
039 مقاالت

في الآونة الأخيرة، منذ ُن�شرت 

ا�شتفحال وباء كورونا 

الم�شتجد، عدة مقالت في ال�شحف 

والمواقع الإلكترونية عن الطاعون الكبير

الذي ف�شا في منت�شف القرن الرابع ع�شر في 

اأرجاء العالم القديم، واأدى اإلى تحولت عميقة 

في البنى الديموغرافية والجتماعية 

والقت�شادية، وامتد بع�ض اآثاره حتى بداية 

القرن ال�شاد�ض ع�شر. وقد ترك لنا الموؤرخون 

والفقهاء والأطباء والأدباء في العالم العربي 

الإ�شالمي، مثل معا�شريهم في اأوروبا، 

ة عن تلك الجائحة المريعة، وعن 
ّ
�شهادات حي

تعدد الآراء في اأ�شبابها وو�شائل الوقاية منها 

وعالج الم�شابين بالأدوية المتاحة في 

ع�شرهم والأدعية وال�شحر. ولم تكن هذه 

الجائحة اأول الأوبئة الفتاكة، اإذ �شبقها في 

بالد ال�شام طاعون عموا�ض في خالفة عمر بن 

الخطاب، و�شتة طواعين جارفة في الع�شر 

الأموي، وغيرها فيما بعد في اأيام العبا�شيين، 

في ال�شام والعراق وم�شر و�شائر الأقطار 

الإ�شالمية، كما تبعتها جوائح هزت اأركان 

الدولتين المملوكية والعثمانية.

ولعل اأكثر ما يجدر الحديث عنه في اأيامنا 

هو الأوبئة التي اجتاحت الدولة العثمانية في 

الفرنين الثامن ع�شر والتا�شع ع�شر وفي اأوائل 

القرن الع�شرين لما كان لها من اأثر في 

اإ�شعاف موؤ�ش�شاتها وتقلي�ض نفوذها وتطور 

ما كان ي�شمى الم�شاألة ال�شرقية، اأي ال�شراع 

بين الدول الغربية ال�شاعدة على تقا�شم تركة 

''الرجل المري�ض''. فالطاعون كان قد انح�شر 

في اأوروبا في اأواخر القرن ال�شابع ع�شر، اإذا 

ا�شتثنينا ا�شت�شراءه في مر�شيليا في �شنة 

1720، لكنه ما زال يفتك بال�شعوب العثمانية 

التي ُنكبت بعده بالكوليرا التي انت�شرت في 

�شنة 1822، اآتية من الهند فاإيران حتى ال�شرق 

الأو�شط واأفريقيا ال�شرقية، والتي ح�شدت 

ع�شرات الألوف من الب�شر، وتجاوزت في 

بط�شها جميع الكوارث الطبيعية التي حلت 
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باأنه موبوء، وفي الحالتين الثانية والثالثة 

حجر في المعازل على ال�شفينة مع 
ُ
كان ي

بحارتها وركابها والب�شائع التي تحملها. وقد 

جر عليها، 
ُ

اأح�شى دانييل بنزاك 240 �شفينة ح

ن له اأن اأكثر من 50% منها اأ�شيبت 
ّ
وتبي

بالطاعون في الإ�شكندرية واإ�شتانبول، 

والباقي في اإزمير )نحو 8%( ثم �شيدا وتون�ض 

ا العدوى في 
ّ
ودمياط والالذقية ويافا، اإلخ. اأم

البر فبداأت من قرية �شغيرة عن طريق راٍع 

اأ�شابه اأحد القوار�ض الوح�شية بالوباء، فمات 

وبيعت ثيابه في ال�شوق، وانتقل الوباء اإلى 

�شوق قرية اأُخرى، ومنها اإلى �شائر القرى 

والمدن. غير اأن جوائح الطاعون انطلقت في 

اأغلبيتها من الحوا�شر الكبرى، ثم انت�شرت 

فيما حولها على طول الطرق الرئي�شية، حتى 

رجح اأن البق 
ُ
بلغت البلدات والقرى النائية. وي

الموبوء، ل القوار�ض، كان العامل الفاعل في 

انت�شاره ب�شرعة 20 اإلى 50 كيلومتراً في 

ال�شهر، وذلك بح�شب كثافة ال�شكان في تلك 

الحوا�شر. وكان الوباء يبلغ ذروته في موا�شم 

تكاثر البق، اأي في اآذار/مار�ض في م�شر، 

وحزيران/يونيو في الأنا�شول، واأيلول/

�شبتمبر في اإ�شتانبول.

اأ�شفر الطاعون في غ�شون هذين القرنين 

عن خ�شائر ب�شرية فادحة، واإن كان ي�شعب 

تحديدها بدقة ب�شبب قلة المراجع الموثوق 

بها، والت�شارب بين ما توّفر منها. اإّل اإن 

بنزاك ي�شتخل�ض من عر�ض الأرقام في �شت 

من المدن الكبيرة )الإ�شكندرية والقاهرة 

وحلب واإزمير و�شالونيك واإ�شتانبول( اأن 

 الجوائح كانت تح�شد في كل مرة %20

من ال�شكان، وهي ن�شبة ربما ت�شل اإلى %30 

اأو اأكثر، الأمر الذي يف�شر، مع عوامل اأُخرى، 

حالة الهمود الديموغرافي طوال القرن الثامن 

بهذه ال�شعوب في هذين القرنين وكانوا قد 

األفوها من قبل، كالزلزل والفي�شانات 

والحرائق والجفاف وال�شقيع وغزوات الجراد.

ويرجع الف�شل الأكبر في معرفة تاريخ 

الطاعون في الدولة العثمانية معرفة دقيقة 

ه 
ّ

اإلى الموؤرخ الفرن�شي دانييل بنزاك الذي خ�ش

بدرا�شة متاأنية تقع في اأكثر من 600 �شفحة، 

ح�شد لها جميع الوثائق المتوفرة باللغات 

الأوروبية )واأهمها محفوظات الإدارات 

ال�شحية في المرافىء والمرا�شالت القن�شلية 

والتجارية(، وباللغتين التركية والعربية واإن 

كانت اأقل عدداً من الوثائق باللغات 

ن من هذه الدرا�شة 
ّ
الأوروبية.1 واأول ما يتبي

هو انت�شار الطاعون خالل اأعوام طويلة في 

الفترة الممتدة من �شنة 1700 اإلى �شنة 

1850، وذلك في اأغلب الوليات العثمانية، 

اءه بالد ال�شام، على فترات 
ّ
فقد عانت جر

متقطعة، 76 عامًا، واإن لم يبلغ عدد �شحاياه 

فيها ما بلغه في اإ�شتانبول وحدها – ما يقرب 

من 200.000 بين �شنَتي 1778 و1787. 

وكانت جبال كرد�شتان هي بوؤرة الوباء 

الدائمة، اإلى جانب بوؤر تظهر وتختفي في 

البلقان والأنا�شول وم�شر واإ�شتانبول، كان 

الم�شافرون براً وبحراً ينقلون الطاعون منها.

ومن الموؤكد اأن ال�شفن التجارية الأوروبية 

في البحر الأبي�ض المتو�شط كانت اأخطر نواقل 

الوباء، لأنها لم تكن تبحر فقط بين الموانىء 

العثمانية والموانىء الفرن�شية والإيطالية، بل 

بين مختلف موانىء الدولة العثمانية اأي�شًا، 

وهذا على الرغم من التدابير الوقائية التي 

فر�شتها الدول الغربية بعد الطاعون الكبير 

في مر�شيليا، اإذ بات على ربان كل �شفينة قبل 

اإبحارها اأن يح�شل على �شهادة ب�شالمة 

المرفاأ من الوباء، اأو باأنه م�شكوك في اأمره، اأو 
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هي التي اأدت اإلى الخال�ض من الطاعون، اإذ لم 

ت�شجل بعد تطبيقها اأي اإ�شابة منذ �شنة 

.1844

يد اأن الكوليرا كانت قد ظهرت في 
َ
ب

الم�شرق في �شنة 1822، في غ�شون جائحتها 

العالمية الأولى )1817 - 1824(، وف�شت فيه 

في غ�شون الجائحة الثانية )1829 - 

1837( بدءاً من �شنة 1831، خالل مو�شم 

الحج. ففي تلك ال�شنة )1831( ف�شا الوباء في 

اأوروبا ال�شرقية، قادمًا من رو�شيا، واجتاح 

برلين فلندن فباري�ض، ثم عبر المحيط 

الأطل�شي من اإنجلترا واإيرلندا اإلى كندا 

والوليات المتحدة وبع�ض دول اأميركا 

الجنوبية، الأمر الذي جعل الدول الأوروبية 

تفكر في عولمة الوقاية من الأوبئة الجارفة. 

وكان ال�شلطان محمود الثاني ومحمد علي، 

في اإطار م�شاعيهما التحديثية، مقتنعين 

ب�شرورة التعاون مع الدول الغربية واعتماد 

علومها لدرء خطر الأوبئة وعالج المر�شى، 

وكانا قد اأ�ش�شا في �شنة 1827، بم�شاعدة 

فرن�شية، مدر�شتين للطب، الأولى في اإ�شتانبول 

والثانية في القاهرة، وبادر محمد علي اإلى 

ت�شكيل اإدارة �شحية، وفر�ض نظام المعازل، 

وتبعه محمود الثاني في �شنة 1838 بت�شكيل 

مجل�ض �شحي اأعلى يتاألف من ممثلين عنه 

وعن الدول الأوروبية المعنية، وي�شتند اإلى 

�شبكة من الإدارات في كل منها طبيب متخرج 

من جامعة اأوروبية، ومهمتها الرئي�شية منع 

ت�شرب الأوبئة من الحدود البرية والبحرية 

بتعميم الرقابة ال�شحية على الم�شافرين 

وب�شائعهم واأمتعتهم. وات�شح في الموؤتمرين 

قدا في �شنَتي 1851 
ُ
الدوليين اللذين ع

و1859، ولم يوؤديا اإلى التفاق على �شرعة 

�شحية دولية، اأن بريطانيا وفرن�شا تريدان 

ع�شر على الأقل. وي�شعب اأي�شًا تحديد الخ�شائر 

المادية، اإّل اإنه يمكن القول اإن الطاعون، 

ب�شبب كثرة جوائحه، فاقم اأي�شًا الأزمات 

اءها 
ّ
القت�شادية والمالية التي عانت جر

الدولة العثمانية، اإذ كان بطبيعة الحال ي�شل 

الحركة التجارية ويعرقل الإنتاج الزراعي 

والحرفي. وكان اأكثر ال�شكان، على اختالف 

مذاهبهم الدينية، ومثلما كاوا يفعلون من 

قبل، ي�شت�شلمون للوباء، ويكافحونه بال�شلوات 

باعتباره لعنة ربانية وامتحانًا لإيمانهم، لكن 

بع�ض ''الرعايا''، اأي الم�شيحيين واليهود، 

كانوا ياأخذون بن�شائح قنا�شل الدول الغربية، 

فيفرون من الأماكن الموبوءة اأو يعزلون 

اأنف�شهم. وكان بع�ض اأغنياء التجار الم�شلمين 

يحذون حذوهم، مثلما هي الحال في حلب 

منذ �شنة 1742. واقت�شرت �شيا�شة الدول 

الغربية، اإزاء انت�شار الوباء في �شرق البحر 

الأبي�ض المتو�شط وجنوبه، على حماية 

�شكانها من العدوى، اإّل اإن بونابرت، وفي 

اأثناء الحملة الفرن�شية على م�شر )1798 - 

1801(، فر�ض على الم�شريين بالقوة اتخاذ 

التدابير الوقائية المعمول بها في فرن�شا، لكن 

جي�شه نف�شه لم ي�شلم من الطاعون، اإذ من 

المعروف اأنه فقد ب�شببه 1000 �شابط وجندي 

في فل�شطين، تحت اأ�شوار عكا، وهو ما ا�شطره 

اإلى العودة خائبًا اإلى م�شر. وا�شتمر العمل 

بالوقاية بعد خروج الفرن�شيين من م�شر، على 

الرغم من رف�ض ال�شكان اأو تحفظهم، فقد 

قها البريطانيون حتى �شنة 1807، ثم 
ّ
طب

محمد علي، وبعده بع�ض الولة العثمانيين، 

ت جميع اأرا�شي الدولة بدءاً من �شنة 
ّ
حتى عم

1830، فاأن�شئت اإدارات �شحية مخت�شة، 

�شنت الحدود البحرية والبرية بالمعازل. 
ُ

وح

ول �شك في اأن هذه ال�شيا�شة ال�شحية الجديدة 
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الح�شة الأكبر من اأرا�شي الدولة العثمانية، 

تطمح اإلى الهيمنة على المالحة في البحر 

الأحمر قبيل افتتاح قناة ال�شوي�ض في �شنة 

1869، لكنهما عملتا معًا على تدويل الحج، 

وفر�ض رقابتهما على تنظيمه، غير عابئتين 

بال�شيادة العثمانية. وكان الحج في نظر 

الجمهور الأوروبي الوا�شع، بل الدين الإ�شالمي 

بحد ذاته، قد اقترن بالكوليرا، فطالبت 

ال�شحافة باأن ي�شبح الحجاز محمية اأوروبية 

للحّد من تف�شي الوباء. واأ�شيف اإلى رهاب 

الكوليرا خوف ال�شلطات ال�شتعمارية من 

عدوى الم�شاعر المعادية للغرب والدعوات اإلى 

وحدة الأمة الإ�شالمية خالل هذا اللقاء 

ال�شنوي الحميم بين ع�شرات الألوف من 

الم�شلمين، فكثيرون منهم ياأتون من بالد 

ي�شيطر عليها الأوروبيون، كالهند واإندوني�شيا 

والجزائر. وا�شتد خطر الحج، الحقيقي اأو 

المزعوم، في الأو�شاط ال�شيا�شية الغربية بعد 

اأن اعتلى العر�ض عبد الحميد الثاني في �شنة 

1876، فقد كان ي�شر على اأنه لي�ض �شلطان 

الدولة العثمانية فح�شب، بل ''اأمير الموؤمنين'' 

جميعًا اأي�شًا، ويدعو اإلى وحدة الأمة 

الإ�شالمية لمجابهة المطامع الغربية من جهة 

اأولى، والنزعات ال�شتقاللية من جهة ثانية. 

ا كان الحج دلياًل على وحدة الأمة، 
ّ
ولم

و�شبياًل اإلى تمتين الأوا�شر بين �شعوبها، فاإنه 

اأوله عناية خا�شة، ورّد على محاولت 

تدويله ب�شل�شلة من التدابير الإدارية والمالية 

والدعائية كان اآخرها البدء في �شنة 1900 

بتنفيذ م�شروع الخط الحديدي بين دم�شق 

والمدينة المنورة، على اأن ي�شل فيما بعد بين 

دم�شق واإ�شتانبول. ولذا عمدت الحكومات 

الأوروبية اإلى فر�ض رقابة مزدوجة، �شحية 

و�شيا�شية، على �شكان م�شتعمراتها الراغبين 

تحميل الدولة العثمانية وم�شر وحدهما 

م�شوؤولية حماية اأوروبا من الكوليرا وغيرها، 

بفر�ض قواعد ملزمة عليهما ت�شرفان على 

تطبيقها، اإّل اإنهما رف�شتا اللتزام بها بحجة 

حر�شهما على حرية المالحة والتجارة.2 وفي 

�شنة 1865، ثبت اأن الأو�شاع الإدارية 

وال�شحية المتردية في الحجاز في مو�شم 

الحج )عدم خ�شوع الحجاج لأي مراقبة 

�شحية عند و�شولهم وعند مغادرتهم، 

 المياه 
ّ
والزدحام والحر ال�شديد، و�شح

ال�شالحة لل�شرب، وتف�شخ الذبائح، اإلخ(، 

وازدياد عدد الحجاج بف�شل ال�شفن البخارية 

وال�شكك الحديدية، كانا ال�شبب في انت�شار 

الكوليرا في اأوروبا والعالم. لقد مات في تلك 

ال�شنة في مكة والمدينة ثلث الحجاج الذين 

بلغ عددهم 90.000، وت�شبب الناجون 

العائدون غربًا و�شماًل بنقل الكوليرا اإلى م�شر 

التي ُقدر عدد �شحاياها باأكثر من 60.000، 

ثم انتقلت من الإ�شكندرية اإلى مر�شيليا 

ونابولي، واإلى بيروت واإ�شتانبول، ومنها اإلى 

قد في 
ُ
البلقان والقفقا�ض واإيران؛ ولذا ع

اإ�شتانبول في ال�شنة التالية موؤتمر دولي ثالث 

تقرر فيه اتخاذ تدابير م�شددة لمراقبة حركة 

الحجاج ذهابًا واإيابًا. وكانت الخطوة الأولى 

منع المالحة بين الحجاز وال�شواحل الم�شرية، 

وح�شد الحجاج العائدين اإلى ديارهم في 

مخيمات �شحية في �شيناء مدة 15 يومًا، 

واإقامة �شل�شلة من العوازل على ال�شاطىء 

ال�شرقي للبحر الأحمر من ينبع اإلى مخا.

كان ال�شراع اآنذاك على اأ�شده بين فرن�شا 

وبريطانيا، وذلك على جميع ال�شعد، بما فيها 

ال�شيا�شة ال�شحية، وكان هو ال�شبب في ف�شل 

الموؤتمرين ال�شحيين الدوليين المذكورين اآنفًا. 

فقد كانت كل منهما، في �شعيها لنتزاع 
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و1903. اإّل اإن الوباء اتبع م�شاراً اآخر في 

الفترة 1911-1912، اإذ انتقل على الأغلب 

من اإيطاليا اإلى اإ�شتانبول وبيروت وحيفا، 

ورافقه الذعر المعهود على الرغم من قناعة 

الأطباء باأن الكوليرا لم تعد اأ�شر�ض الأوبئة في 

المنطقة، واأن ال�شل واأمرا�ض الأطفال 

كالح�شبة، هما اأ�شد فتكًا. وبما اأن ال�شحافة 

العثمانية، بعد ثورة 1908، كانت تتمتع 

ب�شيء من الحرية، فاإنه يمكن اعتمادها 

مرجعًا لمعرفة انت�شار الوباء يومًا بعد يوم، 

واآثاره النف�شية في ال�شكان، وموقفهم من 

ف الأجهزة ال�شحية الر�شمية. وقد 
ّ
ت�شر

نة 
ّ
ا�شتخل�ض اأحد الباحثين المتمر�شين من عي

منها )جريدة ''فل�شطين'' اليافوية( اأن الكوليرا 

اأثارت الرعب من جديد منذ الإ�شابات الأولى، 

مذّكرة بكثرة �شحاياها قبل ع�شرة اأعوام. غير 

اأن ال�شلطات المعنية لم تتدخل في فر�ض ما 

يمكن ن�شره وحظر ما ل تريده مثلما كانت 

تفعل من قبل، كما اأن ال�شكان، على الرغم من 

التدهور الملحوظ في عالقتهم مع الدولة، 

وا�شتنكارهم تق�شير اأجهزتها ال�شحية 

المحلية، لم يفقدوا الأمل باإ�شالحها، واإنما 

روا عن ثقتهم بقدرة ال�شلطة المركزية على 
ّ
عب

تلبية حاجاتهم ال�شحية، وخ�شو�شًا حمايتهم 

من الأوبئة.4 ويبدو اأنها تمكنت فعاًل من 

ال�شيطرة على الكوليرا بعد هذه الجائحة، ثم 

اندلعت الحرب العالمية الأولى التي دهمت 

ال�شعوب كلها باأهوال لم تكن في ح�شبانها.

ح�شدت الحرب مثلما هو معروف ما يقرب 

من 19 مليون �شخ�ض، ن�شفهم تقريبًا من 

ى ال�شفراء 
ّ
المدنيين، ثم تبعتها جائحة الحم

)الإ�شبانية( التي اأودت بحياة 50 مليونًا على 

اأقل تقدير. وكانت الدولة العثمانية تلفظ 

اأنفا�شها الأخيرة بعد هزيمتها الع�شكرية حين 

في الحج، لكن بو�شائل مختلفة: فهولندا مثاًل، 

لم تعد ت�شمح في الهند ال�شرقية، بالحج اإّل 

للمي�شورين من رعاياها وبعد تدقيق وثائق 

�شفرهم، كما �شيطرت بريطانيا ب�شورة 

 للحّد 
َ
مبا�شرة على حج الهنود، اإّل اإنها لم ت�شع

من حرياتهم الدينية خوفًا من اأن يوؤلِّبوا 

ا فرن�شا التي كانت تعتبر 
ّ
النا�ض عليها، اأم

الحجاز ''بوؤرة التع�شب الإ�شالمي والتحري�ض 

على الثورة''، فحّذرت رعاياها المغاربة من 

الحج، بذرائع �شحية واهية، ومنعتهم من 

ال�شفر 23 مرة بين �شنَتي 1880 و1914. 

وفي الوقت نف�شه، لم تكّف الدولة العثمانية 

عن التنديد بالتدخل الغربي في �شيا�شتها 

ال�شحية، فرف�شت بعد �شنة 1894 اأن توّقع 

ال�شرائع الدولية التي تم اإقرارها بف�شل 

التقارب في وجهات النظر بين فرن�شا 

وبريطانيا، وتحفظت على وجود موؤ�ش�شة 

دولية لم تعترف بها قانونيًا ول �شلطة لها 

عليها، هي مجل�ض اإ�شتانبول ال�شحي المكلف 

بالإ�شراف على مكافحة الأوبئة في �شرق 

البحر الأحمر والبحر الأبي�ض المتو�شط، اإلى اأن 

اتخذت قراراً حا�شمًا بحّله في �شنة 1914. 3

 الحجاج من جائحَتي الكوليرا 
ُ
لم ينج

الخام�شة )1881-1896( وال�شاد�شة 

)1899-1923(، على الرغم من ت�شديد 

الرقابة ال�شحية وال�شيا�شية عليهم، وهلك 

ع�شرات الألوف منهم بين �شنَتي 1881 

و1912، وخ�شو�شًا في �شنة 1893 التي 

تجاوز عدد الوفيات فيها 30.000. وكانت 

الكوليرا تنتقل اإلى الحجاز مع الحجاج الآتين 

من الهند ب�شورة خا�شة، واأحيانًا من جاوة 

و�شنغافورة واليمن، قبل اأن تتجه �شماًل اإلى 

بالد ال�شام وتت�شبب بخ�شائر ج�شيمة في 

الأرواح مثلما حدث خالل �شنَتي 1902 
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ودية بعدد اأكبر من الم�شابين في العا�شمة 
ُ
م

وفي غيرها من المدن، مثل اأنقرة وبيروت. 

ومن الجدير ذكره في هذا ال�شدد، دلياًل على 

مكر الأقدار، اأن م�شطفى كمال، موؤ�ش�ض 

ى ال�شفراء 
ّ
الجمهورية التركية، اأ�شيب بالحم

وهو في اإ�شتانبول في اأواخر ني�شان/اأبريل، 

وكادت تق�شي عليه، لكنه �شفي منها ب�شرعة 

وغادر العا�شمة اإلى �شام�شون، على البحر 

الأ�شود، في مهمة كّلفه بها محمد ال�شاد�ض، 

اآخر �شالطين اآل عثمان. غير اأن م�شطفى 

كمال كان يتطلع اإلى ما لم يكن في خاطر 

ال�شلطان ولم يتوقعه اأحد من المنت�شرين، اإذ 

ما اإن و�شل اإلى �شام�شون، في 19 اأيار/مايو، 

حتى اأطلق حرب التحرير الوطنية. 

اأُعلن في تموز/يوليو 1918 اأولى الإ�شابات 

في اإ�شتانبول، اإّل اإن ال�شحافة لم تعرها 

اهتمامًا اإلى اأن و�شلتها الأخبار عن وفاة عدد 

كبير من الم�شابين في �شوي�شرا، وعن انت�شار 

الوباء في �شفوف الجي�ض �شرق الأنا�شول 

وفي العراق والحجاز واليمن. وما اإن جاء 

الخريف وتبدل المناخ حتى ا�شتدت حدته، 

وا�شت�شرى ب�شورة خا�شة بين الجنود 

المن�شحبين من مواقعهم بعد الهزيمة، وبين 

الأ�شرى والالجئين العائدين اإلى بيوتهم اأو 

الهائمين على وجوههم. وفي اآخر ال�شنة، حين 

بدا اأن الجائحة �شرعت تنح�شر، ُقدر عدد 

الموتى في اإ�شتانبول وحدها بـ 13.000 

�شخ�ض، لكنها ما لبثت اأن عادت من جديد 

خالل الأ�شهر الخم�شة الأولى من �شنة 1919، 
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