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الحمـد للـه رب العاملـني، وأفضـل الصالة والتسـليم عىل سـيدنا محمـد خاتم األنبياء واملرسـلني، 

وبعد؛

السيد مؤرخ اململكة، 

السادة رؤساء املؤسسات الجامعية

السيدات والسادة األساتذة واألطر اإلدارية وممثلو الهيئات النقابية

السيدات والسادة ممثلو وسائل اإلعالم

أبنايئ الطلبة والطالبات،

سيدايت ساديت

السالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته.

عـىل  وأشـكركم  ومشـاركني وحارضيـن،  بكـم جميعـا، ضيوفـا  أرحـب  أن  يـرين  البدايـة،  يف 

ترشيفكم لهذا املؤمتر وإسهامكم يف إحياء جلساته.

 كـام أعـر باسـمي ونيابـة عـن جميـع مكونـات جامعـة سـيدي محمد بن عبـد اللـه بفاس عن 

االمتنـان الخالـص لصاحـب الجاللـة امللـك محمـد السـادس حفظـه اللـه عـىل رعايتـه السـامية 

التـي أحـاط بهـا هـذا املؤمتر. وعىل جميع أشـكال الدعم التـي تحظى بها الجامعـة املغربية من 

لـدن جاللتـه، والتـي يواصـل مـن خاللها سـرية أسـالفه امليامني املعروفني بتشـجيع العلـم وأهله 

ومؤسساته.

كـام أشـكر السـيد مـؤرخ اململكـة الدكتـور عبد الحـق املريني عـىل ترشيفـه لهذا امللتقـى؛ أوال 

بحضـوره الـذي لـه رمزيتـه وقيمتـه الخاصـة يف نفوسـنا. وثانيـا مبشـاركته العلميـة القيمـة يف 

أشغاله. 

الشـكر موصـول كذلـك لــ »كليـة الطـب والصيدلة« عـىل اهتاممهـا بهـذا املؤمتر السـنوي الهام 

الـذي وصـل إىل نسـخته السـابعة، والـذي يحظـى دامئـا مبتابعـة إعالمية وعلمية واسـعة، سـواء 

كلمة السيد رئيس المؤتمر

األستاذ رضوان مرابط 
رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل بفاس
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عـىل املسـتوى الوطنـي أو الدويل. وأغتنـم هذه الفرصة ألهنئ هذه املؤسسـة مبناسـبة احتفالها 

هـذه السـنة مبـرور عرشيـن سـنة عىل تأسيسـها، والتـي كانـت والحمد للـه كلها امتيـاز وعطاء، 

مواطَنة ووفاء.  

وبهـذه املناسـبة أيضـا أمثـن جهـود السـيد العميـد ومسـاعديه والسـيدات والسـادة األسـاتذة، 

واألطـر اإلداريـة والتقنيـة، والهياكل والهيئـات الجمعويـة والنقابية بكلية الطـب والصيدلة عىل 

عملهم الدؤوب من أجل ضامن نجاح وإشعاع مؤسستهم.

أيها األفاضل 

تفتخـر جامعـة »سـيدي محمـد بـن عبـد اللـه« دامئـا بكونهـا تحمل اسـم أحـد سـالطني الدولة 

العلويـة الرشيفـة. وتفتخـر أيضـا بوجودهـا يف مدينة فاس التـي تحتضن أقدم جامعـة يف العامل، 

هـي جامعـة القرويـني. لذلـك فإن جامعة سـيدي محمد بن عبـد الله  بفاس سـعيدة بأن تكون 

الـدورة السـابعة للمؤمتـر الـدويل لفاس حـول تاريخ الطب تحـت عنوان »الطـب يف عهد الدولة 

العلويـة خـالل القرنـني 18 و19م« نظـرا ألن هـذه الـدورة تحتفـي مـن جهـة بالدولـة العلوية، 

ودورِهـا يف تشـجيع العلـوم، ومنهـا الطـب. ومـن جهة أخـرى تحتفـي بالقرويني مـن خالل أحد 

أعالمها، وهو الطبـيـب عـبد السالم بن محمد العـلمي الحسني. 

وتؤكد املخطـوطــات واملصادر الـتـاريخيـة الطـبـيـة املغـربية والكتابات األجـنبـية، أن املغـرب 

عــرف خــالل مراحله التاريخية تطـورا ملحوظا يف مجـال الطـب، وقد أنجـبـت مدارسـه أطـباء 

كـبار، بفضل تشجـيـع السالطـيـن، وعـنايـتهم بهذا العلم.

وعـىل امتـداد عهـد الدولـة العـلــوية الرشيفــة، عرف الطــب املغــريب ازدهارا متواصـال، فكرث 

الطبـي  الـدرس  »العشـابون«، وتعـددت مؤلفاتهـم، وتوسعــت حلقـات  والصيادلـة  األطــباء 

مبختلـف جهـات املغـرب، وذلـك بفــضل دعــم السالطـيــن وتشـجـيــعهم، وحـرصــهم عـىل 

محاربة األوبئة، واهــتاممهم باقــتناء املؤلفات الطبـية النفـيسة، وابتـعـاث األطـباء إىل الخـارج 

لالستفادة من تجارب تلك الدول واالحتكاك بأطبائها.

ويُعـتـبــر الطبـيــب عــبد السـالم بن محمد العــلمي الحسـني املتوىف سـنة 1323هـ /1905م 

مـن أشـهر أطــباء القــرن التــاسع عــرش باملغـرب، وقـد تخـرج مـن جامـع القـروييــن. ونظرا 

لنبوغـه يف الطـب انتــدبه جــاللة السلطــان مـوالي الحسـن األول إلكامل دراسـته الطبـيــة يف 

مرص. كام أنه استفــاد من املدرسة الطـبــية الفــرنسية واإلسبانية، وقد تــرك مؤلفات طبية يف 
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تخــصصات متنوعــة، نالــت شهـرة واسعـة يف املدارس الطـبـية املغــربية، وكانت محـل عـناية 

السالطيــن وإعــجابهم، لذلك أمــروا بطـبع بعـضها، واحـتــلت الصدارة ضمن املراجع الطـبـية 

يف حلقــات الــدرس بجامع القـروييـن وغـيـره. واعــتبارا لذلك قـررت اللجـنة العـلمية للنـدوة 

أن تـكرمــه بإطــالق اسـمه عـىل دورتها السابعــة، وتخصيص حصـة للتعريف بـه، كام برمجت 

زيارة لقره للرتحم عليه. 

السيدات والسادة األفاضل

مـرة أخـرى أرحـب بجميـع املشـاركني وعىل رأسـهم السـيد مـؤرخ اململكـة والضيـوف القادمني 

إلينا من بعيد، وأشكرهم جميعا عىل إسهامهم يف هذا امللتقى العلمي الهام.

شـكري العميـق للجنـة املنظمـة عـىل إرصارهـا وعـىل عملهـا الـدؤوب مـن أجـل إنجـاح هـذا 

املؤمتـر ومواصلـة دوراتـه. الشـكر موصـول كذلـك لجميـع الداعمـني ولكل مـن أسـهم يف إنجاز 

هذا العمل وإنجاحه. 

وأرجـو يف األخـري ملؤمتركـم هـذا كامـل التوفيـق والنجاح. وأرجـو لوطننـا الحبيب ولكافـة أبنائه 

وبناتـه مزيـدا مـن التألـق والنجـاح تحـت القيـادة الرشـيدة لصاحـب الجاللـة امللـك محمـد 

السـادس، نـرصه اللـه، وأقـر عينـه بويل عهده سـمو األمـري موالي الحسـن، وصنوه الرشـيد األمري 

مـوالي رشـيد، وسـائر أفـراد األرسة امللكيـة الرشيفة. إنه سـميع مجيب. والسـالم عليكم ورحمة 

الله تعاىل وبركاته.



كلية الطب والصيدلة وطب األسنان بفاس | من 19 إلى 21 دجنبر 42019

تعتـزم لجنـة الـرتاث بكليـة الطـب والصيدلة وطب األسـنان بفاس إصـدار اوراق املؤمتـر الدويل 

السـابع لفـاس حـول تاريـخ الطب والـذي نظم تحـت عنوان: "النبـوغ املغريب يف الطـب العريب: 

الطـب عـىل عهـد الدولة العلويـة خالل القرنـني 18 و 19 م. دورة العالمة والطبيب عبد السـالم 

العلمي". 

ويف هـذا الصـدد أتقدم بالشـكر الجزيل للسـيد رئيس جامعة سـيدي محمد بن عبـد الله بفاس 

االستاذ رضوان مرابط عىل دعمه الالمتناهي لهذا املؤمتر وإلصدارات لجنة الرتاث.

وإذ نعتـز بكوننـا نسـاهم عـر هاتـه االصـدارات يف تقـدم ورقـي جامعتنـا لتكـون رائـدة عـىل 

املستوى الوطني ومتميزة عىل املستوى اإلقليمي والدويل.

لـن تفوتنـي الفرصـة دون أن أتقـدم بعبـارات الشـكر والثنـاء عـىل جميـع أعضـاء لجنـة الرتاث 

وعىل رأسهم االستاذ موالي حسن فريح رئيس اللجنة والعميد الرشيف للكلية.

الشـكر موصـول لرشكائنـا االوفيـاء وأخـص بالذكـر )بالنسـبة للمؤمتـر السـابع( مؤسسـة سـيدي 

مشـيش العلمـي يف شـخص رئيسـها الدكتـور مصطفى مشـيش العلمـي والتي لعبـت دورا هاما 

يف نجاح هذا امللتقى وإشعاعه.

ويف االخري متمنيايت الخالصة مبزيد من التألق والعطاء للجنة الرتاث.

كلمة السيد العميد

األستاذ سيدي عادل اإلبراهيمي 
عميد كلية الطب والصيدلة وطب االسنان بفاس
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يعتـر مؤمتـر فـاس حـول تاريخ الطب فرصـة إلبراز تاريخ الحضـارة العربية اإلسـالمية يف ازدهار 

العلـوم الصحيـة عمومـا، مـع عرض األعـامل واإلنجـازات التي حققها أبـرز األعـالم الطبية والتي 

تشكل إرثاً يحمل رسالة للعامل بأنهم أسهموا يف نشأة العلوم الطبية وتطورها.

 كـام تـأيت هـذه املحطـة السـابعة للمؤمتـر الـدويل لتاريـخ الطـب والـذي تنظمـه لجنـة الـرتاث 

بكليـة الطـب والصيدلـة وطـب االسـنان يف موضـوع: " النبـوغ املغـريب يف الطب العـريب: الطب 

يف الدولـة العلويـة مـن خـالل القرنـني الثامـن والتاسـع عـرش"، خالل الفـرتة املمتدة مـن 19 إىل 

21 دجنـر 2019. لتسـليط الضـوء عـىل منـوذج مضيـئ مـن تاريـخ العلـوم الطبيـة املغربيـة يف 

شـخص الطبيب عبد السـالم بن محمد العلمي الحسـني املتوىف سـنة 1323 ه / 1905 م والذي 

يعـد مـن أشـهر أطبـاء القـرن التاسـع عـرش باملغـرب. واعتبـارا ملـا قدمـه الطبيـب الفلـي عبـد 

السـالم العلمـي مـن إنجـازات علميـة جعلتـه يتميـز عـن غـريه مـن علـامء عـرصه فقـد قـررت 

اللجنـة العلميـة للمؤمتـر الـدويل السـابع لتاريـخ الطـب أن تكرمـه بإطـالق اسـمه عـىل دورتها 

السابعة.

و لـي ال متـر هـذه املحطـة البـارزة من تاريخ املؤمتـر دون توثيق فقد حرسـت لجنة الرتاث عىل 

جمـع وإخـراج أوراق املؤمتـر، ثـم بعـد ذلك طباعتهـا لتكون متاحـة للطلبة و املهتمـني بالتاريخ 

املـرشق لحضارتنـا العريقـة خصوصـا يف ميـدان الطب، ويعد هـذا االصدار هـو الثالث من نوعه 

للجنـة الـرتاث بعـد إصـدار أوراق املؤمتـر الرابـع وإصـدار كتـاب "التيسـري يف فهم وعـالج مرض 

البواسـري". ولـن تفوتنـي الفرصـة دون أن أتقـدم بالشـكر الجزيـل للسـيد رئيـس جامعة سـيدي 

محمـد بـن عبـد اللـه بفـاس االسـتاذ رضـوان مرابـط عـىل دعمه ال مـرشوط لهـذا املؤمتـر وكذا 

للسـيد العميـد االسـتاذ سـيدي عـادل االبراهيمي الـذي ال يدخر صغـرية وال كبـرية إلنجاح عمل 

هاتـه اللجنـة، وإذ يعتـروا هـذا االصـدار مثـرة ملجهـودات أعضـاء لجنة الـرتاث الذين أشـد عىل 

أياديهـم وأهنئهـم عـىل هـذا االنجـاز املتميز الذي سـيؤثث مكتبـات املغرب. وفقنا اللـه للمزيد 

من اإلنتاج والعطاء لنساهم معا يف رقي بلدنا وجامعتنا وكليتنا.

كلمة السيد العميد الشرفي

األستاذ موالي حسن فريح 
العميــد الشــرفي لكليــة الطــب والصيدلــة وطــب االســنان بفــاس 

ورئيس لجنة التراث
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بسم الله الرحامن الرحيم 

و الصالة و السالم عىل خر املرسلني 

 أهنـئ كليـة الطـب و الصيدلـة التابعـة لجامعـة سـيدي محمد بن عبـد الله بفاس عـىل تنظيم 

هـذه التضاهـرة العلميـة التـي بلغـت نسـختها السـابعة و املتعلقـة بالـرتاث العلمـي و املعريف 

خصوصـا يف ميـدان الطـب والصيدلـة، فهنيئـا لجامعـة سـيدي محمـد بـن عبـد اللـه بفـاس و 

نتمنـى أن تحـدوا باقـي الجامعـات حدوهـا ، ألنـه و الحمـد للـه تاريـخ املغرب و منـذ قرون و 

بارتباطـه مـع تاريـخ األندلـس هـو تـراث شاسـع و وواسـع يف نفـس امليادين ، فنحن كمؤسسـة 

سـيدي مشـيش العلمـي نشـارك بـكل فـرح و اعتزاز يف اشـغال هذا املؤمتـر ألنه لنا إميان راسـخ 

بأهميـة األعـامل التـي تقـوم بها الكلية لتذكر شـبابنا و املواطنـني بتاريخ البـالد  يف ميدان العلم 

واملعرفة و لتكون هذه األنشـطة قدوة للطلبة و لشـبابنا لتشـجيعم عىل بناء مسـتقبلهم حيث 

أن األجـداد بنـوا مـا بنـوا وأقـل ما نقوم به هو تنظيـم مثل هاته التظاهرات ألنها من الحسـنات  

و ماهي إال طريقة من طرق تربية األجيال الصاعدة.

و شكرا جزيال و السالم عليكم و رحمة الله.

كلمة مؤسسة سيدي مشيش العلمي

الدكتور مصطفى مشيش العلمي 
رئيس مؤسسة سيدي مشيش العلمي
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بسـم اللـه بـارئ األكـوان خلـق اإلنسـان علمـه البيـان نحمده حمـدا يليـق بجالل وجهـه وعظيم 

سـلطانه ونصـي ونسـلم عـىل املبعوث رحمـة للعاملني بعثه الله معلـام ومربيا وهـادي إىل طريق 

الجنة والرضوان.

بـادئ ذي بـدء نتوجـه بالشـكر الجزيـل إىل األسـتاذ عبـد الحـق املريني مـؤرخ اململكـة عىل قبول 

الدعـوة و ترشيفنـا بحضوره ، الشـكر موصول إىل كل من سـاهم و يسـاهم مـن قريب أو بعيد يف 

إنجاح هذا  املرشوع الكبري .

أما بعد،

كانـت يف البدايـة فكـرة و أصـل الفكرة بذرة زرعها السـيد العميد الرشيف موالي حسـن فريح قبل 

حـوايل 6 سـنوات مـن اآلن و هـو  يتسـاءل آنـذاك هـل سـتجد مـن يسـقيها و يرويهـا ،يصونهـا و 

يربيهـا . كان يعلـم أن الرتبـة غنيـة معطـاء تحـوي يف أعامقهـا كنوزا و دررا نفسـية غـراء. كيف ال 

وهـي تربـة فـاس، فاس العلـم والعلامء، األدب واألدباء، الشـعر والشـعراء، والالئحـة طويلة واألمر 

ال يدركه إحصاء.

 البدرة أنبتت زهرة والزهرة صارت بستانا أصله روح وجوهره ريحان. 

نهديكـم يف كل سـنة مـن الزهـور ألوانـا وزهـرة هاته السـنة اسـمها عبد السـالم طبيب السـلطان 

إنسان قل نظريه يف ذلك الزمان واملكان.

 تلكـم هـي فلسـفة لجنـة الـرتاث التي رأت النـور قبل حوايل 6 سـنوات، فلسـفة تنبني عىل نفض 

الغبـار عـن املـوروث الطبـي املغـريب خاصـة والعـريب اإلسـالمي والعاملـي عامة، فلسـفة تـدرك أن 

النبـش يف الذاكـرة لـن يكـون مناسـبة للبكاء عـىل األطـالل وإمنا فرصـة للتصالح مع الـذات وربط 

الحارض باملايض اسـترشافا إن شـاء الله ملسـتقبل واعد ومرشق لهذه األمة يف ميدان تلقني املعارف 

كلمة لجنة التراث

األستاذ البشير بنجلون 
لجنة التراث، كلية الطب والصيدلة وطب األسنان بفاس

جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل بفاس
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الطبية والعناية الصحية بصفة عامة.

ميكـن اعتبـار 2016 سـنة مفصليـة يف حياة وعمل لجنة الـرتاث إذ حظي مؤمترنا هـذا آنذاك للمرة 

األوىل بالرعايـة السـامية لصاحـب الجاللة امللك محمد السـادس نرصه الله، هذه الرعاية السـامية 

التـي أعطتنـا دفعـة معنوية قوية ملزيد مـن التفاين والعطاء، مكنتنا من كسـب ثقة رشكاء محليني 

ودوليـني. فعـىل املسـتوى املحـي نعتـز برشاكـة جمعيـة فـاس سـايس ورشاكـة مؤسسـة سـيدي 

مشـيش العلمـي، أمـا عىل املسـتوى الدويل فنحن نشـتغل ونتعـاون بانتظام مع الجمعيـة الدولية 

لتاريـخ الطـب وهـي جمعيـة عريقـة أسسـت يف الخمسـينات مـن هـذا القـرن، كام أن مؤسسـة 

العلوم والتكنولوجيا والحضارة يف اململكة املتحدة تعد من رشكائنا الرئيسيني.

 و نتطلـع بحـول اللـه هاتـه يف مطلع السـنة القادمة إىل إبـرام رشاكة مع جامعة »سـالرينو«و لهذا 

الرشاكـة رمزيتهـا التاريخيـة كـون مدينـة سـالرينو عرفت ظهـور   أول مدرسـة طبيـة يف أوربا، عىل 

املسـتوى األكادميـي يجتهـد أسـاتذة كليتنا  يف تأطري أطروحـات يف موضوعات تاريـخ الطب كانت 

آخرهـا أطروحـة الطالبـة إميـان هاليل تحت عنـوان : اإلجـازة يف الطب: دراسـة تحليلية عىل مدى 

مثانيـة قـرون مـن تاريـخ فاس العلمـي ، هاته األطروحـات هي مشـاريع إصدارات قادمة إن شـاء 

اللـه. بدأنهـا بـأول إصـدار هاته السـنة و هو إصـدار له عالقة مبوضـوع املؤمتر و تحديـدا بالعالمة 

عبـد السـالم العلمـي من خالل مخطوطه البدر املنري يف عالج البواسـري حيث قمنا بدارسـة مقارنة 

حـول هـذا املـرض بـني ابـن سـينا و عبد السـالم العلمـي و الطب الحديـث، و قد قامت مؤسسـة 

سيدي مشيش العلمي مشكورة بطبع هذا اإلصدار.

طموحنـا كبـري ومشـاريعنا كثـرية وأرستنا بدأت صغرية وهـي بإذن الله وبركته تصـري عائلة فروعها 

غزيرة.

و يف األخـري كل الشـكر و العرفـان يف األول و قبـل كل يشء للرحيـم الرحـامن املنـان و ملوالنـا 

السـلطان اإلمـام رزقـه العـز و الرفعـة عـىل الـدوام، و الشـكر موصـول لرئيـس الجامعـة  األسـتاذ 

مرابـط رضـوان و السـيد العميـد و السـيد الكاتـب العـام عـىل الدعـم و الجهـد و العطـاء لـال 

محـدودان دون أن ننـى أسـاتذتنا و األطـر واملوظفـني و األعوان ،و لكم أيضا أيهـا الحضور الكرام 

فالحديقـة  ال معنـى لهـا  إال بكـم فاليـوم أنتـم زوارها و غـدا إن أردتم أن تكونوا أنتم السـكان إن 

أردتم فهي ال تنبت إال األعالم.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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ال يختلـف اثنـان أنـه كان للعرب حضارة عريقة يف املجد يف الوقـت الذي كان فيه أصحاب حضارة 

اليـوم يتقاتلـون ويتطاحنون بسـبب الخالفـات الدينية واملظـامل الحكومية، وقد يدعـي البعض أن 

العـرب مل يكونـوا خالقـي حضـارة ولكـن نقلـة لـرتاث حضـاري قديـم. أجـل إن العرب آخـذوا عن 

اإلغريـق املـادة الخـام العلميـة، وعـن الفـرس والهنـود مـا اشـتهروا بـه، ولكن هـم الذين وسـعوا 

نطـاق هـذا الـرتاث العلمي املقتبس وعرفوا دون غريهم كيف يسـتغلونه ويسـتنبطون منه أشـياء 

أخـرى ال تصـدر إال عـن علـامء طواقـني لالبتكار، فلم يقتـص روا عىل قـراءة الكتـب واألبحاث، بل 

أدركـوا أن التجربـة أحسـن يشء بعـد القـراءة والتمحيص. فأبدعـوا طريقة البحـث العلمي القائم 

عـىل التجربـة، وأقامـوا فعـال بتجـارب علميـة ناجحـة، وتوصلـوا إىل اكتشـافات ومعطيـات هامة. 

فاحتـل بذلـك العلـم العـريب يف العـرص الوسـيط مكانـة مرموقـة، كـام احتلتهـا العلـوم اليونانيـة 

والفارسـية والهنديـة يف العصـور القدميـة، والعلـم الحديث يف عصـور الذرة والفضـاء والتكنولوجيا 

الحديثة .

وبعـد أن قـام العلـامء العرب برتجمـة املؤلفات العلمية والبحوث القدمية للغـة العربية نبغ منهم 

كثـري مـن علامئهـم يف مياديـن الفلك وامليقـات والهيئة والعلـوم والصناعات العلميـة ويف الفيزياء 

والكيميـاء، ويف علـم الزراعـة والنبـات، ويف ميدان الطـب والصيدلة( وكان املعنـى األصي للطبيب 

عنـد العـرب القدمـاء، هو الحاذق باألمور، الحكيـم العارف بها إىل أن أطلق عليـه معالج األبدان). 

ومبـا أن املوضـوع يخصـص كـام يقـول الفقهاء فال بد مـن اإلشـارة إىل بعض عاملقـة الطب العريب 

مثـل الفخـر الـرازي صاحـب االكتشـافات الطبيـة، واملؤلـف الـذي يحمـل عنـوان » الحـاوي« 

)Continus(، الـذي ضـم فيـه معـارف طبيـة )مـن أيـام اإلغريـق إىل سـنة 925 م(، وظـل هـذا 

املؤلـف املرجـع الوحيـد يف أوروبـا مدة أربعة قـرون. ومثل أبو القاسـم الزهـراوي أول جراح عريب 

ولـه مؤلفـات رشح فيهـا فـن الجراحـة وآالت الجراحـة التـي اخرتعهـا وصنفهـا، ومثل الحسـن بن 

محاضرة افتتاحية

ــاء  ــب واألطبـ ــاريخ الط ــن تـ ــذرات مـ ش
بـالمغرب

األستاذ عبد الحق المريني
مؤرخ المملكة
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الهيثـم امللقـب بالبـرصي أي طبيـب العيـون والبـرص والذي قام بتجـارب علميـة يف ترشيح العني، 

ومثـل ابـن سـينا الـذي كان طبيبا ورياضيا وفيلسـوفا، وله كتـاب معنون ب :»القانـون يف الطب«، 

رشح فيـه فيـام رشح السـل الرئـوي، ومثـل ابـن النفيس الذي وصـل إىل تحليل الـدورة الدموية يف 

القـرن 13 م قبـل وليـام هـاريف )Harvey(، بأربعـة قـرون، واحتـل منصـب رئيـس أطبـاء مـرص. 

وغريهـم كثـري، ال يسـمح املقام بذكر أسـامئهم وتضلعهم يف فـن التطبيب والصيدلـة. ويعد علامء 

العـرب املبتكريـن أيضـا لعلم الكيمياء والصيدلة ، ذلك أن، أغلب املسـتحرضات كاألرشبة واللعوق 

والدهنيـات وامليـاه املقطـرة هـي مـن مبتكراتهـم. وكان املؤرخون العـرب القدامـى يطلقون عىل 

الكيمياء والصيدلة »علم الصنعة« .

وإذا انتقلنـا إىل ال جنـاح الغـريب مـن العـامل العـرب ي، نجـد أنه قـد نبغ من بني علامئـه وفقهائه 

عـدد مـن األطبـاء واملهـت مـني بفـن التطبيـب، كابـن طفيل الـذي نظم أرجـوزة يف الطـب توجد 

نسـخة خطيـة منهـا يف خزانـة جامعـة القرويـني، وكايب الحسـن املراكـي الـذي عـاش يف العـرص 

املرينـي، وكتـب كتابـا سـامه »األنكحـة«، تنـاول فيه أمراض النسـاء وطـرق عالجها. وخـالل عهود 

الـدول الحاكمـة للمغـرب، تكونـت جامعـة مـن جهابـذة الطـب والتطبيـب، والتفـوا حـول ملوك 

املرابطـني واملوحديـن اللذين تخطت شـهرتهم حدود املغرب. وقد ورث هذه الشـهرة عنهم أطباء 

البالطات املرينية والسعدية والعلوية .

وقـد امتـاز العهـد املوحـدي بوجود نسـاء قمن مبهمـة التطبيب للنسـاء واألطفـال يف دار املنصور 

املوحـدي، بعدمـا كانـت هـذه املهنـة حكـرا عـىل الرجـال، وكان البـالط املرابطي واملوحـدي يعج 

بالطبيبـات واملولـدات الـاليت درسـن الطـب عـن فقهـاء يف الطـب التقليـدي. وقـد ظهـر اهتـامم 

املرينيـني بالطـب، ووصـل يف عهدهـم إىل درجـة عاليـة مـن االتقـان، وقامـوا بتشـييد عـددا مـن 

الرماسـتانات للعـالج. كـام عرف العهد السـعدي ازدهارا عىل مسـتوى التطبيب وصناعـة األدوية، 

وكان الجيـش السـعدي يتوفـر عىل عدد من األطبـاء و»الحجامة«، الذين يعالجـون الجرحى خالل 

الحروب واملعارك التي خاضها.

ويف أول ظهـور للدولـة العلويـة، كان املغرب يعاين من انتشـار أمراض األوبئـة عىل فرتات متعددة، 

وكان األطبـاء التقليديـون الذين اكتسـبوا الخرة يف الطب بالتجربة واملامرسـة يعالجون السـالطني 

واألمـراء ، واملصابـني بـداء الوبـاء العـام املنـت رش يف ربوع البـالد. وقد اتخذ ملـوك الدولة العلوية 

يف القـرون األخـرية أطبـاء مغاربـة خاصـني بهـم وبأرسهـم، ذلـك أن املـوىل اسـامعيل اتخـذ طبيبـا 

خاصـا بـه هـو الطبيـب عبد الوهـاب بن أحمـد أدراق الفايس السـويس األصل )املتوىف سـنة 1746 
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م(، وكان هـذا الطبيـب متضلعـا يف العلـوم الطبيـة ويف تـريك باألدويـة، كـام كان الطبيـب الخـاص 

لحفيـده سـيدي محمـد بـن عبد الله الـذي عالجه من مرض الحمى، وملا شـفي أعطـاه ألف دينار 

. وينتمـي هـذا الطبيـب إىل أرسة أدراق، وهـي أرسة سـو سـية األصـل، اسـتوطنت فـاس يف أواخـر 

القـرن العـارش، وأوائـل القـرن الحـادي عرش الهجري، واشـتهر أفرادهـا بعلم التطبيـب ، وكان هذا 

الطبيـب أيضـا ضالعـا يف أنـواع األعشـاب والنعنـاع وخواصهـا ومنافعهـا ولـه أراجيـز شـعرية يف 

املوضوع.

وملـا تبـوأ الحسـن األول العـرش املغـريب، وكان عرشـه عـىل صهـوة جـواده متنقـال يف ربـوع إيالتـه 

لالستفسـار عن أحوال رعيته ومواطنيه، اهتم بتقوية الجيش املغريب وتدريب جنوده عىل األسـاليب 

الحربيـة الحديثـة، فشـكل بعثات طالبية عسـكرية ومدنيـة وبعثهـا إىل دول أوروبا لتوفـري الكفاآت 

الالزمـة للقيـام بعـد عودتهـا، باإلصالحـات الرضوريـة يف كافـة املجاالت، التـي كانت البـالد يف حاجة 

ماسـة إليهـا، وكان مـن أهمهـا تزويـد املصحـات باألطـر الطبيـة الرضوريـة . وهكـذا، كان من ضمن 

البعثـة الطالبيـة التـي توجهـت إىل مـرص سـنة1874م، عبـد السـالم العلمـي الفـايس  الـذي تحمـل 

دورتكـم هـذه اسـمه، حيث ولج املدرسـة الطبية بالقاهرة التـي كانت تدعى الكلية الطبيـة، وأحرز 

بعـد تخرجـه منهـا عـىل إجازتهـا يف الطـب، وأصبـح يحمل لقـب الطبيـب«، وصار الطبيـب الخاص 

للحسـن األول. وكان حصـول هـذا الطبيـب املغـريب عـىل هـذه اإلجازة مثـاال ملثانة العالقـة املغربية 

املرصيـة يف مطلـع عـرص اليقظـة، وقـد ابتكر هذا الطبيب ما يسـمى: »بربع إشـعاع الظـل«، ووضع 

رسـام لـه سـنة 1283 م، كـام ألف كتابا بعنوان: »ضيا ء النراس يف حل مفـردات األنطايك« )الذي كان 

هـو اآلخـر طبيبـا ماهـرا( بلغة فـاس. وبعد عودة هذا الطبيـب إىل وطنه فتح مكانا بفاس السـتقبال 

املـرىض واستكشـاف مرضهـم، وتزويدهـم بوسـائل العـالج. ومل يبخل هـذا الطبيب بكتابـة مؤلفات 

تتعلـق بالتطبيـب إىل أن تـويف يف سـنة 1323 ه. وكان أيضـا من بني أفـراد البعثة الطالبية التي بعثها 

الحسـن األول إىل جبل طارق لتلقي التدابري العسـكرية، شـاب من فاس )مل تذكر املصادر العسـكرية 

اسمه(، لتعلم املهنة الطبية يف املستشفى العسكري بجبل طارق.

وخـالل هـذه الفرتات التاريخيـة، كانت جامعة القرويني تعد مـن أول الجامعات التي كانت تلقن 

فيهـا العلـوم يف مختلـف املجـاالت الفكريـة ومنهـا العلـوم البحتـة كالطـب والبيطـرة والصيدلـة 

وطـرق العـالج )l’art de guérir(، وكانـت متنـح االجـازات لعـدد مـن الطلبـة يف مختلـف فنـون 

املعرفة، وكانت

أول إجـازة طبيـة هـي التـي منحت للطالب عبد الـه بن صالح يف عهد السـلطان املوحدي ايب عبد 
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اله محمد بن يعقوب يوسف بن عبد املومن املوحدي يف القرن الثاين عرش امليالدي.

وال ننـى يف هـذا الصـدد، أن نشـري ولـو إشـارة خفيفـة إىل الرماسـتانات التي شـيدت باملغرب يف 

العهـود القدميـة )وهـي كلمـة تركيـة مركبـة مـن شـقني( »البريمـا« وتعنـي املريض املختـل عقليا 

و«ستان« وتعني الدار )دار املختلني عقليا(.

وكان مللـوك الدولـة العلويـة اهتـامم خاص بإنشـائها لالستشـفاء. فأنشـأ املوىل عبـد الرحامن بن 

هشـام برماسـتان برضيـح سـيدي محمـد بن الغازي بشـارع سـيدي فاتـح بالربـاط، وجعل غرفا 

للمـرىض واملعتوهـني، وخصص غرفا أخـرى للجائعني واملترشدين والغرباء. وكان لهذا املستشـفى 

 Josèphe العقـي، أمثـال لـه عـر اململكـة كمستشـفى سـيدي فـرج بفـاس )وقـد كتـب عنـه

 Les Mâristâns du Maroc, le nouveau Mâristân de Sidi Fraj :كتابـا بعنـوان ،Lucioni

à Fez :1953(، ومستشـفى سـيدي أيب العبـاس السـبتي مبراكـش، ومستشـفى سـيدي بـن عارش 

بسـال. وكان نـوع املعالجـة يف هـذه الرماسـتانات قاسـيا حتـى صـارت أماكن سـجنية أكـرث منها 

عالجية، حتى ال يقع يف رحابها ما ال يحمد عقباه.

فأمـا مـا يخـص املؤلفـات التي ألفـت يف موضوع العلـوم الطبية وتدريسـيها باملغـرب فحدث عن 

البحـر وال حـرج. سـنقترص عـىل ذكـر أمثلة لها: ذلـك أنه يوجد مؤلـف قديم يف الطـب ملحمد بن 

يحيـى الشـبي السـويس، تحـدث فيه عن مرض الطاعـون وما يرتتب عنه من حمـى وقيء، وينترش 

هذا املرض خاصة  كام يقول  

يف األوديـة، ومواضـع الدفـن، ومطارح األزبال والنفايات، و»البدر املنري يف عالج البواسـري« للطبيب 

الفلـي عبـد السـالم العلمـي )1883م(. ومـن املؤلفـات الحديثـة: مؤلـف مصطفـى أخـامس عـن 

 Histoire de la Médecine au Maroc des origines au « :تاريـخ الطـب باملغرب تحت عنـوان

Protectorat «، ومؤلـف عبـد العزيـز بـن عبـد اله بعنوان: »الطـب واألطباء باملغـرب« ، ومؤلف 

زيـن العابديـن الحسـيني بعنـوان: »جامعـة القرويني متنـح أول جائـزة يف الطـب«. ومؤلف أحمد 

متفكـر بعنـوان: »الطـب واألطبـاء مبراكـش عـر العصـور«، إىل غريهـا مـن املخطوطـات النـادرة، 

واملؤلفـات القيمـة الجامعيـة يف ميـدان تاريـخ الطـب واألطبـاء والطـب البيطـري والصيدلـة عـر 

تاريخ املغر ب،  مام لست أذكره .

هـذا، مـا اسـتطعت أن أخصـه بالذكـر يف هـذا املقـام، إذ ما ال يذكر كلـه ال يرتك بعضـه. وكام قيل: 

ذكر بعض اليء أفضل من ال يشء.
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المحور األول: 
التعليم الطبي في المغرب خالل ق 18و 19

إشعاع جامعة القرويين في علم الطب
الدكتور امحمد العمراوي

أستاذ التعليم العالي، جامعة موالي إسماعيل، كلية اآلداب - مكناس

توطئة:

يف البدايـة أحـب أن أشـري إىل أنـه قـد يكـون مـن املثري للفضـول وجـود رجل مثي ينتمـي للعلوم 

الرشعيـة يف هـذا املحفـل العلمـي املتخصـص، كـام أنـه قـد يبـدو من غـري املنسـجم الحديث عن 

إشـعاع مسـجد بنـي للصـالة والعبـادة يف مجـال الطـب؟ مـاذا عـى املسـجد أن يقـدم يف هـذا 

املجـال؟ ثـم إن عنـوان هذه الكلمة يوحـي أنها حفر يف املايض، وتنقيب يف الزمن الغابر، ويسـائلنا 

جميعـا: ملـاذا املـايض؟ ملـاذا الحديـث عن إشـعاع القرويـني يف مجال الطـب والصيدلة يف السـابق 

عوض تعرية الحارض ونقده وتصحيحه؟ 

بالنسـبة للمسـألة األوىل ال بـد مـن القـول بـأن كل أطباء األمة املتحـدث عنهم يف هـذا املؤمتر وما 

سـبقه ومـا يلحقـه كانـوا علـامء بالرشيعـة مبسـتوى مـن املسـتويات، وكان الطـب بالنسـبة لهـم 

تخصصـا مـن تخصصـات العلـوم الرشعيـة، تأسيسـا عـىل أن املقصود بعلـم الذبهو حفـظ الصحة، 

وحفـظ الصحـة مـن املقاصـد الكلية للرشيعة، فهـم أطباء باعتبـار أنهم برزوا فيه ليـس إال، وليس 

علـامء الطـب فقـط، ومثلهـم يف ذلـك غريهم من علـامء الفلك والهندسـة والرياضيات والفلسـفة 

واالجتـامع وغـري ذلـك، كلهـم أو جلهمعلامء رشيعة تعاطـوا مختلف العلوم عىل أسـاس أنها علوم 

رشعيـة، ثـم بـرزوا فيها حتـى بلغوا الغاية، ولكـم أن تقـرؤوا تراجم الخوارزمي مؤسـس علم الجر 

حتى إن الرقم يف اللغة اإلسـبانية هو  guarismo ويف الرتغالية  algarismo اشـتقاقا من اسـمه. 

والزهـراوي أبـو الجراحـة الـذي اعتمد عليـه الغرب مدة 500 عـام يف مجال الجراحـة وهو مخرتع 

الكثـري مـن أدوات الجراحـة بلغـت مائتـي آلـة وال زالـت تسـتعمل إىل اليوم، والرشيـف اإلدرييس 

مؤسـس علـم الجغرافيـا وصاحـب اليـد الطـوىل فيـه، وابـن البنـاء العـددي املراكـي صاحـب 

النظريـات الرياضية الدقيقة خصوصا حسـاب الكسـور وابـن خلدون عامل االجتامع املشـهور وابن 

رشـد الفيلسـوف الكبـري بـل إن ابـن سـينا الشـيخ الرئيـس كام يسـميه األطبـاء املسـلمون أو أمري 
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األطبـاء كـام يسـميه الغربيـون كان قـد حفـظ القـرآن الكريم وبـدأ يف دراسـة علـوم الرشيعة وملا 

يتجـاوز ربيعـه العـارش، فـال غرابـة إذن يف هـذا، الغرابـة هـي الفصـل بـني العلوم جملـة، وجعلها 

قسيمة لعلوم الرشيعة عوض أن تكون قسام منها كام قررنا.

 املسـألة الثانيـة: هـي أن حديثنا عن املايض ليس لنحبس أنفسـنا فيـه، أو لنقف عند حد املفاخرة 

به، وإمنا نذكر املايض ونذكر به لدواع مهمة منها: 

أوال: السرتداد نوع من الثقة املفقودة يف النفس يف مجال العلوم الرشعية/املادية خصوصا 

وثانيـا: لـرى مـا قدمنـا للحضـارة اإلنسـانية يف جوانـب الحيـاة املختلفـة، فنبنـي عـىل مـا سـبق 

وننخرط يف إفادة البرشية واإلسهام يف بناء الحضارة اليوم كام كنا باألمس، 

وثالثـا: لنعلـم أنـه بإمكاننا أن نسـهم اإلسـهام الكبري يف العلـوم الدقيقة والفنون املختلفـة دون أن 

ننفصل عن ديننا ودون أن نتخىل عن هويتنا الحضارية.

ورابعـا: لنبـني أن الجامـع والجامعـة ال ينفصـالن، وأنهـام يتكامىـالن وال يتعارضـان،وأن املسـجد 

واملدرسة يتعاونان وال يختلفان.

املسـألة الثالثـة هـي أن القرويـني –التـي اخـرتت أن تكـون موضـوع هـذا العـرض- كانـت جامعـا 

وجامعـة يف وقـت واحـد، ألن رؤيتنـا -معـرش أهـل اإلسـالم- للمسـاجد هـي أنهـا بنيـت للعبـادة 

والعلـم معـا، ف”إمنـا يخـى اللـه مـن عبـاده العلـامء” وأنهـا ليسـت أديـرة وال كنائـس تنحـرص 

وظيفتهـا يف الصلـوات، وتقـرص عـىل الروحانيـات وهـا هـي ذي مؤسسـاتنا العلميـة الكـرى التي 

نفاخـر بهـا العـامل اليـوم يف مجـال إنتاجها الكبـري والغزير للعلـوم املادية والتطبيقية مل تكن سـوى 

مسـاجد وجوامـع  مـن جامع القرويـني بفاس إىل الجامع الكبري بقرطبـة إىل جامع الزيتونة بتونس 

إىل الجامع األزهر مبرص وهلم جرا... 

وحيـث إن موضوعنـا عـن القرويـني وإشـعاعها الكبري، وأثرهـا العظيم، يف مجال الطـب والصيدلة: 

فإن السؤال الذي يجب أن نجيب عنه أوال هو: ما قصة القرويني الجامع والجامعة؟ فنقول:

ال يختلـف الدارسـون أن جامـع القرويـني تأسـس يف منتصـف القـرن الثالـث وبالضبـط عـام 245 

للهجـرة1 عـىل يـد امـرأة فاضلـة هـي أم البنـني فاطمـة الفهريـة التـي قدمـت هـي وأرستهـا مـن 

القـريوان واسـتوطنت مدينـة فـاس، واختـارت أن تبني لله مسـجدا مبالهـا الحالل الـذي ورثته من 

أبيهـا، ونـذرت أن تصـوم للـه تعـاىل من حني ابتداء أشـغال الحفـر والبناء إىل نهايته، ومل تسـتعمل 

إال ما أثاره الدكتور عبد الهادي التازي يف مقدمة الطبعة الثانية من كتابه: جامع القرويني: املسجد والجامعة مبدينة فاس  1
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فيـه شـيئا مـن خارجـه، ال مـاء وال ترابا، فقـد حفرت فيه برئا واسـتفادت مـن تـراب األرض2، خوفا 

مـن أن يشـوب هـذا املـرشوع املبـارك يشء مـن الشـبهات، أو تصيبـه بعـض املحرمـات.. فتذهب 

الجهـود سـدى، وقـد علـم اللـه صدقهـا فأتم عليهـا النعمة، وبـارك هذا املـرشوع الذي بـدأ صغريا 

يف حجمـه، كبـريا يف معنـاه، فـأدى مـا كانـت تتأمله بانيتـه وترجوه، بـل أدى أكرث مـام كانت تأمله 

وترجـوه... فأقيمـت فيـه الصلـوات، ونـرش فيه القـرآن وعلم فيه العلـم، بدءا بالعلـم الرشعي، ثم 

العلـوم املاديـة املختلفـة.. إىل أن شـاء اللـه أن يصري هـذا البناء الصغـري أول جامعة علمية منظمة 

تعرف الكرايس العلمية، وتدرِّس جميع العلوم وتعطي إجازات التخرج قرونا طويلة من الزمن.. 

وهكـذا وجدنا املسـترشقني وعـددا من املؤرخني الغربيني يرصحون بل ويبينـون بالحجج والراهني 

أن القرويـني هـي أقـدم جامعـة وأهمها كام ذكـر )روم الندو(، وهي أقدم مدرســة كلية علمية يف 

العامل، كام ذكر الروفيسور )كريستوفيتش(3.

ذلـك أن أول جامعـة يذكرهـا املؤرخـون الغربيون هي جامعة بولوين التي تأسسـت سـنة 1158م، 

ثـم جامعـة السـوربون سـنة 1200م، ثـم جامعـة )نابـويل( سنــة 1224م. بينام تأسسـت القرويني 

عام )245هـ/859م(، وبذلك تكون قد سبقت أول جامعة غربية بثالثة قرون.

وقـد سـاهم يف ذلـك ازدهـار العلـوم واملعـارف يف القرويـني يف زمـن مبكـر، وأصبحـت فـاس قبلة 

الباحثـني والدارسـني والعلـامء مـن مختلـف األقطـار من أجل دراسـة العلـوم املختلفـة، ونقلها إىل 

بلدانهـم، حتـى قـال )دلفان(، يف شـأن فاس والقرويني بحسـب ما نقل الدكتور عبـد الهادي التازي 

يف كتابـه جامـع القرويـني: املسـجد والجامعـة مبدينـة فـاس: »لقـد كانـت مدينـة فـاس بحـق دار 

العلم، وكانت جامعتهـا )القرويني( أول جامعة يف العامل”4.

ويف نـص لألسـتاذ عبـد العزيـز بـن عبد اللـه رحمه الله نقال عـن جامعة من املسـترشقني  ما يؤكد 

هـذه الحقيقـة عـىل لسـانهم، يقول النص: “وقـد اعتر باديا ليبليـش املعروف بعي بـاي العبايس، 

فـاس مبثابـة أثينـة أفريقيا. كام وصف دلفـان يف كتابه عن القرويني جامعة فاس بأنها أول مدرسـة 

يف الدنيـا )ص. 12(. وردد الدكتـور رينـو القـول بـأن مدينـة فـاس التـي جلبـت طلبة العـامل كانت 

تـدرس فيهـا جميـع العلوم والفنـون واآلداب )الطـب القديم باملغـرب، ص. 17(، والحـظ دوكامبو 

2  ينظر جامع القرويني: املسجد والجامعة مبدينة فاس لعبد الهادي التازي 46/1 فام بعدها

ينظـر مجلـة دعـوة الحـق:  العـدد 293 ربيـع -1ربيـع 2 1413/ شـتنر-أكتوبر 1992 الدكتـور يوسـف الكتـاين جامعـة القرويني   3

ودورها يف التواصل بني الشعبني املغريب واملرصي 

نفسه  4



كلية الطب والصيدلة وطب األسنان بفاس | من 19 إلى 21 دجنبر 162019

)Decampou( يف كتابـه “املغـرب املعـارص مملكـة تنهـار” )باريـس، 1886، ص. 12( أن هـذه 

الجامعـة كانـت ملتقـى األجانـب مـن مختلـف الجنسـيات واألديـان. وأشـار كَابريـال شـارمس 

)Gabriel Charmes( يف كتابـه “سـفارة إىل املغـرب” )ص. 254( إىل أن العلـوم والفنـون كانـت 

تنتـرش منهـا إىل أوربـا، بـل إن كل مـدارس فـاس كانـت أُوىل مـدارس العـامل )ص. 297( يـوم كانت 

فـاس مركـز القـوة العربيـة، ورثـت مكانـة قرطبـة والقـريوان، ومنهـا انبثـق مـا يسـمى بالحضـارة 

ـكام يقـول أيضاًـ يف إسـبانيا، فأضاء جوانـب أوربا املتوحشـة. وقد نهل  العربيـة التـي أشـع نورهاـ 

مـن معينهـا جريبـري )Gerbert( الـذي اعتـىل أريكـة البابوية عام 999 م باسـم سيلفسـرت الثاين”5. 

انتهى.

وبـني أيدينـا اليـوم كتـب املؤرخـني وكتّاب الرتاجم واملشـيخات وغريهـم مفصحة عـن أن القرويني 

كانـت تجمـع بـني علـم الرشيعـة وأدق العلـوم املادية والفلسـفية، يقـول )روم النـدو( فيام نقله 

عنـه الدكتـور يوسـف الكتـاين “وبهـا –أي القرويـني– كان العلامء منذ حوالــي ألف عـام يعكفون 

عىل البحوث الدينية واملناظرات الفلسفية، التي قـد تتجاوز دقتهـا إدراك فكرنـا الغريب، كمـا كان 

املثقفـون يدرّسـون بهـا التاريـخ والعلـوم والطـب والرياضيـات، ويرشحـون أرسـطو وغـريه مـن 

مفكــري اإلغريـق6” ففـي هـذا النـص إفصـاح رصيـح عن عـدد مـن العلـوم الدقيقة التـي كانت 

تـدرس بهـذه الجامعة، أولها: العلـوم الدينية –وهذا تحصيل حاصل– وثانيها العلوم الفلسـفية ثم 

الطبيـة والرياضيـة والتاريخيـة ... –التي هي يف املحصلة علوم رشعية بالنسـبة لنا– يف وقت كانت 

شعوب الغرب وغريه من البالد األخرى ال تعرف شيئا من ذلك..

ويقـول كريسـتوفتش فيـام نقلـه الكتـاين: “ليسـت القرويـني هـي أقـدم كليـات العـامل، بـل هـي 

الكليـة الوحيــدة التـي كان يتلقـى فيها الطلبة العلوم السـامية يف تلك األزمنــة، وكانـوا يتواردون 

عليها من أنحاء أوربا وإنجلرتا فضال عن بــالد العرب الواسعــة، لالنخــراط يف سلك طالبها، وتلقي 

العلــوم السـامية مع الطلبة الطرابلسـيني والتونسـيني واملرصيني واألندلسيني وسـواهم7” ويف هذا 

النـص أوال: أن القرويـني هـي الكليـة الوحيـدة التـي كان الطلبة يدرسـون بها العلوم السـامية من 

طـب وفلسـفة وحسـاب ونحوهـا.. وفيـه ثانيـا أن الطلبـة كانوا يتوافـدون عىل القرويـني من أجل 

دراسـة هـذه العلـوم مـن أنحاء العـامل املختلفة، من أوربـا ومن انكلـرتا، وما إىل ذلك مـن البلدان، 

انظـر مجلـة التاريـخ العريب-العـدد 27 عـام 2003 كيـف تطـور الطـب والصيدلـة باملغرب لألسـتاذ عبـد العزيز بنعبـد اللهعضو   5

أكادميية اململكة املغربية 

ينظـر مجلـة دعـوة الحـق:  العـدد 293 ربيـع -1ربيـع 2 1413/ شـتنر-أكتوبر 1992 الدكتـور يوسـف الكتـاين جامعـة القرويني   6

ودورها يف التواصل بني الشعبني املغريب واملرصي 

نفسه  7
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فضال عن بالد العرب الواسعة. 

وبنـاء عـىل ذلـك كلـه نقول إن القرويني اسـتطاعت أن تكون قبلـة طالبي املعرفـة، وداريس العلوم 

املاديـة الدقيقـة مـن أنحاء العامل املختلفـة، عىل ذلك اتفقت كلمة املسـترشقني، وأجمعت روايات 

املؤرخـني، ويف النقـول التـي نقلناها عنهم فيام تقدم الدليل القاطع، والرهان السـاطع، عىل صحة 

مـا نقـول، يقـول الدكتور يوسـف الكتـاين: كام أجمعـت كتابات املؤرخـني والعلامء واملسـتترشقني 

عـىل اسـتقطاب جامعة القرويني للطـالب من مختلف األنحاء والقارات، وخاصة مـــن أوربا، ومن 

غري املسلمني8”. 

ومـن كل مـا سـبق نخلـص إىل أن جامعـة القرويـني كانـت قامئـة بتدريـس كثـري من العلـوم التي 

تصنـف اليـوم عـىل أنهـا علـوم ماديـة بحتـة، وأن هـذه العلـوم كان لهـا تأثـري مبـارش يف الحضارة 

اإلنسانية.

أمـا إشـعاع القرويـني وفـاس يف مجـال الطـب –وهـو األكـرث ارتباطـا والتصاقـا مبوضـوع املؤمتـر- 

فأتناولـه يف نقطتـني: أوالهـام إشـعاع القرويـني يف مجـال الطـب والصيدلـة عموما والثانية إشـعاع 

القرويني يف مجال الطب والصيدلة يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش امليالديني.

أوال: إشعاع القرويني يف مجال الطب والصيدلة عموما:

تكفـي اإلشـارة هنـا إىل أن عـددا مـن املسـترشقني يتحدثـون عـن ازدهـار الطب يف فـاس يف القرن 

الرابـع الهجـري، أي القـرن العـارش امليـالدي، وهـي مرحلة زمنية متقدمـة جدا، يقول األسـتاذ عبد 

العزيـز بـن عبـد اللـه: “ال نعـرف بالضبـط متـى ازدهر الطـب يف املغـرب األقـى، وإن كان لوكري 

يؤكـد  ابتـداء ازدهـاره خـالل القرن العارش امليـالدي )أي الرابـع الهجري(، مالحظاً أن املغرب أشـد 

بـالد اإلسـالم عمقـاً مـن الناحية العلميـة، وقد أشـرَي إىل وجود مدرسـة طبية بفـاس يف هذا العرص 

حسـب “شـهريات املغـرب” للكانـوين العبـدي، وإن كنـا مل نجـد مـا يؤكـد ذلـك9. وأعتقـد أن كالم 

الكانـوين العبـدي رحمـه اللـه صحيـح أو قريـب جدا مـن الصحة، أوال ملـا تقدم يف النـص من قول 

لوكـري إن ابتـداء ازدهـار الطـب يف القرويـني كان يف القـرن الرابع الهجري، وثانيا مـا هو معلوم من 

زيـارة كبـار أطبـاء هـذه املرحلـة للقرويـني كعبـد امللـك ابـن زهـر األندلـيس اإلشـبيي الـذي زار 

القرويـني مـرارا، وهو من أهل القرن السـادس تويف سـنة 557 هــ / 1162م فاق جميع أطباء زمانه 

نفسه  8

"انظـر مجلـة التاريـخ العريب-العـدد 27 عـام 2003 كيـف تطـور الطـب والصيدلة باملغرب لألسـتاذ عبـد العزيز بنعبـد اللهعضو   9

أكادميية اململكة املغربية ـ الرباط
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يف صناعـة الطـب. كـام زارهـا ومكـث فيهـا يف هـذه املرحلـة الرشيـف اإلدريـيس السـبتي أحـد 

مؤسيس علم الجغرافيا يف العامل، من كبار الفالسفة واألطباء عام 560 هـ )1166م(.

وثالثـا أن الطـب يف القرويـني وصـل يف هـذه العصـور املتقدمـة جـدا إىل منـح شـهادات وإجازات 

علميـة للمتمكنـني مـن الصنعـة، وبـني أيـدي الباحثـني اليـوم إجـازة عبد الله بـن صالـح الكتامي 

التـي سـلمت لـه مـن القرويني يف بدايـة القرن الثالث عرش امليـالدي 1207 وهو أمـر تؤكده وثيقة 

يف ملـك املجمـع املغـريب للتاريخ العسـكري تحمـل عنوان )أول إجـازة يف املغرب يف طب اإلنسـان 

والحيـوان( هـذه اإلجـازة مؤرخة يف بداية القرن السـابع الهجري 603 الثالث عـرش امليالدي 1207. 

صارت اليوم متداولة وباستطاعة الجميع قراءتها واالطالع عليها.

اإلجـازة ممنوحـة مـن جامـع القرويـني للطبيـب عبـد اللـه بـن صالـح الكتامـي بحضـور كل مـن 

القـايض املوثـق: محمـد بـن عبـد اللـه الطاهـر. وابـن البيطـار ضيـاء الديـن أبـو محمـد املالقـي 

والنبطي أبو العباس أحمد بن مفرج واإلشبيي أيب عمر أحمد بن محمد بن الحاج.

اإلجـازة تصـف متلقيهـا ب: العـارف الكبـري بالطـب، اإلنسـان الصـادق املواظـب عـىل الصلـوات 

الخمس والجمعة.

ومعلـوم أن عبـد اللـه بـن صالـح الكتامـي عامل نبـايت وطبيـب وصيدالين  مشـهور، يعتـر من أكر 

أساتذة عامل األعشاب والعقاقري، عاش يف دولة املوحدين، وكان صيدالنيا يف بالطهم.

وأمـا ابـن البيطـار الـذي ذكـر أنـه كان حـارضا حـني أجيـز عبد اللـه بن صالـح الكتامي فهـو ضياء 

ـاب:  الديـن أبـو محمد عبـد الله بن أحمـد املالقي املَعروف بابن البيطـار، وامللقَّب بالنبايت والعشَّ

عـاش بـني 593 و646 أي بـني 1197 و1248  عـامل زمانـه يف ُعلـوم النبات والَعَقاِقـري بـال منـازع، ال 

يلحـق درجتـه أحـد يف تركيب األدويـة، مـع مـا عرف عنـه من كونه رائـد العالج الكيميـايئ يف تلك 

الحقبـة، أقـول: ابـن البيطـار هذا أندليس انتقـل إىل املغرب يف رحلة علمية ونـزل بفاس، وأخذ عن 

علامئهـا وأطبائهـا وعـىل رأسـهم عبـد اللـه بـن صالـح الكتامـي، وهـذا يعنـي أن القرويـني كانـت 

متقدمـة يف الصناعـة الطبيـة يف هـذا الوقـت املبكـر، إىل درجـة كانـت معهـا مقصد الدارسـني من 

األندلس وغريها.

واسـتمر ذلـك يف القرويـني، ففـي القـرن الرابـع عـرش، احتضنـت جامعـة القرويـني الوزيـر لسـان 
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الديـن ابـن الخطيـب الغرناطـي الفايس منـزال ووفـاة... أخذ العلوم الفلسـفية، ومهـر يف الطب..10 

بـل بـّرز فيـه، حتـى قال ابن خلـدون: إنه اختّص بصحبة الحكيم املشـهور يحيى بـن هذيل، فأخذ 

عنـه العلـوم الفلسـفية، وبـّرز يف الطـب11، ويف الـدرر الكامنـة للحافـظ ابـن حجـر: وأخـذ الطـب 

واملنطـق والحسـاب عـن يحيـى بـن هذيـل الفيلسـوف وبـرز يف الطـب12. ومؤلّفاتـه يف الطّـّب 

واألغذية شاهدة بذلك، منها:

أرجـوزة يف فـن العـالج مـن صنعة الطـب: عـدد أبياتها نحو ألف وسـتامية بيـت، تتضّمن ذكر . 1

جميـع األمـراض الكليـة والجزئيـة، وذكـر أسـبابها وعالماتهـا وتدبريهـا وجلـب العـالج بحسـب 

أحوالها... 

األرجـوزة املعلومـة: وهـي أرجـوزة طبيّـة موضوعهـا الرتبـة وعـالج السـموم. وقـد رّصح ابـن . 2

الخطيـب بأنـه كتبهـا ليعـارض بهـا مـن جهـة أرجـوزة أيب عـي بـن سـينا الطبيـة، املوسـومة ب 

»األرجـوزة املجهولـة« التـي موضوعهـا العـالج من الـرأس إىل القدم، ولتكتمل بها، مـن جهة ثانية، 

صناعة الطب كامال ال يشينه نقص.

البيطـرة: ويقـع يف سـفر واحـد يجمـع كل ما يرجـع إىل البيطرة من محاسـن الخيـل وغري ذلك . 3

من عالج الحيوانات.

البيزرة: ويقع يف مجلد يبحث يف أحوال الجوارح من الطيور.. 4

الرجـز يف عمـل الرّتيـاق الفاروقـي: ويـدور حـول الرتيـاق الفاروقـي، وهـو دواء مركّـب يدفـع . 5

السموم، وهو أجّل املركّبات؛ ألنه يفرّق بني املرض والّصّحة.

رسالة تكوين الجنني: وتتناول، كام يبدو من عنوانها، مراحل الحمل. . 6

رسـالة الطاعـون: كـذا ورد اسـمها يف اإلحاطة وأزهـار الرياض. ثـم ورد يف اإلحاطة ونفح الطيب . 7

اسـم آخـر هـو: »الـكالم عـىل الطاعـون املعـارص« وأغلب الظـن أنهام رسـالة واحدة تتحـّدث عن 

عـالج مـرض الطاعـون الـذي اجتـاح األندلـس وغريهـا من البلـدان اإلسـالمية غري مرة. وقـد تكون 

هـي نفسـها: »مقنعة السـائل، عن املـرض الهائل«، وهي الرسـالة الّصّحيّة التي تتحـّدث عن مرض 

الطاعـون الـذي دهـم األندلـس يف سـنة 749 هــ. وقـد نـرشت بأملانيا مـع ترجمة لهـا باألملانية يف 

مجلة أكادميية العلوم سنة 1863.

عمـل مـن طـّب ملـن حـّب: كتـاب ضخم يقـع يف سـفر، ويبحـث يف مختلـف األمـراض وكيفية . 8

عالجهـا، وقـد ألّفـه ابـن الخطيـب لسـلطان املغـرب أيب سـامل إبراهيم بـن أيب الحسـن املريني، يف 

إنباء األمراء بأنباء الوزراء بترصف )ص: 78(  10

اإلحاطة يف أخبار غرناطة: مقدمة املحقق من الصفحة: 8 من الجزء األول  11

الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة )5/ 214(  12
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أثناء إقامته بسال.

املسائل الطبيّة: وهو عبارة عن رسالة طبيّة وصحيّة تقع يف سفر واحد.. 9

املعتمـدة يف األغذيـة املفـردة: كذا ورد اسـم هـذا املؤلّـف يف اإلحاطة ونفح الطيـب. وكان ابن . 10

الخطيـب واملقـري قـد ذكـراه أيضـا باسـم »رجـز األغذيـة« وهو عبـارة عـن أرجوزة مـن نظم ابن 

الخطيب تتحّدث عن منافع األغذية ومضارّها.

الوصـول لحفـظ الّصّحـة يف الفصـول: يبحـث يف الحميـة، وقـد فـرغ ابـن الخطيب مـن تأليفه . 11

سنة 771 هـ.. 

اليوسـفي يف صناعـة الطـب: كذا ورد اسـمه يف اإلحاطة والنفـح. وكان ابن الخطيب واملقري قد . 12

ذكـراه أيضـا باسـم: »اليوسـفي يف الطـب« وهو ممتع، يقع يف سـفرين كبريين، ألّفـه ابن الخطيب 

لسـلطانه أيب الحجاج يوسـف، ونسـبه إليه اقتداء بالرازي الطبيب املشهور يف كتابه »املنصوري«13. 

تـويف شـهيدا بفـاس عـام 776 ودفن خارج بـاب الرشيعة املعـروف اليوم بباب محـروق، وقره إىل 

اليوم معروف مشهور...

وهكـذا فقـد ظلـت جامعـة القرويـني بـني مـد وجـزر يف اإلشـعاع الطبـي، يزدهـر تـارة ويضعـف 

أخـرى، ولكنـه -فيـام يبـدو- إشـعاع مل يختف، وعطاء مل يتوقـف إال يف القرن الرابـع عرش الهجري/ 

العرشيـن مـع الغـزو الفرنيس، بدليل أن الدراسـات الطبية يف القرويني كانت تكلل بشـهادة تخوَّل 

للطبيب مامرسة الطب يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش.

ثانيا: إشعاع القرويني يف مجال الطب والصيدلة خالل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش:

قلنـا إن الطـب اسـتمر يف القرويـني دراسـة وتدريسـا إىل زمن الغـزو الفرنيس للمغـرب، وإن كنا ال 

ننكـر أنـه عـرف بعـض الضعـف والرتهـل، تبعا للضعـف العـام الذي عرفتـه البالد يف تلـك الحقبة 

لـدواع سياسـية واجتامعيـة واقتصاديـة متداخلـة، بيـد أن ذلـك مل يكـن عامـا، وظلـت القرويـني 

جامعة تقاوم وال تستسـلم، وبقي إشـعاعها يف الطب قامئا، وعطاؤها مسـتمرا، وإنتاجها متواصال، 

وسنبني ذلك من خالل إشارتنا إىل أربعة أمور:

األول: اإلجازات الطبية التي منحت خالل هذه الحقبة:

الثاين: العيادات الطبية ومخترات صناعة األدوية التي وجدت يف هذه الحقبة

الثالث: أعالم الطب الكبار الذين اشتهروا بفاس يف هذه الفرتة

الرابع: الكتب التي كان يدرس بها الطب يف القرويني

اإلحاطة يف أخبار غرناطة: مقدمة املحقق من الصفحة: 24 من الجزء األول  13
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األول: اإلجتازات الطبيتة التتي منحتت ختالل هتذه الفترتة: ونبـدأ باألمـر األول وهـو اإلجـازات 

العلمية يف الطب والصيدلة بالقرويني فنقول:

املعـروف أن تسـليم أول إجـازة يف الطـب من جامـع القرويني كان يف زمن مبكر جـدا، أي يف بداية 

القـرن السـادس الهجـري 603 الثالـث عـرش امليـالدي 1207 كام تقدمت اإلشـارة إليـه يف وثيقة يف 

ملك التاريخ العسكري املغريب. 

وأمـا يف الفـرتة املتحـدث عنها يف هذا املؤمتر فنشـري إىل إجازتني يف مجال الطب سـلمتا من جامعة 

القرويني إحداهام يف بداية القرن الثامن عرش واألخرى يف نهايته.

اإلجـازة األوىل سـلمت للطبيـب الحـاج محمـد بـن الحـاج أحمـد الكحـاك الـذي كان –كـام تقول 

اإلجـازة– عـىل معرفـة “بالجراحـات البدنيـة وغـرز اللحـم وشـد جبائـر التكسـري، وأصنـاف البول 

بالقواريـر، واختـالف ألوانهـا، وقـدر مـا يؤخـذ من الـدم بالفصد والحجامـة، والعـروق التي ينبغي 

فصدهـا، واألجسـام املفتقـرة لإلسـهال، واملحتاجة للقبـض، وغري ذلـك” وقد أشـار ذ. املنوين رحمه 

اللـه إىل أن هـذه اإلجـازة قدمت ضمن جائزة الحسـن الثاين للمخطوطـات والوثائق التي انطلقت 

عـام 1969 يقـول رحمـه اللـه -يف مقـال لـه مبجلـة دعـوة الحـق تحـت عنـوان: معطيـات جائـزة 

الحسـن الثـاين للمخطوطـات والوثائـق عر سـبع سـنوات-: وهذا لـون آخر تقدمه “شـهادة طبية 
مكتوبـة برسـم الطبيـب املغـريب: الحاج محمـد بن الحـاج أحمد الكحـاك الفايس عـام 1248هـ.14 

وهـو مـا ذكـره ذ. عبـد العزيـز بـن عبـد الله حيـث قال: وقـد حصل عىل نفـس اإلجـازة يف الطب 

الكحـاك عـام 1832 ففتـح دكاناً للعالج بفاس15.  اإلجازة منحت له بقصد مامرسـة الطب والتصدر 

للمداواة، وهي إجازة طويلة، أشري فيها إىل أربعة أمور مهمة:

األمـر األول: مقدمتهـا التوحيديـة الرائعـة، التـي تقـرر مسـائل عقدية خطـرية جدا مـن أهمها أن 

الفاعل يف هذا الكون عىل الحقيقة هو الله تعاىل.

األمر الثاين كون علم الطب علام رشعيا مؤيدة ذلك –أي اإلجازة- بالحجج الظاهرة. 

األمـر الثالـث: هـو أن إصـدار هـذه اإلجـازات كان يتوقف عـىل إذن من له األحـكام الرشعية وهو 

السلطان، حتى تُقطع الطريُق عىل املتالعبني والدخالء.

األمـر الرابـع أن اإلجـازة تتضمـن شـهادة وجهـاء املدينـة مـن أرشاف وتجار وشـبههم، كام تتضمن 

شهادة األطباء ومن يقرب منهم يف الطبيب املشهود له.

دعوة الحق عدد 166  14

انظـر مجلـة التاريـخ العريب-العـدد 27 عـام 2003 كيـف تطـور الطـب والصيدلة باملغرب لألسـتاذ عبـد العزيز بنعبـد الله عضو   15

أكادميية اململكة املغربية ـ الرباط
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األمـر الخامـس أن اإلجـازة تذكـر ثـالث صفـات اجتمعـت يف الطبيـب الكحـاك: املهـارة العاليـة، 

واألخالق الراقية، والدين املتني.

وعـىل كل حـال فهـذه اإلجـازة تحتاج إىل أكرث من دراسـة علمية دقيقة تسـتحرض سـياقها، وتحلل 

مضامينهـا، وتبنـي عـىل ظواهرهـا، وتسـتخرج مخبوءاتهـا... تقـول اإلجـازة: “... إنه تصـدر ملداواة 

النـاس ومعالجتهـم بالحرضة اإلدريسـية، وكانت فيـه أهلية لفهم كالم النـاس يف دواوينهم الطبية، 

وطلـب مـن أنـاس خالطـوه وجربوه غري ما مرة أن يشـهدوا له باإلجازة يف علـم صناعة الطب عىل 

عـادة األطبـاء األقدمـني يف أخـذ اإلجـازة مـن املعارصيـن لهـم” وقـد تحقـق لـه ذلـك فعـال، تقول 

اإلجـازة: “فـاألرشاف والتجـار وأرضابهم يشـهدون بأنهـم جربوه يف معالجة املـرىض واملبتلني غري ما 

مـرة، واختـروا حالـه وأمـره، فوجدوه بحرا وقفت فحول األطباء بسـاحله، وعجـزوا عن مجاراته يف 

مياديـن صناعـة الطـب ودالئله، عارفا مهندسـا، وحاذقا كيسـا، لـه عقل راجح، مقدامـا يف معالجة 

األدواء ولعبـاد اللـه ناصـح، وأنـه رجـل صالـح، ال يتهم بريبـة وال خيانة، وفيه ما ليـس يف غريه من 

فعـل املعـروف، وبسـط الكـف، ومواسـاة الضعفـاء، ومعالجتهـم بغـري أجـرة، ومالزمـة الصلـوات 

الخمـس بالجامعـة، وكـرثة األذكار، وزيـارة األولياء، وغـري ذلك من أفعال الـر، واألطباء والحجامون 

يشـهدون بأنـه عارف بالطب، وباألخـالط املهلكات، التي بها قوام األبدان اإلنسـانية، ومنها الصالح 

والفسـاد، وباألخرجـة التـي هـي أصـول األمراض البدنيـة، عىل وفق املـراد، وإن مثلـه من ينتصب 

ملعالجـة النـاس لتوفـر الـرشوط املنصوص عليها يف كتـب الطب فيه جملة وتفصيـال، وهي معرفة 

طبائـع األدويـة والنبـات والحبـوب واألشـجار واملعـادن وشـبه ذلـك، فإن مـن جهل طبع اإلنسـان 

وطبـع األمـراض واألدويـة فـال يحـل لـه االنتصـاب إىل معالجـة الناس بقـول أو فعل، واملشـهود له 

عـارف بذلـك كلـه، وبالجراحـات البدنيـة، وغـرز اللحـم، وشـد جبائـر الكسـري، وأصنـاف البـول 

بالقواريـر، واختـالف ألوانهـا، وقـدر مـا يؤخـذ من الـدم بالفصد والحجامـة، والعـروق التي ينبغي 

فصدهـا، واألجسـام املفتقـرة لإلسـهال، واملحتاجـة للقبض وغري ذلك، وأشـهدوا كلهم أنهـم أجازوه 

يف ذلـك كلـه إجـازة تامة شـاملة عامة، وسـلموا له التصدر ملعالجة الناس بالتسـليم التام، الشـامل 

املطلق العام، الذي ال يعقبه رجوع وال قيام، طال الزمن أم قرص”.

أما اإلجازة الثانية فكانت يف شـوال 1310هـ/ 1896م واملصادر ال تسـعفنا باسـم املمنوحة له، وكل 

مـا وقفـت عليـه هـو ما نقله األسـتاذ عبد العزيز بـن عبد الله عـن الدكتور رينو يف شـأن  حصول 

أحـد األطبـاء عـىل اإلجازة يف الطب مـن القرويني نهاية القرن الثامن عـرش يف كتابه: الطب القديم 

يف املغـرب حيـث قـال: إنـه -أي رينـو- أشـار إىل اجتـامع عقـده أربعـة مـن علـامء فـاس يف ثامـن 

شـوال 1310هــ/ 1896م المتحـان طبيـب مغـريب، فشـهدوا، بعـد استفسـاره، بتضلعه مـن الطب 
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وقوانينـه وتطبيقاتـه، ومعرفتـه برتكيـب األدويـة وتقاسـيم الرشايـني ووظائفهـا وعددهـا، وعـدد 

العظـام، ومتييـزه بـني أنـواع العصب والعضـالت يف الجسـم ومعرفة النباتـات واألزهار واألعشـاب 

الطبيـة وخواصهـا وأسـامئها وطرق إذابتهـا يف الوقت الصالـح واألوقات املناسـبة لوصفها للمرىض. 

وبعد املداولة بني العلامء، خولوا الطبيب إجازة16. 

ثانيا: العيادات الطبية ومختربات صناعة األدوية

تدريـس الطـب يف القرويـني كان لـه أثـر مبـارش عىل واقـع التطبيب بفـاس، يتضح ذلـك جليا من 

خـالل انتشـار الدكاكـني الطبيـة يف فـرتات مختلفـة، هـذه الدكاكـني التـي كانـت تقـوم بوظيفتني: 

وظيفـة التطبيـب ووظيفـة صناعـة األدويـة، إال أنها عرفت وجـودا قويا يف هذه الحقبـة، فقد ذكر 

بعض الباحثني أنه كان مبدينة فاس نحو خمسـني ومائة دكان )150( لبيع العطارة واملسـتحرضات 

الطبيـة، يعـرض فيهـا األطبـاء األرشبة واملراهـم واملعاجني التي حرضوها وغريها من املسـتحرضات 

العالجيـة، إضافـة إىل األعشـاب التي كانت تباع عىل شـكل مسـتحرضات مجربة لعـالج مرض ما17 

وممـن فتـح دكانـا للعالج يف هـذه الفرتة الزمنيـة الطبيب الحـاج محمد بن الحـاج أحمد الكحاك 

املتقـدم ذكـره، وقـد لفـت نظـري مـن أصحـاب هـذه الدكاكـني أو العيـادات الطبية رجـالن: هام 

الطبيـب املتقـن عبد الوهاب بن أحمـد أدراق من أهل القرن الثامن عـرش 1746/1159 والطبيب 

املتفنـن عبـد السـالم بـن محمد العلمـي عاش عمره يف القرن التاسـع عـرش وتـويف يف بداية القرن 

العرشين 1905/1323 كالهام ولدا بفاس، وتوفيا بها.

أمـا األول وهـو عبـد الوهـاب بن أحمـد أدراق فقد تصدر لعالج الناس ومداواتهم مبدينـة فاس، كان له 

دكان يقصـده املـرىض من الناس، لتشـخيص أدوائهم وكشـفها، ومعالجة أمراضهم ومداواتها، اسـتفاض 

عبـد الرحمـن بـن زيـدان يف ترجمته فقـال: “عامل طبيب ماهـر... انتهت إليـه يف زمانه الرياسـة يف فن 

الطـب، فـكان اليجـارى فيـه واليبارى، مـع لطف وجـاه ووجاهـة.. وكان الطبيب الخاص لـدى الجاللة 

اإلسـامعيلية، ال يفارق السـلطان، وكذلك لدى ولده أىب محمد عبد الله... له االسـتنباط يف الطب الذي 

حـق أن يخضـع لـه بـه بقـراط فمـن دونـه، وكذلـك ابن سـينا مع همـة ووقار، وسـمت وعلو مقـدار، 

وكانـت تحبـه امللوك وتجله وتقدر قـدره، وأجازوا لـه الجوائز ذات البال، ومـارس عالجهم، وتردد إليهم 

فأدنوه، وأحلوه منهم محل التكرمة واإلجالل، وله أنظام يف الطب يف أنواع العشـب والفواكه وخواصها 

انظـر مجلـة التاريـخ العريب-العـدد 27 عـام 2003 كيـف تطـور الطـب والصيدلة باملغرب لألسـتاذ عبـد العزيز بنعبـد الله عضو   16

أكادميية اململكة املغربية ـ الرباط

استيتو )محمد(، الفقر والفقراء يف مغرب القرنني 16ـ 17م، ص 453  17
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ومنافعها، لوجمع ذلك لكان ديوانا حافال..18 

ذكـر ابـن زيـدان وقائع كثـرية تدل عىل معرفته التامـة بالطب، نذكر منها ما يشـري إىل ما كان يقع 

يف دكانه/عيادتـه الطبيـة فنقـول: قـال ابـن زيـدان: ومـام يرهـن عـىل مهارتـه يف الطـب وكامـل 

معرفتـه أن شـخصني أرادا أن يختـراه يف الطـب، وكان كل مـن عنـده مريـض يأتيـه عنـد الصبـاح 

بزجاجـة فيهـا بولـه يقـال لهـا الهراقـة، فعمـد أحـد الشـخصني إىل بـول كبـش سـمني وجعلـه يف 

زجاجـة، وعمـد اآلخر إىل سـقف قديم تنـزل منه القطرة وجعل ماء القطـرة يف الزجاجة كأنه بول، 

واختلطـا يف النـاس فجعـل الطبيـب ينظـر يف كل هراقـة ويصـف للمريـض الـدواء حتـى وصـل 

لصاحـب الكبـش فجعلـه يف ناحيـة، ثـم وصـل لصاحب السـقف فجعلـه يف ناحية حتـى فرغ من 

أمـور النـاس، فقـال لصاحـب الكبش: هـذا غلبت عليه الشـحم إن مل تذبحه عن قرب مـات، وقال 

لصاحـب السـقف: اجعـل لهـذا حريـرة وإال سـقط ثـم قبضهـام، وأراد أن يذهب بهـام إىل الحاكم 

ثم عفا عنهام19-20 تويف بفاس يف 28 صفر عن سن عالية نحو الثامنني عام 1746/115921

فانظـر كيـف كان هـذا الطبيـب يسـتقبل النـاس يف عيـادة خاصـة، ويجـري تحاليـل مخرية عىل 

البول من زمان بعيد، وكيف اسـتطاع اكتشـاف الخديعة بير وسـهولة، مع ما ُوصف به املشـهد 

من ازدحام وكرثة زوار.

وإجـراء التحاليـل املخريـة عىل البول كان منتـرشا بني أطباء تلك املرحلة، فقـد ذكر محمد املختار 

السـويس يف كتابـه القيـم “رجاالت العلم العريب يف سـوس من القرن الخامـس الهجري إىل منتصف 

القـرن الرابـع عـرش” أن الطبيـب أبا عبد الله محمد بن سـعيد املرغيثي السـويس املتـوىف 1089هـ 

مبراكـش اعتـزل التطبيب بسـبب مريـض حمل إليه قارورة بوله وهو يف املسـجد، فقـــــــــال»إن 

إتحاف أعالم الناس بجامل أخبار حارضة مكناس471/5  18

إتحاف أعالم الناس بجامل أخبار حارضة مكناس471/5  19

ومـن ذلـك أنـه كان ميـر عـىل رأس الرشاطـني فيجـد إنسـانا يف طراز يقـول األبيات بصوت حسـن، فـكان يقف السـتامع صوته، فمر   20

يومـا فسـمع صوتـه وهـو متغري، فصعد إىل الطراز وسـأل عن اآلنية التي يرشب منهـا فوجدها برادة، فكرها فوجـد داخلها وزغة، 

فقـال هـذه التـي غـريت صوته.ومـن ذلك أنـه كان مارا بالرصيـف ومعه عبده، وإذا بإنسـان يف إحـدى يديه لـن وىف األخرى حوت، 

فقـال لعبـده اتبـع هـذا وقيـد الـدار التي يدخل لها فتبعه، وملـا كان من الغد أمـره أن يذهب إىل تلك الدار وينظـر، هل بها جنازة؟ 

فذهـب عبـده وأخـره أن بهـا جنازة، فذهـب املرتجم ودخل عىل امليت وفصده يف محـل، وقال ألهله: أخروه حتـى تنظروا يف أمره، 

ثـم بعـد هنيئـة زال مـا بامليـت وعـاش بعـد، إىل غري هذا مام يقـى منه العجب ويشـهد للعـرب بالتفوق الـذى ال مطمع لغريهم 

يف الوصـول إليـه، وإمنـا أوقعنـا يف الحضيـض األسـفل الكسـل، وإهامل اتباع سـلفنا الصالـح رضوان اللـه عنهم . ينظـر: إتحاف أعالم 

الناس بجامل أخبار حارضة مكناس471/5 

معجم املؤلفني )6/ 216(  21
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عمال يؤدي إىل أن أكون سببا يف دخول النجاسة للمسجد ال أشتغل به«22.

وممـن فتـح عيادة طبيـة يف فاس يف هذه املرحلة التاريخية الطبيب عبد السـالم بن محمد العلمي، 

ففـي كتـاب الطـب العـريب يف عرص دول املغـرب األقى ما نصه “وملا رجع من مرص تلقاه السـلطان 

املـوىل الحسـن بغايـة اإلجـالل واالحـرتام واإلكبـار، فاتخـذه طبيبـه الخـاص... وفتـح دكانا السـتقبال 

املـرىض ووصـف األمـراض والعـالج بفاس”23 بل ذهـب الزركي أكرث من هذا حني قال: وأنشـأ مصحة 

صغرية يف بلده24.

وقـد اجتهـد يف تقريـب الطـب من النـاس، خصوصا حـني رشح مفـردات األنطايك بلغـة أهل فاس 

يف كتابـه املسـمى ضيـاء النـراس يف حـل مفـرادات األنطـايك بلغـة أهـل فـاس، وقـد كانـت وفاته 

بفاس عام25 1905/1323.

ثالثا: أعالم الطب الكبار الذين اشتهروا بفاس يف هذه الفرتة:

سـبقت اإلشـارة إىل جامعة من كبار األطباء الفاسـيني وأعيانهم الذين وجدوا يف هذه الفرتة منهم 

الحـاج محمـد الكحـاك ومنهـم عبـد الوهـاب بـن أحمـد أدراق ومنهـم عبـد السـالم بـن محمـد 

العلمي، ونزيد فنقول:

أبـو عبـد اللـه محمـد بـن قاسـم بـن زاكـور الفـايس مـن أهـل القـرن الثامـن عـرش، فقـد تـويف 

1708/1120 قـال الكتـاين إنـه كان مشـاركا يف العلـوم مـن لغة وأصـول وبيان وتاريـخ، مع حيازته 

يف ذلـك كلـه قصـب السـبق، كان عارفـا بالطب ماهـرا فيه،خصوصا أرجـوزة ابن سـينا، قرأها عىل 

األسـتاذ الطبيـب أيب العبـاس أحمد بن إبراهيم العطـار، ووضع عليها تذييال سـامه: الدرة املكنوزة 
يف تذييل األرجوزة”26

أبـو محمـد عبـد املجيـد بن عي املنايل الفايس الشـهري بالزيـادي من أهل القـرن الثامن عرش، فقد 

تـويف 1163 حـوايل 1749 ذكـر الكتـاين يف السـلوة أنـه كان لـه البـاع املديـد يف علـم الطـب، عارفـا 

باألمـراض، حسـن العـالج، موفقـا يف اإلصابـة، ومل يكـن فقـط طبيبـا بـل كان إمامـا جامعـا، لعلوم 

هيأه للطبع والنرش عبد الوايف املختار السويس، تطوان، ط 1، 1989، ص 40  22

الطب العريب يف عرص دول املغرب األقى ص: 201  23

األعالم للزركي )4/ 8(  24

الطب العريب يف عرص دول املغرب األقى ص: 201 واألعالم للزركي )4/ 8(  25

سلوة األنفاس   26
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الرشيعة، نارشا للسنة، لغويا واعظا مذكرا له أتباع وأصحاب...27

الطبيـب أبـو العبـاس أحمـد أدراق، من أهل القرن الثامـن عرش، فقد تويف عـىل رأس 1200 حوايل 

1785 كان طبيبـا حاذقـا، ماهـرا، فقيهـا أديبـا أريبـا، ذا نـوادر، اتخذه السـلطان سـيدي محمد بن 

عبـد اللـه طبيبـه الخاص، يالزمه يف الحرض والسـفر، والبكور واآلصال، يتفقد أحواله بكرة وعشـية، 

وأحوال الحاشية امللوكية... حني مرض السلطان بتادلة بارشه حكيمنا هذا حتى عويف28”.

أبـو العبـاس أحمـد بن حمـدون بن الحاج السـلمي الفايس من أهل القرن التاسـع عـرش تويف يوم 

1316/12/27 - 1899/5/7 نشـأ هـذا الرجـل يف بيـت علـم وجاللـة، ونبـغ يف علـوم كثـرية كالفقه 

والحديـث واألصـول والعربيـة والسـري واألنسـاب والتاريـخ والطـب... تتلمـذ عـىل يديه السـلطان 

وأوالده مـن آثـاره الطبيـة، تحـدث عنه رينو بصفته أمنوذجـاً أخرياً للطبيب والعـامل العريب الكامل، 

ولـه مؤلـف اسـمه “الـدرر الطبيـة املهـداة للحرضة الحسـنية” وقـال إنـه يف ثالثة أجزاء، والقسـم 

األول مـن الجـزء األول خـاص مببادئ الطب والطبائع، والثـاين يف رضوريات الحياة “الهواء واألغذية 

واألرشبـة”، والثالـث يف األدوية املفـردة، والجزء الثاين لألمراض وطرق عالجهـا، والثالث يف الخواص 

الطبيـة لبعـض األسـامء. وقـد الحـظ رينـو أن ابـن الحـاج أعطانـا للمـرة األوىل يف تاريـخ املغـرب 

تقسيامً فنياً لألدوية29 وذكر الكانوين أن له كتابا آخر يف عالج الصبيان.. ووصفه بأنه صغري30.

ومل يكن هذا يف الرجال فحسـب، بل كان يف النسـاء أيضا فقد ذكر الكانوين العبدي أن السـيدة فاطمة 

الحاجيـة الفاسـية كانـت طبيبـة ماهـرة يف الطـب، عارفـة بالعشـب والنباتـات وخصوصا فن الـوالدة، 

مرجوعا إليها يف الوالدة وأمراض البواسري.. وكانت وفاتها حوايل سنة 31  1704/1115.

رابعتا: التدريتس أو أشتهر املقتررات الطبيتة والصيدلية التي كانتت تدرس يف القرويتني إىل القرن 

التاسع عرش:

 مـا تحفـل بـه خزانـة القرويني مـن مخطوطات طبية ينبئ عـن حركة علمية قويـة كانت قامئة يف 

جامـع القرويـني يف هـذا الجانـب، ولقـد اسـتطاع بعـض الباحثني من خـالل البحث فيها الكشـف 

عـن مصـادر التدريـس الطـب بالقرويـني، ووصلـوا إىل أنـه كان يـدرس باألمهات املعتمـدة يف هذا 

سلوة األنفاس   27

الطب العريب يف عرص دول املغرب األقى ص:195  28

مجلة التاريخ العريب، العدد 27، ص 295-294.  29

الطب العريب يف عرص دول املغرب األقى ص207  30

الطب العريب يف عرص دول املغرب األقى ص207  31
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البـاب، ككتـب الشـيخ الرئيـس ابن سـينا ومن تقدمـه ككتب أبقـراط وجالينوس ومن جـاء بعده 

مـن املشـاهري كابـن زهـر واألنطايك، وقـد نقل األسـتاذ الكبري عبد العزيـز بن عبد اللـه رحمه الله 

عـن رينـو تأكيـده أن علم الطب كان يدرس يف جامعة القرويني بواسـطة كتـب أبقراط وجالينوس 

وديوجينـوس املعربـة، ثـم عقـب عـىل ذلـك بقولـه: وأرى أن احتـواء خزانـة القرويـني عىل جملة 

مؤلفـات ألطبـاء مسـلمني دون أخرى يدل عىل نوعية الدراسـات الطبية املنتقـاة يف القرويني، وإن 

كان الكثـري مـن مخطوطـات الجامعـة قـد ضـاع أو نقـل إىل اإلسـكوريال يف قصة املـوىل زيدان بن 

املنصـور السـعدي، ثـم ذكر أبرز املقـررات التي كانت تدرس يف القرويـني يف علم الطب والصيدلة، 

والتي كانتـ  عىل ما يلوحـ  منطلق التعليم الطبي بالقرويني هي:

“عمـل مـن طـب ملن حب” البن الخطيب حبسـه السـلطان موالي عبد الله بن إسـامعيل عام . 1

1156هــ وهـو يف جزأيـن، يعـدد األمـراض الخاصـة ببعـض األعضـاء مـن الـرأس إىل القـدم، مـع 

تعريـف لـكل مـرض وأعراضـه وأنـواع العـالج؛ ولـه أيضـاً “الوصول لحفـظ الصحـة يف الفصـول” 

جزءان.

“رشح أرجوزة ابن سينا”.. 2

“تذييل أرجوزة ابن سينا” ملحمد بن زاكور الفايس )املتوىف عام 1120 هـ/ 1708 م(.. 3

“األدوية املفردة” ألحمد أيب جعفر الغافقي )املتوىف عام 560 هـ(، جزءان.. 4

“التيسري يف املداواة والتدبري” البن زهر.. 5

“األرجوزة يف الطب” البن طفيل املتوىف مبراكش عام 581 هـ/ 1186 م. . 6

“مختـرص يف الطـب” البـن حبيـب صاحـب كتـاب “الواضحـة يف السـنن” املتـوىف عـام 238 . 7

هـ/ 886 م.

“االسـتقصا واإلبـرام يف عـالج الجراحـات واألورام” ملحمـد بـن عي الشـفرة القربليـاين الطبيب . 8

الجراح مبراكش 761 هـ32. 

وقـد أشـار دلفـان يف كتابه حـول جامعة القرويني إىل اعتناء الطلبة بجملـة من الكتب الطبية مثل 

مـا ذكرنـاه، باإلضافـة إىل “زبـدة الطـب” للجرجـاين و”التذكـرة” للسـويدي و”تذكـرة األنطـايك” 

و”كليـات” ابـن رشـد و”مفردات” ابن البيطار و”كشـف الرموز” البن حـامدوش الجزائري يف رشح 

العقاقري واألعشاب يحتوي عىل ألف عشبة مرتبة ألفبائيا33ً.

ومـن أبـرز مـا عرفـه املغـرب يف هـذا العهد الحسـني مصنفـات أحمد بـن محمد بن حمـدون بن 

كيف تطور الطب والصيدلة باملغرب مجلة التاريخ العريب-العدد 27  32

نفسه  33
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الحـاج الـذي تحـدث عنه رينـو  بصفته أمنوذجـاً أخرياً للطبيب والعـامل العريب الكامـل، وله مؤلف 

اسـمه “الـدرر الطبيـة املهـداة للحـرضة الحسـنية” يف ثالثـة أجزاء  والقسـم األول من الجـزء األول 

خـاص مببـادئ الطـب والطبائع، والثاين يف رضوريات الحيـاة: الهواء واألغذيـة واألرشبة، والثالث يف 

األدويـة املفـردة، والجـزء الثاين لألمراض وطرق عالجها، والثالث يف الخواص الطبية لبعض األسـامء. 

وقـد الحـظ رينـو أن ابـن الحاج أعطانـا للمـرة األوىل يف تاريخ املغرب تقسـيامً فنيـاً لألدوية34 كام 

ذكـر رينـو يف كتابـه “الطـب القديـم يف املغـرب” أن بعـض األطبـاء املغاربـة كانـوا متخصصـني، 

بعضهـم يف األوجـاع وبعضهـم يف أمـراض العيـون وبعضهـم يف الحميـات. وقـد وصـف الطبيـب 

الفـايس عبـد السـالم العلمـي يف كتابـه “ضيـاء النـراس” بعـض األمـراض الباطنـة وعلـوم الترشيح 

العضـي املفصـي والعصبـي والكيميـاء الطبيـة واملسـتحرضات الصيدليـة وطـب الرمـد واألمراض 

الجلدية وداء الزهري وأمراض النساء واألطفال35.

والحمد الذي بنعمته تتم الصالحات، وصىل الله وسلم عىل سيدنا محمد وعىل آله وأصحابه.

نفسه  34

نفسه  35
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المحور األول: 
التعليم الطبي في المغرب خالل ق 18و 19

جامعة  من  الممنوحة  الطبية  اإلجازات 
القرويين خالل القرن 19م

الدكتورة إيمان هاللي
كلية الطب والصيدلة بفاس

تقديم

علـم الطـب؛ علـم اتخـذ من صحة االنسـان موضوعـا له، واتخـذت مهنته تلـك العالقـة الثمينة - 

بـني فاقـد جـزء مـن عافيتـه من جهـة؛ واملتسـبب يف اسـرتدادها من جهة أخـرى - لتكون رأسـامل 

لهـا. مهنـة تعامـل الـروح البرشية داخل جسـم متعدد األعضـاء، كثري التفاصيل ولـكل جزء أمراض 

وعلـل متعـددة، ولكل مرض أسـباب وفرضيات نشـوء مختلفـة واقرتاحات عـالج متنوعة. انه ليس 

منطقـا وال علـام نقليـا، انـه علـُم جسـٍم متحـرك، متغـري، متعـرض الختـالالت ال تقـل تنوعـا. علم 

تقتـي الكفـاءة فيـه معرفـة املريـض ابتـداءا، ثـم املـرض والبحـث يف مسـبباته والسـعي إلبرائه، 

محرتمني اختيارات املعني وقدراته، مستحرضين صحة نفسيته كجوهر املوضوع ... انه الطب.

وملـا ان كانـت املهنـة الطبيـة مرادفة لحفظ حياة االنسـان وصيانة صحته؛ ظهـرت – ومنذ التاريخ 

القديـم - ترشيعـات وتنظيـامت مهيكلـة ملزاولة هـذه املهنة اإلنسـانية وضامنة لتحقيـق غاياتها؛ 

غايـات تتمحور أساسـا حول حسـن اعداد املوارد البرشية املتمثلـة يف األطباء؛ معلوماتهم النظرية، 

كفاءتهم املهنية وحسن سمتهم. 

وعـىل نفـس املنـوال؛ سـن رواد حضارتنـا العربيـة اإلسـالمية اعرافا تروم املسـاهمة يف بنـاء "رصح 

الطبيـب" عـىل أسـس من القيم اإلنسـانية ابتداءا، ثم بـذل الجهد يف ارتقاء الـرصح وضامن أهليته 

العلمية عر أعراف بديعة ترمو التقويم والتقييم. 

 يقـول الطبيـب إسـحاق الرهـاوي - وهـو مـن أطبـاء القـرن الرابع الهجري حـول امتحـان األطباء: 

"فـاين قائـل يف محنـة الطبيب انها واجبة ألسـباب أقدمهـا رشف موضوع صناعة الطب...االنسـان، 

فلذلـك وجـب متييـز األطبـاء باملحنـه وانتقادهـم بالنظـر والبحـث ليظهر فضـل األفاضل فتسـلم 
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اليهم النفوس، ويظهر جهل املدعني لها فيحذر منهم". 

ويضيـف الحكيـم الرهـاوي:" ومـن األسـباب املوجبـة ملحنـة الطبيـب صعوبـة الصناعـة وطولهـا، 

فالشـتباك أصولهـا وفروعهـا بعضهـا بعـض؛ اتسـعت األقاويـل فيها واسـتصعب درکهـا خاصة عىل 

اهـل الكسـل...فلذلك يجـب ان يفتـش عمـن ادعاها لينظر هل هـو من اهلها بالحقيقـة وانه قد 
افنی زمانه يف درس كتبها ويف صحبة أهلها ويف خدمة املرىض وانه عاين من امرها ما يستحق."1

ان إبداعـات املسـلمني يف العلـوم الطبيـة مل تقتـرص عـىل تشـخيص العلـل وعالجهـا فحسـب، بل 

تجـاوزوا ذلـك اىل ابتـكار وتأسـيس منهـج أصيل يهـدف التدقيق يف صحـة املعلومة ومهـارة األداء 

–او مـا يصطلـح عليـه يف وقتنـا الراهـن بربط املسـؤولية باملحاسـبة –، منهج انعكسـت اثاره عىل 

جميع جوانب املامرسة الطبية واالبعاد اإلنسانية واألخالقية التي تحكم األداء الطبي. 

ومـن هـذه الوسـائل التـي تحكم هـذا األخري؛ بـرز مفهوم االجـازة يف الطـب؛ املفهوم الـذي يعتر 

صفحة مرشقة من صفحات تراثنا الطبي وواحدة من روائع منجزات الحكامء املسلمني. 

االجازة في الطب

ـ هو تقليد إسـالمي عريق؛ منحت عىل مختلف  ـــ الذي يعنـي اإلذن والرتخيصـ  مفهـوم االجـازةـ 

أصنافهـا اىل مريـدي العلـوم الرشعية، إال أن إدراجها يف ميـدان الطب تحت مفهوم الرخصة واإلذن 

بالتطبيـب كان يف القـرن الثالـث الهجـري يف عهـد الخليفة العبايس ابو الفضـل جعفر بن املعتضد 

)295 - 320ه/ 907 - 932م(، وذلـك ٱسـتنادا إىل بعـد اإلسـالم املقاصـدي وحمولتـه اإلنسـانية 

الراميـة اىل حفـظ النفـس بقـول الرسـول صـىل اللـه عليه وسـلم:} من تطبـب ومل يعلـم منه يشء 

من الطب فهو ضامن{2. 

يقول الدكتور محمد يارس زكور يف كتابه "رشف الطب يف الرتاث العريب"؛ كان يكتفي املتطبب بالتعلم 

عـىل أي طبيـب مـن النابهني يف عرصه، حتى إذا وجد يف نفسـه القدرة عـىل مزاولة املهنة بارشها بدون 

قيـد أو رشط". هـذه الحريـة مل تعد سـارية املفعول زمن والية الخليفة العبـايس املقتدر بالله ، اذ كانت 

حادثـة مـوت مريـض اثر خطا من احد املتطببني نقطة انعطاف منحى املامرسـة الطبية؛ اسـتلزم معها 

منع الخليفة املذكور سائر األطباء من الترصف إال بعد اجتيازهم المتحان يقيم كفاءاتهم ومييز املدعي 

من الجذير، وذلك بإرشاف من رئيس األطباء.

ادب الطبيب، الباب السادس عرشمن كتابه   1

عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله صىل الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسايئ  2
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 ويقـول ابـن القفطـي3: أن أول مـن نظـم صناعـة التطبيـب وقيدهـا بنظـام خـاص حرصـا عـىل 

مصلحـة الجمهـور هـو الخليفـة العبـايس املقتدر باللـه جعفر بـن املعتضد، ففرض عـىل من يريد 

معانـاة التطبيـب تأديـة امتحان للحصول عىل اجـازة تخوله هذا الحق بني الناس. وامر املحتسـب 

منـع سـائر املتطببـني مـن التـرصف، اال مـن امتحنه سـنان بـن ثابت بن قـره وكتب لـه رقعة خط 

فيها ما يطلق له الترصف فيه من الصناعة ". 

وصـار النظـام بعـد ذلـك؛ أنـه متـى مـا أتـم الطالـب دروسـه يتقـدم برسـالة يف الفـن الـذي يريد 

مزاولتـه إىل لجنـة يتقدمهـا املحتسـب وتضـم نخبـة مـن األسـاتذة العارفـني4 واناسـا ممن يشـهد 

بصالحهـم؛ فيمتحـن ويختـر؛ حتـى إذا ما ُوثق برصيده املعريف وحسـن إتقانه لفنـه؛ أُجيز وٱلتحق 

بكوكبـة الحكـامء. ومـن هنا، ويف سـبق إسـالمي فريـد، كانت االجازة هـي املعيـار الرئييس لجودة 

يـادة يف َسـنِّها صلة وصل بني التعلم واملامرسـة؛ عىل غرار الشـواهد الجامعية  التكويـن. وكانـت الرِّ

الحالية.

شهادة موقعة صادرة عن ابن النفيس بخط يده ومؤرخة يف 668 هت/ 1270 5

القفطـي/  البيامرسـتانات يف الحضـارة اإلسـالمية،  خلـف أحمـد محمـود أبو زيد/ مجلـة الداعي الشـهرية الصادرة عـن دار العلوم    3

ديوبند العدد7

احمد عيى بك / تاريخ البيامرستانات يف اإلسالم ص 43  4

 Islamic Medical Manuscripts nlm.nih.gov   Ms.A69 /فهـرس مخطوطـات الطب اإلسـالمي يف املكتبة الوطنية لعلم الطـب  5

Fol. 67b



كلية الطب والصيدلة وطب األسنان بفاس | من 19 إلى 21 دجنبر 322019

تدريس الطب بجامعة القرويين

وهكـذا صـارت االجـازة الطبيـة عرفا واسـع التـداول؛ وال غـرو يف ان يصـل اىل ارض املغرب االقى 

التـي احتضنـت اول جامعـة عـىل وجـه البسـيطة، جامعـة القرويـني املؤسسـة عـىل يـد الفاضلـة 

فاطمـة الفهريـة يف القـرن الثالث الهجـري أيضا. لكن الخصوصية املغربية يف هـذا االطار؛ كانت يف 

منـح االجـازة باسـم املؤسسـة عـوض ما كان سـائدا من حيـازة االجـازة  فرديا من األطبـاء النابغني 

او رؤسـاء البيامرسـتنات. وبهـذا بصمـت القرويـني اسـمها يف التاريخ كأول جامعـة يف التاريخ متنح 

اجازة يف الطب؛ وهي تلك التي حازها عبد الله بن صالح الكتامي سنة 603ه/ 1207م.
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جامعة القرويين:

وصنفـت اليونسـكو هـذا الرصح االسـالمي األصيل ذو املنظومـة التعليمية املميـزة، كأقدم جامعة 

مل تتوقـف عـن نـرش العلـم واملعرفـة منـذ تأسيسـها وحتـى اآلن. فضـال عـن أنهـا أول مؤسسـة 

تعليمية متنح درجات علمية. 

"وإذا كانـت العلـوم املدروسـة بالقرويـني قد شـملت الدراسـات الدينية الخالصـة )العقيدة-علوم 

القـرآن والتفسـري والحديـث والفقـه واألصـول والسـرية النبويـة وغريهـا( والدراسـات اإلنسـانية 

)اللغـات وآدابهـا وعلوم التاريخ واالجتامع والشـعر والرتبية والفلسـفة والفنـون عىل تباين صورها 

( ودراسـات العلـوم البحثـة مـن رياضيات وعلم الفلك، وكذا دراسـات العلـوم التطبيقية من طب 

وهندسـة، فإنـه ميكـن القـول بـأن جامعـة القرويني قـد تم برحابها دراسـة أبـرز العلـوم واملعارف 

السائدة يف ذلك العرص."6 

الدراسات الطبية بالقرويين

تاريخ التدريس –

يقـول الدكتـور عبـد العزيز بنعبد الله يف كتابـه "الطب واألطباء باملغرب" امـا الطب فقد ازدهرت 

دراسـته بالقرويـني منـذ وقـت مبكـر، إذ يحدثنـا التاريـخ عـن وجـود مدرسـة طبيـة بفـاس خالل 

القـرن الهجـري الرابـع، مدرسـة عنيت بتعليم املـادة الطبية. "وقد واكب إشـعاع القرويـني ازدهار 

تدريـس الطـب فيهـا إبـان العهد العبـايس، وخصص له حصة ضمن املناهج الدراسـية." 7 واسـتمر 

تدريس الطب بها حتى نهاية القرن التاسع عرش.

املنهج –

مـن خـالل اطالعنـا عـىل الحيـاة العلميـة لألطبـاء املغاربة خريجـي القرويـني، نسـتنتج ان املنهج 

العـام املتبـع يف الجامعـة العتيقـة؛ كان يهـدف بالدرجـة األوىل اىل إعـداد مواطـن ملتـزم مثقـف 

مطلـع عـىل جـل املجـاالت؛ ثـم – بعد ذلـك - متخصصـا يف إحداهـا. وكان علم الطب مشـاعاً بني 

طبقة من الفقهاء واملحدثني واألدباء.

Unesco.org UNESCO World Heritage Center,The Medina of Fez  6

الطب واألطباء باملغرب/ د عبد العزيز بنعبد الله  7



كلية الطب والصيدلة وطب األسنان بفاس | من 19 إلى 21 دجنبر 342019

ومل يغفـل منهـج التدريـس الطبـي أن موضوعـا مثـل الطـب؛ ال ميكـن أن يُعلّـم يف حلقـة حـول 

اسـطوانة، فهـو مـن العلـوم التطبيقية التـي تحتـاج إىل القيام بتجـارب واختبارات، وهنا نتسـاءل؛ 

ايـن تـم تطبيـق هـذا املنهـج؟ يجيبنـا العالمة الحسـن السـائح قائال: " كانـت مثة مـدارس ملحقة 

بالجامـع ومخصصـة لتدريـس مثـل هذه املـواد، إذ تشـري بعض املصـادر إىل أنـه كان بالقرويني يف 

أواخر القرن الرابع الهجري مدرسة صغرية ملحقة للطب."8  

املقررات –

جـل تلـك املقـررات كانـت – عـىل األقـل يف بدايـة االمـر – مؤلفـات مرشقيـة او أندلسـية. "كانـوا 

يسـتعملون بالطبـع املؤلفـات العربية الكرى مثـل الكامل للـرازي والقانون واملنظومة البن سـينا 

وزبـدة الطـب للجرجـاين وكليـات ابـن رشـد وتذكـرة األنطايك ومفـردات ابـن البيطار والتيسـري يف 

املـداواة والتدبـري البـن زهر. كام كان يـدرس علم الطب يف جامعة القرويني بواسـطة كتب ابقراط 

وجالينوس املعربة.9 

ثم ما لبث ان صار للطب يف القرويني حلقاته ومناهجه الدراسـية املسـتقلة وجملة من املقررات 

املحليـة، وهـذه منـاذج مـن تلكـم املؤلفـات الطبيـة: "عمـل من طـب ملن حـب" البـن الخطيب، 

"األرجـوزة يف الطـب" البـن طفيـل،  "مخترص يف الطب" البن حبيـب، "األدوية املفـردة" ألحمد أيب 

جعفر الغافقي،  "االستقصا واإلبرام يف عالج الجراحات واألورام" للقربلياين الجراح ...

كل هـذه الكتب السـابقة وغريهـا، وهي تعد بالعرشات، تعطينا فكرة عـن اهتامم علامئنا بالطب 

علـامً وبالتطبيـب مهنـًة، بل انها شـكلت – يف وقت من االوقات - ركائـز عمد عليها الطب الغريب. 

ويبقى أن نذكر بواجب الوفاء الذي يفرضه علينا تقديرنا وعرفاننا لجميل اسالفنا وعلامئنا.

ونذكـر هنـا نصـا باللغـة الفرنسـية، يصـف شـكليا منهـاج الدراسـات واجـواء الحصـة الطبيـة 

القرويينية...

الحسن السائح "الحركة العلمية بجامع القرويني"/ اإلسيسكو  8

رينو /الطب القديم باملغرب ص 78  9
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10

ونظـرا لشـهرة جامعـة القرويـني التـي كانـت تـدرس فيهـا العلـوم والفنـون والطب، والتـي كانت 

تتـوج مسـار خريجيهـا بشـهادات وإجـازات، فقـد كان الطلبة يهفـون لألخذ منهـا، والحصول عىل 

شهادتها.

ال شـك ان تدريـس الطـب بجامعة القرويني اسـتمر طيلة تلـك القرون الفاصلة بـني االجازتني، كام 

ال شـك ان الجامعـة املرموقـة؛ زكـت أطبـاء الحـارضة الفاسـية بعديـد االجـازات عر تاريـخ الدول 

املتعاقبـة عـىل حكـم املغـرب األقـى. لكـن األكيـد واملؤسـف يف نفـس الوقـت؛ هـو عـدم حيازة 

الذاكـرة الثقافيـة املغربيـة عـىل وافـر االجـازات الطبيـة املوثقـة التـي وسـمت التاريـخ العلمـي 

العريق لفاس وجامعتها.

واىل فاس العال واملجد اغىل التحايا          علم علامء ومن عبق املايض حنايا

مبنارتها باعثة الهدى كثرية املزايا             قرويني ظل اسمها رديف العطايا

زكت باجازات ووجهت بوصويا              أطباء حكامء بقيت أسامؤهم مرايا

صالح كتامي وكحاك صافيا الثنايا            وجمٌع ممن تقى النهج يف نفع الرايا

وما اإلرث اال علم قد دس يف خاليا          كونت جسد كليتنا وهاجة الرثايا

بلجنة تراثها الباحثة يف الخبايا               كنوزا طبية عربية إسالمية سخايا

Mustapha AKHMISSE, Histoire de la médecine au Maroc, des origines à l'avènement du Protectorat  p267  10

« …a réorganisé l'université Al Qaraouine en titularisant les professeurs et en légalisant 
les diplômes dont celui de la médecine . C'est ainsi que l'enseignement relevait du 
"qadi" , qui était en quelque sorte le recteur de l'université. C'est lui qui conférait, après 
consultation des autres professeurs, le droit de se servir du Koursi ou chaire des futurs 
enseignants. Le Qadi assistait au cours des professeurs pour contrôler la qualité de 
leurs connaissances.

Comment se passait le cours de médecine ? Une fois le professeur installé, un "taleb" 
ou étudiant appelé "quari" ou lecteur lit une phrase d'une œuvre médicale , le maître 
l'explique puis prononce le mot "zide" qui veut dire "continue " ; à l'étudiant de lire une 
deuxième phrase et ainsi de suite jusqu'à la fin du cours. Les œuvre s étudiées étaient : 
le Kamil de Razes, le Canon d'Avicenne, la Zebda et Tibb de Djordyani. »
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اجازات الطب من القرويين خالل القرن 19

اسـتمرت القرويني يف تدريس علم الطب بني اسـوارها حتى القرن التاسـع عرش تحت ظل الدولة 

العلويـة التـي سـعى سـالطينها اىل تجديـد وترقيـة وضعيـة الطب مبغـرب العرص الحديـث، فكان 

االهتـامم موجهـا لزاويـة التدريس الطبي، وذلك مـن خالل بلورة مناهج التعليـم بجامعة اململكة 

- القرويـني التـي جلبـت لعلـم الطـب روادا ومؤلفـات مـن الـرشق واالندلـس، واعتـامد االجازات 

الطبية دليال عىل التمكن ورخصة للمزاولة.

يقـول الدكتـور جـامل بامي يف مقالة بعنوان "بعض جوانب النبـوغ الطبي خالل العرص العلوي"11: 

بعـد ظهـور العلويـني واسـتقرار الدولـة بشـكل عـام، بـدأت بـوادر العـودة إىل التألـق املغـريب يف 

صناعـة الطـب تظهـر. وقـد كان للرتاث األندليس الطبي دور أسـايس يف املعرفـة الطبية لدى علامء 

جامعـة القرويـني؛ وهـو مـا يـرز نوعا مـن التجديـد يف املعرفـة الطبية اعتـامدا عىل تـراث مغريب 

أندليس غني وخالق.

وباسـتمرار تدريـس الطـب بالجامعـة املذكورة؛ اسـتمر مريـدوا الطـب يف اسـتجازتها؛ وذلك حتى 

القـرن التاسـع عـرش؛ القـرن الـذي حفظت لنـا الذاكـرة الثقافية بعضا مـن االجازات املسـلمة فيه 

وذلـك خـالل السـنوات  -1896 1893 – 1832، اشـهرها كانـت إجـازة الطبيـب محمـد الكحـاك 

املمنوحة يف السنة األخرية الذكر.

إجازة طب من سنة 1896

 12

11  النبوغ العلوي ج1/ د بامي ، املغرس

12  أومليل )عي( ، جمعية تاريخ املغرب

ويحصل دارس الطب على شهادة تخول له ممارسته، ففي شوال 1310هـ/ 1896م اجتمع أربعة من علماء فاس 

لامتحان طبيب، حيث شهدوا له بعد استفساره بتضلعه ومعرفته للطب وقوانينه وتطبيقاته، وكذا معرفته بتركيب 

ية وتقاسيم الشرايين ووظائفها وعددها، وعدد العظام، وتمييزه بين أنواع العصب والعضلات في الجسم ومعرفة  الأدو

النباتات والأزهار والأعشاب الطبية وخواصها وأسمائها وطرق إذابتها في الوقت الصالح والأوقات المناسبة."
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مـن هنـا؛ يتبـني مـا كان عليـه املسـتوى التعليمـي الطبي مـن الرفعة والقـدر، فاالنتـامء اىل طبقة 

الحكـامء رهـني باالملـام بالعلـوم النظرية من ترشيح وعلم الوظائف، وحسـن اسـتعاملها  تطبيقيا 

يف الربـط بني املامرسـة الطبيـة ومعرفة عنارص املادة الطبيعية؛ خواصها، طـرق التنفع بها واالزمنة 

املناسبة لعالج امثل.

وملـا كانـت مهنـة الطـب تخضـع لضوابط األحـكام الرشعيـة ضمن منظومة الحسـبة؛ فقـد كانت 

االجـازة الطبيـة عبـارة عـن رخصـة عمل ملـن توفرت فيـه رشوط  "معرفـة طبائع األدويـة والنبات 

والحبـوب واألشـجار واملعـادن... ومـن جهـل طبـع اإلنسـان وطبـع األمـراض واألدوية فـال يحل له 

االنتصاب إىل معالجة الناس بقول أو فعل."13

إجازة طب من سنة 1893

إجازة اخرى منحت من القرويني يف ميدان الطب تعود اىل سـنة 1893 . وهذا نصها مقتبس من كتاب 
"رجال ونبات املغرب" لجامل بلخرض الذي يذكر ان النسخة االصلية متواجدة مبتحف بفرنسا.14  

13  أومليل )عي( ، جمعية تاريخ املغرب، العدد 3، ص 30.

 Belakhdar Jamal, Homme et plante au maghreb p268, )Collection des manuscrits marocains du Maréchal(  14

Lyautey, Château de Thorey

Voici le texte de l'un des derniers diplômes de médecine, délivré par l'université Qarawiyine de 
Fès le 25 avril 1893 , et qui permet d'apprécier le niveau des connaissances qui étaient exigées à 
cette époque des étudiants en médecine.
« Le candidat a la connaissance réelle des sciences certaines telles que l'art de la médecine 
reconnue par la loi, aussi la science fondamentale des quatre éléments d'où découlent les 
connaissances physiques. Il sait composer les médicaments entre eux pour en obtenir des effets 
violents ou modérés. Il sait classer les veines du corps, connaît leurs fonctions et leur nombre, 
ainsi que le nombre des os. Il distingue les nerfs fléchisseurs et extenseurs du corps ainsi que 
les tendons et les muscles. Il connaît les plantes, les herbes médicinales et les fleurs, leurs vertus 
actives ou négatives, leurs noms, leurs genres, leurs espèces. Il sait les distiller à l'époque utile 
de leur force ou de leur innocuité et les administrer aux heures convenables. En conséquence, 
après en avoir délibéré, les examinateurs lui ont conféré ce diplôme, qui lui fait honneur 
dans l'art pour lequel il a été examiné. Après quoi, ils l'ont congédié pour se rendre où bon lui 
semblera».
 Le diplôme est signé par quatre professeurs en médecine dont deux originaires de Fès, un de 
Salé et un des Doukkala
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واملشوق يف هذا البحث، هو انه كلام غصنا يف غياباته؛ ظهرت لنا تفاصيل أخرى. 

وهنـا نذكـر مقـاال مل يتسـنى لنـا التأكد من رسـمية مصـادره، يصف إجـازة الطبيب الكحـاك بانها 

األخـرية مـن صنفهـا املمنوحـة مـن القرويني. كـام يجي إجـازة لطبيب يدعـى "ابن عبـد الرحامن 

الوزاين الوهراين" منحت إياه خارج اسوار الجامعة ؟ !!   

"...وكمثل فـإن أهـم مركـز تعليمـي باملغـرب هـو جامـع القرويـني، إنقطـع عـن منـح إجـازات يف 

الطـب لكـن منـح هذه األخـرية من خارج املؤسسـة ظل قامئا حتـى أواخر القرن التاسـع عرش ولو 

بكيفيـة محـدودة ومتقطعـة، مـن ذالـك اإلجـازة الطبيـة التـي حصـل عليهـا الطبيـب إبـن عبـد 

الرحـامن الـوزاين الوهـراين، بـإذن بعـض أشـهر العـامء وقتـداك وهـم عبد الهـادي الصقـي قايض 

فـاس والعـامل محمـد القـادري، وبتصفـح محتويـات اإلجـازة يتبني أنهـا مل تقترص عىل جـرد كفاءة 

املجـاز وإملامـه بأمـور الطب وخاصة ذات اإلنسـان ومـا يتعلق بها من األحشـاء، املفاصل، العظام، 

وبعـض األمـراض التـي تصيبها؛ وإمنا بينت كذلك عـىل دراية املجاز باألعشـاب أنواعها وخصائصها، 
إضافة إىل معرفتهم بعلم حساب الرمل وعالقة ذلك باألرض..."15

وقـد اسـتمر منـح االجـازات الطبيـة دهرا من الزمـن، يف ترجمة واضحـة ملا كانت عليه الدراسـات 

الطبيـة مـن العطـاء واإلنتـاج العلمي الـذي – ولألسـف - مل تربطه بعـدد االجـازات املوثقة عالقة 

تناسـبية. لكـن تظـل إجـازة الطبيـب محمد الكحاك اشـهر اجـازات الطـب يف فاس القرن التاسـع 

عرش.     

إجازة الطبيب محمد الكحاك 

هـي ثـاين االجـازات املوثقـة اركانهـا يف تاريـخ فـاس العلمـي يف مجـال الطـب، االمـر يتعلـق هنـا 

باجـازة الطبيـب محمـد بـن الحـاج احمـد الكحـاك املمنوحـة يف العرشيـن مـن ربيـع األول عـام 

1248ه، املوافـق للسـبع عـرش مـن غشـت 1832م، وهـو ما يصادف عهـدة موالي عبـد الرحامن 

السلطان الرابع عرش من ساللة العلويني.

احرتمـت إجـازة الطبيـب الكحاك جميع الـرشوط الواجب توفرها يف وثيقـة عدلية مثبتة صحيحة 

األركان، فقـد ذكـر صاحبهـا، زمـان ومـكان تسـليمها، شـهودها وكل ذلـك مثبـت بتوثيـق العدلني 

وتصديق ممثل السلطة العليا قايض فاس.

15  منتدى تاريخ العلوم ستارتاميز
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الزمـن: العرشيـن مـن ربيـع األول النبـوي األنـور عـام مثانيـة واربعیـن ومانـني والـف 1248ه 	 

املوافق للسبع عرش من غشت 1832م

املجال: حرضة فاس االدريسية	 

قالب االجازة –

لألسـف مل نجـد صـورة اصلية لالجازة حتى نتمكن مـن وضع وصف دقيق؛ خاصة ملسـألة األلوان. 

لكـن وجدنـا مـن تأتت لـه فرصة االطالع عليها، انـه الباحث عبد القادر الكحاك الـذي واىف اجازتنا 

ببحـث مميـز، يصـف "الكحـاك" الباحـث اجـازة "الكحـاك" الطبيب بانهـا كانت بابهـى حلة، فقد 

اطـر النـص باطـار مزيـن باشـكال هندسـية والـوان شـملت األحمـر واالزرق والذهبـي. والتـي 
حافظت عىل رونقها حتى بعد مرور اكرث من قرن من الزمن. 16

خط االجازة –

ورغـم عـدم وضـوح الصـورة؛ فالظاهـر ان الخط الذي كتبت بـه االجازة هو الخط العادي السـائد 

يف اغلـب الوثائـق العدليـة خاصـة وان االجـازة مثبتـة بشـهادة عدلـني. صحيح ان الكتابـة مفتقرة 

لتلـك اللمسـة مـن التفنـن والجامليـة املميـزة للخـط العريب، عـىل عادة اغلـب الوثائـق العدلية " 

Persee.fr / دبلوم طبيب مغريب بفاس عام 1832 ]مقالة[ عبد القادر كحاك  16
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التي يعتر التمكن من قراءتها  دون صعوبات كبرية، نجاحا بحد ذاته..." !!

هيكل االجازة –

مبجـرد النظـرة األوىل اىل وثيقـة االجـازة، يتبني انها تنقسـم اىل أربعة أجزاء رئيسـية مقدمة وعرض 

وأسامء الشهود وخامتة. ويف ما يي مضمونها :

الحمـد للـه الـذي جعـل الشـفاء ملن شـاء علی يد من شـاء مـن بریته و انـزل من املعـرصات ماءا 

ثجاجـا برحمتـه، فاخـرج بـه حبـا ونباتـا وجنات الفافـا بحكمتـه، واخرج مـن نبات شـتی و انعام 

ترعـی و دواب تسـعی منافـع كثـرية ومشـارب عديـدة ومصالـح جديـدة، وجعل من املـاء كل يش 

حـي بلطيـف صنعـه ونعمتـه سـبحانه جلت قدرته؛ ما اوسـعه برحمتـه وما احكمـه بحكمته وما 

اوفـره بنعمتـه. خلـق االنسـان وعلمه البيـان، وابرز له معـامل تعمل يداه  عجائـب وغرائب يف كل 

زمـان و مـکان، مـن ادويـة صافيـة واغذيـة  نافعة صافية، بواسـطة من شـاء من الحكـامء األعيان 

االعـالم، مـام ال تدركـه اال مبـادة حكمتـه غایة العقـول واالفهام، حـدا يليق ملقامـه ويتصل بجالله، 

عـىل أسـباغ نعمتـه ، واتسـاع رحمتـه، فهـو الحكيم العليم و اللطيـف الحليم، ال نحـي ثناء عليه 

هو كام اثنى عىل نفسـه ، و نشـکره شـكرا نسـتحق به من فضله املزيد، والرفد الجديد. ونشـهد 

أن ال الـه اال اللـه وحـده ال رشيـك لـه شـهادة مـن اخلصهـا بقلبـه، وجعلهـا افضل قربه و کسـبه. 

ونشـهد أن سـيدنا محمـدا عبده ورسـوله النبـي األواب، الناطـق بالحكمة وفصل الخطـاب، اللهم 

صـل عليـه وعـىل آلـه و صحبه صالة تدلنا بها عليك وتقربنا بها اليك، و سـالم يف األنبياء واملرسـلني 

و الحمد لله رب العاملني .

و بعـد فانـه ملـا كان علـم الطـب مـن افضل مهـامت العلوم ، ونفع املسـلمني به عنـد الحاجة من 

جلـة لبـاب النـوال املعلـوم کـوزن صحة اسـتقامة االديان مـن صحة قوام بنيـة االبـدان. و ان علم 

الطـب مـن افضـل مهـامت العلـوم، بـل علم رشیـف رشعـي و األحاديث فيـه كثـرية، كقوله صىل 

اللـه عليـه وسـلم }ان الـذي انـزل الـداء هو الذي انـزل الدواء{ وأمـر النبي صىل اللـه عليه بالي و 

الحجامة؛ واحتجم هو صىل الله عليه وسلم. 

وقـد الـف فيـه جامعة مـن الفحول وبسـطوا فيه الـكالم واألبواب والفصـول، وفتحـوا اىل الحكمة 

االبـواب رغبـة فيـام عنـد اللـه سـبحانه من الثـواب.  وقد قـال األحنف ثالثـة ال ينبغـي للعاقل أن 
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يرتكهـا: عمـل بتـزود بـه ملعاده؛ وصنعة يسـتعني بها عـىل أمر دينه ودنيـاه؛ و طب يـذب به الداء 

عـن نفسـه. وقيـل ال ينبغـي لعاقـل أن يسـكن بلدة ليس فيها خمسـة: قـاض عادل؛ وسـوق قائم؛ 

و نهـر جـار؛ وسـلطان قاهـر و طبيـب ماهر . وقال عليه الصالة و السـالم }يا عباد اللـه تداووا فان 

اللـه مل يضـع داء اال وضـع لـه دواء{  وقـال عليـه الصالة و السـالم }احتجموا ليال تصابـوا بالدم {أو 

كـام قـال. وورد أن }لـكل داء دواء اال داء واحـد وهـو الهرم فاذا اصاب الـدواء الداء برئ باذن الله{ 

ويف الحديـث أصـل كل داء الـردة؛ و فـرت بادخـال الطعام عىل الطعام. وحیـث کان هاذا العلم 

بهـذه املنزلـة، وكان الطبيـب االرىض الطالـب املرتـى سـيدي الحـاج محمـد بـن املرحـوم السـيد 

الحـاج احمـد الكحـال قد تصدر املـداواة الناس ومعالجتهـم بهذه الحرضة االدريسـية، وكانت فيه 

اهليـة لفهـم كالم النـاس يف دواوينهـم الطبيـة، وطلب من انـاس خالطوه و جربوه غـري ما مرة أن 

يشـهدوا لـه باالجـازة يف علـم صناعـة الطـب عـىل عـادة األطبـاء األقدمـني يف اخـذ االجـازة مـن 

املعارصيـن لهـم. واحتـاج يف ذلـك لـالذن ملـن له األحـكام الرشعية بحـرضة فاس االدريسـية، ورفع 

امـره اليـه فـاذن لـه سـدده اللـه وارشـده يف ذلك عىل لسـان عون الـرشع عبد الرحـامن الحمياين. 

واعـرتاف ان مـن يجـب اذن يف تلقـي الشـهادة مـن اللفيـف املذكـور اسـفله اذنـا تامـا مبحـرضه 

وموافقتـه. عرفـا قـدره و شـهد بـه عليهـام باكمله وعرفهـام و انتصـاب العون لذالـك يف العرشين 

من ربيع األول النبوي األنور عام مثانية و اربعین و مانني و الف .

امضاء العدلني : 

الحمد لله شـهوده املوضوعة اسـاموهم عقب تاريخه يعرفون الطالب األرضی الطبيب املاهر السـيد 

الحـاج محمـد بـن املرحوم مبنة الله عزوجل السـيد الحـاج احمد الكحاك، املعرفـة التامة الكافية رشعا 

بهـا ومعها يشـهدون و شـهادتهم عىل تفصيل. فـاالرشاف والتجار وارضابهم يشـهدون بانهم جربوه يف 

معالجـة املـرىض واملبتلني غريما مـرة، واختروا حاله وأمره؛ فوجدوه بحرا وقفت فحول األطباء بسـاحله 

وعجـزوا مـن مجاراتـه يف مياديـن صناعة الطب ودالئله، عارفا مهندسـا، وحاذفا كيسـا. له عقـل راجح، 

مقدامـا عـىل معالجـة االدواء ولعباد الله ناصـح. وانه رجل صالح ال يتهم بريبة وال خيانة، وفيه ما ليس 

يف غريه من فعل املعروف وبسـط الكف و مواسـاة الضعفاء  ومعالجتهم بغري اجرة ومالزمة الصلوات 

الخمـس بالجامعـة و كـرثة اال ذکار وزيـارة االوليـاء و غـري ذلـك مـن أفعـال الـر. واألطبـاء والحجامـني 

يشـهدون بانـه عـارف بالطـب و باالخـالط املهلكات الشـی بها قـوام األبدان االنسـانية و منهـا الصالح 

والفسـاد . و باالخرجة التي هي اصول االمراض البدنية عىل وفق املراد. وان مثله من ينتصب ملعالجة 

النـاس لتوفـر الرشوط املنصوص عليها يف كتب الطب فيه جملة وتفصيـال، وهي معرفة طبائع األدوية 

والنبـات و الحبـوب و االشـجار و املعـادن و شـبه ذلـك. فان من جهل طبع االنسـان و طبـع االمراض و 
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االدويـة فـال يحـل لـه االنتصـاب اىل معالجـة النـاس بقـول أو فعـل. واملشـهود له عـارف بذلـك كله و 

بالجراحـات البدنيـة وغرز اللحم و شـد جبائر الكسـري و اصناف البول بالقوارير واختـالف الوانها وقدر 

مـا يوخـذ مـن الـدم بالفصد و الحجامـة و العروق التي ينبغي فصدها و االجسـام املفتقرة لالسـهال و 

املحتاجة للقبض و غري ذلك. واشـهدوا لهم انهم اجازوه يف ذلك کله؛ اجازة تامة شـاملة عامة. وسـلموا 

لـه التصديـر ملعالجة الناس بالتسـليم التام الشـامل املطلق العـام، الذي ال يعقبه رجـوع و ال قيام طال 

الزمن ام قرص، كل يف علمهم وصحة يقينهم باملخالطة واملجالسـة واملذاكرة معه واالطالع عىل أحواله، 

وأدوا بذلك شـهادتهم مسـؤولة منهم عن اذن من يجب سـدده الله و ارشـده عىل لسـان عونه املذكور 

أعاله يف التاريخ أعاله.

الرشيـف االرىض مـوال ی عبـد املالـك الصقلـی الحسـینی               الرشيـف األرفـی موالی الطيب 

النسب                   الرشيف الوجيه موال ی عبد املالك االدریسی   

الرشيف الركة موالی عمر الدباغ الحسنی                     الرشيف املنيف، سيدي محمد الصقلی             

الرشيف الركة سيدي محمد ابن الطائع االدریسی

الرشيـف مـوالي الرشيـف، بـن ابراهيـم البوعنانـی الحسـنی        الرشيـف االريض سـيدي محمـد 

العراقي الحسنی                الرشيف االرضی موالی الرشيف ابن عي الجمل

الرشيـف االرضـی مـوالی الغـايل بوطالـب                       اخـوه الرشيـف االريض موالي عبد املالك                

الرشيف االرضی موالي يف احمد بن الحسن

الرشيـف املنيـف مـوالي ادريـس الطاهـرى الجوطی الحسـنی   الرشيف سـيدي عبـد املالي ابن 

تسعد انت العمراين     الرشيف سيدي محمد الحمود الحسنی

الرشيف االرضی سـیدی عبد السـالم الصقي الحسـینی          الرشيف األجل سـيدي عبد السـالم 

الغموری                     الرشيف موالي الطايع الكتاين الحسنی            

 الرشيف املرابط موالی املهدی العراقی                     الرشيف املنيف موالی املهدی الشفشاونی 

الحسنی          الرشيف سيدي محمد بن الطايع الفجيجي

الرشيـف املنیـف سـیدی عبـد الجبـار االدريسـی                  اخـوه الرشیـف اال جـل سـیدی عامد                             

الرشيف سيدي التهامی بن سيدي طاهر الشباين

التاجر الطالب السيد الحاج الكبري النس                  التاجر الحاج محمد بن الحاج عبد الرحامن 
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الحبايب            التاجر االرىض الحاج املفضل ابن الحاج احمد كنون       

التاجـر االريض الحـاج محمـد املعدانـی                       التاجـر الحـاج محمـد بـن عبـد النبـي بنيـس                 

التاجر الطالب الحاج املي ابن الطالب احمد بن عبد  الله 

التاجـر الحـاج الطيـب بـن الحـاج محمد بـرادة               التاجر الحاج عبد السـالم ابن الحاج عبد 

الغني برادة           التاجر الحاج التهامي بن عبد النبي ابن كريان

التاجـر االريض الحـاج العـريب بـرادة                             التاجـر السـيد املفضـل ابـن زکـري                             

التاجر السيد عبد الرحامن ابن عبد السالم بنونة   

التاجـر الحـاج محمـد ابـن عـزوز ابـن يحيـى                  التاجـر السـيد الحـاح بوزيـان الـرد عـی                              

التاجر السيد الطيب ابن عزوز ابن يحيى 

                                                                التاجر الحاج حامد بن الحاج التهامي بنكريان

املعلـم عبـد السـالم الطبـال الحجـام          املعلـم الحـاج محمد الغريـيس                   املعلم عالل 

بن بوشتة الحجام              املعلم عبد الرحامن الحجام

املعلـم الحـاج احمـد الخـايص الحجـام        املعلـم الحـاج بوجيـدة العرائـي الحجـام       املعلـم 

ابراهيم ميارة                 املعلم السيد احمد بن بوغالب ابن حم الطبيب     

املعلـم الحـاج احمـد العرايشـی الحجـام       املعلـم الحـاج قـدور الحجـام               املعلـم عمـر 

العريب الوزانی الحجام      املكرم الحاج عبد الوهاب ابن االحمر الطيب               

املعلـم عبـد اللطيـف الحجـام             املعلـم الحـاج قـدور الكومي الحجام             املعلم ادريس 

الحجام                       املعلم الحاج املفضل الحجام

                                                          املعلـم طاهـر الحجـام                             املعلـم 

املكی الحجام

الطالـب السـيد محمـد بـن عبـد السـالم االزرق الطبيـب                  املعلـم الحاج يوسـف واسـع 

الراس الطبيب             املعلم الحاج احمد السنتييس الطبيب .

                                        املعلـم الحـاج عبـد اللـه ادران الطبيـب                    املعلـم السـيد 

محمد الزراري الطبيب          

شهدوا لدی من قدم بذلك  مبوجبه 

الحمـد للـه اشـهد الفقيه االجـل العامل العالمـة االفضل الدراكـة الفهامة األحفل املـدرس الخطيب 
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البليـغ األمثـل قـايض الجامعـة بهـذه الحـرضة االدريسـية املحفـوظ باللـه عزوجـل وهـو ) امضاء 

قـايض الجامعـة اعـزه اللـه تعالی و حرسـها بثبوت الرسـم اعـاله عنده الثبـوت التـام بوجهه وهو 

حفظه الله تعاىل بحيث يجب له ذلك من حيث ذکر و يف التاريخ أعاله عبيد ربه تعالی.

التعريف باملجاز –

هـو الحـاج محمـد ابن الحاج أحمـد الكحاك، من أطباء الحارضة الفاسـية يف مغرب القرن التاسـع 

عـرش. طلـب الطـب بجامعـة القرويـني وحاز إجازتـه منها يف ميـدان الطب سـنة 1832. عرف عن 

طبيبنـا ضلوعـه يف املياديـن الطبية العملية، " وكان الكحاك عىل معرفـة  بالجراحات البدنية وغرز 

اللحـم وشـد جبائـر التكسـري وأصنـاف البـول بالقوارير واختـالف ألوانها وقـدر ما يؤخـذ من الدم 

بالفصـد والحجامـة والعـروق التـي نبغـي فصدها واألجسـام املفتقـرة لإلسـهال واملحتاجة للقبض 

وغري ذلك«.17 

مل يعـرف ملحمـد الكحـاك مؤلفـات تسـمح لنا بالتعـرف عليه من خاللهـا، كام مل يُحفـظ لنا الكثري 

حـول حياته، مسـريته، اسـاتذته او تالميذتـه. وهنا نقف عمليا عىل مكانة االجـازة العلمية كوثيقة 

تاريخيـة ذات األهميـة البالغـة يف عكس الحياة الثقافية الفكرية والسوسـيواقتصادية للمجتمع يف 

حقبـة تسـليمها، فمـن ذا الذي ذكرنا بطبيـب اجتهد وصلح ونفع يدعى الكحـاك؛ غري اجازته التي 

نقشـت اسـمه عـىل صفحـات التاريـخ؟ مـن يوثـق لنـا ذلـك املسـتوى الراقـي ملنظومـة التدريس 

الطبـي برحـاب القرويـني؟ من يحي لنا ظروف املغرب السياسـية واالجتامعية غري ما استشـففناه 

بني سطورها؟ انها االجازة ...

ومـن بـني مـا حفظتـه لنا اجازتنـا املحللة؛ عـدد أطباء الحـارضة الفاسـية الذين عارصهـم الطبيب 

الكحـاك، وهنـا نقـف عىل ما ذكره الدكتور فـؤاد العبودي يف بحث بعنـوان "تاريخ الطب باملغرب 

مـن القـرن السـابع عـرش حتى التاسـع عرش"، حيث اسـتنتج – من خـالل االجازة – ان سـبعة كان 

هو  عدد املامرسني للمهنة الطبية يف ذات الزمان واملكان. وهم:

عبد الوهاب بن األحمر	 

محمد بن عبد السالم االزرق	 

محمد الزراري	 

احمد بن بوغالب بن حمو 	 

بنعبد الله، كيف تطور الطب والصيدلة يف املغرب،  ص299.  17
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احمد السنتييس	 

يوسف اوساراس	 

"هـؤالء االعـالم نجهـل عـن حياتهـم الكثـري، لكـن حسـب مـا يبـدو؛ فقـد حـازوا جميعهـم نفس 

االجازة الطبية للكحاك مبا انهم كانوا شهودا عليها... "18 

امـا ظـروف منـح االجـازة، فكانـت اسـتجابة السـتدعاء تقـدم بـه الطبيـب املعلـوم عـىل العـادة 

السـائدة وقتهـا. املحـري يف االمـر هـو عـدم اإلشـارة اىل جامعـة القرويني، رغـم انها كانـت بال ريب 

املرجـع العلمـي لفـاس خاصـة واملغـرب عامـة.  واسـتبدال االرشاف الجامعـي يف منـح االجـازات 

بجمع من االعالم الشهود. 

الجهة املانحة لالجازة –

لقـد اعتُِمـد بـدل اسـم الجامعـة أسـامء شـهود فـاق عددهـم السـتني؛ ميثلـون فئـات متنوعة من 

املجتمـع الفـايس. ابتـدا أوال بذكر أسـامء الرشفاء الذيـن بلغ عددهم اربعـا وعرشين، ثم مجموعة 

التجـار السـت عـرش، فثـامين عـرش مـن طبقـة الحجامـني العارفـني مبعالجـة الجراحـات ، وأخـريا 

خمس من األطباء زمالء املهنة.  

كـام ذكـر اسـم عـون الـرشع عبد الرحـامن الحمياين. هؤالء الشـهود كانـوا – يف غياب مـا ميكن ان 

نسـميه اإلدارة يف مصطلحتنـا الحديثـة بالقرويـني حينهـا – شـكلوا هيئـة تحكيـم او مـا ميكـن ان 

نسميه "اللجنة املرشفة". 

عنـت االجـازة العلميـة الطبيـة بتزكيـة الطبيـب االنسـان، واتَُّخـذت الشـخصية والسـرية وحسـن 

الديـن والخلـق معايـريا أساسـية؛ اىل جانـب التمكـن العلمـي وحسـن االتقـان التطبيقـي ملهنـة 

التطبيـب. ولهكـذا سـبب؛ فقـد اختـري أعضـاء اللجنـة املرشفـة عـىل دراية. فال أَشـهد عىل سـلوك 

الفـرد وخلقـه مـن املقربـني واملعارشين لـه، من التجـار والرشفـاء ذوو القيمة واملكانـة الخاصة يف 

املجتمـع الفـايس، كـام ال ادرى يف حيثيـات الحرفـة مـن األطبـاء والحجامني )الذين يعنـون باعامل 

كالفصد وقلع االرضاس(، خاصة اذا ارشفوا عىل عمل مامرس وجربوه.

لكـن يبقـى االرشاف املسـترت لجامعـة القرويـني واردا جدا، ذلـك ان جامعة القرويـني يف تلك الفرتة 

18 Laboudi  Fouad, Histoire de la médecine au Maroc du XVI au XIXème  siècles. Thèse de doctorat, Université 

Mohammed V Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, 117p. 
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كانـت تبلـغ مـن مدينة فاس مبلـغ العنوان من الكتـاب، لكن املؤكـد ان االعالم الواردة أسـامؤهم 

يف اجازتنا هم املتحدثون الرسميون باسم الجهة املجيزة.

حتـى انـه؛ ونحـن نلـم بالـرشوع يف تحليل االجـازة الطبية ملحمد الكحـاك 1832، ومبجـرد ان قرانا 

سـطورها قـراءة سـطحية؛ تبـادر اىل أذهاننـا ان الكلـامت، األسـلوب، الحـس املعنـوي...كل ذلـك 

يذكرنا بل ويحيلنا اىل إجازة القرويني األم؛ اجازة الطبيب الكتامي 1207.

اكـرث مـن سـتة قـرون من الزمن مل متنع من اشـتقاق إجـازة من أخـرى، رمبا هو األسـلوب املتداول 

يف اجـازات القرويـني الجامعـة، ولـو حفظ لنا التاريخ غـري هاتني االجازتني لتحققنا من املسـالة، او 

رمبـا كانـت إجـازة القـرن الثالث عـرش مرجعا وقاعـدة لالجازات التـي تلتها، لكن األكيـد ان أوجه 

الشـبه عديـدة بني االجازتـني الكتامية والكحاكية )باللـون الرتقايل الجمل والعبارات املشـرتكة بني 

االجازتني(.

ان التحليل الشامل لوثيقة ما؛ يتطلب نهج اسرتاتيجية تفكيك القالب وصوال اىل القلب : 

الهيـكل العـام الجـازة الطبيب الكحام مكـون من مقدمة متهد للطرح العام، وعرض شـامل الركانه 

الثالثـة مـن بنـاء متهيـدي، اسـتجازي واجـازي – هـذا األخـري كان لـه النصيـب االوفـر مـن احرف 

االجازة، وستفصل يف محتواه يف الفقرة القادمة -، ثم ننتهي بخامتة. 

وعـىل عـادة االجازات العلمية )الطبية وغريها(؛ تم تخصيص سـطور ليسـت بالهينة للثنـاء عىل املجاز 
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خلقـا، علـام وعمـال، فوجـد املجيـزون يف طبيبنا الجـدارة واالهلية لحمـل لقب ومسـؤولية "الطبيب"؛ 

الحكيـم الـذي ما يلبث ان يشـار اىل خلقه وحسـن سـمته قبل حنكته، وهذا ما اشـري له بعبـارات من 

."le savoir etre" قبيل بسط املعروف واملواساة والنصح وغري ذلك من اعامل الر املرادفة ملصطلح

" مقدامـا عـىل معالجـة االدواء ولعبـاد الله ناصـح. وانه رجل صالح ال يتهم بريبـة وال خيانة، وفيه 

مـا ليـس يف غـريه مـن فعـل املعـروف وبسـط الكـف و مواسـاة الضعفـاء  ومعالجتهم بغـري اجرة 

ومالزمة الصلوات الخمس بالجامعة و كرثة اال ذکار وزيارة االولياء و غري ذلك من أفعال الر".

كـام وافـت اجازتنـا الجزء الخاص بالكفاءة العلميـة " le savoir faire " بتفاصيل اكرث، مع حفاظها 

عـىل الخطـوط العريضة من معايـري الكفاءة الخلقية وميـدان الرخصة واالجازة الـذي عزز بتعابري 

"مفرطـة" تنـم عـىل ثقـة كـرى يف أهليـة املجاز : " وسـلموا لـه التصديـر ملعالجة الناس بالتسـليم 

التام الشامل املطلق العام، الذي ال يعقبه رجوع و ال قيام طال الزمن ام قرص."

}... املعرفـة التامـة الكافيـة رشعـا بهـا ومعهـا يشـهدون و شـهادتهم عـىل تفصيـل. فـاالرشاف والتجار 

وارضابهم يشهدون بانهم جربوه يف معالجة املرىض واملبتلني غري ما مرة، واختروا حاله وأمره؛ فوجدوه 

بحـرا وقفـت فحـول األطبـاء بسـاحله وعجزوا مـن مجاراتـه يف مياديـن صناعة الطـب ودالئلـه، عارفا 

مهندسـا، وحاذفا كيسـا. له عقـل راجح... واألطباء والحجامني يشـهدون بانه عارف بالطـب و باالخالط 

املهلكات التی بها قوام األبدان االنسانية و منها الصالح والفساد . و باالخرجة التي هي اصول االمراض 

البدنيـة عـىل وفـق املراد. وان مثله من ينتصب ملعالجة النـاس لتوفر الرشوط املنصوص عليها يف كتب 

الطب فيه جملة وتفصيال، وهي معرفة طبائع األدوية والنبات و الحبوب و االشـجار و املعادن و شـبه 

ذلـك. فـان مـن جهل طبع االنسـان و طبع االمـراض و االدوية فال يحل له االنتصـاب اىل معالجة الناس 

بقول أو فعل. واملشـهود له عارف بذلك كله و بالجراحات البدنية وغرز اللحم و شـد جبائر الكسـري و 

اصنـاف البـول بالقواريـر واختـالف الوانهـا وقدر ما يوخذ مـن الدم بالفصد و الحجامـة و العروق التي 

ينبغي فصدها و االجسام املفتقرة لالسهال و املحتاجة للقبض و غري ذلك. {

مضمون هذه الفقرة سيحيلنا اىل االطالع عىل معايري الكفاءة املهنية الواجب توفرها عند مزاول املهنة 

الطبية يف مغرب القرن التاسع عرش، ومنه استنباط مواد ومنهج الدراسات الطبية يف تلك الحقبة.

تسـتهل الفقـرة بالشـهادة باملعرفـة " التامـة الكافيـة رشعـا"، ويف هـذه العبـارة إشـارة واضحة اىل 

تحكيـم الـرشع يف مجريـات الحيـاة العلمية والعامة للمغاربـة الفطناء الذين كانـوا عىل وعي تام 

بـان اإلسـالم هـو - بالدرجـة األوىل - منهـاج حيـاة. والتدقيـق يف كلـامت اجازتنـا يؤكـد اتبـاع هذا 
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النهـج "فـان مـن جهل طبع االنسـان و طبـع االمراض واألدويـة، فال يحل له االنتصـاب اىل معالجة 

الناس بقول أو فعل".

هذه الشـهادة كانت بناءا عىل ما اسـتنتجه االعالم الشـهود تطبيقيا واختروه عمليا، فقد "جربوه يف 

معالجة املرىض واملبتلني غري ما مرة، "واختروا حاله وأمره"، "كل يف علمهم وصحة يقيتهم باملخالطة 

و املجالسة و املذاكرة معه واالطالع عىل أحواله"، وأدوا بذلك شهادتهم مسؤولة منهم. 

 ثـم نقـف عمليـا عىل املعارف الرئيسـية الـالزم توفرهـا يف القاموس - العلمي النظـري والتطبيقي 

- لألطبـاء، هـذه املعـارف تذكرنـا بتلـك التـي كانت سـائدة يف التاريـخ الزاهر للطـب يف اوج عطاء 

الحضـارة اإلسـالمية، مـن نظريـة االخـالط التـي يعـزى لها معرفة صـالح وفسـاد االبـدان، ونظرية 

االخرجـة ومـا اىل ذاك مـن "الـرشوط املنصـوص عليهـا جملـة وتفصيـال، مام يجب توفـره عند من 

ينتصب ملعالجة الناس."

املعارف النظرية : 

- االخالط  واالخرجة.

- معرفة طبائع األدوية والنبات والحبوب واالشجار واملعادن. 

املعارف التطبيقية : 

- العلم بالجراحات البدنية وغرز اللحم و شد جبائر الكر

- معرفة التشخيص باالعتامد عىل اصناف واختالف الوان البول 

- معرفة قدر ما يوخذ من الدم بالفصد والحجامة والعروق التي ينبغي فصدها 

وقـد تـم تكـرار غـري ما مـرة عبـارات الرخصـة واالجازة تأكيـدا عىل رشعيـة الوثيقة املسـتمدة من 

شـهودها والقايض ممثل السـلطة العليا "ورفع امره اليه فاذن له سـدده الله وارشـده يف ذلك عىل 

لسـان عـون الـرشع عبـد الرحـامن الحميـاين. واعـرتاف ان مـن يجـب اذن يف تلقـي الشـهادة من 

اللفيـف املذكور اسـفله اذنـا تاما مبحرضه وموافقته. عرفا قدره و شـهد به عليهام باكمله وعرفهام 

وانتصاب العون لذالك.

"وعنـد قـراءة هـذه اإلجـازة نجـد أنهـا إجـازة تتويج واعـرتاف بعلـو املنزلة ال شـهادة تأهيـل أويل 

فقـط متنـع صاحبهـا اإلذن بالعمل ألن املوقعني يشـهدون لـه باملعرفة وطول البـاع يف علوم الطب 

والنجـاح يف مزاولتـه. ولـذك فصاحبهـا يدخـل بهـا يف زمـرة النظـار البارعـني ال يف عـداد األطبـاء 

املزاولني اللمهنة فقط."
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امـا مـن حيـث ابداعـات اللغـة العربية املسـتعملة؛ فقد ضمـت إجـازة الطبيب الكحاك أسـاليب 

من قبيل التداعي )الرتكيبي والرصيف( والسجع والتناص. وهذه امثلة لتوظيف أسلوب التناص.

- "انزل من املعرصات ماءا ثجاجا برحمته، فاخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا بحكمته".

واصلهـا االيـات الكرميـة 14، 15 و16 من سـورة النبـأ } وانزلنا من املعرصات مـاءا ثجاجا لنخرج به 

حبا ونباتا وجنات الفافا{.

- "خلق االنسان وعلمه البيان".

واصلها االيتان الكرميتان 3و4 من سورة الرحامن.} خلق االنسان علمه البيان {.

امـا االستشـهاد باالحاديـث النبويـة الرشيفـة؛ فـكان عـر توظيفهـا املبـارش، مـع االسـتدالل تارة 

بالسـنة النبويـة " وأمـر النبـي صـىل اللـه عليـه بالـي و الحجامـة؛ واحتجـم هو صىل اللـه عليه 

وسـلم"، ومـع رشح مفـردات الحديـث تـارة أخـرى "ويف الحديـث أصـل كل داء الـردة؛ وفرت 

بادخال الطعام عىل الطعام".

واالحاديث املستشهد بها قوله صىل الله عليه وسلم :

}ان الذي انزل الداء هو الذي انزل الدواء{.

}يا عباد الله تداووا فان الله مل يضع داء اال وضع له دواء{

}احتجموا ليال تصابوا بالدم {

}لكل داء دواء اال داء واحد وهو الهرم فاذا اصاب الدواء الداء برئ باذن الله{

}أصل كل داء الردة {

كـام تـم االستشـهاد مبقالـة للتابعـي الجليـل األحنـف بـن قيـس -الـذي عـرف بحلمـه وحكمته - 

يقـول فيهـا: "ثالثـة ال ينبغـي للعاقـل أن يرتكهـا: عمل بتـزود به ملعـاده؛ وصنعة يسـتعني بها عىل 

أمر دينه ودنياه؛ و طب يذب به الداء عن نفسه."

وبالقولـة االتيـة التـي مل يذكـر قائلهـا: "وقيـل ال ينبغـي أن يسـكن بلـدة ليس فيها خمسـة: قاض 

عادل؛ وسوق قائم؛ و نهر جار؛ وسلطان قاهر و طبيب ماهر".

وهـي مـن حكـم إدريس عليه السـالم، ونصها الكامل: "من سـكن موضعاً ليس فيه سـلطان قاهر، 

وقاض عادل، وطبيب عامل، وسوق قامئة، ونهر جار، فقد ضيع نفسه وأهله وماله وولده.
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وهكـذا؛ نكـون قـد املمنـا بجـل جوانـب دراسـتنا النقدية ملضمـون إجـازة الطبيب الكحـاك، لكن 

وجبـت اإلشـارة اىل إجـازة الطبيـب عبـد السـالم العلمـي املمنوحـة أيضـا يف القـرن التاسـع عرش، 

إجـازة موثقـة لواحـد مـن جهابـذة األطبـاء املغاربـة لكـن جهتهـا املانحـة تخطـت املغـرب رشقـا 

لتسـلم مـن كلية الطب بالقاهرة املرصية، أول مدرسـة للطب الحديـث يف املنطقة العربية، والتي 

كان قد أسسها محمد عي  سنة 1827م.

الطبيـب عبـد السـالم بـن محمـد العلمي؛ والـذي يحتفي بـه املؤمتر السـابع لتاريـخ الطب بفاس 

تحـت عنوان"الطـب خـالل عهـد الدولـة العلويـة  خـالل القرنـني 18 و 19م "دورة عبـد السـالم 

العلمـي""  هـو طبيـب مـن أهـل فـاس مولـداً ووفـاة وعـىل نهـج النبهـاء مـن عـرصه؛ فقـد قصد 

القرويني للنهل من علومها، فتخصص يف علمي النخبة؛ الطب والفلك. 

لكـن الحـدث البـارز يف مسـرية الطبيـب العلمي هو فـان انتدابـه اىل مرص إلمتام مشـواره يف تعلم 

الطـب؛ نتيجـة لسياسـة البعثـات العلميـة التي اتبعهـا املوىل الحسـن األول. لقـد أدرك هذا األخري 

القيمة العلمية لعبد السـالم العلمي وتفرده بني أبناء عرصه، مام جعل اسـمه مرشـحا ليكون من 

قافلـة البعثـات العلميـة، فـان ترسـل عقـال كيسـا مجتهدا سـيكون بال ريب اكـرث نفعـا ومردودية، 

خاصة يف ميدان واسع  ومتجدد كالطب. 

 وهذا أيضا ما اقره الحكيم الدمشـقي "حسـني عودة" الذي كان العلمي يحرض مجالسـه العلمية 

الطبيـة مبـرص؛ وهـو القائـل: "ومـن حظـي األوفـر أين اجتمعـت مـع مثـل هـذا الفاضـل املاهـر، 

فوجدتـه يف العلـم والعمـل وحيـد، ويف املعـارف بالنسـبة ألقرانـه فريـد.". وهو وصـف من جملة 

العبارات التي اثنت عىل الطبيب املبتعث مقتبسة من اجازته املمنوحة يف 1873م.

خلـف العلمـي عـدة  مؤلفـات قيمـة منهـا "ضياء النـراس يف حل مفـردات األنطايك بلغـة فاس» و  

"البدر املنري يف عالج البواسري".

قدمـت اسـهامات الطبيـب العلمـي دفعـة قويـة لتجديد وتطويـر املامرسـة الطبية باملغـرب؛ بل 

واُعتـر نقطـة انعطـاف لهذه االخرية من تقليدية لحداثية. وقد عكسـت اجازتـه أيضا تلك الصورة 

الحداثية التي تجلت يف ثالثة رموز أساسية: 

األول شـكل هـاليل ضـم عبـارة "تـذكار- مـودة – طبية "، امـا الرمز الثـاين؛ فقد ادمـج يف اجازتنا يف 

داللـة معنويـة راقيـة، تذكـر بنبـوغ املجـاز يف ميـدان الفلـك. والرمـز عبارة عـن صورة متثـل جهاز 

»ربـع الشـعاع والظـل« الـذي ابتكـره صاحب اإلجازة، ثم الرمـز الثالث وهو ختم و توقيع األسـتاذ 
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املجيز.

امـا عـن مضمـون االجازة؛ ففي املقدمـة متت الحمدلة مبصطلحـات تحيل قارئهـا اىل علم الصحة. 

نقتبـس منهـا »الحمـد لله الذي أطلع من شـاء عىل عـوارف رسه، اللطيف الشـايف الذي جعل لكل 

داء دواء تفضـال منـه ورحمـة  وامـر بتعاطيـه عـىل لسـان أنبيائـه الذيـن بينـوا مـن أصـول الطب  

وفروعـه قسـام جـام، والصالة والسـالم عـىل طبيب القلوب سـيدنا وموالنا محمـد املفضل عن كل 

ما سواه من خلقه، وعىل آله وأصحابه«.

 وامـا عـرض االجـازة فضـم ثـالت فقـرات من املـدح وجميـل العبـارات، عنـت األوىل والثانية منها 

لذكر مناقب السلطانني املرصي واملغريب، يف حني اختصت الثالثة ببيان مزايا املجاز واهليته.

نجل  أفندي  السلام  عبد  الشريف  السيد  اللوذعي،  والطبيب  الألمعي  الذكي  والجد،  بالاجتهاد  المعالي  وحصل 
المرحوم السيد محمد العلمي بل الله ثراه، وجعل الجنة مثواه،... فشمر الأفندي المذكور عن ساعد الجد والاجتهاد، 
وهجر الأوطان والبلاد، وسهر الليل لنيل المعالي، وغاص البحر لطلب اللئالي، وقد تميز من ابتداء دخوله ومباشرته 
يق الرشد والسداد.  في الدروس واشتهر بمواظبته الحقيقية والغيرة الكلية، في بذل الجد والاجتهاد، ونال بذلك طر

يقة مستمرة حميدة، مثل هذا الطبيب النحرير، الذي هو بالمدح جدير،  .. فلم أجد أحدا اشتغل  بغيرة شديدة، وطر
ومن حظي الأوفر أني اجتمعت مع مثل هذا الفاضل الماهر فوجدته في العلم والعمل وحيد »كذا« وفي المعارف 

بالنسبة لأقرانه فريد، لأنه ذاق من منهل علوم الطب ما فاق وراق، وشرب من سلسبيل الحكمة كاسا دهاقا.
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وامـا خامتتنا فكانت مقتضبة محمسـة؛ اكتفت بشـحذ همـة العمل والتنافس، وذكـر زمان ومكان 

تسليم االجازة. 

امثلة ليعض اجازات القرن

19

20

أ طروحة االجازات الطبية

وهنـا نتبـني مكانـة االجازة العلمية كوثيقـة تاريخية لها وقعها كرتجامن للحيـاة الثقافية والفكرية 

لحقبتهـا. ونحـن اذ نكتـب هـذه االسـطر؛ يخالجنا شـعور مريـر بنعي تراثنـا املفقود. لكـن عزاءنا 

هـو السـعي واالجتهـاد يف احيـاء مـا تبقى مـن درره املعطـاءة، فاالهتـامم ولو بالقليـل منه كفيل 

بالتعـرف عـىل بحـر مـن املنجـزات. وهـي الغايـة التـي طمحت لهـا اطروحتنـا لنيل الدكتـوراة يف 

الطـب التـي اختـري موضـوع بـذكاء من قبل اسـتاذنا البشـري بنجلون؛ ذلـك انه يـرضب عصفورين 

بحجـر واحـد، فمـن جهـة مييط اللثام عن ماهية وتاريـخ االجازات الطبية، ومـن جهة أخرى؛ يعيد 

picclick.fr  موقع الوثائق التاريخية  19

   by Nancy Elizabeth Gallagher 1900-Medicine and power in Tunisia, 1780  20

Diplôme de médecine, Paris 1857

إجازة كلية الطب في بيروت عام 1867م إجازة طبية تونسية 1818م
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للواجهة منجزات حضارتنا باعتبار االجازة الطبية سابقة إسالمية فريدة.  

مفهـوم اخرتنـا ان تتمحـور حولـه أطروحتنا لنيل الدكتـوراه يف الطب، مؤمنـني بأهمية املوضوع؛ 

معرتفـني بجميـل األسـالف ومنطويـن تحـت لـواء لجنـة الـرتاث بكليـة الطـب والصيدلـة بفـاس 

التـي أبـت إال ان تكـون السـباقة يف هـذا الخـري العميـم: إحيـاء ذكـر الـرتاث الطبـي العـريب 

اإلسالمي. 

أطروحـة "االجـازة الطبيـة" كان لها سـياق زمنـي مؤصل بحدث بارز اال وهو منـح الجامعة األعرق 

وأوىل جامعـات البسـيطة جامعـة القرويـني التـي أسسـتها فاطمـة الفهريـة سـنة 245ه /859م؛ 

منحهـا إجـازة للطبيـب العبقـري عبـد اللـه بـن صالـح الكتامـي سـنة 1207 م. وكانت بذلـك اول 

إجـازة يف الطـب متنـح مـن مؤسسـة عامة؛ مرزة قيمـة املنظومة التدريسـية لهذا الـرصح العلمي 

األصيـل. ومتتـد دراسـتنا إىل أول إجـازة حديثـة مُتنح بكليـة الطـب والصيدلة بفاس، والتـي حازتها 

الطالبة سامية أريفي سنة 2007 . 

 وبذلـك؛ فـان السـياق الزمنـي لدراسـتنا ممتـد عـىل مدى  مثانيـة قرون. امـا مجال دراسـتنا؛ هذه 

فـال أرحـب مـن عاصمـة املغرب العلميـة والروحية ذات اإلشـعاع العلمـي والبعد الـرتايث والثقايف: 

مدينـة فـاس. وبهـذا كان عنوان األطروحة: "االجتازة يف الطب.... دراستة تحليلية عىل مدى مثانية 

قرون من تاريخ فاس العلمي."

مناقشـتنا هذه؛ اخرتنا ان تكون بلغة الحدث؛ لغة عربية سـامية يسـرية تسـمي األمور مبسـمياتها 

وتضفـي قيمـة مضافـة ألطروحتنـا التي مـا هي اال قطـرة تذكر ببحر إنجـازات حضارتنـا، مذكرين 

أن إحيـاء ذكـر أمجادهـا وسـيلة تحفظ لنا ولها االسـتمرارية والرقـي، مؤمنني أن إهـامل التاريخ او 

نكرانـه ليـس مـن صفـات العلـامء، وأن العـامل الحقيقـي هـو من اسـتوعب مـايض العلـم و أتقن 

حارضه و تنبأ مبستقبله، و قد صدق من قال " إن العلم هو تاريخ العلم"21.

ناقـش املحـور األول االجـازة بشـكل عام من حيـث مفهومها اللغـوي، أنواعها، مضمونهـا، تاريخها 

و تطـور تداولهـا. أمـا املحـور الثاين فخصـص لإلجازة يف الطب؛ السـياق الذي ظهرت فيـه؛ األعراف 

الخاصة باملهنة الطبية التي واكبت ظهور االجازة من امتحان وحسبة وأطروحة وقسم. 

يف حـني تطـرق املحـور الثالـث اىل خصوصيـات اإلجـازات الطبيـة يف تاريـخ فاس العلمـي، واعتمد 

املؤرخ جوته / عبد الكريم شحادة، صفحات من تاريخ الرتاث الطبي العريب اإلسالمي ص 40  21
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الجانـب التطبيقـي؛ عـر أمثلة حية إلجازات طبية موثقة نتعرف من خاللهـا عىل األعالم املجازين، 

نـص االجـازة، السـياق التاريخي، ثم دراسـة نقدية ابسـتيمولوجية للشـكل واملضمـون. معتمدين 

عـىل إجـازات طبيـة تنتمـي او ينتمـي أصحابهـا اىل مدينـة فـاس، ومتثـل كل منهـا حقبـة زمنيـة 

مختلفة:

	 إجـازة محمـد الكتامـي )1207(: وخصوصيتهـا باعتبارهـا اول إجـازة يف الطب متنح من مؤسسـة 

عامة.

زها يف مرحلة انتكاسة للحياة الثقافية يف املغرب األقى. 	 إجازة محمد الكحاك )1832(: ومَتَيُّ

	 إجازة الطبيب العلمي )1873(: وهي إجازة أحرزها من املدرسة الطبية املرصية.

	 أطروحـة الطالبـة الطبيبة سـامية أريفـي )2007( : باعتبارهـا اول أطروحة تناقش يف كلية الطب 

والصيدلة بفاس، امتدادا ملفهوم االجازة يف قاموس الطب العرصي

ألقاب حكامء فاس تحي حروفها األصلية خالصة مضمون اطروحتنا: 

تراث كُِتم كالَكَحك22 ثم ُعلِّم لرُِيىف23 اليه..

أطروحة؛ سعبنا من خاللها اىل: 

- تسـليط الضـوء عـىل مفهوم االجازة الطبية، باعتبارها وسـيلة ناجعة تضمن كفـاءة املتطبب من 

جهة، وباعتبارها إنجازا ِرياِديا للحضارة اإلسالمية من جهة أخرى.

- التعرف عىل اهم املحطات التاريخية لتطور مفهوم االجازة وخصوصا يف ميدان الطب. 

- التعريف ببعض األعراف املتعلقة بدراسة ومامرسة الطب.

- إبـراز، تحليـل، والتعـرف عـىل خصائـص بعـض اإلجـازات الطبيـة التي وسـمت مثانية قـرون من 

تاريخ فاس العلمي.

والهـدف االسـايس كان هـو االسـتنباط مـن الذاكـرة العلميـة العربية اإلسـالمية عامة ومـن ماهية 

اإلجـازة يف مضمونهـا وعمقهـا التاريخـي خاصـة؛ اسـتنباط  دروس تنـري طريقنـا إىل تكوين طالب 

معتز بهويته، ميزج بني عمق االنتامء لتاريخه و معرفة علمية حديثة.

الَحَكُك : حجارة رِْخوة بيض / معجم املعاين  22

قرب و ُجِنح اليه/ معجم املعاين  23
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خاتمة

ويف الختـام؛ نثمـن مجهـودات كليتنـا الرائـدة يف مجال احيـاء تاريخ علم الطب وتثمـني الرتاث غري 

املـادي للحضـارة اإلسـالمية و إبـراز دور هـا يف بنـاء الحضـارة اإلنسـانية مـن خالل منـوذج الطب. 

والهادفـة أساسـا - مـن خـالل لجنـة الـرتاث فيهـا - إثـارة اهتامم طـالب الطب ومهنـي الصحة إىل 

تاريـخ العلـوم الطبيـة عـر عقـد  رشاكات مـع منظـامت وطنيـة ودوليـة تشـرتك معهـا يف تحقيق 

نفـس األهـداف، اهـداف تتمحور حول مفهوم تاريـخ العلوم، فالعلم هو ظاهـرة حضارية عملت 

عـىل بنـاء األمـم واملجتمعـات عـىل مـدى الزمن، وسـاهمت أميا مسـاهمة يف رسـم مسـار التاريخ 

وتغيـري مجرياتـه، مـام جعـل مـن غـري املقبول بل مـن املسـتحيل مبكان فصـل العلم عـن تاريخه 

باعتبـاره منهجـا ميكننـا مـن إنجـاز تصـور عام لتاريـخ العلـم باعتبـاره التاريخ الحقيقي لإلنسـانن 

وصلب قصة حضارته وعامدها. 

وملؤمتـر تاريـخ علـم الطـب غايات أسـمى من أن تنحرص يف الرجـوع إىل الـوراء والبحث يف دهاليز 

املـايض كغايـة مجـردة يف حـد ذاتهـا، بل يتجاوز ذلـك اىل ما هـو أرقي: صحيح أنـه مفهوم ينطلق 

مـن املـايض؛ لكنـه يصـب يف بوتقـة تفهـم وتأصيـل الحـارض؛ والهـدف هـو اسـترشاف املسـتقبل 

تواصـال وتطويـرا. مـع تخصيـص األولويـة لتأريخ العلـوم يف الحضـارة العربية اإلسـالمية عىل وجه 

الخصـوص، ليـس فقـط من أجـل العوامل الذاتية التـي متي علينا العمل عىل تجذير شـجرة العلم 

وتوطينهـا يف تربتنـا العربية االسـالمية؛ بل أيضا مـن اجل العوامل املوضوعيـة التي تزيدها أهمية 

ورضورة مـا طـال تاريـخ العلـوم عنـد العرب واملسـلمني من تشـويه إيديولوجي متعمـد. وألنه ال 

يصـح إال الصحيـح؛ وألن شـمس حضارتنـا أسـطع مـن ان يحجب نورهـا غربال املزيفـني املفرتين، 

فقـد حـل وعـي األمـة بأهميـة البحـث يف تاريخها املعـريف، والدأب يف تتبـع مراحلـه وتجديد ذكر 

رواده. 

وبذلـك يكـون يف التعـرِف عـىل تراثِنـا الخالـد بنـاَء لشـخصيتنا وتعميقـا لثقافتنـا ومحافَظـة عـىل 

هويتنـا، لقـد تـرك أسـالفنا تراثا منقطع النظـري، فلنعمل نحن أيضـا عىل التجديـد واالبتكار ليكون 

لنـا اليـوَم إنجـاُز يصبـُح غـدا تراثا يفتخر بـه أبناؤنا من األجيال القادمة. فاملسـتقبُل كلُّ املسـتقبِل 

لقيمنا الروحية واألخالقية املميزة لحضارتنا اإلسالمية الخالدة.

ويف الختـام؛ نقـدم توصيـات نوجـه عرهـا مسـبقا مـن قـد يشـكك يف أهمية مناقشـة مثـل هكذا 

مواضيـع يف مؤمتـرات واطروحـات طبية، نؤكد - من خاللها عىل ما تشـبعنا به من خالل كل سـطر 
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من اسطر هذه القراءة النقدية التاريخية العاطفية لرتاثنا الطبي – عىل:

- التأكيـد عـىل مكانـة التاريـخ، تاريخ العلوم، تاريخ "شـهم" العلوم عند خري األمـم ... تاريخ الطب 

يف الحضارة العربية اإلسالمية. 

- التأكيـد عـىل رضورة إعـادة االعتبـار للمـوروث الطبـي العـريب اإلسـالمي عامـة واملغـريب خاصة؛ 

باعتباره معرفة تاريخية انسانية. 

قـة للباحثـني يف املجـال، وكـذا مؤطريـن مهتمني مبجال  - املسـاهمة يف توفـري مراجـع علميـة مَحقَّ

البحث يف تاريخ الطب.

- السـعي اىل تعريـف طلبـة الطـب  مبكانة تاريخ العلـم الذي ينتمون اليه، مـع تخصيص األولوية 

لتاريخه عند اسالفهم، فعليهم يَُعوَّل يف العمل عىل تعريفه بطريقة ِعلمية َعملية.

- االجتهـاد يف اسـتنباط الحكـم املعنوية اإلنسـانية التي تجعل من طالب اليـوم اكرث اعتزازا بهويته 

وبانتامئه لتاريخه.

- إعطـاء األهميـة البالغة للبحث باللغة العربية وإحاللها املكانة املرموقة التي تسـتحقها، ودحض 

االقـوال الراميـة اىل اقصاءهـا، فلغتنـا أسـمى واغنـى وأرقـى مـن ان تظـل حبيسـة مقصيـة عـن 

امليادين العلمية.
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المحور األول: 
التعليم الطبي في المغرب خالل ق 18و 19

المراجع المعتمدة في حلقات الدرس 
الطبي بمدرسة الـزاوية العيـاشية 

األطلـسية - عـرض و تقـيـيم
الدكتور حميد لحمر

أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد اهلل بفاس
كلية اآلداب سايس فاس

بسم الله الرحمن الرحيم و الصالة و السالم عىل خاتم األنبياء و املرسلني

السيد رئيس الجلسة املحرتم 

السادة الضيوف أشقاء و أصدقاء 

أيها الحضور الكرام 

تحية طيبة و بعد

يـرين يف افتتاحيـة هـذه الكلمة، أن أرحب بكـم جميعا يف رحاب العلم و مبدينة فاس املحروسـة 

العاملة، العاصمة العلمية للمملكة املغربية ضيوفا مكرمني.

مرحبـا بكـم يف مدينـة الطبيـب الشـهري ،و العـامل املوسـوعي الكبـري، لسـان الديـن و الدنيـا ابـن 

الخطيب – رحمه الله – 

مرحبا بكم يف مدينة تحمل جل مستشـفياتها أسـامء أطباء كبار، فنحن عىل مقربة من مستشـفى 

الطبيب الشـيخ قاسـم بن محمد الغسـاين الشـهري بالوزير ت 994ه و بجواره أيضا مستشـفى ابن 

البيطـار ضيـاء الديـن عبـد اللـه املالقي امللقـب بالنبايت أو العشـاب املتـوىف 646ه و عىل مسـافة 

مـن هذيـن ، مستشـفى عمـر اإلدريـيس و بالقـرب منـه مستشـفى ابـن الخطيب, طبيـب مرىض 

فـاس. و أسـتاذ أطبائهـا رحمـه اللـه . و بالتايل فاختياركـم لتنظيم مثل هذا النوع مـن املؤمترات يف  
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مدينة فاس أصبتم فيه عني الصواب.

السادة الحضور األجالء:

يف البدايـة يرشفنـي أن أهنـيء جامعـة سـيدي محمـد بـن عبـد اللـه بفـاس و معهـا كليـة الطب 

والصيدلـة  عـىل ترشيـف مؤمترهـم  بتكـرم  موالنـا أمـري املؤمنـني صاحـب الجاللـة امللـك محمـد 

السـادس نـرصه اللـه بإضفاء رعايته املولوية السـامية، عىل هذه الـدورة الرابعة تقديرا منه جاللته 

للعلـم و العلـامء عمومـا ، ثانيـا اعتبـارا لقيمـة وأهميـة املوضوع موضـوع هذه املدارسـة الدولية 

.فأمتنى.لكم التوفيق.

واسـمحوا يل أيضـا يف مسـتهل هـذه املداخلـة، أن أشـيد بهـذا املؤمتـر الـدويل السـابع للجمعيـة 

الدوليـة لتاريـخ الطـب اإلسـالمي ، وهـو يف الواقـع – مبثابـة - تفعيـل لتوصيـات مؤمتـر الطـب 

اإلسـالمي املنعقـد بدولـة الكويـت 1982 والـذي شـارك فيه العديد مـن العلامء املرزيـن واألطباء 

املرموقني، وقد صدرت فيه توصيات عدة، منها :

الدعوة إىل تشجيع دراسة الرتاث الطبي اإلسالمي.– 

-إنشـاء منظمـة إسـالمية تعنـى بإحيـاء العلـوم الطبيـة اإلسـالمية يف مجـال الـرتاث و البحـث – 

العلمي . 

ففـي تقديـري أن الجمعيـة الدولية لتاريخ الطب اإلسـالمي ، ما هـي إال الوجه الحقيقي للمنظمة 

اإلسالمية التي دعا إليها املؤمتر إلحياء العلوم الطبية الرتاثية اإلسالمية.  

ثـم إن مـا أقدمـت عليـه كليـة الطـب و الصيدلـة بفـاس املحروسـة، مـا هـو إال تجسـيد و تفعيل 

لتوصيـات مؤمتـر دولـة الكويـت 1982م إىل جانب الجمعيـة الدولية فمؤمترنا عبارة عن دراسـات 

للـرتاث الطبـي اإلسـالمي. و بالتـايل فـام عىل الجمعيـة الطبية الكويتيـة إال أن تتفاعل مـع مؤمترنا 

هذا.

السادة الحضور :

مـن املعلـوم لـدى الجميـع، أن دراسـة تاريخ الرتاث الطبي اإلسـالمي، تتطلـب أوال و قبل كل يشء 

توافـر الفهـارس و املعلومـات البيبليوغرافيـا الكافية لهـذا النوع من العلم، و التـي بدونها ال ميكن 

للباحـث الجـاد أن تتمهـد لـه الطـرق املؤديـة إىل معرفة املظـان، والتوصـل إىل مصـادر البحث يف 

تاريخ الطب يف الرتاث اإلسالمي دون كبري عناء. هذه مالحظة أوىل. 
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و يسـعدين يف مسـتهل هـذه املداخلـة أن أقـول بـأن هـذه الورقـة مـا هـي إال نتـاج مجهـود عمل 

فهرسـة ملحتـوى خزانـة الزاويـة العياشـية بجبـال األطلـس املتوسـط ، أسـفر يف األخـري عـن حـرص 

مجموعـة مـن مؤلفـات كتب الطب يف غايـة األهمية، متثل عيون كتب الطـب، لعلامء من املرشق 

وكـذا علـامء الغـرب اإلسـالمي أو مـا يعر عنه مبصطلـح العـرص »أندلومغرب«، مام تشـتمل عليه 

الخزانـة، و قـد كانـت هـذه الخزانـة يف وقـت مـا، تشـكل مـادة أساسـية و مرجعـا مهـام لطلبـة 

مدرسـة الزاويـة العياشـية ممـن يرغـب يف التطبـب إىل جانب التفقـه يف باقي العلـوم، كام كانت  

هذه الكتب الطبية إىل وقت قريب، مجهولة لدى أغلب الباحثني يف الرتاث الطبي اإلسالمي.

و حـول هـذه الخزانـة املفخـرة بجبـال األطلـس، ودروسـها الطبيـة، و مراجعها األسـاس و أهميتها 

يـدور محـور هـذه املقالـة الخفيفـة و التـي عنونتهـا ب: »املراجـع املعتمـدة يف حلقـات الـدرس 

الطبـي مبدرسـة  الــزاوية العيــاشية األطلــسية - عــرض و تقـيــيم« أقدمهـا يف مبحثـني اثنني ، و 

أختمها بتوصية :

املبحث األول : تحقيق يف دعــوى وجود حلقات الدرس الطبي مبدرسـة الزاوية العياشـية باألطلس 

املتوسط .

املبحـث الثـاين : الكتـب الطبية الرتاثيـة بخزانة الزاويـة الحمزاوية: عددها ،مؤلفوهـا، أهميتها ، و 

مميزاتها.

توصيات

املبحث األول : التحقيق يف دعوى وجود حلقات الدرس الطبي بالزاوية الحمزية ؟  

أيها الحضور الكرام : 

أجـد نفـيس يف مسـتهل هـذا التحقيـق مضطـرا إىل تحديـد املجـال و املوقـع الجغرايف ملـكان هذه 

املكتبـة املعلمـة التـي اشـتهرت يف الزاويـة العياشـية و املسـامة أيضـا بالحمزيـة، فتتحـدث كتب 

التاريـخ، و كـذا الجغرافيـا املحلية و الدولية، عىل أن مكتبة الزاوية العياشـية تقع يف جنوب مدينة 

ميدلـت مـن إقليـم تافياللـت و تبعـد عنهـا ب 60 كلم  بجبال األطلس املتوسـط عند سـفح جبل 

العيـايش أعـىل قمـة يف سلسـلة جبـال األطلس املتوسـط، وهـي تعرف بزاوية سـيدي حمـزة ، كام 

عرفـت أيضـا بالزاويـة العياشـية ، وكذا بزاوية أيب سـامل العيـايش، و كذا زاوية سـيدي محمد بن أيب 

بكر ، و هذا األخري هو مؤسس الزاوية و الجد األعىل لكثري من سكانها .....
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و يعـود تكويـن هـذه الزاويـة إىل رجـاال تهـا األوائـل، و عـىل الخصوص علامئهـا البنـاة و باألخص 

الشيخ أيب سامل العيايش الذي اشتهرت الزاوية و مكتبتها باسمه.

و معلـوم أن اإلمـام أيب سـامل العيـايش هـذا كانـت لـه ثالث رحـالت إىل املـرشق، مر خاللهـا مبراكز 

ثقافيـة كثـرية ببلـدان متعـددة و هـو يف طريقـه إىل الحجـاز دونهـا يف كتابـه :» مـاء املوائـد « و 

اسـتطاع خـالل رحالتـه الثـالث هاتـه أن يقتنـي أنفـس و أجود أمهـات الكتب يف مختلـف العلوم 

اإلنسـانية أوال، و هـذه اهتـم بهـا كثـريا ألن هدف الزاوية باألسـاس كان هو تعليم عمـوم الناس و 

الطلبـة عـىل الخصـوص اللغة العربية، أي علوم اآللة، ثم العلـوم الدينية مبختلف فنونها، و الرتبية 

السـلوكية األخالقيـة ، و هـو إىل جانـب هـذا اهتـم  بكتب العلـوم الدقيقة مثل كتـب الرياضيات 

أي الحسـاب، و علـم الفلـك و علـم الجغرافيـا و التاريخ، و هـذا كله له شـواهد، وإىل جانب هذا، 

اهتـم أيضـا بالكتـاب الطبـي، و اسـتطاع تكويـن مجموعـة مـن املتطببـني، يتعاطون الطـب دون 

إتقانه. و ميكن أن نقول أن هذه درجة ثانية بعد الطبيب.

و يف تقديـري أن اهتـامم هـذه املدرسـة بالكتـاب الطبـي سـيكون أكرث من بعض العلـوم يدل عىل 

ذلك كرثة عدد الكتب الطبية باملقارنة مع العلوم الدقيقة األخرى، هذا أوال .

ثانيـا : كان إىل جانـب هـذه املدرسـة باألطلـس املتوسـط ، مـدارس زوايـا أخـرى كبـرية و عظيمـة 

الشـأن، مثـل الزاويـة الدالئية و غريها، مام كانت تشـد إليها الرحـال لطب العلم و التثقيف، لكنها 

اندثـرت، و مل يبـق لهـا وجـود، هـذا العامـل مكـن للزاوية العياشـية يف أن ترز و تظهـر جيدا عىل 

السـاحة الثقافيـة، و تحـل محـل زوايـا أخـرى، و ستشـد إليهـا الرحـال لطـالب العلـم مـن جميـع 

املناطـق األطلسـية بـل حتـى من بعض الحـوارض املغربية كفـاس و غريها، و هذا كله شـجع هذه 

املدرسـة عـىل محاولـة إمناء رصيدها مـن املراجع لطلبتها الوافدين عليها، و هـذه العملية اتخذت 

شكالن أو طريقتان، األوىل و هي األصل ،تقوم عىل اقتناء األصول و جلبها للزاوية.

و الثانيـة: عمليـة النسـخ لبعـض األصول، و هـو الذي قام به تالميـذ الزاوية داخل مكتبهـم األم، و 

قـام بـه الشـيوخ أحيانا خـارج الزاوية باملكتبات املجـاورة، مثل مكتبة الزاويـة النارصية بتمكروت 

يف زاكورة، أو كذا يف الزاوية الدالئية، و يف مكتبة القرويني بفاس املحروسة.

فـكان مـن جملـة مـا اهتمت به مكتبـة الزاوية، الكتاب الطبـي، و يف تقديري ،أن السـبب الرئيس 

الـذي نبـه شـيوخ الزاويـة إىل هذا العلـم، كون االهتامم بطـب األبدان ،مام نبه عليه الرسـول صىل 

اللـه عليـه و سـلم يف أحاديث كثـرية منها حديث :» املعدة بيت الداء« كـام كان يعتر العلم الثاين 
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بعـد علـم األديـان مـام دفع ببعـض الفقهاء و املحدثني و الفالسـفة أن يجمعوا بـني عدة علوم من 

ضمنها الطب.

و قد شـكلت مدرسـة الزاوية مركزا طبيا يقصده أغلب سـاكنة األطلس، فهو إىل جانب كونه مركز 

ثقـايف تقصـده السـاكنة القريبـة و البعيدة ، هو مركز يقصد للبحث عن االستشـفاء و السـؤال عن 

الـدواء، حيـث كانـت السـاكنة األطلسـية و قرص الزاويـة يسـتطبون شـيوخها ، أي يطلبون وصف 

دواء أمراضهـم ، يـدل عـىل ذلـك مـا بقـي مـن جـذاذات و خـروم أوراق بالزاوية لحـد اآلن تحمل 

سطورها وصفات أدوية و عليها قيود منها قول املتطبب :« مجرب«.

و إال فبـام ميكننـا تفسـري كـرثة املصـادر و املراجـع الطبيـة األمهـات التـي تحتـوي عليهـا الزاوية و 

بقيـت إىل اآلن، ناهيـك عـام يكـون قد ضاع منها، و هذا وارد و بالــتأكيد، و هذا شـجع عىل املزيد 

مـن طلـب هذا العلـم يف صفوف الطالب لألجوبة عىل شـكاوى املرىض، حتـى أصبح أغلب الطلبة 

يلتمسون علم األبدان، إىل جانب علم األديان.

و قـد حدثنـي محافـظ الخزانـة الحـايل، و هـو السـيد موالي سـليامن الحمـزاوي ،أن ممن اشـتهر  

بالتطبيـب، و اهتـم بجلـب أمهـات كتـب الطب ، لتكـون رهن إشـارة الطلبة، الفقيه سـيدي عبد 

اللـه بـن محمـد العيـايش، و الفقيـه عبـد الرحمن بن أحمـد العيايش، و هـؤالء من أعيـان الزاوية، 

وقـد جلبـوا للزاويـة كتـب عديـدة مـن مصنفـات الطـب، و علـم الفلـك، و كانـوا ممـن يتقنـون 

التطبيـب ، و علـم الفلـك ،إىل جانب مسـاهمة أيب سـامل العيـايش ، و الذي يسـجل يف رحلته بعض 

مـا جلبـه مـن املـرشق مـن أصنـاف الكتـب و منها الطبيـة، حتـى أن السـاكنة األطلسـية عموما و 

الزاوية عىل الخصوص كانوا يفزعون إليه يف التطبيب، كام يفزعون إليه يف الفتوى.

و يذكـر السـيد املحافـظ أيضـا أنـه و إىل عهد قريب، كان يشـاهد باملكتبة بعـض اآلالت الحديدية 

الحادة التي كان متطببة – و ال أقول أطباء – الزاوية تستعملها يف يك املرىض، و أنه كان إىل جانب 

هـذا، قبـل عمليـة إعـادة ترتيب املكتبـة و تهيئتها من جديـدة، مجموعة أوراق و خـروم بها قيود 

وصفات طبية.

فهـذه العنـارص مجتمعـة تشـهد إىل حـد ما بـأن هذه الزاويـة ، بالفعـل كانت بها حلقـات دروس 

طبيـة إىل جانـب املـواد األساسـية األخـرى، قـد ال ترقى إىل مسـتوى حلقات الـدرس الطبي بجامع 

القرويـني مثـال، و أن هنـاك فئـة بالقطع قد اسـتفادت مـن حلقات دروس طبيـة، وإال فكيف و مبا 

نفـر وجـود كتـب طبيـة بالزاوية بعضها تام، و آخـر مبتور األجزاء، و البعض اآلخر مكرر النسـخ، 
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و كـذا بعـض األدوات التـي لهـا ارتبـاط ببعـض العمليـات الطبيـة، فـام الفائـدة مـن وجـود هذه 

األعـداد املهمـة مـن كتـب الطـب بالخزانـة إذن، و كـذا وجـود مجموعة مـن الخـروم التي تحوي 

وصفات طبية.

وقـد تبـني يل مـن خـالل كرثة هـذه الخروم التـي تحوي وصفات أدويـة ألمراض متنوعـة ، أنها رمبا 

كانـت جاهـزة ، و محـررة قبـل طلبهـا مـن طـرف املـرىض .-و اللـه أعلـم - ثـم كيف نفـر إقدام 

طلبة الزاوية عىل إعادة نسخ مجموعة من كتب الطب ؟.

كيـف نفـر وجـود املنظومـات الطبية الكثرية بالزاويـة، و هذا النوع من الكتـب كان هو املعتمد 

األسـاس يف بدايـة التفقـه يف الطـب، فالطالـب يبـدأ أوال بحفظ املنظومـات و األراجيـز، ثم بعدها 

تـأيت رشوح األراجيـز. و هـي الطريقة املعتمدة يف الرتبيـة و التكوين القدمية، كانت هناك املزاوجة 

بني النظم و النرث.

و لذلكـم ترجـح لـدي وبالقطـع، أنـه كانـت هنـاك مسـاهمة بـدروس طبيـة يف حلقـات مدرسـة 

الزاويـة الحمزيـة أو العياشـية .ثـم هـذه املسـاهمة مل تـرق إىل املسـتوى الـذي عرفته مؤسسـات 

تربويـة أخـرى كجامـع القرويـني فاس وجامع الكتبية مبراكش و الجامع الكبـري مبكناس مثال، و أنها  

كانـت مسـاهمة متواضعـة . سـيقف نشـاطها. و تبقـى آثارها شـاهدة عىل حقبـة تاريخية مهمة 

جـدا مـن تاريـخ هـذه املعلمة الرتبويـة التاريخيـة باألطلس املتوسـط، يدل عىل ذلـك مجموع ما 

بقـي بهـا مـن مؤلفات علمية متنوعـة و كثرية، منها الكتـاب الطبي وهو الذي يعنينا يف مدارسـتنا 

هاته، و حول هذا يتمحور موضوع املبحث الثاين من هذه الورقة. 

املبحتث الثتاين: الكتتب الطبيتة الرتاثيتة بخزانتة الزاويتة العياشتية: عددهتا، مؤلفوهتا، أهميتها، 

مميزاتها 

هـذا املبحـث يف تقديـري هـو املقصد الثاين األسـاس يف هذه املداخلـة، و عليه مدارهـا و عمدتها، 

ذلكـم ألنـه ينصـب بالقصـد األول عـىل الكتـاب الطبـي الـرتايث اإلسـالمي مبكتبـة مدرسـة الزاويـة 

الحمزيـة، وهـو الذي سـيعطينا نظرة شـاملة عـن أهمية و قيمة هـذه املكتبة الطبيـة و رجاالتها، 

و دورها يف تطبيب ساكنة املنطقة، و مصادرها املعتمدة.

هنـا البـد مـن التنبيـه إىل أنه منذ عهـد قريب كانت محتويات هذه املدرسـة شـبه مجهولة، حتى 

بـادرت الـوزارة الوصيـة و هـي األوقـاف إىل فهرسـة بعـض أمهاتهـا ،كخطـوة أوىل ، ثـم أعيـدت 

فهرسـتها بالكامل يف إطار مرشوع شـمل جميع مكتبات الزوايا .يف هذه املرحلة سـتعرف ذخائرها 
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.

و أنـا أسـتبعد مـن أن يكـون الباحـث الطبيـب قـد اسـتفاذ مـن الكتب الطبيـة لهـذه املكتبة قبل 

هـذا العقـد األخري ، ألن املرجع األسـاس لكتب الطـب و الذي يتتبعها مبكتبات مختلف دول العامل 

هـو فهـرس كارل بروكلـامن األملـاين » تاريـخ األدب العـريب« هـو املرجـع الوحيـد الـذي بـني يـدي 

الباحـث الطبيـب يف كتـب الرتاث الطبي اإلسـالمي، و هذا األخري مل يطلع عـىل الكتب الطبية التي 

توجـد بأغلـب الزوايـا املغربية و غريهـا ، و مل يرحل إليها ملعاينة ما فيها و إمنا اعتمد عىل الفهارس 

املطبوعـة و هـو بهـذا و بالتأكيـد كل مـن اعتمـد عليـه سـيفوت عليه فرصـة  االطالع عـىل هذه . 

ثـم مـن الصعـب الحديـث عـن تاريـخ الطب اإلسـالمي أمـام هـذا النقص يف ضبـط ما بـني أيدينا 

من تراث مخطوط لهذا النوع من الـتأليف.

و حتـى محاولـة تلميـذه فـؤاد سـزكني الـرتيك و الذي اسـتدرك عىل أسـتاذك مبا جاء يف فهرسـه : » 

تاريـخ الـرتاث اإلسـالمي « سـوف ال يقف عىل هذه النسـخ الرتاثيـة الطبية بالزاويـة. و لذلكم أرى 

أنـه حـان الوقـت و بعـد توفـر املعلومـات مـن وضـع فهـرس جامع شـامل يتتبـع الكتـاب الطبي 

الـرتايث اإلسـالمي بـكل مكتبـات الدنيا. يف هـذه الحالة ميكننـا الحديث عن تاريخ الطـب يف الرتاث 

اإلسالمي. 

و هنـا تكمـن أهميـة هـذا العمل و الذي يسـعى إىل التنبيه عـىل أهمية املحتـوى الطبي بالخزانة 

املذكورة 

فمـن خـالل الفهـرس الوصفي ملخطوطـات خزانة الزاوية العياشـية، أمكننا الوقـوف عىل أزيد من 

ثالثـني كتابـا مـن كتـب الطب ، هذه املجموعـة التي وقفنا عليها وقد تم ضبطها، ليسـت بالعادية 

، وإمنـا تتصـف مبجموعـة مـن املواصفـات ترشـح بعضهـا بـأن تكـون أصـال يف تحقيـق الكتـاب 

،كاملقابلـة و التصحيـح ألغلبهـا ، إىل جانـب األصول األخرى .فمن مميـزات هذه الكتب أنها لعلامء 

كبـار متميزيـن اشـتهرت مؤلفاتهـم الطبيـة حتى انتـرشت رشقا و غربـا ، أغلبهم من علـامء القرن 

الخامس و السادس و السابع و الثامن يعني  وقت ازدهار الطب اإلسالمي . و من هؤالء :

1/ الطبيـب أبـو عـي الحسـني بن عبد الله بن الحسـن بن عي بن سـينا املتوىف سـنة 428 للهجرة 

و هـو يعتـر شـيخ األطبـاء املسـلمني ، و مؤلفاته عبارة عن مصادر أساسـية لطـالب الطب وقته و 

بعده لدى األطباء العرب و الغربيني و هذا مشهود له .

2/ثـم الطبيـب أبـو القاسـم خلف بن عبـاس الزهراوي األندلـيس املغريب املتوىف سـنة 427 للهجرة 

و معلوم أن هذا أيضا كان من األطباء املعتمدين يف هذا املجال .و ترك لنا العديد من املؤلفات 
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3/و الطبيـب الفقيه األصويل يوسـف بن إسـامعيل الخويب الشـافعي املعـروف بابن الكتبي املتوىف 

سنة 754 للهجرة .أصله من أدربيجان اليوم و عاش يف بغداد .

4/ثـم الطبيـب األديـب ذو الوزارتـني دفني فاس املحروسـة  و طبيبها و أسـتاذ أطبتهـا أبو عبد الله 

بـن الخطيـب لسـان الديـن السـلامين املتوىف سـنة 776 للهجـرة و هو صاحـب املؤلفـات العديدة 

املتنوعة مكتشف طاعون ساكنة دول املتوسط .

5/ ثـم الطبيـب الشـيخ قاسـم بـن محمـد بن إبراهيم الغسـاين الشـهري بالوزيـر املتوىف سـنة 994 

للهجرة صاحب كتاب : حديقة األزهار يف رشح ماهية العشب و العقار.

6/ و الطبيب يوسف بن محمد بن طلموس أيب الحجاج املتوىف سنة 620 للهجرة. 

ووجدنـا أسـامء أخـرى إىل جانـب هـؤالء مثـل : اإلمام عبد الرحيـم بن نرص بن عبد الله الشـريازي 

ت 590 ه و أبـو الفضـل محمـد بن قاسـم العجالين السـالوي ، و يوحنا بختشـوع ت 940 للميالد  

و الشـيخ داوود األنطـايك املتـوىف سـنة 1002 ه .و عبـد الرحمن جـالل الدين السـويدي ، و اإلمام 

أبـو بكـر الـرازي و غريهـم مـن املغاربـة املتأخريـن .و بالتـايل مدرسـة يوجـد يف مكتبتهـا مؤلفات 

هـؤالء األعـالم ليسـت بالعاديـة ، كـام أن وجـود مؤلفاتهـم باملكتبـة ليس املـراد منـه التباهي كام 

هو مشهور و معروف اليوم .

و معلـوم أن هـذه األسـامء الكـرى كلهم خلف يف عامل املعرفة عمومـا ، و يف الطب عىل الخصوص 

أكرث من عنوان.

السادة الحضور الكرام :

بإلقـاء نظـرة خاطفـة عـىل عناوين الكتـب الطبية بهذه املكتبة سـنجد أنها حوت عيـون و أمهات 

و أعـالق كتـب األعـالم األطبـاء السـالفي الذكـر .و هـي تعكس مسـتوى الـدرس الطبي الـذي كان 

يتلقاه الطالب يف مجال قروي ، و كذا املصدر املعتمد يف التطبيب 

و فيـه درس آخـر، و هـو أن زاوية املايض ،مل تعتكف عىل درس الرتبية الروحية السـلوكية الصوفية 

كـام يتصورهـا البعـض ، و إمنـا كانـت تهتـم بـكل ما يعمل عـىل التكويـن املتكامل للفـرد و اإلملام 

مبختلف العلوم اإلنسـانية و الرياضية و العلمية ، بهدف صناعة شـخصية مغربية وسـطية معتدلة 

متكاملة ...

و لعـل أول مالحظـة تسـتوقفك هـي وجـود األراجيـز و املنظومـات الطبيـة ، و منهـا منظومـة 

الطبيـب الكبـري ابـن سـينا ، ثـم رشوحها املتعـددة .و هـذا يعـود إىل أن أول ما يلقـن للطالب هو 
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حفـظ هـذه املنظومـات سـواء يف الطـب أو اللغـة أو الفلـك و هـذا منهـج عند املسـلمني و الذي 

ينبنـي يف ضبطهـم لهـذه العلـوم بالحفـظ أوال و عىل الخصـوص املنظومات ألنها سـهلة يف التلقني 

.و أقـدم منظومـة بالخزانـة هـي منظومـة ابن سـينا األلفية  .و هـي تعتر من أمهـات املنظومات 

الطبيـة صاحبهـا تـويف يف سـنة 428 ه عـدد أوراقهـا 46 وهي منسـوخة بخط مغـريب ، مبعنى أنها 

غـري مجلوبـة مـن خـارج املغـرب و هـي تامة كاملة سـاملة مـن العيوب ، مشـكولة األبيـات حتى 

يسهل عىل الطلبة ضبطها.

مطلعها : الطب حفظ صحة ، برء مرض    ///    من سبب يف بدن منذ عرض

بآخرها : و قد فرغت من جميع العمل    ///    و اآلن أقطع بقول مكمل 

و إىل جانـب هـذه املنظومـة ، وقفـت عـىل منظومـة أخـرى مختـرصة البـن سـينا أيضـا سـامها : 

التحفـة العزيـزة  عـدد أوراقهـا 15 بخـط مغـريب مبسـوط مطلعهـا يختلـف عىل مطلـع األلفية و 

هي تامة سـاملة من العيوب يف حالة جيدة خطها مغريب مبسـوط مشـكولة عدد أبياتها 596 بيتا 

أيضا مطلعها : الحمد لله املعايف املشايف    ///    سواه ال يشفي و ال يعايف 

آخرها : و البارد الحلو الصحيح البالغ    ///    يف قوة الصيف دواء سابغ

و من هذه املنظومة نسخة بالخزانة امللكية بالرباط.

و إىل جانـب هذيـن املنظومتـني ،وقفـت عىل منظومة ثالثة منسـوبة البن سـينا : يف ثـالث ورقات 

فقـط بخـط مرشقـي نسـخي ، عـدد أبياتهـا 132 بيتا و هـي العـارشة يف املجموع رقـم 691و هي 

تختلف عن السابقتني 

مطلعها : يقول راجي ربه ابن سينا    ///    و مل يزل بالله مستعينا 

ياسائي عن صحة األجساد    ///    اسمع صحيح الطب باإلسناد

ويف آخرها : و الله يهدي من له هدانا    ///    و يعطه من خوفه أمانا 

ثم الصالة بعد حمد القادر    ///    عىل النبي الهاشمي الطاهر 

ثم عىل أصحابه و األهل    ///    ما غردت قمرية يف أثل  

فجل هذه األراجيز املنسوبة البن سينا ، و هي صحيحة النسبة تختلف يف مطالعها و خوامتها.

و يف تقديـري و حسـب اطالعـي أن هـذه مـام تنفرد به هـذه الخزانة و الخزانـة امللكية فقط ،كام 

أنها مجلوبة من املرشق.

و بعـد عمليـة الحفـظ للمنظومـة تأيت عملية الـرشح ، و قد وقفت عىل ثالثـة رشوح ملنظومة ابن 
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سـينا : األوىل أليب زيـد عبـد الرحمـن بـن أيب جمعـة و مـن هـذا الـرشح الجـزء الثـاين فقـط  عدد 

أوراقـة 101 بخـط أندلـيس  و هـي نسـخة خزائنية أي ملوكية سـلطانية بها قيد متليك يف اسـم أيب 

العالء بن أيب جمعة بن القاسم الحكيم القرطبي القييس.

و الـرشح الثـاين لألرجـوزة ليوسـف بـن محمـد بـن طلمـوس أيب الحجـاج ت 620ه  بخـط مغريب 

مجوهـر جميـل عـدد أوراقهـا 126 تحمل رقم 121 و هـي تامة كاملة و اعتبارا ألهميتها نسـخت 

منهـا نسـخة ثانية حتى يتير للطلبة االسـتفاذة منها تحمـل رقم 172 بالخزانة عـدد أوراقها 101 

خطهـا معتـاد بخـط طلبـة الزاوية و هي تامـة مقروءة . و منه أيضا نسـخة أخرى مبتـورة األول و 

اآلخـر  بخـط مغـريب مرونـق و الراجـع أن تكـون مـن نسـخ طلبـة الزاويـة و بكرثة اسـتعاملها برت 

أولها و آخرها و هي تحمل الرقم 152. 

بعـد منظومـة ابـن سـينا و رشوحهـا باملكتبـة سـنجد كتابـا آخـر يعتـر من األمهـات و هـو كتاب 

القانـون يف الطـب ، و بقـدر مـا نفرح بوجود هذا الكتاب بالزاوية العياشـية و هو موجود إىل عهد 

قريب، نأسف لفقدان جزأيه األول و الثاين ،و مل يبق منه إال الثالث فقط.

و يف تقديـري أن هـذا سـيكون بسـبب اإلعـارة الخارجية ،و االسـتعامل خارج املكتبـة ، و هو دليل 

أيضـا عـىل أن الكتـاب كان محـل اهتـامم مـن طـرف الطـالب أو املهتمـني باملجـال  ، و هـو بخط 

مغريب عدد أوراقه 188 رقمه 51.

إىل جانـب كتـب الرئيـس ابـن سـينا تحتفـظ املكتبـة بعناويـن ال تقل أهميـة عن سـابقتها ألطباء 

عـارصوا  الطبيـب ابـن سـينا منهـم الطبيب الكبري  أبو القاسـم خلـف الزهـراوي األندليس املغريب 

املتـوىف يف حـدود 427 للهجـرة ، و ال يخفاكـم و أنتـم علـامء و خراء هذا البـاب ، أن هذا الطبيب 

لـه كتـاب : »الترصيـف ملـن عجـز عـن التأليـف« و هـو كتـاب نفيـس و موسـوعة يف الطـب و 

الجراحـة و الصيدلـة و األغذيـة و حفـظ الصحـة ، و يف الزينـة و التجميـل، و فيـه أيضـا األوزان و 

املكاييل الطبية ، و الصيدلية ، و هو يشـتمل عىل ثالثني مقالة و قد كان املرجع األسـاس للجراحة 

الطبيـة يف املدرسـة األوربيـة  يف وقتـه منـه نسـخة بالخزانة تحمـل رقم : 53 . و منه نسـخة أخرى 

تامة بالخزانة امللكية بالرباط رقم : 134.

املكتبـة كانـت تشـتمل عـىل نسـختني مـن هـذا الكتـاب ، بعـد عمليـة الفحـص لهام تبـني يل بأن 

إحداهـام أصلهـا من سـوق املرشق تحمل تاريخ النسـخ عـام 790ه عدد أوراقهـا 142 و هي متثل 

آخـر الكتـاب تبتـدئ بباب الي و تنتهـي باملقالة املوفية الثالثني » متت املقالـة املوفية الثالثني من 



67 كلية الطب والصيدلة وطب األسنان بفاس | من 19 إلى 21 دجنبر 2019

كتـاب الزهـراوي بتاممهـا تـم جميع الديـوان . و بقدر ما نفرح بوجود هذه البقية نأسـف لفقدان 

الباقـي . و يتميـز الكتـاب برسـوم عـدد مـن آالت الجراحـة و الـي يبلـغ عددها أزيد مـن أربعني 

رسـام. وسـيتبني أنـه اعتـامدا عىل هـذه النسـخة األصلية قـام طلبة الزاويـة  بإعادة نسـخه لتوفري 

نسـخة ثانية ، لكن لألسـف مل يبق من الكتاب إال الجزء األول و هو يشـتمل عىل 166 ورقة بخط 

مغريب معتاد عار عن تاريخ النسخ.

كـام يوجـد إىل جانـب هـذه الكتـب كتيـب مختـرص لكتـاب: » تقويـم األدويـة فيـام اشـتهر مـن 

األعشـاب و العقاقـري و األغذيـة« ليوحنـا بـن بختيشـوعت 940 م هـو يتكون مـن 8 أوراق ضمن 

مجموع يحمل رقم 844.

و يوجـد أيضـا كتـاب :« الوصـول لحفظ الصحة يف الفصول أليب عبد الله بن الخطيب لسـان الدين 

بـن الخطيـب ت 776ه نسـخة تامـة عـدد أوراقهـا 58 بخـط مغـريب مجوهـر رقمـه : 71 ضمـن 

مجموع.

و كتـاب: » حديقـة األزهـار يف رشح ماهية العشـب و العقار  للشـيخ قاسـم بن إبراهيم الغسـاين 

الشـهري بالوزيـر ت 994 ه نسـخة تامة سـليمة عدد أوراقهـا 54 رقمـه 2/71. و يتميز مؤلف هذا 

الكتـاب كونـه يذكـر املصطلحات الطبيـة بلغة و مصطلحات أهل فـاس ، وأحيانا باللغة األمازيغية 

، و هنا تكمن أهميته بالنسبة لطلبة و ساكنه الزاوية األطلسية.

و نظـرا لكـرثة العناويـن سـأختم بكتـاب : مـا ال يسـع الطبيـب جهلـه » ليوسـف بـن إسـامعيل 

الشـافعي املعروف بابن الكتبي ت 754 ه و يسـمى أيضا بجامع البغدادي و هو اختصار لكتاب 

الجامع البن البيطار يف األدوية و األغذية املفردة نسخة تامة عدد أوراقها 430 تحمل رقم 39.

و كتـاب املعاجـني و الـرشاب و السـفوف يف اصطالح الطب أليب الفضل محمد بن قاسـم العجالين 

السالوي تام صفحاته 32. 

كتاب اإليضاح يف أرسار النكاح للشريازي ت 590ه تام  نسختان. 

كتب الشيخ داود األنطايك يف الطب و غريها.

و يف خامتـة هـذه الكلمة يسـعدين جدا واسـتجابة لتوصيـة مؤمتر الكويـت 1982 الداعي إىل إحياء 

العلـوم الطبيـة اإلسـالمية و تراثهـا أن أخـر السـادة  املشـاركني و مـن مدينـة فــاس حيـث مرقـد 

الطبيـب الكبـري لسـان الديـن بـن الخطيـب ، و أيضـا حيـث مؤسسـة لسـان الديـن بـن الخطيب 
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للدراسـات و حوار الحضارات و التي يرشفني أن أكون أحد أعضائها ، و هي مؤسسـة معنية أيضا 

بـرتاث ابـن الخطيـب أننـي منـذ مـدة وضعت خطة  لجمع نسـخ  كتـاب نفيس مـن كتب الطب 

البـن الخطيـب و هـو كتـاب :« الوصـول لحفـظ الصحـة يف الفصـول » الـذي أرشت إليـه سـابقا 

،للعمـل عـىل تحقيقـه اعتامدا عىل أجود نسـخه حتى ميكـن إخراجه إخراجا جيـدا،و لتعم فائدته 

بـني الطـالب و األسـاتذة ، و باملناسـبة  يرشفني إرشاك جمعية الرتاث الطبـي املحدثة بكلية الطب 

إلخـراج هـذا  العمـل حتـى يـرى النـور بحـول الله و كذا مؤسسـة لسـان الديـن بن الخطيـب ، و 

هي معنية أكرث بهذا الرتاث ، و الباب مفتوح ملن رغب يف دعم هذا العمل.

و الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات. 

و تفضلوا بقبول احرتامي و تقديري عىل تتبعكم و إصغائكم. 

و الســــالم.
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المحور األول: 
التعليم الطبي في المغرب خالل ق 18و 19

البعثات العلمية إلى الخارج في عهد 
السلطان موالي الحسن

األستاذ جمال حيمر
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مكناس

شـهدت معظـم البلـدان اإلسـالمية ومـن ضمنهـا املغـرب دعـوات وحـركات إصالحيـة يف سـياق 

االحتـكاكات األوىل التـي وقعـت بـني هذه البلدان وبني أوربا يف القرن التاسـع عـرش. ومتيز املغرب 

- ومـن قبلـه مـرص- بتجربـة إصالحيـة متثلت يف إرسـال بعثـات طالبية عـىل دفعـات إىل مختلف 

دول أوربـا الكتسـاب خـرات متنوعـة بهـدف تزويـد البـالد بأطـر إداريـة وتقنية قـادرة عىل تويل 

مهـام اإلرشاف عـىل األجهـزة اإلداريـة والعسـكرية التـي مل تعـد قـادرة عـىل مسـايرة األوضـاع 

املستجدة.

وإذا كان املـؤرخ الفرنـيس جـون لـوي مييـج يصنـف هـذه الخطوة كتدبـري شـكل إىل جانب ثالثة 

تدابـري أخـرى قـوام سياسـة تحديـث مؤسسـات الجيـش. فـإن العالمـة محمـد املنـوين يجعلها يف 

طليعـة كل املحـاوالت اإلصالحيـة، ويعترها مظهرا من مظاهر اليقظـة واالنبعاث. والجدير بالذكر 

أن هـذه الخطـوة اإلصالحيـة تتأطـر زمنيـا ضمـن ظرفية تاريخية حاسـمة دخل خاللهـا املغرب يف 

حالة من الوهن التاريخي، وأصبح عرضة ملسلسـل من التوسـع الرأسـاميل اعتمد أسـلوب املزاوجة 

بـني الضغـط العسـكري والضغـط االقتصـادي مع ما واكب ذلـك من اقتطاع تدريجـي لعنارص من 

السيادة الوطنية.

البعثات الحسنية : الهدف والوجهة

قـد يكـون مـن املبالغـة القـول إن السـلطان الحسـن األول قـد توخـى مـن وراء  إيفـاده البعثات 

الطالبيـة إىل أوربـا بلوغ أهداف مرسـومة وفـق برنامج موضوع بكل دقة وتكامل، حسـبنا التأكيد 

عـىل أن توجيـه بعثـات تعليمية إىل مختلف معاهد أوربا املتقدمة بهدف اكتسـاب الخرة التقنية 
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وتعلـم اللغـات األجنبيـة ودراسـة بعـض العلـوم الحديثـة تقنيـة وعسـكرية، يشـكل يف اعتقادنـا 

محاولـة رسـمية جـادة وخطـوة متقدمـة بالقيـاس إىل رشوط وسـامت وضعيـة مغـرب منتصـف 

القرن التاسع عرش.

ودون الخـوض املفصـل يف دوافـع ومحفـزات هذه الخطـوة اإلصالحية وحيثيـات تدبريها ونتائجها 

سـنكتفي بعـرض مركـز ألهـم البعثـات التـي أوفدهـا السـلطان الحسـن األول إىل الخـارج، ووقفة 

مقتضبة لتفسري أسباب فشل هذه التجربة اإلصالحية.

البعثات إلى مصر

مـن أول وأهـم هـذه البعثـات التـي توجهـت إىل مـرص عـىل عهـد الخديـوي محمد سـعيد باشـا 

لتلقـي العلـوم الرياضيـة تلـك التـي كان من أعضائهـا محمد بن كريان وأحمد شـهبون الذي رسـم 

مجموعـة مـن الخرائـط ضمنهـا يف كتـاب بعنـوان "الجغرافيـا العامـة"، إضافـة إىل طلبـة آخريـن 

حسـب مـا أورده  ابـن زيـدان دون أن يفصـح عـن املصادر التي اسـتقى منها معلوماتـه وال تاريخ 

إرسـالها. ويف عهـد محمد بـن عبد الرحامن )1859-1873م( ارتفـع عدد البعثات املغربية إىل مرص 

إىل ثـالث بعثـات، وتنوعـت املياديـن التي أرسـلوا قصد التكوين فيهـا بني صناعة البـارود والفنون 

العسـكرية والطباعـة، واشـتهر مـن ضمنهـم عبـد القادر بـن عبد الكريم الشفشـاوين الـذي تلقى 

تكوينا يف فن الطباعة.

أمـا السـلطان الحسـن األول فقـد اكتفـى بإيفاد بعثتني فقـط إىل مرص، ضمـت إحداهام مجموعة 

مـن الطلبـة مـع اثنـني من رجـال الصناعة، بينـام كان قـوام البعثة الثانيـة يف بداية عهـده الطالب 

أحمـد عبـد السـالم العلمـي الـذي قصـد الديـار املرصيـة لدراسـة الطب كام يسـتفاد مـن أعامله 

الذي تدور أشغال هذا املؤمتر الدويل يف دورته السابعة حوله.

البعثات إلى أوربا

ليـس صدفـة أن تتوجـه البعثـات التعليميـة بشـكل متكافـئ إىل كل الـدول األوربيـة التـي كانت 

ممثلـة يف املغـرب ومهتمـة مبصـريه، وبالتـايل فـإن تنويـع معاهـد تكويـن الطلبـة املغاربـة مـن 

انجليزيـة وإيطالية وفرنسـية واسـبانية وأملانية وبلجيكية جاء نتيجة لتنافس الـدول األوربية حول 

كسـب صداقة السـلطان وثقته بالتسـابق نحو وضع خراتها وخدماتها رهن إشـارته، ومتاشـيا مع 
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سياسته الرامية إىل حفظ التوازن بني القوى األوربية باملغرب.

فنحو جبل طارق توجهت ابتداء من سـنة 1876 ثالثة بعثات يف أفواج متفاوتة العدد، اسـتغرقت 

مـدة تكوينهـا سـنة أو سـنتني، وخضعت لتداريـب مكثفة عىل النسـق الريطاين خاصـة يف ميدان 

املدفعيـة، والتـدرب عـىل األسـاليب الحديثـة يف التنظيـم العسـكري، كـام تلقـى بعـض أفرادهـا 

املعارف األولية يف علم الطب العسكري. وأسفرت هذه البعثات عن نتائج مرضية بشكل عام.

واسـتقبلت بريطانيـا عـدة بعثـات مـن أبرزهـا تلـك التـي أرسـلت سـنة 1876، وقد تشـكلت من 

ثالثـة طلبـة هـم محمد الجبـاص الذي أصبـح وزيرا للحربية يف عهد السـلطان مـوالي عبد العزيز 

)1900-1908م( ثـم الزبـري سـكريج والحـاج ادريس بـن عبد الواحد الشـاوي، وبعد تلقيهم تكوينا 

مكثفـا لتعلـم اللغـة االنجليزيـة بطنجة، توجهـوا إىل بريطانيا حيث قضـوا زهاء أربع سـنوات من 

الدراسـة مبدرسـة املهندسـني العسـكريني يف شـاتهام )CHATHAM(. ويسـتفاد مـن الوثائـق 

املغربيـة والريطانيـة عـىل السـواء أن أفـراد هـذه البعثـة قـد اسـتفادوا مـن تكوينهـم بالديـار 

االنجليزيـة، وعـادوا منها بخرة علمية ال تقل شـأنا. وتشـري بعض املصـادر إىل توجه بعض البعثات 

عـىل دفعـات إىل بريطانيـا ومـن الذين درسـوا بها املهندس ادريـس الرشادي ومحمـد بن الحبيب 

الفياليل املكنايس الذي درس امليكانيك وخلف عدة آثار تشهد عىل تكوينه يف هذا امليدان.

وقصـدت أملانيـا عـدة بعثـات، نقتـرص عىل ذكـر أهمها وهـي البعثة التـي توجهت إىل برلني سـنة 

1881، وتشـكلت مـن عبـد السـالم الدسـويل الـذي تابـع دراسـته مبدرسـة املناجـم يف كالوسـتال 

)KLAUSTHALE(، والحسـني األودي مبدرسـة ضبـاط الهندسـة، وامليلودي الرباطـي باألكادميية 

العسـكرية برلـني. وبدورهـا اسـتضافت إيطاليـا عـدة بعثـات نخص بالذكـر تلك التـي ضمت 24 

طالبـا تلقـوا تكوينـا أوليا باملعهد الـدويل بتوران، حيـث كانت تدرس بعثات طالبيـة أخرى قدمت 

مـن مـرص واليابـان وأرمينيـا وبلغاريـا. وبعد مـي ثالثة سـنوات من دراسـتهم بهـذا املعهد، نقل 

وموديـن  ليفـورن  أكادمييـة  إىل  اآلخـر  والبعـض  بتـوران،  العسـكرية  األكادمييـة  إىل  بعضهـم 

)MODENA(. والجديـر بالذكـر عـن البعثـات الطالبيـة إىل ايطاليـا ما ورد من إشـارة فريدة عند 

جون لوي مييج من أن بعض أفرادها تخصصوا يف دراسة علم االقتصاد السيايس. 

ومل يتجـاوز عـدد البعثـات املوفـدة إىل فرنسـا بعثتان، بحكم أن فرنسـا كانت ترى أنه بدل إرسـال 

بعثـات طالبيـة إىل املعاهـد الفرنسـية ميكـن أن يتم تدريب قـوات الجيش املغريب عـىل يد ضباط  

البعثـة العسـكرية الفرنسـية التـي قدمـت إىل املغـرب لهـذا الغـرض. وأول بعثـة طالبيـة توجهت 

صـوب باريـس سـنة 1879، وكان أعضاؤها هم قاسـم األودي، والطاهر بالحـاج األودي ومحمد بن 
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الكعـاب الرشقـي، ومن بني التخصصات التي ذهبوا لتحصيلها اللغة الفرنسـية والهندسـة والتاريخ 

وفـن التصويـر وفنـون الفالحـة، ودامت مـدة تكوينهم  أربع سـنوات  ثم انتقلوا بأمـر من املخزن 

إىل بلجيـكا لتحصيـل علـم صناعـة األسـلحة. ويف سـنة 1885 توجهـت بعثـة ثانيـة إىل مونبولييـه 

لتلقـي تكويـن يف التلغـراف والهندسـة، ودامـت مدة تكويـن هذه البعثـة إىل حدود سـنة 1888، 

غـري أن الحصيلـة جـاءت دون الهـدف املأمـول وحصـل طلبتهـا عىل نتائـج ضعيفة لعـدم قدرتهم 

عـىل االسـتيعاب ومسـايرة الدراسـة والتأقلـم مـع منـط العيـش يف الديـار الفرنسـية. واسـتضافت 

 )SERAING( بلجيـكا عـدة بعثـات مغربيـة وصلـت إىل سـت دفعـات، وحلوا بـكل مـن سـريان

ولييـج )LIEGE(، وتلقـوا تكوينهم يف اسـتعامل مختلف أنواع األسـلحة وامليكانيـك والبحرية. ويف 

سـنة 1885 توجهـت نحـو الواليـات املتحـدة األمريكيـة بعثـة قصـد التدريـب يف معمـل السـالح 

.)EDWART CARTELON( تحت قيادة إدوار كارلطون )WENCHESTER( بونسشتري

مكانة الطب في تجربة البعثات الطالبية

يجمع الدارسـون أن املواد التي كانت تدرس باملؤسسـات التعليمية ويف مقدمتها جامعة القرويني 

قـد بقيـت يف الغالـب ذات طابع ديني محـض، محصورة يف دائرة العلـوم الرشعية والدينية، حيث 

كان االهتـامم منصبـا عـىل تدريـس الفقه والحديـث واألصول والتفسـري واللغة ومـا إىل ذلك، هذا 

بينـام نجـد املـواد العلمية التي كانت تدرس بجامعة القرويـني يف ماضيها الزاهر كالفلك والتوقيت 

والهندسـة قد سـجلت تراجعا ملحوظا، وباملثل تدهور الطب تدريسـا ومامرسـة وتأليفا، شـفيعنا 

يف ذلـك مـا سـجله روجـي لوترنـو يف مؤلفـه عـن مدينـة فـاس متحدثـا عـن وضعيـة التعليـم يف 

القرويني أن الطب غدا من العلوم املنسية يف هذه املؤسسة.

إن اإلقـرار بتدهـور مكانـة الطب يف مغرب القرن التاسـع عرش يفرض سـؤاال حول مدى مسـاهمة 

تجربـة البعثـات الطالبيـة يف النهـوض أو باألحـرى اسـتدراك بعـض التأخـر يف مكانـة الطب مهنيا 

وتدريسا وتأليفا.

يف الواقـع إذا مـا تأملنـا يف املـواد التي تخصص طلبـة البعثات يف تحصيلها باملعاهـد األوربية يتبني 

لنـا أن مـادة الهندسـة وغريهـا مـن العلـوم املرتبطة باملجـال العسـكري كانت تتصـدر قامئة هذه 

املـواد. ويكمـن مـرد هـذه األولوية التـي حظيت بها هـذه املواد ضمـن العلوم املبتغـى تحصيلها 

واقتباسـها يف أن معاينـة ووعـي العـرب واملغاربـة لتقـدم الغـرب كان وعيا بتفوقه العسـكري، ومل 

يكتشـفوا يف البداية املبتكرات الغربية الحديثة إال يف صيغتها العسـكرية، لذا جاءت بداية القبول 
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باألخذ عن الحداثة األوربية بداية عسكرية رصفة.

لقد أشـار أحد الدارسـني دون سـند توثيقي إىل أن السـلطان موالي الحسـن وجه عددا من الشبان 

املغاربـة لدراسـة الطـب يف أوربـا، بيـد أنـه ارتـكازا عـىل ما تجمـع لنا من مـادة ال نعلـم أن بعض 

طلبـة البعثـات تخصصـوا باملعنـى العلمـي يف دراسـة الطـب، بـل األمـر كان يتعلق فعـال مبحاولة 

تكويـن وإعـداد طلبـة يف امليـدان الطبي باملستشـفى االسـباين مبدينة طنجـة وليـس بأوربا. حيث 

يسـتفاد مـن بعـض الوثائـق الرسـمية أن اسـبانيا كلفـت سـفريها باملغـرب بفتـح مدرسـة بطنجة 

بغايـة تدريـس الطـب الجراحـي ملـن رغـب يف تحصيلـه، وبالفعـل سـيتم االهتـامم بتكوين سـتة 

طلبـة مغاربـة ال تفصـح الوثائـق عـن أسـامئهم بهـذا املستشـفى عـىل يد طبيـب اسـباين، وتحت 

نفقـة املخـزن وتأمينـه لهـم حاجاتهـم ولوازمهـم املختلفة من مؤونة وكسـوة وغريها، وقد اسـتمر 

تكوين هؤالء إىل حدود عهد السلطان املوىل عبد العزيز.

وإذ نقـر مبـا سـلف، ال نعدم إشـارات عـن بعض الحاالت املحـدودة التي تفيـد تكوين بعض طلبة 

البعثـات يف املجـال الطبـي، تتعلـق الحالـة األوىل بأحد أوالد السـقاط من مدينة فـاس الذي رغب 

يف تعلـم الطـب ورافـق إحـدى البعثات املوفدة إىل جبل طارق سـنة 1876، وتخـص الحالة الثانية 

الطالـب أحمـد بـن عبد الرحامن بن محمد بن قاسـم التمسـامين )تـويف عـام 1928م( الذي أحرز 

عىل شـهادة يف علم الطب بأوربا، وبعد عودته اسـتقر بفاس وفتح مسـتوصفا يف دكان يرتدد عليه 

الناس للمداوة، وحظي بصيت طيب بفضل حسن معاملته للمرىض.

يف نفـس السـياق، نشـري إىل بعثـة صـوب جبـل طـارق )1877( ضمـت خمسـة ومثانـني فـردا مـن 

بينهـم خمسـة طلبـة لتعلـم الطـب العسـكري، وقـد أبانـوا عن رغبـة واعـدة يف التحصيـل، ونالوا 

استحسـانا وتنويهـا مـن مؤطريهـم، وقـد تقـرر مبوافقـة السـلطان اسـتكامل تكوينهـم الطبـي 

بإيفادهـم إىل املستشـفيات الكـرى بأوربـا ملعاينة طـرق العالج بها ملدة أربع سـنوات إضافية غري 

أن هذه الخطوة مل يكتب لها التنفيذ. 

ومـن اإلشـارات التـي التقطناهـا مـا كشـفت عنه بعض الوثائـق من أسـامء لطلبة تكونـوا يف أوربا 

وهـم: املصطفـى بـن عبد السـالم الرودي الطنجـي، أحمد بن عبـد الرحامن ابن محمد بن قاسـم 

التمسـامين الطنجـي، محمـد اللـواح الطنجي، املختـار عمور، العريب بـن التاودي السـقاط الفايس، 

ومحمـد القصـار. ويظهـر أن هذا األخري مثل حالة اسـتثنائية اعتبارا أنه تكـون يف مرص وأوربا معا، 

كـام يسـتفاد أنـه زاوج بـني املامرسـة املهنيـة والتأليـف، إذ أسـهم يف عـالج النـاس مـن الحمـى 

الصفراء، وألف رسالة رشح فيها هذا املرض، وسبل الوقاية منه وعالجه.
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وتبقـى تجربـة الطبيـب املغـريب عبد السـالم بـن محمـد العلمـي )1246-1322هــ/1830-1904م( 

عالمـة فارقـة ومضيئـة يف مجـال التكويـن الطبـي يف إطار البعثـات الطالبيـة، إذ درس الطب دراسـة 

علميـة ضمـن بعثة تعليمية حسـنية إىل مـرص، وتخرج من مدرسـة القرص العينـي بالقاهرة يف عهد 

الخديوي اسـامعيل باشـا، وشـغل ضمن الهيئة الطبية الخاصة بالسلطان املوىل الحسن، وبعد عودته 

إىل أرض الوطن أنشـأ مصحة صغرية، وظل يزاول مهنته كطبيب يقدم الوصفات الطبية للمرىض إىل 

أن تـويف 1322هــ/1904م. والشـك أن هذه الندوة العلمية املخصصة لعبد السـالم العلمي ستسـلط 

مزيـدا مـن األضـواء عـىل هذا العامل الـذي يعد يف طليعة رمـوز اليقظة املغربيـة، وميثل منعطفا بني 

الطـب التقليـدي والطـب الحديـث باملغـرب عىل حد تعبـري مؤرخ الطـب املغريب الدكتـور الفرنيس 

رينـو RENAUD، لـدا سـنكتفي يف هـذا املقـام باإلشـارة إىل أن عبـد السـالم العلمـي قـد عمل عىل 

ترويـج األفـكار واملعـارف الجديدة يف أوسـاط املثقفني بفاس من خالل الكتب التي صاحبها معه من 

مـرص يف شـتى أصنـاف املعرفـة، فضال عـن أنه خلف إنتاجـا غزيرا طال تخصصـات متنوعة من فلك 

ورياضيـات، ونخـص أساسـا  بعض مصنفاتـه يف ميدان الطب ومنهـا: "ضياء النـراس يف حل مفردات 

األنطـايك بلغـة فـاس"، وكتـاب "البـدر املنـري يف عـالج البواسـري" عـىل هامـش ضيـاء النـراس، وكتاب 

"مفتـاح الترشيـح"، كـام عمل عىل تقريب بعض املصطلحات العرصية التي  كانـت متداولة يف أوربا 

آنذاك، وضمنه يف كتابه "األرسار املحكمة يف حل رموز الكتب املرتجمة"

الحصيلة: بين إرادة التجديد ومأزق اإلصالح

عـىل غـرار مـا آلـت إليـه أغلـب املحـاوالت اإلصالحيـة، فـإن تجربـة البعثـات الطالبيـة كمجهـود 

إصالحـي رسـمي بـاءت هي األخرى بفشـل يـكاد يكون تاما، عـدا بعض الحاالت النـادرة التي ترز 

حـدود االسـتفادة مـن خرة ومعارف بعـض خريجي البعثات )الحسـني الزعري- محمـد الجباص- 

محمـد بـن الكعـاب- الطاهـر األودي- أحمـد العيـدوين...(. ذلـك أنـه بالرغـم مـن توظيف بعض 

هـذه األطـر يف بعـض املناصـب التقنيـة: يف معمـل بـاب املكينـة لصناعـة األسـلحة والعملـة، ويف 

األشـغال الطوبوغرافيـة، ويف إقامـة األبـراج وإصالحهـا وصيانتهـا، ويف املفاوضـات املخزنيـة مـع 

األجانـب. فإنهـم ظلـوا مجرد مسـاعدين لألطر األوربيـة العاملة باملغرب من جهة، وفئة هامشـية 

يف وسـطها االجتامعـي تثري الحذر والحيطة لدى األرسـتقراطية املخزنية التقليديـة، واالحتقار لدى 

العامـة مـن جهـة ثانيـة، لقـد كانـت هـذه الخطـوة اإلصالحية بتعبـري املـؤرخ النـارصي تفتقد إىل 

"تقديـم مقدمـات ومتهيـد أصـول" يك تحصـل الفائـدة، مـام يعنـي أن تجربـة البعثـات حملت يف 

طياتها منذ انطالقاتها عوامل فشـلها. وبإيجاز تكمن عوامل اإلخفاق املتعددة واملتشـابكة يف دور 
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العامـل الخارجـي الـذي يشـل كل مجهـود تحديثي حقيقي، وسـيادة العقلية التقليديـة وتجذرها 

يف البنيـة املجتمعيـة، واملواقف املعاكسـة لبعض القـوى النافذة )العلامء املحافظـني، رجال املخزن 

من وزراء وقواد وأمناء وكتاب(. 

إن هـذه التجربـة متثـل خري معر عن مـأزق اإلصالح الذي يكمن تفسـريه يف املوقف املزدوج تجاه 

أوربـا. إذ مثلـت النمـوذج والعـدو يف نفـس اآلن، النمـوذج بعلومهـا وسـالحها وصناعتهـا، والعدو 

ألنها أبانت عن سياستها التوسعية التي أصبحت تهدد كيان وسيادة البالد.

يؤكد فشـل أول تجربة للبعثات التعليمية والتجارب املامثلة التي سـتليها يف فرتات الحقة، أن أية 

محاولـة تـروم إدخـال عنـارص التحديـث عـىل بنيـة مجتمعيـة موسـومة بهيمنـة التقليـد دون أن 

توازيهـا عمليـة تحديـث شـامل وكي، ودون أن تكـون منبثقـة مـن تطـور داخـي، تبقـى محاولة 

محكومـة بإخفـاق متواصـل، وغـري قـادرة عـىل إحـداث تحـول حقيقـي رغـم عـودة بعـض أفراد 

البعثـات وصياغتهـم لبعـض أطروحـات اإلصـالح يف هـذا امليـدان أو ذاك. وهـو أمـر يـرزه بـكل 

وضـوح عبـد اللـه العروي يف كتابه "العـرب والفكر التاريخي" بقوله : "ينظـر هذا املجتمع )يقصد 

املجتمع املتخلف( إىل العلوم الحديثة كبضاعة أجنبية، يسـتوعبها يف لغة أجنبية، وأحيانا يف مناخ 

أجنبـي حيـث يرسـل أبنـاءه للتعليـم والتدريـب. والتخلـف يف الحقيقـة هـو عـدم التمكـن مـن 

اسـتغالل هـذا العلـم املسـتورد، فتبقـى البعثـات تتبـع البعثـات دون أن تنجـح عنـد رجوعهـا يف 

تجذيـر هـذا العلـم املكتسـب. قـد تكـون أسـباب هـذا العقم ناتجـة عن كيفيـة التلقـني يف البلد 

املضيـف أو املـادة امللقنـة أو القـدر امللقن، وقد تكون األسـباب منوطة بأوضـاع البلد الذي يحاول 

اسـتيعاب ذلـك العلـم. لكـن الظاهـرة التـي ال جـدال فيهـا هـي أنـه ال يوجـد تداخـل بـني العلم 

الحديث واإليديولوجية العامة يف البالد املتخلفة، ومن ضمنها البالد العربية".

البيبليوغرافيا

أوال: املصادر:

ابن زيدان عبد الرحامن:	 

النهضة العلمية يف عهد الدولة العلوية، الخزانة الحسنية بالرباط، تحت رقم 1377.– 

إتحـاف أعـالم الناس بجامل أخبـار حارضة مكناس، األجـزاء )2-3-5(، املطبعـة الوطنية، الرباط، – 

.1931
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العز والصولة يف معامل نظم الدولة، ج. 2، املطبعة امللكية، الرباط، 1962.– 

الدرر الفاخرة، املطبعة االقتصادية، الرباط، 1937.– 

محمد بن ابراهيم السباعي:	 

 البسـتان الجامع لكل نوع حسـن وفن مستحسـن يف عد بعض مآثر السـلطان موالنا الحسـن، – 

خ.ع ر. قم د 1346.

شهبون أحمد:	 

كتاب الجغرافيا املغربية وصورة الفلك، الخزانة الحسنية بالرباط، رقم 11654.– 

األودي الطاهر بن الحاج:	 

االستبصار يف عجائب األمصار...، مخطوط خاص.– 

السليامين أبو عبد الله:	 

اللسـان املعـرب عـن تهافـت األجنبـي حـول املغرب، مطبعـة األمنيـة، الربـاط، الطبعـة األوىل، – 

.1971

العلمي أحمد عبد السالم:	 

ضياء النراس يف حل مفردات األنطايك بلغة أهل فاس، املطبعة الحجرية، فاس، 1318.– 

النارصي أحمد بن خالد:	 

االستقصا ألخبار دول املغرب األقى، الجزء 9، دار الكتاب الدار البيضاء، 1956.– 

ثانيا: املراجع

املنوين محمد:	 

مظاهر يقظة املغرب الحديث، جزآن، مطبعة املتوسط، الطبعة الثانية، بريوت، 1985.– 

منـاذج مـن تفتـح مغـرب القـرن التاسـع عـرش عـىل معطيـات نهضـة أوربـا والرشق اإلسـالمي، – 

ضمن ندون اإلصالح واملجتمع املغريب يف القرن التاسع عرش، الرباط، 1983.

بوشعرا مصطفى:	 

االستيطان والحامية باملغرب، املطبعة امللكية، الرباط، ج. 4.– 

بنعبد عبد الله عبد العزيز:	 
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املوسوعة املغربية، ج. 4، مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، املحمدية، 1981.– 

الطب واألطباء باملغرب، املطبعة االقتصادية، 1960.– 

األخرض محمد:	 

الحيـاة األدبيـة يف املغـرب عىل عهد الدولة العلوية )1664-1894(، دار الرشـاد الحديثة، الطبعة – 

األوىل، الدار البيضاء، 1977.

سكريج عبد الغني:	 

مذكرة الزبري اسكريج 1850-1932، مجلة دار النيابة، العدد 8، السنة الثانية، خريف 1985.– 

معنينو أحمد:	 

مذكـرة طالـب مغـريب أرسـل يف بعثـة مغربيـة إيطاليـة منـذ مثانـني سـنة، مجلـة دعـوة الحق، – 

العدد األول، السنة 12، نونر 1968.

ترجمـة مختـرصة لتلميـذ مـن بعثـة الحسـن األول 1297 محمـد بـن الكعـاب الـرشيك، مجلـة – 

البحث العلمي، العدد 25، يناير يونيو 1976.

كايي جاك:	 

السفارات والبعثات املغربية إىل فرنسا، مجلة تطوان، العدد 6، 1961.– 

روجز ب.ج:	 

تاريـخ العالقـات االنجليزيـة املغربيـة يف عام 1900، ترجمة ودراسـة وتعليق يونـان لبيب رزق، – 

دار الثقافة، الطبعة األوىل، 1981.

الوزاين التهامي:	 

تاريخ املغرب، ج. 3.– 

الجابري محمد عابد:	 

العرب والغرب عىل عتبة العرص التكنولوجي، مجلة الفكر العريب املعارص، العدد 32، 1984.– 

تطـور االنتلجنسـيا املغربيـة، األصالـة والتحديـث يف املغرب، ضمـن أعامل ندوة االنتلجنسـيا يف – 

املغرب العريب، دار الحداثة، الطبعة األوىل، بريوت، 1984.

العروي عبد الله:	 

العرب والفكر التاريخي، دار الحقيقة، بريوت، 1973.– 
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حيمتر جتامل، البعثتات التعليمية يف عهد الستلطان موالي الحستن، منشتورات الزمن، نوفمرب 	 

.2015

– COUVION )Marthe et Edmond( : Kitab Ayane al Maghreb Aksa, Esquise 

générale des Maghrebs de la Genése à mes jours et livre des Grands du Maroc, 

Librairie orientaliste, Paul Guethner, Paris 1939.

– LAROUI )Abdallah(, Les Origines Sociales et Culturelles du nationalisme 

marocain )18301912-(, Maspero, Paris 1977.

– MEIGE )J.L(, Le Maroc et L’Europe P.U.F, Paris 1962. Tome III et VI.

– GUILLEN )Pierre(, L’Allemagne et le Maroc de 1870 à 1905, P.U.F, Paris 1967.

– JULIEN )C.A(, Hassan 1er et la crise marocaine au XIX siècle" ; in les 

AFRICAINS ; tome III ; EDITIONS J.A.

– JULIEN )C.A(, Le Maroc face aux impérialismes, Editions J.A 1978.

– RAY )Jauny(, Les Marocains en France, Institut des hautes études Marocains, 

1938. 

– CAILLE )Jacques(, les Marocains à L’école de Génie de Montpellier 18851888-, 

Hesperis, vl. XLI année 1954.

– Un homme du Maroc d’hier, in la vigie Marocaine, n du 211938 ,30-.
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المحور األول: 
التعليم الطبي في المغرب خالل ق 18و 19

المدرسة الطبية بطنجة في عهد 
المولى الحسن األول

الدكتور محمد المصمودي
الجمعية المغربية لتاريخ الطب وعلوم األعصاب

قبـل الـرشوع يف تفاصيـل املوضوع، ال بد من اسـتحضار مـا كانت عليه األيالـة املغربية قبل اعتالء 

املـوىل الحسـن األول عـرش أسـالفه املنعمـني، والـذي  سـعى مبجـرد متكنـه مـن الحكـم اىل القيام 

بإصالحـات جدريـة لتدارك التأخر الذي كان يعرفه املغرب يف كل امليادين جراء الهزائم العسـكرية 

املتواليـة: 1844 معركـة ايسـي أمـام فرنسـا و 1859-1860 معركة تطـوان أمام اسـبانيا. ومن هذا 

املنظـور االصالحـي أسسـت يف عهـده هـذه املدرسـة سـنة 1886 والتـي يعترهـا الباحثـون: أول 

مدرسة للطب الحديث باملغرب.

ومبا أن هذا الطب ارتبط باالسـتعامر االوريب، نشـري اىل أن طنجة يف عهد السـلطان محمد بن عبد 

اللـه عرفـت ربـط عالقـات مـع أوربـا و بالتـايل نشـوء الدبلامسـية الغربيـة باملغـرب الـذي تعهـد 

بحاميـة األجانـب، و بدايـة مـن 

طنجـة  1800اسـتقطبت  عـام 

األوربيـة.  األمـم  أهـم  قناصـل 

وإليجـاد حلول عالجية واحرتازية  

وقائيـة مـن األمـراض و األوبـأة 

التـي كانـت تـرضب املنطقـة يف 

حينها، و خصوصا مشـكل الحجر 

الصحـي للحجـاج بعـد عودتهـم 

بحـرا من قضاء مناسـكهم، حيث 

كان املجلـس يرغمهـم بالتوجـه 

اىل جزيرة الصويرة... 
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أقـول إليجـاد حلـول لـكل هـذه النـوازل أنشـأ يف عـام 1840 املجلـس الصحـي الـدويل* و لجنـة 

النظافـة و الطـرق** التي ترأسـها الدكتور سـفريو سـنارو*** و الذي أهدته طنجـة معلمة أو نصبا 

لذكـراه يوجـد مبقـرة النصـارى بحدائـق املندوبية. ومـن الجدير بالذكـر أن هـذا املجلس الصحي 

لطنجـة كان طرفـا يف تأسـيس املنظمـة العاملية للصحـة****، و نذكر أيضا أن لجنـة النظافة كانت 

نـواة البلديـة األوىل بطنجـة، و من هنـا يتبني أن القفزة النوعية يف مجـال الطب بطنجة كانت مع 

تأسـيس املجلس الصحي عام 1840 م ، و أن منظمة الصحة العاملية التي تأسسـت يف باريس عام 

1907 م كان املجـاس الصحـي لطنجـة دليلهـا، و عىل نهج قوانينه سـارت. و سـيعرف هذا املجلس 

تطـورا كبـريا يف أعاملـه ووظائفه، فلجنـة النظافة و الطرق هي التي أنجـزت الرصيف البحري ملرفأ 

طنجـة الـذي جـرى افتتاحـه عام 1897م، و هو أحد أكر مشـاريع تلك املرحلة، إضافة اىل انشـائها 

ملحطة الكهرباء و رشكة نقل املاء اىل طنجة ،..الخ 

لرجـع اىل املحـور الرئيـيس يف عرضنـا هـذا، وهو مدرسـة الطب بطنجة: أن بناء مستشـفى اسـباين 

بطنجـة يف أواخـر القـرن 19م يـأيت يف إطـار طموحات اسـبانيا السـتعامر املغرب، وهـي طموحات 

تتقاسـمها مـع قـوى أوربيـة أخـرى أكـرث قوة منهـا كفرنسـا وبريطانيا. و ميكـن أن نقر أن مدرسـة 

الطـب و الجراحـة بطنجـة انطلقـت مـن رغبة السـلطان الحسـن األول الذي اسـتفاد مـن عالقته 

الطيبـة مـع اسـبانيا، األمـة صاحبة االمتيـاز، اذ نالته من طريـق اتفاقيـة وادراس التي وضعت حدا 

لحـرب تطـوان، و اسـتفاد خاصة من عالقـة الصداقة املحرتمة التي جمعته بالفرانسسـكاين خويص 

لرشـوندي*****، و هـو مـا عـر عنـه املـؤرخ ابـن عـزوز حكيـم بالقـول: حالـة فريـدة يف تاريـخ 

العالقـات مـا بـني االسـالم و بـني املسـيحية...أمري املؤمنني كان يتبـادل عالقات اعجاب مع قسـيس 

كاثوليي.
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هـذه العالقة أنتجت مدرسـة الطب بطنجة، وذلك مبشـاركة الدكتور فيليبـي أوبيلو كنالس****** 

املولـود مبدينـة سـيقوفيا يف 21 يوليـوز 1850، واملتـوىف مبدريـد يف 2 أبريـل 1909. و قد عمل معه 

الدكتـور سـفريو سـنارو املذكـور أعـاله، وهو الذي تـوىل فيها تدريس املـواد الجراحية، أما التسـيري 

العـام للمدرسـة فـكان من طرف الراهب الفرانسيسـكاين األب خويص لرشـوندي املولـود يف أوريو 

عـام 1836 و تـويف و دفـن بطنجـة عـام 1896. وميكـن تبـني موقـع املدرسـة واملستشـفى عـىل 

خريطـة طنجـة لعـام 1906م. ومن  الوثائق املتعلقة بهذه املدرسـة كناش الحسـابات و املصاريف 

الذي يوجد حاليا محفوظا باملستشفى االسباين بطنجة.
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ومـن أجـل الحصـول عـىل أكـر عـدد مـن املعلومـات حـول مدرسـة الطـب األوىل بطنجـة، قمت 

برحلـة اىل مدريـد حيـث توجهـت اىل قلعـة هناريـس******* التـي تحتفـظ بأرشـيف الحاميـة 

االسـبانية باملغـرب. وهنـاك تبـني يل من خالل الوثائق التي اطلعت عليهـا أن فليبي أوبيلوعني يوم 

30 يونيـو 1886م ملحقـا عسـكريا بسـفارة اسـبانيا بطنجـة مـن أجـل تسـيري مدرسـة الطـب 

ومسـتوصفها. وهنـا يجـب القـول ان اسـبانيا فطنـت يف ذلـك الوقـت اىل أن الطب ميكـن توظيفه 

كوسـيلة للتجسـس واالخـرتاق، وللتوفـر عـىل معلومـات، وربـط اتصـاالت مـع السـلطات املحلية 

املغربية.  وهذه بعض الصور ومقتطفات يف معظمها لوثائق من أرشيف قلعة هناريس: 

1. قرار تعيني الدكتور فليبي أوبيلومع القيمة املالية للمرتب الذي كان يتقاضاه.

2. مقاطـع مـن التقريـر الـذي بعثـه الدكتـور أوبيلـو اىل مدريـد، ويتعلـق بنظـام وعمليـات سـري 

املدرسـة مع الجيل األول من تالميذها وهي الكوكبة املكونة من سـتة طنجاويني، وهم: مصطفى 

الـزويض، محمـد الـدكايل، أحمـد الرمـاين، أحمـد بن الهاشـمي، محمـد العوامي، وأحمـد أحرضان. 

ومع هذا التقرير أدرجت الئحة بأسامء املرىض.

3. صورة لقاعة القراءة مبدرسـة الطب والجراحة عام 1892م وهي مأخوذة من أرشـيف كتدرائية 

طنجة.  
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أمـا مـن الناحيـة املغربية حصلت عىل عدة ظهائر سـلطانية تتعلق مبدرسـة الطـب بطنجة، وهي 

رسـائل بعثهـا السـلطان الحسـن األول اىل نائبـه بطنجة السـيد محمـد بن العـريب الطريس، توجد 

بالخزانـة العامـة للمحفوظـات بتطـوان، وتتضمـن األوامـر بشـأن منـح مرتبـات يوميـة لتالميـذ 

املدرسة، مع الكسوة السنوية...

وتجـدر االشـارة هنـا اىل زيـارة املهنـدس واملعـامري الكطالين املشـهور أنطونيـو كاودي اىل طنجة، 

عـام 1892م رفقـة الـرثي ماركيـز دي كوميـاس، حيـث أسـند اليـه مرشوع انشـاء كتدرائيـة ومركز  

اجتامعـي طبـي كبـري بطنجـة، و كان قـد خطـط لـه ... اال انـه مل يكتـب لـه أن يرى النور ألسـباب 

يضيق املقال هنا لذكرها.
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اال أن الدكتـور فيليبـي أوبيلـو سـيغيب عـن ادارة املدرسـة بعـد أن اسـتدعي اىل كوبـا، وقد تزامن 

ذلـك مـع وفـاة الدكتـور سـينارو عـام 1889، وتقلـص  ميزانية الدولة االسـبانية بسـبب احتياجات 

حـرب كوبـا ضـد أمـريكا، و يف الفيلبـني، فضـال عـن ضعـف وضعيـة اسـبانيا السياسـية يف السـياق 

الـدويل، و أيضـا يف املغـرب، كل ذلـك سـاهم يف اهـامل احتياجـات مدرسـة الطـب بطنجـة، فكان 

عليها أن تقفل أبوابها عام 1899م بعد أن عاشت 13 سنة...

بعـد االقفـال تحولـت مدرسـة الطـب بطنجـة اىل مدرسـة للممرضـات، ثم ملجـأ للعجزة، ثـم دار 

الطالـب لالطفـال املغاربـة و قد كان يتوالها أسـاتذة مسـلمون، ثم بعد ذلك صـارت املركز الثقايف 

لرشـوندي، و أخـريا بدايـة مـن 21 مارس 1915م تحولت اىل مؤسسـة بطيريو أسـقف طنجة حيث 

وضعت هناك جميع أرشيفات الكتدرائية و سجالت الفرانسيسكان بطنجة. ويف  مبنى املستشفى 

القديم أنشأت أيضا مدرسة لتعليم الكرافيك و مركز تربوي للمعاقني جسديا.

لقـد أقفلـت مدرسـة الطـب بطنجـة أبوابهـا، و لكـن شـيئا مؤكـدا اسـتمر،و هـو قيامهـا بـدور يف 

الطبابـة و الرعايـة الصحيـة باملدينـة و النواحي،و يف تنظيم حمالت كرى يف التوعية و التحسـيس 

الصحـي بشـأن التلقيح، سـيام و أنها اسـتمرت كمدرسـة لتكوين رجـال النظافة و الصحـة، و أيضا 

يف عقدهـا لـدورات تدريبيـة للممرضات اللوايت كن يعملن يف مشتشـفيات أخرى بطنجة و خاصة 

يف مصحات الهالل  األحمر الذي أنشأ كذلك من طرف االسبان.

أمـا فيـام يخـص املستشـفى االسـباين الـذي كانـت بنايتـه تجـاور مدرسـة الطـب ، فقد ظـل يقوم 

بوظيفتـه اىل أن فتـح مستشـفى اسـباين آخـر بطنجـة يـوم 5 مـارس 1951م، و هـذا املستشـفى 

الجديـد ال يـزال قامئـا اىل اليـوم. لقد كان من أكر املستشـفيات يف زمانه تقدما، كام تشـري اىل ذلك 

بعـض الحـاالت التـي عرفهـا كدخـول األمري خـوان كارلوس ، ملـك اسـبانيا الحقا ، اليه لالستشـفاء 
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عام 1954م، و أيضا اختيارها  لتجريب ألول مرة يف املغرب، لقاح هورليش ضد مرض الزهري. 

   و ختاما يجب االشارة اىل أن العالقات الطبية بني املغرب و بني اسبانيا استمرت من عهد السلطان 

الحسـن األول اىل عهـد امللـك الحسـن الثـاين، و ذلـك مـن خالل املراسـالت التي متت بينهـام يف هذا 

الشـأن، و أخـص بالذكر رسـائل امللك الحسـن الثـاين و امللك خوان كارلـوس التي تأمر بتعيني صاحب 

السـمو امللي األمري سـيدي محمد ، و صاحب السـمو امللي األمري فليبي، للرءاسـة الرشفية للجمعية 

االسـبانية املغربية للعلوم الطبية******** التي أحدثت مببادرة االسـبان يف السـنوات األوىل من عقد 

الثامنينـات. وكان ذلـك أيـام حكم االشـرتاكيني بقيادة فليبـي كنصالس ، حيث كانوا يريـدون مقاربة 

جديـدة يف مجـال الصحـة مـع املغرب و حيث اسـتفادوا من بعض الصداقات مـن الجانب اآلخر من 

مضيـق جبـل طـارق، كنـت أنـا الواسـطة بـني الطرفـني النجـاز تلـك املقاربة بشـكل أفضـل، و التي 

توجـت باسـتقبال ألعضاء الجمعيـة املغربية للعلوم الطبية من طرف ويل عهد اسـبانيا األمري فليبي، 

و هو امللك الحايل، يف قرص رسسويال مبدريد يوم 28 اكتوبر 1988. 

Conseil Sanitaire  Internacional **Commission d’hygiène et de voirie ***Dr Severo Cenarro ****OMS Organisation 

Mondiale de la Santé*****José Lerchundi ******Dr Felipe Ovilo Canales *******Alacalà de Henares 

********Asociacion Hispano-Marroqui de Ciencias Medicas



كلية الطب والصيدلة وطب األسنان بفاس | من 19 إلى 21 دجنبر 862019

Bibliografia:

1-Del Tanger diplomatico a la ciudad internacional. Bernabé Lopez Garcia.Universidad 

Autonoma de Madrid.Taller de Estudios Internacionales Mediterraneos.

2- L’organisation Mondiale de la Santé.Yves Beigbeder.Graduat Institute Publications.

Collection :International.

3- Mediterranean quarantines, 1750–1914: Space, identity and power. Javier Martinez, 

Francisco; Chircop, John. Manchester University Press.

4- Higienismo,Regeneracionismo,Africanismo.El Doctor Felipe Ovilo Canales y la escuela de 

medicina y el dispensario de Tanger. Francisco Javier Martinez Antonio.Laboratoire REHSEIS. 

CNRS – Université Paris VII Denis Diderot.

5- Histoire de la médecine au Maroc du XVIIème au XIXème siècles : aspects  évolutifs. Dr Fouad 

Laboudi. Centre d’Etudes Doctorales des Sciences de la Vie et de la Santé.Rabat

أوراق من تاريخ طنجة . الجزء الثاين . رشيد العفاقي . ساليي اخوان . طنجة -6



87 كلية الطب والصيدلة وطب األسنان بفاس | من 19 إلى 21 دجنبر 2019

المحور الثاني: 
الطب و األطباء بالمغرب خالل القرنين 18م و 19م

جوانب من المعرفة الطبية خالل مغرب 
القرن الثامن عشر: األرجوزة الشقرونية 

نموذجا
عبد العزيز النقر وعبد الغني زيدان

مركز ابن البنا المراكشي، الرباط

حظـي األطبـاء داخـل الحضـارة العربية اإلسـالمية مبكانة متميـزة ومرموقة، ويرجع ذلك باألسـاس 

إىل الـدور املهـم الـذي اضطلـع بـه هـؤالء داخـل املجتمـع اإلسـالمي، وذلك مبـا وفـروه للناس من 

ُسـبٍُل للعـالج وطرائـق للوقايـة مـن األمـراض. وقـد شـهدت هـذه الحضـارة بـروز ثلة مـن األطباء 

األفـذاذ الذيـن أطبـق ِذكرهم البالد رشقا وغربا، حتى تعـدى صيت بعضهم هذه الرقعة الجغرافية 

لينالـوا الحظـوة داخـل بعـض البلـدان األوربية آنـذاك. مل تكن املامرسـة الطبية بالغرب اإلسـالمي 

تقـل قيمـة عـن نظريتهـا يف املـرشق، حيـث ستشـهد بـالد املغرب الكبـري ازدهـارا مهـام يف املعرفة 

الطبيـة نتيجـة ملجموعة من األسـباب، يأيت يف مقدمتها هجرة مجموعة من علـامء األندلس آنذاك 

صـوب املغـرب، ناقلـني معهم تـراث األندلس الطبي، ومسـهمني يف إغناء الرامـج التعليمية لطلبة 

العلـم داخـل بعض املـدن املغربية، خصوصا داخـل القرويني بفاس وجامعة بن يوسـف مبراكش.1 

عـرف جامـع القرويـني ازدهـار العديد مـن العلوم النقليـة والعقلية داخـل حلقات الـدرس، وكان 

مـن بـني أسـباب ذلـك كـام قلنـا تلك املوجـة االنتقاليـة للعلـامء، فمنهم مـن جـاء إىل مدينة فاس 

كأسـتاذ يتعلـم عـىل يـده طلبـة العلم، ومنهم من أىت واشـتغل بشـكل خـاص يف ضواحـي املدينة، 

ومـن جملـة املباحـث التـي حظيت باهتـامم العلامء والطلبة إبـان تلك املوجـة العلمية نجد علم 
الطب بجميع فروعه.2

ليـس مـن اليسـري اإلملـام أو التطـرق ملعظـم األطبـاء الذيـن مـروا باملغـرب الكبـري خـالل تاريخـه 

حـول بعـض املحطـات التاريخيـة للطـب داخـل جامعـة ابـن يوسـف، يُنظـر: محمـد بـن عثـامن املراكـي، الجامعـة اليوسـفية   1

مبراكش يف تسعامئة سنة، املطبعة والوراقة الوطنية-مراكش، ط2 2001. ص 214-210.

عبد العزيز بنعبد الله، الطب واألطباء باملغرب، املطبعة االقتصادية، 1960. ص 68.  2
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املديـد، فليـس يكفـي لذلـك مقـال كهذا وال املقام يسـمح بذلك، لذلك فقـد ارتأينا أن نُـويِلَ وجهنا 

شـطر فـرتة مخصوصة نـرز من خاللها أهـم الخصائص واملميـزات التي ميزت املامرسـة الطبية يف 

تلـك الفـرتة مـع اإلشـارة إىل أهـم وأبرز األطباء الذين عاشـوا خاللهـا، وقد وقع اختيارنـا عىل القرن 

الثامـن عـرش، أي فـرتة معينـة مـن العهـد العلـوي، كمثال إجـرايئ نرز مـن خالله النقط السـالفة 

الذكر.

ملـع يف القـرن الثامـن عـرش ببـالد املغـرب مجموعـة مـن األسـامء التـي جمعـت يف تكوينهـا بـني 

مباحـث علميـة شـتى، إذ ميكن أن نجـد الطبيب متفننا يف أكرث من مبحث علمـي، فهذه الخاصية 

املوسـوعية كانـت ميـزة مـن املميزات الكثـرية التي طبعت علامء اإلسـالم عىل امتداد قـرون. ومن 

بـني األطبـاء الذيـن شـهدهم املغرب يف القرن الثامن عرش نشـري إىل عبد القادر العريب بن شـقرون 

املكنـايس الـذي جمـع إضافـة إىل علـم الطب معرفة بعلم التغذيـة، كام كان شـاعرا وفقيها. تتلمذ 

عـىل يـد الطبيـب أيب إسـحق إبراهيم بن عي املراكـي، كام أخذ الكثري من الشـيخ أحمد الزيداين 

مبـرص، خصوصـا كتـاب ابن النفيس الـذي اخترص فيه كتاب القانون البن سـينا، إضافة إىل مسـائل 
أخرى من كتاب "اإلرشاد ملصالح األنفس واألجساد" للشيخ موفق الدين أيب الجميع.3

ألـف بعـض األعـامل العلميـة يف الطـب والتغذية، من بينها "النفحـة الوردية يف العشـبة الهندية"، 

وأرجوزته الشـهرية املسـامة بـ"الشـقرونية"، وهي عبارة عن قصيدة شـعرية عىل وزن الرجز، ألفها 

اسـتجابة لطلـب جـاءه مـن أحد تالميذه، وهو الشـيخ سـيدي محمـد صالح بن املعطـى الرشقي، 

وذلك من خالل أرجوزة يف 46 بيتا، يقول يف مطلعها:

يا شيخنا النحرير حلو املنطق          املنزيا مبزايا املرشق

يا من عال األتراب واألقرانا          كام سام الدهر به وزانا

....................          .........................

قيد لنا يف الطب ما األغذية           أرجوزة جيدة سنية
من نظمك العذب البليغ األشهى          فهو من العقد النهديد أبهى4

وتكتـيس األرجـوزة الشـقرونية أهميـة خاصـة، حيـث ظلـت تـدرس بجامعـة القرويـني بفـاس إىل 

محمـد بـن أحمـد الكانـوين العبـدي، الطب العـريب يف عـرص دول املغرب األقـى، تحقيق عالل ركـوك ومحمد بالوز، منشـورات   3

كلية الطب والصيدلة، الرباط، ط1، 2013. ص 185.

انظـر األرجـوزة كاملـة ضمـن: الطـب العـريب يف القرن الثامن عرش من خـالل األرجوزة الشـقرونية، تحقيق وتعليق بـدر  التازي،   4

تعريب عبد الهادي التازي، نرش الهيئة املرصية العامة للكتاب، 1984. ص 15 من )من الجانب الفرنيس(.
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حـدود القـرن العرشيـن، وكان مـن نتائـج هـذه األهمية أن طبعـت مرتني مبطبعة فـاس الحجرية 

سـنة 1906 ويف مطبعـة تونـس يف نفـس الفـرتة5. تتكون األرجـوزة من أكرث من 600 بيت شـعري، 

ومبكـن القـول إجـامال إنهـا "مـن األعـامل الطبيـة الصـادرة عـن دراسـة وخـرة تامتـني".6 مل تخرج 

الشـقرونية عـن اإلطـار العام الذي سـار فيه الطب العـريب مقتفيا يف ذلك خطـى التقاليد اليونانية 

يف هـذا املجـال، حيـث اُعتُـر الجسـم اإلنسـاين خاضعـا ملقـدار األخـالط األربعة التـي ترتكب منها 

مختلـف األعضـاء، وهـذه األخـالط هـي الـدم، البلغـم، الصفـراء، السـوداء. وتتميز هـذه األخالط 

بدورها مبزاج معني، كالحرارة والرطوبة، الرودة والرطوبة، أو الحرارة واليبوسـة، الرودة واليبوسـة، 

ويكـون تحديـد "املـزاج" أو "الطبـع" قامئـا عىل مقـدار هذه األخـالط األربعة يف الجسـم.7 لذا فإن 

الشـقرونية جـاءت يف هـذا اإلطـار كنـوع من الطـب الوقايئ الذي يهـدف إىل حفظ توازن الجسـم 

اإلنسـاين مـن خالل األخـذ بعني االعتبار بكل الوسـائل املمكنة والظروف املتوفـرة، من جهة أخرى 

تسـعفنا األرجـوزة يف اإلملـام بخصائـص العـرص الذي عـاش فيه املؤلف، سـواء يف ما تعلق بوسـائل 

العيـش آنـذاك أو األمـور املتعلقـة بطبيعـة األطعمـة املتوفـرة يف ذلـك الوقـت، أو كيفيـات لبـاس 
املغاربة والطرق واألساليب الهندسية املعتمدة يف األبنية واملنازل.8

أمـا عـن مضامـني األرجوزة الشـقرونية فتتـوزع عىل عدة مواضيـع من قبيل األمـور املتعلقة بعلم 

الحميـة، حيـث يذكـر املؤلـف مثـال بعـض "الطباع" التـي متيز إنسـانا ما ويشـري إىل طبيعـة املواد 

الغذائيـة الواجـب عليـه تجنبهـا حفاظـا عـىل صحتـه، فمثـال عـىل اإلنسـان ذي الطبـع الصفراوي 

الـذي يتميـز بالحـرارة واليبوسـة أن يعتمـد يف غذائه عـىل املـواد الغذائية ذات الخصائـص الباردة 
والرطبة، وعليه باملقابل أن يتجنب املواد الحارة،9 يقول املؤلف عىل سبيل املثال:10

والتمر مائل إىل الحرارة          يغذو غذاء بني الغزارة

وال يليق بذوى الصفراء         فدمه يرع للسوداء

   كـام تتضمـن الشـقرونية بعـض املسـائل املتعلقـة باألمـراض وأنـواع األدويـة املقرتحـة لعالجها، 

ولنّذكـر هنـا أن األمـراض حسـب التصـور الطبـي آنـذاك، والذي هو نفـس التصور اليونـاين، ناتجة 

نفسه، ص 15.  5

عبد الله كنون، النبوغ املغريب يف األدب العريب، دار الثقافة، ط2، ]د.ت[ ص 289.  6

الطب العريب يف القرن الثامن عرش من خالل األرجوزة الشقرونية، ص 27.  7

نفسه، ص 31.  8

نشري هنا إىل أن معظم األمور املتعلقة بطبيعة مواضيع األرجوزة الشقرونية استقيناها من املقدمة املميزة ملحقق النص.  9

نفسه، ص 28.  10
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عـن اختـالل التـوازن يف "املـزاج" الذي يتحـدد بناء عىل مقـدار األخالط األربعة يف الجسـم، وهذه 

األخـالط كـام سـبقت اإلشـارة إىل ذلـك هي: الـدم، البلغـم، الصفراء، السـوداء، ولـكل منها خاصية 

معينـة، كالحـرارة والرطوبـة... أو الحـرارة واليبوسـة ... وهكـذا فغلبـة الحر مثال يـؤدي إىل الحمى 

والـرد يـؤدي إىل داء املفاصـل... أمـا عالجهـا فينبنـي عـىل أسـاس تحضـري مـواد تضـم الخصائـص 
املضادة لتلك التي كانت سببا يف الداء )أي املرض(.11

تشـكل املالبـس الصحيـة موضوعـا آخر من مواضيـع األرجوزة، وحتى األلبسـة من قـامش وأثواب 

وصـوف أو غريهـا فهـي خاضعـة بدورهـا لنظريـة "املـزاج"، وبالتـايل يجـب أن يتالءم نـوع اللباس 
وطبيعته مع طبع البسه، يقول املؤلف مثال:12

وكل ملبوس من األصواف        سخن املزاج بني الجفاف

ينضـاف إىل املواضيـع سـالفة الذكـر موضـوع املسـاكن والكيفية التـي يجب أن تكـون عليها حتى 

تالئـم مـزاج القاطنـني فيهـا، وبذلك يتضح لنا أن طبيعـة أو نوع الطب الذي تحتويـه األرجوزة هو 

"طـب وقـايئ قبـل كل يشء، بهدف الحفاظ عىل توازن الجسـم اإلنسـاين )باسـتعامل دقيق لسـائر 

العوامـل التـي تحيـط باإلنسـان مبـا يف ذلك املـواد الغذائية واملالبس والسـكن واملنـاخ املحيط به( 

وتجنـب األمـراض املمكنة".13 كام يسـمح لنا ما تقدم بالقول أن لجـوء الكاتب إىل منط املنظومات، 

وبالضبـط األرجـوزات، يعكـس مـن جهة املسـتوى الذي وصل إليـه علم الطب آنذاك، إذ سـيكون 

مـن الصعوبـة مبـكان أن ننعـت هـذه الفـرتة باالبتـكار أو اإلبـداع، إذ ال يتـم اللجـوء يف كثـري مـن 

األحيـان إىل نظـم املعـارف العلميـة إال يف مرحلة تكون معها هذه املعارف قد وصلت إىل مسـتوى 

ثابـت ومسـتقر يسـمح للعلـامء بالعمـل عـىل تيسـري املعـارف املتاحة يف فـرتة زمنيـة معينة ألكر 

قـدر ممكـن مـن القراء وطلبة العلم، حيث يلجأ هؤالء العلامء إىل نظمها شـعرا يك يسـهل حفظها 

وتذكرهـا، وبالتـايل تداولهـا بيـر أكـر. لكن رغم هـذه املسـألة اإليجابية إال أن هناك جانبا سـلبيا 

تعكسـه هـذه املسـألة، وهـو غيـاب اإلبـداع والتجديـد عىل مسـتوى املضامـني واالكتفـاء بصياغة 

املعـارف املحصـل عليهـا وفـق منـط وأسـلوب مختلـف مـن الكتابـة. أمـا يف مـا يخـص مؤلـف 

الشـقرونية فإننـا ميكـن أن نسـتخلص أنهـا تبني لنا بوضـوح عمـق ومعرفة ابن شـقرون مبجموعة 

مـن األمـور الطبيـة والخـواص الغذائية لبعـض األطعمة والنباتـات، لكن من جهة أخـرى فإن هذا 

العمـل يـرز لنـا بجـالء "أنـه يحتـوي عىل عـدد مـن الثغرات التـي يعكـس بعضها حـدود معارف 

نفسه، ص 29.  11

نفسه، ص 29.  12

نفسه، ص 30.  13
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هذه الفرتة من تاريخ البرشية".14

ومـن بـني األطبـاء الـذي عاشـوا أيضا خالل القـرن الثامن عرش نشـري إىل محمد بن عـزوز املراكي 

املدعـو سـيد بـال الـذي جمـع بـني تكويـن يف الطـب والفلسـفة والتصـوف، ولـه "كتـاب ذهـاب 

الكسـوف ونفـي الظلمـة يف علـم الطـب والطبائع والحكـم".15 ومنهـم أيضا أحمد بـن صالح بن 

إبراهيـم بـن عبـد املومـن الدرعي الكتـاوي، الذي كان طبيبـا حاذقا ذا معرفة عميقـة بالطب، وله 

العديـد مـن املؤلفـات، نشـري مـن بينهـا إىل منظومـة يف الطب سـامها "الهدية املقبولـة الطبية يف 

العالجـات واألدويـة"، وقـد رشحهـا يف عمـل آخـر، وهـو املسـمى "الـدرر املشـمولة عـىل الهديـة 

املقبولـة"، كـام ألـف أيضا "اختصـار اللطيفة واملنافـع الرشيفة" التي ضمنها مجموعـة من الفوائد 

الطبيـة، ثـم عمـال آخـر عبارة عـن مقتطفات من كتاب القانون البن سـينا سـامه "ورقـة االختالس 
مام يف معالجة أدواء الناس".16

كـام بـرز يف هـذا القـرن طبيـب آخر ال يقل أهمية عن سـابقيه، وهـو الطبيب املرز عبـد الوهاب 

بـن أحمـد أدراق الـذي ينتمي، كام هو بني من اسـمه، إىل أرسة أدراق الشـهرية، والتي برع العديد 

مـن أفرادهـا يف مهنة الطب. وقد اشـتهرت أرسة أدراق بحنكتها ومتيزها يف ميدان الطب، فحظيت 

باهتـامم خـاص مـن طـرف البـالط العلـوي يف ذلـك الوقـت، ويـأيت أصـل هـذه األرسة من سـوس، 

اسـتقروا منـذ زمـن بعيـد مبدينـة فـاس، احرتفـوا مهنـة الطـب بامتياز حتـى نالـوا فيه الرياسـة.17 

ويعتر الطبيب محمد وابنه عبد الوهاب والطبيب أحمد بن محمد املتوىف سنة 1116هـ/1704م 

الـذي عمـل كطبيب خاص للسـلطان موالي اسـامعيل العلوي مـن أمهر أطباء ذلـك الزمان، حيث 

كانـت عندهـم خـرة متميـزة باألمراض وأدويتهـا، وكان لعبد الوهـاب بن أحمد بـن محمد أدراق 

املتـوىف سـنة 1159هــ/1746م، مكانـة جليلـة ورياسـة يف الطب.18 تلقـى عبد الوهـاب تعليمه يف 

مجـال الطـب عـىل يـد أرستـه، وبـرع فيـه حتى أنـه نـال الحظـوة واملكانة لـدى "السـلطان املوىل 
إسامعيل" حيث كان يرافقه يف الحرض والسفر.19

تـرك العديـد مـن األعـامل املتعلقة بالطـب وعلم التغذية، مـن بينها "تعليق عـىل النزهة للحكيم 

نفسه، ص 40.  14

الكانوين، الطب العريب يف عرص دول املغرب األقى، ص 190.  15

نفسه، ص 190.  16

عبد الوهاب بنمنصور، أعالم املغرب العريب، املطبعة امللكية، 1979، ج 6، ص. 123.  17

عبد الله كنون، النبوغ املغريب يف األدب العريب، ص 300 .  18

نفسه، ص 192.  19
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الشـيخ داوود األنطـايك" و"أرجـوزة يف حـب الفرنـج )النـوار(" و"لغـز السـمهري يف مـن نفى عيب 

الجـذري"20، و"أرجـوزة يف الطـب ذيـل بهـا أرجـوزة ابن سـينا"، و"العشـبة وأحكامها )أي العشـبة 

الهنديـة( و"أرجـوزة يف املـرض الكبـري".21 إضافـة إىل منظومتـه يف النعناع املكونة مـن 31 بيتا، وقد 

خصصهـا للمنافـع العالجيـة للنعناع وإبراز العديـد من الطرق والكيفيات التي تسـتعمل بها هذه 

النبتـة يف األغذيـة واألدويـة، لكـن رغـم هـذه املعرفـة التـي نُلفيهـا لـدى هـذا الطبيب مـن خالل 

منظومتـه هـذه إال أنـه ميكـن القـول إجـامال "أنـه مل يحـط بـكل مـا ذكـره القدمـاء عـن املنافـع 

العالجيـة لهـذه النبتـة وعـن مختلـف اسـتعامالتها يف إعـداد األغذيـة واألرشبـة واألدويـة املفردة 

واملركبـة ومـواد التجميـل".22 والجديـر بالذكـر يف هـذا السـياق أن املؤلـف مل يخرج عـن الراديغم 

العـام الـذي وجـه املعرفيـة الطبيـة آنـذاك، أي الراديغـم املـوروث عـن التقاليـد اليونانيـة يف هذا 

املجـال، واملقصـود هنـا بالضبط نظرية "املزاج" السـالفة الذكر، حيث يقـول املؤلف مثال يف البيتني 

الخامس والسادس من منظومته:

ففي طبعه حّر بأول آخِر       ويبس عليه املُْعتَُنوَن وافقوا
ولكن به لنٌي من املاء عارض     تزيد به أرساره والرقائق23

وتجـدر اإلشـارة يف سـياق أطبـاء القـرن الثامـن عـرش إىل الطبيـب محمد بـن يحيى بن الحسـن بن 

محمد الشبي السويس الحامدي )تويف 1750م(، له مؤلف يف الطب عنونه بـ"جملة الفوائد الطبية"، 

وقـد تطـرق فيـه إىل األمراض وأسـبابها وعالماتهـا والعالجات مرتبـا األمراض عىل حـروف املعجم".24 

ومـا مييـز هـذا العمل هو حديث املؤلف عن األوبئة بشـكل مفصل، مؤكدا عـىل رضورة االبتعاد عن 

األماكـن التـي ينتـرش فيها هذا الـداء، لكن الكتاب يحتوي بعض املسـائل املتعلقة بــ"أرسار الحروف 

واألسـامء"25، األمـر الـذي يجعـل مـن هذا الكتـاب، رغم درايـة صاحبه ببعض األمـور الطبية، خاضعا 

لبعض التصورات غري العلمية التي كانت ال تزال تطبع تلك الفرتة من تاريخ الطب 

ونشـري أيضـا إىل الطبيـب أبـو مـروان عبد امللك بن القائـد عي املتطبب املراكـي الذي تعلم عىل 

يـد والـده، وقـد كان عارفـا بالطـب إضافـة إىل معرفـة بـاألدب، وكان لـه يف البدايـة دكان مبدينـة 

الكانوين، الطب العريب يف عرص دول املغرب األقى، ص 194.  20

 XLVIII، عبـد الوهـاب بـن أحمـد أدرَّاق الفـايس، منظومـة يف فوائـد النعنـاع، تحقيـق حسـن حافظـي علوي، هسـريس متـودا  21
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مكنـاس حيـث يـزوره املرىض وعمـوم الناس طلبا للعالج واملشـورة الطبية، ثم انتقـل إىل تونس يف 

مـا بعـد وأنشـأ بهـا أيضـا دكانـا بغـرض تطبيـب ومعالجـة النـاس، كـام جمـع إىل الطـب علـام 

بالصيدلـة26، وليـس هـذا باألمر املسـتغرب، وذلك نظرا لحاجـة األطباء إىل تقديـم وصفات األدوية 

للمـرىض، وهو ما يفرتض إملاما جيدا باألعشـاب والنباتـات واألطعمة وفوائدها الغذائية والعالجية، 

لـذا فليـس غريبـا أن نجـد لدى العديـد من األطباء إملامـا جيدا بعلم الصيدلـة، حيث كان بعضهم 

أطباء وصيادلة يف نفس الوقت.

وال يفوتنـا أن نذكـر أيضـا الطبيبـني أحمـد العطار املراكي )تويف سـنة 1105 ه( الـذي كان "خبريا 

برجـز ابـن سـينا"27، ومحمـد بـن قاسـم بـن عبد الواحـد ابن أحمـد بن زاكـور الفـايس )1120 ه( 

الـذي جمـع بـني علـوم مختلفـة كعلـم الحديـث وعلـم التاريـخ وأصـول الفقـه، لـه مـن األعـامل 
"الدرة املكنونة يف تذييل األرجوزة"، وهي تذييل عىل أرجوزة ابن سينا الشهرية.28

يتضـح مـن خـالل األمثلـة القليلة التـي تطرقنا لها أعـاله أن الطب، أو املامرسـة الطبيـة، متيزت يف 

هذه الفرتة، أي القرن الثامن عرش، بهيمنة معارف طبية ذات طابع يتميز بالعمومية والشـمولية. 

كـام متيـزت املامرسـة الطبيـة باختالطهـا ببحـث املباحـث األخـرى كعلم النبـات، ويرجـع ذلك يف 

األسـاس إىل مـا يطبـع النباتـات مـن خصائـص عالجية ال غنى لألطبـاء عنها يف مامرسـتهم العلمية. 

كـام ميكـن القـول إجـامال إن األسـلوب األديب الـذي صيغـت به بعض كتابـات هذه الفـرتة يعكس 

بقـوة املسـتوى الـذي وصـل إليه الطب آنذاك، حيـث يعكس من جهة طابع اسـتقرار وثبات هذه 

املعرفـة الطبيـة التـي مل تخرج عـن إطار التقاليد اليونانية يف املجـال الطبي، لكنه يعكس من جهة 

أخـرى غيـاب خاصيتـي التجديد واإلبـداع لصالح إعادة وتكـرار ما تم التوصل إليـه إىل حدود ذلك 

الوقت.
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المحور الثاني: 
الطب و األطباء بالمغرب خالل القرنين 18م و 19م

التطبيب المغربي خالل القرن التاسع عشر
األستاذ سمير بوزويتة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - سايس
جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل - فاس

مل يحفـظ لنـا التاريـخ إال اليسـري مـن أسـامء األطبـاء واملتطببـني املغاربـة املسـلمني الذيـن كانـوا 

يتعاطـون عـالج األمـراض املزمنة والحـادة ومـداواة األوبئة.1 وكاد العشـابون والعطـارون يقومون 

مقـام الصيادلـة يف العهـد الحـارض. وكاد أشـخاص آخـرون يحرتفـون العالج النفسـاين مبـا يقدمونه 

ملرضاهم من رقى وتعاويذ.

وقـد ظـل األطبـاء واملعالجـون التقليديون املغاربـة يتداولون كتـب الطب العربيـة، املرشقية منها 

واألندلسية، ويرشحونها ويعلقون عليها ويجرتونها ال يبغون بها بديال ويعترون ما عداها باطال.

والجديـر باإلشـارة أن طلـب العلـم كان يرمي يف املقدمة إىل اكتسـاب العلوم الدينيـة واألدبية قبل 

غريهـا.  وكان الطـب والتاريـخ يأتيـان يف املؤخـرة. ومل يعرف تخصص يف الـدواء والوقاية إال لطائفة 

جـد قليلـة، منهـم مـن خلـط العـالج الجسـامين بالعـالج الروحـاين. وهكـذا دونت مبـادئ يف علم 

الطب ووصفت طرائق شتى لعالج املرىض ال تزال محفوظة باملكتبات والخزائن. 

وهنـاك طبعـا مـا مل يـدون يف كتاب أو مخطوط وإمنا حفظ يف الصدور، متسلسـال أبـا عن جد، ألن 

املعتقـد أن جامعـة مـن املتطببـني كانوا أميني ال يقدرون عىل كتابـة، وال طاقة لهم بتأليف، ومنهم 

العشـابون والعطـارون وأشـباههم ممـن كانـت لهـم – أو ظنـوا أن لهم  - مسـكة مـن التجربة أو 

املامرسة. 

ومهـام يكـن مـن أمر، فيحسـن اإلملـام بزمرة مـن املصنفـني ومصنفاتهم ابتـداء من القرن السـابع 

عـرش امليـالدي، ألن التطبيـب ظـل خاضعـا يف تفاصيله وأصولـه لألطباء األقدمني، فلـم يكد يدخله 

تطـور وال تطويـر.2  ويف سـياق املبـادرة اإلصالحيـة التـي تبناهـا السـالطني العلويـني وعىل رأسـهم 

بوشعراء مصطفى، االستيطان والحامية باملغرب 1863 – 1894، الجزء األول، املطبعة امللكية، الرباط، 1984. ص. 174.   1

بوشعراء مصطفى، االستيطان والحامية باملغرب 1863 – 1894، الجزء األول، املطبعة امللكية، الرباط، 1984. ص. 175.   2
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السـلطان املـوىل الحسـن والـذي بادر إىل متويـل البعثات الطالبيـة إىل أوروبا عامة وكانت مدرسـة 

طنجة ضمن ذلك. 

1. مدرسة الطب بطنجة

تأسسـت مدرسـة الطـب بطنجـة سـنة 1886 بتمويل من طـرف الحكومة اإلسـبانية  والتي كلفت 

الطبيـب العسـكري اإلسـباين فليبي أوبـريو إي كناليـس ) Filipo Oviro y Canalis ( بتدبري هذه 

املدرسة. 3 

تخصصت املدرسـة يف تخريج أطباء عسـكريني مثل مدارس الطب العسـكرية بالقاهرة وإسـطنبول، 

وفتحت املدرسـة أبوابها يف 23 نونر 1886 وبدأ الدكتور  فليبي أوبريو إي كناليس يزاول مهمة إدارة 

املدرسـة. ورسـالة السـلطان موالي الحسن إىل نائبه الحاج محمد بن العريب الطريس تتضمن انطالق 

الدراسـة الطبية بهذه املؤسسـة وأنها مخصصة للطب العسـكري، وكان علم الطب الجراحي يدرس 

بها. 4 

واسـتمر املخزن الحسـني يف توجيه الطلبة العسـكريني إىل هذه املدرسـة، إىل درجة أن السـلطان 

املوىل الحسن يشيد بجودة التعليم بهذه املدرسة والرسالة التالية تقر بذلك: 

.216/Miége/4  3

رسـالة السـلطان مـوالي الحسـن إىل نائبـه الحـاج محمـد بن العـريب الطريس تتضمـن فتح مدرسـة الطب بطنجة سـنة 1886. )   4

مح 55/5(.
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الحمد لله وحده وصىل الله عىل سيدنا محمد وءاله.

خدمينـا األرىض الحـاج محمـد بـن العـريب الطريـس وفقـك اللـه وسـالم عليـك ورحمة اللـه وبعد 

وصـل كتابـك بـأن الخديـم عبـد الصـادق كان رتـب بأمرنـا الرشيف سـتة متعلمني من أبنـاء أهل 

طنجـة للطبيـب الصبنيـويل يعلمهـم الطـب ونفذنـا لـكل واحـد منهـم بليونـني مؤونـة يف اليـوم 

وظهرت نجابتهم وطلبت اإلنعام عليهم بالكسـوة كل سـنة يسـتعينون بها وصار بالبال فقد أمرنا 

األمنـاء بأن يكسـوهم يف هذه السـنة مبا يكـى به أمثالهم وكتابنا الرشيـف لهم بذلك يصلك طيه 
والسالم يف 25 من ذي الحجة عام 1310هـ.5

مل يكتـف السـلطان املـوىل الحسـن بتدريس الطب العسـكري للطلبة املغاربـة بهذه املدرسـة، وإمنا 

سـيكلف الطبيب العسـكري اإلسـباين فليبي أوبريو إي كناليس ) Filipo Oviro y Canalis ( سـنة 

1891 بتدريـب ممرضـني عسـكريني وبعـالج املحلـة التـي كانـت تقمـع متـرد عبـد السـالم الحـامم 

األنجري، وكان يجمع بني الطب والتجسس والصحافة. 6 

رسـالة السـلطان املـوىل الحسـن إىل نائبـه الحـاج محمـد بـن العـريب الطريـس بخصوص تحمـل تكاليـف تدريس سـتة متعلمني   5

مغاربة من أهل طنجة مبدرسة الطب اإلسبانية بطنجة.) مح 11/ 131(.

بوشعراء مصطفى، االستيطان والحامية باملغرب ج 1/ 170.   6
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2. األطباء والمؤلفون بمغرب القرن التاسع عشر 

محمـد بـن ابراهيـم النظيفـي السـويس الحسـني الـذي كان حيـا سـنة 1266 / 1849، وتويف يف – 

العـرشة التاسـعة مـن القـرن الثالـث عرش الهجري. وله '' مشـارق األنـوار يف رياض األزهـار ''، وهو 

رشح وتتميم ملنظومة '' الهدية املقبولة ألحمد بن صالح الدرعي. 

محمـد بـن الهـادي غريـط وهو '' من أهل املشـاركة يف العلـوم ... ماهر يف علـم الطب وخواص – 

النبـات... وانتقـاه مـوالي عبـد الرحامن بن هشـام لنفسـه وحرمـه، وجعله الطبيب الخـاص به '' . 

ولـه رجـز يف التصـوف واملواعـظ عنوانه '' رياض األنس والفكر والقلـب ''. وكان تلميذا لعبد القادر 
العلمي صاحب األزجال. وتويف عام 1271 ه / 1854 م مبدينة مراكش. 7

أحمـد بـن محمـد بن حمدون بن الحاج السـلمي املـرداس الفايس املولد سـنة 1235 ه / 1819 – 

م، ولـه تأليـف قدمه للسـلطان الحسـن األول بعنـوان '' الـدرر الطبية املهداة للحـرضة الرشيفة ''. 

كام كان مشاركا يف العلوم األخرى. 

محمـد بـن ابراهيـم الـروداين املتوىف بعـد 1295 ه / 1878 م. ألف '' كنـز املحتاج يف علم الطب – 

والعالج ''. 

الحـاج محمـد بـن الحـاج محمد الكحاك الفـايس. كان سـنة 1248 ه / 1831 م يتعاطى للطب، – 

وله شهادة سلمها ألحد مرضاه يف تلك السنة. 

عبد السالم بن محمد العلمي الذي كان طبيبا تلقى تعليمه مبرص،وله تأليفن يف الطب.– 

محمـد املـي الحكيـم املدعـو املكاوي أيضـا ألنه أىت من مكـة، وتويف مبراكش يف العـرشة األخرية – 

مـن القـرن الثالـث عرش الهجـري. وكان يـداوي أهل القرص السـلطاين وأعضاء املخـزن مثل الوزير 
الحاج ادريس بن ادريس العمراوي. 8

الحاج أحمد التونيس كان بائع كتب ومعالجا مبراكش يف أوائل القرن الرابع عرش الهجري. – 

عبـد اللـه بـن عبد السـالم الـوزاين، كان عارفـا بالطب، أخـذ عن أخيـه الحكيم سـيدي ابراهيم. – 

بوشعراء مصطفى، االستيطان والحامية باملغرب 1863 – 1894، الجزء األول، املطبعة امللكية، الرباط، 1984. ص. 180.   7

بوشـعراء مصطفـى، االسـتيطان والحاميـة باملغرب 1863 – 1894، الجـزء األول، املطبعة امللكية، الربـاط، 1984. ص. 181. أنظر،   8

متفكر أحمد، الطب واألطباء مبراكش عر العصور، املطبعة والوراقة الوطنية – مراكش، 2016. ص.96.
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كـام كان عارفـا بخصائـص النباتـات وأعيانهـا وتركيـب املعاجـني واسـتخراج الزيـوت مـن املعـادن 

والحيوانـات. وهـو  آخـر معلـم يف هـن اآلجر باملغـرب. وتـويف عـام 1318ه / 1901م بدكالة وبها 

دفن. ومن تالمذته طبيبان هام العريب بنيس الفايس ومحمد بن الهاشمي اإلدرييس. 

عـالل بـن عبـد اللـه الفـايس، املتـوىف سـنة  1314ه / 1896م. كان طبيبـا ماهـرا، ولـه يف ذلـك – 

تآليف منها: '' تجريد املفردات الطبية ''.

هـؤالء هـم بعـض األطبـاء الذيـن خلفوا تصانيـف مختلفـة يف هذا امليـدان. ومام ال جـدال فيه – 

أنـه كان مثـة آخـرون مـن عشـابني وعطاريـن ومعالجـني وصفـوا لغريهـم مقاديـر مـن النباتـات 

واملعـادن واألحجـار ورفـات الحـرشات والحيوانـات، يتخذونهـا للعالج، سـواء صحت جسـامنيا أو 

نفسانيا أو مل تصح علميا.9  

الحسـن املسـفيوي األوغاطيمـي، كان طبيبـا ماهـرا يف الجراحـة، ورد املنخلـع، حائـزا يف ذلك عىل – 

توفيـق عجيـب، ومعرفـة وسـعة بالعـالج، قصده النـاس يف ذلك. وكانت له شـهرة هنـاك يف مراكش، 
وكان له محل خاص القتبال الناس ومساعدتهم. وتويف حوايل سنة 1340 ه.10

3. الطلبة الفاسيين بجبل طارق

ويف موضـوع البعثـات الطالبيـة إىل الخارج لتعلم العلـوم والفنون العرصية كتـب الحاجب الوزير 

مـوىس بـن أحمـد البخـاري إىل أخيـه عبد الله بن أحمد باشـا فاس تتعلق بخمسـة وعرشين طالبا 

يرسـلون إىل جبـل طـارق للتدريـب عىل الفنـون الحربية الحديثة، منهـم واحد من أوالد السـقاط 

تاقـت همتـه لتعلـم الطـب. يتضـح إذن، أن جبل طارق قد سـافرت إليـه أفواج كثـرية من الجنود 

وقليل من الطلبة ابتداء من ربيع الثاين 1293ه / أبريل 1876م. 

وكانـت الدفعـة األوىل مرتكبة من خمسـة وعرشيـن فردا: 21 جنديا و 4 ضباطـا كانوا يف مرافقتهم 

وهم: 

قائد املئة األول عالل بن بال املراكي،. 1

 وقائد املئة الثاين بنارص بن عبد الرحامن آغا يف القصايب، . 2

 واملقدم األول املختار بنارص املراكي، . 3

بوشعراء مصطفى، االستيطان والحامية باملغرب 1863 – 1894، الجزء األول، املطبعة امللكية، الرباط، 1984. ص. 182.   9

العبـدي محمـد بـن أحمـد الكانـوين، الطب العريب يف عـرص دول املغرب األقـى، تحقيق، عالل ركـوك ومحمد بالوز، منشـورات   10

كلية الطب والصيدلة بالرباط، جامعة محمد الخامس السوييس، مطبعة الرباط نت، 2013. ص.208. 
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واملقدم الثاين العريب بن التاودي السقاط الفايس. . 4

فتوجهـوا وأقامـوا 2 وورد منهـم 12 للحـرضة الرشيفة يف رفقة ماكلني الحـراب. ثم بعد مجيئهم يف 

تاريـخ 1294 أمـر موالنـا أيـده اللـه بتعيـني 70 من العسـكر كذلك يلحقـون بالثالثة عـرش الباقني 

بجال طارق، وهم طبجية 10 وطلبة 5. وهم  كانوا جميعا قد أوفدوا بقصد التعلم. 

وتتضمـن الرسـالة الوزيريـة املؤرخـة يف 3 رجب عام 1293 ه ) الثالثـاء 25 يوليوز 1876 م (. نصها 

األصي محفوظ مبديرية الوثائق امللكية بالرباط. 

الحمد لله وحده  وصىل الله عىل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

أخانـا األعـز األرىض، الفقيـه النبيـه األحظى، الباشـا املرتى، سـيدي عبد الله بن أحمـد، رعاك الله 

وسالم عليك ورحمة الله عن خري موالنا نرصه الله.

وبعـد، فـإن ولـد السـقاط تعلق باله بتعلـم علم الطب فوجهنـاه زائدا عىل العـدد 24 الذي توجه 

بقصـد السـفر لجبـل طـارق، فيصـري جميعهـم خمسـة وعرشيـن، وأعلمنـاك لتجـري مجراهـم، 

وتلحقـه بهـم، وتأمر األمناء أن يصنعوا له من الكسـوة والفراش ما جعلـوه ألحد األنفار املذكورين 

عـن سـيدنا،أيده اللـه. وعـىل املحبـة واألخـوة والسـالم. يف 3 رجب عـام 1203ه. مـوىس بن أحمد 
لطف الله به".11 

وهـذا مـا أكـده روجـرز صاحـب، "تاريـخ العالقـات اإلنجليزية-املغربيـة"، قائـال: "وقتد اصطحب 

هتؤالء، بنتاء عتىل طلتب من الستلطان أيضا، شتابا مغربيا لتعلم الطب يف املستشتفى العستكري 

يف جبتل طتارق".12 وبنتاء عتىل طلتب الكولونيل كامترون هاي التذي توىل مهمة تدريتب الجنود 

املغاربتة والتذي تأثتر بهم وبستلوكم حيث اقترتح زيادة عددهتم إىل مائة... تم إرستال مزيد من 

الجنتود املغاربتة إىل جبتل طتارق يف دجنترب عتام 1876 وكان يف صحبتهم هذه املرة مثانية شتبان 
لتدريب أربعة منهم عىل إطالق النفري  وتدريب أربعة آخرين عىل الطب ''.13 

وبعـد أن قـى 12 مـن هـذا الفـوج نحو السـنة عـادوا إىل املغـرب، وبقـي 13 يواصلـون تدريبهم 

هنـاك، وأضيـف إليهـم فـوج آخـر مـن املتعلمـني تألف مـن 85 شـخصا: 70 من الجنـود و 10 من 

دورية الوثائق، املجموعة الثالثة، املطبعة امللكية – الرباط، 1976. صص.-459 460.   11

12  روجرز ب. ج، تاريخ العالقات... م س، ص 244

روجـرز، ب، ج، تاريـخ العالقـات اإلنجليزيـة – املغربيـة حتـى عـام 1900، ترجمـة ودراسـة وتعليـق، يونـان لبيـب رزق، دار   13

الثقافة، الدار البيضاء، الطبعة األوىل، 1981.ص. 244.  
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الطبجية مل تذكر أسامؤهم و5 من الطالب كانوا أطباء بالجيش وهم: 

أحمد الزواق املراكي . 1

محمد '' دحامن '' الجامعي. 2

إدريس بن املي الرشادي. 3

الجياليل بن التهامي الرشادي. 4

والجياليل بن العريب البخاري. . 5

وانتخبوا عىل يد ماكلني، الجميع 85 – وقبضوا بفاس الكسوة والفراش وسافروا.14 

والدفعـة الثالثـة اشـتملت عـىل 170 جنديـا مل تـرد أسـامؤهم، وكان عـىل رأسـهم القائـد محمـد 

الـزروايل، وصلـوا إىل هنـاك بعـد مغـادرة أفـراد بقيـة الفـوج األول ومجمـوع الفـوج الثـاين. وبقي 

معهـم الحـاج عـي املومنـي الـذي رمبا جـاء خلفا عن القائـد عالل بن بـال الذي لعله تـويف هناك. 

وكان مجمـوع مـن تعلـم بجبـل طـارق 280 متعلـام، حسـب ابـن زيـدان الـذي مل يحـط بالعـدد 

الحقيقـي، ومل يسـم جميـع أفـراد البعثـات املتعـدد، مقتـرصا عىل ذكر أسـامء القليل مـن الضباط 

والطلبـة.15 والحاصـل أن مجمـوع مـن تعلـم بجبـل طـارق بـني 1873 و 1877 بلـغ 425 كان مـن 

مدربيهـم الكولونيـل كامـرون) Cameron( مبعنى أن فوجا رابعا أو أكـرث تركب من 145 جنديا أو 
متعلام قد تلقى هنالك تدريبا. 16

وتجـدر اإلشـارة أن هـذه الدفعـة مل يذكـر أسـامء املتعلمـني منهـم، وذكر االسـم الوحيـد عن هذه 

الدفعـة هـو الشـخص الـذي عـني قائـدا لهـذه الدفعـة وهـو من أهـل فاس السـيد الحـاج محمد 

الـزروايل الفـايس، وهـذا مـا أورده ابـن زيدان، يف إحدى الرسـائل والتـي ورد فيها: "...ثـم بعد مدة 

أمـر موالنـا أيـده اللـه بتعيـني 170 مـن العسـكر يتوجهون لجبـل طارق بقصـد التعليـم بدل من 

هنـاك مـن العسـكر، ثـم عينوا وكان رئيسـهم القائد محمـد الزروايل الحـارك اآلن بزيـان، وتوجهوا 

وملـا وصلـوا رجعـت األربعـة والثامنون التي فرغت مـن التعلم مع الثالثة عـرش التي كانت بقيت 

من الخمسة والعرشين األوىل، فمنهم "17.

وهكـذا مـن خـالل مـا سـبق يتضح أن طالبـني فقط ممن يعـرف أسـامؤهم ومدنهم مـن أهل فاس 

ابن زيدان عبد الرحامن، العز والصولة، ج2، صص. 153-152.   14

بوشعراء مصطفى، االستيطان والحامية باملغرب / 1353.   15

بوشعراء مصطفى، االستيطان والحامية باملغرب/ 1354.  16

ابن زيدان عبد الرحامن، العز...م س، ص 153.  17
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الذين توجهوا للدراسة بجبل طارق وهام:

العتريب بتن التتاودي الستقاط الفتايس: وهـو ابـن مدينـة فـاس وينتمـي ألرسة فاسـية معروفـة 	 

امتهن الطب، حيث كان طبيبا عسكريا.

الحتاج محمتد التزروايل الفتايس: وهو ابن مدينـة فاس كان رئيسـا للدفعة الثالثـة التي قصدت 	 

جبل طارق وكان من الضباط العسكريني املميزين.

وقـد ذكـر جـون لـوي مييـج أن املغـرب كان يرسـل سـنويا إىل جبـل طـارق مـا بـني 125 إىل 200 ، 

ويذكـر الكولونيـل كامـرون مـدرب الجنـود املغاربـة يف تقريـره لسـنة 1876 أنـه مـا بـني 1873 – 
1877 تدرب 425 جندي مغريب بجل طارق.18

4. الطب البيطري بفاس 

رسـالة مـن الحاجـب السـلطاين أحمد بن مـوىس البخاري إىل باشـا فاس، تتعلق مبامرسـة بيطارين 

مهنتهام بفاس.

يحتـاج البياطـرة يف الزمـن الحـارض إىل ترخيـص إداري لفتـح عيـادات ومامرسـة مهنـة البيطرة يف 

األسـواق والضيـع الفالحيـة ومراكز تربية املاشـية، مثلام كانـوا يحتاجون إىل ذلـك يف الزمن املايض. 

والرسـالة التاليـة والتـي بعـث بهـا الحاجـب السـلطاين أحمـد بـن مـوىس البخـاري إىل باشـا فاس، 

يخـره فيهـا بانتقـال بيطاريـن من مراكـش إىل فـاس للعمل يف بإسـطبالت السـلطان ويطلب منة 

بأمـر مـن السـلطان مـوالي الحسـن أن يوجـد لهام الـدكان الـذي يقابـالن الناس فيه مع مامرسـة 

املهنة باألسواق التي تباع بها الدواب مثل سائر البياطرة.

الحمد لله،

سيدنا العم األرىض، الباشا األحظى، العالمة األسعد، الفقيه سيدي عبد الله بن أحمد،

حفظـك اللـه وسـالم عليـك ورحمة الله عن خـري موالنا أيده اللـه وبعد فحاماله املعلـم مبارك بن 

الشـيقر، ومـوالي عبـد الكريـم مـن البياطـرة مبراكـش قـد وردا عـىل العـادة للخدمـة باألعتـاب 

الرشيفـة بأرواهـا، فطلبـا تنفيـذ الحانـوت املعلـوم لهـم )دكان الخامر( مـع الجلوس بالسـوق من 

جملـة البياطـرة، وملـا أنهينـا ذلـك ملوالنـا أيده اللـه أمر أعـزه الله أن تنفـذ لهم عادتهـم من ذلك، 

18 Miège Jean Louis. Le Maroc et L’Europe )1830 – 1894(. Les difficultés, Tome III. Editions La Porte, Rabat, 

1989.p.225.   
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فنفـذ لهـم عـن أمـر موالنا أيد الله، وعىل البنوة والسـالم. يف 5 شـعبان األبرك عـام 1297هـ. أحمد 
بن موىس لطف الله به.19

وقـد أجـاب الباشـا عبـد اللـه بن أحمد عن هذه الرسـالة برسـالة مؤرخـة يف 18 شـعبان 1297 هـ 

يذكـر فيهـا أن عـادة البياطرة الطارئني عىل فاس أن يجلسـوا يف حوانيتهم للخدمة وال يجلسـون يف 

السـوق، وأن بياطرة فاس يعطونهم قدرا مام يسـتفيدون من السـوق عىل وجه اإلحسـان، ووافق 
السلطان  عىل ذلك. 20

الرسـالة مؤرخـة يف 5 شـعبان عـام 1297 هــ ) الثالثـاء 13 يوليـوز سـنة 1880 م ( ومحفوظـة مبديريـة الوثائـق امللكيـة ) سـجل   19

24.099 – محافـظ الطـب، وفـاس، ومراكـش(. الوثيقـة رقـم 1173. دورية الوثائـق، املجموعة العارشة، املطبعـة امللكية، الرباط، 

2000. صص. 52 – 53.  

دورية الوثائق، املجموعة العارشة، املطبعة امللكية، الرباط، 2000. ص.53.  20
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لقـد كان املخـزن الحسـني يف إطـار مواكبـة مشـاريع اإلصـالح التـي همـت ميـدان الطـب ومـن 

ضمنهـا الطـب البيطري فإنه كان يتابـع عن كثب مؤمترات الطب البيطري بالـدول األوروبية ومن 

بينهـا دولـة أملانيـا حيـث شـارك يف هـذا املؤمتـر األمني الحـاج محمـد بنونة، والرسـالة السـلطانية 

تتضمن ذلك: 

الحمد لله وحده وصىل الله عىل سيدنا وموالنا محمد وءاله 

خدمينـا األرىض النائـب الحـاج محمـد بـن العـريب الطريـس وفقـك الله وسـالم عليك ورحمـة الله 

وبعـد وصـل كتابـك بتوجيهـك صحبته باكـريا محتويا عىل مجلدين مشـتملني عىل جميع املسـائل 

التـي دارت بـني األطبـاء يف مؤمتـر البياطـرة الـذي كان ببـالد أملانيـا وحـرضه األمـني الحـاج محمـد 

بنونـة حسـبام يعلـم مـن كتـاب نائب األملـان الذي وجهـت طي كتابك املذكـور وصـار بالبال وقد 

وصـل املجلـدان املذكـوران وحـال محلهـام كام وصـل كتـاب النائب املذكـور وعلم مضمنـه وعليه 

فـإن كنـت أجبتـه عنه بأنك بصدد توجيه املجلديـن املذكورين لرشيف حرضتنـا فجوابك له بذلك 

يكفـي وإال فلتجبـه بأنهـام وصـال للمخـزن وأنه بصـدد تعريبهام ليعـرف مضمونهـام ويظهر وإن 

أجابك عن ذلك بيء أعلمنا به والسالم يف 22 صفر الخري عام 1318هـ.21 

5. إيقاف طبيبين مغربيين ) أحمد التمسماني وشلومو كوهن (

الطبيب أحمد التمسامين 	 

ولـد التمسـامين تعلـم الطـب بإيطاليـا، وأظن أنـه هو أحمد بـن الحاج عبد الرحـامن بن محمد 

بـن قاسـم التمسـامين الطنجـي الـذي سـبق لـه أن تعلـم بطنجـة. غـري أنـه ملـا مـرض بالخـارج 

عـوض بأحـد اإلخـوة: الصديـق أو املختـار التونيس. وقاسـم كان يتعلم بإيطاليا ورجع منها سـنة 

1896 عـر جبـل طـارق حيـث أدى قنصلهـا 23 بسـيطة عـن سـفره إىل املغرب. وهذا مـا تؤكده 

رسالة الوزير املفوض ماملويس )Malmusi(التالية: 

ومل يـرد اسـمه وال نسـبه يف املصـادر وال مـكان تعلمـه ونوعه. فهل هو نفس السـابق املنسـوب 

إىل جـده األعـىل: قاسـم ؟ وأيـا كان األمر فهـام مثل الطنجيـني الصديق والتونـيس، وكانوا جميعا 

صغـارا، ولرمبـا تعنيهـم أو تعنـي بعضهـم هاتـه الرسـالة التـي بعـث بهـا الطريس إىل السـلطان 

رسـالة مـن السـلطان املـوىل عبـد العزيـز إىل النائـب السـلطاين الحـاج محمـد بـن العـريب الطريـس بخصـوص تسـلم املخـزن   21

مجلدين يشتمالن عىل املسائل التي دارت بني األطباء يف مؤمتر البياطرة املنعقد يف أملانيا. )مح 18/ 36(.
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سـنة 1906: '' إن هـؤالء املتعلمـني صبيـان صغار،وآبائهـم فقـراء مسـاكني، طالبـني مـن موالنـا 
إعانتهم مبا تجود به العواطف السنية''. 22

يبقـى نسـب الطالـب أحمـد التمسـامين مجـرد تخمينـات، إذ مل يـرد يف رسـالة  محمـد بـن الكعاب 

الـرشيك الفـايس، اسـم هـذا األخـري،  والتـي تتحدث عن الوضعيـة املاديـة املزرية التي كانوا يعيشـها 

الطلبـة املغاربـة بإيطاليـا، وهـو مـا توضحـه الوثيقـة التاليـة: "...املتعلمـني املتوجهـني مـن األعتاب 

الرشيفـة للتعلـم يف إيطاليـا مبـا تـوايف رشيف األعتاب نسـخة منه طيه وقد كنـا أنهينا للرشيف علم 

سـيدنا أيـده اللـه أن هؤالء املتعلمـني صبيان صغار وآبائهم فقراء مسـاكني طالبني من موالنا إعانتهم 

مبا تجود به العواطف السـنية وعىل سـعيد الخدمة سـائال من موالنا رضاه وعىل املقام الكريم أزىك 

السـالم..."23 فالرسـالة جـاءت رصيحـة بتأكيد عىل األصـول االجتامعية لهذه العينة مـن الطلبة، التي 

كانـت تنتمـي للطبقـة الفقرية، وهـو ما تؤكده هذه الرسـالة التي جاء فيهـا "...خدمينـا األرض الحاج 

محمـد بـن العـريب الطريس وفقك الله وسـالم عليـك ورحمة الله وبعد، وصل كتابك طيه نسـخة ما 

كتـب لـك بـه... يف شـأن املختار والصديـق املوجهني بأمرنـا الرشيف للتعلم عندهم بأنهـام أدخال يف 

املرتبـة الثانيـة مـن التعلم وزيد لهام عىل الثالث سـنني سـنة رابعة إلكامل تعلم مـا وجها ألجله وأنه 

عـني لهـام مهنـدس خـاص بتعليمهـام مـع مـا تتحمله املدرسـة مـن الصوائـر لذلـك اعتنـاء بجانب 

بوشعراء مصطفى، االستيطان والحامية، ج4، ص. 1363.   22

23  الخزانة العامة بالرباط، كناش النيابة السعيدة، ك، 2720، ص 228 
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املخـزن،  وطلبـت إعانة والديهام بصلة لفقرهام وصار بالباب وعليه نأمرك أن تجيب النايب املذكور 

باستحسان... وقد أنعمنا عىل كل واحد من الوالدين املذكورين بثالثني رياال لإلعانة وكتابنا الرشيف 
لألمناء هناك بتنفيذه لهام عىل يدك...''.24

وتتضمـن الرسـالة التالية للسـلطان املوىل عبد العزيز إىل النائب السـلطاين الحـاج العريب الطريس 

يف شـأن الطالـب عبـد الرحمـن التمسـامين 25 بأنـه مـن أنجـب الطلبـة الذيـن يتابعـون دراسـتهم 

الطبية باملستشفى اإلسباين:  

أمـا الوثيقـة التاليـة ال تقـف عند هذا الحد مـن التعريف بالطبيب بل إنها تقـدم معلومات أخرى 

مرتبطـة بـأن السـيد أحمد التمسـامين الطبيب بفـاس بأنه كان قرأ الطب باملدرسـة التـي كان أمر 

موالنـا املقـدس باللـه بإحداثهـا لتعلـم الطـب بطنجـة وحصـل عـىل إجازتـه فيه بعـد أعـوام وزاد 

بعدها تعاطيا إىل أن أنهى دروسـه يف الفن ثم اسـتخدم طبيبا يف عسـكرية طنجة ثم قومه جناب 

املخـزن بـاآلالت واألدويـة الفرنجيـة ووجهه طبيبـا يف حركات مع مـوالي عبد السـالم األمراين ومع 

24  الخزانة العامة بالرباط، كناش النيابة السعيدة، ك، 2720، ص 79/83

رسالة عزيزية إىل النائب السلطاين يف شأن الطالب عبد الرحمن التمسامين )مح 94/18(.  25
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ابـن البغـدادي مرتـني ومـع محبـوب ومـع غريهـم وملـا ضعفـت قوتـه صـار يطـب النـاس بفاس 

واستحسـن أهلهـا مداواتـه وحسـن مخالقتـه حسـبام برسـم طيـه. ويف هـذه األيام طالبـه خليفة 

الكميسـار مثـه بإحضـار إجازتـه فدفعهـا لـه فعارضـه بأنها ليسـت من أطبـاء الفرنسـيني وال حجة 

للمعـارض يف ذلـك ألنـه مل يقرأ بفرنسـا وإمنا قرأ مبدرسـة إحدثها املخزن بطنجـة عىل معلم إصباين 

باتفـاق بـني املخـزن واإلصبـان عـىل أن ضابـط املخـزن بإقـرار كل عـىل مـا كان عليه قبـل الحامية 
بسنتني ال مينعه من الطبية عىل فرض إن لو مل تكن بيده إجازة.26

 .84/-1MA/300  26
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وبالنسـبة لقـرار منـع الطبيـب أحمـد التمسـامين مـن مزاولة مهنـة الطب، فـإن هذا القـرار صدر 

عن إدارة الصحة العمومية ببلدية فاس وهو كالتايل: 

مل يتـوان الطبيـب أحمـد التمسـامين مبجـرد أن تلقـى قـرار املنـع من مزاولـة مهنة الطـب إىل رفع 

شكاية التظلم التالية إىل  الصدارة العظمى27:  

.Nantes.84/1MA/300  27
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وبطبيعـة الحـال فـإن الطبيـب أحمد التمسـامين لي يقوي شـكاية التظلم التـي رفعهـا إىل الصدارة 

العظمـى قـدم الشـهادات العدليـة والتي يشـهد له علـامء ووجهاء مدينـة فاس بكفاءتـه يف تعاطي 
مهنة الطب. 28

.Nantes.84/1MA/300  28
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أمـا جـواب الصـدارة العظمـى يف شـأن أهلية الطب أحمـد التمسـامين فإنها تزيك موقفها املسـاند 

السـتمرار  مزاولتـه مهنـة الطب بفاس وذلك اعتامدا عىل الشـهادات التي تتضمـن اعرتافا بكفاءته 
املهنية وهي كالتايل: 29

.Nantes.84/1MA/300  29



111 كلية الطب والصيدلة وطب األسنان بفاس | من 19 إلى 21 دجنبر 2019

الطبيب شلومو كوهن 	 

لقـد  جـاء قـرار  إيقـاف الطبيـب شـلومو كوهن مـن مزاولة مهنة الطـب بفاس عـىل خلفية وفاة 
ولد عالجه فسقاه دواء ساما. 30

شلومو كوهن

إن منـع املسـمى كوهـن مـن تعاطـى الطـب بفـاس هو مبني عـىل التقريـر الذي حرره املسـيو 

دملـاس الطبيـب العسـكري من رتبة كومنـدار مبينا فيـه أن اإلرسائيي املذكور كان سـبب الوفاة 

ولـد عالجـه فسـقاه دواء سـاما فضـال عن أنه غـري محصل عىل إجـازة طبية ولذلـك ينطبق عليه 

مقتضيـات الظهـري الرشيـف املـؤرخ يف 12 أبريـل 1916 وأن مـوت الولـد املذكـور الـذي أثبتـه 

املسـيو دملـاس بتقريـر كاف داعيـا ملنعـه مـن تعاطي الطـب منعا باتا غـري أنه نظـرا إىل تعاطيه 

الطـب يف مـى ميكـن أن تجـري عليه الـرشوط املوقتـة املضمنة بالفضـل الثاين عرشيـن الظهري 

الرشيـف املـؤرخ يف 12 أبريـل 1916 الجاريـة عـىل األطبـاء األهليـني. ولكـن ال يحـق للطبيبـني 
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املذكوريـن أن يصفـا للمـرىض أدويـة أورباويـة أو يسـتعمال أدويـة عـىل الطريقـة األورباوية وال 

ميكنهام أن يداويا إال من رعايا الدولة الرشيفة مسلمني ويهودا.31  

وجـاء جـواب الصـدارة العظمـى متفاعـال مـع قضية منـع الطبيب اليهودي شـلومو كوهـن وذلك 

عىل خلفية وفاة ولد بسبب دواء سام أعطاه له الطبيب املذكور: 32 

الحمد لله    نسخة     سلومون كوهن 

مـن سـعادة الصـدر األعظـم للدولـة الرشيفـة أدام اللـه عزهـا إىل اليهـودي شـلوموا كوهن بفاس 

أعلمـك أننـا بارشنـا القضيـة املتعلقة مبنعك من تعاطي الطـب عىل الطريقة األروبيـة التي رفعتها 

لرشيـف األعتـاب وعرضهـا عـىل األنظـار  مـا أدليـت بـه مـن الحجـج املسـوغة لتعاطيك مـا ذكر  

فتحقـق أن السـبب الـذي منعـت بـه يف ذلـك هـو التقريـر الـذي حـرره الدكتـور دملـاس الطبيب 

العسـكري مـن رتبـة كمندار مبينا أنك قتلت صبيا عالجته إذ سـقيته دواء سـاما زيـادة عىل كونك 
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غـري محصـل عـىل إجازة فنية ولذلك شـطبوا عليك مبقتضيـات الظهري  الرشيف املـؤرخ بثاين عرش 

أبريـل سـنة 1916. وال يخفـاك أن إثبـات مـوت الصبي املذكـور عىل الوجه املذكـور كاف يف منعك 

مـن تعاطـي املهنـة املذكـورة ولكن نظرا إىل تلبسـك بها مـن قبل فيمكن أن تجـري عليها الرشوط 

املؤقتـة املضمنـة بالفصـل الثـاين عـرش من الظهري الرشيـف املذكـور الجارية عىل األطبـاء األهليني 

ماعـدا التلقيـح وأعلمنـاك عـن األمـر الرشيـف أسـامه اللـه لتكـون مـام ذكر عـىل بال وليـال تعود 

لوصـف األدويـة األروبيـة للمـرىض أو تسـتعملها لهـم أو تسـتعمل أدويـة عـىل الطريقـة األروبية 

ولتقتـرص يف معالجـة املـرىض رعايـا الدولة الرشيفة سـواء كانوا مسـلمني أو يهـود باألدوية األهلية 
وفق ما ذكر  والختام يف 25 محرم عام 1338ه.33
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المحور الثاني: 
الطب و األطباء بالمغرب خالل القرنين 18م و 19م

مصطفى، معالج األمراض خالل القرن 19م
األستاذ خالد لزعر

جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل بفاس

أول سؤال يفرض نفسه عند قراءة عنوان املداخلة هو من هو مصطفى؟

مصطفـى هو يف واقع األمر االسـم املسـتعار للرحالة األملاين غريهارد غولفـس )1838-1896(،الذي 

اسـتطاع الغـوص يف أعـامق املجتمـع املغـريب معتمـدا يف ذلـك عـىل تنكـره كمسـلم يحمـل اسـم 

مصطفـى و كصديـق لرشيـف وزان مـوالي عبـد السـالم الـذي يـر له السـبل وذلل لـه الصعاب 

ليصـل بعـد الجيـش إىل القـرص امللي،حيـث كشـف عـىل نسـاء السـلطان بالحريم قبـل أن يتقلد 

مهمة الطبيب الخاص للسلطان محمد الرابع )1873-1810(.

زار مصطفـى املغـرب سـنة 1861 وكان كتابـه "إقامتـي األوىل يف املغـرب السـفر جنـوب األطلـس 

)1861(" هـو باكـورة هـذه الرحلـة وقد قسـم مؤلفـه إىل 15 بابا، كان محور الفصـل الخامس هو: 

األمراض و معالجتها.

بـدأ الرحالـة فصلـه هذا عن األمراض بإعطاء إشـارة دقيقـة متكن القارئ من معرفة السـياق العام 

لـكل الفصـل. يف األسـطر الثالثـة األوىل يرجـع الرحالـة سـوء النمـو الدميغـرايف لسـاكنة املغرب إىل 

العـدد الكبـري لألمـراض التي تنخر جسـم املجتمع وكذلـك إىل طرق العالج السـيئة والغري عقالنية. 

وتكمـن هـذه الالعقالنية-حسـب غولفـس- يف الدين الذي يخنق عقل اإلنسـان املغـريب، حيث أن 

كل األمـراض يف املغـرب تعتـر امتحانـا و ابتـالء من الله وأن أحسـن طرق العالج هـي الصلوات و 

التامئـم. يعـزز الرحالـة قوله بجهـل املغاربة بعلامئهم القدامـى وخصوصا يف مجـال الطب، أمثال 

أيب القاسـم بـن خلـف بـن عباس الزهـراوي )ت 1013(، مخـرتع طرق تفتيت حصـاة املتانة و ابن 

زهـر)1072-1162( الـذي مـزج بـني الطـب و الجراحـة وتخصـص يف التهاب الشـعب الهوائية، ومل 

ينـس كذلـك ذكـر ابـن رشـد )1126-1198(، وتأسـف غولفـس لعدم وجـود ولو شـاهد قر يعرف 

بهؤالء الكبار.
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أمـا الطبيـب الحـايل باملغرب فانـه ال يجد اعرتافا من لدن السـاكنة إال إذا كان كذلك "طالبا" مبعنى 

فقيهـا وعاملـا بأمـور الدين، وتزداد قيمتـه رفعة إذا كان حائزا عىل لقب "رشيـف". ويف هذا الصدد 

هنـاك اعتقـاد سـائد بـأن هنـاك مـن الناس من يـؤىت علم الطـب بطريقـة طبيعيـة ودون الحاجة 

ألي دراسـة. كثـري مـن املـرىض يقصـدون رشيفا ليسـاعدهم يف عالج مـرض ما عن طريـق صلوات، 

أدعيـة، متائـم وبعـض الطالسـم الريـة والغـري مفهومـة. فاألمـراض يف املغـرب يتكلـف بعالجهـا 

"طلبة وفقهاء ورشفاء".

ال ينكـر الرحالـة غولفـس أن املغـرب عـرف يف عصـور خلت جراحني يف مجاالت شـتى كان يشـهد 

لهم بالكفاءة.

أمـا عـن الشـهرة الكبـرية التـي بلغهـا هـو فانه ال يفرهـا بكونـه درس الطـب أو أنـه تقلد مهمة 

طبيـب الجيـش ثـم مسـؤولية السـهر عـىل صحـة السـلطان و إمنـا يردهـا لكونـه كان مسـيحيا. 

فاملسـلمون يعتقـدون أن املسـيح عليـه السـالم كان أكر األطبـاء وقد ورث أتباعه مـن بعده طرق 

عالج األمراض.

مبـا أن البلـد يفتقـد لصيدليات فالطبيـب هو من كان يهيئ األدويـة، وأمام عدم ثقة أعيـان القوم يف ما 

حرضه الطبيب كان هذا األخري ملزما بأخذه قبل املريض، ويف هذا الصدد – وبأسـلوب سـاخر- يصف 

كيـف أنـه اضطـر ذات يـوم لـرشب نصـف جرعـة مسـهل قبـل الباشـا."إذا كان الطبيب غـري معروف 

واملريـض شـخصية ذات نفـوذ، هكـذا يجب عليه حتام تناول شـيئا من الـدواء، أوال، بل كثـريا ما يكون 

عليـه تـذوق نصفـه. هكـذا واجهت الصعـاب، إذ كان عـي ذات يوم تناول املسـهل مع باشـا فاس ابن 

الطالب. كان قد طلب مني مسـهال أحرضت له صحنا من محلل امللح املر، لكن حتى يكون عىل يقني 

من أنه لن يسـمم، كان عي أن أرشب نصفه أمام ناظره. للعلم، قد سـبق قبل ذلك و اسـتعملت علبة 

مسـهل قويـة مبـا فيـه الكفاية، حتـى يظهر مفعوله علينـا معـا، وإال يف حالة حدوث العكس، فسـوف 
تعاين سمعتي من جراء ذلك"1

مـن األمـراض املنتـرشة بكرثة يف املغرب ،حسـب غولفس،نجـد مرض الزهري حيـث ال توجد عائلة 

إال و فيهـا مـن يعـاين مـن هـذا املـرض الـذي يطلق عليـه املغاربة اسـم "املـرض الكبـري" أو "مرض 

النسـوان"، فاملغـريب ال يعـري اهتامما ملختلف رضوب هذا املـرض كالتهاب العقدة اللمفية والتهاب 

يف البالعم...بل يجمع كل الظواهر تحت اسـم عام "املرض الكبري" بل وحتى آالم العظام واملفاصل 

غريهارد غولفس: إقامتي األوىل يف املغرب السفر جنوب األطلس)1861( ترجمة إدريس الجاي ، 2018 ص.72  1
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)سـتار( ينعتهـا باملـرض الكبـري، فليـون اإلفريقي يقـر بأن ال يكاد عرش سـاكنة املغرب يكون سـاملا 

مـن هـذا املرض وهو يرجعها للعالقات الجنسـية بـني املغاربة و اليهوديات القادمـات أو باألحرى 

املطـرودات مـن اسـبانيا لدرجـة أن املرض أطلق عليه اسـم "املرض االسـباين" " بدأ هنـاك يف الفرتة 

التـي طـرد فيهـا امللـك فرناند )الكاتوليـي( اليهود من اسـبانيا، فكثري منهم أنفسـهم كانوا مصابني 

بـه وبذلـك انتقـل السـم اىل عشـاق اللذة املغاربيـني أيضا الذين عـارشوا اليهوديـات بعد مجيئهن 

اىل افريقيـا، وهكـذا توسـع رويـدا رويـدا مـن حولـه، حتى أنـه ال توجد عائلـة يف بـالد الربر ليس 

فيهـا هـذا الـداء أو كان فيهـا. إنهـم يعترونـه غري منكـر، أنه جاء من اسـبانيا، ويسـمونه بناء عىل 

ذلـك املـرض االسـباين أيضـا"2. أما مصطفى/ غولفس فهو يرى أن انتشـار املرض بهذا الشـكل راجع 

لكونـه وراثيـا وألن طـرق العـالج سـطحية رغم أن ماء عني سـيدي يوسـف )حامة مـوالي يعقوب 

حاليـا( ينفـع بشـكل كبـري يف عالج املـرض، ويصف لنا غولفس هـذه الحامة بأنها غـري مجهزة بتاتا 

السـتقبال وفـود املصابـني. فاملغـريب بسـذاجته ال يقـول إن الشـفاء هو نتيجـة املاء السـاخن الذي 

يحتـوي عـىل الكريـت وإمنا سـيدي يوسـف وبركته هام سـبب الشـفاء وكـام أن غولفـس يريد أن 

يعطـي البديـل فهـو يتحـدث عن عدم اسـتعامل الزئبق إال من لـدن اليهود الذيـن كانوا يحرضونه 

يف مقـالة سـاخنة الستنشـاق بخـاره. لكـن رغـم النتائـج الجيـدة للزئبـق كانـت حـاالت التسـمم 

كثرية،أما اليود ومشـتقاته فكانت غري معروفة يف املغرب، يف حني أن "السارسـاباريا" أو لسـع الريح   

وهو من أنواع نبات الزئبق كان يسـتعمل بشـكل كبري سـواء مطبوخ الجذور أو كمسـحوق. لكن 

مثن هذا الدواء جعله يبقى حكرا عىل الطبقة امليسورة.

أمـا اكوكوميـس فهـو ذو مفعـول ضـد تقيـح الغشـاء املخاطـي، وسأسـف الرحالة لعدم اسـتعامل 

الحقن ضد هذه االضطرابات.

باسـتهزاء شـديد يؤكـد مصطفـى عىل اسـتعامل التامئم و جمل مـن القرآن بل وهنـاك من يصل إىل 

بلـع التامئـم كاملـة "أيضـا تقدم هـذه الوصفة املغـالة ضد اضطرابـات تقيح الغشـاء املخاطي، لكن 

عـادة مـا يعالـج هـذا الداء من خالل طبـخ نواة البطيخ الذي يعطـي دواء بريء املحتـوى. ال توظف 

الحقـن بتاتـا عنـد هـذا الـداء. فـال حاجة للقـول انـه إىل جانـب كل هذا هنـاك اسـتعامل التامئم و 

الكلـامت السـحرية مثلـام هو مسـتعمل يف جميـع األمراض. بطاقـات صغرية بآيـات من القـرآن، أو 

غـريه مـن الكلـامت تخـاط يف قطـع املالبـس أو يف حقائـب جلديـة صغـرية وتعلـق أو تغسـل هذه 

البطاقـات اآلنفـة الذكـر يف كـوب مـن املـاء وهذا األخري يقـدم إىل املريـض ليرشبـه أو يف النهاية يتم 

بلع التميمة نفسـها كدواء، حيث يعتقد أن تأثريا كبريا سـوف يحدث إذا ما أكل املريض كلامت من 

املصدر نفسه ص.73  2
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القـرآن"3، وال ينكـر أنـه لجأ كذلك يف بعض األحيان،نظرا لنقـص األدوية، إىل "بركة" التامئم. أما عالجه 

هـو للزهـري فـكان بواسـطة اليـود أو الزئبـق وكانـت النتيجـة نجاحـا باهرا. تطـرق الرحالـة كذلك 

للحمـى التـي كانـت تـرضب سـكان السـهول و املنخفضات التـي بها مسـتنقعات، ويأسـف الرحالة 

لعـدم معرفـة فعاليـة الكينني، ويـردف قائال إن –إضافـة إىل التامئم- يلجأ املغريب إىل مسـهل قوي ال 

ينفعه أبدا للتغلب عىل املرض.

من األمراض الكثرية االنتشـار كذلك يحدثنا مصطفى عن أمل الكبد و الريقان )بوصفري( و يسـتعمل 

املغاربـة ضدهـا الكمـون و الشـيح. يحـاول املغـريب معالجـة كل األمـراض تقريبـا مثـل االلتهـاب 

املفاصـل، صـداع الرأس وصداع الرأس النصفي بالي بواسـطة الحديد السـاخن، أما أمراض العيون 

فكانـت كلهـا تعالـج بعصـري الحامض و بالكحـل و أحيانا باال بـزار كذلك. ومل يكن يعـرف املغاربة 

الكالوميـل أو بعـض املـواد املسـهلة كانـوا ينبهونني إىل أن املرض هو يف العـني و ليس يف البطن "ال 

يوجـد مـن األدويـة الداخليـة ضـد أمراض العيـون بطبيعة الحال منهـا أي أثر، حـني حاولت بعض 

املـرات منـح دواء داخـي مـن خـالل كالوميـل، أو من خالل إحـداث مطهر عر تحويلـه، قيل يل و 

بجديـة، انـه ينبغـي عـي التوقـف عـن مثـل هـذا الـدواء: "ليسـت املعـدة هـي املريضـة، و إمنـا 

العيون""4  

نفس املصدر ص.75  3

نفس املصدر ص.82  4
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المحور الثاني: 
الطب و األطباء بالمغرب خالل القرنين 18م و 19م

األطباء األوربيون في طنجة
1800م – 1915م

الدكتور رشيد العفاقي
أستاذ باحث بمركز علم وعمران

الرابطة المحمدية للعلماء - الرباط

اقـرتن الطـب األوريب يف املغـرب باالسـتعامر وبالحـركات التبشـريية )التنصـري(، لكنـه ارتبـط أيضـا 

بحاجـة الجاليـة األوربيـة املقيمـة باملغـرب إىل الطبابـة املتطـورة يف مجتمـع ال يتوفر عىل وسـائل 

حديثـة يف معالجـة األمـراض، وكان ال يـزال يعتمـد عـىل الوسـائل التقليديـة البدائيـة يف تطبيـب 

املـرىض. أمـا فيـام يخص عالقة الطبابة األوربية بالسـلطة املغربيـة الحاكمة، فإنه جـرت العادة أن 

يتـم اسـتقدام أطبـاء أوربيني ملعالجة السـالطني واألمـراء وأبنائهم وحرميهم. ويكفـي هنا أن نلقي 

نظـرة عـىل ُمَدوَّنَـات الرِّْحـالت، التـي قََصد أصحابهـا بالدنا يف القرن التاسـع عـرش )م(، حتى يتبنّي 

لنـا أّن نسـبة معتـرة مـن أولئـك الرحالـني كانـوا أطبـاء، وأنهـم دخلـوا بالدنـا بهدف مزاولـة مهنة 

الطبابة عىل املستوى الرسمي والشعبي.

مـن جهـة ثانيـة، تُفيـد املراسـالت القنصليـة، والتقاريـر التـي كانـت ترسـلها البعثـات الطبيـة إىل 

املؤسسـات الدينيـة والحكوميـة لبلدانها، سـواء إِلِطاْلعها عىل َسـرْي األعامل، أو عـىل أحوال املغرب 

ين  واملغاربـة، أّن مجـال الطبابـة األوربيـة باملغـرب كان يقـوم يف إطار تنسـيق كامل بني رجـال الدِّ

املسـيحي وحكوماتهـم التـي جعلـت التطبيـب وأعامل الرتبيـة والتعليم التبشـريينَْي وسـيلة وأداة 

الستعامر املغرب.

وكان كل ذلـك يتـم مـن طريـق مدينـة طنجـة التي تبـّوأت مكانـة مرموقـة يف العالقـات الدولية، 

فهـي أقـرب محطـة إفريقيـة ألوربا، ثم إنها صـارت العاصمة الدبلوماسـية للمغرب، وفيها اسـتقر 

القناصلـة والسـفراء األورپيـني واألمـريكان منذ القـرن 18م، وميكن تصنيف األطبـاء األجانب الذين 

اشـتغلوا بطنجة إىل موظفني عسـكريني كانوا تابعني للهيآت القنصلية لبالدهم يف طنجة، أو أعضاء 

منظامت تبشـريية مسـيحية كاثوليكية أو بروتسـتانتية، وخارج هذين الصنفني نعرث عىل أطباء ال 
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ينتمـون ألي جهـة رسـمية أو دينية وإمنـا جاؤوا إىل طنجة وتطّوعوا للعمـل يف مجال الطبابة ألجل 

منافـع ماليـة أو ألغـراض ظاهرهـا إحسـاين وباطنهـا عمل تجسـيس لحسـاب حكومـات تطمع يف 

اسـتعامر املغـرب كانـت بحاجـة إىل من يُزَوُِّدهـا بتقارير وأخبـار عن البلد وأهله فلـم تجد أفضل 

مـن هـذه العنـارص التـي تتواصل بشـكل يومـي مع األهـايل. وعدا هـذه األصناف الثالثـة نُصادف 

يف الصحافـة الطنجيـة، منـذ بدايـة نشـأتها يف أواسـط النصـف الثـاين من القرن التاسـع عـرش )م(، 

أسـامء أطبـاء وطبيبـات فتحـوا عيـادات خاصـة ورشعوا يف اسـتقبال املـرىض السـاكنني بطنجة من 

شـتى الطوائـف الدينيـة والقوميات الوطنية. وقد انتعشـت مهنـة الطبابة بطنجة، وتََعـّدد األطباء 

د منتصف القرن التاسع عرش )م(. بها، عندما أُنشأت املستشفيات الكرى باملدينة بَُعيْ

وبحسـب مـا تقـّدم، فإّن الجانب الرسـمي املغريب كان سـبّاقا إىل اسـتقدام األطبـاء األجانب لعالج 

السـلطان واألمـراء وباقـي أفـراد العائلـة امللكيـة العلويـة، وميكن أن منثـل لهذا الصنـف بالطبيب 

اإلسـباين الكطـالين خوسـيف أنطونيو كـول )Josef Antonio Coll(، الـذي وفد عىل املغرب عقب 

وبـاء الطاعـون الكبـري الـذي رضب البالد بـني عامـي 1798م و1800م وفتك بالعديد مـن املغاربة، 

وكانـت وفادتـه عـىل املغـرب بطلـب من السـلطان مـوالي سـليامن، من طريـق القنصل اإلسـباين 

بطنجة، فََوَصل مدينة طنجة يوم 27 فراير سـنة 1800م. ُولَِد خوسـيف أنطونيو كول يف برشـلونة، 

وتـدّرج يف أسـالك التعليـم ثـم تخّصـص يف الطـب، وتخـرّج طبيبـا جرّاحـا يف شـهر مـاي من سـنة 

1766م، ثـم شـغل وظيفة أسـتاذ كـريس يف مـادة الكيمياء والصيدلة باملدرسـة امللكية بسـانتياغو، 

ثـم طبيبـا خاصا للملك اإلسـباين كارلوس الرابع. كام أنه مارس الطب ِبِعّدة مستشـفيات عسـكرية 

بإسـبانيا. وخـالل مقامـه باملغرب أشـار إىل الوضعية الصحية املتدهورة التي كانـت تجتازها البالد، 

السـيام فيـام يتعلـق بالنظافـة، ُمَنبًِّهـا إىل احتامل وصول عـدوى املرض إىل طنجة التـي تُعتر منفذ 

املغـرب إىل إسـبانيا، وَربَـط هـذا االحتـامل بخطـورة هجرة بعـض األرس الطنجية إىل بلـدة طريفة 

)Tarifa( بالجنوب اإلسباين وبالتايل انتقال املرض إىل إسبانيا1.

وفيـام يتعلـق بوبـاء الطاعون املشـار إليـه، فقد تجـّدد ظهوره مرة ثانيـة باملغـرب، واجتاح طنجة 

يف أواخـر العقـد الثـاين من القرن التاسـع عـرش )م(، وتحديدا يف السـنتني 1818م و1819م، ونتوفر 

 Peste di( :حـول هـذا الوبـاء الذي مـّس مدينة طنجة عىل تأليف صغـري باللغة اإليطالية بعنـوان

Tangeri( أي »طاعـون طنجـة«، طُبـع يف جنـوة سـنة 1820م، ُمَحـرِّرُه هـو غرابـرغ دي همسـو  

)Graberg di Hemso(، وهـو إيطـايل شـغل منصـب سـكرتري قنصليـة السـويد والرويج بطنجة، 

1 Braulio Justel Calabozo, El medico Coll en la corte del Sultan de marruecos )año 1800(, éd. Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Cadiz, Cadiz.1991.
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ثـم نائـب قنصـل السـويد بهـا، ثـم جمـع إليهـام وظيفـة منـدوب الشـؤون القنصليـة لجمهورية 

رسدينيا بطنجة. وقد تُرجم النص املذكور إىل اللغة الفرنسية2.

ويف إبّـان اجتيـاح مـرض الطاعـون للمغـرب، كان يوجد مبدينة طنجة طبيب إسـباين شـاب، ُولَِد يف 

قـادس )Cadiz(، يُدعـى رسافـني صـوال )Seraphin Sola(، وهـو الذي شـهد الحـاالت األوىل ملرض 

الطاعـون يف طنجـة. وكان هـذا الطبيـب قـد ورد عـىل املغـرب سـنة 1817م بطلب من السـلطان 

مـوالي سـليامن، إلجـراء عمليـة جراحيـة لزوجـة مـوالي عي أحـد أبناء السـلطان، وبعـد أن أنهى 

مهمتـه يف القـرص السـلطاين كـّر راجعا إىل بـالده، إاّل أن اسـتفحال مرض الطاعون وتفشـيه يف عدد 

مـن املناطـق، وانقطـاع املواصـالت مـع ُدَول القـارة األوربيـة، منعـه مـن السـفر، فاسـتقر بطنجة 

ورشع يف عـالج املـرىض املصابـني بالطاعـون، معتمـدا يف ذلـك عـىل وصفـة طبيـة قدميـة تتمثل يف 

تريـاق هـو أساسـا مزيـج مـن زيـت زيتـون عتيـق بآخـر جديـد. وقـد ابتكـر لِقاحـا ضـد فـريوس 

الطاعـون جّربـه عـىل بعض اإلسـبانيني الذين كانوا محبوسـني يف سـجن سـبتة بسـبب فرارهم من 

العمـل يف الجنديـة، فأُصـدر عفو عنهم بعد هـذه التجارب التي مل تكن موفّقـة بالكامل. وقد ترك 

الطبيـب رسافـني صـوال تقريرا مفصال عن الحالـة الصحية مبدينة طنجة كام عايشـها خالل طاعون 

1818م - 1820م، ذكـر فيـه أّن عـددا كبـريا مـن النـاس املصابني كانت لهم طاقـة كبرية عىل تحّمل 

املرض3.

واملالحـظ أيضـا أن املفوضيـة الفرنسـية بطنجة كان لها اهتامم، منذ أوائل القرن التاسـع عرش )م(، 

 )Broquet( مبراقبـة وتتبع األحوال الصحية باملدينة، وهكذا نصادف اسـم الطبيب الفرنـيس برويك

الـذي شـغل منصـب املفتـش الصحـي بطنجـة سـنة 1817م، إاّل أنـه يف الوقـت الـذي ظهـر وبـاء 

الطاعـون باملدينـة وأحوازهـا سـنة 1818م اسـتُدعي هـذا الطبيـب ملبـارشة مهـام أخـرى بفرنسـا، 

وبقي منصبه شاغرا4.

وبعـد أن تبـّدد وبـاء الطاعـون باملغـرب، بـدأت طنجـة تشـهد وفـادة عدد مـن األطبـاء األجانب، 

كانـوا يعملـون يف املقـام األّول مـع الجاليـات األوربيـة، ويف هذا الصدد نشـري إىل الدكتـور كواتينو 

2 Jean-Louis Miège, Romain. H. Rainero, Le Maroc .. écrits de Graberg de Hemso )17761847-(, édition La 

Porte, Rabat. 2002, pp. 205252-

3 Cochelet )Ch.(, Le Naufrage du Brick Sophie. éd. P. Mangic, Paris.1821, p.204 - Le Maroc .. écrits de 

Graberg de Hemso )17761847-(, pp. 206207- note 5,6,7. - Cruchet )René(, Le médeçin Français au Maroc, 

rev. Le Mercure de France, Vol. IX, 1929, pp.3940-

- البزاز )محمد األمني(، تاريخ األوبئة واملجاعات باملغرب يف القرنني 18م و19م، ص.118

4 Cruchet )René(, Le médeçin Français au Maroc, rev. Le Mercure de France, Vol. IX, 1929, p.39
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)Guatino(، وهـو طبيـب إسـباين كان يسـتوطن جبـل طـارق، نـزل مدينـة طنجـة حـوايل سـنة 

1835م ومارس الطبابة بها ملدة طويلة5.

 ،)Di Guiseppe( ومن األطباء األوربيني الذين نزلوا طنجة يف هذه الفرتة، الطبيب دي كويسـيبي

وهـو طبيـب إيطـايل ينحدر مـن رسدينيا. كان يعمل بصفـة مؤقتة يف جبل طارق، ويف حوايل سـنة 

1835م انتقل إىل طنجة وسكنها وزاول فيها مهنة التطبيب لوقت ليس بالقصري6.

ومـام تجـدر اإلشـارة إليـه أنه بعد وبـاء الكولريا الـذي رضب املغرب خـالل سـنوات 1834-1835م 

أقيمـت مبدينـة طنجـة سـنة 1836م ندوة مـن طرف كبار التجـار األجانـب، وكان موضوعها األهم 

يـدور حـول اإلجـراءات الواجب اتخاذهـا للحيلولة دون عـودة ذلك الوباء الخطـري الذي كان يرض 

مبصالحهم التجارية7. 

ويف ظـل هـذه األحوال جاء الطبيب الفرنيس سـيكور دوبيـريون )Ségur-Dupeyron( إىل املغرب 

يف صيـف 1836م، وكان هـذا الطبيـب يشـغل عـدة مناصـب منها كاتبـا للمجلس األعـىل الصحي 

 La Revue des Deux( »مجلة العالََمنْي« -)Mauroy( الفرنيس، كام أسـس - باالشـرتاك مع موروا

Mondes( سـنة 1829م، وكانـت مـن بـني أهـم املجـالت الثقافيـة الفرنسـية خـالل القرن التاسـع 

عـرش )م(، إال أن إقامـة الطبيـب سـيكور دوبيـريون يف املغـرب مل تكن بالطويلة، فقـد غادر مدينة 

طنجـة يف 10 شـتنر مـن سـنة 1836م، ولكـن أهم عمل أنجـزه هذا الطبيب خـالل مقامه بطنجة 

هـو أنـه كتـب تقريـرا مفصـال يخـّص األوضـاع والتنظيـامت الصحيـة باملغـرب، وعـىل ضـوء هـذا 

م القناصـل األجانـب املقيمـني بطنجة لدى السـلطان عبد الرحمن بن هشـام مرشوع  التقريـر قَـدَّ

قانون تأسيس املجلس الصحي الدويل يف 28 أبريل 1840م8.

ومثـة يف األطبـاء األوربيـني الذيـن نزلـوا مدينـة طنجـة يف القـرن 19م صنـٌف مل تكن أعاملـه ِطبِّيّة 

خالصـة، مثـل املدعـو م. راي )M. Rey( الـذي حـّل بطنجـة سـنة 1844م بصفـة طبيـب، وخلّـف 

5 Miège, Le Maroc et l’Europe )1830-1894(, éd. P.U.F, Paris, 1961, T. II, p.468

6 Ibidem. 

7 Miège, Le Maroc et l’Europe )1830-1894(, éd. P.U.F, Paris, 1961, T. II, p.460 

8 Ségur-Dupeyron, Rapport adressé à Mr le ministre de l’agriculture et du commerce sur les modifications à 

apporter au réglements sanitaires, Annales maritimes, T. 70, 1839, pp.743-867 - Miège, Le Maroc et l’Eu-

rope )1830-1894(, éd. P.U.F, Paris, 1961, T. II, p.460

- البـزاز )محمـد األمـني(، املجلـس الصحي الـدويل باملغرب )1792-1929(، بحث لنيل دبلوم الدراسـات العليـا يف التاريخ. كلية اآلداب 

والعلوم اإلنسانية )الرباط( - الرباط. 1979م، ص.47-46
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يوميـات بعنـوان: »ذكريـات رحلـة إىل املغـرب« حـى فيهـا عـن االضطرابـات التـي كانـت تعرفها 

بعـض مناطـق البـالد، وبعـد ُمقـام بطنجة انتقـل إىل الـدار البيضاء، ثـم رجع إىل طنجـة ولبث بها 

مـدة قبـل أن يغادرهـا، واملطلـع عـىل يومياتـه ال يفوتـه أن يلحـظ مالمـح العمـل التجسـيس يف 

العديد من تحركاته9.

واملالحـظ أنـه إىل حـدود سـنة 1845م كانـت الجاليـة األوربيـة املسـتقرة بطنجة تكتفـي مبن يرد 

عليهـا مـن أطبـاء جبـل طـارق )Gibraltar( وقـادس )Cadiz(، لكـن بعـد أن تطـورت املبـادالت 

التجاريـة مـع أوربـا، بفضل نشـاط هيئة القناصل األجانب املقيمة باملدينة، سـوف نـرى عددا من 

األطبـاء األوربيـني يسـتقرون بطنجـة، اجتذبتهـم إليها الـرشوط املريحة ملامرسـة املهنـة، مع توفر 

ضامنـات ماليـة بحيـث كان القناصـل يرمون عقودا سـنوية مع عـدد من األطباء. وقـد قدم هؤالء 

األطبـاء الوافـدون خدمـات جىّل للجاليات األجنبية املسـتقرة بطنجة، كام اسـتفاد عدد من األهايل 

من تلك الخدمات.

وابتـداء مـن سـنة 1847م تم إحداث منصب الطبيب العسـكري لدى قنصل فرنسـا بطنجة، وكان 

ُ مـن طـرف الحاكم الفرنـيس العـام للجزائر، وأّول طبيب شـغل هـذا املنصب  هـذا الطبيـب يَُعـنيَّ

هـو النقيـب املسـاعد الدكتـور دوالك )Dr. Dulac(، كان ذلـك ابتـداء من 15 نونر سـنة 1847م، 

وقـد سـمحت هـذه الوظيفـة لهـذا الطبيب بـأن يتوصل بإعانة ماليـة من طرف القنصـل الفرنيس 

َم دوالك خدمـات طبيـة متنوعـة  العـام بطنجـة، تُضـاف ملرتبـه القـار، قدرهـا 3000 فرنـك. قَـدَّ

لألوربيـني والطنجيـني، وانتهـت مهامـه باملغرب يف أواخر سـنة 1849م. وقد خلّـف الطبيب دوالك 

عـن مقامـه باملغرب تقييـًدا قَيِّاًم، هو عبـارة عن مخطوط محفوظ يف األرشـيف التاريخي مبتحف 

»فال دو غراس« )Val de Grâce( يحمل عنوان: »َسَنتَان يف طنجة«10.

َو بَْعـَدُه يـرز اسـم الطبيـب سـرتاوس )Dr. Strauss(، وهـو طبيـب عسـكري التحـق بالبعثـة 

الدبلوماسـية الفرنسـية بطنجـة سـنة 1849م، وكان الـذي انتدبه لهذه الوظيفة هـو كذلك الحاكم 

الفرنـيس العـام بالجزائـر. وفضال عن راتبه العسـكري، واإلعانة املالية للمفوضية، فقد اسـتفاد هذا 

الطبيـب مـن االشـرتاكات السـنوية التـي كان يؤديهـا لـه جملـة من زبنائـه األوربيـني وغريهم من 

املغاربة اليهود واملسلمني، قبل أن يُغادر طنجة رسميا سنة 1852م11. 

9 Lebel )Roland(, Les Voyageurs Français du Maroc, éd. Larose, Paris.1936, p.122 

10 Miège, Le Maroc et l’Europe )18301894-(, éd. P.U.F, Paris, 1961, T. II, p.468469- 

11 Ibidem. 
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َخلََفـُه يف نفـس املنصـب سـنة 1852م الدكتـور روالنجـي )Dr. Rolinger(، وهو طبيب عسـكري 

ُولِـَد يف كاطيمـو )Cattemont( مبنطقـة موزيـل )Moselle( سـنة 1807م، وخـالل الفـرتة التـي 

عرفـت فيهـا طنجـة وبـاء الكولريا يف شـهري غشـت وشـتنر 1855م، أَبَـاَن هذا الطبيـب عن جرأة 

وحزم يف تحمل املسـؤولية فحاز بذلك احرتام وتقدير سـكان املدينة. ومام تجدر اإلشـارة إليه هو 

أّن هـذا الطبيـب كان قـد فتـح مستشـفى فرنسـيا خالل شـهر غشـت عـام 1854م، كانـت طاقته 

اإليوائيـة تسـتوعب أربعـني رسيرا. لقـد كان للطبيب روالنجـي تأثري كبري يف طنجـة وأحوازها، وما 

لبـث أن ألـح عـىل املفوضية الفرنسـية بطنجة بـأن ترفع مـن اعتامداتها املاليـة املخصصة للمجال 

الطبـي باملدينـة وذلك بإنشـاء مستشـفى كبري يسـتوعب كتلة واسـعة مـن املرىض. تـويف الطبيب 

روالنجـي يف طنجـة يـوم 15 يوليـوز سـنة 1856م12. ويف ذات العـام نهضـت القنصليـة الفرنسـية 

بطنجـة بالتفكـري يف بغيـة الطبيب روالنجي املتمثلة يف بناء مستشـفى كبري بطنجة، غـري أّن إنجاز 

ذلك مل يتحقق إال بعد سبع سنوات من رحيله.

ـد ذلـك َورََد عـىل طنجة الطبيب الفرنـيس دي كوربيري )De Corbière(، الذي انتدبه املارشـال  بَُعيْ

روندون )Randon( ملامرسـة الطب يف مدينة طنجة لدى املفوضية الفرنسـية سـنة 1857م، لكن 

هـذا الطبيـب مل ميكـث يف هذه املدينة إال سـنة واحـدة، لكونه اعتر األرباح التـي كان يجنيها غري 

كافية لتغطية مصاريفه الشخصية13. 

بَْعـَدُه بقليـل َسـيَُحلُّ مبدينـة طنجـة الدكتـور كاسـطيكس )Dr. Castex(، الـذي التحـق بالبعثـة 

الفرنسـية بطنجـة سـنة 1858م، وقـد أبـان هـذا الطبيـب طيلـة مـدة عملـه باملغـرب عـن جدية 

ومثابـرة يف أداء خدماتـه العالجيـة بطنجة ومنطقتها، كام قام بنشـاط مكثف يف أوسـاط السـاكنة 

إلسـعاف املصابـني بـداء الكولـريا. وهكـذا متكن من معالجة أزيـد من 1200 مريض يف ظرف ِسـّت 

سـنوات، وهـي املـدة التـي قضاها باملغـرب. ومل يكن هذا الطبيـب يجد حرجا يف االسـتعانة بأحد 

املتطببـني املغاربـة عندمـا كانـت الـرضورة تسـتدعي ذلـك، إذ يُحـى عنـه أنـه عجـز يف إحـدى 

املناسـبات عـن مـداواة رحـم امرأة فتكلف أحـد املتطببني املغاربة بهـذه املهمـة14. ومكافأة لهذه 

الخدمـات تـم توشـيح الطبيـب كاسـطيكس بوسـامني، األّول مـن فئـة جوقـة الـرشف والثـاين من 

درجـة صليـب فارس شـارل الثالـث. إال أن عالقته مع الوزير املفـوض الفرنيس بطنجة إمي داكوين 

كيلمـني  بالطبيـب  مؤقتـا  تعويضـه  تـم  ولذلـك  يـرام،  مـا  عـىل  تكـن  مل   )Aymé d’Aquin(

12 Miège, Le Maroc et l’Europe )1830-1894(, éd. P.U.F, Paris, 1961, T. II, p.468-469 

13 Ibidem. 

14  بنعبد الله )عبد العزيز(، الطب واألطباء باملغرب، املطبعة االقتصادية - الرباط. 1960م، ص.92
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)Guillemain( سـنة 1862م، قبـل أن يعـود ملامرسـة مهامـه يف نفـس السـنة لكنـه اضطـر إىل 

الرحيل عن املغرب نهائيا سنة 1865م15. 

وقـد ظلـت فكـرة بناء مستشـفى كبري باملدينـة تختمر يف أذهان فرنسـيي طنجة ُمّدة مـن الزمان، 

ثـم حـدث أن اغتيـل أحد الفرنسـيني مبدينة تطوان يوم 10 أكتوبر سـنة 1863م، بعد اعتداء شـّنه 

مغاربـة عـىل كارينـوط )Carinot( وهـو مواطـن فرنيس كان ميتهـن التجارة وتربيـة املوايش، وهو 

الـذي لقـي مرصعـه، ومعه فرنيس آخر يُدعـى إزول )Isolle( صاحب مطعـم والذي أصيب بجراح 

بليغـة، وهـذا الحـادث أثـار حكومـة فرنسـا إىل حـد أنهـا هـّددت بالتدخل العسـكري، ثـم جرت 

مفاوضـات لتهدئـة الوضـع مـن ِقبَـل السـلطان محمـد بـن عبد الرحمـن، فتـم تطويـق األزمة إذ 

انتهـت بإقالـة عامـل تطـوان وأداء املخـزن مبلـغ 125 ألـف فرنك كتعويـض، 20 ألـف منها ألرملة 

صت لبناء  املُغتـال، و500 فرنـك ُمنحـت للجريـح أزول، أمـا الباقي وهـو 100 ألف فرنك فقـد ُخصِّ

املستشـفى الفرنيس بطنجة، وقد رُشع يف بنائه سـنة 1865م، وبعد عامني أصبح جاهزا السـتقبال 

املرىض، وأُسـندت إدارته للطبيب روني )Dr. Ronquet( ابتداء من سـنة 1867م. واملتتبع لتاريخ 

هـذا املستشـفى سـيالحظ أنـه كان مـن أدوات النفـوذ الفرنـيس باملغـرب حيـث كان يُعالَـج فيـه 

املسـلمون واليهـود معوزيـن كانـوا أو ميسـورين. وباملـوازاة مـع أعـامل التطبيـب كان أطباء هذا 

املستشـفى ينجـزون دراسـات ميدانيـة تخـّص حالة املغـرب االجتامعيـة والسياسـية واالقتصادية، 

وقـد متّكـن بعضهـم مـن أن يحظـى بثقـة السـلطان ويحتـل مراكـز داخـل القرص كطبيـب خاص 

للسلطان أو مستشار له16.

ومـن جانـب آخر، كانت مسـألة الصحة باملغرب تشـغل تفكري املسـؤولني عن املنظـامت اليهودية 

بأوربـا، يف إطـار وظيفتهـم التي انتُدبوا لها وهـي تطوير أحوال يهود املغـرب االجتامعية، ويف هذا 

الصـدد يُذكـر طومـاس هادكـني )Thomas Hodgkin(، وهـو طبيـب إنجليـزي، يهـودي الديانـة، 

دخـل طنجـة مرافقا ملوزس ُمْنِطفيوري )Moses Montefiore( يوم 11 دجنر 1863م، وشـاركه يف 

العديـد مـن أنشـطته باملدينـة. وقـد تـويف خـالل سـفره إىل فلسـطني رفقـة مـوزس مونطفيـوري 

املذكـور سـنة 1866م، وتـرك ُمَدوَّنَـة عـن رحلتـه املغربيـة طُبعـت يف لنـدن يف العـام الـذي تـويف 

فيه17.

15  - Miège, Le Maroc et l’Europe )1830-1894(, T. II, p.468-469 

16  - Ibidem. 

17 Kenbib )Mohammed(, Juifs et Musulmans au Maroc )1859-1948(, Publications de La Faculté des Lettres et 

des Sciences Humaines de Rabat, Rabat.1990, p.142- Hodgkin )Thomas(, Narrative of a Journey to Moroc-

co in 1863 and 1864, London. 1866.
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وكان بـني حـني وآخـر يفـد عىل طنجة أطباء ال تُعرف لهم خلفية سياسـية أو دينية، مل يزاولوا مهنة 

 Arthur( الطبابـة باملدينـة ولكنهـم اعتنـوا مبـا يرتبـط بهـا، مـن هـذا الصنـف نذكـر أرثـور لـريد

Leard(، وهـو طبيـب إنجليـزي كان قـد غادر ميناء سـاوث هامبـن اإلنجليزي عىل منت السـفينة 

»مانكاليـا« إىل جبـل طـارق، ومـن الجبـل اسـتقل سـفينة تسـمى »جـاكال« تابعـة لرشكـة »كوان 

ورشكاؤه«، وكانـت أّول محطـة مغربيـة توقـف عندهـا أرثور لـريد هي مدينة طنجـة التي حّل بها 

يف بحـر عـام 1872م، حيـث الحـظ أثنـاء مقامه بهـا أن مجاريها كانت أحسـن مام يتوقعـه الوافد 

األوريب إليهـا، وذلـك - حسـب رأيـه- بفضـل إسـهام القناصلـة يف عمليـات املحافظـة عـىل نظافـة 

املدينـة. بينـام رأى أن حالـة النظافـة العامـة كانـت يف حاجـة إىل املزيـد من العنايـة والجهد، فقد 

الحـظ أّن األزبـال تظـل متكدسـة يف شـوارع طنجـة ُمّدة قبـل أن يتم نقلها عىل ظهـور الحمري إىل 

خـارج املدينـة. وعندمـا زار سـجن املدينة الكائن بالقصبة لفت نظره وجود ملحق خاص بالنسـاء، 

غـري أنـه مل يسـتطع الطـواف بجميـع مرافقه »بسـبب الرائحـة الكريهـة التي كانـت تنبعث منه« 

عـىل حـد تعبـريه. وعمومـا فهو يؤكـد يف مدّونة رحلتـه أن الظـروف الصحية بطنجـة كانت جيدة 

باسـتثناء بعـض األوبئـة التـي كانت تظهر مـن وقت آلخر. غـادر آرثور لريد طنجـة يف اتجاه مدينة 

الـدار البيضـاء يـوم 23 شـتنر عـام 1872م، وزار عـدة مدن كالصويـرة ومراكش وآسـفي، ثم رافق 

السفارة الرتغالية إىل مراكش سنة 1875م18.

ويف هـذه الفـرتة، كان املجلس الصحي املُْنَشـأ باملدينة قد بدأ يشـتغل ويَُوظِّف متخصصني يف الطبابة، 

فمـن أطبـاء املجلـس الصحـي نذكـر طاديـو مرتنيـث )Taddéo Martinez(، وهو طبيب إسـباين كان 

مقيام مبدينة طنجة ومارس بها عالج املرىض، ويف شـهر يوليوز من عام 1878م انتدبه املجلس الصحي 

للتوجـه إىل مدينتـي فاس ومكناس، للوقوف عىل حاالت مـن وباء الكولريا الذي رضب املدينتني وخلّف 

خسائر يف األرواح19. 

ومـن أطبـاء هـذا املجلـس : الطبيـب ميكرييـس )Migueres(، وهـو إسـباين، نجـده يف 12 نونـر 

1878م ينـرش دراسـة نفـى فيها وجود الكولريا بطنجـة، واعتر الوفيات املرتفعة املسـجلة باملدينة 

عاديـة. ولعـل هـذا النفـي كان بقصـد طمـس وقائـع حقيقيـة لتجنـب مشـاكل الحجـر الصحـي 

وتفادي نرش الذعر والخوف داخل أوساط الجالية األجنبية باملغرب20.

18 Miège, Le Maroc et l’Europe )1830-1894(, T. I, p.130

ابن جلون )عبد املجيد(، جوالت يف مغرب أمس )1872(، مكتبة املعارف - الرباط. 1974م، ص.13   

البـزاز )محمـد األمـني(، تاريـخ األوبئـة واملجاعـات يف القرنـني الثامـن عـرش والتاسـع عـرش، منشـورات كليـة اآلداب والعلـوم   19

اإلنسانية بالرباط - الرباط. 1992م، ص.270-264

البزاز، تاريخ األوبئة واملجاعات، ص.270  20
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يف سـنة 1883م َوَصـَل إىل طنجـة املبـرشون الروتسـتانت األوائـل، ورشعـوا يف توزيـع األدوية عىل 

السـاكنة املحليـة مـن مسـلمني )عـرب وبربـر( ويهـود وأوربيني. كان هـؤالء املبـرشون يعملون يف 

منظمة تنصريية إنجليزية تحمل اسـم »نورث أفريكا ميسـيون« )North Africa Mission( التي 

جعلـت مـن طنجـة مقرّهـا العام، فاقتنت منزال فسـيحا يف حي مرشـان يضم عدة غـرف وحديقة. 

ومـا لبـث املـكان أن اتخـذ اسـم »هـوب هـاوس« )Hope House(، وأسـندت مهمـة تسـيريه إىل 

املُبَـرشِّ والطبيـب بالدويـن )Baldwin( وزوجتـه التـي كانـت لهـا أيضـا معرفـة بالطب، يسـاعده 

إخوته وبناته، وذلك يف صيف سـنة 1884م. فتح بالدوين )Baldwin( مسـتوصفا صغريا مبؤسسـة 

»هـوب هـاوس« يف مدينـة طنجة، ورشع يف معالجة املرىض، ويف سـنة 1885م بدأ يف تحرير تقارير 

وبعثهـا إىل لنـدن يؤكـد فيهـا عـىل تطـّور حـاالت الحمـى ومـرض التهاب الشـعب الصدريـة لدى 

سـكان املدينـة والضاحيـة. نـرش الطبيـب بالدويـن دراسـات مبختلـف الجرائـد قبـل أن يرحـل يف 

النهاية إىل الصويرة ومنها إىل بالد الشام21.

ويف أكتوبـر مـن سـنة 1885م وصـل إىل طنجـة أّول طبيـب متخصـص، أوفدتـه نفـس املنظمـة 

الطبيـب  وهـو   ،)North Africa Mission( ميسـيون«  أفريـكا  »نـورث  املذكـورة:  التبشـريية 

 Hope( »الذي كُلِّف بتسـيري مسـتوصف »هـوب هاوس ،)Churcher( اإلنجليـزي الدكتور ترشرش

House(، فـرشع يف تعلّـم العربية، وسـعى خالل مامرسـته الطبية إىل اسـتقطاب املرىض القرويني 

وسـكان املناطـق املجـاورة ملدينـة طنجـة. أمـا سـكان املدينـة، فقـد أنشـأ لهـم الطبيـب تـرشرش 

مسـتوصفا آخـر كان يفتـح أبوابـه يف البداية مرتني يف األسـبوع، ثـم صار يُفتح طيلة أيام األسـبوع. 

وكان يقصـده اإلسـبانيون إىل جانـب املغاربـة من مسـلمني ويهود. وبعد 6 أشـهر مـن العمل، كان 

الطبيـب تـرشرش )Churcher( قـد فحص 1455 مريضا أغلبهم من سـكان الضاحية الطنجية، وقد 

رشع يف زيارات للبادية القريبة كقبيلة أنجرة التي زارها يف غشـت 1886م حيث اكتشـف حاالت 

مرضيـة تتطلـب عمليـات جراحية، وملا مل يكن لـه األدوات الالزمة، وال املـكان املالئم إلبقاء املرىض 

بـه يف فـرتة اإلبـالل، مل يسـتمر يف تنظيم خرجـات إىل البادية. وبالتوازي مع هذا النشـاط صار هذا 

املسـتوصف الصغـري يعـرف ضغطـا يف اإلقبـال عليـه، مـام اضطر الدكتـور ترشرش إىل رفـع الصوت 

فألـّح عـىل حكومـة بالده برضورة إنشـاء مستشـفى كبـري يف املدينة حيـث تَّم القيـام بجمع مبالغ 

مالية يف إنكلرتا لهذا الغرض22. 

21 Miège )J. Louis(, Les Missions Protestantes au Maroc 1875-1905, rev. Hespéris, T. XLII, p.157

  بوشعراء )مصطفى(، االستيطان والحامية )1863-1894(، املطبعة امللكية - الرباط. 1989م، ج.4 ، ص.1401

22 Miège, Les Missions Protestantes au Maroc 1875-1905, p.89, 173
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ويف طنجـة قـام هـذا الطبيـب بجمـع املـال الـالزم لبنـاء املستشـفى الكبـري فحّصـل عـن طريـق 

االكتتـاب 700 لـرة، كانت كافية لبدء أشـغال توسـعة املسـتوصف املذكـور والزيادة فيـه، وبالتايل 

غدا يتوفر بعد سـنتني عىل املرافق والهياكل الرضورية، فصار مستشـفى انطالقا من سـنة 1887م. 

املسـتوصف هوب هاوس )Hope House( املذكور، الذي أُقيم بحي مرشـان خارج أسـوار مدينة 

طنجـة وفتـح أبوابـه ملعالجة املرىض، تطّور بشـكل ُمطّرد بداية من 6 يونيـو 1886م ليُصبح يف بحر 

 The Tulloch( »سـنة 1887م مستشـفى كبـريا يحمـل اسـم: »مستشـفى ميموريـال تولـوش

 .)Memorial Hospital

حمل املستشـفى اسـم السـيدة هيدر تولوش )Heather Tulloch( تخليدا لذكراها، وهي ممرضة 

عملـت يف طنجـة ملـدة سـنتني، ثـم هلكـت بـداء الكولريا، وجـراء مضاعفـات رئوية بسـبب حمى 

ة اسـكتلندية األصـل، وصلت إىل طنجة خالل شـهر يناير  املسـتنقعات. كانـت ميـس تولـوش ُمبَرشِّ

1884م، وتوفيـت يـوم 11 دجنـر سـنة 1886م23. وتنبغـي اإلشـارة – اسـتنادا إىل تقاريـر هـذا 

املستشـفى- أّن بعـض األطبـاء واملمرضات كانوا يعملـون يف ظروف صعبة ومحفوفـة باملخاطر، ال 

سـيام يف بعـض األوقـات التـي تجتـاح األوبئـُة القاتلـة املدينـَة بدرجة مخيفـة، وقد عـاىن كثري من 

ى التيفوئيد.  هؤالء األطباء واملمرضات وغريهم يف طنجة من ُحمَّ

وخـالل شـهر يونيـو مـن سـنة 1888م افتُتحـت قاعتـان جديدتـان يف املستشـفى، حيث خصصت 

قاعـة للرجـال وأخـرى للنسـاء. ومـع تزايـد عـدد الزيـارات مـن ِقبَـل املـرىض سـنة 1887م، أنشـأ 

املبـرشون الروتسـتانت مسـتوصفا ملحقـا يف قصبـة املدينـة يفتح يومـني يف كل أسـبوع. ويف إطار 

َع طبيـب مستشـفى ميموريـال تولـوش سـنة 1888م، يف إلقـاء محارضات  التوعيـة والتكويـن، رَشَ

ملـدة سـاعة كل أسـبوع، لفائـدة املمرضـات حول موضـوع األدويـة وتطويرها. ثم ُوّجهـت لفائدة 

املمرضـني املغاربـة الذكـور واإلنـاث، وقـد تَّم تكوينهـم يف نفس املستشـفى. فهؤالء كانوا بال شـك 

الفوج األّول من املمرضني املغاربة الذين تلقوا هذا التكوين العرصي. 

وقـد عمـل األطبـاء الروتسـتانت سـنة 1887م عـىل تخصيـص استشـارات طبيـة أسـبوعية خاصة 

للطائفـة اليهوديـة الفقرية، ويف سـنة 1890م نقلت العيادة الخاصة بهذه الطائفة إىل داخل أسـوار 

املدينـة حيـث احتلـت الطابـق األّول فـوق مقهـى أورينطـال )Café Oriental(، وقـد سـجلت 

اإلحصـاءات ُمعايـدة 3.000 مريـض خالل عامـي 1890م و1891م، ثالثة أربـاع منهم يهود والبقية 

إسبان. 

23 Ibid, p.157, 173
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أّمـا الطبيـب ترشتـرش )Churcher(، فقـد انتقل إىل فاس يف أكتوبر من سـنة 1892م لإلرشاف عىل 

تقديـم خدمـات طبيـة تقـوم بها مبـرشات بروتسـتانتيات. وبقي يف فـاس إىل مـاي 1894م. خلّف 

ترشتـرش عـدة مقـاالت حول نشـاطه الطبـي بهذه البعثـة الروتسـتانتية يف كل مـن مدينة طنجة 

ومكناس وفاس والرباط. 

 :)The Tulloch Memorial Hospital( »وقـد تعاقـب عىل إدارة »مستشـفى ميموريـال تولـوش

الطبيـب تـريي )Terry(، والطبيبـة بريـز )Breeze(، وبعدهـا تـوىل إدارتـه الطبيـب روبريتـس 

)Roberts( سنة 1888م24. 

ويف سـنة 1897م بـادرت الطبيبـة اإلنكليزيـة املذكـورة، وهـي اآلنسـة بريـز )Breeze(، بإنشـاء 

خدمـات طبيـة خاصـة للنسـاء يف طنجة، فاسـتأجرت منـزال يف املدينـة، وكانت تسـاعدها ممرضة، 

بـارشت معالجـة َعـرْش مريضـات بداخل مستشـفاها الصغري، كام قامت بعيادة ِسـتِّني إىل سـبعني 

مريضـة يف بيوتهـن، عـىل وتـرية ثالثـة أيـام يف األسـبوع. وقد ظل عمل هـذه الطبيبة متميـزا مدة، 

وازدهـر بشـكل الفـت قبـل أن يرشع »مستشـفى ميموريال تولـوش« يف قبول املرىض من النسـاء 

حيث أرشفت طبيباته عىل حاالت عديدة للوالدة. 

أمـا الدكتـور تـريي )Terry(، الطبيـب العامل يف املستشـفى ثم مديره فيام بعد، فقد أصيب سـنة 

1892م بالتيفوئيد، نََقَل إليه العدوى مريض كان نزيل املستشفى، لكنه نجا من املوت. 

وعمومـا فإّن مستشـفى ميموريال تولـوش )The Tulloch Memorial Hospital( »خدم املغرب 

ـَق إنجـازات كبرية«25، بحسـب ما سـطّره أحـد الّدارسـني. وهذا الـكالم إن صّح فإنه  بإخـالص، وَحقَّ

ال ينبغي أيضا أن يحجب عن أعيننا الوظيفة التنصريية لهذه املؤسسة. 

ومـام تنبغـي اإلشـارة إليـه، فيـام يتعلق مبوضـوع الروتسـتانت والطبابـة بطنجة، هو أنه يف سـنة 

1895م تكلّـف فـرع إسـباين مـن املنظمـة اإلنجيليـة اإلنجليزيـة املذكورة يحمل اسـم: »سـبانيش 

ميشـن« )Spanish Mission(، بإنشـاء مسـتوصف جديـد لفائـدة إسـبانيي املدينـة يف مواجهـة 

الحاجيـات امللحـة للعـالج عقـب انتشـار وبـاء الكولـريا. وكان الهـدف الحقيقـي لهـذه البعثة هو 

تنصري اإلسبانيني عىل طريقة املذهب الروتستانتي26.

24 Miège, Les Missions Protestantes au Maroc 1875-1905, rev. Hespéris, T. XLII, p.173

25 SIMS )A. C. P.(, The English Hospital, Tangier 1883-1908, In : Rev. Medical History, vol. 16 )3(, Oxford. 

July 1972, pp.285-290

26 Miège, Les Missions Protestantes au Maroc 1875-1905, rev. Hespéris, T. XLII, p.173
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وإىل جانـب الروتسـتانت ظهـر يف مدينـة طنجة الفرنسيسـكان الكاثوليك واهتموا مبسـألة الطبابة، 

وإىل هذه البعثة يرجع السـبق يف إنشـاء أّول مدرسـة للطب باملغرب عىل الطراز الحديث، وكان ذلك 

مبدينة طنجة، وكذا بناء أّول مستشـفى إسـباين بطنجة. جاء ذلك يف سـياق طموحات إسبانيا الحتالل 

املغرب، ومُيِْكن أن نَُقرِّر بداية أّن مبادرة إنشـاء مدرسـة للطب والجراحة بطنجة انطلقت من رغبة 

السـلطان الحسـن األّول )1873م1894-م( الذي اسـتفاد من عالقاته الطيبة مع إسـبانيا التي حظيت 

ا لحرب تطـوان عام  بامتيـازات مـن ِقبَـل املخـزن املغريب مبوجـب اتفاقيـة وادراس التي وضعـت َحدًّ

1860م، كـام جمعتـه بالعـامل الفرنسسـكاين خـويص لرشـوندي )Jose Lerchundi( صداقـة وطيدة، 

وبعد مراسـالت بني البعثة الفرنسسـكانية بطنجة وحكومة مدريد، وبالتنسـيق مع املخزن املغريب، 

متّـت املوافقـة عـىل إنشـاء مستشـفى ومدرسـة لتعليم الطـب يف طنجة. وقد اشـتغل بهـا عدد من 

األطباء، وتخرج منها عدد من املسعفني الطبيني املغاربة. 

 Jose( أّمـا التسـيري العام للمدرسـة فكان مـن طرف الراهب الفرنسسـكاين األب خويص لرشـوندي

Lerchundi( املولـود يف أوريـو )Orio( عـام 1836م، واملتوىف بطنجة عام 1896م. ويبقى املنشـئ 

الفعـي ملدرسـة الطـب هـو الدكتـور فيليپـي أوبيلـو كنالـس )Dr. Felipe Ovilo Canales(، ُولَِد 

مبدينـة ِشـقوبية )Segovia( يف 21 يوليـوز 1850م، ويتبـنّي من الوثائـق املحفوظة بقلعة هناريس 

َ يـوم 30 يونيـو 1886م ُملَْحًقـا  )Alcala de Henares( أّن فيليبـي أوبيلـو )Felipe Ovilo( ُعـنيِّ

عسـكريا بسـفارة إسـبانيا بطنجـة مـن أجل تسـيري مدرسـة الطِّّب ومسـتوصفها. وفضـال عن هذا 

املرسوم نعرث يف ذات األرشيف عىل: 

)1(- قرار تعيني الدكتور فيليبي أوبيلو مع القيمة املالية للمرتب الذي كان يتقاضاه. 

)2(- نـّص التقريـر الوحيـد الـذي بعثـه الدكتور أوفيلـو إىل مدريـد، ويتعلق بنظام وعمليات َسـرْي 

املدرسـة مـع الجيـل األّول مـن تالميذهـا وهـي الكوكبـة املَُكوَّنَـة مـن ِسـتّة )6( طنجاويـني، وهم: 

مصطفـى الـزّْويض، محمـد الـدكايل، أحمـد الرمـاين، أحمد بن الهاشـمي، محمـد العّوامـي، وأحمد 

أحرضان. ومع هذا التّقرير أدرجت الئحة بأسامء املرىض. 

ويحتفـظ أرشـيف كاتدرائيـة طنجـة بصورة لقاعة القـراءة مبدرسـة الطب والجراحـة مؤرخة بعام 

1892م. كام نتوفر عىل 5 رسـائل سـلطانية تتعلّق بتأسـيس مدرسـة الطِّّب بطنجة، وهي رسـائل 

بعثها السـلطان الحسـن األّول والسـلطان عبد العزيز إىل النائب بطنجة السـيد محمد بن العريب 

الطريـس، وهـذه الرسـائل توجـد بالخزانـة العاّمـة بتطـوان، وتتضّمـن األوامـر التـي صـدرت عـن 

السلطانني بشأن َمْنحِ مرتبات يومية لتالميذ املدرسة، مع الكسوة السنوية. 
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وقـد حـاز الطبيب فيليپـي أوبيلو كاناليس رىَِض املخزن املغريب، ففي سـنة 1891م كلّفه السـلطان 

الحسـن األّول بتكويـن ممرضـني عسـكريني، وألحقه يف السـنة املوالية بالحملة املخزنيـة لردع مترد 

قبيلـة أنجـرة، وذلـك بوصفـه رئيسـا للمصلحـة الطبيـة للجيـش املخـزين27. ويف ذات السـنة كلّف 

السـلطان الحسـن األّول الطبيـب أوبيلـو بتعليم ممرضني عسـكريني مـن املغاربة الذين يدرسـون 

الطب باملدرسة28. 

وبعـد مـدة مـن العمل يف طنجة، سـيغيب فيليبي أوبيلو عن إدارة املدرسـة إذ اسـتُدعي إىل كوبا، 

ص ميزانيـة الدولـة اإلسـبانية بسـبب احتياجـات حـرب الكوبيـني ِضـّد  وقـد تزامـن ذلـك مـع تََقلُـّ

أمريـكا، ونفقاتهـا يف الفلبـني، وبالتايل أُهملت مدرسـة الطب بطنجة، وما لبثـت أن أقفلت أبوابها 

سنة 1899م بعد أن عاشت 13 سنة. توىف الطبيب فيليبي أوبيلو مبدريد يف 2 أبريل 1909م.

و )Severo Cenarro(، ُولَِد سـنة  ومـن أشـهر أطبـاء مدرسـة الطب بطنجـة الدكتـور ِسـبريو ِسـَنارُّ

1853م، وَحـلَّ بطنجـة سـنة 1883م، كان ملحقـا طبيـا مبفوضيـة بـالده باملدينـة، وشـغل منصـب 

مديـر املستشـفى اإلسـباين بطنجـة. كـام تـوىل تدريـس املـواد الجراحيـة باملدرسـة املذكـورة. لقد 

أسـدى هـذا الطبيـب خدمـات كبـرية لبالده سـواء الطبيـة أو السياسـية طـوال املدة التـي قضاها 

باملغرب حتى وفاته بطنجة يف شهر يناير من عام 1893م29.

ومـع ازديـاد أفـراد الجاليـة اإلسـبانية التـي اختـارت اإلقامـة الدامئة بطنجـة، صار من الـالزم توفري 

أطقـم طبيـة إضافيـة تسـتوعب تلـك الكتلة الكبرية مـن اإلسـبان، ويف هذا اإلطار وفـد عىل طنجة 

عـدد مـن األطبـاء لالسـتقرار والعمل، ففتحوا عيـادات باملدينة مـا لبثت أن اشـتهرت وذاع صيتها، 

ومـن هـؤالء الطبيـب صمويل ويطـا )Samuel Guitta(، وهـو طبيب يهودي الديانـة، ُولَِد مبدينة 

إشـبيلية، ثـم دخـل املغـرب، وبعد إقامة قصـرية مبدينة الربـاط آب إىل طنجة سـنة 1885م، وفيها 

اسـتطاع أن يحتـل مكانـة مرموقـة داخـل أوسـاط الجاليـات األجنبية بهـذه املدينـة، وذلك بفضل 

لباقتـه وخرتـه املهنيـة ونشـاطه يف الحركة املاسـونية بطنجة، وقـد عزز مكانتـه االجتامعية عندما 

تـزوج خـالل شـهر غشـت سـنة 1888م بإحـدى بنـات حاييـم بنشـيمول، أحـد كبـار أثريـاء يهود 

طنجة30. 

27  Miège, Le Maroc et l’Europe )1830-1894(, éd. P.U.F, Paris, 1961, T. IV, p.219

بوشعراء )مصطفى(، االستيطان والحامية )1863-1894(، املطبعة امللكية - الرباط. 1984م، ج.1 ، ص.185-168  28

29 Miège, Le Maroc et l’Europe )1830-1894(, éd. P.U.F, Paris, 1961, T. IV, p.354 

30  Isaac Laredo, Memorias de un Viejo Tangerino, imp. Madrid. 1935, p.145 
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وبعـد عامـني مـن حلولـه بطنجة، التحـق بـه شـقيقه يعقـوب ويطـا )Jacob Guitta(، وهو كأخيه 

املتقـدم مولـوٌد مبدينـة إشـبيلية، وبهـا قـى فـرتة دراسـته الطبيـة قبـل أن ينتقـل إىل املغرب سـنة 

1887م، مل تكـن إقامتـه بطنجـة باملـدة الطويلة، إذ انتقل إىل مدينة القرص الكبـري ومنها إىل فاس، ثم 

رجع إىل طنجة سـنة 1902م ليطبع كتابا له حول وباء التيفويد الذي حصد حوايل 2062 من سـاكنة 

مـالح فـاس31. اشـتغل يعقوب ويطا بقضية الحركة السـفاردية باملغرب، وانتهت به املسـرية الَعَملِيّة 

َ طبيبا ببلدية املدينة32. إىل تطوان حيث ُعنيِّ

 ،)Pilar Cavalez( ومن أطباء اإلسـبان الذين عملوا باملغرب يف تلك الفرتة، الطبيب بيالر كاباليث

وهـو طبيـب ألحقتـه الدولة اإلسـبانية باملغرب يف شـهر دجنر مـن سـنة 1889م، ضمن مجموعة 

مـن املدربـني العسـكريني، كان مكلفا بتكوين ممرضني عسـكريني بطنجة، قبـل أن يلتحق باملحلة 

السلطانية كطبيب للعسكر املغريب33.

ومنهـم أيضـا الطبيـب ألفونصـو رسديـريا )Alfonso Cerdeira(، الـذي لعـب دورا متميـزا داخـل 

البعثـة العسـكرية اإلسـبانية. فهـذا الطبيـب الذي اسـتقر مبدينـة طنجة ابتـداء من سـنة 1898م، 

شـغل مناصـب مهمـة يف الجيـش اإلسـباين، أحدهـا منصـب الطبيـب الرئيـيس لألسـطول البحـري 

اإلسـباين، كـام عمـل طبيبـا ملحقـا باملفوضيـة اإلسـبانية بطنجـة. انتقـل إىل مراكـش سـنة 1900م 

حيـث أصبـح الطبيـب الخـاص للصـدر األعظم ابّـا اْحَمد، وال شـك أنه كان العميل شـبه الرسـمي 

لحكومـة مدريـد لـدى املخـزن املغـريب. ثم اسـتقر أخريا بفـاس يف عهد املـوىل عبد العزيـز، وكتب 

دراسة قَيَِّمة حول تجارة فاس طُبعت سنة 1904م34.

ولعلـه مـن املفيـد أن نرجـع إىل الحديـث عن أطبـاء البعثات التبشـريية )التنصرييـة(، ولكن هذه 

املـرة عـن منظمـة غـري معروفة كان ميثلهـا يف طنجـة الدكتـور روتشـا )Dr. Rocha(، وهو طبيب 

ينتمـي إىل بعثـة تبشـريية َوّجهـت اهتاممهـا أساسـا إىل اليهـود، تسـمى هـذه املنظمـة: »الطريق 

املعتـدل إىل اليهـود« )Mildway Mission to the Jews(، بـدأت نشـاطها عام 1886م ثم توقفت 

31 Guitta Jacob, Note sur l’épidemie de 1901, imp. Tanger, 1902, p.23

32 Kenbib Mohammed, Juifs et musulmans au Maroc )1859-1948(, pub. de la faculté des Lettres et des Scienc-

es Humaines de Rabat, Rabat. 1994, pp.453-457

بـرادة )ثريـا(، البعثـة العسـكرية، معلمة املغرب، منشـورات الجمعيـة املغربية للتأليـف والرتجمة والنرش، مطابع سـال. 1991م،   33

ج.4 ، ص.1281

34 Miège, Le Maroc et l’Europe )1830-1894(, éd. P.U.F, Paris, 1961, T. I, p.87

  Cedeira Alfonso, Memorias Diplomaticas y Consulares e Informaciones, imp. Ministerio de Estado, Ma-

drid. 1904.
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 )Rocha( عـن العمـل، ومل تسـتأنف نشـاطها يف طنجـة إال سـنة 1895م عـىل يد الطبيـب روتشـا

املذكـور مبسـاعدة كل مـن املمرضـة اآلنسـة سـيت سـميث )Miss set Smith(، والسـيد بنولييل 

ين. وقد أعطى هذا الطبيب دفعة لنشـاط هذه البعثة التي  ِ )Benoliel( أحـد يهـود طنجـة املنرصَّ

كانـت تسـتهدف تنصـري يهـود املنطقـة عـر التطبيـب وتوزيع عـدد كبري من نَُسـخِ اإلنجيـل، وقد 

اتخـذت هـذه املنظمـة من يهود مدينـة طنجة منطلقا لتطبيق مرشوعها عىل باقـي أفراد الطائفة 

اليهودية مبختلف جهات املغرب35.

 World’s( »ويف أواخـر القـرن 19م قـررت الجمعيـة اإلنجيليـة األمريكيـة »وورلدز كوسـبل يونـني

Gospel Union( إنشـاء بعثـة لهـا باملغـرب. وكان املقـر املركـزي لهـذه الجمعية يوجـد يف مدينة 

أبيـالن )Abilene( بواليـة كانسـاس األمريكيـة، ويرتأسـها ج. فيـرش )G. Fisher(. وأرسـلت لهـذا 

الغـرض يف شـهر ينايـر مـن 1895م الطبيبـان ألبـري نطـان )Albert Nathan( ومسـاعدا لـه يُدعى 

هري همر )Henri Hammer( إلرسـاء اللبنات األوىل للبعثة التبشـريية الروتسـتانتية األمريكية 

باملغرب. وقد اسـتفاد هذان الطبيبان يف بداية مشـوارهام من مسـاعدة البعثة اإلنجليزية »نورث 

أفريكا ميشن«، حيث استقرا بطنجة ورشعا يف تََعلُّم اللغة العربية.

وصـل الطبيـب ألبـري نطـان )Albert Nathan( إىل طنجـة صحبـة زوجتـه يف ينايـر 1895م، وهـو 

أملـاين األصـل، إذ إنـه مولـود بهامبـورغ، وكان مـن أغنياء يهـود أملانيـا. هاجر إىل الواليـات املتحدة 

حيـث حصـل عـىل الجنسـية األمريكيـة. وبعدمـا تََنـرّص، تـرأت منـه أرستـه وحرمته مـن حقه يف 

َ له عن  املـرياث. يف أمريـكا تعـرّف عـىل جـورج فيرش رئيس جمعية »وورلدز كوسـبل يونـني«، وَعرَّ

عزمه املشـاركة يف الحمالت التبشـريية لهذه الجمعية والذهاب إىل املغرب. اسـتقر الطبيب نطان 

ين من بعثـة »نورث أفريكا ميشـن«. وبعد ما  مبدينـة طنجـة وتعلـم اللغـة العربية عىل يـد ُمَنرصِّ

أحـس أنـه تعلـم مـا يكفيـه ألداء مهمته، صـار يتجـول بضواحي طنجة حامال نسـخا مـن اإلنجيل 

مرتَجمـة إىل الدارجـة املغربيـة. وبعـد طوافه بشـامل البالد قرر إنشـاء محطة تبشـريية مبكناس يف 

أكتوبـر 1895م. أمـا مسـاعده ورفيقـه هـري هامـر فقـد كان طبيبا محرتفـا، انتقل هـو كذلك إىل 

مكناس وفتح مستشفى صغري. 

ويف أواخـر سـنة 1896م عـاد الطبيـب ألبـري نطـان إىل طنجة حيـث لقي مصاعب كثـرية للحصول 

عـىل ُسـكنى، ويف ذات الوقـت اتُّهـم مـن طـرف عامـل طنجة ببيـع »الِكيـْف« تحت سـتار تقديم 

35 Miège, Le Maroc et l’Europe )1830-1894(, éd. P.U.F, Paris, 1961, T. I, p.132 

 Miège, Les Missions Protestantes au Maroc 1875-1905, rev. Hespéris, T. XLII, p.160
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الخدمـات الطبيـة، وتََدّخـل املخـزن إلغالق محلـه واعتقال خادمه وسـجنه يف مـارس 1897م. بعد 

ذلـك انفصـل نطـان عـن بعثـة »وولدز كوسـبل يونـني«، وعمل مسـاعدا للقنصـل العـام األمريي 

بطنجـة إىل حـدود 1904م حيـث غـادر املغـرب، ونـرش ِعّدة تقارير يف مجلة »كوسـبيل ميسـيج« 

خالل سنتي 1896م و1897م36. 

وإىل جانـب اإلسـبان بـرز أطباء أملان مبدينة طنجة يف أواخر القرن التاسـع عـرش )م(، وبداية القرن 

العرشيـن )م(، منهـم جـودا هولزمـان )Juda Holzman(، وهـو طبيـب أملاين وصـل إىل طنجة يف 

شـهر يوليـوز مـن سـنة 1899م. مولـده يف القـدس مـن فلسـطني سـنة 1867م، ودرس الطـب يف 

جامعـة برلـني مـن سـنة 1895م إىل سـنة 1898م. ومـن طنجـة انتقـل إىل مراكـش وصـار الطبيب 

الشـخي للمـوىل عبـد الحفيـظ سـنة 1902م، وهـو الذي توّسـط للسـلطان يف اقرتاض أمـوال من 

الرشكة األملانية »اإلخوة مانسامن«37.

ومـن هـؤالء األملـان الطبيـب كونيتـز )Kunitz(، َحـلَّ مبدينـة طنجة سـنة 1901م، بعـد أن مارس 

الطـب بتونـس ملـدة 21 سـنة )1880-1901(، وقـد اشـتهر يف مدينـة طنجـة كلها بخرتـه وجديته 

كطبيـب متخصـص يف أمـراض العيـون. كان كونيتـز يحظـى بثقـة كبـرية لـدى مفوضيـة بـالده، إذ 

اسـتعانت بآرائـه يف حـل عـدد مـن القضايـا املطروحة عـىل املجلس الصحـي الدويل بطنجـة. وقد 

عينتـه املفوضيـة األملانيـة سـنة 1902م مراسـال للهيئـة الروسـية شـبه الرسـمية »دي ويلـت – 

كوريسـبوندونز« )Die Welt-Korrespondenz( والتـي كانـت تـزود الصحـف األملانيـة باألخبـار 

الرسـمية عـن البلـدان األجنبيـة. زاول الطبيـب كونيتـز نشـاطه الطبـي مبدينـة طنجـة ملدة ِسـّت 

سنوات إىل أن تويف بها خالل شهر دجنر من سنة 1907م38.

وعموما، ظلت الطبابة الفرنسـية بطنجة هي األكرث إشـعاعا وامتدادا يف الزمن، ويبدو أنها كانت األكرث 

تطـّورا مـن نظرياتهـا األوربيـات املوجـودة باملدينـة، أمـا حالـة دُور العـالج األهليـة فكانـت يف تدهور 

مسـتمر، ومـن املناسـب هنـا أن نـأت بالوصف الذي كتبـه عن مارسـتان طنجة سـنة 1902م الطبيب 

لوسـيان رينـو )L. Raynaud( ُمديـر الشـؤون الصحية بالجزائـر، والذي َسـيَُعنّي الحقا يف منصب مدير 

36 Miège, Les Missions Protestantes au Maroc 1875-1905, Rev. Hespéris, T. XLII, p.165-166

37 Guillen )Pierre(, L’Allemagne et le Maroc de 1870-1905, éd. Presses Universitaires de France, Paris. 1967, 

p.486-488

 Kenbib, Juifs et musulmans au Maroc )1859-1948(, pp.349-350

38 Guillen )Pierre(, L’Allemagne et le Maroc de 1870-1905, p.486
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املحجر الصحي بالصويرة39، قال: 

»ففـي طنجـة مثـال املارسـتان يوجـد بجانب املسـجد الكبـري، وهو عبـارة عن مؤسسـة مكونة من 

طابـق واحـد ميكـن الولـوج إليهـا عـن طريـق ممـر مظلـم يرشف عـىل فناء مـن ثالثة أمتـار طوال 

عـىل مـرت ونصـف عرضا، وكانـت جميع الغرف تطـل عليه، كانت هـذه الغرف عبارة عـن زنزانات 

مغلقـة بأقفـال محكمـة، وتتلقـى تهويتهـا مـن فتحـة يف أعـىل األبـواب، وكان يحبس فيهـا املرىض 

واملحتاجـون، مبعدل عرشين شـخضا تقريبا، يتكدسـون داخلها يف جو موبوء بالقـاذورات والروائح 

الكريهـة املنبعثـة مـن املـواد الغذائيـة الفاسـدة ومـن املراحيـض التـي كانـت تغيب فيهـا رشوط 

النظافة«40.

ولذلك تنبّه الفرنسـيون إىل رضورة تطوير الرشوط الصحية مبدينة طنجة، العاصمة الديبلوماسـية 

للمغرب، ومسـتقر القناصل والسـفراء، وبالطبع كان ذلك العمل يف إطار سياسـة التدخل السـلمي 

التـي متهـد لالحتـالل، ومالبثـوا أن بـرزوا يف ميـدان الطبابـة، وذلـك بفضل املستشـفى الكبري الذي 

شـيّدته القنصلية الفرنسـية باملدينة سـنة 1865م، وقد تقّدم الكالم عىل تأسيسـه، وترجمنا لبعض 

األطبـاء الذيـن ترأسـوا َسـرْي العمـل به، وميكـن أن نضيف إليهم اسـام آخر هو زيفيك سـبيفاكوف 

)Zeivig Spivacoff(، وهـو طبيـب فرنـيس الجنسـية، ُرويّس األصـل، يهـودي الديانـة، كان يخـدم 

الطبيـب رونـي  اسـتقر مبدينـة طنجـة منـذ سـنة 1893م، وَخلَـف  باملغـرب،  مصالـح فرنسـا 

)Ronquet( يف رئاسـة املستشـفى الفرنـيس بهـا، وهـو الـذي رافـق املبعـوث الفرنـيس مونبيـل 

 Hopital( إىل فاس سـنة 1895م41. ويف سـنة 1905م توىل إدارة مستشـفى بنشـمول )Monbel(

Benchimol( وهـو املشـفى الخـاص باليهـود42. ثـم إّن هذا الطبيب سـيقوم بدور فّعـال يف إحياء 

نشـاط الحركـة الصهيونيـة مبنطقـة طنجـة ثـم مبنطقتـي النفـوذ اإلسـباين والفرنـيس بعـد توقيـع 

معاهـدة الحاميـة، بحيـث إنـه أسـهم يف تأسـيس الهيئـة الصهيونيـة املحليـة سـنة 1919م وتـوىل 

رآسـتها. وكانـت هـذه الهيئـة تتكفـل باسـتقبال مبعـويث الحركـة القادمـني مـن الخـارج وتنظيـم 

جوالتهم لهم داخل الرتاب املغريب43. 

39 Augustin )Bernard(, Les Medecins, Renseignement Coloniaux, N°10, 1904, pp.242-243

40 Reynaud )Lucien(, Études sur l’Hygiène au Maroc, Alger . 1902, p.54

41 voir : rev. Hespéris, 3e-4e trimestre, 1948, p.265

تُنظر اإلشارة إىل هذا يف ترجمة الدكتور ماين املنشورة يف مجلة »أمل«، العدد 51 )2018(.  42

43 Kenbib, Juifs et musulmans au Maroc )1859-1948(, p.479

 Laskier Michael, The Alliance Israelite Universelle and the Jewsh Communitiesin Morocco 1862-1962, 

State University of New York Press, Albani. 1983, pp.202-203 
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ثـم تعـزّز العمـل الطبي الفرنيس بطنجة بهياكل استشـفائية جديدة، وذلك حني أّسـس الفرنسـيون 

 Paul( فرعـا ملعهـد باسـتور باملدينـة سـنة 1911م، وقـد أسـندت مهمـة تسـيريه إىل ݒـول رميلنجـي

بريطـان  بإقليـم   )Moselle( موسـيل  يف  ُولِـد  فرنـيس،  وبيولوجـي  طبيـب  وهـو   ،)Remlinger

)Bertrange( مبنطقـة األلـزاس واللوريـن )Alsace-Lorraine( يـوم 29 دجنـر 1871م، تتلمـذ يف 

Val-de-( مدرسة املصالح الصحية العسكرية، ودرس الطب يف املستشفى العسكري لفال دو غراس

Grâce( يف باريـس، ثـم يف جامعـة الطب والصيدلة مبدينة ليون )Lyon( حيث حصل عىل الدكتوراه 

يف الطـب سـنة 1893م يف موضـوع حـول داء السـل )l'hérédité de la tuberculose(. مـن سـنة 

Val-de-( 1893م إىل 1894م تـوىل إدارة العيـادة الطبيـة ملدرسـة مصلحـة الصحـة يف فال دو غـراس

Grâce(، ومـن سـنة 1894م إىل 1896م أصبـح مؤطرا مبختـر الباكترييولوجيا مبصلحة الصحة يف فال 

دو غـراس )Val-de-Grâce(. ثـم انتقـل إىل تونـس وعمل يف املختر العسـكري للباكترييولوجيا ملدة 

تقرب من خمسـة أعوام )1896م- 1900م(، ويف سـنة 1900م اسـتُدعي من طرف الدكتور م. نيكول 

 )antirabique( إىل العمـل بجانبـه يف املعهـد اإلمراطـوري ملكافحـة داء الكلـب )M. Nicolle(

بإسـطنبول )تركيا(، ويف سـنة 1901م َخلََف نيكول يف إدارة املعهد املذكور، وتخصص هناك يف دراسـة 

داء الَكلَـب )La Rage(. ويف سـنة 1901م حـاز عـىل جائـزة كالرون )le prix Clarens( مـن أكادميية 

الطـب، وجائـزة بريـان )le prix Bréant( مـن أكادميية العلوم )سـينال الجائزة للمرة الثانية يف سـنة 

1905م(. ويف سـنة 1903م عـرض الدكتـور رميلنجـي مع رفعت باي تقريرا أبانا فيه أّن ُمَسـبِّب مرض 

الكلب فريوس راشـح )virus filtrant(. ويف سـنة 1907م نرش رميلنجي سلسـلة من املقاالت تتعلق 

 Société( مِبَُسـبِّب داء الكلب عند الحيوانات، ومن ثَم صار عضوا مراسـال لدى الجمعية البيولوجية

 la Société de( »عضـوا مشـاركا يف »جمعية األمراض الَغريبـة َ de Biologie(. ويف سـنة 1909م ُعـنيِّ

pathologie exotique )SPE(( والتـي سـيصبح فيهـا عضوا رسـميا كامل العضوية سـنة 1934م. ثم 

عمل رئيسـا ألطباء محلة شـالون )Médecin-major du Camp de Châlon(. وقد اسـتمر الدكتور 

رميلنجي مديرا للمعهد اإلمراطوري ملكافحة داء الكلب )antirabique( بإسـطنبول )تركيا( إىل سـنة 

1911م، حيـث َخلََفـُه هنـاك الدكتـور سـموند )P. –L. Simond(. ثـم انتقـل إىل طنجة وتـوىل إدارة 

معهـد باسـتور )l'Institut Pasteur de Tanger( مـن سـنة 1911م إىل سـنة 1957م. وقـد وقفُت يف 

سـجالت القنصلية الفرنسـية بطنجة لعام 1911م عىل تقرير حول وصول الدكتور ݒول رميلنجي إىل 

مدينة طنجة ألجل تويل إدارة معهد باسـتور، وهو عىل شـكل رسـالة يُْخِر فيها املسـؤوُل يف قنصلية 

فرنسـا بطنجـة حكومـَة بالده بوصول الطبيب بـول رميلنجي إىل طنجة، وأنه ما أن اسـتقر حتى بادر 

إىل إنشـاء مختـر بإحـدى قاعـات املستشـفى الفرنـيس بطنجـة حيـث سـيرشع يف إنجـاز دراسـاته 

وتجاربـه يف مجـال الباكترييـا )Bactériologique(، ويذكر لها أنه يتعنّي تخصيـص االعتامدات املالية 
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الرضوريـة ألجـل رشاء اللـوازم واآلليـات، مـن جانـب آخـر يخرها بـأن مجلس الصحة بطنجـة وافق 

عـىل اقرتاحـه بأن يُرسـل الدكتـور رميلنجي إىل مازغـان )الجديدة حاليا( مبنطقة دكالة لدراسـة مرض 

الطاعـون الدمـي. كـام يذكـر لها يف ذات الرسـالة أنه يف انتظـار أن يُعنيِّ له الدكتـور رميلنجر اآلليات 

الرضوريـة ملختـره الباكرتيولوجـي قام الدكتـور رميلنجر بدراسـة املرض واتخاذ االحتياطـات الوقائية 

الالزمـة. وأخـريا يطلـب من حكومة بالده أن تخره مبقدار املبالغ املالية التي اعتمدتها ألجل تشـغيل 

املختر44.

أصبـح الدكتـور رميلنجـي يف معهـد باسـتور بطنجـة كبـري املتخصصـني يف فـريوس مـرض الكلب ويف 

التلقيـح ضـد هذا الداء. وملا اشـتعلت الحرب العاملية األوىل سـنة 1914م انتقل إىل جبهات املواجهة 

وعمـل طبيبـا برتبـة قبطـان بجبهـة أرغـون )Argonne(، أثنـاء ذلـك أنجز دراسـة باالشـرتاك مع ج. 

َ رئيس أطبـاء املختر املركزي للجيش. وبعـد انتهاء الحرب  دومـاس )J. Dumas(، ثـم بعـد ذلـك ُعـنيِّ

سـنة 1918م رجـع إىل طنجـة. ُعـنّي بـول رميلنجـي يـوم 13 مـاي 1919م عضـوا يف أكادمييـة الطـب 

الفرنسـية، وانتخب مراسـال لقسـم الترشيح ووظائف األعضاء )الفيزيولوجيا(، يف سنة 1926م التحق 

بـه يف معهـد باسـتور بطنجـة الدكتـور جـاك بايـي )Jacques Bailly( الـذي سـينجز رميلنجـي معه 

دراسـاته األساسـية لسـنوات عدة قادمة. يف سنة 1927م شـارك رميلنجي يف املؤمتر الدويل األّول ملرض 

 l'Organisation( الكلـب الـذي نظم مبعهد باسـتور بباريس من طرف منظمة الصحة لهيئـة األمـم

d'hygiène de la Société des Nations( بصفته ُمقرِّرا للجنة الثالثة وأصبح عىل إثره أحد األعضاء 

 .)la Société Internationale de Microbiologie( املؤسسـني للجمعية الدوليـة للميكروبيولوجـي

م  ويف سـنة 1932م تقاعـد عـن العمـل مع الجيش وتّوج مسـاره يف هذه املؤسسـة برتبـة طبيب ُمقدَّ

احتياطـي )lieutenant-colonel de réserve(. وبتاريـخ 2 فرايـر 1932م اختـري يف أكادمييـة الطـب 

عضوا وطنيا مشـاركا. ويف سـنة 1934م أسـند إليه معهد باسـتور رئاسة وفد طبي مهمته االطالع عىل 

سـري عمـل معهد مكافحة داء الكلـب ببـريوت )l'Institut antirabique de Beyrouth( عقب وفاة 

العديـد مـن األشـخاص بسـبب مـرض الكلب سـبق تلقيحهـم. ويف سـنة 1936م بعـد أن تحقق من 

نجاعـة منهـج التلقيـح ضد مـرض الكلـب رشع يف الرتويج لـه يف األوسـاط الطبية الدولية. ويف سـنة 

1944 انتخـب عضـوا مراسـال ألكادمييـة العلوم. كام عني عضوا غـري مقيم يوم 12 أبريـل 1947م. ويف 

يـوم 1 أبريـل مـن عـام 1957م أحيـل عـىل التقاعد لعـدم قدرته عـىل العمل بعد أن بلـغ من العمر 

84 سـنة، وعّوضـه عـىل رأس إدارة معهـد باسـتور بطنجة الدكتـور ر. نييـل )R. Néel(. وبالتايل غادر 

رميلنجي البيت الذي كان يسكنه يف بناية املعهد، وظل ساكنا بطنجة إىل حني وفاته. 

44 Archives du Maroc - Rabat. Registre du Consulat de France à Tanger )1911(. 
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أنجـز بـول رميلنجـي العديد من األبحاث، وبعض الدراسـات أنجزها مسـتقال، والكثري منها شـاركه 

يف كتابتهـا عـدد مـن زمالئـه األطبـاء45، ال سـيام جـاك بايـي )J. Bailly(. ويحتفـظ معهـد باسـتور 

بباريـس بجـل أعـامل الدكتـور رميلنجـي املطبوعـة واملخطوطـة مـع جملة مـن الرسـائل املتبادلة 

بينـه وبـني زمالئـه يف الِحرفـة، وقد أفدنا كثريا من مصلحة األرشـيف مبعهد باسـتور، كام من قسـم 

التوثيـق باملكتبـة الوطنيـة الفرنسـية )data.idref.fr/ Documentation(. وال شـك أّن مثة تآليف 

طبيـة للدكتـور بـول رميلنجـي مل تُـدرج يف تلـك القوائـم، فمـن املعلـوم أن دراسـاته التـي أنجزها 

باالشـرتاك مـع الدكتـور البيطـري جـاك بايـي بلغـت لوحدهـا املائتـني )200(، وبصفـة عامـة فإّن 

الدكتـور بـول رميلنجـي يسـتحق أن يُفرد لسـريته كتاب يجمـع تآليفه املطبوعـة واملخطوطة. تويف 

الدكتور بول رميلنجي )Paul Remlinger( يف مدينة طنجة يوم 9 مارس 1964م46.

لقـد شـغل بـول رميلنجي حيزا مهـام يف الذاكرة الطبيـة الطنجاوية، وقد أدركنـا طنجيني كرثا حكوا 

لنـا قصصـا عـن هـذا الطبيـب الفرنـيس املتميـز، والـذي كان العاّمـة مـن الطنجيـني ينادونـه 

بـ»الرميانجي«.

ومـن الجديـر بالذكـر أّن الهيـآت املحليـة االجتامعيـة )أو مـا يُعـرف اليوم باسـم منظـامت املجتمع 

املـدين( التـي تأسسـت بطنجـة يف أوائل القـرن العرشيـن )م(، والتـي كان ُجّل أعضائها من السـاكنة 

املغربية املسلمة، استندت يف مجال التطبيب عىل األطباء األوربيني الذين كانوا يعملون بالقنصليات 

ومستشـفيات املدينـة، وخـري مثال عىل هذا »الجمعية الخريية اإلسـالمية بطنجة« التي تأسسـت يف 

45  - األطباء الذين أنجز رميلنجي أبحاثا باالشرتاك معهم، هم :

 J. Bailly ▪ P. Bel ▪ Braquehaye ▪ Cabanié ▪ Cuénod ▪ Curasson ▪ Dettling ▪ J. Dumas ▪ M. Effendi ▪ Gabriélidès  

 ▪ Géraud ▪ Hodara ▪ M. Léger ▪ A. C. Marie ▪ F. Mesnil ▪ M. Nicolle ▪ O. Nouri ▪ S. Palmowitch ▪ Riffat Bey

. ▪ Sanglé-Ferrière ▪ G. Schneider ▪ Schoull ▪ Sicard ▪ Teppaz ▪ Tostivint ▪ H. Vallée ▪ Zia Bey

اسـتندنا يف كتابـة ترجمـة الطبيـب بول رميلنجـي إىل املعطيات املقدمة حوله يف موقع قسـم التوثيق باملكتبة الوطنية الفرنسـية   46

 Institut:وكذلك عىل النبذة املنشـورة حوله من طرف مركز التوثيق مبوقع معهد باسـتور .)data.idref.fr/ Documentation(

Pasteur. Pôle Archives du Centre de recherche en informations scientifiques )CERIS(. . والتـي كُتبـت اسـتنادا 

إىل أرشـيف بـول رميلنجـي املحفـوظ مبكتبـة معهـد باسـتور بطنجة، هذا األرشـيف كان قد تـوىل تجميعه الدكتـور نيكول دوفور 

- مورينـو )Dr Nicole Dufour-Moreno( بطلـب مـن الدكتـور موريـس هـوي )Dr Maurice Huet( مديـر معهـد باسـتور 

بطنجة من سـنة 1963م إىل سـنة 1966م، ألجل أبحاثه التاريخية، ثم أودع ذلك كله بأرشـيف معهد باسـتور يف غشـت ودجنر 

مـن سـنة 2017م. كـام اطلعنـا عـىل ترجمتـه التي نرشهـا بيـري لبـني )P. Lépine(، وثَبَت أبحاثـه العلمية وهو كتيب منشـور يف 

إسطنبول سنة 1908م:

 Lépine )Pierre(, Paul Remlinger )1871-1964(, Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine, t. 148, n° 

19-20, 1964, pp. 366-370. 

 Remlinger Paul, Titres et Travaux Scientifiques du Dr P. Remlinger, directeur de l'Institut Impérial de 

bactériologie et de l'Institut antirabique de Constantinople, Constantinople, 1908.
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18 نونـر مـن سـنة 1911م47، وتسـلَّمت بنايـة املدرسـة املقابلـة للجامـع الكبـري. وقـد جعلت هذه 

الجمعيـة مـن مهامهـا وأهدافهـا و»وظيفتهـا الرأفـة بضعفاء الفقـراء، وجمعهـم عىل يدهـم لَِمحَّلٍّ 

يـأوون إليـه، وإجـراء اإلنفاق عليهـم، وإقامة أطباء لِمعالجـة املرىض وذوي العاهات منهـم«48، وهذا 

مـا يتبـني يف هـذا الخر الذي وقفنا عليه مبجلة »إفريقيا اإلسـبانية« يف أحد أعدادهـا الصادرة مِبدريد 

عـام 1913م، وهـذا الخـر، الـذي ورد تحـت عنـوان: »الجمعيـة اإلسـالمية الخرييـة بطنجة: مدرسـة 

ومسـتوصف«، نقـرأ فيـه أّن الهيئـة الطبيـة التـي سـتتوىل شـؤون معالجـة املـرىض الذيـن يقصدون 

الجمعيـة الخرييـة اإلسـالمية كانوا كلهم من األطباء األوربيني املقيمني بطنجـة، وفيام يي النص الذي 

كتبه مراسل املجلة: 

»لقـد حـرض أعضـاء الطاقـم الطبي للمسـتوصف وأفـراد عائالتهم. يتكـون هذا الطاقـم من أطباء 

مـن جنسـيات ُمختلفـة، وهـم: ْسـطيِر )Steiner(، ورِسْْدِيـريَة )Cerdeira( امللحقـان باملفوضيـة 

اإلسـبانية، وِريـك )Ryck(، وَسانْشـيز كُـوَدا )Sanchez Codda( ِمْن الُقنصلية اإلسـبانية. ومن بني 

 Gomez( يـديل السـيد كُوميـث مرتـني الحضـور طبيـب األسـنان السـيد كَاكَاْن )Gagan(، والصَّ

Martin(. وقـد اقـرتح هـؤالء املتطوعـون إنشـاء جمعيـة مغربيـة تُعنـى بعلـم األمـراض، عىل أن 

يكونوا فقط كأعضاء نَشـطني يف جمعية األطباء والصيادلة امللحِقنَي مِبؤسسـات الجمعية اإلسـالمية 

الخريية. وتنوي هذه الجمعية الجديدة إصدار مجلة مغربية يف علم األمراض«49.

وكانـت هـذه الجمعيـة الخرييـة تتكفـل بعـالج املـرىض واملعوزيـن الذيـن يلجـؤون إليهـا، وتتخذ 

املارستان الذي يقع قبالة مقرها دارا لعالجهم وتطبيبهم. 

وإىل جانب املؤسسـات الطبية املسـيحية واإلسـالمية، ُوجد مبدينة طنجة مستشـفى خاص باليهود 

وهـو مستشـفى بنشـمول )Hopital Benchimol(، وكان أملـع األطبـاء الذيـن اشـتغلوا يف هـذا 

 .)Moshe many( املستشفى هو الدكتور موزس ماين

ُولِـَد الدكتـور مـوزس أو مويش ماين )Moshe Many( يف مدينة الخليل من فلسـطني سـنة 1871م، 

وسـط عائلـة يهوديـة مـن أصـل تـريك. تعلّـم يف القـدس، ثـم درس الطـب يف الجامعـة األمريكيـة 

ببـريوت، وبعـد التخـرّج تابـع دراسـة الطـب يف أملانيـا، ومـن أملانيا انتقـل إىل باريـس حيث تلقى 

جريدة »الحق«، العدد 19 )طنجة يوم األحد 15 جامدى األوىل 1329هـ )موافق 14 مايو 1911م(.  47

سـكريج )محمـد(، ريـاض البهجـة يف أخبـار طنجـة، ج.1 ، ص.334 )تحقيـق: نظـرية الرتحـي، د. د. ع. كليـة اآلداب والعلـوم   48

اإلنسانية )الرباط(- الرباط. 1992(.

49 AFRICA ESPAÑOLA , Num. 8, 30 Noviembre 1913, p.158-159
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تكوينـا يف علـم الجراحـة، ومـن هنـاك جـاء إىل املغـرب. كانـت عائلـة الدكتـور مـاين قد اسـتقرت 

مبدينـة الصويـرة )Mogador( بعـض الوقـت قبـل أن تحـّط الرحـال بفـاس، ويف هـذه العاصمـة 

أصبـح مـاين الطبيـب الخاص للسـلطان مـوالي عبد العزيـز، وبعد تنازلـه عن الُحْكـم ألخيه املوىل 

عبـد الحفيـظ عـام 1907م. اسـتمر ماين يقوم بنفس الوظيفة مع السـلطان الجديـد يف فاس ثم يف 

 )Moses Many( طنجـة التي سـيتخذها منزال لالسـتقرار الدائم. ثم ما لبث الدكتور موزيس مـاين

أن أصبـح مديـرا ألمالك السـلطان موالي عبد الحفيظ بطنجة. وقد اسـتمر الدكتـور ماين يف خدمة 

السـلطان الجديـد: مـوالي يوسـف )1912-1927(، فـكان ُملْزَمـا بالنـزول بـني آن وآن إىل العاصمة 

الربـاط، وقـد كان لبعـض العنارص اليهودية العاملة بالبالط امللي َدْور يف اسرتسـال وظيفة الدكتور 

مـاين كطبيـب خـاص للسـلطان وملن يدور يف فلكـه. ويف العهد اليوسـفي أصبح الدكتـور ماين كثري 

السـفر إىل العاصمـة الربـاط لـإلرشاف املبارش عىل معالجة السـلطان موالي يوسـف، وقد ظّل عىل 

هـذا الحـال حتـى األيام األخـرية من حياة السـلطان املذكور، فَتَْحـت عنوان: »رجـوع الحكيم ماين 

إىل طنجـة« كتبـت جريـدة »السـعادة« يف عددهـا الصادر يـوم 6 شـتنر 1927م: »رجع إىل طنجة 

جنـاب الحكيـم مـاين الـذي كان قـدم منهـا ومكث هنـا )الرباط( نحـو العرشة أيـام ملعالجة صحة 

الجنـاب الرشيـف. وقـد ذهـب مطمـن البـال مام هـي عليه حالـة الجاللـة الرشيفة وسـيعود يف 

القريـب لتفقـده«. قـد يكـون الدكتـور مـاين رجـع مـن جديـد إىل الربـاط لتفقـد حالة السـلطان 

الصحيـة، وقـد ال يكـون األجـل سـمح لـه بذلـك، ألنـه بعـد نحـو شـهرين مـن االستشـارة الطبيـة 

املذكـورة تـويف السـلطان موالي يوسـف، فتنرش جريدة »السـعادة« يف الصفحـة األوىل من عددها 

3173 املؤرخ يف 21 نونر 1927م خر بيعة املغاربة للسلطان الجديد: محمد بن يوسف.

تَعـرّف الطنجيـون عىل الدكتور ماين بشـكل مبـارش وأعمق عندما فتح عيادة طبيـة يف املنزل الذي 

كان يسـكنه بحومة السـقاية الجديدة )Fuente Nueva( من طنجة، وذلك سـنة 1910م. ويُحى 

أنـه يف بدايـة سـريته الَعَملِيّـة كان يتنقل عىل ظَْهر حـامر بني أزقة طنجة القدمية لزيـارة مرضاه يف 

بيوتهـم ومقـر سـكناهم. وملا سـكن طنجة يف بداية العقـد الثاين من القـرن العرشين تطوع لعالج 

املـرىض يف مشـفى وملجـأ بـن شـمول )Hopital - Asile Benchimol(، وذلـك قبـل أن يتـوىل 

إدارتـه، عمل ملدة طويلة نسـبيا تحـت إرشاف الدكتور سـبيفاكوف )Dr. Zpivakov( وهو طبيب 

يهـودي مـن أصـل رويس، دخـل طنجة عام 1893م، وأسـندت إليه إدارة املستشـفى اليهودي سـنة 

1905م، وبعـد وفاتـه اسـتقل الدكتـور ماين بإدارة املستشـفى املذكور. ولاَمَّ انتقـل الدكتور ماين إىل 

مقـر ُسـكناه الجديـد قبالة معهد باسـطور بحي مرشـان خارج أسـوار املدينة، نََقـل محل عمله إىل 

هـذا الحـي فأنشـأ عيادة طبيـة قبالة ملعب كرة القـدم قريبا من منزله. وبفضـل تجربته الفريدة 
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 Hopital( اليهوديـة بطنجـة تعيينـه مديـرا مبستشـفى بنشـمول الجامعـة  الطبابـة قـررت  يف 

Benchimol(. ويف زمـن اإلدارة الدوليـة لطنجـة انتُخـب الدكتـور مـاين رئيسـا لجمعيـة األطبـاء 

الفرنسـيني باملدينـة )l'Association des Médeçins français(، كـام اعتمدتـه بعـض الهيئـات 

َعة«. الطبية يف إنجاز بعض التجارب التي أسفرت عن نتائج ُوِصفت بالـ»ُمَشجِّ

كان الدكتـور مـاين حكيام نطاسـيا متخصصا يف التطبيـب العام بالدبلوم وبالرتبيـة، يقوم بكل يشء 

حتـى التوليـد والعمليـات الجراحيـة التـي تتطلـب تخصصـا دقيقـا وعميقـا. لقـد وضع نفسـه يف 

خدمـة الـكل، أو عـىل األقـل يف خدمة نصف سـاكنة طنجة، ويعالج جميـع أنواع األمراض. اشـتُهر 

بأنـه ُمَشـخِّص للمـرض بشـكل يـكاد يكـون ُمَؤكَّـًدا وِبـاَل خطـأ. كانـوا يحكـون حـاالت غريبة من 

االستشـفاء تـأيت عـىل يديه. وقد سـارت عنه ُسـْمعة أنـه ال يخطأ أبدا يف تشـخيصاته، لقد كانت له 

»عـني طبيـة« )l’oeil clinique( كـام يقـول الطنجيـون، وُعـرِف لدى أهل طنجة بحسـن املعاملة، 

وتقدميـه األدويـة لهـم، وإسـعافهم يف أي األوقـات حتـى باملجـيء إىل البيـت، ويحـي عنـه الناس 

أشـياء غريبـة يف طُـرق العـالج، ال سـيام التـي كان يعتمد فيها عـىل أدوات الطـب التقليدي وعىل 

اإليحاء والفراسة. 

وقـد اسـتمر الدكتـور ماين يـزاول وظيفته إىل ما قبـل وفاته بقليل محتفظا بذات النشـاط املعهود 

فيـه أيـام الشـباب والكهولـة وكان قد تجاوز الثامنـني عاما. تويف الدكتور مـويش ماين مبدينة طنجة 

يوم 10 أكتوبر من سنة 1961م، وُدفن يف املقرة اليهودية بها50.

وكـام سـيالحظ القـارئ لهـذه الدراسـة، فإّن العنـرص النسـوي كان حـارضا - وإْن ِبِنْسـبَة قليلة- يف 

50  - أنجزنا هذه الرتجمة استنادا إىل املراجع اآلتية:

 - Albert Sasson, Les couturiers du Sultan, éd. Marsam, Rabat. 2007, p.59-65

 - Norbert Allainmat, Le Maroc au début du XXe siècle sous le règne du Sultan Moulay Abd El Hafid 1908-

1912, Editions de Patrimoine - Casablanca. 2017, p.613, 630-634

 - Mary Abécasis Obadia, Tanger, les miens et les autres, une Tangeroise de naissance et de cœur raconte les 

souvenirs de sa vie à Tanger. Ed. Phidal – Canada, p.80

 - Revue : Tanger – Riviera, N°4, Tanger 31 octobre 1952, p.7

 - Revue : Dermatologica – Vol. 109 – année 1954, p.167

 - Alegria Bendelac, Mosaique .. une enfance juive à Tanger )1930-1945(, éd. Wallada, Casablanca.1992, 

pp.40-41

 - Cimetières Israélite de Tanger, route de Rabat : http://www.beit-hahayim-tanger.com/livres.php 

- جريدة »السعادة«، ع.3144 )06 - 09 - 1927( ص.3  

- جامـع بيضـا، رسـالة مـن املـوىل عبـد الحفيـظ إىل الرئيـس األمريـي ويلسـن )30 يونيـو 1920(، مجلـة كليـة اآلداب والعلـوم   

اإلنسانية )الرباط(. العدد 16 – سنة 1991م، ص.178-176
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قامئـة الرتاجـم املتقدمـة، كممرضـات أو مسـاعدات أطبـاء، وقـد تطـّور دورهـن يف مجـال الطبابة 

باملدينـة حتـى بدأنـا نـرى بعضهن يفتحـن عيادات خاصـة، وصار يتـم اإلعالن عنها وعـن مواعيد 

اسـتقبالها للمـرىض يف جرائـد طنجـة. أكتفي ُهنا باإلشـارة إىل واحـدة منهن وهي ماريـة دي لوس 

أنخلـس )Maria de los Angeles(، وهـي طبيبـة إسـبانية األصـل، مـن عائلـة مسـيحية سـكنت 

مدينـة طنجـة يف أواخـر القرن التاسـع عـرش )م(، كان الطنجيـون عىل اختـالف طبقاتهم يلتجئون 

ـلَِفّي تقـي الدين  إليهـا لتطبيبهـم والتـامس العـالج مـن يديهـا، أذكـر عىل سـبيل املثال العـامل السَّ

الهاليل الذي كتب يف اإلشادة بعملها يف معالجة املرىض ما يأيت: 

» وقُلت يف مدح الدكتوراة ماريا دي لوس أنخلوس، وكان ذلك يف الرج بطنجة 1 محرم 1365  :

إذا نزلت يوما بأهلك علّة  **  وضقت بها ذرعا وخفت من الخطر

فـ»مارية األمالك« يف الحني فادعها  **  فيكشف عنك الغم يف الحني والكدر

لعمري لقد جاءت إىل الناس رحمة  **  فكم أبرأت سقام وكم أذهبت رضر

إذا فحصت داء أجادت برشحه  **  وإن عالجت خلت املسيح بها حرض

عىل يدها يف الطب تبدو خوارق  **  تبارك رب الناس من علّم البرش«51.

ويف ختـام هـذه الدراسـة، أود أن أشـري إىل أّن القسـم األخـري من املرتَجمني زاولـوا التطبيب بطنجة 

حتـى األربعينيـات مـن القرن 20م، وامتد العمـر ببعضهم إىل النصف الثاين من هذا القـرن، إاّل أّن 

مسريتهم املهنية كانت قد انطلقت قبل سنة 1915م.

منحـة الكبـري املتعـايل يف ِشـْعر وأخبـار محمـد تقـي الديـن الهـاليل، )ديـوان تقـي الدين الهـاليل 1311هــ1407-م(. قـرأه وعلّق   51

عليـه: أبو عبيدة مشـهور بن حسـن آل سـلامن، منشـورات دار الجيل )الـدار البيضاء( والـدار األثريـة )عامن(.1431هـ/2010م، 

ص.65
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المحور الثاني: 
الطب و األطباء بالمغرب خالل القرنين 18م و 19م

الكونية الطبية بالمغرب في سياقها 
الكولونيالي )1899-1830(:

قضايا وظواهر
األستاذ بدر المقري

جامعة محمد األول- وجدة

ثوابت منهجية  

العمدة من الثوابت املنهجية يف هذه املقاربة، ما يأيت:

1. تكامل حقول املعرفة، الذي نخترصه يف أمنوذجني اثنني:

بابـن رشـد األندلـيس 	  البلنـيس )ت. 658ه( وهـو يعـرف  األبـار  ابـن  املـؤرخ األندلـيس  قـال 

)ت.595ه(: "كان يفزع إىل فتواه يف الطب، كام يفزع إىل فتواه يف الفقه".

اشـتق ابـن رشـد عنـوان كتابـه )الكليات يف الطـب(، من مصطلـح )الكليات( الـذي صاغه علامء 	 

الفقه وأصوله من الرضوريات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والنسب، واملال.

2. مـا ذهـب إليـه الفيلسـوف الفرنـيس )Auguste Comte( )1798-1857( ، مـن أن معرفـة علم 

من العلوم ال تتم مطلقا، إال بإدراك تاريخ ذلك العلم. 

المنطوق والمفهوم في حقل تاريخ الطب 

املفتـاح االصطالحـي يف عنـوان هذه املداخلة، هو الكونية الطبية. والكونيـة اصطالحا، هي اإلدراك 

-Ulrich Beck( )1944( الواعـي باالنتـامء إىل النسـيج البرشي. وقـد ذهب عامل االجتـامع األملـاين

2015(، يف تعريف الكونية إىل حدود اقرتانها بالضوابط اآلتية:

ضامن الحقوق الفردية والجامعية.– 

سيادة قيم التسامح.– 
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سيادة العدالة االجتامعية.– 

ال تحـول الخصوصيـات الثقافيـة والدينيـة، دون اإلميـان بالقواسـم اإلنسـانية املشـرتكة. وهو ما – 

يعر عنه بأسئلة الخصوصية والكونية.

وليـس القصـد يف هـذه املداخلـة إىل الكونيـة الطبيـة يف حـد ذاتهـا، كـام وضـع أسسـها يف املغرب 

املـرشوع الكولونيـايل الفرنـيس فقط، بل القصـد أيضا إىل تلك الكونية الطبيـة يف إحالتها عىل ثالث 

قضايا وظواهر كرى:

تاريخ الطب الكولونيايل الفرنيس باملغرب، ومقوالت الحضارة والثقافة.– 

 – Lyautey(( تاريـخ الطـب الكولونيايل الفرنيس باملغرب وأسـئلة "التهدئة"، كام صاغها املاريشـال

.))1854 -1934

تاريخ الطب الكولونيايل الفرنيس باملغرب، وأسئلة الحداثة.– 

فمقاربة موضوع الكونية الطبية باملغرب يف سـياقها الكولونيايل )1830-1899( مقاربة موضوعية، 

تتيـر بسـؤايل الحضـارة والثقافـة. فهام معا إنتـاج ذهني وسـلويك، ولكن الحضارة تعتمد قواسـم 

قيمية إنسانية مشرتكة، بينام تعتمد الثقافة قيام حية متيزنا عن اآلخر.

وتتيـر مقاربتنـا املوضوعيـة بالتنبيـه إىل أن الطـب الكولونيـايل الفرنـيس باملغـرب، يف إرهاصاتـه 

األوىل يف النصـف الثـاين مـن القرن 19، كان دعامة كرى لسياسـة )La Pacification(، التي صاغها 

املاريشال )Lyautey( يف الربع األول من القرن 20 .

وإذا كان حريصـني عـىل عـدم ترجمـة مصطلـح )Pacification( إىل )تهدئـة(، فـألن املاريشـال مل 

يكـن يقصـد إىل التهدئـة، بـل إىل )الفـوىض الخالقـة( )Le chaos créatif(، مثلـام صاغتهـا سـنة 

األمريكيـة،  الدولـة  كاتبـة  الجديـد(،  األوسـط  )الـرشق  عليـه  اصطلـح  مـا  سـياق  يف   ،2006

.)Condoleezza Rice(

وتتيـر مقاربتنـا املوضوعيـة أيضـا، باإلشـارة إىل أن الطـب الكولونيـايل باملغـرب يوجـب يف إدراك 

بنيتـه العميقـة إدراكا واعيـا، التمييز بني روح الحداثة وواقع الحداثـة. ونقصد بذلك أنه كان عرضا 

) Un accident(، ومل يكـن جوهـرا، ألن األصـل يف الحداثـة أن واقعهـا الحقيقـي فـرع مـن روحها 

األصلية. 
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الطب العسـكري الفرنسـي بالمغرب في القرن التاسـع عشـر، وسياسـة 
)La Pacification( في بداية القرن العشرين

اسـتوحى املاريشـال )Lyautey( هـذه السياسـة، من نظريـة "التنظيم الفعال"، التي وضع أسسـها 

اختصـار تصـورات  الجـرال )Joseph Gallieni( )1849-1916(. وميكـن  يف جزيـرة مدغشـقر، 

املاريشـال )Lyautey( املتعلقـة بسياسـة )La Pacification( باملغـرب، يف امليدان الطبي، يف قوله: 

"الطبيب أكرث أهمية من الكتيبة العسكرية".  

 )Fernand Linarès( )1850- 1938( الفرنسـي  العسـكري  الطبيـب 
وتجربته في محاربة وباء الكوليرا بوجدة سنة 1878 

 ، )Linarès( اهتمـت املصـادر واملراجـع املختصـة بتاريـخ الطـب الحديـث يف املغـرب بالدكتـور

عندمـا تـوىل منصـب املستشـار الطبـي للسـلطان الحسـن األول سـنة 1893، أكـرث مـن اهتاممهـا 

باسـتحقاقاته الطبيـة امليدانيـة. وقـد اخرتت يف هذا املبحـث، بيان تجربته الطبيـة يف محاربة وباء 

ن تصوراته الوصفية واملنهجية امليدانية يف الوقاية والتشخيص  الكولريا بوجدة سنة 1878، وتبــيـــُّ

ومعالجة الوباء.

وقـد خـاض )Linarès( هذه التجربة امليدانية، باعتباره طبيبا ملحقا بالبعثة العسـكرية الفرنسـية 

بوجـدة. وقـد أشـار يف التوطئـة التـي حررها بوجـدة يف مـارس 1879، إىل أن الحالـة األوىل للكولريا 

الهنديـة ظهـرت بوجـدة يف فاتـح شـتنر 1878، ووقعـت الوفـاة بعـد مثانيـة وأربعـني سـاعة مـن 

ظهـور أوىل األعراض.وظهـرت الحالـة الثانية يوم 2 شـتنر، وتويف الضحية يوم 6 شـتنر. وقد ظهرت 

الحالـة الثالثـة يـوم 7 شـتنر. ورغـم أن أعراضهـا كانـت أضعف مـن الحالتـني األوىل والثانيـة، فإن 

الضحية تويف يوم 13 شتنر من جراء التيفوئيد الذي تال حالة الكولريا.

وقـد نبّـه )Linarès( عـىل أن انتشـار وبـاء الكولريا بوجـدة،كان عالمة من عالمات انتشـار الداء يف 

املغـرب، مـا بـني غشـت ونونـر 1878. وأشـار إىل أن مـن أهـم اإلكراهـات التـي واجهتـه يف عمله 

الطبـي امليـداين، تحفظ املغاربة عىل اإلدالء بتفاصيل أساسـية حول الطريقـة التي انترش بها الوباء 

مـن مدينـة إىل أخـرى، ومـن شـخص آلخـر. وأضـاف إىل ذلـك إكراهـا إجرائيـا يتمثـل يف مبالغـة 

"العـرب"، يف تقديـر عـدد الوفيـات. ولذلـك وجـد )Linarès( نفسـه ملزمـا أخالقيـا بعـدم تحمـل 

مسـؤولية تقديـر عـدد الوفيات، ألن التحقق من ذلك كان مسـتحيال، وال يتعـارض ذلك البتة عنده 
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مع التنويه بقيمة املعلومات التي جمعها يف دراسته امليدانية.

وملـا كانـت املقاربـة املوضوعيـة يف تاريـخ العلـوم غـري معنيّـة بالـرضورة بالتصـورات الوضعية ما 

دامـت التصـورات الوصفيـة املنهجيـة تسـتنبط مـن داخـل منت الدراسـة وليـس من خارجـه، فإن 

األنفـع هـو تبـني البنى العميقة )جمع بنيـة( لتاريخ الطب، من خالل بيـان األدوات املنهجية التي 

وظفهـا )Linarès( إجرائيـا يف تقديـم خالصـة تجربتـه الطبيـة امليدانيـة، يف توصيف وبـاء الكولريا 

بوجدة سنة 1878.

وميكن اختصار تلك البنى العميقة، يف ما يأيت:

1. اإلطـار املوضوعـي للتجربـة الطبيـة امليدانيـة: نوع الوبـاء / جذور الوبـاء / الـدور واملنازل التي 

يتمركز فيها الوباء / خطورة عامي البؤس واملجاعة.

2. نظـرة إجامليـة حـول الوبـاء: كانـت البـؤرة األوىل للوبـاء يف مدينـة مكنـاس، حيـث اكتشـفت 

الحالـة األوىل يف بدايـة غشـت 1878، ثـم امتد إىل فـاس وتازة وضفـاف وادي زا )تاوريرت( وعيون 

سـيدي ملـوك، ثـم مدينـة وجدة. وظهرت عالمات الوبـاء أيضا يف جنوب رشق وجـدة ببلدة دبدو، 

ثم يف الشامل الرشقي عند القبائل الجبلية لبني توزين وقلعية وكبدانة.

3. عقـد مقارنـة بـني حـاالت الوبـاء بوجـدة وحـاالت الوبـاء يف مكنـاس وقصبـة الـرشاردة بفـاس 

وتافياللت.

4. دراسـة عينـات مـن حـاالت املصابـني بوبـاء الكولـريا يف املجـاالت الجغرافيـة التـي يتمركـز فيها 

الوبـاء: قبيلـة لحياينـة / تـازة / وادي زا )تاوريـرت( / عيـون سـيدي ملـوك / قبيلـة بنـي توزيـن/ 

تافرسيت / قبيلة قلعية / قبيلة كبدانة / قبائل بني يزناسن / دبدو.

5. جـرد بحـاالت اإلصابة بوباء الكولريا املسـجلة يف أوسـاط جيش املخزن بوجـدة وأحوازها، ما بني 

فاتح و 13 شتنر 1878 .

6. ذيل وتكملة عىل دراسة عينات من حاالت املصابني بوباء الكولريا بقائل بني يزناسن.

7. فرضيـات انتقـال حـاالت معديـة مـن مدينـة وجـدة إىل املوانـئ املغربيـة األطلسـية: الربـاط / 

العرائش / طنجة / الصويرة / الجديدة / آزمور / آسفي.

8. آليات الطب الوقايئ.
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الفرنسـية  العسـكرية  للبعثـة  الطبيـة  التوصيـات  تفعيـل  نمـاذج مـن 
بوجدة )1913-1899(

اخـرتت مـن مناذج تفعيل التوصيات الطبية للبعثة العسـكرية الفرنسـية، ما بـني 1899 و1913، ما 

يأيت:

إقامـة الدكتـور )Foubert( )طبيـب برتبـة رائـد( بوجـدة يف مهمـة طبيـة يف يونيـو ويوليـوز 	 

وغشت 1899، وبعد تقاعده يف غشت 1907، فتح عيادته الطبية الخاصة سنة 1918.

فتـح مسـتوصف جزائـري – مغـريب بوجدة يف أبريـل 1899، وقد قدمت فيه اإلسـعافات الطبية 	 

لثالثة وعرشين مغربيا، ما بني 25 ماي و31 غشت 1899.

فتح املستشفى العسكري بوجدة، يف أبريل 1907.	 

إنشاء لجنة الوقاية املحلية بوجدة، يوم 10 يوليوز 1907.	 

إنشاء محجر صحي شامل رشق مدينة وجدة، ملحاربة الجذري والتيفوييد، سنة 1910.	 

إنشاء مصلحة البيطرة بوجدة، يف ماي 1912.	 

إنشاء مصلحة تربية املوايش )Service Zoutechnique( سنة 1913.	 

إنشاء مستوصف األهايل، سنة 1913.	 
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ذيل وتكملة:

 Fernand Linarès(: )Une épidémie( املـنت املعتمـد يف الدراسـة، هو كتـاب الطبيـب الفرنـيس

de choléra au Maroc en 1878(.نسخة مكتبة كلية الطب بباريس/ رقم 59930.
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المحور الثاني: 
الطب و األطباء بالمغرب خالل القرنين 18م و 19م

الطبيب فرناند ليناريس
نصف قرن في خدمة السلطان المولى 

الحسن األول )1938-1850(
األستاذ جمال المحساني
كلية الطب والصيدلة بالرباط

تقديم  

متيـزت سـنة 1876 بلقـاء السـلطان الحسـن األول مـع الجـرال أوسـمون، قائـد منطقـة وهران يف 

وجـدة، حيـث أعقبهـا انبهاره باالسـتعراض العسـكري الفرنيس، وهـو ما دفعه إىل طلب أوسـمون 

يـأن يرسـل له بعثة عسـكرية فرنسـية من أجـل تدريب الجيش املغريب؛ وهـي البعثة التي وصلت 

إىل مدينـة وجـدة يف العـام 1877، والتـي كانـت تتشـكل مـن ضبـاط مدربـني إىل جانـب الطبيب 

فرناند ليناريس.

وهكـذا؛ وفـور وصـول ليناريـس إىل مدينـة وجـدة، واجـه الوبـاء املعـروف ببوكليـب، حيـث قـام 

بعالج السـاكنة، وجنود املعسـكر الرشيفي. كام قام حينها بإعطاء وصف شـامل ودقيق للوضعية 

الوبائيـة العامـة بالبـالد. وقـد مكـث ليناريـس ملـدة ربـع قـرن إىل جانـب السـلطان، حيـث قـدم 

مقابـل ذلـك خدمـات كبـرية لبالده فرنسـا. وقد تـم جمع مجمـل املعلومات التي نقلهـا الطبيبب 

ليناريـس عـن املغـرب، مـن طـرف الدكتـور جـاك بيالنجـر يف عمـل بعنـوان:  »الدكتـور ليناريس، 

الطبيب الدبلومايس يف بالد املغرب«.

من النشأة إلى البالط السلطاني

ولـد ليناريـس  يف ليمـول يف العـام 1850، وبعـد تلقيه تكوينا يف الطب العسـكري، طلب االلتحاق 

مبقاطعـة وهـران، خاصـة وأنـه كان محبا للغـة العربية. ونـزوال عند رغبته الشـخصية أيضا، طلب 

االلتحاق بالبعثة العسـكرية الفرنسـية التي كانت تحت إمرة السـلطان املوىل الحسـن األول. ومن 
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هنـاك؛ ذاع صيـت الطبيـب العسـكري برعـة، وأصبحـت استشـارته مطلوبـة بكرثة لدى حاشـية 

السـلطان، وخاصـة بعـد أن أصيبـت امرأتان  من حريم السـلطان مبرض، فتم اسـتدعاؤه إىل القرص 

مـن أجـل معالجتهـن، حيـث حقـق معجـزة يف وصفتـه العالجيـة، وهو مـا جعل السـلطان يقربه 

منه أكرث، طالبا منه عالجه من آالم املعدة التي كان يعاين منها.

ليناريس طبيب المحلة السلطانية

    الواضـح؛ أن الثقـة التـي أصبـح يحـظ بهـا ليناريـس، دفعت بالسـلطان الحسـن األول إىل طلب 

مرافقتـه إىل مكنـاس، مـكان اسـتقرار املوكب السـلطاين. وقد عر ليناريس عـن ارتياحه الكبري لهذا 

الطلـب، الـذي سـوف يدفـع بـه لخدمة بلده بشـكل أوسـع حيـث قـال:  »يتضح أنني اسـتطعت 

التغلـب عـىل املشـاكل التي تتعلق بعالقتي مع السـلطان، سـوف أكون عىل اطـالع تام عىل حياته 

اليوميـة، وهـو ما يفيد يف مشـاركتي يف البعثات العسـكرية عىل كامل تراب االمراطورية، وسـوف 

أدرس عـادات وتقاليـد السـاكنة، وبالتـايل سـأمتكن مـن التعرف عـىل الجانب السـيايس للبالد. لقد 

أمتمت سبع سنوات من التدريب، وحان الوقت ألقوم بيء مهم« 

وبهـذا؛ كان ليناريـس طرفـا يف جميع الجلسـات السـلطانية، انطالقا من موقعـه يف املحيط املقرب 

مـن السـلطان. كـام كان ينتقـل بأريحيـة بـني مختلـف املكاتـب، ويراقـب عـن كثـب السياسـية 

الداخليـة والخارجيـة للبـالد، حيـث كانت له كلمـة يف األمر، ليكـون الطبيب ليناريس ثـاين أورويب 

يشـارك يف املحلـة السـلطانية بعـد جـول إركـامن، بينـام شـكل فريديريـك ويزجبريجر الشـخصية 

الفرنسـية الثالثـة؛ التـي كانت حارضة مبحلة السـلطان املـوىل عبد العزيز التـي اتجهت نحو قبائل 

الشاوية.

لقـد اعتـر البعـض؛ أن سـفر ليناريـس ضمـن املحلـة السـلطانية يعـد تدنيسـا لقدسـية الرحلـة 

الرشيفـة، فمبدئيـا ليناريـس ممنـوع من رحلة يتم فيها زيـارة الصلحاء وأجداد السـلطان الرشفاء. 

كـام أنـه مـن املتعـارف عليـه؛ إرسـال املدربـني األوروبيـني إىل بلدانهـم يف إطـار رخصة أثنـاء قيام 

السـلطان بالحركـة. ومـن ثـم؛ فاملحلـة السـلطانية املتجهـة إىل منطقـة تافياللـت يف العـام 1893، 

كانـت تقتـي ابتعـاد العنـرص املسـيحي من محيط السـلطان، وهو مـا مل يتم فعليـا، حيث متكن 

ليناريـس مـن مرافقـة املحلة السـلطانية املذكـورة، وكتب جميـع تفاصيلها، والتي نـرشت يف العام 

1932، ضمـن منشـورات نـرشة النظافـة )Bulletin L’ Hygiene(. كام شـارك ليناريس يف بعثة إىل 

مراكش يف الفرتة املمتدة من 28 يونيو إىل 19 دجنر من العام 1893.
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ليناريس المستشار في مجلس السلطان:

لقـد كانـت أول جلسـة رسـمية عـىل رشف ليناريس يف حرضة السـلطان، مسـاء العارش مـن فراير 

مـن العـام 1894، حيـث تـم اسـتدعاؤه من طرف السـلطان ملناقشـة النـزاع بني املغرب واسـبانيا. 

وقـد تـم اسـتقباله يف البدايـة من طرف الوزير »باحامد«؛ حيث عر عـن ذلك ليناريس قائال: »كان 

السـلطان جالسـا عـىل كرسـيه العـايل والـذي ينبعـث منه ضـوء مزهريتـني، انتهيت مـن التحيات 

الثـالث املعروفـة يف الروتوكول. أمر السـلطان الحاجب بالرجوع إىل الـوراء، فابتدأ الحديث، فبقي 

املوىل الحسـن سـاكتا وهو يحذق يف السـجادة يف األسـفل، وهو يبدو عليه النعاس، فأدركت مدى 

العيـاء واإلحبـاط الـذي يشـعر بـه مـن بعـض تلـك الرحلـة املضنيـة إىل تافياللـت حيـث ارتبطت 

مبشـكل احتالل مليلية...، اسـتفاق السـلطان فجأة، فرفع رأسـه، فنادى الحاجب وأمره بأن يرشدين 

إىل الخارج ألرجع إىل حايل«.

ليناريس والعودة إلى فرنسا

بعـد ضغـط كبـري، طلـب ليناريـس رخصـة للذهـاب إىل فرنسـا للراحـة، وقد عـر عن ذلـك قائال: 

»التقيـت بالسـلطان مـن أجـل موضوع السـفر. كان لقاء صعبـا للغاية، فالسـلطان مل يخف رغبته 

يف تأجيـي لهـذا السـفر فاملـرض بدأ يظهر جليا عىل مالمحـه، وافق أخريا عىل ذهـايب، وطلب مني 

أن ال أتأخـر أكـرث مـن شـهرين، حيـث قـال: أنـا موافـق، اذهـب وارجـع إىل الربـاط يف شـهرين. ال 

أخفيكم أحسست أن هذه الكلامت سوف تكون األخرية يف حياة السلطان«. 

وهكـذا؛ كان ليناريـس متواجـدا بباريـس، عـىل إثـر وفـاة السـلطان املـوىل الحسـن األول وسـط 

املعسـكر يف السـادس مـن يونيـو مـن العـام 1894، وذلـك بـدوار والد زيـدوح، الـذي يقـع داخـل 

املناطـق الخاضعـة لتادلـة. وقـد أخفـى باحـامد مـوت السـلطان عـن النـاس، حيث تـم نقله عىل 

رسيـر، وأمـر بالرجـوع اإلجبـاري إىل الربـاط. وذلـك بهدف إقامة مراسـيم الدفن كـام هو متعارف 

عليهـا، وأيضـا لتفـادي بعـض النزاعـات حول خالفـة السـلطان، حيث كان مـن املزمع توليـة االبن 

األصغر للسلطان، أي املوالي عبد العزيز.

وبعـد الحـدث املذكـور؛ قطع ليناريـس إجازته يف ليمويـل، ليعود مبارشة إىل املغرب يف شـتنر من 

العـام 1894، وقـد تـم تعيينـه حينهـا سـفريا معتمـدا لـدى السـلطان الجديد املـوىل عبـد العزيز، 

حامـال معـه رسـائل من رئيس الجمهوريـة، ليكون بذلك مبثابة أول أورويب يتم اسـتقباله من طرف 
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السلطان الجديد.

ليناريس الطبيب في مواجهة األوبئة  

لقـد واجـه ليناريـس منـذ العـام 1878 يف مدينة وجـدة؛ الوباء الـذي انترش يف ربـوع البالد، حيث 

ظهـر يف فـاس لينتـرش بعدها إىل باقـي املناطق املغربية. فقد نرش الطبيب العسـكري، يف مذكراته 

معلومـات دقيقـة حـول تفـي الوباء، فضـال عن إجـراءات العالج وطـرق الوقاية منـه. ومل يكتف 

ليناريـس بعـالج أعـراض املـرض؛ بل عمل عـىل إبعاد الوبـاء بالرغم من ضعـف اإلمكانيات الطبية 

التـي كانـت متاحـة حينهـا، حيث انطلق مـن فكـرة أن الوباء متجـذر يف اململكة الرشيفـة، وذلك 

لعـدة اعتبـارات مـن قبيـل؛ الوضعيـة املزريـة للنظافـة والفقر وضعـف املحصـول الزراعي لفصل 

الربيـع والصيـف، والـذي انعكس سـلبا عـىل طول الخط السـاحي املغريب، كام أرجع سـبب تفي 

املرض بشكل قوي؛ إىل عدم التخلص من بؤر الوباء القاتل املتفي منذ العام 1867. 

وهكـذا؛ تضمنـت تقاريـر لينـارس نـرشات مفصلة عـن الوباء، منذ ظهـور أول حالة يف غشـت من 

العـام 1878 إىل أن اختفـى بشـكل مؤقـت يف 13 مـن شـتنر ضواحـي فـاس، مـع جـرده للوفيـات 

بجهتـي الشـامل والرشق.كـام سـخر لناريـس جميـع اإلمكانيـات مـن أجـل التخلـص مـن الوبـاء 

القاتـل، وإن كانـت النتائـج التـي تـم التوصل إليهـا تقترص غالبا عـىل التخفيف من املـرض، فنادرا 

مـا كان يتـم الشـفاء منـه كليـا، وهو ما جعـل جهوده تنصـب عىل الوقايـة من الوبـاء، عر تعقيم 

األماكن العامة كالفنادق واألسواق.

ليناريس يتصدى للتيفويد

مـن الواضـح؛ أن عوامـل الهشاشـة وقلـة النظافة والفقـر البالغ واملجاعـة، كلها أسـباب كانت وراء 

تفـي األوبئـة يف البـالد إبـان الفـرتة، وقـد كان وبـاء التيفوييـد األكرث فتـكا عىل اإلطالق بالسـاكنة 

املغربيـة، حيـث أصـاب الوبـاء السـلطان الحسـن األول أيضـا، وقد بـارش ليناريس عالج السـلطان 

منه يف العام 1889.

ليناريس وداء الجذري

لقـد تفـى وبـاء الجـذري يف العـام 1882، حيث الحـظ ليناريـس أن املصابني باملـرض املذكور، قد 

حرمـوا مـن العـالج، وتـم إقصائهـم مـن املجتمـع وترشيدهـم .وقـد وصـف ليرايس أحـد املرىض 
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قائال: »يف ركن من حائط املسـجد، كان هناك شـخص مترشد متكئ مرتديا جلبابا متسـخا، بنصف 

وجـه غري مكشـوف تغطيـه يداه، اقرتبت تلقائيا منـه فوجدت ندبات الجـدري تطفو فوق جلده، 

غري أنه بقي ماكثا هناك بالقرب من العموم، أدركت آنذاك أنني وسط بلد همجي«.

حـاول ليناريـس فـرض التلقيـح عـىل السـكان، مـع تطويـر إمكانيـة تطبيق تلقيـح )جيـر(، وذلك 

مبسـاعدة عائلـة بـركاش، حيـث حصـل عـىل التلقيح من انجلـرتا عر جبل طـارق، وهو عبـارة عن 

أنابيب مختومة.

الجذام

 وصـف ليناريـس حالـة خاصة مصابة مبرض الجـذام قائال: »هي تلك املـرأة الزنجية عمرها ثالثون 

عامـا، فقـدت أصابعهـا الخمـس مـن اليـد اليـرى، مل يبـق لديهـا سـوى إبهـام اليـد اليمنـى، كام 

فقـدت أصابـع رجليهـا، وحسـب السـيدة، فقـد ابتليـت باملـرض منذ خمس سـنوات بعـد عملية 

الوالدة«.

وقـد اقـرتح ليناريـس إحـداث مستشـفيات إليـواء املـرىض بالجـذام، كحـل ملـدى انتشـار الوبـاء، 

واتساع رقعته يف البالد.

مرض السيالن 

   لقـد انتـرش مـرض السـيالن بشـكل واسـع يف البـالد أيضـا، حيـث أصـاب كل الفئـات العمريـة، 

وينتمـي أغلـب األشـخاص املصابـون باألمـراض املتنقلـة جنسـيا إىل الفقـراء واألميني، حيـث كانوا 

هدفـا كبـريا لتفـي واسـتمرار الوبـاء. وقـد نقـل ليناريس حالـة ذلك الطفـل املراهق ذي خمسـة 

عـرش سـنة قائـال: »كـم كان هـذا املراهـق صغريا ولطيفـا، لكنه مصاب بهـذا املـرض، إال أن فضوليا 

جعلنـي أطـرح بعـض التسـاؤالت الخاصـة، لكـن كانـت مهمـة للغايـة وتـدور حـول أصـل الوباء، 

فبالرغـم مـن صغـر سـنه، يبـدو عـىل الشـخص مالمـح املـرض، لقـد كان يسـتهلك بإفـراط بعـض 

املنتوجـات األوروبيـة واملحليـة مـن السـكر والـن والشـاي، ويبـدو أنـه مـن الصعـب التشـخيص 

والتدقيـق يف املالحظـات املرتبطـة مبـرض السـيالن، فالخطة العالجيـة تغريت، لكن أعـراض املرض 

بقيـت كامهـي«. كـام أوضـح ليناريـس أن هنـاك تعايشـا  ارتباطـا  كبريا بـني مرض التهـاب املثانة 

ومرض السيالن، حيث ينتج أساسا عن كرثة األعراض املرتبطة بضعف االنتصاب والرود الجنيس.
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باإلضافـة إىل تطـرق ليناريـس إىل الظواهر املرضية املذكورة؛ فقد قـام برد قصص لبعض الحاالت 

املرضيـة الخاصـة، حيـث اكتسـب كفـاءة عاليـة وغنيـة يف تخصصـات طبيـة متعددة. حيـث كان 

يجـري عمليـات جراحيـة خاصة بالعيـون، فضال عىل قيامه بعمليـات برت األعضاء إن اسـتلزم األمر 

ذلـك، وعـالج حـاالت الكـزاز، وقيامـه بالتنسـيق مع الجهـات القضائيـة حول بعض حـاالت الطب 

الرشعي. 

هكـذا يتضـح جليـا؛ أن الطبيب العسـكري الفرنـيس ليناريس، اسـتطاع القيام بوظائـف عديدة يف 

املغـرب، فقـد كان مبثابـة الطبيـب الخـاص للسـلطان الحسـن األول، وهـو أيضا ذلك املستكشـف 

الدقيـق للمغـرب، والـذي بـرزت كفاءاتـه يف مجـال الوصـف من خـالل تقريره املفصـل عن رحلة 

السـلطان الحسـن األول إىل تافياللـت. وفضال عن ذلك كله؛ فقـد كان ليناريس مبثابة الديبلومايس 

املحنك، واملستشار الخاص للسلطان املوىل الحسن األول، والخادم الويف لبالده فرنسا.

الئحة المصادر والمراجع
– M. Abdeslem Kninah : Image)s( française)s( du Maroc avant le Protectorat 

)XVIIe- XXe siècles(

– Dr Linarès.- Un voyage au Tafilalet )manuscrit publié en 1932 dans Bulletin de 

l’Institut d’ Hygiène du Maroc(. 

–  Lebel, Roland, Les voyageurs français du Maroc. L’exotisme marocain dans la 

littérature de voyage, Paris, Larose )1936(

– J.Belanger : Le Docteur Linarès , Médecin et diplomate au Maroc .
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المحور الثالث: 
المجاعات واألوبئة والسياسة الصحية في المغرب خالل القرنين 18و19

بعض األمراض واألوبئة في المغرب 
مابين 1799-1806 حسب شهادات التاجر 

والدبلوماسي االنجليزي جامس كريي 
جاكسون
مداني طارق

فريق البحث تاريخ العلوم والفنون
HLPA مختبر التاريخ، اللغات ، التراث والعمارة

جامعة محمد االول-وجدة

املقـال هـو اسـتعراض لبعـض املعطيات املهمـة عن الظروف الصحيـة ببالد املغرب وعـن األمراض 

املتفشـية فيـه يف نهايـة القـرى الثامـن عـرش وبدايـة القرن التاسـع عرش مـن خالل مؤلـف التاجر 

والدبلومـايس االنجليـزي جامـس كريـي جاكسـون James Grey Jackson الـذي عـاش يف املغرب 

سـنوات عديـدة وخالـط أناسـه وخـر ،إىل حـد مـا، لغتـه وكان شـاهدا عيانـا عـىل مجموعـة مـن 

التحـوالت االجتامعيـة وعـارص نـزول أوبئـة فتاكة بسـكانه. وقد سـجل بكثـري من التفصيـل أنواع 

األمـراض وتتبـع بعضهـا  ووصف بدقة املعطيـات الريرية لبعض الحاالت، ورسـم لنا صورة عامة 

عن الوضعية الصحية يف بعض مدن املغرب.

من هو جامس كريي جاكسون؟

حـل جاكسـون إىل املغـرب يف نهايـة حكم السـلطان سـيدي محمد بن عبـد اللـه )1757-1790م( 

وعمـره ال يتجـاوز بعـد الثامنـة عـرش. اسـتقر يف البدايـة يف مدينـة الصويـرة حيث عمل مسـاعدا 

ألحـد التجـار اإلنجليز املسـمى ماكرناس Mackarnas، مالـك إحدى دور التجـارة يف هذه املدينة. 

وعندمـا غـادر هـذا التاجر املغرب خلفه مبعية السـيد Court. يف سـياق التقلبات السياسـية التي 

طرأت بعد وفاة السـلطان، سـيدي محمد بن عبد الله عام 1790م، سـينتقل جاكسـون إىل أكادير 

ليسـتقر بهـا قرابـة عرش سـنوات، كانت بالنسـبة له فرصة سـانحة لتجميع معلومـات عن املغرب 
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وثقافته، األمر الذي ميزه عن مجموعة من األوربيني اآلخرين الذين عاشوا باملغرب.1 

قناعات ومنهج جامس كريي جاكسون

 يّدعـى جاكسـون تعلـم اللغـة العربيـة والدارجـة املغربيـة و لقب نفسـه "أسـتاذ اللغـة العربية 

افريقيـة". يف الحقيقيـة كانـت معرفته بكتابة العربية معرفة أولية غري أنـه كان دائم النقد ألعضاء 

"الجمعيـة اإلفريقيـة"*Africain Association** وأعضـاء اللـويب اإلفريقـي –اإلنجليـزي الذيـن 

كانوا يأخذون معلوماتهم من مصادر و أشخاص ال دراية لهم باللغات والثقافات اإلفريقية. 

أمـا بالنسـبة للمغـرب فيالحـظ جاكسـون أن أولئـك املؤلفني الـذي كتبوا عـن هذا البلـد ك:ـ لوي 

لغـة  يتكلمـوا  مل  وآخـرون،   William Lemprièreلومغييـغ وويليـام   ،Louis Chénier شـنيي

املغاربـة، بـل غلبـت عليهم النظـرة االحتقارية اتجاه السـكان األصليني وثقافتهم. هـذا األمر جعل 

جاكسـون ينتقـد الطابع السـطحي بـل و الخاطئء لهذه الكتابات السـابقة "ملؤلفـني كانوا يصلون 

إىل املغـرب دون اضطـالع سـابق، وال يسـتقرون بـه إال وقتـا قصـريا، وليـس لهم علم بلغـة وثقافة 

البلد.

إذا كان جاكسـون ال يشـكك يف قيمـة كتـاب لـوي شـنيي، القنصل للفرنيس، فإنـه يف املقابل يعتقد 

أن قيمـة عملـه تضاءلـت نتيجة "لغروره الغبـي"orgueil ridicule" الـذي كان مينعه من مخالطة 

املغاربـة وتقديـر ثقافتهم.باملـوازاة، كان جاكسـون يظـن نفسـه متجـاوزا لهـذه الهنـات واألخطاء 

 "*Les Maures""املنهجيـة، اعتبـارا ملـدة إقامتـه الطويلـة باملغـرب، والتصالـه املبـارش مع"املـورو

وملعرفته باللغة.

بعـد ذلـك يبسـط جاكسـون رؤيتـه لكيفيـة تجـاوز أخطـاء وخلفيـات الكتـاب األوروبيـني بهـذه 

الضوابط الواضحة:

"من أراد أن يكون مطلعا بشـكل واف عىل هذا البلد وجب عليه أن يسـتقر به، وأن يجذ لنفسـه 

مناسـبات وفرص ليلج إىل دواليب الدولة، وليدرس عبقرية هذا الشـعب. عليه أن يتتبّع باملالحظة 

هـؤالء النـاس يف حـاالت الحـرب والسـلم، يف الحاالت العموميـة والخاصة، كام عليـه تقدير قوتهم 

العسـكرية ومنظومتهـم التجاريـة، كـام يلزمـه قبـل كل يشء أن ميتلـك معرفـة جيـدة باللغـة و 

1  JACKSON, James Grey; Relation de l’Empire de Maroc ; Descripton du Maorc ; de la Côte Ouest africaine 

et de Tombouctou ; Traduction de Jean-Francois Robinet ; Présentation Mohammed El Mansour ; al-

Maarif  Aljadida, Rabat ; 2007. )présentation(
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الحديـث الدائـم بهـا ليتحقـق مـن مصـادره، و إاّل فلـن يسـتطيع تجـاوز األخطـاء وسـوء الفهـم 

والتأويل الخاطئ"2.

إذا كان جاكسـون مل يشـّكل قطيعة مع الكتابات السـابقة حول املغرب والتي انتقدها هو بنفسـه 

باعتبارهـا مجحفـة وسـطحية؟ عـىل األقـل إنه نبّه لـرضورة اسـتفاء املعلومة من أصحابهـا مبارشة 

وتجـاوز األفـكار القبليـة واالسـتعالء الغـريب، ومـام بجـدر ذكـره، أن كتـاب جاكسـون يضـم فصـال 

سـامه"الديانة املحمديـة" معتـرا فيـه أن اإلسـالم لـه قيـم أخالقيـة ال تختلـف عن قيم املسـيحية، 

رافضـا إدعـاءات البعـض الجاهلـة القاصدة لتسـوية اإلسـالم أو متجيدا املسـيحية وإال، كـام يقول، 

جاكسـون كيف ميكن تفسـري االنتشـار الواسـع للديانة  اإلسـالمية بني شـعوب إفريقيا وآسـيا، من 

املحيط األطليس إىل املحيط الهندي، ومن البحر األبيض املتوسط إىل املوزمبيق؟

رغـم كل هـذه االعتبـارات التصورية املبدئية عند جاكسـون فإنـه ظل أسـري اإليديولوجية الغربية 

املهيمنة يف بداية القرن 19م السـاعية إلنشـاء املسـتعمرات واألسـواق عر العامل، إنه ميثل بشـكل 

جـي الطموحـات الرأسـاملية األوربيـة التـي بدأت تلتفـت مع نهاية القـرن 18م نحو غـزو العوامل 

التي ظلت "منسية".

السياق التاريخي

لقـد انطلقـت حركـة استكشـاف إفريقيـا يف انجلـرتا مـع "الجمعيـة اإلفريقيـة"  التـي جمعت بني 

"االستكشـاف األكادميـي" والعمـل امليـداين داخـل القـارة اإلفريقيـة، غالـب هذه الحمـالت ركزت 

عـىل إفريقيـا الغربيـة وبـالد الصحـراء ومنطقـة تومبوكتـو التـي شـكلت  تأثـريا كبريا عـىل مخيلة 

األوربيـني. وكان أحـد قادة هاته الجمعيـة "، جوزيف بانكس، Joseph  Banksعامل البناتات، يعتر 

أن شـامل إفريقيا بإمكانها أن تكون بوابة نحو باقي إفريقيا يف انتظار الدعم املادي واللوجسـتيي 

للحكومة اإلنجليزية التي كانت تساند قناصلها يف مدن كطنجة وطرابلس3.

يف هـذا الخضـم سـترز شـخصية جامـس كريي جاكسـون يف املشـهد ألن القنصل العـام يف طنجة 

السـيد جامـس ماريـو ماثـرا James Mario Matra مل يكـن ليجـد أحسـن مـن جاكسـون ملـّده 

باملعلومـات حـول التجـارة بـني الجنـوب املغـريب وبـالد الصحـراء وكـذا حول إرسـال مستكشـفني 

انجليز نحو إفريقيا.

2  JACKSON, James Grey; op.cit.IV

3  JACKSON, James Grey; )présentation(.
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هـذا الـدور الجديـد لجاكسـون كمخـر غـري مبـارش ملصلحـة" الجمعيـة اإلفريقيـة"، الـذي تقلده 

انطالقا من مدنية أكادير، دفعه لالهتامم أكرث بالتجارة الصحراوية.

هـذا االهتـامم املتزايـد باملغرب وعالقاته وهذه القناعة الراسـخة عند جاكسـون بأهمية هذا البلد 

يف املـرشوع التوسـعي اإلنجليـزي كان أهـم دوافعـه لكتابـة مؤلفـه، "عالقـة إمراطوريـة املغـرب، 

وصف املغرب من الساحل الغريب اإلفريقي إىل تومبوكتو ،41809.

هـذا الكتـاب كان يف الحقيقـة مدخـال أوليـا لشـغله األسـايس املتمثل يف إقنـاع اللـويب اإلفريقي يف 

لنـدن، ليـس فقـط بأهميـة املغـرب يف ذاتـه، ولكن خصوصـا بالدور الـذي ميكنه أن يلعبـه كبوابة 

للصحراء ولبا قي افريقيا.

كان جاكسـون يعتقد أن، املغرب بإمكانه أن ميد بريطانيا العظمى بكل املنتوجات املسـتوردة من 

الهنـد الرشقيـة  والهنـد الغربية عىل السـواء كالقطن، والسـكر والزيت والخمـر والتوابل،واملعادن 

كالنحـاس والفضـة** كـام أنـه كان يـرى أن السـيطرة عـىل أكاديـر لن تكلـف أكرث من ألـف رجل، 

خصوصـا إذا كانـوا انجليـز نظـر لتقدير"املـورو" لهـذه القوميـة، يبدو جليـا أن جاكسـون كان من 

 Indiaعـىل شـاكلة  رشكـة رشق الهند Colonialisme mercantile"أنصـار" االسـتعامر املركنتيـي

Company

أمـا يف املغـرب مـع التقلبـات السياسـية التـي طـرأت بعد وفاة السـلطان، سـيدي محمـد بن عبد 

اللـه عـام 1790م، وعدم قدرة خلفه بسـط سـلطته عىل مختلف األقاليم، سـعى الكثري من ممثي 

التجـار الدوليـني إىل محاولـة االنعتاق من القيود التجارية التي فرضها السـلطان والتي كان هدفها 

جعـل مدينـة الصويـرة املينـاء التجـاري الوحيـد جنـوب نهـر أم الربيـع. كان القصـد مـن هـذه 

السياسـة التجاريـة جعـل الصويـرة مركز التبادالت التجاريـة مع العامل الخارجي. يف هـذا اإلطار تم 

إغـالق موانـئ آسـفي و أكاديـر أمـام التجارة األوروبيـة وإلزام التجـار املتواجديـن بهاتني املدينتني 

االنتقـال إىل  مدينـة الصويـرة. غـري أن  هذه السياسـية املمنهجـة فقدت فاعليتها بعـد عام 1790 

م مع خلفه املوىل يزيد )1790-1792م(.

لـكل هـذا ووفقـا لهـذا السـياق العـام، تُشـّكل مالحظات جاكسـون املبارشة املسـتقاة مـن أبحاثه 

ومشـاهداته ومقابالتـه مـع شـهود عيـان ملدة سـنوات  مصـدرا مهام لتاريـخ املغرب. فـإىل جانب 

املعلومـات االقتصاديـة التـي متـس مجـال التجـارة والتبـادل الـدويل، يجد املـؤرخ العـام أو املؤرخ 

4  JACKSON, James Grey; ibid.
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املتخصـص يف مجـال التاريـخ االجتامعـي والطبـي معطيـات تاريخيـة مهمـة، لعـل أهـام تلـك 

املعطيـات املرتبطـة بالطاعـون الضـارب مـا بـني 1799-1800 والـذي كان فيـه جاكسـون شـاهدا 

عيانا.

لقـد كان جاكسـون مـن األوربيـني القالئل الذيـن ظلّوا يف املغـرب خالل هذه الجائحة بـدل الفرار  

إىل جبـل طـارق أو إىل بـالد أوروبـا. وقـد ضـم كتابه هذا فصال كامـال عن هذا املـرض وعن الكارثة 

البرشيـة التـي حلت باملغرب، وألن جاكسـون انتقل بني مـدن عديدة يف البلد، خصوصا يف الجنوب 

بني الصويرة وأكادير ومراكش، فإنه كتابه جاء تسـجيال  تاريخيا مهام رسـم فيه املشـاهد البرشية 

والطبيعة التي عاينها بنفسه. 

مضامين كتاب جامس جاكسون

أمـا بالنسـبة ملؤلفه، يقول جاكسـون أنه نتـاج مجموعة من املالحظات واملشـاهدات التي جمعها 

خـالل مقـام دام 16 سـنة يف ديـار املغرب تحت حكم كل من سـيدي محمد بن عبـد الله، وموالي 

اليزيد وموالي هشـام وموالي سـليامن. يضيف جاكسـون يف مقدمة كتابه، أن مجموع مالحظاته 

كانـت يف األصـل مذكـرات خاصـة به، ولكن بعد رجوعـه األخري إىل انجلرتا، والتقائـه ببعض النبالء، 

القونـت دو موبـرا*** ونقاشـهام حول قضايـا إفريقيا، اقرتح عليه هذا األخـري نرش هذه املعطيات 

السياسية واالقتصادية.

يف بدايـة هـذا املؤلف، بسـط جاكسـون أهم املؤلفات حول املنطقة منذ ليـون اإلفريقي و مارمول 

وبعـض الدبلوماسـيني كلومبغييـغ وآخرون .. ثـم أبرز بعض أخطائهم املنهجيـة وقصورهم يف فهم 

وتقديـر األوضـاع يف املغـرب، وبـني بعـد ذلـك أنه سـريكز عـىل الجوانـب االجتامعيـة واالقتصادية 

تاركا الجانب السيايس لكتاب آخر.

أما فصول الكتاب فقد خصصها للقضايا اآلتية:

الفصل األول: التقسيامت الجغرافية إلمراطورية املغرب.– 

الفصل الثاين: أنهار وجبال وطقس املغرب.– 

الفصل الثالث: وصف مختلف األقاليم، تربته، ثقافاتها، و إنتاجها.– 

الفصل الرابع: سكان إمراطورية املغرب، معلومات عن موانئه ومدنه الداخلية.– 

الفصل الخامس: عامل الحيوانات.– 

الفصل السادس: عن املعادن واملنتجات الفالحية.– 
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الفصـل السـابع: عن سـكان بالد الربر الغريبة، تقاليدهم ألبسـتهم، طقوسـهم الدينيـة وآرائهم، – 

طباعهم عاداتهم، األمراض وطقوس الدفن. 

الفصـل الثامـن :خصصـه للمعطيـات واألحـداث املتصلة مبـرض الطاعون الذي قى عىل سـكان – 

بـالد الربـر الغربيـة مـا بـني 1799 و 1800 و كذلـك عـن تأثـريات هذا املـرض التي كان جاكسـون 

شاهد عيان عليها.

الفصل التاسع: حول الدين اإلسالمي "الديانة املحمدية".– 

الفصل العارش: قضايا اللغات اإلفريقية والعربية.– 

الفصل الحادي عرش: حول كل ما يتعلق بالجانب التجاري باملغرب.– 

الفصـل الثـاين عـرش: حـول الناجـني من العواصـف البحرية يف السـاحل الغريب إلفريقيـا ولألرسى – 

اإلنجليز يف قبضة رجال الصحراء العرب الرحل واقرتاح فك أرسهم.

الفصـل األخـري مـن هـذا الكتـاب فجـاءت مضامينـه حـول العالقـات التجاريـة بني بـالد املغرب – 

ومدنية تومبوكتو  و بالد السودان وبعض شهادات التجار وسائقي القوافل التجارية.

األمراض واألعراض المرضية وعالجاتها بالمغرب ق 18-19م

 يشـري جاكسـون يف الفصـل الثامن إىل مجموعـة من املالحظات العامة مرتبطـة بالظواهر املرضية 

باملغرب منها:

كان الطاعـون يعـود كل عرشيـن سـنة ليقي عىل عدد كبري من السـكان، ويشـري إىل أن آخر مرة، 

يف عهـده، رضب هـذا املـرض، كانـت ما بـني 1799 و 1800 وكان األكرث فتـكا مقارنة مبا مى)قى 

عىل العديد من إخوة السلطان موالي سليامن(

إضافـة إىل الطاعـون يذكـر جاكسـون أن سـكان املغـرب آنـذاك كانوا عرضـة للعديد مـن األمراض 

الصعبـة واملؤملـة، فكثـري مـن املـدن والقـرى كانـت تشـهد ظهـور أوبئـة ضـارة يسـمونها" حمـى 

الفواكه" والتي كان سـببها تناول بعض الفواكه بكرثة. من هذه الفواكه: البطيخ الحلو، املشـامش، 

وكل الفواكه ذات النواة والتي مل تنضج بعد.

يقـول جاكسـون. "عندمـا تظهـر الجمـرة الخبيثـة أو الدمـل ويف قاعدتها حلقة سـوداء، فـإن حالة 

املريـض تصبـح ميـؤوس منهـا والنتيجـة تكـون قاتلـة دامئًـا. يف بعـض األحيـان، يكون الجسـم كله 

مغطى بالبقع السوداء، مثل جزيآت رصاص القنص. ويكون مصري املصابني به الهالك."
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بالنسـبة ملترض الجتذري، يشـري جاكسـون أن التلقيح كان أمـرا معروفا يف املغرب حتـى قبل أن – 

يصبـح شـيئا معهـودا يف أوروبـا، فلتلقيـح الفـرد كان عـرب الصحراء ينجـزون جرحا بحجـر حاّد و 

قاطـع. كـام أن خيولهـم ودوابهـم كانـت معرضـة عـىل الـدوام للجـذري، وكان أهـايل هـذا البلـد 

يخشـون هـذا املـرض وينصحون املرىض باستنشـاق الهواء يف الفضاءات الواسـعة. ويرى جاكسـون 

أن كـون هـذا املـرض فتاك بهذه املنطقة راجع باألسـاس لُسـمك جلـود األهايل العـرب و املعرضني 

عـىل الدوام ألشـعة الشـمس وللهواء، مـام مينع إخراج اإلفرازات الفاسـدة إىل الخـارج ودفعه إياها 

يف شبكة األوعية الدموية.

يالحـظ جاكسـون كذلـك أن األطفـال كانوا معرضني بكرثة لإلغـامءات، وفقدان الوعي، وأن النسـاء 

كذلك يعرفن مثل هذه الحاالت ويسمني ذلك "مجنني"، مبعنى مصاب مبس.

أوجتاع الترأس، آالم األمعتاء والروماتيتزم، أوجاع الـرأس عاّمة، ولكن تأيت مؤقتة، تعود باألسـاس  –

للتوقـف املفاجـئ للتعرق،وتختفـي مـع يشء مـن الحركة اليء يف هـذا الجور الحـار الذي يعرفه 

البلـد غالبـا. هـذه الحـرارة، يقـول عنها جاكسـون، أنهـا: "ترخي املعـدة وتجعلها مؤملة، ويسـمون 

ذلك هنا )وجع القلب(".

يضيـف جاكسـون، أّن األهـايل يشـتكون يف كثـري مـن األحيـان من املغـص  والتعب العـام، ويرجع 

ذاك رمبـا للميـاه التي يكرثون من رشبها. يشـتكون كذلـك من )وجع العظـام( أو الروماتيزم، الذي 

تسببه يف الغالب عاداتهم يف الجلوس عىل األرض بدون أحذية.

"بوتليتس" العتي، أم سـوء البـرص يف الليل. هذا النـوع من مرض العيون، يقول جاكسـون، غري  –

منتـرش يف جهـات الشـامل مـن البلد، لكنه منتـرش كثريا يف منطقة سـوس والصحـراء. ويتمثل هذا 

املرض يف سوء البرص يف الليل ولو مبصباح أحيانا. يقول:

يحـي جاكسـون  قائـال:  "عنـد إقامتـي يف أكاديـر، اشـتى أحـد أقـاريب الصغـار، مـن هـذا املرض، 

فنصحنـا أحـد األطبـاء عـرب الديلـم، بـدواء معـنّي، شـككت فيـه لبسـاطته. لكنـي وصفتـه لذلك 

الطفـل وبعـد 12 سـاعة، كم كانت دهشـتي كبـرية، عندما أصبحـت عيون الطفـل يف حالة جيدة، 

واسـتمر التحّسـن ملـدة 21 يـوم، ثـم عندمـا رجـع املـرض، اسـتعملنا الـدواء ملـرة واحـدة ليـدوم 

التحسـن والشـفاء ملـدة شـهر كامـل، ويف كل مرة كانت تتحسـن العيون ملدة أطـول")مل يذكر نوع 

هذا الدواء(.

القرحتات والطفحتات، القرحـات املصلية والطفحات ، يقول جاكسـون،:" كانـت غالبا ما تنترش  –
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عـىل أعضاءهـم أو أجسـادهم بسـبب سـخونة الـدم، التـي تـزداد شـدة مـع اسـتعاملهم املتكـرر 

واملفرط للمنشطات . هذه الطفحات رسعان ما تتحول إىل إصابات بالجذام.

االمراض التناستلية – يقول عنها : "اإلصابة األكرث انتشـارا هي األمراض التناسـلية، وهم يدعون  –

أنهـا كانـت غـري معروفة اىل حدود وقت فرديناند ، ملك قشـتالة ،الذي  طرد يهود إسـبانيا ، الذين 

، بعـد ذلـك اسـتقروا يف املغرب ... يسـمونه هذت املـرض، املرض العظيم، أو مرض النسـاء وينترش 

هـذا اآلن تحـت أشـكال متعـددة كام أننـي مقتنع أنه ليـس هناكا بربـري "مور" ليـس لديه جزءا 

مـن الفـريوس يف الـدم ؛ ليـس لديهـم عـالج فعـال ضـد ذلـك ؛ إنهـم ال يعرفـون الزئبـق الخـاص 

mercure spécifique، ولكنهـم يتبعـون نظـام غـذايئ مـن الخـرضوات ملدة 40 يومـا، ويف الوقت 

نفسه يرشبون رشاب الفشاغ salsepareille ، الذي يعطيهم راحة مؤقتة5.

يضيـف حسـب رأيـه أن املصابـون بهـذا الـداء يعانـون أقل مـام يعانيه املـرىض األوربيـني، فحرارة 

الطقـس تدفـع للتعرق املسـتمر إضافة اىل امتناعهم عن رشب النبيـذ وأي مرشوبات مخمرة. وهو 

مـا يفـر رمبـا ، أنهـم يتمكنـون مـن البقاء عىل قيـد الحياة دون عـالج جذري عـام، لكن يف بعض 

األحيـان يعانـون حتى نهايـة أيامهم، وتظـل األوجاع واآلالم. وبسـبب العدوى املتعـددة واإلهامل 

الكبـري، فإننـا نـرى، يقـول، يف بعض األحيان وجـوه دون أنف ، وأنه مل يتم تطبيـق أي عالج للقضاء 

عىل املرض . 

القرحتة. "القرحـة شـائعة جًدا، خاصة يف السـاقني. فمن النـادر أن تجد أحدا مـن األهايل "املور"  –

ال يعـاين مـن ذلـك. ولقد سـمعت أكرثهم يشـكون من عـدم التمتع بصحـة جيدة منـذ أن أصيبوا 

للمـرة األوىل. وإذا صـادف أن جراحـا أوروبيـا وصـف لهـم عالجـا محـددا، فـان الخطـأ يف ترجمـة 

وفهـم الوصفـة، أو عـدم الثقـة بهـا، أو ألسـباب أخرى، يـؤدي بهم إىل إهـامل اتباع النظـام الغذايئ 

املفـروض، مـام يـؤدي إىل تفاقـم أعـراض املرض، فيتخلون عـن هذا العالج، معتريـن أنه غري فعال 

؛ حتـى انهـم يدعـون أن الزئبـق ال يختلـط بالـدم ولكنـه يخـرج مـع الـراز ، وانه ليس لـه أي تأثري 

مفيـد. يف حالـة مـرض السـيالن املخاطـي gonorrhées، يطبقـون عالجـا موضعيـاً مـن الحنظـل 

)باإلضافة إىل مرشوبات األعشاب ومدرات البول( والتي لها تأثري مفيد للغاية".

يحـي مثـال أن : "الباشـا الحيـاين، رجـل عمـره 100 عـام حكم بالد سـوس و أكادير خـالل الفرتة التي 

اسـتقرت فيها هناك )وكان املفضل لدى السـلطان موالي إسـامعيل(، أكد يل أنه بإجبار عبيد البخاري 

5  JACKSON, James Grey;op.cit. 147148,
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عـىل السـخرة وحمـل األثقـال يف الحـرارة عـر الجبـال إىل أكاديـر، فقـد سـاعد يف شـفائهم مـن هذا 

املـرض. إذا كان هـذا صحيحـا، فـإن السـبب ال ميكـن أن يكون فقط كـرثة التعرق الناجـم عن الجهد 

الكبري يف مناخ حار.بل يف االسـتخدام املسـتمر والواسـع للحاممات السـاخنة قد يكون له أيضا تأثري 

يف الحد من رضاوة هذا املرض العدو للجسم البرشي"

الجذام. يقول عنه: "الجذام، واسـع االنتشـار يف بالد الربر. عادة ما يصاب به الناس يف منطقة حاحا  –

، حيث يسـتخدم زيت أركان عىل نطاق واسـع، فإذا تم تحضريه بطريقة عري صحية كام يقال هو غري 

صحيـح فانـه يسـخن الدم. نـرى املصابني بالجـذام يف حاجا، يف مجموعـات من عـرشة أو عرشين نفر، 

تقرتب من املسـافرين لتسـألهم الصدقات. يف مدينة مراكش، حي معزول، خارج االسـوار، يسكنه فقط 

املصابـون بالجـذام. عنـد عبـوري هـذه املنطقة الحظـت أنه ، عىل العموم ، مل يكن السـكان مشـوهي 

الوجوه. أما النساء، يف شبابهن ، فهن جذابات للغاية...".

"الجـذام يعتـر معديـا، واملصابـون به ملزمـون، يف كل خروج مـن منازلهم ، بارتـداء مالبس تحمل 

عالمة مميزة أو قبعة من القش مع حافة واسعة جدا. ...".

التونيتا )Tunia(. يقـول جاكسـون، "التونيـا الـدودة الوحيـدة. - إنهـا اإلصابة األكـرث عرضة عند  –

النـاس هنـا؛ إنهـم يأخذون كميات كبرية من العسـل والينسـون، التي لها نتائج وآثـار مفيدة. غالبا 

ما يصاب األطفال بهذا املرض، عيونهم تبدو غائرة وعصابة بيضاء حولها".

البواستري. – "هـذا املـرض شـائع جـدا. يسـتعملون ضـده مـردات داخليـة ومرهـم يتكـون من  –

زيـت اللـوز ومـن محلـول opuntia، أو التـني الشـويك. الخـوف مـن املـاء Hydrophobie غـري 

معـروف عـىل اإلطـالق يف بـالد الربـر الغربيـة، وهذا أمـر عجيب للغايـة، ألنه يف كل مـكان نقابل 

الكالب التي تعاين  نقص املياه وتعاين من الحرارة ومن التعرض ألشعة الشمس".

الفتتق. – "هنـاك بعـض حـاالت الفتق ، لكن ليس بكـرثة كام يف أوروبا. ليـس لديهم عالج فعال  –

ألي مـن األمـراض املذكـورة أعـاله ؛ يتكـون نظـام األدويـة الخاص بهـم ، من األعشـاب وغريها من 

النباتات مع اسـتثناءات نادرة. معرفتهم املكتسـبة عن خصائصها الطبية تسـتحق ، بالنسـبة للجزء 

األكر منها ،أن تدرس من قبل األطباء األوروبيني". 

الحجامتة :"النزيـف هـو مامرسـة و اسـتخدام شـائع يف عـالج أمـراض مختلفـة؛ حتـي الرجـل  –

السـليم ينـزف مـرة واحدة يف السـنة. التجريـح scarifications عىل الجبهة ، يف مؤخـرة الرقبة، يف 

قاعدة الشـعر، يف أسـفل الكليتني  والسـاقني عادة ما متارس يف حاالت صداع الرأس العنيف الناتج 
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عن مشكل يف التعرق".

إضافـة إىل هـذه املعلومـات الضافية عـن األمراض والعالجات باملغرب يف نهايـة الفرن الثامن عرش 

ة وبدايـة القـرن التاسـع عـرش فـإن  جاكسـون يقـدم لنـا تقريـرا موثقـا باملعطيـات الريـرة عـن 

عرشة حاالت مرضية بوباء الطاعون  مابني 1799 و1806 م مبدينة الصويرة.

الحـاالت السـريرية لبعـض المصابين بالطاعون الطين عاينهم جاكسـون 
ما بين 1799-1806م

الحالة األوىل:

يف ظهـر أحـد األيـام ذهبـت إىل املطبخ ووجـدت أن الطباخ يعد الخبز. ظهـر بصحة جيدة وبعقل 

سـليم؛ ذهبـت بعـد ذلـك إىل الصالـون املجـاور وأخـذت كتابـاً للقـراءة؛ بعـد نصـف سـاعة، ظهر 

الرجـل نفسـه عنـد بـاب الغرفـة وبـني ذراعيـه فراشـه ومالبسـه. عينـاه كأنهـا خرجت من رأسـه، 

وقـال يل، "افتـح البـاب مـن أجـي، ألين )مـرضوب( مصـاب. ُدهشـت للغايـة مـن هـذا التحـول 

مفاجـئ، ومتنيـت أن يذهـب بعيـدا؛ راقتـه إىل بـاب املنزل وأغلقـت البوابة خلفه. يف صبـاح اليوم 

التـايل، بعـد إرسـال زوجتـه إىل السـوق، قام من فراشـه، وقصد بـاب منزيل مبالبس خفيفـة، مؤكداً 

يل أنـه تقريبـاً قد شـفى، وأراد مني السـامح لـه بالدخول. لكنني ال أعتقد أنه مـن املعقول إدخاله 

إىل املنـزل،  فأخرتـه بالعـودة إىل املنـزل للراحـة لبضعـة أيـام ، حتـى يتأكد له شـفائه متاًمـا؛ لذلك 

عـاد إىل غرفتـه، لكنـه قـى نَحبـه يف نفـس املسـاء، وقبـل الفجر كان جسـمه يـرىث لـه لدرجة أن 

قدميـه كانتـا متعفنتـان. وألن زوجتـه كانـت تعتني به فقد أصيبـت بالعـدوى، كان لديها جمرات 

خبيثة ودمل، وظلت بغرفتها ملدة شهرين قبل ان شفاء.

الحالة الثانية:

كان للحـاج أحمـد أوبراهيـم، الحاكـم السـابق ملدينـة الصويرة، اثنا عـرش ابناً أو أكرث وأربع نسـاء، 

وجميعهـم )باسـتثناء زوجـة شـابة( أصيبوا بالـداء وتوفوا ؛ لقد رافقهـم واحًدا تلو اآلخـر إىل القر، 

ورغـم أنـه شـارك يف الطقـوس الدينيـة لغسـل الجثـث، إال أنـه مل يصـب بالعـدوى أبـًدا؛ بـل عاش 

سـنوات عديـدة بعـد ذلك. من منزله، الـذي كان يضم الزوجات والجـواري واألطفال والعبيد، بقي 

هنـاك شـخص واحـد فقط: الزوجة الشـابة التي تحدثنا عنها؛ هذه السـيدة كانـت مصابة، ولزمت 

الغرفة لبعض الوقت قبل الشفاء.
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الحالة الثالثة: 

- أحمـد بـن أ- أصابـه الطاعـون، وشـبهه أمله باألمل الناتـج عن رصاصتي بندقيـة كان قد أصيب بها 

فيـام قبـل، يف الفخـذ؛ تبعـه دوار، وهذيـان، وبعـد ذلـك مبـارشة، قـيء أخرض. جعله يسـقط عىل 

األرض دون وعـي؛ بعـد ذلـك بوقـت قصـري، يف املكانني اللذين شـعر فيهام كأمل الرصاص، تشـكلت 

أو االورام )grosseurs والدمـل bubons، وتقيحـت وأخرجت قيحا أسـودا كريها، ؛ وامتألت جمرة 

خبيثـة )charbon( عنـد مفصـل الكـوع مبحلـول سـميك، يف ورم محـاط بحلقة حمـراء متوهجة؛ 

بعد ثالثة أشـهر من الحبس ، بدا أن العدوى ، التي حولته إىل شـبه هيكل عظمي، قد اسـتنفدت 

نفسـها، وبـدأ املريـض يف اسـتعادة قوتـه، وبعـد شـهر آخر ، كانـت اسـتعاد قوته و عافيتـه. طوال 

فـرتة انتشـار الوبـاء، كشـفت التجربـة اليوميـة أن أولئـك الذيـن عانـوا من تهـوع املعـدة، متبوع 

بالقـيء مـن الصفـرا bileالخـرضاء أو الصفـراء، اسـتعادوا صحتهم بعـد معاناة بدرجـات متفاوتة، 

وأن أولئـك الذيـن كانوا يعانـون الدوار والهذيان، ثـّم التفريغ أو تقيء الصفرا السـوداء، ماتوا دامئًا 

بعـد يـوم أو يومـني أو ثالثـة أيام من لزوم الفراش، والجسـم مغطى بالبقع السـوداء الصغرية، مثل 

حبيبـات البـارود؛ يف هـذه الحالـة، حافظـوا عـىل عقولهـم بالكامـل وحتـى النهايـة كان كالمهـم 

مفهومـا. عندمـا كان جسـم املريـض ضعيًفـا، أو مل يكن لديه مـا يكفي من القوة ملقاومـة إفرازات 

املسـام عىل السـطح عىل شـكل كتل أورام أو جمرات خبيثة أو بقع سـوداء، كان يُعتقد أن جسامة 

املـرض تتحـول نحـو الجـزء الداخـي من الجسـم، أو ضد األعضـاء الحيوية، ويتـويف املريض يف أقل 

من أربع وعرشين ساعة، دون أن تشوبه أي عالمة خارجية.

الحالة الرابعة:

و قـد أفيـد أنـه خـالل هذا املوسـم كان السـلطان، مثل آخرين كـرث، عاىن من الطاعـون مرتني؛ مام 

يدحـض فكـرة أن الشـخص ميكـن أن يصـاب بالطاعون مرة واحـدة فقط يف حياته، كـام هو الحال 

مـع الجـدري. عولـج السـلطان بجرعـات كبـرية من اللحـاء البـريويف، لعدة مـرات؛ وقيل إنه شـعر 

براحـة ال حـرص لهـا، لدرجـة أنـه نصح شـقيقه بعدم السـفر دون حمله مـا يكفي من هـذا الدوا. 

 Cinchona( السينشـونا  مـن  كافيـة  بكميـة  دامئًـا  السـلطان  يحتفـظ   ، الطاعـون  بدايـة  منـذ 

officinalis(، ملواجهة أي احتامل.

الحالة الخامسة:

أصيـب ح..ل. بالطاعـون، وقـال انـه يشـعر بـأمل مامثل إلبـرة طويلة يتـّم غرزها باسـتمرار يف أعىل 



كلية الطب والصيدلة وطب األسنان بفاس | من 19 إلى 21 دجنبر 1962019

فخذه)هكذا عّر عن أمله(. بعد سـاعة أو سـاعتني، ظهرت جمرة خبيثة يف أعىل الفخذ، واسـتمرت 

يف النمـو ملـدة ثالثـة أيـام، ويف النهايـة مل يعد يف اإلمكان تحمـل األمل أو إخفاء اإلحسـاس به؛ فألزم 

نفسـه الفـراش. أحـد األطباء العرب جعـل عىل الجمرة الخبيثة خصيتي كبـش مقطّعة إىل جزءين، 

مـا تـزال تحافـظ عىل حرارتها الحيويـة؛ يف اليوم الثالث ، وصلت الجمـرة الخبيثة إىل حجم برتقالة 

صغـرية. تـم تطبيـق العـالج املذكـور يوميًا ملـدة ثالثني يوًمـا، وبعد ذلـك لجأ الطبيـب إىل كامدات 

مـن عصـارة )opuntia( التني الشـويك، وعلكة األمونياgomme ammoniaque  )الفشـوك( وزيت 

الزيتـون املمـزوج بنسـبة الثلـث: كان هـذا التحضـري إلثـارة القيـح، والـذي حدث بالفعـل؛ مخلفا 

تجويفـا كبـريا. كان ميلـئ يوميًـا بالقنـب الناعـم املنقـوع بالعسـل؛ بفضـل هـذه التطبيقـات، تـم 

تضميد الجرح، وبعد تسعة وثالثني يوًما، صار كل يشء عىل ما يرام.

الحالة السادسة:

الـح.ت.أ . تاجـر يهـودي مـن مدينة الصويرة، أصيب بشـدة؛ أرسـل يل وسـألني عن بعـض العالج؛ 

نصحتـه باسـتخدام زيـت الزيتـون.  كنـت أحمل وصفـة السـيد م. بالدويـن M.Baldwin فقمت 

برتجمتهـا إىل اللغـة العربيـة وأعطيتـه إياهـا؛ لقـد اتبع هـذه الوصفة، وبعد سـتة أسـابيع، أكد يل 

أنـه )بركـة اللـه( ظـل عـىل قيـد الحياة بفضـل هـذا العـالج لوحده.أخرين أنّـه بعد طالء جسـده 

بالزيـت، أصبحـت برشتـه خشـنة وجافة مثل قشـور السـمكة، لكـن بعد نصف سـاعة، ظهر عرق 

مهـم، اسـتمر ملـدة نصـف سـاعة أخرى، وبعدها شـعر ببعـض الراحة؛ جـدد هذه املسـحات ملدة 

أربعني يوًما، ويف النهاية تعاىف كليّاً.

الحالة السابعة:

محمـد بـن.أ.  انهـار فجـأة يف الشـارع. تـم نقـل إىل املنزل؛ رسعان مـا ظهرت ثالث جمـرات خبيثة 

وخمـس كـرات يف أعـىل الفخذ، وتحـت مفاصل الركبتني، وعىل الرسـغني ، وداخل الكوع؛ تويف بعد 

ثالثة أيام من هذه االصابة.

الحالة الثامنة:

لقـد أصيـب ل.ر . بشـّدة مـن جراء هذه املصـاب الرهيب بينام كان يتاجر يف جلـود املغرب؛ فجأة 

فقـد الوعـي، بعد اسـتعادة أنفاسـه، أبلغ عن إحساسـه بأمل مثـل وخز اإلبر أينام ظهـرت الجمرات 

الخبيثة. ثّم تويف يف نفس اليوم، يف رغم كل العالجات.
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الحالة التاسعة:

تعـرض السـيد باسـيفيكو M. Pacifico ، وهـو صاحـب تجارة، لهجوم، وشـعر بأمل شـديد يف الجزء 

السـفي مـن دهـون الفخـذ، بالقـرب مـن األوتـار. اضطـره للزوم الفـراش. قمـت بزيارتـه يف اليوم 

التـايل ، وبينـام كنـت أتجـه نحـوه، رصخ قائـالً: "ال تقـرتب منـي ، ألين عـىل الرغم مـن أنني متأكد 

من عدم وجود املرض الذي يسـود، لكن إذا ملسـتني ، فإن أصدقائك ميكنهم أن يقنعوك بالعكس 

وأن يخيفـوك ؛ آمـل أن أكـون عـىل قدمـي يف غضـون أيـام قليلة. رأيـت دون بيـدرو دي فيكتوريا 

Don Pedro de Victoria، رجـل إسـباين محـرتم، وقـف يف الغرفـة وقـدم يل سـيجارًا فدّخنته، ثم 

 Soubremont غادرت؛ يف اليوم التايل تويف املريض. خالل مرضه، تلقى رعاية السـيد سـوبرميونت

، الـذي مل يـرتك رسيـره إال بعـد موتـه، لكنه نجـا من العدوى ، والسـبب هو بالتأكيد أنـه كان دامئا 

لديه أنبوب Pipe يف فمه.

الحالة العارشة:

اثنـان مـن يهـود شـخصيات املدينة املهمة، بعـد أن فقدا كل أمـل وكل ذوق للحيـاة، قررا تكريس 

الوقـت الـذي بقـي من حياتهم يف رعاية املرىض املحترضين، وغسـل جثثهم ودفنهـم. هكذا فعلوا 

ذلـك ملـدة ثالثـني أو أربعـني يوًمـا، مل يتـم خاللهـا الوصول إليهـم. عندمـا اختفى الطاعـون تقريبًا 

وبـدؤوا باسـتعادة األمـل يف النجـاة مـن هذه الكارثـة، تعرضوا لإلصابـة، لكن تعافوا منـه بعد أيام 

قليلـة، ومـا زالـوا عـىل قيـد الحيـاة. من هـذه الحالة األخـرية، مثل حـاالت أخرى مشـابه، أكرث من 

أن تـدرج هنـا، يبـدو أن الجسـم البـرشي يتطلـب جـزءا قليـال من املـرض املزمن حتى يعّد نفسـه 

ملواجهة العدوى.

المصادر والمراجع.
– ELMGHARI, Mina » Présence juive à Mogador/Essaouira )1760-1873( « ; Hes-

péris-Tamuda LI )2( )2016(: 371-397

– JACKSON, James Grey, An Account of Morocco and the District of Suse, Londres, 

Nicol & Son, 1809, 303 p.

– JACKSON, James Grey; Relation de l’Empire de Maroc ; Descripton du Maorc ; de la 

Côte Ouest africaine et de Tombouctou ; Traduction de Jean-Francois Robinet ; 

Présentation Mohammed El Mansour ; al-Maarif  Aljadida, Rabat ; 2007.
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)1757-1790( «. Revue de l'Occident musulmanet de la Méditerranée, n°1, 1966. pp. 

113-133;

– MAHMOUD ROUCHEDY, al-Bakli al-Haquime, Dictionnaire de médecine 
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James Grey Jackso جامس كريي جاكسون 

الكتاب االصيلالرتجمة الفرنسة
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المحور الثالث: 
المجاعات واألوبئة والسياسة الصحية في المغرب خالل القرنين 18و19

أدبيات األوبئة في مغرب القرن 19
األستاذ الحسين الفرقان

جامعة ابن زهر أكادير

مقدمة

إن البحـث يف موضـوع األوبئـة يف مغـرب القـرن التاسـع عـرش، خاصـة منهـا الطاعـون والكولـريا، 

يقودنـا بطبيعـة الحـال إىل سبــر أغـوار النصـوص التاريخيـة التي كُتبـت يف املوضـوع. إذ أن هذه 

النصـوص تعتـر شـاهدة عـىل عرصهـا، وتـؤرخ للوبـاء كظاهـرة تاريخيـة وطبيعيـة دوريـة تظهر 

فجـأة وتتطـور ثـم تتـالىش، كـام تُـرز بعـض ردود الفعـل الجامعية خالل فـرتات األوبئـة من هلع 

وبحث عن التفسـريات مبختلف األشـكال. فهذه النصوص تسـمح لنا باسـتيعاب اإلطار العام الذي 

تشـكلت بداخله التصورات واملفاهيم حول الوباء، والوسـائل املتنوعة التي يلجأ إليها السـكان يف 

مواجته. 

يف هـذا السـياق، ارتكزنـا يف هـذه الدراسـة عـىل مؤلفـات تصنـف ضمـن مـا اصطلـح عليـه بفقه 

األوبئـة أو أدبيـات األوبئـة يف مغـرب القـرن التاسـع عـرش، مـن بينها مخطـوط أقـوال املطاعني يف 

الطعـن والطواعـني للعـريب املرشيف املتوىف سـنة 1895 منوذجـا متميزا من هذه األدبيات سـواء من 

حيـث احتوائـه عـىل جـل القضايـا واألسـئلة التـي طُرحت أمـام النخبـة العاملـة خالل تلـك الفرتة 

حـول موضـوع األوبئـة بصفـة عامـة، أم مـن حيـث إشـاراته التاريخيـة وإفاداتـه املتعـددة ثـم 

مخطـوط محمـد بـن يحيى السـويس يف كتابه تأليف يف الطب1. فقد اسـتوعبت هذه املخطوطات 

يف ثناياهـا كـام هائـال مـن اإلحاالت التي شـكلت القسـم األهم من الـرتاث األديب والطبـي العريب، 

وهـي الكتابـات التـي واكبـت مجمـل القضايـا واألسـئلة الرشعية والفقهيـة يف الفكر العـريب حول 

موضـوع الوبـاء بصفـة عامـة منـذ السـنوات األوىل لصـدر اإلسـالم، ال ندعـي أننا سـنحيط مبجمل 

اإلشـكاليات الفكرية والطبية التي أثارها الطاعون والكولريا، وبتحليل كل مخلفاتهام عىل املجتمع 

املغريب خالل هذه الفرتة، بقدر ما تشـكل هذه الدراسـة اسـتقراء ألحد األنواع األدبية يف الكتابات 

محمد بن يحيى الشبي السويس )كان حيا سنة 1277ه- 1860مـ (:  تأليف يف الطب، مخطوط خ. ع.780د.  1
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التاريخيـة ملغـرب القـرن التاسـع عـرش، وتقييـم محتوياتهـا. انصـب اهتاممنـا عـىل محاولة ضبط 

املرجعيـات العامـة التـي حـددت تصور هـؤالء املؤلفني ملفهـوم الطاعون، ومن خـالل ذلك تحليل 

جوانـب مـن التعاريـف التـي صاغوها عن الطاعـون، مع ما أثارتـه هذه التعاريف مـن لبس ناتج 

عـن إطـالق مصطلـح الوبـاء والطاعـون عـىل كل مـرض فتاك. ثـم االنتقال إىل دراسـة اإلشـكاليات 

الجوهريـة املالزمـة ملجمـل أدبيـات الطاعـون، والتي أطـرت بعض ردود فعل السـكان سـواء منها 

فئـات العامـة أم الخاصـة. ويـأيت يف مقدمـة تلك اإلشـكاليات مسـألة العـدوى ومرشوعيـة الوقاية 

والعـالج، ثـم املوقـف مـن اإلجـراءات الصحيـة إبان فـرتات األوبئـة. ولعـل محاولتنـا مقاربة هذه 

اإلشـكاليات عـىل ضـوء ما كان سـائدا باملرشق العـريب وبعض البلدان األروبيـة كفيل بتكوين نظرة 

عامـة تقريبيـة عـن بعـض الجوانـب التـي أطـرت تعامـل املغاربـة مـع األوبئـة الفتاكـة يف القـرن 

التاسـع عرش، خصوصا عند رصدنا لبعض اإلشـارات التاريخية التي تصف الحالة النفسـية ووسـائل 

الوقاية والعالج، وظروف التطبيب وعيادة املصابني إبان زمن الوباء.

بالنسـبة للنموذج األول، نسـتخلص من بعض القرائن واإلشـارات العرضية الواردة يف طي صفحات 

كتـاب أقـوال الــُمطاعني أن العـريب املرشيف انتهى مـن تأليف كتابه بعد سـنة 1855، بناء عىل آخر 

وباء أّرخ له، وهو وباء الكوليــرا لسـنة 1854-1855م، ثم ِذكره السـم موالي الحسـن مقرونا بلقب 

الخليفـة، وهـو اللقـب الذي أصبح يحمله بعد تويل والده سـيدي محمد بن عبـد الرحامن الحكم 

أواخـر غشـت سـنة 1859م. هـذا باإلضافـة إىل غياب أية إشـارة يف الكتاب إىل وباء الكوليــرا الذي 

اجتـاح املغـرب مـن جديـد منـذ أوائـل سـنة 1860م، ورضب بقـوة جـل الجهـات واملدن مبـا فيها 

مدينـة فـاس2 حيـث كان يقيـم املؤلـف. نخلص من خالل هـذه الحيثيات إىل تحديـد نهايئ لتاريخ 

تأليـف العـريب املـرشيف لكتاب أقـوال املطاعني بني سـنتي 1855م و 1860م. وال يُسـتبَعد أن يكون 

ظهـور وبـاء الكوليــرا من جديـد باملغرب منذ سـنة 1850م وبلـغ ذروته سـنة 1854-1855م، من 

دواعـي إقـدام الــمرشيف عـىل تدوين كتابه، السـيام وأنه يُجمـُل محتوى كتابه يف املقدمـة قائال:  " 

فهـذه ورقـات تشـتمل عىل مقدمة وسـبعة فصول وخاتــمة، يف أمر الوبـاء الذي منـه الطاعون"3. 

ويَُذكـر مـن جديـد يف الخامتـة عنـد إشـارته إىل أول ظهور للكولـريا بالجزائر واملغـرب مطلع العقد 

الرابـع مـن القـرن التاسـع عرش، منبهـا إىل أنه هو نفس الوباء الذي ظهر يف منتصف القرن التاسـع 

عـرش الـذي وصفـه مـن قبـل، قائـال: "هـذا الــموت بهـذا الوصـف ظهـر يف املغـرب األوسـط عام 

انظـر:ـ  البـزاز )محمـد األمـني(: تاريـخ املجاعات واألوبئـة باملغرب يف القرنني الثامن عرش والتاسـع عرش. منشـورات كلية اآلداب   2

والعلوم اإلنسانية، الرباط، 1992. ص. 189.

العـريب املـرشيف: أقـوال املطاعـني يف الطعـن والطزاعـني، منوذج من أدبيـات األوبئة فيمغرب القـرن 19، درااسـة وتحقيق الفرقان   3

الحسني، منشورات دار التوحيدي، الرباط 2014 . ص175.
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تسـعة وأربعـني ومائتـني وألـف)1833م(، ويف الــمغرب األقـى ظهـر يف حـارضة الــمغرب هـذه 

مدينة فاس عام خمسني ومائتني وألف)1834م( "4. 

إن تخصيصـه حيـزا مهـام يف مقدمـة وخامتـة كتابـه لذكـر املوجـة األوىل من كوليــرا عـام 1834م، 

والتفصيـل يف أخبـار املوجـة الثانيـة ملنتصف القـرن، وما أحدثته من خسـائر دميوغرافيـة وزعزعة 

يف النفوس، واختالط املعنى بيــن الطاعون ومرض الكوليــرا الذي يُعرفه املؤلف بأسـامئه املحلية: 

بوقليـب وبوزريويطـة، وبأسـامئه التقليديـة: الطعـن والوبـاء، كل هـذا يحملنـا إىل االعتقـاد بـأن 

العـريب املـرشيف َدون تأليفـه هـذا يف محاولـة لرفـع اللبـس عـن الغمـوض، الـذي سـاد آنـذاك، يف 

التمييز بيـن وباء الطاعون ووباء الكوليـرا الوافد الجديد عىل املنطقة.

1. تعاريف الطاعون/الوباء:

إن الغمـوض املرتبـط بتعريـف الطاعـون، وعمومية املعلومـات التي نصادفها يف املصـادر املغربية 

والعربيـة عامـة يتحـدد عىل مسـتوى املصطلح؛ فنجد لفظ الوبـاء ولفظ الطاعون يـرِدان عند ذكر 

أي مـرض فتـاك سـواء أكان طاعونـا أم حمـى وبائيـة أم أي مـرض وبـايئ يتميـز باالنتشـار الواسـع 

وحصـد أعـداد كبـرية مـن الضحايـا. هـذا الغمـوض كان له مـا يطابقه يف املصـادر األوروبيـة، منها 

اإلغريقيـة التـي اسـتعملت مصطلـح لويــموس Loimos أو لويــميا Loimia 5، والالتينيـة التـي 

اسـتعملت مصطلـح pestis  للداللـة عـىل كل األمـراض البرشيـة الكـرى، خاصـة منهـا األوبئـة 

الخطرية. وقد أصبح مصطلح pestis انطالقا من الطاعون األسـود لــمنتصف القرن 14م داال فقط 

عىل الطاعون رغم أن بعض املؤلفيــن استمروا يف استعامل الــمعنى القديم للمصطلح إىل جانب 

تسميات أخرى مثل "العدوى" و"املوت"6.

أمـا يف الكتابـات املغربيـة للقـرن التاسـع عـرش، فقد اسـتمر تـداول لفظي الوبـاء والطاعـون عند 

التأريـخ لألوبئـة الكـرى التـي ميزت هـذه الفـرتة، ويف مقدمتهـا الطاعـون والكولـريا. وهكذا نجد 

أكنسـوس7 يسـتعمل لفظـي الطاعـون والوبـاء للداللـة عىل طاعـوين سـنة 1799 وسـنة 1818، أما 

نفسه، ص. 202.  4

5 H.P.J.Renaud : » les maladies pestilentielle dans l’orthodoxie islamique «. Bulletin de l’institut d’Hygiène du 

Maroc. N°III, Juillet- Septembre 1934, p. 5.

6 Dictionnaire des sciences historiques, Peste, p. 505.

انظـر:ـ  الكنسـويس )محمـد بـن أحمـد(: الجيـش العرمـرم الخـاميس يف دوىل موالنـا عـي السـجلاميس. تقديم وتحقيـق وتعليق   7

أحمد بن يوسف الكنسويس. املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 1994.  ج. 2، ص.281 و ص.303.
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أحمـد ابن الحاج السـلمي فيسـتعمل كلمتي "املـرض الوبايئ" 8 عند حديثه عـن طاعون 1164هـ/ 

1750-1751م. يف حـني نصـادف البعـض اآلخر يسـمي مرض الكولريا طاعونا، مثلـام ورد يف إتحاف 

املطالـع عنـد ذكر كوليــرا 1854: " ويف يـوم الخميس خامس وعرشي صفر )عـام 1271هـ ( انترش 

الـداء املسـمى بالطاعـون مبدينـة فاس"9، بينام اقتـرص النارصي عىل لفظ الوباء عنـد ذكره ملوجتي 

كولريا سنة 1834 وسنة 1854 بالقول: "ويف هذه السنة كان الوباء باملغرب..."10.

يف املقابـل، يـرد ذكـر الطاعـون يف بعـض الكتابـات بتسـمياته املحليـة، كـام هـو الشـأن مثـال عند 

املـرشيف يف حديثـه عـن طاعـون 1799 باسـم "وبـاء الحبـة"11، وعند أحـد املؤلفني مـن الصحراء يف 

إشـارته إىل طاعـون نهايـة القـرن الثامـن عـرش باملنطقـة: " ويف عـام 1207هــ وقع الوباء املسـمى 

مبغـاط، ومل يـزل بالنـاس حتـى تم العـام الثامن الذي يليـه، وتويف فيه خلق كثري فيه أشـياخ وأكابر 

من أهل والتة"12.      

وحتـى نتحكـم يف مختلف التشـعبات التي يطرحها تتبع تعريفات "الوبـاء" والطاعون الواردة عند 

إخباريـي القـرن التاسـع عرش باملغـرب، كان من الالزم القيام بتصنيف منهجي يسـمح بتمييز، ولو 

نسـبي، بـني مـا هـو أديب فقهـي ومـا هـو طبـي. خصوصـا وأن هـذه التعريفـات وردت يف غالـب 

األحيـان بصيغـة سـجالية، يسـتنبط منهـا أحيانـا الرغبـة يف ترجيـح كفـة اجتهـادات الفقهـاء عىل 

التعليالت الطبية.

أ- التعاريف األدبية: 

إن مـا مييـز جـل هـذه التعاريف هـو وحدتها املصدرية، فهـي ال تخرج يف الغالب عـام كتبه رشاح 

اللغـة، كالفريزآبـادي والجوهـري، وكبـار حفـاظ وأمئـة الفقـه اإلسـالمي مـن أمثـال ابـن حجـر 

العسقالين وجالل الدين السيوطي ومحمد الحطاب الرعيني.

وأول ما تتناوله التعاريف األدبية هو مسـألة التمييز بيــن "الوباء" والطاعون، إن عىل الــمستوى 

اللغوي أو االصطالحي، انطالقا من كون الطاعون يف التصور الديني الجامعي هو شـهادة ورحــمة 

انظر: ـ أحمد ابن الحاج السلمي: الدر املنتخب. خ.س. 12184.ج. 9، ص. 175.  8

عبد السالم بن سودة: إتحاف املطالع ضمن موسوعة أعالم املغرب. ج.7، ص. 2604.  9

النـارصي )أحمـد بـن خالـد( : اإلسـتقصا ألخبـار دول املغـرب األقـى. تحقيـق وتعليـق جعفـر النـارصي ومحمـد النـارصي. دار   10

الكتاب، الدار البيضاء، 1956. تج.9، ص. 45  و ص. 69.

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. م.س. ص.182.   11

مجهول: كتاب يف التاريخ والوفيات. مكروفلم خزانة كلية اآلداب، الرباط، تحت رقم 272. ص. 389.  12
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للمسلميــن وعقـاب للكفـار، وكـون الجامـع املشـرتك بينـه وبيــن "الوبـاء" هـو كـرثة الــموت يف 

كليهـام، مــام يفـر لنـا مـا دأب عليه اإلخباريون من تسـمية أي وبـاء فتاك طاعونـا، إال أن ظهور 

مـرض الكوليــرا كوافـد جديـد باملنطقـة، مـع مطلع العقـد الرابع من القرن التاسـع عـرش، كان له 

أثر يف بعض كتابات هذه الفرتة، وساد شعور بأنه مرض يختلف عن الطاعون. 

يف تناولـه لهـذا املبحـث خصـص العـريب املـرشيف فصـال كامـال من كتابـه، مبتدئـا باملعنـى اللغوي 

للوبـاء13، ثـم انتقل إىل املسـتوى االصطالحي للوباء وما مييزه عـن الطاعون، اعتامدا عىل التعاريف 

املوروثـة عـن رواد الطـب اإلسـالمي، كاألنطـايك وابـن سـينا، وعن أمئـة الفقه، مثل القـايض عياض 

وابـن حجـر ومحمـد الحطـاب الرعينـي، ليخلـص إىل أن الطاعون أخص مـن الوباء باعتبار "سـببه 

الـذي مل يـرد يف يشء مـن األوبـاء نظيــره، وهو كونه طعن مـن الجن"14 بناء عـىل الحديث النبوي 

: «الطاعـون وخـز أعدائكـم مـن الجن». وقد تبنى يف ذلـك حكم ابن حجر العسـقالين القائل بأن: 

" الوبـاء ينشـأ عنـه كـرثة املوت، ولــام كان الطاعـون كذلك، أُطلق عليه اسـمه، فالوبـاء هو املرض 

العـام"15، ويُعضـده بـرأي القـايض عيـاض : "والوبـاء هو عمـوم األمراض فَُسـِميت طاعونا لشـبهها 

بالهـالك، وإال فَـُكّل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون". فالقاسـم املشـرتك بـني "الوباء" والطاعون 

يتجـىل يف العـدد الكبـري مـن الضحايـا، رغـم أن الوبـاء أعـم مـن الطاعـون، كـام يتضـح مـن كالم 

املـرشيف : "...عـىل أن الوبـاء أعـم من الطاعـون، وأن كال منهام يُطلق عىل اآلخـر بجامع كرثة املوت 

فيهـام"16. وقياسـا مـع باقي األمراض، اعتبــر الــمرشيف الطاعـون أعظمها عىل اإلطالق مقـررا بأن: 

"... األمـراض الوبائيـة كثـرية كالحمـى القويـة، وَوَجـع الـرأس والطِّحـال والقلـب والسـعال وذات 

الجنب، وضيق النفس والسل والقولنج، وأعظم هذه األمراض الـموُت بالطاعون"17.

هـذا التمييـز بـني الطاعـون و"الوبـاء" عىل أسـاس خصوصيـة األول، كان هو السـائد بـني عدد من 

كتـاب هـذه الفـرتة، مثـال محمـد الرهـوين الـذي ينطلـق من نفـس املرجعيـات عنـد تعليقه عىل 

حـادث رجـوع عمر ابن الخطاب عن الشـام ليخلـص إىل القول: "وظاهر ذلـك أن الوباء والطاعون 

مبعنـى واحـد، لكـن الوباء ليس هـو الطاعون ... ذلـك ال يوجب تخصيص لفظ الوبـاء بالطاعون... 

الفـرق بينهـام أن الوبـاء عـام والطاعـون أخـص منـه ... والصحيـح الـذي قاله املحققـون أنه مرض 

وقـد فصـل يف االشـتقاق اللغـوي لكلمـة وباء، اعتـامدا عىل ما ورد عنـد الفريوزآبادي والجوهـري والحطاب الرعينـي، ليخلص إىل   13

أن هذه الكلمة بالهمزة يف اآلخر تحتمل املد والقرص. انظر: ـ العريب املرشيف:أقوال املطاعني. ص. 193

نفسه، ص. 196  14

نفسه،    15

نفسه، ص. 209.   16

نفسه، ص. 242.  17
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الكثـري مـن النـاس يف جهـة مـن األرض دون سـائر الجهـات، ويكون مخالفـا للمعتاد مـن األمراض 

الكثرية وغيـرها، ويكون مرضهم نوعا واحدا بخالف سائر األوقات فإن أمراضهم مختلفة."18  

وهكـذا كانـت التعاريـف التـي تجمع بـني الطاعون والكولـريا، تجد ما يبــررها يف األعـداد الكبرية 

مـن الضحايـا ورسعة االنتشـار يف كال الــمرضني، بل إن قـوة الدمار الدميوغرايف ملـرض الكولريا، عند 

بدايـة اجتياحـه لغرب البحر األبيض املتوسـط، دفعـت إىل االعتقاد بأنه أعظم مـن الطاعون، مثال 

ذلـك ما تفيدنا به رسـالة من السـلطان املوىل عبـد الرحامن إىل قائد تطوان، مؤرخـة يف ربيع األول 

1247هــ/ غشتـشتنبــر 1832م، بعدمـا أخـره القناصلـة األجانـب بظهـور مـرض معـدي بأروبـا، 

ويأمـره باتخـاذ إجـراءات صحيـة وقائيـة عـىل الوافديـن إىل املدينـة عـن طريـق البحـر: " خدمينا 

األرىض القائـد محمـد بـن عبد الرحامن أشـعاش، وبعـد، فإن جميع القنصوات بثغـر طنجة أخروا 

بـأن بأطـراف بالدهـم ظهر أمل يجـب االحرتاز منه، ألنه أعظـم رضرا من الوباء عصمنـا الله منه"19. 

هـذا الربـط بـني الطاعون والكولريا يف القرن التاسـع عـرش، املبني عىل رسعة االنتشـار وقوة الفتك 

يف كال الوبائني، استمر أثره إىل السنوات األوىل من فرتة الحامية20. 

ب- التعاريف الطبية :

لـن كان مؤلفـو القـرن التاسـع عـرش، يف محاولتهم إعطاء تعاريـف طبية ل"الوبـاء" والطاعون، قد 

نهلـوا مـن املـوروث الطبي اإلسـالمي الـذي خلفه الـرواد أمثـال ابن سـينا واألنطايك والـرازي وابن 

رشـد، فـإن هـذه التعاريـف اكتسـت أهميـة بالغـة بالنسـبة للباحثـني يف هـذا املوضـوع. فبفضل 

األوصـاف املتعـددة عـن أعـراض األوبئـة وأسـامئها املحليـة، الـواردة يف كتابـات اإلخباريـني كـام 

عايشـوها أو توارثـوا أخبارهـا، أمكـن تجـاوز الغمـوض وتحديـد طبيعـة عـدد مـن األمـراض، ويف 

مقدمتها الطاعون والكولريا.

ذكـر النـارصي يف مناسـبتني أوصافـا عـن أعـراض الكولـريا املتميـزة باإلسـهال الحـاد وغـور العينني؛ 

األوىل عند ذكر كوليــرا 1251هـ/ 1834م جاء فيه: " ويف هذه السنة] أي عام 1251هـ[ كان الوباء 

محمد بن أحمد الرهوين: جواب يف أحكام الطاعون. مخ. خ. ع. 2251. ص.5-4.  18

انظـر نـص الرسـالة السـلطانية يف كتـاب أحمـد بـن محمـد الرهوين: عمـدة الراويـن يف تاريـخ تطاويـن. خ. ع. مكروفيلـم، ج.8،   19

ص.236. 

يتضـح ذلـك مـن خـالل نـرشة صحيـة تُعـرّف مـرض الكولـريا بلفظ الهيضـة وتقارنـه بالطاعـون : " ال مـرض أرسع وأسـهل انتقاال   20

مـن هـذا املـرض، وقـد يسـاويه الطاعون." انظـر:ـ  كتاب يف حفظ الصحة لعامة مسـلمي شـامل إفريقيا. معهد باسـتور، املطبعة 

الوطنية، باريس، 1922. ص. 39.
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باملغـرب باإلسـهال والقـيء وغور العينني وبرودة األطـراف"21، أما الثانية فتخص كوليــرا 1271هـ/ 

1854م: "ويف هـذه السـنة، أعنـي سـنة إحـدى وسـبعني ومائتـني وألـف، كان الوبـاء باملغرب وهو 

إسـهال مفـرط يعـرتي الشـخص ويصحبـه وجع حـاد يف البطـن والسـاقني، ويعقبه تشـنج وبرودة 

واسـوداد لـون، فـإذا متـادى الشـخص حتى جـاوز أربع وعرشين سـاعة فالغالب السـالمة وإال فهو 

الحتـف"22. ويتفـق مـع الوصـف الذي قدمه صاحب االبتسـام عن أعـراض كولريا سـنة 1833:" إذا 

أصـاب الرجـَل تغيــر لونـه واْسـودَّ جفن عينيـه، وجعل يقـيء من أعال ويسـهل من أسـفله، ومن 

النـاس مـن يشـتي مـع مـا ذُكر وجع رجليـه وميوت يف الحـني"23. إال أن مـا يثري االنتباه هـو انفراد 

صاحـب االبتسـام بالتحديـد الواضـح لــهذا الوبـاء، عندمـا ذكـره باسـمه الــمتعارف عليـه عامليـا 

بالكوليــرا، يف حديثـه عـن موجتها العاملية األوىل باملرشق سـنة 1246-1247هــ/ 1830-1831م : " 

... حـدوث وبـاء عظيم يف مكة سـنة سـت أو سـبع وأربعني يف أيام املوسـم، فـامت منه خلق كثري، 

وهـو ريـح مـا رأى النـاس قـط مثلـه وال سـمعوا بـه، قاتل من حينـه، ويسـمونه عندنـا يف املغرب 

بأسامء الكلرية والريح األصفر وبوقليب، ويسمونه أهل الحرمني باللطاف والشوطة"24.

انتبـه العـريب املـرشيف إىل اختالف الكولـريا، الوافد الجديد عىل املنطقة، عـن الطاعون الذي عهدته 

السـاكنة مـن قبـل، خصوصـا وأن األذهان كانـت ما تزال تحمل ذكريات مأسـاوية عـن آخر ظهور 

فتـاك للطاعـون، مـع موجتيـه املدمرتـني لنهاية القـرن الثامن عـرش وأواخر العقد الثـاين من القرن 

التاسـع عـرش، عـىل عهـد السـلطان املـوىل سـليامن. فهـو يؤكـد عـىل عـدم وجـود سـابقة للوافـد 

الجديـد عـىل املنطقـة عندما يقارن بني الطاعون والوبـاء الجديد: " وكُنَّا ال نعـرف هذا الطعن، أي 

هذا الوباء، حتى حل بأم العسـاكر من أرض غريس واسـطة املغرب األقى سـنة تسـع وأربعيــن 

ومائتيــن وألـف بعـد أن بلَغنـا أنـه كان يف تلـك السـنة بإقليـم الجزائـر ووهـران"25. وإذ يؤصـل 

للكوليــرا يف موجتهـا األوىل باملغـرب والجزائـر سـنة 1833م، يقـدم أعراضهـا املرضيـة بالتفصيـل: 

"وبنفـس مـا يَنقـاس اإلنسـان بـه يتغيــر حالـه، وتُشـوه ِخلقته، وتقـع اللَّكنـة يف لسـانه فيتلجلج 

مقالـه، وتغـور عينـاه، وتَْربَـدُّ شـفتاه، وتُزَنِْجـر أظفـار يديـه ورجليـه كأنهـا ُصبغـت ِبنيلَـة"26، كام 

يفيدنـا عـن التسـميات املحليـة التي كانـت تطلق عىل الكولـريا، بناء عىل مشـاهداته مبنطقة بني 

النـارصي )أحمـد بـن خالـد( : اإلسـتقصا ألخبـار دول املغـرب األقـى. تحقيـق وتعليـق جعفـر النـارصي ومحمـد النـارصي. دار   21

الكتاب، الدار البيضاء، 1956. ج. 9، ص. 45.

نفسه، ج. 9، ص. 69.    22

مجهول: اإلبتسام عن دولة ابن هشام. مخطوط خ. س. 12490ز ص. 88.  23

نفسه، ص. 88.  24

العريب املرشيف : أقوال  املطاعني. ص.177  25

نفسه، ص. 178-177  26
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يزناسـن إبـان هـذا الوبـاء، يف موجتـه الثانية باملنطقـة منتصف القرن التاسـع عرش: "دخـل الوباء 

املسـمى عند املغاربة ببواكويبيس وبعضهم يسـمونه ببوازريويطة، وعند أهل تلمسـان بواقْليب، 
وبعضهم يُسمونه مرض النفطة، وبعضهم يسمونه الريح الحمراء."27

 وميكـن القـول إن املـرشيف انفرد مبحاولته التمييـز بني الوباء الجديد والطاعون، حيـث يقارن أعراض 

كل مـن طاعـوين 1799 و1818 ووبـايئ كولـريا 1834 و1854 قائـال: "هـذا والــمعهود بـأرض املغـرب 

والواسطة، كام كان يف حدود الثالثيــن، سنة أربع وثالثيــن ومائتيــن وألف ويف رأس هذا القرن سنة 

ثالث عرشة، موُت الطاعون؛ وهو خروج يشء يف مغابن اإلنسـان كإبطيه يشـبه الــجوزة، يسـَوّد مــا 

حولـها أو يَـحَمّر مثال (...) يقال له وباء الحبة، يـمرض اإلنسان به أياما عديدة وربـام يعيش"28. ويف 

الــمقابل، يُعرف أعراض الوباء الــجديد كام عايشـه سـنة 1854: " يُطعن اإلنسـان به للقلب، فيتقيأ 

مـا يـرشب وال يـكاد يصبــر عـىل املاء، ويقع له إسـهال يف البطـن أَننَْتُ مـن الجيفة وقَلَّ مـن مات به 

وهـو يشـعر أو يعقـل، بل من حينه يسـقط مــخمورا وظاهر جسـده أبـرد من الثلـج، وهذه عالمة 

الــموت"29. ويؤكـد عـىل اختـالف هذا الوباء عن الطاعـون، حني ينبه إىل أنه رغم مـا قد يالَحظ عىل 

املصـاب مـن بـرثات وجمـرات يف أنحـاء من جسـمه، فإن ذلـك ال يحيـل إىل إحدى أعـراض الطاعون 

الـذي يتميـز بـروز الدمـل: "وإن كان َمـن وقع بأرضه من العلامء شـاهد جــمرات وبـرثات تطلع يف 

الــمخابع كآثـار حـرق النار، ألن اإلنسـان أكرث مـا يُطعن يف جوفه، وِمن حينه ال يحـب زوال املاء  ِمن 

ِفيـه، يـرشب ويتقيـأ إىل أن تخرج روحه، وبعض الناس مبجرد الطعنة يسـقط ميتـا. وعالمة من مرض 

بـه بـرودة جسـمه وغليـان فـؤاده، دليله كرثة رشبـه"30. وهـو نفس الوصـف الـذي أورده الحقا عن 

كولريا 1854 بفاس: "يُطعن املرء يف فؤاده، وقَلَّ من يُجاوُز الوقَت الذي ابتُي فيه"31.

هـذه األوصـاف الدقيقـة، التـي وردت يف نصوص القرن التاسـع عرش، ال تختلـف كثريا عن تعريف 

أعـراض الكولـريا التـي وردت يف إحـدى النرشات الصحية مطلع العقد الثالث مـن القرن العرشين: 

"بينـام الرجـل بصـدد عمـل مـن األعـامل، وهـو يف أكمـل صحـة، إذ يعرتيـه فجـأة إسـهال قـوي، 

يتغـوظ يف السـاعة مرتـني مـن غيــر وجـع وال انقباض، ومـا يخرج منـه ال رائحة له، ومع اإلسـهال 

يعرتيـه قـيء ويصـاب أيضا بشـلل يف يديـه أو رجليه أو فخديـه، وتالزمه بـرودة عظيمة حتى إنك 

إذا مسسـته ظننـت أنـك مسسـت ميتـا، أما عينـاه فتدخـالن إىل كفتيهـام، وأما أنفه فينسـل، وأما 

نفسه، ص. 182  27

نفسه، ص. 181  28

العريب املرشيف، نفسه. ص. 182.  29

نفسه. ص. 183  30

نفسه. ص.186.   31
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صوته وبوله فينقطعان باملرة، وهكذا حتى يصادمه املوت ما بني اليوم األول واليوم السادس."32 

مـن جهـة أخـرى، يقـدم لنـا محمـد بـن يحيـى السـويس اجتهـادا فريـدا يف التوفيـق بني األسـباب 

الطبيعيـة للطاعـون، واألسـباب املتوارثة عن الطب النبـوي. إذ يُعرف الطاعون عىل أنـه " ورم حار 

قتـال يخـرج يف املـراق واملغابـن غالبـا، ورَشّه مـا يف اإلبـط الشـاميل، خصوصـا عند هيجـان الدم يف 

أيـام الربيـع، واألْسـود منـه أشـد، ويكـون معـه الحمـى والقيء"33، ويُجمل أسـبابه بالقـول : " ويف 

الحديث الكريم: إنه وخز الجن، إمنا تََقّوى ترَصُّفه عند فسـاد الهواء، السـيام يف األماكن املوحشـة، 

كاألوديـة والقبـور ومواضـع القتـل ومحـل الروائح الكريهـة واألزبال والنجاسـات، والقـرى الضيقة 

مساكنها بكرثة الناس" 34. 

وال تختلـف الروايـات األجنبيـة، التـي عـارصت الطاعون يف بدايـة القرن 19م باملغـرب، يف مجملها 

عـن هـذه التعاريـف واألوصـاف. يــتضح ذلـك مـن خـالل شـهادة قنصـل بريطانيـا بالصويـرة 

دجـاكسون Jackson James Grey يف وصفه لطاعون 1798: "تبدأ أعراض الطاعون أحيانا برعشة 

مفاجئـة قويـة، وأحيانـا بهذيـان مفاجـئ يليه عطش قـوي ال يرتوي، ويتحـول املاء البـارد إىل مالذ، 

ويتلهـف إليـه الــمصابون بقـوة وتهـور، وقـد أظهـرت التجربة هـالك من اسـتباح هذا اإلسـعاف 

اللحظـي. كـام تظهـر دملـة أو اثنان أو ثالثة، وهي الدمل التي تتشـكل وتكبــر خالل يوم لتصيــر 

يف حجـم الجـوزة أو عـني الجمـل، وآخـرون تظهـر بــهم نفـس العدد مـن الجمـرات أو الفحامت، 

تتكـون غالبـا يف الـمغبــن ويف اإلبـط أو قـرب الصـدر. أما املصابون بالرعشـة املفاجئـة القوية فال 

تظهـر عليهـم دمـل أو فحـامت أو بقـع وال أي تشـوهات خارجيـة، إال أنهـم يهلكون حتـام يف أقل 

من أربع وعرشين ساعة."35  

ورغـم إقرارهـم باالكتسـاح الجغرايف الواسـع لوبايئ الطاعـون والكولريا وأعـداد الضحايا املهولة من 

مختلـف الفئـات االجتامعيـة، نجـد مؤلفـي القـرن التاسـع عرش، عنـد تناولهـم ملوضـوع العدوى 

واملسـتجدات التـي طـرأت مـع قوانـني الحجـر الصحي، يحتمـون بنصـوص الـرتاث ويتقوقعون يف 

الغالب داخل "قوالب نصية جاهزة"36.

كتاب يف حفظ الصحة لعامة مسلمي شامل إفريقيا. م. س. ص. 39.  32

محمد بن يحيى الشبي السويس )كان حيا سنة 1277هـ( : تأليف يف الطب، خ. ع.780د. ص.18 أ.  33

- نفسه. نفس الصفحة.  34

35 James Grey Jackson : An account of The Empire of Morocco and the district of Suse. London, 1909. p. 273-274.                                                                               

محمد األمني البزاز: تاريخ املجاعات واألوبئة...، م.س. ص. 396.  36
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2. مصادر املؤلفات التي كتبت يف موضوع الطاعون:

مـن خـالل النمـوذج األول الـذي اخرتنـاه يف أدبيـات األوبئـة يف مغـرب القـرن 19 نجـد أن العـريب 

املـرشيف لكتابـه عنوانـا داال عـىل املحتويـات التـي سـيتناولها؛ فالعنوان أقـوال املطاعـني يف الطعن 

والطواعـني يتضمـن إشـارة واضحة إىل أن الكتاب هـو مبثابة ُمْجَمع corpus لاِم كتبه َمن سـامهم 

بالــُمطاعني يف موضـوع الطاعون، وهـم األمئة الواجب طاعتهم مثل الُحفـاظ واملفرين واألطباء. 

وأضـاف املؤلـف إىل مروياتهـم وأخبارهـم مـا شـاهده وعايشـه مـن األوبئـة التـي ميـزت النصف 

األول من القرن التاسع عرش باملغرب والجزائر.

وبإلقائنـا نظـرة عامـة عـىل املصـادر الـواردة يف هـذا املؤلـف نالحظ أنها جـاءت غزيـرة ومتنوعة، 

وشـملت جـل املؤلفـات التي تطرقت ملوضـوع الطاعون والوبـاء يف الكتابات العربية، باسـتثناء ما 

خلفـه بعـض أعـالم العرص الوسـيط مـن كتابات اتسـمت بالعقالنيـة يف تناولها ملوضـوع الطاعون 

والعـدوى، مثـال أحمـد بـن عـي ابن خامتـة ولسـان الدين ابـن الخطيب وعـي بن عبـد الله ابن 

هيدور37. 

بصفـة عامـة، توزعـت املصـادر الـواردة يف املؤلفـات املغربيـة املرتبطـة بفقـه األوبئـة بيــن عـدة 

مراجع:

- املؤلفـات التـي احتـوت عـىل معلومـات متفرقة عـن الطاعون والوبـاء كالقواميـس اللغوية مثل 

القامـوس املحيـط للفريوزابـادي والصحـاح للجوهـري، وكتـب السـنة والحديـث مثل فتـح الباري 

البـن حجـر والتمهيـد البـن عبـد البــر وغيــرها، وكتب الطـب مثـل تذكـرة األنطـايك والقانون يف 

الطب البن سينا. 

يصـا يف موضـوع الطاعـون مثـل كتاب عمـدة الراوين يف بيـان أحكام  - املؤلفـات التـي كُتبـت ِخصِّ

الطواعـني ملحمـد الحطـاب الرعينـي، وكتـاب بـذل املاعـون يف فضـل الطاعـون ألحمـد ابـن حجر 

العسـقالين، وكتاب ما رواه الواعون يف أخبار الطاعون لعبد الرحامن السـيوطي، ورسـالة أحمد بن 

مبـارك السـجلاميس اللمطـي املعنونـة بجـواب يف أحـكام الطاعـون. وقـد ركزت هـذه املؤلفات يف 

مجملهـا عـىل تحليـل النصـوص الدينيـة، من آيـات قرآنيـة وأحاديث نبويـة، واالرتكاز عـىل أخبار 

السـلف، السـتخالص مـا يجب عىل املسـلم سـلوكه خالل فرتات الوبـاء. لذلك كانت غنيـة باإلحالة 

عـىل املرجعيـة العامـة ألدبيات الطاعون العربيـة، حيث احتوت تلك املؤلفات عـىل عدد وفري من 

انظر القراءة التي قدمها م. أ. البزاز لهذه املؤلفات يف تاريخ املجاعات واألوبئة، م. س. ص.ص. 393-387.  37
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الكتب الغميسة واألعالم البرشية التي اهتمت مبوضوع الطاعون منذ صدر اإلسالم.  

باإلضافـة إىل هـذه املصـادر املعروفـة انفرد املؤلفون مثل العريب املرشيف بذكـر مصادر أخرى مل يرد 

ذكرهـا عنـد غيــره، مثـال كتـاب ورود األخبـار مـن جميـع األقطـار الذي أشـار إىل أنـه اطلع عليه 

وأخـذ منـه مـا رآه جديـرا مبقالته حول التجارب الطبيـة خالل كولريا 1833 بالجزائـر غداة االحتالل 

الفرنـيس38. كـام يستشـهد بتقييـد كان قـد ألفـه حـني ظهـور وبـاء كولـريا منتصـف القرن التاسـع 

عـرش، مشيــرا إىل ذلـك بالقـول: "وقـد أرخُت قضية صحيحـة ... يف وباء السـبع والسـتني واملائتني 

واأللف... ونَصُّ املؤرَّخ ُجملًة... "39. وهو التقييد الذي تضمن شـهادته الــحية من عيــن الــمكان 

الـذي تربـت منـه الكوليــرا إىل املغـرب حيـث يقـول:   "... وكنـُت أقرأ أبياتـا أنشـأتُها وأنا بجبل 

بني يزناسـن سـنة سـبع وستيــن ومائتيــن وألف لــام عظـم الوباء يومئـذ."40 وقـد تتبع املرشيف 

بالوصف الدقيق مختلف مراحل هذا الوباء منذ ظهوره برشق املغرب إىل ذروته بفاس. 

مل يخالـف املؤلفـون التقليـد األديب املـالزم لإلخباريـني، عندما يوثقـون لبعض أخبارهـم ورواياتهم 

ثَنـا َمـن يُوثَـق بهـم"، و "أخَرَنـا ُمخبــُر ِصـدٍق". وكانـوا  عـن الوبـاء بالقـول: "قـد ُحـي لنـا" و"حدَّ

يهدفـون مـن مثـل هذه العبارات إىل إثبات الروايات الشـفوية، بل إن العريب املرشيف مثال يسـتعني 

يف إحـدى أحبـاره بالروايـة املكتوبـة عندمـا تــحدث عن العاصفـة التي رضبت مراكـش يف صيف 

سنة 1855 بالقول: "... َوَصف تلك الرياح بعض التجار يف مكتوبه..."41.

والجديـر باملالحظـة أن الحيـز األوفـر مـن املصادر الـواردة يف منت املؤلفات التـي اهتمت مبوضوع 

الطاعـون شـغلته كتـب محـددة شـكلت حجـر الزاويـة يف أدبيـات الطاعـون املغربيـة والعربيـة؛ 

فاملصـدر األسـايس الـذي اعتمـده الفقهـاء يف طرق عدد مـن القضايا املرتبطة بالطاعـون هو كتاب 

عمـدة الراويـن يف بيـان أحـكام الطواعـني42 ملحمـد بـن محمـد بن عبـد الرحامن الحطـاب املتوىف 

سـنة 954هــ/1547م، الـذي ألفه للدفاع عن مسـألة حصانة مكة والــمدينة مـن الطاعون، بعدما 

ظهـر هـذا الوباء بشـبه الجزيرة العربية سـنة 943هــ/ 1536م. وقد نبه الحطـاب إىل ذلك قائال :" 

وقـع الطاعـون ببـالد بجيلـة بشـبه الجزيـرة العربيـة يف أواخـر سـنة ثـالث وأربعني وتسـعامئة ... 

وأشـيع إىل أنـه وصـل إىل بعـض القـرى التـي حـول مكـة املرشفـة، كـرث السـؤال عـن دخولـه مكة 

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 179.  38

العريب املرشيف: أقوال املطاعني ، م.س ص. 182  39

نفسه، ص. 264  40

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 190  41

توجـد منـه عـدة نسـخ مــخطوطة، منهـا نسـخة خ. ع. 1797ك وأخـرى ضمـن مــجموع مخطـوط تحـت رقـم 2855 د. وقـد   42

اعتمدنا النسخة الثانية لوضوحها وسالمتها من الخروم. 
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زادهـا اللـه رشفـا، وهـل ورد مـا يقتـي دخوله إياهـا كام ورد ذلـك يف حديـث الصحيحني يف حق 

املدينة املرشفة، وهل دخلها فيام مى من الزمان"43. 

   ويعتبــر هـذا الكتـاب مـن أكرث املؤلفات حضـورا يف أدبيات الطاعون املغربيـة يف القرنني الثامن 

عـرش والتاسـع عـرش مثل رسـالة أحمد بن مبارك السـجلاميس جـواب يف أحـكام الطاعون ومحمد 

بـن الحسـن بنـاين44 ومحمد بن أحمد الرهوين وغيــرهم. ألف الحطاب كتابـني آخرين يف موضوع 

حصانـة مكـة واملدينـة مـن الطاعـون؛ األول سـامه: البشـارة الهنيـة بـأن الطاعـون ال يدخـل مكة 

واملدينة، والثاين بعنوان: القول املبني يف أن الطاعون اليدخل البلد األمني.

ويعتـر كتـاب بـذل املاعـون يف فضـل الطاعون ألحمـد بن حجر العسـقالين املصدر األسـايس الذي 

اختـرص منـه الحطـاب مؤلفه، ويُعد هذا الكتـاب مرجعية محورية لكل ما أٌلـف الحقا يف موضوع 

الطاعـون، إذ اختـرصه عـدد مـن املؤلفـني نذكـر منهـم عبـد الرحـامن السـيوطي يف كتابه مـارواه 

الواعـون يف أخبـار الطاعـون45. ولعـل املكانـة التـي اكتسـبها كتـاب بـذل املاعـون وسـط أدبيـات 

الطاعـون العربيـة تعـود باألسـاس إىل قيـام ابـن حجـر بطـرح كل اإلشـكاليات الفقهيـة املرتبطـة 

باألوبئـة عمومـا وبالطاعـون عـىل وجـه الخصـوص، وهـي إشـكاليات كانـت تشـغل بـال العلـامء 

والفقهـاء يف مواجهتهـم ألسـئلة ُملحـة كمسـألة العـدوى ومرشوعية الفـرار من الطاعون ومسـألة 

حصانـة املدينتـني املقدسـتني مـن الطاعـون، وغريهـا من األسـئلة املتفرعـة كالتمييز بـني الطاعون 

ف ابـن حجـر - الـذي كُتـب خالل وبـاء عام  وغيــره مـن األوبئـة وجـواز االحـرتاز46. واعتُبــر مؤلّـَ

1431م - انعكاسـا واضحـا للمخلفـات املدمـرة التـي تركتهـا أوبئـة القـرون الوسـطى عـىل الحياة 

محمـد الحطـاب: عمـدة الراويـن يف بيـان أحـكام الطواعني. ضمن مجمـوع مخطـوط، خ. ع. 2855د. ص. 74. بَـّوب الحطاب كتابه   43

هـذا يف أربعـة أبواب:البـاب األول: فيـام ورد يف ذلـك مـن الحديـث الـدال عىل عـدم دخوله إياها ومـن كالم العلامء.- البـاب الثاين: 

يف بيـان حقيقـة الطاعـون والوبـاء وبيان الفرق بينهـام.- الباب الثالث: يف بيان أن الطاعون شـهادة ورحمة للمؤمنـني وعذاب ورجز 

عـىل الكافريـن، وبيـان معنى الشـهيد وعدد الشـهداء ومراتبهم، والجواب عن عـدم دخوله املدينة الرشيفة ومكة مع كونه شـهادة 

ورحمـة، وكيـف قُـرن مـع الدجـال.- البـاب الرابـع: يف بيان حكـم الخروج مـن البلد التي وقـع الطاعون بهـا، والدخول إليهـا، وبيان 

اآلداب التـي يُـرشع فعلهـا يف زمـن الطاعون ملن وقع به الطاعون، ومسـائل تتعلق بذلك. وخامتة يف مبتـدأ الطاعون وذكر الطواعني 

الواقعة يف اإلسالم. 

انظر تأليفه أحكام الطاعون، خ. ع. 2545. ص. ص. 1-68، حيث ذكر يف املقدمة أنه اخترصه من عمدة الراوين للحطاب.  44

وقـد كان الداعـي إىل تأليـف السـيوطي لكتابـه مـا رآه يف طاعـون 864هــ/1459-1460م مـن حـدوث البدعـة عىل حـد تعبريه،   45

وقـال يف مقدمـة كتابـه: " اخترصتـه من بذل املاعون لشـيخ اإلسـالم ابـن حجر، فأتيت باملقصـود وحذفت ألسـانيد وما وقع عىل 

سـبيل االسـتطراد". انظـر:ـ  السـيوطي: مـا رواه الواعـون يف أخبـار الطاعـون. ضمـن مــجموع مخطـوط، خ. ع. 312ق، ص. ص. 

.208-165

رتبـه ابـن حجـر عـىل خمسـة أبـواب:  األول: يف مبدئـه، الثـاين: يف التعريـف بـه، الثالـث: يف بيـان كونه شـهادة، الرابـع: يف حكم   46

الخروج من البلد التي يقع بها والدخول إليها، والخامس: فيام يرُشع فعله بعد وقوعه.
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االجتامعيـة واالقتصاديـة، خاصـة منهـا الطاعـون األسـود سـنة 1348م، وللصدمـات التـي رضبـت 

العقليـات والتصـورات أمـام تـوايل نكبـات الطاعـون، التـي عايـش منهـا ابـن حجـر خمسـة أوبئة 

كرى وفقد خالل طاعون عام 819هـ/1417م ابنتني من عياله47.

3 - املضامني العامة ملؤلفات األوبئة وإفاداتها التاريخية: 

لقـد قـرر عبـد اللـه كنون عـدم قدرة الكتابـة والتأليف عىل إحـداث تحول فكـري وأديب يف مغرب 

القـرن التاسـع عـرش بقولـه : " إن حالـة املغرب العامة أثنـاء النصف الثاين من القرن التاسـع عرش 

وأوائـل القـرن الحـايل مل تكـن لتخلق جوا أدبيـا يختلف عام عهده النـاس، وال لتحدث تحوال فكريا 

ل املايض يف  يف غيــر املجـرى املألـوف، ومـن ثـم فـإن الــحالة الفكريـة بقيـت عـىل حالها ِمـن مَتثُـّ

املـادة والقالـب، يف املعنـى واألسـلوب."48 إن املتمعـن يف هـذه املقولـة الوازنـة ال ميكنـه إال أن 

يسـتحرض مـا ترسـب يف ذهنـه من قـراءات ملؤلفات القرن التاسـع عـرش، وباعتبار العـريب املرشيف 

ابـن عـرصه وبيئتـه، فإنـه مل يشـذ عـن القاعـدة. ذلـك ما يوحي بـه للوهلـة األوىل التصميـم الذي 

وضعه لكتاب أقوال الـُمطاعني الذي صنفه يف مقدمة وسبعة فصول وخاتـمة: 

الفصل األول: يف معنى الوباء والطاعون لغة واصطالحا. 

الفصـل الثـاين: هـل لـه وقـت يغلـب وقوعه فيـه أو ال وقت لـه، واألمكنة التـي يدخلهـا الوباء وال 

يدخلها الطاعون.

الفصـل الثالـث: يف اآليـات القرآنيـة واألحاديث النبوية الـواردة فيه الدالة عىل الشـهادة به، وُعدة 

الشـهداء، وتفـاوت مراتبهـم، وخصائـص الشـهيد وما يُشـرتط لتحصيل الشـهادة بـه، والجواب عن 

عدم دخوله مكة والـمدينة مع كونه رحمة وشهادة.

الفصـل الرابـع: يف مـا تُعالـج بـه أنواعه والرُّقـى التي تُرقى بهـا تلك األنـواع، واألدعيـة املأثورة عن 

العلامء فيه وبـها يدعو الداعي. 

الفصل الخامس: يف ما يقع الِحجر به لِلصحيح يف وقته. 

47 Jacqueline Sublet : »La peste prise aux rêts de la jurisprudence. Le traité d’Ibn Hagar Al-Asqalani sur la 

peste »in Studia Islamica MCMLXXI, 4ème trimestre, 1971, p. 142.

نقـال عـن أحمـد الطرييس:«اإلصـالح وصـورة األجنبـي يف الشـعر املغريب يف القرن التاسـع عرش» ضمـن. ندوة اإلصـالح واملجتمع.   48

منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، 1984.. ص. 378. 
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الفصل السادس: يف عدم الفرار من أرض حل بـها واإلقدام ألرض هو بـها، واألسباب الداعية له.

الفصـل السـابع: فيـام يذكـر حـول الجنـازة يف التشـييع للمقابـر أو تُحمـل بالسـكوت، وهـل هذا 

الوباء من أرشاط الساعة ؟.

يبـدو مـن خـالل هـذا التصميـم أن املـرشيف رتـب أبـواب كتابـه وفـق املواضيـع التـي دأب عليها 

سـالفوه ومعـارصوه، إال أن ربـط هـذه املضامـني بالسـياق التاريخـي الـذي كتُبت فيـه يجعل من 

كتـاب أقـوال الــمطاعني منوذجا متميـزا ألدبيات الطاعـون يف مغرب القرن التاسـع عرش. فاملؤلف 

يقـدم الوبـاء يف مسـتهل الكتـاب كـام عايشـه يف مناسـبتني، وبـاء الكولـريا يف موجتـه األوىل سـنة 

1834م واملوجـة الثانيـة لسـنة 1850م، قبـل أن ينتقل إىل الخوض يف موضـوع الطاعون حيث أورد 

جـل اآلراء التـي شـكلت مرجعيـة أساسـية يف املوضوع؛ انطالقا مـن التعريف بالطاعـون وما مييزه 

عـن " الوبـاء"، إذ ينتقـل مـن املسـتوى اللغـوي واالشـتقاقي إىل املسـتوى الطبـي، قبـل أن يقـدم 

املسـتوى الفقهـي املبنـي عـىل آثـار السـنة النبوية. وبعـد ذلك تعرض إىل مسـألة موسـمية ظهور 

األوبئـة، وناقـش النظريـة الهوائيـة التـي تقـول مبسـؤولية فسـاد الهواء عـن ظهور األوبئـة، حيث 

يقدم رأي األطباء والفالسـفة قبل أن يقحم رأيه يف املوضوع ليــرجح بطالن هذه النظرية اعتامدا 

عـىل أحـداث عايشـها أثنـاء وبـاء الكوليــرا التـي رضبـت مـرص سـنة 1849م، فكانـت مناقشـته 

للنظريـة الهوائيـة مبثابة إشـارة إىل رفض نظرية العدوى التي تتسـبب يف انتشـار األوبئـة. وقد أقر 

املؤلـف باالنتشـار الجغـرايف الواسـع الـذي مييـز الطاعـون إال أنه يسـتثني من ذلك مكـة واملدينة، 

وهـو االسـتثناء املـالزم لـكل أدبيات الطاعـون العربيـة، إذ أن مسـألة حصانة املدينتني املقدسـتني 

مـن الطاعـون أثـارت اهتـامم العلـامء واإلخباريـني منذ العهـود األوىل لإلسـالم، واسـتمر ذلك كلام 

ظهـر وبـاء مبنطقـة شـبه الجزيـرة العربيـة49. لذلـك الحظنـا أن املـرشيف تطـرق لهـذه املسـألة يف 

الفصـل الثـاين ويف الفصـل الثالـث مـن كتابـه، وحرص عـىل إثبات مجمـل النصوص التي ناقشـت 

املوضـوع بـكل حيثياتـه، والتي تدعم الحقيقة القائلـة بالحصانة، متبنيا يف ذلـك خالصة ابن حجر 

القائلـة بـأن مـا أصاب املدينتيــن خالل بعـض املوجات العامليـة للطاعون والكولريا إمنـا هو "وباء" 

وليـس طاعونـا، وحتـى إن ثبـت العكـس فإن السـبب يعـود إىل تدنيـس الكفار لألماكن املقدسـة 

بسـكناهم بهـا. ولـي يرهـن عىل ذلـك ينتقل املـرشيف من القرنـني الخامس عرش والسـادس عرش 

إن مسـألة الحصانـة املقدسـة مل تكـن خاصة باملعتقدات اإلسـالمية فحسـب، بل نجد لهـا ما مياثلها يف التاريـخ األرويب حيث ذكر   49

البابـا جريجـوار دو تـور Grégoire de Tours يف تاريخـه أن " باريـس اعتُـرت مدينـة مقدسـة ال يلتهمهـا حريـق وال يدخلهـا 

ثعبان وال جرذ سنجايب." نقال عن:

 A. J. Stocklet : » Entre Esculape et Marie; Paris, la Peste et le pouvoir aux premiers temps du Moyen-Âge «in 

Revue Historique, 123eme  année, Tome CCCI/4, Octobre-Décembre 1999. p. 706.
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– وهـام عـرص ابـن حجر والحطاب الذيـن اعتمدهام يف هذا املوضوع- إىل منتصف القرن التاسـع 

عـرش ليـديل بشـهادته ومعاينتـه إلقامة النصـارى مبكة سـنة 1849م، ويدعـم شـهادته برواية أحد 

أقاربـه الـذي كان مقيـام مبكـة، ثـم يخلـص إىل التأكيد عىل صحـة رأي ابن حجر: " فبهـذا ال غرابة 

الع الجمـع عدم اطالع املفـرد بل قد ينفـرد الواحد  يف كالم ابـن حجـر، إذ ال يُسـتلزم ِمـن َعـدم اطِـّ

بالعلم"50. 

ويف الفصـل الثالـث عمـد املـرشيف إىل التفصيـل يف األصـل الدينـي والتاريخـي للطاعـون يف الفكـر 

العـريب اإلسـالمي، مـن منطلـق أنه عقـاب إلهي عـىل الكفار وشـهادة ورحمة للمسـلمني، معتمدا 

عـىل الروايـة الدينيـة املتضمنـة يف آيـات الذكـر الحكيـم، وعـىل األخبـار التـي تحفـل بهـا كتـب 

الحديـث والُسـنة. وقد قدم بشـكل منظم ومرتـب مختلف التأويالت واالجتهـادات التي كتبت يف 

هـذا املوضـوع، ثـم توقـف بإسـهاب عنـد مفهوم الشـهادة باعتبـار أن الهالـك بالطاعـون يُرفع إىل 

درجـة شـهيد، بنـاء عـىل األحاديـث النبويـة الـواردة فيـه وعـىل ما كتبـه األمئـة. واسـتطرد يف جرد 

كافـة الجوانـب املرتبطـة مبفهـوم الشـهادة ومختلـف التفرعـات حـول مراتـب الشـهداء وأحـكام 

املذاهب اإلسالمية األربعة: الحنفية والحنبلية واملالكية والشافعية. 

وخصـص الفصـل الرابـع للحديـث عـن األدويـة الناجعـة لعـالج الطاعـون، ممهـدا لذلـك بالتذكري 

والتنبيـه إىل أن الطاعـون ليـس كباقـي األمـراض الوبائية بل هـو أعظمها، ويتميـز بكونه وخز من 

الجـن ورحمـة للمسـلمني، ُويفصـل يف تبسـيط اإلشـكال الفقهـي املتمخـض عن دعـوة النبي عىل 

أمتـه بالفنـاء بالطاعـون ومختلف التفسيــرات التي اجتهد العلامء يف إعطائها لهـذا الحديث.  ويف 

وصفـه لألعـراض التـي تظهر عىل املُصاب بالطاعون، يسـتند املؤلف إىل ما جـاء يف األقوال املأثورة، 

سـواء عنـد الفقهـاء أو األطبـاء القدامـى، فيتحصـل عـن الخصوصيـة، التـي اكتسـبها الطاعون من 

األحاديـث النبويـة وأخبـار السـلف، نـوع خـاص من العـالج. ذلك أن أنـواع العـالج املعروفة، مثل 

الحجامـة والفصـد والتعـوذ باألحجـار الكرميـة، ال تجـدي نفعـا يف التـداوي، بـل إن السـلوك الذي 

ينبغـي اتباعـه هـو التـزام التوبة والدعـاء برفع الوبـاء، وتالوة بعـض األدعية واآليـات القرآنية بناء 

عـىل مـا ورد يف السـنة النبويـة واألدعيـة املأثـورة. مـن جانـب آخر، كانـت عيادة املصابني تشـكل 

إحـدى الصعوبـات االجتامعيـة خـالل فـرتات األوبئة، لذلك عمـد املرشيف إىل  التذكـري برفضه ملبدأ 

العـدوى، واالسـتناد إىل أقـوال السـنة يف كيفيـة عيـادة املريـض ومـا يجـب يف ذلـك مـن التمسـك 

باإلميـان والتخشـع واسـتحضار األحاديـث النبوية، واالكتفـاء باألدعية املتواترة عىل ألسـنة الفقهاء 

والعلـامء نـرثا وشـعرا. ويف خضم ذلك يناقش مسـألة جواز الدعاء برفع الطاعـون، وهل يجوز ذلك 

العريب املرشيف: أقول املطاعني، ص. 218   50
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مـادام أن اللـه هـو الـذي يسـلطه عىل األمـة رحمة وشـهادة، وفصل يف املسـألة بناء عـىل اختالف 

املذاهب واألمئة.

ويف الفصـل الخامـس ملـح املؤلـف إىل إحـدى التداعيات االجتامعيـة لألوبئة الفتاكة، وهي مسـألة 

اإلرث ذات الصلـة باملصابـني أو باملفقوديـن خـالل فـرتات األوبئـة. إذ انطلـق مـن التسـاؤل حـول 

إمكانيـة اعتبـار الطاعـون من األمراض املخوفة، ومـا تقتضيه القاعدة الرشعية يف تلـك الحالة، بناء 

عـىل أن املخـوف هـو املـرض الذي ال يُتعجل مـوت صاحبه يقينا لكن يُخاف ذلـك، وما يرتتب عىل 

املريـض مرضـا مخوفـا مـن أحـكام وترصفـات يف العطيـة والوصيـة واإلرث والوقـف. أمـا الفصـل 

السـادس، فقـد طـرح فيـه اإلشـكالية املحوريـة عنـد ظهـور كل وبـاء، وهـي مسـألة الفـرار مـن 

الطاعـون والقـدوم إىل املناطـق املوبـوءة، ألن الفرار من املناطق املوبوءة شـكل دامئـا الحل األمثل 

الـذي سـلكته السـاكنة. وأفـرد لهـذا السـلوك االجتامعـي فصـال كامـال لإلحاطـة بـكل الحيثيـات 

ومختلـف القضايـا املتفرعـة عنه من الناحية الفقهية، مسـتندا إىل آراء العلـامء يف ذلك ليخلص إىل 

القـول : " فـال شـك أن الفـرار مـن الطاعـون من املعايص الكبـار عند الجمهور، والهجـوم عىل أرض 

هـو بهـا ِمـن التعرض للبالء، وهذه ُسـّنة السـلف التي هي إرث الخلف"51. وقد ربط هذه املسـألة 

باألسباب املؤدية إىل ظهور الطاعون، التي حددها يف انتشار املعايص والزنا والفاحشة.

ويف الفصـل السـابع واألخيــر، نقـل املؤلـف مـا كتبـه ابـن حجر والسـيوطي مـن جرد عـام ألوبئة 

الطاعـون املشـهورة يف تاريـخ اإلسـالم، كـام نقل مـا كتبه الحطـاب الرعيني وابن حجـر حول رشح 

األلفـاظ املبهمـة واألعـالم الـواردة بكتبهـم األصلية، مـام نجده عندهـام يف خامتـة كل فصل. ومن 

خـالل تخصيصـه حيـزا هامـا، يف التذييـل الذي وضعـه يف خامتة كتابـه، ملوضوع الجنازة والتشـييع 

والدفـن وألسـئلة جـواز الدفـن يف مواضـع تقادمـت بها قبور سـابقة، إشـارٌة هامة مـن املؤلف إىل 

ظاهرة اكتظاظ املقابر وعدم استيعابها ألعداد األموات املتكاثرة خالل فرتات األوبئة.

إىل ذلـك أورد العـريب املـرشيف إشـارات تاريخيـة هامـة نذكـر منها عىل سـبيل املثال إفـادات حول  

ظـروف الحـج املغـريب عبــر البحـر، واملحجر الصحـي مبرص يف منتصـف ق. 19، وذلـك عىل اعتبار 

الـدور الكبـري الـذي لعبـه الحـج والتحـرك من وإىل املـرشق يف نقل وانتشـار األوبئة مثـل الطاعون 

ثـم الكولـريا الحقـا يف ق 19. هـذه املعلومات املفيدة تهم موضوع الحج املغريب إىل الحجاز، سـواء 

عنـد االنطـالق مـن طنجـة أم عند الخضوع للحجـر الصحي مبرص. فقد كان تطـور املالحة البحرية 

وظهور السـفن البخارية من أهم املحددات التقنية التي سـاهمت يف منو األنشـطة التجارية، مع 

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 278-277.  51
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تسـهيل تـداول السـلع واملـواد األولية وتنقل األفـراد. مل يكن املغرب مبعزل عن هـذه التحوالت، إذ 

شـكلت املالحـة البحريـة أحـد ركائـز االنفتـاح التجـاري الـذي ميز تاريـخ البـالد يف القرن التاسـع 

عـرش. وشـكل ظهـور السـفن البخاريـة بالشـواطئ املغربيـة حدثـا بـارزا اسـرتعى انتباه عـدد من 

اإلخباريـني، خصوصـا وأنهـا صـارت وسـيلة النقـل األكـرث تـداوال إىل املـرشق ألداء فريضـة الحـج 

السـنوية. فقـد وصـف العـريب املـرشيف مكونات السـفينة البخاريـة يف إحدى مؤلفاتـه قائال: "ففي 

حـدود األربعـني مـن هـذا القرن اخرتعـوا البابـورات البحريـة التي متـي بالدخان املعـني لناعورة 

السـباحة، فمنهـم مـن جعـل للبابـور ناعورة عـن ميينه وناعورة عن شـامله تسـبحان يف املـاء، ويف 

وسـطه أكيـار تنفـخ يف النـار فيجتمـع جهـد النفـخ والسـباحة فيتقـوى مشـيه، ومنهـم مـن جعل 

للبابـور ناعـورة واحـدة يف صـدره وتُعـان بنفـخ األكيـار."52 ويف االتجاه نفسـه نجد الغيغـايئ الذي 

ألـف كتابـا عـن رحلتيـه الحجازيتـني إىل املـرشق يف مناسـبتني، سـنة 1847م وسـنة 1858م، أي يف 

نفـس الفـرتة التـي حـج فيهـا املـرشيف، يؤصـل لتاريـخ بدايـة ركـوب السـفن البخاريـة مـن طرف 

م اسـتعاملها مع تراجع أسـعار اإلبحـار: "فأما وجوده  الفئـات امليسـورة مـن الحجـاج، قبل أن يعمَّ

وظهـوره فقـد سـألنا عنـه عام ثالثـة وسـتني (1263هـ)حني قدمنـا إىل املرشق أوال، َمـن وجدنا من 

أهـل العلـم مـن املغاربـة هنـاك، فقالوا ظهـر والله أعلـم عام ثالثني بعـد املائتني، ومل يشـتهر عند 

اإلسـالم إال عـام اثنـني وأربعـني، ومل يركبـه الحجـاج والتجـار إال عـام اثنـني وخمسـني خصوصـا ال 

عموما، ويف عام أربعة وخمسني ركبه بعض الناس من مراكش وأهل رباط الفتح حجاجا"53. 

غـري أن ظـروف نقـل الحجـاج مل تسـاير هـذا التحسـن التقنـي الكبـري، حيـث كان جشـع رشكات 

املالحـة األوروبيـة يتجـاوز الـرشوط اإلنسـانية، عـر تكديـس أعداد مـن الحجاج ومؤونتهـم، دون 

مراعاة لحمولة السـفن وال إخضاعها ملراقبة تقنية للتأكد من صالحيتها لإلبحار، مام كان يتسـبب 

يف حـوادث يدفـع مثنهـا الحجـاج مـن حياتهم وأموالهـم، وتضيع عليهـم فرصـة أداء الفريضة التي 

تحملـوا مـن أجلهـا املشـاق واألهـوال، كـام يصـف ذلـك العـريب املـرشيف خـالل مقامـه بطنجة يف 

انتظـار اإلبحـار إىل الحجـاز صيـف سـنة 1849: " دخلـُت محروسـة طنجـة، وجلسـُت فيهـا آخـر 

شـعبان وخمسـة عـرش مـن رمضـان، ووجدُت السـفن بهـا مشـحونة بالــحجاج، فأقــمُت يف نفر 

أنتظـر سـفينة تأتينـا من جبَـل الطّّر عىل يد أمني سـيدنا، نرصه الله، مصطفى الـدكايل، فلام جاءت 

ونظرْنـا إليهـا مـن بعيد، رأيناها كالعنــز الجربـاء، َعلِْمنا حينئذ أنها عتيقة لكونهـا عارية من لباس 

القـار، وَعرفنـا أنهـا ال تقـاوم معالجة تالطم األمـواج. فرجعُت يف حرية ودهش، إذ ال سـفينة غريها 

العريب املرشيف: نزهة األبصار. خ.ع. 579ك. ص. 526.  52

محمـد بـن مبـارك الغيغـايئ العمـري: رحلـة الغيغـايئ. مخطـوط خ.ع. 98ج. ص. 79. كـام قـدم أوصافـا ملختلـف األجهـزة تقنية   53

للسفينة البخارية التي حج عىل متنها . ص.ص. -58 80.
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مـع كـرثة الحـاج وزاِده وقلـة السـالمة مـن العطب لِمـن ركب فيهـا (... )إذ بنفس ما جـاوز الحاج 

جبـل الطّـّر انكـرت بهـم السـفينة مـن املقـدم"54. ويقـدم الغيغـايئ أوصافـا دقيقـة عـن أوضاع 

الحجـاج مـن داخـل السـفن املبحـرة إىل املـرشق، حيـث تغيـب أبسـط الرشوط اإلنسـانية وسـط 

منـاخ غيــر صحـي يسـاعد عـىل انتشـار األمـراض الــمعدية: " ثـم إذا دخلـوا، وحصـل لــهم هذا 

الضيـق (...) تُركـت الصـالة، وال يصليهـا إال النـادر مـن أجـل املزاحمـة وكـرثة النجاسـة، وال يجـد 

اإلنسـان أيـن يذهـب يقـي حاجتـه أيامـا، ورمبا تـرك األكل من أجلهـا، وإن أراد قضـاء الحاجة يف 

طـرف السـفينة، ميـر عـىل النـاس، يطـأ عليهـم أو عـىل أمتعتهـم، وال يرتكـوه أن يصعـد إىل محـل 

القضـاء، ودفعـوه ورمـوه عـىل وجهه، فال رأفة وال شـفقة، ويندم، ويرجع، أو يصيـح ويبي، وال من 

يرحمـه إال اللـه تعـاىل (...) وربــام حصـل لــهم العطـش الكثيــر مـن قلـة املـاء وقلـة محامله يف 

البابور، ويشرتونه من بعضهم بعضا."55 

يف ظـل هـذه الظـروف التـي تخـدش أحـد أركان العقيدة اإلسـالمية، نتسـاءل عن موقـف املخزن 

وتدابريه لحامية رعاياه من جشـع الرشكات التجارية األروبية والوسـطاء املغاربة. لقد كان املخزن 

عـىل علـم بهـذه الظـروف الصعبة خالل هـذه الفرتة، وسـعى إىل الحد من بعض التجـاوزات، ذلك 

مـا تفيدنـا به رسـالة من السـلطان املوىل عبد الرحامن بن هشـام مؤرخة يف 9 جـامدى الثانية عام 

1265هــ/ 31 مـاي 1848م يأذن فيها ملصطفى الدكايل باكرتاء سـفن تجارية لنقل الحجاج املغاربة 

مـن مينـاء طنجـة إىل املـرشق، ويؤكـد فيهـا عـىل ثالثـة رشوط أساسـية: أولهـا جلب سـفن جيدة 

تضمـن سـالمة ركابهـا، وثانيهـا احـرتام طاقتها االسـتيعابية تجنبـا لحالة االزدحـام، وثالثهـا تزودها 

الـرضوري بــام يلـزم مـن املـاء لتلبية حاجيـات الحجاج، ونـص الرسـالة :" ... يعلم مـن كتابنا هذا 

أسـامه اللـه وأعـز أمـره... أننـا أذنـا لخدمينـا التاجـر الطالـب مصطفـى الـدكايل يف جلـب املراكب 

ووسـق الحجـاج فيهـا بـرشط أال يـأيت إال باملراكـب الصحيحة التي ال يخـى عليهم فيها والرؤسـاء 

املحسـنني، وأن ال يحمـل فيهـا فـوق مـا تسـعه حتى يكـون فيها زحـام، وأن يكون بـل يحمل فيها 

مـن املـاء مـا فيـه كفاية الحجـاج، ويكون وسـقهم من ثغـر طنجة املحروسـة بالله والسـالم"56. إال 

أن مصـري مثـل هـذه التنبيهـات ظل حـرا عـىل ورق، ذلك أن العريب املرشيف أشـار إىل أن السـفينة 

املنكوبـة، التـي ذكرهـا يف روايتـه السـالفة الذكـر، اكرتاهـا مصطفـى الـدكايل، املعنـي بالرسـالة 

السلطانية، من إحدى الرشكات التجارية بجبل طارق. 

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 213-212  54

الغيغايئ: رحلة الغيغايئ. م. س. ص. 58.  55

" اإلذن لــمصطفى الـدكايل يف اكـرتاء مراكـب جيـدة لحمـل الحجـاج" املحفظـة رقـم 7. وثيقـة رقـم 24، املوضوع رقـم I.خ. س.   56

 .I 24/7/ ك
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وقد اتسـع اسـتعامل الطريق البحري مع تزايد عدد السـفن التجارية وانخفاض أسـعار التذكرة57، 

خصوصـا بعـد فتـح قنـاة السـويس. إذ نـوه العريب املرشيف بـدور السـفن البخارية الجديـدة وفتح 

قنـاة السـويس يف اختصـار املسـافة الزمنيـة إىل الحجـاز مقارنـة مع مـا كان عليه األمر مـن قبل: " 

وكان الحـاج إذا ذهـب يحـج بـرا وبحرا، سـنة يكـون فيها ذهابه وسـنة يكون فيها إيابـه، وقد ذكر 

بعضهـم مـن تلـك املشـاق أن الحج سـاقط عىل أهـل املغـرب، واليوم يركبـه الحـاج يف البابور من 

ثغـر طنجـة مـع إقامتـه باالسـكندرية ومبـرص، وركوبـه بالبحـر القلزومي(البحـر األحمـر) يكـون 

وصولـه يف عـرشة أيـام إن يـر اللـه عليه ال غيــر، وأما اليوم حيث فتحوا بــحر القلزوم مع بــحر 

الـروم (األبيـض املتوسـط)، فَمـن ركـب البابـور مـن طنجـة يصـل مكـة يف سـبعة أيـام أو مثانيـة، 

ويذهب من بيته ويقف بعرفات ويزور املقام النبوي، ويرجع لبيته يف خامس األشهر فأقل"58.

إن االنخفـاض التدريجـي لثمـن التذاكـر واالختصـار الزمنـي ملسـافة الرحلـة إىل الحج عر السـفن 

البخاريـة مل ينتـج عنـه عـىل املـدى البعيـد مضاعفـة أعـداد الحجـاج املغاربـة، بـل أثبتت دراسـة 

حديثـة أن عددهـم عـرف تراجعا ملحوظا، "فبعد أن كان العدد يقـدر يف عهد املوىل عبد الرحامن 

ب 2500 إىل 3000 حـاج، أصبـح يقـدر يف بدايـة القـرن العرشيـن ب 1000 إىل 1200 حاج"59. وقد 

أرجعـت هـذه الدراسـة أسـباب الرتاجـع العـددي إىل ظـروف التكـدس داخـل السـفن، واإلقامـة 

الرهيبـة باملحاجـر الصحيـة التي كانت تسـتهدف الحجاج املغاربـة مبيناء الطور مبـرص وبالصويرة 

باملغرب60.

ومـن خـالل اإلشـارتني الهامتـني الواردتـني يف كتاب أقـوال املطاعني، تتبـني بعض املعانـاة التي كان 

يقاسيها الحجاج املغاربة باملحاجر الصحية يف رحلتهم ألداء الفريضة:

كان سـعر التذكـرة يف البدايـة مـا بـني 100 و225 فرنـك ذهبـي إال أنه مع املنافسـة التجارية ووفرة السـفن، مع عودة األسـاطيل   57

الفرنسـية واإلنجليزيـة مـن القـرم، تراجـع السـعر سـنة 1858 إىل أقـل مـن 100 فرنـك للرحلـة من الصويـرة إىل اإلسـكندرية ثم 

انخفض سنة 1888 إىل 70 فرنك من املغرب إىل جدة مع تحويل باإلسكندرية. انظر:

 - J.L Miege, Elie Topiero : »A propos du pèlerinage marocain à la mecque il y a un siècle. Un document 

inédit« in Hespéris , tome XLII, 1955, p.  253.

العريب املرشيف: نزهة األبصار. محطوط. خ. ع. 579. ص. 529.  58

م. أ. البـزاز: «رحلـة اإلميـان واملتاعـب، صفحـة مثـرية مـن تاريـخ الحـج املغـريب إىل الديـار املقدسـة». ضمـن وقفـات يف تاريـخ   59

املغـرب. دراسـات وأبحـاث مهـداة لألسـتاذ ابراهيـم بوطالـب، تنسـيق عبـد املجيـد القـدوري، منشـورات كليـة اآلداب والعلوم 

اإلنسانية، الرباط، 2001. ص. 181.

م. أ. البـزاز  «رحلـة اإلميـان واملتاعـب،.....، نفسـه، ص. 181. وحـول إنشـاء املحجـر الصحي بجزيـرة تاورة بالصويرة سـنة 1865.   60

انظر:البـزاز (محمـد األمـني): املجلـس الصحـي الـدويل يف املغـرب )1792- 1929 (.منشـورات كليـة اآلداب، الربـاط، 2000. ص. 

 .79-69
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- األوىل تخـص حادثـة سـفينة الحجـاج املنكوبـة التي مل تكن تتوفـر عىل رشوط اإلبحـار؛ فبعد أن 

انطلقـت مـن مينـاء طنجـة وظهر عـدم قدرتها عـىل مواصلة الرحلـة إىل اإلسـكندرية، اضطر قائد 

السـفينة إىل الرسـو مبينـاء مالقـة اإلسـباين، حيث فُـرض عىل الحجـاج الخضوع لحجـر صحي ملدة 

شـهر بسـبب املوجـة العاملية للكولريا السـائدة آنـذاك سـنة 1849م. وقد لخص املـرشيف معاناتهم 

يف ذلـك املينـاء، وتعرضهـم لالبتـزاز مـن طـرف املسـؤولني عن هـذا املرفق من أجـل الحصول عىل 

يْـس لــاملقة، وَحّل بهم مـا ال يوصف  إذن الخـروج وإمتـام الرحلـة إىل املـرشق بقولـه: "فخـرج الرَّ

فيهـا مـن هـوان النصـارى لهـم، حتـى إنهـم أقامـوا بهـا شـهرا كامـال، وبََذلـوا لعاملهـا َماالً لـه بال 

لِيـأذن لــهم بالركـوب يف سـفينة أخـرى ملالطـة، ومل يخرجوا لإلسـكندرية إال بعد اسـتهالل املحرم، 

وفَاتَهم الوقوف يف تلك السنة"61. 

- أما اإلشـارة الثانية، فتتعلق بشـهادته الحية عن املحجر الصحي مبيناء الطور بسـيناء، حيث كان 

عـىل الحجـاج العائديـن مـن الحجـاز الخضـوع لحجر صحـي إجباري. وصـف املرشيف إنـزال ركب 

الحجـاج باملعـزل الصحـي فـور وصوله إىل مرص قائـال : "وحاطوا به من كل الجهات بـأن دقُّوا كبار 

األوتـاد يف األرض، دائـرة بالركـب دوران الطـول والعـرض، ومـا بينهـام مربوطة بالحبـال حائلة بني 

املسـافرين وأهـل البـالد، ويتبايعـون خلف الحبال، فَمن ابتاع شـيئا يأخذه مـن األرض ال ِمن أيدي 

املقيمـني، ويُنــزِل املشـرتي الفلـوس يف قـدح فيـه مـاء، فـال يأخذهـم البائع إال مـن املـاء، ُمرادهم 

والله أعلم أن الوباء وصف قائم بها، أي بالفلوس، تَعلُِق بآخذها فيزول باملاء"62.

مجمـل القـول إن األهميـة التاريخيـة لكتـاب أقـوال املطاعـني تتجـىل يف الــجمع بـني النقـل مـن 

الــمصادر الكالسـيكية يف موضـوع الطاعـون، واحتوائـه عـىل شـهادات حــية مـن معايشـة أوبئة 

فتاكـة63. فهـو بذلـك يعكس رأي فئة من النخبة العاملة يف مغرب القرن التاسـع عرش من مجموعة 

مـن القضايـا املرتبطة باألوبئة، لعل أبرزها هي إشـكالية تحديد الوباء ومسـألة العـدوى واالحرتاز، 

وهـي املسـألة التـي تبلـور بداخلهـا املوقـف العـام من وسـائل مواجهـة األوبئـة. باإلضافـة إىل ما 

تضمنـه الكتـاب مـن وصـف لألحـوال االجتامعية خـالل فـرتات الوباء والدمـار الدميوغـرايف. وعند 

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 214-213  61

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 203  62

وميكـن معاينـة أهميـة شـهادة العـريب املـرشيف هـذه يف اعتـامد الباحثـني يف موضـوع أوبئـة املغـرب يف القـرن التاسـع عرش عىل   63

هـذا الكتـاب، ويف مقدمتهـم محمـد األمـني البـزاز يف أطروحتيـه: الــمجلس الصحـي الـدويل بالــمغرب 1729-1929. و تاريـخ 

املجاعـات واألوبئـة باملغـرب يف القرنـني الثامـن عـرش والتاسـع عـرش. م. س. كـام وقفنـا عـىل أهميـة كتـاب املـرشيف مـن خـالل 

األبحـاث التـي تناولـت موضـوع األوبئـة يف القـرن 19 خـالل نـدوة املجاعـات واألوبئـة يف تاريخ املغـرب يف إطار األيـام الوطنية 

العارشة للجمعية املغربية للبحث التاريخي يومي 25-26 أكتوبر 2002 بالجديدة، وهي قيد النرش.
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بلـورة هـذه القضايـا، اعتـامدا عـىل مـا ورد يف بعـض الكتابـات املعارصة للعـريب املرشيف، يتـأىت لنا 

تسليط الضوء عىل عدد من الجوانب املؤطرة لتعامل املغاربة مع هذه القضايا.

3. مفهوم الوباء بني الطاعون والكوليترا،  وإشكالية العدوى واالحرتاز:

يعتبــر التعميـم، الـذي الزم اإلخباريني حـني تأريخهم لألوبئة، من اإلشـكاليات األوىل التي واجهت 

الباحثـني يف موضـوع األوبئـة يف التاريـخ املغـريب بصفـة خاصة والعـريب بصفة عامـة. فنصادف يف 

كتاباتهـم لفظـي الوبـاء والطاعون للداللة عىل كل مرض فتـاك، وحتى إن عرثنا عىل بعض املؤلفات 

الهادفـة إىل التفصيـل يف تعريـف الطاعـون ومتييـزه عن بقية األوبئـة، فإنها ال تخرج عـن ترديد ما 

حبلـت بـه املصـادر الكالسـيكية، مـام يعكـس حالـة فكريـة ُوصفـت بانحصارهـا عـن التجديـد 

والتطـور منـذ القـرن الرابـع عـرش امليـالدي، بعدمـا تقوقع اإلنتـاج الفكـري حول نفـس املرتكزات 

املبنيـة عـىل نفـس األصـول، واجرتار ما خلفه السـلف، تـاركا املجال أمـام املعتقـدات امليتافيزيقية 

التي تعزز موقعها مع انتشار الزوايا وسيادة الفكر الطرقي64.   

فعند قراءتنا للمؤلفات املغربية التي تطرقت ملوضوع األوبــئة يف مغرب القرن التاسـع عرش، سـواء يف 

اإلشـارات العابـرة ضمن الحوليات التاريخيـة وكتب الرتاجم، أم ضمن مؤلفات وتقاييد مخصصة للوباء 

والطاعون اصطُلح عىل تسميتها بأدبيات الطاعون وتُصنف غالبا ضمن موضوعات الطب أو األدب يف 

فهـارس الخزانـات ودور املخطوطـات، نالحـظ املسـاحة الواسـعة التي يشـغلها الخطـاب الفقهي عند 

التطـرق ألحـد الجوانـب املرتبطـة باألوبئـة مثـل تعريـف الوباء ومسـألة العـدوى. فام هـي املرجعية 

الفكرية والدينية العامة التي أطرت هذا الخطاب ؟ 

3. 1. املرجعيات العامة ملفهوم الطاعون/ الوباء :

ترسـخ عبــر األزمنـة التاريخيـة، ويف مختلف الحضارات اإلنسـانية القدمية، االعتقـاد مبفهوم العقاب 

السـاموي لتفسيــر أسـباب الطاعـون، وهـو االعتقاد الذي شـاع مع األطبـاء القدامـى ويف مقدمتهم 

أبقراط وجالينوس. ومن ثم تحدد األصل العقدي والديني للوباء الذي كان يعتبـر عقابا للمجتمعات 

انظر:   64

ـ مــحمد زنيـر: » الفكـر الــمغريب يف الربـع األخـري من القرن التاسـع عرش.« مــجلة كليـة اآلداب، الرباط، عدد 8 ، سـنة 1982،   

ص.ص -319 324. 

ـ محمد األمني البزاز: تاريخ الـمجاعات واألوبئة باملغرب. م.س. ص. 394.   

ـ عبـد املجيـد الصغـري: » الطاعـون األسـود بـني الواقـع والتأويـل يف املغرب العريب.« دراسـات فلسـفية أعامل مهداة  إىل األسـتاذ   

الطاهر واعزيز، منشورات كلية اآلداب، الرباط 1993، ص.ص. 103-93. 
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واألفـراد عـىل خطاياهـم وذنوبــهم، مثـال ذلـك مـن التاريـخ اليونـاين حيـث ذكـر املـؤرخ اإلغريقي 

هومـريوس مـن أن اإلغريـق عوقبـوا بالطاعـون مـن طـرف اإللـه أبولـون خـالل حصارهـم الطويـل 

لطـروادة65، ومـن الفـرتة الوسـيطية األروبيـة حني فـر طبيب فرنيس ظهور الطاعون األسـود لسـنة 

1348م بأنه عقاب إلهي رضب أهل جنوة بسـبب سـوء معاملتهم للعرب املسـلمني خالل الحروب 

الصليبية66.

أمـا يف املـوروث العـريب اإلسـالمي فـإن مفهوم الطاعـون عند اإلخباريني ارتبط أساسـا مبا ترسـخ يف 

الذهنيـة الجامعيـة مـن اآليـات القرآنيـة واألحاديث النبوية، التـي تفيد بأن أصـل الطاعون عقاب 

سـلطه اللـه عـىل بنــي إرسائيل بسـبب عصيانــهم وفسـادهم67. لذلك نجـد املـرشيف ال يحيد عن 

األصـل الدينـي للطاعـون عنـد قوله:  "اِعلْم أن بنـي إرسائيل والطوائف املاضية ملـا عصوا أنبياءهم 

سـلط اللـه عليهـم آيـات بدعـاء أنبيائهـم عليهـم، كالسـنني والجـوع والطوفـان والجـراد والقمـل 

والضفـادع والـدم. ومـن اآليـات مـرُض الطاعـون، فقـد فتنهم اللـه به وذكـر ذلك يف محكـم كتابه 

فقـال جـل مـن قائـل : «أََو الَ يَـرَْون َأنُّهـْم يُْفتَُنـوَن يف كُّل َعـاٍم َمـرًَّة أَْو َمرّتَـنْي. »اآليـة، «أَلَـْم تَـَر إىَل 

الِّذيـَن َخرَُجـوا ِمـْن ِديّارِِهْم َوُهْم أُلُوٌف َحَذَر الــَمْوِت فََقـاَل لَُهُم الله ُموتُوا ثُـّم أَْحيَاُهْم» اآلية، «يَا 

ُمـوىَس ادُْع لََنـا َربّـَك مِبَـا َعِهـَد ِعْنَدَك لَِنْ كََشـْفَت َعنَّا  الرِّْجـَز. "68، ويدعم ذلـك باألحاديث النبوية 

ب بـه قَـوٌم قَبْلُكـْم». فالطاعـون اعتُبــر عذابـا عىل  مثـال حديـث: «إنـّـه َوْخـٌز وبَِقيّـُة َعـذاٍب ُعـذِّ

الكفـار وشـهادة للمسـلمني، وهـو التأويـل الـذي اتُّفق عليـه لحديث: «أتَـاين ِجْريل عليه السـالم 

بالــُحّمى والطاعـون فَأْمسـكُت الحّمـى باملدينـة وأرَسـلُت الطاعون إىل الّشـام، فالطاعوُن َشـَهادة 

ألُّمتـي ورَْحمـة لَُهـم ورِْجـٌس عىل الَكاِفريـَن»، وقد تبنى العريب املرشيف وغيــره هـذا التأويل الذي 

اعتمـده أحمـد ابـن حجـر العسـقالين، والقـايض بأن الطاعـون رحمة عىل املسـلمني وعـذاب عىل 

ل لهـم قبـل اآلخـرة69. وبالتايل فاملسـلم الـذي ميوت يف الطاعون شـهيد، بنـاء عىل ما  الكفـار يُــَعجَّ

جـاء يف عـدد مـن األحاديـث النبويـة، ويوضـع يف نفـس درجـة من مـات مجاهـدا يف سـبيل الله، 

65 - J. Ruffié, J. C. Sournia : Les épidémies dans l’histoire de l’homme. Flammarion, Paris, 1984. p. 83. 

66 -J.N. Biraben : les hommes et la peste en France et dans les pays méditerranéens. Mouton, Paris, 1976. 

Volume 1, p. 8.

كـام وردت يف كتـب العهـد القديـم اليهوديـة إشـارات متفرقـة عـن الطاعون منها أنه سـلطه اللـه عقابا عىل قوم فرعون بسـبب   67

سوء معاملتهم ملوىس عليه السالم. انظر: 

 -J. Ruffié, J. C. Sournia : Les épidémies dans l’histoire de l’homme.  op.cit. p. 83.

املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 218  68

أحمـد ابـن حجـر العسقالنــي:  بـذل املاعـون يف فضـل الطاعـون. تحقيـق أحــمد عصـام عبـد القـادر الكاتـب، دار العاصمـة،   69

الرياض، 1411 هـ/ 1991م. ص. -181 182.
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لذلـك اعتنـى العـريب املـرشيف بالتفصيـل يف ذكـر جـل هـذه األحاديـث الدالـة عىل مرتبة الشـهيد 

التـي ينالهـا الهالـك بالطاعـون70. هـذه املرجعيـة تفـر حسـب بعـض الدراسـات، عـدم إغفـال 

اإلخباريـني املغاربـة عـن ذكـر الطاعون يف حالة وفاة شـخصية بارزة به مـا دام أن الوفاة بالطاعون 

ترفع هذه الشخصية إىل مرتبة الشهداء 71.

مـن جهـة  أخـرى تَبــرز حادثة تراجـع عمر بن الخطاب عن دخول بالد الشـام سـنة 18هـ/ 638م 

يف مقدمـة الروايـات املرتبطـة بالطاعـون، فقـد كان بالشـام آنـذاك الطاعـون املسـمى مـن طـرف 

اإلخباريـني العـرب بطاعـون عمـواس الـذي أودى بحيـاة حـوايل000 25 من الجنود املسـلمني مام 

أخر حملة الجيش اإلسـالمي عىل البيزنطيني72. وشـكل طاعون عمواس محطة محورية يف التأريخ 

للطاعـون يف الكتابـات العربيـة، واعتُبــرت هـذه الحادثـة لتـي جـاءت يف موطـأ مالـك بـن أنـس، 

وأثبـت املـرشيف نصهـا كامال73، حجـر الزاوية يف الجدال الفقهي املالزم ملسـألة الفـرار من الطاعون 

والوباء. 

انطالقـا مـن هـذا التصـور العام، فالطاعـون ال يخضع لقياس األمـراض األخرى ألنـه وخز من الجن 

كـام ورد يف أخبـار الُسـنة74، لذلـك عجـز األطبـاء عـن فهمـه ومداواتـه ومل يدركوا كنهه حسـب ما 

رصح بـه ابـن حجـر: " فلألطبـاء إذا مل يتعرضـوا لكونـه مـن طعـن الجـن معـذرة، ألن ذلـك أمر ال 

يدرك بالعقل وال بالتجربة، وإمنا يُتلّقى من خبـر الشارع"75. 

تبلـورت هـذه املرجعيـة الدينيـة العامـة مـع الكتابـات الغزيـرة التـي تراكمـت طيلـة قـرون من 

الزمن، فام هو صداها يف تعاريف الوباء والطاعون يف مؤلفات مغرب القرن التاسع عرش؟.     

3. 2. إشكالية العدوى ومرشوعية الوقاية:

نظرا لالهتامم البالغ الذي أواله املؤلفون ملسـألة العدوى، خصوصا يف شـقها الفقهي، فقد اتخذت 

العـدوى مكانتهـا كأحـد املباحـث األساسـية التـي مل يخـل منهـا أي مـن املؤلفـات التـي تطرقـت 

ملوضـوع الوبـاء أو الطاعـون. فأمام فداحة الخسـائر البرشية والعجز عن مواجهـة الداء والحد من 

انظر: ـ العريب املرشيف: أقوال املطاعني ص. ص. 254و ص. 238  70

71 - Dr H. P.J.Renaud : » la peste de 1818 au Maroc «, in Hespéris, Volume 3, 1ere trimestre, 1923. p.15 

انظر: ـ العريب النرشيف:أقوال املطاعني. ص192  72

  - J.N Biraben : » La peste noire en terre de l’Islam « in l’Histoire, N°11, avril 1979, p. 30.

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 268-267   73

املرشيف: نفسه. ص.202، ص. 221 ص. 242، ص. ص. 253-246  74

أحمد ابن حجر العسقالنـي:  بذل املاعون يف فضل الطاعون. م.س. ص. 104.  75
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فتكه وانتشـاره، ويف ظل جو الهلع والرعب، تبحث السـاكنة عن سـبل النجاة، ويف مقدمتها إخالء 

املناطـق املوبـوءة. وكان مـن شـأن هذا السـلوك أن يرتك صداه الواسـع لدى مؤلفي القرن التاسـع 

عـرش، حيـث اعتُر أحد الدوافع األساسـية لعدد من الفقهاء والعلامء للكتابـة يف موضوع العدوى. 

فتوزعـت هـذه الكتابـات بني منارص للفرار مـن أرض الوباء، وبني مدافع عـن ال مرشوعية العدوى 

ومـن ثـم ال مرشوعيـة الفرار. وخلـف هذا الجدل كَامًّ هائـال من املؤلفـات والتقاييد، يغلب عليها 

طابـع الفتـوى واألحـكام الرشعية، حول ما يجوز وما ال يجوز للمسـلم اتباعه خـالل فرتات األوبئة، 

وذلك انطالقا من قراءات وتأويالت متباينة لألحاديث النبوية الواردة يف العدوى والفرار.

3. 3. الفرار من الطاعون، ومرشوعية االحرتاز:

كانـت ظاهـرة إخـالء املناطـق املوبـوءة، واللجـوء إىل املناطـق السـليمة، إحـدى العالمـات البارزة 

لـردود الفعـل السـكانية خـالل فـرتات األوبئـة الفتاكة. وقـد تعامل عدد مـن كتاب القرن التاسـع 

عـرش مـع هذه الظاهرة بأشـكال متباينة، رغم اسـتنادهم إىل نفـس املرجعية الدينيـة. فبينام أّوَل 

الدارسـون املعـارصون األحاديـث النبويـة يف النهـي عـن الخـروج مـن مناطـق الطاعـون، وعـن 

الدخـول إليهـا، كأحـد جذور العزل الصحي يف بالد اإلسـالم، نجد أن املرجعيـة التي حددت موقف 

اإلخباريـني ركـزت عـىل مفهـوم الشـهادة الـذي ورد يف عـدد مـن األحاديـث النبويـة الناهيـة عـن 

الخـروج مـن بلـد الطاعـون، والتـي ترفـع درجـة الهالـك فيـه إىل مرتبـة الشـهيد، مثـل الحديـث 

هيِد، والَفارُّ ِمنها كَالَفارِّ ِمَن الزَّحف«.  ِة اإلِبِل، الـُمِقيُم ِفيها كَالشَّ ٌة كَُغدَّ املعرف للطاعون: »ُغدَّ

خصـص العـريب املـرشيف الفصل السـادس من كتابه ملناقشـة مسـألة الفـرار من الطاعـون والقدوم 

عـىل أرض موبـوءة، مـام يبــرز املكانـة التـي احتلتها هذه املسـألة عنـد الفقهـاء واإلخباريني. فهو 

ينطلـق مـن حكمـه الشـخي يف املسـألة قائـال: " اِْعلَـْم أن الفـرار مـن الطاعـون ُمْنهـى عنه بنص 

القرآن والــحديث النبوي"76، ويسـتند يف ذلك إلــى القراءة التي تبناها عدد من الفقهاء والعلامء 

لعـدد مـن اآليـات واآلثـار التـي تحث عىل اإلميـان بالقضاء والقـدر منها اآليـة الكرمية« أَلَـْم تَر إىَل 

الذيـن َخرَُجـوا ِمـن ِديَارِِهـم َوُهـْم أُلُوٌف َحَذَر الــَمْوِت فََقاَل لَُهـُم الله ُموتُوا»، التـي تفيد بأن الله 

عاقـب الفاريـن مـن الطاعـون املرسـل عـىل بنـي إرسائيـل77. ثـم ينتقـل إىل تحليـل مـا زخمت به 

كتـب السـنة مـن قـراءات لخر تراجع عمـر بن الخطاب عن دخول بالد الشـام سـنة 18هـ/ 638م 

بسـبب الطاعـون املتفـي بهـا آنذاك، وهـي الروايـة التي خلفت تضاربـا يف اسـتخراج حكم نهايئ 

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 267  76

ن العريب املرشيف: أقوال املطاعني م.س، ص. 268-1267  77
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حـول مسـألة الفـرار مـن الطاعـون والدخـول إىل األرض املوبـوءة، مـن قائـل بنهـي الفـرار مـن 

الطاعـون والقـدوم عليـه مثـل القـايض عيـاض وابـن عبـد الـر ألن "النهـي عـن الخروج لإليــامن 

بالقـدر، والنهـي عـن القـدوم لدفـع مالمة النفـس"78، وابن حجر الذي اشـرتط يف الخـروج من بلد 

الطاعـون الخـروج لحاجـة كالتـداوي79، وقائـل بنهي القدوم وجـواز الخروج رغم أنـه مكروه، مثل 

س ِبنهي تحريــم  ه» لَيْ ابـن رشـد، عـىل اعتبـار أن حديـث «إذَا َسـِمْعتُْم ِبـِه ِبأرٍْض فَـالَ تَْقِدُمـوا َعلَيْ

وإنــام هـو نهـي أدب وإرشـاد، وأن حديـث « َوإذَا َوقَـَع بأرٍْض َوأنْتُْم بــَها فَـال تَْخرُُجوا ِفـرَارًا» هو 

أمـر باملقـام الـذي هـو أفضـل من أجـل االستسـالم للقدر، فاملقـام أفضـل لوجهني: إتبـاٌع للحديث 

واستسـالم للقـدر80. وبعـد أن تبنـى حكـم محمـد الحطـاب الرعينـي وابـن حجـر، رصح املـرشيف 

مبوقفـه مـن هـذا الجـدال، وهو رفـض الخروج من بلـد الطاعون ونهـي القدوم إليه: "فال شـك أن 

الفـرار مـن الطاعـون مـن املعايص الكبـار عند الجمهـور، والهجوم عـىل أرض هو بها ِمـن التعرض 

للبـالء، وهذه ُسـّنة السـلف التي هي إرث الخلف"81. اسـتمر املرشيف يف تبنـي املوقف عندما علق 

الحقـا، يف إحـدى مؤلفاتـه، عـىل مـا كتبـه التمنـاريت يف الفوائـد الجمـة حـول الدمـار الدميوغـرايف 

والخـراب الـذي لحـق مبراكـش وتارودانـت وبـالد سـوس، خـالل موجـة الطاعـون الفتاكـة ألواخر 

القـرن السـادس عـرش، فاعتـر أن ذلـك الدمـار هـو من شـؤم الفرار مـن الطاعون، ومعلـال موقفه 

الرافـض للفـرار مبـا يرتتب عـن إخالء املناطـق املوبوءة من إخـالل بالنظام وترك املـوىت بدون دفن 

والتفريـط يف معالجـة الــمصابني حيـث قـال: " واآلفـات املرتتبـة عـىل الفـرار منـه، مـن املقاطعة 

وتضييـع ضعفـة املسـلمني وتـرك دفـن األبدان ومتريـض املصابني والتـاليش املؤدي إىل حـل النظام، 

تقتي حرمته".82 

هـذا املوقـف تـردد عنـد عـدد مـن معارصيـه، إذ يـرصح الرهوين بـأن الفرار مـن الطاعـون محرم 

رشعـا، أمـا " الخروج لغيــر الفرار فجائز بال إشـكال"83، وأن الصبــر واالحتسـاب وعـدم الفرار، فيه 

اسـرتاحة مـن أعبـاء الدنيـا وكسـب للشـهادة84. كام تبنـى النارصي نفـس املوقـف، يف تعليقه عىل 

نصيحـة السـلطان السـعدي أحمـد املنصور الذهبي إىل ولـده أيب فارس مبغادرة مدينـة مراكش إذا 

ظهـر بهـا أثـر الوبـاء ولو شـيئا يسيــرا : "وهـذا األمر محظـور يف الـرشع، كام هو معلـوم ومرصح 
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به يف األحاديث"85.  

إال أن بعـض املؤلفـني سـعوا إىل التوفيـق بـني تضـارب التأويالت، وبنـوا أحكامهم عىل أسـاس مبدأ 

الحـذر مـن املهالـك. وهكـذا فـر محمـد بن يحيى السـويس مسـألة النهي عـن الدخـول إىل بالد 

الطاعـون بـأن "كالم الـرشع مبني عـىل الحذر والتسـليم، أو عىل مراعاة املصلحـة العامة يف النهي 

واملـوت بـه كالسـموم"86، وأجـاز الخـروج مـن البـالد املوبـوءة بنـاء عىل أنه "هـو املوافـق لقاعدة 

الحـذر مـن املهالـك"87. أمـا محمـد بـن أيب القاسـم الفيـاليل، فقد اعتـر أن النهي عـن الخروج من 

بـالد الطاعـون مفيـد، ومييـز يف ذلـك بـني الخروج لشـغل عـارض وبني الفـرار، ونقل جـواز ذلك يف 

األمـر األول وبطالنـه يف الثـاين88، وخلـص إىل أن مـا جـاءت به األحاديـث النبوية هـو كراهة الفرار 

وكراهـة القـدوم عـىل األرض املوبـوءة، ألن النهي نهي إرشـاد وليس نــهي تحريـم89. وكان الفياليل 

جريئـا يف رده عـىل املنتقديـن لفرار السـاكنة خـالل طاعـون 1818، ودحض مرراتهـم :" هذا كله، 

فإنـا ال نرتـاب وال نشـك يف أن مـن الجالسـني املنكريـن َمـن ال مينعه مـن الخـروج إال الفقر وعدم 

القـدرة عـىل النقلـة، ومنهـم مـن منعه خوفه عىل مـا جمع من حطـام الدنيا، وبخله مبـا يرتك من 

ذلـك وراءه ببلـد الطاعـون لعجـزه عن حمـل جميع أثقاله، ومنهـم من منعه الجهـل وعدم العلم 

بالرخصـة الرشعيـة، واعتقـاد أن مـن خـرج ومـات بـه، مات كافـرا، والعياذ بالله، حسـبام سـمعته 

عـىل لسـان بعـض العامـة. فهـؤالء كلهـم يتمنون الخـروج والفـرار ... ولـو وجد الجميع سـبيال إىل 

الفـرار لكانـوا أول مـن يفر، فهؤالء من الجالسـني بأجسـامهم ومـع الخارجني بعقولهـم ... فاإلنكار 

عـىل هـؤالء املنكريـن أحـق وأوىل من اإلنكار عىل الخارجني، ألن ما اشـتفهوا به مـن متزيق أعراض 

الذين خرجوا من الطاعون، وإطالق األلسنة فيهم وتنقصهم، أشد من فرار الخارجني"90.

إن مسـألة الفـرار مل تكـن تخضـع دامئا للمحـددات العقدية الصارمـة، بقدر مـا كان يوجهها الهلع 

مـن الدمـار وكـرثة املـوت إبان فـرتات األوبئـة الفتاكـة. فالفقهـاء والعلـامء كانوا بدورهـم يخلون 

املناطـق املوبـوءة، مثـال الضعيـف الرباطي الذي أشـار إىل أنه خـرج من فاس بعدمـا غادرها جل 

الطلبـة مـع تفاقـم طاعـون سـنة 1798: " ثـم أين أردت الخـروج مـن فـاس ملا خرج جميـع الطلبة 
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املسـافرين، مـن أهـل سجلامسـة ومـن دكالـة والشـاوية وطلبـة جبالـة، وخليـت املـدارس..."91. 

وكانـت أجـواء الفوىض السـائدة خـالل هذه الفرتات تدفـع بالبعض اآلخر إىل االبتعـاد عن مناطق 

الوبـاء مثـال الشـيخ الفقيـه أحمد بن عجيبـة، الذي كان من أشـد الرافضني ملبدأ العدوى وملسـألة 

الخـروج مـن أرض الوبـاء، إال أنـه خـرج مـن تطوان خـالل طاعون 1818 مبــررا ذلـك بأنه يخضع 

ألوامـر الطريقـة الدرقاويـة التـي تزهد يف الحيـاة الحرضية و"كـْون املدن عوائدها كبـرية وهرجها 

كثـري، ال تليـق باملريديـن"92. كـام فـرض الطاعـون أحيانـا تنقـالت فجائية عـىل السـالطني، مثل ما 

تفيدنـا بـه إشـارة الفشـتايل عـن خـروج الــموىل سـليامن مـن مدينـة فـاس، حيـث كان الطاعون 

مشـتدا، متوجهـا إىل مدينـة مراكـش سـنة 1213هــ/1799م: " وفــي هـذه السـنة حـرك مـوالي 

سـليامن السـلطان بـن مــحمد بـن عبـد الله بـن إسـامعيل ألرض مراكش ومعـه خلق كثيــر، ومل 

يكـون )كـذا( لسـفره دليل وال موجب"93، وكذلـك خروجه خالل بداية طاعـون 1818 من فاس إىل 

مكنـاس ثـم انتقالـه إىل الربـاط قبـل التوجه إىل مراكش، وهـو ما كان يبدو يف نظر السـاكنة مبثابة 

وسيلة للفرار من الطاعون94. 

ومـن القضايـا التـي الزمـت الجدل حول الفـرار من الطاعـون والقدوم إىل أرض موبوءة، مسـألُة 

جـواز االحـرتاز ومـا تفـرع عنها مـن جواز الدعـاء والصالة برفع الوباء. فإذا كان مناقشـو مسـألة 

النهـي عـن الفـرار ينطلقـون مـن كـون الطاعـون رحمـة وشـهادة للمسـلمني، وبالتـايل ال يجـب 

الفـرار منـه وإخـالء املناطـق املوبـوءة، فـإن إثارتهم ملسـألة جواز الدعـاء برفع الطاعـون يندرج 

يف نفـس خانـة الفـرار، ألن الدعـاء يعتـر فـرارا معنويـا مـن الطاعـون وإخـالال مببـدأ اإلميـان 

بالقضـاء والقـدر ومببـدأ الشـهادة بالطاعـون الـذي دلـت عليه اآلثـار النبويـة. وهكذا يسـتبعد 

العـريب املـرشيف جـدوى النصائـح الصحيـة العامـة التـي دعـا إليهـا األطبـاء األوائل حـول التحرز 

مـن الوبـاء مثل "إخـراج الرطوبات الفضليـة، وتقليص الغذاء، وترك الرياضـة واملكث يف الحامم، 

ومالزمـة السـكون والدعـة، وأن ال يكـرث مـن استنشـاق الهـواء الـذي عفـن"، ويسـتدل مبوقـف 

السـيوطي الرافـض لهـذه االحتياطـات يف قولـه: " مل أَُعـوِّل عـىل يشء مـام ذكـره األطبـاء فيـام 

يسـتعمل يف أيـام الطاعـون ألنـه يشء ال فائـدة فيـه، ألنهـم إنــام بنوا مـا ذكروه عىل أنه ناشـئ 

عـن فسـاد الهـواء وقـد تبـني فسـاد مـا قالـوه ملجـيء األحاديـث النبوية بخالفـه، فـاألْوىل طرح 
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ذلـك كلـه والتـوكل عـىل اللـه تعـاىل."95 كـام يرفـض غري ذلـك من وسـائل التحـرز، مثـل التختم 

بالياقـوت أو تعليقـه، ألن ذلـك لـن يجدي نفعـا ما دام الطاعـون ال دواء له، مثلـه مثل الحامقة 

والشيخوخة: "فاألْوىل اإلعراُض عن ذلك كله، وما أحسن قول من قال :

لُِكلِّ َداٍء َدواٌء يُْستَطَبُّ ِبه         إال الَحاَمقَة والطاُعون والـَهرَما."96 

ويعطـي املـرشيف األوليـة للدعاء والصالة كأحسـن ما ينصح بـه لرد الطاعون، بناء عـىل ما ورد عند 

األمئـة بهـذا الخصـوص وعـىل رأسـهم ابـن حجر الـذي اشـرتط يف جدوى هـذه األدعيـة والصلوات 

تَوفـر قيـم التوبـة والنـدم: " إنــام يحصل النفـع بهذه اآليـات والكلامت لِمن َصفا قلبـه من الكدر 

وأخلَـص يف التوبـة ونـدم عـىل ما فـرط منه، وإال فإذا غلبت أسـباب الداء عىل أسـباب الـدواء رمبا 

بطـل نفـع األدويـة"97. ثـم يسـتطرد املـرشيف يف مسـألة جـواز الدعـاء برفـع الوبـاء، ورشوط هـذا 

الدعـاء، وهـل يتـم جامعـة أو فـرادى، وبنـاء عـىل اجتهـاد ابـن حجـر والسـيوطي والحطـاب، يف 

تفصيـل آراء الحنابلـة املحرمـني للدعـاء برفـع الطاعـون، يخلص إىل األخـذ برأي ابـن حجر القايض 

بجـواز الدعـاء برفـع الوبـاء ومنـع القيـام بذلـك جامعـة98. ويف نفس السـياق تسـاءل الرهوين عن 

جـدوى االحـرتاز والتـداوي مـن الوباء مـا دام أمر الفرار منه محرم، والشـهادة بـه مثبتة رشعا، غري 

أنـه يجيـز الدعـاء والتداوي من الوباء ما دام مفهوم الشـهادة به يشـمل أيضا الصبــر واالحتسـاب 

وعـدم الجـزع99. ونصـادف نفـس املعنى عند ابن عجيبة عندما ينصح باالسـتكانة والصبــر : " وما 

يتأكـد عـىل اإلنسـان يف زمـن الوبـاء، الرىض والتسـليم والصبــر عىل مفارقـة األحباب، إنــام الصر 

عنـد الصدمــة األوىل"100. أمـا النـارصي فقـد كان موقفـه مـن التحرز مـن الوباء نابعا مـن نبذ كل 

أشـكال تـرب األروبيـني إىل املغـرب مبـا فيهـا تدابريهـم الصحيـة، وعلـق عـىل نصيحة السـلطان 

السـعدي أحمـد املنصـور الذهبي البنه أيب فارس بالتحرز من قراءة الرسـائل الـواردة عليه من بالد 

سـوس، حيـث كان الوبـاء متفشـيا، بـأن يتـوىل ذلك كاتبه بعـد أن تغمـس يف الخل، قائـال: " وهذا 

عمـل مـن أعـامل الفرنـج ومـن يسـلك طريقهـم يف تحفظهـم مـن الوبـاء، املسـمى عندهـم 

بالكرنتينة"101.
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مقابـل هـذا االتجاه، انفرد السـويس مرة أخـرى يف التوفيق بني املتطلبـات الروحية واالحتياطات 

التجريبيـة يف نصائـح التحـرز مـن الوبـاء قبـل وقوعـه: "واعلـم أن عـالج الوباء قبـل وقوعه هو 

التوبـة والذكـر، والسـكنى يف موضـع نـزه مرتفـع كـرؤوس الجبـال العاليـة مـن امليـاه واألشـجار 

والبعـوض واملزابـل والكهـوف واملقابـر"102. ويؤكـد عـىل أن االحـرتاز من أسـباب الوبـاء هو أول 

العـالج، بالحـرص عـىل السـكن النظيـف والسـليم مـن الروائح الكريهـة، وتجنب بعـض األغذية 

التـي تهيـج الوبـاء كالحـالوات والعسـل، وتفـادي اسـتعامل لبـاس املـرىض وفراشـهم قبـل طول 

مدة، وكذلك تفادي الغسل مباء بارد بعد مكثها مدة يف محل األرياح وشعاع الشمس103. 

أمـا العالّمـة محمـد بـن املـدين جنـون فقـد انطلـق من نفـس املرجعيـة التـي اعتمدهـا العريب 

املـرشيف، بنـاء عـىل مـا كتبـه الحطاب الرعينـي وابن حجـر العسـقالين والقايض عيـاض وغريهم، 

وخلـص إىل أن مسـألة التحـرز مـن الوبـاء جائـزة وأن " الغرض مـن الطب ليس دفـع املوت، بل 

الغـرض إبقـاء الصحـة ودفـع املـرض مـدة الحيـاة بقـدر اإلمـكان، وهـذه الحيـاة وإن كانت غري 

دامئـة إال أنهـا مـع الصحـة أوىل منهـا مـع األمل"104. ففائدة الطـب هي عالج األمـراض، وهو ما ال 

ينـايف اإلميـان بالقضـاء والقـدر كـام عر عـن ذلك أكنسـوس بالقـول: " وفائدة الطـب هي حفظ 

الصحـة الحاصلـة حتـى تبقـى عـل صاحبها إىل األجـل املسـمى، أو رد الصحة الزائلـة حتى تعود 

إىل حالها األوىل"105. 

 ويبدو أن مسـألة جواز الــمداواة واالستشـفاء بصفة عامة، يف عالقتها بــمفهوم القضاء والقدر، 

ظلـت حـارضة يف األذهـان إىل فـرتة الــحامية، ذلـك مـا نستشـفه من خالل رسـالة فــي "الــداء 

والـدواء" لصاحبهـا عبد الــحفيظ الفايس مؤرخة بسـنة 1337هــ/1918-1919م، الذي وضح أن 

اللجـوء إىل التـداوي واالستشـفاء مـن األمـراض ال يتعـارض مـع مبـدأ التـوكل عـىل اللـه، بـل إن 

جـواز ذلـك رصيـح يف الكتـاب والسـنة : "فقـد دلنا القـرآن الكريـم واألحاديث النبويـة الرشيفة 

عـىل جـواز االستشـفاء، وبيَّنـا أن ُسـنته تعـاىل جاريـة لشـفاء األسـقام، مبـا أودع فيهـا سـبحانه 

بحكمتـه البالغـة مـن الخاصيـة، وأن اسـتعامل األدويـة ال ينافــي التـوكل، وأنـه صىل اللـه عليه 

محمد بن يحيى السويس: تأليف يف الطب. م. س. ص. 19أ.  102

نفسه، ص. 21ب.  103

محمد بن املدين جنون: الدرر املستنرية يف حديث ال عدوى وال طرية. مخ. خ. ع. 640د. ص. 51ب.   104

محمـد أكنسـوس: الجيـش العرمـرم. م. س. ج. 2، ص.118. والظاهـر أن هـذه التصـورات عن دور الطب مل تخـرج عام أورده ابن   105

خلـدون حـول صناعـة الطـب: " هـذه الصناعـة رضوريـة يف املـدن واألمصـار ملـا ُعـرف مـن فائدتهـا، فـإن مثرتهـا حفـظ الصحة 

لألصحاء، ودفع املرض عن املرىض باملداواة، حتى يحصل لهم الرء من أمراضهم". انظر:

  عبـد الرحـامن ابـن خلـدون: العـر ودميـوان املبتـدأ والخـر يف أيـام العـرب والعجـم والربـر ومن عارصهـم من ذوي السـلطان 

األكر. مكتبة املدرسة ودار الكتاب اللبناين، بريوت، 1961. الطبعة الثانية، املجلد األول، ص. 739.      
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وسلم تداوى وأمر بالتداوي، وهو أعظم الـمتوكليـن "106.  

3. 4. مسألة العدوى بني الرفض وقصور التفسري الطبي: 

نظـرا للطابـع الوبـايئ للطاعـون والكولـريا، الذي يتجـىل يف االنتقال الريع بني السـكان واالنتشـار 

الجغـرايف الواسـع، ، فقـد تنبـه بعـض املؤلفـني إىل دور العـدوى يف تفسـري أسـباب هـذا االنتشـار 

الفتـاك، بينـام ظـل البعض اآلخـر متحصنا مبنظومته العقدية التي تنفي أي سـبب للمـوت بالوباء 

ما دام الله هو املحدد لآلجال، وبالتايل هو من يقدر أسباب املوت.

ميثـل رأي العـريب املـرشيف الرافض لنظرية العـدوى عينة واضحة من موقـف اإلخباريني والفقهاء 

يف مغـرب القـرن التاسـع عـرش، فهـو يبطـل أي فاعليـة للعـدوى مـن خـالل نبـذه لالحتياطـات 

الصحيـة التـي عاينهـا باملحجـر الصحـي مبـرص، والقاضية مبنع االحتـكاك بني الحجـاج الخاضعني 

للعـزل وأهـل البلـد: "نعـوذ باللـه مـن هذا االعتقـاد، فال ميـوت ميـت دون أجله"107. ثـم يعمم 

إبطالـه لـكل اآلراء املتداولـة يف عـرصه حول أسـباب كرثة املوت إبـان فرتات الوبـاء قائال: " ولقد 

مـرت األعـوام ذات الوبـاء والـزالزل والفـنت والبـالء، واإلنسـان يبـارش بيـده املـوىت ويحـرض يف 

املالحـم، وال قَـرُص لـه أجـل دون الـذي قـّدره لـه املـوىل عـز وجـل"108. ويسـتمد حكمـه مـن 

ٌء َشـيْئاً» وحديث«ال َعْدوى  منطوق األحاديث النبوية يف الــموضوع، مثل حديث« ال يُْعِدي يَشْ

وال ِطيَــرََة، َوالَ َهاَمــَة َوالَ َصَفـر» ، ومـن أحـكام ابـن حجر والسـيوطي والحطـاب الرعيني، التي 

هـي حجتـه يف بطـالن العدوى واسـتبعاد أي دور للمرض يف ذلك، وحتى إن سـلَّم بعدوى املرض 

فإنها ليست من طبع املرض بقدر ما هي عادة أجراها الله فيه109.

وبنـاء عـىل نفـس املرجعيـة، ألف ابن عجيبـة كتابا يف املوضـوع، أماله عىل تأليفه مـا رآه مبدينة 

تطـوان مـن احتياطـات ضـد عـدوى الطاعـون وأن" كثريا مـن العلامء زمـن الوباء يأمـرون بغلق 

أبـواب املدينـة، ويُعرضـون مـن الدخـول عـىل املـرىض خوفـا مـن املـوت"110. كـام  اعتـر محمد 

جنـون أن أمـر القبـول بالعـدوى مرفـوض رشعا، عىل أسـاس مضمـون مجمل األحاديـث النبوية 

والروايـات املتواتـرة حـول انتفـاء العـدوى، وينتهي إىل تخريجـة فقهية ترجح ما تقـرره العقيدة 

عبـد الحفيـظ الفـايس: الـداء والـدواء، أو خطـرات مريـض. ضمـن كتاب زهـر الشـامريخ يف علم التاريـخ لعبد الرحـامن بن عبد   106

القادر الفايس، طبعة حجرية 1338هـ. ص.2.

العريب املرشيف: أقوال الطاعني. ص. 203  107

نفسه، ص. 204  108

نفسه، ص. ص. 255-253  109

أحمد ابن عجيبة: سلك الدرر يف ذكر القضاء والقدر. مخطوط خ. ع. 2589د، ص. 1.   110
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مـن أن اللـه تعـاىل هـو الـذي يجعـل الـرضر يف الفائـدة والنفـع يف الـرضر، وذلـك بالتوفيـق بني 

الحديـث النبـوي: » ال عـدوى « وحديث » ال يـورد ممرض عىل مصح «: " إن املـراد باألول نفي 

مـا كانـت الجاهليـة تزعمـه وتعتقـده أن املـرض والعاهـة تعـدي بطبعهـا ال بفعل اللـه تعاىل... 

والثـاين أرشـد فيـه إىل مجانبـة مـا يحصـل الـرضر عنـده يف العـادة بفعـل اللـه تعـاىل وقـدره... 

فنفـى يف األول العـدوى بطبعهـا ومل ينـف حصـول الـرضر عنـد ذلـك بقـدر اللـه تعـاىل وفعلـه، 

وأرشـد يف الثـاين إىل االحـرتاز مـام يحصل عنده الرضر بفعـل الله وإرادته وقـدره."111 وهو نفس 

املنحى الذي سلكه الرهوين منتقدا اإلقرار الضمني للعامل أيب القاسم الفياليل بالعدوى112. 

مقابـل هـذا االعتقـاد املتشـدد بانتفـاء العـدوى، حـاول مؤلفـون آخـرون التوفيق بـني النصوص 

الدينيـة وواقـع األوبئـة، وتقديـم مقاربة طبية متيـل إىل التعليالت التجريبية. ولعـل أوضح مثال 

عـىل ذلـك مـا كتبـه محمد بن يحيى السـويس حـول املوضـوع؛ فبالرغم من تحفظـه من جدوى 

األحزمـة الصحيـة يف تفـادي العـدوى عنـد قولـه:" قـال بعـض األطبـاء إن هـذا املـرض يُعـدي، 

وأثبـت ذلـك بالتجربـة، وكل بلـد حافظ أهلـه عىل رد من جاء مـن الوباء فإنهـم يتعافون بذلك 

مـدة حتـى ينـزل بهـم أهـل الوبـاء بقضـاء اللـه، كـذا زعـم وفيـه نظـر"113، نجـده يقـرتح مـن 

النصائـح الصحيـة، الواجـب اتباعهـا خـالل فـرتات األوبئـة، ما يفيـد باعتقاده الرصيـح يف نظرية 

العـدوى، مـن ذلـك نصيحتـه ب " العزلـة واالنفـراد عـن النـاس، والبعـد عن املرىض واستنشـاق 

أنفاسـهم إال لـرضورة بتمريـض أو دفـن ميت"114، واالبتعاد عن اسـتعامل مالبـس املرىض واملوىت 

بالوبـاء115، وتجنـب " اإلقامـة ببلـد الوخـم الذي فسـد هواؤه بأنفـاس املرىض وبدونهـم"116، كام 

ر كذلـك مـن أكل فضلـة طعـام املصابـني ورشابهم، وأمـا "أخذ مـا أعطاه املريـض وأهله من  حـذَّ

ماله فهو محل نظر، والقياس مل ينَهـه والتجريب وراء ذلك"117.

وقـد سـاهم قصـور التفسيــرات الطبيـة، وعجزهـا عـن اإلجابـة عـىل التسـاؤالت املتولـدة عـن 

االنتشـار الريـع للوبـاء، يف ترسـيخ التأويـالت الخاصـة بنفـي العـدوى يف األذهـان. ففـي أوربا 

ظلـت نظريـة الالعـدوى، التـي دافـع عنهـا جل اإلخباريـني املغاربـة يف القرن 19، تفرض نفسـها 

محمد بن املدين جنون: الدرر املستنرية يف حديث ال عدوى وال طرية. مخ. خ. ع. 640د.. ص. 52أ.  111

محمد الرهوين: جواب يف أحكام الطاعون. م. س. ص.17.   112

محمد بن يحيى السويس: تأليف يف الطب. م. س. ص. 19أ.  113

محمد بن يحيى السويس: تأليف يف الطب.م.س، ص. 19أ.  114

محمد بن يحي السويس، نفسه، ص. 19ب.  115

نفسه، ص. 21ب.  116

نفسه، ص. 21ب.  117
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يف األوسـاط الطبيـة بسـبب انعـدام الدليـل التجريبـي عـن الجرثومـة املعديـة، وتوجهت بعض 

النظريـات إىل تفسـري الطابـع الوبـايئ لألمـراض عـىل أسـاس الفقـر والظـروف املعيشـية السـيئة 

للفئـات االجتامعيـة املهمشـة، أو عـىل أسـاس التفسـريات الهوائيـة التـي ترجـع السـبب إىل 

األوخـام، أي األبخـرة الفاسـدة. وحـاول أنصـار نظريـة العـدوى يف بدايـة القـرن التاسـع عـرش 

اإلقنـاع بـأن األوبئـة، مثـل الكولـريا، تتحـرك تبعا لتحـركات اإلنسـان وقوافلـه ونشـاطه املالحي، 

وحجـه وجيوشـه، لكـن رسعـان ما تم اسـتبعاد هذه النظريـة118. وكان اإلنجليـز، باعتبارهم رواد 

التجـارة البحريـة خـالل هـذه الفـرتة، من السـباقني إىل النفور من هـذه النظرية ومـا يتبعها من 

إجراءات صحية، تتمثل خصوصا يف الــمعازل الصحية التي كانت ترض بالتنقل الــحر للمبادالت 

وتربك نظام التزود بالسلع والــمواد األولية، وتــمسكوا بــموقفهم حتى بعد اكتشافات باستور 

Pasteur واملعهـد الـدويل سـنة 1885 مبدينـة جنيـف119. وإىل جانـب العامـل التجـاري وقصـور 

الدالئـل التجريبيـة حـول العـدوى، كان العامل السـيايس حـارضا يف ترجيح كفـة الالعدوى، مثال 

ذلـك مـن كولـريا 1832 بفرنسـا حيث كان االنشـغال بحفظ النظـام والوحـدة االجتامعية، خالل 

هـذه الفـرتة التاريخيـة الحرجـة، وراء إجـامع القـادة السياسـيني واألطبـاء عـىل رفـض نظريـة 

العـدوى وبالتـايل إلغـاء اإلجـراءات الصحيـة120. وعـىل هـذا كان قصـور التفسـريات الطبية حول 

العـدوى وشـيوع اآلراء املسـتمدة مـن املـوروث الطبـي القديـم ومـن الـرتاث األديب املتعلـق 

مبوضـوع الطاعـون والوبـاء، مـن العنارص التـي حددت تصـورات املؤلفني يف القرن التاسـع عرش 

حول أسباب األوبئة.    

4. أسباب الوباء والطاعون:

118 Patrice Bourdelais: » Le choléra, présentation «, in Peurs et Terreurs face à la Contagion, Sous la direction 

de Jean-Pierre Bardet, Patrice Bourdelais, Pierre Guillaume, François Lebrun, Claude Quétel. Fayard, Par-

is, 1988.., p. 10.

- ومبـا أن تلـك االكتشـافات كانـت مـا تـزال حديثـة العهد، فـإن نظرية العـدوى مل تقنـع الجميع، مثـال مدينة هامبـورغ بأملانيا   119

التـي تغلـب فيهـا الطمـوح التجـاري عىل اإلجـراءات الصحية إبان كولـريا1891-1892، حيث تـم تهميش نظرية العـدوى وإلغاء 

أي دور للكرنطينة ولعزل املصابني. انظر:

 - Patrice Bourdelais, ibid, p. 21-26. - F. Arnoulet : » Epidémiologie du bassin méditerranéen au XVIIIeme 

et XIXeme siècle «. in. Revue des Etudes maghrébines, n°17-18, 1998, p.16-17. 

120 Patrice Bourdelais : » Le choléra …op.cit, p. 23.
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ِبَغـض النظـر عن األسـباب الجرثومية التـي أتبثها الطب الحديث لوبـايئ الطاعون121 والكوليــرا122 

بعـد االكتشـافات العلميـة املرتبطة بعلم امليكروبات، فإن التصور العام السـائد يف أوسـاط النخبة 

العاملـة مبغـرب القـرن التاسـع عـرش، عـن أسـباب ظهـور األوبئـة، كان يخضـع للـرشوط الثقافيـة 

والفكريـة لهـذه الفـرتة، وينهـل مـن اآلراء الطبيـة املتداولـة عامليـا منـذ العـرص الذهبـي للخالفـة 

اإلسـالمية يف الفـرتة الوسـيطية، مـع رواد الطـب اإلسـالمي، ومـن األدبيـات التي يحفل بهـا الرتاث 

حيـث تـم تحديـد الطاعـون عـىل أنه مـرض وبايئ ناتـج عـن جرثومـة يرسـني  yersinia pestis. واعتُرت الهضبة الوسـطى بآسـيا (  121

منشـوريا ومنغوليـا) املهـد اإليكولوجـي للطاعـون. واتِّفـق افرتاضـا أن طاعـون سـنة 542م املسـمى طاعـون جوسـتينان، عىل إسـم 

اإلمراطـور الرومـاين، أوىل االجتياحـات الوبائيـة للطاعـون يف شـكله الدمي. وهنـاك ثالثة أنواع مـن الطاعون: 1ـ الطاعـون الدمي؛ 

والـذي يسـمى أيضـا بالحيـواين ألنـه يصيـب يف الغالـب الحيوانـات، خصوصـا منهـا القوارض كالجـرذان، وتقـع العدوى مـن حيوان 

مصـاب إىل اإلنسـان بواسـطة وخـز اإلنسـان مـن طـرف الراغيـث الحاملـة للجرثومة الحاملـة للجرثومة مـن الجرذان. مـن أعراضه 

بـروز رسيـع، بعـد اإلصابـة بالجرثومـة، لدمـل يف اإلبـط وأعـىل الفخـذ، ويهلك املصـاب بـه يف الغالب خالل خمسـة أيـام أو مثانية. 

ويــمكن أن تتطـور حالـة طاعـون دمـي معقـدة إىل طــاعون رئوي، كام أثبتـت الدراسـات الطبية الحديثـة إمكانية نقـل العدوى 

بواسـطة الراغيـث مـن اإلنسـان إىل اإلنسـان. 2ـ  الطاعـون الرئـوي: الـذي ينتقـل مـن اإلنسـان إىل اإلنسـان عـر التنفـس، ويتميـز 

بالتهـاب رئـوي حـاد، ويتوقف انتشـاره عىل العوامل املناخية املسـاعدة كالرطوبة الجوية، والحرارة التي تقل عـن 15 درجة مائوية. 

ونظـرا لرعـة تطـوره، فالطاعـون الرئـوي يفتـك باملصـاب بالفـريوس خالل بضـع سـاعات إىل يومـني. 3ـ  الطاعون اللمفـاوي: وهو 

ليـس نوعـا خاصـا، بـل هـو ميثـل التطـور النهايئ لطاعـون دمـي ورئـوي، إذ يجتـاح الطاعون كافة الجسـم الـذي يتعـرض إىل حالة 

تعفن خطري للدم. انظر:

 J-N. Biraben : Les hommes et la peste…op.cit, tome 1, p. 334. 

 Encyclopédia Universalis, corpus XVIII, Peste.

الكولـريا مـن األمـراض الوبائيـة الخاصـة بالجنـس البـرشي عـىل عكـس الطاعـون الـذي يصيـب الحيوانـات أيضـا. وسـبب الكولـريا   122

الباكترييـات أو الجراثيـم   القوسـية Vibrion، وهـو مـن األمراض املتوطنة مبنطقة البنغال ودلتا الغانج بشـبه القـارة الهندية. تعود 

أقـدم اإلشـارات التاريخيـة عـن وبـاء الكولـريا إىل التاريـخ القديم، وتدل جميعهـا عل توطني العـش اإليكولوجي لهذا الوبـاء بالهند، 

وخصوصا مبنطقة البنغال، وظل انتشـاره محصورا يف رشق آسـيا بشـبه القارة الهندية والصني وأندونيسـيا. مل يبدأ يف االنتشـار باتجاه 

الغـرب إال مـع بدايـة القرن التاسـع عرش، حيث سـاهم تطور املبادالت التجارية واملالحة البحرية يف انتشـاره اتجاه الرشق إىل آسـيا 

واليابـان، واتجـاه الغـرب إىل أفغانسـتان وإيـران وسـوريا ومـرص وحـوض البحر األبيـض املتوسـط. وكان أول ظهور له بغـرب البحر 

املتوسـط مـع بدايـة العقـد الرابع منه. يتـم انتقال جرثوم الكولـريا دامئا عر الفم، إما مبارشة من اإلنسـان إىل اإلنسـان، عر احتكاك 

بـرازات مصـاب أو حامـل للجرثومـة، أو غـري مبـارشة عر رشب مـاء أو أكل غذاء ملـوث بالجرثومة. وكان اكتشـاف جرثومة الكولريا 

vibrio cholerae مـن طـرف كـوش Koch سـنة 1883-1884 هي التي وضعت حدا للشـكوك حول العامـل املريض للكولريا، وظهر 

أول لقاح ضد الكولريا منذ سنة 1885، وتم تحسينه وتنقيته سنة 1892 مبعهد باستور بباريس. انظر:

 Encyclopédia Universalis, corpus V, Choléra, p. 707-708.

 Patrice Bourdelais : » Le choléra, présentation «, op.cit. p. 17-18.
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العـريب123. ومـن خـالل رصـد عام لهذه األسـباب ميكن التمييـز بني عدة مسـتويات، منها ما يدخل 

يف التفسريات الطبيعية ومنها ما يندرج يف التفسريات األخالقية. 

ففـي تفسيــره ألسـباب الطاعـون، يقـدم املـرشيف االنحـالل األخالقـي، املتمثـل يف انتشـار الزنـا 

والفاحشـة، كسـبب جوهـري يف ظهـور الطاعون، ويسـتند يف ذلك إىل حكم ابن حجر والسـيوطي 

والحطـاب الرعينـي، القائـل بـأن الطاعـون هـو عقاب إلهي عـىل إخـالل الجامعة بإقامـة الحد يف 

ه أوان الـروح يف الــُمحَصن، فـإذا مل يَُقـم عليه الحد ُسـلّط  الزنـا :" والحكمـة يف ذلـك أن الزنـا َحـدُّ

عليهـم الجـن يقتلونَهـم"124. ومبـا أن الزنـا يقـع غالبـا يف الـر، فـإن ذلـك يفـر فجائيـة ظهـور 

الطاعـون كعـذاب يسـلط عـىل جميـع مـن وقعـت بأرضهم هـذه املعصيـة، لذلك فإن الله سـلط 

ا ِمـن حيـث ال يرونـه، وقاعـدة العـذاب أنـه إذا نـزل يَُعـم املسـتِحق له  ا يقتلهـم رِسًّ عليهـم "َعـُدوًّ

وغيــره ثـم يُبعثـون عـىل نياتهـم"125. فالعـذاب الـذي يشـمل أيضـا غـري املرتكبني لهـذه املعصية 

يكـون إمـا بسـبب تخاذلهـم عـن واجـب األمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكـر وتقديـم النصيحة 

للعصـاة، أو يكـون بهدف زيادة حسـناتهم بنيل الشـهادة بالطاعون126. وهـذا االزدواج بني الرحمة 

ل له  والعـذاب ال يعـر عـن تعـارض بـني املدلولني ما دام أنـه " من الرحمة يف حق العـايص أن تَُعجَّ

ر بها عنه خطاياه"127. العقوبة يف الدنيا لـتُكفَّ

مقابـل ذلـك، يلغـي املرشيف أي دور لغري هذا السـبب األخالقـي يف ظهور الطاعون، إذ يبسـط آراء 

أعـالم الطـب اإلسـالمي، كاألنطـايك وابن سـينا، حول نظرية تلـوث الهواء كعامل محـوري يف ظهور 

الطاعـون، واألسـباب املؤديـة إىل ذلك التلـوث مثل تعفن الجثث يف الحـروب الكرى ونبش القبور 

وكـرثة املسـتنقعات والدخـان وقلة األمطار واحتبـاس األبخرة، ليخلص إىل القـول برأي ابن حجر يف 

يجـدر بنـا التذكـري أن عبـد الرحـامن ابـن خلـدون كان قـد أثـار أحد أسـباب تكاثـر العفونـات والجراثيم املسـببة لفسـاد الهواء،   123

ومـن ثـم ظهـور األوبئـة. ففـي حديثـه عـن الطواعـني واألوبئـة كأحـد عنـارص كـرثة املوتـان أشـار إىل دور االكتظاظ السـكني يف 

تكاثر العفونة والجراثيم املسـببة لألوبئة السـارية بسـبب نقص التهوية يف املسـاكن: " وسـبب كرثة العفن والرطوبات الفاسـدة 

كـرثة العمـران ووفـوره... مـن الحكمـة أن تخلـل الخـالء والقفـر بـني العمـران رضوري ليكـون متوج الهـواء يذهب مبـا يحصل يف 

الهـواء مـن الفسـاد والعفـن مبخالطـة الحيوانـات، ويـأيت بالهـواء الصحيـح. ولهـذا أيضـا فـإن املوتـان يكـون يف املـدن املوفـورة 

العمران أكرث من غريها بكثري كمرص باملرشق وفاس باملغرب". انظر: 

ـ  عبـد الرحـامن ابـن خلـدون: العـر ودميوان املبتدأ والخـر. دار الكتاب اللبنـاين للطباعة والنرش، بـريوت، 1967، الطبعة الثالثة،   

املجلد األول، ص. 539.   

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 117أ.  124

نفسه، ص. 283  125

نفسه، ص. 282  126

نفسه، ص. 283.  127
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إبطـال هـذه النظريـة والتعليالت التي جاءت بهـا128. إذ اعتر ابن حجر أن ما ذكـره هؤالء األطباء، 

مـن مسـؤولية فسـاد الهـواء عـن إفـراز مـادة سـمية تؤثر يف حركـة الدم داخـل أعضاء الجسـم، ال 

يناقـض معنـى طعـن الجن لإلنسـان، وهو املعنى الـذي عجزوا عن  إدراكه بسـبب اقتصارهم عىل 

مـا أملتـه قواعد علمهم العقليـة والتجريببة وإغفالهم عن مضامني الكتاب والسـنة129. ويف دحضه 

لـآلراء املتعلقـة بفسـاد الهـواء يف ظهـور الطاعـون، يسرتسـل املـرشيف يف جـرد نقـاط ضعفهـا كـام 

سـطرها ابـن حجـر وابـن القيم الجوزيـة، منها أن الطاعـون ال يختص فقط بالفصـول الحارة ويقع 

حتـى يف أعـدل الفصـول وأصـح البـالد هـواء وأطيبهـا مـاء، ومنهـا أنـه ال يصيـب كل سـاكنة البلد 

املوبـوء وال كل سـكان الحـي وال كل أفـراد العائلـة، ومنهـا أن فسـاد الهـواء ينتج عنـه مرض ظاهر 

عـىل كافـة أنحاء الجسـم عكس الطاعون الـذي يقتل فجأة وبأعراض مرضيـة تختص فقط مبناطق 

محـددة مـن الجسـد، ومنها يف األخري أن الطاعون ال يخضع لـدورة زمنية معروفة ومنتظمة عكس 

الهواء الذي يفسد تارة ويصح تارة أخرى130.

ورغـم ذلـك، فـإن تفسـري ظهـور الطاعون بسـبب تفسـخ الضوابـط األخالقية واالجتامعيـة مل يكن 

مبعـزل عن التفسـريات الطبيعية التي تربط الطاعون بفسـاد الهـواء وبالظواهر الفلكية والتغريات 

املناخيـة، وبكـرثة املـوىت يف الحـروب. ومـن هـذه التفسـريات مـا يجمـع بـني األسـباب الطبيعيـة 

واألسـباب األخالقيـة، مثـل مـا ورد عند محمـد بن يحيى السـويس الذي يقدم املسـببات األخالقية 

أوال قبـل االنتقـال إىل املعطيات الطبيعية املتجلية يف فسـاد الهواء، حيث يقول: "وسـبب الطاعون 

والوبـاء كـرثة املعـايص وقوة البغض والحسـد يف القلوب وغلبة الهرج وظهور الزنا، ثم تغيــر الهواء 

بسـبب سـاموي كاألشـعة الشمسـية، أو أريض كاألدخنة املتعفنة، أو مبزاج بغلبة الحرارة والرطوبة، 

أو بكـرثة املـوىت واملـرىض وأنفاسـهم وفضالتهـم ولباسـهم وفراشـهم"131. كـام نصادف عنـد املؤرخ 

املـرصي عبـد الرحـامن الجـريت هـذا الربـط بني األسـباب الطبيعيـة واألخالقيـة، فهو يشـري إىل أن 

طاعـون بدايـة القـرن التاسـع عـرش مبـرص ظهـر بفعل عوامـل متعـددة؛ منها أنـه ظهر إثـر زيادة 

كبـرية يف منسـوب ميـاه نهـر النيل وما أحدثه من فيضانات ثم غالء األسـعار، ومنها أنه كان بسـب 

نفسه، ص. -204و ص 195  128

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 196-195.  129

نفسه، ص.ص. 197-196  130

محمد بن يحيى السويس: تأليف يف الطب. م.س. ص. 21أ.  131
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تبــرج النسـاء ومخالطتهـن للجنـود الفرنسـيني املسـتقرين آنـذاك بالبـالد مـع حملة نابليـون132. 

فالعامـل املناخـي املتمثـل يف العواصف املطرية والفيضانـات كان حارضا يف التصور العام ألسـباب 

األوبئـة، إذ تحـدث أحمـد ابن الحاج عن ظهـور طاعون 1155هـ/1742م مبدينـة فاس بعد وصفه 

للريـاح العاصفيـة واألمطـار الطوفانيـة التـي أغرقـت أحيـاء املدينة وأسـقطت الدور وتسـببت يف 

فيضانات واد سـبو: "... ويف هذا الوقت فشـا الطاعون بفاس وزرهون ومكناسـة وأحواز ذلك"133. 

م فيها رعـٌد بالصواعـق، والرياح تحمل  يف حـني أن املـرشيف يذكـر عاصفـة بـرَد قويـة مبراكش "تَكلّـَ

ترابا"134، تزامنا مع بداية كولريا سنة 1854. 

إضافـة إىل ذلـك، كانـت املباغتـة التـي تحيـط بوثـرية تزايـد وتراجـع أعـداد الضحايـا إبـان فـرتات 

األوبئـة تدفـع إىل تفسـريها ببعـض الظواهـر الفلكيـة مثل حركـة دوران القمر. لذلـك عمد العريب 

املـرشيف إىل الربـط بـني تصاعـد وتراجـع حدة وبـاء الكولـريا، مبدينة فاس خـالل سـنة 1855، وبني 

نهايـة كل شـهر قمـري، مسـتندا يف ذلـك إىل آراء املنجمـني التـي أثبتتهـا مالحظاته املبـارشة قائال: 

"وقـد زعمـت الحكـامء والــمنجمون أنـه يزيد بزيـادة القمـر وينقـص بنقصانه، فانقطـع يف آخر 

ربيع الثاين، ثم لـام استهل شعبان ظهر املوت بهذا السبب أيضا إىل استهالل شوال"135.

5. جوانب من آثار الطاعون والكولريا عىل املجتمع  التمغتتريب يف القرن التاستع عرش من ختتالل 

أدبيات األوبئة:

5. 1. الحالة النفسية إبان زمن الوباء:

كان الظهـور املفاجـئ لكـرثة املـوت وبـروز األعـراض املرضيـة عـىل املصابـني وارتفـاع أعـداد الجنائز 

الخارجة يوميا وسـط املدن والبوادي، يُخلف حالة من الرعب والفزع وسـط السـكان. حيث يسـود 

جـو مـن انعـدام األمـان، وتفقد الحياة إيقاعها اليومـي املألوف، فيتطور الوضع العـام مع تزايد حدة 

نظـر:ـ  عبـد الرحمـن الجريت: عجائب األثار يف الرتاجم واألخبار. الــمطبعة العامرة الرشقيـة، القاهرة ، 1322هـ..ج. 2، ص. 440.   132

ويفـر الحقـا يف الجـزء 3، ص.211، عالقـة الفيضـان بالطاعـون بنـاء عىل نظرية فسـاد الهواء، ذلـك أن "العفونـة تنحر بأغوار 

األرض، فـإذا دخـل الشـتاء وبـردت األغـوار بريـان النيـل واألمطـار والرطوبـات، خـرج مـا كان منحبسـا بـاألرض مـن األبخـرة 

الفاسـدة فيتعفـن الهـواء فيحصـل الوبـاء والطاعـون". يف حـني اسـتغل االنجليـز تزامن تفـي طاعـون 1798-1800 املدمر مبرص 

والشـام مـع الحملـة الفرنسـية باملنطقة، حيـث هلكت أعداد كثرية مـن جنود قوات نابليون، واسـتعملوه يف دعايتهم السياسـية 

ضد نابليون بونابرت معتبـرين أن ذلك الطاعون كان عقابا إلهيا ضد الفرنسيني الغزاة والثوار. انظر:

 J. Ruffié, J. C. Sournia : Les épidémies dans l’histoire de l’homme. op.cit. p. 124. 

انظر: ـ أحمد ابن الحاج السلمي: الدر املنتخب. م. س. ج. 8، ص. 407-406.    133
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الوبـاء إىل إحـداث خلخلة عميقة يف النفوس واإلحسـاس بقرب الفنـاء. فباإلضافة إىل ما كتبه املرشيف 

حـول هـذا الجانب136، تختزل النامذج املوالية هذه الحالة النفسـية العامـة من خالل ثالث محطات 

تاريخية ملوجات فتاكة من الطاعون الكولريا.  

وصـف الضعيـف الرباطـي حالة انحسـار الحركة مبدينة فـاس خالل الطاعون الفتـاك لنهاية القرن 

الثامـن عـرش وبدايـة التاسـع عـرش، كام عر عن حالته النفسـية الشـخصية ورغبتـه يف رؤية ذويه 

وأهلـه مبدينـة الربـاط، فرمبـا تكـون آخر فرصـة للقائهم :" فلام ضـاق الحال بالناس وصـار فاس ال 

يدخلـه أحـد مـن حوزه وال من غريه وضـاق يب األمر وأردت زيـارة الرحم، وزيـارة الوالدين وألنظر 

ولدي محمد رحمه الله وما بقي من إخواين... وأهي، فعزمت عىل الرحلة لرباط الفتح"137.  

أمـا صاحـب االبتسـام فقـد لخـص الوضـع العـام لحالـة الفـزع، الناتـج عـن صدمـة مشـاهد كرثة 

الــموت يف أوساط سكان مدينة فاس إبان الــموجة األوىل من الكوليــرا سنة 1833-1834، وخوف 

اإلنسـان من مامرسـة أنشـطته املعتادة:" وحدث عندنا ]الوباء[ بفاس سـنة خمسـني، ففزع الناس 

منـه أشـد الفـزع... وكان الرجـل ال يأمـن عىل نفسـه رمبا فجـأه يف السـوق بغثـة"138. وكان لظهور 

األعـراض املرضيـة لهـذا الوافـد الجديـد يف نفـس السـنة املذكـورة آثـار نفسـية عميقـة عـىل بقية 

السـكان، إذ انتابهـم الفـزع مـن الحالة التي تتملـك املصابني بالكولريا، حيث وصفهـا املرشيف قائال:  

" وبنفس ما يَنقاس اإلنسـان به يتغيــر حاله وتُشـوه ِخلقته وتقع اللَّكنة يف لسـانه فيتلجلج مقاله 

وتغـور عينـاه وتَْربَـدُّ شـفتاه وتُزَنِْجر أظفـار يديه ورجليه كأنهـا ُصبغت ِبنيلَة. ولَــاّم يرى الصحيح 

تشـويَه ِخلقـة املريـض يحصـل لـه الجزع والفـزع ويختـّل عقله وتـكاد النفس منه تفيـض، تبارك 

مـن يتـرصف يف العبيـد، ويفعـل يف ملكـه مـا يريـد، هـو امللـك ذو السـطوة والعظــمة والكريـاء 

والقهر، سبحانه وتعاىل » أاَلَ لَُه الَخلُْق واألْمُر«"139.

ويف وصفـه للحالـة العامـة لسـاكنة الــمغرب الرشقي خـالل وباء الكوليــرا يف صيـف 1851، تحدث 

املرشيف عن الفزع الشـديد يف أوسـاط السـكان الذين صاروا يتسـامحون فيام بينهم ويودع بعضهم 

بعضـا، يف إشـارة إىل حتميـة املـوت القـادم ال محالـة: " وفزع الناس مـن هذا الوباء فزعا شـديدا، فال 

إذ يحيـل إىل التسـاؤل املتـداول يف أدبيـات الطاعـون: هـل الطاعـون مـن أرشاط السـاعة؟ وخصص حيـزا هاما من خاتــمة كتابه   136

لذكر الـمواعظ املأثورة عن قس بن ساعدة، أحد حكامء العرب، حول حتمية املوت والفناء. انظر:

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 305-304  

الضعيـف الرباطـي )محمـد بـن عبد السـالم(: تاريـخ الدولة العلوية السـعيدة. دراسـة وتحقيق محمـد البوزيدي الشـيخي، دار   137

الثقافة للنرش والتوزيع، الدار البيضاء، 1988.. ج.2، ص.579.

االبتسام عن دولة ابن هشام. م. س. ص. 88.  138

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 178-177  139
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يحـرضون جنـازة ميـت وال يأكلـون طعاما سـيق لها، ويتسـامح النـاس يف الطرقـات واألسـواق، يَُودع 

بعضهـم بعضـا، واللـه أعلـم بــمن مات فيه فجـأة"140. ويشـري إىل سـيادة مشـاعر التوبة والتخشـع 

واالسـتغفار، وتوزيـع الصدقـات عـىل املحتاجني يف سـبيل اسـتجداء الرحمة الربانية مبدينـة فاس، ملا 

بلغـت بهـا الكوليــرا ذورتها يف صيف سـنة 1855: "فحينئذ أعلنـت الناس يف هذه املدة باالسـتغفار، 

ـه خشـوع واضطرار، وأكرثَت التصـدق فيه بأن بذلوا الطعام للفقـراء واأليتام،  وتوجَهـت إىل اللـه تَوجُّ

ولجأوا إىل املوىل بتالوة القرآن يتنفلون به يف الليل البهيم والناس نِياٌم. ورُسدت يف سائــر الــمساجد 

ـفا"141. ويعلل املرشيف كـرثة الصدقة إبان فرتة  أحاديـث البخـاري و الشفــا، حتى حصل بإذن الله الشِّ

الوبـاء بالقـول: "وكـرثة الصدقـة تـدل عـىل كـرثة االتّعـاظ، إذ الــموت ولـو لواحـد موعظـة كبــرى 

للعاقل"142.

وعىل نقيض هذه األحوال املتسـمة بالرهبة والخشـوع والتقرب إىل الله عر الصلوات والصدقات، 

كان االنشـغال بالسـعي إىل سـبل النجاة وتقوقع كل مجموعة باحثة عن حلول لألزمة انطالقا من 

إمكانياتهـا الذاتية ملواجهة مشـكل اسـتمرار الحياة يدفع إىل تغلب مشـاعر األنانيـة، لترُتَك الفئات 

املعدمـة بـدون سـند يف مواجهـة الوباء. وقد أشـار املـرشيف إىل جانب من هذا املظهـر خالل كولريا 

سـنة 1834 بالقول: "ولــاّم كرث الــموت يبسـت القلوب واشـتد الــجفا، وانتفت رحــمة الله من 

قلـوب األغنيـاء وضاعـت الفقراء، وال حول وال قـوة إال بالله العي العظيـم"143. كام كان يحدث أن 

تظهـر بعـض السـلوكات االجتامعية املناقضة بعد انقشـاع الوباء وعودة األمـور إىل حالتها العادية، 

حيـث تظهـر يف املجتمـع نزعة إىل االنكبـاب عىل امللذات والفجور ومعاقـرة الخمور، فرحا بالنجاة 

مـن الهـالك، كـام وقع يف مدينة فاس يف صيف سـنة 1820 عندما هاجم جنـد العبيد حارة اليهود، 

فنهبوا وهتكوا أعراض النساء واحتسوا الخمر يف نهار رمضان144. 

مـن جهـة أخـرى، كان لتزامـن ظهـور الكولـريا بالجزائـر سـنة 1833 مـع تقـدم قـوات االحتـالل 

الفرنـيس أثـره الواضـح يف تعميـق الشـعور بـأن اجتـامع املصيبتـني يف آن واحـد هـو مـن عالمـات 

الفنـاء، حيـث عـر املرشيف عـن تفضيل أهل الجزائـر املوت بالوباء عـىل الخضوع لالحتـالل: " يََودُّ 

أهـل الواسـطة لـو يــموت منهـم كل يـوم كـذا وكذا فجـأة وهم تحت راية اإلسـالم، ولَــاَم عاشـوا 

أصحـاَء وُهـم تحـت أحـكام َعبَـدة األصنـام... ويف الــَمثل السـائر: أىََت الـَواِدي فَطَـمَّ عـىل الَقـرِّي. 

نفسه، ص. 185  140

نفسه، ص. 192   141

نفسه، ص. 304  142

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 304  143

انظر: ـ محمد األمني البزاز: تاريخ األوبئة واملجاعات باملغرب. م.س. ص. 139.  144
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ك ُعبـاد املسـيح لهـم، وافتتانهـم بهـذا املـوت كل سـنة  َويَْحُهـم اجتمعـت عليهـم مصيبتـان: مَتلُـّ

الِفِْتتَانِهْم"145.

5. 2. وسائل الوقاية والعالج:

كانـت وسـائل العـالج املتداولـة يف مغـرب القـرن التاسـع عـرش تجـد آلياتهـا داخل مكونـات الطب 

التقليـدي، وهـي املكونـات التـي تشـكلت مـن مجموع املعـارف والسـلوكات املعتمدة أساسـا عىل 

التجربة املعاشـة وعىل املوروث الشـفوي واملكتوب منذ األطباء والحكامء األقدمني. ووفقا لذلك كان 

مؤلفـو هـذه الفـرتة عىل وعي بحـدود الطب، إذ نقرأ عند محمـد بن إبراهيم الـروداين تنويها خاصا 

بأهميـة الطـب يف مواجهـة األمـراض، حيـث يقـول: "إن علم الطـب علم رشيف وفـن ظريف، ومن 

رشفـه أال يسـتغني عنـه عنـد الحاجـة قـوي وال ضعيـف، وحسـبك أنـه سـنة نبويـة، ورحمـة بدنية 

سـاموية وأرضيـة"146، إال أنـه يحرص نجاعـة الدواء يف األمراض التي ال تكون سـببا يف املوت: " اعلم أن 

أي مـرض يكـون سـببا للموت ال ينفع فيه الـدواء أصال، ولو كان مرضوبا عىل معيار اليقني والتجريب 

والصحـة وعـدم التكذيـب، ولـو بعـد مـدة طويلـة، إذ ال دواء له البتـة. وإذا مل يكن ذلك من أسـباب 

املـوت فقـد ينفـع فيه الدواء وقـد ال ينفع إذا مل يُرد الله تعاىل"147. بينام ربط محمد السـويس نجاعة 

الـدواء باسـتباق اإلصابـة بالوباء واالسـتعانة باألدعية والصلوات، حيث يقـول: "والذي ينفع عادة هو 

اسـتعامل الـدواء قبل نزوله باإلنسـان، بالحميـة والحذر والصدقة ومالزمـة األذكار واالنفـراد والعزلة 

واستعامل معجون الرتياق"148. 

أمـا وسـائل العـالج الشـعبي إبان فـرتات األوبئة السـارية، كالطاعـون والكولريا، فقـد كانت تتوزع 

بـني العالجـات املوضعيـة، وبـني تبخـري وشـم واسـتهالك األدوية املسـتخلصة أساسـا مـن النباتات 

الطبيعيـة، وبـني العالجـات الروحيـة كتعليـق التامئم والتعاويـذ وقـراءة األدعيـة واألذكار. كام أن 

التداخـل بـني أنـواع العـالج كان مـن األمـور املألوفـة، إذ ميكـن أن تجتمـع داخـل النبتـة الواحدة 

وظيفـة وقائيـة وعالجيـة ودوائيـة، وميكـن أن يصبـح لهـا دور روحـي يف الوقاية والعـالج149. مثال 

ذلـك مـا ذكـره صاحب الـدرر املنتخبة حـول املواد املعالجـة للوباء: "العنـر مقاوم للوبـاء الهوايئ، 

بخـورا أو شـام ورشبا، مجرب...والقسـط من بخوره ينفع من الوباء الحـادث من العفونات ومثله، 

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 180  145

محمد بن ابراهيم الروداين: كنز املحتاج يف علم الطب والعالج. خ.س. 408. ص.4.  146

- نفسه، ص. 7.  147

محمد بن يحيى السويس: نأليف يف الطب. م. س. ص. 20ب.  148

149 Claisse-Dauhy  )R(: Médecine traditionnelle du Maghreb. Rituel d’envoûtement et de guérison au Maroc. 

L’Harmattan, Paris, 1996. p. 132.
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الحاصلبـان والرتنـج بجملتـه يدفـع رضر الوباء شـام، الدرونج مـن خواصه أنـه إذا علق منه قطعة 

داخـل البيـت مل يدخلـه الطاعون"150. ونظرا للمكانة املتميزة للرأي القائل مبسـؤولية فسـاد الهواء 

عـن ظهـور الوبـاء، كان اسـتعامل املـواد املطهـرة للهـواء مـن الوسـائل األكـرث تـداوال يف نصائـح 

املعالجـني مـن الوباء والطاعون. وهكـذا نصادف تكرار النصح باإلكثار مـن البخور بالبيوت بهدف 

طـرد العفونـات امللوثـة للهـواء، ومن املـواد الشـائعة يف هذا املجـال: القطران والكريت والشـمع 

الخام151. 

وأمـا العالجـات املوضعيـة، التـي الحـظ الطبيـب اإلنجليـزي المرييــر Lemprière أثنـاء زيارتـه 

للمغـرب يف مطلـع العقـد األخري مـن القرن الثامن عرش أنها كانت كثرية االسـتعامل ويتم تفضيلها 

عـىل األدويـة الداخليـة152، فإن طرق اسـتعاملها كانـت تهدف إىل تنقية البدن مـن القروح والدمل 

املتورمـة التـي تلـوث الدم اعتـامدا عىل النصائح املوروثة عن ابن سـينا وغـريه يف معالجة املصابني 

ح ابن سـينا بـأن أول يشء يُبدأ  بالطاعـون. أورد املـرشيف رأي ابـن سـينا يف هـذا الشـأن قائال: "ورَصّ

يًَّة، فإن اْحتاج  ُط إن أمَكن، فيُسـيل ما فيه وال يُـرتَك يَجمد فيزداد ســمِّ بـه يف عـالج الطاعـون الـرشَّ

ه بالــِمْحَجمة فَلْيُْفَعل ِبلُطف... ويُعالَج باالْسِتفراغ بالَفْصد لِــام يَحتمله الوقت، أو يُوَخز  إلــى َمصِّ

م أن الطعن ينرث  بــام يُخـرج الَخلـط، ثم يُقبَل عىل القلب بالحفظ والتقوية باملبــردات... كـام تَقدَّ

الـدم الكائـن، فَيَهيـج يف البـدن، فَيَِصـل إىل مكان منه، ثم يصـل أثر رَضَره إىل القلـب فيقتل، لذلك 

قـال ابـن سـيناـ  ثـم ذَكـر العـالج بالرشط والفصـدـ  إنـه واجب"153. كـام وصف محمـد بن يحيى 

السـويس كيفيـة القيـام مبعالجة دمـل الطاعون ورشح التفاعل الناتج عن اسـتعامل املـواد املطهرة 

بقولـه : "تُعالـج يف االبتـداء باملسـح مبـاء الـورد مـع قليـل خـل، فإنهـا تتحلـل إن ضعفـت املـادة 

وقويـت الطبيعـة، وإن قويـت مـادة القرحـة عالجتهـا باألدويـة الجاذبـة املحللـة برفـق بالحلبـة 

والباذنج وبذر الحبق، وال ترتك الضامد يجف."154 

ويبـدو أن عمليـة الفصـد، التـي نصادفهـا يف جل التآليف الطبيـة خالل هذه الفرتة كأحد األشـكال 

اإلجرائيـة لعـالج الوبـاء، مل تكـن تتعـارض مـع النصائـح الطبيـة لبدايـة القـرن العرشيـن، حيـث 

أدمجتهـا إحـدى النـرشات الصحية الصـادرة عن معهد باسـتور الفرنيس ضمن اإلجـراءات الصحية 

مجهول، الدرر املنتخبة يف األدوية املجربة.. خ.ع.3796د. ص. 173.  150

انظر: ـ محمد بن يحيى السويس: تأليف يف الطب. م. س. ص. 21أ.   151

152 Lemprière )G( : Voyage dans l’empire de Maroc et de Fez. Traduit de l’anglais par M. de Sainte Susane. Ed. 

cordier et Legras, Paris, 1801. p. 25.

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص.252-251  153

محمد بن يحيى السويس الشبي: تأليف يف الطب. م. س. ص. 20أ.  154
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لتفـادي اإلصابـة بالكولـريا: " اسـتعامل الفصـد كلـام طلـب الشـخص لذلـك أو كلـام وجـد فرصـة 

لذلك، حيث أن األطباء يفصدون اآلن من غري توقع رضر ما"155.

مـن جهـة أخـرى، كانـت حالة الحمى القوية واإلسـهال الحـاد، التي تظهر عىل املصابـني بالطاعون 

والكولـريا، هـي الباعـث عـىل اللجـوء إىل كل مـا يخفـض درجـة حـرارة جسـم املصـاب ويخلـص 

األمعـاء مـن الجراثيم بالوسـائل املتعـارف عليها آنذاك، مثـل ما ذكره املرشيف من نصائح ابن سـينا 

بهـذا الخصـوص نقـال عـن ابـن حجـر : "... مل أر للوبـاء أنفـع مـن البنفسـج يُدَهـن به ويُـرشَب ... 

يُعالَج الطاعون بــام يُبَــرد، وبإسـفنجة مغموسـة يف َخّل وماء أو ُدهِن َورٍْد أو ُدْهن تُفاح أو ُدهن 

آس"156. بينـام رجـح محمـد الرهـوين أن لكـرثة رشب املـاء والخـل مفعول عـىل الوبـاء، ألن املاء يف 

رأيـه يطفـئ الحـرارة الغريزيـة، ولرشب الخل عند اإلحسـاس بالوبـاء أثر كبري، وكذلـك رشب الورد 

ونحـوه مـن الرياحـني157. كـام اعتبــر محمـد بـن يحيـى السـويس أن رشب مـاء الحنـاء والخـل 

املمـزوج بقليـل مـن العسـل مـن السـوائل النافعـة للمريـض بالوبـاء158. وهكـذا فاملـواد النباتيـة 

املسـتعملة يف معالجـة الطاعـون والوبـاء، أو للوقاية منه، تختلف حسـب تنوع النبـات والوحيش 

الـذي توفـره املميـزات الطبيعيـة لـكل منطقـة أو جهـة جغرافيـة، لذلـك كانـت اختلفـت أنـواع 

الرتيـاق مـن منطقـة إىل أخـرى159. إال أن زيـت الزيتـون كانت هي املـادة املرتددة يف جـل األدوية 

التـي يُنصـح باسـتعاملها، ومل يقتـرص ذكـر منافعها عـىل املؤلفني املغاربـة فقط. إذ ذكر جاكسـون 

أن قنصـل انجلـرتا مبـرص أوصاه باسـتعاملها يف تريـاق ملعالجة الطاعون، وقـام بتوزيع الوصفة عىل 

عـدد مـن املغاربـة إبـان طاعـون نهاية القـرن الثامن عـرش160، كام ذكـر ابن عبد الرحـامن الفايس 

أن الناس خالل كولريا 1834 كانوا يجدون نفعا يف املعالجة برشب الزيت ثم األتاي عقبها161.

إن عجز كل وسـائل الطب التقليدي عن مواجهة مثل هذه اآلفات كان يرجح كفة األدوية الروحية، 

وهـو الرتجيـح املبنـي عـىل كـون الطاعـون عقاب إلهي عـىل املعايص املسـترشية يف املجتمـع. لذلك 

تتحـول األدعيـة والصلـوات واالبتهـاالت إىل أنجع الوسـائل لرفع الغضب اإللهي، حيـث اعتر املرشيف 

كتاب يف حفظ الصحة لعامة مسلمي شامل إفريقيا. ص. 39.  155

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. م. س. ص. 252.  156

محمد الرهوين: جواب يف أحكام الطاعون. م. س. ص. 48-47.  157

محمد بن يحيى السويس الشبي: تأليف يف الطب. م. س. ص. 20ب.  158

مثـال هـذا التنـوع مـن نصيحـة محمـد الـروداين برتيـاق ملـداواة الطاعـون مكـون مـن عـروق مـا يسـمى ب "منطلـق الذيـب"   159

تغسـل وتجفـف وتسـحق مـع ملـح الطعام وتـرشب يف ماء بـارد. انظر: محمد بـن ابراهيم الـروداين: كنز املحتـاج يف علم الطب 

والعالج. م. س. ص. 100.

 .James Grey Jackson : An account of The Empire. op.cit. p. 274-275  160

ابن عبد الرحامن الفايس: تذكرة املحسنني. مخطوط، خ. ع. 270ك. ص. 367.    161
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أن أول مـا ينبغـي عـىل اإلنسـان القيام به هو املبادرة إىل التوبة من ذنوبـه ورَّد املظامل، والتخلص من 

التبعـات والوصيـة، منبها إىل أن هذا السـلوك مطلوب يف كل وقت ويتأكد عند وقـوع األمراض162. ثم 

ينصـح بأشـكال من الرقـى والتعاويذ التي تحفظ من أذى الطاعون الذي يترب إىل اإلنسـان بطعن 

الجـن، وهـي مسـتخرجة مـن األحاديـث النبويـة، مثـل قـراءة سـورة الفاتحـة وسـورة البقـرة وآيـة 

الكـريس163، وقـراءة األدعية املتواثرة عىل ألسـنة الفقهاء السـاعية إىل تلطيف الغضب اإللهي املتجي 

يف الوباء والطاعون، مثل دعاء: "ِباسـم الله ذي الشـأن، عظيم الرهان، قوي األركان شـديد السـلطان، 

كُلَّ يَوٍم ُهــو يف َشـأٍن، أعوذ بالله من الشـيطان الرجيم، باسـم الله الرحمن الرحيم، ما شـاء الله كان، 

وال حـول وال قـوة إال باللـه العـي العظيـم. إين أعوذُ بـك من الطَّعـن والطاعون، وِمن هجـوم الوباء، 

وِمـن مـوت الفجـأة ومن سـوء القضـاء، ونعوذ بـك من َدرِْك الشـقاء، وِمن شـامتة األعداء، يـا َحّي يا 

قَيـوم يـا ذا الجـالل واإلكـرام، ربنـا اكِْشـف َعّنـا العـذاَب إنّـا مؤمنـون. وصىل الله عىل سـيدنا محمد 

وعـىل آلـه وصحبـه عدد فضله وإحسـانه"164. وبعد أن يُذكـر بنجاعة هذه الرقـى واألدعية، بناء عىل 

أقـوال األمئة، يستشـهد بتجربتـه الخاصة خالل كولريا 1850 مبنطقة بني يزناسـن، واسـتعانته بقراءة 

أرجوزة من نظمه، حيث يقول: "وكنُت أقرأ أبياتا أنشأتُها، وأنا بجبل بني يزناسن سنة سبع وستيــن 

ومائتيــن وألـف لَــام عظـم الوبـاء يومئذ، وشـاهدُت لهـا رِسًّا عجيبـا، ألين لُـذُت ِبُحبـاب املصطفى 

لُوا ِبَجاِهي فَإنَّه ِعنَد الله َعظيٌم.»"165.  وتوسلُت بجاهه، ويف الحديث الكريم:«تََوسَّ

ويف السـياق نفسـه ذهب الرهوين إىل القول بأنه ما دام الطاعون يظهر بسـبب انتشـار الفاحشـة 

واملعـايص فـإن أحسـن دواء لـه هو الدعاء واالبتهـال وكرثة الصالة، ومتائم يعلقها اإلنسـان لتحفظه 

مـن اإلصابـة بـه166، ويفضل أحـد األدعية املشـهورة املنقولة عـن الحطاب الرعينـي يف الحفظ من 

الطاعـون، والتـي ورد ذكرهـا كذلـك عند العـريب املرشيف: "لطيف مل يَـزَل، أُلْطُف بنا فيام نَـزَل، إنََّك 

لطيـف لَـْم تَـزَْل، َحـيٌّ َصَمـٌد بَاِقـي، ذو كََنـٍف وواِقـي، يـا الله يـا َحيُّ يا حليـم، يا َحّنـان يا حكيم، 

اكِْفنـا رَشَّ هـذا الريـح الَعقيـم، ورَشّ مـا جـاءت به إنك عـىل كل يشء قدير، وصىل الله عىل سـيدنا 

محمـد وعـىل آلـه وصحبه وسـلم تسـليام"167. إىل جانب هذه الرقـى واألذكار كان اللجـوء إىل الي 

من الوسائل املتداولة، حيث اعتره محمد الفياليل من أحسن األدوية للوباء والطاعون168.     

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. 256-255  162

نفسه، ص. 257-256  163

نفسه، ص. 259-258  164

نفسه، ص. 264-1263  165

محمد بن أحمد الرهوين: جواب يف أحكام الطاعون. م. س. ص. 41.  166

- نفسه، ص. 41. ـ العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 258  167

- محمد ابن أيب القاسم الفياليل: رسالة فيمن حل يف أرضهم الوباء. م. س. ص. 70.  168
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باملـوازاة مـع هـذه األدويـة والعالجـات املوضعيـة، والرقى املسـتمدة من القـرآن والسـنة النبوية، 

ُوجـدت أنـواع أخـرى مـن العـالج والوقاية من الوبـاء ذات الصبغـة الغيبية املتجـذرة، مثل تعليق 

التامئـم وبعـض األحجار الكرميـة169. وإذا كان العريب املرشيف يسـتبعد جـدوى التختم بالياقوت يف 

دفـع الطاعـون، حيـث يقـول نقال عـن الحطاب الرعينـي: "وأَعَجُب مـن ذلك ما ذكـره التيفايش يف 

كتـاب األحجـار وابـن البيطار يف املفـردات أن َمن تََختَّم بالياقوت أو َعلَّقه عليـه أِمَن من الطاعون، 

"170. فـإن محمد بن يحيى السـويس نصح بحمل  وقَـّل أن جـرب يشء مـام ذكـره يف الخـواص فََصـحَّ

الياقـوت والزمـرد واألكل مـن معجونهـام لعـالج الطاعـون171، كام ذكـر صاحب الـدرر املنتخبة أن 

تعليق قطعة من عاج ناب الفيل تؤمن حاملها من الوباء172. 

ونظـرا لإلميـان الراسـخ بكرامـات الرشفـاء وأوليـاء اللـه الصالحـني، فقـد كان االلتجـاء إىل قدراتهم 

العالجيـة مـن وسـائل عـالج الطاعـون، خاصـة عندمـا يتـم اسـتنفاذ كل اإلمكانيات املتاحـة. مثال 

ذلـك مـن إشـارة صاحـب عمـدة الراوين إىل أن أحـد الفقهاء املدعـو الفقيه الخالدي، املتوىف سـنة 

1271هــ/ 1854م، كان يـأيت إىل تطـوان ليتـرك النـاس بـه ويزورونه، ورمبا تعاطى شـيئا من الطب 

ومـداواة املـرىض173. كـام أورد الضعيـف الرباطي لجوء قائد عبدة عبد الرحـامن بن نارص الدرعي، 

املصـاب آنـذاك بالطاعون، إىل االسـتعانة بركة السـلطان املوىل سـليامن عند خروجـه ملالقاته عىل 

مشـارف مدينة آسـفي سـنة 1799: " ...وَسـلّم عىل السـلطان ... وبسـق السـلطان عىل عنقه من 

أجـل الـداء"174. ومل تكـن مثـل هذه املعتقـدات خاصة باملجتمعات اإلسـالمية، إذ نجد ما مياثلها يف 

املجتمعـات املسـيحية حيـث اشـتهرت أمـرية بـالد الغـال يف بريطانيـا بقدرتها عـىل التخفيف من 

معاناة املصابني بالطاعون175.

5. 3. ظروف التطبيب وعيادة املصابني بالطاعون: 

إذا كان تلقـني علـوم الطـب يف شـكله األكادميـي، املتمخض عن تطـور مناهج التعليم املسـتحدثة 

- وقـد كان اللجـوء إىل حمـل األحجـار الكرميـة واملجوهـرات مـن الظواهـر السـائدة يف مختلـف الحضـارات، وهنـاك مـن فـر   169

التطـور التاريخـي لصناعـة املجوهـرات كأحـد نتائـج الطاعـون املؤثرة يف السـلوكات االجتامعيـة، باعتبار أن خاتـم الخطوبة كان 

يف األصل يضعه الرجل يف بنرص خطيبته لحاميتها من الطاعون. انظر:

 - J-N Biraben : Les hommes et la peste… op.cit. t.2, p.185.

- العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 254  170

- محمد بن يحيى السويس: تأليف يف الطب. م. س. ص. 21ب.  171

- مجهول: الدرر املنتخبة يف األدوية املجربة. م. س. ص. 173.   172

- محمد الرهوين: عمدة الراوين. مكروفلم 3604 خ.ع. ج.6، ص. 78.  173

- الضعيف الرباطي: تاريخ الدولة العلوية السعيدة. م.س. ج. 2، ص. 58.  174

 .Stocklet : » Entre Esculape et Marie; Paris, la Peste et le pouvoir. op.cit. p.735 -  175
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يف القـرن التاسـع عـرش يف الجامعـات ومعاهـد الطب العسـكري بأروبا، قد اقتـرص يف املغرب عىل 

املعـارف الــُمدرسة بالقرويـني وعىل مكتسـبات التجربـة ومطالعة كتب الطب القدميـة، فإن ذلك 

مل مينـع مـن وجـود مطببـني ومعالجـني مهرة، قبـل أن يسـتفيد عدد محـدود من التكويـن الطبي 

األكادميـي يف إطـار البعثـات الطالبيـة التـي أرسـلت إىل خارج املغـرب يف النصف الثـاين من القرن 

التاسع عرش.

 أشـار المريـري يف زيارتـه إىل املغـرب يف أواخـر القـرن الثامـن عـرش إىل معاينتـه ملعالجـني مغاربة 

مهـرة وشـجعان يقومـون بـأدق العمليـات مثـل الجراحة عـىل دمل الخصيتـني أو نـزع التكثفات 

والتورمـات يف العينـني176. ومـن األطبـاء الذيـن ذاع صيتهـم باملغـرب منذ القرن الثامـن عرش: عبد 

الوهـاب أدراق، الطبيـب الخـاص للسـلطان املـوىل إسـامعيل177، ومحمـد أدراق، الطبيـب الخاص 

للسـلطان سـيدي محمد بن عبد الله178. ويف القرن التاسـع عرش اشـتهر عدد من األطباء املعالجني، 

نذكر منهم عىل سبيل املثال:

- محمـد بـن عبـد الهادي، املتوىف مبراكش سـنة 1271هـ/1854م، الطبيب الخاص للسـلطان املوىل 

عبد الرحامن بن هشام، كان ماهرا يف علم الطب وخواص النبات179.

- عبـد القـادر العلـج بفـاس، وهـو أرويب األصـل، أسـلم وانخـرط يف ميـدان التطبيـب واملعالجـة، 

واشتهر ببعض الكرامات يف مداواة الناس180. 

- عبد السـالم بن محمد العلمي، املتوىف بفاس سـنة 1323هـ/1905م، أرسـله املوىل الحسـن ملرص 

لدراسـة املعـارف الطبيـة والترشيحية والتوقيـت والتعديل والتنجيم واألرصاد وتخطيط السـاعات 

الشمسـية. تعلـم عـىل يـد أطبـاء فرنسـيني وإسـبانيني، ومهـر يف الطـب والترشيـح بعدمـا حـرض 

ترشيـح 1600 جثـة مـن مـوىت الحـرب يف ثـورة أحمد عـرايب مبرص، وعايـن  عدة عمليـات جراحية 

مبستشـفى القاهرة. بعد عودته إىل املغرب، اختصه السـلطان املوىل الحسـن طبيبا لنفسـه وعياله 

176 - G. Lemprière: Voyage dans l’empire. op.cit. p. 24.

- الــمتوىف سـنة 1159هــ.- 1746م خصـص لـه ابـن الحـاج ترجمة وافيـة ونوه مبهاراتـه الطبية ونباهتـه إىل درجة القـول: "وأما   177

الطـب الـذي هـو فنـه فانتهـت إليـه رياسـته، يحق أن يخضع لـه بقراط". مـن مؤلفاتـه أرجوزة عن أرجـوزة ابن سـينا يف الطب 

وكتاب هز السمهري عىل من نفى عيب الجذري، وتعليق عىل كتاب النـزهة لألنطايك. انظر: 

  محمـد أكنسـوس: الجيـش العرمـرم. ج.2، ص.115.ـ  أحمـد ابـن الحاج: الدر املنتخـب. م. س. ج. 9، ص. 88.   – عبد الله كنون: 

النبوغ املغريب يف األدب العريب. دار الكتاب اللبناين، بريوت، 1975. ص. 300.

انظر: ـ محمد أكنسوس: الجيش العرمرم ، ج. 2، ص. 115.   178

انظر: ـ عبد الرحامن بن زيدان: إتحاف أعالم الناس بجامل حارضة مكناس. الرباط، الطبعة الثانية، 1990. ج. 4، ص. 264.    179

عبد السالم بن محمد اللجايئ. املفاخر العلية والدرر السنية يف الدولة الحسنية العلوية. م. س. ص. 471.    180
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والزم األعتـاب الرشيفـة بصفتـه طبيبـا. وكان فتـح دكانا بفاس السـتقبال املرىض ووْصـف األمراض 

والعـالج، غـري أن إصابتـه مبرض الفالج يف نصفه األسـفل ألزمته داره من سـنة 1304هــ/1886م إىل 

أن أدركه أجله. من مؤلفاته املشهورة كتاب ضياء النراس181.

- أحمـد بـن عبـد الرحـامن بـن مــحمد بـن قاسـم التمسـامين الطنجـي، الــمتوىف بفـاس سـنة 

1347هــ/1928م، درس بأروبـا وأحرز شـهادة يف الطب، وبعد عودتـه إىل املغرب انتصب للمداواة 

، فاسـتوطن مدينـة فـاس واتخـذ مسـتوصفا يف دكان حيـث قصده النـاس من بدو وحـرض، و"كان 

له عالج حسن ويقابل زائريه بليونة وخطاب"182.

وتفيدنـا إجـازة يف علـم الطـب بفـاس، مؤرخـة يف يوم الجمعـة 20 ربيـع األول عـام 1248هـ / 17 

غشـت 1832م للحـاج مــحمد بـن أحمـد الكحـاك، عـن الـرشوط العلميـة واملعرفية التـي كانت 

تضبـط االعـرتاف ألي شـخص بكفـاءة التطبيـب يف القـرن التاسـع عـرش، ويف مقدمتهـا اإلملـام 

باملعلومـات العامـة حـول العنـارص املؤديـة إىل فسـاد الهـواء ومـرض األبـدان، ومعرفـة مكونـات 

األدويـة والنباتـات واملعـادن، ثـم التمكـن مـن تقنيات الفصـد والحجامـة. تضمنت هـذه اإلجازة 

االعـرتاف لحاملهـا بأنـه: " عـارف بالطـب وباألخـالط واملهلـكات التي بها قـوام األبدان اإلنسـانية، 

ومنهـا الصـالح والفسـاد، وباألخرجـة التـي هـي أصول األمـراض البدنيـة... ومعرفة طبائـع األدوية 

والنبـات والحبـوب واألشـجار واملعـادن وشـبه ذلـك، فإن مـن جهل طبع اإلنسـان وطبـع األمراض 

واألدويـة فـال يحـل لـه االنتصاب إىل معالجـة الناس بقول أو فعل. واملشـهود له عـارف بذلك كله، 

وبالجراحـات البدنية وغرز اللحم، وشـد جبائر الكسـري، وأصناف البول بالقواريـر واختالف ألوانها، 

وقـدر مـا يؤخـذ من الـدم بالفصد والحجامـة، والعـروق التي ينبغـي فصدها، واألجسـام املفتقرة 
لإلسهال واملحتاجة للقبض وغري ذلك."183

لقـد كان اسـتيعاب مضامـني كتـب بعض املصنفات الطبية املشـهورة يف الكتابـات العربية القدمية 

واالطـالع عـىل األدبيـات الشـارحة لهـا، إضافـة إىل الخـرة والتجربـة، مـن الدوافـع األساسـية التي 

كانـت كافيـة لتعاطـي عـدد من العلـامء والفقهاء ملهـام التطبيب واملـداواة. مثال ذلـك من خالل 

النموذجني التاليني:

اعتمدنـا يف ترجمـة حيـاة العلمـي عـىل مقدمـة كتابـه، انظـر:ـ  عبد السـالم بـن محمـد العلمي الحسـني: ضياء النـراس يف حل   181

مفردات األنطايك بلغة أهل فاس. مكتبة دار الرتاث، الرباط، 1986.

محمـد املنـوين: مظاهـر يقظـة املغـرب الحديـث. دار الغرب اإلسـالمي- بـريوت، ورشكـة التوزيع- الـدار البيضـاء، 1985، الطبعة   182

الثانية. ج.1، ص.256.

» إجازة طبيب بفاس سنة 1832 « ، نرشة جمعية تاريخ املغرب، العدد الثالث، 1971.ص.12-11.   183
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- األول: للمؤفاألديـب والفقيـه واملـؤرخ العـريب املـرشيف  الـذي أشـار إىل أنـه مـارس التطبيـب 

واملعالجـة خـالل كولريا سـنة 1868م، حيـث يقول عند ذكره لخر وفاة موالي أحمد ابن السـلطان 

سيدي محمد بن عبد الرحامن: " ويف ذلك الوقت كنت راجعا من عيادة مريض"184.

- الثاين: للمؤلف والعالمة املؤرخ أحمد ابن الحاج السـلمي، مؤرخ السـلطان املوىل الحسـن، الذي 

نـوه بعلـم الطـب وشـغفه بالتأليـف فيه بعـد أن مـارس العـالج واملـداواة ومطالعة كتـب الطب 

ومصاحبـة املختصـني يف علمـه، قائـال: "وصحبت بعـض األرشاف املالزمـني لعلم الطـب، ومبطالعة 

كتبـه يف سـائر األوقـات، والخـوض يف املعالجـات يف سـائر الحـاالت، تعلقـت نفـيس أن أؤلـف يف 

الطب تأليفا عىل نسق التآليف املغربية املرفوعة التاج واأللوية"185.

وقـد تنبـه مؤلفـو القرن التاسـع عـرش إىل الدور األسـايس لخطة الطـب يف خضم اإلصالحـات التي 

كان يعرفهـا املغـرب آنـذاك، حيث نقرأ عند أكنسـوس دعوة رصيحة موجهة إىل السـلطان سـيدي 

محمـد بـن عبـد الرحـامن مـن أجـل االعتنـاء بقطـاع الطـب الـذي سـاد فيـه كل من هـّب ودب 

حسـب اعتقاده، قائال: "...أهــِملت  (خطة الطب) وتنويس اعتبارها يف الحرضة السـلطانية، وليس 

املـراد مطلـق مـن يدعـى طبيبـا مـن الجهلـة الذيـن يأخـذون املسـائل مـن األوراق وهـو ال يكاد 

يحسـن تهجـي الحـروف، فـإن هـذا يجلـب إىل األصحـاء كل داء"186. كام دعـا املؤرخ النـارصي إىل 

عدم تــجاهل هذا القطاع يف مرشوع إصالح الجيش، حيث يقول: "ولـيُــرتَّب لهم (للجند )األطباء 

العارفـون، حتـى إذا أصـاب أحـدا منهـم مرض عالجـه الطبيب يف الحـال، فإن هذا الجند هو سـور 

اإلسالم وسياج الدين، فبحفظه يحفظ الدين وبسالمته يسلم"187.

هـذه الدعـوة إىل النهـوض بقطـاع الطب مل تجـد لها الـرشوط التاريخية يف ظل منـاخ األزمة الذي 

خيـم عـىل مغـرب القـرن التاسـع عـرش. ذلـك أن الطـب العسـكري املعـول عليـه يف قيـادة هـذا 

القطـاع ظـل غائبـا داخـل مكونـات الجيش املغـريب الذي كان يعاين من سـوء التنظيـم وتخلف يف 

آليـات اشـتغاله وغيـاب التجهيـزات الصحيـة الرضوريـة واملرافـق الالزمـة، فلم يكن مبقـدور هذا 

الجيـش إنتـاج طـب عسـكري يجر معه تنمية شـاملة لقطـاع الطب وتسـتفيد منه كافـة الرشائح 

العريب املرشيف: نزهة األبصار. خ.ع. 579ك. ص. 56.  184

أحمـد ابـن الحـاج السـلمي: الـدرر الطبيـة املهـداة للحرضة الحسـنية، مـخ. خ. ع. 641د. ج.1، ص. 7. وقد ذكـر املؤلف أنه ألف   185

هـذا الكتـاب يف أربعـة أجـزاء باقـرتاح مـن السـلطان موالي الحسـن. وتتوفـر الخزانة الحسـنية عـىل األجزاء الخمسـة منه تحت 

رقم 11003.

محمد أكنسوس: الجيش العرمرم. ج.2، ص. 117.  186

النارصي: االستقصا. ج. 9، ص. 107.  187
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االجتامعيـة188. عـىل النقيـض مام عرفته مرص منذ العقود األوىل للقرن التاسـع عـرش، حيث أُدِخل 

علـم الطـب الحديـث إىل الجامعـة واملعاهـد العسـكرية منـذ سـنة 1825م بتأطـري مـن عدد من 

األطبـاء الفرنسـيني الذين اسـتقدمهم محمد عي باشـا، وبإرسـال بعثـات طالبية إىل أروبا لدراسـة 

الطب189. 

      يف ظـل هـذه األوضـاع الطبيـة العامـة، كان ظهـور أوبئـة فتاكـة مثـل الطاعـون والكولريا يضع 

املريـض يف موقـف العاجـز واملسـتكني إىل قـدره. إذ وصـف املـرشيف حالـة املـرىض بطاعـون نهاية 

القـرن الثامـن عـرش بالقـول: " ومن خرجـت فيه الحبة ينعزل عنهـم (أي عن أهـل داره) يف مكان 

بعيـد... وال يقربـه منهـم أحـد إىل أن يرأ أو ميوت"190. ودافع عن مسـألة عيادة املصابني بالطاعون 

من منطلق التشـكيك يف العدوى، أي السـبب الرئييس وراء العزوف عن معالجة املرىض، مسـتندا 

إىل قـول ابـن حجـر: " ذَكـر جمـع من األطبـاء فيام يحذره الصحيـح يف زمن الطاعـون مخالطة من 

أصابـه ذلـك، قـال القايض تـاج الدين قد رأينا العامة تُــمنع مـن ذلك حتى تركوا عيـادة املطعون، 

والـذي نقولـه يف ذلـك إْن َشـهد طبيبـان عارفـان مسـلامن عـدالن أن ذلـك سـببا يف إذاء املخالِـط 

فاالمتنـاع مـن مخالطتـه جائـز"191. ثـم دعـم ذلك بآثـار السـنة النبويـة الحميدة التـي تحث عىل 

ـامء،  االعتنـاء بالــمرىض، مثـل قولـه صـىل اللـه عليه وسـلم:«َمْن عـاَد َمريًضا، نـاَداُه ُمَنـاٍد ِمَن السَّ

أَْت ِمَن الجنَّة َمْنزِل »، واستشـهد بالحديث النبـوي يف الدعم املعنوي  ِطبـَت وطـاَب َمْمشـاَك َوتَبَـوَّ

ُسـوا لَُه يف أَجلِـِه، فإنَّ  الـذي يكـون املريـض يف أمـس الحاجـة إليـه : «إذا َدَخلْتُـَم َعىل املريـِض فََنفِّ

ذلـَك ال يَـرُدُّ َشـيئًا، وُهـَو يُطيـُب نفـَس املريِض»، وكذلـك قوله صىل الله عليه وسـلم: »مَتَـاُم ِعيَّاَدِة 

الـَمريِض أْن يََضَع أَحُدكُْم يََدُه َعىل َجبَْهِته أْو َعىل بََدنِه، فَيَْسألَُه كَيَْف ُهو.« 192.

أمـا محمـد بـن يحيى السـويس فقد حـدد التدابيــر الصحيـة اإلجرائية الواجـب اتباعهـا يف عيادة 

املرىض بالطاعون، سـواء يف تهيئ املوضع السـليم املناسـب للمريض بالطاعون وتوفري كل متطلبات 

انظـر: ـ مصطفـى الشـايب: الجيـش املغـريب يف القرن التاسـع عـرش. 1830-1912. دكتوراه، مرقونـة، كلية اآلداب، الربـاط، 2001.   188

ج. 1، ص. ص. 410-403.

وقـد كان مـن نتائـج تلـك اإلصالحـات املبكـرة يف قطـاع الطـب تكويـن جيـل مـن األطبـاء املرصيـني الذيـن عملـوا عـىل تعريب   189

بعض املقررات الطبية ووضعها رهن إشارة طالب املدارس واملعاهد املرصية. انظر:

حسن بن عبد الرحامن أفندي )املتوىف سنة 1875( : القول الصحيح يف علم الترشيح. خ.ح. 1450.   

 D. Panzac: » Medecine révolutionnaire et révolution de la médecine dans l’Egypte de  Mohammad Ali, le 

Dr Clot bey.« in Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée. n°52-53,1989. pp. 95-110.

العريب املرشيف: نزهة األبصار. خ.ع. 579ك. ص. 500 .   190

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 254.  191

انظر: العريب املرشيف، نفسه، ص. 262-261.  192



247 كلية الطب والصيدلة وطب األسنان بفاس | من 19 إلى 21 دجنبر 2019

العـزل الصحـي والحميـة الغذائيـة، أم بالسـهر عـىل اتخـاذ كافـة االحتياطـات الخاصـة باملمـرض، 

حيث يقول:  

" ويجعـل املريـض بالوباء يف شـقيفة مفتوحة الجانب إن مل يتـرضر بالرد يف دار وِجهة منفردة عن 

النـاس ويُبَخـر املوضـع بالشـمع والقطران وال يرتك هناك سـالح وشـبهه خوف حـدوث جنون عىل 

املريـض فيهلـك بالسـالح نفسـه أو غـريه وهـو مل يعقـل، ويهيـئ له ما يقـي فيه حاجة اإلنسـان، 

إنـاء الغائـظ وإنـاء القـيء، إن احتاجـه عـىل حدث، ويجعـل الرتاب يف إنـاء الغائط وحـول املريض 

ليغطـي بـه الفضلـة ويخرج ذلـك إىل خارج الدار ويلقيه يف حفرة ويدفنـه بالرتاب يف بعيد ليطيب 

هـواء الـدار والبيـت ... ويقعـد املمرض يف موضع بعيد عىل املريض خارج الشـقيفة يف محل سـامل 

مـن الروائـح وحـرارة الشـمس، ومسـح شـاربه وأنفـه بقليـل قطـران أو حـر وخـل، ويكـرث الذكر. 

ويحفـظ املريـض يف طعامـه ورشابـه وال يكـرث له يف األكل وحسـبه حسـو الشـعري الغليـظ أو قليل 

مريش من دقيق الشعري أو قليل خبز"193.

وشـّكل اللجـوء إىل االسـتعانة بالطب األجنبـي خالل فرتات األوبئـة إحدى اإلجـراءات املتخذة من 

طرف املخزن، إذ أشـار أكنسـوس إىل أن السـلطان سـيدي محمد بن عبد الله كان يسـتدعي أطباء 

مـن أروبـا وينفـق عىل مقامهم سـتة أشـهر بالحوارض الكرى مثـل فاس ومراكش ومكنـاس: " وكل 

مـن أصابتـه علـة ذهـب إليهـم فيعطونـه مـا يليق بـه مـن األدويـة مجانا، فإذا مى سـتة أشـهر 

رجعوا لبالدهم وجاء بدلهم"194. كام أن السـلطان املوىل سـليامن راسـل ملك إسـبانيا شـارل الرابع 

يف أواخـر سـنة 1799 يف شـأن االسـتفادة مـن خدمات أطباء إسـبان وأدوية ملواجهـة وباء الطاعون 

خـالل هـذه السـنة، وتم تعيـني الدكتور كـول coll للتوجـه إىل مراكش حيث مكث إىل غاية شـهر 

شتنر سنة 1800 قبل العودة إىل بالده195. 

ومـع تطـور العالقـات الخارجيـة للمغرب يف القرن التاسـع عـرش، ظهرت عيادات طبيـة حديثة يف 

الحوارض السـاحلية الكرى كطنجة والرباط والدار البيضاء والصويرة، واسـتقبلت الفئات امليسـورة 

محمد بن يحيى السويس: تأليف يف الطب. م. س. ص. 21أ21-ب.  193

محمد أكنسوس: الجيش العرمرم. م. س. ج.2، ص. 116.  194

حول هذا املوضوع، انظر:  195

 -Guyon )J.L.G( : » Des principales pestes qui ont régné dans le Nord de l’Afrique occidentale« Gazette 

médicale de Paris, 2e série, tome VI, 1838, p. 340.

 - H.P.J Renaud : » Recherches historiques sur les épidémies au Maroc, la Peste de 1799 « in Hespéris, tome I, 

2eme trimestre 1921. p. 181.
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مـن املغاربـة للتـداوي عـىل يد أطبـاء أروبيني196، كـام توافد عىل البـالد أطباء أجانب يف مناسـبات 

مختلفـة. وهكـذا تخبــرنا رسـالة من الحاجـب الوزير موىس بن أحمد إىل باشـا فـاس عبد الله بن 

أحمـد تتعلـق بطبيـب موجـه مـن القناصـل األجانـب إىل املغـرب للمسـاهمة يف محاربـة وبـاء 

الكولـريا املنتـرش بفـاس ومكنـاس يف صيـف سـنة 1878، وتقديـم اإلسـعافات ملن يرغـب فيها من 

السـاكنة : " ... وعليـه فـإذا ورد لهـا فعاِملـه باالعتنـاء، وإن أراد أحد من أهـل املدينة معالجته فال 

متنعـه منهـا ومـن مل يردهـا ووكل أمـره إىل اللـه فـال تلزمـه إياها. والحاصـل هو إظهـار االعتناء به 

حتـى يرجـع ملحلـه عـىل جميـل"197. إضافـة إىل األطبـاء العسـكريني الذيـن اسـتقدمهم املخزن يف 

النصـف الثـاين من القرن التاسـع عرش، مثال الطبيب العسـكري الفرنيس ليناريـس Linarès الذي 

اسـتطاع الترب إىل الحاشـية املقربة من السـلطان املوىل الحسـن مقدما خدماته الطبية إىل كبار 

أعـوان املخـزن وذويهـم، األمـر الذي بـوأه مكانة خاصة متيز بهـا عن باقي أفراد البعثة العسـكرية 

الفرنسـية ومكنـه مـن البقـاء باملغـرب مـدة إحدى وعرشين سـنة منذ عـام 1877، مسـجال بذلك 

رقـام قياسـيا بالنسـبة ألطـول مـدة قضاهـا عضـو مـن البعثة العسـكرية الفرنسـية باملغـرب عىل 

اإلطالق198.

5. 4. املوقف من اإلجراءات الصحية خالل فرتات الطاعون والكولريا:

كان مـن الطبيعـي اتخـاذ إجـراءات متعـددة األشـكال خـالل فـرتات الطاعـون والكولـريا يف مغرب 

القـرن التاسـع عـرش، وهـي اإلجراءات التـي كانت تهدف إىل الحد من انتشـار األوبئـة أمام العجز 

الطبـي عـن القضـاء عليها. وشـكلت األحزمـة الصحية إجراء محوريـا يف مجموع التدابـري املتخذة، 

مـام خلـف ردود فعـل مختلف الفئات االجتامعية، خاصـة وأن أهم هذه اإلجـراءات عىل اإلطالق 

ركزت عىل مسألة التنقالت السنوية للحجاج املغاربة ألداء الفريضة بالحجاز.

ونظرا ملا كانت تسببه األحزمة الصحية من مساس بالسري العادي لألنشطة االقتصادية واالجتامعية، 

فقـد كانـت ردود الفعـل تتخذ أحيانا شـكل العصيان والتمـرد، ألن هذه األحزمـة كانت تعيق حرية 

التنقـل وتحـرم سـاكنة عريضة من موارد عيشـها الرضورية سـواء عر تقليص التزود باملـواد الغذائية 

كـام كان املخـزن يوجـه عنـد االقتضـاء عسـكريني وأعوانـا لتلقي العـالج بهذه املراكـز، مثال املوىل عبـد الرحمن بن هشـام الذي   196

راسـل عاملـه عـىل طنجـة ومنطقـة الشـامل عبـد السـالم السـلوي سـنة 1839 يخـره بتوجيـه الوصيف جبـارة للتطبيـب مبدينة 

طنجة، ويأمره أن يستقدم طبيبا من جبل طارق إن مل يكن مبدينة طنجة طبيب لعالج املريض املبعوث للتداوي. انظر: 

ـ مصطفى الشايب: الجيش املغريب يف القرن التاسع عرش. م.س. ج.1، ص.457.    

الرسالة مؤرخة يف 24 شعبان عام 1295هـ / 23 غشت 1878م. انظر:  197

ـ مجلة الوثائق، مـجموعات دورية تصدرها مديرية الوثائق الـملكية بالرباط املجموعة الثالثة، ص. 478.  

مصطفى الشايب: الجيش املغريب يف القرن التاسع عرش. م.س. ج.2، ص.732.  198
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للحرضيـني أم عـر التضييق عىل الحركة التجارية وعرقلة األسـواق التي تـرض مبصالح البدويني. مثال 

ذلـك مـا حـدث مبدينة طنجة يف شـهر أكتوبر من سـنة 1878 بعدمـا فُرض عليها حـزام صحي صارم 

ملقاومـة الكولـريا، حيـث متخـض االسـتياء عـن قيـام مظاهـرة شـعبية حركهـا الفالحـون أمـام أبواب 

املدينـة، مـام أدى إىل إلغـاء هـذه التدابـري الصحية بعـد أن تداخلت عدة عوامل منهـا ما هو مرتبط 

بتضـارب مواقـف املجلـس الصحـي بطنجـة حـول جدواهـا، وحالـة الحصـار االقتصـادي وخصـاص 

الحاجيـات الغذائيـة، والتوتـر الـذي سـاد وسـط الفالحـني بأحـواز املدينـة، وموقف السـلطان املوىل 

الحسن الذي أمر عامله برفع النطاق الصحي عن املدينة199. 

مل تختلـف ردود الفعـل مـن األحزمـة الصحيـة بأروبـا خالل هذه الفرتة عام شـهده املغـرب، إذ أن 

التطبيـق الصارم لهذا اإلجراء كان يتسـبب يف اندالع انتفاضات شـعبية يحركهـا الفقراء واملعدمون، 

انطالقـا مـن اعتقادهـم يف وجود مؤامرة حكومية تسـتهدف تصفيتهم الجسـدية لتخفيف العبء 

عـىل مـوارد الدولـة. مام كان ينتـج عنه إلغاء هـذه التدابري الصحية عندما تنضـاف ضغوط التجار 

الكبار وأرباب األعامل إىل خطر القالقل االجتامعية200. 

ومل يكـن رد الفعـل أقـل نفـورا بالنسـبة إلجـراءات صحيـة وطبية أخـرى أفرزتها إشـكالية التعامل 

مـع الكولـريا، خاصـة مـا تعلق منها بدفـن الجثث وإجـراء التجـارب الترشيحية ملحاولـة فهم هذا 

الوافـد الجديـد. أشـار العـريب املـرشيف إىل التذمر السـائد من األخبـار التي راجت مبدينة تلمسـان 

إبـان كولـريا سـنة 1850-1851 حـول منع السـلطات الفرنسـية الخـروج يف الجنائز لدفـن الضحايا 

بهـدف تفـادي االحتـكاك بـني السـاكنة خـالل هـذه التجمعـات وبالتـايل انتقـال الوباء وانتشـاره، 

واعتـر املـرشيف هـذا اإلجراء مسـا خطريا بقدسـية هـذا الطقس الدينـي ومحاولة فرنسـية لطمس 

ثَنـا َمـن يوثَـق بهـم وقـد حرض لهـذا الوباء بتلمسـانـ   الهويـة اإلسـالمية للسـاكنة بالقـول: " وحدَّ

أعادهـا اللـه كـام كانـت قبُل دار إيــامن وإحسـانـ  سـنة سـبع وسـتني ومائتـني وألـف أن الكفرة 

رهـم، نََهـْوا املسـلمني عـن إخـراج موتاهم للقبـور ِبال إلـه إال الله محمد رسـول  أخزاهـم اللـه وَدمَّ

اللـه صـىل اللـه عليه وسـلم، وقالـوا لهـم : أَرَْعبتُم النصارى بــمقالتكم هذه. وقطعوهـا عنهم، وال 

زالـوا يُخرِجـون موتاهـم وال يذكـرون أمامهـم شـهادة"201. كام اسـتنكر قيـام األطبـاء بترشيح جثة 

إحـدى ضحايـا الكولـريا، مـن منطلـق عـدم احـرتام حرمـة امليـت واإلرساع بدفنـه كـام جـرت بـه 

انظر: ـ محمد األمني البزاز: املجلس الصحي الدويل يف املغرب. م. س. ص. ص. 142-134.  199

انظر:  200

 - Richard Evans: » Epidémies et révolutions. Le choléra dans l’Europe du XIX siècle «. in Peurs et Terreurs 

face à la Contagion. op.cit. p. 124-129.

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 180  201
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العادة202. 

وتعامـل اإلخبـاري املـرصي عبـد الرحـامن الجـريت بحـذر مـع التعليـامت الصحية الخاصـة بدفن 

املـوىت بالطاعـون واالحتياطـات الوقائيـة التـي أقرها الفرنسـيون مبرص خـالل خريف سـنة 1798: 

"وفيه]ربيـع الثـاين 1213هــ[ نبهوا عـىل الناس باملنع من دفـن املوىت بالرتب القريبة من املسـاكن 

كرتبـة األزبكيـة والرويعـي وال يدفنـون املـوىت إال يف القرافـات البعيـدة... وإذا دفنـوا يبالغـون يف 

تسـفيل الحفـر. ونـادوا أيضا بنـرش الثياب واألمتعـة والفرش باألسـطحة عدة أيـام، وتبخري البيوت 

بالبخـورات املذهبـة للعفونـة، كل ذلـك للخوف من حصول الطاعـون وعدوه... ومـن قولهم أيضا 

إن مـرض مريـض البـد مـن اإلخبار عنه فريسـلون من جهتهم حكيام للكشـف عليـه إن كان مرضه 

بالطاعون أو بغريه ثم يرون رأيه فيه"203.

لقـد كان التذمـر مـن مثـل هـذه اإلجـراءات يتحول يف بعـض املناطـق بأروبا إىل تسـليط الغضب 

عـىل األطبـاء واملمرضـني ومهاجمتهـم مـن طرف العامـة التي تحملهم مسـؤولية إصدار التدابيــر 

الصحيـة وتطبيقهـا وخـرق التقاليـد الشـعبية يف الدفـن، واتهامهم بالتآمر مع السـلطة يف تسـميم 

الشـعب والقضـاء عـىل العامـة وبقتـل الفقـراء لتلبيـة الطلـب عـىل الجثـث يف دروس الترشيـح 

مبـدارس الطـب واملستشـفيات مثـل ما وقـع خالل كولريا سـنة 1832 بفرنسـا، حيـث أدى الهجوم 

عىل أحد املستشفيات إىل قتل ممرضني وأطباء204.

ومـن اإلجـراءات الصحيـة التـي تضاربـت حولهـا اآلراء، مسـألة تفريـق التجمعـات خـالل فـرتات 

األوبئـة. إذ نجـد العـريب املـرشيف ينبـذ الـرأي القائـل مبسـؤولية اجتـامع النـاس خـالل الحـروب 

واملواسـم الكـرى يف نـرش الوبـاء حيـث يقول: " كام قالوا بزعمهم الفاسـد إن سـبب الوباء اجتامُع 

النـاس للمالحـم، فرََتاُهـم يُفرقـون جيوشـهم فيـه إْن مل يَْفَجأُْهـم عـدوٌّ أو يحارصهـم، ويَْنَهون عن 

اجتـامع الجمـوع للمواسـم يف هـذا الفصل الخريفي كموســمي البداوي والدسـوقي الــمعلومني 

عنـد أهـل مـرص، تَفـزُع الناس إليهام نسـاء وصبيانا، كــهوال وشـبابا، رجـاال وُركْبانـاً "205، ليخلص 

إىل الــجزم بالقـول: "وال زلنـا نسـمع باجتـامع النـاس يف املواسـم واملالحـم وال وقـع بــهم مـا زعم 

انفسه.  202

انظر: ـ عبد الرحامن الجريت: عجائب اآلثار. م. س. ج. 3، ص. 211.  203

204 Richard Evans: » Epidémies et révolutions… op.cit. p. 125-126.

 - J. Ruffié, J. C. Sournia : Les épidémies dans l’histoire de l’homme. op.cit. p.137.

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 199  205
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حكامء الفالسـفة من الوباء يف هذه الــمحافل السـالفة"206. ويناقض يف ذلك ما ورد عند محمد 

بـن يحيـى السـويس الذي صنـف التجمع يف بعـض املناسـبات االجتامعية ضمن األسـباب املهيجة 

األفـراح  املعتـادة يف  االجتامعـات  تـرك  الوبـاء  بهـم  نـزل  ملـن  "وينبغـي  قائـال:  ونصـح  للوبـاء 

كاألعراس"207. كام نــجد أحمد ابن الحاج السلمي، يف تبــريره إقدام السلطان الــموىل إسامعيل 

عىل إحراق سـوق االثنيــن مبدينة فاس خالل طاعون سـنة 1089هـ/1679م، يقرر بالرضر الناجم 

عـن اجتـامع النـاس خـالل فرتة الوبـاء بالقـول: " ألن يف اجتامع النـاس من كل محـل رضر حدوث 

الطاعون يف البلد التي هو فيها، بهذا علله بعض الفقهاء"208.

غـري أن اإلجـراء البـارز الـذي طـرأ باملغـرب مـع تنامـي التـرب األرويب وفـرض القـوى األروبيـة 

لقراراتهـا وإرادتهـا عـىل جوانـب مـن السـيادة املغربية خـالل القرن التاسـع عرش، كان هـو العزل 

الصحـي الـذي صـار إجباريـا عىل الحجـاج املغاربة الخضوع ملحنتـه عند إيابهم مـن املرشق، وهو 

اإلجراء الذي نصادف نعته يف األدبيات املغربية بالكرنطينة. 

فقـد أصبـح املـرشق العريب مـن بني املحطات األساسـية النتقـال الطاعون والكوليــرا من موطنهام 

البيولوجـي بالـرشق إىل الغـرب، حيـث ينتقـل املـرض مـع الحجـاج القادمـني من آسـيا إىل جموع 

الحجـاج القادمـني مـن مختلـف الجهات اإلسـالمية ومنهـا املغرب. فبعـد أن كانـت القوافل الرية 

مبثابـة محجـر صحـي متنقل حيث تخمد األوبئة تدريجيـا يف الصحاري مع طول مدة السـفر209، 

وكان عـىل الحجـاج املغاربـة قضـاء حـوايل أربعـة أشـهر للعـودة مـن اإلسـكندرية إىل بالدهـم، 

يقطعـون خاللهـا مسـافة كبـرية بالصحـراء تحـت الشـمس املحرقة، مـام كان كفيـال بالتخلص من 

جميـع األفـراد املصابـني210. أصبحت رسعة التنقل عامال مسـاعدا عىل نرش هـذه األوبئة الفتاكة، 

مـع التطـور الكبـري الـذي شـهدته املالحة البحرية باخـرتاع السـفن البخارية، وتم اختصار املسـافة 

الزمنية بني الهند، موطن الكولريا، واألماكن املقدسة ومنها إىل دول شامل إفريقيا. 

ومـع تطـور التنظيـامت الصحيـة األوروبيـة يف القـرن التاسـع عـرش، أصبـح الحجـر الصحـي ركنـا 

أساسـيا يف القوانـني الصحيـة، وفُـرض عىل البلـدان املجاورة، ومنهـا املغرب، تبني هـذه اإلجراءات. 

نفسه، ص.202  206

محمد بن يحيى السويس: تأليف يف الطب. م. س. ص. 21ب.   207

أحمـد ابـن الحـاج السـلمي: الدر املنتخب املستحسـن...، الجزء السـادس، الجزء السـابع، والربـع األول من الجزء الثامن. دراسـة   208

وتحقيق أحمد إرشخان، دكتوراه مرقونة، كلية اآلداب، الرباط 2003. ج. 2، ص.355.

209  Firmin Duguet : Le Pelerinage de la Mecque au point de vue religieux, social et sanitaire. Ed. Rieder, 

Paris, 1932. p. 125. 
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إال أن هـذه القوانـني أصبحـت تسـتهدف الحجـاج املسـلمني مـع تزايـد نفـوذ الهيئـات الصحيـة 

الدوليـة وتدخلهـا يف تسيــري الشـؤون الصحيـة ملختلـف البلدان اإلسـالمية، بحيث أصبـح الحجاج 

عـىل رأس قامئـة املتهمـني بنقـل األوبئة الفتاكة مـن الرشق إىل غرب حوض البحر املتوسـط. مل ينج 

الحجـاج املغاربـة بدورهـم مـن هـذا اإلجـراء الصحـي الـذي رُشع يف تطبيقـه مبـرىس طنجـة منذ 

بدايـة القـرن 19، وأصبـح مفروضا بشـكل صارم منذ منتصـف القرن مع تزايد انفتـاح املغرب عىل 

ـز املجلس الصحـي الدويل  التجـارة البحريـة وتوقيعـه عـىل معاهـدات جديـدة مع أروبـا، مام حفَّ

بطنجـة عـىل تصعيـد تدابريه اتجاه الحجـاج211. وباعتبار املكانة التي يتبوأها الحج عىل املسـتويني 

الدينـي واالجتامعـي، فقـد كان إلخضـاع الحجـاج املغاربة للحجر الصحي سـواء مبـرص أم باملغرب 

ردود سلبية يف كتابات اإلخباريني.

وهكـذا اسـتنكر العـريب املـرشيف ضمنيـا موافقـة حاكـم مـرص محمد عي باشـا عـىل إقامـة املحجر 

الصحي مبيناء طور، فبعد أن أشـاد بعدم االنسـياق وراء نصيحة األروبيني مبنع التجمعات يف املواسـم 

الدينيـة الكـرى عـّر املرشيف عن اسـتيائه من تطبيق العـزل الصحي عىل الحجاج قائـال: "ومل ينصتوا 

ِك، غـري أنهـم سـاعدوهم يف الكرنتيـالت"212. وشـكك يف  ُك بـل قابلوهـم باإلهـامل والـرتَّ ألقوالهـم الـرتُّ

جـدوى هـذا اإلجـراء الـذي عايـن تفاصيلـه سـنة 1849 مبرص عندمـا تم عـزل القادمني مـن الحجاز 

لتفـادي انتشـار العـدوى بالكولـريا التـي كانت سـائدة آنذاك، حيث وصـف حالة الحصـار التي عاىن 

منهـا الحجـاج خـالل مدة الحجر وخلص إىل القول بأن مثل هذه التدابـري ال متنع املوت قائال: " نعوذ 

باللـه مـن هـذا االعتقاد، فـال ميوت ميـت دون أجله"213. من جانب آخر شـكل موقـف النارصي من 

الكرنتينـة (العـزل الصحـي) كإجـراء صحـي أجنبـي املصـدر يُفرض عـىل املغاربة املسـلمني بوطنهم 

منوذجـا مـن " نظـرة الفقيـه املالـي الـذي ينظـر إىل مشـاكل عـرصه ويحـاول تقييمها مـن الزاويتني 

الروحيـة واملاديـة معـا"214، إذ رغم ما اشـتملت عليه الكرنتينة يف نظره من مصلحة تتجىل يف سـالمة 

أهل البلد املسـتعملني لها من رضر الوباء، إال أنه شـكك يف هذه املصلحة مستشـهدا بعدم جدواها 

يف كثري من األحيان، مقابل مفسـدتها الكبرية يف اإلرضار مبصالح التجار واملسـافرين والتشـويش عىل 

عقائـد عـوام املؤمنـني يف اإلميان بقضاء الله وقـدره ألن " العامة لقصور أفهامهم قد تذهب أوهامهم 

مـع هـذه الظواهـر، فيقفون معها ويقعون يف ورطة ضعف اإلميـان"215.  ونظرا ألن هذه أن الكرنتينة 

انظر: ـ م. أ. البزاز : املجلس الصحي الدويل. م. س. ص. ص. 65-63.  211

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 203  212
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م. أ. البزاز: املجلس الصحي الدويل. م. س. ص. 133.  214

النارصي: االستقصا. ج. 5، ص. 185.  215
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أجنبيـة املصـدر، فاألخـذ بهـا يعنـي يف نظـره االنسـياق وراء األروبيـني والخضـوع لهـم: "مـع مـا يف 

اسـتعامل هـذه الكرنتينة مـن االقتداء باألعاجم والتزيي بزي الكفـرة الضالل، ورمقهم بعني التعظيم 

ونسـبتهم إىل اإلصابة والحكمة كام قد يرصح به الحمقى من العوام"216. ومبا أن مفاسـدها أكرث من 

محاسـنها، اقتى رأي النارصي بحرمة هذا اإلجراء الصحي بقوله: " فالحاصل أن الكرنتينة اشـتملت 

عـىل مفاسـد، كل منهـا محقـق، فتعـني القول بحرمتهـا"217، رغم أنـه يرصح من منطلق مبـدأ الحذر 

مـن املهالـك بوجـوب االحرتاز من األوبئة عبــر التـداوي وعدم الدخـول إىل املناطق املوبـوءة: " (...) 

وهـو] أي وجـوب الــحذر من جــميع الــمضار الــمظنونة[ يقتـي بظاهـره أن االحرتاز عـن الوباء 

واجـب بـأي وجـه كان، وال يــخفى أنه يتعني تقييده بالوجـه الذي ليس فيه مفسـدة رشعية، كعدم 

القـدوم عـىل األرض التـي بــها الوبـاء ونــحو ذلك مــام وردت بـه السـنة وال تَأباه قواِعد الرشيــعة 

كبعـض العالجـات الــمستعملة يف إبّانه الــمنقولة عـن أمئة الطب، أما بالــوجه الذي يشـتمل عىل 

مفسدة أو مفاسد كهذه الكرنتينة فال"218.

ومل تكـن ردود الفعـل مـن الحجـر الصحي باملـرشق العريب مخالفـة لنظريتها باملغـرب، حيث نقرأ 

عنـد الجـريت البلبلة االجتامعية التي سـادت مع فرض الفرنسـيني لهذا اإلجـراء مبرص خالل طاعون 

نهايـة القـرن الثامـن عـرش، فانضـاف بذلـك الخـوف مـن اإلجـراءات الصحيـة وولـوج املعـازل إىل 

الرعـب والفـزع مـن الطاعـون: " ... والتشـديد يف أمـر الكرنتينـة وإزعاج الناس مـن ذلك وخوفهم 

مـن حصـول الطاعـون، وأشـاعوا فيـام بينهـم أن مـن أصابه هـذا الداء يف مـكان كشـفوا عليه فإن 

كان مريضـا بذلـك الـداء أخـذوا ذلك املصاب إىل الكرنتينة عندهم وانقطع خبــره عن أهله، إال إن 

كان لـه أجـل بـاق ويشـفى مـن ذلك ويعود إليهـم صحيحا، وإال فال يـراه أهله بعد ذلـك أصال وال 

يـدري خـره، ألنـه إذا مات أخذه املوكلـون بالكرنتينة ودفنوه بثيابه يف حفـرة وردموا عليه الرتاب. 

وأمـا داره فـال يدخلهـا أحـد وال يخـرج منهـا مـدة أربعـة أيـام، ويحرقـون ثيابـه التـي تختـص به، 

ويقـف عـىل بابـه حـرس فإن مـر أحد وملس البـاب أو الحـد املحدود قبضـوا عليه وأدخلـوه الدار 

وكرتنـوه.... فهـال النـاس هذا الفعل واستبشـعوه وأخذوا يف الهرب والخروج مـن مرص إىل األرياف 

.219"

مقابـل هـذه اآلراء املرتابـة مـن التدابيــر الصحية، اتخـذ الفقيـه الجزائري حمـدان خواجة موقفا 

إيجابيـا مـن الحجـر الصحـي، وتناولـه بالتفصيـل يف مؤلـف خـاص حلـل فيـه هـذا اإلجـراء مـن 

نفسه، ج. 5، ص. 184.  216

نفسه، ج. 5، ص. 185.  217
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الجانبـني الرشعـي والطبـي. فهـو يُعـرف املحجر الصحـي وأهدافـه الوقائيـة قائال: "اشـتهر يف بالد 

الفرنـج االحتـامء عـن الوبـاء، وأعدوا لذلك موضعا سـموه "كرنتينة"، وحقيقتها إنــام هي االحتامء 

واالحـرتاز. وجعلـوا ذلـك الــمحل يف مداخـل الداخليــن إليهـم... التزمـوا أن يفتحـوا كل مـا مـع 

القادميــن عليهـم، مـن الثيـاب والقامش ونــحوها، إىل أن يتيقنوا زوال تلك الّسـّمية عنها. توصلوا 

لذلـك بالتجربـة واالسـتقراء وتشـددوا يف االحتيـاط."220 ويـردُّ عـىل منكـري هـذا اإلجـراء ملجـرد 

مصدره األعجمي قائال: " وملا مل يتقدم مثل هذا النمط من االحتامء للمسـلمني، مل يكن للكرنتينة 

اسـم إسـالمي. ومجرد التسـمية الفرنجية ال يكون سـندا لألحكام الرشعية."221  ثم يسـتند إىل اآلثار 

النبويـة الدالـة عىل مرشوعية االحرتاز بقوله : "إذ االحرتاز عن مقاربة الــمرىض بالوباء من جــملة 

األسـباب الــجائز أخذ اإلنسـان بها، مع إسـناد التأثيــر والسـالمة إىل الله سـبحانه وتثبت سـببية 

االحـرتاز للسـالمة بقولـه صـىل الله عليه وسـلم: «إن مـن القرف التلف»...وقــوله صـىل الله عليه 

وسـلم: » ال يُـوردّن الــُمْمرِض عـىل ُمصـح «"222، ليخلـص إىل املنفعة الكامنـة يف الحجر الصحي يف 

حاميـة ووقايـة مسـتعمليها من الوباء، بنـاء عىل ما أثبتته تجربة محمد عي مبرص سـنة 1251هـ/ 

1835م وتجربتـه الشـخصية بالجزائـر223. إال أنـه يشـرتط يف تطبيـق الكرنتينـة ونجاحهـا بالبلـدان 

اإلسالمية أن يتوىل تسييــرها وتدبيــر إجراءاتها املسلمون أنفسهم، وال بأس يف االستعانة باألروبيني 

الذيـن اكتسـبوا الخـرة والتجربـة يف هذا املجـال ألنهم " قد جربـوا كيفية االحـرتاز وحققوا قواعد 

الطـب، حـني أهملها املسـلمون، كام جربوا قطـع أثر الوباء يف "كرنتينتهم"... ونحن قد سـلمنا لهم 

مبهارتهـم يف الطـب، واختصاصهـم بالصنائـع املهمة، وقد أخذنا بعض املهـم منها وتعلمناها عنهم؛ 

كعمل البارود وكيفية املحاربة به، وآالت ذلك بغري نكيـر."224           

6. اآلثار االجتامعية واالقتصادية للطاعون والكولريا:

6. 1. اآلثار الدميوغرافية واالجتامعية:

تعتر عملية رصد الخسـائر البرشية التي خلفتها أوبئة الطاعون والكولريا مبغرب القرن التاسـع عرش 

من املعيقات التي اسـتعى عىل الباحثني والدارسـني تجاوزها، بسـبب قلة املعلومات اإلحصائية يف 

حمـدان خواجـة) ت. 1255هــ/ 1839م( : إتحـاف املنصفـني واألدبـاء يف االحـرتاس عـن الوبـاء. تقديـم وتحقيق محمـد بن عبد   220

الكريم، الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع، الجزائر، 1968. ص. 80-79.
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كتابـات هـذه الفـرتة. فكانـت الوثائـق واملراسـالت القنصليـة األجنبية مـن املسـتندات التي مكنت 

الباحثني يف هذا املوضوع من استدراك ضعف املعطيات اإلحصائية يف الوثائق والكتابات املغربية225. 

إال أن اسـتقراء األوصـاف املثـرية التـي وردت عنـد اإلخباريـني املغاربـة عـن الخسـائر الدميوغرافيـة 

لألوبئـة، يسـمح بتقديـر مـدى الدمار الـذي لحق بأجيال مـن املجتمع، مع مالحظـة عامة تتجىل يف 

حضـور نسـبي للمعلومـات اإلحصائيـة كلـام تعلـق األمـر بذكـر الضحايـا بالحـوارض حيـث تتوفـر 

املعلومـات عـن أعـداد املتوفـني أو أعـداد الجنائـز يف اليوم، مقابـل التعميم الذي نصادفـه غالبا عن 

أعداد الضحايا باملناطق القروية226.

وصـف املـرشيف قـوة الدمـار الدميوغرايف باملغـرب والجزائر خـالل املوجة األوىل لكوليــرا 1833-

1834، سـواء مـن حيـث مباغثتهـا للسـكان أم مـن حيـث قـوة فتكهـا بسـاكنة حرضيـة ملـدن 

معسـكر والجزائـر ووهـران التـي تتميـز بالكثافـة السـكانية املسـاعدة عـىل انتقـال العـدوى: 

"فكانـت موتـه مـوت بغتـة وفجـأة ... وقَلَّ َمْن َجـاَوَز به يف تلك الــمدة أربعة وعرشين سـاعة، 

وِبــَنْحو الــخمسة وعرشيـن يومـا مـات بـه خلـق كثيــر وَجمٌّ غفيــر ال يحـي عـدَده إال امللك 

القديـر"227. وخـالل املوجـة الثانيـة التـي تربت مـن التخوم الرشقيـة مع مطلع النصـف الثاين 

فقـد شـكلت الوثائـق واملراسـالت القنصليـة األجنبيـة سـندا للباحثـني للتوصـل إىل تقديـر أعـداد الضحايـا ومقارنـة اإلشـارات   225

اإلحصائيـة الـواردة بهـا مـع مـا جـاء مـن إشـارات يف كتابـات اإلخباريـني املغاربـة. ومـن األمثلـة يف هـذا الصـدد نذكـر الدراسـة 

املشـرتكة التـي أنجزهـا الرتيـي وروزنبريجـي عـن أوبئة ومجاعات القرنني السـادس عرش والسـابع عـرش والتي نحيـل فيها إىل ما 

كتبـاه مثـال عـن ضحايـا طاعون نهاية القرن السـادس عرش. ودراسـات الطبيـب رينو حول أوبئة القرن التاسـع عـرش مثال مقاله 

حـول طاعـون 1818، وأطروحـة م. أ. البـزاز حـول أوبئـة ومجاعـات القرنـني الثامـن عـرش والتاسـع عـرش التي نكتفـي منها عىل 

سبيل املثال ال الحرص باملبحث الخاص بكولريا سنة 1867. انظر:

 - Renaud ) H.P.J( : »  La peste de 1818 au Maroc «in Hepéris, Vol. 3, 1923, pp. 13-35.

 - Rosenberger )Bernard( , Triki) Hamid( : » Famines et épidémies au Maroc aux XVIe et XVIIe siècles «, 

in Hespéris-Tamuda 1973, p.156-160.

- م. أ. البزاز: تاريخ األوبئة واملجاعات... م. س. ص. ص. 229-215.  

إذ نالحـظ مـن خـالل مـا أورده صاحب االبتسـام حول الخسـائر البرشية خالل طاعـوين 1798 و1818 التعميـم فيام يخص حجم   226

الضحايـا يف البـوادي ونـوع مـن التحديـد عنـد ذكـر ضحايـا املدينـة: "حـدث الطاعـون الكثـري، فعـم البـوادي واألمصـار، وخلت 

بسـببه الخيـام والديـار، فبلغنـا أنـه كان ميـوت بفـاس يف كل يـوم األلفـني ونصـف وذلـك سـنة إثنـى عـرش ومائتني وألـف، ثم مل 

يعـد بعـد ذلـك إىل سـنة أربـع وثالثـني ومائتـني وألف، فـكان فيه املـوت، ولكن ليس كاملـرة التي قبلهـا، فكان يخـرج يف كل يوم 

من فاس الثالمثائة فام دون." انظر: ـ االبتسام عن دولة ابن هشام. م. س.. ص.7.

العـريب املـرشيف: أقـوال املطاعـني. ص. 178. ورغـم مـا قد يبـدو من تهويل يف حجـم أعداد الضحايـا إال أن األرقام كانـت بالتأكيد   227

مفزعـة، فعـىل سـبيل املثـال ذكـرت إحـدى الدراسـات األجنبيـة أن عـدد ضحايـا الكولـريا سـنة 1832 بلـغ مبنطقة لييـج ببلجيكا 

2600 ضحية. انظر:

 - Havelange ) Carl( : Les figures de la guérison ) XVIIIe-XIX siècles(, une histoire sociale et culturelle des 

professions médicales au pays de Liége. Edition Les belles lettres, Paris, 1990. p. 324. 
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مـن القـرن التاسـع عـرش، قدم املرشيف فداحة الخسـائر البرشيـة مبدينة تلمسـان ومنطقة أنجاد 

وجبـل بنــي يزناسـن بالقـول: "واللـه أعلـم بــمن مـات فيه فجـأة قبـل أن يصلـه ] أي إىل جبل 

بنـي يزناسـن [ يف رمضـان األبـرك عـام سـبعة وسـتني ومائتني وألـف. وَحـّل أّوالً بتلمسـان، مات 

ـن تحـت يدهـم من تلـك األعـراب ال يُحى"228. ثـم قـدم معلومات أكرث  عـدد مـن كفرتهـا وِممَّ

دقـة عـن أعـداد الضحايـا مبدينـة فـاس التـي كانـت الخسـائر بهـا كبـرية: " ثـم اشـتهر الوباء يف 

الحـارضة املذكـورة وانتـرش، حتـى ُحـزَّ ومـا يخـرج يف اليـوم الواحـد مـن أبوابهـا منتصـف ربيع 

األول ]عام1271هـ/دجنـر 1854م[ مـا يزيـد عـن الثـالث مائـة مـن سـائر جهاتهـا"229. وعنـد 

حديثـه عـن الضحايـا يف أوسـاط البدويـني وأهـل الجبـال املجـاورة ملدينـة فـاس العائديـن إىل 

ديارهـم فـرارا مـن الكولـريا التي اشـتدت باملدينـة خالل صيف سـنة 1855 قال: "واشـتد الكرب 

وافتُـنت بـه املسـلمون فتنـة عظيمـة حتــى فـر مـن البالد وخـرج منهـا كُلُّ َمن اسـتوطنها ِبــِنيَّة 

الــخدمة كَزْرزاية وأهل الجبال، ومات يف أثناء الطريق من الهاربني جم غفيــر وعدد كثيــر"230. 

كـام اختـزل فداحـة الدمـار الدميوغـرايف الـذي رضب املـدن والبـوادي املغربيـة عـىل حـد سـواء 

خـالل تلـك السـنة مـن جراء االنتشـار الواسـع للكولـريا قائال: "وَعـمَّ الحـوارَض املغربيـة وقُراها، 

قا للحارضة فال يرجع  وِحلَـَل البـوادي يف شـامخات الجبـال وذراها، حتى كان البـدويُّ يأيت ُمتَسـوِّ
ألهله إال ميتا محموال عىل الدواب."231

مـن جهـة أخـرى، يُطـرح التسـاؤل حـول الدافـع إىل إثـارة موضـوع آداب الجنائـز ودفـن املوىت 

خـالل فـرتات األوبئـة. إذ خصـص املـرشيف قسـام من خامتـة كتابه ملوضوع تشـييع األمـوات بناء 

عـىل مـا تواتـر عن الخلفاء الراشـدين مبتدئا بالقول: "فََنــقول، وِمن الله أسـتمد الَعْون وُحسـن 

القبول، أن ُسـّنة التشـييع الــمُي َخلَفها والسـكوُت"232، كام أضاف تذييال يف آخر الكتاب حول 

مسـألة جـواز دفـن املـوىت عـىل رفات قبـور متقادمـة متسـائال: " هل يــجوز لإلنسـان الدفُن يف 

موضـع دفـن النـاس موتاهـم بـه وإن مضت عـرشة أعوام لدفنهم، أم ال ؟ وهل يــجوز لإلنسـان 

أخـذ الـرتاب والحجـر مـن قبــر أخيـه املؤمـن ليبنــي بـه قبــر ميتـه، أم ال ؟"233. ولعل التفسـري 

الـذي ميكـن إعطـاؤه إلثـارة مثـل هـذه القضايـا هـو أن تكاثـر أعـداد الضحايـا يوميـا كان يخل 

بقواعـد آداب الدفـن والجنـازة، فأمـام تـوايل سـقوط الضحايـا واالضطـراب الـذي يعـم أحـوال 

املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 185  228

نفسه، ص. 188  229

نفسه1888  230

نفسه، 190-189  231

نفسه، ص. 305  232

نفسه، ص. 306  233
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املجتمـع مل يكـن باإلمـكان إقامـة الجنـازة لـكل ميـت وفـق القواعد املتعـارف عليهـا234، كام أن 

تكاثـر املـوىت خـالل فـرتات األوبئـة كان ينتـج عنـه اكتظـاظ املقابـر باألمـوات مـام يجعـل مـن 

اسـتغالل القبـور املتقادمـة أحـد الحلـول االسـتعجالية ملواجهـة مشـكل الطاقـة االسـتيعابية 

للمقابـر235. وقـد وصـف عبـد الرحـامن الجـريت الجـو الجنائـزي داخـل املجتمـع املـرصي خالل 

طاعـون نهايـة القـرن الثامـن عـرش، ومـن خالله يتجـىل حجـم الخسـائر البرشيـة: "وكان يخرج 

مـن بيـت األمـري يف املشـهد الواحد الخمسـة والسـتة والعـرشة ...ومل يبق للناس شـغل إال املوت 

وأسـبابه، فـال تجـد إال مريضـا أو ميتـا أو عائدا أو معزيا أو مشـيعا أو راجعا من صـالة جنازة أو 

دفـن أو مشـغوال يف تجهيـز ميـت أو باكيـا عـىل نفسـه موهومـا. وال تبطـل صـالة الجنائـز مـن 

الجنائـز والــمصليات، وال يصـىل إال عـىل أربعـة أو خمسـة أو ثالثـة، ونـدر جدا من يشـتي وال 
يـموت. "236

ونظـرا للطابـع املدمـر لوبـايئ الطاعـون والكولريا وانتشـارهام الجغـرايف237، مل يكن هنـاك متييز بني 

مختلـف الفئـات االجتامعيـة، حيـث نجـد الضحايـا يف أوسـاط العامـة كـام يف أوسـاط الخاصـة، 

ويتسـاوى يف ذلـك الحاكـم واملحكوم، امليسـور واملعدم، مـع االختالف يف أعـداد املصابني ما دامت 

ل بها أعـىل األرقام. فخـالل طاعون نهايـة القرن الثامـن عرش تويف  الفئـات الدنيـا هـي التـي تسـجَّ

اإلخـوة الثالثـة للسـلطان مـوالي سـليامن وهـم: املـوىل الحسـني واملـوىل عبـد الرحمـن واملـوىل 

ونفـس األمـر ُسـجل ببعـض البلـدان األروبيـة، حيث تم االسـتغناء يف فرنسـا خالل كولـريا 1832 عـن النعوش الخشـبية بعدما عجز   234

النجـارون عـن توفريهـا أمـام تزايد الطلب، كام توقفت الكنائس عن دق ناقوس إقامة مراسـيم الجنائز بسـبب كـرثة أعداد الضحايا 

وعدم القدرة عىل استيعاب األعداد املتزايدة من الوفيات. انظر: 

 - J. Rufié, J.C. Sournia : Les épidémies dans l’Histoire de l’homme. op.cit. p. 135.

ولعـل إشـارة اإلخباريـني إىل بعـض األرقـام الخاصـة بأعـداد ضحايا األوبئـة، يبني مدى ما قد يرتتـب عن ذلك من مشـاكل يف الدفن، حيث   235

ذكـر الفشـتايل بـأن النـاس خالل طاعـون 1798 " صاروا يدفنون ما يزيد عىل ألف كل يوم"، كام تحدث ابن سـودة عن ضحايا كولريا 1855 

بالقول:"وبلغ املوىت يف اليوم الواحد خمسامئة فأكرث". انظر:

- عبد السالم الفشتايل: تقييد يف وباء 1213هـ. م. س. ص. 125.  

- عبد السالم بن سودة: إتحاف املطالع ضمن موسوعة أعالم املغرب. م.س. ج.7، ص. 2604.  

كـام سـجلت دراسـات أجنبيـة عـن الكولريا بفرنسـا سـنة 1832حاالت العـراك الناتج عن االزدحـام أمام أبواب املقابـر بني حامي   

الجثث، وتم اللجوء إىل الحفر الجامعية لدفن املوىت، بل تم تجاوز مساحات املقابر إىل خارجها. انظر: 

 - J. Rufié, J.C. Sournia : Les épidémies dans l’Histoire de l’homme. op.cit. p. 136. 

عبد الرحامن الجريت: عجائب اآلثار. م. س.  ج. 2، ص. 95.  236

وهـو االنتشـار الـذي كان يطـال أحيانـا حتـى املناطـق الصحراويـة، حيـث نقـرأ يف إحـدى التقاييـد ما أحدثـه الطاعون سـنة 1804   237

والكولـريا سـنة 1868 مـن خسـائر برشيـة يف منطقـة والتـة وبـالد التكـرور: "ويف 1219هــ وقـع الوبـاء بوالتة ومات فيـه خلق كثري 

واستشـهد فيـه الرشيـف الخليفـة بـن موالي الرشيـف... ويف 1286هـ نـزل الوباء والعياذ باللـه يف أرض التكرور فاستشـهد فيها من 

أهل والتة ثالثة مائة ونيف". انظر: مجهول: كتاب يف التاريخ والوفيات. م. س.  ص. 389.
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هشـام238، كـام تـويف ولـدا السـلطان نفسـه خـالل كولـريا 1855؛ كان األول أحـد أخـوال السـلطان 

املـوىل الحسـن، والثـاين هـو املـوىل إدريـس239، وهلـك أحد أبناء السـلطان سـيدي محمـد بن عبد 

الرحـامن خـالل كولـريا 1868 مبدينـة فـاس240. وكان أثـر الدمـار الدميوغـرايف ملحوظا وسـط الفئة 

العاملـة مـن املجتمع، وأشـار الضعيف الرباطـي إىل خلو املدارس من الفقهـاء والطلبة مبدينة فاس 

ومكنـاس خـالل طاعـون 1798: " ثـم أين أردت الخروج من فاس ملا خرج جميع الطلبة املسـافرين 

مـن أهـل سجلامسـة ومـن دكالـة والشـاوية وطلبـة جبالـة وخليـت املـدارس... ومـات الجـل من 

فقهـاء مكنـاس وفـاس وغريهـم"241، ويوافقه عبد السـالم الفشـتايل بالقول: "ومـات خلق كثري من 

طلبـة فـاس وعلامئهـا وأرشافهـا ووجوههـا وأعيانهـا"242. كـام أشـار املـرشيف إىل مـا خلفتـه كولـريا 

1854-1855 مـن ضحايـا بـني األعيـان والفقهـاء بفـاس وقـدم جـردا لبعـض األعـالم منهـم مبتدئا 

بالقـول: "ومـات بهـذا الوبـاء مـن أعيـان الحـارضة اإلدريسـية بَـرَشٌ كثيــر؛ ومـن جملة ذلـك أمئة 

املساجد وخطباء املنابر الواعظني الراكع والساجد"243. 

كان مـن نتائـج هـالك عـدد مـن العلـامء والخطبـاء والقضـاة خالل فـرتات األوبئة صعـود نخبة 

جديـدة مـن هـذه الفئـة. ذكـر محمد بن قاسـم ابن حـالم يف تقييد لـه عن طاعون سـنة 1818 

أن السـلطان املـوىل سـليامن عيــن مبدينة مكناس يف سـنة 1233هــ/1817م قاضيا صغري السـن 

وأن الشـهود الذيـن والهـم كانـوا مـن األحـداث، وأمـام االسـتياء الـذي واجـه بـه أهـل املدينـة 

هـذه التعيينـات أقدم السـلطان يف سـنة 1818 عىل إقالـة ذلك القايض وتعيني قـاض آخر مكانه 

لكنـه كـام يقـول صاحـب التقييـد كان أصغر سـنا من املعـزول، ومل يقبل أهل فـاس كذلك تولية 

قـاض اعتبــروه مـن األحـداث، وهـو العبـاس بـن سـودة الـذي كان سـنه 29 سـنة عندمـا واله 

السـلطان عـام 1819قضـاء فـاس244. إضافة إىل ذلـك، خلفت األوبئة آثارا عىل مكونات الــمخزن 

الـذي فقـد عـددا مـن أطـره وموظفيـه الكبـار، مثال ذلك مـن مدينة الرباط حيــث توفــي كل 

انظر بهذا الصدد:ـ م. أ. البزاز: تاريخ األوبئة واملجاعات. م.س. ص. 131.  238

انظر: ـ العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 191.   239

انظر: ـ العريب املرشيف: نزهة األبصار. خ.ع. 579ك. ص. 56.  240

الضعيف الرباطي: تاريخ الدولة...م. س. ج. 2، ص. 578.  241

عبد السالم الفشتايل: تقييد يف وباء 1213هـ. م. س. ص. 125.  242

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 190  243

تعـذر علينـا االطـالع عـىل محتويـات تقييـد ابـن حـالم الذي يوجـد ضمن كناشـة املشـاط بالخزانـة العامـة بالربـاط بعدما منع   244

تصفحـه لسـوء حالتـه وتـردي أوراقـه، واكتفينـا مبا ورد عنه يف مقـال محمد املنصور: « مصـدر جديد لدراسـة التاريخ االجتامعي 

للمغـرب عنـد مطلـع القرن التاسـع عرش. كناشـة املشـاط. » ضمن منوعـات محمد حجي، دار الغرب اإلسـالمي، بـريوت، 1998. 

ص. 58.
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من القايد السوييس ومـحمد بنـزاكور مدير الديوانة خالل كوليـرا سنة 1855245.    

وعـىل صعيـد آخـر، اسـتفادت فئـات اجتامعية أخرى مـن مخلفـات الطاعون والكولـريا. فكان 

حفـارو القبـور من أوائل املسـتفيدين بسـبب كـرثة املصابني واملـوىت وغياب من يقـوم بعملية 

دفنهـم، إذ أشـار املـرشيف إىل دور هـذه الفئة يف إسـعاف املرىض والسـهر عىل إقامـة جنائزهم 

خـالل طاعـون نهايـة القـرن الثامـن عـرش: " وال يغسـله ويحمله للمقبــرة ويواريـه يف الرتاب 

إال أنـاس انتصبـوا لحمـل املـوىت ورشب املـرىض يقال لهم أهل السـبيل، حبسـوا أنفسـهم لذلك 

ويأخـذون حوائـج املـوىت، ويحفظهـم اللـه بقدرتـه فـال ميـوت منهم إال مـن كمل أجلـه وقليل 

منهـم مـن ميـوت"246. كـام عرفت عمليـة انتقـال اإلرث تحـوالت كبيــرة247، وأدى هالك بعض 

األرس الرثيـة عـن آخرهـا إىل فتـح املجـال أمـام مخدوميهم لالسـتيالء عـىل األمالك التـي بقيت 

بـدون وارث، مثـال ذلـك مـن إشـارة جاكسـون إىل أنـه شـاهد أشـخاصا كانـوا قبـل طاعـون 

1798 مجـرد خامسـني أو رباعـني تحولـوا إىل َمالّكـني ويسـتحوذون عـىل خيـول ال يجيـدون 

امتطاءها248.

وكان إلفـراغ املناطـق املوبـوءة من سـاكنتها خالل فـرتات األوبئة إما هروبا من الوباء أو بسـبب 

الهـالك آثـارا عميقـة يف تجديـد الطاقـات البرشيـة لبعض املدن وإحـداث تحـوالت يف املكونات 

البرشيـة ملناطـق أخـرى. أشـار العـريب املرشيف إىل إحـدى تجليات الوبـاء يف التحركات السـكانية 

بقولـه: "ومـن أجـل ذلك يخرجون من البالد الــُمْستَوَخَمة التي ال تكون بسـاحل بَــحٍر كََمْغِنيَّة، 

ويَْقِصـدون املنـازل البحريـة إذا دخـل الخريـف لعـدم صحـة الهـواء فيـه"249. ولعـل النــزوح 

القـروي إىل املناطـق السـاحلية حيـث املراكـز الحرضيـة كان بدافـع البحـث عـن فـرص الشـغل 

وسـد الرمـق أكـرث مـام كان بدافـع البحـث عـن الهواء السـليم، مثـال ذلك مـن مدينـة الصويرة 

التـي اسـتقبلت أعـدادا مـن النازحـني مـن الضواحـي ومـن حاحـا ودكالـة والحـوز خـالل سـنة 

1878 (سـنة كولـريا ومجاعـة)، فـكان الناجـون مـن هـؤالء النازحـني يعوضـون املـوىت باملدينـة، 

حيـث قُـدر عـدد األفاقيـني الوافديـن بحـوايل 9.000 نسـمة بينـام كان سـكان املدينـة األصليـني 

245  Jacques Caillé : Histoire de la ville de Rabat.. Casablanca d’édition et de publicité. p. 331. 

- العريب املرشيف: نزهة األبصار. خ. ع. ك579. ص. 500.  246

- نسـوق يف هـذا الصـدد مثـاال مـن مرص حيث أشـار الجـريت إىل هذه الظاهـرة خالل طاعـون 1798 بالقول: "واتفـق أن املرياث   247

انتقل ثالث مرات يف جمعة واحدة". انظر: عبد الرحامن الجريت: عجائب اآلثار. م. س. ج. 2، ص. 95

248 J.G. Jackson : An account… op.cit, p. 272.

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 199  249
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يقدرون بحوايل 17.000 نسمة250.  

ونظـرا ملـا متيـزت املناطـق شـبه الصحراويـة والجبليـة مـن حصانـة طبيعيـة أمـام األوبئـة، 

جعلـت خسـائرها البرشيـة أقـل مـام كان يحـدث بالسـهول واملناطق السـاحلية، فقد شـكلت 

خزانـا برشيـا هامـا إلعادة تعميــر السـهول251. وهكذا جعـل جرمان عياش مـن الطاعون أحد 

األسـباب التـي كانـت وراء متكـن قبائـل متواضعـة الشـأن من االنتشـار يف السـهول واملحافظة 

فيهـا عـىل حالتهـا البدائيـة الرتحاليـة252، إذ أدى خـالء كثيــر مـن األرايض الفالحيـة إىل تحـرك 

قبائـل واسـعة مـن مناطقهـا بداخـل الصحراء بعـد طاعون نهايـة القرن الثامن عـرش واتجهت 

إىل الشـامل حيـث اسـتولت عـىل أرايض بضفـاف درعـة وسـوس، واسـتوطنت قبائـل أخرى يف 

أعقـاب طاعـون 1818-1820 بوادي نفيس253، كام أشـارت شـهادات أجنبية أخـرى إىل اإلقفار 

الـذي لوحـظ باملناطق الزراعية الخصبة غـداة كولريا 1868 مبنطقة الغرب وغريها254.

كان مـن النتائـج البعيـدة املـدى إلقفـار السـهول الخصبـة مـن سـاكنتها واسـتقرار قبائـل جديدة 

تَطـوُر حيـاة رعويـة مبناطـق زراعية من أخصـب األرايض بالبالد، مام أدى إىل سـوء اسـتغالل فادح 

جعلـه املعمـرون الفرنسـيون بعـد توقيـع الحاميـة أسـاس تريـر اسـتحواذهم عىل هـذه األرايض 

بدعوى عقلنة االستغالل255.

 لقـد شـكلت الصدمـات الدميوغرافيـة التـي عاشـها املغـرب خالل القرن التاسـع عـرش من جراء 

موجـات الطاعـون والكولـريا، إضافـة إىل املجاعـات وأمـراض أخـرى أقـل فتـكا مثـل التيفويـد، 

السـكانية للمجتمـع املغـريب والحيلولـة دون تحقيـق منـو  البنيـة  عامـال حاسـام يف هشاشـة 

انظر: ـ م. أ. البزاز: تاريخ األوبئة واملجاعات باملغرب. م.س. ص. 279-278.  250

وقـد تحدثـت الدراسـات التـي تناولـت موضـوع األوبئة منذ طواعني القرنني السـادس عرش والسـابع عرش عن مسـألة حصانة سـكان   251

املناطـق شـبه الصحراويـة مـن األوبئـة ومن الطاعون بالخصوص، وشـكلت هـذه املناطق خزانا برشيـا هاما، وبدرجة أقل متتع سـكان 

الجبـال بنفـس املميـزات، نتيجة الرودة النسـبية والنشـاط الرعوي إضافة إىل انعـزال هذه الجامعات، مام يصعب مـن عامل العدوى. 

عىل عكس السـهول األطلسـية التي تعد مرتعا للطاعون لرطوبة مناخها واعتامد سـكانها عىل زراعة الحبوب، وهي املادة التي تعيش 

فيها الجرذان التي تنرش الطاعون. كام أثبت الطب أن الجو الحار واملرتفعات ال يساعدان عىل انتشار العدوى. انظر:

 - Rosenberger )Bernard( , Triki) Hamid( : » Famines et épidémies au Maroc aux XVIe et XVIIe siècles «, in Hes-

péris-Tamuda, 1974. p. 40-41.

جرمـان عيـاش: دراسـات يف تاريـخ املغـرب. ترجمـة محمـد األمـني البـزاز وعبـد العزيـز التمسـامين خلـوق، الرشكـة املغربيـة   252

للنارشين املتحدين، الرباط 1986. ص. 27.

انظر: ـ م. أ. البزاز: تاريخ األوبئة واملجاعات. م. س. ص. 127.  253

انظر: ـ م. أ. البزاز، نفسه. ص. 230.  254

255 Bernard Rosenberger : Société, pouvoir et alimentation. Nourriture et précarité au Maroc précolonial. 

Alisés, Rabat 2001. p. 40.
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دميوغـرايف256. كـام أن وقْـع مثـل هـذه الصدمـات كان عميقـا يف زعزعـة التوازنـات النفسـية 

والروحيـة257، مـام خلـف آثـارا متعـددة األوجه عىل األوضاع السياسـية وتحديـد مصري عدد من 

األحـداث التاريخيـة الكـرى258. إذ أن موجتي طاعون سـنة 1798-1801 وطاعـون 1820-1818 

لعبتـا دوريـن متناقضـني خـالل حكم السـلطان املـوىل سـليامن؛ األول كان إيجابيا والثاين سـلبيا. 

فبعـد أن شـكل طاعـون نهايـة القـرن الثامـن عـرش عامـال مسـاعدا للمـوىل سـليامن يف توطيـد 

حكمـه إثـر هـالك عدد مـن الثائرين عىل حكمـه واختفاء منافسـيه عىل العـرش، ويف مقدمتهم 

إخوتـه املـوىل الحسـني واملوىل عبد الرحمن واملوىل هشـام، حيث عبــر أكنسـوس عـن ذلك بعد 

ذكـر خبــر وفـاة إخـوة السـلطان بالوبـاء : " وانقطـع الوبـاء يف الغرب آخـر السـنة الثانية عرش 

بفـاس ومكنـاس ونواحيهـام، وظهـر يف الدنيـا رسور ...وكذلـك ال تكرهـوا الفـنت فإنهـا حصـاد 

وحتـى نتبـني حجـم هـذا الدمـار الدميوغـرايف نقـدم التقديـرات التـي توصـل إليهـا األسـتاذ محمـد األمـني البـزاز عـن أعـداد   256

الضحايـا خـالل بعـض أوبئـة القـرن التاسـع عـرش. إذ قُـدر مجمـوع ضحايـا طاعـون نهاية القـرن الثامن عـرش وبداية التاسـع 

عـرش بحـوايل ثلـث أو نصـف سـكان املغرب، وقُدر عـدد ضحايا طاعـون 1818-1820 بحوايل ربع سـكان املغـرب، كام خلفت 

كولـريا 1854-1855 خسـائر برشيـة كبـرية باملـدن والبـوادي حيـث أودت عـىل سـبيل املثال بحوايل مثن سـكان الـدار البيضاء، 

ونفـس القـوة التدمرييـة صاحبـت موجـة الكولـريا خـالل عـام 1868 بالبـوادي واملدن، حيـث تراوحت نسـبة الخسـائر باملدن 

بني 2 و 14 يف املائة من السـاكنة، كام تراوحت نسـبة الوفيات باملدن خالل كولريا 1878 بني 12 و 15 يف املائة. انظر:

ـ م. أ. البزاز: تاريخ األوبئة واملجاعات. م. س. ص. 99، ص. 118، ص. 188، ص.230، ص. 290.  

وقـد اعتـر روزنبريجـي أنـه باإلمـكان الربـط بني حركـة التصـوف والزوايا التـي ازدهـرت باملغرب انطالقـا من القـرن الرابع عرش   257

وبني الفقر والقلق السائدين بعد املوجة الفتاكة للطاعون األسود سنة 1348م. انظر:

 - Bernard Rosenberger : Société, pouvoir ett alimentation. op.cit. p. 13.. 

أشـارت عـدة دراسـات إىل الـدور الحاسـم الـذي لعبـه الطاعـون يف توجيـه بعـض األحـداث السياسـية يف تاريـخ املغـرب وغريه من   258

األمـم. فقـد جعلـه بريابـني Biraben وراء فشـل محاولـة إعـادة توحيـد اإلمراطوريـة املغربية عىل عهـد املرينيني، مع فشـل حملة 

السـلطان أيب الحسـن املرينـي عـىل تونس سـنة 1348 وهزميـة الجيش املريني بقيادة الحاجـب أيب موىس أمام البـدو بتونس يف 10 

أبريـل 1348، فكانـت بذلـك بدايـة انهيـار الدولـة املرينيـة. وكـذا دور الطاعـون يف تدهـور القـوة اململوكيـة مبـرص واندحارها أمام 

العثامنيـني سـنة 1516-1517 . كـام أشـار مانـرتان Mantran يف دراسـته املونوغرافيـة عـن مدينـة إسـتنبول إىل دور الطاعون سـنة 

1439 ، إىل جانـب املشـاكل واملعوقـات السياسـية والدينيـة، يف إنهـاك اإلمراطوريـة البيزنطيـة، إذ أىت الطاعـون عـىل سـاكنة 

القسـطنطينية وسـاهم يف إضعـاف حـكام املدينـة أمام أطـامع الجمهوريات اإليطالية كجنوة والبندقية، وسـقوطها بعـد ذلك يف يد 

العثامنيـني. ومـن جانبهـام خلـص الرتيي ورزنبريجي يف دراسـتهام عـن أوبئة ومجاعات القرنني السـادس عرش والسـابع عرش إىل أن 

سلسـلة الطواعـني التـي رضبـت املغـرب منـذ أواخر القرن الخامـس عرش إىل سـنة 1613، إىل جانـب املجاعات والحـروب الداخلية 

بـني أبنـاء أحمـد املنصـور الذهبي، من أسـباب ظهور الدعـوة املهدوية للثائر أيب محـي. كام أّصل محمد األمني البـزاز لجذور الثورة 

الشـعبية البـارزة التـي قادهـا أبـو بكر مهاوش باألطلس املتوسـط ضد املخـزن، منذ عهد املوىل سـليامن، واعترهـا ذات صلة وثيقة 

بطاعون نهاية القرن الثامن عرش.  انظر:

 - B. Rosenberger, H. Triki : » Famines et épidémies au Maroc aux XVIe et XVIIe siècles « ; in Hespéris-

Tamuda 1973, p. 174-175. 

 - J-N Biraben : » La peste noire en terre de l’Islam« , in l’Histoire, n°11, Avril 1979,p. 40.

م. أ. البزاز: تاريخ األوبئة واملجاعات. م. س. ص. 133.   

 - R. Mantran : Histoire d’Istanboul. Fayard, Paris 1996. p. 167.
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املنافقـني، وملـا مـات العتاة والظلمة ومشـاهيب البالء وشـياطني القبائل، متهـدت اململكة ملوالنا 

سـليامن فلـم يبـق لـه معـارض وال منـازع"259. وكـام خلـص إىل ذلـك محمـد األمـني البـزاز فـإن 

الطاعـون قـد أراح السـلطان مـن إخوتـه املنافسـني لـه عـىل العـرش وأراحـه مـن بعـض العامل 

املناوئـني لـه واستنــزف قـوة القبائـل، باإلضافـة إىل أنـه مكنه من احتجـان الرثوات التـي مل يبق 

لهـا وارث، وبذلـك قـام الوبـاء باملهمـة التي عجـز عنها السـلطان، فكان خري حليف له يف بسـط 

نفـوذه260.  وعـىل النقيـض مـن ذلـك، كان لطاعـون سـنة 1818-1820 دور حاسـم يف القالقـل 

السياسـية التـي كادت أن تـودي بحكـم املـوىل سـليامن؛ إذ قرر قيـادة حملة تأديبية السـتئصال 

ثـورة أيب بكـر مهـاوش بقبائـل آيـت أمالـو باألطلس املتوسـط يف ظل جو الوهـن والضعف الذي 

كان مخيـام عـىل قبائـل الجيـش بسـبب طاعـون 1818، خصوصـا وأن "املناطق التي اسـتُقدمت 

منهـا وحـدات الجيـش كانـت هي املناطق التي استنــزفها الطاعـون أكرث من غريهـا"261، فكانت 

هزميـة املحلـة السـلطانية يف وقعـة ظيان يف شـهر ماي سـنة 1819 وسـقوطه أسـريا يف يـد الثوار 

مـن الوقائـع التاريخيـة البـارزة يف فـرتة حكـم املـوىل سـليامن. وقد أرجع أكنسـوس سـبب هذه 

الهزميـة إىل عـدم أخـذ الخليفـة السـلطاين، عنـد تهيئـه لتعبئة قـوات الحركـة، بالظـروف العامة 

املتعقبـة عـن الطاعـون خـالل تلـك السـنة: " وأمـر] السـلطان[ ولـده مـوالي إبراهيـم خليفتـه 

بفـاس أن يقـدم عليـه يف عسـكر الودايـة ورشاقـة وأوالد جامـع وقبائـل الربـر وأعـراب الغـرب 

وبنـي حسـن، وكان النـاس يف محنـة شـديدة مـن الوبـاء الـذي طـم وعـم، وكان السـلطان تركه 

خفيفـا ومل يعلـم أنـه زاد وشـاع وذاع، فلـم يجـد النـاس بـدا مـن االمتثـال، وكان الواجـب عـىل 

الخليفـة أن يعلمـه بذلـك ويرتبـص حتـى يرجـع إليـه األمـر، ولكـن إذا أراد اللـه شـيئا ال بد من 

كونه"262.  

وهكـذا شـكلت األوبئـة الفتاكة يف مغرب القرن التاسـع عرش، إىل جانب املجاعـة، أقوى الصدمات 

الدميوغرافيـة التـي هـزت أركان املجتمـع املغريب وخلخلـت توازنـه الدميوغرايف، كام كانـت آثارها 

أكنسوس: الجيش العرمرم. م. س. ج.1، ص. 281.  259

انظر: ـ م. أ. البزاز: تاريخ األوبئة واملجاعات. م. س. ص. 132-131.  260

نفسه، ص. 135.  261

أكنسـوس: الجيـش العرمـرم. م. س. ج. 1، ص. 303. ومل يتوقـف أثـر طاعـون 1818 عـىل الوضع السـيايس عند هـذا الحد بل إنه   262

كان مـن العوامـل التـي سـاهمت يف تأجيـج ثـورة فـاس عـام 1819 وخلـع السـلطان املـوىل سـليامن ومبايعـة ابـن أخيـه املـوىل 

إبراهيـم، حيـث اسـتغل املناوئـون الطاعـون يف دعايتهـم السياسـية واعتـروه غضبـا إلهيا عىل إقامة السـلطان الــموىل سـليامن 

عالقـات مـع الـدول األروبيـة وإبطـال سـنة الــجهاد البحري، كام اسـتغلوا التــنقالت التي قام بــها  الــموىل سـليامن خالل فرتة 

الوباء واعتبـروها فرارا وسلوكا خارجا عن الرشع الـذي ينص عىل عـدم الفرار من الطاعون. انظر:

ـ م. أ. البزاز: تاريخ األوبئة واملجاعات. م. س. ص.ص. 138-136.      
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عميقة عىل بنيانه االقتصادي الهش.

6. 2. جوانب من آثار الطاعون والكولريا عىل الحياة االقتصادية:

كان مـن شـأن تـوايل الصدمـات الدميوغرافيـة أن تـرتك آثارهـا املبـارشة عىل السـري العـادي للحياة 

االقتصاديـة. ففـي ظـل نظـام اقتصـادي قائـم عـىل الكفـاف، حيث تسـود األنشـطة الفالحيـة263، 

تتـرضر مختلـف قـوى اإلنتـاج املحركة للدينامية االقتصاديـة مام يؤثر عىل وثـرية اإلنتاج التي متيل 

إىل الركود والرتاجع.

وعـىل هـذا شـكلت نـدرة اليـد العاملـة أوىل التجليـات املبـارشة لألوبئـة، حيـث أشـار العـريب 

املـرشيف إىل الـرضر الـذي مـس فئـة املياومني مبدينـة فاس وأحوازهـا خالل كولريا سـنة 1854-

1855، مركـزا عـىل عاملـني أساسـني يف هـذا الـرضر: الفـرار واملـوت. فقـد أخـىل القرويـون 

املدينـة، وهـم الذيـن يشـكلون عصـب اليـد العاملـة بهـا، وعـادوا إىل قراهـم فارين مـن وباء 

الكولـريا الـذي اشـتد أمـره يف صيـف سـنة 1855:"  َعظُـم الخطـب واشـتد الكـرب، وافتُـنت به 

ِبــِنيَّة  اسـتوطنها  َمـن  كُلُّ  منهـا  وخـرج  البـالد  مـن  فـر  حتــى  عظيمـة  فتنـة  املسـلمون 

الــخدمةكَزْرزاية وأهـل الجبـال."264 كـام كان املـوت والهـالك بهـذا الوبـاء مـن األمـور التـي 

أصابـت فئـة الفالحـني الذيـن كانوا يف ذروة نشـاطهم خالل هـذه الفرتة التي صادفت موسـم 

الحصـاد، إذ أشـار املـرشيف إىل ذلـك قائـال: "وَخَدمـُة الـزرع يف الفدادين كانوا جامعـة ال يرجع 

ألهلـه سـاملا إال القليـل، حتـى ُحـِي لنـا أن ابـَن موالنـا أميــر املؤمنـني ]سـيدي محمـد[ بَعث 

يومـا لحصـاد الـزرع نََفـراً كثيــرا مـات منـه نحـُو األربعـني رجال. ويف يـوم بل يف سـاعة واحدة 

سـقط مـن الواقفـني للخدمـة ببـاب الفتـوح إثنـى عـرش رجـال."265 ومـن نتائـج نـدرة اليـد 

التـي  الــميسورة،  الفئـات  بـل إن  املياومـني،  ارتفـاُع أسـعار  األوبئـة  العاملـة خـالل فـرتات 

اعتـادت االعتـامد عـىل سـواعد الغيــر، كانـت تضطـر إىل مبـارشة األعـامل املنــزلية وغيــرها 

بنفسـها، مثل ما الحظه جاكسـون خالل طاعون نــهاية القرن الثامن عرش266. 

انظـر بهـذا الصـدد الدراسـة املوسـعة التـي خصصها نيكوال ميشـيل ملكونات الحيـاة االقتصاديـة يف املجتمع املغـريب خالل القرن   263

التاسع عرش:

 - Nicolas Michel : Une économie de subsistance, le Maroc précolonial. Institut Français d’Archéologie 

Orientale, Le Caire, 1997. 

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 188  264

نفسه ص. 189.  265

.J. G. Jackson: An account… op.cit,  p. 273  266
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وكان للخسـائر الدميوغرافية يف أوسـاط الحرفيني وهالك الزبناء دور سـلبي كبري يف حالة االنحصار 

التجـاري واالقتصـادي التي صاحبت فرتات األوبئة، إذ عبــر صاحب االبتسـام عن هذه الحالة عىل 

املسـتوى املحـي بفـاس خالل كولريا سـنة 1834 قائال: "وتعطلت بسـببه معيشـة النـاس وأغلقت 

الدكاكني"267. 

ومـام كان يزيـد مـن اسـتفحال الخسـائر عـىل األنشـطة االقتصاديـة، تظافـر عنـرص املجاعـات 

واألزمـات الغذائيـة خـالل السـنوات ذات املحاصيـل السـيئة. وكام عبــر عـن ذلك فرنانـد بروديل 

بالقول: "إن غلة سـيئة قد تــمر، واألسـعار ترتفع، واملجاعة ال تسـتقر منفردة أبدا. وسـواء حدثت 

قبـل أم بعـد الوباء، تفتح املجاعة الباب لألوبئة التي لها إيقاعاتهـا ودوراتها الخاصة"268. فالكوارث 

الطبيعيـة التـي عرفهـا املغـرب مـن أوبئـة ومجاعـات، منـذ الربـع األول مـن القرن التاسـع عرش، 

انطالقـا مـن طاعـون 1798، ثـم الجفاف سـنة 1817 الذي أعقبـه طاعون 1818، فمجاعـة 1825-

1826، كانـت عواقبهـا وخيمـة عـىل االقتصـاد املغـريب. وقد خلـص محمد األمـني البـزاز إىل القول 

عـن آثـار كـوارث هـذه الفـرتة عـىل االقتصـاد املغـريب بالقـول: "بامتصاصهـا الفالحني مـن األرض، 

وإتالفهـا التجهيـزات، أدت هـذه الكوارث الطبيعية املتكررة إىل تخريـب رشوط أي تطور أو تراكم 

يف الخبــرات واملهـارات وحكمـت بالتـايل عىل الهياكل اإلنتاجيـة بالثبات والركـود."269 وكان تقلص 

مداخيـل الدولـة مـن تجليـات هـذا االنخفـاض يف اإلنتـاج، إذ انحـرصت نجاعـة تدخـالت املخـزن 

الـذي تأثـرت مـوارده مـن جراء تبعات هزمية إيسـي وتطوان وباقي عواقب التغلغـل األرويب، مام 

أضعـف فـرص االندمـاج االقتصادي واالجتامعي بني مكونات املجتمع املغريب ما قبل الرأسـاميل270. 

ذلـك أن اضطـراب الحيـاة الحرضيـة والقروية وتعرث نظام املبادالت كان يـؤدي إىل إحداث خلل يف 

الـرواج التجـاري املعتـاد، ومـن أمثلـة االنحصـار التجـاري واالقتصـادي عـىل مسـتوى املبـادالت 

الخارجيـة خـالل فـرتات الكـوارث الطبيعية، نورد نــموذجا مـن مدينة الصويرة خالل سـنة 1878، 

مجهول : االبتسام عن دولة ابن هشام. م. س. ص. 88.  267

268 F. Braudel : Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVème – XVIIIème siècle. T. 1. Armand Col-

in, Paris 1979, p. 79.

م. أ. البزاز: تاريخ األوبئة واملجاعات.. م. س. ص. 126.  269

خصوصـا وأن نظـام التـزود باملـؤن بـني املـدن وأحوازها، وبني مختلـف الجهات عمومـا، كان يعاين من مشـاكل وصعوبات نتيجة   270

عـدم متكـن املـدن مـن توفـري اكتفائهـا الـذايت واسـتقالليتها يف مسـألة التمويـن والتـزود باملـواد الغذائيـة وحتى من امليـاه. كام 

متيـزت العالقـة بـني املدينـة والباديـة خـالل األزمـات الغذائيـة بالتوتـر نتيجـة تعرض املـدن إىل هجـامت القرويني، مثـال هجوم 

قبائل بني مطري وكروان عىل مكناس صيف سنة 1878، وهجوم الجبليني من أهل أنجرة عىل طنجة يف نفس السنة. انظر:

- م. أ. البزاز: تاريخ األوبئة. م. س. ص. 309-308.  

 - N. Michel : Michel )Nicolas( : Une économie de subsistance, le Maroc précolonial, Institut Français 

d’Archéologie Orientale, Le Caire, 1997. pp. 482-497.   
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وهي السنة التي عرفت كارثتيــن دميوغرافيتني قويتيــن عىل املستوى الوطني: املجاعة والكولريا، 

حيـث تراجعـت قيمـة مبـادالت التجـارة البحريـة مبينـاء الصويـرة مـن 483 .537 .12 فرنك سـنة 

1878 إىل 015 .348 .7 فرنك سنة 2711883.

ونظـرا لحالـة الركـود الناجـم عن انخفـاض اإلنتـاج والرتاجع املفاجئ للطلب بسـبب هالك نسـبة 

هامـة مـن السـاكنة، كانـت األسـعار تعرف انخفاضـا ملحوظا عقب فـرتات األوبئة، مـام ينتج عنه 

رواج تجـاري نسـبي عـىل املسـتوى املحي. ولعل هـذا ما دفع العـريب املرشيف غداة كولـريا 1854-

1855 إىل اإلشارة إىل حركة األسواق مبدينة فاس قائال:  

"ولُطـف اللـه حاصـل عـىل كل حـال، ألنـك إذا نظـرت والحمـد للـه إىل أسـواق املدينـة يف أوقـات 

ترصفات التالئف فكأنه مل يـمت بفاس ميت أصال]معقبا باألبيات الشعرية التالية[:

فََكْم لله ِمـْن لُطٍْف َخـِفـيٍّ            يَرفُّ َخَفاُه َعْن فَْهِم الذكـِيِّ

وَكَْم يُْرٍ أىََت بَْعَد ُعـْسـٍر              فََفرَج لَْوَعَة الَقلِْب الشِجـيِّ

وَكَْم أَْمٍر تَُساُء ِبِه َصبَـاحـًا             َوتَْعُقبُُه املَرُة يف الَعـِشـيِّ
إذَا َضاقَْت ِبَك األْسبَاُب يَْوًما       فَثـِْق ِبالَواِحِد الَفرِْد الَعلِـيِّ "272

كـام أشـار أكنسـوس إىل ظاهـرة الرواج الـذي أعقب طاعون نهايـة القرن الثامن عـرش، معلال ذلك 

بالفائـض مـن الخريات الذي يُــخلفه األموات: "وانقطع الوباء آخر السـنة الثانيـة عرشة]1212هـ[ 

بفـاس ومكنـاس ونواحيهـام، وظهـر يف الدنيـا رسور وفاضـت الخيــرات مبتخلـف األمـوات، وذلك 

مصداق الركة يف بقية الجوائح"273.

وهكـذا فـإن آثـار األوبئـة، إىل جانـب املجاعـات واألزمـات الغذائيـة، مل تنحـرص فقط يف الخسـائر 

الدميوغرافيـة التـي كانـت جسـيمة عـىل مختلف الفئـات والجهـات بدرجـات متفاوتـة274، بل إن 

انظـر الجـدول الـذي أنجـزه م. أ. البـزاز حـول التجـارة البحريـة مبينـاء الصويـرة مـن 1878 إىل 1883. م. أ. البزاز: تاريـخ األوبئة.   271

م. س. ص. 311.

العريب املرشيف: أقوال املطاعني. ص. 20ب.  272

محمد أكنسوس: الجيش العرمرم. م. س. ج.1، ص. 281.  273

مل تكـن كل الجهـات الجغرافيـة تتـرضر بنفـس الدرجـة، إذ خلـص روزنبريجـي يف تحليلـه لآلثـار االقتصاديـة والثقافيـة البعيـدة   274

املـدى لألوبئـة واملجاعـات التـي رضبت املغـرب خالل محطات دورية مـن تاريخه إىل القول مبسـؤولية هذه الكـوارث الطبيعية 

يف ظهـور معاقـل جديـدة لألنشـطة االقتصاديـة والثقافيـة والدينيـة بالبـوادي حـول الزوايـا، ذلـك أنـه مـع تـرضر فئـات األعيان 

واملتعلمـني وتزعـزع ثوابـت الحيـاة الحرضيـة، بدأت تتشـكل محـاور جغرافيـة جديدة عوض محـور فاس-مراكـش، مثل منطقة 

سوس التي ظلت معزولة نسبيا عن الرضر، وعرفت رواجا اقتصاديا ملموسا وحركة ثقافية كبرية. انظر:

 - B. Rosenberger : Société, pouvoir ett alimentation. op.cit,  p. 50.
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اضطـراب الحركـة االقتصاديـة، نتيجـة تـرضر الفالحـني والحرفيـني وانحصـار املبـادالت التجاريـة، 

كانـت آثـاره عميقـة عـىل اقتصـاد الكفـاف للفئـات العريضـة مـن املجتمـع وعـىل التـوازن املايل 

للدولـة املغربيـة التـي عانـت مـن أزمـات سياسـية واقتصاديـة كان للتـرب األرويب دور فعال يف 

تعميقها طيلة القرن التاسع عرش.  

خاتـمة :

مـن خـالل هـذه الدراسـة ميكـن القـول إن اعتنائنا بتسـليط الضوء عىل عـدد من أدبيـات األوبئة 

يف مغـرب القـرن التاسـع عرش سـمح لنا باسـتنطاق مجموعة هامـة ومرجعية من اآلثـار املكتوبة 

يف مواضيـع األوبئـة وتتبـع آراء ومواقـف عينـة من النخبـة العاملة املغربية خالل تلـك الحقبة من 

مختلـف القضايـا والتسـاؤالت التـي طرحـت عىل مكونـات املجتمع، سـواء ما تعلق منهـا بالجاب 

الطبي أو املسـائل املتفرعة عن الجداالت الفقهية والتاويالت املختلفة.من جانب آخر، سـعينا إىل 

مقاربـة املرجعيـات التـي تحكمـت يف بلـورة املواقـف واآلراء ووجهـت أحكام املؤلفـني اإلخباريني 

عـىل اإلجـراءات الطارئـة يف النصـف الثـاين مـن القـرن 19 وتقييمهـم لجوانـب مـن آثـار األوبئـة 

الفتاكة، خاصة منها الطاعون والكولريا، عىل املجتمع املغريب. 

وهكـذا عكسـت هـذه املحتويـات واملضامـني، التـي وضعناهـا يف سـياق أدبيـات الطاعـون، جانبا 

مهـام مـن الفكـر املغريب السـائد خالل هذه الفـرتة، وأبرزت اإلطـار العام لتصـورات النخبة العاملة 

حـول موضـوع الطاعـون ومـا يالزمـه مـن قضايـا فرعيـة مثـل العـدوى والتـداوي واملوقـف مـن 

اإلجـراءات الصحيـة التي اسـتجدت مـع الترب األرويب. فـإذا كانت اآلثار الواضحـة العيقة ألوبئة 

القـرن التاسـع عـرش بأروبـا قـد أدت إىل إضفـاء طابـع العقالنيـة عـىل امليـدان الصحـي، حيـث 

ازدهـرت الهيئـات واملجالـس الصحية واملؤمترات الكرى حول الصحة، وسـاد الوعـي بدور النظافة 

والوقايـة لـدى املهتمني بالطب سـواء يف شـكله التقليـدي ذي املفاهيم األبيقراطية حول األسـباب 

الهوائيـة للوبـاء، أم يف شـكله األكـرث جـرأة القائـل بوجـود الجراثيـم الحيـة. واتفـق الجميـع عـىل 

االعـرتاف بالتأثيــر الجوهـري للنظافـة عـىل الصحـة، مـام دفـع الحكومـات إىل إنجاز تغيـريات يف 

سياسـة التعمـري وإىل االجتهـاد يف ميدان الطـب الذي توج باخرتاع اللقاحات ضد الكوليــرا ثم ضد 

الطاعـون يف أواخـر القـرن التاسـع عـرش، فـإن الوضـع الصحـي باملغرب ظـل مرهونا مبنـاخ األزمة 

الـذي غطـت مظاهـره عـىل جـل القطاعات طيلـة القرن التاسـع عرش. واسـتمر املـوروث الفكري 

واألديب روسـطوي يف تحديـد معظـم التصـورات واملفاهيـم الطبيـة، وبالتـايل سـاهمت مواقـف 

الفقهاء املناهضة للمسـتجدات الصحية يف عدم مواكبة التطورات التي كان يعيشـها قطاع الصحة 
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العمومي عىل الصعيد األرويب.  

االختزاالت:
خ.ع: الخزانة العامةبالرباط، الخزانة الوطنية حاليا، قسم املحطوطات.– 

خ.ح: الخزانة الحسنية-امللكية، الرباط.– 

مخ: مخطوط.– 

م.س. : مرجع سبق ذكره.– 

نفسه: نفس املرجع.– 

ص: صفخة.– 
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المحور الثالث: 
المجاعات واألوبئة والسياسة الصحية في المغرب خالل القرنين 18و19

األزمة الصحية 1878-1883م: 
الدولة والمجتمع

األستاذ فؤاد العبودي
كلية الطب والصيدلة – جامعة محمد الخامس الرباط

توطئة

مـن املعلـوم لـدى الباحثـني يف تاريخ املغـرب، أن املؤرخـني واالخباريـني اهتموا بالتاريخ السـيايس 

والحـريب أكـرث مـن الواقـع االجتامعي، عـىل اعتبار انه الحـري بالتوثيق. االهتـامم كان أيضا بكل ما 

هـو ايجـايب دون السـلبي، أي بفـرتات االزدهـار دون فـرتات الضعـف أو القصـور، اللهـم بعـض 

االستثناءات القليلة. 

مـن هـذه الوقائع االجتامعية السـلبية التـي مل تنل حضها من اهتامم الباحثـني واملؤرخني، األزمات 

الصحيـة مثـل الجوائـح واملجاعـات وبدرجـة أقل األوبئـة، والحال أن هـذه الوقائع السـلبية مألت 

تاريـخ املغـرب مـن حيث حضورها،  وشـكلت أبرز محطاتـه االجتامعية بحكم ما خلفتـه من اثار 

غائرة. 

اختيـار األزمـة الصحية  1878-1883م لدراسـتنا هاته، جاء امتدادا ألعامل منشـورة وغري منشـورة 

حـول مجاعـات وأوبئـة املغرب خالل القـرن 19م1. والواقع أن البحث يف تاريـخ القرن 19م مغري، 

بحكـم درجـة توثيـق الفـرتة، وبحكم ظـروف الترب األجنبي يف املغرب والذي سـاهم يف توسـيع 

البـزاز محمـد األمـني،  تاريـخ األوبئـة واملجاعـات باملغرب يف القرنني الثامن عرش والتاسـع عرش، منشـورات كليـة اآلداب والعلوم   1

اإلنسانية –جامعة محمد الخامس بالرباط، سلسلة رسائل وأطروحات  رقم 18، 1992. 

البـزاز محمـد األمـني،  املجلـس الصحـي  الـدويل يف املغـرب 1792-1929، منشـورات كليـة اآلداب والعلـوم اإلنسـانية –جامعـة   

محمد الخامس بالرباط، سلسلة رسائل وأطروحات  رقم 49، الطبعة األوىل 2000. 

برنـارد روزنرجـي  وحميـد الرتيـي،  املجاعـات واألوبئـة يف مغـرب القرنـني 16 و 17م، ترجمـة  عبـد الرحيـم حـزل،  الطبعـة    

الثانية،  دار األمان الرباط، 2010.

 Renaud, H. J. P. La peste de 1799. Hesperis, Volume 1, 1921 .

 Renaud, H. P. J. La peste de 1818. Hespéris, Volume 3, 1923.
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إطار البحث والتحليل.

 اهتاممنـا باألزمـة الصحيـة  1878-1883م،  ينبـع مـن كونهـا جـاءت متأخـرة يف الزمـان أي نهايـة 

القـرن 19م والبـالد عـىل عتبـة املغـرب الحديـث حسـب تعبـري فريديريـك وايسـجربر2. االهتامم 

باألزمـة الصحيـة نابـع أيضا مـن ترابطها العضوي مع النسـق السـيايس، والدميوغـرايف واالقتصادي 

واالجتامعي.

السـؤال املطـروح، هـل مغـرب نهاية القـرن 19م كان بتلك الصورة البشـعة مـن التفكك والتخلف 

التي تصورها لنا خصوصا املصادر االجنبية؟

مجاعة 1878م 

قبـل ذلـك، عـرف املغـرب كارثـة صحيـة 1867-1869م، هزت اسـتقرارا هشـا متأثـرا بتوابع حرب 

تطـوان،  بحجـم الدمـار الـذي أحدثتـه. كان البـد من مـرور زمن طويـل قبل عودة البـالد اىل حالة 

اسـتقرارها السـابق. لكن لن مير وقت طويل حتى حدثت هذه األزمة الصحية املعنية بالدراسـة. 

ابتـدأت  مبجاعـة فاقـت ويالتهـا كل مـا سـبق، ثـم مهـدت األرضيـة للعديد مـن األوبئـة الخطرية 

كالكولريا والتيفوييد.

1. األرضية

بـدأت املـؤرشات يف خريـف سـنة 1877م،  بجفـاف رهيـب اسـتمر حتـى 1878م نتج عنه موسـم 

فالحـي أقـل مـن املعتـاد كانـت له وطئة شـديدة عـىل االنتـاج الزراعي والحيـواين والـرثوة املائية، 

ووضـع حـدا لسـنوات فالحية جيدة امتـدت مـن 1870م اىل 1876م. هذا باإلضافـة اىل آفة الجراد 

، التـي زادت الطـني بلـة حسـب مييـج3. اسـتغل املحميون هذه األزمـة وهم الذين كانـوا يف نفس 

الوقت تجار محتكرون وسـامرسة، فقاموا بتخزين السـلع وأساسـا الحبوب يف انتظار غالء أسعارها، 

مام عمق االزمة4. 

باإلضافـة اىل هـذا، عـرف املغرب يف هذه الفـرتة انهيارا نقديا، حيث حدث فرق كبري يف رصف العملة 

2 Weisgerber F, Au seuil du Maroc moderne, Ed la porte, 1947.

3  Miège, J. L. )1961(. Le Maroc et l'Europe, Ed la porte, Rabat, Vol. 3, p. 383. 

البـزاز محمـد األمـني،  تاريـخ األوبئـة واملجاعـات باملغرب يف القرنني الثامن عرش والتاسـع عرش، منشـورات كليـة اآلداب والعلوم   4

اإلنسانية، جامعة محمد الخامس بالرباط، سلسلة رسائل وأطروحات  رقم 18، 1992، ص.  238.
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الفرنسـية بني مناطق املغرب. هذا التفاوت يف الرصف سـاهم يف ترسـيخ االزمة5،  فمثال رصف الريال 

بحـوايل 53 اوقيـة يف فـاس و 63 أوقية يف مراكش، مام دفع التجار اىل جلب النقود من مراكش لبيعها 

يف فـاس مـام عمـق االنهيار النقـدي واألزمة االقتصادية. يقـول املؤرخ النارصي يف هـذا االطار: »حتى 

قلـت الفلـوس مبراكـش وتقاعد الناس عليها ملـا فيها من الربح وتعطل معـاش الضعفاء بذلك ولحق 

الناس رضر كثري، فكان الرجل يطوف بالبسـيطة والريال يف االسـواق فال يجد من يرصفه له وال يتأىت 

له ان يشرتي من رضوريات معاشه ما قيمته أقل من بسيطة«6 .

لضبـط هـذه األزمـة النقدية حدد السـلطان الحسـن األول سـعر الرصف يف 32،5 أوقيـة. لكن هذا 

القـرار لقـي معارضـة قويـة مـن التجـار واألجانـب، مـام أوصـل سـعر الـرصف اىل 90 أوقيـة ، 

فتضاعفت األسعار. كل ذلك ساهم يف افقار الناس بتواز من تقلبات الطقس7.

2. مظاهر األزمة الفالحية 

تجلت األزمة الفالحية يف: 

2. 1. هتالك التدواب: هلكـت الـدواب بـاآلالف خـالل جفاف 1878م بنسـب تراوحـت بني%  75 

يف دكالـة والشـاوية و 100% يف حاحـة وعبـدة مـع انهيـار أمثانهـا، دون أن يتمكـن الفالحـون من 

تعويـض خسـائرهم. بالتـايل تأثر املوسـم الفالحي الجديد بهذه الخسـائر، ألن الفـالح اصبح عاجزا 

عن الزراعة بدون دواب وهي التي كانت له أكر عون يف هاته املرحلة. 

2. 2.  غتالء الحبتوب: عرفـت أسـعار الحبـوب غالء فاحشـا بعكس أمثان املاشـية التـي انهارت. يف 

املـدن الشـاطئية ارتفعت األسـعار حـوايل% 300، أما يف املدن الداخلية التـي كانت تعاين أصال من 

مشـاكل املواصـالت بحكـم قلـة الـدواب، فقـد كانـت األزمة أعمـق8. لهذا السـبب التمـس  نائب 

السـلطان بطنجـة بـركاش بطلـب مـن الهيئـة الديبلوماسـية تحريـك األقـوات بحـرا مـن مناطـق 

الفائض اىل مناطق العجز أي ما يسـمى باملسـاحلة، مع ما ميكن أن ينتج عن ذلك من احتجاجات 

السـكان. مـع تفاقـم االزمـة، أصبـح اسـترياد الحبـوب مـن الخـارج حاجـة ملحـة. نفـس الهيئـة 

الدبلوماسـية طلبـت مـن املخـزن اعفـاء الـواردات الغذائيـة مـن الجـامرك. فقبـل السـلطان لكن 

النارصي أحمد بن خالد، االستقصا ألخبار دول املغرب األقى، 2009، ج 8، ص.181.   5

 Ibid  6

أفـا  عمـر، مسـألة النقـود يف تاريـخ املغـرب يف القرن التاسـع عـرش :  )سـوس، 1822-1906(، جامعـة القايض عيـاض، كلية اآلداب   7

والعلوم اإلنسانية أكادير، 1988،  ص. 231.

البزاز محمد األمني،  تاريخ األوبئة …. م س، ص. 241.  8
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بعدد من الرشوط أهمها:

 بيع الحبوب بأمثان مخفضة، — 

البيع يجب أن يتم  نقدا،— 

منع البيع مقابل بيع اخر أو رهن لعقار.— 

وحيـث يتضـح مـن خالل هذه الـرشوط حرص املخـزن عىل ضبط تزويـد الجياع باألقـوات ال التجار 

املحتكريـن، وحيـث كان منـع البيـع مقابـل عقار لتجنب اسـتغالل التجار املفلسـني وما يحتمل من 

ترب األجانب اىل امللكية، فقد رفضت الهيئة الدبلوماسية بطنجة هذه الرشوط. 

2. 3.  أزمتة الخبتز: األزمـة كانـت عامـة، مل ينـج منها أحد. لسـد الخصاص تم اسـترياد األقوات من 

أوروبـا. يف مرحلـة تاليـة تـم نبـش الرتبـة بحثـا عـن عـروق النباتـات ألكلهـا. يف هذا الصـدد ينقل 

املختـار السـويس عـن الفقيه التنـاين : » وعدم القوت والـزرع.  وقحلت النواحي مع سـائر البلدان 

واألقطـار مـن حـد الصحـاري وسـوس وحاحـة. وبلـدان الغـرب ومراكش واألحـواز  إىل حـد مدينة 

)وجـدة( و)طنجـة( واألجبـال واألوطـان كلهـا. وماتت البهائم مـن عدم املأكول وعـدم املطر حتى 

مـا كان الحـرث يف جميـع ما دكرنا مـن البلدان ومل يحرث الناس يف ذلك العام سـيئا وهربت الناس 

لألجبـال واىل حيـث ميـاه العيـون ثـم يبسـت العيـون ومل يبـق اال القليـل. وبلـغ الـزرع بالثمـن 

لحسـاب خمسـة وعرشيـن أوقيـة ملد رسـول الله صىل اللـه عليه وسـلم بالنقد. وباألجـل يف البيع 

بخمـس ريـاالت فأكـرث...«9، وأضـاف، ليوضـح تأثـري املجاعـة الكبـري : » ومـات جل النـاس بالجوع 

يـأكل النـاس الجيف وخشـاش األرض كخشـب النخل والعشـب واشـتد الجوع والغـالء عىل الناس 

ويـأكل النـاس بعضهـم بعضـا. ويتهاجمون بينهـم ويقطعون الطرقـات. ما يدفنهم أحـد. فتأكلهم 

الوحـوش. وال يلتفـت األحبـاب ألحبابهـم وال األوالد آلبائهـم وذهـل القـوم بالجوع حتـى ال يعرف 

بعضهـم بعضـا وكل واحـد ال يعرف اال نفسـه دون والديـه وأوالده.  ومات جميـع الناس. وما بقي 

اال القليل...«10.

3. استمرار األزمة -1879 1883م 

3. 1. األمل 

أىت فصل شـتاء 1878م مطريا، عوض سـنة طويلة من الجفاف، سـاهمت يف ارتواء األرض وتحسـن 

9   املختار السويس، املعسول، ج 15،  مطبعة النجاح، الدار البيضاء ، 1961، ص .13 .

Ibid   10
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الحالـة الصحيـة العامـة للبـالد مـع انحسـار األوبئـة كالكولـريا والجدري عـن أغلب املـرايس. هذه 

الوضعيـة دفعـت سـلطات جبـل طـارق اىل اصـدار قـرار أفـرح السـكان، أال وهـو الغـاء الحجـر 

الصحـي الـذي كان مفروضـا عـىل املغـرب11. فقامت سـلطات املدن برتحيـل املهاجريـني إليها من 

البوادي واعادتهم اىل قراهم، مقابل مساعدات مادية وعينية12.  

عـىل الرغـم مـن عدة مشـكالت واجهت املوسـم الفالحـي كاألمطار املفرطـة التي أتلفـت الزراعة 

خصوصـا يف شـامل املغـرب13، وقلـة البـدور وانعـدام الـدواب باإلضافـة اىل وبـاء التيفوئيـد الـذي 

رضب املغـرب 1878-1879م، فقـد اسـتأنف الفالحـون أعاملهـم بأقى طاقة لدرجـة قيامهم بجر 

املحاريـث بأنفسـهم حـني انعدمـت الـدواب كام أسـلفنا. تدخـل املخـزن يف ربيـع 1879م بتزويد 

الفالحـني بالبـذور والـدواب. مـام أفـى اىل موسـم فالحـي حسـن. فانخفضـت األسـعار)املوايش 

واملـواد الغذائيـة(. هـذا التحسـن اسـتمر حتـى سـنة 1880م. اسـتمرت األمطـار عـىل العمـوم يف 

الهطول باستثناء قلة من املناطق14.

3. 2. الشدة

بالرغـم مـن املوسـم الفالحـي الحسـن، والتفاؤل بانتهـاء األزمـة الغذائية، فقد وقـع جفاف جديد 

أعاد األزمة اىل نقطة البداية. يف املوسـم الفالحي -1880 1881م ، ارتفعت اسـعار الحبوب بسـبب 

الخصـاص، مـام اضطـر السـلطان الحسـن األول اىل اسـترياد الحبوب مـن الخارج لتمويـن الجيش.  

هـذه األزمـة اسـتمرت حتـى سـنة 1882م مام افى ملعانة السـكان مع الجـوع، خصوصا منهم يف 

الباديـة كنتيجـة النهيـار املحاصيـل وهـالك املـوايش. أصبـح النـاس يقتاتون عـىل عـروق النباتات. 

األزمـة دفعـت السـلطان لخفض الرسـوم الجمركية عىل الـواردات الغذائية. لكـن دون فائدة تذكر 

ألن الـواردات مل تكـن تصـل اىل كل األقاليـم املنكوبـة. ملواجهـة اُثـار األزمـة بتوزيـع املسـاعدات 

الغذائيـة بواسـطة االمنـاء. يف هـذه الفـرتة، اتسـعت حركـة الهجـرة اىل املـدن وتفشـت األوبئـة. 

بالفعـل ففـي نهايـة 1878م، ظهـر وبـاء خطـري أفى لخسـائر كبـرية يف األرواح يف فـاس ومكناس.  

بعـث املجلـس الصحـي الدويل  الدكتور تاديو مارتينيز لدراسـة املرض لعدة أيـام . رصح بان املرض 

هـو الكولـريا االسـيوية. ثم قـام املجلس الصحـي، كإجراء وقايئ بأنشـاء طوق صحـي  حول منطقة 

طنجـة، وطلـب مـن السـلطان الحسـن األول حظـر الحـج إىل مكـة املكرمـة يف ذلـك العـام. وافق 

11   البزاز محمد األمني،  تاريخ األوبئة …. م س ، ص.   248.

12  Miège, J. L. )1961(. Le Maroc … op cit, p. 393.

13  Miège, J. L. )1961(. Le Maroc … op cit, p. 394.

Ibid  14
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السـلطان عـىل اتخـاذ هـذه الخطـوة. لكـن، لألسـف، كانت هـذه التدابري غـري كافيـة، ألن الكولريا 

انتـرشت يف الربـاط والـدار البيضـاء حيـث تجـاوز عدد الضحايـا األلـف15.  وانترش الوبـاء أيضا  يف 

مازاغـان وآسـفي  ومراكـش. رضبـت كولـريا 1878م كل املغـرب وخاصة البوادي16، عـىل الرغم من 

تدخـل الدولـة ملسـاعدة السـكان املترضريـن، كـام رافقتهـا موجـات الجفـاف والجـراد ، وزيـادة 

األسـعار، وانخفـاض العملـة املغربيـة وانخفـاض اإلنتـاج الزراعـي17 . نفـس املرض سـجله الطبيب 

ليناريـس يف وجـدة وتافياللـت18. انترش املـرض يف باقي مناطق املغرب وخلـف الكثري من الضحايا 

من املغاربة واألوربيني19.

باإلضافـة اىل الكولـريا، رضب املغـرب أيضـا وبـاء التيفوييـد، يف هـذا الصدد يقول املـؤرخ  النارصي: 

»ثـم الوبـاء عـىل ثالثـة أصنـاف. كانت أوال باإلسـهال والقـيء يف أوسـاط الناس باديـة وحارضة ثم 

كان املـت بالجـوع يف أهـل الباديـة خاصـة. هلـك منهـم الجـم الغفـري.....  وبعد هذا كلـه )املوت 

بالكولريا والجوع( حدث الوباء بالحمى يف أعيان الناس وأماثلهم. فهلك منهم عدد كثري«20.

نتائج االزمة الصحية 1878-1883م 

1. النتائج الدميوغرافية 

كان الجميـع يعـاين مـن االثـار الجانبية للمجاعة واألوبئة. كل هذا سـاهم يف تزايد عدد سـكان املدن 

بسـبب الهجـرة القرويـة، ال بسـبب التطـور الطبيعـي للمـدن التـي تفككـت بنيتهـا التقليدية فقد 

املغـرب عـددا كبـريا مـن سـكانه قـدر بحـوايل الثلـث21 ، مع اختـالف حسـب املناطق، وتفـاوت بني 

املـدن والبـوادي، التـي مل تسـتفد جيدا من عمليات االغاثة التي كانت يف املـدن22. يف منطقة  دمنات 

نقـل أحمـد التوفيـق فقـدان ربـع سـكان املنطقة جـراء األزمة الصحيـة  لسـنة 1878م23. أمـا العريب 

15 Laboudi, F. )2016(. Histoire de la médecine au Maroc du XVIIème aux XIXème siècles: aspects évolutifs. 

Thèse de Doctorat. Université Mohammed V de Rabat.

16   حركات ابراهيم، املغرب عر التاريخ، ج: 3، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 1994، ص. 480.

17   البزاز محمد األمني،  تاريخ األوبئة …. م س ، ص.  137.

18  Linares F. Une épidémie de Choléra au Maroc, Paris, 1879, p.8

19  Miege J L. Les européens à Casablanca au XIXe siècle 1856-1906, Paris 1954; p.24

20  النارصي أحمد بن خالد،. االستقصا... م س،  ص.182 .  

21  De Campou, L. )1886(. Un empire qui croule: le Maroc contemporain, p.48

22  Miège, J. L. )1961(. Le Maroc … op cit,, pp. 443-444.

23   التوفيق أحمد، مسـاهمة يف دراسـة املجتمعة املغريب يف القرن التاسـع عرش: اينولتان )1850-1912(،  منشـورات كلية اآلداب 

والعلوم االنسانية بالرباط،  الطبعة  الثالثة ،2011 ، ص.193 .
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اكنينح  فنقل ان نصف سكان  بني مطري فقد يف األزمة 24.

2. النتائج االجتامعية

الضحايتا: كان الضحايـا يتكونون أساسـا مـن فقراء البـوادي ومن صغار الفالحني الذين اسـتنفذت 

مواردهم، ومن الفئات الفقرية يف املدن من تجار وعامل وصناع ومأجورين.

املستتفيدون:  كانـوا أساسـا مـن األجانـب ومحمييهـم الذين كانت لديهـم القدرة املادية السـترياد 

الحبـوب مـن اوروبـا واسـتغالل الحاجـة لصالحهم.  امتد نشـاط االجانـب من االتجـار يف العبيد25 

اىل تجارة الحبوب واألقوات بقروض وفوائد فاحشـة وضامنات مشـكلة اساسـا من رسـوم امللكيات 

العقاريـة. للتذكـري فـان التملـك العقـاري لألجانب  كان غري ممكـن قبل معاهدة مدريـد 1880م، 

التـي خولتهـم ايـاه بـرشط موافقة املخزن. كانـت يتم التحايل عىل هذا  الـرشط برشائها من طرف 

محمييهـم. وبذلـك توسـع متلـك األجانـب للعقـار. اسـتفاد أيضـا مـن هـذه االزمـة األعيـان وكبار 

موظفـي املخـزن ورجـال الديـن، والذيـن اغتنـوا مـن هـذه األزمـة26. فمثال اسـتغلت زاويـة ايليغ 

املسغبة لرشاء ارايض السكان بثمن بخس27.  

الدولة 

1. ردود فعل املخزن

تدخـل املخـزن منـد بدايـة األزمة، فتـح أوال مخازن الحبـوب وباعها بأبخس األمثـان للمترضرين من 

املجاعـة28 ومل يـال جهـدا يف توزيـع املـال واألقـوات يف كل منطقـة مسـتها املجاعـة29، كـام تعكسـه 

القـرارات املتخـذة والظهائر التي أصدرها السـلطان الحسـن األول اىل عاملـه وأمنائه. ركز كذلك عىل 

اكنينـح العـريب، اثـار التدخـل األجنبي يف املغرب عـىل عالقات املخزن بالقبائل يف القرن التاسـع عرش: منوذج قبيلـة بني مطري )آيت   24

انظري(،  فاس، 2004،  ص.96.

النارصي أحمد بن خالد،.االستقصا …. م س ، ص.182.  25

البزاز محمد األمني،  تاريخ األوبئة …. م س ، ص.293  

26 Michaux-Bellaire, E. Archives marocaines, Publication de la Mission scientifique du Maroc, Volume  XX 

»Le Gharb «, 1913, p.427.

27 Pascon, P. )1984(. La maison d'Iligh et l'histoire sociale du Tazerwalt. Société marocaine des éditeurs 

réunis. p.134

بوشعراء مصطفى، االستيطان والحامية باملغرب )1863 – 1894(، املمطبعة امللكية بالرباط، 1984 م، ص.166  28

البـزاز محمـد األمـني ، عمليـات اإلغاثـة املخزنيـة خـالل مجاعـات النصـف الثـاين مـن القـرن التاسـع عـرش، مـن كتاب دراسـات   29

مهداة للفقيد جرمان عياش , ط1,منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط , 1994, مطبعة النجاح , ص 132..  
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أهميـة الفالحـة، وأبـان فيهـا عـىل فهـم عميـق بالواقـع عـىل األرض وأهميـة األرايض يف ظـل النمط 

االقتصادي القائم يومها، حيث يقول يف رسـالة اىل قائده سـعيد بن العيايش الشـياظمي: »فغري خاف 

ان اإليالـة املغربية ليسـت كغريها من االياالت يف املتاجر ورضوب الصناعـات وموارد االنتفاعات وان 

قـوام أمـور اهلهـا وحصول معاشـهم ودوام نفعهم وعامرتهم وانتعاشـهم امنا هو بالحرث واكتسـاب 

املاشـية والحرفـة لهـم مضاهية لهـام يف النفع وتوازيها خصوصـا أهل الباديـة إذ المنفعة لهم يف غري 

الـزرع والـرضع وأصـل ذلـك كلـه ومنشـأة األرض ومرجعـه إليهـا وعـىل ذلـك يعطـون لبيـت املـال 

املرشوع الواجب وهذا الواجب هو معظم جباياته وغالب مدخوالته«30.

بعد ان ذكر السـلطان الحسـن االول بتفي ظاهرة تفويت االرايض يف أحواز املدن السـاحلية للتجار 

األجانـب واملحميـني، بـني أرضار ذلـك حيث يقول: » وتفويتهم لذلك بالبيع لهـؤالء الذين ال يحملون 

معهم كلفة عليها وترجع كلفتها عىل باقي تلك القبائل يؤدي اىل عدم اسـتيطانهم واىل جالئهم عن 

أوطانهم وضياع بيت املال يف خراج ذلك «31. بعد أن شـخص السـلطان الحسن األول مكامن العطب 

حـاول ايجـاد العالج ، أصدر تعليامته باسـرتجاع العقارات املفوتة بنفـس مثن بيعها، مع عزل العدول 

املوثقـني للبيـع. كـام قرص عملية الشـهادة عىل عدول تقـاة يعينهم القايض. غـري ان هذه التعليامت 

مل تنفذ، أمام رفض األوربيني واسـتخفافهم بقرارات املخزن مع عدم وجود جهاز اداري سـديد32.  بل 

ووصل لتامدي يف االسـتخفاف أن خصصت الصحف االجنبية يف طنجة ابتداء من 1884م ركنا خاصا 

لبيع ورشاء العقارات. 

2. مصاعب املخزن 

خـالل السـنوات السـالفة لهـذه األزمة، عرف املغـرب عدة أوبئـة وجوائح ومجاعـات مدمرة. لكن 

كان لديـه دامئـا متسـع مـن الوقـت لتضميـد جراحـه واسـرتجاع عافيتـه. لكـن خالل هـذه األزمة 

تظافـرت العوامـل الداخلية املتمثلـة يف غضب الطبيعة والخارجية املتمثلة يف تشـديد الخناق من 

طرف الدول األوربية عليه.

عانـت املدينـة خـالل االزمـة الصحية كثـريا من عدم االسـتقرار، والهجوم والنهب من طرف سـكان 

القرى مع شـيوع اسـتعامل  السـالح العرصي مع انتشـار التهريب33.  اصبحت الطرق خطرة لكرثة 

رسـالة مـن السـلطان الحسـن األول اىل القائـد سـعيد بن العيايش الشـياضمي، 6 جـامدى األوىل 1300 / 15 مـارس 1883 اوردها   30

الصديقي ، محمد بن سعيد. )1960(. ايقاظ الريرة بتاريخ الصويرة. مطبعة دار الكتاب،.  ص 116.  

Ibid  31

البزاز محمد األمني،  تاريخ األوبئة …. م س، ص. 304.    32

البزاز محمد األمني،  تاريخ األوبئة …. م س، ص. 308.  33
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قطـاع الطـرق يف شـبه فـوىض عـىل صعيـد األمـن العام يف املغـرب.  هاتـه الفوىض دفعـت املخزن 

إىل تجهيـز الحمـالت العسـكرية والتـي امتصـت قـدرا كبـريا من مـوارد الدولـة.  انهـارت مداخيل 

الجبايـات.  الجفـاف والوباء مجتمعـان أرضا بالتجارة الخارجية التي انهـارت. انهارت العملة أيضا. 

هـذه االزمـة الصحيـة افقرت البالد والسـكان واسـتنزفت مـوارد املخـزن وتركته أعـزال  يف مواجهة 

أوربا وهو الذي كان يف حاجة اىل كل موارده .

المجتمع 

1. التفسريات الشعبية: 

كالعـادة أعطـى املغاربـة عـدة تفسـريات لألزمـة الصحيـة، متحـورت أساسـا حـول غضب السـامء 

وأسبابه املتمثلة يف: 

االبتعـاد عـن الديـن، فالجفـاف واألوبئـة مرتبطـان أساسـا بعمـل البـرش. هـي عقـاب االهـي 	 

لإلنسان عىل معاصيه ورشوره وبعده عن السنة املحمدية. 

تعامل املخزن مع االوربيني النصارى.  	 

2. مواجهة األزمة: 

ملواجهـة هـذه األزمـة انصـب اهتامم الناس أساسـا حول الطقـوس الدينية املتمثلـة يف اقامة صالة 

االستسقاء من طرف املسلمني واليهود، كام الترك باألولياء والصالحني. 

3. مقاومة الجوع: ملقاومة الجوع، كانت هناك عدة مستويات، سواء عامة أو خاصة من بينها: 

االدختار وتخزيـن األقـوات كـرد فعل طبيعي لقلتهـا. يف هذا الصـدد يقول روجـي لوطورنو عن 	 

فـاس :"إن الفاسـيني الذيـن هـم أكـرث فطنـة مـن البـدو، ال يبقـون دامئـا بـدون ادخـار: إن هـؤالء 

الحرضيـني الذيـن تعـودوا منـذ قـرون عـىل الصمـود أمـام مـا يـرضب عليهـم مـن حصـار.  وعـىل 

تحمـل نتائج السـنوات العجاف، قـد صاروا يتكيفون مع هذه األحداث السـيئة. فعندما يالحظون 

البـوادر األوىل ألي اضطـراب كان مـن جهـة السـامء أو البـرش، يقومـون باالدخـار مـن كل نـوع، 

بحيـث يتمكنـون عـىل العمـوم مـن الخروج سـاملني مـن املخاطـرة"34.  لكـن هذه املسـألة خاصة 

بالحرضيـني فقـط، أمـا أصحـاب البـوادي فعـىل العكـس مـن ذلـك، حيث يضيـف لوطورنـو: "ألن 

لوطورنـو روجـي، فـاس قبـل الحاميـة، ترجمـه محمـد حجي محمـد األخرض، بـريوت : دار الغرب اإلسـالمي، بـريوت، 1992،  ص   34

.630.
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الفـالح املغـريب مل يكـن يذخـر شـيئا: فأقـل ظـرف طارئ يجعلـه يف ضيق شـديد. إذا حـدث قحط 

فإنه ال يعود يفكر إال يف أال ميوت جوعا"35 مع كل انعكاسـات ذلك عىل املدينة، " واليشـرتي شـيئا 

من املدينة، وبذلك يحرمها من قوام تجارتها"36. 

عتدم التبذيتر: يف نصيحـة للفقيه سـيدي محمد بن عبـد الله بن عمـر البوشـواري املعارص ملجاعة 	 

1878م يقـول : »بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم، بـدا يل أن أزيد شـيئا عليـك بخزن زريعتـك واالقتصاد يف 

معيشـتك. فخـذ الثلـث مـن كل يشء وادخـره. وكل الثلثني. وعليـك بإعانة قوتك بالخـرض.  وال ترف. 

وانصـح النـاس، وال تكـرث مـن متلك البقر. فـان مل تحكم يف يدك وغلب عليـك االرساف  فاجعل ما فضل 

لـك يف الحصـن او يف موضـع ال تصـل اليه برعـة. وعليك بالجهاد )يعني الكد يف العمـل( دنيا وأخرى. 

والتكن بخيال )يعني كسوال( فعاقبة البخل )اي الكسل( الندامة... وادخر الزرع غاية والتبعه. فام بقي 

يف أفضل من عدمه فاعمله يف املطامري فإن الفساد ال يرع إليه يف املطمورة والسالم«37.

التكافتل االجتامعتي: االدخـار كان خاصا باألغنيـاء، أما الفقراء فلم يكن لهم مـا يدخرون. فكان 	 

من نصيبهم الصدقات.

أطعمتة خاصتة بالجتوع: كـام العـادة يف مثـل هاتـه األزمـات وأزمات الحقـة، كان مـن مظاهر 	 

مقاومة الجوع استهالك نباتات أو حيوانات موجودة يف الطبيعة ، ملحاولة البقاء أحياء. مثالها: 

ايـرين: وهـو النبـات الذي ارتبط اسـمه باملجاعـات يف املغرب. تغسـل عروقه باملـاء لتنظيفه من 	 

السمومات وتجفف وتطحن إلعطاء دقيق عسري الهضم يسبب أملا شديدا يف البطن.

 الخروب	 

النبق	 

البلوط	 

الجراد	 

3. الجوع و السلوك االجتامعي

عندمـا كان الجوعـى يسـتنفدون كل وسـائل مقاومتهـم، كانـت أخالقهـم وسـلوكياتهم وتنحـط 

ومشـاعرهم االنسـانية تسـوء تحـت رضبـات الجـوع، ويتحولـون اىل وحـوش ضاريـة. مـن هـذه 

السلوكيات38:

Ibid  35

Ibid  36

املختار السويس،  املعسول،  ج 17 ، مطبعة النجاح، الدار البيضاء ، 1961، صص. 259-258  37

البزاز محمد األمني،  تاريخ األوبئة …. م س، ص.  359.  38
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أكل الحيوانات االليفة كالقطط والكالب واكل الخنزير والجيفة وحتى املوىت.– 

بيع الناس ألوالدهم ونسائهم.– 

واد األطفال.– 

االرتـداد عـن الديـن، وهـي ظاهرة حدثت مـرارا خالل املجاعات بـني اليهود الذيـن اضطروا اىل – 

اعتناق االسالم يف سبيل القوت.

البغاء الذي كان وال يزال يزدهر يف بيئة الفقر والجوع. – 

قطع الطرق والرقة والسطو عىل املمتلكات والذي كان يحدث مرارا خالل املجاعات. – 

الوظيفة االجتماعية للمخزن

1. تدخل املخزن يف ضوء الوثائق املغربية

األكيـد أن مـوارد املخـزن تراجعـت يف هـذه الفـرتة، لكـن هذا ال يعني انـه ترك الحبل عـىل غاربه، 

بل وبالرغم من شح الوسائل واملوارد  فانه تدخل عر مجموعة واجهات: 

1. 1. توزيع اإلعانات 

هـي يف صلـب الديـن االسـالمي، لذلـك حـرص املغربة خاصـة وعامة عـىل االلتزام بها بـل وجعلها 

السـالطني جـزءا من سياسـتهم. اإلعانـات مل تكن مقترصة عىل سـاكنة املدن بل حتى البـوادي وان 

بشكل محدود لصعوبة املواصالت. 

يف مدينـة فـاس كان الخبـز يـوزع عـىل ضعفـاء املدينـة خـالل األزمة. كـام نال العلـامء نصيبهم – 

ايضـا مـن املسـاعدات. كـام تـم تأمـني غـذاء للجوعـى باملارسـتان. اىل جانـب املسـاعدات ، جرت 

بفاس يف غضون 1879 عملية مساهمة املورسين ملكافحة اثار املجاعة. 

يف طنجة وجه السلطان اىل األمناء تعليامته باعانة الضعفاء عىل قوتهم.– 

يف الصويـرة أصدر السـلطان االحسـن األول اىل االمنـاء خالل هذه األزمة الصحيـة  1883-1878 – 

بتوزيع خمسني مثقال يف اليوم عىل جوعى املدينة.

أمـا يف الربـاط فقـد الربـاط اقرتح عاملهـا تخصيص مدخـول االحباس من  حوت الشـابل إلغاثة – 

الجائعـني.  كمـت أصبـح مارسـتان سـيدي الغـازي مـع مجاعـة 1868 م،  يقوم بوظيفـة اجتامعية 

متثلـت يف ايـواء املوعزيـن و الجائعني : »الذين انحاشـو اليه... ابقاء لحياتهـم«39. وألن ما كان مرتبا 

39  الخمليـي عبـد العزيـز، مدينـة الرباط يف القرن التاسـع عـرش )1818-1912(، جوانب من الحياة االجتامعيـة واالقتصادية، كلية 

اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط،  2012 ،  ص. .128.
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لـه مـن بيـت مـال املنقطعـني  مل يعد يفـي باملقصـود، فقد التمس الناظر من السـلطان مسـاعدة 

اضافيـة. وكان جـواب السـلطان: "فـان تحـت يـدك وفر من مـال املنقطعني فنفد لهـم الخبز منه، 

وان مل يكن فنفد لهم ذلك من األحباس"40 . 

1. 2.  تزويد االسواق باألقوات خصوصا الحبوب

كان املخـزن يبيـع مخزوناتـه مـن الحبـوب خـالل األزمة بأسـعار منخفضـة. كان هذا اإلجـراء أحد 

ثوابت الوظيفة االجتامعية للمخزن. 

1. 3. محاربة االحتكار :

يف يونيـو 1883م ويف عـز األزمـة الصحيـة /االقتصادية قام التجار بتخزين املواد الغذائية السـتغالل 

ارتفـاع مثنهـا بعـد ذلـك. فلام علم السـلطان بذلك، راسـل السـلطان نائبه يف طنجـة محمد بركاش 

قائـال:  » فقـد بلـغ لعلمنا أن الناس انكبوا عىل رشاء القمح والشـعري بأسـواق عبـدة وتهافتوا عليه 

بقصـد لتجـارة فيهـام حتى تضاعف مثن العرة منهام بسـبب ذلك والزالت الزيـادة. فأصدرنا امرنا 

الرشيـف لخدامنـا عـامل تلـك القبيلـة بـأن مينعـوا مـن يريد من متسـوقي ذلـك بأسـواق أيالتهم 

تجميلـه مـن بائعيـه والزيـادة فيه عـىل الحمل والحملـني والعـرة والعرتني بحيث ال يشـرتي من 

ذلك أكرث من مؤونته«41. 

1. 4. االهتامم بالبادية

حـاول املخـزن مسـاعدة الفالحـني السـرتجاع املقومات االقتصاديـة لبقائهم. تجىل عملـه عىل عدة 

مستويات:  

ارجاع القبائل الفارة زمن األزمة اىل أرضها. – 

إعطـاء املهلـة للقبائـل العاجـزة عـن دفـع الجبايـات: رغـم االعصـار الرضيبـي الذي تعـرض له – 

املغاربـة عقـب هزميـة تطـوان، فالوثائق تؤكـد ان املخزن أخد بعـني االعتبار عدم قـدرة  الفالحني 

عـىل الدفـع فتـم امهالهم. جاء يف رسـالة من موالي الحسـن بتاريخ  6 نونـر 1880م :» وقد اقتى 

نظرنـا الرشيـف التخفيـف عنكـم بـأن تـؤدوا مـا أثقل ظهركـم من ذلـك تقاضيا حتـى ال يلحقكم 

رضر فيه«42 . 

Ibid   40

41  البزاز محمد األمني،  تاريخ األوبئة …. م س، ص.   378

42  البزاز محمد األمني،  تاريخ األوبئة …. م س، ص.   379
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اسـتنهاض همم الفالحني وتزويدهم بالبذور الالزمة رغم املواسـم الرديئة:  يف رسـالة السـلطان – 

الحسـن األول اىل نائبـه محمـد بـركاش 26 مـارس 1879م قـال:  »وصنـا كتابك يف شـأن ما تكلم به 

معـك باشـادورات النجليـز والصبليـون والفرنسـيس والطليـان واشـارتهم بالحـض عـىل العامل يف 

اعانـة الرعايـا عىل الحرث واسـتنهاضهم بكل الوجوه وتسـليف الزريعة ملن ضعـف عنها ... ونحن 

بصـدد ذلـك ان شـاء اللـه وسـنامر العامل ألهل الجـد والفائدة بذلك ونؤكد عليهم ملـا يف ذلك من 

مصالحنا ومصالخ رعيتنا«43.  

الـرثوة الحيوانيـة: فيـام يخـص املاشـية، فقـد منـع املخزن ذبـح اناث املاشـية للمحافظـة عليها – 

وإعانتها عىل االستكثار، خصوصا والحاجة كانت ملحة اليها كذلك يف اعامل الفالحة.  

مكافحـة الجـراد: هـي مسـألة معروفـة يف املغـرب منذ القـدم44، بخالف مـا قاله  لوسـيان رينو – 

من أن األوربيني هم من أشار عىل السلطان بكيفية  مكافحة الجراد45. 

2. صعوبات التطبيق

غري أن تدخل املخزن ملواجهة األزمة عاىن من مجموعة صعوبات، أهمها: 

االنعكاسات املالية لهزمية تطوان– 

االنهيار النقدي– 

الضغط األجنبي  – 

الخالصة 

املرحلـة التاريخيـة املعنيـة بالدراسـة سـادتها العديـد مـن الجوانـب السـلبية مـن  فسـاد اداري  

وشـطط العـامل ومل يقتـرص دور املخزن يف هذه األزمة عـىل  جباية الرضائب لتعبئة الجيش وقمع 

القبائـل بـل تجـىل دوره االجتامعـي بامتياز. األكيـد أن تدخله مل يعط النتائـج املرجوة لكنه حارض 

بقـوة و يف عـدة مجـاالت. هـذا الـدور االجتامعـي هـو الـذي كان يعطـي للسـلطان جـزءا مـن 

املرشوعيـة يف الحكـم. وبالتـايل فمشـكلة التخلـف التي ال يزال يعـاين منها  املغرب هـي يف الواقع 

صـريورة تاريخيـة معقـدة، تداخلـت أسـبابها وتشـابكت، حتـى اصبـح مـن الصعب اعتبـار عامل 

مسـؤوال دون االخـر. األزمـات الصحيـة والدميوغرافيـة كانت من بني عوائق مغـرب األمس لإلقالع، 

43  البزاز محمد األمني،  تاريخ األوبئة …. م س، ص.   380

44   دنشك  عصمت ،  االندلس يف نهاية املرابطني ومستهل الوحدين، دار الغرب االسالمس، بريوت 1988 ص 169.  

45  Raynaud, L. )1902(. Etude sur l'hygiene et la médecine au Marco suivie d'une notice sur la climatologie 

des principales villes de l'empire. S. Léon, p.76.
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يف الوقـت الـذي كانـت فيه أوروبـا تعيش ثورة اقتصادية برتاكـم رأس املال، وتزايـد دميوغرايف هام 

سـاعدها عـىل التوسـع االسـتعامري، يف حـني بقـي املغـرب خاضعـا للكوابـح املوضوعيـة التـي 

اسـتهلكت رأسـامله البـرشي وسـاهمت يف تأخـره، وبقـي يعيـش عـىل تـراث القـرون الوسـطى، 

وجعلته فريسة للتدخل األجنبي.

يف الختام نحن يف  حاجة اىل االهتامم بالجوانب اإليجابية للمرحلة، ألن الجوانب السـلبية اشـبعها 

مؤرخو الحقبة االستعامرية اهتامما بقدر طمسهم ملثل هذه الوظائف االجتامعية للمخزن.
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المحور الثالث: 
المجاعات واألوبئة والسياسة الصحية في المغرب خالل القرنين 18و19

السياسة الصحية بالمغرب خالل القرنين 
18 و 19م

األستاذة كريمة الغازي
كلية الطب و الصيدلة بفاس - جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل بفاس

عـرف املغـرب كباقـي دول املعمـور خـالل القرنـني 18 و 19 سلسـة مـن األوبئـة واملجاعـات عىل 

فـرتات متقاربـة أو متباعـدة كان لهـا األثـر الكبـري يف بلورة و ترسـيخ السياسـة الصحية كـام نراها 

اليـوم. فخـالل هـذه الفـرتة كثـريا مـا كان الوباء يسـتمر سـنتني أو أكـرث و يف الغالب يشـمل أنحاء 

البـالد كلهـا كـام أن املجاعـات املتواصلة أثـرت بدورهـا يف األوضاع الصحية وكيفيـة تدبريها. و من 

أهم هذه األوبئة نذكر عىل سبيل املثال:

وباء 1749  و هو وباء عام باملغرب تزامن مع توقف املطر و حدوث الجفاف.. 1

وبـاء 1752: اجتـاح حـوارض املغـرب و بواديـه و اسـتمر ملـدة 3 سـنوات و انتـرش فيهـا خاصة . 2

بفـاس و مكنـاس حيـث أفنـى أرسا بكاملهـا. و كان ممن توفـوا بالوباء عدد من األمـراء البارزين و 

الكاتب الوزير محمد بن عثامن.

و يظهـر أن الوبـاء بلـغ منتهـى خطورتـه سـنتي 1800/1799 حيـث ارتفـع معـدل الوفيـات . 3

بتطـوان يوميـا إىل 130-150 ، و كان مـن بـني ضحايـاه علـامء بـارزون كاملفتـي محمـد الجنوي، و 

بلـغ مجمـوع الوفيـات فيـام قيـل 50 ألـف مبراكـش و 65 ألـف بفـاس و 5 آالف بآسـفي و 4500 

بالصويرة، و ُحمل هذا الوباء عن طريق الحجاج القادمني من مكة.

وبـاء 1818 وقـع أيضـا عـىل إثر دخول الحجاج القادمني من مكة حيث نقلتهم سـفينة بريطانية . 4

تدعـى "التـاج"، مـن مينـاء اإلسـكندرية إىل طنجـة، و كان ذلـك يف مايو  من السـنة املذكـورة و تلتها 

باخـرة يف مطلـع يونيـو مـن اإلسـكندرية أيضـا، و اجتاح البالد الوبـاء يف بضع أشـهر  و فقدت طنجة 

وحدهـا أزيـد مـن 10 آالف، و كان مـن بـني ضحاياه الشـيخ العـريب بن املعطي بن صالـح الرشقاوي 

دفـني أيب الجعـد، وقـدر عـدد الوفيات بتطوان يوميا بثامنني.و كان هذا الوباء عىل إثر مجاعة سـببها 
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اجتياح الجراد فيام بني 1810-1816م . 

وبـاء 1855/1854 و هـو وبـاء كولـريا شـأن معظم األوبئـة التي اجتاحت املغرب، تـويف منه بالرباط . 5

حوايل 6 آالف و بتطوان حويل ثالثة آالف.

وباء 1868 و هو أيضا وباء كولري و كان عاما.. 6

مـرض الجـذري الـذي سـجلت حاالت كثـرية منه بالربـاط )1873( حيـث أفنى عـددا كبريا من . 7

األطفال.

وبـاء 1878 و كان أيضـا "كولـريا" عامـة باملغـرب مصحوبـا مبجاعة  شـديدة خصوصـا بالبوادي . 8

حيـث تدخلـت الدولـة ملسـاعدة السـكان باملـواد الرضوريـة، ثـم حدث وبـاء الحمى الـذي هلك 

منـه الصـدر األعظـم مـوىس بن أحمد كام تسـلط عىل الفئات املـورسة، ويحتمل أن يكون تسـمام 

من مواد معينة.

وبـاء 1895-1896 و هـو وبـاء كولـريا، و يسـميه املغاربـة "بوكليب" بكاف معقـودة وحل أيضا . 9

عـن طريـق الحجـاج الذيـن نزلوا طنجـة و اجتـاح البالد حتى أطرفهـا جنوبا وتسـلط عىل الجيش 

أثناء توجهه إىل الرحامنة، فهلك منه كثري.

فتـك األفاعـي  بأعـداد كبـرية مـن الجيش سـنة 1882مثال، عـدد الوفيـات يوميا مـن 10إىل 20 . 10

للحد من انتشار هذه األوبئة، عملت السلطات حينئذ عىل اتخاذ مجموعة من التدابري مثال:

عـزل املجذومـني خـارج املدينـة حيـث مسـاكنهم و مسـجدهم  و سـوقهم و حتـى سـجنهم – 

وحقولهم كام كان الحال يف وباء مراكش.

إقامـة أحزمـة صحيـة عسـكرية عـىل حـدود املغـرب للحيلولـة دون تـرب األوبئـة املتفشـية – 

حينئـذ خـارج املغـرب و كانـت هـذه سياسـة صحيـة بـارزة يف عهـد سـيدي محمـد بن عبـد الله 

)1790-1757( الذي أوىل عناية خاصة باملجال الصحي خالل فرتة حكمه.

باإلضافـة إىل ذلـك بنيـت بعـض البيامرسـتانات و خصصت حـارات للمجذومـني للحيلولة دون – 

انتشار املرض.

خـالل هـذه الفـرتة أيضـا، كان املغـرب يتوفـر عـىل أطباء مـن الطـراز الحديث باإلضافـة إىل بعض 

األطباء التقليديني الذين اكتسبوا الطب بالتجربة و املامرسة و أحيانا بالدراسة العتيقة أيضا.

و مـن أبـرز األطبـاء يف هـذه املرحلـة ، بـن أحمـد أدراق طبيـب البـالط اإلسـامعيي و مـن علـامء 
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الطـب يف زمنـه، و كانـت عيادتـه بفاس أمـام موالي إدريس، حظي بتشـجيعات  ماديـة كبرية من 

العاهـل و تـويف سـنة 1746م. و احمـد أدراق  و هـو طبيـب السـلطان محمـد الثالـث و من أرسة 

عبد الوهاب أدراق الفاسية.

مـن خـالل مـا سـبق ميكـن أن نسـتنتج أن املغـرب عـرف أزمـات كثـرية مـن طاعـون و جـذام و 

مجاعـات و كولـريا  و لسـعات العقـارب ارتبطـت خطورتهـا بعـدة عوامـل منهـا رسعـة انتشـارها  

خصوصـا مـع تحـركات الجيـوش و السـكان و الحجيـج، نقص يف أبسـط رشوط النظافـة و التوعية 

الصحيـة، و ارتبطـت كذلـك ببعـض املشـاكل الفالحيـة و االقتصاديـة عمومـا. و قـد سـلك املغرب 

ملواجهتهـا سياسـة صحيـة أكيـد غري منتظمة ، لكنها و بالنظر إىل ظرفيتها سـاهمت و بشـكل كبري 

يف الحد منها و مواجهتها.

و خالفـا مبـا روج لـه األوربيـون عـر تقارير متعددة مـن أن املغرب يجهل أبسـط القواعد الصحية 

ملواجهـة األمـراض و األوبئـة، و كان الهـدف منهـا ترير الغزو االسـتعامري وتعبيـد الطريق نحوه، 

سـار عـىل درب العلـامء املسـلمني يف األندلـس مـن أمثال لسـان الدين بـن الخطيـب و ابن خامتة 

الذيـن أحـرزوا خـالل القرنـني 14 و 15 م قصـب السـبق يف ميـدان  الوقايـة الصحية مـن األمراض 

السـارية واضعـني بذلـك األسـس العلميـة األوىل ملحاربـة العـدوى و التحكـم يف الوبـاء يف الوقـت 

الـذي كانـت فيـه أوربـا تنفـي وجـود العـدوى و تعتقـد أن األوبئـة قضـاء و قـدر و غضـب مـن 

السامء عىل العباد و اآلمثني.

فخـالل هـذه الفـرتة ) القرنني 18 و 19م( كان للمغرب سياسـة صحيـة  وقائية يعمل بها للحد من 

تفـي األوبئـة ، تعتمـد عـىل مجموعـة من املـوارد البرشيـة من أطباء و مسـاعدين لهـم و كذلك 

عـىل بعـض البنيـات التحتية التي تـم  تعزيزها ببناء مزيد من املارسـتانات وأماكن مخصصة لعزل 

املرىض.

مـع ذلـك، نقطـة الضعـف البـارزة يف هـذه الحقبـة الزمنيـة تكمـن يف االفتقـار إىل أجهـزة وطنية 

منظمـة يف امليـدان الصحـي فخـالل القـرن 18 كان مـن شـأن غيـاب سـلطة مغربيـة تتـوىل مهمة 

املراقبـة الصحيـة يف املـرايس التجاريـة للتأكـد من سـالمة السـفن الـواردة عليها قبـل الرتخيص لها 

بالدخـول، ألن تـرك البـاب مفتوحـا أمـام تدخـل األجانـب يف هـذا امليـدان و فـرض قضيـة الحجر 

الصحـي باملغـرب عـر إنشـاء املجلس الصحي الـدويل بطنجة نهايـة القـرن 18م)1792( الذي كان 

متواضع الشـأن يف بداية نشـأته، ينحرص نشـاطه يف مجرد تقديم ملتمسات و نصائح إىل السلطات 

املغربيـة، لكنـه مـا لبـث أن أرىس قواعده بصفة نهائية يف العـام 1840م و أصبح ميارس دور الدريك 
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الصحـي يف املوانـئ التجاريـة املغربيـة ثـم تحـول خـالل النصـف الثـاين مـن القـرن 19 إىل سـلطة 

مسـتبدة تفـرض تنظيـامت صحيـة جائـرة عـىل السـفن العائـدة بالحجـاج مـن الديار املقدسـة و 

  )bureaux municipaux d'hygiène( متارس أنشـطة شـبيهة بالتي تزاولها اليوم املجالس البلدية

يف غياب تام عن سياسة صحية وطنية منظمة ملواجهته.

المراجع :
املغرب عر التاريخ. الجزء الثالث. إبراهيم حركات.. 1

املجلس الصحي الدويل يف املغرب -1792 1929. محمد األمني البزاز.. 2

تاريخ األوبئة و املجاعات باملغرب يف القرنني 18 و 19. محمد األمني البزاز.. 3

الرتجامنـة الكـرى يف أخبـار املعمور بـرا وبحـرا  1734-1833 ملؤرخ الدولة العلوية أبو القاسـم . 4

الزياين.
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المحور الرابع: 
عبد السالم العلمي: مسار عالم

عبد السالم العلمي: 
نشأته، دراسته، أعماله
الشريف مصطفى مشيش العلمي

رئيس مؤسسة سيدي مشيش العلمي - القنيطرة

1. والدته

الرشيـف الطبيـب العالمـة سـيدي عبد السـالم بن محمـد بن أحمد بـن العريب، جـده الرابع عرش 

هـو الـويل الصالـح القطب موالي عبد السـالم بـن مشـيش )559-622هـ(، أب العلميـني ريض الله 

عنـه، ومـوالي إدريـس األزهـر جـده 24 والقطـب مـوالي إدريـس األكـر فاتـح املغـرب جـده 25 

وموالنـا الحسـن السـبط 28 وأجـداده 29 هـام سـيدنا عـي بـن أيب طالـب كـرم الله وجهـه واللة 

فاطمة الزهراء بنت رسـول الله صىل الله عليه وسـلم. ويلقب بالحسـني نسـبة للحسـن ابن عي 

و اللة فاطمة الزهراء ريض الله عنهام، وهو بذلك من أهل البيت.

ولـد سـيدي عبـد السـالم بـن محمـد العلمـي حـوايل 1250هــ/1834م بفـاس وتويف ودفـن بها يف 

مقـرة العلميـني يوم الخميس 19 جامدى الثاين سـنة 1322ھ/1905م رحمـه الله. وكتب عىل قره 

: "بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم وصـىل اللـه عىل سـيدنا محمد وعىل آلـه هذا قر الرشيـف الفقيه 

العالمـة املختـار يف املعقـول واملنقـول ذا التآليـف العديـدة يف آالت التوقيـت ويف الطـب ويف 

غريهام...".

ولقد رٙٙمْمُت هذه املقرة يف التسعينيات من القرن العرشين.

2. دراسته بالقرويين ثم التدريس بها

التحـق الرشيـف سـيدي محمـد بـن احمـد العلمي والد سـيدي عبد السـالم العلمي بفـاس قادما 

مـن قبيلـة بنـي عـروس واملنحـدر مـن سـاللة الشـيخ والقطـب موالنـا عبـد السـالم بن مشـيش. 
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فاسـتكمل دراسـته بجامعـة القرويني وتخـرج منها عاملا.ثم عينه السـلطان سـيدي محمد بن عبد 

الرحامن مرشفا عىل تربية األمراء. 

وكان هـو املعلـم األول البنه سـيدي عبد السـالم، وهكذا حفظ القران الكريـم وأخذ مبادئ العلوم 

عـىل والـده. ثـم التحـق بالقرويني العريقـة وتخرج منها بـدوره عاملـا. كان يهتم بالعلـوم الحديثة 

إىل جانـب علـوم الديـن، لكنـه مل يقتـرص عـىل الطريقـة التقليدية املتعارفة فحسـب، بـل تعاطى 

لعلـوم أخـرى "كالفلـك والتوقيـت والرياضيـات والطبيعـة والتنجيـم والرسـم أي تخطيـط اآلالت 

امليقاتية"،الـذي بـرع فيهـا، مـام جعـل لـه مكانـة متميـزة يف األوسـاط العلميـة والثقافيـة بفاس. 

فاعتنـى بـه السـلطان سـيدي محمد بن عبـد الرحامن وأدخله ديـوان املدرسـني يف جامع القرويني 

كعـامل جليـل متمكـن من أصول الحسـاب والفلـك وامليقات، لتدريـس هذه العلـوم التي تخصص 

فيها وارتبط اسمه بها.

3. بعض العلماء المتخرجين عليه بالقرويين

ومـن بـني املتخرجـني عليـه : امليقـايت واملؤلـف الكبـري محمـد بن عـي بن عمـرو االغـزاوي، الذي 

يسـميه بشـيخه، وامليقـايت محمـد بـن أيب بكـر الجامعـي، والفقيـه الحاج عبـد الكريم بـن العريب 

بنيس وغريهم من علامء القرويني.

4. السلطان موالي الحسن األول يبعثه لدراسة الطب الحديث بالقاهرة

نظـرا ملكانتـه املتميزة يف األوسـاط العلميـة بفاس وكذلك عند السـلطان موالي الحسـن األول فقرر أن 

يبعثـه سـنة 1291ھ/1874م إىل كليـة قـرص العيني بالقاهرة مبرص، لدراسـة الطـب الحديث والجراحة 

وأصبـح ماهـرا فيهـام. وملـا عـاد من مـرص، اختصه مـوالي الحسـن األول طبيبـا لنفسـه وألرسته، خلفا 

للطبيـب الفرنـيس "ليناريـس"Dr. LINARES، وصار معدودا من خاصة الحاشـية امللكيـة. وبعد ذلك 

فتح عيادة قرب النجارين بالسـبيطريني بفاس، السـتقبال املرىض ولعالج مختلف األمراض عىل أسـاس 

الطب العرصي حيث كانت أول تجربة من نوعها يف املغرب.

وهـذا املثـال يف الطـب والجراحـة مـا هـو إال دليل قاطع عـىل األهمية التـي كان يوليها السـلطان 

مـوالي الحسـن األول إىل املوقع املركزي للتعليـم والتكوين يف العلوم والتقنيات املتطورة يف عرصه، 

كـرشط أسـايس لتقـدم وتنميـة املغرب، مام جعله يرسـل عـددا من البعثـات، خصوصـا إىل أوروبا، 

لكسب املعرفة املتوفرة لدى بلدانها، يف الهندسة والصناعة والتقنيات ومختلف املهن الجديدة.
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5. بعض ما جاء في اإلجازة الطبية التي حصل عليها بمصر

جاء يف نص اإلجازة الطبية التي حصل عليها يف مرص جدي سيدي عبد السالم العلمي :

"أنـه قـد وفـد من مدينة فاس املحروسـة بالديار املغربيـة، إىل الديار املرصية، بأمر سـيدنا وموالنا 

العـامل العـادل املؤيـد املظفـر سـيف الدنيـا والديـن، نـارص اإلسـالم واملسـلمني، السـلطان موالنـا 

الحسـن بـن السـلطان سـيدي محمـد بـن السـلطان موالنـا عبـد الرحمـن، أدام اللـه أيامـه، وقرن 

بالنـرص أعالمـه وإجاللـه، حرضة الخليل الذي تحـىل باملجد، وحصل املعايل باالجتهـاد والجد، الزيك 

األملعـي، والطبيـب اللوذعـي، السـيد الرشيـف، عبـد السـالم أفندي، نجـل املرحوم السـيد محمد 

العلمـي، بـل اللـه ثراه، وجعـل الجنة مثواه، ألجـل التمرين عىل نفائس العلوم املسـتجدة الطبية، 

باملدرسة الطبية الخديوية املرصية، املتداولة اآلن، يف جميع البلدان.

وجـاء يف اإلجـازة كذلـك :"وكان دخولـه يف سـنة إحـدى وتسـعني ومائتـني بعد األلـف، فحرض عىل 

حـرضات أسـاتذتنا الكرام، الذين اشـتهر فضلهم لـدى الخاص والعام، جملة مـن العلوم نذكر طرفا 

منهـا، وهـي : جراحـة الصفـرى والباتولوجيـا الخاصـة أي علـم األمـراض الباطنـة وعلـم الكيميـا 

والنباتات واالقربازين والعمليات االقربازينية....فشـمر األفندي املذكور عن سـاعد الجد واالجتهاد، 

وهجـر األوطـان والبـالد، وسـهر الليل لنيل املعايل، وغـاص البحر لطلب الآليل، وقـد متيز من ابتداء 

دخولـه ومبارشتـه يف الدروس، واشـتهر مبواظبته الحقيقية والغرية الكليـة يف بذل الجهد واالجتهاد، 

ونال بذلك طريق الرشد والسداد.

وتضيـف اإلجـازة :"وال يخفـى أن مثـل هذه األشـغال التي اشـتغل بهـا األفندي املومـى إليه : فهي 

فعـل جميـل ال تخلـو عن إشـهار فضـل ومنفعة، وكان أحيانا يحرض مجلسـنا للمذاكـرة ببعض من 

العلـوم السـابق نرشهـا، والفنـون املتقـدم ذكرهـا، فأقـول مـع االختصـار : اين مـن منـذ مـا كلفت 

بتعليـم علـم الطب بدمشـق الشـام املحمية، قبل مجيئـي إىل املدرسـة الخديوية املرصيـة...، فلم 

أجد أحدا اشـتغل بغرية شـديدة، وطريقة مسـتمرة حميدة، مثل هذا الطبيب النحرير، الذي هو 

باملـدح جديـر، وأشـكر صائب رأي السـلطان موالنا الحسـن، وفطنتـه الحميدة العليـة، أن جعلت 

منفعـة هـذه املعـارف العلميـة والعمليـة، املختصـة بطبيبها الجديـد املحرض من املدرسـة الطبية 

الخديويـة املرصيـة، إللقـاء مـا تحصـل عليـه بتدريـس العلـوم الطبيـة، ومـن حظـي األوفـر أين 

اجتمعـت مـع مثـل هذا الفاضـل املاهر، فوجدتـه يف العلم والعمـل وحيدا، ويف املعارف بالنسـبة 

ألقرانـه فريـدا، ألنـه ذاق مـن منهـل علوم الطب ما فاق وراق، ورشب من سلسـبيل الحكمة كأسـا 
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دهـاق، ملثـل هـذا فليعمـل العاملـون، ويف ذلـك فليتنافس املتنافسـون، تحريرا يف محروسـة مرص 

القاهرة، سنة 1291. كاتبه حسن عودة الحكيم الدمشقي".

6. الكتب التي جلبها معه من مصر

وجلـب مـن مـرص كتبـا عديـدة ومهمـة مل تكـن معروفـة باملغرب، تهـم الطـب والعلـوم العقلية 

والطبيعية واالجتامعية والجغرافية والفلك والرياضيات وغريها، ونقلها معه ولده سـيدي مشـيش 

العلمـي، وهـو مـن خريجـي القرويني كذلـك، إىل بيته مبدينة القنيطرة عندما اسـتقر بهـا يف بداية 

القـرن العرشيـن، حيـث كان ينـزل فيهـا مـع قافلتـه قبـل 1896 وهـو يف طريقـه ذهابـا وإيابا بني 

فاس و ميناء سـال-الرباط متعاطيا للتجارة الخارجية، وكان قد شـجعه عىل هذه التجارة السـلطان 

الحسـن األول، ثـم رسعـان مـا تحولت القنيطـرة إىل قطب اقتصادي مهم1. فجعـل خزانته الفريدة 

من نوعها مفتوحة يف وجه كل من رغب يف اكتساب العلم واملعرفة2. 

و أتذكـر أن كتابـا واحـدا كان يتكـون أحيانا من أكرث من 20 مجلدا، وبعضها كان بأكمله يخص موضوعا 

واحدا كمجتمع النمل أو مجتمع النحل أو العنكبوت....ويف األربعينيات من القرن العرشين وأنا أدرس 

يف إعداديـة القنيطـرة، ومبناسـبة درس حـول األذن، أخذت معي كتابا له أنداك أكرث من 150 سـنة وفيه 

صفحـة كاملـة خاصـة برسـم بيـاين مفصل لـألذن الداخليـة والخارجية مـع كل ما يتطلب من تفسـري، 

والكل باللغة العربية. فعرضته عىل أستاذي يف العلوم الطبيعية، وهو فرنيس. فاستغرب مام رآه وطلب 

منـي أن يحتفـظ بـه بضعة أيام ليطلع عليـه زميله املغريب يف اللغة العربية حتى يسـاعده عىل معرفة 

مـا جـاء فيـه. وعندمـا أعـاد يل الكتـاب كان مفاجأ وشـاكرا مببادريت حيـث مل يكن يتصور وجـود كتاب 

بالعربيـة مـن هـذا املسـتوى. وأتذكـر وأنا طفل صغري كان اسـم األنطـايك وغريه من العلامء املسـلمني 

متداول يف بيتنا يف مناسـبات عديدة وحتى ال أقول يوميا. وأتذكر...وأتذكر....أشـياء أخرى جميلة وكثرية 

فتحت أعيني عىل املعرفة والعمل املستمر عىل املزيد منها.

7. بعض مخطوطاته

أمـا مؤلفاتـه فهـي عديدة ومتنوعة، تهم الفلك و امليقات والحسـاب والتنجيم والطبيعة والطب...

كتـايب : القنيطـرة، ميـالد املدينة والحركة الوطنية وزرع ثقافة املقاومة 1913-1937.منشـورات مؤسسـة سـيدي مشـيش العلمي   1

)رقم 6( 1998.البوكيي للطباعة والنرش والتوزيع، القنيطرة.

2  نظـر كذلـك كتـايب : املدرسـة الوطنيـة والرتبيـة والتعليم يف القنيطـرة ومنطقة الغرب. عهـد الحامية، وماذا بعـد؟ ص.189-186. 

مؤسسة سيدي مشيش العلمي )رقم 12( 2004.البوكيي للطباعة والنرش والتوزيع، القنيطرة. 
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باإلضافـة إىل الشـعر وتوجـد يف عـدة مدن باملغـرب وبعضها مبرص، أملانيـا، الواليـات املتحدة...كام 

جاءت كذلك يف العديد من املصادر واملراجع. ومنها:

7. 1. مخطوطاته يف علوم الفلك وامليقات والرياضيات :

يف مخطوطاتـه الثالثـة األوىل اآلتيـة حـول الفلـك، التنجيـم وامليقـات والتـي هـي مبثابـة سلسـلة 

متكاملـة، فقـد خصـص فيها جـزءا كبريا لتفسـري املصطلحات ومناقشـة مفصلة ودقيقـة لنظريات 

القدمـاء مـن اليونانيـني وغريهم وأيضـا الـروم واإلفرنج األوروبيـني واملتأخرين منهـم، باإلضافة إىل 

مـا صـدر عـن علامء العرب واملسـلمني يف الـرشق ويف الغرب، خصوصـا األندلس واملغـرب. وهكذا 

تطـرق أو ذكـر العـرشات مـن املراجع واملصادر واملؤلفـات. فقدم وناقش ما كتبـوه، وعند الرضورة 

انتقـده أو رفضـه بالرهـان مع تبيني األخطاء وتصحيحها، كام أشـار إىل اختـالف العلامء. ومن جهة 

أخـرى كتبـه ترتكز عىل املعطيات املفصلة واملرقمة، املرتبطة بعلوم الحسـاب، الهندسـة، الطبيعة، 

الهيئـة، التنجيـم والجغرافيـا. ومـا هـذا إال برهـان عـىل معرفتـه الواسـعة لتاريـخ هـذه العلـوم 

ورجاالتهـا وكـذا عـىل تطورهـا وتقدمهـا منـذ أكـرث مـن ألفـي سـنة. فقراءتهـا مفيـدة حتـى لغـري 

املتخصصني ألنها ستوسع معارفهم وترفع ثقافتهم.

املخطتوط األول: حاشتية عتىل الرستالة الفتحية يف األعتامل الجيبية كتبه يف 1280هتت/1863م3 	 

وعمتره آنتذاك حتوايل 30 ستنة. يف مقدمـة هـذا الكتـاب، يقـول العالمـة والطبيـب سـيدي عبـد 

السـالم بـن محمـد العلمـي "كل علـم مختـص بألفـاظ وعبـارات وجـب بيانهـا قبـل الـرشوع يف 

املقصـود ليكـون الناظـر فيه واملتكلم عىل بصرية مـن ذلك... وهكذا لعلم الهندسـة والهيئة ألفاظ 

يجـب معرفـة حقيقتهـا، كالنقطـة، الخـط، السـطح، البسـيطة، الدائـرة، املركـز، الجسـم، الشـكل 

واملشـكل، الخطـوط املتوازيـة، الدوائـر املتوازيـة، العمـود والزاويـة وأنواعهـا مـع اذا كان عمـودا 

الخـط القائـم يعطـي زاوية تسـمى قامئـة، وٳن مل يكن عمودا فالزاوية الواسـعة تسـمى العظمى، 

الشـمس  ارتفـاع  وأبعادهـا،  الكواكـب  تحـرك  حادة...املـدارات،  تسـمى  الضيقـة  أو  والصغـرى 

والكواكـب، خـط االسـتواء مـع اسـتواء الليل والنهـار فيـه، أو عندما يكـون النهار أطـول من الليل 

أو بالعكس، وقطبي العامل..."الخ.

والكتـاب يحتـوي عـىل 20 بابـا ملعرفـة األعامل الفلكية، وكل بـاب يرتكب من "فائـدة" و "تنبيه" و 

"فصـل" لتفسـري اللفـظ أو حالـة مـا، أو ما يجـب فعله...البـاب )1( يف معرفة أخذ االرتفـاع، الباب 

أنظـر كتابـه بهـذا العنـوان نرشته مؤسسـة سـيدي مشـيش العلمي بالقنيطـرة )رقم 41(، سـنة 2019، وحقـق مخطوطه املجلس   3

العلمي بالقنيطرة. دار أيب رقراق للطباعة والنرش، الرباط.
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)2( يف معرفـة جيـب القـوس وقـوس الجيب، )3( امليـل األول وغاية االرتفاع، )4( عـرض البلد، )5( 

بعـد القطـر، )6( األصـل الحقيقـي، )7( نصـف الفضلـة ونصـف القوس وقـوس النهار وامليـل، )8( 

الدائـر وفضلـه، )9( االرتفـاع مـن فضل الدائـر، )10( الظل من االرتفـاع واالرتفاع مـن الظل، )11( 

الدائـر بـني الظهـر والعـرص والدائر بني العرص والغـروب، )12( مقدار حصة الشـفق ومقدار حصة 

الفجـر، )13( سـعة املـرشق واملغـرب، )14( االرتفـاع الـذي ال سـمت لـه، )15( حصـة السـمت 

وتعديلـه، )16( السـمت لـكل ارتفاع، )17( اسـتخراج سـمت القبلة، )18( الجهـات األربع والقبلة، 

)19( املطالـع الفلكيـة والبلدية ومطالع الوقـت، )20( العمل بالكواكب". وللتوضيح رشحه صاحبه 

بــ 16 رسـام بيانيـا سـامها صـور و 4 جـداول. كـام ذكر بعـض الشـيوخ األقطاب والقـدوة رحمهم 

اللـه، والذيـن اهتمـوا برشح هذه الرسـالة، التي "ألفها الشـيخ قطب دائرة علـامء زمانه بدر الدين 

محمد بن أحمد سبط عبد الله املرديني، كساه الله جالبيب رحمته..." )1423-1506م(.

املخطتوط الثتاين: ابتدع اليواقيتت عىل تحريتر املواقيت، كتبته يف1285هتت/1868م، وعمره 35 	 

ستنة، يف 17 علتام أو فنتا: )1( علـم الحسـاب )2( علم الجر العشـارية )3( فن النسـبة العشـارية 

اللوغاريتمية )4( النسـبة السـتينية )5( علم الهندسـة )6( علم املسـاحة املعروف بعلم التكسـري 

)7( علـم املـرآة وانعـكاس األشـعة املعروف اآلن بعلـم الضوء أو املناظر)8( علـم الطبيعة )9( علم 

الهيئـة أي الكـون )10( علـم التنجيـم )11( علـم الجغرافيـا )12( علـم تسـطيح الكـرة )13( فـن 

الرسـم، يعنـي تخطيـط اآلالت امليقاتيـة)14( فـن حسـاب التواريـخ )15( علـم الرصـد )16( علـم 

التعديل )17( علم امليقات.

املخطتوط الثالتث: دستتور ابتدع اليواقيتت عتىل تحريتر املواقيتت4 وهـو نتيجـة رشح "تحرير 	 

املواقيـت"، منظومـة الفقيـه العالمة سـيدي عبـد العزيز بن عبد السـالم الوزݣاين الـوزاين، ولد عام 

1142هــ/1733م بقريـة وزان. وكان ذلـك بطلـب مـن الطلبـة عند قرائتهـم "روضة األزهـار" أليب 

زيـد عبـد الرحمـن بـن غالـب الجادري الفـايس املتـويف سـنة 1425م، و"يواقيت" العالمـة عي بن 

محمـد الـداديس، املـزداد بفـاس واملتويف مبرص يف القـرن 17م. "وكان ذلك بطلـب من بعض الطلبة 

4  أنظـر هـذا الكتـاب للعالمـة عبد السـالم العلمي نرشته مؤسسـة سـيدي مشـيش العلمي )رقـم 43(، سـنة 2019. دار أيب رقراق 

للطباعة والنرش، الرباط.

حصلـت عـىل نسـخة مـن هـذا املخطـوط مـن العالمـة الفلـي محمـد بـن عبـد الوهـاب بن عبـد الـرزاق مبراكـش رحمـه الله.   

وحققهـا االسـتاذ محمـد العلمـي الـوايل رحمه الله. كام حصلت بعد ذلك بنسـخة أخرى لهـذا املخطوط من جامعة "بنسـلفانيا" 

Pennsylvania بــ فيالديلفيـا Philadelphia بالواليـات املتحـدة األمريكيـة، وهو عـىل هامش مخطوط الفقيـه العالمة أيب زيد 

سـيدي عبـد الرحمـن بـن عمـر البعقي. وحسـب مكتبة هـذه الجامعة فهي متلـك 120 مخطوطـا مغربيا تحت اسـم "مجموعة 

Fès Collection. "فاس
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...أن نضـع عليـه رشحـا يفـك رمـوزه ويوضـح مقاصـده ولغوزه...فلام اسـتكملت تقوميـه وأمتمت 

تراجيمـه وجدتـه يف غايـة التطويل...فسـنح يل أن نخترصه...ليكـون الـرشح مناسـبا للمـرشوح...

فجمعـت تلـك املسـودات...ورتبتها عـىل سـبعة عـرش علام"...".ثـم صححـه الفقيـه االجـل النبيه 

االمثل سيدي محمد بن عي االغزاوي عام 1326هـ/1908م".

ورتـب هـذا املخطـوط عـىل 17 فنا تحـت عنـوان 17 "مقالة.....مـن املقدمة". لكنـه مل يرشح منها 

اال 14 مقالة :)1( علم الحسـاب، )2( فن النسـبة العشـارية، )3( يف النسـبة الستينية، )4( نبذة من 

فـن الرتجمـة، )5( فـن الجـر باالصطـالح الرومـي، )6( الهندسـة، )7( املسـاحة، )8( علـم املـرآة 

وانعـكاس األشـعة املعـروف اآلن بعلـم الضـوء، )9( علـم الطبيعـة، )10( علـم الهيئـة، )11( علـم 

الجغرافيا، )12( علم التنجيم، )13( تسـطيح الكرة، )14( الرسـم أي تخطيط اآلالت امليقاتية، )15( 

حساب التواريخ، )16( علم التعديل، )17(علم امليقات.

املخطتوط الرابتع: املقدمتة يف أصتول الحستاب: يقـول :"هـذه ترجمة رسـالة عىل آلة حسـابية 	 

مـن اللغـة الفرنسـاوية اىل اللغـة الرشيفـة العربيـة". تفـرغ مـن تعريبهـا يف خامـس ذي الحجـة 

الحـرام عـام 1291هــ/1874م وعمره 40 سـنة، وهو عىل وشـك السـفر اىل القاهرة لدراسـة الطب 

الحديث.

املخطوط الخامس:املقدمة يف علم الحساب:  للوصول اىل "استخراج املجهوالت العددية"	 

املخطتوط الستادس:رشح اللوغاريتتم: جمعه العالمـة محمد بن عي االغزاوي عن شـيخه عبد 	 

السالم العلمي مع أمثلة يف علم امليقات.

املخطوط السابع : منظومة يف الشطرنج	 

7. 2. مخطوطاته يف الطب:

أنهـاه 	  الالحـق،  املخطـوط  بهامـش  البواستري5،  عتالج  يف  املنتري  األول:البتدر  املخطتوط 

يف1297هـ/1880م وعمره 46 سـنة. يحتوي عىل مقدمة يف ماهية هذه العلة وأقسـامها وأسـبابها 

وعالماتهـا، ومقالتـني، االوىل "فيـام يعـرف بـه دم البواسـري مـن غـريه وفيـام ينبغـي لصاحب هذه 

العلـة ومعالجتها".وهـذه املقالـة االوىل تتكـون مـن أربع فصـول وأربع مباحث. أمـا املقالة الثانية 

أنظر هذا الكتاب نرشته مؤسسة سيدي مشيش العلمي )رقم 42(، سنة 2019. دار أيب رقراق للطباعة والنرش، الرباط.  5
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فهـي "يف الرتاكيـب االقربادينيـة املأخـوذة من الطب القديم والجديد النافعة للبواسـري" وتشـتمل 

عـىل سـتة فصـول. وأخـريا الخامتـة يف فصلـني : أولهـام يف "معالجتهـا بالـي" وثانيهـام يف "ريـاح 

البواسري".

يجـب التذكري هنا بأطروحة السـيد الرحموين أحمد لنيل شـهادة الدكتـوراه يف الطب بكلية الطب 

والصيدلـة بجامعـة سـيدي محمـد بن عبـد الله بفاس، سـنة 2015 تحـت عنوان :"مرض البواسـري 

وعالجـه عنـد االطبـاء العـرب واملسـلمني ابن سـينا وعبد السـالم العلمـي منوذجا. دراسـة وصفية، 

تحليليـة، مقارنـة"6. وهـذه املقارنـة هـي ذات أهميـة مبـا كان، نظـرا للسـمعة العامليـة، العلميـة 

والتاريخية البن سينا.

املخطتوط الثتاين: األرسار املحكمتة يف حتل رموز الكتتب املرتجمة. يقول عبد السـالم بن محمد 	 

العلمـي "ملـا توجهـت بـاإلذن الرشيـف ملـرص القاهـرة بقصـد املزيـد ملـا يخصني من علـم الطب 

الجديـد، ووجدتـه مطلسـام باصطالحات غامضة، وأسـامء غريبة متنافرة، رشعـت يف مؤلف خاص 

ببيـان تلـك االصطالحـات، و كاشـف لرموز تلـك االسـامء والعبارات". وهـو موضوع هـذا املؤلف. 

وخصصـه للتعريـف بالجواهـر الجديـدة "ويبـني فيـه مـا أظهـره املتأخـرون مـن املنافـع العجيبة 

والعالجـات اللطيفـة الغريبـة التـي عـرثوا عليهـا بسـبب سـياحاتهم يف جميـع األقاليـم الشـاملية 

والجنوبيـة، وبسـبب مـا ارتقـوا ٳليـه يف علـم التحليـل مـن الكيميـاء الطبيـة". لكـن "ملـا فيـه من 

التطويـل"، قـدم عليـه "كتابـا مخترصا"، وهـو اآليت : "ضياء النـراس يف حل مفـردات األنطايك بلغة 

أهل فاس".

عـام 	  أمتـه  أهتل فتاس،  بلغتة  األنطتايك  النترباس يف حتل مفتردات  الثالتث: ضيتاء  املخطتوط 

1302هـ/1884م وعمره 50 سـنة، وطبع بفاس سـنة 1318هـ/1900م. يتحدث فيه عن علم األدوية 

أو الجواهـر وقسـمها يف املقدمـة إىل 16 رتبـة : الرتبة )1(يف الجواهر الكاويـة)2( يف الجواهر املحمرة 

واملنفطـة )3( يف األدويـة القابضـة)4( يف األدويـة املقويـة )5( األدويـة املنبهـة )6( األدويـة التي تؤثر 

عـىل الكلـوي أو مـذرات البول )7( األدوية املعرقة)8( األدوية املؤثرة عىل أعضاء التناسـل )9( األدوية 

املنبهة أو املؤثرة عىل املجموع العصبي )10( األدوية املخدرة أو املسـكنة أو املهدئة أو املرقدة )11( 

األدويـة املقيئـة أو التـي تسـبب القـيء )12( األدويـة املسـهلة أو املسـهالت)13( األدويـة امللينة أي 

املسـهلة بلطـف )14( األدويـة املعدلـة أي تلطـف شـدة فاعليـة األعضـاء)15( األدويـة املرخيـة أو 

أنظـر هـذه األطروحـة نرشتهـا مؤسسـة سـيدي مشـيش العلمـي )رقـم 44( سـنة 2019، تحـت عنـوان : التيسـري يف فهـم وعالج   6

مـرض البواسـري، دراسـة مقارنـة بـني ابن سـينا وعبد السـالم العلمي والطـب الحديث. أحمد الرحموين والبشـري بـن جلون. وهي 

من اصدارات جامعة سيدي محمد بن عبد الله، لجنة الرتاث بكلية الطب والصيدلة بفاس.
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املرخيات أو امللطفات )16( األدوية املضادة للديدان أي الطاردة لها. 

ويف هـذا املؤلـف يعطـي الطبيـب عبـد السـالم العلمـي 18 مـن أسـامء أشـياخه يف كليـة العينـي 

واالسـبطالية الكـرى بالقاهـرة مبـرص، والفنـون التـي تلقاها عليهـم كالجراحـة، األمـراض الباطنة، 

الترشيـح، علـم املواليـد الثالثـة الحيوان واملعـدن والنبات، علـم الكيمياء الطبية، علـم االقرباذين، 

علـم الرمـد، أمراض الجلد، الداء الزهـري، الحيوانات املصرة أو املكفرة، أمراض النسـاء واألطفال...

علام وعمال.

8. مكانته عند السالطين، العلماء والمثقفين في المغرب وفي مصر

باختصار شـديد ميكننا أن ندرك املكانة املتميزة للعالمة عبد السـالم العلمي يف مختلف االوسـاط، 

من خالل :

8. 1. اعتنتاء الستلطان ستيدي محمتد بتن عبتد الرحتامن بته: وهـو الـذي قـرر إدخالـه ديـوان 

املدرسـني يف جامـع القرويـني لتدريس علـوم الفلك وامليقـات والتنجيم والرياضيـات التي تخصص 

فيها مع اخرتاعه آلالت شعاعية.

8. 2. مكانتته عنتد الستلطان متوالي الحستن االول الـذي بعثـه اىل كليـة العينـي بالقاهـرة مبرص 

لدراسـة الطـب الحديـث والجراحـة وأصبـح ماهـرا فيهـام. وعنـد عودتـه للمغـرب اختصـه طبيبا 

لنفسـه ولـألرسة امللكية، كام عينـه موقتا بجامع القرويني "ملهارته ومعرفتـه بعلومه". و أنعم عليه 

بظهري التوقري واالحرتام وجدده السـلطان سـيدي محمد بن يوسـف البنه سـيدي مشيش وحفيده 

املامون بتاريخ 26 صفر الخري 1363هـ )21 فراير 1944م(.

8. 3. تعيينته موقتتا بجامتع القرويتني: ويف 20 محـرم 1300هــ /1دجنر 1882م وعمره 48 سـنة، 

عينـه السـلطان مـوالي الحسـن االول موقتـا بجامـع القرويـني، بعـد وفـاة املوقت السـيد ادريس 

الحبـايب رحمـه اللـه. وجـاء يف رسـالة التعيـني "وثبـت لـدى سـيادة سـيدنا أعـزه اللـه أن الرشيف 

املذكـور أحـق بالتقديـم وأوىل بالقيـام بوظيـف التوقيـت مبنار املسـجد املذكور، ملهارتـه ومعرفته 

بعلومه...وحيـث هـو االن مكلـف مبـا يرجع ألمور الطـب وغريها بالحرضة املولوية، أذن له سـيدنا 
أيده الله يف جعل النائب عنه فيه حتى يقدم لتلك الحرضة فيقوم بنفسه بوظيفه املذكور..."7

رسـالة مـن الحاجـب السـلطاين أحمـد بـن مـوىس البخاري اىل باشـا فـاس عبد الله بـن أحمد البخـاري يعلمه "بقرار السـلطان )موالي الحسـن   7

االول( تعيني عبد السالم العلمي موقتا بجامع القرويني"، مجموعة دورية تصدرها مديرية الوثائق امللكية، العدد 13، الوثيقة رقم 1600.
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8. 4. وال ننىس ما تخرج عليه من علامء القرويني، كام سبق ذكره.

8. 5. يذكتر ببعتض االحتداث التتي عاشتها بالقاهترة: ملـا بعثـه السـلطان الحسـن االول لدراسـة 

الطـب الحديـث والجراحة مبرص، كان عمره حوايل 40 سـنة وعامل يُٙدرُِّس بجامعة القرويني العريقة 

ولـه العديـد مـن املخطوطات، خصوصـا يف علوم الفلك والرياضيات وامليقـات. فلم يكن مثله مثل 

الطلبـة االخريـن. فـكان يسـتدعى للمشـاركة يف جلسـات علمية بكليـة الطب وباألزهـر وبرحاب 

الزوايـا وغريهـا مـع أشـياخ وعلامء مـرص. وهكذا يذكر يف كتابه "دسـتور ابـد اليواقيت عىل تحرير 

املواقيت"8:

الحتدة 1:"فحصـل يل مـن التيسـري والـرشف واالعتنـاء ما ال يزيد عنـه حتى كان رئيس االسـبطالية 

)القرص العيني( محمد عي باشا البغي يدعوين اال مبوالنا املعظم..."...

الحتدة 2: "ومـن جملـة مـا حصـل يل من الـرشف أين ترشفت باالجتـامع مع العامل العالمة الركة شـيخ 

املالكية الشـيخ عليش9 وطلب مني أن نقرأ معه ملخص الجغميني يف علم الهيئة وزيغ السـلطان الغ 

بيـك يف علـم التعديل فأجبته لذلـك..." علام أن العامل الفلـي والرياضيايت والطبيب الجغميني عاش يف 

القرن 13م وأن العالمة عبد السـالم العلمي عارف بنظرياته وقادر عىل املشـاركة بإسـهاب يف مثل هذه 

الجلسة العلمية. 

الحتدة 3: " ومـن جملـة مـا حصـل يل أيضا من الرشف نـرصيت عند مناظريت مع رئيـس برج الرصد 

هنالـك السـيد محمـود بـه الفلي ألين صحبتـه معي ملرص اآللـة التي كنت اخرتعتها ثانيا املسـامة 

بربـع الشـعاع والظـل بقصد نرشهـا وٳظهارها هنالك عىل يد عزيز مرص فقيل يل ال نسـلمها حتى 

يسـلم اخرتاعـك لهـا رئيـس بـرج الرصد، فحـرصت عنده سـبعة أيام بقصـد االمتحان فنـرصين الله 

عليه وأعطاين خط يده بتسليم اخرتاعي لها".

"فحينئـذ قبلـت وحازهـا رئيـس ديـوان املدارس وجعلـت يف بيـت اآلالت الفلكيـة لينظرها جميع 

مـن دخـل لذلـك البيت منقوشـا عليها اسـم مخرتعهـا )أي عبد السـالم العلمي( وأعطيت شـهادة 

ترشيف بذلك...".

الحتدة 4:هـو كلـام جـاء يف نـص االجـازة الطبيـة التـي حصـل عليهـا يف مـرص مـن تقديـر وتنويه 

ومتجيـد ومـدح واالعـرتاف مبهاراتـه ومعارفـه، كـام أرشنا اىل ذلـك أعاله، حيث من جملـة ما يقوله 

ص. 113-112  8

الشيخ محمد عليش أبو عبد الله. 1802-1882م، عامل عقيدة، من االزهر.  9
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محرر الرسـالة : "...أين من منذ ما كلفت بتعليم علم الطب بدمشـق الشـام املحمية، قبل مجيئي 

اىل املدرسـة الخديويـة املرصيـة...مل أجـد أحدا اشـتغل بغـرية شـديدة، وطريقة مسـتمرة حميدة، 

مثـل هـذا الطبيـب النحريـر، الـذي هو باملـدح جدير...ومـن حظي األوفـر أين اجتمعـت مع مثل 

هذا الفاضل املاهر، فوجدته يف العلم والعمل وحيدا، ويف املعارف بالنسبة ألقرانه فريدا...".

وكل هـذا شـاهد عـىل االحـرتام والتقدير الذي كان يحاط به يف األوسـاط العلمية والفكرية والثقافية 

بالقاهرة وما كان يحس به من اعتزاز. 

9. اهتماماته برصد الكواكب واألفالك

عندمـا تطـرق بإسـهاب لعلـم التنجيم يف كتابه "دسـتور أبدع اليواقيت عىل تحريـر املواقيت" ذكر 

بعـض أعـامل الرصـد التـي قام بها والده وهو شـخصيا ثم اهتامم السـالطني العلويني بعلوم الفلك 

وامليقات وبأعامل الرصد. وفيام يي بعض األمثلة مام ذكره :

9. 1. ويف معرفتة الفجتر التكاذب متن الفجتر الصتادق لتفتادي الصتالة قبل دخول الوقتت، يقول 

"وقـد رصـد والـدي رحمـه اللـه تعـاىل وريض عنه يف نحو عرشين سـنة فوجـد ...وقد ذكـر ذلك يف 

نظمه املسمى بالبستان..."10.

9. 2. ويف أصتول الريتاح ومهبهتا، يقـول :...والريـاح املشـهورة مثانيـة: أربـع أصـول وأربـع نكب...

وتسـمى عنـد البحريني...وأعلـم أن كل ريـح مـن هـذه الثامنيـة تهب مـن حولها ثالث ريـاح أخر 

يعرفهـا املحققـون مـن العلامء البحريني وقد أشـار إىل هـذه والدنا رحمه الله تعـاىل وريض عنه يف 

نظمـه املسـمى بالبسـتان حيث تكلـم عن قبلة املغرب...وقيـل عدد األرياح ثالمثائة وسـتون بقدر 

عدد أدراج األفق فكل ريح يهب من درجة والله تعاىل أعلم11.

9. 3. ومتن أجتل استتخراج ستمت الوقتت وستمت القبلتة يقـول "بعدمـا تحدث عن سـمت مكة" 

اعلـم بـأين اسـتخرجت هذا السـمت لعرض فـاس الذي هو...وطولهـا الذي هو ...وبعـرض مكة الذي 

هـو ...وطولهـا الـذي هـو ...فوجدته درجـة واثنني وعرشين دقيقـة من الربع الرشقـي الجنويب وهذا 
هو السمت الصحيح عندي...وقد استخرجت سمت القبلة أيضا بطريق حركة الفلك...12

العالمـة عبـد السـالم بـن محمـد العلمـي : "حاشـية عىل الرسـالة الفتحيـة يف األعـامل الجيبية" كتبـه يف 1863م، نرشته مؤسسـة   10

سيدي مشيش العلمي، القنيطرة يف 2019 )رقم 41(، دار أيب رقراق للطباعة والنرش، الرباط، ص63.

املرجع السابق، ص 84.  11

املرجع السابق، ص 85.  12
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9. 4. "يف الصتور التتي ألحقهتا املتأخترون بالصتور الجنوبيتة، اعلـم أن جميع ما تقـدم من الصور 

والكواكـب هـو عـىل مـا ذكـره "بطليمـوس" يف )املجسـطي( حسـبام تقدم ألنـه راعى مـا يظهر يف 

الربـع الشـاميل املسـكون حسـبام افتضـاه علـم الجغرافيـا يف وقتـه وأمـا املتأخرون فحـني تحققوا 

بعـامرة النصـف الجنويب لكرثة سـياحتهم بسـفن البحار ألحقـوا الصور التي حـول القطب الجنويب 

بالصـور الجنوبيـة وقـد عـرثت عـىل ذلك يف رسـالة عـىل الكـرة االرضية بـل الفلكية ألفهـا صاحبها 
للسلطان سيدي محمد بن عبد الله بن موالنا اسامعيل ...13

9. 5...وأمتا الزهترة فهـو كوكـب عظيم أعظم مـن جميع الكواكـب الثابتة واملتجـرة يف رأي العني 

حتـى أن شـعاعها ينشـئ عنـه ظـل اذا مل يكـن القمـر موجـودا و يخفـى عنـه الفجر الـكاذب كام 

يخفـى عنـد وجـود القمـر عىل مـا رصده والـدي رحمه الله تعاىل يف نحو عرشين سـنة كام سـيأيت 

يف علم الضوء...)14(

9. 6.  اعلتم أن الكواكتب ذوات الذوائتب هي يف كرة االثري وعددها عند "بطليموس" تسـعة عرش 

وعنـد غـريه مـن املتقدمني اثنـا عرش كوكبا...وأنها كسـائر الكواكب غري أنها ليسـت لهـا دوائب إال 

عنـد وقـوع سـبب وأسـامؤها...والحربة كوكـب لونـه شـديد الصفـرة ٳال أنه مسـتطيل ال يلمح ٳال 

طرفـاه وقـد رأيـت هذا الكوكب بني العشـاءين عام. وقد كان ذنبه قريبا من سـمت الرأس وكانت 

مـدة ظهـوره نحـو ثالث ليال وذنبـه نحو أربع قامات....واألسـود كوكب أدكن تعلوه صفرة بسـواد 

وشـعاعه يف أسـفله وقـد رأيـت هـذا الكوكـب عـام 1269هــ يف جهة الشـامل قريب مـن القطب 

وكان ذنبه نحو ذراع وكانت مدة ظهوره نحو ثالث ليال15.

9. 7....وملتا كنتت متع موالنتا نترصه اللته الستلطان موالنتا الحستن بصـدد كـوين طبيـب حرضته 

العليـة باللـه ومحاسـبا لدفاتر املـرايس ومحرر الطوالع االختيـارات ووصلنا ملراكـش أخرج يل نرصه 

اللـه جميـع اآلالت امليقاتية واملسـاحية التي تركـه والده املقدس ومن جملتها التيلوسـكوب أعني 

املـرآة املعظمـة فنصبناهـا حذاء الدار العليـة بالله ورصدنا بها نجم املشـرتيفرأيناه يف حجم القمر 

ليلـة البـدر وحولـه ثالثة مـن ندمائه أعني توابعه التي ال ترى إال بالتيلوسـكوب عىل شـكل مثلث 

مختلـف االضـالع وراقبنـاه بها بعد ذلك مرة أخرى هنالك أيضا فرأيناه عىل شـكل مثلث متسـاوي 

الساقني...16.

"دستور ابدع اليواقيت عىل تحرير املواقيت" ص 119.  13

املرجع السابق : ص 130-129.  14

املرجع السابق : ص 136-135  15

املرجع السابق : ص 134  16
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10. اهتماماته بصناعة االسطرالب واآلالت الميقاتية

وبجانـب اشـتغاله بتدريس هذه العلوم الدقيقة والتطبيقيـة والطبيعية، كان يقوم كذلك بتأليفها، 

وباخـرتاع آالت شـعاعية وأجهـزة االسـطرالب ولتحقيق السـاعة والتي تسـاعده يف أعامله امليقاتية 

واملرتبطة بالعبادات كاتجاه القبلة، تحديد الشـفق، مواعيد الصالة، حركة الشـمس، شـهر رمضان، 

سـنة  الرحـامن  عبـد  بـن  محمـد  سـيدي  للسـلطان  هديـة  إحداهـا  اإلسـالمية...وقدم  األعيـاد 

1284هـ/1867م سميت جعبة العامل أو أسطوانة العامل17.

ونظـرا "لعـر صنعتهـا وصعوبـة العمل بهـا وٳن كانـت جامعة لجميـع العروض"،فقام باخـرتاع آلة 

ثانية سـامها ربع الشـعاع والظل وأخذها معه إىل مرص بقصد إهدائها إىل عزيز مرص عندما التحق 

بها مبعوثا من طرف السـلطان موالي الحسـن األول سـنة 1291هـ/1874م وعمره 40 سـنة، لدراسـة 

الطـب الحديـث. فــ "قدمها لرئيـس برج الرصد السـيد محمود بيك )باشـا( الفلـي )1815-1885م( 

وعند امتحانه مدة سـبعة أيام سـلمه بخط يده شـهادة اخرتاعه لها ثم حازها رئيس ديوان املدارس 

وعرضـت يف بيـت اآلالت الفلكيـة يف صنـدوق مـن الزجـاج لينظرها جميـع من دخل ذلـك البيت". 

كام"أعطيت له شهادة ترشيف بذلك من أحد رؤساء مجلس ذلك الديوان وهو رئيس فرنيس"18. 

وحسـب فهـرس املخطوطـات العلمية، بـدار الكتب املرصيـة، وزارة الثقافة بالقاهـرة، الجزء األول 

الـذي حققـه يف 1981 "األسـتاذ ديفيـد أ. كنـج"David A. King، توجد بها آلـة فلكية أخرى ثالثة 

تسـمى ربـع صـدى أفاقـي نحـاس وهـي محفوظـة بقاعـة اآلالت الفلكيـة، صنعة مسـتنبطة عبد 

السالم العلمي بفاس 1291هـ/1874م"19.

11. الخالصة

وباختصـار ميكـن القـول بأنـه مـن خـالل ثقافتـه التقليدية والحديثـة وعلومـه ومهاراتـه وتجاربه 

العديدة ومسـؤولياته املتنوعة، يف املغرب ويف املرشق، وكذا مؤلفاته ودروسـه واخرتاعه لالسطرالب 

و لـآلالت الشـعاعية، سـاهم العالمـة واالسـتاذ عبد السـالم بن محمـد بن أحمد الحسـني العلمي 

يف نـرش االفـكار والعلـوم واملعـارف الجديـدة يف أوسـاط املثقفـني والراغبـني يف التطـور والتقـدم 

العالمـة عبـد السـالم العلمـي : "دسـتور ابـدع اليواقيـت عـىل تحريـر املواقيـت". ص. 167. مؤسسـة سـيدي مشـيش العلمـي،   17

القنيطرة. دار أيب رقراق للطباعة والنرش، الرباط 2019م.

املرجع السابق ص 129 أو 113 من طبعة هذا املخطوط. و ص. 163.  18

أستاذ بجامعة "بنسلفانيا" بالواليات املتحدة وبجامعة "فرانكفورت" بأملانيا.  19
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والتحديـث.وكان بكل اسـتحقاق عاملا موسـوعيا ومرشـدا مثاليـا، يف النصف الثاين مـن القرن 19م. 

فيمكـن القـول كذلـك أنه خدم الله، الوطن، السـلطان، الرتبيـة، العلم، الثقافة، البـالد والعباد. ويف 

نفـس الوقـت كان الـكل باللغة العربيـة و هذا مبثابة حجة قاطعة عـىل أن اللغة العربية هي لغة 

العلـم بامتيـاز، رشيطـة معرفتهـا وتحيينهـا كام هو الشـأن مع أي لغـة متداولة. فرحمـة الله عىل 

السـلف الصالـح، املـريب واملرشـد جـدي العالمـة والطبيب سـيدي عبد السـالم بن محمـد العلمي 

الذي وهب حياته لخدمة الرتبية والعلم والبحث العلمي والوطن.

وأريـد أن أنـوه بحـرارة بكليـة الطـب والصيدلـة بجامعـة سـيدي محمد بـن عبد اللـه بفاس عىل 

تنظيـم دورة خاصـة بالعالمـة والطبيـب عبد السـالم العلمي خـالل مؤمترها الدويل السـابع بفاس 

حـول تاريـخ الطـب، واملنعقـد يف دجنـر 2019، كـام أنوه بالتنسـيق املسـتمر الجيد الـذي قام به 

الطبيـب والجـراح الروفيسـور البشـري بنجلـون، بـني هـذه الكليـة بفـاس وبينـي بصفتـي رئيـس 

مؤسسـة سـيدي مشـيش العلمـي بالقنيطـرة. ومـا هـذه املبـادرة األوىل بهـذه الكليـة ٳال أمانة يف 

عنقنـا ويف عنـق غرينـا وكل مـن لـه غـرية عـىل تاريخ وحضـارة وكذا مسـتقبل هذا الوطـن. وأمتنى 

أن تكـون قـدوة لكليـات الطـب وكليـات العلـوم ووزارة التعليـم العـايل والبحـث العلمـي ووزارة 

الثقافـة وأكادمييـة اململكـة املغربيـة وكل مـن عليـه أن يهتـم بتاريـخ البحـث العلمـي والعلـم و 

العلـامء الذيـن رفعـوا عاليا مسـاهمة هـذا الوطن طيلة قـرون من الزمن يف تنوير مشـعل املعرفة 

والحضارة يف الغرب واملتوسط.

وأعتقد جازما أن عىل الشـباب واملثقفني واملسـؤولني أن يكونوا عىل علم مبا قام به السـابقون من 

طينـة وأمثـال هـذا العالمـة، وهـم كـرث، ليعتـزوا ويفتخـروا بتاريـخ بالدهـم وليكونـوا قـدوة لهم 

وألساتذتنا وخرائنا وملستقبل هذه األرض املعطاة.

وماذلك عىل الله بعزيز. وبالله التوفيق.
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المحور الرابع: 
عبد السالم العلمي: مسار عالم

الدكتور أنطوان بارتليمي كلوت بك 
وتأسيس مدرسة الطب البشري في مصر

األستاذ خالد فهمي
جامعة كامبريدج - المملكة المتحدة

تتنـاول هـذه الورقـة تاريـخ مدرسـة الطـب البـرشي مبـرص املعروفـة باسـم قـرص العينـي، وهـي 

املدرسة الطبية التي درس بها طبيبنا عبد السالم العلمي.

كـام هـو معـروف حـرض عبـد السـالم العلمـي ملـرص عـام 1874. وقتهـا كان قـد مر عىل تأسـيس 

املدرسـة حوايل نصف قرن، وسـأتناول بالتفصيل الخطوات األوىل لتأسـيس هذه املدرسة والعقبات 

التي واجهتها يف سنواتها األوىل.

يعـود تاريـخ افتتـاح هـذه املدرسـة إىل عـام 1827 ولكـن بدايتهـا الحقيقيـة تعـود إىل قبـل ذلـك 

بسـنوات قليلـة. فعندمـا رشع محمد عي باشـا، الـذي توىل حكم مرص عـام 1805، عندما رشع يف 

تأسـيس جيـش نظامـي حديث مبني عىل تجنيـد الفالحني من أبناء البـالد أدرك أن عملية التجنيد 

يعتورهـا عيـب خطـري وهـو غياب األطباء املهـرة الذين ميكنهـم متييز من يصلـح للجندية ممن ال 

يصلح. كام أوضحت حمالته العسـكرية األوىل أن الجنود يتخطفهم املوت ليس فقط يف سـاحات 

القتال ولكن أيضا نتيجة األمراض التي تصيبهم يف املعسكرات والقشالقات.1 

لذلـك عقـد العـزم عىل تأسـيس خدمة طبيـة للجيش، وبالتـايل اتصل بالقنصـل الفرنيس مبرص عله 

ميـده بطبيـب يعهـد لـه بهذه املهمـة الحيويـة. وبالفعل قدم لـه القنصل طبيبا شـابا من خريجي 
2.Antoine Barthélémy Clot جامعة مارسيليا، اسمه أنطوان بارتليمي كلو

عـن تاريـخ التجنيـد يف جيـش محمـد عـي انظـر: خالـد فهمـي، كل رجـال الباشـا: محمـد عـي وجيشـه وبنـاء مـرص الحديثـة،   1

ترجمة رشيف يونس )القاهرة: دار الرشوق، 2001(، الفصل الثاين.

-  لسرية حديثة لحياة كلوت بك انظر:  2

 Christian Jean Dubois, Clot Bey: Médecin de Marseille, 1793-1868 )Marseilles: J. Laffitte, 2013(.
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وعر مقابالت عديدة يف شـتاء 1825-1824 أبهر الطبيب الشـاب الوايل بحكمته وفطانته وحسـن 

تدبـريه. ففـي هـذه املقابـالت قدم كلو للباشـا أربـع نصائح كانت لها أبلغ األثر يف رسـم السياسـة 

الصحية املقرتحة.

كانـت أوىل النصائـح هي التخي عن اسـتجالب أطباء فرنسـيني أو أوربيـني لتكوين الخدمة الطبية 

العسـكرية املبتغـاة، إذ أن ذلـك سـيكلف الباشـا أمـواال طائلـة، وبالتـايل يجب عليـه االعتامد عىل 

أطباء محليني. 

أمـا النصيحـة الثانيـة فكانـت رضورة تأسـيس مدرسـة طبيـة لتعليم هـؤالء األطباء. ولـي يتمكن 

هـؤالء األطبـاء مـن التواصـل مـع مرضاهـم نصـح الطبيـب الفرنـيس الباشـا الـرتيك أن تكـون لغـة 

الدراسـة هـي العربيـة، وكانـت هـذه هـي النصيحـة الثالثة. أمـا رابـع النصائح فكانـت رضورة أن 

يـدرIس الطـب يف املدرسـة الجديـدة اعتـامداً عـىل الترشيـح، إذا أن االعتـامد عىل الكتـب أو عىل 

املجسامت ال يغني عن مشاهدة الجسد البرشي وفتحه.

بعـد أن اقتنـع الباشـا بنصائـح الطبيـب الفرنـيس أعطـى لـه اإلذن بالبـدء يف مرشوعـه الطمـوح، 

وخصـص لـه كل االعتـامدات املاليـة لتنفيـذه. ومـا هـي إال سـنتني اثنتـني، أي يف عـام 1827، حتى 

افتتحت مدرسـة الطب يف مكان اسـمه أبو زعبل شـامل رشقي القاهرة حيث كان هناك معسـكر 

حـريب اسـمه جهـاد آبـاد. وكانـت مدرسـة الطـب بأبـو زعبل أول منشـأة طبيـة تقـام يف مرص منذ 

أكـرث مـن خمسـة قـرون خلـت.3  وهي ومطبعـة بوالق هـام املنشـئتان الوحيدتان اللتـان صمدتا 

لرصوف الزمن من عرص محمد عي حتى يومنا هذا. 

كانـت املدرسـة ذات طابـق واحـد عـىل شـكل مربـع طـول أضالعـه مائتـا مـرت. وكان يف منتصـف 

املبنـى إيـوان داخـي مفتـوح به حديقـة زرعت فيهـا النباتات الطبيـة التي كانت متد املدرسـة مبا 

تحتاجه من أعشاب وعقاقري طبية.

ونظـراً لقـرب املدرسـة مـن املعسـكر الحـريب فقـد كان من اليسـري عىل الجنـود املرىض أن يُرسـلوا 

للمدرسـة للعـالج. ومبعنـى آخـر، فـإن املدرسـة كانـت منـذ إنشـائها مستشـفى حربيـاً يفـد عليه 

مـع ذلـك أشـار عـي مبـارك إىل وجـود ثـالث تكايـا مخصصـة لرعايـة الفقـراء أنشـئت كلهـا يف العهـد العثـامين وهـي التكيـة   3

الجلشـانية والتكيـة الحبّانيـة وتكيـة العجـم.  أنظـر عي مبارك، الخطـط التوفيقية الجديـدة، 20 جزءاً، )القاهـرة: بوالق، 1304-

1306 هجرية / 7188-1889 ميالدية(، ج 1: ص 97.  لتاريخ املستشفيات يف مرص اململوكية انظر

Ahmed Ragab, The Medieval Islamic Hospital: Medicine, Religion, and Charity )Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press, 2015(.
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الجنـود املـرىض بأعـداد كبـرية، وهو األمـر الذي سـاعد يف إضافة خرة عملية عـىل التعليم النظري 

الذي كان التالميذ يتلقونه يف املدرسة.

وملـا كانـت البـالد وقتهـا تفتقـر ألي تعليـم ثانـوي أو إعـدادي حديـث فقد تـم انتخـاب عدد من 

طـالب األزهـر لي يلتحقوا باملدرسـة الجديدة. ونظـرا لعدم إملام الطالب بأي لغـة أوربية، ولجهل 

املدرسـني بالعربيـة، فقـد تـم تعيـني بعـض مـن املرتجمـني الشـوام الذيـن كانـت لديهـم درايـة 

بالفرنسـية واإليطاليـة لـي يرتجموا املحـارضات، عند إلقائها، من الفرنسـية )أو اإليطالية، حسـبام 

الحـال( للعربيـة. ويف نهايـة كل درس كان يُطلـب مـن أحـد الطـالب إعادة ما سـمعه مـن املرتجم 

عـىل أن يقـوم املرتجـم بإعـادة ترجمـة ما تاله الطالـب بالعربية للغـة األصلية حتى يتأكد األسـتاذ 

مـن دقـة الرتجمـة. ومبـرور الوقـت اكتسـب هـؤالء املرتجمـون معلومـات غنيـة عـن الطـب 

ومصطلحاته مكنتهم من ترجمة الكتب الطبية، كام سأبني الحقاً.

وبعـد خمـس سـنوات مـن تلقـي أحـدث العلوم الطبيـة تخرجـت أول دفعـة من مدرسـة الطب 

البـرشي بأبـو زعبـل عـام 1832. وقـام كلـو -- الذي حاز عىل رتبـة البكاوية يف نفس السـنة وُعرف 

مـن وقتهـا بـ"كلـوت بـك" مكافئة له عىل صموده أمام انتشـار وبـاء الكولريا يف نفـس العام وعدم 

هروبـه مـن وظيفتـه كـام فعـل الكثري من زمالئـه األوروبيـني وبالتايل نجاحـه يف الحد من انتشـار 

املـرض الفتـاك ملعسـكرات الجيـش – قـام بانتخاب أمهـر الطالب وأرسـلهم يف بعثة طبية لفرنسـا 

لي يكملوا تعليمهم الطبي هناك.  

أمـا أعضـاء هـذه البعثـة فهـم: محمـد عـي البقـي، إبراهيـم النـرواي، محمـد الشـافعي، محمد 

الشـبايس، مصطفـى السـبي، أحمـد حسـن الرشـيدي، عيسـوي النحـراوي، الشـيخ حسـن غانـم 
الرشيدي، محمد أفندي السكري، حسني الههياوي، محمد منصور أفندي، أحمد نجيب أفندي.4

وبعـد عـرش سـنوات مـن تأسـيس املدرسـة أقنـع كلـوت بيك محمـد عىل بـرضورة نقل املدرسـة-

املستشـفى مـن أبـو زعبـل. فمعسـكر جهـاد آبـاد أمـى خاليـا عـىل عروشـه بعـد ارتحـال أغلب 

الجيـش إيل الشـام يف حملـة الشـام الشـهرية )1840-1831(، كـام أن بعدهـا عـن املحروسـة )كـام 

كانـت تعـرف القاهرة وقتئذ( كان يسـبب الكثري من املشـاق عىل الطـالب. ويف 1837 وافق محمد 

عـىل عـي اقـرتاح كلـوت بـك ُونقـل املستشـفى إىل شـاطئ النيـل عند قـرص العيني وبذلـك ُعرف 

عـن هـذه البعثـة انظـر: عمـر طوسـون، البعثـات العلميـة يف عهد محمد عـي ثم يف عهـدي عباس األول وسـعيد )اإلسـكندرية:   4

مطبعة صالح الدين، 1934(، ص 123-137.
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املستشفى باسم موقعه الجديد،5 واحتفظ بهذا االسم حتى يومنا هذا.

ورسعـان مـا أن تطـور القرص العيني ليكون مركـزاً طبياً ذا مهام عديدة بعـد أن كان دوره محصوراً 

يف كونه مستشـفى عسـكرياً يف أوائل سـنوات تكوينه. فباإلضافة إىل كونه كلية للطب، ومستشفى 

عسـكرياً، أصبـح قـرص العينـي مركـزاً طبياً يرشف عـىل الكثري من املؤسسـات الطبيـة األخرى التي 

رُشع يف تأسيسـها يف تلـك الفـرتة والتـي كان مـن أهمهـا معمـل كيـاموي يقـوم برتكيـب األدويـة 

والعقاقـري وكان موقعـه يف قرص العيني نفسـه، ومستشـفى مدين ُعرف باسـم "اإلسـبتالية املُلكية" 

بحـي األزبكيـة رشقـي املحروسـة، و"مدرسـة الـوالدة" أيضـا باألزبكيـة )وكانت تلك تـدرّس مبادئ 

الطب لعدد محدود من البنات(.

وكان أغلب األطباء يُرسـلون فور تخرجهم للوحدات العسـكرية املقاتلة يف جبهات القتال املختلفة 

يف الشـام والحجـاز واليمـن والسـودان، وبذلـك أكسـبتهم تلـك التجربة خـرة مثينـة إذ متكنوا من 

مناظرة عدد كبري من الحاالت وقاموا مبئات العمليات الجراحية.

وكان لجهـود كلـوت بـك الناجحـة يف تحويـل قرص العيني من مستشـفى عسـكري إىل مركز طبي 

يُعنـى بأحـوال األهـايل جميعـاً أبلغ األثر يف تحسـني الظروف الصحيـة لعموم املرصيـني، وكان من 

أهـم أمثلـة ذلـك افتتاح مكاتب صحـة يف كل بندر يف األرياف ويف كل حـي يف املدن يقدم الخدمة 

الطبيـة لألهـايل مجانـاً. كـام افتتحـت املستشـفيات اإلقليميـة يف املـدن الكـرى يف طـول البـالد 

وعرضهـا. وأرشفـت مدرسـة الطـب بقـرص العينـي عـىل برنامـج طمـوح لتطعيـم كل األطفال ضد 

الجـدري.6 ونجـح قـرص العينـي كذلك يف وضـع إجراءات احرتازيـة لحفظ الصحة العامـة، كان من 

أهمهـا فـرض الحجر الصحـي، الكورنتينا، للحد من انتشـار األوبئـة، وأخطرها الطاعـون والكولريا.7 

ويف عـام 1848 كُللـت جهـود القـرص العينـي بالنجاح عنـد إقامـة أول تعداد عام للسـكان وبذلك 

ملعرفـة الحجـج التـي دفـع بهـا كلـوت بك لنقل املدرسـة انظـر دار الوثائـق القوميـة، القاهرة، املعية السـنية، تـريك، س/2/55/1   5

)الرقـم األصـي: 47( وثيقـة رقـم 421، 27 صفـر 1249 / 16 يوليـو 1833؛ دار الوثائـق القومية، املعية السـنية، تريك، س/2/52/1 

)الرقـم األصـي: 57( وثيقـة رقـم 491، ص 106، 17 ذو القعـدة 1250 / 17 مـارس 1835؛ دار الوثائـق القوميـة، املعيـة السـنية، 

تـريك، س/1/54/1 )الرقـم األصـي: 61( وثيقـة رقـم 265، 19 رجـب 1251 / 10 نوفمـر 1835.  أنظر أيضاً كلـوت بك، ملحة عامة 

إىل مرص، ج 2: ص 628-630.

عـزة عبـد الهـادي، "مقاومـة األهايل لتطعيم الجدري يف القرن التاسـع عـرش" وردت يف الرفض واالحتجـاج االجتامعي يف املجتمع   6

املـرصي يف العـرص العثـامين، تحريـر نـارص إبراهيـم )القاهـرة: الجمعيـة املرصيـة للدراسـات التاريخيـة، 2004(، ص 312-303.  

أنظـر أيضـاً انطـوان بارتليمـي كلـوت بك، مبحـث تعليمي يف تطعيـم الجدري، ترجمة أحمد حسـن الرشـيدي )القاهـرة: بوالق، 

1259 هجرية / 1843 ميالدية(.

عـن الكورنتينـا، انظـر: خالـد فهمـي، "من رعايـا إىل أرقام: تأسـيس نظام الصحة العامة يف مرص،" مجلة الدراسـات الفلسـطينية، العدد   7

123، صيف 2020، ص 9-22.
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أصبحـت لـدى السـلطات الصحيـة قاعـدة بيانـات دقيقـة تبنـي عليهـا سياسـاتها الصحيـة عـىل 
مستوى القطر كله.8

واختصـاراً، ميكـن القـول بثقـة إن قـرص العينـي كان أهـم وأنجـح مؤسسـة عرفتها مـرص يف القرن 

التاسـع عـرش. فقـد اسـتطاع أطبـاء وطبيبـات هذا الـرصح الطبي العمـالق من القيـام مبرشوعات 

طبية بالغة األهمية وجليلة األثر.

ولكـن لنعـد للمشـكلتني العويصتـني اللتني واجهام كلوت بك عند رشوعه يف تأسـيس املدرسـة، أي 

مقاومـة املشـايخ واألهـايل للترشيـح، ومشـكلة الرتجمـة، وال أقصـد ترجمـة املحـارضات فقـط بل 

ترجمـة الكتب الدراسـية. ويف السـطور القليلة التالية أقدم عرضاً مختـرصاً لطبيعة هاتني العقبتني 

وطرق مواجهتهام والتغلب عليهام.

أمـا بخصـوص العقبـة األوىل، فيقـول كلـوت بـك يف مذكراتـه إنه عندمـا فاتح محمد عي يف شـأن 

رضورة تدريـس الطـب عـن طريـق فتـح الجثث، حذره الباشـا من مغبـة هذا العمـل وطلب منه 

بالتخاطـب مع شـيوخ األزهـر ألخذ موافقتهم. ومل يرتدد الطبيب الفرنيس يف اسـتخدام كل مهاراته 

السياسية والبالغية لتجاوز تلك العقبة الكؤود، ورسد تلك املحاوالت يف مذكراته:

"كان أمـي أن أتغلـب يومـاً عـىل هـذا املوقـف املعقـد، رغـم أننـي مل يخـف عـّي تقـزز الطـالب 

الواضـح وال املعارضـة املتشـددة مـن جانب املشـايخ الذين حاورتهـم طويالً حول ذلـك املوضوع.  

كرسـت جهـدي لكسـب ثقة شـيخ اإلسـالم العـرويس وهو مسـؤول كبـري ُعـرف بالتقـوى يف أرجاء 

البـالد.  ولكـن عندمـا حدثتـه عـن موضوع الترشيـح التعليمي مل يتنـازل قيد أمنلة.  تأسـس رفضه 

القاطـع عـىل أن الديـن يـرى أن الجثـث تعـرف األمل وتشـعر بـه، وقـد وافقتـه عـىل قولـه لكننـي 

للمزيد عن هذا التعداد أنظر  8

 Kenneth Cuno and Michael J. Reimer, ”The Census Registers of Nineteenth-Century Egypt: A New Source for 

Social Historians,“ British Journal of Middle Eastern Studies 24, no. 2 )1997(, 193-216; Ghislaine Alleaume and 

Philippe Fargues, ”La naissance d’une statistique d’État: Le recensement de 1848 en Egypte,“ Histoire & Meas-

ure 13, nos. 1-2 )1998(: 147-193; Ghislaine Alleaume and Philippe Fargues, ”Voisinage et frontière: Résider au 

Caire en 1846,“ in Urbanite arabe: Homage à Bernard Lepetit, ed. Jocelyne Dakhlia )Arles: Sindbad, 1998(, 

77-112; and Philippe Fargues, ”Family and household in mid-nineteenth-century Egypt,“ in Family History in 

the Middle East: Household, Property, and Gender, ed. Beshara Doumani )Albany: State University of New 

York Press, 2003(, 23-50.  

أنظـر أيضـاً مرسـوم عبـاس باشـا الـذي يوضـح طريقـة حـرص املرىض مـن العسـكريني ورجـال البحريـة وذكر سـن املتوفـني عند   

تسـجيلهم يف اإلحصـاءات السـنوية: دار الوثائـق القوميـة، محفظـة امليهـي، ملـف 1262، وثيقـة مؤرخـة يف 30 ذو الحجة 1262 

هجرية / 19 ديسمر 1846 ميالدية.
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أضفـت أن الجثـث تتحلـل وتصبـح طعامـاً للـدود بعد املـوت، ]ودفع الشـيخ بعد ذلـك بقوله إن 

النصـوص الطبيـة[ املوجـودة تكفـي وتزيـد لتعليـم الطـالب.. )رددت( بـأن النظريـات ال تقدم إال 

أفـكاراً مبتـرة، وسـألته أال يتعني عىل املتخصص يف إصالح السـاعات مثـالً أن يفهم بالكامل كيف 

تعمـل تلـك اآللـة؟  أال يتوجـب عليه أن يفك أجزاءهـا ويعيد تركيبها حتى يفهـم كيف يعمل كل 

جـزء منهـا؟  أقنعتـه الصـورة التـي اسـتخدمتها ونجحـت يف الحصـول عـىل موافقـة ضمنيـة عـىل 
تدريس الترشيح رشيطة أن أفعل ذلك رساً وخفية."9

بعـد أن نجـح كلـوت بـك يف كسـب ود املشـايخ كان عليـه أن يواجه عـداء طلبته أنفسـهم.  كتب 

كلـوت بـك يف مذكراتـه أن واحـداً من طلبته اقرتب منه حامالً يف يده رسـالة.  وحاملا بدأ يف قراءتها 

هاجمـه الطالـب بسـكني.  كـرد فعـٍل غريـزي رفـع كلـوت بـك ذراعـه اليمنـى فتلقى فيهـا جرحاً 

غائـراً.  عـىل الفـور متـت السـيطرة عـىل املهاجـم ونُـزع منـه سـالحه وأصـدر كلـوت بـك أمـره 

باحتجـازه.  وخـالل التحقيـق الالحـق وقف الطـالب الذين نزعوا سـالح املهاجم وقفـة رجل واحد 

مؤيدين رسد زميلهم لألحداث بعد أن اقتنعوا بأنه "ال يجوز أن يؤخذ مؤمن بدم كلب مسـيحي."  

وبعـد مثـان سـاعات مـن االحتجـاز تم اإلفـراج عـن املعتدي واسـتعاد حريتـه دون خـوف من أي 

عواقـب.  أثـارت هـذه النتيجـة احباطـاً عميقـاً لـدى كلوت بـك الذي كتـب: "أعـرتف أن حالة من 

القنـوط العميـق قـد متلكتني منذ اللحظة التـي طعنني فيها ذلك املهـووس.  لقد ضحيت بحيايت، 

وضحيـت بسـالم روحـي يف محاولـة لقهـر تعصـب الشـعب ولشـحذ ذكائـه ولتعريفهـم مبنافـع 

الحضـارة، وكان جـزايئ هـو التجاهـل إن مل نقـل الكراهيـة املطلقـة.  لقـد كـرت هـذه الفكـرة 
روحي."10

بعـد تهدئـة القنصـل الفرنيس يف مـرص جـان فرانسـوا ميمـو  Jean-François Mimaut لخاطره، 

عـدل كلـوت بـك عن االسـتقالة بـل وأصبح أقوى التزاماً باالسـتمرار يف املهمة التي رسـمها لنفسـه 

يف مـرص.  ونجـح، بفضـل مثابرته وعمله الشـاق، يف التغلب عىل "تقديس طالبه الكامل ألرسـطو،" 

ونجـح أيضاً يف قهر "تعصبهم" ومعارضتهم الراسـخة للترشيح التعليمـي، ويف نهاية املطاف توقفوا 
عن رؤيتهم للترشيح التعليمي باعتباره تدنيساً للجسد."11

مـن الهـام أن نوضـح أن كلـوت بـك كواحـٍد مـن مفكـري مـا بعد عـرص التنويـر كان يعتـر الدين 

9 Antoine Barthélemy Clot Bey, Mémoires, ed. Jacques Tagher )Cairo: IFAO, 1949(, 71–72.

10 Clot Bey, Mémoires, 74.

11 Antoine Barthélemy Clot Bey, Compte rendu des travaux de l’École de Médecine d’Abou-Zabel )Égypte(, 

et de l’examen général des élèves )Paris: D. Cavellin, 1833(, 142, 146.
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بشـكل عـام، ال اإلسـالم وحـده، عقبـة تعرتض طريـق التفكري العلمـي العقالين.  فمـن املعروف أن 

مفكـري عـرص التنويـر قد شـددوا دومـاً عىل أن الكنيسـة كانت العقبـة الكؤود أمـام فتح الجثث 

ألغراض علمية، وكان هناك اعتقاد بأن الكنيسـة حظرت شـق الجسـد اإلنسـاين.  وكان فتح الجسد 

يعتـر مساسـاً باملقدسـات ألنـه مثّـل تحديـاً إلرادة الله يف أن يبقى مـا ال تراه عني اإلنسـان لغزاً ال 

يجـب كشـف أرساره.  وبالتـايل سـادت رؤيـة تقـي بأن الترشيـح التعليمي يشـكل انتهـاكاً لألمر 

اإللهـي باالبتعـاد عن املعرفة املحرمـة، وهكذا فإن "تحريم الترشيح التعليمـي مل يكن ]فقط[ أول 
تحريم للمعرفة ذاتها ]بل كان[ النموذج الذي احتذته كل أشكال ذلك التحريم."12

لقـد قدمـت الدراسـات الحديثـة أدلة مقنعة عـىل أن إلقاء اللـوم عىل الكنيسـة يف حظر الترشيح 

التعليمـي مل يكـن إال خرافـة.  وبرغم تقديم العديد مـن األدلة عىل أن معارضة الترشيح التعليمي 

كانـت تقـوم عـىل أسـس غـري دينية، فـإن تلـك الخرافة "مثلهـا مثل خرافـة األرض املسـطحة التي 

كثـرياً مـا ُربطـت بهـا، قـد أثبتت قدرتهـا عىل البقـاء، بل وما يقـارب اسـتحالة القضاء عليهـا، رغم 
تباين الظروف."13

ووفقاً لنتائج تلك الدراسـات النقدية فإن التشـكك يف الترشيح التعليمي ومقاومته العنيدة مل ينبعا 

مـن املحظـورات الدينيـة "وإمنـا كان سـببهام الكامـن هو ما ميثله ذلـك الترشيح من انتهاك جسـيم 

لـرشف الشـخص ورشف األرسة."14  ومل يكـن مـن قبيـل املصادفـة مثـاًل أن جميـع اللوائـح املنظمة 

لعمليـات الترشيـح التعليمـي يف بدايـات املـدارس الطبيـة الحديثـة يف أوروبـا قـد نصـت عـىل منع 

ترشيـح أي جثـث بخـالف جثـث املتهمـني املدانـني واألجانـب.  ودفعـت كاثريـن بـارك بـأن "أولئك 

األشـخاص قـد تـم ترشيحهم باعتبارهم أجانـب ال باعتبارهم مجرمني... ]أي باعتبارهم أشـخاصاً[ بال 

أقـارب يهمهـم عقـد جنـازة كرميـة، وغالبـاً كانـوا ممن ال ميلكـون املـال الالزم للقيـام بذلـك."15  ويف 

دراسـته لكتـب الترشيـح يف القرنـني الخامـس عرش والسـادس عرش، أوضـح أندريا كارلينـو أن حظر 

الترشيـح التعليمـي مل يـأِت نتيجـة لعقيـدة دينية وإمنـا رآه مرتبطاً "ببعـض قواعد السـلوك البرشي 

الراسـخة مثـل حرمـة املوىت، وضامن صون سـالمة الجسـد وكامله، وتفـادي التلوث أو العـدوى التي 

12 Marie-Christine Pouchelle, The Body and Surgery in the Middle Ages, trans. Rosemary Morris )New 

Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1990(, 82.

13 Katharine Park, ”The Criminal and the Saintly Body: Autopsy and Dissection in Renaissance Italy,“ Renais-

sance Quarterly 47, no. 1 )1994(: 4.

14 Park, ”The Criminal and the Saintly Body,“ 12.

15 Park, ”The Criminal and the Saintly Body,“ 12.
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قـد تنتـج عـن مالمسـة الـدم أو االقـرتاب من املـوىت."16  وأضـاف أيضـاً أن املدارس الفكريـة الجامدة 

كانـت تقـدس املراجـع الطبيـة لألولـني مثل جالينـوس وأرسـطو، وأن ذلك كان السـبب الكامـن وراء 

العـداء األكادميـي للترشيـح التعليمي يف مـدارس الطب.  فاألسـاتذة الذين قامـوا بعمليات الترشيح 

التعليمـي مل يقومـوا بهـا بهـدف التعلم املبارش مـن الجثة املفتوحـة أمامهم وإمنا قاموا بها كوسـيلة 

إلثبـات صحـة تعاليـم املعلمني األوائـل.  وعندما تصادف أن يجدوا أنفسـهم أمام اختـالف بني أقوال 

األسـاتذة الكالسـيكيني وبـني ما يرونه يف الجسـد الـذي يقومون بترشيحه "كانـوا يرفضون تصديق ما 

يرونـه بأعينهـم،" ونتـج عـن ذلـك أن اسـتغرق األمر قرنني مـن الزمان قبـل أن يثبت الفهـم والرؤية 

الحسـية أسـبقيتهام عـىل أحـكام نصـوص األقدمـني.17  وهكـذا فـإن الخالفـات التي شـهدتها دروس 

الترشيـح التعليمـي مل يكـن مصدرها االنتهاك املتصور للعقائد الكنسـية عن حرمة جسـد اإلنسـان، 

ولكـن "رمبـا كان منشـؤها هو احتجـاج األقـارب واألصدقاء عىل تدنيـس رفات أحبائهـم، أو احتجاج 

مشـاهدي عمليات الترشيح التعليمي، أو اعرتاض الحالقني والجراحني عىل رسـوم الدخول الباهظة، 

ورمبـا ثـارت تلك الخالفات بسـبب االعرتاض عـىل توزيع املقاعد وترتيب الجلـوس، وهي أمور كانت 
تتم عىل أساس أقدمية ومكانة الحارضين."18

ومن الرضوري هنا اإلشـارة إىل تفسـري فوكو لتشـبث التاريخ الطبي بفكرة وجود معارضة شـديدة 

لعمليـات الترشيـح التعليمـي رغم أن تلك املعارضة مل يكن لها وجـود: "يف تاريخ الطب كان لذلك 

الوهـم معنـى محـدد إذ أنـه مثّل تريراً بأثر رجعـى: لو كانت املعتقدات القدميـة متلك قدرة املنع 

والحظـر هـذه عـىل مـدى أزمان طويلـة، فإن ذلك يرجـع إىل أن األطبـاء كانوا بحاجة إىل إحسـاس 

عميـق يف قلـب رغباتهـم التعليميـة باحتيـاج مكبـوت لترشيـح الجثـث."19  بعبـارة أخـرى، فـإن 

التشـبث املسـتمر والدائم من جانب الدارسـني واملؤرخني بفكرة أن الترشيح التعليمي يف بدايات 

أوروبـا الحديثـة كان يتـم رساً وتحـت جنـح الظـالم ويف مواجهة معارضـة رشسـة، كان يف حد ذاته 

سـتاراً سـاعد املؤسسـة الطبيـة عـىل إخفـاء عجزهـا املتأصـل عـن رؤيـة مـا أثبتـه عـامل األمـراض 

16 Andrea Carlino, Books of the Body: Anatomical Ritual and Renaissance Learning, trans. John Tedeschi 

and Anne C. Tedeschi )Chicago: Chicago University Press, 1999(, 169.

17 Carlino, Books of the Body, 294-295, 202.

18 Carlino, Books of the Body, 84. See also Linebaugh’s classical study: Peter Linebaugh, ”The Tyburn Riot 

against the surgeons,“ in Albion’s Fatal Tree: Crime and Society in Eighteenth-Century England, ed. Doug-

las Hay et al. )New York: Pantheon Books, 1975(, 65-117.

19 Michel Foucault, The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception, trans. A. M. Sheridan 

Smith )New York: Vintage Books, 1994(, 125-126.
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واألنسـجة الشـهري خافيـري بيشـا )1771–1802(20 وهـو أن الترشيـح التعليمـي هو وحـده القادر 

عىل فك ألغاز الجسد البرشي.

وأخـرياً، فـإن إمييـي سافيدچ–سـميث يف دراسـتها املعنونـة "مواقـف إسـالم العصور الوسـطى من 

الترشيـح التعليمـي" قـد خلصـت إىل "إن الرعـب اإلنسـاين العـام مـن الجثـث، واالشـمئزاز مـن 

مشـاهدة ترشيـح الجسـد، يف منـاخ غـري مالئـم قبـل عرص التريـد والثالجـات، مل يقـال أهمية عن 

الـروادع الدينيـة... إن التعامـل مـع أي جثة، ناهيك عن كونها جثة إنسـان، عمليـة مقززة ومضنية 
وتتطلب – يف أفضل الظروف – دافعاً قوياً إلنجازها."21

بعـد هـذا االسـتعراض للدراسـات النقديـة لخرافة املعارضـة الدينيـة للترشيح التعليمي، بوسـعنا 

اآلن أن نعـود إىل روايـة كلـوت بـك للمعارضـة التي يفرتض أنـه قد واجهها من كبار املشـايخ ومن 

طالبـه عـىل حد سـواء.  ليس مثة شـك يف حقيقة الوصمة التي ُدمغـت بها عمليات ترشيح الجثث 

ألغـراض تعليميـة يف قـرص العينـي، وليـس من املمكن أن نرتـاب يف هجوم واحد مـن الطالب عىل 

كلـوت بـك يف محاولـة الغتيالـه.  ولكن السـؤال يبقـى: إىل أي مدى كان كلوت بك محقـاً يف رؤيته 

ألن سـبب معارضـة الترشيـح التعليمـي كان نابعاً من تحريم عقائدي إسـالمي لفتـح جثث املوىت. 

فمثـال يبـدو أن استشـهاده بالشـيخ العـرويس عندمـا قـال إن "الجثـث تشـعر بـاألمل" يقـوم عـىل 

تفسـري خاطـئ لحديـث نبـوي يقول إن "كـر عظم امليت ككـره حياً" وهو مـا ميكن فهمه عىل 
أنه حكم مبنع انتهاك كرامة الجثة أكرث من كونه دلياًل عىل أن الجثث تشعر، حرفياً، باألمل.22

لقـد قمـُت بدراسـة كالم كلـوت بك عـن معارضة مشـايخ األزهر وطلبـة قرص العينـي وبحثُت يف 

وثائـق اإلدارة الصحيـة املحفوظـة يف دار الوثائـق القوميـة عـام يثبـت آراءه. وبعد طـول بحث ما 

وجدتـه يف هـذه الوثائـق مل يكـن إال موقفـاً عقائدياً وحيداً ملشـايخ مرص يف القرن التاسـع عرش يف 

مسـألتي الترشيـح التعليمـي ومعاينـة الجثـث والكشـف عليها، لكن هـذا املوقـف ال يتعامل مع 

حرمـة الجثـث وإمنـا يركـز عـىل مسـألة تأجيل الدفـن التي تحـدث حتامً نتيجـة لتلـك العمليات.  

.Foucault, Birth of the Clinic, chap. 8 :عن بيشا، أنظر  20

21 Emilie Savage-Smith, ”Attitudes toward Dissection in Medieval Islam,“ Journal of the History of Medicine 

and Allied Sciences 50 )1995(: 109.

حـول إخـراج هـذا الحديـث والتفسـري الفقهـي الـذي يجيـز الترشيـح التعليمـي، أنظـر أميـن محمـد حتمـل، شـهادة أهـل الخـرة   22

وأحكامهـا: دراسـة فقهيـة مقارنـة )عـامن: دار الحميـد، 2007(، ص 202-203؛ وأنظـر أيضـاً محمـد عـي الـر، "الترشيـح: علومـه 

وأحكامه"، مجلة املجمع الفقهي اإلسالمي 6، رقم 8 )1994(، ص 199-177.
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وعندمـا تكـررت شـكاوى املشـايخ مـن تأخـري الدفـن،23 أصـدر عبـاس باشـا )الحاكـم مـن 1849-

1854( أوامـر قاطعـة لـكل الحكـامء املقيمني يف جميع أحياء املحروسـة بعدم اإلبطاء يف الكشـف 

عـىل أي حالـة وفـاة يتـم اإلبالغ عنهـا، ووجه لهـم تعليامته بأن يولـوا هذه املسـألة أولوية قصوى 

"إذ بـدون الكشـف ]عـىل األمـوات[ غـري ممكن دفنهـم ... ومتى صـار دعوهم ]أي اسـتدعاؤهم[ 

ألجـل الكشـف عـىل أحـد املوىت فحاالً يف الوقت والسـاعة يتوجهوا للكشـف عنه بـدون تأخري عن 

الدقيقـة التـي فيهـا الخـر ألجل عدم تأخري دفن املـوىت كام هو ملزوم، ومن يتأخـر يف ذالك يجري 

عليـه الجـزا."24 ونصـت التعليـامت عـىل أن معاينـة الجثـث والكشـف عليهـا يجـب أن تتم خالل 

النهـار، مـن بعـد رشوق الشـمس بسـاعة إىل مـا قبل غروبهـا بسـاعة.25  وفرضت عقوبات قاسـية 

عـىل مـن يخالفـون تلـك التعليـامت.  وتشـري الوثاىـق إىل أن تلـك العقوبـات قـد تراوحـت بـني 

"الحبـس مبحـل الشـغل" ملـدة عرشة أيـام إىل الرفت النهايئ مـن الخدمة، مع التنبيـه عىل "الحكام 

والحكيـامت بـدوام إقامتهـم مبحـالت مأمورياتهـم وعدم تأخريهم عـن إجرى الكشـوفات."26  ويف 

نفـس الوقـت صـدر أمـر "باسـتصواب تأخري دفن كامـل من يتوفـوا بالجهات بعد زهـاق أرواحهم 

مثانيـة سـاعات يف زمـن الصيـف وعـرشة يف زمـن الشـتا إلمـكان معرفـة الوفـاة إن كانـت بإغام أو 

حقيقيـة كالجـاري بجهـات أوروبـا، وإن هـذا لكـون بعـض الحكام كشـفوا عىل متوفني وبحسـبام 

رؤوه فيهـم مـن نحـو إيقـاف جريان الـدم وفقد التنفـس والحركة رصفوا تذاكـر دفنهم وفيام بعد 

ردت أرواحهـم والبعـض توفـا بعـد قليـل والبعـض عاش يومـا وتـوىف.  وإن حاالت اإلغـام الطويلة 

تشتبه عىل أغلب الحكام."27

ومـن هنـا يتضـح أن الحاالت القليلة التي عر فيها املشـايخ عـن معارضتهم للترشيح مل تكن نابعة 

ملزيـد مـن التفاصيـل حـول هـذه النقطـة، أنظـر خالـد فهمـي، الجسـد والحداثـة: الطـب والقانـون يف مـرص الحديثـة، ترجمـة   23

رشيف يونس )القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 2005(، الفصل الثالث، ص 123-174.

دار الوثائـق القوميـة، معيـة سـنية، س/10/8/1 )الرقـم األصـي 46(، وثيقـة رقـم 968، ص 1117، 7 شـوال 1266 هجريـة / 16   24

أغسطس1850  ميالدية. لقد أبقيت عىل اللغة األصلية يف الوثائق املُقتَبسة مع ما فيها من أخطاء نحوية وإمالئية. 

دار الوثائـق القوميـة، ضبطيـة مـرص، ل/2/5/1 )الرقـم األصـي 185(، وثيقـة رقـم 31، ص 95، 28 شـعبان 1277 هجريـة / 11   25

مارس 1861 ميالدية.

دار الوثائـق القوميـة، ديـوان تفتيـش صحـة املحروسـة، م/11/5 )الرقـم األصي 226(، وثيقـة رقم 27، ص 113، 11 شـوال 1290   26

هجريـة / 2 ديسـمر 1873 ميالديـة؛ أنظـر أيضـا دار الوثائـق القوميـة، ديـوان الداخليـة، دفـرت قيـد األوامر الكرمية، سـجل رقم 

1310، أمر رقم 141، ص 42، 27 ذو الحجة 1274 هجرية / 10 يوليو 1858 ميالدية.

دار الوثائـق القوميـة، املجلـس الخصـويص، س/1/3/11 )الرقـم األصـي 1(، وثيقة رقـم 4، ص 1، 2 جامدى الثانيـة 1286 هجرية   27

/ 9 سـبتمر 1869 ميالديـة.  عـن التوتـر القائـم بـني املبـدأ الفقهي بـرضورة التعجيل بالدفن وإرصار السـلطات عـىل فرتة انتظار 

قبل الدفن، أنظر

 On Barak, On Time )Berkeley: University of California Press, 2013(, 108-110.
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مـن محاذيـر فقهيـة، فالسـجالت ال تحوي أي دليل عىل اعتقاد املشـايخ أن جثث املسـلمني كانت 

تشـعر بـاألمل كـام زعـم كلـوت بـك.  وكـام ورد أعـاله فـإن االعـرتاض العقائـدي الوحيد الـذى ذكر 

بشـكل عابـر يف موقـف املشـايخ املعارض للترشيـح كان منصباً عىل تأخري الدفـن، وهو أمر ال صلة 

لـه بـأي مبـادئ دينيـة الهوتيـة تنص عىل حرمة جسـد اإلنسـان، مثـل الخوف من فتـح الجثث أو 

الشك يف أن ترشيحها قد يحد من إمكانية بعثها بعد املوت.  

هـذا بخصـوص معارضـة العلـامء املزعومـة للترشيـح. أمـا طلبـة قرص العينـي فلم أجـد يف كتبهم 

دليـال عـىل النفـور من الترشيـح أو معارضته، بل عرثت عـىل ما يثبت االحتفـاء بالترشيح والتأكيد 

عـىل أهميتـه. ويتجـىل هـذا االحتفـاء والتأكيـد عـىل عـدم وجـود تناقض بـني العقيدة اإلسـالمية 

والطـب الحديـث وعمليـات الترشيـح مـن جهـة أخـرى، يف كتـب كثـرية منهـا  مؤلفـات الطبيـب 

محمـد الشـبايس. كان الشـبايس مـن أوائـل خريجـي قـرص العينـي وكان عضـوا يف  البعثـة الطبية 

األوىل لفرنسـا عـام 1832. عنـد عودتـه مـن بعثتـه التعليميـة عكف محمد الشـبايس عـىل العمل 

عـىل نصـني ترشيحيـني، كان أولهام ترجمة عربية لجزيئ كتـاب چان كروڤيلييه )الصـادر يف 1829-

Anatomie pathologique du corps humain )1841 ونرشه محمد الشـبايس بعنوان "التنقيح 

الوحيـد يف الترشيـح الخـاص الجديد".  أما ثانيهام فكان كتاباً دراسـياً ألفه الشـبايس ونرشه بعنوان 

"التنويـر يف علـم التحضـري" كأداة تعليميـة لطالبـه يف كيفية تحضـري الجثث للترشيـح ويف طريقة 

القيـام بعمليـة الترشيـح ذاتها.28  وكان ذلك الكتاب هو أسـاس ذيوع صيته، فقد قدمه إىل شـورى 

األطبـا )وهـي مجلـس لـإلرشاف عـىل الصحـة العامـة يف كل البالد ترأسـه كلـوت بك( التـي أمرت 

بطباعـة ألـف نسـخة منـه.29  ولـو صـدق مـا قالـه الكاتب عن أثـر الكتاب عـىل طالبه فيبـدو أنه 

قـد حقـق نجاحـاً سـاحقاً.  فكتـب الشـبايس أن "حب الترشيح اسـتوىل عـىل تالمذيت بعد مـا كانوا 

لـه كارهـني، فطاملا شـوهد أحدهم يـرتك غذاءه والخروج إىل التفسـح ويعكف عـي قراءته ليكون 

فيـه مـن املتمكنـني، ويأخذ العضو املحـرض إيل محل نومه، وإذا المه أحد ال يبـايل بلومه."30  ورغم 

 De anatomicus غرابة هذا الترصف فقد كانت له سابقتان مشهورتان:  يذكر جالينوس يف كتابه

administrationibus كيـف حصـل عـىل جثة شـخص خـارج عن القانون نهشـت الجوارح لحمه 

چـني كروڤيلييـه، التنقيـح الوحيـد يف الترشيـح الخـاص الجديـد، 3 أجـزاء، تحريـر محمد بـن عمر التونيس وسـليم عـوض القنايايت،   28

ترجمـة محمـد الشـبايس )القاهـرة: مطبعـة بـوالق، 1266 هجريـة / 1850 ميالديـة(.  مل تتمكن مطبعـة بوالق من طباعة الرسـوم 

الرائعـة التـي وردت يف النـص الفرنـيس األصي، وهي رسـوم تبقـى بغري نظري يف تاريخ الرسـوم التوضيحية الطبية. محمد الشـبايس، 

التنوير يف قواعد التحضري )بوالق: دار الطباعة العامرة، 1848(.

دار الوثائـق القوميـة، ديـوان الجهاديـة، سـجل رقـم 437، وثيقـة رقـم 54، ص 51، 6 ذو الحجـة 1262 هجريـة / 1 ديسـمر 1846   29

ميالدية.

الشبايس، التنوير، املقدمة األوىل، ص 5.  30
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 De humani corporis بالكامـل يك يسـتخدمه لغـرض التعلـم.  ويذكـر ڤيسـاليوس يف كتابـه

fabrica كيـف دفعـه تعطشـه للتعلـم إىل الحصـول عـىل جثة شـخص رساً وبشـكل غـري قانوين.31  

وقـد وثقـت روث ريتشاردسـون يف دراسـتها املعنونة "املوت والترشيح واملعـوزون" حاالت عديدة 

مـن رسقـة الجثـث عـىل يد الجراحـني وداريس علـم األعضاء يف انجلـرتا، وهي حاالت تعـود أبكرها 
إىل أواخر القرن السابع عرش.32

وقالهـا الشـبايس رصاحـًة يف مقدمـة كتابـه الثـاين: "من املعلـوم عند جميـع األمم املتمدينـة أنه ال 

يتقدم اإلنسان يف الطب إال مبامرسة فن الترشيح."33  وأضاف: 

"واعلـم أن لفتـح الجثـث فوائـد كثـرية، منهـا معرفـة األعضاء وهـي يف حالتها الصحيـة التي كانت 

عليهـا زمـن الحيـاة، ومنها معرفة أفعـال ووظائف هذه األعضـاء البديعة الرتكيـب... ومنها معرفة 

التغـريات املرضيـة التـي تصيـب كل العضـو عـىل حدتـه أو كل مجمـوع مـن املجاميـع ومقابلتها 

باألعـراض التـي تشـاهد قبـل املوت ليسـتنتج من هـذه املقابلـة معالجـات ناجحة الغايـة. ومنها 

حـل املشـكالت التـي تخـص الطب السـيايس أو الرشعي كام يف أنـواع الحرق أو التسـميم أو القتل 

أو الغـرق أو السـقوط أو الجـروح الخطـرة.  ومنهـا تجنـب مـا يوِقـع يف األخطـار وقـت العمليات 

الجراحية الصغرية والكبرية ومعرفة سبب حصول النجاح أو عدم حصوله يف هذه العمليات."

وال يجـد الشـبايس أي غضاضـة يف إضافـة ثواب دينـي إىل هذه القامئة: "التأمـل يف صنع املوىل جل 

جاللـه، وهـذا مـام يقوي اإلميان ويزيده."34  ثم ميي إىل اسـتخدام تعبري جالينـوس قائاًل: "القراءة 
يف كتب الترشيح أعظم العبادات اإللهية وتحمل عىل اإلقرار بوحدانية الله."35

ويتبـع الشـبايس يف كل فصـول كتابه ما اسـتقر عليه األطباء املسـلمون األسـبقون الذيـن مل يروا أي 

تناقـض بـني عقائدهـم الشـخصية وعملهـم يف مجـال الطـب.  ويتضـح ذلـك التناغم بـني عقيدته 

ومامرسـته للترشيـح بأجـىل صـوره يف خامتـة الكتاب التـي يركز فيهـا عىل أهميـة الترشيح للطب 

الجنايئ:

"فمـام رشحنـاه عـىل حالـة األعضـاء يف أنـواع املـوت الفجـايئ ميكـن أن يكـون الطبيـب السـيايس 

31 Carlino, Books of the Body, 216.

32 Ruth Richardson, Death, Dissection and the Destitute )London: Penguin, 1988(, 54.

الشبايس، التنوير، ص 2.  33

الشبايس، التنوير، ص 3.  34

الشبايس، التنوير، ص 4.  35
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صاحـب فطنـة مبا اكتسـبه من العلوم بحيث ميكنه الحكم بحياة الشـخص الـذي عاش بعد املوت 

الظاهـري دون مـن مـات موتـاً حقيقيـاً.  فمثـالً ثالثـة أشـخاص غرقـوا يف آن واحد بعارض، فتنشـأ 

مـن ذلـك مسـألة الوراثـة التـي ال ميكـن حلهـا بطريقـة قطعيـة إال بتعيـني مـن الـذي عـاش بعد 

اآلخريـن. وصورتهـا أن أحـد الثالثة كان معرّضاً لالحتقانات الدموية املخية فامت بالسـكتة. والثاين 

مات باإلغام.  والثالث عاىن الغرق مدة طويلة ثم مات باإلسفكسـيا.  فالطبيب السـيايس يسـتنتج 

حينئـذ مـن حالـة املجمـوع الوريـدي والرشياين والقلـب والرئتني واملـخ اسـتنتاجات قريبة للعقل 

مؤسسـة عـىل مشـاهدات ال عىل ظـن وتخمني.  ومثل ذلـك يقال فيام إذا خسـفت أرض أو انهدم 

بيـت أو احـرتق أو حـدث سـبب من أسـباب أخـر فامت به عدة أشـخاص يف آن واحـد.  وعىل كل 

فالطبيـب السـيايس يجـب عليـه دامئـا أن ال يعتر اسـتنتاجاته براهني قطعية أكيـدة، بل ينبغي أن 
يعترها مام يقرب للعقل أمور تقريبية."36

ويف مالحظاتـه األخـرية ينبـه الشـبايس طالبـه إىل أهمية املثابـرة والدأب يف عملهـم ويحذرهم من 

القفز إىل أير االستنتاجات:

"وكثـريا مـا يسـأل الطبيـب عمـن يوجـد يف الطريـق ميتـاً، فيقـال له هل مـات حقيقة وما سـبب 

موته وهل موته ناشـئ من قتل الشـخص لنفسـه أو قتل الغري له.  فحينئذ ال يجب عىل الطبيب 

اإلجابـة عـىل الحالتـني األخريتـني مبجـرد النظـر يف الهيئـة الظاهـرة، بل يجـب عليه أن يقـول إين ال 

اسـتدل عـىل يشء مـن الهيئـة الظاهـرة وال أعـرف لكم جوابـاً إال بعد فتـح الجثة ألين منه اسـتدل 

عـىل سـبب املـوت.  وقـد يحصـل الغلـط يف ذلـك، كـام إذا وجـد شـخص ميـت يف الطريـق وقـال 

الطبيـب مبجـرد البحـث عن الوجـه والصـدر واليدين واملالبس إنـه مات عقب سـكتة مخية وكان 

الواقـع بخالفـه.  فقـد نتج من ذلك مفسـدتان، األوىل هدر دمه بعدم القصـاص من قاتله، والثانية 
عدم ضبط قوائم املوىت."37

هـذا الطالب ذو الخلفية األزهرية والذي شـغل منصب أسـتاذ الترشيـح والتحضري يف قرص العيني 

بعـد تخرجـه قـد نجح بكل يـر يف التوفيق بني فهمـه للفقه وإميانه بأهميـة الترشيح.  ويتناقض 

هـذا النجـاح كل التناقـض مـع تأكيـدات كلـوت بـك أن "الخزعبـالت الدينيـة" قـد أعاقـت عملـه 

الطبـي يف مـرص.  لقـد كان كتاب الشـبايس كتاباً متميزاً مكتوباً بأسـلوب واقعي تقريري مبسـط ال 

يثـري الجـدل، ومل يكـن جمهوره املسـتهدف هو عامة النـاس وإمنا كان موجهاً أساسـاً لطلبة الطب.  

الشبايس، التنوير، ص 434.  36

الشبايس، التنوير، ص 443.  37
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ويذكر الشـبايس بوضوح أن الترشيح ميكن أن يسـهم يف فعالية ودقة التعليم الطبي، ويف التجميع 

الدقيـق لإلحصـاءات السـكانية، واألهـم من هـذا وذاك أنه يضمـن تنفيذ مبدأ القصاص اإلسـالمي 

يف حاالت القتل العمد املثبتة طبياً.

هـذا التناغـم بـني اإلسـالم والطـب مل ينفـرد بـه الشـبايس، بـل شـاركه فيـه الكثـري مـن زمالئه من 

خريجـي قـرص العينـي.  مل يـر أٌي منهـم أن هنـاك متييـزاً أو تباعداً بني علـم األديان وعلـم األبدان.  

وتوضـح املقدمـات البليغـة التـي كتبوهـا للكتـب التـي ترجموها مـن الفرنسـية إىل العربية أنهم 

آمنـوا بـأن جهودهـم العلميـة كانـت تزيـد إميانهـم باللـه عمقـاً، بـل وأنهـم كانـوا يعتـرون تلـك 

الجهـود العلميـة جـزءاً ال يتجـزأ مـن عقيدتهـم الدينيـة. ولقـد درسـُت الكثري من هـذه النصوص 

املبهـرة التـي تشـكل أوائـل مطبوعات مطبعة بوالق، ودرسـُت تحديـداً دقة الرتجمـة التي قام بها 

األطبـاء واملرتجمـون ومصححـو اللغـة للكثـري مـن كتـب الطـب يف مجـاالت متعددة مثـل أمراض 

الوالدة واألطفال والعظام واألمراض الجلدية وأمراض العيون والترشيح والجراحة واألقرباذين. 

هـذا موضـوع شـائك ومعقـد ولكـن سـأكتفي بالقـول بـأن األطبـاء واملرتجمـني العاملـني يف قـرص 

العينـي اسـتطاعوا أن ينقلـوا من الفرنسـية للعربيـة عيون الطـب الحديث، فالكتـاب الواحد كان 

يعمـل عـىل ترجمته فريق متكامل يشـمل الطبيب الـذي كان أوفد إىل فرنسـا ودرس هذا الكتاب 

عـىل أيـدي أسـاتذة فرنسـيني ثـم عـاد للعمـل يف قرص العينـي، وكان يسـاعده عدد مـن املرتجمني 

الشوام ومصححي لغة أزهريني متمكنني من ناصية اللغة وقواعدها.

وسـأكتفي هنـا بقـراءة بعـض مقدمـات هذه الكتـب التي قد يبدو سـجعها متكلفاً بعـض اليء، 

ولكنـي أرى يف هـذه املقدمـات قـدراً كبرياً من املهـارة اللغوية، ومحاولة ملفتـة لربط علوم الطب 

الحديثـة بالـرتاث الغنـي للطـب العـريب، ويف نفـس الوقـت مواءمـة ناجحـة بـني الطـب الحديث 

والرتاث اإلسالمي بكافة معاين الكلمة ليس فقط من علوم وآداب ولكن أيضا من فقه وعقيدة. 

مـا يـي افتتاحيات بعض هـذه الكتب الطبية املرتجمة، لفت نظري فيها السـجع اللطيف والقدرة 

عىل ربط فرع الطب الذي يتناوله الكتاب بالعقيدة وبعلم الكالم.

مقدمـة كتـاب “القـول الرصيـح يف علـم الترشيـح” وهـو أول كتاب طبـي ترجم وطبـع يف مطبعة 

بوالق )1247 هـ / 1832 م( تأليف أنطوان لوران بايل الفرنيس

 Antoine Laurent Jesse Bayle’s Traité élémentaire d’anatomie ou description

  succincte des organs et des éléments organiques qui composent le corps humain
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وترجمة يوحنا عنحوري، وتصحيح الشيخني محمد الهراوي وحسن الرشيدي: 

"أحمـد مـن خلـق اإلنسـان وصّوره بهذا الشـكل اللطيف، وجعل مادة جسـمه العظـام واألعصاب 

والعـروق والغضاريـف، ورشح صـدر مـن شـاء البحـث يف بنيته وتركُـب هيئته، ومـا أودع فيه من 

العجـب العجـاب، ليدبـروا آياتـه ويتذكر أولوا األلباب، وأصي وأسـلم عىل رس الكائنـات الذي كان 

لهـا منـه الوجـود، ومركـز دائـرة املخلوقـات الـذي عنه ال تحـود، وعىل آلـه وأصحابه سـيام أعضاء 

الديـن وقوائـم اليقـني، ثـم عـىل سلسـلة اإلسـالم يف كل حـني. وبعـد، فلـام كان علـم الطـب أحـد 

العلمـني بنـص الحديـث، واتفق عـىل رفعته عامة الرشائـع والدول يف القديـم والحديث، اعتنى به 

مـن قدمـاء أهـل اإلسـالم عصابـة، كانـت لهـا فيـه الدرايـة واإلصابـة، ألفـوا فيـه فأفـادوا، وصنفوا 

فأجـادوا، وأتقنـوا إتقانـا ليـس دونـه مرام، ورتبـوه عىل وجه ينتفع بـه جميع األنام، حتـى أن أهل 

األوربـا مكثـوا سـتة قـرون بقانـون ابـن سـينا متمسـكني، ال يـرون لغـريه يف هـذا الفـن رأيـا وال 
متكني،....."38

محطتنـا الثانيـة مـع كتـاب “ضيـاء النرييـن يف مـداواة العينـني” الـذي ألفه وليـام لورانـس، ونرش 

A treatise on the diseases of the eye  أصله اإلنجليزي عام 1833 بعنوان

ترجـم الكتـاب للعربيـة الشـيخ الحكيـم أحمد الرشـيدي، وطبعته مطبعـة بوالق عـام 1256 هـ / 

1840 م. يقول الرشيدي يف مقدمة الكتاب:

"نسـألك يـا معيـد صحة األجسـام بالتدبـري الحميد، ومبيـد جيش األمـراض بالعالج السـديد، أن 

تفيـض علينـا مـن معـارف علـم األبـدان، مـا تقيـم بـه أجسـامنا لتـؤدي ما كُلفـت مـن األديان، 

ونحمـدك عـىل نعمـك التـي عمـت، ومننـك التـي طلعـت أقامرهـا ومتـت، ونشـهد أن ال إله إال 

انـت، ركّبـت فأتقنـت، وعّدلـت فأحكمـت، وزينت فأمتمت، ونشـهد أن سـيدنا محمـداً حبيبك 

الـذي هديـت بـه األمـة، وأزلـت بـه الظلمـة وكشـفت بـه الغمـة، فأصبـح إنسـان العـني وعـني 

اإلنسـان، ورساجـك النـري عـىل جميع األكوان، اللهم صـي عليه وعىل آله الذين تـألألت أنوارهم، 

واتضحـت يف آفـاق املعـايل أقامرهـم، وتوشـحت بآللـئ السـيادة أزهارهـم، وتفتحت للسـعادة 

بصائرهـم وأبصارهـم، وأصحابـه الذيـن هـم هـداة دعـاة لطـرق الحـق القويـم، ووالة وعـاة 

لتعديـل املـزاج السـقيم، .... وبعـد، فأقـول خاضعاً ملبديئ ومعيـدي، وأنا الفقري أحمد بن حسـن 

الرشـيدي، إن علـم الطـب بحـر عجاج، غويـص العمق متالطـم األمواج، ال يصل لقـراره الجتالب 

أنطـوان لـوران بايـل، القـول الرصيح يف علـم الترشيح، ترجمة يوحنا عنحوري، تحرير أحمد حسـن الرشـيدي ومحمد الهـرّاوي )أبو   38

زعبل: مطبعة مدرسة الطب، 1832(، ص 1.
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عرائـس غـرره غـواص، وال ينـال مـن نفائـس فرائـد درره إال بعض الخـواص، ملا أنـه األنفس بعد 

العلـوم الدينيـة، واألنفـع املحتاج إليـه لكافة األجسـام البرشية، والنفيس املطلـوب إذا عظم عز 

مدركـه، ومـا كل مـا يتمنـى املـرء يدركـه، وكان قـد انـدرس رسـمه، وامنحـى مـن بالدنـا أثـره 

ووسـمه، بعـد أن كانـت لـه ولغـريه ينبوعـا أصليـاً، ومخزنـاً الدخـاره غنيـاً مليـاً، فصـار الجهـال 

يتمشـدقون بذكـره يف املجالـس، ويحادثـون النـاس بـه عىل حسـب ما خطـر لهـم يف الهواجس، 

ويعالجـون املـرىض بـدون أن يعلمـوا حقيقـة أمراضهم، وال مييـزوا بني عوارضهـم وأعراضهم، بل 

وال يعرفـون مـن الطـب معنـاه، وال يدركـون قواعـده ومبنـاه، حتـى مـّن اللـه عـىل تلـك البـالد 

بأعظـم الـوزراء عـىل سـطح البسـيطة رشقاً وغربـاً، وأجـّل العظامء وأوسـع الكرماء منحـاً وقرباً، 

الطـود األشـم الـذي تشـامخ معراجه والبحـر الخضم الـذي تدفقـت بكرمه أمواجـه، فحتم عىل 

حاتـم بنسـخ ذكـره وقـام النـاس عـىل مالزمـة حمـده وشـكره، صاحـب الشـهامة التـي أضحت 

أشـهر مـن نـار عـىل علم والصيت الذي أسـمع مـن به صمم، والذكـر الذي صار املثـل يف العرب 

والعجـم، والهيبـة التـي تركـت األسـود واجمـة يف األجـم، فـال غرو وإذ انفـرد بجمع مـا تفرق يف 

العـامل مـن املعـاين .... قـد ركـب مـن الحـزم مركبـاً عـزت عـىل غـريه صهوتـه وملـك أزمـة العزم 

الـذي تتلظـى جذوتـه، وكّل البـرص عـن تشـخيص مقامـه الشـامخ عىل األثـري ورام طـرف النجم 

إدراك شـأوه فرجـع خاشـعا وهـو حسـري، فإن حمدت لـه رأياً فهـو محمد السـعادة، وإن ذكرت 

لـه علـواً فهـو عي السـيادة، ذو املقام السـامي العـي، فخر الـوزراء األماجد محمد عـي، ال زال 

مجـده يف صعـود وطالـع إقبالـه يف أوج السـعود، وثغـور الدهـر ملرشفاتـه باسـمه واألقـدار يف 

مسـاعدته عـىل مـراده قامئـة، وأعمـدة دولتـه منصوبة بالخيـام وأوتـاد مملكته راسـخة األقدام، 

وزمانـه يف عنفـوان شـبابه وطائـر السـعادة مرفرفـاً عـىل بابـه، فعـزم أبقـاه اللـه عـىل إحيـاء ما 

انـدرس هنـا مـن العلـوم وتجـارس بهمته عىل إنشـاء مـدارس للتعليـم والفهوم، فكان مـن أجلّها 
مدرسة الطب البرشي الذي هو بالفخر واالشتهار حري."39

أمـا حسـني الرشـيدي غانـم فكتـب يف مقدمـة “كتـاب األقرباذيـن” )أي الصيدلة( الـذي طُبع عام 

1842 ما يي:

ويليـام لورانـس، ضيـاء النرييـن يف مـداواة العينـني، ترجمة أحمد الرشـيدي )القاهـرة: بـوالق، 1840( ص 3-4.  بعد ذلـك قام أحمد   39

الرشـيدي بتدريـس أمـراض النسـاء يف مدرسـة القابـالت التي أنشـئت عـام 1837.  وأصبـح أيضـاً أول رئيس تحريـر للدورية الطبية 

يعسـوب الطـب التـي صـدرت عـام 1865.  انظـر دار الوثائـق القوميـة، محافظـة مرص، صـادر رياسـة اإلسـبتالية، ل/3/4/1 )الرقم 

األصي 457(، الوثيقة رقم 19، صفحات 42 و 58، 22 رمضان 1281 هجرية / 18 فراير 1865 ميالدية.  عن دراسـة ويليام لورانس، 

أنظر

 H. Stanley Thompson and Patricia G. Duffel, ”William Lawrence and the English Ophthalmology Textbooks 

of the 1830s and 1840s,“ Archives of Ophthalmology 130, no. 5 )2012(: 639-644.
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يـا مـن ذكـره أنفـع ما تـداوى به اإلنسـان، وحمـده أنجع تريـاق للقلـوب واألبدان، تنزهـت ذاتك 

عـن العـوارض والعلـل، وتقدسـت صفاتـك عـن النقص والخلل، فسـبحانك مـن إله ذابت أجسـام 

املحبـني مـن هيبـة جاللك، وتقطعت أوصال العاشـقني حني حجبتهم عن مشـاهدة جاملك، ال إله 

إال انت سـقيتهم من رشاب إنسـك فتاهوا غراماً، وأسـكرتهم من رحيق حبك فشـطحوا هياماً، قد 

ثنائـك  أفئدتهـم بصبغـة  انعقـدت حبـات قلوبهـم عـىل شـكرك وحمـدك، وصبغـت سـويداء 
ومجدك..." 40

وكتـب أحمـد الرشـيدي يف مقدمة كتابه “بهجة الرؤسـاء يف أمراض النسـاء” الذي طبـع عام 1260 

هـ / 1844 م ما يي:

"سـبحانك تفردت بالخلـق واإلبداع والتكوين، وتعاليت بوحدانيتك عـن الصاحبة والوزير واملعني، 

نحمـدك بنيـَت السـامء بإيـد ورفعتها من غري عمـد، ودحيـت األرض ُمخرجاً منها ماءهـا ومرعاها 

بـال إعانـة ومـدد، وأخرجـَت لنا بفضلك من الزهـر الثمر، وسـاويت يف نعامئك بني األنثـى والذكر، 

ونشـهد أن ال إله إال انت شـهادة يتلذذ بذكرها اللسـان، وتتعطر بنفحاتها األفواه واألردان، ونصي 

عـىل مـن اسـتخلصته مـن أرشف قبيلة وأجـل عصابة، وأيدتـه يف جميع أمـوره بالجزالـة واإلصابة، 
وفطرت عىل محبته قلوب األنام، حتى قلوب األجنة يف األرحام..."41

     Jean أما سـامل القنيايت ومحمد عمر التونيس فقد سـاعدا الحكيم محمد الشـبايس يف ترجمة كتاب

Cruveilhier   وأسـموا ترجمتهـم كـام مـر بنـا التنقيـح الوحيـد يف الترشيـح الخـاص الجديـد. 

وجاءت مقدمة الكتاب كاآليت:

"يـا مـن رشح صـدر أهـل الحقائق بنور توحيده، وشـغف قلوبهم بحبه فقامـوا بتهليله وتحميده، 

نحمدك حمد معرتف بعجائب مصنوعاتك، ونشـكرك شـكر موحد يشـهد أنك املوجد ملخلوقاتك، 

ونسـتوهب منـك يـا ذا الجـالل واإلكـرام، أزىك صـالة وأتـم سـالم وأبهـى مـرة وإكرام، عىل سـيدنا 

وموالنـا محمـد الـذي قـام يف عبادتـك حتـى تورمت قدمـاه الرشيفتان، وشـق جريل صـدره ومأل 

قلبـه حكمـة وإميـان، الـذى أنزلـت عليـه يف كتابـك املحتوى عـىل العجائـب، فلينظر اإلنسـان مم 

خلـق مـن مـاء دافـق يخـرج من بـني الصلـب والرتائـب، وأِدم يا ربنـا رضوانـك عىل آلـه املكرمني، 

وأصحابـه الكـرام الـررة املعظمـني…. ملـا كان علـم الطـب مـن أجـّل العلـوم وأنفعهـا، وأبهاهـا 

وأوسـعها، إذ بـه بقـاء حيـاة الحيـوان، الـذي عليـه عامرة األقاليـم والبلدان، سـيام وقد قـال من ال 

حسني الرشيدي، كتاب األقرباذين )القاهرة: مطبعة بوالق، 1842(، ص 1.  40

أحمد الرشيدي، بهجة الرؤساء يف أمراض النساء )القاهرة: بوالق، 1844(.  41
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ينطـق عـن الهـوى، مـا مـن داء إال وقد جعل اللـه له دوا، وكان حكـم الله فيه فـرض الكفاية، كان 

الواجـب رعايتـه أتـم الرعايـة، ملـا أن إهاملـه موجـب لفقد أنـواع الحيوان، ال سـيام أكمـل أنواعه 

الـذي هـو اإلنسـان، لكـن ملـا كانـت معرفتـه عـىل الوجـه الصحيـح، ال متكـن إال بعـد معرفـة فن 

الترشيـح، إذ بدونـه يختـل أمـر الطبيب، وال يعـرف إن كان يخطئ يف عالجـه أو يصيب، فكان من 

هـذه الحيثيـة واجب املعرفـة، لتوقف الواجب عليه بهذه الصفة، وكانت مدرسـة الطب اإلنسـاين 

التي يف مرص املحمية، خالية عن كتاب فيه مل يرتك من مسائله جزئية..."

وأخـريا، اشـرتك كل مـن محمد عمر التونيس مع حسـني غانـم ومحمد الهـراوي ودرويش زيدان يف 

كتابـة مقدمـة كتـاب “الجواهـر السـنية يف األعـامل الكيامويـة” الـذي ألفـة نيقوال بـريون، مدرس 

الكيميـاء يف مدرسـة الطـب، والـذي كان مسـتعرباً ضليعـاً يف العربيـة، ومتبحـراً يف الفقـه املالـي 

بجانب كونه مدرسا للكيمياء والطبيعة. وجاء يف صدر املقدمة ما يي:

"يـا مـن تتصاعـد إليـه األرواح الطاهـرة وتتسـاما، وتذوب األجسـام مـن هيبة جالله وعـىل أبواب 

عفـوه ترتامـى، تنزهـت ذاتك العليـا عن الرتكيب والتحليل، وتقدسـت صفاتك السـنية عن التغيري 

والتبديـل، ال إلـه إال أنـت خلقـت لنـا مـا يف األرض من املعـادن والنباتـات والحيـوان، وأوجدت لنا 
الحلو والحامض والعذب وامللح من املطعومات..." 42

وختامـاً ال يسـعني سـوى التأكيـد عىل عدم دقة كلـوت بك يف زعمه أن هناك تعارضاً عميقاً ملسـه 

عنـد املرصيـني بـني عقيدتهم اإلسـالمية وبني العلم الحديث. فسـجالت قرص العينـي املحفوظة يف 

دار الوثائـق القوميـة املرصيـة ال يوجد بهـا دليل واحد عىل هذا التعارض املزعـوم، أو عىل مقاومة 

علـامء األزهـر وطلبـة قـرص العينـي للترشيـح. بـل توضـح هـذه السـجالت كيـف رأي األزهريون 

والعينيون يف الترشيح دليال عىل عظمة الخالق وبرهاناً عىل دقة مخلوقاته. 

أمـا مـا نرشتـه مطبعـة بوالق مـن كتب طبية فتوضـح بجالء نجـاح األطباء واملرتجمـني ومصححي 

اللغة يف ترجمة أمهات الكتب الطبية الفرنسية للعربية.

كانـت هـذه نبـذة مختـرصة عـن تاريخ مدرسـة الطـب البـرشي بقرص العينـي يف الخمسـني عاما 

األوىل مـن تاريخهـا الطويـل والحافـل، آمـال أن تكـون هذه النبـذة قد أعطت صـورة ولو مخترصة 

للمؤسسة العلمية التي وفد إليها الطبيب عبد السالم العلمي.

نيقـوال ݒـريون، الجواهـر السـنية يف األعـامل الكياموية، 3 أجـزاء، تحرير وترجمة محمد التونـيس ومحمد الهـراوي ودرويش زيدات   42

وحسني غانم )القاهرة: مطبعة بوالق، 1260 هجرية / 1844 ميالدية(، ج 1: ص 1.
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المحور الرابع: 
عبد السالم العلمي: مسار عالم

رحلة عبد السالم بن محمد العلمي إلى مصر
األستاذ عماد أحمد هالل شمس الدين

أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الملك فيصل - المملكة العربية السعودية

مدخل:

عـىل الرغـم مـن شـهرته الكبـرية؛ إال أن املعلومـات املتوفـرة عـن حياته قليلـة ومتناثرة ويشـوبها 

بعـض التناقـض، وليـس هنـاك ِمـن مصدٍر عن نشـأته وحياتـه إال ما كتـب هو نفسـه، وكل الذين 

ترجمـوا لـه نقلـوا عنـه أو عـن تلميـِذه محمد بن عي بـن عمر األغـزاوي، أو ولده أحمـد بن عبد 

السـالم العلمـي، فهـو عبـد السـالم بـن محمـد بن أحمـد بن العـريب الَعلمـي اإلدرييس الحسـني. 

تاريخ مولده غري مسحوم، والراجح أنه ُولد يف فاس سنة 1246هـ/ 1830م.

وأمـا عـن نشـأته ودراسـته فكذلـك يشـوبهام الغمـوض، والراجـح أنـه درس إىل جانـب العلـوم 

التقليديـة علـوَم الفلـك والطـب والرياضيـات، ومل تذكـر املصادر من شـيوخه إال والـده محمد بن 

أحمـد الحسـني الَعلمـي، والعالمـة أبو إسـحاق التـاديل الرباطي. واملعلومـات املتوفرة عـن والده 

محمـد بـن أحمـد العلمي قليلـة، والظاهر منها أنـه درس الطب والفلك دراسـًة تقليديـًة، وتصدر 

لتدريسـهام يف فاس، وال ندري إن كان يدرسـهام يف القرويني أو منزله، ولكننا نعلم أنه نقل خراته 

يف الفلـك والطـب إىل ولـده عبـد السـالم، الـذي اختصـه مبزيـد مـن العنايـة، وكثـريٍ مـن العلـوم 

والـرشوح، كـام ذكر عبد السـالم العلمـي أن والده كان ينهاه عن االشـتغال بعلـوم التنجيم وقراءة 

الطالع، وكان يهدده عىل ذلك.

أمـا أنـه أخـذ عـىل التـاديل فموضع شـك عنـدي؛ أواًل لتقارب السـن بينهـام، وثانيًا ألن التـاديل جاء 

إىل فـاس للدراسـة يف القرويـني ومكـث بهـا خمس عرشة سـنة طالبًا، هي نفسـها سـنوات دراسـة 

عبـد السـالم العلمـي بالقرويـني، فكالهـام كانـا تلميـذ يـدرس علـوم الفلـك والطـب والرياضيات 

وغريهـا. ثـم غـادر التـاديل فـاس وهو يف نحـو الثالثني من عمـره إىل مكناس ومنهـا إىل مراكش، ثم 

عاد إىل الرباط، ومنها إىل مرص يف سـنة 1278هـ/؟؟، ومنها إىل الحجاز، ومنها إىل بريوت ودمشـق، 
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ثـم عـاد إىل الربـاط تقريبًـا حينـام كان عبـد السـالم العلمـي يف طريقـه إىل مـرص1. فمتـى درس 

العلمـي عليـه؟ هـذا، وكل املراجـع التـي ترجمـت للتـاديل ذكـرت تالميـذه ومل أجـد العلمـي مـن 

بينهـم، وكل املراجـع التـي ترجمـت للتـاديل ذكرت شـيوخه وليس مـن بينهم محمـد العلمي والد 

عبـد السـالم. والراجـح عنـدي أن كالهـام أخذ عن املي الجنـان الذي جره السـلطان محمد الرابع 

عـىل تدريـس امليقـات والتعديـل بفـاس، وعن محمد بـن الطاهر الحبـايب الذي كان يـدرس الفلك 

بفاس حتى وفاته سنة 1267هـ/ 1851م2.

ر لتدريـس ِعلمي الفلـك والطـب يف جامعة القرويـني، وقيل إن  ثـم إن عبـد السـالم العلمـي تصـدَّ

ذلـك بتكليـف من السـلطان محمـد الرابع3. ويف أثنـاء ذلك اخرتع آلـة )ربع الشـعاع والظل( أثناء 

عمله بتدريس الفلك وامليقات بالقرويني سـنة 1283هـ/ 1866م، وأهدى هذه اآللة إىل السـلطان 

محمد الرابع.

وقيـل إنـه ملـا توىل السـلطان الحسـن األول ُحكم املغـرب أرسـله يف بعثة علمية إىل مرص لدراسـة 

الطـب يف مدرسـتها الطبية الشـهري املعروفة بقـرص العيني بالقاهرة، وذكـر العلمي أنه حصل عىل 

إجازتهـا سـنة 1291هــ/ 1874م، وأنـه مكـث يف مرص حتى قامـت الثورة العرابيـة، وحرض ترشيح 

نحـو ألـف وسـتمئة جثة من قتىل حروب الثـورة العرابية. ثم عاد إىل املغـرب وافتتح عيادة بجوار 

ا للسـلطان الحسـن األول، ومل يطـل ذلك ألن املـرض أقعده  الحـرم اإلدريـيس، ثـم عـني طبيبًـا خاصًّ

فتفرغ للتأليف والتصنيف حتى مات سنة 1323هـ/ 1905م4.

ويف هذه الدراسـة سـوف نضع تلـك الروايات املتداولة حول حياة العلمـي موضع النقد والتحليل، 

ونصحـح مـا هـو صحيـح منها، ونكشـف ما هو غري صحيح، وسـوف يكـون تركيزنا عـىل رحلته إىل 

مرص وحقيقة دراسته مبدرستها الطبية.

مصـادر ترجمـة التـاديل: االغتبـاط برتاجم أعـالم الربـاط، ص245-262. اإلعالم مبن حل مراكـش وأغامت من األعـالم ج1، ص191، و   1

ج7، ص223. مجلة دعوة الحق، العدد األول، السـنة 11، شـعبان 1387هـ/نوفمر 1967م، ص97-107. الزركي: األعالم ج1، ص71. 

ابن سودة: إتحاف املطالع، 323/1.

محمـد املنـوين: مظاهـر يقظـة املغرب الحديث، الجمعية املغربيـة للتأليف والرتجمة والنـرش، رشكة النرش والتوزيع املـدارس، الدار   2

البيضاء، ط2، 1405هـ/ 1985م، 1/ 135، 138.

محمد املنوين: مظاهر يقظة املغرب الحديث، 1/ 138.  3

-عبـد السـالم بـن عبـد القـادر بـن سـودة: إتحـاف املطالـع بوفيـات أعالم القـرن الثالـث عـرش والرابع، تحقيـق محمد حجـي، دار   4

الغـرب اإلسـالمي، بـريوت، 1417هــ/ 1997م، ج1، ص330. محمـود عبـد العزيـز الزعبـي: املحكـم يف تاريخ الطب، أمـواج للطباعة 

ن، 2009م، ج2، ص583-582. والنرش والتوزيع، عامَّ
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أواًل- تاريخ سفره إلى مصر:

اختلـف مؤرخـو املغـرب حول تاريخ سـفر عبد السـالم العلمي إىل مرص، فذهـب عبد الرحمن بن 

زيـدان إىل أن السـلطان محمـد الرابـع هـو الـذي أرسـله إىل مـرص لدراسـة العلـوم الرياضيـة ال 

الطبيـة5. وأكـد محمـد منوين أنه سـافر إىل مـرص بتكليف من السـلطان الحسـن األول6، وهذا هو 

الصحيح بال جدال؛ لعدة أسباب:

األول- مـا ذكـره عبـد السـالم العلمـي يف كتابـه )دسـتور أبـدع اليواقيـت( مـن أنـه جـاء إىل مرص 

لدراسـة الطـب بتكليـٍف مـن سـلطان املغـرب الحسـن األول )حكـم يف الفـرتة: 1290-1311هــ/ 

1873-1894م(؛ فيقـول العلمـي مـا نصـه: "اعلـم أنـه ملـا أراد توجيهـي ملـرَص القاهـرِة السـلطاُن 

موالنـا الحسـن بـن السـلطان سـيدي محمد بـن موالنا عبد الرحمـن بقصد املزيد ملـا يخصني من 

علـم الطـب الجديـد، أقمـُت الطالع، وقومـت الكواكب، وحررت نصبـة االختيار لذلك السـفر، ثم 

تذكـرت مـا كان ينهـاين عنه والدي–رحمه الله–يف عامل الرؤيا، من اشـتغايل بعلم األحكام النجومية، 

وتهديـده يل عـىل ذلـك، فنبذت تلك النصبة، وخالفـت طالع ذلك االختبار لوقت السـفر، وتوكلت 

عىل الله تعاىل، وتوجهت ملرص"7.

الثاين- الشهادة الطبية التي حصل عليها الَعلمي مؤرخة بسنة 1291هـ. 

الثالث-مـا ذكـره عبـد السـالم العلمـي يف كتابه )ضيـاء النراس( عنـد حديثه عن نبات السبسـتان 

حيـث قـال: "وقـد رأيـت منـه مبرص شـجرة يف وسـط االسـبطالية الكـرى املعروفة بقـرص العيني، 

حـني كنـا بصـدد قـراءة علـم الطب عـام 1291 إحـدى وتسـعني ومائتني وألـف، وهنـاك أحرض لنا 

منهـا غصًنـا شـيخنا يف علـم النباتـات العالمـة الحكيـم أحمـد بيك نـدا عىل طبلـة القـراءة ليعرف 

التالمذة صورتها وبعض منافعها"8.

الثالث- الوثائق املرصية تثبت أنه كان موجوًدا يف القاهرة يف شهر جامدى اآلخرة سنة 1292. 8

عبـد الرحمـن بـن زيـدان: الـدرر الفاخـرة مبآثـر امللوك العلويـني بفـاس الزاهرة، املطبعـة االقتصاديـة بالربـاط، 1356هــ/ 1937م،   5

ص95.

محمد املنوين: مظاهر يقظة املغرب األقى، 1/ 157.  6

عبد السالم العلمي: دستور أبدع اليواقيت. محمد املنوين: مظاهر يقظة املغرب، 157/1.  7

عبد السالم العلمي: ضياء النراس، ص72.  8
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ثانيًا-مسألة التحاقه بمدرسة قصر العيني:

ذكـر عبد السـالم العلمي يف كتابه "دسـتور أبـدع اليواقيت" املعروف "باملقدمـة" أنه جاء إىل مرص 

للدراسـة مبدرسـة قـرص العينـي، وأنـه انتظم فيها فعـاًل، وأنه حصل عـىل إجازتها يف الطـب؛ فقال: 

"وتوجهـت ملـرص بقصـد الدخـول لألسـبطالية املذكـورة املعروفـة بقـرص العينـي، لقـراءة الطـب 

الجديـد، فحصـل يل مـن التيسـري والـرشف واالعتناء مـا ال مزيد عنـه، حتى كان رئيس االسـبطالية 

م، وسـاعدين عـىل حضـور جميـع دروس  املذكـورة محمـد عـي باشـا ال يدعـوين إال مبوالنـا املعظّـَ

مدرسـة األسـبطالية من أول سـنة، فحرضت دروس علم الجراحة الكرى والصغرى، وعلم الترشيح، 

وعلـم األمـراض الباطنيـة، وعلـم األقرباذين، وعلـم الرَّمد، والداَء الزهـري. كل ذلك ِعلْـاًم وَعَماًل يف 

عيـادة املـرىض، وِعلـم الكيمياء الطبية، وعلـم املواليد الثالث: الحيوان، والنبـات، واملعدن، وأباح يل 

الدخول ألسبطالية أمراض النساء مع حكيمها"9.

إذا كان عبد السـالم العلمي قد ذكر أنه جاء إىل مرص بتكليف من سـلطان املغرب الحسـن األول، 

فـال بـد أن ذلـك كان بعـد ثامـن عـرش رجـب سـنة 1290هــ/ 11 سـبتمر 1873م تاريـخ توليـة 

السـلطان الحسـن األول الحكم10، والراجح أنه إذا كان قد تكليف فعي من الحسـن األول للعلمي 

بالسـفر إىل مـرص فـإن ذلـك مل يكن خالل السـتة أشـهر األخرية من سـنة 1290 التي كانـت األمور 

فيهـا يف فـاس غـري مسـتقرة، نتيجـة لفتنـة الدباغني ومتـرد أهل فـاس11، ومل يكن الحسـن األول قد 

حـدد بعـد مالمـح سياسـته يف مجـال البعثـات. وبالتـايل فإنـه مـن الصعـب أن نتخيـل وصوله إىل 

مـرص يف نفـس سـنة 1290، فلـو افرتضنـا أن السـلطان الحسـن قـد قابلـه يف الشـهر نفسـه وكلَّفه 

بالسـفر؛ وأن العلمـي بعـد أن رتـب أمـوره، وجهَّـز أغراضـه وأدواته، واسـتطلع النجـوم؛ توجه إىل 

مرص يف أواخر سنة 1290 فمن املتوقع أن يصلها يف مطلع سنة 1291.

وال يوجـد دليـل عـىل أنـه وصلها قبل ذلك، والشـواهد تؤكـد صعوبة بل اسـتحالة أن يكون وصلها 

قبل تلك السـنة. إذًا لو افرتضنا أن عبد السـالم العلمي قد التحق مبدرسـة الطب، فاملؤكد أن ذلك 

كان سنة 1291 وليس قبلها.

ويذكـر محمـد منوين أن عبد السـالم العلمي ذهب لدراسـة الطب بالقاهرة عـام 1291، من طرف 

عبد السالم العلمي: دستور أبدع اليواقيت.  9

تاريخ توليته نقال عن: عبد الرحمن بن زيدان: الدرر الفاخرة، ص97.  10

الحبيـب اسـتايت زيـن الديـن: الحـركات االحتجاجيـة يف املغـرب وديناميـة التغيري ضد االسـتمرارية، املركـز العريب لألبحاث ودراسـة   11

السياسات، بريوت، يونيو )حزيران( 2019م، ص77-76.
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الحسـن األول، وهــناك أحـرز إجـازة مـن املدرسـة الطبيـة املرصيـة، وهـذه اإلجـازة صـادرة عـن 

حسـني بـن مصطفى عودة الدمشـقي أحد أسـاتذة املدرسـة الطبيـة املرصية بقـرص العيني، وهي 

مكتوبٌة بخطٍّ رشقي نسخ عام 1291/ 1875م12.

ويبنـي محمـد منـون قصـورا مـن الرمـال عـىل أرضية هـذه الشـهادة، فيقـول: تتجىل قيمـة هذه 

الشـهادة فيـام تقدمـه مـن معلومات عن دراسـة الطبيـب العلمي للطـب بالقاهـرة، وفيام تلقيه 

مـن ضـوء عـىل فـرتة مـن حياتـه، وهي-أيًضا-تقـدم منوذًجـا إٌلجـازات هـذه املؤسسـة الرشقيـة 

الجديـدة، كـام تقـدم لونًـا مـن العالقـات العلميـة بـني املغـرب ومـرص يف مطلـع عـرص اليقظـة 

املغربية"13.

ولعلـه مـن املفيـد أن نذكـر نص هذه اإلجازة يف منت هذا البحث قبـل أن نبدأ يف تحليل مضمونها، 

مـع مالحظـة أنـه رسـم صـورة آللة ربـع الشـعاع والظل يف أعـىل الشـهادة وكتب فوق الصـورة ما 

نصه:

هـذه صـورة ربـع الشـعاع والظـل ملخرتعـه الرشيـف عبد السـالم العلمـي املغريب الفـايس اخرتعه 

سنة 1283 للهجرة النبوية، عىل صاحبها أزىك التحية.

تذكار مودة طبية

مـن حسـني أفنـدي عـودة الحكيـم من دمشـق الشـام الذي تلقـى العلـوم الطبية مبرص باملدرسـة 

الطبية من إحسانات خديوي مرص وعزيزها )إسامعيل باشا(

الحمـد للـه الـذي أطْلَع من شـاء عىل عـوارف رِسِِّه، وأَظَْهـَر كُلَّ معدوم من خزائـن ِعلمه، اللطيف 

الشـايف، الـذي جعـل لـكل داٍء دواًء تفضـاًل منـه ورحـام، وأمـر بتعاطيـه عىل لسـان أنبيائـه الذين 

، والصالة والسـالم عـىل طبيب القلوب سـيدنا وموالنا  بينـوا مـن أصـول الطب وفروعه ِقسـاًم جامًّ

محمد املفضل عن كل ما سواه من خلقه، وعىل آله وأصحابه وحزبه وجنده.

ني بالجـود واإلنعـام، صاحب العزم  أمـا بعـد: فلـام كان يف أيـام خديويـة من غمرين باإلكـرام، وعمَّ

الـذي عـز مـن يحاولـه والكرم الذي عـال أن يكون يف الكرام مـن يُطَاوله، وأَْضَحـت يف زمنه حدائق 

العلـم يانعـة األزهـار، كأنها جناب تجري مـن تحتها األنهار، وعذبت بالديـار املرصية موارد فضله، 

محمد املنوين: مظاهر يقظة املغرب، 160-159/1.  12

محمد املنوين: مظاهر يقظة املغرب، ج1، ص160.  13
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وأمطـر عـىل الصغـري والكبـري وافـَر كرِمـِه وعْدلِـِه، فأضحـى وهـو قبلـة املجد التـي ال تـزال حولها 

اآلمـال طائفـة، وال تـرح تسـعى طائفٌة بعـد طائفـٍة، أفندينا املعظم املحـروس بعناية ربـه العي، 

خديـوي مـرص وعزيزهـا إسـامعيل بـن إبراهيم بن محمد عـي، وال  زال سـعُدُه  بأقامره منشـورًا، 

وجيش ِعزِِّه بأنصاره منصورًا.

إنـه قـد وفـد مـن مدينة فاس املحروسـة بالديار املغربيـة، إىل الديار املرصية، بأمر سـيدنا  وموالنا 

العـامل العـادل املؤيـد  املظفـر سـيف الدنيـا والديـن، نـارص اإلسـالم واملسـلمني، السـلطان موالنـا 

الحسـن ابـن السـلطان سـيدي محمـد ابن السـلطان موالنـا عبـد الرحمـن، أدام الله أيامـه، وقرن 

ل املعـايل باالجتهـاد والجد،  بالنـرص أعالمـه وإجاللـه؛ حـرضُة الخليـل الـذي تَــَحىلَّ باملجـد، وحصَّ

الـذيك األملعـي والطبيب اللوذعي، السـيد الرشيف عبد السـالم أفندي نجل املرحوم السـيد محمد 

العلمـي بَـلَّ اللـُه ثـراه، وجعل الجنَة مثـواه، ألجل التمريـن عىل نفائس العلوم املسـتجدة الطبية، 

باملدرسة الطبية الخديوية املرصية املتداولة اآلن، يف جميع البلدان.

وكان دخولـه يف سـنة إحـدى وتسـعني ومائتـني بعـد األلف، فحرض عـىل حرضات أسـاتذتنا الكرام، 

الذين اشتهر فضلهم لدى الخاص والعام، جملة علوم نذكر طَرَفًا منها، وهي:

جراحة الصغرى عىل حرضة رئيس االسبتالية واملدرسة الطبية سعادتلو محمد عي باشا.– 

والباثولوجيـا الخاصـة أي علـم األمـراض الباطنيـة عىل حرضة عزتلو سـامل بيك سـامل معلم العلم – 

املذكور، وحكيم بايش حرضة دولتلو عصمتلو والدة الحرضة الفخيمة الخديوية.

وعلـم الكيميـا والنباتـات عـىل كُلٍّ مـن: حـرضة أحمـد بيـك نـدى معلـم املواليد الثـالث، وعىل – 

حرضة جاستنيل بيك الفرنساوي كشاف بايش ورئيس األجزاجية.

واألقرباذين والعمليات األقرباذينية عىل حرضة عي أفندي رياض رئيس املعمل الكياموي.– 

وخالفهم.– 

َر األفنـدي املذكـور عـن سـاعد الجـدِّ واالجتهـاد، وهجـر األوطـاَن والبـالد، وسـهر الليل لنيل  فََشـمَّ

املعـايل، وغـاص البحـر لطلـب الـآليل. وقـد متيَّز من ابتـداء دخولـه ومبارشتـه يف الدروس واشـتهر 

مبواظبته الحقيقية، والغرية الكلية يف بذل الجدِّ واالجتهاد، ونال بذلك طريق الرُّشد والسداد.

ل ال تخلو  وال يخفـى أن مثـل هذه األشـغال التي اشـتغل بهـا األفندي املومئ إليه: فهي فعـٌل جميٌ

عن إشهار فضل ومنفعة.

وكان أحيانـا  يحـرض مجلسـنا للمذاكرة ببعض من العلوم السـابق نرشها، والفنـون املتقدم ذكرها؛ 
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فأقـول مـع االختصـار: إين ِمـن منـذ مـا كُلفـت بتعليـم علم الطب بدمشـق الشـام املحميـة، قبل 

مجيئـي إىل املدرسـة الخديويـة املرصية، عىل األسـتاذين: الوالـد مصطفى أفندي أبـو عودة-رحمه 

الله-وعـىل األخ سـعيد أفنـدي عودة-حرسـه الله-فلـم أجـد أحًدا اشـتغل  بغرية شـديدة، وطريقة 

مسـتمرة حميـدة، مثـل هـذا الطبيـب النحريـر، الـذي هـو باملـدح جديـر، وأشـكر صائـب رأي 

السـلطان موالنـا الحسـن، وفطنتـه الحميـدة العليـة، أن جعلـت منفعـة هـذه املعـارف العلميـة 

والعمليـة، املختصـة بطبيبهـا الجديـد املحـرض من املدرسـة الطبيـة الخديويـة املرصيـة، إللقاء ما 

تحصـل عليـه بتدريـس العلـوم الطبيـة، وِمـن حظـي األوفـر أين اجتمعـت مـع مثل هـذا الفاضل 

املاهـر فوجدتـه يف العلـم والعمـل وحيـد، ويف املعارف بالنسـبة ألقرانه فريد؛ ألنـه ذاق من منهل 

علوم الطب ما فاق وراق، ورشب من سلسـبيل الحكمة كاًسـا دهاق، ملثل هذا فليعمل العاملون، 

ويف ذلك فليتنافس املتنافسون، تحريرًا يف محروسة مرص القاهرة سنة 1291ه. 

)ختم بيضوي الشكل( كاتبه: حسني عودة الحكيم الدمشقي املقيم اآلن مبرص)14(.

ونحـن لـن نكـذب املعلومـات الـواردة يف هـذه الشـهادة؛ ألنه ال يوجـد داعي لذلك، فـكل ما فيها 

ل هذه  مـن معلومات عن أسـاتذة املدرسـة ومـا كان يُدرَّس فيها من علوم صحيـح، ولكننا لن نحمِّ

الشـهادة أكـرث مـام تحتمـل كام فعـل محمد منـوين ومعظم مؤرخـي املغرب، وسـوف نتناولها من 

عدة جوانب كالتايل:

1. مانح الشهادة:

مانـح هـذه الشـهادة وكاتبها بخطه هو حسـني عـودة، وقد ذهـب كل الذين ترجمـوا للعلمي إىل 

أن حسـني عـودة كان مـن مدريس املدرسـة الطبية بقرص العينـي)15(، وهذا غري صحيـح، ولو كان 

مـن مدرسـيها لذكـر نفسـه بـني مـن درسـوا للعلمـي ولذكـر اسـم الِعلـم الـذي كان يدرسـه، لكن 

الحقيقـة أن حسـني عـودة كان مجـرد طالـب تخرج من املدرسـة الطبية يف نفس سـنة 1291 التي 

أصـدر فيهـا الشـهادة، أي أنـه كان مجـرد خريـجٍ حديـث ال ميلك صالحيـة إصدار شـهادات عندما 

أصـدر تلـك الشـهادة. كـام يجـب أن نضيـف بأن حسـني عودة مل يتصـدر للتدريس بقـرص العيني 

يف أي يـوم مـن األيـام ال قبـل منح تلك الشـهادة وال بعدها، وأنه عاد إىل بلده دمشـق بعد تخرجه 

محمـد املنـوين: مظاهـر يقظـة املغـرب، 160/1-163. وصـورة اإلجـازة نقلهـا منـوين عـن كتـاب "أعيـان املغـرب األقـى" ملؤلفيـه-   14

بالفرنسية-ماريت مع ادماند جوفيون، طبع باريس سنة 1393، ص 574.

محمد املنوين: مظاهر يقظة املغرب، 1/ 163-160.  15
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مبارشة وبعد أن كتب تلك الشهادة لعبد السالم العلمي)16(.

2. مدة الدراسة:

كان للمدرسـة الطبيـة برنامـٌج درايٌس يسـتغرق خمـس سـنوات، ويبـدأ الطالب الدراسـة ملتحقني 

بالفرقـة الخامسـة، فإذا نجحوا يلتحقـوا بالفرقة الرابعة، ثم الثالثة ثم الثانيـة، وأخريًا الفرقة األوىل. 

ويف كل فرقـة يجتـاز الطالـب عدًدا مـن املقررات، ويف بعض األحيـان كان ميكن للطالب املتميز أن 

يدخـل االختبـار يف مقـررات فرقتـني يف وقـت واحـد، كـام حدث مـع شـيبان الخازن الـذي التحق 

بالفرقـة الخامسـة ولكنـه عنـد االمتحان طلب امتحانـه يف الفرقتني الخامسـة والرابعـة مًعا. وبعد 

امتحانه واجتامع أساتذة املدرسة قرروا ترقيته من الفرقة الخامسة إىل الفرقة الثالثة مبارشة.

لكـن الـذي نستشـفه مـن إجازة عبد السـالم العلمي أنـه حصل عليها بعد أشـهر قليلـة ورمبا أيام 

من التحاقه باملدرسـة، وبالتايل فهي تبدو كأنها شـهادة التحاق ال شـهادة انتهاء. فحسـني عودة مل 

يذكـر يف تلـك الشـهادة أن السـيد عبد السـالم العلمي قد اجتـاز االمتحانات أو أكمـل املقررات يف 

كل الفـرق الدراسـية أو أنـه حصـل عىل اإلجـازات، وإمنا ذكر أنـه حرض واجتهد، ويشـهد مبواظبته 

ومتيزه.

ى الشهادة: 3. مسمَّ

لو سـمينا األشـياء مبسـمياتها السـرتحنا جميًعا، فهذه الوثيقة التي كتبها حسـني عودة لعد السـالم 

العلمـي يف الحقيقـة ليسـت إجـازة طبيـة، أو شـهادة مدرسـية، وإمنـا هـي كام هو مذكـور بالخط 

العريـض يف أعالهـا "تـذكار مـودة طبيـة". وهذا يدعونا للتسـاؤل هـل كانت مدرسـة قرص العيني 

متنح "تذكارات مودة"؟

يف الحقيقـة أن مدرسـة الطـب كانـت متنـح خريجيهـا شـهادات طبيـة رصيحة، وسـوف نالحظ يف 

شـهادة شـيبان الخـازن أن الشـهادة وثيقـة رسـمية قانونيـة جـادة، ليس فيهـا مدٌح مبالـغ فيه وال 

حسـني عودة: هو حسـني بن مصطفى أبو عودة، املولود يف دمشـق سـنة 1252هـ/ 1835م، درس يف املدرسـة الطبية املرصية بقرص   16

العينـي، تخـرج فيهـا سـنة 1291هــ/ 1874م، عـاد إىل دمشـق ومـارس الطـب، وقـى أواخـر عمـره يف صيـدا وتـويف بهـا سـنة 

1332هــ/1914م، وصنـف بعـض الكتـب، منها: )نبذة مـن الرحلة العودية إىل الديـار املرصية( طبع، يف كيفية الدخول إىل املدرسـة 

الطبيـة املرصيـة، )فهـرس املـادة الطبيـة( طبع، وهو فهرسـت لكتـاب )عمدة املحتـاج يف علمـي األدوية والعـالج( للطبيب املرصي 

أحمـد الرشـيدي، ولـه أيًضـا )املرشـد األمـني يف النصيحـة يف الديـن( وله )املرشـدة العوديـة يف إثبات الكيميـاء الطبية( ذكـر الزركي 

أنهـا رسـالة نـرشت يف مجلـة "روضـة املـدارس" املرصيـة. الـزركي: األعالم، ج2، ص284. يوسـف إليـان رسكيس: معجـم املطبوعات، 

ص1391. وفنديك: اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع، ص452. معجم املؤلفني، ج4، ص 63.
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ِذكـر ألسـامء الحـكام والسـالطني، وال أي يشء ليـس لـه عالقـة بالطـب كصـورة آلـة ربـع الشـعاع 

والظـل أو نحـو ذلـك، ترشح فقط ما درسـه الطالب، ومدى اسـتيعابه إيـاه، ويف ذيلها يوقع جميع 

مـدريس املدرسـة ومديرهـا بخطهـم وأختامهـم، ويرفعونهـا بعـد ذلـك إىل مجلـس عمـوم الصحة 

العتامدها. وهذا هو نص الشهادة:

صـورة الشـهادة املعطيـة إىل شـيبان الخـازن: نحـن الواضعـني أسـامءنا وأختامنـا أدناه مـن رئيس 

املدرسـة الطبيـة ومعلميهـا يف محروسـة القاهـرة نقـر ونعرتف أن شـيبان أفنـدي ابن نـور الخازن 

مـن بلـدة عجلتـون مـن جبل لبنـان من أعـامل القطر الشـامي  قد دخـل يف املدرسـة املذكورة يف 

٣ كيهك سـنة ١٥٨٠ وتعلم فيها العلوم الطبية إحسـاناً من املراحم الخديوية والشـامئل الداورية. 

ومـن وقـت  دخولـه قُيـد يف الرتبـة الخامسـة وهـي رتبـة املبتدئـني، فـدرس يف السـنة األوىل علـم 

الكيميـاء، والطبيعـة، وعلـم املوجـودات الطبيعيـة، أي  املعـادن والحيوانـات والنباتـات، وترشيح 

العظـام واملفاصـل، والجراحـة الصغـرى، وفـن التعصيـب. ويف آخـر السـنة األوىل حّصـل امتحانـه، 

وأجـاب األجوبـة الكافيـة يف العلوم املذكورة. وحيث أن ما درسـه األفندي املذكـور من العلوم فهو 

مـوزع عـىل الفرقـة الخامسـة والرابعـة وأنـه أحسـن األجوبـة يف هـذا االمتحـان يف علـوم الفرقتني 

حتـى تعجـب الحـارضون، فاتفـق  رأي أربـاب االمتحـان عـىل نقلـه إىل الفرقـة الثالثـة مجـازاًة 

الجتهاده يف تحصيل علوم الفرقة الرابعة أثناء ما كان يف الفرقة الخامسـة. فدرس يف السـنة الثانية 

علـم الترشيح، والفيسـيولوجيا، أي علم منافع األعضاء، والجراحة العامـة، والباتولوجيا العامة، ويف 

آخـر السـنة الثانيـة حّصـل امتحانـه يف تلـك العلـوم، وأجاب األجوبـة الفائقـة، وارتقـى إىل الفرقة 

الثانيـة، فـدرس يف السـنة الثانيـة جراحة األنسـجة، والعمليات الجراحيـة العامة، وقانـون الصحة، 

واملـادة الطبيـة، وفن العالج، وقسـم مـن األمراض الباطنية. ويف آخر السـنة الثالثـة حّصل امتحانه 

يف تلـك العلـوم، فأجـاب أجوبـة جيـدة، وارتقـى إىل الفرقـة األوىل يف السـنة الرابعـة من الدراسـة، 

فـدرس فيهـا جراحة األقسـام، والعمليات الجراحية الكـرى، وبقيت-بقية-األمـراض الباطنية، وفن 

الكحالـة، أي علـم أمـراض العني وعملياتهـا، والطب الرشعي. ويف هذه السـنة األخرية صار امتحانه 

يوم االثنني املوافق سـبعة كيهك سـنة ١٥٨٤، فأجاب األجوبة السـديدة عنام سـئل عنه يف العلوم 

حتـى تعجبـوا الحـارضون مـن فطانتـه وذكاء عقلـه، وأقـروا لـه بجـودة املعـارف. ثـم أن األفنـدي 

املومـئ إليـه أتقـن هذه العلوم باللغة العربية والفرنسـاوية، وكان قدوة حسـنة بني معارصيه من 

التالمـذة يف تهـذب األخـالق وحسـن السـلوك، واملواظبة الفايقة عىل اسـتحصال  العلـوم املذكورة 

آنفـا، وأنـه قـد قَـرََن العلـَم بالعمِل، حيـث كان مواظباً عىل مسـاعدة معلميه يف معالجـة األمراض 

عـىل  اختـالف أنواعهـا يف االسـبتالية العمومية، متلقيا بالرغبة والنشـاط فوائد الـدروس الريرية، 
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أي تشـخيص األمـراض،  مجربـا لـه بنفسـه، وقـد أجرى مراراً أشـهر عمليـات الجراحـة والرمد، من 

بـرت، واسـتخراج حصياة-حصيات-واسـتئصال أورام باطنـة وظاهـرة، وعمليـات قـدح، وحدقـات 

صناعيـة، وغـري ذلـك مـن العمليـات العديـدة التي تسـتدعيها األمـراض املختلفـة. فطال مـا امتاز 

بحسـن السـرية واالسـتقامة والسـهر عـىل اقتبـاس العلـوم املذكـورة، والحـرص عـىل صحـة املرىض 

الذيـن كان يداويهـم مـدة إقامتـه يف اإلسـبتالية واملدرسـة الطبيـة. فبعناية وىل النعـم تحّصل عىل 

الطـب علـامً وعمـالً، فـال شـك أنه صـار طبيبـا ماهـراً، مجربـاً، متضلعاً عـىل دقائق وشـواهد هذا 

الفـن، يصـح االعتـامد عليـه يف كل رأي وعمل يتعلقـان بصناعته، جعله الله نافعـاً لألنام. ولذا حق 

اآلن علينـا أن نشـهد بفضلـه وأن نجيـزه بالعمـل والتعليـم بالعلـوم السـابق ذكرهـا حيـث أقـام 

واستقر، بدون معارضة من أحد كان ما كان.

وبناء عىل ذلك سلمناه هذه الشهادة لتكون بيده سنداً لدى االقتضاء،

معلم الجراحة العامة: محمد أفندي فوزي، صاغ

معلم الترشيح: حسن افندي عبد الرحامن، بكبايش

معلم الفسيولوجيا: حسن بك هاشم

معلم فن الرمد و اإلكلينيك الرمدي: حسن بك عوف

رئيس املدرسة الطبية ومعلم فن الجراحة واإلكلينيك الجراحي: محمد عي بك

معلم الباتولوجيا العامة: مصطفى أحمدي أبو زيد، يوزبايش

معلم قانون الصحة: عبد الرحمن أفندي الهراوي، بكبايش

معلم املادة الطبية: بدوي أفندي سامل، صاغ

معلم فن العالج: محمد أفندي بدر، صاغ

معلم الطب الرشعي: محمد أفندي عبد السميع، قامئقام

معلم الجراحة الصغرى وفن التعصيب: محمد فوزي أفندي، صاغ

معلم الكيمياء والطبيعة: صالح أفندي عي، صاغ

معلم التاريخ الطبيعي: أحمد أفندي نده، بيكبايش

4. طبيعة دراسة الَعلَِمي يف قرص العيني:

عندمـا جـاء العلمـي إىل مـرص سـنة 1291 كان قد جاوز الخامسـة واألربعني من عمـره، بينام كان 

معظـم طـالب املدرسـة تحـت العرشيـن. ومل يكـن العلمي مجـرد تلميٍذ مبتـدئ؛ وإمنـا كان طبيبًا 

مـارس الطـب التقليـدي يف املغـرب، بينـام كان طـالب املدرسـة عنـد التحاقهم بها عدميـي املعرفة 

الطبية. فقد كان يلتحق باملدرسـة طالب األزهر بعد أن يقطعوا شـوطًا يف الدراسـة الدينية وعلوم 
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اللغـة العربيـة، أو خريجـي املكاتـب يف القاهـرة واألقاليـم، أو بعـد األشـخاص الذيـن مل تنتخبهـم 

لجان املدرسـة فيطلبون االلتحاق باملدرسـة عىل نفقتهم وبدون اإلقامة يف مسـاكنها )بَرَّاين(، وكان 

أغلب هؤالء يأتون من بالد الشام مثل حالة سمعان بن مارون الخازن17.

مل يـر عبـد السـالم العلمي داعيًا لالنتظام يف الدراسـة خمس سـنوات أو أربعـة، فاكتفى بالحصول 

عـىل ترصيـح مـن مديرهـا محمـد عـي باشـا البقـي بالسـامح لـه بحضـور املحـارضات ودخـول 

املعامـل؛ رمبـا ألنـه أحرض معه خطابًا من الحكومة املغربية لوايل مرص أو ملدير املدرسـة. فاسـتغل 

الفرصـة يف تحصيـل أكـر قدر مـن املعارف، واكتفى بـرشاء كل الكتب التي كانت تدرس باملدرسـة 

والتـي كانـت تبـاع لكل النـاس يف املطبعة األمرييـة ببوالق القاهـرة، ويظهر هذا بوضـوح من ذكر 

العلمي لبعض تلك الكتب بني سطور مؤلفاته، وأشهرها كتاب العمدة للرشيدي.

ويف كتابـه )ضيـاء النـراس( عنـد حديثـه عن "طـني الحكمة" يشـري العلمي إىل اسـتخدامه يف قرص 

العينـي، فيقـول: "مركـب من الطني والفحم والشـعر وامللح والخطمي وخبـث الحديد وكلس قرش 

البيـض تنخـل وتعجـن باأللعبـة أو الخل واللن عجنا محكـام، وكلام تخمرت كانت غاية. وسـنذكر 

هنـا مـا كنـا نطـني به فـم اآللة وأنابيبهـا التي كنا نقطـر بها روح النوشـادر باملعمـل الكياموي من 

األسـبطالية الكبـرية املعروفـة بقـرص العينـي بالقاهـرة املحروسـة، وهـو جـزء مـن لبخـة العيـش، 

وجـزآن مـن دقيـق بـزر الكتـان، يعجنـان ونشـد به غطـاء اآللة، ثـم نخلـط البيض-أعنـي بياضه-

بصفـرة ونطـي بـه خرقـة من كتان طالء محكـام ونلف به عىل فـم اآللة، أعني من فـوق العجني، 

ثم ندر عليه الجري"18.

وقـد تعلـم العلمـي مـن محمد عي باشـا البقـي كيفية الحقـن ودوافع اسـتخدام الحقنـة، فقال: 

"ومـام أوصـاين بـه شـيخنا رئيس االسـبطالية الكرى مبرص العالمـة املرتجم محمد عي باشـا البقي 

أنـه البـد مـن الضغـط بيـد الحقنـة عـىل السـائل الـذي بداخلهـا حتى يخـرج مـا فيها مـن الهواء 

ويظهر السائل وإال فيهلك العليل"19.

وعنـد حديثـه عـن مادة الذهـب ذكر معدن البالتني وسـامه الذهـب األبيض، وتكلـم عن خواصه 

وتحملـه الحـرارة فقـال: واعلـم أن يف أواين هـذا املعـدن كنـا نكلـس مـع شـيخنا العالمـة الحكيـم 

دار الوثائـق القوميـة املرصيـة، ديـوان املـدارس، وثيقـة رقـم: 4001-000363-0501، خطـاب صـادر مـن ديـوان املـدارس إىل ناظـر   17

املدرسـة الطبيـة بشـأن العرضحـال املقـدم من سـمعان بن مـارون الخازن من أهايل بر الشـام الـذي يلتمس إلحاقه مبدرسـة الطب 

برَّاين، سنة 1289هـ/ 1872.

عبد السالم العلمي: ضياء النراس، ص90.  18

عبد السالم العلمي: ضياء النراس، ص51، مادة حقن.  19
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املرتجـم األقرباذينـي سـيدي عي أفنـدي رياض املنيسـيا باملعمل الكيـاموي باالسـبطالية املرصية، 

لتحمله النار القوية"20.

وقد يرى البعض أنه رمبا أن العلمي التحق باملدرسـة فعال سـنة 1291، ولكنه اسـتمر يف الدراسـة 

حتـى حصـل عـىل شـهادتها الحقيقيـة بعد أربـع أو خمس سـنوات، ونحـن نجيب بأنـه ليس من 

املنطـق أن يكـون العلمـي قـد حصل عـىل الشـهادة الحقيقية من املدرسـة ثم يخفيهـا ويظهر لنا 

"تذكار مودة" عىل أنه هو إجازته التي يفاخر بها.

وإىل جانـب ذلـك قـام العلمـي بدراسـة معظـم النباتـات الطبيـة وجمع عنهـا معلومـات كثرية، 

وذكرهـا يف كتابـه )ضيـاء النـراس(، حيث كان يذكر دامئًا االسـم املرصي للنبات إىل جانب اسـمه 

بلغـة فـاس21. كام اشـرتى مـن مرص كثرًيا مـن األدوية والنباتـات الطبية وجلبها معـه إىل فاس22. 

ولكـن بعـض معلوماتـه تؤكـد أن دراسـته مل تكـن متعمقـة فمثـال عنـد حديثـه عـن الزرافـة 

اختلف حول كونها دابة بحرية أم برية23.

كـام اطلـع عـىل اإلنتاج العلمـي ملدريس ومرتجمي املدرسـة، وقد ذكـر كثريًا كتاب )عمـدة املحتاج 

يف علمـي األدويـة والعالج( ألحمد الرشـيدي، ويخترصه باسـم )العمدة( وهـذا الكتاب أخرج عليه 

حسـني عودة الدمشـقي كتابا اسـمه )فهرسـت املادة الطبية( وهو فهرسـت لكتاب عمدة املحتاج 

رتب ما فيه من مواد طبية عىل حروف املعجم24.

5. تاريخ عودة العلمي للمغرب:

مل يحـدد مؤرخـو املغـرب تاريـخ عـودة العلمي إىل املغـرب، واملؤكد أن العلمي مل يعـد إىل املغرب 

مبـارشة بعـد حصوله عىل "تذكار مودة حسـني عودة" سـنة 1291هـ/ فالوثائـق املرصية تثبت أنه 

كان موجـوًدا بالقاهـرة سـنة 1292هــ/ ، بـل إن صاحـب كتـاب )اإلعالم مبن حـل مراكش وأغامت 

عبد السالم العلمي: ضياء النراس، ص64، مادة ذهب.  20

عبد السالم العلمي: ضياء النراس، ص30 مادة بشنني، ص41 مادة جشمة، ص64 مادة راسن، ص66 مادة مادة رقع مياين.  21

عبد السالم العلمي: ضياء النراس، ص68 مادة زرنباد.  22

-عبد السالم العلمي: ضياء النراس، ص69.  23

-أحمـد أفنـدي الرشـيدي: عمـدة املحتـاج يف علمـي األدويـة والعـالج، دار الطباعـة الخديويـة، القاهـرة، 1282هــ، أربعـة أجزاء يف   24

خمسـة مجلـدات. هيـكل نعمـة اللـه وإلياس مليحة: موسـوعة علامء الطب مـع اعتناء خاص بعلـامء العـرب، دار الكتب العلمية، 

بريوت، د.ت، ص137. عبد السالم العلمي: ضياء النراس، ص88.
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مـن األعـالم( يذكـر أن العلمي حرض يف مرص ترشيح 1600 جثة مـن قتىل حروب الثورة العرابية25، 

وحيـث أن حـروب الثـورة العرابيـة بـدأت بـرضب اإلنجليـز لإلسـكندرية يـوم 26 شـعبان سـنة 

1299هــ/ 12 يوليـو 1882م، وانتهـت بهزميـة أحمد عرايب يف معركة التل الكبري يف 26 شـوال سـنة 

1299هــ/ 9 سـبتمر 1882م، فهـذا يعنـي أن عبـد السـالم العلمـي ظـل مقياًم يف مـرص إىل مطلع 

سـنة 1300هــ/ 1883م. ولكـن العلمـي عند حديثـه يف )ضياء النـراس( عن العرشوان قـال: "وقد 

عـرثت عـىل نباتـه بسـوس األقصـا حـني حركتنا مـع موالنا املنصـور بالله سـنة 1299 ألـف ومائتني 

وتسعة وتسعني"26. وهذا يعني وجود تضارب يف كالمه.

ثالًثا-نشاطه في مصر في مجال علم الفلك والميقات:

أ- مجاورته باألزهر:

كان تواجـد املغاربـة يف مـرص كبـريا جـدا، فهـم ميثلـون نسـبة كبـرية مـن سـكان اإلسـكندرية، كام 

يتواجـدون يف القاهـرة وسـائر األقاليـم، ويعملـون بالتجـارة بالدرجـة األوىل، وهنـاك مـن يعملون 

بحـرف متعـددة، ولكـن تواجدهـم يف األزهر كان مميزًا، فلهـم رواٌق خاص باسـمهم يف األزهر هو 

رواق املغاربـة، يدرسـون فيـه الفقـه املالـي إىل جانـب سـائر العلـوم التـي تـدرس يف األزهـر، من 

علـوم الحديـث والتفسـري واألصول، وعلـوم اللغة العربية والعلـوم العقلية. هـذا إىل جانب وجود 

كثـري مـن علـامء األزهـر مـن ذوي األصل املغريب، أشـهرهم شـيخ السـادة املالكية بالديـار املرصية 

ومفتيهم الشيخ محمد عليش املتوىف سنة 1299هـ/ 1882م.

وكان مـن الطبيعـي أن يـزور عبـد السـالم العلمـي خريـج القرويني الجامـع األزهـر، وأن يكون له 

نشـاطات متعـددة هنـاك، ذكـر هـو بعضهـا، فقـال: "ومـن جملـة مـا حصـل يل مـن الـرشف، أين 

ترشفـت باالجتـامع مـع العـامل العالمـة الركـة شـيخ املالكية الشـيخ عليـش، وطلب منـي أن نقرأ 

معـه )ملخـص الجغمينـي( يف علـم الهيئـة، و)زيج السـلطان أُلُوغ بيـك( يف علم التعديـل، فأجبته 

لذلك"27.

كانـت كتـب علـم الفلـك قليلة التـداول يف األزهـر يف أواخـر القرن الثالـث عرش الهجري/ التاسـع 

-محمـد منـوين: مظاهـر يقظـة املغـرب الحديث، 1/ 242. جامل بامي: عبد السـالم العلمي، مقال منشـور يف موقـع جريدة: ميثاق   25

الرابطـة، جريـدة إليكرتونية أسـبوعية تصدر عن الرابطة املحمديـة للعلامء، العدد 238، بتاريخ 27أكتوبـر 2016، عىل الرابط التايل: 

http://www.mithaqarrabita.ma/?p=21277

-عبد السالم العلمي: ضياء النراس، ص92.  26

-عبد السالم العلمي: دستور أبدع اليواقيت.  27
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عـرش امليـالدي، ولذلـك انتهـز الشـيخ عليـش فرصـة وجود عـامل متخصـص يف الفلك ليقـرأ معه أو 

عليـه )ملخـص الجغمينـي(. والراجح عندي أن السـيد عبد السـالم العلمي قد جـاور باألزهر؛ ألنه 

أقام مبرص فرتة طويلة، وكان األزهر يوفر اإلقامة والنفقة ألمثاله من املغاربة الطالب والعلامء.

ب-نشاطه يف علم الفلك:

قبـل مجيئـه إىل مـرص صنـع عبـد السـالم العلمـي نسـخة معدلـة مـن آلـة ربـع الشـعاع والظـل، 

وأحرضهـا معـه، وحاول تسـليمها لديوان الخديو لتكـون هدية للخديو إسـامعيل، فأحاله موظفو 

الديـوان عـىل محمـود باشـا الفلي مديـر الرصدخانة الخديويـة ليفحص تلك اآللـة ويختر دقتها. 

قـال العلمـي يف دسـتور أبـدع اليواقيـت: "ومـن جملـة مـا حصـل يل مـن الـرشف أيضـا نرُصيت يف 

مناظـريت مـع رئيـس بـرج الرصـد هنالـك محمـود الفلـي؛ ألننـي صحبـت معي ملـرص اآللـة التي 

كنـت اخرتعتهـا ثانيًا، املسـامة بربع الشـعاع والظل، بقصـد نرشها وإظهارها هنالـك عىل يد عزيز 

مـرص، فقيـل يل: ال نسـلمها حتـى يُسـلم اخرتاعـك لها رئيس بـرج الرصـد املذكور، فألزمنـا الرئيس 

املذكـور الحضـور عنـده سـبعة أيـام بقصـد االمتحـان. فتذاكرنـا يف تلك املـدة، فنرصين اللـه عليه، 

وأعطـاين خـط يـده بتسـليم اخرتاعي لها، فحينئـذ قبلت، وحازهـا رئيس ديوان املـدارس، وجعلت 

يف بيـت اآلالت الفلكيـة يف صنـدوق غطـاؤه مـن زجاج، لينظرها جميع من دخـل لذلك البيت من 

سـواح األجنـاس وغريهـا، لـريوا منقوشـا عليها اسـم مخرتعها، وأُْعطيت شـهادة ترشيـٍف بذلك من 

أحد رؤساء أعضاء مجلس ذلك الديوان"28.

والحقيقـة أن عبـد السـالم العلمـي ملـا اختـر تلـك اآللـة عـاد إىل ديـوان املـدارس، ولكـن ديـوان 

املـدارس مل يتسـلمها منـه، وإمنـا أرسـله إىل دار الكتـب املرصية-"الكتبخانـة الخديويـة" يف ذلـك 

الوقت-ومـع رسـالة مـن الديـوان إىل الكتبخانـة يطلـب منها اسـتالم اآللـة واملخطوط الـذي معها 

وإدراجها ضمن عهدة الدار29.

وقـد بحثـت كثـريًا عـن هـذه اآللـة يف متحـف دار الكتب املرصيـة بباب الخلـق بالقاهـرة، وأخريًا 

عبد السالم العلمي: دستور أبدع اليواقيت.  28

دار الوثائـق القوميـة املرصيـة، ديـوان املـدارس، وثيقة تحمل الكود األرشـيفي رقـم: 4001-000379-0334 )الرقم األصي بالسـجل   29

930، ص86(، خطـاب مـن ديـوان املـدارس إىل ناظـر الكتبخانة بخصوص اسـتالم الكتبخانة من عبد السـالم العلمـي املغريب آلة ربع 

الشـعاع والظـل ونسـخة مـن الكتاب الذي معها لحفظهام بالكتبخانة وإضافتهام يف حسـابات الكتبخانة، بتاريـخ 10 جامدى اآلخرة 

سنة 1292هـ/ 14 يوليو سنة 1875م.
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عرفـت بـأن الزميـل الدكتور أحمـد العدوي قد نرش نص مخطـوط )ربع الشـعاع والظل( يف مجلة 

تراثيـات التـي تصدرهـا دار الكتـب30، ونـرش معها صورًا من الجهـاز، وذكر أن املخطـوط ما هو إال 

دليـل إرشـادي لطريقـة عمـل آلـة ربع الشـعاع والظـل، وألنني فشـلت يف تصوير اآللـة أو تحديد 

مكانهـا، فقـد تواصلـت مـع الدكتـور أحمـد العـدوي الـذي أكـد يل أن الجهـاز كان محفوظًـا يف 

دواليـب املخطوطـات بـدار الكتـب منفصـاًل عـن املخطوطـة، وأنه بعـد أن قام بتصويـره نبه عىل 

موظفـي املخـازن بحفـظ اآللـة مـع املخطوط ألنهـام مرتبطني ببعضهـام وال يجوز الفصـل بينهام، 

واآللة اآلن محفوظة بدار الكتب مرفقة ملخطوط ربع الشعاع والظل.

أحمـد عبـد الباسـط: إرشـاد الخل لتحقيق السـاعة بربع الشـعاع والظل عبد السـالم بن محمد بـن أحمد الحسـني العلمي 1246-  30

1323هــ/ 1830-1905م، بحـث منشـور يف )مجلـة تراثيـات، يصدرهـا مركـز تحقيق الـرتاث بدار الكتـب والوثائق القوميـة، العدد 

الرابع، يوليو 2004م، ص131-119(.
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الصفحة األوىل من مخطوط إرشاد الخل املحفوظ بدار الكتب املرصية مكتوب بخط مرشقي
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عبد السالم العلمي يهدي مخطوط إرشاد الخل وآلة ربع الشعاع والظل لخديوي مرص إسامعيل باشا



337 كلية الطب والصيدلة وطب األسنان بفاس | من 19 إلى 21 دجنبر 2019

آلة ربع الشعاع والظل املحفوظة بدار الكتب املرصية
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المحور الرابع: 
عبد السالم العلمي: مسار عالم

حول بعض جوانب النبوغ الطبي المغربي 
خالل القرن التاسع عشر الميالدي:

عبد السالم العلمي نموذجا
األستاذ جمال بامي

مركز ابن البنا المراكشي، الرابطة المحمدية للعلماء - الرباط

تعتمـد هـذه الدراسـة عىل منهـج يجمع بـني األنرثوبولوجيا التاريخيـة والتأريخ للفكـر مع الرتكيز 

الشـديد عـىل الحامـل املـادي املرافـق لعمليـة اإلنتاج الفكـري، املتمثلة هنـا يف املعرفـة الطبية يف 

مغـرب القـرن التاسـع عـرش، واملسـتخلص من تحليل املـادة الطبية عـر تفكيك وتركيـب العنارص 

امللموسة من خالل النصوص.   

قبـل إبـراز الـدور الرائـد الذي قام به عبد السـالم العلمي يف ازدهار املعرفـة الطبية باملغرب خالل 

القـرن التاسـع عـرش أرى مـن املفيد تلخيـص بعض معامل الحركـة الطبية يف مغـرب العرص الحيث 

حتـى ميكننـا االقـرتاب مـن فهـم سـياق املسـاهمة الفعالة لهـذا الطبيـب الفاضل الذي يشـكل يف 

نظري ذروة الوعي الطبي املغريب خالل القرن 19. 

ميكـن القـول أن جامعـة القرويـني أصبحـت، بعـد انهيـار األندلـس، الراعيـة للـرتاث األندلـيس يف 

محاولـة للمحافظـة عىل إشـعاعه واسـتمراره، كـام عرفت جامعـة القرويني بكـرثة التآليف الطبية، 

وذلـك مـن خـالل تذييـل العلـامء ألرجـوزة ابـن سـينا كابـن عـزرون ومحمد بن قاسـم بـن زاكور 

والطبيـب أدراق1، وكذلـك مـن خـالل الدراسـات النقديـة لكتـايب األنطـايك : “تذكـرة أويل األلبـاب 

والجامع للعجب العجاب”، و”النزهة املبهجة يف تشحيذ األذهان وتعديل األمزجة..”.

كـام ألـف عبـد اللـه بـن عبد العزيـز القريش املراكي املشـهور بسـيدي بلـة بن عزوز املتـوىف عام 

1789م كتابـاً سـامه “ذهتاب الكستوف ونفتي الظلمتة يف علم الطتب والطبائع والحكمتة“، وهو 

عبد العزيز بن عبد الله: الطب واألطباء باملغرب، ص: 58، 84-82.  1
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كتـاب يف علـم الطبيعـة والطـب والصيدلـة، اختـرصه املؤلف من عـدة كتب 2، وقد اسـتنتج مؤرخ 

الطـب لوكلـريك مـن نقـول هـذا املؤلـف وجتود مصنفتات عديتدة يف الطتب العتريب باملغترب، 

ولقيمته العلمية عمد إىل ترجمته إىل اللغة الفرنسية3. 

ومـن املنظومـات الطبيـة "عالمـة السـعادة يف حكـم األغذيـة املعتـادة" لعـي بـن حسـن القييس 

املراكـي، وهـي منظومـة تبحـث يف طبائـع األغذيـة وأصنافها مـن حبوب وخرض وقطـاين وفاكهة 

طريـة وجافـة ولحـوم وتوابـل وألبـان ومشـتقاتها وميـاه معدنيـة ومربيـات، بلـغ عـدد األغذيـة 

واألرشبة املوصوفة يف تلك املنظومة 202 نوعا4ً. 

لقـد نبغـت خـالل القرنيـني 17 و18م أرسة أدراق التي كان منها األطباء محمـد وابنه عبد الوهاب 

وقريبـه أحمـد طبيـب السـلطان سـيدي محمـد بن عبد اللـه الذي دختل طنجة يف عهتد احتاللها 

متن طترف االنجليتز بقصتد مالقتاة األطبتاء النصتارى ورؤيتة الشتخص التذي صتوروه لتعليتم 

الترشيتح معاينتة، والطبيتب أحمتد بن محمد طبيب الستلطان موالي إستامعيل5 . وكان الطبيب 

أحمـد املختـص بالسـلطان موالي إسـامعيل ذا خـرة كبرية بني أطبـاء عرصه، خبريا باألمـراض عارفا 

بأدويتهـا، تـويف عـام 1116هــ / 1704م. ونبـغ من هـذه األرسة الطبيب عبد الوهـاب ابن الطبيب 

أحمـد بـن الطبيـب محمـد أدراق املتوىف عـام 1159هــ / 1746م. له تآليف منها كتـاب “التعليق 

عتىل النزهتة” للشتيخ داود األنطتايك، و“تذييتل عتىل أرجتوزة ابن ستينا يف الطتب” و “أرجوزة يف 

حـب اإلفرنـج”، وهـو املرض املعروف عنـد العامة بالنوار، وقصيـدة يف فوائد النعنـاع، وكتاب “هز 

السـمهري عـىل مـن نفـى عيب الجـذري”6 . كـام نبغ طبيب مـن أشـهر تالميذ العالمـة أحمد بن 

محمـد أدراق بفـاس هـو أبـو محمـد عبـد القـادر بـن العـريب املنبهـي املعـروف بابـن شـقرون 

املكنـايس، امتـاز براعتـه يف علـم الطـب، وصفـه األديـب محمـد بـن الطيـب العلمـي يف كتابـه 

“األنيـس املطـرب”، أنته ركتب األدوية، وانترشت لته بني الحكتامء ألوية، وعرف األمراض، وأرستل 

ستهام الرقتى فأصتاب األغتراض، ومتن مؤلفاتته يف علتم الطب كتتاب ستامه “النفحتة الوردية يف 

العشبة الهندية”.

قـال العالمـة عبـد اللـه كَنـون : "وتأليفـه هذا يدل عـىل طول باعـه يف مهنته ومعرفته بعلـم النبات 

محمد العريب الخطايب.. األغذية و األدوية عند مؤلفي الغرب اإلسالمي : مدخل و نصوص. 1990، دار الغرب اإلسالمي  2

عبد العزيز بن عبد الله، الطب واألطباء، م. س. ص: 91.  3

نفس املرجع. ص: 204.  4

عبد الوهاب بنمنصور، أعالم املغرب، ج: 6، ص. 123.  5

عبد الله كنون: النبوغ املغريب، ص. 300.  6
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وخصائصـه؛ ألنـه بحـث يـكاد يكـون مبتكـراً وناسـجاً عـىل غـري منـوال سـابق"؛ ومـن تآليفـه أيضـاً 

منظومته الطبية املسـامة بـ”الشـقرونية”، تقع هذه األرجوزة يف نحو 700 بيت نظمها جواباً لستؤال 

متن تلميتذه الشتيخ صالح بن املعطتي. ومضمنها رشح فوائد املآكل واملشـارب املتداولـة بني الناس؛ 

وألـف نظـامً آخـر يف منافع النعناع معروفاً ومشـهوراً، وكتاباً يف منافع األطعمـة واألرشبة والعقاقري7 ، 

وألـف محمـد بـن إبراهيـم الـروداين من رجال القرن التاسـع عرش كتاباً سـامه “كنتز املحتاج يف علم 

الطتب والعتالج”، رتبـه عـىل تسـعة أبواب تتنـاول عالج مختلـف األمراض وما يناسـبها مـن األدوية، 

وختـم كتابـه بالحديـث عـن تدبري الصحة ومـا يحفظها من التـزام عـادات يف األكل والـرشب والنوم 

والرياضة والسياحة وما إليها.

يتبـني إذن أن عطـاء التدريـس الطبـي بجامعـة القرويـني خالل العـرص الحديث مل ينقطـع، وإن مل 

نحـدد معطياتـه العلمية التي سـبق إليهـا قبل علم الطب الحديث كاملة العتبـارات منهجية؛ فإن 

حضتوره واستتمراره بهتا حتتى نهايتة القترن التاستع عرش مكّتن املغرب من إستهام نظتري جدير 

باالعتبتار، لكتن مل توازيته نهضتة طبية عملية كالتتي عرفت خالل العرص املوحدي وبشتكل جزيئ 

ختالل العترص الستعدي؛ وإذا كان تدريس الطب بجامعة القرويني خاصـة وباملغرب عامة قد تأثر 

بظـروف الرخـاء واالضطـراب، وإذا كان قد تقلصت معامله بدخول الطـب األوريب فإنه كان حريصا 

عـىل التواصـل مـع املـرشق والغرب من خـالل بعض البعثات، خصوصا يف عرص السـلطان الحسـن 

األول، وهو العهد الذي برز فيه الطبيب عبد السالم العلمي صاحب ” ضياء النراس. 

ميكـن القـول إنـه يف زمـن عبـد السـالم العلمـي حافـظ عـرشات األطباء عـىل منط مامرسـة الطب 

عـىل الطريقـة القدميـة، آخرهـم كان هـو الطبيـب الشـيخ حسـن مـزور، عميـد أسـاتذة القرويني 

الـذي كان يـدرس الطـب يف رحابـه كتام كان يصنتع األدويتة يف مختترب صغتري متفننتا يف إتقتان 

الجرعات العالجية املناسبة.

لكـن قطـاع الطـب مل يعـرف محاولـة حقيقيـة لالنطـالق والتجديـد إال خـالل عهد املوىل الحسـن 

إبـان فـرتة البعثـات العلميـة إىل الخـارج، ويشـكل عبد السـالم العلمـي وكتابه "ضياء النـراس"-يف 

نظري- قمة الطموح يف هذا اإلطار.

إن ذروة التفكـري الطبـي العلمـي خـالل العـرص العلـوي قـد تجسـد يف شـخصية هـذا الطبيـب 

املجتهـد املتـوىف بفـاس عام 1323هـ / 1905م؛ وقد انتدبه السـلطان موالي الحسـن األول لدراسـة 

عبد الله كَنون: جريدة امليثاق، عدد 229 – 230.  7
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الطـب مبـرص، فالتحـق مبستشـفى القـرص العينـي و درس الطـب الحديـث عـىل علـامء من مرص 

وإسـبانيا وفرنسـا وحـرض ترشيـح نحـو 1600 جثة مـن مخلفات ثورة عرايب الشـهرية. وملـا عاد إىل 

بـالده، فتـح عيـادة صغـرية قـرب حـرم مـوالي إدريـس بفـاس؛ وألـف يف علـم الطب تآليـف هي: 

"ضيـاء النـراس يف حـل مفـردات األنطـايك" بلغة فـاس؛ وهذا الكتـاب -كام هو ظاهر مـن عنوانه- 

يهتم بذكر األسامء املغربية ملا ورد يف “تذكرة” داود األنطايك املتوىف عام 1008هـ / 1599م. 

إن العمـل الـذي قـام بـه الطبيب عبد السـالم العلمي هو عمـل علمي كبري، حيث قـرب النفع مبا 

ورد يف كتـاب “التذكـرة” لعمـوم املهتمـني بخـواص األعشـاب يف املغـرب بـأن جعـل أمـام األسـامء 

املرشقيـة للنباتـات أسـامءها املغربيـة مرتبة حسـب الحروف الهجائيـة، وقد أهـدى املؤلف كتابه 

هذا للسلطان موالي الحسن األول.  

ولـه كذلـك منظومـة رجزية يف علم الترشيح سـامها “مفتاح الترشيح” تقع يف مثانية وسـبعني بيتاً 

طبعـت بهامـش “ضيـاء النـراس” يف طبعتـه الحجريـة، يتحدث فيهـا العلمي عن تركيـب الهيكل 

الجسـمي لإلنسـان وتفصيل أسـامء العظام وأنواعها، وقد ذكر منها 8 للجمجمة و 13 للوجه و 64 

لألطـراف العليـا و 60 لألطـراف السـفىل و 53 للجـذع. ثـم جهـاز البرص والسـمع واألنـف وأعضاء 

العنـق والصـدر واألمعـاء والبطـن والجهاز البويل والجهاز التناسـي عند املـرأة والرجل، ومنه نعلم 

أن الرجـل كان يف عـرصه إطـاراً طبيـاً مولعـا بالتفاصيل عىل غـرار أهل العلـم، ومؤمنا مبدى أهمية 

املقاربة الشاملة لعلم الطب.. 

طبـع "ضيـاء النـراس" عىل الحجر بفاس سـنة 1318هـ وعىل هامشـه رسـالة حول مرض البواسـري 

هـي “البتدر املنتري يف عتالج البواستري”. وتجدر اإلشـارة إىل أن العلمـي وضع يف آخـر كتابه معجام 

للمصطلحـات الطبيـة اسـتقاها مـن كتـاب "كنتوز الصحتة" لكلـو بـاي8 ، وهـو كتـاب تسـتعي 

مصطلحاتـه الطبيـة عـىل األطبـاء التقليديـن الذيـن مل يستأنسـوا مبـا جـد يف مجـال املـادة الطبية 

خصوصـا مـا تعلـق منها بالكيمياء الجديـدة. وميتاز املعجم الطبي الذي ألفـه العلمي اعتامدا عىل 

كتـاب كلـو بـاي بجمعه بـني مصطلحات املـادة الطبية القدميـة ومعطيات الطـب الجديد، بحيث 

وضع فيه ألول مرة يف تاريخ املغرب الطبي ملصلحات الكيمياء املعدنية بلغة أجنبية.

كتـاب "كنـوز الصحـة" لكلـو بـاي ألف سـنة 1835م، وهـو مؤلف مخصص للطب الشـعبي موجه باألسـاس للقابـالت، والحجامني، ولغري   8

العارفـني باملجـال الطبـي )Panzac, 1989 ;p104 (. إن إعطـاء عبد السـالم العلمي أهمية كبرية لكتاب كلو باي يرز الهاجس البيداغوجي 

عنده مسـتحرضا حالة املعرفة الطبية باملغرب وإىل أي حد يسـتطيع كتاب كلو باي املبسـط أن يقدم خدمات جليلة للمامرسـة الطبية 

باملغرب إن هو وضع رهن إشارة املعالجني التقليدين ليطلعوا عىل األسس األولية لعلم الطب الحديث.
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منهج الطبيب عبد السالم العلمي وكتابه "ضياء النرباس : 

منـذ نهايـة القـرن 19م، ازداد تأثـري الطـب الغـريب عـىل حسـاب الطب املغـريب الذي فقد بشـكل 

كبـري تأثـري أسسـه النظرية وأطره املرجعيـة.  وملا رأى امللوك املغاربة ضمور مسـتوى العلم بالبالد، 

قرروا االسـتعانة بالعلوم املزدهرة خارج املغرب؛ ضمن هذا اإلطار، بعث السـلطان الحسـن األول 

بعثـات علميـة إىل أوربـا والـرشق العـريب، من أجل اسـتفادة الشـباب املغريب من العلـوم الحديثة 

منهـا العلـوم الطبيـة. ويعتـر عبد السـالم العلمي من األطباء الذيـن نالوا رشف السـفر إىل الخارج 

مـن أجـل التعمـق يف علـم الطب يف مدرسـة الطـب التي أسسـت حديثا يف القاهـرة تحت إرشاف 

طبيـب فرنـيس يدعـى الدكتـور كلـو سـنة 1874م بدعوة مـن الخديـوي محمد عي، وقـد أضحى 

يحمل اسم كلو باي.    

وقـد متيـزت هـذه املدرسـة الطبية بكون التعليم فيهـا يعتمد عىل مفاهيم النظريـة الفيزيولوجية 

حتـى ينسـجم فيهـا الجانـب النظـري والجانب العمـي. وتجـدر اإلشـارة إىل أن املصـادر واملراجع 

املعتمـدة يف املدرسـة الطبيـة الجديـدة هـي نفسـها التي كانت معتمـدة يف كلية الطـب بباريس، 

وكذلك الدروس املقررة.9 

تلقـى عبـد السـالم العلمـي أوىل معارفـه العلميـة مـن والـده ومـن أسـتاذه العالمـة أيب إسـحاق 
التاديل الرباطي10، وتخصص يف مجاالت الطب والحساب والفلك.11

ملـا اسـتقر عبـد السـالم العلمـي يف القاهـرة درس عىل أسـاتذة مرصيني وفرنسـيني واسـبان، وأخذ 

العلـوم الطبيـة عـن مثانيـة عـرش أسـتاذا يف اختصاصـات مختلفـة كالجراحـة واألمـراض الباطنيـة 

وترشيـح العظـام والعضالت واملفاصـل، والكيمياء العالجية وعلـم األقرباذيـن، والتاريخ الطبيعي، 

واألمـراض الجلديـة، وأمـراض النسـاء واألطفـال. ملـا عـاد العلمـي إىل فـاس فتـح عيـادة قريبـا من 

مـوالي إدريـس، كـام مـارس أيضـا التدريـس لطلبـة كان يسـتقبلهم يف مقـر إقامتـه ويف عيادتـه، 

9 Panzac D., 1989.Médecine révolutionnaire et révolution de la médecine dans l'Egypte de Muhammad Ali : le 

Dr. Clot-Bey.  Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée  Année 1989  52-53  pp. 95-110.  

أرى أن تأثري الشـيخ أيب إسـحاق التاديل عىل عبد السـالم العلمي يف مجال الطب ليس مسـتبعدا. فالتاديل كان له اهتامم كبري بعلم   10

الطـب، وقـد بـدأ بتلخيـص كتاب "تذكـرة داوود األنطايك" لكنـه مل يتمه, ونعرف أيضا أن نفس كتاب األنطايك سيشـغل عبد السـالم 

العلمي ليشكل موضوع كتابه "ضياء النراس"

لقـد اخـرتع عبـد السـالم العلمي آلة شمسـية سـامها دائـرة العامل، كام ألف رسـالة حـول "كيفية اسـتعامل اآللة الشمسـية"، ونرش   11

سـنة 1908م كتـاب "أبـدع اليواقيـت عـىل تحرير املواقيت". ويخرنا محمـد األخرض )1977م( أن العلمي قـد حصل العلوم الفلكية 

اعتـامدا عـىل مصـادر عربيـة قدميـة وعـىل كتـب أجنبيـة مرتجمة. كام تجـدر اإلشـارة أن عبد السـالم العلمـي قد تتلمذ عـىل يديه 

عاملان فلكيان هام محمد بن عي بن عمر األغزاوي ومحمد بن أيب بكر الجامعي
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وأضحى الطبيب األول للسلطان الحسن األول.

مل يكـن عبـد السـالم العلمـي حالة علمية معزولـة  كام أملحت إىل ذلك سـابقا  بل عارص مجموعة 

أطبـاء نذكـر منهـم أحمـد بن محمد بـن حمـدون بلحـاج )ت 1899م( الذي يعتره مـؤرخ الطب 

رينـو )1921( آخـر طبيـب مغـريب مكتمـل التكويـن، وهو صاحـب كتاب “التدرر الطبيتة املهداة 

للحترضة الحستنية”، وهـو كتـاب جامـع يف الطـب مقسـم إىل ثالثة أقسـام مع مقدمة عـن تاريخ 

الطـب والصيدلـة وأسـامء املشـاهري مـن األطباء ومؤلفاتهـم12، وفيه يبسـط  أحمد بـن محمد بن 

حمـدون بلحـاج لأول مترة يف تاريتخ املغرب–حستب رينتو- تقستيام تقنيتا لألدويتة، وأحمد بن 

محمـد الكـردودي )ت 1900م( الـذي كتـب حاشتية عتىل تذكترة داوود األنطتايك خط فيهتا آراءه 

الطبية. 

إن كتـاب العلمـي الرئيـيس "ضيـاء النـراس يف حـل مفـردات األنطـايك13 بلغـة فـاس"14 هـو كتاب 

عميـق التحليل، يشـكل حسـب عبد العزيـز بن عبد اللـه )2006م( نقلة نوعيـة يف التاريخ الطبي 

املغـريب باعتبـاره كتابـا اعتمد كثريا عـىل التجربة الشـخصية التي صقلها يف الجامعـة املرصية. كام 

حافـظ العلمـي عـىل جانـب مـن التقليـد القديـم يف التأليـف الطبـي بحيـث يحيـل عـىل كتـاب 

مغـارب مل تصلنـا مؤلفاتهـم. وقـد بـدا كتـاب "ضيـاء النـراس" شـديد الفائـدة مـن حيـث قيمتـه 

االسـتعاملية وأصالـة الكثـري مـن املعلومات الـواردة فيه. من ناحيـة أخرى، فإن العلمـي كان واعيا 

بـأن العـامل اإلسـالمي الـذي مل يعرف مفهـوم النهضة وازدهارهـا العلمي عىل الطريقـة الغربية، تم 

استتلهام املعرفتة الطبيتة فيته –ختالل القترن الثامتن عترش- مثتل كتتاب تحفتة األحبتاب ملؤلف 

مجهتول، مبتارشة متن كبتار أطباء العرص الوستيط، وهو ما حـذا بالعلمـي إىل أن يذهب أبعد من 

ذلـك يف كتابـه "ضيـاء النراس" حينام تناول مسـألة الرتاث العلمي اإلسـالمي ضمـن أفق "تقدمي" 

خصوصـا بتمييـزه بـني الطـب القديـم والطـب الجديـد. كتام رأى أن فهتم كتتب الطتب العتريب 

القديتم يقتتي االجتهتاد يف تأليتف املعاجم الطبية والحوايش عىل الرستائل العلميتة الحديثة يف 

مجتال الطتب. وقـد بـدا هـذا املنهـج واضحـا يف "ضيـاء النـراس" مـن خـالل كشـف رمـوز الطب 

العـريب القديـم بفعـل التلخيـص والتبسـيط ورشح املصطلحـات الطبيـة الغامضة بلغـة أهل فاس 

12  محمد العريب الخطايب، فهارس الخزانة امللكية، ص: 99.

13   عـىل الرغـم مـن حداثته وشـهرته النسـبية، يسـتحق داوود األنطـايك )ت 1597م( أن يوضع ضمن كبار أطباء العامل اإلسـالمي. وقد 

ألـف كتابـه "التذكـرة" حول املـادة الطبية عىل الطريقة األلفبائية. ويقول لوكلـريك )1980م( أنه فوجئ بغـزارة علم األنطايك وعقله 

الفذ، ويستبعد مؤرخ الطب العريب لوكلريك أنه منذ عرص األنطايك أن ال تكون قد ألفت كتابات عىل شاكلته.  

14  قبـل العلمـي، نجـد طبيبـا جزائريـا هـو عبـد الـرزاق بـن حمـدوش ألـف كتـاب بعنـوان "كشـف الرمـوز" )ترجمـه لوكلـريك إىل 

الفرنسية" اقتبس كثريا من تذكرة داوود األنطايك، لدرجة ميكن معها القول أن "كشف الرموز" هو مخترص للتذكرة.
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اعتامدا عىل تجربة علمية وعملية يف مجال الطب الحديث.

واعيـا بقيمـة التاريـخ العلمـي يف أي مرشوع تجديدي، فقـد متنى أن يتم إعـادة تبني كتب الطب 

العـريب يف أفـق تطويـر املعرفـة الطبيـة بالعـامل اإلسـالمي. كان العلمي يـدرك أنه يف مجـال الطب، 

كـام يف غـريه، تنبعـث أمـور اعتقـد انهـا اضمحلـت لتـرز أن العمـق العلمـي يقتـي االحـرتاز يف 

الحكـم عـىل املفاهيـم العلميـة واألخالقيـة للمؤلفـني السـابقني.  حـاول العلمي أن يـرز يف "ضياء 

النـراس" أن املامرسـة الطبيـة الجيـدة البـد أن تأخـذ بعـني االعتبار الطـب القديـم والحديث عىل 

حد سـواء. وإذا كان الطب الحديث يشـكل تجاوزا إببسـتيمولوجيا نسـبيا للطب القديم فإن هذا 

األخري ال ميكن تجاوزه كلية.   

بالنستبة للعلمتي فتإن الطتب العريب القديم هتو مبثابة خزان للمعتارف والتجتارب املتبلورة عىل 

متدى قترون، وال ميكـن بحـال اعتبـاره متجـاوزا من الناحيـة العلمية، عـىل العكس مـن ذلك نجد 

عديـد الوصفـات العالجيـة من الطـب العريب القديم تحتفـظ بفاعليتها.  لكن العلمـي أعاد قراءة 

جوانـب مهمـة مـن الـرتاث الطبي العريب عىل ضـوء ما حصله من معطيات الطـب الحديث خالل 

مقامـه العلمـي بالقاهـرة. ضمـن هـذا السـياق ينبغي فهـم العمل الكبـري الذي أنجـزه العلمي يف 

كتابـه "ضيـاء النـراس يف حـل مفـردات االنطـايك بلغـة فـاس"، لقتد كان شتديد الوعي بتأن إنجاز 

معجتم تقنتي حتول الطب يشتكل رهانا كبريا متن أجل تطوير املامرستة الطبية والصحتة العامة. 

لقـد تبنـى العلمـي يف "ضيـاء النـراس" مقاربة مقارنـة خصوصا بني املـادة الطبيـة املغربية ممثلة 

أساسـا يف معرفـة أهـل فاس وبني املـادة الطبية يف الرشق العريب ممثلة يف "تذكـرة األنطايك"، وذلك 

بنفـس نقـدي، إذ نجـده يسـتدرك عـىل بعـض األخطـاء الـواردة يف كتـب الطـب العـريب القديـم 

انطالقا من مفاهيم الطب الجديد.

مـن ناحيـة أخـرى، نجـده يقـارن بشـكل منهجـي وأصيل بني نصـوص الطـب العـريب القديم وبني 

املامرسـة الطبيـة يف مغـرب القـرن الثامـن عرش وبـني معطيات الطـب الحديث املـامرس يف أوربا. 

كـام نجـد يف "ضيـاء النـراس" بعـض املعلومـات حول طريقـة التدريس يف مدرسـة القـرص العيني 

بالقاهرة حيث كان العلمي يتلقى دروسـا تأسيسـية وتطبيقية يف العلوم الطبية يف قاعات عرصية 

معـدة لذلـك بحضـور مرتجمـني.  حينـام يطرح العلمـي موضـوع الكيميـاء العالجية نجـده يذكر 

األسـتاذ الفرنيس الذي كان يرسـم بالطبشـور عىل سـبورة سـوداء أدوات علم الكيمياء والبيولوجيا 

)ضيـاء النـراس، ص 72(.  بخصـوص الـدروس التطبيقية، يخرنا العلمي أنهـا كانت تقام يف حديقة 

النباتـات الطبيـة بالقـرب مـن املستشـفى )ص 28-29(؛ وكان يتـم التعرف عىل النباتـات واملعادن 
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تحـت إرشاف الشـيخ أحمـد بـك نـدا الخبري يف علـم النبات. ويذكـر العلمي يف هذا السـياق نبات 

السبسـتان بالعربيـة الـذي عرفهـم بـه أحمـد بـك نـدا يف الحديقـة التجريبية امللحقة مبستشـفى 

القـرص العينـي )ص 59(.  أمـا تجـارب علم الكيمياء فكانت تتم يف مختـر الكيمياء، بحيث يحدثنا 

العلمـي عـن تجربـة كيميائيـة تـم مبوجبها تركيـب مادة نـرتات الفضة تحـت إرشاف أسـتاذ مادة 

األقرباذيـن عـي بـك رياض )ص84(. كام شـكلت قاعـات الحيوانات املحنطة مجـاال تطبيقيا مهام 

بالنسـبة للطلبـة األطبـاء، باإلضافـة إىل القاعـة التي حرض فيهـا العلمي ترشيـح 1600 جثة لجنود 

قضـوا خـالل ثـورة عـرايب، كام حـرض العلمي عديـد العمليات الجراحيـة وتلقى تكوينـا وتدريبا يف 

التقنيات الطبية والجراحية )ص 44(.  

يف الرتاجـم النـادرة التـي خصصـت للعلمـي تبـدو املصادر التـي اعتمدهـا لكتابة "ضيـاء النراس" 

معزولـة عـن سـياق التأليـف15. مـا ينبغي التأكيد عليـه هنا أن كتابان رئيستيان شتكال بعد تذكرة 

داوود املصتادر الرئيستة الخاصتة بالطتب الحديث، يتعلتق األمر بكتاب "كنتوز الصحة" لصاحبه 

كلتو بتاي، مؤستس املدرستة الطبيتة بقترص العينتي، وكتتاب "عمتدة املحتتاج" ألحمتد أفنتدي 

الرشتيدي، أول ممثتل للطتب الحديتث يف مترص. ميثـل هـذان الكتابان مصـدران أساسـيان للطب 

الحديـث فـرتة دراسـة العلمي بالقاهرة، ومنـه يفهم املجهود الكبري الذي بذله العلمي يف تبسـيط 

املفاهيـم الطبيـة الـواردة يف كتـاب "كنـوز الصحـة " لكلو بـاي. يظهـر أن العلمي قـد راكم معرفة 

جيـدة يف مجـال املـادة الطبيـة التـي تعتـر العلـم الـذي يقـع عـىل الحـدود بـني الطـب القديـم 

والطـب الحديـث، يبـدو ذلـك جليا مـن األمثلة العلمية التي بسـطها يف ضياء النـراس".  يف وصفه 

لنبـات الزيزفـون يقـول: "الزيزفون يسـمى بالفرنسـية تيول، وقد رأيناه يف صيدلية إسـامعيل باشـا 

مبـرص. تفضلـه بعـض الشـعوب األوربيـة عىل الشـاي نظـرا لخصائصـه العطريـة الخفيفـة وذوقه 

اللذيـذ وخصائصـه املهدئـة وامللينـة واملسـاعدة عىل الهضـم. باإلضافـة إىل أن الزيزفـون ال يحدث 

الهيجـان مثـل الشـاي واألعـراض الجانبيـة األخـرى للشـاي. لذلك ميكن أن يطلق اسـم شـاي أوربا 

عـىل الزيزفـون. ويستتدرك العلمتي عتىل كلتو بتاي صاحتب "كنتوز الصحتة" بقولته:" لقتد أخطأ 

عندما اعترب أزهار الزيزفون أزهار بابونج ) ص 122-121(. 

بـدأ العلمـي كتابـه "ضيـاء النـراس" مؤكدا عىل أهميتة علم االصطتالح وموضحتا الخصائص التي 

اعتمدهتا يف كشتفه وتحليلته للمصطلحات التقنيتة يف الطب الجديد. لقـد اعتمد منهجية تعتمد 

عـىل تعريـف املصطلحـات الـواردة عـىل لسـان األطبـاء املتمرسـني، ورمبـا قـام بتصحيـح بعـض 

15  محمـد جـادور. الطب املغـريب يف نهاية القرن التاسع عرش عبـد  الـسالم العلمـي منوذجـا. "  مقال ضمن كتـاب جامعي، منـشورات 

مؤسـسة امللك عبـد العزيـز آل سـعود  للدراسـات. اإلسالمية والعلوم اإلنسانية، مطبعة عكاظ، الرباط،2011 
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املفاهيـم اعتـامدا عـىل التعليـم التطبيقـي الـذي تلقاه عىل يد أسـاتذة املدرسـة الطبيـة بالقاهرة 

وعىل املصادر املكتوبة وأيضا عىل دروس التاريخ الطبيعي التي تلقاه يف مستشفى قرص العيني. 

يوضـح العلمـي كل مـا بسـطه مـن مصطلحـات ومفاهيم طبيـة غامضة رابطـا ذلك دامئـا بالدروس 

التطبيقيـة التـي تلقاهـا، واضعـا يف االعتبـار الفـوارق بني الطب القديـم والطب الحديـث من جهة، 

وبـني املشـارقة واملغاربـة من جهة أخـرى. وانرى العلمي أيضا لتوضيح الفـوارق املمكنة مؤكدا عىل 

املفـردات املجهولـة باملغـرب وعـىل العنـارص ذات األهمية الكـرى يف مجال الطب. كام وضع أسستا 

للعالقتة بتني علتم املتادة الطبية وعلتم األمراض وصتوال إىل تصنيف ألفبتايئ ملختلف أنتواع األدوية 

حسـب األمـراض. فهـو مييز مثـال بـني األدوية الخاصـة بالـي، وأدوية الغرغرينـا، ومضـادات رسطان 

الجلـد، واألدويـة القابضـة، واملنشـطات، واملهيجـات، ومـدرات البـول، واملعرقـات، وأدويـة الجهـاز 

التناسـي، وأدويـة الجهـاز العصبـي، وأدويـة البنـج، ومـدرات القـيء، واملسـهالت، واألدويـة امللينة، 

ومضادات االلتهاب واألدوية الطاردة للديدان.  

بعـد مقدمـة تصوريـة منهجيـة حـول الطـب الحديث انـرى عبد السـالم العلمي لـرشح مفردات 

األنطـايك بلغـة فـاس. وقد وصل عدد مفـردات "ضياء النراس" 1718 باإلضافـة إىل 79 مادة يف آخر 

الكتـاب مسـتخلصة من كتـاب "كنوز الصحة" لكلو باي عىل ضوء دراسـته النظريـة والتطبيقية يف 

مدرسة قرص العيني وانطالقا من تجاربه الشخصية يف عالج بعض األمراض.

لقتد فتر طترق تحضتري الخلطتات وطريقتة استتعامل نترتات الفضتة يف العالجتات، كتام ذكر يف 

كتابته بعتض األحتامض مثتل حامض الكربيتت، وحامتض الكلوريد، وحامتض النرتيتك )ص )118. 

كـام قـام برسـم جهـاز تقطـري األعشـاب العطريـة، ويبـدو أن العلمـي بعدمـا بـني أهميـة كتـاب 

"تذكرة داوود األنطايك" الذي ينتمي إىل الطب القديم، قام –عىل سبيل الختم- برشح مصطلحات 

كتـاب "كنـوز الصحـة" لكلـو باي الذي ينتمـي إىل الطب الجديد. ومبا أن كتـاب "كنوز الصحة" هو 

كتـاب تعليمـي مبسـط موجـه أساسـا للمعالجـني التقليديـني ولألشـخاص خـارج دائـرة املامرسـة 

الطبيـة يـرز نباهـة العلمتي التذي تفطتن ألهميتة كتتاب رآه األمثتل لتقريتب املعرفتة الطبيتة 

املعتارصة ملتامريس الطتب التقليتدي باملغترب الذيتن مل يعتد يربطهتم بالطتب العتريب العتامل إال 

معلومتات قليلتة وختربات متفرقة فقدت أسستها العلمية األصلية. ولي يتم اسـتعامل كتابه عىل 

أكمـل وجـه، أضـاف العلمـي بعـد كل مصطلـح قام بتفسـريه الحـرف الـذي تبدأ به طبقـة العالج 
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املرتبطـة بـه16. يف األخـري قـام العلمـي بتلخيـص املفاهيـم والقواعـد التي اسـتوعبها خـالل مقامه 

العلمـي بالقاهـرة. مـن بـني املواضيع التي طرحهـا نذكر التهـاب الرئتني، وحرارة الجسـم، والتهاب 

القصبـة الهوائيـة، وعـودة األمـراض بعـد الـرء، والعضـالت واألعصـاب، ومخاطـر الزئبـق املحـىل 

املضـاف لألحامض، والتهاب امللتحمة، والغرغرينا، والتيفوس، والجـرب، واألفيون واألمعاء، وأمراض 

الكبد، وداء النوار، واملواد املبنجة، ومشـاكل الدماغ، وحى الكىل، واسـتعامل األبوال يف تشـخيص 

األمراض. 

أمـا كتـب العلمي األخرى فهي "التبرصة بستهولة االنتفتاع مبجربات التذكترة"، وهو كتاب مدريس 

وفيـه صنـف العلمـي األمـراض املذكـورة يف تذكـرة داوود حسـب نوعهـا وليس ألفبائيـا وذلك من 

أجـل تسـهيل عمليـة البحـث.  كتـاب آخـر مل يتمـه العلمـي هـو " األرسار املحكمتة يف حتل رموز 

الكتتب املرتجمتة "، وفيـه حـاول أن يعطـي نبـذة حـول الطـب والعـالج الغـريب يف بدايـات القرن 

التاسـع عـرش م كـام درسـه يف القاهـرة. ملـا شـعر العلمـي باملفارقـة بـني التاريـخ الطبـي للمغرب 

والواقـع الصحـي الذي عايشـه، ووعيا منه بالسـياق الثقايف والجيوسـيايس للمغـرب، حاول العلمي 

تنـاول موضوعـه انطالقـا مـن حـوار بـني الطـب القديـم املـوروث عـن التاريـخ العلمـي العـريب 

اإلسالمي والطب الحديث الذي درس أسسه يف مستشفى قرص العيني بالقاهرة.  

حينـام فـر العلمـي دوافـع تأليفه لكتـاب " األرسار املحكمـة يف حل رموز الكتـب املرتجمة " أكد 

عـىل أنـه بعـد رحلتـه إىل مرص من أجـل تعميق معرفته الطبيـة خصوصا يف مجـال الطب الجديد 

وجـد أن هـذا األخـري مـيء بأشـياء غامضـة تسـتعي عـىل األفهـام ومصطلحـات تقنيـة جديـدة 

16  إلعطـاء أمثلـة حـول املجهـود الكبـري الـذي بذلـه العلمـي أسـوق مثاال ملـادة "إبـار" الـذي يعرفـه العلمي بأنـه الرصـاص املحروق 

بالكريـت، ويسـمى يف الكيميـاء العالجيـة سـلفور الرصاص، ومصطلح "إمثد" الـذي يعرفه العلمي بانه حجر الكحل املعروف باسـم 

سـلفور األنتيمـوان. ويعـرف مصطلـح إسـفيداج بأنه كاربونـات الرصاص. إنه ملـن دواعي االسـتغراب أنه ألول مرة نجـد مؤلفا طبيا 

مغربيـا يعـرف املـواد املعدنيـة املسـتعملة يف الطـب بأسـامئها املعروفـة يف الكيميـاء الطبيـة الحديثـة. لذلـك نجـد بعـض الكتاب 

يعتـرون كتـاب "ضيـاء النـراس" كإعـالن انتقـال املعرفـة الطبيـة مـن الطـب القديـم إىل الطـب الحديـث. عندمـا يعـرف العلمـي 

العنصـل البحـري يخرنـا أنـه يعـوض القمعيـة digitale يف الطـب الحديـث. وعندما يفر مصطلح "جاوشـري"، نجـده يقرر بنفس 

نقـدي أنـه ال يتعلـق األمـر بالجاوي حسـبام ذهب إليه البعض لكـن بصمغ آخر معروف بهذا االسـم عند القدمـاء واملحدثني، وهو 

صمـغ شـائع مبـرص حيـث اشـرتاه ومتكـن من معرفـة نوعه مبسـاعدة متخصصني، وهو يسـمى باللغـة األجنبيـة "أوبوباناكـس". أما 

الجـاوي املعـروف بفـاس، فهـو الجـاوي املذكـور يف املصادر اليونانيـة ويف مصادر أخرى تحت اسـم حصا لوبان أو "قمقم"، ويسـمى 

بالفرنسـية "بونجـوان". يعـرف الجاوشـري عنـد األطبـاء املغاربة باسـم "فريفرة بقريـة" أو كليخـة. يف بعض املواضع يتنـاول العلمي 

مفـردات االنطـايك بشـكل نقـدي، مثـل الدرو، وهو شـجر )صغري( شـائع باملغـرب لدرجة اسـتعامله كحطب لطهي الخبـز. ولندرته 

مبـرص وأنطاكيـة اعتقـد الشـيخ داوود أنـه شـجر "القمقم" الـذي يفرز صمغ الحصـا لوبان الذي هـو الجاوي املعـروف بفاس. يذكر 

العلمـي يف كتابـه مجموعـة نباتـات غريبـة عـىل املغاربة مثـل النارديـن valériane و حشيشـة السـعال tussilage، كام سـاهم يف 

إدخال نباتات طبية مل تكن معروفة وقتئذ باملغرب اقتناها من الصيدليات بالقاهرة.     
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غريبـة عـىل القاموس الطبي القديـم، لذلك رشع يف تأليف كتاب يـرشح فيه غوامض املصطلحات 

الجديـدة. لقـد اسـتقبل مـرشوع كتـاب " حـل أرسار الكتـب املرتجمـة" برتحـاب كبري يف األوسـاط 

العلميـة الفاسـية، لكن مشـاغل العلمـي الكثرية وعظم املسـؤولية جعلته يقرر تأليـف كتاب أقل 

طموحا وأكرث واقعية هو كتابه الشهري " ضياء النراس". 

مـن أجـل تجسـيد منهجـه يف التأليـف ومقاربتـه النقديـة، فقـد ألـف رسـالة عـىل هامـش "ضياء 

النـراس" حول داء البواسـري سـامه "البدر املنري يف عالج البواسـري"17 حاول فيـه تطبيق املنهج الذي 

خطـه يف "ضيـاء النـراس".  بـدأ كتابه "البدر املنري" بتذكـري حول خصائص الـرشج، بنيته وعضالته، 

وأعصابـه وارتباطـه بالـدورة الدموية. كام خصـص فصال لتغذية مرىض البواسـري مؤكدا عىل أهمية 

بعـض األغذيـة مثـل األرز وامللوخيـة )الباميـة( والزبدة الطريـة. يتعلق األمر بالنسـبة إليه بأغذية 

ملينـة شـديدة النفـع ملرىض البواسـري. كام خصص فصال للعالجـات الجراحية للبواسـري مؤكدا عىل 

العمليـات الجراحيـة التـي عاينها بنفسـه يف مستشـفى قرص العينـي. وعىل عادته يطـرح العلمي 

يف هـذا الكتـاب ثنائيـة الطب القديـم والطب الحديث مذكـرا بالطرق الجراحية القدمية للبواسـري 

يف تذكرة داوود عىل وجه الخصوص18. 

وقـد رتـب العلمـي كتابـه هـذا عىل مقـاالت وفصول، تحـدث يف املقالـة األوىل الفصـل األول منها 

عـىل العالمـات التـي يتميـز بهـا دم البواسـري مـن دم الكبـد ومـن دم األمعـاء؛ ويف الفصـل الثـاين 

تحـدث عـن دم البواسـري بوصفـه دم علـة وفسـاد وأن خروجـه مـن الجسـم خـري مـن احتباسـه؛ 

وخصـص الفصـل الثالـث ملـا ينبغـي لصاحب هـذه العلة مـن التحفظ وفيام يناسـبه مـن األغذية 

وما ال يناسبه منها.

أمـا الفصـل الرابع، فهو لكيفية معالجة البواسـري، واملقالة الثانية يف كيفيـة تركيب األدوية املأخوذة 

مـن الطـب القديـم والجديـد النافعة للبواسـري، وفيها فصـول: األول فيام يسـكن أمل البواسـري عند 

األقدمني؛ والفصل الثاين فيام يسكن أمل البواسري يف علم الطب الجديد.. 

فيتام يتعلتق باملتادة الطبيتة، بتني العلمتي مقتدرة فائقتة عىل معرفتة املفتردات ستواء يف الطب 

17  وقـد طبـع الكتاب سـنة 2019، بعناية مؤسسـة سـيدي مشـيش العلمي ولجنة الرتتث بكليـة الطب بفاس تحت إرشاف ذ. البشـري 

بن جلون. 

يف الوقـت الـذي نجد فيه العلمي يعالج البواسـري واألمراض شـكل عـام بعقلية العامل املوضوعي التجريبـي، نجد بعض اإلثنولوجيني   18

يصفـون عالجـات ذات طابـع مـا ورايئ؛ مـوران يذكـر سـنة 1920 وصفـة متثل واقيا ضد البواسـري: يتعلـق األمر بحمل خاتـم يف اليد 

أو مثبتـا يف سلسـلة السـاعة كحجـاب سـحري ال ينبغـي التخي عنه. وميثـل األربعاء األخري من شـهر محرم، عند بـزوغ نجم الصباح 

عند الفجر الوقت األمثل لصناعة الخاتم املضاد للبواسري.  
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القديتم أو الطتب الحديتث. لقـد فصل القـوم يف مفهوم املـادة القابضة كدواء ناجـع ضد النزيف 

وأعطـى كمثـال بتـالت الـورد ولحـاء مثـرة الرمـان.  فيام يتعلـق بامللينـات املوضعية، فقـد تحدث 

العلمي عن شـحم دروة الجمل، وعىل نواة املشـمش وزيت اللوز الحلو. بالنسـبة للمسـتحرضات 

البارعة فقد ميز فيها املؤلف بني ثالثة أنواع: املهدئات، والقابضات وامللينات19.  

بني عبد السالم العلمي الفايس وحسني عودة الدمشقي: تذكار مودة: 

إذا كان األسـتاذ أحمـد هـالل شـمس20 الديـن يشـكك يف القيمـة العلميـة لعبد السـالم العلمي يف 

مجـال الطـب اعتـامدا عـىل تحليلـه لتـذكار املودة الـذي حصل عليـه العلمي من زميلـه  الطبيب 

حسـني عـودة الحكيـم الدمشـقي، فإننـي سـأركز عىل نفـس تـذكار املودة مـن أجل إبـراز العمق 

العلمـي لعبد السـالم العلمي وانسـجامه الفكري حيال مفهوم الطب وأبعـاده النظرية والعملية.. 

وذلـك يقتـي فهـم الظروف املوضوعية والذاتيـة للتحصيل العلمي الحديث الـذي تلقاه الطبيب 

العلمي وأبعاده العلمية والثقافية واإلنسانية..  

أعتقد أن الطبيب عبد السالم العلمي مل يكن يحتاج إىل إجازة يف الطب من مدرسة القرص العيني 

يف مترص، وأن يكتون قتد حصتل عليهتا بالفعتل ومل تصلنتا ال يغتري يف األمتر شتيئا. فالرجـل رحل إىل 

القاهـرة السـتكامل معرفتـه الطبيـة يف مياديـن مل تتوفر دراسـتها يومئذ بالجامعـة املغربية.. يتعلق 

األمـر مبقـرر درايس هـو طبـق األصـل ملقـرر الطـب يف الجامعـة الفرنسـية، وهـذا أمـر لـه داللتـه. 

فالعلمـي كان يبحـث عـن طب جديد مل يعهـده يف التدريس الطبي بجامعة القرويـني، وكان حرصه 

عـىل التحصيـل والبحـث والتجريب هو األسـاس وليس البحث عن شـهادة اعرتاف بالكفاية كمعظم 

الطلبة الذين كانوا يصغرونه سنا ومل تكن لدى معظمهم تجربة سابقة يف مجال مامرسة الطب. 

أمـا ملـاذا احتفـى عبد السـالم العلمي بتذكار املـودة الذي حصل عليه من صديقه الطبيب حسـني 

بالنسـبة للمهدئـات يصـف العلمـي وصفات من الطب القديم عىل شـكل مراهم، وقوالب وضامدات، خصوصا شـحم دروة الجمل   19

والقطـران النبـايت ومسـتخلص الكـراث. أما الوصفات املهدئة من الطـب الجديد فيذكر منها مرهام مكونا من زيت الزيتون وشـمع 

النحـل ودقيـق األفيـون. ويذكـر أيضـا حاممـا ملينـا مكنونا مـن مطبوخ الشـعري أو بزر الكتـان مضاف إليـه زيت الزيتون. بالنسـبة 

لألدويـة القابضـة  فيذكـر أدويـة الطـب القديـم  منهـا األملج والجـاوي والصمـغ العـريب ومـرارة البلـوط  galle de chêne، وأزهار 

الرمـان والطلـح واملقـل األزرق وصمـغ املصطـى. كـام يصـف أقـراص مكونـة مـن الصمـغ العـريب   ودراسـينا، واللوبـان والطلـح 

وكاربونات الكالسيوم وبذور الخشخاش واألفيون الكل مطحون ومخلوط بعصارة بزر قطونة ولسان الحمل أو الورد.

20  أشـري أننـي أبديـت اهتاممـا كبـريا بورقة األسـتاذ أحمد هالل شـمس الدين التي تكفل بتقدميهـا خالل املؤمتر األسـتاذ خالد فهمي، 

ونظـرا ألهميـة مـا جـاء فيهـا بخصـوص التشـكيك يف دراسـة عبـد السـالم العلمي للطب مبستشـفى القـرص العيني بشـكل نظامي 

وعـدم عمـق تكوينـه فقـد طلبت نسـخة منها مـن اللجنة املنظمـة حتى أمتكن من مناقشـة بعض مضامينهـا إثراء للنقـاش وإغناء 

للبحث العلمي... 
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عـودة الدمشـقي ومل يحدثنـا عـن إجـازة رمبـا يكـون تحصـل عليهـا بعـد إنهـاء دراسـته يف القرص 

العيني أم زهد فيها  فأمر يحتاج إىل وقفة...   

ال بـد مـن التذكـري أن عبـد السـالم العلمي درس الطب بحـارضة فاس يف بيئة علميـة ورثت تاريخا 

عريقـا يف مجـال العلوم الطبية، يشـهد عىل ذلـك التاريخ الطبي العريق لهـذه الجامعة. والطريف 

أنـه يف مراحـل الضعـف التـي عرفتهـا الدولة املغربية خالل القرن التاسـع عرش سـنوات قليلة قبل 

حـريب إيسـي )1844م( وتطـوان )1860( اللتـني انهـزم فيهام املغرب وكانت لهام عواقب سياسـية 

واقتصاديـة واجتامعيـة وخيمـة نجـد جامعـة القرويـني متنـح إجـازة يف الطب لطبيـب هو محمد 

الكحاك سـنة 1832، سـنتني بعد ميالد عبد السـالم العلمي.  وإلبراز بعض جوانب التكوين الطبي 

يف القرويـني الـذي سـيرتعرع فيهـا العلمـي نقـرأ يف نـص اإلجـازة:  "الحمـد لله شـهوده املوضوعة 

أسـامؤهم عقب تاريخه يعرفون الطالب األرىض الطبيب املاهر السـيد الحاج محمد بن  املرحوم 

مبنـة اللـه عز وجل السـيد الحـاج أحمد الكحاك، املعرفـة التامة الكافية رشعا بها ومعها يشـهدون 

و شـهادتهم عـىل تفصيـل. فـاألرشاف والتجار وأرضابهم يشـهدون بأنهم جربـوه يف معالجة املرىض 

واملبتلـني غـري مـا مرة، واختروا حالـه وأمره؛ فوجدوه بحـرا وقفت فحول األطباء بسـاحله وعجزوا 

مـن مجاراتـه يف مياديـن صناعـة الطـب ودالئلـه، عارفـا مهندسـا، وحاذفـا كيسـا. له عقـل راجح، 

مقدامـا عـىل معالجـة االدواء ولعبـاد اللـه ناصح. وانـه رجل صالـح ال يتهم بريبـة وال خيانة، وفيه 

مـا ليـس يف غـريه من فعل املعروف وبسـط الكف ومواسـاة الضعفاء ومعالجتهم بغري أجـرة )...(. 

واألطبـاء والحجامـني يشـهدون بأنـه عـارف بالطـب وباألخـالط املهلـكات التـي بهـا قـوام األبدان 

اإلنسـانية ومنهـا الصـالح والفسـاد، وباألخرجة التـي هي أصول األمـراض البدنية عىل وفـق املراد. 

وإن مثلـه مـن ينتصـب ملعالجـة النـاس لتوفر الرشوط املنصـوص عليها يف كتـب الطب فيه جملة 

وتفصيـال، وهتي معرفتة طبائتع األدويتة والنبتات والحبوب واألشتجار واملعتادن وشتبه ذلك. فان 

متن جهتل طبتع اإلنستان وطبع األمراض واألدويتة فال يحل له االنتصتاب اىل معالجة الناس بقول 

أو فعتل. واملشتهود لته عتارف بذلك كلته وبالجراحات البدنية وغرز اللحم وشتد جبائر الكستري.. 

وأصنتاف البتول بالقواريتر واختتالف ألوانها وقدر متا يؤخذ من الدم بالفصتد والحجامة والعروق 

التتي ينبغتي فصدها واألجستام املفتقرة لإلستهال واملحتاجة للقبتض وغري ذلتك"21.  يتعلق األمر 

إذن مبعرفـة طبيـة عمليـة الزالـت تحتفـظ بالكثـري مـن أسـس الطـب العامل كـام تبلـور يف رحاب 

جامعـة القرويـني عـىل مـدى قرون عـىل الرغم من الضعـف العام الـذي بدأ يعـرتي مرافق الحياة 

21 Abdelkader Kahhak, Un diplôme de médecin marocain à Fès en 1832. Revue des mondes musulmans et de la 

Méditerranée  Année 1970  7  pp. 195-210.   
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السياسية واالجتامعية والثقافية يف مغرب القرن 19.  

أمتا ملتاذا احتفتى الطبيب عبد الستالم العلمي بتذكار املتودة الذي منحه إياه صديقه الدمشتقي 

حستني عتودة الحكيتم، فنقترتب من ذلك بتحليل بعض مضامينته : جاء يف تذكار املـودة  " إنه قد 

وفـد مـن مدينـة فاس املحروسـة بالديـار املغربيـة، إىل الديار املرصيـة، بأمر سـيدنا  وموالنا العامل 

العادل املؤيد  املظفر سـيف الدنيا والدين، نارص اإلسـالم واملسـلمني، السـلطان موالنا الحسـن ابن 

السـلطان سـيدي محمـد ابن السـلطان موالنا عبـد الرحمن، أدام اللـه أيامه، وقـرن بالنرص أعالمه 

ـل املعـايل باالجتهـاد والجـد، الـذيك األملعـي  وإجاللـه؛ حـرضُة الخليـل الـذي تَــَحىلَّ باملجـد، وحصَّ

والطبيـب اللوذعـي، السـيد الرشيف عبد السـالم أفنـدي نجل املرحوم السـيد محمـد العلمي بَلَّ 

اللـُه ثـراه، وجعـل الجنـَة مثواه، ألجتل التمرين عتىل نفائس العلوم املستتجدة الطبية، باملدرسـة 

الطبية الخديوية املرصية املتداولة اآلن، يف جميع البلدان..  

وكان دخولـه يف سـنة إحـدى وتسـعني ومائتـني بعـد األلف، فحرض عـىل حرضات أسـاتذتنا الكرام، 

الذيـن اشـتهر فضلهـم لدى الخاص والعام، جملـة علوم نذكر طَرَفًا منها، وهـي : الجراحة الصغرى 

عىل حرضة رئيس االسـبتالية واملدرسـة الطبية سـعادتلو محمد عي باشـا، والباثولوجيا الخاصة أي 

علـم األمـراض الباطنيـة عـىل حـرضة عزتلـو سـامل بيـك سـامل معلم العلـم املذكـور، وحكيـم بايش 

حـرضة دولتلـو عصمتلـو والدة الحـرضة الفخيمة الخديوية، وعلـم الكيميا والنباتات عـىل كُلٍّ من 

: حـرضة أحمـد بيـك نـدى معلم املواليـد الثالث، وعىل حرضة جاسـتنيل بيك الفرنسـاوي كشـاف 

بـايش ورئيـس األجزاجيـة، واألقرباذيـن والعمليـات األقرباذينيـة عـىل حـرضة عـي أفنـدي ريـاض 

رئيس املعمل الكياموي وخالفهم"...  

واملالحـظ أن الـدروس التـي تالقاهـا العلمـي يف مجـال الطـب الحديـث ومـا ارتبـط به مـن علوم 

بيولوجيـة وصيدليـة املذكـورة يف تـذكار املـودة لحسـني عـودة الحكيـم الدمشـقي هـي نفسـها 

املذكورة يف كتاب "ضياء النراس" لعبد السالم لعلمي.   

بعدمـا ذكـر حسـني عـودة الحكيـم الدمشـقي جوانـب مـن املقـرر الـدرايس املعتمـد يف املدرسـة 

الطبيـة بالقـرص العينـي قـدم شـهادته –كطبيـب دمشـقي مـامرس يف بلـده ومقيـم بالقاهرة من 

َر  أجـل اسـتكامل دروس يف الطـب الحديـث -شـأنه يف ذلـك شـان صاحبنـا العلمـي- قائـال: "فََشـمَّ

األفنـدي املذكـور عـن سـاعد الجـدِّ واالجتهـاد، وهجـر األوطـاَن والبالد، وسـهر الليل لنيـل املعايل، 

وغـاص البحـر لطلـب الـآليل. وقد متيَّز مـن ابتداء دخولـه ومبارشتـه يف الدروس واشـتهر مبواظبته 

الحقيقيـة، والغـرية الكليـة يف بـذل الجدِّ واالجتهـاد، ونال بذلك طريق الرُّشـد والسـداد. وال يخفى 
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ل ال تخلو عن إشـهار  أن مثـل هـذه األشـغال التي اشـتغل بها األفنـدي املومئ إليه: فهي فعٌل جميٌ

فضـل ومنفعـة. وكان أحيانـا  يحرض مجلسـنا للمذاكرة ببعض من العلوم السـابق نرشها، والفنون 

املتقـدم ذكرهـا؛ فأقـول مـع االختصـار: إين ِمـن منذ مـا كُلفت بتعليم علم الطب بدمشـق الشـام 

املحميـة، قبـل مجيئي إىل املدرسـة الخديوية املرصية، عىل األسـتاذين: الوالد مصطفـى أفندي أبو 

عودة-رحمـه الله-وعـىل األخ سـعيد أفنـدي عودة-حرسـه الله-فلـم أجـد أحـًدا اشـتغل  بغـرية 

شـديدة، وطريقـة مسـتمرة حميـدة، مثل هذا الطبيـب النحرير، الـذي هو باملدح جدير، وأشـكر 

صائـب رأي السـلطان موالنـا الحسـن، وفطنتـه الحميدة العليـة، أن جعلت منفعة هـذه املعارف 

العلميـة والعمليـة، املختصـة بطبيبهـا الجديـد املحـرض مـن املدرسـة الطبيـة الخديويـة املرصية، 

إللقـاء مـا تحصـل عليـه بتدريـس العلـوم الطبيـة، وِمن حظـي األوفـر أين اجتمعت مـع مثل هذا 

الفاضـل املاهـر فوجدتـه يف العلم والعمل وحيد، ويف املعارف بالنسـبة ألقرانـه فريد؛ ألنه ذاق من 

منهـل علـوم الطـب مـا فـاق وراق، ورشب مـن سلسـبيل الحكمة كاًسـا دهاق، ملثل هـذا فليعمل 

العاملون، ويف ذلك فليتنافس املتنافسون، تحريرًا يف محروسة مرص القاهرة سنة 1291هـ22.    

يتعلتق األمتر إذا بتمريتن عىل نفائتس العلوم املستتجدة الطبية وليس تحصيال أوليا ألستس علم 

الطتب، فهتذه قتد خربهتا العلمتي وصاحبته حستني عتودة الدمشتقي األول يف فتاس والثتاين يف 

الشتام. ولفهـم مكنون املـودة الحقيقية التي جمعت بني الرجلني وجب فحص الجوانب املشـرتكة 

التي ميزت شخصيتيهام.

يبـدو مـن كتـاب "ضيـاء النـراس" أن الطبيـب العلمـي كان مطلعا عىل كتـاب "عمـدة املحتاج يف 

علمـي األدويـة والعـالج" ألحمـد الرشـيدي، ويختـرصه باسـم "العمدة" وهـو نفس الكتـاب الذي 

أخـرج عليـه حسـني عودة الدمشـقي كتابا اسـمه "فهرسـت املـادة الطبيـة" وهو فهرسـت لكتاب 

عمـدة املحتـاج رتـب مـا فيـه مـن مـواد طبية عىل حـروف املعجـم23.  يتعلتق األمر إذن مبشترتك 

فكتري وعلمتي بتني الرجلني أساسـه أن املعرفة الطبية يف بالد العرب واملسـلمني ينبغي أن تشـكل 

امتـدادا علميـا وقيميا ألسـس الطب العريب اإّلسـالمي كـام تبلور عر تاريخه الطويـل، وأن االنفتاح 

عـىل الطـب الغـريب الحديـث، الـذي يعتـر رضورة علميـة وعمليـة، ينبغـي أن يتـم ضمـن أفـق 

إبيسـتيمولوجي يسـتوعب أسـس الطـب العـريب اإلسـالمي، ومـن خاللـه مجمل معطيـات الطب 

محمـد املنـوين: مظاهـر يقظـة املغـرب، 160/1-163. وصـورة اإلجـازة نقلهـا منـوين عـن كتـاب "أعيـان املغـرب األقـى" ملؤلفيـه-   22

بالفرنسية-ماريت مع ادماند جوفيون، طبع باريس سنة 1393، ص 574.

23  حمد أفندي الرشـيدي: عمدة املحتاج يف علمي األدوية والعالج، دار الطباعة الخديوية، القاهرة، 1282هـ، أربعة أجزاء يف خمسـة 

مجلـدات. هيـكل نعمـة اللـه وإليـاس مليحة: موسـوعة علامء الطب مع اعتنـاء خاص بعلامء العـرب، دار الكتـب العلمية، بريوت، 

د.ت، ص137. عبد السالم العلمي: ضياء النراس، ص88.
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القديـم، فيتحصتل متن ذلتك مفهتوم االستتمرارية ضمن منظور شتامل لعلتم الطب ومامرستته. 

ضمـن هـذا السـياق نجـد العلمـي يبـدع يف كتابـه "ضياء النـراس" الـذي حلل فيـه ووضح ورشح 

املـادة الطبيـة املوجـودة يف كتـاب ينتمـي للرتاث الطبـي العريب وهـو "تذكـرة داوود األنطايك" مع 

بسـطه يف نفـس الكتـاب مفاهيـم ومصطلحـات طبية اسـتقاها مـن دراسـته املعمقة يف املدرسـة 

الطبيـة بقـرص العينـي..  كام أن انكبابه الشـديد عىل رشح املصطلحات الطبيـة الحديثة املوجودة 

يف كتـاب "كنـوز الصحة" لكلو باي الذي هو املؤسـس العلمي للمدرسـة الطبيـة الجديدة بالقاهرة 

عـىل منـوال مـا كان معمـوال بـه يف جامعـة باريـس يؤكـد مـا ذهبنـا إليه مـن فطنة هـذا الطبيب 

الفاضل ومامرسته للطب وفق رؤية معرفية وفكرية واضحة املعامل. 

ليـس غريبـا إذن أن يـأيت تـذكار املـودة مفعام مبصطلحات اإلشـادة والتقدير واملحبـة الصادقة من 

طـرف طبيـب دمشـقي فاضـل رأى يف العلمـي نفسـه وهمومـه وأراد أن يخلـد لهمهـام املشـرتك 

بتـذكار مـودة يتجـاوز مدلوله وأهميتـه أي إجازة طبية مهام كان وزنها. ففـي نظري ال العلمي وال 

حسـني عـودة قدمـا إىل محروسـة القاهـرة من أجـل اإلجازة، فرؤيتهـام للطب وعلومه ومامرسـته 

وأخالقـه كانـت تتجـاوز السـقف املعـريف والفكـري الـذي كان سـائدا وقتئـذ عند الطلبة الشـباب 

الذين كانوا يدرسون الطب الغريب الحديث يف القاهرة.  

ويف الختـام ميكـن اعتبـار العلمـي مـن أوائـل مـن متكـن مـن علـم الطـب الحديـث يف املغـرب 

واسـتطاع بذلـك أن يسـاهم يف وضـع أسـس جديـدة للمامرسـة الطبية باملغـرب. إن كتابـه "ضياء 

النراس" يشكل مصدرا ال غبار عليه للمعرفة الطبية املغربية يف بدايات القرن العرشين. 

خالل فرتة الحامية الفرنسـية، حينام كان الفرنسـيون يسـعون إىل وضع أسـس طب جديد باملغرب 

حافـظ كثـري مـن املعالجـني عىل منـط الطب التقليـدي املوروث عن الطـب العريب القديـم.  ورغم 

تزامـن صـدور كتـاب "ضيـاء النـراس" مـع مجـيء املسـتعمر الفرنـيس –مـع مـا أحدثـه ذلك من 

زعزعـة ألسـس النظـام الصحـي التقليـدي املغـريب- فمـن املرجـح أن األطبـاء والعشـابني املغاربـة 

وقتئـذ قـد نهلـوا من كتـاب "ضياء النـراس" للعلمي كمصـدر أسـاس للمعرفة الطبيـة العاملة. إنه 

بحـق مصـدر ثـري سـواء مـن حيث املصـادر التي اسـتعملها العلمـي أو مـن حيث املـادة الطبية 

الحديثـة التـي فرهـا وعـرف بهـا. مـا كان ينقـص املغـرب وقتهـا مل ميكـن املعرفة باألسـاس لكن 

املأسسـة هـي كانـت تشـكل العائق األهـم أمام ازدهـار الطب باملغـرب. وقد حاول املسـتعمر أن 
يسد هذا الفراغ، لكن هل نجحوا يف ذلك؟24

24   قشت إيلني آمستري )2013( طويال هذه اإلشكالية يف كتابها الطب واألولياء
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عـىل الرغـم مـن إنجـازات "الطـب الكولونيـايل"25 يف مجـال األمـراض التعفنيـة ومجال مؤسسـات 

الوقايـة والعـالج التـي  رسـمت معاملها الرئيسـية خالل هذه الفـرتة، لكن الفراغ الكبـري خالل فرتة 

الحامية يكمن يف الغياب الكي لتكوين كوادر طبية وشـبه طبية مغربية. ويسـتغرب جون شـارل 

سـورنيا )1992( مـن هـذا الفـراغ املهول الـذي خلفه املسـتعمر الفرنيس يف مجال تكويـن الكوادر 

الصحيـة باملغـرب.  ميكننـا أن نتسـاءل عـن األسـباب الجيو-سياسـية لهـذا الفـراغ الـذي مل يتوفـر 

املغرب بسببه عىل العدد الكايف من األطر الطبية. 

يسـود اليـوم يف املغـرب تجاهل متبادل بـني الطب التقليدي والطب اإلتفاقـي خصوصا وان الطب 

البيولوجـي biomédecine يبنـي رشعيتـه عـىل نفـي رشعيـة الطب التقليـدي املـوروث، لكن مع 

ذلـك نالحـظ محـاوالت خجولـة للحفـاظ عـىل مهنـة العشـابني باعتبارهـا الـوارث للطـب العريب 

القديـم عـىل الرغـم من التهميش. ويعود طرح أمر الطبني التقليدي والحديث بشـدة يف األوسـاط 

الصحيـة، وهتو متا يجعتل العتودة لنصوص متن قبيل كتب عبتد الستالم العلمي ذا فائتدة كبرية. 

إن الستؤال املركزي عنده كان هو كيف االستتفادة من الطب البيولوجي الحديث يف استتمرارية 

لعلم الطب العريب اإلسالمي، ولقد بدت هذه الروح بادية يف طرح العلمي. 

متأثترا بثقافتته اإلستالمية العاليتة، فقد كان يقدر إىل حد كبري كل العلتوم التطبيقية ذات الفائدة 

العمليتة، والتجتارب املوضوعيتة، والشتك البنتاء واملثابترة يف العمل والتحصيل. إنـه بفضل الطب 

–يقول لوكلريك )1980 )1876(( يعود رشف االلتحام السـعيد بني اإلسـالم والعلم. لقد قال محمد 

األخـرض يف كتابـه " الحياة األدبيـة يف املغـرب عـىل عهد الدولة العلويـة" )1977( عن عبد السـالم 

العلمـي أنـه آخـر أطبـاء العرص الحديـث، لقد كان كاتبا وشـارحا يف الوقت نفسـه. لقـد كان مثاال 

يحتـذى للباحـث املغـريب الجديـر بهذا التقدير؛ و سـاهم بشـكل كبـري يف ازدهار املعرفـة العلمية 

باملغـرب ويسـتحق أن تؤلـف سـرية حياته. أما رينـو )1921( فيعتـر العلمي كنقطة تحـول فارقة 

بـني الطـب التقليـدي والطـب الحديث باملغـرب. لكن مترشوع العلمي مل يتحقق، لقتد كان ميني 

النفتس بوضتع أستس طب منستجم مع البيئتة الثقافية املغربيتة، لكننا نالحظ اليتوم رغم بعض 

الجهتود املبذولتة متن طرف فاعلتني يف مجال الطب الحديث والطب العتريب القديم نالحظ فصال 

حتادا بتني الطتب البيولوجتي االتفاقتي والطب العريب اإلستالمي مع نظتام صحي متأزوم ال يرقى 

إىل التطلعات. 

25  ميكـن بـال شـك أن ننتقـد مفهـوم "الطـب الكولونيايل" الغامض حسـب ما ذهـب إليه هاريسـون )2005( الذي يعتر هـذا املفهوم 

بالنسبة إليه مجرد يافطة مجانية ال تُعرف شيئا مضبوطا وتحتاج إىل مسائلة. 
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إن درس عبد السـالم العلمي يعلمنا مسـألتني: أن التكوين يف مجال الطب ينبغي أن يرتبط بنظام 

معـريف يأخـذ بعـني االعتبـار املـزج بـني معطيات الطـب املغـريب القديم ومنجـزات الطـب الغريب 

الحديـث مـام سـيقرب الهـوة بينهام، وهـو أمر ينبغـي أخذه بجد يف مسـار التكويـن الجامعي يف 

مجـال الطـب لـي ال يتم فصل املعرفة الطبية عن إطارها السوسـيولوجي، من جهة أخرى تجسـد 

مقاربـة عبـد السـالم العلمـي كيـف أن املعرفة الطبيـة ينبغي أن تشـكل امتدادا لعمـل ميداين يف 

تقاطـع مـع مصـادر معرفيـة أخرى مثل علم النبات عـىل وجه الخصوص، يتعلق األمـر إذن بتعدد 

اختصاصات متيقظ للمعيش السوسيوثقايف. 

وأخلـص إىل القـول إن عبـد السـالم العلمـي قـد شـكل آخـر حلقـة مـن حلقـات التفـوق العلمي 

املغـريب يف مجـال الطـب قبـل دخول املسـتعمر األجنبي الذي بـادر إىل إنجاز دراسـات إثنوغرافية 

أبـرزت معظمهـا الطـب املغـريب وقتئـذ عـىل شـكل “طـب شـعبي خـرايف” بعيـدا عـن أي عالقـة 

جدلية بني العلم واملجتمع والتاريخ، وهذه إشكالية أخرى.. 



كلية الطب والصيدلة وطب األسنان بفاس | من 19 إلى 21 دجنبر 3562019

المحور الخامس: 
عبد السالم العلمي: الطبيب و الفلكي

البدر المنير في عالج البواسير
لمؤلفه الطبيب العالمة المغربي

*عبد السالم العلمي*
األستاذ البشير بنجلون، الدكتور أحمد الرحموني

لجنة التراث، كلية الطب والصيدلة بفاس
جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل بفاس

توطئة

لعـل ذروة التفكـري الطبـي العلمـي خـالل العـرص العلـوي قـد تجسـد يف شـخصية الطبيـب عبـد 

السـالم العلمـي املتـوىف بفـاس عـام )1323ه/1905م(حيـث يعـد مؤلفـه "ضيـاء النـراس يف حـل 

مفـردات األنطـايك بلغـة فـاس" مـن أهـم اإلنتاجـات العلميـة يف الطـب. وهـذا الكتـاب، كـام هو 

ظاهـر مـن عنوانـه، يهتـم بذكـر األسـامء املغربيـة ملـا ورد يف "تذكـرة" داود األنطـايك املتـوىف عـام 

)1008ه/1599م(مـن أسـامء أدويـة مفـردة، وقـد أهـدى املؤلـف كتابـه هـذا للسـلطان مـوالي 

الحسـن األول اعرتافـاً منـه بالجميـل الذي أسـداه إليه بإرسـاله يف بعثة دراسـية إىل مرص.طبع هذا 

الكتـاب عـىل املطبعـة الحجريـة بفـاس يف حيـاة املؤلـف يف أواخـر القـرن التاسـع عرش، ثـم أعيد 

طبعه، و يوجد يف حاشية كتاب "ضياء النراس". "البدر املنري يف عالج البواسري".

نحـاول مـن خـالل هـذا البحـث أن نقـارن بـني املعارف الطبيـة التي جـاء بها عبد السـالم العلمي 

و بـني مـا جـاء بـه العلـم الحديـث حـول هـذا املرض مـن خـالل: تقديـم املخطـوط، محاولة فهم 

دواعـي تأليفـه، ثـم مقارنـة مضمونـه مـع املعطيـات الحديثـة. ارتأينـا أن نعتمد منهجيـة آنية يف 

تنـاول املـرض بدايـة بالتعريـف و نهايـة بالعـالج و الوقاية لتيسـيري املقارنة بني الفرتتـني الزمنيتني 

املدروسـتني، و لننتهـي يف األخـري إىل بعـض الخالصـات و االسـتنتاجات. تجـدر اإلشـارة إىل أن هذه 

الورقـة اعتمـدت بشـكل كبري عىل أطروحـة الدكتور أحمد الرحموين )تحت عنوان: مرض البواسـري 

عنـد األطبـاء العـرب و املسـلمني: ابن سـينا عبـد السـالم العلمي منوذجـا. و التي نوقشـت عالنية 

يوم20 ماي 2015 بكلية الطب و الصيدلة بفاس(.
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المخطوط و أقسامه

كتـاب "البـدر املنـري يف عـالج البواسـري"،مطبوع طباعـة حجريـة عـىل هامـش كتـاب    " ضيـاء 

النـراس"و توجـد نسـخة منه يف مكتبة القرويني وهو مسـجل تحت رقـم 637 والزال دون تحقيق  

رتـب عبـد السـالم العلمـي كتابـه هـذا عـىل مقدمـة ومقالتـني وخامتـة. تحـدث يف املقدمـة عـن 

ماهية هذه العلة وأقسامها وأسبابها. 

يف املقالتة األوىل:فيـام يعـرف بدم البواسـري مـن غريه، وما ينبغـي لصاحب هذه العلـة ومعالجتها 

وفيها فصول أربعة.

الفصـل األول:تحـدث  عـن العالمات التي يتميز بها دم البواسـري من دم الكبد واألمعاء املعروف 	 

بدم األدوار.

الفصل الثاين: بني أن دم البواسري دم علة وفساد وأن خروجه خري من احتباسه.	 

الفصـل الثالـث: تطـرق ملـا ينبغـي لصاحـب هـذه العلـة مـن التحفظ،وفيـام فيام يناسـبه من 	 

األغذية وما اليناسبه.

الفصل الرابع: تحدث عن معالجة البواسري بصفة عامة وفيه مباحث أربعة:	 

املبحث األول: فيام إذا كان يخرج منها مقدار مناسب من الدم.– 

املبحث الثاين: فيام إذا قل خروج الدم منها.– 

املبحث الثالث: يف معالجتها إذا كانت مؤملة ويسيل منها دم غزير.– 

املبحث الرابع: فيام يكون عليه العمل إذا مل تنفع هذه الوسائط املذكورة.– 

املقالتة الثانيتة: يف الرتاكيـب األقربادنيـة املأخـوذة من الطـب القديـم والجديد النافعة للبواسـري.

وهيتشتمل عي فصول ستة.

الفصل األول: فيام يسكن أملها يف الطب القديم	 

 الفصل الثاين: فيام يسكن أملها بعمل الطب املعارص له)الطب الجديد حسب تعبريه(.	 

الفصل الثالث: فيام يفتح أفواه عروق املقعدة.	 

الفصل الرابع: فيام يقطع دم البواسري عىل ما عند األقدمني.	 

الفصل الخامس: يف الحوابس عىل ما عند املتأخرين )املعارصين للعلمي( .	 

الفصل السادس: يف مسقطات البواسري باألدوية الحادة.	 
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الخامتة: فيها فصالن.

مقدمة المؤلف

" قـد طلـب منـي بعـض الفضـالء ممـن ال ميكننـي مخالفته أن نضـع له تقيـدا لطيفـا، محتويا عىل 

مباحـث رشيفـة تتعلـق بالعلـة املعروفـة بالبواسـري. فتلقيـت كالمـه بالسـمع والطاعـة عـىل قـدر 

االسـتطاعة، وجمعـت لـه هـذا التقييـد من عـدة كتب ووضعتـه بأعـامل الطب الجديد حسـب ما 

حرصنـا، يف األسـبطالية الكـري مبـرص الغامرة، مبراد موالنا املنصور باللـه من أحيا العلوم بهمته ونرش 

رحيـم الفضائـل ظـل الله املـدود عىل األمصار املغربية و املسـكوب بالشـفقة عىل الرعية السـلطان 

بن السلطان موالنا الحسن أدام الله أيامه الزاهرة وجمع له من خري الدنيا واآلخرة ".

اس وبــهامشه كتاب البدر المن�ي الصفحة الثانية من كتاب ضياء الن�ب
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مـن خـالل هاتـه املقدمـة يتبـني عىل أن كتـاب البدر املنـري يف عالج البواسـري جاء اسـتجابة لطلب 

أحـد الفضـالء يطلـب من عبد السـالم العلمي وضـع كتاب يشـمل مباحث تتعلق بعلة البواسـري. 

مل يَُسـم عبـد السـالم العلمـي الشـخص الـذي رفـع إليه هـذا الطلـب و اكتفى بوصفـه بالفاضل و 

ذلـك لعـدة اعتبـارات أولهـا: أخالقه، لعدم ربط العلة بالشـخص الذي طلب، خصوصـا إن كان من 

عليـة القـوم. ثانيـا: نوعية العلة التي تسـتلزم عـدم املجاهرة بها بخالف علل أخـرى )أمراض الكبد 

و أمـراض األمعـاء (… و التـي ال يجـد الشـخص حرجـا يف إعالنهـا لعلـه يجـد من يأيت مبـا يفيد أو 

يـدل عـىل مـا ينفعه. هناك مسـألة أخرى مل يحددها عبد السـالم العلمي و هي الفئة املسـتهدفة: 

هل هذا الكتاب موجه إىل العامة أو إىل الخاصة من أطباء و مامرسني. 

صحيـح أنـه بـني مـن خـالل هاتـه املقدمة أنـه جمع هـذا التقية مـن عدة كتـب ارتكـز فيها عىل 

كتـب األولـني )مثـل: زاد املسـري يف عـالج البواسـري لشـمس الدين القوسـوين: القـرن 16م- و كتاب 

األسـباب و العالمـات لنجيـب السـمرقندي: القـرن: 13م(. كـام اعتمـد عبـد السـالم العلمـي عـىل 

املعـارف الطبيـة الحديثـة النظرية و العلمية منهـا التي تلقاها يف مستشـفى القرص العيني مبرص، 

و كان يسـتدل بأقـوال أسـاتذته نذكـر منها: "قال شـيخنا محمد بن عي البقـايل" و هو محمد عىل 

باشا البقايل جراح مرصي و أول مدير مرصي ملدرسة القرص العيني ما بني 1876-1813.

: Définition تعريف المرض

مل تكـن البواسـري عنـد العرب و املسـلمني تطلق بشـكل خاص عىل البواسـري الرشجيـة، وإمنا كانت 

تطلـق عمومـا عـىل كل زيـادة لحميـة يف أي موضـع كانـت. وهـذا هو مذهـب األنطـايك يف كتابه 

نزهـة  األذهـان يف إصـالح األبـدان؛ حيـث عرفهـا بأنهـا زيـادات تكـون يف األماكن الرطبـة كاألنف 

ومآق العني cantus واملقعدة سببها غالبا سوداوي1. 

أمـا العلمـي فقـد عـرف مـرض البواسـري بأنـه زيـادة لحميـة تنبـت عـىل أفـواه العـروق التـي يف 

املقعدة من دم سوداوي غليظ.

بالسـنبة للعلم الحديث فهو يعترالبواسـري هي عبارة عن وسـائد )coussinets( من نسـيج  ضام 

ووعايئ )أوردة و رشينات( تتموضع بشـكل طبيعي ضمن القناة  الرشجية تحت الغشـاء املخاطي 

األنطـايك ، داوود بـن عمر،تحقيـق و رشح وتعليـق  د.محمـد يارسزكور. كتـاب  نزهة األذهان يف إصالح األبدان.ص 224  منشـورات   1

الهيئة العامة السورية للكتاب- وزارة الثقافة- دمشق 200
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و ضخامة هذه الوسائد تؤدي إىل مرض البواسري2.

مـن خـالل هذا يتضح أن تعريف عبد السـالم العلمي للبواسـري يكاد يكـون منطبقا لتعريفه بالعلم 

الحديث لربطه أساسا باألوعية الدموية3.

: Anatomie تشريح المقعدة

بـني عبـد السـالم العلمـي أن املقعـدة تقـع يف آخـر املسـتقيم وهـي عضلـة لحميـة رخـوة ناعمة 

ملتحمـة بنفسـها عاريـة مـن األنسـجة الصلبـة، وأنـه يأتيها عصـب من النخـاع الشـويك يفيده يف 

الحـس، وعصـب آخـر يفيـده الحركـة، وتأتيهـا عـروق تفيدهـا الغـذاء وعـروق نوابض تنـال منها 

الحياة.

و يتفـق العلـم الحديـث مـع معطيـات عبـد السـلم العلمـي يف أن املقعـدة تتكـون مـن عضلـة 

أساسـية )العضلـة الداخليـة و العضلـة الخارجيـة(. و أنـه تأتيهـا أعصـاب تفيدها الحـس و أخرى 

تفيدهـا الحركـة وهـذه معطيات لها أهميتها البالغة يف فهم متوضـع و  عمل املقعدة لكنها تفتقد 

إىل التفصيـل و الدقـة. كـام أن العلـم الحديث يبـني بفضل التقنيات الحديثة لالسـتقصاء أن هناك 

عنرصين مهمني أساسني يف بنية النسيج الباسوري: العنرص الوعايئ و العنرص الداعم.

: Epidémiologie وبائيات

مـرض البواسـري مـرض شـائع جـدا، وال توجـد نسـب مضبوطـة أو محـددة النتشـار البواسـري ألن 

الدراسـات التـي أنجـزت يف هـذا املجـال تعطي نتائـج مختلفة, وتؤكـد الكثري من هاته الدراسـات 

أنهـا تـرتاوح مابـني أقـل مـن %5 إىل أكـرث مـن %80 4. هـذا التباين الكبري يف تقدير نسـبة انتشـار 

املـرض يرجـع إىل صعوبـة تحديـد املظاهـر الريريـة للمـرض وذلك العتبـارات شـخصية ،ثقافية 

،اجتامعية واقتصادية.

2 .Chen, Herbert )2010(. Illustrative Handbook of  General Surgery. Berlin: Springer.

3  Schubert, MC; Sridhar, S; Schade, RR; Wexner, SD )July 2009(. "What every gastroenterologist needs to know 

about common anorectal disorders". World J Gastroenterol. 15 )26(: 3201–9

4 Madoff RD,  Fleshmann JW,  Clinical  Practice Committee, American Gastroenterological As- sociation. 

American gastroenterological asso- ciation technical review on the diagnosis andtreatment  of hemorrhoids. 

Gastroenterology2004;126:1463-73.
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 نسـبة اإلصابـة L’incidence مبـرض البواسـري يف الواليـات املتحـدة ويف انكلـرتا عـىل التـوايل هـي 

1177 و 1123 لكل 000 100 نسـمة5، وتنترش البواسـري بني الرجال والنسـاء بنسـب متساوية رغم 

أن بعض الباحثني يشـريون إىل غلبة طفيفة عند الذكور، و يظهر مرض البواسـري يف متوسـط العمر 

وقمة حدوثه يف الفئة العمرية )45 - 65( سنة.

ويبدو أن مرض البواسـري مشـكلة صحية واسـعة االنتشـار يف املغرب،  عىل الرغم من أنه ال توجد 

لدينا دراسة وبائية تعطينا أرقام  نسب االنتشار أو اإلصابة بهذا الداء.

مل يتطـرق عبـد السـالم العلمي يف مخطوطه إىل نسـب انتشـار املرض يف املغـرب أو يف مرص حيث 

أكمـل دراسـته، سـواء مـن حيـث الكم و لو بإشـارات )مـرض منترش جـدا أو محدود االنتشـار( او 

من حيث الكيف )مثال : مرض منترش أكرث عند النساء من الرجال(.

 : Physiopathologie الفيزيولوجيا المرضية

اعتمـد عبد السـالم العلمي علــــــــــى نظريـة األخـالط théorie des humeurs  يف رشح وفهم 

آليـة حـدوث األمـراض ، وهـى نظريـة تفيـد عـىل أن الجسـم يحتـوى عـىل أربع مكونـات وهى : 

الـدم sang- البلغـم phlegme- الصفـراءbile- والسـوداء atrabile وتقـول أن اإلنسـان يتمتـع 

بالصحـة الكاملـة إذا امتزجـت هـذه العنـارص بنسـبها الصحيحـة، أمـا يف حـاالت املـرض أو املوت 

فينقـص بعضهـا أو يزيـد أو يفسـد، كام تقـول إن هذه األخـالط تتأثر بالجو والطعـام ومزاج الفرد 

واختـالف محيطـه6. ولإلشـارة فنظريـة األخـالط هـي أول نظريـة علميـة طبيعيـة يف الطـب وضع 

أسسـها أبقـراط Hippocrate، والـذي كان يفر مرض البواسـري"بأنه يتولد مـن الصفراء أو البلغم 

الـذي يتجمـع يف عـروق املسـتقيم، مـام يـؤدي إىل ارتفـاع حـرارة الـدم يف األوردة. هـذه األخـرية، 
تجذب األوردة املجاورة لها،ويشكل الدم املمتلئ  فيها ورم يف املستقيم".7

مـن خـالل هاتـه املعطيـات يتبـني أن الفيزولوجيا املرضية للمـرض عند عبد السـالم العلمي كانت 

5 Johanson J. F.,Sonnenberg A. Temporal changes in the occurrence of hemorrhoids in the United States and 

England ]see comments[. Dis Colon Rectum1991; 34 )7(: 585-91; discussion 91-3.

عمر فروخ "تاريخ العلوم عند العرب"  ص : 87  - دار العلم للماليني. بريوت – لبنان 1970.  6

7 Vincent de Parades1,2, Jean-David Zeitoun1,3, Patrick Atienza1, Claude Parisot1, Ernest Parnaud1.¨Une 

brève histoire du  traitement de  la pathologie hémorroïdaire : de l’Égypte antique à nos jours. Presse Med. 

2011; 40: 960–965
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قامئـة عىل األسـس الفلسـفية والطبيعية التي قـام  عليها الطب اليوناين8، والتـي تبقي مغايرة متاما 

ملـا وصـل إليه الطب الحديث يف رشح الفيزولوجيا املرضية ملرض البواسـري التي تعتمد اساسـا عىل  

نظريتني؛ إحداهام مكملة لألخرى وهام النظرية امليكانيكية ونظرية األوعية الدموية.

  : Etiopathogenie آلية اإلمراض

إن االنتشـار الكبـري للمـرض يفـر تعـدد العوامـل املتداخلـة يف آليـة اإلمـراض وصعوبـة تحديـد  

معطيـات مضبوطـة حـول أسـباب املـرض، حيث يف غالـب األحيان يتعلـق األمر بعوامل مسـاعدة 

عىل إثارة النوبة  الباسورية.

منط العيش: املهنة، الخمول، الرياضة......	 

العادات الغذائية واالستهالكية: التوابل، القهوة، الكحول...	 

الحالة الصحية العامة: السمنة، داء السكري، مرض النقرس..	 

العالج املوضعي:التحاميل، وامللينات املهيجة...	 

التدخني.	 

وقد أجمعت الدراسات اإلحصائية عىل ثالثة عوامل مساعدة يف ظهور البواسري:	 

الوراثـة: تشـاهد البواسـري عـادة عنـد أكرث من فردمـن أفراد العائلـة مام يدعو لالعتقـاد بوجود 	 

عوامل وراثية عائلية9.

فـرتات زمنيـة مـن الحيـاَة التناُسـلِيّة: فـرتة مـا قبـل الطمـث، الحمـل و الـوالدة يؤثـرون عـىل  	 

املظاهـر الريريـة للمـرض حيـث بينـت األبحـاث وجـود مسـتقبالت هرمونيـة للروجسـرتون 

وبروجيستريون يف  أنسجة القناة الرشجية10.

تحول عادات التغوط  Troubles du Transit خصوصا اإلمسـاك: صالبة الراز و الجهد املفرط لدفع 	 

الراز من أهم أسباب مرض البواسري.

مل يتطـرق عبـد السـالم العلمـي اىل العوامـل املتدخلـة يف آليـات اإلمـراض وإن كان قد أشـار إليها 

بطريقة غري مبارشة يف النصائح الوقائية.

د.محمـد مؤنـس أحمـد عـوض من اسـهامات الطـب العـريب اإلسـالمي يف العصـور الوسـطى،ص23.الطبعة األويل -1997 دار الفكر   8

العريب. القاهرة – مرص.

9 Brondel H., Gondran M. Facteurs prédisposant liés à l'hérédité et à l aprofession dan sla maladie hémorroï-

daire. Arch Fr Mal App Dig 1976; 65 )7(:541-50

10 Saint Pierre A. Problèmes posés par la présence de récepteurs hormonaux au niveau des hémorroïdes. Ann Gastroentérol 

Hepatol ; n°1 : 1982 ; 19 - 27
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: Classification أنواع البواسير

وصـف العلمـي عـدة أنـواع من البواسـري، تختلف حسـب شـكلها و خطورتهـا و متوضعهـا. وهذا 

املعيار األخري هو املعتمد يف التصنيف الحديث، إما بواسري داخلية أو خارجية.وذلك باإلعتامدعىل 

َمعلـم repère ترشيحـي نسـيجي )الخـط املسـنن(. و ميز العلمي بني املشـهورة وهي عىل شـكل 

الثآليـل والعنبيـة، و غـري املشـهورة وتتنـوع إىل التينيـة والتمريـة والبلوطية والعدسـية والحمصية 

ومنهـا مايشـبه التفـاح وسـامها التفاحية.كـام صنفها أيضا إىل عمياء أي ال يسـيل منهـا دم ودامية 

يسيل منها دم.

ورغـم هـذه التصنيفـات املتعـددة فإن أهميتها عىل املسـتوى العمي و التطبيقـي تبقى محدودة 

إذ أن العلـم الحديـث سـيكتفي بتصنيفهـا إىل داخليـة و خارجيـة ثـم إىل أربعـة مراحـل حسـب 

متوضعها يف القناة الرشجية.

: Diagnostic تشخيص المرض

 Interrogatoire 1. استفسار املريض

مير تشـخيص املرض عر استفسـاردقيق للمريض وفحص رسيري شـامل  قبل املرور إىل الفحوصات 

التكميلية. و يعتراستفسـار املريض مرحلة أساسـية تهدف إىل البحث عن عمر املريض، السـوابق 

املرضيـة، الجراحيـة، الشـخصية، و العائليـة منهـا، كذلـك سـوابق أمراض النسـاء والتوليد بالنسـبة 

للنسـاء ويبحـث عـن العوامل املسـاعدة يف ظهـور املرض. ويتحقـق الطبيب من األعـراض املرضية 

وتاريـخ ظهورهـا وأقدميـة املرض مع نوعية العالجات املسـتعملة كام يبحث عـن مميزات أعراض 

مرض البواسري)نزف، آالم رشجية،تديل البواسري(. 

مل يتطـرق عبـد السـالم العلمـي إىل التفاصيـل الدقيقة يف استفسـار املريض من سـوابق مرضية أو 

عومل مساعدة عىل ظهور املرض أو تاريخ ظهور املرض و اكتفى فقط بذكر األعراض.

Examen physique 2. الفحص الريري

ويعتمـد عي فحص املسـتقيم والـرشج examen proctologique ويشـمل ثالث مراحل: املعاينة 

،الجـس، واللمسـة الرشجيـة toucher rectale. قبل ذلك يتخـذ املريض َوْضِعيَُّة االسـتلقاءالظَّْهرِّي 

décubitus dorsal أوالتَّْجِبيَّـة position genupectorale وهـي تشـبه وضعيـة السـجود حيـث 
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يثنـي املريـض ركبتيـه ويضـع يديـه ووجهـه عـىل سـطح طاولـة الفحـص وبعـد املعاينـة الدقيقة 

لحافـة الـرشج بحثـا عـن انتفاخ،أوكتلـة أو ورم مـؤمل ملتهـب عـىل حـدود الرشج،يقـوم الطبيـب  

بإدخـال أصبعـه، مغطـى بقفاز مطاطـي، إىل داخل املسـتقيم نظرا لكـون البواسـري الداخلية غالبا 

لينـة جـدا وال ميكـن للطبيـب أن يشـعر بوجودهـا بواسـطة فحص املسـتقيم فقـط. ومتكـن هاته 

 tonicité اللمسـة الرشجيـة من نفي واسـتبعاد آفات أخرى أكرث خطـورة وتحري تَوتُِّريَّة الرشجيـة

anal ونتائج الفحص الريري تختلف حسب نوعية البواسري و املضاعفات الناجمة عنها.

مل تكن هناك أية إشارة عند عبد السالم العلمي إىل الفحص الريري رغم أهميته .

 Signes Cliniques )3. املظاهر الريرية )األعراض الرئيسية

الخـرثة  وتعتـر   :  La thrombose  hémorroïdaire externe الخارجيتة الباستورية  الخترة 

الباسـورية الخارجيـة ، املُضاَعَفـٌة الوحيـدة للبواسـري الخارجيـة و التعبـري الريري الـذي تتميز به 

وهـي متـزق بإحـدى األوعيـة بفوهـة الـرشج مام يشـكل ورم دمـوي محصـور باألليـاف العضلية 

الطوالنيـة وبالتـايل فهـي مؤملـة جـدا ألنهـا غـري قابلـة للتمدد.وأملهـا حـاد مفاجـئ من نـوع توتر 

دائـم، يف حافـة الـرشج، غـري نابـض و غـري متزامـن مـع التـرز، ويعيـق صاحبـه النـوم واملـي و 

الجلوس.

آالم باستورية Crise hémorroïdaire : تكـون ناتجـة عن النوبة االلتهابية fluxionnaire أو عن 

الخرثة الباسورية الداخلية. 

الحكتة الرشجيتة Prurit anal : جـل أمـراض املسـتقيم والـرشج قـد تكـون مسـؤولة عـن الحكة 

الرشجيـة، و البواسـري الداخليـة أيضـا، وخاصـة يف حـاالت  انسـدالها مـع اإلفـرازات املخاطيـة مام 

يحـدث عنـه حـدوث تَْعطني macération، تنشـأ عنه حكة و رغم ذلك، ينبغـي التفكري يف أمراض 

أخرى)األمـراض الجلديـة ،مـرض السـكري( ألنـه نـادرا مـا تكـون الحكـة الرشجية،عـرض رئيـيس 

للمرض .

بالسـنبة للمظاهـر الريريـة و األعـراض املرضيـة فقـد ركـز عبـد السـالم العلمـي عـىل النزيـف 

الدمـوي أو نزيـف املسـتقيم ملـا رأى لـه مـن أهميـة عـىل الصحـة و حيـاة املريـض، ووصـف دم 

البواسـري وصفا دقيقا موضحا أنه يكون أثناء التغوط ويكون قبل الراز مامسـا لسـطحه أو منعزال 

عنـه .ورغـم ذلـك تبقـى األعراض األخـرى التي مل يرش إليها عبد السـالم العلمي مهمة للتشـخيص 

املريض.



365 كلية الطب والصيدلة وطب األسنان بفاس | من 19 إلى 21 دجنبر 2019

نتزف املستتقيم Rectorragie : يبـدو يف البدايـة عـىل شـكل خيط دمـوي فاقع اللون عـىل الراز، 

وقـد يصـل األمـر إىل قَطَـرَان ظاهـر أورشـح واضح أثنـاء التغوط، هـو دم أحمر قاين يغطـي الراز، 

أو يظهر عىل املناديل الورقية املستخدمة يف املرحاض أو عىل كريس املرحاض.

باإلضافـة إىل ذلـك فقـد وضـح العلمي أن دم البواسـري يجمد ويتجلط و إذا انفتحـت العروق فهو 

يـؤدي إىل نزيـف حـاد وإذا اشـتد خروجـه ظهرت عالمات مرافقة : كبياض الشـفا السـفىل وصفرة 

البـدن و الخفقـان palpitation وهي عالمات متالزمة فقر الدم syndrome anémique. وأضاف 

عبد السـالم العلمي عىل أن دم البواسـري دم علة وفسـاد وأن خروجه أفضل من احتباسـه وبقائه 

يف الجسـم، بل إن احتباس دم البواسـري عنده يؤدي إىل عدة أمراض. كام شـبه فائدة خروجه بدم 

الطمـث عنـد النسـاء ، وأوىص باسـتعامل طـرق اصطناعيـة إلخراجه. وهـذا غري واضـح؛ فال عالقة 

بـني دم البواسـري والطمث،كـام أن قولـه باسـتفادة املريـض بخـروج دم البواسـري غـري مفهـوم، 

فمعطيـات ونتائـج الطـب الحديـث تجمـع عـىل أن خـروج دم البواسـري مشـكلة صحيـة تتطلب 

العالج.وهـذه الفكـرة أيضـا مقتبسـة مـن الطـب اليونـاين القديـم حيـث كان يعتقـد جالينـوس 

 goutte ووقايـة من عدة أمـراض كالنقرس ،épuratrice أن البواسـري لهـا وظيفـة تطهريـة Galien

.arthrose11 ّيِس و الِْتهاُب املَْفِصِل التََّنكُّ

 Examens complémentaires 4. الفحوصات التكميلية

يعتـر التنظريالرشجـي )anuscopie( الفحـص املكمـل الوحيد الرضوري لتشـخيص املرض يف حالة 

اسـتعصاء األمـر بالفحـص الريري واالستفسـار،وهو عبارة عن أنبوبة صغـرية معلق بطرفها جهاز 

بـرصي optique مضيـئ يتيـح للطبيـب إمكانية النظر يف داخل فتحة الرشج واملسـتقيم بواسـطة 

منظار الرشج anuscope )الصورة(.

و رغـم أن هـذه اآلىل املسـاعدة يف فحـص القتـاة الرشجية و املسـتقيم موصوفة عنـد الزهرواي يف 

مصنفـه: "الترصيـف ملـن عجز عن التأليف ". إال أن عبد السـالم العلمي مل يرش إليها يف مخطوطه، 

و هنا يطرح التسـاؤل: هل مل تكن تتوفر يف مستشـفى القرص العيني  )والذي كان إذ ذاك منفتحا 

عىل املدرسة األوربية الحديثة( آالت من هذا القبيل ؟

11 Vincent de Parades1,2, Jean-David Zeitoun1,3, Patrick Atienza1, Claude Parisot1, Ernest Parnaud1.¨Une 

brève histoire du  traitement de  la pathologie hémorroïdaire : de l’Égypte antique à nos jours. Presse Med. 

2011; 40: 960–965
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 Diagnostic différentiel التشخيص التفريقي للمرض

أوىل عبـد السـالم العلمـي عناية خاصة بالتشـخيص التفريقي وهذا يعتر تطـور ملحوظ يف منهاج 

التشـخيص حيـث يعتـر أحـد ركائـز التشـخيص يف الطـب الحديـث, وقـد  ميـز العلمـي بـني دم 

البواسـري ودم الكبـد،ودم األمعـاء؛ ولكـن فيـام يخـص مَتْيـزَه لدم البواسـري عن دم الكبـد فهو بعيد 

بالنظر ملعطيات الطب الحديث الذي يعزي أسـباب نزف املسـتقيم إىل البواسـري وغريها )رسطان 

وأورم املستقيم( دون الكبد فهي نادرا ما تكون مسؤولة عن النزف املستقيم.

فباإلضافـة إىل ذلـك هنـاك مجموعة من األمـراض األخرى التي تتميز بأعـراض كتلك التي نالحظها 

عند املصابني بالبواسري، وكام يقال فإن ليس كل أمل نزيف بالرشج هو من البواسري.

و من األمراض التي لها نفس األعراض كأمراض البواسري :

الشق الرشجي )fissure anal(: تتميز بأمل حاد شديد و نزفأثناء وبعد الراز.– 

 –.)tumeurs anorectales( أورام القناة الرشجية واملستقيم

 –.)abcès et fistule anale( الخراجات والنواسري حول الرشج

 –.)prolapsus rectal( انسدال املستقيم أو تََديلِّ املُْستَقيم

 –.)condylome( َورٌَم لُْقِمّي؛ لُْقموم

اضطرابات نفسية.– 



367 كلية الطب والصيدلة وطب األسنان بفاس | من 19 إلى 21 دجنبر 2019

و لهـذا فقـد فـرق العلمـي فقـط بـني نـزف املسـتقيم يف مـرض البواسـري و أنـواع نـزف املسـتقيم 

األخـرى لكنـه مل يتطـرق إىل األمـراض األخـرى التـي لها نفس أعـراض مرض البواسـري رغم أهميتها 

يف التشخيص التفريقي للمرض.

   Traitement العالج

لـو حاولنـا املقارنـة بـني أسـلوب عـالج األطباء العـرب يف معالجـة مرض البواسـري، وما نقـوم به يف 

التفاصيـل  تتغري،رغـم االختـالف يف  الفلسـفة الزالـت واحـدة مل  أن  الحديـث، لوجدنـا  الطـب 

والجزئيـات والـذي يرتبط بالتطوراالقتصادي والتكنولوجي، حيث أننا اليوم نسـتهل عالج البواسـري 

مبجموعـة مـن التدابـري الغـري الدوائيـة  مـن حميـة غذائيـة ووسـائل  وسـلوكيات وقائيـة  وأدوية 

لتخفيـف أمل املريـض ووقايتـه من اإلصابة مـرة أخري  ويف املراحل املتطورة مـن املرض يتم اللجوء 

إىل الوسائل األدواتية والجراحية. 

إن أسـاليب عـالج مـرض  البواسـري يف الطـب العـريب اإلسـالمي عامـة وعنـد عبـد السـالم العلمـي 

خاصة يف جملتها تبني سعة إدراك األطباء العرب األهمية واملشكلة التي يطرحها  هذا املرض. 

العتتتتالج غيتتر التدوايئ:	 

تحديد تغذية املصابني بالبواستري: لقد كان األطباء العرب كزمالئهم اليوم ، شـديدي العناية  –

بالغـذاء، ولهـم يف ذلـك أقـوال طريفة، يقول الـرازي »تغذية العليل ، وتطبيبـه ورسوره ، وامليل مع 

شـهواته تزيـد يف القـوة "« ويقـول : »مل إىل ما يشـتهيه العليل يف تغذيته أدىن ميـل ، ولو كان ردياً 

، وأعطه منه اليء اليسري ، والسيام إذا كان ساقط القوة أو ضعيف الشهوة«12.

ومـن األقـوال املأثـورة يف تدبـري الغـذاء البـن سـينا"احذروا البطنـة فـإن أكـرث العلل إمنـا يتولد من 

فضـول الطعـام" .وحـدد غـذاًء خاصـاً ملـرىض البواسـري، يف فصـل سـامه تغذيـة املبسـورين  حيث 

أوىص فيـه  بتجنـب اللحـوم ومشـتقات اللـن والتوابـل، بينـام نصـح بتنـاول األغذيـة  التي ترع 

الهضـم، يف حـني نصـح العلمي باألغذية التي تـؤدي إىل نقاوة الدم واعتدالـه يف املقدار و أن تكون 

ملينـة الطبـع. واملالحـظ أن النظـام الغـذايئ الذي اقرتحه عبد السـالم العلمـي ال يختلف كثريا عن 

مـا هـو مقـرتح يف الطـب الحديـث والـذي يعتمد عىل تنـاول األغذيـة الغنيـة باألليـاف الغذائية،  

لتجنـب اإلمسـاك الـذي يعتـر من األسـباب الرئيسـية ملرض البواسـري كـام ينصح بتجنـب األغذية 

الرازي ، أبو بكر محمد بن زكريا : املرشد أو الفصول ص 91 – 92 – تحقيق د . ألبري زيك إسكندر .  12
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املتضمنة للغازات والتوابل. 

مـن جهـة أخرى،أكد العلمي عىل رضورة اسـتخدام األغذية امللينة ، والتـي ترع الهضم. والجدير 

بالذكـر أن دور اإلمسـاك يف ظهـور البواسـري أكدتـه الدراسـات الوبائيـة الحديثـة؛ حيـث بينـت أن 

خطر اإلصابة بنوبة البواسري يتضاعف بأربعة مرات بعد اإلمساك13.  

العتالج النفتي: لقـد تنبـه األطباء العـرب واملسـلمون منذ أمد بعيـد إىل العالقـة التفاعلية  –

الوثيقـة بـني الجسـد واملؤثـرات النفسـية، فطبقـوا ذلـك عـىل مرضاهـم ويف ذلـك يقـول الـرازي : 

»ينبغـي عـىل الطبيـب أن يوهم املريض أبـداً الصحة ويرجيه لها وإن كان غـري واثق بذلك، فمزاج 

الجسم تابع ألخالق النفس «14.

وكلمـة )يوهـم( هنا مسـاوية ملدلـول كلمة )اإليحـاء النفيس( أما كلمـة )املزاج( تعنـي يف املفهوم 

الطبـي الحديـث )التفاعـالت الكيميائية الحياتية يف الجسـم( وأما كلمة )أخـالق ( فتعني باملفهوم 

الحديـث )االنفعـاالت النفسـية(15. وهـذا املبدأ نفسـه سـار عليـه العلمي يف عالج البواسـري حيث 

يقـول » ومـام ينبغـي ألصحـاب هـذه العلة األنـس باألخـالء والندماء واالسـتامع للصوت الحسـن 

والحديـث الطيـب والنوم عـىل الفراش الوطي«. وهذه الوسـائل الرتفيهية االجتامعيـة التي ذكرها 

العلمـي مارسـها األطبـاء العـرب واملسـلمون قبلـه يف معالجة األمـراض املزمنـة. ويف مقدمتهم ابن 

سـينا، الـذي يقـول: »ومـن مسـكنات األوجـاع املـي الرقيـق الطويـل الزمـان … والغنـاء الطيب 

خصوصاً إذا نوم به والتشاغل مبا يفرح مسكن قوي للموجع «16.

املالحـظ اليـوم أن الجانـب النفـيس يف عـالج البواسـري شـبه مغيب لربـط الفيزيوليوجيـة املرضية 

للبواسـري بالشـق العضـوي  أكـرث منـه بالنفيس، و هاتـه أكر معضلـة تواجه الطـب الحديث اليوم 

إذ أنه يركز عىل الشق العضوي يف جل األمراض.

التدابري الوقائية: قدم عبد السـالم العلمي مجموعة من النصائح للمصابني بالبواسـري حيث  –

يقـول." ومـام ينبغـي أن يتوقـي أصحاب هده العلـة الجلوس عـىل املواضع الشـديدة الرد وطول 

القيـام وإتعـاب الظهـر والخـارصة والقدمـني والفكـر الكثـري والسـهر فـإن ذالـك كلـه يفسـد الدم 

13 Denis J. Étude numérique de quelques facteurs éthiopathogéniques des troubles hémorroïdaires de l’adulte. 

Arch Fr Mal App Dig 1976;65:529-36.

الرازي، أبو بكر محمد بن زكريا : الحاوي يف الطب – ج 12 ، ص 19.  دائرة املعارف العثامنية - حيدر أباد - الدكن 1969  14

الدكتور محمود الحاج قاسم محمد: األورام والرطان وعالجه يف الطب العريب اإلسالمي ص59. الطبعة الثانية 2008.  15

ابن سينا: القانون – ج 1 ، ص 220 .  16
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ويحرقـه ويجـب عـىل أصحـاب هـذه العلة تجنب االسـتنجاء بغري املـاء الحار والحـذر من مبارشة 

املحـل مبـاء بـرد ولـويف زمـان الصيف كـذا قالـوا، وعنـدي كان املـاء السـاخن املعتدل الحـرارة ألن 

الحـار يجـدب الـدم للمقعـدة فيكرث الوجـع والنزف" وهـذه النصائح  تندرج ضمـن مناهج الطب 

الوقايئ التي يركز عليها الطب الحديث للوقاية من األمراض.

املغاطتس: ومـن الوسـائل العالجية التي اقرتحها العلمي، املغاطـس الدافئة ، يقول العلمي:"  –

وإمـا مـا يسـكن وجعهـا فعنـد الـروم إذا كان أمل الباسـور شـديدا أو حرارته زائدة يلطفـان باألبزي 

يعنـي املغطـس والتهابيـل امللينـة يعنـي بخـار املـاء الطبـي".  وهـذه املغاطس الزالت تسـتعمل 

كعـالج موضعـي يف الطـب املعـارص، عىل الرغم من عـدم إثبات أو نفي فعاليتهـا يف العالج بحجج 

علمية ، مام يثري مجاال للبحث والدراسة يف هذا املوضوع.

العتالج بالتربيتد: اعتـر العلمـي املـاء البـارد أو الجليـد مـن حوابـس نـزف البواسـري التـي  –

اسـتعملت يف عـرصه.  حيـث يذكـر بـأن للثلـج واملاء البـارد خاصية يف تخديـر اآلالم فيقـول :» ماء 

الثلـج يسـكن وجع األسـنان الحارة« .ويف موضع أخـر يقول : »واملخدرات أقواهـا األفيون … « إىل 

أن يقـول : )ومـن هـذه الجملة الثلج واملاء البارد (17 وهذه الوسـيلة العالجية الزالت تسـتعمل يف 

.)cryotherapie(عالج البواسري وذلك بأجهزة متطورة

العالج الدوايئ ملرض البواسري	 

بصـورة عامـة كانـت األدويـة التـي اسـتعملها عبـد السـالم العلمـي ، إمـا نباتيـة أو حيوانيـة أو 

معدنية، وكان وصفه لهذه األدوية يتم وفق قواعد وتدابري محددة هي:

وصف الدواء مبقادير محددة بدقة :– 

.) g(1جرامDirham= 3.088 الدرهم

املثقال1milthqal =   4.25 جرام.

األوقيةonce1=28.35 جرام.

الرطلlivre  1 =454 جرام.

استعامل الدواء املفرد قبل املركب.– 

التنبيه لألعراض الجانبية للدواء.– 

التنبيه لدواعي وموانع االستعامل.– 

املرجع نفسه– ج 1 ، ص 450 ، 220 .  17
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استعامل الدواء املجرب)من املجربات(.– 

 و املالحـظ أن األدويـة التـي وصفهـا عبـد السـالم العلمـي عـىل أنهـا مسـكنات مبختلف أشـكالها 

)مرهـم، شـياف، ضـامد، حقـن(، تتكـون مـن مادتني أساسـيتني؛ مـادة ملينة )كالشـمع والشـحم( 

ومـادة مسـكنة )األفيـون(. واسـتعامله للمـواد امللينـة يف األدوية، يـرز اعتقاده بدور صالبـة الراز 

يف أمل البواسـري. كـام أن مـادة األفيون تتكون مـن مورفني Morphine وكودائـني Codaine وثيأبني 

Thebaine وخشـخاش Papavarine وناركوتـني Narcatin ولودنـني Loudinin ويسـتعمل يف 

الطـب مخـدراً ومسـكناً لـآلالم18 وهـذا املبدأ هـو املعتمد يف وصفـات الطب الحديـث من مراهم 

و كرميات وتحاميل ) شـياف( التي تحتوي عىل مواد ملينة ومسـكنة. هذا عىل مسـتوى املكونات، 

أمـا مـن حيـث الشـكل الصيـدالين، فأغلـب األدويـة املوصوفـة كانـت عبـارة عـن مراهم شـياف, 

ضامد, حقن وبخور. وهذه األشكال هي املتداولة حاليا باستثناء البخور.

وباإلضافـة إيل ذلـك فوصفـه للمفتحـات كان مـن أجـل تخفيـف أمل البواسـري الناتـج عـن الـدم 

املحتبـس إلسـتفراغه. واملعلـوم أن أغلـب اآلالم الرشجيـة يف مـرض البواسـريناتجة عـن تخـرث الـدم 

واحتباسـه وعالجـه حاليـا هـو شـق البواسـري واسـتخراج الخثـار. فـال رمبـا كان يقصد عبد السـالم 

العلمي بالبواسري الصم التي ال تنزف ,البواسري املتخرثة.

واملالحـظ يف تدبـري اسـتعامل هـذه األدوية أن عبد السـالم العلمي نبه عن اسـتعامل هذه األدوية 

تجنبـا آلثارهـا الجانيبـة حيـث يقـول "وقد نهـي بعض حـذاق األطباء عن اسـتعامل هـده األدوية 

املفتحـة إذا رمبـا فتحـت املوضـع بأكـرث مـا ينبغـي بخـالف الطبيعـة"وال تسـتعمل إال يف الرضورة 

القصوى.

التعتتالج التتجتتراحتتي للبواسري	 

شـمل العـالج الجراحـي ملرىض البواسـري لـدى األطبـاء العرب واملسـلمني ثالث وسـائل هي الفصد 

والحجامـة والـي باإلضافـة إىل القطـع بالحديـد وهـو ما يقابـل العمليـات الجراحيـة يف القاموس 

الطبـي املعـارص. وقـد اقترص العلمـي عىل الي والقطـع بالحديد، وغيب الحجامـة و الفصد، رغم 

إشـارته لهـام يف كتابـه يف إطـار مقارنتـه بـني طب عرصه والطـب القديـم. وهذه الوسـائل منها ما 

يـزال مبـدأ مـن مبـادئ الجراحة يف الطـب الحديث كالـي والقطع، ومنهـا ما تم تجـاوزه كالفصد 

مفتـاح، د.رمـزي: إحيـاء التذكـرة يف النباتـات الطبيـة واملفـردات العطاريـة ص98 – مكتبة مصطفـى البايب الحلبي ، مـرص ، الطبعة   18

األوىل 1953.
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والحجامة.

الفتتصتتتد Saignée : كان الفصـد معروفـاً عنـد اليونانيـني ورمبـا قبلهم لـدى البابليني. وقد  –

شـاع اسـتعامله لـدى األطبـاء العـرب. والفصـد عبارة عـن عمل قطع وقتـي يف أحـد األوردة ليهدر 

قـدر مـن الـدم. والحتـامل وقـوع املخاطر منه وضعـت لـه رشوط وظوابط صارمـة و مل يذكر عبد 

السالم العلمي الفصد يف الطريقة الجراحية التي كانت يف عرصه.

وإذا كان الفصـد يريـح البعـض مـن املـرىض املصابني بضغط الـدم إالّ أنه يف الطـب الحديث أصبح 

من األمور الواجب تجتبها ملا يشكل من أخطار عىل املريض .

الحجامتة Incisiotherapie: يعتـر العـالج باسـتخدام الحجامـة Cupping therapy مـن  –

أكـرث الطـرق العالجيـة قدمـا؛ حيث اسـتخدمت من قبـل مختلف الشـعوب القدميـة وعىل نطاق 

واسـع. فقـد اسـتخدمها اآلشـوريون منـذ عـام 3300 ق.م. وتـدل النقـوش املوجـودة عـىل املقابـر 

الفرعونيـة عـىل أن الفراعنـة اسـتخدموا الحجامـة لعالج بعض أمراضهـم منذ عـام 2200 ق.م. أما 

يف الصـني فـإن الحجامـة مـع اإلبر الصينية تعتران أهـم ركائز الطب الصيني التقليـدي حتى اآلن، 

وكذلـك اسـتخدمها األطبـاء اإلغريـق ووصفوا طرق اسـتخداماتها واسـتطباباتها. وقد عـرف العرب 

القدماء الحجامة، رمبا تأثرًا باملجتمعات املحيطة بهم.

والِحَجاَمة: لغـًة تعنـي املَـّص، ويف االصطـالح تعني إخراج الدم من الجسـم بترشيـط الجلد، وبهذا 

تختلف الحجامة عن الفصادة التي تجرى بشق األوعية الدموية واستنزاف الدم منها. 

وقـد ذكـر ابـن سـينا الحجامـة إىل جانـب الفصـد يف مقدمـة العـالج الجراحـي، لكـن املالحـظ أن 

الحجامـة حتـى اآلن مل تدخـل يف الكتـب املدرسـية الطبية الحديثـة كطريقة عالجية ميكـن لها أن 

تشـفي بعـض األمـراض ومنهـا مرض البواسـري، وبقيت حبيسـة الطـب البديل. ومل نصل لدراسـات 

تثبت فعاليتها يف عالج البواسري وفق املعايري العلمية الحديثة.

ومـام ينبغـي مالحظتـه، أن عـدم ذكـر العلمـي للفصـد والحجامـة، يشـكل تأريخـا للرتاجـع عـن 

اسـتعاملهام يف عـالج البواسـريكام هو األمر بالنسـبة للطـب الحديث ؛ وذلك ألثارهـا الجانبية التي 

قد تنتج عنهام. 

التيك باألدويتة الكيميائيتة )األدويتة الحادة(: الي من األسـاليب العالجيـة التي ال غنى عنها  –

اليـوم يف كافـة التخصصـات الجراحيـة وإن كنـا نسـتخدم آالت معقـدة لتحقيـق ذلك مثـل تقنية 
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الليـزر والتـي تعتـر تقنيـة حديثـة نسـبيا، وقد اسـتخدم األطبـاء العرب واملسـلمني الـي ألغراض 

طبيـة مختلفـة، و من بينها البواسـري كواسـطة لقطع النزيف عند اسـتئصالها وكعـالج لهذا املرض. 

و استعمل العلمي الي من خالل بعض األدوية الكيميائية ذات خاصية كاوية تقوم مقام الي.

ونبـه عبـد السـالم العلمـي إىل أمل هـذه األدويـة ووجه إىل اسـتعامل املسـكنات، وأضـاف إىل ذلك 

األثـار جانبيـة الناجمـة عنها ) عر البـول/ وتورم املوضع(، أما الطب الحديث فهو مينع اسـتعامل 

هاته األدوية لخطورتها و مضاعفاتها املعقدة.

الطرق الجراحية: استعمل عبد السالم العلمي طريقتني جراحيتني الستئصال البواسري:  –

الطريقتة األوىل تعتمـد عـي الربـط وصـف العلمـي الطريقـة  التـي كانـت تسـتعمل يف  	

مستشـفى القـرص العينـي مبـرص وهي أن تعلق البواسـري بصنارة ومتسـك بخرقة خشـنة ثم تشـد 

عـىل أصلهـا بخيـط من إبرسـيم شـدا محكام وتـرتك حتى تقطع و تسـقط وأشـارأن بعـض األطباء 

يقومـون بحـل الخيـط بعـد يـوم وليلـة ثـم يشـد أقـوى مـن األول ويفعـل هكـذا إىل أن يقطع19. 

ورغـم  هـذا االختـالف يف الجزئيـة إال أن املبدأ واحد والذي ميكـن مقاربته يف الطب الحديث مببدأ 

الربط بالرشيط املطاطي الذي يهدف إىل خنق البواسري وإحداث نخر إقفاري للبواسري.

الطريقة الثانية وهي القطع أي اسـتئصال الباسـور باسـتعامل املقراض مشـريا إىل وضعية  	

املـرض أثنـاء العمليـة وهـي "أن ينـوم العليـل عىل ظهـره يف موضع مهيـأ ويرفع رجليـه إىل فوق20 

وهذه هي الوضعية التي نسـتعملها اليوم خالل العملية الجراحية السـتئصال البواسـري  ونبه  إىل 

تفـادى حبـس الـدم السـائل أثنـاء العمليـة واعتـر هاتـني الطرقتني تسـتعمالن بالنسـبة للبواسـري 

الظاهرة،إمـا إذا كانـت غائـرة فتقلـب املقعـدة  بوضـع املحاجم عليهـا ثم أكد العلمـي إىل رضورة 

عـدم اسـتئصال كل البواسـريمرة واحـدة  فيحتبـس الدم بل ترتك منهـا واحدة تجنبـا األمراض التي 

تقـدم ذكرهـا مسـتدال بوصيـة أبقراط"قـال ابقراط :من عولج من بواسـريحتي يرأ ثـم مل يرتك منها 

واحـدة فـال يؤمـن عليه من أنيحدث به استسـقاء أو سـل أو علـل قوية" 21كام اسـتدل بقصة أحد 

أسـاتذته مبـرص الـذي كان يلقنه علـم الجراحة  مبرصحيث قال"وقد ذكر شـيخنا محمد عي البقي 

رئيـس اإلسـبطال املـرصي كنـا نقـرأ عليه علـم الجراحة  أن أحـد أرباب الديـوان املـرصي ألزمه أن 

يسـتأصل لـه باسـورا سـياال فاسـتأصله بالقطـع بعـد أن منـا قال فـام متت السـتة حتى ظهـرت به 

املرجع نفسه، ص29.  19

املرجع نفسه، ص30.  20

املرجع نفسه، ص31.  21
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عالمـات السـل فوجـه عـي فقلـت لـه الدواء لـه إال بإحـداث بواسـري صناعيـة فتحـت لـه حمصة 

يعني فونتيا يف محل الباسور فعاد النزيف إىل محله واسرتاح العليل من أمل السل"22.

وهـذه املعطيـات ال تتفـق مع العلم الحديث إذ ميكن بل يجب إن كان وال بد اسـتئصال البواسـري 

مرة واحدة دون خطورة تذكر.

العالج ما بعد الجراحة:	 

غفـل العلمـي عـن ذكـر هذه التدابري التـي يجب اتباعها ما بعـد  الجراحة و التـي تعتر يف الطب 

الحديـث ذات أهميـة بالغـة لتجنـب املضاعفـات البعـد الجراحيـة و بالرجـوع مثـال إىل »كتـاب 

القانـون » أعطـى ان سـينا عـدة طـرق للعـالج بعـد الجراحـة املتضمنـة يف ضـامدات ومغاطـس 

وأدويـة خاصـة ألوجـاع املقعدة من البواسـري، وأمر بتلني البطن وأشـار إيل عالج احتبـاس البول إن 

وقـع بعـد العمـل الجراحـي. وهـذه التدابريهـي التـي ينصـح باسـتعاملها يف الطـب الحديث بعد 

العمل الجراحي.

وميكـن القـول أن منهجيـة و فلسـفة العـالج عنـد عبـد السـالم العلمـي تتفـق مع منهجيـة العلم 

الحديث وذلك يف النقاط اآلتية :

عدم معالجة البواسري إذا مل تكون أعراض.– 

الرتكيز عىل العالج املحافظ مبختلف وسائله.– 

اللجوء إىل الجراحة عند فشل العالج املحافظ. – 

نتائج و خالصات

خلصنا يف بحثنا هذا إىل مجموعة من النتائج و الخالصات نجملها فيام يي:

 أن العلمـي قـدم أكـرث مـن نقـل مفاهيـم الطـب اليونـاين، بـل رشع يف متحيص هـذه املفاهيم 	 

بالتجربـة واهتـم بتطويـر التقنيات والتطبيقـات العملية  ؛ من زاوية الطـب القديم وزاوية الطب 

املعارص لنهاية القرن التاسع عرش.  

بينـت املقارنـة بـني أسـلوب العلمي يف معالجة مرض البواسـري، وما نقوم بـه يف الطب الحديث، 	 

أن الفلسـفة الزالـت واحـدة مل تتغري، رغم االختالف يف التفاصيـل والجزئيات والذي يرتبط بالتطور 

االقتصادي والتكنولوجي.

املرجع نفسه، ص33  22
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 الرتكيـز عـىل الجانـب النفـيس يف عـالج البواسـري عنـد عبـد السـالم العلمـي مغيـب يف الطـب 	 

الحديـث، وهنـا ميكـن الرجـوع إىل املخطوطـات الطبية العربية اإلسـالمية لإلسـتفادة منها يف هذا 

الجانب .

االسـتناد إىل القيـم واملعايـري األخالقيـة: ويـرز ذلـك يف االلتـزام باألمانـة العلمية يف نقل ونسـبة 	 

املعطيات العلمية ألصحابها )أبقراط - جالينوس – الروم – األنطايك(.

و أخـريا تبقـى هنـاك عـدة أسـئلة مطروحة نرتك للباحثني التنقيـب و اإلجابة عليها: ملـاذا كان عبد 

السـالم العلمـي سـطحيا يف بعـض الجوانـب يف تناولـه ملـرض البواسـري )ترشيـح الـرشج، أعـراض 

املـرض، أدوات تكميليـة…( رغـم مـا كان يعـرف عىل تطـور املعارف يف ذلك الوقت يف مستشـفى 

القـرص العينـي؟ ملـاذ كان عبـد السـالم العلمـي أكرث تعمقـا واسرتسـاال عندما تحدث عـن العالج؟ 

رمبـا ألنـه أراد لهـذا املخطـوط أن يكـون عمليـا أكـرث منـه نظريـا ! و هـذا يحيلنـا إىل التسـاؤل 

الجوهـري:  هـل كان عبـد السـالم العلمـي مهتام فقط بالـدروس التطبيقية و العملية  يف مشـفى 

القرص العيني و مل يعر اهتامما كبريا بالجانب العلمي النظري ؟    

ختامـا نـرى أنـه مـن جهـة مـن الواجـب التفكـري الجـدي يف محاولـة تحقيـق كتـاب عبـد السـالم 

العلمـي. و مـن جهـة أخـرى يجب الوقوف عـىل املراجع الطبيـة اللتي كانت تدرس يف مستشـفى 

القرص العيني يف تلك الفرتة سواء تعلق األمر بكتب الترشيح أو كتب األمراض أو كتب الجراحة.
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المحور الخامس: 
عبد السالم العلمي: الطبيب و الفلكي

عبد السالم العلمي من خالل كتابه: 
ضياء النبراس

األستاذ الدكتور حميد لحمر
أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد اهلل، فاس

يسـعدين أن أشـارككم يف هـذا اللقـاء العلمي الهام، املخصص حول الطبيـب املحتفى به العامل عبد 

السـالم العلمي الحسـني ، من خالل مؤلف من مؤلفاته القيمة التي برز بها يف مجال املصطلحات 

الطبية .

و ميكـن اعتبـار كتابـه هذا، عبارة سـرية ذاتية إىل جانـب فائدته العلمية، و ذاكرة تاريخية تسـجل 

مرحلة تاريخية من حياة الطبيب عبد السـالم ، عكسـت قيمة الرجل و مسـتواه العلمي و إملامه 

باملصلـح الطبـي مبختلـف اللغـات املتداولـة وقتـه ، و منهـا لغة فاس، كـام عر بلسـانه و قلمه يف 

كتاب :"ضياء النراس يف حل مفردات األنطايك بلغة أهل فاس".

و هـو محـور هـذه املداخلة املخترصة، املوسـومة ب: "عبد السـالم العلمي من خـالل كتابه: ضياء 

النراس يف حل مفردات األنطايك بلغة فاس ".

و القصـد منهـا التعريـف بهـذه الشـخصية العاملة، انطالقا مـن كتابه الذي ألفـه يف ترجمة و رشح 

مصطلحـات كتـاب: "التذكـرة " للطبيـب األنطايك مركزا عىل ما شـاع و اشـتهر عند نـاس و أطباء و 

عشايب مدينة فاس.

و معلـوم أن هـذا النـوع مـن املؤلفـات، أعنـي: علم املصطلح، يعتـر من العلوم املهمـة التي تفك 

ألغـاز الكلـامت، هـو نـوع مـن أنـواع املؤلفات التي اهتـم بها العلامء عمومـا، و ألفوا فيهـا، ملا لها 

مـن أهميـة بالغـة يف حـل رموز املصطلحـات و معانيها يف مختلـف العلوم، و منها علـم الطب ،و 

الـذي يعتـر يف نظـري مـن أهـم العلوم التـي اعتنت بهذا املوضـوع ، لكونه يتعلق بطـب األبدان، 

فـكان البـد مـن التدقيـق و الفهـم الجيـد ملصطلحـات مفرداتهـا، و هـو الـذي شـجع و بال شـك ، 
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الطبيـب األنطـايك عـىل التأليـف فيه، حتـى أصبح كتابه هـذا، مرجعا معتمدا لدى أغلبيـة األطباء، 

و منهـم األسـتاذ الطبيـب عبـد السـالم بـن محمـد الحسـني العلمـي الـذي قـام بدراسـته و فهـم 

مصطلحاتـه ، وعمـل عـىل ترجمتهـا إىل لغـة أهـل بلـده و مركزا عىل لغـة أهل مدينتـه فاس عىل 

الخصوص.

و مل يقـف الكتـاب عنـد عمليـة ترجمـة املصطلـح و رشحـه، وإمنـا تعـرض لحـوادث و قصـص و 

تجـارب ضمنهـا كتابـه، و هـي يف تقديـري يف – مجموعهـا – تعكـس لنـا شـخصية الطبيـب عبـد 

السالم بن محمد العلمي الحسني.

وقد وزعت هذه املداخلة إىل مثان فقرات، و هي :

الفقرة األولى : األسباب الدافعة لتأليف الكتاب

الطبيـب عبـد السـالم العلمـي يف بدايـة أو مقدمـة الكتاب ، يحـدد األسـباب و الدوافع األساسـية 

التـي كانـت سـببا يف تأليفـه للكتـاب و تأريـخ تأليفـه و مكانـه ، فيقـول يف افتتاحيتـه : " ......"ملـا 

توجهـت بـاإلذن الرشيـف ملـرص القاهـرة بقصـد املزيـد ملـا يخصنـي مـن علـم الطـب الجديـد ، 

ووجدته مطلسـام باصطالحات غامضة ، و أسـامء غريبة متنافرة ، رشعت يف مؤلف خاص ، ببيان 

تلـك االصطالحـات ، و كاشـف لرموز تلك األسـامء و العبـارات ، و هو مؤلفنا املسـمى ب:" األرسار 

املحكمـة ، يف حـل رمـوز الكتـب املرتجمة ". فلام رأى ذلك بعـض املحبني ممن ال متكنني مخالفته، 

و تبثـث لـدي محبتـه و أخوتـه، و علـم أن البـد إلمتـام ذلـك الكتاب من زمـن طويل ، ملـا رأى من 

كـرثة أشـغايل و ملـا فيـه مـن التطويـل ، طلـب منـي أن نقـدم عليـه كتابا مختـرصا مفيـدا ملن كان 

للطـب القديـم مسـتفيدا ، خاصـا بكشـف رموزه مـع غاية اإليجـاز محاذيا ملا يف "تذكـرة األنطايك" 
من الحروف و األلغاز، مفرا لها مبا شاع من أسامئها بحرضة فاس ......" 1

فالنـص ينبـه إىل األسـباب الدافعـة لتأليف هذا الكتـاب ، و هو املعانـاة يف فهم مصطلحات الطب 

الجديـد الـذي واجهـه و هـو طالـب مبـرص القاهـرة ، فأشـكل عليـه فهـم رمـوز مجموعـة مـن 

املصطلحـات، فتولـدت لديـه فكـرة االعتـكاف عـىل فهـم هـذه املصطلحـات بلغة سـهلة واضحة 

،هـي لغـة أهـل مدينتـه ، لغـة أهـل فـاس - كام عـر عن ذلك بنفسـه – حتـى تكون رهن إشـارة 

أبناءبلده املهتمني باملوضوع.

املقدمة الصفحات : 5 - 6  1
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الفقرة الثانية : تاريخ رحلته الكمال دراسته الطبية بمصر

كـام يشـري يف مقدمـة كتابـه أن توجهـه نحـو مـرص كان بـإذن و عنايـة و رعايـة سـلطانية، بقصـد 

إكـامل مـا ينقصـه مـن تخصصـات طبيـة جديـدة. و أنه تـوج تكوينـه بإخـراج كتاب جعلـه قربة 

لجناب السـلطان الذي شـجعه و دعمه يف إكامل دراسـته الطبية وتكوينه مبرص ، حتى أصبح من 

أكـر أطبـاء القـرص- أو أطبـاء السـلطان-. و ذلكـم الذي عـر عنه يف مقدمـة الكتاب، قـال :" .... و 

حيـث تـم جمـع هذا الكتاب و تصحيحـه و تهذيبه و تحريره و تنقيحه، جعلتـه قربة ألعتاب من 

تزينـت الدنيـا بوجـوده و غمـر الوافديـن بـره و جـوده، وبذل يف تحصيـل املعارف أنفـس األمثان 

ووفـد إليـه أربابهـا مـن جميع البلدان، فأبـرزوا له كنـوز أفكارهم .... حتى أصبحت فـاس يف أيامه 

معدنـا للمعـارف و الفنـون، و أقبـل إليها طالب العلوم ..."إىل أن يقول ... السـلطان موالنا الحسـن 

بن السلطان سيدي محمد بن السلطان موالنا عبد الرحمن، أدام اله رسوره ...2.

كـام يسـجل يف كتابـه هـذا تاريخ سـفره أيضـا ، حيث يقـول يف الصفحـة 72 أثنـاء رشحه ملصطلح 

سبسـتان " قال: "هو مثر شـجرة مسـتديرة األوراق يكون بها عناقيد، و قد رأيت منه"مبرص شـجرة 

يف وسـط االسـبطالية الكـرى املعروفـة بقرص العيني، حني كنـا بصدد قراءة علم الطـب عام 1291 

م إحـدى و تسـعني و مائتـني و ألـف .... و هنـاك أحـرض لنـا منهـا غصنـا شـيخنا يف علـم النباتـات 
العالمة الحكيم أحمد بيك ندا عىل طبلة القراءة ليعرف التالميذ صورتها و بعض منافعها ."3

و هـو بعـد هـذا ينبـه إىل املدرسـة الطبيـة التي تعلم فيهـا مبرص، و فيها بـدأ تأليف الكتـاب يقول:" 

..باإلسبطالية الكرى بقاهرة مرص ...."

الفقرة الثالثة : مكان تأليفه للكتاب، و سبب ربط تسميته ب :فاس

و لديـه إشـارات كثـرية يف أماكـن متعـدد ترجـح أن الكتـاب بـدأ تأليفه بالقاهـرة ملـا كان طالبا ،و 

أكملـه باملغـرب بفـاس، و لعلـه كان يجـد معانـاة يف فهم اصطـالح األنطايك و الذي أرجـح أنه كان 

مقـرر برنامجهـم الـدرايس يف مـادة معرفة األعشـاب الطبية، و لذلـك تراه يعر بتعبـريات مختلفة 
تدل عىل ذلك ، منها قوله :"...الوسن : عند أطباء املغرب افريفرا الغزالية........."4

املقدمة : الصفحة 6  2

انظره يف الصفحة : 72  3

انظره يف الصفحة 14   4
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و مـام يشـعرك بـأن إكـامل الكتاب و تهذيبـه كان بفاس قولـه :" ..و اعلم أن املرميية هي املسـامة 

عندنـا بفـاس بالسـاملية حررتهـا وقـت قراءتنـا علـم النبـات باالسـبطالية الكـرى املعروفـة بقرص 

العينـي عـىل شـيخنا معلـم علـم املولـدات الثـالث املعـروف بالتاريخ الطبيعـي: أحمـد بيك ندى 
املرصي ..."5

كـام أنـه يبـني املنهجيـة التـي اتبعهـا يف التأليـف للكتـاب، ورشح املصطلحـات التـي سـيوظفهايف 

الكتابـة. و لعـل أول مـا قـد يسـتوقف القـارئ لهـذا الكتـاب عنوانـه املقيد بكلمـة :" لغـة فاس"، 

فالتنصيـص و الرتكيـز يف رشح املصطلحـات األنطاكيـة بلغة فاس- و هو بالتأكيـد يقصد بلغة فاس 

اللسان الدارج عند أهل فاس - و هذا له أسباب ، و لعل منها:

شهرة مدينة فاس آنذاك ،و هي عاصمة و إقامة السلطان املغريب.– 

وجود كرثة األطباء املغاربة بفاس ، و انتشار كرثة العشابني بها.– 

حيـث يوجـد جامـع القرويـني الـذي درس بـه ، و فيه تلقـى حلقـات املصطلحـات الطبية التي – 

أثبتها بكتابه.

اعتزازه مبدينته فاس.– 

هـذا كلـه سـاهم يف إبراز هذه التسـمية ، فأكرث من اسـتعامله لكلمة فـاس يف أماكن متعددة منها 

:

قولـه : ".....بلغـة أهـل فـاس "و تـارة يقـول :" و أما املعروف عندنـا بفـاس ..."6 و يف أخرى يقول :" 

معـروف عنـد عطـاري أهـل فاس " وتارة يقول : "هـذا مجهول عندنا بفاس وتارة يقارن مبا اشـتهر 

يف مـدن أخـرى مغربيـة مثـل قولـه :" و عنـد أطبـاء مكناسـة الزيتـون هـو".... وقليـال مـا يعر ب 

بكلمة :" عندنا باملغرب ". هذه الفقرة تشعرك بأنه يكتب و هو خارج املغرب، و غريها.

الفقرة الرابعة : من أساتذته الذين ذكرهم في الكتاب

الكتـاب غنـي بتسـجيل مجموعة من أسـامء أسـاتذته املرصيني ممـن أخذ عنهم الطـب بالقاهرة، 

و مـن خـالل هـذا أمكـن معرفة كبار أسـاتذة الطب املـرصي يف القرن الثالث عـرش الهجري مبرص، 

و كـذا مـدارس الطـب املرصية املتميزة مثل مدرسـة اإلسـبطالية بالقاهرة بالقـرص العيني ، و هي 

املدرسة الطبية التي أكمل فيها دراسته .

كـام أن حرصـه ذكـر أسـاتذته بأسـامئهم، يرتجم مدى عنايتـه و اهتاممه و افتخـاره و اعتزازه بهم، 
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منهم :

أسـتاذ علـم النباتـات ، العالمـة الحكيـم أح مـد بيك نـدى. و هذا تكـرر ذكره يف أكـرث من مكان . 1

يف الصفحة 72 -و الصفحة 41.

و مـن شـيوخه يف الكيميـاء قولـه عنـد رشح مصطلـح: مغنيسـيا : .... وهـو الـذي كنـا نكلسـه . 2

باملعمـل الكياموي يف االسـبطالية الكـرى املعروفة بالقرص العيني، مع شـيخنا األقرباذيني العالمة 

الحكيم عي أفنذي رياض"....7 

و سـيذكر شـيخه هـذا مـرة أخ رى بالصفحـة 64، قـال :" .... و اعلـم أن يف أواين هـذا املعدن كنا . 3

نكلس مع شيخنا العالمة الحكيم املرتجم االقرباديني سيدي عي أفندي رياض .... "

قـال يف الصفحـة 101 :" و قـد حرضنا صنعته باملعمل الكياموي باالسـبالطية املذكورة مع معلم . 4

علم األق رباذين شيخنا سيدي عي بك رياض .... "

و يذكـر شـيخا ثالثـا ممـن أخـذ عنهـم، قـال :".....و قـد صححتهـا عـىل الحكيم حسـني العودي . 5

الشامي مبرص وقت قراءتنا بها "8 .

ثـم يذكـر شـيخا رابعـا، و لعلـه كان رئيـس أو مديـر املدرسـة الطبيـة باالسـبطالية، يذكـره يف . 6

الصفحـة 51، حيـث قـال :" .... ومـام أوصـاين بـه شـيخنا رئيـس االسـبطالية الكرى مبـرص العالمة 

املرتجم محمد عي باشا البقي"....

الفقرة الخامسة : اهتمامه بالنباتات الطبية الناذرة و جلبه ألغلبها

و ينبه عىل النباتات الطبية التي كانت مفقودة باملغرب و جلبه إياها لفاس، ويسـميها بتسـميات 

لغاتهـا املتعـددة ، و هـذا يعكـس اهتاممـه و عنايته و حرصـه توفري هذه األعشـاب الطبية ببلده 

حتـى تكـون رهـن إشـارة مرضـاه عمومـا، فهو رحمـه الله مل يكـن مركزا فقـط عىل التعلـم، و إمنا 

كان حريصـا عـىل جلـب و إحضـار كل مـا لـه قيمـة مضافـة عـىل مـا هو متوفـر ببلـده ، من ذلك 

مثـال قولـه : "بليلـج :معـروف عنـد أهـل مـرص بهذا االسـم ، يجلب مـن الهند كاالهليلجـات و قد 

جلبته معي من مرص"9.

ويف مـكان آخ ر يقـول: "بـزر قطونـا : نبـت مو جـود عندنا بفاس ....، و قد جلبـت بذرته معي من 

انظر الصفحة : 127   7

انظره يف الصفحة : 102   8

9  انظر الورقة : 32
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مـرص، و قـد يسـمونه الرلسـية " 10. وعنـد رشحه ملصطلـح: " أملج : هـو من أنـواع األهليجيات و 

قـد اشـرتيته مـن مرص"11 و يف مـكان آخر يقول عند رشحـه ملصطلح انزروت، يقـول "انزروت: هو 

سميد العنزروت جلبته معي من مرص، و يسمى بالكحل الفاريس و الكرماين أيضا"12.

ويف مكان آخر يقول: "فوفل: مثر عفص قليل بفاس كثري مبرص اشرتيته منها ...."13.

وأختـم هـذا بفقـرة، قـال فيهـا عنـد عند رشحـه ملصطلح :سـليخة .... و السـليخة سـبعة أنـواع و 

املشـهور منهـا نـوع واحد مبرص، و قد اشـرتيته من عند صيادلتها و صحبتـه معي لفاس من جملة 

األدوية ...."14 فالعالمة الطبيب عبد السـالم العلمي الحسـني، مل يكن همه الوحيدة هو الدراسـة 

و اسـتكامل تكوينـه، و إمنـا لعـب دورا مهـام يف جلـب نباتات طبيـة مام ال يتوفر يف بلـده، و هذه 

قيمـة مضافـة إىل تكوينـه ، سـاهم من خاللها يف إغناء مكتبة األعشـاب الطبية و أغراسـها . الفقرة 

السادسة: ذكره ملجموعة من املعامل الحضارية بفاس:

و هـو يف كتابـه هـذا يسـتحرض بلده املغـرب عموما، ومدينته فـاس خصوصا، فيذكـر بعض املعامل 

الحضاريـة بفـاس، منهـا قولـه عنـد رشحـه لكلمـة: "اطريـالل" : يقول :معـروف بفاس بهذا اإلسـم 

أيضـا، و رأيتـه بالجرينـة داخـل باب الحديـد أحد أبواب فـاس، ...."15. وهذه البـاب التي ذكر هنا، 

مل يعد لها وجود اآلن، حيث أصبحت داخل املدينة، بسبب زحف البناء عىل املدينة العتيقة 

ومـن األبـواب التاريخيـة التـي تعرض لذكرهـا و مل يعد لها وجود، باب سـيدي بونافع، قـال: ".... و 

قـد رأيتـه عندنـا بفـاس خـارج بـاب سـيدي أيب نافـع مـن فـاس الجديد بقـرب الرج املهـرس عىل 

شـاطئ النهـر الـذي أسـفله، و رأيته ثانيا مبدينة مراكشـة بجنـان موالنا املنصور باللـه ...."16. و من 

هذا أيضا إشـارته إىل باب عجيسـة، قال: "بزرقطونا: نبت موجود عندنا بفاس و رأيته أسـفل كاف 

اإلشـارة ببـاب عجيسـة أحـد أبـواب فـاس"17. و يذكـر بابـا أخرى مـن أبواب فـاس، قـال: ".... و قد 

نزل يوما عندنا عىل الصوابر التي هي خارج باب الفتح أحد أبواب فاس ...."18.

10  انظر الصفحة : 29 

11  انظره يف الصفحة : 24 

12  انظر الصفحة : 22 

13  انظر الصفحة : 102 

14  انظر الصفحة 75 

15  الورقة 14 

16  انظره بالورقة 80 

17  انظر الصفحة 29 

18  انظر الصفحة : 55 
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كـام يسـجل كتابـه هـذا بأنه كان خـالل إقامته مبرص يتنقـل و يتجول يف أما كن متعـددة و يحاول 

أن يكتشـف املزيـد مـن النباتـات الطبية، يقول عند رشحه ملصطلـح :إكليل الجبل: هـو أزير .... و 

قد رأيت هذا النبات بقلع ة مرص"19.

الفقرة السابعة : تحركاته مع السلطان عبر ربوع المملكة

و يسـجل تحركاتـه يف ربـوع اململكـة مرافقـا للسـلطان و حاشـيته منـه قولـه: " .... و رأيتـه ثانيـا 

مبدينة مراكش بجنان موالنا املنصور بالله املسمى بأجدال أرانيه بعض العلوج هناك"20.

كام كان يتحرك يف ركاب السـلطان الحسـن األول حيثام تنقل ، يقول عند رشحه ألركان: ".... و يقال 

زيـت هرجـان هـو زيـت أركان، رأينا منه شـجرا كثريا بقـرب أجدير حني توجهنا مع السـلطان موالنا 

الحسن نرصه اله لسوس األقص ى، و مل نره عندنا يف غري ذلك املوضع"21.

و يقـول يف مـكان آخـر: ".... و قـد رأيتـه حـني صـاده موالنـا املقدس السـلطان سـيدي مـح مد بن 

موالنـا عبـد الرحمـن ، يف أول نـرصه، بقرب جبل كنـدر خارج فاس الجديـد، و أعطى من مطبوخه 

الـرأس و مـا حولـه لصهـره ، الرشيـف موالي املهـدي بن عبد امللـك و أكلت منه معـه"22. و النص 

فيـه اإلشـارة إىل أيضـا إىل أحـد الجبـال املحيطـة بفـاس و القريب من فـاس الجديـد ، و هو: جبل 

كندر.

الفقرة الثامنة : المصادر الطبية المعتمدة لديه في كتابه

كـام يتعـرض ملجموعـة مـن املـزارع بضواحـي فـاس التـي عرفـت بأنـواع مـن النباتـات الطبية. و 

يحيـل عـىل مجموعـة مـن املصـادر الطبيـة التـي اسـتفاد منهـا بالقاهـرة، أو جلبهـا معـه لبلده ، 

فرحلتـه ملـرص – كـام ذكـرت سـابقا – مل تكـن إلكـامل تعلمـه الطبـي، و إمنا سـاهم أيضـا يف إغناء 

املكتبـة الطبيـة املغربيـة مبا جلبه من مؤلفات سـتكون رهن إشـارة األطباء املغاربـة، و كذا الطلبة 

، و هـذا يشء يف غايـة األهميـة والراجـح أن التفاتتـه هـذه قـد سـاهمت يف تنميـة مداركهـم و 

معارفهم أيضا.

19  انظر الصفحة : 20 

20  انظر الصفحة : 80 

21  انظر الصفحة : 70

22  انظر الصفحة : 46
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المحور الخامس: 
عبد السالم العلمي: الطبيب و الفلكي

العالمة عبد السالم العلمي 
الطبيب المخترع

األستاذ محمد زين العابدين الحسيني
مؤرخ و خبير مخطوطات

مقدمة

هـو عبـد السـالم بـن محمـد بـن أحمـد الحسـني العلمـي الفـايس، ولـد مبدينـة فـاس عـام بضع 

وخمسـني ومائتـني وألـف، وتويف بها عام 1322هــ 1905. وكان نبوغ هذا العامل املغريب يف ناحيتني: 

األوىل علـم امليقـات الـذي درسـه باملغرب، والثانية علـم الطب الحديث الذي درسـه بالرشق، وقد 

اخرتع آلة شـعاعية سـامها باسـمني "جعبة العامل" و"أسـطوانة العامل" أهداها للسـلطان محمد بن 

عبد الرحامن، واخرتع آلة شعاعية أخرى سامها "ربع الشعاع والظل". 

ومن بني مؤلفاته:كتاب" إرشـاد الخل لتحقيق السـاعة بربع الشـعاع والظل". وكتاب"دسـتور أبدع 

اليواقيـت عـىل تحريـر املواقيت"، الذي ضمنه العديـد من العلوم والفنون املبتكـرة من بينها علم 

الحسـاب، وفـن النسـبة العشـارية اللوغرمتويـة، وفن النسـبة السـتينية، وفن الرتجمـة، ومقدمات 

مـن فـن الجـر باالصطـالح الغـريب، وفن الهندسـة، وفـن املسـاحة، وعلم املـرآة وانعكاس األشـعة 

املعـروف بعلـم الضـوء، وعلـم الطبيعـة، وعلـم الهيئـة، وعلـم التنجيـم، وعلـم الجغرافيـا، وعلـم 

تسـطيح الكرة، وفن رسـم وتخطيط اآلالت امليقاتية، وفن حسـاب التواريخ، وعلم التعديل، وعلم 

امليقات1.

    ويظهـر مـن مكونـات هذا الكتاب أنه مبثابة موسـوعة علمية متكاملة العنـارص واملكونات، وأن 

مؤلِفـه كان ملـام بالعديـد مـن العلـوم والفنـون. مام أهلـه أن يكـون مخرتعا بامتيـاز. ويقول عنه 

صاحـب كتـاب "املفاخـر العليـة" :” كان مـن أطبـاء الحسـن األول، الرشيـف الفاضـل العـدل، 

الحيسـويب الكبري، املوقت، اسـتنبط أشـياء من علم الهيأة واعتنى به سـيدي محمد بن موالنا عبد 

محمد املنوين، مظاهر يقظة املغرب الحديث، الجزء األول، ص ص 185 ـ 187.  1
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الرحـامن، وأمـره بتدريـس علم التوقيـت بجامع القرويني، وأدخله يف ديوان املدرسـني، ثم اشـتغل 

بعلـم الطـب، ورحـل إىل مرص...ثـم تصـدر لكتابـة الرسـوم بدكاكـني العـدول من حرضة فـاس، ثم 

انتقل للكتابة بحرضة موالنا املنصور بالله تعاىل موالنا الحسن“2. 

وإن التعـرض للحديـث عـن هـذا العالمـة املغـريب بشـكل مفصـل قد ال تفيـه عدة مجلـدات. غري 

أنه يف هذا العرض سيتم تناول بعض جوانبه العلمية من خالل املحاور الرئيسية التالية :

املحور األول : العالمة عبد السالم العلمي طبيب مغريب متميز.	 

املحور الثاين : عبد السالم العلمي العامل املوسوعي الفلي.	 

املحور الثالث : عبد السالم العلمي العالمة املخرتع. 	 

المحور األول : العالمة عبد السالم العلمي طبيب مغربي متميز

مـام مييـز العالمـة العلمـي كطبيـب أنـه توجه السـتكامل تكوينـه الطبـي إىل مرص، بعـد أن درس 

الطـب يف جامعـة القرويـني، حيـث يقـول بشـأن ذلك:"اعلـم أنـه ملـا أراد توجيهي ملـرص القاهرة، 

السـلطان مـوالي الحسـن بن السـلطان سـيدي محمد بن عبـد الرحامن، بقصد املزيـد ملا يخصني 

مـن علـم الطـب الجديد ...توكلت عىل اللـه وتوجهت إىل مرص بقصد الدخول لإلسـبطالية الكرى 

املعروفـة بقـرص العينـي لقـراءة الطـب الجديـد، فحصـل يل من التيسـري والـرشف واالعتنـاء ما ال 

مزيد عنه"3.  

4

عبـد السـالم ابـن أحمـد اللجـايئ العمـراين، املفاخـر العليـة والـدرر السـنية يف الدولـة الحسـنية العلويـة، دراسـة وتحقيـق محمـد   2

الدريدي، الجزء األول ص 460.

عبد السالم العلمي، دستور أبدع اليواقيت...مخطوط. عن موقع محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرازق.  3

العالمة عبد السالم العلمي، "دستور أبدع اليواقيت عىل تحرير املواقيت"، عن موقع محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرازق.  4
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ويف هـذا اإلطـار يقـول عنـه العبـاس بـن إبراهيم السـماليل: ”ومهـر يف الطب والترشيـح وقرأ عىل 

أطبـاء فرنسـويني واصبنيوليـني وأجـازوه كذلـك. وحـرض ترشيـح 1600 جثـة مـن مـوىت الحرب يف 

ثـورة ُعـرايب، وشـاهد العمليات الجراحية مبستشـفى مرص. وملـا عاد اختصه موالي الحسـن رحمه 

الله طبيبا لنفسـه وعياله، والزم األعتاب الرشيفة بصفته طبيبا، وكان فتح دكانا )عيادة( السـتقبال 

املـرىض ووصـف األمـراض والعـالج من فـاس بناحية السلسـلة املواليـة للحجـام بالنجارين“5.وقد 

حصـل عـىل التكوين يف عـدة مجاالت طبية من بينها: الجراحة الكـرى، والصغرى. وعلم الترشيح، 

وعلـم األمـراض الباطنيـة، وعلم الرمـد والزهري وأمـراض الجلد، وأمراض النسـاء واألطفـال...وكان 

يحـرض للتكويـن بشـكل نظـري وتطبيقـي. وهـو مـا تبينـه الصفحـة املوالية مـن مخطـوط "أبدع 

اليواقيت.." :

6

 وقـد تكـون عـىل يـد العديد من املختصـني يف علوم الطب، من بينهم الحكيم محمـود بيه، ومحمد 

فـوزي املتخصصـني يف الجراحة، والطبيب سـامل به سـامل املتخصص يف األمـراض الباطنية علام وعمال. 

وخصص العلمي بعض الصفحات للحديث عن هؤالء الشيوخ املتخصصني.

العباس بن إبراهيم السماليل، " اإلعالم مبن حل مراكش وأغامت من األعالم"، الجزء الثامن، ص 491.  5

العالمة عبد السالم العلمي، "دستور أبدع اليواقيت عىل تحرير املواقيت"، عن موقع محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرازق.  6
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7

العالمـة عبـد السـالم العلمـي، "ضيـاء النراس يف حل مفـردات األنطايك بلغـة فاس"، مكتبة كليـة اآلداب والعلوم اإلنسـانية، جامعة   7

محمد الخامس بالرباط، رقم: )م ك ل 22(.
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8

املخطوط السابق نفسه.  8
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كـام وضـع وصفات عالجية انطالقا من تكوينه وتجاربه، ووضع رسـام لبعض الوسـائل املسـتعملة 

يف إنتاج األدوية. وهو ما تؤكده الصفحة املوالية من مخطوطه "ضياء النراس" :

9

املخطوط السابق نفسه.  9
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وقـد حصـل العالمـة العلمـي عـىل إجـازة يف الطـب من مـرص لكونه: ”شـمر األفنـدي املذكور عن 

سـاِعد الجـد واالجتهـاد، وهجـر األوطـان والبـالد، وسـهر الليـل لنيل املعـايل، وغـاص البحر لطلب 

اللئـايل، وقـد متيـز مـن ابتـداء دخولـه ومبارشتـه يف الـدروس واشـتهر مبواظبتـه الحقيقيـة والغرية 
الكلية، يف بذل الجد واالجتهاد، ونال بذلك طريق الرشد والسداد.” 10

ومـن بـني مـا ورد فيهـا : »الحمـد للـه الذي أطلع من شـاء عىل عـوارف رسه، وأظهـر كل معدوم من 

خزائن علمه، اللطيف الشـايف الذي جعل لكل داء دواء تفضال منه ورحام، وامر بتعاطيه عىل لسـان 

أنبيائـه الذيـن بينـوا مـن أصـول الطـب وفروعـه قسـام جام، والصـالة والسـالم عىل طبيـب القلوب 

سيدنا وموالنا محمد املفضل عن كل ما سواه من خلقه، وعىل آله وأصحابه وحزبه وجنده.

أمـا بعـد: فلـام كان يف أيـام خديويـة من غمرين باإلكـرام، وعمني بالجـود واإلنعـام، صاحب العزم 

الـذي عـز مـن يحاولـه والكرم الذي عـال ان يكون يف الكرام مـن يطاوله، وأضحـت يف زمنه حدائق 

العلـم يانعـة األزهـار، كأنها جناب تجري مـن تحتها األنهار، وعذبت بالديـار املرصية موارد فضله، 

وأمطـر عـىل الصغـري والكبـري وافـر كرمـه وعدلـه، فأضحـى وه وقبلـة املجـد التـي ملا تـزال حولها 

اآلمـال طائفـة، وال تـرح تسـعى طائفة بعـد طائفـة، أفندينا املعظم املحـروس بعناية ربـه العي، 

خديـوي مـرص وعزيزهـا اسـامعيل بـن ابراهيـم بـن محمد عـي، وال زال سـعده باقامره منشـورا، 

وجيش عزه بأنصاره منصورا.

إنـه قـد وفـد من مدينة فاس املحروسـة بالديـار املغربيـة، اىل الديار املرصية، بامر سـيدنا  وموالنا 

العـامل العـادل املؤيـد  املظفـر سـيف الدنيـا والديـن، نـارص اإلسـالم واملسـلمني، السـلطان موالنـا 

الحسـن ابـن السـلطان سـيدي محمـد بـن السـلطان موالنـا عبـد لرحمـن، أدام اللـه ايامـه، وقرن 

بالنـرص أعالمـه وإجالله حـرضة الخليل الذي تحىل باملجـد، وحصل املعايل باالجتهـاد والجد، الذيك 

األملعـي والطبيـب اللوذعـي، السـيد الرشيـف عبـد السـالم أفنـدي نجـل املرحـوم السـيد محمـد 

العلمـي بـل اللـه ثـراه، وجعل الجنة مثـواه، ألجل التمرين عـىل نفائس العلوم املسـتجدة الطبية، 

باملدرسة الطبية الخديوية املرصية املتداولة اآلن، يف جميع البلدان.

وكان دخولـه يف سـنة إحـدى وتسـعني ومائتـني بعد األلـف، فحض عىل حـرضات أسـاتذتنا الكرام، 

الذيـن اشـتهر فضلهـم لـدى الخـاص والعـام، جملـة عـىل علـوم نذكـر طرفـا منهـا، وهـي جراحة 

إجـازة عبـد السـالم بـن محمـد بن محمـد العلمي منحت له سـنة 1882 مـن ”املدرسـة الطبية الخديويـة املرصية ”. توجد مسـود   10

باملكتبـة الزيدانيـة مبكنـاس، وباملكتبـة امللكية بالرباط، نسـخة أخرى منه تحمل رقـم 460، وتوجد مقتطفات منـه بالخزانة العامة 

بالرباط يف كناش يحمل رقم: 351 
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الصفـري عـىل حـرضة رئيس االسـبتالية واملدرسـة الطبية سـعادتلو محمـد عي باشـا، والباتولوجيا 

الخاصـة أي علـم األمراض الباطنية عىل حرضة عزتلو سـامل بيك سـامل، معلـم العلم املذكور وحكيم 

بـايش حـرضة دولتلو عصمتلو والـدة الحرضة الفخيمة الخديوية، معلم الكيميـا والنباتات عىل كل 

من حرضة أحمد بيك... وأشـكر صائب رأي السـلطان موالنا الحسـن، وفطنته الحميدة العلية، أن 

جعلـت منفعـة هـذه املعـارف العلمية والعمليـة، املختصة بطبيبهـا الجديد املحرض من املدرسـة 

الطبيـة الخديويـة املرصيـة، إللقـاء ما تحصل عليه بتدريـس العلوم الطبية، ومن حظـي األوفر أين 

اجتمعـت مـع مثـل هـذا الفاضـل املاهـر فوجدتـه يف العلـم والعمـل وحيـد »كـذا« ويف املعـارف 

بالنسـبة ألقرانـه فريـد، ألنـه ذاق مـن منهـل علـوم الطـب مـا فـاق وراق، ورشب مـن سلسـبيل 

الحكمـة كاسـا دهاق »كـذا« ملثل هذا فليعمل العاملـون، ويف ذلك فليتنافس املتنافسـون، تحريرا 

يف محروسة مرص القاهرة سنة 1291ه.

وأثـر هـذا طابـع بيضـوي الشـكل، يتصـل به إمضـاء املجيـز – يف أربعة اسـطر – هكـذا: »كاتبه – 

حسني –عودة الحكيم – الدمشقي امليم اآلن – مبرص«. وأسفل هذا اإلمضاء وضع طابع صغري.  

وتُظهـر الصـورة أسـفله هـذه اإلجازة التي من محاسـن صكهـا ان ألصق باعاله  -مـن جهة اليمني- 

رسـم »ربـع الشـعاع والظـل« الـذي ابتكره صاحب اإلجـازة، وللتعريـف بهذا الرسـم –كتب بأعاله 

 بخط رشقي مامثل يف أربعة أسطر هكذا: 

»هـذه صـورة »ربـع الشـعاع والظـل« – ملخرتعـه الرشيـف عبـد السـالم- العلمي املغـريب الفايس 

اخرتعه سنة 1283 للهجرة النبوية، عىل صاحبها  أزىك التحية«.
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11

إجـازة املدرسـة الطبيـة املرصيـة للطبيـب عبـد السـالم بن محمـد العلمـي الفـايس )ت   1323هـ( صادرة عن حسـني بـن مصطفى   11

عـودة الدمشـقي بقـرص العيني بالقاهرة سـنة 1291هــ، وردت يف كتاب »أعيان املغرب األقى سـنة 1359هـ« ملؤلفهـ  بالفرنسـية 

ـ ماري مع إدمان كوفيون، طبع باريس سنة 1939 ـ ص: 574.
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وقـد قـام العالمـة العلمـي بتأليـف كتـب خاصـة باملصطلحـات الطبيـة لكونـه ملـا توجـه بـإذن 

السـلطان مـوالي الحسـن ملـرص القاهرة بقصـد املزيد ملا يخصه مـن علوم الطـب الجديد ووجده 

مطلسـام باصطالحـات غامضـة أو أسـامء غريبة مشـافرة، رشع يف مؤلف ببيان تلـك االصطالحات 

،وكاشـف لـزوم تلـك األسـامء والعبـارات وهـو املؤلـف املسـمى ب"األرسار املحكمة يف حـل رموز 

الكتـب املرتجمـة". ثـم كتـاب " ضيـاء النـراس يف حـل مفـردات األنطـايك بلغـة فـاس". وتظهـر 

الصفحتان من مقدمة كتاب ضياء الراس ذلك: 

12

العالمـة عبـد السـالم العلمـي، "ضيـاء النراس يف حل مفـردات األنطايك بلغـة فاس"، مكتبة كليـة اآلداب والعلوم اإلنسـانية، جامعة   12

محمد الخامس بالرباط، رقم: ) م ك ل 22(.
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13

العالمـة عبـد السـالم العلمـي، "ضيـاء النراس يف حل مفـردات األنطايك بلغـة فاس"، مكتبة كليـة اآلداب والعلوم اإلنسـانية، جامعة   13

محمد الخامس بالرباط، رقم: )م ك ل 22(.
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المحور الثاني : عبد السالم العلمي العالم الموسوعي الفلكي

إن املطلـع عـىل كتاب"دسـتور أبدع اليواقيـت عىل تحرير املواقيت"، يتبني لـه أن العلمي كان عالمة 

موسـوعيا، لكونـه بحـث يف العديـد مـن العلـوم فاقت سـبعة عرش علام، مـن بينها: علم الحسـاب، 

النسـبة العشـارية، النسبة الستينية، الرتجمة، الجر، الهندسة، املسـاحة، علم الضوء، الطبيعة، الهيأة، 

الجغرافيا...وتبني ذلك هذه الفقرة من مخطوط "دستور أبدع اليواقيت عىل تحرير املواقيت" :

14

وقـد خصـص ضمـن هذه املوسـوعة فصال لعلم الفلـك، حيث يقول عنه بأنه علم يعـرف به أزمنة 

األيام والليايل وأحوالها وموضوعه الكواكب والروج من حيث سريها.

15

14   العالمة عبد السالم العلمي، "دستور أبدع اليواقيت عىل تحرير املواقيت"، عن موقع محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرازق.

15   عبد السالم العلمي، دستور أبدع اليواقيت...مخطوط.



كلية الطب والصيدلة وطب األسنان بفاس | من 19 إلى 21 دجنبر 3942019

كام وضع رسـوما وأشـكاال لبعض األمور الفلكية، من بينها وضع جدول للكواكب السـيارة حسـب 

ما أوردها بعض العلامء املتأخرين، وهو ما تظهره الصفحة املوالية من املخطوط:

16

16   عبد السالم العلمي، دستور أبدع اليواقيت...مخطوط.



395 كلية الطب والصيدلة وطب األسنان بفاس | من 19 إلى 21 دجنبر 2019

17

العالمة عبد السالم العلمي، "دستور أبدع اليواقيت عىل تحرير املواقيت"، عن موقع محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرازق.  17
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18

العالمة عبد السالم العلمي، "دستور أبدع اليواقيت عىل تحرير املواقيت"، عن موقع محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرازق.  18
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ومـام يؤكـد موسـوعية العلمـي تأليفـه ملنظومـة يف الشـطرنج لكـون :"الشـطرنج لألفـكار نسـبته 

كاملنطق للنار"، بنَّي فيها كيفية القيام بها ودورها يف شحذ الفكر ليستقبل العديد من العلوم:

19

العالمة عبد السالم العلمي، منظومة يف الشطرنج، مكتبة مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود الدار البيضاء.  19
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ومل تقتـرص مسـاهامت العالمـة العلمـي عـىل الجوانـب التي تـم تناولهـا، وإمنا قام باخـرتاع بعض 

األدوات واآلالت املساهمة يف تذليل الصعوبات خصوصا منها املتعلقة بتحديد الزمن.

المحور الثالث : عبد السالم العلمي العالمة المخترع

إن العالمـة عبـد السـالم العلمي قبل اخرتاعه آلة ربع الشـعاع والظل، خصص فصوال لتخطيـط "اآلالت 

امليقاتية"، ومن بينها األسـطرالب الذي ميكن أن يُتخذ كسـاعة للتعرف عىل الزمن. وقد خصص مقصدا 

لذلك ضمن املقالة الرابعة عرشة، عنونه ب :" كيفية رسم األسطرالب والصفيحة الجامعة"، وقسمه إىل 

عـدة فصـول، مـن بينها فصل خاص بتخطيط الحجرة ومـدار الجدي والحمل والرطـان. وفصل خاص 

بتحديـد املقنطـرات، وفصـل خـاص بعمل السـموت، وفصل خاص بتحديـد السـاعات الزمنية. وفصل 

خاص بعمل الشـبكة، وفصل خاص بالصفيحة الجامعة. واملالحظ أن هذه الفصول الخمسـة املرتبطة 

باألسـطرالب، تهـدف إىل جعلـه كسـاعة لضبـط الزمـن، إىل جانـب العديد مـن وظائفه. وهـو ما تبينه 

الصفحة التالية من مخطوط : "دستور أبدع اليواقيت عىل تحرير املواقيت" :   

20

العالمة عبد السالم العلمي، "دستور أبدع اليواقيت عىل تحرير املواقيت"، عن موقع محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرازق.  20
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كام قدم العلمي أربعة مناذج لسـاعات رخامية حسـب عروض محددة، وعززها برسـوم وتفاصيل 

عـن كيفيـة إنجازهـا، وتبـني الصفحـة املواليـة من املخطـوط النموذج الخـاص باملنحرفـة عن عني 

املرشق إىل ناحية الجنوب :

21

21   العالمة عبد السالم العلمي، "دستور أبدع اليواقيت عىل تحرير املواقيت"، عن موقع محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرازق.
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واملالحـظ أن العالمـة العلمـي اخـرتع آالت زمنية ال تخلو من أهمية ملا لهـا من وظيفية، من بينها 

"جعبـة العـامل" أو "أسـطوانة العـامل"، التـي أهداهـا للسـلطان سـيدي محمـد ابـن عبـد الرحامن، 

والتـي أعـرض عنهـا لعر صنعتهـا وصعوبة العمل بهـا، وإن كانت جامعة لجميـع العروض. وهو 

ما تؤكده هذه الفقرة من املخطوط :

22

غري أن هذه اآللة مل ترد بشأنها تفاصيل أو رسوم توضيحية. 

عـىل أن االخـرتاع الـذي متيـز به العلمي "آلة ربع الشـعاع والظل"، َخصص لـه تفاصيل يف مخطوط 

خـاص َعنونـه ب:"إرشـاد الِخـل ملعرفـة املجانة بربع الشـعاع والظـل"، كام قدم عنـه معلومات يف 

مخطوطـه "دسـتور أبـدع اليواقيـت"، مـن بينهـا أنـه صحـب معـه هـذه اآللـة إىل مـرص، وأنه مر 

باختبـار عسـري قبـل الحصـول عـىل بـراءة اخرتاعـه، وقبـل أن يوضـع يف بيـت اآلالت الفلكيـة يف 

صندوق غطاؤه من زجاج لينظرها جميع من دخل لذلك البيت.

23

العالمة عبد السالم العلمي، "دستور أبدع اليواقيت عىل تحرير املواقيت"، عن موقع محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرازق.  22

املخطوط السابق نفسه.  23
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وخصـص املقصـد الثـاين ضمن مخطـوط "أبـدع اليواقيت" لتقديم كيفيـة صناعة هـذه اآللة وفق 

ضوابـط وقواعد أساسـية، وعزز ذلك بأشـكال ورسـوم توضيحية، وهو ما توضحـه الصفحة املوالية 

من املخطوط :

24

عبد السالم العلمي،املخطوط السابق نفسه.  24
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وتتكـون هـذه اآللـة مـن عـدة مكونـات حسـب مـا أورده العالمـة العلمـي يف مخطـوط "إرشـاد 

الِخل" منها : 

املحتور: الـذي هـو املغـزل املركـب يف طـريف الربـع اآلخـذ مـن جهة ميـني الناظـر إليـه إىل جهة 	 

شامله املركب يف رأسه موري الساعات. 

25

25   العالمة عبد السالم العلمي،" إرشاد الخل ملعرفة املجانة بربع الشعاع والظل"
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الستهم : هـو الشـاخص القائـم عليـه املرتبـط بوسـطه الحاد الـرأس ليعلـم به عن درجـة امليل 	 

وبأصله سطح دائرة صغرية ليقع عليها الظل عند إرادة انعدامه.

الستاعات: هـي األربعـة والعـرشون املرسـومة بدائرة الصفـر القامئة عىل جنـب الربع من جهة 	 

يسار الناظر إليه.

قتوس االرتفتاع: هـو القـوس املحيـط بالربـع املقسـوم تسـعني قسـام متسـاوية مكتوبـا عليهـا 	 

أعدادها.

قتوس امليتل: هـو القـوس الصغـري القريـب مـن مركز الربـع، وهـو مركـزه أيضا مقسـوما بعدد 	 

أدراج امليل. 

ختط االعتتدال: خـط  بوسـط القـوس الثـاين للميـل املوجود بوسـط الربع الذي مياسـه السـهم 	 

عنـد مـروره بـه مقسـوما بضعـف امليـل الـكي. ويدعـى بخـط االعتـدال لكونـه يفصل بـني امليل 

الجنويب وبني امليل الشاميل.

قتوس الوتتد: هـو القـوس الـذي يف ثخـن الربـع تحـت القـوس الثـاين للميـل وموازيـا لـه، وقد 	 

يحذف من بعض األرباع ويقوم مقامه القوس الثاين للميل. 

الخيط والشاقول. ويبني الشكل التايل هذه املكونات حسب مواقعها من هذه االلة :	 

26

26   رسـم توضيحـي آللـة ربـع الشـعاع والظـل التـي اخرتعهـا عبـد السـالم العلمـي ، أوردهـا املرحـوم محمـد املنـوين يف غـالف كتابه 

مظاهر يقظة املغرب الحديث. الجزء األول، مطبعة األمنية،الرباط، الطبعة األوىل، يناير 1973.
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وميـر اسـتخدام هـذه االلـة بخمسـة مراحـل: تحديـد االتجاه نحو الشـامل، ضبـط ارتفـاع املوقع، 

ضبط درجة ميالن الشمس، إدارة القرص إلزالة الظل وقراءة الساعة املحددة. 

وهو ما توضحه الخطاطة التالية :

كـام تلخـص الخطاطـة التاليـة وظائـف وأدوار هـذه اآللـة حسـب مـا أورده العالمـة العلمـي يف 

مخطوطه "إرشاد الِخل" :

27

حسب ما ورد يف مخطوط :" إرشاد الِخل ..."  27
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28 

واملالحـظ أن العالمـة العلمـي قـدم كيفيـة توظيف هذه اآللـة ملعرفة عرض البلـد أو معرفة امليل 

أو الساعة. عىل شكل توجيهات إجرائية وملموسة، مام يعطي لعمله قيمة علمية أكرث.

إن العالمـة عبد السـالم العلمي الحسـني رحمه اللـه كان هرما من أهرام العلـم والنبوغ باملغرب، 

وعاملـا موسـوعيا متخصصـا يف العديـد من املجاالت من بينهـا الفلك والطب والجغرافيـا... وتكرميا 

له وضعت عىل قره لوحة كتب عليها :

“بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم وصـىل اللـه عىل محمد وعـىل آله هذا قـر الرشيف الفقيـه العالمة 

املختـار يف املعقـول واملنقـول ذو التآليـف العديدة يف آالت التوقيت ويف الطـب ويف غريهام موالي 

عبـد السـالم بـن الفقيـه األسـتاذ سـيدي محمـد العلمي الحسـني تويف يـوم الخميـس 19 جامدى 

الثـاين 1322 هـ". وإن تناول كل العلوم التي 

بـرع فيهـا قـد ال تفـي بـه هـذه الصفحـات 

املقتضبـة29. جعلـه اللـه ضياء نـراس للعلم 

الناشـئة  وأسـكنه فسـيح الجنـان، واتخـذه 

ومـا  والتجديـد،  واالبتـكار  للمثابـرة  قـدوة 

ذلك عىل الهمم ببعيد.  

30

قطعة من الصفحة الخاصة بتوظيف آلة ربع الشعاع والظل ملعرفة عرض البلد، من مخطوط "إرشاد الِخل..."  28

تـم تخصيـص بعـض الصفحـات يف كتـاب :"علـم الفلك ضمن منظومة الحضـارة املغربيـة"، مـن ص 119، إىل ص 135. للحديث عن   29

العالمـة عبـد السـالم العلمـي ومسـاهامته القيمة يف مجال الفلـك والتوقيت، يف إطـار الحديث عن العلامء املغاربـة يف هذا املجال.

وإن العـزم إن شـاء اللـه أكيـد إلصـدار كتـاب يتنـاول علـوم ومناقـب هـذا العالمـة الذي ينبغـي أن يتخذ قـدوة من طـرف األجيال 

الحالية للتحفيز عىل البحث العلمي واالبتكار واالخرتاع واإلنجاز.  

واجهة غالف كتاب "علم الفلك ضمن منظومة الحضارة املغربية".  30
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المحور الخامس: 
عبد السالم العلمي: الطبيب و الفلكي

نبذة عن التراث الفلكي للعالمة 
عبد السالم العلمي

عبد الخالق الشدادي
أستاذ علم الفلك وتاريخ العلوم

المدرسة المحمدية للمهندسين – الرباط
الكاتب العام للجمعية المغربية لعلم الفلك وتقنيات الفضاء

1. مدخل : علم الفلك في المغرب

تطـور علـم الفلـك، أو الهيئـة، يف املغـرب أساسـا بفعـل التفاعـل الثقـايف مـع األندلـس يف عـرصي 

املرابطـني واملوحديـن. ويف العـرص املرينـي، بـرز اسـم ابـن البناء املراكـي الذي اشـتهرت مؤلفاته 

الفلكيـة يف القـرون التاليـة، خاصـة كتـاب منهاج الطالب لتعديـل الكواكب. وأصبـح علم الفلك – 

يف صيغـة علـم التوقيـت – رائجـا يف جملـة العلـوم املطلوبـة يف العـرص املريني. وهـذا الفن –كام 

هـو معلـوم– يهتـم أساسـا بأغراض ثالثة هي : اسـتخراج أوقات الصالة بالحسـاب، وحسـاب رؤية 

األهلـة، وتحديـد سـمت القبلـة. ويف هـذا العرص أيضا اسـتحدثت خطة جديدة، وكانت تسـند إىل 

كبـار الفلكيـني، وهـي خطـة املوقت الـذي يوكل إليـه يف الجوامع الكـرى كل ما يتعلـق باألوقات 

ومراقبة املؤذنني.

وقـد اسـتمرت هـذه التقاليـد يف املغـرب حتـى عرصنـا الحـارض حيـث مـا زال هـذا العلـم يحظى 

باعتبـار كبـري يف األوسـاط املعنيـة بالعلـوم الرشعيـة، ويـدرس يف مسـتويات مختلفـة يف املـدارس 

العتيقـة والجوامـع. وعـىل رأس املراجـع املعتمـدة يف تدريسـه يف أيامنـا يف املسـتويات املتقدمـة، 

مؤلفـات العالمـة مــحمد )فتحـا( بن محمد العلمي الحسـني املتوىف عـام 1373هــ/1954م، مثل 

حـل العقـدة عـن مقاصـد العمـدة يف التوقيـت، وتقريـب البعيـد مـن الجامـع املفيد عـىل أصول 
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الراصـد الجديـد يف التعديـل.1 وقـد تلقـى العالمـة مــحمد العلمي هـذا الفن عن شـيخه العالمة 

محمـد األغـزاوي املتـوىف  سـنة 1340 هــ الـذي كان بـدوره تلميـذا للعـامل الذي نخصـص له هذه 

الورقة : الطبيب الفلي الشيخ عبد السالم بن محمد بن أحمد العلمي الحسني.

2. العالمة عبد السالم العلمي : حياته وآثاره

ولـد أبـو محمـد عبد السـالم بن محمد بن أحمد العلمي الحسـني يف فاس يف العقد السـادس من 

القـرن الثالـث عـرش الهجـري، كـام ذكـر ذلـك2، أي حـوايل 1255ه/1839م. وتـويف يف فـاس عـام 
1322هـ/1904م.3

وقـد تلقـى تعليمـه يف القرويـني حسـب األصـول املتبعة يف ذلـك الوقـت. فأما شـيوخه فال نعرف 

عـام  املتـوىف  الرباطـي  التـاديل  إسـحاق  وأيب  العلمـي  أحمـد  بـن  محمـد  والـده  سـوى  منهـم 
1311ه/1902م.4

ثـم تـوىل تدريـس علـم التوقيـت بالقرويـني يف عـرص السـلطان محمد بن عبـد الرحـامن )محمد 

الرابـع(.5 وال شـك أن الطلبـة انتفعـوا بعلومـه كذلـك يف مـدن أخرى غري فـاس. فقد قـال يف كتابه 

دسـتور أبـدع اليواقيـت عنـد الكالم عـىل الرخامة املنحرفة عـن عني املرشق بتسـعني درجة : "وقد 
طلب مني تخطيطها بعض الطلبة مبكناسة الزيتون".6

انتقـل يف عـام 1291ه/1874م إىل مـرص أيـام الخديـوي إسـامعيل لالطـالع عىل الطـب يف صيغته 

الحديثـة التـي كانـت متـارس هنـاك. وكان السـلطان الحسـن األول قـد ابتعث جملة مـن الطالب 

والعلـامء إىل أوربـا ومـرص لتملـك العلوم الحديثة والصنائع. قال يف دسـتور أبـدع اليواقيت : "...ملا 

انظـر عنـه : ابـن سـودة : إتحـاف املطالـع، ج 2، ص 541. وعن شـيخه األغزاوي آيت الذكر انظر نفس املصـدر، ص 430. وقد خصصنا   1

للشيخ مـحمد العلمي مداخلة يف املؤمتر املغاريب الثاين عرش لتاريخ الرياضيات، مراكش 2016، بعنوان : 

Méthodes et techniques de calcul des muwaqqit-s marocains d’après al-cUmda du shaykh M’hammad b. Muhammad 

al-cAlami )m. 1373/1954(.

قال يف ضياء النراس، ص 152 : "بضع وخمسني ومائتني وألف".  2

ذكـر املنـوين أن الوفـاة كانـت يف 1323ه، ويبـدو أنـه نقـل عـن مؤلـف اإلعـالم مبـن حـل مراكـش وأغـامت مـن األعـالم. املنـوين :   3

مظاهر...، ج 1، ص 237. أما صاحب إتحاف املطالع، فقد جعل وفاته يف 1313ه، ج 2، ص 330.

.Lamrabet : Introduction…, p. 164-165 : ذكر ذلك املنوين. انظر مظاهر...، ج 1، ص 237. عن التاديل، انظر  4

وبأمر منه. نقل ذلك املنوين عن مخطوط املفاخر العلية لعبد السالم اللجايئ الفايس. مظاهر...، ج 1، ص 242.  5

وقـد جـرى طلـب العلـم يف ظـل الحضـارة العربيـة اإلسـالمية  عىل هـذا التقليد. فمهام حل عـامل مبكان أثناء سـفر مثـال، خاصة إذا   6

كان من كبار العلامء، إال وتجمع حوله أهل العلم والطلبة لينهلوا من معني معارفه، ويسمعوا منه ويستجيزوه.
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أراد توجيهـي ملـرص القاهـرة السـلطان موالنا الحسـن بن السـلطان سـيدي محمد بـن موالنا عبد 

الرحـامن بقصـد املزيـد ملـا يخصنـي مـن علـم الطـب الجديـد..."، وذلـك يف "االسـبطالية الكـرى 
املعروفة بقرص العيني".7

ويظهـر متكـن العلمـي التـام مـن علـم التوقيت قبـل أن يرحـل إىل الرشق، مـن خالل كتابـه أبدع 

اليواقيـت الـذي ألفـه يف هـذا العلم قبـل الرحلة )ونتحدث عنـه أدناه(. كام يظهـر ذلك من خالل 

مـا يرويـه عـن إقامتـه يف مـرص يف كتابـه دسـتور أبـدع اليواقيـت الـذي يشـكل مقدمـة للكتـاب 

السابق، وسنتحدث عن هذه املرويات أيضا عندما نعرض لهذا الكتاب فيام بعد. 

مـن كبـار تالميـذه يف علـم التوقيـت شـيخ الجامعة يف وقتـه يف فـاس يف الفلك العالمـة محمد بن 
عي األغزاوي املتوىف عام 1340هـ.8

ألـف عبـد السـالم العلمـي كتبا كثـرية يف الطـب والفلـك، بعضها مـا وال مخطوطـا، وبعضها طبع 

عـىل الحجـر. وطبـع كتـاب واحـد طباعـة حديثـة. وقـد تكـون بعـض املؤلفـات مفقودة حسـبام 

يبدو.

املؤلفات الطبية والصيدلية

فقـد ألـف يف األعشـاب والطـب ضيـاء النـراس يف حـل مفـردات األنطـايك بلغة فـاس، تنـاول فيه 

أسـامء األعشـاب التـي وردت يف تذكـرة الشـيخ داود األنطـايك وبـني مـا يقابلها بلسـان أهـل فاس. 

وذيـل الكتـاب بجملـة مـن املصطلحـات الحديثـة الـواردة يف كتاب كنـوز الصحـة ورشحها وفصل 

معانيهـا. ويف النهايـة أورد أسـامء شـيوخه يف العلـوم الطبيـة وعددهـم 18 شـيخا يف مختلـف 

التخصصـات الطبيـة مـن جراحة وأمـراض جلدية وغـري ذلك ويف الكيميـاء الطبيـة والصيدلة وغري 

ذلـك. وقـد أهـدى الكتـاب للسـلطان املـوىل الحسـن. وجـاء يف ختام الطبعـة الحجريـة املنجزة يف 

فـاس عـام 1318ه أنـه فـرغ من تأليف الكتاب أواسـط رجـب عام 1302 ه )أي نهاية أبريل سـنة 

1885م(.

وتبـدو دقـة منهـج العالمـة عبد السـالم العلمي يف تناول مفـردات األنطايك من خـالل هذه الفقرة 

دسـتور أبـدع اليواقيـت، ص 78. وانظـر صـورة إجازتـه يف الطب مـن القرص العيني يف : املنـوين : مظاهر يقظة املغـرب الحديث، ج   7

1، ص 162. وكان إيفـاد الطلبـة إىل مـرص وأوربـا قـد بـدأ يف عـرص السـلطان محمد بن عبد الرحمـن، وبعض املصادر تذكـر أنه بدأ 

يف عهد السلطان املوىل عبد الرحامن. املنوين : مظاهر...، ج 1، ص 166.

إتحـاف املطالـع، ج 2، ص 430. و لـه تآليـف منهـا نظـم يف علـم امليقـات ياللوغاريتـم ورشحه املسـمى رغبـة أويل األلباب ملسـائل   8

امليقات باللوغاريتم املستطاب.
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التـي وضعهـا يف بدايـة ضيـاء النـراس : "اعلـم بأين قد التزمت فيـه أن ال نعرف مفـردة إال مبا ثبت 

عنـد مهـرة األطبـاء، وصححته عن عدة أشـياخ، وعـدة تآليف، وحررتـه وقت قراءتها عـىل التاريخ 

الطبيعـي املعروف بعلـم املولدات الثالثة: الحيوان، واملعدن، والنبات، باالسـبطالية الكرى بقاهرة 

مـرص، وإن كان فيـه خـالف بـني أطباء الطب الجديـد والقديم، بينت كالم الفريقني فيـه، وإن كان 

مجهـوال عنـد املتأخريـن قلـت: مل نـره يف علـم مادتهـم الطبيـة أعنـي: علـم املفـردات، وإن كان 

معروفـا عنـد املتأخريـن، ومجهـوال عندنـا باملغـرب فقـط، ومتعذرا وجـوده مبرص، قلـت: مجهول 

عندنـا، وإن كان مشـهورا بفـاس فيـام سـامه الشـيخ داوود رحمـه اللـه اكتفيـت بـه وقلـت: 
معروف...".9

وللعلمـي كذلـك : التبـرصة يف سـهولة االنتفـاع مبجربـات التذكرة، ذكـره يف ضياء النـراس ومل يكن 

قد أمته بعد، لكنه يف مراحله األخرية.

وألـف كذلـك يف الطـب البـدر املنـري يف عالج البواسـري الـذي قال إنـه تقييد جمعه للسـلطان "من 

عـدة كتـب ورصعته بأعامل الطب الجديد حسـبام حرضناه يف االسـبطالية الكـرى مبرص القاهرة". 

أمتـه عـام 1297ه/1879م.10  ولـه األرسار املحكمـة يف حـل رمـوز الكتـب املرتجمة، ذكـره يف ضياء 

النـراس ومل يكـن قـد أمتـه. وألـف يف الترشيح منظومة سـامها مفتـاح الترشيح ، ذكرهـا كذلك يف 

ضياء النراس.

املؤلفات الفلكية

هذه املؤلفات هي :

كتـاب أبـدع اليواقيـت يف تحريـر املواقيـت : ألفـه عـام 1285ه/1868م. توجـد منه عدة نسـخ – 

خطية، وقد طبع عىل الحجر بفاس عام 1326ه/1908م. 

كتاب دستور أبدع اليواقيت : توجد منه عدة نسخ خطية، يبدو أنها كلها غري تامة.– 

كتـاب إرشـاد الخـل لتحقيـق السـاعة بربـع الشـعاع والظـل، يف اآللة التـي اخرتعهـا، وتدل عىل – 

السـاعة. طبـع يف مـرص. وتاريـخ االخرتاع هـو عـام 1283ه/1866م كام هو مـدون يف نفس الورقة 
التي دونت عليها اإلجازة التي حصل عليها يف الطب.11

ومل تذكـر املصـادر التـي بـني أيدينـا أنـه ألـف كتابـا يـرشح فيه اآللـة األخرى مـن مخرتعاتـه التي 

ضياء النراس، ص 7.  9

األخرض : الحياة...، ص 456. طبع الكتاب عىل الحجر بهامش ضياء النراس.  10

األخرض : الحياة...، ص 456. املنوين : مظاهر...، ج 1، ص 160.  11
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سامها جعبة العامل.

– حاشـية عـىل الرسـالة الفتحيـة يف األعـامل الجيبية لسـبط املاردينـي12 : ذكرهـا يف مواضع من – 

كتـاب أبـدع اليواقيـت، فيكـون قـد ألفهـا قبـل 1285ه. وقـد ذكر العالمـة املنوين أنـه حصل عىل 
نسخة من هذه الحاشية.13

وقـد نسـب محمـد األخـرض للعالمـة العلمـي، عندما ترجم لـه يف كتابـه الحياة األدبيـة يف املغرب 

عـىل عهـد الدولـة العلوية، كتابا آخر يف الرياضيات وأورد قطعـة منه نقال عن مجموع مخطوط.14 

ولكـن عنـد التحقيـق، تبـني لنـا أن هـذه الفقرة هي من كتـاب أبدع اليواقيت سـابق الذكـر. هذا، 

وال شـك أن العلمـي كان عاملـا بالرياضيـات أيضا كام تقتي ذلك الصناعة الفلكية الحسـابية التي 

بلـغ فيهـا الغايـة، وكـام يبدو من خالل كتابه دسـتور أبـدع اليواقيت. ذلك، ذكر العالمـة املنوين أن 
لعبد السالم العلمي تأليفا يف الشطرنج، هو أرجوزة تقع يف 40 بيتا.15

وسنتناول اآلن ببعض التفصيل كتابيه أبدع اليواقيت و دستور أبدع اليواقيت. 

3. كتاب أبدع اليواقيت

ألـف عبـد السـالم العلمي هذا الكتاب رشحا ملنظومة تحرير املواقيـت الراجح بالروضة واليواقيت 

للعالمة عبد العزيز بن عبد السالم الوزگاين الوزاين املولود بوزان عام 1142ه/1729م. 

وتاريـخ التأليـف هـو 1285ه/ 1868م، حيـث يـرصح املؤلـف بـه. وقـد راجعنـا نسـخة خطيـة 

مكتوبـة عـام 1308ه، كـام رصح بذلـك الناسـخ، وهذا يعني أن النسـخة أنجزت يف حيـاة املؤلف. 

وفضـال عـن ذلـك فهـي منقولة من مبيضته نفسـها، مـام يعطيها أهميـة بالغة. والناسـخ هو عبد 

السـالم بـن امــحمد بن عبد الواحد التلمسـاين الفـايس. ويظهر أنه من املامرسـني للتوقيت، حيث 

ال تـكاد توجـد أخطـاء يف النسـخة، وقـد يكـون من طلبة الشـيخ العلمـي املتخرجني عليـه والذين 

مـا زالـوا عـىل اتصـال بـه. قال الناسـخ متحدثا عـن املؤلـف : "اللهم انفعنـا به ومبؤلفـه ونفعنا به 

تتنـاول الرسـالة األعـامل التـي تنجـز بالربـع املجيـب. واملؤلـف هـو بـدر الديـن محمـد بـن محمد سـبط املاردينـي، وقـد عاش يف   12

القاهـرة حيـث عمـل موقتـا للجامع األزهـر. له مؤلفات يف الفرائض والحسـاب، منهـا : رشح نظم الرحبية، وتحفـة األحباب يف علم 

الحسـاب، واللمعـة املاردينيـة برشح الياسـمينية رشح فيها منظومة ابن الياسـمني يف الجـر واملقابلة. تويف عـام 912ه/1506م. انظر 

الزركي : األعالم، ج 7، ص54. 

املنوين : مظاهر...، ج 1، ص 239.  13

األخرض : الحياة...، ، ص 459-460.  14

املنوين : مظاهر...، ج 1، ص 241.  15
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واجعل فتحنا يف جميع العلوم الرياضية عىل يديه".

واملنظومـة التـي ألفهـا الـوزگاين يتابع فيهـا يف الغالب عبد الرحمـن بن أيب غالب الجـادري املتوىف 

عـام 839ه يف منظومتـه روضـة األزهـار يف علـم وقـت الليل والنهـار، والرشح الـذي وضعه عليها 

عـي بـن محمـد الـداديس املتـوىف عـام 1075ه وسـامه اليواقيـت لطالـب معرفـة املواقيـت. وقد 

صدر الوزگاين منظومته بقوله :

عبد العزيز دعي الوزگاين يقول راجي العفو واإلحسان   

من آلة الشعاع ظال بدال  الله أحمد الذي قد جعال   

ويـرصح العلمـي أن تقاييـد بخـط الوزگاين قد سـقطت إليه، ويذكر يف مسـتهل الرشح أنه اسـتفاد 

كثـريا مـن تلـك التقاييد. ومـن املعلومات املهمة التي نقلها منهـا تاريخ والدة الناظـم الذي ذكرناه 

أعـاله. وميتـدح صاحـب املنظومـة ألنـه دقـق عددا من املسـائل مل تكـن مضبوطة كـام يجب عند 

املوقتني.

ويتنـاول رشح العلمـي أعـامل التوقيـت كـام كانـت محـددة عنـد املوقتـني منـذ العـرص املرينـي. 

وهـذه هـي األبـواب التـي تناولهـا عـىل التـوايل : بـاب مدخل العـام العريب– بـاب عالمة الشـهور 

العربيـة– بـاب مدخـل السـنة العجميـة الروميـة وكبسـها– بـاب االزدالف– بـاب عالمـة الشـهور 

العجميـة الروميـة وأيامهـا– بـاب اسـتخراج التاريـخ الرومي من العريب وعكسـه ومعرفة أي شـهر 

أنـت فيـه منهـام– بـاب األس واأليـام– بـاب معرفة مايض الشـهر العجمـي والعريب– بـاب حروف 

الشـهور وبروجهـا– بـاب الحركة– باب موضع الشـمس الطبيعـي– باب الجيب والقوس وعكسـه 

وجيـب التـامم والسـهم– بـاب ميل الشـمس والغاية والعـرض– باب املطالـع االسـتوائية واألفقية 

وهـي البلديـة واملغـارب ومطالـع املغـارب– بـاب نصف الفضلـة وقوس النهـار والليـل وما فيهام 

مـن املعتـدالت ومـا يف زمانيتهـام مـن األدراج– بـاب االرتفاع من الظـل– باب الظل مـن االرتفاع– 

بـاب ظـل مـا ال شـعاع له– بـاب املبسـوط من املنكـوس وعكسـه ورصف بعضها إىل بعـض– باب 

املـايض مـن النهـار مـن سـاعة معتدلـة أو زمانيـة– بـاب آخـر مـن ذلـك عـىل طريـق أهـل الربع 

املجيـب– بـاب الدائـر وفضلـه– باب ظل الظهريـن وارتفاعهام وفضل دائرهام– باب مدة الشـفق 

والفجـر– بـاب درجـة التوسـط للمنازل وغريهم لحركة يـو– باب يف معرفة املتوسـط– باب املايض 

مـن الليـل والباقـي منـه– باب فضـل دائره– باب سـعة املرشق واملغـرب واالرتفاع الذي ال سـمت 

لـه– بـاب حصـة السـمت– باب تعديل السـمت– باب سـمت االرتفـاع– باب سـمت مكة رشفها 

الله تعاىل– باب يف الجهات األربع– باب القبلة. 
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وقـد أطـال العلمـي الـكالم يف عـدد مـن املسـائل، منها مسـألة حركـة الكواكب الثابتة عىل سـبيل 

املثـال. وقـد أثبـت يف الكتـاب جـدوال يعطـي هـذه الحركـة معتمـدا عـىل زيـج عـالء الديـن بـن 

الشاطر الدمشقي، بعد أن متم مجموعاته ووصلها إىل زمن تأليف الكتاب.

ويـرضب العلمـي دامئـا أمثلـة حسـابية ملـا أوجـزه الناظـم. كذلـك يوضح مـا يحتـاج إىل توضيح مام 

أغفلـه الناظـم، ومثالـه قولـه عـن معرفـة القوس من الجيـب : "فقد أشـار الناظم لـه يف ترجمة هذا 

الباب ومل يذكره داخله ولعله ترك ذلك ظنا منه أنه واضح وسنبينه فنقول :...". 

ويتـم العلمـي مـن كالم الناظم ما يحتاج إىل تتميم. فقـد ال حظ مثال أن القاعدة التي نظمها الناظم 

يف استخراج غاية الزوال يف قوله : 

واطرح جنوبا تبد غاية الزوال زدها عىل متام عرض يف الشامل 

ليسـت عامـة. ولذلـك، بعـد أن ذكـر الشـارح أن ضمـري "زدهـا" عائـد عـىل قـوس امليل وبـني مراد 

الناظـم، قـال : "تنبيـه : اعلـم أن مـا ذكـره الناظـم هـو خـاص مبـا إذا كان العـرض أكـرث مـن امليـل 

األعظم..."، إىل أن قال : "متمناه بقولنا :

فتامم الزايد خذ يقينا" ومتى زاد الجمع عىل تسعينا  

مـن جهـة أخـرى، فالشـارح ال يتواىن عـن انتقاد الناظم حني يلـزم األمر. فقد انتقـده مثال يف اعتبار 

18 درجـة يف انحطـاط الشـمس عـن األفق لتحديـد وقت الفجر. وقـد أطال يف ذلك وبـني أنه كان 

يف األمر أخذ ورد، لكن ما استقر عليه الفلكيون املدققون هو 19 درجة.

ويخـص العلمـي يف نهايـة الكتاب موضوع تحديد سـمت القبلة بفقرات طويلـة، تحدث فيها عن 

الطـرق الدقيقـة يف هـذا البـاب. ونجـده ينتقـد الـوزگاين ألنه يسـتعمل طريقة حسـابية ال تعطي 

دامئـا االتجـاه الصحيـح، كـام إنه يجهل مصـدر هذه الطريقـة. وقد ظل موضوع القبلـة يف املغرب 

ملـدة طويلـة يشـغل الفقهـاء والفلكيني، حيـث إن كثريا مـن محاريب املسـاجد املغربية قد نصب 

يف اتجـاه مييـل نحـو الجنـوب، بينام الصحيـح أن القبلة يف املغرب أقرب إىل الـرشق، بل تكاد تكون 
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رشقيـة.16 ومـام قـال العلمي إنه مل يسـبق إليه، تبيينه لجهة القبلة عىل )وجـه اإلجامل( يف مناطق 

مختلفة من املعمور.

ويذكـر العلمـي عـددا كبـريا من املصـادر يف علمي الهيئة والتوقيـت التي ينقل منهـا أحيانا. ومنها 

: منهـاج الطالـب البـن البناء، وزيج ابن الشـاطر وملخص الهيئة للجغميني، وابن الهيثم. وحاشـية 

التاجـوري عـىل الرسـالة الفتحيـة وغري ذلك. ويذكر مـن تآليف املتأخرين مـن املغاربة رشح أحمد 

بـن عيـى املـوايس عـىل الروضة ومسـالك األخيـار لعبـد الرحمن الفايس، والحاشـية التـي وضعها 

هـو نفسـه عـىل الرسـالة الفتحيـة يف األعـامل الجيبيـة لسـبط املاردينـي، وغريهـا. ومـن املصـادر 

األوربيـة، يذكـر زيـج للنـد، وهو الكتـاب الذي ألفـه الفلي الفرنـيس جوزيف الالند )املتوىف سـنة 

1807م(، وضمنـه جـداول فلكيـة. وكان هـذا الكتـاب قـد ترجـم يف عهـد السـلطان محمـد الرابع 

تحـت عنـوان الجامـع املقرب النافـع املعـرب عـام 1268ه/1852م17 وهذه الجـداول هي املعنية 

عند املوقتني املغاربة حني يتحدثون عن "الرصد الجديد" أو "الراصد الجديد".18

ويتميـز كتـاب أبـدع اليواقيـت بإشـاراته املتكررة إىل ما اسـتجد من املعـارف يف أوربـا والتي اطلع 

عليهـا يف الكتـب املعربـة. فهـو يذكر املرتجم الشـيخ أحمد الرشـيدي املرصي وينقـل عنه. وتتعلق 

هـذه املعـارف بالجغرافيـا، كحديثـه عـن شـكل األرض الكروي املفرطـح عند القطبـني، وعن البالد 

الجديدة مثل أمريكا وأسرتاليا.19

4. كتاب دستور أبدع اليواقيت

ذكـر العلمـي أنـه ملـا رشع يف رشح منظومـة الـوزاين، وضـع لهـا مقدمـة للحديـث عـن العلـوم 

املختلفـة التـي يحتـاج إليهـا مزاول األعـامل امليقاتية. ثم تبـني له أن تلك املقدمـة أصبحت طويلة 

16   انظـر عـىل سـبيل املثـال التقـاط الـدرر مـن تأليف القـادري، ص 318، حيث يذكر أن السـلطان املـوىل إسـامعيل كان قد عزم عىل 

تجديـد قبـة املـوىل إدريـس األزهـر، وبعـد الفـراغ من ذلـك بحث املوقـت يف قبلتها، فوجدهـا منحرفة، فتقـرر جمع الفقهـاء وأمئة 

التوقيـت للنظـر يف ذلـك. ويف أبـدع اليواقيـت نقل العلمي عن التاجـوري نصا البن البناء ذكر فيه أن عي بن يوسـف جمع مبراكش 

الفقهاء وفيهم أبو الوليد بن رشـد يف شـأن قبلة مسـجد السـقاية، فحققوها ونصبوها إىل مشـارق االعتدال. كذلك مام يذكر تحقق 

الفلكيني واملهندسني يف عهد السلطان محمد الرابع من انحراف قبلة القرويني. املنوين : مظاهر...، ج 1، ص 137.

17   املنوين : مظاهر...، ص 192 وما بعدها.

18   كـام هـو الحـال عنـد شـيخ املوقتـني يف عـرصه العالمـة محمـد )فتحـا( العلمـي يف منظومتـه الجامـع املفيـد عـىل أصـول الراصـد 

الجديد.

19   مـن الطريـف أن نذكـر هنـا إشـارته إىل أن الشـامل الغـريب للقـارة األمريكيـة يقـع تحـت السـيادة الروسـية. ويتعلـق األمـر طبعا 

بأالسـكا، ومن املعروف أن الواليات املتحدة األمريكية متلكت هذه األرض رشاء من روسـيا يف مارس من سـنة 1867م، أي يف الوقت 

الذي كان فيه العلمي يحرر كتاب أبدع اليواقيت.
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جـدا، تقـع يف سـبع عـرشة مقالـة )أعطـى الئحتهـا(، ومل تعد مناسـبة للرشح الـذي رامه، فـرأى أن 

يفردها يف كتاب آخر جعل له عنوان : دستور أبدع اليواقيت. 

والنسـخة التـي اعتمدناهـا مـن الكتـاب هي نسـخة العالمـة املوقت محمـد بن عبـد الوهاب بن 

عبـد الـرازق. وتتميـز بأنهـا تشـتمل عىل مالحظات سـجلها عىل هامـش بعض الصفحـات20. وهي 

نسـخة يبـدو أنهـا ملفقة من ثالث نسـخ مختلفة، حيث يتباين الخـط يف أجزائها تباينا كبريا، وفيها 

عـدة صفحـات بيضـاء. كذلـك تنقصها بعض الرسـوم، ومن البني أنهـا غري تامة. ويبـدو أن هذا هو 

حـال نسـخ الكتـاب املعروفـة عىل العمـوم. وقد اسـتقى العالمة محمد الرمشـاين املسـألة وبعد 

االطـالع عـىل عـدة نسـخ ومع شـدة التحري، خلص إىل أن النسـخ املوجـودة غري تامـة، وتفتقر إىل 

كثـري مـن الرسـوم. ونـرش ذلـك عـام 1421ه/2000م يف مقـال بعنـوان : "علـم التوقيـت باملغـرب 

بحاجـة إىل كتـاب ضائـع".21 وأشـار إىل أن املؤلـف تحـدث عن الكتـاب مبا يفيد أنه أمتـه، وذلك يف 
كتابه ضياء النراس.22

وال نعلـم متـى أخـرج العلمـي كتابـه هـذا، إن كان قـد أمتـه، وإن كنـا نجـزم بأنـه رشع يف تأليفـه 

عندمـا ألـف الكتـاب السـابق أبـدع اليواقيـت. وجدير بالذكـر أن جزءا مـن الكتاب عـىل األقل قد 

كتب بعد الرجوع من مرص، حيث تشري فقرات منه إىل بعض ما شهده املؤلف يف القاهرة.

رتـب عبـد السـالم العلمـي هـذا الكتـاب عـىل سـبعة عرش فنـا، أفـرد لكل واحـد مقالـة، هي كام 

أوردها يف بداية الكتاب :

الفن األول يف علم الحسـاب – الفن الثاين يف النسـبة العشـارية واللوغاريتموية23 – الفن الثالث 

يف النسـبة السـتينية – الفـن الرابـع نبـذة مـن الرتجمـة فيـام يتعلـق بهـذا الفـن– الفـن الخامس 

مقدمـات مـن فـن الجـر باالصطـالح الرومـي24 – الفـن السـادس يف الهندسـة – السـابع فـن 

20   أتوجـه بالشـكر الجزيـل للدكتـور عـي بـن عبـد الـرازق نجل املوقت الشـيخ محمـد بن عبـد الوهاب بن عبـد الرازق، الـذي أتاح 

يل مراجعة صورة من هذا املخطوط. وقد طلبت منه التأكد من أن خط تلك الهوامش هو لوالده، ففعل. وهي بالجملة قليلة.

21   الرمشـاين : "علـم التوقيـت يف حاجـة..."، دعـوة الحـق، 1421ه/2000م. وذكـر املنـوين أن النسـخة التي كانـت يف حوزته تقف عند 

الفن العارش. مظاهر...، ص 239.

22   قـال عنـد رشحـه لفظـة "مغناطيـس" : "مغناطيـس حجر معروف، يجذب الحديد إىل نفسـه، وبه تسـقى عقرب بيـت اإلبرة، وقد 

بينـا كيفيـة متغطسـها يف الفـن الثامـن، يف علـم الطبيعـة مـن مقدمة رشحنـا عىل منظومـة العالمة املحقق سـيدي عبـد العزيز بن 

عبد السالم الوزكاين الوزاين املسمى بتحرير املواقيت، انظرها هناك وربك الفتاح"، ضياء النراس، ص 127.

عنـد تعـداد الفنـون، ذكـر هنا فقط النسـبة العشـارية، لكن عنـد الرشوع يف املقالـة الثانية ذكر النسـبة العشـارية واللوغاريتموية.   23

ولعل الناسخ هو الذي أسقط هذه األخرية يف التعداد.

عند الرشوع يف هذه املقالة جاء عنوانها هكذا : يف العالمات الجرية املوجودة يف الكتب املرتجمة.  24
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املسـاحة– الثامـن علـم املـرآة وانعـكاس األشـعة املعـروف اآلن بعلـم الضـوء25– التاسـع علـم 

الطبيعـة – العـارش علـم الهيئـة– الحـادي عـرش علـم الجغرافيـا26 – الثـاين عرش علـم التنجيم – 

الثالـث عـرش تسـطيح الكـرة – الرابع عرش فن الرسـم يعني تخطيـط اآلالت امليقاتيـة – الخامس 

عرش فن حساب التواريخ– السادس عرش علم التعديل – السابع عرش علم امليقات.

واملالحـظ أن هـذا التقسـيم يختلـف قليال عن التقسـيم الـذي كان املؤلف تحـدث عنه يف بداية 

كتـاب أبـدع اليواقيـت.27 وهـذا يعنـي أنـه أعـاد النظـر يف ترتيـب الكتـاب، وأحيانـا يف محتوى 

بعـض املقـاالت. فمـن املالحـظ غيـاب مقالـة علـم الرصـد عن الئحـة الفنـون يف الدسـتور بينام 

كانـت قـد وردت يف أبـدع اليواقيـت، وباملقابـل نجـد مقالـة عـن الرتجمـة غائبة يف الئحـة أبدع 

اليواقيـت. كذلـك جـاء يف أبـدع اليواقيت أن مقالة سـتخصص لعلم الجر )هكـذا بإطالق(، لكن 

يف دسـتور أبـدع اليواقيـت، جـاء يف الالئحـة أن املقالـة مخصصـة لـ"مقدمـات مـن فـن الجـر 

باالصطـالح الرومـي". ويف صلـب الكتـاب جـاء عنوانها هكذا : "املقالة الخامسـة مـن املقدمة يف 

العالمـات الجريـة املوجـودة يف الكتـب املرتجمة". وهـذا اختالف كبري قد يومـئ إىل اعتبار عدم 

الحاجـة إىل الجـر العـريب القديـم الـذي مل يذكر املؤلف عنه شـيئا. عىل أن كل هـذه املالحظات 

ينبغـي مراجعتهـا عنـد املقارنـة بـني نسـخ الكتـاب املختلفـة، خاصـة أن هـذه النسـخة تبـدو 

ملفقـة، وقـد تكـون فيهـا بتـور مل نتنبـه لها. وتفتقر النسـخة التـي بني أيدينـا إىل املقالـة الثالثة 
عرش يف تسطيح الكرة وتنتهي عند املقالة الرابعة عرش، فينقصها إذن أربع مقاالت.28

ويضمـن العلمـي كتابـه بعضا مـن األحداث التي عاشـها يف القاهرة، ومنها ما يـدل عىل علو كعبه 

يف علـم امليقـات قبـل أن يفـد عـىل مـرص. فمـن ذلك ما ذكـره29 من حـرص العالمـة املفتي محمد 

بـن أحمـد عليـش30، شـيخ املالكيـة يف عـرصه يف مـرص، عـىل أن يقـرأ معـه مؤلفني يف علـم الفلك. 

وأحـد الكتابـني هـو امللخـص يف علـم الهيئة مـن تأليف محمود بـن محمد الجغمينـي الخوارزمي 

جاء العنوان بعد ذلك هكذا : يف علم املناظر.  25

جاءت املقالة الحادية عرشة بعنوان علم التنجيم والثانية عرشة بعنوان علم الجغرافيا.  26

وهو الذي نقله العالمة الرمشاين يف املقال املذكور أعاله.  27

جـاء يف مقـال العالمـة الرمشـاين املذكـور أعـاله : "وقـد رأيـت يف بعـض الطـرر عـىل إحـدى مخطوطـات املقدمـة التـي عنـدي، أن   28

املقاالت األربع مل تخرج من املبيضة".

دستور...، ص 79.  29

محمـد بـن أحمـد عليـش، املتـوىف 1299هــ/1882م. إمـام املالكية يف مـرص يف وقتـه، ومفتيها. له فتـح العىل املالـك يف الفتوى عىل   30

مذهب اإلمام مالك، وفتح الجليل عىل مخترص خليل. 
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املتـوىف عـام 745ه31. أمـا الثـاين، فهـو زيـج ألغ بك، وهـو املؤلف الـذي وضعه السـلطان ألغ بك 

املتـوىف عـام 853ه/1449م32، ويشـتمل عـىل جـداول األرصاد الفلكية التـي أرشف عليها يف املرصد 

الذي أنشأه يف سمرقند.

ومـام يفيـد كذلـك تضلعـه يف الفلـك، مـا ذكـره مـن أنـه ناظـر رئيـس بـرج الرصـد يف القاهرة 

محمـود الفلـي ملـدة سـبعة أيـام بعيـد وصولـه إىل مـرص يف شـأن آلتـه املسـامة ربع الشـعاع 

والظـل، وحصـل عـىل إجازتـه لهـا. وال شـك أنـه قـى تلـك األيـام يخضـع المتحـان الرئيـس، 

وكذلـك يف توضيـح طريقـة عمـل اآللـة واختبارهـا يف أزمـان مختلفـة. وعليـه متـت املوافقـة 

عـىل طبـع كتابـه الـذي رشح فيـه عمـل تلك اآللة. وقـد كان قيل لـه إن أمر الطبـع يحتاج إىل 
إجـازة رئيس برج الرصد لآللة.33

ويزخـر الكتـاب باملعـارف املسـتقاة مـن الكتب املرتجمـة، وكثري منهـا مرصي، خاصـة يف الجغرافيا 

والهيئـة الجديـدة التـي جعلت الشـمس يف مركز العامل. وهـذا مثال مام ينقلـه : "املطلب الثاين يف 

الكواكـب ذات الذوائـب بالـرأي الجديـد حسـبام عليـه املرتجمون يف هـذا الزمان. قال يف الدراسـة 

األوليـة يف الجغرافيـا الطبيعيـة : ذوات الذنائـب هـي أجـرام سـاموية تتحـرك يف كل جهـة وتخط 

حول الشـمس قطوعا ناقصة يف غاية االسـتطالة، تشـغل الشـمس إحدى نقطتي احرتاقها...". ونقل 

كذلك الحديث عن "نواميس االنجذاب العمومي التي أظهرها كبلري". 

ويذكـر املؤلـف كذلـك كتابـا عـن الكـرة الفلكية ألف للسـلطان سـيدي محمـد بن عبـد الله، عرث 

فيه عىل صور الكواكب التي توجد حول القطب الجنويب.

ومـن املالحـظ أن العلمـي أطـال يف الـكالم عـىل املغناطيـس وما يتعلـق به من مسـتحدثات، مثل 

"طرق املغطسة" و"حفظ املغناطيسية".

ومـن بـني مسـتجدات الحسـاب القادمـة من أوربـا، تحـدث املؤلف عـن العالمات الجريـة، وعن 

لـه مـن املؤلفـات : تلخيـص كتـاب أقليدس و خالصة القانـون يف الطب. وهناك اختـالف يف تحديد العرص الذي عـاش فيه. واملرجح   31

أنه كان حيا يف بداية ق7 ه/13 م. انظر : The Biographical Encyclopedia of Astronomers، ص 584.

وقـد نالـت جداولـه الفلكيـة شـهرة واسـعة وترجمت إىل الالتينيـة. وكان ثلة من كبـار الفلكيني قد شـاركوا يف تلك األرصـاد، منهم :   32

غياث الدين الكايش وقايض زاده الرومي وعي بن محمد القوشجي. انظر :

The Biographical Encyclopedia of Astronomers, p. 1157.

Sayili, A. : The Observatory in Islam, p. 260. 

دستور...، ص 79.  33
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اللوغاريتامت. وقد ظهر الحسـاب بالنسـبة اللوغاريتمية يف املغرب بعد منتصف القرن 19م إبان 

حركـة الرتجمـة التـي نشـطت عىل عهد السـلطان محمد الرابع الذي كان هو نفسـه شـغوفا بعلم 

الفلك وقام بتدريس الهندسة يف املدرسة التي أنشأها والده يف فاس.34 

وقـد ذكـر العالمـة محمد املنوين منها جملـة يف كتابه مظاهر يقظة املغـرب الحديث، منها مؤلف 

عبـد الرحمـن العلج الذي عنوانه رسـالة يف الكـرة، ومؤلف ألحمد الصىويري وضعـه عام 1278ه. 

ومـن أقـدم هـذه املؤلفـات تأليـف يرجـع إىل 1275ه/1859م ألفه عبد السـالم االودي السـبيطي 

وسـامه فتـح امللـك العـالم، عىل عبـده الذليل الضعيـف االودي السـبيطي عبد السـالم، يف التوصل 

إىل معرفـة األوقـات بالخيـط والقلـم بـني فيـه طريقـة اسـتخراج األعـامل التوقيتيـة بالنسـبة 

اللوغاريتمية.35 

ومـن ناحيـة أخـرى، هنـاك إشـارة مهمة جدا بالنسـبة لتاريـخ الرياضيـات باملغرب تكمـن يف ذكر 

العلمـي لكتـاب مجهـوالت قـيس الكـرة الـذي ألفه القـايض ابن معاذ الجيـاين األندلـيس )من أهل 

ق 5ه/11م(،36 وهـو مـن املصـادر العربيـة املهمة يف علم املثلثات الكرويـة. فهل كان هذا الكتاب 

متداوال يف املغرب يف عرص العلمي ؟ 

خاتمة

تعـد أعـامل العالمـة املوقـت الطبيـب عبـد السـالم بـن محمـد العلمي الحسـني حلقـة مهمة يف 

تاريـخ العلـوم الفلكيـة والطبيـة يف املغرب. ويف املجـال الفلي يتضح أن العلمـي طعم علم الفلك 

الـرتايث بجملـة وافـرة مـن املعـارف الحديثة التـي أوردها يف كتابه دسـتور أبدع اليواقيـت. كام إنه 

يعـد مـن الرعيـل األول مـن املوقتـني الذيـن جـددوا األسـاليب الحسـابية الفلكية بإدخال النسـبة 

اللوغاريتميـة. وقـد ترتـب عـن ذلـك تيسـري كبـري عـىل الحسـاب الذيـن كانـوا يعانون مـن إجراء 

حسـاباتهم كلها بالنسـبة السـتينية. هذا فضال عـام متيز به العلمي من مخرتعـات يف مجال اآلالت 

الفلكية وبخاصة فيام يتعلق بقياس الزمن.

انظر املنوين : مظاهر...، ج 1، ص 145.   34

.Lamrabet : Introduction…, p. 162  

مظاهر...، ج 1، ص 219.  35

 The Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam, vol 1,: عـن ابـن معاذ، انظـر  36

.p. 346
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