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قراءة في األحوال الصحية والعادات الغذائية لمجتمع والية طرابمس الغرب (5955-5881م)
أ.م.د .وفاء كاظم ماضي الكندي

كمية التربية لمعموم اإلنسانية /قسم التاريخ
المقدمة

وجدت الدعوة إلعادة كتابة التأريخ ،وبمنظور جديد ،صداىا الواسع لدى عدد كبير مف المؤرخيف ،فيي دعوة

وجدت أساساً لتجاوز الموضوعات السياسية التي تركز ُجؿ اىتماميا إلبراز الجوانب السياسية لمنطقة ما سواء مف ناحية
وضعيا السياسي أـ نظاميا الحاكـ اـ أحزابيا السياسية الحاكمة ،إلى االىتماـ بالجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

والتي ىي في واقع الحاؿ تمثؿ انعكاساً واضحاً لمجوانب السياسية ،بؿ ىي نتيجة طبيعية ليا.

مف ىنا جاء االىتماـ بدراسة ناحية اجتماعية ميمة مف جوانب المجتمع الطرابمسي ،أال وىي ،الجانب الصحي،

في حقبة العيد العثماني ( )1911–1835وليذا الموضوع أىمية مف جانبيف األوؿ :موضوع الصحة بحد ذاتو باعتباره مف
المواضيع الميمة والتي ترتبط بحياة السكاف بشكؿ مباشر مف خالؿ استعراض األمراض واألوبئة التي يتعرضوف ليا ،والتي

غالباً ما يذىب ضحيتيا أعداد كبيرة مف السكاف تقود في النياية إلى تناقص أعداد الوالية إلى الثمث أو النصؼ في أحياف

كثيرة ،فضالً عف ذلؾ فيذا الموضوع يقدـ لنا صورة عف عادات السكاف الغذائية في تمؾ الحقبة ،والتي مف خالليا نستطيع
التعرؼ عمى سمبية أو إيجابية ىذه العادات عمى وضعيـ الصحي الذي كاف لممستشفيات والمستوصفات دورىا في تحسيف

ىذا الوضع ،واف كاف إصالحاً متواضعاً يتناسب مع اإلمكانية المتواضعة لمدولة العثمانية في تمؾ الحقبة؛ لذلؾ لعب الطب

الشعبي والتداوي باألعشاب دو اًر بديالً عف قمة المستشفيات مف جية ،وتخوؼ السكاف في التعامؿ مع ىذه المستشفيات
وتعودىـ عمى التداوي باألعشاب مف جية أخرى.

أما الجانب اآلخر :ألىمية ىذا الموضوع فيو أىمية الحقبة التاريخية لو أال وىي حقبة العيد العثماني الثاني
( ،)1911–1835وتأتي أىميتيا بكونيا حقبة تمثؿ بداية لرجوع العثمانييف لحكـ الوالية بعد سقوط األسرة القرمانمية التي
حكمت في الحقبة ( )1835–1711وتمثؿ مف جانب آخر نياية لحكـ العثمانييف وبداية لعيد االحتالؿ اإليطالي لموالية

عاـ  ،1911وبذلؾ ينتيي الوجود العثماني في آخر والية عربية في المغرب العربي بعد أف انتيى وجودىا في الجزائر
وتونس ومصر والسوداف قبؿ فترة سابقة لعاـ .1911
شيدت ىذه الحقبة والتي امتدت لحوالي ( )76عاماً تحوالت كبيرة عمى كافة األصعدة ،فخالؿ ىذه الحقبة تناوب

عمى حكـ الوالية ثالث وثالثوف والياً ،لـ تتجاوز فترة والية البعض منيـ األشير األربعة ،باستثناء الوالي أحمد راسـ باشا

( )1896 – 1881والذي تعد واليتو أطوؿ والية خالؿ ىذه الحقبة ،ىذا األمر انعكس بآثاره السمبية عمى الوالية لتطوير
واقعيا السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،فقصر والية الوالي ال تتيح لو االىتماـ بإصالح أوضاع الوالية يضاؼ لذلؾ
عام ؿ ميـ ىو الجانب المالي الذي تمثؿ في قمة المخصصات المالية لموالية ،لذلؾ شكمت الضرائب عامؿ اإليراد األوؿ

لمصروفات الوالية ،والتي بدورىا تتناقص أو ترتفع مع زيادة أو نقصاف الموسـ الزراعي الذي كاف يمثؿ الدخؿ األوؿ

والرئيس لموالية ،ىذا كمو انعكس سمباً عمى الواقع الصحي لموالية الذي عانى إىماالً وعدـ اىتماـ مف جانب الحكومة ،ولكننا
مف جانب آخر يجب أف نوضح مسألة ميمة وىي إف ىذا الجانب كاف ميمالً في عموـ الواليات العربية في الحقبة ذاتيا
فما ينطبؽ عمى والية طرابمس الغرب ينطبؽ عمى والية بغداد والشاـ والموصؿ  ..وغيرىا مف الواليات العربية.

يحض بالتوثيؽ الكافي ،وىذا ما شكؿ الصعوبة الكبرى في إعطاء صورة شاممة
رغـ أىمية الموضوع ،إال أنو لـ
َ
لكامؿ األوضاع الصحية خالؿ ىذه الحقبة ،فإف وجدت معمومات فيي شخصية وال تتعدى األسطر بيف دفات الكتب ،واف
وردت معمومات فيي بمثابة إشارات بسيطة باستثناء ما ذكره الرحالة العرب واألجانب مف معمومات واشارات عف األحواؿ
الصحية لموالية والتي شكمت لنا القاعدة التي انطمقنا منيا لتوثيؽ المعمومات الصحيحة ،ولكف ىذه المعمومات لمرحالة،
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اإليطالييف منيـ بشكؿ خاص ،كنا حذريف جداً في التعامؿ معيا فمعموماتيـ في أحياف كثيرة تكوف غير صحيحة يقصدوف

مف خالليا الترويج لسياستيـ االستعمارية ،ومع ذلؾ استطعنا تجاوز المعمومات الخاطئة وتصحيحيا مف خالؿ مقارنتيا مع

معمومات مشابية جاءت في مصادر أكاديمية حديثة خاصة الرسائؿ واألطاريح الجامعية.
الصعوبة األخرى التي حمميا توثيؽ معمومات البحث ىي الحقبقة الزمنية البعيدة (العيد العثماني) ،الذي ما يزاؿ
إلى وقتنا الحالي يشكؿ عائقاً أماـ عدد كبير مف الباحثيف الذي يجدوف صعوبة في الولوج إلى ىذه الحقبة لقمة البحوث
والمعمومات التي توثؽ تاريخيا ،خاصة التاريخ االقتصادي واالجتماعي ،والذي يعاني مف قمة الدراسات إلى وقتنا الحالي،

مقارنة بالتاريخ السياسي الذي كاف وما زاؿ يشكؿ القاعدة األساسية لعمميات التوثيؽ التاريخي.
شكمت كتب الرحالة واألطاريح الجامعية ،فضالً عف البحوث المنشورة في عدد مف المجالت العربية والكتب

العممية سواء العربية منيا أـ األجنبية والوثائؽ سواء المنشورة أـ غير المنشورة .أىـ مصادر البحث والتي استطعنا مف
خالليا تجميع معموماتيا وتقديـ صورة بسيطة عف أوضاع الوالية الصحية خالؿ الحقبة (.)1911 – 1835

تـ تقسيـ البحث إلى فقرات ستة ،الفقرة األولى تناولنا بيا األوبئة التي اجتاحت الوالية وأىـ األمراض التي كاف
يعاني منيا السكاف ،أما الفقرة الثانية فقد تـ فييا تسميط الضوء عمى عادات المجتمع الطرابمسي الغذائية ودرسنا سمبياتيا
وايجابياتيا عمى صحة السكاف ،فضالً عف إبراز العوامؿ التي كانت وراء عاداتيـ الغذائية .الفقرة الثالثة جاءت لتقدـ لنا أىـ
المستشفيات المتواجدة في الوالية والتي تـ تقسيميا إلى ثالثة أصناؼ :
 )1المستشفيات الحكومية.
 )2المستشفيات العسكرية.
 )3المستشفيات األجنبية.
أما الفقرة الرابعة والتي تعد مكممة لسابقتيا فيي الصيدليات وأبرز ما كاف متواجداً منيا في الوالية ،وجاءت الفقرة

الخامسة لتقدـ لنا وصفاً لمطب الشعبي واستعراضاً ألبرز العالجات الشعبية لألمراض مف خالؿ النباتات والتي كانت تشكؿ
الطب البديؿ ،إف لـ تقؿ األساسي والذي كاف يمجأ إليو غالبية السكاف ،وأخي اًر استعرضنا في الفقرة السادسة أبرز إجراءات
الحكومة العثمانية في المجاؿ الصحي مف خالؿ توضيح أعماؿ الوالة لتحسيف الواقع الصحي لموالية.

فضالً عف الفقرات الستة لمبحث ،فقد ضـ البحث خاتمة استعرضنا فييا أىـ النتائج التي توصمنا إلييا خالؿ ىذا

البحث ،والبد مف التنويو أف المعمومات الطبية التي جاءت في فقرات البحث قد تمت مراجعتيا عممياً مف قبؿ الطبيب

المختص (د .صفاء جواد آؿ محي الديف) ،األستاذ في جامعة بابؿ  /كمية الطب.

اعتمد البحث عمى المنيج التأريخي القائـ عمى جمع المادة التاريخية وتحميميا ومقارنتيا بعضيا مع البعض اآلخر
لمتوصؿ إلى المعمومات التاريخية الصحيحة.
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أوالً  :األوبئة التي اجتاحت الوالية وأهم األمراض :

تعرضت والية طرابمس الغرب ،شأنيا في ذلؾ شأف عدد كبير مف الواليات العربية ،إلى أوبئة متعددة اجتاحت

أحيائيا وفتكت بأبنائيا وىذا أمر طبيعي في مناطؽ كانت تعاني مف إىماؿ واضح في واقعيا الصحي ،وأبرز األوبئة التي

تعرضت ليا الوالية ىي:
 )5الطاعون :

يعد وباء الطاعوف مف اخطر األوبئة التي كانت تجتاح الواليات العربية كونو وباء سريع االنتقاؿ ويأتي غالباً بعد

انتشار المجاعة ،ففي العيد القرمانمي ( )1835 – 1711حدثت مجاعة كبيرة عاـ  1767ما لبثت أف تجددت مرة أخرى
عاـ  ،1784وذىب ضحية ىذه المجاعة أعداد كبيرة مف سكاف الوالية الذيف كانوا يمقوف حتفيـ يومياً ،وقد وصفت الرحالة
(ليدي ورتمي) في يومياتيا أوضاع الوالية المأساوية قائمة :

"إف المدينة في ظروفيا الراىنة ،تمر بمرحمة مرعبة مف المجاعة حتى أف المرور بشوارعيا عمى األقداـ أو فوؽ

ظيور الخيؿ ،أصبح شيئاً مخيفاً مفزعاً بسبب الجوعى الذيف يموتوف كؿ يوـ عمى الطرقات"(.)1

ىذه المجاعة ،وكنتيجة طبيعية ،خمفت وراءىا مرض الطاعوف الذي ظيرت إصاباتو األولى ربيع عاـ ،1785

وكاف األىالي يعتقدوف أنو قدر مف اهلل أو غضب إليي؛ لذلؾ لعب الجيؿ وعدـ الحذر واالحتياط وقمة األطباء دوره الواضح

في حصد أعداد كبيرة مف السكاف(.)2

اختمفت المصادر في تقدير عدد ضحايا الطاعوف ،فالرحالة عمي بؾ العباسي ذكر أف ضحاياه بمغت ( )27ألؼ

نسمة في مدينة طرابمس وما حوليا ،األمر الذي أدى إلى تناقص كبير في عدد السكاف ،بؿ وصؿ األمر لمقضاء عمى أسر

()3
بكامميا ،وبقيت منازليا ميجورة وأخرى ميدمة جراء ىذا الوباء  ،فمـ يجرؤ أحد عمى السكف فييا بعد انتياء الوباء خوفاً

مف إصابتيـ بو جراء السكف في ىذه البيوت.

أما الرحالة ريتشالد تولمي فذكرت أف إجمالي ضحايا الطاعوف كاف ( )5950نسمة منيـ ( )4200مف المسمميف

و ( )1750مف الييود( ،)4وىناؾ مصادر ذكرت أف المدينة وضواحييا كاف يقطنيا ما يقارب ( )14ألؼ نسمة ،ربعيـ مف
الييود ،وخالؿ موجة الطاعوف التي استمرت ( )6أسابيع خسرت المدينة أكثر مف  ٪42,5مف سكانيا( ،)5أي أنيا فقدت

( )5950نسمة ،أما اإليطالي أتوري روسي فقد ذكر أف عدد سكاف الوالية قبؿ انتشار الوباء كاف حوالي ( )14ألؼ نسمة،
قضى الطاعوف عمى ربعيـ( ،)6أي ما يقارب ( )3500نسمة.

)(1اتوري روسي ،ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة  ،1911ترجمة :خميفة محمد التبسي ،دار الثقافة ،بيروت،1974 ،
ص.305

)(2المصدر نفسو ،ص.305

)(3خالد محمد اليدار ،زيارة الرحالة األسباني عمي بؾ العباسي لطرابمس في أوائؿ القرف التاسع عشر ،مجمة البحوث
التاريخية ،السنة الثالثة والعشروف ،العدداف األوؿ والثاني ،طرابمس ،2003 ،ص.104

) (4ريتشالد تولمي ،عشر سنوات في بالط طرابمس ،ترجمة  :عمر الديراوي ،أبو حجمة ،دار المعارؼ المحدودة ،لندف،
 ،1984ص.208

) (5أنعاـ محمد صالح شرؼ الديف ،مدخؿ إلى تاريخ طرابمس االجتماعي واالقتصادي – دراسة في مؤسسات المدينة
التاجرية  .1835–1711منشورات مركز جياد المبيس لمدراسات التاريخية ،سمسمة الدراسات التاريخية ( ،)37طرابمس،
 ،1998ص.25

)(6اتوري روسي ،المصدر السابؽ ،ص.305
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نجد مف خالؿ استعراض األرقاـ السابقة لعدد الضحايا نجد تقارباً واضحاً في رواية تولمي ( )5950نسمة،

وبعض المصادر الحديثة ،إال أف أتوري روسي يعطيناً رقماً متناقصاً فيو يذكر أف أصؿ السكاف البالغ عددىـ ( )14ألؼ،

توفي ربعيـ أي حوالي ( )3500نسمة ،أي بفارؽ ( )2450نسمة وىو فارؽ كبير ،إالّ أف الفرؽ األكبر نجده في رواية
الرحالة عمي بؾ العباسي الذي قدر عدد ضحايا الطاعوف بػ ( )27ألؼ نسمة وىو عدد كبير جداً ،حتى أف سكاف الوالية لـ

يصؿ تعدادىـ إلى ىذا الرقـ الكبير نسبياً ،وأغمب الظف أنو قصد بيذا الرقـ الكبير نسبياً عموـ ضحايا الطاعوف في
الواليات القريبة مف طرابمس وليس فقط والية طرابمس ،فضالً عف ذلؾ فإف زيارتو لموالية جاءت بعد ( )19عاماً مف انتياء

الوباء وتحديداً عاـ  1805لذلؾ فمف الطبيعي أف تكوف األرقاـ التي يوردىا غير صحيحة ،عمى أننا نرجح رواية تولمي ألف
زيارتيا لموالية كانت قريبة مف حدوث الطاعوف ،وميما يكف مف أمر فإف الطاعوف كانت ضحاياه كثيرة إلى درجة كاف

األىالي يعجزوف عف نقؿ موتاىـ لممقبرة لكثرتيـ ،واف الجنود كانوا يطوفوف بأحياء المدينة ويزيحوف الجثث بشكؿ

جماعي(.)1

انتيى الوباء عاـ  1786ولكنو كاف حدثاً سمبياً عمى التطورات الالحقة في الوالية ،ألف السمبية التي عالجت بيا

الحكومة ىذا الوباء كانت سبباً مف انحدار الوضع االقتصادي واالجتماعي الذي قاد مف نياية المطاؼ إلى سقوط األسرة

القرمانمية عاـ .1835

ومع بداية العيد العثماني الثاني ( )1911 – 1835وبعد أقؿ مف العاـ اجتاح الوالية شتاء عاـ – 1836

 1837وباء الطاعوف لممرة الثانية ،وكاف سببو ىذه المرة ىو انتقالو مف موانئ البحر المتوسط عف طريؽ السفف التي كانت
تحمؿ معيا عدداً مف الفئراف الموبوءة

()2

والتي سرعاف ما انتشرت بالوالية محدثة وفيات كبيرة ،فقد قدر عدد الوفيات باليوـ

الواحد حوالي ( )40 – 35فرداً ،مما اضطر األىالي لترؾ المدينة واليرب إلى المناطؽ المجاورة ،حتى أف قناصؿ الدولة
األوربية وأفراد الجاليات اضطروا لميرب إلى مالطا وايطاليا ،خاصة بعد أف بمغ الوباء ذروتو في شير شباط مف عاـ

 ،1837فقدر أحد القناصؿ أف سكاف الوالية تناقص عددىـ مف ( )7آالؼ إلى ( )4آالؼ نسمة ،وىذا األمر اضطر الوالي
طاىر باشا ( )1837 – 1836وحماية لجيشو أف يقوـ في شير شباط مف عاـ  1837إلى نقؿ حوالي ( )5700جندي
مسمح مف طرابمس إلى منطقة غرباف الجبمية مدعياً أنو يقوـ بإخضاع ىذه المنطقة(.)3

مف استعراض عدد ضحايا الوباء نجده ( )3آالؼ نسمة وىذا عدد كبير جداً مقارنة مع عدد سكاف الوالية ،فنجد

أف الوباء قضى عمى حوالي نصفيـ وىذه كارثة تعد كبيرة.

شيدت ىذه الحقبة حدوث وباء الطاعوف مرة أخرى ،وىذه المرة عاـ  1857وتحديداً في منطقة برقة ،واألخرى

عاـ  1874ولكف خسائره ىذه المرة كانت أقؿ مف السابؽ .وأشارت مصادر أخرى ،أف خسارة الوالية مف المجاعة ومرض
الطاعوف ،والحروب التي رافقت العيد العثماني الثاني شكمت نسبة كبيرة مف السكاف بمغت حوالي مميوف ونصؼ نسمة ،بعد

أف كاف عدد سكاف الوالية ضعؼ ىذا الرقـ(.)4

وواقع الحاؿ أف ىذا العدد مبالغ فيو ،خاصة إذا ما عممنا أف خسارة سكاف الوالية جراء الوباء الذي حدث عاـ

 1774كانت كبيرة؛ لذلؾ تناقص عددىـ ووصؿ إلى أقؿ مف عشرة آالؼ نسمة ،لذلؾ ال يعتقد أف الخسارة كانت أكثر مف
)(1المصدر نفسو ،ص.305

) (2عبد الكريـ أبو شويرب ،األوضاع الصحية في المجتمع الميبي ،في الفترة ما بيف  ،1950 – 1835مجمة البحوث
التاريخية العدد الثاني ،طرابمس ،2000 ،ص.14

)(3خميفة محمد التميسي ،حكاية مدينة طرابمس لدى الرحالة العرب واألجانب ،الدار العربية لمكتاب ،طرابمس ،د.ت ،ص.153
) (4الفاريس .أ .رستا (قنصؿ جاللة ممؾ ىولندا لدى أيالة طرابمس الغرب وممحقاتيا) ،عرض إحصائي عف والية طرابمس
الغرب ،ترجمة  :حامد أوحيدة ،مجمة الشييد ،العدد التاسع ،طرابمس ،1998 ،ص.251
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مميوف ونصؼ شخص ،إالّ إذا قصد بذلؾ عموـ سكاف ليبيا بما فييا المناطؽ الجنوبية والصحراوية ،وميما يكف مف أمر في
المبالغة في تقدير الخسائر فيذا األمر يدؿ عمى كبر الخسائر الناجمة عف ىذا الوباء.

والبد مف التنويو في نياية الحديث الى سبب كثرة ضحايا ىذا الوباء ،ففي ىذه الحقبة لـ يتعرؼ إلى سبب المرض
أو عاممو الجرثومي لذلؾ لـ توجد أدوية لمعالجتو ولمحد مف انتشاره ،حتى في أوربا التي كانت متطورة نسبياً في ذلؾ
مس مف الجف ،ولـ ينجح في السيطرة عميو إال
الوقت ،فعند انتشار المرض كاف سكاف أوربا يعتقدوف أنو غضب مف اهلل أو ٌّ

أواخر القرف ( )19عن دما قاـ العالـ الفرنسي الشيير باستور باكتشاؼ عامؿ المرض وصمتو بالفئراف وسبؿ االنتقاؿ إلى
اإلنساف ،ولكف ىذا االكتشاؼ جاء بعد أف حصد الطاعوف أرواح الكثير مف سكاف والية طرابمس الغرب والواليات العربية
األخرى.
 )2الكولي ار :

يعد الكولي ار مف أبرز األوبئة ،بعد الطاعوف ،الذي كاف سريع االنتشار في الواليات العربية ،والذي كاف ينتشر عف

طريؽ المياه المموثة وبسرعة كبيرة في المدف المكتظة بالسكاف ،وفي أحياف أخرى ينتشر بعد عودة الحجاج مف بيت اهلل
الحراـ اذ شيدت الوالية خالؿ ىذه الحقبة ،انتشار الوباء مرتيف األولى عاـ  1850في والية أحمد عزت باشا األولى

( )1852 – 1848وفتؾ ىذا الوباء باألىالي مف خالؿ ثالث شيور فتكاً شديداً ،فقدرت ضحاياه داخؿ مدينة طرابمس
وحدىا حوالي ( )800نسمة ،وىو رقـ مرتفع نسبياً ،وىذا العدد الكبير مف الضحايا أدى إلى تناقص عدد السكاف إلى ()5
()1
آالؼ ،مما اضطر األىا لي لمحرب إلى والية تونس القريبة ،أما الرعايا األجانب والقناصؿ فقد اتجيوا إلى مالطا  ،ىرباً

مف الوباء الذي بدأ بالتفشي وبسرعة كبيرة.

شيدت الوالية مرة أخرى تعرضيا ليذا الوباء ،ولكف بعد فترة زمنية بعيدة ،تحديداً عاـ  ،1910وكانت حارة الييود

ىذه المرة ىي مك اف والدة الوباء ،وذلؾ يعود ألسباب عديدة فالمعروؼ عف الحي الييودي انفراده بعفونة شوارعو وأزقتو التي
كانت تفتقر لممجاري الصحية ،لذلؾ كانت مسرحاً خصباً النتشار ىذا الوباء وغيرىا مف األمراض مثؿ السؿ الرئوي

والتريكوما وغيرىا( ،)2ويعتقد أف الوباء أحضرتو أسرة ييودية بعد عودتيا مف مدينة نابولي اإليطالية فكاف أفرادىا أوؿ

المصابيف بالمرض ثـ جيرانيـ والحارات والمحالت القريبة حتى بمغ عدد اإلصابات ( )200شخص ،وكانت اإلصابات

كبيرة بيف الييود الذي تناقص عددىـ مف ( )12ألؼ إلى ( )8آالؼ ،أي أنيـ فقدوا حوالي ( )4آالؼ نسمة( ،)3وليذا
السبب حاولت السمطات المحمية داخؿ الوالية محاصرة حي الييود وتطويقو خوفاً مف زيادة انتشار العدوى ،لكف الييود

حاولوا استغالؿ ىذا األمر لمقياـ بمظاىرات ضد سمطة الوالي تزعميا (مسيو صاماف) الييودي العامؿ بالقنصمية اإليطالية،

وقاموا باالعتداء عمى الشرطة وطبيب الوالية وعمى األىالي بالضرب والقاء الحجارة ،ووصمت المظاىرة التي انطمقت مف

داخؿ الحي الييودي إلى القنصمية اإليطالية ،ورفعوا شعا اًر "الحكومة تظمـ الييود ،ال نريد الحكومة العثمانية ،نريد الحكـ
اإليطالي" ونجح ىذا الشعار في استمالة قنصؿ إيطاليا الذي وجد في ىذا الوضع ضالتو المنشودة لكسب الييود إلى

)(1المصدر نفسو ،ص.163
Anthony G. Cachia, Libya under the second Ottoman occupation (1835 – 1911), Tripoli,
1945, P. 47.

)(2المزيد مف التفاصيؿ حوؿ أحواؿ الييود ينظر :وفاء كاظـ ماضي الكندي ،دراسة في الواقع االقتصادي واالجتماعي
لوالية طرابمس الغرب في العيد العثماني الثاني ( ،)1911–1835أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة بغداد ،كمية
التربية لمبنات.2005 ،

)(3خميفة محمد سالـ األحوؿ ،ييود مدينة طرابمس تحت الحكـ اإليطالي ( ،)1943 – 1911أطروحة دكتوراه غير منشورة،
جامعة الفاتح ،كمية التربية ،طرابمس ،2002 ،ص.10
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جانبيـ في الوقت الذي كانت تتييأ لمسيطرة الحتالؿ الوالية ،لذلؾ تدخؿ القنصؿ اإليطالي وحاوؿ حماية الييود المصابيف

نداء في جريدة طرابمس الغرض منو جمع األمواؿ الالزمة لمساعدة العائالت الييودية التي أصابيا
الذيف كانوا قد نشروا ً
الوباء( ، )1وحقيقة األمر أف الحكومة المحمية لـ تقصد بيذا اإلجراء محاربة الييود الذيف تمتعوا باحتراـ وتقدير مف الوالة
واألىالي طواؿ ىذه الحقبة بؿ أنو لـ يوجد فارؽ بينيـ وبيف أىالي الوالية مف المسمميف ،لكف الحكومة كانت متخوفة مف
انتشار الوباء الذي سيمحؽ أض ار اًر بالغة في أرواح األىالي ليذا السبب رأت مف المناسب حجز الييود داخؿ حارتيـ أو

نقميـ إلى المحجر الصحي الذي كاف متواجداً في منطقة باب الجديد والذي نقمت إليو عائالت بأكمميا ممف أصابيا وباء

الكوليرا ،ولـ تكف العائالت مف سكاف الوالية بؿ كاف ىناؾ أشخاص مف جنسيات أخرى فرضت عمييـ الحجر الصحي كما
ىو الحاؿ مع شخص بريطاني اسمو (رفائيؿ اربيب) الذي فرضت عميو الحجر الصحي لمدة ( )5أياـ ومنعتو مف االنتقاؿ

لمنزلو خارج المدينة ،اشتباىاً بإصابتو بالمرض(.)2

ويالحظ مف خالؿ الوثائؽ أف الحكومة العثمانية كانت حريصة عمى بناء المحاجر الصحية التي تستخدـ في

أوقات انتشار األوبئة في الوالية ،والالفت لمنظر أف مأموري ىذه المحاجر غالباً ما كانوا مف غير سكاف الوالية ومف غير
العثمانييف أنفسيـ فكانوا إيطالييف ودليمنا في ذلؾ أف (ادواردو ابف فرانسيسكو) اإليطالي كاف مأمو اًر لممحجر الصحي في

مصراتة واستمـ ىذا المنصب بعد وفاة والده الذي كاف قبمو مأمو اًر لمحجر الصحي ،لكنو لـ يبقى بيذا المنصب الذي تركو
ليكوف وكيالً لمقنصمية اإليطالية عاـ .)3(1889

وىنا البد مف مناقشة مسألة ميمة ىي أف الحكومة العثمانية كانت تمجأ ألشخاص إيطالييف وتوكؿ إلييـ ميمة

إ دارة المحجر الصحي ،رغـ أنيا في ىذه الحقبة كانت تعرؼ بأىداؼ إيطاليا االستعمارية في السيطرة عمى أراضي الوالية،
ويعتقد أف السبب وراء ذلؾ لقمة الكوادر الطبية العثمانية التي كانت تستطيع أف تنشرىا في كؿ والياتيا المنتشرة في أرجاء
المعمورة لذلؾ نجدىا تستعيف باألجانب في معالجة الشأف الصحي الذي كاف متخمفاً في عموـ الواليات العربية ويعاني مف
نقص في الكوادر الطبية ،وخير دليؿ عمى ذلؾ أنو في العاـ  1892في والية أحمد راسـ باشا ( )1896 – 1881رفع

تقري اًر لمسمطاف العثماني عف أحواؿ والية طرابمس الغرب ،أشار في أحد نقاطو أف في عدد مف بمديات الوالية ،ممف ليا إيراد
مالي كبير ينقصيا وجود طبيب وميندس ،لذلؾ فيو يطالب بضرورة تعييف طبيب وميندس تدفع رواتبيما مف صندوؽ

البمدية ،فضالً عف ذلؾ فقد طالب الوالي بضرورة إرساؿ الطالب إلى اسطنبوؿ وتحديداً إلى الكمية الطبية لدراسة أصوؿ

الطب ،ليتـ تعيينيـ في المستقبؿ بعد إنياء دراستيـ في البمديات التي تعاني نقصاً في عدد األطباء(.)4

فضالً عف ذلؾ نجد أف والية طرابمس الغرب ،وبعد الوباء الذي اجتاح الوالية عاـ  1910ترفع طمباً إلى و ازرة

الداخمية تطالب فيو تزويدىا باألطباء ،تحديداً ثالث أطباء ،وذلؾ جراء الكارثة التي حمت بالوالية بسبب وباء الكولي ار الذي
راح ضحيتو عدد كبير مف األىالي بسبب نقص األطباء ،عمماً أف رئاسة الصحة المدنية كانت قد أكدت سابقاً موافقتيا عمى
تعييف ثالث أطباء يتـ تنقميـ بشكؿ دوري في أرجاء الوالية ،عمى أف يخصص لكؿ طبيب راتب شيري مقداره ( )4آالؼ

قرش مف خزينة المالية(.)5

)(1سعيد عمي حامد ،حياة الييود في طرابمس خالؿ قرنيف ،مجمة ترث الشعب ،السنة التاسعة عشر ،العدداف األوؿ والثاني،
طرابمس ،1999 ،ص.78
)(2عبد السالـ أدىـ ،وثائؽ تاريخ ليبيا الحديث الوثائؽ العثمانية  ،1911 – 1881ترتيب ومراجعة  :أحمد صدقي
الدجاني ،منشورات جامعة بنغازي ،ليبيا ،1974 ،وثيقة رقـ ( ،)158مؤرخة في  10نوفمبر  ،1910ص.281
) (3الوثائؽ العثمانية (المجموعة األولى) ،ترجمة  :محمد األسطى ،إعداد  :خميفة محمد الذويبي ،منشورات مركز جياد

الميبييف لمدراسات التاريخية – سمسمة الوثائؽ التاريخية ( ،)7طرابمس ،1991 ،وثيقة رقـ ( ،)33ص.120
)(4الوثائؽ العثمانية ،وثيقة رقـ ( ،)35ص.156
)(5محمد أمحمد الطوير ،تأريخ الزراعة في ليبيا أثناء الحكـ العثماني ،الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع ،مصراتة ،1991 ،ص.109
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وىذا اإلعالف يؤكد لنا أف الوالية كانت تعاني مف نقص واضح في عدد أطباءىا الذيف كانت بحاجة فعمية ليـ

لمعالجة أىالي الوالية ،وخاصة في أوقات األوبئة واألمراض التي كانت تجتاح الوالية.
 )8وباء المجاعة والقحط :

تعد المجاعة ،واف كانت ليست مرضاً ،مف األوبئة التي تحصد أرواح عدد كبير مف األىالي جراء نقص الغذاء

والجوع ،وكانت الواليات العربية كثي اًر ما تتعرض أوباء المجاعة جراء قمة تساقط األمطار التي تؤثر سمباً عمى الزراعة
وتناقص المحاصيؿ الزراعية.

تعرضت والية طرابمس الغرب ،في الحقبة قيد الدراسة ،لوباء المجاعة عاـ  1871في والية محمد صالت باشا

( ) 1871 – 1870وذلؾ جراء قمة األمطار فعجز األىالي عف الحصوؿ عمى قوتيـ اليومي ،فاعتمدوا عمى أكؿ األشياء
الفاسدة لذلؾ انتشرت بينيـ األمراض العديدة وراح ضحيتيا عدد كبير مف األىالي الذيف نجدىـ يمجأوف إلى أكؿ الجزر

الذي كاف متوف اًر بكثرة ىذا العاـ حتى عرؼ بيف األىالي باسـ عاـ الجزر( ،)1وأصاب الضرر في ىذا العاـ الثروة الحيوانية
أيضاً ،فخسرت الوالية أكثر مف ثمثي ثروتيا الحيوانية جراء عدـ توفر المراعي المناسبة لتغذيتيا ،في وقت كانت تشكؿ قبؿ

بعدىا مف المواد األساسية التي كانت تصدر خارج الوالية لقمة االستيالؾ
ىذا التاريخ مصد اًر ميماً مف مصادر اقتصادىا ّ
المحمي ليا ،وذلؾ لضعؼ القدرة الشرائية لغالبية العوائؿ ،فضالً عف ذلؾ فقد مات عدد كبير مف الخيوؿ والجماؿ وانقرضت
()2

األغناـ

جراء عمميات الذبح الكثيرة التي قاـ بيا األىالي لألغناـ خوفاً مف موتيا لقمة الماء المطموب لسقييا مف جية
()3

ولنقص الحبوب مف جانب آخر ،وأطمؽ بعض األىالي عمى ىذا العاـ بعاـ الذبح  ،واضطرت حكومة الوالية إلى استيراد

المواد الضرورية لحاجة األىالي مف خارج الوالية ،حتى بمغ مجموع وارداتيا الغذائية في ذلؾ العاـ ما قيمتو نصؼ مميوف

جنيو استرليني( ، )4وىو مبمغ كبير في ذلؾ الوقت ،لكف ىذا المبمغ ساعد الوالية عمى تخطي ىذه األزمة ،فقد تبدؿ الحاؿ في
العاـ التالي أي عاـ  1872فتحسنت المحاصيؿ وعادت التجارة إلى ازدىارىا السابؽ.

والبد مف الذكر أف الوالي محمد حالت باشا قاـ بإنشاء عدد مف المطاعـ الشعبية التي كانت تقدـ وجبات مجانية،

أو بأسعار زىيدة لممحتاجيف مف أىالي الوالية( ،)5إعانة منو لتخطي ىذه األزمة ،وفضالً عف ذلؾ فقد تـ تشكيؿ لجنة
لإلشراؼ عمى تقديـ معونات لمعوائؿ الفقيرة التي أصابيا القحط والغالء ،كانت تستمـ وصوالت ومبالغ مف المتبرعيف لتقوـ

بعد ذلؾ بتوزيعيا عمى المحتاجيف ،فعمى سبيؿ المثاؿ قامت متصرفية بنغازي بإرساؿ مبمغ ( )133مجيدي فضي()6ليذه
المجنة لتتولى توزيعيا عمى أىالي الذيف أصابيـ القحط وقامت بنشر ىذا الخبر في الصحؼ ،وكاف ىذا المبمغ واحداً مف

) (1الطاىر أحمد الزاوي ،والة طرابمس مف بداية الفتح العربي إلى نياية العيد التركي ،دار الفتح لمطباعة ،بيروت ،1970 ،ص.261
)(2أدوارد راي ،المغرب العربي طرابمس ولبدة والقيرواف في القرف التاسع عشر ،1877 ،ترجمة  /مصطفى محمد جودة،
طرابمس ،د.ت ،ص.106

)(3

Antony G. Cachia, OP. Cit, P. 49.

)(4الجنيو اإلسترليني =  112قرش عثماني و ( )100قرش = ليرة ذىبية عثمانية.
)(5

Antony G. Cachia, OP. Cit, P. 49.

)(6المجيدي :عممة نقدية فضية قيمتيا الرسمية = ( )20قرشاً تصرؼ في واليتي طرابمس وبنغازي بزيادة قد تصؿ إلى ()22
( )22أو ( )23قرشاً ،وترتفع لتصؿ إلى ( )37قرشاً في الدواخؿ ،وىناؾ مف يطمؽ عمى المجيدي اسـ المحبوب الذي

يساوي ( )20قرشاً ،ويعتقد أف ى ذه التسمية عامية تعني التحبب مما يدؿ عمى أىمية ىذه العممة وحرص الناس عمى
اقتناءىا ،وىو يعني بالنياية يدؿ ندرة النقود لدى عامة الناس .عبد السالـ أدىـ ،وثائؽ تاريخ ليبيا الحديث ،ص74؛

وفاء كاظـ ماضي الكندي ،المصدر السابؽ ،ص .ص.228 – 227
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سبعة وصوالت أخرى استممتيا المجنة كمعونة لألىالي

بيف جميع األىالي الذيف جمعتيـ أرض واحدة وديف واحد.

أيلول4235/م

وىذه المعونة تعد إثارة لمنخوة العربية ودليالً عمى المحمة الوطنية

ولمنع تكرار ىذا القحط والمجاعة التي خمفت آثا اًر سمبية عمى األىالي ،ولغرض أخذ الحيطة والحذر وادخار ما

يمكف ادخاره مف حبوب السيما الحنطة والشعير في مواسـ الرخاء وخزنيا وعدـ بيعيا أو تصديرىا خارج ،فقد قاـ الوالي
مصطفى عاصـ باشا ( ،)1876–1875وبعد مرور أربع سنوات عمى مجاعة عاـ  1871بتوجيو إعالف ألىالي الوالية
يحثيـ فيو عمى عدـ بيع محصوليـ الزائد عف حاجتيـ حتى ال يضطروا لشراء المحصوؿ وقت األزمات بأسعار مضاعفة،

فضالً عف ذلؾ فقد وجو الوالي نداءه إلى المتصرفيف والمديريف والشيوخ كي يأخذوا حذرىـ وحيطتيـ وتدابيرىـ وحث األىالي
عمى ضرورة خزف المحصوؿ الزائد عف حاجتيـ تحسبا ألي طارئ أو مجاعة يمكف حصوليا(.)2

ولـ تشر المصادر إلى حدوث المجاعة مرة أخرى ،باستثناء الرحالة (كاكيا) الذي انفرد برواية حدوث مجاعة عاـ

 1881وبشكؿ كبير وفضيع ،حسب قولو ،مما اضطر الوالي لجمب الدقيؽ مف مركز السمطة العثمانية لتفريقو عمى قبائؿ
الوالية ،واف األىالي أطمقوا عمى ىذا العاـ اسـ عاـ الدقيؽ ليذا السبب( ،)3فكانوا يؤرخوف بو لمواليدىـ ووفياتيـ وأحداثيـ

الكبرى.
لـ تؤيد وتشير المصادر األخرى ىذه الرواية ،التي نشؾ في صحتيا ووقوعيا ودليمنا في ذلؾ أنو في ىذا العاـ
()4

كانت ىناؾ زراعة لمحصولي الحنطة والشعير حتى أنو تـ جمع ( )4699,75كيمة

مف الشعير و ( )266كيمة قمح

كضريبة عشر مف األىالي ،تخزف في مخازف الوالية( ،)5وىذا يعني أف ىذا العاـ شيد زراعة لمحصولي الحنطة والشعير،
واف الحكومة قامت بأخذ ضريبة عمى ىذيف المحصوليف مما يعني في واقع الحاؿ تعذر حصوؿ مجاعة مع وجود زراعة،
وبالتالي ىذا األمر يفند رواية كاكيا التي انفرد بيا وبالتالي لـ تحصؿ مجاعة عاـ .1881

()6

عمى أف مصادر أخرى أشارت إلى حدوث مجاعة عاـ  1892في متصرفية برقة  ،حيث تعرضت مواشي

المتصرفية لإلبادة ،وذكر القنصؿ االنكميزي في بنغازي الذي اطمع عمى أوضاع متصرفية برقة ،إف ما حدث مف إبادة

لممواشي يحتاج إلى عشرة أعواـ عمى أقؿ تقدير حتى تستطيع المتصرفية استعادة تكويف ثروتيا الحيوانية(.)7

ويعتقد أف مناطؽ أخرى مف الوالية كانت تصيبيا حاالت جفاؼ تعقبيا مجاعة لمسكاف جراء قمة المحاصيؿ
الزراعية وىذا األمر مرتبط بتساقط األمطار ،عمى أف شدة ىذه المجاعة لـ تكف بقوة مجاعة عاـ  1871التي اجتاحت
عموـ مناطؽ الوالية.

فضالً عف األوبئة السالفة الذكر ،عرفت والية طرابمس عدد مف األمراض ،سنحاوؿ تسميط الضوء عمى أبرزىا،

ومناطؽ انتشارىا :

)(1الوثائؽ العثمانية (المجموعة األولى) ،وثيقة رقـ ( ،)22ص.82

)(2دار المحفوظات التاريخية ،طرابمس ،ممؼ الزراعة ،وثيقة مؤرخة في  29مايو .1875
)(3

Anthony G. Cachia, OP. Cit, P. 53.

)(4الكيمة أو ما تعرؼ بالكيمة اإلستانبولية ىي مف المكاييؿ العثمانية وتساوي ( )32كيمو غراـ مف الشعير أو ( )28كيمو غراـ ذرة.
)(5محمد أمحمد الطوير ،المصدر السابؽ ،ص .ص.45 – 44

)(6برقة  :قائممقامية تابعة لطرابمس ،أصبحت عاـ  1963متصرفية تابعة مباشرة لإلستانة ،لكنيا عادت بتبعيتيا لطرابمس
عاـ  ،1871ثـ رجعت عاـ  1872وأصبحت تابعة مباشرة لإلستانة ،وبقيت عمى ىذا الوضع إلى نياية ىذه الحقبة.
وفاء كاظـ ماضي الكندي ،المصدر السابؽ ،ص.7

)(7فرانشسكو كورو ،ليبيا أثناء العيد العثماني الثاني ،ترجمة :خميفة محمد التمبسي ،دار الفرجاني ،طرابمس ،د.ت ،ص.114
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 )5الدرن :

وىو مرض السؿ ،أو ما كاف يعرؼ شعبياً باسـ مرض الرقيؽ ،وعالماتو اليزاؿ والضعؼ العاـ الذي يصاحبو

سعاؿ شديد ون فث الدـ ،تكثر اإلصابة بيذا المرض في حاالت ازدحاـ المدف أو ازدحاـ المسكف الواحد يرافقيا سوء التغذية
وسوء تيوية مكاف السكف األمر المسيؿ لنقؿ المرض بواسطة التنفس والرذاذ المتناقؿ.

انتشر المرض في الوالية في العاـ  1880بعد وصوؿ قافمة تحمؿ رقيقاً مف أواسط أفريقيا نزلت في أرض الوالية

تمييداً لذىابيا إلى أوربا( ،)1وكاف أحد أفراد القافمة مصاباً بالمرض الذي انتشر بشكؿ سريع بيف بقية األىالي( ،)2ولـ يعرؼ
دواء ليذا المرض خالؿ ىذه الحقبة ،ولـ يسجؿ عدد ضحاياه التي كانت مبيمة لعدـ االىتماـ الواضح بيذه األمراض

باستثناء األوبئة التي يجري االىتماـ بتسجيؿ عدد ضحاياىا.
 )2الزهري :

وىو مف األمراض التي ظيرت في ىذه الحقبة في بعض مناطؽ الوالية ،وبشكؿ خاص في مدينة مزرؽ التي

كانت محطة لقوافؿ التجار والرقيؽ القادميف مف المناطؽ األفريقية مما ساعد عمى تفشي المرض ،والذي كاف يعالج بطرؽ

شعبية معتمدة عمى استخداـ الحنظؿ وأمالح النطروف التي كاف المريض يعاني مف م اررتيا بشكؿ كبير( ،)3عمى أف ىذا
المرض وخالؿ والية الوالي نامؽ باشا ( ،)1898 – 1896تمت السيطرة عميو بصورة كمية ومنع انتشاره ،حسب ما جاء

بتقرير رفعتو الوالية إلى مركز الحكومة تؤكد أف ىذا المرض الذي وصفتو بػ (الفضيع) قد نجح في السيطرة عميو(.)4

إف ورود وصؼ (الفضيع) ليذا المرض في ىذه الوثيقة يؤكد أف ىذا المرض كاف مؤذياً ومنتشر في أرجاء الوالية

وىذا ما جعؿ الوالي يؤكد عميو في ىذا التقرير دوف غيره مف األمراض األخرى التي كانت متواجدة في الوالية.
 )8الجدري :

وىو مف األمراض المعدية ،والذي كاف منتش اًر في مناطؽ عديدة ،وخاصة الدواخؿ ،وتكثر اإلصابة بو خالؿ

موسـ األمطار ،وأكد الطبيب األلماني (ارفيف فوف باري) أثناء زيارتو لموالية عاـ  1877إف ىذا المرض منتشر بشكؿ كبير
ونسب الوفيات بو كبيرة ،واف عدوى المرض غالباً ما تنتقؿ مف بالد السوداف ومدف أفريقية أخرى ،فضالً عف ذلؾ فقد أكد

()5
أنو تمقى تحذي اًر مف عدـ السفر إلى الدواخؿ تجنباً لإلصابة بيذا المرض  ،وىذا ما يشير أف المرض كاف عامالً مسبباً

لموفاة في أغمب األحواؿ ،ويعتقد أف ىناؾ عامالً آخر كاف وراء الوفيات المتكررة بيذا المرض أىميا تخوؼ األىالي

وتعامميـ بحذر وريبة مع األطباء األجانب واألدوية المصنعة أجنبياً واعتمادىـ عمى التداوي باألعشاب وىذا ما حدى
بأىالي منطقة غرياف إلى إخفاء أطفاليـ أثناء حممة التطعيـ اإلجبارية ضد مرض الجدري( ،)6خوفاً مف التطعيـ الذي كانوا

يجيموف أىميتو الصحية ليـ وألطفاليـ.

)(1كانت والية طرابمس الغرب محطة ميمة لتجارة الرقيؽ ففييا تـ تجميع الرقيؽ مف أفريقيا والذىاب بيـ إلى أوربا ،وكانت
مف التجارات الرائجة والتي تحقؽ ربحاً كبي اًر لموالية خالؿ ىذه الحقبة.

)(2عبد الكريـ أبو شويرب ،المصدر السابؽ ،ص.18
)(3المصدر نفسو ،ص.18

)(4عبد السالـ أدىـ ،وثائؽ تاريخ ليبيا الحديث ،وثيقة رقـ ( ،)93ص.153

)(5الطبيب األلماني ارفيف فوف باري  1877 – 1846ورحمتو إلى غات وبالد اآليير ،ترجمة  :عماد الديف غانـ ،منشورات
)(6

منشورات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية ،سمسمة نصوص ووثائؽ ( ،)24طرابمس ،1995 ،ص.245
دار المحفوظات التاريخية ،طرابمس ،ممؼ الصحة.
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 )4المالريا :

وىو مف األمراض الشائعة ،والذي كاف يكثر انتشاره قرب المستنقعات الصغيرة ،وعرؼ عف مدينة مرزؽ كثرة

المصابيف مف أبناءىا بيذا المرض الذي كاف منتش اًر لكثرة المستنقعات الصغيرة المحيطة بالمدينة ،وليذا السبب كانت الدولة

العثمانية تتخذ مف ىذه المدينة منفاً لألشخاص غير المرغوب فييـ( ،)1أو ممف تعاقبيـ جراء أعماؿ مخالفة يقوموف بيا ضد
سياسة الدولة العثمانية ،ويعتقد أف السبب وراء ذلؾ ىو التخمص مف أعداء الدولة العثمانية إلصابتيـ بيذا المرض الذي

يقود إلى الوفاة جراء عدـ توفر عالج ناجح لو خالؿ الحقبة قيد البحث.
 )1الحمى :

وىو مف األمراض المنتشرة في الصحراء الوسطى ومنطقتي غات وفزاف ،ويعتقد أنو كاف واسع االنتشار ويصيب

عدد غير قميؿ مف األىالي ،وىذا ما أكده الطبيب األلماني (أرفيف فوف باري) الذي عالج عدد مف سكاف غات المصابيف

بيذا المرض أثناء تواجده فييا عاـ  ،)2(1875أما الرحالة التونسي (الحشاتشي) فقد كاف أكثر مبالغة في وصؼ إصابات
المرض عندما أشار إلى إصابة األشخاص الغرباء الزائريف لمنطقة غات بيذا المرض ،وانيـ في أغمب األحواؿ يكوف
مصيرىـ الموت جراء الحمى ،أما إذا كاف محظوظاً ولـ يصبو المرض في الزيارة األولى ،فإنو ينجى مف المرض ويزوؿ

الخطر عنو في الزيارات الالحقة( ، )3وأشار في مكاف الحؽ أف المرض تكثر اإلصابة بو في فصؿ الصيؼ ،رغـ أف ىواء

الوالية معتدؿ وغير رديء( ،)4وكالـ الحشاتشي فيو نوع مف المبالغة فيما يخصموت الزائريف بالحمى ألنو في الغالب إصابة

إصابة الزائريف بأمراض أخرى تكوف سبباً لموفاة.
 )6أمراض العيون :

وىي مف األمراض المنتشرة في مناطؽ عديدة مف الوالية ،ويرجع سبب اإلصابة بيا لعدـ االىتماـ بالنظافة ،ففي

بعض الواحات والمناطؽ يكثر الذباب ،بشكؿ كبير والفت لمنظر ،وغالباً ما يستقر عمى وجو األطفاؿ لدرجة يسد فييا
أعينيـ وأنوفيـ فيكوف عامالً إلصابتيـ بأمراض العيوف والتي تكوف منتشرة بيف الكبار أيضاً( ،)5وأكد ىذا األمر الرحالة
الحشاتشي عندما أشار لكثرة انتشار أمراض العيوف بيف سكاف الوالية ،خاصة منطقتي سوكنة ومرزؽ ،لذلؾ فيـ بحاجة

ماسة لطبيب مختص بأمراض العيوف( ،)6وىذا يؤكد خمو الوالية مف طبيب متخصص بأمراض العيوف ،ألنو يعتقد أف
غالبية األطباء المتواجديف في ىذه الحقبة كانت اختصاصاتيـ عامة لمعالجة األمراض الشائعة مثؿ الكحة والسعاؿ وآالـ
البطف وغيرىا ،وما يؤكد ما ذىبنا اليو مف القوؿ ىو أف المصابيف بأمراض العيوف غالباً ما يفقدوف بصرىـ جراء عدـ

النظافة ،وىذه الحالة كانت منتشرة بشكؿ واضح في الحي الييودي في داخؿ مدينة طرابمس والذي كاف مخصصاً لسكف
ييود الوالية والذي اتسـ بقذارتو وعفونة شوارعو وىي عوامؿ ساىمت بشكؿ أو بآخر بإصابة سكانو بأمراض العيوف،

وبالتالي أصابتيـ بالعمى(.)7
)(1

فرانشسكو كورو ،المصدر السابؽ ،ص.144

)(3

محمد بف عثماف الحشائشي ،رحمة الحشائشي إلى ليبيا سنة ( 1895جالء الكرب عف طرابمس الغرب) ،تقديـ وتحقيؽ :

)(2ا لطبيب األلماني ارفيف فوف باري ،ص.313

عمي مصطفى المصراتي ،دار لبناف لمطباعة والنشر ،بيروت ،1965 ،ص.210

)(4المصدر نفسو ،ص.68

) (5صادؽ مؤيد العظـ ،رحمة في الصحراء الكبرى بأفريقيا ،ترجمة  :عبد الكريـ شويرب ،منشورات مركز جياد الميبييف
لمدراسات التاريخية – سمسمة الدراسات التاريخية ( ،)34طرابمس ،1998 ،ص.75

)(6محمد بف عثماف الحشائشي ،المصدر السابؽ ،ص.210

)(7خميفة محمد سالـ األصوؿ ،الجالية الييودية بوالية طرابمس الغرب مف ( ،)1911 – 1864رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة الفاتح ،كمية التربية ،طرابمس ،1985 ،ص.162
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ويعزى سبب اإلصابة بأمراض العيوف ،وكما نوىنا سابقاً ،إلى قمة االىتماـ بنظافة العيوف عف طريؽ غسميا بالماء

وبشكؿ مستمر وذلؾ ألف اليواء ،في غالبية المناطؽ الصحراوية يكوف مميئاً بغبار رقيؽ عالؽ في الجو ،فضالً عف ذلؾ فإف
التعرض المباشر ألشعة الشمس القوية ومف دوف أي شيء واقي مف األسباب التي تؤدي إلى اإلصابة بأمراض العيوف(.)1
 )7أمراض متفرقة :

فضالً عف األمراض السالفة الذكر ،والتي كانت أكثر شيوعاً مف غيرىا ،فقد عرفت الوالية جممة مف األمراض

غير المعدية .والتي يتعرض اإلنساف لإلصابة بيا في كؿ مكاف وزماف ،وقد نقؿ لنا الطبيب األلماني (ارفيف فوف باري)
وصفاً لبعض ىذه األمراض أثناء تواجده في بعض مناطؽ الوالية ،ومف ىذه األمراض مرض ضيؽ التنفس ،والذي عالج
()2

أحد الحداديف المصابيف بو عف طريؽ إعطاءه عالج (الكوراؿ)

الذي كاف األىالي متخوفيف مف استخدامو خوفاً مف

إصابتيـ بم ضاعفات جانبية ،األمر الذي اضطر الطبيب (أرفيف) إلى تناوؿ جرعة مف الدواء أماـ المريض ليشعر
باالطمئناف ويتشجع لشرب الدواء ،الذي كاف فيو نسبة مف المخدر وىذا ما أشار إليو (ارفيف) الذي ذكر أنو تناوؿ جرعة

مضاعفة مف الدواء مما أدى إلى شعوره وكأنو شخص سكراف(.)3

فضالً عف مرض ضيؽ التنفس فقد ذكر ارفيف مجموعة مف األمراض التي شاىد قسماً منيا ،وعالج القسـ اآلخر

مثؿ آالـ العيوف ،والصرع الذي يعرؼ بيف األىالي باسـ (كركر) ،أمراض الكبد التي تصيب األىالي بعد إصابتيـ بالحمى،
الزىري ،السيالف ،الجدري ،آالـ الجياز اليضمي والتي عزى سبب اإلصابة بيا إلى نقص الغذاء وسوئو ،فضالً عف مرض

االكتئاب والجنوف والسمنة التي كانت منتشرة بيف النساء بشكؿ واضح ،والتي عزى سبب اإلصابة بيا إلى تضخـ الغدة

الدرقية(.)4

ويذكر الطبيب (آرفيف) أنو عالج الكثير مف األىالي ،فعمى سبيؿ المثاؿ أف أحد شيوخ المناطؽ التي زارىا كاف

يعاني مف احمرار في قرنية العيف ،وعالجو باستخداـ الكحؿ الذي كاف عالجاً ناجحاً بدليؿ أف الشيخ المصاب أرسؿ لو أربع

قطع مف الجبف المصنع محمياً كيدية لو مقابؿ عالج مرض عينو( ،)5أما آالـ البرد والروماتيزـ والتي تعرض ليا الطبيب

نفسو والتي سببت لو آالماً شديدة ،كاف يعالجيا باستخداـ ضمادات الماء التي ذكر أنيا أفادتو كثي اًر( ،)6أما أمراض البرد

حساء مف لحـ الماعز كعالج ليذه األمراض والذي أكد الطبيب (آرفيف) فعالية ىذا
والزكاـ فقد كاف أىالي الوالية يستخدموف
ً
الحساء مف معالجتو شخصياً ،حتى أنو كاف مديف لألىالي الذي وصفيـ بػ (الطيبوف) لتواصؿ إمداده بيذا الحساء طيمة

إصابتو بنزلة البرد( ،)7إف وصؼ األىالي بالطيبوف دليؿ حقيقي عمى بساطة وطيبة أىالي الوالية الذي لـ تختمؼ آراء معظـ
معظـ مف زار الوالية سواء مف العرب أـ األجانب عمى حسف خمقيـ وطيبتيـ وتعامميـ الطيب مع ضيوفيـ ىذا مف جانب،

)(1

Rohlfs, Gherardo, Tripolitania, Viggo da TripoLi all'oasi di kufra, Dottor Francesco Vallordi,
Milano, 1913, P.116.
)(2الكوراؿ :مف األدوية التي تؤخذ مع الحميب أو الماء قبؿ موعد النوـ بػ ( )30 – 15دقيقة ،ويسبب ىذا الدواء ،الذي
يعرؼ عممياً باسـ ( )Chlorol Hydratوتجارياً باسـ ( ،)Welldormالنعاس العاـ فقد يبقى المريض نائماً لميوـ التالي
ويستخدـ لمعالجة حاالت األرؽ والحساسية وبجرعة واحدة ليالً فقط ألنو يسبب النعاس لذلؾ ال يستخدـ لألطفاؿ دوف
( )12سنة أو كبار السف.
http//www.netdoctor.co.uk/
) (3الطبيب األلماني ارفيف فوف باري ،ص.281
)(4المصدر نفسو ،ص .ص.302 – 301
) (5المصدر نفسو ،ص.272
( (6المصدر نفسو ،ص.157
)(7

المصدر نفسو ،ص.107
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ومف جانب آخر يؤكد عمى اىتماـ األىالي بالطب الشعبي الذي أكد نجاحو في عالج عدد كبير مف األمراض كما اكد ذلؾ

ارفيف.

وكاف مف جممة األمراض األخرى التي عالجيا الطبيب (آرفيف) المرضى العقمييف ،حيث أكد أنو كاف يعالج عدداً

منيـ وانو كاف يزورىـ داخؿ منازليـ ،ووصؼ أنو عالجيـ عف طريؽ إعداد شراب مخموط بالماء والعسؿ( ،)1يشربو المريض
ومف ثـ يعطيو دواء خاص لـ يذكر نوعو ،عمى أنو لـ يشير إلى مدى نجاحو بعالج المرضى العقمييف ،وانما اكتفى بطريقة

عالجيـ فقط ،وىنا البد مف اإلشارة أف األمراض العقمية مف األمراض صعبة العالج والتي تحتاج إلى وقت طويؿ وطرؽ

عالج متطورة وىذا شيء لـ يكف متوف اًر خالؿ الحقبة قيد الدراسة.

أما أطباء آؿ شيبوف( ،)2الذيف تميزوا خالؿ ىذه الحقبة والحقب الالحقة ،فقد ذكروا جممة مف األمراض وطرؽ

عالجيا وبالشكؿ التالي :

 -1الكس ور ،فكانوا يجبروىا بخمطة مصنوعة مف الحمبة والبيض والصوؼ أو شعر الماعز ،بعدىا تمؼ بألواح مف القصب أو
الخشب وتربط لحيف تماثميا لمشفاء.
 -2أمراض الرأس مثؿ الشقيقة ،ضربة البرد وطرش األذف ،فتتـ معالجتيا عف طريؽ الكي بالنار أو الحجامة.
 -3عرؽ النسا والتمزؽ والتقمص فيستخدـ زيت الزيتوف ،الذي تكثر زراعتو في مناطؽ متعددة مف الوالية ،والذي يدلؾ بو
المناطؽ المصابة ،فضالً عف استخداـ الحجامة.

 -4الفطريات التي تصيب الفـ فيستخدـ زيت الموز لعالجيا فضالً عف دوره في تنظيؼ الفـ.

 -5األمراض الجمدية مثؿ الجرب والثعمبة فتتـ معالجتيا بمستحضرات خاصة تصنع مف الكبريت أو الثوـ ،أما الثالوؿ فتتـ
معالجتو بكيو بالنار.
 -6الرمد وأمراض العيف مثؿ وقوع األشياء الغريبة فييا ،فقد كانوا يعالجونيا عف طريؽ قمب الجفف واستخراج الشيء الغريب
الداخؿ فييا ،أما الرمد فقد كانوا يكووه بغصف صغير مف الزيتوف.

 -7اإلسياؿ أو اإلمساؾ واألمراض التي تصيب المعدة فقد كاف العسؿ ىو أشير العالجات ليا ،فضالً عف الدواء التاجوري.
 -8عالج الدـ الفاسد (ضغط الدـ والكولستروؿ) فيتـ استخداـ الحجامة وقت الظييرة الستخراج الدـ الفاسد مف الوريد.

واشتير أطباء آؿ شيبوف بالطب الشعبي فقد كانوا يقوموف بتحضير األدوية مف النباتات ،وأشيرىا الدواء
التاجوري الذي يحضر عف طريؽ خمط ( )40عشبة مف أعشاب مختمفة وكانوا يعالجوف بو أمراض عديدة ،وشكؿ العسؿ

وزيت الزيتوف أبرز أدوات العالج فضالً عف الرمؿ والبيض والبصؿ والثوـ والكبريت وماء النار.

أما األمراض النفسية والتي اشتير بمعالجتيا ىدية بف عمي بف ىدية (ىو مف اسرة آؿ شيبوف) الذي عاش في

القرف التاسع عشر ،وكاف يعالجيا عف طريؽ قراءة القرآف والكي البارد(.)3

) (1الطبيب األلماني ارفيف فوف باري ،ص.306

)(2آؿ شيبوف  :وىي مف أشير أسر الوالية ممف عمموا بالطب جدىـ األكبر (عمي بف ىدية بف شادي بف أحمد المرغني) ولد
عاـ  1770وكاف مف أعالـ عصره ،مارس الطب الشعبي فكاف بارعاً فيو واشتير صيتو بيف األىالي ،كاف لو ولداف

األكبر (ىدية) الذي كاف صالحاً زاىداً عالج األىالي مف األمراض النفسية عف طريؽ قراءة القرآف والكي البارد ،أما

األصغر فيو (محمد) الذي تدرب عمى يدي والده في مجاؿ الطب الشعبي وأورث ىذه المينة فيما بعد إلى ولده (عمي)،

وتوارث مينة الطب سبعة مف أفراد ىذه األسرة لمحقبة ( .)1981–1775عمر الميدي عمر محمد الحجاجي ،أطباء آؿ
)(3

شيبوف ،مجمة الوثائؽ والمخطوطات ،العدداف التاسع والعاشر ،طرابمس ،1995–1994 ،ص 125و ص.130
المصدر نفسو ،ص 131وص.125
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ولـ تقتصر عالجات ىذه األسرة ،وغيرىا ،عمى اإلنساف فقط ،بؿ كاف لمحيوانات نصيب في االىتماـ بمعالجتيـ

مف األمراض التي يصابوف بيا فاألبقار والخيوؿ والحمير والماعز كانوا يعالجوف أمراضيـ بالتجبيس والكي بالنار وجراحة
األوراـ وعالج األسناف والحوافر فضالً عف تضميد الجروح(.)1

ومف األمراض المنتشرة ،والتي كانت تصيب اإلبؿ الجرب الذي كاف يعالج بالكبريت الذي يؤخذ مف آبار وعيوف

خاصة ي تواجد فييا عمى شكؿ طيف يحمؿ وتمأل الجرار بو ،ثـ يحؿ بقميؿ مف الماء وتطمى المنطقة الجربة منو ،وكاف
الكبريت يستخدـ فضالً عف ذلؾ لعالج جرب اإلنساف الذي أثبت فعاليتو الكبيرة ،لدرجة أنو كانت تصدر كميات كبيرة منو
إلى القاىرة واإلسكندرية(.)2

عموماً كانت ىناؾ أم ارضاً شائعة في تمؾ الحقبة ،وحتى وقتنا الحالي يعاني منيا اإلنساف في أوقات متعددة وعند

العمؿ المتواصؿ مثؿ وجع الرأس ،الدوخة ،زغممة العيوف ،الشعور بوىف الذراعيف والقدميف ،آالـ الصدر والسعاؿ الجاؼ

وغيرىا مف األمراض التي كانت تعالج عف طريؽ الحجامة التي تعد مف العالجات القديمة ،والتي كانت تستخدـ منذ عيد
الرسوؿ محمد ( )والى يومنا ىذا فقد أكد الرسوؿ محمد ( )عمى أىمية الحجامة بقولو (" : )إف أمثؿ ما تداويتـ بو

الحجامة"( ، )3وعممية الحجامة بشكؿ مبسط تعتمد عمى إجراء جروح بسيطة في جسـ المريض سواء في ظيره أـ رقبتو أـ
رجم و  ...الخ ،ثـ يوضع قدح ساخف يصنع مف الصفيح أو الزجاج يعرؼ باسـ (مكارة) عمى مكاف الجرح وبعد تثبيتو يتـ
تدويره عدة مرات ،ويستمر بذلؾ حتى تنقضي خمس دقائؽ يخرج خالليا بخا اًر مف مكاف الجرح ،وتستمر العممية بيذا
الشكؿ والتي يأمؿ منيا إخراج الدـ الفاسد مف جسـ المريض والذي يعتقد أنو السبب في إصابتو بالكثير مف األمراض التي

يتعرض ليا(.)4

 )8وجع األسنان :

عرؼ عف سكاف الوالية ،وعموـ العرب خالؿ ىذه الحقبة والحقب السابقة قمة اىتماميـ بأسنانيـ إال مف جانب

واحد ىو كثرة تناوليـ لمحميب الذي يعد مف أبرز أغذية العرب إلى جانب تمر النخيؿ ودقيؽ الشعير ،أما سكاف والية
طرابمس فقد تميزوا بتناوؿ حميب النوؽ الطازج الذي كاف مشابياً لطعـ حميب البقر والذي كانت لو فوائد متعددة فيو يشرب

لتسكيف ح اررة الجسـ( ،)5ويعد مصدر ميـ جداً إلمداد الجسـ بحاجتو إلى الكالسيوـ الذي يعد مصدر لبناء العظاـ واألسناف
في الجسـ ،لذلؾ احتفظ األىالي بأسنانيـ قوية حتى عند كبار السف ،وىذا ما الحظتو الرحالة (مابؿ لومس تود) التي

أشارت لعدـ رؤيتيا لمعرب وىـ فاقدي أسنانيـ( ،)6لكف ىذا ال يعني في جميع األحواؿ عدـ وجود أوجاع لألسناف والذي كاف
عالجيا الوحيد ىو القمع لعدـ وجود عالج آخر ،والحالؽ ىو الشخص الذي يتولى بكؿ جراءة القياـ بيذه العممية التي
يتحمؿ المريض فييا الكثير مف اآلالـ ،خاصة إذا ما عرفنا عدـ وجود مخدر يساعد عمى تخفيؼ ألـ قمع السف ،وقد نقؿ لنا

الرحالة (إفالد بانزه) وصفاً لعممية قمع السف وسنذكر الوصؼ كامالً لتكوف الصورة واضحة لما يعانيو المريض " :يحضر

الحالؽ أداة صغيرة ويمؼ خيط أخضر حوؿ المقبض الخشبي ثـ يدخمو فـ الطفؿ بعد أف فتح عنوة ،يخمخمو نحو اليسار

)(1

المصدر نفسو ،ص.132

)(2عمار جحيدر ،آفاؽ ووثائؽ في تاريخ ليبيا الحديث ،الدار العربية لمكتاب ،اإلسكندرية ،1991 ،ص.94

)(3الشافعي ،أبو عبد اهلل محمد بف إدريس الشافعي (ت 204ىػ) ،المسند ،مطبعة دار الكتب العممية لمطباعة والنشر،
بيروت ،د.ت ،ص.191

)(4طرابمس مطمع القرف العشريف في وصؼ الجغرافي األلماني أفالد بانزة ،ترجمة  :عماد الديف غانـ ،منشورات مركز جياد
الميبييف لمدراسات التاريخية – سمسمة نصوص ووثائؽ ( ،)26طرابمس ،1997 ،ص.94

)(5صادؽ مؤيد العظـ ،المصدر السابؽ ،ص.ص.50 – 49

)(6

Todd, Mabellimis, Tripoli the Mysterious Boston, Small Maynard, 1912, P. 110.
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فيسيؿ الدـ ،ثـ يخمخمو نحو اليميف حتى ينخمع فيعرض السف الممطخ بالدـ عمى المريض الذي يتمضمض بالماء متأوىاً

ويشرع المتفرجوف يتموف آيات مف القرآف الكريـ ،ويضع الحالؽ السف عمى لوح خشبي في الجدار والى جانبو أعداد كبيرة
مف األسناف المخموعة ،ليؤكد أنو طبيب ماىر وليس رجالً يدعي الطب"(.)1

إف ىذه الصورة المؤلمة تضعنا أماـ واقع يدؿ عمى خمو بعض المناطؽ مف وجود طبيب أسناف متخصص األمر

ال ذي فتح المجاؿ أماـ الحالؽ ليقوـ بيذه الميمة الصعبة والتي كانت ليا نتائج سمبية عمى صحة اإلنساف مف جوانب
متعددة يأتي في مقدمتيا استخداـ أدوات غير صحية في قمع األسناف محممة بآالؼ الجراثيـ تقود في النياية إلى إصابة

المريض بمضاعفات جانبية قد تسبب إصابتو بأمراض أخرى ىذا مف جانب ومف جانب آخر نقؼ أماـ صورة لمقدار األلـ
الذي يعانيو المريض جراء قمع السف الذي يضطر لذلؾ لعدـ تحممو األوجاع ،وىنا ينطبؽ المثؿ الشائع في العراؽ "وجع
ساعة وال وجع كؿ ساعة" والذي يعني أف اإلنساف يتحمؿ الوجع الذي يتعرض لو جراء قمع السف بدالً مف تحممو وجع السف

طواؿ اليوـ ،فضالً عف األوبئة واألمراض السالفة الذكر ،نجد أف بعض الرحالة ومنيـ األلماني (أفالد بانزة) قد شخص حالة
غير صحية عمى سكاف الوالية وىي (الخموؿ) الذي عزى سبب اإلصابة بو لح اررة الجو العالية التي مف شأنيا زيادة ح اررة

الجسـ ىذا مف جانب ،ومف جانب آخر وجد أف الزراعة ،وىي أكثر الميف مف ناحية عدد العامميف فييا ،تتطمب جيداً كبي اًر

مع ح اررة الجو فاألرض الزراعية تحتاج إلى سقاية مما يتطمب جيوداً كبيرة كما وأف سحب المياه طواؿ ليالي الصيؼ يمنع
الفالح مف الخمود لمنوـ مما يترؾ أث اًر سمبياً عمى نشاطو الذىني الذي سبؽ وأف تأثر سابقاً بح اررة الجو(.)2

ويعتقد أف الخموؿ سببو نقص الغذاء وسوء التغذية ،التي غالباً ما تسبب أعراضاً مشابيو لألعراض التي وصفيا

الرحالة (أفالد بانزة) وما يؤكد قولنا ،أنو في العاـ  1879أرسؿ الطبيب (حسف حامد المصري) إلى منطقة الجبؿ الغربي
بعد انتشار عدة أمراض وبعد ذىابو كتب تقري اًر جاء في ممخصو أف عدد كبير مف األىالي مصابوف بسوء التغذية بسبب
سوء التيوية في المساكف والعيش مع الحيوانات والرطوبة العالية في المساكف( ،)3فضالً عف قمة الغذاء المسبب الرئيسي

لمرض سوء التغذية ،وىنا البد مف إعطاء صورة عف طبيعة غذاء سكاف والية طرابمس الغرب وعاداتيـ الغذائية ،التي يعتقد
أف غالبيتيا غير صحية لذلؾ كانت سبباً وراء إصابتيـ بأمراض الجياز اليضمي ،وىذا ما شخصو الطبيب األلماني (أرفيف
()4

فوف باري)

الذي شخص حاالت عديدة مف األمراض المتعمقة بالجياز اليضمي والتي توصؿ أف سببيا ىو نقص الغذاء

وسوءه.

)(1طرابمس مطمع القرف العشريف في وصؼ الجغرافي األلماني أفالد بانزة ،ص.95
)(2

المصدر نفسو ،ص.55

)(3دار المحفوظات التاريخية ،طرابمس ،ممؼ التعميـ ،وثيقة مؤرخة عاـ .1879
)(4الطبيب األلماني آرفيف فوف باري ،ص.301
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ثانياً  :العادات الغذائية  :ارتبط غذاء السكاف بحياتيـ اليومية ،لذلؾ نجد اختالفاً في نوعية الغذاء مف مكاف إلى آخر ،بؿ

مف أسرة إلى أخرى تبعاً لوضعيا االقتصادي واالجتماعي ،لكف عموماً تـ تشخيص عوامؿ أساسية ثالثة تمعب دو اًر ميماً
في نوعية غذاء السكاف ،وسنحاوؿ تسميط الضوء عمييا وىي كالتالي :
 )5العامل الجغرافي :

لعبت الظروؼ المناخية ،المتمثمة بغ ازرة األمطار الشتوية ،واعتداؿ مناخ الوالية ،دو اًر بار اًز في التركيز عمى زراعة

الحبوب والتي كاف مف أبرزىا القمح والشعير والذرة ،فضالً عف البقوؿ مثؿ الفاصوليا والحمص والفوؿ ،وكانت ىذه
المحاصيؿ ،وبشكؿ خاص الحبوب ،تدر ربحاً عمى المزارعيف أكثر مف غيرىا إضافة إلى جيؿ األىالي بالقيمة الغذائية

لمخضر والفواكو ،ولسوء األوضاع االقتصادية وضآلة الدخؿ الشيري لألفراد ،كميا عوامؿ شكمت دافعاً لالعتماد عمى
الحبوب وبشكؿ رئيسي ،إف لـ نقؿ أساسي في الغذاء مقارنة بالمواد الغذائية األخرى(.)1

()2

لذلؾ نجد أف الحبوب تدخؿ في أىـ أصناؼ األطعمة التي عرفتيا الوالية مثؿ الكسكسي

()3

والبازيف

والخبز ،والتي

ُع ّد تناوليا وخاصة في األعياد والمناسبات جزءاً مف التراث الذي يتـ توارثو مف جيؿ إلى آخر لدرجة يصعب معيا تغير
ىذا التراث مف خالؿ االستغناء عف ىذه األصناؼ الغذائية غير المفيدة صحيا بأخرى أكثر فائدة وذات قيمة غذائية عالية.
 )2العامل االقتصادي :

مف خالؿ استقراء الوضع االقتصادي لموالية نجد أف النسبة الكبرى مف األىالي كانت ذات دخؿ محدود جداً ،ال

يكاد يسد احتياجات األسرة الضرورية ،وىذا ينطبؽ بشكؿ واضح عمى طبقة الفالحيف التي كانت تعيش عمى مردود
األراضي الزراعية ،والتي بدورىا مقتصرة عمى ىطوؿ األمطار التي تزيد او تقمؿ مف نسبة المحاصيؿ الزراعية ،فعمى سبيؿ

المثاؿ شيدت الوالية أعواماً مف الجفاؼ نتيجة قمة ىطوؿ المطار األمر الذي قاد إلى انتشار المجاعات ،وكما أوضحنا
ذلؾ في صفحات سابقة ،فانعكست المجاعات بالتالي عمى طبيعة الغذاء ،فكانت نسبة كبيرة مف األىالي وصمت إلى ٪85

تعيش في حالة كفاؼ اضطرىا لالعتماد عمى المواد الغذائية الرخيصة والمشبعة في الوقت ذاتو ،فكانت الحبوب مف أبرز
غذاء متمي اًز لألىالي لرخص ثمنيما مقارنة بالقمح والبقوؿ المذاف كانا أغمى
ىذه المواد السيما الذرة والشعير المذاف شكال
ً
غذاء لألسر المتوسطة( ،)4وشكمت الضرائب الباىضة المفروضة عمى األىالي دورىا أيضاً عمى ضعؼ الدخؿ
ثمناً وشكال
ً
مما شكؿ عامالً في تحديد اتجاه الغذاء نحو تناوؿ الحبوب دوف غيرىا مف المواد الغذائية.
 )8العامل االجتماعي :

تمعب العادات والتقاليد واألعراؼ المتوارثة دو اًر في تحديد نوعية الغذاء الذي يتناولو األىالي ،لذلؾ نجد اختالفاً

واضحاً في نوع الغذاء مف بمد إلى آخر ،بؿ مف مدينة إلى أخرى داخؿ البمد الواحد ،وفي والية طرابمس الغرب نمحظ اىتماـ

)(1أحمد عمي الفنيش ،المجتمع الميبي ومشكالتو ،مكتبة دار النور ،طرابمس ،1967 ،ص.155

) (2الكسكسي  :مف أشير األكالت في المغرب العربي يصنع مف دقيؽ القمح الذي يحوؿ إلى حبات صغيرة تشبو (البرغؿ)
ويطبخ عمى البخار ،وبعد نضوجو يضاؼ إليو مرؽ المحـ والخضار.

) (3البازيف  :مف أشير األكالت الشعبية التي تزيف الموائد في األعياد واألفراح يصنع مف دقيؽ الشعير أو القمح المغمي

ويقدـ بشكؿ ىرمي (كتمة مف العجيف المطبوخ) ويحاط بالمرؽ والمحـ ويؤكؿ باأليدي عف طريؽ خمط الدقيؽ المطبوخ

بالمرؽ.

) (4المختار عثماني العفيؼ ،مدينة سوكنة دراسة تاريخية لألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعممية – 1935
 ،1911منشورات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية ،سمسمة الدراسات التاريخية ( ،)49طرابمس،2002 ،
ص.ص.185 – 183
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األىالي بغذاء يومي الجمعة والثالثاء لعقد األسواؽ في ىذيف اليوميف( ،)1فيتناوؿ األىمي خالؿ ىذيف اليوميف أصناؼ

غذائية متميزة مقؿ المحـ والكسكسي والبازيف ،ويختمؼ األمر مف منطقة إلى أخرى حسب عقد األسواؽ التي تعقد في بعض
المناطؽ يومي األحد واألربعاء أو االثنيف والخميس وتأتي أىمية ىذه األسواؽ مف خالؿ مشاركة أعداد كبيرة مف األىالي

بعممية البيع والشراء مما يؤدي إلى انخفاض األسعار نتيجة المعروض الكبير مف السمع الزراعية( ،)2وىناؾ عادات غذائية
ا رتبطت بمناسبات معينة ،فعمى سبيؿ المثاؿ نجد األىالي يكثروف مف تناوؿ الحمويات والتمر خالؿ شير رمضاف ،وتناوؿ
حمويات متعددة تصنع خصيصاً لعيد الفطر ،في حيف نجد األىالي يكثروف تناوؿ المحوـ الحمراء خالؿ أياـ عيد األضحى

وذلؾ لذبحيـ أضحية العيد لدرجة أف ىذا العيد يعرؼ بػ (عيد الشواء) ألف لحوـ األضحية يتـ شواءىا وتناوليا خالؿ أياـ

العيد( ،)3أما في األعراس فنجد وجبتي الكسكسي والبازيف تتصدراف موائد األعراس بؿ وحتى المآتـ.

ىذه العوامؿ ساىمت بشكؿ أو بآخر بتحديد نوعية وكمية الغذاء الذي يتناولو الفرد ،وبالتالي نجـ عف ذلؾ

مشكالت أساسية في الغذاء ،سببت مع مرور الوقت مشاكؿ بارزة في طبيعة غذاء سكاف الوالية ،وبالتالي نجـ عنيا مشاكؿ
صحية ،وسنحاوؿ التركيز عمى أبرز ىذه المشاكؿ ومخاطرىا الصحية.
 -5اإلفراط في تناول المواد النشوية :

لعبت العوامؿ الجغرافية واالقتصادية دو اًر في اعتماد األىالي عمى تناوؿ الحبوب والبقوؿ بشكؿ أساسي ،وىي

مواد نشوية ،وبالتالي فغذائيـ سيفتقر لمعناصر الالزمة لبناء الجسـ مثؿ البروتيف الذي يساعد عمى بناء أنسجة الجسـ،
والكالسيوـ والفسفور المفيداف لبناء العظاـ واألسناف والحديد المساعد األساسي لبناء كريات الدـ الحم ارء ،فضالً عف

الفيتامينات التي تعد ميمة لكسب الجسـ حيويتو ونشاطو(.)4

وجدنا مف خالؿ دراسة أحواؿ المجتمع أف األىالي يغفموف تناوؿ الخضروات والفواكو والبيض والمحوـ البيضاء

التي تعد مف العناصر الالزمة لبناء ونمو الجسـ والسبب يرجع لسوء الحالة االقتصادية ،وليذا نجد أف نسبة كبيرة مف
األىالي يشعروف بالكسؿ والخموؿ ،كما نوىنا لذلؾ سابقاً ،وىناؾ عامؿ آخر وراء قمة تناوليـ ليذه المواد ىو قمة زراعتيا
مف قبؿ المزارعيف أنفسيـ لضآلة مردودىا المادي مقارنة مع الحبوب ىذا مف جانب ،ومف جانب آخر إف الفواكو والخضر

ال تشعر الفرد بالشب ع ،خاصة الفالحيف ،مقارنة بالحبوب والبقوؿ لذلؾ نجد أف محدودي الدخؿ يعزفوف عف تناوليا ويكتفوف
بالحبوب والبقوؿ.
 -2اإلكثار من استخدام الفمفل الحار :

اعتاد األىالي اإلكثار مف تناوؿ الفمفؿ الحار وادخالو في عدد كبير مف أصناؼ األطعمة التي يعدونيا والتي

كانت تتميز بح اررتيا الشديدة ،وليذا األمر مخاطر صحية عديدة ،فالمعروؼ أف تناوؿ مقدار قميؿ مف الفمفؿ يساعد عمى
فتح الشيية وتنبيو عصارات المعدة ،لكف اإلكثار والمبالغة في تناوؿ الفمفؿ الحار وفي أغمب الوجبات مف شأنو خمؽ
مشاكؿ صحية لمكبد والمعدة والكمى.

) (1الحظت خالؿ فترة تواجدي في ليبيا ،أنو إلى وقتنا الحالي ما زالت أسواؽ الفواكو والخضروات تعقد في أياـ محددة مف

األسبوع مثؿ الجمعة أو الثالثاء ،فيتـ خالؿ ىذيف اليوميف طرح أنواعاً متميزة مف الخضر ال تطرح بقية أياـ األسبوع

األخرى.

)(2طرابمس الغرب مطمع القرف العشريف في وصؼ الجغرافي األلماني أفالد بانزة ،ص.151
)(3أحمد عمي الفنيش ،المصدر السابؽ ،ص.156
)(4

المصدر نفسو ،ص.157
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 -8اإلفراط في شرب الشاي :

يعد شرب الشاي أو ما يعرؼ في الوالية باسـ( :الشاىي) مف العادات المتوارثة التي تحرص معظـ األسر عمى

تناولو بشكؿ دائـ وثابت بعد وجبات الطعاـ أو في جمسات السمر ،وىذه العادة الغذائية دخمت عنوة نياية القرف التاسع

عشر وفرضت وجودىا بقوة ،كما يشير لذلؾ عدد مف المؤرخيف(.)1

ومع بداية معرفة األىالي لشرب الشاي لـ يكف عادة يومية ،لغالء ثمنو ،بؿ كاف يحضر في مناسبات خاصة أو
عند حضور ضيؼ متميز ،ففي بعض األحياف تمر أشير ال يتـ فييا إعداد الشاي ،لكف مع تقدـ الوقت أصبح الشاي مف

العادات اليومية حتى وصؿ معدؿ شرب الشاي خالؿ الجمسة الواحدة مف ثالثة إلى سبعة أدوار أي سبعة مرات(.)2

إف الضرر ليس في الشاي بحد ذاتو ،وانما بطريقة إعداده غير الصحيحة والمتمثمة بغميو عمى النار مدة طويمة،

وليذا ضرراف ىما:
 )1يخرج ما فيو مف مواد نافعة مما يضعؼ الجسـ.
 )2يضاعؼ مف م اررتو التي تخفؼ حدتيا باإلكثار مف السكر وىذا بدوره يفقد اإلنساف شييتو لمطعاـ ويشعره بالشبع
وىذا يعني أف الفرد ال يتناوؿ وجباتو اليومية بشكؿ كامؿ فتسوء تغذيتو وتضعؼ بنيتو ،وبذلؾ يكوف عرضة

لإلصابة بأمراض سوء التغذية(.)3

إذا كاف ضرر الشاي عمى الكبار بيذا الشكؿ ،فالضرر عمى األطفاؿ يكوف أكبر ،فالطفؿ عند شربو لمشاي،
سيفقد شييتو لمطعاـ الذي يعد ضروري لو لبناء عظامو وأنسجة جسمو ،لذلؾ نالحظ أف عدد كبير مف األطفاؿ المدمنيف
عمى شرب الشاي مصابيف بالضعؼ والشحوب واليزاؿ.

ويعد الشاي مف المشروبات الدافئة والتي بيا فائدة ،حدت بأحد شعراء ىذه الحقبة لنظـ قصيدة طويمة يمدح فييا

الشاي الذي كاف متواجداً بصنفيف األسود واألخضر ،جاء في بعض أبياتيا
الشاي قسماف أخضر وأسػود
()5

وبعضيـ ماؿ وقاؿ األخضر

فخذ منافع أتت مف الشاي

()4

:

واألحسف األسود فيػما أيدوا
ىو المطيؼ األحسف المفتخر

مقوي االنعاظ ثـ الب ػػاه

يمنع أيضاً سػػرعة اإلنػزاؿ

ميضماً ألكمنا في الػحػاؿ

وينفعف النزلة القديمػػة

وينفي البالغـ العظيمػ ػ ػػة

مقوي الدماغ ثـ القمػػب

مفرح لو مزي ػػؿ الوصػب

إف ىذه األبيات تضعنا أماـ فوائد عديدة لمشاي فيو مف أبرز المنبيات لإلنساف ويساعد عمى ىضـ الطعاـ الدسـ

اء لنزالت البرد والتياب البمعوـ ،ولكف ىذه الفوائد تأتي إذ تـ إعداده بطريقة صحيحة وىي أف ُيغمى
ومقوي لمدماغ ،ويعد دو ً
الماء جيداً ثـ يصب عمى الشاي وال يوضع عمى النار حتى ال يفقد خواصو الميمة.
)(1صالح بف دردؼ ،دور الشاي أو الشاىي في حياتنا االجتماعية ،مجمية التراث الشعبي ،السنة الثامنة عشر ،العدداف  3و
 ،4طرابمس ،1998 ،ص.ص.64 – 63

) (2سالـ عبد اهلل الفالح ،الشاىي في حياتنا االجتماعية ،مجمة التراث الشعبي ،السنة التاسعة عشر ،العدداف  3و ،4
طرابمس ،1999 ،ص.62

)(3أحمد عمي الفنيش ،المصدر السابؽ ،ص.158
)(4صالح بف دردؼ ،المصدر السابؽ ،ص.65

) (5أثبتت الدراسات الحديثة وجود كثير مف الفوائد الصحية لمشاي األخضر مقارنة بالشاي األسود الذي يعد أقؿ فائدة مف
الشاي األخضر.
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 -4تناول المأكوالت الدسمة ليالً :

اعتاد األىالي ،مف سكاف المدف بشكؿ خاص ،تناوؿ المأكوالت الدسمة مثؿ الرز والكسكسي والبازيف في وجبة

العشاء ،التي تعد الوجبة الرئيسية ليـ ،والسبب في ذلؾ أف الحرفييف وأصحاب المحاؿ يبدأ عمميـ مف الصباح حتى غروب

الشمس لذلؾ تكوف عودتيـ لمنازليـ ليالً فيتناولوف ىذه األطعمة الدسمة ليالً يصحبيا تناوؿ الشاي( ،)1وال يخفى عمى
الجميع أف تناوؿ مثؿ ىذه األطعمة قبؿ النوـ لو مخاطر صحية عمى المعدة تؤدي إلى اضطرابات وأمراض جانبية أخرى.

عمى أف التقميد قد تغير بمرور الوقت وأصبح مقتص اًر عمى المناسبات خاصة شير رمضاف وفي األفراح والمآتـ،

ويكاد ىذا التقميد يكوف واحداً بعموـ مناطؽ الوطف العربي التي تزخر موائدىـ في شير رمضاف وفي مناسبات األفراح
باألطعمة الدسمة والمتنوعة.

عمى الرغـ مف كثرة المشاكؿ المتعمقة بطعاـ الوالية ،إالّ أف ذلؾ ال يعني أف عموـ عاداتيـ الغذائية خاطئة ،فنجد

عادات غذائية صحيحة يمتزـ بيا عدد ال بأس بو مف األىالي كاف مف شأنيا الحفاظ عمى صحة أبدانيـ ومقاومتيـ ألمراض
عديدة ،ومف أبرز ىذه العادات أو المحاسف المتعمقة بالطعاـ :
 )5تناول البقوليات :

مف العادات الحسنة في غذاء أىالي والية طرابمس الغرب ىي تناوؿ البقوليات مثؿ الفوؿ والحمص والفاصوليا

والبازالء وغيرىا مف البقوليات التي تدخؿ في كثير مف األطعمة المطبوخة( ،)2ولمبقوؿ أىميتيا فيي تعد مف العناصر
الغذائية اليامة الحتوائيا عمى البروتيف والحديد وفيتاميف ( )Bوىذه العناصر تغني عف تناوؿ المحوـ الذي لـ يكف باستطاعة

الكثير مف العوائؿ تناولو لغالء ثمنو مقارنة مع األغذية األخرى.
 )2الخبز األسمر :

يتناوؿ عدد كبير مف سكاف الوالية الخبز المصنوع مف دقيؽ القمح األسمر ودقيؽ الشعير ،وبشكؿ خاص في

المناطؽ الريفية( ، )3وىذا النوع مف الخبز يكوف ذا قيمة غذائية عالية تفوؽ الخبز األبيض الحتوائو عمى نسبة أكبر مف
البروتيف وفيتاميف ( )Bوالحديد والكالسيوـ ،والتوجو الطبي الحديث ينصح بتناوؿ الخبز األسمر أو ما يعرؼ بػ (خبز
الشعير) لممصابيف ببعض االمراض مثؿ :مرض السكري ،وبذلؾ يكوف سكاف والية طرابمس قد التزموا بقاعدة صحية قبؿ

عشرات السنيف والتي جنبتيـ اإلصابة بعدد مف األمراض المنتشرة في وقتنا الحالي.
 )8شرب الحميب :

غذاء كامالً بحد ذاتو ،خاصة لألطفاؿ والنساء الحوامؿ والمرضعات ،وعادة شرب الحميب وجدناىا
يعد الحميب
ً
غذاء متكامالً يقدـ لضيوفيـ القادميف لزيارتيـ بشكؿ مفاجئ
منتشرة بيف سكاف األرياؼ والبدو ،حتى أنيـ يعدونو مع التمر
ً
فال يحتاجوف إلى غذاء آخر( ،)4أما سكاف الصحراء فيدخمونو في أنواعاً متعددة مف أطعمتيـ ،فيـ يطيونو مع الدقيؽ لعمؿ

حساء ،أو يشربونو مع التمر ،وفي أحياف أخرى يعمموف منو المبف الذي يتناولونو مع األرز أو الكسكسي( ،)5ولكف مع

األسؼ فإف عادة شرب الحميب كانت قميمة االنتشار في المدينة إال بكميات محدودة.

)(1تيسير بف موسى ،المجتمع العربي الميبي في العيد العثماني ،الدار العربية لمكتاب ،ليبيا ،1988 ،ص.33
)(2أحمد عمي الفنيش ،المصدر السابؽ ،ص.159
)(3

المصدر نفسو ،ص.159

)(4المختار عثماف العفيؼ ،المصدر السابؽ ،ص.185

)(5محمد سعيد القشاط ،الطوارؽ عرب الصحراء الكبرى ،الطبعة الثانية ،مركز دراسات وأبحاث شؤوف الصحراء ،ليبيا،
 ،1989ص.84
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 )4التمر :

غذاء
يعد التمر مف األغذية المتوفرة والرخيصة الثمف ،ويعد مف أىـ األغذية التي يتـ تناوليا في السفر باعتباره
ً
مشبعاً ومغذياً في الوقت ذاتو ،ويكتفي سكاف البادية بأكؿ التمر وحده أياماً عديدة مع قميؿ مف المبف أو الماء ،لما يحممو

مف فائدة كبيرة الحتوائو عمى الحديد وفيتاميف ( )Bلذلؾ فيو يسد جانب كبير مف النقص الموجود في غذاء األىالي،
ولمنخمة مكانة مقدسة لدى األىالي ،خاصة سكاف الجنوب ،فيـ يمجدونيا لدورىا الكبير في حياتيـ اليومية وقد ورد ذكرىا
في العديد أمثاليـ الشعبية ،منيا المثؿ القائؿ (بر بال نخمة ،سرعاف ما يخال) ،فضالً عف األمثاؿ فإف الشعر ساىـ في بياف

أىمية النخمة ،فقاؿ أحد الشعراء :

()1

إغرس ليو البستػػاف

إذا كاف ولدؾ جيعػػاف

وقاؿ آخر :

()2

وىذا مف أخبار النعائـ

كؿ التمر واشرب المػاء

وعمى الرغـ مف أىمية التمر ،إال أنو لـ يكف بالجودة التي كاف عمييا في دوؿ الخميج والعراؽ ويعود السبب وراء
ذلؾ أف مناخ ىذه المناطؽ السالفة الذكر يساعد عمى نجاح زراعة أنواع عديدة ومتميزة مف التمور.
قواعد وعادات صحية :

ىناؾ جممة مف القواعد الصحية التي كاف سكاف والية طرابمس الغرب يمتزموف بيا ،والتي أفادتيـ بالمحافظة عمى

صحتيـ ،وكانت األمثاؿ الشعبية ىي الوسيمة الوحيدة التي استطعنا مف خالليا الوقوؼ عمى أبرز ىذه القواعد فاألمثاؿ
الشعبية اىتمت بالصحة وقواعد التربية الجسمية وقدمت لنا نصائح وكممات ذىبية ليا وزنيا الثقيؿ في الميزاف الصحي مثؿ
الطعاـ ،الشراب ،النوـ ،الطب  ...الخ.
مف أوائؿ ىذه القواعد والتي تفيد الجسـ وتبعث عمى الراحة تمؾ النصيحة الثمينة بضرورة مراعاة المشي لفائدتو

الكبيرة لألبداف فضالً عف دوره في المساعدة عمى عممية ىضـ الطعاـ ،فتذكر األمثاؿ ذلؾ بمثميف شييريف :
 اتغدى وتيدى ولو كاف عميؾ الديف. -وتعشى وتمشى ولو كاف خطوتيف.

والمثؿ الثاني يؤكد عمى حالة صحية ميمة عدـ النوـ بعد تناوؿ العشاء بؿ ضرورة المشي الذي يساعد عمى
ىضـ الطعاـ وعدـ حصوؿ اضطراب في المعدة.

مف القواعد الصحية الميمة ،أيضاً ،ىي المباكرة بالنوـ لما ليا مف فوائد صحية عمى جسـ اإلنساف ،ألف النوـ

ضرورة الزمة النتظاـ حياة اإلنساف وحيويتو ،وفي ذلؾ يذكر المثؿ :
 -بات دجاجي وأصبح نعاجي

()3

الحجاجي .
 ُودؾ صبعؾ في عيف ّ

المثؿ يعني ضرورة النوـ المبكر مثؿ الدجاج ليصبح الجسـ نشيطاً مثؿ النعاج ،وال ييمؾ كالـ الناس أو انتقادىـ

لؾ ما دمت تممؾ صحة نفسؾ وجسدؾ ،فضع اصبعؾ في عيف الطاغية حتى ولو كاف الحجاج(.)4

إف النوـ ضروري لكف ذلؾ ال يعني كثرة النوـ الذي يعد غير ذي فائدة ،لذلؾ سخر المثؿ مف النوـ الكثير قائالً:
)(1البستياف  :نوع مف شجر نخيؿ البمح.

)(2المختار عثماف العفيؼ ،المصدر السابؽ ،ص.185

)َّ (3
الحجاجي  :المقصود بو ىنا ىو ( الحجاج بف يوسؼ الثقفي) والذي عرؼ في التاريخ أنو مف الوالة الذيف تميزوا بالقوة
والقسوة وحكـ العراؽ في العيد األموي مف 95 – 73ىػ.

)(4عمي مصطفى المصراتي ،المجتمع الميبي مف خالؿ أمثالو الشعبية ،الطبعة الثانية ،د.ـ ،1972 ،ص.78
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سمف القطاطيس(.)1
 لو كاف النوـ َس َّمف راىو َّويعني بذلؾ أف النوـ الزائد ال يكسب الجسـ السمنة ،ألنو لو صح ذلؾ لكانت القطط (القطاطيس) مف أسمف
الحيوانات لنوميا الكثير ،ثـ أف النوـ الزائد يسبب خموالً لمجسـ وتراكـ لمدىوف التي البد مف حرقيا بالحركة والنشاط ،لكف
ىذه القاعدة ال تنطبؽ عمى األطفاؿ الذي يعد النوـ مف الضروريات الميمة في أياميـ األولى ،فقد أكدت أغمب الدراسات

أف الطفؿ في أشيره األولى يحتاج مف  20 – 18ساعة نوـ في اليوـ ،ومف ىنا أشار المثؿ إلى ضرورة ترؾ الطفؿ

مسترسالً في نومو ألف إيقاظو مف نومو يسبب لو اإلزعاج ويؤثر عمى أعصابو وصحتو ،فيقوؿ المثؿ :
تنوض صغيرؾ.
نوض بعيرؾ وال َّ
َّ -

ولـ تغفؿ األمثاؿ الطعاـ وآدابو ،وفي مقدمتيا القواعد الصحية الواجب إتباعيا في تناوؿ الطعاـ ،ومنيا إدخاؿ

الطعاـ فوؽ الطعاـ الذي مف شأنو التسبب في اضطراب ىضـ المعدة ،خاصة وأف المعدة ىي بيت الداء ،وفي ذلؾ يقوؿ

المثؿ :

 المي يخمط ينبشـ.بمعنى أف خمط أنواعاً عديدة مف األغذية تقود إلى البشـ أي التخمة ،فضالً عف ذلؾ تناوؿ الطعاـ مف غير شيية

ىو إيذاء لممعدة ،وفي ذلؾ يقوؿ المثؿ :
الماكمةُ بعد الشبع حراـ(.)2
َ

واذا كانت المعدة ىي بيت الداء ،فإف السكف في مساكف غير صحية مف شأنو ،أيضاً ،التسبب بأمراض خطيرة

لساكنيو ،ومف أبسط القواعد وأوليا ىو ضرورة تيوية المساكف وادخاؿ الشمس ليا ألف الشمس تطرد اآلفات وتقضي عمى
الجراثيـ واألوبئة ،وفي ذلؾ يقوؿ المثؿ :
 -دار تخشيا الشمس ما يخشياش الطبيب.

وأكدت األمثاؿ مف جانب آخر عمى أىمية الوقاية مف األمراض والحيطة والحذر ،فيو يحذر مف العدوى التي

تنقؿ عف بعض األمراض مثؿ الجرب ،لذلؾ يقوؿ المثؿ الشعبي :
 -الجرب يعدي.

ٍ
مرض معدي ،لذلؾ يقوؿ المثؿ:
كذلؾ ينصح بتجنب السفر إلى المناطؽ التي ينتشر فييا

الوبا ويجييا يموت بال شيادة(.)3
 المّي يعرؼ دار َوألىمية الدواء لمشفاء مف األمراض ،وضرورة االلتزاـ بتناوليا ،فقد قاؿ المثؿ :
 خمؽ الدا وخمؽ لو الدوا.بمعنى أف اهلل سبحانو وتعالى خمؽ لكؿ داء دواء.

أعطتنا األمثاؿ السالفة الذكر صورة عف قواعد صحية وسميمة كاف يمتزـ بيا سكاف الوالية ،لكف بالمقابؿ نجد

قواعد غير سميمة تؤدي في أحياف عديدة إلى إصابة الفرد بأمراض وعواقب غير محمودة ،ومف ىذه القواعد أف اإلنساف ال
يمتزـ بمراجعة الطبيب عند إصابتو بداء معيف ،بؿ يكتفي بتشخيص المرض بنفسو ،وىذا خطأ كبير ولو عواقب وخيمة إذا
كاف تشخيصو غير صحيح ،فالمثؿ يقوؿ:
 -البنادـ طبيب نفسو.

وفي السياؽ ذاتو ىناؾ مثؿ مشيور في دوؿ عديدة سواء كانت عربية أـ أجنبية وىو:

)(1
)(2

المصدر نفسو ،ص.79
المصدر نفسو ،ص.80

)(3عمي مصطفى المصراتي ،المجتمع الميبي مف خالؿ أمثالو الشعبية ،ص.83
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 اسأؿ مجرب وال تسأؿ طبيب. -وانشد مجرب وال تنشد طبيب.

وىناؾ ظاىرة غير صحية لمسناىا في المجتمع الطرابمسي خالؿ ىذه الحقبة وىي أف عدد مف األشخاص
أخطاء عديدة يكوف مف جراءىا إصابة عدد مف يراجعوف
يمارسوف مينة الطب مف غير دراسة ليذا العمـ لذلؾ فيو يرتكب
ً
بمخاطر صحية ،بؿ قد تصؿ ىذه المخاطر إلى مدعي مينة الطب نفسو ،وفي ذلؾ يقوؿ المثؿ الشعبي :
 َّيدعي الطب ويموت بالعمة.

وىذا المثؿ يناغـ قوؿ الشاعر قديماً:

طبيب يداوي الناس وىو عميؿ

وأخي اًر البد لإلنساف الحفاظ عمى ىيكؿ جسمو ،ألف المرض إذا وصؿ لمييكؿ فإنو يصيب المفاصؿ والعظاـ

وبالتالي يطوؿ عالجو ويقوده األمر إلى التعرض ألنواع عديدة مف األمراض ،التي تكوف سبباً في ىزاؿ الجسـ والمظير،
ولكف عند سالمة الييكؿ تعود الصحة إلى كامؿ الجسـ ،وفي ذلؾ يقوؿ المثؿ:

العود فالمحـ مردود(.)1
 إف سمـ ُوفي ىذا المثؿ حكمة أخرى ىي ضرورة معالجة األمراض أياً كاف نوعيا ،وعدـ التماىؿ في معالجتيا حتى واف

كانت بسيطة فكثي اًر مف األمراض البسيطة قادت لمشاكؿ صحية عديدة جراء إىماؿ معالجتيا وعدـ تناوؿ الدواء الالزـ ليا،
ومف ىنا جاءت أىمية المستشفيات التي تقدـ خدماتيا لممصابيف بأمراض عديدة ،وىذا ما سنتناولو في الفقرة القادمة.

ثالثاً  :المستشفيات:

تعد المستشفيات مف المظاىر الحضارية التي يعكس تطورىا الواقع الصحي والخدمي لممكاف الذي تقاـ بو ،فيي

تعطينا صورة واضحة المعالـ عف مدى االىتماـ الحكومي بالمنطقة وباألىالي ومدى سعييا لمقضاء عمى األمراض واألوبئة
مف جية ،وتوفير كادر طبي متطور مف جانب آخر ،في ىذه الفقرة سنحاوؿ تسميط الضوء عمى المستشفيات التي كانت
متواجدة في الوالية في الحقبة قيد الدراسة ،لنجدىا ثالث أصناؼ عامة وعسكرية وأجنبية ،فالعامة ممف كانت الدولة

العثمانية تسعى إلنشائيا لتقديـ خدماتيا الطبية ،ولعؿ أبرزىا ىي المستشفى البمدي ،فضالً عف بعض المستوصفات

الصغيرة التي كانت تقدـ خدمات طبية متواضعة ،أما العسكرية والتي جاء االىتماـ بإنشائيا مدفوعاً بعامؿ عسكري بحت

قُصد منو تقديـ خدمات طبية لمجنود سواء العثمانييف اـ سكاف الوالية مدفوعاً بتوفير جيش قوي سميـ مف األمراض والعمؿ
التي تمنعو مف أداء واجبو العسكري عمى أتـ وجو ،وأخي اًر المستشفيات والمراكز الصحية األجنبية التي نجدىا تتنوع بتنوع

األطماع األوربية االستعمارية ،فيناؾ البريطانية والفرنسية واإليطالية وغيرىا ممف كانت تقدـ خدماتيا وبالمجاف ألىالي

الوالية سعياً منيا إلى رسـ صورة إيجابية عف مشاريعيا الخدمية والتي كانت ترسـ وراءىا صو اًر سمبية مزينة بسعييا

الحتالؿ أرض الوالية ،كباقي الواليات العثمانية التي بدأت تتساقط الواحدة تمو األخرى ،خاصة في المغرب العربي ،أماـ

التيار االستعماري الجديد.
 -5المستشفيات العامة:

شحت ،في إعطاءنا صورة واضحة عف المستشفيات التي كانت متواجدة
اختمفت المصادر التاريخية ،إف لـ نقؿ ّ
خالؿ ىذه الحقبة ،فضالً عف ذلؾ فقد حصؿ خمط كبير بيف أسماء ىذه المستشفيات مف مصدر إلى آخر ولعؿ مرد ذلؾ

يعود إلى قمة المصادر التي توثؽ ىكذا مواضيع اجتماعية وقمة المستشفيات وسرعة تبدؿ أماكنيا ،وتوقفيا عف تقديـ
خدماتيا الطبية مف جانب آخر ،ومع ذلؾ فقد سعينا قدر اإلمكاف إلى تشخيص المبس الحاصؿ بيف المصادر لموصوؿ إلى

أدؽ التفاصيؿ باستعراض أىـ مستشفيات الوالية خالؿ ىذه الحقبة ،وأبرزىا :
)(1

المصدر نفسو ،ص.84
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 )1المستوصؼ الطبي الذي افتتحو الوالي حالت باشا ( )1871 – 1870ليقدـ خدماتو الطبية ألىالي الوالية
الفقراء( ، )1ولـ تشر المصادر إلى مكاف إقامة ىذا المستوصؼ أو سعتو باستثناء سنة إقامتو ،لذلؾ يعتقد انو كاف
صغي اًر وفي داخؿ المدينة وانتيى وجوده مع نياية والية حالت باشا بدليؿ عدـ ورود أي ذكر لو بعد ىذه السنة.

 )2مستشفى الغرباء الذي أنشئ عاـ  1879في والية أحمد عزت باشا الثانية ( )1880 – 1879ويعتقد أنو أنشئ
عمى أنقاض مستشفى قديـ( ،)2وسمي بيذا االسـ ألنو كاف يستقبؿ الغرباء مف خارج حدود الوالية ،وىذه إشارة أف

إنشاءه كاف خارج أسوار المدينة وانو لـ يستمر بتقديـ خدماتو الطبية بعد ىذا التاريخ ودليمنا في ذلؾ عدـ ورود
أي ذكر لو بعد ىذه الحقبة.
 )3مستشفى باب البحر الذي تقع كثي اًر مف المصادر في خطأ وتذكره عمى أنو ىو نفس مستشفى الغرباء السالؼ
الذكر ،أنشئ عاـ  1883في والية راسـ باشا ( ،)1896 – 1881بني داخؿ أسوار المدينة فوؽ أساس فندؽ
قديـ بالقرب مف البحر ،ومف ىنا جاءت تسميتو بباب البحر ،يحوي المستشفى عمى ثالث طوابؽ ،الطابؽ السفمي

كاف بمثابة سرداب تـ استئجاره لتوفير إيراد لمبمدية ،أما الطابقاف الثاني والثالث فقد ضما عشروف غرفة ،وىناؾ

مف يذكر أنيا أربعة عشر غرفة فقط( ،)3وربما كاف عدد مباني المستشفى عشروف لكف المستغؿ منيا أربعة
عشر ،احتوت عمى ( )150سري اًر وكاف يقدـ خدمات متواضعة ألىالي الوالية ،ورغـ سعة المستشفى إال أنو لـ

يستمر بتقديـ خدماتو ألىالي الوالية ،ففي العاـ  1891كانت الحكومة العثمانية تسعى لبناء مدرسة عسكرية وبعد

رصد التكاليؼ الالزمة لمبناء وجدتيا تصؿ إلى ( )11700ليرة عثمانية ،وىو مبمغ كبير لذلؾ قررت استغالؿ

مبنى المستشفى ليكوف بديالً لبناء المدرسة العسكرية( ،)4ىذا األمر يجعمنا نقؼ أماـ أمريف ىاميف ،األوؿ يتعمؽ
بالحكومة العثمانية نفسيا والتي كانت تضع في اعتباراتيا الجوانب العسكرية بالمقاـ األوؿ عمى حساب النواحي

االجتماعية وىذا ليس باألمر المستغرب لدولة اتسعت أركانيا شرقاً وغرباً مف خالؿ فتوحاتيا العسكرية .األمر

بناء
اآلخر ،وىذا ما نعتقده ،أف المستشفى لـ يكف يقدـ خدمات متميزة أو يضـ كادر طبي خاص بو ،وربما كاف ً
ًً ليكوف مستشفى في المستقبؿ والدليؿ عمى ذلؾ أف الكثير مف المصادر تذكر بناء المستشفى دوف ذكر أي
مييأ ً
عمؿ قدمو المستشفى في المجاؿ الصحي ،عموماً بقي بناء المدرسة العسكرية قائماً في العاصمة الميبية طرابمس
إلى وقت قريب مف القرف الماضي.

 )4مستوصفا ترىونة والجمارؾ :

شيدت فترة والية الوالي أحمد راسـ باشا ( )1896 – 1881الكثير مف األعماؿ الخيرية التي قصد منيا إصالح
أوضاع الوالية ،ومنيا إنشاء مستوصؼ صحي في منطقة ترىونة( ،)5ضـ غرؼ أربعة وكاف يقدـ خدمات

متواضعة ألىالي المدينة( ،)6والى جانب ىذا المستوصؼ قاـ بناء مستوصؼ آخر خمؼ الجمارؾ داخؿ المدينة
في العاـ  ،)7(1899ومثؿ ىذه المستوصفات ارتبط وجودىا بوجود الوالي الذي يقوـ بإنشائيا لذلؾ نجد سرعاف ما

)(1

Anthony G. Cachia, OP. Cit, P. 49.

)(2الطاىر أحمد الزاوي ،المصدر السابؽ ،ص.270

)(3المصدر نفسو ،ص 275؛ خميفة محمد التميسي ،المصدر السابؽ ،ص.185

)(4الوثائؽ العثمانية (المجموعة األولى) ،وثيقة رقـ ( ،)34ص 127؛ خميفة محمد التميسي ،المصدر السابؽ ،ص.185
)(5ترىونة  :مدينة تقع في الغرب مف العاصمة طرابمس.

)(6الوثائؽ العثمانية (المجموعة األولى) ،وثيقة رقـ ( ،)34ص.133
)(7أتوري روسي ،المصدر السابؽ ،ص.384
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تترؾ وينتيي عمميا بانتياء والية الوالي ومغادرتو ألراضي الوالية ألف مثؿ ىذه األعماؿ يعدىا يعدىا الوالة مف

األعماؿ الخيرية التي قصد بيا التقرب لألىالي فقط.
 )5مستشفى البمدية :

نظ اًر لمحالة الصحية السيئة لألىالي جراء تعرض الوالية لعدد مف األوبئة التي فتكت بأرواح أعداد كبيرة مف

األىالي فقد كانت ىناؾ حاجة ماسة لبناء مستشفى عاـ جديد بعيد عف المدينة يستوعب أعداد كبيرة مف المرضى

ويضـ فروع بتخصصات متنوعة ،لذلؾ وقع اختيار الوالي نامؽ باشا ( )1898 – 1896عمى منطقة تقع في
شارع ميزراف وىي باألساس مقبرة فتمت إزالة العظاـ وبوشر بالبناء الذي كاف يتكوف مف طابقيف لو سمـ في

مواجيتو فناء ،والمبني كاف عمى شكؿ حرؼ ( )Uالالتيني وىو ذات الشكؿ الذي بنيت بو غالبية المؤسسات
ا لعثمانية في الوالية خالؿ ىذه الحقبة مثؿ المدارس والثكنات العسكرية ،ويتوسط المبنى ساحة واسعة تحيط بو

حدائؽ صممت لراحة المرضى ،وضـ المبنى مطبخاً ومكتبة ومخازف ،فضالً عف الحماـ البخاري( ،)1افتتح
المستشفى الذي كاف يضـ ( )50سري اًر عاـ  1897وكاف سبب اختيار مكاف بناءه خارج أسوار المدينة ىو
النتشار األوبئة العديدة داخؿ المدينة فحتى يمنع تسربيا داخؿ المدينة وألبعاد المرضى عف األشخاص السالميف

ومنع انتشارىا داخؿ المدينة(.)2

لقد بني ىذا المستشفى بتبرعات األىالي وبدعـ مف األوقاؼ ومساعدة الوالي ،وكاف ىناؾ لوحة عمى المدخؿ

الرئيسي لممستشفى كتب عمييا (بمدية خستة خانو سي) والتي تعني مستشفى البمدية ،وىذا ما يؤكد أف المستشفى ىو ليس
مستشفى الغرباء الذي بناه راسـ باشا ،وىو الخطأ الذي يقع بو الكثير مف الباحثيف.
()3

قدـ المستشفى خدمات صحية كبيرة لممواطنيف لقاء أجر محدد

لـ نعرؼ قيمتو ولكف يعتقد أنو أج اًر زىيداً

يتناسب مع إمكانيات األىالي االقتصادية المتواضعة ،وقدـ عالجاً ألبرز األمراض التي كانت منتشرة ذلؾ الوقت مثؿ
أمراض الجياز اليضمي والتنفسي والتناسمي فضالً عف دوره الواضح خالؿ الفترة التي اجتاح فييا وباء الكولي ار المدينة عاـ

 ،1910فقد أنشأ داريف لمعزؿ األوؿ لممسمميف بمنطقة باب الجديد والثاني لألجانب والمسيحييف بالمستشفى اإليطالي القديـ،
وىذا األمر أكده الطبيب اإليطالي (كاميمو بارباموري) الذي كاف أحد األطباء المتواجديف في الوالية خالؿ ىذه الحقبة ،كما
أنو في ذات الوقت أشاد بالخدمات الطبية التي قدميا أطباء ىذا المستشفى لممواطنيف ،وأبرزىـ :
 الطبيب عبد السالـ مصطفى المسالتي ،الذي كاف لو دور بارز في نشر الوعي الصحي والتثقيؼ عف طريؽالمقاالت التي كاف ينشرىا عمى صفحات جريدة الترقي حوؿ أضرار جمسات شرب الشاي وفوائد التطعيـ ومرض

الجدري وسريانو ومضاعفاتو ،توفي المسالتي عاـ .1953

()4

 الطبيب العراقي الشيير سميماف غزالة الذي كاف يشارؾ المسالتي مقالتو الطبية الميمة . -الطبيب عارؼ أدىـ ،المتوفى عاـ .1935

 الطبيب محمد أمسيؾ ،المتوفى عاـ .1944 الطبيب المصري حسف حامد ،الذي ترؾ تقارير طبية عف أحواؿ السكاف المرضى في منطقة الجبؿ الغربيونالوت بعد أف كمفو الوالي لمذىاب ليذه المناطؽ لظيور أمراض عديدة(.)5

)(1

www.Facebook.com/TaryhTrablsBalsw

)(2خميفة محمد التميسي ،المصدر السابؽ ،ص 185؛ أتوري روسي ،المصدر السابؽ ،ص.121
)(3فرانشسكو كورو ،المصدر السابؽ ،ص.121

)(4عبد الكريـ أبو شويرب ،المصدر السابؽ ،ص.24

)(5

www.Facebook.com
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بقي المستشفى قائماً إلى ما بعد عاـ  1911عندما استممت إيطاليا إدارة المستشفى ،وتحوؿ المبنى بعد ذلؾ ،أي

بعد االستقالؿ إلى مدرسة إعدادية باسـ (عمي حيدر الساعاتي).
 -2المستشفيات العسكرية :

بعد عودة العثمانيوف لحكـ والية طرابمس الغرب لممرة الثانية عاـ  ،1835انصب اىتماميـ بالجنود وحمايتيـ،

وىذا األمر انعكس لمتفكير ببناء مستشفى ييتـ برعاية الجنود ،ولعدـ وجود الماؿ الالزـ لمبناء مف جية وعدـ وجود متسع
مف الوقت مف جية أخرى ،لذلؾ وقع اختيار العثمانيوف عمى قصر قديـ في منطقة المنشية بالقرب مف ثكنات الفرساف
()1

والمدفعية

وتـ افتتاح ىذا المستشفى الذي شغؿ مبناً كبي اًر نوعاً ما في والية محمد أميف باشا ( .)1847 – 1842وتميز

ىذا المستشفى بأنو كاف يقدـ خدماتو لعامة األىالي ،عمى الرغـ مف تخصصو بالعسكرييف فقط ،فقد كاف يتردد عميو عدد

غير قميؿ مف المواطنيف المدنييف لمكشؼ والعالج(.)2

وأجري ترميـ ليذا المستشفى عاـ  1848عندما خصصت الحكومة مبمغ ( )43300قرشاً لترميمو ىو وبقية

المنشآت العسكرية في طرابمس(.)3

وىذا المستشفى ىو ذاتو الذي تذكره المصادر ولكنيا تعتبره مستشفاً آخر قد تـ بناءه في زمف الوالي مصطفى
()4

نوري باشا ()1855 – 1852

ألف مكاف المستشفى واحد وىو منطقة المنشية ،ولكف مف خالؿ مراجعة العديد مف

المصادر تـ التأكد أف المستشفى العسكري األوؿ الذي أقيـ في منطقة المنشية قد تمت إضافة أجنحة وعنابر خاصة
لممرضى حتى أصبح بشكؿ مستشفى وتـ افتتاحو رسمياً عاـ  1853ويضـ المستشفى لوحة تذكارية تشيد بمآثر السمطاف
()5

عبد المجيد

وكاف المستشفى يستوعب ( )250مريضاً(.)6

عمؿ بيذا المستشفى عدد مف األطباء والصيادلة ومساعدييـ ،فضالً عف اإلدارييف ،إالّ أف إدارة المستشفى كانت

توكؿ إلى ضابط ذو رتبة عالية ،وبالنسبة لمييئة الطبية المكونة مف األطباء والجراحيف فيـ ممف كانوا مكمفيف بالعمؿ عمى

()7
البواخر الحربية التي كانت ترابط بميناء مدينة طرابمس لحمايتيا مف األعداء  ،وقدر عدد العامميف بيذا المستشفى وتحديداً

وتحديداً عاـ  1910بحوالي ( )41شخصاً ،أغمبيـ مف األطباء والممرضيف والصيادلة( ،)8ويعتقد أف غالبية األطباء ىـ
عرب سواء مف والية طرابمس الغرب أو مف واليات عربية أخرى ،وذلؾ استناداً إلى مراجعة أسماء ىؤالء األطباء ومنيـ عبد

السالـ مصطفى أزقبره المسالتي ،والذي يعد مف أشير أطباء عصره ،والذي سبؽ وأف كاف يعمؿ في مستشفى البمدية ،كما

نوىنا لذلؾ سابقاً.

)(1عبد الكريـ أبو شويرب ،المصدر السابؽ ،ص.18

)(2سالنامة والية طرابمس العرب ،سنة 1312ىػ1894 ،ـ ،ص.64

)(3دار المحفوظات التاريخية ،طرابمس ،ممؼ الجيش ،وثيقة رقـ ( )1228مؤرخة في .1848/10/18
)(4عبد الكريـ أبو شويرب ،المصدر السابؽ ،ص.18

) (5خميفة محمد الذويبي ،األوضاع العسكرية في طرابمس ،الغرب قبيؿ االحتالؿ اإليطالي  ،1911 – 1881منشورات
مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية – سمسمة الدراسات التاريخية ( ،)32طرابمس ،1999 ،ص.78

)(6فرانشسكو كورو ،المصدر السابؽ ،ص.121

) (7عبد الكريـ أبو شويرب ،المؤسسات الصحية خالؿ العيد العثماني الثاني ،مجمة تراث الشعب ،العدد الخامس ،السنة
الثانية ،طرابمس ،1982 ،ص.43

)(8دار المحفوظات التاريخية ،طرابمس ،ممؼ الشؤوف العسكرية ،وثيقة رقـ ( ،)691مؤرخة في نيساف .1910
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تميز ىذا المستشفى الذي كاف يقدـ خدماتو الطبية لعموـ األىالي ،كما أوضحنا سابقاً ،بأنو قاـ عدد مف أطباءه

المتميزيف ،ومنيـ الدكتور تحسيف إبراىيـ( ،)1بنشر بحوث طبية متميزة بمجمة فرنسية في األعواـ  1910و  1911وصؼ
حميات البحر المتوسط ومرض آخر يصيب األطفاؿ الميبييف بعد أف تأكد مف إصابتيـ بو فضالً عف
فييا حاالت لمرض ّ
تحديده لطرؽ عالج ىذه األمراض ،وضـ المستشفى معمالً كاف يقدـ خدماتو لألطباء والمستشفيات األخرى ،ففي ىذا

المعمؿ تـ تشخيص دائي الكولي ار والتيفوئيد ،فضالً عف تحميؿ محتويات المعدة في حاالت التسمـ وتشخيص لحاالت
األمراض الميكروبية مف خالؿ معمؿ وأصباغ معينة لمتشخيص

()2

لـ يقتصر إنشاء المستشفى العسكري عمى مركز الوالية ،بؿ كاف ىناؾ مستشفى آخر في مدينة مرزؽ ،وىذا ما
أكده الرحالة التونسي محمد الحشائشي عند إصابتو بالحمى أثناء تواجده في مدينة مرزؽ فقصد المستشفى العسكري فييا
فعالجو طبيباً ليبياً ذكر لو أنو تمقى تعميمو في مينة الطب بمدينة باستانبوؿ عندما كاف ىناؾ ،وبعد فترة مف الدراسة ،تـ

إرسالو لمعمؿ بيذا المستشفى ،وانو يعتبر نفسو محظوظاً ألنو لـ يذىب لمعمؿ في صحراء نجد أو اليمف ،كما ىو الحاؿ
لعدد مف األطباء الميبييف(.)3

ىذا الكالـ يصؿ بنا إلى حقيقة مفادىا أف األطباء المتواجديف في الوالية كانوا في الغالب مف سكانيا ممف يتموف
دراستيـ خارج الوالية ،وتحديداً في عاصمة الدولة العثمانية ،لكف تعينيـ يتـ مف قبؿ الحكومة العثمانية ،والتي غالباً ما يتـ
في أماكف بعيدة عف مركز الوالية مثؿ بالد اليمف أو صحراء نجد ،وىو أمر ال يستسيغو غالبة األطباء الذي يفضموف

العمؿ داخؿ واليتيـ.

وكاف ىناؾ مستشفى عسكري آخر في مدينة الخمس ،ولكنو بالتأكيد ليس بضخامة مستشفى المركز ،ألنو كاف

لكؿ وحدة عسكرية مف وحدات الفرقة العسكرية مكاف يضـ طبيب وجراح وصيدلي( ،)4لذلؾ يعتقد أف مستشفى مدينة مرزؽ
والخمس ليستا مستشفيات بالمعنى الصحيح ،لكنيما ال تتعدياف أف تكونا وحدتاف عسكريتاف طبيتاف.

ولحؽ بالمستشفى العسكري صيدلية في مركز الوالية طرابمس ،ولكنيا لـ تكف مع ممحقات المستشفى ،بؿ كانت

بمكاف آخر بعيد عف المستشفى ،وال يعرؼ السبب في ذلؾ ،لكنو يعتقد أف لممستشفى صيدلية خاصة بيا ،حسب ما أشرنا
سابقاً ،لكف ىذه الصيدلية كانت مكممة ليا وتضـ أنواع أخرى مف األدوية لـ تكف تتواجد في المستشفى العسكري ،عموماً
اقتصر صرؼ الدواء في ىذه الصيدلية عمى العسكرييف وأسرىـ فقط ،لكف في حاالت خاصة استطاع المرضى مف غير
العسكرييف الحصوؿ عمى الدواء في حاالت خاصة عف طريؽ الجنود ،أو عف طريؽ اإلحالة مف المستشفى العسكري الذي

كاف يستقبؿ المرضى العادييف ،وكانت ىذه الصيدلية تعد مف أكبر صيدليات الوالية التي شمؿ بناءىا خمس غرؼ واسعة

ومجيزة باألجيزة الصيدلية الحديثة والمختبرات(.)5

وأخي اًر البد مف التنويو أف ىذه المستشفيات واف كانت شيدت باألساس لرعاية العسكرييف إالّ أنيا كانت تقدـ

خدماتيا لعموـ األىالي مف المدنييف الذيف كانوا يعالجوف ،وفي أحياف أخرى كانت تجري ليـ عمميات جراحية.

)(1عبد الكريـ أبو شويرب ،األوضاع الصحية في المجتمع الميبي ،ص.20
)(2

المصدر نفسو ،ص.19

)(4

خميفة محمد الذويبي ،المصدر السابؽ ،ص.79

)(3محمد بف عثماف الحشائشي ،المصدر السابؽ ،ص.123
)(5

تيسير بف موسى ،المصدر السابؽ ،ص.248
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 -8المستشفيات األجنبية :

ذكر فرانشسكو كورو أنو في العاـ الذي وقع فيو االحتالؿ اإليطالي لميبيا عاـ  1911كاف يوجد فييا مستشفى

لمبمدية وآخر عسكري فضالً عف مستشفى مسيحي ومستوصؼ طبي إيطالي( .)1وعميو سنحاوؿ التدقيؽ مف ىذا الكالـ

ومتابعة المستشفيات أو المستوصفات الصحية التي قامت الجاليات األجنبية بإقامتيا في الوالية.

بعدىا كانت تميد الحتالؿ الوالية ،لذلؾ كانت تسعى قبؿ
نبدأ أوالً باإليطالييف كونيـ مف أىـ الجاليات األجنبية ّ
عاـ  1911لمد نفوذىا في كؿ مفاصؿ الحياة اليومية المتعمقة بحياة األىالي ،ومنيا الجانب الصحي ،واف كاف ىذا الجانب
لـ يمؽ منيا اىتماماً قدر اىتماميا بالجوانب االقتصادية والسياسية تمييداً لالحتالؿ ،لكف مع ذلؾ فقد قامت في العاـ

 1903بإنشاء مستوصؼ في مدينة بنغازي ،وصفو اإليطالي كورو بأنو كاف يقدـ خدمات جميمة وعمى أتـ وجو فضالً عف
()2

وبالمجاف
تقديـ خدمات اإلسعاؼ
ّ

وىذا أمر فيو نوع مف المبالغة ألف ىذا الكالـ صادر مف كاتب إيطالي وقبيؿ

االحتالؿ ،ألف إيطاليا سعت مف خالؿ ىذا المستوصؼ وغيره مف المشاريع الثقافية إلى استمالة األىالي وكسب ودىـ

تحقيقاً لغرض أكبر وىو التمييد الحتالؿ المنطقة.

لـ يقصر نشاط اإليطالييف عمى ىذا المستوصؼ بؿ كاف ىناؾ جممة مف األطباء اإليطالييف الذيف كانوا يتواجدوف

في الوالية ،خاصة مع بداية القرف العشريف ،وقدر عددىـ بحوالي ( )4أطباء( ،)3ويعتقد أنيـ كانوا عامميف في مستوصؼ
بنغازي ألف تاريخ إحصاء عددىـ كاف متزامناً مع تأسيس المستوصؼ في العاـ .1903

أما بريطانيا التي شكمت جاليتيا العدد األكبر مف حيث عدد رعاياىا مقارنة برعايا الدوؿ األخرى حسب ما تـ

تقديره مف عدد مف الرحالة ومنيـ كاوبير الذي قدر عددىـ بحوالي ( )3آالؼ نسمة ،في العقد األخير مف القرف التاسع
()4

عشر ،إالّ أف ىذا العدد تناقص إلى ( )2623نسمة مع بداية العاـ 1911

لمغادرة أعداد كبيرة منيـ أرض الوالية نتيجة

األحداث السياسية المرافقة لبداية االحتالؿ اإليطالي ،فقد سعت بريطانيا إلى االىتماـ باألحواؿ االجتماعية فسعت إلنشاء

عدد مف المدارس والمستشفيات لتقدـ خدماتيا لألىالي ،فمنذ العاـ  1898نجد بريطانيا تقوـ بفتح مدرسة وتأسيس صيدلية
إلعطاء األدوية لممرضى بعد تشخيص حاالتيـ المرضية ،وقد أثار ىذا العمؿ ريبة وشكوؾ الوالي نامؽ باشا (– 1896

 ) 1898األمر الذي دعاه لرفع تقرير لمركز الدولة العثمانية في استانبوؿ لمتصرؼ ووضع حد لمثؿ ىذه المشاريع التي تعد

تمييداً الحتالؿ الوالية( ،)5ويعتقد أف الحكومة المركزية لـ تتخذ إجراءات صارمة تجاه ىذا الموضوع ،ودليمنا عمى ذلؾ أف

النشاطات البريطانية استمرت ففي العاـ  1903في عيد الوالي حسف حسيف باشا ( )1904 – 1902قامت بإنشاء

مستشفى في منطقة درنة ضـ ( )30سري اًر أنيطت إدارتو إلى الراىبات البريطانيات وزود المستشفى بصيدلية كانت مجيزة
بعدد ال بأس بو مف األدوية الضرورية( ،)6وىذا المستشفى ىو غير المستشفى الموجود في طرابمس والذي ذكره (كورو) بأنو

بأنو كاف موجوداً عند االحتالؿ اإليطالي لموالية والذي كانت تديره راىبات القديس يوسؼ وضـ قسماف واحد لمرجاؿ واآلخر
لمنساء ،وكاف الفحص فيو مقابؿ أجر ،ولكف يعتقد أنو زىيد ،ألف المستشفى كاف محؿ ترحيب واستحساف مف األىالي الذيف

)(1
)(2

فرانشسكو كورو ،المصدر السابؽ ،ص.129
المصدر نفسو ،ص.137

) (3عبادة محمد فؤاد ،النشاط االقتصادي لمجالية اإليطالية في ليبيا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الفاتح – كمية
العموـ االجتماعية ،طرابمس ،1995 ،ص.36

)(4ىػ.س .كاوبير ،مرتفع إليات الجماؿ ،ترجمة  :أنيس زكي حسف ،مكتبة الفرجاني ،طرابمس ،د.ت ،ص.38
)(5عبد السالـ أدىـ ،وثائؽ تاريخ ليبيا الحديث ،وثيقة رقـ ( )93مؤرخة في  ،1898/10/16ص.153
)(6فرانشسكو كورو ،المصدر السابؽ ،ص.138
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كانوا يفدوف إليو لممعالجة ،أما مدير المستشفى فيو البروفسور غاستوني ترنيني

أيلول4235/م
()1

ويعتقد أنو يوناني األصؿ ،وضـ

المستشفى الذي لـ يكف كبي اًر ( )10أسرة ،أما األطباء العامموف فيو فكاف معظميـ مف اليونانييف( .)2وىذا المستشفى ىو
ذاتو الذي ذكره (كاكيا) وأطمؽ عميو اسـ المستشفى المسيحي(.)3

وفي العاـ  1911وجيت حكومة طرابمس بياف لقناصؿ الدوؿ األوربية طالبت فيو إعطاءىـ كشؼ عف عدد
ا لمدارس والمستشفيات التابعة ليـ في الوالية ،فكاف جواب القنصمية البريطانية أنو كاف ليـ دير في (زقاؽ الحماـ)

كف يدرف مدرسة ومستشفى وصيدلية صغيرة توزع األدوية مجاناً ،فضالً عف وجود كنيسة في
مخصص لػ ( )16راىبة ّ
منطقة المنشية فييا خمسة مف الرىباف الذيف كانوا يديروف صيدلية تقدـ خدماتيا لمفقراء ،وىي مشابية لمصيدلية الموجودة
في منطقة الخمس ،والتي كانت تدار مف قبؿ مجموعة مف المبشريف الذيف كانوا يطمقوف عمى أنفسيـ اسـ نورث أفريقيا

(أفريقيا الشمالية) التي ضمت رجاؿ مسيحييف بروتستانت(.)4

ومف استقراء سريع لنشاط الرعايا البريطانييف نجد أف غالبية األنشطة ،إف لـ نقؿ جميعيا ،ىي تحت إدارة

المبشريف المسيحييف وىذه مسألة ميمة وخطيرة في ذات الوقت خاصة إذا ما عممنا اليدؼ الحقيقي وراءىا ىو التبشير
بالديف المسيحي وسعياً إلى نشره بيف صفوؼ األىالي ،والفقراء منيـ بشكؿ خاص ،الذيف يجدوف بيكذا مشاريع ضالتيـ إلى
يسدوف فييا رمؽ عيشيـ الضعيؼ ،عمى أف الخطر األكبر يتمثؿ باليدؼ الحقيقي ليذه المشاريع ىو السيطرة االستعمارية
فبريطانيا كانت ليا أىداؼ استعمارية لمسيطرة عمى الوالية خاصة بعد أف سيطرت عمى جارتيا مصر والسوداف نياية القرف

التاسع عشر ،لكف المساومات السياسية أتاحت الطريؽ إليطاليا ليكوف ليا قصب السبؽ في احتالؿ الوالية.

أما فرنسا فقد كاف لممبشريف دورىـ المماثؿ لدور بريطانيا لذلؾ شيدت ىذه الحقبة وجود راىبات فرنسيات حظيف
بمنحيف منزؿ مف األمالؾ األميرية دوف مقابؿ ليتخذف منو مشفى
برعاية الوالي عثماف باشا ( )1858 – 1855الذي قاـ
ّ
لمداواة األىالي ،لكف لقاء مبمغ معيف ،فضالً عف إعطاء األدوية وبالمجاف لمفقراء ،واستمرت الراىبات بيذا العمؿ إلى نياية

القرف التاسع عشر ،وفضالً عف ىؤالء الراىبات كاف ىناؾ مبشريف بروتستانت متواجديف في الوالية منذ عاـ  ،1870كانوا

ي قوموف بتقديـ األدوية وبالمجاف لممرضى ،وفي الوقت ذاتو كانوا يحاولوف استمالة األىالي لمديانة المسيحية مف خالؿ قراءة
المواعظ في اإلنجيؿ( ، )5وىذه صورة مشابية لعمؿ بريطانيا ففرنسا كحميفتيا كانت تسعى ىي األخرى لمسيطرة عمى الوالية
خاصة بعد أف نجحت بفرض سيطرتيا عمى جاراتيا الجزائر وتونس لذلؾ أرادت اف تكمؿ سيطرتيا ليكوف كامؿ الشماؿ
األفريقي منطقة فرنسية.

أما الجاليات األخرى ،ومنيا النمساوية واأللمانية واألسبانية واليولندية واليونانية واألمريكية فقد كانت أعداد

رعاياىا قميمة ،لذلؾ لـ نجد ليا نشاطاً في المجاؿ الصحي وذلؾ لقمة تأثيرىا السياسي مقارنة بالجاليات األخرى.

إف عمؿ المستشفيات مف خالؿ استقباؿ المرضى وتشخيص األمراض مف قبؿ الكوادر الطبية يعد عمالً ناقصاً

إالّ بوجود الصيدليات التي تعد مكممةً لعمؿ المستشفيات فيي المحطة األخيرة لعمؿ المستشفى مف خالؿ صرفيا األدوية

لممرضى ،لذلؾ البد مف تسميط الضوء عمى أبرز صيدليات الوالية خالؿ ىذه الحقبة مف خالؿ الفقرة القادمة.

)(1

المصدر نفسو ،ص.121

)(2راسـ رشدي ،طرابمس الغرب في الماضي والحاضر ،الطبعة الثانية ،د.ـ ،1953 ،ص.105
)(3

Anthony G. Cachia, OP. Cit, P. 107.

)(4عبد السالـ أدىـ ،وثائؽ تاريخ ليبيا الحديث ،وثيقة رقـ ( ،)163ص.ص.291 – 289
)(5

المصدر نفسو ،وثيقة رقـ ( )93مؤرخة في  /16أكتوبر ،1989 /ص.154
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رابعاً  :الصيدليات :

يعد عمؿ الصيدلية شيء ميـ ومكمؿ لعمؿ المستشفيات ،بؿ إف عمؿ الطبيب المشخص لممرض ال يعد كامالً

بناء مكمالً
دوف وجود دواء يعالج بو المرض ،لذلؾ كانت أىمية الصيدلية التي اعتدنا في وقتنا الحالي أف يكوف موقعيا ً
لبناء المستشفى ،لكف في الحقبة قيد الدراسة ،نجد أف بعض المستشفيات تخمو مف وجود صيدلية داخميا ،لكف يعتقد أف
الطبيب ربما كاف يقوـ مباشرة بتزويد المريض بالدواء المناسب بعد تشخيص حالتو الصحية وىذا أمر ينفي الحاجة لوجود
صيدلية تابعة لممستشفى ،لكننا مع ذلؾ نجد إشارات لوجود عدد مف الصيدليات في الوالية ،ففرانشسكو كورو أكد وجود ()5
صيدليات مع بداية االحتالؿ اإليطالي عاـ  ،1911لذلؾ سنقوـ بالتحري لمتأكد مف صحة ىذه المعمومات.

كاف لبمدية الوالية صيدلية خاصة بيا وكانت مزودة باألدوية الطبية الالزمة لعالج عدد ال بأس بو مف

األمراض( ، )1ويعتقد أف ىذه الصيدلية كانت تابعة لمستشفى البمدية خاصة إذا ما عممنا تشابو اسـ الصيدلية والمستشفى
فضالً عف عدـ وجود صيدلية لمستشفى البمدية.

أما الصيدلية الثانية ،وكما نوىنا ليا سابقاً ،فيي الصيدلية المتواجدة داخؿ المستشفى العسكري المتواجد في مركز

الوالية ،والتي كانت متطورة مقارنة مع مثيالتيا لتزويدىا بمعمؿ وأدوية ومعدات طبية متميزة.

الصيدلية الثالثة ىي الصيدلية التابعة لممستوصؼ الواقع في المدينة القديمة ،والذي يعتقد أنو المستوصؼ الذي

بناه الوالي أحمد راسـ باشا عاـ  1899خمؼ الكمارؾ.

()2

الصيدلية الرابعة ىي صيدلية توجد في شوارع مدينة طرابمس وتحديداً في منطقة القمعة (السرايا الحمراء)  ،وكاف

لمستشفى الغرباء صيدلية وصفت بأنيا جيدة ،كانت مزودة بكؿ أنواع األدوية الالزمة لعالج المرضى الفقراء ،ووضعت

الصيدلية تحت الرقابة المستمرة لمجنة الصحية التي كانت تتألؼ مف عدد مف األطباء الميرة.
()3

لألدوية

والصيدلية الخامسة ىي صيدلية ريكاردو العائدة إلى المالطي ريكاردو الذي كاف يممؾ صيدلية ضمت مصنعاً
وقد ذاع صيت ىذه الصيدلية حتى سمي الشارع باسمو شارع ريكاردو(.)4

ىذه صيدليات خمسة استعرضناىا ،ولكف وجدنا صيدليات أخرى غير الصيدليات الخمسة السالفة الذكر ،فالرحالة

الحشائشي وأثناء تواجده بمدينة مرزؽ ،ذكر وجود صيدلية والتي أطمؽ عمييا اسـ (بيت الدواء) والتي كانت تابعة لممستشفى
العسكري ىناؾ ،والتي قاـ مرشده بجمب دواء لو بعد إصابة ركبتو اليسرى بجرح ،واستغرب مف ارتفاع ثمف الدواء الذي
وصؿ إلى خمسة فرنكات ،لكف الطبيب العسكري المكمؼ بالعمؿ في الصيدلية السيد أحمد اليوزباشي أخبره أف الدواء يحدد
ثمنو مف قبؿ الحكومة المركزية لذلؾ فيو ال يستطيع أف يبعو بأقؿ مف ذلؾ الثمف ،كما أخبره أف ىذا الدواء ال يباع إالّ

لميسوري الحاؿ والغرباء( ، )5واستغرب الرحالة الحشائشي مف حالة أخرى وجدىا في ىذه الصيدلية عندما ق أر توصيؿ الدواء

مكتوب بالمغة الفرنسية ،عمماً أف الشخص العامؿ في الصيدلية كاف يحسف استخداـ المغة العربية والعثمانية في الوقت ذاتو،
فأخبره السيد أحمد أف كؿ األمور المتعمقة بتجييز الدواء في العساكر العثمانية ،وفي جميع الواليات ،يكوف حسابو بالمغة

الفرنسية( ،)6ولكنو ال يعرؼ سبباً لذلؾ.

)(1فرانشسكو كورو ،المصدر السابؽ ،ص.121

)(2عبد السالـ أدىـ ،وثائؽ تاريخ ليبيا الحديث ،وثيقة رقـ ( ،)93ص.153
)(3عبد الكريـ أبو شويرب ،األوضاع الصحية في المجتمع الميبي ،ص.19

)(4الشارع معروؼ اليوـ باسـ شارع العزيزية والذي يعد مف أشير شوارع العاصمة الميبية طرابمس.
)(5محمد بف عثماف الحشائشي ،المصدر السابؽ ،ص.71
)(6

المصدر نفسو ،ص.72
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ىذه الرواية تستدعي الوقوؼ عند جانبيف ميميف ،األوؿ يتعمؽ بأسعار األدوية التي يعتقد أنيا كانت غالية نوعاً

ما ،فسعر الدواء الذي اشتراه الرحالة الحشائشي كاف بػ ( )5فرنكات وبمعادلة بسيطة نجد أف الفرنؾ الواحد =  4,447قرشاً

طرابمسياً ،وىذا يعني أف سعر الدواء بالعممة المتداولة في طرابمس يساوي ( )22,235قرشاً ،وىذا المبمغ يعد كبي اًر في ذلؾ
الوقت ودليمنا في ذلؾ أف سعر مرطة القمح والتي تساوي ( 11,538كيمو غراـ) كانت تباع في األسواؽ بسعر ()21

قرشاً( ،)1لذلؾ فالفرد الفقير يمجأ لشراء دواء أـ يشتري بالمبمغ ذاتو ( )11كيمو مف القمح ؟؟.

ويعتقد أف الجواب عمى ىذا السؤاؿ واضح جداً ،الجانب اآلخر الذي يجب مناقشتو والوقوؼ عنده ىي مسألة

تحرير الخطابات وكشوفات األسعار بالمغة الفرنسية في والية عثمانية ومف أشخاص عرب ،وواقع الحاؿ لـ نجد شيء يفسر
لنا ذلؾ ،وربما األمر راجع إلى أف األدوية كانت في الغالب ترد مف فرنسا إلى أرض الوالية ىذا مف جانب ،ومف جانب
آخر إف تعميـ األطباء كاف بالمغة الفرنسية سواء في فرنسا أـ في داخؿ الدولة العثمانية ،ولكف ىذا األمر كمو ال يبرر

استخداـ المغة الفرنسية ،وىذا التساؤؿ ىو ذاتو الذي عمّؽ عميو الرحالة الحشائشي عندما ذكر أف عدد كبير مف االمراء

العثمانيوف يجيدوف التكمـ بالمغة الفرنسية واف ىناؾ أمور عديدة بالوالية تستخدـ بيا المغة الفرنسية دوف غيرىا مف المغات
ولعؿ السبب وراء ذلؾ ىو إعجابيـ ،شأنيـ شأف غيرىـ كثير ،بالثورة الفرنسية وما حممتو مف مبادئ جديدة عمى المجتمع
وما حممتو مف تغيي ار عمى كافة مفاصؿ الحياة والسياسية منيا بشكؿ خاص.
فضالً عف الصيدليات السابقة كانت ىناؾ الصيدليات التي أقامتيا الجاليات األجنبية ،والتي نوىنا إلييا سابقاً،

والتي كانت توزع الدواء مجاناً لفقراء األىالي ،والتي كانت منتشرة في مناطؽ متعددة مف الوالية.

وسعى بعض األشخاص ،وكمبادرة شخصية منيـ ،إلى تأسيس صيدليات إيماناً منيـ بأىميتيا في المجتمع ،مثؿ

ما قاـ بو رئيس بمدية بنغازي الحاج أحمد الميدي باستمالؾ دار لمبمدية مكوف مف ثالث طوابؽ ،جعؿ الطابؽ األرضي منو

صيدلية تابعة لمبمدية يديرىا صيدلي قانوني ،وكانت تضـ أنواع مختمفة مف األدوية والعقاقير المعروفة في ذلؾ الوقت(.)2

وىذا األمر يدؿ عمى أىمية الصيدلية األمر الذي حدى بالحاج أحمد أف يفرد ليا طابقاً خاصاً مف بناية البمدية.

نظ اًر الرتفاع أثماف الدواء وقمة الصيدليات مف جية ،ولحذر األىالي في استخداـ األدوية الكيميائية مف جية

أخرى لذلؾ اتجو األىالي لمتداوي باألعشاب الطبية فكاف الطب الشعبي ،وما زاؿ إلى وقتنا الحالي ،البديؿ الواضح لمعالجة
عدد كبير مف األمراض وىذا ما سنحاوؿ تسميط الضوء عميو في الفقرة القادمة.
خامساً  :الطب الشعبي :

ىناؾ انعطافاً في وقتنا الحالي مف جانب الطب الحديث نحو األعشاب والنباتات التي استعمميا وال يزاؿ يستعمميا

الطب الشعبي والمتوفرة لدى دكاكيف العطاريف المميئة بأصناؼ األعشاب والنباتات التي تدخؿ ضمف طب األعشاب،
فالعمماء يركزوف بحوثيـ مف جديد نحو استخداـ النباتات واألعشاب ويدرسوف الوصفات العقاقيرية التي تركيا رجاؿ الطب

والصيادلة القدماء ،وىذا دليؿ عمى فاعمية ىذا الطب في عالج العديد مف األمراض ،واف كانت ىناؾ أمراض عجز الطب
الشعبي عف عالجيا ،لكف مع ذلؾ يبقى الطب الشعبي ميماً والذي اعتمد عميو األىالي فضالً عف اعتمادىـ عمى السحر

وكتابة األحجية في الحاالت التي يقؼ الطب الشعبي عاج اًز عف عالج بعض األمراض ،لذلؾ سنستعرض الطريقتيف لتكوف
الصورة واضحة أمامنا.

ويعد ىذه األحجية لغرض الشفاء مف
بالنسبة لمسحر وكتابة األحجية والتمائـ فقد كاف يختص بو فقيو أو عالـ ديف ّ
مرض معيف ،وخاصة األمراض الجسمية والعقمية( ،)1وقد أشار إلى ذلؾ الرحالة (ريتشاردسف) الذي زار أحد مناطؽ الوالية
)(1دار المخطوطات التاريخية ،طرابمس ،ممؼ متفرقات ،وثيقة رقـ ( )690بعنواف قرار مجمس والية طرابمس بيع مرطة قمح
لمموظفيف والعسكرييف.

)(2محمد مصطفى بازامة ،بنغازي عبر التاريخ ،الجزء األوؿ ،بنغازي ،1968 ،ص.308
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عاـ  1846ووجد أف األىالي يعتمدوف بشكؿ كبير عمى العالج بالتمائـ والرقي ،وىذا ما أكده أيضاً الرحالة (رولفس

 ) Rohlfsالذي أشار أف ىذه التمائـ يقصد مف استخداميا الوقاية مف العيوف الحسودة ،واإلنقاذ مف السـ أو األخطار
األخرى التي قد يتعرض ليا اإلنساف ،ويتـ حفظيا بواسطة حجاب يضع مف الجمد األحمر ويوضع بقالدة تمبس في الرقبة
أو يربط بالذراع ،ولـ يقتصر استخداميا عمى البشر ،بؿ نجدىا في أحياف كثيرة تربط برقاب اإلبؿ لمحفاظ عمييا مف مرض

الجرب أو توضع فوؽ بعض األشجار وخاصة عند موسـ اإلنتاج منعاً إلصابتيا باآلفات(.)2

إف مف يقوـ بتجييز ىذه التمائـ واألحجية ،وكما نوىنا سابقاً ،رجؿ ديف يحصؿ مف عممو ىذا عمى مكسب مالي

مربح ،خاصة إذا ما عممنا أف استخداميا ال يقتصر عمى عالج األمراض بؿ يتعداه إلى استخدامو في مجاؿ الحب أيضاً،

حيث يعمد الكثير مف المحبيف لعمؿ األحجية ضناً منيـ أنيا تكسب ود محبوبيـ فيتـ المراد والزواج ،ومف قبيؿ الصدؼ،
إف الزواج يتـ بيف المحبيف فيضنوف أف األحجية لعبت دورىا الواضح في إتماـ الزواج ،وىذا يعود بالتالي بفائدة كبرى عمى

رجؿ الديف الذي يزداد مكسبو المالي مف جية ،وينتشر صيتو وسمعتو الطبية بيف األىالي الذي يجدوف أنفسيـ أماـ شخص
يحقؽ ليـ أحالـ كانت صعبة المناؿ ويشفي مرضاىـ مف أمراض مستعصية ،وفي واقع الحاؿ لـ تكف الصدفة إالّ ىي سيدة
الموقؼ في حاالت كثيرة.

أما الطريقة الثانية لعالج األمراض إضافة لمتمائـ فيي استخداـ األعشاب والنباتات الطبية ،والتداوي باألعشاب
قديـ جداً ،وال نغالي إذا قمنا أنو بقدـ اإلنساف نفسو فمنذ أف ىبط سيدنا آدـ ( )مف الجنة إلى األرض انحنت أشجار

وأعشاب األرض تحية وتعظيماً لو والذي حمؿ معو مف الجنة روائحيا العطرة ،واستطاع اإلنساف ومنذ ذلؾ الوقت وبحكـ

فطرتو تارة وتجاربو تارة أخرى التعرؼ عمى خصائص النباتات ،والشافية منيا بشكؿ خاص ،ومع مرور الوقت تراكمت لديو
معمومات ىائمة عف خصائص النباتات ،فبمغت بعض الشعوب مثؿ المصرييف القدماء والينود والصينييف مكانة مرموقة مف
الميارة والمعرفة في معرفة خصائص واستخدامات عدد كبير مف النباتات ،وىنا البد مف القوؿ أف الطب الشعبي ،رغـ

أىميتو ،غير قادر عمى مواجية عدد مف األمراض المستعصية وذلؾ ألف وصؼ الدواء سواء كاف طبيعياً أـ كيميائياً

يستدعي أوالً تشخيصاً دقيقاً لممرض ثـ بعد ذلؾ يتـ استخداـ الدواء الصحيح .وىناؾ مف يعتقد أف الطب الشعبي ىو ضرب
مف ضروب التخمؼ ،وىذه المقولة غير صحيحة حتى في وقتنا الحالي ونحف نبتعد أكثر مف قرف مف الزمف عف حقبة

موضوع البحث ودليمنا عمى ذلؾ أنو توجد في عدد مف الدوؿ المتقدمة عممياً مئات المستشفيات التي تعتمد األعشاب
واألغذية وحدىا كعالج لمرضاىا فضالً عف وجود عدد مف كميات الطب الشعبي منتشرة في أرجاء المعمورة وىذا دليؿ عمى
أف الطب الشعبي ليس ضرباً مف ضروب التخمؼ لكنو في ذات الوقت لف يكوف منافساً لمطب الحديث بؿ يسيراف في

خطيف متوازييف.

()3

ويستحب لإلنساف المسمـ التداوي باألدوية المباحة لقولو (" : )إف اهلل لـ ينزؿ داء إالّ أنزؿ لو دواء فتداووا" ،

وأف أصؿ األمراض مف األغذية كما قاؿ (" : )المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء"( ،)4وقد وردت ألفاظ النباتات في

مواضع ومعاف متعددة في القرآف الكريـ ،فجاءت لتبيف فضؿ اهلل عمى عباده المؤمنيف ووحدانية وقدرة اهلل تبارؾ وتعالى في

ماء فأخرجنا بو أزواجاً مف نبات
قولو تعالى  :الذي جعؿ لكـ األرض ميداً وسمؾ لكـ فييا سبالً وأنزؿ مف السماء ً

)(1جميؿ ىالؿ ،دراسات في الواقع الميبي ،مكتبة الفكر ،طرابمس ،1962 ،ص.147

) (2جيمس ريتشاردسف ،ترحاؿ في الصحراء ،ترجمة  :اليادي مصطفى أبو لقمة ،منشورات جامعة قاريونس ،بنغازي،
 ،1993ص 553؛ Rohlfs, Gherardo, OP. Cit, D. 126.

)(3أحمد بف حنبؿ (ت 241 :ىػ) ،مسند أحمد ،دار صادر ،بيروت ،د.ت ،ص.278

)(4القرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف الكريـ المسمى بتفسير القرطبي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،د.ت ،ص.197
666

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

العدد35/

أيلول4235/م

شتى ،)1(وقولو تعالى  :أولـ يروا أنا نسوؽ الماء إلى األرض الجرز فنخرج بو زرعاً تأكؿ منو أنعاميـ وأنفسيـ أفال

يبصروف

()2

يبيف فيو تعالى أىمية النباتات لإلنساف والحيواف ،كذلؾ قولو تعالى  :والبمد الطيب يخرج نباتو بأذف ربو الذي

خبث ال يخرج إالّ نكداً كذلؾ نصرؼ اآليات لقوـ يشكروف.)3(

اختمفت النباتات واستخداماتيا كدواء لألمراض باختالؼ الشعوب والزماف والمكاف فسكاف كؿ منطقة كانت ليـ

تجاربيـ ونباتاتيـ الخاصة بيـ ،واف كاف الكثير منيا متشابيا ،في عدد مف المناطؽ العربية ،لذلؾ كاف لسكاف والية
طرابمس الغرب نباتاتيـ وطرقيـ الخاصة التي يعالجوف بيا مرضاىـ ،وسنحاوؿ تسميط الضوء عمى بعضاً منيا ،وحسب ما
ىو متوفر في المصادر التاريخية.
 -5الحمى :

استعمؿ الطرابمسيوف زيت الزيتوف ،الذي اشتيروا بصناعتو مع الخؿ لدىف جسـ الشخص المصاب كمو بما فيو

رأسو( ،)4لخفض ح اررة الجسـ.
 -2آالم العيون :

سكاف الوالية غالباً ما تتعرض عيونيـ ،وخاصة في المناطؽ الصحراوية ،لإلصابة بالغبار وأشعة الشمس المحرقة

السنة ،فضالً عف
فيمجئوف لعالج أمراض العيوف بالكحؿ الذي يكحموف بو عيونيـ خاصة إذا ما عممنا أف ذلؾ يعد مف ّ
الكحؿ كانوا يمجئوف لعالج العيف المريضة بتقطير حميب المرأة المرضع في العيف المصابة( ،)5أما الرمد الذي يعد مف

األمراض الشائعة التي تصاب بو العيف ،فقد اشتير الطرابمسيوف باستخداـ الحبة السوداء الذيف قالوا عنيا "أنيا لمعيوف

مميحة جداً" ،وىذا صحيح فيذه الحبة التي تعرؼ أيضاً بحبة البركة أشار إلى فضميا سيدنا محمد ( )حيف قاؿ " :عميكـ
()6

بيذه الحبة السوداء ،فإف فييا شفاء مف كؿ داء إال الساـ"

شفاء"

()7

()8

فميذه الحبة استخدامات عديدة

كذلؾ قاؿ (" : )ما مف داء إال لو في الحبة السوداء

فضالً عف استخداميا لعالج الرمد بأف تؤخذ وتبمؿ ليمة كاممة ثـ يتـ تقشيرىا
()9

ويؤخذ لبيا ويسخف ويوضع في العيف المصابة ثـ يناـ المريض وفي الصباح يجد الشفاء بإذف اهلل .

 -3آالم الرأس (الصداع)  :آالـ الرأس لو أسباب عديدة واعتاد األىالي إلى عالجو بطرؽ مختمفة منيا ،ربط الرأس

بقطعة قماش حتى زواؿ األلـ ،أو جرح األذف حتى يسيؿ منيا الدـ ،وفي احياف كثيرة يمجئوف لمحجامة مف خالؿ جرح
الجبيف جراحات صغيرة حتى يسيؿ الدـ وينتظروف حتى يتغير لوف الدـ مف األسود القاتـ إلى األحمر الفاتح عندىا
يضغطوف عمى العرؽ إليقافو تدفؽ الدـ مع رفع رأس المريض إلى األعمى تفادياً لنزوؿ الدـ.

 -4عالج الجروح  :عند اإلصابة بجرح يتـ تنظيفو بالممح ثـ يوضع عمى الجرح بعض النباتات بعد أف تدؽ مثؿ

سعؼ النخيؿ أو فحـ الحطب.
)(1سورة طو ،اآلية .53

)(2سورة السجدة ،اآلية .27

)(3سورة األعراؼ ،اآلية .58

)(4المختار عثماف العفيؼ ،المصدر السابؽ ،ص.181
)(5محمد سعيد القشاط ،المصدر السابؽ ،ص.107

)(6أحمد بف حنبؿ ،المصدر السابؽ ،ج ،2ص 241و  261و  429و .468

)(7أبو يعمى الوصمي (ت 307ىػ) ،مسند أبي يعمى ،تحقيؽ :حسيف سميـ ،دار المأموف لمتراث1407 ،ىػ1987 ،ـ ،ص.395
)(8تستخدـ ىذه الحبة في طرد البمغـ وعالج الربو وكمسكف وطارد لمغازات المعوية فضالً عف استخداميا لتعطير المشروبات
وتحسيف طعـ األكؿ ،واذا سحقت وأضيؼ ليا العسؿ أذابت حصوات الكمى والمثانة وتنشيط الخاليا الميمفاوية.

)(9المختار عثماف العفيؼ ،المصدر السابؽ ،ص.181
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 -5الزكام وأمراض البرد  :يعالج الزكاـ بطرؽ عديدة منيا طبخ الحميب مع الفمفؿ ويشربو المريض ،أو وضع الفمفؿ

عمى الجمر ويقوـ المريض بشـ الدخاف المنبعث مف الفمفؿ فيبدأ بالعطاس وىذا كفيؿ بخروج الداء كذلؾ يستخدـ دخاف
الرمث في عالج حاالت الزكاـ أما نبتة الكحمة التي تتميز بأوراقيا الخضراء وأزىارىا ذات المونيف األزرؽ واألحمر فتستخدـ

لعالج حاالت البرد(.)1

 -6انتفاخ البطن  :انتفاخ البطف لو أسباب عديدة أىميا سوء اليضـ ويعالج بطرؽ عديدة منيا إذابة النطروف أو

البوتاس في الماء ويشرب منو المريض أو يتناوؿ الشاي األخضر دور سكر ،أما الحنظؿ فيستخدـ كمسيؿ في حاالت
عسر اليضـ.
 -7عضة األفعى ولسعة العقرب :

عضة األفعى تعالج بربط مكاف الجرح لمنع تسرب السـ ،ثـ يعطى الممدوغ الحميب الساخف بكميات كبيرة ومرؽ

المحـ إلى أف يتقيأ الممسوع ،ثـ يعطى لو التمر ،الذي يعتقدوف أنو ييدئ ضربات القمب التي تبدأ بالتسارع أثر عضة الحية،
أما لسعة العقرب التي تعد أقؿ خط اًر مف األفعى فتعالج بإعطاء المصاب الشاي الساخف أو الحميب المغمي ثـ يغطى مكاف

المسعة بجمد ماعز أو خروؼ مسموخ(.)2
 -8مرضى الصرع :

يتـ عالج المريض الذي يعتقد األىالي في تمؾ الحقبة أف الجف وراء إصابتو بالمرض ،إلى إنزاؿ المريض إلى بئر

وبعد ليمة دامسة يرفع المصاب الذي يعتقد أنو يتـ شفاءه بعد شعوره بالخوؼ جراء مبيتو في البئر المظممة(.)3

فضالً عف األمراض السالفة الذكر وطرؽ عالجيا ،ىناؾ عدد مف النباتات التي كانت تستخدـ في عالج عدد مف

األمراض مثؿ كمونة اإلبؿ وىي نبات لو أزىار وثمار صغيرة تشبو القرص تستخدـ في عالج أمراض الكبد وعند تناوليا
يضيفوف ليا دقيؽ الشعير لتعديؿ نكيتيا ،ربما لتميزىا بم اررة أو طعـ حاد يصعب عمى المريض استساغتو ،أما نبتة

الطازية التي تشبو البصؿ إالّ أنيا أوراقيا أصغر فتستخدـ ىذه األوراؽ لعالج أمراض المسالؾ البولية ،ونبتة األذخر التي
()4

تنمو في المناطؽ الجبمية وتتميز برائحتيا الزكية فتستخدـ لعالج آالـ المعدة

ومف النباتات المشيورة الزعفراف الذي يعد

مف أقدميا ويستخدـ في األطعمة ،خاصة الحمويات ،فيو يكسبيا لوناً أصف اًر لذلؾ يستخدمو األىالي في إعداد حموى
()5

الزردة

كما يدىف البعض اآلخر بو الخبز بعد إخراجو مف الفرف ليكتسب لوناً ذىبياً المعاً ،فضالً عف األطعمة فقد اشتير

اشتير الزعفراف باستخدامو في الطب الشعبي فيو يسيؿ اليضـ ويستخدـ كمنبو لتنشيط األعصاب ومسكف الضطرابات
الرحـ فيو يسيؿ العادة الشيرية عند النساء ،لذلؾ يحذر النساء الحوامؿ مف استخدامو ،كما أنو يؤثر عمى األعصاب
فالشخص الذي يتناوؿ كمية منو تحدث لو نشوة وضحؾ ،لذلؾ وجد أف المزارعيف الذيف يزرعونو غالباً ما يصابوف بوجع

في الرأس لتأثيره الواضح عمى األعصاب ،وقد كتب طبيب البمدية عاـ  ،1902ويعتقد أنو عبد السالـ مصطفى المسالتي،

)(1المصدر نفسو ،ص 181؛ محمد سعيد القشاط ،المصدر السابؽ ،ص.109
)(2محمد سعيد القشاط ،المصدر السابؽ ،ص.110

)(3عبد الكريـ أبو شويرب ،األوضاع الصحية في المجتمع الميبي ،ص.22
)(4المختار عثماف العفيؼ ،المصدر السابؽ ،ص.ص.181 – 180

)(5الزردة  :مف الحمويات المشيورة في عدد مف الدوؿ العربية ،وتعمؿ في األفراح والمناسبات الدينية وتعمؿ مف الرز
المسموؽ والمخموط مع السكر الذي يضيؼ لو حالوة ،وتعمؿ بالموف األبيض بإضافة الحميب أو األصفر بإضافة
الزعفراف إلييا.
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تقري اًر وضح فيو خواص الزعفراف الذي يستخدـ في الصيدليات باعتباره عالجاً ألمراض العيوف والروماتيزـ والمعدة وأمراض
أخرى كثيرة(.)1

ىذه جزء مف النباتات وليس جميعيا ألنيا مف الكثرة بحيث ال يستطيع الباحث اإللماـ بيا جميعاً وتسميط الضوء

عمى طرؽ استخداميا فيناؾ نباتات عديدة ومشيورة مثؿ الزعتر والزنجبيؿ والبابونج والحمبة وجوزة الطيب والنعناع وعباد
الشمس والييؿ والبقدونس والشيح ،ارتأينا ذكرىا فقط ألنيا نباتات مشيورة والى وقتنا الحالي فوجدنا أنو مف المستحسف ذكر

نباتات أخرى غير معروفة لدينا لتكوف الصورة واضحة وجديدة.

لـ تقتصر العالجات الشعبية أو باألدوية عمى اإلنساف فقط بؿ كاف لمحيوانات نصيبيا مف ىذه العالجات باعتبار
أف الحيوانات كانت تعد عامالً مساعداً لإلنساف خاصة في المناطؽ الريفية ،وتعد أيضاً مصدر رزؽ لإلنساف نفسو ،ومف

أبرز األمراض التي تصيب الحيوانات وخاصة الجماؿ الجروح العميقة (الدبرة) التي تصاب بيا نتيجة حمؿ األثقاؿ التي

تسبب ضغطاً عمى ظيورىا فتصاب بجروح تتعفف ومما يزيد مف ألـ الجماؿ ىي الطيور التي تقؼ عمى سناـ الجماؿ

المصابة وتنقر الجرح مما يزيده اتساعاً وعمقاً وتعالج ىذه الحاالت بطرؽ متعددة مثؿ الخروع( ،)2أو بغمي الماء مع روث
البقر ووضعو عمى الجرح ،أما الجروح التي تصيب الجماؿ نتيجة السير لمسافات طويمة فوؽ الطرؽ الوعرة فيعمد إلى

عالجيا بوضع الشحـ عمييا ثـ تكوى بالنار(.)3

الطب الشعبي كاف عالجاً بديالً لكثير مف األمراض التي كاف يصاب بيا سكاف الوالية خالؿ الحقبة قيد الدراسة،

ولعؿ السبب الراجح اللتجائيـ لمطب الشعبي ىو تعامؿ األىالي الحذر مع الطب والعالج الغربي النعداـ الثقة باألطباء
وقدرتيـ عمى شفاءىـ مف األمراض ،ومع ذلؾ نجد أف الطب الشعبي كاف ال يجوز مزاولتو إالّ مف يممؾ شيادة خاصة
ورخصة عمؿ ،فقد عثر في وثائؽ دار المحفوظات عمى شكوى قدمت مف قبؿ مريض فقد بصره بعد عالجو الشعبي

الخاطئ في مدينة طرابمس ،وآخر عولج بطريقة خاطئة فقد عولج عمى أف لديو بواسير في الوقت الذي كاف عنده مرض

خبيث باألمعاء ،وقد تمت محاكمة مف عالجيـ بطريقة خاطئة ممف كاف يدعي الطب(.)4

عند دراسة أسباب لجوء األىالي إلى الطب الشعبي ،نجد السبب واضحاً وجمياً أمامنا وىو قمة وجود األطباء

والمستشفيات في والية طرابمس الغرب ،بؿ بعموـ الواليات العثمانية خالؿ ىذه الحقبة ،لكف ىذا ال يعني بالتالي انعداـ
وجود األطباء لكف عددىـ كاف قميالً ال يتناسب مع أعداد السكاف ،رغـ أف السمطة المحمية والدولة العثمانية كانت تسعى
في حاالت عديدة لالىتماـ بيذه الناحية ،وىذا ما سنسمط عميو الضوء في الفقرة الالحقة.

سادساً  :إجراءات الحكومة في المجال الصحي :

استعرضنا خالؿ فقرات البحث السابقة وفي المواقع التي كاف البد منيا في تسميط الضوء عمى إجراءات الحكومة

العثمانية في المجاؿ الصحي لمحقبة  ،1911 – 1835فوجدنا أف الحكومة كانت إجراءاتيا في ىذا المجاؿ متواضعة ولعؿ

السبب وراء ذلؾ ىو تواضع إمكاناتيا المادية خالؿ ىذه الحقبة ىذا مف جانب ،ومف جانب آخر أوضاع الحكومة المتردية
مف النواحي السياسية والعسكرية واالجتماعية خاصة وانيا كانت في فترة صراع ونزاع دولي قادىا إلى خسارة جميع والياتيا
في المغرب العربي باستثناء والية طرابمس الغرب ،ولو استعرضنا األوضاع الصحية في بقية الواليات العربية وفي الحقبة

ذاتيا نجدىا مطابقة لما ىي عميو في والية طرابمس الغرب ،لكف مع ذلؾ وجدنا تحركات مف قبؿ بعض الوالة إلصالح

األحواؿ الصحية مف خالؿ إنشاء المستشفيات أو المراكز الصحية أو إجراء إصالحات متعمقة بالجانب الصحي وبما
)(1محمد أحمد الطوير ،المصدر السابؽ ،ص.ص.87 – 86

)(2الطبيب األلماني ارفيف فوف باري ورحمتو إلى غات ،ص.94
)(3محمد سعيد القشاط ،المصدر السابؽ ،ص.111

)(4دار المحفوظات التاريخية ،طرابمس ،ممؼ التعميـ.
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يتناسب وقدراتيا المادية الضعيفة في ذلؾ الوقت ،وىذا ما أشار إليو الكاتب والرحالة اإليطالي (فرانشسكو كورو) الذي

أعطى وصفاً ألحواؿ الوالية مع بداية االحتالؿ اإليطالي عاـ  ،1911وذكر أف المدينة لـ تكف ليا مبالغ مناسبة لتصرفيا

عمى مستشفى البمدية وانارة المدينة ،لذلؾ فالناحية الصحية كانت تعاني مف اإلىماؿ( ،)1إف ىذا القوؿ يحمؿ جانبيف األوؿ
صحيح وىو أف األحواؿ الصحية لـ تكف عمى درجة كافية مف االىتماـ ولكف ليست ميممة والدليؿ ىو وجود المستشفيات
واألطباء ،أما الجانب الثاني الذي حممو قوؿ فرانشسكو فيو شخص إيطالي أراد إظيار مساوئ الدولة العثمانية التي جاءت

إيطاليا بديالً عنيا الحتالؿ الوالية فمذلؾ كاف ينسب ليا كؿ األمور السيئة ومنيا األحواؿ الصحية ،وما يؤكد كالمنا

إجراءات بعض الوالية الواضحة في تحسيف الجانب الصحي ومنيـ الوالي عمي باشا رضا في واليتو األولى (– 1867

 )1870الذي قاـ في العاـ  1869بتوجيو رسالة إلى ناظر الصحة يؤكد لو مباشرتو بإنشاء محجريف صحييف في منطقة
بومبة وطبرؽ ،واف المحجريف بحاجة ماسة إلى وجود أطباء خاصة بعد أف قدـ األطباء الذيف سبؽ وأف تـ تعيينيـ اعتذارىـ
عف عدـ قدرتيـ عمى البقاء بالمحجر لعدـ كفاية المخصصات المالية ليـ ،لذلؾ طالب ناظر الصحة بتخصيص راتب

شيري لكؿ طبيب يتراوح ما بيف ( )1000 – 800قرش(.)2

إف مقدار الراتب الذي طالب بو الوالي عمي باشا رضا كاف أقؿ مما معموؿ بو في إدارة صحة البمدية التي كاف
()3

معدؿ رواتب منتسبييا خالؿ ىذه الحقبة بالشكؿ التالي
 -طبيب أوؿ

:

 1800قرش.

 -طبيب ثاني

 600قرش.

 -قابمة

 800قرش.

 ممرض  400قرش.إف ىذه الرواتب كانت مرتفعة عند مقارنتيا مع رواتب المؤسسات الخدمية األخرى وفي الحقبة ذاتيا ،وىذا يدؿ

عمى االىتماـ بالقطاع الصحي ،وفي االتجاه ذاتو نجد أف الوالي أحمد راسـ باشا ( )1896 – 1881قاـ بالعاـ 1887

بإرساؿ ( )45طالباً مف سكاف الوالية إلكماؿ دراستيـ الجامعية في استانبوؿ ،منيـ ( )8طالب تـ تخصصيـ بالطب ،وبعد
تخرجيـ عمؿ خمسة منيـ في مستشفيات العاصمة والواليات العثمانية األخرى(.)4

وفي السياؽ ذاتو قاـ الوالي محمد نظيؼ باشا ( )1882 – 1881بإصدار أم اًر يوصي بو بإبقاء أبواب المدينة

مفتوحة طواؿ الميؿ ،بعد أف كانت تغمؽ بعد صالة العشاء وذلؾ لحاجة األىالي لمخروج في حاالت كثيرة إلى مراجعة

الطبيب في أوقات حرجة مف الميؿ( ،)5ىذا اإلجراء واف كاف بسيطاً ،لكنو يدؿ عمى االىتماـ باألحواؿ الصحية ولو بتفاصيؿ

صغيرة.

لـ يقصر االىتماـ بالوالة بؿ نجد أف لرؤساء البمديات دو اًر واضحاً في ىذا المجاؿ أيضاً ،ففي العاـ  1910قاـ

الحاج أحمد الميدوي رئيس بمدية بنغازي بإحضار طبيب خاص بمعالجة فقراء البمدة وبالمجاف فضالً عف قيامو باإلشراؼ
عمى األحواؿ الصحية لمبمد ة ،ولـ يقتصر عمى إحضار ىذا الطبيب فقط ،بؿ نجده يقوـ بتعييف عدد مف مفتشي الصحة
تحددت ميمتيـ بمراقبة األسواؽ لمتأكد مف نظافتيا ،واالىتماـ بنظافة المدينة والمحالت الخاصة ببيع المواد الغذائية(،)6

)(1فرانشسكو كورو ،المصدر السابؽ ،ص.ص.127 – 126
)(2محمد أمحمد الطوير ،المصدر السابؽ ،ص.79
)(3تيسير بف موسى ،المصدر السابؽ ،ص.388

)(4عبد الكريـ أبو شويرب ،األوضاع الصحية في المجتمع الميبي ،ص.22

)(5أحمد بؾ األنصاري ،المنيؿ العذب في تاريخ طرابمس الغرب ،مكتبة الفرجاني ،طرابمس ،د.ت ،ص.386
)(6محمد مصطفى بازامة ،المصدر السابؽ ،ص.ص.315 – 314
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وىذا األمر كاف مف اختصاص المجالس البمدية التي أصدرت عاـ  1877قانوف البمديات الذي اىتـ بتكويف لجاف محمية
لالىتماـ بالصحة العامة ومعاقبة المخالفيف لمنظـ الصحية ،ومكافحة األمراض واالىتماـ بنظافة الشوارع وتحريـ بيع

األغذية الفاسدة ومعاقبة أصحاب المطاعـ الذيف يستخدموف أوعية نحاسية غير مقصدرة ،وما يؤكد كالمنا عثورنا عمى
عطاء لتنظيؼ المدينة مف خالؿ كنس شوارعيا مرة كؿ
وثيقة مؤرخة عاـ  1910صادرة عف بمدية طرابمس تطرح فييا
ً
( )24ساعة وحسب الموسـ ،عمى أف يبدأ العمؿ بعد منتصؼ الميؿ وينتيي مع طموع الفجر وفؽ القواعد الصحية وتجمع
النفايات وتنقؿ دوف أف تتبعثر في الطرؽ ،فضالً عف ذلؾ البد أف ترش الشوارع واألزقة بمياه البحر رشاً غزي اًر ،وبواقع

مرتيف في اليوـ خالؿ أشير الصيؼ تبدأ مف الساعة الثالثة صباحاً حتى الرابعة بعد الظير ،وعمى الممتزـ أيضاً فضالً عف
األعماؿ السابقة تفقد المجاري الرئيسية عمى األقؿ أربع مرات في األسبوع ،وفي األياـ التي ترتفع فييا درجات الح اررة تتفقد

كؿ يوـ( ،)1إف ىذه اإلجراءات ليا أىمية خاصة مف الناحية الصحية فيي تدؿ عمى االىتماـ بالمحافظة عمى النظافة العامة
والي بدورىا تنعكس عمى الوضع الصحي الذي يرتبط بالنظافة ارتباطاً وثيقاً فالنظافة تعد عامؿ وقائي لكثير مف األمراض،

وقد عرؼ عف والية طرابمس الغرب أنيا مف الواليات التي تميزت بنظافتيا وىذا ما أشار إليو عدد كبير مف الرحالة الذيف
زاروا الوالية خالؿ ىذه الحقبة أو حتى بعدىا.
وما انطبؽ عمى االىتماـ بنظافة المدينة انطبؽ عمى التفكير بتزويدىا بشبكة قنوات تمد سكانيا بالمياه العذبة مف
اآلبار المنتشرة في ضواحي المدينة ،فضالً عف التفكير بإدخاؿ شبكة لممجاري ،وىذا المشروع سعى لتنفيذه عدد مف الوالة

إالّ أف قمة اإلمكانات المالية كانت تقؼ حائالً أماـ تنفيذىا( ،)2لكف البد ليا في النياية مف ذكر اإلنجاز الميـ لموالي أحمد

راسـ باشا ( ) 1896 – 1881وىو افتتاح بئر أبي مميانة الذي يقع جنوب مدينة طرابمس والذي بمغ عمقو أربعة أمتار
ونصؼ وبو محرؾ لرفع الماء بقوة البخار قوتو أربعة أحصنة جمب مف أوربا ،وتـ إنشاء خزاف متيف لمماء بحجـ عشرة
أمتار طوالً وعرض ستة أمتار ذو حنفيتيف مما يسيؿ لمساقيف أخذ الماء منو بكؿ سيولة ،وقد جرى احتفاؿ كبير بافتتاح ىذا
البئر عاـ  1890ونحرت الذبائح ابتياجاً بيذا العمؿ الخيري الكبير الذي قصد منو توفير المياه الصالحة لمشرب ألىالي

الوالية( ، )3وكاف الدافع إلنشاء ىذا البئر ىو توفير المياه ألىالي الوالية دوف االعتماد عمى شراءىا مف الساقيف ألىمية المياه
ودورىا الميـ في حياة األىالي.

)(1عبد السالـ أدىـ ،وثائؽ تاريخ ليبيا الحديث ،وثيقة رقـ ( ،)148ص.ص.257 – 255
)(2محمد مصطفى بازامة ،المصدر السابؽ ،ص.315

)(3عبد السالـ أدىـ ،وثائؽ تاريخ ليبيا الحديث ،وثيقة رقـ ( ،)64ص.ص 105–104ووثيقة رقـ ( )65ص.ص.108–106
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انطالقا مف أىمية توثيؽ الجوانب االجتماعية لمناطؽ الوطف العربي خالؿ الحقبة العثمانية ،جاء ىذا البحث الذي

سمط الضوء عمى جانب مف األىمية في أي مجتمع ،آال وىو الجانب الصحي الذي يقاس مف خاللو تطور المجتمع مف
جية واىتماـ الجية الحاكمة بالمجتمع مف جية أخرى ،ويعد موضوع الصحة مف المواضيع التي لـ تمؽ اىتماما واضحا مف
قبؿ المؤرخيف والباحثيف إلى فترة قريبة لذلؾ كاف ىذا الجانب وغيره مف الجوانب االجتماعية تعاني مف نقص واضح في

معموماتيا التي بقيت غامضة ف ي كثير مف جوانبيا  ،وىذا األمر جعؿ الجيؿ الجديد مف الباحثيف متخوفا مف الولوج في
الكتابة بالمواضيع االجتماعية خوفا مف عدـ توفر المادة العممية ،لكف ىذا ال يمنع مف ضرورة تشجيع مف يكتب بكذا
مواضيع أسياما في التوثيؽ التاريخي لكثير مف المظاىر االجتماعية في وطننا العربي سواء في المشرؽ أو في المغرب
العربي .
تمخض عف ىذا البحث ،والذي كما نوىنا سابقا ،جاء بفقرات ستة جممة مف النتائج كاف مف أبرزىا :

 1ػ تعرضت الوالية خالؿ ىذه الحقبة ،شانيا شاف العديد مف الواليات العربية ،إلى جممة مف األوبئة مثؿ الطاعوف الذي
كاف ينتشر ب عد المجاعات وألكثر مف مرة والذي كانت خسارة الوالية البشرية كبيرة جدا ومرد ذلؾ لعدـ معرفة سبب
المرض وعدـ وجود عالج فعاؿ لو حتى نياية القرف التاسع عشر بعد أف تعرضت الوالية ألكثر مف إصابة بيذا
المرض او الوباء الذي لـ يكف المرض الوحيد ،فيناؾ الكولي ار الذي اجتاح الوالية مرتيف خالؿ ىذه الحقبة ،وكاف لمدولة
العثمانية آث ار في السيطرة عمى الوباء مف خالؿ إنشاءىا المحاجر الصحية لمحيمولة دوف انتشار الوباء الذي حصد

ارواح كبيرة مف االىالي .
 2ػ لـ تكف األمراض و األوبئة وحدىا مف كانت وراء تناقص اعداد االىالي ،بؿ كاف ىناؾ عامؿ اخر وىو المجاعة التي
كانت تجتاح اراضي الوالية والواليات العربية االخرى جراء قمة تساقط االمطار التي توثر عمى تناقص المحاصيؿ

الزراعية مما يعني بالتالي قمة الغذاء وحدوث المجاعة .

3ػ كاف لمدولة العثمانية الممثمة بالوالة دو ار في السيطرة عمى المجاعة مف خالؿ تقديـ المعونات المالية لألىالي وفتح
المطاعـ الشعبية التي تقدـ الوجبات الغذائية المجانية لألىالي فضال عف حثيـ عمى ضرورة ادخار جزء مف محاصيميـ
الزراعية في اوقات الرخاء الوقات الجفاؼ ،وىذا اجراء ينـ عف حرص بعض الوالة عمى االىالي وتوفير ما يحتاجونو
مف غذاء ومتطمبات حياتية اخرى .

 4ػ كاف ألىالي الوالية عاداتيـ الغذائية الخاصة بيـ ،والتي تحددت نتيجة العوامؿ الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية مما
انعكس بالتالي عمى طبيعة غذائيـ اليومي الذي نجده يتنوع مف منطقة إلى أخرى بؿ مف بمد الى اخر ،لذلؾ اشتيرت
الوالية بأكالتيا الخاصة ،والتي ما تزاؿ تميز مجمعتيـ الى وقتنا الحالي ،ولعؿ أشيرىا الكسكسي والبازيف .
 5ػ تنوعت المستشفيات الموجدة في الوالية فيناؾ العمومية والعسكرية واالجنبية ،ولكف يؤخذ عمييا قمة عددىا الذي اليتناسب
مع اعداد االىالي ىذا مف جانب ،ومف جانب أخر تركزىا في مركز مدينة طرابمس فقط ،مما يعني حرماف المناطؽ
الريفية والصحراوية مف وجود المتشفيات مما شكؿ نقصا واضحا في أمداد كؿ األىالي بالخدمات الصحية .
 6ػ لـ يكف في الوالية سوى خمس صيدليات صغيرة نسبية ،مما يدؿ عمى قمة التعامؿ مع الصيدليات مف قبؿ األىالي وذلؾ
ناتج مف تخوفيـ مف استخداـ األدوية الكيميائية خاصة وأنيـ اعتادوا العالج بالطب الشعبي واألعشاب .
 7ػ كاف الطب الشعبي والتداوي باالعشاب عالجا رائجا جدا خالؿ ىذه الحقبة ،فتنوعت األعشاب المستخدمة التي تنوعت
استخداماتيا باختالؼ األمراض ،ولـ يقتصر العالج باألعشاب عمى اإلنساف فقط ،بؿ كاف لمحيواف نصيبو في ذلؾ
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أيضا باعتباره أداة مساعدة لمبشر فيو مصدر رزؽ لكثير مف العوائؿ خاصة الماعز واألبقار التي يعتمد عمى حميبيا

لتوفير مصدر رزؽ كبير مف األىالي .

 8ػ سعت الدولة العثمانية ،مف خالؿ بعض الوالة والموظفيف الى إجراءات نستطيع اف نطمؽ عمييا المتواضعة ،لتحسيف
الواقع الصحي لموالية مف خالؿ أنشاء المتشفيات او المستوصفات الطبية ،او االىتماـ بنظافة الوالية التي تعكس
اىتماما بالصحة مف خالؿ تنظيؼ الشوارع او االىتماـ بإنشاء شبكة لممجاري ومد انابيب لتوصيؿ المياه لألىالي ،ولكف

ىذه اإلجراءات بسيطة وينق صيا التمويؿ المالي الضعيؼ الذي كاف شاف بقية الواليات العثمانية خالؿ ىذه الحقبة التي
كانت الدولة العثمانية تعيش فييا نياية عصرىا الذىبي الذي بدا بتساقط والياتيا الواحدة تمو األخرى بيد الدوؿ
االستعمارية ،ومنيا والية طرابمس الغرب التي وقعت بيد االيطالييف في العاـ . 1911
 9ػ سعت عدد مف الدوؿ األوربية ذات المطامع االستعمارية مثؿ بريطانيا وألمانيا وايطاليا وفرنسا الى االىتماـ بالجانب
الصحي لموالية مف خالؿ أنشاء مستوصفات طبية تقدـ خدماتيا العالجية والدوائية وبالمجاف ألىالي الوالية ،سعيا منيا

إلى مد نفوذىا االستعماري في الوالية فكاف اليطاليا قصب السبؽ في ىذا المجاؿ ،فقد نجحت ومف حالؿ المساومات
الدولية الى احتالؿ الوالية عاـ  1911بعد اف ميدت الطريؽ لذلؾ مف خالؿ انجازىا عدد مف المشاريع االقتصادية
واالجتماعية ،فكاف الجانب الصحي واحدا مف ىذه المشاريع .
قائمة المصادر

أوالً  :القرآن الكريم.

ثانياً  :الوثائق.

أ) الوثائق غير المنشورة :

 -1دار المحفوظات التاريخية ،طرابمس ،ممؼ التعميـ ،وثيقة مؤرخة عاـ .1879

 -2دار المحفوظات التاريخية ،طرابمس ،ممؼ الجيش ،وثيقة رقـ ( )1228مؤرخة في .1948/10/18
 -3دار المحفوظات التاريخية ،طرابمس ،ممؼ الزراعة ،وثيقة مؤرخة في  /29مايو.1875 /
 -4دار المحفوظات التاريخية ،طرابمس ،ممؼ الشؤوف العسكرية ،وثيقة رقـ ( )691مؤرخة في نيساف .1910
 -5دار المحفوظات التاريخية ،طرابمس ،وثيقة رقـ ( )690بعنواف قرار مجمس والية طرابمس بيع مرطة قمح لمموظفيف
والعسكرييف.

 -6سالنامة والية طرابمس الغرب لسنة 1312ىػ 1894 /ـ.
ب) الوثائق المنشورة :

 -1عبد السالـ أدىـ ،وثائؽ تاريخ ليبيا الحديث الوثائؽ العثمانية  ،1911 – 1881ترتيب ومراجعة  :أحمد صدقي
الدجاني ،منشورات جامعة بنغازي.1974 ،
 -2الوثائؽ العثمانية (المجموعة األولى) ،ترجمة  :محمد األسطى ،منشورات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية
– سمسمة الوثائؽ التاريخية ( ،)7طرابمس.1990 ،

ثالثاً  :الكتب العربية والمترجمة :

 -1أبو عبد اهلل محمد بف إدريس الشافعي (ت 204 :ىػ) ،المسند ،مطبعة دار الكتب العممية لمطباعة والنشر ،بيروت،
د.ت.

 -2أبو يعمى الموصمي (ت 307ىػ) ،مسند أبي يعمى ،تحقيؽ  :حسيف سميـ ،دار المأموف لمتراث1987 ،ـ.
 -3أتوري روسي ،ليبيا منذ الفتح حتى سنة  ،1911ترجمة  :خميفة محمد التميسي ،دار الثقافة ،بيروت.1974 ،
 -4أحمد بؾ األنصاري ،المنيؿ العذب في تاريخ طرابمس الغرب ،مكتبة الفرجاني ،طرابمس ،د.ت.
 -5أحمد بف حنبؿ (ت 241 :ىػ) ،مسند أحمد ،دار صادر ،بيروت ،د.ت.
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 -6أحمد عمي الفنيش ،المجتمع الميبي ومشكالتو ،مكتبة دار النور ،طرابمس.1967 ،

 -7أدوارد راي ،المغرب العربي طرابمس ولبدة والقيرواف في القرف التاسع عشر  ،1877ترجمة  :مصطفى محمد جودة،
طرابمس ،د.ت.
 -8أنعاـ محمد صالح شرؼ الديف ،مدخؿ إلى تاريخ طرابمس االجتماعي واالقتصادي – دراسة في مؤسسات المدينة
التجارية  ،1835 – 1711منشورات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية – سمسمة الدراسات التاريخية (،)37

طرابمس.1998 ،

 -9تيسير بف موسى ،المجتمع العربي الميبي في العيد العثماني ،الدار العربية لمكتاب ،ليبيا.1988 ،
 -10جميؿ ىالؿ ،دراسات في الواقع الميبي ،مكتبة الفكر ،طرابمس.1962 ،
 -11جيمس ريتشاردسف ،ترحاؿ في الصحراء ،ترجمة :اليادي مصطفى أبو لقمة ،منشورات جامعة قار يونس ،بنغازي،
.1993

 -12خميفة محمد التميسي ،حكاية مدينة طرابمس لدى الرحالة العرب واألجانب ،الدار العربية لمكتاب ،طرابمس ،د.ت.
 -13خميفة محمد الذويبي ،األوضاع العسكرية في طرابمس الغرب قبيؿ االحتالؿ اإليطالي  ،1911 – 1881منشورات
مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية – سمسمة الدراسات التاريخية ( ،)32طرابمس.1999 ،
 -14راسـ رشدي ،طرابمس الغرب في الماضي والحاضر ،الطبعة الثانية ،د.ـ.1953 ،

 -15ريتشارد تولمي ،عشر سنوات في بالط طرابمس ،ترجمة  :عمر الديراوي أبو حجمة ،دار المعارؼ المحدودة ،لندف،
.1984
 -16صادؽ مؤيد العظـ ،رحمة في الصحراء الكبرى بأفريقيا ،ترجمة  :عبد الكريـ أبو شويرب ،منشورات مركز جياد
الميبييف لمدراسات التاريخية – سمسمة الدراسات التاريخية ( ،)34طرابمس.1998 ،

 -17الطاىر أحمد الزاوي ،والة طرابمس مف بداية الفتح العربي إلى نياية العيد التركي ،دار الفتح لمطباعة ،بيروت،
.1970
 -18الطبيب األلماني ارفيف فوف باري  1877 – 1846ورحمتو إلى غات وبالد األير ،ترجمة  :عماد الديف غانـ،
منشورات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية – سمسمة نصوص ووثائؽ ( ،)24طرابمس.1995 ،
 -19طرابمس مطمع القرف العشريف في وصؼ الجغرافي األلماني أفالد بانزة ،ترجمة  :عماد الديف غانـ ،منشورات مركز
جياد الميبييف لمدراسات التاريخية – سمسمة نصوص ووثائؽ ( ،)26طرابمس.1997 ،

 -20عمي مصطفى المصراتي ،المجتمع الميبي مف خالؿ أمثالو الشعبية ،الطبعة الثانية ،طرابمس.1972 ،
 -21عمار جحيدر ،آفاؽ ووثائؽ في تاريخ ليبيا الحديث ،الدار العربية لمكتاب ،اإلسكندرية.1991 ،
 -22فرانشسكو كورو ،ليبيا أثناء العيد العثماني الثاني ،ترجمة  :خميفة محمد التميسي ،دار الفرجاني ،طرابمس ،د.ت.

 -23محمد أحمد الطوير ،تأريخ الزراعة في ليبيا أثناء الحكـ العثماني ،الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع ،مصراتو.1991 ،
 -24محمد بف احمد بف ابي بكر القرطبي (671ىػ1273/ـ) ،الجامع ألحكاـ القرآف الكريـ المسمى بػ  :تفسير القرطبي،
دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،د.ت.
 -25محمد بف عثماف الحشائشي ،رحمة الحشائشي إلى ليبيا سنة ( 1895جالء الكرب عف طرابمس الغرب) ،تحقيؽ :
عمي مصطفى المصراتي ،دار لبناف لمطباعة والنشر ،بيروت.1965 ،

 -26محمد سعيد القشاط ،الطوارؽ عرب الصحراء الكبرى ،الطبعة الثانية ،مركز دراسات وأبحاث شؤوف الصحراء ،ليبيا.1989 ،
 -27محمد مصطفى بازامة ،بنغازي عبر التاريخ ،الجزء األوؿ ،بنغازي.1968 ،
 -28المختار عثماف العفيؼ ،مدينة سوكنة دراسة تاريخية لألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعممية 1835
–  ،1911منشورات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية – سمسمة الدراسات التاريخية ( ،)49طرابمس.2002 ،
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 -29ىػ.س .كاوبير ،مرتفع إليات الجماؿ ،ترجمة  :أنيس زكي حسف ،مكتبة الفرجاني ،طرابمس ،د.ت.
رابعاً  :المصادر األجنبية :

1- Anthony G. Cachia, Libya under the second Ottoman Occupation (1835 – 1911),
Tripoli, 1995.

2- Rohlfs. Gherardo, Tripolitania, Viggio daa Tripoli all'oasi di Kufra, Dottor co Vallordi,
Milono, 1913.
3- Todd. Mabel Lomis, Tripoli the Mysterious Boston, Small Maynard, 1912.
خامساً  :الرسائل واألطاريح الجامعية :

 -1خميفة محمد سالـ األحوؿ ،الجالية الييودية بوالية طرابمس الغرب مف ( ،)1911 – 1864رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة الفاتح – كمية التربية ،طرابمس.1985 ،

 -2خميفة محمد سالـ األحوؿ ،ييود مدينة طرابمس تحت الحكـ اإليطالي ( ،)1943 – 1911أطروحة دكتوراه غير
منشورة ،جامعة الفاتح – كمية التربية ،طرابمس.2002 ،
 -3عبادة محمد فؤاد ،النشاط االقتصادي لمجالية اإليطالية في ليبيا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الفاتح،
كمية العموـ االجتماعية ،طرابمس.1995 ،

 -4وفاء كاظـ ماضي ،دراسات في الواقع االقتصادي واالجتماعي لوالية طرابمس الغرب في العيد العثماني الثاني
( ،)1911 – 1835أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة بغداد – كمية التربية لمبنات ،بغداد.2005 ،
سادساً  :الدوريات العربية :

 -1خالد محمد اليدار ،زيارة الرحالة األسباني عمي بؾ العباسي لطرابمس في أوائؿ القرف التاسع عشر ،مجمة البحوث
التاريخية ،السنة الثالثة والعشروف ،العدداف األوؿ والثاني ،طرابمس.2003 ،
 -2سالـ عبد اهلل الفالح ،الشاىي في حياتنا االجتماعية ،مجمة تراث الشعب ،السنة التاسعة عشر ،العدداف الثالث
والرابع ،طرابمس.1999 ،

 -3سعيد عمي حامد ،حياة الييود في طرابمس خالؿ قرنيف ،مجمة تراث الشعب ،السنة التاسعة عشر ،العدداف األوؿ
والثاني ،طرابمس.1999 ،
 -4صالح بف دردؼ ،دور الشاي أو الشاىي في حياتنا االجتماعية ،مجمة تراث الشعب السنة الثامنة عشر ،العدداف
الثالث والرابع ،طرابمس.1998 ،

 -5عبد الكريـ أبو شويرب ،األوضاع الصحية في المجتمع الميبي في الفترة ما بيف  ،1950 – 1835مجمة البحوث
التاريخية السنة العشروف ،العدد الثاني ،طرابمس.2000 ،
 -6عبد الكريـ أبو شويرب ،المؤسسات الصحية خالؿ العيد العثماني الثاني ،مجمة تراث الشعب ،السنة الثانية ،العدد
الخامس ،طرابمس.1982 ،

 -7عمر الميدي عمر محمد الجاجي ،أطباء آؿ شيبوف ،مجمة الوثائؽ والمخطوطات ،العدداف التاسع والعاشر،
طرابمس.1995 – 1994 ،
 -8الفاريس .أ .رستا (قنصؿ جاللة ممؾ ىولندا لدى أيالة طرابمس الغرب وممحقاتو) ،عرض إحصائي عف والية
طرابمس الغرب ،ترجمة  :حامد أوحيده ،مجمة الشييد ،العدد التاسع ،طرابمس.1988 ،

 -9قاسـ محمد المجالي ،أعشابنا دواؤنا ،مجمة التراث الشعبي ،العدد الثالث ،بغداد.2008 ،
سابعاً  :شبكة المعمومات الدولية :

1- www.facebook.com/targhtroblsbolsw.
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2- http://www.netdoctor.co.uk/.
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