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الدولة العثمانية :من الطاعون
�إىل الكولريا �إىل احل ّمى ال�صفراء

ُن�شرت

في الآونة الأخيرة ،منذ
ا�ستفحال وباء كورونا
الم�ستجد ،عدة مقاالت في ال�صحف
والمواقع الإلكترونية عن الطاعون الكبير
الذي ف�شا في منت�صف القرن الرابع ع�شر في
�أرجاء العالم القديم ،و�أدى �إلى تحوالت عميقة
في البنى الديموغرافية واالجتماعية
واالقت�صادية ،وامتد بع�ض �آثاره حتى بداية
القرن ال�ساد�س ع�شر .وقد ترك لنا الم�ؤرخون
والفقهاء والأطباء والأدباء في العالم العربي
الإ�سالمي ،مثل معا�صريهم في �أوروبا،
حية عن تلك الجائحة المريعة ،وعن
�شهادات ّ
تعدد الآراء في �أ�سبابها وو�سائل الوقاية منها
وعالج الم�صابين بالأدوية المتاحة في
ع�صرهم والأدعية وال�سحر .ولم تكن هذه
الجائحة �أول الأوبئة الفتاكة� ،إذ �سبقها في
بالد ال�شام طاعون عموا�س في خالفة عمر بن
الخطاب ،و�ستة طواعين جارفة في الع�صر
الأموي ،وغيرها فيما بعد في �أيام العبا�سيين،
في ال�شام والعراق وم�صر و�سائر الأقطار

الإ�سالمية ،كما تبعتها جوائح هزت �أركان
الدولتين المملوكية والعثمانية.
ولعل �أكثر ما يجدر الحديث عنه في �أيامنا
هو الأوبئة التي اجتاحت الدولة العثمانية في
الفرنين الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر وفي �أوائل
القرن الع�شرين لما كان لها من �أثر في
�إ�ضعاف م�ؤ�س�ساتها وتقلي�ص نفوذها وتطور
ما كان ي�سمى الم�س�ألة ال�شرقية� ،أي ال�صراع
بين الدول الغربية ال�صاعدة على تقا�سم تركة
''الرجل المري�ض'' .فالطاعون كان قد انح�سر
في �أوروبا في �أواخر القرن ال�سابع ع�شر� ،إذا
ا�ستثنينا ا�ست�شراءه في مر�سيليا في �سنة
 ،1720لكنه ما زال يفتك بال�شعوب العثمانية
التي ُنكبت بعده بالكوليرا التي انت�شرت في
�سنة � ،1822آتية من الهند ف�إيران حتى ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا ال�شرقية ،والتي ح�صدت
ع�شرات الألوف من الب�شر ،وتجاوزت في
بط�شها جميع الكوارث الطبيعية التي حلت
* كاتب ومؤرخ سوري.
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بهذه ال�شعوب في هذين القرنين وكانوا قد
�ألفوها من قبل ،كالزالزل والفي�ضانات
والحرائق والجفاف وال�صقيع وغزوات الجراد.
ويرجع الف�ضل الأكبر في معرفة تاريخ
الطاعون في الدولة العثمانية معرفة دقيقة
خ�صه
�إلى الم�ؤرخ الفرن�سي دانييل بنزاك الذي ّ
بدرا�سة مت�أنية تقع في �أكثر من � 600صفحة،
ح�شد لها جميع الوثائق المتوفرة باللغات
الأوروبية (و�أهمها محفوظات الإدارات
ال�صحية في المرافىء والمرا�سالت القن�صلية
والتجارية) ،وباللغتين التركية والعربية و�إن
كانت �أقل عدداً من الوثائق باللغات
1
يتبين من هذه الدرا�سة
الأوروبية .و�أول ما ّ
هو انت�شار الطاعون خالل �أعوام طويلة في
الفترة الممتدة من �سنة � 1700إلى �سنة
 ،1850وذلك في �أغلب الواليات العثمانية،
جراءه بالد ال�شام ،على فترات
فقد عانت ّ
متقطعة 76 ،عام ًا ،و�إن لم يبلغ عدد �ضحاياه
فيها ما بلغه في �إ�ستانبول وحدها – ما يقرب
من  200.000بين �سن َتي  1778و.1787
وكانت جبال كرد�ستان هي ب�ؤرة الوباء
الدائمة� ،إلى جانب ب�ؤر تظهر وتختفي في
البلقان والأنا�ضول وم�صر و�إ�ستانبول ،كان
الم�سافرون براً وبحراً ينقلون الطاعون منها.
ومن الم�ؤكد �أن ال�سفن التجارية الأوروبية
في البحر الأبي�ض المتو�سط كانت �أخطر نواقل
الوباء ،لأنها لم تكن تبحر فقط بين الموانىء
العثمانية والموانىء الفرن�سية والإيطالية ،بل
بين مختلف موانىء الدولة العثمانية �أي�ض ًا،
وهذا على الرغم من التدابير الوقائية التي
فر�ضتها الدول الغربية بعد الطاعون الكبير
في مر�سيليا� ،إذ بات على ربان كل �سفينة قبل
�إبحارها �أن يح�صل على �شهادة ب�سالمة
المرف�أ من الوباء� ،أو ب�أنه م�شكوك في �أمره� ،أو

ب�أنه موبوء ،وفي الحالتين الثانية والثالثة
كان ُيحجر في المعازل على ال�سفينة مع
بحارتها وركابها والب�ضائع التي تحملها .وقد
�أح�صى دانييل بنزاك � 240سفينة ُحجر عليها،
وتبين له �أن �أكثر من  %50منها �أ�صيبت
ّ
بالطاعون في الإ�سكندرية و�إ�ستانبول،
والباقي في �إزمير (نحو  )%8ثم �صيدا وتون�س
ودمياط والالذقية ويافا� ،إلخّ � .أما العدوى في
راع
البر فبد�أت من قرية �صغيرة عن طريق ٍ
�أ�صابه �أحد القوار�ض الوح�شية بالوباء ،فمات
وبيعت ثيابه في ال�سوق ،وانتقل الوباء �إلى
�سوق قرية �أُخرى ،ومنها �إلى �سائر القرى
والمدن .غير �أن جوائح الطاعون انطلقت في
�أغلبيتها من الحوا�ضر الكبرى ،ثم انت�شرت
فيما حولها على طول الطرق الرئي�سية ،حتى
ويرجح �أن البق
بلغت البلدات والقرى النائيةُ .
الموبوء ،ال القوار�ض ،كان العامل الفاعل في
انت�شاره ب�سرعة � 20إلى  50كيلومتراً في
ال�شهر ،وذلك بح�سب كثافة ال�سكان في تلك
الحوا�ضر .وكان الوباء يبلغ ذروته في موا�سم
تكاثر البق� ،أي في �آذار/مار�س في م�صر،
وحزيران/يونيو في الأنا�ضول ،و�أيلول/
�سبتمبر في �إ�ستانبول.
�أ�سفر الطاعون في غ�ضون هذين القرنين
عن خ�سائر ب�شرية فادحة ،و�إن كان ي�صعب
تحديدها بدقة ب�سبب قلة المراجع الموثوق
بها ،والت�ضارب بين ما تو ّفر منها � .اّإل �إن
بنزاك ي�ستخل�ص من عر�ض الأرقام في �ست
من المدن الكبيرة (الإ�سكندرية والقاهرة
وحلب و�إزمير و�سالونيك و�إ�ستانبول) �أن
الجوائح كانت تح�صد في كل مرة %20
من ال�سكان ،وهي ن�سبة ربما ت�صل �إلى %30
�أو �أكثر ،الأمر الذي يف�سر ،مع عوامل �أُخرى،
حالة الهمود الديموغرافي طوال القرن الثامن
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ع�شر على الأقل .وي�صعب �أي�ض ًا تحديد الخ�سائر
المادية � ،اّإل �إنه يمكن القول �إن الطاعون،
ب�سبب كثرة جوائحه ،فاقم �أي�ض ًا الأزمات
جراءها
االقت�صادية والمالية التي عانت ّ
الدولة العثمانية� ،إذ كان بطبيعة الحال ي�شل
الحركة التجارية ويعرقل الإنتاج الزراعي
والحرفي .وكان �أكثر ال�سكان ،على اختالف
مذاهبهم الدينية ،ومثلما كاوا يفعلون من
قبل ،ي�ست�سلمون للوباء ،ويكافحونه بال�صلوات
باعتباره لعنة ربانية وامتحان ًا لإيمانهم ،لكن
بع�ض ''الرعايا''� ،أي الم�سيحيين واليهود،
كانوا ي�أخذون بن�صائح قنا�صل الدول الغربية،
فيفرون من الأماكن الموبوءة �أو يعزلون
�أنف�سهم .وكان بع�ض �أغنياء التجار الم�سلمين
يحذون حذوهم ،مثلما هي الحال في حلب
منذ �سنة  .1742واقت�صرت �سيا�سة الدول
الغربية� ،إزاء انت�شار الوباء في �شرق البحر
الأبي�ض المتو�سط وجنوبه ،على حماية
�سكانها من العدوى � ،اّإل �إن بونابرت ،وفي
�أثناء الحملة الفرن�سية على م�صر (- 1798
 ،)1801فر�ض على الم�صريين بالقوة اتخاذ
التدابير الوقائية المعمول بها في فرن�سا ،لكن
جي�شه نف�سه لم ي�سلم من الطاعون� ،إذ من
المعروف �أنه فقد ب�سببه � 1000ضابط وجندي
في فل�سطين ،تحت �أ�سوار عكا ،وهو ما ا�ضطره
�إلى العودة خائب ًا �إلى م�صر .وا�ستمر العمل
بالوقاية بعد خروج الفرن�سيين من م�صر ،على
الرغم من رف�ض ال�سكان �أو تحفظهم ،فقد
طبقها البريطانيون حتى �سنة  ،1807ثم
ّ
محمد علي ،وبعده بع�ض الوالة العثمانيين،
عمت جميع �أرا�ضي الدولة بدءاً من �سنة
حتى ّ
 ،1830ف�أن�شئت �إدارات �صحية مخت�صة،
وح�صنت الحدود البحرية والبرية بالمعازل.
ُ
وال �شك في �أن هذه ال�سيا�سة ال�صحية الجديدة
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هي التي �أدت �إلى الخال�ص من الطاعون� ،إذ لم
ت�سجل بعد تطبيقها �أي �إ�صابة منذ �سنة
.1844
َبيد �أن الكوليرا كانت قد ظهرت في
الم�شرق في �سنة  ،1822في غ�ضون جائحتها
العالمية الأولى ( ،)1824 - 1817وف�شت فيه
في غ�ضون الجائحة الثانية (- 1829
 )1837بدءاً من �سنة  ،1831خالل مو�سم
الحج .ففي تلك ال�سنة ( )1831ف�شا الوباء في
�أوروبا ال�شرقية ،قادم ًا من رو�سيا ،واجتاح
برلين فلندن فباري�س ،ثم عبر المحيط
الأطل�سي من �إنجلترا و�إيرلندا �إلى كندا
والواليات المتحدة وبع�ض دول �أميركا
الجنوبية ،الأمر الذي جعل الدول الأوروبية
تفكر في عولمة الوقاية من الأوبئة الجارفة.
وكان ال�سلطان محمود الثاني ومحمد علي،
في �إطار م�ساعيهما التحديثية ،مقتنعين
ب�ضرورة التعاون مع الدول الغربية واعتماد
علومها لدرء خطر الأوبئة وعالج المر�ضى،
وكانا قد �أ�س�سا في �سنة  ،1827بم�ساعدة
فرن�سية ،مدر�ستين للطب ،الأولى في �إ�ستانبول
والثانية في القاهرة ،وبادر محمد علي �إلى
ت�شكيل �إدارة �صحية ،وفر�ض نظام المعازل،
وتبعه محمود الثاني في �سنة  1838بت�شكيل
مجل�س �صحي �أعلى يت�ألف من ممثلين عنه
وعن الدول الأوروبية المعنية ،وي�ستند �إلى
�شبكة من الإدارات في كل منها طبيب متخرج
من جامعة �أوروبية ،ومهمتها الرئي�سية منع
ت�سرب الأوبئة من الحدود البرية والبحرية
بتعميم الرقابة ال�صحية على الم�سافرين
وب�ضائعهم و�أمتعتهم .وات�ضح في الم�ؤتمرين
الدوليين اللذين ُعقدا في �سن َتي 1851
و ،1859ولم ي�ؤديا �إلى االتفاق على �شرعة
�صحية دولية� ،أن بريطانيا وفرن�سا تريدان
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تحميل الدولة العثمانية وم�صر وحدهما
م�س�ؤولية حماية �أوروبا من الكوليرا وغيرها،
بفر�ض قواعد ملزمة عليهما ت�شرفان على
تطبيقها � ،اّإل �إنهما رف�ضتا االلتزام بها بحجة
حر�صهما على حرية المالحة والتجارة 2.وفي
�سنة  ،1865ثبت �أن الأو�ضاع الإدارية
وال�صحية المتردية في الحجاز في مو�سم
الحج (عدم خ�ضوع الحجاج لأي مراقبة
�صحية عند و�صولهم وعند مغادرتهم،
و�شح المياه
واالزدحام والحر ال�شديدّ ،
ال�صالحة لل�شرب ،وتف�سخ الذبائح� ،إلخ)،
وازدياد عدد الحجاج بف�ضل ال�سفن البخارية
وال�سكك الحديدية ،كانا ال�سبب في انت�شار
الكوليرا في �أوروبا والعالم .لقد مات في تلك
ال�سنة في مكة والمدينة ثلث الحجاج الذين
بلغ عددهم  ،90.000وت�سبب الناجون
العائدون غرب ًا و�شما ًال بنقل الكوليرا �إلى م�صر
التي ُقدر عدد �ضحاياها ب�أكثر من ،60.000
ثم انتقلت من الإ�سكندرية �إلى مر�سيليا
ونابولي ،و�إلى بيروت و�إ�ستانبول ،ومنها �إلى
البلقان والقفقا�س و�إيران؛ ولذا ُعقد في
�إ�ستانبول في ال�سنة التالية م�ؤتمر دولي ثالث
تقرر فيه اتخاذ تدابير م�شددة لمراقبة حركة
الحجاج ذهاب ًا و�إياب ًا .وكانت الخطوة الأولى
منع المالحة بين الحجاز وال�سواحل الم�صرية،
وح�شد الحجاج العائدين �إلى ديارهم في
مخيمات �صحية في �سيناء مدة  15يوم ًا،
و�إقامة �سل�سلة من العوازل على ال�شاطىء
ال�شرقي للبحر الأحمر من ينبع �إلى مخا.
كان ال�صراع �آنذاك على �أ�شده بين فرن�سا
وبريطانيا ،وذلك على جميع ال�صعد ،بما فيها
ال�سيا�سة ال�صحية ،وكان هو ال�سبب في ف�شل
الم�ؤتمرين ال�صحيين الدوليين المذكورين �آنف ًا.
فقد كانت كل منهما ،في �سعيها النتزاع

الح�صة الأكبر من �أرا�ضي الدولة العثمانية،
تطمح �إلى الهيمنة على المالحة في البحر
الأحمر قبيل افتتاح قناة ال�سوي�س في �سنة
 ،1869لكنهما عملتا مع ًا على تدويل الحج،
وفر�ض رقابتهما على تنظيمه ،غير عابئتين
بال�سيادة العثمانية .وكان الحج في نظر
الجمهور الأوروبي الوا�سع ،بل الدين الإ�سالمي
بحد ذاته ،قد اقترن بالكوليرا ،فطالبت
ال�صحافة ب�أن ي�صبح الحجاز محمية �أوروبية
للحد من تف�شي الوباء .و�أ�ضيف �إلى رهاب
ّ
الكوليرا خوف ال�سلطات اال�ستعمارية من
عدوى الم�شاعر المعادية للغرب والدعوات �إلى
وحدة الأمة الإ�سالمية خالل هذا اللقاء
ال�سنوي الحميم بين ع�شرات الألوف من
الم�سلمين ،فكثيرون منهم ي�أتون من بالد
ي�سيطر عليها الأوروبيون ،كالهند و�إندوني�سيا
والجزائر .وا�شتد خطر الحج ،الحقيقي �أو
المزعوم ،في الأو�ساط ال�سيا�سية الغربية بعد
�أن اعتلى العر�ش عبد الحميد الثاني في �سنة
 ،1876فقد كان ي�صر على �أنه لي�س �سلطان
الدولة العثمانية فح�سب ،بل ''�أمير الم�ؤمنين''
جميع ًا �أي�ض ًا ،ويدعو �إلى وحدة الأمة
الإ�سالمية لمجابهة المطامع الغربية من جهة
�أولى ،والنزعات اال�ستقاللية من جهة ثانية.
ولما كان الحج دلي ًال على وحدة الأمة،
ّ
و�سبي ًال �إلى تمتين الأوا�صر بين �شعوبها ،ف�إنه
ورد على محاوالت
�أواله عناية خا�صةّ ،
تدويله ب�سل�سلة من التدابير الإدارية والمالية
والدعائية كان �آخرها البدء في �سنة 1900
بتنفيذ م�شروع الخط الحديدي بين دم�شق
والمدينة المنورة ،على �أن ي�صل فيما بعد بين
دم�شق و�إ�ستانبول .ولذا عمدت الحكومات
الأوروبية �إلى فر�ض رقابة مزدوجة� ،صحية
و�سيا�سية ،على �سكان م�ستعمراتها الراغبين
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في الحج ،لكن بو�سائل مختلفة :فهولندا مث ًال،
لم تعد ت�سمح في الهند ال�شرقية ،بالحج � اّإل
للمي�سورين من رعاياها وبعد تدقيق وثائق
�سفرهم ،كما �سيطرت بريطانيا ب�صورة
للحد
ت�سع ّ
مبا�شرة على حج الهنود � ،اّإل �إنها لم َ
من حرياتهم الدينية خوف ًا من �أن ي�ؤ ِّلبوا
النا�س عليهاّ � ،أما فرن�سا التي كانت تعتبر
الحجاز ''ب�ؤرة التع�صب الإ�سالمي والتحري�ض
على الثورة'' ،فح ّذرت رعاياها المغاربة من
الحج ،بذرائع �صحية واهية ،ومنعتهم من
ال�سفر  23مرة بين �سن َتي  1880و.1914
تكف الدولة العثمانية
وفي الوقت نف�سه ،لم ّ
عن التنديد بالتدخل الغربي في �سيا�ستها
ال�صحية ،فرف�ضت بعد �سنة � 1894أن تو ّقع
ال�شرائع الدولية التي تم �إقرارها بف�ضل
التقارب في وجهات النظر بين فرن�سا
وبريطانيا ،وتحفظت على وجود م�ؤ�س�سة
دولية لم تعترف بها قانوني ًا وال �سلطة لها
عليها ،هي مجل�س �إ�ستانبول ال�صحي المكلف
بالإ�شراف على مكافحة الأوبئة في �شرق
البحر الأحمر والبحر الأبي�ض المتو�سط� ،إلى �أن
اتخذت قراراً حا�سم ًا بح ّله في �سنة 3 .1914
ينج الحجاج من جائح َتي الكوليرا
لم ُ
الخام�سة ( )1896-1881وال�ساد�سة
( ،)1923-1899على الرغم من ت�شديد
الرقابة ال�صحية وال�سيا�سية عليهم ،وهلك
ع�شرات الألوف منهم بين �سن َتي 1881
و ،1912وخ�صو�ص ًا في �سنة  1893التي
تجاوز عدد الوفيات فيها  .30.000وكانت
الكوليرا تنتقل �إلى الحجاز مع الحجاج الآتين
من الهند ب�صورة خا�صة ،و�أحيان ًا من جاوة
و�سنغافورة واليمن ،قبل �أن تتجه �شما ًال �إلى
بالد ال�شام وتت�سبب بخ�سائر ج�سيمة في
الأرواح مثلما حدث خالل �سن َتي 1902

مقاالت

043

و � .1903اّإل �إن الوباء اتبع م�ساراً �آخر في
الفترة � ،1912-1911إذ انتقل على الأغلب
من �إيطاليا �إلى �إ�ستانبول وبيروت وحيفا،
ورافقه الذعر المعهود على الرغم من قناعة
الأطباء ب�أن الكوليرا لم تعد �أ�شر�س الأوبئة في
المنطقة ،و�أن ال�سل و�أمرا�ض الأطفال
كالح�صبة ،هما �أ�شد فتك ًا .وبما �أن ال�صحافة
العثمانية ،بعد ثورة  ،1908كانت تتمتع
ب�شيء من الحرية ،ف�إنه يمكن اعتمادها
مرجع ًا لمعرفة انت�شار الوباء يوم ًا بعد يوم،
و�آثاره النف�سية في ال�سكان ،وموقفهم من
ت�صرف الأجهزة ال�صحية الر�سمية .وقد
ّ
عينة
من
المتمر�سين
الباحثين
أحد
�
ا�ستخل�ص
ّ
منها (جريدة ''فل�سطين'' اليافوية) �أن الكوليرا
�أثارت الرعب من جديد منذ الإ�صابات الأولى،
مذكرة بكثرة �ضحاياها قبل ع�شرة �أعوام .غير
ّ
�أن ال�سلطات المعنية لم تتدخل في فر�ض ما
يمكن ن�شره وحظر ما ال تريده مثلما كانت
تفعل من قبل ،كما �أن ال�سكان ،على الرغم من
التدهور الملحوظ في عالقتهم مع الدولة،
وا�ستنكارهم تق�صير �أجهزتها ال�صحية
المحلية ،لم يفقدوا الأمل ب�إ�صالحها ،و�إنما
عبروا عن ثقتهم بقدرة ال�سلطة المركزية على
ّ
تلبية حاجاتهم ال�صحية ،وخ�صو�ص ًا حمايتهم
من الأوبئة 4.ويبدو �أنها تمكنت فع ًال من
ال�سيطرة على الكوليرا بعد هذه الجائحة ،ثم
اندلعت الحرب العالمية الأولى التي دهمت
ال�شعوب كلها ب�أهوال لم تكن في ح�سبانها.
ح�صدت الحرب مثلما هو معروف ما يقرب
من  19مليون �شخ�ص ،ن�صفهم تقريب ًا من
الحمى ال�صفراء
المدنيين ،ثم تبعتها جائحة ّ
(الإ�سبانية) التي �أودت بحياة  50مليون ًا على
�أقل تقدير .وكانت الدولة العثمانية تلفظ
�أنفا�سها الأخيرة بعد هزيمتها الع�سكرية حين

044

جملة الدراسات الفلسطينية 123

صيف 2020

�أُعلن في تموز/يوليو � 1918أولى الإ�صابات
في �إ�ستانبول � ،اّإل �إن ال�صحافة لم تعرها
اهتمام ًا �إلى �أن و�صلتها الأخبار عن وفاة عدد
كبير من الم�صابين في �سوي�سرا ،وعن انت�شار
الوباء في �صفوف الجي�ش �شرق الأنا�ضول
وفي العراق والحجاز واليمن .وما �إن جاء
الخريف وتبدل المناخ حتى ا�شتدت حدته،
وا�ست�شرى ب�صورة خا�صة بين الجنود
المن�سحبين من مواقعهم بعد الهزيمة ،وبين
الأ�سرى والالجئين العائدين �إلى بيوتهم �أو
الهائمين على وجوههم .وفي �آخر ال�سنة ،حين
بدا �أن الجائحة �شرعت تنح�سرُ ،قدر عدد
الموتى في �إ�ستانبول وحدها بـ 13.000
�شخ�ص ،لكنها ما لبثت �أن عادت من جديد
خالل الأ�شهر الخم�سة الأولى من �سنة ،1919

ُمودية بعدد �أكبر من الم�صابين في العا�صمة
وفي غيرها من المدن ،مثل �أنقرة وبيروت.
ومن الجدير ذكره في هذا ال�صدد ،دلي ًال على
مكر الأقدار� ،أن م�صطفى كمال ،م�ؤ�س�س
بالحمى ال�صفراء
الجمهورية التركية� ،أ�صيب
ّ
وهو في �إ�ستانبول في �أواخر ني�سان�/أبريل،
وكادت تق�ضي عليه ،لكنه �شفي منها ب�سرعة
وغادر العا�صمة �إلى �سام�سون ،على البحر
الأ�سود ،في مهمة ك ّلفه بها محمد ال�ساد�س،
�آخر �سالطين �آل عثمان .غير �أن م�صطفى
كمال كان يتطلع �إلى ما لم يكن في خاطر
ال�سلطان ولم يتوقعه �أحد من المنت�صرين� ،إذ
ما �إن و�صل �إلى �سام�سون ،في � 19أيار/مايو،
حتى �أطلق حرب التحرير الوطنية.

املصادر
1
2
3

4

Daniel Panzac, La peste dans l’Empire Ottoman 1700-1850 (Louvain: Èditions
Peeters, 1985).
Sylvia Chiffoleau, Genèse de la santé publique international: De la peste d’Orient à
l’OMS (Rennes: Presses Universitaires de Rennes/Ifpo, 2012).
Sylvia Chiffoleau, Le Voyage à La Mecque: Un pèlerinage mondial en terre d’Islam
(Paris, Belin, 2015); Luc Chantre, Le pèlerinage à La Mecque à l’époque coloniale
(v. 1866-1940): France, Grande-Bretagne, Italie, Thèse Histoire moderne et
contemporaine (Poitiers: Université de Poitiers, 2012), https://tinyurl.com/y6ujdteh
Philippe Bourmaud, “Le conflit des sources: L’épidémie de choléra de 19111912 au Levant ottoman entre presse et administration ottoman”, Cahiers de la
Méditerranee, no. 96 (2018), https://journals.openedition.org/cdlm/10983

