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ABSTRACT 

  It is a fact that history has been related to medicine since ancient times, and thus it is impossible 

to separate them as we cannot study any topic related to medicine without referring to the historical 

background of the disease and its development. Therefore, this link, as the state of Tripoli in the 

West, like other regions of North Africa, has been exposed to several natural and human crises and 

disasters in different historical periods, due to its important strategic location on the African 

continent and overlooking the Mediterranean Sea. 

  This research focuses on four main axes through which one of the deadly phenomena represented 

by epidemics and diseases will be presented throughout ancient and modern history, and their 

impact on the demography of the region. The state of western Tripoli during the nineteenth century 

AD was under the second direct Ottoman rule during the period from 1835-1911 AD, Epidemics 

swept through it, just like other Ottoman provinces, and left grave impacts, both on social and 

economic conditions, as well as political, through the role of the Ottoman authorities in dealing 

with these disasters. 

  It could be said that those who follow the history of western Tripolishould know the historical 

phenomena that preceded this period, and the reasons for the spread of epidemics, whether direct 

or indirect, and highlight them for their historical importance and take benefit of the advantages 

and disadvantages of ways and means of dealing with them today. This information has been 

recorded and drawn from the most important historical sources which were published and 

unpublished in Ottoman documents. 

  Therefore, it could be concluded that the natural factor and climate change played an significant 

role andcaused natural disasters and harm to humanity, as the shortage and lack of rain contributed 

to the decline in agricultural production, which caused malnutrition, the spread of epidemics such 

as the disease and others, as well as the large number of wars. That the Ottoman Empire fought in 

and out its field (wilayas), this resulted in the deterioration of economic conditions, which 

encouraged an increase in taxation and contributed to the high cost of living, and pushed the state 

authorities to establish hospitals as part of their interest in the health aspect. 
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 الملخص

ارتبط التاريخ ابلطب منذ القدم, وال ميكن الفصل بينهما حيث ال نستطيع دراسة أي موضوع متعلق ابلطب دون 
لغرب االرجوع إىل اخللفية التارخيية للمرض والتطور الذي شهده, هنا نوضح هذا االرتباط حيث تعّرضت والية طرابلس 

مثل غريها من مناطق مشال أفريقيا إىل عدة أزمات وكوارث طبيعية وبشرية,  يف فرتات اترخيية خمتلفة حبكم موقعها 
 االسرتاتيجي املهم يف قارة أفريقيا واملطل على البحر املتوسط.

األوبئة واألمراض  ة يفيركز هذا البحث على أربع حماور رئيسية من خالهلا سيتم عرض إحدى الظواهر الفّتاكة املتمثل
عرب التاريخ القدمي واحلديث,  وأتثريها على دميوغرافية املنطقة,كانت والية طرابلس الغرب خالل القرن التاسع عشر 

وقد اجتاحتها األوبئة أسوًة  م,1911-1835امليالدي حتت احلكم العثماين املباشر الثاين خالل الفرتة املمتدة من 
ثمانية, وتركت آاثراً جسيمة سواء على األوضاع االجتماعية واالقتصادية, فضاًل عن السياسية بغريها من الوالايت الع

 من خالل دور السلطات العثمانية يف التصدي هلذه الكوارث.
واملتتبع لتاريخ طرابلس الغرب آنذاك يتوجب عليه معرفة الظواهر التارخيية اليت سبقت هذه الفرتة,  وأسباب انتشار   

سلبيات و  سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة, وتسليط الضوء عليها ألمهيتها التارخيية واالستفادة من اجيابيات األوبئة
ها بعض الواثئق ة  أمهيطرق ووسائل التعامل معها يف يومنا هذا, مت سرد واستقاء هذه املعلومات من مصادر اترخيية أصل

 العثمانية املنشورة وغري املنشورة.
لذلك مت التوصل إىل أن العامل الطبيعي, وتغري املناخ هلما  دور مهم وهو ما أدى إىل كوارث طبيعية , وضرر  استناداً    

على البشرية , كما ساهم ُشح وقلة األمطار يف اخنفاض اإلنتاج الزراعي مما سبب يف سوء التغذية,  وانتشار األوبئة مثل 
ألوضاع ضتها الدولة العثمانية يف والايهتا وخارجها, نتج عن ذلك تردي االطاعون وغريه,  فضالً عن كثرة احلروب اليت خا

الية إلنشاء دفع بسلطات الو مما االقتصادية وهو ما دفع إىل  زايدة فرض الضرائب واليت سامهت يف غالء املعيشة,و 
 املستشفيات كجزء من اهتمامها ابجلانب الصحي.

ؤون نية  قامت بعدة إصالحات وتنظيمات إدارية حديثة للبالد مثل تنظيم شتارخيية توضح أبن الدولة العثماالشواهد ال  
 نلحظ ذلك يف أهم املستشفيات املوجودة يف العهد العثماين الثاين ابلوالية.و البلدايت, 

 , الكرنتينة.انتالوابء, اجلفاف, البيمارستا الكلمات املفتاحية:
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 :املقدمــــــــــــــــــــــــــــــة
اجملتمعات عرب العصور التارخيية املختلفة مّرت ابلعديد من األزمات كظاهرة غرّيت جمرايت األحداث الدولية, نذكر    

عدية واألوبئة الفّتاكة اليت أودت حبياة السكان مثل تفشي وابء يف الربع األخري يف هناية القرن التاسع 
ُ
أمهها األمراض امل

, حيث رأي أغلب الباحثون ضرورة دراسة هذه املشكلة ومعرفة انعكاساهتا م1860عشر داخل الصني مبقاطعة يوانن 
على أوضاع احلياة اإلنسانية والبيئية, مع تزامن ظهور جائحة كوروان كوابء خالل القرن احلايل لسرعة انتقاله وانتشاره 

ة وفق رؤية اترخيية يخ تلك األوبئبوسائل متنوعة, عّم كل قارات العامل, والتصدي له ابإلمكانيات املعاصرة, وربطه بتار 
من األمم السابقة, رغم أتخرها وعدم مواكبتها التطور يف دول أورواب وُصنفت بدول العامل الثالث, إال أنه كان هلا ثقافة 

عدية.
ُ
 طبية واسعة سواء ابلطرق البدائية أو احلديثة, واستحداث إصالحات وتنظيمات داخلية للحد من األمراض امل

ت والية طرابلس كان  حيثممارسة الطب و مسامهة يف تطور الذي شهدته والية طرابلس الغرب, لتنوع احلضاري لكان و    
م, 1911-1835الغرب خالل القرن التاسع عشر امليالدي حتت احلكم العثماين املباشر الثاين يف الفرتة املمتدة من 

تتمتع و  على البحر املتوسط ومطلةية إسرتاتيجية ذات أمهوهي إحدى تلك املناطق اليت اجتاحتها األمراض, ألهنا 
 حمطة سياسية واقتصادية مهمة.خبصائص طبيعية وجغرافية, جعلت منها 

, والدويلاإلقليمي و ح األمهية العلمية اليت تكمن وراء دراسة مثل هذه املواضيع على الصعيد احمللي يوضتوهنا البد من   
جُماهبة  من كيفيةتفادة ألجل االس, والتطور الذي شهده, وارتباطه ابلعلوم الطبية البحث عن اخللفية التارخيية للمرضوهو 

 .هكذا أمراض فّتاكة

الصحي,  عيهو أثر ابلغ على اجملتمع اللييب و  اهل ةمهموأزمة تسليط الضوء على حدث  إىل ختيارييرجع سبب او   
عثمانية الوقت احلاضر أخذ التدابري واإلجراءات ال ملاذا مل يتم يفإشكالية تطرح نفسها هنا: نواجه ك اولتحقيق كل ذ

السابقة للحد من تفشي األوبئة رغم توفر اإلمكانيات واملعدات الطبية املتطورة اآلن؟, مث نقف عند تساؤالت مباشرة: 
ئة؟ وإىل بكيف تصدت السلطات العثمانية هلذه األو   ماذا يُقصد ابلوابء؟ ما األسباب اليت أدت لظهوره؟ ما أهم األوبئة؟

 منها؟. أي مدى جنحت يف الوقاية
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عدية واملميتة, انالوقوف على  أما أهداف الدراسة تتمثل يف التعرف على الوابء وأسبابه, مع  
ُ
تقااًل إىل طرق األوبئة امل

عطيات من خالل املنهج التارخيي الذي يقوم على ساليت استخدمتها السلطات العثمانيةالوقاية 
ُ
د ر , مت سرد تلك امل

اين: والية طرابلس الغرب, التحديد املك وحتليل الظاهرة بطريقة وصفية واستقرائية لدراسة األوبئة عرب التاريخ, ووفقه مت 
ة, ابالعتماد متهيد وثالث حماور رئيسالدراسة يف نوجز , م1911- 1835الزماين: العهد العثماين الثاين والتحديد 

 على عدة دراسات سابقة أمهها:

لعديد من الدراسات اليت تطرقت ملوضوع الوضع الصحي يف والية طرابلس الغرب وتناولته من زوااي خمتلفة هناك ا 
ومتنوعة, ونستعرض إحداها واليت كانت عبارة عن حبوث ألبرز الباحثني, مت االستفادة منها يف التعرف على األوبئة يف 

ندوة العلمية التاسعة أعمال ال -ث وأوضاعها الصحية ومصادرها :فرتات اترخيية خمتلفة للوالية قبل وفرتة دراسة هذا البح
. ((م1950-1835األوضاع الصحية يف ليبيا )).  م2001_7_4, 6-30اليت ُعقدت مبدينة املرج يف الفرتة 

 حترير:حممود أمحد الديك. طرابلس: منشورات املركز الوطين للمحفوظات والدراسات التارخيية.
 

 التمهيـــــــــد:

ات مساحة شاسعة ذمثلما ذكرها األنصاري أبهنا طرابلس الغرب ملنطقة اإلطار اجلغرايف قبل الولوج للدراسة ُنشري إىل   
لرومي أي) البحر احيدها مشاالً البحر تقع يف مشال أفريقيا, حيدها من اجلنوب الصحراء الكربى, وشرقاً احلدود املصرية, 

استخدم العثمانيون اسم طرابلس الغرب للداللة على ليبيا منذ القرن السادس عشر  ,(1)واجلزائر , غرابً تونس(املتوسط
 اليوم. وهي احلدود اجلغرافية لليبيا امليالدي

,واستمر ُعرفت حبكم الباشاوات, اليت م1835 -1711(2) إايلة طرابلس الغرب إىل حكم األسرة القرمانلية خضعت  
خ املنطقة, ويف فرتة اترخيية مهمة يف اتريثي مستقل عن الدولة العثمانية, قرن وربع من الزمان, وفق حكم ورا حكمها

                                                           
)1 (al'ansariu,'ahmad bik alnayb(1899m). almunhal aleadhab fi tarikh tarabulus algharbi. trabls: 

maktabat alfurjani.( d.t).j1, s: 9. 

)2 ('usrat turkih mawtinuha al'aslii madinatan qurman bibilad al'anadul wafda jidahum 'iilaa 

tarabulus waindamaj mae 'ahl albilad wasahirhm, ynzr: mykaky, rdulfu.(1961m) . tarabulus 

taht hakam 'usrat alqarmanilaa. (tr: th fwzy). (mr: hasan mahmud wakhr). alqahrt: mutbaeat 

albayan alerby. d.t, s: y 
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ونقطة حتول متيز عهدها بتغريات كبرية أبرزها قوة األسطول البحري القرمانلي يف املياه اإلقليمية وعلى سواحل البحر 
صار الذي فرضته منذ عام م, ومع أمريكا واحل1770املتوسط مما أدى إىل حروب خارجية مثل حرهبا مع روسيا عام 

م, وأيضًا مّرت البالد ابالضطراابت املتواصلة اليت أدت إىل انتشار الفوضى وسوء اإلدارة السياسية املتمثل يف 1801
 .(3)الصراع على السلطة وثورات داخلية, وسوء األوضاع االقتصادية بكثرة فرض الضرائب على األهايل

عدها إىل عدة أزمات كان هلا انعكاس على أوضاع املنطقة مما أدى هلجرهتم وب خالل عهد األسرة تعرضت اإلايلة  
كالت أن كل جمتمع جيابه يف جمرى حياته مش ))للمناطق اجملاورة, فأشار توينيب عن حتدايت الشعوب هلكذا أزمات:

فسر أبن هناك أفريقيا و , مثل مشكلة اجلفاف الذي طال مشال ((متعاقبة, وأن إبراز كل مشكلة هو حتِد ابجتياز جتربة
 نوجز بعضها: انطالقاً من ذلك( 4)مجاعات من السكان مل يستطيعوا جُماهبة التحدي ابلبقاء ففضلوا االستجابة إىل اهلجرة

م كان لرتدي الوضع االقتصادي وارتفاع املواد الغذائية وغالء املعيشة 1745-1741يف األعوام  اجملاعات والقحط: -
إىل اجلفاف وقلة األمطار إىل تلف احملاصيل الزراعية, وفقدان الدواب, نتج عنه وفاة أعداد   , أدى(5)وقلة األمطار

 .(6)كبرية من السكان, وتضرر إقليم برقة أكثر من غريه من هذه الكارثة 
م اجتاحت مدينة بنغازي وضواحيها جماعة أعقبها تفشي لوابء الكولريا 1767اشتدت األزمات وتوالت ففي عام 

فتك  (8), ولقلة الوعي الصحي وعدم وجود أطباء(7)ذا العام, مع استمرار اجملاعة نقصت اإليردات البحرية طوال ه

                                                           
)3   ( firu, sharil. (1994m). alhawliaat alliybiat mundh alfath alearabii hataa alghazw al'iitali. (tr: 

muhamad eabdalkrim alwafi), tarabls: almunsha'at aleamat lilnashr waltawzie wal'iielan. ta3, s: 

261-443.   

)4) tawynbay, 'arnulud. (2011m). mukhtasar dirasat altaarikh. (tr: fuad muhamad shbl). (mr: muhamad 

shafiq gharbal). ( taqdym: eiadat kahylt). alqahrt: almarkaz alqawmi liltarjimati. ja1, s: 104, 115-119. 

)5) fi eam 1741m zuhur marad eurf mhlyaan ba( samhuda) hu nawe min alhuma. yunzr: hasana, hasan 

alfuqyh. (2001ma). alyawmiat alliyabiatu. (thaqiqa: muhamad al'astaa, eammar jahiydira). tarabls: 

manshuirat markaz jhad alliybii lildirasat altaarikhiat.alhamish raqm 3, sa: 673   

(6)firw, sharil. alhawliaat alliybiat mundh alfath alearabii hataa alghazw al'iitalii. masdar sabiq, s: 302.  

(7)alwadani, fatahiat mahmid. (2018ma). al'azamat bi'iialat tarabulus algharb fi aleahd alqirmanli 1711-

1835mu. risalat majsatayr ghyr manshurati. al'ukadimiat alliybia . farie misratat, s: 70-71. 

(8)eind ziarat alrahalat alainjliz al'akhawayn hinri wafridrk bitshi lilsaahil alliybii min tarabulus 'iilaa 

alhudud alsharqiat lahizaan aintishar al'amrad waeadam wujud 'atba'a, wa'athna' rihlatahuma kan maeahum 

tabib tawafud ealayh alzuwwar lileilaj wa'ahamu al'amrad andhak marad aleuyun walduwzuntariaa 

almuzaminat walshaayieat sababaha talawuth altaeam walma'. yunzr: biatshi, hinri wafaridrik.( 1996ma). 

al'akhawayn bitshi walsaahil alliybi 1821-1822ma. (tra: alhadi mustafaa 'abu laqimata). binghazy: 

manshurat jamieat qariunis. ta1, s: 6-7, 88. 
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مما اضطر ( 9)أبرواح عديدة, لعدم نقل املوتى للمقابر, والبعض يقومون ابلدفن يف املنازل, وتراكم اجلثث يف الشوارع
 .(10)ابلبعض اهلجرة حنو مصر وتونس

,أشارت اآلنسة (11)الطاعون اإلايلة الذي انتشر يف املنطقة الشرقية خاصة يف بنغازي ودرنة اجتاح وابء األوبئة: -
ما حيدث يف مدينة طرابلس ُمرعب لتفشي وابء الطاعون من أشخاص قادمون من تونس والذي فتك (12)توللي

م تفشي 1788بسكاهنا, موضحًة من خيرج مير بفرتة حجر صحي طويل األمد ال يقل عن تسعني يوماً, أما يف عام 
وكان طاقمها  ة رست ابمليناءالطاعون مرة أخرى مدينة بنغازي عن طريق سفينة قادمة من القسطنطينية حمملة بشحن

 .(13)مصابون ابلوابء 
الً عن  صارمة للقضاء على األزمات اخلانقة, فض تمما يسبق يتضح أسباب اهنيار األسرة القرمانلية عدم اختاذ قرارا  

ين اكثرة الثورات الداخلية, وسياسة االقرتاض اخلارجي والتضييق عليها, وضعف ابشاواهتا نتج عنه عودة احلكم العثم
 املباشر الثاين لطرابلس الغرب من جديد.

 
 تعريف الوابء واألسباب وأهم األوبئة: -احملور األول 

يف أوائل القرن التاسع عشر اشتدت األزمات واألمراض الفتاكة مما دفع ابلسلطات احمللية الختاذ إجراءات الوقاية   
اليت تُعرب مدلوالهتا و املصطلحات بعض نظراً الرتباط اللغة ابلتاريخ جيب التعرف على والصحية حلماية سكان املناطق, و 

 عن أي ظاهرة اترخيية, , فنوضح ذلك :

                                                           
(9)rusi, 'iituri. ( 1974m). libia mundh alfath alearabii hataa sanat 1911m.( tr: khalifat muhamad altlysy). 

trabls: aldaar alearabiat lilkutab. t1 . s: 362.   

(10)firw, sharil. alhawliaat alliybiat mundh alfath alearabii hataa alghazw al'iitalii. masdar 

sabiq, s: 324. 

(11)aintashar waba' alttaeun eam 1733m walaqad tadararat minh alqunsuliat alfaransiat walati 

najaa minha arbet eshr shkhsaan, rawsi, 'iituri. libia mundh alfath alearabii hataa sanat 1911m . 

masdar sabiq, s: 334. 

(12)tawalaly: shaqiqat alqunsul alanjiliziu almastar ritshard tawalali aldhy kan sfyraan libiladih 

fi madinat tarabulus lifatrat aistaghraqat eshrt 'aewam (1783-1793ma) fi bilat al'usrat 

alqurmanliati. yunzr: tawlali. (1967ma). eshrt 'aewam fi tarabulus 1783-1793ma. (tr: eibdaljulyl 

altaera). binaghazi: dar libiaan lilnashr waltawzie, s 7, 181 

(13)tawlli. eshrt 'aewam fi tarabulus 1783-1793m . masdar sabiq, s: 209 
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 :أوالً : التعريف

الوأب الطاعون ابلقصر واملد واهلمز , وقيل هو كل مرٍض عام , إن هذا الوابء رجز ومجع املمدود أوبئة, ومجع  لغًة: -
و أرض وبيئة على فعيلة , وموبوءة , وموبئة أي كثرية الوابء . واالسم البيئة إذاً كثر مرضها, واستوأبت  املقصور أوابء ,

 .(14)البلد واملاء

هو حالة مرضية حتدث عندما ُتصاب جمموعة بشرية حمددة يف اجملتمع مبرض معني فيجب دراسة احملددات  اصطالحاً: -
 .(15)املؤثرة

قاراته املختلفة.  على مستوى دول العامل يفاألوبئة اليت تُعد كارثة اليت سببت يف  سباباألابلتايل هناك جمموعة من 
 نوضح أمهها :

 اثنياً : األسباب:

 األسباب الطبيعية: -1
طويلة األجل أو األخطار الكامنة تؤدي على املدى البعيد إىل أشد أنواع الكوارث, الرتباطها   الكوارث الطبيعية  -

ل اليت يُعد من أخطر املشاك , الذيواجلفافوالزالزل واالنزالقات األرضية  مثل الفيضاانتبعدة متغريات وجماالت 
يُقصد به نقص ماء , (16)اهرة اجتماعية واقتصادية, ملا ُيسببه من أزمة خانقة كظتواجه العامل على مّر العصور التارخيية

الرتبة الذي يؤدي إىل نقص كمية املاء الداخلي للنبات بدرجة تقلل من منوه, وابلرغم من أن ضرر اجلفاف يسببه أساساً 
فكانت العرب , (17)رإال أن الضرر يزداد ابلعوامل اجلوية ألنه أساساً حمصلة العالقة بني املطر واحلرارة والتبخ نقص املاء,

                                                           
(14)abn mnzwr, (2003m). lisan alearab , alqahrt: dar alhadith , tabeat murajaeat wamushahat 

bimaerifat nukhbat min alssadat al'asatidhat almutakhasisin. mj9, s: 199 

(15)mndyl, 'ahmid. ( d.t ). ((ealam alwibayiyat nazratan eamatan )) . tr: khalid sabr, muqalat 

PDF, al'iiskandariat: almaehad aleali lilsihat aleama. s: 9. 

(16)mahsub, muhamad sabari, wa'arbab, muhamad 'iibrahim. (1998m). al'akhtar walkawarith 

altabieitu. alqahrt: dar alfikr alearabi. t1, s: 17, 14. 

(17)waltawn, kint. ( 1990m). al'aradi aljafa . ( tr: eali eabdalwhab shahina). al'iiskandrit: 

alnnashir almaearif. da.t , s: 17-18. 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 5, No: 1, 2021 “01-26” 

 

 

 
 
 
9 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

ارثة كهبذا الصدد توضح وثيقة بتعرض طرابلس الغرب إىل  , (18)تكثر فيهن اجملاعات أل شتاءيف فصل التسمي القحط 
, (20)اجلبل الغريب(19)سنجقوجوع وطلب مساعدات من السلطات العثمانية من قبل أهايل قحط نتج عنها السيول, 

األمطار,  بيئية كربى, فأرتبط ذلك بعناصر املناخ الرئيسية وتتمثل يففرتات زمنية معينة عرضها إىل كوارث ه حدوثو 
 .(21)واحلرارة , والرايح اليت حتدد إذ كانت املنطقة جافة أو شبه جافة أو رطبة أو شبه رطبة

جتدر و  ,تعرض الثروة احليوانية والزراعية لآلفات واحلشرات مما سببت أضراراً جسيمة على اإلنسان واحليوان والنبات  -
 , وكانت خسائر(22)م1891-1890اإلشارة هنا أبن خالل اإلدارة العثمانية للوالايت العربية اجتاحها اجلراد عام 

استندان إىل وثيقة م 1900في عام , ف(23)عشاب كبرية يف البيئة الزراعيةاألرضية أو املشرية أو احل من اآلفاتاحملاصيل 
مصراتة يف  نوبيةواجل الساحليةملناطقها  طرابلس الغرب والية اجتاحت على شكل أسراب كبرية اليتغزو اجلراد توضح 

 .(24)فزان أدى إىل ضياع احملصول وهالك عدد كبري من األراضي واحليواانتو  واخلمس واتجوراء

                                                           
)18  ( mazdur, samyt.( 2008-2009m). (( almajaeat w al'awbiat fi almaghrib al'awsat 1192-1520m 

)). risalat majistir manshuratan , jamieat munturi. qisintinat, s: 16. 

(19)alsnjq: hu wahdat 'iidariat wa'ahad 'aqsam al'iidarat fi aldawlat aleuthmaniati, walliwa' hu 

alsanjuq aldhy yashmal eshrt aiqdiat, 'ay hu dun alliwa' w 'aelaa min alqda'. yunzr: saban, shil. 

(2000m). almuejam almawsueiu lilmustalahat aleuthmaniat altaarikhitu. (mr: ebdalrzaq 

muhamad hasan birkat). alryad: maktabat almalik fahd alwtniat, s: 136. 

(20)wathiqat raqm 127, 137. 'awnal, 'uwghur, wakharun.(2013ma). tarabulus algharb fi 

alwathayiq aleuthmaniati. 'iiedad: kamal ghur wulqan wakharun, swr: shafiq qan yalmaz. (tr: 

salih saedawy,ghrafik, 'iisra' 'aqi biraq). astanbul: almudiriat aleamat lidawr almahfuzat 

alrasmiati, riasat dayirat al'arshif aleithmani. tabaeat sijiyl 'uwfasat. d.t, s: 412, 439. 

(21)salh, munasif mahmid. (2014m). (( alsudud wadawruha fi alhadi min ainjiraf alturabat fi 

mintaqat 'abutrabat fi shrq libia )). Internaional Journal Of Environmeut . almaraj , jamieatan 

binaghazi, sadarat shahr 6, s: 164-165. 

(22)albizaz, muhamad al'amin.(1992ma). tarikh al'awbiat walmajaeat bialmaghrib fi alqurniayn 

alththamin eshr walttasie eushr. alribat: manshurat kuliyat aladab waleulum al'iinsaniat. da.t, s: 

319. 

(23)ramih ,ahamd ealy.(1971m). 'asasiat eilm alhashrati. birut: dar alkutub aleilmia .d.t, s: 12. 

)24( wathiqat raqm 202, milafa alziraeat , trabls: dar almahfuzat alttarikhia . 
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 املستنقعات والُسبخات يف مدينيت طرابلس وبنغازي ألهنما أراِض منخفضة تؤدي لتجمع مياه األمطار والوداينوجود   -
يف كوارث بيئية  سببفيها, مما تشكل خطراً على السكان, وعدم وجود شبكة مياه للتصريف الصحي وللمياه الراكدة يُ 

 .(25) البكترياي والفريوسات الضارة ظهور األوبئةبوجود 

طبائع الناس  بري يفاألثر الكو دوره املهم, و إىل أمهية املناخ لتفسري الظاهرة التارخيية لقد أوضح بن خلدون يف مقدمته 
املعتدلة تكون  فاألقاليم ,وعاداهتم ُمربزاً ذلك خالل العديد من املواقف أمهها دور املناخ يف سيادة حاليت اجلوع والرخاء

يف نظره صاحبة احلظ األكرب من التحضر ملا يتوفر فيها من العلوم والصنائع واملباين وخمتلف األقوات والفواكه 
, أما األقاليم الغري معتدلة سكاهنا أقل حتضراً, ويعيشون يف (26)سكاهنا ابلنقدين العزيزينواحليواانت,وأغلب معامالت 

 .(27)وأبنيتهم بسيطة جداً من الطني والقصب وال يتعاملون ابلنقدين, خصاصة ويقتصر غذائهم على الذرة والعشب

 األسباب البشرية : -2
ورواب وبالد الشرق قاعدة مهمة ألزاد من أمهيتها اإلسرتاتيجية لتكون طرق التجارة الربية والبحرية اليت مّرت ابلوالية  -

 (28)قوافلها أتثرها بطبيعة الدول اجملاورة, عن طريق التجارة و و ,براً وحبراً  العريب التصاهلااألوسط, وكذلك لبالد املغرب 
 .(29)القحط واجلفاف أدى إىل هجرة األهايل خاصة فرتات

 .(30)ثرة احلروب والثورات الداخليةسوء األوضاع السياسية وك -

                                                           
(25)'abu shawyrb, eabd alkarim. (2005m).(( al'awdae alsihiyat fi almujtamae alliybii fi alfatrat 

ma bayn 1835-1950ma)). 'aemal alnadwat aleilmiat alththaminat alty euqidat bialmarkaz fi 

alfatrat 26-27- 9-2000m, tahrir: mahmud 'ahmad aldiyak. taraabls: markaz jhad alliybayn 

lildirasat altaarikhiat, s: 167. 

(26)yuqsd bihima aldhahab walfida . bin khaladuna, eabd alruhmin bin mahmid(2014ma), 

muqadimat bin khildawn. tahqiq: eali eabdalwahid wafi. 'iishrafa: dalia muhamad 'iibrahim. 

masr: dar nahdat musr. t7, s: 393. 

(27)nafsih walsafha 

 

(28)sharaf , eabd aleaziz tarih.(1971m). jughrafiat libia. al'iiskandariat: munsha'at almearf . ta2, 

s: 13 

(29)almahjub, amal.(2006ma). al'awbiat walmujaeat fi wilayat tarabulus algharb 1835-1911mi. 

tarablus: manshurat markaz jhad alliybin lildirasat altaarikhiat. ta1, s: 100-101. 

(30)marjie nafsih , sa: 101-103. 
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تدهور الوضع االقتصادي بفرض الضرائب على السكان يف سنوات اجملاعة, أدى لسوء املعيشة إضافة إىل سوء  -
األوضاع السياسية اليت أدت لتدهور الوضع االقتصادي و زايدة الضرائب على السكان يف سنوات اجملاعة خاصة على 

 .(31)التجارة , مما أدى الرتفاع األسعار

تنتقل عرب اهلواء واألطعمة  ألن األوبئة( 32)والشوارع الرئيسية,والصحية املرافق السكنيةداخل  العامةابلنظافة  االهتمام -
 .(33)والشراب امللوث مثل الكولريا عن طريق اجلهاز اهلضمي 

أدي إىل بروز دور الصحف احمللية مثل: طرابلس الغرب,  جديدة ونقص الوعي الصحيوأوبئة  تزامن ظهور أمراض -
 .(34)الرتقي, الرقيب وغريها, للتنبيه واإلرشاد والوقاية من تلك األمراض اليت كانت منتشرة

 
 :وبئةاثلثاً: أهم األ

لى املالحظة عن قرب الوصفية اليت تقوم ع األوىليوضح شلدون أبن دراسة علم األوبئة وكيفية انتشاره يتم بطريقتان:   
هي دراسة مدى تكرار هذه األوبئة وأين ومىت حدثت و  والثانيةاحلاالت اليت تنشأ خالل االنتشار الطبيعي للمرض, 

الطريقة االسرتجاعية اليت تتم من خالل تقارير الرحالة وخاصة األطباء وكتبهم ومذكراهتم, وتُعد كتب التاريخ اليت يتعرض 
 .(35)يها املؤرخون لوصف األوبئة مصدراً مهماً هلا فآثران هنا الرتكيز على هذه الطريقة من خالل كتاابت أولئكف

                                                           
(31)mhmud, hasan salayman. (1962ma). libia bayn almadi walhadira. alqahirat: muasasat sajal 

alearab. da.t, s: 195 . 

(32)wathiqat raqm 148. ( 1974ma). wathayiq tarikh libia alhadith alwathayiq aleithmaniat 

1881- 1911m. (tr: eabd alsalam 'adhma). (mra: 'ahmad sadaqi aldajani). biurut: dar sadr, s: 255- 

256. 

(33)wats, shldwn. (2010m). al'awbiat walttarikh almarad walquat wal'iimbrayaliatu. (tr: 'ahmad 

mahmud ebdaljwad). (mr: eimad sbhy). alqahrt: almarkaz alqizmiu liltarjima. s: 8. 

)34( almhjwb, amal mahmid. (2005m).(( tathir al'awbiat wal'amrad walmajaeat ealaa 

almujtamae alliybii fi aleahd aleithmanii alththani 1835-1911ma)). 'aemal alnadwat aleilmiat 

alththaminat alty euqidat bialmarkaz fi alfatrat 26-27- 9-2000m, taraabilsa: markaz jhad 

alliybayn lildirasat altaarikhiat, s: 275. 

(35)wats, shalduna. al'awbiat walttarikh almarad walquat wal'iimbirayalia. marjie sabqa.s s: 14- 

15. 
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اء البشرية مجعاء سابقاً إىل أمراض ُمعدية وأوبئة خطرية, ُتسببها الفريوسات والبكترياي والطفيليات يف كل أحنتعرضت   
قة ابجملموعات الكبرية من السكان, فكان لزامًا وضروري اكتشاف غريت من جمرى التاريخ, ألن هلا عال(36)العامل

اللقاحات والطرق العالجية للحد من تفشيه, وما حيدث اآلن يف دول العامل من انتشار لوابء كوروان ما هو إال امتداد 
 لذلك وطرق انتقاله, ُنشري هنا إىل بعضها واليت تفشت يف والية طرابلس الغرب:

احليوان, الرباغيث, مشرتك بني اإلنسان و  يُعد من اخطر األوبئة هو عدوى بكتريية حادة تنتقل عن طرق الطاعون:-1
يؤثر  هألن ف الطاعون الدبلي, وإنتان الدم, والرئوي األكثر خطورةً , وله ثالث أصنا(37)وكان معروفاً بـــ) املوت األسود(

 .(38)راض كل منهاتلف أع, وختعلى الرئتني وميكن أن ينتشر من شخص آلخر

م 1837-1836والية طرابلس الغرب مع بداية العهد العثماين الثاين وخالل فصل الشتاء لعام  وابء الطاعون اجتاح   
عاد هذا و  ,كان سبب انتشاره وانتقاله من خارج البالد مع املسافرين والبحارة القادمني عن طريق موانئ البحر املتوسطو 
 فن حتمل عددًا من الفئران املوبوءة فأنتشر حمداًث خسائر يف األرواح كبرية جدًا نتيجةمرة أخرى عن طريق س وابءال

م يف إقليم برقة حتديداً يف منطقة املرج الذي انتشر بني 1874, ظهر من جديد يف عام (39)مدة ست أسابيعه الستمرار 
 .(40)الضواحي اجملاورة هلا

رئيسي واملباشر السبب ال هو مرض بكتريي ُعرف ابلوابء العاملي, من أبرز األوبئة وسريعة االنتشار الكولريا: -2
هو تلوث املياه, تتسبب عدوى الكولريا يف آاثر قاتلة نتيجة للسم الذي تفرزه البكترياي يف األمعاء الدقيقة, مما ُتسبب 

 .(41)يف اإلصابة إبسهال, وجفاف شديد, والغثيان والقيء
                                                           

)36 (mahsuba, muhamad sabri, wa'arbaba, muhamad 'iibrahima. al'akhtar walkawarith 

altabieiat. marjie sabq, s: 195. 

(37)almawt al'asud: bayn eamay 1347-1351m aintashar waba' fatak kalnnar fi 'uwrubba eurf 

bhdha alaism ladayhim li'anah aishtaq min altawarumat alsuwda' alty zaharat bialjsm, fatk 

bi'akthar min 25 mlywn min al'uwrubiyiyn, yunzr: wawkr, riatasharid. (2007m). al'awbiat 

walttaeun. (tr: markaz bin aleamad). birut: aldaar alearabiat lileulum. ta1, s: 26- 27. 

(38)WWW.mayoclinic,Org. 23aghstus 2020m. 

(39)alkunadi, wafa' kazim madi. (2013m). (( qura'atan fi al'ahwal alsihiyat waleaddat 

alghidhayiyat limujtamae wilayat tarabulus algharb 1835-1911m)), majalatan kuliyat altarbiat 

al'asasia .jamieat babil. aleadad 13, s: 663. 

(40)'abu shuyrb, eabd alkarym. (( al'awdae alsihiyat fi almujtamae alliybii fi alfatrat ma bayn 1835-

1950ma)).mirje sabq. s: 166. 

)41  ( WWW.mayoclinic,Org. 23aghstus 2020m .  
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رواح امامنائة أبذهب  فقد , هلذا الوابء الذي فتك ابلناس طيلة ثالثة أشهر واليةم تعرضت ال1850يف شهر سبتمرب   
شخص من طرابلس فقط, وهو رقم مرتفع ابلنسبة لعدد سكاهنا الذي تقلص عددهم منذ األسابيع األوىل لتفشي الوابء, 

 .(42)قسم كبري منهم إىل تونس و مالطا جرةمما أدى إىل ه

م توضح تفشي وابء الكولريا يف الوالايت العربية خاصة يف مكة املكرمة 1881الصادرة يف  74استناداً للوثيقة رقم    
 .(43)وجب تنبيه البلدايت يف والية طرابلس الغرب على اختاذ إجراءات الوقاية واالهتمام ابلنظافة ملنع انتشار املرض

 طرابلس من قبل أسرة يهودية كانت يف زايرة إىل مدينة انبويل إبيطاليا كانوا رجع الوابء إىلم 1910 أكتوبر 13ويف   
لطات العثمانية الس قامت, يقطنون إحدى احلارات يف املدينة القدمية وعند ظهور األعراض وانتقاله إىل احملالت اجملاورة

 . (44)تشارهتطبيق احلجر الصحي للمكان ومنع اختالط السكان للحد من انداخل الوالية على 

حلامل خالل لدغات البعوض ا هو مرض ُيسببه طفيلي, ينتقل لإلنسان مناملالراي ) احلمى أو الربداء( :  -3
ائعة أحد األمراض الش  ,للعدوى, من أهم أعراضه: ارتفاع درجة احلرارة, قشعريرة مع رجفة ابجلسم, مع أعراض أخرى

 .(45)فيها لوجوده بكثرة ابلقرب من املستنقعات الصغرية والُسبخات
وعرف عن مدينة مرزق وغات واجلغبوب اليت تقع يف اجلنوب اللييب كثرة املصابني هبذا املرض بسبب جتمع مياه العيون   

, ولتوضيح (46)حلمى من نوع املالراييف شكل مستنقعات راكدة ولسوء تصريف مياهها, نتج عنها جراثيم وبعوض ا

اليت يتدفق ماؤها كالنهر وانسيابه يف األرض املنخفضة يؤدي لتكوين مستنقعات وأوساخ ( 47)ذلك نشري إىل عني اتورغاء

                                                           
(42)altlisi, khalifat muhmd. (1985ma). hikayat madinat tarabulus ladaa alrahalat alearab w al'ajanib. libia: 

aldaar alearabiat, t2, s: 163. 

( 43 )wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918ma. (2007m). (tr:ebad alkarim eumar 

'abushwirb). trablus: aljameiat alliybiat litarikh aleulumi. ta1, sa: 69. 

(44)wathiqat raqm 139-140-141. wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar sabq, 

sa: 132-133-134. 

)45( WWW.mayoclinic,Org. 23aghstus 2020m.  

(46)abn musaa, tisir.( 1988ma). almujtamae alearabiu alliybiu khilal aleahd aleuthmani. tarabls: aldaar 

alearabiat lilkitabi, da. ta, s: 269. 

(47)tawrgha'a: madinat taqae janubii misratat , yunzr : alzzawy, alttahir 'ahmid. (1969m). maejam albuldan 

alliybi. trablus: maktabat alnwr. t1, s: 79 
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بعوض حيث أنه ال يستطيع اإلقامة هبا غري سكاهنا العتيادهم عليها وألفوا جوها ابلوراثة, إال أن هذا الوابء ما ينتج 

 .(48)انتشر بني األهايل نبرح إ
 ثل:م بعضها إضافة ملا سبق توجد ابلوالية أمراض ُمعدية أخرى اليت ُتصيب اإلنسان, نذكر أمراض أخرى: -4

م بوجود عدد من املصابني 1886املؤرخة يف عام  80, األخري توضحه الوثيقة رقم (49)بــ) اإلفرجني( فيُعر  الزهري  -
السياق أكد الرحالة األملاين هورمنان انتقل هذا املرض من الدول اجملاورة وانتشر يف إقليم , يف ذات (50)به يف قضاء غراين

 .(51)فزان

من األمراض املنتشرة واملزمنة, خالل منتصف القرن التاسع عشر امليالدي وصل  أو الرمد العيينأمراض العيون   -
نتشار ليم برقة وأثناء زايرته مدينة بنغازي الحظ االرحالة االجنليزي جيمس هاملتون وأبدى مالحظاته الصحية عن إق

وجد بكثرة يف (52)مرض الرمد بني السكان وخاصة األطفال ُمعلاًل ذلك بعدم النظافة العامة وانتقاله من شخص ألخر
 .(53)سوكنة ومرزق يف اجلنوب اللييب

احلمى والصداع وأمل يف الظهر والقيء, أعراضه  , )54(هو مرض ُيسببه سوء التغذية وعدم االهتمام ابلنظافة اجلدري -
م يف مدينة 1852,وقد تويف من وابء اجلدري يف عام (55)ويتم جتنب اإلصابة به ابلتطعيم وظهور بقع محراء على اجلسم,

                                                           
(48)abn maseud, muhmid. (1953m). ka'anak maei fi tarabulus watunis. tarabulus: mutbaeatan 

maji. t1 , s 19 

(49)abn musaa, tisir. almujtamae alearabiu alliybiu khilal aleahd aleuthmanii . marjie sabq, s 

269. 

(50)wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar sabiq. sa:74. 

(51)hurnman, frrydryk. (1968m). alrihlat min alqahrt 'iilaa marziq easimat fazzan 1797m, (teryb: 

mustafaa muhamad jwd). trabls: maktabat alfurjani, d.t, s 95. 

(52)alhdar, khalid muhmid. (2009m). (( mudunat alrahalat al'ajanib ean al'awdae alsihiyat fi barqat mundh 

alqarn 18- hataa 'awayil alqarn 20)). 'aemal alnadwat aleilmiat alttase. trabls: manshurat almarkaz 

alwatanii lilmahfuzat waldirasat alttarikhia . ta1, s: 62-63. 

(53)alhashayishi, muhamad bin euthman. ( 1965ma). rihlat alhashayishi 'iilaa libia 1895m jala' alkarb ean 

tarabulus alghurbu. (tqadim watahaqu: ealia mustafaa almisarati). birut: dar laban. ta1, sa: 210. 

(54)abn musa, tisir. almujtamae alearabiu alliybiu khilal aleahd aleuthmanii . marjie sabq, s 269. 

)55( WWW.mayoclinic,Org. 23 'aghustus 2020m. 
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بوجود مرض ظهر يف مدينة  29طرابلس ومنطقة الساحل املنشية مائة وعشرة من األفراد هذا ما تؤكده الوثيقة رقم 
 .(56)م حيمل نفس األعراض ويؤدي إىل وفاة ثالث أو مخس حاالت يف اليوم, 8581بنغازي عام 

 

 املؤسسات الصحيــة : -احملور الثاين

فق الصحية, املراكان من أُوىل اهتماماهتا اجلانب الصحي وإنشاء هناك شواهد اترخيية توضح أبن الدولة العثمانية    
ثناء حكمهم أ املدن الكربى للوالية مثل طرابلس, بنغازي, اخلمسيت أتسست يف نلحظ ذلك يف أهم املستشفيات ال

نوضح أبن فرتة هذا لسياق ويف ذات ااملباشر الثاين, لتتضح الرؤية نربز تلك املرافق الصحية وكيفية إدارهتا واالهتمام هبا, 
مت البالد حات منها نعست وسبعني عاماً, حكمها ثالثة وثالثون والياً, نتج عنها عدة أحداث وإصالالعهد استمرت 

م أصبحت طرابلس الغرب والية 1865أبرزها التنظيمات اإلدارية يف عام , زهادر اقتصادي نسيبإابستقرار داخلي و 
فقد صدر أول  , تنظيم شؤون البلدايتم(1889-1881ويف عهد الوايل أمحد راسم ابشا ) ,(57)بعد أن كانت إايلة

م, والعام الذي يليه أُنشأت بلدية 1872وضبط سجالت املواليد كل ذلك عام قانون عثماين لتنظيم شؤون البلدايت, 
 .(58)حملة 22طرابلس وقسمت إىل 

 نذكر هنا أهم تلك املنشآت اليت كان هلا دور مهم يف اجلانب الصحي: : (59)أواًل: البيمارستاانت

                                                           
(56)wathiqat raqm 16, 29. wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918m. masdar sabq, s: 18, 

31. 

(57)) abn musaa, tisir. almujtamae alearabiu alliybiu khilal aleahd aleuthmani. marjie sabq, s: 19 . 

)58( kan likuli mhllt mukhtar wadawruh aitisal bayn alsukkan wal'iidarat , waqad euhd lilmajlis wal'aeda' 

aladhin yuntkhbwn min bayn al'ahali bitariqat alaiqtirae almubashira, waeadaduhum eshrt 'aeda', 

muhimatahum al'iishraf ealaa shuuwn alsihat wamuraqabat al'aswaq wanazafat almadinat wa'iitfa' alharayiq 

wa'iinarat alshawarie walmahalaat aleama . yunzr: rashadaya, rasima. (1953ma). tarabulus algharb almadi 

walhadir. alqahrt: dar alnayl liltabaeati. t1, s: 104. 

(59)buyumaristan lafaz farisi markba: biamar menaha marid, stan bimaenaa mahalin 'aw dara, 'atasil hdha 

almustalah mundh aleahd al'umawii bial'amakin almueadat lieilaj almardaa, tawalaa 'iinsha' albymarstanat 

tawal mukhtalif aleusur litashmal 'aqsam edt liljurhaa wa'amrad albatniata, wayusarif laha min mizaniat 

aldawlati, yunzr: alkhtyb, mustafaa eabdalkrim.(1996m). muejam almustalahat wal'alqab altaarikhiati, 

bayrut: muasasat alrisal.t1, s: 96. 
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 املستشفيات احلكومية والعامة: -1
زي املكان احلايل املستشفى املركم, يتم معاجلة املواطنني به, 1838أول مستشفى حديث يف طرابلس أتسس يف عام   -

 .(60)وزليطن ومسالتة ومصراتةعسكري, ووحدات طبية يف اخلمس الدين, و املللعالج 

يناء, به ابجلزء الشمايل من املدينة القدمية مقربة من امل -حملة ابب البحر -يقع يف مركز الوالية مستشفى الغرابء: -
ويعد أحد أعمال الوايل أمحد راسم ابشا  (61)ثالث طوابق, ومبدخله توجد لوحة أتسيسه مكتوبة عليها خسته خانة

, ويرجع اختيار منطقة ابب البحر لعدة (62)البلدية اخلريية , املرضى من الغرابء وفقراء األهايل, يعاجلون مبعرفة طبيب
 .(63) اعتبارات مهمة : قرهبا من امليناء, دفاعات حبرية للمدينة, إسعاف املصابني يقع يف مركز الوالية

مت إنشاؤه على أنقاض فندق قدمي به ثالث طبقات : الطابق السفلي عشر مغازات )حوانيت للتجارة( لتكون إيرادات   
أما الطابق األوسط و األعلى به أربع عشرة غرفة تستوعب مائة ومخسني فراشاً, وغرفة للطبيب وغرفة لألجزاء للبلدية, 

 .(64))األدوية(, غرفة للعساس )احلارس(, مع دوائر أخرى يف الطبقة السفلى للخدمة ومطبخ
 , يسعميزران يف عهد انمق ابشاُشيد خارج أسوار املدينة بشارع م 1896يناير  25افتتح يف  مستشفى البلدية: -

 .(66), تقدم اخلدمة الطبية مقابل أجر(65)بضع مئات من األسرّة 

                                                           
(60)abn musaa, taysir. almujtamae alearabiu alliybiu khilal aleahd aleuthmani. marjie sabq, s: 274. 

(61)khasth: bimaeni almarid , khanata: albayt 'aw aldaara, wastlahaan almashafaa. 'idhaan hi 

dar almardaa, yunzr: halaq ,hsaan. walsabagha, eabas. ( 1999m). almaejam aljamie fi 

almustalahat al'uyubiat walmamlukiat waleithmaniat dhat al'usul alearabiat walfarisiat 

waltarkiati, biruta: dar aleilm lilmalayin, t1, s: 83. 

)62( silnamat tarabulus algharb( 1312h 1894m) . aleadad althany eshr makrari. tarabls: 

almarkaz alwatanii lilmahfuzat waldirasat altaarikhiat, s: 203. 

(63)alfar, eadil almabruk. (2017m).(( almunshat alsihiyat bimadinat tarabulus alqadimat fi 

aleahd aleithmania)). majalat jamieat sibaratat aleilmiat. aleadad al'uwl, s s: 102-103. 

(64)silanamat tarabulus algharb( 1312h 1894m) .masdar sabiq, s: 203- 204. 

(65)wathiqat raqm 33.( 1971m ). baladiat tarabulus fi miayat eami. tarabils: dar altabaeati. da.t 

,.s: 129. 

(66)altalysi, khalifat muhmd. hikayat madinat tarabulus ladaa alrahalat alearab w al'ajanib . 

marjie sabiq, s185. 
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تتوىل إدارهتا األوقاف لصاحل املساجد واألعمال اخلريية, تعمل بطرابلس وبنغازي, وكان الوقف  مؤسسات خريية: -
 .(68)إلنشاء مستشفى يف اخلمس , من األعمال اخلريية تربع مواطنني بقطعة أرض(67)مؤسسة مقرها اآلستانة

 املستشفيـــات العسكرية واألجـــنبيـــة : -2

بعد عودة العثمانيون والهتمامهم ابجلنود ومحايتهم تطلب بناء مستشفى خاص هبم, أنشئ أول مستشفى  العسكرية: -
يف منطقة املنشية ابلقرب من ثكنات  قوات الفرسان واملدفعية, ( 69)م1842حممد أمني ابشاعسكري يف عهد الوايل 

, (70)مستشفى عسكري يف بنغازي سعته مائة سرير ويستقبل املرضى  املدنيني فضالً عن العسكريني تزامناً مع وجود
 .(71)م1852وإنشاء مستشفى عساكر العرابن يف إقليم فزان

, وبه يات األجنبية , فيوجد بطرابلس مستشفى أورويب تديره راهباتمبا أنه كان ابلوالية عددًا من اجلال األجنبية: -
قسمان للرجال والنساء, وتقدم العناية و الرعاية الصحية مقابل أجر, سعت إحداها وهي اجلالية االيطالية ألجل 

نغازي ب, والتدخل يف شؤون الوالية الداخلية قامت إبنشاء مستوصف يف مدينة السلمي قبل غزو ليبيا مد نفوذها
, مع قيام القنصل الفرنسي سكور بتقدمي عرض إلنشاء مستشفى (72) م لتقدمي خدمات صحية للسكان1903عام 

 .(73)يف وسط مدينة طرابلس لعالج الفقراء والغرابء واملرضى أن يكون على حساهبم, وتقوم إبدارته الراهبات
 تُعد من الضرورايت املكملة لعمل املستشفى, فمن الصيدليات العامة : اثنياً: الصــــــيدليــــات :

أُنشئت صيدلية ملحقة ابملستشفى العسكري يف مدينة طرابلس الذي أشران إليه سابقاً, وكانت أكرب صيدلية يف  -
 .(74)اكالوالية وتُعد املركزية, شغلت مخس ُغرف كبرية جمهزة ابألدوية واألجهزة واملختربات احلديثة آنذ

                                                           
(67)kawrw, faranshiskaw.( 1984ma). libia 'athna' aleahd aleuthmanii althaani. (teariba: khalifat 

muhamad altlysy). tarabulus: almunsha'at aleamat waltawzie wal'iielan. ta2, s: 103. 

(68)wathiqat raqm 125.wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918m. masdar sabiq, sa: 118. 

(69)silanamat tarabulus algharb( 1312h 1894m) .masdar sabiq,an s: 191. 

)70( alwaybat, kamil eali maseud.(2005ma). al'iidarat aleuthmaniat fi tarabulus algharb 1842-

1911ma. (mr: tahir khalf albaka'a).tarabilas: manshuirat markaz jhad alliybyn. d.t, s: 203. 

(71)wathiqat raqm 19. wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar sabq, s: 21. 

(72)kurwa,franshisku. libia 'athna' aleahd aleuthmani althaani. masdar sabq, s: 103 

(73)wathiqat raqm 25. wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar sabq, s: 27 . 

(74)alwaybata, kamil eali maseawd. al'iidarat aleuthmaniat fi tarabulus algharb 1842-1911m 

marjie sabq, s: 204. 
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م  أجنزت بناء كبري يتكون من طابقني 1908إىل صيدلية, وخالل عام  وحولتهاستأجرت بلدية طرابلس دكااًن  -
ابلقرب من مبىن البلدية,ُخصص الطابق الثاين لإلدارة العامة للصحة يف طرابلس, بينما الطابق األرضي أسس صيدلية 

 . )75(ابألدوية اجلديدة وزاخر حديثةعامة على 

لصاحبها  -استناداً ملا سبق يثبت لنا وجود صيدليات خاصة يف طرابلس الغرب من بينها صيدلية  تقع يف سوق الرتك 
حررة بتاريخ  -قنسطنطني ابروانكي

ُ
م من قبل طبيب 14/4/1884واليت توضحها إحدى الوصفات الطبية امل

 .(76)البلدية
مستخدمة  كانتدوات طبية  أأدوية و يوجد سجل مبستشفى املنشية بطرابلس الغرب وبه مائة ومخسة عشر مادة و   

)روح أفيون, دهن حب امللوك, روح الشيح, كربوانت ونرتات البواتسيوم, مسحوق الورق اهلندي, ورد :نذكرآنذاك 
 . )77)صابون البندقية, ...(الزيزفون, ُحقن كبرية وصغرية, مرهم تثبيت, مقصات, علبة حبوب, 

 
 طرق الوقاية والعالج: -احملور الثالث

هد عيف العهد القرمانلي كان وجود األطباء مقتصراً على الباشا وحاشيته لعالجهم, إال أنه خالل ال األطباء : -1
ألطباء الليبيني اطباء مبختلف اجلنسيات, وعدد من أوجود كان النشاط الصحي ملحوظاً بتوثيق أحداثه و   العثماين الثاين

عمل يف وال ,الذين حتصلوا على شهادات رمسية وجُمازة من الكلية الطبية امللكية إبستانبول, وممارستهم للطب احلديث
, والطبيب حممد عاكف (79), نذكر منهم: الطبيب عارف أدهم,والطبيب حممد هلي حممد امسيك(78)املستشفيات

                                                           
(75)bin musaa, taysir. almujtamae alearabiu alliybiu khilal aleahd aleuthmani. marjie sabq, s: 278. 

(76)wathiqat raqm 77. wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar sabiq , s: 72. 

(77)wathiqat raqm 8. wathayiq tarikhiat ean al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1911mi. masdar sabq, s: 10. 

(78)bin musaa, tisyr.almujtamae alearabii alliybii khilal aleahd aleithmani. marjie sabq, s s: 275-276. 

)79( wathiqat raqm 116-117. wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar sabq: s: 

110. 
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ين عبد احلكيم حكمت أُستاذ ابلكلية وعضو اجلمعية الطبية العثمانية , والطبيب العثما(80)م(1940 – 1874بريون )
 .(81)ورئيس البعثة الطبية 

سعت السلطات العثمانية على تشجيع الكوادر الطبية ختصيص رواتب للعاملني ابحملاجر الصحية, لتأكيد ذلك   
 .(82)قرشاً( 6581وجود قائمة لتلك املرتبات خاصة ابحملجر الصحي طرابلس من أطباء وموظفني تُقدر ب) 

 
 

ويتألف من جملس  م يف املركز1838أتسس نظام احلجر الصحي يف الدولة العثمانية عام  احلجر الصحي: -2
, بعد أن مت إصدار هذا القانون حتددت فيه (84)وقد صدر نظام الكرنتينة(83)إدارة وطبيب إضافة إىل عدد من املوظفني

تهم , ة من األمراض أو املشتبه إبصابالمالس إجراءاتشروط منها منح رخص دخول السفن إىل املوانئ, وكيفية حتديد 
,ويتم تعيني موظفني ومساعدين, مع (85)اليت تؤخذ من السفن احملجوزة واملوبوءة لقاء تطهريهاوحدد القانون الرسوم 

 .(86)إنشاء خمازن لألدوات ومكان للتفتيش واالستجواب
م حمجر صحي للعزل يف مينائي طرابلس الغرب وبنغازي, وتعيني أطباء ذوي خربة من 1843أتسس يف عام  -

بات زي ادوارد ديكسون, ومت حتديد رواتب من يشتغلون فيه, مع إمكانية زايدة مرتجنسيات خمتلفة مثل الطبيب االجنلي
 .(87)أطباء احملاجر مثلما حدث يف حمجر بنغازي ليصل إىل ألفي قرش

                                                           
(80)'abu shawirb, eabd alkarim.(2005ma). 'aelam wamaealim min tarikh altibi fi libia. binaghazi: dar 

alkutub alwataniat. s: 98. 

)81( hakmat, eabd alhkim(1989m). altibu alshaebiu fi libia .. (tr: eabdalkrim 'abu shawyrba). taraabulus: 

markaz jhad alliybayn dida alghazw al'iitali, alhamish raqm 2, s: 21. 

(82)wathiqat raqm 7. wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar sabq, s: 9.  

 

(83)alsrhan, eali kamil hamzata. (2015 m) .((al'uwbiat wal'amrad alty aijtahat aleiraq fi aleahd aleithmanii 

waturuq alwiqayat minha)) .aleraq: majalat alqadisia .aleadd: 4. mj: 15, s: 307. 

(84)teni mdt alhajr alsihiyi wahi min aleadad 'ayu 'arbaein ywmaan. marwan, muhamad mhmd.( 2009m). 

((al'awdae alsihiyat wal'iijra'at alwiqayiyat khilal aleahd aleuthmanii althany)). 'aemal alnadwat aleilmiat 

alttase. trabls: manshurat almarkaz alwatanii lilmahfuzat waldirasat alttarikhia . t1, alhamish raqm2, s: 96. 

(85)alwaybh,kamil eali maseud al'iidarat aleuthmaniat fi tarabulus algharb 1842-1911m .mrje sabq, sa: 156. 

(86)wathiqat raqm 3. wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar sabiq. sa: 4-5. 

(87)wathiqat raqm 3, waraqm 34, wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar 

sabiq. sa: 36.   
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, مكان (88)إنشاء حمجرين صحيني جديدين يف مدينة طرابلس الغرب أحدمها بباب البحر, والثاين برج أيب ليله -
الدولة العثمانية ابلوالية, وذلك بعد ظهور حاالت من وابء الكولريا, واهلدف منها وقاية احملجر القدمي يف سواحل 

 .(89)السكان وإبعاد املرضى عنهم

م أحدمها يف مدينة مزدة, واآلخر يف منطقة أيب جنيم , وتعيني موظفني 1858إنشاء حمجرين يف إقليم فزان عام  -
 .(90)إلدارته

سة الطب احلديث كان هناك اهتمام من بعض األهايل املعاجلة ابلطب على الرغم من ممار  الطب الشعيب : -3
 :يرتكز على طريقتان مهاو البديل 

 ,دور العطارين ابستعمال الطب الشعيب والعالج ابألعشاب والنبااتت لدورها املهم يف إنتاج الدواء األوىل: -
ية من قبل النبااتت الطبية كوصفات عالجاشتهر إقليم برقة بنبات السلفيوم دواء ملعظم األمراض, واستعمال بعض 

, حيث مت منح شهادة إىل الطبيب الشعيب خليفة (91)أشخاص مارسوها كمهنة وعرف عدد كبري منهم يف الطب الشعيب
, يف حني (92)حجاج مبدينة غراين من قبل أساتذة املدرسة الطبية وعضو اجلمعية الطبية العثمانية الذي أشران له سابقاً 

د املصادر املهمة أبنه مت استدعاء طبيب شعيب لييب مشهور يف منطقة اهلنشري يُدعى حممد بركة الشريف نستدل من أح
 .(93)إىل استانبول ملعاجلة ابنة السلطان عبد احلميد الثاين من مرض خنزير الرقبة ومت عالجها ابلكي

لعالج, وخيتص االت اليت يعجز فيها اتعتمد على التمائم وزايرة املرابطني )األولياء( واألحجبة يف احل الثانية: -
مراض وغريها من األ العقلية وخاصة بعض األمراضمن والتخلص فقيه أو عامل دين إبعداد األحجبة ألجل الشفاء 

                                                           
(88)burj bulilat: yaqae fi aljihat alshamaliat min madinat tarabuls, dakhil fi albahr binahw miayat mitr kharij 

suar almadinati. yunzr: alzaawy, altaahir 'ahmad. muejam albuldan alliybiati. masdar sabq, s: 53. 

(89)wathiqat raqm 39. wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar sabq, s: 41. 

 

(90)wathiqat raqm 36. m wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar sabq, s: 38. 

(91)eityut, suead 'abwaleid. (( min malamih althaqafat alshaebiat altibi alsheby)) 'aemal alnadwat aleilmiat 

alttasea. trabls: manshurat almarkaz alwatanii lilmahfuzat waldirasat alttarikhia . t1, , s: 41. 

(92)wathiqat raqm 84. wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar sabiq: 78. 

(93)hakmat, eabd alhkym, altibi alshaebiu fi libia . masdar sabiq. s: 13. 
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, يف هذا الصدد أشار الرحالة هورمنان إىل العالج ابلتعاويذ واألحجبة بوضع آايت قرآنية مكتوبة على ورق (94)النفسية
 .(95)الرقبة, ويف حال شدة املرض فإهنا تُبلع وخاصة يف حاالت احلُمىوتُلبس حول 

 

 التطعيم و التلقيح : -4
يف القرون األوىل من احلكم العثماين مل يكن للسكان وسيلة للوقاية من األوبئة واألمراض. نتج عنه اهلجرة من املدن   

هتم العثمانيون ابجلانب الصحي, وإجبار األهايل , ا(96)املوبوءة إىل أماكن أخرى أدى النتقاله للمناطق السليمة وانتشاره
م مت إصدار قرار إبلزام مجيع 1891على التلقيح وفق أحكام )نظامنامة ( ضد األمراض وخاصة مرض اجلدري, يف عام 

ى سبوع, ويُعطامللقحون حتت إشراف طبيب ملدة أ عرعاايها ابلتطعيم, تتم هذه العملية جمااًن يف املستوصفات, ويوض
 .(97)أوراق رمسية عليها توقيع واسم الطبيب كشهادات خاصة ابلتلقيح

مل يقتصر التلقيح ضد األمراض على اإلنسان فقط بل مشل أيضاً احليواانت نظراً ملا هلا من أثر على اقتصاد الوالية,     
,نستدل بذلك (98)مراضفقامت احلكومة بتعميم مناشري على األهايل وحثهم على ضرورة تلقيح مواشيهم ضد بعض األ

 م املعنونة مبنع تصدير املاشية من طرابلس الغرب بسبب القحط,1910مارس عام يف شهر  130رقم ما ورد يف الوثيقة 
 .(099)حظر تصدير احليواانت من املنطقة إىل خارجها يستمر ذا ل للنقص الشديد فيه,

, ولقد حذر علماء الوابئيات 19يتزامن يف الوقت احلاضر ظهور وابء اجتاح دول العامل ُعرف بوابء كوروان كوفيدا    
أبنه مت االحتفاظ  WWW.mayoclinic,Orgمن ظهور وابء جديد يُعد امتداد لألوبئة السابقة ولقد أوضح موقع 

 اجلدري ألغراض البحث مما يؤدي إىل خماوف استخدامه كأحد عوامل حلرب بيولوجية. بعينات لفريوس

                                                           
(94)eityut, suead 'abwaleid. (( min malamih althaqafat alshaebiat altibi alsheby)). 'aemal 

alnadwat aleilmiat alttasie. marjie sabq, s: 41- 44.  

 

(95)rnaman, faridrika. alrihlat min alqahrt 'iilaa murzq easimat fazan 1797m. masdar sabq, s: 95. 

(96)alsurhan, eali kamil hamza . ((al'awbiat wal'amrad alty aijtahat aleiraq fi aleahd aleathmanii waturuq 

alwiqayat munha)). marjie sabq, s: 308. 

(97)bin musaa, taysir. almujtamae alearabiu alliybiu khilal aleahd aleuthmani. marjie sabq, s 279. 

(98)mrwan, muhamad muhmid. ((al'awdae alsihiyat wal'iijra'at alwiqayiyat khilal aleahd aleuthmanii 

althaani)) . 'aemal alnadwat aleilmiat altaasieat.marjie sabq, s: 99. 

(99)'uwanal, 'uwghur. wakharun tarabulusa algharb fi alwathayiq aleuthmaniati. masdar sabiq, s: 421. 

http://www.mayoclinic,org/
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بناًء على ما سبق نتطرق إىل تفشي وابء يف الربع األخري يف هناية القرن التاسع عشر داخل الصني مبقاطعة يوانن 
دول آسيا وفتك أبعداد  م, ومنها انتشر إىل بقية 1894م وظل حمصوراً هبا مث وصل إىل جزيرة هونج كونج 1860

كبرية تقدر مبائة ألف من سكان الصني فقط, واشتد يف اهلند مث انتقل إىل الشرق األوسط وأفريقيا وأورواب مروراً 
 .(100)أبمريكا, هذا الوابء ُعرف ابسم الطاعونية الريسينية

 

 اخلامتــــــــة

 جمموعة من االستنتاجات منها :وبناًء على تلك املعطيات اليت مت عرضها ميكن استخالص     

العامل املنطقة ,  يف إىل كوارث طبيعية, وضرر على البشرية, ظهور اجملاعات واألوبئة تالتغريات اجلغرافية أد -
غذية, مطار أدى الخنفاض اإلنتاج الزراعي الذي تسبب يف سوء التتغري املناخ فضاًل عن ُشح وقلة األ وهالطبيعي 

 طاعون وغريه.وانتشار األوبئة مثل ال

ب اليت أهنكت فرض الضرائمثل  ,كثرة احلروب اليت خاضتها الدولة العثمانية أدت إىل أزمات واخنناقات اقتصادية -
 .األهايل تسبب يف غالء املعيشة واألسعار فُقد على أثرها أعداد كبرية

 مام ابملياه.الهتل واآلابر لسدوداختاذ السلطات العثمانية اإلجراءات الوقائية والصحية داخل الوالية مثل إنشاء ا -

حصر األطباء أبن ُمسببات األوبئة فساد اهلواء واملاء , مما أدى إىل ضعف الوعي الصحي لدى سكان الوالية -
 وانعدام النظافة عوامل ساعدت يف ظهور اجملاعات للمنطقة على فرتات زمنية متفاوتة .. واألغذية,

 الغرب مبمارسة الطب احلديث والطب الشعيب.متيز اجلانب الصحي يف والية طرابلس  -
 
 

 
 

                                                           
(100)muhmd, mahmud alhaj qasim. (2020m). albiyat wal'uwbiat fi alturath altibiyi alearabii al'iislami. 

aleiraq: dar mashikiun liltabaeat walnashr waltawziei. t1, s: 98  .  
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 التوصيات:

ضرورة االهتمام بتاريخ الطب يف ليبيا من قبل الباحثني إلكمال انقص السابقني وذلك ابالعتماد على واثئق وتقارير  -
 آلن؟.امبدينة استانبول, وإجراء حبوث معمقة عن األوبئة وهل هي حرب بيولوجية   مؤرشفة يف األرشيف العثماين

على الرغم من أمهية كتاابت الرحالة األجانب وتقارير القناصل عن أوضاع ليبيا واعتبارها مصدر مهم إال أن هناك  -
 تكرار يف املعلومات مما جيعلها عرضًة للنقد وحتليل من قبل الباحث.

 األوبئة.توفري حماجر بعيدة عن التجمعات السكانية, وتوفري كوادر طبية فيه للحد من تفشي  -
 تشجيع الكوادر الطبية األساسية واملساعدة حبوافز مالية من ميزانية الدولة وفق خطط مدروسة.
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