
023 مقاالت

زمن فيرو�س كورونا، وهو لي�س هذا 

اءها 
ّ
اأول الأوبئة التي عانت جر

الب�صرية، بل هو جزء من �صل�صلة مت�صلة من 

الأوبئة التي �صربت ربوع الأر�س قاطبة،

فما �صلمت منها اأر�س اإّل فيما ندر، فكان 

ى والوباء واأخيراً 
ّ
هناك الطاعون والحم

الفيرو�س.

هذا زمن فيرو�س كورونا، وزمن الإحاطة 

بطرق الوقاية التي ن�صتخرجها من كتب 

التاريخ التي تناولت تلك الفترات الموبوءة، 

فنّطلع على الكيفية التي عالج بها النا�س 

اآنذاك ذلك الوباء لعل في العبرة ما يفيد في 

هذه المرحلة الخطرة من حياتنا.

ا�صتخدم الموؤرخون، ومنهم ابن خلدون، 

تعبير ''الجارف'' للدللة على الوباء الذي 

ي�صيب منطقة باأكملها، فيح�صد الب�صر ح�صداً 

دللة على اأنه يجترف النا�س كال�صيل، فال 

بقي ول يذر، مع الأخذ بعين العتبار اأن 
ُ
ي

ناهد جعفر

التاريخ املوبوء:

من عموا�س اإىل كورونا*

* اعتمدت في هذه المقالة، وخ�صو�صًا فيما يتعلق بالطواعين التي حدثت في الع�صور الإ�صالمية، على كثير من كتب
التاريخ القديمة، وكتب الأحاديث، وب�صبب كثرتها والت�صابه في المعلومات، لم اأُ�صر اإليها في القتبا�صات التي اأخذتها منها، 

واإنما اأحيل القارىء الذي يرغب في معرفة المزيد اإلى الكتب التالية، وغيرها كثير:

ابن الأثير، ''الكامل في التاريخ''؛ ابن كثير، ''البداية والنهاية''؛ تاريخ الطبري؛ الواقدي، ''كتاب الطبقات''؛ ابن �صعد، ''كتاب 

الطبقات الكبير''؛ ابن حجر الع�صقالني، ''بذل الماعون في ف�صل الطاعون''؛ �صحيح البخاري؛ ابن حجر الع�صقالني، ''فتح 

الباري في �صرح �صحيح البخاري''؛ كتب ال�صحاح؛ �صنن ابن ماجة؛ �صنن اأبي داود؛ ال�صيوطي، ''طبقات الحّفاظ''؛ ال�صيوطي، 

''ما رواه الواعون في اأخبار الطاعون''؛ الذهبي، ''�صير اأعالم النبالء''؛ ابن قتيبة، ''المعارف''؛ ابن اأبي حجلة التلم�صاني، 

''الطب الم�صنون في دفع الطاعون''؛ ابن الوردي، ''النبا عن الوبا''؛ ال�صفدي، ''الوافي بالوفيات''؛ القا�صي عيا�س، ''اإكمال 

المعلم بفوائد م�صلم''، وهو �صرح ل�صحيح م�صلم؛ ياقوت الحموي، ''معجم البلدان''؛ البالذري، ''فتوح البلدان''؛ ابن تغري بردي، 

د، ''التعازي والمراثي''؛ ابن اأبي الدنيا، ''العتبار واأعقاب ال�صرور والأحزان''؛ 
ّ
''النجوم الزاهرة في ملوك م�صر والقاهرة''؛ المبر

ابن الجوزي، ''المنتَظم في تاريخ الملوك والأمم''؛ �صبط ابن الجوزي، ''مراآة الزمان في تاريخ الأعيان''؛ ابن خلدون، 

''المقدمة''؛ رحلة ابن بطوطة، ''تحفة النّظار في غرائب الأم�صار وعجائب الأ�صفار''؛ اإلخ.



123جملة الدراسات الفلسطينية صيف 0242020

من قيحها.''3 ول �صك في اأن كثرة القتلى التي 

اأعمل الجو فيها تعفنًا وف�صاداً، والقحط الذي 

اأ�صاب الأر�س، كانا من جملة الأ�صباب التي 

اأدت اإلى تف�صي الطاعون والأوبئة في تلك 

البالد.

اأراد الخليفة عمر اآنذاك زيارة ال�صام، وكان 

واليه عليها اأبا عبيدة عامر بن الجراح، 

فتحرك في جملة من الأن�صار والمهاجرين 

غ على 
ْ
ر

َ
متجهًا اإليها، وعندما و�صل اإلى �ص

حدود الحجاز وال�صام لقيه اأمراء الأجناد، 

وكان اأبو عبيدة بينهم، واأخبروه اأن الأر�س 

ن معه في الأمر، هل 
َ
�صقيمة، ف�صاور عمر م

كمل طريقه اإليها، اأم يعود اأدراجه اإلى 
ُ
ي

المدينة؟

اختلف المهاجرون والأن�صار في هذا 

ن قال بوجوب تكملة الم�صير، 
َ
الأمر، فمنهم م

ن قال ب�صرورة العودة لئاّل ي�صيب 
َ
ومنهم م

الوباء البقية، فا�صتقر راأي الخليفة على 

الرجوع، ول �صيما بعد �صماعه مقالة 

ال�صحابي عبد الرحمن بن عوف الذي كان 

متغيبًا في بع�س حاجته، اإذ قال: ''قال ر�صول 

اللـه ملسو هيلع هللا ىلص: 'اإذا �صمعتم به ]بالوباء[ في اأر�س 

فال تقدموها، واإذا وقع باأر�س واأنتم بها فال 

تخرجوا فراراً منه'.''

اإن الناظر اإلى هذ الحديث ال�صريف يرى 

فيه الخطوات الواجب اّتباعها لدى تف�ّصي وباء 

ما، اإذ يتوجب على ال�صخ�س الموجود في بلد 

موبوء اأن يبقى فيه فال يخرج منه لئاّل ينقل 

المر�س اإلى الأماكن الأُخرى، في�صيب 

الأ�صحاء فيها، كما اأن على ال�صخ�س تجّنب 

دخول البلد الموبوء كي ل تنتقل العدوى اإليه. 

وهذا الحديث يتوافق مع ما يو�صي به اأخ�صاء 

ال�صحة المعا�صرون الذين، عن طريق 

ا�صتك�صافاتهم العلمية، تو�صلوا اإلى مثل هذه 

الإمكانات ال�صحية لم تكن بهذا الت�صاع 

مثلما هي الآن. والقارىء لكتب التاريخ 

يكت�صف اأن كثيراً من الأوبئة والطواعين اأُطلق 

عليه تعبير الجارف، فهذا اللقب ل يخت�س 

بوباء واحد، بل ي�صترك فيه جميع الأوبئة التي 

رفت ب�صّدتها وعدوانها على الب�صرية.
ُ
ع

ل بع�س ال�صيء لأكثر 
ّ

�صاأبداأ بعر�س مف�ص

ا لكونه اأول وباء 
ّ
الأوبئة في التاريخ �صهرة، اإم

ف�صا في اأثناء الخالفة الرا�صدية ولهذا كُثر ذكر 

الموؤرخين له بتف�صيل لبع�س جوانبه مع 

ا لغرابته وهو ما 
ّ
اإغفال جوانب اأُخرى، واإم

ا 
ّ
ن�صتنتجه من الأ�صماء التي اأُطلقت عليه، واإم

لآثاره المهلكة، حتى يندر اأّل نجد له ذكراً في 

اأي كتاب تناول مو�صوع الأوبئة.

I - طاعون عموا�س1

لتكن البداية بطاعون عموا�س، وهي بلدة 

في فل�صطين تقع بين الرملة وبيت المقد�س، 

تكثر فيها الينابيع الحارة، وقد نجم فيها 

مر�س الطاعون في �صنة 18هـ/639م،2 في 

اأيام خالفة الفاروق عمر بن الخطاب، ومنها 

انت�صر اإلى �صائر بالد ال�صام، فُن�صب اإليها. وقد 

وقع الطاعون في ذلك الوقت بعد المعارك 

الطاحنة بين الم�صلمين والروم، وكان اآخرها 

معركة اليرموك التي جرت بين الم�صلمين 

والبيزنطيين في �صنة 15هـ/636م، وكان 

القتل فيها بالآلف، وفتح بيت المقد�س على 

يد الخليفة عمر في �صنة 16هـ/637م، 

والقحط والجدب اللذان �صربا المدينة في �صنة 

18هـ/639م وت�صببا بمجاعة �صديدة بحيث 

 الرمادة لأن الريح كانت 
َ
مي ذلك العام عام

ُ
�ص

مي عام الرمادة، 
ُ
''ت�صفي ترابًا كالرماد ف�ص

وا�صتد الجوع حتى جعلت الوح�س تاأوي اإلى 

الإن�س، وحتى جعل الرجل يذبح ال�صاة فيعافها 
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اأبو عبيدة ذا اأُثرة في نف�س عمر، وكان من 

 الأ�صخا�س اإلى نف�صه، فاأر�صل اإليه كتابًا 
ّ
اأحب

ا 
ّ
ي�صتدعيه فيه اإليه قائاًل له: ''�صالم عليك، اأم

 لي اإليك حاجة اأريد اأن 
ْ
بعد، فاإنه قد عر�صت

اأ�صافهك فيها، فعزمُت عليك اإذا نظرَت في 

''.
ّ
كتابي هذا اأّل ت�صعه من يدك حتى ُتقبل اإلي

و�صل الكتاب اإلى اأبي عبيدة فاأدرك غاية 

عمر في اإخراجه من ذلك المكان الموبوء، 

فكتب اإليه راف�صًا المغادرة، ومتمنيًا عليه 

اإبقاءه مع جنده اإلى اأن يق�صي اللـه اأمراً كان 

مفعوًل: ''قد عرفُت حاجتك، واإني في جند من 

الم�صلمين ل اأجد في نف�صي رغبة عنهم، ول�صت 

 وفيهم اأمره 
ّ
اأريد فراقهم، حتى يق�صي اللـه في

تك يا اأمير 
َ
ْزم

َ
ّلْلني من ع

َ
وق�صاءه، فح

ا قراأ عمر 
ّ
الموؤمنين، ودعني في جندي، فلم

الكتاب بكى، فقال النا�س: يا اأمير الموؤمنين، 

اأمات اأبو عبيدة؟ قال: ل وكاأّن قد.'' وقد 

يت�صاءل القارىء هنا عن �صبب هذا القرار الذي 

اتخذه اأبو عبيدة، بل قد يخطر على بال اأحد ما 

اأن يقول: كيف يخالف اأبو عبيدة اأمراً من 

رف ب�صدته وباأن اأوامره قاطعة؟ هذه 
ُ
خليفة ع

اأ�صئلة م�صروعة، غير اأننا قد نجد في ثنايا 

حديث الر�صول اآنفًا، وفي ر�صالة اأبي عبيدة، 

جوابًا ربما يحمل بع�صًا من المنطق:

يقول الحديث: ''... فال تخرجوا فراراً منه''، 

 من ق�صاء اللـه، بل يتوكل 
ّ
لأن الموؤمن ل يفر

عليه وي�صّلم بما ق�صمه له، ول �صيما اأن ثمة 

حديثًا عن النبي يقول فيه اإن المطعون �صهيد. 

فقد جاء في الأثر:

ان حدثنا داود 
ّ
حدثنا اإ�صحاق اأخبرنا حب

ابن اأبي الفرات حدثنا عبد اللـه بن بريدة 

عــن يحيــى بــن يعمر عــن عائ�صــة زوج 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنها اأخبرتنا اأنها �صاألت ر�صول 

النتيجة ب�صرورة عزل الأماكن الموبوءة كي ل 

يف�صو المر�س في الأ�صقاع المجاورة، وهذا ما 

ي�صمى ''الحجر ال�صحي''.

رف�س اأبو عبيدة ترك المدينة، بل عاب 

على عمر فراره من ق�صاء اللـه، وقال له: 

''اأفراراً من َقَدر اللـه؟'' وكان جواب عمر داًل 

على اإيمانه بالق�صاء والَقَدر، اإذ اأجابه: ''لو 

 من َقَدر 
ّ
ك قالها يا اأبا عبيدة؟ نعم، نفر

َ
غير

 
ْ
 اللـه، اأراأيَت لو كان لك اإبل هبطت

َ
اللـه اإلى قَدر

بة، والأُخرى  دوتان، اإحداهما َخ�صِ
ُ
واديًا له ع

ْدبة، األي�س اإن رعيَت الخ�صبة رعيَتها بَقَدر 
َ

ج

اللـه، واإن رعيَت الجدبة رعيَتها بَقَدر اللـه؟''

عاد عمر اأدراجه اإلى المدينة، لكن عقله 

كان مع اأولئك المر�صى، وخوفه كان عظيمًا 

على الأ�صحاء من تلك المنطقة، وخ�صو�صًا 

اح، ويبدو اأن الوباء كان في 
ّ
واليه ابن الجر

بدايته، ولم يكن قد ا�صت�صرى وف�صا بعد، فكتب 

عتبر مهمًا جداً في 
ُ
عمر اإلى اأبي عبيدة كتابًا ي

معايير ال�صالمة ال�صحية في زمننا هذا، اإذ 

ا بعد، فاإنك اأنزلَت 
ّ
كتب اإليه: ''�صالم عليك، اأم

النا�س اأر�صًا َغِمقة، فارفعهم اإلى اأر�س 

مرتفعة َنِزهة.''4

ن�صيحة عمر هذه در�س جيد في الوقاية 

والبتعاد عن الأمكنة المنخف�صة والرطبة اإلى 

الأمكنة ذات الهواء النقي والجاف، اإذ اأثبت 

الطب اأن الأمكنة الرطبة التي تكثر فيها المياه 

والم�صتنقعات ُتعتبر بيئة مالئمة لتف�صي 

المر�س الذي يتكاثر ب�صكل اأف�صل في البيئة 

الدافئة والرطبة المكتظة بال�صكان.

اأ�صيب اأبو عبيدة بالمر�س، ومع ذلك اأخذ 

بن�صيحة عمر، و�صار بالنا�س على الرغم من 

اإ�صابته اإلى اأن اأنزلهم بالجابية.5

ا و�صل عمر اإِلى المدينة بلغته الأخبار 
ّ
لم

بكثرة اأعداد الموتى في هذا الطاعون، وكان 
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فيه م�صاب، بالمغادرة اقتداء به، الأمر الذي 

�صيف�صي من دون اأدنى �صك اإلى تف�ّصي المر�س 

ب�صورة اأ�صرع واأكثر فتكًا؟

بناء على ذلك نرى في اعتذار اأبي عبيدة 

للفاروق عن الخروج، �صورة نموذجية للقائد 

الأمثل الذي يعتبر نف�صه جنديًا من الجنود، 

ومثاًل لالإن�صان الم�صوؤول الذي يقّدم م�صلحة 

اأمته ومجتمعه على م�صلحته ال�صخ�صية، حتى 

لو كان الأمر مجرد �صك في اأن الجنود 

اء 
ّ
�صيقتدون به في الخروج، فتهلك الأمة جر

التف�صي ال�صريع للمر�س.

توفي اأبو عبيدة بعد اأن ا�صتخلف معاذ بن 

جبل على النا�س، غير اأن هذا الأخير ما لبث 

اأن اأ�صيب اأي�صًا فخلفه عمرو بن العا�س الذي 

ذكرت الم�صادر التاريخية اأن نهاية هذا الوباء 

كانت على يديه.

ول �صك في اأن عمرو كان مواكبًا لكل ما 

جرى ذكره من حديث الر�صول، ون�صيحة عمر 

لأبي عبيدة، ولهذا ما اإن تولى حتى وقف 

بالنا�س خطيبًا، وقال لهم مقالته التي كانت 

ال�صبب المبا�صر في توقف هذا الوباء، اإذ قال: 

''اأيها النا�س، اإن هذا الوجع اإذا وقع فاإنما 

نوا ]وقيل 
ّ

ي�صتعل ا�صتعال النار، فتح�ص

لوا[ منه في الجبال''، اأي اأن حال هذا 
ّ
فتجب

الوباء كحال النار التي تظل م�صتعلة ما دام 

هناك ما ُتحرقه، فاإذا لم تجد ما ُتحرقه 

خمدت.

وقد جاء في الأثر اأنه حين ُطعن النا�س في 

عموا�س، اأخرجهم عمرو بن العا�س اإلى 

الجبال، وق�صمهم اإلى مجموعات منع اختالط 

بع�صها ببع�س، فظلوا في الجبال فترة من 

ن مات، وعاد بالباقي اإلى 
َ
الزمن، حتى مات م

المدن.

وهنا، تجدر الإ�صارة اإلى اأن هذا الطاعون 

اللـــه ملسو هيلع هللا ىلص عــن الطاعــون فاأخبرهــا نبي 

اللـه ملسو هيلع هللا ىلص اأنه كان عذابــًا يبعثه اللـه على 

ــن ي�صاء فجعله اللـــه رحمة للموؤمنين، 
َ
م

فلي�ــس من عبد يقع الطاعون فيمكث في 

بلــده �صابــراً يعلم اأنه لن ي�صيبــه اإّل ما 

كتب اللـه له اإّل كان له مثل اأجر ال�صهيد.6

عــن اأبــي هريــرة، قــال: قــال ر�صول 

المطعــون،  خم�صــة:  ال�صهــداء  ملسو هيلع هللا ىلص:  اللـــه 

والمبطــون، والغريــق، و�صاحــب الَهْدم، 

وال�صهيد في �صبيل اللـه.7

ويبدو اأن اأبا عبيدة الموؤمن والتقي المتكل 

على اللـه ما كان ليعدل عن ح�صوله على 

ال�صهادة، وما كان لير�صى باأن يو�صف 

بالجبن والخور، وباأنه ترك النا�س لينجو 

بنف�صه، الأمر الذي يو�صلنا اإلى الجواب الثاني 

الذي نجده في ر�صالة اأبي عبيدة اإلى عمر بن 

الخطاب:

اأبو عبيدة الذي لّقبه الر�صول بـ ''اأمين 

ة اأمينًا، واإن اأميننا 
ّ
ة''، اإذ قال: ''اإن لكل اأم

ّ
الأم

اأيتها الأمة: اأبو عبيدة بن الجراح''،8 ما كان 

ليترك الأمانة التي ائُتمن عليها حتى لو كانت 

بطلب اأو اأمر من الخليفة نف�صه، فهو القائد 

الذي يجب اأن يكون قدوة لجنوده الذين 

يثبتون في مواقعهم اإذا ثبت، ويتخاذلون اإذا 

ن وهرب، بل عليه اأن يكون المثال لهم 
ُ
جب

والأمين الذي �صاطرهم انت�صاراتهم �صابقًا، 

وي�صاطرهم الآن اأوجاعهم وخوفهم واآلمهم.

غير اأن ثمة تعلياًل اآخر ربما يبدو منطقيًا 

حتمل اأن اأبا عبيدة رف�س المغادرة 
ُ
اأي�صًا: األ ي

حفاظًا على و�صية الر�صول في الحديث 

ب�صرورة عدم ترك المكان الموبوء؟ لنتخيل اأن 

اأبا عبيدة وافق على المغادرة، األي�س ممكنًا، 

بل محتماًل، اأن يبداأ النا�س، وبع�صهم ل �صك 
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ن 
َ
ن اعتبرهما طاعونًا واحداً، ومنهم م

َ
فمنهم م

اعتبرهما طاعوَنين اأحدهما مختلف عن 

الآخر، وربما تقارب الزمن الذي ف�صيا فيه هو 

ال�صبب في هذا الختالف.

اأ - طاعون الفتيات

اختلف الإخباريون العرب في �صبب ت�صمية 

ن قال 
َ
هذا الطاعون بطاعون الفتيات، فمنهم م

اإن �صحاياه كانت من الن�صاء والجواري فقط، 

وهذا اأمر يجافي المنطق العلمي لأن الطاعون 

عٍد، واأن قدرته 
ُ
بحّد ذاته يتميز باأنه وباء م

على النت�صار اإذا لم ُتتخذ الإجراءات الالزمة 

هلكة. ومن 
ُ
للحّد منه، تكون كبيرة جداً وم

مي هكذا لأنه اأول ما 
ُ

ن قال اإنه �ص
َ
الموؤرخين م

بداأ بالن�صاء، ومنهم ال�صيوطي وابن حجر 

مي هكذا لكثرة 
ُ

الع�صقالني اللذان قال اإنه �ص

ن مات فيه من الن�صاء والعذارى، وفي هذين 
َ
م

ين تعليل مقنع ل�صبب الت�صمية.
َ
الخبرين الأخير

لنتوقف هنا قلياًل لنت�صاءل: لماذا بداأ هذا 

الطاعون بالن�صاء؟ ولالأ�صف لم اأجد م�صدراً 

واحداً ذكر �صبب اختيار هذا الطاعون للفتيات، 

له، لحقًا، لح�صد اأرواح الآخرين، ولهذا 
ّ
ثم تحو

كان ل بد من اللجوء اإلى التكهنات لتعليل هذا 

ال�صبب.

زت 
ّ
كانت الفتوحات العربية اآنذاك �صمة مي

الع�صور الإ�صالمية، فالرغبة في ن�صر الإ�صالم 

اإلى اأ�صقاع العالم كانت من دواعي الإيمان، 

وبالتالي كان المجتمع العربي مجتمعًا تكثر 

ا 
ّ
ا �صبايا، واإم

ّ
فيه الجواري اللواتي كّن اإم

ا من الرقيق اللواتي ُكّن 
ّ
غنائم حرب، واإم

ين في اأ�صواق النخا�صة التي كانت 
َ
�صتر

ُ
ي

منت�صرة اآنذاك، وبالتالي األي�س محتماًل اأن في 

الفترة التي ف�صا فيها طاعون الفتيات اأن 

بيت وكانت 
ُ

يكون هناك جارية ِابتيعت اأو �ص

تعاني مر�صًا ما، لكنه لم يكن باديًا عليها، 

ا�صتمر وقتًا طوياًل، مع اأن الم�صادر التاريخية 

ل تذكر مّدته، والدليل على ذلك وجود 

مرا�صالت بين عمر وولته، فالبريد اآنذاك لم 

يكن بال�صرعة التي هو عليها الآن، ول بد من 

اأن كل ر�صالة كانت ت�صتغرق وقتًا لت�صل اإلى 

ل اإليه؛ وعندما تخبرنا الم�صادر اأنه 
َ
المر�ص

كان هناك مرا�صالت وردود عليها، ندرك اأن 

الطاعون ا�صتمر عدة اأ�صهر على اأقل تقدير. ول 

�صك في اأن الطاعون عند ا�صتخالف عمرو بن 

العا�س كان في اآخر اأطواره، الأمر الذي �صاعد 

على خموده ورجوع النا�س.

ترك هذا الطاعون اآثاراً مهلكة، فقد ذكر 

الواقدي اأنه اأودى بحياة خم�صة وع�صرين األفًا 

من �صكان بالد ال�صام وحدها، وقال غيره: 

ثالثون األفًا، ثم انتقل من بالد ال�صام اإلى 

العراق ففتك باأهل الب�صرة واأهل الكوفة فتكًا 

ذريعًا. ومات في هذا الطاعون عدد كبير من 

ال�صحابة الم�صهورين كاأبي عبيدة بن الجراح، 

ومعاذ بن جبل، والف�صل بن العبا�س، 

و�صرحبيل بن ح�صنة، ويزيد بن اأبي �صفيان 

المعروف بيزيد الخير، و�صرار بن الأزور، 

والحارث بن ه�صام بن المغيرة المخزومي، 

و�صهيل بن عمرو من بني عامر ويكّنى اأبا 

يزيد، واأبي جندل بن �صهيل القر�صي، وعتبة بن 

�صهيل، وعامر بن غيالن الثقفي، وغيرهم.

II – عذارى وفتيان واأ�رشاف؟

ذكر بع�س الم�صادر اأنه انت�صر في العراق 

مي 
ُ

وال�صام في �صنة 87هـ/706م وباء �ص

طاعون الفتيات اأو العذارى، بينما ذكرت 

م�صادر اأُخرى اأن هذا الطاعون نجم في �صنة 

مي 
ُ

86هـ/705م، في حين ف�صا طاعون اآخر �ص

طاعون الأ�صراف في �صنة 87هـ/706م.9 

ولهذا نجد خلطًا لدى كثير من الموؤرخين، 
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من ال�صباب، اأي من عمر معين.

ج - طاعون الأ�رشاف

مي طاعون 
ُ

ن�صل اإلى طاعون اآخر �ص

الأ�صراف لأنه، مثلما قيل، كان ي�صتهدف 

ي بهم، اإذ ح�صد منهم 
ّ
م

ُ
''ال�صرفاء'' ولهذ �ص

ن توفي فيه من اأ�صراف 
َ
الكثير، وقيل لكثرة م

القوم واأكابرهم. وهنا ن�صل اإلى الإ�صكالية 

ذاتها التي واجهتنا في الطاعون ال�صابق وهي 

لماذا ا�صتهدف الأ�صراف؟ فالطاعون ل يميز 

بين غني وفقير، ول بين و�صيع و�صريف، بل 

يجترف النا�س من دون تمييز، ولماذا لم تذكر 

ه في الأ�صراف اأوًل، مع ''اأن 
ّ
الم�صادر �صبب ف�صو

هذا الطاعون ربما كان من اأ�صواأ الطواعين في 

الع�صر الأموي عنفًا و�صرا�صة، اإذ ح�صد اأرواح 

اأهل ال�صام ح�صداً، حتى اإن الأحياء كانوا 

يحفرون قبورهم باأيديهم ياأ�صًا من النجاة، 

 الحميري حفر 
ّ
�صير بن كعب بن اأُبي

ُ
فالتابعي ب

قبراً لنف�صه وظل يقراأ فيه القراآن حتى مات في 

حفرته. وفي هذا دللة على اأن هذا الوباء كان 

كارثيًا اإلى درجة ت�صليم الناجين منه باأنهم 

اءه: اأمية بن 
ّ
كون.''12 ومن الذين توفوا جر

َ
مدر

ف بن عبد 
ّ
طر

ُ
خالد بن عبد اللـه بن اأَ�صيد؛ م

اللـه ال�صخير؛ قبي�صة بن ذوؤيب الخزاعي؛ 

�صع�صعة بن ِح�صن.

وما يلفت النتباه هنا هو اأن هذا 

الطاعون، انطالقًا من ت�صميته، لم يكن كغيره 

من الطواعين التي تف�صو عادة في البيئة التي 

تقّل فيها التغذية وو�صائل النظافة، وتكثر في 

اأرجائها الأزبال التي تجذب الفئران الناقلة 

للجرثومة المعدية، واإنما �صرب اأوًل �صراة 

القوم واأغنياءهم الذين من المتوقع اأن تكون 

بيوتهم نظيفة، فما ال�صبب يا ترى؟ هل ال�صبب 

مثاًل اأن البيت الذي نجم فيه المر�س كان من 

البيوت التي تفتح اأبوابها للفقراء وال�صائلين 

لأن بع�س الأوبئة تكون في حالة كمون ثم 

تطفو وتنت�صر؟

ن 
َ
لنتخيل اأن تلك الجارية دخلت بيت م

ا�صتراها، وطبيعي اأنها �صتكون مع �صائر 

الجواري ت�صاركهن اأكلهن وغ�صيلهن وحتى 

النوم في المهجع ذاته، األ يعني ذلك اأنه 

عندما ف�صا الوباء فيها انت�صر اإلى الجواري 

الأُخريات وبداأ بالق�صاء عليهن؟ هذا تعليل 

ل.
ّ
ن وتخي

ّ
محتمل، لكنه مثلما قلت تكه

وتجدر الإ�صارة اإلى اأنه لي�س ثمة م�صدر 

ن مات من الن�صاء فيه، ول حتى 
َ
ذكر ا�صم م

ن مات 
َ
اأ�صهرهن الالتي توّفين به، ول حتى م

فيه من الذكور، وهو اأمر م�صتغرب، اإذ اإن الكتب 

التي ذكرت اأخبار الطواعين كانت تحر�س 

ن ق�صى فيها، فهل ال�صبب هو اأنه 
َ
على ذكر م

لم يح�صد اإّل عوام النا�س؟

ب - طاعون الفتيان

وقعُت م�صادفة على ر�صالة لجالل الدين 

ال�صيوطي عنوانها ''ر�صالة في مر�س 

الطاعون''،10 وهي غير مذكورة في كتابه عن 

الطاعون الذي عنوانه: ''ما رواه الواعون في 

اأخبار الطاعون''، واأهميتها تكمن في اأن 

ال�صيوطي في كتابه الأخير هذا يذكر الطاعون 

المذكور اآنفًا، بطاعون الفتيات، بينما في تلك 

الر�صالة نجده يذكره با�صم: ''طاعون الفتيان''، 

فيقول: ''ثم وقع ]....[ بالب�صرة �صنة �صبع 

ن مات 
َ
وثمانين، وهو طاعون الفتيان لكثرة م

فيه من ال�صباب.''11

وهذا ال�صم منطقي اأكثر من طاعون 

الفتيات، واأهميته تكمن في اأنه ل يخت�س 

بفريق دون اآخر، وهو بالتالي يت�صق مع ما هو 

معروف عن الطاعون من اأنه اإذا ف�صا فاإنه ل 

 الذكور 
ّ
يخت�س بجن�س معين بل اإنه يعم

والإناث معًا، ولو اأن اأغلبية �صحاياه كانت 
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العربي، وذلك عندما كان في طريق العودة 

من ال�صين، في اتجاه المغرب، في �صنة 

ا �صاهده 
ّ
749هـ/1348م، فقد ذكر بع�صًا مم

من معاناة النا�س اآنذاك، في حلب وحم�س 

ودم�صق وغزة، والقاهرة التي يقول عنها: 

''وبلغني اأن عدد الموتى اأيام الوباء انتهى 

فيها اإلى واحد وع�صرين األفًا في اليوم، 

ن كان بها من الم�صايخ الذين 
َ
ووجدُت جميع م

اأعرفهم قد ماتوا.''15

نبداأ بحلب التي يذكر ابن تغري بردي اأنه 

ن يموت في كل يوم بمدينة حلب 
َ
''بلغ عدة م

خم�صمئة اإن�صان''،16 دللة على �صراوة هذا 

المر�س الذي اأودى بال�صكان عوامًا وخا�صة، 

ومنهم الموؤرخ وال�صاعر ابن الوردي الذي كان 

من مواليد معرة النعمان في �صورية، والذي 

قبل اأن يق�صي في هذا الوباء، عمل فيه ر�صالة 

�صماها: ''النبا عن الوبا''.17

وقد �صور ابن الوردي في هذه الر�صالة 

''النتائج الخطيرة التي خّلفها هذا المر�س، 

ن مناطق انت�صاره، ورّكز على مدينته حلب، 
ّ
وبي

واأحوال النا�س المختلفة فيها، وطرق وقايتهم 

من الطاعون.''18 كما ر�صم لنا م�صار حركة 

الوباء، وكيف اأنه انتقل مع خطوط التجارة في 

البحر والبر، وتجاوز اأماكن فلم يقع فيها، 

ر عن ذلك باأ�صلوب الحوار 
ّ
كمعرة النعمان، و''عب

الذي دار بين الطاعون وتلك المدن، ]فيقول[ 

'ثم دخل معرة النعمان فقال لها: اأنِت مني في 

اأمان، حماُة تكفي في تعذيبك، فال حاجة لي 

َة 
ّ
بك ]ويذكر هنا �صعراً يقول فيه[: راأى المعر

ر
ْ
و

َ
/لكّن حاجبها بالج

ٌ
ر

َ
و

َ
 عينًا زانها ح

مقروُن /// وما الذي ي�صنع الطاعوُن في بلٍد/

في كل يوم له بالظلِم طاعوُن'؟!''19 األي�س يجدر 

ب�صعوب الأر�س الآن اأن تردد هذا القول وهي 

تواجه طاغوَتين ي�صعيان لتدميرها وهما وباء 

اأيامًا محددة، وبالتالي نقل اأحد منهم هذا 

الوباء؟ غير اأن هذا يعني اأن الذي نقل العدوى 

ن يجال�صهم 
ّ
ل بد من اأنه نقله اإلى غيره مم

خارج بيت هذا ال�صريف؛ اأو هل ال�صبب اأن 

�صاحب البيت اأ�صابته العدوى اأوًل في ال�صوق 

اأو الجامع، ثم نقل هو المر�س اإلى اأخ�صائه 

واأقرانه من ال�صرفاء؟

 The Black( املوت الأ�سود - III
13)Death

من المتواتر اأن هذا الطاعون نجم في 

ال�صين و�صار اإلى �صائر �صرق اآ�صيا، ثم اآ�صيا 

الو�صطى، وحملته ال�صفن التجارية التي كانت 

تجوب اأنحاء حو�س البحر الأبي�س المتو�صط، 

ف�صرب الم�صرق العربي، وو�صل اإلى بقية 

رجح اأن 
ُ
اأوروبا، ومنها اإلى �صمال اأفريقيا. وي

هذا الوباء ا�صتمر عدة اأعوام، بل اإن المقريزي 

ذكر: ''ويقال اإن هذا الوباء اأقام على اأهل 

الأر�س مدة خم�س ع�صرة �صنة''،14 وكان 

�صاريًا جداً، وقيل اإنه فتك بنحو 50 مليونًا 

من الب�صر بين اأوروبا واآ�صيا وحدهما، ومن 

هذه الح�صيلة ما يوازي ثلث �صكان اأوروبا، اأو 

ربما ن�صفهم. وتذكر الم�صادر اأن هذا الطاعون 

بداأ في �صنة 742هـ/1341م، ثم ازداد خطراً 

وتف�صيًا في �صنة 749هـ/1348م، واأ�صبح 

عامًا و�صاماًل فلم يترك مكانًا في الأر�س اإّل 

فنيًا معظم �صكانه، حتى اإن بع�س 
ُ
حل به م

الأماكن بات مقفراً لم يبَق فيه اأحد.

لنقم بجولة �صريعة في اأخبار هذا الطاعون 

الة 
ّ

ا ذكره الموؤرخون والرح
ّ
واآثاره انطالقًا مم

في كتبهم، ولنبداأ بالم�صرق العربي لننتهي 

ب�صمال اأفريقيا.

كان الرحالة المغربي ابن بطوطة �صاهداً 

على تف�صي هذا الطاعون الجارف في الم�صرق 
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والخل وال�صحنا ]ال�صمك ال�صغير المملح[ من 

جملة الأدم والقوت، واأقّلوا من الأمراق 

بوا اإليهم الأترنج وما �صابهه.''22
ّ
والفاكهة، وقر

ومن اأخبار حلب التي يظهر اأن الوباء كان 

اأكثر من جارف فيها ما ذكره كامل بن ح�صين 

الحلبي الغزي الذي يقول: ''وفيها كان الفناء 

العظيم والطاعون العميم الذي جاز البالد 

�صمع به في �صالف الأع�صار، 
ُ
والأم�صار، ولم ي

واأخلى الديار والبيوت، واأوقع النا�س في علة 

ال�صكوت، وكان اإذا ُطعن به اإن�صان ل يعي�س 

اأكثر من �صاعة رملية، واإذا عاين ذلك وّدع 

ر قبره وم�صى  اأ�صحابه، واأغلق حانوته وح�صّ

اإلى بيته ومات. وقد بلغت عدة الموتى في 

حلب في اليوم الواحد نحو خم�صمئة، وبدم�صق 

اإلى اأكثر من األف، ومات بالديار الم�صرية في 

يوم واحد نحو الع�صرين األفًا.''23

نكمل �صيرنا اإلى غزة، وهنا اأي�صًا نتوقف 

عند ما اأورده ابن تغري بردي عنها، والذي 

يجعل القارىء يجفل من هول تلك الفاجعة، اإذ 

يقول: ''ومات بمدينة غزة ]....[ زيادة على 

اثنين وع�صرين األف اإن�صان، حتى غلقت 

اأ�صواقها، و�صمل الموت اأهل ال�صياع بها، وكان 

اآخر زمان الحرث، فكان الرجل يوجد ميتًا 

 قد مات وفي يده ما 
ُ
خلف محراثه، ويوجد اآخر

يبذره.''24

ر هذا؟ األ ي�صلط ال�صوء 
ّ
األي�س مفجعًا ت�صو

على اأحد الآثار التي خّلفها هذا الوباء الذي 

اأفنى الزرع والثمر؟ اإذ ل �صك في اأن هذه 

ال�صورة ل تخت�س ب�صخ�س واحد، بل هي 

دللة على ما اأ�صاب البالد من توقف للعجلة 

القت�صادية وما تبع ذلك من ا�صتغالل بع�س 

مر�صى النفو�س الأنانيين لهذه الأو�صاع، 

فف�صا الغالء والحتكار لي�س فقط لأ�صعار 

ال�صلع، بل حتى لبع�س المهن التي اأعلى 

كورونا وطواغيت الأر�س التي اأم�صكت بعنق 

�صعوبها لتخمد اأنفا�صها وكادت تفعل ذلك؟ لكن 

ه بالبتعاد عنه 
َ
للمفارقة فاإن الأول يجاب

والعزل الطوعي، بينما مجابهة الثاني تكون 

بالت�صدي له ومقاومته وعدم الفرار من اأمامه. 

ن قرنوا الطاعون 
َ
اإن الم�صادر مالأى باأخبار م

ين. 
َ
بالحاكم الظالم، حتى اإنهم اعتبروهما �صنو

رة عن 
ّ
فقد جرت في زمن العبا�صيين حادثة معب

ذلك، اإذ للم�صادفة البحتة فاإن الطواعين التي 

كانت تقع في اأثناء الخالفة الأموية ''بمعدل 

طاعون واحد لكل 4 اأعوام ون�صف تقريبًا، وهو 

معدل هائل''،20 توقفت منذ انتهاء الحكم 

 الأموي اإلى اأيام الخليفة المقتدر باللـه

)ت. 320هـ/932م(، وكان الخلفاء 

العبا�صيون يمّنون النا�س باأن اللـه رفع عنهم 

الطاعون ب�صبب بركة خالفتهم. يقول 

الثعالبي: ''وقال المن�صور يومًا لأبي بكر ابن 

ِفع عنكم الطاعون! 
ُ
عيا�س: من بركتنا اأن ر

فقال ]ابن عيا�س[: لم يكن اللـه ليجمعكم 

علينا والطاعون''!21

ويذكر ابن الوردي الطرق التي اّتبعها 

النا�س للوقاية من الطاعون، وفيها نكت�صف 

كم تتغلغل الخرافات اإلى اأذهانهم فنراهم 

يبّخرون منازلهم باأنواع متعددة من البخور، 

وياأكلون نوعًا معينًا من الطعام، بل يتخّتمون 

بعد هذا الوباء 
ُ
بالياقوت لعتقادهم اأنه ي

عنهم، ول �صك في اأن اأحداً بالم�صادفة البحتة 

قد �صلم من الوباء وكان يلب�س خاتمًا من 

الياقوت، فاعتقد النا�س في هذا الأمر؛ يقول 

ابن الوردي: ''فلو راأيَت الأعيان بحلب وهم 

كثرون 
ُ
يطالعون من كتب الطب الغوام�س، وي

في عالجه من اأكل النوا�صف والحوام�س ]....[، 

وبّخروا بيوتهم بالعنبر والكافور وال�صعد 

وال�صندل، وتخّتموا بالياقوت، وجعلوا الب�صل 
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هذه الأرقام كبيرة وفظيعة جداً، واأعتقد اأن 

مبالغة الموؤلفين في ذكرها اإن هي اإّل 

اإ�صرارهم على اإبراز هول تلك الفاجعة التي 

كثر و�صفها باأنها لي�صت كغيرها من الفواجع، 

واإنما هي حدث فريد لم يختبره النا�س قباًل، 

اإذ اإن اأعداد الموتى اأكبر كثيراً، واأعرا�س 

ًل.
ّ
المر�س اأ�صد فتكًا واأكثر تغو

ن�صل الآن اإلى �صمال اأفريقيا، وقد 

ا�صتوقفني قول لبن تغري بردي ربما يدل 

على �صبب زيادة تف�صي هذا الطاعون في تلك 

 الموت جزيرة الأندل�س 
ّ
المنطقة، اإذ يقول: ''وعم

بكمالها اإّل جزيرة غرناطة، فاإنهم نجوا، 

ن 
َ
داهم حتى اإنه لم يبَق للفرنج م

َ
ن ع

َ
ومات م

يمنع اأموالهم، فاأتتهم العرب من اإفريقية تريد 

اأخذ الأموال، اإلى اأن �صاروا على ن�صف يوم 

ت بهم ريح فمات منهم على ظهور 
ّ
منها، فمر

الخيل جماعة كثيرة، ودخلها باقيهم، فراأوا 

ن 
َ
من الأموات ما هالهم، واأموالهم لي�س لها م

يحفظها، فاأخذوا ما قدروا عليه، وهم 

ن بقي منهم بنف�صه، 
َ
يت�صاقطون موتى، فنجا م

وعادوا اإلى بالدهم وقد هلك اأكثرهم، والموت 

قد ف�صا باأر�صهم اأي�صًا بحيث اإنه مات منهم 

في ليلة واحدة عدد كثير، وبقيت اأموال 

ن يرعاها، ثم اأ�صاب 
َ
العربان �صائبة ل تجد م

جد لحمها 
ُ
الغنم داء، فكانت ال�صاة اإذا ُذبحت و

منَتنًا قد ا�صوّد وتغير، وماتت الموا�صي 

باأ�صرها.''29

و�صل هذا الطاعون اإلى �صمال اأفريقيا بين 

�صنَتي 749 - 750هـ/1348 - 1349م، 

وكان فظيعًا اإلى درجة اأنه اأُطلق عليه لقب 

الوباء الجارف لإهالكه كثيراً من الب�صر، حتى 

ن عا�صره اأفرد له �صفحات كثيرة 
َ
اإن جميع م

في من�صئه واآثاره وعدد الأنف�س التي ماتت به 

وطرق الوقاية منه والأدوية الناجعة في 

الطاعون من �صاأنها كمهنة الجنائزي25 

اء وغيرها من 
ّ
ال وحّفار القبور والقر

ّ
والحم

المهن ال�صغيرة.

لنتوقف عند الديار الم�صرية فنقراأ في 

الم�صادر ما ي�صتدعي اإلى ذهننا ن�صيحة عمر 

ابن الخطاب المذكورة اآنفًا، فقد ذكر 

ا تزايد اأمر الطاعون بالديار 
ّ
الموؤرخون اأنه ''لم

الم�صرية، وخرج عن الحد، اأ�صارت العلماء اأن 

النا�س تخرج قاطبة اإلى ال�صحراء...''26 وهكذا 

نرى اأن النا�س في اأثناء الطواعين كانوا 

ن �صبقهم من الخروج اإلى 
ّ
يّتبعون ما فعله مم

الأماكن البعيدة عن الطاعون، ومنها البادية، 

فمثاًل، لجاأ كثير من الخلفاء الأمويين 

واأبنائهم اإلى ''الحجر الطوعي'' بابتعادهم عن 

النا�س، والخروج اإلى البادية حيث الهواء 

النقي غير الملوث، وفي ذلك يقول البالذري 

في ''اأن�صاب الأ�صراف'': ''وكان الخلفاء واأبناء 

ن )يق�صدون 
ْ
الخلفاء من بني اأمية يتبدَّو

البادية( ويهربون من الطاعون، فينزلون 

ا اأراد ه�صام 
ّ
ية خارجًا عن النا�س، فلم

ّ
البر

]الخليفة ه�صام بن عبد الملك[ اأن يترك 

الر�صافة قيل له: ل تخرجن، فاإن الخلفاء ل 

 خليفة 
َ
نون )ي�صابون بالطاعون(، ولم نر

َ
طع

ُ
ي

قط ُطعن، فقال اأبي تريدون اأن تجربوا؟''27

ويقول المقريزي اإن الوباء ابتداأ باأر�س 

م�صر في اأثناء �صنة 748هـ/1347م: ''وكان 

يموت بالقاهرة وم�صر ما بين ع�صرة اآلف اإلى 

خم�صة ع�صر األف اإلى ع�صرين األف نف�س في كل 

هد في 
ُ
يوم ]....[. ولم يكن هذا الوباء كما ع

 اأقاليم الأر�س �صرقًا 
ّ
اإقليم دون اإقليم، بل عم

وغربًا و�صماًل وجنوبًا، جميع اأجنا�س بني 

اآدم، وغيرهم حتى حيتان البحر وطير ال�صماء 

ووح�س البر ]....[. ثم ات�صل الوباء ببالد 

ال�صرق جميعها.''28
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التي يرب�س الموت في كل ق�صم منها، وكاأننا 

نرى اأبواب الجحيم مفتوحة تمد باأل�صنتها 

لتلتقط ما يت�صاقط من الب�صر.

ولعل ال�صورة المفجعة التي ذكرها ابن 

يه 
َ
خلدون في مقدمته، وهو الذي فقد اأبو

بالطاعون، والتي هي �صهادة حية عن هول 

ب اإلى اأفهامنا ما جرى، اإذ 
ّ
تلك الكارثة، تقر

ي�صف ابن خلدون هذا الطاعون ال�صديد الوطاأة 

ظهر ما خّلفه من 
ُ
على النا�س، و�صفًا دقيقًا ي

هالك في الأنف�س، وخراب في العمران، وك�صاد 

في الحالة القت�صادية:

نزل بالعمران �صرقًا وغربًا في منت�صف 

هذه المئة الثامنة من الطاعون الجارف 

ف الأمــم، وذهب باأهل الجيل، 
ّ
الذي تحي

العمــران  محا�صــن  مــن  كثيــراً  وطــوى 

حيــن  علــى  للــدول  وجــاء  ومحاهــا، 

مها وبلــوغ الغاية من مداها، فقّل�س 
َ
َهر

مــن ظاللهــا، وفــّل مــن حّدهــا، واأوهن 

مــن �صلطانهــا، وتداعــت اإلــى التال�صــي 

وال�صمحــالل اأحوالها، وانتق�س عمران 

فخربــت  الب�صــر،  بانتقا�ــس  الأر�ــس 

الأم�صــار والم�صانــع، ودر�صــت ال�صبــل 

والمنــازل،  الديــار  وخلــت  والمعالــم، 

وتبــّدل  والقبائــل،  الــدول  و�صعفــت 

ال�صاكــن. وكاأنــي بالم�صــرق قــد نزل به 

مثــل ما نزل بالمغرب، لكــن على ن�صبته 

ومقــدار عمرانــه، وكاأنمــا نــادى ل�صاُن 

الكون في العالــم بالخمول والنقبا�س 

فبــادر بالإجابــة، واللـــه وارث الأر�س 

ن عليهــا. واإذا تبدلــت الأحوال جملة 
َ
وم

ل 
ّ
فكاأنما َتبــّدل الخلُق مــن اأ�صله، وتحو

العالم باأ�صره، وكاأنه َخْلق جديد، ون�صاأة 

َدث.32
ْ
ح

ُ
م�صتاأَنفة، وعاَلم م

العالج منه. وقد ظل الوباء في تلك المنطقة 

ين، بل اإن كتب التراجم تورد اأنه 
َ
اأكثر من عام

ا�صتمر عامًا ثالثًا.

 هذا الوباء دول تلك المنطقة كلها 
ّ
عم

اإجماًل، وذكر الموؤرخون اأعداداً مهولة 

اءه، كابن خاتمة 
ّ
لل�صحايا التي وقعت جر

الأن�صاري الذي يذكر مثاًل، اأنه هلك في يوم 

واحد في تون�س 1200 ن�صمة، وفي تلم�صان ما 

يزيد على 700 �صخ�س يوميًا، وغير ذلك من 

اأعداد في اأماكن اأُخرى.

ق ابن الخطيب اإلى وباء الطاعون 
ّ
وتطر

الذي اأ�صاب بالد المغرب، فو�صف ب�صورة 

دقيقة انت�صاره، ومعاناة النا�س خالله، 

وال�صرر العظيم الذي اأ�صابهم، فقال: ''ووجدنا 

الطاعون في بيوتهم قد نزل، واحتجز منهم 

الكثير اإلى القبور واعتزل، وبقر وبزل واحَتجن 

ج، و�صراخًا 
َ
خر

ُ
واختزل فال ُتب�صر اإّل ميتًا ي

رَفع، وعوياًل بحيث ل ينفع.''30
ُ
ي

اد ما فعله 
ّ
كما كتب المت�صوف ابن عب

الطاعون ب�صكان فا�س، اإذ كان '' 'يتخطفهم 

واحداً واحداً وجماعة جماعة، ولم يعد فرق 

بينهم وبين القطوط والكالب، وقد ي�صبح 

بمنزلة جيفة من  بع�صهم في اأزقة المدينة…. 

الجيف'، ولم يفته اأن يندد بغلبة الأنانية على 

بع�س المي�صورين ]....[ وعدم التفاتهم لم�صاعدة 

الفقراء واأهل الخ�صا�صة، فقد كانوا يتالعبون 

 الوباء 'في ديارهم 
ّ
باأنواع الطعام في خ�صم

ومنازلهم بين خدمهم وح�صمهم ويريقون ما 

ف�صل منها في المجاري والقنوات'.''31

في هذه القتبا�صات الثالثة الأخيرة ما 

يدل على عظم تلك الكارثة التي اأودت بالب�صر، 

وجعلت المجتمع كاأنه قبور ُتنب�س ثم ُترّد على 

اأ�صحابها لتليها قبور اأُخرى ُتفتح لتعود 

فُتغلق، فكاأننا ن�صاهد لوحة كلوحة غيرنيكا 
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جد في 
ُ
الم�صابين بالأوبئة ومعالجتهم، وو

بع�صها قاعة لمر�صى الأوبئة والطواعين 

يات. ومن الخدمات الجتماعية التي 
ّ
والحم

كانت تقدمها البيمار�صتانات غ�صل وتكفين 

ن 
َ
ن ل يجدون م

ّ
ن يموت فيه من المر�صى مم

َ
م

ي�صرف على تجهيزهم ودفنهم ]وخ�صو�صًا اأن 

النا�س في فترة الوباء كانوا يموتون باأعداد 

كثيرة، حتى اإن الجثث كانت ُتترك اأحيانًا 

ن يدفنها 
َ
ثالثة اأيام على الأر�س، ول يوجد م

خوفًا من العدوى[، وتتجلى هذه الخدمة 

الجتماعية للبيمار�صتان بو�صوح في اأثناء 

فترة انت�صار الأوبئة والطواعين.''33

وتذكر الم�صادر اأن الوليد بن عبد الملك 

ن بنى البيمار�صتانات 
َ
الخليفة الأموي هو اأول م

في الإ�صالم للمجذومين والعميان والم�صاكين، 

وجعل فيه الأطباء واأجرى لهم الأرزاق، واأمر 

بحب�س المجذومين لئال يخرجوا، واأجرى عليهم 

وعلى العميان الأرزاق.34

فالجذام هو من الأوبئة المعدية جداً، 

وكان منت�صراً في الع�صور القديمة، والأخبار 

ن ي�صاب به كثيرة 
َ
عنه وعن تجّنب النا�س م

تبداأ من ع�صر الر�صول حتى �صنين كثيرة بعده. 

وما ينطبق عليه ين�صحب على وباء الطاعون، 

 منهما الولد 
ّ
عديان يفر

ُ
فالوباءان خطران وم

من اأمه، والمرء من زوجه.

 من المجذوم فرارك من 
ّ
يقول الر�صول: ''ِفر

الأ�صد''، وجاء في �صرح �صحيح م�صلم اأنه ''كان 

في وفد ثقيف رجل مجذوم فاأر�صل اإليه 

''،35 اأي اأن 
ْ
ِجع

ْ
النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإّنا قد بايعناك فار

دخله مجل�صه، ولم ي�صافحه، واإنما 
ُ
الر�صول لم ي

اكتفى باإر�صال من يبّلغه قوله.

ويذكر �صبط ابن الجوزي في اأخبار �صنة 

474هـ/1081م، خبراً ي�صيب الإن�صان 

 بالذهول، وفحواه ''اأن امراأة بنهر الف�صل

هل ي�صكل كورونا الآن بداية ال�صكون الذي 

اأخبر به ابن خلدون، فتنتهي الح�صارات التي 

ن بداأ ت�صميته بالعجوز؟ 
َ
تحكم الآن، ومنها م

هل �صن�صهد تغيراً في اأنظمة العالم الآن، 

فتنهار دول، وقد تختفي، لترتقـي اأُخرى 

حَدثة، وبالتالي ندخل في نظام 
ُ
قديمة اأم م

كوني جديد؟ هذه اأ�صئلة ل تزال مدار بحث 

الآن، وعلينا انتظار المقبل من الأيام لنح�صل 

على اأجوبة لها.

خامتة

كانت الأحاديث النبوية م�صدراً مهمًا 

ا�صتعان به الأقدمون لوقايتهم من الأوبئة، 

و�صاأذكر بع�صًا من هذه الأحاديث التي ُتعتبر 

من معايير ال�صالمة ال�صحية المتبعة في 

ع�صرنا الحالي.

ذكرُت �صابقًا حديثًا للر�صول يقول فيه: ''اإذا 

�صمعتم به ]بالوباء[ في اأر�س فال تقدموها، 

واإذا وقع باأر�س واأنتم بها فال تخرجوا فراراً 

منه.'' وهذا اأحد اأهم معايير ال�صالمة المتمثل 

بعدم النتقال بين الأماكن ل�صمان عدم 

انت�صار المر�س، بل يجب التزام المكان كي 

يتم ح�صره كالنار التي تخمد اإذا لم تجد ما 

تاأكله.

ا ل �صك فيه اأن الم�صلمين في الع�صور 
ّ
ومم

التالية ا�صتعانوا بهذا الحديث، واأقاموا ما 

ي�صبه الحجر ال�صحي، فعزلوا المر�صى 

بالأوبئة، واأن�صاأوا لهم بيمار�صتانات خا�صة 

بهم لعزلهم عن بقية النا�س كي ل تنتقل 

العدوى منهم. ففي العهد المملوكي مثاًل، ''عمد 

بع�س ال�صالطين والنواب والمي�صورين من 

الأغنياء واأهل الخير اإلى اإن�صاء البيمار�صتانات 

التي ل تكاد تخلو مدينة من مدن ال�صام من 

بيمار�صتان ُخ�ص�صت بع�س اأق�صامها لمداراة 
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وثمة اأحاديث اأُخرى للر�صول تتطابق 

ومعايير ال�صالمة في زمننا هذا، ومنها:

 هو 
ّ
ة''، والذر

َ
م

َ
�ص  فاإن فيه النَّ

ّ
ر 1( ''اتقوا الذَّ

مة39 فهي كل كائن حي فيه 
َ
�ص ا النَّ

ّ
الغبار، اأم

روح وحركة، فقد اأثبت الطب الحديث اأن بع�س 

ل 
ّ
الأمرا�س المعدية يحملها الجو المحم

بالغبار الذي تتعلق به بع�س الميكروبات، 

فتنتقل من المر�صى اإلى الأ�صحاء. وهذا ما 

نعانيه الآن من فيرو�س كورونا الذي ينتقل 

عبر الرذاذ كالعطا�س مثاًل، ولم يبَق اإّل اتقاء 

 حفاظًا على �صالمتنا.
ّ
الذر

''، اأي ل 
ّ
ح �صِ

ُ
ِر�س على م

ْ
م

ُ
ِرد م

َ
2( ''ل ي

تجعلوا المري�س يدخل على ال�صليم فيمر�س، 

ن كان مر�صه 
َ
فالر�صول ي�صع قيوداً على م

معديًا، وهذا ما نفعله الآن من ابتعادنا عن 

الم�صابين بالكورونا، فنلزم بيوتنا ونحجر 

على اأنف�صنا.

3( ''... فاإن من القرف التلف''، والقرف40 

الدنو من الموبوء ومخالطته، لأن هذا يت�صبب 

بالهالك، فقد جاء في الأثر: ''وعن يحيى بن 

ن �صمع 
َ
عبد اللـه بن بحير، قال: اأخبرني م

ك يقول: قلت: يا ر�صول اللـه! 
ْ
ي

َ
�ص

ُ
فروة بن م

عندنا اأر�س يقال لها اأبين، وهي اأر�س ريفنا 

وميرتنا، واإن وباءها �صديد، فقال: 'دعها عنك 

فاإن من القرف التلف'.''41

اأخيراً ل بد من التوقف قلياًل عند ما ذكرته 

الم�صادر من الآثار التي تركها الطاعون في 

المجتمع، كاأننا نرى التاريخ يعيد نف�صه في 

زمننا هذا، فال حركة، ول اأن�س واألفة 

واختالط، واإنما وح�صة وعزلة وخوف يعتمل 

ا تحمله الأيام من م�صير ل 
ّ
في النفو�س مم

يزال مجهوًل. يقول ابن كثير:

''والنا�س يمرون في هذه البالد فال يرون 

اإّل اأ�صواقًا فارغة، وطرقات خالية، واأبوابًا 

]في بغداد[ اأ�صابها جذام ف�صقط اأنفها 

و�صفتاها واأ�صابع يديها ورجليها، وجافت 

رائحتها، فاأخرجها زوجها وولدها اإلى ظاهر 

المحلة، وبَنوا لها كوخًا ُتكّن فيه، وبقيت مدة 

فيه ل يقدر اأحد من الجتياز بها من َنْتنها، 

فجاء ولدها اإليها برغيَفين �صعير، فقالت له: 

، قف – باللـه – حتى اأُب�صرك، وجئني 
ّ
ني

ُ
يا ب

بجرعة من ماء اأ�صربها فقد قتلني العط�س. فلم 

يقدر ال�صبي اأن يدنو منها وهرب.''36

وقد يفر المرء من زوجه، فال�صخاوي يذكر 

طرفة عن اأحد وجهاء المجتمع اآنذاك وا�صمه 

ح�صين بن محمد بن قاريلوك لم يح�صر جنازة 

امراأته المطعونة خوفًا من العدوى. يقول: ''ولم 

يلبث اأن وقع الطاعون، فانفرد عن عياله 

بب�صتان ]....[ رجاء التخل�س منه، بحيث اإن 

زوجته ]....[ ماتت فلم يجىء ل�صهود ال�صالة 

عليها خوفًا من العدوى زعمًا، اأو الهواء.''37

واإذا انتقلنا اإلى المغرب، ف�صنجد اأنه في 

�صنة 1798م انت�صر طاعون فيه، وكان نجم 

اأوًل في الإ�صكندرية في �صنة 1783م، ثم نقله 

الحجاج والتجار اإلى تون�س، ومنها اإلى 

الجزائر، وظل المغرب في مناأى عنه لعدة 

اأعوام بف�صل التدابير ال�صحية التي اأقاموها – 

وهي مهمة في ذلك الوقت - غير اأن تاأخير 

و�صول الطاعون اإلى ديارهم لم يحل دون 

ت�صللـه اإلى الديار المغربية، ول �صك في اأن 

الطرق البرية كان لها دور فاعل في انتقال 

المر�س. يقول محمد البزاز اإن ال�صلطان 

المغربي اأقام اأوًل ''نطاقًا ع�صكريًا في الحدود 

ال�صرقية لوقاية مملكته من الوباء المتف�صي 

وقتذاك في الجزائر''، كما فر�س ''الحجر 

ال�صحي على ال�صفن القادمة من وهران، و�صّل 

جميع الموا�صالت القارية في الحدود 

ال�صرقية.''38
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�صيبدو م�صتقبلنا بعده، وكل ما نعرفه هو اأن 

نلزم بيوتنا، وندعو اللـه اأن يك�صف عنا هذه 

ة، ويحفظ اأحباءنا والب�صرية جمعاء. 
ّ
الغم

مغلقة، ووح�صة وعدم اأن�س.''42

فنحن محا�صرون من عدو فاتك ل نعرف 

مخططاته، ول كيف نواجهه، ول نعرف كيف 

من عجائب الطواعني

طاعون الفجاأة

يقول ابن حجر في ''بذل الماعون'' اإن طاعونًا عجيبًا ''وقع عام 346هـ/957م، فكثر فيه 

الموت بالفجاأة، حتى اإن اأحد الق�صاة لب�س ثيابه ليخرج اإلى مجل�س الق�صاء فاأ�صيب بالطاعون 

ن كان 
َ
ه.'' كما يذكر في طاعون �صنة 833هـ/1429م اأن ''غالب م

ْ
فمات وهو يلب�س اأحد ُخّفي

يموت بالطاعون يغيب عقله، وهذا يموت المطعون وهو يعقل!''

****
طاعون الرق�س

في �صنة 1518م �صيطر جنون على 400 �صخ�س في مدينة �صترا�صبورغ، في اإقليم الألزا�س، 

اء 
ّ
دفعهم اإلى الرق�س ب�صورة متوا�صلة لعدة اأيام ومن دون راحة، حتى ت�صاقطوا اأمواتًا جر

النوبات القلبية، وال�صكتة الدماغية، اأو الإرهاق.

بداأت الحادثة عندما نفرت فراو تروفيا اإلى زقاق بيتها وبداأت ترق�س من دون اللتفات 

اإلى محاولت النا�س ثنيها عن الرق�س، وا�صتمرت في هذا حتى انق�صى الليل، وعند بزوغ 

�صم�س النهار التالي كان قد ان�صم اإليها 40 �صخ�صًا اآخرون �صرعوا يرق�صون بال توقف.

تكاثر عدد الأ�صخا�س الذين اأُخذوا بهذه اله�صتيريا الجماعية حتى بلغ عددهم 400 

�صخ�س، فقرر مجل�س البالط الملكي احتواء هذه الظاهرة باأن يقيم لهم قاعات خا�صة كي 

يرق�صوا فيها لعل اإ�صباع نهمهم اإلى الرق�س يخفف من هذا الوباء. ُفتحت قاعات خا�صة لهذا 

الأمر، غير اأن اله�صتيريا ظلت تت�صاعد، وفي مجتمع يحكمه الدين، راأت �صلطات الكني�صة اأن 

ال�صبب هو لعنة من القدي�س فيتو�س، ولهذا قررت اإر�صالهم اإلى مزار هذا القدي�س لإعالن توبتهم 

التي �صت�صفيهم.

ا�صتمر وباء الرق�س اأكثر من �صهر، من منت�صف تموز/يوليو اإلى اأواخر اآب/اأغ�صط�س، وفي 

اأوج هذا الجنون بلغ عدد الموتى 10 اأ�صخا�س يوميًا، واإذا كان هذا العدد �صحيحًا، فهذا يعني 

اأن عدد الموتى هو بالمئات.
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املصادر

ينفرد الزبيدي �ساحب ''تاج العرو�س من جواهر القامو�س'' بمعنى لكلمة عموا�س، فيقول: ''وقيل: اإنما   1

اأ�سوة ببع�س''. وللمفارقة فاإن الم�سادر  اأي جعل بع�س النا�س  �ُسّمي طاعون عموا�س، لأنه عّم واآ�سى: 

تكتب اأن الزبيدي مات بالطاعون في اليوم ذاته الذي اأ�سيب فيه.

اإليه  ذهبت  ما  اإلى  فذهبُت  18هـ/639م،  ب�سنة  قال  الم�سادر  اأكثر  لكن  17هـ/638م،  �سنة  في  وقيل   2

الأغلبية.

ابن الأثير، ''الكامل في التاريخ''، تحقيق عمر عبد ال�سالم تدمري )بيروت: دار الكتاب العربي، 2012(، ج2،   3

�س 374.

َغِمقة: اأ�سابها ندى وثقل ووخامة. وبلد َغِمق: كثير المياه رطب الهواء )''ل�سان العرب''، مادة غمق(؛ َنِزهة:   4

بعيدة عذبة نائية من الأنداء والمياه والَغَمق. واأر�س َنِزهة اأي بعيدة عن الوباء )''ل�سان العرب''، مادة نزه(.

الجابية: قرية من اأعمال دم�سق، من ناحية الجولن قرب مرج ال�سفر في �سمالي حوران )ياقوت الحموي،   5

''معجم البلدان''(. وجاء في ''ل�سان العرب''، مادة: ''َنِزهة''، اأن عمر قال: ''الجاِبَية اأر�س َنِزَهة، اأي بعيدة عن 

الوباء.''

ابن حجر الع�سقالني، ''فتح الباري في �سرح �سحيح البخاري''، باب ''اأجر ال�سابر في الطاعون''.  6

رواه ابن ماجة واأبو داود وغيرهما.  7

البخاري، ''�سحيح البخاري''، كتاب ''ف�سائل ال�سحابة''، باب ''مناقب اأبي عبيدة بن الجراح''.  8

الإ�سالم  ''تاريخ  في  والذهبي  والنهاية''،  ''البداية  في  كثير  ابن  من  كل  86هـ/705م،  �سنة  في  و�سعه   9

ووفيات الم�ساهير والأعالم''، بينما ذكره ابن حجر الع�سقالني في ''بذل الماعون في ف�سل الطاعون''، في 

�سنة 87هـ/706م.

جالل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي، ''ر�سالة في مر�س الطاعون''، تحقيق اإياد عبد الح�سين   10

�سيهود الخفاجي، ''درا�سات اإ�سالمية معا�سرة'' )جامعة كربالء(، العدد 4، �س 1 – 56.

الم�سدر نف�سه، �س 49.  11

)الدوحة:  الأموية''  الخالفة  تاريخ  من  مجهولة  �سفحات  الأموي:  الع�سر  في  ''الطاعون  العدوي،  اأحمد   12

المركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات، 2018(، الف�سل الثاني. وانظر اأي�سًا الخبر عن ُب�سير في: ابن 

ع�ساكر الدم�سقي، ''تاريخ مدينة دم�سق''، تحقيق م�سطفى عبد القادر عطا )بيروت: دار الكتب العلمية، 

2012(، ج 6، �س 131.

والموؤلفات،  الكتب  في  �سهرة  واأكثرها  بالب�سرية،  فتكت  التي  �سراوة  الطواعين  اأ�سد  من  الطاعون  هذا   13

فالأخبار عنه وعن التف�سيالت المتعلقة به كثيرة جداً، وكل َمن يرغب في ال�ستزادة في هذا المو�سوع 

ما عليه اإّل زيارة المواقع الإلكترونية و�سيجد مئات الموؤلفات عنه، اإن لم يكن اأكثر.

العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  القادر عطا  الملوك''، تحقيق محمد عبد  ''ال�سلوك لمعرفة دول  المقريزي،   14

1997(، ج 4، �س 90.

ابن بطوطة، ''رحلة ابن بطوطة: تحفة النّظار في غرائب الأم�سار وعجائب الأ�سفار''، تحقيق محمد عبد   15

المنعم العريان وم�سطفى الق�ّسا�س )بيروت: دار اإحياء العلوم، ط 1، 1987(، ج 2، �س 665 – 666.

ولمزيد عن هذا الطاعون، والطواعين التي �سربت بالد ال�سام، انظر:  

مبارك الطراونة، ''الأوبئة )الطواعين(، واآثارها الجتماعية في بالد ال�سام في ع�سر المماليك الجراك�سة   
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)784 – 922هـ/1382 - 1516م(''، ''المجلة الأردنية للتاريخ والآثار''، المجلد 4، العدد 3 )2010(.

وثمة اأي�سًا مقالة جيدة عن الطاعون الأ�سود واأثره في الم�سرق، وهي مقالة ر�سدت تقريبًا كل ما ذكرته   

الم�سادر عن هذا الوباء في �سفحات متناثرة، وبالتالي فاإن َمن يرغب في تكوين �سورة جامعة لهذا 

الوباء في الم�سرق، وفي معرفة اأحوال النا�س في ذاك الوقت، وما خلّفه من دمار اجتماعي واقت�سادي 

وحتى �سيا�سي، فاإنه �سيجد في هذه المقالة ما ي�سفي غليله من المعرفة بتلك الحقبة. انظر:

رائد عبد الرحيم م�سطفى ح�سن، ''طاعون 749هـ/1348م في الع�سر المملوكي الأول واآثاره في جوانب   

الحياة المختلفة''، ''مجلة العلوم الإن�سانية والجتماعية'' )نابل�س: جامعة النجاح الوطنية(، العدد 48 

)1439هـ(، �س 229 – 312.

ابن تغري بردي، ''النجوم الزاهرة في ملوك م�سر والقاهرة'' )القاهرة: الموؤ�س�سة الم�سرية العامة للتاأليف   16

والترجمة والطباعة والن�سر، طبعة م�سورة عن طبعة دار الكتب، د. ت.(، ج 10، �س 198.

لم اأقع على هذا الر�سالة، لكني وجدت مقالة فيها درا�سة م�ستفي�سة عنها، فاعتمدت عليها. انظر: رائد   17

عبد الرحيم م�سطفى ح�سن، ''ر�سالة 'النبا عن الوبا' لزين الدين بن الوردي ت 749هـ: درا�سة نقدية''، 

''مجلة العلوم الإن�سانية والجتماعية'' )نابل�س: جامعة النجاح الوطنية(، المجلد 24، العدد 5 )2010(.

الم�سدر نف�سه، �س 1498.  18

الم�سدر نف�سه، �س 1505.  19

العدوي، م�سدر �سبق ذكره.  20

اأبو من�سور الثعالبي، ''ثمار القلوب في الم�ساف والمن�سوب''، تحقيق محمد اأبو الف�سل اإبراهيم )بيروت:   21

المكتبة الع�سرية، ط1، 2003(، �س 63.

رائد عبد الرحيم م�سطفى ح�سن، ''ر�سالة 'النبا عن الوبا'... ''، م�سدر �سبق ذكره، �س 1503 – 1504.  22

كامل بن ح�سين الحلبي الغزي، ''نهر الذهب في تاريخ حلب'' )حلب: المطبعة المارونية، د. ت.(، ج3،   23

�س187 – 188.

ابن تغري بردي، م�سدر �سبق ذكره، �س 198.  24

يقول ابن الوردي في كتابه: ''تتمة المخت�سر في اأخبار الب�سر'' )بيروت، دار الكتب العلمية، 1996(، ج2،   25

�س 340: ''فلقد كثرت فيها اأرزاق الجنائزية ]....[ فال عا�سوا ول عرقوا، فهم يلهون ويلعبون، ويتقاعدون 

على الزبون.''

 – �ستاينر  فرانز  )األمانيا:  الدهور''، تحقيق محمد م�سطفى  الزهور في وقائع  ''بدائع  اإيا�س،  ابن  انظر:   26

في�سبادن، 1975(، ج 1، الق�سم الأول، �س 531.

الفكر للطباعة  دار  )بيروت:  زّكار وريا�س زركلي  الأ�سراف''، تحقيق �سهيل  اأن�ساب  ''جمل من  البالذري،   27

والن�سر والتوزيع، ط 1، 1996(، ج 8، �س 389.

العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  القادر عطا  الملوك''، تحقيق محمد عبد  ''ال�سلوك لمعرفة دول  المقريزي،   28

1997(، ج 4، �س 80 – 81.

ابن تغري بردي، م�سدر �سبق ذكره، �س 199 – 200.  29

ابن الخطيب، ''ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب''، تحقيق محمد عبد اللـه عنان )القاهرة: مكتبة الخانجي،   30

1981(، ج 2، �س 268. بقر: تو�ّسع وانت�سر؛ بزل: ا�ستد؛ احتجن: ا�ستر�سل؛ اختزل: ا�ستاأ�سل النا�س )انظر 

ل�سان العرب كل في مادته(.

م�سطفى ن�ساط، ''عندما انت�سر 'الطاعون الأ�سود' بالمغرب.. هالك العمران والإن�سان''، في موقع ''ه�سبر�س''،   31

https://www.hespress.com/histoire/464424.html :في الرابط الإلكتروني التالي

ابن خلدون، ''المقدمة''، تحقيق عبد اللـه محمد الدروي�س )دم�سق: دار يعرب، 2004(، ج 1، �س 120 – 121.  32
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الطراونة، م�سدر �سبق ذكره، �س 55.  33

انظر: اأحمد عي�سى، ''تاريخ البيمار�ستانات في الإ�سالم'' )م�سر: موؤ�س�سة هنداوي للتعليم والثقافة، 2012(،   34

�س 129.

''المنهاج: �سرح �سحيح م�سلم بن الحجاج'' )بيروت: دار اإحياء التراث العربي، 1392(، كتاب  النووي،   35

''ال�سالم''، باب ''اجتناب المجذوم''. وثمة اأحاديث اأُخرى عن الر�سول تناق�س هذا الحديث، لكن مجالها 

لي�س هنا.

اط 
ّ
اأن�س الخّن وكامل محمد الخر ''مراآة الزمان في تواريخ الأعيان''، تحقيق محمد  �سبط ابن الجوزي،   36

)دم�سق: دار الر�سالة العالمية، 2013(، ج 19، �س 355.

ال�سخاوي، ''ال�سوء الالمع لأهل القرن التا�سع'' )بيروت: دار الجيل، د. ت.(، �س 156 – 157.  37

ع�سر''  والتا�سع  ع�سر  الثامن  القرنين  في  بالمغرب  والمجاعات  الأوبئة  ''تاريخ  البزاز،  الأمين  محمد   38

)الرباط: كلية الآداب والعلوم الإن�سانية، 1992(، �س 87 – 89.

انظر ل�سان العرب، مادة ن�سم، وراجع غيره من المعاجم.  39

انظر ل�سان العرب، مادة قرف.  40

''الطب  كتاب  الم�سابيح''،  م�سكاة  �سرح  المفاتيح:  ''مرقاة  القاري،  الهروي  المال  الدين  نور  الح�سن  اأبو   41

والرقى''، باب ''الفاأل والطيرة''.

ابن كثير، ''البداية والنهاية'' )بيروت: مكتبة المعارف، 1991(، ج 12، �س 71.  42

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

  
يصدر قريبًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

الفلسطينيون في سورية

ذكريات نكبِة مجتمعات ممزقة

أناهيد حردان

ترجمة: محمد األسعد

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●


