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�سليم متاري
من جائحة عموا�س �إىل طاعون يافا

جاءت

ردات الفعل على وباء
كورونا على دفعات :الإنكار
ثم اال�ستهتار ثم الهلع ,وبد�أت التعامل مع
الجائحة في اتجاهين :الن�أي بالنف�س
والعزل والتخزين من ناحية ،وموجات
ت�ضامنية غير متوقعة من ناحية �أُخرى .ففي
بيت لحم � -أول ب�ؤرة النت�شار الكورونا في
فل�سطين  -تظاهر �أهل البلدة برفقة قوات
الأمن في �ساحة المهد رافعين الأعالم
الإيطالية ت�ضامن ًا مع �ضحايا الوباء في
بيرغامو وميالنو في منت�صف �آذار (مار�س).
�أ�صبحت رواية ''الطاعون'' لألبير كامو -
التي تدور �أحداثها في وهران  -المفعمة برمزية
اال�ستعمار والطغيان في الجزائر الفرن�سية �أكثر
الكتب تداو ًال بين القابعين في الحجر المنزلي،
تليها رواية ''الحب في زمن الكوليرا'' لغابرييل
غار�سيا ماركيز ورواية ''العمى'' لجوزيه
�ساراماغو ،وذلك بح�سب �إح�صائية ع�شوائية
(وكاالت الأنباء ،ووكالة معاً).
الأوبئة الجائحية  -مثلما ن�سميها
حديث ًا  -ظاهرة معروفة في بالدنا يعود
توثيقها �إلى محنة النبي �أيوب في التوراة

والقر�آن .وقد �أ�صبح الجذام �أمثولة الأمرا�ض
ال�سارية في فل�سطين ،و�أ�صبح تكرر الأوبئة
والطواعين امتحان ًا ل�صبر الم�ؤمنين وعقاب ًا
على هفواتهم وابتعادهم عن النامو�س
وال�صراط الم�ستقيم � .اّإل �إن الذاكرة ال�شعبية
لهذه الأهوال ق�صيرة ،ال تتجاوز ا�ستعادة
ذكرى �أوبئة الحرب العظمى كالكوليرا
والتيفو�س في بداية القرن الع�شرين ،اللذين
ق�ضيا على مئات الألوف من الع�سكر
والمدنيين في الأنا�ضول وبالد ال�شام ،ثم
تلتها الحمى الإ�سبانية (الأنفلونزا الجائحة)
التي ق�ضت على  20مليون ن�سمة في حو�ض
البحر الأبي�ض المتو�سط خالل الفترة - 1919
1922م.
في التاريخ العربي والإ�سالمي ارتبط ا�سم
فل�سطين بطاعون عموا�س الذي انت�شر في بلدة
عموا�س من �أعمال اللد في العام الثامن ع�شر
من الهجرة (639م) ،كما و ّثق الحادثة
الواقدي والبخاري ،وخ�صو�ص ًا ابن كثير في
كتابه ''البداية والنهاية'' ،الجزء ال�سابع�'' ،شيء
من �أخبار طاعون عموا�س'' ،والذي يخبرنا فيه
�أن الجيو�ش الإ�سالمية واجهت هذا الوباء في
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بداية الفتوحات'' .ففي �سنة 17هـ638/م
[وفي �أخبار �أُخرى �سنة 18هـ639/م] �أراد
عمر ر�ضي اللـه عنه �أن يزور ال�شام للمرة
الثانية [�أي بعد الفتوحات] فخرج �إليها ومعه
ب�سرغ على
المهاجـرون والأن�صـار حتـى نزل
ٍ
حدود الحجاز وال�شام ،فلقيه �أمراء الأجناد
ف�أخبروه �أن الأر�ض �سقيمة .وكان الطاعون
بال�شام ،ف�شاور عمر ر�ضي اللـه عنه ،وا�ستقر
ر�أيه على الرجوع .وبعد ان�صراف عمر ر�ضي
اللـه عنه ح�صل الطاعون الجارف المعروف
بطاعون عموا�س ،وكانت �شدته بال�شام .فهلك
به خلق كثير ،منهم �أبو عبيدة بن الجراح ،وهو
�أمير النا�س [�أي قائد الجي�ش] ،ومعاذ بن
جبل ،ويزيد بن �أبي �سفيان ،والحارثة بن
ه�شام [ ،]....و�سهيل بن عمرو ،وعتبة بن
�سهيل ،و�أ�شراف النا�س ،ولم يرتفع عنهم الوباء
� اّإل بعد �أن وليهم عمرو بن العا�ص ،فخطب في
النا�س وقال لهم� :أيها النا�س� ،إن هذا الوجع
�إذا وقع �إنما ي�شتعل ا�شتعال النار ،فتجنبوا
منه في الجبال ،فخرج وخرج النا�س .فتفرقوا
عنه (يق�صد الوباء) حتى رفعه اللـه عنهم''1.
يخبرنا ابن كثير �أن طاعون عموا�س ق�ضى
على �أكثر من ع�شرين �ألف ًا من جنود الم�سلمين
و�سكان فل�سطين ،وهو لي�س بالعدد الكبير �إذا
ما قار ّناه بطاعون ج�ستنيان ()542 - 541
الذي �أفنى  25مليون ن�سمة خالل قرنين من
الزمن (ربع �سكان العالم القديم) ،والموت
الأ�سود الذي اجتاح �أوروبا وغرب �آ�سيا في
القرن الرابع ع�شر ،والذي �أفنى ثلث �سكان
�أوروبا � .اّإل �إن �أهمية طاعون عموا�س تقع في
�أنه ق�ضى على قادة و�أمراء الجيو�ش الإ�سالمية
(''�أ�شراف النا�س'' بلغة ابن كثير) و�صبغ ر�ؤيا
الم�سلمين الأوائل �إلى بالد ال�شام وخيراتها2.
من هذه الروايات ن�ستخل�ص معالجة

العرب الأولين للوقاية من هذه الأوبئة
المتكررة ،وذلك عن طريق العزل واالنتقال �إلى
الأماكن المرتفعة واالبتعاد عن مركز الوباء3.
ومن غير الوا�ضح ما الذي تعنيه عبارة
''الأماكن المرتفعة'' ،لكن يبدو من ال�سياق �أنها
مرتبطة باالبتعاد عن الم�ستنقعات والأماكن
المكتظة بال�سكان ،وهي النظرة الغالبة
حينذاك في الطب العربي ،كما كانت الحال
في الطب اليوناني .فكان االعتقاد �أن الأوبئة
ت�أتي من اختالل �أو ف�ساد في العراء ،و�أن
االختالط مع الم�صابين ُمع ٍد ،وبالتالي يجب
عزلهم واالبتعاد عنهم ،مثلما يقول الم�ؤرخ
التركي بير�سين بلمو�س (4.)Birsen Bulmus
بد�أت فكرة الحجر ال�صحي تتبلور في ع�صر
تطبق � اّإل ب�شكل بدائي.
المماليك ،لكنها لم َّ
يخبرنا مجير الدين الحنبلي� ،صاحب ''الأن�س
الجليل'' عن و�صول الوباء �إلى فل�سطين في
�سنة 881هـ1476/م .يقول'' :دخل الوباء
عم جميع المملكة .وكان
بالطاعون حتى ّ
دخوله بالقد�س [ ]....و�أفنى خلق ًا من ال�شباب
والن�ساء و�أهل الذمة 5''.كما يقول عن الآثار
المدمرة للطاعون'' :في �سنة 897هـ1491/م،
عم
دخل الطاعون القد�س مبتدئ ًا بها ،حتى ّ
البالد .وبلغ عدد الأموات في القد�س من 30
�إلى � 40شخ�ص يومي ًا ،وبلغ �أحيان ًا المائة
و�أكثر .وقد بد�أ في جمادى الأولى ،و�أفنى خلق ًا
من الأطفال وال�شباب ،و�أفنى طائفة الهنود في
القد�س عن �آخرها ،وكذلك الجي�ش ،ومات
الكثيرون من خا�صة العلماء والأخيار .وفي
جائحة الطاعون هذه التي ا�ستمرت �أربعة
�أ�شهر وع�شرة �أيام بلغ عدد الأموات في
القاهرة كل يوم � 20ألف ًا ،وفي دم�شق � 3آالف،
وفي حلب  ،1500وفي غزة  ،400وفي الرملة
6''.110

من جائحة عمواس إىل طاعون يافا

في تلك الفترة بد�أ المماليك في �إن�شاء
المار�ستانات (الم�ست�شفيات) و�أماكن الحجر
(�أو الربط مثلما كانت ت�سمى) للم�سافرين
والحجاج ،واهتموا بتمديد قنوات المياه �إلى
مدينة الخليل والقد�س في �أيام الظاهر بيبر�س
وال�سلطان النا�صر بن قالوون .كما برزت في
القرن ال�ساد�س وال�سابع كتابات مهمة لأطباء
عرب عن �أ�ساليب العناية واالتقاء من
الطاعون .وكانت القد�س و�صفد في فل�سطين
مركز الن�شاط في العلوم الطبية ،ولعل �أهمية
�صفد تعود �إلى �إن�شاء م�شفى لمعالجة الأوبئة
(المعروف بالمار�ستان) ،وقد �أن�ش�أه نائب
ال�شام المملوكي �سيف الدين تنكز .ويظهر من
ال�سجالت �أ�سماء �أطباء �صفديين ا�شتهروا في
بالد ال�شرق ،منهم يو�سف بن هالل �أبو
الف�ضائل ال�صفدي (ت 1296م)� ،أحمد بن
يو�سف بن هالل ال�صفدي (ت 1337م) ،عالء
الدين الكمال ال�صفدي (ت 1320م) ،وعلي بن
محمد بن �إبراهيم ال�صفدي (ت 1482م)،
وغيرهم كثيرون 7.وا�ش ُتهرت هذه الفترة �أي�ض ًا
بم�ؤلفات �صبغت المعرفة الطبية عن الطواعين
لقرون تالية ،منها كتاب جالل الدين
ال�سيوطي (1505م)'' ،مقامة في الحمى''،
ومخطوطة ''بذل الماعون في ف�صل الطاعون''
البن حجر الع�سقالني (1449م) ،وكتاب
''ر�سالة في الطاعون وجواز الفرار منه'' لبدر
الدين البدلي�سي (ت 1520م) ،وكتاب ''الرد
المكنون في الكالم عن الطاعون'' لأحمد بن
محمد الحنفي (ت 1714م) .ومن طرائف هذه
المخطوطات و�صفة طبية لمعالجة بدايات
ال�سعال الذي يرافق الأوبئةُ ،تن�سب �إلى الطبيب
�أحمد بن محمد بن عو�ض (المعروف بابن
رقية) ،وكانت معروفة لدى دكاكين العطارة،
وقد �أوردها كامل الع�سلي في ''مقدمة في
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تاريخ الطب في القد�س :منذ �أقدم الأزمنة حتى
�سنة  ،''١٩١٨وها هي مثلما ظهرت في
المخطوطة:
لمن به �سعال �أن ي�أكل محاح
 - 1ينبغي َ
البي�ض مع الثوم
 – 2وال�سمن� ،أو ي�أكل التين بالزيت ف�إنه
ينقي ال�صدر،
 - 3وين�ضج الرطوبات ويجلو البلغم
وي�سخر الكال،
ولمن اعتراه �إ�سهال تغوط ي�أخذ جزر
َ -4
(�أي جزء)
 - 5من برد الحما�ض ،ومن ال�صبغ العربي
جزء ،ومن
 ... - 6م�سك جزء ،ومن الطبا�شير جزء،
و�إن لم يكن
 - 7يوجد طبا�شير فبدله طين �أرمني
محم�ص،
وي�سقى منها مثقال ما ُطبخ فيه
ُ -8
كمون �أول� ،أو ما نافع لهذا الإ�سهال8.
ّ
ويبدو من عدد الأدبيات الطبية والت�أريخ
المحلي �أن م�ستوى الطبابة تدنى عن ذروته
العهدين الأيوبي والمملوكي
التي و�صلها في
َ
�إلى �أن �شرع يزدهر ثانية في الن�صف الثاني
من الحقبة العثمانيةّ � .أما فكرة الحجر ال�صحي
بمعناها الحديث فلم تتطور عالمي ًا � اّإل في
نهاية القرون الو�سطى ( 14و 15ميالدي) في
المدن ال�ساحلية الإيطالية ،وذلك عندما تب ّنت
وج َن َوة فكرة الحجر والعزل
مدين َتي البندقية َ
اتقاء من الطاعون9.
� ّأما في العالم العربي فكان للحملة
الفرن�سية على م�صر وبالد ال�شام الدور الفاعل
في ا�ستخدام العزل الموقعي ،حفاظ ًا على
�صحة الجنود الغازية ،وخ�صو�ص ًا بعد �أن
�أ�صاب الطاعون الجنود الفرن�سيين في �أثناء
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احتالل يافا في �سنة 1799م ،وهو الطاعون
نف�سه الذي تف�شى في �سكان يافا و�أدى �إلى
خراب المدينة وهجرها لمدة  12عام ًا .كما
عاث الطاعون ف�ساداً في جميع المدن التي
رافقت الحملة الفرن�سية ابتداء من دمياط
والإ�سكندرية مروراً بغزة ويافا وحيفا ثم عكا،
الد ّملي''  -مثلما �أ�صبح ُيعرف
وكان ''الطاعون ُ
ب�سبب الدمامل التي تتف�شى في الج�سم الب�شري
من القوار�ض والبراغيث التي تحملها �إلى
الم�صابين  -ال�سبب الرئي�سي في ان�سحاب
نابليون من م�صر وفل�سطين وعودته �إلى
فرن�سا � .اّإل �إن الطاعون دمر الحياة
االقت�صادية ل�سواحل فل�سطين �أي�ض ًا ،و�أدى �إلى
هجرة ال�سكان منها �إلى الداخل10.
مفهوم الكارنتينا ك�أداة لعزل �آثار
الطاعون ووقاية المواطنين منه برز في هذه
الفترة من خالل الإ�صالحات العثمانية في
ميدان ال�صحة العامة .والف�ضل الكبير في
تطبيق هذه الإ�صالحات وتطويرها يعود �إلى
طبيبين عربيين هما قا�سم �أبو عز الدين،
وحمدان بن المرحوم عثمان خوجة �صاحب
كتاب ''�إتحاف المن�صفين والأدباء بمحيط
االحتراز عن الوباء'' (الجزائر 1836م) الذي
كان حجر الزاوية في تب ّني ال�سلطان محمود
الثاني قانون الإ�صالح ال�صحي على �أ�س�س
علمية ومبادىء الكرنتينا (�أي الحجر
ال�صحي)11.
ويرى الم�ؤرخ التركي بير�سين بلمو�س �أن
تو�صيات حمدان خوجة �أتت ثمارها خالل
عامين من تب ّني الدولة مبادىء الكارنتينا
َ
بعد �سنة 1840م 12.
وفي الن�صف الثاني من القرن ان�صب
اهتمام الدولة على ال�سيطرة على الوباء
المتكرر في مو�سم الحج �إلى الديار المقد�سة،

وفي هذه الفترة برز �أي�ض ًا ا�سم قا�سم �أبو عز
الدين (1928-1854م) الطبيب اللبناني
المتخ�ص�ص بالطب الوبائي و�أ�ستاذ الطب في
جامعة �إ�ستانبول .وقد ا�ش ُتهر �أبو عز الدين
ب�إقامة المحاجر لحماية الحجيج في الحجاز
وجنوب العراق من ت�سرب الأوبئة الفتاكة،
وخ�صو�ص ًا الكوليرا 13،و�أ�صبح الحق ًا وزير
ال�صحة في ال�سلطة العثمانية ورئي�س المجل�س
ال�صحي الدولي ،و�أ�شرف على �إقامة المحاجر
ا�ستباق ًا للوباء في العراق والكويت و�سورية
وفي منطقة البحر الأ�سود .ومن م�ؤلفاته في
العربية والتركية'' :الكوليرا وال�صحة العامة في
مكة'' ،و''وباء الكوليرا في الحجاز وفي مو�سم
الحج'' ،و''الحج وال�صحة العامة عند ال�شيعة''.
�أ�صبح �أبو عز الدين مرجع ًا دولي ًا في �أ�ساليب
وع ّين في �سنة 1909م
ال�سيطرة على الأوبئةُ ،
م�س�ؤو ًال عن جميع المراكز ال�صحية والمحاجر
في الدولة العثمانية ،وان ُتخب قبيل الحرب
العظمى رئي�س ًا للمجل�س ال�صحي الدولي14.
وخالل واليته ال�صحية كانت فل�سطين �أي�ض ًا
مرتع ًا لموجات متكررة من الأمرا�ض الوبائية
وفي مقدمها الكوليرا والتيفو�س ،والتي
اجتاحتها في �سنوات 1838م و1847م
و1865م ،و1900م ،و1905م .وخالل الحرب
ق�ضت الكوليرا والتيفو�س ،عالوة على
التيفوئيد ،على مئات الآالف من الجنود
والمدنيين في جبهات ال�سلطنة كافة15.
وفي فل�سطين لمع ا�سم النائب في البرلمان
العثماني روحي الخالدي (1913 - 1864م)
الذي قاد حركة الإ�صالح ال�صحي في مجل�س
المبعوثان ،ودعم مطالب �أبو عز الدين في
�إخ�ضاع المراكز ال�صحية الإقليمية في الحجاز
والعراق وفل�سطين ل�سلطة الدولة المركزية16.
كما برز الدور الريادي للدكتور توفيق كنعان،
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المتخ�ص�ص بالأمرا�ض الجلدية ،والخبير
الدولي بمر�ض الجذام .وقد �أ�صبح كنعان
خالل الحرب العظمى ،مدير الم�ست�شفى
الع�سكري العثماني في القد�س ،وانتدبه الجي�ش
الرابع بقيادة جمال با�شا لإقامة المحاجر
ال�صحية في جبهة �سيناء وبئر ال�سبع منع ًا
لتف�شي وباء الكوليرا والتيفو�س في �أو�ساط
الجي�ش 17.و�أ ّلف كنعان  36درا�سة طبية عن
مر�ض الجذام وال�سل والتيفو�س والتيفوئيد،
وله م�ؤ َّلف عن المن�ش�آت ال�صحية في فل�سطين
لمعالجة الأوبئة18.

احلجر ال�صحي بني الأم�س واليوم
�ساد االعتقاد ال�شعبي خالل القرون
الما�ضية �أن انت�شار الأوبئة هو عقاب �إلهي
على الب�شر النحرافهم عن التم�سك بالف�ضيلة،
وبعدهم عن النامو�س الإلهي ،و�أمثولة النبي
ُ
�أيوب في التوراة والقر�آن تعبير كال�سيكي عن
هذه الفكرة .ف�أيوب وقع فري�سة موجات من
الأوبئة الفتاكة التي ع�صفت به وبعائلته
وكادت تدمر حياته ،وهذه الأوبئة امتحان
ل�صبره و�إيمانه بالم�شيئة الإلهيةّ � .أما في
العالم القديم وفي �أوروبا القرو�سطية فارتبط
مجيء الطاعون باالعتقاد ب�أن نهاية العالم
اقتربت ،و�أن الطاعون �سيفرق بين ال�صالح
والطالح تح�ضيراً لخال�ص الب�شرية .فالعقاب
على الخطيئة هنا (الهالك من الطاعون) هو
مقدمة للغفران عن الذنوب وتطهير الب�شر من
االنحرافات والمنحرفين .ومع الوقت تطورت
مبادىء مجابهة الأوبئة من خالل الهروب
والعزل والإحاطة والحجر ال�صحي على
مراحل ،ورافقت تطور الفهم الإن�ساني
لم�سببات العدوى ،ابتداء بالغ�ضب الإلهي
واالبتعاد عن ال�سلوك القديم ،مروراً بفكرة
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التلوث وف�ساد الهواء ،وانتهاء باكت�شاف
الجراثيم والفيرو�سات الم�سببة للوباء.
لقد ارتبطت فكرة الحجر ال�صحي علمي ًا
بمنع انت�شار العدوى ومحا�صرة الموبوئين
وعزلهم ،وهي ممار�سة تعود �إلى عهود قديمة
ب�أ�شكالها البدائية – مثلما ر�أيناها من خالل
تطبيق العزل والهروب �إلى الجبل في مواجهة
الجيو�ش الإ�سالمية طاعون عموا�س ،لكنها لم
تطبق ب�شكلها الحديث � اّإل في دويالت �إيطاليا
َّ
(ج َن َوة والبندقية) في القرنين  16و17
َ
ميالديّ � .أما في العالم العربي فتعود بدايات
ممار�سة الحجر في المغرب والجزائر والرباط
(وقاية من طاعون الإ�سكندرية) �إلى �سنة
1783م ،وفي طنجة �إلى �سنة 1792م عندما
�أقام ال�سلطان �سيدي محمد بن عبد اللـه
نطاق ًا ع�سكري ًا لمواجهة تف�شي الطاعون
القادم بحراً من الجزائر 19.وظهرت الكرنتينا
الأولى في الم�شرق العربي في بيروت في
�سنة 1834م ،وكان على ال�سفن والركاب
القادمين �إلى فل�سطين وعموم بالد ال�شام
البقاء بين  10و 12يوم ًا فيها 20.ويبدو �أن
جمال با�شا كان �صاحب القرار ال�سيا�سي في
هذا التطبيق ،غير �أن حكم محمد علي با�شا
ال�سباق في هذا الميدان بعد
في م�صر كان ّ
تعر�ض م�صر للحملة الفرن�سية والهيمنة
ّ
البريطانية .فقد �أن�ش�أ �أول مجل�س للحجر
ال�صحي البحري في الإ�سكندرية بعد �أن تف�شى
وباء الكوليرا في القاهرة ومنطقة الدلتا،
وكان هدف محمد علي ''لي�س فقط تطبيق
الحجر ال�صحي على الوافدين من �أوروبا تحت
�أي ظرف ،بل كان تفكيره في عدم تعطيل
التجارة الم�صرية21''.
والالفت �أن هذه المعادلة بين ال�سيطرة
على الوباء ومنع انت�شاره من خالل العزل
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والحجر ،وبين الرجوع �إلى وتيرة الحياة
الطبيعية في التجارة والإنتاج االقت�صادي،
عادت �إلينا اليوم في مواجهة جائحة كورونا.
والفارق الرئي�سي بين الفترات التاريخية التي
�أ�شرنا �إليها وبين و�ضعنا اليوم هو �أن جائحة

عمت الب�شرية
كورونا �أ�صبحت ظاهرة عالمية ّ
جمعاء ،فلم تترك بقعة من الأر�ض � اّإل تغلغلت
فيها ،بينما انح�صرت الأوبئة ال�سابقة في
مناطق جغرافية محددة� ،أو في قارات
معينة.
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