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  بني سويف، جامعة كلية اآلداب، التاريخ احلديث املساعدأستاذ 

  امللك فيصلكلية اآلداب، جامعة التاريخ احلديث املشارك، أستاذ 

 هـ(1/1/5112 هـ، وقبل للنرش يف51/7/5115 )قدم للنرش يف

جهود الدولة العثامنية يف سبيل حتسني أحوال احلجاز الصحية، يف ظل ُيلقي البحث الضوء عىل  :البحث ملخص

م، 5981/ـه5151-م 5981/ ـه5151أزماهتا االقتصادية الطاحنة، وتنحرص فرتة البحث الزمنية بني أعوام 

م بأنه األكرب واألعنف 5981/ ـه5151وهي فرتة شهدت تفيش الكولريا يف احلجاز بشدة، إذ ُوصف وباُء عام

ا يف تاريخ احلجاز، وأوضح البحث أن هذه الفرتة كانت حافلة باألحداث التي شكلت حلقة من حلقات ظهور  

الرصاع بني الدولة العثامنية والدول الغربية، والتي استغلت ظهور وباء الكولريا باحلجاز ذريعة؛ لبسط نفوذها عىل 

از، وهو ما تبعه جهٌد مضٍن من الدولة املنطقة ومن ثمَّ سعت إىل تدويل قضية الوضع الصحي للحجاج واحلج

العثامنية للدفاع عن املقدسات. وتكمن أمهية هذا البحث يف كونه وثائقيا  من الدرجة األوىل، يعتمد عىل الوثائق 

 العثامنية املحفوظة باألرشيف العثامين التابع لرئاسة الوزراء الرتكية بإستانبول، وقد أظهرت النتائج أن الدولة العثامنية

استطاعت أن تقوم يف احلجاز ببعض التدابري؛ للسيطرة عىل انتشار األوبئة وحل مشكلة املياه وإدارة حركة احلجاج 

–بشكل منظم، ولكنها مع ذلك مل تفلح يف حل املشكلة الصحية باحلجاز حال جذريا، إذ تضافرت عدة عوامل 
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Abstract: The research sheds light on the efforts of the Ottoman Empire to improve the health conditions of Al 

Hijaz during its cruel economic crises. The research period is limited to the period of time between 1310 AH, 1893 

AD and 1313 AH, 1895 AD. This period witnessed an outbreak of Cholera. This epidemic was described in year 

1310 AH, 1893 AD as the largest and most violent in the history of Al Hijaz. The research showed that this period 

was full of events that constituted episodes of conflicts between the Ottoman Empire and the Western countries 

that exploited the appearance of Cholera in Al Hijaz to extend their power over the region and to convert the 

health status of pilgrims and Al Hijaz to an international issue. That was followed by tremendous efforts by the 

Ottoman Empire to defend the sanctities. The importance of this research lies in the fact that functions as a 

documentary based on the documents and manuscripts deposited in the Ottoman archives affiliated to the Turkish 

Prime Minister in Istanbul. The results showed that the Ottoman Empire was able to take some measures to control 

the spread of epidemics, to solve problems related to water supply, and to manage the pilgrims’ movement in an 

organized way.  Nevertheless, Ottoman Empire did not succeed to find radical solutions for the health problems in 

Al Hijaz where several internal and external factors combined to prevent this. 

Keywords: Al Hijaz, Ottoman Empire, Cholera, Quarantine, pilgrims, Hospitals. 
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 مقدمة

مهوى أفئدة املسلمني يف مشارق األرض  ال يزال احلجازُ 

ومغارهبا، فهي املركز املقدس لدينهم احلنيف، فيها البيت 

، وغري ذلك من األمكنة املرتبطة العتيق، ومسجد النبي

ماليني املسلمني يف كل عام،  بقدسية هذا املكان، وإليها حيج  

 وكانت رحالت احلج من األماكن البعيدة تكلف احلاجَّ 

من املال، فضال عن املتاعب واألخطار التي قد  الكثريَّ 

، ملا قد املخاطر الصحيةرحلته، والتي من أمهها  يفيتعرض هلا 

يعرتي هذه الرحالت اجلامعية من انتشار لألوبئة واألمراض 

مما محل السلطات باحلجاز، عىل اختالفها، ألن تقتفي  ؛املعدية

ختاذ التدابري أفضل السبل؛ لتفادي هذه العقبات الصحية، وا

 االحرتازية منها.

وشهد تاريخ احلجاز الصحي يف أوائل القرن الرابع عرش 

املؤامرة  اهلجري/ هناية القرن التاسع عرش امليالدي بلورة  

االستعامرية الغربية، التي كانت تتزعمها إنجلرتا، لتقويض 

الدولة العثامنية التي كانت تعاين من أزمات اقتصادية 

، وكانت بريطانيا تسعى للهيمنة عىل شؤون وسياسية خانقة

احلج وتنظيمه وبسط نفوذها عىل احلجاز، واستغالل املكانة 

اإلسرتاتيجية واالقتصادية لتلك املنطقة املقدسة، فضال عن 

الرغبة يف إجهاض الدعوة إىل اجلامعة اإلسالمية، والتي نادى 

ويف بية، هبا السلطان عبد احلميد الثاين، لذا اختذت الدول الغر

إنجلرتا، من اجلانب الصحي، وظهور موجات  مقدمتها

لذلك، فادعت أن احلجاز هو موطن  الكولريا حينئذ ذريعة  

الكولريا، وأن مياه زمزم هي أكرب مصدر للوباء، وأن هدي 

يتعفن ويسبب انتشار األمراض واألوبئة،  (منى)احلجاج يف 

قع الدولة إىل غري ذلك مما يروج دعاية سيئة عن احلج ويو

العثامنية يف حرج، وهذا ما أعقبه عقد عدة مؤمترات دولية يف 

إستانبول، وباريس، والبندقية؛ ملناقشة قضية احلج وانتشار 

األوبئة، وخرجت بقرارات ظاهرها جهود إنسانية ملنع انتشار 

االوبئة بالدول عامة، ودوهلم خاصة، التي تضم رعايا 

 واخلديعة. باطنها فيه املكرلكنَّ مسلمني، 

الضوء عىل جهود الدولة العثامنية،  البحث القي هذيُ و

أحوال احلجاز الصحية، يف ظل أزماهتا االقتصادية  لتحسني

ا منها عىل إعطاء هذه املنطقة املقدسة قدرها،  الطاحنة، حرص 

وللحيلولة دون تسلل الدول الغربية إىل احلجاز، والوقوف يف 

 وجه قرارات مؤمتراهتم. 

هـ/ 5151الزمنية بني أعوام  البحثفرتة  وتنحرص

م، وهي فرتة شهدت تفيش 5981هـ/5151-م 5981

/ ـه5151عام الكولريا يف احلجاز بشدة، إذ ُوصف وباءُ 

ا يف تاريخ احلجاز، كام 5981 م بأنه األكرب واألعنف ظهور 

م الكولريا يف مكة قبل فرتة 5981/ـه5152ظهرت يف عام 

فإهنا -سنوات  ثالث-قرص املدة احلج بمدة طويلة، ورغم 

كانت حافلة باألحداث التي شكلت حلقة من حلقات 

الرصاع بني الدولة العثامنية والدول الغربية، والتي استغلت 

لبسط نفوذها عىل املنطقة  ؛ظهور وباء الكولريا باحلجاز ذريعة

سعت إىل تدويل قضية الوضع الصحي للحجاج  ومن ثمَّ 

الدولة العثامنية يف  من جهٌد مضنٍ تبعه ، وهو ما احلجازو

 سبيل الدفاع عن املقدسات.

من الدرجة  ا  وثائقي هيف كون ا البحثوتكمن أمهية هذ

عتمد عىل الوثائق العثامنية املحفوظة باألرشيف ياألوىل، 

العثامين التابع لرئاسة اجلمهورية الرتكية بإستانبول، والتي 

صادر، يف الوقت تتضمن معلومات ال نجدها يف غريها من امل

 الفرتة املذكورة يفعن احلجاز  بحوثالذي اعتمدت أغلب ال

عىل الوثائق األوروبية، والعثامنية املنشورة، كام أنه ال توجد 

هذه  يفدراسة أكاديمية وافية عن التدابري الصحية يف احلجاز 

فرتة، باستثناء الدراسة الرتكية للدكتورة جولدن صاري ال

م، وهي 5851-5961حي يف احلجاز يلدز عن احلجر الص

ا مفصال لتاريخ احلجاز السيايس  د  ع  دراسة تُ   واإلداريرصد 

والصحي واالجتامعي يف الفرتة املذكورة، وبشكل عام يمكن 

 يفالتدابري الصحية يف احلجاز  تسليط الضوء عىلالقول بأن 

يف ضوء م 5981-5981/ـه5152-5155مواسم حج 

 أيديتفصيالت أولية مل تطلها  قدمالوثائق العثامنية، ي

. وجدير بالذكر أنه كان هناك حرٌص كبرٌي من دُ ع  الباحثني ب  

ا"الباحثة عىل االستدالل بام ورد يف الوثائق املذكورة   ؛"نصًّ

ا عىل مصداقية املادة العلمية وحجيتها.   حرص 

 

 متهيد

م حتت حكم 869/ـه119كانت احلجاز منذ عام 

بالوالء لدولة املامليك ومن  يدينون، الذين كانوا األرشاف
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-5288بعدهم العثامنيني، ويعد عهد الرشيف عون الرفيق )

م( واحدا  من أكثر عهود احلجاز 5811-5992ه/5121

رشافته،  يف أثناءظلام  واستبدادا  بسبب األخطاء التي ارتكبت 

والذي مل يتوان يف استخدام القسوة ضد األهايل وحجاج بيت 

يف وقت كانت فيه اإلدارة العثامنية يف احلجاز تعاين اهلل احلرام، 

(. كام تأثرت 186، ص2151الضعف واالنحالل )عبد اهلل، 

احلجاز  هذه الفرتة من الرصاع السيايس املستمر عىل السلطة 

والوايل العثامين يف مكة من جهة  ،بني رشيف مكة من جهة

 (.565م، ص 2115ثانية )صاري يلدز، 

أوىل السالطني العثامنيون احلرمني  فقد عىل أية حال

ا من قبل دخول منطقة احلجاز حتت  الرشيفني اهتامما كبري 

املخصصات املالية  إرساهلماإلدارة العثامنية، وهذا ما جتىل يف 

ألهايل احلرمني الرشيفني، وتشري أغلب املصادر بأن السلطان 

كان أول من أرسل رصة مهايونية )سلطانية(   (5)حممد جلبي

-5151/ـه921-956يف الفرتة من ( 2)مالية إىل مكة واملدينة

(، ثم 168-167، ص 2119م )جاغالر وغولن، 5125

أصبح هذا التقليد بمثابة العادة عند بقية السالطني حتى 

دخول منطقة احلجاز حتت احلكم العثامين يف عهد السلطان 

م، وكانت أوىل الرصر التي 5157هـ/821سليم األول عام 

أرسلها إىل احلرمني من القاهرة بعد فتحه ملرص يف العام 

املذكور، وبشكل عام كانت الرصر ترسل يف العهد العثامين 

من حلب  ُأرسلتوالقاهرة، وأحيان ا  إستانبول عادة من

                                                           
م( بن 5125 -م5178/ـه921-795السلطان حممد جلبي الغازي ) (5)

البعض املؤسس الثاين للدولة بايزيد بن مراد بن أورخان بن عثامن، ويعده 

بحبه للعلوم والفنون. حممد فريد،  واشُتهر العثامنية بعد عثامن األول،

تاريخ الدولة العلية العثامنية، حتقيق إحسان حقي، دار النفائس، بريوت، 

 512: 516م، ص5895

ا تطلق عىل األموال وخمتلف اهلدايا  (2) الرصة تعني كيس النقود، واصطالح 

يرسلوهنا إىل مكة املكرمة واملدينة املنورة  السالطني العثامنيني التي كان

، وهناك رواية ضعيفة ذهبت إىل أن أول من أرسل الرصة والقدس الرشيف

املالية من السالطني العثامنيني ألهايل احلرمني هو بايزيد الصاعقة عام 

م. سهيل صابان، الرصة املرسلة ألهايل مكة املكرمة عام 5198هـ/785

من دفاتر الرصة يف األرشيف العثامين،  512هـ بموجب الدفرت رقم 5179

بحث مقدم إىل ندوة مكة املكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية 

؛ حممد األمني املكي، خدمات 1م، جامعة أم القرى، ص2111/ـه5126

العثامنيني يف احلرمني الرشيفني ومناسك احلج، ترمجة ماجدة خملوف، دار 

 .58م، ص2111هـ/5126ية، القاهرة، اآلفاق العرب

 ُتوزعُ  ت(، وكانBozpinar, 2009, p. 567-569) واليمن

عرفة تلك األموال واهلدايا عىل أهايل احلرمني الرشيفني بم

أمني الرصة وقايض مكة املكرمة وشيخ احلرم، بدءا  من 

وانتهاء  بالفقراء واملساكني )صابان،  ،األعيان واألرشاف

 (. 1، ص2111

ومن اخلدمات التي أسداها السالطني العثامنيون للحرمني 

الرشيفني؛ العدد اهلائل من األوقاف التي وقفوها عليهام، سواء 

ألناضول، فضال عن قيام العثامنيني يف احلجاز، أو يف أنحاء ا

بإنشاء مكتبات ومدارس وقفية يف احلجاز، وخصصوا هلا 

عقارات وأموال غري منقولة، لدفع مرتبات العاملني واملدرسني 

فيها، إضافة إىل تأسيسهم لألربطة واألسبلة وغريها من 

 (. 572، ص5889اخلريات واملرّبات )صابان، 

هبا الدولة العثامنية يف  وكان من اجلوانب التي اهتمت

منطقة احلجاز، اجلانب الصحي، إذ ُأقيمت املستشفيات يف مكة 

واملدينة، وُخصصت هلا ميزانية ترصف لألطباء واألدوية، 

يف جدة، وينبع،  (5)وبمرور الوقت ُأنشئت دور احلجر الصحي

، ويف الطور بسيناء، أي (1)، وجزيرة أبو سعيد(2)وجزيرة كمران

النقاط البحرية التي يفد منها احلجاج القادمون من يف كل 

 (.51، ص 2151البحر )القيرصي، 

                                                           
ر الصحي (5) ج  هو مكان ُيعزل فيه أشخاص، أو حيوانات، قد  الكورنتينا أو امل ح 

. وتتوقف مدة احلجر الصحي عىل الوقت الرضوري لتوفري العدوى حتمل خطر

احلامية، يف مواجهة خطر انتشار أمراض بعينها. ويشري احلجر الصحي يف سياق 

 التي ة إلحباط انتشار العدوىاإلجراءات الطبية املتبع الرعاية الصحية إىل خمتلف

للحجر الصحي والتي يتم تطبيقها  توجُد صوٌر خمتلفةٌ . إذ باملستشفيات تنترش قد

هبدف مواجهة اعتامدا  عىل نمط العدوى والعوامل املتضمنة يف انتشارها، وذلك 

التشابه يف عملية االنتشار عرب اجلسيامت اهلوائية أو القطرات، أو عرب االتصال عن 

يعترب احلجر طريق اجللد، أو من خالل االتصال عن طريق سوائل اجلسم، و

دِّ من انتشار األمراض الوبائية يف العرص احلارض،  الصحي من أهم الوسائل للح 

املناطق التي انترش فيها نوع من الوباء، وبموجبه يمنع أي شخص من دخول 

واالختالط بأهلها، وكذلك يمنع أهل تلك املناطق من اخلروج منها، سواء أكان 

الشخص مصابا  هبذا الوباء أم ال. يارس القريش، احلجر الصحي، املؤسسة العامة 

 .2م، ص 5111للتدريب التقني والفني، الرياض، 
جزيرة قبالة "جزيرة كمران اليمنية: وصفها ياقوت احلموي بقوله:  (2)

زبيد باليمن، قال ابن أيب الدمنة: كمران جزيرة، وهي حصن ملن ملك 

، دار 2. شهاب الدين ياقوت احلموي، معجم البلدان، م"يامين هتامة

 .518م، ص 5881هـ/5187صادر، بريوت، 
من ثالث جزر تقابل ساحل واحدة -أو أبو سعد -جزيرة أبو سعيد  (1)

جدة، واألخريان مها: جزيرة الواسطة وجزيرة اجلن. القائمقام الطبيب 

/ ـه5117حممد شاكر القيرصي، األحوال الصحية العامة يف احلجاز عام 

م، تقرير خمطوط باللغة العثامنية، ترمجة مصطفى حممد زهران، دارة 5981

 .272م، ص 2151امللك عبد العزيز، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89
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غري أن عدم وجود عنارص مؤهلة بالقدر الكايف لالرتقاء 

بنظام احلجر الصحي، دفع الدولة العثامنية إىل التعاون مع 

الدول الغربية، وخاصة النمسا، ولكن هذا النظام الذي 

احلامية الصحية  عن–قام األول يف امل-أسس ليكون مسؤوال 

للموانئ والسواحل العثامنية، قد حتول بعد فرتة قصرية من 

تأسيسه إىل هيئة خمتلطة، وامتيازات أجنبية صحية كاملة، بعد 

تعيني سفراء الدول األجنبية املوجودين بإستانبول، ودخول 

متمتعني بعضوية كاملة، مما  (5)وكالئهم جملس احلجر الصحي

ول الغربية من التدخل يف الشؤون الداخلية للدولة مكن الد

العثامنية، عن طريق نواهبا السفراء، الذين تبوأوا مكانة يف 

نظام احلجر الصحي، الذي امتد ليشمل أقىص أطراف 

الدولة، وهيمنا منها احلجاز، وخاصة يف مكة واملدينة؛ بسبب 

هلام، وال عىل غري املسلمني دخو إذ حيرمُ  ؛مكانتهام االستثنائية

شك أن الدول الغربية استغلت الوضع الصحي للحجاج 

واحلجاز، أو باألحرى ظهور وباء الكولريا باحلجاز، ذريعة 

 يف وخاصة–لبسط نفوذها عىل املنطقة، إذ سعت تلك الدول 

األمر قضية شائكة عىل  جعل إىل– الوباء اشتداد أوقات

الساحة الدولية، وبذلت جهدها، كل مرة، حتى تتمكن من 

دخول احلجاز، ومل يكن ذلك يف حقيقة األمر ألسباب إنسانية 

كسب  هو كام زعم األوروبيون، بل كان هدفهم األساس

النفوذ السيايس واالقتصادي، وهذا ما أدخلهم يف تنافس 

ني مل تأل الدولة العثامنية استعامري حمموم عىل احلجاز، يف ح

ا يف سبيل الدفاع عن املقدسات، مما أدخلها يف رصاع مع  جهد 

 (.51-51م، ص2115القوى الكربى)صاري يلدز، 

ا  عىل أية حال كانت الكولريا يف القرن التاسع عرش مرض 

ا يتعاقب يف موجات خيلف بعضها بعضا ، وأدت  خطري 

وتكريس التعاون  دورا  رئيسا  يف تأسيس النظم الصحية،

الدويل يف حماربة األوبئة، وكان املؤمتر األول للصحة يف 

م، أول مؤمتر دويل 5915/ـه5267باريس، املنعقد عام 

خاص باألوبئة، وكانت اتفاقية باريس التي أسفر عنها 

املؤمتر، هتدف إىل توحيد اإلجراءات ووضع حد 

الختالفات مدة احلجر الصحي، التي كانت ختتلف من 

لد إىل آخر حتى ذلك الوقت، ثم انعقد مؤمتر الصحة ب

م، عىل 5966/ـه5292العاملي الثاين يف إستانبول عام

م، الذي 5961/ـه5295أثر وباء الكولريا الكبري عام 

خلف دمارا  هائال  يف أوروبا والدولة العثامنية، ويف 

وباء الكولريا يف  ُأدرج  احلجاز بصفة خاصة، ولذلك 

ل أعامل مؤمتر إستانبول املذكور، احلجاز ضمن جدو

والذي انتهى إىل أن اهلند هي موطن الكولريا، وأن 

املرض انترش يف احلجاز بواسطة احلجاج، ثم انتقل منها 

إىل مرص والبحر األمحر، ثم منها إىل أوروبا، وقرر ترك 

مسألة محاية أوروبا من هذه األمراض إىل الدولة العثامنية، 

د  باب املندب، الذي  وإنشاء حمجر صحي يف بوابة  ُيع 

البحر األمحر، لفحص احلجاج والسفن قبيل دخول 

البحر األمحر، وإقامة نقاط للحجر الصحي عىل طول 

صارت شؤون احلجاج  ثمَّ  سواحل احلجاز، ومن

واألوضاع الصحية يف احلجاز، مطروحة يف جمال السياسة 

م، ص 2115الدولية للمرة األوىل )صاري يلدز، 

289.) 

م، دأبت الدولة العثامنية 5966/ـه5292وبدءا  من عام

كل عام عىل إرسال هيئات صحية متعاقبة إىل احلجاز، للقيام 

بمهامها الصحية يف أشهر احلج املعلومة، ووضعت قرارات 

املؤمتر الصحي بإستانبول موضع التنفيذ، فبدأت بإنشاء نقاط 

عام  للحجر الصحي بامتداد حماجر البحر األمحر، يف

م وما تالها. وعىل الرغم من تشكيل 5992/ ـه5288

املحجر املركزي يف كمران، ونقاط املحاجر األخرى عىل 

سواحل احلجاز، فإن ذلك مل حيل دون انتشار الكولريا يف 

احلجاز، وذلك يرجع إىل أسباب عديدة؛ مثل الرسعة الكبرية 

، التي حققتها وسائل النقل البحري، وارتفاع عدد احلجاج

ورسعة انتشار ميكروب الكولريا، وبناء عىل ذلك، بذلت 

الدول الكربى جهودها، عقب كل موجة للكولريا خللق 

قناعة عامة بأن احلجاز هو موطن الكولريا، وسعت إىل إقحام 

احلجاز يف املجال السيايس، حتت قناع النزعة اإلنسانية، 

 لعجزها عن ؛الدولة العثامنية مسؤولة عن ذلك واعتربت

محاية الوضع الصحي يف احلجاز التابعة هلا، كام سعت تلك 

ة  الدول إىل إبرام معاهدات صحية دولية هبا قرارات هلا ُحجَّ

قانونية، ختوهلا إمكانية التدخل يف احلجاز، ومل تكتف بذلك، 

الصحة العامة "بل قامت بتحديد احلج وتقييده حتت شعار 

الكربى غافلة عن أن . مل تكن الدول "واملحافظة عىل الرعايا

فريضة احلج، هلا دور فعال يف تفعيل الوحدة والتعارف بني 
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املسلمني، وأن سياسة السلطان عبد احلميد الثاين الداعية إىل 

 ، يمكن أن تؤيت ثامرها يف موسم احلج(5)اجلامعة اإلسالمية

 (.288م، ص 2115)صاري يلدز، 

وإزاء الدعاية السيئة التي قامت هبا الدول الكربى حول 

األحوال الصحية يف احلجاز، أوفد السلطان عبد احلميد 

 برتبة عسكري طبيب وهو–حممد شاكر القيرصي 

ستشفى حيدر باشا يف إستانبول م يف يعمل وكان قائمقام

لريافق بعثة احلج العثامنية إىل احلجاز عام -

وفري الرعاية الصحية م من أجل ت5981/ـه5117

األحوال الطبية يف احلجاز، والتقدم  وتقيصللحجاج، 

باقرتاحات بناءة من أجل زيادة الرعاية الصحية الواجبة 

حلجاج بيت اهلل احلرام، وبعد عودة احلجاج العثامنيني إىل 

إستانبول، قدم الطبيب شاكر القيرصي تقريره للسلطان 

مايو  52ـ/ه5117رمضان  21عبد احلميد بتاريخ 

م، وتطرق فيه إىل الطرق والوسائل التي يمكن 5981

بواسطتها املحافظة عىل صحة احلجاج ومنع األوبئة بينهم 

 (.2، ص2111)الطحاوي، 

رضورة القيام فكان مما ذهب إليه الطبيب املذكور 

الالزمة يف جدة، التي تعّد بوابة مكة  اإلصالحات بسلسلة من

تشفى للغرباء )الفقراء(، إذ رضورة تأسيس مسواملفتوحة، 

لوحظ وجود اآلالف من احلجاج اهلنود يف حالة من الفقر 

 أما عنالشديد فضال عن إصابتهم بداء اجلدري، 

أوىص الطبيب شاكر فقد اإلصالحات الطبية الالزمة يف مكة 

برضورة ترحيل اآلالف الذين ينامون يف األسواق من 

يعدون السبب يف عدم املساكني والفقراء واألجانب، والذين 

نظافة البلدة، وإجبارهم عىل اإلقامة ليال  يف منطقة 

)الشهداء(، وتأسيس عنابر خشبية ذات هتوية هبا للعجزة 

والغرباء، ومستشفى جديد للغرباء، بطاقة استيعاب مئة 

                                                           
فكرة مل تظهر يف معرتك السياسة الدولية إال يف عهد  معة اإلسالميةاجلا (5)

السلطان عبد احلميد الثاين، بعد ارتقائه عرش الدولة العثامنية عام 

م، الذي أوالها قدرا  كبريا  من اهتاممه، وقد تكلم يف 5976/ ـه5281

مذكراته عن رضورة العمل عىل تدعيم أوارص األخوة اإلسالمية بني كل 

لمي العامل، كام حتدث عن عالقة الدولة العثامنية بإنجلرتا التي تضع مس

العراقيل أمام الوحدة العثامنية. عيل حممد الصاليب، السلطان عبد احلميد 

م، 2112/ـه5122وفكرة اجلامعة اإلسالمية، املكتبة العرصية، بريوت، 

 .11ص 

ومخسني أو مئتي رسير، وفحص اإلبل قبل ذبحها للتأكد من 

يقيم فيها احلجاج  عدم مرضها، وعدم إشغال املنازل التي

بشكل زائد عن سعتها لتجنب االزدحام وأرضاره، وتعيني 

شخص كفء بمهنة )بيطري البلدية( ملعاينة اللحوم وختمها، 

وتطعيم احلجاج بلقاح اجلدري، ونقل األفران اجلصية إىل 

خارج البلدة لتأمني الصحة العامة، والتقيد بإجراء األنظمة 

، 2151ة يف دفن املوتى )القيرصي، املتبعة يف البلدان العثامني

 (.81 -11ص 

م ختلت 5971/ـه5297عام  فمنذ بداية ،عىل أية حال

إنجلرتا عن سياستها يف املحافظة عىل وحدة أرايض الدولة 

العثامنية وتكاملها، وسلكت سياسة ترمي إىل تفتيتها، 

ا من رغبتها يف إجهاض سياسة اجلامعة اإلسالمية،  وانطالق 

كل عام إىل احلجاز فقراء اهلند ومتسوليها، راحت ترسل 

ودأبت عىل ذلك بكل احليل يف مواسم احلج، حتى تروج 

دعاية سيئة ضد السلطان العثامين، وتكرس تردي األوضاع 

يف احلجاز، ويف بعض األحيان، كانت الدول الكربى تتعلل 

بظهور الكولريا تارة، أو باحتامل ظهورها تارة أخرى؛ لتمنع 

املسلمني من الذهاب إىل احلج، ولقد كانت التدابري رعاياها 

الوقائية التي أقرهتا مؤمترات الصحة الدولية، بغرض تنظيم 

ا للتدخل  أحوال احلجاج واحلجاز الصحية تعكس اجتاه 

ا للتحرك يف تلك السبيل،  املبارش يف احلجاز، وتشكل منعطف 

عام م، ومؤمتر البندقية 5981وما مقررات مؤمتر باريس عام 

م، إال حماوالت حثيثة لبلوغ ذلك اهلدف املنشود، 5987

وذلك ما دفع الدولة العثامنية إىل تشكيل اإلدارة الصحية 

بمكة، ثم تشكيل املجلس الصحي باحلجاز، وربطه بوزارة 

 (.111-288، ص 2115)صاري يلدز،  الداخلية

ا ،عىل أية حال يف سبيل  فإن الدولة العثامنية مل تأُل جهد 

ني األوضاع الصحية يف احلجاز قدر استطاعتها، وسريكز حتس

العرض التايل احلديث عن االهتامم العثامين بمسألة الصحة يف 

 املباحث التالية: وذلك يففرتة الدراسة  يفاحلجاز 

م وحماوالت 5981/ ـه5151وباء عام -

الدولة العثامنية للسيطرة عىل األوضاع 

 الصحية باحلجاز

املكلفة بمناقشة التدابري تقرير اللجنة  -

 م5981/ـه5152الصحية ملوسم حج 
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متابعة الباب العايل للتدابري الصحية  -

  م5981/ـه5152ملوسم حج 

 

م وحماوالت الدولة العثامنية 5981/ ـه5151وباء عام

 للسيطرة عىل األوضاع الصحية باحلجاز

قامت الدولة العثامنية بحامية احلجاز واحلجاج من 

عض اإلجراءات واالحتياطات املبكرة، الكولريا، بب

ومنها تشكيل سلسلة من املحاجر الصحية يف البحر 

كام وضعت أغلب قرارات  -كام سبق ذكره -األمحر  

لتهيئة  ؛املؤمترات الصحية السالفة الذكر موضع التنفيذ

أوضاع صحية آمنة حلجاج بيت اهلل احلرام بالعديد من 

ملراسالت املحفوظة يف األعامل التي توردها التقارير وا

األرشيف العثامين، ويف الوقت الذي كانت فيه الدولة 

املسببة ألوبئة  األوضاعالعثامنية تبذل اجلهود للقضاء عىل 

الكولريا املتعاقبة، كانت الدول األوربية دائمة التدويل 

 للقضية. 

وكان وباء الكولريا الذي ظهر بمكة عام 

، (5)ظهر يف تاريخ احلجازم أكرب وأشد وباء 5981/ـه5151

مما أدى إىل تزايد أعداد  (2)فقد كان ذلك العام عام احلج األكرب

، (1)هلا مثيل إذ تزايدت أعداد احلجاج بصورة مل ُير   ؛الضحايا

الكولريا بني  هذا يف الوقت الذي تناقلت فيه األنباء ظهور  

                                                           
ي زار جدة يف الذ Adrien Proustذكر الطبيب الفرنيس أدريان بروست  (5)

م، وأهنم 5981تلك الفرتة أنه امتألت شوارع جدة باملوتى يف حج عام 

م كان 5981كانوا بالقرب من صهاريج املياه، وأن املنظر العام جلدة 

مشاهب ا متاما  ملكة املكرمة، حيث حولت املقاهي إىل مستوصفات حكومية، 

لف الدول يف بسبب كثرة املرىض من احلجاج، وأشار إىل أن قناصل خمت

جدة كانوا يقومون بزيارات ميدانية للتأكد من اخلدمات الصحية التي 

تقدمها املستوصفات املتنقلة التي ترشف عليها اللجنة الصحية العثامنية 

القادمة من إستانبول. سهيل صابان، رحلة بروست إىل احلجاز عام 

 -521م، ص 5888، الرياض، أبريل 271م، جملة الفيصل، ع 5981

526. 

احلج األكرب يقصد به تزامن الوقوف بعرفات مع يوم اجلمعة. سمري  (2)

محدي عبد اهلل احلسني، الرشيف عون الرفيق وعالقته بالدولة العثامنية 

م(، رسالة 5811-5995هـ/5121-5288ووالهتا يف احلجاز )

 .561م، ص 2151هـ/5116ماجستري منشورة بجامعة أم القرى، 

: 211111م بـحوايل 5981هـ/5151اج عام تراوح عدد احلج (1)

أضحية. جولدن  521111حاج، وبلغ عدد األضاحي  111111

 .515صاري يلدز، مرجع سابق، ص

احلجاج اهلنود يف حمجر كمران، ويف إحدى املناطق اليمنية، 

، أمر السلطان عبد احلميد الثاين بناء عىل تلك األنباءُ و

بتخصيص مائة ألف قرش، أو مائة ومخسني ألف قرش، إذا 

لزم األمر، من أجل حتقيق أقىص درجات النظافة، واختاذ 

التدابري املطابقة للمقاييس احلية، حفاظ ا عىل سالمة احلجاج 

املجلس  وصحتهم، يف مكة ومنى وعرفات واملدينة، كام اختذ

االصحي  من التدابري الالفتة للنظر، حتسبا  للزحام املتوقع  عدد 

 ويف مقدمةم، 5981/ـه5151يف موسم احلج األكرب عام 

التدابري الداخلية التي اختذت يف احلجاز: منع التزاحم حتى 

خروج احلجاج إىل عرفات، ومنع االنتظار يف مكة بعد احلج، 

 وإنشاءة تدرجييا ، وإرسال احلجاج إىل املدينة وجد

مستشفيات احتياطية مؤقتة خارج مكة وجدة، ومنع دخول 

دواب احلجاج وبضائعهم إىل املدينة، ومن التدابري اخلارجية: 

فحص أوضاع احلجاج املتجمعني يف حمجر الطور، وضامن 

املحافظة عىل املساعدات وتوزيعها، وإرسال جلنة صحية من 

لتفقد أوضاعه،  ؛طورأعضاء املجلس الصحي إىل حمجر ال

وإخطار خديوية مرص برضورة انتظار املارين من قناة 

السويس إىل البحر املتوسط عرشة أيام، احتياطيا ، يف أي من 

حمجر طرابلس الغرب، ورغم ذلك مل يكن  أوحمجر بريوت، 

امن املمكن منع الوباء  للزيادة الكبرية يف أعداد احلجاج  نظر 

دد األضاحي)صاري يلدز، وما صاحبها من زيادة يف ع

 (.515 -518، ص 2115

م املذكور قد أسفر عن 5981/ـه5151غري أن وباء عام 

اهتام الدول األوروبية للدولة العثامنية بإمهال الشؤون 

الصحية يف احلجاز، وحتكم هذه الدول يف حركة احلج، 

مستفيدة من هذا الوضع، وترتيب مؤمترات صحية عاملية 

جاز الصحية، يف حني استمرت الدولة للتدخل يف شؤون احل

العثامنية قدما  يف األخذ بالتدابري الصحية يف احلجاز، هبدف 

 ،تأكيد أمن احلجاج الصحي والقضاء عىل األوبئة من ناحية

ومنع التدخل األجنبي من ناحية أخرى، ويتضح حجم 

الفرتة التي أعقبت  يفالتدابري العثامنية واملناقشات والتقارير 

ء املذكور من مراسلة الصدر األعظم أمحد جواد باشا إىل الوبا

ربيع  58وايل احلجاز أمحد راتب باشا بتاريخ 

تلقينا "، إذ جاء فيها: (5)م5981أكتوبر  11/ـه5155اآلخر
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مذكريت دولتكم املبلغتني لإلرادة السنية الصادرة يف بيان أنه 

خالل قدوم احلجاج إىل الديار املباركة يف موسم احلج يفرض 

عىل قسم منهم احلجر الصحي يف حمجر جزيرة كمران، بينام 

ينزل احلجاج من بعض البلدان اإلسالمية األخرى يف جدة 

يؤدي إىل  مبارشة، ويسببون الزحام فيها، األمر الذي

لدي كل من حقي باشا  اجتمعاإلخالل بالصحة العامة، وقد 

واملشري صفوت باشا اللذين سبق وأن توليا منصب وايل 

احلجاز، وغريه ممن سبق وجوده يف بالد احلجاز، ونقلت 

إليهم ما الح يف خاطر حرضة صاحب مقام اخلالفة العظمى 

توضيحات فيام يتعلق بالتدابري الصحية، واستمعنا إىل ال

الالزمة، واملناقشات املقتضية ملا جيب اختاذه من التدابري 

الصحية وما يتعني إنشاؤه من دور الضيافة واملستشفيات يف 

البالد احلجازية التي هي نخبة أمل حرضة صاحب مقام 

اخلالفة، هذا واستفرسنا  كل من: عبد اهلل باشا ورشيف 

رئيس  حسني بك عضوي جملس شورى الدولة، وعارف بك

املجلس الصحي وفوزي أفندي واللواء الركن عزت باشا 

ونوري باشا عضوي املجلس املذكور. وعىل إثر ما أعدوه من 

وما أبدوه من آراء استدعيت كال من حقي وصفوت  (2)تقارير

باشا املشار إليهام إىل مكتبي؛ وناقشت معهام املوضوع، 

من اجلهة  وأعرض النتائج فيام ييل: خيضع احلجاج القادمون

اجلنوبية للبحر األمحر ومن السواحل اليمنية للحجر الصحي 

يف حماجر كمران والواسطة وأبو سعيد. ومع أن حمجر كمران 

بالدرجة التي تفي باحلاجة، فإن التقارير الواردة تشري إىل أن 

حمجري الواسطة وأبو سعيد ليسا باملستوى املطلوب. ويتعني 

صحية بإصالح وتنظيم هذين يف البداية قيام الدائرة ال

املحجرين، وإنشاء حمجر صحي جديد يف كل من جزيرة أبو 

عيل واملحل املعروف بالرويس لقرب موقعهام للحجاج 

القادمني من اجلهة الشاملية للبحر األمحر. وبعد االحتفاظ 

                                                           
من هذه التقارير، تقرير الطبيب عبد احلميد الشايف، الذي انتدب من  (2)

رئاسة جملس الصحة املرصية إىل احلجاز؛ للوقوف عىل بعض األحوال 

الصحية فيه، واإلسهام يف البحث عن أسباب ظهور املرض الوبائي، 

وضم تقريره معلومات عن املرض الوبائي الذي ظهر يف احلجاز يف عام 

م، واألسباب التي أدت إىل ظهوره، وبعض 5981هـ/ 5151

اإلحصاءات اخلاصة بعدد الوفيات جراء هذا املرض املعدي. سهيل 

صابان، األمراض والوفيات يف احلجاز يف موسم احلج، جملة اجلمعية 

 .572، ص2117، نوفمرب 65، ع9التارخيية السعودية، س

 

باحلجاج القادمني من جهتي البحر املذكور باملدة النظامية يف 

جاج الذين أكملوا فرتة احتفاظهم هذه املحاجر، وإنزال احل

يف حماجر كمران والواسطة وأبو سعيد يف حمجر الرويس من 

باب االحتياط، وبعد التأكد واالطمئنان عىل أحواهلم 

الصحية، يتم إنزاهلم يف جدة وقد حتقق املطلوب. ومع أن 

الرويس قريبة من جدة فإن إنشاء خط للرتامواي من هناك إىل 

سهل القدوم. ثم إن املياه املستخدمة يف جدة وقت احلاجة ي

جدة هي مياه األمطار والسيول التي جتمع يف صهاريج، وبقاء 

هذه املياه يف الصهاريج مدة طويلة حيوهلا إىل مياه غري صاحلة 

للرشب. لذلك يصار إىل كشف قنوات املياه التي أنشئت 

بفضل حسنات حرضة موالنا السلطان سنة ألف وثالثامئة 

حاجة احلجاج من املياه، وحتديد األماكن التي  لتأمني

تعرضت للخراب وإصالحها فورا، واختاذ التدابري الناجحة 

للحيلولة يف قيام بعض أصحاب املصالح الشخصية من 

وين املشار إليهام اختريبها مرة أخرى، وقد أفاد كل من الباش

إىل أن املستشفى املوجود حاليا يف جدة ليس بالسعة الكافية، 

يتطلب القيام بالتوسعة املطلوبة وإنشاء صيدلية فيها. أما 

أعامل التنظيف والتطهري يف مكة املكرمة والتي يقوم هبا حاليا 

يجب أن يقترص عمل هؤالء املأمورين عىل ف ،مأمورو الصحة

حتديد مستويات التدابري الصحية الواجب اختاذها واإلرشاف 

يدخل ضمن  فال ،عىل تنفيذها، أما تنظيف وتطهري البالد

مهام أطباء الصحة. لذلك كان الرأي بتعيني مأمور خاص 

لإلرشاف عىل أعامل التنظيف يف أسواق مكة املكرمة بصورة 

دائمة، وختصيص ثالث عربات لكل حي من أحياء مكة 

واستخدام العدد الكايف من الرجال للعمل  ،املكرمة التسعة

زقة التي يتعذر عليها، ورشاء عدد من الدواب للعمل يف األ

دخول العربات إليها، ورش األزقة باملاء يف موسم الصيف، 

وتصنيع حوايل ثالثني عربة للتنظيف هنا )أي إستانبول(، 

وإرساهلا إىل هناك )أي مكة املكرمة( لترسيع العملية، وقد 

أشار نوري باشا املذكور يف تقريره إىل احلاجة إلنشاء ثالث 

إحداها للهنود يف املسفلة، والثانية دور للضيافة بمكة املكرمة 

للمغاربة يف املعالة والثالثة لغريهم من احلجاج يف موقع 

الشيخ حممود، عىل أن تستوعب كل دار ألفني من احلجاج ، 

وين املذكورين قرب هذه املواقع اكام أكد كل من الباش

الثالثة من املدينة ومناسبتها إلقامة دور الضيافة هذه. ولكن 
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ور الضيافة هبذه السعة والضخامة قد تكتنفها بعض إنشاء د

املحاذير، فظهور مرض بني احلجاج املقيمني يف غرفة من 

غرف هذه الدور يستوجب رضب نطاق حول احلجاج 

، وجيب واحلالة هذه إنشاء هذه الدور يف  املوجودين فيها كافة 

دارا  تؤوي  ُتبنى اثنتا عرشةاملواقع املذكورة عىل أن 

مخسامئة حاج، وتزويدها باملقدار الكايف من مياه  بمجموعها

عني زبيدة. كام أن العمل يف مستشفى الغرباء بمكة املكرمة 

وجيب إضافة طبيب آخر وصيديل ، يقوم هبا طبيب وصيديل

لتلبية احلاجة، وإحالة أمر زيادة رواتبهم بالدرجة املطلوبة إىل 

شفى جديد يف نظارة األوقاف اهلاميونية اجلليلة، وإنشاء مست

موقع الشهداء، وتزويد كل مستشفى بعربتني لنقل من يعثر 

عليه من املريض عىل الطريق إىل املستشفيات، وإرسال اثني 

عرش طبيبا وستة من الصيادلة يف كل عام عىل أن يتوجهوا إىل 

هناك يف شهر رمضان، عىل أن يتم توفري جهاز الكوي يف كل 

 .مستشفى

قلة املياه الصاحلة  (:منى)يف  ومن أسباب ظهور املرض 

. ويتعني إكامل عملية جر مياه عني زبيدة التي وندرهتا للرشب

بدأت عام ألف وثالثامئة وثالثة بقناة فرعية من املوقع 

يف موسم احلج، وإنشاء قساطل  (منى )املوسوم باملفجر إىل

لتوزيع املياه التي مل يمكن جلبها يف ثالثة أو أربعة أماكن من 

، عىل أن يكون اخلزان من األسفل والقسطل من  (ىمن )

بالصحة يف السوق  التي ترض  األعىل، ومنع بيع املأكوالت 

يف فرتة إقامتهم هناك،   (منى )التي اعتاد احلجاج إقامتها يف 

إىل مئة،  (منى )وزيادة عدد أرسة املستشفى الكائن يف 

وجود احلجاج يف  يف أثناءواستخدام حوايل مئتي عامل 

؛ للمساعدة يف دفن املوتى عىل أن يكون احلرص  (منى )

شديدا  بالقواعد الصحية، ورضورة توفري املقدار الكايف من 

. ومن (منى )الكلس واملواد الطبية الالزمة للتطهري يف 

الطبيعي أن تقوم الدائرة الصحية بتسديد املصاريف الالزمة 

يف حال عدم كفاية مبلغ ثالثني للمحاجر التي ستقام جمددا . و

ألف لرية الذي تربع به حرضة موالنا السلطان ألعامل النظافة 

والتدابري الصحية وإنشاء دور الضيافة واملستشفيات يف مكة 

غطى مصاريف املؤسسات املذكورة بزيادة ، تُ  (منى )املكرمة و

رسم التذكرة التي تقوم دائرة الصحة بجدة بتحصيلها من 

ن عرشة قروش إىل مخسة عرش قرشا، وبعد احلجاج م

ول الباقي، كام تقرر استقطاع املصاريف الصحية منها حُي 

إرسال توصية بتشكيل جلنة برئاسة الباشا الوايل للمبارشة يف 

إنشاء دور الضيافة واملستشفيات املذكورة فورا، وتزويد هذه 

دَّ أن  اللجنة باملبالغ الالزمة، والبدء فورا بأعامل البناء، عىل  ُتع 

دفاتر كشف األبنية املزمع إنشاؤها ورسم صورها وإرساهلا 

مصدقة إىل إستانبول. كام جرى البحث يف إصالح وإكامل 

وتقرر التخابر مع  ،املحاجر الصحية عىل النحو املذكور أعاله

نظارة الصحة اجلليلة لبحث عملية إنشاء املستشفيات 

األرشيف ) "اقشاتاجلديدة. هذه التفصيالت هي نتيجة املن

 (.5981، أكتوبر Y.A.HUS.283-26العثامين، 

هكذا يشري التقرير السابق إىل بعض التدابري املزمع األخذ 

هبا للسيطرة عىل بعض املشكالت التي قد تكون سببا  يف 

 مثل االستخدامتفاقم األمراض وانتشار األوبئة بني احلجاج؛ 

، والتزاحم، ومنها؛ اليسء ملياه الرشب، وختريب قنوات املياه

إنشاء خط للرتامواي من إصالح املحاجر الصحية، و

الرويس إىل جدة، وإصالح قنوات املياه، وتوسيع مستشفى 

جدة، وتعيني مأمور لإلرشاف عىل أعامل التنظيف والتطهري 

  بمكة، فضال عن زيادة دور الضيافة هبا.

صحيفة بخرب منح  12وجيدر بنا أن نشري إىل إشادة 

لتغطية  (5)– سلفا   ورد كام–طان مبلغ ثالثني ألف لرية السل

مصاريف دور الضيافة واملستشفيات واملحاجر التي أمر 

)األرشيف العثامين، بإنشائها يف كل من مكة املكرمة وجدة 

Y.A.HUS.283,67 5981، نوفمرب .) 

وبعد مشاورات لوايل احلجاز أمحد راتب مع مسؤويل 

التدابري الصحية السالفة الذكر،  الوالية وأهل اخلربة بشأن

ربيع اآلخر  21تقدم بتقرير إىل الصدارة العظمى بتاريخ 

وملا كان األمر يقيض "، جاء فيه: م5981نوفمرب  1ه/5155

بإنشاء دور الضيافة، تستوعب كل واحدة منها ألفي شخص، 

كان من الطبيعي أن تبنى مثل هذه الدور خارج املدينة، وقد 

حول بعض املحاذير نذكرها فيام ييل: ففي  دارت املناقشات

فإن فرز  -وقانا اهلل منها-حال ظهور مرض من األمراض هنا

ستة آالف شخص فقط من جمموع احلجاج الذين ال يقّل 

عددهم عن مائة ومخسني ألفا، واستضافتهم يف هذه الدور ال 

يعترب حال للزحام. وقد أثبتت املشاهدات املستمرة أن 
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شدوا الرحال من أصقاع بعيدة حتى وصلوا احلجاج الذين 

إىل هذه البقاع يريدون أن يكونوا بشكل دائم يف احلرم 

الرشيف يف أوقات الصلوات ويقوموا بالطواف. وال يريدون 

أن يقيموا يف مكان بعيد عن احلرم الرشيف، كام أن إجبارهم 

عىل ذلك من قبل احلكومة يكون أمرا ثقيال عىل احلجاج.. 

ري املمكن واملحتمل إجبار احلجاج املسلمني عىل فإنه من غ

اإلقامة يف داخل املباين خارج املدينة. وملا كان من الطبيعي أن 

يقيم الفقراء كذلك يف دور الضيافة هذه.. فاجتامع مخسني 

شخصا من هذا النوع يف كل مهجع سيكون سببا يف ظهور 

. وإذا كثري من األمراض السارية إن مل نقل األوبئة الفتاكة

اقتىض إنشاء دور الضيافة هذه بداخل املدينة، وأمام ندرة 

املساحات املعدة للبناء وغالء أثامهنا، فإن إنشاء دار للضيافة 

بداخل املدينة ويف صورة ثكنة يكلف ما ال يقل عن سبعني 

ألف لرية. وعليه فإنه من متطلبات املكان تأخري إنشاء دار 

قامة فيه بداخل الغرف أي الضيافة هذه إىل فصل يمكن اإل

إىل ما بعد عرش سنوات أو مخس عرشة سنة بعون اهلل تعاىل، 

تكون مطابقة للرشوط الصحية ويقيم فيها العدد الذي 

تستوعبه كل غرفة يف موسم احلج، ويتحقق به هدف ختفيف 

الزحام يف مكة املكرمة. وإذا كان ال بد من إنشاء دور الضيافة 

صيدليات واملحاجر، فإن املبلغ هذه مع املستشفيات وال

الالزم لذلك يقدر بامئة ألف لرية. فاحلاجة تدعو إلنشاء 

مستشفى يتسع ألربعامئة رسير يف موقع الشهداء يعالج فيها 

املصابون بمختلف العلل، وأن يعمل أربعة من األطباء الستة 

الذين يتعني إرساهلم يف شهر شعبان متنقلني، ويقيم اثنان 

دائمة يف مستشفى الكولريا، والذي سريقد فيه منهم بصورة 

من أصيب هبذا املرض اخلطري. فهواء مكة املكرمة بذاته ال 

يعترب البيئة املناسبة لداء الكولريا، لكن هذا املرض يأيت دوما 

من اخلارج، ويزول املرض مع عودة احلجاج إىل بلداهنم، وقد 

تسعان ي  (منى )حيتاج األمر إىل إنشاء مستشفيني قرب 

ألربعامئة رسير، مع صيدلية لكل مستشفى، عىل أن تغلق 

أبواهبا مع زوال الداء.. وأن يكون كل مستشفى جمهزا 

بعربتني لنقل املرىض، مع إنشاء حمجر آخر يف جدة، وتطهري 

وإصالح املجاري الكبرية التي أنشئت يف وقت سابق يف أحد 

احلاجة شوارع املدينة وامتألت بمرور الوقت، كام تدعو 

جديدة بطول مائة مرت، ومد فروع هلا يف  جمارٍ امللحة إىل إنشاء 

األزقة، وسيكون ترجيحها عىل دور الضيافة هذه من 

املحاسن الكبرية حلرضة صاحب مقام اخلالفة. فهذه 

املستشفيات والصيدليات واملجاري وحمجر جدة تبنى وجتهز 

ملوافقة عىل بصورة كاملة بأربعني ألف لرية، فنأمل أن تصدر ا

ذلك.. ومن التدابري الصائبة توظيف طبيب مسلم يف عدن، 

وإخضاع القادمني من األماكن املصابة بالكولريا للحجر 

إضافية يف تلك اجلزر عند  مبانٍ الصحي يف جزر جدة، وإنشاء 

احلاجة، وإرساء عملية املحالت الكائنة فوق اجلبل وتطهري 

وإجراء ذلك منوط بالرأي  املجاري يف املدينة املنورة وجدة..

، نوفمرب Y.A.HUS.283-75)األرشيف العثامين،  "العايل

 م(. 5981

م 5981/ـه5151صدرت إرادة سنية يف قد هذا و

بتشكيل جلنة برئاسة آصف باشا، املتقاعد من هندسة مكة 

خلربته  بك؛ املكرمة، واألمرياالي أركان حرب منري الدين

املباين اخلريية التي أمر  باألوضاع املحلية بمكة، لتنفيذ

 السلطان بإنشائها بمكة املكرمة )األرشيف العثامين،

I.DH.1310/6 املهندس  وقد ُعنّي م(، 5981، ديسمرب

املتقاعد بمكة املكرمة أمحد شمس الدين بك يف اللجنة 

املذكورة بموجب األمر السلطاين الصادر يف مجادى اآلخرة 

 ف العثامين،)األرشي م.5981/ ديسمربـه5155سنة 

DH.1311C/6 م(.5981، ديسمرب 

وقد تقدمت الصدارة إىل نظارة األوقاف اهلاميونية 

م بطلب إلعداد خمطط 5981/ يناير ـه5155يف رجب 

مستوىف البيانات والنفقات ملرشوع ترميم وتوسيع مستشفى 

اطلعنا عىل مذكرة "الغرباء بمكة املكرمة، ومما جاء فيه: 

بناء  ما ورد من والية احلجاز -فادة دولتكم الوارد هبا اإل

بأن إعادة تنظيم واستكامل مستشفى الغرباء بمكة -اجلليلة 

املكرمة املقرر إصالحه وتوسيعه وتعيني طبيب وصيديل جمددا 

يكلف عرشة آالف لرية، واجلهة التي ستسدد املبلغ وطريقة 

يتسع  األسمنتالتسديد. وكان من املقرر إنشاء مستشفى من 

لثالثامئة رسير ودار للضيافة تتسع ألربعامئة شخص يف مكة 

املكرمة، كام أن اهلدف من إصالح وتوسيع املستشفى املوجود 

سالف الذكر هو ترميم األجزاء اخلربة منه قدر املمكن 

وإضافة غرفة وغرفتني إليه إذا اقتىض األمر، وعليه فإنه يتعني 

وقف عليه هذه العملية ليس إشعار الوالية بأن املبلغ الذي تت
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هبذا القدر، بل جيب أال يتجاوز عدة مئات من اللريات، األمر 

الذي يتطلب إعداد خمطط يبني الوضع احلايل للمستشفى 

املذكور، واإلشارة إىل األماكن التي حتتاج إىل اإلصالح 

والرتميم إن وجدت وإرساله، باإلضافة إىل أنه جيب اختيار 

قرر إرساهلام من اآلن، عىل أن يتوجها إىل الطبيب والصيديل امل

)األرشيف  "هناك يف أول رحلة تتوجه إىل هناك

 م(.5981، يناير  A.MKT.MHM.708-10/1العثامين،

وجاء رد ناظر األوقاف غالب عىل خطاب 

أشارت مذكرة الصدارة "الصدارة سالف الذكر باآليت: 

املوجود السامية إىل أن اهلدف من إصالح وتوسيع املستشفى 

هو ترميم األجزاء اخلربة منه قدر املمكن وإضافة غرفة 

وغرفتني إليه إذا اقتىض األمر، بأن املبلغ الذي يتوقف عليه 

بل جيب أال يتجاوز عدة مئات  ،هذه العملية ليس هبذا القدر

من اللريات، وعليه فإنه يتعني إشعار الوالية بوجوب إعداد 

ى املذكور، واإلشارة إىل خمطط يبني الوضع احلايل للمستشف

األماكن التي حتتاج إىل اإلصالح والرتميم إن وجدت 

وإرساله مع دفرت الكشف، وقد ورد جواب الوالية املشار 

إليها بشأن احلالة الراهنة للمستشفى أن الدهان من الداخل 

وزيادة عدد األبواب والنوافذ غري الكافية لتجديد اهلواء يف 

يكلف  ،ك من اإلصالحات البسيطةالغرف احلالية وغري ذل

تسعة آالف وثامنامئة وأربعني قرشا، وأن املصاريف ستتزايد 

مع رشاء املساحات الالزمة من الدور املالصقة وإحلاقها 

نظرا لضيق املكان، وقد أكد الكشف أن إضافة  ؛باملستشفى

مهجع يتسع خلمسني رسيرا عىل اجلبهة املوازية للشارع 

ة وثالثني لرية عثامنية، ويف حال اعتامد يكلف ألفا وثامنامئ

الشق األول، انتفت احلاجة إىل استخدام طبيب وصيديل 

جديدين، ويمكن تسيري األمور بمأموري ومستخدمي 

 )األرشيف العثامين، "املستشفى احلاليني

A.MKT.MHM.708-10/2  م(.5981، مارس 

هذا وجرت املباحثات بني الباب العايل ووالية 

إنشاء مهجع إضايف يتسع خلمسني ل تغطية تكلفة احلجاز حو

بسبب ضيق مستشفى الغرباء يف مكة املكرمة، وهذا  ؛رسيرا

إىل الصدر األعظم أمحد جواد باشا ما توضحه مذكرة 

م، 5981مايو  29ه/5155ذي القعدة  21السلطان بتاريخ 

أبلغت والية احلجاز اجلليلة بأن إنشاء مهجع "إذ جاء فيها: 

اجلبهة املوازية للشارع ضمن توسعة مستشفى  إضايف عىل

يتطلب رصف ألف وثامنامئة  ،الغرباء الكائن بمكة املكرمة

وستة وثالثني لرية حسب الكشف. وجاء يف مذكرة نظارة 

األوقاف اجلليلة املرفقة مع دفرت الكشف أن واردات وقف 

خاصكي الذي يتبعه املستشفى املذكور ال يكفي لتسديد تلك 

، وأن األمر يتطلب تسديد املبلغ من واردات املصاريف

هذا  ،أوقاف السالطني التي تتبع خزينة األوقاف اهلاميونية

وسيكون مسؤولية القيام بعملية اإلنشاء بإرشاف جلنة 

هذا وقد صدرت موافقة  "اإلنشاء املشكلة يف احلجاز

 السلطان عىل املذكرة املذكورة )األرشيف العثامين،

I.EV.1311.6/42 ، م(.5981مايو 

 

تقرير اللجنة املكلفة بمناقشة التدابري الصحية ملوسم حج 

 م5981/ـه5152

وتشري إحدى التقارير إىل اهتامم كبري من املسؤولني 

بالتدابري املقرر اختاذها ملنع انتشار األمراض املعدية يف موسم 

م وتاليف املشكالت السابقة قدر 5981/ـه5152حج 

اللجنة  أعدتهاملستطاع، واحتوت عىل ترمجة التقرير الذي 

املكلفة بمناقشة التدابري الصحية والوقائية الالزم اختاذها يف 

واطلع عليه جملس الشؤون الصحية يف جلسته  (5)بالد احلجاز

عقدت "م، ومما جاء فيها: 5981يناير  7املنعقدة بتاريخ 

لجنة جلستها برئاسة عارف أفندي الرئيس الثاين ملجلس ال

الشؤون الصحية، وحرضها أمحد مدحت أفندي الكاتب 

 أفندياألول، والعضو فوزي أفندي واملفتش العام كوجوين 

ومعاون الكاتب األول أمحد أفندي، كام حرض اجللسة كل من 

الدكتور ديكسون واستقويل ورودفور، وقد ناقش املجلس 

الذي قدمه كل من الدكتور قاسم عز الدين طبيب  التقرير

ممثل  أفندي الصحة بمكة املكرمة والدكتور عيل سالمي

جملس الصحة البحرية املرصية املتعلق بحج عام ألف وثامنامئة 

وبعد استمزاج رأي عضو  ،وأربعة وتسعني بصورة متعمقة

اللجنة الذي زار البالد احلجازية بصفة املندوب وقرر اعتبار 

مبارشة أعامل خدمات الصحة الوقائية يف األماكن التي يرتدد 

إليها احلجاج الكرام خالل أدائهم فريضة احلج من الواجبات 

امللحة، ونلفت نظر احلكومة السنية إىل التقرير الذي أعده 

                                                           
 .72، ص(1انظر: ملحق رقم ) (5)
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 22وأرسله قاسم عز الدين أفندي إىل إدارة الصحة بتاريخ 

ذا استنادا عىل ما م، وقد أعددنا تقريرنا ه5981أيلول سنة 

جاء يف تقرير السيد املذكور سالف الذكر، وقد رأت اللجنة 

تقسيم التدابري إىل قسمني األول التدابري الصحية الوقائية يف 

األماكن التي يرتادها احلجاج من البالد املذكورة وخاصة يف 

فرتة احلج، والثاين التدابري الالزم تنفيذها بصورة دائمة. 

ة األمهية يف تدابري القسم الثاين الواجب ونظرا إىل درج

اختاذها، فإنه يتعني عىل احلكومة السنية أخذها بعني االعتبار 

واالهتامم. وعن التدابري الواجب اختاذها يف موسم احلج 

اخلدمات  :أوال: بمكة املكرمة عىل النحو اآليتالرشيف 

 الطبية: لقد ظهرت فوائد كبرية من إرسال هيئة طبية من قبل

احلكومة السنية يف العام املايض لتقديم اخلدمات يف احلج 

الرشيف. وترى اللجنة أن من واجبها مناشدة احلكومة 

السنية إرسال هيئة يف كل عام عىل النحو السابق.. وينحرص 

عمل األطباء املدنيني األربعة يف اخلدمات العامة للصحة 

يف معاجلة الوقائية، كام يعمل األطباء العسكريون الثامنية 

احلجاج الكرام، باإلضافة إىل أن كافة األطباء دون استثناء 

ملزمون بتنفيذ التعليامت التي يصدرها مدير الشئون 

اخلدمات الصيدالنية: أرسلت احلكومة يف : ثانياالصحية.. 

العام املايض ستة من الصيدالنيني وكميات كافية من األدوية، 

هلا اآلثار احلسنة يف  وبذلك تشكلت صيدلية مركزية، وكانت

حمجر املدينة املذكورة.. وستبقى أبواب هذه الصيدلية 

مفتوحة من بداية العام وحتى هنايته لتقدم األدوية للحجاج 

، كام ستنتخب وترسل قيادة اجليش العدد الكايف من جمانا  

الصيدالنيني لتشغيلها يف الفرتة من بداية رمضان وحتى هناية 

الضباط  :ثالثااألعوام السابقة. موسم احلج عىل غرار 

الصحيون: مأمورو الضابطة الصحية مكلفون بتنفيذ التدابري 

الصحية التي يضعها وخيتارها مدير الصحة، ومن األمهية 

بمكان كي تعطي هذه اخلدمات بالغة األمهية النتائج املرجوة 

منها تعيني رئيس وثالثة من األعضاء الترشيفيني. ونظرا إىل 

ومعاينة املنازل التي يقيم فيها احلجاج من اخلدمات  أن تفتيش

التي هلا أمهية بالغة، فعليهم اختاذ الوسائل اجلادة ملنع تزاحم 

احلجاج، وتقسيمهم حسب عدد الغرف املتاحة. لذا فمن 

الرضوري اختاذ بعض التدابري التي من شاهنا تسهيل هذه 

نها إجراء اخلدمة إلزالة هذا املحظور املهم قدر املمكن، وم

قياس مساحة الغرف بحضور أطباء الصحة، ووضع أرقام 

تسلسلية عليها وحتديد عدد احلجاج الذين تستوعبهم كل 

غرفة، وكذلك قيام األطباء بزيارات يومية هلذه الغرف، فإذا 

أبدوا رأهيم يف  ؛وجدوا فيها أي وضع خيالف الوقاية الصحية

مأمورو الصحة كل  ذلك كي تتخذ التدابري إلزالته. فإذا بذل

ما بوسعهم يف ذلك وقوبل بمعارضة دليل أو مطوف القافلة، 

عليهم يف هذه احلالة إبالغ ذلك إىل احلكومة املحلية. ومن 

مهام مأموري الصحة املراقبة اجلادة واملستمرة للنظافة يف مكة 

املكرمة وللمواد الغذائية التي تباع للحجاج، وإتالف 

لتي يتبني لدى األطباء أهنا غري قابلة املأكوالت واملرشوبات ا

معامالت  :رابعالالستهالك لرضرها بصحة احلجاج. 

كانت املخصصات الصحية السنوية  ملاالصندوق واملحاسبة: 

للحجاز تدفع من قبل احلكومة املحلية لطبيب الصحة بمكة 

املكرمة الذي هو أيضا رئيس إدارة الصحة املحلية، فإن هذا 

ئوال عن معامالت الصندوق والشئون الرئيس سيكون مس

خدمات املستشفيات ونقل املرىض ودفن  :خامسااحلسابية.. 

املوتى: ومن أهم التدابري الصحية التي وضعت موضع 

إنشاء مستشفى للمرىض من  :التنفيذ يف موسم احلج األخري

فقراء احلجاج يتسع خلمسني رسيرا. وحسب تقرير قاسم عز 

ن املرىض بعد افتتاح هذا املستشفى مل الدين أفندي املذكور فإ

يعودوا يفرتشون األزقة، إذ يالحظ بأن املرىض الذين 

يستقبلهم املستشفى املذكور يلقون العناية املمتازة يف العالج 

والطعام، ومن الواضح واحلالة هذه رضورة إبقاء هذا 

املستشفى الذي ثبتت فوائده للمرىض من فقراء احلجاج وهم 

ريثام يكون املستشفى الكبري املقرر إنشاؤه جاهزا. كام  رٌ ث  كُ 

يتعني نقل املرىض بالعربات خالل موسم احلج الرشيف من 

بداية شهر رمضان املبارك وحتى هناية شهر ذي احلجة.. 

أعامل النظافة: وهناك حاجة إىل تأمني العدد الكايف  :سادسا

ائلة من من العربات وهي أربع عرشة عربة؛ لنقل الكميات اهل

النفايات كي تسري أعامل النظافة عىل النحو املطلوب. كام 

وخاصة  ،جيب إزالة املخلفات والقاذورات من كافة األماكن

ورش األزقة  ،من املراكز التجارية يف املدينة وامليادين العامة

والشوارع باملياه حتت إرشاف ومراقبة األطباء ومأموري 

ع النفايات ووضعها يف الصحة بصورة دائمة، كام جيب رف

التبخري: هناك احتامل دائم يف  :سابعاأماكن خارج املدينة.. 
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ظهور وباء الكولريا بمكة املكرمة األمر الذي حيتم القيام 

بأعامل التبخري بصورة منتظمة من بداية العام وحتى هنايته. 

ويتطلب ذلك استخدام سبعة مرشفني وعرشين نفرا  من 

رشة عامل آخرين يف الفرتة من شهر العامل، يضاف إليهم ع

رمضان وحتى هناية شهر ذي احلجة، وعىل احلكومة السنية 

اختيار أربعة ممن اضطلعوا بأعامل التبخري يف العاصمة 

وإرساهلم إىل هناك؛ للقيام بتدريب العاملني يف هذا املجال.. 

كام تدعو احلاجة إىل فني دائم.. يعمل عىل مدار العام يف أعامل 

خري.. وبذلك تكون هناك إمكانية تبخري مالبس وأشياء التب

املصابني بمرض اجلدري واحلصبة الذي يكثر وقوعه بمكة 

وبذلك يتعود األهايل واحلجاج عىل التبخري الذي  ،املكرمة

يعترب من الوسائل الناجعة يف العالج الوقائي، ولن يامنعوا 

واجب وعن التدابري البعد ذلك لدى ظهور وباء الكولريا. 

بام أن وقوف احلجاج بعرفات ال يتعدى  :اختاذها يف عرفات

عرش ساعات، وال يمكن مراقبة هؤالء احلجاج خالل هذه 

الفرتة، فتقترص التدابري واحلالة هذه عىل نقل املرىض من 

احلجاج بعد عودهتم من هناك، وإجراء تفتيش عىل املكان 

يفه. أما املياه املذكور لدفن املوتى إن وجدوا، ثم تبخريه وتنظ

فمصدرها عني زبيدة وجتر إىل حوض كبري ينقسم  ،املستهلكة

إىل مخسة أقسام منها للرشب ومنها لسقي الدواب. كام أن 

ويغسلون ثياهبم  ،القسم األكرب من احلجاج يغتسلون منها

بينام جيب محاية املياه املخصصة للرشب من التلوث ومنع ما 

طية األحواض األكثر يعكرها، األمر الذي يستدعي تغ

ارتفاعا عن األرض بأغطية خشبية وإسالة املياه منها بأنابيب 

وصنابري. وجيب املراقبة حمليا لتأمني حصول احلجاج عىل مياه 

وعن التدابري الواجب اختاذها يف الرشب من الصنابري حرصا. 

: يالحظ أن خيام احلجاج تنصب يف أغلب األحوال يف (منى)

ا وليست عىل نسق واحد، ويستحيل أماكن متقاربة جد

مراقبتها وإجراء تفتيش صحي عليها، ومن األمور امللحة 

اختاذ التدابري الالزمة إلجياد حل هلذا الوضع. فكافة احلجاج 

يقومون بأداء فريضة احلج حتت إرشاف بعض املطوفني 

ء، وعليه فإنه يمكن للحكومة السنية أن تأمر بتقسيم واألداّل 

 أقسام وختصصها للمطوفني حسب عدد إىل (منى)وادي 

حجاج كل مطوف، مما ستكون له نتائج بالغة األمهية يف تنفيذ 

التدابري الصحية. ونظرا إىل تأكد كل مطوف من أن يكون 

القسم املخصص له خاليا، فسيتجه إىل هناك قبل عرشة أيام 

ويبارش بنصب اخليام لتكون  (منى)ــ من تلك األيام اخلاصة ب

معسكر، وسيكون جمربا عىل كنس وتنظيف  عىل شكل

األرض املخصصة له مرة أو مرتني. وبذلك يسهل عىل 

األطباء إجراء املعاينة والتفتيش يف أي وقت من أوقات الليل 

يظهر مرض بني  إن  أو النهار، أضف إىل ذلك أن املطوف ما 

احلجاج حتى يبادر إىل اإلبالغ بذلك، وسيقدم كافة 

لبها الطبيب لنقل املريض. وأهم التدابري املعلومات التي يط

هو دفن األضاحي التي تذبح، وعىل  (منى)الالزم اختاذها يف 

نحو ما كان يف موسم احلج املايض سيمنع ذبح األضاحي بني 

اخليام، وحتفر أماكن خاصة هلذا الغرض ويسمح بالذبح بعد 

ذلك، عىل أن تستوعب هذه احلفر بقايا األضاحي املذبوحة. 

اط هذه احلفر بحواجز عسكرية متتد بني اجلبلني ويمنع وحت

ذبح األضاحي خارجها، وجيب أن تكون األغنام اخلاصة 

باألضاحي قرب هذه احلفر وحتت املراقبة الشديدة من قبل 

ضباط الصحة بصورة دائمة. وفيام يتعلق بالتبخري جيب أن 

إىل ستة أقسام ويرشف عليها ثالثون من  (منى)يقسم 

وعليه سيكون هناك ستة من رؤساء الضبطية،  احلراس،

ويكون عىل رأس هؤالء مجيعا رجل معتمد يعرف برئيس 

ضبطية اخلدمات الصحية.. ولن يقترص عمل هؤالء عىل 

مراقبة ذبح األضاحي، بل يكلفون أيضا بكافة األعامل 

املتعلقة بالنظافة والتبخري. وستكون احلفر املخصصة لبقايا 

ة أمتار عىل أقل تقدير، وتردم بطبقة من األضاحي بعمق أربع

الكلس احلي ثم تردم هنائيا بالرمل، ولن تفتح هذه احلفر إىل 

وتنقل النفايات إىل أماكن خاصة بعيدة  بعد ثالث سنوات.

عن اخليام. وتويص اللجنة بجر مياه عني زبيدة التي وصلت 

احلجاج،  مُ يّ حتى اآلن إىل وسط الوادي حتى تصل حيث خُي 

 صهاريج خاصة سبق تنظيفها وتطهريها باملياه النظيفة، ومتأل

برغوة الكلس أو  (منى)كام جيب تبخري املراحيض العامة يف 

حملول السلفات مرتني يف اليوم إن أمكن. وستكون 

املصاريف الصحية السنوية بمكة املكرمة حسب التنظيم 

 كام ورد يف تقرير الدكتور قاسم عز الدين أفندي عىل ،اجلديد

النحو التايل: رواتب أربعة أطباء مدنيني ألربعة شهور بواقع 

قرش، مصاريف سفر  12111ألفي قرش لكل واحد منهم 

وعودة األطباء األربعة بواقع ستة آالف قرش لكل 
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قرش، راتب الصيديل بواقع ألف ومائتني  21111واحد

ا قرش قرش، راتب معاوين صيديل ملدة أربعة  51111 شهري 

قرش، مصاريف  9111ألف قرش لكل منهام شهور بواقع 

قرش، راتب كبري حراس  6111سفر وعودة املوما إليهام 

ا  قرش،  52111ضابطة احلجاج بواقع ألف قرش شهري 

راتب حارس الضابطة الصحية الثاين بواقع سبعامئة ريال 

ا  قرش، راتب حارس الضابطة الصحية الثالث  9111شهري 

ا  قرش، راتب أمني  6111بواقع مخسامئة ريال شهري 

ا  قرش، راتب  7211الصندوق بواقع ستامئة قرش شهري 

ا  قرش، راتب  7211الكاتب بواقع ستامئة قرش شهري 

ا  قرش،  1911الكاتب الثاين بواقع أربعامئة قرش شهري 

ا  راتب رئيس احلراس األول بواقع مخسامئة قرش شهري 

 قرش، راتب ستة من كبري احلراس املرشفني عىل 6111

ا  قرش، راتب  29911الفرق بواقع أربعامئة قرش شهري 

ا   19111عرشين من احلراس بواقع مائتي قرش شهري 

قرش، راتب عرشة حراس معاونني خالل موسم احلج ملدة 

قرش،  9111أربعة شهور وبواقع مائتي قرش لكل واحد 

 7211راتب ثالثني فنيا بواقع ستامئة قرش لكل واحد 

. وملا كانت اقرش   129721: ويصري املجموع ..قرش

املخصصات السنوية للصحة بمكة املكرمة تبلغ اآلن ثالثامئة 

ألف قرش، فإن احلاجة تدعو إىل إضافة مبلغ مائة وثامنية 

وعرشين ألف قرش للشئون الصحية يف هذه البقاع املباركة. 

وتقرتح جلنتنا عىل احلكومة السنية أن تأخذ الفوائد الكبرية 

ية العامة يف مكة املكرمة بعني االعتبار وتقبل للصحة الوقائ

 وعن التدابري الواجب اختاذها يف جدة:هبذه املخصصات. 

السواد األعظم من احلجاج الذي ينزلون يف جدة هم من 

الفقراء وال يملكون الوسيلة للسكن يف البيوت، فهم يبيتون 

ينة يف األزقة وخاصة يف الساحات اخلالية بني امليناء وسور املد

إذ ترتاكم النفايات والقاذورات يف هذه  ،قريبا من املحجر

األماكن هلذا السبب. وال تقترص اآلثار السلبية هلذا الوضع 

عىل األهايل بل تتعداها إىل احلجاج وتكون دافعا لظهور 

األوبئة الفتاكة بني احلجاج، وعليه فإن احلاجة امللحة تتطلب 

صحة الوقائية، والعمل عىل هلذه احلالة املناقضة لل وضع حد  

تأمني السكن املجاين للحجاج الفقراء. ويالحظ يف أغلب 

بينام تبقى دور  ،األحوال أن احلجاج يتزامحون يف بعض الدور

أخرى خالية، األمر الذي يؤدي إىل خطر عظيم لدى ظهور 

الوباء، وللحيلولة أمام ذلك جيب حتديد عدد احلجاج املقيمني 

التدابري الصارمة ملنع ما خيالف ذلك. يف كل بيت واختاذ 

وبالتايل فإن  ،واحلجاج هؤالء سيتوجهون إىل مكة املكرمة

بقاءهم يف جدة سيكون قصريا. وإذا وضعت احلكومة السنية 

املرشوع املقدم هلا بشأن إنشاء ثكنات كبرية يف جدة ختصص 

 ؛سواء موضع التنفيذ إلقامة األغنياء والفقراء عىل حد  

كافة هذه املحاذير. وبذلك تظهر إمكانية مراقبة كافة  فستزوُل 

احلجاج القادمني من أصقاع األرض من قبل األطباء بصورة 

مستمرة، األمر الذي ستكون له فوائد عظيمة. وأعامل 

النظافة يف جدة ال جترى بالصورة املطلوبة منذ فرتة طويلة 

بسبب تقاعس القائمني عليها، وتقترص أعامل الكنس عىل 

بعض الشوارع الكبرية يف وسط املدينة. أما الشوارع غري 

فتعج  ،املطروقة واألزقة الضيقة يف كافة أحياء املدينة

إىل  الوصوُل بالقاذورات بصورة يتعذر عىل فقراء األهايل 

منازهلم، األمر الذي يستوجب قيام مفتش الصحة بجدة 

اف بأعامل التفتيش املبارش. ومن األمور املطلوبة كذلك إرش

املفتش املذكور عىل أعامل تطهري وتنظيف هذه املدينة خالل 

أوقات الزحام، خاصة يف فرتة عودة احلجيج، ويتطلب ذلك 

رفع كافة املخلفات والقاذورات باالستعانة بعدد كاف من 

ووضعها يف مكان  ،العامل وعربات النظافة بصورة دائمة

سكاهنم عىل خاص خارج املدينة، ومراقبة احلجاج الذين يتم إ

األغلب يف ميدان واسع خارج السور قرب املكان املعروف 

حيث ترتاكم املخلفات  ،بباب مكة بصورة خاصة

والقاذورات؛ إذ جيب رفع هذه املخلفات بشكل دوري 

وإنشاء مراحيض عامة من احلجر، كام يتعني إخالء هذه 

املراحيض وتبخريها، وإنشاء العديد منها يف املحجر ويف 

أمام دائرة اجلامرك التي خيرج منها احلجاج. وعىل  الساحة

املأمورين حتت إرشاف املفتش املذكور القيام بأعامل املراقبة يف 

األسواق التي تبيع للحجاج املؤن واملواد الغذائية بصورة 

ومنع الفاسد وغري الناضج منها، وإتالفها إذا اقتىض  ،جادة

ه األعامل من رسوم األمر. ويتم تسديد املصاريف الالزمة هلذ

 (نبع)يمدينة  وعن التدابري الالزم اختاذها يف ينبع:التنظيفات. 

الكائنة عىل بعد مائة وثامنني ميال إىل الشامل من جدة هي 

امليناء الذي يركب منه احلجاج القادمني من الشامل ويقومون 
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بزيارة املدينة املنورة بعد عيد األضحى، واألوضاع الصحية 

يست عىل النحو املطلوب، ومن الصعوبة بمكان ل (نبع)ييف 

التجول يف أزقتها الضيقة. واملحاذير الناشئة من تراكم املواد 

املتعفنة هي السبب يف الوضع املؤسف للمدينة وما جاورها. 

ونظرا حلرمان هذه املدينة من املياه الصاحلة للرشب، فإن 

ي جتدها احلجاج يتعرضون للعطش واملشقة كثريا . واملياه الت

يف ينبع هي املتجمعة من األمطار النادرة، وحتفظ بداخل 

صهاريج. ونظرا لندرة جتديد هذه املياه يف وقت من األوقات، 

فهي حتوي الكثري من املواد الطفيلية، لذلك يتعني غليها قبل 

استعامهلا. ومن املؤكد بأن عملية الغيل لن تكون بصورة 

من الرضورات امللحة تضمن السالمة يف أغلب األحوال. ف

واحلالة هذه إجراء املراقبة الصحية التي أوصينا هبا يف جدة، 

  (نبع)يعىل أن تكون هذه اإلجراءات متناسبة مع أمهية مدينة 

ومع عدد احلجاج القادمني إليها، حيث ال يتجاوز عددهم 

مخسة آالف. فيجب أن تكون هناك عربتان عىل أقل تقدير 

ن بعيد خارج املدينة بصورة مستمرة. لنقل املخلفات إىل مكا

وجيب جعل مساكن احلجاج حتت املراقبة من قبل مراقبي 

الصحة، ونقل املخلفات منها، وإنشاء أعداد كافية من 

املراحيض العامة عىل غرار ما هو كائن يف مكة املكرمة وجدة. 

صيديل يف املدينة يف الوقت وونظرا لعدم وجود طبيب 

نظر احلكومة السنية إىل ما قد حيدث من احلارض، فإننا نلفت 

األخطار عىل الصحة العامة؛ فمن يصاب باملرض يرتك عىل 

 حاله إىل أن يعاىف أو يتوفاه اهلل. فيجب إجياد حل هلذه املشكلة

صيدلية وإدارة طبية يف املكان املذكور. ويتم تسديد  بإتاحة

لتدابري وعن ا املصاريف الالزمة هلذا التنظيم من قبل البلدية.

: األوضاع الصحية يف املدينة الالزم اختاذها يف املدينة املنورة

املنورة جيدة، كام أن احلجاج ال يقيمون فيها فرتة طويلة. 

لذلك فإن اللجنة ال حتتاج إىل كثري من العناء يف االنشغال 

هبذه املدينة. ولكن من الواضح بأهنا مضطرة ألن تويص 

يذ تدابري الصحة الوقائية فيها.. بمزيد من اجلهد ملواصلة تنف

هذه التدابري الدائمة الواجب اختاذها يف املدن التي يزورها 

احلجاج داخل بالد احلجاز هي ما يتعلق باملياه الصاحلة 

للرشب واحلفر عىل طريق املشاة وردم األحواض التي تلحق 

أرضارا شديدة بصحة األهايل يف جدة وينبع. فتأمني املياه 

من األمور احليوية للصحة  د  ع  لرشب ملدينة جدة يُ الصاحلة ل

الوقائية يف املدينة املذكورة. وتفيد املعلومات الواردة إلينا بأن 

املياه الالزمة جلدة كانت تؤمن يف وقت سابق من الينابيع 

الكائنة حتت التالل التي تبعد حوايل مخسة كيلو مرتات إىل 

املحتكرين بدافع من الرشق من املدينة املذكورة. لكن بعض 

طمعهم أنشأوا صهاريج قرب هذه املدينة؛ ليجمعوا ما 

يتحصل من مياه األمطار التي جترف يف طريقها إىل الصهاريج 

ما تصادفه من روث وقاذورات، فيبيعون هذه املياه الفاسدة 

والضارة بالصحة إىل األهايل واحلجاج بأسعار عالية. األمر 

وبدافع من شعورها اإلنساين، إىل الذي حدا باحلكومة السنية 

جر مياه إحدى هذه الينابيع بواسطة قنوات فخارية إىل املدينة 

وتوزيعها يف خمتلف أحياء املدينة بواسطة  ،قبل سبع سنوات

تسعة قساطل عامة.. إال أن عدم جودة صنع هذه القنوات أو 

سوء نوايا أصحاب تلك الصهاريج أدى إىل حدوث خراب 

ن، وذهبت كميات من املياه سدى. وعليه فإن يف بعض األماك

احلاجة تقيض باستبدال القنوات الفخارية بأنابيب حديدية، 

كام أن املياه ليست باملقدار الكايف بحيث تنتفي احلاجة إىل مياه 

الصهاريج. فمن املهم واحلالة هذه احلصول عىل املوافقة 

املفيد  السنية جلر مياه إضافية من الينابيع املجاورة، ومن

احلرص عىل تشديد املراقبة عىل الصهاريج من قبل موظفني 

خمصوصني وتفريغها عندما تقل مياهها وتطهريها.. 

واملراحيض من املؤكد أن أهم املسائل املتعلقة بالصحة العامة 

يف املدن التي يزورها احلجاج يف ديار احلجاز هي مسألة 

ر األمراض الفتاكة املراحيض. وإذا أمعنا النظر يف كيفية انتشا

التي تؤدي إىل موت اآلالف من احلجاج واألهايل يف البالد 

تبني لنا أن املسألة املذكورة هي من بني أكثر املسائل  ؛املذكورة

التي يتعني عىل احلكومة السنية معاجلتها. وإذا استثنينا مكة 

املكرمة التي توجد يف بعض أماكنها املجاري، فإن سائر مدن 

ونفايات املنازل تصب يف  ،س فيها تلك املجارياحلجاز لي

احلفر التي تكون يف أغلب األحيان قرب أبواب هذه املنازل.. 

ونظرا إىل أن هذه احلفر ال حتاط باإلسمنت فإن حمتويات 

احلفر تترسب إىل أماكن أخرى من الزقاق، وبذلك تتشكل 

جتمعات ومستنقعات تكون شديدة اخلطورة عىل املارة، إن 

تكرر هذه احلاالت املنافية لقواعد الصحة العامة من منع 

مهام احلكومة السنية، وعليها إجبار أصحاب املنازل عىل 

طالء احلفر باإلسمنت؛ ملنع الترسب ونقل حمتويات احلفر يف 
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براميل حمكمة اإلغالق إىل خارج املدينة وصبها يف حفر كبرية 

ار للمياه اآلسنة ريثام يتم إنشاء جم ،وتغطيتها بطبقة من اجلري

ملتشكلة من اخللجان يف ااألحواض  تعديف املدن املذكورة.. و

ا اجلهتني اجلنوبية والشاملية من جدة وينبع  سبب ا رئيس 

واستنادا إىل التقارير املتعددة حول  ..الستمرار مرض احلمى

هذا املوضوع، فإن الرأي الذي جيمع عليه أعضاء اللجنة هو 

ة الرضر بوسيلة مناسبة، ومنع ردم هذه األحواض شديد

ترسب مياه البحر إىل هناك عند حدوث املد، باإلضافة إىل 

منع ادخار مياه األمطار يف األماكن التي ينزل هبا احلجاج 

قرب املحجر بجدة لكوهنا مرضة بالصحة، وتأمل اللجنة 

برضورة اختاذ كل ما من شأنه إصالح وتطوير تدابري الصحة 

يف بالد احلجاز، واملوافقة عىل هذا التقرير الوقائية وتنفيذها 

 "املعد أساسا هبدف احلفاظ عىل صحة احلجاج املسلمني

 م(.5981، يناير DH.MKT.57-34 العثامين،)األرشيف 

  

 

متابعة الباب العايل للتدابري الصحية ملوسم حج 

 .م5981/ـه5152

وهذا ما أعقبه مراسلة الصدارة إىل مقام قيادة اجليش يف 

لقيام اجلهة العسكرية بالتدابري واإلجراءات  ؛والية احلجاز

الالزمة لتطبيق أحكام الالئحة الصحية اجلديدة املنظمة من 

قبل جملس الشؤون الصحية حرفيا، خاصة فيام يتعلق بذبح 

من املتبع أن حتفر "إذ جاء فيها:  (منى)احلجاج لألضاحي يف 

وتشكيل  آبار خاصة خارج اخليام لدفن هذه األضاحي

مذابح لألضاحي. ومع ذلك فإن بعض احلجاج يذبحون 

احليلولة يف ذلك يتوقف عىل منع  أناألضاحي بني اخليام، و

جتول قطعان األضاحي بني اخليام. وقد صدرت اإلرادة 

السنية حلرضة صاحب مقام اخلالفة باملوافقة عىل تنفيذ أحكام 

لشؤون الالئحة الصحية اجلديدة املنظمة من قبل جملس ا

وعدم إفساح املجال حلدوثه بصورة  ،الصحية يف منع ذلك

قاطعة وتم تبليغ والية احلجاز اجلليلة، وطلبت نظارة الصحة 

اجلليلة التأكيد عىل القيادة املحلية برضورة قيام اجلهة 

العسكرية بالتدابري واإلجراءات الالزمة لتطبيق تلك 

ك، وعليه نأمل األحكام حرفيا، كام تكرر تبليغ الوالية بذل

 "من مقام قيادة اجليش تبليغ الوصايا الالزمة للقيادة املذكورة

، مايو A.MKT.MHM.572-2 )األرشيف العثامين،

  م(.5981

كام ظهرت احلاجة لصنع خيام جديدة بدال من اخليام 

خالل موسم احلج  (منى)و( عرفات )البالية املستخدمة يف 

ذكرة الصدارة إذ جاء يف م -م 5981ه/5155-السالف 

 58ه/5152ذي القعدة سنة  21العظمى إىل السلطان يف 

خالل  (عرفات ومنى)اخليام التي تنصب يف ": 5981مايو 

أيام احلج بليت وأن احلاجة تقيض بصنع خيمتني كبريتني 

لصالح إمارة مكة املكرمة إحداها من األطلس واألخرى 

خيمة مزركشة، وأربعني خيمة من نوع عبدي باشا، وستني 

للعنارص، وستني خيمة ذات عمودين تعطى من املوجود يف 

املستودع، وتصنع خيام جديدة بدال عنها وتوضع يف مكاهنا 

وتدفع أثامهنا من مالية اخلزينة اجلليلة. وقد أيد مقام قيادة 

وصدرت اإلرادة السنية باملوافقة عىل الرجوع  "اجليش ذلك

-DH.MKT.257 ،إىل السجالت يف ذلك )األرشيف العثامين

 م(.5981، مايو 49

وكان هناك تدقيق ومراجعات مستفيضة بشأن املبالغ 

بمكة املكرمة،  "خريات السلطان"الالزمة إلكامل إنشاء مباين 

وهذا ما يتضح من مذكرة الصدر األعظم سعيد باشا بتاريخ 

م، إذ جاء فيها: 5981نوفمرب 21/ـه5151ربيع الثاين  1

يذا ألمر موالنا السلطان املتعلق تبني من التدقيق، تنف"

بمحاسبات مربات صاحب مقام اخلالفة املقرر إنشاؤها بمكة 

املكرمة، وبعد إضافة املبالغ املبينة يف مذكرتينا املرفوعتني إىل 

إىل  5151صفر  51و 5151حمرم  51العتبة العليا بتاريخ 

املتحقق من املرصوفات، أن مصاريف املربات املذكورة بلغت 

ثة ماليني وثامنامئة وسبعة وسبعني ألف قرش، كام بلغ ما ثال

تربع به حرضة صاحب مقام اخلالفة مليونني وسبعة وثامنني 

ألفا وستامئة وتسعني قرشا، وأنه تم رصف املبالغ كاملة 

باستثناء ألف وسبعامئة وستة وثامنني قرشا. وقد أفادت 

بيا مبلغا حماسبة الداخلية بأن إكامل تلك املباين يتطلب حسا

إضافيا قدره مليونان وسبعامئة وتسعة وثامنني ألفا وسبعامئة 

قرش، لكنه مل يرد أي إشعار حميل بذلك. وتم بطيه تقديم 

الدفرت املصدق يف ذلك للتفضل باملنظور العايل. ونظرا لعودة 

آصف باشا املأمور بإنشاء املربات املذكورة إىل هذه اجلهة يف 

يد عىل األمريآالي منري بك الذي وقت سابق، فقد تم التأك
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سبق وأن رافق آصف باشا املشار إليه لدى سفره إىل احلجاز، 

ني هلذه املهمة مبارشة ذلك بعد عودته، وأن يعمل عىل وعُ 

إكامل إنشاء املربات املذكورة يف أقرب وقت وإرسال جداول 

ا واإلبالغ عام يلزم إبالغه دون تأخري. نأمل  احلساب شهري 

 العثامين،)األرشيف "عرض هذا عىل السدة العلية سيدي

Y.A.HUS.337-10 م(.5981، نوفمرب 

دابري الدولة العثامنية بعد وباء هكذا يتضح بجالء ت

موسم حج  يفالكولريا األكرب الذي تفشى 

. ويوضح العرض السابق جانبا من م5981/ـه5151

حماوالت الدولة العثامنية يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين؛ 

إلجياد احللول املناسبة للمشكالت الصحية والتصدي 

ق املخصصات لألمراض واألوبئة قدر املستطاع، رغم عوائ

واهتامها بالتقصري  املالية وضعف البنية التحتية يف احلجاز

الدول كام ادعت  ،وبإمهال الشؤون الصحية يف احلجاز

 األوروبية.

وإنام كان هلذه التدابري  ،ومل تقترص العوائق عىل ذلك

واالجراءات الصحية ردة فعل عنيفة من بعض احلجاج 

فاهتم وعاداهتم، إذ رأى واألهايل والقبائل الذين تعددت ثقا

البعض أن آالت التعقيم وترتيبات احلجر الصحي تنتهك 

-حرمة النساء، إضافة إىل أن عدم فعالية آالت التعقيم أحيانا  

جعل اخلوف يسيطر عىل نفوس -والتي أودت بحياة البعض

احلجاج، لدرجة أن البعض صاروا يعدون مراكز احلجر 

ا خضوع من احلكومة الصحي أماكن للموت واهلالك، وأهن

 (.182، ص 2151)اخلالدي،  العثامنية لقرارات األوروبيني

وكذلك اجتامع احلجاج بأعداد غفرية يف زمان 

ومكان حمددين، فضال عن أمور أخرى تتعلق باألوضاع 

اإلدارية والسياسية للحجاز نفسه مع ضعف سيطرة الدولة 

ة غري ورقابتها، جعل تطبيق قوانني احلجر الصحي الصارم

كفيلة باحليلولة يف انتشار األوبئة الفتاكة كالكولريا، وكانت 

املحصلة لذلك كله عدم حتقق أهداف الدولة العثامنية يف 

 املجال الصحي يف والية احلجاز.  

 اخلامتة

وبعد هذا العرض للتدابري الصحية يف احلجاز يف ضوء 

-5151وثائق األرشيف العثامين خالل الفرتة 

م، يتجىل بوضوح أن الدولة 5981-5981/ـه5151

العثامنية مل تأل جهدا  يف سبيل إصالح أوضاع احلجاز 

الصحية، وعىل الرغم من األزمات التي مرت هبا يف أواخر 

القرن التاسع عرش، فقد استطاعت أن تقيم يف احلجاز عددا  

من مستشفيات وصيدليات ودور ضيافة للفقراء، فضال عن 

يطرة عىل انتشار األوبئة وحل مشكلة املياه بعض التدابري للس

وإدارة حركة احلجاج بشكل منظم، ولكنها مع إىل حد كبري، 

ذلك مل تفلح يف حل املشكلة الصحية باحلجاز حال جذريا، إذ 

 يف للحيلولة– وخارجية داخلية–تضافرت عدة عوامل 

 :أمهها ذلك، حتقيق

 حلجاز.فقدان الدولة العثامنية لنفوذها وهيبتها يف ا -

التكالب األورويب عىل الدولة العثامنية، وسيطرة  -

األجانب عىل املجلس الصحي بإستانبول يف حماولة 

 للسيطرة عىل أوضاع احلجاز.

تكدس احلجاج ورسعة انتشار األمراض املعدية  -

 بينهم.

تعمد إنجلرتا ارسال أعداد كبرية من الفقراء  -

يف حماولة إليقاع الدولة العثامنية  ،والعجزة إىل احلج

يف حرج وإظهار عجزها عن احلفاظ عىل األوضاع 

 الصحية للحجاج وإيوائهم.

-5288فساد رشيف مكة عون الرفيق ) -

ورصاعه مع الوالة م( 5811-5992/ـه5121

مما أدى إىل انتشار الفوىض وفقدان  يف احلجاز؛

الرعاية لشؤون احلج وسوء التنسيق بني اإلدارة 

 املحلية باحلجاز واإلدارة املركزية يف إستانبول.

ضعف البنية التحتية يف احلجاز، وضعف  -

املخصصات املالية بخزينة الدولة العثامنية 

 لالضطالع بالتدابري الصحية عىل الوجه األمثل.

 ،عدم وعي بعض احلجاج بقواعد الصحة العامة -

ورفضهم اخلضوع لرتتيبات احلجر الصحي 

 ية.والتدابري الصح
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 (5ملحق رقم )

بشأن التدابري الصحية يف بالد احلجاز، ودور الضيافة واملستشفيات واملحاجر الصحية املقرر إنشاؤها يف مكة املكرمة وجدة، ومد 

 .م5981ه/5151خط الرتامواي من الرويس إىل جدة بعد وباء 
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 . Y.A.HUS.283-26املصدر: األرشيف العثامين، تصنيف 
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 (2ملحق رقم )

 حول منح السلطان ثالثني ألف لرية لدور الضيافة واملستشفيات واملحاجر الصحية التي أنشئت يف مكة املكرمة وجدة
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 . Y.A.HUS.283-67املصدر: األرشيف العثامين، تصنيف 
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 (1ملحق رقم )

 م5981ه/5152بمناقشة التدابري الصحية ملوسم حج تقرير اللجنة املكلفة 
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 قائمة املصادر واملراجع

 أوال: الوثائق غري املنشورة

الرتكية  اجلمهوريةوثائق األرشيف العثامين التابع لرئاسة 

 تانبولبإس

A.MKT.MHM 
- 572-2  
- 708-10/1 
- 708-10/2 
  

DH.MKT 
- 57-34  
- 257-49/1  
- 257-49/2 

 
I.DH 

- 1310/6  
- 1311C/6  

 
I.EV 

- 1311. 6/42 
 

I.HUS 
- 1311.Ş/114 

 
Y.A.HUS 

- 283-26 
- 283-67  
- 283-75  
- 337-10 

 

 

 ثانيا : الوثائق املنشورة

الطبيب حممد شاكر القيرصي، األحوال  القائمقام

م، تقرير 5981ه/ 5117الصحية العامة يف احلجاز عام 

خمطوط باللغة العثامنية، )ترمجة مصطفى حممد زهران(، دارة 

 م.2151امللك عبد العزيز، 

 

 ثالثا : املراجع العربية

من دار  جاغالر، يوسف وآخرون، الرصة اهلاميونية

السعادة إىل احلرمني، دار اخلزينة الضائعة، اسطنبول، 

 م.2119

احلسني، سمري محدي عبد اهلل، الرشيف عون الرفيق 

-5288وعالقته بالدولة العثامنية ووالهتا يف احلجاز )

م(، رسالة ماجستري منشورة 5811-5995هـ/5121

 .م2151هـ/5116بجامعة أم القرى، 

السياسة العثامنية جتاه والية احلجاز حسني، بشري حسن، 

-5281يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين )

م، رسالة ماجستري غري منشورة 5818-5976ه/5127

 م.2158بكلية اآلداب جامعة آل البيت، األردن، 

احلموي، شهاب الدين ياقوت، معجم البلدان، املجلد 

 م.5881هـ/5187الثاين، دار صادر، بريوت، 

دايل عيل، اإلدارة العثامنية وأنظمتها يف احلجاز  اخلالدي،

-5281يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين 

م، دارة امللك عبد العزيز، 5818 -5976هـ/5127

 م.2151الرياض، 

صابان، سهيل، األمراض والوفيات يف احلجاز يف موسم 

، نوفمرب 65، ع9احلج، جملة اجلمعية التارخيية السعودية، س

2117. 

ان، سهيل، جوانب من احلياة العلمية يف احلجاز من صاب

خالل بعض الوثائق العثامنية، الدرعية، العدد األول، حمرم 

 م5889هـ/ مايو 5158

م، 5981صابان، سهيل، رحلة بروست إىل احلجاز عام 

 م.5888، الرياض، أبريل 271جملة الفيصل، ع 

م صابان، سهيل، الرصة املرسلة ألهايل مكة املكرمة عا

من دفاتر الرصة يف  512هـ بموجب الدفرت رقم 5179

األرشيف العثامين، بحث مقدم إىل ندوة مكة املكرمة عاصمة 

 .جامعة أم القرىه، 5126الثقافة اإلسالمية 

عيل حممد الصاليب، السلطان عبد احلميد وفكرة اجلامعة 

 .م2112ه/5122اإلسالمية، املكتبة العرصية، بريوت، 
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