرزاق الهاللي ، معجم العراق ، ج27)
  .       135( صالح محمد حـاتم عبد الـله ، المصدر السـابق ، ص28)
 .     75( احمد زكي المحـامي ، المصدر السـابق ، ص29)
 . 77( المصدر نفسه، ص30)
 .    40 -  39، ص ص  1952، آب   5لم الجديد ، ج( مجلة  المع31)
 .  240-234، ص  2( عبد الرزاق الهاللي ، المصدر السـابق ، ج33)
 .   65-64،ص ص 1956-1955( الحكومة  العراقية  ،وزارة  المعـارف،التقرير السنوي عن سير المعـارف لسنة  34)
 .   213، ص  1960ة  الرابطة  ، بغداد ، ، مطبع 1960-1959( دليل جامعة  بغداد لسنة  33)
 .   198،ص1957–  1956( الحكومة  العراقية   ،وزارة  االقتصاد ، التقرير السنوي عن سير التربية  والتعليم لسنة   34)
االحصائية  السنوية  العـامة  المجموعة     ؛  7، ص 1956(الحكومة  العراقية   ،وزارة  االقتصاد ، المجموعة  االحصائية  السنوية  العـامة  لسنة   35)

 . 74، ص  1957لسنة  
 .   201–  200ص،ص  1957–  1956( الحكومة  العراقية  ،وزارة  االقتصاد،التقرير السنوي عن سير التربية  والتعليم لسنة  36)
 . 307( صالح محمد حـاتم عبد الـله ، المصدر السـابق ، ص 37 )
 .     91، ص 1963حسن الدجيلي ، تقدم التعليم العـالي في العراق ، مطبعة  االرشاد ، بغداد ،  ( 38)
 .   122، ص  1939( هاشم الوتري ومعمر خالد الشابندر ، تاريخ الطب في العراق ، مطبعة  الحكومة  ، بغداد ،  39)
 .  95( حسن الدجيلي، المصدر السـابق، ص40)
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  114السـابق ، ص صالمصدر ؛ عبد الـله شاتي عبهول ،  139، ص 1980قصاب ، لمحـات دبلوماسية  ، بيروت ، ( عبد المجيد ال41)
– 115     . 
 .    237( عبد المجيد القصاب ، كناش الطبيب ، ص42)
الى عـام  43)   ) بستان الطلومية  في  بأسم  فة   بعد تخصيص قطعة  من االراضي الوقفية  المعرو   1921( ترجع فكرة  تأسيس اول جامعة  

شعب هي : ) شعبة  العلوم الدينية  ، شعبة  الحقوق ، ست  ، وكانت مؤلفة  من    1924االعظمية  ( ، شيدت عليها جامعة  ال البيت في عـام  
قية  الشعب ، وتعرضت الجامعة  الى انتقادات الشعبة  الدينية  ابوابها ولم تفتح ب،فتحت  شعبة  الطب ، شعبة  الهندسة  ، وشعبة  االداب والفنون(  

سـاطع الحصري وكادرها التدريسي وحصل خالف كبير بين امينها فهمي المدرس ومدير المعـارف العـام  بمناهجها الدراسية   كثيرة  فيما يتعلق  
ايار  4ارية  والمالية  مما ادى الى اغالقها في  االدالكليات القائمة  الى الجامعة  اذ رفض الحصري ذلك ، الى جانب المصاعب حول انضمام 

المعـارف    1930 وزير  عهد  في  ثانية   مرة   الفكرة   وظهرت  ادراك  ،  لعدم  بالفشل  باءت  جهوده  لكن  البصام  ألهمية  صادق  المسؤولين 
:لـلتفصيل ينظر : حسن الدجيلي ، تقدم التعليم العـالي في العراق ، ص ص  الهاشمي ، المصدر  طـالب حسين  ؛ حيدر    57  –   51الجامعة 

 .    57السـابق ، ص
 .     338( عبد المجيد القصاب ، المصدر السـابق، ص44)
االمريكية  ببيروت ثم الجامعة  ، درس في مدارسها االهلية  ثم درس في   1901(: ولد في الموصل عـام 1982– 1908( متي عقراوي )45)

، وعين    1940–   1937واصبح عميدًا لها عـام  المعلمين العلية   بجامعة  كولمبيا في نيويورك ، ودرس في دار    اكمل دراسته في علم التربية  
، وأعيرت خدماته الى منظمة  التربية  والثقافة     1947المجمع العلمي العراقي ، وعضوًا في  1945مديرًا عـامًا لـلتعليم العـالي بوزارة  المعـارف  

التقاعد في  احيل على    1958تموز    14وبعد قيام ثورة     1957آب    21وعين رئيسـا لجامعة  بغداد في  االمم المتحدة  ،   لهيئة   والعلوم التابعة  
مير ؛   225– 224العـام نفسه لـلمزيد  ينظر : كاشف الغطـاء ، نظرات في معـارف العراق ،دار النشر والتأليف ،النجف، ص تموز من   29

 .     514، ص 2000، دار الحكمة  ، لندن ،  2الدب في العراق الحديث ، جبصري ، اعالم ا
، الدائرة  التربوية  واالجتماعية  ، بغداد  2،   ج  1975  -1960( وزارة  التخطيط ، تطور المؤسسـات التعليمية  في العراق لـلفترة  من  46) 

 .  3- 1، ص  1977
( ، البلدان االسيوية  ، الجزء االول ، المؤسسة    1945عـالم العربي ) التنمية  منذ عـام  ( د . يوسف عبد الـله الصائغ ، اقتصاديات ال47)

 .  64، ص.  1982لـلدراسـات والنشر ، مصر العربية  
 .  190، ص  1963التعليم العـالي في العراق ، مطبعة  اإلرشاد ، بغداد ،   ( حسن الدجيلي ،48)
 . 199  – 193؛ حسن الدجيلي ، المصدر نفسه ، ص  3( وزارة  التخطيط ، تطور المؤسسـات التعليمية  ، المصدر نفسه ، ص 49)
 .   191، المصدر نفسه ، ص ( حسن الدجيلي  50)
    207( غصون مزهر، المصدر السـابق، 51)
 .  208( المصدر نفسه، ص52)
كانون األول   2( عبد الكريم قاسم ، أهداف الثورة  ، خطـاب عبد الكريم قاسم ألقاه في المؤتمر الصحفي المنعقد في مستشفى السالم يوم 53)

   33، ص  1959، سلسلة  الثقافة  الشعبية  ، بغداد    1959
 .   193، المصدر نفسه ، ص لدجيلي  ( حسن ا54)
 .  3-1،  ص   1962/ كانون الثاني / 20في   344( وزارة  التخطيط ، نشرة  وزارة  التخطيط ، رقم 55)
 .  1962/ حزيران /    18في   66( جريدة  المواطن ، العدد 56)
 ( المصدر نفسه. 57)
 .   216( د. مجيد خدوري ، المصدر نفسه ، ص58)
 .  1962/ شباط /  25، في   364 التخطيط ، رقم  ( نشرة  وزارة  59)
    2011( غصون مزهر، المصدر السـابق، 60)
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، نشرة  العراق الحديث ، سفارة  الجمهورية  العراقية  الرباط ، العدد الثاني ، حزيران   189- 188( حسن الدجيلي ، المصدر نفسه ، ص61)
 .  7- 6، ص  1961

 .  7؛ تطور المؤسسـات التعليمية  ، المصدر نفسه ، ص 183صدر نفسه ، ص ( جالل عبد الرزاق المهدي ، الم62)
 .  1962حزيران   22في   70( جريدة  المواطن ، العدد 63)
الفترة   64) لـلفتاة  العراقية  خالل  العـالي  التعليم  التربوية     1970-1960( د. محمد خليفه بركات ، تطور  ، جامعة  بغداد ، مركز البحوث 

 .  20-17، ص 1975بغداد   والنفسية  ،
 .  6-5، ص 1961، تشرين الثاني    4( نشرة  العراق الحديث ، سفارة  الجمهورية  العراقية  الرباط ، العدد 65)
 .  1964، مطبعة  الحكومة  ، بغداد   5( وزارة  الخارجية  ، مجموعة  المعـاهدات واالتفاقيات المعقودة  بين العراق والدول األجنبية  ، ج66)
 . 1958أب   2في   22؛ جريدة  الجمهورية  ، العدد  270( وزارة  الخارجية  ، نصوص االتفاقيات ، المصدر نفسه ، ص 67)
 .  360، ص 1960تموز ، بغداد ،  14تموز في عـامها الثاني ، الـلجنة  العليا الحتفاالت  14( ثورة  68) 
 .    1958آب  13في  23( جريدة  الجمهورية  ، العدد  69)
 .   1959أب  5، األربعـاء  163( جريدة  اتحـاد الشعب ، العدد 70)
 . 214( غصون مزهر، المصدر السـابق، ص71)
.خالد سلمان  34، ص   1978لسنة      40، مجلد    1( حكمت البزاز ، السياسة  التربوية  في العراق ، مجلة  المعلم الجديد ، وزارة  التربية  ، ج72)

 .  28ص    العبيدي ، المصدر نفسه ،
لية   ( عباس أمين الجادرجي ، دراسة  مقارنة  لـلتأمين الصحي واألنظمة  الصحية  في العراق مع مختلف أقطـار العـالم ،رسـالة  ماجستير ، ك73)

 .  36 – 35، ص  1980الطب ) طب المجتمع ( ، بغداد  
 . 32 -  27( عبد الرزاق الهاللي ، نظرات في اصالح الريف ، ص ص 74 )
(  75  )The International Bank for Reconstruction and Development ,The Economic Development of Iraq 

,The Johns Hopkins Press 1952 , P.361. 
الجعفري    محمد حمدي؛  1952اذار    31،  8539؛جريدة  لواء االستقالل،العدد  1947تشرين الثاني  16،  406( صوت االحرار،العدد  76  )

 .24 – 23ص  ، ص   1989، دار الشؤون الثقافية  العـامة  ، بغداد ، 1، نهاية  قصر الرحـاب ، ط
، مطبعة  الحكومة ، 1945حزيران    17،محضر الجلسة  الثالثة  المنعقدة  بتاريخ    1946- 1945( م.م.ع، االجتماع غير االعتيادي لسنة   77  )

 . 44،ص 1946بغداد ، 
تحت اشراف وزارة  كانت  (كانت التشكيالت الصحية  غير منتظمة  وعرضه لـلتبديل والتغيير خالل النظام الملكي في العراق فبعد ان  78  )

تشكلت   وعندما  1939مديرية  الصحة  العـامة  حتى سنة   باسم  ، الحقت بوزارة  الداخلية  كمديرية  عـامة     1922حزيران    8الصحة  التي الغيت في  
انفصلت عن وزارة  الشؤون    1952تم دمجها بمديرية  الشؤون االجتماعية  ، وفي سنة   1942وزارة  الشؤون االجتماعية  الحقت فيها وفي سنة  

 وزارة  الصحة  . تأسيس االجتماعية  بعد 
، ص ص    1985بغداد،  ، دار الحرية  ،    13راق ، جينظر : طـالب ابراهيم العقابي ، الخدمات الصحية  ، بحث ضمن كتاب حضارة  الع     

126  – 127  . 
 .  8، ص  1980( عبد علي سليمان ، المجتمع الريفي في العراق ، دار الرشيد ، بغداد ، 79 )
االخاديد واالبار والبرك  و والحفر  ( يحدث مرض المالريا بعد تجمع مياه الفيضانات ، وينتقل بوسـاطة  البعوض المتولد من المستنقعـات  80  )

 وقطع التنك والفخار ويظهر في السهول واالهوار والجبال والقرى والمدن .  
 .  23، ص  1942ينظر : شريف عسيران ، االحوال الصحية  في العراق ، مطبعة  التفيض االهلية  ، بغداد ،       

 .  59( حيدر حميد رشيد النعيمي ، المصدر السـابق ، ص 81 )
 . 41– 40ص،ص  1948،مطبعة  الحكومة ،بغداد، 1946( الحكومة  العراقية ،وزارة  االقتصاد،المجموعة  االحصائية  لسنة  82 )
 .  59( حيدر حميد رشيد النعيمي ، المصدر السـابق ، ص 83 )



   

         

 (1963- 1958الواقــع الصحــي والتعليمــــي فــــي العهــــد القامســـــي )            

  

  

،    1941الحكومة ، بغداد ، مطبعة   ،  1940  –   1939ة  ( الحكومة  العراقية  ، وزارة  المعـارف ، التقرير السنوي عن سير المعـارف لسن84  )
 .  54ص

الى جسم االنسـان عن انتقالها  ( مرض البلهارزيا هو مرض التبول الدموي يتسبب عن وجود ديدان البلهارزيا في االوعية  الدموية  ، بعد  85  )
الراكدة  واالهوار،  تنتقل الدودة  الى الدم ثم الى القلب والبرك  نهار والجداول  طريق الجلد والفم اثناء السباحة  او الغسيل بالمياه الملوثة  في اال

واالمعـاء، وتحدث قروحـا في المثانة  ويخرج الدم مع البول الذي توجد فيه البيوض والكلية   والرئتين والكبد والمثانة  واالوعية  الدموية  والوريدية   
   84،ص1983لـلطباعة ،بغداد،،دار الحرية   2: فيلكس جرجي واخرون،الصحة  العـامة  والخدمات الصحية  ،ج  ينظر   وتكتمل دورتها في المياه .  

 .    31( شريف عسيران ، المصدر السـابق ، ص86 )
 .    92( حيدر حميد رشيد النعيمي ، المصدر السـابق ، ص 87 )
 .   227ص  ( محسن عبد الصاحب المظفر ، المصدر السـابق ،88 )
العـامة  لسنة   89) المجموعة  االحصائية  السنوية   العراقية  ، وزارة  االقتصاد،  العراقية ، وزارة  االقتصاد،  الحكومة   ؛  24،ص 1946( الحكومة  

 .    309،ص1957، بغداد،  1956المجموعة  االحصائية  السنوية  العـامة  لسنة  
نفثه لـلبلغم وينتقل كذلك  بعد  المراض المعدية  ، ينتشر بوسـاطة  السعـال وتطـاير الجراثيم من فم المصاب  ( مرض التدرن الرئوي : من ا90)

هذا المرض . ينظر : شريف عسيران ، المصدر  ميكروبات من خالل استعمال امتعة  المصاب ، ومن البقر بعد حلبها ، ويقوم الذباب بنقل 
 .     31السـابق ، ص

 .     23كس جرجي واخرون ، المصدر السـابق ، ص ( فيل91)
 .    153( عبد الغني الدلي واخرون ، المصدر السـابق ، ص 92)
، ص    1947، بغداد ،  1946مايس    8، محضر الجلسة  الرابعة  والثالثون المنعقدة  بتاريخ  1945( م.م.ن، االجتماع االعتيادي لسنة   93)

 .     330-  329ص 
 .     80( حيدر حميد رشيد النعيمي ، المصدر السـابق ، ص 94)
 .  153(عبد الغني الدلي واخرون ، المصدر السـابق ، ص95)
 . 37، المصدر السـابق، ص( عباس أمين الجادرجي  96)
 .   37، ص 1946وزارة  االقتصاد ، المجموعة  االحصائية  السنوية  العـامة  لسنة    ( الحكومة  العراقية  ،97)
 .     1945أذار  14،  152( الشعب ، العدد 98)
 .   113  – 112،  ص  1( عبد الرزاق الهاللي ، معجم العراق ، ج99) 
 .  52 – 51( تقرير بعثة  البنك الدولي ، ص100)
 .  11–  10صدر نفسه ، ص ( د . هشام متولي ، الم101)
    221( غصون مزهر، المصدر السـابق، 102)
 .    37( عباس أمين الجاد رجي ، المصدر نفسه ، ص  103)
 .  1960/  11/  14، في   163( نشرة  وزارة  التخطيط ، 104)
حصاء االجتماعي ، بغداد ، ال .  ، إعداد  دائرة  اإل  1968  –  1957( وزارة  التخطيط ، تطور المستوى الصحي في العراق من عـام  105)

 .   2ت ، ص 
 .  1962حزيران   10في   60( جريدة  المواطن ، العدد106)
 .  185( جالل عبد الرزاق المهدي ، المصدر نفسه ، ص  107)
 .  315( عباس أمين الجاد رجي ، المصدر السـابق ، ص  55)
   .  222-221( غصون مزهر، المصدر السـابق، 108)
د حسين العبد الـله ، تطور األنفاق الصحي في العراق ، دبلوم عـالي في العلوم المالية  ، كلية  اإلدارة  واالقتصاد ، جامعة  ( سمير محم109)

 . 91 –  90، ص   1978بغداد ، 


