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مقاالت

تاأريخه لوالية مق�شود با�شا الذي في 

تولى حكم م�شر في ت�شرين 

الثاني/نوفمبر 1642م، يقول محمد بن 

اأبي ال�شرور البكري في كتابه ''الكواكب

ال�شائرة في اأخبار م�شر والقاهرة'' اإن وباء 

الطاعون الذي انت�شر في تلك ال�شنة، وقع 

�شحيته قرابة مليون �شخ�ص، وبعد اأن و�شف 

ذعر االأهالي من الوباء قال: ''ونادى الوزير في 

ن 
َ
م�شر باإبطال الك�شف عن االأموات، واأن م

مات له ميت يدفنه من غير ك�شف. واجتمع 

عنده من محلول العلوفات الآخر �شفر ماية األف 

عثماني، و�شبعين األف عثماني في كل يوم، 

ومن الجرايات اإثني ع�شر األف اإردب قمح في 

كل �شهر، موفور ذلك لجانب الخزينة ]....[''1

لم يكن اأبو ال�شرور فريداً في تناوله للوباء 

وكيف ''عم البالد وفنت ]منه[ االأكباد''، 

فالطاعون لم يكن غريبًا على م�شر العثمانية، 

فطوال الفترة الممتدة من �شنة 1347م اإلى 

1894م، اجتاح الطاعون البالد في 193 �شنة 

من هذه ال�شنوات البالغ عددها 547 �شنة، اأي 

بمعدل طاعون كل ت�شعة اأعوام، وبالتالي لم 

تخُل كتابات الموؤرخين في هذه الفترة من 

االإ�شارة اإلى الطاعون. وعلى غرار اأبي ال�شرور، 

داأب هوؤالء الموؤرخون على التهويل من اأرقام 

ال�شحايا واالإ�شارة اإليهم باالآالف، بل بمئات 

االآالف، لكن يجب اأخذ هذه االأرقام بكثير من 

الحيطة، فطاعون �شنة 1643 ال يمكن اأن 

يقارب عدد �شحاياه المليون مثلما يزعم اأبو 

ال�شرور الأن �شكان م�شر اآنذاك لم يتعّد عددهم 

مليوَني ون�شف مليون �شخ�ص. ففي ظل غياب 

نظام �شارم ل�شبط اأعداد المتوفين، ال يمكن 

قراءة هذه االأعداد التي يوردها موؤرخو م�شر 

العثمانية اإاّل كتعبير عن حالة الجزع التي 

اء هذه الطواعين 
ّ
كانت تنتاب االأهالي جر

المتالحقة.

ا العن�شر الثاني الذي يمكن ا�شتك�شافه 
ّ
اأم

في موؤلفات موؤرخي م�شر العثمانية فهو 

فهمهم لطبيعة الطاعون وطرق انت�شاره. 

خالد فهمي*

من رعايا �إىل �أرقام:

تاأ�صي�س نظام �ل�صحة �لعامة يف م�رص

* مؤرخ وأكاديمي مصري.
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بدءاً من الميالد الحديث للدولة في القرن 

التا�شع ع�شر.

�شاأعر�ص في ال�شفحات التالية اأهم مراحل 

ن�شوء هذه الدولة الحديثة في م�شر، مع 

التركيز على العالقة المحورية بين موؤ�ش�شة 

ال�شحة العامة الوليدة والجي�ص.

�لطاعون �لذي هزم جي�س �ل�رصق

في 24 اآذار/مار�ص 1799، وبعد اأن 

خ�شعت م�شر لالحتالل الفرن�شي بقيادة 

لقت مل�شقات في نواحي 
ُ
نابليون بونابرت، ع

القاهرة كلها تت�شمن قواعد و�شعتها ال�شلطات 

الع�شكرية الفرن�شية، وتعلن فيها فر�ص 

الكرنتينا، اأي الحجر ال�شحي، وكان ن�شها هو 

التالي:

وم�ش��ر  وب��والق  م�ش��ر  الأه��ل  خطاب��ًا 

القديم��ة ونواحيه��ا: اإنكم تمتثل��وا لهذه 

االأوام��ر وتحافظوا عليها وال تخالفوها، 

��ن خالفه��ا وق��ع ل��ه مزي��د م��ن 
َ
وكل م

االنتق��ام والعق��اب االألي��م والق�شا���ص 

العظي��م، وه��ي المحافظ��ة م��ن ت�شوي�ص 

اأو  ظننت��م  اأو  تيّق��ن  ��ن 
َ
م وكل  ��ة، 

َّ
الُكب

توهمت��م اأو �شككت��م في��ه ذل��ك في محل 

م��ن المح��الت اأو بي��ت اأو وكال��ة اأو ربع 

تعمل��وا  اأن  عليك��م  ويتحت��م  يلزمك��م 

كرنتيل��ة، ويجب قفل ذلك المكان. ويلزم 

�شيخ الح��ارة اأو ال�شوق الذي فيه ذلك اأن 

يخبر ح��ااًل قلق الفرن�شاوي��ة حاكم ذلك 

ن كان 
َ
الخ��ط ويكون ذلك ف��وراً... وكل م

عنده خبر م��ن كبار االأخطاط اأو م�شايخ 

الح��ارات وقلق��ات الجه��ات، ول��م يخبر 

به��ذا المر�ص يعاَقب بما ي��راه قائمقام. 

ويج��ازى م�شايخ الحارات بمائة كرباج 

فب�شبب تلك الطواعين المتالحقة نظر 

الم�شريون اإلى الوباء كظاهرة طبيعية، واإن 

كانت مفزعة، �شاأنها �شاأن الفي�شانات 

وانخفا�ص مياه النيل ورياح الخما�شين. بل 

انت�شرت االآراء التي كانت ترى عالقة �شببية 

بين هذه الظواهر الطبيعية، فرياح الخما�شين 

ا الفي�شانات 
ّ
خ�شى منها ن�شر الوباء، اأم

ُ
كان ي

المدمرة وانخفا�ص مياه النيل فارتبطت في 

االأذهان بالطاعون واإن لم تت�شح طبيعة 

العالقة بينهما )نحن نعرف االآن اأن 

الفي�شانات كانت توؤدي اإلى مجاعات تت�شبب 

بدورها ب�شعف المناعة الب�شرية، وبزيادة 

احتماالت االإ�شابة بالطاعون في المو�شم 

الالحق(.

وقد خيمت على روؤية الم�شريين اإلى الوباء 

وال�شحة والمر�ص عامة، نظرية االأمزجة 

واالأخالط التي ُتن�شب اإلى الحكماء العرب مثل 

ابن �شينا، ومن قبلهم االإغريق ومن اأهمهم اأبو 

قراط. وبح�شب هذه النظرية التي �شاعت الأكثر 

نظر اإليه على اأنه 
ُ
من األَفي عام، كان المر�ص ي

نتيجة عدم توازن اأخالط الج�شم: ال�شاخن 

والبارد والرطب والجاف. وكانت العنا�شر 

االأولى في هذا التوازن هي الدم والبلغم 

وال�شفراء وال�شوداء، وهي على الترتيب مواد 

هذه االأخالط. فكل فرد لديه توازن اأخالط 

يتبدى في مزاجه كدموي، اأو بلغمي اأو �شفراوي 

]اأي ع�شبي[ اأو �شوداوي ]اأي مكتئب[، وفقًا 

للخليط ال�شائد. وحين ي�شيبه المر�ص، ي�شطرب 

التوازن، ويكون على الطبيب اأن ي�شححه.

هذا كله �شيتغير تغيراً جذريًا في القرن 

التا�شع ع�شر. فمفهوم الوباء والتحقق من 

اأ�شباب انت�شاره، وطريقة ر�شد حاالت الوفاة، 

وطبيعة اهتمام الدولة بالوباء وبال�شحة 

العامة - كلها عنا�شر �شت�شهد تغيراً جوهريًا 
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خالل احتاللهم لم�شر. ف�شيا�شة الحجر 

ال�شحي التي فر�شها محمد علي في تلك ال�شنة 

)1813( كانت تتوقف عند حدود ق�شره، 

خالفًا لل�شيا�شة التي فر�شها الفرن�شيون والتي 

ت البلد باأكمله، ويت�شح ذلك من و�شف 
ّ
عم

الجبرتي لل� ''كرنتيلة'' التي فر�شها البا�شا 

على قرية الجيزة عندما حل بها في ني�شان/

اأبريل 1813:

في ذلك الي��وم اأمر البا�شا بعمل كرنتيلة 

ه باإقامت��ه به��ا، وزاد به 
ّ
بالجي��زة ون��و

الخ��وف والوه��م من الطاع��ون لح�شول 

القلي��ل من��ه بم�شر ]اأي القاه��رة[ وهلك 

الحكي��م الفرن�ش��اوي وبع���ص ن�ش��ارى 

اأروام وه��م يعتق��دون ب�شح��ة الكرنتيلة 

واأنها تمنع الطاعون... ولما عزم البا�شا 

على كرتنة الجي��زة اأر�شل في ذلك اليوم 

ن يملك 
َ
ب��اأن ينادوا على �شكانها ب��اأن م

قوت��ه وقوت عيال��ه �شتون يوم��ًا واأحب 

االإقام��ة فليمك��ث بالبل��دة، واإاّل فليخرج 

منها ويذهب ي�شكن حيث اأراد في غيرها 

ولهم مهلة اأربع �شاعات، فانزعج �شكان 

ن اأقام.4
َ
ن خرج واأقام م

َ
الجيزة وخرج م

يت�شح من هذا الو�شف الدقيق الذي اأورده 

الجبرتي الإجراءات الحجر ال�شحي التي 

فر�شها محمد علي في بدايات حكمه اأن 

غر�شه منها كان حماية نف�شه ووقاية اأهل 

خا�شته من الطاعون ال �شيانة االأهالي 

والعناية ب�شحتهم.

�جلهادية و�إن�صاء جهاز طبي حديث

في اللحظة التي قرر محمد علي تاأ�شي�ص 

جي�ص نظامي تغير ذلك كله، فتجنيد الفالحين 

ن اأ�شابه 
َ
جزاء التق�شير، وملزوم اأي�شًا م

ه��ذا الت�شوي�ص اأو ح�شل ف��ي بيته لغيره 

م��ن عائلته اأو ع�شيرت��ه وانتقل من بيته 

اإل��ى اآخر اأن يك��ون ق�شا�شه الموت وهو 

الجاني على نف�شه ب�شبب انتقاله... وعلى 

القلق��ات البحث والتفتي�ص عن هذه العلة 

الردية الأجل ال�شيانة والحفظ الأهل البلد 

والحذر من المخالفة وال�شالم.2

مّثلت هذه االإجراءات التي فر�شها الفرن�شيون 

بعد احتاللهم م�شر بفترة وجيزة تحواًل جذريًا 

في النظرة اإلى الوباء وفي التعامل معه. لقد 

اعتبر الفرن�شيون تف�شي الطاعون في م�شر 

تهديداً ج�شيمًا يمكن اأن يوؤدي اإلى فناء 

جي�شهم، و�شددوا اإجراءات الحجر ال�شحي بعد 

اأن اأدركوا خطورة الدور الذي كان الطاعون قد 

اأداه في هزيمة جي�شهم المنكرة في فل�شطين. 

فمثلما يخبرنا الجبرتي: ''كان الطاعون الذي 

ت كل 
ّ
وقع في الع�شكر ]اأمام اأ�شوار عكا[ ويمو

يوم خم�شين و�شتين ع�شكري''،3 من اأهم 

االأ�شباب التي ذكرها بونابرت ل�شباطه، مبرراً 

بها ف�شله في اال�شتيالء على عكا بعد ح�شار 

دام �شهرين.

حممد علي و�لكرنتينا: �ل�صنو�ت 

�لأوىل

برحيل الفرن�شيين من م�شر في �شنة 

1801، وو�شول محمد علي اإلى الحكم، توقفت 

لفترة ما جهود فر�ص الحجر ال�شحي الحتواء 

االأوبئة. �شحيح اأن البا�شا قبل م�شورة اأطبائه 

االأوروبيين وفر�ص حجراً �شحيًا في �شنة 

1813، غير اأن من الخطاأ اعتبار هذا القرار 

ا�شتمراراً لل�شيا�شات التي اتبعها الفرن�شيون 
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من الرجال الذين ات�شح بعد ذلك عدم لياقتهم 

معوا 
ُ

للخدمة الع�شكرية. وحتى هوؤالء الذين ج

فعاًل، وثبت اأنهم ي�شلحون للجندية ع�شفت 

بهم االأوبئة في مع�شكرات التدريب، و�شقطوا 

�شرعى االأمرا�ص المعدية مثل التيفو�ص 

د 
ّ
والجرب. لذلك اأدرك البا�شا، وبعد اأن تكب

كثيراً من العناء والمال، �شرورة اإن�شاء نظام 

عنى ب�شحة المجندين الجدد.
ُ
طبي ي

�لبا�صا �لرتكي و�لطبيب �لفرن�صي

طلب البا�شا من القن�شل الفرن�شي، 

برناردينو دروفيتي، اأن ي�شتجلب له طبيبًا 

ماهراً كي يكلفه بهذه الم�شوؤولية المهمة، اأي 

و�شع نظام �شحي للجي�ص الوليد، فقّدم 

دروفيتي اإلى البا�شا في اأوائل �شنة 1825، 

طبيبًا فرن�شيًا �شابًا من مواليد غرينوبل، كان 

يمار�ص الطب في مدينة مر�شيليا في جنوب 

فرن�شا، وا�شمه اأنطوان بارتيليمي كلو 

)Antoine Barthelemy Clot(. في تلك المقابلة 
التاريخية بين محمد علي وكلو قال الطبيب 

الفرن�شي اإن التجارب التاريخية تو�شح اأن 

اء 
ّ
عدد الجنود الذين ي�شقطون �شرعى جر

االأمرا�ص التي تفتك بهم في المع�شكرات هو 

اأكبر من عدد الجرحى في �شاحات القتال. كما 

�ص الخدمة 
َّ
وافق البا�شا على �شرورة اأن توؤ�ش

الطبية الع�شكرية على اأ�ش�ص فرن�شية، الأن 

فرن�شا كانت من اأكثر الدول االأوروبية تطوراً 

في الطب اآنذاك، وقال له اإن في و�شعه اأن 

ي�شتجلب اأطباء فرن�شيين ماهرين ليعملوا معه 

على حفظ �شحة الجنود.

اإاّل اإن الطبيب الفرن�شي ال�شاب لفت نظر 

البا�شا اإلى اأن ا�شتجالب تلك االأعداد الكبيرة 

من االأطباء المهرة �شيكلفه كثيراً، كما لفت 

نظره اإلى ال�شعوبات التي �شتنجم عن عدم 

اأحدث تحواًل جوهريًا في نظرة البا�شا اإلى 

االأهالي، اإذ اأ�شبحوا فجاأة عماد قوته وم�شدر 

ر هو نف�شه ذات 
ّ
رفعته واأولياء نعمته )مثلما عب

مرة في اإ�شارة اإلى اأحب األقابه واأقربها اإلى 

قلبه، اأي ''ولي النعم''(. وترّتب على قرار اإن�شاء 

هذا الجي�ص النظامي تاأ�شي�ص منظومة لل�شحة 

العامة وللطب ال نبالغ في القول اإنها غيرت 

من طبيعة المجتمع الم�شري، ومن عالقة 

الحكومة باالأهالي.

كان قلق محمد علي اإزاء نيات اإ�شتانبول 

تجاهه ومحاوالتها عزله من واليته الغنية هو 

دافعه اإلى اإن�شاء قوة ع�شكرية للدفاع عن 

من�شبه العزيز. ففي �شنة 1820 اأر�شل حملتين 

اإلى ال�شودان بغر�ص جمع اأعداد وفيرة من 

ال�شودانيين لتجنيدهم في جي�ص كان ياأمل منه 

حماية من�شبه في م�شر والحيلولة دون 

انتزاعه منها. غير اأن هذه المحاولة االأولى 

الإقامة جي�ص نظامي حديث باءت بالف�شل، اإذ 

وقع اأع�شاء الحملة فري�شة لطائفة من 

االأمرا�ص، حتى اإن عدد الموتى في اأيلول/

�شبتمبر 1821 و�شل اإلى �شتمئة، وارتفع في 

ال�شهر التالي اإلى األف وخم�شمئة. واالأنكى من 

ذلك اأن عدد الذين بقوا في قيد الحياة من اأ�شل 

ع�شرين األف عبد �شوداني و�شلوا اإلى اأ�شوان لم 

ا الباقون فالقوا حتفهم 
ّ
يتجاوز ثالثة اآالف. اأم

في م�شر ''كقطيع خراف اجتاحه الوباء.''5

وعندما اتخذ محمد علي قراره الم�شيري 

في �شنة 1821 بتجنيد فالحي م�شر في 

جي�ص جديد ات�شح له ب�شكل اأكثر و�شوحًا 

افتقاره اإلى نظام �شحي متطور يقي جنوده 

من االأمرا�ص واالأوبئة. ففي غياب خدمات 

طبية كافية للك�شف على الفالحين، انتهى 

االأمر بماأموري التجنيد الذين اأر�شلهم البا�شا 

وم�شاعدوه اإلى القرى والنجوع، بجمع العديد 
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من اأحد الطالب اإعادة ما �شمعه من المترجم، 

على اأن يقوم هذا االأخير باإعادة ترجمة ما 

تاله الطالب اإلى اللغة االأ�شلية حتى يتاأكد 

االأ�شتاذ من دقة الترجمة.

بعد خم�شة اأعوام من التعليم، اأي في �شنة 

1831، تخرجت اأول دفعة من مدر�شة الطب، 

و�شرعان ما اأُلحق اأع�شاوؤها بالجي�ص الذي 

كان على اأهبة الزحف على �شورية في حملة 

ال�شام ال�شهيرة )1831-1840(. وقبيل 

انطالق الحملة اأ�شدر محمد علي تعليماته 

''باأن ترتب االأطباء في االآاليات ]اأي اللواءات[ 

الم�شاة والفر�شان من اأبناء العرب ]اأي 

الم�شريين[ برتبة المالزم. واأنه ُترتب لكل 

عل عليهم 
ُ

اآالي من الم�شاة ثالثة اأطباء وج

تب لكل اآالي من الفر�شان 
ُ
طبيبًا اأوروبيًا، ور

طبيبين من العرب وطبيبًا اأوروبيًا.''6

ويت�شح من هذه التعليمات اأن البا�شا، 

وبعد طول معاناة، نجح في تحقيق مبتغاه، 

ب ظنه، واإنما 
ّ
فالطبيب الفرن�شي، كلو، لم يخي

نجح في تاأ�شي�ص مدر�شة طبية متطورة، وفي 

اأن ينتخب اأف�شل طالب لها، كما ا�شتقدم لهم 

اأمهر االأطباء من اأوروبا، وتمّكن من التغلب 

على م�شكلة الترجمة، وبذا اأ�شبح للجي�ص اإدارة 

�شحية متطورة ت�شتطيع اأن تحفظ �شحة 

الجنود في المع�شكرات، وتقدم لهم االإ�شعافات 

ال�شرورية في اأثناء القتال.

تف�صي وباَءي �لكولري� و�لطاعون

بعد اأن ظن البا�شا اأن جميع التجهيزات 

ا�شُتكملت النطالق حملة ال�شام وقعت الواقعة، 

فبعد انتهاء مو�شم الحج انت�شرت اأخبار باأن 

وباء جديداً ظهر بين الحجيج، واأخذ يح�شدهم 

ح�شداً. كان هذا الوباء هو الكوليرا التي اأ�شير 

اإليها اأحيانًا بال� ''هواء االأ�شفر''. وفي تموز/

دراية هوؤالء االأطباء االأوروبيين بلغة الجنود 

)العربية( وال�شباط )التركية(، ون�شحه باأنه 

عو�شًا عن البحث عن اأطباء اأوروبيين فاإنه 

ربما يكون من االأجدى اأن ي�شرع في تدريب 

اأطباء م�شريين، واال�شتعانة بهم لتكوين نواة 

الخدمة الطبية الجديدة. ولذلك اقترح كلو على 

محمد علي اأن ي�شرع في تاأ�شي�ص ''مدر�شة 

رفت الحقًا با�شم ''ق�شر 
ُ
للطب الب�شري'' )ع

عهد فيها بالتدري�ص اإلى عدد 
ُ
العيني''(، واأن ي

�شغير من االأطباء االأوروبيين، على اأن يكون 

التالمذة من الم�شريين، كما ن�شحه باأن يكون 

التدري�ص باللغة العربية كي يتمكن االأطباء، 

عند تخرجهم، من التوا�شل مع مر�شاهم 

بلغتهم.

اقتنع البا�شا بن�شائح الطبيب الفرن�شي 

ال�شاب وكّلفه و�شع تخيل عام عن اأح�شن 

ال�شبل لتاأ�شي�ص المدر�شة.

تاأ�صي�س نو�ة �خلدمة �لطبية 

�لع�صكرية

ين من التح�شير افُتتحت المدر�شة 
َ
بعد عام

الجديدة واأقيمت بجوار مع�شكر كبير للجي�ص 

في اأبي زعبل �شمالي �شرقي القاهرة. على اأنه 

لما كانت البالد وقتها تفتقر اإلى اأي تعليم 

ثانوي اأو اإعدادي حديث، فقد جرى انتخاب 

عدد من طالب االأزهر كي يلتحقوا بالمدر�شة 

الجديدة. وكان هوؤالء الطالب، بطبيعة الحال، 

يجهلون اللغات االأوروبية، كما اأن المدر�شين، 

في الوقت نف�شه، كانوا يجهلون العربية، ولذا 

تم تعيين بع�ص من المترجمين ال�شوام الذين 

كان لديهم دراية بالفرن�شية واالإيطالية كي 

يترجموا المحا�شرات، عند اإلقائها، من 

الفرن�شية )اأو االإيطالية، بح�شب المحا�شرة( 

طلب 
ُ
اإلى العربية. وفي نهاية كل در�ص كان ي
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نجاحها في حماية الجي�ص من اأفظع ويالت 

الوباء، اأ�شبح البا�شا اأكثر اإ�شراراً على 

التنفيذ الدقيق ل�شيا�شات الحجر ال�شحي، كما 

ازدادت ثقته بكلو ب�شورة خا�شة، وال �شيما 

بعد اأن رف�ص الطبيب الفرن�شي ن�شائح 

زمالئه االأوروبيين باأن يحذو حذوهم ويعود 

اإلى م�شقط راأ�شه، فقد �شمم كلو على البقاء 

في م�شر، وركز جهوده على حفظ �شحة 

الجنود، االأمر الذي قوبل بتقدير البا�شا، 

عرف 
ُ
 فمنحه لقب ''بك'' ومن وقتها بات ي

ب� ''كلوت بك''.

 اإاّل عامان حتى اجتاح البالد وباء 
ّ
ولم يمر

جديد/قديم، اأي الطاعون، لكنه كان من 

اأ�شر�ص الطواعين التي حلت بالبلد، ففي خالل 

الفترة 1834 – 1837، مات 200 األف 

اءه، وفقدت القاهرة 36 األف 
ّ
�شخ�ص جر

�شخ�ص في اأ�شهر الذروة، اأي من اآذار/مار�ص 

اإلى تموز/يونيو 1835، بمعدل األف �شخ�ص 

يوميًا. وفي هذا الوباء ظهر اإيمان محمد علي 

ق عزاًل �شحيًا �شارمًا 
َّ
العميق بالكرنتينا، فطب

على ق�شره في �ُشبرا، وُكلفت وحدة ع�شكرية 

قوامها اأربعمئة جندي بتطبيق هذا العزل، 

وبمنع اأي �شخ�ص من الدخول اإلى الق�شر، اأو 

الخروج منه. وعلى الرغم من ف�شل محاوالت 

فر�ص حجر �شحي على القاهرة واالإ�شكندرية، 

فاإن البا�شا �شمم على فر�ص اإجراءات حجر 

�شحي �شارمة على الم�شت�شفيات والمدار�ص 

والوحدات الع�شكرية واالأ�شطول والم�شالح 

الحكومية في جميع اأنحاء البلد.

ردة فعل �لأهايل على �لكرنتينا

اأثارت االإجراءات ال�شحية المتخذة خالل 

الفترة 1834 - 1837 لمواجهة وباء 

الطاعون انزعاج رجال الدين، ففي كانون 

خذت اإجراءات �شريعة في  يوليو 1831، اتُّ

الق�شير وال�شوي�ص الإيقاف الحجاج العائدين، 

وتم اإن�شاء معازل في الميناءين. ومع ذلك 

تمّكن بع�ص الحجاج من خرق اإجراءات العزل، 

ولم يمر وقت طويل حتى و�شلت العدوى اإلى 

القاهرة. وعندها اقترح محمد علي على 

القنا�شل االأوروبيين في االإ�شكندرية اإن�شاء 

مجل�ص للحجر ال�شحي لحماية المدينة من 

الجائحة، وو�شع ع�شرين األف جندي بت�شرف 

القنا�شل لفر�ص ''حزام �شحي'' حول المدينة، 

اإاّل اإن الوباء �شرعان ما اجتاح االإ�شكندرية 

اأي�شًا. وبعد اأيام قليلة قرر المجل�ص حل نف�شه، 

فقد اأدرك اأن �شيا�شاته للحجر ال�شحي كانت 

عديمة الفاعلية بعد اأن اأ�شيب اأحد اأع�شاء 

المجل�ص بالكوليرا. وفي ت�شرين االأول/اأكتوبر 

اء الوباء اأكثر من 
ّ
1831، بعد اأن توفي جر

180 األف �شخ�ص، وبعد اأن اأخذ الوباء في 

االنح�شار، اأعاد القنا�شل االأوروبيون اإن�شاء 

المجل�ص، وقاموا بفر�ص قيود م�شددة على 

حركة المالحة البحرية بدعم من البا�شا. وظل 

المجل�ص قائمًا حتى بداية ثمانينيات القرن 

ِرف 
ُ
التا�شع ع�شر، واإن تغيرت االأ�شماء التي ع

بها خالل فترة وجوده. وكان اأو�شع تلك 

االأ�شماء انت�شاراً هو )مجل�ص الكرنتينا(، وكانت 

مهمته االأ�شا�شية فر�ص الحجر ال�شحي 

وتنظيمه، ولم يكن اهتمامه باالأو�شاع 

ال�شحية في عموم البالد اإاّل اهتمامًا عر�شيًا 

وهام�شيًا.

وعلى الرغم من ذلك، فاإن محمد علي لم 

يفقد اإيمانه قط بفاعلية �شيا�شات الحجر 

ال�شحي، لذلك، وعلى �شوء اهتمامه ال�شديد 

ب�شالمة جي�شه، اأ�شدر اأوامره بعزل العديد من 

الوحدات الع�شكرية في القاهرة والدلتا عن 

ا اأثبتت تلك ال�شيا�شة 
ّ
�شكان تلك المناطق. ولم
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الل�ه راجين رحمته اأن يقوموا بذلك منفردين 

داخل بيوتهم.10

وظل البا�شا متم�شكًا باإيمانه الذي قارب 

اليقين بجدوى الحجر ال�شحي وفاعليته، 

وباإ�شراره على رف�ص احتجاجات ''العلماء'' 

عندما وقع وباء طاعون محدود في دم�شق في 

�شنة 1840 خالل االأ�شهر االأخيرة من 

االحتالل الم�شري لها. ففي اآذار/مار�ص 

1840 كتب �شريف با�شا، حكمدار ال�شام، 

ر�شالة اإلى اإبراهيم با�شا تفيد باأن الحجر 

ال�شحي ُفر�ص على خم�شة اأو �شتة بيوت في 

المدينة وقعت فيها حاالت اإ�شابة بالطاعون، 

واأن الم�شايخ احتجوا باأن تلك االإجراءات كانت 

مخالفة لل�شريعة، واأ�شاف قائاًل اإن الم�شايخ 

اأخذوا في ترويج ال�شائعات قائلين اإن الموتى 

ُدفنوا من دون غ�شل �شرعي، واإن �شالة 

الجنازة لم ُتَقم عليهم، واإن جثامينهم اأُلقي 

عليها الجير الحي. وتحدث ال�شيخ حميد 

العطار با�شم زمالئه من الم�شايخ معتر�شًا 

على تدابير الحجر ال�شحي باقتبا�شات من 
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التوبة، االآية 51(. واأنكر �شريف با�شا اأن تكون 

االإجراءات ال�شحية قد ت�شمنت ا�شتخدام الجير 

الحي، اأو دفن الموتى من دون غ�شل �شرعي، 

ورّد على االآيات التي ارتكن اإليها ''العلماء'' 

 اإَِلى 
ْ
ِديُكم

ْ
اَل ُتْلُقوا ِباأَي

َ
باآية قريبة من قلبه {و

ُلَكِة} )�شورة البقرة، االآية 195(. غير اأن 
ْ
ه التَّ

المقاومة العنيدة التي اأبداها االأهالي اأوقعت 

الحكمدار في حيرة من اأمره، ودفعته اإلى اأن 

االأول/دي�شمبر 1834 وقعت مجابهة نادرة 

الحدوث، اإذ رفع م�شايخ االإ�شكندرية عري�شة 

اإلى البا�شا ي�شكون فيها من االإجراءات 

ال�شحية المفرو�شة لمواجهة الوباء، وكان 

 على نقل اأقارب االأ�شخا�ص 
ّ
اعترا�شهم ين�شب

الم�شكوك في اإ�شابتهم بالمر�ص اإلى معازل 

خارج المدينة، حيث ُفر�ص عليهم الحجر 

ال�شحي. وانتهت العري�شة بقولها اإن ''الحجر 

كتب له النجاح بين الم�شلمين 
ُ
ال�شحي لن ي

الذين ال يهابون الطاعون.''7 ورداً على ذلك 

كتب محمد علي اإلى زكي اأفندي حاكم 

االإ�شكندرية قائاًل اأنه ال يمكن اأن يقبل تلك 

علم 
ُ
ه اإليه تعليماته باأن ي

ّ
العري�شة، ووج

مجل�ص الكرنتينا باأاّل يقيم لتلك العري�شة 

ه رداً �شارمًا اإلى اأهالي 
ّ

وزنًا.8 وبعد ذلك وج

االإ�شكندرية وم�شايخهم، فكتب ر�شالة اإلى زكي 

اأفندي قال له فيها: ''لقد �شبق لي اأن قلت اإن 

الوقاية ]من الوباء[ بما ال يخالف اأحكام 

ال�شريعة تتطلب منا اأن نتخذ اإجراءات محددة. 

هذا الوباء من عالمات غ�شب الل�ه، والفرار من 

غ�شبه اإلى رحمته ال يخالف ال�شريعة. األم يقل 

 اإَِلى 
ْ
ِديُكم

ْ
اَل ُتْلُقوا ِباأَي

َ
الل�ه في كتابه الكريم {و

ُلَكِة} ]�شورة البقرة، االآية 195[؟ اأولم 
ْ
ه التَّ

 من المجذوم كما تفر من 
ّ
يقل ر�شوله: 'ِفر

االأ�شد؟' '' وختم ر�شالته باإ�شراره على فر�ص 

الحجر ال�شحي وغيره من اإجراءات ال�شحة 

العامة من دون اأدنى تهاون.9

وفي ذروة تف�شي الوباء، �شمع البا�شا عن 

نية م�شايخ االأزهر جمع �شكان القاهرة في 

�شلوات القنوت للت�شرع اإلى الل�ه اأن ي�شملهم 

ه توبيخًا اإلى الم�شايخ 
ّ

برحمته، وعندها وج

قائاًل اإن مثل تلك التجمعات الكبيرة في 

اأماكن مزدحمة لن يوؤدي اإاّل اإلى زيادة تف�شي 

الوباء، واإن على الراغبين في الت�شرع اإلى 
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وطردهم ]خارج المدينة[ بطريقة تثير 

ذعرهم، وحرق ممتلكاتهم، ودفن موتاهم 

بمالب�شهم ]من دون غ�شل �شرعي وال تكفين[، 

واإلقاء الجير الحي على جثثهم، وك�شف عورات 

موتى الم�شلمين – كل ذلك يخالف ال�شريعة.'' 

واأنهى المفتي كالمه باإ�شافة �شبب طبي 

لمعار�شة تلك االإجراءات المخيفة التي راأى 

اأنها تناق�ص الهدف من الحجر ال�شحي الأنها 

''تن�شر الخوف والذعر، وهذه الم�شاعر هي اأكبر 

اأ�شباب المر�ص والطاعون.''15

هذه الفتوى التي اأ�شدرها م�شايخ 

االإ�شكندرية ال يمكن اعتبارها مثااًل ل� ''قدرية 

الم�شلمين'' اأو عدم خوفهم من الطاعون - 

مثلما ادعى الرحالة االأوروبيون - بقدر ما 

تمثل رداً مح�شوبًا من اأولئك الم�شايخ على 

اإجراءات الحجر ال�شحي غير الم�شبوقة، والتي 

ُفر�شت لمواجهة الوباء. ومن الوا�شح اأن 

الفتوى لم تكن �شد فر�ص الحجر ال�شحي من 

حيث المبداأ، اإذا كان ذلك الحجر يعني منع 

دخول منطقة اأ�شابها الطاعون اأو الخروج 

منها، واإنما كانت تعتر�ص وبقوة على اإجالء 

االأهالي ق�شراً من المدينة، اأو اإجبارهم على 

البقاء داخل منازلهم، كما اأو�شحت اأن تجاوز 

طقو�ص الموت ال�شرعية )الُغ�شل والتكفين ودفن 

الجثث( يمثل مخالفة الأحكام ال�شريعة.

ومع اأن التعبير عن ردات االأفعال تجاه 

�شيا�شات الحجر ال�شحي اأخذ اأ�شا�شًا �شكال 

دينيًا، اإاّل اإن هناك من االأ�شباب ما يدعو اإلى 

االعتقاد اأن معار�شة تلك الممار�شات كان لها 

اأ�شباب غير دينية. فقد اأ�شار الدبلوما�شيون 

االأوروبيون، وكذلك كلوت بك، اإلى اأن رعب 

المواطنين المعوزين من النقل اإلى المعازل 

دفعهم اإلى اإخفاء اأفراد اأ�شرهم المر�شى في 

ديارهم، واإلى االمتناع من اإبالغ مجل�ص 

يقول اأنه يميل اإلى اإلغاء الحجر ال�شحي، لكنه 

كان خائفًا من �شخط محمد علي.11 ورّد عليه 

اإبراهيم با�شا اآمراً اإياه باأن يتم�شك بموقفه، 

واأاّل يرفع الحجر ال�شحي مهما تكن 

الظروف.12 وبعد �شهرين، اأجاز الم�شايخ 

الحجر ال�شحي بعد اأن تاأكد لهم اأن جثث 

الموتى ُدفنت دفنًا �شرعيًا، واأن الجير الحي لم 

لَق على اأي منها، بل راأى الم�شايخ اأن عزل 
ُ
ي

الفقراء )اأطراف النا�ص( خارج المدينة، 

واالأثرياء )وجوه النا�ص( في ديارهم، كان 

متفقًا مع اأحكام ال�شريعة.13

وفي الوقت نف�شه تقريبًا، ح�شل محمد علي 

على فتوى من مفتي االإ�شكندرية تق�شي باأن 

الحجر ال�شحي يتفق مع اأحكام ال�شريعة، وقد 

 ا�شتند المفتي في فتواه اإلى �شّنة الخليفة 

غ 
ْ
ر

َ
عمر بن الخطاب الذي رف�ص دخول بلدة �ش

على حدود الحجاز وال�شام، عندما �شمع اأن 

الطاعون )المعروف بطاعون عموا�ص( قد 

ن معه على مغادرة المنطقة.14 
َ
دخلها، وحّث م

وعندما قال له ال�شحابي اأبو عبيدة بن 

الجراح: ''اأفراراً من قدر الل�ه يا اأمير 

 من 
ّ
الموؤمنين؟'' رد عليه عمر بقوله: ''اإنما نفر

قدر الل�ه اإلى قدر الل�ه.'' وقال المفتي اأي�شًا اإن 

هناك حديثًا نبويًا يقول فيه الر�شول: ''اإذا وقع 

الطاعون باأر�ص واأنتم فيها فال تخرجوا منها، 

واإذا وقع باأر�ص ول�شتم بها فال تهبطوا 

عليها.'' وراأى المفتي اأن موقف ال�شريعة من 

الحجر ال�شحي يقع في منطقة و�شط بين 

ذ  ''الوجوب واال�شتحباب''، �شرط اأن تنفَّ

االإجراءات ال�شرورية ب�شكل ال يخالف قواعد 

الدين. وقال اإن ''ما يفعله االأوروبيون من 

حب�ص الأولئك الذين قد ي�شاب اأحد من اأهل 

بيتهم بالطاعون، وو�شع حرا�ص لمراقبتهم 

بطريقة ال يتحملها ال�شعفاء من بينهم، 
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النا�ص من الحجر ال�شحي، واأن الح�شا�شية 

الدينية اإزاء التعامل مع جثث الموتى، والروؤية 

القدرية، لم تكونا العنا�شر االأ�شا�شية في 

ت�شكيل ذلك الموقف.

�لتناحر د�خل �ملوؤ�ص�صة �ل�صحية 

�لوليدة

لم تكن مقاومة الم�شايخ واالأهالي 

للكرنتينا اأكبر م�شكلة يواجهها كلوت بك، اإذ 

هو نف�شه لم يكن مقتنعًا تمامًا بجدوى الحجر 

ال�شحي لمقاومة الطاعون. فكلوت بك ظل 

حتى اآخر اأيامه مقتنعًا باأن الطاعون غير 

عٍد، وكان بالتالي عميق الت�شكك في 
ُ
م

�شيا�شات الحجر ال�شحي، ويراها عديمة 

الفائدة في كبح جماح االأوبئة. وعلى الرغم 

من ذلك، واإدراكًا منه لتم�شك مواله الرا�شخ 

بتلك ال�شيا�شة، وتخوفًا من مخاطر ع�شيان 

اأوامر البا�شا، لم يجد كلوت بك مفراً من توجيه 

تعليمات للعاملين معه تق�شي باأن ''الطاعون 

من حيث اإنه في الراأي العام معدود من 

االأمرا�ص المعدية، اأعني التي ت�شري بوا�شطة 

المالم�شة، ينبغي اأن تنزل االأفراد واالأ�شياء 

الم�شكوك في وجوده فيها منزلة الثابت 

المحقق فيها بالفعل، وحينئذ فينبغي اأن 

تم�شك من االآن و�شاعداً بالوا�شطة الالزم 
ُ
ي

ا�شتعمالها لالحترا�ص عن كل �شيء معٍد...''17 

زع على اأطباء الجي�ص في 
ُ
وفي كتيب اآخر و

�شنة 1832 كتب قائاًل: ''ومعظم النا�ص يرى 

اأن الطاعون معٍد، لكن هذا الراأي واإن تم�شك به 

الكثيرون، اإاّل اإنه غير قطعي؛ فاإن كثيراً من 

االأطباء المهرة تاأملوا في حقيقة هذا الداء 

واأنكروا كونه معديًا، وذكروا لذلك دالئل 

كثيرة. وعلى كل فالمنا�شب للجراح الحربي اأن 

ي�شتعمل االحترا�شات التي تمنع مخالطة 

الكرنتينا باالإ�شابة بالمر�ص اإاّل فيما ندر، 

وفقط عندما ينتهي االأمر بموت المري�ص.

ا يبعث على خ�شيتهم اأي�شًا، اأن 
ّ
وكان مم

نقل المر�شى اإلى المعازل حيث تتولى الدولة 

رعايتهم، كان يعني عمليًا حرمان اأفراد 

االأ�شرة من رعاية ذويهم في حالة المر�ص. 

وقال الم�شايخ في عري�شتهم التي �شدرت في 

كانون االأول/دي�شمبر 1834 احتجاجًا على 

اإجراءات الحجر ال�شحي، اإن و�شع اأفراد اأ�شر 

�شحايا الطاعون في الحجر ال�شحي خارج 

المدينة كان يعني حرمانهم من اأعمالهم ومن 

ك�شب لقمة عي�شهم. وهذا يو�شح بجالء اأن 

اهتمام الم�شايخ لم يكن نابعًا من رغبتهم في 

اجتناب النواهي ال�شرعية فح�شب، بل كان 

نابعًا اأي�شًا من حر�شهم على توفير اإمكان 

لالأهالي المعوزين لك�شب رزقهم.

عالوة على ذلك، فاإن طريقة نقل االأُ�شر 

على �شوء الم�شاعل وتحت جنح الظالم كانت 

مبعثًا لفزع كبير، وقد اعتر�ص الم�شايخ على 

تلك القوافل الم�شوؤومة التي كانت تثير الهلع 

في قلوب النا�ص وتحرمهم من االإح�شا�ص 

بال�شالم. واأجبرت تلك المخاوف النا�ص على 

دفن موتاهم في اأفنية ديارهم اأو تحت 

اأر�شياتها، وهي ممار�شات كانت عقوبتها 

االإعدام.16 وكان هناك ممار�شة اأُخرى تثبت 

بو�شوح اأن اهتمام اأهالي االإ�شكندرية بك�شب 

رزقهم كان يفوق اهتمامهم بمراعاة طقو�ص 

الدفن ال�شرعية، وهي اإلقاء الجثث في ال�شوارع 

تحت �شتر الظالم لمنع التعرف اإليها، ولتفادي 

اإر�شال اأُ�شر الموتى اإلى المعازل خارج المدينة.

ويبدو بالتالي، في �شوء الطريقة المحددة 

التي ُنفذت بها اإجراءات الحجر ال�شحي، اأن 

االهتمام بعي�ص االأحياء ورزقهم كان هو 

العن�شر االأ�شا�شي في خلق وت�شكيل موقف 
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النطاق، واأن هناك حاجة ملحة اإلى اإن�شاء 

نظام حقيقي لل�شحة العامة يرتكز على الطب 

الوقائي.

وبلغ ذلك الخالف ذروته في �شنة 1841 

�شم النزاع بين محمد علي وال�شلطان 
ُ

عندما ح

العثماني وما لحقه من تخفي�ص كبير في 

قوام الجي�ص. فمع التوفر المفاجىء لمئات من 

االأطباء والجراحين وال�شيادلة، راأى كلوت بك 

اأن الظروف تهياأت الإن�شاء نظام �شحة عامة 

يغطي عموم البلد، بينما راأى مجل�ص 

االإ�شكندرية في هوؤالء االأطباء الموؤهلين 

والمدربين فر�شة �شانحة لتو�شيع خدمات 

الحجر ال�شحي.

واأتاح انت�شار محدود النطاق للطاعون في 

االإ�شكندرية فر�شة لكلوت بك لل�شغط من اأجل 

تنفيذ اقتراحه. ففي الوقت الذي دفع اأع�شاء 

مجل�ص الكرنتينا في االإ�شكندرية في اأن الوقت 

حان لتو�شيع نطاق اإجراءات الحجر ال�شحي، 

كان محمد علي مدركًا لل�شخط المتنامي بين 

التجار االأوروبيين على تعطيل التجارة الذي 

ينتج حتمًا من فر�ص الحجر ال�شحي. ويبدو 

اأي�شًا اأنه اقتنع باالآراء التي كانت تقول اإن 

الطاعون يزداد تفاقمًا، بل ين�شاأ اأ�شاًل نتيجة 

انعدام النظافة في ال�شوارع، ونق�ص التهوية 

ال�شحية داخل البيوت، وعدم وجود نظام 

�شرف �شليم في االأماكن المتاخمة للمناطق 

ال�شكنية.

تعد�د �صنة 1848

في اآب/اأغ�شط�ص 1841 نجح كلوت بك في 

اإقناع محمد علي ب�شرورة تو�شيع نطاق 

التدابير ال�شحية بما يتجاوز مجرد فر�ص 

الحجر ال�شحي، واأ�شدر اإجراءات �شاملة 

للحفاظ على ال�شحة العامة. وكان من اأهم 

الم�شابين به لغيرهم حتى ي�شتقر االأمر الأحد 

فعل ذلك ربما كان 
ُ
هذين الراأيين، فاإنه اإن لم ي

ال�شبب في وجود هذه االآفة الخطرة للع�شاكر 

المخالطة المذكورة.''18

الم�شكلة الرئي�شية التي واجهها كلوت بك 

كانت تتمثل في مجل�ص الكرنتينا في 

االإ�شكندرية الذي حاربه باإن�شاء مجل�ص 

رف با�شم ''�شورى 
ُ
مناف�ص تحت رئا�شته ع

ه القاهرة. فقد كان هذا المجل�ص 
ّ
االأطبا''، ومقر

ي�شطلع بمهمات خطرة من اأهمها االإ�شراف 

على مدر�شة الطب في ق�شر العيني، والجهاز 

الطبي الع�شكري.

لم يكن كلوت بك �شعيداً قط بتاأثير مجل�ص 

االإ�شكندرية ونفوذه لدى محمد علي، وكان 

يعتبر اأع�شاءه عوامًا ال دراية لهم بالم�شائل 

الطبية الح�شا�شة التي يقحمون اأنف�شهم فيها. 

وبالمثل، فاإن اأع�شاء مجل�ص االإ�شكندرية 

كانوا ينظرون نظرة �شلبية اإلى �شيا�شات 

كلوت بك المناه�شة لنظرية العدوى، وكانت 

اآراوؤه العلنية في محا�شراته وكتاباته 

ذ اإدخال الم�شابين 
ّ
المن�شورة التي تحب

بالطاعون اإلى الم�شت�شفيات العامة تثير 

انزعاجهم ال�شديد.

غير اأن الخالف بين مجل�ص االإ�شكندرية 

من جهة، وكلوت بك ومجل�شه القاهري من 

جهة اأُخرى، لم يكن مقت�شراً على االختالفات 

النظرية ب�شاأن طبيعة الطاعون وانتقاله 

بالعدوى من عدمه، بل كان يدور اأ�شا�شًا اأي�شًا 

حول ا�شت�شواب واإمكان اإن�شاء نظام لل�شحة 

العامة يغطي جميع اأرجاء البلد. فبينما 

اقت�شرت جهود مجل�ص االإ�شكندرية على 

م�شائل الحجر ال�شحي، كان مجل�ص �شورى 

االأطبا القاهري يعتقد اأن االإجراءات 

االحترازية المتخذة لمواجهة الطاعون �شيقة 
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ح�شنوا ا�شتخدامها وت�شخيرها لخدمتهم. 
ُ
ي

فعاًل، ونتيجة الجهود كلها التي قام بها كلوت 

بك في مجال ال�شحة العامة على مدار عقدين 

من الزمان - والتي تتلخ�ص باإن�شاء مدر�شة/

م�شت�شفى ق�شر العيني، وتدريب اأجيال من 

اأوالد البلد على اآخر ما تو�شل اإليه الطب 

الحديث، واال�شتفادة من الخبرة العملية 

المكت�شبة من ع�شرة اأعوام من العناية ب�شحة 

الجي�ص، واأخيراً تاأ�شي�ص ديوان تفتي�ص ال�شحة 

بما يتبعه من مكاتب �شحة في المدن 

واالأرياف - تمكنت االإدارة الطبية الوليدة من 

القيام بتعداد دقيق لل�شكان في �شنة 1848، 

و�شل عدد �شجالته اإلى اأكثر من �شبعة اآالف 

�شجل محفوظة االآن في دار الوثائق القومية 

في القاهرة.

هذا التعداد في �شنة 1848، هو اأول تعداد 

عام لل�شكان في م�شر، وال تكمن اأهميته في 

كونه اأر�شى قواعد جميع التعدادات الم�شرية 

ا عالمة  عّد اأي�شً
ُ
الالحقة فح�شب، بل في كونه ي

على ظهور عالقة جديدة بين الحكومة 

واالأهالي؛ عالقة يمكن اعتبارها رمزاً للدولة 

الحديثة وعنوانًا لها. فهذا التعداد اأح�شى 

االأفراد كاأفراد، ولم يكتِف بح�شر البيوت اأو 

القرى والنجوع، كما لم يقت�شر على ح�شر 

الذكور ال�شالحين للجندية، بل اأح�شى اأي�شا 

االإناث والعبيد وذوي العاهات )الم�شار اإليهم 

بلفظ ''ال�شقط''(، واالأجانب )''خارج الحكومة''(، 

ن فيهم اأفراد بيوت 
َ
والعبيد، واالأوروبيين بم

القنا�شل الدبلوما�شيين المتمتعين 

باالمتيازات.

وتزداد اأهمية هذا التعداد اإذا اأدركنا 

تبعاته. فمتى تمكنت الدولة من الح�شول على 

قاعدة البيانات تلك، كان عليها اأن تقوم 

بتحديثها بانتظام باأن ت�شيف المواليد 

هذه االإجراءات تاأ�شي�ص ديوان جديد با�شم 

''ديوان تفتي�ص ال�شحة''، كان خا�شعًا الإ�شراف 

�شورى االأطبا، وكانت االأداة االأ�شا�شية في 

عمله هي مكاتب ال�شحة التي افُتتحت في 

اأحياء القاهرة الع�شرة. ولم تقت�شر واجبات 

تلك المكاتب على العمل كعيادات عامة توفر 

الم�شورة الطبية المجانية للمر�شى 

والمحتاجين، بل �شملت م�شوؤولياتها المهمات 

التالية اأي�شًا: تجميع االإح�شاءات الحيوية؛ 

التطعيم �شد الجدري؛ فر�ص الحجر ال�شحي؛ 

الك�شف واالإ�شراف على تنظيف ال�شوارع؛ 

التخل�ص من القمامة؛ تجفيف الم�شتنقعات؛ 

الك�شف الدوري على االأ�شواق للتاأكد من 

مطابقة االأطعمة المعرو�شة للموا�شفات 

ال�شحية.

ومن هنا تت�شح اأهمية االإجراءات ال�شحية 

التي اتخذها البا�شا في �شنة 1841 لالرتقاء 

باالأحوال ال�شحية في البلد. فاإن�شاء ديوان 

عتبر 
ُ
تفتي�ص ال�شحة في تلك ال�شنة نف�شها ي

تتويجًا لجهود البا�شا وم�شت�شاره الطبي، 

كلوت بك، في العناية ب�شحة االأهالي. �شحيح 

اأن هذا االهتمام كان مرتبطًا منذ البداية 

باأغرا�ص البا�شا الع�شكرية، كما مر معنا، اإاّل 

اإن كلوت بك كانت له دائمًا روؤية اأو�شع في 

اأهمية االرتقاء بم�شتوى �شحة االأهالي، 

و�شرورة الق�شاء على االأوبئة، وعدم االكتفاء 

بفر�ص الحجر ال�شحي مثلما كان يرى مجل�ص 

الكرنتينا، وفي تقديم خدمات طبية لالأهالي. 

بعد اأن اأخذ محمد علي بن�شيحة م�شت�شاره 

الطبي، �شرع يعمل على تنفيذ م�شروع طموح 

كان ي�شعى له منذ اأمد طويل: القيام بتعداد 

عام لل�شكان، والح�شول على قاعدة بيانات 

دقيقة تمّكنه، وتمّكن خلفاءه من بعده، من 

معرفة دقائق الثروة الب�شرية الم�شرية كي 
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وبين الك�شف الذي قام به حكماء ال�شحة كما 

و�شفه مخطط عام ال�شحة الم�شار اإليه اأعاله، 

فالك�شف الجديد ي�شدر عن الحكيم ال عن 

 
ّ
م التركة، وهو معني

ّ
ام ال�شرعي الذي يق�ش

ّ
الق�ش

بر�شد �شبب الوفاة ال بتق�شيم المواريث، و�شادر 

عن دولة معنية ب�شحة مواطنيها ال بجباية 

اأموال رعاياها. ويمكن القول اإن اهتمام الدولة 

باأمور ال�شحة العامة، ومن اأهمها جمع 

االإح�شاءات الحيوية والمكافحة االحترازية 

لالأوبئة، خير عالمة على التحول الجوهري في 

طبيعة الدولة وفي عالقتها بال�شكان.

هناك جانب اآخر في تعداد �شنة 1848 ال 

ا يحمله من اهتمام الدولة 
ّ
يقل اأهمية عم

بالك�شف عن االأموات، ويتعلق بالمفهوم 

الجديد لل�شخ�ص الذي ابتدعته الدولة الحديثة، 

ر عنه هذا التعداد خير تعبير. فهذه 
ّ
والذي يعب

الدولة الحديثة بهواج�شها ال�شحية، 

وبامتالكها �شجالت التعداد وتذاكر الك�شف، 

وغيرهما الكثير من االأوراق وال�شندات 

واالإي�شاالت، تمكنت من نزع ال�شخ�ص من 

محيطه االجتماعي، ومن اأن ت�شعه في �شياق 

اآخر اأرحب واأ�شيق في اآن واحد. فالفرد االآن ال 

ف عن نف�شه باالإتيان ب�شهود عدول 
ّ
يعر

ي�شهدون له على وجاهته ومنزلته، وال تتوقف 

�شمعته على مكانته في الحي اأو القرية اأو 

الطريقة ال�شوفية التي يّتبعها اأو الكار الذي 

ف عن نف�شه با�شتخدام 
ّ
يعمل به، بل اأم�شى يعر

اأوراق مختومة بختم الميري، مثل تذكرة 

الجهادية )التي تثبت اأنه دخل الجندية ولي�ص 

فاراً منها(، وتذكرة المرور التي كان يتحتم 

على الفالحين حملها في ترحالهم من قرية 

اإلى قرية. فالدولة االآن ال حاجة لديها اإلى 

م�شايخ القرى وم�شايخ الحارات وم�شايخ 

الطرق ال�شوفية، وال اإلى االأعيان والوجهاء 

وتحذف الوفيات. وبالن�شبة اإلى المهمة 

االأولى، اأي ح�شر المواليد، فقد نجح كلوت بك 

فيها بعد اأن افتتح في �شنة 1832 مدر�شة 

للقابالت تمكنت خريجاتها من مراقبة اآالف 

الدايات ومتابعتهن في طول البالد وعر�شها، 

واإجبارهن على التبليغ عن كل مولود يقمن 

ا فيما يتعلق بالوفيات، فكان 
ّ
بتوليده.19 اأم

من اأهم وظائف مكاتب ال�شحة التي اُفتتحت 

في اأوائل اأربعينيات القرن التا�شع ع�شر هو 

الك�شف على االأموات وكتابة تقرير اأُطلق عليه 

لفظ ''تذكرة ك�شف'' يو�شح اأ�شباب الوفاة. 

�شع لتنظيم 
ُ
فبح�شب مخطط �شحي �شامل و

م�شلحة ال�شحة العمومية، كان من اأهم 

اأغرا�ص تلك الم�شلحة االهتمام ب� ''خدمة 

الك�شف على االأموات بكيفية خ�شو�شية، وذلك 

اأن ي�شير الك�شف على كافة االأموات بمعرفة 

َكما االأتمان ]اأي اأطباء ال�شحة في االأحياء[، 
ُ

ح

َكما اأن يو�شحوا في 
ُ
وبحيث على هوؤالء الح

تذكرة الك�شف... ا�شم ولقب وجن�ص وعمر 

و�شفة الميت وت�شخي�ص الداء وا�شم الحكيم 

الذي عالجه وا�شم االأجزاخانة التي كانت 

تعطي االأدوية، والعالمات الخ�شو�شية التي 

�شوهدت في ج�شم الميت.''20

وهذا ''الك�شف على االأموات'' يختلف 

اختالفًا جذريًا عن الك�شف على االأموات الذي 

ذكره اأبو ال�شرور في كتابه ''الكواكب ال�شائرة'' 

الذي بداأنا به مقالتنا هذه. فاإبطال الك�شف 

على االأموات في اأعقاب الطاعون، مثلما 

و�شفه اأبو ال�شرور، كان مرده ازدياد معدل 

الوفيات في اأثناء الوباء، االأمر الذي اأدى 

اأحيانا اإلى اأن توؤول االأمالك اإلى بيت المال 

نظراً اإلى وفاة الورثة اأنف�شهم، وبذا يتحقق 

''موفور لجانب الخزينة'' كما يقول اأبو ال�شرور.

والفرق كبير بين هذا الك�شف عن االأموات 
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الم�شرية الحديثة على التحكم في الم�شريين، 

من �شجالت تعداد �شنة 1848، وتذاكر الك�شف 

على االأموات التي اأفرزها هذا التعداد، والذي 

يظهر فيها المواطن كرقم ال غير ''من دون 

زيادة وال نق�شان'' بح�شب لغة االإدارة وقتها. 

وال اأبلغ على عالقة هذه العقلية االإح�شائية 

بالجندية من اللفظ ال�شائع حتى وقتنا هذا 

لالإ�شارة اإلى المجند الذي يق�شي فترة تجنيده 

ب�: ''يا ع�شكري يا نمرة.'' 

كي تتعرف اإلى اأفراد المجتمع وتتحكم فيهم، 

بل اإن لديها االآن �شجالت التعداد التي تمّكنها 

من التعرف اإلى اأدق تف�شيالت المجتمع.

ونتيجة هو�شها بالتجنيد، وب�شبب خوفها 

من االأوبئة، ا�شتطاعت الدولة الم�شرية 

الحديثة اأن تبتدع بيروقراطية جبارة نزعت 

االأ�شخا�ص من محيطهم االجتماعي وحولتهم 

اإلى اأفراد تراقبهم من المهد اإلى اللحد، حرفيًا 

ال مجازاً. وال �شيء اأدل على قدرة هذه الدولة 
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