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�ستة*

الأوبئـة يف فل�سطني
مقدمة

ين�شغل العالم الآن بوباء غير م�سبوق
(الكورونا) اجتاح العالم كله و�سقط فيه
مئات الآالف من ال�ضحايا ،ولم تفلح
الم�ؤ�س�سات الدولية والإقليمية في اتخاذ
تدابير موحدة و�صارمة و�شاملة لكبح جماحه.
وعلى الرغم من �أن �سرعة انت�شاره وات�ساع
مداه نتجا من و�سائل ال�سفر الحديثة التي
حولت العالم �إلى قرية �صغيرة ،ف�إن التعاون
ّ
الدولي لم ي�صل �إلى تلك المرحلة التي تعالج
الكوارث على هذا النطاق العالمي الكبير.
و�إذا تعلمنا در�س ًا من ت�أثير الأوبئة في
القرون الما�ضية ،ف�إن عالمنا �سيتغير ب�شكل
كبير عندما يت�ضح ت�أثير الكورونا فيه .فعندما
فتك الطاعون ب�أوروبا خالل الألف عام
الما�ضية ،نتجت منه تطورات اجتماعية هائلة
مثل �صعود الطبقة العاملة وهبوط نفوذ
الطبقة الأر�ستقراطية مالكة الأرا�ضي ،وكذلك
ن�ش�أة البحث في العلوم الحديثة ،في مقابل
انحدار نفوذ الكني�سة ومحاربتها البحث
العلمي المجرد خارج الن�صو�ص الدينية.
وفيما يتعلق بفل�سطين ،ف�إن الو�ضع قد

يتغير �إيجابي ًا لم�صلحة الحق الفل�سطيني� ،إذا
زالت هيمنة الواليات المتحدة �أو انخف�ضت
ب�شكل مح�سو�س ،و�إذا حدثت ثورة اجتماعية
اقت�صادية للطبقات الفقيرة في الواليات
المتحدة ،ولم ي�سترجع النفوذ ال�صهيوني قوته
الم�ستمدة من المال اليهودي وال�سيطرة على
م�صادر الإعالم .غير �أن الوقت الآن مبكر
لو�صف م�ستقبل العالم بعد الكورونا �أو ب�سببها،
لكن من الم�ؤكد �أن عالم ًا جديداً �سين�ش�أ.
بالن�سبة �إلى تاريخ الأوبئة في فل�سطين،
ف�إن حالها كانت كحال بالد ال�شام ،الجناح
ال�شرقي من قلب الأمة العربية ،وحال م�صر،
الجناح الغربي منها ،فكالهما كانت �أحواله
مت�شابهة في ال�سكان والحكم والأو�ضاع
االجتماعية واالقت�صادية .و�سنعر�ض فيما يلي
موجزاً لتاريخ الأوبئة في فل�سطين ،والذي
يتميز من �سائر المنطقة ،بوجود �سجالت
متكاملة لل�صحة منذ �إن�شاء حكومة فل�سطين
تحت االنتداب البريطاني مدني ًا في �سنة
 ،1920ور�سمي ًا في �سنة .1922
* مؤسس ورئيس هيئة أرض فلسطين.
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الرمد واملالريا يف فل�سطني
ي�شير تقرير حكومة فل�سطين ال�صادر خالل
الفترة  1 ،1946 - 1945والذي يتناول فترة
االنتداب كاملة� ،إلى ما يلي:
�إن �أكثر الأمرا�ض انت�شاراً في فل�سطين هما
الرمد (التراخوما) والمالريا .فالرمد كان
ي�صيب � %60إلى  %95من �أطفال المدار�س،
والن�سبة الأعلى كانت في القرى لعدم توافر
العناية ال�صحية .وكان  %13من الم�صابين
يفقدون النظر في عين واحدة ،و%4٫35
يفقدون النظر كلي ًا .وقد ق ّلت هذه الن�سبة كثيراً
في نهاية االنتداب ب�سبب �إن�شاء مراكز �صحية
في معظم المدن وكثير من القرى ،وكذلك
�إن�شاء م�ست�شفى عيون مركزي في القد�س
(�سانت جون).
� ّأما المالريا فكانت منت�شرة في مناطق
الم�ستنقعات ،وخ�صو�ص ًا على ال�ساحل في
الكبارة قرب قي�سارية ،و�أي�ض ًا على �شاطىء
نهر الأردن في بحيرة الحولة .وت�شير
�إح�صاءات حكومة فل�سطين في �سنة ،1942
�إلى وفاة ثالثة فقط من �أ�صل  1707عولجوا
من الإ�صابة .وبينما كانت ن�سبة مر�ضى
المالريا  %7من مجموع المر�ضى الذين
ُ�سجلوا للعالج في �سنة  ،1922ت�ضاءلت هذه
الع�شر (�أي
الن�سبة ،لأ�سباب متنوعة� ،إلى ُ
 )%0.7من المر�ضى في �سنة .1944
ومع �أن �إ�صابات المالريا كانت ،في
معظمها ،على ال�ساحل وحول نهر الأردن
ال�شمالي � ،اّإل �إن �إ�صابات كثيرة ُ�سجلت في بيت
جبرين وحولها ،وهي القرية الجبلية ذات العيون
والمجاري المائية العديدة .وهذا غريب حقاً.
ويقول التقرير �إنه في �سنة  ،1918مات �سد�س
(� )6/1أهالي بيت جبرين خالل � 3أ�شهر فقط.
وقد قامت ال�صهيونية بحملة دعائية

كبيرة في الغرب عن دورها في تجفيف
الم�ستنقعات والق�ضاء على المالريا ،لإظهار
دور الم�شروع اال�ستيطاني في تح�سين �أحوال
البلد .وهذا مبالغ فيه جداً .فمجموع م�ساحة
الم�ستنقعات في فل�سطين ال يتجاوز 27.000
دونم على ال�ساحل ،من �أ�صل 26.330.000
دونم م�ساحة فل�سطين� ،أي واحد من �ألف .وهذا
المكان قليل ال�سكان ،لكنه المكان الذي ر�ست
فيه قوارب تهريب المهاجرين اليهود ،ومعظمه
كثبان رملية .وعليه ،فقد �شكلت المناطق
ال�ساحلية قليلة ال�سكان (عدا المدن ال�ساحلية)
�أول موطىء قدم لال�ستيطان ال�صهيوني الذي
امتد بعد ذلك �إلى مرج ابن عامر للأ�سباب
نف�سها ،ثم �إلى ال�ضفة الغربية من نهر الأردن
�شمالي بحيرة طبرية ،وحول بحيرة الحولة.

بحرية احلولة

�إن ق�صة تجفيف م�ستنقعات بحيرة الحولة
ق�صة طويلة 2،وملخ�صها �أن ال�صهيونية
طاردت الم�ستثمر اللبناني �سليم �سالم الذي
�أخذ امتياز تجفيف منطقة الحولة واال�ستفادة
منها منذ الحكم العثماني قبل الحرب العالمية
الأولى� ،إلى �أن �أقنعت حكومة االنتداب بف�شله
في الم�شروع في منت�صف الثالثينيات ،ثم
ا�شترت �شركة يهودية منه هذا االمتياز
بمباركة بريطانية.
وبعد احتالل فل�سطين في �سنة ،1948
بد�أت �إ�سرائيل بتجفيف منطقة الحولة ،مربكة
بذلك الميزان البيئي المتوارث منذ �آالف
الأعوام ،فانتقمت الطبيعة منها ب�أن خلقت
ديدان ًا وح�شرات جديدة ،بحيث �أ�صبح الم�شروع
عبئ ًا بيئي ًا جديداً ،فا�ضطرت �إ�سرائيل �إلى دفق
المياه من جديد ،و�أوجدت بحيرة �أُخرى
�صغيرة .لقد �أ�ضحى الم�شروع در�س ًا قا�سي ًا في
عدم العبث بالتوازن البيئي.

األوبئـة يف فلسطين

اجلدري
هو كثير الحدوث ،ولم يكن له عالج ،عدا
عالج الأطباء ال�شعبيين في القرى .وت�سجل لنا
تقارير الحكومة ق�صة مف�صلة عن قرية
الدوايمة في ق�ضاء الخليل ،حيث ت�سجل
تقارير حكومة االنتداب انت�شار الجدري في
كانون الأول/دي�سمبر  1921في تلك القرية،
وكيف �أن الأهالي قاوموا تطعيم الحكومة
لأوالدهم وخب�أوهم في المغارات ،ولج�أوا �إلى
العالج على يد �شاهين ،الطبيب البلدي الذي
�أخذ عينة من الم�صابة (وكانت خادمة
المختار) ل ّقح بها  300طفل ُه ّربوا �إلى
الكهوف .وكانت النتيجة 120 :طف ًال من �أ�صل
� 300أ�صابهم الجدري ،و� 37إ�صاباتهم
ثانوية ،والمجموع � 157إ�صابة من عدد
ال�سكان البالغ � 2441شخ�ص ًا ( .)%6.5ومات
المطعمين � 10أ�شخا�ص (.)%12
من
ّ
وكانت الحكومة قد �أقامت م�ست�شفى
ميداني ًا ب�إدارة دائرة ال�صحة لتطعيم الجميع،
لكن كان المفرو�ض البحث عن الأطفال في
الكهوف وفوق ال�سطوح لعدم اقتناع الأهالي
بجدوى عالج الحكومة.
ومما زاد الطين ب ّلة �أن الطعم لم يكن من
ّ
�صناعة الحكومة ،و�إنما من �صناعة د .ليو
بويم ( ،)Dr. Leo Boehmوهو يهودي
�صهيوني رو�سي �أن�ش�أ معهد با�ستور (Pasteur
 )Instituteفي فل�سطين ،من دون علم با�ستور
�أو موافقته ،وكانت نتائجه �سيئة ،وهو تابع
لمنظمة هدا�سا .غير �أن الحكومة تدخلت �أخيراً،
وعالجت الموقف بطريقة �صحيحة.

الكولريا يف م�رص وال�شام
فتكت الكوليرا بع�شرات الآالف من
ال�ضحايا ،مثلما هو معلوم من تقارير القرنين
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التا�سع ع�شر والع�شرين ،ومن تقارير طبية
�سجلت عدد الم�صابين .وقد و�صلت الكوليرا
�إلى فل�سطين مراراً ،عبر عودة الحجاج من مكة
التي يختلط فيها الحجاج من مناطق العالم
الإ�سالمي كافة.
وفي �سنة  ،1902انت�شرت الكوليرا في
جراء عدم ا�ستعمال
المدن المكتظة بال�سكان ّ
و�سائل العناية ال�صحية الكافية ،وكان
انت�شارها كبيراً في المدن القديمة ،في القد�س
وطبرية ويافا ،وربما كان هذا �أحد الأ�سباب
التي دعت �سكان القد�س الأغنياء �إلى بناء
بيوت فخمة لهم غربي القد�س في نهاية القرن
التا�سع ع�شر .كما انت�شرت الكوليرا في فل�سطين
في الحرب العالمية الأولى بوا�سطة الجنود
الأتراك ،وخ�صو�ص ًا في �أثناء المجاعة في �سنة
.1915

الكولريا يف م�رص

يذكر تقرير منظمة ال�صحة العالمية� 3أن
الكوليرا اجتاحت م�صر كلها من الوجه
البحري �إلى الوجه القبلي ،ومنها �إلى تون�س
في تموز/يوليو  ،1831عن طريق الحجاج
العائدين من مكة ،وذلك في �أيام حكم محمد
علي.
وفي الفترة  ،1837 – 1835ثم خالل
�سن َتي  1848و ،1850اجتاحت الكوليرا م�صر
وو�صلت �إلى جنوبها �شام ًال ال�سودان والحب�شة،
وكذلك �شمال �أفريقيا .وقد ُنقل هذا المر�ض من
م�صر �إلى �أوروبا و�إ�ستانبول في تركيا عن
طريق البواخر التي �أبحرت من ميناء
الإ�سكندريةّ � .أما م�صدر المر�ض الذي و�صل �إلى
مكة فهو في جميع الأحوال كان القارة الهندية.
وخالل الفترة  ،1883 – 1881اجتاحت
الكوليرا م�صر مرة �أُخرى عن طريق الحجاج
القادمين من مكة ،والذين �أ�صيبوا بها عن
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طريق حجاج الهور (باك�ستان حالي ًا) في
القارة الهندية .وكانت الإ�صابة �شديدة في
دمياط التي كان يقام فيها �سوق �شعبية
كبيرة ،ومنها انتقل �إلى القاهرة والإ�سكندرية،
وقد توفي من الإ�صابة � 58.000شخ�ص.
وفي �سنة � 1896سقط � 16.000شخ�ص في
م�صر �ضحية للمر�ض .واجتاح المر�ض
م�صـر مــرة �أُخرى في �سنة  ،1902وكان
مركزه �أ�سيوط ،وخالل � 3أ�شهر توفي
 34.000مري�ض.
� ّأما خالل الفترة  ،1947 – 1946فتوفي
في م�صر �أكثر من  15.000مري�ض ،ولهذا
الحادث ق�صة �أُخرى تتعلق ب�إ�سرائيل� ،سنتطرق
�إليها الحق ًا.

الكولريا يف فل�سطني و�سورية

�أ�صابت الكوليرا الحجاج �إلى بالد ال�شام
التي ت�شمل فل�سطين ولبنان والأردن و�سورية
اليوم ،وكانت �إ�صاباتهم من مكة �أي�ض ًا ،لكن
بدرجة �أخف .وفي كل مرة ت�صاب م�صر
بالكوليرا ينتقل المر�ض �إلى بالد ال�شام .وفي
�سنة  1875اجتاح الوباء بالد ال�شام ،ولم يكن
الم�صدر معروف ًا ،كما اجتاح فل�سطين و�سورية
في �سنة  ،1903وامتد في م�سار جديد� ،شما ًال
نحو تركيا والبحر الأ�سود ،و�شرق ًا نحو العراق
و�إيران ،ولم ُيعرف م�صدره.

احلج
كان �أداء فري�ضة الحج هو الفر�صة
المتاحة لعامة النا�س لل�سفر �إلى خارج بلدهم،
عدا عدد قليل من التجار الذين ي�سافرون
لأغرا�ض التجارة ،لكن اللقاء مع الحجاج من
�سائر بالد العالم الإ�سالمي كان الفر�صة
الكبرى لنقل الأمرا�ض.

وكان الحجاج من بالد م�صر وال�شام
ي�سلكون طريقين معروفين منذ القدم :الأول،
درب الحج ال�شامي الذي ينطلق من دم�شق في
اتجاه المدينة المنورة ماراً بب�صرى �إ�سكي
وعمان القديمة وقطرانة ثم بالد الحجاز،
�شام ّ
وكان هذا الدرب يجمع حجاج بالد ال�شام
وتركيا و�آ�سيا الو�سطى؛ الثاني ،هو درب الحج
الم�صري الذي ينطلق من القاهرة �إلى ِن ِخل في
و�سط �سيناء ،ثم العقبة وقطرانة ،فالحجاز،
وكان ي�ضم حجاج م�صر وال�سودان والمغرب
العربي و�سائر �أفريقيا .ويلتقي الدربان في
قطرانة (جنوب الأردن) ،حيث يجتمع ع�شرات
الآالف من الحجاج مع مرافقيهم من ع�سكر
وخدم وغيرهم.
تنبهت م�صر مبكراً �إلى خطر نقل
وقد ّ
العدوى مع الحجاج العائدين من مكة،
ف�أن�ش�أت محطة حجر �صحي في الطور
(عا�صمة محافظة جنوب �سيناء) ،وذلك بعد �أن
توقف ا�ستعمال درب الحج الم�صري في �سنة
 1885بعد �إن�شاء قناة ال�سوي�س ،وا�س ُتعي�ض
عنه بالقطار من القاهرة �إلى ال�سوي�س ،ثم
بالبواخر �إلى جدة .كما هناك محطة حجر
�صحي في ال�شيخ زويد� ،شمالي �سيناء،
للقادمين �إلى م�صر من بالد ال�شام4.
ويقع محجر الطور جنوبي هذه المدينة
على �شاطىء البحر وم�ساحته  4كم ،2وي�شمل
�أر�صفة بحرية وثالث مباخر لتطهير الحجاج
وثالجة ل�صناعة الثلج و�آالت �إنارة كهرباء
ومعز ًال للموبوئين ،و�أربعة م�ست�شفيات
و�صيدلية ومنز ًال للأطباء والممر�ضين
والع�سكر ،وهو مربوط ب�سكة حديد وخط
تلغراف .وقد تم ت�أ�سي�س المحجر في �سنة
 1858في عهد الخديوي محمد �سعيد با�شا،
وجرى تحديثه في �سنة .1905

األوبئـة يف فلسطين

احلجر ال�صحي (الكرنتينا) يف بالد
ال�شام5
كان خطر الوباء قادم ًا من �أوروبا مع
الحجاج الم�سيحيين �إلى القد�س و�سائر الديار
المقد�سة ،وقد �أقيمت المحاجر ال�صحية في عهد
حملة �إبراهيم با�شا ( )1840 – 1831الذي
ي�شجع الحجاج وال�سياح الأجانب على
كان ّ
زيــارة فل�سطين.
�أُن�شئت الكرنتينا الأولى في بيروت في
�سنة  1834ال�ستقبال الركاب وحجزهم فيها
 12يوم ًا ،وقد طلب �إبراهيم با�شا ،حاكم ال�شام
في تلك الفترة ،من القنا�صل الأوروبيين التزام
رعاياهم الكاملة بهذه التعليمات .ونظراً �إلى
طول الم�سافة من بيروت �إلى القد�س� ،أقيمت
كرنتينا في يافا ،ثم في القد�س خارج ال�سور
في �سنة .1849
ويذكر الكاتب الياباني ال�شهير توكوتومي
كينجيرو (- 1868( )Tokutomi Kenjiro
 )1927زيارته لفل�سطين في �سنة ،1906
وخ�ضوعه لإجراءات الكرنتينا في ميناء حيفا
بما فيها التبخير والتطهير والحجز عدة �أيام.

القد�س

تو�صف القد�س ب�أنها ''�أقذر مدينة'' بح�سب
ر�أي الق�ساو�سة الذين يزورونها �أو يعي�شون
فيها 6،فخالل عام يمر�ض ربع �سكانها من
''ال�شرقيين والأوروبيين والمهاجرين
والأهالي''.
ولدينا �سجل مده�ش عن المالريا في
القد�س 7كتبه لنا فيكن كالبيان (Vicken
 )Kalbianابن الطبيب الفل�سطيني الأرمني
الدكتور فاهان كالبيان ()Vahan Kalbia
( ،)1970 - 1887والذي كان الطبيب
المعالج في الم�ست�شفى الع�سكري العثماني في
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بين لنا ال�سجل �أن
الم�سكوبية في القد�س .وقد ّ
حاجة القد�س �إلى المياه كانت ت�ستدعي �إقامة
�أحوا�ض وبرك خارج القد�س لتنقل المياه �إلى
داخل المدينة عبر قنوات ،غير �أن تلك
الأحوا�ض والبرك والقنوات كانت مرعى
خ�صب ًا لتكاثر النامو�س الناقل للمالريا.
فالطبيب البريطاني كروبر ( )Cropperالذي
كان يقيم في القد�س ورام اللـه في �سنة
 ،1905يذكر �أن ن�صف ال�سكان تقريب ًا كانوا
ي�صابون بالمالريا ،و�أكثرهم من الأطفال.
لقد تعاي�ش ال�سكان مع المالريا،
وخ�صو�ص ًا �أن الإدارة العثمانية لم تكن تطبق
قواعد �إجرائية �صحية لمكافحة هذا المر�ض،
ولذلك لي�س من العجيب �أن يكون جنود الجي�ش
العثماني هم �أكثر ال�ضحايا .فمن الأرقام
المذهلة التي ي�سوقها كالبيان نكت�شف �أن عدد
الذين ماتوا من الجي�ش العثماني يبلغ
� 771.844شخ�ص ًا ،بينهم  466.759كانوا
�ضحايا الأمرا�ض ،بينما ُقتل منهم في
المعارك الحربية  68.378جندي ًا فقط� 8،أي
 %15من مجموع ال�ضحايا ،وهذا رقم رهيب
يدل على عدم كفاءة الجي�ش العثماني في
مكافحة الأمرا�ض بين جنوده ،ومنه ن�ستنتج
�أن ن�سبة ال�ضحايا بين المدنيين الذين ال
يتمتعون ب�أي عناية حكومية منظمة ،هي �أكبر
كثيراً.
وبين ال�ضحايا �أي�ض ًا في الحرب العالمية
الأولي ،العمال الم�صريون الذين جلبهم الجي�ش
البريطاني الحتالل فل�سطين في �سنة ،1917
وعددهم  150.000عامل ،وهو نف�سه عدد
�أفراد الجي�ش البريطاني الذي جاء �إلى
فل�سطين ،والمكون من جنود �إنجليز و�أ�ستراليين
وهنود.
وكانت مهمة العمال الم�صريين الذين
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ُجلبوا بعقود عمل �صورية ت�شبه ال�سخرة ،هي
مد خطوط ال�سكة الحديد ،ونقل الذخائر
وتفريغ ال�سفن ،وتحميل الم�ؤن على الجمال
و�سائر الأعمال اليدوية .وقد جلب ه�ؤالء
العمال البلهار�سيا معهم �إلى فل�سطين ،لكنهم
في المقابل كانوا �أول �ضحايا المالريا ب�سبب
عملهم في �شمال فل�سطين حيث تكثر
الم�ستنقعات ،بينما كان جنوبها جاف ًا لي�س به
مياه راكدة .غير �أن الإنجليز �أهملوا في
معالجتهم خالف ًا للقوانين ال�صحية ال�صارمة
التي كانت مطبقة على جنود الجي�ش
البريطاني.
وعند دخول الجي�ش البريطاني �إلى
فل�سطين �أدركت القيادة �أهمية الحرب الوقائية
ال�صحية ،فاكت�شفت دواء لمعالجة المالريا
م�ستخرج ًا من لحاء �شجرة الكينيا
( )Eucalyptusالتي ا�س ُتوردت من �أ�ستراليا
و�صرف
و ُزرعت في فل�سطين منذ �سنة ُ .1920
لكل جندي حبة كوينين ( )Quinineيومي ًا،
وبذلك ق ّلت �إ�صابات الجنود ب�شكل هائل
مقارنة ب�ضحايا الجي�ش العثماني.
ولذلك ،لج�أ الجي�ش البريطاني �إلى
�سري جديد هو المالريا �ضد
ا�ستعمال �سالح ّ
الجي�ش العثماني ،وذلك بتطويق الجي�ش
العثماني ودفعه �إلى المناطق المنخف�ضة في
غور الأردن الم�صابة بالمالريا ،وبقاء الجي�ش
البريطاني في الأماكن الجبلية الجافة ،الأمر
الذي ي�ضمن �سقوط الجنود العثمانيين قتلى
بفعل المالريا� ،أكثر كثيراً من �سقوطهم قتلى
جراء البنادق البريطانية .وهذا العمل اليوم
ّ
ُيعتبر من جرائم الحرب الب�شعة ،لكنه هو الذي
�ساهم في بناء الإمبراطورية البريطانية في
ال�شرق.

الأنفلونزا ا إل�سبانية ()Spanish Flu

مع تراجع المالريا بالتدريج في فل�سطين
بعد الحرب العالمية الأولى� ،أ�صيبت فل�سطين
بوباء الأنفلونزا الإ�سبانية ،وهو وباء غريب
عن فل�سطين حمله الجنود الأميركيون �إلى
�أوروبا ،ومنها �إلى فل�سطين عن طريق الجي�ش
البريطاني .و�إذا ا�شترك المر�ضان في الإ�صابة،
المالريا والأنفلونزا الإ�سبانية ،ف�إن �ضحايا
الأمرا�ض في الجي�ش �ستفوق  37مرة القتلى
في الحرب (�أي بن�سبة  ،)37:1وذلك بح�سب
تقرير خبير الأمرا�ض المعدية دني�س �شان�سكين
(.)Denis Shanskin

ال�صحة العامة يف فل�سطني يف
ع�رص االنتداب الربيطاين
جاء في تقرير مف�صل عن هذا المو�ضوع9،

ذكر لمر�ض الجدري في فل�سطين كتبه �أطباء
يهود ،وفيه تمجيد لدور ال�صهيونيين في
تح�سين الحالة ال�صحية في فل�سطين.
فب�صورة عامة ،كان هدف الإدارة
اال�ستعمارية في فل�سطين و�سائر الم�ستعمرات
من العناية الطبية هو تح�سين الطاقة
ِ
للم�ستعمر ،وذلك بمنع الأمرا�ض
االقت�صادية
عن الأوروبيين (وخ�صو�ص ًا الجنود)
الموجودين فيها ،وكذلك بتح�سين �صحة
العمال العاملين في مزارع الأوروبيين .ولم
يكن ل�صحة �أهالي الم�ستعمرة �أي �أهمية � اّإل
عندما تهدد تلك الأهداف الأولية ،وهذا معناه
�أن ال�صحة في الريف �أو في المناطق الح�ضرية
تلق �أي
التي ال توجد فيها م�صالح �أوروبية ،لم َ
اهتمام .وعدم االهتمام هذا ينطبق على
فل�سطين� ،أو ًال من جهة �أولويات الحكومة
البريطانية ،وخ�صو�ص ًا في مطلع االنتداب،
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وثاني ًا من جهة الأهداف ال�صهيونية التي
كانت ت�سعى لتجفيف الم�ستنقعات في ال�ساحل
حيث زرع الم�ستعمرون �أول م�ستعمراتهم.
لذلك ،ف�إنه في مطلع عهد االنتداب ،كان
ومن لحقهم
االهتمام ب�صحة  85.000يهودي َ
من الم�ستعمرين الأوروبيين الجدد� ،أهم من
 650.000فل�سطيني هم �أهل البلد.
وجاء في �أول تقرير طبي من حكومة
االنتداب في �سنة  1921ما يلي:
لقد زارت البعثات الطبية ،و�أع�ضا�ؤها في
معظمهم فل�سطينيون ،كل قرية في فل�سطين،
و�أُعطي كل مختار تعليمات عن كيفية معالجة
الطوارىء ال�صحية ،وكذلك نماذج للإعالم عن
الوالدات والوفيات والإ�صابات بالأمرا�ض،
وعن المخالفات للتعليمات ال�صحية والعقاب
المتوقع عليها .مع ذلك ،ومثلما يقول التقرير،
ف�إن فل�سطين قبل االنتداب لم تكن خالية من
الرعاية ال�صحية على يد ''مجموعة متميزة من
الأطباء ال�شعبيين'' الذين كان لهم دور ،حتى
بعد و�صول و�سائل الطب الحديث.
ومع �أن التطعيم ُيعتبر من و�سائل العلم
الحديث ،حتى قبل اكت�شاف الم�ضادات
الحيوية � ،اّإل �إن ا�ستعماله في بداية القرن
الع�شرين �أدى �أحيان ًا �إلى ثورة من الع�صيان
المدني بين الأهالي ،نظراً �إلى ال�شك في �أهداف
ال�سلطة الر�سمية وجدوى عالجها .وبناء على
ذلك ،ف�إن تطبيق التعليمات ال�صحية كان
يعوقه كثيراً عدم الثقة بحكومة االنتداب
وبنجاعة الأدوية الحديثة ،وكذلك عدم الثقة
التي كان لها مبرراتها ،بمعالجة الأطباء
ال�صهيونيين للمر�ضى من القرى �أو من
الأماكن الح�ضرية المهملة �سابق ًا .غير �أن هذا
اال�ستنكاف من القرى الفل�سطينية لم يكن
ي�شمل الم�ؤ�س�سات ال�صحية الفل�سطينية القديمة
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في فل�سطين مثل البعثات التب�شيرية العميقة
الجذور في فل�سطين ،والم�ؤ�س�سات الم�سيحية
الأ�صلية الفل�سطينية.
ولذلك تبقى جذور اال�ستيطان الأوروبي،
وخ�صو�ص ًا ال�صهيوني ،ولو في �أمور ال�صحة
والمر�ض ،موطن �شك مبرر يك�شفه الحد�س
الوطني الطبيعي.

حروب �إ�رسائيل اجلرثومية
في �سنة  ،1947اجتاح المر�ض مناطق
كثيرة في م�صر وفي �سورية (وخ�صو�ص ًا في
حوران) ،ب�سبب الحرب الجرثومية التي �ش ّنتها
�إ�سرائيل قبيل �إن�شائها .ففي �سنة ُ 1948قب�ض
يهوديين في غزة يحمالن جراثيم لتلويث
على
َّ
ُ
مياه غزة حيث يوجد الجي�ش الم�صري ،و�أعدما.
وفي ال�سنة نف�سها قامت �إ�سرائيل بتلويث مياه
عكا بجراثيم التيفود في �أثناء وجود االنتداب
البريطاني ،ف�سقط �ضحايا من الفل�سطينيين
ومن الجنود البريطانيين ،ورف�ضت بريطانيا
معاقبة �إ�سرائيل على ذلك10.
�أن�ش�أت �إ�سرائيل في �سنة  1948مركزاً
للحرب الجرثومية والبيولوجية ( )IIBRفي
بيت �شكري التاجي الفاروقي في وادي حنين
الذي ا�ستولت عليه في �سنة  ،1948وهو ال
يزال قائم ًا �إلى يومنا هذا .وي�ضم المركز 370
موظف ًا ،بينهم  160عالم ًا .ومع �أن المركز
ينتج جراثيم الطاعون والتيفود والأنتراك�س
وغيرها � ،اّإل �إن �إ�سرائيل لم تو ّقع �أي اتفاقية
خا�صة بالحرب البيولوجية مثل اتفاقية
11.BTWC
وقد �أُ�صيبت م�صر بموجة من الكوليرا في
 ،1947/9/22لكن م�صدرها لم يكن الحجاج
من مكة ،لأن المر�ض انت�شر قبل عودة
الحجاج ،غير �أنه ُيعزى �إلى تلويث �إ�سرائيل
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لقرية م�صرية هي القرين �شرقي الدلتا قريب ًا
من قناة ال�سوي�س ،والتي كانت م�صدراً لمياه
لتجمع
ال�شرب للقرى المجاورة ،و ُتعتبر مقراً
ّ
تجار التمور وغيرهم في ال�سوق ال�سنوية،
تجمع  6000عامل يعملون في
عالوة على ّ
12
م�شاريع الإن�شاءات .وخالل � 3أ�سابيع انت�شر
المر�ض في الوجه البحري ،وبما �أنه مزروع،
فقد اختفى في كانون الأول/دي�سمبر 1947
بعد �أن خ ّلف وراءه � 20.472ضحية .وفي
الوقت نف�سه تقريب ًا ،في كانون الأول/دي�سمبر
 ،1947وبعد اختفائه من م�صر ،انت�شر المر�ض
في القرى المجاورة لفل�سطين في حوران،
وذلك في  5قرى على طريق درعا – دم�شق،
وهو الطريق الم�ؤدي �إلى فل�سطين من �سورية.
هاتان الحالتان في �سنة  ،1947وهي
ال�سنة التي ا ُّتخذ فيها قرار تق�سيم فل�سطين،
والتي كانت �إ�سرائيل فيها ت�ستعد الحتالل
فل�سطين ،عالوة على عدم وجود دالئل
جغرافية مثل ال�سابق عن انت�شار الأمرا�ض مع
ترجح االتهامات ب�أن �إ�سرائيل
عودة الحجاجّ ،
زرعت تلك الأوبئة لتوقف التدخل العربي
المحتمل في فل�سطين ،والذي كان هدفه منع
�إ�سرائيل من احتاللها13.
ولم يتوقف دور �إ�سرائيل عند تلويث البيئة
ِ
تكتف
الفل�سطينية والعربية منذ  72عام ًا ،ولم
بت�صنيع القنابل النووية ،بل كانت م�ستعدة
للق�ضاء على ال�شعب الفل�سطيني ب�أ�سلحة
بيولوجية �أي�ض ًا ،فقد �أطلقت �إ�سرائيل الغازات
ال�سامة على قطاع غزة مراراً ،الأمر الذي نتج
منه زيادة حاالت ال�سرطان و�إ�سقاط الأج ّنة.
ويوجد الآن في غزة �أكبر جمعية في فل�سطين
هي ''جمعية الحق في الحياة'' ،التي ترعى �ألف
طفل م�صابين بتالزمة داون .كذلك ر�شت
�إ�سرائيل المدار�س خالل االنتفا�ضة الثانية

بمواد �سامة ،ولم يتم التحقيق فيها.
عالوة على ذلك ،تطبق �إ�سرائيل قوانين
الف�صل العن�صري على المواطنين الفل�سطينيين
داخل �إ�سرائيل ،وعلى الفل�سطينيين الرازحين
تحت االحتالل الإ�سرائيلي ،فال تعاملهم مثل
اليهود ،وال تطبق عليهم قوانين الإجراءات
تطبق على اليهود ،تاركة العنان
ال�صحية التي َّ
للأمرا�ض كي تفتك بهم .وهذه معركة من
معارك الإبادة المتدرجة مثلما جاء في
عري�ضة جمعية عدالة �إلى محكمة العدل العليا
في �إ�سرائيل.
ويعتبر قطاع غزة مثا ًال �صارخ ًا لذلك� ،إذ
ُ
�إن �إ�سرائيل ال تكتفي ب�شن الحروب الع�سكرية
المتتالية عليه ،بما فيها من قتل ودمار ،بل
ت�ضيق الخناق عليه �أي�ض ًا ،وتمنع و�صول
ّ
معدات الفح�ص و�أجهزة الوقاية من كورونا
لر�ش
بر�ش مواد �سامة ُت�ستعمل ّ
�إليه ،وتقوم ّ
الحقول على حدود القطاع بحيث تحملها
الريح ال�شرقية �إلى غزة مدمرة حقولها
و�صحتها ،الأمر الذي يجعله غير قابل للحياة،
مثلما جاء في تقرير للأمم المتحدة14.
هكذا ،وبعد �أعوام من اال�ستعمار ،تتك�شف
لنا هذه الحقائق في المو�ضوع الجديد الذي
�أخذ �أبعاداً مهمة في درا�سة اال�ستعمار وهو
''اال�ستعمار اال�ستيطاني''( (�settlers colonial
 )ismالذي �أ�صبح الآن مو�ضوع ًا درا�سي ًا مهم ًا
بعد �أن �أنار م�شاعله الراحل الباحث باتريك
وولف ( ،)Patrick Wolfeفي م�ؤلفاته العديدة،
وفي مقدمها مقالته'' :اال�ستعمار اال�ستيطاني
و�إبادة ال�سكان الأ�صليين'' 15.بعبارة �أُخرى،
ف�إن ''الم�ستعمر يريد الأر�ض وال يريد �أهلها''،
ويعمل على �أن يق�ضي عليهم بالقتل �أو النفي
�أو المر�ض �أو م�سح الذاكرة ،فهذا هو هدف
ال�صهيونية الدائم.
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