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املغاربت وبعض أزماث القرن التاسع عضر:املعاهاة وظرق التذبير
أ.د علي عالم
ُ
املىاخ والصحت العامت فى محميت صرق افريقيا البرًعاهيت
أ.د .أحمذ عبذ الذاًم
( دراست فى جقاريرإلادارة الاستعماريت فى الفترة مً )1920 -1895
دمحم حسين
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العالق
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جاريخ ألاوبئت وألامراض في إفريقيا حىىب الصحراء
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ً
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" جاريخ وباء العاعىن في روما مً عام  753ق م وحتى عام  165ق م..
د :فاظمت سالم العقيلي
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(1389- 1321هـ1970-1904/م)
العيسائي
َ ْ
السياست الصحيت الفروسيت في مغ ِر ِب ما بين الحربين (1919م-
العربي إسماعيل
1939م) ،وجأثيراتها.
السياسيت الفروسيت ملىاحهت وباء الكىليرا في الجسائرأثىاء بذاًت مرحلت
د.حبري عمر
الاحتالل ،مجلس الصحت الفروس ي همىرحا عام (1831م1871-م).
د.دمحم الصالح دصاش
وباء العاعىن بأوروبا الالجيييت و اوعكاساجه املختلفت خالل القرن  14م
هىربىعلي
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والضعاؾاث واإلالاالث بعض طلك للخدكُم العلمي
املجلت الضولُت للضعاؾاث الخاعٍسُت
واإلاغاحعت اللغىٍت.
والاحخماعُت
ًدم لهُئت الخدغٍغ احغاء الخعضًالث الشكلُت على
الؿُاؾاث واللىاعض والاحغاءاث
جيؿُم
اإلااصة اإلالضمت لليشغ لخكً وفم اإلاعُاع
الىظ في عمىصًً مع مغاعاة جى افم حجم وهىع
جغخب املجلت الضولُت للضعاؾاث الخاعٍسُت الخـ مع وسخه اإلالال اإلاعُاعي.
والاحخماعُت والاحخماعُت البدىر العلمُت اإلاكخىبت هُئه الخدكُم
وفلا للمعاًير العلمُت في اي مً الخلىل الضعاؾاث
ٌعخمض كغاع كبىل البدىر اإلالضمت لليشغ على
الخاعٍسُت او العلىم اإلاؿاعضة طاث العالكت وَشمل
جىضُه هُئه الخدغٍغ واملخكمين ،اط ججغي عملُت
طلك كل العلىم هظغا لؿبُعت الخاعٍش كعلم ًدىاول
الخدكُم الؿغي لالبدار اإلالضمت وفلا الؾخماعة
اليشاؾاث الاوؿاهُت كافت مع مغاعاة عضم حعاعع
زاضت بظلك.
الاعمال العلمُت اإلالضمت لليشغ مع العلائض
ٌؿدىض املخكمىن في كغاعاتهم في جدكُم البدث الى
الؿماوٍت ،والا جخسظ اًه ضفت ؾُاؾُت والا جخعاعع
اإلاضي اعجباؽ البدث بدلل اإلاعغفت واللُمت العلمُت
مع الاعغاف والازالق الخمُضة ،وان جدؿم بالجضة
لىخائجه ومضي اضاله افكاع البدث ومىغىعُه
وألاضالت واإلاىغىعُت وجكخب بلغه ؾلُمه واؾلىب
وصكه الاصبُاث اإلاغجبؿت بمىغىع البدث وشمىلها،
واضح.
فػال عً ؾالمه اإلاىهج العلمي اإلاؿخسضم في
ؾُاؾاث اليشغ
الضعاؾت ومضي مالءمت البُاهاث والىخائج النهائُت
حؿعى املجلت الضولُت للضعاؾاث الخاعٍسُت لفغغُاث البدث وؾالمه جىظُم اؾلىب العغع
والاحخماعُت والاحخماعُت الى اؾدُعاب عو افض كل مً خُث ضُاغت الافكاع ولغت البدث وحىصه
الافكاع والثلافاث طاث البعض الخاعٍخي وَؿعضها ان الجضاول والاشكال والطىعووغىخها.
حؿخلبل مؿاهماث الافاغل غمً اكؿام الضوعٍت البدىر والضعاؾاث التي ًلترح املخكمىن احغاء
البدىر والضعاؾاث عغوع الكخب عغوع الاؾاعٍذ حعضًالث حظعٍه عليها حعاصل الى اصخابها ألحغائها في
الجامعُت وجلاعٍغالللاءاث العلمُت.
مىعض اكطاه اؾبىعين مً جاعٍش اعؾال الخعضًالث
هُئه الخدغٍغ
اإلالترخت الى اإلاإلف اما اطا كىذ الخعضًالث ؾفُفت
حعؿي هُئت الخدغٍغ ألاولىٍت في اليشغ والعغوع فخلىم هُئه الخدغٍغبإحغائها.
والخلاعٍغ خؿب ألاؾبلُت الؼمىُت الىاعصة للمجلت ،جبظل هُئه الخدغٍغ الجهض الالػم تإجمام عملُه
ووفلا العخباعاث علمُت و فىُت جغاها هُئه الخدغٍغ .الخدكُم مً مخابعه احغاءاث الخعضًل والخدلم مً
وجلىم هُئه الخدغٍغ باللغاءة ألاولُت للبدىر اؾدُفاء الخطىٍباث والخعضًالث اإلاؿلىبت ختى
العلمُت اإلالضمت لليشغ باملجلت للخأكض مً جى افغ الخىضل الى كغاع بشأن كل بدث ملضم مً كبل
ملىماث البدث العلمي وجسػع البدىر
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اليشغبدُث ًخم ازخطاعالىكذ الاػم لظلك الى أصوي عىىان البدث
ممكً.
ًجب ان ال ًخجاوػ عىىان البدث عشغًٍ  13كلمه
في خاله عضم مىاؾبه البدث لليشغ جلىم الضوعٍت وان ًدىاؾب مع مػمىن البدث وٍضل علُه او
بأزؿاع الباخث بظلك ،اما باليؿبت للبدىر ًخػمً الاؾخيؿار الغئِس ي.
اإلالبىلت والتي احخاػث الخدكُم وفم الػىابـ هبظه عً اإلاإلف واإلاإلفين
العلمُت اإلاخعاعف عليها واؾخىفذ كىاعض وشغوؽ ًلضم مع البدث هبظه عً كل مإلف في خضوص 23
اليشغ باملجلت فُمىذ كل باخث افاصه بلبىل بدثه كلمه جبين ازغ صعحت علمُت خطل عليها واؾم
لليشغ.
الجامعت والكلُت واللؿم التي خطل منها على

البدىر والضعاؾاث العلمُت

جلبل الاعمال العلمُت اإلاكخىبت باللغخين العغبُت
وؤلاهجليزًت التي لم ٌؿبم وشغها وجلضًمها لليشغ في
مجله الكتروهُه او مؿبىعت ازغي.
ًجب ان ًدؿم البدث العلمي بالجىصة وألاضالت في
مىغىعه ومىهجه وعغغه مخى افلا مع عىىاهه.
التزام الكخاب باألماهت العلمُت في هلل اإلاعلىماث
و اكخباؽ الافكاع وعؼوها ألصخابها وجىزُلها بالؿغق
العلمُت اإلاخعاعف عليها.
اعخماص الاضىل العلمُت في اعضاص وكخابه البدث مً
جىزُم وهىامش ومطاصع ومغاحع مع الالتزام
بعالكاث التركُم اإلاخىىعت.
اعؿاء مؿاخت واؾعت للخدلُل والاؾخيباؽ
واللغاءاث الفكغٍت والخىكعاث اإلاؿخلبلُت باليؿبت
للمىغىعاث التي جأزظ بعضا جاعٍسُا ؾُاؾُا.
اعشاصاث اإلاإلفين (الاشتراؾاث الشكلُت واإلاىهجُت)
ًيبغي الا ًؼٍض حجم البدث على زالزين  03ضفده
وال ًلل عً  11ضفدت حجم ، A4مع الالتزام
باللىاعض اإلاخعاعف عليها عاإلاُا بشكل البدىر
بدُث ًكىن املخخىي خؿب الدؿلؿل ملخظ
ملضمه مىغىع البدث زاجمه مالخم الاشكال
الجضاول الهىامش اإلاغاحع .
6

الضعحت العلمُت والؿىت والىظُفت الخالُت
واإلاإؾؿت او الجهت او الجامعت التي ٌعمل لضيها
واملجاالث الغئِؿُت الهخماماجه البدثُت مع جىغُذ
عىىان اإلاغاؾلت العىىان البرًضي واعكام الخلُفىن
اإلاىباًل الجىال والفاكـ.
ضىعشخطُت
جغؾل ضىعه واضخت لصخظ الكاجب ليشغها مع .

ملخظ البدث
ًجب جلضًم ملخظ باللغت الاهكليزًت للبدىر
والضعاؾاث باللغت العغبُت في خضوص  133الى 123
كلمت ،اما البدىر والضعاؾاث باللغت ؤلاهجليزًت
ًغفم معها ملخظ باللغت العغبُت في خضوص  123الى
 133كلمت.

الكلماث اإلافخاخُت
الكلماث التي حؿخسضم للفهغؾت ال جخجاوػ عشغه
كلماث ًسخاعه الباخث بما ًخىاكب مع مػمىن
البدث وفي خاله عضم طكغها جلىم هُئه الخدغٍغ
بازخُاعها عىض فهغؾت اإلالال واصعاحه في كىاعض
البُاهاث بغغع ظهىع البدث ازىاء عملُت البدث
والاؾترحاع على شبكه الاهترهِذ.

مجال البدث
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ؤلاشاعة الى مجال جسطظ البدث اإلاغؾل العام الهىامش
والضكُم.
ًجب اصعاج الهىامش بؿغٍلت الكتروهُت في اؾفل كل
اإلالضمت
ضفدت في شكل اعكام مدؿلؿله لكل ضفدت ،ووفلا
جػمً اإلالضمت بىغىح صواعي احغاء البدث لضلُل شُكاغى.
والهضف وحؿاؤالث وفغغُاث البدث مع طكغ حجم وهىع الخغوف
الضعاؾاث الؿابلت طاث العالكت.
حعخمض املجلت الضولُت للضعاؾاث الخاعٍسُت خغف

مىغىع البدث
 Sakkal Majallaحجم  13غامؼ للعىىان
ًغاعي ان جخم كخابت البدث بلغت ؾلُمه واضخه الغئِس ي وحجم 11غامؼ للعىىان الفغعي وحجم
مغكؼة ،وبأؾلىب علمي خُاصي وٍيبغي ان جكىن  13غامؼ للمتن وحجم  11عاصي للهىامش.
الؿغق البدثُت واإلاىهجُت اإلاؿخسضمت واضخه عغوع الكخب
ومالئمه لخدلُم الهضف وجخىفغ فيها الضكت العلمُت
 جيشغ املجلت اإلاغاحعاث الخلُُمُت للكخب
مع مغاعاه اإلاىاكشت والخدلُل اإلاىغىعي الهاصف في
العغبُت وألاحىبُت خضًثه اليشغ.
غىء اإلاعلىماث اإلاخىفغة بعُضا عً الخشى جكغاع
ً جب ان ٌعالج الكخاب اخضي اللػاًا او
الؿغص.
املجاالث الخاعٍسُت اإلاخعضة وَشخمل على
الجضاول والاشكال

ًيبغي جغكُم كل حضول شكل مع طكغ عىىان ًضل
على فدىاه وؤلاشاعة الُه في متن البدث على ان ًضعج
في اإلاالخم وٍمكً وغع الجضاول في متن البدث اطا
صعذ الػغوعة الى طلك.

زاجمت البدث

اغافه علمُه حضًضه.
ٌ عغع الكخاب ملخطا و افُا ملخخىٍاث
الكخاب مع بُان اهم اوحه الخميز واوحه
اللطىع و ابغاػ بُاهاث الكاجب كامله في اول
عغع اؾم اإلاإلف املخلم اإلاترحم
الؿبعت الىاشغ مكان اليشغ ؾىه اليشغ
الؿلؿلت عضص الطفداث .

جدخىي على عغع مىغىعي للىخائج والخىضُاث
الىاججت عً مدخىي البدث على ان جكىن مىحؼه
بشكل واضح وال جأحي مكغعه إلاا ؾبم ان جىاوله عغوع الاؾاعٍذ الجامعُت
الباخث في احؼاء ؾابله مً مىغىع البدث .
 جيشغ الضوعٍت عغوع الاؾاعٍذ الجامعُت
عؾائل الضكخىعاه واإلااحؿخير التي جم احاػتها
بالفعل وٍغاعي في اإلاىغىعاث اإلاعغوغت ان
جكىن خضًثه وجمثل اغافت علمُت حضًضة في
اخضي خلىل الضعاؾاث الخاعٍسُت والعلىم
 الا جؼٍض عضص الطفداث العغع عً 1
ضفداث.
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طاث العالكت .وزاضت التي حعالج
مىغىعاث فكغٍت جاعٍسُت حؿهم في وغع
اؾاعهظغي إلاضعؾت جاعٍسُت حضًضة.
 ابغاػ البِىاث كما وعصث في اول العغع اؾم
الباخث اؾم اإلاشغف الكلُت الجامعت
الضولت ؾىه ؤلاحاػة.

كىاعض عامت

جغؾل كافه الاعمال اإلاؿلىبت لليشغ بطُغه ووعص,
وال ًلخفذ الى اي ضُغ ازغي .
اإلاؿاهمىن للمغة الاولى مً اعػاء هُئه الخضعَـ
بالجامعاث ًغؾلىن اعمالهم مصخىبت بؿيرهم
 ان ٌشمل العغع على ملضمت لبُان اهمُت العلمُت وفلا أخضر همىطج مع ضىعة شخطُت
مىغىع البدث مع ملخظ إلاشكلت مىغىع واضخت.
البدث وكُفُت جدضًضها.
جغجِب الابدار عىض وشغها في املجلت وفم اعخباعاث
 ملخظ إلاىهج البدث وفغوغه وعُيخه فىُت ال عالكت لها بمكاهت الباخث او كُمت البدث.
واصو اجه وزاجمت الهم ما جىضل الُه خلىق اإلاإلف
الباخث مً هخائج.
 اإلاإلف مؿئىل مؿئىلُه كامله عما ًلضمه
 وال جؼٍض عضص ضفداث عغع الاؾغوخت او
الغؾالت عً  1ضفداث.

لليشغ باملجلت وعً جىفغ ألاماهت العلمُت به
ؾىاء إلاىغىعه او ملخخىاه ولكل ما ًغص
بىطه وفي الاشاعة الى اإلاغاحع ومطاصع
اإلاعلىماث.

 جغخب املجلت بيشغ الخلاعٍغ العلمُت عً
الىضواث واإلاإجمغاث والخللاث الىلاشُت
ؾِىماع الخضًثت الاوعلاص والتي جخطل
الخاعٍسُت
بالضعاؾاث
مىغىعاتها
والاحخماعُت والاوؿاهُت.

 حمُع آلاعاء والافكاع واإلاعلىماث الىاعصة
بالبدث حعبر عً عاي أخض غيره ولِـ
للمجلت او هُئت الخدغٍغ اًه مؿئىلُه في
طلك.
 جغؾل املجلت لكل ضاخب بدث ميشىع
وسخت الكتروهُت مخكاملت للعضص الطاصع.

جلاعٍغالللاءاث الخعلُمُت

ٌ شترؽ ان ٌغؿي الخلغٍغ فعالُاث الللاء
هىه مإجمغ وعشه عمل ؾِىماع مغكؼا على
الابدار العلمُت واوعاق العمل اإلالضمت
وهخائجها واهم الخىضُاث التي ًخىضل اليها
الللاء.
 ال جؼٍض عض ضفداث الخلغٍغ عً 3
ضفداث.

8

ً دم للكاجب اعاصه وشغ البدث بطىعه
وعكُه او الكتروهُه بعض وشغه في املجلت صون
الغحىع لهُئت الخدغٍغ وٍدم للمجلت اعاصه
وشغ اإلالاالث والبدىر بطىعه وعكُت لغاًاث
غيرعبدُت صون الغحىع للكاجب.
ً دم للمجلت اعاصه وشغ البدث اإلالبىل
مىفطال او غمً مجمىعه مً اإلاؿاهماث
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العلمُت الازغي بلغتها ألاضلُت او مترحمت الى
اًه لغت ازغي وطلك بطىعه الكتروهُه او
وعكُت لغاًاث غيرعبدُه.
 ال جضفع املجلت اًه مكافئاث مالُه عما جلبله
لليشغ فيها وَعض ما ًيشغ فيها اؾهاما معىىٍا
مً الكخاب في ازغاء املخخىي الغكمي العغبي.

الاضضاعاث والخىػَع
 جطضع املجلت الضولُت للضعاؾاث الخاعٍسُت
بشكل صوعي فطلي ،ومً اإلامكً ان جطضع
شهغٍا وفلا لالبدار اإلالضمت واإلالفاث
العلمُت.
 املجلت مخاخت لللغاءة والخدمُل عبر مىكعها
الالكترووي على شبكه الاهترهِذ.
 جغؾل الاعضاص الجضًضة الى كخاب املجلت
على بغٍضهم الالكترووي الخاص.
ً خم الاعالن عً ضضوع الضوعٍت عبر اإلاى اكع
البرًضًت
واملجمىعاث
اإلاخسططت
والشبكاث الاحخماعُت.

عؾىم اليشغ 133 :صوالع
اإلاغاؾالث
جغؾل الاعمال اإلاؿلىبت لليشغالى عئِـ الخدغٍغ
historical.magazine2015@gmail.com
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املغازبة وبعض أشمات القسن الحاطع
املعاهاة وطسق الحدبير:عشس

and deporting and relocating some of
them from the affected areas to the less
affected areas, knowing that the 19th
century was marked by imperialist
pressures on Morocco and by the tense
relations
with
the
northern
Mediterranean, thus losing access to
On the support and assistance of
Europeans in facing various disasters
and epidemics.
This contribution aims to answer the
following problems :
What are the most important
epidemics and disasters that Morocco
experienced during the 19th century?
How did Moroccans interact with it?
What kind of food was available at that
time for people living in cities and
villages?

ألاطحاذ الدكحوزعلي عالم
، فاض،جامعة طيدي دمحم بن عبد هللا
.اململكة املغسبية
Abstract
Moroccans and some of the crises of
the 19 th century:
Suffering and management methods.
Professor Dr. Ali Allam, University of
Sidi Mohamed Ibn Abd Allah, Fez,
Kingdom of Morocco
Years of drought, hunger, epidemics,
and social and economic crises have
overtaken Morocco, often leading to
the deaths of hundreds of thousands of
people, and deeply shaking the
country's demographic and economic
structures.
These stations, which Morocco lived
through, were known by different
names, including: the year of hunger,
the year of the plague, the year of
cholera, the year of Boukleb, the year of
Bon, ...
During each stage, the state was forced
to intervene by providing and
distributing food for the affected
population, sheltering the afflicted,

:مقدمة
 ت تتغ ملؾ ت ت م مل ت ت ملٛب ت تاملٖر ت تتملمن٢تٗا
د ت ت ت ت ت تِمل م ت ت ت ت ت ت ٕمل ألا بئ ت ت ت ت ت ت مل ألاػ ت ت ت ت ت تتا مل٣مل
ته ت ت ت ت ت ت ت تتاص مل ص مل ت ت ت ت ت ت ت ت مل٢الاحتماٖي ت ت ت ت ت ت ت ت مل الا
مل ت ت ت ت ت ملٝ مل ئ ت ت ت تتا مل٥ ال ت ت ت تتملئال ت ت ت تتمل ت ت ت ت تٛمل
ململب ت ت ت ت ت مل٤ألاشت ت ت ت تتماممل ت ت ت ت تتؼ مل ت ت ت ت ت ململٗم ت ت ت ت ت
 مل.تهاص ملللب ص٢ي مل الاٞغمٚ ملض م
 ت ت ت ت تامل ت ت ت ت تتظ ملم ُت ت ت ت تتا ململ ت ت ت ت ت ملٖاق ت ت ت ت تهاملٖٞغ
ملٖ ت ت ت تاممل5 ت ت ت ت مل ت ت ت تتاٟت ت ت تتغ ملفةؿت ت ت تتميا مل ستلٛمن
11
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م ت ت ت ٕعملٖ ت ت تتامململُ ت ت تتاٖ عملٖ ت ت تتامململ٩ت ت ت ت ل معمل
ٖامملف ٧ليتعملٖامململب ع ...مل
ميت ت تتُغ ململض ل ت ت ت ملز ت ت ت ٫مل ٧ت ت ت مل غخل ت ت ت ملئال ت ت تتمل
ملتت ت ت ت تتضز ملٖ ت ت ت ت ت مل ت ت ت ت ت  ٞمل ػ ت ت ت ت ت٘ململٛت ت ت ت تتظم مل
للؿ ت ت تت٩ا ملمنتًت ت ت تتغع عمل ت ت ت ت م ملمن ٩ت ت ت ت ب عمل
غخي ت ت مل ل ٣ت ت ململت تتبٌٗمل ت ت مل ت ت ملمن ت تتاَ٤مل
منتً ت تتغعململئال ت تتملمن ت تتاَ٤ملألا ٢ت ت مل ً ت تتغعمعمل ت ت ت٘مل
ملٗل ت ت ت ت ت مل ململ٣ت ت ت ت تتغ مل94مل م ت ت ت ت ت ملفالًت ت ت ت تتٍ ٛمل
الا الي ت ت ملٖر ت تتملمن ٛت تتغ مل بت ت ت غململٗ  ٢ت تتا مل
ت ت ت ت٘ملقت ت ت تتما٫ململبد ت ت ت تغملمنت ؾت ت ت تتِعمل بالت ت ت ت تاال مل
٣ٞت ت ت ت تضملئ ٩اليت ت ت ت ت ملم هت ت ت ت ت ٫ملٖرت ت ت ت تتململ ت ت ت تتضٖ مل
منؿ ت ت تتالضململ ت ت ت ت مل٢بت ت ت ت ملألا عبيت ت ت ت ملن محهت ت ت ت مل
مل ٩معثمل ألا بئ ملم متل. ٟململ مل
ت ت ت ت تتغ ممل ت ت ت ت تتظ ملمنؿ ت ت ت ت تتا م مل إلاحاف ت ت ت ت ت ملٖ ت ت ت ت ت مل
إلاق٩الي ململتالي  5مل
 ت تتاألا مل ت ت ملألا بئ ت ت مل مل ٩ت ت معثململ ت ت ت مل
ٖغٞه ت ت تاملمن ٛت ت تتغ ملز ت ت ت ٫ململ ٣ت ت تتغ مل94؟مل
٦ي ت ت٠مل ٟاٖ ت ت مل ٗه ت تاملمنٛاعب ت ت ؟مل ت تامل
ل ٖيت ت ت ت ت ململ ٛت ت ت تتظم ملمنتت ت ت ت ت ٞغمل ل ت ت ت تتظم٥مل
للؿا ٦مل ملمنض مل ملب مصي؟
مل ؾت ت ت ت تتتم ٨املإلاحاف ت ت ت ت ت ملٖ ت ت ت ت ت مل ت ت ت ت تتظ مل
إلاق ت ت ت ت تت٩الي مل ت ت ت ت ت ململ  ٢ت ت ت ت ت ٝملٖر ت ت ت ت تتمل
ح ت ت ت ت ت ملمنٗال ت ت ت ت تتاملململ ت ت ت ت ت ت مل ت ت ت ت تغمل ت ت ت ت ت تامل
إلانؿ ت ت ت تتا ملمنٛغ ت ت ت ت ملز ت ت ت ت ٫مل ٞت ت ت ت م مل
ألا بئ مل ألا غمى.مل
 -1بعض ض ض ض ض ضضض ألاوب ض ض ض ض ض ضضة والكض ض ض ض ض ضضواز ال ض ض ض ض ض ض
عسفها املغسب خالل القسن :11
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ك ٩ملألا بئ ملليـ مل ك ٨ملحض ضم مل مل
ٛغ ململ٣غ مل94ملمملعملٞم ظململٗهغململ ؾيِمل
ب صلا مل تٗغى ملص ع ا مللٛؼ ملألا بئ ململٟتا ٦مل
ما مل٧ا مل إصي ملئالت ملمن ياعم ملص م ٚغمٞي مل
٦ب مل مل ا مل ةب٘ مل ظ ملالان ياعم ملٖاصمل مل مل
ؼم ملٖ ي ٟمل ملخيامل ململب ص ملالاحتماٖي مل
الا٢تهاص عمل ٚمل ملمنك ٩ملمػصمصملخضململ مل
مل٣غ مل 94ملم مل 1ملبٗض ملتٗغى ملمنٛغ ملن حا مل
حٟاٝملٖض ضململفديثمليٗت مل ظمملألاز مل مل
ملٗا ململغئيس ملمنؿا ململ ملْه عملألا بئ ملعمل
 ٞتج ملٖ ملطل ٪ملمن ياع مل ملإلالتاج ململ ٟح ملعمل
ملةكاع مل ت حا مل ٞخي مل ٗ ٟع مل قغ مل
منيا ململ٣ظعملعمل بالتاال ملْه عمل غمىمل ُ ع مل
ئالتمل بئ ململمحتاخاملٖا مل ملزان ملململ اؽمل.2مل مل
٢ضمل٧الامل ظ ملألا بئ ململٟتا ٦مل ةؿغ ملئ امل
ٖ ململُغ  ٤ململ٣اعي ملٖ ملم ض ص ملمنٛغبي مل
م ؼمئغ مل ملٖ ململُغ  ٤ململبدغي ململظيمل
مػصمص ملزُ ع ه مل ظ مل ملفض ملم ح اجمل
منٛاعب مليٗ ص مل ململض اع ملمن٣ضؾ ملٖرتمل
ْهغململؿ ٟململتجاع  .مل
ألا ململ مػ ملع مل" ملإلان خا مل منك ٩ململهح مل مل
 1ملدمحم مل مل
ٛغ ململ٣غ مل 94مل" ملع مل ام ملصعمؾي ملبٗ م  5ملإلان حمل
م تم٘ملمنٛغ مل ململ٣غ مل 94ملعمل نك عم مل٧لي مل صم مل
ملٗل مملإلانؿالي ملفالغباٍملعمل ُبٗ ململ جاحملم ض ضململعمل
ملضمعململبيًا ملعمل9431ملعملممل322.مل .مل
 2ملدمحم ململب٨غم ي ملع مل"ملُبيت ملٖبض ململؿ م ملدمحم ملم ؿ مل
ملٗلم ململٟاس مل"ملعمل جل ملصٞا غملحٛغمٞي ملعململٗضصملألا ٫ملعمل
3292ململعملممل29.مل .مل
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مل ت ت ت مل ت تتظ ملألا بئت ت ت ملل ت تتظ٦غمل ب ت تتا ململُ ت تتاٖ مل
ملت ت ت ت تتظيململةك ت ت ت ت تغمل ت ت ت ت ت مل مز ت ت ت ت تغململ٣ت ت ت ت تتغ مل93عمل
بالًت ت تتبِمل ت ت ت ملؾ ت ت ت مل9243عملبٗ ت ت تضمل ن ت ت ت ٫مل
٢اٞل ت ت مل ت ت ملم ح ت تتاجملمنٛاعب ت ت ملٖ ت ت ملم ؼمئ ت تغمل
مل ت ت ت ت مل٧ال ت ت ت تاملف ت ت ت تتض ع امل ب ت ت ت ت ململ ت ت ت ت مل ت ت ت ت مل
ملةك ت تغململ بت تتا مل ملت ٣ت ت ملئال ت تتمل ت تتاَ٤ملٖض ت تتضململ
ت ت ململت تتب صعمل ت تتظ٦غملمنهت تتاصعملمنٛغبي ت ت مل ل ت تهمل
ملةكت ت تغململُ ٢ت ت تامل ت ت ت مل ض ت ت ت ملَ جت ت ت مل"مل ت ت ت مل
ق ت ت ت تتإمل ت ت ت ت ت مل م ميت ت ت ت تغمل ملبت ت ت ت ت مصي"1مل ت ت ت تتظممل
مل ب ت تتا ملخهت ت تضململٗض ت ت تضمل ت ت ت ململ٣تر ت تتتعمل ت ٧ت تتاصمل
مل ٣ضت ت ت ت ملٖرت ت ت تتمل ت ت ت تامل ب٣ت ت ت ت مل ت ت ت ت ململؿ ت ت تت٩ا مل
مل ت تتظ مللجت ت ت ممل ت ت ت مل جاٖت ت ت مل9233عملئطمل ت ٧ت تتا مل
م ت ت ملفان ت تتض ملخت ت ت مال مل222ملش ت تتمومل يت ت تامل
حت ت تغم ململُ ت تتاٖ لمل ٖرت ت تتمل ؿ ت تتت ململبت ت ت مصيمل
منٛغبي ت ت ت عمل ت ت ت عصملمنت ت تتإعرملم متت ت تتاعململؿ س ت ت ت مل
ت ت ت ت مل٦تاف ت ت ت تهمل"منٗؿ ت ت ت ت "٫مل»مل ...ململُ ت ت ت تتاٖ ململ
ص ملئال ت تتململ ٣ت تغمىمل ؾ ت تغملف٩ا لهت تتاعملخي ت تثملل ت ت مل
جت ت ت ت ملؾت ت ت ت ملشمهت ت ت ت مل ت ت ت ت مل نت ت ت ت مل022مل
نؿم «مل . 2مل
غجح مل ملٖضص ملمن ت ملفل ٜملخ مال مل 302مل مل
ملي م ملخؿت ملمنهاصع ملمنٛغبي ملمنٗانغململ
لظم .٥مل بال ٓغ ملئالت ملٖ معى ململ با مل٦مامل
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نٟها ملمنٗانغ ع ملٞا ملألا غ مل٧ا مل تٗل٤مل
فما مليٗغ ٝملفالُاٖ مل"ملض ر " مل مل امل
إ٦ض ملألا ناٝمل منهُل ا ملمنتًم مل مل
منهاصع ملمنٛغبي مل3ع ملٞاأل نا ٝملمنؿهب مل
ألٖغمى ملمنغى مل ململ مل ململ  ٝ ٢ملٖلي امل
تًم مل ملئقاعم مل مض ملئالت ململض ا ي مل مل
مل ٣مل إلاؾها٫ملعمل مامل مل ضٕمل جا ملللك٪مل
مل ٧لهملَاٖ لاملخ٣ي٣يامل4عمل بسه ممل ظممل
مل با مل ٣ضم ملدمحم ملف مل دي ململؿ س ملتٗغ ٟامل
للُاٖ ملٖرتمل لهمل"مل عمملخاعمل٢تا٫مل سغجمل مل
منغم*١مل ملمنٛاف *ملٚالباملعمل قغ مل امل ملإلافِمل
ملكماال ملزه ناملٖ ضمل يجا ململضممل ململ اممل
ملغبي٘ ملع مل ألاؾ ص مل ه مل قض مل مل  ٩مل ٗهمل
م م مل ململ ٣مل" مل 5ملع مل مل ستل ٠ململغ م ا مل
ألاح بي ململ ملٖانغ ململُاٖ مل ملفضم مل
مل٣غ مل 94مل مل جملها ملٖ مل ظ ململتٗغ ٟا مل
ألا نا .ٝمل تطح ملطل ٪مل ملز  ٫مللم طجمل
مل ٣ه ملالالجل ي ململصحا٦ؿ ململ Jackson
 3ملدمحمملمن ه عملعملمنٛغ مل٢ب ملالاؾتٗماعملم تم٘مل ملض ل مل
ملض مل 9243مل– مل 9333عمل غحم ملدمحمملخبيضململعململُبٗ مل
ألا التملعملمنغ٦ؼململث٣ا ململٗغ مل ململضمعململبيًا ملعمل3221ملعمل
ممل922.مل .مل
4ملدمحمملألا ململ مػمل ،اع شملألا بئ ملعمل غح٘ملؾاف٤ملعملممل42.مل
 .مل
 5ملم ؿ ململٟغ٢ا ملع مل" مل ٟه م ململ با ملٖ ض ملإلازباع مل
منٛاعب مل ململ٣غ ململتاؾ٘ملٖكغمل" عمليم ملألا امململ َ ي مل
ملٗاقغمل مل 5ملم اٖا مل ملألا بئ مل مل اع ش ملمنٛغ ملعمل
نك عم ملم مٗي ملمنٛغبي ملللبدثململتاع خ ملعمل 3223ملعمل
ممل293مل .مل

دمحمملألا ململ مػع مل اع شملألا بئ مل م اٖا ملفانٛغ مل مل
 -1مل مل
مل٣غل ململثا ملٖكغ مل ملتاؾ٘ ملٖكغع مل نك عم مل٧لي مل
صم مل ملٗل م ملإلانؿالي ع ململغباٍع مل ُبٗ ململ جاحمل
م ض ضملعملبيًا ع9443عململم 990.مل
 -2ملم متاع ململؿ س ع ملمنٗؿ ٫عصمع ململ٨تتمل
ملٗلمي عف ع3292عجمل99عم.932.مل مل
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 Janesمل نٟهمللهظمململُاٖ ململظيمليغ مل
منٛغ مل ملف ٣له 5مل" مل بض مل ٖغمى ململُاٖ مل
خيالاملفغٖك مل ٟاحئ مل ٢مل خيالامل ظ ا مل
ٟاجئ مل ليه ملُٖل مل ٢ي مل( )...مل٦ما مل ٓهغمل
مل ألا ململض ململ مل
ص ل مل ملم ا مل مل
ةك ٩مل  ٨ملز  ٫مل م مل ه مل ملح مل
م ػململ...مل"1مل .مل
ت ٧ت ت ت ت ت ت ت تتا ملل ب ت ت ت ت ت ت ت تتا مل9243مل-مل9244ملٖ م٢ت ت ت ت ت ت ت ت تتمل
محتماٖي ت ت مل م٢ته ت تتاص ملعملٟٞت ت ت مل ٞت تتاؽمل ألات ت ت مل
٦ث ت ت ملخ مي ت تغملمن ٛت تتغ ملؾ ت تت٩الاملعمل٦ث ت ت ململألا ت ت مل
ملت ت ت تتض اعململ ت ت ت ت ملْلت ت ت تاملٞاع ٚت ت ت ت ملبٗت ت ت تتض امل ص مل
مل ب ت تتا ملفدي ت تتاململ مل٨ث ت ت ت مل ت ت ت ململ ت تتاؽملعمل  ٞت تتاصمل
يملح ت ت ت تتيمـمل ٧ت ت ت ت ع يـمل"مل
ملغخال ت ت ت ت ملالالجل ت ت ت ت مل
ملت ت ت تتظيملػمعملمنض ت ت ت ت مل ت ت ت ت ملٖت ت ت تتاممل9329ملمملعمل مل
90.222ملل ٣ت ت ت ملممل خت ت تتتٟه مل ت ت ت ملخ ت ت ت مل مخت ت تتضململ
فدي ت ت تثملل ت ت ت ململ ت ت ت جمل ت ت ت ملؾت ت تت٩ان املئ مل ت ت ت مل
 ٞت ت ت تتغصمملعمل  ٧ت ت ت تتا مل ت ت ت ت ملف ت ت ت ت ململط ت ت ت ت ا امل ٝمل
م ت ت ت تتغٞي مل ملتج ت ت ت تتاعمل مل٣ٟه ت ت ت تتا مل.2مل ت ت ت تتظ٦غمل
مل ٣هت ت ت ت ت ت ملالالجل ت ت ت ت ت ت يمل"ملصحا٦ؿت ت ت ت ت ت "مل مل
ٖت ت ت ت ت تتضصململط ت ت ت ت ت ت ا املفٟت ت ت ت ت تتاؽملفل ت ت ت ت ت تٜمل10.222مل
ض ت ت ت ت ت ت ي عمل بم ت ت ت ت ت تغم٦لمل02.222ملض ت ت ت ت ت ت ي عمل
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باله ت ت ت ت ت ت غململ0.022مل ض ت ت ت ت ت ت ي عمل بُ ج ت ت ت ت ت ت مل
22.222ملض ت ت ت ت ت ت ت ي 3عمل ت ٟت ت ت ت ت ت ت٤ململغ م ت ت ت ت ت ت تتا مل
منٛغبيت ت ت ت ت مل ت ت ت ت ت٘ململغ م ت ت ت تتا ملألاح بيت ت ت ت ت ملٖرت ت ت ت تتمل
ٞضمخت ت ت ت ملم مؿت ت ت تتائغململبكت ت ت تتغ ملح ت ت ت تغم مل ت ت ت تتظممل
مل بت ت تتا ململت ت تتظيمل فت ت تتاصملخ ت ت ت مال ملله ت ت ت٠ملؾت ت تت٩ا مل
منٛت ت تتغ 4عمل ت ت ت مل ت ت تاملؾت ت تتي ٗ٨ـملٖر ت ت تتملفت ت تتا مل
منياص  .مل
ملؾ مل9393عٖاص مل با ململُاٖ مل مل
حض ضمل ٖغٝمل "َاٖ ملَ ج "ملخيثمل٧ا مل
ي ا مل ظ ملمنض مل تسظ مللٓا ا ملناع امل
للمغم٢ب ململص ي ملن ٘ ملصز  ٫ململ با ع ملل ٨مل
ملظي ملخضث مل مل ملئصمعمل ملمني ا ملؾمدامل
أل مل ملٖائل ململؿلُا ملفضز  ٫ملمنض مل
ص ملئحغم ملٞدوع مل مل ا مل غ ت ملٖ همل
ملةكاع ململ با ملف ملزضم ململٗائل ملألا عمل
٢ض ملٖرت ملخيات مل د٣٣ا ململةكاعم مل ٢امل
مؾٗا مل ملقما ٫ملمنٛغ مل سلٟا مل عم مل
 ٝمل ململط ا ا5ع ملئط ململت ٣ملئالت ملٞاؽمل
ظمل ته٠ملقهغمل لي مل مللٟـململؿ مل
مل ؾافي٘ مل ملْه ع مل
ي ملبٗض ملخ مال مل
فُ ج ع مل مل مل ٣ا٫ملفأ ململ ٞيا ملفلٛاملٞي امل02مل
ض ي مل ململي م ملع مل خؿت مل ٢ه ململجل ممل

1مللٟؿهملعملممل292.مل.
*املساق٣ 5ا٫مل غم١ململبُ مل اع ١مل همل مل ؾاٞلهملع ألا مل
ل٪ململ اخي ململةكغ دي ململ مل ٘٣مل ٖرتمل محالتململبُ عمل
مامل غم٢ا ملم م مل ميؿغ .مل
* ملمنٛاف مل 5ملبؿ ٩ململٗ مل ٦ؿغ ململبا مل ملفاَ ملمٖرتمل
ملٟسض مل
2ملدمحمملمن ه عملعمل غح٘ملؾاف٤ملعملنومل922.مل.مل922مل .مل

-3ملدمحمملألا ململ مػعمل اع شملألا بئ عمل غح٘ملؾاف٤عملم 40.مل
-4ململلٟؿهعملم 44.مل
 5ملعقيض ملٖؼ ػ ملع ملألاَبا ملألاحالت مل مل ٛغ ململ٣غ مل94عمل
َغ خ ملل ي ململض٦ت عم مل ململتاع شعملحا ٗ ملدمحمملم ما ـمل
٦ضم٫عمل٧لي مل صم مل ملٗل مملإلانؿالي عململغباٍعمل-3222
3220عملممل.مل02مل .مل
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ٞا ململك ٛململكا ٚملللؿ٩ا مل ملٞاؽمل
نبذمل ملص ٞملمن ت مل ملَل ٕململكمـملئالتمل
ٚغ ا ملع ملبٗض مل ملمع ٟٗا ململ ٞيا مل مل
منض  .مل
ملٖغٝملمنٛغ ملبٗضملطل٪ملمؾ مخ مل٢ه ململ مل
ظ ملألا بئ ململؿاع ململٟتا ٦ملئالتملخ ملْه عمل
مل ٩ل مملللمغململألا التملؾ مل 9322مل1عمل ٟٞمل94مل
ل ل مل مللٟـ ململؿ مل مل ن ململ ٣انل مل
فأزباع مل ٟاص ا مل ملٖضصم مل٦ب م مل ململ اؽمل
ملفٟاؽ ملع مل ملخؿ ملم ٔ مل مل
م
هضعم مل ٛغبيا مل دضص مل اع ش ملْه ع ململ ٩ل ممل
ف ٩ملص ٢ملفٟاؽ ملخيث مل  ٫ ٣مل" مل ٢ض ملْهغمل
مل با مل مل مململث ا ململ ه ملعحتمل مل9302مل
تمل"ملعمل مل مل امل م٤ٞمل 2ملل ل مل 9322ملعمل مل مل
ع ذ مل٢ا مل ملخي ه مل مليؿم له ملٖ ضلا مل مل
منٛغ ملفأؾما ململ ٩ل م مل ململغ ذ ملألانٟغ مل2عمل
املٖ مل ٖغمىملإلاناف مل ظمململ با ملٞه مل 5مل
" ملإلانؿا مل ٦ث مل ا مل ُٗ مل ملح ٞه مل مل
خي همل مل دتملػ م٫ملمنا مل ملٞمهملعمليكغ مل مل
ت٣يأ ملئالت مل مل سغج ملع خه مل ملبٌٗ ململ اؽمل
فمجغص ململُٗ مليؿ ِ٣مل يتاع مل ٖ مل مل
غى ملفه 5ملفغ صمل ملحؿمه مل ٚليا ملٞإمص عمل
صليلهمل٦ث ململقغبهمل .3مل

مل بض مل ململ با مليغ ملبٗ  ٠ملم ها ململ مل
تم ملف٨ثا ٞملؾ٩ان ا مل ملفتض ع ملمنؿت مل
مناصي مل ملهح ملللؿ٩ا ملع ملطل ٪مل ا مل ُب٤مل
ٖرتمل ض ملٞاؽململ مل بض مل ن امل ص مليغ ب مل
ٞاصخ مللل با مل4عمل ٖرتملٖ٨ـمل املخضثملٖاممل
 9322ملع ملخيث ملل مل م٨ث ململ ٩ل م ملفٟاؽمل
ؾ مل ضململ ح ململعملٞا مل ٧ل ممل9302مل َالامل
٣ا هامل امل ظ ملمنغململعمل ل مل ٣ل٘ملئ ملبٗضملقهغمل
ٚكامل 9300مل.5مل ظ٦غململباخثملألاؾتاطملدمحممل
ألا ململ مػملل ٣ملٖ ملبٌٗململ ائ٤ملمنٛغبي مل
5مل"مل ٢ضملفل ٛامل مل مملمنٗغ ٝملٖ ضململٗا مل
"ملفب مل٧ليتمل"ململ ن ملٞاؽمل ٦ث مل ململ اؽمل
فهملخ ملفلٜملٖضصملمن ت ملفهمللد ململث مائ مل مل
له ٠مل ململي م مل" مل ٢ض مليغ ململ با مل
ملًٟٗا ملٖرت مل حه ملم مه م ملئ مل مل
ألا ٚيا ملل مل ب ٣مملفم أ ملٖ هعملئطملٞت٪ململ با مل
ف ج ململؿلُا مل يمل خمضململ٦ماملٞت٪مل مل
 22ملشمها مل ملف مل مل جلـ ملألاٖيا مل.6مل
غم خامل ؾبافهمل اف ملم م ململٗؿ٨غ مل
ملٟغنؿي مل الاؾبالي ملٖرتململب صمل مل مل٧الامل
جلت مل ٗها ململ با ع مل ٦ظل ٪مل  ٞص ملم ح اجمل
منٛاعب ململٗائض مل ململض اع ملمن٣ضؾ مل
مغ مل ملَغ ٣ه ململ ي ملفمهغ مل ليبيامل
نـ مل م ؼمئغع مل لمو ملمنإعر ملمنٛغ مل

1ملعقيضملٖؼ ػملعملمنغح٘مللٟؿهملعملممل02.مل .مل
 2ملدمحمملألا ململ مػملعمل اع شملألا بئ ملعمل غح٘ملؾاف٤ملعملنومل
922.مل929.مل .مل
3ملم ؿ ململٟغ٢ا ملعمل غح٘ملؾاف٤ملعملممل292.مل .مل

 4ملدمحم ملألا
922.مل .مل
5مللٟؿهملعملممل932.مل مل
6مللٟؿهملعملنومل391.مل–مل393مل .مل

ململ مػ ملع مل اع ش ملألا بئ ملع مل غح٘ ملؾاف ٤ملع ملممل
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خمض ملف ملزالض ململ انغي مل مل٦تافهمل
"الاؾت٣هامل ملألزباعملص  ٫ملمنٛغ ملألا٢ى "مل امل
نا ملمنٛغ مل منٛاعب مل ملحغم مل ظمململ با مل
ف ٣له 5مل" مل ...مل ل٨ا مل ه ململض م مل ألانٗام مل...مل
مل٧ا ملمن ملفا ٕمل مل ململباص ...مل ل٪مل
ه ملم ململ ... ٟٛمل ٗض مل ظم مل٧له ملخضثمل
مل با ملفا م " ململتي ٟض" مل مل ٖيا ململ اؽمل
ا له عملٞهل٪ملٖضصمل٦ث "1مل مل
فاإليا ٞملئالت ململُاٖ مل مل ٩ل ممل
ملةكغ مل غمىمل زغ مل مل ٛغ ململ٣غ مل94عمل
٧ملالا ملٖرت ملٖ  ٢مل َيضمل ملفال ي٘ ملمنؼعيمل
لل ٓا ٞع مل ما مل٧ا ملؾببا مل باقغمع مل ملقي ٕمل
ألا غمى ململُٟغ ع مل مل ث ململ٣غٕ مل م غ مل
ملغ ضمل م ظعي مل مل ٣با ململ٣غخي مل 2مل .مل مامل
٧ا مل ؼ ضمل مل ٟص ململٗض مل ملألا بئ مل٧الامل
جض ملألاعيي مل مهضمل مللها مل ملحغم ملألاػ ا مل
ملٛظمئي ملع ململ مل٧الا مل ًٗ ٠ملٞي ل حيامل
٣ا ململؿ٩ا ملعملٞج ملألا بئ ململ ملٖغٞهامل
منٛغ مل٧الا مل ؿب  ٢ملفا ٟا ٝمل تؿلِمل
م غمص مل ما مل٧ا مل إصي ملئالت ملمن ياع ملم اني مل
مع ٟإملألاؾٗاعمل .3مل
 -2مواجهة ألامساض وألاوب ة:
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٧ا ملم تم٘ ملمنٛغ ملز  ٫ململ٣غ مل 94مل غػحمل
دا ملل ململتسل ٠مل م م ص مل مليٗيل مل ػ مل
فني ملَالا مل ٧ملم ا ملفما مل ملطل٪ململ
ملُ٣إ ململهح ع ملل مل  ٨مل ا ٥ملَتمل
فانٟه م مل ملم ض ث مللل٩لم ملفاؾتث ا ملبٌٗمل
ألاَبا ملألاحالتململظ مل٧ال ممليٗمل مللٟائضململ
بٌٗ ململؿ َ ملعمل ا ململٛالبي ململٗا مل مل
م تم٘ ملمنٛغ مل٩ٞالا مل ملتٗتمض ملٖرت ملَغ١مل
بؿيُ مل ململتضم ي مل4ع مل" ملٞالُت مل" مل مل ظ مل
مل ٟمل مل م ملفمماعؾا ملقٗبي مل مل مل ؼ جمل
ملمنٗغ ٞململس غ مل ملُبي ع ملٞؿلُامل
بٗض ملطل ٪ململ ؾائ ملمنؿتسض مل دا مل"مل
ملٗ ج ململض مل"مل(ململ٣ٟيه مل)عملٖل ململت جي عمل
ماعؾا ملَغصملألاع محململكغ غململ مؾتسضمممل
بٌٗ ملمنؿتدًغم ململٗكبي ململُبي مل مل5عمل
ٞلتًميض مل ململ٣غ ح ملٖرت ملؾبي ملمنثا٫مل
مؾتٗم ململؼ اململٛليا مل ملُ٣غم ململؿاز مل
م ا مل ملٟد مل نمٜململه بغملعمل ضم يمل
غمىملألاط ملفا ا ي مل ملؼٖٟغم مل ملؼ املعمل
طممل نيتملمنغ ٌمل "ف خمغ "مل ي٘مل مل
 4هُ ٟملنٗيم ملع مل ي م ملٖرت ململؿياؾ ململص ي مل مل
ُ ٣ملألاَلـ ملمنت ؾِ ملٖرت ملٖهض ملم ما ملع مليم مل
٦تا ملم ما ملمنٟا ي مل إلاق٩اليا ململ٣ال لي ملعمل ُاب٘مل
ملغباٍمللاملعململغباٍملعململ2016ملعملممل922.مل .مل
5
Moussaoui (D.) et autre , « Histoire de la
médecine au Maroc pendant le protectorat » , in
Histoire de la médecine ou Maroc dans les pays
arabes et musulmans ,1er Edition , Imprimerie
Najah el jadida , Casablanca , 1995 , p . 71.

 -1مل خمض ملف ملزالض ململ انغي ملع ملالاؾت٣ها ملألزباع ملص ٫مل
منٛغ ملألا٢ى ع مل ُبٗ ملصمع ململ٨تتع ململبيًا ع ملج مل4عمل
9401-9402عملم 231.مل
2ملعقيضملٖؼ ػملعمل غح٘ملؾاف٤ملعملمململ04.مل .مل
3ملدمحمملألا ململ مػملعملإلان خا مل منك ٩ململهح ملعمل غح٘مل
ؾاف٤ملعملممل321.مل .مل
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ٚغ ٞمل ٨س ملٞغمقها مل حضعمن ا مل ُٚيت امل
فل مل خمغ1مل .مل
فض ملم مغمٞا مل إلا ما ملفالتُ مل تجضعململ
مل٧ا ٞملٞئا ملم تم٘ملمنٛغ ملز ٫ململ٣غ مل
 94ملع ملٞأنبذ ململس غ مل ملكٗ طمل مل مل
مل ؾائ ملألا٦ث ملقي ٖامل مل محه ملألا غمىململ
مل ململعصمل امليؿم ملبؿ ململُال٘مل2مل ماملٞسحمل
م ا ٫مل مل ام ململتضم ي ملفاألٖكا مل مل ملُتململ
ملبض مل ململت٣ليضي مل مؾتٗما ٫ململُ ؾي مل
مل٨تاف ملعمل ظممل املخ  ٫مل ٟه مململُتملئالتمل
ٖل مليٛلت ملٖليه ملم ميا ٫مل ملٛيت ملع مل بالتاال مل
نبذ ملحؼ م مل مل تجؼ مل ملٖال ملم مل
ملكٗ طمل مل احامل مل ملألاع مح مل مؾتسضم هامل
 ٗ٦جملعمل ٢ضملنض٢ت املٖ ٫ ٣ملؾيُغ ملٖلي امل
م مغمٞا ملع ملٞازتلِ ملألا غ ملٖرت ملمنغض مل
٦ظل٪مل ملصعؽململُتململ ٓغيمل .3مل
ْ ملمنٛاعب مل محه مل امل ُغ٢ه مل ململٗل مل
مؾة اصم ملئالت مل جم ٖ مل مل ليا مل ملللٗ جمل
مل مل م ٨مل مللجملهامل مل امل ر مل54مل مل

 الاطخشفاء باألضسحة وألاولياء :
تٗت ملػ اعمل ملألايغخ مل مل ٦ث ململ ؾائ مل
مؾتٗما مل ململتُبيتململكٗب مل ٢ضمل أت ملف ا مل
ٖرت مللهيد مل٣ٞيه مل مل٢غ ت مل ملنض  ٤مل مل
ل٣ائيا ملع ملخيث ململغ م ا ملمنتٗل ٣ملف٨غم ا مل
ألا ليا مل ز مع٢ه مل ةكغمل ملع مل ُل ٤ملٖرتمل
ملًغ ذ ملمؾ مل(مل ٣امملعملؾيضملع ململ مال مل ..مل)مل5مل
خيثمليٗت مل ظمملألاز مل ٩ا مل ملؼ ع ملمنغض مل
ط ي ململٗا ا ملَلباملللكٟا مل6عمل ل٨ك٠مل امل
٢ض مل ديِ مل مل ملألا غمى مل ململس غ مل مل
ملٗ مل املئالتملطل٪مل مل ل مٕململًغمل7عمل مل
منٗغ ٝمل مل ٧مليغ ذمل تسهومل ملقٟا مل
بٌٗملالا غمىمل ً٢ا ملبٌٗملألاٚغمى مللظممل
يكض ململٗا ململغخا ٫ملئليه مل ملمن مؾ مل
ٞيم٨ث ملأل اممل لياال ملفج معململًغ ذ مل8عملئ مل
 ًٞمل ض مل م ٨مل ٣ض مها ملله مللك٨غ مل
ٖرتملٖ حه ملللمغىمل تمث مل ملصفذملخي م مل
ٖرتململًغعمل مل ٩الهملمن٣ضؽمل مل  ًٟمل مل
 ٩ملمؾ ص مل طل ٪ملٖ ملَغ  ٤ملمؾتضٖا مل

 1ملململٖبضملالالهململٛؼم ي ملعمل ؿ ملململُتملفانٛغ مل مػص اع ململ
ٖرتملٖهضململٗل مل ظملػ ململبضم ململئالتملم ما ملعمل جل مل
صٖ ململم ٤ململعململٗضصمل223ملعمل3293ملعملممل923.مل .مل
2ملعقيضملٖؼ ػملعمل غح٘ملؾاف٤ملعملمململ23.ململ .مل
ملالا٢تهاص مل الاحتماٖي مل
 3مللب ملف جل ملع ململتد
فمض ملٞاؽملٖرتملٖهضملم ما ململٟغنؿي ملفانٛغ مل9493مل
– مل 9401ملع َغ خ ملل ي ململض٦ت عم مل ململتاع شملمنٗانغعمل
٧لي مل صم مل ملٗل م ملإلانؿالي ملْهغ ملمنهغمػع ملٞاؽمل
ع .3292-3292مل
4مللٟؿهملعملممل0299.مل .مل

 5مللاص ملفل اجملعململتُبيتمل ملس غمل ملمنٛغ ملعململُبٗ مل
ألا التملعململكغ ٦ملمنٛغبي مللل اقغ ملمنتدض ملعمل 9431ملعمل
ممل22.مل مل
 6ملف حمٗ ملع ا ملع مل"ملُت ململت٣ليضي ملفانٛغ "ع مل ٗلم مل
منٛغ عملم لضمل92عملم مٗي ملمنٛغبي ملللتألي٠مل مل حم مل
ملنكغعمل ُاب٘ملؾ عمل3222عملنوع0293.-0299مل .مل
 7ملف حمٗ ملع ا ملع ململُت ململ ٩ل لياال ململٟغنس ملفانٛغ مل
 9493مل– مل 9420ملعمل ُاب٘ململغباٍمللاملعململغباٍملعمل 3292ملعمل
ممل49.مل .مل
8مللاص ملفل اجملعمل غح٘ملؾاف٤ملعملممل22.مل .مل
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مؾمهملأللهملللضممل٢يم ملع ؼ مل هم ملللٛا مل مل
ملٗاصم ملمنٛغبي مل1ع مل ملمنٛغ مليٗت مل
بجي ململ٣ضيؿ ملْا غمل مل إ غ ملٖرت ملحمي٘مل
ملُب٣ا ملالاحتماٖي ملمنؿلم مل ملي صملٖرتمل
خضملؾ م ملعمل ظمململت حهمل ُ ٣ملئطممل زضلامل
بٗ ملالاٖتباع ملٖضص ملألايغخ مل ملؼ م امل
مننكأململ ململب صمل .2مل
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ٞاؾتٛل ممل ململ با ا مل مل عم٢هامل مل ػ اع امل
خب ا مل مل ائ ا مل ملحظ ع ا مل5ع مل مللظ٦غ ملبٌٗمل
مل نٟا ململ با ي ملمنؿتٗمل 5مل مل
 ملػع ٗ ململ٨تا مل 5مل ؿ ٨ا مللأل حإمل
ملؿٗا٫مل ألا عمممل ملبث عمل.
٧ ا مل مل 5ململؼ٧ام ملع مل ألا حإ مل َغصمل
ملغ ذمل.6
٦ماملمؾتٗمل مململ ملم ي ملا مل ًاملبٌٗمل
حؼم ملم ؿ مل٧انغمعمل مل مل٨بض ملع مٖتمض ممل
ٖرت ملبٌٗ ململُي ع مل٧الٛغم مل ململل١ ٣عمل
٩ٞالاملخ ملياململٗكاف مل ٨تٔملفمث مل ظ مل
ألاقيا مل7عمل لجضململُتملمنٛغ مل ململتُبيتمل
ملكٗب مل ت٣ٟا مل ملمؾتٗما٫ملبٌٗمل ًٖا مل
م ي ملا مل٧الص م مل ململض ا مل ألا سار ملعمل
ململٛالت مل أزظ مل ظ ملمن مص مل مل ج ٠ٟمل مل
ملكمـمل ٥ملخ مل د مل ٢املمؾتٗمالهامل
 .8مل
مؾتٗمل م مل ًا ملبٌٗ ملمنٗاص مل مل نٟا مل
ملٗ جمل٧انلحمل ململ داؽمل م ض ضململم مغم مل
م ض ضمل ململؼع٢ا مل ململكب مل ململ ٨ا مل مل

 اطحعمال ألادوية
حيواهية  ،معدهية )
ململ با ي ملع ملألانماٙمل
تكم ملألاص
ملٗهاعم مل ألالبا مل ملألاص ا مل ملألا عم١مل
ملبظ ع مل مل٣ك ع مل ألاػ اع ملع مل ٢ض مل٧الامل
َغ  ٣ملحم٘ ملألاٖكا مل خٟٓها مل منضململ
ملل ؾتٗما ٫مل سً٘مل
ملؼ ي ململها
ل ٣مٖض مل بني ملٖرت مل جاع ملص٢ي ٣مل3ع مل مامل
حٗ ملمنٛاعب مليؿتٗمل مل ملٖ جمل غميه مل
لبا ا مل٦ث مل مل ستل ٟمل تسظ مل ؾما ملٖغبي مل
مل اػ ٛي مل مل يني ملع مل ما مل ث ملالالةبا مل
مل ٗغٞت ململ٨ب ململ م ٖ مل ملألاٖكا مل
مل مل هلح مللٗ ج مل ظم ملمنغى مل ملطم 4٥ملعمل
( هباثية ،

1

 (A), La santé publique au Maroc àملAISSA
l’époque coloniale 1907 -1956 , Imprimer sur les
presses de l’ Atelier National de peproduction
des thèses , Paris , 1997 , p .60.
2
Ibid , p .61.
3مللاص ملفل اجملعمل غح٘ملؾاف٤ملعملمململ02.مل .مل
4ملف حمٗ ملع ا ملعململُتململ ٩ل لياال عمل غح٘ملؾاف٤ملعملممل
ممل40.مل .مل

 5ملف حمٗ ملع ا ملع ململُت ململت٣ليضي ملفانٛغ ملع مل غح٘مل
ؾاف٤ملعمل0293مل مل
6مللاص ملفل اجملعمل غح٘ملؾاف٤ملعملممل02.مل .مل
 7ملف حمٗ ملع ا ملع ململُت ململت٣ليضي ملفانٛغ ملع مل غح٘مل
ؾاف٤ملعملممل0293.مل .مل
8مللاص ملفل اجملعمل غح٘ملؾاف٤ملعملممل03.مل .مل
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 ٚا 1ملع مل ما مل لٟا ملإلالةبا مل ململتبس مل
خٓ ملف٣ؿِ مل ٞغ مل ململٗ ا ملفديث مل مل
سل م مل ن  ٫مل مل ماعؾ مل ظ ململٗملي مل
٢ ٧ا مل ٖ جمل ملبٌٗملألا غمى.مل ململتبس مل
ٖباعمل ملٖ ملخغ ١مل مص مل ململ اع مل ملمؾتنكا١مل
فسغت ا مل ملمنٗت٣ض مل ململبساع ملمنتهاٖضمل
زان ملئطممل٧ا مل٦غ هململغمئد مل ُغصملم مل مل
ُهغ ملمن٩ا مل ململٗ ململكغ غمل 2ملع مل ٢ضمل
ملألاؾغملمنٛغبي ملئالتمل ظم ململ ٕمل
خٓ ا مل
ململٗ ج مل ململ ٢ا ململغم ملن محه مل با مل
 ٧ع لاملمنؿتجض.
 -3دوزالدولة إبان ألاشمات:
خ ت ت ت تتا ٫ملمنغخ ت ت ت ت مملألاؾ ت ت ت تتتاطملدمحمملألا ت ت ت ت مل
مل ت ت ت ت ت مػملئف ت ت ت ت تغمػمل  ٢ت ت ت ت ت٠ملم مت ت ت ت تتؼ ملمنٛغ ت ت ت ت ت مل
ملُ ٢ت ت تامل مت ت تامل عص ت ت تهململ٨تاف ت تتا ملألاح بيت ت ت عمل
 ٦ت ت ت تتظل٪مل ت ت ت ت ملز ت ت ت ت ٫ململ ت ت ت تتائ٤ملمنٛغبي ت ت ت ت .مل
ٞاألحال ت تتمل ت ت مل حه ت ت مللٓ ت تتغ ملخ ت تتا ل مملئل ٛت تتا مل
ْي ٟت ت ت ت ملم مت ت ت تتؼ ملالاحتماٖي ت ت ت ت عمل مٖت ت ت ت ت مل
ج ت ت ت تتغصمل"حه ت ت ت تتاػمل٢م ت ت ت ت مل مل ْي ٟت ت ت ت ملل ت ت ت تهملئ مل
مف مػملألا م٫مل ملعٖا ا " )3(.مل
ت ت ت مل ت ت تامل  ٟت ت تتض ململ ت ت تتائ٤ملمنٛغبي ت ت ت مل
مل ت ت ت ت ت مل ف ت ت ت ت تتغػ ملن ت ت ت ت ت عممل تٗ ت ت ت ت تتضصململن  ٢ت ت ت ت ت٠مل
م م ت ت تتؼ ملئف ت ت تتا ملألاػ ت ت تتا ململٛظمئيت ت ت ت عملل ت ت تتظ٦غمل
مل ٓا غ ا 5مل

*ثوشيضضع الصدقضضات :مل
 ٗٞت ت ت ت تتض امل  ٗ٢ت ت ت ت تامل جاٖ ت ت ت ت ت مل-9312
9314مل ت ت ت ت تغململؿت ت ت ت تتلُا ملؾت ت ت ت تتيضيملدمحمملف ت ت ت ت ت مل
ٖبت ت ت ت تضململغخم ت ت ت تتا ملفت ػ ت ت ت ت ت٘ململه ت ت ت تتض٢ا مل ت ت ت ت ت مل
ستل ت ت٠ملم ه ت تتا ملمن  ٩ب ت ت مل د ت تاملئق ت تغمٝمل
ألا ت ت تتا مل م ةؿ ت ت تتب ع( )4م س ت ت تظململؿ ت ت تتلُا مل
ت ت يملم ؿ ت ت مل ت تتضمف مل ما ل ت ت عمل ٣ٞت تضمل عصمل
مل انت ت تتغيململت ت تتظيملٖت ت تتا مل جاٖ ت ت ت مل9323مل مل
ملؿت ت تتلُا مل( ت ت ت يملم ؿ ت ت ت )مل" ت ت تتغملٖمت ت تتا٫مل
ألا هت ت تتاعمل ا ت ت تامل مل غ بت ت ت ممللل ت ت تتاؽمل ت ت ت مل
ألا ٢ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت م مل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تامل تٗيك ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ملف ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تهمل
ٟٗٞل ت ت ت ت ت ت م" ٟٞ)5(.ت ت ت ت ت ت ململه ت ت ت ت ت ت غملعملنت ت ت ت ت تتضع مل
ألا م ت تغملئال ت تتملألا ت تتا ملز ت ت ٫مل جاٖ ت ت ململؿ ت ت مل
لٟؿت تتهاعملفت ػ ت ت٘ملزمؿ ت ت مل ث٣ت تتا مل ت ت ململي ت ت ممل
ٖرتمل ؿا ٦ملمنض  .مل
ت ت ت ت مل ؾت ت ت تت ٟعمل ػٕملٖر ت ت ت تتململًت ت ت تتٟٗا مل
202مل ث٣ت ت ت ت تتا عمل ت ت ت ت ت ململت ت ت ت تتضمعململبيًت ت ت ت تتا مل ػٕمل
ٖرت ت تتمل٣ٞت ت تغم ملمنض ت ت ت مل بلت ت تٜمل2920ملع ت تتا مل ت ت ت مل
 ًٚت ت ت ت ملٖ ت ت ت تتاممل )6(.9323ق ت ت ت تتاعململباخ ت ت ت تثمل
مل ت ت ت مػملئالت ت تتمل مل ت تتظ ملمنؿ ت تتاٖضم ملمؾ ت تتتمغ مل
ت ت ت ت ملٖهت ت ت ت تضمل ت ت ت ت ت يملٖبت ت ت ت تضململٗؼ ت ت ت ت تؼمل(-9342
)9423عمل ٟٞت ت ت ملؾ ت ت ت مل9343ملخي م ت ت تاملمق ت ت تتتضمل
م ت ت ت ٕملفت ت تتانٛغ ململكت ت تتغ عمل ت ت تغململؿت ت تتلُا مل
ت ت يملٖب ت تضململٗؼ ت تؼمل ت تتا ملَ ج ت ت مل"فجل ت تتمل

 1ملف حم ملع ا ملعململُتململ ٩ملل لياال ملعمل غح٘ملؾاف٤ملعملممل
42.مل .مل
2مللاص ملفل اجملعمل غح٘ملؾاف٤ملعملممل.12.مل مل
-3دمحمملألا ململ مػعمل غح٘ملؾاف٤عملممل .222مل

-4لٟؿه .مل
 -5خمضملف ملزالضململ انغيعمل هضعملؾاف٤عملممل .910مل
-6دمحمملألا ململ مػعمل غح٘ملؾاف٤عملممل .223مل
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ل ت ت٠ملزنك ت ت مل ت ت ملص٢ي ت ت٤مل غؾ ت تتيليا"( ٢ )1ت تضمل
نت ت تتل املمنؿت ت تتاٖضم ملألا ال ت ت تتملفال ٟٗت ت ت ملبٗ ت ت تضمل
ت تتغ عملقت تتهغ ملٖر ت تتملئنت تتضمعمل ت تتظ ملألا م ت تتغعمل
ت ت ت ت ملل٣ت ت ت ت ملمنؿ ت ت تتاٖضم ملئالت ت ت تتمل ح ت ت تتضملململ ت ت ت ت مل
٧الت ت تاملتٗ ت تتان مل ت ت ت ملم ت ت ت ٕعمل٦مت ت تامل ت ت تغمل ت تتظممل
ملؿ ت ت ت ت تتلُا ملفً ت ت ت ت تتغ عململئخه ت ت ت ت تتا ململ٣ٟت ت ت ت ت تغم مل
فانض ت ت ت ت عمل ٣ت ت ت تتض مل ت ت ت تامل  ٟ٨ت ت ت ت ملله ت ت ت ت مل ت ت ت ت مل
 ُٞعمل ز مل مل ٧مل م )2(.مل
ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ملؾت ت ت ت ت ت ت ت ت ت مل9420عمل نت ت ت ت ت ت ت ت ت تتضعمل
ملؿ ت تتلُا مل ت ت يملٖب ت تضململٗؼ ت تؼمل م ت تتغ ملئال ت تتمل
لائبت ت ت تهملفُ جت ت ت ت ملدمحمململُ ت ت تتغ ـملفتسه ت ت تتيومل
 ٞت ت تتض١ملإل ت ت ت م ملمنةؿ ت ت ت ل 5مل"  ٢ت ت تضملم٢تض ت ت ت مل
لٓغل ت ت تاملحمٗه ت ت ت مل ت ت ت مل د ت ت ت مل ٗت ت تتا لت ملفم ت ت تامل
 ٣ت ت مملف ت تهملفني ت تتت مل ت ت مل غ ي ت تتملم غ ت تغململله ت ت مل
نباخامل م م ملٖكي " )3(.مل
*ثصويضضد ألاطضضواق بالحبضضوب:
ئالت ت ت ت تتملحالت ت ت ت تتملألاٖم ت ت ت تتا٫ملإلاخؿ ت ت ت تتالي مل
٧ت ت ت تتا ملم مت ت ت تتؼ مل تت ت ت تتضز ملل ت ت ت تضملألاؾ ت ت ت ت م١مل
ف ت ت تتا ب عملٞم ت ت ت ملإلاح ت ت تغم م ملمنتس ت ت تتظململ ت ت ت مل
ت ت تتظمململهت ت تتضص5ملمؾت ت تتتسغمجمل ت ت تامل٧ت ت تتا مل ح ت ت تضمل
فا مت ت ت ت تتاػ مل بيٗه ت ت ت ت تاملفأؾت ت ت ت تتٗاعمل س ًٟت ت ت ت ت عمل
دغ ت ت ت٪ململُٗ ت ت تتاممل ت ت ت مل ت ت تتاَ٤ململ ٟت ت تتائٌمل
ئال ت تتمل ت تتاَ٤ململا ت تتؼعمل ت ت مل ت تتظمملم ت تتا٫مل٧ال ت تامل
ملؿ ت ت ت تته ٫ملألاَل ةي٨يت ت ت ت ت ململ ؾ ت ت ت تتُ مل لٗت ت ت ت تتمل
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ص عملم مت ت ت ت تؼم ململُبي ت ت ت ت ت ملللت ت ت ت تتب صملن محه ت ت ت ت ت مل
م مهاممل ملفا ملم ها ملألازغ  )4(.مل
*محازب ض ض ض ض ضضة الاححك ض ض ض ض ضضاز :ئط خت ت ت ت تتغممل
ملؿ ت ت ت ت ت ت ت َ ملٖر ت ت ت ت ت ت تتمل غم٢ب ت ت ت ت ت ت ت ملألاؾ ت ت ت ت ت ت ت م١مل
داعب ت ت ت ت ت ململتجت ت ت ت تتاعمل م ت٨ت ت ت ت تتغ عمللت ت ت ت تتظل٪مل
 ٧ت ت ت تتال ممل ه ت ت ت تتضع مل م ت ت ت تتغ ملئال ت ت ت تتململٗم ت ت ت تتا٫مل
م ةؿ ت ت تتب ملللؿ ت ت تتهغملٖرت ت ت تتمل ت ت ت ت  ٞململؿ ت ت تتل٘مل
فاألؾ ت ت م١مل غم٢بت ت ت ملألاؾ ت تتٗاععمل٣ٞت ت تضمل عصمل ت ت ت مل
عؾ ت تتال مل ت ت ململؿ ت تتلُا مل ت ت يملم ؿ ت ت ملئال ت تتمل
ٖا ت ت ت ت مل ؾ ت ت ت تت ٟملفت ت ت ت تتاع شمل93مل لي ت ت ت ت مل9332عمل
ض ت تضملفمماعؾ ت تتا هملالاخت٩اع ت ت عمل م ت تاملح ت تتا مل
ٞي ت ت تتا5مل"...مل ٞت ت تتأ غ٥مل مل ٣ته ت ت تغملٖر ت ت تتملق ت ت تغم مل
ت ت ت تامل  ٟ٨ت ت ت ت مل ت ت ت ت ملطل ت ت ت ت٪ملنإ لت ت ت ت ت٪مل ُه ت ت ت تغمل
ص ت ت ت ت ت يٟت٪مل ت ت ت ت ت مل ت ت ت ت تتغىململتجت ت ت ت تتاعململٞي ت ت ت ت تهمل
()5
صنؿها".
*مظاعضضدة العالضضم القضضسوي:
ت تأملم مت تتؼ مل ت ت مل اؾت تتبا ملٖت تتضململئال ت تتمل
ؿاٖضململؾ٩ا ململباص ملٖ ملَغ  5٤مل
ئعحت ت ت ت ت تتإململ٣بائت ت ت ت ت ت ململٟت ت ت ت ت تتاعململػ ت ت ت ت ت ت ملألاػ ت تتا ملئالت ت تتملص اع ت تاملخي ت تثمل ن ت تتضعملم م ت تتؼ مل
تٗليما ت تهملئال ت تتململٗمت تتا٫مل مل ٣ت ت مصمل د ت ت ملٖر ت تتمل

-4دمحم ململ اج ع ململت ؾ٘ ملألا ع مل ملت ٛملالاحتماع مل مل
منٛغ مل املف ململ٣غل مل 91مل مل 94ملعمل غحم ملٖبضململغخي مل
خؼ مل٫عملحظ عملللنكغعململُبٗ ملألا التعململغباٍعمل3222عملممل
.33مل ملدمحمملألا ململ مػعمل غح٘ملؾاف٤عملممل .222مل
-5دمحمملألا ململ مػعمل غح٘ملؾاف٤عملممل .223مل

-1لٟؿهعملممل .221مل
-2لٟؿه .مل
-3لٟؿهعملممل .221مل
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يت تتغ عململئعحت تتإململٟت تتاع ملئال ت تتملف ص ت ت عمل ت ت٘مل
()1
٣له ملف ململ٣بائ .
 ئ ه ت ت ت ت تتا٫ململ٣بائت ت ت ت ت ت ململٗت ت ت ت ت تتاحؼململ ت ت ت ت ت ت ملمؾت ت ت تتتس مململً ت ت ت تغمئتمل ملئلٛائ ت ت ت تاملن ائي ت ت ت تامل
ٖ ت ت ت تتض امل تأ ٦ت ت ت تضملم مت ت ت تتؼ مل ت ت ت ت مليت ت ت تتٟٗهاع()2مل
ت ت ت ت ت مل ثلت ت ت ت ت ملطلت ت ت ت ت٪مل ت ت ت ت تامل عصمل ت ت ت ت ت ململٓه ت ت ت ت ت مل
مله ت ت تتاصعملٖ ت ت ت ململؿ ت ت تتلُا ملؾ ت ت تتيضيملدمحمملف ت ت ت مل
ٖبت ت ت ت ت تضململغخم ت ت ت ت تتا مل ت ت ت ت ت ت مل32مل ليت ت ت ت ت ت ػمل9312مل
"يٗل ت ت مل ت ت مل٦تاف ت تامل ت تتظم...مل ل ت تامل طل ت تاملل٣بيل ت ت مل
م ك ت ت ت ت ملعصمل مح ت ت ت تتملػ ت ٧ت ت ت تتاململخب ت ت ت ت ملٖرت ت ت ت تتمل
٣ٞغمئ مليؿتٗي مل امللًٟٗه " )3(.مل
*مى ض ضضع ذبض ض ض إه ض ضضا املا ض ضضيةملزانت ت ت مل
ت ت ملألا ٚت تتاممل ألاف٣ت تتاعمللتيؿ ت ت ملئٖت تتاصململ  ٩ت ت مل
اقت ت تتي ململت ت تتب ص( )4عمل ن ت ت تامل نك ت ت تأملٖ ت ت ت ملطفده ت ت تامل
ت ت مل ُ٢ت ت٘ململت اؾ ت ت مل لل اح ت ت ملئلي ت تامل٦ت تتظل٪مل
ت ت مل ٖمت تتا٫ملم  ٣ت ت عمل ت ت مل ت تامل إ٦ت تتض ملعؾت تتال مل
ملؿ ت ت تتلُا مل ت ت ت ت يملم ؿت ت ت ت ملمنإعزت ت ت ت مل مل3مل
 ٞم ت ت ت ت ت تغمل5 9324مل"...مل ٣ٞت ت ت ت ت تضمل ت ت ت ت ت ت م غمللت ت ت ت ت تتض امل
تؿ ت تتا ململ ت تتاؽمل ت ت ت ملطفيد ت ت ملئل ت تتاثململت ت ت ٗ ...مل
مل س ٟت ت ت مل ململؿت ت تت ٩ملٖ ت ت ت ملطل ت ت ت٪مل ت ت تتإصيمل
ئالت ت تتململةؿ ت تتبتمل ت ت ت ملُ٢ت ت ت٘ململت اؾت ت ت مل ج ت ت ت٠مل
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فم ٟٗت ت ت ملإلالت ت تتاجعمل ٞت تتأ غ٥مل مل ٣ت ت ت مملٖرت ت تتمل
ؾت ت ت ت ت تتا١ملم ت ت ت ت ت تضمل ت ت ت ت ت ت مل دت ت ت ت ت تتظ غملم ت ت ت ت ت ت  ٞمل
ف ت ت تتا ؼمعململ ت ت ت ت ململٗت ت ت ت صملئالت ت ت تتملطفيدت ت ت ت ملئل ت ت تتاثمل
مل ٗ  )5(."...مل
*مكافحضضة الج ضساد:
٧ت ت ت ت ت ت تتا ململؿت ت ت ت ت ت تت٩ا مليٗت ت ت ت ت ت تتال مل ت ت ت ت ت ت ت مل
م٦ةؿ ت تتاحملم ت تغمصملألعمي ت تتي ملفه ت تت ٟملص ع ت ت عمل
يال ت ت ت ت تهملٖر ت ت ت ت تتمل ده ت ت ت ت ت ت ململؼعمٖي ت ت ت ت ت عمل
لت ت تتظل٪ملم ت ت تتت ملم م ت ت تتؼ ملبكت ت تت ٩مل٦ب ت ت ت مل ت ت تتظ مل
ٞت ت ت ت ت ململُبيٗيت ت ت ت ت ملٖت ت ت ت ت ملَغ ت ت ت ت ت٤ملئن ت ت ت تتضمعمل
تٗليما ت ت تهملزان ت ت ت مللل ٣ت ت ت مصمل ألا ت ت تتا ملفب ت ت تتظ٫مل
٢هت ت ت ت تتاع ملم ه ت ت ت ت ت صمل ت ت ت ت ت مل ح ت ت ت ت ت ململً٣ت ت ت ت تتا مل
ٖلي ت ت ت ت تتهع( )6ت ت ت ت ت ململ  ٢ت ت ت ت تامللٟؿ ت ت ت ت تهمل د ٟت ت ت ت ت مل
ملؿت ت ت تت٩ا مل اص ت ت ت تامل ٗ ت ت ت تاملئطمل٧ت ت ت تتا مل د ت ت ت تثمل
ملؿ ت ت ت تت٩ا ملٖرت ت ت ت تتمل داعبت ت ت ت ت ملم ت ت ت ت تغمصمل حمت ت ت ت ت٘مل
فيً ت ت ت ت ت ت تهمل ص ٗٞت ت ت ت ت ت تهمللأل ت ت ت ت ت ت تتا عمل" ٗٞت ت ت ت ت ت تتض امل
مؾ ت ت ت ت تتتٟد ملزُ ت ت ت ت تتغ ملٖ ت ت ت ت تتاممل9342عملش ت ت ت ت ت ٘مل
مل ت تتاؽملٖر ت تتملحمٗ ت تهمل ت ت٘ملفيً ت تهملل٣ت تتا مل ت ت مل
( )7مل
ع ا ملللُ ٣اع".
٧الت ت تامل ت تتظ ململتت ت تتضمف مل تست ت تظمل٧لمت ت تامل
ٖت تتاصملم ت تغمصملئال ت تتملمحتي ت تتاحملألاعمض ت ت مل ت ض ت تضمل
م ان ت ت ت تتي ململؼعمٖي ت ت ت ت عملخي ت ت ت تثملل ت ت ت ت مل  ٨ت ت ت ت مل
م م ت ت تتؼ مل ت ت ت ت ٥ململؿ ت ت تت٩ا مل محهت ت ت ت مل ٞت ت ت ت مل

ٖ-1ر ملف ُالتع ملم مؼ مل مل٣بائ ع ململً ِٛملم بائ مل
ضمٖيا ه مل9493-9342ع مل نك عم ملمنٗهض ملمنل ٩مل
للث٣ا ٞملألا اػ ٛي ع مل ُبٗ ملمنٗاع ٝملم ض ضملع ململغباٍعمل
3292عملممل .222مل
ٖ-2ر ملف ُالتعمللٟؿهعملممل .221مل
-3دمحمملألا ململ مػعمل غح٘ملؾاف٤عملممل .232مل
-4لٟؿهعملممل381مل ملدمحمململ اج عمل غح٘ملؾاف٤عملممل .32مل

-5دمحمملألا ململ مػعمل غح٘ملؾاف٤عملممل .239مل
ٖ-6ر ملف ُالتعمل غح٘ملؾاف٤عملممل .224مل
-7دمحم ملألا ململ مػع مل غح٘ ملؾاف٤ع ملم ملٖ 233ر مل
ف ُالتعمل غح٘ملؾاف٤عملممل .224مل
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ل خت ت تتض عمل ٧ال ت ت تاملم مل ت ت ت ملٗٞال ت ت ت ملئطمل ص مل
()1مل مل
ئالتململُ٣إملفيٌملم غمص.
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مناضت ت ت ملَٗا ت ت تامل ؾاؾ ت تتياملل٨ث ت ت تتاعمل ً ت تتاٝمل
ئ الت ت تتمل٧ت ت ت ملطلت ت ت٪ململتمت ت تغململ ت تتظيمل مثت ت ت ململ ٛت تتظم مل
ملغئيس ت ت ت ت ت مللؿ ت ت ت ت تت٩ا ململ مخ ت ت ت ت تتا ()4مل تك ت ت ت ت ت مل
بٗت ت ت ت تٌملمنه ت ت ت تتاصعململتاع سيت ت ت ت ت ملئالت ت ت ت تتمل ت ت ت ت ت مل
ن ت ت ت ت ت اٝملعئيؿت ت ت ت تتي مل ت ت ت ت ت ململُٗت ت ت ت تتاممللت ت ت ت تتض مل
ؾا ٦ململب صمل ألا  5مل
 م م ت ت ت ت 5مل٧الت ت ت تاململٛالبيت ت ت ت ململٗٓمت ت ت ت ملت ت ت ملمنٛاعب ت ت ت ملتؿت ت تتت ل٪ملز ت ت ت ململكت ت تتٗ عمل ت ت ت مل
خ ت ت ت مل٧ت ت تتا ملمنيؿ ت ت ت ع مل ت ت ت ملمنت ت تتض مل ت ت تتأ٧ل مل
ز ممل فيًامل ا لامل ملص٢ي٤ململ٣مذ( .)5مل
مل٣مذ( .)5مل
 مل٨ؿ ت ت ت تت٨ـ5مل ت ٧ت ت ت تتا مل حبت ت ت ت ت مل يت ت ت ت ت مللأل ت ت تاال مل ت ت ت ملمنت ت تتض مل ملب ت ت ت مصيعمل ٧ت ت تتا مل ت ت تتظممل
ملُٗ ت ت ت ت ت تتاممل دًت ت ت ت ت ت تغملف ت ت ت ت ت تتض٢ي٤ململ٣مت ت ت ت ت ت تذمل مل
ملك ت تتٗ مل ٗت ت تٌملم مً ت تتغ م عمل مل دًت ت تغمل
ملل ت ت ت ملئ مل ت ت ت ملبٗ ت ت تٌملمن اؾت ت تتبا ململض ني ت ت ت مل
ٗ٦يت ت ت تضملألاي ت ت تتحتملٖرت ت ت تتملم مهت ت ت ت مملخيت ت ت تثمل
يؿتُي٘ململ اؽملئقبإملقه مت مل ه( .)6مل
ه( .)6مل
 م ؿ ت ت ت تتا 5مل ألا ت ت ت ت مل ل ت ت ت ت مٕمل ستل ت ت ت ت٠ملت ت مل ُ٣ت ت ملئالت تتمل ز تتغ عملتٗ تتغٝمل ت ت ملمن تتاَ٤مل
ملكت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتمالي مل "ملبيهت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاعمل"مل مل
"ملضقيك ت ت ت ت ت ت ت "مل ت ت ت ت ت ت ت مل مخ ت ت ت ت ت ت تتا ملم ت ت ت ت ت ت ت مل

مل

 -4مكوهات الغ ضضراء:
ت ٧ت تتا ملإلالتت ت تتاجململ ٟحت ت ت مل ت ت ت ململ٣ت ت تتغ مل94مل٦مت ت تامل
ت ت ت ململ ٣ت تتغ ململؿ ت تتاف ٣مل ٣لي ت تتض امل٢ائمت ت تاملٖرت ت تتمل
ألاؾ ت ت ت تتاليتململبؿ ت ت ت تتيُ مل(ػعمٖ ت ت ت ت ملم ب ت ت ت ت عمل
غبي ت ت ملمناق ت تتي .)...مل ت ٧ت تتا ملمنٛاعبت ت ت مل ٣ت ت تتا مل
فهت تت ٟمل ؾاؾت تتي مل ت ت ملمن ت ت مصململ با ي ت ت مل مل ت ت مل
نتجه ت تاملألاعىمل مل ت ت مل ستل ت ت٠مل ت ت مل ُ ٣ت ت مل
ئال ت تتمل ز ت تتغ عمل ت تتأت مل ت ت مل ٣ض ت ت مل ت تتظ ملمن ت ت مصمل
م ب مل ملُ٣ان مل م مًغمل مل ٟم٦ه .مل
٣ٞت ت ت ت تضملق ت ت ت تت٩لاملم بت ت ت ت ت مل(مل٣مت ت ت ت تذمل
ملكت ت ت تتٗ )مل ؾت ت ت تتاؽململٛت ت ت تتظم ملفت ت ت تتال ٓغملئال ت ت ت تتمل
َبيٗ ت ت ت ت ملإلالتت ت ت تتاجململ ٟح ت ت ت ت مل ت ت ت ت ملمنٛت ت ت تتغ ()2مل
ً ت ت ت تاٝملئلي ت ت ت ت تامل ت ت ت ت ت مصمل ز ت ت ت تتغ مل٧ال ُ٣ت ت ت تتان مل
(مل ٟت ت ت ت ٫مل ملٗت ت ت تتضؽمل م مت ت ت تتو)...مل ٗ ت ت ت تٌمل
م مً ت ت ت ت تغمل(٧اللٟت ت ت ت ت تامل مل ٣ت ت ت ت تتغٕمل م ت ت ت ت تتؼع)...مل
ٗت ت ت ت ت تٌململ ٟم٦ت ت ت ت ت تهمل(ملبُ ت ت ت ت تتيشعململٗ ت ت ت ت تتتعمل
مل ٣ت ت تتا٫عململغ ت ت تتا عملمنكت ت تتمافع)3()...مل ت ت تتظ مل
ت ت تتظ ململ ٟم٦ت ت ت تهململ ت ت ت ت مل تل ت ت تتظطمل ت ت ت تاملمنٛاعبت ت ت ت مل
ملي ت ت ت ت مملٖ ت ت ت تضملن ا ت ت ت ت ململ حبت ت ت تتا مل٧ال ت ت ت تامل ت ت ت ت مل
-1دمحمملألا ململ مػعمل غح٘ملؾاف٤عملممل .233مل
-2دمحم ملخبيضملع ملفإؽ ململتاع شع ملصمع ملألا ا ع ملٍ .ململثالي عمل
ملغباٍعمل3291عملممل .933مل
 -3خمض مل ؼ ا ع ملٞجيجع مل ؿا م مل ملصعمؾ ملم تم٘مل
مل مح ملمنٛغ ملز  ٫ململ٣غ ململتاؾ٘ ملٖكغع مل-9320
9422عمل ُبٗ ملٞجغململؿٗاصملعمل9433عملممل .322مل

-4مل خمضمل ؼ ا عملمنغح٘مللٟؿهعملممل .919مل
-5ملدمحمملألا ململ مػعملمنغح٘مللٟؿهعملممل .22مل
ملدمحمملخبيضملعمل غح٘ملؾاف٤عملممل .932مل -6مل خمض مل ؼ ا ع مل غح٘ ملؾاف٤ع ملم مل322ع ملدمحم ملخبيضملعمل
غح٘ملؾاف٤عملممل .932مل
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ملكت ت ت ت ت ت ت تتغ (.)1مل ت ت ت ت ت ت ت ت ملمنت ت ت ت ت ت ت تتض ملتٗت ت ت ت ت ت ت تتغٝمل مل
"م غ ت ت تغمل"ملمنه ت ت ت ٖ مل ت ت ت ملص٢ي ت ت ت٤ململ٣م ت ت تذمل
مل ُ٣ت ت ت ت ت ت تتان عمل ٧ال ت ت ت ت ت ت تامل ت ت ت ت ت ت ت ململ حب ت ت ت ت ت ت تتا مل
ملٛظمئي ملمنًٟل مللض ململؿ٩ا ( .)2مل
يكت ت ت ت ململباخت ت ت تثملدمحمملألا ت ت ت ت ململ ت ت ت ت مػمل
ئال ت ت تتملخ٣ي ٣ت ت ت مل ت ت تامل ت ت تؼم٫مل مح ت ت تهملف صل ت ت تاملئال ت ت تتمل
ملي ت ت معمل ألا ت ت مل ملف ت ت صملمنٛت تتغ مل٧ال ت تاملتٗت تتيلمل
ت ت ت ملن ت ت تغمٕمل ت ت ت٘ململُبيٗ ت ت ت عملفدي ت ت تثمل ت٣ل ت ت تتمل
فت ت ت ت ململُٗت ت ت تتا مل ملصت ت ت تتحعمل مل٣ٟت ت ت تغمل مل ٗت ت ت تتي مل
مل  ٣ت ت ت ت تتضمعململُٗ ت ت ت ت تتامململ ت ت ت ت تتظيمليؿ ت ت ت ت تتتُي٘مل
إلانؿ ت ت تتا ملم هت ت ت ت ٫ملٖليت ت ت تهمل ت ٢ت ت ت ت٠ملٖرت ت ت تتمل
"ملؿت ت تتما "مل يملٖر ت ت تتململةؿت ت تتاُ٢ا ملمنُغ ت ت ت عمل
ألات ت ت ت مل كت ت ت تت٩ل مل محهت ت ت تاململت ت ت تتب ملصمل ملؿت ت ت تت٩ا مل
ٖرتملخضملؾ م  .مل
ٞت ت ت ت ت تتاطمملحت ت ت ت ت تتاص ململؿت ت ت ت ت تتما مل م ٨ت ت ت ت ت ت مل
مل ت ت ت تتاؽمل ت ت ت ت ملػعمٖ ت ت ت ت ملألاعىمل ت ت ت ت ملمَمئ ت ت ت تتا مل
حت ت تتا ملم انت ت تتي ململؼعمٖي ت ت ت مل  ٞت ت ت ملعمل ت ت تامل
ئطمملخ ت تتضثملم  ٟت تتاٝملٞه ت تتظممل ت تتإصيملئالت ت تتمل٢لت ت ت مل
م ه ٫مل مع ٟإملألاؾٗاع .مل
٦م ت ت ت ت ت ت تامل ملم ت ت ت ت ت ت تغمصمليٗت ت ت ت ت ت ت ت مل ت ت ت ت ت ت ت مل
ألاؾ ت ت تتبا ملمنإص ت ت ت ت ملئالت ت ت تتململ٣دت ت ت تِمل م ت ت ت ت ٕعمل
 ٞت تتاطمملخلت ت تامل ؾت ت تغم مل ت ت ت مل ت تتظ ملم كت ت تغم مل
فم ُ ٣ت ت ت مل ت ت تتاعملٞان ت ت تامل ٣ض ت ت ت ملٖر ت ت تتملم يت ت تتاململ
مل با ي ت ت مل ً٢ت تتا مل ا ت تامل مل" دي ت ت ملألاح ت ت ملئال ت تتمل

٢ت ت ت ت ت ت تتإملنٟهت ت ت ت ت ت تتاٝملزالي ت ت ت ت ت ت ت مل ت ت ت ت ت ت ت مل ٧ت ت ت ت ت ت ت مل
مزًغمع"(.)3مل مل
ل ٣ت ت تضملٖت ت تتافململ ٟت ت ت حملمنٛغ ت ت ت مل د ت ت تامل
عخم ت ت ت ت ململُبيٗ ت ت ت ت عمل مت ت ت تتغؽمل ت ت ت تتاعمل ت ت ت تتضع مل
ٖر ت تتمل غ ً ت تتهامل ز ت تتظمملبٗ ت ت ملالاٖتب ت تتاعمل٢ي ت ت صمل
٩اليت ت ت ململبيئت ت ت ململُبيٗيت ت ت عمل  ٨ت تتظممل٣ٞت ت تضمل
لٓ ت ت ت ت ت ململؼعمٖ ت ت ت ت ت مل لت ت ت ت ت تتاجمل من مش ت ت ت ت ت ملٖر ت ت ت ت تتمل
ؾت ت ت ت ت تتاؽململت ت ت ت ت تتض عملململؼعمٖي ت ت ت ت ت ت مل ملت ت ت ت ت ت ت  ٣مل
ملغٖ ت ت عمل م م ت ت٘ملف ت ت ململؼعمٖ ت ت مل مناق ت تتي .مل
لتسه ت ت ت ت ت تتيتململ ف ت ت ت ت ت ت ملمنؿ ت ت ت ت ت تتتن  ٞملف ٣ت ت ت ت ت ت ململ
الاؾ ت ت ت ت ت تتتٗما٫ملف ت ت ت ت ت تتض ملئعمخت ت ت ت ت ت ت ملمؾ ت ت ت ت ت تتتٗم مل
ل ت ت ت ت ت ت ت ت ٖ مل ت ت ت ت ت ت ت ت ململؿ ت ت ت ت ت ت ت تتماص5ململ ًٟت ت ت ت ت ت ت ت مل
ملُبيٗي ت ت ت ت ت ( )4عمل ت ت ت ت ت ململغ ت ت ت ت تتاصململت ت ت ت تتظيمل٧ت ت ت ت تتا مل
ده ت ت ت ملٖلي ت ت تهملف ت ت تتاخغم١ملم ك ت ت تتائلمل٢ب ت ت ت مل
ل ت ت ت تتؼ ٫ملألا ُ ت ت ت تتاعملألا ال ت ت ت تتتعمل يملف ت ت ت ت ملٚك ت ت ت تتامل
قت ت تتة عململص ت ت ت ململت ت تتظيمل ت ٧ت تتا مل م ٨ت ت تهمل ت ت ت مل
ُه ت ت ت ت ت ملألاعىمل ت ت ت ت ت ململ با ت ت ت تتا ململُٟيليت ت ت ت ت مل
ل ت ت ت مل  ٨ت ت ت مل ت ت تتظمملٖم ت ت ت مل ةؿ ت ت ت ملفالؿت ت تتظمح مل
خؿ ت ت ت تتبماملم ٞي ت ت ت تهملألا عبي ت ت ت ت ملألا مئ ت ت ت ت ()5عمل
ت ت ت ت تتظمململ ٟت ت ت ت ت حململ ت ت ت ت تتظيمل ٗت ت ت ت ت تهململ ت ت ت ت تتبٌٗمل
فا مً ت ت ت ٕملألاٖم ت ت ت ملللُبيٗ ت ت ت عمل ت ت ت ململ ت ت تتظيمل
ْهت ت ت تغمل ٣ا تت ت ت تهململضمئمت ت ت ت مللل  ٟت ت تتاّملٖرت ت ت تتمل
ملث ت ت ت ت ت ت ت ت م ململُبيٗي ت ت ت ت ت ت ت ت عمل ٣ٞت ت ت ت ت ت ت تضملقت ت ت ت ت ت ت تتيضمل
منت تتض ملعحا مل ت تضمل ٢ت ت م ململؿت تت ٣مل ت ت مل ت تتاَ٤مل

-1مل خمضمل ؼ ا عملمنغح٘مللٟؿهعملممل .322مل
-2ملدمحمملخبيضملعملمنغح٘مللٟؿهعملممل .932مل

-3مل خمضمل ؼ ا عمل غح٘ملؾاف٤عملممل .302مل
 -4خمضمل ؼ ا عمللٟؿهعملممل .929مل
-5دمحمملألا ململ مػعملممل .29مل
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ململباص ملبٗاممل"م مب "مل "ئ غن "()2ململ٦مامل
ملألاػ ملصٗٞا ملفال٣غ ملئالت ملخض مل  ٧مل
"م ي ٠مل منيت "( )3ملع ملٞبٟجيج مل ث مل ٖ٣تمل
جاٖ مل 9309ملمع ٟإمل٦ب مل ملؾٗغململ٣مذعمل
ػمص مل مل ٗ٢ه ملنٗ ب ملحلبه مل ملحغم مل
ملةكاعململ تمل ململُغ٢ا ( )4مل ملٞالتجأململ اؽمل
ئالت مل  ٧ململ با ا ع ملف ملميُغ ملبًٗه ملئالتمل
٢ت ململ سي مل مؾتسغمج ملحماع ا مللي٣تا ممل
هملبٌٗململ ٢ا )5(.مل
ت ت ت ملْ ت ت ت مل ت ت تتظمململ ي ت ت ت٘ملمن ت ت ت صيملل ت ت ت مل
 ٣ت ت ت٠ملم م ت ت تتؼ ملمنٛغ ت ت ت ملٖ ت ت تتاحؼمعملف ت ت ت مل ٧ت ت تتا مل
تت تتضز ملع ٚت ت ململٓت تتغ ٝململهت تتٗب ململ ت ت مل٧ت تتا مل
م ت تغمل ت تامل(ألاػ ت ت ملمنالي ت ت عململةك ت تتاعملم ما ت ت مل
مل ٣هت ت ت ت تتلي )...مللت ت ت ت ت ت  ٞململٛت ت ت ت تتظم مللغٖا ت ت ت ت تتا مل
من ٩ت ت ت ت ت ت ت ت ب عمل داعبت ت ت ت ت ت ت ت ملم ت ت ت ت ت ت ت ت ٕملٖ ت ت ت ت ت ت ت ت مل
جم ٖ ت ت ت مل ت ت ت ملإلاح ت ت تغم م ململ ت ت ت مل ؾ ت ت تتهمامل
ململتسٟي٠ملٖرتململؿ٩ا .

ملت ت تتض غمل ملؿت ت تته ٫ملم اٞت ت ت مل ؿت ت تتتٗم ملخ ت ت ت مل
مل ٣ت ت م ململباَ ي ت ت مل(م مُت تتاعم )ململ ت ت مل٧ت تتا مل
ف اؤ ت ت تامل ن ت ت تتيالت امل ت ت تغمملق ت ت تتض ضململه ت ت تتٗ ب مل
بؿت ت ت تتبتملالاٞت٣ت ت ت تتاعملئال ت ت ت تتملمنٗت ت ت تتضم ململ ػ ت ت ت ت .مل
بًٟت ت ت ت ت مل ت ت ت تتظمململٗمت ت ت ت ت ململ ت ت ت تتضؤ مل ت ت ت تتظ مل
منثت ت تتافغملعملمؾت ت تتتُإململ ٟت ت ت حملمنٛغ ت ت ت ملفت ت تتغ ٚمل
ص م ت ت تهململبؿت ت تتيُ مل ملٓت ت تتغ ٝململهت ت تتٗب مل مل
٣ه ت ت ت تغململُبيٗ ت ت ت ت عمل د ٣ت ت ت ت٤مل ت ت ت ت ململؿ ت ت ت ت م مل
ملٗاص مل  ٦ملٚل مل م.)1( ٨مل مل

خالصضضة:
غ ململب ص ملف ٟم مليي ٤مل قضمل مل ملخيات امل
الا٢تهاص ملز ٫ململ٣غ مل 94مللا ج مل مل٦ث مل
ا ملٖ ملٖ م ملَبيٗي مل٧ا ٟا ٝململظيمل
يٗ٣به مل٢دِ مل جاٖ ع مل ه م ملم غمصمل
ملظي مل٧ا مل ل  ٤مل يغمعم ملفال ٛملفانؼع ٖا مل
م اني عملألا غململظيمل غملبك ٩مل٦ب ملٖرتمل
إلانؿا مل ملض ل ملٖرت ملخض ملؾ م ع ملئط مل٧الامل
ألاؾٗاعمل غ ٟ٘ملبك ٩مل ه  ٫مل ملع ؼملإلانؿا مل
ٖ مل  ٞمل هاصع ملٖيكه ملألا غ ململظي مل ع ٚمل
ملؿ٩ا ملٖرتملم مغ جملئالتملم  ٫ ٣ملفدثاملٖ مل
حظ ع ململ با ا مللؿض ملع ٣ه ع ملخ ملؾميامل
بٌٗململؿ م ملفأؾما ململ با ا ململ مل٧الامل
تؿت ل٪ع مل٣ٞض ملؾم ملٖام مل 9322مل ملَغٝمل

 -2خمض ملف ملزالض ململ انغيع ملالاؾت٣ها ملألزباع ملص ٫مل
منٛغ ملألا٢ى عملجمل4عملممل .19مل
-3لٟؿه .مل
 -4خمضمل ؼ ا عمل غح٘ملؾاف٤عملممل .300مل
-5لٟؿه .مل

-1لٟؿه .مل
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السشاخ فى السحسية .5891-5981الثالث -تدجضل

المناخ والرحة العامة فى محمية
ُ
شخق افخيقيا البخيطانية

حالة الرحة العامة فى السحسية .الخابع -أثخ السشاخ

فى حياة السحسية الصبية.

( دراسة فى تقاريخ اإلدارة

Prof. Ahmed Abd El-Daim Mohamed
Hussein

االستعمارية فى الفتخة من -1981

Professor of Modern and Contemporary

)1891

History

Faculty of African Postgraduate Studies

أ.د .أحمج عبج الجايم دمحم حدين

Cairo University Our Study came

أستاذ التاريخ الحجيث والمعاصخ

under the Title Climate and Public

كمية الجراسات األفخيقية العميا -جامعة القاهخة

Africa

السشاخ والرحة العامة فى
جاءت دراستشا تجت عشػاف ُ
محسية شخؽ افخيكيا البخيصانية...دراسة فى تقاريخ

East

British

in

the

Health

Protectorate... A Study in the Reports of
the Colonial Administration in the period

اإلدارة االستعسارية فى الفتخة مغ ،5891 -5981

from 1895 to 1920, aiming at two

لتيجؼ إلى أمخيغ :األوؿ ،رصج أىسية تدجيالت

things: The First is to monitor the

السشاخ وعالقتيا برحة سكاف السحسية واالستيصاف

importance of climate records and their

االوروبى .الثانى ،قخاءة تأثضخ السشاخ فى حياة الشاس

the

االقترادية واالجتساعية والثقافية والدياسية .لكغ

of

European

الدؤاؿ السخكدى الحى يصخح نفدو :ما الحى جعل

health
and

the

to

population

relationship
reserve's

settlement. The second is to read the

اإلدارة البخيصانية تدتيجؼ تدجضل حالة السشاخ

people's

والرحة فى محسية شخؽ افخيكيا البخيصانية برفة

on

Climate

of

impact

Economic, Social, Cultural and Political

خاصة؟ وىل يسكغ لتمظ التقاريخ أف تفضجنا فى تقجيع

lives. But the Central Question that

تفدضخ ججيج حػؿ عالقة االنداف بالبضئة فى تمظ

British

السشصقة؟ وما أثخ ىحا التدجضل السشاخى عمى الرحة

the

made

What

arises:

Administration aim to record the state of

العامة فى ق اخرات اإلدارة االستعسارية ودالالتو؟

climate and health in the British East

ولإلجابة عمى ىحا الدؤاؿ سشقػـ بتقديع الجراسة إلى

Africa Protectorate in particular? Can

أربعة محاور رئيدية:األول -خمفية عغ محسية شخؽ

these reports help us in providing a new

افخيكيا البخيصانية وتقاريخىا الدشػية.الثانى -تدجيالت

explanation about man's relationship
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?with the environment in that region

االستعسارية يجلل عمى اىتساـ االدارة البخيصانية

What is the effect of this Climatic

بالعػامل

السحسية

decisions of the Colonial Administration

برحة السدتػششضغ األوروبضضغ ىى الدبب الخئيدى

Question, We will divide the study into

االقترادية واالستخاتيجية ،لكغ ما ييسشا أف ىحه

the

in

Health

on

Public

الصبيعية

السؤثخة

فى

حياة

ومجتسعاتيا .ربسا تكػف األحػاؿ السشاخية واالىتساـ

Record

فى تػجيو ىحا االىتساـ ،وربسا جاء االىتساـ لكيستيا

and its implications? To answer this
four main axes: the first, background on

ميسا فى تقجيع مادة ججيجة يسكغ
ًا
التقاريخ تعج
مرجر ً
البشاء عمضيا فى ىحا الشػع مغ الجراسات التى تيتع

its annual reports, the Second, Climate

بتأثضخ العامل الجغخافى والصبيعى فى حخكة التاريخ

1920. The third, Recording the public

وإذا كانت ىشاؾ صعػبة لجى اإلدارة البخيصانية فى

the British East Africa Protectorate and

ومجخى أحجاثو.

Records in the Protectorate from 1895Protectorate.

the

in

status

التحكع فى السشاخ ،إال أف البيانات التى سجميا

health

األرشيف االستعسارى حػؿ السشاخ والرحة فى محسية

Fourth,The Impact of Climate on the life

كشد مغ السعمػمات يػفخ لشا فيسا
شخؽ افخيكيا تعج ًا
جضجا بصبيعة التغضخات السشاخية فى تمظ السشصقة،

of the Medical Protectorate.
مغ نافمة القػؿ أف محسية شخؽ افخيكيا قج وضعت

ويسجنا بفيس مغ السعخفة التاريخية بحالة الصقذ

ىشاؾ ،وكيف استفاد البخيصانضػف مغ تمظ السعمػمات،

تحت الشفػذ البخيصانى عقب انتياء مؤتسخ بخلضغ سشة

 ،5991حضشسا ألحقت إدارتيا بذخكة شخؽ افخيكيا

ووضفػىا فى تخويس سكاف السحسية وفى استغالليا

البخيصانية بكيادة وليع ماكضشػف خالؿ الفتخة مغ

اقتراديا .وتعتسج الجراسة بذكل رئيدى عمى تقاريخ

 .5981-5991لكغ حضشسا ُفخضت عمضيا الحساية
البخيصانية فى الفتخة  5891-5981حطضت باىتساـ

الحاكع العاـ البخيصانى
Printed

خاص مغ قبل اإلدارة االستعسارية .وجاء ىحا

Majesty's Stationery Office ,

والرحة برػرة لع تعخفيا السشصقة مغ قبل .ولعل

األخخى .وتيجؼ إلى أمخيغ :األوؿ ،رصج أىسية

حالة السشاخ عبخ مجف عجيجة داخل السحسية ،ليذى

واالستيصاف االوروبى .الثانى ،قخاءة تأثضخ السشاخ فى

االىتساـ بذكل نػعى وحجاثى بتدجضل حالة السشاخ

Colonial Reports

Annual, East Afruca, Reports,
for Her

 Londonوعمى بعس السرادر والػثائق البخيصانية
تدجيالت السشاخ وعالقتيا برحة سكاف السحسية

استخجاـ اإلدارة البخيصانية ألجيدة حجيثة فى قياس

باىتساـ واضح وغضخ مدبػؽ بيا وبدكانيا .وأف

حياة

الشاس

االقترادية

واالجتساعية

والثقافية

والدياسية .لكغ الدؤاؿ السخكدى الحى يصخح نفدو :ما

تدجضل الحالة الرحية برحبة السشاخ داخل التقاريخ
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األول -خمفية عغ محسية شخؽ افخيكيا البخيصانية

الحى جعل اإلدارة البخيصانية تدتيجؼ تدجضل حالة

السشاخ والرحة فى محسية شخؽ افخيكيا البخيصانية

وتقاريخىا الدشػية.

فى تقجيع تفدضخ ججيج حػؿ عالقة االنداف بالبضئة فى

.5891

الرحة العامة فى ق اخ ارت اإلدارة االستعسارية

الخابع -أثخ السشاخ فى حياة السحسية الصبية.

الجراسة إلى أربعة محاور رئيدية:

المحهر األول -خمفية عن محمية شخق افخيقيا

الثانى -تدجيالت السشاخ فى السحسية -5981

تحت عشػاف واحج؟ وىل يسكغ لتمظ التقاريخ أف تفضجنا

الثالث -تدجضل حالة الرحة العامة فى السحسية.

تمظ السشصقة؟ وما أثخ ىحا التدجضل السشاخى عمى
ودالالتو؟ ولالجابة عمى ىحا الدؤاؿ سشقػـ بتقديع

البخيطانية وتقاريخها الدنهية-:

السشصقة التى عخفت بسحسية شخؽ افخيكيا عمى يج

حتى نفيع ىحا السحػر فيسا جضجا نقدسو الى ثالثة

اقداـ رئيدية :القدم األول ،نذأة المحمية .يسكغ

البخيصانضضغ ،تذسل الجاال والخنجيمى والساساى والشانجى

(

والكيكػيػ ،واخخيغ مثل المػ وقبائل البانتػ

القػؿ بأف ىشاؾ قبائل افخيكية رئيدية كانت تعير في

كحلظ حتى حازت شخكة شخؽ افخيكيا البخيصانية،

 .1ىحا في الػقت الحى لع يكغ فيو عجد سكاف

السحسية كبضخا ،حضث قجرىع تقخيخ  5811-5811بػ 9

بكيادة وليع ماكضشػف ،عمى القدع الجاخمى مشيا (.)3

ندسة ،مشيع  911مدؤوؿ حكػمي( .)2واعتقج اف ىحا

عذخة أمياؿ لمجاخل ( .)4وىحا القدع الجاخمى ىػ الحى

ممضػف افخيقى ،فى حضغ قجر عجد البيس بػ 5،951

وضمت ساللة الدمصاف تحكع الذخيط الداحمى لسدافة

التشػع الدكانى ،وتعجاد االفخيقضضغ الكبضخ ،يحتاج لشػع

تذكمت مشو محسية شخؽ افخيكيا البخيصانية سشة

وججيخ بالحكخ اف مشصقة شخؽ افخيكيا قبل دخػؿ

فى السحيط اليشجي مغ جية الذخؽ ،وبحضخة فيكتػريا

 .5981تمظ السحسية التى تسثمت حجودىا الجغخافية

مغ الزبط والتػجيو الكبضخيغ.

األوروبضضغ فى نياية القخف  ،58كانت خاضعة لدمصة

نيان اد مغ الغخب ،وتشجانيقا مغ الجشػب والغخب،

دولة البػسعضج فى زنجبار مشح عاـ  .5919وضمت

Alice Werner;- The Native Tribes of British East
Africa, Journal of the Royal African Society, Vol. 19,
No. 76 (Jul., 1920), p. 285.\ .
()2
Colonial Reports, Annual, No. 519,East Africa
Protectorate. Report for 1905-6, Printed for His
Majesty's Stationary Office, London .March, 1907
P,37 .
1

( )3خليفة احمد شيحة -:ثطور الحزكة الوطىية فى كيييا ضد
الاضحعمار البريطاوى خالل اللزن الحاضع عشز ،املجلة الليبية
للدراضات ،دار الشاوية للكحاب ،عدد  ،2ليبيا2013 ،ص.183
()4

Colonial Reports, Annual, No. 519…Op.Cit.,P,9
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األمػر لبخيصانيا فى محسية شخؽ افخيكيا إال مع نياية

والحبذة والدػداف مغ جية الذساؿ( .)1وىى السحسية

القخف  .)5( 58بعج اف تع تشدضق بضشيا وبضغ والسانيا

التى عخفت فيسا بعج باسع كضشيا سشة  5891وبالتالى

سشة  ،5981لزبط التحخكات العخبية وتقضضج حخكة

ضمت  91سشة وىى محسية قبل اف تتحػؿ لسدتعسخة

تاج .وضل السكيع البخيصانى فى زنجبار يحكسيا قبل

الدالح ( .)6واستسخ ىحا التشدضق بضغ الصخفضغ الى اف

نضخوبى( .)2ويسكغ تفرضل تمظ السدألة بأنو حضغ تع

بال خصة في البجاية ،إلى أف وضعت خصة لغدو

اف بجأت الحخب العالسية األولى في السحسية ،وكانت

اف يشتقل لسػمبدة سشة  ،5981ثع بعج ذلظ الى
تقديع مشصقة شخؽ افخيكيا بضغ السانيا وبخيصانيا سشة

السدتعسخة األلسانية في تشجانيقا ،وأنو حضغ حجث فذل

وزنجبار ومحسية شخؽ افخيكيا وأوغشجا تابعة

لمكياـ بحسمة سشة  5851فانيت السدالة ،وأصبحت

العرخ االستعسارى عاصسة لمسحسية ،باعتبارىا أىع

` عمى أية حاؿ ،تأسدت محسية شخؽ أفخيكيا عشجما

مجف السحسية قبل انذاء نضخوبى ,وكانت عبارة عغ

أعمشيا الدضخ آرثخ ىارديشج في  5يػلضػ  5981فى

ليال ،وضمت حتى سشة
فضيا األفاعي وتجػبيا الفيػد ً

()9

متتالي لتجمضخ القػات األلسانية ،جخى السديج مغ العسل

 ،5991حضث أصبحت تشجانيقا تابعة أللسانيا،

لبخيصانيا( .)3واتخح البخيصانضػف مغ مػمبدة فى بجاية

تشجانيقا تابعة لبخيصانيا (.)7

اعالف رسسى ( .)8وتع نقل اإلدارة إلى و ازرة الخارجية

بزع مبانى حجخية يغصى معطسيا الغاب ،وتشتذخ

أحمد عبد الدايم دمحم حطين  -:وحدة مىابع الىيل
الاضحوائية فى ألارشيف البريطاوى  ،1961-1917مطبعة
الاضزاء ،اللاهزة ،2014 ،ص .11
()10
Hansard's Parliamentary Debates , 4th Series , Vol .
LXXVI, 1899, Published by Cornelius
Buck,London,1899, PP,18.700,1369,1456.
()11
G. W. T. Hodges;- African Manpower Statistics for
the British Forces in East Africa, 1914-1918, The
Journal of African History, Vol. 19, No. 1, World War I
and Africa (1978), pp.101-102,.
()12
George Oduor Ndege:-Disease and SocioEconomic Chance: The Politics of Colonial Health
Care in Western Kenya, 1895-1939, The Department
of History College of Arts and Science Of West
Virginia University In Partial Fulfillment of the
Requirements for The Degree of Doctor of
philosophy, Morgantown, West Virginia,1996.p.76.

مدخحا إلصصياد األسػد .واتخحوا مغ المػ
5989
ً
مضشاء لمتجارة الخئيدية لمسحسية( .)4لكغ لع تدتقخ
()5

W.O.287-16:- Military Report on the East Africa
Protectorate and Zanzibar Volume I, General
Staff,1910, London , P,1 .
( )6صالح العلاد -:كيييا والحكم البريطاوي ،حولية كلية
البىات ،عدد  ،2جامعية عين شمظ ،اللاهزة ،يوليو ،1960
ص ص .86 ،84
( )7أحمد عبدالدايم دمحم حطين  -:الوجود العزبى فى مىطلة
البحيرات الافزيلية الكبرى فى الىصف الثاوى مً اللزن
الحاضع عشز ،مجلة كلية الاداب ،حامعة حلوان ،العدد ، 21
يىايز  .2007ص ص .537-534
()8

Zahir Bhalloo:- Khoja Shia Ithna-Asheris in Lamu
and Momasa, 1870-1930, September 2008 ,PP.3-.6 .
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البخيصانية ،لكغ في عاـ  5819تع نقل اإلدارة مخة
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ببشاء خط سكة حجيج حجيث مغ مػمبدة عمى ساحل

أخخى لػ ازرة السدتعسخات ،وتع تسجيج حجود السحسية

شخؽ أفخيكيا ،إلى بحضخة فيكتػريا في السشاشق

أوغشج .وعشجما وصل عجد كبضخ مغ السدتػششضغ الججد

في زراغة السحاصضل الشقجية .وجمبت مياجخيغ

الجاخمية .وعسمت عمى تيجئة االمػر ىشاؾ ،ونجحت

لتذسل ما كاف يعخؼ سابقا بالسشصقة الذخقية مغ

أوروبضضغ سكشػا السختفعات الػسصى ،حضث كانت مغ

مغ إنجمت اخ وجشػب إفخيكيا عاـ  ،5811تع نقل

السحسية مغ سمصة و ازرة الخارجية لػ ازرة السدتعسخات.

ناحية درجات الح اخرة واألمصار والتخبة ىى أفزل

وتع تذكضل السجمذ التشفضحى والتذخيعى سشة .5811

أماكغ السحسية .فدرعػا القصغ والسصاط والبغ

حضث تع ضع السشاشق الجاخمية لمسحسية لألراضي

قػانضضغ السخور لجفع االفخيقضضغ لمعسل في مدارع

واأللياؼ .وفخضػا الزخائب عمى الدكاف ونطسػا

وضل االمخ عمى ىحا السشػاؿ حتى  91يػلضػ ،5891

االوروبضضغ( .)3وعمى ىحا ،فإف إدارة محسية شخؽ

البخيصانية ،وتذكل ىحا الجدء مغ السحسية الدابقة

افخيكيا ىى التى تػلت مدئػلية بشاء خط سكة حجيج

كسدتعسخة لكضشيا .وضل القصاع الداحمي الستبقي51،

كضشيا اوغشجا مشح سشة  .)4(5981وىى التى اشخفت

محسيا
أمياؿ او 51كضمػمت اًخ ،باستثشاء جديخة ويتػ،
ً

عمى تكػيغ قػة عدكخية باسع "سالح شخؽ افخيكيا

بسػجب اتفاؽ مع سمصاف زنجبار .وضل ىحا الذخيط

 ،East African Riflesومقخىا مػمبدة ،وضمت

الداحمي تحت سيادة زنجبار حتى بعج اف اصبحت

السحسية تحت مدسى مدتعسخة كضشيا عاـ .)1(5891

مػجػدة حتى نياية سشة .)5( 5851

بعج اف تحػلت لسدتعسخة.

سهجبار شخصيات وأحداث  ، 1972-1828مكحبة بيروت،
مطلط ،ضلطىة عمان  . 2009 ،ص ص . 214 ،212

لكشو كاف اداريا تابعا لمسحسية ،وامتجت ىحه التبعية
وفيسا يتعمق ببجايات محسية شخؽ افخيكيا ،فبعج

()15

Richard D. Wolff:- Economic Aspects of British
Colonialism in Kenya, 1895 to 1930, he Journal of
Economic History, Vol. 30, No. 1, The Tasks of
Economic History (Mar., 1970), pp.275-277.
()16
F.O. 403-226:- Part XLV.Further Correspondence
Respecting East Africa, April to June 1896. No.02,
From Mr. A. Hardinge to the Marquess of
Salisbury.—(Received April 20.)(No. 88.), Mombasa,
March 19, 1896, pp.96,97.
()17
Juliet H. Zaidi:- The Asian Community in East
Africa: Its Geographical Distribution and Economic
and Social Characteristics, Master of Arts , the Faculty

فخض الحساية البخيصانية عمى زنجبار سشة ،5981
اقترخت سمصة البػسعضج عمى الداحل ،كدمصة

شكمية،لسدافة  51كع في داخل ما سسى محسية شخؽ
افخيكيا فيسا بعج( .)2وقامت بخيصانيا عمى اثخ ذلظ
()13

https://en.wikipedia.org/wiki/East_Africa_Protecto
rate.
( )14جمال سكزيا كاضم  -:ألاصول الحاريخية للعالكات
العزبية الافزيلية ،املىظمة العزبية للتربية والثلافة
والعلوم ،معهد البحوث والدراضات العزبية  ،1975 ،ص
ص محفزكات .وكذلك اهظز  ،هاصز بً عبد هللا الزيامى -:
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القدم الثانى ،تقاريخ محمية شخق افخيقيا .مشح اف

ببعس الخخائط( .)3ورابعة تتصخؽ لمسحميات والمجاف

تحػلت السشصقة الى محسية سشة  ،5981صجرت

البمجية واالرض والتذخيعات واالحػاؿ القزائية،

مجرجة فضيا الذخشة والدجػف والجخيسة ،والبخيج

تقاريخ سشػية برفة دورية مغ السفػض العاـ الى

والتمغخاؼ والخجمات التميفػنية( .)4وخالصة القػؿ أف

وزيخ الجولة البخيصاني .وتشػعت مػضػعات التقاريخ

تقاريخ السحسية لع تقترخ عمى السػضػعات التى

ودائخة اىتساماتيا ،لكشيا لع ترجر برفة سشػية اال

عخضشا بعزيا فقط ،بل قجمت لشا تشػيعات شتى عغ

سشة  5811حضشسا تغضخ وضعيا الجستػرى ،واصبح

سكاف السحسية وعالقاتيع باالدارة البخيصانية .لكغ

بعضجا عغ
ىشاؾ حاكع عاـ بجال مغ مفػض عاـ .و ً
السشاخ والرحة ،مػضػع ورقتشا ،راحت تمظ التقاريخ

الججيج الحى قجمتو لتا ىحا التقاريخ ،ىػ ربصيا السشاخ
بالرحة ،وىػ ما لع نخه فى تقاريخ استعسارية اخخى،

التى بجأ صجورىا يتػالى سشػيا تتحجث تارة عغ

حضث كاف الحجيث فضيا عغ السشاخ ياتى مدتقال

التسػيل واالحػاؿ االقترادية والتذخيعات والتعميع

ومشفرال.

والسؤسدات الحكػمية وحالة العجالة واالحراءات

القدم الثالث ،حكام المحمية  ،يسكغ القػؿ بأف ىشاؾ

الحضػية والبخيج والتمغخاؼ والقػة العدكخية واالنفاؽ

والسالحطات العامة( .)1وتارة تتحجث عغ نفذ

مخحمتضغ فى التعخؼ عمى الذخريات التى حسكت

السػضػعات الدابقة مزيفة الضيا بعس السالحق(.)2

السحسية :المخحمة االولى ،وىى مخحمة السفػضضغ.

وأوؿ مغ تػلى مفػضا لمسحسية ىػ آرثخ ىشخي

وتارة ثالثة تفرل فى نفذ السػضػعات الدابقة،
لكشيا تخبط بضغ السشاخ والرحة فى كل الدشػات،

ىارديشج  Arthur Henry Hardingeفى الفتخة مغ

مزيفة عشاويغ ججيجة كحخكة الرادرات والػاردات

 ،5811-5981حضث أشخؼ عمى بشاء خط سكة

وبشػؾ االدخار واالنفاؽ والرادرات والػاردت والبمجية

تعضضشو في مشرب القشرل العاـ في ايخاف( .)5وحكع

وسفغ الذحغ ،وحالة الدجػف والجخيسة والسدتذفيات

حجيج استخاتيجي ألوغشجا ،وفي أكتػبخ  5811تع

والدراعة والذحغ والتفخيغ والقػة العدكخية ،ممحقة

بعجه كخوفػرد  Craufurdفى الفتخة مغ  1اكتػبخ الى
()20

Colonial Reports, Annual, No.751,East Africa
Protectorate. Report for 1911-12,Printed for His
Majesty's Stationary Office, London . 1913.
()21
Colonial Reports, Annual, No.791,East Africa
Protectorate. Report for 1912-13,Printed for His
Majesty's Stationary Office, London . 1914.
( )22خليفة احمد شيحة -:املزجع الطابم ،ص ص .187 ،186

of the Graduate School of Arts and Sciences,
University of Denver, December 1967,P.18
()18
Colonial Reports, Annual, No. 519…Op.Cit.,
()19
Colonial Reports, Annual, No. 592,East Africa
Protectorate. Report for 1907-8, Printed for His
Majesty's Stationary Office, London .March, 1908
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الطخوؼ السشاخية لمسحية(.)4ورسالة الضػت لمسخكضد

 11ديدسبخ  .5811ثع تبعو تذارلد إلضػت الحى

عضغ مفػضا وقشرال عاما لسحسية شخؽ افخيكيا،

الندجوف فى  1نػفسبخ  ،5811تتعمق بالسالحطات

أغدصذ سشة  .5811وتدامغ حكسو مع تغضضخ وزيخ

ييػدية داخل السحسية ،وبالتحجيج فى ىزبة جػاس

التى شمبتيا و ازرة الخارجية حػؿ مقتخح اقامة مدتعسخة

وكحلظ وكيال وقشرال عاما لدنجبار ،وذلظ في

الخارجية البخيصانى ،حضث تع استبجاؿ المػرد سالدبػرى

نيجػشػ Gwas Ngishuوالسشاشق السحيصة بيا،

مذغػلضغ بذكل أوسع بالذؤوف الجولية ،وبالتالي تخكا

ومشاخيا معتجؿ.

ومشاخيا قخيب مغ السشاخ الحى

القدع االفخيقى .وىػ الحى سضشدق مع الضػت لتختضب

الغابات ذات األخذاب الجضجة ،وغضخ مأىػلة تقخيبا،

بالمػرد

الندجوف

Lansdowne

وكاف

وذكخ بأنيا عبارة عغ سيل معذػشب ،وتدقى جضجا

كمضيسا

يعير فيو ييػد أوروبا الذخقية .حضث تحيط بيا

السدائل الخوتضشية لمدضخ كميسشت ىضل ،الحي تخأس
كل السدائل الدياسية واالقترادية الخاصة بذخؽ

وذلظ بدبب الحخوب القبمية .مقتخحا بجال مشيا مشصقة

 ،5815حضغ نقل مقخ حكسو لشضخوبى ،وقدست

ويحيصيا جخؼ الجايػ  Elgeyoمغ جية الذخؽ،

افخيكيا( .)1وتع فرل ادارة زنجبار عغ السحسية سشة

اخخى يحجىا خط االستػاء مغ جية الجشػب،
وجخؼ كابخاس  Kabrasوجبل الجغ

السحسية الى سبعة وحجات ادارية ،لكل مشيا وكضل
بخيصانى .وتع التػسع فى مشح االراضى لمسدتػششضغ

 Elgonمغ ناحية الغخب ،ومغ الذساؿ خط يستج مغ

االوروبضضغ .لكغ الخجل استقاؿ سشة ،5811حضشسا

شمب مشو حجد مشصقة لالفخيقضضغ مثميع مثل

االوروبضضغ(.)2

وكتابات

الدضخ

تذارلد

Mount

()26

H. Powell:- Notes on Fruit-Growing in the East
Africa Protectorate, Bulletin of Miscellaneous
Information (Royal Botanic Gardens, Kew), Vol. 1914,
No.8 (1914), p. 268. .

ثبين خزيطة شزق أفزيليا .أن هضبة جوص هجيشو جغطي
املىطلة (آلان في كيييا) بين جبل ايلجون وبحيرة باريىجو
(آلان كيطومو) وثبعد حدودها  Port Florencوميىاء فلوروظ
الجىوبية عً خط الطكة الحديد  5ميل وثطل حدوها
 Marie Kruger:الجىوبية الغزبية على بحيرة فيكحوريا ،اهظز،Women's Literature in Kenya and Uganda: The
Trouble with Modernity, Palgrave. New York,2014,
 W.O. map 1429(d)'. Signed:وكذا اهظزPP. 107-109.
Major E H Gorges, Uganda Rifles. Originally
illustrating Appendix A to Uganda Protectorate
Intelligence Report number 4.

الضػت

ومخاسالتو ،تجلل عمى أنو كاف أوؿ مغ اىتع بالحجيث

عغ السشاخ والرحة فى محسية شخؽ افخيكيا مشح سشة

.)3(5811وانو اوؿ مغ أسذ السحصات التجخيبية

الدراعية الحكػمية في مازيخاس  Mazerasوكضبػس

Kibosلدراعة الفاكية االستػائية ،مدتفضجا مغ

()23

George Oduor Ndege:-Op.Cit.,.p.79.
( )24صالح العلاد -:املزجع الطابم ،ص ص .87 ،86
()25
Gideon S. Were;- Review: Eliot's East Africa
Protectorate, The Journal of African History, Vol. 8,
No. 2 (1967), pp360,361..
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عمضيع اال إذا اقتخبت مغ شخيق السػاصالت الخئيدى

بخيصانيا الستثسار السشصقة ،فقج اعمغ السفػض بأنو

داخل السحسية ،وىػ الدكة الحجيج (،)4غضخ اف رفس

تأسف بذجة ألف الحكػمة البخيصانية ال تخى شخيقيا

 ،5811لسذخوع االستيصاف في محسية شخؽ أفخيكيا،

الضيػد (.)1ورسالة الخارجية لمدضخ ستضػارت ،مفػض

المخحمة الثانية ،مخحمة الحكام العمهميين .وتبجأ بأف

السؤتسخ الريضػني الدابع ،السعقػد في بازؿ سشة

ال يتحسل مدئػلية رفس السخصط الضيػدي ،لكشو

قج انتيى تمظ السدالة السختبصة بالسحسية.

في زيادة أعجاد السدتعسخيغ البخيصانضضغ بجال مغ

يكسل الدضخ جيسذ ىايد سادلخ السجة مغ 15

نضخوبى ،فى  51ديدسبخ  ،5811تقػؿ بديارة لجشة

يتقخر مغ خالليا أراضي السدتػششة الضيػدية

ديدسبخ  5811الى  59أبخيل  5818كحاكع عاـ بعج

وتػلى بعج الضػت السفػض فخيجريظ جػف جاكدػف

مقخه فى مسبدة إلى و ازرة الخارجية فى  1ديدسبخ

تبعو الدضخ دونالج ويمياـ ستضػارت مغ  5اغدصذ

السشاخ بالرخة كاف جدءا مغ تقاريخه فيسا

السقتخحة

()2

اف كاف مفػضا .ونفيع مغ خصابو الحى أرسمو مغ

ولفتخة قمضمة مغ  91مايػ الى  5اغدصذ  .5811ثع

5811بأف نقل السقخ الى نضخوبى لع يحجث ،وأف ربط

 5811الى  5اكتػبخ  .5811ثع تبعو فخيجريظ جػف

بعج(.)5ويخفع نائب الحاكع العاـ ،جاكدػف ،لػزيخ

 ،5811ثع جاء مغ بعجه الدضخ جيسذ ىايد سادلخ

جشبا إلى جشب مع التقخيخ الدشػى( .)6ثع تبعو الدضخ

الجولة البخيصانية فى 20أكتػبخ 5819الكتاب االزرؽ،

جاكدػف مخة ثانية مغ  5اكتػبخ الى  11ديدسبخ

مغ  ٢١ديدسبخ  ٢٠٩١الى  ١٢ديدسبخ ،٢٠٩١

تذالد كالفخت بػرنج

عاـ(.)3ومع ذلظ رفس الضيػد اى مشاشق معخوضة

وجاء بعجه الدضخ اداوارد بضخسى كخانػيل جضخوارد Sir

)27(F.O.403 /333, Jewish Settlement in East Africa
Protectorate No. 182.Sir C. Eliot to the Marquess of
Lansdowne.—(Received November 26.)(No. 521.,
Mombasa, November 4, 1903, P.270,271.
)28(F.O.403 /345, Jewish settlement in East Africa, To
give Major Gibbons, who isin charge of Commission,
full facilities, No. 91.Foreign Office to Sir D. Stewart.,
Foreign Office, December 15, 1904., P.94.
()29
Colonial Reports, Annual, No. 519,East Africa
Protectorate. Report for 1905-6, Printed for His

Majesty's Stationary Office, London .March, 1907
P,7,8
)30(F.O.403 /340, Jewish settlement scheme,
Substance of interview with Dr. Greenberg.
Commission to start for East Africa, No 41.
Memorandum by Mr. Hurst respecting the Jewish
Colonization Scheme in East. Africa, January 25,
1904..PP.82,83.
()31
Colonial Reports, Annual, No. 519, …Op.Cit.,P,7,8
()32
Colonial Reports, Annual, No. 592 , …Op.Cit.,P,3.

وفى عيجه تع تغضخ السدسى مغ مفػض الى حاكع

Sir Charles Calvert

 Bowringمغ  59ابخيل الى  51سبتسبخ ،5818
 Edouard Percy Cranwill Girouardلضتػلى
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لشعخؼ مشو بأنو ىشاؾ تغضض اخ سياسيا قج حجث في ادارة

السحسية ،وفى نقل السقخ االدارى لشضخوبى( .)3وكحا

فأقاـ إدارة قػية في األجداء الشائية مغ السحسية ،جالبا

يخفع نائب الحاكع العاـ ،بػرنج  ، Bowringلػزيخ

الشطاـ إلدارة السحافطات ومصػ ار لمسؤسدات السحمية.

الخارجية فى . 13ديدسبخ  ،5851تقخيخه الدشػى

فزال عغ أنو زاد في اإليخادات مغ خالؿ جسع

الزخائب بصخيقة أكثخ كفاءة  ،وقاـ بتحدضغ أحػاؿ

لعاـ  .)4( 51-5859وايزا فى الثالث مغ

السكاتبة السؤرخة بػ  11نػفسبخ ،5851بأف الدضخ

 ،BOWBTNOىػ الحى يخفع تقخيخ عاـ -5851

تفػيزو بعج فذل حاكع أوغشجا ،لمشطخ في مدألة دمج

نعخؼ مغ تقخيخ  5851-5851أف الحاكع العاـ ىػ

فى والية ثانية مغ  51يػلضػ الى  1اكتػبخ ،5859

 5851لػزيخ الجولة لذؤوف السدتعسخات ،والتخ

الفتخة مغ  ٤أكتػبخ  ٢٠٢١إلى  ٢٤أبخيل .٢٠٢١

ثع خمفو تذالد كالفخت بػرنج فى والية ثالثة مغ 51

وفى ىحا االشار استسخ حكاـ السحسية فى ارساؿ

ابخيل  5851الى  5فبخايخ  5858وانتيى االمخ الى

الكثضخ مغ الدكاف األفخيقضضغ (.)1فى حضغ تذضخ

فبخايخ5851

بضخسي جضخوارد ،حاكع محسية شخؽ أفخيكيا ،قج تع

نجج

أف

نائب

الحاكع،

بػبتػنػ

 5851لػزيخ الجولة البخيصانى بػنار لػ( .)5لكغ

السحسضتضغ وتػحضجىسا( .)2وخمفو تذالد كالفخت بػرنج

كػنػاى بضمفضمج ،وانو ىػ الحى رفعو في  30مارس
لػنج(.)6

طا لكضشيا في
ثع تبعو الدضخ ىشخي كػنػاي بمفضمج محاف ً

تقاريخىع الدشػية ،حضث يخفع الحاكع العاـ بالشيابة ،ج،

الدضخ إدوارد نػرثي  Sir Edward Northeyمغ 5

الحكػمة في نضخوبي ،فى 7ديدسبخ  ،5859تقخيخه

الى مدتعسخة كضشيا( .)7حضث نعخؼ مغ تقخيخ سشة

افبخايخ  5815الى  ،5891حضشسا تحػلت مغ محسية

سي .بػريشضػ ،لػزيخ الخارجية البخيصانى مغ مبشى

الدشػي عغ محسية شخؽ أفخيكيا لعاـ ،5859-5855
()33

Robert M. Maxon:- Judgment on a Colonial
Governor: Sir Percy Girouard in Kenya, N Trans
African Journal of History, Vol. 18 (1989), pp. 90.
()34
Henry F. Morris:- Government Publications
relating to Kenya (including the East Africa High
Commission and the East African ,Common Services
Organization)1897-1963, Government Publications
relating to African Countries prior to Independence,
Publication no. Microform Academic Publishers,
School of Oriental & African Studies, University of
London,1976, P.11.

()35

Colonial Reports, Annual, No. 751 , …Op.Cit.,P,3.
Colonial Reports, Annual, No. 791 , …Op.Cit., P,3.
()37
Colonial Reports, Annual, No. 881 ,East Africa
Protectorate. Report for 1914-1915, Printed for His
Majesty's Stationary Office, London . 1916, P,3.
()38
Colonial Reports, Annual, No.921 ,East Africa
Protectorate. Report for 1915-1916, Printed for His
Majesty's Stationary Office, London . 1917, P,3.
()39
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_colonial_gov
ernors_and_administrators_of_Kenya
()36
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5891بأنو تع تغضضخ اسع السحسية مغ محسية شخؽ

نقصة جحب لالستيصاف ( .)2ولعل الشطخ لمسحصات

المحهر الثانى -تدجيالت المناخ فى المحمية

معجالت درجة الح اخرة وسقػط السصخ ،يذى بأف

الكثضخة والستعجدة التى اقاميا االوروبضػف لكياس

افخيكيا الى مدتعسخة كضشيا(.)1

-:1891-1981

االدارة االستعسارية البخيصانية قج اىتست بتمظ السدالة

اىتساما ممحػضا .بيجؼ اقترادى بحت ،وبيجؼ

لسا كانت السحسية قج اصبحت مشصقة جحب

الحفاظ عمى حياة السدتػششضغ االوروبضضغ فى تمظ

لمسدتػششضضغ االوروبضضغ ،لحا فإف الحجيث عغ مشاخيا

ىػ حجيث ميع ،ال يؤثخ فى مجخى الحخاؾ االجتساعى

السشصقة .وبالشطخ لججوؿ معجالت السصخ التالى

فضيا فحدب ،بل يغضخ فى مجخى الحػادث التاريخية

سضتأكج لشا ىحا األمخ ويػضحو.

أيزا .حضث كانت لألدوات التى وفختيا االدارة
االستعسارية لكياس درجة الح اخرة والخشػبة والسصخ

دور كبضخ فى الخصج السشاخى الجضج الحى تع فضيا.

ججول معجالت سقهط المطخ منح سنة -1981

ومغ ىحا السشصمق شكمت التقاريخ االستعسارية أىسية

1811

كبضخة فى رصج مشاخ السحسية وأحػاليا الرحية.
فقالت بتأثضخ السشاخ فى مجسل االنذصة االقترادية،
وىػ األمخ الحى ييع االدارة االستعسارية والسياجخيغ

االوروبضضغ .وبالتالى يسكششا مغ تػضيف ىحه التقاريخ

فى كتابة تاريخ ُمشاخى لمسحسية ،يداعج فى قخاءة

تأثضخ العػامل الصبيعية فى حياة الشاس ونذاشيع.
فحدب تقخيخ سشة  5811كاف سقػط االمصار عمى

Colonial Reports, Annual, No. 519 ,East Africa

Protectorate. Report for 1905-6, Printed for His

ار كبضخة بأعساؿ الدكظ
سبضل السثاؿ يمحق أضخًا
الحجيجية .وكاف انتذار الغابات والثمج عمى جبل كضشيا

1907,P.43.

ارتفاع  1111قجـ ،وبالتالى شكمت تمظ السشاشف

عجد السحصات بمغ  91محصة ،وأف نضخوبى بسفخىا

Stationary Office, London .March,

يؤثخ فصى االستفادة مشيا ،لكغ ال تػجج مالريا فػؽ

Majesty's

وبالشطخ لمججوؿ الدابق نمحع ثالثة أمػر :اوليا ،أف

()41

Francis O'Callaghan, Harry Johnston, T. E. Fuller, R.
Crawshay and Colonel Church;- Colonization and
Irrigation in the East Africa Protectorate: Discussion,
The Geographical Journal, Vol. 21, No. 4 (Apr., 1903),
pp. 371-374 . \.

()40

Colonial Reports, Annual, No.1089 ,East Africa
Protectorate. Report for 1919-1920, Printed for His
Majesty's Stationary Office, London . 1921, P,2.
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تػفخ ليا ثالث محصات ،متسثمة فى السدرعة الحكػمية

لمسحسية ،ويتكػف مغ الحػاؼ واليزاب التي يتخاوح

ومحصة الدكة الحجيج ومشدؿ السدؤلضغ االداريضغ.

ارتفاعيا بضغ  1111إلى 8111قجـ ،وبو اعمى قسة،

ثانضيا ،اف ىشاؾ اختالؼ كبضخ بضغ السشاشق فى

جبل كضشيا ،الحى يرل ارتفاعو الى  59111قجـ.

معجالت سقػط السصخ ،وأف ىحا االختالؼ كحا فى

مذض اخ بأف مشصقة السختفات تعج صحية لمغاية ،شسديا

مشصقة .ثالثيا ،أف استكساؿ بشاء السحصات وتساـ

ونذط ،وليالضيا باردة ،لحا فانيا السشصقة الػحضجة التى

قػية النيا قخب خط االستػاء ،لكغ ىػاؤىا سخيع

الدشػات ،يتدق مع معجالت االنتاج االقترادى لكل

كانت صالحة لدكشى األوروبضضغ ،النيع قادروف عمى

قياسيا لع يتػفخ إال سشتى  5811و 5811وصاعجا.

واف عجد ىحا السحصات قج اختمف فى بجاية تكػيغ

مسارسة ما سيكػف مدتحيال مسارستو عمى الداحل.

السحسية عشو فى نيايتيا .ومغ ثع وفخت لشا تمظ

وأف عضػبيا تتسثل فى رياحيا القػية ،خرػصا ما

السحصات قياسات دقيقة بحالة السشاخ فى السحسية

تطيخه مؤشخات قياس السحصات فى كضتػى Kitui

حالة الصقذ واالرصاد بذكل شيخى وسشػى ،االمخ

مشخفزة ندبيا ،وتديج درجة حخارتيا عغ الداحل،

تاثضخى فى صحة الدكاف وحياتيع االجتساعية.

جدء آخخ مغ مشاشق السحسية .حضث تشتذخ بيا

وباريشجػ .اما مشصقة بحضخة فيكتػريا فذػاشئيا

خالؿ فتخة وجػدىا ،وامجنا بسديج مغ السعمػمات حػؿ

وعػاصفيا عشيفة ومتكخرة ،ومشاخيا أقل قبػًال عغ أي

الحى مكششا مغ كتابة تاريخ مشاخى ياخح فى االعتبار
ومغ ىحا السشصمق ،يخبط تقخيخ سشة  5811بضغ

السالريا التى تؤدي إلى ىجسات حسى السياه الدػداء.

لثالث مشاشق ،ذكخ بأف السشصقة الداحمية الجشػبية

ىى األسػاء بذكل عاـ ،عمى الخغع مغ تحدغ الدكغ

وتعج تدجيالت مشاخ مػمياس  Mumiasوكيدػمػ

السشاخ والحالة الرحية لمسحسية ،فبعج أف قدسيا
تيصل عمضيا األمصار بغ ادرة عغ الذسالية .وأف نديع

والرحة فى كيدػمػ( .)1وأحدب أف ما سبق ذكخه

الخياح السػسسية الباردة تيب عمضيا باستسخار،

يػضح لشا أمػ ار ثالث :األوؿ ،أف ىشاؾ رصجا دقيقا

خرػصا فى الفتخة بضغ مايػ ونػفسبخ ،وأف الخياح

لحالة السصخ ،ومعخفة باالسباب التى دفعت

ويدػد اليجوء بضغ السػسسضغ .وسجل بأف معطع

السسضدات التى رصجىا التقخيخ بخرػص مشاشق

االوروبضضغ لمعير فى مشصقة السختفعات .الثانى ،أف

الجشػبية الغخبية تيب فى الفتخة بضغ يشايخ ومارس،

االمصار تدقط خالؿ الفتخة مغ ابخيل الى نػفسبخ.

السدتػششضضغ البيس فى الػسط اعصت خرػصية

ويعتخؼ التقخيخ بأف الفرػؿ متغضخة إلى حج ما ،وال

لتمظ السشاشق فى الخصج والتدجضل والعشاية .الثالث،

أف السشاشق الغخبية ىى أكثخ السشاشق السشاخية سػءا

يسكغ التشبؤ بيا بجقة .لكشيا غضخ صالحة لدكشى

االوروبضضغ ،حضث تشتذخ بيا السالريا وأسخاب مغ

البعػض .اما القدع الثانى فػصفو التقخيخ بأنو قدع

()42

Colonial Reports, Annual, No. 519 , …Op.Cit.,
P,38,39.

السختفعات ،وأنو الجدء األكبخ مغ السشاشق الجاخمية
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مغ ناحية ارتفاع درجة الح اخرة وعشف الخياح وكثخة
االمخاض.

وخدب تقخيخ  5811تختمف درجة الح اخرة وىصػؿ

األمصار إلى حج كبضخ في السشاشق السختمفة لمسحسية،
والججاوؿ السخافقة سػؼ تػضح ىحه الحكيقة تساما(.)1
ججول درجة حخارة سنة 1811

Colonial Reports, Annual, No. 519 ,East Africa

Protectorate. Report for 1905-6, Printed for His

Stationary Office, London .March,
1907,P.42.

Majesty's

ويػضح الججوؿ الدابق ،الحى يدجل مؤشخات 11

محصة لكياس معجالت سقػط السصخ ،بأف تمظ
السعجالت تختفع فى أشيخ مايػ ويػنضػ ويػلضػ

Colonial Reports, Annual, No. 519 ,East Africa

وأغدصذ فى كل مشاشق السحسية ،وتديج وتشفز فى

Protectorate. Report for 1905-6, Printed for His
Stationary Office, London .March,
1907,P.41.

بكية الذيػر .وتدتسخ بسعجالت مختفعة فى مشاشق

Majesty's

معضشة .األمخ الحى ساعج السدتعسخ فى استغالؿ

ويذضخ الججوؿ الدابق بأف معجالت درجة الح اخرة

السحسية اقتراديا بذكل جضج ومفضج لألوروبضضغ .وأف

كانت معتجلة فى السجف التى يقصشيا االوروبضػف ،لكشيا

محصة ،عغ محصات رصج درجة الح اخرة 91 ،محصة،

التى أخحت فى أياـ وشيػر مختمفة مغ أياـ الدشة،

االىتساـ بديادة محصات قياس معجالت السصخ11 ،

تدداد فى مجف الداحل وبحضخة فيكتػريا .ويطيخ ىحا

يجلل عمى الصبيعة الشػعية ليحا االىتساـ مغ قبل

التبايغ اكثخ وضػحا فى رصج معجالت السصخ( انطخ

رجاالت اإلدارة ،ألف حجع السصخ وأماكشو يختبط

الججوؿ التالى)

بالشػاحى االقترادية.

واذا ما اخحنا مشصقة غخب السحسية ،والسسثمة فى

مثاال ،فدشجج أف معجالت السصخ(
بحضخة فيكتػريا،
ً

ججول أمطار سنة 1811

انطخ الججوؿ التالى) ودرجة الح اخرة كبضخة عشيا فى

السشاشق االخخى .حضث تشحجر مغ ارتفاع  9511متخ
إلى أدنى مغ  5511متخ عمى شػاشئ بحضخة

()43

Ibid, P,40.
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Colonial Reports, Annual, No. 519 ,East Africa

فيكتػريا .واذا كانت تتسضد ىصػؿ األمصار وتػفخىا

Protectorate. Report for 1905-6, Printed for His

عمى التخبة الجضجة ( ،)1فإف مؤشخاتيا الرحية مختمفة

Stationary Office, London .March,

Majesty's

تساما .وبالتالى كاف لتػازف الشطاـ اإليكػلػجي اىسية

1907,P.44.

الثقافية في غخب السحسية .حضث كذف تحمضل

محصة بػرت فمػرنذ قج أخحت مؤشخاتيا صباحا

في التعامل مع شبيعة اإلنتاج السعقج ،وعسميات

في ديدسبخ .ثانضيا ،أف ىشاؾ زيادة في معجالت

خاصة في ارتباط اقتراد السحسية بالخرػصية

وبالشطخ لمججوؿ الدابق تتزح نتيجتضغ :األولى ،أف

السسارسات الدراعية والصبية والثقافية السعخفة السحمية

ومداء في كل شيخ وعبخ  8اياـ في يشايخ و 91يػما

التبادؿ التجارى .فثبت أف غخب السحسية لع يكغ

السصخ لدشة  5811عشو في سشة .5811

مثاليا في مذاكمو الدياسية واالقترادية واالجتساعية

وحدب تقخيخ سشة  5819تشقدع السحسية إلى ثالث

قبل االستعسار عشو فيسا بعجه ،واف ىشاؾ أمخاض،

مشاشق :االولى ،الذخيط الداحمي .وىػ يستج بعخض

بفعل عػامل داخمية اكثخ مشيا خارجية .وأف مبادرات

فيو الخشػبة ،وتختفع بو درجة الح اخرة كثضخا ،خرػصا

سػاء حضػانية أو بذخية  ،ومجاعة وصخاعات حجثت

حػالي  511مغ الحجود األلسانية إلى نيخ جػبا .وتعع

الدكاف األصمضضغ في معالجة الرحة وحل النﺰاعات

أثشاء األشيخ الثالثة األولى مغ الدشة .وال يشتذخ بتمظ

دائسا مشترخة (.)2
الﺪاخمية وتخفيﻒ المجاعة ،لع تكغ ً

السشصقة

مخض

السالريا

وغضخه مغ

األمخاض

االستػائية ،لكغ تدػده األمخاض العربية بضغ
الزباط ،ال سيسا في جػباالنج .وتختفع الح اخرة اكثخ

فى الجاخل عمى بعج مغ  51-51ميال .وتشتذخ بو

ججول معجالت المطخ لدنة  1811فى منطقة بحيخة

أسخاب مغ البعػض ،لتجعل الحياة ال تصاؽ في

فيكتتهريا وفى بهرت فمهرنس تحجيجا

مػاسع معضشة .الثانية ،السختفعات .وىى عبارة عغ

ىزبة يتخاح ارتفاعيا ما بضغ  1111إلى 8111

قجما .وىحا القدع صحى يدػده الشديع نيا ار والبخودة
ً
ليال ،وىػ مشاسب الستقخار األوروبضضغ .الثالثة ،مشصقة

بحضخة فيكتػريا ،وىي السشصقة األقل رضا مغ الجسيع،

ح اخرتيا أكبخ مغ الداحل وتدػدىا عػاصف عشيفة
متكخرة .وتشتذخ فضيا السالريا التى ما تؤدي غالبا إلى
()44

George Oduor Ndege:-Op.Cit.,.p.23.
Ibid.p.73,74.

()45
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حسى السياه الدػداء( .)1ونخمز مسا سبق بشتيجة

اىع ما كذفو ىحا التقخيخ ىػ اف ابتعاد االوروبضضغ عغ

ىامة وىى أف التقديع السشاخى فى التقاريخ يختمف

سكشى مشصقة الداحل تسثل فى ارتفاع ندبة الخشػبة

عغ التقديع االدارى لمسحسية .فالذخيط الداحمى الحى

والتقمبات السشاخية الذجيجة.

يستج  51امياؿ ىػ تحت سيادة الدمصاف نطخيا ويتبع

وحدب تقخيخ سشة  5851العدكخى ،تستج السحسية ما

اداريا السحسية ،نخاه فى التقاريخ يستج فى الخصج

بضغ 1درجات شساؿ خط االستػاء و  1درجات جشػبو.

وسع اقميع الداحل كثض اخ ليزع كل السشاشق الستذابية

الداحل ،فالجػ مذحػف بكسية كبضخة مغ الخشػبة،

ويرل ارتفاعيا  59111قجـ .وفيسا يتعمق بحداـ

السشاخى لػ  511كع .وىحا يعشى أف التقديع السشاخى

ومتػسط درجة الح اخرة القرػى التى سجمت في

فى الصقذ والسشاخ سػيا.

مػمبدة عاـ  5811كاف  91.1درجة فيخنيضتى.

وأقخ تقخيخ سشة  5819فى مدألة السشاخ ،بأنو حتى

داخل ىحه االنقدامات الفخعية ىشاؾ نصاقات كبضخة مغ

والسشاخ دافئ خالؿ األشيخ الدتة االخضخة فى العاـ.

الرحة أو عجـ الرحة .ففيسا يتعمق بسشصقة الداحل

ويحجث في مػسسضغ :أخجىسا يستج مغ مارس لضػنضػ،

ومتػسط ىصػؿ األمصار الدشػي حػالي  11بػصة،

درجة الح اخرة وىصػؿ األمصار ليا تأثضخ قػي عمى
فإف ىصػؿ األمصار أكبخ في السشاشق الجشػبية عشو

واالاخخ مغ أكتػبخ لجيدسبخ .واف أنيارىا الخئيدية ىى

أف الخشػبة عالية .وتدػد السشصقة الخياح الباردة

كبضخة مغ الضػـ ،وبالتالى يدتمدـ ارتجاء غصاء وقائى

سباكي وتانا وجػبا ،وأشعة الذسذ رأسية خالؿ فتخة

في جػباالنج  .ومع اف درجة الح اخرة ليدت مفخشة إال

صباحا لمػاحجة مداء ،ولكغ الميالي دائسا
لمخأس مغ8
ً
باردة .ومتػسط ىصػؿ السصخ الدشػي متفاوت مغ 11

وضخبات الشديع ،خرػصا بضغ مايػ ونػفسبخ،
وتشتذخ الخياح السػسسية الجشػبية الغخبية بضغ يشايخ

بػصة في نيفاشا الى  91بػصة في نانجي .ثع تحجث

ومارس ،وتقع معطع األمصار ما بضغ أبخيل ونػفسبخ،
ولكغ السشصقة غضخ صحية لدكشى االوروبضضغ،

عغ السختفعات ومشاخيا الرحى ،محح ار مغ

الداحل بجقة .وفى مشصقة السختفعات التى سكشيا

التى تحجث بذكل متكخر .لكغ معجؿ ىصػؿ السصخ

الدابق ،وذكخ نفذ االمخ فيسا يتعمق بسشصقة بحضخة

ويذضخ تقخيخ سشة  5859الى وجػد قبائل محاربة

كافضخانجو وبحضخة فيكتػريا ،ومغ العػاصف الخعجية

فالفرػؿ متغضخة إلى حج ما ،وال يسكغ تػقع مشاخ

السدتػششػف االوربضػف كخر التقخيخ ما قالو التقخيخ

سشػيا فى السشصقة الغخبية حػالي  11بػصة(.)3

فيكتػريا ،فكخر حخفيا ما قالو التقخيخ الدابق ( .)2لكغ

ووحذية وخصخة ضمت تسارس تجارة الخقضق الجاخمية.
وأف السحسية يشتذخ بيا عجد

()46

The East Africa Protectorate, The British Medical
Journal, Vol. 2, No. 2483 (Aug. 1, 1908), p. 289
()47
Colonial Reports, Annual, No. 592 , …Op.Cit.,
P,24,25.

ال يحرى مغ

الحضػانات البخية .وأف جغخافية بعس مشاشقيا مغ نػع
()48

W.O.287-16:- …Op.Cit.,PP.54,55.
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وسػفػلظ ( .)1ومسا سبق تتزح قيسة التقاريخ الدشػية

فخيج ،مغ مشاشق مجارية وقسع ثمػج في جباؿ

كميسشجارو وكضشيا وألجػف ،الى وادي كبضخ مترجع

في رصج دور العػامل الصبيعية في التحكع في حياة

الػصػؿ البخيصانى ألوغشجا ووسط أفخيكيا ،بسا جعل

ويخز تقخيخ سشة  5859ىزبة جػسػ نيجػشػ،

السحسية وأنذصتيا االقترادية.

وجخفو الزخع .وأف بشاء سكة حجيج أوغشجا تع لتديضل

فيقػؿ بانيا تقع شخؽ جبل الجػف Elgonوعمى بعج

وأنو رغع وجػد

ومثسخ.
ًا
ائعا
السحسية البخية ً
بمجا ر ً
مضشاء مػمبدة عمى الداحل لكشو لع يكغ مشاسبا

تدعضغ ميال شساؿ الدكظ الحجيجية ،وىى السشصقة

التى سكشيا مدتػششػف مياجخيغ مغ اتحاد جشػب

لدكشى االوروبضضغ ،في حضغ كاف سكاف مشصقة بحضخة

فيكتػريا يعانػف مغ مخض الشػـ والصاعػف ،ليحا سكغ

إفخيكيا ،مغ البػيخ السيدػريغ .وأف مشاخيا يعج مثاليا

االوروبضػف السشصقة الػسصى ما بضغ السحيط اليشجى

مغ قبل زوارىا ،وأف تخبية الخضػؿ والساشية واألغشاـ

قجـ .وأف خط الدكة الحجيجية يرعج الربفاع 9111

غضخ شجيجة ،وناد ار ما تعاني مغ العػاصف الخعجية،

والدراعة انتذخت فضيا .وأف ح اخرة السشصقة استػائية

وبحضخة فيكتػريا .حضث تقع نضخوبي عمى ارتفاع 1111

قجـ ؛ ثع يشخفس مع الػادي السترجع مغ 9111

لكغ امصارىا وفضخة ،وخزعت الدارة صارمة مغ

 9111قجـ ،لضشخفس بعج مدافة إلى البحضخة  ،عمى

التشفضحي والتذخيعى .وأف ىشاؾ معػنة مغ الحكػمة

كضشيا ىسا فخيجاف في إفخيكيا اإلستػائية ،فزال عغ

الحجود الذسالية .وأف السدارعضغ السحمضضغ كانػا

إلى  1111قجـ؛ ثع يختفع مخة أخخى ليرل الى

مكتب السدتعسخات ،مغ خالؿ الحاكع العاـ والسجمذ
اإلمبخاشػرية لإلنفاؽ عمى الخجمة العدكخية وإدارة

بعج  1111 - 1111قجـ .وأف جبل كميسشجارو وجبل

يدرعػف الحبػب ،في حضغ كاف السدتػششػف يدرعػف

حجع االراضى الكبضخ الحى تع استرالحو ،وحازه

كبار السالؾ االوروبضػف ،امثاؿ ديالمضخ ،الحى امتمظ

الفاصػليا

ما بضغ 11-91الف فجاف .وايزا كانت السخاعي جضجة

االستعسارية بانذاء رصيف مائي عسضق في مضشاء

االفخيقضضغ واليشػد .مذض اخ بأف انتذار حسى الداحل

( .)2ويذضخ تقخيخ  5859لتبايشات مشاخ محسية شخؽ

عمى مجار الدشة ،وتكيف االوربضػف مع ماشية

والدضداؿ،

ناليظ

عغ

قياـ

االدارة

مػمبدة ،لتخسػ الدفغ التي يديج وزنيا عغ  111شغ

الذخقي ومخض الصاعػف البقخي ،جعل السدارعضغ

إفخيكيا ،ما بضغ متػسط درجة ح اخرة قرػى مدجمة في

يخدخوف ما يػازى  %11مغ حضػاناتيع .لكغ تبضغ اف

نضخوبي لعاـ  5855بانيا  11.1درجة فيخنيضتية و

ندبة كبضخة مغ قصعاف الساشية لجييا حرانة شبيعية

 99.1في مػمبدة و  91.1قخب بحضخة فيكتػريا.

مغ األمخاض االستػائية .فزال عغ نجاح االوربضػف

في تخبية اغشاـ

()49

Alexander Davis;- British East Africa Protectorate,
Bulletin of the American Geographical Society, Vol.
44, No. 1 (1912), pp. 1-5,.
()50
Ibid, pp. 8-10.

مغ سالالت السضخيشػ ولضشكػلغ
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وبالشدبة لمدكاف فيذضخ تقجيخ  5855بأف عجد البيس

السختبصة بسشاشق عير األىالي ونسط إنتاجيع

 ، 1511واالسضػيضغ  ،55،991في حضغ غاب تعجاد

االقترادي .فعمى سبضل السثاؿ ،شيج غخب السحسية

بثالثة ماليضغ.ندسة ،مع قمة ندبة وفيات البيس

 ،5891تخاوحت بضغ الججري والصاعػف واألنفمػن اد.

العاـ لمسحسية قج لعب دو ار ميسا في تػجيو حياة

السػت ضل يصارد غالبية الدكاف .حضث مات اآلؼ

عجدا مغ األوبئة الستشػعة في الفتخة بضغ - 5981

الدكاف األصمضضغ ،لكغ بحداب الزخائب قجرىع
مفارنة ببكية االجشاس( .)1وخالصة القػؿ اف السشاخ

ومع انو تع محاصخة تمظ األمخاض جسيعا إال أف

الشاس مغ الججري والصاعػف الستفذى عاـ 5811

الشاس وانتاجيع االقترادى ،واف االدارة االستعسارية

ومغ وباء األنفمػن اد في الفتخة مغ .5858-5859

استفادت مغ تقاريخ السشاخ في رسع خخيصتيا
االقترادية في السحسية وخصت لشفديا مشيجا تدتفضج

وبالخغع مغ انخفاض معجؿ الػفيات مقارنة بسخض

المحهر الثالث -تدجيل حالة الرحة العامة فى

وقعت عمى خمفية سياسية سخيعة وتغضخ في السذيج

الشػـ ،إال أف األزمات الرحية الخئيدية في السشصقة،

بو مغ خضخاتيا.

المحمية-:

االقترادي الحي رافق إضفاء الصابع السؤسدي عمى

االستعسار البخيصانى (.)2

إذا كانت تدجيالت السشاخ والرحة بسثابة وثائق

وفى ىحا االشار ،يسكششا فيع ما سجمو تقخيخ سشة

تخصج حجثا معضشا ،إال أف التاريخ ال يبحث عغ ىحا

 5811حػؿ تفذى األمخاض الػبائية ،حضث ذكخ بأف

الحجث او الػثيقة فى ذاتيا ،وإنسا ييتع برياغة

الصاعػف قج انتذخ في نضخوبي وكيدػمػ ،لكشو اثشى

السعخفة التى تسكششا مغ فيع ىحا الحجث وتيتع بتأويمو.

عمى التجابضخ الػقائية الستخحة ضجىسا ،مذض اخ لتخاجع

ومغ ثع فإف تتبع مدار الرحة والسخض في

مخض الشػـ في كافضخانجو ،وتحدغ تجريجي في

السدتعسخات االفخيكية ال يسكغ فيسو ،خارج السجار

الػاسع لمقػى الدياسية واالجتساعية االقترادية التي

قائال بأنو لع
الرحة العامة لمسدؤولضغ األوروبضضغً .

مدتفيزة حػؿ التصػرات الدياسية واالقترادية فى

الدػداء وااللتياب الخئػي وواحجة مغ الغخؽ .لكغ

تحجث إال خسذ وفيات بضشيع بدبب حسى السياه

شكمت تاريخيا .فعمى الخغع مغ وجػد دراسات

مجسػع الػفيات السدجمة بضغ االوروبضضغ عسػما بمغ

تمظ السدتعسخات ،إال أنو ال تداؿ ىشاؾ ثغخة في عالقة

انتذار ىي أمخاض
ًا
 91فخدا .وأف أكثخ األمخاض
الجياز اليزسي والسالريا والجياز التشفدي وأمخاض

ىحه التصػرات بسدار الخعاية الرحية مشح أواخخ

القخف التاسع عذخ .وتاريخ محسية شخؽ افخيكيا خضخ

الجمج والعضغ والتياب الخاليا والخوماتضدـ واالمخاض

مثاؿ عمى ذلظ ،فالسشصقة ممضئة باألوبئة والكػارث

التشاسمية والصفضمية ،وأف عالجيا كاف يتع في مختمف

()51

Colonial Reports, Annual, No. 751 ,
…Op.Cit.,P,38,39.

()52

George Oduor Ndege:-Op.Cit.,pp.1,20-22.
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السدتذفيات والسدتػصفات .وأف معجالت الػفاة في

شساؿ كافخيشجو دوف جشػبيا ،حضث اصضب  %45مغ

السقاشعات كانت عالية  ،وخاصة بضغ الخضع .وأنو

جسمة سكانيا  51111ندسة .وتػقع التقخيخ أف تتسكغ

مػمبدة ونضخوبي .وتع قبػؿ السخضى الدابقضغ

السشاشق السرابة .مق اخ بخمػ السحسية تساما مغ

االدارة االستعسارية مغ إزالة الدكاف األصمضضغ مغ

كانت تػجج مدتذفيات حكػمية لألوروبضضغ في

الصاعػف ،الميع اال بذكل محجود في كيدػمػ ؛ نتيجة

وعجدىع  11مخيزا  ،ثع  51مخيزا  ،و 59

مخيزا ،مات مشيع اثشاف .وحضغ تع قبػؿ  11مخيزا،

عسمية االسترالح التى جخت لمذاشئ األمامي لبحضخة

تع تدخيح  58مشيع بعج شفائيع ،و  51مخضى ،مات

فكتػريا .مدجال اقباؿ محجود مغ االفخيقضضغ عمى

بسجيشة مػمبدة  511حالة ،حجثت مشيع  1حاالت

الجياز التشفدي سجمت انخفاضا شفيفا ،في حضغ

دخل مدتذفى كضمضشجيشي  111حالة حجثت بضشيع 11

في عاـ  .)2( 5811وسجل تقخيخ سشة  5819بأف

حالة وفاة ،ودخل فى مدتذفى نضخوبي  119حالة،

الرحة العامة كانت جضجة بذكل عاـ ،لكشو اقخ

حالة ،تػفى مشيع  11حالة( .)1وعمى ىحا فإف

حػؿ بحضخة فيكتػريا  ،ويتػافق ىحا مع حجوث ارتفاع

لشا معمػمات فى غاية االىسية حػؿ التصػر الرحى

في مشصقة كافخيشجو  ، Kavirondoرغع استسخار

لدكاف السحسية ،مخكدة عمى االوروبضضغ ،وكيف تع

وجػد كبضخ مغ الزحايا .ايزا كاف ىشاؾ انتذار

وجاء تقخيخ سشة  5811ليزيف لشا بأف زيادة أعجاد

مشيا  91حالة ،ناليظ عغ ثالث حاالت معػية،

وقمل مغ عجد الػفيات .حضث بمغ مغ األوروبضضغ 58

مدتذفيات حكػمية في كل مغ مػمبدة ونضخوبي،

حالة و 9مغ السدؤلضغ ،بديادة شفيفة عغ الدشػات

فزال عغ بشاء ثالثة مدتذفيات محمية في كضمشجى

وأمخاض الجياز اليزسي واألمخاض السعػية والجمجية

الحى أدى الى حجوث تحدغ في الحالة الرحية.

العالج مغ مخض الدىخي والخوماتدـ .لكغ أمخاض

مشيع أربع وفيات ،بشدبة  .%59ودخل مدتذفى جػؿ
وفاة.

سجمت امخاض الجياز اليزسي زيادة عغ معجالتيا

وفيسا يتعمق بسدتذفيات الدكاف األصمضضغ

بػجػد عالمات تجلل عمى زيادة في مخض السالريا

تػفى مشيع  11حالة؛ ودحل مدتذفى كيدػمػ 151

غضخ مدبػؽ في مدتػى البحضخة .وتخاجع مخض الشػـ

التدجيالت االستعسارية لمحالة الرحية لمشاس ،قجمت

لسخض الصاعػف في نضخوبي ،فحجثت  15حالة ،تػفى

تػضيفيا فى التحكع والزبط االجتساعى لالفخيقضضغ.

وكحلظ انتذخ االلتياب الخئػي .وحجث اىتساـ ببشاء

القبػؿ في السدتذفيات قج أعصى مؤشخات صحة جضجة

 Kilindiniفى نضخوبي وكيدػمػ  .Kisumuاألمخ

الدابقة .وتسثمت األمخاض الدائجة في السالريا

وحضغ لع يكغ ىشاؾ ماء كاؼ في مػمباسا ،اعتسج

والحسى ومخض الشػـ الحى حجث فيو انخفاض في
()53

Colonial Reports, Annual, No519 , …Op.Cit.,
P,9,40.

()54

Ibid,P,25,26.
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األوروبضػف عمى ىصػؿ األمصار ،في حضغ عانى

وسادة شػكية ،والتصيضخ الفػرى لمجخوح ،ألنيا إذا

ويذضخ تقخيخ و ازرة الحخب لدشة  5851باف

عجيجة ،ويراب بالتضتانػس ،فتحجث الجمامل ،وبالتالى

الدكاف األصمضػف مغ مياه االبار السالحة(.)1

أصبحت مكذػفة سضتعخض صاحبيا لمعجوى بجخاثيع
نرح التقخيخ العدكخى الجشػد بأنو البج مغ الحفاظ

السالريا كانت عمى أرس األمخاض الدائجة فى كل

عمى الشطافة الذخرية .بل عخض مجسػعة مغ

انحاء السحسية ،وأنيا كانت ناتجة عغ لجغات بعس

أنػاع البعػض .شالبا بحؿ أقرى قجر مغ الححر،

االمخاض السشتذخة فى السحسية ،مقجما لمجشػد شخيقة

حتى في أكثخ السشاشق صحية .وأف السخض يبجأ

السقاومة ،فتحجث عغ قخحة السعجة وانيا شائعة ججا

بارتفاع درجة الح اخرة بدخعة وشعػر بالزضق وعخؽ

بضغ الدكاف األصمضضغ ،وأنو البج مغ الحرػؿ عمى

غديخ .أما حسى السياه الدػداء فيى مخض خصضخ

مصيخ .وأف ىشاؾ لجغات الثعابضغ الرفخاء ،وأنو البج

لمغاية أعخاضو القيء والبػؿ الزارب بالحسخة  .ويشتج

مغ قصع الجخح السفتػح ،والفخؾ في بزع قصخات مغ

ويشتذخ حػؿ بحضخة فيكتػريا .وبالشدبة لحسى الجنج ،

العقارب لكشيا ليدت خصضخة .وفيسا يتعمق باألمخاض

محمػؿ بخمشجات البػتاس .وأف ىشاؾ ايزا لدعات

ىحا السخض عغ شخيق لجغة ذبابة التدي تدي ،

الجمجية ،مثل الحكة والدعفة ،فحكخ بأنيا شائعة بضغ

فيى حسى مدعجة تشتقل عبخ البعػض والبخاغضث،

االفخيقضضغ .وأف مخض الدىخي مشتذخ برػرة كبضخة،

وىى بصضئة الذفاء وعخضة اللتياب خصضخ ،واحيانا

تتدبب في فقجاف القجـ .لكغ الدكاف األصمضضغ

ومغ ثع وجب عدؿ األشخاص السرابضغ باألمخاض

فحكخ التقخيخ بأنو مشتذخ في جسيع أنحاء البالد،

اتخاذىا بذأف لجغات الحذخات ،فقاؿ بػجػب اختيار

الججري فيػ يرضب السحسية كل سبعة أو ثساني

السدتشقعات والتيارات اليػائية ،وأف يكػف خاليا مغ

خبضخوف في إزالة ىحه اآلفات .وفيسا يتعمق بالدحار،

التشاسمية الذائعة .وفيسا يتعمق باالحتياشات الػاجب

مػقع السشدؿ أو السخيع في مكاف بعضج عغ

ويحجث نتيجة شخب الساء والحمضب السمػث .اما

سشػات ،وعالجو التصعيع .وفيسا يختز بالصاعػف

الغصاء الشباتي .وانو البج مغ تجمضخ أماكغ البعػض

فيكتػريا نيان اد وفي نضخوبي .وعالجو اخح المقاحات

الساء .وايزا استخجاـ الشامػسيات في المضل ،وارتجاء

فقاؿ بأنو يشتذخ بذكل دوري عمى شػاشئ بحضخة

بخش الكضخوسضغ كل ثالثة أياـ ،وتغصية جسيع أوعية

السزاده لو ،وأف ىحا السخض يشتقل عغ شخيق

األححية في السداء ،والحفاظ عمى تججد اليػاء ،وعجـ

البخاغضث والجخذاف ،وتتع الػقاية مشو بالبعج عغ حجوث

زراعة الذجضخات والشباتات قخب السشازؿ ،وعجـ الدساح

لمدكاف السمػنضغ بالعير قخب مشازؿ األوروبضضغ،

ضخبة شسذ بمبذ خػذة ومالبذ مشاسبة ،واستخجاـ

وخصػرة ذلظ عمى االشفاؿ ،وأنو البج مغ تػفضخ دواء

الكضشضغ فى السشاشق عالية السالريا ،وأف مخاعاة

()55

The East Africa Protectorate, he British Medical
Journal, Vol. 2, No. 2483 (Aug. 1, 1908), p. 289

االحتياشات تتصمب جخعات مغ خسدة حبػب يػميا،
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أو جخعات دواء مغ  51إلى  91جخاـ مخة واحجة فى

واألمخاض العربية وأمخاض الجياز التشفدي وأمخاض

األسبػع ،وانو البج مغ غمي الحمضب ،وشيي المحػـ

الجياز اليزسي وإصابات وحاالت معجية .ورغع

تخشيحو عبخ فمتخ ،وتشطيف الفالتخ دورًيا .وأف يتػفخ
كل جشجى عمى شسػع وفخشاة ومدمػؽ ويتسخف جضجا

أصضبػا عبخ مياه الذخب السمػثة .وشضمة الدشة زار

صعػبة تتبع مرجر العجوى ،إال أف غالبية السخضى

بعشاية فائقة .ويجب غمي الساء الرالح لمذخب او

الصاعػف نضخوبي ثالث مخات ،مغ مايػ إلى سبتسبخ،

خالؿ ساعات البخودة حفاضا عمى الرحة ،وأف

واصضبت  18حالة ،تػفى مشيا  .99وكانت جسيع

يحرل عمى أفزل غحاء قابل لمتجاوؿ ،كالخزخوات

الحاالت مغ اليشػد واألفارقة ،في حضغ تع تمكيح

الصازجة والسخبى ومخبى البختقاؿ .والبج مغ اف يتػفخ

 1511شخرا .وارتفع معجؿ الػفيات األوروبي في

عمى ضسادات أو حسس كاربػليظ أو أى مصيخ آخخ

نضخوبي مغ  9إلى  21لكل  ،5111وكانت وفيات

والكضشضغ .وفيسا يتعمق بأمخاض الساشية ،ركد عمى

الخضع مفخشة في بجاية الدشة ،وتدبب الدحار في

والصاعػف البقخي والجسخة الخبضثة ،وحسى تكداس

لمعالج في مدتذفى مػمبدة .وتسثمت أسباب ىحا

انتذار حسى الداحل الذخقي وااللتياب الخئػي

وفاة غالبية القادمضغ االفخيقضضغ مغ انحاء البالد

السخض في السياه الدضئة والغحاء الخديئ وضخوؼ

والحربة ومخض الحراف والتياب األوعية الػبائي
والتياب األوعية التقخحي (.)1

اإلسكاف والسخيسات والسالبذ الدضئة .وشيجت

واذا كاف التقخيخ الدابق تقخي اخ عدكخيا خاصا بالقػة

ار لديارة الصاعػف سشػيا ،وحجثت فضيا
كيدػمػ تكخ ا

اىسضتو تشبع مغ أمخيغ :االوؿ ،أف يػجد جسيع

واألفارقة .وكانت ىشاؾ صعػبة في عسل مكياس

وصفات عالجية ال تفضج الجشػد فحدب ،بل لكل مغ

لتحدغ صحة السدؤولضغ األوروبضضغ وعشاية خاصة

لتقاريخ الحاكع العاـ ،فشجج أف تقخيخ سشة 5859

مغ ىشا ،جاء التقخيخ الدابق ليقػؿ باف ىشاؾ تجابضخ

يذضخ بأف الرحة العامة لمدكاف البيس كانت جضجة،

أكثخ فعالية وضعت في مشصقة الداحل لمقزاء عمى

ومػمبدة الحكػمية بمغ  911حالة ،تػفى مشيع 51

بحسامات الدباحة ،وقياـ مػضفى الرحة بعسميات

 11حالة ،تػفى مشيا  18حالة ،اقترخت عمى اليشػد

العدكخية البخيصانية السػجػدة في السحسية ،لكغ

عادؿ لمرحة شضمة الدشة ،حضث تذضخ اإلحراءات

االمخاض السشتذخة في السحسية .الثانى ،أنو يقجـ

بيع عسا كاف سابقا (.)2

يق اخ التقخيخ .ومغ التقخيخ الشػعى نعػد مخة ثانية

البعػض ،تسثمت في إزالة الذجضخات ،واالىتساـ

وأف عجد السقبػؿ مشيع في مدتذفيات نضخوبي

حالة .وفيسا يتعمق باالمخاض الخئيدية التى يعانػف

التفتير السدتسخة لألحياء السختمفة فى مػمبدة لتشفضح

مشيا ،فتسثمت في الحسى السعػية وحسى السياه الدػداء

()57

Colonial Reports, Annual, No. 751 ,
…Op.Cit.,P,39,40.

()56

W.O.287-16:- …Op.Cit.,PP.55-58.
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بػاسصة مزخة مػضػعة في شخؼ الخميج الزحل

السجيشة .وبالتالى لع تحجث أي حاالت لمصاعػف

مغ البحضخة .فكانت تمظ السشصقة مغ البحضخة ممػثة

نفديا حجث بيا شاعػف .وجخى ادخاؿ مخضى

السغادريغ مشيا عمى البػاخخ ،وبالتالى كانت مرجر

والججري في مػمبدة ،عمى الخغع مغ أف نضخوبي

وتشتذخ بيا الخزخوات السمقاة فى الػحل مغ قبل

سفضشتى بػمباي بالججري في الحجخ الرحي .ىحا وقج

محتسل لمتيفػد .وتع إيالء اىتساـ كبضخ بإزالة االشجار

األرض واآلبار السمػثة إلمجادات السياه  ،لكغ بجا

جانبي السضشاء لبعس األمياؿ خاليا مغ العجوى ،لكغ

بشاء مرارؼ صحية خخاسانية في أماكغ يتع

تدجضل التقخيخ لسػقف االىالى مغ السخض والعالج

السحيصة بالبمجة ،لحا أصبح الذاشئ األمامي عمى

ضمت مػمبدة تعتسج عمى صياريج األمصار تحت

العسل في مج أنابضب ججيجة مغ تالؿ شيسبا ،وايزا
تع

ضمت السالريا مػجػدة في البمجات عسػما .غضخ اف

التفخيغ مشيا في البحخ.أما في نضخوبي فكاف يجخى

يدتحق الشطخ ،فحكخ عجـ اىتساميع بشطاـ الرخؼ

أراضي

وليذ العالج ،ناليظ عغ مػقفو تجاه البعػض ،فيػ

تشفضح مخصط لحل مذكمة امجادات السياه والرخؼ

الرحى،

بإقامة

قصع

مدتصضمة

مغ

الرحى ،وأف الساؿ يدتغمو السػاشغ في الستاجخة
ال يرجؽ ما يقػلو االشباء البيس وال يأخحه عمى

السدتشقعات السشخفزة ،وتشطيف السشاشق التى

محسل الجج( .)1واحدب اف ما سبق ذكخه يبضغ امخيغ:

تزخست فضيا األعذاب الزارة والشباتات .وتع تػزيع

اوليسا ،اف حرخ اعجاد الفئخاف وادراجيا فى التقخيخ

مشذػر حػؿ الػقاية مغ السالريا لجسيع أصحاب

يػضح اىتساـ االدارة بالبحث عغ مدببات مخض

السشازؿ .وتع تشفضح أعساؿ الرخؼ الرحي مغ قبل

الصاعػف ،لكػف الفئخاف احج اسبابو ،واف االمخ لع

البمجية ،وكانت تجسع السخمفات بالضج وتشقل عبخ

يقترخ عمى عالج العخض بل لجحور السخض.

الثضخاف .وضمت إمجادات السياه في نضخوبي بشػعية
مستازة ،مغ خالؿ خط األنابضب ،بل زاد لكل رأس مغ

الثانى ،أف االجخاءات االستعسارية كانت تدضخ عمى

اصابة اليشػد واالفارقة بالتيفػد مدتسخة .أما في

وبخرػص السدتذفيات والسدتػصفات يذضخ تقخيخ

كيدػمػ ،فكانت االمخاض السعػية مشتذخة بيا خالؿ

سشة  ،5859بأنو كاف يػجج مدتذفياف حكػمياف

كاف الصاعػف أكثخ انتذا ار  ،ليحا تع تحرضغ 1،199

في مػمبدة .األوؿ عبارة عغ مبشى حجيث مجيد

سبعة جالػف في الضػـ لػ  11جالػف .ومع ذلظ ضمت

قجـ وساؽ بجانب رصج كافة االمخاض ومدبباتيا.

لألوروبضضغ في السحسية ،أحجىسا في نضخوبي ،واآلخخ

األشيخ السسصخة فى الدشة ،وايزا السالريا .ولسا كاف

جضجا ،لكغ الثانى ىػ غضخ مشاسب كميا كسدتذفى.

شخرا ضجه ،وحػصخ  51111فأر .وتع عدؿ
ً
السخضى وإخالء األكػاخ وتصيضخىا لتأمضشيا ضج

وكاف مدؤولػ ىحه السدتذفيات ،سػاء أشباء او

عجوى الفئخاف .ىحا وقج اعتسجت إمجادات السياه

الخئيدية في كيدػمػ عمى تخكضب أنبػب يتع تذغضمو

()58

Ibid,P,40,41.
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مسخضات مغ البيس عسػما ،ولجييع عجد كاؼ مغ

واستسخ فحز حاالت الصاعػف واجخيت تحالضل كثضخة

السػضفضغ السحمضضغ .وخالؿ فتخة التقخيخ تع قبػؿ 19

في نضخوبي اعصت نتيجة مثضخة لالىتساـ بالعثػر عمى

السخض في دـ اثشضغ مغ الفضمة تع اشالؽ الشار عمضيسا

مدؤوالً و  519مػضفا غضخ رسسيا لتمقي العالج.

في مشصقة مػمػني( .)1وندتتشتج مسا سبق نتيجتضغ:

وكاف يػجج مدتذفى مجنى فى السقار الخئيدية في

السحافطات ،باإلضافة إلى حػالي  91مدتػصفاً،

االولى ،اف االدارة الصبية وجسيع االشباء كانػا مغ

اليشػد .ويحجث تفتير ليحه السدتػصفات برفة

ليع .الثانية ،اف االجخاءات الصبية والتحالضل والكذف

السدؤوؿ الصبي في السقاشعة التي تقع فضيا .وبشضت

عشاويغ الحجاثة التى دخمت السحسية وانصبعت

والخذب ،وبشضت أكػاخ لعدؿ حاالت األمخاض

وذىب تقخيخ سشة  5851ليعخض االمخاض التى

السعجية .وفيسا يختز بعجد االفخيقضضغ الحف يتع

تدػد مشصقة الداحل ممخرا اياىا فى التياب الذعب

والسدتػصفات فقج بمغ  ،1،119تػفي مشيع 189

والججرى والصاعػف وامخاض العضغ ،خرػصا التياب

 11حجثت 55حالة وفاة .وتع

معجالت عالجيا كانت اقل مسا ىى عميو عاـ

االوروبضضغ فى حضغ دخمت الفئات االخخى كسداعجيغ

معطسيا مخفقة بسداعجيغ ثانػيضغ مغ الجخاحضغ

والعالج ومحاصخة االمخاض كانت عشػانا ميسا مغ

دورية  1مخات في الدشة ،ويتع اإلبالغ عشيا مغ قبل
معطع ىحه السدتذفيات والسدتػصفات بالحجيج السسػج

معالجتيع

بصابعيا.

اليػائية والسالريا واإلسياؿ وأمخاض الجياز اليزسي

في مختمف السدتذفيات السحمية

حالة .لكغ العجد اإلجسالي الحي تع معالجتو91،999
حالة .ومغ عالج

الذبكية .وأف األمخاض السعجية كالسالريا ،مشتذخة لكغ

تخريز حػالي ثسانية أفجنة لدراعة الحرة والفاصػليا

 .5855واضعا قػاعج خاصة لعالج امخاض

مغ سجغ مػمبدة .وجخى الكذف عمى 1191

Kismayuبيا اقل ندبة مغ السالريا ،وأنو حجث

فحز الجـ لػ  5،158بأف  119حالة عبارة عغ

وضيػر وباء الججري وأمخاض الجيجاف الصفضمية.

البعػض .مذض اخ بأف مجف مػمبدة والمػ وكيدسايػ

لستصمبات الشدالء .وجخت محاوالت الستيعاب اإلناث

مخيس بالصاعػف مقابل  2،205عاـ  .5851وأضيخ

تشاقز كبضخ ججا في عجد مخضى الجوسشتاريا،

وتحدشت صحة السدؤولضغ االوروبضضغ عمى الداحل

شفضميات مالريا .وكانت ىشاؾ  919حالة عاـ 5855

تحدشا في الدشػات الدابقة .اما السشصقة الجبمية،

مقابل  911في الدشػات الثالث الدابقة  .وتع إجخاء

 99تحميالً لمسياه و  51تحميالً كيسيائياً آخخ ،ناليظ

وتذسل محافطتي اوكامبا Ukamba

إمجادات السياه السقتخحة لسػمبدة .وتع تػزيع

السحسية نضخوبي ،فقاؿ بأف االمخاض السشتذخة بيا

نضخوبي ،وتع فحز  5111فأر فتبضغ اصابة .591

()59

عغ إجخاء سمدمة مشتطسة مغ التحميالت حػؿ

ونيفاشا

 ،Naivashaوىزبة جػشػ وبمجة ناكػرو ،وعاصسة

 59،181أنبػبا مغ المقاح السزاد لمصاعػف في

Ibid, P,41-43.
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تتسثل في الجياز اليزسي والتشفذ ،ال سيسا االلتياب

نضخوبى أكبخ عجد مغ الحاالت .أما أمخاض الجياز

الخئػي ،واألنفمػن اد في ناكػرو ،والسالريا في جسيع

التشفدي فدجل التقخيخ  51حالة ،بديادة  1حاالت
عغ عاـ  .5859ايزا تع إجخاء  51عسمية كبج

أنحاء السحافطات .وفيسا يختز باألمخاض الػبائية،

فضشتذخ الصاعػف برػرة قمضمة ،بمع مجسػعيا

وخخاج وكيذ بخيتػني وبػاسضخ وفرل التراقات

عاـ  1911حػالى  18حالة ،وعاـ  5859حػالى

معجة والتياب زائجة دودية .وأعصضت الجخعات

حاالت السالريا والجوسشتاريا والتيفػد وااللتياب الخئػي.

سجميا التقخيخ فيسا يخز الحاالت التى تست

والمقاحات السجففة لػ  111شخز .ورغع االعجاد التى

 51حالة .وفيسا يختز باألمخاض السعػية ،فتشتذخ
وفيسا يختز باألمخاض التشفدية والجياز اليزسي،

معالجتيا إال أنو سجل زيادة في ندبة الػفيات في

فال يػجج شيء محجد اإلصابة باألمخاض السدمشة.

الخبع األوؿ مغ عاـ  ،5851بدبب تفذي الجوسشتاريا

لكشو تع عالج  1511حالة مغ السالريا .ناليظ عغ

نتيجة السياه السمػثة .وكاف الصعاـ السقجـ لسخضى

السشصقة الرحخاوية فحكخ التقخيخ أف االلتيابات

جشاح لإلناث األوروبيات .راصجا زيادة أعجاد السخضى

بيا ،فزال عغ اصابة الجشػد بسخض البضخي بضخي في

سجضغ ،بشدبة تتجاوز  ،%11وندبة وفيات تقل عغ

مشيع بشدبة  %18مغ حجع القػة .اما صحة

وكيدػمػ ونضخوبي مشح عاـ  ،5811لكشيا لع تكغ

االختالؼ في معجالت مخضى الجحاـ والصاعػف .أما

السدتذفيات يتسثل في الحرة والفػؿ ،وتست اضافة

الخئػية واألمخاض السعجية والججرى والسالريا تشتذخ

مغ السعتقمضغ والسداجضغ ،حضث بمغ عجدىع 9111

 .%9مذض اخ لمسدتذفيات السجنية في مػمبدة

مػقع سضخيشمي العدكخى ،مسا ادى الى وفاة العجيج
السدئػلضغ فكانت جضجة بذكل ممحػظ ( .)1واىع ما

مالئسة لألعجاد الكبضخة مغ السخضى .ليحا فإف
السدتػصفات الرغضخة التى تست اضافتيا في بكية

رصجه التقخيخ ىػ اف السحسية شيجت امخاضا وافجة

جاء بيا االوروبضػف مغ بمجانيع ،واف االمخاض الػبائية

انحاء السحسية ،والسكػنة مغ ستة أسخة فقط  ،لع

تدتصع انياء السذكمة (.)2

ضمت مختبصة بالعامل الصبيعى وبالسشصقة ومشاخيا،

ويشقل لشا تقخيخ سشة  5851انخفاضا ممحػضا في

وأف جل االىتساـ كاف مػجيا لمسدتػششضغ.

االمخاض السشتذخة في مشصقة الداحل ،فقج تع عالج

ويخصج تقخيخ سشة  5851األمخاض الخئيدية التي

حاالت كثضخة مغ مخضى السالريا في مػمبدة .وفيسا

عػلجت في السؤسدات الصبية ،حضث تع عالج 89

يتعمق بالسجشجيغ فكاف حػالى  467يعانػف مغ

حالة مالريا ،لكغ األعخاض والسزاعفات السعتادة

لمعجوى ضمت تطيخ عمى مجار الدشة ،وسجمت

السالريا مقارنة بػ  191عاـ  .5851حضث تع تغضضخ

الشطاـ الغحائي وشخيقة الحياة في مخيسات التجريب.

()60

Colonial Reports, Annual, No. 791 , …Op.Cit.,P,46-

()61

Ibid, P,52,53.
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وفيسا يتعمق بالدجػف ،فدجل التقخيخ العجد اإلجسالى

مشيا  19حالة مسضتة .وفيسا يتعمق بسشصقة الرحخاء،

بػ  51151سجضشاً ،مقارنة بػ  8،981خالؿ سنة

فحكخ التقخيخ انخفاضا ممحػضا في عجد االمخاض

سجضشا لفتخة قرضخة ،و  1،919محتجديغ في انتطار
ً
السحاكسة في سجػف مػمبدة ونضخوبي .وكاف االنفاؽ

حالة سشة  1913في جػباالنج ،مذض اخ لحالتضغ مغ

حسى السياه الدػداء ،ناليظ عغ  11حالة مغ مخضى

سػاء في األشغاؿ العامة والرحة الصبية او في سكة

وعمى ىحا تصخؽ تقخيخ سشة  5851لمتجابضخ الػقائية

السعجية والػبائية ،مدجال  5،111حالة مقابل 5911

 .5851مشيع  5119سجضشا مجة شػيمة و 1811

البضخى بضخى (.)1

الرحى كبض اخ لتعجد الجيات السختبصة بيحا االنفاؽ،

حجيج أوغشجا وسجػف السحافطات ،وفي إزالة الغابات

التى قامت بيا االدارة االستعسارية ،ففيسا يختز

وتسيضج الصخؽ ومدارع الدجػف .ورصج التقخيخ اعجاد

بالسالريا فقج اتخحت تجابضخ مكافحة السالريا بشذاط في

السخضى والػفيات في السشصقة الداحمية شضمة الفتخة

مػمبدة ونضخوبي وكيدػمػ مغ خالؿ السفتذضغ

واألمخاض السعجية والػبائية كالصاعػف .وفيسا يتعمق

مختمف السػاقع .وتع استضخاد ماليضغ األسساؾ مغ

نضخوبي ،وحجثت وفيات نتيجة تزخع الصحاؿ.

واحج .أما الصاعػف ،فقج ضيخ بذكل متقصع في

الرحضضغ ،حضث اعتسجوا العالج الػقائي بشجاح في

مغ  ،5851 -5851نتيجة حسى السياه الدػداء

زنجبار ،وكاف عجد السخضى ال يتجاوز  ،1تػفى مشيع

بالسشصقة الجبمية ،فقج انتذخت فضيا السالريا في

وسجمت بمجة نيفاشا وكيامبػ خمػا تاما مغ السالريا،

مػمبدة ونضخوبي وكيدػمػ وماشاكػس وماكضشجو

الدػداء .وفيسا يتعمق باألمخاض السعجية والػبائية ،فقج

الصاعػف في ماراغػوفى في الفتخة بضغ يػنضػ ويػلضػ،

وماراجػلي .باإلضافة إلى ما سبق ،أشار لتفذي وباء

لكغ تع اإلبالغ عغ ثساني حاالت مغ حسى السياه

فتدبب في وفاة  91حالة .ولحدغ الحع لع يشتذخ

رصج التقخيخ  511حالة مغ الشخاع الذػكي  ،مشيا

السخض .وفيسا يخز الدحار فكاف يحجث بذكل

 15حالة وفاة ،مشيع  11حالة وفاة في نضخوبي.

وقارنيا بعاـ  ،5851حضث كاف ىشاؾ  999حالة،

مفاجئ .اما الحسى السعػية ،فبمغ عجد الحاالت السبمغ

الصاعػف في نضخوبي ،ستة مشيا كانت مسضتة .وفيسا

التجابضخ العامة الستخحه ،وتتسثل في التخمز مغ مياه

مغ السالريا ،مشيا  2،300في نيان اد و  5811في

مجاري في أي بمجة في السحسية ؛ بل كاف يتع

مشيا 152حالة وفاة .وراح يتصخؽ لتدعة حاالت مغ

عشيا  ،15مشيا  51حالة وفاة .وتحجث التقخيخ عغ

الرخؼ الرحي ،وانو لع يتع تخكضب أي أعساؿ

يتعمق باألمخاض السعجية ،فقج تع عالج  1111حالة

مقاشعة كضشيا ،مدجال في األمخاض السعجية والػبائية

التخمز مغ السخمفات ليال عغ شخيق اغخاقيا في

حالة وفاة .وتع تدجضل  189حالة معػية ،مقابل

()62

أربعضغ حالة مغ حاالت الذمل الجماغي  ،مشيا 99

Colonial Reports, Annual, No. 881 , …Op.Cit.,P,23-
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البحخ ،أو حفخ الخشادؽ ،أو القائيا في بخؾ تجسيع

الداحل ،ولع يعثخ عمى جخذاف مرابة .وتع اإلبالغ

مياه األمصار ،أو تػزيعيا عمى األرض ،وال يتع

عغ  111حالة جحاـ بضغ السدتػششضغ في مػمبدة

بإمجادات السياه ،فقج كانت ىشاؾ مخصصات في

مشيا اثشاف ،وسجمت 15حالة بخي بخي ،تػفى مشيا

ومالضشجي والمػ .وتع اكتذاؼ  1حاالت ججري ،تػفي

استخجاـ نطاـ الجلػ بذكل متكخر .وفيسا يختز

حالة واحجة في مدتذفى مػمباسا األىمي السجني.

كيدػمػ وناكػرو ،وتع تػصضل خط ججيج لسػمبدة.

وفيسا يختز بالسشصقة الجبمية ،فقج انتذخت األمخاض

اما الرخؼ الرحي فقج تع إحخاز بعس التقجـ في
مخصط لشضخوبي ،وتع انجاز الكثضخ مغ العسل في

السعجية ،فبمغت حاالت السالريا  ،١١١١مقابل

السشاشق السشخفزة في مسبضشى  ،Miembeniحضث

اثشاف .وكانت نضخوبي مدؤولة عغ أكبخ عجد مغ

 3851سشة  ،5851مشيع  191أوروبيا ،مات مشيع

مػمباسا مغ قبل مػضفى مكتب الرحة في استشداؼ
تع بشاء مرارؼ الصخؽ ،وتع الكياـ بعسل كبضخ في

الحاالت .وتع عالج تدع حاالت مغ حسى السياه

وفيسا يتعمق بالرحة العامة يذضخ تقخيخ 5851

يتعمق باألمخاض السعجية والػبائية ،فقج تػارى التياب

متػسصة شضمة العاـ .ففيسا يتعمق باألمخاض السعجية،

حاالت مغ االوروبضضغ و 19مغ االفخيقضضغ ،تػفى

حالة فقط ،مقارنة بػ  51حالة وفاة عاـ  5851و 99

 511حالة  ،تػفى مشيا 15حالة ،وفي عاـ 5851

السجف(.)1

الدػداء ،مشيع أوروبياف ،تػفى مشيع واحج .وفيسا

الشخاع الذػكي خالؿ عاـ  ،5851فال تػجج اال 1

الى أف الحالة الرحية ضمت فى مشصقة الداحل

مشيع ثالث حاالت .اما في عاـ  5851فكانت ىشاؾ

فتع عالج  1،559حالة مغ السالريا ،تػفى مشيا 51
عاـ  .5851مذض اخ لػ 1حاالت مغ حسى السياه

حجثت  288حالة ،تػفى مشيع  519حالة ،وبالتالي

الػبائية ،فقج وقعت  91حالة مغ حاالت التياب

بالدحار ،فقج تع قبػؿ  5111حالة ،تػفي مشيع 98

فقج انخفس معجؿ الػفيات بذكل مخض .وفيسا يتعمق

الدػداء ،تػفى فضيا أوروبي واحج .أما األمخاض

الشخاع الذػكي ،تػفى مشيا  59حالة ،مقارنة بػ11

وكاف بضشيع  511أوروبضضغ لع يتػفى مشيع احج .وفي

 151حالة زحار ،تػفى مشيا  18حالة ،مقارنة بػ

حالة .وتست الديادة بدبب ضخوؼ الحخب العالسية

أوروبيا ،وأيزا تع عالج  59حالة معػية،
عالج 91
ً
بضشيع  8أوروبضضغ ،وكاف ىشاؾ  1قتمى 1 ،مشيع

 11حالة ،تػفى مشيا 51حاالت عاـ  5851إلى

عاـ  ،5851كاف ىشاؾ  115حالة ،تػفى مشيع 18

حالة سشة  ،5851تػفى مشيا  59حالة .ايزا حجثت

االولى .وبالشدبة لالمخاض السعػية ،فقج ارتفعت مغ

 195قبػؿ ،تػفى مشيا  11حالة عاـ  .5851وتع

 599حالة ،تػفى مشيا  58حالة عاـ 5851؛

أوروبضػف .ولع يتع اإلبالغ عغ الصاعػف في مشصقة

وحجثت  11حالة مغ دوؿ أوروبا ،مات مشيع ثالث.

وتع تدجضل  111حالة التياب رئػي ،تػفى مشيا 19

حالة .وفيسا يتعمق بسشصقة بحضخة فيكتػريا ،فقج تع

()63

Ibid, P,25,26.
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عالج  1،191حالة مالريا ،وحجث اقباؿ مغ

في بعس الحاالت ،خاصة بعج مػت ماليضغ األسساؾ

االفخيقضضغ عمى العالج .ايزا ضيخت ثالث حاالت

التي تع نقميا مغ زنجبار الى مػمبدة .ىحا ولع يتع

تدجضل وفيات مغ الصاعػف ،لكغ حجثت حاالت

أوروبية مرابة بحسى السياه الدػداء ،تػفى احجىع.

شاعػف في نضخوبي وكيدػمػ وشساؿ كافضخانجو عمى

وفيسا يتعمق باألمخاض السعجية والػبائية ،فقج انتذخ

حجود أوغشجا .وأصبح الججري في نياية عاـ 5851

التياب الجماغ الذػكى في جسيع أنحاء مقاشعة نيان اد،

محجودا في مقاشعة نيان اد بالقخب مغ حجود أوغشجا،
ً
وتع التصعيع في جسيع أنحاء السحسية ،مغ خالؿ

ومغ  91حالة تػفى مشيا  91حالة .وأضيخ الدحار

زيادة ممحػضة ،فسغ  115حالة تػفى مشيا .18

مقابل  189حالة تػفى مشيا  59حالة سشة .5851

تػزيع  519،591لقاح عاـ  .5851وفيسا يتعمق

وسجمت حالتضغ بأمخاض معػية ،ناليظ عغ انتذار

بالحسى السعػية ،فدجل التقخيخ  ، 951تػفى مشيع

مغ االفخيقضضغ إلى مدتذفى كيدػمػ ،تػفي مشيع

عاـ  .5851وتع حرػؿ  5،195شخرا في سجغ

نياند ،حضث أُدخمت  11حالة
ا
الصاعػف في مقاشعة

 11حالة ،مقارنة بػ  15حالة تػفى مشيع  51حالة

98حالة .وسجل التقخيخ  91حالة ججري خالؿ عاـ

نضخوبي عمى لقاح ،و  5191في أجداء مختمفة مغ

عاـ  5851في مقاشعة نيان اد قخب الحجود األوغشجية

في جسيع أجداء السحسية ،خرػصا بضغ الحسالضغ

كافضخونجو كسخضى خارجضضغ حتى  15مارس 5851

الحاالت السدجمة في السدتذفيات السجنية وقػة حساية

 ،وتع تدجضل  519حالة وفاة .وفيسا يتعمق بالسشصقة

أفخيكيا حػالى  ،9199تػفى مشيع  519حالة ،مشيع

أوروبية واحجة مغ حسى السياه الدػدا .وكانت ىشاؾ

الرحة في مػمبدة عغ وفاة  111حالة ،و 98في

السحسية .أما بالشدبة لمدحار ،فقج ازداد ىحا السخض

 ،5851تػفي مشيع اثشاف .وحجث تفذى في أكتػبخ

السدجمضغ في الخجمة العدكخية .وبمغ إجسالي عجد

في كيدػمػ .وتع عالج  151حالة في مقاشعة شساؿ

 511اوروبصا ،تػفى مشيع واحج ،ايزا ابمغ مدؤوؿ

الرحخاوية ،فقج تع عالج 5111حالة مالريا ،وحالة

نضخوبي ،و 191في كيدػمػ (.)2

تدع حاالت بضخي بخي ،و 511حالة زحار ،مقارنة بػ

ويذضخ تقخيخ  5891الى تفذي مخض الصاعػف في

 111في عاـ .)1(5851

وفيسا يتعمق بالتجابضخ الػقائية الخاصة بالسالريا،

مشصقة كيدػمػ في مايػ  ،1919حضث حجثت 599

تع التخكضد عمى العشاية بالتجابضخ السزادة ليا في

بعس الحاالت في نضخوبي ومػمبدة .وبمغ مجسػع

حالة ،مشيا  518حالة في مقاشعة البحضخة .وحجثت

فسع زيادة ندبة االصابة بيا عبخ السشاشق السختمفة،

حاالت السحسية  ،911تػفى مشيع  511حالة .وتع

البمجات الخئيدية .وحقق دواء الكضشضغ نتائج مخضية

تػزيع لقاحات عجدىا  15،111مقارنة بػ 111،11
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عاـ  .5859وفيسا يتعمق بالججري ،فقج ضيخ ىحا

ويقصع التقخيخ الدابق بأف عاـ  5858كاف أكثخ

السخض بذكل متقصع في جسيع أجداء السحسية ،وتع

مالءمة لرحة جسيع الفئات عغ عاـ  .5859حضث

مقارنة باإلبالغ عغ  9،111حالة عاـ  ،5859تػفى

انخفس عجد الػفيات السدجمة بأكثخ مغ .% 11

اإلجسالي لمتصعيسات التي تست  919899مقابل

 .599.815في حضغ كانت سشة  5859حػالى

حجثت مجاعة وأثار دمار وكثضخ مغ الفػضى ،لكغ

اإلبالغ عغ  111حالة ،تػفى مشيا  519حالة،

ففى سشة  ، 5858بمغ عجد الػفيات  5911مغ جسمة

مشيع  111حالة 9 ،مشيع كانػا أوروبضضغ .وكاف العجد

 199،118عاـ  . 5859وتع تصبضق قانػف التصعيع

 9111مغ جسمة

في مكاتب الرحة عمى الخجمات السصمػبة .وحالت

وكانت الػفيات نتيجة السالريا ،وانخفس عجد الػفيات

عمى تقجيخ نتائج التصعيع لسشح الحرانة لعسػـ

عاـ 5858؛ مشيع  9مدؤولضغ .وتع عالح 1199

الدكاف .وبدبب القضػد السالية أيزا ،كانت ىشاؾ

حالة،

وفي

تقجيخ األسباب التى تعصى الحرانة .وفيسا يتعمق

 5859انخفس بسقجار  1111تقخ ًيبا ،وتع عالج
 81،111مغ السخضى الخارجضضغ ،في حضغ بمغ عجد

عمى كل انحاء السحسية .وتع تجريب القائسضغ السحمضضغ

 122،643حالة مغ األوروبضضغ

وغضخ األوروبضضغ ،وقمت الػفيات نتيجة انتياء الحخب.

القضػد السالية دوف تعضضغ مذخفضغ مجربضغ ،حضث اعتسج

فى السدتذفى األوروبي مغ  11عاـ  5859إلى 91

استحالة إلجخاء تجارب في إعجاد المقاح السشاسب أو

مشيا

5،911

مخضى

داخمضضغ.

السدتذفيات األىمية كاف ىشاؾ  51115مخيس سشة

باالنفمػن اد فإف الػباء انتيى عسمياً فى ديدسبخ ،5859
ورجع مخة اخخى عاـ  5858بذكل محجود .وبمغ

الػفيات  5،559مقابل  5،111في عاـ .)2( 5859

معجؿ الػفيات  11حالة لكل  .5111وكاف العجد

وعمى ىحا ،فإف تعاشى االدارة االستعسارية مع امخاض

اإلجسالي لمحاالت السبمغ عشيا  ،2،278تػفى مشيع

السحسية كاف جضجا ،وكاف يدضخ بإتجاه ضبط حخكة

 555حالة .اما الدحار فقج تشاقز باشخاد .وبالشدبة

السخض وانتذارىا .وأف التقاريخ االستعسارية تعج خضخ

عسا كاف عميو عاـ . 5851وبالشدبة لألمخاض

تدضخ فى الصخيق الرحيح ،فتع تحجيع كثضخ مغ

دلضل عمى أف الجيػد التى بحلتيا االدارة الصبية كانت

اللتياب الشخاع الذػكي ،فحجث انخفاض بذكل كبضخ
السعػية ،فقج حجثت 11حالة ،تػفى مشيا  51حالة،

األمخاض ،وتقمضل اعجاد الػفيات ،ورفع فى عجد الحيغ

وكاف التصعيع الصػعي ضج االمخاض السعػية غضخ

واالمراؿ.

مشيا  11حالة في نضخوبى تػفت مشيا  1حاالت.
شعبى في السحسية ،فمع يتقجـ لمتصعيع

شخرا خالؿ الدشة (.)1

تع عالجيع داخل السدتذفيات وعبخ المقاحات

إال 995

P,22,23.
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المحهر الخابع -أثخ المناخ فى حياة المحمية

 111،111جشيو استخلضشي ،واحتياط  111111جشيو

لسا كاف أرشيف اإلدارة الصبية في محسية شخؽ

وحدب تقخيخ سشة  5811تػجج عالقة ما بضغ

استخلضشي(.)2

الطبية-:

حالة السشاخ والرحة وادارة السحسية .حضث ضمت

أفخيكيا متعجد السػاد األرشيفية ،يزع محك اخت بعس

الفتخة

مػمبدة والمػ تقعاف تحت سمصة زنجبار صػريا،

ناقذت محاوالت االدارة االستعسارية لمقزاء عمى

ىحا االشار لع تكغ مخافق الرخؼ الرحي في

الصبضضغ

العاممضغ

الحيغ

خجمػا

خالؿ

االستعسارية ،ووثائق مجرسة لشجف لمصب السجاري ،التى

وبالتالى كانت ىشاؾ استحالة فى إنذاء البمجيات .وفى

مػمبدة مخضية لألوروبضضغ ،فالسرارؼ السبصشة

السالريا وأمخاض الشػـ وغضخىا ،لحا فإف الشطخ داخل

باألسسشت ،والتى تع وضعيا لخفع السياه الدصحية،

التقاريخ الدشػية يبضغ خذية بخيصانيا مغ تأثضخ العامل

كانت تتخاكع بدخعة غضخ عادية مع غ ادرة االمصار،

القبمي في تذكضل الدياسة الصبية البخيصانية .فبالشطخ

لمسحسية الستعجد االعخاؽ ،عخب وأفارقة واسضػيػف

وىى التى كاف يتع مشيا تػفضخ إمجادات السياه

وأوربضػف ،نجج أف ىشاؾ عالقة معقجة بضغ البضئة

لألوروبضضغ .فى حضغ كانت السياه التى يذخب مشيا
االفخيقضػف مالحة وعخضة لمتمػث ،وال تػجج أي

واإلنتاج والتجارة مغ ناحية ،وبضغ الرحة والدكاف مغ

ناحية أخخى( .)1فعمى سبضل السثاؿ يذضخ تقخيخ 5811

إمجادات مشاسبة لمدفغ التي تدور السضشاء .ومغ ثع

كانت ىشاؾ حاجة لجمب السياه لمسجيشة مغ مكانيا

الى نسػ الخقابة اإلدارية في السشاشق الشائية ،وزيادة

الصبيعي .ففى المػ ومالضشجي وكيدسايػ ومجف الداحل

إيخادات ضخيبة الكػخ .ويقػؿ بأف السبمغ اإلجسالي

األخخى ،كاف يتع الحرػؿ عمى إمجادات السياه مغ

الحي تع جسعو بمغ  11،115جشيو إستخلضشي ،مقابل

اآلبار وىى قمضمة السمػحة .اما الرخؼ الرحي فكاف

لضشيا فى تقخيخ سشة -5811
11،111
جشضيا إستخ ً
ً
 ،5811بديادة قجرىا  1،991جشيو استخلضشي .وأف

الخقابة

يتع عبخ نطاـ حفخ الحفخ .وفي نضخوبي كانت تجفغ

عمى مدافة كبضخة مغ السجيشة .حضث كاف الرخؼ

عمى الدكاف األصمضضغ قج ضيخت بذكل

أوضع دوف االوروبضضغ ،وتع الجفع بالشقج بجال مغ
السقايزة.

الدصحي غضخ مخضيا بدبب شبيعة التخبة ،لكغ كانت

ومغ ثع ماؿ االفخيقضػف لمعسل لجى

إمجادات السياه كافية ،حضث تجمب عبخ انبػب مغ

تالؿ كيكػيػ ،عمى مدافة  8أمياؿ مغ البمجة .اما فى

األوروبضغ وغضخىع ،بيجؼ الحرػؿ عمى الخوبيات.

كيدػمػ ،فقج بجا االىتساـ بتحدضغ صحة سكاف

واضاؼ التقخيخ بأف البشظ اليشجى ىػ البشظ الػحضج

السجيشة مشح سشة  ،5811بإقامة سج عمى شػؿ شاشئ

الحي يقػـ باألعساؿ في السحسية ،ولجيو فخوع في

مػمبدة ونضخوبي ،ولجيو رأس ماؿ جارى قجره

بحضخة فيكتػريا ،فحج مغ عجد البعػض وانتذاره .غضخ

()68

()69

Colonial Reports, Annual, No. 519, …Op.Cit., P,9

George Oduor Ndege:- …Op.Cit.,pp.1,20-22.

23

ISSN:2707-8183

المجمة الجولية لمجراسات التاريخية واالجتماعية

أف امجادات السياه مغ البحضخة نفديا كاف سضئا ،بل

العجد  11نهفمبخ تذخين الثاني 2020

مخصصا النذاء صخؼ صحى ،فحجت تحدغ ممحػظ

كانت السياه تجسع مغ اسقف السشازؿ لتخدف فى

تحت سيصخة البمجية ،لكغ السخصط لع يكغ مخضيا

 ،5811فكخة واضحة حػؿ السشاخات السختمفة

مدؤوال عغ تأخضخ اقامة سجغ مشاسب واقداـ شخشة.

خدانات( .)1وقجـ لشا تقخيخ السكتب االستعساري لدشة

وغضخ كافيا .وكاف عجـ وجػد إمجادات مياه كافية

لمسحسية .فحكخ أف األوربضضغ السكيسضغ في مسبدة

وتع الحفاظ عمى التحدضشات في كيدػمػ ،حضث تع

جمب إمجادات السياه لشضخوبي مغ تالؿ كيكػيػ .ومع

وحضغ بشى ججار حاجد لسياه البحضخة عاـ ،5811

ونضخوبى يتستعػف بخعاية صحية فائقة .حضث كاف يتع

استرالح جدء مغ الذاشئ ،فقمل مغ عجد البعػض.

كل االحتياشات الرحية فاف ىحا لع يسشع مغ انتذار

اختفت الحذخات عغ الجدء الحى يعير فيو

ترضب الخضػؿ والساشية ،غضخ االمخاض التى ترضب

مدتسجة مغ أراضي الخميج الزحمة ،ومياىو السمػثو

االوروبضػف .اما فيسا يتعمق بإمجادات السياه فإنيا

حسى الداحل المعضغ والتيابات األوعية المسفاوية التى
األغشاـ والكالب .وفى ىحا االشار يذضخ التقخيخ لػفاة

مغ قبل بػاخخ بحضخة فيكتػريا ،بسا يتدبب في لديادة

سشة  ،5811وأف السالريا تدببت في وفاة 119

وتحجث تقخيخ سشة  5851عغ إجخاءات االدارة

بالتجريب عمى الشطافة وتعميسيا في جسيع السجارس

الرحية عبخ نطاـ الجلػ في مجف نضخوبي ومػمبدة

 919حالة بدبب الصاعػف سشة  5811مقابل 991

عجد حاالت مخض الدحار(.)3

االستعسارية ،وعمى أرسيا التخمز مغ السخمفات

حالة ،مقابل  911سشة  ،5811لحا كاف ىشاؾ اىتساـ
التي تجرس بالمغة اإلنجمضدية (.)2وفيسا يتعمق بحالة

وكيدػمػ .أما فى األحياء األوروبية الغخبية

تقجـ باتجاه التحدضشات الرحية ،غضخ اف انخفاض

مػمبدة كاف يتع جسع محتػيات الجالء لتػضع في

ىشجية كبضخة ،جعل التحدضشات تبجو بصضئة .ففى حالة

الخشادؽ .وكاف يتع التخمز مغ القسامة بتشطيف

واآلسضػية ،فكاف يتع عبخ السخاحيس العامة .وفى

الرخؼ الرحي يذضخ تقخيخ سشة  5811باف ىشاؾ

عخبات لتمقى في البحخ ،وفى نضخوبي كانت تجفغ في

حالة تحزخ الدكاف األصمضضغ ،ووجػد مجتسعات

مػمبدة حجث قمضل مغ التحدغ السادي .غضخ اف سػء

الذػارع وتقػـ البمجية بتػفضخ صشاديق فارغة عبخ
مػاقع محجدة في الذارع ،ثع تأتى السخكبات لتأخحىا

إمجادات السياه الجضجة تدبب فى حجوث االمخاض.
ىحا ،وتتذابو ضخوؼ جسيع البمجات الداحمية العخبية

لضتع إحخاقيا في مجسػعة الحفخ .أما إمجادات السياه،

ففى مػمبدة الججيجة كانت تجمب مغ اآلبار .وىشاؾ

القجيسة مع مػمبدة .وفى نضخوبي وضع وليامد
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وتع تصعيع حػالي  11111شخز .ناليظ عغ
التصعيع ضج الكػلض اخ والتيفػد (.)1وعمى ىحا ،فإف

لكشيا كانت تفتقخ لمسرارؼ الرحيحة في كل

الذػارع الججيجة ،حضث تجخي عسميات بشاء واسعة

الجيػد الصبية الكبضخة التى قامت بيا االدارة

لمتذخيعات التي تحكع

االستعسارية وسجمتيا فى تقاريخىا كانت تقجميا كجعاية

عجة قػانضغ :أوليا ،قانػف األمخاض السعجية لعاـ

الحجيث الى السحسية ،لكغ ليذ لجيشا مغ التقاريخ

الشصاؽ .وتصخؽ التقخيخ

عمى ايجابيات السدتعسخ البخيصانى فى ادخاؿ الصب

اإلجخاءات الرحية في انحاء السحسية ،ولخريا فى

 ،5811وىػ مخسػـ يختز بسشع دخػؿ العجوى أو

السحمية ما يؤكج تمظ الجعاية او يشفضيا.

الػباء .ثانضيا ،مخسػـ الصاعػف والكػلض اخ لعاـ .5811

وفيسا يتعمق بأمخاض الحضػانات ،فقج ذكخ التقخيخ

ثالثيا ،قػاعج لسشع مخض الشػـ .ىحا باإلضافة إلى

ججا في
الدابق بأف حسى الداحل كانت مشتذخة ً
نضخوبي ومقاشعات كيامبػ وأجداء مغ ماشاكػس

وجػد عجة قػاعج مختمفة تحت ىحه السخاسيع ،وأضيفت

الى ذلظ عجة قػانضغ اىسيا قانػف التصعيع لعاـ

وكضتػي ونانجي ولػمبػا ونجػرو ونيجػشػ شػا ورافضغ

وسػتظ وكضشجوف في نػفسبخ .حضث اقيست السحاجخ

 ،5859وقػاعج األمخاض السعجية السصبقة عمى

مػمباسا ونضخوبي ،وكحا قانػف الحجخ الرحي لعاـ

الرحية ،ووضعت قضػدا شجيجة .وفيسا يتعمق
بالصاعػف البقخي فكاف يرعب تقجيخ تأثضخه ،لكشو

 .5859وفيسا يختز بالتجابضخ الػقائية ،فقج اتخحت

تدبب في وفاة أعجاد كبضخة مغ الساشية سشة 5859

عجة إجخاءات لسحاصخة السالريا ،مشيا ما يتعمق

في نانجي ولػمبػا ،وكيدػمػ ،لحا تع استضخاد الساشية

بالبخؾ والسدتشقعات ،وتع تػزيع دواء الكضشضغ مجاناً في

مغ أوغشجا .اما في ىزبة جاسػ نبجػشػ ،فتست

مػمبدة وكيدػمػ وفػرت ىػؿ .وتست محاصخة

محاصختو عبخ تػزيع  591،111جخعة مغ السرل

مخض الشػـ في شػاشئ وجدر اقميع بحضخة فيكتػريا،

وتست زيادة ضخيبة الكػخ مغ السشاشق السرابة ،

السزاد لمسخض .وتع تػزيع  18،151جخعة و

لكغ بثبات .اما األمخاض الػبائية فقج انتذخ مخض

حالة تفذي السخض بذكل مفاجئ في حضػاناتيع .لكغ

 1،819جخعة اخخى عمى السدتػششضغ كاحتياشي في

وكانت تتع إعادة الدكاف في األحياء السشكػبة ببطء

الججري والصاعػف في مسبدة ونضخوبي وكيدػمػ.

وقعت الشدبة الكبضخة في ىالؾ الساشية بضغ الساساى.

وتسثمت التجابضخ الػقائية مغ خالؿ عدؿ السخضى

وليحا تع فحز الساشية بذكل دوري مغ قبل االشباء

ومشع اتراليع وتصيضخ السشازؿ وورش األرضيات

البيصخيضغ ،وتع التخمز مغ تمظ التى ضيخت عمضيا

واآلبار

وتعكيسيا

واصصياد

الفئخاف

أعخاض السخض ،وتع دفع التعػيس .وفيسا يخز

السرابة

ومحاصختيا في مػمبدة وكيدػمػ لسشع الصاعػف.
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أمخاض الثضخاف فتع محاصختيا عبخ الشطافة .اما فيسا

في السحسية كسا ىػ الحاؿ في أوغشجا  ،لكغ جخت

يتعمق بسخض الحراف ،فقجـ التقخيخ إحراءات حػؿ

زراعتو عمى ضفاؼ نيخ جػبا .وكانت زراعة التبغ في

وفيات الخضػؿ .وبالشدبة اللتياب األوعية التقخحي،

ميجىا في شخؽ أفخيكيا ( .)2ورصج تقخيخ 5851

وىى ذات شبيعة شجيجة العجوة ،فقج انتذخ السخض

أمخاض الحضػانات ،وبجأىا بالحجيث عغ حسى الداحل

الذخقي وانتذارىا في العجيج مغ السدارع في ىزبة

عمى نصاؽ واسع ،حضث عانى العجيج مغ السدارعضغ

مغ خدارة كبضخة في االغشاـ .وفيسا يتعمق بعفغ القجـ،

جػشػا .حضث جخى تصعيع جسيع الحضػانات ىشاؾ

مشتذخ فى السخاعي الجافة والخشبة .وبالشدبة
ًا
فكاف
لحسى الخشازيخ ،فخجثت وفيات كثضخة بدببو  .لحا ركد

بانتطاـ .وتع عسل  91خ ادف لمغسذ عبخ السحسية

لعالج ىحا السخض .وتع ادخاؿ ماشية السدتػششضغ

التقخيخ عمى نطاـ التراريح لمحج مغ انتذار السخض.

األوروبضضغ الختبار حسى الداحل الذخقي في مشصقى
أما

مشتضيا بالحجيث عغ واردات الحضػانات الحية ،فحكخ

كامضتي بعجد  191حالة ،تػفى مشيا .91

عغ  599حراف و  559ماشية أصضمة و 111

السختفعات .وتع استخجاـ التمكيح السددوج في أربعة

الساشية (.)1

يختز بالغابات ،فقج بمغت السداحة اإلجسالية السعمشة

الصاعػف البقخي ،فقج تفذى في أحج عذخ مػقعا عبخ

بأنو تع عبخ مػانئ مػمدة وكػيشجيشي ،وكاف عبارة

مشاشق ،وتع التعامل مع السشاشق األخخى .وفيسا

خخوؼ مضخيشػ وخشازيخ و 995بغل و 9811رأس مغ

 11 5119ميال مخبعا ،وىشاؾ مداحة تقجر بػ

ويجلل تقخيخ عاـ  5851عمى ارتباط الحالة

 5،911مضل مخبع لع تعمشيا الجخيجة الخسسية .وىحه

االقترادية بالحالة السشاخية ،بأف إيخادات الخسػـ عمى
لضشيا،
الرادرات السحمية بمغت15956
جشضيا إستخ ً
ً
بديادة قجرىا1،111جشيو عغ سشة  .5851أما الكيسة

االرقاـ ال تذسل غابات جبل الجػف وال مقاشعة

نانجى ،التى تقجر مداحتيا مغ 511إلى  911مضل

اإلجسالية لمرادرات السحمية ،فقج بمغت 443،624

مخبع  .وحتى نياية عاـ  5851كانت تجارة األخذاب

السحمية بصضئة لمغاية ،حضث تع بيع خذب صغضخ

جشضيا بشدة
لضشيا ،بديادة قجرىا 99،111
جشضيا إستخ ً
ً
ً
 %1مقارنة بعاـ  .5851وتسثمت في الجمػد والحبػب

خالؿ األشيخ الثالثة األولى مغ عاـ  ،5851وكاف

والبغ والحضػانات والسصاط والرػؼ والعاج والبصاشا

الصمب عمى الخذب يجخى بذكل سخيع ،خاصة مع

الستحجة ثع الػاليات الستحجة وفخندا .وفيسا يتعمق

الحجيجية والسصاحغ ،وتع بيع  511،111قجـ مكعب

الصمبات الستالحقة مغ قبل اإلدارات العدكخية والدكظ

وجػز اليشج .وتػجيت غالبية الرادرات الى السسمكة

بالرشاعة فكانت قمضمة ،ولع يثبت القصغ نجاحا كبض اخ
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مغ األخذاب مقارنة بػ  515،111قجـ مكعب في

الحضػانات التى تدتخجميا القػة العدكخية في نضخوبي

الدشة الدابقة .وبمغت كسية األخذاب السرجرة مغ

ومباجاتي ومعدكخ بيدل .وفيسا يتعمق بالتجابضخ

حػالى  11،955قجـ مكعب مقارنة بػ  54.071قجـ

خالؿ الجفغ المضمي ليا بإغخاقيا في البحخ ،وتػزيعيا

العامة ،فقج تع التخمز مغ السخمفات الرحية مغ

قبل السدتػششضغ البيس واالفارقة لإلدارات الحكػمية

مكعب في الدشة الدابقة .ويذضخ التقخيخ الى حجوث

عمى األرض .أما إمجادات السياه ،فقج جخى عسل

الحجود الذسالية ،وأنو تع تذكضل محصة الحجخ

إمجادات مياه ججيجة في ناكػرو ،لكشيا مياه غضخ

الساشية التي تسخ عبخ الصخيق .وتع إرساؿ 591911

بعج .وفي نضخوبي تع إجخاء بعس التقجـ في مخصط

مخض الساشية عمى شخيق كيدػمػ-مػماس وفي

العسل في نضخوبي وكيدػمػ ومػمبدة بذكل مشطع

شاعػف بقخي بضغ ماشية قبضمة سامبػرو في مشصقة

خط مياه مغ شيسبا .وفي مارس  5851تع وضع

معالجة .ايزا لع تبجأ إمجادات السياه الجائسة لكيدػمػ

الرحي السؤقتة في آرتذخ ،حضث تع حقغ جسيع

الرخؼ الرحي ألكثخ مغ  5511ياردة .وجخى

جخعة مغ السرل مغ خالؿ مختبخ كابضتى .وانتذخ

وجضج وفى البمجات االخخى ،وجاء بشتائج مستازة (.)1

مشصقتي نضخوبي وكيامبػ .وحجثت حاالت قمضمة مغ

االلتياب الخئػى فى تػركانا .وتع اتخاذ االحتياشات

وعمى ىحا ،فإف نطاـ الحجخ الرحى لع يقترخ عمى

الػاجبة لسشع انتذار ىحا السخض في مشصقة حجخ

البذخ ،بل امتج لمحضػانات ايزا ،وىػ ما جعل االدارة

ماساي الرحى .وحضغ تفذي مخض التخيبانػزوما في

االستعسارية تشجح في ضبط حخكة السخض وانتذارىا

ثيكا ،تع وضعيا في الحجخ الرحي حتى سبتسبخ،

ونشتيى بتقخيخ  5891حػؿ مخمفات الرخؼ

الساشية .األمخ الحى جعل التقخيخ يؤمل في قخب

أي مغ السجف كإجخاء عاـ .ففى نضخوبي كاف ىشاؾ

في معطع نػاحى السحسية.

يػنضػ  ،5851بضغ ماشية السدتػششضغ في مشصقة

وقاـ الصبضب البيصخي بإجخاء الفحػص الجورية لجسيع

الرحي ،حضث بأنو ال تػجج خصط لمتخمز مشيا في

القزاء عمى السخض عمى شػؿ شخؽ الشقل في

مضل متدايج لألفخاد الستخجاـ نطاـ خداف الرخؼ

القالعية ،فقج تفذى فى الساشية السدتػردة مغ أوغشجا.

تمظ السخمفات مغ مشاشق السرانع والسالىي في

الرحي ،أو عبخ الحخكة عمى األقجاـ لمتخمز مغ

السدتقبل القخيب .وفيسا يختز بسخض الحسى

وتع اتخاذ إجخاءات فػرية بعدؿ القصيع السراب مسا

نضخوبي .فسعطع السخمفات تع التخمز مشيا عغ شخيق

ساعج في عجـ نذخ السخض .وفيسا يختز بالتقخحات

اإلغخاؽ في البحخ او عبخ الخشادؽ السحفػرة ،او

الحخؽ ،أو تػزيعيا عمى األرض .وفيسا يتعمق

الميسفاوية ،فقج انتذخت في لػمبػا وناكػرو وكيدػمػ،
وأعصضت لقاحات لعالجيا ،فحجث انخفاض كبضخ في

عجد حاالت التياب األوعية المسفاوية .وفيسا يتعمق
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والصبية كانت ممحػضة فى تمظ السحسية عشيا فى

الحكػمية عمى كل إمجادات السجف الخئيدية ،حضث

مشاشق اخخى ،بدبب وجػد السدتػششضغ األوروبضضغ،

بالتخشيح أو الصخيق الكيسيائي .وفيسا يتعمق بالرخؼ

اقتراديا.

لمسحافطة عمى صحتيع وضساف استغالليع ليا

استحاؿ الكياـ باي إجخاء يتعمق بالتخديغ وعالجو

الرحى ،فقج تع بشاء مرارؼ ججيجة في كيدػمػ

الخاتمة-:

تػضيف مجارس البمجات فى تشطيف السرارؼ ،وفى

 أوضحت الجراسة بأف تقاريخ االدارة االستعسارية

اإلداريضغ في بعس السخاكد لمكياـ بالعسل .اما فيسا

مػضػعاتيا ،وفى تفخدىا في الخبط بضغ السشاخ

خمرت الجراسة الى عجد من النتائج:

ومػمبدة ونضخوبي لسدافة  1،115ياردة ،فكاف يتع

اإلصالحات العامة .وتع صخؼ األمػاؿ لمسػضفضغ

لسحسية

يتعمق باإلسكاف ،فقج جخى العسل فى  1مػاقع ،لكغ

شخؽ

البخيصانية

كانت

مسضدة

بذاف

والرحة .وقالت بأف ىحا الخبط نتج عغ امخيغ:

تصػيخىا لع يكغ مسكشا ألسباب مالية .وكاف التفتير

االوؿ ،اف السحسية اصبحت مشصقة جحب لمسدتػششضغ

الحيغ يرجروف التخاخيز .وبالتالى كاف يتع تػضيف

واستثسار االوروبضضغ فضيا جعميا تيتع بتصبضق نطاـ

عمى السباني التجارية جدء مغ واجبات ضباط الرحة

االوروبضضغ .الثانى ،اف ثخاء السحسية االقترادى

السفتذضغ الرحضضغ بانتطاـ في التفتير العاـ عمى

صحى صارـ وبخصج االمخيغ ،وتدجضل قياسات

جسيع مباني البمجات .وخالؿ العاـ تع إحزار 1811

السشاخ والحالة الرحية ودمجيسا معا .وأوضحت بأف

عضشة مغ البعػض لسكتب الرحة لتحجيج ىػيتو،

الدمصات البخيصانية قج اعتسجت عمى األشباء واالدارة

ومصػانع األلبػاف ،وتع تصيضخ السباني والدفغ

الديصخة عمى السجتسعات االفخيكية وتعديد والءىع

فتسثل في حذخة األنػفضل .ايزا تع تفتير السدالخ

الصبية كجدء ميع مغ جيازىا االدارى ،تسكشيا مغ

والسخاكب الذخاعية والدكظ الحجيجية والذاحشات،

لمسؤسدات األوروبية االستعسارية .ومغ ثع حجث

 191سفضشة شخاعية في مػانئ مػمبدة والمػ

بحالة الرحة العامة ،وامكغ تحجيع االمخاض وتقمضل

أف ضبط حخكة السخض والتػسع فى اقامة نطاـ

بحدـ وصخامة.

وشبقت قػانضغ الرحة عمى  581سفضشة بخارية ،و

تحػؿ نػعى في اىتساـ االدارة بخصج عالقة السشاخ

وكيدػمػ( .)1ومسا سبق ندتخمز نتيجتضغ :االولى،

اعجاد السخضى والػفيات بتصبضق االجخاءات الرحية

صحى متكامل قج حج مغ تأثضخ العػامل الصبيعية فى

 بضشت الجراسة بأف مشاخ السحسية كاف محخكا

وجػد االوبئة وانتذارىا .الثانية ،أف االجخاءات االدارية

لشذاشيا االقترادى ،وأف العػامل الصبيعية لعبت دو ار

ميسا في حخكة االحجاث التاريخية .وقالت بأف مشصقة

االستيصاف األوروبي رغع تستعيا بسشاخ جضج ،إال أنيا

(Colonial Reports, Annual, No.1089 , …Op.Cit., )77
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اماكغ التخكضد وتذى بالدياسة العشرخية في العالج

تمظ السشصقة دوف إىساؿ السشاشق االخخى ،فى الداحل

ومكافحة االمخاض.

وحػؿ بحضخة فيكتػريا.

 أوضحت الجراسة بأف االدارة االستعسارية
البخيصانية لع تجخخ جيجا في تحدضغ احػؿ السحسية،

صحيا وخجميا وتعميسيا .ورغع أنيا لجأت لعدؿ الدكاف
البيس اجتساعيا عغ االفخيقضضغ اال انيا استصاعت اف
تغضخ مغ ثقافة بعس االىالى باتجاه العالج واخح

الجخعات واالمراؿ .لكشيا فذمت في أف تحجث تغضض اخ
في السشاشق الغخبية والذسالية .غضخ اف ابخز ما

تجاىمتو التقاريخ االستعسارية ىػ انيا لع تشتقج عجـ

تعػيس االفخيقضضغ عغ خدائخىع عبخ االوبئة الشى
اصابت حضػاناتيع ،الميع اال في حاالت قمضمة ال

تتجاوز أصابع الضج الػاحجة ،مثل تعػيس الساساى
عغ خدائخىع في الساشية.

بضشت الجراسة بأف التقاريخ االستعسارية الدشػية

لمسحسية قج وفخت لإلدارة البخيصانية احاشة شاممة

بجسيع االمخاض واالوبئة التى تدػد السشصقة وانتقاليا
باحجى شخيقضغ اما المسذ او اليػاء الفاسج ،وبالتالى

وفخت السخاوؼ مغ انتقاليا وجعمتيا ذريعة لفخض

العدؿ االجتساعى بضغ السدتػششضغ االوروبضضغ

والسجتسعات السحمية ،والف تكػف اماكغ اقامتيع بعضجة

تساما عغ مشاشق العجوى في الداحل وحػؿ بحضخة

فيكتػريا .واصبح الصب يقػد جية االدارة لسديج مغ

العدؿ ودواـ السحافطة عميو .واصبح ىشاؾ تخكضد عمى

حل مذكالت االوروبضضغ الرحية دوف الشطخ لمسذاكل

الستعمقة باالفخيقضضغ .وبالتالى فإف التقاريخ تفزح
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العذد  11هىفمبرجششين الثاوي 2020

اإلاػمىن لخدلُل الىزاثم الخاسٍخُت
والىطىص اللاهىهُت،جىضلذ الذساظت بلى ؤن
هجاح ألاهظمت العُاظُت بلى خذ ما في جؿىٍم
الىباء وعذم اهدشاسه ً،شظع بلى جىظُف
اإلالاسبت ألامىُت ؤلاداسٍت والاظخماعُت في ظل
غعف البيُت الخدُت الصخُت
واهتهذ الذساظت بخىضُاث بػشوسة اظخغالٌ
الفشص التي ؤجاختها الجاثدت لخجاوص الخالفاث
العُاظُت وجدلُم الخعاون ؤلاكلُمي إلاىاظهت
الىباء ،والشلت في الؿاكاث البششٍت املخلُت
وجفعُل ؤلامياهاث املخلُت.

اظتراثيجيات بلذان املغشب العشبي في
مىاجهة جائحة هىسوها هىفيذ 19
ألاظحار الذهحىس :هاجي عبذ الىىس
ولُت الخلىق و العلىم العُاظُت
ظامعت باجي مخخاس -عىابت -
nadjiabdenour@yahoo.fr
ملخظ:
حععى الذساظت بلى جدلُل واكع
بداسة الياسزت الصخُت لىباء وىسوها اإلاعخجذ في
البلذان اإلاغاسبُت ،ورلً بالخعشع بلى
اإلالاسباث والاظتراجُجُاث التي جبىتها الذوٌ
الخخىاء الىباء والخدىم في اهدشاسه و مىاظهت
خؿش العذوي اللادمت مً الجىاس
ألاوسوبي(بًؿالُا -اظباهُا -فشوعا) التي مشلذ
الباسة الشاهُت للىباء بعذ الطحن،
هما جداوٌ الىسكت البدشُت هزلً الخعشف على
مذي اظخفادة البلذان اإلاغاسبُت مً خبرتها
الخاسٍخُت والزاهشة الاظخماعُت في الخعامل مع
ألاوبئت وؤلامشاع واليىاسر التي حعشغذ لها
اإلاىؿلت عبر جاسٍخها ،بهذف جىظُف رلً
إلاىاظهت الىباء اإلاعخجذ وىسوها 19الزي ٌشبه
الىشحر مً ألامشاع وألاوبئت التي حعشغذ لها
البششٍت مً هاخُت الخعاثش البششٍت وآلازاس
الاظخماعُت والاكخطادًت.
وظفذ الذساظت اإلاىهج الىضفي لشضذ واكع
اهدشاس الىباء ،واظخخذمذ مىهج جدلُل

Abstract:
The Study Seeks to Analyze the Reality
of The Health Disaster Management of
the New Epidemic of Corona in the
Maghreb Countries, by Examining the
Approaches and Strategies Adopted by
Countries to Contain the Epidemic and
Control its Spread and Face the risk of
Infection Coming from the European
neighborhood (Italy - Spain - France),
which represented the second focus of
the epidemic after China,
The research paper also tries to identify
the extent to which the Maghreb
countries Benefit from their historical
experience and social memory in
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dealing with the Epidemics, diseases and
disasters that the region has
experienced throughout its History, with
the aim of using this to confront the new
epidemic Corona 19, which is Similar to
many diseases and epidemics that
humankind has experienced in terms of
Human losses And social and economic
impacts. The study concluded that the
Political systems success to some extent
in encircling the epidemic and its nonProliferation is due to employing the
administrative and social security
approach in Light of the weak health
infrastructure
ملذم ــت:
حعذ اليىاسر الصخُت واهدشاس ألاوبئت
وألامشاع ،مً اهبر الخدذًاث التي جىاظه
البلذان ،واخذ ؤهم مخاوف ألامً اللىمي لذي
وافت الذوٌ ،هظشا إلاا جخلفه مً ؤزاس بوعاهُت
واظخماعُت واكخطادًت مذمشة ،وللذ عشفذ
البلذان اإلاغاسبُت عبر جاسٍخها العذًذ مً
ألامشاع و ألاوبئت الفخاهت خاضت ما اسجبـ
بالعالكاث مع ؤوسوبا في اللشون ألاخحرة ،و دوس
الىلل البدشي في هلل العذوي
وألاوبئت،
هما سجل الخاسٍخ ؤن اإلاذن اإلاغاسبُت وان لها
خػىس في وغع الاظتراجُجُاث والخذابحر
الصخُت إلاىاظهت ألاوبئت وألامشاع ،وفي ججىُذ
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الشعىب لخخفاعل و جخىُف مع ألاوبئت
وألامشاع مً الىاخُت الصخُت والاظخماعُت .
و باهدشاس فحروط وىسوها اإلاعخجذ عبر ؤهداء
بلذان العالم في بذاًت ظبخمبر مً عام،2019
وجطيُفه مً كبل اإلاىظمت العاإلاُت للصخت
بالىباء العالمي العابش للخذود وإعالن خالت
الؿىاست الصخُت العاإلاُت .ؤضبدذ بلذان
اإلاغشب العشبي مششخت لخيىن باسة للىباء بعذ
الطحن وؤوسوبا  ،بدىم الجىاس الجغشافي ( جلع
في الػفت الجىىبُت للبدش اإلاخىظـ ) ووشاؽ
خشهت الخىلل الجىي
والبدشي للعمالت و
الؿلبت و العُاح وجىاظذ الجالُت اإلاغاسبُت في
ؤوسوبا الجىىبُت ،وغعف البيُت الخدخُت
الصخُت ،مما دفع البلذان اإلاغاسبُت بلي اجخار
بظشاءاث وجذابحر اظخعجالُه إلاىاظهت الخؿش
اللادم .
اهؿالكا مما ظبم جدبلىس بشيالُت الىسكت
البدشُت في العااٌ اإلاشهضي الخالي :
 هُف واظهذ وحعاملذ البلذان اإلاغاسبُت معالىباء اإلاعخجذ "وىسوها وىفُذ  "19وما هي
الاظتراجُجُاث التي جبىتها إلداسة ألاصمت
الصخُت؟
مىهجُت الذساظت :ؾبُعت اإلاىغىع بمخغحراجه
الشالزت (واكع اهدشاس الىباء ،البِئت (بلذان
اإلاغشب العشبي) ،الاظتراجُجُاث وآلالُاث)
فشع جىظُف اإلاىهج الىضفي لشضذ واكع
ظاهشة الىباء الطخي في البلذان
اإلاغاسبُت(جىوغ،الجضاثش ،اإلاغشب  ،مىسٍخاهُا) ،
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 الاؾالع على ؾشق الخذاوي الصخُتوؤلاظشاءاث اإلاخبعت إلاىاظهت ألاوبئت عبر الخاسٍخ
اإلاغاسبي،
 دساظت واكع اهدشاس الىباء اإلاعخجذ"وىسوها وىفُذ "19وهُف حعاملذ معه
البلذان اإلاغاسبُت.
 مداولت الخىضل بلى بعؼ الىخاثجوالخىضُاث.
املخىس ألاوٌ :الخبرة الخاسٍخُت لبلذان اإلاغاسبُت
مع ألاوبئت وؤلامشاع .حشيل ألامشاع و ألاوبئت
عبر الخاسٍخ ؤلاوعاوي تهذًذا لصخت ألافشاد و
املجخمعاث  ،ال ظُما جلً ألاوبئت التي جلخل
ؤعذاد هبحرة مً البشش مشل الؿاعىن
واليىلحرا ،و للذ حعشغذ البلذان اإلاغاسبُت بلى
العذًذ مً ألاوبئت و ؤلامشاع عبر جاسٍخها ,
خاضت ما اسجبـ بالعالكاث مع الذوٌ
ألاوسوبُت ،ودوس الىلل البدشي في هلل عذوي
ؤلامشاع (خاضت وباء الؿاعىن) ،وكذ وان
لألوبئت اعشع هفحروط وىسوها "وىفُذ " 19
مً ؤلاظهاٌ والخمى وؤوظاع في الجعم وكلت
الشهُت والاهتهاء بالىفاة ،وكذ خلفذ هزه
الاوبئت العذًذ مً الطخاًا و اليىاسر
الذًمغشافُت و ألاصماث الاكخطادًت ومجاعاث
ووغعُت اظخماعُت مضسٍت وخالت مً الفىض ى
والاغؿشاباث العُاظُت في مىاؾم مخفشكت مً
البلذان اإلاغاسبُت ،وكذ ؤزشث هزه ألاوبئت على
جؿىس اإلاذن وعلى الخشهت الخجاسٍت ،هما ؤزشث
على فئاث واظعت مً املجخمع وؤخذزذ فيهم

مدل الذساظت ،وجإزحراجه على ألامً والصخت
العامت للمىاؾىحن ،هما جم هزلً الاعخماد على
مىهج جدلُل املخخىي ،لخدلُل الىطىص
الخاسٍخُت واللاهىهُت والدششَعاث املخلُت
إلداسة ألاصمت الصخُت.
ؤهمُت الذساظت :جيبع ؤهمُت الذساظت ،مً
ؤهمُت اإلاىغىع اإلاعخجذ الشاهً الزي حعالجه
واإلاخعلم بذوس ألاهظمت العُاظُت في البلذان
اإلاغشبُت في بداسة اليىاسر الصخُت
وبالخطىص"فحروط وىسوها وىفُذ،"19
ومذي اظخفادتها مً خبرتها الخاسٍخُت والزاهشة
الاظخماعُت في الخعاؾي مع ألاوبئت وألامشاع
عبر العطىس الخاسٍخُت ،ألاهمُت العلمُت
الخاسٍخُت جظهش هزلً مً خالٌ جدلُل
الىزاثم الخاسٍخُت والىطىص وألابدار التي
جىاولذ ألامشاع وألاوبئت في اإلاىؿلت.
ؤهذف الذساظت :حععى الذساظت بلى جدلُم
ألاهذاف الخالُت:
 الخعشف على ؤهىاع ألامشاع وألاوبئت التياهدششث في اإلاىؿلت اإلاغاسبُت عبر الخاسٍخ،
وألاخشي التي اهخللذ بلى اإلاىؿلت عً ؾشٍم
العذوي مً دوٌ الجىاس ألاوسوبي.
 سضذ آلازاس التي خلفتها ألامشاع وألاوبئتعبر الخاسٍخ في اإلاىؿلت في ظل الىظىد
الاظخعماسي ،مً ضخاًا ووىاسر دًمغشافُت
ومجاعاث ووغعُت اظخماعُت مضسٍت بعبب
العُاظت الاظخعماسٍت.
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ازإس هفعُت ،ورلً بعبب هلظ الخإؾحر و
و الىظىد
الشعاًت الؿبُت
الاظخعماسي .
مً بحن ألامشاع التي اهخللذ عً ؾشٍم
العذوي مً البلذان ألاوسوبُت املجاوسة ،مشع
الجزسي الزي ًدعبب في عاهاث هبحرة هعمي
والطمم ،وكذ اهخلل عً ؾشٍم اإلابادالث
الخجاسٍت مع اًؿالُا واظباهُا زم اظخىؾً
()1
باإلاىؿلت اإلاغاسبُت
باإلغافت بلى مشع اليىلحرا،هزا الىباء عشفخه
ملاؾعت الجضاثش وبالخدذًذ في مذًىت وهشان
غشب الجضاثش خالٌ فترة الاخخالٌ ظىت 1834
عً ؾشٍم جىلل اإلاهاظشًٍ الاظبان ،وفي ظىت
 1849حعشب الىباء ؤهثر في وامل اإلالاؾعاث
الشالزت ،وحعبب في وفاة  782مً بحن 1042
بضابت ،ووان ظببه كذوم ظفُىت مً مشظُلُا
الفشوعُت هدى الجضاثش خاملت على مخنها عذه
()2
مطابحن باليىلحرا
حعذ العُاظت الاظخعماسٍت الفشوعُت اإلاجخفت
التي ؾبلذ في خم الجضاثشٍحن مً بحن العىامل
التي ظاعذث على جذهىس الىغع الطخي
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واإلاعِش ي للعيان الجضاثشٍحن ،وجفش ي ألاوبئت
وألامشاع الفخاهت واوعذام ألادوٍت والخغؿُت
الصخُت ،واهخمام الاظخعماس بالخىظع داخل
البلذان اإلاغاسبُت.
للذ ؤفشصث ألاوبئت في جاسٍخ البلذان اإلاغاسبُت
بهخاظا ؾبُا ،وإظشاءاث بداسٍت وكاثُت وؤمىُت
إلاىاظهت ألامشاع وألاوبئت واليىاسر ،فمً
الىاخُت الؿبُت وان الخذاوي باألعشاب
وألامالح،خُض بشص دوس العؿاس في وضف
وجشهُب اإلاشاهم واظخعماٌ ألاعشاب والىباجاث
للخخفُف مً شذة اإلاشع والىكاًت مً
العذوي ،مً الىاخُت ؤلاداسٍت وألامىُت سجل
الخاسٍخ ؤن البلذان اإلاغاسبُت وان لها خػىسا
وبطمت واضخت في وغع العُاظاث و
ؤلاظشاءاث إلاىاظهت ألاوبئت و ألامشاع و
اليىاسر مً هاخُت:
_ عضٌ اإلاطابحن باألوبئت و مىع الاخخالؽ بهم.
_ كؿع الاجطاالث مع دوٌ الجىاس التي اهدشش
فيها اإلاشع،وحجش العفً.
_ الخإهُذ على الىظافت والخؿهحر والىكاًت
ووشش الىعي بخؿىسة اإلاشع.
_ بخُاء مفهىم الخػامً الاظخماعي وكذ
ألاصماث واليىاسر

1. L. LAMARQUE, recherche historique sur la
médecine dans la région d’Alger, Alger , 1951 p.
78.

املخىس الشاوي :بظتراجُجُت البلذان اإلاغاسبُت في
مىاظهت وباء وىسوها" وىفُذ ."19
هدُجت جىظع اهدشاس فحروط وىسوها
اإلاعخجذ " وىفُذ  ،"19الزي ظهش في مذًىت

 .2ظعذ هللا ابى اللاظم ،ثاسيخ الجضائش الثلافي-1830
،1954الجضء الشابع ،لبىان :داس الغشب
الاظالمي،1998،ص 227
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ووهان الطِىُت في ؤواخش دٌعمبر 2019
والزي خلف آلاالف مً الطخاًا ،وبدىم ما
ًخمحز به الفحروط مً ظشعت الاهدشاس وبـ
ظهىس ؤعشاغه فلذ جدىٌ بلى ظاثدت ووباء
عابش لللاساث ،شيل تهذًذ لألمً الطخي
العالمي ،بعذما ؤضاب واظخاح معظم الذوٌ
في ول اللاساث ،ومنها دوٌ اإلاغشب العشبي التي
هي لِعذ بمعضٌ عً ؤزاسه البششٍت
والاظخماعُت والاكخطادًت ،فلذ واهذ مترشخت
الن جيىن الباسة الشالشت للىباء بعذ الطحن و
ؤوسوبا  ،وهزا لخىفش العذًذ مً العىامل ،مً
بُنها الجىاس الجغشافي ( جلع في الػفت الجىىبُت
للبدش اإلاخىظـ ) جىوغ ججاوس بًؿالُا،
الجضاثش ججاوس فشوعا ،اإلاغشب ججاوس اظباهُا،
و هشافت خشهت الىلل و الخىلل للعمالت و
العىاح و الؿلبت والجالُت ،باإلغافت بلي عامل
حجم ؤلاضاباث والىفُاث(بًؿالُا :حعذ ؤوٌ و
ؤهثر الذوٌ الاجداد ألاوسوبي التي سجلذ فيها
اسجفاع في عذد الىفُاث و اإلاطابحن ،اظباهُا:
الذوٌ الشاهُت مً هاخُت الاهدشاس الىباء في
ؤوسوبا فشوعا :سجلذ ؤسكام كُاظُت في عذد
ؤلاضاباث  .ؤما العامل الشالض فُخمشل في
غعف البيُت الخدخُت الصخُت لبلذان اإلاغشب
العشبي ،مً عجض في عذد اإلاعدشفُاث
وألاؾباء واإلاعخلضماث الؿبُت مً الىماماث ،و
ؤدواث الىشف عً الفحروظاث ....وكذ جضامىذ
هزه العىامل مع ضعىباث اكخطادًت هاججت
عً اهخفاع ؤظعاس الىفـ ،وؤصماث ظُاظُت
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و
في ول مً جىوغ و الجضاثش
ضشاعاث معلخت في لُبُا ،فبالشغم مً جىفش
هزه العىامل الخاغىت الهدشاس الىباء بال ؤن
البلذان اإلاغاسبُت اظخؿاعذ الخدىم في جفش ي
الىباء و ججىب ظِىاسٍىهاث واسزُت مشل عشفتها
البلذان ألاوسوبُت  ,مما ؤدي بلى ؾشح حعائالث
خىٌ اإلالاسبت و ؤلاظتراجُجُت التي جبىتها
البلذان اإلاغاسبُت إلداسة ألاصمت الصخُت
وميافدت الىباء.
للذ اجخزث الخيىماث في البلذان
اإلاغاسبُت جذابحر اظدباكُت ووكاثُت إلاىاظهخه
الىباء جخمشل فُما ًلي:
ا .الخذابحر اللاهىهُت(ؤلاعالن عً خالت
الؿىاست الصخُت والخذابحر الاظخصىاثُت) :
حعذ ألاؾش اللاهىهُت والخىظُمُت التي جخخزها
الذوٌ للخذ مً اليىاسر ومىاظهت ألاصماث
وألاوبئت مً العىاضش ألاظاظُت لشظم
املخؿؿاث والاظتراجُجُاث الىؾىُت واملخلُت
الخخىاء اليىاسر وفهم وؤداسن املخاؾش
الىشُىت ،وَعذ الالتزام اللاهىوي والطشامت في
جؿبُم جلً ألاؾش والخذابحر وؤلاظشاءاث مً
ؤظباب هجاح الخيىماث في إلداسة اليىاسر
وألاصماث،
علُه فلذ اجخزث الخيىماث ؤلاظشاءاث
الخالُت :
 في اإلاغشب جم ؤلاعالن عً خالت الؿىاستالصخُت في  19ماسط  ،2020وكذ اجخزث
عذة بظشاءاث منها حعلُم الشخاالث الجىٍت
06

ISSN:2707-8183

المجلة الدولية للدراسات التاريخية واالجتماعية

العذد  11هىفمبرجششين الثاوي 2020

 في مىسٍخاهُا سجلذ ؤوٌ بضابت بفحروطوىسوها في الشالض عشش مً ماسط ،وحعىد
إلاىظف بششهت جاصٍاصث ًدمل الجيعُت
ألاظترالُت ظهشث علُه ؤعشاع اإلاشع وجم
الخدلم مً بضابخه بعذ ؤًام مً عىدجه مً
ظفش خاسجي .وعلُه جلذمذ الخيىمت
اإلاىسٍخاهُت ،بعذ مىافلت سثِغ الجمهىسٍت في
مجلغ الىصساء ،ملخمغ جفىٍؼ للبرإلاان
ٌعمذ لها باجخار وافت الخذابحر التي مً شإنها
ؤن حعاهم في ميافدت فحروط وىسوها ،وكذ
اعخمذث في هظ اللاهىن الخإهُلي على اإلاادة
 60مً الذظخىس ()5وكذ اجخزث اللجىت
الىصاسٍت العلُا اإلايلفت بميافدت وىسوها في
20ماسط  2020ظملت مً ؤلاظشاءاث
الاختراصٍت والخؿىاث الاظدباكُت إلاىاظهت
عذوي اهخلاٌ فحروط (وىفُذ )19-اإلاعخجذ
مبىشا ،مً بُنها فشع خظش للخجىاٌ على
مذي  12ظاعت ًىمُا .جؿبُم الدجش الطخي
على اللادمحن مً مىؿلت مهذ الىباء ،زم بظالء
الشعاًا اإلاىسٍخاهُحن في اإلاذًىت الطِىُت
اإلاىيىبت ،بالخعاون مع بلذان عشبُت ،حعلُم

والبدشٍت والبرًت ؤمام جىلل ألاشخاص ،مشوسا
بخىكُف الذساظت باإلااظعاث الخعلُمُت
بمخخلف ؤضىافها ،باإلغافت بلي فشع
العلؿاث الخيىمُت بظشاءاث جدذ مً خلىق
والخشٍاث ألاظاظُت لألفشاد ،مً اظل خماًتهم
()3
وظالمتهم مً تهذًذ اهدشاس الىباء.
 في جىوغ فشع الشثِغ خظش الخجىاٌ إلاذةً
 12ظاعت ًىمُا إلاىاظهت اهدشاس الفحروط في
 18ماسط  ،2020واعخمذ على الفطل  80مً
الذظخىس ،الزي ًمىده ضالخُاث واظعت "في
خالت خؿش داهم مهذد لىُان الىؾً وؤمً
البالد واظخلاللهاً ،خعزس معه العحر العادي
لذوالُب الذولت" زم ّ
وظع مً ؤلاظشاءاث
ً
لدشمل كُىدا ؤشذ على جىلالث وججمعاث
الىاط في غحر ظاعاث الخظش ،وإلغفاء الؿابع
اإلاشهضي على بظشاءاث الىكاًت والعُؿشة على
اهدشاس الىباء ،ؤعلً سثِغ الخيىمت في 25
ماسط بوشاء ظلؿت وؾىُت للخعامل مع فحروط
وىسوها .12وجدذ ؤلاششاف اإلاباشش مً سثِغ
الخيىمت،فةن هزه العلؿت ميلفت بخيعُم
ً
ظهىد مخخلف الىالًاث (املخافظاث) فػال
()4
عً ظهىد اللجان الجهىٍت ملجابهت اليىاسر

https://www.arabreform.net/ar/publication/%d8%aa%d9%88%d
9%86%d8%b3-%d8%aa%
 .5ملضيذ من الحفاصيل اهظش :جشيذة صىت أهىاهشىط
الصادسة في
2020/04/05
http://nouakchottvoice.com/11430/01/23/32/05/
04/2020/

 .3يىظف ظلمىوي صسهىوي" ظياظة الحجشيم والعلاب في
ظل حالة الطىاسئ الصحية :دساظة ملاسهة بين اللاهىن
املغشبي وهظيره الفشوس ي" مجلة الاثحاد العشبي
لللضاءhttp://arabunionjudges.org/?p=6360،
 .4اية جشاد " ثىوس ثىاجه فيروط الكىسوها :إجشاءات
اظحثىائية ملىاجهة ظشوف اظحثىائية؟" مبادسة إلاصالح
العشبي
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الذساظت وإغالق الخذود الجىٍت والبرًت
وإخػاع ظمُع العاثذًً مً الخاسط للدجش
الطخي ،بغافت بلى وكف الخشهت بحن الىالًاث
وإغالق ألاظىاق على عمىم التراب الىؾني.
 في الجضاثش جم حسجُل ؤوٌ بضابت  ،لذيعامل اًؿالي الجيعُت ًىم  25فُفشي2020
عىذما جم فدطه اًجابُا ،بعذها جم ؤلاعالن
الشظمي مً وصاسة الصخت عً بضابخحن
ظذًذجحن اهخللذ العذوي بليهما مً كشٍب لهما
ملُم بفشوعا كذم لضٍاستهما في الفترة ما بحن 14
الى  21فُفشي في مذًىت البلُذة التي جدىلذ بلى
باسة على اإلاعخىي الىؾني ،خُض فشع فيها
الدجض الطخي ،زم جؿىسث واهدششث الخاالث
والعذوي داخل اإلاذًىت وبعؼ اإلاذن املجاوسة
بذسظت ،وعلُه ؤؾللذ العلؿاث العمىمُت في
الجضاثش ممشلت في العلؿت الخىفُزًت ظملت مً
ؤلاظشاءاث الاظخصىاثُت الخخىاء العذوي
والىكاًت مً اهدشاس الفحروط وميافدخه ال
ظُما اإلاشظىم الخىفُزي سكم / 69
)6(20واإلاخعلم بخذابحر الىكاًت مً اهدشاس وباء
فحروط وىصوها(هضفُذ )19و اإلاشظىم الخىفُزي
سكم )7( 20/70اإلاخعلم بالخذابحر الخىمُلُت
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للىكاًت مً اهدشاس الىباء ،وفي بؾاس حعضٍض
جؿبُم ؤلاظشاءاث التي جػمىتها اإلاشاظُم
الخىفُزًت،
 في لُبُا كامذ العلؿاث غشبا وششكا في اجخاربظشاءاث وكاثُت جمشلذ في بغالق اإلاىافز البرًت
والجىٍت وإخػاع اإلاىاؾىحن العاثذًً مً
الخاسط بلى فدىضاث ؾبُت مً خالٌ فشق
عمل ؾبُت جخىاظذ في اإلاىافز الخذودًت،
وإكفاٌ اإلاذاسط وخػش الخجمعاث والخللُل
مً الخشان وفشع خػش الخجىاٌ مً
العادظت ضباخا بلى العادظت معاء.
ب .الخذابحر ألامىُت (آلالُاث ألامىُت لفشع
الدجض الطخي خػش الخجىاٌ:
في الجضاثش مً بحن آلالُاث ألامىُت التي وظفتها
العلؿاث الخىفُزًت لفشع اخترام الدجش
اليامل على مذًىت البلُذة التي حشيل باسة
اهدشاس الىباء ،والدجش الجضجي على اإلاذن
املجاوسة الدععت زم جمذًذه بلى وامل املخافظاث
الىؾىُت ،مً العاعت العابعت معاء بلى
العابعت ضباخا ،ومً الشالشت معاء بلى العابعت
ضباخا على حععت مدافظاث  ،العلىباث
الجضاثُت اإلاىطىص عليها في اللاهىن على الزًً
ًخشكىن الدجش الطخي ،بغشاماث جتراوح مً
زالزت آالف ( )3.000بلى ظخت آالف ()6.000

 .6املشظىم الحىفيزي  20/69املؤسخ في  19ماسط ،2020
املحعلم بالحذابيرالحكميلية للىكاية من اهخشاسوباء
فيروط هىسوها (هىفيذ  )19ومكافححه ،الجشيذة الشظمية
عذد 15

 .7املشظىم الحىفيزي  20/70املؤسخ في  24ماسط ،2020
املحعلم بالحذابيرالحكميلية للىكاية من اهخشاسوباء
فيروط هىسوها (هىفيذ  )19ومكافححه ،الجشيذة الشظمية
عذد .16
09

ISSN:2707-8183

المجلة الدولية للدراسات التاريخية واالجتماعية

العذد  11هىفمبرجششين الثاوي 2020

دًىاس غذ ول الـمخالفحن ،وكذ ًخعشغىن هاالء
املخالفحن  ،عالوة على الغشاماث ،بلى الخبغ
لـمذة زالزت ( )3ؤًام على ألاهثر ،وما بحن شهشًٍ
بلى ظخت ؤشهش ّ
للخجاس ،باإلغافت بلى العلىباث
ؤلاداسٍت مً خالٌ بظشاء حجض العُاساث
والذساظاث الىاسٍت الـمعخعملت مً كبل
ألاشخاص الزًً خالفىا كىاعذ الدجش الطخي
الـمجزلي فمً خالٌ الذوسٍاث التي كامذ بها
كُادة الذسن الىؾني غبؿذ  26ؤلف مخالف
إلظشاءاث الدجش الطخي اإلافشوع على وامل
املخافظاث ،وؤخالذ  7800ظُاسة على
املخشش( ،)8و شذدث مطالح ألامً مً
ؤلاظشاءاث الشكابُت على اإلاىاؾىحن الزًً ًذعىن
بلى خشق الدجش الطخي مً خالٌ جفعُل
“مخؿـ اظخعالماحي” ،وجىشُف عمل الفشكت
ألامىُت املخخطت في ميافدت الجشٍمت
ؤلالىتروهُت للىشف وجدذًذ هىٍت املخشغحن
مباششة ،ؤو عبر وشش فُذًىهاث ومىاشحر عبر
مىاكع الخىاضل الاظخماعي.
في اإلاغشب اسجبؿذ ظُاظت الخجشٍم بدالت
الؿىاست الصخُت ،خُض جم ججشٍم عذم الخلُذ
باللشاساث والخذابحر الطادسة مً الخيىمت

الخاضت بدالت الؿىاست الصخُت في البالد،
والخىلل خاسط املخل العىني في غحر خاالث
الػشوسة اللطىي ،وعذم الخلُذ بااللتزام
والاخخُاؾاث الػشوسٍت ،والخدشٍؼ على
مخالفت الخعلُماث والخذابحر الصخُت ،ومً بحن
العلىباث التي اكشها اللاهىن الخاص بدالت
الؿىاست الغشامت اإلاالُت وعلىبت الخبغ مً
()9
شهش الى زالزت ؤشهش.
ط .الخذابحر الاظخماعُت :
 في الجضاثش /بؾاس هزا جمىذ الفشضت مجذدا للخىظُماث
الشعبُت(اللجان الشعبُت) مً خالٌ ملاسبت
اللشب للمعاهمت في اخخىاء الياسزت ،وفي هزا
ؤلاؾاس اضذس سثِغ الخيىمت الجضاثشي
حعلُمت 10العلؿاث املخلُت والبلذًاث اإلالذس
عذدها  1541بلذًت لخاؾحر وجىظُم وحعُحن
ممشلحن عً لجان ألاخُاء والخجمعاث
العياهُت واللشي وألاسٍاف وألاعُان الزًً
ًدظىن باخترام العيان في شيل لجان شعبُت
مهمتها بخطاء العاثالث اإلاعىصة والهشت
واإلاخػشسة مً الياسزت الصخُت وغمان
الخمىٍل واإلاعاعذة لها خالٌ فترة الدجض ،وكذ

 . .8اهظش :ثصشيح ممثل الذسن الىطني  :جشيذة الححشيش
الصادسة يىم الخميس 30افشيل ،2020العذد ،1989ص
116
http://www.altahrironline.com/pdf2020/1989.p
df

 . 9اهظش :يىظف ظلمىوي صسهىوي" ظياظة الحجشيم
والعلاب في ظل حالة الطىاسئ الصحية ،....مشجع ظابم
 .10اهظش :املشظىم الحىفيزي  20/69املؤسخ في  19ماسط
2020
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اظخؿاعذ هزه اللجان مً ؤداء دوس سٍادي في
وشش الىعي الطخي عً ؾشٍم ؤثمت اإلاعاظذ،
وجىظُم عملُاث حعلُم ألاخُاء واإلاىاصٌ
واإلااظعاث بالخيعُم مع اإلااظعاث الصخُت
املخلُت ،هما كامذ بخىصَع اإلاؿىٍاث
والىماماث واللفاصاث ووظاثل الخماًت ختى ال
ًيخلل الفحروط على معخىي ألاخُاء واللشي،
هما ظاهمذ اللجان الشعبُت في حعبئت
اإلاخؿىعحن واإلاخلاعذًً مً ألاؾباء وشبه
الؿبُحن بالخيعُم مع اإلااظعاث املخلُت
للصخُت العمىمُت ،وكذ هجخذ هزه اإلالاسبت
في جفعُل آلُاث الخػامً والخأصس والعمل
الخؿىعي مً خالٌ اإلابادساث الخػامىُت
واإلاعاهماث الفشدًت ألصخاب املخالث
الغزاثُت وألاساض ي الفالخُت اإلاىخجت في جمىٍل
"مذًىت البلُذة" التي حشيل باسة الىباء على
اإلاعخىي الىؾني عً ؾشٍم كىافل الذعم
اللىظعتي جىؿلم مً مخخلف الىالًاث مدملت
بمخخلف اإلاىاد الغزاثُت واللىاصم الؿبُت
اإلاىخجت مدلُا .وفي ظل الجهىد الخؿىعُت
ظهشث الخىخالث الاظخماعُت والخػامىُت
اإلاشيلت مً مخخلف جىظُماث املجخمع اإلاذوي
هششًٍ اظتراجُجي لذعم العُاظاث الىؾىُت
لخؿىٍم خؿش ظاثدت وىسوها والخذ مً ازإس
الىباء على املجخمع ،ومً ؤهمها الخىخل الىؾني
للخػامً وؤلاغازت الزي غم الهالٌ ألاخمش
الجضاثشي،الىشافت ؤلاظالمُت
الجضاثشٍت،ظمعُت ؤلاسشاد
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وؤلاضالح،الىىفذسالُت العامت
للماظعاث...هذفه الخيعُم والخعبئت
والخػامً وجىظُم اإلابادساث الخؿىعُت ،وفي
هزا العُاق ًمىً اللىٌ ؤن ؤلاظتراجُجُت
الجضاثشٍت في حعحرها لليىاسر وألاصماث لها
جلالُذ في الاظدشماس في الجمعُاث الخحرًت
واإلابادساث الخؿىعُت و اللجىء بلى الخػامً
وىظُلت لخعىٍؼ الطخاًا واخخىاء ألاصماث.
 في جىوغ :شيلذ ظاثدت وىسوها جدذًا كىٍاللذولت وششوائها مً جىظُماث املجخمع اإلاذوي
ملخاضشة الىباء والخذ مً مخاؾشه ،خُض
هشفذ مىظماث املجخمع اإلاذوي مً ظهىدها
لخىصَع اإلاعاعذاث على اإلااظعاث الصخُت
والعاثالث الفلحرة التي ؤضبذ وغعها متردي
وهش بفعل جذاعُاث واهدشاس الفحروط
وىفُذ ،19وحعذ مىظمت الهالٌ ألاخمش
الخىوس ي مً بحن الىاشؿحن والفاعلحن في
اإلاُذان ،مً خُض جىصَع اإلاعاعذاث الغزاثُت
على العاثالث املخخاظت بالعاضمت مً العماٌ
الخشفُحن واإلاهىُحن واإلاخػشسًٍ مً ألاصمت ،هما
كذم العذًذ مً الصخطُاث في املجاٌ
الشٍاض ي والفني دعما مالُا وجبرعىا للعاثالث
اإلاخػشسة ،في مجاٌ الخىعُت ؤوشإث مجمىعت
مً ألاؾباء ضفداث سظمُت على مىاكع
الخىاضل الاظخماعي لإلظابت على اظخفعاساث
اإلاىاؾىحن  .للذ ظهش ث الششاهت بحن الذولت
واملجخمع اإلاذوي في جىوغ في مظاهش الخؿىع
بحن ؾالب الجامعاث والىلاباث الؿالبُت في
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مااصسة ظهىد الخيىمت في الخمالث
الخدعِعُت للىكاًت مً الفحروط والاهخشاؽ
في مجهىد الذولت لخؿبُم الخذابحر الصخُت
()11
والخباعذ والخبلُغ عً ؤلاضاباث.
د .الخذابحر الاكخطادًت  :إلاىاظهت ؤزاس الياسزت
الصخُت في البلذان اإلاغاسبُت ،اجخزث
الخيىماث مجمىعت مً ؤلاظشاءاث وؤظعذ
ماظعاث وضىادًم مالُت  ،ففي اإلاغشب جم
جإظِغ مشضذ ًدمل خعاب خاص بخذبحر
ظاثدت وىسوها بمبلغ 10ملُاس دسهم ،مً اظل
الخىفل بالىفلاث اإلاخعللت بخإهُل آلالُاث
والىظاثل الصخُت ودعم الاكخطاد الىؾني،
والخخفُف مً الخذاعُاث الاظخماعُت
والاكخطادًت لالصمت ،في جىوغ جم اظخدذار
ضىذوق بمبلغ كذسه 700ملُىن دًىاس جىوغ
لخذعُم اإلااظعاث اإلاخػشسة ،و 150ملُىن
دًىاس جىوغ إلاعاعذة الفئاث املجخمعُت
الهشت ،في الجضاثش جم جخطُظ ضىذوق
لخبرعاث بلغذ كُمخه 230ملُاس ظىدُم
وملُىن دوالس ،واجخزث الخيىمت كشاساث منها
حعشٍذ خمعحن باإلااثت مً العماٌ والعامالث
ألامهاث ،في اإلااظعاث العمىمُت والخاضت،
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وجخفُؼ كُمت فاجىسة الاظخحراد وجششُذ
الىفلاث ،وإوشاء فشٍم عمل لذساظت الخعاثش
جخىفل بها الذولت .هما جىفلذ الخيىماث ب
ولػمان اظخمشاس جضوٍذ ألاظىاق باإلاىخجاث
الاظتهالهُت.
املخىس الشالض :الخدذًاث والفشص.
ا .جدذًاث وباء وىسوها على البلذان اإلاغاسبُت:
ٌعذ وباء وىسوها وىفُذ 19مً اخؿش ألاوبئت
التي ؤضابذ العالم ،وخلفذ ؤزاس هفعُت
واظخماعُت واكخطادًت على شعىب اإلاعمىسة،
ظاء هزا الىباء وألاهظمت العُاظُت في بلذان
اإلاغشب العشبي حعِش ؤوغاع غحر معخلشة مً
الىاخُت العُاظُت ،فالجضاثش حشهذ خشواث
اخخجاظُت ألهثر مً ظىت جؿالب بالخغُحر
الجزسي لىظام الخىم ومداسبت الفعاد وإبعاد
اإلافعذًً عً جىلي اإلاىاضب العُاظُت
والاكخطادًت ،في جىوغ ماصاٌ الطشاع
العُاس ي بحن ماظعاث الىظام والفىاعل
العُاظُت خىٌ حشىُل الخيىمت وؾبُعت
الىظام العُاس ي ،وغغـ اللىي ؤلاكلُمُت
بهذف بظهاع الخجشبت الذًملشاؾُت الىاشئت
في البلذ.
وعلُه ؤضبدذ ألاهظمت العُاظُت في البلذان
اإلاغاسبُت ؤمام جدذي خلُلي إلداسة الياسزت
الصخُت ،وؤمام حعائٌ شعبي عً معخىي
الجاهضٍت وكذسة اإلااظعاث الصخُت على
اظدُعاب اإلاشض ي وجلذًم الخذماث الصخُت،
باإلغافت بلي الخدذي الطخي وعذم الاظخلشاس

 . 9ملضيذ من الحفاصيل حىل دوساملجحمع املذوي اهظشا
الحلشيش :من اعذاد عبذ الشؤوف بالي ،جشيذة الششوق
،بحاسيخ 2020/03/14
http://www.alchourouk.com/index.php/article/%D
8%A7%D9%8
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فشضت لخجاوص الخالفاث العُاظُت وجدلُم
الاهذماط والىخذة اإلاغاسبُت.

العُاس ي ،هىان الخدذي الاكخطادي،
فالجضاثش ظدخإزش اكخطادًا ومالُا هدُجت
ً
اهخفاع ؤظعاس الىفـ ،والتي ؤجذ مىاصٍت
لجاثدت وىسوها ،في جىوغ واإلاغشب ظخترن
الجاثدت ازإس اكخطادًت ظلبُت على كؿاعاث
بظتراجُجُت في الاكخطاد والعُاخت والخذماث
والفىذكت والطىاعاث الخللُذًت و اإلااظعاث
الطغحرة وعلى ألاوشؿت الاكخطادًت اإلاىظهت
للعىق الذاخلُت.
ب .الفشص والجاثدت  :للذ ؤعادث الجاثدت
الاعخباس والخػىس للعذًذ مً اللُم
املجخمعُت والخػامً والخأصس ؤزىاء ألاصماث
واليىاسر ،الششاهت والخعاون بحن الجهىد
الخيىمُت وجىظُماث املجخمع اإلاذوي ،جفعُل
العمل الخؿىعي ،اإلاعاولُت الاظخماعُت
لللؿاع الخاص خاضت ؤصخاب العُاداث
الؿبُت والفىادق ودوسهم في جىفحر ؤماهً
الدجش الطخي ،هما امخدىذ ألاصمت الصخُت
معذن اإلاىاؾىحن في ول مذًىت وحي ،هزا على
اإلاعخىي الذاخلي ،ؤما على اإلاعخىي ؤلاكلُمي
فُمىً ان جىفش الجاثدت الفشضت إلكامت
جيعُم خيىمي بحن البلذان اإلاغاسبُت والخعاون
فُما بُنهم لخطذي وميافدت الىباء مً خالٌ
جبادٌ الخبراث وؤلامياهُاث والىظاثل الؿبُت
وألاؾباء ألاخطاثُحن و ألادوٍت و اإلاىاد
الغزاثُت ،والخيعُم على معخىي الخذابحر
الخذودًت وجىلل ألاشخاص والعلع وحصجُع
اإلابادساث اإلاذهُت .برن ًمىً ؤن جمشل الجاثدت

الخاجمت :
للذ وان عىطش اإلافاظإة في الياسزت الصخُت "
وىسوها وىفُذ" خاغش بلىة في البلذان
اإلاغاسبُت التي اعخادث الخعامل مع ألاصماث
ألامىُت والعُاظت والاكخطادًت وختى اليىاسر
الؿبُعُت ،ففي ظل غعف البيُت الخدخُت
الصخُت وغُاب الشعاًت الؿبُت ليافت
اإلاىاؾىحن عبر ؤهداء ول الجهاث والىالًاث،
ؤضبدذ ؤلامياهُت الىخُذ إلاىاظهت خؿش
الىباء الفخان  ،وجفادي ما خذر في ؤوسوبا هى
الترهحز على ؤلاظشاءاث والخذابحر ؤلاداسٍت
وألامىُت مً خػش الخجىاٌ والدجض الطخي
وفشع خالت الؿىاست والخطخُت بالخشٍاث
الفشدًت والجماعُت وألاوشؿت الاكخطادًت
،وكذ هجخذ ألاهظمت العُاظُت بلى خذ ما في
اجخار بظشاءاث اظدباكُت ،وعلُه ًمىً
الىضىٌ الى الىخاثج الخالُت
الىخاثج:
 عشفذ اإلاىؿلت اإلاغاسبُت عبر جاسٍخها العذًذمً ألامشاع وألاوبئت الفخاهت ،بعػها وان
هدُجت العُاظت الاظخعماسٍت ،وألاخش وان
هدُجت العذوي مً الخبادٌ الخجاسي مع الجىاس
ألاوسوبي.
 ؾشخذ العذًذ مً العُاظاث و ؤلاظشاءاثإلاىاظهت ألاوبئت و ألامشاع و اليىاسر مشل
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الخذاوي باألعشاب وألامالح و الخإهُذ على
الىظافت والخؿهحر والىكاًت مً هاخُت
العُاظاث الصخُت ،وجفعُل بخُاء مفهىم
الخػامً الاظخماعي وكذ ألاصماث واليىاسر
مً هاخُت العُاظت الاظخماعُت ،وكؿع
الاجطاالث مع دوٌ الجىاس التي اهدشش فيها
اإلاشع،وحجش العفً مً هاخُت العالكاث
الذولُت.
 فجاثُت الىباء اإلاعخجذ وىسوها وىفُذ19لألهظمت العُاظُت في البلذان اإلاغاسبُت،
بعبب غُاب الاظخعذاد والجاهضٍت لليىاسر
الصخُت ،هدُجت غعف البيُت الخدخُت
الصخُت وكلت الىظاثل.
 جبيذ ألاهظمت اإلاغاسبُت بظتراجُجُت مخياملتمً الىاخُت اللاهىهُت وألامىُت والاظخماعُت،
اظخؿاعذ مً خاللها اخخىاء اهدشاس الىباء
وجفادي الخعاثش البششٍت وظِىاسٍى واسسي.
 جذاعُاث هزه ؤلاظتراجُجُت مً الىاخُتالاكخطادًت واهذ جيلفتها باهظت ومىظعت
للخجاس واإلاىاؾىحن ،ومً الىاخُت العُاظُت
مػشة بالخشٍاث الفشدًت والجماعُت وخلىق
ؤلاوعان.
الخىضُاث :جىص ي الذساظت بما ًلي.
 غشوسة الاظخفادة مً ججاسب اإلاىؿلت فيالخعاؾي مع ألاوبئت وؤلامشاع مً خالٌ دساظت
الخاسٍخ وجدلُل الىزاثم وجطفذ الذساظاث .
 بدماط مفهىم مخاؾش اليىاسر الصخُت فياملخؿؿاث الخىمىٍت والعُاظاث العامت

العذد  11هىفمبرجششين الثاوي 2020

للذوٌ اإلاغاسبُت ،وتهُئت البيُت الخدخُت
الصخُت وجىفحر ول وظاثل والُاث جؿىٍشها.
 جدىٍل ألاصمت الصخُت لىباء وىسوها لفشصلخىمُت الؿاكاث املخلُت البششٍت والشلت فيها،
وجفجحر الؿاكاث ؤلابذاعُت لخدلُم ألامً
الطخي وألامً الغزاجي وؤلاكالع الاكخطادي
والخعلُم الافتراض ي والخعامل الالىترووي.
 جفعُل مبذؤ الششاهت املجخمعُت والخيعُمبحن اللؿاعاث الخيىمُت والخىظُماث اإلاذهُت .
 على اإلاعخىي ؤلاكلُمي اظخغالٌ الفشص التيؤجاختها الجاثدت لخجاوص الخالفاث العُاظُت
وجدلُم الخعاون ؤلاكلُمي إلاىاظهت الىباء ،ومً
خالله ًيىن الخىظه هدى جدلُم الىخذة
اإلاعاسبُت
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the Iranian government undertook a
number of measures that would
alleviate The severity of the crisis.
The research sheds light on the
famine crisis that swept the country
after the success of the health crises
and the spread of epidemics and
diseases that afflicted the country
during the last year of the First World
War. Critical of Iran's history

م1111 الاسمة الصحية في ايزان عام
وثداعياتها على الو اقع املعاش ي واجزاءات
 دراسة في الوثائق..الحكومة ملعالجتها
الفارسية
 احمذ ؼاهش عبذ العالق.د.م.أ
 ولُت الاداب/ جامعت اليىفت
Abstract
During the years of the First World
War, Iran suffered from social,
economic and political crises that left
its impact on the entire life of the
Iranian individual, due to the
repercussions of the international
conflict in the country and the efforts
of both allies and the center to
impose their hegemony on Iran,
which was accompanied by weakness
in the state's political, military,
legislative and judicial institutions.
All these data led to the country
facing economic crises, the latest of
which was the health crisis that
claimed the lives of tens of thousands
of Iranians, which was caused by the
food shortage crisis, and the famine
spread on a large scale, but in return,

املقدمة
للذ عاهذ اًشان ابان ظىىاث الحشب
العاملُت الاولى اصماث اجخماعُت واكخفادًت
وظُاظُت جشهذ ازاسها على مجمل حُاة
 ورلً بعبب جذاعُاث, الفشد الاًشاوي
ًالفشاع الذولي في البالد ومحاولت ول م
الحلفاء والىظي لفشك هُمىتهم على اًشان
 والزي سافله لعف في مؤظعاث الذولت,
العُاظُت والععىشٍت والدؽشَعُت
. واللمائُت
للذ ادث ول جلً املعىُاث الى ان جىاجه
البالد اصماث اكخفادًت وان اخشها الاصمت
ًالصحُت التي اودث بحُاة عؽشاث الاف م
الاًشاهُين والتي وان ظببها اصمت هلق املىاد
الغزائُت فاهدؽشث املجاعت على هىاق
 غير اهه في امللابل كامذ الحيىمت, واظع
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املخحاسبت ،فادث هزه الاولاع الى الىشاب
الحُاة الخجاسٍت الًشان داخلُا وخاسجُا(،)2
فخفؽذ املجاعت هدُجت اللحي الزي
اـاب البالد  1918-1917حتى الىش
الىاط املعذمىن الى اول لحىم
الحُىاهاث( ،)3في الىكذ الزي وان فُه
الباله وحاؼِخه كذ ظُىشث على اولاع
البالد الاكخفادًت بالخعاون مع كىاث
الاحخالٌ ،فادي رلً الى اسجفاع فاحؾ في
الاظعاس وبخاـت املىاد الغزائُت( .)4وكذ
ادي دفع المشائب اللاهىهُت وغير
اللاهىهُت التي فشلتها اللىاث الاجىبُت
وبعن الضعماء الاًشاهُين املدعلىين ،ادث
الى اهخفاك العُىلت الىلذًت وجذهىس

الاًشاهُت بجملت اجشاءاث وان مً ؼأنها ان
جخفف مً حذة الاصمت .
ٌعلي البحث المىء على اصمت املجاعت
التي اجخاحذ البالد على ازش جالحم الاصماث
الصحُت واهدؽاس الاوبئت والامشاك التي
حعففذ بالبالد خالٌ العام الاخير مً
الحشب العاملُت الاولى وكذ اعخمذ البحث
على املفادس الاـُلت (املفادس الفاسظُت)
وعذد مً الىزائم التي بُيذ الخىىه
العشٍمت البشص الاحذار الخاسٍخُت خالٌ
جلً املشحلت الحشجت مً جاسٍخ اًشان .
ً
اوال  :اسباب وثداعيات ظهور الاسمة
الصحية عام 1111م
للذ جىبذث اًشان خالٌ ظىىاث الحشب
العاملُت خعائش مادًت وبؽشٍت جعُمت،
فمع اللخل والذماس هدُجت الحشوب التي
داسث بين الاوشاف املخفاسعت ،سافم رلً
مىجت مً املجاعاث والامشاك والذماس
الاكخفادي ،حُث دمشث كشي هثيرة
واجلفذ معاحاث ؼاظعت مً الاساض ي
الضساعُت حتى جحىلذ الى صحاسي
مهجىسة( ،)1وفشلذ اعماٌ السخشة على
املىاوىين وسخشث امياهُاث البالد
ومىاسدها لعذ احخُاجاث الاوشاف

( )2عً اولاع الخجاسة ًىظش،
F.o., 371/19o25, Tel, P. cox, to curzon,
November, 14, 1918.
( )3للمضٍددذ ًىظددش ،ن جمددذن ،اولدداع اً دشان دسجىى د اوٌ،
ًددا جدداسٍخ سلددائُت ،هدشان ،بددى جددا ،)1353 ،ؿ.326؛
حع د د ددين عظُا د د ددى ،م د د ددذاسها ي جىظ د د ددعه هُامىخىد د د د دس
اكخف دداد اًد دشان ،ج دداب ج :دداسم ( ،هد دشان :وؽ ددش وع ددض،
1374ػ) ،ؿ.137-135
( )4للمضٍددذ ًىظددش ،فددىصي خلددف ؼددىٍل ،اً دشان فددي ظددىىاث
الحددشب العاملُددت الاولددى( ،جامعددت البفددشة :مشهددض دساظدداث
الخل ددُر العشبد ددي1983 ،م) ،ؿ.137-136؛ فىصٍد ددت ـد ددابش
ن ،اً دشان بددين الحددشبين العدداملُخين  ،1939-1918سظددالت
ماجعد ددخيرغير ميؽد ددىسة( ،جامعد ددت البفد ددشة :ولُد ددت الاداب،
 ،)1986ؿ.79-78؛ ال :د د دام مل د د ددً صادة ،ولد د ددعُذ ام د د ددىس
خيرً د د ددت اسدبُ د د ددل دس عف د د ددش كاج د د دداس" ،هىجُى د د ددت اظ د د ددىاد"،
(مجل ددت) ( ،ه دشان1384 ،ػ ،ؼ ددماسة  ،57ظ دداٌ ب دداهضدهم،
ؿ.75-73

(" )1ميرار اظالمى" (مجلت) ،كم 1337ػ ،دفتر هؽخم،
ؿ.620-619
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مً مىظفي الذولت فتزاًذث مظاهش الاسب
املؤولين الحيىمُين عً اداء واجبهم
الىظُفي بعبب رلً(.)9
فازش الىعاد على اهخفاك الفادساث
فمثال الفىاهه الجافت مً  70ملُىن جىمان
الى  18ملُىن جىمان وجذهىسث ـىاعت
وجفذًش الجلىد فاهحذس خالٌ ظىىاث
الحشب مً  70ملُىن جىمان الى  30ملُىن
جىمان ،واهخفمذ اهخاجُت اللىً محلُا
وعاملُا مً  83ملُىن جىمان الى  24ملُىن
جىمان هزلً جازش الاهخار الحشفي الى دسجت
هبيرة ،فاغللذ العذًذ مً املحالث
واملعامل ابىابها والىشث الى حعشٍح
عمال:ا( ،)10وفي مثل هزه الظشوف اخز
البرًىاهُين باسظاٌ اعذداد هبيرة مً هؤالء
العماٌ الى العشاق للعمل في مؽاسَع:ا
الطخمت هىان( )11واهدؽاس اظىاق العىداء

اولاع الخجاسة ،الظُما بعذ ان ؼ:ذث
البالد جذخال ظافشا مً كىاث الاحخالٌ في
الؽؤون الاكخفادًت ،لذسجت ان
البرًىاهُين كامىا بيؽش كىائم باظماء
الخجاس الاًشاهُين والؽشواث املحلُت مً
املخعاوهين مع اعذاءهم( ،)5فمال عما
اظمخه احذي وزائم الذاخلُت الاًشاهُت بد "
ججاوصاث اللىاث البرًىاهُت" على الخجاس
الاًشاهين وعشكلت ظير بمائع:م عبر الحذود
الاًشاهُت( ،)6وكُام الشوط مً ج:ت اخشي
باظخحفاٌ الظشائب مً العيان في كضوًٍ
وجبرًض( ،)7فاوعىغ رلً على ميزاهُت الذولت
التي اخزث حعاوي مً هلق حاد في مىاسدها
مً ظشائب وغيرها( )8حتى عجضث عً
حعذًذ املشجباث الؽ:شٍت لعذد غير كلُل
( )5للخفاـ د د ددُل ًىظ د د ددش ،ظ د د ددُ:ال جشاب د د ددى ،سوٍى د د ددشد ججاسٍ د د ددت
معددائل ظددال:اي جىى د ج:دداوى اوٌ" ،هىجُىددت اظددىاد"
(مجل ددت)  ،ه دشان ،1383 ،ؼ ددماسة  ،54ظ دداٌ ج :دداسم،
ؿ.25
( )6ظد دداصمان اظد ددىاد ملد ددي اً د دشان (ط.أ.م.أ) "اظد ددىاد وصاسث
داخلددت" جلىدشاف حيىمددذ ظِعددخان وكاًىدداث ،ظددىاد
اظ ددخخشار جلىد دشاف ظِع ددخان ،وصاسث داخل ددت ،هم ددشة
 21 ،48سجب 1337ق ،ظىذ ؼماسة [ن .]606
( )7ن عل د د د ددى ح د د د ددا ى بُى د د د د د هى د د د ددذسي ،اهل د د د ددالب اظ د د د ددالمى
دسواسمد ددين ( ،ه د دشان :مشهد ددض اظد ددىاد اهلد ددالب اظد ددالمى،
جاب وصحافى ،بى جا) ،ؿ.141
( )8ط.أ.م.أ ،وصاسث مالُد ددت ،اداسة خضاهد ددت داسي ود ددل ظد ددىاء
سابىسث مالُت اًشان وىميؽاهان[ ،اسم وخىس ؼدُذ]،
هم د د د د ددشة  5 ،15ظ د د د د دديبلت 1296ػ ،ظ د د د د د ددىذ ؼ د د د د د ددماسة
[.]140/4/57/7

(" )9سعد ددذ( :سوصهامد ددت) ،ه د دشان ،ؼد ددماسة  28 ،114جمد ددادي
اخ ددش  12 /1296اراس .1915؛ ام دداٌ الع ددبيي ،ج دداسٍخ
اً د د د د د دشان العُا د د د د د د ي بد د د د د ددين زد د د د د ددىسجين 1979-1906م،
(اليىٍذ :مىابع الىوً1999،م) ،ؿ.44
()10اظددعذ ن صٍددذان الجددىساي ،ظُاظددت اًدشان الخاسجُددت
فد د د ددي ع :د د ددذ احم د د ددذ ؼ د د د دداه 1925-1909م( ،جامع د د ددت
البف د د د ددشة :مشه د د د ددض الذساظ د د د دداث الاًشاهُ د د د ددت1989 ،م)،
ؿ.118؛ فىصٍ د د د ددت ـ د د د ددابش ن ،املف د د د ددذس الع د د د ددابم،
ؿ.76
( )11للخفاـد ددُل ًىظد ددش ،همد دداٌ مظ:د ددش احمد ددذ ،مد ددً جد دداسٍخ
الىبلددت العاملددت العشاكُددت ،بددذاًاث الخيددىًٍ" ،افدداق
عشبُ ددت" (مجل ددت) ،بغ ددذاد  ،1980الع ددذد  ،12الع ددىت
الخامعت ،ؿ.73-72
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بؽيل واظع( )12هدُجت حاالث ظشكت
واخخفاء الحبىب واملحاـُل الضساعُت مً
مخاصن الذولت هما حذر في والًت هشميؽاه،
حُث افادث احذي وزائم الذاخلُت
الاًشاهُت بان هزه املحاـُل واهذ كذ
حعلمذ في حُنها الى الجِؾ العثماوي الزي
وان مشابىا هىان ،وعلت ازشه اسجفع ظعش
اللمح في العذًذ مً املذن الاًشاهُت بملذاس
عؽشًٍ مشة كُاظا عً ظعشه وكبل
الحشب( .)13وفي والًت جبرًض جضاًذث الاولاع
املعاؼُت ظىءا على ازش اهدؽاس بعن
الاهباء "املفضعت" حىٌ هفار املحاـُل مً
املخاصن "والىاط ًخحؽذون شحه الخبز مً
املخابض .حُث ٌعىد اغلبهم بع اهخظاس وىٍل
الى مىاصل:م ـفش الُذًً"( )14هدُجت جحىٌ

اللىصاق الى "وحىػ" في حعامل:م مع الغالث
الضساعُت املخبلُت مً فترة ما كبل الحشب،
في الىكذ الزي اـبح فُه الخباصًٍ
واصحاب الذواهين الفغيرة جحذ سحمت
كُاداث و اعظاء في الجِؾ واملجلغ
البلذي في املذًىت( .)15والحاٌ اظىء في
كضوًٍ خاـت فُما ًخعلم بالخبز "الزي ال
ًخىفش اـال"( ،)16فلذ اظخغل البعن
شحت الخبز فعمل على جحؽُذ الاهالي
واجمُع:م في املعاجذ حُث ًلىمىن احُاها
بالعير الى ملش الحاهم العام للخعبير عً
ؼيىاهم( ،)17ولم جىً هشدظخان بافمل
حاٌ مً ظابلا ها "فمىز فترة وحالت الخبز
في املىىلت جفىق الخفىس في جشدي وهى
شحُح بل مفلىد"( )18بحُث ان دائشة البرق
ومفدؽيها ٌؽيىن مً اوعذام الخبز ،فازش
رلً على معخىي عمل:م داخل دوائش

( )12ع د د د ددً املىل د د د ددىع ًىظ د د د ددش ،ط.أ.م.أ" ،.اظ د د د ددىاد وصاساث
داخلددت" ،اعترال ددىامت اهل ددى نهاوه ددذ غاًى ددذة خ ددى دوس
مجل د د د ددغ ،همد د د ددشة  ،2ظ د د د دداٌ  ،1335ظد د د د ددىذ ؼد د د د ددماسة
[.]293/4/91/2؛ ظ د ددىاد الت د دزام وك د دشاس داد م د ددا ب د ددين
عىم اكا بان ججداس واهدالي خىاوعداس ،همدشة ًدال ،سبُدع
اخ ددش  ،1336ظ ددىذ ؼ ددماسة [.]293/18/27؛ جلى دشاف
جج دداس اهضل ددى ب دده هم ددشن جشه ددان ،ظ دداٌ 1336ق .ظ ددىذ
ؼماسة [.]240/59/34/45
( )13ط.أ.م.أ" ،اظد د ددىاد وصاساث داخلد د ددت" اداسة خضاهد د دده ود د ددل
ظ د ددىاد ساب د ددىسث مالُ د ددت هشميؽ د دداهان هد د دضاسػ ،هم د ددشة
 17 ،11861دلد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددى  ،1296ظ د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددىذ
[45و.]240/4/57/46
( )14ط.أ.م.أ" ،اظىاد وصاسث داخلت" اهمُت اولاع جبرًض،
هد د دضاسػ ؼ د ددماسة دوم 3 ،ب د ددشر اظ د ددذ 1335ق ،ظ د ددىذ
[45و.]240/4/58/46

( )15ط.أ.م.أ" ،.اظد د ددىاد وصاساث داخلد د ددت" ،سابد د ددىسث جبرًد د ددض،
ساجد ددع بد دده جد دديغ ،مد ددؤس  28ظد ددشوان 21 /سممد ددالً
1335ق.
( )16ط.أ.م.أ" ،اظددىاد وصاساث داخلددت" ،ظ ددىاد ًدداد داؼ ددذ
بد دده ظد ددفاسث سوط ،هشمد ددت  18 ،1734/842سبُد ددع اوٌ
1336ق ،ظىذ [ 42الى .]240/4/57/ 43
( )17مع ددعىد وىهع ددخاوى مد دضاد ،ظ دداٌ دًمبخخ ددً كحى ددى
ظدداٌ 1296ػ" ،هىجُىددت اظددىاد"( ،مجلددت) ،جشه ددان
 ،1381ؼماسة  ،45ظاٌ دواصدهم ،ؿ.46
(" )18اً دشان" (سوصهام ددت) ،ه دشان ،ؼ ددماسة  ،10ظ دداٌ 11 ،9
ـفش .1336
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الذولت( .)19وكذ بشصث ماصهذسان باعخباسها
مً الاكالُم الغىُت التي لعبذ دوس املىلز
لىثير مً املذن الاًشاهُت ومنها العاـمت.
حُث بلغ مجمىع ما اسظلخه الى و:شان
خالٌ العىىاث الاخيرة مً الحشب ما
مجمىعه ( )5612جىمان(.)20
وعمىما فلذ ظ:شث الىخائر الاولُه
للمجاعاث واللحي الزي اجخاح البالد ،في
جضاًذ عذد الىفُاث بين الفلشاء،
فاالحفائُاث التي اعذ ها مذًشٍت ؼشوت
العاـمت والفادسة مً مفىلُاث مىاوم
و:شان جفُذ بان عذد الطحاًا في و:شان
بلغ  382خالٌ ؼ:ش ن )21(1917 2واسجفعذ
الخعائش البؽشٍت بالخذسٍر ،فخالٌ الفترة
مً  20ث 1وحتى  5ث 1917 2بلغ عذد
الىفُاث في و:شان  520شخفا( ،)22وخالٌ

الفترة مً  11اراس وحتى اخش هِعان 1918
بلغ عذد الىفُاث اجماال ما ًلاسب 2761
حعب الخلشٍش الُىمي لؽؤون
الخغعُل( ،)23وعلى هزا الاظاط اؼاسث
احذي املفادس الفاسظُت الى ان املحفلت
النهائُت لعذد املىحى في اًشان خالٌ ظىىاث
الحشب بلغ ما ًلاسب ( )300،000شخق في
عمىم اًشان( ،)24اما عذد الفلشاء ،فجاء في
احذي جلاسٍش وصاسة الذاخلُت الاًشاهُت ،باهت
كذ بلغ حعذادهم حىالي ( )2260فلي في
و:شان وحذها(.)25

ً
ثانيا  :معالجات الحكومة الايزانية لالسمة
الصحية والغذائية :
عىذما اجخاح اللحي واملجاعت البالد
خالٌ الفترة 1918-1917م ،عجضث
الحيىمت الاًشاهُت عً جىفير وظائي هلل

( )19ط.أ.م.أ" ،اظ د ددىاد وصاساث داخلد د ددت" خضاه د ددت داسي ود د ددل
اًد د دشان ،مالُ د ددت هشدظ د ددخان .هم د ددشة  18 ،2184كد د ددىط
 ،1296ظىذ [.]240/6/38/34
( )20ط.أ.م.أ" ،اظ د د د ددىاد وصاساث داخل د د د ددت" ،جج د د د دداس جخاه د د د دده
ب دشادساث بىماهُ دداوغ ،ه دشان 5 .ؼ دد:ش ـ ددُام ،1335
همشة  ،78/599ظىذ [.]240-8-16-61
( )21مع د د ددعىد وىهع د د ددخاوى هد د د دضاد ،ظد د د دداٌ دًمُخخ د د ددً،....
املفذس العابم ،ؿ.41
(" )22سع ددذ" (سوصهام ددت) ( هد دشان ،ؼ ددماسة  ،42ظ دداٌ  ،9اوٌ
سبُ د د د ددع اخ د د د ددش 1336ق .فحد د د ددىالي  50مد د د دداجىا بالىىب د د ددت
الللبُ د د د ددت 45 ،اظ د د د دد:اٌ ،حف د د د ددبت  ،26راث الشئ د د د ددت
شد ددخق واحد ددذ ،ظد ددشوان  ،3للمضٍد ددذ ًىظد ددش" ،سعد ددذ:
سوصهام د د ددت) ،ه د د دشان 3 ،ـد د ددفش 1336ق ،ؼ د د ددماسة ،12
ظاٌ .9

(")23اً دشان( :سوصهام ددت) ،ه دشان ،ؼ ددماسة  10 ،230ؼ ددعبان
1336ػ.
( )24حعين ميى ،جاسٍخ بخُذ ظاله اًشان ( ،هشان :بى جا،
 )1332مجلذ اوٌ ،ؿ.73-72
( )25ط.أ.م.أ ،.وصاساث هؽددىس ،ـددىسث احفددائُت فلشاهدده
هظمُت جىظي همِعاًا هاي حاظش به وصاسث داخله
اسظاٌ داؼخت هشان ،هضاسػ ؼماسة ( ،16بى -جا).
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املحاـُل والغالث الضساعُت مً العاـمت
وجىصَع:ا على اللشي والاسٍاف( ،)26الى دسجت
جذخل العفاسة الشوظُت في الامش ،فىعذث
بخلذًم املعاعذ في حعُ:ل هلل الغالٌ
الحيىمُت الى الىالًاث الاًشاهُت عً وشٍم
اسظاٌ بعن فشك:ا الععىشٍت الى
و:شان( ،)27غير ان وصاسة الذاخلُت فملذ
علذ اجفاق في اراس  1918مع وصاسة الخجاسة
الاًشاهُت لغشك جمىُنها مً اظخخذام
وظائي الىلل الخابعت لىصاسة الخجاسة
وبالخالي ًيىن هىان معؤولُت مؽترهت بين
الىصاسجين ارا ما حعشلذ هزه الغالث الى
عملُت ظىى معلحت(.)28
وبىاءا على ما اـاب معظم الاكالُم
الاًشاهُت مً مجاعت وجضاًذ معخم في اعذاد
الىفُاث كشسث الحيىمت الاًشاهُت الخحىم
بخىصَع املىاد الغزائُت على الاهالي ومً هىا
بذءث فىشة جلذًم الىعام املىهي للفلشاء،

ففي اواظي اراس  1918وافم مجلغ
الىصساء على وهي ما ملذاسه  30هِعا مً
الشص في ظخت مىاوم مً و:شان ووهي ما
ًلاسب  25هُلى مً اللحم وما ملادسه 5
اوىان مً الباكالء وجىصَع:ا على
الفلشاء( ،)29عالوة على كشاسها ببُع الخبز
بُعا مباؼشا مفخىحا مع مشاكبت الاظعاس في
املخابض باظخفذاس كىاهين ـاسمت في هزا
املجاٌ( ،)30بل ان وصساة املالُت اـذسث بُاها
ًىم  17اراس  1918حزسث فُه الاهالي ممً
وان لذًه كمح او ؼعير مما ًضٍذ عً حاجت
ـاحبت حعلُمه الى العلىاث( ،)31جاء فُه
" ...بىاءا على مىافله مجلغ الىصساء ....فاهه
ٌعمح لىم [امىاء مالُت الىالًاث الاًشاهُت]،
باللُام بالخفخِؾ اليامل للمىاوم الخابعت
لىم ...ومفادسة ما صاد عً الحاجت"(.)32
جضامىا مع هزه الاجشاءاث جشي جاظِغ
مؤظعاث خيرًه لذعم الفلشاء

( )26ط.أ.م.أ" ،.وصاسث ام د د ددىس خاسج د د ددت" اداسة سوط ظ د د ددىاد
ًاداداؼ د د ددذ ظ د د ددفاسث سوط ،هِعؽ د د ددان [اسم -ؼد د ددير-
خىسؼ د د د ددُذ] .هم د د د ددشة  4 ،330ري الحجد د د ددت1335 ،ق،
ظىذ ؼماسة [.]240/7/3/157
( )27للخفاـد ددُل عد ددً املىل د ددىع ًىظ د ددش ،ط.أ.م.أ" ،اظ د ددىاد
وصاسث داخل ددت" ،خضاه ددت دسي و ددل مالُ ددت اًد دشان ،هم ددشة
 24 ،8087علددشب  ،1296ؼددماسة [.]240/7/3/65؛
اداسة حعضٍ د د دضاث سوط ،همد د ددشة  12 ،1405/717سبُد د ددع
اوٌ 1336ق ،ؼماسة [.]240/6/38/35
( )28ط.أ.م.أ" ،.اظىاد وصاسث داخلت" ،ظىاد هىتراث بشهر
باججاس هخاهده جىماهُداوغ 2 ،كدىط  8/ـدفش ،1336
ؼماسة [ 14الى .]240/8/16

( )29ط.أ.م.أ" ،اظ د د د ددىاد وصاساث داخل د د د ددت" س سٍاظ د د د ددذ وصسا،
همد د د د د د د ددشة  26 ،1147العد د د د د د د دديبلت  ،1335ؼ د د د د د د د د د ددماسة
[.]240/8/6/52؛ جلى د د دشاف ججد د دداس جخاهد د ددت ب د د دشادساث
جىماهُ دداوغ ،ه دشان ،هم ددشة  30 ،78/904ري الحج ددت
 ،1335ؼماسة [.]240/8/16/47
( )30معد د ددعىد وىهعد د ددخاوى وؽ د د دشاد ،ظ د د دداٌ دًمُخخد د ددً،...
املفذس العابم ،ؿ.43-42
( )31ن على حا ى بُىد ،املفذس العابم ،ؿ.141
( )32ط.أ.م.أ" ،اظد ددىاد وصاساث داخلد ددت" ،خضاهد ددت داسي و د ددل
مالد د دده اً د د دشان ،همد د ددشة  9 ،47اراس 1296ػ ،ؼ د د ددماسة
[.]240/120/1/37
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هِعان عام  1918ملعالجت مىلىع الغالء
املخفش ي في البالد في جحلُم غاًاجه
املشجىة( )37هزا مً جاهب ،ومً جاهب
اخش ،جشهذ الخغيراث الاكخفادًت الحاـلت
في سوظُا الؽُىعُت ،ازشا ظلبُا على
الاولاع الخجاسٍت الًشان ،فلذ ادي جىفُز
اللىاهين الخاـت بهُمىت الذولت على
اللىاع الخجاسي في سوظُا الى خفن
امياهُت الخبادٌ الخجاسي للخجاس الاًشاهُين
مع سوظُا وحفش عذد مً مؽتري البمائع
الاًشاهُت بمشهض حيىمي واحذ( )38مما عشك
عملُت هلل البمائع الخجاسٍت داخل وخاسر
البالد الى مضٍذ مً حاالث العىى والعلب
وهثرث مظاهش كىاع الىشق ،فىالب عذد
مً الخجاس الاًشاهُين الحيىمت بمشوسة
جىفير الحماًت ل:م .مما جاء في احذي
البركُاث التي بعثىا بها الى سئاظت الىصساء في
الاوٌ مً اًاس  1918ما هفت "للذ لاع
هفف امىاٌ ججاس بحش الخضس بعب الثىسة
الشوظُت ولم ًبم منها الا الجضء الفغير
الزي ًؤوٌ الى الخلف كشٍبا بعبب اهماٌ

واملحخاجين ،فيان مً بُنها (جمعُت و:شان
الخيرًت وداس املعاهين) ،فمال عً كُام
البعن بجمع الخبرعاث مً الصخفُاث
املِعشوة مادًا وـشف:ا لخذمت املعذمين
مً الاهالي( ،)33هزلً كامذ الحيىمت
بخفعُل (لجىت داس الحيىمت الخيرًت) التي
كامذ باظيان ما ًلاسب ( )1343فليرا في
عذد مً معاجذ و:شان مع جلذًم وجباث
وعام ل:م ًىمُا( ،)34عالوة على كُام
الحيىمت باكامت العذًذ مً املعشحُاث
الاجخماعُت ال:ادفت الى سفع معىىٍاث فلشاء
البالد( )35اظخمشث الحيىماث الاًشاهُت في
دعم:ا للحذ مً ظاهشة اللحي والىلق
الحاـل في املىاد الغزائُت الى ما بعذ
الحشب العاملُت الاولى( )36مع حفىٌ هفىاث
في جىفُز العذًذ مً املؽاسَع الاكخفادًت
التي كامذ بها الحيىمت ،وان منها فؽل
اعماٌ مؤجمش الخجاس الزي علذ في ؼ:ش
(" )33سع د ددذ" سوص هام د ددت) ،هد د دشان ،ؼ د ددماسة  ،45ظ د دداٌ 5 ،9
ـفش .1336
( )34ن كل د ددي مج د ددذ ،كح د ددي ب د ددضسن ظ د ددال:ا ،1918-1917
جشجمت ،معفىمت جملُذي" ،جداسٍخ معاـدش اًدشان"
(مجلت) ،هشان1385 ،ػ ،ؼماسة  ،40ظاٌ دهم.
( )35عد ددً املىل د ددىع ًىظد ددش ،معد ددعىد وىهعد ددخاوى وؽ د دشاد،
ظشهزؼ ددذ اً ددشث دسعف ددش مؽ ددشووُذ" ،فف ددلىامت
جد ددازش" (مجلد ددت) ،ه د دشان ،ؼد ددماسة  ،1382 ،10ؿ-69
.70
( )36ط.أ.م.أ .اسؼ د د ددُى سئاظ د د ددت وصسا ،وصاسث هؽ د د ددىس[ ،اسم-
ؼيروخىسؼ د ددُذ] ،هم د ددشة  20 ،1581الل د ددىط ،1336
ظىذ ؼماسة [.]240/8/16/42

()37عبد د ددذ معد د ددخىفي ،ؼد د ددشح صهد د ددذﮔاود د ددي م د ددً بد د ددا جد د دداسٍخ
اجخم د د د د د دداري واداسي دوسة كاجاسٍ د د د د د ددت ( ،ه د د د د د دشان :ب د د د د د ددي
جا1323،ػ) ،جلذ اوٌ  ،ؿ.495
()38ظ د د ددُ:ال جشاب د د ددى فاسظ د د دداوي ،سوٍى د د ددشد ججاسٍ د د ددت مع د د ددائل
ظدال:اي جىى د ج:دداوى اوٌ" ،هىجُىدت اظددىاد" (مجلددت)
 ،ه د د د دشان1383 ،ػ ،ؼ د د د ددماسه  ،54ظ د د د دداٌ ج :د د د دداسم ،
ؿ.25
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الىصساء ،)39("....هزلً سفع ججاس مىىلت
اظدُاس الحذودًت سظالت الى مجلغ الىىاب
ؼيىا فيها الاولاع الخجاسٍت املخذهىسة مع
سوظُا مىضحين ان هزه الظشوف هي
العبب في مىلىع الخذهىس الخجاسي
وجحذًذ الخعشٍفت الىمشهُت الجذًذة على
البمائع الاًشاهُت واهخفاك كُمت العملت
الاًشاهُت واسجفاع كُمت البمائع
الشوظُت( ،)40وججاوصاث عمالء الحيىمت
العثماهُت في الىالًت املزوىسة ومفادس هم
امىاٌ عذد مً الخجاس ومالن الاساض ي
الاًشاهُين الامش الزي افلذ الىثير مً اهالي
الىالًت اعمال:م فاضحىا في ولع معاش ي
ـعب( .)41اوعىغ الجاهب الاكخفادي على
الاولاع العُاظُت ظلبُا وادي الى انهُاس
وصاسة معخىفي املمالً في  11اًاس ،1918
فيلف ـمفام العلىىت بدؽىُل وصاسة
جذًذة وجم حؽىُل:ا في  15اًاس  ،1918غير
انها لم جفلح في مىاج:ت مؽيلت املجاعت

الحلُلُت التي عاؼذ اًشان في ظل:ا وىاٌ
ظىىاث الحشب ،واجج:ذ الاهظاس الى
شخفُت وزىق الذولت ،الظُما بعذ ان
ؼ:ذث البالد جاظِغ العذًذ مً املىظماث
الىلابُت والاجحادًت في و:شان وهبرًاث
املذن الاًشاهُت سافعت ؼعاس العمل لذ
املفالح البرًىاهُت(،)42

( )39ط.أ.م.أ" ،.وصاسث مالُ ددت" ،جلىد دشاف جج دداس بى ددذس بح ددش
خ د ددضس بد د دده سئد د ددِغ وصسا ،مد د ددؤس  9ظ د دديبلت 1336ػ،
ظىذ ؼماسة [.]240/59/34/28
( )40ط.أ.م.أ" ،.وصاسث مالُت" ،ظىاد عشٍظدت ججداس اظدخاسا
ب دده مجل ددغ ؼ ددىسي هل ددى[ ،ب ددى ج ددا) ،ظ ددىذ ؼ ددماسة [-50
.]240/251/48/48
( )41ط.أ.م.أ" ،اظ د د د ددىاد وصاسث داخل د د د ددت" ،جلى د د د دشاف وصاسث
داخل د ددت ب د دده وال د ددي ارسبُج د ددان 25 ،رًحجد ددت 1332ػ،
هم د د ددشة هخد د د دداب زب د د ددذ  ،4644بد د د دده جد د د دداسٍخ  22عل د د ددشب
1332ػ ،ظىذ ؼماسة [هد .]11/4077

()42احم ددذ بد ددً علد ددي ظد ددبهش ،اً د دشان دسجىد ددً بد ددضسن -1914
1918م ( ،ه د دشان :جابخاه د دده باهد ددً مل د ددي1336 ،ػ)،
ؿ.840
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الكلمات املفاثيح :اإلاؼغب -ألاوبئت  -الؼؼو
ؤلاًبحري -الخغب ألاهلُت  -الضولت الؿعضًت-
الضولت العلىٍت.

ثأثير ألاوبئة في املغرب خالل
صراعات العصرالحذًث


د .زيً العابذًً زريوح

The impact of epidemics in
Morocco during the conflicts of
the modern era

امللخص :جخمدىع اإلاضازلت البدشُت خىٌ
ألاوبئت التي ؤنابذ اإلاؼغب على مضاع الـترة
الخضًشت(1798-1492م) زالٌ مسخلف
الخغوب والهغاعاث ؤلاكلُمُت التي جإزغث بها
البالص ،زهىنا مع هجماث الؼؼو ؤلاًبحري
التي ؤزمغث اخخالٌ مجمىعت مً الشؼىع
والؿهىٌ الؿاخلُت ،وحؿببذ في العضًض مً
اإلاىاظهاث العؿىغٍت واإلاأس ي .إطا واهذ الشؼىع
املخخلت مً بحن الىلاٍ ألاؾاؾُت الهخلاٌ
العضوي .ؿُما واهذ الخغوب عامال مهما في
اهدكاع الجىائذ صازل اإلاؼغب ،إلى ظاهب
الخغوب ألاهلُت والشىعاث التي عملذ مً
اوعياؾاث هظه ألاوبئت وَىٌ ؤمضها ولم
حؿاعض على الخدىم ؿحها ،الؾُما وؤنها جؼامىذ
مع وىاعر َبُعُت ؤزغي ؾاهمذ في جغصي
ؤخىاٌ البالص على واؿت اإلاؿخىٍاث وزللذ
ؤػمت طهىُت وؿىغٍت ممخضة وايُغاباث
وجدىالث ؾُاؾُت عمُلت.

Abstract : This research intervention
revolves around the epidemics that
afflicted Morocco over the modern
history (1492-1798 AD) during the
various wars and regional conflicts that
affected the country, especially with
attacks of the Iberian invasion that had
occupied a group of stomata and coastal
plains, and caused many military
confrontations and tragedies. As these
occupied stomata formed the main
points of transmission. That wars were
an important factor in the spread of
pandemics inside Morocco, along with
civil conflicts and revolutions that
deepened repercussions of these
epidemics and their longevity and did
not help to control them, especially as
they coincided with other natural
disasters that contributed to
deterioration of the country conditions

 ؤؾخاط باخض مخسهو في الخاعٍش الخضًض ،عًى الاجداص
الضولي للمؤعزحن ،خانل على قهاصة الضهخىعاه في الخاعٍش
مً ظامعت ابً َـُل باإلاؼغب.
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on all levels, and created an extended
mental, intellectual crisis, deep political
upheavals, and transformations.
 Keywords: Morocco - epidemicsIberian invasion - civil war - Saadian
dynasty - Alaouite dynasty
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والضًمؼغاؿُت ،وؤصي إلى جدىالث ؾُاؾُت
مهمت في جاعٍش اإلاؼغب.
لظلً ؿهظا البدض يهضؾ إلى حؿلُِ
الًىء على الغابُت التي ججمع ألاوبئت
والخغوب زالٌ هظه الـترة مً جاعٍش اإلاؼغب،
والىكىؾ على ؤبغػ آزاعها وامخضاصاتها .وطلً
على اؿتراى ؤن الهغاعاث التي قهضها
اإلاؼغب خُجها ؾاهمذ في حعمُم جإزحر ألاوبئت
وخضتها ولم حؿمذ بمىاظهتها ،وبالخالي واهذ لها
اوعياؾاث وزُمت على البالص وؤهلها إلاضة
َىٍلت مً الؼمً.
إطا ؿما هي العالكت التي عبُذ ما بحن
ألاوبئت والهغاعاث في جاعٍش اإلاؼغب الخضًض؟
وهُف ؤزغ طلً على ؤويا البالص
وؤهلها زالٌ ول مغاخل هظه الخلبت؟
 -1ثرهل الوضع الذاخلي في املغرب بفعل
ألاوبئة والكوارث الطبيعية مع ثصاعذ الغسو
ألاجىبي والصراع على الضلطة خالل الجسء
ألاول مً العصرالحذًث
وان لخغوب الاؾترصاص التي كاصها
ؤلاؾبان عالكت ببضاًت اظخُاح ألاوبئت بالص
اإلاؼغب مع الاهخلاٌ مباقغة هدى العهغ
الخضًض ،والظي ًىُلم خؿب الخدلُب
الؼغبي مع ؾىت 1492م التي جمشل جاعٍش ونىٌ
العالم
الى
وىإلابىؽ
هغَؿخىؾ
الجضًض وؾلىٍ ػغهاَت آزغ معلل
للمؿلمحن في ألاهضلـ .خُض ؤعلب ؾلىٍ

ملذمة :واهذ ألاوبئت حعهف صوعٍا
باإلاؼغب زالٌ العهغ الخضًض ما بحن اللغهحن
 15و 18مُالصًحن بالخىاػي مع الاخخيان
باللاعة ألاوعبُت بكيل مباقغ ؤو عبر الجىاع
العشماوي ،زهىنا زالٌ الهجماث ؤلاًبحرًت
(البرحؼالُت-ؤلاؾباهُت) على الشؼىع والؿىاخل
اإلاؼغبُت مع بضاًت هظه الـترة زم وكاٍ الخغهت
الخجاعٍت بعضها ،وهى ما جغاؿم مع مىظاث
الُاعىن الظي وان ًهِب البالص بحن الـُىت
وألازغي .وما ػاص مً ؾىء ألاويا الىبائُت
ؤًًا بغوػ العضًض مً الهغاعاث الضازلُت
والخغوب ألاهلُت التي ؤصزلذ اإلاؼغب في صوامت
مً الـىض ى نعب معها الخعامل مع الىباء،
الؾُما إبان مغاخل الاهخلاٌ الؿُاس ي
والشىعاث الكعبُت والخمغصاث ،إلى ظاهب
وىاعر َبُعُت ؤزغي ؾاهمذ في جغصي
ألاخىاٌ العامت مً كبُل الجـاؾ واملجاعاث.
الص يء الظي ؤصي إلى زلم ؤػمت زاهلت على
ظمُع ألانعضة الاكخهاصًت والاظخماعُت
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الىهف ألاوٌ مً اللغن 16م هدُجت الؼؼو
ؤلاًبحري والهغاعاث الضازلُت بحن َالب
الؿلُت ،والتي بلؽ عضصها على امخضاص هظا
اللغن بيامله ما مجمىعه  160معغهت بحن
مسخلف ألاَغاؾ اإلاخهاععت(البرحؼالُىن-
ؤلاؾبان-الىَاؾُىن-الؿعضًىن-ألاهالي
اإلاؼاعبت) ،2مما ؿخذ املجاٌ ؤمام جؼاًض حجم
اليىاعر الُبُعُت التي ظشمذ على البالص إلاضة
جـىق  43ؾىت ما بحن الُاعىن ومىظاث
الجـاؾ واملجاعاث وػخف لججغاص ،والتي لم
جسل مً وظىص عابِ بهظه الخغوب .3زهىنا
مع الاخخالٌ البرحؼالي الظي ظشم على ؤهم
اإلاىاوئ اإلاؼغبُت اإلاُلت على البدغ ألابٌُ
اإلاخىؾِ وهظا مجمل مىاوئ املخُِ ألاَلس ي
ومىاَم ؤػمىع والخىى ألاؾـل ألم الغبُع ،إلى
ُ
ظاهب ؾاخل ؾىؽ الظي ؿغيذ على ؤهالُه
عضة إجاواث واؾخجزؿذ مىاعصهم ،4إلى إخضار
ؤيغاع بالؼت باالكخهاص اإلاؼغبي وجغن آزاع

ػغهاَت مغخلت ظضًضة مً الهجغة هدى الًـت
الجىىبُت للبدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ ،هظه
الهجغة التي ايُغ إلى زىى ػماعها
اإلاؿلمىن والحهىص زىؿا مً البُل اليازىلُيي
ؤو هدُجت عملُاث الُغص التي بىقغث على
مغاخل وبىؾائل مسخلـت ،خُض وان لجىء
معظم هؤالء الـاعًٍ هدى اإلاؼغب ،ومً بُجهم
الحهىص ،ؾببا في ونىٌ ؤوٌ ألاوبئت إلى البالص مع
بضاًت الـترة الخضًشت ؤوازغ ؾىت 1492م،
ؿغػم الترخُب الظي الكىه مً كبل الؿالَحن
الىَاؾُحن إال ؤهه لم ٌؿمذ لهم بضزىٌ
عانمت ملىهم ؿاؽ بؿبب وعوص ؤزباع عً
وظىص مىبىئحن بُجهم بمغى ازخلف في
ماهُخه ،وإن اَلم علُه اؾم الُاعىن ،إط جم
ههب مسُم إلكامتهم زاعط ؤؾىاع اإلاضًىت،
ومع طلً ؿئن الخضابحر الاختراػٍت لم جإث اولها
وؤصي ونىٌ الىباء إلى صازل اإلاضًىت إلى واعزت
حؿببذ في وؿاة  20000شخو صازل اإلاضًىت
وهىاخحها إلى ظاهب  6000مً هؤالء الحهىص،
الظًً ؾمذ إلاً جبلى مجهم على كُض الخُاة بعض
ػواٌ الىباء بالضزىٌ إلى اإلاضًىت ،ؿُما ؿًل
بعًهم العىصة إلى إؾباهُا والخًى العخىاق
اإلاؿُدُت.1
هما قهض اإلاؼغب بعض ؾلىٍ ألاهضلـ
الىشحر مً الخغوب واإلاىاظهاث ،الؾُما زالٌ

 -2عشمان اإلاىهىعي" ،جإزحر الخغوب واليىاعر على اليكاٍ
الخجاعي بمؼغب اللغن الؿاصؽ عكغ" ،أعمال هذوة
الحجارة في عالكتها بالذولة واملجحمع عبر ثاريخ املغرب،
جيؿُم عمغ آؿا( ،الضاع البًُاء :ولُت آلاصاب والعلىم
ؤلاوؿاهُت-عحن الكم :2 ،)1989 ،م .167
 -3هــ اإلاغظع ،م .169
4
- Ernest MERCIER, Histoire de l’Afrique
septentrionale (Berbérie) depuis les temps les
plus reculés jusqu’à la conquête française
(1830), ( Paris : Ernest LEROUX Éditeur ,1868),
Tome III: p.9.

 -1بغهاع عوػهبرجي وخمُض الترًيي ،املجاعات وألاوبئة في
مغرب اللرهين  16و17م ،جغظمت عبض الغخُم خؼٌ،2 ٍ ،
(الغباٍ :ميكىعاث صاع ألامان ،)2010 ،م .22-20
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ؾلبُت على الىيع اإلاعاش ي للؿاهىت اإلاؼغبُت
اإلاؿخلغة في الؿهىٌ املجاوعة للؿىاخل املخخلت
بهىعة ؤهبر ،زم ؤهالي اإلاىاَم الضازلُت الظًً
لم ٌؿلمىا هم هظلً مً اعجضاصاث هظه
ألاػمت ،وطلً على امخضاص اللغن 15م إلى خضوص
ُ
مىخهف اللغن 16م ،بدُض قلذ كضعاث
ؤلاهخاط والخجاعة هدُجت الـىض ى واوعضام
ألامً ،1وؤيخى اإلاؼغب ٌعاوي بكيل مخـاكم
مً الاوؼالق والعؼلت .2لىً هلاٍ الخماؽ
وزُىٍ العالكاث مع املخخل البرحؼالي
وؤلاؾباوي مً زالٌ الشؼىع ؤو عبر ألاهالي
الظًً واهىا ًخعاملىن معهم ظلذ ممغاث
ؾازىت لعبىع ألاوبئت ،إلى ظاهب الاخخيان مع
الكغق.
ؿلض عغؿذ البالص ظهىع وباء الُاعىن
مغة ؤزغي ؾىت 1509م إبان بؼوغ هجم الضعىة
الؿعضًت في ؾىؽ والتي كامذ على ؤؾاؽ
خكض همم ألاهالي في خغب الاخخالٌ البرحؼالي،
هظا الاخخالٌ الظي وان له هـىط هبحر في
اإلاىُلت التي اؾخؼل زحراتها وؤنهً ؾاهىتها
بالًغائب ،الص يء الظي صؿع الؿعضًحن
لخىى ػماع مجمىعت مً الهضاماث
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العؿىغٍت يض البرحؼالُحن زم بعضها يض
الىَاؾُحن الًعـاء الظًً لم ٌؿخُُعىا
الخىـل بئصاعة ألاويا على ؤخؿً وظه
والخهضي للؼؼو الخاعجي ،3لخيىن بعضه
إؾباهُا مغة ؤزغي مهضعا لىباء آزغ صزل
ألاعاض ي اإلاؼغبُت لُخـص ى بالعانمت ؿاؽ
ؤوازغ ماي 1519م وؤصي إلى وؿُاث هشحرة.4
وكض ؤعلب هظا الىباء ؤػمت زاهلت
مؿذ البالص هدُجت ؾُاصة الجـاؾ واهدكاع
املجاعت التي جغاؿلذ مع بغوػ وباء آزغ ؤقض
ؿخيا ؾمخه اإلاهاصع بالُاعىن ،امخض زالٌ
الـترة ما بحن 1522-1520م في ظل ويع مً
عضم الاؾخلغاع الؿُاس ي وألامني ،خُض وظض
الُاعىن ؿغنخه إلؾلاٍ ؤهبر عضص مً
الضخاًا الظًً ؤنهىهم الجى عبر عبى البالص
اإلاؼغبُت مً الكماٌ إلى الجىىب.5
وعػم ؾعي الجاهب البرحؼالي ،زهىنا
في الشؼىع املخخلت اإلاهمت لخُبُم الدجغ
الهخي بعضما عاظذ ألازباع خىٌ قُى الىباء
في مضًىت ؿاؽ ،وطلً على ػغاع ما كام به
الخاهم البرحؼالي إلاضًىت ؤنُال املخخلت "ظىاو
وىجِىى" معبر إنضاع ألاوامغ بمىع وعوص
اللىاؿل والؿلع اللاصمت مً مملىت ؿاؽ ،بل
ختى ؤهه مىع مً زغط مً ؾيانها البرحؼالُحن
مً العىصة إلحها ،إال ؤن الىباء حؿغب إلحها

 -1دمحم مؼًٍ ،فاش وبادًتها مضاهمة في ثاريخ املغرب
الضعذي 1637-1549م( ،الغباٍ :ميكىعاث ولُت آلاصاب
والعلىم ؤلاوؿاهُت :2 ،)1986 ،م .405
 -2دمحم الىاجي ،الحوصع ألاوربي والحغير الاجحماعي في املغرب
ق 19-16م ،جغظمت عبض الغخُم خؼٌ( ،الغباٍ :ظظوع
لليكغ ،)2004 ،م .49

 -3بغهاع عوػهبرجي وخمُض الترًيي ،مغظع ؾابم ،م .25
 -4هــ اإلاغظع ،م .31
 -5هــ اإلاغظع ،م .33-31
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واهدكغ ؿحها والىاع في الهكُم بؿبب إصزاٌ
ؤخض ألاؾغي اإلاؼاعبت على ما ًبضو .1خُض هلً
صازل اإلاضًىت  1200شخو زالٌ الىهف
ألاوٌ مً عام 1522م ،مشلما ؤوصي الىباء
واملجاعت بإعضاص هبحرة مً اإلاؼاعبت ؤزغث على
كضعتهم في إعضاص وحكىُل الجُىف التي واهذ
جلاوم البرحؼالُحن وخمالث الضولت الىَاؾُت
لجباًت الًغائب .2على ػغاع ؤهل الكاوٍت
الظًً جغاظعذ كضعتهم على حعبئت اإلالاجلحن
بعض إنهان  3ؾىىاث مً الُاعىن واملجاعت،
بدُض اهخللىا مً اللضعة على ججىُض  50ؤلف
ؿاعؽ و 150ؤلف مً اإلاكاة إلى  8آالؾ ؿاعؽ
و 50ؤلف عظل مً اإلاكاة ؿلِ ،مما مهض
زًىعهم لإلماعة الؿعضًت بؿبب يعف
كىتهم العؿىغٍت.3
ومع خضة الىباء الظي جغاؿم مع
املجاعت والخغب اإلاؿخعغة زهىنا في
الجىىب ،ؤزغ طلً على نىعة الضعىة
الؿُاؾُت الجضًضة لألمغاء الؿعضًحن ،إط ؤن
اؾخمغاع الىباء ؤؾاء للبكاعاث والىغاماث التي
مشلذ ظىهغ الضعاًت التي ؤَللىها ،والتي
اعخلض معها ألاهالي ػواٌ املخىت مع ظهىع
الكغؿاء الؿعضًحن ،لىال ؤن جضاعن هؤالء
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الىيع بالعمل على مداولت يبِ الخالت
ألامىُت والىبائُت في مىاَم هـىطهم بمغاهل
وؾىؽ وجىؿحر اإلاؤن بإؿًل ألاؾعاع ،خُض
خىلذ ؤلاماعة الؿعضًت الىلُضة الىباء واإلاأس ي
ألازغي اإلاغاؿلت له مً مدىت إلى مىدت سخغتها
لخضمت مكغوعها الؿُاس ي.4
ؿلض ؤصث هظه الياعزت الىبائُت وما
عاؿلها مً مجاعاث وظـاؾ ،وخغوب وؤعماٌ
الجهب التي وان ًلىصها ؤجبا البرحؼالُحن مً
ؤعغاب الؼغب في خم ممخلياث ألاهالي
اإلاؼاعبت ،5والظًً واهىا ًلىمىن ؤًًا بجباًت
يغائب اإلاؼاعبت لـائضة البرحؼاٌ ،6إلى ظاهب
ؤؾغهم وجدىٍلهم إلى عكُم لضي الجاهب
البرحؼالي ،ؤصي إلى ؿغاغ ؾياوي وهلو خاص في
الُض العاملت ،وبالخالي جغاظع ؤلاهخاط مع ؾُاصة
الـىض ى ،الص يء الظي وان له عىاكب وزُمت
على الاكخهاص اإلاؼغبي .7وؤؾهم في خضور
هؼٍف صًمؼغافي هبحر جمشل في جغاظع ؾاهىت
اإلاؼغب زالٌ الـترة بيؿبت ججاوػث الشلض،8
 -4صًُيى صي َىعَـ ،ثاريخ الشرفاء ،جغظمت دمحم خجي ودمحم
ألازًغ( ،الضاع البًُاء :الجمعُت اإلاؼغبُت للخإلُف
والترظمت واليكغ ،)1988 ،م .65-64
 -5هغبساٌ ،ماعمىٌ .إفريليا ،جغظمت دمحم خجي ودمحم ػهُبر
ودمحم ألازًغ( ،الغباٍ :الجمعُت اإلاؼغبُت للخإلُف والترظمت
واليكغ :1 ،)1984 ،م . 11
 -6عبض الهاصي الخاػي ،الحاريخ الذبلوماس ي للمغرب،
(املخمضًت :مُابع ؿًالت :7 ،)1988 ،م .246
 -7دمحم الىاجي ،مغظع ؾابم ،م .62-61
 -8هــ اإلاغظع ،م .61

 -1هــ اإلاغظع ،م .35-34
 -2هــ اإلاغظع ،م .44-43
 -3ماعمىٌ هغبساٌ ،إفريليا ،جغظمت دمحم خجي وآزغًٍ،
(الغباٍ :الجمعُت اإلاؼغبُت للخإلُف والترظمت واليكغ،
 :2 ،)1984م .103-102
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زانت في الؿهىٌ ألاَلؿُت ،1إط ونل هظا
الـغاغ في بعٌ اإلاىاَم إلى ما وؿبخه .2%70
ؿُما ؤنبدذ بعٌ مىاَلها زالُت جماما صون
إعاصة إعماع هدُجت الُاعىن واملجاعت وهظه
الخغوب ،مً كبُل جغوا وبني كـحز .3هظا
التراظع الضًمؼغافي الظي ؤزغ على جغاظع ؤعضاص
اإلاؿخسضمحن وألاظغاء وػحرهم مً الـئاث
اإلاىخجت .هما جضهىعث الخُاة الاظخماعُت
باألوؾاٍ اللغوٍت والخًغٍت.4
ؿلض اؾخؼل البرحؼالُىن ألاوبئت
واملجاعاث اإلاخىالُت التي يغبذ البالص زالٌ
ؿترة اخخاللهم للشؼىع اإلاؼغبُت ،والتي وان لهظا
الاخخالٌ الضوع ألاؾاس ي ؿحها ،مً ؤظل
اؾخعباص اإلاؼاعبت وهللهم للعمل في البرحؼاٌ ؤو
إؾباهُا ،إلى صعظت صؿعذ معها خضة املجاعت
الغظل ؤو اإلاغؤة لبُع ألابىاء 5ؤو ؤن ًبُعا
هـؿحهما ملابل الخبز 6ؤو َبم مً الخحن ؤو

الؼبِب ،7بل وايُغ البعٌ مىه العخىاق
اإلاؿُدُت زىؿا مً اإلاىث ظىعا.8
وعلى العمىم ؿئن املجاعت والىباء
الـخان اللظان يغبا اإلاؼغب زالٌ هظه
الؿىىاث وان خضزا عظُم الىكع على اإلاؼغب
زالٌ اللغن 16م ،هظغا لأليغاع الهائلت التي
ظلذ البالص حعاوي مجها لؼمً َىٍل ،9إط صؿعذ
هظه ألاػمت ألاهالي لالعخلاص بالؼُبُاث
والىغاماث زهىنا مع ؾُاصة الكعىع بإن
ول طلً إهما هى علاب إلهي هدُجت الابخعاص
عً َغٍم ؤلاؾالم ،مما مهض املجاٌ الهدكاع
الخهىؾ وطًى قهغة عظاله وؾمى مياهتهم مع
الخجاء عمىم اإلاؼاعبت إلحهم لحرؿع هللا عجهم بالء
ألاوبئت واملجاعاث وٍىهغهم على الىهاعي،
هما خاوٌ هؤالء ؾض سؼغة يعف الىَاؾُحن
في الضعىة لججهاص .10خُذ اؾخمغث ألاػمت
والـىض ى والخغوب إلى ػاًت ؾُُغة
الؿعضًحن –الظًً ظهغث صعىتهم في هظا
الؿُاق هظلً -على خىم البالص باليامل ؾىت
1554م ،وإن ؿخذ باب نغا آزغ مع ؤجغان

 -1بغهاع عوػهبرجي وخمُض الترًيي ،مغظع ؾابم ،م .233
 -2هــ اإلاغظع ،م .53
 -3ماعمىٌ هغبساٌ ،إؿغٍلُا ،مغظع ؾابم :2 ،م .103-102
.103
 -4دمحم الىاجي ،مغظع ؾابم ،م .62 – 61
5
- Daniel RIVET, Histoire du Maroc, (Paris :
Editions Fayard , 2012), p.197-198.
 -6ماعمىٌ هغبساٌ ،إفريليا ،مغظع ؾابم :2 ،م .100

 -7اؾخِخى ،دمحم" .ؤكىاث وحؼظًت في جاعٍش اإلاؼغب الخضًض"،
مجلة أمل ،1999 ،17 ،م .51
8
- Daniel RIVET, op. cit., p. 215.
 -9بغهاع عوػهبرجي وخمُض الترًيي ،مغظع ؾابم ،م .69
 -10ؤخمض البىػٍضي ،الحاريخ الاجحماعي لذرعة (مطلع
اللرن  /17مطلع اللرن 20م) دراصة في الحياة الضياصية
والاجحماعية والاكحصادًة مً خالل الوثائم املحلية،
(الضاع البًُاء :آؿاق مخىؾُُت ،)1994 ،م.78 .
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الحهىصًت ؿلِ  7500شخو .2وَكحر ؤخمض
الىانغي إلى قضة هظا الىباء بلىله" :وفي ؾىت
زمـ وؾخحن وحؿعمائت وان باإلاؼغب وباء
عظُم هؿا ؾهله وظباله ،وؤؿنى هماجه
وؤبُاله واجهل ؤمغه إلى ؾىت ؾذ وؾخحن
بعضها".3
وبعض معغهت واصي املخاػن الكهحرة
ؾىت 1578م التي صاعث عخاها ما بحن
البرحؼالُحن والؿعضًحن على ألاعى اإلاؼغبُت
واهتهذ باهخهاع الجاهب اإلاؼغبي ،ظهغ وباء آزغ
ما بحن ؾىتي 1580-1579م ؤصي إلى وؿُاث
هبحرة ،إلى ؤن اعخبره الىاؽ علابا إلهُا على
عضم اكدؿام الؼىائم الهائلت لهظه اإلاعغهت
بىظه قغعي .4وجُابم ؤعغاى هظا الىباء
خؿب ونف اإلاهاصع ؤلاهـلىهؼا ؤلاؾباهُت
التي اظخاخذ خُجها إؾباهُا وألاعاض ي
الجغماهُت .5إط ًهف اإلاؤعر املجهىٌ ؾىت
986هـ1579/م ب"عام هدُدت" ؤي عام
الؿعاٌ ،خُض "وان الىاؽ ٌؿعلىن زم
ًمىجىن بعض زالزت ؤًام ؤو ؤعبعت ووكع في الىاؽ
ؿىاء عظُم" .6هما ًظهغ دمحم الهؼحر ؤلاؿغاوي

الجؼائغ ،مشلما جم الضزىٌ في مىاظهت ؤهبر مع
البرحؼالُحن.
 -2اصحمرار دورة الوباء في ظل الحذخل
الخارجي واشحعال الثورات والحمردات رغم
الاصحلرار اليضبي للضلطة مً نهاًة اللرن
 16إلى بذاًة اللرن 17م
بعض عىصة الؿلُان الؿعضي عبض هللا
الؼالب مً معغهت كغب واصي اللبن مً عمالت
ؿاؽ في مىاظهت الباقا العشماوي على الجؼائغ
خؿً بً زحر الضًً ،والظي جىػل في عمم
ألاعاض ي اإلاؼغبُت في إَاع نغا َىٍل مع
الىـىط العشماوي باإلاىُلت طهب ضخُخه والضه
الؿلُان دمحم الكُش الؿعضي ؾىت 1557م،
وظض ؤن الىباء كض اظخاح مضًىت ؿاؽ ؿاؾخلغ
زاعط ؤؾىاعها .1إط ؾخيىن مضًىت ملُلت
املخخلت إؾباهُا هلُت اهخلاٌ عضوي هظا الىباء
ؾىت 1557م الظي امخض إلى ػاًت 1558م
وؤؾمخه اإلاهاصع بالُاعىن ،خُض اؾخىًَ
ظباٌ الغٍف على َىٌ الؿاخل اإلاخىؾُي ،زم
اهخلل إلى ؿاؽ التي لم جلخلِ ؤهـاؾها بعض مً
ؤجىن الخغب الىَاؾُت الؿعضًت ،خُذ وان
ًىكع ما بحن  1000و 1500مً الضخاًا ًىمُا
في هظه اإلاضًىت وخضها ،ووان وكعه كىٍا ؤًًا
في مغاهل خُض جىفي في نـىؾ الجماعت

 -2بغهاع عوػهبرجي وخمُض الترًيي ،مغظع ؾابم ،م .83-81
 -3ؤخمض الىانغي ،مغظع ؾابم ،م .39
 -4هــ اإلاغظع ،م .191
 -5بغهاع عوػهبرجي وخمُض الترًيي ،مغظع ؾابم ،م .86-85
 -6مؤعر مجهىٌ ،ثاريخ الذولة الضعذًة الحكمذارثية،
جدلُم وجلضًم عبض الغخُم بىداصة( ،مغاهل :عُىن
اإلالاالث ،)1994 ،م .99

 -1ؤخمض الىانغي ،الاصحلصا ألخباردول املغرب ألاكص ى،
ألاكص ى ،جدلُم وحعلُم ظعـغ ودمحم الىانغي( ،الضاع
البًُاء :صاع الىخاب :5 ،)1955 ،م .39
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ؤهه في هظه الؿىت جغاؿم الىباء العام مع الؼالء
الظي ايُغ معه الىاؽ إلى ؤول البلىلُاث ،إط
":وكع ػالء عظُم ختى عظُم ختى عغؾ طلً
العام بعام البلىٌ ،ووكع ؾعاٌ عظُم ؤناب
الىاؽ عامت في بعٌ ؿهىٌ طلً العام ؿال
ًؼاٌ ؤلاوؿان ٌؿعل إلى ؤن جلبٌ عوخه،
ولهظا ؾمي العام بعام هدُدت" .1وؾِخـاصي
ؤخمض اإلاىهىع صزىٌ الُاعىن مً ؤوعبا ؾىت
1583م ،وطلً بئػالق الُغق التي جغبِ
مضًىت ؾبخت املخخلت باإلاؼغب بكيل مبىغ،
وبظلً خاٌ صون عىصة الياعزت مغة ؤزغي.2
وعلى الغػم مً هضوء ظبهاث الخغب ما
بحن اإلاؼاعبت وؤلاًبحرًحن علب الهؼٍمت اإلاضوٍت
للبرحؼالُحن وخلـائهم في واصي املخاػن ،إال ؤن
حعثر اإلاـاوياث خىٌ ألاؾغي ووكاٍ خغهت
الىؾُاء والضبلىماؾُحن والخجاع ألاوعبُحن
ؾىؾ ًترن املجاٌ مـخىخا ؤمام اهخلاٌ عضوي
مسخلف ألامغاى وألاوبئت .إلى ظىاب وكاٍ
عضص مً الشىعاث الضازلُت اللىٍت التي واصث
ؤن حعهف بالضولت اإلاغهؼٍت في عؼ مجضها ؤًام
الؿلُان الؿعضي الكهحر ؤخمض اإلاىهىع
الظهبي(1603-1578م) ،مشل زىعة ألامحر صاوص
بً عبض اإلاىمً بً دمحم الكُش اإلاهضي 1579م
والخمغصاث اإلاخىغعة ألعغاب الخلِ وزىعة ابً
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كغكىف بجباٌ ػماعة والهبِ 1588-1587م،
وزىعة ؤعغاب جىاث وجُيىعاعًٍ 1589-1587م
إلى ظاهب زىعة ألامحر الىانغ بً عبض هللا
الؼالب 1596-1595م .ؿلض قيل عام 1597م
ؾىت اهضال الُاعىن مً ظضًض ،وهى الظي
ؤؾماه اللاصعي في وكغ اإلاشاوي بالُاعىن
العظُم ،خُض بلؼذ ؿُه ؤعضاص اإلاىحى خؿب
كىله ما بحن  500إلى  1000ؿغص في مضًىت ؿاؽ
وخضها ،مً بُجهم  6آلاالؾ مً ؤعُان اإلاضًىت
الظًً لم ًىجىا مً هظه اإلاإؾاة على
عؿاهُتهم.3
ومع ؤن الؿلُان ؤخمض اإلاىهىع اجسظ
ول الاخخُاَاث مً زالٌ خظغ الخغهت بحن
اإلاضن ومسخلف اإلاىاَم ،ؤو الضزىٌ إلحها
والخغوط مجها ،ؿئن الىيع لم ًدل صون اهدكاع
الىباء ،هظه الخعلُماث التي وظهذ ؤًًا إلى
كاصة الضولت الىباع والعماٌ على ألاكالُم،
خُض وظه اإلاىهىع حعلُماث للائضه على
مضًىت اللهغ الىبحر بعضم صزىٌ اإلاضًىت بعض
مؼاصعجه مغاهل إلى ػاًت قـائه مً الىباء،
ُ
بعضما انِب هى وعضص مً ؤؿغاص ؤؾغجه به،
مشلما جىفي عضص مً ؤبىائه ظغاء طلً.4
 -3دمحم اللاصعي ،وشر املثاوي ألهل اللرن الحادي والثاوي،
جدلُم دمحم خجي وؤخمض الخىؿُم ،ؾلؿلت التراظم ،3
(الغباٍ :مُبىعاث صاع اإلاؼغب للخإلُف والترظمت واليكغ،
 :1 ،)1977م.69 .
 -4ؤهُىهُى صي نالضاهُا ،أخبار أحمذ املىصور صلطان
املغرب ،جلضًم وجغظمت وجدلُم إبغاهُم بىَالب وعشمان

 -1دمحم الهؼحر ؤلاؿغاوي ،هسهة الحادي بأخبار ملون اللرن
الحادي ،جدلُم وجلضًم عبض اللُُف الكاصلي( ،الضاع
البًُاء :مُبعت الىجاح الجضًضة ،)1998 ،م .247
 -2بغهاع عوػهبرجي وخمُض الترًيي ،مغظع ؾابم ،م .87
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هما ؤكضم الؿلُان هـؿه على مؼاصعة
مضًىت مغاهل إلى باصًتها مساؿت هظا الىباء إلى
ػاًت هضوء ألاويا  ،مع اهدكاع مكاهض اإلاىث
في واؿت البالص ،هظه اإلاكاهض التي ونلذ إلى
صازل اللهغ الؿلُاوي ،خُض قملذ
الىؿُاث خىالي ههف اللىاث اإلاغاؿلت ليل مً
الؿلُان وكائضه على مىُلت اللهغ الىبحر
الظي وان في ػٍاعة للعانمت ،بدُض وان هؤالء
ًدؿاكُىن في ؾىَعاث ؤو ؤًام كلُلت مً
ؤلانابت ال جخجاوػ  3ؤًام ،إلى صعظت ؾاص معها
الاعخلاص بإن الهىاء ملىر خؿب جهىع ألاؾحر
الىبُل البرحؼالي ؤهُىهُى صي نالضاهُا ،الظي
ُ
وان قاهضا على ألاخضار وانِب بالظهىٌ مً
قضة عضوي اإلاغى وؾغعت جإزحره على
الضخاًا وهثرة ؤعضاصهم.1
إط ًظهغ صي نالضاهُا ؤهه في ًىم واخض
بمغاهل هى  2ماي 1598م جىفي ؤػٍض مً
 5000شخو ،وهى ما ظعله ٌعخلض ؤهه الىباء
ألاهثر ؿخيا في العالم مً خُض خضة اهدكاعه
وهثرة مىجاه ،زهىنا ؤهه ٌكحر إلى ؤن هظا
الىباء طهب بدُاة ؤعبعت ؤزماؽ ( )4/5ؾيان
عانمت الؿعضًحن .2ؿُما طهبذ عؾالت ألخض
ؤلاهجلحز جدمل جاعٍش  30ماي 1598م والظي
وان معاٌكا هظلً لهظا الُاعىن الظي يغب
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مغاهل ،ؤن الىباء وان ًلض ي على 34000
ُ
شخو في الُىم الىاخض ،إلى صعظت اقُعذ
معها وؿاة الؿلُان .3ؿُما طهب جلغٍغ
إهجلحزي آزغ ٌ-عىص لكهغ ًىهُى مً هــ
الؿىت -إلى وؿاة  230000شخو جىؿىا ظغاء
هظا الىباء ،ووؿاة ههف ؾيان إخضي
البلضاث ،إط لم ٌؿلم مىه ختى بعٌ الخجاع،4
وهظا الضبلىماؾُىن على ػغاع ؾـحر إؾباهُا
الظي للي خخـه في ػكذ 1598م.5
إياؿت إلى إنابت عضص مً الىؾُاء
ألاوعبُحن ،وهظا ألاؾغي اإلاؿُدُىن باإلاضًىت
الظًً كض ى الىباء على ؤهثر مً  1600شخو
مجهم مً مجمى  2400ؤؾحر ،عػم ؤهه وان لهم
مكـى زام جلضم ؿُه العىاًت الالػمت ،هما
ُؾمذ لهم باللُام بلضاؽ الضؿً للمىحى ،وكض
اعخبر مً بلي على كُض الخُاة ؤن الىجاة مً
اإلاىث في ظل هظا الىباء واهذ بمشابت اإلاعجؼة،
إال ؤهه جغن طهغي عاللت بإطهانهم ،ألن الىباء
وان ولما صزل خُا ؿخً بإهله عً آزغهم مً
كىة العضوي ،هظه العضوي التي ؾاهم
اللهىم الظًً واهىا ًجهبىن هظه ألاخُاء في
3

- Henry DE CASTRIES, Les Sources Inédites de
l’Histoire De Maroc, 1ère série - Dynastie
Saadienne, Archives et bibliothèques
d’Angleterre, (Paris : Paul Geuthner, 1925), Tome
II: p. 125.
4
- Ibid, p. 127.
5
- Ibid, p. 129.

اإلاىهىعي ولُـي بىقيخىؾ( ،الغباٍ :الجمعُت اإلاؼغبُت
للخإلُف والترظمت واليكغ ،)2011 ،م.191 .
 -1هــ اإلاغظع ،م.189 .
 -2هــ اإلاغظع ،م.186 .
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بعىصة الجىىص إلى صازل اإلاضًىت وؤكغ صزىٌ
كائض اللهغ الىبحر إلى ملغ خىمه.3
ومع زـىث وهج الُاعىن عامي
1598-1597م ،إال ؤهه لم ًيخه مُللا ،إط
اؾخمغ عبر مىظاث امخضث لؿىىاث ،وإن
ازخلـذ خضجه مً ؾىت إلى ؤزغي ،4ؿلض عاص
الىباء لًُغب مً ظضًض ؾىت 1601م خُض
عمل الؿلُان الؿعضي ؤخمض اإلاىهىع على
اجساط هــ الاخخُاَاث وكًاء ؿترة الىباء
التي امخضث على َىٌ  4ؤقهغ زاعط اإلاضًىت،
خُض وان باٌ اإلاؼاعبت مكضوصا لؼواله بإؾغ
وكذ ممىً ،زهىنا لضي العىام الظًً وان
لهم معخلضاث زانت في هظا ؤلاَاع ،مجها ما
هى ما مغجبِ بظهىع هى معحن مً ألابغاط
والىجىم في الؿماء هدل لجخالم مً الىباء
مشل هجىم بغط الشىع.5
ُ
زم ظاء بعضه وباء 1603م الظي اقُع
ؿُه ؤن الؿلُان ؤخمض اإلاىهىع الظهبي جىفي
ظغاء هظا الىباء خؿب ما طهبذ إلُه بعٌ
اإلاهاصع .6زهىنا وؤهه ظهغث علُه بعٌ
ألاعغاى مً كبُل العُاء الكضًض ،عػم ؤن

هللها إلى الجباٌ املخُُت باإلاضًىت التي ماث
ؿحها آلاالؾ ؤًًا بؿبب طلً ،مشلما لم ٌؿلم
مىه ختى الخُىاهاث هظلً ،ولعل هظه الخالت
الياعزُت التي زلـها هظا الىباء هي ما ظعلذ
بعٌ اإلاؿُدُحن -بؿبب زلـُتهم الضًيُت
اإلاخعهبتٌ -عخبروهه علابا إلهُا ألهل اإلاضًىت
التي واهذ حعض مً ؤعظم مضن العالم خُجها،
ومجهم ؤهُىهُى صي نالضاهُا الظي ؤؾماه
ب"العلاب العام واإلامُذ الظي خل مً
الؿماء بؿيان مغاهل".1
ؿمً وكع الىباء –خؿب هــ
اإلاهضع -على اإلاضًىت وؾيانها إلاضة قهغًٍ
ؿلِ ،ؤهه ؤخضر "ؤيغاع ظؿُمت ،إلى صعظت
ؤن عضصا هبحرا مً مىاػٌ مغاهل ؤنبذ
مهجىعا وؤن ظشض الىشحر مً الىاؽ حعـىذ في
ألامىىت هـؿها التي ؿاعكىا ؿحها الخُاة ،وكض
ناعوا ؿغَؿت للىالب بؿبب اوعضام مً ًخىلى
صؿجهم ،ألن الىباء ؤناب ؤًًا ؤولئً الظًً
صؿعهم ظكعهم إلى اللُام بهظه الىظُـت"،
الص يء الظي ؤزاع هلع الؿلُان ؤخمض اإلاىهىع
الظي ظل ًهضع ألاوامغ ول ًىم جلغٍبا بىلل
زُامه إلى مىاكع ظضًضة يىاحي اإلاضًىت .2ولم
ٌؿمذ بئنهاء خالت الدجغ وؤزظ الاخخُاَاث في
وامل البالص إال مع نهاًت الىباء ،خُض ؤمغ

 -3هــ اإلاغظع ،م.195-194 .
 -4هــ اإلاغظع ،م.215 .
ٌ -5كحر صي نالضاهُا ؤن اعخلاص اإلاؼاعبت وان ًظهب إلى
اهخظاع ظهىع ما ٌؿمى بالىجىم الؿبعت ؤي هجىم بغط الشىع
لجالء الىباء ،وهى هــ اإلاعخلض الظي وان ؾائضا في
ككخالت ،ؤهُىهُى صي نالضاهُا ،هــ اإلاغظع ،م.205 .
 -6دمحم اللاصعي ،مغظع ؾابم :1 ،م.105 .

 -1ؤهُىهُى صي نالضاهُا ،مغظع ؾابم ،م.215 .
 -2هــ اإلاغظع ،م.193 .
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مجمىعت مً اإلاهاصع ػحر الغؾمُت املخلُت
وألاظىبُت جظهب إلى ؤهه ُؾمم على ًض ابىه
ػٍضان عػبت مىه في الؿُُغة على الخىم ،1هظه
الىؿاة اإلاـاظئت التي ؾدىهي خالت الاؾخلغاع
اليؿبي وجـخذ املجاٌ مً ظضًض ؤمام الـىض ى
والخغوب الضازلُت التي لً جىُـئ لعلىص
مىالُت .عػم ؤن اإلاىهىع كبُل وؿاجه وظه مً
ظضًض حعلُماجه ألبىائه وعماله بًغوعة الالتزام
ؤلاظباعي بالدجغ الهخي وإًلاؾ خغهت
الخىلل مهما واهذ الظعائع ،وإػالق اإلاضن ختى
وإن ظهغث خالت واخضة ؿلِ صازل اإلاضًىت،
إلى ظاهب جىنُاث بًغوعة ؤزظ الضواء
مباقغة بعض ظهىع ألاعغاى مشل اعجـا صعظت
خغاعة الجؿم وآالم اإلاعضة ،وعضم مالمؿت
الغؾائل إال بعض ويعها في الخل اإلاكبع
وعغيها في الكمـ ،وهظا ما ججلى مً زالٌ
الغؾالت التي بعثها مً ؿاؽ إلى إبىه ؤبي ؿاعؽ
عبض هللا بمغاهل بعض ؤن ؤهبإه بظهىع الىباء
باإلاضًىت ؾىت 1603م ،خُض ؤمغه ؤًًا
بمؼاصعة اإلاضًىت عؿلت الجِل وحؼُحر ملامه
زاعظها باؾخمغاع ،إط جىضح هظه الغؾالت
مضي وعي هظا الؿلُان بسُىعة اإلاغى وؿهم
العضوي وهُـُت مجابهتها.2
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 -3ثفاكم الوضعية الوبائية مع اححذام
الحروب ألاهلية والصراعات حول العرش
خالل اللرهين  17و18م
ؤصث الخغب ألاهلُت التي اجلضث هحرانها
بحن ؤبىاء اإلاىهىع علب مىجه ،في نغا
مدمىم خىٌ الخىم ؤلب معه البالص والعباص،
إلى مجاعت واؾعت جؼاًضث معها خضة الُاعىن
الظي يغب مغة ؤزغي اهُالكا مً ؾىت
1602م إلى ػاًت ؾىت 1608م ،خُذ اهدكغ
الىباء في معظم ؤهداء اإلاؼغب عػم الخهاع
الظي ؿغى بـًل الدجغ الهخي ،ؿلض واهذ
ؤعضاص الضخاًا مغجـعت في العانمت مغاهل
هـؿها وبكيل ًىمي بؿبب جيالب الُاعىن
واللدِ والخغب ،الص يء الظي ؤصي إلى هلو
هائل في اإلاؤن والؼظاء واعجـا ألاؾعاع هشحرا.3
وحكحر عؾالت بخاعٍش ً 5ىلُىػ 1606م ألخض
الضبلىماؾُحن الهىلىضًحن الظي علم في مضًىت
مغاهل زالٌ هظه الـترة إلى ويعُت الخهاع
التي مىعخه مً مؼاصعة البالص والعىصة إلى ؤوعبا،
وهظا خالت الـىض ى والخغب التي ؿاكمذ مً
ؾىء ألاويا وػاصث مً الىؿُاث بؿبب
الُاعىن واملجاعت ،بدُض ًلىٌ في هظا
ؤلاَاع" :هظا البلض ال ًؼاٌ في خالت ايُغاب
آلان ،عار الُاعىن واملجاعت بكيل عهُب،
لضعظت ؤهه ًمىث في هظه اإلاضًىت وخضها ً
ًىمُا

 -1ؤهُىهُى صي نالضاهُا ،مغظع ؾابم ،م.251-250 .
 -2دمحم الهؼحر ؤلاؿغاوي ،مغظع ؾابم ،م .278-273

 -3بغهاع عوػهبرجي وخمُض الترًيي ،مغظع ؾابم ،م .109
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مً حؿعمائت إلى ؤلف شخو" .1إط اؾخـدل
الىباء في مغاهل إلى صعظت اهضؿع معها ألامحر
الؿعضي ؤبى ؿاعؽ ؤخض ؤبىاء اإلاىهىع ،الظي
وان مؿُُغا على الخىم في اإلاضًىت زالٌ
بضاًت الخغب ألاهلُت مع إزىجه ،إلى الهغوب
مجها عؿلت ظىىصه والاؾخلغاع في الًىاحي هغبا
مً الىباء.2
وكض قيلذ ؤخُاء الحهىص زالٌ هظا
الىباء ؤؿًل مالط باليؿبت للبعشاث
الضبلىماؾُت ألاوعبُت هغوبا مً العضوي ومً
خالت الـىض ى ألامىُت .3وطلً بدىم الاوؼالق
الظي محز خُاة هؤالء واوعؼالهم الضائم يمً
ؤخُاء زانت ؤعضتها الضولت لهم لـهلهم عً
اإلاؿلمحن ،باإلياؿت إلى زانُت جىؿغها على
بابحن ؿلِ ،واخض ًؤصي إلى اإلاضًىت وآلازغ إلى
اإلالبرة الحهىصًت.4
ؿيان ميىر الىباء َىٍال وعىصجه
بكيل مخىغع مً ؾىت  1597إلى ػاًت 1607م،
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مغجبُا ؤؾاؾا بدالت الخغب ألاهلُت والـىض ى
ألامىُت التي عغؿتها البالص ،والتي لم حؿمذ
بًبِ ألاهالي والخدىم في الىباء اهُالكا مً
ؾىت 1603م ،خُض ٌكحر ؤخض اإلاعانغًٍ وهى
عبض الغخمان الخمىاعحي إلى عضم اهًباٍ
الىاؽ بالدجغ الىبىي في ظل هظه ألاويا ،
مما ؾمذ باؾخمغاع جىاظض الىباء زهىنا في
الجىىب ،وؾاهم في جـىً الىظام العام،
باؾخصىاء ؾاهىت ؿاؽ التي التزمذ بالدجغ مما
مىجها مً الخسلو مىه بؿغعت في ؾيخه ألاولى،
خُض ًلىٌ" :وإلاا وكع الُاعىن باإلاؼغب ؾىت
زمـ ؤو ؾذ إلى ؾىت ؾذ عكغة وؤلف ،وان
ؤوٌ ما وكع بالخىايغ ،ؿإما ؤهل ؿاؽ ؿبروا
وجللىا ألامغ بالدؿلُم ؿاعجـع عجهم مً ؾيخه،
ولم ٌعض إلحهم ،وؤما ؤهل مغاهل وجاعوصاهذ
ؿخـغكىا له في الباصًت والجباٌ ،ؿيان ؤهثر
وكىعه بهم واهلغى ظل ؤعُانهم ختى اؾخىلى
الخغاب مً طلً على الخايغجحن ،زم لم ًؼٌ
ٌعىص إلحهم ؾىت بعض ؾىت وهى ًـغون مىه مضة
مً ازني عكغ عاما ،ؿيان ًغي –وهللا ؤعلم -ؤن
طلً مً قؤم الـغاع مىه والجؼ ؿُه ،وفي
ػحره ألازظ بما وعص عً عؾىٌ هللا نلى هللا
علُه وؾلم الظي وول هللا إلُه نالح الضًً
والضهُا ،وآلاؿاث اإلاترجبت عً الـغاع مىه
واإلالاَعت وجًُِع يعـت اإلاؿلمحن ،جغن صؿً
ألابضان ،وجمغٌٍ اإلاهابحن به ،والخالش ي

1

- Henry DE CASTRIES, Les Sources Inédites de
l’Histoire De Maroc, 1ère série - Dynastie
Saadienne, Archives et bibliothèques des PaysBas, (Paris : Ernest Leroux, 1906), Tome I, p. 148.
 -2زىعدي صي هىحن ،وصف املمالك املغربية -1603
1613م ،جغظمت عبض الىاخض ؤهمحر( ،الغباٍ :ميكىعاث
معهض الضعاؾاث ؤلاؿغٍلُت ،)1997 ،م.36 .
 -3ؤهُىهُى صي نالضاهُا ،مغظع ؾابم ،م.285 .
 -4عبض الىغٍم هغٍم ،املغرب في عهذ الذولة الضعذًةٍ ،
( ،2الضاع البًُاء :قغهت الُبع واليكغ ،)1977 ،م.
.287
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اإلاؤصي إلى خل الىظام جلخض ي خغمخه ،وكض
قاهضها مً طلً ما هللا ؤعلم به".1
وهدُجت اؾخمغاع الخغوب والايُغاباث
الضازلُت ظهغ الىباء مً ظضًض ما بحن -1625
1629م ،والظي ؤوصي بدُاة  176400شخو
في اإلاؼغب خؿب بعٌ الخلاعٍغ الـغوؿُت،2
خُض وان عضص الضخاًا ؾىت 1625م ما بحن
 50إلى  60شخو ًىمُا في مضًىت ؿاؽ
وخضها .3مشلما يغب مغة ؤزغي ؾىت 1636م.4
وكض ظل جؼامً ألاوبئت والخغوب
والجـاؾ خايغا في جاعٍش اإلاؼغب زالٌ هظه
الـترة ،ؿـي زًم مداولت العلىٍىن جمهُض
البالص في مىاظهت مسخلف مىاؿؿحهم على
الؿلُت ،ؾُعغؾ اإلاؼغب مىظت كاؾُت مً
الىباء جغاؿلذ مع املجاعت وؤعماٌ الجهب زالٌ
مىؾم 1663-1662م ،إط ؾُدهض الىباء
ؾىت 1662م بماعؾخان ؿاؽ وخضه 184000
ضخُت صون مً كض ى زاعظه ،إلى صعظت زلذ

معها ؤخُاء اإلاضًىت مً الؿيان ،مشل خىمت
اللغوٍحن التي ظل بها  30عظال ؿلِ على كُض
الخُاة .5عػم ؤن العىصة الضوعٍت لألوبئت
واملجاعاث مع مجيء العلىٍحن ؾهلذ علحهم
إزًا البالص لخىمهم مً صون ملاومت في
بعٌ اإلاىاَم ،مشل إماعحي الضالء والؿمالًحن،
وهظا مغاهل عانمت الجىىب ،وطلً بؿبب
ؤلانهان الظي حؿببذ ؿُه هظه اليىاعر ما بحن
1670-1668م .6زهىنا مع الـغاغ الؿياوي
الؿياوي اإلاهىٌ الظي وكف وعاءه الُاعىن
باألؾاؽ ،والظي بلؽ عضص كخاله خىالي
 300000إوؿان على امخضاص ما ًلاعب كغن
وههف .7لىً مع طلً ؾهل جىخُض البالص على
على ًض العلىٍحن مً ظضًض وجىَُض خىمهم.8
وكض واهذ ؤوبئت 1680-1677م ؤًًا
في ػاًت الكضة ،وهي عباعة عً َاعىن إلى
ظاهب ؤمغاى ؤزغي لها ؤعغاى مً كبُل
الؿعاٌ وؤلاخؿاؽ بالبروصة الكضًضة ،إط ظهغ

 -1عبض الغخمان الخمىاعحي ،الفوائذ الجمة في إصىاد علوم
ألامة ،جدلُم الحزًض الغاض ي وجلضًم دمحم اإلاىىوي،
(بحروث :صاع الىخب العلمُت ،)2007 ،م.111-110 .
2
- Henry DE CASTRIES, Les Sources Inédites de
l’Histoire du Maroc, 1ère série - Dynastie
Saadienne, Archives et bibliothèque de France,
(Paris : Ernest Leroux, 1911, Tome ΙIΙ: p. 268.
 -3خُاة عخى ،الهذر الذًموغرافي في املغرب خالل اللرهين
العاشر والحادي عشر للهجرة (17-16م)( ،وظضة :مىخبت
الُالب ،)2012 ،م.29 .
 -4بغهاع عوػهبرجي وخمُض الترًيي ،مغظع ؾابم ،م .133

 -5دمحم اللاصعي ،وشر املثاوي ألهل اللرن الحادي والثاوي،
جدلُم دمحم خجي وؤخمض الخىؿُم ،ؾلؿلت التراظم ،3
(الغباٍ :مُبىعاث صاع اإلاؼغب للخإلُف والترظمت واليكغ،
 :2 ،)1982م.134 .
 -6بغهاع عوػهبرجي وخمُض الترًيي ،مغظع ؾابم ،م -151
.152
 -7خُاة عخى ،مغظع ؾابم ،م.31 .
 -8ؤخمض عمالً" ،ألاػمت وجىَُض الخىم اإلاغهؼي مجاعت
ً
عام  1072 – 1071همىطظا" ،املجاعات وألاوبئة في ثاريخ
املغرب ،جيؿُم بىبىغ بىهاصي وبىظمعت عوٍان ،ؾلؿلت
هضواث ومىاظغاث عكم ( ،4الجضًضة :ميكىعاث ولُت آلاصاب
والعلىم ؤلاوؿاهُت ،)2004 ،م .275
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الىباء في جُىان ؤوٌ ألامغ ،بدُض ؿخً ب 25
ؤلف شخها في هظه اإلاضًىت ،وب  132ؤلف
كخُل في اللهغ الىبحر وؤنُال و 52ؤلف
ضخُت في مىىاؽ و 85ؤلف وؿاة في ؿاؽ،
وطلً عػم ؤن الضولت العلىٍت خُجها كامذ
بمجىعت مً الخضابحر الاختراػٍت الهاعمت
إلاىاظه ػخف الىباء ،خُض جم ألامغ بئخغاق
"ؾىق الخمِـ" بمضًىت ؿاؽ التي اقخض بها
الُاعىن وبعٌ اللغي املجاوعة لها ،وجم
يغب خهاع كىي على مضًىت مىىاؽ وويع
خهاع عؿىغي مكضص على نهغ ؾبى إلاضة
ؿاكذ  9ؤقهغ إلاىع مغوع ألاشخام إلى مضًىتي
مىىاؽ وؿاؽ .1زم ما لبصذ ؤن ظهغث ؤمغاى
ؤزغي بكيل مخلُع مشل وباء 1721-1720م
الظي جؼامً مع ؤػمت ؾُاؾُت قاعؿذ ؿحها
الضولت اإلاغهؼٍت على الانهُاع مً كىة وكعه على
املجخمع والؿلُت ،إلى ػاًت َاعىن -1739
 1744الظي ظاء في زًم ؤجىن الخغب ألاهلُت
والهغا خىٌ العغف بحن ؤمغاء الضولت مً
ظهت ،وبغوػ خغواث بعٌ اإلاخمغصًً مً ظهت
ؤزغي ،مشلما جهاصؾ مع اهدكاع هبحر للـئران
التي ؤجذ على ألازًغ والُابـ ،وهي التي
جغجبِ بالًغوعة بهظا الىباء ،بدُض واهذ
ؤعضاص الىؿُاث بعكغاث آلاالؾ في عضص
آلاالؾ مً اإلاضن واإلاىاَم اإلاؼغبُت التي ؤنبذ
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بعًها قبه ؿغاغ مً الؿيان مشل اللهغ
الىبحر ووػان ،إط ؾىؾ حعاوي مغة ؤزغي مً
َاعىن 1752-1748م الظي بلؼذ زؿائغه في
مضًىت ؿاؽ  10آالؾ شخو ،وهظا  40ؤلف
في مضًىت مىىاؽ زالٌ خىالي ؤعبعت ؤقهغ
ؿلِ.2
وإطا وان الخجاع هم مً ؤصزلىا هظا
الىباء إلى اإلاؼغب ،ؿئن الجُىف اإلاكاعهت في
هظه الخغب ألاهلُت لعبذ صوعا في اهدكاعه
واؾخمغاعه ،بؿبب جدغواتها الضائمت وخغوب
الىغ والـغ بحن ألامغاء اإلاخلاجلحن عبر عبى
البالص ،وهغؾذ الخىؾع املجالي للُاعىن مع
زلم ألاظىاء اإلاىاؾبت ألعماٌ الجهب وخالت
الـىض ى.3
وما ٌكاء اللضع إال ؤن ًسخخم اللغن
الشامً عكغ اإلاُالصي بُاعىن ؤزغ امخض ما
بحن ؾىتي 1800-1798م ،هظا الُاعىن الظي
وعص على البالص مً الخاعط ،والظي ًغجح ؤهه
حؿغب بـعل عضم اخترام الدجغ الهخي
وتهغٍب الؿلع .4وكض اؾدكغي في عمىم البالص
 -2هــ اإلاغظع ،م.57-54 .
 -3دمحم ألامحن البزاػ ،ثاريخ ألاوبئة واملجاعات في املغرب
اللرهين  18و19م ، ،ؾلؿلت عؾائل وؤَغوخاث ،18
(الغباٍ :ميكىعاث ولُت آلاصاب والعلىم ؤلاوؿاهُت،)1992 ،
م .56-55
 -4عبض الخمُض خضوف" ،ؤؾباب الهضع الضًمىػغافي باإلاؼغب
باإلاؼغب مً زالٌ مسُىٍ ؤكىاٌ اإلاُاعحن في الُعً
والُىاعحن :ملاعبت لُاعىن  1799م" ،املجاعات وألاوبئة
في ثاريخ املغرب ،جيؿُم بىبىغ بىهاصي وبىظمعت عوٍان،

 -1إصعَـ ؤبى إصعَـ :كضاًا في الحاريخ الاجحماعي
والاكحصادي وإلاًكولوجي للمغرب الحذًث ق 17 -16م،
(مىىاؽ :مُبعت سجلماؾت ،)2008 ،م.53-52 .
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هدُجت جدغواث الجِل املخؼوي إلزماص بعٌ
اللاصة اإلاخمغصًً ،خُض هجض ؤًًا بهمت
الخغوب ألاهلُت إلى ظاهب الجـاؾ واملجاعت
وإؾباب ؤولُت الؾدكغاء هظه الياعزت ،1إط مً
اإلاالخظ ؤن ألاوبئت التي واهذ جًغب اإلاؼغب
صوعٍا زالٌ هظه الـترة اعجبُذ ؤؾاؾا
باملجاعاث والخدغواث والجزاعاث العؿىغٍت،
إلى ظاهب عضم وعي ألاهالي وػُاب التزامهم
بالدجغ الهخي ،زهىنا مع لجىئهم إلى
الـغاع .2خُض حؿبب هظا الُاعىن هى آلازغ
في هؼٍف صًمؼغافي وؤوصي بدُاة عكغاث
آلاالؾ مً الضخاًا عبر مجمىعت مً اإلاضن
اإلاؼغبُت( 65ؤلف في ؿاؽ 50 ،ؤلـا في مغاهل،
 20ؤلـا في الغباٍ.3)...
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الخضًض وحؼُحر مؿاعه الخاعٍذي ،وطلً بـعل
آلازاع الخُحرة التي زلـتها على مؿخىي
مسخلف مظاهغ ألاػمت التي ظشمذ على ول
مغاؿم الخُاة ،بدُض ؾاهمذ في اوعياؾاث
واضخت على نعُض جُىع البالص في ملاعهت
بجحرانها ألاوعبُحن ،زهىنا وؤن هظه الجىائذ
جغاؿلذ مع خغوب ونغاعاث صازلُت وزاعظُت
ومجاعاث ووىاعر َبُعُت ؤزغي عملذ مً
خضة هظه ألاػمت .إط وان اهدكاع الـىض ى
باإلاىاػاة مع هظه اإلاىاظهاث العؿىغٍت
اليكُُت ،عامال في ؿكل ججاعب الدجغ
الهخي وخضور الخلل في يبِ اإلاىاؿظ البرًت
والبدغٍت والُغكاث ،وعضم التزام ألاهالي به.
مما حؿبب في اؾخمغاع هظه ألاوبئت إلاضص َىٍلت
ؤو ؾمذ بعىصتها بكيل صوعي بعض ؿتراث مً
الىمىن ،ومىجها هظلً مً اظخُاح مجمى
جغاب اإلاملىت وجىؾع مجاٌ اهدكاعها .وبالخالي
نعبذ مىاظهتها وهثر ضخاًاها .الص يء الظي
وان له عىاكب واعزُت على اإلاؼغب اظخماعُا
واكخهاصًا وصًمؼغاؿُا وؾُاؾُا ،إلى ظاهب
الترؾباث الظهىُت والعللُت التي عللذ في
هـىؽ الؿاهىت مضة مً الؼمً.
وبىاء على زالنت البدض ،ؿئن
الخىنُاث التي ًمىً ؤن ههل إلحها هي والخالي:
 إن لألوبئت مسلـاث مضمغة علىاملجخمع والاكخهاص ،وجدضر زلال هبحرا على
مؿخىي مسخلف البيُاث ؤلاهخاظُت الؿُاؾُت

خاثمة:
اهُالكا مً هظا البدض هسلو إلى ؤن
ألاوبئت قيلذ ظؼءا مهما مً العىانغ التي
لعبذ صوعا في حكىُل مالمذ جاعٍش اإلاؼغب
ؾلؿلت هضواث ومىاظغاث عكم ( ،4الجضًضة :ميكىعاث ولُت
آلاصاب والعلىم ؤلاوؿاهُت ،)2004 ،م .324
 -1دمحم ألامحن البزاػ ،مغظع ؾابم ،م .92-91
 -2دمحم ألامحن البزاػ'" ،الخغهت' والُاعىن في مؼغب اللغن
الشامً عكغ وبضاًت اللغن الخاؾع عكغ" ،املجاعات
وألاوبئة في ثاريخ املغرب ،جيؿُم بىبىغ بىهاصي وبىظمعت
عوٍان ،ؾلؿلت هضواث ومىاظغاث عكم ( ،4الجضًضة:
ميكىعاث ولُت آلاصاب والعلىم ؤلاوؿاهُت ،)2004 ،م
.344
 -3عبض الخمُض خضوف ،مغظع ؾابم ،م .327
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والضًمؼغاؿُت للضوٌ عبر الخاعٍش ،وجترن
اوعياؾاث وزُمت على الىـؿُاث والظهىُاث،
وجسلف آزاع ممخضة وعمُلت صازل طاهغة
املجخمعاث ًهعب جالؿحها عػم عامل جلاصم
ألاخضار ،زهىنا مع مكاهض اإلاىث والخغاب
والـغاغ الؿياوي اإلاهىٌ الظي ٌعلب ظمُع
اليىاعر التي جضزل يمً هظا الؿُاق .إط ؤن
ول ظائدت ال بض ؤن ًترجب عجها ؤػمت اكخهاصًت
مظاهغها بالًغوعة على الىيعحن الاظخماعي
والظهني.
 ًؤصي جؼامً ألاوبئت مع الخغوبوالهغاعاث إلى عىاكب وزُمت وؤيغاعا ؤهثر
ؿضاخت ،ألن ظغوؾ الخغب وعضم الاؾخلغاع
الؿُاس ي حؿهم في إيعاؾ اللضعة على اخخىاء
الىباء والخعامل معه ،وجضؿع إلى جـكُه بكيل
ؤؾغ مع ؾُاصة خالت الـىض ى والايُغاباث،
مما ٌؿاهم في هخائج ؤهثر ؾىءا.
 حعخبر ألاوبئت ظاهغة عابغة لجخضوصواللاعاث والضوٌ ،لظلً ؿئن عضم ؿهم هظه
الظاهغة بكيل واضح في اإلااض ي ،وعضم جظاؿغ
الجهىص خُجها بحن مسخلف ألاهظمت الؿُاؾُت
ؿاكم مً ؾلبُاث الجىائذ ،عػم كُام بعٌ
املجخمعاث ؤلاؾالمُت بخُبُم الدجغ الهخي
ولى ظؼئُا في بعٌ الخاالث .وهى ما ًجب
الاؾخـاصة مىه في ػمىىا الغاهً وواكعىا اإلاعاف
مع ظائدت وىعوها ،كهض مدانغة الجائدت
والخؼلب علحها بإؾغ خحز ػمني ممىً ،وجـاصي
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اوعياؾاتها الخُحرة التي ًظل بئميانها إخضار
وىاعر ال خهغ لها على الهعُضًً
الاكخهاصي والاظخماعي ،في خالت عضم
الخيؿُم وؤلاؾغا باجساط الخضابحر الالػمت
إلاىاظهتها.
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ججض فُه العالجً ،ىًاف بلى طلً صوع
الغُباث والخىاعق في الخاالث الاؾدكفاثُت .
ABSTRACT: This article seeks to
identify the epidemics and diseases
that the Mauritanian field has
known and affected the region's
history through its long history,
which has been overtaken by
contemporary historical writings on
their many and many subjects. In
this article, we seek approaches that
go beyond the traditional narrative
dimension to try to break down and
analyze these historic events in the
region, which have us haled deep
and fundamental transformations
that have limited the historical and
cultural roles of Mauritania’s
historic cities, such as states, Tichit,
Wadan, Shenqit, and others
Communication between North and
South. So the wars and unrest that
Mauritanian society has known
have not affected much as have
been affected by these deep
epidemics, which have made
structural
transformations

ألاوبئة وحذلية الحاضرفي موريحاهيا
د .باب ولذ أحمذ ولذ الشيخ سيذيا ـ
ؤؾخاط باإلاضعؾت العلُا للخعلُم ـ مىعٍخاهُا
امللخصٌ :ؿعى َظا اإلالاٌ بلى معغفت ألاوبئت
وألامغاى التي عغفها املجاٌ اإلاىعٍخاوي ،وؤزغث
في جاعٍش اإلاىُلت عبر جىاعٍسه الُىٍلت ،مما
ججاوػجه الىخاباث الخاعٍسُت اإلاعانغة على
هثرتها وحعضص مىايُعها.
والخم ؤهىا في َظا اإلالاٌ وؿعى بلى ويع
ملاعباث جخجاوػ البعض الؿغصي الخللُضي بلى
مداولت جفىًُ وجدلُل َظٍ ألاخضار
الخاعٍسُت التي مغث بها اإلاىُلت ،وواهذ بًظاها
بخدىالث عمُلت وحظعٍت ،خضث هثحرا مً
ألاصواع الخاعٍسُت والثلافُت التي واهذ جلعبها
اإلاضن الخاعٍسُت في مىعٍخاهُا مثل والجه
وجِكِذ وواصان وقىلُِ وغحرَا وصوعَا في
الخىانل هظلً بحن الكماٌ والجىىب.
لظا فةن الخغوب واللالكل التي عغفها املجخمع
اإلاىعٍخاوي لم جازغ فُه هثحرا ،بلضع ما ؤزغث
فُه َظٍ ألاوبئت العمُلت ،التي حعلذ
الخدىالث البيُىٍت ؤمغا ال مىضوخت عىه في
الؿُاق املخلي ،وإن وحضث بعٌ العالحاث
خؿب الىفغة والامياهُاث ،مً ؤحل ججاوػ
اللخٓاث العهِبت لىنها ْلذ جللُضًت جمخذ
باألؾاؽ مً ألاصواث اإلاخاخت مدلُا على
بؿاَتها ،و هلاف مضي فاعلُتها مً الىاخُت
العلمُت البدخت ،وإن واهذ املخُلت الجمعىٍت
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املجاٌ الىسبىي اإلاهخم باإلالىن والؿالَحن،
بلضع ما ًغهؼ على ؤلاوؿان العامي مهما
ازخلفذ ملخه ؤو عغكه ؤو هدلخه مً العِل
ومهما وان مىكعه مً مضعان الاحخماع.
على ؤهه في بَاع البضء البض ؤن وكحر بلى ؤن
الخاعٍش اإلاىعٍخاوي لم ًىخب بلى خض الؿاعت
هخابت علمُت جخجاوػ اإلاهالر والىٓغة الًُلت
خىٌ الهضف والغاًت مً الخضر والخإعٍش له،
وهي كًاًا في عمىمها جغجبِ اعجباَا وزُلا
بالخُىعاث التي قهضَا البلض مً حهت ،زم
َبُعت اإلاىاهج اإلاُبلت في َظا املجاٌ مً حهت
زاهُت.
لظا فةن َظٍ اإلالاٌ ٌؿعى بلى لفذ الاهدباٍ
بلى مىيىع َاإلاا ؤَمل في الضعاؾاث الخاعٍسُت
اإلاؿخدضزت هٓغا لللت الاَخماماث باألوبئت
وآزاعَا العمُلت التي ؤخضزذ في املجاٌ
اإلاىعٍخاوي ،مداوال جفىًُ وجدلُل َظٍ
ألاخضار وفم هٓغ جاعٍخي مخعضص اإلاىاهج بحن
الىنفي واإلالاعهاحي ،مً ؤحل فهم َظٍ
الخدىالث وويعها في ؾُاكها الخاعٍخي ،صون
ججً وال بؾلاَاث الىٓغة الاؾخعماعٍت ،بل
َى في ملانضٍ ًداوٌ لفذ الاهدباٍ بلى َظا
الىىع مً اإلاىايُع واَخمام الضعؽ الجامعي
اإلاعانغ بها.
ولظلً جىُلم َظٍ الىعكت مً ؤؾئلت
حىَغٍت :ما مفهىم ألاوبئت مً زالٌ الىىاػٌ
والفخاوي والىخاباث الخاعٍسُت العغبُت و

unavoidable in the local context,
and if there are remedies according
to abundance and the possibilities
for
overcoming difficult
but
traditional moments.
مً اإلاعغوف يغوعة ؤن البكغٍت عغفذ
جدىالث عمُلت ؤهخجتها ألامغاى وألاوبئت،
هدُجت الخىف مً املجهىٌ ،ويبابُت
اإلاؿخلبل اإلابخػى في ْل الجىاثذ وألاوبئت ،وهي
عصاث ؾُيىلىحُت َبُعُت في الالوعي ؤلاوؿاوي
هٓغا لخًاعب اإلاىاكف اللُمُت وعضم هطجها
في اللخٓاث العهِبت ،وهي ؤفعاٌ خلا غحر
علالهُت ،وال مىُلُت لىنها مبرعة وفم
الىفؿُت الاوؿاهُت اإلاًُغبت.
على ؤن مىيىع ألاوبئت وجدىالتها العمُلت
التي ؤفغػتها في جاعٍسُت املجخمعاث ْلذ مً
اإلاخجاوػ في الضعاؾاث الخاعٍسُت اإلاؿخدضزت
وألاَاعٍذ الجامعُت في املجاٌ اإلاىعٍخاوي ،وَى
ؤمغ ٌعىـ جُىع اإلاعاعف الخاعٍسُت في الؿُاق
املخلى ،واعجياػٍ باألؾاؽ على الخهىعاث
الؿغصًت في َظا املجاٌ ،عغم اَخمام بعٌ
اإلااعزحن املخضزحن ببعٌ املجاالث وؾبر
ؤغىاعَا والىٓغ فيها ،بال ؤن ألامغاى وألاوبئت
واهذ مً اإلاىايُع اإلاغُبت عغم ؤَمُتها في فهم
الخدىالث العمُلت التي خضزذ في املجاٌ
اإلاىعٍخاوي ،وحؿاوكها مع الغاًت والهضف مً
الخاعٍش في الفترة اإلاعانغة ،بط لم ٌعض طلً
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الاؾالمُت وعالكتها بالترار املخلي؟ ما هي
الخىحهاث العامت مً زالٌ َظٍ اإلاهاصع لفهم
الىباء وؤؾبابه؟ .ما هي ؤبغػ ألامغاى وألاوبئت
التي حعغيذ لها اإلاىُلت وجغهذ آزاع عمُلت
فُه؟ .زم ما هي َغق العالج والىكاًت بن
وحضث؟ .زم َل ؤخضزذ َظٍ ألاوبئت والجىاثذ
ؤزغا في الخاعٍش املخلى؟ .زم ما هي عالكت
الدكابه والخهاصم بحن اإلااض ي والخايغ؟.
لىىىا ؤمام ؤؾئلت حىَغٍت حؿخضعى مىا
ؤلاحابت والعمل وفلها مً كبُل ما عالكت
ؤلاوؿان باألوبئت ومضي الخإزحر الخانل
هدُجتها؟ ما هي الخضوص الُبُعُت للخغٍت في
ْل ألاوبئت ألن اإلاؿإلت مؿإلت حماعاث وعئٍت
مجخمعُت زىفا مً الخُغ اللاصم؟ ؤي ؤفم
للعىالم اإلاخسلفت في مداعبت ؤػماث مً َظا
اللبُل.؟.
وعمىما فةهه ال غغابت ؤن حؿخعٌُ اإلاضوهت
الخاعٍسُت عً جدلُل الىباء وفم مىهج جُبُلي
علمي ،وإن واهذ جلضم ؾببا وحيها ًيؿاق
وفم وحهت هٓغ اإلاضوهاث الاؾالمُت في البدث
عً ؤؾباب الىباء وإعحاعه باألؾاؽ بلى
العلاب ؤلالهي ،وإن جىاولذ مهاصع ؤزغ
الؿبب على ؤهه عامل َبُعي هٓغا للُباع
وألامؼحت ،وإن وان اإلالضم باألؾاؽ َى
بخهاء هٓغي لألوبئت وفم اإلاىهج الؿغصي في
عام هظا وكع الىباء هظا ؤو الجاثدت وماث فيها
زلم هثحرا ،لظا فةن الهضف باألؾاؽ ؾُيىن
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جىُٓم َظٍ اإلاعلىماث وويعها في ؾُاكها
الخدلُلي وآلازاع التي زلفذ في اإلاىُلت وما
ؤصث بلُه مً جىلال ث بكغٍت وجدىالث عمُلت
هدى الاهخلاٌ مً ألاعٍاف بلى اإلاضن.
لظلً فةهىا ؾىعخمض في َظا اإلالاٌ
على مجمىعت مً اإلاهاصع في غالبها لم جخعغى
للخدلُم مً كبل اإلااعزحن املخضزحن ،وإن
واهذ ؤَمُتها في عمىم الخاعٍش املخلى مً
اإلاخفم علُه بحن الباخثحن في عنض وجدبع
ألاخضار التي مغث بها اإلاىُلت .مما ًمىً
عنضٍ في الىلاٍ الخالُت:
1ـ حوليات املذن الحاريخية :وهي
هخاباث جاعٍسُت جللُضًت الغغى منها باألؾاؽ
جضوًٍ املخُاث الباعػة التي مغث بها
اإلاضن(والجه ،جِكِذ ،قىلُِ ،واصان) ،وهي
في الغالب ألاخضار الجؿام مً مىث العلماء
والفلهاء وؤَل الغؤيً ،ىًاف بلى طلً ما
حعغيذ له اإلاضًىت مً غؼو ؤو خغب ؤو حاثدت
ؤو باء ،وهي على ؤَمُتها في الغالب مضوهت مً
غحر مسخهحن.
2ـ الكحابات الاسحعمارية الفروسية:
على عالتها عنضث ؤوبئت مدلُت وحىاثذ
وبالخالي فهي ؤؾاؾُت في ؤي بدث في َظا الىىع
مً اإلاىايُع ،مما لم جظهغٍ الىخاباث
الخللُضًت .ولظلً ججض وحاَتها الخاعٍسُت
واإلاىيىعُت في جلضًم جهىعاث عامت عً
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الُبِب ،وؤصواعٍ وهىعُت بعٌ ألاوبئت التي
ؤنابذ اإلاىُلت.
3ـ الكحابات الحاريخية العربية وإلاسالمية
في العصر الوسيط :زهىنا في ما ًخعلم منها
الغغب ؤلاؾالمي والخم ؤن زمت حعالم منهجي
بحن الؿُاكحن واضر اإلاعالم والاججاَاث،
خُث ؤن هفـ اإلاظاَب التي طَب بليها اللىم
في فهمهم للىباء وجُىعاجه ،ال جسخلف هثحرا
عً ما َى مىحىص في الترار العغبي ؤلاؾالمي.
لظا فةهىا ؾىلؿم َظا البدث بحغاثُا
ومىهجُا بلى ملضمت عامت ،زم بلى مبدث ؤوٌ
ًىاكل ألاوبئت في املخُلت املخلُت بحن الترار
العغبي واملخلي ،لِؿخعغى هماطج مً ألاوبئت
وآزاعَا العمُلت في مىعٍخاهُا في مبدث زاوي،
وؾُيىن اإلابدث الثالث عً ألاَباء
الخللُضًىن ومهاعاتهم ،ؤما اإلابدث الغابع
فؿِخدضر عً العالحاث والىكاًت مً ألاوبئت
في الترار املخلى ،زم زاجمت اؾدكغافُت
حؿخلهم مً اإلااض ي الخاعٍخي ،لىنها جداوٌ
عبُه بالخايغ اإلاعانغ اإلاعاف.
املبحث ألاول :ألاوبئة في املخيلة الاححماعية
بين التراث العربي واملحلي:
جبضو عالكت ؤلاوؿان باألوبئت والجىاثذ عالكت
مخجظعة في الخاعٍش البكغي ،جُغح مؿاعا
جهاعضًا وجهاصمُا في ألافياع خىٌ الىكاًت
والعالج ،وختى الؿبب اإلاؿبب ألي عاعى
مهما وان هىعه ،لظا فىدً ؤمام معُُحن
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ْاَغًٍ على ألاكل ًمىً جفؿحرَما على عجل
بحن الغُبي والعلمي ،فاألوٌ ًخعلم بإن ألاوبئت
ماصاَا ؤزُاء آلاصمُحن هدُجت ؤفعالهم وَى
طهب ًُاٌ الجمُع نالخهم وَالخهم ،ختى
ؤهىا ؤمام خاالث لىماطج بؾالمُت هانعت في
َظا الاججاٍ جلضمها هثحرا الىخاباث الخاعٍسُت
في ؾاالها عً مىمً الىباء وؤؾباب وحىصٍ. 1
ؤما اإلاعُى آلازغ فهى معُى علمي ًيؿاق
جدبعا لخُىع الخًاعة العغبُت ؤلاؾالمُت
وجُىع اإلاعاعف فيها ،وَى ؤمغ هجض وحاَخه في
جدبع مؿاع اججاَاجه ،خُث ؤهىا هيخلل مً
خالت غحر مفهىمت في مغخلت ؤولى جخعلم
بالجً ،بلى صعاؾت الكهب والغحىم بىنفها
عىامل مؿاعضة في اهخلاٌ َظٍ ألامغاى
والجىاثذ بلى ؤلاوؿان في مغخلت زاهُت ،بلى
الخىؾع العمغاوي والغفاٍ بمفهىمه البكغي
باعخباعٍ ؾببا مً ألاؾباب اإلاباقغة في خضور
الىباء واهخلاله عبر ألامؼحت والُباع في مغخلت
زالثت. 2
لظلً واهذ عؾالت ابً َُضوع مً ؤَم
الغؾاثل العلمُت في َظا الؿُاق ،بن لم جىً
1ـ بىي بً الُالب بىبىغ اإلاذجىبي ،خىلُاث
والجت(،هىاهكىٍ ،نىعة مً وؿـست دمحم عبض هللا بً
ؾـُضاحي ،اإلاعهض اإلاىعٍخاوي للبدث العلمى) ،م 12 .وما
بعضَا.
 2ـ ؤبى بىغ بً ؤحجاب الضًماوي ،مىٓىمت الخاعٍش ،جدلُم
زضًجت بيذ الخؿً(جىوـ ،بِذ الخىمت ،)1991 ،م.
.54
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الباعػة على ألاكل في هٓغ جدىالحي عمُم
لفهمىا للىباء وؾلىهُاجه وؤهماَهً .1ىًاف بلى
طلً بهخاج اإلاضوهت الاؾالمُت لعىاوًٍ جسخو
باألوبئت فلِ ،صوهما ؾىاَا مً اإلاىايُع،
مما ٌعىـ هًىحا في الىخاباث وَغق
معالجاتها البيُىٍت إلافهىم الىباء ،وهُفُت
الىكاًت مىه بحن العؼٌ الهخي ،وؤزظ
الاختراػاث الًغوعٍت اإلايلف بها قغعا وعمال.
بالخالي وان الجضٌ خانال بحن الغئٍخحنَ ،ل
العؼٌ ًىفى ؤم ال مبرع له على ؤلاَالق ،وَى
هلاف ؤبان فُه بً َُضوع عً هطج علمي هبحر
في مماعؾت العؼٌ الهخي بىنفه بَاعا ؤمثل
ملخاعبت الجىاثذ.2
ولعل ألامغًٍ خؿب اعخلاصها ْال ٌؿُُغان
على زلافخىا اججاٍ ؤي جفل وباجي ؤناب
الخًاعة العغبُت ؤلاؾالمُت َىاٌ جىاعٍسها
العمُلت ،مكفىعا بؿااٌ هُف هلى ؤهفؿىا
مً الىباء ،ما هي ؾبل الىجاة في ؾُاكحن
قغعي وَبي ؤو علمي وَى حضٌ ْل كاثما،
ولم ًىً باإلاؿخجض الُاعت على ألاكل ،
زهىنا في العالكاث الخعبضًت بحن ؤلاوؿان
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وعبه ،ومماعؾاتها وفم الخعالُم ؤلاؾالمُت في
ؤي ػمان وميان مهما واهذ َبُعخه
وجضاعُاجه(نالة الجمعت ،نالة العُضًً،
نالة الجماعت..الخ) 3،ؤو وان هٓغا في اإلاؿخجض
الىىاػلي ،بما ًملى مً ملهض احتهاصي معحن،
وَى هٓغ ًلضم لىا في جغار الغغب ؤلاؾالمي
بىثحر مً الجضٌ وازخالف الاحتهاصاث خىٌ
الىؾاثل واللضعة على ججاوػ اإلاعًالث في
هلاف زهب وزغي في الؿاخت الثلافُت ،ولم
ًجض اللغاءاث الخاعٍسُت الًغوعٍت لخفىُىه،
وجدلُله هٓغا ألَمُت َظٍ ألاعماٌ الفىغٍت
الىاضجت ،زهىنا في جىوـ عىض كضوم
الىباء ألاؾىص ،وما وان مً مىاْغاث بحن
اإلاالىُت والخىفُت ًلضمها لىا ناخب هخاب
بجداف الؼمان ،والخم ؤن َظٍ ألافياع جسلم
لىا جهىعا مىهجُا خىٌ جُىع ألاوبئت وفهم
ؤلاوؿان لها في ْل اإلاىٓىمت الاؾالمُت،
وجسلم عؤًا مىاػٍا بن لم ًىً مخىافلا بكيل
مخُابم مع الىاكع اإلاعاف اإلاعانغ. 4
3ـ ْلذ الفخاوي الفلهُت جىاكل َظٍ الفغيُاث بىثحر مً
بؿِ آلاعاء اؾخئىاؾا و عحىعا بلى اإلاضوهت الاؾالمُت
زهىنا في الىلاقاث بحن اإلاظَب اإلااليي والخىفيً ،ىٓغ
في َظا ؤلاَاع :الىهغي ،هىاػٌ الىهغي (هىاهكىٍ،
مسُىٍ ،اإلاعهض اإلاىعٍخاوي للبدث العلمي ،صون جاعٍش
وكغ) ،م .م23 .ـ .25
4ـ ؤزظ بهظا اللىٌ في عمىم البالص اإلاىعٍخاهُت عحىعا بلى كىٌ
ناخب ؤلاجداف ،ؤخمض بً ؤبى الًُاف ،بجداف ؤَل
الؼمان بإزباع ملىن جىوـ وعهض ألامان(جىوـ ،اإلاىخبت
الخاعٍسُت ،)1963 ،م.86 .

1ـ اعخمضَا اإلاىعٍخاهُىن هثحرا ببان املخً والجىاثذ زهىنا
في هاخُت الاحغاءث الصخُت والىلاقاث الفلهُت التي
خضزذ في َظا املجاٌ ًىٓغ:
علي بً عبض هللا بً دمحم بً َُضوع ،ؤبى الخؿً (ث َ816ــ)،
اإلالالت الخىُمت في ألامغاى الىباثُت(اإلاغغب ،مسُىٍ،
اإلاىخبت الىَىُت) ،م 13 .وما بعضَا.
2ـ هفـ اإلاهضع ،م.67 .
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لظا فةن الترار زغي وباإلميان البىاء علُه في
بصاعة الجىاثذ بُغٍلت مثالُت ججىب الًبابُت
في اإلاؿخلبل وفم عئٍت خًاعٍت ،جإزظ مفهىم
اللُم ؤلاوؿاهُت وىعاء حامع لألمت اإلاىعٍخاهُت،
لخيسجم وفله مسخلف الغئي مهما واهذ
َبُعتها ؤو مىاكفها ،فاألػماث العهِبت لألمم
لِؿذ بَاعا ؾُاؾُا لخبُان ؤو بْهاع غلبت
حاهب ما باإلافهىم الؿُاس ي على آلازغ ،وعغم
طلً اؾخغلذ اإلاؿإلت الؿُاؾُت هثحرا في
الخىاعٍش العامت ،1ختى ويعذ حماعت
ؾُاؾُت ما بىنفها هي ألامثل ،ختى ؤن ألاوبئت
جلع بفعل ؾُاس ي ما معحن.2
لظلً جٓهغ العالكاث الؿُاؾُت وةفغاػ
لىاكع مخجظع خىٌ ؤهماٍ الخىم ومُابلخه
الكغاجع ،وإلافهىمي العضٌ واإلاؿاواة ،ختى
هٓغ البعٌ بلى ؤن َظا العامل عامل عاجر
لالجلاء مً ألاوبئت ،فيلما وان حهاػ الخىم
نالخا واهذ الخؿاثغ ؤكل بن لم جىً
مىعضمت ،وَى جسُل ؾلُىي اؾخعان به
ؤصخاب َظا الغؤي هثحرا في فهمهم ليل ما
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ًدهل في مجاالتهم الجغغافُت مً جُىعاث
لألوبئت واللالكل.3
بل بن الجكع واإلاًاعبت في مىهج ال بوؿاوي
ًىافى الفُغة البكغٍت اإلادؿامدت َى ؤمغ له
وحاَخه الخاعٍسُت ،فلض وان ؤلاوؿان العاصي
شجعا في مثل َظٍ اللخٓاث مخىاؾُا آصمُخه
في الخعاون والخعايض ،وهي ؤمىع جفهم حضا
عىضما هغي الثراء في ػمً ألاوبئت والجىاثذ .عواج
بًاجع ما والعمل على زلم ؤػماث معُىت مً
ؤحل اإلاًاعباث الاكخهاصًت والغبذ الىبحر،
وَى ؤمغ حعج به الىخاباث الخاعٍسُت الىؾُُت
في طهغ هماطج معُىت في الؼمان واإلايان وهىعُت
الغبذ.4
لظلً فةهىا في َظا اإلالاٌ ؾجرهؼ على
حضلُت اؾخلهام الترار العغبي وعالكاجه
بالترار املخلي ،مً زالٌ الاَخمام بخاعٍش
خىلُاث اإلاضن اللضًمت ،وما ؤهخجذ مً هٓغ
ًىٓغ بلى َظٍ ألاوبئت بىنفها هدُجت عً
ؤفعاٌ ؤلاوؿان آلاصمُت ،وقغ ؤناب البكغ
هدُجت اللهىع ؤلاوؿاوي وعضم على َمخه،
وزمت هٓغ ًىٓغ بلى ألاوبئت وعالكتها بالبِئت،
وعغم ؤن الضعاؾاث الخللُضًت اَخمذ بهظا
اإلاىيىع ،وؤفغصث له مىيىعاث زانت

1ـ باب بً الكُش ؾُضًا ،بماعجا بصوعِل ومكُىف ،جدلُم
بػٍض بُه دمحم مدمىص(هىاهكىٍ ،اإلاُبعت الىَىُت،)1987 ،
م.45 .
2ـ قهاب الضًً ؤبى الفًل بً علي ،ابً حجغ العؿلالوي،
بظٌ اإلااعىن في فًل الُاعىن ،جدلُم ؤخمض عهام عبض
اللاصع(الغٍاى ،صاع العانمتَ1411 ،ــ) ،م. 64 .

3ـ دمحم ًديى ولض ؤباٍ ،الفىغ الؿُاس ي في مىعٍخاهُا كبل
حؿعماثت ؾىت :كغاءة في هخاب ؤلاقاعة في جضبحر ؤلاماعة ألبي
بىغ دمحم بً الخؿً اإلاغاصي الخًغمي(هىاهكىٍ ،اإلاعهض
اإلاىعٍخاوي للبدث العلمي ،)2003 ،م 32 .وما بعضَا.
4ـ الىهغي ،هىاػٌ الىهغي ،مهضع ؾابم ،م.122 .
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مداولت عالحه وفهمه وفم اإلاخاح هٓغا
وحعلُما.1
ؤما هخب الُب الباخثت في مىيىع ألاوبئت
هخاب ؤوفى
واملجاعاث ،فمً ؤبغػَا
الاًضاقفػي اإلاخىفى ؾىت َ 1300ـ ناخب
مىٓىمت العمضة في الُب ،وهي  1224بِخا
عجبه في ملضمت وؾخت ؤبىاب ؤولها في الُبُعت
والثاوي في َباجع ألاغظًت وألاصوٍت والثالث في
الًغوعي لألبضان خُث ًلىٌ:
مىه الهىاء زحرٍ ما اعخضال ومً هضاوة
وجىضًغ زال مهلخت الكمـ ؤصخه الهبا
ولخً عً فاؾضٍ مدخجبا وَى يغوعة ًظَب
مثل غحرٍ مً علماء صاع الاؾالم ،بلى ؤن
ألاوبئت ميانها آلامً َى فؿاص الُبُعت فيلما
ػاصث واهذ ألاوبئت ؤقض فخيا وؤهثر
اؾخمغاعٍت.2
وله في َظا املجاٌ ؤًًا هٓم كىاعض
الخضبحر ،وعؾالت طهغ فيها ألامغاى بإؾمائها
باللهجت العامُت جلغٍبا لألفهام وؤصوٍتها ؤو
عالحها مما َى مخىفغ في البالص ،وكض وعر
الُب عىه ؤبىائٍ وبىاجه وناع معلما لهم
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معغوفحن به بحن الؿاهىت املخلُت ،هٓغا
إلؾهاماتهم اإلالضمت في َظا املجاٌ.3
وَعخبر الكُش مدمظن فاٌ بً مخالى
ناخب هخاب قافُت ألابضان ،مً ؤَم
ألاعماٌ اإلاىجؼة في َظا املجاٌ ،مً خُث جىىع
وحعضص مهاصعَا العالحُت اإلالضمت في َظا
الاَاع ،على ؤهه ال ًبخعض هثحرا عً الغؤي ألاوٌ
مً خُث بعحاع ألاوبئت بلى فؿاص الغَىبت ،وما
ًخسلل طلً مً فؿاص لألَىاء جيخج عىه آلافاث
اإلالللت والفخاهت .وكض وعر عىه ألابىاء َظا
العلم وناعوا ممً ًؼاولىهه ،ولضيهم الىثحر
مً الخياًاث اإلاخضاولت مدلُا في عالج بعٌ
ألامغاى الفخاهت ،عغم بضاثُت الىؾاثل وكلت
الامياهُاث الُبُت اإلاخاخت في َظا املجاٌ.4
على ؤن دمحم فاٌ بً العلىي اإلاخىفى ؾىت
َ1349ـٌ ،عض مً ؤَم ألاَباء الظًً ويعىا
هٓغا كُاؾُا في اإلاخضاوٌ مدلُا عً ألاوبئت ،مً
زالٌ صعاؾاجه الفاخهت واإلاخمىىت ،على ؤن
اإلاؿخجض َىا ًىمً في اإلاعلىماث التي حاء بها
مً الكغق ،هدُجت حجه بلى الضًاع اإلاكغكُت،
وما ؤحى به مً معلىماث وإيافاث ؤعُخه
ؾمعت َُبت في َظا املجاٌ ،وناعث له الُض
الُىلي في الخسهو ،مما جدضزذ عىه
الظاهغة الجمعىٍت بىثحر مً الاًجابُت خىٌ

1ـ املخخاع بً خامضن ،الخاعٍش الؿُاس ي(بحروث ،صاع الغغب
الاؾالمي ،)2000 ،م.74 .
2ـ حمعت على عبض هللا الىعبي ،بجداف ؤَل الىفا بخدلُم
هٓم العمضة في الُب ألوفى(كُغ ،صاع اإلاظاَب للُباعت
واليكغ والخىػَع ،) 2017 ،م 99 .وما بعضَا.

3ـ هفـ اإلاهضع ،م105 .
4ـ مدمظن فاٌ بً مخالى ،قافُت ألابضان(هىاهكىٍ ،وسخت
مُىغوفُلم ،اإلاعهض اإلاىعٍخاوي للبدث العلمي) ،م .م3 .ـ .4
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صوع الاؾدكفاجي الظي كام به مً ؤحل معالجت
بعٌ ألامغاى و ألاوبئت التي جهِب اإلاىُلت.1
ًىًاف بلى طلً هخاب هثري في الُب العام
للكُش ؾعض بىٍ بً الكُش دمحم فايل ،وَى
هخاب َام ًلضم ناخبه الىثحر مً اإلاعلىماث
ألاؾاؾُت عً ألامغاى والجىاثذ اإلاىدكغة في
البالص مً خُث ألاؾباب والعالج ومىمً الضاء
.2
وعلى الغغم مً َظٍ ؤلاؾهاماث الفىغٍت في
معغفت ألاوبئت ومؿاعَا ،بال ؤنها ْلذ
مديىمت بعاملحن وعخبر بًغاصَما َىا مً
الًغوعي:
ؤ ـ حعالم علم الٓاَغ والباًَ :خُث ْلذ
الهىعة اإلالضمت جدخاج بلى عالحاث ال جخعلم
بمماعؽ اإلاهىت طاتها ،بلضع ما هي ؤمىع غُبُت
جخعلم باألشخام طي الُبُعت الخاعكت ،ممً
ًمليىن َظٍ اللضعاث والهفاث.
ب ـ ؤن َظٍ اإلاىايع اإلاخُغق لها مً كبل
ألاَباءْ ،لذ في بَاع الخللُضي ولِـ
الخجضًضي في اإلاعالجاث اإلاؿخدضزت بما جدُذ
مً بمياهُاث وكضعاث على اإلاىاحهت .وكض
حعغيذ اإلاىُلت اإلاىعٍخاهُت بلى حىاثذ وؤوبئت
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ؤصث بلى جدىالث عمُلت وبيُىٍت عغفتها
الصخغاء.
املبحث الثاوي :همارج من ألاوبئة و آثارها
العميقة في موريحاهيا:
واهذ الخغوب صازل اإلاضن وزاعحها مً
ؤَم الخُىعاث التي خهلذ في البالص
اإلاىعٍخاهُت ،وإن لم جًعف البيُت الخللُضًت
الاحخماعُت الؿاثضة ،بلضع ما ؤيعفخه ألاوبئت
و ألامغاى التي ال عالج لها ،مما ًىثر وٍخعضص
وؤصي بلى جدىالث عمُلت عغفتها الصخغاء،
ًىًاف بلى طلً جىلالث بكغٍت َاثلت هدى
فًاءاث حضًضة هدُجت َظا الجاثدت ؤو جلً
والتي ْهغث مللللت بكيل هبحر .
والخم ؤن َظا الفًاء خؿب الاؾخلغاءاث
الخاعٍسُت للمهاصع الىىاػلُت والازباعٍت ،التي
هخبذ وصوهذ خىٌ َظٍ ألاخضار الجؿام،
حعغى للىثحر مً ألاوبئت وألامغاى الفخاهت،
وإن لم جىخب كهض الىخابت الخاعٍسُت بلضع ما
واهذ ؤزباعا مضوهت مً َىاة باألؾاؽ َمهم
جضوًٍ ما خضر في مضنهم صون الىٓغ بلى
الؿُاق البيُىي لألخضار.3
لظا فةن ؤنل اإلاعاعف الُبُت لضي
الكىاكُت باألؾاؽ َى حالُىىؽ معلمهم
ألاهبر في َظا املجاٌ زم بفالَىن ،هما ؤن ما
ؤهخجذ الثلافت العغبُت الاؾالمُت في َظا

1ـ دمحم فاٌ بً باب ،هخاب الخىملت في جاعٍش بماعحي لبراهىه
والتراعػة ،جدلُم ؤخمض ولض الخؿً(جىوـ ،بِذ الخىمت،
 ،)1986م 40 .وما بعضَا.
2ـ الكُش ؾعض بىٍ بً الكُش دمحم فايل ،هخاب في
الُب(هىاهكىٍ ،وسخت مُىغوفُلم ،اإلاعهض اإلاىعٍخاوي
للبدث العلمي) ،م.5 .

3ـ هلهض هخب الخاعٍش الخلالُض اإلاخمثلت في خىلُاث اإلاضن
اللضًمت والجه جِكِذ وقىلُِ وواصان و ؤعوان و جىمبىخى.
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املجاٌٌ ،عض مً ألاؾاؽ اإلاعىٌ علُه في فهم
الٓىاَغ اإلاؿخجضة ،مً ؤمغاى وؤوبئت
هىبراؽ واإلااللى والبساعي واللُلىبي والهىبري
وابً ؾِىا ،وَعض َظا ألازحر مً ؤَم اإلاهاصع
بل ْل مً اإلاخضاوٌ وابغا عً وابغ مً زالٌ
خضًثه عً زغٍُت ؤلاوؿان وؤعًاثه و
العالحاث اإلامىىت في َظا الاَاع ،وهخاب
الجغاخاث وهٓم ابً ؾِىا في الُب.1
وعمىما فةن َبُعت ألامغاى وألاوبئت في
مداولت ألاَباء لفهمها ،جخعالم هثحرا مع
الىٓغة التي كضم ابً ؾِىا في َظا املجاٌ،
خُث ٌعخبرون ؤنلها بلىلهم ...( :ؤن البُٓان
ٌعخبرون ؤن ؤنل ألاقُاء كاثم على ؤعبعت
َباجع هي الىاع ،الهىاء ،اإلااء ،التراب ،ومً َظٍ
الُباجع جخىلض الخغاعة ،البروصة ،الغَىبت،
الُبىؾت ،وجإؾِؿا على َظا فةن الخغاعة
جىاػي البروصة في حعاعى معها والُبىؾت جىاػي
الغَىبت في حعاعى معها ،لظلً جىحض َظٍ
الُباجع ألاعبع في اإلاعاصن وفى ألاعكاب وفى
ألاخُاء البكغ والخُىاهاث والخكغاث وغحرَا،
فعىضما جيىن َظٍ الُباع مخىاػهت ًيىن
الاوؿان في صخت حُضة والعىـ صخُذ).2
وَىظا لم جسغج اإلاضوهت التي بدثذ في مجاٌ
الُب عً اإلاانل له في الثلافت العغبُت
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الاؾالمُت ،مً خُث َبُعت ألاوبئت والىىاػع
التي ؤصث بليها ،خُث ؤن زمت عىامل مىيىعُت
جخعلم بالغَىبت الفاؾضة والخىؾع العمغاوى،
الظي جهاخبه ازخالالث جاصي بلى اهدكاع
ألاوبئت والُىاعحن ،وؤزغي غُبُت جخعلم بإن
ؤفعاٌ آلاصمُحن ٌعاكبىن عليها في الضهُا،
بالخالي جىدكغ ألامغاى هدُجت لهظٍ ألافعاٌ
آلاصمُت ،فعليهم الخىبت والخًغع بلى زاللهم
مً ؤحل عفع البالء والىباء.3
وجلضم لىا وزُلت جاعٍسُت َامت ،خهلذ
عليها هغهىلىحُت بعٌ ألاوبئت التي خضزذ في
املجاٌ اإلاىعٍخاوي ؾىظهغَا على َىلها لىً
هٓغا ؤًًا ألَمُتها وحضتها في الاَاع...( :الخمض
هللا وما جىفُلي بال به ،والهالة والؿالم على
ؾُضها دمحم وعلى آله وؤصخابه ،ؤما بعض فةها
كض جللُىا عً الىبراء مً العلماء واإلااعزحن
العاعفحن ،بالخاعٍش الهجغي ؤن ؤوٌ مغى وكع
عام  ٌ 1280وَى في البًُ وهدى طلً هما
كُل ولم وعلم بمغى وكع بعض طلً ختى وان
عام  ٌ1410وكع الجضعي في هىاحي َظٍ البالص
وؤزظ الكُش دمحم فاٌ بً باب للىاؽ قغَت
البلغ وقغٍ بها الىاؽ وؾلمىا مً الجضعي
وقغٍ بعًهم وامخىع منها بعًهم ....وبعض
3ـ دمحم مدمىص بً الكـُش ألاعواوي ،هخاب الترحمان في جاعٍش
الصخغاء والؿـىصان وبالص جيبىخى وقىجُِ وؤعوان مع هبـظة
مً جاعٍش الؼمان فـي حمُع البلضان(مالي ،مغهؼ ؤخمض باب
الخىمبىتى ،مسُىٍ ،عكم الدسجُل ،)8/9-17-762م.
.53

1ـ مدمظن فاٌ بً مخالى ،قافُت ألابضان ،مهضع ؾابم ،م.
.8
2ـ الكُش ؾعض بىٍ بً الكُش دمحم فايل ،هخاب في الُب،
مهضع ؾابم ،م.9 .
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طلً خضر مغى ًلاٌ له الخُفىصي وجفغق مً
1
َىا بلى هىاحي ؤالن"...
وعغم ؤَمُت َظا الىزُلت وجاعٍسُتها ،بال
ؤنها حعىـ بضاثُت الىؾاثل اإلاؿخسضمت في
العالج في عمىم البالص اإلاىعٍخاهُت ،فلض غلبذ
عليها الُباجع املخلُت في مداولت فهمها لألوبئت
وللعالج مً اإلاخاح مدلُا .
لظلً حعضص ألامغاى وألاوبئت التي يغبذ
َظا املجاٌ وؤزغث فُه ،خُث ًمىً ؤن
وؿخعغى مجمىعت مً ألاوبئت وألامغاى
خضزذ في اإلاىُلت ،وناغتها على ؤؾـ
حضًضة لم جىً في الؿابم ،ولعل مً ؤَم َظٍ
ألاوبئت:
1ـ السل :وَظا اإلاغى مىدكغ في املجاٌ
اإلاىعٍخاوي معضي باألؾاؽ ،ؤناب الىثحر مً
العلماء والفلهاء والعامت ،بل بهه ؾمي مغى
الكهضاء ،عغم بضاثُت الىؾاثل اإلاعالج بها مً
كبُل الخِكُاع(اللخم املجفف) ؤو لخم ؤلابل،
وَؿخعغى لىا ناخب الىؾُِ جهىعا عاما
خىٌ َظا الىباء والعللُت الاحخماعُت خىله
مً زالٌ كىله ...( :والىاؽ في جلً البالص
ًخجىبىن ناخبه وٍلىلىن ؤهه ٌعضي،
وٍؼعمىن ؤهه ؾغ ًخىاعر مً ؤؾالف
الصخو ،وَؿمىهه مغى الكهضاء ،ومما
ٌعالجىن به ناخبه الخِكُاع وَى كضًض
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البلغ  ...وَى ؤن ًظبدىا البلغة ؤو ًىدغوا
الىاكت فحركلىا لخمها مبلىال زم ًجعلىن علُه
ما ًلُه مً الكمـ ،ختى بطا حف كُعىٍ
كُعا نغحرة ،زم ًيكغوهه ختى ًُبـ
فُإصمىهه بالىصن ؤو بالؿمً ،وال ًهلر
لهاخب َظا اإلاغى قغب اإلااء بل ٌكغب
الكىحن وَى املخٌُ املخلىٍ باإلااء وال ًؼٍض في
الُىم الخاع على قغب قىحن وال ًهلر له
الكغاب لُال هجاها هللا مىه.2) ...
2ـ مغى بهىضَ :ى مغى مىدكغ حضا
وناخبه جهفغ عُىاٍ وَى معضي ؤًًا،على
ؤن الضواء الخللُضي مً الُبُعُت وان َى
اإلاماعؽ لعالج مً ؤنابه َظا الىىع مً
آلافاث ،وٍياص ًيىن مغجبُا في ؤعغايه
بُبُعت العاصاث الغظاثُت املخلُت.3
3ـ ملخـَ :ظا اإلاغى مىدكغ في مىاَم
معُىت مً البالص اإلاىعٍخاهُت ،وؾببه اإلاباقغ
هدُجت الخللباث والخغحراث اإلاىازُت مثل ما
ًلضم لىا ناخب الىؾُِ (َ ...ظا مغى هثحر
في ؤعى اللبلت وٍلاٌ له مغى طاث الجىب
وَى مغى ًدضر مً البروصة وؤهثر ما ًيىن في
فهل الكخاء وؤهثر ؤوكاجه ًىاًغ وفبراًغ وَى في

2ـ ؤخمض بً ألامحن الكىلُُي ،الىؾُِ في جغاحم ؤصباء
قىلُِ (مهغ ،مىخبت الخاهجي ،)1989 ،م.508 .

1ـ عبض الىصوص ولض اهتهاٍ ،وزُلت خىٌ ألاوبئت اإلاىدكغة في
مىعٍخاهُا(هىاهكىٍ ،مسُىٍ ،اإلاعهض اإلاىعٍخاوي للبدث
العلمي) ،م.1 .

 3ـ هفـ اإلاهضع ،م.509 .
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ؤعى العلل وقمامه وآصزل وآوهحرة هثحر وكض
ًيىن في بهُض.1)...
4ـ ؤقىُىه :وهي مغى هثحرا ما ًهِب
الاوؿان ،وعبما عجؼ عً ؤصاء الفغاثٌ ؤو
السجىص وَى مىدكغ هثحرا في البالص اإلاىعٍخاهُت،
وعالحاجه باألؾاؽ جىمً في مماعؾاث جللُضًت
باألؾاؽ ال عالكت لها بالُب الخضًث ،مثل
غلي اللبن على الىاع وويع الفلفل الخاع فُه.2
5ـ جىحاٍ :وهي خمى جهِب الاوؿان
مىدكغة حضا ،وإن واهذ اإلاهاصع ال جلضم
ؤؾبابها الخلُلُت بلضع ما ؤْهغث حاهبها
الُبُعي اإلاخعلم بخغحر اإلاىار و اهخلاله مً
البروصة بلى الخغ ؤو العىـ.3
6ـ عام بىخمحرون :وَى وباء معضي اهدكغ
هثحرا في البالص اإلاىعٍخاهُت ،وؤناب الىثحر مً
العلماء والفلهاء ،ولم ٌؿخُع ألاَباء
الخللُضًىن بًجاص صواء له بال مً زالٌ بعٌ
الىنفاث الغحر الضكُلت والتي لم جاث ؤولها
عمىما في َظا املجاٌ اإلابخػى.4
ومً آلافاث الُبُعُت التي ؤصث بلى جىلالث
بكغٍت ػلؼاٌ لكبىهت 1755م وَى ألاعىف في
الخاعٍش ألاوعبي وفى مىُلت الكماٌ الافغٍلي،

هٓغا إلاا زلف مً زؿاثغ هبحرة على اإلاىُلت،
وإن واهذ اإلاهاصع الخاعٍسُت ال جلضم عكما
بظاجه ،بال ؤنها حعُى اهُباعا عً الهؼاث
العىُفت التي زلفها مثل كىٌ ؾُضي ؤخمض بً
ؾُض دمحم بً ؤًجل الؼٍضي :
وفُه ؤعايِىا حمُعا جؼلؼلذ وما ؤخض مىا
5
اععىي بخبخل
وجظهغ اإلاهاصع غحر بعُض مً طلً عام
خىاَت ،خُث اهدكغث املجاعت وكل الؼعع
واؾخمغث إلاضة زالر ؾىىاث ،خُث بطا ما ؤحى
الؼعع حاء الجغاص وكض ى على ول املخانُل
الؼعاعُت ففىِذ اإلااقُت واؾخضعى طلً مً
الىاؽ الهجغة بلى الجىىب في مداولت منهم
إلًجاص ما ٌؿضون به عملهم.6
ولعل مً ؤَم َظٍ ألاوبئت وؤهثرَا حعللا
بالظاهغة ما جظهغ اإلاهاصع مً َاعىن ماكه
وَى َاعىن ماخم ؤناب الكغق اإلاىعٍخاوي
ؾىت 1793م ،خُث ؤصي بلى ؾغعت اهدكاع
اإلاىث بحن الؿيان ،خُث ال ًمىث ناخبه بال
كلُال لُللى خخفه ،وكض اؾخمغ َظا الىباء
ؾىحن عضصا ،ختى زغج الىاؽ مً قغفاء
وَلبت وحمُع الىبراء وألاعُان ًُلبىن هللا ؤن

1ـ هفؿه ،هفـ الهفدت.
2ـ املخخاع بً خامضن ،الخُاة الثلافُت(لُبُا ،الضاع العغبُت
للىخاب ،)1990 ،م.55 .
3ـ هفـ اإلاهضع ،م.57 .
4ـ ؤخمض بً ألامحن الكىلُُي ،الىؾُِ في جغاحم ؤصباء
قىلُِ ،مهضع ؾابم ،م.509 .

5ـ حضو بً الُالب الهغحر البرجلي ،جاعٍش حضو (هىاهكىٍ،
مسُىٍ ،وسخت مً اإلاُىغوفُلم في اإلاعهض اإلاىعٍخاوي
للبدث العلمي) ،م.16 .
6ـ ؤبـى الخُـغ بً عبـض هللا ألاعواوي ،جاعٍـش ؤعوان وجىصوي،
(مالى ،مغهؼ ؤخمض باب الخىمبىتى ،عكم الدسجُل 5-13-
 ،)621م.54 .
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ًغفع عنهم البالء والىباء ووان ًىما مكهىصا
لضي الىاؽ ،هما ؤهه في آلان هفؿه زغحىا
ًلخمؿىن الضعاء مً ألاولُاء والهالخحن
والخبرن بهم كهض عفع َظا الىباء الظي
اؾدكهض فُه زلم هثحر ،خُث صزل جىمبىخى
وخهض بها ؤعواخا هثحرة وؤعوان وبىحبيهت وكخل
فيها زللا هثحرا جلضعٍ اإلاهاصع ب 150
شخها ،على ؤن َظا العضص ؾِخًاعف ًىمُا
في املجاٌ الؿىصاوي واإلاىعٍخاوي بلى خىالي 100
شخو ًىمُا ،وعغم ؤن َظا الغكم كض ًيىن
مبالغا فُه ،بال ؤهه ٌعىـ ؾغعت اهدكاع َظا
الىباء وألازغ الظي زلف بحن الؿاهىت املخلُت.
خُث ؤمض ي في مىُلت الخىى الكغقي خىالي
عكغة ؤقهغ وجياهذ بعض طلً.1
ومً طلً الىباء الظي خضر  َ1207ـ وجىفي
فُه الىثحر مً ألاعُان وؤَل العلم مً بُنهم
الكُش ؤخمض بً دمحم بً الكُش الؿىقي وغحرٍ،
ختى ؤن البعٌ ؤقاع بلُه في ؤقعاعٍ هٓغا
لىثرة ما زلف مً اللخلى خُث ًلىٌ ؤخضَم:
كض خل في جىغوعها وباء فما لىا به بال الغياء
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في ػعف ماجذ به ؤلىف فإعفم بىا فةهً
الغئوف لىىه ؤهثر في الؿىصان والخمض هلل
على الاخؿان.2
وفي ؾىت َ1214ـ ؤول الىاؽ الجغاص هٓغا
لىثرجه ،لىً ألاخضار التي ناخبخه واهذ
هفُلت بجعل َظٍ املجاعت واهذ لها آزاع
عمُلت على اإلاىُلت ،مً خُث كلت اإلاىاعص
والىؾاثل اإلاؿخسضمت في الىٓام الغظاجي ،مما
ؤصي بلى الىثحر مً ألاوبئت غحر اإلاعغوفت في
اإلاىُلت وَى ؤمغ ؾِىعىـ على املجاٌ عبر
جىاعٍسه الُىٍلت.3
وكض ؤصث َظٍ ألاوبئت بلى جدىالث عمُلت
عغفتها الصخغاء في اإلاضن الخاعٍسُت ،خُث
جلضم لىا الخىلُاث الىالجُت والدكُدُت
معلىماث وافغة ،عً جضَىع ألاوياع الظي
يغب اإلاىُلت بهىعة مجملت وؤصث بلى
اهلؿاماث وهجغاث هبحرة في املجخمع ألاَلى،
خُث جلضم لىا َظٍ اإلاهاصع ؾىت َ1245ـ
حفافا يغب اإلاىُلت وؤصي بلى هًىب اإلاىاعص
الُبُعُت والبكغٍت ،وعم الجفاف خُث
اعجفعذ ألاؾعاع ،وكل الؼعع مما اؾخضعى
جدىال عمُلا في َظٍ اإلاضًىت ،وباعذ العضًلت
بمض واخض واملخؼمت بىهف مض وماث فُه زلم
2ـ دمحم اإلاهُفى الاصًلبي بً ؤعمغ ،خىلُاث الىعمت ،جدلُم
دمحم ولض اعلي فاٌ(هىاهكىٍ ،ولُت آلاصاب والعلىم
الاوؿاهُت ،)1997 ،م.16 .
3ـ ؾُضاحي بً بابُه اإلاذجىبي الىالحي ،والجت مً الخايغ بلى
اإلااض ي(هىاهكىٍ ،اإلاُبعت الىَىُت ،)1997 ،م.59 .

1ـ دمحم بً ؤعمغ ،خىلُاث جِكِذ ،جدلُم دمحمو ولض
اإلاغابِ(هىاهكىٍ ،ولُت آلاصاب والعلىم الاوؿاهُت،
 ،)1992م.32 .
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هثحر زهىنا مً الُبلاث الهكت ؤو
الخايعت للعبىصًت .1ختى عبر عً َظٍ
الىيعُت اإلالللت في الكعغ اللهجي بلىلهم:
ؤو لعضًل
ليىاعب عاصث جسهغ
زؿغث ؾبسخه
وافغق مً قغن اػعع ليىع
ؤوالث
زؿغث عفىخه
والىسل هىغث
ؤو الث ًيكاف اإلاىُغ
جمغجه.2
ولعل َظا الكعغ اللهجي ٌعُى اهُباعا
خىٌ ما آلذ بلُه ألاخضار في عمىم اإلاىُلت،
خُث ٌعىـ َظا اللىٌ ؤن ول ش ئ حغحر في
البالص ،ختى ناع الخمغ ًدىىغ للىسل مً قضة
الجىاثذ وألاوبئت والخغحراث العمُلت التي
عغفها املجاٌ اإلاىعٍخاوي.
ووان لىباء  َ1286ـ ؤزغٍ اإلااخم على البالص
والعباص ،مما ؤصي بلى وفاة الىثحر مً العلماء
والفلهاء والعامت ،فيان َظا الُاعىن مً
ألاؾباب اإلااخلت التي ؤصث بلى جىاكو ألاصواع
الخاعٍسُت التي واهذ حعلبها َظٍ اإلاضًىت في
ججاعة اللىافل ،وعبُها للمجالحن الافغٍلي
والعغبي باعخباعَا هلُت ونل بحن الاججاَحن،
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خُث ماث ما ًؼٍض على زالزماثت مً العلماء في
َظا الىباء.3
وهفـ ألامغ خهل إلاضًىت جِكِذ خُث
ؤصث ألاوبئت بلى اهخلاٌ مؿاع الُغق الخجاعٍت
اإلاعهىص هدى الؿىصان بُغق حضًضة ،ؤصث بلى
اؾخفداٌ الخؿاثغ اإلااصًت واإلاعىىٍت في َظا
ؤلاَاع ،خُث ماث زلم هثحر ،وكض كضم لىا
ناخب الخىلُاث نىعة مإؾاوٍت عً ألاوبئت
التي يغبتها وؤصث بلى جدىالث عمُلت عغفتها
الصخغاء خُث ًلىٌ ...( :وفى العام الثاوي
والثماهحن  َ1282ـ ؤحى الجغاص لجمُع البلضان
ووكع وباء البلغ ووكعذ الكضة ؤي املجاعت في
جِكِذ وقىلُِ ووالجه وؤعوان وجىمبىخى.) 4
واؾخمغث َظٍ ألاوبئت جًغب الىُاهاث
الؿُاؾُت في زالزُت(الغؼو واللدِ والىباء)
ناغذ املجخمع ألاَلى وفم مُياهؼماث معُىت
وؤيعفذ الخمثالث املجخمعُت التي وان
مماعؾا لها ووايعا لها ألاؾاؽ في البيُت
اللبلُت اإلاخبعت في َظا الفًاء.
املبحث الثالث :ألاطباء الحقليذيون
ومهاراتهم:
عغم بضاثُت الىؾاثل مً خُث كلت
الامياهُاث واإلاىاعص ،في ْل غُاب الضولت
اإلاغهؼٍت الجامعت ألبىاء املجاٌ و اؾخعايتهم
عنها بدكىُالث ؾُاؾُت مدلُت عغفذ جاعٍسُا

1ـ خماٍ هللا ولض الؿالم ،جاعٍش بالص قىلُُي مىعٍخاهُا،
(بحروث ،صاع الىخب العلمُت ،)2010 ،م.326 .
2ـ ؾُضي دمحم بً الهغحر بً ؤهبىحه العلىي الدكُتي ،يالت
ألاصًب ،جدلُم ؤخمض ولض الخؿً(اإلاغغب ،ميكىعاث
اإلاىٓمت الاؾالمُت للتربُت والعلىم والثلافت ـ اٌؿؿيى،
 ،) 1996م.209 .

3ـ دمحم بىي بً الُالب بىبىغ اإلاذجىبي ،خىلُاث والجت،
مهضع ؾابم ،م.24 .
4ـ دمحم بً ؤعمغ ،خىلُاث جِكِذ ،مهضع ؾابم ،م.45 .
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باإلماعاث ال جغقى بلى مفهىم الضولت الخضًث
ووْاثفها ببان ألاػماث واملخً.
ولعل الهىعة العامت التي ًلضمها لىا
ناخب الىؾُِ ،خُث ٌعض مً ؤكضم
اإلاهاصع التي جدضزذ عً َظا اإلاىيىع ـ
باعخباع ألاَباء ال ًإزظون ؤي ؤحغ مً مغى
ؤو وباء وٍلضم نىعة اهُباعُت ًظهغَا في
اللىٌ بإن...( :الُبِب في ؤعى قىلُِ ال ًغي
ؤهه على اإلاغٌٍ كبل البرء قِئا وإهما ًازظ
كلُال ملضما مثل زىب ؤو قاة وَؿمىهه "ملر
الُض" فةطا بغت ناع له ؤن ًإزظ قِئا ،وؤَل
اإلاغوءة منهم ٌعالجىن الصخو فةطا بغت
وَابذ هفؿه بص ئ ًازظ مىه ،فةن لم ًفعل
فال ًلىلىن له ولمت واخضة ،وعبما كاوٌ
بعًهم ؤشخانا بطا وان مغيه مؼمىا فةن
بغت ؤعُاٍ وإن ماث طَبذ ؤحعاب الُبِب
ؤصعاج الغٍاح).1
وعغم ؤن َظٍ الهىعة جاهض ؤن الُبِب ال
ًازظ قِئا ٌعُى ؤلاصاعي الفغوس ي بىٌ
صًبي( )Paul Dubieعؤًا معاهؿا مسالفا لألوٌ
لىىه مفُض حضا في الخدلُل البيُىي لألقُاء،
خُث ًلىٌ( :ال ًدضص ؤَباء البًُان ؤي ؾعغ
للؼبىن وإهما ًترن طلً غالبا لخلضًغ الؼبىن ..
ولغبما واهذ ؤؾعاع الدصخُو غالُت في بعٌ
ألاخُان باليؿبت لألمغاى الخُحرة فةن
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ؾعغَا ًهل بلى  500بلى  2000فغهً
وباليؿبت لألمغاى العاصًت فةن ؾعغَا 100
بلى  500فغهً.2)...
وفى الخلُلُت فةهه ليل كبُلت َبِب زام
بها جللُضي بلُه جلجإ ببان املخً و اللالكل
ممً ٌعغفىن هخفا عً علىم الُباجع ،وكض
اقتهغ ٌعًهم وناع له كهب الؿبم في
بعٌ العالحاث و الخفىق في بعٌ اإلاىايُع
اإلاعالجت .ومنهم الُبِب ؤوفى الظي قاع نِخه
بعالحاجه وخىمه الُبُت في َظا املجاٌ.3
ومنهم دمحم فاٌ ولض بابه العلىي اإلاخىفى ؾىت
َ1925ـ وؤَل اإلالاعي ومنهم ؤَل حىان ودمحم
عبض هللا بً ؤحىطي الخؿنى ،وؤخمض بً عبض
هللا الفايل وؤخمض مدمىص ولض ؤخمض فاٌ
الضًماوى ،وآبى وَى املخخاع بً الكغغي
العخامي وؤخمض مدمىص بً ؤعمغ اللىاوى
وغحرَم هثحر ممً جىاكلذ ؤزباعَم الغهبان في
َظا الفًاء الكىلُُي ،لظا فةن ليل حي مً
ألاخُاء ًىحض َبِب بطا ما حعغى اللىم
لجاثدت ؤو باء ؤو ؤمغ ٌؿخضعى وحىصٍ .4

2

-Paul Dubie, l’îlot berbérophone de Mauritanie
(Paris, Bulletin IFAN, 1940 ), p . 56.
3
- Paul Dubie, l’îlot berbérophone de Mauritanie,
op.cit, P. 60.
4ـ املخخاع بً خامضن ،الخُاة الثلافُت ،مهضع ؾابم ،م.
.49

1ـ ؤخمض بً ألامحن الكىلُُي ،الىؾُِ فى جغاحم ؤصباء
قىلُِ ،مهضع ؾابم ،م.508.
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وعمىما فةن الُبِب لِـ َبلت احخماعُت
بعُنها فليل حي مً ألاخُاء َبِبه الخام به
وهي فئت مىغمت في الفًاء اإلاىعٍخاوي.1
املبحث الرابع :العالحات والوقاية من
ألاوبئة في التراث املحلى:
ال جلضم لىا اإلاهاصع عالحاث خضًثت لألوبئت
التي احخاخذ اإلاضن الخاعٍسُت ،بل ؤصث في
معٓمها بلى جدىالث عمُلت عغفها املجخمع
عبر جاعٍسه الُىٍل ،مما احؿع معه الىٓغ بلى
اإلاضًىت بىنفها فًاء ممىً الىلىج في ْل
الخدضًاث التي ًخعغى لها اللىم في ْل عالكت
خمُمُت مع ما ًمليىن مً زغوة خُىاهُت جلضم
ؤلاصاعة الاؾخعماعٍت عالحها مً ألاوبئت هعامل
ؤؾاس ي في اؾخلضام الؿاهىت بليهم.2
والخم ؤن َظٍ العالحاث جبضو في ؤغلبها
بإصواث جللُضًت في مجخمع جخدىم البيُت
الخللُضًت في مهاثغٍ وجهىعاجه ،عغم ؤن
ألامغاى وألاوبئت اعخمضث اإلالاعباث العغبُت في
هخب الُب الخللُضًت زهىنا ألامغاى
اإلاعضًت منها الؿعاٌ والؿعلت والىدت :ؤي
ؤمغاى الؿل الغثىي ومنها جؼػمُذ والىاػلت
وخمذ اللُل (ؤم جبسُت) وهي ؤمغاى ولها
معضًت ؾغَعت الاهدكاع فخلضم لها عالحاث
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هصخم ؤلابل ولخم الًإن والغؼالن والخمغ
وصًَ الؿمً. 3
وباليؿبت لألمغاى طاث الُبُعت الؿىصاء
هما جخهىعٍ ألاصبُاث والجظام و اليىب
وؤخغاف الجلض والبرم والجغب واليلب
واإلالىزت وحكاحه وؤمغاى الُداٌ فمً
الغغٍب ؤنها حعالج عمىما بلبن الىعاج والبلغ
وشخىم ؤلابل ،ؤما باليؿبت للجظام فُعالج
باإلااء اإلاهفى مً الخىاء إلاضة ؤعبعحن ًىما ،هما
ؤن الجبىت الباعصة والؿحر على التراب الؿازً
خافي اللضمحن مً العالحاث اإلامىىت لهظا
الىباء. 4
هما ؤن عالج َظٍ ألاوبئت ؤخُاها هما ًلضمه
بعٌ الىخاب الفغوؿُحنٌ ،عخمض باألؾاؽ
على اليي بالىاع باعخباعٍ قفاء مً ول صاء،
باإليافت بلى الهمغ العغبي وخب اللغّ
والؿىا مما ٌؿخعملىهه في العالحاث اإلالضمت
إلاعالجت ألامغاى وألاوبئت عمىما.5
ًىًاف بلى طلً اؾخسضام مُاٍ البدغ
هعامل مؿاعض في الخسلو مً الجغب ،وَى
وباء معضي حضا وؾغَع الاهدكاع ،وؤخُاها
ٌؿلىن اإلاهاب مً ماثه اإلاالر باعخباعٍ عامال
3

 Paul Soleillet, Rapport sur le voyage de SaintـLouis à l'Adrar(Paris, M. Dreyfus, 1881) , pp. 27-28.
4
- Paul Blanchet, Rapport de la Mission dans l'Adrar
(ANFCAOM, Série Affaires Politiques, Carton n°
2711,1900), p15.
5
- Ibid., p19.

1ـ ؤخمض بً ألامحن الكىلُُي ،الىؾُِ في جغاحم ؤصباء
قىلُِ ،مهضع ؾابم ،م.509.
2
- André L’amandé et Jacques Nanteuil, René Caillié
vainqueur de Tombouctou (Paris, Librairie Plon,
1928) , p96.
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مؿاعضا في الكفاء للخسلو مً َظا اإلاغى ؤو
الضاء.1
وٍىانل الغخالت عٍنى واَي (René
)Cailliéبعٌ العالحاث لألمغاى وألاوبئت مً
زالٌ الاؾخعاهت ببعٌ ألاشجاع وزماعَا مً
كبُل اؾخعماٌ لخاء شجغة الؿً()Mimosa
وٍدغكىهه في مغخلت ؤولى لُدىلىٍ بلى صكُم زم
ًمؼحىن معه الؼبضة في مغخلت زاهُت مً ؤحل
ؤن جيىن ماصة نالخت للمعالجت هثحر مً
ألاوبئت املخلُت .2باإليافت بلى شجغ البىَُيُاء
( )Bauhiniaزم ًُدىىنها وٍمؼحىنها مع
صكُم الهمغ العغبي وكلُل مً اإلااء ،وًٍعىن
َظا اإلاؿخدًغ على اإلاىاَم اإلاهابت مً
الجؿم ،وعىضما جُبـ َظٍ اإلااصة حكيل
ككغة نلبت على الجؿم ،فخترن ختى حؿلِ
جللاثُا ،وكض ٌكىون َظٍ اإلااصة للخضاوي.3
وعمىما فال قً ؤن َظٍ اإلاىاص زلفذ ؤزغا
مدلُا عالحُا للىثحر مً آلافاث التي ًخعغى
لها اللىم مً ؤوبئت وؤمغاى ،بال ؤن علمُتها
جبلى مدل هلاف مؿخفٌُ بحن الىخاب
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الفغوؿُحن ،وإن ؤزبدذ فعالُتها مدلُا في
اللًاء على بعٌ َظٍ ألاوبئت.4
وعمىما فةن ألاَباء الخللُضًىن خاولىا
عنض خىالي  5005مً ألامغاى مخعللت
بالُباجع مً اإلامىً الخضاوي منها ،ؤما باقي
ألاوبئت فهي ابخالء مً هللا هٓغا للمعاص ي
اإلاغجىبت مً ؤلاوؿان على ألاعى ،وٍلضمىن لها
عالحاث غُبُت باألؾاؽ بالغحىع بلى ألاولُاء
والهالخحن والخماؽ الضعىاث منهم مً ؤحل
عفع البالء واللًاء على آلافاث التي ًخعغيىن
لها .5لُٓل َظا املجاٌ الغُبي مدل هلاف بحن
علم الٓاَغ و الباًَ مما ؾخىثر خىله
اإلاالفاث بىنفه مجاال زهبا وزغٍا في ما
ًجىػ لألولُاء وما ال ًجىػ لهم مما ًضزل في
زىام ألاقُاء.6
ؤما عً الىكاًت فمً اإلاعغوف ؤن
املجخمعاث الخللُضًت البضوٍت في عمىمها
حعخمض على الخىاعق والبدث عً ألاؾباب
الغُبُت في ول صاعي ؤو مؿخجض ،لظا ًيىن مً
الجؿاعة البدث عً َغق وكاًت مً ألاوبئت في
املجخمعاث طاث الُبُعت اإلاىغللت ،بال ؤهه مع
4ـ عبض الىصوص ولض اهتهاٍ ،هؼَت ألازُاع في الغامٌ مً
الخغوب وألازباع(هىاهكىٍ ،مسُىٍ ،اإلاعهض اإلاىعٍخاوي
للبدث العلمي)  ،م 4 .وما بعضَا.
5
- Paul Dubie, l’îlot berbérophone de Mauritanie,
op.cit, P. 69.
6ـ دمحم الُضالى ،ههىم مً الخاعٍش اإلاىعٍخاوي ،قُم الؼواًا،
ؤمغ الىلي هانغ الضًً ،عؾالت الىهُدت ،جلضًم وجدلُم
مدمظن ولض باباٍ(جىوـ ،بِذ الخىمت ،)1990 ،م37 .

1

- Ibid., p21.
-René Caillié, Voyage a Tombouctou (Paris,
BNF,1866), P. 20.
3
- Ibid., p21.
2
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ًىللىا العضوي بلى املخُم الظي ؾحرخلىن
بلُه. 4
وفى َظا الىُاق ًبرػ لىا على ناٌ ؤن
الؿيان ٌعؼلىن خُىاهاتهم اإلاغًٍت عً جلً
الصخُدت مسافت وججىبا للعضوي ،5ختى ونل
ونل ألامغ بلى عؼٌ الجماٌ اإلاهابت بالجغب
مداولحن مىعها مً الازخالٍ ببلُت اللُعان،
بل بنهم ًجلبىن بليها اإلااء في ياخُت البئر
وطلً إلاىعها مً الىنىٌ بلى البئر ختى ال
جدؿبب في هلل العضوي بلى الخُىاهاث
الؿلمُت.6
وَؿخيخج مً َظا الخضًث لضي الغخالت
الفغوؿُحن ؤن اللىم عغم ما بهم مً بضواة
ؤصعوىا مساَغ اهدكاع اإلاغى الىباجي في
الخُىاهاث وعالكخه باالوؿان مما ًىجغ عىه
الىثحر مً ألاوبئت اإلاعضًت التي جهِب البكغ
وكض حكيل زُغا عليهم بطا لم جغاعى
الاختراػاث الًغوعٍت في مثل َظٍ الخاالث.
ووعخلض ؤن الترار العغبي ؤلاؾالمي في
هلاقه للعؼٌ كض ؤزغ بكيل هبحر على الؿاهىت
في جمثله وويعه هعالج لهظٍ ألاوبئت وألامغاى
عغم بؿاَت الىؾاثل والامياهُاث بال ؤهه جغن
ؤزغا هبحرا في املخُلت الاحخماعُت وان فاعال في
ألازظ به ومماعؾخه هعالج ألي َاعت ؤو
مؿخجض في ما ًخعلم باألوبئت وألامغاى.

طلً جبضو زمت بعٌ الخلالُض الاؾدكفاثُت في
املجاٌ اخخفٓذ بها اإلاهاصع مً كبُل
حعاملهم مع اإلاهاب بالجغب( :بإهه ًخداقاٍ
الجمُع وٍدٓغ علُه صزىٌ اإلاسجض
وٍسهو له ؾغٍغ في ػاوٍت الخُمت وال ٌكغب
ؤي شخو مً ؤلاهاء املخهو له ختى ًخم
قفائٍ بهىعة ولُت).1
وٍاهض على ناٌ ( )Alioune Sallاإلاؿدكغق
الفغوس ي وحىص بىاصع صخُت لضي املجخمع
اإلاىعٍخاوي زهىنا في مغى الخهباء
واهدكاعٍ لضي ألاَفاٌ في مداولتهم عؼٌ
ألاَفاٌ بعًهم عً بعٌ ،بل ًبظلىن
كهاعي حهضَم في مداولت ججىبهم للعضوي.2
ومماعؾت الدجغ اإلاجزلي في الخُمت ؾبُال بلى
اجلاء الىباء والهغوب مىه ،وفي هفـ ؤلاَاع
ًخم عؼٌ الخُىاهاث بعًها عً بعٌ ختى ال
جخم العضوي.3
وَكحر َظا اإلاؿخىكف بلى الدجغ بىنفه
زحر عالج مخاح لألوبئت ،عىضما ًخدضر عً
جإحُل الؿفغ في مثل َظٍ الجىاثذ ،ختى
جىلض ي الفترة اليافُت مً ؤحل ؤن ال ًيىن
َظا اإلاغى معضًا ،وؤنهم ٌغدؿلىن وي ال
1ـ ؤخمض بً ألامحن الكىلُُي ،الىؾُِ فى جغاحم ؤصباء
قىلُِ ،مهضع ؾابم ،م.509.
2
- Alioune Sall, Rapport sur un voyage d’exploration
dans l'intérieur de l'Afrique (ANFCAOM, dossier
Alioune Sall), p.15.
3
- Ibid., p. 16.

4

. Ibid, pp. 16-17.
Ibid, op.cit., p.18.
6
Ibid, p.19.
5
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ؾمت مً الؿماث التي جمحزث بها اإلاىُلت ،بال
ؤن بؾهاماث ؤَبائها الخللضًحن خضث ؤخُاها
هثحرة مً جُىعاث َظٍ ألاوبئت وألامغاى بحن
العؼٌ الهخي ،ومعالجاث مً البِئت املخلُت
عغم جإزغَا الىبحر والىاضر بمجالها العام
العغبي وؤلاؾالمي.
لظلً فال غغابت ؤن الخغوب واملجاعاث
وألاوبئت زالزُت ْلذ جًغب املجاٌ اإلاىعٍخاوي
بعىفىان هبحر ،وؤزغث بكيل ال مغاء فُه على
العللُاث ،وؤصث بلى جدىالث عىُفت هٓغا
لغُاب الؿلُان الجامع ألبىاء املجاٌ مً
حهت ،ولالمياهُاث اإلاخاخت هظلً في مىاحهت
َظٍ ألاخضار الجؿام غحر اإلاخىكعت مً حهت
ؤزغي.
خُث ؤزغث َظٍ ألاوبئت على الخُىعاث
البكغٍت والاكخهاصًت في اإلاىُلت ،مً اهضزاع
ججاعة اللىافل وهؼوع هدى الاهىفاء في ؤغلب
اإلاضن الخاعٍسُت ،التي قيلذ معلما باعػا
للخىانل الخًاعي بحن الكماٌ والجىىب ـ ؤي
الفًاءاث العغبُت والؿىصاهُت ـ وإن ْل
عهُا على الازتراق مما ؾاَمذ ألاوبئت في
جللُهه واهمداء الىثحر مً جلً الخمثالث
وألاصواع الخاعٍسُت التي لعبتها جلً اإلاضن.
بطا ما العمل في ْل َظا الترار الطخم
الظي ًهف اإلااض ي اإلاكابه للخايغ في هثحر
مً ألاقُاء ،وَى ؤمغ ٌعحن على ويع آلُاث
حضًضة مً ؤحل فهم املجخمع وجُىعاجه و

الخاثمة
وفى زخام َظا اإلالاٌ جٓهغ ألاوبئت
وألامغاى على عىفىانها الظي زلفذ مً
اإلاخجاوػ في الضعؽ الجامعي ،مما ًللل مً
فهم الخدىالث العمُلت التي َغؤث واؾخجضث
في املجاٌ اإلاىعٍخاوي ،خُث ؤصث بلى اهمداء
مضن ؤو اهضزاعَا ؤو حغحر في ألامؼحت والُباع،
ًىًاف بلى طلً جىلالث بكغٍت َاثلت
وهجغاتها هدى مضن حضًضة بغئٍت عبما هي
هظلً.
وعلى العمىم فلض ْل شر اإلاىاعص وكلت طاث
الُض في حى صخغاوي خغاعجه مغجفعت ،وال
ًملً اإلالضعاث اإلاىيىعُت إلاىاحهت ؤي وباء
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اؾخجابخه لألمىع غحر اإلاخىكعت لظا زمت ؤؾباب
ًجب جىفغَا ؾغَعا:
ـ زلم جيافل احخماعي حضًض ؤي علض احخماعي
ٌؿخجُب للمخغحر الُاعت ،ألهىا ؤمام جدىالث
عمُلت ؾخفغػَا جُىعاث الىباء في مدُُىا
العام ،مما ًدُل بلى جبضٌ في فهم الضولت
وواحباتها اججاٍ مىاَىيها .مما ؾخيىن له
جضاعُاث عمُلت في مىُلت الؿاخل
والصخغاء ،هٓغا لهكاقت الضوٌ مً حهت
واكخهاصاتها مً حهت ؤزغي.
ـ الخىُف مع الىاكع وفم ملاعباث حضًضة
جفغى كُما وجُلعاث حضًضة للفغص
والجماعت ،لظا فةن ويع َظٍ الخهىعاث ،مً
كبل هسبت البلض في ججمع جغعاٍ الضولت لفهم
اإلاؿخلبل َى يغوعة واكعُت ومُلب ملر ،ألن
العالم بعض ألاوبئت ًيىن مسخلفا في الخعاَي
الؿُاس ي ،وختى في فهم املجخمعاث ألصواعَا.
ـ زلم فًاء ؾُاس ي حامع ًبخعض عً املجابهت
وَبُعت الغص الؿُاس ي العىُف ،ألن ألاػماث
جىلض جىخضا معُىا ختى ولى وان الازخالف بِىا
وواضخا في الغئي وألاَضاف إلاا بعض ألاػمت.
ـ ؤن َظا ألاوبئت فغيذ معُُاث حضًضة
خىٌ ؾااٌ الظاث وكُمها ،لىنها كُم جثبذ
اإلاكترن ؤلاوؿاوي ويغوعة الخعاون الضولي
لخجاوػ ؤي مدىت ؤو حاثدت ،ولعل مفهىم
الضولت اللاصعة ؾِخللو مع اؾخمغاعٍت ألاػمت
لُخإهض العالم مً خلُلت مفاصَا ؤن اللُم
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الؿامُت في الاجداص والخعايض مؿإلت ال غنى
عنها لىعبر ؾىٍا .وؤن ال مجاٌ للخلاعـ مً ؤي
َغف وان ألن الخجاعب جفُض بةًجاص جىخض
صاثم لخجاوػ ألاػماث زهىنا العاإلاُت منها
وان ازخلف الخعاَي والخلضًغ بحن ول صولت
وؤزغي.
ـ ًجب ؤن جلعب الضولت الضوع الاحخماعي الالػم
ختى ولى واهذ في هٓغتها الؿُاؾُت لضيها َغح
عالمي آزغ جيسجم فُه ول ألاَاعٍذ ؤو ؤغلبها،
وفم هٓام عالمي باجذ الفغصاهُت جلعب فُه
الضوع ألاؾاس ي .لظا فخىُٓم َظا الضوع والؿهغ
علُه مً كبل الضولت ؾُيىن له بعض ؤزالقي
هبحر وؾًُفي حعللا بالثىابذ واإلاهاثغ
مُلىب في َظٍ اللخٓاث.
هدً عمىما ؤمام مخغحر عالمي ؾُغحر
الىثحر مً الُباجع العامت خىٌ عالكاجىا
باآلزغ وختى جبضٌ مجمىعت مً اإلافاَُم
املخلُت  ،لىنها ؾدكيل فغنت خلُلُت إلبغاػ
كُم الخيافل والخعايض والخأػع ،لىعبر وفم
خىاع مجخمعي َاصت وعػًٍ ؤفغػٍ الىاكع ،مما
ًلىي اللخمت وَؿاعض في ويع اؾتراجُجُاث
عمُلت ًغعاَا ؤَل الازخهام في ججاوػ
اللخٓت والبىاء عليها ،فاملجخمعاث كض جمغى
لىً طلً ال ًمىعها مً النهىى ؤكىي وؤقض
وفم زىاثُت الدكاوع واإلاهلخت العلُا للبلض .ولم
جىً املخً في املجاٌ اإلاىعٍخاوي ببعُض عً َظا
الخهىع .
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زخاما حؿخضعى َظٍ اللخٓاث العهِبت
جيامال لىحتهي هٓغ ًجب العمل عليهما معا
صوهما زلل وال مىاعبت فاإلاعالجاث جلخض ي هٓغا
عمُلا وجدغوا ؾغَعا للمعاف وإلاا بعضٍ،
فاألػماث جىلض املجخمعاث اإلاخجاوؿت في
جهىعاتها وجمثالتها ،فاألوبئت على عىفىان
آزاعَا جسلم الاوسجام اإلاُلىب بطا ما عوعُذ
ألاؾباب العمُلت لظلً الخىحه.
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ألان د د ض وطل د ددح د د د دغا ال د ددغو وال د د ي
الضاز يد والااع يد وادظا الثد اعي الُبي يد
وألاػ ددات ؤلاقدهدداصل الاد ةا د اد كـ ؾ د با
ش ددة ال ي ددا دما يد د وال د د ي ه ددظا ول ددي
اك د يددُغالات الؿياؾددي و قدهدداصل د
الؿ د د د ف ال خي د د ددض د د د ا د د ددض ال ي د د د اله د د د
لاأل ددضلـ لد لًددا قددثا الغزددا ؤلاقدهدداصع
وخيا البظر وال رة ل ب صوعا لغوػ ال ضلض
د د ألا د دغاى الاد د اعابُد د لُبقد د الااند د
ف رددغت بؿ د ف طلددح ة ددو دغاى و و د اثيددر
لد ددا جدم ألا ضلالد ددص ز د د ال هد ددغ ال ؾد دديِ
ااس د د ددظت الؿد د د د ُ ال اامد د د د ميد د د د الؿ د د ددب
وال ؾ دداة د د د د دان ددغ ها واخد ا ه ددا د ددي
القًددا يهددا و د هددظا اإلا ُ ددس اددأ صعاؾد ا
ه ددظ ؿ د ُ الً د ش ددة الد غ د ألا ضلؿ ددي
د د د الدهد د ددضع له د د دغاى وألاو د د د و ا ه هد د ددا
يددف د ز لرددا د قددثالي الداليد  :ددا
ل د د ددغػ ألا د د دغاى وألاو د د د الا د د د ق د د ددرض ها ل د د د ص
ألا د د ددضلـ ز د د د ال ه د د ددغ ال ؾ د د دديِ و د د ددا
ؤلا د د دغا ات والؿد د ددب الا د د د ا د ج هد د ددا الؿ د د د ُ
إلا ا ر ها

جهىد وإجراءات السلطة الحاكمة في
مجابهة ألامراض وألاوبئة ببالد ألاهدلس
خالل العصرالىسيط
الدكحىرمراد لكحل
جامعة دمحم بىطياف -املسيلة

هب ذ ذذة م ص ذ ذذر ذ ذذن امل ل ذ ذ  :ال د ددضاد ع د دغاص
لكد د دده د شددة قددراص صاد د عا د د
الد د د دداعنش ؾد د د د ؾد د د د  2017د د د ا د د د د
ميد :
ألا ير بض القاصع قؿ ُي  ,آزغ صع
الدأهي د د ئةد ددة عاب د د ؾد ددداط دايد ددغ " " خه د د
يهد ددا لقؿد ددي الدد دداعنش ة ي د د ال د د ؤلا ؿد ددا ي
و دما يد د ا د د د ل ي ددياة اإلاؿ ددي –
الجؼاةغ -ؾ 2019
خاليد ددا ؾد ددداط دايد ددغ ل ا د د د ل يد ددياة
اإلاؿي
ددد
هدما د د ددات البدثي د د د  :الدد د دداعنش ؤلاؾ د د د
ال هغ ال ؾيِ
ال د د اي ال رلد ددضع :ل ضل د د اق ي د د صاةد ددغ ل د ددغ
الغضلغ والل لغ ل غنغنج
رقم الهاث 7779681798:
ملخص البحث:
ددغت ل د ص ألا ددضلـ د اثيددر د ال درات ز د
ال هددغ ال ؾدديِ ل ددغوة قاؾددي شددة سد د

Efforts and procedures of the ruling
authority in confronting diseases and
epidemics in Andalusia during the
Middle Ages
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Middle Ages? What actions and ways
have the Authority adopted to confront
them?
:مقدمة
ددغت لد ص ألا ددضلـ د اثيددر د ال درات
زد د ال ه ددغ ال ؾ دديِ ل ددغوة قاؾ ددي ش ددة
سد د د د ألاند د د ض وطل د ددح د د د د د دغا ال د د د ي
وال ددغو الضاز يد والااع يد واددظا الثد اعي
الُبي يد د د وألاػ د ددات قده د دداصل الاد د د ةا د د د
اد د د د د كـ ؾد د د د د با ش د د د ددة ال ي د د د ددا دما يد د د د د
وال د د ي ول ددي اكد د ي ددُغالات الؿياؾ ددي
و قده د دداصل د د د الؿد د د ف ال خي د ددض د د د ا د ددض
ال يد د اله د د لاأل د ددضلـ ل د د لًد ددا قد ددثا
الغزددا قدهدداصل وخيددا ال ددرة وال رد ل بد
صوعا د د د ل د ددغوػ ضل د ددض ألا د د دغاى الاد د د اعابُد د د
لالُبق د د الاان د د ف رد ددغت ؾ د د ف طلد ددح ة د ددو
دغاى و و د اثيددر لددا جدم ألا ضلالددص زد
ال ه ددغ ال ؾ دديِ ااس ددظت الؿد د ُ ال اامد د
ميد د الؿ ددب وال ؾ دداة د د د د دان ددغ ها
واخد ا هد د ددا د د ددي القً د د ددا يه د د ددا وق د د ددض د د ددا ت
صعاؾ د د ا هد ددظ ؿ د د ُ الً د د شد ددة الد غ د د
ألا ضلؿ د د د دي د د د د ا ر د د د د ألا د د د دغاى ألاو د د د د
 والر ددضة,والده ددضع لر ددا وال ددض د د ساَغه ددا
اه
نها ال ق ة شة الد غ ألا ضلؿي
ألا دغاى وألاو د والؿدب الاد ا د جردا ال ثدا
,لل ددض د زُاعهددا واددضا يا ها و ددض ا هددا
فمد ددا د د ل د ددغػ ألا د دغاى وألاو د د الا د د غف ه د ددا

Abstracte
In many periods of the Middle
Ages, Andalusia experienced harsh
conditions at various levels, as a result of
wars and internal and external strife, as
well as natural disasters and economic
crises that had negatively affected social
and health life. Political and economic
unrest was not the only cause of the
decline in the health situation in
Andalusia, but also the forms of
economic prosperity and the life of
extravagance and luxury played a role in
the emergence of many diseases
associated with the special class, and
many diseases and epidemics emerged
in Andalusian society during the Middle
Ages. The ruling authority has taken all
means to contain it, contain it and then
eliminate it, and from this point of view
our study highlights the Andalusian
experience in dealing with diseases and
epidemics and confronting them,
through which we answer the following
problem: What are the most prominent
diseases and epidemics that were
experienced in Andalusia during the
116

ئة د د ددة الا د د د ة وال د د ددؼع ال د د ددا ي د د د ال د د ددغو
والهغا ات و م يات الؿب (.)4
اما قرضت ل ص ألا ضلـ ات اثير د
ضل ددض ألاو د د والاد د ةا د د خان ددض لكثي ددر د د
ألاعواح و شد د د د ددة ع ؾد د د د ددرا و د د د د ددا الُد د د د ددا ي ئط
غي د د الد ددب ص ئةد ددة هد ددظا ال د ددا القاا د د ؾ د د
 288ه د د د وه د ددح في د ددو د ددضص د دديي ال لد د ددصح
وون د ألا ددغ ئةددة صف د ا ددر د دداو د ق ددر
واخ ددض و د ؾ د 307هد د ا د دداح ال ددا ؾ دداا
ألا ضلـ خاح عجدؼوا د صفد اداهي( ,)5وةداي
ش ددة
ف د ع لر ددظا ال ددا ؾ د 571هد د والا د ا د
ئ غها الكيش اإلا خضع ل خ و الر ددا وهد
اة ددض د ألا ددضلـ( ,)6فث دداي ل ددظلح واخ ددضا د
آالة ألا دداام وألا يدداي الددظل قً د ا د د هي
دغا و ددا الُددا ي امددا قددرضت ل د ص اإلاغددغ
وألا ضلـ َا ا ا ا ؾ 610هد ,قدم دي
ع ا الب ص(.)7
لالياف ئةة الُا ي غف لد ص ألا دضلـ
و ا الجظا الظع لأ ب ض الُا ي خيدل
الاُد د ع وخه دداص ألاعواح ئط دة دداي د د ؾ ددمااو

الب ص ,و دا د ؤلا دغا ات والؿدب الاد ا د ج هدا
الؿ ُ إلا ا ر ها
ظرد د د ددغت لد د د ددا جدم ألا ضلالد د د ددص د د د دغاى
د د ددضص نه د ددا د ددا لد د ددس لاإلا د ددض اا د د د د د د
ال ددا الغ ددظات وا ك ددغت زان د د وؾ دداٍ
الُبق الاان ي ؤلافغاٍ ألاة وا ع
ند اة ألايظل د و د طلددح ددا ن د ف لددو بددض
هللا ل د د لددمحم د ددح ل د د د ل د د ئ د د ا ألا ه د دداعع
ال د د د د د ددظع اد د د د د د د بُ د د د د د ددا لم د د د د د ددغى ن د د د د د ددا
ضاو( )1وظرغت لًا غاى ال ي ي والق ف
و غاى غابُ لالغة وقدض طادغ الد ػهدغ دو
خي ما ةداي فادح خدضلل الؿد ندال ع د د
ال خدديي د د عةدددو ف الجددو لاإلاكددغو ات ددي
ا ددا ئة ددة ي ددغى ددغى ه د ات فم ددات
لق د
خمح يم نالدو(.)2
الغ
ه د ددظا لالي د دداف ئة د ددة ألا د د دغاى ال ؿ د ددي
ةال ؾد د د د د د اؽ واز د د د د ددد ٍ ال قد د د د د د والر د د د د ددظلاي
والج د ي وقددض طاددغ ال د ػهددغ ددو قددض ع ق ددا
اثيرا نهي ز س ؿو و نهي ع ى ؿو د
اإلاددا وه ددا د زي د ئليددو ددو ؿدددُي ف د
د د ع زاعق د د ( )3ول د د اإلاهد دداصع د ددؼت الؿ د د ف
الغة الص لد ح ألا غاى ال ؿي لب ص ألا ضلـ

زباع ألا ضلـ
( _ )4ال ظاع اإلاغااشص البياي اإلاغغ
واإلاغغ اذ :ؽ ة الي ولي لغوفنؿا ) ليروت :صاع
الثقاف ٍ 3 (2 1980م .102
ر ااعنش ألا ضلـ اذ :بض القاصع ل ال )
(_ )5
ليروت :صاع الكدف ال مي  (2007م .203 200
( _ )6ال ؿيي ل لقُيف اةذ و و غغ رض اإلا خضل
) الضاع البيًا ُ :ب ال اح الجضلض  (2002م.52
ااعنش
( _ )7ش ال ب ػعع ال اسص الظزير الؿني
الضول اإلاغنني ) ,الغ اٍ :صاع اإلا ه ع ل ُبا  (1972,م
.49

( _ )1ال ألالاع ل بض هللا د ل بض هللا القًاع ,
الدكم لكدا اله  ,اذ :بض الؿ الرغاؽ ) ليروت :صاع
ال كغ  ,2 (1995م.261
(_ )2ال ػهغ ل غواي بض اإلا ح ,الد ؿير اإلاضاوا
والدضلير اذ :لددمحمح غاص ) ليروت :صاع الكدف ال مي
 (2006م .119
( _ )3اإلاهضع ؿو م .67
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و قضلض كاع وال ضو ( )1و م ن ف
لددو ألا يددر اإلا خددضع د لد بددض اإلاددإ ل د ش د
558ه د د( )2وق ددض دة دداي و د ددا الج ددظعع ل رد ددغ شد ددة
قد ددث دد ددات وقغوخد ددات زد دداع البد ددضي وقد ددض
ند د ف ل ددو الُب ددف لد د ددغواي الد د ػه ددغ وهد د
نددغير ئط اثي درا ددا له د ف هددظا ال ددا ألاَ ددا
وطلح إلادا لدغدظ يدو د ص الُمدل د د ة
غايو ال مح الكضلض وؤلا راص(.)3
و و
وؤلا راص(.)3
ولقض ؾ غت ا ح ألا غاى وألاو د الاد
قددرضها ا جدم د ألا ضلالددص د زؿدداةغ بكددغن
ابي د ددر وة م د ددا َ د ددا ال د ددا ػاص د ددضص د د الا
وق ددم دداَس وؾد د ث م ددا هد د ال ددا ؾد د
189هد د خ دديي خد د ال ددا ل ددب ص ألا ددضلـ و ف ددح
ث د د ال د دداؽ( )4و د د ؾ د د 288هد د د خ د د ال د ددا
واإلا ت واإلاغى لاأل ضلـ فر ح ز س اثير ا ال
لد ددصح ددضصهي وون د ألا ددغ –ام ددا ؾ د ا-
ئةة صف ا در د داو د ق در واخدض د ييدر
يؿ د وال ن د وطل ددح لك ددر اإلا د ت وق د د
لق لظلح( )5اما عجدؼ ال داؽ لًدا د صفد

د د ال ددا الاد د ق ددرض ها ال ددب ص

ا دداهي ئ ددغ
ؾ 307هد(.)6
ه د د ددظا ول د د ددي لكد د د د ال ا د د د د فدؿ د د ددف ه د د ددي
ال خيددضل د قاةمد د الا ألاو د وألا دغاى
لد د خا ددح ألاَب ددا و اد د ا الُبقد د الااند د
َ د د ددال هي قد د د دغاع ألاو د د د د ألا د د د دغاى وق د د ددم هي
ال ددضو د اثي ددر د اإلا دغات وق ددض ه ددح ل ددظلح
ال ضلض ال را والغؤؾا د ا دح الجد اةذ
و د طلددح وفددا الُب ددف لد بددض اإلا ددح الثق د
ؤلاؾدرا ( )7والُب دف مدغو لد ل ؾد
()8
ل ؾ د ال غا د الددظع ددات ب د د ضاددو
و ددات ب ددض هللا لد د لددمحم ددح لد د د ؾد د 550ه د د
بُ ا( )9و ات د ل ئ ا ل ؿغ ؾ
ؾ د 389ه د لمددغى الؿ د ( )10و ددات خمددض ل د
خم د ددضل الدغ بد د د لال د ددا ؾد د د 521ه د د د وا د ددظا
ق د د اإلا ه د د ع اإلا خد ددضع( )11وا د د د ل د د

اإلاغغ وااعنش ضل فاؽ ) الغ اٍ :صاع اإلا ه ع (1972
م.97
( _ )6ر ااعنش ألا ضلـ م.203
( _ )7ال لج ألا ضلالص ل صاووص ؾ يماي ل خؿاي
َبقات ألاَبا وال كما اذ :فإاص ؾيض )ليروت :إؾؿ
الغؾال ٍ ,(1985 2م.111
( _ )8اإلاهضع ؿو م .113
( _ )9ال ألالاع اإلاهضع الؿالس  2م.262
( _ )10ال ال غضص ل ال ليض بض هللا ل د ل ل ؾ
ألاػصع ااعنش ال ما والغوا ل ي لاأل ضلـ ) القاهغ :
كدب الاا ج ٍ 2 (1988 2م.104
( _ )11ال ظاع اإلاهضع الؿالس  3م .203

( _ )1ال ؿيي ل لقُيف اإلاغ الؿالس م.52
( _ )2بض ال اخض اإلاغااشص ل د ل ش اإلاججف
الايو زباع اإلاغغ قغح :ن ح الضل الر اعع ) ليروت:
اإلاكدب ال هغن  ( 2006 1ٍ ,م .173
( _ )3ال ػهغ اإلاهضع الؿالس م .230
( _ )4ر ااعنش ألا ضلـ م.180
( _ )5ر طاغ ل ص ألا ضلـ اذ :ل يـ لي ا) ضعنض:
رض يغي آؾيي  ( 1983م  .156ش ل ب ػعع
ال اسص ألا ـ اإلاُغ لغوى القغَاؽ زباع
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اد د ع د القددض ا و ا ددض يي د بغ ددضاص و
الكا والقؿُ ُيني  ,و م عخ ئةة اإلاكغ
خمض و مغ ال ا ل ـ لد خمدض ال غا د لدا
صول د ال ان ددغ د ؾ د  330ه و كث ددا ه ددا ددا
لق د دداع ال ك د ددغ د د ا و ز د ددظوا د ددي الُ د ددف
لبغ ددضاص ش ددة ل ددض الد د لد د ؾد د اي و ك ددا ش ددة
قدغا ادددف ددالي ؽ ددي ع ددا ئةددة ألا ددضلـ د
ر ددض اإلاؿ ه ددغ ل ددا  351و اق دددغ د د ر د د
الُف(.)2
وةاي ال انغ لضل هللا ا اقا لخيدا ال غاد
ال مي  ,لظلح قرضت ال انم قغَب صزد
ال ضلض اإلاهد ات الُبيد و ندبد غادؼا
ل د ددي و ال مد ددا و د د لد ددغػ الكدد ددف ال افد ددض
ادددا ال كدداتل لض ؿددق عنضؽ و الددظع اددغ ي
ؾ د  340ه ,والددظع ا ددغع ددو ددض ه د ات
ضلؿ د ددي د ي د د  ,نه د ددا اد د ددا ا ؿ د ددير ؾ د ددما
ألاصوند اإلا ددغص د ادددا ص ؿددق عنضؽ إلاإل ددو
ؾ د د يماي ل د د خؿد دداي ل د د لج د د  ,الد ددظع د د ددر
َب بددا و باايددا و إعزددا ل د الُبيد إلاد اؾددمو
د د ر د ددض هك د ددا اإلاإن د ددض  399-366هد د د  ,ئط ة د دداي
كدغ لالُف و ردما لاألصون (.)3
وقددض اؾددد اصت الددضو الاد ددا ت ب ددض ال هددغ
ألا د ع د ألا ددضلـ د اإلاد عوي الُبد الؿددالس

يد دداي غن د د

خمد ددض ل د د بد ددض هللا ال ُد دداع د د
ل ا الُا ي ؾ 750هد(.)1
و ددال غ ئةددة ددا ةا د اس ددو ا ددح ألا دغاى
ػ دد
وألاو د د د د دد دداةج ةاع ي د د وإلاد ددا ةا د د
ل م دم د ألا ضلال ددص ش ددة ددغ غاخ ددو و ه د ع
ك د ألا دغا وال ثددا شددة ئل دداص خ د لد ددح
اإلا ًد د ت وَ ددغ لل ددض د د أ يره ددا وا ك دديها
غاخد ق هدا لب دا
فأول لظلح ال لالغ
وا ريد د د غافد د ددس اؾ كد د د اةي واد د ددظا شد د ددجي
ال د ا ل ق ي د زان د الُ ددف و ددا لد ددس ل ددو
و وقدات ا شدص ألا دغاى وألاو د ةا د اقد
ب م ي د د د ددات ال د د د د د اإلا اؾ د د د ددب وا د د د ددظا اق د د د ددضلي
اإلاؿا ضات اإلااصل لهؾغ ,لاليداف ئةدة اُبيدس
ئ د د دغا ات ا د د د ي ةد د ددال جغ شد د ددة اإلاغضد د ددصح و
اإلاضي و ظلح ةا
ؼلري اا ب يض
الا لجأت ئليها الؿ ُ الش :
لغػ ال
-1جشذ ذ ذذميو العلذ ذ ذذم و العلذ ذ ذذى الطبيذ ذ ذذة طذ ذ ذذمن
اسذ ذ ذ ذذعراثيجية اسذ ذ ذ ذذحعداد للىبذ ذ ذ ذذاء وثحس ذ ذ ذ ذبا
ملىجاثه:
لقد ددض د ددج ألا د دغا و الا د ددا د د ألا د ددضلـ
الُبيد
َ ال ي و ول ا اهدما ا ابيرا ل
شة الؿ غ
و ا لد س ها اما ج ا الُ
ئةة اإلاكغ َ با لظلح ظ ػ د ألا يدر الادا ـ
د ل د د د ب د د ددض الغخمد د دداي  888-852وؾ د د د ا
اهددضل ئةددة ددف اإلاإل ددات و اإلاه د ات الا د

فس الضل ل ال باؽ خمض ل
( _ )2ال ب ن ب
القاؾي ي ي ألا با َبقات ألاَبا )القاهغ  :ال هب
ل ُبا  (1882م.229
( _ )3اإلاهضع ؿو م 230د ال غب الاُاب  ,ألايظل
ألايظل وألاصون ض إل الغغ ؾ ) ليروت :صاع
 (1999م .13
الغغ ؾ

( _ )1ال الاُيف لؿاي الضل ؤلاخاَ زباع يغ اَ
اذ :د بض هللا اي ) القاهغ  :كدب الاا ج 1ٍ ,
 3 ( 1977م.187 186
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اكدف الد خب دف الؿد م ألالبيدرع و اددف الد
لجد د د د و ا د د ددظا رد د د د ص الؼهد د د دغاوع د د د د الُ د د ددف
والجغاخ د ( )1و د د ي ب د ددغواي بددض اإلا ددح ل د
ػهغ ؤلاق يش ناخف ادا الد ؿير اإلاضاوا
والد ددضلير و ال ددظع ا دداوػت ؾ ددم دو خ ددضوص ل د ص
ألا د ددضلـ( )2وةد دداي ل الد ددض إل د ددات د ددض نه د دا
اد د ددا ا جغن د ددات و اد د ددا الاد د د ام وألاصوند د د
اإلا غص و ا ؾغاع الُف(.)3
و ز ة ا طاغ ا لد شة ل ا ي ال ثا
الُبي د لم ددا اهدم ددا ,
و ألا دغا ا د د ا ل ددال
وطل د ددح لل ا د د د ئليه د ددا ,ئط ةا د د د ال د ددب ص ك د ددرض
غايد ددا و و د د ضلد ددض و شد ددة ف د درات ددالي د د ,
د ددا لالُددف
و الدداة ا رد رد صهي دد
و ددا لد ددس ل ددو وي ددال هي د د طل ددح ؾ ددد ضاص
إلا د د د د ددات ألا د د د د دغاى وألاو د د د د د وال د د د د ددض نهد د د د ددا
والدس يد د داة ردا الثاع يد  ,امدا كددير ي
ه د ددظا ال ش د ددجي ال م د د ص ئة د ددة ظر د د ع َب د ددا
د د د د د ددنهي
ضلؿد د ددييي طوع ا د د ددا مي د د د
قاصعن شدة اا كداة ألا دغاى و ألاو د فًد
د د د الج ه د د ددا وي د د ددضت ن د د د ا الُ د د ددف د د د

ألا د ددضلـ مي د د
ون ا ألاصون .

زان د د د د ا د ددف الجغاخ د د

-2املس ذ ذ ذذا دات املادى ذ ذ ذذة للمر ذ ذ ذ ال ق ذ ذ ذذراء و
املساكين:
وةددة يدداي ألا ددضلـ ع الد واهدما ددا زانددا
لاإلاغض د د د ددصح ال قد د د د دغا واإلا د د د ددؼوليي وال د د د ددا ؼن ,
وا د روهي وةة لاإلاؿا ضات و خس لالهدضقات
وؤلاخؿد دداي د د ييد ددرهي ,و ؿ ك د د طلد ددح د د
اإلاث د الددظع طاددغ الؼ دداة و ددا فيددو" :ئي ةدداي
د د ند ددضق  ,ال م د د وةد ددة هد ددا"( )4لد ددظلح ةا د د
اهد ددغة الهد ددضقات لرد ددإال اإلاغضد ددصح و ؾ د ددرم
الضول د د ئَ ددا ري و ددالج هي ,ئط ي ألايظل د
د ر وؾي ل  ,و ما طادغ د ألا ثدا لًدا
ق لري "ؾغ الا ر و لُ مرا ل مغضصح"(.)5
وقض اق هغ لالهدضقات و ؿدا ض اإلاغضدصح لدا
اإلا ددغى د ي دداي ألا ددضلـ ؤلا ددا ال ك ددي ل د
هكا الغيا لد بدض الغخمداي الدضاز اإلا قدف
لالغ ضد د د د د ددص  206- 180ه ,ئط ةد د د د د دداي لدهد د د د د ددض
ل دداأل ا شد دة اإلاغض ددصح و الًد د ا و اإلاؿ دداايي
و دالغع الؿد ي ( ,)6واددظا اإلا هد ع لد بد ددا غ
ال د ددظع دة د دداي لقغَب د د م د د ةد د د ل د د د د و

دما ي والثقافي
( _ )1زم الص ل ل غاؽ ال يا
الُ اة  479 ,400 -هد,1009 /
هغ
له ضلـ
 - 1086ظاغ ا ؿدير يير نك ع ) ا ال ا
ؤلا ؿا ي و دما ي /2006
لاًغ لاا ة ي ال
 ( 2007م.189
ألا ضلـ قض
( _ )2فًي ل مغاي الُف ال غب
لكدا الد ؿير اإلاضاوا والدضلير ) ,ألالياع :الجؼاةغ,
نك عات ال  ,(2007 ,م.26
ؿو م.21 22
( _ )3اإلاغ

( _ )4الؼ اة ل لددمحمح بيض هللا ل خمض القغَب  :ثا
ال ا ألا ضلـ ,اذ :د ل قغن ) فاؽُ :ب د
الاا ـ  2 ( 1975م.41
( _ )5اإلاهضع ؿو  2م.471
( _ )6ر  :ااعنش ألا ضلـ م .180
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الدضز د غيداها د خباؾدرا ,)5( "...امدا
ا د ح ل بض هللا د ل ل ؾ ل هغ) ت
635ه  ( / 1138لاإلاغضدصح وزهدو ندضق
اعن د شددة الً د ا د ه د ال ًددغ
ل د بددض هللا
)يغ اَ د ( وػ دداهي( ,)6وة د
الُ دداة ا ددو د لد خمددض لد ل ؾد
الراقدم ت  753ه  / 1352ؤلاقدغاة شدة
ع ال اإلا د ةيي وطلدح ل دا الدظع خد لمالقد
ؾد  750ه  / 1350وطلدح إلادا ظردغ د
الن اهد وال ضالد ددا ل اؾدف هددبو ف ددؼع
ال داؽ ئليدو د ةاة د ال دا ال ديي لدأ الري
وق ضو ر ص نضقا هي(.)7
ول ددي اقده ددغ اإلاؿ دداهمات واإلاؿ ددا ضات
والهددضقات شددة ال ثددا فقددِ لد قددم
لًدا َبقد ألاَبدا وطلدح د زد اإلا الجد
د َدغة
ا دا و ُدا ألاصوند اإلاهد
الهدياصل ل مغضدصح فمدث الُب دف خمدض لد
ل د ـ ال غا ؾددمذ لددو يددر اإلاددإ يي
اإلاؿ هددغ لددأي ُ د ألاصون د ل مؿدداايي
واإلاغضصح اما لو ف غ ب اإلاؿاايي وال قغا
ا ا( )8و لًا الُب ف ل ال ليض الكدا ت
ت  420ه  1129/الددظع دةداي اإلاددا خ د

ا د ئة ددة ي ا قً د  22لد د ز د ل ػ ر ددا
شددة الً د ا  ,فثدداي لددو د هددظ ا جا د ؾ د
 379ه ال ضل د ددض د د د د ددف غ الغف د ددس و ؤلاخؿ د دداي
ل مغض د ددصح والً د د ا و يا د د ألاخي د ددا واك د دديي
ألا د د د د ات( )1وخد د د د ظا خ د د ددظو اثي د د ددر د د د د ا د د د درا
ألا ددضلـ و هد د الضولد د  ,فث دداي جرد د صا هي ددغ
ابير الد ُي د آ داع ا د ( )2و د طلدح
اك ال كي اإلاؿ هدغ لالًد ا و اإلاؿداايي
ه قغَب و غا ال قات يهي(.)3
و ما غفدو ل ص ألا ضلـ د هدظا ا جدا وقد
ألاخب د دداؽ ل مغض د ددصح ,وطل د ددح لدغُيد د د ق د ددا هي
والؿ ددرغ ش ددة ددالج هي ,ف د د قغَبد د د د ر ددض
ال اند ددغ ألا د د ع ةد دداي إلاغضد ددصح الجد ددظا د د د ـ
اخدا ددو ال ان ددغ وق ددا لأز ددظ لد د نٌ ابي ددر,
وطلح ب ض اؾ كاع ال قرا طلح( ,)4امدا وعص
وعص خددضلل د خبدداؽ غضددصح قغَبد د ددو
فدد الد ؾدر " ئط خد لب دض غضدصح و عاصوا

( _ )1اإلاهضع ؿو م .223
( _ )2ال ظاع اإلاهضع الؿالس  2م 168د بض
هللا اي ,الضول ألا ن ألا ضلـ  -بض الغخماي ال انغ
وقيا الا ف ألا ن لاأل ضلـ ) -القاهغ  :كدب الاا ج ,
ٍ (1997 4م. 378
( _ )3ال ظاع اإلاهضع الؿالس  ,2م  236د بض
هللا اي اإلاغ الؿالس م.487
( _ )4ياى ل سصح ل ياى الؿبا اغا ف اإلاضاع
ظهف الح اذ :ؾ يض
واقغنف اإلاؿالح إلا غف
خمض غا  ),ا مضل اإلاغغ ُ :ب فًال ٍ1
 ,6 ,(1981م .90 - 87

( _ )5ال كغيالص ل ال باؽ ل لددمحمح اإلا ياع اإلا غ
فداو ه ئفغنقي وألا ضلـ
والجا اإلاغغ
واإلاغغ ) ليروت :صاع الغغ ؾ (  7م.481
( _ )6ال الاُيف ,ال مد البضعن الضول ال هغن اذ:
د ػننهي ) ليروت :صاع الثقاف ( م.44
( _ )7اإلاقغع ,اإلاهضع الؿالس  5م.389
( _ )8ال ب ن ب اإلاهضع الؿالس م.229
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ال ؿداي دب دا د ال ا د والااند لسدااةو
ب مدو الدظع ل اسدص لدو ال قدغا  ,خيدل لدي لكد
لغيدف د اإلادا وال م دو( )1وادظا الُب دف لد
لكدغ لد القاضدص ( )2الدظع ةداي لُبدف ال داؽ
صوي غ ونكدف النسخ لري(.)3
ش ددة ي ه ددظا ؤلاؾ ددرا لً ددا ل ددي لك د خك دغا
شددة الغ ددا صوي النؿددا فقددض دةداي ل مددغ
خًد ع د ؿدا ض ال قدغا واإلاؿداايي وقدض
ق د ل ددا اإلاهدداصع د طلددح ي ا ددغ خ ؿد
عيا ل عع و ُنه د قمدردا َ ا دا ل مغضدصح
وال قغا واإلاؿاايي(.)4
لقد ددض دة دداي لد د ددح اإلاؿد ددا ضات واإلاؿد دداهمات د ددغ
ابير خه اإلاغضصح شة ال د والدس يد
وَدأ اإلادغى وال دض د ا دات اإلاهداليي
وا بي د د د سد د د د اخديا د د ددا هي فثا د د د ا د د ددح
ئخ ددض ند د ع الدثافد د والد ددفػع دم دداع الاد د
يغؾ ددرا ؤلاؾ د و ؾ ددرم د اماؾ ددح ا جدمد د
والدد د ددا ف د دغاص زان د د د د وق د ددات الك د ددضاةض
وا .

-3بىذذاء وثجهي ذ املر افذذل الةذذحية السذذحقطا
املر ذ ذ ذ والعم ذ ذ ذذل ذ ذ ذ ثحس ذ ذ ذذين املىظىم ذ ذ ذذة
الطبية:
ند دداخف هدمد ددا ب د ددي الُد ددف لاأل د ددضلـ
ئ كد ددا غافد ددس و غااد ددؼ ي د د اثد د ي د دداا
ل د اإلاغضددصح ئةددة ا ددف ة هددا غاا ددؼ لضعاؾ د
الُد د د د د ددف و مد د د د د ددو ,و قد د د د د ددرغ ا د د د د د ددح اإلاغافد د د د د ددس
البيماعؾد د دددا ات و قد د ددرغها اعؾد د ددداي يغ اَ د د د
الددظع اؾدددمض فكددغ ل اةددو د اعؾددداي اإلاغددغ
ال ددظع ق دديض زد د ال ر ددض اإلا خ ددضع وق ددض ف دددذ
ل الددو د و ددو اإلاغضددصح بكدداح َبقدداهي ألاي يددا
ددنهي وال ق دغا وخا ددح الغغ ددا ( )5فر د د ه ددظا
ي د د د د و إؾؿ د د د د ل د د د ددغ
اإلا د د د د ع إؾؿ د د د د
و خؿد دداي ,كد ددبو د د وظي هد ددا الؼوالد ددا ,شد ددة ي
ال دغ لينهمدا هد ي ألاوةددة اددًد اإلاغضدصح ددا
الثا ي ف ؿدقب ألاا ا (.)6
وقد ددض قد ددا د ددو ال د د ػنغ لؿد دداي الد ددضل ال د د
الاُيددف د ددغى ا ددو د يددر ألا ددضلـ
د ل د ل ؾ د اؾ ددما ي ل د ف ددغ ال ددظع ا د ةة
ال ك د ددي ب د ددض وف د ددا لي د ددو ؾد د د 755هد د دد" :و د د د
اقد د الهد ددض وؤلاخؿد دداي د د زد دداع رد دداص

( _ )1اإلاهضع ؿو م.231
( _ )2ه ل لكغ ل ال قيو القاضص ل ال ؿ الؼهغع
الباع يي
القغشص قاضص ئق ي ي ولض و كأ ها ةاي
له ا الُف و اقدغ لو ض ش ل بض اإلاإ
ناخف ئق ي ي  .ال ب ن ب اإلاهضع الؿالس,م
.255
( _ )3اإلاهضع ؿو م.255
( _ )4ال كغيالص اإلاهضع الؿالس  7م .114

( _ )5بض ال اخض اإلاغااشص اإلاهضع الؿالس م.210
اإلاغى اإلاغغ وألا ضلـ
( _ )6د خق اإلا ق
ا با (2007 ,
ُ :ب
ال هغ ال ؾيِ ) ل
م.118
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ال د د ـ ل د ددا اإلااعؾد ددداي ألا د ددي خؿ د د هد ددظ
الدس د القؿ د  ,و ؼن د اإلاضل د ال ً ددشة ل ددي
يهد د ددض ئلي د ددو يي د ددر د د د ال د دددذ ألاو د د د اقغن د ددغ
الًددغوع وظر د ع ال ا ...فسا د ل د و ددضص
ؿدداا وعخددف ؾدداخ  ,وصوع يددا واد هد ا
غالد د د
و د ددضص زد د دؼاة و د يد د د ات ,وا ُد د د
وخؿ د د د اغا د د ددف ,لد د د دغ ش د د ددة اعؾ د د ددداي ه د د ددغ
لالؿ دداخ ال غنًد د وألاه ند د الُيبد د وا ددضفس
اإلايا ف عات اإلاغ دغ و ؾد ص ال داغ وامد
ال ر وا ؿضا ألا جاع"(.)1
ول د د دي اك د د د اإلااعؾد د دددا ات د د د ألا د د ددضلـ د د د
ال خيض الا لدي فيها ال ل ا افغت غااؼ
زد ددغ نهد ددا ال يد دداصات الا د د زههد ددرا ألاَبد ددا
الؾ د دددقبا اإلاغض د ددصح وق د ددض دة د دداي له د ددُل يه د ددا
خيا ددا اؾددي الددضةاي و ل د الُب ددف( )2شددة ي
هدظ ال يدداصات ةا د ا مد لدديي د اإلاغضددصح و
ئ ضاص و لي ألا كا الُبي (.)3
ه ددظا وق ددض ددغة ا جدمد د ألا ضلال ددص م يد د
الدمغنٌ اإلا اػ لًا ئطا اخدا اإلاغنٌ ئةة
ال د ا ال دغاف ,واثيددر د ألاَبددا فددد ا لد ا
دداػلري الؾد دددقبا اإلاغضد ددصح و رد ددي( )4ام ددا

فغاص ال اة ال اام القهدغ
ةاي لدي
الا اقيي فيو ألاؾغ ئط ض د ئصاع ألا د نيي
هد ددبا زاند ددا وظي دد ددو زض د د زؼن د د الُد ددف
وال كم لق لأ ع ال (.)5
 -4زل املر  -هظا وقائي من أجل اححىاء
ألامراض وألاوبئة:-
د ددر م يد د ال ج ددغ ش ددة اإلاغض ددصح و د دؼلري د د
ال قيقد د د ا د ددا ئؾد د د يا َب د ددس د د د ال هد د د ع
ؤلاؾد ي ألاوةدة ,ئط دغ لدو عؾد هللا ندشة هللا
يددو وؾ د ي د د ا دداصع ال ددضو واخد د ا
ال ددا وال ددض د د ا ك دداع فقد ددض د د ال بد د
ألا الو ب ض ال غاع الُدا ي ئطا وقد و
صز د د د عى ن د د د ب لالُد د ددا ي ,فقد د ددا ":ئطا
ؾ ددم دي لالُ ددا ي و دددي ل ددأعى فد د اسغ د د ا
ف د د د دغاعا د د د ددو ,و طا ؾ د د د ددم دي ل د د د ددو ل د د د ددأعى ف د د د د
اضز ها"( ,)6ول ـ هظا فدؿدف لد بكدغ ال بد
ال بد د د د اله د د ددالغ د د د د الُد د د دا ي لً د د ددا ,وخ د د ددل
اإلاؿ د ميي ش ددة ددض ال دغاع ددو وخ ددظعهي د د
طل د د د ددح لق ل د د د ددو":اإلاي في د د د ددو ق د د د ددريض ,والق د د د دداةي
ا ؿ ددف في ددو دة دداإلاغالِ د د ؾد د ي هللا ,وال دداع
و ةال اع الؼخ "(.)7

( _ )1ال الاُيف ؤلاخاَ اإلاهضع الؿالس  2م50
.51
( _ )2ال ال غضص اإلاهضع الؿالس  2م.186, 185
( _ )3ال الاُيف ؤلاخاَ اإلاهضع الؿالس  2م.208
( _ )4ا غ طلح ال ال غضص اإلاهضع الؿالس 2
م 189 185ال بؿا ل ال ؿ ش الك رلغع
داؾ ه الجؼنغ اذ :ئخؿاي باؽ )
الظزير
ليروت :صاع الثقاف  1 (1997م.438

( _ )5ال بؿا اإلاهضع الؿالس
اإلاغ الؿالس م .110
( _ )6ال ب ق ب بض هللا ل د ل الغاهيي ل ثماي
ال الص  ,ؿ ض ال ب ق ب اذ :اص ل ل ؾ ال ؼاػع
و خمض فغنض اإلاؼنضع ) ,الغناى :صاع ال َ 1 ,(1997 ,
م  ,115عقي.147
( _ )7خمض ل د ل خ ب ؿ ض ؤلا ا خمض ل خ ب ,
اذ :ق يف ألاع إوٍ وآزغوي ) ليروت :إؾؿ الغؾال
 ,22 (2001م 365عقي .14478
 1م 51د خق
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د خالد ئي

فدد اللد عقددض لالقاةددو لكد
ا اخل غيو ُ ؼ (. )5
وقددض ةدداي الا د ة د ال ددضو والقددظاع
ؾ د با د ئنددضاع ال انددغ ألا د ع ددغا لاب دداص
ا جددظو يي د قغَب د ( )6وةا د لمضل د
لً د ددا خ د دداعات سهه د د
َ يُ د د
للجدظا ى( )7و ُ دغة لًدا د لد ا يغ اَد
()8
لدا اإلاغضدصح مدا لدض شدة اسهديو خداع
ل مغضدصح د هدظ الدب ص و غفد القد لًدا
د د للجدظا ى وطلدح دا ؿ كد و د زد
ددو وعص الد الاُيددف د ادالددو يدداع
ط
زدي د د دداع د د د د د ددغى خضلث د د ددو نه د د ددا
قدا ...":وايد ال لد دس الدظا لب دض لك در لدو
الجدظا د د ل د ا آه د وال د ؽ لم دغ
ددضوا اه د "( .)9و د ا دقاص ددا ي اإلاددضي
الكبيدر د ألا دضلـ ةاقد ي ي و نؿدي و غند
غف خاعات للجظا ى واإلا ةيي لا دبداع ي

ف د ددظلح د ددض ال د د دداو اإلاد قد د د ل د ددال اػ
ادد د ددضي د د د ال د ددضو وادد د ددظع نه د ددا وا د ددف
م ي ال ؼ واق لد ني ال ضو شة ها
ددغ قددرضت لددو ال دداص و خكمدددو الد غ د  ,و د
غ لقغ ؾدقغا وال ـ واإلاكاهض وألازباع
اإلاد ااغ  ,لظلح ا ت فداواهي لًغوع ا د ا
اإلاغنٌ ,و لؼا و ال جغ اله (.)1
وقددض ةا د م يد ال ددؼ اسدو ا د ا
ألا دغاى اإلا ضلد زاند دنهي الجدظ ى خيدل
" د ا د الؿددق و ؾددددما ,و صزددالري
وا دديهي د اإلا ددا م ددا لً ددغ لاألا د ا
ضا"( )2ة ي اإلاغنٌ لد غى لد قضلض د
ة ؿض والغاةد الكغيه الا انب ل و
ا و ا ر ئطال ل اؽ و ق ل ضو (.)3
ال د ددؼ ةا د د ا د دددي د د غاف د ددس
و م يدد
سههد  ,ولدي اكد ئ دغا ا ا دا شدة اإلاغضدصح
ددى نهددا د لددؼ ل دددو وااسددظ اخدياَددات
لد
ال قال ولدي لد داخل غيدو و دظاغ دنهي د
لد و داي القغشدص ؤلاقد يش الدظع ا ددد ب د
()4
الجدظا لك دو لقد د ن لدو ئةدة يالد وفاادو
و لًدا قًددي ؤلا دا ا جدظو الدظع دا ت

( _ )5ال عقض ل ال ليض د ل خمض فداو ال عقض ,اذ:
اذ :ا اداع ل الُاهغ الد يدش ) ليروت :صاع الغغ
ؾ ٍ 2 (1987 1م.844
( _ )6ياى ,اإلاهضع الؿالس  6م.87
( _ )7اإلاهضع ؿو  8م.152
( _ )8الق قكؿ ضع ل ال باؽ خمض نبذ ألا شصح
ن ا ؤلا كا ) القاهغ  :صاع الكدف الاضل ن (1914
 5م.214
ياع زدياع طاغ
(_ )9ال الاُيف لؿاي الضل
اإلا اهض والضلاع اذ :د اما قبا  ) ,القاهغ  :كدب
الثقاف الضلني  (2002 ,م.91

اإلاغى الراة
( _ )1ا غ ال الاُيف ق الؿاة
– ي عؾاة ضلؿي الُا ي الجاعة اذ :د خؿ ,
وآلاصا وال ي (2013
) ا ـ :ا جم الد الص ل
م .115 113
( _ )2ال كغيالص اإلاهضع الؿالس  6م.422
( _ )3د خق اإلاغ الؿالس م.54
( _ )4ال ال غضص اإلاهضع الؿالس  2م.38
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ل ُّ د

د خ د ي هددظ اإلاإؾؿ ددات
ألا ضلالددص
الُبيد اعابُد لالؿد ُات القاةمد فث مدا
ةا د ق ند ػاص ص مرددا لرددا واػصهددغت وة مددا
()6
ؤلاهما
اضه عت وؾقُ
ي
 -5معالمة املر –هحذى ثطذىير طذر العذال
والىسائل وألادوية العالجية:-
لد د دي ا ر د ددغ قبد د د الق د ددغي الغابد د د ج د ددغع لد د د
إل د ددات َبي د د ضلؿ د ددي د د ددض ه د ددا ,والكد د ددا
الددظع دة داي عاة ددا ليددنهي و د ال يددو د ال د
ه د د ادد ددا ألالغيكد ددي والد ددظع د د ا جم د د ع و
الج ددا ( )7ام ددا ظر ددغ اد ددا َ ددف ال ددغ ل ب ددض
اإلا د ددح ل د د خب د ددف الؿ د د م ألالبيد ددرع ,وعص فيد ددو
زباعا د ؿداة الُدف وألاصوند دض ال دغ ,
وزهد ددو فيد ددو د ددؼ ا لُد ددغ ال د د ووؾد دداة و
وألاصوند ال يد ( )8وقددض دةداي ألَبددا ألا ددضلـ
اد د د د د د د د ألاصوند د د د و ا د د دداع فيه د د ددا ,وػاولد د د د ا
الجغاخ و سد د َدغ ال د صوي ي لكدبد ا
و لإل ا فيها(.)9
و غػ ز ال هغ ال ؾديِ َبدا عواص د
قرغهي ل القاؾي الؼهغاوع الظع ػاو ر د
الُ د ددف ل د ددأوازغ الق د ددغي الغاب د د و واةد د د الق د ددغي
الاا ـ جدغع( )10امدا ظردغت ؾدغ غنقد د

ددضي ألا ددضلـ

ا ددح ال دداعات ةا د
الكبير (. )1
امددا اد فغت ألا ددضلـ شددة صوع ل د
ااسدظها ألاَبددا لم دداػلري إلا الجد ألا دغاى
خيددل ةدداي ال ا د لقهددضوي دداػ ول ددح
ألاَبدا ل ددضاوع وندضف ي دغ ال د فردظا
ا د ال ه دغا
ال د
دة داي شددة لددا صاع
دغ
د ي اغؾديا لق د ص اإلاغضدصح( )2و لد
()3
هد قد ي ي ) الدس 6
ل هاعوي ال ر اة
ه  ( / 12ئل د صاع د ئقد ي ي و زدظ لُبدف
ال داؽ( )4فرددظ اإلا دداػ و الدضةاايي ةا د
اقدض زدض ات َبيد د اكد و شددايو
ل مغضدصح مدا ؾداهي د الدق يد وال دض د
ا كاع ألا غاى وألاو .
امدا ال نالدصح صوع البيماعؾددا ات و ي ةداي
ظر عها دأزغا صول ل هغ د ردض ألا يدر
د لد ل ؾد لد فدغ لد ئؾدما ي الغ د
لا )ا ةة ال كدي  755ه  )5(( /1354والدظع
غض ددصح ا جدم د
ل د الخدً دداي ددؼ د
( _ )1د خق اإلاغ الؿالس م.57
( _ )2ال ب ن ب اإلاهضع الؿالس م.228
ياي ه ئق ي ي
غ ل هاعوي ال ر اة
( _ )3ل
فاي ن ا الُف دمي ا عفي ا زض لا ق والض
ال ه ع و ةاي َ ب ال قيو ب لكغ ال غب ب ض ي
الػ و ض  .ال ب ن ب اإلاهضع الؿالس م .228
( _ )4اإلاهضع ؿو م .251
( _ )5ال الاُيف ؤلاخاَ  .اإلاهضع الؿالس  2م29
م 29خمض الصح لح ,ااعنش البيماعؾدا ات ؾ ) ,
 1939م
ص كسُ :ب ات م ي الدمضي ؾ
.288

( _ )6د خق اإلاغ الؿالس م.118
ؿو م .10
( _ )7اإلاغ
ؿو م .11
( _ )8اإلاغ
ؿو م .12
( _ )9اإلاغ
( _ )10يي ا فيس الُيب  ,صعاؾات و لد ي ااعنش اإلاغغ
وألا ضلـ ) ,ا ـ :الضاع ال غ ي ل كدا  ,2 ,(1997 ,م
 ,10ال ب ن ب اإلاهضع الؿالس م.244
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ؾد د ددا ض شد د ددة ك د د د و اُ د د د ع د د ددي ألا كد د ددا
الُبي وال قاقير الضواةي (.)4
ام ددا ق ددث ال ددرو ال ي ا يد د زؼا ددا َبي ددا
ي د د د ل هد د ددياصل لقهد د ددض اؾد د دددغ
و د د دداص
را و ًا ها و ؼا هدا و فغاػا هدا
ل را و
ادًير ال ضلض ال ن ات الُبيد  ,ئط لدي
اك اغ ي ال ي ا دات د د الغدظا واإلا د ـ
فدؿ د ددف ,ل د د ا ُدم د ددض يه د ددا د د د دا الُ د ددف
وال د و ددضاوا اإلاغضددصح( )5و مددا لند د ل م د
لض و ليٌ و و ض وص ول ي وػ ض ول ي
و ي و ؿ وييرها (.)6
و دة د د دداي ل م د د دداصي لً د د ددا فاة د د ددض د د د د د د د د
اإلاهد د د د دداليي و د د د د د طلد د د د ددح الك رل د د د د د والؼةبد د د د ددس
والؼ د د ددغص( )7واعابُد د د د اعاباَ د د ددا و يق د د ددا ب د د ددي
الكيميا  ,أل ها اددا ئةة ز ِ و الج وصعال
لد ددالق ا يي الكيمياةي د د ل رايد ددف الد ددضوا له د د ع

الُ ددف ةأؾ ددغ الد د ػه ددغ والاد د ددض د ألاؾ ددغ
ال ابغد د هددظا ا جددا  ,و لددغػ ل ا هددا لد ددغواي
بد ددض اإلا د ددح ل د د ػهد ددغ ا د د  557ه و لد ددو ادد ددا
الد ؿددير د اإلاددضاوا والدددضلير ,واددظا ل د ال لي دض
لد عقددض ال يددض الددظع د ددر د قددرغ ألاَبددا
ولو إل الث يات الُف(.)1
و د ل ددا الُ ددف وال د و ددا لد ددس ل ددو د
ازدهان ددات غفد د ألا ددضلـ ا ك دداعا واؾد د ا
د ند ا ألاصوند وال قداقير لد فغ ألا كدا و
يمد د د د د د
اإلاد د د اعص الُبيد د د و غد د د صع د د د
الج د د د ص زان د د د د د د رد د ددض اإلا د د دغالُيي خيد د ددل
اؾد د د دددسض ا ال بااد د د ددات وألا كد د د ددا اإلا د د د د ص
بغغ اَد د د د و ب د د ددا قغَبد د د د و نؿ د د ددي و دة د د دداي
ال ُدداعوي والهددياصل لق د ي لد ري د ألاصون د
ل ا شة يمات ألاَبا  ,وااسظوا صةاايي لردي
د د دديهي
د د د الك د د د اعع و ألاؾ د د د ا ( )2ووي د د د
الغقالد خادح ال لددي الغدل د ألاصوند وال قدداقير
الُبي (.)3
و شد د د ددة هد د د ددظا د د د ددغة ألا ضلؿد د د ددي ي همي د د د د
الد د د ددضاوع لاأل ك د د ددا و ال باا د د ددات وز ان د د ددرا,
وي ددضت ل ددظلح بؿ دددا ا اد د د ألا ك ددا  ,م ددا

( _ )4ا غ ال الاُيف ال مد البضعن م 19
ر ااعنش ألا ضلـ ,م  133القؼون ػاغنا ل د
ل دم ص آ اع الب ص و زباع ال باص اذ :خما هللا ولض
ؾالي ) ,ليروت :صاع الكدف ال مي ٍ (2013 1م
.466
ألا ضلـ هغع الا ف
( _ )5ا ااي ل صالي الب
َغوخ صاد عا يير نك ع )
الُ اة
ألا ن و
ؤلا ؿا ي وال ًاع ؤلاؾ ي
ا وهغاي ة ي ال
 (2014 /2013م .334
( _ )6ال وافض ألا ضلالص ل اإلاُغة بض الغخماي ل د
ل بض الكغني ألاصون اإلا غص ) ليروت :صاع الكدف
ال مي  (2000 ,1ٍ ,م  14القؼون اإلاهضع الؿالس
م .466
( _ )7ال وافض ألا ضلالص اإلاهضع الؿالس م .14 13
ر

ات ال راي الُب ال غب )
( _ )1غسص د غ
ؤلاؾك ضعن  :نكأ اإلا اعة  (1975م .37
هال اإلاغالُيي
( _ )2هم بض ال ُي ص ضف
و ؿ ه اإلا خضل  -هغ الُ اة الثا  ) -ليروت :صاع
ٍ )1988 1م .188
الغغ ؾ
آصا
( _ )3الؿقُ ل بض هللا ل ب د اإلاالق
ال ؿب ) لاعيـ :اإلاُب الضولي  (1931م .41
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مي د وف ال د ( )1امددا غف د ا ال د لاأليظل د
وال د ددا الغد ددظات إلاد ددا لرد ددا د د صوع د د ا ه د د
اإلاغى ,وقض ع الُب ف الهديضال الد وافدض
ددا د د
ألا ضلال ددص ي الد ددضاوع لاألصوند د قد د
الدد ددضاوع لاأليظل د د  ,زان د د ئطا ةا د د ألايظل د د
طات ن ع لُي و ظهف ي ( )2وقض ُ
ن
د د ه ددظا ا ج ددا ال ضل ددض د د اإلاإل ددات الُبيد د
همرددا ادددا "ألايظل د " ألب د ددغواي بددض اإلا ددح
الد ػهددغ والددظع ل ددو ألبد د بددض اإلادإ لد
شد ( )3ونًدي ميد ن د اة ألايظلد ال بااي د
وال ي ا ي .
امد د ددا غف د د د ا لًد د ددا ال د د د لال د د دداع والث د د د
وال هددض( ,)4و ثددا طلددح ددا قددا لددو اإلا هد ع لد
ب د د د ددا غ )ت  392ه( د د دة د د ع ي د ددو وة د دداي
لدسظ فهاصا زانا لو(.)5
امد د د ددا غف د د د د ا ال د د د د الُبي د د د د لد د د ددال ي ي
وال ما د د د ددات ,ف د د د د اهدي ه د د د ددا ؾ د د د ددثاي ألا د د د ددضلـ
وخغن د ا ش ددة ػناع ه ددا ل اة ددض ها الُبي د  ,ة ددال يي
الاد اقد هغت لم ُقد لبيدر  ,ئطا قددغ نهددا د
لدو خهدا فد دددو( ,)6و دةدا ا لقهددضوي ي ددا يدغ

خه ل ل ,لؼ م ي ي قهضها واي ؿ
نهد ددا ق د د مد ددا ند ددا ها( ,)7و د دديي لد ددالقغ د د
د د الؿد د
يغ اَ د لقه ددضو ها د ل د
ل دددضاوع( ,)8وخمددا لددالقغ د ل ا د لقهددض
اإلا د د د ي في ؼ د د ي اإلاق د ددا ل د ددو ئة د ددة ي ؿ د دددقغ
رد د ددي ويك د د د ا د د د غايد د ددري ,و قد د ددض طا د د ددغ
ؤلاصعيالص ي ه اإلاغن ةا ا لقهضو ها د لدا
الغ ي "لغخ ي ئليها ؿا هي و والصهي"(.)9
و د ددالج ا لً د ددا لال ك د ددغنذ والجغاخ د د الا د د
ق ددرضت عوا ددا و اُ د عا ل ظ ددا ,ل د وزه ددو
ألاَبا لرا اال واؾ ا د إل دا هي ,و د عواص
ه ددظا ا ج ددا الؼهد دغاوع لد د القاؾ ددي ز د د لد د
ب دداؽ( ,)10وق ددض اد ددضي د إل ددو د ألاصون د
واغاي هد ددا ,وَد ددغ ال د د وألا د دغاى وألايظل د د
ال اف د د واإلا د د اص الُبي د د  ,و م ي د ددات الجغاخ د د
وآال ها(.)11
) ضعنض :نك عات

ال ؼنؼ ألاه ا
ؾ ي ( م .93
( _ )7اإلاهضع ؿو م.9
( _ )8القؼون  ,اإلاهضع الؿالس م .470
( _ )9الكغن ؤلاصعيالص ل بض هللا د ل د ل ئصعيـ
از را آلافا ) القاهغ  :كدب الثقاف
ؼه اإلاكدا
الضلني  1 ,(2002م.566
( _ )10يي ا فيس الُيب  ,اإلاغ الؿالس  2م  9ال
بكث ا ل القاؾي ز ل بض اإلا ح اله اذ :ؼت
ال ُاع ال ؿي  ) ,القاهغ  :كدب الاا ج ٍ(1994 2
 1م.162
( _ )11ا غ ل القاؾي الؼهغاوع ز ل باؽ
ادا ألايظل وألاصون
الدهغن إلا عجؼ الدألي
إلاإل الغغ ؤلاؾ ) ,لك  :اإلاُب ل نكغ  (1908م
. 12 11

( _ )1ا ااي ل صالي اإلاغ الؿالس م .344
( _ )2د خق اإلاغ الؿالس م .65
( _ )3ال ب ن ب اإلاهضع الؿالس .245
ع ل ال ً ما
( _ )4ال هض ه قُ ال غ  .ال
الضل د ل كغ لؿاي ال غ ) ليروت :صاع ناصع (
 5م.3420
( _ )5ال ظاع اإلاهضع الؿالس  ,2م.290
( _ )6ال الضالت خمض ل مغ ل ـ ال ظعع ه م
اغني ألازباع وا ي آلا اع اذ :بض
ألا ضلـ
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رض الضعاؾات

د ددضهي ةد دداي ً د د د د
شد ددة ي ال د د
الجغاخد د  ,و د د هد ددظا لقد د الد دغاػع " :اد ددح ع لد د
الُب د ددف ل د ددرب لاألصون د د ألا د دغاى الا د د د ددال
ب د د د د ال ضل د د ددض و ال م يد د د د الجغاخيد د د د ثد د د د
الاغا د د ددات و ال د د ددضلي ت و ال د د د د ػايي و ال ر د د ددا
الغ ي و الغضص  ....فماح اص الُب ف مي
هددظ واللددددا د شددص نهددا ئةددة الددبِ و القُ د
ئال ي ا د ددض ل د ددظلح ي د ددغوع ق د ددضلض فاخم د ددض
غفدو"(. )1
امددا ا دمددض ألاَبددا شددة ال د ال الددص د
د د اف ددس يه ددضة ئة ددة
د ئخ ددضاي ددا
ئزًاع ال ـ والجؿض ا ئةة ال د  ,وطلدح
بغي د د الدس ي د د ئةد ددة ألالد ددي ,فاؾد دددسضا َد ددغ
ال د ال الددص دةداي ا ددا د ال د لاألصوند
و ل د د د د ـ د د د ددا القُي د د د د و ؾد د د دددغ ا د د د د
ألاصون (.)2
و د د ةد د ددا طاغ ددا د د َ ددغ الد ددضاوع دة دداي
اإلاغضد ددصح خيا د ددا للج د دإوي ئةد ددة د د اإلاده د د ف
الد د دظل دة د دداي لر د ددا د د ديي ألا د ددغ ش د ددة الهد د د يض
دم دداع لاأل ددضلـ ,ئط لد ددضز الد د ة ل د د
ل راد ددو ؿ دددسض ا وؾ دداة ق ددض اثد د ي اصلد د و
دغص ةدال مـ و الغنددس و الدض ا ( ,)3وندأ هددظا
ي كب ا جدم ألا ضلالص لدغوح الدهد ة,

وا دقدداص الجدداػ د اغا د ألاوليددا والهددل ا
وقضع هي شة الج ا عجؼ و ألاَبا (.)4
خاثمة:
ا ددح د م د الؿ ددب وال ؾ دداة وؤلا دغا ات
الا د د ااسد ددظ ها الؿ د د ُ لد ددب ص ألا د ددضلـ ز د د
ا هد د ألا د دغاى
ال ه ددغ ال ؾ دديِ د د د د
وألاو د وال ددض د داة ر ددا وا ددضا يا ها فث دداي
لد ددح ؤلا دغا ات فا يد وصوع رددي د الدهددضع
إلا ددات ألا دغاى اإلاد ددضص وآا د ة رددا ئةددة خددض
ب ي ددض ول د ـ ددح طل ددح ي ألاو د وألا دغاى
فق ددضت فا ي ه ددا واأ يره ددا ,ئط اإلاؿ دددقغب لد دداعنش
ألا د ددضلـ لد ددغ لمد ددا ال لد ددض ل كد ددح ي ون د د ت
ال د ددا َال د د ق د ددغند غنً د د د د ا جدم د د
و غد د ق د دغاع ها خاد ددح َبق د د الااند د وةا د د
اعف د ل ددضص ال ؿ د هاي ل ددو د ؾ دداا ال ددب ص,
ش ددة ي الد دداعنش ال ك ددغع شد د لد دداع ال ددضو
واإلا ددا والُ ددغ اإلاؿ دددسض د د ه ددظا ا ج ددا
والا د د ادد د ددا ئة د ددة اؾ د دددقغا واغن د ددض د د قب د د
الب دداخثيي ,و م د ط ألا ددضلـ لبق ددى واخ ددضا د
د ددات ال مد دداط د د سد د د البقد دداع وال هد د ع
فيم د د ددا لد د د ددس لالده د د ددضع له د د دغاى وألاو د د د د
ا ها اإلاددالي .
و اه

( _ )1الغاػع ل لكغ د ل ػاغنا ال اوع الُف اذ:د
اذ:د د ئؾما ي )ليروت :صاع الكدف ال مي ٍ1
 6 (2000م.218
( _ )2ا ااي ل صالي اإلاغ الؿالس م.366
 - 1د خق اإلاغ الؿالس م.72 71

 - 2ا غ طلح
 176اإلاقغع قرا
الغناى زباع
ااون  ) ,القاهغ :
م.115
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ياى ,اإلاهضع الؿالس -6 ,م 175
الضل خمض ل د الد مؿا ػهاع
ياى ,اذ :ؾ يض خمض ئ غال ود ل
ُب لج الدألي 4 ( 1939 ,
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ع
شا بحٔل ر ر رر ١م هر ر ر ر ْ ال ح ر ر ررث ال ر ر ررصي
ثناولر ر ر رري بالر ر ر ررسضغ والححلير ر ر ررلم إلاءابر ر ر ررة ٓ ر ر ر ر
إلاؿرر٦الية الحاليررة ررل ر ٤را لل ٦ر اضذ الٌ ئيررة
ع
زوضا فرري ػرر ٠ي املكالرر ٧ال٘ررطإ ٛطي٠يررة مررا بررح
ال٠ررطنح  11و 11؟ بكٔنر ردررط ررل ر٤را نررا٢
ٓ  ٟررة وري ٠ررة ب ررح ررصه ال ٦ر اضذم وه ررح ال ال ررة
الؼياػر ررية ويءحكآير ررة ويٟحلر ررازبة املعضير ررة
التي رلد ليوا صه املكال ٟ ٧ل ػً ٠را؟
ولئلءابررة ٓ ر ررصه إلاؿرر٦الية امل ضيررة
بالـر ر رر٦ل املٌل ر ر ر إم بح ء ر ر ررب ٓلين ر ر ررا جؼ ر ر ررليٍ
الو ب ولر شـر٦ل م٠حوربم ٓر رت املكالر٧
التر رري ٟامر ررد ٓ ر ر ضن ٛطي٠ي ررا ال٘طهي ررة در ر ٨
ٛتر ر ررت السضاػر ر ررةم وهر ر رري نمكل٥ر ر ررة ٗانر ر ررةم مر ر ررا يم
وػ ر ررن٘اي م وه ر رري مكال ر رر ٧جٔحو ر ررت وه ءك ر رراْ م ر ر
ال ر ر رراحثح م مر ر ر ظهر ر رري ٓلر ر ر ض ثر ر رراضير ٛطي٠ير ر ررا
ال٘طهي ررة ٓ ر إلاً ر ٞف ل٥مو ررا جٔطه ررد ف رري واب ررة
ُح٥كر ر ررا ر ر ر الٔسب ر ررس مر ر ر اظم ر ررات السادلي ر ررةم
والداضءير ر ررةم ػر ر ررا كد فر ر رري وابر ر ررة املٌر ر ررا ٚفر ر رري
ػرر ٠ي ررصه املكالرر٧م و  ٛلر رراف وي ر جن م ر بررح
ررصه اػ ر اإ ال ٦ر اضذ الٌ ئي ررة الت رري ه ررطهد
املنٌ ٠ررةم والت رري ػ ررا كد ف رري ث ٜرراٟت اوهر رراْم
وٓطٟلة يػرح٠طاضم ولمرت الحٌر ض يٟحلرازيم
وهالحا ي ػ ٠ي صه املكال٧ف
امل حث ألاول و (ملحة موجزة عن ممالف
1
يفري يا المر ية ما ال رن  11و 11م):

دورالكو و و وووار ال يعيو و و ووة ف و و و و س و و و و و
ممال ووف يفري ي ووا المر ي ووة م ووا و ال وورن
 11و11م
د .ع د هللا عيس ى
باحث محذلم في السضاػات إلاٛطي٠ية
م دمة
٣ثح ر ر عرتا م ر ررا ي
جٔطه ر ررد ال ٠ر رراض إلاٛطي٠ي ر ررة
وداكررة اء رعاب ال٘طهيررة مموررام ر م ءررات م ر
اوهئ ر ررة وام ر رطان ٓو ر ررت الح ر رراضيرم وجؼ ر ر د ف ر رري
ج٘يحررت الد رطا ٍ الؼياػررية للككالرر ٧وال لررسا م
ٛؼررٌ٠د مررت وُرررطت دررط ف و٣كررا ؿرر٦لد فرري
ال  ٟر ررد شاث ر رريم وسب ر ر عرسا ل ي ر ررا ال ـ ر ررط ف ر رري ثل ر رر٧
املنٌ٠ر ر ر ررةأ حير ر ر ررث ر ٤ر ر ررا ث رحت ر ر ر ررا ؿر ر ر ررس وً ر ر ر ر
وكٔ هةف ٣كا ا َ الحس ض الصي ؿرسثي مكال٧
ٛطي٠ير ر ر ررا ال٘طهير ر ر ررة د ر ر ر ر  ٨ح ٠ور ر ر ررا الحاضيذير ر ر ررة
املدحلٜر ر ررةم بحكحر ر ر ض ٠ٛر ر ررٍ حر ر ر  ٨الحر ر ررس ض
ع
الؼياس ي ٛحؼبم وإنكا بطءٕ بوا ٓ امل
د ر ر ررط اءحكآي ر ر ررة واٟحل ر ر ررازبةم ول ٠ر ر ررس ر ٤ر ر ررا
لل٦ر ر ر ر ر اضذ الٌ ئير ر ر ر ررة مر ر ر ر ر وهئر ر ر ر ررة وءٜر ر ر ر رراٚ
وٛيو ر ر ررانات زوض  ٣ح ر ر ررت ف ر ر رري ث٥ر ر ر ررط ؽ اظم ر ر ررات
٣حٌٔي ررل ال ط ٣ررة يٟحل ررازبةم وه ررث ال ٜر
يءحكآي ر ر ر ر ررةم م ر ر ر ر ر و ر ر ر ر ررب وػ ر ر ر ر ررلبم وٓ ر ر ر ر ررس
يػ ررح٠طاضم وانذ ٜرران إلانح ررا م وهالح ررا ي ٛر ر ٨
صه املكال ٧وػً ٠راف

1

929

نطيس في صا امل حثم ث٠سبت زضاػة ؿاملة وم ػٔة ٓ
ت املكال ٧التي ٟامد ٓ ضن ٛطي٠يا ال٘طهية د ٨
ٛتت السضاػةأ أل صا امل ه ْ ر ح٠ي٠ة ر ك ح محساو
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امللازض الٔطهية واوضوهيةم م د  ٨جٔسز
إلانحا وثن ٓيم وٓ ًطي ١صه امللازض
الٔطهية مموام اػحٌٔنا نطػت ك ض ٟس
3
ث ٦م٥حكلة ٓ الٔالت الؼ زاننف
٣كا ؿرست الـٔ إ ال٘طإ ٛطي٠ية
ثح ت ٓكي٠ة ثحد الح رحت الصي حسري
ينٜحاح ٓ الحجاض الص طاويةم وٓ السب
إلاػ منف وٟس ٤ا م بح إلاٛطاظات يو
لرصا ينٜحاح الصي ؿرسثي الٜتت م ث٧٥ٜ
الٔـا ط في منآً ١سبس م و٠ٛسا وا للٔسبس
الححط٤ات
م وحس وا ال٠سبكةم شل٧
ال ـطية م ٟليت ردط نخيجة ال طوإ
والمٜاٚم و اوهئة التي هطهد املنٌ٠ةم ز
ث ٦ي مجحكٔات ءسبس ً ٠ية ث٠
وحس وا ٓ  ٟآس دط ٗحت اػطيةف
٣كا ثكحز بلسا ٗطإ ٛطي٠يا بككحزات
اٟحلازبة مركة ثكثلد في ثن ْ منادرام
ودل هة ثطهتوام ووٛط الثتو ال ي انية
ش٘ابا وام والثتو الؼك٥ية شؼ احلرا
اًلؼيةم و واض ا السادلية نالؼن٘ا– ٨
ع
النيجط م صا ٛو ٓ  ٤وا دع عانا للكٔاز
النٜيؼة ٤الص ب والنحاغ وال سبسم التي
ي
ع
ًّ
مركا في ثجاض ال ٠اٛل
ضواءا
ؿ٦لد

يـكل الؼ زا ال٘طبن و بلسا
ٗطإ ٛطي٠يام بامللٌلح ال سبثم ُء ّل
املناً ١ال أٟة بح ح ي وط الؼن٘ا٨
وال ن اوػٍ لموط النيجطم واملمط آ
ُ
لموط  ٛلحام وث عٔا لصل ٧ث َح ُّس منٌ٠ة ال٘طإ
ع
إلاٛطي٠ن بامل يٍ اًلس يم وؿطٟا بالوٜة
ع
الـطٟية لموط النيجطم وهححت جـازم وؿكا
بالص طاب ال٥وت وءن ها بكنٌ٠ة الؼٜانا
وم٠سمة ال٘ابات يػح ا يةم وينحلط صا
املما ٨الم٘طافيم هك دٌ ي الٌ ٨
ع
والٔطن بح دٍ ً  11 ٨زضءة ؿطٟا و01
زضءة ع
ٗطهام وهح دٌن الٔررطن  11و 11زضءة
2
ؿكا ٨دٍ يػح ابف
وجٔحوت صه ال  ٠ة باثٜا ٞوإءكاْ
م الساضػح م ِٓت ٛتتات ثاضير ٛطي٠يا
ال٘طهيةأ وثوتظ كية الٜتت بالدل ق ٓ
مؼح بل ض املؤػؼاتم ودل ١السو٨م
وإٟامة ٓ ٟات منحِكة مٕ الٔالت الداضجيف
٣كا جسمل الٜتت ي حكا املتزابس لآلدط بكا
بجطي في ٛطي٠يا ال٘طهيةم والصي ٓوتت ٓني
ومٔطوٛا لس ٣ثحت م ال احثح والساضػح ف وحت
نذط ر بوا ر ٓ م ه ٓنا الط يس يم و زوض
ال ٦اضذ الٌ ئية في ػ ٠ي مكالٛ ٧طي٠يا ال٘طهيةف
٦ٛل ما نطمن ليي ل٠اب نِط م ءع وم٠حو ة ٓ
يؼآسنا شل ٧في مٔالمة
صه املكال٧م ٓس
إلاؿ٦الية املطاز مناٟـتوا بالـ٦ل الص يحف
 ٓ 2س هللا ٓيس م 0111م إلاػر وهرسابات الحرسدل اوضوبرن
ف رري ٛطي٠ي ررا ال٘طهي ررة م ررا ب رح ال ٠ررطنح  11ر 11م ال ٠ررا ط
منـ ضات امل٥حب الٔطبن للكٔاضٚم قف 1ف

 3ظوليذر ررة بجتمور ررا م 0111م املمحكر ررٕ والر ررسب والؼر ررلٌة فر رري
ٛطي٠يا ال٘طهية ما بح ال٠طنح 11و 11م الطهاي منـ ضات
وظاض اوٟاٚم قف 8ف
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ح  ٨ثاضير ٟيا صه املكل٥ةأ ش بص ب
ني ال٠ط الثانن املي زي وودط
ال ٔى
ال٠ط الؼاشٕ املي زيم وم املطجح وا ٟامد
في ال٠ط الثالث املي زيف ٓاؾ مطاؤ ا في
مسبنة  ٤مبي في ٟليت ئط ٚباػت وا٤ازو و
ٗانة واثذصوا م ال٠اإ ػ نن٦ن وٗانةم
و ًل ١صا ادحت ٓ السولةم و ًل٠ي الٔطإ
ٓ الٔاككة  ٤مبي ٛؼك ا مسبنة ٗانة6ف
ث ٦ند صه املكل٥ة في املنٌ٠ة املكحس ؿكا ي
منحن النيجط آ ومناشٕ وط الؼن٘ا٨م
وامحست با ِٓكتوا ن وابة ال٠ط  11وهسابة
ال٠ط  ٛ 11ك حد حسوز ا ث مؽ
الص طاب في الـكا٨م و وط الؼن٘ا ٨في
المن إم و وط النيجط في الـطٞم و٤ا
امحساز ا ٓ حؼاإ مكال ٧ػ زانية ك٘حت
مثل مكل٥ة الح٥طوض نءن إ وط الؼن٘ا ٨م
ومكل٥ة ك ك نٓ وط النيجط 7ف َب ْي َس ي
ػً ٠را ُّ
بلٜي الل ؽ وال٘ك نم مكا زٕٛ
ع
ال ٨ ٠ش٘عو ا م ًطٚ
ٓسزا م ال احثح
ال ط٣ة املطابٌيةم و ما ي
ٛنسه ال احث حكس
الـ٥طي في ٣حابي "مكل٥ة ٗانة وٓ ٟتوا
لٔسز م
بال ط٣ة املطابٌية"م م د  ٨بطازه ٍ
َُ ّ
ازلة املؼح حا م ملازض مٔاكط م ثِ ٥صإ

الص طاوية التي ضهٌد بح ٗطإ ٛطي٠يا
4
وؿكالرا في الٔل ض ال ػٌىف
ٛكا هي ت املكال ٧الؼياػية التي
ؿرس وا منٌ٠ة ال٘طإ إلاٛطي٠ن في الٜتت
ال ػيٌة؟
5
1ف مملكة غانة:
جٔحوت ٗانة ٟس موتاً ضية ؿرس وا
ٛطي٠ية ال٘طهيةم و و ٨ثنِيت ػياس ي ٓطٛحي
املنٌ٠ةف ٣ؼ د الليد والثتاب شٔس ٟامد
ح٥كا مط٣عيا محل ال ٠لية اللطٛةم و نـ ت
مط٣عا لحجاض الص ب وامللحف وثحواضإ ا ٟا٨
4

ب ال٠اػت دمحم ب ح ٟلم  1111م ك ض اضنم زاض

م٥ح ة ال يا م بحتوتم ق 18ف
 5ملٔطٛررة املعيررس مر وضاب حر  ٨كر  ٨مكل٥ررة ٗانررة وهررسابا وا
او ر ر بك ٥ر ر الطء ر ر ْ ر ر امللر ررازض الحالير ررة املؼر ررٔ زيم
1111م مطو الرص ب ومٔراز المر طم بحرتوت المامٔرة
الل نانير ررةم ف 0م قف 711ر ر ر ب ر ررن ٓ ير ررس ال  ٥ر ررطيم 1111م
٣حرراإ امل٘ررطإ فرري ش٣ررط بر ز ٛطي٠يررة وامل٘رطإم و ر المررعب
الدر ر ررامؽ م ر ر ر املؼر ر ررال ٧واملكالر ر رر٧م بر ر رراض ؽ محزون ر ر ر ٚم
ح ٠٠رري وثطءك رري للٜطنؼ ررية زوػ ر م قف 181ف الـ ررطيٝ
إلازض س يم 0111م نؽ املهج وضون الٜرط ٟؼرت ؿركا٨
ٛطي٠يرا وهر ز الؼر زا م ثح٠ير ١الر اني النر نيم الطهرراي
منـ ضات وظاض اوٟا ٚوالـؤو إلاػ ميةم ق 1ف ابر
دل ررسو م 1118م امل٠سم ررةم بح ررتوت زاض ال٥ح ررب الٔلكي ررةم
قف 11ف
; Delafosse, (M), Haut Sénégal – Niger, 1972, Paris
Maisonneuve et Larose, Vol 3, p24. – Mauny,
(R), 1961, Tableau Géographique de l’Ouest
Africain au Moyen-âge.Mem, de l’IFAN.B. No 61,
Dakar, p 505.

 ٓ 6س الطحك الؼٔسيم 1181م ثاضير الؼ زا م ثطءكة م
الٜطنؼ ر ررية و٣ح ر ررا ٚر ر ر زاغ بكـ ر رراض٣ة ثلكي ر ررصه الؼ ر رريس
بن م باض ؽم محزون ٚم ق1ف
 7اب ح ٟلم امللسض الؼاب١م ق 11ف
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ُ
ًطوحة ال٘عو املطابٌنم وث ْط ِءٕ ػ ٠ي مكل٥ة
8
ٗانة ألػ اإ زادلية محوةف
 .2مملكة مال ( 1230و 1431م):
ػؽ صه املكل٥ة ؿرٔب ظنيري كريل
ر ر ؿر ررٔب املانر ررسي و املانر ررسبن ٙن Mandingم
و٤لكررة مررا ي ثحطيرر ٝل٦لكررة مان ررسنج أ ومٔنا ررا
الررصب بححررسر ل٘ررة املانررسيف وٟررس آحنرر ١ررصا
الـ ررٔب إلاػ ر ف رري النل رر ٝاو ٨م ر ال ٠ررط
الدر ر ررامؽ الهم ر ررطي ن 11م حير ر ررث آحنر ر رر ١و٨
9
ملرر ٧مررموت إلاػر حينئررص و ُ ٔررط ٚباملؼررلكاننف
وثك٥ن ر ررد ر ررصه السول ر ررة الل ر رر٘حت الت ر رري ب ر ررس ت
بككل٥ر ررة ٤انجابر ررا ْ ثحكلر رر ٟ ٧ر ر ي ٓؼر رر٥طية فر رري
منٌ ٠ررة ني ررانن ن Nianiم وه رري مسبن ررة ث ٠ررٕ ٗ ررطإ
و ر ر ررط النيج ر ر ررطف واضث ر ر ر ٍ ُر ر ر ر ض ر ر ررصه املكل ٥ر ر ررة
ششدلررية ػررنسباثا نتف  1011م الررصي ئحوررت
املؤػ ر ر ررؽ ال ٠ي ٠ر ر ررن لر ر ر ررصه املكل ٥ر ر ررةم وال ر ر ررصي
اػ ر ر ررحٌاْ ْ بجٔ ر ر ررل مر ر ر ر مكل٥ح ر ر رري الل ر ر رر٘حت
موتاً ضية ِٓيكة شٔس ْ ع مل ٧الل ك
وهت ضهي ب زه ٛو ٓ ٟليت ٗانةم رت
ػؽ ٓاكركة ءسبرس فري نيرانن نو حيان عرا ُجؼر ي
10
ما ي ف

بل٘ ررد مكل ٥ررة م ررا ي وءر ررا ف رري ال ٠ررط
 11أ  ٛك ر حد ثكحررس ؿرركا زادررل الص ر طاب
حيررث ث ءررس مسبنررة و ثررة املٔطوٛررة بوررا ثحررد
اػررت بحررتوم وءن هررا حتر ًرطا ٚالؼرراٛانا ٓنررس
ع
ملررازض الررص بم وٗطهررا حتر امل ريٍ اًلسر يم
و مررا المررسوز الـررطٟية ٠ٛررس اٟتتبررد مر منرراءت
النح رراغ بح ٥ررساف 11وهآح رراض ررصه املٌٔي ررات
الم٘طاٛي ر ر ررة نج ر ر ررس نٜؼ ر ر ررنا م ر ر ررا اموتاً ضي ر ر ررة
ؿاػ ر ررٔة اًر ر رطاٚم حتر ر ر ي شٔ ر ررى امل ر ررؤضدح
الٔ ررطإ  ٟررسض ً لر ررا بكؼ ررحت ضبٔ ررة ؿ رررط م ر
ال٘طإ ر الـرطٞم وٓطهرا بكؼرحت ر ررة ؿررط
م ر ر المن ر ر إ ر ر الـ ر رركا٨ف 12ل ٥ر ر ف ر رري ال ٠ر ررط
الحاػ ر ر ررٕ الهم ر ر ررطي ن 11ػ ر ر ررط الو ر ر ررٔ ٝف ر ر رري
مكل٥ررة م ررا يم لٔ ررس ػ ر اإ ممو ررا الل رطاْ ح ر ٨
ال ُ ٥تم وجؼلٍ واػخ ساز امل ُٜح ال ٥اض م
وظضاب ومؼخـ ر ر ر رراضي بالؼ ر ر ر ررلٌةم ه ر ر ر رراٛة ر ر ر ر
ان٘كراغ ال ُ ٦ررا فري امللررصاتم ٛح٘لرب ٓليوررا ررل
ػر ررن٘اي الر ررصب ػؼ ر ر ا موتاً ر ر ضيتوت مر ررا بر ررح
ٓررامن ن1188ر ر  1110م الترري ٤انررد جـرركل ظمر
ُح ٥ررت ػ ررني ٓ رري وٗح ررته مر ر  ٟي رراب ػ ر ًيموتم

 8حكر ررس الـ ر رر٥طيم 1111م مكل٥ر ررة ٗانر ررة وٓ ٟتور ررا بال ط٣ر ررة
املطابٌيةم الطهاي منـ ضات مٔرس السضاػات إلاٛطي٠يةم
ق  17ر 11ف
 9ال ٥طيم امللسض الؼاب١م قف 118ف
 ٓ 10س الطحك اب دلسو م ٣حاإ الٔوت وزب ا امل حس
والدوت في با الٔطإ والعمت والوتبط و م ٓاكط ت م
شوي الؼلٌا ا٣وت نالٔوت م بحتوتم زاض ال٥ٜطم
1181م ف 1م قف 011ف

Madina (L .T),1991, Un islam militant en Afrique
de l'Ouest au XIXe siècle : la Tijaniyya de Saïku
Umar Futiyu contre les pouvoirs traditionnels et
la puissance coloniale, p. 81.

11

 12الؼرٔسيم امللرسض الؼرراب١م ق1ف ابر دلررسو م ف1م قف
011ف
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مِٔت الؼن٘ا ٨ال الية وما ي والنيجط وؿركا٨
13
نيجحتباف
 .3مملكة سنماي:
بخ ح م د  ٨اػح٠طاب امللازض
ُ
الحاضيذيةم ي مكل٥ة ػن٘اي جـ٦ل رالث ٣وت
ثنِيت ػياس ي ٓطٛحي املنٌ٠ة حسوز ال٠ط
الٔاؿط الهمطي ن 11أ حيث ٤اند في بسابة
مط ا ٓ اض ٓ مكل٥ة ك٘حت ثاشٔة ل ٥ت
مكل٥ة ما يم  ٟل ْ جؼح٠ل ٓموا ٓ بس حس
14
ظٓكائوا املسٓ "سني عل " ن 1111ر  1117م
ووكلد ػن٘اي في ٓرسه وءرام ٛحح لد
في وٟد ٟلحت م مكل٥ة ك٘حت
موتاً ضية متتامية اًطاٚف 15ث في ػني ٓ ي
في ُطوٗ ٚاموة ٓا  818ر 1117 /رناب
ٓ زثي م حكلحي هس ب ز ٣ط ) 16(Kourmأ
والمسبط بالص٣ط ي ػني ٓ ي ب٠ن في ال ٥ت
ح ا ي ػ ٔة وٓـطي ػنة و ضبٔة ؿرط

ع
ودكؼة وٓـطي ب مام حؼب ضوابة كاحب
17
الٜحاؾف
وبٔس وٛاثي دلٜي ابني ػني باضم الصي
لت بحجاوظ ػنة واحس ٓ الٔطؾم وػطٓا
ما ٟا ٓليي حس ال ٠از الٔؼ٥طيح ال ٥اضم
ُ
و ظاحي ٓ ال ُ ٥تم واػحح ش ٓلييم ول ِرَ ٠ب بر
" ػ٥يا" ،و دمحم ث ضي الصي ٓل ٓ
ث ػيؽ جٔحوت ػط اػ٥يام التي وزا ٓرس ا
ٟطابة ٟط م العم ف ؿرست د  ٨ح٥ت ػط
اػ٥يا والتي زا ٓرس ا ٟطابة ٟط م العم
مكل٥ة ػن٘اي ٛتت م الطداب ويظز اض ٟل
ّ
نِحت كام ٗحت ني م اؿط شٔس وٛا الؼلٌا
ػ٥يا زاووز ٓا  1180م زدلد ال ز في
مطحلة اجؼكد بالؤ ٝوال أ شؼ ب
هم مات ال ٜنيح وال ك اضا والٌ اضٓ ٞليوام
مكا ػآس شٔى اٟاليت ٓ يػحٓ ٨ ٠
ال ٥ت املط٣عي في ٤او ن Caoف 18وفي ُل صه

 13ال٠ل٠ـر ررنس م حكر ررس ب ر ر ٓ ر رريم 1181م ك ر ر ح آ ر ر فر رري
كر ر ر ررنآة إلانـر ر ر ررام ال٠ر ر ر ررا ط م منـ ر ر ر ر ضات وظاض الث٠اٛر ر ر ررة
وإلاضؿاز ال ٠منم المعب الدامؽم قف 080ف
ححح
 14نٔط ٚال يب ال٥ثحت ٓ ٛتت ح٥ت ر ٨ػني
ملل ٣رام او مٌ لة ءابت ٓنس املؤضخ ٓ س الطحك
ع
الؼٔسي نثوت  11مل٦ا م والثانية مذحلط ثد ٓنس
ٔ٣د ن 1مل  ٢ف
 15الؼٔسيم امللسض الؼاب١م قف 11ف
 16الؼٔسيم قف 11ف

 17محكر ر ز  ٔ٣رردم 1181م ث رراضير الٜح رراؾ ف رري د رراض ال ل ررسا
والمي ر ؾ ور ر ٤ررابط الن رراغ وش ٣ررط و ٟررا ٕ الح ٥ررطوض وِٓ ررا ت
امر ر ر ض وثٜطير ر رر ١نؼ ر رراإ الٔ ير ر ررس مر ر ر اح ر ر رطاضم بر ر رراض ؽم
محزون ر ر ر ٚأ وه ر رري النـ ر ررط الثانير ر ررة ٓر ر ر الٌ ٔ ر ررة اك ر ررل
اللررازض ٓررا  1117ر ر 1111ف وٟرر ٓ ٝر ً ٔرري مر ج٘يحررت
نل رري م ررٕ ثطءكح رري للٜطنؼ ررية و٣ح ررا ٚر ر زاغ ومر ر ض ؽ
زو  ٛغم ق 10ف
 18حكس الـ٥طيم "الح رحتات الث٠اٛية املح ازلة ما بح
امل٘طإ و زوٛ ٨طي٠يا ءن بن الص طاب نإلاػ والل٘ة
الٔطهية "م هك نسو الح اكل الث٠افي بح هٜتي
الص طاب ال٥وت في ٛطي٠يام ًطابلؽ ر المكا حتبةم زاض
ال ليس للنـط والح ظ ٕم الٌ ٔة او م  0111م قف
010ف
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امل حث الثاني و (الكوار ال يعية وس و
املمالف المرب يفري ية) :أية عالقة ؟
و نررا بحررث فرري مح ر و مرررات امللررازض
إلاٛطي٠ي ر ر ر ررة امل لي ر ر ر ررة مث ر ر ر ررل مل ر ر ر ررن ٝنث ر ر ر رراضير
الؼ ر زا م لل رراح ي ٓ ررس ال ررطحك الؼ ررٔسيم
ابر ر مسبن ررة ثن  ٥رردم و٣ح رراإ نث رراضير الٜح رراؾ م
مل كر ر ر ر ر ز  ٔ٣ر ر ر رردم ونني ر ر ر ررل يبتو ر ر ر ررا بحٌطي ر ر ر ررع
الررسب ا م لل٠ٜيرري الٔ مررة حكررس بابررا الحن ٥ترريم
و ٣رري م ررل بر ر ء ررس م ررا يـ ررٜن ٗلي رري ف رري ررصه
امللر ر ررازض م ر ر ر مٔل مر ر ررات ثك٥ننر ر رري م ر ر ر ثنر ر رراو٨
ؿرر٦الية ال٦ر اضذ الٌ ئيررة وزوض ررا فرري ػرر ٠ي
املكال ٧ال٘رطإ ٛطي٠يرة بالـر٦ل الرصي بطيحنريم
ع
بل وٜٟد منس ـرا وضحرد ػرا ٨نٜسر ي ملراشا
كرركحد ررصه امللررازض ٓ ر ش٣ررط مررا جٔطهررد لرري
منٌ ٠ررة ٛطي٠ي ررا ال٘طهي ررة مر ر ٤ر ر اضذ ً ئي ررةم
مثررل اوهئررة والمٜررا ٚوالٜيورراناتم والترري ر٤را
لرر ررا بر ررال ٙارر ررط فر رري ٣ر ر حم وهتر ررت وكر ررا ٨الحٌر ر ض
يٟحلازيم والؼياس ي لرصه املكال٧؟
 ٦ٛررل م ررا ث ررت ش ٣ررطه م ر مٔل م رراتم ر
ررح
ٓ رراض ٓر ر ؿ رراضات ًٜي ٜررة وخم ل ررة
الحٔ حررتم ٤اإلؿرراض ٓ ر وٛررا ٓررالت و كررالحم و
ٓن ررس ًل ررب يػ ررح٠اب مر ر الر ر ي ب ررا ال٠ح ررٍم
و حيانر ررا نجر ررس َ ر ررصه امللر ررنٜات ٟر ررس كلر ررد
حتر ر ش ٣ررط ػ ررنة املمآ ررةم ف رري م٠اب ررل ا حكامر ررا
ب٥طام ر ر ر ر ر ر ررات ر ر ر ر ر ر ررصا ال٠ٜي ر ر ر ر ر ر رري و شا٢م و زواضه
يءحكآير ررةم زو ش٣ر ررط ينٔ٦اػر ررات الؼر ررل ية
ع
لرصه الم ا ح ٓ الٜطز واملمحكٕ مٔاف

اوهاْ املحس ض وكلد ً ٕ ال كلة
الؼٔسبة التي ضػلرا حكس املنل ض الؼٔسي
ٓا  111ر 1111/م ٛا واضت ٓ رط شل٧
مكل٥ة ػن٘ايم ونعح ما ث ٠ى م مطاب
مسبنة زنسي في ٟص ءن إ
اػ٥يح
19
ؿط ٞاملكل٥ة املتواويةف
داثكة ال٨ ٠م ٤اند صه مٌٔيات
ػط ٔة وم ءع ح  ٨ثاضير مكالٛ ٧طي٠يا
ال٘طهية د  ٨الٔلط ال ػيٍ وهسابة
ال سبثم وهي مكال٤ ٧اند ٓ زضءة  ٣حت
م الحٌ ض والطقي ويظز اض ب٦اٛة املما تم
ول ٥ركة ٓ امل ٓسبس مخـاب٥ةم زادلية
مموا وداضءيةم ػا كد في وابة املٌا ٚفي
ػ ٠ي صه املكال٧م ؿ وا في شل ٧ؿ ب٠ية
املكال ٧وامت ادط ف وي جن م بح صه
اػ اإ ر التي ػن جن ٓ ش٣ط ا ر ال ٦اضذ
الٌ ئية التي هطهد املنٌ٠ة ما بح ال٠طنيح
11و 11م م ٟحٍم وٛيوا وط النيجطم
وم ءات المطازم وهاب الٌآ اػ زم
باإلهاٛة ال طوإ وال٘اضاتم والتي ػا كد
في ثٜاٟت اوهاْ يٟحلازبةم ويءحكآيةم
وحت الؼياػيةم مكا ءٔل صه املكال٧
ٓطهة ل وياض ب ي ل ِةف

19

Trimingham (J.S) , A History of Islam in West
Africa, Oxford, 1962, p. 93.
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ع
حلررا يام ئوررت ٓنرري م ر د ر  ٓ ٨رراضات ٓامررةم
ُ
مث ر ر ر ررل نن ل ٥ر ر ر ررد م ر ر ر ررت ثحصر ر ر ر ر م ننال ه ر ر ر رراب
الِٔرريت ف وال ٛررد ل نخ رراهم نرري وحتر بالنؼر ة
للٌر ررآ ال ر ررصي ننثذير رر ٝمن ر رري امر ررتم وش ر ررب
ع
ب ل الميلم وً ٣ثحتا م محاػ الٔكطا
ومحا ر ر ر ررا م ٓ ر ر ر ر حر ر ر ررس جٔ حر ر ر ررت الٔ مر ر ر ررة اب ر ر ر ر
دل ر ر ررسو م 20نح ر ر ر ٛط شـ ر ر ر ني ٓ ر ر ر مٌٔي ر ر ررات
حلا يةم و٤ل ما نال ٧شٔى ػكاب الٔلكراب
والل ر رال ح م الر ررصب ل ٦ر ر ا م ر ر ءطا ر رريف ٛرر ررصا
مررؤضخ ثن ٥ررد بؤ٣ررس مررا نررص ب ليرريم ٓنررس ش٣ررطه
ل هرراب الٌررآ الررصي هررطإ ثن ٥رردم فرري ػررياٞ
حسبثرري ٓ ر ٣طام ررات ح ررس ولي رراب املسبنررةم و ر
ٓ ر ررس هللا ال ل ر ررا يم ويتر ر رزام ث ر رراضير و ٟر ر ْ ر ررصا
ال هاب مٕ ٛتت ُح٥رت الٌر اضٞم ب٠ر  ٨املؤلر ٝفري
شلر ٧نن ومر بط٣حرري نرري وٟرٕ مررطن فرري ثن ٥ررد فرري
شٔ ررى احي ررا  ٟررل مر ر ػ ررلت من رريم ٛاححٌ ررب
ع
ب مررا ٓ ر ض ػرري ر ال لررس وهآرررا ٦ٛررل مر ث ٟررس
ثلرر ٧ال ٌرربم واكررٌ وررا اػخـررٜى وه رطا م ر
حينرري رررت ٓرراوز ٥ٛررصل ٧حت ر  ٌٛر الن راغ لرريم
وه٠ررن بذوررت شٔورررت برري ٛرراظزحك ا ٓ ر ؿ رطا يم
21
ٛط ٕٛهللا شل ٧املطن ٓ الناغ بوت٣حي ف
شام بك٥نن ر ر ر ررا ال ٠ر ر ر ر  َ ٨املٔل م ر ر ر ررات
ر ر اإ ملر ررازضنا امل لي ررةم هر رري
الر ر اضز لر ررس
مٔل مررات ءع ي ررةم وٗح ررت مو ر ًةم وٗامو ررةم
جؼرركح لل احررث م ر مٔالمررة ررصه إلاؿ رر٦الية

و ر ٤ر ر رران ا بنِ ر ر ررط ر ر ر ر ر ر ررصه ال٦ر ر ر ر اضذ
وث رحتا و ر ررا ٓ ر ر املمحك ر ررٕ والسول ر ررةم م ر ر ناحي ر ررة
زبنيررة ٠ٛررٍ وٓ ر وررا ٓ٠ابررا م ر هللام ٣نخيجررة
ححكية لٜؼاز انِكة ال ا٣كةم وً٘يا واف
ع
٣ك ر ر ررا ن ح ر ر ررّ بو ر ر ررام َ املٔل م ر ر ررات
ال ر ر ر اضز ف ر ر رري شٔ ر ر ررى املل ر ر ررازض ح ر ر ر  ٨ػ ر ر ررن ات
المٜر رراٚم ومر ررا بخ ٔرر ررا م ر ر مجآر ررات اضث ٌر ررد
٣ثت بٜتتات الح٠لب املناخيأ ي َ امللازض لت
ثر ررص٣ط شٔر ررى ال ٟر ررا ٕ التر رري ٤ر ررا يـر ررحس ور ررا
المٜاٚم و ػ ٦وا ٓ ح ا ٨املناخ لٜتتات
ً يل ر ر ررةم ئن ر ر رري ب ر ر ر ال ه ر ر ررٕ املن ر ر رراخي  ٤ر ر ررا
مؼح٠طاف
وحتر ر ر شا م ر ررا ث ر ررت الح٥ي ر رر ٝم ر ررٕ ر ررصه
الٔ ٠ر رراتم  ٛر ر َ ال اح ر ررث ٓ ر ر مٔالم ر ررة ور ر رراض
يٟحلر ر ررازبة لل٠ح ر ر ررٍ والمٜر ر ررا ٚواملمآ ر ر ررات
واوهئر ر ررةم ب٠ر ر رر ً ٝر ر ر ي مر ر ررا ٓ ٠ر ر ررة ال هر ر ررٕ
السبك٘طافي املطث ٍ بامل ه ْف
شا ٣يرر ٝبك٥ننررا ال ررسبث بكلررساٟية
ٓر ثرراضير ٛطي٠يررا ال٘طهيررة در ٛ ٨تررت السضاػررة
زو مٔطٛة ثٌ ضه السبك٘طافي؟
َ ثن ر ر ر رراو ٨ال ه ر ر ر ررٕ ال ر ر ر ررسبك٘طافي ف ر ر ر رري
منٌ٠ر ر ررة ٛطي٠ير ر ررا ال٘طهير ر ررة ٓك مر ر ررام وٓ ٟح ر ر رري
بك هر ر ر ْ ال٦ر ر ر اضذ الٌ ئي ر ررة وث رحتا و ر ررا ٓ ر ر ر
ػ ر ر رر ٠ي املكال ر ر رر ٧ف ر ر رري منٌ٠حن ر ر ررام ٓ ر ر ر ر وء ر ر رري
ع
الدل قم بلٌس ػاػا بكـر٦لة الرطٟت فري
ملررازض املطحلررة املسضوػررةأ ٛكررا ر محر ٛط م ر
مٔل مرراتم بحكررل فرري مجكلرري ًاشٔررا وكررٜيام

 20اب دلسو م امل٠سمةم امللسض الؼاب١م قف 10ف
 21الؼٔسيم امللسض الؼاب١م قف 18ف
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حي ررث اظز ررطت مكل ٥ررة ٗان ررة ظ رراب ٓ ر َرس  ٟررطو
بكر ت إلالرري الثٔ ررا م هررام الدلررب والطدرراب
لـ ررٔ إ الؼ ر نن٦نم ال ررصب ئحو ررتو مؤػس ر ي
مكل٥رة ٗانررةف َ الهمرطات امل٥ثٜررة الترري ؿرررس ا
إلاٟليتم والتي اػرحكطت حؼرب ثلرطيح ال ٥رطي
ع
لٔر ر ررس ٟر ر ررطو انٌ ٟر ر ررا م ر ر ر ال٠ر ر ررط الدر ر ررامؽ
الهمطي  11م و٤اند مطث ٌة بِطو ٚالحص ط
الحر ر ررسضييي الر ر ررصي ؿر ر رررسثي منر ر رراً ١الحاءنر ر رردم
و و ر ٤راضم وٗحت كررا م ر يٟرراليت الص ر طاوية الترري
ع
ثحٔر ررصض ٛيور ررا ال ير ررا حالي رراف 23وثذوتن ررا امللر ررازض
الحاضيذير ر ررةم َ ر ر ررصه اٟر ر رراليت ؿر ر رررست مر ر ررسنا
ع
ع
ع
معز ر ر ررط ومعاضٓر ر ررا وضٓير ر ررا م٥ثٜر ر ررا  ٤وزٗـر ر رردم
ودل ك ر ررا ٗان ر ررة الت ر رري ٓط ٛر ررد اظز ر رراضا  ٣ح ر رتام
٦ٛانر ررد  ٟلر ررة للحجر رراضم وٓاكر رركة لئلموتاً ضير ررة
الؼ نن٥يةف وم املؼلت بريم ٟيامررا لرت ب٥ر
ع
مطث ٌا ٠ٛرٍ بك ٟٔررا بالنؼر ة لٌرط ٞال ٠اٛرل
الحجاضيررةم ومنرراً ١نحررا الررص ب وامللررحم وإنكررا
ع
بو ررا ب ءر ر ز ٓنل ررط امل ررابم ال ررصي ر ر ػ رراغ
ع
َْ
ال ي ررا م انٌ  ٟررا مر ر وب ررة ال٥طيك ررة نن َو َج َعلن ووا
َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ّ 24
ِمن امل ِاء كل ش ي ٍء ح ٍ ف
بٜير ر ررس ال ٥ر ر ررطي ٗانر ر ررة ر ٤ر ررا ب ءر ر ررس
ننح لرا رباض ٓصبة مموا يـطه م وٓليورا بعضٓر
الدو ر ر ررطواتم وثح ر ر رريٍ و ر ر ررا ٗاب ر ر ررات م ر ر ر  ٤ر ر ررل
الم انررب 25م وضهكررا ادحلرر ٝالـررطي ٝإلازض سر ي
ومكر ر ر ر د ر ر ررصوا ٓن ر ر رري ر ٤ر ر رراب ػ ر ر ررٔيس امل٘طب ر ر ررنم

بالـرر٦ل املٌل ر إم بررل جٔ٠ررس مركحرري وثجٔلرررا
٣ثت كٔ هةف وم نام نسمل ٓعو٣ ٚثحت مر
ال ر ر رراحثح ٓ ر ر ر ثن ر ر رراو ٨مث ر ر ررل ر ر ررصا امل ه ر ر ر ْأ
ع
ودل كا فري رصه ال  ٠رة العمنيرةم التري ً٘رد
ٓليور ر ر ررا ال٥حابر ر ر ررات شات اللر ر ر ر ٘ة الؼياػر ر ر رريةم
ويٟحلازبةف
ل ررصام ػ ررنٔكل ٟل رراض ءر ررسنا لح ررصليل
ر ررصه الٔ ٠ر رراتم والح٘ل ر ررب ٓليو ر ررام مر ر ر در ر ر ٨
اث آن ررا للك ررنهج الححلي رريم ال ررصي ػ رريك٥ننا م ر
ثحليرل ومناٟـرة ا٦ٛراض واملٔل مرات الر اضز فري
ررصه امللررازضم وم ر رررت ثط٣ي وررا ه ررك ػلؼررلة
حل٠ر ر ررات مح٦املر ر ررةم ومتتابٌر ر ررةم نؼر ر ررحٌيٕ م ر ر ر
د لر ر ررا ضػ ر ررت الدٌ ر ر ي الٔطيو ر ررة لئلؿ ر رر٦الية
املٌطوحةف
 الجفاف وفيضا نهرالنيجر:
ع
ؿ ر ر ر رر٦لد املم ر ر ر رراضي الموطي ر ر ر ررة ءؼر ر ر ر ر ضا
مححط٣ررة ضهٌررد ر فرري ًرراض ال حررس الؼياػررية ر
ب ررح مذحل رر ٝءر ررات مكال ررٛ ٧طي٠ي ررا ال٘طهي ررةم
م ر ر ر ررصا المان ر ررب و شا٢م وٓو ر ررت المو ر ررط ءٔ ر ررل
ب ر رراًط ر ر ررصه املكالر ر رر ٧مر ر ر اٟحلر ر رراز ؿر ر ررٔ وت
اٟحل ررازا مححط ر ٤ررا منٜحح ررا ٓ ر ر نح ررا املكال رر٧
املم ر رراوض م وحتر ر ر ال ٔي ر ررس م وه ر رركن ا لـ ر ررٔ وت
22
ال حس وام ويػح٠طاضف
ول ٥ر ر ل ر رريؽ مر ر ر  ٟي ر ررل الل ر ررسٛة
ث ررطهٍ الطوابر ررات الـر رر ٜية در ر ب ٟلر رريت و ر ٤رراضأ

 23ال ٥طيم امللسض الؼاب١م ق 111ف
 24ػ ض ان يابم وبة 71ف
 25ال ٥طيم ق 111ف

22

Niane (D.H), 1960, Soundiata ou l’épopée
mandingue, éd. Présence Africaine, Paris, p377.
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وال كحر ررتيم واب ر ر دلر ررسو وٗحر ررت ت فر رري ثحسبر ررس
م  ٟررٕ ٗان ررة ٓ ر ر ه ررٜا ٚو ررط النيج ررط و ح ررس
26
ٛطوٓيف
ع
ح٠ي ٠ر ر ر ر ر ررةم يوكن ر ر ر ر ر ررا ٣ثحر ر ر ر ر ر رتا ر ر ر ر ر ررصه
يدح ٛات في ثحسبس م  ٕٟمكل٥ة ٗانرةم ب٠رسض
ما يوكنا الح ٣يس ٓ َ همطات ؿٔ إ مكل٥ة
ٗان ر ررة مر ر ر مر ر ر أٟرت اك ر ررلية ف ر رري و ر ٤ر رراض نحر ر ر
المن ر ر ر إم وال٘ر ر ررطإم ٤انر ر ررد مطث ٌر ر ررة بِر ر ررا ط
الحص ر ط والمٜررا ٚالترري جٔطهررد لرررا املنٌ٠ررةم
وم ر ررا ثحكي ر ررل ؿ ر ررٔ إ الصر ر ر طاب مر ر ر ملثك ر ررح
وً ر اض ٞمؼ رؤولية ًررطز الـررٔ إ الؼ ر نن٥يةم
والـ ر ررٔ إ شات ال ـ ر ررط الؼر ر ر زاب ٓام ر ررة مر ر ر
ع
ٟراليت الؼرراحلم مرا هرري هرطها مر املماظٛررةأ
بر ررسليل مِٔر ررت املر ررس إلاٛطي٠ير ررة الؼر رراحلية
م٘كر ر ض حالي ررا بال٥ث ررا الطملي ررةم وثنٔ ررس و ررا
ال يا نٔرسا ٓنلرط املرابف ٣كرا بحورك ٣ر
ال ٥طي ح٠ي٠ة دط ث٠لرم مر حِر َ ٗانرة
ل٦ن ث ٦مسبنة ظلية وٓامليةم ب ٨ ٠ء٘طاٛينرا
في صا اللسز نن ب٦از يؼرلت الرسادل ٛيورا مر
امل ر ررطن ٓن ر ررس ام ر ررح ب ظضٓر ر ررتم وي ٠ر ررٕ امل ر ر ت ف ر رري
27
ٗطهائوا ٓنس م ػت ال لاز ف
وي ررح٠لم ثر ر رحت الم ٜررا٤ ٚلك ررا اٟتتبن ررا
م ر ر املنر رراً ١امل اشبر ررة و ال٠طي ر ررة م ر ر مر ررا٣
انلر ر اإ املمر رراضي املا ير ررةم ٛحر ر رحت المٜر ررا ٚفر رري
مس ما ي وٗاو وءني وٗحت را مر املرس الموطيرةم

ع
لررت ب ٥ر بررؤزي ححكررا ر ثهمحررت ررصه املررس م ر
ػ ر ر ر ر ررا٣نتوام وإنك ر ر ر ر ررا ب ر ر ر ر ررنٔ٥ؽ ٓ ر ر ر ر ر ُطوٛر ر ر ر ر ررا
املٔاؿر ر رريةف 28بر ر ررص٣ط ال ٥ر ر ررطي َ مكل٥ر ر ررة مر ر ررا ي
ه ر ررط وا ء ٜر ررا ٚدر ر ر  ٨ال ٠ر ررط  11م ضهك ر ررا ل ر ررت
جٔطٛرري مر  ٟررلم ب٠ر  ٨ال ٥ررطي فرري ررصا اللررسز
نن ءسبد ٓا شٔس ٓا م و ٛن الٔ ازم و جى ٓ
ادور ر ررط والير ر رراشؽم زو ثجر ر ررسي ال ٠ر ر رطابح
امل٠سمر ررة ر ر ولرر ررة نٜٔر ررام وإبر ررا شلر رر ٧ث٠ر ررس
ال٠ٜي ر رري املؼ ر ررلت شٔ ر ررطن ر ر ر املل ر رر٧أ بحو ر ررك
إلاػ م٠ابرل ثذليلري مر ال٦اضررة
السٓ
الٌ ئ ي ررة الت رري ه ررطهد شـ ررٔ يم  ٦ٛررا م ررا ر ٤ررا
م ر ر ػ ر ر امللر رر ٧وشوير رريم وثحٌر رريت الر ررس٤ا٣حت
29
ناكنا م وإء ب الس ط م ال ز ف
٣كررا ٛررازت شٔررى الطوابررات الـرر ٜية
مر ر ر ءرتو ر ررام ح ر ررسوذ همر ر رطات شٔ ر ررى ٓـ ر ررا ط
ُ
مكل٥ررة م ررا ي شؼ ر ب المٜرراٚم ر والررصي دطه ررد
شؼ ر ي الٔسبررس م ر املررس ر نح ر المن ر إم ي
ك ر ر إ ال ٜث ر ررا و ور ررط الؼ ر ررن٘ا٨م  ٤ور ررا من ر رراً١
رمنر ررةم و ٣ثر ررت بٜر رراب للٔر رريفم وشلر رر ٧فر رري ٛت ر رتات
ثاضيذي ررة بل ررٔب ثحسب ررس ام ول ٥ر م ر امل ررطجح
و ر ررا ح ر ررسرد ظم ر ر ُح ٥ر ررت املل ر رر ٧ػ ر ر نسباثاأ ي
30
النل ٝالثانن م ال٠ط  10ف
بك٥ننرا ال٠ر ٨م َ ورراض الؼرل ية التري
دلٜر ررا الم ٜررا ٓ ٚر اٟحل رراز  ٟرراليت الؼ رراحل
إلاٛطي ٠ررنم ل ررت ب ٥ر بذحل رر ٝم ر حي ررث نحا ج رري

 26إلازض س يم امللسض الؼاب١م ق 00ف
 27ال ٥طيم ق 111ف

 28بجتموا م املطءٕ الؼاب١م قف 111ف
 29ال ٥طيم قف 118ف
30
Madina (L .T),op, cit, p. 78.
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ننوواٛر رر ١مجيئر رري نال٠ا ر ررس مر ررامن نالر رر ٧بليلر ررة
ش٣ط امل لس الـطي ٝرانن ٓـط مر ضهيرٕ او٨
مر ر ر ر ال ر ر ررازي شٔ ر ر ررس ال ر ر ررٝم ٦ٛان ر ر ررد مسبن ر ر ررة
ِٓيك ررةم ررطإ ف رري ررصه الؼ ررنة لر ررام وزد ررل
ال ح ر ررطم وحؼ ر ررب الن ر رراغ الٜن ر رراب ب٦ر ر ر ف ر رري
ٗس ام و٣ت م ضءا ٨دطء ا مموا في ثل ٧الليلرة
وثط ٤ا م الرت و و ز ت و ظواءررتم ومرا حكلر ا
م ر زب رراض ت حت ر الٔص ر يم ومو ر ا وم ررا ضءٔ ر ا
ليوررا شٔررس شلرر٧م وا٣خؼررب شٔررى ػررٜراب املسبنررة
ع
فرري ثلرر ٧الليلررة م ر ي ًا لررةم وثررط ضء ر بررسدل
ٓ ر ٟر فرري زبرراض ت ويطٛررٕ مموررا مررا يـرراب ويذررط
بيم وضإ املجز ٨وشويي بنِطو ليي و ب٠ر  ٨لري
33
حس مموت ؿيئا ف

ٓكررا ٤انررد ثحسررري ٛيوررانات النيجررط والؼررن٘ا٨
وٗام ير ررام وٗحت ر ررا م ر ر اوزبر ررة املحٜطٓر ررة مثر ررل
الؼ ر ررن٥طاننم وال ٜر ررال يم وٗحت ك ر ررا ٓ ر ر ر ال ٠ر ررط
وامل رعاضْ املمرراوض ف وم ر املررطجح ث ٦ر مسبنررة
٣ ٤يررا الٔاكرركة او ر ملكل٥ررة ػررن٘اي م٘ك ر ض
ع
حاليا بكيراه النيجرطأ لعمرع ال راحثح فري الٔثر ض
ٓ م ٟٔرا باملناً ١الياشؼةم و شل ٧حرسذ
شٔ ر ررس ال ٠ر ررط الٔاؿ ر ررط الهم ر ررطي ن 11أ ب ر ررسليل
وضوز ر ررا فر رري امللر ررازض الوتج٘الير ررةم ولر ررت ث ٥ر ر فر رري
ال ٠ي ٠ررةم املسبن ررة ال حي ررس الت رري ٗكط و ررا مي رراه
ع
و ررط النيج ررطم بر ررل ء ررعضا ر لر ررة بالؼ رر٦ا م وٟر ررط
31
 ٣حت ف
ثذوتنا شٔى امللازض امل ليرةم ٓر َ
ٛيور ررا المور ررط ر ر ُر ررا ط آحيازبر ررة فر رري حير ررا
ػر ر رر٦ا ٛطي٠ير ر ررا ال٘طهير ر ررةم لٔ ٟحر ر رري واضث اًر ر رري
بال ي ر ررا يٟحلر ر ررازبة لؤل ر ررا يأ ش مر ر ررٕ ثطاءر ر ررٕ
منؼ ر ر ر إ مي ر ر رراه المو ر ر ررط ب ر ر ررس امل ػ ر ر ررت العضا ر ر رري
لل ٜحح م ٣كا ُيـطْ في ءكٕ الحوت الصي بحكلي
الٌ ي م مناءت الص ب في بام  ٢وٗحت ا
هررٜا ٚمجررط الموررطم ٗحررت ررصه الٜيوررانات
ع
٣ثحر ر ر رتا م ر ر ررا جؼ ر ر ررٜط ٓر ر ر ر ٤ر ر ر ر اضذ لر ر ر ررا ٓ ٠ر ر ررات
32
اءحكآية واٟحلازبة ح٠ي٠ية وديكةف
فر ر رري ػر ر ررنة  1111ر ر ررٗ 1110 /كر ر ررطت
ع
مسبنررة ثن ٥ررد بكيرراه وررط النيجررط مذلٜررة زمرراضا
ع
 ٣حتام وفي صه ال ازرة ب ٨ ٠كاحب الٜحراؾ

 و اء ال اعو ألاسود والجراد:
ثذوتن ر ر ررا املل ر ر ررازض إلاٛطي٠ي ر ر ررة ٓ ر ر ر َ
مكل٥ر ررة ػر ررن٘اي ٓطٛر ررد مر ررا بر ررح ٓر ررامن  1171ر ر
 1181مجك ٓررة م ر اوهئررة الٜحا٣ررةم عٓطٛررد
باػررت ن٣رر ٝم ٤انررد ثوررطإ الر ز مر حررح ر
ردطأ ثاض٣ة وضائوا ال٥ثحت م الط اباف ول٥ر فري
ُ ررل ٗي رراإ مٌٔي ررات حل ررا ية بل ررٔب ٓلين ررا
مٔطٛة ٓسز اٛرطاز الرصب مراث ا فري رصا ال هرابأ
ٗحررت َ كرراحب نثرراضير الٜحرراؾ م يـررحت ر نرري
ف ر ر رري ٛت ر ر ررت ُح ٥ر ر ررت اػ ر ر رر٥يا دمحم ب ر ر ررن ٥ن 1171ر ر ر ر
 1171ثر ر في ال ر ررا حكر ررس بر ر ٓكر ررط ب ر ر دمحم
ٟيد ليلة المكٔة ٗط الطهيرٕ ودرط ٓرا ارنرح
و ضبٔ ر ر ر ر ررح وجؼ ر ر ر ر ررٔكا ة /ؿ ر ر ر ر ررخنوت  1171ف ر ر ر ر رري

 31بجتموا م املطءٕ الؼاب١م ق 111ف
 32نِط ٓ ػ يل املثا٨م ٔ٣دم ق 111ف

ٔ٣ 33دم ق 111ف
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ُ
الٌ ر ر ررآ املؼر ر ر ر ن ٣ر ر رر ٝم وم ر ر ررات ف ر ر رري ر ر ررصا
34
الٌآ ناغ ٣ثتف
وآحوررتت ٛتررت ُح٥ررت ػرر٥يا ػرركآيل
ع
ن1171ر ر ر ر  1171مر ر ر ٣ث ر ر رت الٜتر ر رتات جٔطهر ر ررا
لل ٦ر ر ر اضذ الٌ ئير ر ررةم  ٛاإلهر ر رراٛة ر ر ر ال هر ر رراب
املٔررطو ٚباػررت ن٣رر ٝأ الررصي اػررحكط ث ر رحته ر
حررسوز ررصه ال  ٠ررةم ٓانررد ال ر ز م ر ال٠حررٍ
والم ر ْ ً ر اٛ ٨تررت ح٥كرريف ٣كررا ُٓطٛررد واد ررط
ٛت ر ر ررت ُح ٥ر ر ررت اػ ر ر رر٥يا ر ر ر ا ٞاو ٨ن1171ر ر ر ر
 1111م نٜؽ ال هراب والرصي وز بحيرا ٓرسز
م ر ال٠ٜررراب املـررر ضي م ٤ال٠ا ر ي محك ر ز ب ر
ٓكط ٟرح نضمورا  1111ف 35وفري وادرط ٛترت
اػ ر ر رر٥يا زاووز ن1180ر ر ر ر  1188م و ٟٔر ر ررد ف ر ر رري
ثن ٥ررد ننوهرراب ِٓرريت ومررات ٛيرري ٓررسز  ٣حررت م ر
النر رراغ 36ف وال٘الر ررب ٓ ر ر الِر ر م امل٠لر ر ز
وصا ال هاب الٌآ ف
ع
اػ ر ر ر ررخنازا ر ر ر ر ر املٌٔي ر ر ر ررات الؼ ر ر ر رراب٠ة
ال ررص٣طم ب ٠ر رى الؼ ررؤا ٨املٌ ررطوح ن ررا ررل ر ٤ررا
لر ر ررصه اوهئ ر ررة ٓ  ٟر ررة م ر ررٕ ال ٦ر ر اضذ الٌ ئي ر ررة
ادط التي جٔطهد لررا منٌ٠رة ؿركاٛ ٨طي٠يرا
و وضوهر ررام ٓ ر ر اٟر ررل بالنؼ ر ر ة لل٠ر ررط الٔاؿر ررط
ع
الهم ررطي ن 11؟ ح٠ي٠ر ررةم نٔر ررط ٓ ٚر ر وءر رري
الس ٟررة ٓ  ٟررة ررصه اوهئ ررة الت رري ٤ان ررد ثو ررطإ
من رراًٛ ١طي٠ي ررا ال٘طهي ررة مر ر ٛت ررت ر ر د ررط م
بحل رر ٧الت رري جٔطه ررد لر ررا بل ررسا ؿ رركاٛ ٨طي٠ي ررا

و وضوه رراأ ٛك ر الل ررٔب ٓلين ررا ر ف رري ُ ررل ٗي رراإ
َ
املرراز الٔلكيررة ر وهررٕ ثٌرراب ١ظمنرري  ٣رريم
الح٠ر رراضإ الحر رراضييي امل ء ر ر ز بر ررح اوهئر ررة الت ر رري
ه ررطهد بل ررسا ؿ رركاٛ ٨طي٠ي ررا وداك ررة منٌ ٠ررة
امل٘طإم وثل ٧التي ثوطضت ممورا ػرا٣نة ٛطي٠يرا
ال٘طهير ررةم والتر رري فر رري ٤ر ررل اح ر ر ا ٨ثذحلر رر ٝفر رري
 ٤وررا وهئررة ٛحا٣ررة ومٔسبررةم ثجٔلنررا نٜتررتن َ
ثررن ٠ت ال وررا ٕ واملؼرراٛطي مر ثجرراض وٗحررت ت
ٓوت الص طابم ٟس ب ٦نرا ٓراملح ػاػريح فري
ن٠ررل وانخـرراض امرطانم ػر عاب مر ررصا المانررب
شا٢ف
وال ر ر ر ررَ َ ١
ال٥حر ر ر رراإ منر ر ر ررص الٔل ر ر ر ر ض
ع
ال ػ ر ر ر ررٌى وء ر ر ر ررسوا ثٜؼ ر ر ر ررحتا ردر ر ر ر رطا لؤلظم ر ر ر ررات
يءحكآير ررة والؼياػر ررية التر رري ؿر رررس وا مكالر رر٧
ٛطي٠ي ررا ال٘طهي ررةم و ر ر ثٜؼ ررحت ل رري دل ك ررية
ػر ر ر ر رري ٦ل ءية مطث ٌر ر ر ر ررة بالمانر ر ر ر ررب اد قر ر ر ر رري
ع
والؼل ٤نم ٣كا لي بورا شٔرس نؼرانن  ٣حرتف ل٠رس
ٓ٥ررؽ  ٣ر الطحالررة امل٘طبررن اب ر بٌ ًررة منررص
ال ٠ر ر ررط الث ر ر ررام الهم ر ر ررطي ن 11م ر ر ر العاوي ر ر ررة
الص نير ر ر ر ر ةم الٔ ٟر ر ر ر ررة المسلير ر ر ر ررة بر ر ر ر ررح امر ر ر ر ر
ويػر ررح٠طاض اللر ررصب ؿر رررس وكا مكالر ررٛ ٧طي٠ير ررا
ال٘طهي ر ررة ف ر رري ٓر ر ررس باًط و ر ررا املؼ ر ررلكح ال ٥ر رراضم
والؼياػ ررة الٔازل ررة الت رري نهمر ررا ررؤ ب امللر ر ٢
اثجرراه ضٓيررتوتف ب ٠ر  ٨كرراحب نالححٜررة فرري ررصا
اللسز ننففوحوطت مجلؽ الؼلٌا في شٔى
اب ررا م ٛر ر جى ح ررس ٠ٛر ررائوت و ر ٤ررا  ٟررس ء رراب مر ر
بر ر ز شٔي ررس م و ٟررا ب ررح ب ررسي الؼ ررلٌا وث٦ل ررت

ٔ٣ 34دم ق 17ف
 35الؼٔسيم امللسض الؼاب١م ق 10ف
36
Trimingham, J.S. op. cit, p. 93.
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ع
ءانبي ضءل مر ال يورا م
 ٣ما ٣ثحتام و٤ا
 ٠ٛررا ٨ن جٔ ررط ٚم ررا  ٟررال ه؟ م ٠ٛل ررد ٓ ررطٚم
٠ٛر ر ررا َ ٨ال٠ٜير ر رري دور ر ررت الم ر ر رطاز وٟر ر ررٕ فر ر رري
ب ز تم ٛذط حس وءرائوت ر م ٟرٕ المرطازم
ٛرال رري مط ررا  ٠ٛررا ٨ررصا ء رطاز ٣ثح ررتم  ٛءابح رري
ءر رطاز ممو ررام وٟال ررد َ الر ر ز الت رري ب٥ث ررت ٛيو ررا
الِل ر ررت ب ٔثن ر ررا هللا إلٛؼ ر رراز ظضٓر ر ررا ف ٛل ر ررسٟي
ال٠ا ر ي والؼ ررلٌا م و ٟررآ ٨ن ررس شل رر ٧لؤلم رطاب
نن نر ر ررن بر ر ررطيب م ر ر ر الِلر ر ررتم وم ر ر ر ُلر ر ررت مر ر ررن٥ت
ٓا ٟح ر رريم ومر ر ر ٓل ر ررت بِ ر ررالت ول ر ررت ئلكن ر رري ب ر رري
 ٛررصن إ شل رر ٧الِ ررالت ف رري ٓن ٠رريم وهللا حؼ رري ي
37
وػا لي ف
ب٥ك ر الـرر ١الحرراضييي فرري الطوابررة الترري
وضز ا
ويذوتن ر ر ررا اب ر ر ر بٌ ً ر ر ررة ال اح ر ر ررات
المن هية ال٘طهية املٌلة ٓ الص طابم ٓطٛرد
بالٜٔررل م ءررات  ٣حررت م ر الم رطازم اػررحٌآد
ث ر ر جن ٓ ر ر ادور ررط والير رراشؽم وجؼ ر ر د فر رري
وٟر ر ْ مجآ ررات فر رري ر ررصه املن رراً١م ثط ٣ررد ررر رراض
ػ ررل ية  ٣ح ررت ٓ ر املمحك ررٕ ػ ر عاب م ر الناحي ررة
يءحكآيررةم و يٟحلررازبةف ولٔررل ررت م ءررة
للم ر ر ر ر ر رطاز ثلر ر ر ر ر رر ٧التر ر ر ر ر رري حر ر ر ر ر ررسرد فر ر ر ر ر رري ػر ر ر ر ر ررنة
 111ر 1718/م وهي جٔاكرط ٛترت ُح٥رت املنسر
ػليكا ن1711ر  1711ف

 أثو و و و و وورالكو و و و و وووار ال يعي و و و و ووة علو و و و و و
الاقحصاد واملجحمع:
ػررٜطت ال٦ر اضذ الٌ ئيررة ر ثٜرراٟت
وُر ض الٔسبس مر املـرا٤ل التري زت فري الموابرة
ر ر ظٓعٓ ررة اػ ررؽ املازب ررة للنـ رراي ال ٜن رريم
و ٓاٟد ثٌر ض العضآرة وال٘طاػرة والط ريف وير جن
فر رري م٠سمر ررة ر ررصه الٔ ا ر رر١م ٟلر ررة الير ررس الٔاملر ررة
العضآير ررةم ومر ررا بخ ٔر رري فر رري ن٠ر ررم فر رري امل اكر رريل
العضآي ر ر ررةم ب ٜٔر ر ررل مر ر ر ر ت الٔسب ر ر ررس ممو ر ر ررا و ر ر ررصه
المر ا حف ولررت ب٥ر املر ت الٔامررل ال حيررس الررصي
ز ر ر ن٠لر ررا الير ررس الٔاملر ررة العضآير ررةم بر ررل
ػر ر ررا ت ٛي ر ر رري ٣ر ر ررصل٧م جؼ ر ر ررليت شٔر ر ررى ػ ر ر رر٦ا
املناً ١املحورطض مر ال٦ر اضذ نٜؼررت وشويورت
للنلر رراض م املح اءر ررسو فر رري الؼر ر احل ال٘طهير ررة
إلٛطي٠ير ر ررا م٠ابر ر ررل الٌٔر ر ررا وال ٠ر ر رراب ٓ ر ر ر ٟير ر ررس
38
ال يا ف
٣كا ثوطض املعاضٓ م ءطاب ال٠حٍ
واملمآر ررات والٌر ررآ م  ٛر ر َ حر ررّ الطٓر ررا لر ررت
ب ٥ر حؼ ر مررموتأ  ٛر ٗررطوض  ٛر َ ال٠حررٍ ٟررس
ز ر ر ر ث٠لر ر رريم املمر ر ررا ت الطٓ ير ر ررةم وم ر ر ر ت
الٔسب ر ررس مر ر ر ضؤوغ املاؿ ر رريةف و٤ان ر ررد م ء ر ررات
المٜا ٚثع٤ن بورا الجرزاْ برح ال ٠ا رل الطٓ يرة
حر  ٨مجررا ت الط رريم لحر ٛحت املطا رري لٌٔ٠ا وررام
ٓ حؼاإ ال ٠ا ل ادط ف

 37اب ر بٌ ً ررةم ثح ٜررة النِ رراض ف رري ٗطا ررب امل رراض و ما ررب
ابل ر رراضم نبحر ررتوت مؤػؼر ررة الطػ ر ررالةم  1181م الم ر ررعب
الثانن م ق188 ,ف

Becker (Ch.), 1977, La Sénégambie à l’époque de
la traite des esclaves. Société Français d’Histoire
d’Outre-mer, p. 219.
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٥ررصا بك ٥ر ال٠ر ٨م َ ررصه ال ٦ر اضذ
لت جؼكح بحسوذ ًٜط ظضآيةم وإنكا ػا كد
ب٠ؼر ر ررٍ ب ر ر ر غ بر ر رري فر ر رري ث٠لر ر رريم املؼر ر رراحات
املعضوٓررةم ومررا ثطثررب ٓموررا مر ن٠ررم إلانحاءيررةم
وانخـرراض الط رري ٓ ر حؼرراإ العضآررة وال٘طاػررةف
وإءك ر ررا ػ ر ررٜطت ر ررصه ال٦ر ر ر اضذ ف ر رري حر ر ررسوذ
دلدلر ررة فر رري الح اظنر ررات يٟحلر ررازبة للك ر رعاضٓح
والطٓ ررا م ال ررصب ل ررت ب٥ر ر ب ػر ررٔرت م ررا ر ررصه
املـررا٤ل املحٔررسز واملحن ٓررةم وهررٔ ٝػرراليب
م اءرتو ررا ػر ر هم ررط اضنم و ال ح ررث ٓر ر
وػرراًات ح٠ي٠يررة و و كيررة لل كابررةم ر ٤رالم ب
39
ولياب الٔلط لٌلب املؼآس ف
صه ٤اند بطظ رراض ال ٦اضذ الٌ ئية
ٓ ر ر املم ر ررا ٨العضا ر رريف ٛك ر ررا ه ر رري ب ر ررطظ ثجلي ر ررات
ال٠حٍ واوهئة ٓ ال ط ٚوالحجاض ؟
َ الو ر ر ر ررطض ال ر ر ر ررصي ل ر ر ر رر ١بالنـ ر ر ر رراي
العضا رري م ر ء رطاب ررصه ال ٦ر اضذم ثررط ٢بلرركاثي
الؼررل ية ٓ ر النـرراًح ال طفرري والحجرراضيأ أل
ال ازبر ررة ٤ر ررا ه ر رري املر ررعوز او ٨للنـر رراًح مٔ ر ررا
بررامل از اوليررةف ٣ك ررا انٔ٥ررؽ النـرراي الحج رراضي
ٓ النـاي ال طفيم ألني ٤ا يـ٦ل الط ة التي
ثخنٜؽ مموا املنحجات ال طٛيةف
ل ٠ر ر ررس ػ ر ر ررٜطت ال٠ح ر ر ررٍ واملمآ ر ر ررات
واوهئة ٓ م ت الٔسبس م اليرس الٔاملرةم و
ٗطوض ال٠ٜط الصي ٓاؾ ٛيي ٟؼت  ٣حت ممورا

ػررا ت شـرر٦ل  ٣حررت فرري م وررام ٠ٛررس ٤انررد ٟررسض وا
هر ررٔيٜة فر رري م اءرر ررة ررصه الـ ررسا سف وإ َ ثر ر رط
ال ررط ٚم ر ء رطاب املمآ ررات واوهئ ررة ل ررت بن ررح
ٓنر رري وٛر ررا الير ررس الٔاملر ررة ال طٛير ررة ٠ٛر ررٍأ بر ررل
٣ررصل ٧مر ٛرطاض الٔسبررس مر ػرر٦ا املررس ف ومر
ينٔ٦اػر ررات يٟحلر ررازبة ادر ررط للكجآر ررات
واوهئ ر ررةم ه ر ررٔ ٝال ٠ر ررسض الـر ر رطا ية للؼ ر رر٦ا
د ر  ٨الم ر ا حم  ٛر ث٦رراز ثكررط مجآررة و وهررابم
و اضث ٜٔررد اػ ررٔاض ٓام ررةف ٛيك٥نن ررا ال ٠ر ٨م
َ ال٦ر ر ر ر اضذ الٌ ئي ر ر ررة ر ٤ر ر ررا جٔط ٟر ر ررل ءرر ر ر ر ز
ال ررطٛيح والحج رراضم وثذ ررطإ الـ ررطوي ال ظم ررة
لح٠ررس حررطٛرت وثجرراض وتف وال رطاجح ا املـررا٤ل
الت ر رري ٛطظ و ر ررا ر ررصه المر ر ر ا ح زت ر ر ر ٛر ر ر غ
الٔسبر ررس م ر ر الحجر رراضم وداكر ررة اللر رر٘اض مر ررموتم
وي ر ررسوا شٔو ر رررت ثح ر ر  ٨ر ر مج ر ررطز وػ ر رريٍ
ثجر ر ر رراضيم بينكر ر ر ررا الححر ر ر رر ١شٔور ر ر رررت بلر ر ر ررٚ ٜ
40
الٔاًلح ف
ع
شا بك٥ننررا ال ٠ر  ٨ب٦ررل اًكئنررا م ٤ررا
لل ٦ر اضذ الٌ ئيررة ث ر رحت ػررل يا  ٣حررتا وواض ر ا
ٓ ر ر املمر ررا ٨يٟحلر ررازي بك ٥ر ر ألي باحر ررث
ن٦ر رراضهأ ٛكر ررا جٌٔر ررل وؿر ررل انـر ررٌة املدحلٜر ررة
للؼر ر ررا٣نة ث ٣ير ر ررسا مر ر ررا نر ر ررص ب لير ر رريم ر ر ررصا
ينٔ٦راغ ػريتت ٢رررراضا ر بٌ ئرة ال ررا ٨ر  ٣حررت
ٓ ر ر ر وء ر ر ر ز السول ر ر ررةأ نخيج ر ر ررة ث ر ر ر ظ اوه ر ر رراْ
الؼياػ ر ر ررية ٛيو ر ر ررام وانٔ ر ر ررسا امر ر ر ر وانخـ ر ر رراض

 ٓ 39س هللا ٓيس م إلاػ وهسابات الحسدل اوضوبن في
ٛطي٠يا ال٘طهيةم مطءٕ ػاب١م قف 178ف

 ٓ 40س هللا ٓيس م إلاػ وهسابات الحسدل اوضوبن في
ٛطي٠يا ال٘طهيةم مطءٕ ػاب١م قف 178ف
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ال ٥رراضم والؼياػ ررة الٔازل ررة الت رري نهمر ررا ررؤ ب
امللر ر  ٢اثج رراه ضٓي ررتوتف وضهٌر ر ا ػ رر ٠ي مكال رر٧
ٛطي٠ي ر ر ر ر ررا ال٘طهي ر ر ر ر ررة بحال ر ر ر ر ررة الٜؼ ر ر ر ر رراز إلازاضي
واد ق رري الت رري ك ر حد جٔ ررت من رراني ال ي ررا ف رري
واد ررط ٓر ررس ررصه املكال رر٧أ ٛر ررصا م ررؤضخ ثن  ٥ررد
وابر ررة مكل٥ر ررة
ٓ ر ررس الر ررطحك الؼر ررٔسي بر ررط
ع
ما ي فري وادرط ال٠رط  11ب نري ٓ٠ابرا لريرا ل الرة
ننالٌ٘يررا والحجوررت فرري وادررط زولررتوتم  ٛر ل٥رت
هللا جٔررا شٔررصاإ مر ٓنررسهم ِٛرررط لرررت فرري بر
واحس فري زاض ػرلٌنتوتم ءنرس هللا جٔرا فري كر ض
اًٜا ٨وزميح م ٛآكل ا ٛريوت الؼري  ٚحتر
 ٤ررازوا بٜن ر تم ر ررت ٗ رراب ا ف رري ػ ررآة واح ررس
ب٠ررسض الٔعيررع امل٠حررسضم و بررسضي حررس م ر ب ر
ءرراؤوام و ب ر ش ر م ٛكنررص شلرر ٧ال ررح زدررل
41
ف
ٛيوت الؤ ٝوال
ع
ح٠ي ٠ر ررةم ن ر ررم الؼ ر ررٔسي بذل ر ر
ح الحٔ حتم
م الحطديت و اػٌ ض
نرري بررالطٗت مر شلرر٧م بحوررك ح٠ي٠ررة ثاضيذيررة
جٔ٥ر ررؽ ب ه ر ر ح وءرر ررة نِر ررط ضءر ررا ٨الر ررسب فر رري
ٛطي٠ي ررا ال٘طهي ررة دل ك ررا م ررا ب ررح ال ٠ررطنح 11
و 11م م ر اظمررات يءحكآيررة والطوحيررة الترري
ؿ رررس وا ررصه املكال رر٧م والت رري انٔ٥ؼ ررد مٔاملر ررا
ٓ ر ػررل ٣يات شٔ ررى املل ر ٢م وٛؼرراز اد ر ٞ
42
في املمحكٕ ٓك ماف

اللل كرريةم و٣ثررت الِلررتم ويجٔلر ررا ٓ ر  ٣ررٝ
ٜٓطير ر ر ررد مر ر ر ررا الٌر ر ر ررامٔح واملتتبلر ر ر ررح ور ر ر ررام
ل ن٠وان ٓليوا والؼيٌط ٓليوا في ي وٟدف
٣كررا ػررا كد ررصه ال ٦ر اضذ فرري ث ٦ر ي
مجحكٔ ررات ً ٠ي ررة ءسب ررس م ث٠ر ر ٓ ر ر ر اب ررد
در ررط ٗحر ررت اػر ررط م دل كر ررا فر رري ال اهر ررطأ
 ٛكر ح املمحكرٕ ال٘رطإ ٛطي٠رن ر نخيجرة لرصل ٧ر
منحِكرا فري ؿر٦ل ً ٠ررات م٘ل٘رة جـركل احرطاض
والٔ ي ر ر ررسم وث٠ر ر ر ر باألػ ر ر رراغ ٓ ر ر ر ر الح٠ؼ ر ر رريت
ال ُيٜنأ الصي ك ح يـ٦ل مٕ ال ٟرد حرسوز
ٓطٟيرة ثجٔررل يدررح ي الر ُيٜن بررح الٔناكررط
امل ٦نر ر ررة لرر ر ررصه الٌ ٠ر ر ررات امل٘ل٠ر ر ررة هر ر ررطها م ر ر ر
املؼححيل
 ق ل أ نخحم:
 ٟر ررل َ نذ ر ررحت ر ررصه السضاػ ر ررةم نر ر ر ز
الح ٣ي ر ررس ٓ ر ر شٔ ر ررى م ر ررؤضخي ب ر ر ز ٛطي٠ي ر ررا
ع
ال٘طهي ر ر ر ررةم وء ر ر ر ررسوا ثٜؼ ر ر ر ررحتا ردر ر ر ر رطا لؤلظمر ر ر ر ررات
يءحكآي ر ر ررة والؼياػ ر ر ررية الت ر ر رري جٔطه ر ر ررد لر ر ر ررا
مكال ر ر ررٛ ٧طي٠ي ر ر ررا ال٘طهي ر ر ررةم و ر ر ر ثٜؼ ر ر ررحت ل ر ر رري
دل ك ر ر ررية ػ ر ر رري ٦ل ءية مطث ٌ ر ر ررة بالمان ر ر ررب
ع
اد قرريم والؼررل ٤نم ٣كررا لرري بوررا شٔررس نؼررانن
وزبني  ٣حتب ف ل٠رس ٓ٥رؽ ٣ر الطحالرة امل٘طبرن
ابر بٌ ًررة منررص ال٠ررط الثررام الهمررطي ن11
م ر ر العاوير ررة الص نير ررةم الٔ ٟر ررة المسلير ررة بر ررح
امر ر ر ويػر ر ررح٠طاض اللر ر ررصب ؿر ر رررس وكا مكالر ر رر٧
ٛطي٠ي ر ررا ال٘طهي ر ررة ف ر رري ٓر ر ررس باًط و ر ررا املؼ ر ررلكح

 41الؼٔسيم ق 11ف
 42بجتموا م ق 111ف
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شٔسب لٔ امل ويراض وػر ٠ي مكرال٥رتأ او٨
ءورتي ٟرسضيم بكٔنر َ وابررة رصه الرسو٤ ٨انررد
مر ر ر رطا م ٠ر ر ررسضا و مر ر ر رطاز لل ٠ر ر ررسضم م ر ر ررا الث ر ر رراننم
ٛيحو ررك ثٜؼ ررحتا اءحكآي ررا ل رري شٔ ررس نؼ رراننم
ئ ٥ررؽ ر ح ررس شٔي ررس ظم ررة ه رركحت ل ررس ٠ٛر رراب
إلاػ إلاٛطي٠يح املح دطي م و ٤امرط ب٠رٝ
ٓنر ررس اد ٟير ررات السبنير ررة والؼر ررل ٣ية ل ٦ر ررا
ومح ٦مح م و ٤املـا٤ل برس ت ٠ٛرٍ مرٕ ٛترت
ح٥ر ررت اػر رر٥يا ر ر ا ٞالثر رراننأ الر ررصي بحكلر رري
٣ثح ر ر ررت مر ر ر ر املؤضدر ر ر ر ٣ثر ر ر ررت مر ر ر ر ٗحر ر ر ررته مر ر ر ر
الؼر ًح م املؼرؤولية فرري الحرس ض ال ٥حرت الررصي
ؿ رررسثي الر ر زم م ررٕ الٔل ررت ٛت ررت ح٥ك رري ل ررت
ثحجرراوظ ر ر ذ ػررن ات ل ر ز مـررحٔلة بررال طوإ
اػ ررطيةم وث ر ثح ررد وً ر ال ٦ر اضذ الٌ ئي ررة
املر لة نالمٜاٚم ال٠حٍم والٜيوانات ف
وال ا ٟر ر ر ر ررٕ اظم ر ر ر ر ررات يءحكآي ر ر ر ر ررة
واد ٟي ر ررة الت ر رري ؿ ر رررس وا الر ر ر ز در ر ر  ٨ر ررصه
ع
ثطا٣ك ر ررا لٔرر ر ر ز ػ ر ررالٜةم
الٜت ر ررت م لر ر ررت ث٥ر ر ر
مطث ٌ ر ر ر ر ر ررة بٌ ئ ر ر ر ر ر ررة ال ني ر ر ر ر ر ررات الؼياػ ر ر ر ر ر ررية
ويٟحلازبة ويءحكآية الؼا س ف
م الؼرل شام نرطهٍ برح ال٦ر اضذ
الٌ ئيررة وهررح ال الررة الؼياػررية ويءحكآيررة
املعضيرة التري رلررد ليورا زولرة الؼررن٘ايم ل٠رس ش٣ررط
مؤضخ ثن ٥د ٓ رس الرطحك الؼرٔسيم َ ال هراب
الِٔ ر رريت ال ر ررصي ه ر ررطإ مسبن ر ررة ثن  ٥ر ررد اٟت ر ررت
بحال ررة ال ٜر ر واه ررٌطاإ امر ر ف وف رري نٜر ررؽ
الؼررنةم  ٌٟررٕ لل ر ق م ر نن ٛر ماػ ررنة ٓ ر

ل٠رس اػررحٌاْ كراحب نثرراضير الٜحرراؾ
بررطهٍ الحررس ض ال ررصي ل رر ١بسولررة اػ ررا٤نم
بر ر ررا نح  ٨اد قر ر رري الر ر ررصي انخـر ر ررط فر ر رري ٓر ر ر ر ز
مل ٣رت اوادطم مكا ءٔلرا ل٠كة كا ٘ة في بس
المريف الؼرٔسيم رنرراب ٗعو را ملكل٥رة ػررن٘ايف
ب ٠ر  ٨ف رري شل رر ٧ننومل ررا ٛؼ ررس م ررط ػ ررن يم وؿ ررخد
هللا ؿرركلرتم وحررا ٞوررت مررا ٤رران ا برري يؼررتوعؤو
بحو ر ررييٕ ح ٠ر ر  ٞهللام وُل ر ررت الٔ ر ررازم والح٥و ر ررت
وؿررك خ انررٝم و٤انررد بلررس ٤رراٖ فرري بررا ػرر٥يا
ر ر ر ا ٞف ر رري ٗاب ر ررة الٜؼ ر رر١م وإُر ر رراض ال ٥ر ررا ط
ع
واملن٥طاتم حت اثذصوا للعنات ض يؼام وكنٔ ا
ع
لي ً م ويححا٣ك ٛيوا وٗحت شل ٧مكرا ئيرب
بي شا٣طهم وامل سذ بي شو املرطواتم  ٛنرا و وإنرا
43
ليي ضاءٔ ف
وامل ح ر ررّ ن ر رري ب ر ررالطٗت م ر ر الحٜؼ ر ررحت
الر ررسبني الر ررصي ٟسمر رري مؤضد ر ر ٛطي٠ير ررا لؤلظمر ررات
الترري ؿرررس وا الر زم ثنحلررط فرري الموابررة ال حكيررة
ع
لحجٔل م وابة زولتوت ٟسضا لريرا مٜرط منريم
و ما جٔ٥ؼي م ٠لة الؼٔسي الحالية نن٦ٛلكا
ؿر رراضوا لير رري م ر ر الر ررط ي الؼر ررسبس بطم نر رري وضاب
ُر ض تم ملا ػ  ١في ػابٓ ١لت هللا جٔا الصي
ضاز ل٠و ررا يم و مٔ ٠ررب ل ٥كر ررت وان٠ر رطان
44
زولتوت ف
بخ ررح مر ر در ر  ٨مر ررا ػر ر  ١ش٣ر ررطهم َ
ع
٠ٛراب منٌ٠ة ٛطي٠يا ال٘طهية ٟسم ا ثٜؼرحتا شا
ٔ٣ 43دم ق 110ف
 44الؼٔسيم ق 171ف

943

 ISSN:2707-8183املجلة الدولية للدراسات الحاريخية والاجحماعية العدد  11نوفمبرجشرين الثاني 2020

 ٟر رراضإ اػ ر رر٥يا ال ر ررا دمحم مر ر ر ءن ر رريم و و ر ر ر ا
شٔ ررى محٔح رريم ومث ررل شل رر ٧ل ررت ب ٥ر ف رري مكل ٥ررة
45
الؼن٘اي  ٍٟف
ضػ ررت الؼ ررٔسي بح ررؽ م ٜٔررت ال ؼ ررط
حالررة ال ٜر الترري ٗررست ٓليوررا ال ر ز شٔررس
ٓاؿررد فرري ضٛا يررة و مررا بررا ُح٥ررت الؼ ر ًح
ا ٟير ر ررابأ وداكر ر ررة ٛتر ر ررت الؼر ر ررلٌا الِٔر ر رريت
ػر ر ر رر٥يا ال ر ر ر ررا دمحمم ب ٠ر ر ر ر  ٨الؼر ر ر ررٔسي ور ر ر ررصا
المانررب ننج٘حررت المكيررٕ حينئررصم وكرراضت ام ر
ع
د ٛررام والنٔك رة ٓ ررصابا وحؼ ررط م والٔاٛيررة ب ر ب
وؿ ررس م و د ررص الن رراغ ب  ٤ررل شٔو رررت شٔو ررا ف رري
ءكيررٕ ام٥نررةم ًر وٓطهررا باإلٗرراض والؼررٌ
ٓ ر ر ام ر ر ا ٨والن ٜر ر غ والطٟر رراإم وٓر ررت شلر رر٧
46
الٜؼاز وانخـطم وهال ٙواؿتوط ف
بك٥ننر ر ر ر ررا ال٠ر ر ر ر ر  ٨شام َ ال٦ر ر ر ر ر اضذ
الٌ ئيررة م ر وهئررة ومجآررات وٟحررٍ فرري ُررل
نِكر ررة ػياػر ررية واءحكآير ررة با ر ررس م وحر ررطوإ
ػطية زا كةم ل جٔكل ٓ ثٜاٟت الِطوٚ
املٔيـ ر رريةم وال ر ررس ٕٛم ر ر وثح ر ررت الِل ر ررت والمو ر ررب
والؼررلب فرري املررس ال٥وررت ٣جنرري ودل كررا فرري
ثن ٥دم حيث برص٣ط ال٠ٜيري دمحم ش٘يرٟ ٙىر
مررس ػ ر ٔة ٓـررط ؿرررطا ٤املررة فرري ٟامررة اللررلح
بح الناغ زٔٛا ملا بسا في الناغ في شل ٧العما
املٜت ر ررت مر ر ر الدؼ ر رراض م و  ٤ر ررل شٔو ر رررت مر ر ر ا٨
47
شٔىم وثوييٕ م ا ٨ابحا ف

٣كا نجس في رصه ال ٜر يءحكآيرة
والح ر ر ر ررسنن الؼ ر ر ر ررل ٤ن ٓ ر ر ر ر مؼ ر ر ر ررح ال ر ر ر ررا٣ت
والطٓي ررةم ثٜؼ ررحتا ل ررطٛى شٔ ررى ال٠و ررا ثر ر ي
ر ررصا املنل ر رربم وينٌ ر رر ١ام ر ررط ٓ ر ر ال٠ا ر ر ر ي
محك ز ش٘ي ٙبا ح٥رت اػر٥يا ر ا ٞاو٨أ
الصي اهٌط يٓتتا ٚبحؼط ومطاض حينكا
ءا وحر رري ظوءحر رري باػر ررخن٦اض ؿر ررسبس ب ٠لرر ررا ننلر ررت
ضه رريد ال٠و رراب؟  ٠ٛررا ٨ل ررت ضن ب ررصل ٧وإنك ررا
ءوتونرن ورا و٤لٜر ننم ٠ٛالررد لر ادترتت املر ت
ٓليي ل٦ا حؼر منري 48ف وثح٥رطض ال أٟرة برح
اػر ر رر٥يا زاووز واد ر ر ر ي حكر ر ررس ودمحم ش٘ي ر ر ررٙم
اللر ررصا ضٛور ررا ثنلر رريب اػر رر٥يا لركر ررا ملنلر ررب
ال٠و ر ررابف و م ر ررا ثل ر ررلب وجٔن ر ررد اػ ر رر٥يا ف ر رري
ادحير رراضه زو آح ر رراض لـر ررٜآة ػر ررا٣نة مسبنر ررة
ءنري لركرام اهررٌطا ادر ا ر يححكراب بحطمررة
املس ررمسأ حي ررث ٟو رريا ؿ ررر ضا ٓ ررس م ر ر ح ررح
ٓر ر ررسو ٨اػر ر رر٥يا ٓ ر ر ر  ٟر ر رطاضهم وإكر ر ررساض ٓ ٜر ر ر
49
ٓموكاف
ٛكر اللررٔب شام ثلررسب ١مررا ءرراب برري
المن ر ز
املررؤضخ ٓ ررس الررطحك الؼررٔسيم م ر
امل٘اضهررة ٓنررسما زدل ر ا مكل٥ررة ػررن٘ايم وءررسوا
بر زا مر ِٓرت ضن هللا جٔررا نٔكرة وضٛا يررةم
و منررا وٓاٛيررة فرري ٤ررل ءرررة وم٦ررا فٛ 50الص ر يح
٣كررا ث ينرري لنررا  ٟرطا اح ر ا٨م وررت ل ٠ر ا ال ر ز

 45الؼٔسيم ق 117ف
 46نٜؼيم ق 117ف
ٔ٣ 47دم ق 101ف

 48امللسض نٜؼيم ق 11ف
 49امللسض نٜؼيم ق 117ف
 50الؼٔسيم ق 110ف
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 ٨ ٛرصه املكالر٧م وًرن كرٜحة مر كرٜحات
ثرراضير ٛطي٠يررا ال٘طهيررةم لح ررس شٔررس شلرر ٧كررٜحة
ءسب ررس ر ٤ررا يػ ررحٔكاض اوضوب ررن ض غ ال طه ررة
ور ر ررام م ر ر ر د ر ر ر  ٨اث آر ر رري لؼياػر ر ررة الؼر ر رريٌط
والموب لدحتات ورطوات املنٌ٠ةف

مر ر

مكع ٟررة ومو ررٌطهةم ول ررت ب ررعز وءر ر ز ت
جٔكي ١اظمة وظياز الٌح بلةف
خاثمة
فرري دحررا ررصه السضاػررة بك ٥ر ال ٠ر ٨م
ع
ر٤را لل ٦ر اضذ الٌ ئيررة زوضا مح ضيررا فرري دلدلررة
النِ ر ر ررامح يٟحل ر ر ررازي ويءحك ر ر ررا ي ملكال ر ر رر٧
ٛطي٠ي ر ررا ال٘طهير ر ررةأ ٛح ر ررس ضت حر ر ر ا ٨النر ر رراغ
يٟحل ررازبةم وث ٜر ر ال ٠ٜررط ب ررح نؼر ر ة  ٣ح ررت
م ر ر ر الؼر ر ررا٣نةم وجٌٔلر ر ررد مل ر ر رة يٟحلر ر ررازم
وثٜـ ررد ال ٌال ررةم وانذ ٜررى ينح ررا ف و ٣ررصل٧
ع
ػا كد صه ال٦ر اضذ بورام فري ظٓعٓرة ال الرة
الؼياػر رريةأ ٛانٔر ررس امر ر م وث ٜر ر الٜؼر ررازم
و٣ث ررت الِل ررتف  ٤ررل شل رر ٤ ٧ررا م ر ؿ ر ني ب ررؤرط
شـ رر٦ل و ب ررادط ف رري ه ررٔا ٚالسول ررةم و ٠ٛررسا
ي تو ر ررا م ر ررا م اًنيو ر ررام و م ر ررا الٌ ر ررامٔح و ر ررا
داضءي ررام مك ررا بجٔلر ررا ٓطه ررة للؼ رر ٠ي ف رري ي
ل ِةف
ول ٥ر ر ر حت ر ر ر ن ٦ر ر ر م ه ر ر ر ٓيح ف ر ر رري
مٔالمحنررا لرررصا امل هر ْم بك٥ر ال٠ر ٨م ليؼررد
ال ٦اضذ الٌ ئية هي الؼ ب ال حيس لؼر ٠ي
ررصه املكالرر٧م ٛثكررة ػر اإ دررط زادليررة مر
ك رطآات ٓ ر الٔررطؾم وٛؼرراز شٔررى انِكررة
الؼياػ رريةم وٓ ام ررل داضءي ررةم محكثل ررة بخن ررامن
الح٘ل٘ل اوضوبن ٓ الؼ احل إلاٛطي٠يةم وما
نررح ٓنرري م ر ثررس ض الحجرراض الص ر طاويةم الترري
ُ
٤اند ثسض ضهاحا  ٣حت ٓ دعينرة السولرةف ٦ٛرل
ررصه الٔ امررل ػررا كد مجحكٔررة ومحسادلررة فرري
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إیجاص الخلىٌ اإلاىاؾبت في غملُت الىكاًت

جاعٍش ألاوبئت وألامغاى في إفغٍلُا
حىىب الصخغاء
ً
(وباء اليىليرا همىطحا).
الضهخىع ابغاهُم بغمت اخمض

مً هظا اإلاغى .
Summary
Diseases and epidemics in subSaharan Africa are among the
epidemics that have devastated
humanity,
development
and
development in the region, and
among these epidemics is cholera,
and its importance lies in that it is a
very dangerous disease. The disease
also helps health workers to find
solutions or stop it completely
The problem of the research is that
this disease is contagious and very
dangerous to human life, and this is
what prompted me to study this
epidemic, and the seriousness of this
disease has a severe impact on the
digestive system, so this researcher
pushes to find appropriate solutions
in the process of preventing this
disease.

مدايغ بجامػت اإلالً فُهل بدكاص
ملخو
ان الامغاى والاوبئت في افغٍلُا حىىب
الصخغاء مً ألاوبئت التي هخىذ الاوؿاهُت
و الخىمُت والخُىع في اإلاىُلت  ،ومً بين
هظه ألاوبئت اليىليرا  ،وجىمً أهمُخه في أهه
مً الامغاى الخُيرة حضا  ،ولىخظ في
الؿىين ألازيرة عبما بضأث جىسفٌ وؿبت
الىفُاث غاإلاُا بيؿبت  %65والىكىف إلى
مػالجت هظا اإلاغى هما أهه ٌؿاغض
الػاملين في املجاٌ الهحي إلًجاص خلىٌ او
اًلافه نهابُا.
وجىمً مكيلت البدث في أن هظا اإلاغى
مػضًا وزُير حضا غلى خُاة ألاوؿان وهظا
ألامغ الظي صفػني إلي صعاؾت هظا الىباء ،
وزُىعة هظا اإلاغى له جأزير قضًض غلي
الجهاػ الهًمي لظا ًضفؼ هظا الباخث غلى
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اإلالضمت

وجدؿم اليىليرا بيىنها مغيا قضًض الفىغت

اليىليرا هي غضوي مػىٍت خاصة جىجم غً

ًؤزغ في ألاَفاٌ والبالغين غلى الؿىاء

ابخالع بىخيرًا اليىليرا vibrio chalera

وزالفا ألامغاى ؤلاؾهاٌ ألازغی ،فئنها

اإلاىلىلت باإلاُاه أو ألاَػمت اإلالىزت بالبراػ،

ًمىً أن جؤصي إلى وفاة البالغين ألاصخاء

وجغجبِ غضوي اليىليرا في اإلالام ألاوٌ بللت

في غهىن ؾاغاث كالبل؛ وَػخبر ألافغاص

جىافغ اإلاُاه اإلاأمىهت وؤلاصخاح الجُض ،وكض

الًػُفي اإلاىاغت مثل ألاَفاٌ الظًً

ًخفاكم أزغها في اإلاىاَم التي حػاوي مً

ٌػاهىن مً ؾىء الخغظًت أو ألاشخام

حػُل أو زغاب البيُت الخدخُت البُئُت

اإلاهابىن باإلًضػ هم أقض حػغيا لخُىعة

ألاؾاؾُت اللابمت فها أو ٌكخض الخػغى

الىفاة في خاالث ؤلانابت اليىليرا.

الفاقُاث اليىليرا في البلضان التي جمغ

أهمُت البدث:

بداالث َاعبت نػبت ،ومً غىامل الاهدكاع

اهمُخه بأن هظا اإلاغى زُير حضا ولىخظ

ألازغي هؼوح اغضاص هبيرة مً اإلاكغصًً

في الؿىين ألازيرة عبما بضأث جىسفٌ وؿبت

صازلُا أو مً الالحئين إلى البِىاث اإلاىخظت

الىفُاث غاإلاُا بيؿبت  %65والىكىف إلى

بالؿيان ،مما ًؤصي إلى نػىبت جىفير اإلاُاه

مػالجت هظا اإلاغى هما أهه ٌؿاغض

الهالخت للكغب والاصخاح ،وبالخالي ال بض

الػاملين في املجاٌ الهحي إلًجاص خلىٌ او

مً وحىص بُاهاث صكُلت للترنض ومغاكبت

اًلافه نهابُا.

جُىع الفاقُاث مؼ اللترة غلى اجساط جضابير

مكيلت البدث:

الخضزل اإلاالبمت ،وَػخبر الخيؿُم مؼ
ً
اللُاغاث اإلاػىُت ً
أمغ أؾاؾُا.

جىمً مكيلت البدث في أن هظا اإلاغى
مػضًا وزُير حضا غلى خُاة ألاوؿان وهظا

وجضغىا مىظمت الصخت الػاإلاُت ()O.M.S

ألامغ الظي صفػني إلي صعاؾت هظا الىباء.

حمُؼ الجهاث اإلاػىُت للخػاون مً أحل

وزُىعة هظا اإلاغى له جأزير قضًض غلي

جللُو ألازغ الظي جسلله اليىليرا لضي

الجهاػ الهًمي لظا ًضفؼ هظا الباخث غلى

الؿيان.
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إیجاص الخلىٌ اإلاىاؾبت في غملُت الىكاًت

الظًً ٌػِكىن في ظغوف ال جخىافغ فيها

مً هظا اإلاغى .

زضماث الصخت.

الفهل ألاوٌ

وفض اػصاصث غضص خاالث اليىليرا التي بلغذ

اإلابدث ألاوٌ :هبظة جاعٍسُت غً وباء

بها خؿب مىظمت الصخت الػاإلاُت في غام

اليىليرا L'histoire du cholera
ٌػخبر اليىليرا إخضي ألامغاى الخُيرة التي

2011م فلِ جم ؤلازُاع بها مجمىغت
ً
 589854خالت في  56بلضا بما في طلً 816

غغفذ مىظو كضًم الؼمان ،وبىخيرًا هظا

وفاة.

اإلاغى مً أقض أهىاع اليابىاث الضكُلت
ً
فخيا لإلوؿان وأؾغغها اهدكاعا ،وجهِب

وهىان غضص مً الخاالث لم ًددؿب بؿشب
الػلباث التي واحهها هظم الترنض وحكير

ول ألاشخام مً ألاغماع وجيىن ؤلانابت

الخلضًغاث إلى أن الػضص الخلُلي للمغى

باإلاغى أهرر فػالُت في الخجمػاث الشكغٍت

(ًتراوح ما بين  5-3مالًين خالت وبين
ً
 100.000-120.000وفاة ؾىىٍا.

الىبيرة وكض جهل حمُؼ وؿبت الىفُاث
اليىليرا إلى  %95أو أهرر.

)(1

والجضًغ بالظهغ أن هىان مجمىغخان

وكض اهدكف حغزىمت اليىليرا مً كبل

مهلُخان مً بىخيرًا اليىليرا

الػالم ألاإلااوي عوبغث وىر في غام 1883م
الظي اهدكف بىخيرًا الؿل الغبىي ً
أًًا.

Vهما  01و  0139حؿِبان خضور
الفاقُاث واملجمىغت اإلاهلُت  01حؿشب

وال جؼاٌ اليىليرا حكيل زُغا غلى الصخت

مػظم

املجمىغت

الػامت ،ومؤقغ عبِؿُا ًضٌ غلى اوػضام

اإلاهلُت 0139التي جم الخػغف غليها ألوٌ

الخىمُت الاحخماغُت ،وفي آلاوهت ألازيرة

مغة في بىغالصٌل غام 1992م فُىدهغ

لىخظ أن اليىليرا غاصث للظهىع بالخىاػي

وحىصها في حىىب قغق آؾُا (2).وٍمىً

مؼ التزاًض اإلاؿخمغ في غضص الؿيان الؿغَؼ

ملجمىغاث مهلُت ازغي مً بىخيرًا

 1الضهخىع غثمان ألاواصًمي :ألامغاى اإلاػضًت ،
بیىغاػی 1998 ، 1ٍ،م  ،م 30

 2الضهخىع غثمان ألاواصًمي :ألامغاى اإلاػضًت  ،اإلاغحؼ
الؿابم  ،م . 36
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اليىليرا أن حؿشب في ؤلاؾهاٌ اإلاخىؾِ

هىان أهىاع أزغي منها  :الىغوي .COCCUS

الكضة ولىنها ال حؿشب في خضور ألاوبئت.

والىاوي  0BRوؾُظل هظا الاؾم
مؿخسضما ختي آزغ الؼمان عغم أهه زُأ،
ً
ً
لألن اؾخػماله أنبذ غغفا غلمُا والػغف

اإلابدث الثاوي

اكىي مً اللاهىن هما ًلىلىن .

)(2

الخػغف الىباةي إلاغى اليىليرا

ً
أوال :اليىليرا هى مغى مػىي مػضي إؾهالي

اإلابدث الثالث
أؾباب وَغق اهخلاٌ اليىليرا

خاص ،جدضر ؤلانابت غً َغٍم ابخالع غظاء

أؾباب اهخلاٌ اليىليرا

)(1

أو ماء ملىر ببىخيرًا اليىليرا.

زاهُا :حػغٍف لخلُت بىخيرًت اليىليرا

وؿُبها بىخيرًا واوٍت الكيل مخدغهت في

وبىخيرًا اليىليرا هي بىخيرًا ؾالبت الغغام

اخضي َغفيها غلى ؾىٍ للخغهت .وجىحض

جخدغن بىاؾُت ؾىٍ واخض َغفي غلى

هظه البىخيرًا في قيء أو بغاػ اإلاغٌٍ أو

قيل غهُاث وكبه الًمت أو الكاولت

خاملي اإلاُىغوب .وجلىر حغازُم اإلاغٌٍ

ومؿخػمغاتها مؿخضًغة نغيرة ملؿاء

اإلااء والخلُب والخًغواث واللخىم

قفافت ومبخلت طاث لىن عماصي وولمت

واإلاالبـ واإلافغوقاث ،وجخميز البىخيرًا

بىخيرًا  bacteriaهي حمؼ ليلمت

الؿشب إلاغى اليىليرا باللضعة غلى جدمل

 bacteriumومػىاها الػص ي الهغيرة،

صعحاث الخغاعة اإلاىسفًت ،وجأزغ بكضة

وبالخالي فان البىخيرًا مػىاها الػهُاث

ألاخماى زانت الخمٌ الهُضعوولىعًٍ.

الهغيرة ،وهظا ؤلاؾم اإلاؿخسضم زُأ

وهظلً حؿببها نماث اليىليرا التي حػغف

غلمي والؿشب في طلً أن اوٌ مً اهدكف

ب  Vibrion Choleraوحؿشب حغزىمت

مً البىخيرًا هى الىىع الػهىي bacill

اليىليرا ألاهماٍ اإلاهلُت التي ًمىً ان جيخج

حمؼ  ، .bacillus.وإلاا جلضم الػلم وحض أن

 Cholera،Vibrionوحؿخسضم لخػلم غلى

 1الضهخىع خؿً أخمض اإلاغغبي  :غلىم الخُاة  ،زًغ
شخاجت غبض الخالم 1990 ،1ٍ ،م  ،م . 55

 2الضهخىع خؿً أخمض اإلاغغبي  :غلىم الخُاة  ،اإلاغحؼ
الؿابم  ،م . 70
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ألاوسجت الشكغٍت وحؿهُل خغهت الؿم مً

الُهى وغؿل أواوي الُػام والكغاب،

نمت اليىليرا في الخالًا الشكغٍت .والؼٍفان

وغؿل الخًغواث والفىاهه واؾخػمالها

اإلاػىي خُث جفغػ الؿىابل والكىاعص

في عف الُغق والخضابم واإلاهالح الػامت.

والؿىابل وؤلاؾهاٌ والؼٍفان اإلاػىي مكابه

وهظلً جيخلل میىغوب اإلاغى مً اإلاػضة إلى
ً
ً
ألامػاء وٍخيازغ مػُُا أغضاصا هبيرة مً

َغق اهخلاٌ اإلاغى

الخالًا البىخيرًت بػًها ًسترق الغكاء

لؿم التي قيلتها البىخيرًا.

)(1

املخاَي لألمػاء والبػٌ آلازغ ًبلي في
جيخلل الػضوي غً َغٍم الفم بىاؾُت

حىف ألامػاء ًؤصي إلى وحىص اإلاُىغوباث في

الغظاء أو اإلااء وٍلػب الظباب صوعا هاما في

ألامػاء وافغاػ همُت هبيرة مً اإلااء وألامالح

جلىٍث الغظاء ،وخمل اإلاُىغوب هى اإلاهضع

وألاًىهاث والهىصًىم واليالؿُىم وبالخالي

الىخُض لػضوي وأهرر ما ًيىن اإلاغٌٍ في

إلى اؾهاٌ قضًض ًلُه جلُؤ ،هما أن فلض

الُىم الىاخض ًفلض همُاث هبيرة مً

مً الؿىابل وألامالح ًؤصي إلى حفاف

ؾىابل حؿمه مؼ البراػ والليء جهل إلى -7

الجؿم وٍيخج غىه جسرر الضم وايُغاب

 30لتر جدخىي غلى أغضاص هبيرة مً الخالًا

مً الللب وألاوغُت الضمىٍت واهسفاى

البىخيرًا اإلاػضًت .وجدضر الػضوي باليىليرا

صعحت خغاعة اإلاغٌٍ إلى أكل مً  36صعحت

باهخلاٌ اإلاُىغوباث إلى الفم ومىه إلى اإلاػضة

مئىٍت وػٍاصة خمىيت الضم واهسفاى

بكغب اإلااء اإلالىر وجىاوٌ ألاَػمت

صعحت وؿبت ألاهسجين فُه ،وأخُاها ًؤصي

اإلاىكىفت بجغازُم اإلاغى والخًغواث

إلى حػُُل غمل اليلُخين والىُض وخضور

)(2

جللهاث حكىجُت في غًالث الجؿم.

واؾخػماٌ أصواث اإلاغض ى.

)(3

وجيخلل غضوي اإلاغى باؾخسضام اإلاُاه
الػامت اإلالىزت بمُىغوباث وماء اليىليرا في
 1الضهخىع غثمان ألاواصًمي :ألامغاى اإلاػضًت  ،مغحؼ
ؾبم طهغه  ،م . 50
 2مغػوق ًىؾف  :مباصا الصخت الػامت  ،م .22

 3الفايل الػبُض غمغ :خُاجً بين الصخت واإلاغى ،
مىت  ،الؿػىصًت 1988 ، 1ٍ ،م  ،م .30
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اؾهاٌ قضًض ومخىغ ع وال ًهاخب هظا أي
مغو بػکـ خاالث الاؾهاٌ الػاصًت ،زم

الفهل الثاوي

ًبضا اإلاغٌٍ بالليء خُث ًيىن الليء في

اإلابدث ألاوٌ :الػالكاث وؤلاغغاى

البضاًت هى مىحىص في اإلاػضة زم ًخدىٌ إلى
اللىن ألانفغ قشُه بلىن الفًالث البراػٍت

إن اليىليرا مغى قضًض الفىغت إلى اكص ى

وهدُجت الاؾهاٌ الكضًض والليء جخيىن

خض ،وٍهِب ألاَفاٌ والىباع غلى خض

ججاغُض غلى الىحه مؼ اهىماقه وجفىع

ؾىاء .وٍمىً أن بفخً باألعواح في َغف

الػُىين وٍخدىٌ لىن اللثت والجفىن

ؾاغاث خُث جضزل الجغازُم الجهاػ

وألاظافغ إلى اللىن ألاػعق .وٍهاخب ول

الهًمي وجهل إلى اإلاػضة ومنها إلى ألامػاء

طلً ظهىع ألام في البًُ والظهغ

خُث جفغػ ؾمها التي جؤزغ غلى حضاع

)(2

والظعاغين.

ألامػاء وجؤصي إلى افغاػ الؿىابل.
ً
أوال :الػالماث:

 /2مغخلت فلضان الىعي:
جخمثل هظه اإلاغخلت بخىكف الاؾهاٌ

 .1اؾهاٌ مفاجئ ًيىن البراػ فُه ؾابال

والليء ،ولىً ًهاخب طلً يػف في

غؼٍغا كلُل الغابدت ًمُل لىهه إلى البُاى.

هبٌ الللب وغضم اهخظامه واهسفاى في

 .2في قضًض واهسفاى في صعحت خغاعة

يغِ الضم مؼ ػٍاصة في الاآلم الػًلُت

الجؿم ،وٍهبذ اإلاهاب يػُف وهؼٍال.

جهل إلى أن اإلاهاب ال ٌؿخُُؼ اللُام

 .3الكػىع بالػُل الكضًض هدُجت لفلض

بأكل مجهىص أو خغهتً ،لي طلً فلضان

همُاث هبيرة مً ؾىابل الجؿم.

الىعي زم ًهل إلى مغخلت الدؿمم البىلي.

)(1

 .4الكػىع بهػىبت الخىفـ.

 /3مغخلت الدؿمم البىلي:

زاهُا :ألاغغاى:

بػض احخُاػ اإلاغٌٍ مغخلت فلضان الىعي

 /1مغخلت ؤلاؾهاٌ:

بخىكف الاؾهاٌ نهابُا وٍىػضم الافغاػ البىلي
 2مىظمت الصخت الػاإلاُت .صخُفت الىكاةؼ عكم 107
ًىلُى 2012م .

 1مسخاع نالح غماع  :غلم البىخيرًا في البُىلىجي ،
مضًىت ههغ اللاهغة 1998م  ،م.44
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وجيىن غملُت الخىفـ غير مىظمت مؼ حغُير
اإلابدث الثالث

في لىن الجلض ألاؾمغ وبالخالي ًهل إلى

الػالج وَغق اإلالاومت

)(1

الغُبىبت زم الىفاة .

اإلابدث الثاوي

إن اليىليرا مغى ؾهل الػالج وٍمىً غالج

الدصخُو

 %80مً اإلاغض ى بىجاح إطا اغُُذ لهم

الدصخُو الؿغٍغي

بؿغغت أمالح مػالجت للجفاف اوغً َغٍم

في خالت خضور وباء اليىليرا فئن أي اؾهاٌ

الفم  orsألامالح مػالجت الجفاف الظي

أو قيء عبما ًؤصي الي اغغاى او غالماث

جىػغه مىظمت الصخت الػاإلاُت الُىهِؿُف.

ختي ًخم ازباجه غً َغٍم الفدو الؿغٍغي

أما اإلاغض ى اإلاهابىن بجفاف قضًض

واإلاػملي.

فُدخاحىن إلى اغُائهم الؿىابل بالىعٍض،

ًخم الدصخُو بالفدو الؿغٍغي-:

وٍدخاج هؤالء اإلاغض ى أًًا اإلاًاصاث

أ /الليء الكضًض وٍغافله إؾهاٌ في الُىم

الخُىٍت اإلاالبمت لخللُل مضة ؤلاؾهاٌ،

كض ال ًلل غً  41مغة ولىن ؤلاؾهاٌ ٌكبه

وجللُل الىمُت الالػمت مً ؾىابل مػالجت

ماء ألاعػ.

الجفاف ،وجللُل مضة افغاػ البىخيرًا

ب /وحىص حفاف في الجؿم بهفت غامت

اليىليرا ٌV.Choleraػالج اإلاهابىن بىباء

ج /حفاف الكفخان وغىع الػُىين

اليىليرا غلى اغاصة جىاػن اإلااء وألامالح في

ص /حفاف اللؿان وغضم وحىص اللػاب.

الجؿم وحػىًٍه إلاا فلضه مً الؿىابل،

الدصخُو اإلاػمل:

وطلً بدلً اإلاغٌٍ بمدالُل مدلُت

أ /أزظ غُىت مً البراػ وفدهها باملجهغ.

زانت بالىعٍض أو ًدىاوٌ أمالح زانت غً

ب /غمل مؼعغت الػُىت مً بغاػ اإلاغٌٍ أو

َغٍم الفم زالٌ ً -2-15ىما مؼ اجباع
هظام زام الخغظًت وي ٌؿخػُض اإلاغٌٍ

).(2

بأزظ مسخت مً الكغج

صخخه في الخاالث الشؿُُت واإلاخىؾُت

1

 .مىكؼ الاهترهِذ www.who.net:u
2
www.medecinnet.com
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الفهل الثالث

ًمىً غالحها غً َغٍم الؿابل الفمي
الشؿُِ فلِ وٍدخىي غلى.

اإلابدث ألاوٌ َ :غق الىكاًت مً وباء

 .1ولىعٍض الهىصًىم  3,5ملغ

اليىليرا

 .2بیىغبىهاث الهىصًىم  2,5ملغ

جخألف جضابير الىكاًت مً اليىليرا غالبا مً

 .3ولىعٍض البىجاؾُىم  1.5ملغ

جىفير اإلاُاه الىظُفت وظغوف ؤلاصخاح

 .4حلىوىػ  20مل

الجُض
)(1

للؿيان الظًً لم ًدُذ لهم بػض الخهىٌ

 .5ماء الكغب  1لتر

ً
أما في الخاالث الكضًضة حضا اإلاػغوفت

غلى هظه الخضماث ألاؾاؾُت.

بالخاالث اإلاخهفت بهضمت وغُبىبت وغُاب

وَػخبر الخثلُف الهحي وهظافت ألاغظًت

الىبٌ الىػبري ،وأفًل َغٍم الػالج هى

وحىصتها مً غىامل الىكاًت الهامت أًًا.

الىعٍض ،والؿابل اإلافًل هى مدلىٌ 100

وٍيبغي

مل  Ringerlactatوالجغغت اإلاػخاصة 100

جظهير املجخمػاث باجباع اإلاماعؾاث

مل ههف الىمُت اإلاُلىبت حػُى

الؿلىهُت الصخُت ألاؾاؾُت ،هًغوعة

بالؿاغاث ألاولى والبلُت زالٌ 6ؾاغاث،

غؿل الُضًين بالهابىن غلى هدى مىخظم

وغىض جدؿً خالت اإلاغٌٍ ًجب حغُير

بػض ؤلابغاػ وكبل مؿً ألاَػمت أو جىاولها،

الُغٍم الفمي وباإليافت إلى طلً حػُى

باإليافت إلى اجباع اإلاماعؾاث الؿلُمت في

مًاصاث خُىٍت والـ Tetracycline 250mg

جدًير ألاَػمت وخفظها ،وٍيبغي إقغان

والجغغت اإلاػخاصة  250ملغ بالفم إلاضة2-3

وؾابل ؤلاغالم الجُض .مثل ؤلاطاغت

أًام وطلً لخلهير مضة اإلاغى.

)(2

والخلفؼٍىن والجغابض في وكغ عؾابل
الخثلُف

الهحي وٍيبغي

لللُاصاث

الاحخماغُت والضًيُت أن حكاعن أًًا في
خمالث الخػبئت الاحخماغُت إلى حاهب طلً،
فئن حػؼٍؼ الترنض وؤلاهظاع اإلابىغ ٌؿاغضان

1

www.wikipedia.com
2
www.google.com
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إلى خض بػُض في الىكف غً الخاالث ألاوٌ

 -4الخُىٍت صون هلل غضوي اليىليرا

واجساط جضابير الىكاًت ،فمػالجت املجخمؼ

بىاؾُت اإلاؿافغًٍ ،والىلل بين الىاؽ في

غلى هدى عوٍتي باإلاًاصاث الخُىٍت ،أو

ألاماهً اإلاؼصخمت ،وطلً بالىكف الهحي

الاؾخسضام الىاؾؼ لػىانغ الىكاًت

وإغُاء الللاخاث الالػمت لألشخام

الىُمُابُت ال ًؤزغ في هبذ اهدكاع اليىليرا،

الىافضًً واإلاغاصعیً

وكض ًؤصي إلى آزاع مػاهؿت مً زالٌ جؼایض

مً البالص.

ملاومت مًاصاث اإلاُىغوباث ومىذ قػىع

-5

کاطب باألمان ،والىكاًت مً هظا اإلاغى

وميافدت الخكغاث الىاكلت للمغى.

)(1

ًجب:-

هظافت ألاماهً واإلاغافم الػامت

 -6املخافظت غلى مهاصع مُاه الكغب مً
الخلىر بمُاه املجاعي والفًالث.

 -1أن ٌػؼٌ اإلاغٌٍ غؼال جماما ،بدُث ال

الػىاًت بىظافت الجؿم واجباع

ًسالُه أخض مً ألاصخاء ما لم ًيىهىا

-7

مُػمين يض اإلاُىغوب اإلاؿشبت للمغى مؼ

ؤلاعقاصاث الصخُت في إغضاص ألاَػمت

الخسلو مً فًالجه بُغق صخُت.

واإلاكغوباث.

 -2الخغم غلى ألاَػمت الالػمت زانت

 -8غضم ػٍاعة اإلاغض ي باإلاؿدكفُاث

للمؿافغًٍ إلى اإلاىاَم اإلاىحىصة خُث

واإلاصخاث ،مؼ مغاغاة الػاملين واللابمين

ٌػُي الصخو الؿلُم الخُػُم الظي

غلى إغضاص ألاَػمت في اإلاؿدكفُاث

ًيىن لضًه مىاغت يض هظا اإلاغى.

واملخاالث الػامت.

 -3غؿل الخًغواث والفىاهه باإلااء

 -9الخُػُم الىاقي وبػُي غلى فترجين

والهابىن املخفف أو بئيافت بغمىجىاث

بُنهما أؾبىع وَػُي الخُػُم مغة واخضة

البىجاؾُىم

زانت في خاالث ألاوبئت.

للخل البىخيرًا اإلاؿشبت للمغى فان
ً
ميافدخه يغوعٍت حضا.

 -10يمان قغب اإلااء الىلي والخسلو مً
الفًالث بالُغق الخضًثت.

 1مهُفى هماٌ ابى الضهب  :غلم البىترًا  ،حامػت
الاؾىىضعٍت  ،ص ، 2000 ، 1م .66
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 -11إغُاء مًاصاث خُىٍت مثل

املخلىٌ اإلالحي في خاالث ؤلاؾهاٌ الخاص

الختراؾىُلين  retracicylinللىكاًت مً

وػُى اإلاغٌٍ  %0,9 Surum Saleالىعٍض.

ؤلانابت باإلاغى.

في ألاشخام الظًً غمغهم مً ؾىت فما

 -12وكغ الىعي الهحي بين اإلاىاَىين

فىق حػُي اإلاغٌٍ غبر الىعٍض بملضاع 100

بىؾابل ؤلاغالم املخخلفت واإلطاغخين

 ml/kgإلاضة ؾاغاث .أما في ألاَفاٌ صون

اإلاؿمىغت واإلاغبُت .وغً َغٍم اإلاؤجمغاث

الؿىت الىاخضة ٌػُىن هظا الدجم في

)(1

زالٌ  6ؾاغاث ،خُث ٌػُي  %30في

والىضواث الصخُت والصخف واملجالث.

الؿاغت ألاولى أما  %70في الؿاغت اإلاخبلُت
زالٌ 5ؾاغاث.

اإلابدث الثاوي
هُفُت عغاًت مغض ى اليىليرا
 البدث غً غالماث الخجفاف. جدضًض صعحت الجفاف والؿىابل اإلافلىصة.إغُاء مًاص خُىي بالفم طوي الجفافالخاص
 جلىٍم اإلاغٌٍفي خالت غضم وحىص أو بضاًت غالماث
الجفاف هًؼ اإلاغٌٍ جدذ اإلاغاكُت وحػُي
مدلىٌ ()ors
في خالت وحىص أو بضاًت غالماث الجفاف
ًجب اؾخػماٌ  ORSمؼ اخترام اإلالاصًغ
املخهىنت مؼ مغاغاة الػمغ والىػن حػُى
 1مسخاع نالح غماع  :غلم البىخيرًا في البُىلىجي ،
اإلاغحؼ الؿابم  ،م44
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)(2

في ألاَفاٌ ما بػض الؿىت مً الػمغ ٌػُىن

 -غضم اللضعة غلى ألاول والكغب.

هفـ الدجم لىً في 3ؾاغاثٌ ،ػُىن

ومً أهم ألاصوٍت اإلاؿخسضمت باليؿبت

 %30منها في ههف ؾاغت والبلُت مً

للمًاصاث

ًجب

حجم الؿىابل اإلالغعة ٌػُىن ؾاغخين

جىيُدها بالجضوٌ الخالي:

وههف .والجضوٌ الخالي ًىضح هُفُت

اإلاًاص

الػمغ

)(1

املخلىٌ الىمُت

 Doxycilinال ٌػُي

اإلاػُى بػض ول

100mg

خالت جبرػ

ٌ tetracylinػُى
بملضاع
250mg
mg/kg12,5
cox
x
2cp 6pj 6j
trmoxazol
our plus de
480mg
7ans

أكل مً 50-100ml

50-

 24قهغ

100ml

-2

ألاَفاٌ

الخُىي

إغُاء املخالُل آلاجُت:-
حجم

الخُىٍت

100-200ml 9

100-

قهغ

200ml

 10ؾىت خؿب الًغوعة

2000ml

للُفل

الفػالت
الىباع
ٌػُى
بجغغت
mg300

=500mgx2
gr 8cp
2cpx6pjx6j
our

أو أهرر
وهما ًجب مغاكبت اإلاغٌٍ أو مغافلخه مً
الػالماث آلاجُت-:
 -خاالث ؤلاؾهاٌ والليء

 2غبض هللا غبض اللاصع  :صعاؾت خىٌ مؿشباث اليىليرا
وَغق الىكاًت  ،اإلاغحؼ الؿابم  ،م .43

 1غبض هللا غبض اللاصع  :صعاؾت خىٌ مؿشباث اليىليرا
وَغق الىكاًت  ،حامػت اإلالً فُهل  ،2013 ،م .43
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وٍجب غلى اإلاغض ى اإلاهابىن بهظا الىباء
اإلابدث الثالث

الػىاًت بىىغُت الُػام والكغاب وأًًا

هُفُت اهدكاع وباء اليىليرا في حكاص.

ًجب جلضًمه للُبِب الظي ًلىم

وان أوٌ خالت لىباء اليىليرا في حكاص غام

باإلحغاءاث والفدىناث الالػمت إلاػغفت هىع

1971م ولىً مىظ 1991م أنبذ اليىليرا
ً
مؿخىَىا زانت في حىىب غغب البالص وبضأ
ً
ٌكيل زُغا في بػٌ اإلاىاَم واإلافىيُاث

وإغُاء

غضم الخضزل الُبي اإلاباقغ كض ًضزل

الصخُت ومً أهم هظه اإلاىاَم هي-:

اإلاغٌٍ في الهضمت هدُجت لىلو الؿىابل

 -واهم

في الجؿم.

 -بديرة حكاص

الخىنُاث واإلالترخاث:

 -قاعي باكغمي

بض مػغفخىا لخُىعة هظا الىباء واإلاكاول

 -ماًىهُبي الغغبي والكغكُت

التي جيخج غً هظا الىباء وهررة الىفُاث التي

 -لغىن الغغبُت

جدضر ؾىىٍا في الػالم بؿشب هظا الىباء،

في غام 2000م لم ٌسجل خالت اليىليرا في

هىص ي باآلحي-:

البالص ،في غام 2001م قهض في البالص وباء
ً
هابال في بػٌ اإلافىيُاث الصخُت ووان

 /1غلى وػاعة الصخت الػامت اللُام بخىغُت

الجغزىمت

اإلاؿشبت

للمغى

اإلاًاصاث الخُىٍت اإلاىاؾبت ،أما في خاٌ

الؿيان بسُىعة هظا الىباء وَغق اهخلاٌ

)(1

الػضوی.

غضص اإلاهابين  5300خالت .
الخالنت

 /2جسغج اليىاصع اإلاؤهلت في مجاٌ الصخت.

إن مغى اليىليرا مً ألامغاى البىخيرًت

 /3جضعٍب الػاملين في مجاٌ الصخت وجض

خُث ًمىً حصخُهه وغالماجه في خاٌ

بيرهم غلى حصخُو واهدكاف وغالج

إجباع الىجاح وؤلاحغاءاث الُبُت.

وميافدت هظا اإلاغى.

1

مغجع سبق ذكره  ،ص .54
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 /4مػالجت مغى اليىليرا مػالجت صخُت
خؿب البروجىوىٌ اإلاػمىٌ به مً كبل
البرهامج الىَني إلايافدت اليىليرا.
 /5غلى الىػاعة غمل مسح غام للؿيان
بسهىم الىباء
 /6الخضعٍب الػالجي الصخُذ للخاالث في
الىكذ اإلاىاؾب في مغاهؼ غالج اليىليرا
 /7الخضعٍب الخام غلى الخضبير الػالجي
لخاالث اليىليرا .بما في طلً ججىب الػضوی
صازل اإلاؿدكفُاث.
 /8حػؼٍؼ اإلاماعؾاث الصخُت ومماعؾاث
يمان ؾالمت ألاغظًت.
 /9حػؼٍؼ الاجهاٌ وإغالم الجمهىع
 /10حػؼٍؼ الخهىٌ غلى اإلاُاه ،وؤلاصخاح
الفػاٌ ،وجهغٍف الفًالث غلى هدى
مالبم وميافدت الىىاكل.
 /11الخىفير اإلاؿبم لالمخضاصاث الُبُت
الالػمت للخضبير الػالجي للخاالث (غالج
أمغاى ؤلاؾهاٌ(
 /12الخثلُف الهحي للؿيان.
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" ثاريخ وباء الطاعون في روما من عام
 757ق م وحتى عام  165ق م ..دراسة
ثاريخية ثحليلية من خالل ثىايا املصادر
ألادبية القذيمة"
د :فاطمة سالم العقيلي
كلية ألاداب جامعة بىغازي _ ليبيا
د :دمحم الكوافي
كلية ألاداب جامعة بىغازي _ليبيا
اإلالضمت
ٖلى مغ الخاعٍش ٖغفذ البكغٍت وىاعر
وأوبئت ٖضة ،ووان ٖلى ؤلاوؿان اللضًم أن
ٌٗاوي مجها ،وغالبا ما وان ًسؿغ مٗغهخه أمامها
لٗضم كضعجه ٖلى ملاومتها والخغلب ٖلحها ،وكض
وان وباء الُاٖىن مً أكضم ألاوبئت التي ٖغفتها
البكغٍت وأقضها قغاؾت وفخيا.
وهغحرها مً الكٗىب ٖاهذ عوما اللضًمت
مً وباء الُاٖىن ،خُض حٗىص أكضم ئقاعة
ونلخىا خىله ئلى بضاًت الٗهغ اإلاليي وجدضًضا
في ٖهض اإلالً عومىلىؽ ( )Romulusوطلً مً
زالٌ مهضعها اإلاإعر الغوماوي بلىجاعر
( )Πλούηαρχοςوأزىاء ؾغصه لؿحرة خُاة
هظا اإلالً ،ولدؿخمغ ؤلاقاعاث لهظا الىباء ختى

-
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ً
نهاًت الٗهغ الجمهىعي مسلفا آزاعا مضمغة ٖلى
ظىاهب الخُاة في املجخم٘ الغوماوي ،ومً هىا
ظاءث الغغبت في صعاؾت هظا اإلاىيىٕ إلاا وان له
مً اوٗياؽ ٖلى ول ظىاهب الخُاة الغوماهُت.
جىمً أهمُت اإلاىيىٕ في وىهه ٌٗالج
ظؼةُت مهمت مً جاعٍش الغومان في ٖهغٍه اإلاليي
ً
ً
والجمهىعي ،وان لها جأزحرا هبحرا ٖلى ؾُاؾخه
الضازلُت والخاعظُت ،ومً الدؿاؤالث التي
ؾىُغخها في هظا الضعاؾت ما ًلي:
ما هي ألاؾباب التي واهذ وعاء اهدكاع
مغى الُاٖىن في عوما؟ وهُف حٗامل الغومان
م٘ هظا اإلاغى؟ وهل وان لهم ٖالظاث َبُت
هاجخت أم ال؟ هل أزغ مغى الُاٖىن في
مٓاهغ الخُاة الغوماهُت؟ وكض جم جلؿُم هظه
الضعاؾت ئلى أعبٗت ٖىانغ عةِؿُت هي:
ً
أوال :جاعٍش وباء الُاٖىن في الٗهغ اإلاليي
والجمهىعي.
ً
زاهُا :أؾباب اهدكاع اإلاغى.
ً
زالشا :ألاؾالُب الٗالظُت التي اؾخسضمها
الغومان.
ً
عابٗا :جأزحر اإلاغى ٖلى ظىاهب الخُاة الغوماهُت.
وؾِخم اٖخماص اإلاىهج الخاعٍدي الؿغصي
والخدلُلي في هظه الضعاؾت والتي ؾىسخمها
بساجمت وكاةمت للمهاصع واإلاغاظ٘.
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republican era.
The importance of the topic lies in the
fact that it deals with an important
part of the history of the Romans in its
royal and republican era, which had a
great impact on all aspects of life in
Roman society, and among the
questions that we will raise in this
study are the following:
What is the history of the plague
epidemic in the royal and republican
era, what were the reasons behind the
spread of the plague disease in Rome?
How did the Romans deal with this
disease? Did they have successful
medical treatments or not? Did the
plague affect the aspects of Roman
life?
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The history of the plague epidemic in
Rome from 753 BC to 165 BC
An analytical historical study through
the folds of ancient literary sources.
Throughout history humanity has
known many disasters and epidemics,
and the ancient man had to suffer
from them, and often he lost his battle
before them because he was unable to
resist and overcome them, and the
plague epidemic was one of the oldest
epidemics known to mankind and the
most vicious and deadly, and like
other peoples, ancient Rome suffered
From the plague epidemic, where the
oldest reference we have received
about it goes back to the beginning of
the royal era, specifically during the
reign of King Romulus, through our
source, the Roman historian Plutarch,
and the references to this epidemic
continue until the end of the
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مًُف ،وبكيل ٖام ًدضر الىباء ٖىضما
جىسفٌ فجأة مىاٖت اإلاًُف ألي ممغى
زابذ أو ممغى ظضًض ًيكأ فجأة ئلى ما صون
طلً اإلاىظىص في الخىاػن اإلاؿخىًَ وججاوػ ٖخبت
)(4
الاهخلاٌ.
جاعٍسُا :حٗىص أكضم حؿمُت للىباء ئلى
ؤلاغغٍم والظًً أؾمىه اًبىصًمىؽ
( )ἐπιδήμιοςوهي ولمت ملُُٗت ميىهه مً
ظؼةحن ألاوٌ ( )ἐπίوحٗني ٖلى أو خىٌ والشاوي
صًمىؽ ( )δῆμοςوحٗني الىاؽ ،أي ما ًهِب
الىاؽ مً مغى) ،(5وكض ظاء أوٌ طهغ لهظه
اليلمت في اإلاهاصع في ملخمت ألاوصٌؿت
( )Ὀδύζζειαوهي ملخمت قٗغٍت ميؿىبت
للكاٖغ ؤلاغغٍلي هىمحروؽ ()Ὅμηρος
والتي حٗىص ئلى  1100ق م جلغٍبا) ,(6وكض ظاء مً
هظه اليلمت اإلاهُلح الالجُني ( )Epidēmiaوهى
اإلاهُلح الُبي ( )epidemicاإلاخضاوٌ في الىكذ

حٗغٍف َ
الى َباء:
َ ٌ
الخٗغٍف اللغىي :ظم٘ :أ ْو ِب َُت،
َ
وأ ْو ِبئت) (1بأهه اهدكاع مفاجئ وؾغَ٘ إلاغى في
عكٗت ظغغافُت ما فىق مٗضالجه اإلاٗخاصة) ،(2وفي
ََُ ُ
ُّ
ي
مغى قضًض الٗضو ،
حٗغٍف آزغ :الىبأ ,ول
ٍ
ؾغَ٘ الاهدكاع مً ميان ئلى ميانً ،هِب
ً
ؤلاوؿان والخُىان َّ
وٖاصة ما ًيىن
والىباث،
ّ
ً
والُاٖىن َوو ُ
باء اليىلحرا) ،(3وٍيخج الىباء
كاجال
ً
ًٖ ؾبب مدضص لِـ مىظىصا في املجخم٘
اإلاهاب ،وطلً في ملابل اإلاخىًَ ،خُض ًيىن
ً
الؿبب املخضص مىظىصا في املجخم٘ ،وٖاصة ما
جدضر أوبئت ألامغاى اإلاٗضًت بؿبب ٖضة
ٖىامل بما في طلً حغُحر في بِئت الؿيان
اإلاًُفحن ،أو الخغُحر الجُني في زؼان اإلامغى,
أو ئصزاٌ مؿبباث ألامغاى الىاقئت ئلى مجخم٘
)1(1زاَغ ،مدمىص :مسخاع الصخاح للكُش ألامام دمحم
بً أبي بىغ بً ٖبض اللاصع الغاػي ،صاع اللغان
الىغٍم ،بحروث ،1972 ،م .706
)2(2هانغ الضًً ،هانغ :اإلاعجم الُبي ألاهيلحزي ،الجؼء
الشاوي ،مإؾؿت عؾالن ٖالء الضًً ،صمكم،2007 ،
م 182
)3(3الخؿامي ،ماهغ  :اإلاعجم الُبي ؤلاهجلحزيٖ :غبي -
ئهجلحزي  /ئهجلحزي ٖ -غبي  :الجؼء ألاوٌ ،جغظمت
هانغ فًل هللا هانغ الضًً ،2007 ،م .38
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)(4

Peter P. Calow, Blackwell's Concise
Encyclopedia of Ecology, John Wiley & Sons,
2009, p.41.
4

)(5

Maltby .E. A New and Complete Greek
Gradus: Or, Poetical Lexicon of the Greek
Language, London, T. Cadell, 1830, p.233.
5

(6) Homer, Odyssey, Trans, by William F. Wyatt,

6

Cambridge, Mass Harvard University Press,
1919, XV,40,3; XVII,396; XIV,53.
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الخالي) ,(7ولٗل ما ًجضع ؤلاقاعة ئلُه ما ئطا وان
اإلاهُلح ؤلاغغٍلي وان ًلهض ما وان ًهِب
الىاؽ ،فان اإلاهُلح اؾخسضم أًًا لئلقاعة
ئلى ألامغاى التي واهذ جهِب الخُىاهاث.
وهىان ولمت أزغي الجُيُت وهي
باؾخِـ ( )Pestisوظمٗها  Pestesبِؿخِـ
وحٗني وباء ,واؾخسضمذ أًًا مً لُفُىؽ
للضاللت ٖلى الُاٖىن) ،(8هظلً هىان ولمت
الجُيُت أزغي مغاصفت للىباء وهي بالظا(,)plaga
وبالىٓغ ئلى اللامىؽ الالجُني هجض أنها حٗني
يغبت ،ظغح ،ئنابت ،مهِبتَ ،اٖىن ،وباء،
ٖضوي ،بالء ،ئػٖاط ،وكض أنبدذ هظه اليلمت
مهُلح ًُلم أًًا ٖلى وباء الُاٖىن واؾخمغ
)(9
ختى الىكذ الخالي.

ً
أوال :جاعٍش وباء الُاٖىن في عوما:
1في الٗهغ اإلاليي:هضًً بالفًل في خفٔ جاعٍش الغومان
مىظ وكأة عوما ٖام  753ق .م ,وختى ٖام 90
الغوماوي
اإلاإعر
ئلى
ق.م
لفُىؽ ,)(10)(TitusLiviusوالظي خفٔ لىا مً
مإلفاث ؾابلت هظا الخاعٍش ،فمً اإلاٗغوف أن
عوما كض صمغث وأخغكذ سجالتها أزىاء هجىم
كباةل الغاٌ في ٖام 390ق.م) ،(11هما أن جضوًٍ
جاعٍش عوما لم ًخم ئال في أوازغ نهاًت اللغن
)10(4جِخىؽ لفُىؽ ( )Titus Liviusمإعر عوماوي ولض في
باجافُىم باًُالُا ٖام  59ق م وجىفي ٖام 17مٌٗ ،ض
مً أٖٓم زالر مإعزىن عومان ،وي٘ جِخىؽ مإلفا
ًٖ جاعٍش الغومان أؾماه ()Ab Urba Condita
وٍخدضر ًٖ جاعٍش الغومان مىظ جأؾِـ عوما
ٖام  753ق م وختي وفاة صعوؾىؽ ٖام  9ق.م،
وحغلب ٖلي لُفُىؽ الجزٖت ألاصبُت فهى أصًب هبحر
كبل أن ًيىن مإعر ،للمؼٍض عاظ٘ ٖ :ليٖ ،بضاللُُف
اخمض ،مهاصع الخاعٍش الغوماوي ،صاع الجهًت الٗغبُت،
بحروث ،1970 ،م م . 17_16

)(1

Bowden.s. INS Dictionary of
Neuropsychology and Clinical Neurosciences,
Editor. David W. Loring, Stephen Bowden,
Oxford University Press, 2015, p.139.
7

(2) Ainsworth,R, Alexander, J. Latin Dictionary:

8

Morell's Abridgment, Moon, Boys & Graves,
1828, p404.
(3) Smith's.W.

Dictionary of the Bible:
Comprising Its Antiquities, Biography,
Geography, and Natural History, Hurd and
Houghton, 1873, vol. 3, pp. 2537.
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9

(5) Livy, Ab Urbe Condita, Trans by, Foster. B. O,

11

Cambridge Harvard university press, Loeb
Classical Library, 1919, Vol. V, pp. 39-41.
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ً
جلغٍبا ،وٖلى ًض وىٍيخىؽ
الشالض كبل اإلاُالص
فابُىؽ بُىخىع(ٖ )Quintus Fabius Pictorام
ق.م).(12
254
بالٗىصة ئلى لُفُىؽ هجض أهه ومً زالٌ
ؾغصه لخاعٍش عوما أوعص ئقاعاث ظاء بًٗها
جفهُلُت وواملت وبًٗها ملخًب _ ما وان
ًهِب الغومان مً أوبئت ووىاعر ،وكض وان
جِخىؽ ٌؿخسضم في ئقاعجه ئلى هظا اإلاغى
بمهُلخحن وبالتراصف خُض ٌكحر مغة ئلى طلً
بيلمت َاٖىن( ,)plagaومغة أزغي بيلمت وباء
( ,)Pestisهظلً هفهم مً هو لُفُىؽ أن
مغى الُاٖىن وان مً أقض الجىاةذ التي ٖاوى
)(13
مجها الكٗب الغوماوي.
)ٌٗ12(1خبر وىٍيخىؽ فابُىؽ بُىخىع اكضم مإعر عوماوي
ًهلىا طهغهً ،ىدضع مً ٖاةلت فابُا الغوماهُت وان
ابً غاًىؽ فابُىؽ بُىخىع اللىهل ٖام  269كبل
اإلاُالص ،كاص وىٍيخىؽ فابُىؽ بُىخىع اللىاث
الغوماهُت يض الغاٌ في ٖام  225كبل اإلاُالص .في 216
كبل اإلاُالص وزالٌ الخغب البىهُت الشاهُت جم
ئعؾاله ئلى مىحي صلفي في الُىهان لُلب الىهُدت
بٗض الهؼٍمت الغوماهُت الياعزُت في مىكٗت واهاي  .عاظ٘
بالخهىمٖ :ليٖ ،بض اللُُف اخمض ،مغظ٘ ؾابم،
م م .7_6
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وحٗىص أوٌ ئقاعة ئلى وباء الُاٖىن
والظي أناب الغومان ئلى الٗهغ اإلاليي
ً
وجدضًضا ئلى ٖهض أوٌ ملىهها عومىلىؽ
)(14
( )Romulusوجِخىؽ الؿابُني Titus
 ،))Tatiusوالخلُلت أن هظه ؤلاقاعة كض ظاءث
مً زالٌ اإلاإعر بلىجاعر ()Πλούηαρχος
ومً زالٌ خضًشه ًٖ ؾحرة مإؾـ عوما
عومىلىؽ ،خُض أقاع ئلى ْغوف اهضالٕ وباء
الُاٖىن فُلىٌ "في الؿىت الخامؿت مً خىم
اإلالً جِخىؽ الؿابُني وعومىلىؽ خضر أن جم
كخل ؾفغاء أوفضتهم مضًىت لىعهخىم ()iLaurenti
وطلً ٖلب كُام بٌٗ الؿابحن بمداولت
ؾلبهم ،وٖىضما أعاص عومىلىؽ الاكخهام مً
ً
اللخلت مىٗه جِخىؽ اهدُاػا مىه لهم ،فما وان
مً طوي اللخلى ئال أن جغبهىا بخِخىؽ وأزىاء
كُامه وعوملىؽ بخلضًم كغبان في الفىِىىم
( )Laviniumهاظمىا جُدُىؽ وكخلىه في خحن لم
)(15
ًخٗغيىا لغوملىؽ بأي أطي".
(3) Williams.R, From Romulus to Romulus

14

Augustulus: Roman History for the New
Millennium, Bolchazy-Carducci Publishers,
2008, p. 8.
)15(4كام عومىلىؽ بضفً ظشمان جِخىؽ بيل فسامت في
جل ألافىخاًً وعغم مؿاعٖت مضًىت لىعهخىم بدؿلُم
ً
اللخلت ئال أهه أَلم ؾغاخهم كاةال لهم " للض وظب
ُ
اللخل ً
اللخل ".اهٓغPlutarch Lives, I, Theseus :

(2) Frier, Bruce W.,

Libri Annales
Pontificum Maximorum, University of
_Michigan Press, 2nd, edition 1999, p. 231 13
livy, III,6,8;IV,19,3.
13
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وَكحر بلىجاعزىؽ بأن وباء الُاٖىن
كض اهضل٘ ٖلب خغب قجها عومىلىؽ يض
مضًىت فُضًني ( )Fidenaeوهي خغب اهتهذ
)(16
بخدىٍل هظه اإلاضًىت ئلى مؿخٗمغة عوماهُت.
للض طهغ بلىجاعزىؽ بأن" :هظا الىباء
كض أزظ ًلط ي ٖلى الىاؽ بغوما بضون مغى
ؾابم ،وأهه حؿبب في جلف املخانُل واإلااقُت،
وكض اهدكغث الضماء في اإلاضًىت ،ولٗل ما ػاص مً
البإؽ الظي وان ٌٗاهُه ؾيان عوما هى زىفهم
مً غًب آلالهت ٖلحهم" ,ولم ًلخهغ الىباء
ٖلى عوما بل امخض ئلى ما ظاوعها مً ئكلُم ختى
ونل ئلى مضًىت لىعهخىم ،وهىا أنبذ لضي
ؾيان اإلاضًيخحن زلت في أن الىلمت الؿماوٍت كض
خلذ باإلاضًيخحن ألنهما لم جىفظا الٗضالت في
ملخل الؿفغاء وجِخىؽ ،وكض زفذ وَأة الىباء
بهىعة ملخىْت ٖلب حؿلُم اللخلت للٗلاب،
وكُام عومىلىؽ بخُهحر اإلاضًيخحن بالُلىؽ
)(17
اإلالضؾت.
وكض خضر بٗض طلً وباء زان في ٖهض

اإلالً هىما بىمبلُىؽ ,والظي زلف عومىلىؽ
في خىم مضًىت عوما ،وكض خضزىا ٖىه اإلاإعر
بلىجاعر فظهغ" :أهه في الؿىت الشامىت مً خىم
هىما بىمبلُىؽ اهضل٘ وباء قضًض في ول ئًُالُا
واظخاح عوما ،وكض أناب الىاؽ هغب
قضًض") ،(18وكض كام ٖلب طلً بؿلؿت مً
الُلىؽ الضًيُت الخُهحرًت للمضًىت ،وٍبضو مً
هو بلىجاعر أن الىباء كض اهدؿغ ٖلب هظه
)(19
ؤلاظغاءاث.
وكض خضر زالض وباء َاٖىن في ٖهض
زلُفخه اإلالً جىللُىؽ هىؾخللُىؽ ( Tullus
 ,)Hostiliusوالظي خىم الفترة اإلامخضة مً ٖام
وختى ٖام ،وان هظا اإلالً كىٍا مدبا للخغب،
كاص ؾلؿلت مً الخمالث الٗؿىغٍت يض أٖضاء
عوما ،وكض ظاءث هظه الخمالث ٖلى الخىالي يض
الؿابحن وألاجغوؾىُحن زم ألالبُىن _ ؾيان
مضًىت ألبا _ وهي خغب اهتهذ بأن جم جضمحر
اإلاضًىت باليامل وهلل ؾيانها ئلى عوما خُض جم
)ً18(3ظهغ بلىجاعر اهه خضر اهه في هظا الىباء أن
ؾلُذ بحن ًضي هىمابىمبلُىؽ صعكت هداؾُت،
اٖخبرها هىمابىمبلُىؽ هبت ؾماوٍت مً الغبت اًجحرًا
( )Egeriaلغف٘ الىباء ٖجهم وقفاء أهل اإلاضًىت
وزالنهم ،لهظا امغ بهىاٖت ازىا ٖكغ صعكت
هداؾُت حكبه الضعكت ألانلُت ،عاظ٘Plutarch :
Lives, Numa,XIII,6

and Romulus. Lycurgus and Numa. Solon and
Publicola, Trans by Bernadotte Perrin,
Cambridge, Mass Harvard University
Press,1914, Romulus,XXIII,1_4.
(1) Plutarch Lives, Romulus ,XXIII ,1-4; XXV, 1-

16

4.
(2) Romulus, XXIV,1-6-17.

17

العذد  11هوفمبرجشرين الثاوي 2020

(4) Plutarch, Numa,XIII,6_7;XIV,2_5.

19
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)(20

جىَُجهم خىٌ ظبل والُيُىؽ.
وًٖ هظا الىباء ًدضزىا جِخىؽ كاةال:
"ومً بٗض طلً بللُل أنِبذ عوما بىباء ظٗل
ؾيانها ٌكٗغون باالقمئزاػ مً الخغوب ،ئال
أنهم لم ٌؿلمىا مً َمىخاث جىللُىؽ
الخىؾُٗت ،الظي كغع البلاء في املخُماث
وأفًل للصخت مً اإلايىر في اإلاضًىت ،ولىىه
قٗغ بأهه مهاب بهظا الىباء الظي اؾدىفظ
كىاه ،فأنبذ فغَؿت للغٖب الضًني وهى الظي
وان ٌٗخلض أهه ال ًلُم بملً أن ًيكغل بأمىع
الضًً ،ناع فجأة ًهضق ول الخغافاث ختى
أهه أزظ ًمؤل اإلاضًىت باالخخفاالث الضًيُت ،وكض
اوؿاق الغومان وعاءه بالٗىصة ئلى الدكغَٗاث
الضًيُت التي ؾجها اإلالً الؿابم هىما ،خُض
ْىىا أن الٗالط الىخُض ألمغايهم وان ًىمً في
)(21
تهضةت آلالهت وزىحها ًٖ ئنابتهم بغًبها".
وجدضزىا اإلاهاصع ًٖ ٖهض آزغ ملىن
عوما وهى اإلالً جاعوىٍىىؽ اإلاخغُغؽ
( )Tarquinius Superbusفظهغث خىله بأهه
كض انهمً في الؿىىاث ألازحرة مً خىمه في
الٗضًض مً اإلاكاعَ٘ الٗمغاهُت مجها بىاء مٗبض
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اليابِخىٌ ،وأهفاق للهغف الهحي ،وكض خضر
أزىاء طلً الٗضًض مً الخىاعق ،وكض وان مً
اإلاٗخاص أن ًخم اؾدكاعة الٗغافحن ألاجغوؾىُىن
خىلها ،ولىً جاعوىٍيـ كام باعؾاٌ ؾفاعة ئلى
بالص ؤلاغغٍم الؾدكاعة مىحي صلفي وىهه ألاهثر
قهغة آهظان وألاهثر صكت في جفؿحر الُىال٘ التي
)(22
جخجلى في ألاماهً الٗامت.
ولىً صًىوؿُىؽ الهالُىغهاس ي عأي
بأن ؾبب ئعؾاٌ جاعوىٍىىؽ البيُه م٘ ابً
أزخه بغوجىؽ وان لؿبب آزغ مغاًغ إلاا أوعصه
لُفُىؽ خُض ًلىٌ" :وٖىضما أعؾل ازىحن مً
أبىاةه للدكاوع م٘ مىحي صلفي فُما ًخٗلم
بالُاٖىن ولبٌٗ ألامغاى غحر اإلاألىفت التي
هؼلذ في ٖهضه" ،.وفُما ٖضا هظا الىو لم هجض
أي ئقاعة أزغي في اإلاهاصع لهظا الىباء وبالخالي
لم هخٗغف ٖلى مضي حجم الىباء وٖضص
)(23
ضخاًاه.
ب -الٗهغ الجمهىعي:
في ٖام  509ق.م أؾلِ الىٓام اإلاليي
لُدل مدله الٗهغ الجمهىعي ،ومىٗا
(2) livy,I,41_42;46;55_56

22

(5) Hinard. H, Histoire romaine, Tome 1 Des

20

origines à Auguste, Tome 1,Fayard, 2000,
37_41
(1) Livy, The history of Rome,I,XXXI,5_8

21

)(3

Dionysius of Halicarnassus. "Roman
Antiquities, Trans by, Stephen Usher,
Cambridge, Mass Harvard University
Press,1989,IV,69
23
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للضهخاجىعٍت والاؾدبضاص جم جىػَ٘ ؾلُاث اإلالً ( )Aristodemusكام باخخجاػ الؿفً بحجت
بحن ٖضة مىْفحن وان ٖلى عأؾهم كىهالن أخلُخه في ممخلياث اإلالً جاعوىٍيـ التي
أؾىض ئلحهم ظؼء هبحر مً ؾلُاث اإلالً وواهذ ناصعها الغومان ،وَكحر لُفُىؽ أن ججاع
ً
واخضا ،وكض زاى الجِل الظعة أهفؿهم واهىا ًخٗغيىن للمًاًلاث مً
مضة خىمهما ٖاما
الغوماوي بلُاصة هإالء اللىانل الٗضًض مً الؿيان لعجؼهم ًٖ جىفحرها ،وعغم أن
الخغوب بضةا مً خغوبها في قبه الجؼٍغة مؿاٖضة ظاءث مً أجغوعٍا وًٖ َغٍم نهغ
)(25
ؤلاًُالُت ونىال ئلى زاعط ئًُالُا بًم مىاَم الخُبر فلض وان الغظاء شخُذ.
أنبدذ والًاث جابٗت لها) ،(24وفي زًم ول ما وكض اؾخغل أٖضاء عوما طلً الىي٘ وجلضمذ
ؾبم اظخاخذ ألاوبئت ئًُالُا ٖامت وعوما إلاهاظمتها وفٗال جدغهذ كباةل الفىلؿيي
الجبلُت نىب عوما بهضف اللًاء ٖلحها ,ولىً
زانت وواهذ والخالي:
 -1في ٖام  492ق.م وفي زًم الهغإ الظي وان اهدكاع مغى الُاٖىن بحن أفغاص هظه اللباةل
صاةغا بحن ألاقغاف والٗامت بؿبب مُالبت ؾاهم في هجاة عوما مً زُغ مدضق ،ختى أن
الٗامت بدلىق مدؿاوٍت م٘ ؤلاقغاف وبٗض أن لُفُىؽ ًلىٌ" :ختى ٖىضما زف زُغ
ً
)(26
كامىا باالوسخاب مً عوما ئلى جل ألافىخاًً وهى الفىلؿيي ْل عٖبهم مازال للغومان".
ألامغ الظي صف٘ باألقغاف ئلى مُالبتهم بالٗىصة  -2في ٖام  464ق.م يغب الىباء مً ظضًض عوما
بىٖض أن ًخم الىٓغ في مُالبهم ،وهٓغا ئلى أن وٖىه ًلىٌ لُفُىؽ" :للض واهذ ؾىت واعزُت
قبذ املجاٖت وان يهضص عوما فلض أعؾلذ مً بيل ما في اليلمت مً مٗنى" ,ولٗل ما ػاص مً
ٌكتري الظعة مً اإلاىاَم اللغٍبت ،ولىً َاغُت مٗاهاة الغومان أهه وأزىاء اوكغاٌ الغومان بهض
وىماي( )Cumaeاإلاضٖى اعَؿخىصًمىؽ هجىم الفىلؿيي ٖلحها جدغهذ كباةل ألاًيىي
الجبلُت نىب عوما ،وكض واهذ زؿاةغ الغومان
في هظه الخغب مىظٗت ظضا ،خُض ؾلِ في
) (4ئبغاهُم ،ههحي ،جاعٍش الغومان مىظ اكضم الٗهىع
هظه الخغب أٖضاص هبحرة مً اللخلى ،ختى أن
ختي ٖام  133ق م ،الجؼء ألاوٌ ،مىخبت ألاهجلى
24

اإلاهغٍت ،اللاهغة ،2009 ،م م ,122_89
الىانغي ،ؾُض اخمض ،الغومان مىظ ْهىع اللغٍت
ختي ؾلىٍ الجمهىعٍت ،صاع الجهًت الٗغبُت،
اللاهغة.135_69 ،1976 ،

(1) Livy, The history of Rome, II, 34.

25

(2) Livy, II,34,6

26
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ً
الغومان بالياص اٖخبروه ههغا.
للض أصي الاػصخام والخىضؽ لهإالء وفي مىاَم
يُلت مً عوما ،وم٘ مىاقحهم في الدؿبب
بغاةدت مؼعجت لؿيان اإلاضًىت ،وبؿبب اعجفإ
صعظت الخغاعة واخخياههم م٘ بًٗهم البٌٗ
جفاكم اهدكاع الىباء بضعظت هبحرة ،ختى ئهىا
وؿدكف مً هو لُفُىؽ" :أن ٖضص مً هلً
بهظا الىباء وان هبحرا ظضا ،ولم ًفغق بحن الٗامت
وألاقغاف ،فلض للي ول مً ٌ اًبِخىؽ L.
 ,Aebutiusوؾحرفلُىؽ  P. Serviliusمهغٖهم
في هظا الىباء") ,(28ولٗل ما ججضع ؤلاقاعة ئلُه
أن وظىص الىباء في عوما عبما وان ٌٗىص ئلى ٖام
 465ق.م ،والضلُل ٖلى طلً ما طهغه بلىجاعر
أزىاء خضًشه ًٖ مىث اللىهل الغوماوي الكهحر
ماعوىؽ فحرٌـ وامُلُىؽ خُض كاٌ" :ئهه في
الؿىت الخالُت اهدكغ وباء في عوما أهلً ٖضصا ال
ًدص ى مً ٖامت الىاؽ ،وكض عاح ضخُخه
مٗٓم الخيام _ وهى ًلهض اللىانل الؿابم
طهغهم _ومً بُجهم وامُللىؽ "ولِـ ًصح
اللىٌ أهه ماث كبل أواهه ،وإهما ألن الخؼن ٖلُه
كض فاق الخؼن ٖلى ول مً ماجىا بهظا الىباء
)(27
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)(29

مجخمٗحن" .
وَكحر لُفُىؽ بسهىم الىباء فُلىٌ( :بٗض
ئظغاء الاهخساباث إلاىهب اللىهلُت ٖام 463
ق.م جم ازخُاع ول مً لُبخىؽ ()L. Aebutius
وب ؾحرفلُىؽ ( )P. Serviliusهلىهلحن لغوما،
وكض واهذ جلً الؿىت ملُئت باألخضار خُض
يغب الىباء اإلاضًىت واإلاىاَم الغٍفُت ٖلى خض
ؾىاء ،فهلً البكغ هما هلىذ اللُٗان ٖلى
خض ؾىاء فُه) وَؿخُغص لفُىؽ فُدضص
أؾباب جفاكم الىباء بغوما بلىله" :وكض جفاكم
ٖىف الىباء بؿبب الاػصخام الظي أنبذ في
عوما" وهىا ًلهض ؾيان ألاعٍاف الظًً كضمىا
م٘ مىاقحهم ئلى عوما زىفا مً الغاعاث التي وان
ٌكجها أٖضاء عوما مً الفىلؿيي وألاًيىي
)(30
والاجغوؾىُىن.
ومما ػاص مً حجم اإلاٗاهاة الىاؾٗت الىُاق التي
ؾببها الىباء في عوما ،أن كباةل الفىلؿيي
وألاًيىي أزظوا ٌكىىن غاعاث ٖلى اإلاىاَم
ً
الغٍفُت الخابٗت لغوما ،مسلفحن صماعا هاةال في
املخانُل ،ختى أن قبذ املجاٖت أزظ يهضص
عوما ،ولٗل ما أهلظ عوما مً الخضمحر ٖلى ًض
هظه اللباةل ،هى أن هظه اللباةل كغعث فجأة
(1) Plutarch, Lives, trans by, P. Perrin,1959

29

(3) Livy, III, 11 ,8-9.

,Camillus, XLIII,1.

27

(4) Livy, Roman history ,iii, 6,1_7.

28

(2) Livy,Roman history,iii,6,1_7.

30
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أن تهاظم مىُلت جىؾيىلُىم ()Tusculum
الغىُت بالثرواث الىفحرة والخالُت مً ألاوبئت،
ًٖ الاؾخمغاع في الخلضم ئلى عوما) .(31وٍسبرها
لُفُىؽ" :أن مٗضٌ الىفُاث في عوما مً ألاوبئت
لم ًىً أكل مً وفُاث خلفاء عوما مً الهغهُيي
والالجحن والظًً جهضوا لهجىم الفىلؿيي
وألاًيىي ،هما للي بٌٗ كىانل الجُىف
الغوماهُت التي صفٗذ زُغ اللباةل ًٖ عوما،
ومً هإالء م فالحرًىؽ ( )M. Valeriusوث
فحرظُيُىؽ عوجُلُىؽ()T. Verginius Rutilus
)(32
واًجىعؽ ( )augursوؾىلبُيىؽ
(Sulpicius).
للض اػصاصث خضة الهغإ بحن ألاقغاف والٗامت
ٖام  459ق.م ،بؿبب مُالبت الٗامت بمىهب
اللىهلُت وهى مىهب وان كانغا ختى جلً
اللخٓت ٖلى ألاقغاف ،وهٓغا لغُاب اللىهلحن
زاعط عوما ،فلض اٖخبر ألاقغاف مُالبت
جغهدُلُىؽ ( )Terentiliusبمشابت اؾخغالٌ
الىي٘ ،وكض أللى هاةب اللىهلحن في عوما
زُبت ٖاب فحها ٖلى َبلت الٗامت مُالبتها
بمُالب في وكذ واهذ عوما حٗاوي مً التهضًضاث
الخاعظُت خُض كاٌ" :جظهغوا أن مإؾؿخىم
(3) Livy, III,VII,1_6.

31
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أوظضث لخماًت اإلاىاَىحن ولِـ لخسغٍب
الضولت ،فأهخم هىاب الٗامت ولِـ أٖضاء مجلـ
الكُىر ،فلىا هدً ول ألالم ولىم أهخم فٓاٖت
الهجىم ٖلى الجمهىعٍت صون صفإ ،ئن الخللُل
ً
مً هغاهُخىم لها لً جسؿغوا قِئا مً
خلىكىم ئط ٖلُىم مى٘ ػمُلىم مً الكغوٕ في
جىفُظ مسُُه كبل كضوم اللىهلحن ،فدتى
ألاٖضاء إلاا عأوا الُاٖىن ًدهض أعواح كىهلحن
)(33
زففىا مً هجىمهم ٖلى عوما".
وٍبضو أن هاةب الٗامت لم ًضٕ ألامغ ًمغ بؿهىلت
فبٗض ٖىصة اللىهلحن ئلى عوما وجىػَٗه للغىاةم
ٖلى ظىىصه كام هلُب الٗامت بخىظُه تهمت ئلى
هاةب اللىهلحن واإلاضٖى ماعوىؽ فىلؿىُىىؽ
( ,)Marcus volsciusخُض جم الاصٖاء ٖلُه
بيىهه حؿبب في مىث أر أخض هىاب الٗامت،
ولىً جبحن فُما بٗض ٖضم نضكهم ئط أن
الصخو اإلالهىص جىفي ٖلى فغاقه بؿبب
الُاٖىن) ،(34وجىكف ألاخضار الؿابلت الظهغ
أن الؿاؾت في عوما ومً أظل جدلُم مهالخهم
لم ًخىاهىا ًٖ اؾخغالٌ وباء الُاٖىن في اللٗب
ٖلى مكاٖغ الكٗب الغوماوي ،وعبما هظا
ًجٗلىا هضعن حجم اإلاٗاهاة التي مغ بها الكٗب
(1) Livy,III,IX,8_9

33

(2) Livy,III,XXIV,2_7.

(4) Livy,XVIII,4_10.

34

32
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الغوماوي مً هظا الىباء ومضي كؿىتها.
 -3وباء الُاٖىن ٖام  453_454ق .م :أقاع
صًىوؿُىؽ الهالُىغهاس ي ئلى هظا الُاٖىن
بلىله" :في أزىاء صوعة ألالٗاب ألاوإلابُت الشاهُت
والشماهحن والتي فاػ فحها الًيىؽ العَؿا الدؿالي
 ..،واهذ عوما حٗاوي مً وباء أقض مً أي وباء
سجل في اإلااض ي" وكض جؼامً هظا الىباء م٘
كىهلُت ول مً وىٍيخلُحن فاًغؽ( Sex.
 )Quinctilius.Varusو ب فاؾخىؽ
جغظمىُىؽ ()P. Curiatius Fistus
وٍىكف الىو الؿابم ًٖ صعظت اإلاٗاهاة مً
هظا الىباء خُض طهغ" :أن وىٍيخلُحن فاًغؽ كض
أمغ بىلل ول الٗبُض وههف اإلاىاَىحن ،وأن
ألاَباء كض عجؼوا ًٖ ٖالط اإلاهابحن
والخسفُف مً مٗاهاتهم " ,هما أوعص أًًا أن
اإلاغى وان ًيخلل بؿغٖت عهُبت ،وأهه" :حؿبب
بمىث الٗضًض مً ألاؾغ بياملها" ,وَٗضص الىو
أًًا أؾباب اهخلاٌ اإلاغى وٍغظٗه ئلى عغبت
ألاشخام في مؿاٖضة أنضكائهم اإلاغض ى
)(35
بالىباء وجيىن الىدُجت اهخلاٌ الىباء ئلحهم.
هما اؾخمغ الىباء مؿخفدل في عوما ختى ٖام
 452ق.م ،خُض طهغ لُفُىؽ "أن الؿىت واهذ
Dionysius of Halicarnassus. "Roman
Antiquities,X,53
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هاصةت ,وٍلهض فترة هضوء في نغإ ألاقغاف
والٗامت لؿببحن:
ألاوٌ :وهى أنهم أعؾلىا مفىيحن ألظل صعاؾت
اللىاهحن ؤلاغغٍلُت _جمهُضا لىي٘ كىاهحن
ألالىاح الازني ٖكغ.
أما الؿبب الشاوي :فلخضور واعزخحن مغٖبخحن،
مجاٖت ووباء) وال قً أن لُفُىؽ وان ٌكحر ئلى
الىباء الظي بضأ مىظ ٖام  454ق.م ،وكض ونفه
بأهه" :كاجل للبكغ واإلااقُت " ,هما ٌكحر أًًا
ئلى أن" :الخلىٌ كض أنبدذ بىاع" بؿبب
الىباء الظي اهدكغ بضعظت هبحرة) ،(36وكض واهذ
عوما كض مغث بمجاٖت في فترة ؾابلت وجدضًضا
في ٖام  456ق.م ,أي كبل أعبٗت ؾىىاث وان
ؾببها فلضانها ملخانُلها بؿبب أمُاع
غؼٍغة) ,(37ختى أن لُفُىؽ ًهفها وواهذ ؾىت
)(38
كاجمت ٖلى الغومان .

(1) livy,III,XXXII,1_4;XXXIII,2_7

36

(2) livy,III,XXXI,1_3

)(3

35

111

37

)38(3فلضث عوما شخهُاث ؾُاؾُت وصًيُت هدُجت
لهظا الىباء اللاجل ،فبىاءا ٖلي ما اوعصه لُفُىؽ
فلضث عوما في هظا الىباء الياهً ألآٖم
وىٍغٍىالىؽ ()Flamen Quirinalisواللىهل
وىٍىدُلُىؽ ( )Quinctiliusوأعبٗت مً هلباء الٗامت،
هما اؾدىفظث اإلاضًىت بىفُاث غحر مىلُٗت
عاظ٘livy, III,32,2_6 :
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 -4وباء الُاٖىن  436ق م _ 432ق م :في ٖام 437
ق.م _وفي الؿىت  73ق.م ,مً ٖمغ الجمهىعٍت
الغوماهُت _ وأزىاء طعوة الهغإ بحن ألاقغاف
والٗامت وٖلب مجاٖت يغبذ عوما ,جمغصث
مؿخٗمغة فُضًني يض الغومان باٖالنها الىالء
إلاضًىت فُاي ألاجغوؾىُت ،وفي جهُٗض للىي٘
كامذ بلخل الؿفغاء الغومان الظًً كضمىا في
ؾفاعة لالؾخفؿاع ًٖ ؾبب مىكف اإلاضًىت،
وكض أٖلً الغومان خغب قغؾت يض مضًىت
)(39
فُاي.
وٍظهغ لُفُىؽ أهه في ٖام  436ق.م وفي
كىهلُت ول مً م وىعهُلُىؽ مالىظُيُيؿِـ
( ) M. Cornelius Maluginensisبابحرًىؽ
هغاؾىؽ(  ) L. Papirius Crassusقً الغومان
ٖلى اإلاضن ألاجغوؾىُت اإلاهؼومت خُض ٖازىا
فؿاصا في أعٍافها ،واؾتركىا ؾيانها ،وكض خاٌ
اهدكاع الُاٖىن بحن الجىىص مً خهاع هظه

اإلاضن مً ظضًض ،وٍىكف هو لُفُىؽ أن
الجىىص كض هللىا الىباء ئلى صازل عوما خُض
كاٌ" :وان الؿيان في عوما ميكغلحن بىباء
الُاٖىن الظي وان ًىدكغ ول ًىم بؿغٖت
ملللت وبالغٖب الظي زلفه في الىفىؽ ػلؼٌ
باألعٍاف هىظًغ قإم وهؼٌ باإلاضًىت ،فضعى
الكٗب الغوماوي ئلى ئكامت الهلىاث بالؿاخت
)(40
الٗامت" .
للض طهغ لُفُىؽ أن هظا الىباء اهدكغ بلىة
ٖام  433ق.م في عوما ،خُض ٌكحر ئلى أن
الُاٖىن "كض خض مً الهغاٖاث الضازلُت" أي
بحن ألاقغاف والٗامت _ ومً أظل قفاء الغومان
مً طلً الىباء جم بىاء مٗبض لئلله أبىلى ،هما
كام الىهىت اإلافىيىن ٖلى ول الىخب اإلالضؾت
باللُام بالُلىؽ الضًيُت ألظل هف غًب
آلالهت وإبٗاص قغ الُاٖىن ًٖ اإلاضًىت ،لىً
صون ظضوي فلض كط ى الىباء ٖلى البكغ هما
اإلااقُت ؾىاء في اإلاضًىت أو أعٍافها ،وعغم أن
وَأة الىباء كض زفذ ٖام  432ق.م ،لىىه
ً
زلف أزغا ٖلى عوما التي واصث أن جهاب
بمجاٖت مً ظضًض لهظا بٗشذ مغة أزغي بمً
ٌكتري اللمذ لغوما ختى مً ظؼٍغة نللُت

* اؾدىاص ٖلي ما طهغه لُفُىؽ ()10,VI,XXIفلض جم
حُٗحن ن ؾحرفلُىم Q SERVILLIUM.
)39(4عغم اهخهاع الغومان في هظه الخغب وملخل ملً
فُاي فلض وان ههغأ باهٌ الشمً فلضث فُه عوما
الىشحر مً ظىىصها وكاصتها ،ولم جىُىي هظه الؿىت
ختي جمغصث زالر مضن اجغوؾىُت ٖلي الغومان مما
صف٘ الغومان بخٗحن صًىخاجىع إلاٗالجت الىي٘ في عوما،
للمؼٍض ًٖ ول هظه ألاخضار عاظ٘ Livy, :
IV,XVIII_XX.
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(1) Livy,Roman history,XXI,2_5.
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)(41
حؿلُم اإلاىانب الٗلُا في عوما للٗامت وبهظا
وبظلً ظىبذ اإلاضًىت هىٌ واعزت أزغي.
 -5وباء الُاٖىن ٖام  399ق.م :في ٖام  399ق.م هجح ألاقغاف في الدكىًُ في أخلُت الٗامت
جدهلذ َبلت الٗامت ٖلى خم جىلي وُْفت بخىلي اإلاىانب ،وإلهلاط عوما جىظب خُجها مً
التربُىهُت الٗؿىغٍت خُض جم اهخساب ول الىهىت تهضةت غًب آلالهت باؾخٗمالهم ليل ما
اإلاغشخحن مً َبلت الٗامت ،لهظا جسىفذ َبلت ظاء في وحي هخب اللضع ،زم بفًل ٖلى قأن
ألاقغاف مً فلضانهم للؿُاصة اليلُت ٖلى عوما ،وملام مغقحي ألاقغاف ,وزىفا مً غًب
ئطا جم ئٖاصة اهخساب الٗامت إلاىهب التربُىهُت آلالهت الظي لىح به ألاقغاف للمىخسبحنٖ ،اص
الٗؿىغٍت مغة أزغي وبؿلُاث كىهلُت ،لهظا الكٗب الغوماوي أقغاف وٖامت للخهىٍذ ٖلى
كام ألاقغاف باجساط ئظغاء مً قلحن :ألاوٌ مغشخحهم إلاىهب التربُىهُت الٗؿىغٍت خُض
ووان ًخمشل في جغقُذ أفًل عظالهم الظًً ما واهىا ولهم مً ألاقغاف ،وبهظا هجح هإالء في
)(43
وان ًخىك٘ أن ًخم عفٌ أي أخض مجهم ،أما الاخخفاّ بيل اإلاىانب الؿُاصًت بغوما.
ؤلاظغاء الشاوي :فلض اؾخٗملىا ؾالح الضًً في  -6وباء الُاٖىن ٖام 363_ 366ق.م :في زًم
ئزافت الىازبحن مً َبلت الٗامت مً أن ًلىمىا الهغإ الضازلي وم٘ فكل مداولت ألاقغاف
باٖاصة اهخساب هىابهم إلاىهب التربُىهُت بؼٖم ئبُاٌ جمغٍغ كاهىن مىذ مىهب اللىهلُت ألخض
أن طلً وان الؿبب في غًب آلالهت ٖلى عوما ،مً َبلت الٗامت ،اهدكغ مً ظضًض وباء
وكض وان هإالء ألاقغاف ٌكحرون في زُبهم ئلى الُاٖىن في عوما ،وهما في ول مغة واهذ وَأجه
الفترة التي جىلى فحها الٗامت مىهب التربُىهُت قضًضة ظضا ،وكض جفاكمذ ألامىع في عوما
"الؿىت ألاولى ٖغفىا قخاء كاؾُا وغحر بتهضًضاث كباةل الغاٌ لغوما ،وٍلىٌ
)(42
صًىوؿُىؽ الهالُىغهاس ي" :ئن الُاٖىن كض
مؿبىق".
ول
كىهلُت
فترة
في
وكض جدلم بالهضفت ما جيبإوا به ،خُض يغب اهضل٘
عوما وأعٍافها ظاةدت الُاٖىن هٗالمت ٖلى مً ٌ.ظُيُىُىؽ ( )L. Genuciusوؾحرفلُىؽ
غًب آلالهت مً جلً الاكتراٖاث التي جم فحها ( )Q. Serviliusوكض ؾلِ ضخُت الُاٖىن
الىشحر مً الؿُاؾُحن في عوما " ،وكض اؾخمغ

(2) Livy, IV,XXI_XXII.

41

(3) Livy, Roman history ,V,13;14,5.

42

(1) Livy,XLVIII,1_8.

43
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)(45

ختى الؿىت الخالُت وفي فترة كىهلُت ول مً ؽ مً ألاقغاف.
.ؾىلبُيىؽ بُدُيىؽ ( -8 )C. Sulpicius Peticusوباء الُاٖىن ٖام  293ق.م :زاى الغومان
ولُىىُىؽ ؾخىٌ ( ،)Stolo. C. Liciniusوكض مٗغهت  Aquiloniaيض الؿامىُحن ،Samnites
طهغ صًىوؿُىؽ "أن ٖىف الىباء لم ٌؿخُ٘ باللغب مً مضًىت  Aquiloniaالخالُت في
جسفُفه ال البكغ وال آلالهت" وكض كام الغومان وامباهُا ،واهذ اللُاصة كض أؾىضث
بيل الُلىؽ مً أظل جسفُف غًب آلالهت ئلى اللىانل  Lucius Papirius Cursorو
ختى ئنهم أصزلىا َلىؽ غغٍبت ًٖ صًاهتهم  ،Spurius Carvilius Maximusوكض اؾخُاٖىا
ومؿخٗاعة مً اجغوعٍا ،وأنهم عكهىا ٖلى جغاهُم جدلُم الىهغ في اإلاٗغهت ،وكض ٖاهذ عوما
)(44
ٖلب هظه الخغب مً وباء الُاٖىن والظي صف٘
ؾاجغٍت ٖلى ئًلإ الىاي".
 -7وباء الُاٖىن ٖام ً :295_298ظهغ لُفُىؽ بالغومان ئلى اللجىء ئلى الىخب اإلالضؾت
أن هىان وباء يغب عوما في ٖام  299ق.م ،وكض الؾدكاعتها في هُفُت اللًاء ٖلى الىباء ،وكض
ؾبم هظا الىباء مىظت بغص قضًضة يغبذ عوما أقاعث ٖلحهم أن الىباء لً ًخىكف ختى ًخم
وأجلفذ املخانُل وكًذ ٖلى الىشحر مً ظلب ؤلاله اؾيلُبُىؽ  Aesculapiusمً
اإلااقُت ،وألظل الخسفُف مً وباء الُاٖىن مضًىت ابُضاوعؽ spidaurus(46).
وان البض مً ئكامت الُلىؽ الضًيُت بهضف وٍدضزىا لُفُىؽ ًٖ طلً فُلىٌ" :للض أعؾل
تهضةت غًب آلالهت ,وكض اؾخسضم هىاب الغومان في الٗام الخالي ؾفاعة ئلى مضًىت
ألاقغاف الىباء في صٖاًتهم الاهخسابُت خُض ابُضاوعؽ بلُاصة وىٍيخىؽ اوظىلُىىؽ ،وكض
جغهؼث الضٖىة في أن ألاوبئت التي أنابذ عوما جم ظلب ؤلاله ئلى ئًُالُا في نىعة سٗبان ،وكض
ظاءث هدُجت مسالفت الٗامت للٗاصاث الغوماهُت اؾخلغ اإلالام بهظا الشٗبان في ظؼٍغة صازل نهغ
التي ؾىتها آلالهت وبخجاوػهم ئًاها أنابهم الخُبر وهىان أكُم مٗبض لئلله اؾيلُبُىؽ،
البالء ،وكض وان لهظه الضٖىي هدُجت ئط ؾاعٕ وإلُه وان ًخم هلل اإلاغض ى والظًً وان قفاؤهم
الٗامت ئلى اهخساب هىاب ظاء ظلهم
)45(3وهى ما ًلابل الؿىت  112مً ٖمغ الجمهىعٍت
Livy, Roman history,
الغوماهُت ،اهٓغ:
X,31,8_15;XLVII,6_7;XI
(2) Livy, VII,I,5_11,I I,2_7.

44

(1) Livy, Roman history, VII,17,2_3.

46

111

ISSN:2707-8183

املجلة الذولية للذراسات الحاريخية والاجحماعية

ً
ً
مً هظا الىباء ؾغَٗا وزاعكا".
 -9وباء الُاٖىن بغوما مً  :187في ٖام  189ق.م.
وفي ػمً كىهلُت ماعوىؽ فىلفُىؽ هىبُلُىع
( ،)Marcus Fulvius Nobiliorطهغ لُفُىؽ
أن " :الىباء الظي اظخاح عوما وعٍفها وكض هالها
الخغاب" وألظل عف٘ هظه اإلاٗاهاة صعى ماعوىؽ
فىلفُىؽ ئلى ئكامت الُلىؽ الضًيُت زم أكام
)(48
اإلاهغظان الالجُني بغوما بهضف عف٘ البالء.
وباء الُاٖىن في ما بحن ٖامي _182
-10
 180ق.م :.في ٖام  182ق.م وفي فترة كىهلُت
ول مً وىعهُلُىؽ هُصُجُىؽ ( Cornelius
 ).CethegusPم .بُبُىؽ جامفُلىؽ ( M.
 ،)Baebius Tamphilusاهضل٘ وباء قضًض في
عوما ،وكض طهغ لُفُىؽ خضور الٗضًض مً
الخىاعق مجها أن الؿماء أمُغث صماء في مٗبضي
فىليان ووىهيىعص وأن جمشاٌ ظىهىؾىؾبِخا في
الفُيُىم كض طعف الضمىٕ ،وأن الىباء كض اهدكغ
في البلضاث وألاؾىاق ،وكض بلغ أقضه في اإلاضن
ً
لضعظت أهه في عوما وجدضًضا صازل مٗبض آلالهت
لُبِخُا بالياص جم جىفحر مؿخلؼماث الضفً
)(49
للمىحى".
للض أزاعث صعظت الىباء وحجم اإلاىحى فُه
)(47
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مساوف مجلـ الكُىر الغوماوي الظي أمغ
اللىهلحن بخلضًم الخطخُاث وإكامت الكٗاةغ
ً
وبىاء ٖلى
الضًيُت لآللهت بهضف عف٘ الىباء،
طلً جم الُلب مً الكٗب للضٖاء في ول
)(50
اإلاٗابض الغوماهُت ".
وباء الُاٖىن مً  174 -175ق.م :طهغ
-11
لُفُىؽ" :أن الىباء الظي أناب اإلااقُت في
عوما ٖام  175ق.م كض أناب البكغ في الٗام
الخالي ،ختى أن اإلاهابحن به لم ًىجىا مىه وماجىا
في الُىم الؿاب٘ مً ئنابتهم به ،وختى مً بلىا
ٖلى كُض الخُاة ٖلب ئنابتهم أنابهم الًٗف
الكضًض ،وكض هلً الٗبُض بكيل زام ختى أن
ظشثهم ملئذ الُغكاث ،ولم ًخم الخهىٌ ٖلى
مؿخلؼماث صفجهم املجاهُت ،وكض جىفل الخٗفً
بهظه الجشض ختى أن الىالب واليؿىع والتي أهض
لُفُىؽ و ًىلُىؽ أوبىُجز ٖلى ازخفائها _ لم
)(51
جلمؿها".
)50(1وَكحر لُفُىؽ ئلى أن ما ػاص مً خضة الىي٘
خضور زىعة في وىعؾُيا وؾحرصًيُا ،خُض عجؼ
الغومان ًٖ جىظُه أٖضاص وافُت مً ظىىصها إلزماص
هظه الشىعة بؿبب أن الٗضًض مجهم كض كط ي هدبه في
الىباء ،عاظ٘Livy,XL,36,14. :
(1) Livy, XLI,21,5_11: Livy, History of Rome,

51

(2) Livy, x, 47.

47

Volume XIV: Summaries. Fragments. Julius
Obsequens. General Index, Trans by, Alfred C.
Schlesinger, Russel M. Geer, Cambridge, Mass

(3) Livy , XXXVIII.44.7.

48

(4) Livy,XL,19,3.

49
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ً
وكض للي الٗضًض مً الىهىت والصخهُاث زاهُا :أؾباب اهدكاع مغى الُاٖىن:
جىكف مهاصعها ألاصبُت ًٖ حٗضص
الباعػة مً مجلـ الكُىر خخفهم في هظا
الىباء ،لهظا َلب الؿىاجى بًغوعة الغظىٕ ئلى ألاؾباب التي واهذ وعاء اهدكاع مغى الُاٖىن
هخب ؾابلُحن الضًيُت وطلً بغغى عف٘ الىباء ،في عوما ،وٍمىً أن هلؿمها ئلى كؿمحن:
هما أٖلً اللىهل وىٍيخىؽ ماعوىؽ فُلُبـ  -1أؾباب صازلُت وجىلؿم ئلى كؿمحن:
بًغوعة ئكامت الهالة ألظل طلً وحٗهض بأهه ئطا  -1الخلىر البُئي في عوماً :ىكف الٗضًض مً
ػاٌ الىباء مً ألاعاض ي الغوماهُت فؿىف الباخشحن أن الخلىر البُئي في مضًىت عوما وان
ًلُمىن اخخفاالث وإلاضة ًىمحن) ,)52( (52وٍبضو أخض أؾباب اهدكاع ألاوبئت وٍمىً أن هلؿم
أن هظا الىباء وان وافضا مً زاعط ئًُالُا ،الخلىر البُئي ئلى:
خُض أفاصث فلغة أن الىباء كض يغب كباةل ● جلىر الهىاء :فؿغ الٗلماء اللضامى أؾباب
)(53
 Celtiberianألاًبحرًت.
اهدكاع ألاوبئت بفؿاص الهىاء ،وهى ما ٖغف ٖىض
-12
وباء الُاٖىن ٖام  165ق.م :في ٖام ؤلاغغٍم بمهُلح مُاػم (( μίαζμαأي أن
مإط مً أقياٌ "الهىاء
 165ق.م يغب الىباء واملجاٖت عوما التي اإلاغى هى قيل ٍ
اؾخجزفذ ختى صفٗذ الؿيان ووفلا لىبىءاث الفاؾض") ،(55وَٗخبر فاعو ( )varroأن ألاعى
وحي ؾِبىالي ،Sibyllaeئلى الجلىؽ خىٌ والهىاء اإلالىزان ياعان بصخت ؤلاوؿان
الُغق اإلاخلاَٗت وألايغخت إلاغاكبت الكٗاةغ والخُىان ٖلى خض ؾىاء ,لهظا هجضه ًً٘
)(54
الضًيُت .
اقتراَاث في جدضًض اإلايان الهالح إلكامت
University

Press,1959,
Obsequens,10.

في مىخهف الجهاع وجم َغصها ،اهٓغJulius 13:
Obsequens,

Harvard

)(1

Halliday, Stephen (2001). "Death and
Miasma in Victorian London: An Obstinate
Belief". British Medical Journal. 323 (7327):
1469–1471; Conrad, Lawrence I. (1998). The
Western medical tradition, 800 BC to AD 1800
(Reprinted. ed.). Cambridge: Cambridge
University Press. pp. 53–54
55

(2) Livy,XLI,21,5_11.

52

(3) Julius Obsequens,10.

53

)54(4للض ْهغث الٗضًض مً الخىاعق مجها ان ابىاب مٗبض
الباهخِـ  Penatesفخدذ في اللُل ،مً جللاء
جل
ٖلى
الظةاب
وْهغث
هفؿها،
الاؾيىلُحن ،Esquilineوٖلي جل Quirinalوىٍغٍىاٌ
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ً
لها مىفظ ٖلى ألانهاع أو املجاعي ؾببا في اهدكاع
ألاوبئت ومً أقهغ هظه اإلاؿدىلٗاث بىمبتن,
والتي واهذ جُلم عواةذ هدىت وغحر صخُت ختى
أن ؾيان مضًىت ؾالُبا  salpiaفي ئكلُم ابىلُا
جلضمىا بُلب ئلى اللىهل الغوماوي ماعوىؽ
هىؾدُلُىؽ لىلل ؾيان اإلاضًىت ئلى مىك٘
نحي ،وكض جم طلً بٗض أزظ ؤلاطن بظلً مً
مجلـ الكُىر الغوماوي ,خُض جم ازخُاع مىك٘
نحي كغٍب مً البدغ ,فخم ٖلُه بىاء اإلاضًىت
)(58
هما مىذ ول مىاًَ بِذ بشمً عمؼي.
للض ٖاهذ عوما في الٗضًض مً أخُائها املخخلفت
مً جلىر الهىاء وفي هظا الهضص أقاع
هىعاجُىؽ ئلى أن اإلاباوي الغوماهُت كض أنبدذ
أهثر كخامت مً الضزان) ,(59وٍلضم أخض
الباخشحن نىعة لغوما بغواةدها اإلالىزت بلىله:
"ووان أكل الكغ هى الغاةدت اإلاىبٗشت مً
الىفاًاث اإلاخٗفىت هفؿها ،والتي واهذ مغة أزغي
مكيلت في اإلالام ألاوٌ في الهُف .عاةدت
اللمامت ممؼوظت بالغواةذ مً مهاصع أزغي:
اإلاش ي في قىاعٕ عوما في اللغن ألاوٌ اإلاُالصي،
ؾُىاظه اإلاغء عاةدت الخٗفً ٖلى ظاهب

ؤلاوؿان وأًًا الخُىان خُض ًلىٌ" :هما ًجب
اجساط الاخخُاَاث في حي اإلاؿدىلٗاث لؤلؾباب
اإلاظوىعة وألن هىان مسلىكاث صكُلت مُٗىت ال
ًمىً عؤٍتها بالٗحن ،والتي جُفى في الهىاء
وجضزل الجؿم ًٖ َغٍم الفم وألاهف وهىان
حؿبب أمغاى زُحرةٖ ،الوة ٖلى طلًٖ ،ىض
الخٗغى ألقٗت الكمـ َىاٌ الُىم ،فهي أهثر
صخت ،خُض أن أي هىٕ مً الخُىاهاث التي ًخم
جغبُتها باللغب مجها وإخًاعها ئما أن جىفجغ أو
)(56
جمىث بؿغٖت بؿبب هلو الغَىبت.
وَكحر اإلاهىضؽ الغوماوي فُترفُىؽ ئلى أهه:
"ٖىض ازخُاع مىك٘ بىاء أي مضًىت مدهىت،
ًجب أن ًيىن اإلاىك٘ مغجفٗا وأن ًيىن هىاؤها
غحر يبابي أو مخجمض ،بمٗنى أن ًيىن مىازها
ً
مٗخضال وأن ال ًيىن به مؿدىلٗاث في يىاحي
اإلاىك٘ ,ألن الغٍاح جىلل م٘ اليؿُم الهباحي
املخمل بالًباب عواةدها اإلاىدىت فِؿخيكله
ً )(57
الؿيان فُجٗل هىاء اإلاضًىت فاؾضا.
واهذ اإلاؿدىلٗاث والؿبش الغاهضة والتي لِـ
(2) Cato, Varro. On Agriculture. Trans by
W. D. Hooper, Harrison Boyd Ash.
Cambridge, Mass Harvard University Press,
56

1934. I,12.

(3) Vitruvius, on Architecture, Trans. By,

Cambridge, Mass Harvard
University Press, 1931, I,C. IV,1_4.
.
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(1) Vitruvius, on Architecture,,I, C. IV

58

(2) Mauro Agnoletti, Simone Neri Serneri, The

57

59

F,granger.

Basic Environmental History Environmental
history, Springer, 2014, p145.
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الُغٍم ،الُٗغ الشاكب لخغق اإلاغ اإلاىبٗض مً ● جلىر اإلااء ( :جلىر نهغ الخُبر) :وان نهغ الخُبر هى
اإلاٗابض ،الغاةدت الشلُلت مً الُٗام الظي ًخم الكغٍان الخُىي اإلااتي إلاضًىت عوما ،ووان ًخم
َهُه مً كبل الباٖت الجاةلحن ،والغواةذ الخلىة مىه جؼوٍض مضًىت عوما باإلاُاه ٖبر قبىت صكُلت
واإلاغغٍت للخضاةم اإلاؼهغة ،والغاةدت الىغيهت مً زالٌ أهابِب ً
غالبا ما جيىن مهىىٖت مً
لؤلؾمان اإلاخٗفىت في مىًضة الؿمً ،وعاةدت الغنام؛ لخىػَ٘ اإلاُاه في أخُاء اإلاضًىتً ،
ووفلا
)(60
البىٌ الخاصة مً مغخاى ٖام".
للخلضًغاث ،جم جؼوٍض عوما بما ًلغب مً ههف
ً )(62
وان جلىر الهىاء في عوما ئلى خض هبحر ً
هاججا ًٖ ملُىن ئلى ملُىن متر مىٗب مً اإلاُاه ًىمُا.
حسخحن اإلاىاػٌ بالفدم مً ظهت ،وؤلاهخاط وٖلى الغغم مً أهمُت نهغ الخُبر وما ًمشله
اإلاؿخمغ للمٗاصن مً ظهت أزغي ،وهظلً مً لغوما ،هجض أهه كض جم جلىٍشه بمماعؾاث واعزُت
ألافغان بأهىاٖها املخخلفت ،هظلً ؾاهمذ مً كبل الغومان وجمشلذ في ئللاء اللمامت
مهاو٘ ئهخاط الجاعوم في جلىٍض هىاء اإلاضًىت واملخلفاث البكغٍت ،وفي هظا الهضص ٌكحر أخض
وطلً إلاا وان ًيخج ًٖ هظه الهىاٖت مً عواةذ الباخشحن ئلى أن نهغ الخُبر وان ملىزا فغالبا ما
هغيهت ،وعغم جهضي مجلـ الكُىر للٗضًض وان ًخم الخسلو مً الىفاًاث في مُاهه ،للض
مً مٓاهغ الخلىر الهىاتي مجها أنضع اللىهل جم ئللاء الىفاًاث أًًا في املجاعي وآلاباع)،(63
الغوماوي وىٍيخىؽ هىعجىؽ فالوىؽ Q,
ً
) (1للض ٖمل هٓام كىاة اإلاُاه ٖلى مبضأ بؿُِ للغاًت
 Horatius flaccusكاهىها هو ٖلىAerem " :
للىة الجاطبُت .ئطا وان الىاصي أو ألاعاض ي اإلاىسفًت
 ،"corrumpere non licetأن "الهىاء اإلالىر
ًلف في َغٍم اللىاة ،فُمىً الخغلب ٖلى مشل هظه
غحر مؿمىح به") .(61ولىً طلً لم ًدض مً
الٗلبت ًٖ َغٍم الجؿىع التي ال حُٗل جضفم اإلاُاه
ئلى أؾفل بكيل َبُعي والتي جدافٔ ٖلى يغِ
الخلىر الهىاتي.
62

اإلاُاه اإلاىاؾب ؛ جم هلل اإلاُاه بكيل مشالي ئلى أٖلى
هلُت في اإلاضًىت ٖلى َىٌ الُغٍم ،جم جىلُت اإلاُاه في
أخىاى زم جضفلذ بٗض طلً ئلى زؼان عةِس ي وجم
جىػَٗها ً
أًًا في ظمُ٘ أهداء اإلاضًىت ًٖ طلً
عاظ٘Filip Havliceki,Miroslav Morcinek, op :
.cit,p34_35.

(3) Filip Havliceki,Miroslav Morcinek, Waste

60

and pollution in the Ancient Roman Empire,
Journal of Landscape Ecology (2016), Vol: 9
/ No. 3.p40.

(4) Mark Everard, Breathing Space: The Natural

61

and Unnatural History of Air, Zed Books Ltd.,
2015,P83;102.

(2) Filip Havliceki, Miroslav Morcinek, op

63

.cit.33_49.
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وكض اقخيى الكاٖغ ماعجُاٌ ()Martialمً "أن
الىاؽ جغوىا بٌٗ اللمامت مؿخللُت ٖلى
ألاعيُاث في مىاػلهم " وأن " قىاعٕ اإلاضًىت
واهذ مدكابهت ،بغٌ الىٓغ ًٖ هُفُت وظىص
اللمامت في َغٍلها ئلى هىان" وأهه " ال بض لي مً
ججاوػ الكىاعٕ بأحجاعها اللظعة ومُاهها التي ال
ً
ججف ً
أبضا ،وهاصعا ما أجمىً مً ازتراق الٗغباث
التي ججغها البغاٌ والىخل الغزامُت التي جغاها
)(64
حسخبها خبل" .
ولٗل أؾىأ ما جم ئللاؤه مً الىىافظ هى الضالء
املخملت باملخلفاث البكغٍت ،وهى أمغ أهض
خضوزه الكاٖغ الغوماوي الؿازغ ظىفُيُاٌ
(ٖ )Juvenalisىضما هصح اإلااعًٍ في الكىاعٕ لُال
بخىخي الخظع بلىله" :ئهه َغٍم َىٍل ًهل ئلى
أؾُذ اإلاىاػٌ ،وٍللل مً اهؼالكه .فىغ في ول
جلً ألاوُٖت اإلادكللت أو اإلادؿغبت التي زغظذ
مً الىىافظ َ -غٍلت جدُُمها ،ووػنها ،وألايغاع
التي جلخلها بالغنُف! ُ
ؾخٗخلض أهً أهثر
اع ً
جُاخا ،أي أخمم ؾُٗض بياعزت ،ئطا لم ججٗل
ئعاصجً كبل الخغوط للٗكاء .ول باب ٖلىي
مفخىح ٖلى َىٌ مؿاعن في اللُل كض ًهبذ
نل َّ
فسا :لظا ّ
وجمً ختى ال حؿلِ عباث البُىث
ِ
(3) Martial, The Epigrams. Trans by walter C. a.

64

ker, Cambridge Harvard university press,
London, 1950,V,22.
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املخلُت ٖلى عأؾً أؾىأ مً خفىت مً
)(65
اللاطوعاث".
ولم ًلخهغ ألامغ ٖلى الىفاًاث واملخلفاث
البكغٍت بل هجض ألامغ حٗضاه ئلى ئللاء ظشض
اإلاىحى ،ختى ظشض ضخاًا ظغاةم اللخل
ُ
الؿُاس ي أزىاء فتراث الايُغاب أللي بها في
املجاعي وفي نهغ الخُبر) ،(66هما أهض لُفُىؽ
وصًىوؿُىؽ الهالُىغهاس ي ًٖ كُام الغومان
باللاء الٗضًض مً ظشض اإلاهابحن بالُاٖىن في
البرن واإلاؿدىلٗاث وفي نهغ الخُبر) ،(67مً ظهت
أزغي ؾاهم فًُان نهغ الخُبر في ازخالٍ مُاه
الجهغ م٘ مُاه الهغف الهحي ،ئطا فاى نهغ
الخُبر أي ٖىضما جيىن مؿخىٍاث اإلاُاه ٖالُت
ًإصي ئلى ازخالٍ مُاه الهغف الهحي بالجهغ
وبالخالي جلىزه ،ولٗل هظا ما أهضه اإلاإعر
الغوماوي فُجُدُىؽ بخدظًغه مً " اؾخسضام
اإلاُاه الؿِئت أو الاهتزاػٍت ،إلاُاه الكغب
(4) Juvenal and Persius, Trans by, Susanna

65

Morton Braund, Cambridge Harvard
university
press,
London,2004,Satire,III,269_277.
) 66(1طهغ بلىجاعر اهه وٖلب اللًاء ٖلي ظاًىؽ
ظغاوىؽ وأٖىاهه جم ئللاء الٗضًض مً الجشض في نهغ
الخُبر اهٓغGaius),XVII,5. (, :
;Livy,XLI,21,5_11
Dionysius
of
Halicarnassus. "Roman Antiquities,X,53.
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الؿِئت ،مشل الؿم ،حؿبب اإلاغى في الكغب"
وٍإهض" :فان مُاه الكغب اإلالىزت بخلىر
ئمضاصاث اإلاُاه والهىاء اإلالىر بالغاةدت الىغيهت
ً )(68
هفؿها جإصي ئلى أهثر ألامغاى فخيا.
● ب -اللىاعى :مً اإلاٗغوف أن بىخحرًا
Pestisbacterium
اهتروبىترًا ًغؾُيُت
 Yersiniaهي اإلاؿببت إلاغى الُاٖىن ،وكض
واهذ البِئت الغةِؿُت لها جىمً في املخلفاث
الخُىاهُت لللىاعى وهي حٗخبر الىاكل ألاؾاس ي
لهظا اإلاغى) ،(69وَكحر الباخشىن ئلى أن الؿبب
الغةِس ي لهظه البىخحرًا هى بغغىر وًٖ َغٍم
)(70
لضغت بغغىر جهبذ الفئران خاملت للمغى .
(3) Vegetius Renatus, Flavius. De re militari.

68

Cologne Nicolaus Goetz, ca. 1475,III, 2.
)(4

McCormick, M. (2003). "Rats,
communications, and plague: Toward an
ecological history". Journal of Interdisciplinary
History. 34 (1): 1–25.
)ٌٗ 70(5ىص وظىص بىخحرًا الُاٖىن ،في قيلها ألاهثر
ً
جضمحرا لخىالي  3000ق م ،وكض اهدؿبذ البىخحرًا
َفغة ظُيُت ظٗلتها جىدكغ بفٗالُت وبكغاؾت ،وكض
ً
أصي هظا الخىُف ئلى جلىٍت الىباء لُهبذ كاصعا ٖلى
جسغٍب أظهؼة اإلاىاٖت لضي الجؿم اإلاًُف وفي ػمً
كُاس ي ،ولخهبذ وابىؽ باليؿبت لئلوؿان والخُىان
عاظ٘:
ؾىاء،
خض
ٖلي
https://en.wikipedia.org/wiki/Plague_(diseas
e.
69
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واهذ الفئران جفض ئلى ئًُالُا ٖبر الؿفً
املخملت بالخبىب ،ولخىدكغ ٖلب طلً في
ئًُالُا ،ولٗل ما ججضع ؤلاقاعة ئلُه هى أن
ً
الغومان كض واهىا ًغبىن هىٖا مً الفئران ٌؿمى
الؼغب  DORMICEبأواوي الفساع التي حؿمى
 ،.Glirariumsوكض جم صفً هظه ألاواوي جدذ
ألاعى في الخضًلت خُض وان ًخم حؿمحن هظه
الفئران باَٗامها كُ٘ مً الفاههت ،زم ًخم
أولها مللُت أو مُبىزت وىظبت زفُفت أو
خلىي عاتٗت ،خُض ٌغمـ ٖاصة في الٗؿل
)(71
وٍلف في بظوع الخصخاف.
 -2ألاؾباب الخاعظُت لىباء الُاٖىن :واهذ هىان
أؾباب زاعظُت أصث ئلى ْهىع ألاوبئت في مضًىت
عوما وهي والخالي:
● الخغوب :جىكف اإلاهاصع أن الخغوب واهذ
ئخضي ألاؾباب التي أصث ئلى اهدكاع وباء
الُاٖىن في عوما ،وخُض واهذ الجُىف
الغوماهُت ومىظ بضاًت الٗهغ اإلاليي جسىى
ً
خغوبا يض مً ظاوعها مً قٗىب وكباةل،
(1) Cato & Varro De Re Rustica "On

71

Agriculture"Trans,by, Hooper A.M. Litt.D,
Cambridge Harvard university press,
1961,III,15,1_2; Apicius. Cookery and Dining
in Imperial Rome. Courier Corporation.2012,
p. 205.
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مجخاػة ؾهىٌ وظباٌ ومؿدىلٗاث وبالخالي وان
فغنت اهخلاٌ اإلاغى ئلى ظىىصها مً هظه
اإلاىاَم هبحرة ،وجدضزىا مهاصعها أن الىباء
اهدكغ في عوما ٖلب خغوب قجها عوملىؽ يض
ظحراهه ،هما اهدكغ الُاٖىن ٖلب خمالث
اإلالً جِخىؽ هىؾخلُىؽ يض مضًىت فُضًني
والؿابُحن والالجحن ،ختى أهه أنِب بالىباء،
هظلً سجلذ اإلاهاصع اهدكاع الىباء في ٖهض
جاعوىٍيـ اإلاخغُغؽ آزغ ملىن عوما ،أما في
الٗهغ الجمهىعي فلض اػصاص مٗضٌ ؤلاناباث
بالُاٖىن في عوما وغالبا ما جغافم م٘ خغوبها
الخىؾُٗت في قبه الجؼٍغة ؤلاًُالُت ،وكض وان
الجىىص غالبا ما ٌٗىصون خاملحن فاًغوؽ
اإلاغى لُىدكغ ٖلب طلً في عوما زانت ئطا
)(72
جىفغث البِئت اإلاىاؾبت الهدكاع اإلاغى.
الغؼو :جىكف اإلاهاصع أن عوما هشحرا ما
حٗغيذ لغؼو زاعجي مً كبل أٖضاءها ،مً
الغاٌ وكباةل الفىلؿيي وألاًيىي والهغهُيي،
وكض واهذ هظه اللباةل جؼخف مً مىاَجها
الجبلُت ونىال ئلى عوما مجخاػة مىاَم مملىءة
بالبدحراث واإلاؿدىلٗاث الغاهضة والتي واهذ
حعج بالفحروؾاث والبىخحرًا ووان الخلاٍ هظه
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)(73

الفحروؾاث مؿالت وكذ.
الهجغة  :ولما حٗغيذ عوما لتهضًض زاعجي مً
أٖضاءها ،وان ؾيان ألاعٍاف ًىضفٗىن في زىف
ئلى اإلاضًىت بلُٗانهم ومىاقحهم زىفا مً نهبها
مً كبل ألاٖضاء ،للض وان كضوم ؾيان ألاعٍاف
ً
ً
ئلى مضًىت عوما ٌؿبب اػصخاما وازخىاكا في
الهىاء م٘ أٖضاصهم الىبحرة وجىضؾهم وؾِ
ألاػكت واإلاىاَم الًُلت بدُض وان اهدكاع أي
ً
ً
ٖضوي وباةُت أمغا ؾهال ،وطلً صازل اإلاضًىت
ونل حٗضص ؾيانها في مىخهف الٗهغ
)(74
الجمهىعي ئلى ههف ملُىن وؿمت.
وٍدضزىا لُفُىؽ أهه مما ؾاهم في اهدكاع
وجفاكم وباء الُاٖىن صازل عوما ٖام  ،463هى
خضور جىضؽ صازل اإلاضًىت مً كبل ؾيان
ألاعٍاف اللاصمحن بمىاقحهم ،زىفا مً الغاعاث
التي وان ٌكجها أٖضاء عوما ،وَٗلب لُفُىؽ
بلىله" :ئن عاةدت الخُىاهاث أنبدذ ال جُاق
مً اإلاىاَىحن باإليافت ئلى الخىضؽ الؿياوي في
مىاَم مدهىعة يُلت ،واعجفإ صعظت الخغاعة
وعجؼهم ًٖ الىىم ،وكض ؾاٖض اجهالهم

●

;(3) Livy, Roman history,iii,6,1_7; livy, III,VII,1_6

73

livy,XVIII,4_10.
(2) Plutarch Lives, Romulus,XXIII,1_6; livy, The

72

history of Rome,I,XXXI,5_8; ,I,41_42;46;55_56.

Plutrach,
Lives,
trans
by,p.perrin,1959,Camillus,XLIII,1.
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●

ببًٗهم البٌٗ في جفاكم الىباء".
الخجاعة الخاعظُتً :غجح بٌٗ الباخشحن ٖلي
أن وباء الُاٖىن هشحرا ما وان ًيخلل م٘ خغهت
الخجاعة البدغٍت ،خُض واهذ الؿفً التي جفض
ٖلى عوما وٖلى مخجها الخجاع والبداعة ٖامل مً
ٖىامل هلل ألاوبئت ،وفي هظه الهضص عجح أخض
الباخشحن أن َاٖىن أزِىا والظي خضر ٖام
 430ق.م ,زم ٖاص ٖامي  426_427ق.م,
وَاٖىن عوما ٖامي 330_ 432ق.م ,كض اهخلال
ًٖ َغٍم الخجاعة م٘ كغَاظت ،والخلُلت أن
لضًىا ما ًضٖم هظا الغأي طلً أن َاٖىن أزِىا
وخؿب ما أوعصه زىهُضًضؽ كض اهخلل مً
مهغ ئلى لُبُا ومجها ئلى بالص الُىهانُ ،وَٗخلض أهه
صزل أزِىا ٖبر مُىاء بحرًىؽ  ،Piraeusاإلاضًىت
)(76
واإلاهضع الىخُض لؤلغظًت وؤلامضاصاث.
ً
زالشا :أٖغاى وباء الُاٖىن مً زالٌ اإلاهاصع.

ٖلى الغغم مً حٗضص ؤلاقاعاث في
اإلاهاصع لىباء الُاٖىن ،ئال أن كلت مجها ونفذ
الىباء بكيل صكُم ،فلى أزظها مهضعها
ألاؾاس ي وهى جِخىؽ لُفُىؽ هجض أهه غالبا ما
ظاءث ئقاعجه ئلى هظا الىباء غامًت مبهمت
ججىب فحها طهغ أٖغاى الىباء ،ولٗل مغص طلً
ًغظ٘ ئلى مفهىم الىباء ٖىض الغومان وهُف
هٓغوا ئلُه ،فهى ٖلاب مً آلالهت الغايبت
ٖلحهم بؿبب آزامهم وظغاةمهم التي اعجىبىها،
)(77
وجلهحرهم في أصاء الكٗاةغ الضًيُت لهم.
وكض اهخفي جِخىؽ في ئقاعاجه باللىٌ ئن
الُاٖىن واهذ وَأجه قضًضة ٖلى عوما ،وأهه
وباء كاجل للبكغ) ،(78هظلً ًخفم م٘
صًىوؿُىؽ ٖلى أن الٗضوي به واهذ جدضر مً
مالمؿت الصخو اإلاغٌٍ ،أو جمغًٍه ،وأهه
وان ًىدكغ أوٌ ألامغ في ألاؾىاق وغالبا ما
جيخلل الٗضوي مً عوما ئلى أعٍافها ،وأهه وان
ًلط ي ٖلى البكغ والخُىاهاث ٖلى خض

(2) Livy, Roman history,iii,6,1_7.

75

)ً76(3غي  Hofkin Bruceان َاٖىن أزِىا كض ونل ئلى
أزِىا ٖبر ؾفُىت ججاعٍت مهغٍت ،اهٓغ هخابهLiving :
in a Microbial World, Second Edition, Garland
 ;.111Science, 2017,pكاعن أًًا Eriny Hanna, :
The Route to Crisis: Cities, Trade, and
Epidemics of the Roman Empire, Humanities
© | and social sciences, Fall 2015 | Volume 10
2015 • Vanderbilt University Board of
Trust,pp.1_10
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(1) Plutarch Lives, Romulus , XXIV,1_6 ;Sallust:

77

The War with Catiline. The War with Jugurtha,
Trans by, J. C. Rolfe, Cambridge Harvard
)university press, 1961, (Catiline, 10
;(2) Livy, Roman history, I,XXXI,5_8; ,iii,6,1_7

78

III,XXXII,1_4;XXXIII,2_7
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)(79

)(81

ؾىاء.

بالضم لُهبذ اإلاغٌٍ ظلض وٖٓم".
أما في اللغن ألاوٌ اإلاُالصي فلض طهغ
بلُني :أن الُاٖىن "ًبضأ ٖاصة ٖلى الىظه،
وٍبضأ مً َغف ألاهف ،زم ًهاب اإلاغٌٍ
بجفاف ول الجلض الظي ًهبذ مغُى ببل٘ مً
مدؿاو ،في أماهً ؾمُىت،
ألىان مسخلفت ،وغحر
ٍ
في مىاَم أزغي عكُلت ،في مىاَم أزغي كاؾُت
هما هى الخاٌ م٘ ككغة وٍهاب بالخىت
ً
ً
وأزحرا ًهبذ أؾىصا ،وًٍغِ اللخم
الخكىت،
ٖلى الٗٓام ،بِىما أناب٘ اللضم جهاب
)(82
بخطخم ألاناب٘".
وظاء ونف صًىصوعؽ الهللي إلاغى
الُاٖىن بلىله" :أنِب الجىىص بالجفاف هما
هؼث أظؿاصهم الخغاعة اإلاغجفٗت م٘ ككٗغٍغة،
وبؿبب الالتهاب في الخلم أنبدىا غحر كاصعًٍ
ٖلى بل٘ الُٗام ،وان الؿٗاٌ قضًضا وأنِبىا
بُٗل قضًض ،ولم حٗض ُٖىنهم كاصعة ٖلى
جدمل الًىء ،هما أنِبذ أهىفهم بالبشىع
الؿىصاء وحٗغيىا لىىباث مً الليء اإلامؼوط
بالضماء ،وأناب أظؿامهم الهؼاٌ الكضًض

وٍمىً أن وٗخمض ٖلى ما طهغه
زىهُضًضؽ في ونفه ألٖغاى مغى الُاٖىن
ألازُني زانت وأن وباء الُاٖىن وان كض يغب
عوما كبل أن ًيخلل ئلى أزِىا ،خُض خضص أٖغاى
اإلاغى في خمى قضًضة وككٗغٍغة ويٗف في
يغباث الللب ويٗف ٖام ٌٗلبه ئؾهاٌ
قضًض ونضإ وألم ًٖلي م٘ كلت الكهُت ،ألم
في اإلاٗضة م٘ َفذ ظلضي ,وفي آزغ ألامغ ًدضر
اهشلاب أو هؼٍف مٗىي م٘ صزىٌ اإلاغٌٍ في
)(80
هلىؾت أو غُبىبت جيخهي باإلاىث .
وفي اللغن الشاوي ق.م كضم لىا الكاٖغ
ً
ؤلاًُالي ؾُلُىؽ اًخالُيىؽ ونفا ألٖغاى
مغى الُاٖىن والظي يغب الجِل اللغَاجي
زم الغوماوي في نللُت في الخغب البىهُت
الشاهُت ،وكض جمشلذ هظه ألاٖغاى "في ظفاف
في الفم والخلم وعٖكت في الجؿم زم نٗىبت في
البل٘ م٘ ؾٗاٌ قضًض والغغبت في الكغب
واعجفإ قضًض في صعظت الخغاعة وٖضم جدمل
الًىء زم هؼاٌ قضًض وكيئ قضًض مصخىب
Halicarnassus"Roman
Antiquities, X,53.
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of

Dionysius

)(3
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(5) Sillius Italicus, Ponica, Trans by J. D Duff, ,

81

Cambridge Harvard university press, London,
1961,vol,2,,XIV,582_584.

(4) Thucydides: History of the Peloponnesian

80

War, Trans by. C. F. Smith, Cambridge Harvard
university press, II,47_54.

(1) Pliny, Natural History,XXVI,5,1.
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وبغػث ٖٓامهم جدذ الجلض") ,(83وفي هو آزغ
طهغ صًىصوعؽ أن وباء الُاٖىن كض بضأ بىىبت,
زم جىعم في الخلم ,جال طلً خغكان جضع ً
ٍجُا،
وآالم في أٖهاب الٓهغ ،وقٗىع زلُل في
ألاَغاف ,زم اهدكاع للبثراث ٖلى وامل ؾُذ
)(84
الجؿم.
ً
عابٗا :ألاؾالُب الٗالظُت التي اؾخسضمها
الغومان في ٖالط وباء الُاٖىن:
ً
مؼٍجا مً
وان الُب الغوماوي اللضًم
بٌٗ اإلاٗغفت الٗلمُت املخضوصة ،وهٓام صًني
وأؾُىعي ٖمُم الجظوع ،خُض اٖخبر الغومان
ومىظ البضاًت أن ول ألاوبئت وألامغاى التي واهذ
جهُبهم ئهما هي ٖلاب ئلهي ،ووان ٌُٗخلض أن
عيا آلالهت مً زالٌ اللُام بالُلىؽ الضًيُت
ومً زالٌ جلضًم الظباةذ الخُىاهُت هي ما
جسفف مً خضة جلً اليىاعر ،هما اؾخسضم
الُب الكٗبي الٗالظاث ،مشل ألاٖكاب التي جم
ً
وغالبا ما
ازخباعها ٖلى مضي أظُاٌ ٖضًضة

جيىن لها كُمت َبُت خلُلُت ,وكض ٖىـ الُب
الكٗبي ً
أًًا اللُم الغٍفُت التي قيلذ الفىغ
الغوماوي ،ختى بٗض أن أنبدذ عوما مضًىت
هبحرة) .(85للض سجلذ لىا اإلاهاصع هُف حٗامل
الغومان ومىظ الٗهغ اإلاليي م٘ ما وان ًهِب
الغومان مً أوبئت ووىاعر ،وهى ما ًمىً أن
هلخهه في الىلاٍ الخالُت:
كام ملىن الغومان وٖلب اهضالٕ ول وباء باكامت
الاخخفاالث الضًيُت لآللهت بغُت تهضةت غًبها
وَلب عياها وبهضف عفٗها للىباء ،وان اإلالً
عومىلىؽ أوٌ مً أكام هظه الاخخفاالث ،أما
اإلالً هىمابىمبلُىؽ فلض وان أهثر اإلالىن
ً
الغومان الؿبٗت جضًىا ،وان كض اٖتزٌ الخىم
وغاصع اإلاضًىت ئلى الغابت اإلالضؾت خُض أزظ
ًخٗبض فحها لآللهت ،وٍلاٌ ئن هىمابىمبلُىؽ كض
أزظ ًخللى الُلىؽ الضًيُت التي أوكأها لضي
الغومان مً الخىعٍت اًجحرًا وهي آلهت عوماهُت
غامًت ،هظلً وان هىان هبىءاث وحي
ؾِبىالي  ،Sibyllaeوكض اٖخاص الغومان الغظىٕ
ئلى جيبإاتها ٖلب ول واعزت أو وباء) ،(86أما في

●

(2) Diodours of Sicily, Library of History. Trans

83

by C. H. old. Father, Cambridge Harvard
university press, London, 1967,XIV,71,2_6.
)84(3بالىٓغ ئلى الىنف الظي كضمه صًىصوعؽ إلٖغاى
مغى الُاٖىن هجض أنها جُابم ما ؾبم وطهغه
زىهُضًضؽ .عاظ٘Thucydides: History of the :
Peloponnesian War, II,47_54.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Medicine_in_a
ncient_Rome.
;(1) Plutarch Lives, I, Romulus,XXIII,1_4_6
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Plutarch ,XIII,6 _7;XIV,2_5.
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ٖهض اإلالً جىللُىؽ هىؾخللُىؽ وٖلب وباء
يغب عوما خاوٌ هظا اإلالً ئكامت الاخخفاالث
الضًيُت بهضف عف٘ الىباء ختى ئهه خغم ٖلى
ً
مداولت أصائها وفلا لخٗالُم هىما بىمبلُىؽ ،أما
في ٖهض جاعوىٍيـ اإلاخغُغؽ آزغ اإلالىن
الغومان فلض هؼ عوما وباء لهظا أعؾل ئلى مىحي
صلفي ٌؿخفؿغ ًٖ أؾبابه وهُفُت الخهضي
)(87
له.
أما في الٗهغ الجمهىعي فلض واهذ ألاوبئت كض
أنبدذ أقض وَأة ٖلى عوماٖ ،ما وان في
الٗهغ اإلاليي خُض كام الغومان وفي الفترة
اإلامخضة مً ؾلىٍ الٗهغ اإلاليي ٖام 509
ق.م ,وختى مىخهف اللغن ألاوٌ اإلاُالصي خىالي
زماهحن مٗبض وًٖ ْغوف ئوكاء هظه اإلاٗابض
فلض ظاءث والخالي :
مىظ الٗهغ اإلاليي كام الغومان باصزاٌ الٗضًض
مً آلالهت والُلىؽ الضًيُت ألاظىبُت ،وكض وان
الضاف٘ وعاء طلً هى الكٗىع بٗضم ألامان وأن
آلهتهم لم جىً وافُت لهم ،وكض وان عص الفٗل
هظا هاجج ًٖ خاالث الُىاعب الاظخماُٖت مشل
الخغوب وألاوبئت واملجاٖاث والؼالػٌ ،وكض واهذ
أولى هظه آلالهت التي اؾخٗاعها الغومان هي
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زالىر اليابِخىٌ ظىبُتر JupiterوظىهىJuno
ومُىحرفا  ,(88)Minervaوهى أمغ عبما ٖىـ
بٌٗ الهُمىت ألاجغوؾىُت في بضاًت وكأة عوما،
هما أكُمذ مٗابض ليل مً الغبت فؿدُا
()Ianusوصًاها
()Vistaوٍاهىؽ
)(89
()DianaوفىعجىهاFortuna) ).
ً
في بضاًت الٗهغ الجمهىعي وجدضًضا في ٖام
 494ق.م ,أصزل الغومان ٖباصة ؤلاله واؾخىع
وبىلُىـ  ،Castor Polluxوهما ئلهان
ئغغٍلُان ،وكض هغؽ لهما مٗبض أكُمذ فُه
الُلىؽ الضًيُت ٖىضما يغب الُاٖىن ٖام
 436ق.م عوما ،في ٖام  331ق.م قُض مٗبض
لئلله ؤلاغغٍلي أبىلى خُض أنبذ ًُلم ٖلُه
للب ابىلُىحر ،Apollinarوأنبذ ؤلاله الكافي
للمغض ى ،هما أصزلذ ٖباصة ؤلاله هغكل أًًا
ئلى عوما ،هظلً جم بىاء مٗبض لئلله ظىهى عٍجُا
ٖ )(Junoregiaلى جل ألافىخاًً ٖام  396ق.م،
وإلى ظاهب ما ؾبم قُضث مٗابض للغباث
()Concordia
لفُىىؽ()Venusووىهيىعصًا

●

)88(3ئبغاهُم ههحي :مغظ٘ ؾابم ،م م .74_72
Dionysius of Halicarnassus. "Roman
Antiquities, ,IV,69.

)(2

87

;(4) Livy, The history of Rome,I,XXXI,5_8

89

,I,41_42;46;55_56.
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●

وفُىخىعٍاVictoria)).
في ٖام  295ق.م وٖلب اهخهاع الغومان ٖلى
الؿامُيُحن ,يغب الُاٖىن عوما وٖلب
الغظىٕ ئلى هبىءاث وحي ؾِبىالي،Sibyllae
وإلاغجحن ٖلى الخىالي جم ئصزاٌ ٖباصة ؤلاله
اؾىُلبُىؽ ئلى عوما مً مضًىت ابُضاعوؽ وكض
اؾخلغ اإلالام بالشٗبان اإلالضؽ الظي ًغمؼ لهظا
ؤلاله في ظؼٍغة بجهغ الخُبر خُض أكُم له مٗبض
هىان) ،(91وإلى ظاهب بىاء اإلاٗابض وان ئكامت
َلىؽ Pax deumإللهت الؿالم ٖلب ول
خغب أو واعزت جًغب عوما أمغ اٖخاص مجلـ
)(92
الكُىر الغوماوي ئكامتها.
للض هٓغ الغومان في البضاًت ئلى الُب ؤلاغغٍلي
وألاَباء بىٓغة اػصعاء ،ختى ئن الؿُاس ي واجى
ألاهبر اٖخبر الترخُب بالُب وألاَباء ؤلاغغٍم
)(1

Livy,
Roman
;history,I,7;III,63,7;XXVIII,18;X,31,5;IX,36,IX,46
XXXIII,19;X,33,9.

90

(2) Livy, VII,17,2_3.

91

)92(3واهذ هظه الُلىؽ صكُلت ظضا ختي أن
بلُني ًلىٌ ٖجها " وان الىهىت ًضٖىن بهلىاث زابخت
لئال ًخم خظف أي ولمت أو هُلها في غحر مىيٗها
،وان اللاعي ًملي ٖلُه وَٗحن آزغ للمخابٗت ،وآزغ
ًأمغ بالهمذ فال نىث ئال للهالة ،واطا خضر أي
زُا وان ًخم ئٖاصة الُلىؽ بأهملها عاظ٘Pliny, :
Natural History,XXVIII,3,11..
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في عوما بمشابت تهضًض هبحر ،وهظه الىٓغة واهذ
هابٗت مً ما صعط الغومان ٖلُه مً وىن عب
ألاؾغة وان هى اإلاؿإوٌ ًٖ مٗالجت اإلاغض ى),(93
ولىً بدلىٌ اللغن الشاوي كبل اإلاُالص ،وان
ألاَباء ؤلاغغٍم عاسخحن في عوما ،وكض بضأ الُب
الغوماوي ًخأزغ بكضة بالخلالُض الُبُت
ؤلاغغٍلُت ،وأصي ئلى صمج الُب ؤلاغغٍلي في
املجخم٘ الغوماوي بدلىٌ ٖام 100ق.م ،هما وان
ألاَباء ؤلاغغٍم فان ألاَباء الغومان اٖخمضوا
ً
ً
أًًا ٖلى اإلاالخٓاث الُبُُٗت بضال مً
الُلىؽ الغوخاهُت ,ولىً ال ٌٗني طلً غُاب
)(94
اإلاٗخلض الغوخاوي.
وان أوٌ َبِب ئغغٍلي كضم ئلى عوما هى
اعظاهشِـ Ἀρχάγαθοςابً لِؿاهُاؽ
)93(4وان واجى هفؿه ًفدو هإالء مً واهىا
ً
ٌِٗكىن باللغب مىه ،ووان غالبا ما ًخم ونف
ملفىف الىغهب هٗالط للٗضًض مً ألامغاى بضء مً
ؤلامؿان ئلى مغى الهمم ،ختي اهه كام بانضاع
ئعقاصاث صكُلت خىٌ هُفُت ئٖضاص ملفىف الىغهب
مً أظل مٗالجت اإلاغض ى مً بٌٗ ألامغاى املخضصة.
ً
واؾخسضم أًًا ملفىف الىغهب في هُئت ؾاةل .عاظ٘:
Household Medicine In Ancient Rome.” The
British Medical Journal, vol. 1, no. 2140, 1902, pp.
39–40.
(5) Nutton, Vivian (2009). Ancient medicine.

94

London: Routledge. pp. 166–167.
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الظي ونل ٖام  219كبل اإلاُالص ،جم اؾخلباله
في اإلالام ألاوٌ باخترام هبحر ،وجم مىده Jus
 - Quiritiumأي امخُاػاث مىاًَ خغ في عوما -
وجم قغاء مخجغ له ٖلى هفلت الضولت ,والظي
ًغظ٘ الفًل ئلُه في ئصزاٌ اإلاماعؾت الُبُت
ً
ؤلاغغٍلُت ألوٌ مغة ئلى الغومان .وان مخسهها
في قفاء ظغوح اإلاٗاعن ،واهدؿب في البضاًت
ؾمٗت َُبت في خل مكاول الجلض) ,(95ولىً
ؾغٖان ما هاٌ هغاهُت الغومان ختى ئنهم
ونىفىه بللب  carnifexوحٗني "الجالص"،(96).
وٍبضو أن ؾمٗت الُبِب ؤلاغغٍلي كض جدؿيذ
في عوما بلضوم َبِب آزغ ًضعى أؾيلُبُاصؽ
 Ἀζκληπιάδηςالظي ونل ئلى عوما بٗض
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ً
كغن ،وكض جغن اهُباٖا أفًل ٖىض الغومان.

)(97

●

(1) Smith, William (ed.). Dictionary of Greek

95

and Roman Biography and Mythology. 1.
p. 260.
ً
)96(2وظه بلُني ألاهبر ،في اللغن ألاوٌ اإلاُالصي ،هلضا
قضًضا لؤلَباء الُىهاهُحن بؿبب عؾىمهم اإلاغجفٗت،
والؿلىن غحر ألازالقي م٘ اإلاغض ى وؾىء الخهغف
الٗام ،وان بلُني أهثر زلت في الُب الغوماوي
الخللُضي الظي ًضًغه عب ول ٖاةلت ،وهي
ٖالظاث واهذ جدىاكٌ بكيل ناعر م٘ أؾلىب
اعظاهشِـ ومماعؾخه الجغاخُت اللىٍت اإلاخمشلت في
الهفض واليي والجغاخت ،وهى امغ لم ًخلبله الغومان.
اهٓغ, Natural History. XXIX.6.Pliny :

زامؿا :هخاةج الضعاؾت.
وان لؤلوبئت التي هؼث املجخم٘
الغوماوي هخاةج اوٗىؿذ ٖلى ظىاهب الخُاة
الغوماهُت وٍمىً أن هلخهها والخالي:
ٖلى الهُٗض الؿُاس ي ،حؿببذ ألاوبئت في مىث
الىشحر مً الؿاؾت املخىىحن واللاصة
الٗؿىغٍحن وهباع الىهىت ،وهشحرا ما واهذ هظه
ألاوبئت جىدكغ في أوكاث خغظت واوكغاٌ عوما
في خغب ما ،أو تهضًضها بٗضو زاعجي كىي
ً
والغاٌ مشال ،ومً ظهت أزغي غالبا ما ناصف
اهضالٕ ألاوبئت في عوما م٘ اؾخفداٌ الهغإ
الؿُاس ي بحن َبلتي ألاقغاف والٗامت ,ولظلً
لم ًىً مً اإلاؿخغغب أن ًخم اؾخغاللها في
الهغإ بحن الخهمحن لخدلُم اهخهاعاث
ؾُاؾُت ٖلى الخهم ،وفي الؿُاق هفؿه
جىكف ألاخضار الخاعٍسُت أهه هشحرا ما اؾخغل
أٖضاء عوما الىباء فحها في قً هجىم ٖلحها ،وكض
واظهذ عوما ؾُاؾاث ٖضاةُت مً كبل أٖضائها
)97(3وان ؾبب طلً اهه اؾخسضم ٖالظاث زفُفت
بٗالظاجه "الىاٖمت" مشل الخضلًُ ،والاؾخدمام،
والخماعًٍ اللُُفت املخخلُت م٘ ونفت مً اإلااء
والىبُظ ،عاظ٘Pliny, Hist. Nat. vii. 37 :
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ونلذ ئلى خض مى٘ ئمضاصاث اللمذ ٖجها
والاؾدُالء ٖلحها ،وغالبا ما جغافم وباء عوما م٘
خضور مجاٖت فحها.
ٖلى الهُٗض الاظخماعي أصث ألاوبئت في عوما ئلى
اللًاء ٖلى آالف ألاؾغ الغوماهُت باليامل،
بٗض ئنابتها بالىباء خُض جيىن الىدُجت اهخلاٌ
الٗضوي ئلى ول ألاؾغ في ْل خغم هظه ألاؾغ
ٖلى الاٖخىاء وجُبِب مغياهم ،وفي ْل كهغ
الغومان ٖالظاتهم ٖلى ما جىاعزىه مً أٖكاب
بؿُُت واهذ الىخاةج واعزُت ،للض ؾببذ ألاوبئت
خاالث مً الخفىً ألاؾغي زانت في أٖلاب
وفاة الىالضًً ،وقٗىع بالظٖغ والخىف
الكضًض ٖلب ول وباء.
ٖلى الهُٗض الاكخهاصي اوٗىـ جأزحر الىباء
ٖلى وافت ألاوكُت الاكخهاصًت في مضًىت عوما،
فلض حؿببذ ألاوبئت في هفىق اإلااقُت وبىاع
املخانُل الؼعاُٖت وفؿاصها ،وبالخالي هشحرا ما
عافم اهدكاع ألاوبئت خضور مجاٖت زاهلت
واصث أن جىصي بالؿيان ،عغم مؿاعٖت
الخيىمت الغوماهُت في قغاء اللمذ مً زاعط
ئًُالُا ،لم ًفغق اإلاىث بحن ألاقغاف وال ٖامت
الكٗب الغوماوي الظي وان ًضًغ أغلب
ألاوكُت الخغفُت مً نىاٖت وػعاٖت وغحرها
فبمىث هإالء ماث ول وكاٍ في اإلاضًىت .
صًيُا واهذ هٓغة الغومان لؤلوبئت بأنها غًب
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مً آلهتهم ووان البض مً ئكامت الُلىؽ الضًيُت
لتهضةت غًبها لظا أكُمذ الهلىاث وهغؾذ
الظباةذ ولىً فكل هظه آلالهت في عف٘ مٗاهاة
الكٗب الغوماوي ظٗله ًفلض ئًماهه بها ،وَؿعى
ئلى ظلب مٗبىصاث أظىبُت مً زاعط ئًُالُا
مشل ؤلاله اؾىُلبُىؽ وابىلى وهغكل ,أمال في
عف٘ مٗاهاتهم مً هظه ألاوبئت ،زم اؾخلضم
أَباء ئغغٍم ألظل مماعؾت الُب صازل عوما.
الخاجمت:
ً
ً
قيلذ ألاوبئت خضزا باعػا يمً خىاصر
هشحرة مغ بها الخاعٍش الغوماويٖ ،اوى فحها ول
البكغ صون اؾخصىاء ،وعغم ول املخاوالث
للخهضي لها والخغلب ٖلحها فلض وان ؤلاوؿان
بيل ظبروجه وَغُاهه ًىىؿغ أمامها و ًسؿغ
مٗغهخه لٗضم كضعجه ٖلى ملاومتها والخغلب
ٖلحها ،واؾخمغ وظىصها بىظىص مؿبباتها ،وإطا
وان ؤلاوؿان م٘ جُىع الٗلم اؾخُإ اللًاء
ٖلى وباء الُاٖىن ،فلض وان هىان مً ألاوبئت
ما عجؼث الٗلىٌ البكغٍت ًٖ ازترإ للاح لها
ولٗل وباء ألاًضػ وألاًبىال ووىفُض  19زحر مشاٌ
ٖلي طلً.
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أهكعهم ححن ظماغهم وجأيذَم بىحىد أوبئت
مػذًت مخىهلت بحن بلذان اإلاؿاسب للخهلُل مً
آزاس َزٍ ألاوبئت ،ئال أنها لم جًٌ ًاقُت.

الحاسيخ املوهوغشافي لىمارج أوبئة في بالد
املغاسب خالل القشن =1م
الذ كحوس ظميرمؽوؼة

A
monographic
study
of
epidemiological models in the
Maghreb during the 18th century
Abstract:
Historical documents of various
types and in different fields are
considered the most important ways
for any researcher or student for a
specific subject to reach a set of
historical facts with different views.
Perhaps studying epidemics in the
countries of the Maghreb is one of
these areas that many specialized
researchers dealt with in them with
different visions and deep perspectives
Many of these authors of these
historical evidences, especially during
the 18th century, were doctors and
pharmacists in the provinces of Algeria
and Tunisia, and many of their blogs
had wide interest from researchers and
historians in the themes of these topics.
Perhaps the best example of this is the

حامعة عباط لغشوس*خيؽلة* -الجضائش-
املخلص ?
حػخبر الىزائو الخاسٍخُت بمخخلل أهماوها
وفي مخخلل املجاالث أَم ظبل أي باحث أو
داسط إلاىلىع مػحن للىـىُ ئلى حملت
الحهائو الخاسٍخُت ،ولػل دساظت ألاوبئت في
بالد اإلاؿاسب احذي َزٍ املجاالث التي نام
الػذًذ مً البحازت اإلاخخففحن بدىاولهم لها
بمخخلل الشؤي ووحهاث الىظش الػمُهت .ونذ
ًان الػذًذ مً َإالء اإلاإلكحن لهزٍ الؽىاَذ
الخاسٍخُت خاـت خالُ الهشن 18م أوباء
وـُادلت خاـت في ئًالتي الجضائش وجىوغ،
وًان لػذًذ مذوهاتهم الاَخمام الىاظؼ مً
وشف الباحثحن واإلاإسخحن في محاوس َزٍ
اإلاىالُؼ .ولػل خحر مثاُ غلى رلَ :الكشوس ي
أهذًه بِعىهاُ والشحالت ابً حمادوػ
الجضائشي حُث أؼاسا ئلى همارج أوبئت قخايت
خالُ الهشن 18م ،وًاهذ لها آزاس واضحت غلى
ظٍان ؤلاًالخحن ولم جكشم بحن الحٍام والػلماء
واإلاكخُحن والخجاس وؾحرَم ،وسؾم الخذخالث
الىبُت والفُذلُت ومخخلل ؤلاحشاءاث
الىنائُت التي ًهىم بها الحٍام وحتى العٍان
981
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French André Peyssonnel and the
traveler Ibn Hammadouche, the
Algerian, who pointed to deadly
epidemic models during the 18th
century AD, and had clear effects on
the residents of the two areas and did
not differentiate between rulers,
scholars, muftis, merchants, and others.
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بباسَغ والتي ججاصوث ألاؾشاك الػلمُت التي
أحى مً أحلها(.)1
و في هكغ العُام دائما ،حػخبر سحلت بً
حمادوػ الجضائشي واإلاعماة " لعان اإلاهاُ في
الىبأ غً اليعب والحعب والحاُ" والتي نام
بها ظىت 1743م ،مً مفىكاث الشحالث ؾحر
الحجاصٍت وهادسة مً هىادس قً الشحلت خالُ
18م .ونذ ًان بً حمادوػ ملما بمجاُ الىب
والفُذلت في غفشٍ وًان له غذًذ اإلاإلكاث في
َزا املجاُ ،ونذ النذ يخاباجه املخخلكت
الاَخمام الىاظؼ مً وشف الباحثحن واإلاإسخحن
وخاـت في ئواس الخاسٍخ الاحخماعي والفحي.
قمً خالُ َزٍ اإلاػىُاث الخاسٍخُت وجدبػىا
إلاخىن مخخلل اإلافادس والذساظاث الخاسٍخُت
أمٌىىا جهذًم َزٍ الىسنت البحثُت ،مػخمذا في
رلَ غلى اإلاىهج الخحلُلي والىـكي والعشدي
للىـىُ ئلى حهائو مىلىغُت في ئواس َزٍ
الذساظت ،والتي نهذف مً خاللها ئلى غشك
سؤٍت جاسٍخُت مىهىؾشاقُت ألمثلت وهمارج أوبئت
ظهشث ببالد اإلاؿاسب خاـت باًالتي الجضائش
وجىوغ خالُ الهشن 18م ،والدعاؤُ اإلاىشوح
في َزا العُام الخاسٍخي :ما هي الظشقُاث
الخاسٍخُت لهزٍ ألاوبئت في بالد اإلاؿاسب خالُ
الهشن 18م؟ وما هي اإلاٍُاهحزماث التي ًان ًخم
بها مجابتها؟.

مجال البحث? الحاسيخ الاححماعي (الصحي)
لبالد املغاسب الحذيث.
 -1مقذمة?
ظهش خالُ الهشن 18م غذًذ اإلاإلكاث
الخاسٍخُت اإلافذسٍت الهامت اإلاخػلهت ببالد
اإلاؿاسب والتي جىاولذ في مخىنها غذًذ الهماًا
الاحخماغُت والعُاظُت والانخفادًت...وؾحرَا،
مً بُنها حملت مً الٌخاباث اإلاىهىؾشاقُت التي
جىاولذ بؽٍل مهخمب مخخلل الحاالث
الىبائُت ببالد اإلاؿاسب منها سحلت الىبِب
الكشوس ي أهذسٍه بِعىهاُ ،اإلاىلىد ظىت
1694م ،والزي َى مً غائلت غشٍهت في مُذان
الىب بمشظُلُا ،قٍلل بذاًت الهشن 18م
لذساظت الخاسٍخ الىبُعي إلقشٍهُا الؽمالُت
قضاس ئًالت جىوغ بحن ( 28ماي 10-1724
حاهكي 1725م) بػذَا الجضائش بحن (11
حاهكي -1725أيخىبش 1725م) ،وبذوسٍ ًان
ًشظل جهاسٍش وسظائل صٍاساجه ئلى معإولُه

( )1أهذسٍه ههه بِعه ههىهاُ ،الشحلة ةةة نس ة ة ثة ةةووغ ( ،)1<79جشحمه ههت
وجحهُ ههو :ر الػشس ههي العىى ه ه ي ،جف ههذًش خلُك ههت الؽ ههاوش،
مشيض اليؽش الجامعي ،جىوغ ،2003،ؿ.11-10
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ًان ظىت 1555م ،بحُث ظهش في مىىهت
اإلايعخحر واهخهل بػذَا ئلى ـكانغ وَى ما
جهشٍ وزُهت اظخكخاء مإسخت في أواخش ظبخمبر
 '' 1593أن أبا ًان جفذم غلى بىاجه ببػن
الػهاس مً قشن وقىذم نشب باب البحش
ومخضن بالهِعاسٍت ورلَ أوائل ؼهش سبُؼ
الثاوي مً غام /963قُكشي  .1556صمً الىباء.
وجالحظ الىزُهت أن اإلاخفذم أـِب به في
الؽهش اإلاىالي مً جاسٍخ الفذنت وماث مً
مشله''(.)2
ولػل اقخَ َزٍ ألاوبئت التي ظهش بخىوغ في
بذاًاث غثمىتها َى '' وباء بىسَؽت'' والزي ظهش
في غهذ غثمان داي ظىت 1605-1604م ونذ
وـكه ابً أسي دًىاس في مإلكه '' اإلاإوغ ''
بالكىاء ألاغظم( ،)3ونذ ًاهذ له آزاسا وخُمت
غلى آَلت جىوغ وـاحبه ؾالء في الحبىب
وجشاحؼ يبحر في نُمت الػملت الخىوعُت( ،)4ونذ
دام َزا الىباء زالر ظىىاث واهدؽش حتى في
حضٍشة حشبت .وٍزيش أحذ الؽهىد مً
ألاوسوبُحن لهزا الىباء في جلَ الكترة أهه '' ًان
ؼذًذا لذسحت اظخحاُ مػها حسجُل وـُت
أخُه بالىشم الػادًت في الهىفلُت الكشوعُت.

 -7ألاوبئة الفحاكة? قاظم ثاسيخي مغاسبي
مؽترك خالل بذايات العثمىة?
-7أ -أوبئة ثووغ في بذايات العهذ
العثماوي?
ٌعدؽل داسط ألاوبئت في بالد اإلاؿاسب خالُ
الػهذ الػثماوي أنها ًاهذ الهاظم اإلاؽترى
بُنها ،قأؾلب الىزائو واإلافادس حؽحر أن ظهىس
وباء مػحن في ئحذي البلذان اإلاؿاسبُت بػذما
ًكخَ بعٍان رلَ البلذ وٍخلل غذًذ
الىقُاث وألاصماث الاحخماغُتَ ،زا ألاخحر ال
محاُ ظِىدؽش في البالد املجاوسة بٍل أسٍحُت
ئرا لم ًخم اغخماد مخخلل ؤلاحشاءاث
وؤلاحتراصاث الىنائُت.
قػذًذ اإلافادس الخاسٍخُت جزيش أن ئًالت
جىوغ ًاهذ جفاب ًل زالر أو أسسؼ ظىىاث
بىباء مػحن ًحفذ أالف ألاسواح ،ونذ أيذ
رلَ الباحث أحمذ ناظم في داسظخه الهُمت
لكخاوي بً غظىم(،)1حُث'' ماث أب وماث مً
بػذٍ أبىاٍ اللزان ًاها ٌؽخؿالن في ظىم الشص،
ولم ًبو في الػائلت أي ابً بذلُل أن الػم
أـبح غاـبا'' ،وبخفىؿ الظهىس ألاوُ لهزا
الىباء قهذ أيذجه احذي َزٍ الىزائو والزي

( )2اإلاشحؼ هكعه ،ؿ .181
( )3ابههً أسههي دًىههاس  ،امل ة وغ فةةي أخبةةاسنفشيقلةةة وثةةووغ ،جههح:
ر ؼمام ،جىوغ ،1967 ،ؿ.203
( )4ر ألاهذلسه ي،الحلة العىذظةلة فةةي ألاخبةاسالحووعةةلة،
مىبػت الذولت الخىوعُت بحالشتها املحمُهت ،جهىوغ،1870 ،
ج ،2ؿ .2

( )1أحمههذ ناظههم ،نيالةةة ثةةووغ العثماهلةةة ع ة ىةةو فحةةاو
ابةً عوةوم (1;11-1:<9م) ،جههذًم :غبهذ الجلُهل الخمُ ههي،
ميؽىساث الخمُ ي للبحث الػل ي واإلاػلىماث ،جهىوغ ،ه ،1
 ،2004ؿ-ؿ .43-35
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قهذ أـاب الىباء الؽهىد وًان رلَ في
 .1605/5/5ووـكه بػمهم بأهه أخلى اإلاذن
وألاسٍاف مً العٍان وبأهه ًان ظببا في ظهىس
املجاغت''( .)1وفي ظىت 1622م ظهش وباء آخش
غم أؾلب مذًىت ظىظت وحضٍشة حشبت وًان
ًكخَ بحىالي ألكي ظايً ،واظخمش َزا الىباء
ئلى ؾاًت ظىت 1625م(.)2
ولم ًخلى الهشن 18م مً اهدؽاس الػذًذ مً
ألاوبئت وألامشاك الكخايت في ؤلاًالت الخىوعُت
ولػل أبشصَا ظىت 1705م ،قٍان ؼذًذ الكخَ
باألَالي ،وَى ما ًإيذٍ وٍهشٍ لىا الىبِب
الشحالت الكشوس ي أهذسي بِعىهاُ في سحلخه
ظىت (1725-1724م) أهه '' ومىز نشابت
الػؽشًٍ ظىت لم ًذاَم الىباء َزٍ البالد،
ولٌىني غلمذ مً العُذ دي البحروص de
 ،Lapérouseمذًش وممثل ؼشيت الهىذ لٍاب
هُهشو ،ومً غذة أشخاؿ آخشًٍ ًاهىا في َزٍ
البالد ...ظىت 1705م ،بأهه غىذما اهدؽش به
الىباءً ،ان ؼذًذ الكخَ َىا مثل أوسوبا''(.))3
ولػل ما ًهفذٍ بِعىهاُ مً َزٍ ؤلاقادة
الخاسٍخُت حىُ َزا الىباء َى رلَ الىاغىن
الزي غشقخه ئًالت جىوغ في قُكشي 1705م غلى
ئزش اوسحاب ئبشاَُم الؽشٍل مً حملخه لذ
وشابلغ ،ونذ نذس ابً أسي المُاف غذد
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ضحاًاٍ بىحى ظبػمائت ( )700شخق
ًىمُا(.)4
 -.7.7حشكلة و اهخؽاس ألاوبئة في نيالة
الجضائش خالل القشن =1م?
ًشي أؾلب اإلاإسخحن والباحثحن في مخخلل
دساظاتهم أن مفذس مخخلل ألاوبئت التي
لشبذ ئًالت الجضائش خالُ الهشن 18م هي
بالد اإلاؽشم ،وَزا مً خالُ الحشيُت
الذًمؿشاقُت الٌبحرة التي ًاهذ جخم بحن بالد
اإلاؿاسب وبالد اإلاؽشم( ،)5وَى ما اغخبر بػذئز
بمثابت أَم الػىامل في اهخهاُ غذوي وخىش
مخخلل ألاوبئت ئلى ئًالت الجضائش خاـت غً
وشٍو اإلاالحت البحشٍت اإلاخىظىُت .ومما
ًالحظ في الحالت الصحُت ظىاء في اإلاذن أو
ألاسٍاف الجضائشٍت خالُ الهشن 18م أنها ًاهذ
ظِئت وـػبت حذا وًاهذ أؾلبها في ئواس
ونالب '' آقاث احخماغُت'' مفاحبت لحُاة
الكشد في الجضائش الػثماهُت.
ولػل ظبب اهخهاُ وحشيُت الػذوي
بمخخلل ألاوبئت وألامشاك وخاـت مً بلذان
( )4أحم ههذ ب ههً أس ههي الم ههُاف ،اثحة ةةا أزة ة الضمة ةةان بأخبة ةةاس
ملة ةةوك ثة ةةووغ وعهة ةةذ ألامة ةةان ،ج ههح :لجى ههت م ههً وصاسة الؽ ههإون
الثهاقُ ههت ،ال ههذاس الػشبُ ههت للٌخ ههاب ،جه ههىوغ ،1999 ،ج ،2ؿ
.100
( )5أحمذ بحشي ،الجضائش في عهذ الذايات ،دساظةة لخلحلةا
الاححماعلةةة نبةةان الحقبةةة العثماهلةةة ،داس يكاًههت ،الجضائههش،

( )1ناظم ،مشحؼ ظابو ،ؿ-ؿ .183-182
( )2اإلاشحؼ هكعه ،ؿ .183
( )3بِعىهاُ ،مفذس ظابو.127 ،

ج ،2013 ،2ؿ .189
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اإلاؿاسب الحذودًت أو بلذان حىىب أوسوبا
وحتى بالد اإلاؽشم َى الفالث والاهكخاح
الجؿشافي إلًالت الجضائش ظىاء أًان رلَ
ججاسٍا أو غعٌشٍا وؾحرَا مً الفالث ،وبُذ
مخخلل ألامشاك الكخايت ًالىاغىن والٍىلحرا
والجذسي والعل ًاهذ جيخهل مً مىاونها
ألاـلُت خالُ جىاقذ الخجاس والحجاج
والىلبت مً اإلاؽشم ئلى اإلاىاوئ الجضائشٍت(. )1
ومما ظاغذ في جىوحن مخخلل ألاوبئت في
ئًالت الجضائش هي الهابلُت الىبُػُت الحخمان
مخخلل َزٍ ألامشاك اإلاػذًت ،وٍخطح رلَ
حلُا في اهدؽاس اإلاعدىهػاث وغذم ئلتزام
آلاَلت بمخخلل ؼشوه ونىاغذ الصحت،
باإللاقت ئلى ؾُاب الىعي الثهافي الفحي
بمخخلل ألادوٍت والػهانحر و'' حتى الفُذلُت
الىحُذة اإلاىحىدة بمذًىت الجضائش حعب ما
أوسدٍ الشحالت ألاإلااوي ماسظُىًُ ،اهذ ال
جخىقش ئال غلى بػن الػهانحر الحؽائؾ،
وأن الباؼا حشاح الهائم غليها ًان ًجهل
مىاـكاتها وقىائذَا الىبُت''(. )2
وٍهش لىا أحذ اإلاػاـشًٍ الهدؽاس ألاوبئت
خالُ الهشن 18م في ئًالت الجضائش أال وَى
ههُب أؼشاف الجضائش الؽشٍل الضَاس مً
خالُ مزيشاجه أهه '' في ظىت  ٌ1201حاء
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الىباء للجضائش  ...نُل أهه أحى مً بحش الترى
في مشيب مؼ سحل ًذعى ابً ظماًت وواُ
الىباء بالجضائش ئلى ظىت  ،)3(''ٌ1211وهي
داللت واضحت وجأيُذ غلى أن حشيُت أؾلب
ألاوبئت الكخايت التي ظهشث في الجضائش
مفذسَا هي بالد اإلاؽشم وخاـت مخخلل
ألانالُم الػثماهُت(. )4
ومً حاهب آخش ،ما ًان ًمحز الحالت
الصحُت في ئًالت الجضائش َى جذَىس أولاغها
قظهشث ألاوبئت الكخايت التي ًان لها أظىأ
املخلكاث غلى ظايىت ؤلاًالت وُلت الهشن 18م
جهشٍبا( ،)5وأؾلب املخخفحن في الذساظاث
الػثماهُت ًهشون بأن ظبب رلَ ٌػىد أظاظا
ئلى اوػذام جذابحر الىناًت الصحُت ،والجهل
بمخخلل الهىاغذ الصحُت(. )6
( )3الضَه ه ههاس أحمه ه ههذ الؽ ه ه هشٍل ،مة ة ة ةةزكشات الحة ة ة ةةاج أحمة ة ة ةةذ
الؽةةشيا الضزةةاس ،هقلةةف أؼةةشا الجضائةةش ،جهههذًم وحػلُههو:
أحمه ههذ جىقُ ه ههو اإلا ه ههذوي ،الؽ ه ههشيت الىوىُ ه ههت لليؽ ه ههش والخىصَ ه ههؼ،

الجضائش ،1974 ،ؿ .51
( )4جىقُو دحماوي،ألاوىاع الصحلة والكةواسذ الببلعلةة
فة ةةي الجضائة ةةشعؽة ةةلة حة ةةحالل ،املجل ههت اإلاؿاسبُ ههت للذساظ ههاث
الخاسٍخُت والاحخماغُت ،الجضائش ،الػذد  ،2013 ،7ؿ .137
( )5غائؽ ههت ؾى ههاط ،أوى ةةاع الجضائ ةةشاملعاؼ ةةلة والص ةةحلة
أواخش العهذ العثماوي ،املجاعةات وألاوبئةة (=><،)1=81-1
املجلت الخاسٍخُت للذساظاث الػثماهُت ،جىوغ ،الػهذدًً -17

،18ظبخمبر  ،1998ؿ .361
( )6هاـ ههش ال ههذًً ظه ههػُذووي  ،ألاحة ةةوال الصة ةةحلة والوى ة ة
ال ة ة ةةذيمغشافي ب ة ة ةةالجضائشأرى ة ة ةةا العه ة ة ةةذ العثم ة ة ةةاوي ،املجله ه ههت
الخاسٍخُ ههت اإلاؿشبُ ههت ،ج ههىوغ ،الػ ههذد  ،40-39دٌع ههمبر ،1985
ؿ .432

( )1هاـه ه ههش اله ه ههذًً ظ ه ه ههػُذووي  ،الؽه ه ههُخ اإلاهه ه ههذي بىغب ه ه ههذلي،
الجضائ ةةشف ةةي الح ةةاسيخ ،العه ةةذ العثم ةةاوي ،اإلاإظع هت الىوىُ ههت
للٌخاب ،الجضائش ،1984 ،ؿ .88
( )2ظػُذووي ،بىغبذلي ،مشحؼ ظابو ،ؿ .88
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وؼٍل وباء الىاغىن الزي ًظهش بحن
الكُىت وألاخشي في سبىع ؤلاًالت وُلت الػهذ
الػثماوي جهشٍبا أخىش واقخَ ألاوبئت والتي
غاهذ منها مخخلل الكئاث الاحخماغُت ،قٍان
بمثابت أَم ألاظباب في ظهىس انهُاس دًمؿشافي
وجذَىس للىلؼ الفحي وبالخالي جأزحرٍ غلى
البيُت الاحخماغُت للمجخمؼ الجضائشي
آهزاى( ،)1ونذ ًان باًلَ الؿشب الجضائشي
أنل اإلاىاوو جمشسا مً َزا الىباء بيعبت ال
جخػذي  %15وُلت قترة الخىاحذ الػثماوي(. )2
وفي نهاًت الهشن 18م ومً خالُ سحلت
اإلاٌىا ي ًخجلى لىا بأن مذًىت الجضائش وغلى
الشؾم مً الفشاغاث والحمالث الػعٌشٍت
ألاوسبُت غليها ئال أهه جم حسجُل وباء الىاغىن
الهاجل ظىت 1785م وٍهشٍ َزا الشحالت
بهىله ...'' :ونذ وحذها بهزٍ اإلاذًىت وأغمالها
الىاغىن وماث به خلو يثحر.)3)''...
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وباإلاهابل ًان لىهق الشغاًت الصحُت مً
أَم اإلاعبباث في اهدؽاس مخخلل ألاوبئت
باإللاقت ئلى غذم اَخمام الحٍام بالجاهب
الفحي مً خالُ غذم بىاء وحؽُِذ
اإلاعدؽكُاث للعٍان في الىنذ الزي '' ًان
يباس اإلاعإولحن في الذولت يهخمىن بؽإون
صحتهم الخاـت ،وٍفىىػىن لهم ألاوباء
ًلما وحذوا ئلى رلَ ظبُال ...ولم ٌصجػىا
دساظت الىب في اإلاذاسط ولم ًيؽئىا
أًادمُاث وبُت للبحث ،لٌنهم ًاهىا مهخمحن
قهي باألظباب الػاحلت يزلَ ههشأ في
الىزائو أن بػن الباؼىاث والباًاث نذ
حلبىا أوباء أوسبُحن بالؽشاء وهحىٍ ومػظم
َإالء ألاوباء ًاهىا ًأجىن أظشي غىذ الجزاع
البحشي''(.)4

)2 ( Boubaker Sadok, La peste dans les pays

-.8الحأسيخ لألوبئة مً خالل سحلة بً
حمادوػ الجضائشي?
ٌػخبر ابً حمادوػ الجضائشي أحذ ألاوباء
والفُادلت الزًً غاٌؽىا بػن ألاوبئت
الكخايت ظىاء في جىهالجه وسحالجه ئلى بالد

( )3ر بههً غبههذ الىَههاب اإلاٌىا ه ي ،سحلةةة املكىا ،ة  ،نحةةشاص
املع ة ة ة والشقل ة ة ةةف ف ة ة ةةي ة ة ة ب ة ة ةةد الح ة ة ةةشام ،...جه ه ههح :ر

بىيبههىه ،داس العههىٍذي لليؽههش والخىصَههؼ ،أبههىظ ي، 2003،
ؿ .331
( )4أب ه ههى الهاظ ه ههم ظ ه ههػذ  ،ث ة ةةاسيخ الجضائ ة ةةشالثق ة ةةافي ،داس
الؿههشب ؤلاظههالمي ،بحههروث ،ه ،1ج،1998 ،)1830-1500( 2
ؿ .431

( )1قل ههت الهؽ ههاعي مىظ ههاوي ،الو اقة ة الص ةةحي والعة ة اوي ف ةةي
الجضائةةشأرىةةا العهةةذ العثمةةاوي وأو ائ ة الاحةةحالل الفشو ة
=1=<1-1:1م ،ميؽ ه ههىساث ب ه ههً ظ ه ههىان ،الجضائ ه ههش ،د.ث ،ؿ
.219

du Maghreb? attitudes face au fléau et
impects sur les activités commerciales
(XVIe-XVIIIe siècles), R.H.M, N79, Tunis,
Mai 1955, p 323.
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اإلاؽشم أو ئلى بالد اإلاؿاسب ،وحؽٍل مإلكاجه
املخخلكت احذي اإلافادس اإلاشحػُت لذاس ي
مىلىع ألاوبئت خالُ الهشن 18م .قمإلكه
اإلاىظىم بهه'' :لعان اإلاهاُ في الىبأ غً اليعب
والحعب والحاُ'' أو اإلاػشوقت بشحلت ابً
حمادوػ الجضائشي والتي ألكها ظىت 1743م،
أؼاس قيها ئلى همارج أوبئت قخايت غاٌؽها
خالُ سحلخه ئلى اإلاؿشب ألانص ى ومً َزٍ
ؤلاؼاساث هجذ نىله '' :وإلاط ي أسسػت أدساج مً
ؾشوب ؼمغ لُلت الجمػت ماث الحاج غبذ
الهادس اإلازًىس بالىباء ؼهُذا ،سحمه ،
ًفلي مً ؾشوب الؽمغ ئلى أن سجذ ،قماث
في سجىدٍ ،سحمت غلُه .ويكىاٍ في ظاغخه
وؾعله الحاج غبذ الشحمً الخىاووي
(الخىىاوي) ،وـلُذ غلُه اماما مؼ الجماغت
ًلهم بػذ ـالة الػؽاء  .)1(''...و في ئؼاسة
أخشي إلاشك الشحالت هكعه وإـابخه بح ى
ممُخت بهىله '' :زم مىػني اإلاشكً .اهذ
أـابخني ح ى ؼذًذة .قلم أظخىؼ
الهشاءة ،''...بػذَا ًىضح لىا ابً حمادوػ
آلالُت التي مٌىخه مً غالج َزٍ الح ى
الهاجلت حُث أهه اؼتري زالزت أزمان مً
الٌحن يُىه '' ،قاؼترًتها بعخت مىصوهاث .قلما
أخزجني واؼخذ سي بشدَا ضحاء ًىم العبذ،
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ظابؼ سبُؼ ألاولى ،دنهذ الثمً ألاوُ وؼشبخه
في قىجاُ نهىة مً اللبن .قلما اظخهش في
بىني أمعٌذ ألاغماء ًلها غً الاخخالج ئال
غشنا واحذا في ًذ الُمنى بهي ًخخلج اخخالحا
ٌعحر ''...وٍمُل معخىشدا في رلَ  '' :قلما
ؼشبذ الثمً الثاوي اههىؼ مً ًل غمى| .زم
ؼشبذ الثمً الثالث قلم ًبو سي ألم منها...
قبهُذ يزلَ ئلى ؾشوب الؽمغ ،قاهفشقذ
جلَ الحشاسة غني ،والحمذ هلل ...وبذ وػم
مبِذ .وًان آخش ما سأًذ الح ى.والحمذ
هلل''(.)2
وفي داللت جاسٍخُت أخشي حىُ ألاوبئت
الكخايت التي ؼهذَا اإلاؿشب ألانص ى ًهش ابً
حمادوػ أهه ًان ؼاَذا لىقاة الؽُخ ابً
اإلاباسى بالىباء والزي لم ًظهش غلُه في بذاًت
مشله ،حُث ظهشث غلُه أغشاك ح ى
مشجكػت لدعىء بػذٍ حالخه الصحُت بظهىس
حبت في قخزٍ وحمشة في ظانه '' قخػحن وباء''،
ونبل ولىع الكجش مً ًىم الجمػت '' بىحى
ظاغت أو أيثر ،قُما نُل ،ماث ،سحمت
غلُه ،قؿعل ويكً وـىػذ غلُه نبت/قىم
الىػؾ...وحمل ئلى حامؼ الهشوٍحن ،قفلى
غلُه ناض ي الىنذ  ...بػذ ـالة الجمػت،
وحمل ئلى خاسج بابا الكخىح قذقً في نبت قيها
نبر ظُذي غبذ الػضٍض الذباؽ الؽشٍل.)3(''...

( )1غبذ الشصام بً حمادوػ الجضائشي ،سحلة ابً حمادوػ
الجضائة ةةشي املعة ةةما لل لعة ةةان املقة ةةال...لل ،جهه ههذًم وجحهُه ههو:
أبىالهاظه ه ههم ظه ه ههػذ  ،وبػه ه ههت خاـه ه ههت به ه ههالجضائش غاـ ه ه ههمت
الثهاقت الػشبُت ،الجضائش ،2007 ،ؿ-ؿ .31-30

( )2ابً حمادوػ ،مفذس ظابو ،ؿ .84
( )3اإلافذس هكعه ،ؿ .86
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-.8أزم حشا ات الوقائلة املعحمذ لخلحذ
مً اهخؽاسمخحلا ألاوبئة?
مثلما ًان الهدؽاس مخخلل ألاوبئت الكخايت
ببالد اإلاؿاسب خالُ الهشن 18م جأزحرا بالؿا
خاـت غلى البيُت الذًمؿشاقُت ملجخمػاتها،
اغخمذث حملت مً ؤلاحشاءاث الىنائُت
للخهلُل مً آزاس َزٍ ألاوبئت ولػل مً أبشصَا
ماًلي:
 -.1.8جؽ لذ بعض املصحات
واملعخؽفلات?
ًان لدؽُِذ بػن أمايً الػالج في ؼٍل
مصحاث ومعدؽكُاث ـؿحرة ألازش البالـ في
جهلُل وعبت الىقُاث مً مخخلل ألاوبئت التي
غشقتها الجضائش ،مثل ''مصحت صههت الهىاء
وملجأ ألامشاك الػهلُت املخفق لألجشاى،
باإللاقت ئلى ماسظخاهاث سحاُ الذًً
اإلاعُحُحن التي ًاهذ جىكو غليها الذوُ
ألاوسوبُت ومً أَمها اإلااسظخان الػام لشحاُ
الذًً ؤلاظبان الزي أنامه ألاب ؤلاظباوي
ظِباظدُان دوٍىن غام  ،1551لكائذة
الاظشي ،ونذ أغُذ ججذًذٍ غام ،1612
وأـبح ًخلهى اغاهت ظىىٍت مً الحٍىمت
الاظباهُت بلؿذ بلؿذ في الهشن الثامً غؽش
حىالي  10.000قشهَ'' ،باإللاقت ئلى
معدؽكى آخش أوؽأٍ الشاَب ''ناسٍذو'' غام
1662م بالهشب مً باب غضون ،وأًما
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معدؽكى '' الصاسَعذ'' واإلاعدؽكى الكشوس ي
بحفً قشوعا في ؼشم الجضائش (.)1
-.7.8ألاحضمة الصحلة?
وههفذ بها هظام الػضُ الفحي إلاىاوو
أـابها الىباء ،لٌىه لم ًًٌ مػخمذا مً
أؾلب حٍام بالد اإلاؿاسب بعبب غذم
اَخمامهم بأمىس الصحت وال ًىلىنها الػىاًت
الالصمت ،ئال أن بػن الذساظاث الخاسٍخُت
جزيش أن ـالح باي نعىىُىت قشك حضاما
صحُا حىُ مىىهت غىابت ظىت 1787م
لُمىؼ اهخهاله ئلى غاـمت باًلَ الؽشم
''نعىىُىت'' ،في ححن أن حايم وَشان '' الباي
غفمان'' نام ظىت 1794م باللجىء ئلى
ظهىُ ملُخت إلاذة زالزت ؼهىس بػُذا غً آَلت
وَشان خىقا مً الػذوي بالىباء الزي لشب
هاحُت وَشان(.)2
وفي ئًالت جىوغ هجذ أًما أن َزا الىظام
الفحي ًان مػخمذا مً وشف بػن حٍامها،
قمىؼ جكش ي وباء الىاغىن ظىت 1725م
قشلذ نىاهحن مىؼ الخىهل والعكش مً جلَ
البالد ئلى بالد أخشي ،ولًٌ ال ًجبر العٍان
غلى الزَاب حُث َى مىحىد '' ،واهىالنا
مً َزا الؽشه أو غذم وحىد أمش ٌػخمذٍ
الباي وحٍام جىوغ للخحكظ مً الىباء ،قهذ
( )1ظػُذووي ،بىغبذلي ،مشحؼ ظابو ،ؿ .88
( )2اإلاشحؼ هكعه ،ؿ .88
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أنىػهم الىفاسي بأهه مػذ ،وأهه باإلمٍان
الاجفاُ
بخجىب
مىه
الاحخماء
باإلافابحن.)1(''...
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اهدؽش الىباء بجىىب قشوعا ،قلم ٌػىدوا
ًشؾبىن في نبىُ أي ظكُىت ،حتى وإن
اؼتروىا قشك الٌشهخِىت غليها .قهىالَ أوامش
لٍل آؾاث اإلاىاوئ البحشٍت ،بخكهذ سخق
العكً الهادمت مً اإلاؽشم ،وبمىػهم مً
الذخىُ ئن ًاهذ لهم سخفت مجهىلت ،أي
غىذما ًأجىن مً أمايً مؽٍىى قيها
قيها.)3(''...

-.8.8هوام الحجشالصحي أو لل الكشهح ىةلل?
حؽحر أؾلب اإلافادس والذساظاث الخاسٍخُت
أن هظام الحجش الفحي ًاهذ أحذ أَم
العبل إلاىؼ اهخهاُ أي وباء مػذ ،قالشحالت
ابً حمادوػ الجضائشي ًإيذ لىا أهه ًان
مػمىال به في مخخلل مىاوئ ؤلاًالت ئر ًهىُ:
'' ...وفي زالث سحب اإلاىاقو آخش ًىم مً ًىلُه
نذم غلُىا مشيب مً اظٌىذسٍت بالحجاج،
وقُه الىبا قمىػهم الباؼا الذخىُ ،حمُت
مً أن ًهىم ممشك غلى مصح .ئلى زامً
غؽشة ،مىاقو خامغ أوؾؽذ ،ارن لهم في
الذخىُ ،بػذ جحهو ظالمتهم مً اإلاشك
اإلازًىس''(.)2
وإرا ما نمىا باظهاه َزا ؤلاحشاء الىنائي
غلى ئًالت جىوغ ظىجذ أهه ًان مػمىال به
أًما في مجابهت مخخلل ألاوبئت اإلاػذًت،
خاـت بػذ جأيذ حٍامها بأهه ئحشاء ـحي
هاجح و'' أـبحىا ال ًشٍذون العماح ألي
ظكُىت نادمت مً أمايً مىبىءة
باإلسظاء.قهذ سقمىا رلَ للكشوعُحن غىذما

 -.9خاثمة?
مً خالُ ما ظبو الخىشم ئلُه وعخخلق
أهه غلى الشؾم مً وحىد مىظىماث صحُت
ًمًٌ الهىُ غنها أنها َؽت في بالد اإلاؿاسب
خالُ الهشن 18م ،ئال أهه باإلاهابل ًان َىاى
بػن الىعي الفحي لذي العٍان بخىىسة
َزٍ ألاوبئت الكخايت ،قأؾلب اإلاإلكحن وخاـت
منهم اإلاعلمحن ًثبخىن أن َزا الىعي ًان
غالُا ،في ححن أن هظشائهم مً ألاوسبُحن
ًىكىهه حملت وجكفُال وٍهشون بأن أؾلب
ألاوبئت التي مشث بها بالد اإلاؿاسب ًان ظببها
نلت واوػذام الىعي الفحي.
ومهما ًًٌ مً أمش الاخخالف الخاسٍخي في
مثل ٌَزا مىالُؼ ،قان اغخماد حٍام بالد
اإلاؿاسب وحتى بػن العٍان –أهكعهم حملت
مً ؤلاحشاءاث الىنائُت وؤلاحتراصٍت حىبذ
غذًذ آَلت َزا املجاُ الجؿشافي ًىاسر

( )1بِعىهاُ ،مفذس ظابو ،ؿ-ؿ .128-127
( )2ابً حمادوػ ،مفذس ظابو ،ؿ.121

( )3بِعىهاُ ،مفذس ظابو ،ؿ .128
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دًمؿشاقُت ًاهذ ظخإدي ئلى صواُ ظايىت
مىاوو بأيملها.
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The study dealt with a
historical review of epidemics and
diseases and ways to treat them in
Oman between (1321-1389 AH /
1904-1970 AD).
The study focused on the most
important
natural,
political,
economic, and social factors that
contributed to the spread and spread
of epidemics and diseases in Oman,
and the impact of insecurity and
instability on various areas of the life
of Omani society.
The study also showed the
natural and superstitious methods of
treatment that the population relied
upon to treat epidemics and diseases
in light of society's inability to better
treatment methods, which was
available in the presence of the
American-Arab mission.

اسحعراض ثاريخي لألوبئة
وألامراض وطرق معالجتها في عمان
-1104/هـ1331- 1321(
)م1190
سلطان بن سالم بن عبيد العيسائي
جامعة السلطان قابوس
:امللخص
جىاولذ الضعاؾت اؾخػغاض جاعٍخي
لألوبئت وألامغاض وػغم مػالجتها في غمان
.)م1970-1904/َـ1389- 1321( ما بحن
عيؼث الضعاؾت غلى ؤَم الػىامل
، والانخصاصًت، والؿُاؾُت،الؼبُػُت
والاحخماغُت التي ؾاَمذ في جكش ي ألاوبئت
 وؤزغ اوػضام،وألامغاض واهدكاعَا في غمان
ألامً والاؾخهغاع غلى مسخلل مجاالث
.خُاة املجخمؼ الػماوي
يما بُيذ الضعاؾت ػغم الػالج
 والخغاقُت التي اغخمض غليها،الؼبُػُت
الؿٍان في غالج ألاوبئت وألامغاض في ظل
،عجؼ املجخمؼ غً وؾائل الػالج ألاقظل
والظي جىقغث بىحىص ؤلاعؾالُت ألامغٌٍُت
.الػغبُت
Abstract:
911

وجمثل غمان ملخهى الؿكً
الخجاعٍت املحملت بؿلؼ الخلُج الػغبي،
وههؼت الاهؼالم إلى الكغم ألانص ی وقغم
ؤقغٍهُا ،ويظلَ مغيؼ لخجمؼ جلَ الؿكً
غىض غىصتها مً عخالتها ونبل اوػؼاقها
ً
حؼءا مً
للخلُج الػغبي خُث جكغؽ
خمىلتها في صحاع والظي ؤػلو غليها
اإلاهضس ي "صَلحز الصحن وزؼاهت الكغم"،
لظلَ ًاهذ غمان اإلاؿخهبل ألاوُ للخجاعة
وما جدمله مً ألامغاض وألاوبئت التي ؤوصث
بٌثحر مً ؾٍان املجخمؼ الػماوي.
ووؿخػغض قُما ًلي ؤَم ألامغاض
وألاوبئت وغىامل اهدكاعَا في غمان (1321
َ1389ـ1970-1904/م).عوامل ثفش ي ألاوبئة وألامراض في
عمان (1331- 1321هـ1190-1104/م):
ؾاَمذ غضة غىامل في اهدكاع
ألاوبئت وألامغاض وجككيها في غمان منها:
الػىامل الؼبُػُت ،والػىامل الؿُاؾُت،
والػىامل
الانخصاصًت،
والػىامل
الاحخماغُت ،والتي ؤؾهمذ بكٍل واضح في
احخُاح ألاوبئت وألامغاض حمُؼ مىاػو
غمان الؿاخلُت والضازلُت.
أ) العوامل الطبيعية:
ًلػب اإلاىار صوعا ً
مهما في جكش ي
ألامغاض وألاوبئت بحن ؾٍان غمان ،وًان
ؤخض الػىامل التي ؤصث إلى اهدكاع ألاوبئت،

ثمهيد:
حػغطذ غمان في خهب مسخلكت مً
الخاعٍش إلى ألامغاض والاوبئت التي ؤوصث
بالٌثحر مً ؾٍانها ،وؤنضم ما وعص غً جاعٍش
ألاوبئت في غمان في يخاب الكخذ اإلابحن في
ؾحرة الؿاصة البىؾػُضًحن البً عػٍو ،طيغ
وقاة الؿُض خمض بً ؾػُض بً ؤخمض بً
ؾػُض في  8عحبَ1206ـ  2 /ماعؽ1792م
بمغض الجضعي ،قُهىُ ":قلما ؤعاص ؤن
ًمط ي مً مؿهؽ إلى بغيت غىض حمػه،
وبلـ إلى ؾُذ الحغمل بمً مػه مً الغحاُ
اقخکی الحمی ،قلم ًهضع غلى اإلاؿحر،
قغحؼ إلى مؿهؽ ،قاقخضث غلُه ،وظهغ
بجؿضٍ حضعي يثحر ،قٌخب إلى ؤبُه ؾػیض
بىصىله إلى مؿهؽ ،قلما وصل وحض ولضٍ
خمض في ؤلم قضًض مً الجضعي .)1("..
وؤن ًاهذ غمان مىػؼلت ًئنلُم
ؾُاس ي مؿخهل غً ألانالُم ألازغي في
الػالم الػغبي إال ؤنها ًاهذ ؤيثر غغطت
لألمغاض وألاوبئت الهاصمت غبر املحُؽ
الهىضي وؤقغٍهُا ،هظغا للػالناث الخجاعٍت
مؼ قغم وحىىب آؾُا ،وقغم ؤقغٍهُا،
قهي الىؾُؽ الخجاعي بحن َظٍ ألانالُم
وإنلُم الخلُج الػغبي.
( ) 1ابن رزيق ،خمُض بً عػٍو بً بسُذ (ثَ1291ـ
1874/م) ،الكخذ اإلابحن في ؾحرة الؿاصة البىؾػُضًحن،
جدهُو دمحم خبِب ومدمىص بً مباعى الؿلُمي ،غ ،2
وػاعة الترار والثهاقت ،مؿهؽ2016 ،م ،ج ،2ص .330
022

مؿهؽ ،ولخٌُل الهىىص مؼ صعحاث
الحغاعة ًاهىا ًهُمىن مهام الىيُل
الؿُاس ي البرًؼاوي في مؿهؽ إلى خحن
()4
غىصجه مً إحاػجه الصُكُت.
وال بض مً الهىُ إن اإلاىنؼ الجؿغافي
لػمان مً الػىامل اإلاؤزغة في اهدكاع
ألامغاض وألاوبئت؛ هظغا العجكاع صعحاث
ً
الحغاعة صُكا ،ويثرة اإلاؿدىهػاث في
صازلُت غمان وزاصت في مجاعي ألاوصًت في
قتراث اههؼاع ألامؼاع ،مما ًؤصي إلى وحىص
بغى مائُت والتي جٍىن مىػً للبػىض
واإلاالعٍا.
ب) الػىامل الؿُاؾُت:
ؾاَمذ الظغوف الؿُاؾُت في
جغصي ألاوطاع الصحُت في غمان في خهبت
الضعاؾت (َ1389- 1321ـ1970-1904/م)،
قهض ؾلب غليها جىجغ الػالناث بحن ػغامت
الؿاخل (مؿهؽ) ،وبحن ػغاماث
الضازل(ؤلامامت) ،قٍان الاَخمام في جىػُض
هكىطَم غلى خؿاب الؼغف آلازغ،
قإَملىا الاَخمام بالغغاًت الصحُت.
ونض بضؤ الاؾدُاء الكػبي مً ػغٍهت
خٌم الؿلؼان قُصل بً جغًي(-1321
َ1389ـ1913-1888 /م) ،وجدغيذ

وٍخمثل مىار غمان في صعحاث الحغاعة
الكضًضة في قصل الصُل ،خُث ًصل
مخىؾؽ صعحت الحغاعة الؿىىي صُكا إلى
 40صعحت مئىٍت ،وجىهؿم الكصىُ قيها إلى
قصلحن َما  :الكخاء ،والصُل .وَػض َظا
اإلاىار الؿائض في غمان باؾخثىاء الجبل
ألازظغ الظي ٌؿىصٍ مىار البدغ ألابُع
اإلاخىؾؽ اإلاػخضُ ،وظكاع التي جخإزغ بالغٍاح
ً
اإلاىؾمُت صُكا(.)1
اعجبؽ مىار مؿهؽ بمػاهاة
الؿٍان مً ألامغاض املخخلكت زاصت مؼ
الخؿُحر في صعحاث الحغاعة ،والظي ًان مً
ؤؾباب ؤلاصابت باألمغاض( ،)2وللمىنؼ
الجؿغافي ؤزغٍ في اهدكاع اإلاالعٍا في مىاػو
غمان؛ هظغا لٌثرة اإلاؿدىهػاث بها( ،)3ونض
حػغض غضص مً اإلاىظكحن الؿُاؾُحن
البرًؼاهُحن للحمی الكضًضة ،والتي ؤصث إلى
وقاتهم بؿبب اعجكاع صعحاث الحغاعة في
( ) 1اإلاػمغي ،ؾػُض ؾالم ،ؾلؼىت غمان جاعٍش
وخظاعة ،مٌخبت الىكائـ ،ؾمائل ،2010 ،ص
ص.107-102
(Neglected Arabia, Annual Reports of the ) 2
 Arabian Mission, Notes from Muscat.JanuaryMarch1908 . Vol IV, London,1988,p7.
( ) 3الخمُمي ،غبض اإلالَ زلل ،الخبكحر في مىؼهت
الخلُج الػغبي صعاؾت في الخاعٍش الاحخماعي والؿُاس ي،
صاع الكباب ،نبرص ،مؤؾؿت الٌمُل ،الٍىٍذ،
1988م ،ص ،81ؾحرص الخها :الخمُمي ،الخبكحر في
مىؼهت الخلُج الػغبي.

(4 ) Arbuthnott , Hugh , British Missions around
the Gulf 1575-2005 Iran , Iraq , Kuwait , Oman,
Folkston Global Oriental, UK , 2008. p258.
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غاهذ غمان في َظٍ الحهبت مً
الصغاغاث الضازلُت ،ونُام ؤلامامت
بالثىعاث طض مؿهؽ ومنها الثىعة َ1331ـ
1913/م غلى الؿلؼان جُمىع بً قُصل،
والظي وحض صغم مً بغٍؼاهُا ،والتي
ؤعؾلذ قصُل مً الهىاث الهىضًت
لُخظاغل الػضص بػض طلَ لُصل إلى هدى
( )3000حىضي؛ وطلَ خماًت إلاصالحها
الخجاعٍت في مؿهؽ ،وجصضث َظٍ الهىاث
لهجىم َ1333ـ1915 /م غلى مضًىتي
مؿهؽ ومؼغح ،واطؼغث نىاث ؤلامام
لالوسحاب (.)3
ألاوطاع الؿُاؾُت بضؤث تهضؤ بػض
اجكانُت الؿِب غام َ1338ـ1920 /م
وجصالح الؼغقحن ،وغم غمان الغزاء
والاؾخهغاع الؿُاس ي ،وؾبو جىنُؼ
الاجكانُت الصغاع بحن الؿلؼىت وؤلامامت،
وقكل مكاوطاث الؼغقحن في احخماع
الؿِب ألاوُ في  6طي الهػضة 15 /ٌ1333
ؤًلىُ (ؾبخمبر) 1915م لكضة الخػاعض
بحن مؼالب ؤلامامت والؿلؼىت ،قهض ًان
في طًَ الؿلؼان اؾخػاصة هكىطٍ في

اإلاكاغغ الػضائُت بِىه وبحن غلماء اإلاظَب
ً
زغوحا
ؤلاباض ي الظًً عؤوا في إصاعاجه للضولت
غً حػالُم الضًً ،ولػل ؤَم ؤؾباب طلَ
اتهام الؿلؼان قُصل بً جغًي بسغوحه
غً الضًً ؤلاؾالمي بخػاوهه مؼ
للجمػُاث
والؿماح
البرًؼاهُحن،
الخىصحرًت بالخجىُ في البالص ،باإلطاقت إلى
جضزل البرًؼاهُحن في الكؤون الضازلُت
لػمان ،وجدغٍع الؿلؼان قُصل بً جغًي
طض الهبائل الػماهُت للمداقظت غلى
مصالحها ومسؼؼاتها ،يظلَ خصاعَم
للؿىاخل الػماهُت بحجت مداعبت ججاعة
الغنُو ،ومىؼ تهغٍب ألاؾلحت )1(،مما ؤزغ
َظا الحصاع الانخصاصي غلى خُاة الىاؽ
الاحخماغُت باػصًاص حغائم الؿلب والنهب
بحن الهبائل الػماهُت ،واهدكاع الغقىة في
ألاوؾاغ الحٍىمُت ،وحؿلُب اإلاصلحت
الخاصت غلى اإلاصلحت الػامتً ،ل طلَ
ؤصي إلى الكػىع بالظلم والههغ في نلىب
اإلاىاػىُحن(.)2
( ) 1الػلىي ،ػاعم بً زمِـ ،الػالنت بحن ؤلامامت
والؿلؼىت في غمان 1913-1868م ،صاع الكغنض،
صمكو2014 ،م ،ص ص .213-212
( ) 2ولٌيؿىن ،حىن ،ؤلامامت في غمان ،غ ،2جغحمت
الكاجذ خاص الخىم وػه ؤخمض ػه ،مغيؼ الىزائو
والبدىر ،ؤبى ظبي2007،م ،ص347؛ “ LANDEN,
ROBERT GERAN, Oman in the Twentieth
Century, Princeton University Press,
PRINCETON, NEW JERSEY, 1967, pp. 388–426.

( ) 3الهاؾمي ،هىعة دمحم ،الىحىص الهىضي في الخلُج
الػغبي 1947-1820م ،صائغة الثهاقت وؤلاغالم،
الكاعنت1996 ،م ،ص.302
020

َ1376ـ ً /ىلُى 1957م مً نبل ؤلامام
ؾالب بً غلي الهىائي ،والظي جمذ مباٌػخه
بػض وقاة ؤلامام دمحم بً غبض هللا
الخلُليَ1373ـ1954 /م ،قلم ًًٌ غلى
وقام مؼ مؿهؽ بؼغامت الؿلؼان ؾػُض
بً جُمىع؛ وطلَ بؿبب غضم عطا ؤلامام
بالخضزل البرًؼاوي في قؤون البالص ،وعؾبتها
في اؾخؿالُ الىكؽ الىانؼ طمً خضوص
ؤلامامت ،خُث مىذ الؿلؼان ؾػُض بً
جُمىع امخُاػ الخىهُب غً الىكؽ في قهىص
()4
الىانػت جدذ هكىط ؤلامامت وؾُؼغتها.
ًخطح مما جهضم ؤن الخىجغ
الؿُاس ي في غمان؛ نض ؤصي إلى اوكؿاُ
الؿلؼت الحايمت بالحغوب الضازلُت
والهظاء غليها ،والتي اؾخجزقذ اإلاىاعص
اإلاالُت للضولت في َظٍ الحغوب يدغب
الؿلؼان مؼ ؤلامامت في صازلُت غمان،
وخغب الجبل ألازظغ.
ج) الػىامل الانخصاصًت:
ًان لألوطاع الؿُاؾُت اإلاخىجغة في
غمان صوع مهم في جغصي ألاوطاع
الانخصاصًت ،قاوػضام ألامً وألامان
والاؾخهغاع الؿُاس ي؛ ؤصي بكٍل مباقغ

الضازل ،بِىما ًان في طًَ ممثلي ؤلامامت
ؤلابهاء غلى مغيؼَم(.)1
يظلَ قكل مكاوطاث الؿِب
الثاهُت في  19طي الحجت َ1337ـ/
15ؤًلىُ ( ؾبخمبر) 1919م بػض عقع
ؤلامام ؾالم بً عاقض الخغوص ي قغوغ
الاجكانُت ،بالغؾم مً مىاقهت الؿلؼىت
غليها ،بػض طلَ قغطذ الؿلؼىت طغائب
حمغيُت جصل إلى  %25غلى الخمىع%50 ،
غلى بػع املحاصُل ،بِىما ًاهذ
الظغائب ال جخجاوػ ً ،)2(%5ل طلَ
باإلطاقت الؾخُاُ ؤلامام ؾالم بً عاقض
الخغوص ي  5طي الهػضة َ1338ـً21 /ىلُى
1920م ( )3قٍل طؿؽ غلى ؤلامامت
إلغاصة اإلاكىطاث بُنها وبحن الؿلؼىت ،وجم
الاجكام بحن الؿلؼىت وؤلامامت باجكانُت
الؿِب بخاعٍش  11مدغم َ1339ـ
25/ؤًلىُ(ؾبخمبر) 1920م.
اهتهذ قترة الهضهت بػض اجكانُت
الؿِب (َ1373 - 1339ـ1954-1920 /م)
بئغالن زىعة الجبل ألازظغ في طي الحجت
( ) 1ناؾم ،حماُ ػيغٍا ،جاعٍش الخلُج الػغبي الحضًث
واإلاػاصغ ،صاع الكٌغ الػغبي ،الهاَغة ،ج1997 ،3م،
ص ،367ؾحرص الخها :ناؾم ،جاعٍش الخلُج الػغبي
الحضًث واإلاػاصغ.
( ) 2ناؾم ،جاعٍش الخلُج الػغبي الحضًث واإلاػاصغ،
ج ،3ص ص .73-72
( ) 3ناؾم ،جاعٍش الخلُج الػغبي الحضًث واإلاػاصغ،
ج ،3ص .74

( ) 4الىبهاوي ،ؾالم بً خمض ،غمان في غهض الؿلؼان
جُمىع بً قُصل 1932-1920م ؤوطاع غمان
الؿُاؾُت والانخصاصًت والاحخماغُت والثهاقُت ،بِذ
الؿكام للصحاقت واليكغ ،مؿهؽ2016 ،م ،ص ص
.36-35
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لؼهجباع) إلى خض مائت ؤلل عوبُت()1؛ ؤي ما
ٌػاصُ ؾخت آالف وؾخمائت وؾخت وؾخىن
حىُه إؾترلُني ،بهصض حػىٍظه إلى خض ما
غً الػائضاث الجمغيُت التي ؾِخسلى غنها
غىض مىاقهخه غلى جدضًض الخجاعة
اإلاظًىعة(.)2
وًاهذ غمان نض ونػذ في ؤػمت
انخصاصًت في غهض خٌم الؿلؼان قُصل
بً جغًي (1913-1888/ ٌ1331-1305م)،
الظي لم ًًٌ مً اَخمامه جؼىٍغ الؿُاؾت
اإلاالُت في البالص عؾم الحاحت اإلااؾت لىحىص
ؾُاؾت مالُت هاجحت ،قإعَو الىاؽ في
قغض الظغائب ،وانترض مً خٍىمت
الهىض ،إال ؤن َظٍ الؿُاؾاث التي ػبهها
الؿلؼان لم حؿهم في غالج ألاػمت اإلاالُت في
()3
البالص.
ونبل ايدكاف الىكؽ ًاهذ الؼعاغت
والخجاعة وصُض ألاؾماى والغعي ،حكٍل
ؤؾاؽ انخصاصًاث املجخمؼ الػماوي ،ونض
ازخلل اليكاغ الانخصاصي لؿٍان غمان

إلى ؾىء ألاوطاع الانخصاصًت .قػاهذ
غمان مً الحصاع البرًؼاوي غلى الؿىاخل
الػماهُت في خهبت الهظاء غلى ججاعة
الػبُض ،وتهغٍب ألاؾلحت في غهض الؿلؼان
قُصل بً جغًي(-1888/ ٌ1331-1305
1913م) ،والتي ػالذ ؤزغَا قُما بػض خهبت
خٌم جُمىع بً قُصل(ٌ1350-1331
1932-1913/م) لُػاوي مً ألازاع
الانخصاصًت هكؿها.
اغخمضث اإلاىاعص اإلاالُت لضولت
البىؾػُض مً غهض الؿلؼان قُصل بً
جغًي (1913-1888/ ٌ1331-1305م)،
غلى ما ججىُه مً ججاعة ألاؾلحت
والخػىٍع اإلااصي مهابل جىنُػه اجكانُت
ججاعة ألاؾلحت ،التي ػالبخه الحٍىمت
ً
ؤزغا ً
خؼما في مىطىع
الهىضًت بإن ًٍىن له
جدضًض ججاعة الؿالح ،وًان الؿلؼان
قُصل ًغي ؤن ججاعة ألاؾلحت نض ؾاَمذ
بكٍل ق ّػاُ في الحض مً ججاعة مؿهؽ.
وفي َظا ألامغ ؤنخىؼ الؿلؼان جُمىع بً
قُصل (1932-1913/ ٌ1350-1331م)
لىحهت الىظغ البرًؼاهُت بإن ٌػُض الدكضص
والحؼم غلى خغيت مغوع ألاؾلحت بػض ؤن
طمىذ له الؿلؼاث البرًؼاهُت الهىضًت ؤن
حػمل غلى الؼٍاصة الؿىىٍت ( للمػىهت اإلاالُت

( ) 1الػملت اإلاخضاولت في غمان في جلَ الحهبت ،وهي
الػملت الغؾمُت في الخلُج ختی ؾخِىاث الهغن
الػكغًٍ.
( ) 2قهضاص ،إبغاَُم دمحم إبغاَُم ،الصغاع الضازلي في
غمان زالُ الهغن الػكغًٍ (1975-1913م) ،صاع
ألاوػاعي ،بحروث1989م،ص.29
( ) 3الهضن ،عوبغث ،غمان في الهغن الخاؾؼ غكغ ختی
الهغن الػكغي ،جغحمت مغيؼ اإلاؤؾؿت ،الضاع الػغبُت
للمىؾىغاث ،بحروث2012 ،م ،ص ص .322-321
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مً مىؼهت ألزغي جبػا إلاىنػها الجؿغافي
والظغوف الؼبُػُت ،قهض اهكغص ؾٍان
ؾهل الباػىت وإنلُم ظكاع باليكاغ
الؼعاعي الهائم غلى الايخكاء الظاحي؛ بكػل
الػىامل الؼبُػُت التي ؤصث إلى غؼُ َظٍ
اإلاىؼهت غً بهُت ؤنالُم الؿلؼىت ،وًان
 % 60مً ؾٍان غمان ٌػِكىن غلى
اليكاغ الؼعاعي( ،)1إال ؤن الػىامل اإلاىازُت
ومغوع غمان بكتراث الجكاف التي ؤصث
بؼبُػت الحاُ إلى طػل اليكاغ الؼعاعي،
واوػضامه في بػع مىاػو غمان ،مما ؤزغ
ً
ؾلبا غلى الحُاة الاحخماغُت لؿٍان غمان
الضازل.
ونؼ الؿلؼان جُمىع بً
قُصل(1932-1913/ ٌ1350-1331م)
ؤوُ اجكانُت للخىهُب غً الىكؽ مؼ قغيت
صي -آع -س ي ( )D.R.Cفي غام َ1343ـ/
1925م ،إال ؤن الىكؽ لم ًظهغ بٌمُاث
ججاعٍت إال في غام َ1383ـ1964 /م،
وصضعث ؤوُ شحىت مً الىكؽ الػماوي في
 19عبُؼ الثاوي َ1387ـً 27 /ىلُى 1967م،
وزؼب الؿلؼان ؾػُض بً جُمىع في
الكػب الػماوي مىضحا ألاػمت الانخصاصًت
اإلاترايمت غلى غمان مىظ غهض الؿلؼان

قُصل بً جغًي ،وبحن مداولخه لحل َظٍ
ألاػمت باؾخهضام زبراء مصغٍحن للجماعى،
وغبر غً عؾبخه في بىاء اإلاضاعؽ
واإلاؿدككُاث ،وقو الؼغم ،ومض زؼىغ
ؤهابِب اإلاُاٍ الػظبت ،وإوكاء صائغة الخىمُت،
وإًصاُ الٌهغباء(.)2
في ظل ألاوطاع الانخصاصًت
والؿُاؾُت ؾحر اإلاؿخهغة ،لم ًًٌ بمهضوع
الؿلؼان قُصل بً جغًي ،والؿلؼان
جُمىع بً قُصل إوكاء ؤي وخضاث صحُت
ؤو ميكأث إلاػالجت مغض ی ألاوبئت ،وَى
الحاُ في غهض الؿلؼان ؾػُض بً جُمىع،
إال ؤن ظهىع الىكؽ بٌمُاث ججاعٍت ؤوحض
بػع الخدؿِىاث الخىمىٍت في البالص يكو
الؼغم وحكُِض اإلاغايؼ الصحُت.
ص) الػىامل الاحخماغُت:
هلحظ مما جهضم طيغٍ ؾىء
ألاوطاع الؿُاؾُت ،والانخصاصًت واهدكاع
الكهغ والػىػ والجهل بحن ؾٍان املجخمؼ
الػماوي ،عؾم وحىص الٌخاجِب ومضاعؽ
الهغآن الٌغٍم ،إال ؤهه لم ًخمًٌ يثحر مً
ألاَالي مً الالخدام بها؛ ً
هظغا للظغوف
اإلاػِكُت التي ًان ٌػاوي منها املجخمؼ

( ) 1لكخه ،الػم طًاب ،اإلاػاعطت الؿُاؾُت في ؾلؼىت
غمان 1975-1955م ،عؾالت ماحؿخحر ،حامػت
البصغة1984 ،م ،ص.21

( ) 2وٍلؿىن ،ؤعهىلض ،جاعٍش الخلُج ،جغحمت دمحم ؤمحن
غبض هللا ،الضع الػغبُت للمىؾىغاث ،بحروث2012 ،م،
ص.170
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والجغازُم ،قػىض حػغض الجؿم لجغزىمت
مػُىت ألوُ مغة ًخم غملُت الكخَ بها مً
نبل الخالًا البُظاء والخػغف غلى حمُؼ
زىاصها مً نبل زالًا اإلاىاغت ( الػهض
اللُمكاوٍت ) ،وٍخم جٍىًٍ وإقغاػ ؤحؿام
مظاصة لهظٍ الجغزىمت بىاؾؼت ؤخض ؤهىاع
الخالًا اللُمكاوٍت ،وجهىم زالًا ؤزغي
حؿمی زالًا الظايغة بايدؿاب طايغة
للخىاص اإلامحزة للجغزىمت اإلاػُىت ،وبالخالي
جٍىن حاَؼة لخٍىًٍ واقغاػ ؤحؿام مظاصة
بٌمُاث يبحرة وبؿغغت إطا ما حػغض
الجؿم لخلَ الجغزىمت مغة ؤزغي ،وٍٍىن
الجؿم حاَؼا بإؾلحخه طض َظٍ
الجغزىمت؛ وبالخالي ًٍىن الجؿم نض
ايدؿب مىاغت طض َظٍ الىىغُت مً
الجغازُم والكحروؾاث(.)3
وغلى الغؾم مً طلَ جكخَ بػع
ألامغاض بجؿم ؤلاوؿان وال ًمًٌ الخػافي
منها إال بىحىص اللهاح الخاص بهظا اإلاغض،
والظي بضوعٍ ًٌؿب الجؿم اإلاىاغت ألابضًت
طض َظا اإلاغض()4؛ وهظغا لألوطاع
الؿُاؾُت والانخصاصًت والاحخماغُت في
غمان زالُ قترة الضعاؾت ًان مً الصػب

الػماوي آهظاى ،مما ؾاَم بكٍل واضح في
اهدكاع ألامغاض وجكش ي ألاوبئت.
ً
ولؿىء ألاوطاع اإلاػِكُت ً
صوعا مهما
في اوػضام هظاقت اإلاضن والهغي وألاخُاء
وألاػنت الػماهُت التي ًاهذ حػاوي مً
اهدكاع الظباب والبػىض في اإلاىاػُ
وألاؾىام ،التي ؤصث إلى يثحر مً ألامغاض
مثل :اإلاالعٍا ،والؿل ،وؤلاؾهاُ،
والترازىما ،والغمض(.)1
وٍمًٌ الهىُ ؤن حؿم ؤلاوؿان
ٌػمل غلى مهاومت ألامغاض باإلاىاغت
الؼبُػُت واإلاٌدؿبت ،قاإلاىاغت الؼبُػُت
ً
ً
هظام خُىٍا إلاهاومت ألامغاض ،وهجىم
اإلاٌُغوباث ،والكحروؾاث ،والكؼغٍاث،
وَظا الىظام ٌؿمی الحصاهت اإلاىاغُت
( ،)Immunityوحؿمی ؤًظا باإلاىاغت
الكؼغٍت ؤي جيكإ مؼ الٍائً الحي مىظ
والصجه ،وجخمثل اإلاىاغت الؼبُػُت في الجلض،
وألاؾكُت املخاػُت ،واللػاب ،والضمىع،
()2
وألاخماض ،وزالًا الضم البُظاء.
ؤما اإلاىاغت اإلاٌدؿبت وهي التي
ًٌدؿبها الجؿم بػض حػغطه للكحروؾاث
( ) 1حماغت مً ألاػباء ،اإلاغقض الؼبي الحضًث ،اإلاٌخبت
الحضًثت ،بحروث ،مٌخبت النهظت ،بؿضاص1990 ،م ،ص
.82
(Purdy, J. S. “Natural And Acquired ) 2
Immunity.” The British Medical Journal, vol. 1,
no. 2476, 1908, pp. 1457–1458.

(Purdy, J. S. “Natural And Acquired Immunity, ) 3
pp. 1457–1458
( ) 4غبض الىبي ،دمحم إبغاَُم ،الخؿحر الاحخماعي في الهغٍت
الػماهُت ،حامػت الؿلؼان نابىؽ ،مؿهؽ1999 ،م،
ص ص .84-83
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والخلُج الػغبي مً مغض الٍىلحرا بدٌم
الجىاع مؼ مصضع َظا اإلاغض(.)2
ظهغ مغض الٍىلحرا مغة ؤزغي في
غمان في آوازغ الهغن الخاؾؼ غكغ ،وًان
الؿبب في طلَ البلىف الهاصمحن مً
حىاصع ،ونض ؤصاب َظا اإلاغض َ1316ـ/
1899م آلاالف مً الؿٍان ،وجىفى بؿببه
()3
 700مً ؾٍان مؼغح ومؿهؽ.
سجلذ زالر وقُاث بالٍىلحرا في
مؿهؽ ما بحن  14عبُؼ الثاوي 28-عبُؼ
الثاوي َ1322ـً 28/ىهُىً 12-ىلُى 1904م
 ،يما جكش ی اإلاغض في ًل مً مؼغح وغمان
الضازل( ،)4ونضعث ؤلاصاباث في الػام
الؿابو هكؿه بىدى ( )14ؤلل خالت في
مسخلل اهداء غمان ،و( )14خالت وقاة في
مؼغح ،و( )43خالت في مؿهؽ ،وَػىص طلَ

جىقغ اللهاخاث الالػمت لألمغاض وألاوبئت
التي احخاخذ غمان ،مما ؤصي إلى اهدكاعَا
والكخَ بالٌثحر مً ؾٍان غمان.
 .1ألامراض وألاوبئة التي
ظهرت في عمان (-1321
1331هـ1190-1104/م):
أ) الكوليرا (:)Cholera
الٍىلحرا َى مغض قضًض الاهدكاع
إلى ؤنص ی خض ،وٍمًٌ ؤن ًدؿبب في
ؤلاصابت بئؾهاُ مائي خاص ،وَى ٌؿخؿغم
قترة جتراوح بحن(  )12ؾاغت و 5ؤًام لٍي
جظهغ ؤغغاطه غلى الصخص غهب جىاوله
ؤػػمت ملىزت ؤو قغبه مُاٍ ملىزت(.)1
اهدكغث الٍىلحرا زالُ الهغن
ً
الخاؾؼ غكغ في حمُؼ ؤهداء الػالم اهؼالنا
مً مؿخىصغها ألاصلي في الهىض ،وهدُجت
الػالناث الخجاعٍت بحن الهىض والخلُج
الػغبي اهخهل مغض الٍىلحرا في َ1232ـ/
1817م ،والظي اؾخمغ إلاضة ؾذ ؾىىاث،
واحخاح الػالم زمؿت ؤوبئت ؤزغي ،وجإزغ
ًل بلض في الػالم جهغٍبا ،وجم نُاؽ غضص
الىقُاث باإلاالًحن ،وغاهذ بالص قاعؽ،

(Burrell, R. M. “The 1904 Epidemic of Cholera ) 2
”in Persia: Some Aspects of Qājār Society
Bulletin of the School of Oriental and African
Studies, University of London, 1988, vol. 51, no.
2, pp. 257–258
( ) 3لىعٍمغ ،جي جي ،جاعٍش غمان في صلُل الخلُج الػغبي
ووؾؽ الجؼٍغة الػغبُت 1914-1870م ،الهؿم
الخاعٍخي ،الضاع الػغبُت للمىؾىغاث ،بحروث2015 ،م،
ج ،9ص ص  ،108-107ؾحرص الخها :لىعٍمغ ،جاعٍش
غمان.
(“Cholera, Yellow Fever, Plague, and ) 4
Smallpox, June 25 to October 7, 1904.” Public
Health Reports (1896-1970), vol. 19, no. 41,
1904, pp. 2081–2085

(Azman AS, Rudolph KE, Cummings DA, ) 1
Lessler J, The incubation period of cholera: a
systematic review. J Infect,66(5), 2013,Pp432438.
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َ1348ـ1930 /م ،إط بلؿذ ؤلاصاباث()144
خالت ،والىقُاث(  )94وقاة(.)3
ب) مغض الؼاغىن (:)Plague
الؼاغىن مغض مً ألامغاض
اإلاػضًت ،وَى مغض حغزىمي مصضعٍ خكغة
البرؾىر ،وٍمًٌ ؤن ًصاب ؤلاوؿان به لى
حػغض للضؽ البراؾُث ،واهخهاُ الؼاغىن
ٌ
مً شخص إلى آزغ ٌ
ممًٌ مً زالُ
ؤمغ
اؾخيكام عطاط الجهاػ الخىكس ي اإلاصاب
بالػضوي مً شخص مصاب بالؼاغىن
الغئىي .وؤما غً ػغٍو غالحه قخخم غً
ػغٍو مىؼ الازخالغ والغف باإلابُضاث
الحكغٍت لحكغة البرؾىر ،والخضاوي (،)4
وًان ٌػغف ؾابها باإلاىث ألاؾىص ( Black
 )Deathوًان مصضع عغب للبكغٍت؛ بؿبب
وقاة ( )8مالًحن شخص في الهىض في الكترة
مابحن َ1315 -1222ـ 1898-1808 /م(.)5
ظهغ الؼاغىن في غمان في ؤوازغ
الهغن الخاؾؼ غكغ ،وجم جؼبُو هظام
الحجغ الصحي غلى الؿكً الهاصمت مً
قبه الهاعة الهىضًت باججاٍ غمان ومىؼ
هؼوُ ألاشخاص مً َظٍ الؿكً إلاضة

الحجغ
هظام
جؼبُو
إلى
اإلاىاػو
في
الصحي()Quarantine
الؿاخلُت؛ بكظل وحىص مؿدككى الىًالت،
ومؿدككى ؤلاعؾالُت ألامغٌٍُت ،بِىما ًان
الىطؼ في صازلُت غمان ؾِئا بدٌم
اإلاؿاقت بحن مؿهؽ والضازل التي جدخاج
الحاالث ؤًاما ختی جصل إلى مؿدككى
ؤلاعؾالُت(.)1
واهدكغ وباء الٍىلحرا في
غمانَ1327ـ 1910 /م وخصض الىباء ()34
مً ؾٍان مؿهؽ ومؼغح ،وؤقاع إلى قضة
َظا الىباء في الػام الؿابو ما وعص في جهغٍغ
الهىصل البرًؼاوي بخاعٍش  5طي الهػضة
َ1328ـ  8 /هىقمبر 1910م غً ؤلابالؽ
بىحىص ()8خاالث إصابت بالٍىلحرا ،و()8
وقُاث ،وؤلابالؽ غً خاالث إصابت باإلاغض
هكؿه في نغي غمان الضازل( ،)2وحكحر
الخهاعٍغ الهىاصل البرًؼاهُحن في مىؼهت
الخلُج غً اهدكاع الٍىلحرا في غمان في غام

( ) 1الخىصىعي ،ؤمل بيذ ؾُل بً ؾػُض ،ألاوطاع
الصحُت في غمان الؿاخل 1975-1888م ،ؤػغوخت
صيخىعاة ؾحر ميكىعة ،حامػت الؿلؼان نابىؽ،2020،
ص ،61ؾحرص الخها :الخىصىعي ،ألاوطاع الصحُت في
غمان.
(Arabia: Maskat. Cholera.” Public Health ) 2
Reports (1896-1970)'', vol. 25, no. 50, 1910, pp.
1849.

(P.G.A.R.VOIVII(1921-1930).Administration ) 3
Reports of year1930, Redwood Burn
Ltd,London,1986,p58.
( ) 4مىظمت الصحت الػاإلاُت ( World Health
.www.who.int )Organization
( ) 5لىعٍمغ ،جاعٍش غمان ،ج ،9ص.45
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الهغن الثامً غكغ ،ولًٌ جظيغ الخهاعٍغ
البرًؼاهُت غً إصابت حىضي بالجضعي في
الٌخِبت اإلاىحىصة في مػؿٌغ بِذ الكلج في
غامَ1344ـ 1926 /م ولم ًصب ؤخض ؾحرٍ؛
الجساط ؤلاحغاءاث الىنائُت والحجغ بإؾغع
ونذ ممًٌ(.)4
بهى الجضعي مضة ػىٍلت في غمان
وحؿبب بدصض ؤغضاص يبحرة مً الػماهُحن،
وحكحر جهاعٍغ الهىاصل البرًؼاهُحن في
مىؼهت الخلُج الػغبي إلى ؤهدكاع َظا الىباء
في غام َ1356ـ1938 /م ،يما حكحر جهاعٍغ
الهىاصل ألاحاهب إلى اهدكاع َظا الىباء
غام َ1360ـ1942 /م ،بالغؾم مً قغض
الحجغ الصحي وجدصحن مئاث مً
الػماهُحن ،إال ؤن َظا الىباء ظهغ
غامَ1363ـ 1944 /م في غضص مً اإلاىاػو
الػماهُت هظيغ منها غلى ؾبُل اإلاثاُ:
مؿهؽ ،وصاللت ،ومصحرة ،وصىع ،وجم
زالُ َظا الػام جؼػُم ( )4000شخص،
وغؼُ ( )222خالت في مسُماث مىػؼلت غً
الؿٍان( ،)5و في غامَ1382ـ1963 /م

غكغة ؤًام ،وًان ًخم ازظاع الؿكً في
اإلاىاوئ الػماهُت للحجغ الصحي
( )Quarantineوالتي نض جصل إلى غكغًٍ
ًىم (.)1
وظهغ مغض الؼاغىن في غمان في
مؼلؼ الهغن الػكغًٍ ،خُث حكحر جهاعٍغ
الهىاصل البرًؼاهُحن في مؿهؽ إلى ظهىعٍ
في غام (َ1327ـ 1909/م) وغام (َ1329ـ
1911/م) ،ولم جظهغ إصاباث بهظا اإلاغض
بػض غامَ1329ـ 1911/م ،يما ؤن اإلاغض
ازخكى في زالزُيُاث الهغن الػكغًٍ مً
ؤؾلب صوُ الػالم(.)2
ج) الجضعي(:)smallpox
الجضعي َى خمی ُمػضًت جخمحز
ُ
بؼكذ حلضي ًخهُذ ،وَػهبه ههغ ،وله
ؤصىاف وؤلىان قمىه ؤبُع ،وؤصكغ،
وؤخمغ ،وبىكؿجي وًلما ماُ للؿىاص ًان
ؤيثر ؾىاء (.)3
ظهغ الجضعي في غمان مىظ الهضم
وؤنضم طيغ له بىقاة الؿُض خمض بً ؾػُض
بً ؤخمض بً ؾػُض في  8عحب َ1206ـ2 /
ماعؽ1792م بمغض الجضعي ،ؤي في نهاًت

(The GCC State ( 1920-1960 ) , Vol3 , Report ) 4
on the working of the Muscat Levy Corps
May1926-1928,p245.
(EL - Solh . Raghid, The Sultante of ) 5
Oman1939-1945 , Muscat Intelligente
Summary No2 . For the period from 16th to
31th January1944 , pp118-119.

( ) 1لىعٍمغ ،جاعٍش غمان ،ج ،9ص ص .150-149
( ) 2اهظغ :الخىصىعي ،ألاوطاع الصحُت في غمان
الؿاخل ،ص.63
( ) 3ابً ؾِىا ،ؤبي غلي الحؿحن بً غلي(
ثَ428ـ1036/م) ،الهاهىن في الؼب ،صاع الٌخب
الػلمُت ،بحروث1999 ،م ،ج ،3ص ص .91-90
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سجلذ ؾبؼ خاالث إصابت بىباء الجضعي،
وهدُجت للخضابحر وؤلاحغاءاث الصحُت
الىنائُت التي اجسظتها غمان ،ؤزخكى َظا
الىباء مً غمان بال عحػه.
ص) اإلاالعٍا (:)Malaria
اإلاالعٍا مغض قخاى ّ
حؿببه ػكُلُاث
جيخهل بحن البكغ مً زالُ لضؾاث ؤحىاؽ
بػىض ألاهىقُلت الحامل لها وَى مغض
ّ
ّ
اإلاخصىعاث
حؿببه ػكُلُاث مً قصُلت
جيخهل بحن البكغ مً زالُ لضؾاث ؤحىاؽ
ُ
بػىض ألاهىقُلت الحامل لها ،التي حؿمی
"هىانل اإلاالعٍا"( ،)1وجيكؽ اإلاالعٍا في
ألامايً الغػبت ،وطاث صعحاث الحغاعة
الضاقئت(.)2
قهض قخاء غمان في غامَ1324ـ/
1907م اهدكاع إلاغض اإلاالعٍا بكٍل يبحر؛
وطلَ بؿبب جٍازغ البػىض في اإلاُاٍ
الغايضة ؤيثر مً اإلاػخاص( ،)3واعجكؼ غضص
اإلاصابحن باإلاغض في مؿهؽ ومؼغح مً

( )1144خالت إلى ( )1279خالت ما بحن
غامي1943-1942 /ٌ1361-1360م (.)4
واعجبؽ مغض اإلاالعٍا بمػضُ
ألامؼاع ،وجىاقغ البرى اإلاائُت واهسكظذ
ؤلاصابت باإلاالعٍا في غام1949 /ٌ1363م
بؿبب نلت ألامؼاع قي َظا الػام ،خُث
اعجكػذ وؿبت ؤلاصابت باإلاالعٍا في غام
َ1378ـ 1959/م بؿبب يثرة مُاٍ ألامؼاع
اإلاخجمػت في مؿهؽ ومؼغح ،وههص مبُض
مٍاقدت اإلاالعٍا ،ونض جصضعث اإلاالعٍا نائمت
ألامغاض التي ًصاب بها ؤقغاص املجخمؼ
الػماوي(.)5
طرق العالج:
اغخمض الػماهُىن غلى الؼب
الكػبي وَى مؼٍذ مً الؼب الجؿضي،
والىكس ي ،وًان الػالج الجؿضي ًىهؿم إلى
نؿمحن َما :الػالج باألغكاب ،والػالج
بالٍي ،وَػخمض الػالج باألغكاب غلى مؼج
ألاغكاب الصحغاوٍت بؼغٍهت جسخلل مً
شخص إلى آزغ خؿب الخهالُض اإلاػغوقت
واإلاخػاعف غليها ،لم ًًٌ َىاى اَخمام
بالىظاقت ؾىاء في جدظحر الضواء ؤو في

( ) 1مىظمت الصحت الػاإلاُت ( World Health
.www.who.int )Organization
( ) 2ؤقىَـ ،بُتر ماوكىث ،ألامغاض الؿاعٍت صلُل
الػاملحن في الصحت الغٍكُت ،جغحمت اإلاؤؾؿت ألاقغٍهُت
للؼب والبدىر( ،ص.ث) ،ص.86
(P.G.A.R. Administration Reportt of the . ) 3
Maskat Political Agency for year 1906-1907 ,
Vol VI , p59

(EL – Solh, The Sultanate of Oman 1939- ) 4
1945, Op.cit, Administration Report of the
political Agency, Muscat for the year 1945, p53.
( ) 5الخىصىعي ،ألاوطاع الصحُت في غمان الؿاخل،
ص.72
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الخاثمة:
ؤوضحذ الضعاؾت ؤزغ ألاوطاع
الؼبُػُت والؿُاؾُت والانخصاصًت
والاحخماغُت غلى ألاوطاع الصحُت،
وجكش ي ألامغاض وألاوبئت في غمان في قترة
الضعاؾت ،واؾهم اوػضام ألامً والاؾخهغاع
في ؾىء ألاخىاُ الانخصاصًت والاحخماغُت
والصحُت في املجخمؼ الػماوي ،وًان الؿبب
في اهدكاع الكهغ والجهل بحن الؿٍان مؼ
جكش ي ألامغاض وألاوبئت ،منها :الٍىلحرا،
والؼاغىن ،والجضعي ،واإلاالعٍا في ونذ ًان
مً الصػب غلى ؾالػحن غمان جىقحر
اللهاح اإلاىاؾب في الىنذ اإلاىاؾب ،وجضزل
الحٍىمت البرًؼاهُت في الخصضي لبػع
َظٍ ألامغاض يمغض اإلاالعٍا.
الجضًغ بالظيغ ؤن الحجغ الصحي
ًان ؤخض ؤلاحغاءاث الىنائُت التي جم
جؼبُهها في غمان وزاصت في الكترة التي
اهدكغ بها مغض الجضعي بحن الجىىص في بِذ
الكلج.
ً
ولم ًًٌ الػالج الكػبي ًجضي هكػا
في ظل الظغوف الصػبت التي ٌػاوي منها
املجخمؼ الػماوي إال اهه ًٍاص ألامل الىخُض
ًىؾُلت للككاء مً مسخلل ألامغاض
وألاوبئت التي احخاخذ غمان في قترة
الضعاؾت.

هظاقت اإلاغٍع هكؿه ؤو هظاقت مالبؿه
وختی الؼبِب الكػبي لم ًًٌ هظُكا(.)1
ً
وؤيثر ؤهىاع الػالج قُىغا الػالج
بالٍي ،وَػخهض ألاَالي هجاح الٍي مظمىن
ولًٌ ٌػخمض طلَ غلى مضي مهاعة اإلاػالج
وزبرجه ،قٍُىي الجؿم بهؼػت مً الحضًض
املحمي في هاع قضًضة الحغاعة.
ؤما الػالج الىكس ي ٌػخمض غلى
الػالج الضًني ،والخغافي ،وٍخمثل الػالج
الضًني في اؾخسضام الهغآن الٌغٍم،
وألاخاصًث الىبىٍت وًان ًهىم بهظٍ اإلاهمت
عحل الضًً(اإلاؼىع) وفي هكـ الىنذ ًهىم
بمهمت الخػلُم ،والػالج بالخغاقاث ؤيثرَا
ً
قُىغا "الؼاع" وهي غاصة ؤقغٍهُت حلبها
الػماهُىن مً اقغٍهُا بكػل اليكاغ
الخجاعي ،وًان ٌكغف غلى ػهىؽ الؼاع
عحل ؤو امغؤة ممً ًمتهىىن َظا الػمل
وَؿػىن لؼغص ألاعواح الكغٍغة مً
الجؿض(.)2
ومػظم الػالحاث الكػبُت لم جٍىن
حػىص بإًت قائضة ،ولًٌ املجخمؼ غاحؼا غً
وؾائل الػالج ألاقظل ،والظي جىقغث
بىحىص ؤلاعؾالُت ألامغٌٍُت الػغبُت.

( ) 1الخمُمي ،الخبكحر في مىؼهت الخلُج الػغبي ،ص ص
.83-82
2

( ) التميمي ،التبشير في منطقة الخليج العربي ،ص.22
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ْ
العُاظت الصحُت الفشوعُت في َمغ ِش ِب
ما بين الحشبين (1919م1939 -م)،

I am trying in this intervention to shed
light on some French practices within
the framework of colonial policy, and
these practices relate to health policy,
medicine, its effects and repercussions
on the people of Maghreb, and the
French colonial power in the Arab
Maghreb may have taken from the
health side and medical practices a
means of penetration and tightening its
control over the region and then
exploiting its goods and wealth. On this
basis, the medical work was
transformed from a humanitarian work
into a colonial instrument.
key words:
Colonial Policy - France - Health and
 Medicine - Effects and ImplicationsArab Maghreb.

وجإثيراتها.
الّشبي إظماُِل/

حامّت ؤبي بىش

بللاًذ ،جلمعان - ،الجضائش
ملخق الذساظت:
ؤحاوى في هذه اإلاداخلت حطليو الكوء
َلى بُل اإلامارضاث الفزوطيت في بنار
الطياضت الاضخُماريت ،وجخُلق هذه اإلامارضاث
بالطياضت الصحيت والخهبيب وجإزيراتها
َ َ
وجداَياتها َلى اإلاغاربت ،ولُل ُضلو الاضخُمار
الفزوس ي في اإلاغزب الُزبي قد اجخذث مً
الجاهب الؿحي واإلامارضاث الهبيت وضيلت
للخغلغل وإحهام ضيهزتها َلى اإلاىهقت زم
اضخغالى خيراتها وززواتها ،وَلى هذا ألاضاص،
َج َّ
حو َى الُمل الهبي مً َمل بوطاوي بلى ؤداة

 -1ملذمت:

اضخُماريت.

هٍشا لألهمُت البالغت التي جىدعيها

اليلماث اإلافخاخُت:
الطياضت الاضخُماريت -فزوطا -الصحت

ؤكىاس اإلاغشب (= هخق بالزهش هىا الجضائش

والخهبيب -الخإزيراث والخداَياث -اإلاغزب

وجىوغ واإلاغشب ألاكص ى) فلذ جيالبذ ِليها
ُ
الحذًث الذو ٌُ
للٍفشبهزه
ألاوسبُت
في الّفش
ِ
ِ
الذوٌ ؤو واخذة منها ،وهى ألامش الزي وان

الُزبي.
Study summary:

للفشوعُين ،وبالخاليِ ،مل هؤالء (=
312
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الفشوعُىن) ِلى إخيام كبمتهم وجشظُخ

حامّت ؤبي بىش بللاًذ -جلمعان ،-صٍادة ِلى

ؤكذامهم في اإلاىىلت ؤهثر ،وكذ وان رلً ِبر

الذساظت التي كذمها ِبذ الشخمً الىهِس ي

العُاظاث

خىٌ :العُاظت الصحُت بخىوغ في ِهذ

والاظتراجُجُاث التي مً ؼإنها جدلُم رلً،

الحماًت (1881م1939 -م) ،والتي هي ِباسة

والتي جىىِذ ومعذ حمُْ الجىاهب،

ًِ ؤوشوخت دهخىساه في الخاسٍخ الحذًث

احخماُِا و اكخفادًا ودًيُا وثلافُا ،..ولّل

واإلاّاـش ،هىكؽذ بجامّت  09ؤفشٍل

الجاهب الفحي كذ هاٌ هفِبه في جلً

1938م بخىوغ الّاـمت ،باإللافت إلى

العُاظاث هى آلاخش ،إلاا في اإلاُذان الفحي

هخاب دمحم ِلي بلحىلت :الىبِب الخىوس ي

والىبي مً وظائل ووشق حعاهم في الدعلل

(سظالت ومى اكف 1893م1993 -م) ،وهزلً
َ
ُم َؤلف آظُت بىّذادة وآخشون والزي جىاوٌ

الذساظت ظإخاوٌ جبُان ظُاظت الاظخّماس

اإلاّشفت الىبُت وجاسٍخ ألامشاك في اإلاغاسب،

الفشوس ي اإلاخبّت في املجاٌ الفحي وجإثيراث

وغيرها مً الذساظاث.

اجباُ

الّذًذ

مً

والخغلغل داخل املجخمّاث ،..وفي هزه

جلً العُاظت ،مّخمذا في رلً ِلى
مجمىِت مً الذساظاث راث الفلت ،والتي

 -2ظُاظت الفشوعُين الصحُت في الجضائش
وجإثيراتها:
لّل اإلاخدبْ إلاىدنى ألاولاُ الاحخماُِت

هخاب مفىفى خُاوي ،والزي حاء جدذ

اإلاضسٍت للجضائشٍين ِبر الخاسٍخ ،ظُلف ِىذ

جىىِذ بين الىثائم ألاسؼُفُت والىخب
والشظائل وألاواسٍذ الجامُّت ،وهزهش منها:

الفترة التي ِاؼها الجضائشٍىن جدذ خىم

ِىىان :ألاوبئت واملجاِاث في الجضائش ،هما

الاظخّماس الفشوس ي ،والتي جميزث بخفص ي

هجذ في العُاق هفعه مىلىِا خىٌ:

الجهل والفلش وظىء اإلاعىً واإلالبغ وظىء

ألاخىاٌ الصحُت بالجضائش خالٌ الاخخالٌ

الخغزًت إن لم هلل اوّذامها ،..ولّل ول

الفشوس ي مً 1830م إلى 1962مِ ،مالت

هزه التراهماث ،كذ ظاهمذ في الخإثير ِلى

وهشان -ؤهمىرحا( -دساظت جاسٍخُت) ،كذمخه

صحت الجضائشٍين.

الباخثت ـلُدت ِالمت لىُل ؼهادة
الذهخىساه في الخاسٍخ الحذًث واإلاّاـش ،مً
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وبالحذًث ًِ ألاولاُ الصحُت في

هزا وكذ ،كامذ ؤلاداسة الاظخّماسٍت

الجضائش ؤثىاء الاخخالٌ الفشوس ي ،ال بذ مً

بالجضائش بئوؽاء هُئت الىب الاظخّماسي(-)4

الىكىف ِىذ ظُاظت الفشوعُين في املجاٌ

 ،médecin de colonisationوهي الهُئت

الفحي في اإلاىىلت ،وِلى هزا ألاظاط ،هجذ

التي وحهذ خذماتها لألوسبُين فلي دون
َّ
غيرهم مً الجضائشٍين ،وهى الص يء الزي ؤثش

مً وساء جىبِب هؤالء الجضائشٍين إلى جشظُخ

ِلى الخذماث الصحُت في الجضائش ،باإلاىاصاة

ؤكذامها في اإلاىىلت ؤهثر ،صٍادة ِلى

مْ ِذد ؤوباء الاظخّماس الزًً بلغ ظىت

اظخخذامها للىب هىظُلت ليؽش -الحماسة-

1930م 104وبِبا في خين بلغ ظىت 1936م

داخل املجخمْ الجضائشي ،ال ظُما مداولت

112وبِبا ورلً ِبر مخخلف جشاب

ؤن ؤلاداسة الاظخّماسٍت الفشوعُت كذ هذفذ

() 5

بعي هفىرها للىـىٌ إلى غاًتها ،مّخمذة

الجضائش.

في رلً ِلى مبذؤ الّالج مً ؤحل الاخخالٌ،

فمً اإلاالخَ ؤن ؤلاداسة الاظخّماسٍت

وبالخالي،لم ًىً الخىبِب في ظىاد ؤِين

كذ ولّذ هىِا مً الخفشكت في مجاٌ

( )2

الخىبِب ،خُث ؤنها حّلذ مشاهض وبُت

الجضائشبلذسما وان وظُلت للخغلغل.

وفي هزا الفذد ،ـاغذ ظلي

خاـت باألوسبُين ،وكذ فشلذ سكابت إداسٍت

الاظخّماس الفشوس ي في الجضائش مجمىِت مً

ِلى هؤالء ألاوباء مً ؤحل ِذم مّالجت

اإلاشاظُم واللىاهين (= مً هزه اإلاشاظُم

اإلاشض ى الجضائشٍين! ،هما ؤنها حّلذ

واللىاهين هزهش مشظىم 1876 ،1874

للجضائشٍين مشاهض ؤخشي خاولذ مً خاللها
مىفّت لها،
هُل ُّو َد هؤالء ،إلاا سؤث فُه مً
ٍ

ومشظىم1907م) والتي جترحم (= اإلاشاظُم

خذمت إلافالحها الاظخّماسٍت ومؽشوِها

1878،

1893،

1883،

1902،

() 6

الخىظعي.

واللىاهين) جلً العُاظت الصحُت ،ما ًؤهذ

وسغم الىابْ ؤلاوعاوي الزي َّميز مُذان

ِلى لشوسة الاهخمام بالىلْ الفحي في

الىب الفشوس ي ،إال ؤن الؽّب الجضائشي
كذ َس َّج َل هىِا مً الّضوف ًِ الىب

الجضائش وخاـت بّذ املجاِت التي ِففذ
بالبالد في 1867م ،وما ـاخبها مً اهدؽاس
() 3

الفشوس ي الاظخّماسي ،ختى الشبْ ألاوٌ مً

سهُب لألوبئت وألامشاك.
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اللشن 20م ،خُث وان الجضائشٍىن ًلجؤون

للحماسة الغشبُت إلى الؽّب الخىوس ي

إلى الىب البذًل (= الىب الخللُذي) ( ،)7إلاا

بففت خاـت ومعخّمشاتها بففت ِامت.

في ظُاظت الىب الفشوس ي مً -كماءِ -لى

وفي هزا الفذد ،فئن إداسة الحماًت

الجضائشٍين ،وهي الىٍشة التي جؤهذها فىشة

الفشوعُت كذ اظخّملذ الىب هىظُلت مً

()8

الىظائل التي جيؽش بها -الحماسة -خُث

الزئب في حلذ ؼاة.

ولّل الص يء الزي دفْ بفشوعا إلى

واهذ جشي ؤن البالد الخىوعُت -في كمت

إِادة الىٍش في ظُاظتها الصحُت ،هى

الاهدىاه والخخلف -فُما ًخق الجاهب

خاحتها إلى ِذد الجضائشٍين املجىذًً في

الفحي (= وهى ما يهمىا في هزا الفذد)،

ـفىفها ،وخاـت بّذ اهذالُ ح ُ ،1ورلً

وبالخالي فلذ اظخّملذ الخىبِب هىظُلت

مً مىىلم ما واحهخه ؤلاداسة الاظخّماسٍت

ليؽش جلً الحماسة هما جذعي ،ولىنها في

مً مؽاول في مجاٌ ججىُذ الجضائشٍين في

الحلُلت اظخّملذ هزه اإلاهىت الىبُلت فُما
()10

ًخذم ؤغشالها الاظخّماسٍت.

الّذًذ
الجِؾ الفشوس ي ،وهزا بّذ سفن
ِ
َ
ُْ
الجى ِذ ،مً مىىلم
الاهخشاه في ـفىف
()9
الحالت الصحُت التي واهىا ٌِّؽىنها.

وِلُه ،فئن ؤلاداسة الاظخّماسٍت كذ
ُ
شغب بها
اظخّملذ الىب هىظُلت فّالت ،ج ِ
الخىوعُين في  -الحماسة الغشبُت ،-هما ؤن
الاهدؽافاث املخخلفت في مجاٌ الىب( )11كذ

 -3ظُاظت الفشوعُين الصحُت في البالد
الخىوعُت وجإثيراتها:
هما ظبم وؤن ؤؼشها للعُاظت

دفْ بالغشبُين إلى الغشوس وبؽشُِت إهلار
الؽّىب -اإلاخخلفت -التي جمثل ألاوبئت

الفشوعُت الصحُت في الجضائش ،خُث ؤمىىىا

وألامشاك ؤخذ ؤهم ألاظباب في رلً الخخلف

اللىٌ ؤن ؤلاداسة الفشوعُت كذ اظخغلذ

()12

والاهدىاه والجهل.

الخىبِب في خذمت ؤغشالها الاظخّماسٍت،

فخذهىس الحالت الصحُت الّامت في

ورلً مً خالٌ العُاظت التي اهخهجتها في
َُ ُ
الحماًت
ي
هزا الجاهب ،خُث واهذ ظل
ِ
ا
الفشوعُت بالذسحت ألاولى ،حّخبر هفعها هاكال
ِ

جىوغ وان واضحا وملمىظا في حمُْ
ألاوظاه ،وَّىد رلً إلى مجمىِت مً
الاِخباساث في ملذمتها ظىء الخغزًت الىاؼئت
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ًِ الفلش اإلاذكْ الزي ؼمل حمُْ وبلاث

الّام( ،)17والجذوٌ آلاحي ًىضح لىا وعبت

املجخمْ الخىوس ي حشاء ظُاظت الحماًت

اهدؽاس ألامشاك -فُما ًخق فترة ما بين

الفشوعُت اإلاخبّت ( ،)13هزا مً حهت ،ومً

الحشبين -في ألاوظاه الخىوعُت وخاالث

حهت ؤخشي ،هجذ ؤلاهماٌ وِذم كُام

الىفاة الىاججت ًِ رلً(:)18

ظلىاث الحماًت باإلظّاف الالصم ،لزلً جم

العل:

حسجُل  400خالت ظىت

جخفُق الجيغ ألاوسبي ِامت والفشوس ي

1926م بيعبت صٍادة 4.12

خاـت ،بالجاهب ألاوفش مً ؤلاظّافاث سغم

 %لُترفْ إلى  2800خالت

()14

كلتها.

وٍمىً اللىٌ ؤن ظلي الحماًت كذ

خمى

ظىت 1934م.
ُسجلذ  800خالت ظىت

ؤولذ اهخماما بالجاهب الفحي في البالد

اإلاعدىلّاث1921 :م لُّشف اإلاشك

الخىوعُت مْ نهاًت ح ُ ،1وَّىد العبب في

اهدؽاسا بؽيل وبائي بّذ

رلً إلى ِذة اِخباساث منها ،مخلفاث جلً

1923م (وِلى إثش رلً جم

الحشب ،صٍادة ِلى جفىً الفشوعُين إلى-

حسجُل  8وفُاث ظىت

فؽل -مؽاسَّهم في اإلاىىلت ،هما هجذ في

1933م ).

العُاق هفعه ،لغي الّذًذًً مً داخل

الضهشي:

جفص ي اإلاشك في ؤوظاه-

البالد وخاسحها إلدخاٌ الّذًذ مً

ألاهالي -بيعبت % 80

ؤلاـالخاث ،مما ظاهم في حغُير هٍشتهم إلى

خاـت لذي اإلاىمعاث

()15

العُاظت الصحُت في البالد.

والّاهشاث.

ومما ججذس ؤلاؼاسة إلُه ؤن ظبب هثرة
َ
الىفُاث في جىوغ ساحْ إلى إهماٌ ُظل ِي
الحماًت لؽؤون الصحت في اإلاىىلت،

مذًىت كففت وخذها91 ،

وخاـت فُما حّلم بملاومت ألامشاك

 %لذي اليهىد وِ % 26ىذ

الىبائُت والعل والضهشي( )16وسِاًت الىفىلت

ألاوسبُين ،وَّخبر ؤغلب

إلى حاهب ِذم الاهخمام باإلظّاف

اإلاشض ى مً فئت ألاوفاٌ.
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*حذوٌ ًمثل وعبت اهدؽاسألامشاك فُما

ألامشاك وألاوبئت) جمغ مشاهض ألاوسبُين

بين الحشبين وخاالث الىفاة الىاججت ًِ جلً

والىىلىن ختى باؼشث باجخار ؤلاحشاءاث
()25

الالصمت.

ألامشاك*

َ
وفي ظُاق الحذًث ًِ ظُاظت ُظل ِي
الحماًت الفشوعُت ،هلف ِىذ هلىت

الفشوعُت التي سؤث بإن الىب وظُلت لخمشٍش

ؤظاظُت وهي ؤن ِهىد خىم ؤلاوالق ثم

مؽاٌْ الاظخّماس وحزب الخىوعُين،

الاظخّماس كذ ِىلذ جدلُم كفضة في مجاٌ

وبخلفيرها وظىء جلذًشها للىلْ الفحي

الّامت بالخفىؿ( ،)20فّلى

الخىوس ي ،ول رلً ؤدي إلى ِىغ ما واهذ

وىٌ فترة الحماًت (= 1881م1956 -م)،
ا
واهذ الحفُلت في مجاٌ الصحت هضٍلت حذا

جفبىا إلُه ،خُث ؤن الخمُيز الزي خفل في

()19

الصحت

َ َ
ومما ال ؼً فُه ؤن ُظلي الحماًت

مجاٌ الخىبِب ،ؤهخج هىِا مً الىعي
()26

( ،)21ولّل ما جم جىفيره مً سِاًت صحُت وان

بدىاكماث الاخخالٌ.

مىحها إلى فئت مدذودة مً ألاوسبُين( )22وما
خفق -لألهالي -فهى لخذمت ؤغشاك

 -4ظُاظت الفشوعُين الصحُت في اإلاغشب
ألاكص ى وجإثيراتها:
اِخباسا مً الخفىـُاث الخاسٍخُت

مىكف ظلي الحماًت الفشوعُت ججاه

والّالكاث الذبلىماظُت للمغشب ألاكص ى

()23

الاظخّماس.

وؤمام هزا الىلْ ،هدعاءٌ هىا ًِ

وهٍام خىمه وما ًشبىه مً ِالكاث

ألامشاك وألاوبئت اإلاىدؽشة في البالد!؟ وما

ومّاهذاث مْ الذوٌ ألاوسبُت والىالًاث

الزي كذمخه للبالد الخىوعُت باِخباسها (=

اإلاخدذة ألامشٍىُت ،خٍُذ هزه الذوٌ

فشوعا) خامُت لها (= لخىوغ)؟ فمما هجذه
َ َ
في هزا الفذد ؤن ُظلي الحماًت الفشوعُت

بامخُاصاث اهتزِذ بها فىائذ ججاسٍت وجمىىذ
مً الحفىٌ ِلى جىاصالث ومىدعباث ،ألامش

لم حّي اللمُت ؤًت اهخمام! ،اِخباسا مً ؤن

الزي ؤدي بهزه الذوٌ إلى الحفاً ِليها

ألامشاك وألاوبئت واهذ مخفؽُت في ؤوظاه

ودًمىمت ملخمُاتها في هىاق الخىافغ الحاد

الخىوعُين دون ألاوسبُين ِمىما والفشوعُين

بين هزه الذوٌ.

خفىـا( ،)24ولىً ما فخئذ هزه ألاخيرة (=
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ولّل هزه الخفىـُاث والتي جميز بها

ورلً مً مىىلم الجاهب ؤلاوعاوي الزي

اإلاغشب اججاه جلً الذوٌ (= بالشغم مً

ًىدعُه ،وِلُه ،اهخم لُىحي(Lyautey -)30

جإثيرها ِلى ظُادجه فُما بّذ) ،جفعش إلى خذ

بهزا الجاهبِ ،لى اِخباسؤن الهذف الحلُلي

بُّذ ألاظباب اإلاىلىُِت والخاسٍخُت التي

مً جلذًم الّالج هى إهلار ألاسواح والىاط

خالذ دون اخخالله مبىشا مً وشف فشوعا

مً ألامشاك وألاوبئت ( ،)31لىً هذف فشوعا
()32

وان خفُا ،وهى اجخاره وإداة للخىظْ.

وإظباهُا ،هما ؤهه وبّذ الاخخالٌ ،فئن جىغل

وِلُهً ،خجلى الحمىس الفحي بلىة

اإلاعخّمشًٍ في هزا البلذ وان جذسٍجُا ،ولهزا
ِ
َ ُ
فلذ ِمذث ُظلي الحماًت الفشوعُت في

لذي اإلاعخّمشمً خالٌ الخذابيرؤلاداسٍت التي
َ
الفحي ألاهمُت
لللىاُ
اجخزتها ،خُث مىذ
ِ
ِ
هفعها التي مىدذ لباقي الجىاهب ،فئلى

اإلاغشب ألاكص ى إلى جإحُل جىفُز مخىىاتها
()27

الاظخّماسٍت في اهخٍاسالفشؿ اإلاىاجُت.

حاهب اإلافالح ؤلاداسٍت الىبري الخاـت

وحّخبر العُاظت الصحُت إخذي
َ
اهخماماث ُظل ِي الحماًت الفشوعُت في
اإلاغشب ألاكص ى في إواس مؽشوِها

التي واهذ جدىمها الهىاحغ العُاظُت

وجٍهش ؤهمُت رلً الاهخمام

وألامىُت التي جم ولّها لخىٍُم الحماًت ،جم

()28

الاظخّماسي

باإلكامت الّامت وكُادة الشئاظت الّعىشٍت

()33

ولْ اإلاذًشٍت الّامت إلافلحت الصحت.

مً خالٌ الخّلُماث الّامت التي ـذسث
لخىٍُم العلىت ؤو اللُادة الّعىشٍت في

وِلى هزا ألاظاط ،فئن ظلي الحماًت

مخخلف الجهاث ،والخاـت بالحفاً ِلى

الفشوعُت ِىذ إسظائها للىاِذ هٍام

صحت الجىىد بالذسحت ألاولى ال بصحت

الحماًت في اإلاغشب ألاكص ى بما فيها اللىاِذ
العُاظُت وؤلاداسٍت والّعىشٍت،لم ٌَ ِغ ْب
ِليها وحىب اظخدماس الىٍام الفحي ،إلاا

اإلاغاسبت ،خفىـا وؤن الهاحغ ألاوٌ
لعلىاث الحماًت الفشوعُت وان ِعىشٍا
()29

فُه مً ظلمُت في الخىغل الاظخّماسي،

يهذف إلى الخىظْ في بالد اإلاغشب.
َ ُ
وكذ سؤث ُظلي الحماًت الفشوعُت في

وبالخالي ،كامذ بمجمىِت مً ؤلاحشاءاث

الخىبِب ِىفشا هاما مً الّىاـش

لخىٍُم هزا اللىاُ وولّذ له مفالحه

ألاظاظُت التي حعاهم في الخىغل العلمي،

ِامت.
الخاـت به وخذدث له
ٍ
جىحهاث ٍ
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لم جىً في ظىاد ؤِين اإلاغاسبت ،و إهما خاولذ

وبالحذًث ًِ الخىٍُماث الصحُت

َُ
لعل ِي الحماًت الفشوعُت التي كامذ بها بين

مً خاللها حّبُذ الىشٍم وحعهُل جشظُخ

1913م إلى غاًت 1926م في اإلاغشب ألاكص ى

الهُمىت الاظخّماسٍت وبلا للعُاظت

كذ ؼملذ ما ًلي(:)34

والخىي التي ولّها لُىحي Lyautey-في

ؤ -اإلافالح ؤلاداسٍت البدخت واخخفاـاتها:

هزا املجاٌ ،وِلُه فلذ اِخبرث إداسة

* الدؽىُالث الصحُت اإلاذهُت ،اظدؽاساث،

الحماًت الفشوعُت ؤن وبِبا واخذا ٌّادٌ
َ َ ا
ا
ف ُْللا وامال ،هما ؤن الىبِب هى ؤداة كُمت

ِالحاث ،مؽافي...

في

* مفلحت الاظدُىان الىبُت.

وفّالت

* الصحت والىكاًت الّامت.

والاهجزاب.

الاظخلىاب

والاظخدىار

()36

ومما ججذس ؤلاؼاسة إلى ؤن ظلي

* الؽشوت الصحُت البدشٍت.
* مش اكبت اإلافالح الصحُت البلذًت،

الحماًت الفشوعُت كذ اهخمذ في مجاٌ

الخفخِؾ الفحي اإلاذسس ي ،مش اكبت مّهذ

الصحت باألوسبُين الزًً واهىا ًخميزون ًِ

()35

اإلاغاسبت في ول ش يء ،اِخباسا مً اإلاؽافي التي

* معائل ؤلاظّاف.

واهذ مخففت لهم دون غيرهم مً اإلاغاسبت،

بمشهضة
ب -مّهذ اإلاغشب الفحي ،وهى ميلف
ِ
وجيعُم اإلاّلىماث التي تهم الذفاُ ًِ
ِ

باإللافت إلى اإلايزاهُت التي خففذ
للمعدؽفُاث ألاوسبُت دون اإلاعدؽفُاث

الصحت ،وٍمم ؼّبت فىُت (لجان وبُت،

اإلاغشبُت ،وهى ما ًدبين لىا مً خالٌ الجذوٌ

مّامل مخخلفت ،)..وؼّبت وكائُت ِامت.

آلاحي(( :)37الىخذة :بالفشهً الفشوس ي).

باظخىس.

ج -ؼّبت مشهضٍت إلايافدت اإلاالسٍا-
.Antipaludique

اإلاذن:

د -الفُذلُت اإلاشهضٍت الّامت في الذاس

اإلاعدؽفُاث:

البُماء.

ألاوسبُت:

اإلاغشبُت:

فاط:

.4000000

.800000

ومما ججذس ؤلاؼاسة إلُه ؤن ألاِماٌ التي

مشاهؾ:

.4000000

.500000

كامذ بها ظلي الحماًت الفشوعُت في اإلاغشب

مىىاط:

.5000000

.500000
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*حذوٌ ًمثل اإلايزاهُت املخففت

باإللافت إلى رلً فالعُاظت الصحُت

للمعدؽفُاث ألاوسبُت باإلالاسهت مْ

الاظخّماسٍت باإلاغشب واهذ جخىخى املحافٍت

اإلاعدؽفُاث اإلاغشبُت*

اإلاعخّمشًٍ وجىفير وظائل الّالج
ِلى صحت
ِ

وخعب بّن اإلاّىُاث التي جخىفش

والىكاًت مً ألامشاك وألاوبئت ،هزا مً

لذي إداسة الصحت وؤلاِاهت الىبُت ،فئن

حهت ،ومً حهت ؤخشي ،فلذ ِملذ ظلىاث

ظُاظت الحماًت الفشوعُت في املجاٌ الفحي

الحماًت ِلى إسظاء الخذماث الصحُت راث

كذ واهذ لها هخائجها -ؤلاًجابُتِ -لى اِخباس

الىابْ الىفعي ،مً ؤحل جىفير الؽشوه

ؤن الخىٍُم الفحي في اإلاغشب ألاكص ى ،كذ

الالصمت إلوّاػ مفالحها وكماء مأسبها

()38

ؤٌهش هخائجه

()40

الاظخّماسٍت وِلى حمُْ ألاـّذة.

(= باليعبت إلابخغى

صحُذ

الفشوعُين وما ًخى افم مْ مؽشوِهم

ؤن

العُاظت

الصحُت

الاظخّماسي) ،ورلً مً مىىلم ؤهه اظخّمل

الفشوعُت في مغشب الحماًت كذ كذمذ

وإداة للخىغل ،هما ؤهه وظُلت لحماًت

خذماث صحُت ؤخذثذ -هىِا مً الخغيراث-

الجالُت ألاوسبُت في اإلاغشب ألاكص ى مً حهت،

ِلى معخىي البيُت الصحُت اإلاغشبُت

وجإمين الجى اإلاىاظب الظخلشاسهم مً حهت

()41

بميافدت بّن ألامشاك وألاوبئت الفخاهت

ؤخشي.
ولّل هزا ألامش ًفعشه هالم لُىحي ،هدى

إال ؤن رلً وله ًىذسج لمً العُاظت
َ ُ
الاظخّماسٍت التي ؤسادث ُظلي الحماًت

كىله ":لِغ هىان ش يء ؤهثر مً هجاِت دوس

الفشوعُت اخخىاء الؽّب اإلاغشبي مً

الىبِب هّامل للخىغل والاختراق ،وهزلً

خاللها ،بدُث وكف لها هزا ألاخير باإلاشـاد

للجزب وؤلاغشاء والتهذئت ،"..وِلى هزا
ُ ُ
ألاظاط ا ِْخ ِب َر الىب الاظخّماسي معاِذا
مباؼشا وملىما ؤظاظُا في ِملُت اخخالٌ

وججلى رلً في الاِخماد ِلى الىب الخللُذي
همماسظت لىىُ مً اإلالاوّت للخىبِب
الاظخّماسي.

اإلاغشب ،ومً هزا اإلاىىلم ،وٌفخه إداسة
الحماًت الفشوعُت هّىفش ؤظاس ي في ظبُل
اختراق اإلاغشب ألاكص ى.

 -5خاجمت:

()39
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* لم ًىً الىب الاظخّماسي الفشوس ي في

في ألاخير ،جدُل خالـاث هزه
الذساظت إلى الّذًذ مً الىلاه هزهشمنها:

اإلاغشب الّشبي في ظىاد ؤِين اإلاغاسبت ،و إهما

* احعمذ ظُاظت الاظخّماس الفشوس ي في

وان مخىىا اظخّماسٍا ،وبالخالي ِمل

اإلاٍاهش

اإلاغاسبت ِلى الخفذي لهزه العُاظُاث،

والاظتراجُجُاث ،ومما ال ؼً فُه ؤن

وكذ ججلى رلً في ملاوّت هزا الىب،

العُاظت التي اجبّها الفشوعُىن في املجاٌ

والاِخماد ِلى الىب البذًل والخللُذي.

اإلاغشب

الّشبي

بّذًذ

الىبي والفحي ،هي واخذة مً جلً
 -6هىامؾ الذساظت:
( -)1دمحم رفا اااص :الى اكـ ــْ الفـ ــحي فـ ــي اللىـ ــاُ
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىهشاوي (1914م1962 -م) ،ؤنزوح ا ا ا ا ا ا ا اات
دلخااوراه فااي الخاااريي الحاادصر واإلاُاؾااز ،امُاات
الجياللا ا ااي اليا ا ااابظ ،ضا ا اايد بلُبا ا اااص-5102 ،
 ،5102ؽ .25
( -)5ؾ ا ا ا ا االيحت َالم ا ا ا ا اات :ألاخ ـ ـ ـ ـ ــىاٌ الص ـ ـ ـ ـ ــحُت
بـ ـ ـ ــالجضائشخـ ـ ـ ــالٌ الاخـ ـ ـ ــخالٌ الفشوسـ ـ ـ ـ ي مـ ـ ـ ــً
1830م إلــى 1962مِ ،مالــت وهـشان -ؤهمىرحــا-
(دساظت جاسٍخُت) ،ؤنزوحات دلخاوراه فاي الخااريي
الح اادصر واإلاُاؾ ااز ،امُ اات ؤب ااي بن ااز بلقاص ااد،
جلمطان ،5102 -5102 ،ؽ.205
( -)2مؿا ا ااهف خيا ا اااني :الىـ ـ ــب وألاوبـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي
الجضائشخـالٌ الفتـرة الاظـخّماسٍت ،ميػاوراث
 ،ANEPالجشائز ،5102 ،ؽ.52
( -)5ب اااإلاواساة م ااِ وػ اااناث الخهبي ااب ،صمن ااً
بغف اااى ال اادور ال ااذ لُب ا الاض ااخُمار ف ااي جفص ا ي
ألاما ا ازاف ،والل ا ااو م ا ااً خ ا ااالى بح ا اادار نف ا اازة
ا خماَي ا اات داخ ا اال وط ا ااي صخخل ا ا م ا ااً حي ا اار

الاظتراجُجُاث.
* اِخمذ الفشوعُىن في اإلاغشب الّشبي ِلى
الخىبِب واملجاٌ الفحي ووٌفىهما في
خذمت الاظخّماس ،خُث اظخغل رلً في
جشظُخ ؤكذام الاظخّماس.
* بالّىدة إلى اإلاماسظاث الىبُت الفشوعُت في
َ
اإلاغشب الّشبي ال ُـم ْعخ ّْ َمش ،جدىلذ مهىت
الىب مً مهىت إوعاهُت إلى ؤداة اظخّماسٍت،
بدُث اظخّملذ هزه اإلاهىت في ؤغشاك
ومأسب الاخخالٌ وجدلُم مؽشوُ الاظخّماس.
* وان للعُاظت الصحُت الفشوعُت في اإلاغشب
الّشبي (= في الفترة الاظخّماسٍت ِمىما
وفُما بين الحشبين خفىـا) مخخلف
الخإثيراث

والخذاُِاث

ِلى

البيُت

الاحخماُِت ،وهزا مً مىىلم جىٌُف
الاظخّماسللىب هىظُلت اظخّماسٍت.
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الجشائا ا ا اازيين ما ا ا اااهوا صزفكا ا ا ااون فنا ا ا اازة الها ا ا ااب
الفزوسا ا ا ا ي ؤؾ ا ا ااال -اههالق ا ا ااا م ا ا ااً ؤن الهبي ا ا ااب
الفزوسا ا ي فا ااي غالا ااب ألاحيا ااان صه ااون َط اانزيا
ما اادهيا-لما ااا جً ا ااز فزوطا ااا با ااين الحا ااين وألاخا ااز
بمً ا ا ااز بوطا ا اااوي ،ولا ا ااذلو فقا ا ااد ماها ا ااذ هًا ا اازة
الجشائ ا ا اازيين لله ا ا ااب الفزوسا ا ا ا ي -الاض ا ا ااخُمار -
مخيب ا ااا ل م ا اااى ،..صىً ا ااز فزاه ا ااش ف ا اااهون :الّ ـ ــام
الخ ـ ـ ـ ــامغ للث ـ ـ ـ ــىسة ،ج ا ا ا ااز -الوق ا ا ا ااان قزن ا ا ا ااوم،
اإلااضطاات الونىياات للفىااون اإلاهبُياات ،الجشائااز،
 ،5115ؽ .022
( -)01هاهد ببزاهيم دضوقي :دساظاث في جاسٍخ
الجضائش الحذًث واإلاّاـش(الحشهت الىوىُت
الجضائشٍت في فترة مابين الحشبين 1918م-
1939م) ،ميػإة اإلاُارا ،ؤلاضنىدريت،
 ،5110ؽ ؽ .85 -80
( -)1هدطاءى هىا ًَ موقِ ألانباء مً القكيت
بزمتها اَخبارا مً الجاهب ؤلاوطاوي الذ صميز
م ىت الهب؟ لُل مً باب القوى ؤن ألانباء
ألاوربيون َامت قد -حاولوا جدارك الوقُيت
الصحيت ولم صبخلوا بذلو -وؤوقاَ ا اإلاخُفىت
بط.ب الىًام الجائز وما جبُ مً ؤسماث
ويزوا ضيئت لحقذ البالد والُباد زاء
جفوق وجن ر فئت الهولون ؤ حاب الامخياساث
َلى الخووطيين ،وبالخالي ماهذ غاون الصحت
في الخىًيم ؤلادار الاضخُمار َبارة ًَ
مؿلحت -لحفٌ الصحت -حتى ارجقذ بلى بدارة
َ
للصحت الُامت ،قمذ مزالش للُالج ج ِ

الثقافا ا اات والا ا اادصً وهما ا ااو اإلاُيػا ا اات ( ليطا ا ااذ
ضياض اات الخ وب ااِ ببُي اادة َ ااً الل ااو) ،مم ااا ؤز ااز
َل ااى حال اات اذجخم ااِ ال ااذ ساد جإسم ااا َ اار الف اارة
الت ااي م ااز كه ااا ،فه ااان الخ ااإزير مباغ ازا َل ااى ااحت
الجشائا ا اازيين ما ا ااً خا ا ااالى ما ا ااا ؤحدزخ ا ا ا اإلاالىا ا اات
الاض ااخُماريت م ااً حغي اراث ذري اات مط ااذ البيي اات
الا خماَي ا اات وال رليب ا اات ال.ػ ا اازيت الجشائزي ا اات،..
صىًز دمحم رفاص :اإلاشحْ العابم ،ؽ .45
( -)2ؾااليحت َالماات :اإلاشحــْ العــابم ،ؽ ؽ
.225 -220
( -)2مؿ ااهف خي اااني :ألاوبئ ــت واملجاِ ــاث ف ــي
الجضائ ــش ،ميػ ااوراث ،ANEPالجشائ ااز،5102 ،
ؽ.52
( -)2ضا ا ااُيدة غا ا ااين :الخفـ ـ ــىساث الاحخماُِـ ـ ــت
للى ــب الؽ ــّبي (دساظ ــت مُذاهُ ــت ف ــي مىىل ــت
الضٍبــان) ،ؤنزوحاات دلخااوراه فااي َلاام الا خماااٍ،
امُ ا اات دمحم خيك ا ااز ،بط ا اانزة،5102 -5105 ،
ؽ .551
( -)8يُ ا ا ا ااود الل ا ا ا ااو بل ا ا ا ااى الطياض ا ا ا اات الفزوط ا ا ا اايت
اإلاىخهجاات ،والتااي تهاادا بلااى اضااخمالت الجشائاازيين
ومحاولا ا ا اات لطا ا ا ااب ودها ا ا اام والً ا ا ا ااور بمً ا ا ا ااز
الح ا ا ا ااامي ،وه ا ا ا ااو الص ا ا ا ا يء ال ا ا ا ااذ جفه ا ا ا ااً ل ا ا ا ا
الجشائزي ااون ول اام صخقبل ااوا فن اازة ؤن فزوط ااا الت ااي
جخااوف حزبااا قزوضااا قااد الجشائاازيين وجزجنااب
ف ااي حق اام اذج اااسر والاَخق ااا ث والىف ااي والط اابي
ُ
وو..؟! ج ْق ِد ُم َلى مداواة ها ء ،سياادة َلاى َادم
الثقا اات فا ااي فزوطا ااا وفا ااي ن ها ااا وؤنبا ها ااا ،لما ااا ؤن
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التي صيبغي ؤن جوقِ في قالب مثل الذ بين
ؤصدصىا (الخمييز) ،ففي مقاى لجزيدة الدفاٍ
بُىوان ":ضياضت الاضخُمار وؤززها في هفوص
الخووطيين" جخ لى جلو الطياضت ،ومما اء
في  ":لقد مض ى َلى الحماصت الفزوطيت ؤربُت
وخمطون َاما ،ماهذ ضياضت البالد جخحوى
فيها مً غموف بلى وقوح  ،..ومان القائمون
َلى جىفيذ ؾو الحماصت صخخلفون غدة وليىا
ومزوهت ،..ولُل ضياضت الحماصت واحدة في
موقوَ ا لما مان واضحا مً قبل ،ولنً
نزق جهبيق ا وف م مغشاها صخخل باخخالا
الز اى وما اجفق ل م مً ؤلاحطاضاث هحو
ؤبىاء هذه البالد ،ف ل هم صخؿورون
الاضخُمار باإلاُنى الحقيقي وباإلاُنى الذ َىاه
الُلم والفً؟ ؤم ؤه اضخُمار مدطلو ومبيد-
لألهالي-؟ ولذلو زى ًَ ضياضت الحماصت
جىاقل في ألاغهاى وألاوقاٍ ،وإصثار
ؤلاحطاص والػُور اإلالي َلى الحقائق الثابخت
بما غير الوقُيتُ ،
وؾ ِّي َر الفزوس ي في هًزهم
هو اإلازغد ،ومً هىا ؤؾبح حطيير غاون
البالد الخووطيت بيد الجماَاث الاث اإلاؿالح
واإلاهامح ليىنمؼ الخووس ي َلى هفط  ،ربما
َ
لحفٌ الاج والذ ْو ِد ًَ لياه  ،وؤن وق وقفت
مل ا اح راس وجبؿز ،مخافت ؤن صؿبح ؤززا بُد
َين ،ووقوف وقفت الحيران ؤمام قواث وؤه
مزغم َلى اللو وغير راغب في  ،وبذلو
حطاوره ؤفهار لثيرة في ؤن َامت القواث حُمل

بالكزور باليطبت للخووطيين ،بيىما ؤوػإث
مزالش ؤخزى خاؾت بالهولون وإناراث وَماى
غزماث الاضخغالى الاضخُمار ولزَاصت حت
الجالياث ألاوربيت دون غيرها ،وَلى هذا
ألاضاص لم صنً لألنباء صد في الاضخُمار بقدر
ما مان للغدارة ومىًز الاضخُمار في اللو،
للخدقيق في هذا الؿدد را ِ ،دمحم َلي بلحولت:
الىبِب الخىوس ي (سظالت ومى اكف 1893م-
1993م) ،مهبُت  ،Omegaجووظ،0442 ،
ؽ .22
( -)00بالا ما ر ُىا بلى موقِ ؤ حاب اإلا ً
الحزة مً ألانباء والؿيادلت ؤمام مطإلت
احخهار اإلامارضت الهبيت الفزوطيت لشمام
ألامور في بنار ضياضت الحماصت ،فةهىا ضىق
َىد وقِ صمنىىا الجشم مً خالل باوُدام
ماضطت اضدػفائيت جووطيت بحخت ،واللو
اَخبارا مً الىقـ الفادح في َدد ألانباء
والؿيادلت واإلامزقين الخووطيين بالُودة بلى
َددهم الذ مان قليال دا ،..للخُمق صىًز
دمحم َلي بلحولت :اإلاشحْ هفعه ،ؽ .082
(َ -)05بد الزحمً الوهيس ي :العُاظت
الصحُت بخىوغ في ِهذ الحماًت (1881م-
1939م) ،ج ،5ؤنزوحت دلخوراه في الخاريي
الحدصر واإلاُاؾز ،امُت  14ؤفزيل ،0428
جووظ ،5112 -5115 ،ؽ .2
( -)02لُل هذه الطياضيت القائمت َلى
الُىؿزيت امخدث حتى بلى الجواهب ؤلاوطاهيت
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( -)02ؤمام هذا اإلاوق  ،ه د ؤن الطلهاث
الفزوطيت قد قامذ ببُل ؤلا زاءاث فيما
صخُلق كهذه ألامزاف وألاوبئت ،فمً اإلاالد ؤنها
قامذ بة زاءاث الخحذصز مً اهدػار الهوليرا
وخاؾت بُد الهارزت الصحيت التي َزفتها البالد
بُد 0402م بُد اهخقاى الوباء مً دوى ىوب
غزق آضيا ،ومما ه د في هذا الؿدد ؤه جم
َقد ماجمز ضمي بماجمز غماى بفزيقيا ،وقد
جم الخهزق في بلى محاولت -حفٌ الصحت
الُامت -ليظ فقو في البالد الخووطيت ،وإهما
في ميِ ؤقهار اإلاغزب الُزبي ،صىًز:
Archives nationales de la Tunisie,
série E, carton 19, dossier 28/1,
document 55, (1927- 1928).
( -)02الحبيب زامز :هزه جىوغ ،مهبُت
الزضالت ،جووظ( ،د ث ن) ،ؽ .22
( -)08جم رضم الجدوى اَخمادا َلى
بحؿائياث مو ودة في ؤنزوحت َبد الزحمً
الوهيس ي :اإلاشحْ العابم ،ؽ 212وما بُدها.
( -)04صمنىىا هفي الدور الذ لُب ألانباء
الخووطيين في م اى بوُاع الحياة الصحيت في
جووظ وخاؾت بُد نهاصت ح ٍ ،5هذلز منهم
بالخؿوؽ الوو الخهويً ألاوربي ،ومً هذا
اإلاىهلق ،هىاك م موَت لبيرة مً ألانباء
ضاهمذ في خدمت بلدها في اإلايدان الؿحي
هذلز منهم َلى ض.يل اإلاثاى الدلخورة جوحيدة

ومُنى للخإلب ؤو الخحيز،"..
قده بال
للخُمق في هذه الىقهت صىًز زيدة الذفاُ:
جىوغ الخمشاء -ظُاظت الاظخّماس وجإثيرها
في هفىط الخىوعُين ،512ٍ ،-الطىت
الخامطت ،الخميظ  51ديطم ر  ،0425ؽ
ؽ .5 -0
( -)05صووظ درموهت :جىوغ بين الحماًت
والاخخالٌ ،منخب جووظ الحزة ،مهبُت
الزضالت( ،دون مُلوماث ؤخزى) ،ؽ .42
( -)02في هذا الؿدد ،صمنً الخُزي ًَ هقهت
ؤضاضيت مً خالى بصفاد الهبيب بيار دوفاى-
 ( Pierre DUVALمً ؤغ ز ألانباء
الفزوطيين في الجزاحت ،اغخغل بخهت ؤضخاال
في مليت الهب بباربظ ونبيب بمطدػف
ريبواضيار )Lariboisière -في ؤلخوبز 0404م
مً وسراة الخار يت الفزوطيت لخقدصم جقزيز
ًَ ألاوقاٍ الصحيت في جووظ بزز ح ٍ،0
حير ؤَزب في جقزيزه ًَ َدم و ود هيهل
يػزا َلى جىًيم الخدماث الصحيت وإن
ماهذ هىاك محاو ث ،فهي جفخقز بلى
الاوسجام والخهامل بط.ب غياب بدارة
للصحت! ،وبذلو -اضخهاٍ دوفاى مً ؤن صكِ
بؾبُ َلى الىقيؿت اإلاسجلت في ضياضت
الحماصت الفزوطيت في اذجاى الؿحي ،للخدقيق
في اإلاطإلت را َِ ،بد الزحمً الوهيس ي :اإلاشحْ
العابم ،ؽ .522 -525
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( -)55في مزاضلت مً اإلادصز الُام للصحت
بخووظ بلى اإلادصز الُام للخار يت الؿادرة في
 14فيفز 0455م ،والتي لم يُزج مً خالل ا
َلى ألاوقاٍ الصحيت اإلاشريت التي حػ دها
جووظ وإهماى جام للخدماث الصحيت مً
نزا الدولت الحاميت التي صخو ب َليها جوفير
مل ما صاد بلى جهويز الصحت الُموميت ،ب
ؤن مدصز الصحت الخف بخقدصم حوؾلت َامت
ًَ مػارلخ في اإلااجمز الدولي حوى الصحت
الذ جم َقده في الزبام  ،سيادة َلى اللز
بُل ألاوبئت وألامزاف التي حُاوي منها البالد
الخووطيت َلى غزار الشهز والهاَون،..
للخدقيق في هذا الؿدد ؤلثر را ِ:
Archives nationales de la Tunisie,
série E, carton 19, dossier 28/2,
)document 31, (09 février1924
ومما ج در ؤلاغارة بلي ؤه جم َقد الُدصد مً
اإلالخقياث واإلااجمزاث اذحليت ( َلى مطخوى
ال راب الخووس ي) والدوليت لدراضت ؤوقاٍ
الصحت الُامت في بلدان غماى بفزيقيا بو
َام ،حير ه د ماجمز الجشائز في 0452م،
واإلااجمز الدولي الخامظ في الزبام ضىت
0458م ،وغيرها مً اإلااجمزاث ،..را ِ في هذا
الؿدد:
Archives nationales de la Tunisie,
série E, carton 19, dossier 28/2,
document 67/ 73, (1927- 1928).

ابً الػيي ،الدلخور الحبيب زامز ،ؾالح
َشيش ،بلى اهب النثيرصً...
( -)51ؤزىاء الاحخفا ث الخمطيييت ضىت
0420م ،ؤؾدرث م لت جووظ الهبيت َددا
خاؾا صخكمً الُدصد مً اإلاقا ث ،حوى
اه اساث فزوطا الهبيت في البالد الخووطيت،
ومً بين اإلاقا ث التي جكمىتها اذجلت مقا
للمدصز الُام للداخليت الذ مان يػزا َلى
منخب ؤلاضُاا الُام والوقاصت ومما اء
في  ..":بن فزوطا ومىذ ؤن بطهذ حماصتها َلى
جووظ وا ذ م مت ًَيمت مان َليها
اه اسها ،فقد ؤخذث َلى َاجق ا هدفا ضاميا
وهو ؤن جىقل بلى محمييها ِوُم الحكارة
الغزبيت ،وؤن جفخح البالد َلى الخهور اإلااد
وألاخالقي ،وؤن حطخميل القلوب بالُه
والزفق والُىاصت ،ومً ؤلثر اإلايادصً ؤهميت
وإلحاحا ه د َم َ
ىاسٍ ؤلاضُاا الهبي والوقاصت
حير مان مل ش يء صقخض ي الاه اس ،"..للخُمق
والخدقيق في هذا الؿدد را َِ ،بد الزحمً
الوهيس ي :اإلاشحْ العابم ،ؽ .2
( -)50لُل قلت الُىاصت بصحت الخووطيين في
يل ضياضت الخفقير والخ يل وإهماى
قزورياث الحياة اههالقا مً ؤولى القزاراث،
قد ّ
َزف حخ بلى ألاوبئت وألامزاف التي
فخنذ بالنثير منهم ،..دمحم َلي بلحولت :اإلاشحْ
العابم ،ؽ .040
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( -)52مارص الفزوطيون الخمييز حتى في
الخهبيب ،فمً اإلاالد ؤن اإلازض ى الخووطيون
قد مان محزما َليهم دخوى اإلاطدػفياث
ألاوربيت -اإلاو ت لألوربيين دون غيرهم-
واقخؿز ألامز َلى اإلاطدػف الؿادقي فقو،
لما ؤنها ماهذ جحزم ألانباء الخووطيين مً
ممارضت الُمل الهبي في اإلاطدػفياث وحكور
اإلالخقياث والىدواث ،..للخدقيق والاض زادة في
هذا الؿدد را ِ ،دمحم َلي بلحولت :اإلاشحْ
العابم ،ؽ.22
( -)55هدطاءى ًَ موقِ ألانباء هىا باَخبارهم
صمارضون م ىت بوطاهيت؟ في الحقيقت ؤن
ألانباء الخووطيين مان َددهم قليل دا ،وفي
يل اللو مان ها ء يُيػون في َشلت ًَ
اذجخمِ ب ما صخـ َياداتهم ومزقاهم في
دائزة قيقت ،ولم صخدموا الخووطيين
باإلاطامزاث الصحيت والخحاريز وؤلارغاداث
الهبيت وما ص زون وراءه هو الىيابت فقو! ،في
حين مان ؤنباء الػزق صقومون كهاج ألاَماى
مل ا وبطارَون فيها! ،فُال بنها حقيقت مزة،..
للخُمق في هذا اإلاوقوٍ صىًز ،مشهض الخىثُم
الىوني (= جىوغ الّاـمت) ،قطم الحزلت
الونىيت ،ؤ ،2 -5-وزيقت غير مزقمت ،بخاريي 50
ؤفزيل 0425م.
( -)52اقخؿزث ضلهاث الحماصت هىا َلى
جوفير الخحاليل وإ زاءاث ،في يل جوفير بُل
اللقاحاث والتي ماهذ َلى َاجق ميزاهيت

البلدصت! بلى اهب برضاى بُثاث نبيت مً
فزوطا بلى البالد الخووطيت ،ومما صالحٌ َلى
الطياضت الصحيت لفزوطا في البالد الخووطيت
ؤنها ؤض بذ في اللز ما قامذ ب  -والذ يل
ح را َلى ورق! ،-هذا وقد ؤر ُذ ضلهاث
الحماصت اهدػار جلو ألاوبئت وألامزاف بلى ل
الخووطيين ،وؤمام الاهدػار الفادح لخلو
ألامزاف وألاوبئت ورغم جحذصزاث ألانباء
بخفاقم الوقِ وجدهور الحالت الصحيت ،فةن
ضلو الحماصت جلو الخفذ بالدَوة بلى بلقاء
الخهب واذحاقزاث وحكور الىدواث
واإلااجمزاث.
(َ -)52بد الزحمً الوهيس ي :اإلاشحْ العابم،
ؽ .250
( -)52سمي مبارك :الىب الاظخّماسي مً ِمل
إوعاوي إلى ؤداة للدعشب الاظخّماسي
العلمي ،صوم دراس ي حوى جاسٍخ الاظخّماس
واإلالاومت بالبادًت اإلاغشبُت خالٌ اللشن
الّؽشًٍ ،ميػوراث اإلاُ د اإلالهي للثقافت
ألاماسبغيت ،الزبام ،5101،ؽ.2
( -)58مما ج در ؤلاغارة بلي في هذا الؿدد ؤن
بزهام ؤلاؾالحاث التي اءث ب لخلت الُمل
الونني والذ ُر ِف َِ ضىت 0425م مً نزا
الوفد اإلاغزبي بلى حهومت الحماصت في باربظ قد
جكمً 02فؿال ،اء الفؿل الطابِ منها
بُىوان" الصحت الُامت وؤلاضُاا
الا خماعي" -دون الخفؿيل في هذا الفؿل،-
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صىًز ،مىير البُلبهي :معجم ؤِالم اإلاىسد ،دار
الُلم للمالصين ،بيروث ،م ،0445 ،0ؽ .515
( -)20دافِ مارخو النزَت الاضخُماريت ًَ
الًاهزة الهولوهياليت م رسيً الجواهب التي
اضخفادث منها الػُوب اإلاطخُمزة! ،ف ُلوا
في مقدمت حطىاث الاضخُمار الهب وفوائد
الهب الاضخُمار  ،ب ؤن البُل آلاخز مً
اإلاارخت مً مدارص جاريخيت مخخلفت وجو اث
فنزيت مخباصىت ،هفوا اللو وجؿدوا ل  ،ومً
ُ
حز ُرو لخاب" الهب ؤلام رصالي"،
ها ء ،م ِ
وَلي  ،ههزح م موَت مً الدطائ ث هىا َما
ً
بالا مان الهب الغزبي في اإلاطخُمزاث نبا
ً
َقالهيا ونبا بوطاهيا؟ ،وهل يُخ ر هذا الهب
فُال بحدى فوائد ؤلام رصاليت التي صمنً
بههارها !؟ ؤ صمنً ؤن صهون هذا الهب في
الحقيقت ضالحا ؤخز ل رضاهت مً ألاضلحت
ألاصدصولو يت للحنم ألا ىبي التي يطخخدم ا
في محاولخ لل يمىت؟ وإلاؿلحت مً اضخخدم
هذا الهب؟ هل مان ؤضاضا إلاؿلحت ؤفزاد
ؤلادارة الاضخُماريت والجيؼ؟ ؤم إلاؿلحت
غُوب اإلاطخُمزاث ؤم الازىين مُا؟ ،للخُمق
في هذا الؿدد ولإل ابت َلى هذه الدطائ ث
را ِ ،سمي مبارك :اإلاشحْ العابم ،ؽ .02
( -)32مما ه ده في هذا الؿدد ؤن واهب
الخوضِ الاضخُمار قاضيت ،ف و ليظ خاليا
مً الُيوب والىقؿان ،غير ؤه بالا مان هىاك
ما صكفي َلى هذا الخوضِ هبال وي رره ،ف و

بلى اهب اإلاهالب التي رفُذ (ضىت 0422م)
في ف رة حُيين الجنراى هو يظ مقيما َاما َلى
اإلاغزب والتي َزفذ باإلاهالب اإلاطخعجلت ،ومما
َخ َ
ـ الؿىاَت ه د :ؤلالثار مً َدد
اإلااضطاث الصحيت وجوسبِ ألادويت َلى
اذحخا ين ،النفاح الدائم قد اإلاطالً
القذرة ،مقاومت البغاء ،بىاء القدر الهافي مً
اإلاالجئ واإلازالش إلصواء العجشة واذحخا ين،
باإلقافت الى جوضيِ اإلاطاَداث للمىًماث
الخيرصت ،..لالض زادة والخُمق في هذه اإلاطإلت
صىًزَ ،الى الفاس ي :الحشواث الاظخلاللُت في
اإلاغشب الّشبي ،مهبُت الى اح الجدصدة،
الدار البيكاء ،م ،5112 ،2ؽ  -041ؽ
.502
( -)54آضيت بىُدادة وآخزون :اإلاّشفت الىبُت
وجاسٍخ ألامشاك في اإلاغاسب ،ميػوراث َهاى،
الزبام ،5100 ،ؽ .520
( -)21ليوحي لوبظ هوبير غوهشال LYAUTEY -
0825 ( :Louis Hubert Gonzalveم-
0425م) ماربػاى فزوس ي َمل في بداصت ألامز
في الجشائز زم ال ىد الؿيىيت زم مدغػقز،
بُد فزف الحماصت الفزوطيت في الُام 0405م
َُ ِّين ؤوى مقيم َام َلى البالد ،وَلى هذا
ألاضاص حنم جلو اإلاىهقت بلى غاصت 0452م،
باضخثىاء ف رة قؿيرة جولى خالل ا وسارة الحزب
الفزوطيت بين 0402م بلى غاصت 0402م،..
للخُمق والاض زادة حوى شخؿيت ليوحي
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اإلاطدػفياث اإلاغزبيت حطب جوسبِ قزف ضىت
0425م ،للخدقيق في جلو ؤلاحؿائياث ،حشب
الاضخقالى :اإلاغشب ألاكص ى"مشاهؾ" كبل
الحماًتِ ،هذ الحماًت ،إفالط الحماًت،
اإلاهبُت الُزبيت ،بيروث( ،د ث ن) ،ؽ .022
( -)38في هذا الؿدد ،هدطاءى ًَ مدى حت
هذه اإلاطإلت؟ وهل فُال اضخفاد اإلاغاربت مً
الخدماث الصحيت لطلهاث الحماصت؟ بالا ما
ر ُىا بلى الجدوى الذ َالج اإلايزاهيت
اذخؿؿت للمطدػفياث الفزوطيت مقابل
اإلايزاهيت اذخؿؿت إلاطدػفياث اإلاغاربت ،فةهىا
ف بين جلو الفزقيت
ضىق َىد هقهت حُار ٍ
وما هو مو ود َلى ؤرف الواقِ ،باإلقافت بلى
ؤن مُدى ألانباء باليطبت للموانىين بلغ 511
نبيب فقو لهل  52ؤل وطمت ،هذا في
اإلادن ،ؤما باليطبت بلى البادصت ،فقد جم
حسجيل نبيب واحد فقو لهل  051ؤل
وطمت! ،لما ؤن َدد الُياداث واإلاطدػفياث
التي وؾلذ بلى َ 85يادة ومطخوؾ مان منها
 22مخؿؿت لألوربيين ،وهذا مل في يل
ؤلاهماى النبير الىاج ًَ َدم اضخهاَت
الهبيب -مً الىاحيت ؤلاوطاهيت -الخنفل
ب ميِ اإلازض ى ،ما هخ َى اسدحام الُياداث
وغياب الىًافت ،ألامز الذ ؤدى بلى اهدػار
ؤمزاف ؤخزى في يل يزوا الُيؼ التي
ؤدخل ا الاضخُمار ،..لالض زادة والخُمق في هذه
ً
اإلاطإلت صىًز لال مً ،حشب الاضخقالى:

َمل الهبيب باَخباره م مت ورضالت غزيفت،
وهي الوضيلت التي اجخذ منها الاضخُمار ؤداة
لخحقيق مأرب في بنار ما يطمى باإلاػزوٍ
الاضخُمار  ،صىًز آضيت بىُدادة وآخزون:
اإلاشحْ العابم ،ؽ .522
( -)33مً قمً الخُليماث ألاخزى التي ج رس
حكور ال ا ظ الؿحي في ال رهام
الاضخُمار مىذ البداصت ،الخإليد َلى و وب
قم مل ت لزئيظ إلاؿلحت ال ىدضت ،بلى
اهب رئيظ مؿلحت اإلادفُيت واإلاؿالح
ؤلاداريت ،باإلقافت بلى رئيظ اإلاؿلحت
الصحيت ،وهذا بن دى َلى ش يء فةهما صدى
َلى ؤن مؿلحت الصحت هي بمطخوى اإلاؿالح
الُطنزيت الن رى هفط ا ،وبالخالي مان هىاك
حكور لبير إلاؿلحت الصحت ؤصكا ،صىًز في
هذا اإلاوقوٍ آضيت بىُدادة وآخزون :اإلاشحْ
هفعه ،ؽ ؽ .525 -522
( -)34دمحم خير فارص :جىٍُم الحماًت
الفشوعُت في اإلاغشب (1912م1939 -م)( ،د د
ن) ،دمػق ،0425 ،ؽ ؽ .252 -252
( -)35جم بوػاء مُ د باضخور باإلاغزب بُقد
بين اإلاقيم الُام ضان لوضيان ومدصز مُ د
باضخور في باربظ ،وقد باغز اإلاُ د َمل في
اإلاغزب مِ حلوى ضىت 0425م.
( -)36سمي مبارك :اإلاشحْ العابم ،ؽ .02
دوى صمثل اإلايزاهيت اذخؿؿت
(-)37
للمطدػفياث ألاوربيت باإلاقارهت مِ
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اإلافذس هفعه ،ؽ ،028-022ولذلو ؤلبير
َياع :اإلاغشب والاظخّماس -خفُلت
العُىشة الفشوعُت ،-جزَ -بد القادر الػاو
وهور الدصً ضُود  ،دار الخهابي( ،د ث ن)،
ؽ .225
( -)39رقوان غُاصبي :ـىسة اإلاغشب في
هخاباث ألاوباء الفشوعُين (1912م-
1956م) ،وػز مُيت البحر والخوزيق ،الدار
البيكاء ،م ،5102 ،0ؽ .522
( -)40آضيت بىُدادة وآخزون :اإلاشحْ العابم،
ؽ .522
( -)41رقوان غُاصبي :اإلاشحْ العابم ،ؽ
.542
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السياسية الفسوسية ملواجهة وباء
الكوليرا في الجصائس أثىاء بداًة
مسحلة الاححالل ،مجلس الصحة
الفسوس ي هموذجا عام (1331م-
1381م).

العدد  11هوفمبرجشسيً الثاوي 2020

هظلً ،والت هبلذ كضعاجه ؤلاكخهاصًت
واإلااصًت والبكغٍت.
وباعخباع أن وباء اليىلحرا ٌعخبر واخضا مً
بحن أيم وأزُغ ألامغاى وألاوبئت الت
مؿذ الجؼائغ زالٌ بضاًت مغخلت
الاخخالٌ الفغوس  ،يظا ما أخضر "مجاعت
صًمغغافُت" )(DEMOGRAPHIC FAMINE
خلُلُت بؿبب كىة اهدكاعه وفضاخت
أيغاعه ،خُث ٌعخبر اللغن الشامً عكغ
للمُالص فترة لخأنل وججضع وباء اليىلحرا (
)epidemic Choleraفي مىاَم عضًضة مً
الجؼائغ ،لُخىاجغ ظهىعه بكضة وٍخمحز
اهدكاعه بؿغعت لُمـ وامل الكغائذ
الاحخماعُت مً خيام ومديىمحن ،إيافت
إلى ألاؾغي وألاحاهب اإلاىحىصًً في
الجؼائغ ،غحر أن يظا اإلاغى كض عغف
زمىصا جضعٍجُا ووؿبُا بؿبب إحغاءاث
الدجغ الهحي اإلافغويت مً َغف
اإلاؿخعمغ الفغوس على اإلاؿخىَىحن ،أًً
مـ يظا الدجغ الهحي وامل الؿفً
الخجاعٍت اللاصمت مً أوعوبا ،لىً يظا ال
ًىفي إَالكا حؿبب يظا الىباء في جغاحع
صًمغغافي عيُب وانهُاع اإلاىظىمت الصخُت
للمجخمع الجؼائغي ،الظي ال وؿخُُع
جلضًغ حجمه الخلُلي لخًاعب ألاعكام
اإلاىحىصة بسهىنه.

ص/حبري عمغ ،أؾخاط الخاعٍش الخضًثواإلاعانغ ،مدايغ (ب) بجامعت دمحم
ألامحن صباغحن-ؾُُف .-02
ص/دمحم الهالر صقاف ،حامعت دمحمالبكحر ؤلابغايُي بغج بىعغٍغٍج
وحامعت ؾياعٍا -بترهُا.-
اإلالخو:
للض حعامل املجخمع الجؼائغي مع
مجمىعت مسخلفت مً ألامغاى وألاوبئت
الفخاهت َُلت أعبعت كغون واملت والت
واهذ حكيل زالسي مغعب وكاجل باليؿبت
له ،اإلامشلت في املجاعاث واليىاعر
الُبُعُت والُاعىن واليىلحرا ،خُث
زلفذ يظه ألازحرة آزاعا حؿُمت على خُاة
الفغص واملجخمع احخماعُا واكخهاصًا
وصًمىغغافُا وصخُا ،لظلً خاولىا مً
زالٌ يظا اإلالاٌ جدبع الىاكع الهحي
والضًمىغغافي ومضي جأزغه باألوبئت
وألامغاى اإلاخىللت ،الت واهذ صائما ما جترص
على املجخمع الجؼائغي زالٌ الفترة
العشماهُت ومغخلت الاخخالٌ الفغوس
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وللض حعاملذ إصاعة الاخخالٌ الفغوس مع
وباء اليىلحرا في الجؼائغ مً زالٌ كُامها
بجملت مً ؤلاحغاءاث الصخُت الت واهذ
جدذ إقغاف مجلـ الصخت الفغوس
) ،(C.S.F.Aخُث ؾايمذ ول الاختراػاث
اإلالضمت والخُبُم الهاعم للياعهخِىت في
جسفُف قضة يظا الىباء عغم عضم
اؾخجابت فئت هبحرة مً ؾاهىت الجؼائغ
زالٌ يظه الفترة لهظه الخعلُماث
الهاصعة مً مجلـ الصخت الفغوس
وألاَباء الفغوؿُحن لظغوف وأؾباب
ؾيخُغق إليها زالٌ مًمىن يظه
الضعاؾت.
وؤلاقيالُت اإلاُغوخت في يظا الؿُاق
الخاعٍخي هي :باعخباع أن الجؼائغ لم جىً
بِئت زالُت مً ألاوبئت وألامغاى الفخاهت
مىظ بضاًت العهض العشماوي إلى غاًت بضاًت
مغخلت الاخخالٌ الفغوس  ،أًً أَلم على
وباء الُاعىن واليىلحرا باؾم "اإلاغى
اإلاؿخىًَ" ) (ENDEMIEفي الجؼائغ ،فما
يى مغى اليىلحرا؟ وما هي ؤلاحغاءاث
اإلاخسظة إلاىاحهخه كبل بضاًت مغخلت
الاخخالٌ الفغوس وبعضيا مً َغف
مجلـ ؤلاصاعة الصخُت الفغوؿُت في
الجؼائغ؟ وما مضي جأزغ الىاكع الهحي
والضًمغغافي في الجؼائغ بهظا الىباء الفخان
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زالٌ يظه الفترة مً بضاًت مغخلت
الاخخالٌ(1831م1871-م)؟.
اليلماث اإلافخاخُت:
الاخخالٌ
الىباء-اليىلحرا-الجؼائغ-كبل
الفغوس  -بعض ؤلاخخالٌ الفغوس -املجاعت
الضًمغغافُت.
French policy to confront the cholera
epidemic in Algeria during the
beginning of the occupation
phase, the French Health
Council as a model (18311871).
Abstract:
The Algerian society has dealt with a
different group of deadly diseases
and epidemics for the entire four
centuries, which constituted a
terrifying trilogy and a killer for him,
represented in famines, natural
disasters, plague and cholera, as the
latter had huge impacts on the life of
the individual and society socially,
economically, demographically and
health, so we tried to During this
article, I tracked the health and
demographic reality and its impact on
131
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relative subsidence due to the
quarantine measures imposed by the
French colonizer On the settlers,
where did this quarantine touch the
entire merchant ship coming from
Europe, but this does not negate at
all, this epidemic caused a terrible
demographic decline and the collapse
of the health system of Algerian
society, which we cannot estimate
the true size of the inconsistency of
the numbers on it.
The
French
occupation
administration has dealt with the
cholera epidemic in Algeria by
carrying out a number of health
measures that were under the
supervision of the French Health
Council (CSFA), where all the
precautions provided and the strict
application of carnitine contributed
to reducing the severity of this
epidemic despite the failure of a large
group of Algeria to respond during
This period for these instructions
issued by the French Health Council
and the French doctors for conditions
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epidemics and mobile diseases,
which were always frequent in
Algerian society during the Ottoman
period and the stage of the French
occupation as well, and which
crippled his economic, material and
human capabilities.
Considering that the cholera
epidemic is considered one of the
most important and most serious
diseases and epidemics that affected
Algeria during the beginning of the
French occupation, this is what
caused a real "demographic famine"
(DEMOGRAPHIC FAMINE) real
because of the strength of its spread
and the severity of its damage, as the
eighteenth century is considered a
period of root and cholera epidemic
Cholera (epidemic) in many regions
of Algeria, the frequency of its
emergence is severe and its spread is
characterized quickly to touch the
entire social group of rulers and
ruled, in addition to the prisoners and
foreigners present in Algeria, but this
disease has known a gradual and
133
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and reasons we will address in the
content of this study.
The problem raised in this historical
context is: Considering that Algeria
was not an environment free from
epidemics and deadly diseases from
the beginning of the Ottoman era
until the beginning of the French
occupation period, where the plague
and cholera epidemic was called
"endemie" in Algeria, so what is a
disease? Cholera? What are the
measures taken to confront it before
and after the beginning of the French
occupation phase by the French
Health Administration Council in
Algeria? And to what extent was the
health and demographic reality in
Algeria affected by this deadly
epidemic during this period from the
beginning of the occupation period
(1831-1871)?.
Keywords:
The epidemic - cholera - Algeria before the French occupation - after
the French occupation - demographic
famine.

املؤسسات الصحية في الجصائسقبل-1
-م1551(بداًة مسحلة إلاححالل الفسوس ي
:)م1331
*دوزألاباء البيض املسيحيين وزجال
الدًً في ثأسيس مساكصصحية
:ومسخشفيات بالجصائس
إن اإلاؿدكفُاث اإلاؿُدُت الت باصع
بئوكائها آلاباء البٌُ اإلاؿُدُحن في
ٌالجؼائغ كبل بضاًت مغخلت الاخخال
 عغفذ باؾم اإلاؿخىنفاث، الفغوس
اإلاؿُدُت الت هظهغ مً أيمها مؿدكفى
(Le "اللضٌـ ألاب "ؾِباؾدُان صًبىعث
 الظيPERE SEBASTIEN DUPORT)
 أًً باصع ألاب،)1(م1551 أوكأه عام
صًبىعث بئوكاء صاعا للعالج في مضًىت
 يمً ما ٌعغف،الجؼائغ في العهض العشماوي
باإلجفاكُاث الت أبغمتها الجؼائغ بسهىم
خماًت ألاكلُاث اإلاؿُدُت وخماًت ألاؾغي
 خُث وان أغلب عواص،مع الضوٌ ألاوعوبُت
يظه الضاع يم مً ألاؾغي اإلاؿُدُحن
اللظًً ًخم أؾغيم في مُاه خىى البدغ
ٌألابٌُ اإلاخىؾِ مً َغف ألاؾُى
 يى ما،البدغي الجؼائغي في العهض العشماوي

M. KHIATI Mostefa, Histoire de la
Médecine en Algérie de L’Antiquité a nos
)1( jours, A.N.E.P. 2000. p.84.
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انُلر علُه باؾم الجهاص البدغي(*) يض
اإلاؿُدُحن بعض ؾلىٍ ألاهضلـ وغغهاَت
عام 1492م ،ما ٌعغف في ألاصبُاث الغغبُت
وعىض اإلاؤعزحن الغغبُحن بمهُلر اللغنىت
البدغٍت (*)في العهغ الخضًث ،زهىنا
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وطلً عاحع بؿبب العجؼ اإلاالي الظي واهذ
حعاوي مىه لخمىٍلها(.)2
هما أؾـ ألاب "وابؿان" (LE PERE
) CAPUCINعام 1575م أيم مؿدكفى في
مضًىت الجؼائغ وطلً بعض اإلاؿاعضة اإلاالُت
الت كضمها له الضون "زىان صوجغَل"
)(Don JUIN D`AUTRICHEخُث بن يظا
اإلاؿدكفى الضخم أمام ملبرة مؿُدُت
زاعج مىُلت باب الىاص بالعانمت ،خُث
وانل عحاٌ الضًً اإلاؿُدُحن ؾُاؾتهم
الصخُت لخماًت ععاًايم وأؾغايم في
الجؼائغ مهظا خؿب ما حاء به اإلاؤعر
ؤلاؾباوي "ماعقُيا" الظي ًؤهض عشىعه على
وزُلت اؾباهُت في اإلاىخبت الىَىُت بالخامت
ًظهغ فيها ناخبها كًُت بىاء مؿدكفى
لألؾغي اإلاؿُدُحن وؤلاؾبان مً َغف ألاب
"بُضعو صي ال وىوؿُبؿُىن" (PIERRE DE
).)1(LA CONCEPTION
إيافت إلى ول يظه اإلاباصعاث الهامت هظلً
كام اللضٌـ "بحرهاعص صي مىعوا" Le
TRINITAIRE
BERNARD
DE
) )MONROYبخأؾِـ مؿدكفى باللغب
مً "جبرهت الباًلً" (TAVERNE DU
)BQGNE DU BEYLIKباللهبت في قاعع
باب عؼون بالعانمت والت جم اعاصث

(*) اجلهاد البحري :ىو عملية حبرية حربية قادىا البحارة ادلسلمون
سواء يف حوض البحر األبيض ادلتوسط أو احمليط اذلندي واخلليج
العريب ،ضد القوى البحرية األوروبية ادلسيحية مع مطلع القرن 61م
حيث كان اذلدف من ىذه العمليات ادلنظمة ىو فرض السيطرة
البحرية يف مناطق العامل اإلسالمي للدولة العثمانية ،على غرار ما قام
بو اإلخوة بربروس بعد حتريرىم لسواحل مشال إفريقيا واجلزائر من الغزو
األيبريي واجلنوي اإليطايل والربتغايل ،أنظر :حسن أملي ،اجلهاد
البحري مبصب أيب رقراق خالل القرن 61م ،جامعة احلسن ،20
كلية العلوم اإلنسانية ،أطروحة دكتوراه ،ط  ،26درا أيب رقراق
للنشر ،0221 ،ص .94
(*)القرصنة البحرية :انتشر ىذا ادلصطلح يف الكتاابت األوروبية
الغربية واليت تعترب اجلهاد البحري للمسلمني ضد ادلسيحيني يف البحار
واحمليطات قرصنة حبرية لكون ىذا العمل غري مشروع ،ويندرج من
خاللو قضية األسرى ادلسيحيني وفديتهم مع األساطيل اإلسالمية،
والقرصنة لغواي تعين كل سرقة تقع يف البحار واحمليطات وادلياه وىي
كلمة مشتقة من اللغة الالتينية اليت تعين ) ،) Cursiusأي البحار
اللص ،أنظر :جالل فضل دمحم العودي ،القرصنة البحرية وحرية أعايل
البحار "دراسة يف أحوال القانون الدويل للبحار والقانون اليمين"،
أطروحة دكتوراه ،كلية احلقوق ،قسم القانون ،جامعة عدن ،اليمن،
 ،0269ص .60

)1( M. KHIATI, op.cit, p.84.
)2( M. KHIATI, op.cit, p.87.
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جىؾُعه وتهُئخه الؾخلباٌ أهبر كضع ممىً
مً اإلاغض ى وألاؾغي اإلاؿُدحن في مضًىت
الجؼائغ( ،)2مً َغف اللضٌـ ؤلاؾباوي
"بُاع صي ال وىوؿُبؿُىن" والظي كام
أًًا بفخذ نُضلُت باللغب مً اإلاؿدكلى
بالجىِىت عام 1665م ،ايافت الى نُضلُت
سجً الباقا الت أؾؿها اللضٌـ "بُضعو"
وهي مً واهذ جلىم بتزوٍض ول مؿدكفُاث
ألاباء البٌُ اإلاؿُدُحن باألصوٍت وجبُع
هظلً مسخلف ألاصوٍت للجؼائغٍحن أًًا(.)3
أما في عام 1661م فلض ػاع مضًىت الجؼائغ
ألاب "أوصعي" و"عوىصو" LES PERES
) ( RECAUDON ET AUDRYمً أحل
عملُت عخم ألاؾغي اإلاؿُدحن في سجىن
الجؼائغ ،خُث الخظا كلت اإلاصخاث
واإلاؿدكفُاث إلؾخلباٌ اإلاغض ى ما صفعهم
الى جأؾِـ يُاول صخُت حضًضة باللغب
مً سجىن الجؼائغ في عام 1665م جم بىاء
مصخخان َبِخان صازل سجً الباقا،
ومصخت بسجً الباؾخاع (BAGNE de la
)BASTARDEأما اإلاصخت الغابعت فياهذ
باللغب مً سجً قالبي ،واهذ اإلاصخت
الخامؿت مىحىصة صازل سجً ؾاهذ

واجغًٍ) HOPITAL DU BAGNE DE
.)4(( SAINTE CATHERINE
وكض ولف ألاب "بُضعو صي ال
وىوؿُبؿُىن" بدؿُحر ول يظه اإلاصخاث
ؤلاؾدكفائُت في مضًىت الجؼائغ مً َغف
آلاباء البٌُ ،لىً عغم ول يظه الخعؼٍؼاث
الصخُت اإلالضمت مً َغفهم للخىفل
باإلاغض ى اإلاؿُدُحن وألاؾغي في الجؼائغ ،إال
أن فتراث ألاوبئت وألامغاى الفخاهت
والُاعىن واليىلحرا أو ما عغف عىض ؾاهىت
الجؼائغ في الترار الكعب بمهُلر
"الخبىبت اللىٍت والىبحرة"( ،)5حعل يظه
اإلاصخاث عغم هثرتها غحر وافُت لخغُُت
ألاػماث الصخُت الت عغفتها الجؼائغ
زانت ومىُلت خىى البدغ ألابٌُ
اإلاخىؾِ عامت ،ما حعل آلاب "لفاوش "
) (LE PERE LEVACHERعام 1682م
ٌعغى مجزله همؿخىنف نحي لخضمت
اإلاغض ى اإلاؿُدُحن ،إيافت إلى هغاء العضًض
مً اإلاىاػٌ الجؼائغٍت بغغى اؾخعمالها
همصخاث َبُت مؤكخت(.)6
هما ججضع بىا ؤلاقاعة إلى أن اإلاؿدكفُاث
الصخُت اإلاؿُدُت بالجؼائغ كض مغث بفترة

)1( Idem, p.87.
)3( Idem, p.85.

Mémoire de la congrégation, Mission, II,
)2( P.345, cite par KHIAT, op.cit, p.86.
)2( KHIATI, op.cit, p.87.
(6) A. BERBRUGGER, Charte des
Hôpitaux Chrétiens d’Alger en 1694, In
R.A.N 8, Année 1864, p.p.133 a 144.
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أػماث مالُت مخعضصة على غغاع أػمت عام
1702م ،الت ؾايمذ في اعخلاٌ اإلاكغفحن
على حؿُحر يظه اإلاصخاث الُبُت عام
1762م( ،)1ألامغ الظي صفع إلى جدغٍغ مُشاق
للمؿدكفُاث اإلاؿُدُت في الجؼائغ بحن
اًالت الجؼائغ العشماهُت وبحن مملىت
اؾباهُا ،خُث خغعث وزُلت اإلاُشاق عام
1693م باللغت الترهُت وجغحمت إلى اللغت
ؤلاؾباهُت فُما بعض ،هي جدمل العىىان
الخالي" :هرا إجساء يهدف إلى حماًة
املسخشفيات الحالية" ،الهضف مً يظه
ؤلاجفاكُت يى جدضًض الكغوٍ ألاؾاؾُت
لدؿُحر يظه اإلاصخاث الُبُت بمضًىت
الجؼائغ ،مع مغاعاة خلىق اإلاغض ى
واإلاعالجحن واإلاؿحرًً بها أًًا( ،)2هما جم
إعفاء يظه اإلاؤؾؿاث الصخُت بملخض ى
يظا اإلاُشاق مً صفع الًغائب الؿىىٍت
لخؼٍىت الضولت الجؼائغٍت وجىػَع ألاصوٍت
مجاها على ألاؾغي اإلاؿُدُحن(.)3
هما جأزغث العضًض مً الهُاول الصخُت
في الجؼائغ زالٌ مغخلت ما كبل الاخخالٌ
بؿبب اليىاعر الُبُعُت والؼالػٌ
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والفُاياهاث على غغاع ما خضر إلاؿدكفى
مضًىت ويغان الظي انهاع زالٌ ػلؼاٌ عام
1771م ،ما ؾبب وفاة ول ألاَباء واإلاغض ى
اإلاىحىصًً بضازله( ،)4لىً لم جخىكف
اإلاؿاعضاث اإلااصًت واإلاالُت اإلالضمت مً
َغف عحاٌ الضًً اإلاؿُدُحن للخىفل
باإلاغض ى وألاؾغي في الجؼائغ ،خُث جم
جأؾِـ مذجغ نحي حضًض لألؾغي
الفغوؿُحن بمضًىت الجؼائغ عام 1646م
ويى مذجغ ) ،)LAZARETطلً بفًل
اإلاؿاعضاث اإلاالُت الت كضمها اإلالً "لىَـ
الشالث عكغ" ) )LOUIS XIIIملً فغوؿا
لُخم غلله عام 1827م وطلً بؿبب
الخهاع البدغي الفغوس اإلاًغوب على
مضًىت الجؼائغ(.)5
-2املؤسسات الصحية في الجصائس بعد
بداًة مسحلة إلاححالل الفسوس ي(1331م-
1381م):
للض باصع املخخل الفغوس مً أحل يمان
صخت حُىقه إلى جدىٍل العضًض مً
اإلاؤؾؿاث الضًيُت واإلاؿاحض والؼواًا
واإلاالجئ إلى يُاول صخُت مسخلفت
الخضماث ،على غغاع مسجض الغاٌـ
"محزومىعجى" أو اإلاضعىا بمسجض "الخاج
خؿحن ؤلاًُالي" الىاكع بكاعع باب عؼون

(1) J. MARCHIKA, La Pest en Afrique
septentrional, Histoire de la peste en
Algérie de 1363a1830, Alger, Julien
Carbonnel, 1927, p.86.
)1( KHIATI, op.cit, p.p.280-282.
(3) Y.TURIN, Affrontements culturels
dans L’Algérie Coloniale, Ecoles
Médecines, Religion, 1830-1880, ENAL
François Maspero, 1971, 2ed, 1983, p.13.

)2( Idem, p.cit, p.81.
Archives Nationales, Serie, F.80.677.cite
)2( par Turin, op.cit, p.86.
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بالعانمت وأًًا ػاوٍت "هكخىث" ومسجض
"خُضع باقا" بكاعع باب عؼون الظي خىٌ
إلى مؿدكفى مضوي ،هما جم جدىٍل
الفغوؿُحن إلاسجض "الغاٌـ علي بدكحن"
اإلاىلىص بمضًمت جىؾيان ؤلاًُالُت والظي
أؾؿه عام 1662م هظلً إلى نُضلُت
مغهؼٍت للجِل الفغوس  ،هما جم جدىٍل
هظلً مسجض "ؾُضي الغاخلي" بباب الىاص
إلى نُضلُت
عؿىغٍت زالٌ مغخلت الخىم العؿىغي
مابحن 1830م1840-م( ،)1هما جم جأؾِـ
الؿلُاث الفغوؿُت للمؿدكفُاث اإلاضهُت
ما بحن عام 1832م إلى 1834م في اإلاضن
الىبري على غغاع مضًىت الجؼائغ وويغان
وعىابت وبجاًت أًًا ،لخعمم يظه الهُاول
الصخُت على ول مً والًت مؿخغاهم وكاإلات
وبلُضة وكؿىُُىت في أعىام 1835م-
1837م1839-م( ،)2مً بحن أيم اإلاباصعاث
الصخُت الفغوؿُت في الجؼائغ يى اؾخلضام
مجلـ الصخت الفغوس للُبِب والجغاح
"حِؿياعص" عام 1832م )Dr GISCARD
CHIRUGIEN
MAJOR
DES
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َ)ZOUAVESبِب الفغكت العؿىغٍت
اإلاضعىة "بفغكت الؼواف"(*) ،وعالج 16
كبُلت حؼائغٍت عاهذ مً مغى اللغع
والؿعفت وهي أمغاى حلضًت حؿببها
فُغٍاث مجهغٍت جؤصي إلى ؾلىٍ الكعغ،
هما وان الُبِب "حِؿياع" أوٌ َبِب
فغوس ًضعىا إلى يغوعة حعمُم الفدو
والعالج للجؼائغٍحن مع الفغوؿُحن ،ما صفعه
إلى فخذ أوٌ مصخت َبُت "بضالي إبغايُم"
في العانمت زانت بغحر ألاوعوبُحن مع
اكتراخه على مجلـ الصخت الفغوس
يغوعة جأؾِـ مؿدكفى هبحر ًدؿع إلاائت
مغٌٍ(.)3

(*) فرقة الزواف) :)Les Zouavesىي فرقة عسكرية تشكلت يف
العهد العثماين من اجملندين اجلزائريني مع القوات العثمانية ،ومن مهامها مجع
الضرائب بني القبائل ادلنتشرة يف اجلزائر وجين احملاصيل الززراعية ،وىنا جيب
علينا أن نفرق بني فرقة الزواف وبني قبائل زواوة يف القبائل الكربى ،أما يف
الفرتة الفرنسية فقد تشكلت فرقة الزواف على يد الكونت ديبورمون قائد
احلملة الفرنسية على اجلزائر وىي مشكلة من خمتلف اجلزائريني دون حصرىا
يف جهة معينة حسب ماجاءت بو ادلصادر الفرنسية ،للمزيد انظر إىل:
Eugene Emile Edouard Perret, Les francais en
Afrique recit algerien, Vol 01,1886, p.104.
(3) TURIN, op.cit, p.78.
(4) P. DURANT. M. BEGUET. R.
HORRENBERGER. G. RENOUX. Recherche

نقال عن :فلة موساوي القشاعي ،الواقع الصحي والسكاين يف اجلزائر أثناء
العهد العثماين وأوائل االحتالل الفرنسي(6160م6716-م) ،أطروحة
دكتوراه ،كلية العلوم اإلنسانية ،قسم التاريخ ،جامعة اجلزائر ،0262 ،20
ص .974
)1( TURIN, op.cit, p.85.
)2( Idem, op.cit, p.p.13-14.
نقال عن :فلة موساوي القشاعي ،ادلرجع السابق ،ص .949

du pouvoir neutralisant du sérum des vaccins
contre le typhus exanthe matique, In.
A.I.P.A.N. 1T.xx. Mars. 1943.
(5) Idem, op.cit, p.318.
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وهفـ الش ء كام به الضهخىع الفغوس
"بىػان" ) )Dr POUZINمً زالٌ جىظُمه
لخملت َبُت ؾُاؾُت لهالر الضعاًت
Politique
الاؾخعماعٍت الفغوؿُت
) )Médicale de Propagandeمً أحل
عبِ ظايغة الاؾخعماع الفغوس في الجؼائغ
بالجاهب الخًاعي فلِ ويى معالجت
الجؼائغٍحن وجلضًم الخضماث الُبُت ،يظا
ما حاء به اليىهذ صًبىعمىن ،في الغؾالت
ألاولى اإلاىحهت لؿيان مضًىت الجؼائغ بعض
ؾلىٍ العانمت في 1830 -07-05م ،وان
قعاع الضهخىع "بىػان" يى" :حعمُم الهُاول
الصخُت عبر ول اإلاىاَم الجؼائغٍت"( ،)4كام
صهخىع "بىػان" باكتراح جأؾِـ مؿخىنف
نحي مخىلل لىنىٌ إلى اإلاىاَم البعُضة
عً اإلاضن الىبري ،الؾخلُاب الجؼائغٍحن
الظًً أنبدىا ال ًخىافضون إلُه بؿبب
الخلفُت الاؾخعماعٍت والخىف مً
الؿلُاث العؿىغٍت الفغوؿُت مً حهت
والجهل بُغق ومؼاًا العالج الفغوس
لألَباء الظًً ًجلبهم مجلـ الصخت
الفغوس للجؼائغ مً حهت أزغي(.)5
والجضًغ باإلاالخظت يى جؼاًض عضص اإلاغض ى
الجؼائغٍحن اإلاخىافضًً لهظا اإلاغهؼ اإلاخىلل
ًىمُا مً  20إلى  70مغٌٍ ،ما حعل
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الؿلُاث الصخُت الفغوؿُت اإلامشلت في
مجلـ الصخت الفغوس جلىم بخعمُم يظه
اإلاباصعة الصخُت في ول مً مضًىت ؾُضي
بالعباؽ وبجاًت ومؿخغاهم وكاإلات
وكؿىُُىت والضوٍغة الى غاًت عام 1839م،
Dr
هما كام الضهخىع "بحرجغهض"
) )BERTHERANDبخأؾِـ أوٌ مؿدكفى
بمضًىت البلُضة عام 1840م لِكمل عضص
اإلاؿدكفُاث الفغوؿُت في الجؼائغ مع
خلىٌ عام 1843م زمؿت عكغ مضًىت
حؼائغٍت ،منها اإلاضهُت والعؿىغٍت ومنها
الشابخت واإلاخىللت لُهل عضصيا ؤلاحمالي
عام 1845م إلى زماهُت وزالزىن
مؿدكفى( ،)1إيافت إلى جأؾِـ مجلـ
الصخت الفغوس إلاهالر َبُت مغافلت
إلاياجب الفغق العغبُت واللُاص وفم اإلايكىع
الهاصع في 1847-06-30م(.)19
مً زالٌ ما ؾبم ًمىىىا اللىٌ بأن ول
يظه اإلاباصعاث الصخُت ملجلـ الصخت
الفغوس والؿلُاث العؿىغٍت وؤلاصاعٍت
الفغوؿُت في الجؼائغ ،جبحن لىا مضي ايخمام
الفغوؿُحن بئصماج الجؼائغٍحن في هظام
نحي ًدميهم مً ألامغاى الفخاهت
واليىلحرا والُاعىن والخُفىؽ والخيى
البرصائُت...الخ ،مع جلضًم العالج اليافي لهم
لُضعن يؤالء الجؼائغٍىن بأن فغوؿا
( )2فلة موساوي ،ادلرجع السابق ،ص .929
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العؿىغٍت وؤلاؾخعماعٍت هي هظلً فغوؿا
ؤلاوؿاهُت ،خؿب اإلالىلت الكائعت في
ألاوؾاٍ الفغوؿُت بعباعة أنLa France :
Militaire est aussi la France
Humaine).
)
فعلى الغغم مً أن ألاؾاؽ الخلُلي في
جأؾِـ يظه اإلاؤؾؿاث الصخُت الفغوؿُت
في الجؼائغ يى زضمت وعالج الجُىف
الفغوؿُت واإلاعمغًٍ الفغوؿُحن وألاوعوبُحن
هظلً ،خماًتهم مً اهخلاٌ ألامغاى
والعضوي إليهم خؿب ما أحمعذ علُه
مسخلف الخلاعٍغ الُبُت الفغوؿُت لألَباء
اإلاضهُحن والعؿىغٍحن الفغوؿُحن( ،)2لىىه
وان ٌؿمذ للجؼائغٍحن بلهضيا زىفا مً
اهخلاٌ ألاوبئت وألامغاى إليهم ؾىاء يمً
الفغق العؿىغٍت أو أماهً إكامت اإلاعمغًٍ
أًًا.
أ-عمليات الحلقيح والحععيم ضد الكوليرا
وألامساض املعدًة في الجصائس مً ظسف
مجلس الصحة الفسوس ي:
بعض اهدكاع خضة ألاوبئت وألامغاى في
الجؼائغ وزانت مغى اليىلحرا في الؿىىاث
العكغ ألاولى مً الاخخالٌ(1830م-
1840م)والظي حؿبب في انهاع صًمغغافي
هبحر ،ظهغ مكغوع لخُبُم عملُت الخللُذ
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في الجؼائغ والت باصع إلُه الُبِب الفغوس
"قفغو") )Dr CHEVREAUعام 1832م في
مضًىت الجؼائغ ،لُلىم هظلً بعضيا
الضهخىع"حِؿياعص" ))Dr GISCARDبخللُذ
ؾيان مضًىت الللُعت في هفـ يظه الؿىت
مً اليىلحرا وعضة أمغاى معضًت أزغي،
هما كام الضهخىع "بىػان" هظلً بئحغاء
عملُاث جللُذ في الجؼائغ العانمت في ًىم
ول زمِـ مً نهاًت ألاؾبىع(.)3
خُث كام ألاَباء الفغوؿُىن أوال بما
بعملُت
ٌؿيى
ؤلاللاح))INOCULATIONوالت هي عملُت
حؿبم عملُت الخللُذ اإلاعغوف باؾم
) ، )1()VACCINEهما هظم الُبِب "أهُىلي"
) )Dr AGNELYعام 1847م عملُت جللُذ
مجاهُت للؿيان مؿخعُىا باللـ "عابحن"
) ،)RABBINومفت مضًىت الجؼائغ أًًا
إلاؿاعضجه في مكغوع الخللُذ املجاوي،
لُدهل فُما بعض الُبِب "أهُىلي" على
كغوى مالُت مجاهُت لخىظُم خملت جللُذ
زاهُت في قغق الجؼائغ وبالخدضًض في مضًىت
كاإلات عام 1850م ،لُللذ خىالي ألف
وزماهمائت مغٌٍ وفي عىابت للذ ألف
وأعبعمائت مغٌٍ( ،)2هظلً هظمذ عملُاث

( )3نفسو ،ص .921
)2( TURIN, op.cit, p.318.
)1( Idem, op.cit, p.p.338-339.

( )1نفسو ،ص .921
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لخىػَع ألاصوٍت باملجان على الجؼائغٍحن
اإلاهابحن بالىباء.
ب-مو اقف املسض ى الجصائسيين مً
الحلقيح والعالج ملجلس الصحة الفسوس ي:
جمشل مىكف الجؼائغٍحن مً زالٌ
عملُاث الخللُذ املجاوي والعالج وجىػَع
ألاصوٍت على اإلاهابحن بالىباء الت هظمها
مجلـ الصخت الفغوس في الجؼائغ،
باالمخىاع عً العالج والخضاوي مً اإلاغى
والىباء لألؾباب الخالُت:
عضم الشلت في الُبِب الفغوس مً َغفيؤالء اإلاغض ى.
عفٌ الخللُذ والعالج بؿبب الجهلاإلايكغ في أوؾاٍ املجخمع الجؼائغي.
كبىٌ أغلب يؤالء الجؼائغٍحن للمىثباإلاغى خفاظا على هغامخه وقغفه مً أن
ٌعالجه َبِب فغوس اخخل أعيه وعغيه.
الجضًغ بالظهغ أن ول طلً ؾايم في
اهدكاع اإلاغى والىباء اليىلحرا في الجؼائغ ما
بحن عام(1831م1871-م) ،يظا ما وان
مسُبا لإلصاعة الفغوؿُت مً حهت ولغحاٌ
الضًً وآلاباء البٌُ مً حهت زاهُت ،بؿبب
اعجباٍ العمل الهحي بالهضف ؤلاؾخعماعي
لدؿهُل عملُت ؤلاخخالٌ والؿُُغة زانت
بعض اإلالاوماث الكعبُت الت عغفتها الجؼائغ
زالٌ يظه الفترة بالظاث في حمُع مىاَم
الىًَ ،زانت أن اعجباٍ الجؼائغٍحن بُغق
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العالج الخللُضي والظياب للمغابِ والىلي
الهالر وػٍاعة ألايغخت وغحريا مً
الُلىؽ الضًيُت والغوخُت اإلاخىاعزت حُال
عً حُل ،ؾايم في يظا اإلاىكف الغافٌ
للخضاوي والعالج عىض الفغوؿُحن.
بؿبب يظا الغفٌ مً َغف عضة كبائل
حؼائغٍت للخللُذ حمضث الؿلُاث
الفغوؿُت عملُاث الخللُذ يض ألامغاى الى
غاًت عام 1868م ،خُث ولف الججراٌ
"صًفى" ))DESVEAUXألاَباء العغب
والجؼائغٍحن بخللُذ الؿيان بعض جيىٍنهم(،)3
خُث ؾايم الىفىع الجماعي للؿيان أمام
الىكاًت والعالج مً وباء اليىلحرا عام
1849م ،باعجُاب والخظع أمام ؤلاحغاءاث
ؤلاختراػٍت الفغوؿُت إلاىاحهخه ،خُث وان
مىكف ؾيان معؿىغ وصلـ والال مغىُت
وحُجل وؾُضي بالعباؽ وكؿىُُىت
معاصًا ليل لهظه ؤلاحغاءاث ،يظا ما حعل
الججراٌ " فىلف" ) )WOLFFمؿؤوٌ
اإلاىخب العغبي لؿُضي بالعباؽ ًهغح
اشمئزاش
ماًلي(:إن
العسب(الجصائسيين)إلسحعمال أدويخىا،
و إًمانهم بالقدز دفعهم إلى الثقة
بالعلبة...فان أغلبية املسض ى ًعلبون

( )3فلة موساوي ،ادلرجع السابق ،ص .924
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العالج مىا بعدما ًحدهوز وضعهم الصحي
فقغ)(.)1
باإليافت إلى أن ؤلاعخلاص الكائع في
املخُاٌ الظين للجؼائغٍحن أنال وان كائما
على أن الهضف مً يظا الخُعُم يى جغن
عالمت مدضصة على ألاَفاٌ في أحؿامهم،
لخجىُضيم فُما بعض لخضمت الجُىف
الفغوؿُت ،هما اهدكغث فىغة أن الهضف
مً الخللُذ يى إصزاٌ الؿم لجؿم
الجؼائغٍحن لُهاب بالكلل واإلاىث هظلً،
كض اعخبر هظلً أن الخللُذ يهضف لللًاء
على الجيـ الجؼائغي ،بالخالي فان عفٌ
يظه اللبائل وؾيانها لعملُت الخللُذ
والخُعُم ختى أن بعٌ اللبائل الجؼائغٍت
لجأث إلى تهضًض الؿلُاث الصخُت
الفغوؿُت بغمي أَفالها في مُاه البدغ(.)2
ج-وشاط مساكص إلاسعاف الصحية
الفسوسية لألخوات البيض في الجصائس
ودزوها الحبشيري:
حعىص فىغة جأؾِؿها إلى الضهخىع "بىػان"
فهى مً اكترح جأؾِـ مغهؼ ؤلاؾعاف على
اللجىت ؤلاصاعٍت الت احخمعذ في ًىم -25
1855-07م ،هما اكترح يظا اإلاكغوع على
الخاهم العام للجؼائغ في فغوؿا والظي
ناصق على اإلاكغوع ،واهذ ألازىاث البٌُ
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اإلاؿُدُاث هي الت حؿهغ على حؿُحر يظه
اإلاغاهؼ ،خُث ولفذ ألازىاث البٌُ مً
مضًىت "هاوس ") )Nancyبغعاًت مغهؼ
كؿىُُىت أما مغهؼ ويغان فىيع جدذ
مؿؤولُت ألازىاث البٌُ "الترهضًيُاث"
) ،)Les Trinitairesوويع مغهؼ مضًىت
الضحؼائغ جدذ ععاًت ألازىاث "ؾان –
S’Vincent-deفاوؿان-صي-بىٌ"
).)3()Paul
هما قغعذ ألازىاث البٌُ اإلاؿُدُاث
في اللُام بعملُاث ؤلاؾعاف والخمغٌٍ
والفدو والخدم بالجؼائغ العضًض مً
ألازىاث البٌُ بضعىة مً ألاباء البٌُ
على غغاع ألاب "صًبِل" Le Père
اؾخضعى
الظي
))DUPUCH
ألازىاث"حىػٍف صي لباعَؿُىن"(Saint-
 )Joseph-de L’Aparitionعام 1839م
والت كضمذ زضماتها للجؼائغٍحن في اإلاضاعؽ
الفغوؿُت واإلاؿدكفُاث هظلً ،خُث
أنبدذ اإلاهمت الُبُت اإلاغجبُت بالهضف
الخبكحري هي الهضف الغئِـ في يظه
الخضماث الصخُت الفغوؿُت بالجؼائغ ،ما
صفع بهؤالء ألازىاث إلى حعلم اللغت العغبُت
هظلً والاهخلاٌ إلى بُىث الجؼائغٍحن بضال

( )2فلة موساوي ،ادلرجع السابق ،ص .962
( )1نفسو ،ص .966

)3( TURIN, op.cit, p.87.
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مً اإلاؿدكفُاث واإلاالجئ إلصزالهم في
الضًً الىهغاوي(.)4
مً زالٌ ما ؾبم لىا ؤلاقاعة إلُه وؿخيخج
أن اإلاغاهؼ الصخُت الفغوؿُت لألزىاث
البٌُ في الجؼائغ أنبدذ جماعؽ
أوكُتها الضعىٍت للخىهحر في أوؾاٍ
الكعب الجؼائغي ،ما ًبحن أن الخلُلت مً
يظه الخضماث الصخُت الفغوؿُت لِـ
خبا في إهلاط الجؼائغٍحن بلضع ما يى مكغوع
جىهحري في وحه حضًض ،ظايغه يى العالج
وباَىه يى وكغ الضًً اإلاؿُحي.
-3خاثمة واسحيحاج وثقييم :مً زالٌ
اإلالاعبت الخاعٍسُت الت كمىا بها في صعاؾت
مىيىع الؿُاؾت الفغوؿُت في مىاحهت وباء
اليىلحرا في الجؼائغ ما بحن عام (1831م-
1871م)ً ،مىىىا أن وؿخيخج ما ًلي:
إن ظهىع ألامغاى وألاوبئت في الجؼائغواليىلحرا بعض مغخلت الاخخالٌ ما يى إال
اؾخمغاع لؿلؿلت ألاوبئت الت ظهغث مً
كبل والُاعىن الظي يغب الجؼائغ في
اللغهحن 16م17-م لُسخفي جضعٍجُا وٍظهغ
مياهه وباء اليىلحرا.
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الخظىا مً زالٌ يظا اإلاىيىع اعجباٍألامغاى وألاوبئت في الجؼائغ باملجاعاث
والجفاف واإلاىار والجغاص الظي أنبذ
مهاخبا لهظه ألامغاى اإلاعضًت في فتراث
ظهىعيا بالجؼائغ.
ٌعخبر اعجباٍ وباء اليىلحرا بدغهت جىللالؿلع والبًائع وألاشخام والدجاج
اللظًً َاإلاا ؾايمىا في اهدكاع اإلاغى في
مىاَم مسخلفت بالجؼائغ.
إن عضم اخترام كىاعض الىظافت ؾايمهشحرا في اهدكاع وباء اليىلحرا بالجؼائغ زالٌ
فترة بضاًت ؤلاخخالٌ.
للض لعب آلاباء البٌُ وألامهاث البٌُصوعا هبحرا مً زالٌ حهىصيم اإلابظولت
لخماًت ألاؾغي اإلاؿُدُحن بالجؼائغ ،يظا
ما ؾايم في خماًت الُىائف الغحر مؿلمت
مً اهخلاٌ عضوي اليىلحرا إليهم.
للض باصع الاخخالٌ الفغوس مً أحليمان صخت حُىقه إلى جدىٍل العضًض
مً اإلاؤؾؿاث الضًيُت واإلاؿاحض والؼواًا
واإلاالجئ إلى يُاول صخُت مسخلفت
الخضماث.
إن الهضف الخلُلي ليل الخضماثالصخُت الفغوؿُت بالجؼائغ يى عبِ
ظايغة الاؾخعماع الفغوس بالجاهب
الخًاعي فلِ ،اإلاخمشل في معالجت

(4) Archives de Nancy, cit par Turin,
op.cit, p. 93.
نقال عن :فلة موساوي القشاعي ،ادلرجع السابق ،ص .920
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الجؼائغٍحن وجلضًم الخضماث الُبُت
لخدلُم مكغوعهم ؤلاؾخعماعي بؿهىلت.
إن ألاؾاؽ الخلُلي في جأؾِـ مجلـالصخت الفغوس ليل يظه اإلاؤؾؿاث
الصخُت الفغوؿُت في الجؼائغ يى زضمت
وعالج الجُىف الفغوؿُت واإلاعمغًٍ
الفغوؿُحن وألاوعوبُحن هظلً ،خماًتهم مً
اهخلاٌ ألامغاى والعضوي إليهم.
إن عفٌ اللبائل والعكائغ الجؼائغٍتللعالج والخللُذ والخُعُم مً َغف
وألاَباء
مجلـ الصخت الفغوس
الفغوؿُحن العؿىغٍحن واإلاضهُحن منهم،
ؾايم في اهدكاع ألاوبئت وألامغاى صازل
املجخمع الجؼائغي زالٌ بضاًت مغخلت
الاخخالٌ الفغوس .
للض لعبذ اإلاؤؾؿاث الصخُت والضًيُتوالاحخماعُت الفغوؿُت بالجؼائغ واإلاالجئ
واإلاصخاث ،صوعا زفُا في وكغ حعالُم
الضًاهت اإلاؿُدُت على خؿاب الضًً
ؤلاؾالمي زانت في مىُلت اللبائل الىبري
زالٌ بضاًت مغخلت الاخخالٌ.

122

العدد  11هوفمبرجشسيً الثاوي 2020

2020  نىفمبرجشرين الثاني11  املجلة الدولية للدراسات الحاريخية والاجحماعية العددISSN:2707-8183

وباء الطاعىن بأوروبا الالثينية
11 و انعكاساثه املخحلفة خالل القرن
ميالدي
 ثىنس/نىربنعلي
casualties were not only the people of
Europe but the dominating forces
and regimes at that time, namely
Feudalism and
hegemonic
monarchies .
The plague was a driving force
in the elimination of feudalism in
Europe and the disintegration of
certain dominant social classes in the
countries of the continent On another
ground, the deep sufferings inflicted
by the plague were clearly reflected in
various traumatic themes in art and
literature. The symbols of death were
cross cutting all aspects of culture and
specifically the Gothic Art.
But in spite of all the tragedies
that Europe has had witnessed in the
late middle ages: Epidemic diseases
and economic meltdown, the
continent was able to rise up and
utilizes that tilt in history
to

Abstract
The most serious among
epidemic diseases in the history of
human kind was the plague which
appeared through different epochs of
history. The most deadly was the
plague that appeared in Europe in the
year 1347. It wiped out almost one
third of the continent population.
The impact of that plague was
catalyst in introducing radical
changes and disturbances around the
world . Europe was at the heart of
such changes that paved the ground
for the transformation of its social
structures. The repercussions of the
plague were clearly reflected on the
various aspects of peoples’ life : social,
economic, religious, and even
cultural.
With economic paralysis
resulted from this epidemic disease,
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املىحاث الي هطبذ املسن َىا وَىاى،
حلسث ؤضواح الىاغ حلسا مذلكت وضاءَا
ما ًمًٌ وككه بٍىاضر زًمؿطاقُت يبري،
جطيذ بسوضَا آزاضا ػلبُت بالؿت الهؼىة غلى
اللػُس الاحخماعي والانخلازي والػمطاوي.
قما هي ًبُػت َصا الىباء؟ وماهي
اوػٍاػاجه املخخلكت الي ؤحسثها غلى الحُاة
الاحخماغُت والانخلازًت والسًيُت وحيى
الثهاقُت الكىُت ولازبُت ،غلى املسي الهطٍب
والبػُس؟
الخػطٍل بىباء الٌاغىن:
ً
ُ
ناُ ابً مىظىض :الٌاغىن لؿت:
والىباء الصي ًَ ُ
" ُ
ُ
ُّ
كؼ ُس له الهىاء
الػام
املطن
ُ
ولابسان".1
قخكؼس له لامعحت
وفي املعجم الىػٍُ" :الٌاغىن ٌ
زاء
ُ
ٌ
ٌّ
ٌّ
ًلِب الكئران
مٌطوب
وبائي ػببه
وضمي
وجىهله البراؾُث الى قئران ؤدطي وإلى
الاوؼان".
لهس احخل الٌاغىن مٍاهت مطمىنت
في الترار الػطبي بلكت غامت ،قهس شيط في
ؤزبُاث املاضدين الػطب بػسة حؼمُاث مجها
الٌاغىن ،والٌاغىن الجاضف وػم حاضقا
لجطقه الىاغ ،وَؼمُه ابً الىضزي
بٌاغىن لاوؼاب .وٌٍلو غلُه ابً دلسون
ملٌلح املىجان ،وشلَ ؤن الىباء ًمثل

transform itself to a new modern
civilization.

املهسمت
ؿهسث قترة الػلىض الىػٌى
املخإدطة ؤظماث باألدم في الهطن الطابؼ
غـط مُالزي والصي اكٌلح غلُه
املاضدىن "بػلط الىٌباث" ،بش حامذ
سحابت ػىزاء غلى ؤوضوبا الؿطبُت ؤمٌطتها
بىابل مً لاظماث الؼُاػُت السًيُت
الانخلازًت والاحخماغُت ،ظغعغذ
اػخهطاضَا وغمذ املجاغاث ولاوبةت الي
غلكذ بالكطز لاوضوبي وداكت "الىباء
لاػىز" ؤو "الٌاغىن" الصي ؤحى غلى زلث
ػٍان ؤوضوبا .ونس اوػٌؽ الىباء غلى ًل
املؼخىٍاث ،حُث ؤكِب الانخلاز بالـلل
ولم ٌػس للحُاة ًػم بػس ؤن ؤلبؼها
الٌاغىن ضزاءٍ لاػىز .قطٍاح الىباء َبذ
مً املـطم غبر البحط لاػىز وزقػذ به بلى
الؿطب لاوضوبي غلى متن ناضب لخجاض
بًٌالُين قطوا مً جحاقل الجِف املؿىلي
الصي هطب حلاضا غلى محمُتهم الخجاضٍت
بالبحط لاػىز وحملىا مػهم املطن في
غظامهم.
ّ
ً
تهسًسا ً
ؿٍل مطن الٌاغىن
حسًا
للحواضة في الػلىض الىػٌى ،شلَ ؤن

ابً مىظىض ،لؼان الػطب ،املجلس الطابؼ ،زاض كازض،
1بيروث -لبىان ،7997 ،ق .781
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ؿؿل الػالم بإػطٍ قػم الىباء ؤنالُم
لاضن ؿطنا وؾطبا ؿماال وحىىبا.
ؤًلو غلُه الٌبِب واملاضخ لاملاوي
"ًىػخىغ ٌَُط  "Justus Heckerاػم
املىث لاػىز في يخابه "املىث لاػىز في
الهطن الطابؼ غـط" .ولِؽ مً املبالـ به
اًالم ملٌلح "املىث لاػىز'' غلى وباء
الٌاغىن الصي احخاح ؤوضوبا في الهطن
الطابؼ غـط مُالزي ،قبػى املاضدين
نسضوا ؤن َصا الىباء نس حلس املالًين مً
لاضواح وؤوزي بحُاة زلث ػٍان ؤوضوبا ،بش
اػخسعى بخىكُكه يٍاضزت اوؼاهُت يبري
الٌثير مً الدؼائالث السًيُت والكلؼكُت
الػمُهت.
ميـإٍ وػطغت اهدـاضٍ:
بن الػلماء ٌػخهسون ؤن ؤوُ مىحت
محههت مً الٌاغىن ًاهذ مىحت ًاغىن
حؼخِىُان الصي هطب الهؼٌىٌُيُت هحى
غام  547م ،ونس ؤزي الى جطاحؼ ػٍان
الامبراًىضٍت البيزهٌُت بيؼبت الطبؼ ،قُما
ّ
بلـ الىًَ الؼٍاوي بين ػىي  574و711م:
.5"٪61 -51
وحـير الٌخب الي وكلذ بلُىا مً
الػلىض الىػٌى الى ؤن الٌاغىن بسؤ في
"ؤضن الظالم" في بؿاضة الى آػُا الىػٌى،

املىث بحسور َصا املطن املكاجئ لإلوؼان
والحُىان غلى حس الؼىاء .وَىاى مً
ًكول اػخػماُ ًلمت ''وباء" 1ضؾم ؤجها حػن
ًل مطن غام ،قه ؤؿمل مً الٌاغىن
يمطن داق له غالماجه وؤغطاهه .وٍىحس
كىل ًهاُ في الخػمُم قِؼمُه "بالكىاء"،2
و"بالكلل" ،3وؾيرَما مً الٍلماث الي
جهلس املىث الػام.
ؤما املطاحؼ الؿطبُت الي اَخمذ بهصا
الٌاغىن الػام في حملت زضاػتها لهصا
الحسر قهس احمػذ في مػظمها غلى
جحسًسٍ بالٌاغىن لاػىز وؼبت الى هىع مً
ؤهىاع الٌاغىن وَى الخطاج الكحم ؤو
لاػىز .وزضحذ حىلُاث الػلىض الىػٌى
غلى حؼمُخه بػسة حؼمُاث مجها:
»  «The Great Mortalityؤو « The
 Plageاملـخهت مً الٍلمت الالجُيُت والي
حػن "الاهخكاخ والخىضم".
وَػطف اًوا بالىباء املـطقي ألهه
اهخهل مً املـطم بلى ؤوضوبا .ونس ُػم ب
»  ، « La Grande 4Mortalitéشلَ ألهه
املهطٍعي (ؤحمس بً غلي) :الؼلىى ملػطقت زوُ امللىى،
1ج  2نؼم  ،3الهاَطة  ،7958ق 773-772
كالح (بً ًحي) :جاضٍر بيروث وؤدباض ؤمطاء البحطٍين مً
2بن الؿطب ،بيروث  ،7927ق 737
 3السقؼ ق 98
4
de Chauliac (Guy),la Grande
Chirurgie,édit.Félix Alcan,Paris,1890, p 771.

5

M.Dols, The black death in the Middle East,
Princeton University Press, 1978, p20.
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الٌاغىن مً مىًىه املػعوُ في ؤضاض
آػُا الىػٌى الـاػػت .ومؼ ؤهه ضبما
اهدـط ؿطنا في اللين وحىىبا في ؿبه
الهاضة الهىسًت ،قةن السجالث الىاضزة في
َصٍ املىاًو ال جذبرها بال بالهلُل .بُس ؤن
املطن اهخهل ؿطنا مً زون ؿَ".6
واغخمازا غلى امللازض الػطبُت
ودلىكا ابً داجمتً ،ان الٌطٍو لاوُ
الايثر جساوال الهدـاض الٌاغىن ،ؤي ؤهه
اهٌالنا مً ػباػب آػُا الىػٌى،
وجحسًسا نطب بحيرة بالٍاؾ ؿماُ
مىؿىلُا ،وقو دٍ ػير املؿىُ ،حؼطب الى
بالز الهطم بىاحُت البحط الاػىز .ؤما قُما
ًذم املطاحل الهامت الهدـاض الٌاغىن
هالحظ ؤهه جىحس غسة مطاحل بحطٍت وبطٍت
وبما ؤن اليـاي ًطجٌع آهصاى ؤػاػا غلى
املالحت الؼاحلُت قةجها جهىم بىهل وحمل
املطن غلى مؼاقاث يبيرة حسا .ولهصا قهس
ًان اهدـاض الٌاغىن زائما مً الؼىاحل
هحى البالز .وبهصا "جكش ى الٌاغىن مً
مىًىه املػعوُ في ؤضاض آػُا الىػٌى
الـاػػت...اهخهل الىباء مؼ الخجاض
والهىاقل والجُىؾ والحجاج والبػثاث
السًبلىماػُت ،وغلى متن الؼكً املحملت

ؤو ضبما في اللين ،وؤحمؼ املاضدىن غلى ؤن
ابخساء الىباء ًان مً الـطم بهاضة آػُا
"ًان ؤوُ ابخسائه مً بالز الهان الٌبير
حُث الانلُم الاوُ ،وبػسَا مً جىضٍع الى
آدطَا ػخت ؤؿهط ،وهي بالز الخٌا واملؿل.
زم اجلل الىباء ببالز الـطم حمُػها وبالز
"ؤظبَ" 1وبالز اػٌىبىُ ونُلطٍت ّ
الطوم
وزدل الى ؤهٌايُت حيى ؤباز ؤَلها" .2ؤما ابً
داجمت في يخابه شيط ؤهه جلهى مً ججاض
الىلاضي دبر اهدـاض الٌاغىن اهٌالنا مً
بالز "الخٌا" ،3وهي اللين حؼب نىله .زم
اهدـط في بالز الترى والػطام وبلـ بلس الهطم
قالهؼٌىٌُيُت".4
قُصيط ابً الىضزي "ؤن دبرٍ ابخسؤ
مً الظلماث" .5وَىاى زالئل حـير بلى ؤن
مهس املطن َى آػُا الىػٌى ،قهس ًاهذ
ههٌت الػبىض بين الـطم والؿطب غلى ًىُ
ًطٍو الحطٍط ،جحذ ػٌُطة املؿىُ" .جكش ى
بالز ؤظبَ جٌلو غلى ما ًان ٌؼمى به بالز الهوبام وهي
1ؤضن الهبائل الصَبُت.
ابً الىضزي ظًٍ السًً غمط ،جخمت املخخلط في ؤدباض
ق  2البـط ،ج  ،2املٌبػت الىَبُت ،ملط ٌ 7285
.451
الخٌاًٌ :لو غلى بلس مخادمت لللين ٌؼٌجها حيؽ مً
حمُػها في  3الترى وٌٍلو اػم الخٌا غلى بالز اللين
الهطون الىػٌى
ابً داجمت ،زًىان ،جحهُو دمحم ضهىان الساًت ،زمـو
4زاض الكٌط املػاكط ،ق .57
 5ابً الىضزي ،املطحؼ الؼابو ،ج  ،2ق 451

بيرن حىظٍل ،املىث الاػىز ،جطحمت غمط ػػُس
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م ويصا كهلُت ،مطػُلُا وبػى املىاوئ
البحطٍت إلاًٌالُت ،لُمخس بػسَا بلى جباغا
باقي حعض البحط املخىػٍ :ػطزًيُا،
ًىضػٍُا وماًىضًا ،وبػسَا اهخهل بلى ؤيثر
املىاًو حُىٍت وهي الؼىاحل الجىىبُت
ألوضوبا قمؽ الىباء في حاهكي مً غام
 7348م مسًىت ؤقىُىن وباقي مسن حىىب
قطوؼا (غبر الؼكً الي ؤبحطث مً مُىاء
حىىة باججاَها ،ونس حطف الىباء مً مسًىت
هطبىن نطابت زالزين ؤلل وؼم) .ويصا
بًٌالُا( 3ؿماُ كهلُت ومسًىت ػطنىػت
ومسًىت جطاباوي الي قهسث ؤؾلب ػٍاجها).
ومً اًٌالُا اهخهل الى ػىَؼطا زم
إلامبراًىضٍت لاملاهُت وفي ضبُؼ ػىت  7348م
وكل الىباء لاػىز بلى حعض البلُاض ومجها بلى
ؿبه حعٍطة بًبيرًت ،لُوطب يال مً ممالَ
ؤضاؾىن ،نـخالت ،هاقاض والبرحؿاُ (ًاهذ
ملٌت ؤضاؾىن مً ؤولى ضحاًاٍ وملَ
نـخالت ؤلكىوؼى الحازي غـط آدطَم).
وفي "ػىت  7349م وكل الىباء بلى ؿماُ
ؤوضوبا ،وحٍ ضحاله في ًل لاضاض
إلاػٌىسًىاقُت ابخساء مً ػىت  7351م".4

بالبوائؼ واملؼاقطًٍ مً مىاوئ املىاًو
الي هطبها الٌاغىن".1
امخس الىباء مً اللين بلى ػائط
الػالم غبر الٌطم والهىاقل الخجاضٍت،
قهىاى الٌطٍو الصي حؼلٌه الهىاقل
اهٌالنا مً اللين باججاٍ ؿماُ بحط
نعوًٍ مطوضا بأػُا الىػٌى ووكىال بلى
حباُ ًىضوغ وغىسَا جٍىن ػكجها حاَعة
لىهل بوائػها بلى الهؼٌىٌُيُت مطيع
الخجاضة الػاملُت في شلَ الىنذ وحلهت
وكل بين آػُا ،ؤوضوبا وإقطٍهُا" .2ؤما
باليؼبت للمػبر الخجاضي الثاوي قهى مً
الهىس بلى آػُا اللؿطي مطوضا باملسن
الىانػت حىىب بحط نعوًٍ .ؤما آدط مؼلَ
قهى بطيً ،ىٌلو مً بؿساز وٍمط غلى ؿبه
الجعٍطة الػطبُت وكىال بلى ملطُ .وٍواف
بلحها املػبر البحطي الصي ًجخاظ البحط
لاحمط ججاٍ ملط.
بن َصٍ املؼالَ الخجاضٍت ًاهذ
مػبرا للىباء وباألدم الهؼٌىٌُيُت
ُ
اغخبرث باضا
ومىاوئ آػُا اللؿطي الي
للػسوي بش احخاح الىباء ػىت  7346م مسن
غسًسة .مً الؼىاحل الـطنُت للبحط
لاػىز اهخهل الٌاغىن بلى نبرق في 7347

Ibid, p 51.
دىلُى قالسًىن باضوى ،الىباء لاػىز في غالم الهطن
ابً  4الطابؼ غـط ،جطحمت بسحام غبُس ،ملخهى حىُ
دلسون :البحط املخىػٍ في الهطن الطابؼ غـط نُام
وػهىي بمبراًىضٍاث ،مٌخبت الاػٌىسضٍت ،الهاَطة،
 ،2117ق .254

 1.بيرن حىظٍل ،املىث لاػىز ،مطحؼ ػابو ،ق 79-78
2
Hecker, The Black Death in the fourteenth
century, p.p.48-49.
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وبهصا اهدـط الىباء في ًامل ؤوضوبا
"واهخهل مؼ الخجاض والهىاقل والجُىؾ
والحجاج والبػثاث السًبلىماػُت ،وغلى
متن الؼكً املحملت بالبوائؼ واملؼاقطًٍ
مً مىاوئ املىاًو الي هطبها الٌاغىن".1
مؼببا الصغط وػٍ الؼٍان ومذلكا
الػسًس مً املىحى الصًً امخألث الٌطناث
بجثثهم ولم ٌػس َىاى مً لاحُاء مً
ًخٌكل بهصا الٌم الهائل مً الهخلى ،وحيى
املهابط لم حػس حؼػهم ،قمً ؤػػكه الحظ
في الىجاة الش بالكطاض جاضًا وضائه دالهه
وممخلٍاجه مخذٌُا بصلَ ًل ُ
الػطي الي
جطبٌه بإَله ،لخسدل بصلَ ؤوضوبا في زوامت
يبيرة لم حػطف ؤبسا ًطٍها للخطوج مجها قال
ضحاُ السًً بللىاتهم وجوطغاتهم زقػذ
َصا الىباء وال امللىى والحٍام بخسابيرَم
الىنائُت وهػذ حسا الهدـاض َصا الـبح
املمُذ وال لاًباء بىككاتهم الػالحُت
اػخٌاغىا ؤن ًهوىا غلى َصا املطن
الخبِث ،بل بهي الىاغ ًخذبٌىن وَػاهىن
مً هجماث الٌاغىن الي لم جميز ال بين
اللؿير والٌبير ،وال بين اليؼاء والطحاُ،
وال بين الؿن والكهير بل ًل مجهم ججطع
مطاضة وؤلم َصا الىباء املمُذ قٍاهذ

اوػٍاػاجه ودُمت حسا غلحهم احخماغُا
انخلازًا وزهاقُا.
انعكاسات وباء الطاعىن
ًان ؤزط املىث مخكاوجا غلى زهاقت
املسن والهطي .قلهس جومىذ جبػاث
الٌاغىن غسزا مً الهعاث السًيُت
والثهاقُت والانخلازًت ،الي بسث آزاضَا
حؼُمت غلى الخاضٍر لاوضوبي .باغخباض ؤهه
حؼبب في اهذكان يبير لػسز الؼٍان ؤي
ؤن الىباء حلس ما ًهاضب  % 37مً مجمىع
ػٍان َصٍ الهاضة.
الجاهب الانخلازي:
ؤولى مظاَط الخؿُير الي هخجذ غً
الجائحت اضجبٌذ باالنخلاز قلهس اجهاض
الانخلاز لاوضوبي في الهطن الطابؼ غـط
بكػل الحطوب ،ؤما باليؼبت للمىضز
الانخلازي لادط وَى الخجاضة قهس غطقذ
غلى ؾطاض العضاغت واللىاغت ؿلال جاما
حؼبب قُه دىف الىاغ مً اهخهاُ
الػسوي.
قلهس حؼبب الىباء الصي حل
بإوضوبا في بحسار غسة حؿيراث داكت وػٍ
الٌبهت الٍازحت في املجخمؼ ،قخواغل
حجم املىحى بإوضوبا ؤزي الى اؾالم لاػىام
ولم ٌػس َىاى مً ٌػمل في الحهىُ قاجهاض
الانخلاز هدُجت اجهُاض الهىة بين الػطن
والٌلب .يما ؿهسث بهجلترا ؤيبر اهخكاهت

بيرن حىظٍل ،املىث لاػىز ،جطحمت غمط ػػُس
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الؼٍاوي .قهس عجل الٌاغىن ببساًت غلط
اللىاغت ،ونض ى غلى هظام الوُػت الي
ًاهذ غىىاها للػلىض الىػٌى لاوضوبُت.
الانعكاسات الدينية للىباء
انترن ظهىض الىباء بحسور ػلؼلت
مً العالظُ والبرايين واملجاغاث ػىاء في
املـطم ؤو بإوضوبا ،لامط الصي حػل
الٌثيرًً ًطحػىن ػبب جكش الٌاغىن بلى
َصٍ الظىاَط الٌبُػُت وداكت قؼاز
الهىاء ،واػخمطث جلَ الىٌباث بلى ؾاًت
ظهىض الىباء ،وجبػا لهصا قةن ؤؾلب
املػاكطًٍ للىباء الصي حل بإوضوبا
ًطحػىهه بلى الظىاَط الٌبُػُت والكلٌُت
وغلى ضؤػها قؼاز الهىاء ؤو ما ٌُػطف
"باملُاظما  .3"Miasmeوَىاى مً اغخبر ؤن
الىباء ػببه انترن ًىيب ظحل واملـتري
واملطٍر قُىجم غً شلَ حؿير املمالَ
وحسور لاوبةت.
وَىاى مً ؤضحؼ الىباء غهىبت
بالَُت غلى الخٌاًا الي انترقىَا .لصلَ
وحبذ غلحهم الخىبت والخوطع بلى هللا
للخٌكير غً شهىبهم "قٍان املُل الى السًً
املدـبؼ بالخطاقاث ،وجٌىٍط الخلىف" 4وفي

للكالحين ػىت  7387م ،ؤما قطوؼا قهس زاض
الكالحىن املػطوقىن "بجايطي "Jacquerie
ػىت  7358م ،ؤما بكلىضوؼا قهس زاض كىاع
اللىف والصًً غطقىا "بالدـُىمي
 "Ciompiوبالخالي غطقذ لاحىض جصبصبا
قبػى املىاًو باهجلترا غطقذ ظٍازة يبيرة
في ؤحىض الػماُ .قخؿيرث الػالناث بين
مالًي لاضاض والكالحين الػاملين بها،
''داكت مؼ هسضة الُس الػاملت بـٍل يبير
الي ؤزث الى اضجكاع لاحىض" 1وضؾم جمطٍط
نىاهين ومحاولت الؼٌُطة غلى الكالحين
ّ
ولًٌ كػب ججؼُسٍ" ،قهس هظم ؤغواء
الٌبهاث السهُا ؤهكؼهم وغاضهىا َصٍ
ّ
جسدلذ ،ومؼ ّ
جىػؼ
لاهظمت الجسًسة الي
ّ
دُاضاث الكالحين وجهلم ػلٌت مالى
ّ
لاضاض  ،جكٌَ ما ًسعى الىظام إلانٌاعي
ال ػُما في اهجلترا" ،2يما حللىا غلى
ػاغاث ؤنل وزالزت ؤهػاف ضواجبهم.
وغلى الطؾم مً ؤن الٌاغىن ؤهط
باللىاغاث قةهه ؤزي باملهابل الى السقؼ
بخهسم مجاُ الخهىُت اللىاغُت جحذ
هؿٍ نلت لاًسي الػاملت قٍان الػلط
بػس جهاًت الٌاغىن غلط الابخٍاضاث ألهه في
غالنت مباؿطة بين جٌىض الخهىُت والاهحساض

املُاظما هي لابذطة املخػكىت والهىاء الكاػس املىبثو مً
3حػكً املىاز الػوىٍت.
4
Yves (Renouard): Conséquences et intérêt
démographique de la peste noire de 1348,
Population, Numéro 6, 2004, p 465.

1

Yves (Renouard): Conséquences et intérêt
démographique de la peste noire de 1348,
Population, Numéro 6, 2004, p 465.
 2بيرن حىظٍل ،املىث لاػىز مطحؼ ػابو ،ق .352

251

 ISSN:2707-8183املجلة الدولية للدراسات الحاريخية والاجحماعية العدد  11نىفمبرجشرين الثاني 2020

ػبُل الىكىُ بلى مطهاة هللا نطض البػى
الؼير في مىايب ججىب املسن والهطي
مػلىين الخىبت وًالبين املؿكطة مً هللا،
ًوطبىن ؤحؼازَم بالؼُاي لػل هللا ًطؤف
بحالهم وٍسقؼ غجهم الىباءً .ان لهصا جإزير
يبير غلى الىاغ مما ؿٍل تهسًسا حهُهُا
للٌىِؼت ،يـكذ َصٍ الحطيت غً مسي
بػس الىاغ في َصٍ الكترة غً ؿطَػتهم
وغسم زهتهم بالٌيؼُت ،قالٌىِؼت حيى وإن
بصلذ مجهىزا إلبٌاُ َصٍ الحطيت وزحى
ما حاءث به مً جإوٍالث ًاشبت ،بال ؤن
لاحسار بُيذ مسي هػكها ونلت حُلتها ،بش
لم جخمًٌ مً احٍام الؼٌُطة غلى الىاغ
بدـطَػاتها السًيُت ولم حؼخٌؼ الىنىف
بـٍل حاػم في وحه الحطًاث الي ظهطث
يطز قػل بهاقت ؤن الٌىِؼت حػطهذ
دالُ الهطن الطابؼ غـط لػسة ؤظماث نبل
احخُاح الىباء ألوضوبا وبسي مً الىاضح ؤن
حػطهها ألي هٌبت ؤدطي ػُحٍ مً نُمتها
وقػال َصا ما حسر بػس حلىُ مػولت
الىباء غطف نُام بػى الثىضاث الـػبُت
ظغطغذ ػلٌت البابىٍت وبطوظ حطًاث
مىاوئت لها ،داكت ؤن الىباء اظهط مسي
جذاشُ بػى ضحاُ السًً الصًً امخىػىا
غً ظٍاضة املىاًو املىبىءة دىقا مً إلاكابت
بالػسوي شلَ ؤجهم قـلىا في جلبُت حاحُاث
الطغُت ؤزىاء الىباءً ،اإلكؿاء إلغتراقاتهم ؤو

مىحهم املباضيت لاديرة غىس الاحخواض ؤو
السقً.
الجاهب الكن :
اػخحىشث قٌطة جهاًت الػالم غلى
لاغماُ الكىُت وظهطث ضمىظ املىث والكىاء
في حمُؼ حىاهب الثهاقت ،قهس احخكظذ
اللىحاث والطػىماث الجساضٍت املىجعة
دالُ حهبت ما بػس الىباء بخكاكُل زنُهت
غً جلىضاث الكطز في جلَ الكترة مً شلَ
هجس "الكً الهىًي" الصي ٌػطن لىا حالت
الخىف والهلو الي ًان ٌػِـها الىاغ.
حُث حلب ؤحىاء مظلمت للكىىن البلطٍت
واملىػُهى .قالىباء ؤل َه َم الكىاهين واهخجىا
مجمىغت مً اللىحاث املخإزطة باملىث
لاػىز جحاًي الخىف البـطي .قهس سجلذ
يُكُت زقً ضحاًا الىباء يما ضػمذ
لاًباء مؼ املطض ى واملىايب السًيُت مما
ؤغٌاها كىضة واضحت غً الحُاة الُىمُت
للمجخمؼ لاوضوبي ؤزىاء وبػس الىباء .قٍاهذ
لىحت "زقً ضحاًا الٌاغىن في جىضهاي" مً
ؤوائل اللىحاث الي وزهذ مطاػم السقً
الجماعي للضحاًا لاوائل للٌاغىن .اهاقت
الى لىحت الكىان الهىلىسي بُتر بطوؾل
لايبر ''حساضٍت اهخلاض املىث غلى دلكُت
مسًىت جحترم باملىث .يما ؤن الٌثير مً
اللىحاث حؼسث "كىضة هللا ،املالئٌت ؤو
الـُاًين وهي جلهي بالطماح وجهصف بؼهام
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الٌاغىن غلى املسن ؤو الىاغ" ،1قهصٍ
اللىحاث حػٌُىا واحسا مً جكاػير حسور
الىباء لسي الىاغ في جلَ لاوهت قٍان
اػخذسام الؼهم في جلَ الطػىماث يطمع
ًسُ غلى الٌاغىن ؤيثر ؿُىغا زم ًواف
بلُه الطمح والؼُل.
ونس ظهطث ؤغماُ الكىاهين الي
ججؼس َصا الىانؼ غلى لاهطحت قهس
غطقذ قىىن الىهف غلى املهابط جهسما
ملحىظا ،قٌما َى مػلىم ؤن الٌثير مً
الىاغ جم زقجهم في مهابط ال جحمل ؤي
غالمت جسُ غلى املسقىن بها .بل بن البػى
زقىىا في مهابط حماغُت ًلػب جحسًس
َىٍت مً قحها ،لهصا الؼبب اضجإي الىاغ
بػس نطهين مً العمً وهؼ بؿاضة غلى نبىض
مىجاَم وشلَ بىحذ جمازُل لهم ًوػىجها
قىم لاهطحت وَصا ٌػخبر ههلت هىغُت في
قً الىحذ الجىائعي.
جحىلذ الثهاقت لاوضوبُت الى زهاقت
َم َط َ
هُت بـٍل غام .وجحىُ الكً املػاكط
بلى قً مظلم مكػم بخجؼُس مإػاة املىث.
الجانب الثقافي:
ؤهػل الٌاغىن ػلٌت الٌىِؼت،
يما ؤن اللؿت الالجُيُت قهسث مٍاهتها في
الػبازة والخػلُم بؼبب اضجكاع مػسُ

الىقُاث بين ضحاُ السًً .واظزاز غسز
لاشخاق الصًً ًخحسزىن اللؿاث املحلُت
مً ضحاُ السًً .يما بسؤ الٌخاب املحلُىن
بٌخابت مالكاتهم باللؿت املحلُت وبالخالي
ؤزدل َصا الىباء ؤوضوبا في غلط الثهاقت
الىًىُت املحلُت وَى ما ؤزي الى قهس
الٌىِؼت مٍاهتها وػمػتها لامط الصي
اغخبرجه الٌىِؼت حطيت مىاَوت لها وللؿت
ّ
الالجُيُت ،داكت بػس ادتراع الٌباغت وَى
لامط الصي حػل الٌخب والاقٍاض جىٌلو
بحطٍت ؤيبر .بهاقت "بلى جإػِؽ الػسًس مً
املػاَس واملساضغ" 2في الػسًس مً البلسان
املخوطضة يما اظزاز غسز الجامػاث في
الهاضة لاوضوبُت الي ضيعث غلى بحُاء
الػلىم والسضاػاث الٌالػٌُُت والابخػاز
غً زهاقت الػلىض الىػٌى ،والابخػاز غً
اػخػماُ اللؿت الالجُيُت وحصجُؼ
اػخػماُ اللؿاث املحلُت ،وَى ما مهس بلى
بساًت غلط الجهوت في ؤوادط الهطن
الخامؽ غـط.

1

Byrne (J. P.), The Black Death, Green Wood
Press,London,2004, p 90.

Byrne(J.P.), op.cit, p.p.57 -58 .
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بن لاظمت جطيذ ؤزطَا غلى الانخلاز
وعجل ببساًت غلط اللىاغت وبادخكاء
الانٌاع وجطاحؼ هظام الػبىزًت وحل محله
هظام الػمالت العضاًت املإحىضة.

الخاثمة
جطى ًاغىن الػلىض الىػٌى ؤزطا
ال ًمحىٍ العمً في الصَىُت لاوضوبُت حُث
ؤػكط غً حؿُيراث غمُهت غلى كػُس
والانخلازًت
الاحخماغُت
الحُاة
والؼُاػُت والػلمُت اًوا .وٍجازُ بػى
املاضدين لاوضوبُين في ؤن الٌاغىن ًان
واحسا مً ؤَم ؤػباب الثىضة اللىاغُت بش
بن نلت لاًسي الػاملت حطاء مىحاث
الٌاغىن املخالحهت وما جطجب غجها مً
اضجكاع احىض الىاحين بؼبب الٌلب ونلت
الػطن والاًسي الػاملتً .اهذ مً ؤَم
ؤػباب لجىء الاوؼان الى لالت .يما ؤجهم
ًجازلىن في ؤهه لى ال الٌاغىن ملا بعؽ قجط
الطؤػمالُت واهخهى غلط إلانٌاع غلى
الىحى الصي ؿهسجه الػلىض املخإدطة .شلَ
ؤن مىحاث الٌاغىن حلسث ؤضواح غسز
يبير مً ؤنىان لاضن قدؼبب شلَ في ظٍازة
اهخكاهاث الكالحين الصًً ًلب مجهم
الهُام بالػمل هكؼه في ظل شلَ الىهم
الػسزي الحاز .وفي الادير ؤحبر املالى غلى
اػدةجاضَم وَى الامط الصي ؤوحس بػسا
آدط في الػالناث الانخلازًت في اوضوبا في
جهاًاث الحهبت الىػٌُت.1
1

David Herlihy : The black death and the
transformation of the west, Samuel Kline Cohn
(éd. & intr.) (Massachusetts : Harvard University
Press, 1997), p 54.
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