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يسعى الفياض في مؤلفه إلى تسليط الضوء على بعض األمراض 
ما  خالل  من  العربي،  والخليج  قطر  بأهل  مرت  التي  واألوبئة 
وقف عليه من روايات مؤرخي المنطقة القدامى، أو من روايات 
شفهية جمعها من أفواه الرواة المعاصرين، ومن هنا تأتي أهمية 
له  فيما تعرضت  لتوضح دور األمراض واألوبئة  الدراسة  هذه 
األمم، باعتباره عالمة بارزة في مسيرة التطور اإلنساني، ومن 
والحيدة،  بالموضوعية  يلتزم  الذي  المؤلف  أهمية  تظهر  هنا 
األمر الذي يجعل كتابه إضافة لحقل العلوم اإلنسانية. ويقوم على 
أهمية،  تزيده  رصينة،  علمية  ومراجع  أصيلة،  أولية  مصادر 
عامة،  العربية  التاريخية  للمكتبة  جديدة  إضافة  بحق  وتجعله 
ومكتبة الدراسات التاريخية لقطر والخليج العربي خاصة، ليقدم 
رؤية محددة المعالم، متكاملة األركان، مختلفة كل االختالف عن 
الدراسات السابقة، بعيدة كل البعد عن الجمود، في قالب فكري، 
األخرى  تلو  المعلومة  له  ويقدم  القارئ،  يمتع  سلس  وأسلوب 
بطريقة يسيرة بسيطة، ولهذا فإنه يستحق القراءة، ألنه ممتع 

في تصفحه وقراءته.
د. علي عفيفي علي غازي
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تقديم

أيقظت جائحة كورونا، الناتجة عن فيروس كوفيد المس���تجد )كوفيد -19(، العالم من 
ُس���باته العمي���ق، ونبهته من غفلته، وأكدت أن العولمة المادي���ة، القائمة على العلم والتطور 
التكنولوجي والفضائي؛ ليس���ت كافية لحفظ الحياة البش���رية على سطح كوكب األرض، إذ 
أدرك أبن���اء آدم -فج���أة- أن كائًنا حًيا دقيًقا، ال يُرى بالعين المجردة، من الممكن أن يهدد 
بفن���اء بني اإلنس���ان، ومن ناحية أخرى كش���فت حقيق���ة من يّدعون أن���هم دوٌل متقدمة، إذ 
وضعتهم أمام أزمة أخالقية، فتضحية بعض هذه الدول بكبار الس���ن والمرضى باألمراض 
المزمنة، وقيام البعض اآلخر بقرصنة ُش���حنات مس���تلزمات طبية كانت في طريقها لدول 
أخ���رى بحجة الحاجة الش���ديدة، وضعت األخالق العالمية على المح���ك. ومن زاوية ثالثة 
نبهت العالم الغربي واألمريكي على أهمية االعتناء بدول ما اصطلح على تس���ميته بالعالم 
الثال���ث، إذ أوضح���ت جائح���ة كورونا أن ما يُصيب أي دولة م���ن هذه الدول يكون له تأثيره 
وتداعياته األكبر عليهم، ومن ثم يتوجب على الجميع التكامل والتكافل والتكاتف في سبيل 
مكافح���ة األوبئ���ة والطواعين والجوائح، التي قد تش���هدها الكرة األرضية في المس���تقبل، 
وكذلك في س���بيل إنتاج لقاح لهذه الجائحة س���ريعة االنتشار، قبل أن تتغلغل أكثر، وتتسبب 

في عدد وفيات أكبر. 

ولقد تنبهُت في ورقة بحثية بعنوان »جائحة كورونا والبحث التاريخي«)1( إلى أن جائحة 
كورونا س���وف تكون لها تداعياتها على مناهج البحث في الدراس���ات التاريخية، وس���تؤدي 
إل���ى ميالد مدرس���ة تاريخية جديدة تهتم بدراس���ة تاري���خ األوبئة والطواعي���ن، التي مرت 
بالبش���رية في الماضي، وتحليل تداعيات جائحة كورونا في المس���تقبل، كما قد تكون لها 
تداعياتها على العولمة المذيبة للُهويات والقوميات في ظل ما بعد العدمية، وتداعيات على 
االقتص���اد العالمي، والتط���ور الطبي والتكنولوجي العالمي. ولع���ل الكتاب الذي بين أيدينا 
للباح���ث القطري علي بن عب���د اهلل الفياض، يُمثل نموذًجا لتلك الصحوة، التي بدأت تهتم 
بالكتاب���ة عن األوبئة والطواعين والجوائح، كٌل حس���ب اختصاص���ه، فالمؤرخون والباحثون 

عل���ي عفيف���ي علي غازي: »جائحة كورونا والبحث التاريخي«، مجلة دراس�������ات تأريخية، الع���دد51، )كانون األول 2020م(،   )1(
ص347- 356.
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في التاريخ مثاًل يس���تطيعون أن يُفيدونا بتجارب األجداد واآلباء، وكيف تعاملوا مع ما مر 
بهم من أوبئة وطواعين، ويقدموا لنا دروس التاريخ لنستفيد منها في الحاضر، ونستشرف 

بها المستقبل.

وإذا كنت قد استنتجت من دراسة رحلة تطور مناهج البحث في الدراسات التاريخية)1(، 
أن الم���دارس التاريخي���ة في العص���ر الحديث قد تط���ورت وفق أح���داث تاريخية؛ فجرت 
االهتم���ام بالكتاب���ة في موضوع ما، ربما من منطلق نظرية أرنولد توينبي )1889-1975م(، 
والتي ترى أن اس���تجابة اإلنس���ان وردت فعله للتحديات الطبيعية والجغرافية التي وجدها 
أمام���ه ق���د أوجدت الحضارات، فإنني أؤكد على أن جائحة كورونا س���وف تؤدي إلى ميالد 
مدرس���ة تاريخية جديدة تهتم بالدراسات التاريخية الخاصة باألوبئة والطواعين والجوائح 
التي مرت بالبش���رية، وما سيترتب على جائحة كورونا في المستقبل من اهتمام باألسلحة 
الجرثومية والفيروسية، والتي ستكون أكثر خطًرا على البشرية من األسلحة النووية، وأشد 

فتًكا؛ إذ قد تتسبب في فناء البشرية.

ولقد ش���هدت البش���رية منذ فج���ر التاريخ العديد م���ن األمراض الوبائي���ة والطواعين، 
والتي أزهقت الكثير من األرواح، وكان لها تداعياتها على الحياة االقتصادية والسياس���ية، 
إذ اجتاح���ت العال���م عبر تاريخه موجات م���ن الكوليرا، والطاعون، والج���دري، واإلنفلونزا 
اإلسبانية، والتيفود، والمالريا، والحصبة، والتراخوما، والسعال الديكي، والسل، واألمراض 
المعوية، ولم تكن اإلنسانية حينئذ قد عرفت اللُقاحات، ومن ثم كان العالج الوحيد المتوفر 

هو الحجر الصحي، أو العزل المنزلي.

فق���د ش���هدت الكرة األرضية في س���نة 536م، فيما ُعرف بعام ال���هالك، كارثة عظيمة، 
كانت على وش���ك أن تُفني البش���رية جمعاء؛ لوال رحمة اهلل س���بحانه وتعالى بعباده، ففي 
السنة العاشرة من حكم اإلمبراطور البيزنطي جستنيان العظيم )527-565م(، كان الناس 
ينتظرون موسم الحصاد، وفي ليلة صيفية لم يأِت بعدها نهار، فقد استمر الظالم الدامس، 
ضباب غامض وُمغبر، حجب ضوء الش���مس، وبدأت درجة الحرارة في االنخفاض، أمطار 
غزيرة انهمرت في البداية، تبعتها موجة ثلوج قاسية، ودمر الصقيع المحاصيل، وتجمدت 

علي عفيفي علي غازي: تطور مناهج البحث في الدراس�������ات التاريخية، )الدوحة: دار زكريت للطباعة والنش���ر والتوزيع،   )1(
.)2020
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األنهار، وغطى الجليد مناطق شاسعة من سطح األرض، ودخل سكان الكوكب في مجاعة، 
إذ لم يجد الناس ما يقتاتون به، وال ش���يء يُس���اعد على البقاء، واندثرت حضارة موتش���ي 
Moche civilization )100-800م(، ف���ي ش���مال بي���رو، ولم يب���َق إال بعض اآلثار، التي 
أخب���رت عن���ها، ويعتقد علماء األدي���ان أن هذه األحداث المناخية كانت س���بًبا في تحطيم 
إيمان ش���عبها، الذي كان قد ُوعد باستقرار الطقس مقابل التضحيات الجماعية باألطفال 

على أمل وقف الطقس الُمدمر)1(.

ووف���ق ورق���ة بحثي���ة ُقدمت ف���ي جامعة هارف���ارد األمريكية، بإش���راف م���ؤرخ العصور 
الوس���طى مايكل ماكورميك Michael McCormick ، أن ذلك حدث نتيجة انفجارات 
بركانية سبقت »عام الهالك«، حدثت في القطب الجنوبي من كوكب األرض، حجب رمادها 
المنتشر ضوء الشمس، مّما أدى النخفاض درجة حرارة األرض، ومّهد للكارثة، واستمرت 
االنفج���ارات البركاني���ة لعدة س���نوات، مما أطال عمر األزمة، وبقي���ت األرض بعدها تُعاني 

قرابة المئة عام، إذ لم تظهر مالمح االنتعاش االقتصادي حتى عام 640م)2(. 

ويذكر المؤرخون أنه بعد أربع سنوات من »عام الهالك«، أي في العام 540م، حدث ركود 
كبير دخلت فيه األرض، ش���مل اس���تقراًرا في درجات الحرارة، مع بدء ارتفاعها تدريجًيا، 
وب���دأ الجلي���د، الذي كان يُغطي س���طح األرض، في الذوبان، وعلى إث���ره جرت األنهار مرة 
أخرى، وبدأ الرماد باالنقش���اع، وشيًئا فشيًئا عادت النباتات للنمو، ورغم ذلك، كما سبقت 
اإلش���ارة، اس���تغرق كوك���ب األرض مئة عام؛ ك���ي يتخلص من آثار الدم���ار الذي عصف به، 
ويذكر المؤرخون أن البشر عاشوا سنوات من االزدهار واالنتعاش بعد هذا الدمار العظيم، 
ما يؤكد على حقيقة ثابتة وراس���خة عبر التاريخ، وهي أن كوكب األرض قادر على أن يُعيد 
النهوض دائًما بعد كل كارثة تصيبه، فالحياة لن تتوقف إال أن يشاء اهلل سبحانه تعالى)3(.

وف���ي العام 541م، أي بعد خمس س���نوات من »عام ال���هالك«، أصاب طاعون )الدملي( 

)1( David Keys: Catastrophe: A Quest for the Origins of the Modern World, )New York: Ballantine 
Books, 1999(. 

)2( Ann Gibbons: »Eruption made 536 ‘the worst year to be alive’«, Science, Vol. 362, Issue 6416, )16 Nov 
2018(, pp.733-734.

عماد البليك: »عام 536م ميالدية.. هل هو األسوأ في تاريخ البشر«، العربية نت، )17 نوفمبر 2018(.  )3(
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مناط���ق أوروبا والش���رق األدن���ى القديم )األوس���ط حالًيا(، ُعرف بوباء جس���تنيان، نس���بة 
لإلمبراطور جس���تنيان العظيم، والذي وقع في عهده، وامتد إلى اإلمبراطورية الساس���انية 
في بالد فارس، ومعظم مدن عالم البحر المتوس���ط، وتُشير بعض المصادر التاريخية إلى 
أنه حصد ما بين 30-50 مليون ش���خص، أي حوالي نصف س���كان العالم حينئذ، كما كانت 
له تبعات اقتصادية كبيرة على مستوى العالم؛ لتسببه في وقف التبادل التجاري تماًما بين 

المدن)1(.

وتس���بب طاعون َعَم���واس )17-18ه�/ 639م(، والذي وقع في بالد الش���ام، في خالفة 
أمي���ر المؤمنين عمر بن الخط���اب )13-23ه�/ 634-644م( في إزهاق الكثير من األرواح، 
وقي���ل أن���ه أودى بحياة 25-30 ألًفا؛ من بينهم جماعة من كبار الصحابة. وينظر المؤرخون 
له؛ باعتباره امتداًدا لوباء جس���تنيان، وهو أول وباء يظهر في الدولة اإلس���المية، وُس���مي 
نس���بة إلى قرية َعَمواس، حيث ُصكت ش���هادة ميالده فيها، ومنها انتشر في المنطقة. وقد 
امتنع الخليفة الراشد عن الذهاب إلى بالد الشام، وأمر بعدم دخولها، أو خروج المصابين 

منها، وهو ما يُعُد أول الطرق العملية لتطبيق أسلوب الحجر الصحي)2(. 

وكان طاعون »الموت األس���ود« من أخطر األوبئة، وأش���دها فت���ًكا، وقدرة على االنتقال 
واالنتش���ار الس���ريع، إذ بدأ في الصين في س���نة 1331م، ثم انتقل سريًعا إلى الهند، وعبر 
الش���رق األدنى اجتاح كافة أنحاء أوروبا في س���نة 1348م، وتفش���ى حتى عام 1352م، وراح 
ضحيت���ه أكثر من ثُلث س���كان العال���م المعمور حينئ���ذ، الذين كانوا يق���درون بحوالي 200 
مليون شخص، وتسبب في تغيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة، إذ أدى إلى اختفاء طبقات 
اجتماعي���ة من المجتمع األوروبي. وقد لجأت بع���ض المدن إلى تعليق التبادل التجاري مع 
الم���دن الموب���وءة، كما عزل���ت المصابين في م���كان واحد، وحجزت الس���فن القادمة لمدة 

أربعين يوًما قبل السماح لها بأن تحط مراسيها في موانئها وتفرغ حمولتها)3(.

أحمد عرفة: »قبل ظهور كورونا.. أربعة أوبئة هددت البشرية وقتلت الماليين«، اليوم السابع، )26 مارس 2020(.  )1(
محم���د عب���د الرحمن: »طاع���ون عمواس قتل صحابة النبي وعمر بن الخطاب طبق العزل الصحي«، اليوم الس���ابع، )26   )2(

مارس 2020(.
س���وزان س���كوت وكريس���توفر دنكان: عودة الموت األس���ود أخطر قاتل على م���ر العصور، فايقة جرج���س حنا )ترجمة(،   )3(

)القاهرة: مؤسسة هنداوي، 2017(، ص 352. 
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وتعرض���ت الكرة األرضي���ة عبر تاريخها الحديث الجتياح األمراض لها، والتي تس���ببت 
ف���ي وف���اة الكثير من أهلها، ولم يقتص���ر تأثيرها على بلد بعينها؛ ب���ل كان يمتد لكل بلدان 
العالم المعمور، ففي العام 1720م ضرب مدينة مارسيليا الفرنسية الطاعون العظيم، وقتل 
أكثر من مئة ألف ش���خص)1(، وفي العام 1820م بدأ مرض الكوليرا من أندونيس���يا وتايلند 
والفلبين، وكان وباًء عظيًما توفي فيه أكثر من مئة ألف شخص، وفي العام 1920 اجتاحت 
العالم األنفلونزا اإلس���بانية، والتي اعتبرت حينها كارثة بش���رية، إذ أصيب بها 100 مليون 
ش���خص، وعج���ز المتخصصون عن إيقافها)2(، وها نحن ف���ي العام 2020 نتعرض لفيروس 
كورون���ا، وال���ذي انطلقت ش���راراته األولى من أكبر تجمع بش���ري على س���طح األرض، من 

الصين، وأدى إلى عزل مقاطعات، وواليات، ودول.

بالرج���وع إلى كتاب دلي���ل الخليج لجون لوريم���ر John Lorimer )1870-1914م()3(؛ 
تبي���ن أن ُج���ل، إن لم يكن كل، موجات األم���راض الوبائية، التي اجتاحت العالم قد انطلقت 
ش���رارتها األول���ى من الصي���ن، أو الهند، وأن كل���ها أو ُجلها وصل إلى الحج���از مع الحجاج 
القادمين من جنوب ش���رق آس���يا، كما كانت هذه الطواعين تأتي قادمة مع السفن التجارية 
الت���ي تنقل البضائ���ع، وتمر عبر إيران والجزيرة العربية لتصل إلى أوروبا. إذ يرصد تقرير 
بعن���وان »األوبئة والمنظم���ات الصحية في منطقة الخليج« تاري���خ الطواعين، التي أصابت 
أوروبا والعالم بداية من القرن السادس عشر حتى مطلع القرن العشرين الميالديين، وتبين 
أن هذه األمراض الوبائية لم تكن مرتبطة بشهور وال بفصول معينة في السنة، وإنما كانت 
تنتش���ر في أي وقت في الس���نة، كما أن���ها خلّفت وراءها الكثير م���ن الموتى، فقد بلغ عدد 
الوفيات في مدينة البصرة 1000 حالة في اليوم من جراء الطاعون، الذي انتشر فيها في 
العام 1799م، كما بلغت حاالت الوفاة في عربس���تان 2500 حالة في اليوم؛ عندما ضربها 
طاعون سنة 1876م، وقد أهلك طاعون سنة 1881م نصف سكان مدينة النجف العراقية، 
كما تسببت اإلنفلونزا اإلسبانية أو الحمى في وفاة الكثير من البشر في األحساء بالمنطقة 
الش���رقية من ش���به الجزيرة العربية، وذلك في العام 1891م، وقّدر عدد ضحايا الطاعون 

جوزيف بيرن: الموت األسود، عمر سعيد األيوبي )ترجمة(، )أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، 2014(، ص419.   )1(
رشاد أبو داود: »سر العام 20 من كل قرن«، صحيفة البيان، )6 مارس 2020م(.   )2(

لوريمر ج. ج.: السجل التاريخي للخليج وعمان وأواسط الجزيرة العربية، القسم التاريخي، )لندن: دار غارنت للنشر،   )3(
1995م(، ج6، ملحق )م( »األوبئة واإلجراءات الصحية في منطقة الخليج«. 
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)الم���وت األس���ود( في الع���ام 1893م بنحو 12 مليون إنس���ان، وفي الع���ام 1918م حصدت 
اإلنفلونزا اإلسبانية 100 مليون إنسان، أي ما يقارب 5% من إجمالي سكان العالم.

ويُش���ير لوريمر في تقريره إلى الطرق التي كانت ُمتبعة في عالج هذه األمراض، والتي 
تتمث���ل في الع���زل المنزلي الطوعي، والحجر الصحي اإلجب���اري من قبل الحكومات، ففي 
الع���ام 1894م أقي���م مركز صحي عند مدخ���ل الخليج على جزيرة هرمز، زود بمستش���فى 
صغي���ر لألمراض المعدي���ة، وأدوات للتعقيم، وطبيبين، بجانب مفتش���ين صحيين، ومعمل 
لل���وازم التطهي���ر، وكان على جمي���ع البواخر، التي تزور الخلي���ج، التوقف عند هذا المركز، 
وتُعام���ل طبًق���ا للقوانين المرعية، لتواصل الرحلة في الحج���ر الصحي حتى نهاية الخليج؛ 
لتُعالج في البصرة. وأمر سلطان ُعمان فيصل بن تركي بن سعيد )1888-1913م( عند بدء 
ظهور المرض في عاصمته مسقط سنة 1899م بحجز السفن عشرة أيام من يوم الوصول، 
وطل���ب من حكومة الهن���د البريطانية أن تتكفل بالرقابة الصحية عل���ى الميناء، وفي يوليو 
1899م أُلغيت القيود الصحية في مسقط، إال أن الكوليرا تفشت في جوادر في أغسطس، 
مما دفع إلعادة فرض القيود الصحية في مسقط مرة أخرى. وعندما انتشر الطاعون في 
البحرين عام 1903م ُمنعت السفن األهلية من مغادرة الجزيرة. وكانت السلطات العثمانية، 
التي كانت تتبعها حينئذ منطقة شبه الجزيرة العربية والخليج العربي، تقوم بتطبيق الحجر 
الصحي في موانئها، وعلى المدن التي يجتاحها الطاعون فتمنع خروج أحٍد منها أو دخول 
آخري���ن إلي���ها. وبداية من الع���ام 1801م بدأ العالم يعرف اللُقاح���ات ضد بعض األمراض، 
ومنها مرض الجدري، وكان األطباء في المقيمية البريطانية في الخليج ووكاالتها، وجراحي 
الس���فن البريطانية، هم من يقومون بتقديم الخدمات الطبية ألهل منطقة الخليج العربي، 

وذلك بحقن وتطعيم الناس بهذه اللُقاحات، والتي كانت تأتي من أوروبا.

ويذك���ر لوريم���ر أن بعض الناس كانوا يهجرون مدن���هم وقراهم فراًرا من هذه األمراض 
الوبائية، إال أنهم كانوا يجلبون معهم األمراض القاتلة، ويتسببون في انتشارها، وكانت هذه 
األمراض والطواعين، حس���ب توصيفه، فتاك���ة، وكان معظمها يظهر فجأة، ويزول تدريجًيا 
من تلقاء نفس���ه، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ودخول فصل الصيف. ويذكر أن هذه 
األمراض الوبائية كانت تتسبب في إفناٍء عظيٍم من البشر، وكانت تزحف وتنتشر من مدينة 
إلى أخرى، ومن قرية إلى ثانية، في موجات مس���تقلة من العدوى، وتنتش���ر بس���رعة كبيرة، 
كما كانت تتفش���ى بين مخيمات البدو، وبين قوارب الغوص على اللؤلؤ في الخليج العربي، 



9

وتُصيب الجاليات األوروبية، وأحياًنا المسؤولين البريطانيين، وتتسبب في موت خلق كثير.

إال أن الملحوظ هو غياب ذكر قطر إال نادًرا في هذا التقرير، ولعل مرجع ذلك هو أن 
قط���ر بالفع���ل لم تتعرض لهذه األمراض بصورة وبائي���ة، إذ من الواضح أن المصابين بهذه 
األم���راض ف���ي قطر كانوا يمثلون حاالت فردية، أو أعداًدا محدودة مقارنة بجيرانها، ولعل 
م���ا يدع���م تلك الفرضية هو غياب أي ذكر في األدبيات القطرية، س���واء كتابات أو موروث 
شعبي أو شعر نبطي، كما يتضح من الكتاب الذي بين أيديكم. وأعتقد أن ذلك يرجع، وفق 
استنتاجي، إلى جفاف الجو في قطر، وعدم ارتفاع الكثافة السكانية فيها، باإلضافة لوعي 

أهلها. ويمثل هذا الكتاب باكورة االهتمام بهذه النوعية من الكتابات في قطر. 

وف���ي التاريخ المعاصر مهدت عدد من األوبئة، انتش���رت في أنح���اء مختلفة من العالم 
لظه���ور كورون���ا، إذ ظهر في العام 2002م وباء االلتهاب الرئوي الالنمطي الحاد )س���ارس( 
بمدين���ة فوش���ان جنوبي الصين. وش���هد عام 2009م ظ���هور وباء )انفلون���زا الخنازير( في 
المكس���يك، وفي العام 2014م تفش���ى وباء )إيبوال( منطلًقا من غينيا في إفريقيا، ثم انتقل 
إلى معظم دول العالم، وحصد أرواح أكثر من 11 ألف شخص. يؤكد هذا على أن كل كارثة 
طبيعي���ة هي محاول���ة من الطبيعة، وفق إرادة الخالق س���بحانه وتعالى، لخلق توازن جديد، 
وهي بمثابة رد فعل لما يقوم به البشر تجاه تناغم النظام الطبيعي، وهو ما يتطلب استجابة 
فوري���ة ومناس���بة م���ن الجنس البش���ري، فاألمر ال يتعل���ق بالغنى أو الفق���ر، وال بالتطور أو 
التخلف، وال بالدول المتقدمة والنامية؛ بل بتوخي التمسك بالحكمة والرحمة واإلنسانية.

ونش���ير إلى الفارق أن ما تش���هده البش���رية، حالًيا، يأتي في ظروف مختلفة من التقدم 
العلمي والتطور التكنولوجي، كما أن أس���اليب السيطرة على األوبئة اختلفت، وتطور الطب 
الحديث، وهو ما يبدو من قلة أعداد المتوفين من جراء فيروس كوفيد المستجد، مقارنة 
بأع���داد المصابي���ن، كما أن العولمة ليس���ت مرتبطة بإمبراطوري���ة أو حضارة بعينها، فهي 
مرتبطة بسيطرة التكنولوجيا المعلوماتية ووسائل االتصال الحديثة، وبالتالي فإن الحديث 
ع���ن انهي���ار نظام العولمة العالمي من جراء تأثي���ر جائحة كورونا ال يعدو إال أن يكون رهًنا 
من التكهنات، فالمؤرخ والباحث في التاريخ بحاجة إلى الفترة الزمنية الكافية للحكم على 
نتائج الحدث التاريخي، ألن التاريخ ال يهتم إال بحفظ األحداث ذات األثر الممتد، فالمادة 
التاريخية هي العنصر األول في كتابة التاريخ، وكلما توافرت وتنوعت؛ كلما اس���تضاء أمام 
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الم���ؤرخ العص���ر الذي يؤرخ له، وهذا يتطلب أن يكون على بع���د زمني يمكنه من رؤية كافة 
جوانب الحدث التاريخي ونتائجه.

والقرآن الكريم حين يأمر المس���لمين بالنظر والتأمل والتدبر في حوادث التاريخ يُبين 
ل���هم من خ���الل مفاهيم العظة والعبرة التجارب التي مرت بها األمم الس���ابقة والجماعات 
البش���رية الماضية، لكي يتعلم المس���لمون دروس���ها، ذلك أن القرآن الكريم دائًما ما يؤكد 
على أن التغيرات التاريخية لم تحدث فجأة، وإنما كانت نتيجة تراكم بعض األسباب، التي 
يتحتم عليها تغير كبير بعد فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر. فدراس���ة التاريخ ال غنى 
عنها لإلنس���ان، ذلك أن معرفة التاريخ عن دراس���ة علمية صحيحة تُكس���ب اإلنسان خبرة 
الس���نين الطويلة، التي عاش���ها أس���الفه، وللوصول إلى تلك الخبرة علي���ه أن يدرس تاريخ 
عدة قرون من الزمان، فكأنه بهذا يكون عاش���ها، وهذه الخبرة التي اكتس���بها من الدراسة 
تُنير له حاضره ومس���تقبله، بحيث يُمكننا القول بأن التاريخ ضرورة اجتماعية لكل جماعة 
بشرية؛ لكي تتعرف على ماضيها، الذي يساعدها على تفهم حاضرها، وتلمس طريقها إلى 
مس���تقبلها)1(، ذلك ألن التاريخ يصنع اإلنس���ان بقدر أو بآخر، وهذا ما يجعلنا نؤكد على أن 
التاريخ ليس قصة تنتهي في الماضي، ولكنه يُقّدم أسباب الظواهر االجتماعية واالقتصادية 
والثقافي���ة ونتائجها، ويوضح أن ما يح���دث لم يكن وليد المصادفة، كما أن اهتمام التاريخ 

بدراسة األسباب يُوسع مداركنا، ويُذكرنا بالبدائل القائمة في الوقت الحاضر)2(.

وعل���ي الفياض باح���ث يهتم بالتراث القط���ري، جمًعا وتحقيًقا وتوثيًقا ونش���ًرا وتعريًفا 
ودراس���ًة، وق���دم خدم���ات جليلة له، من خ���الل الكثير م���ن الكتب التي أص���درها، تناولت 
موضوع���ات تراثي���ة مختلفة، ويهت���م اهتماًما خاًصا بالش���عر النبطي، بأنواع���ه المختلفة، 
وبش���عرائه عام���ة، والقطريي���ن خاص���ة، وجمع وحقق أكث���ر من ديوان ش���عر، كما جمع في 
كتب ش���عرية أجمل وأبدع ما اطلع عليه من الش���عر النبطي القطري، والذي تضمن ش���عًرا 
للنخب���ة م���ن كبار الش���عراء في قط���ر، الذين أبدعوا قصائ���د في مختلف بح���وره، والكثير 
م���ن الموضوع���ات التي تتعلق بالحياة على أرض قطر، مقدًما قصائد ألكثر ش���عراء قطر؛ 

جوزف هورس: قيمة التاريخ، نسيم نصر )ترجمة(، )بيروت: منشورات عويدات، 1986م(، ص 125-117.  )1(
عبد العليم عبد الرحمن خضر: المس�������لمون وكتابة التاريخ دراس�������ة في التأصيل اإلسالمي لعلم التاريخ، )أنقرة: المعهد   )2(

العالمي للفكر اإلسالمي، 1995م(، ص 65-62.
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باإلضافة إلى أنه شاعر يقرض الشعر، ويبدع في قصائده، وبهذا ترك بصمته في المدرسة 
األدبية القطرية، بما قام به من التعريف بشعراء قطر الكبار، وبما بذله من جهود في سبيل 
جمع دواوينهم وطباعتها ونشرها، فقد نشر ديوان الشاعر راشد بن سعد الكواري، وديوان 
الش���اعر إبراهي���م بن محمد الخليفي، وديوان الش���اعر محمد بن عب���د الوهاب الفيحاني، 
وديوان الشاعر عيد بن صلهام الكبيسي، وديوان الشاعر عبد اهلل بن صالح الخليفي، وهو 
م���ا يجعله بحق جام���ع التراث القطري وُمحققه، وال يزال يواص���ل جهوده في التنقيب عن 
اآلثار التراثية، ومن ثم توثيقها وتحقيقها ودراستها من أجل الحفاظ على التراث القطري 
عامة، والتراث الش���عري خاصة، ولعل الكتاب الذي بين أيدينا هو خير مثال على استمرار 
ج���هوده، إذ ن���راه فيه ينقب في كتب التراث، وينقل من أفواه الرواة روايات عما تعرضت له 

قطر ودول الخليج العربي من أمراض وأوبئة وطواعين وجوائح.

وقد اس���تطاع علي الفي���اض منذ صدور كتابه األول في الع���ام 1985م، أن يُحقق جزًءا 
من هدفه، بدافع من الحب والعشق واالنتماء، إذ نجح في إنقاذ بعض التراث القطري من 
الضياع والنسيان، فأخرج على مدار خمس وثالثين سنة، وما يزال يواصل عطاءه، أكثر من 
ثالثين كتاًبا تراثًيا، باإلضافة لعدد كبير من المقاالت المنشورة في مجال التراث القطري 

عامة، والتراث الخليجي خاصة.

وفي هذا الكتاب تسلح الفياض بمنهجه في جمع الرواية الشفهية، إذ يمتلك خبرة كافية 
في جمع الروايات من ش���يبان قطر، إذ يتردد على مجالس الش���عراء والرواة ونواديهم من 
أجل تسجيل األشعار واألحاديث والحكايات واألخبار، ومن ثم توثيقها وشرحها وتحقيقها، 
وبهذا تكونت لديه ذخيرة تراثية ضخمة، وله عدد من الكتب المنشورة تتضمن روايات، منها 
)ذاك���رة الذخيرة(، و )من أفواه الرواة(، واس���تطاع الدخول إلى ُمعترك مجال غير مطروق 
م���ن مجاالت الدراس���ة التاريخية، وهو مجال دراس���ة تاريخ األوبئ���ة والطواعين والجوائح، 
وتداعيات���ها االقتصادية واالجتماعي���ة، والذي يعزف عنه كثير من الباحثين المتمرس���ين، 

لندرة مادته التاريخية.

يس���عى الفياض في مؤلفه إلى تس���ليط الضوء على بعض األمراض واألوبئة التي مرت 
بأهل قطر والخليج العربي، من خالل ما وقف عليه من روايات مؤرخي المنطقة القدامى، 
أو م���ن رواي���ات ش���فهية جمعها من أف���واه الرواة المعاصري���ن، ومن هنا تأت���ي أهمية هذه 
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الدراس���ة لتوضح دور األمراض واألوبئة فيم���ا تعرضت له األمم، باعتباره عالمة بارزة في 
مسيرة التطور اإلنساني، ومن هنا تظهر أهمية المؤلف الذي يلتزم بالموضوعية والحيدة، 
األم���ر ال���ذي يجعل كتابه إضافة لحقل العلوم اإلنس���انية. ويقوم على مصادر أولية أصيلة، 
ومراجع علمية رصينة، تزيده أهمية، وتجعله بحق إضافة جديدة للمكتبة التاريخية العربية 
عام���ة، ومكتب���ة الدراس���ات التاريخية لقطر والخلي���ج العربي خاصة، ليق���دم رؤية محددة 
المعالم، متكاملة األركان، مختلفة كل االختالف عن الدراس���ات الس���ابقة، بعيدة كل البعد 
عن الجمود، في قالب فكري، وأس���لوب س���لس يمتع القارئ، ويقدم له المعلومة تلو األخرى 

بطريقة يسيرة بسيطة، ولهذا فإنه يستحق القراءة، ألنه ممتع في تصفحه وقراءته.

واهلل ولي التوفيق،،،
د. علي عفيفي علي غازي
الدوحة في 20 يوليو 2020
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المقدمة

هذا بحث مبسط حاولت أن أقدم فيه بعض المعلومات األساسية عن األمراض واألوبئة 
التي عمت منطقة الخليج العربي وش���به الجزيرة العربية، منذ عام 1001 هجري، أي منذ 
ما يزيد على األربعة قرون عن يومنا هذا؛ ولكن المشكلة التي واجهتني عندما بدأت إعداد 
هذا البحث أن المصادر التاريخية، التي وقفت عليها ال تروي إال القليل من حوادث األوبئة 
والطواعين والجوائح التي مرت بالمنطقة، وال تسهب في شرح التفاصيل، إذ تذكرها فقط 
إجمااًل وباختصار ش���ديد، وتمر عليها مرور الكرام، ولم أجد تفصياًل ش���افًيا وافًيا س���وى 
في حوادث سنة 1247ه�/ 1831م، والتي وقعت في إيران، ثم وصلت إلى العراق والكويت، 
وفي���ها تفاصي���ل وتوثيق لكثير مما ح���دث ووقع، وحل من باليا ومصائ���ب، أصابت وعّمت 

جميع أرجاء منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية.

وكثي���ًرا م���ا يغفل المؤرخ���ون عن التأري���خ االجتماعي، وينصب اهتمام���هم على التاريخ 
السياس���ي، ويحرصون على تس���جيل الوقائع والحروب واألح���داث المرتبطة بالحكام، وال 
يعيرون تاريخ الش���عوب اهتماًما كافًيا، وإذا التفتوا إليه فإنها تكون التفاتة س���ريعة خاطفة 
كوم���ض البرق، وهنا يأتي دور الوثائق والتقارير والروايات الش���فهية والش���عر الش���عبي أو 

النبطي لتسد هذه الثغرة.

وقد اعتمدنا في هذا البحث على ثالثة مصادر أساسية، هي:
كتاب المؤرخ النجدي عثمان بن بشر، الموسوم »عنوان المجد في تاريخ نجد«.. 1
كتاب المؤرخ النجدي عبد اهلل بن محمد البسام بعنوان »تحفة المشتاق في أخبار . 2

نجد والحجاز والعراق«.
بحث المؤرخ الكويتي أحمد البش���ر الرومي المعنون »من تاريخ األوبئة في الكويت . 3

وجاراتها. 

أما ما يخص قطر، فالمصادر ش���حيحة جًدا، ال تتعدى أس���طًرا متناثرة هنا أو هناك، 
والروايات الشفهية – أيًضا – أكثر ُشًحا وال تشفي غليل الباحث، وال توفي للتأريخ لألوبئة 

والطواعين والجوائح التي مرت بالقطريين.
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ويق���وم هذا البح���ث على تجربة ش���خصية، إذ أتحدث فيه عن تجربتي، فما س���معته من 
أحادي���ث ال���رواة، وما وقفت عليه منها ال يتعدى س���بع روايات، إال أنن���ي مع ذلك مدرك تمام 
اإلدراك أن أرشيف التسجيالت اإلذاعية واللقاءات التليفزيونية يتضمن مقابالت تحدث فيها 
بع���ض الرواة عن األوبئة خالل س���ردهم ألحداث تاريخ قطر وما م���ر بها من حوادث ووقائع، 
ولكن األمر يتطلب وقًتا وصبًرا وجلًدا للبحث في أرشيف اإلذاعة والتليفزيون، وأرشيف مركز 
التراث الشعبي لدول الخليج العربية، وهي مهمة كبيرة وثقيلة، تنوء العصبة أولي القوة بحملها.

على أية حال رأيت أن أدلو بدلوي في تسليط الضوء على جوانب من األوبئة والطواعين 
التي مرت بقطر والخليج، فما ال يدرك كله، ال يترك جله، كما يقول المثل العربي، وبحسب 
جدي واجتهادي أقدم ما تحصلت عليه، وما نجحت في الوقوف عليه في المصادر المتوفرة 
ل���دي، وأفتح الب���اب على مصراعيه لمن يريد المزيد من البح���ث والتقصي والتفصيل في 

دقائق الموضوع ووقائع األحداث.

وف���ي هذا البح���ث لم أتحدث عن جميع األمراض واألوبئ���ة، التي كانت ال تغادر منطقة 
الخلي���ج العرب���ي والجزيرة العربية، في العصور الخالية، مث���ل الكوليرا والمالريا والتايفود 
والس���ل، وغي���رها، ولكن���ي خصص���ت هذا البح���ث لثالثة أم���راض رئيس���ة، هي الطاعون 
والجدري واإلنفلونزا اإلس���بانية، وذلك ألنها من أش���هر األوبئة في التاريخ، وأش���دها فتًكا 
بالبش���رية، وأكثرها ذكًرا وتداواًل على ألس���نة الرواة، حتى أن الناس أطلقوا على الس���نوات 

التي أصابتهم فيها تلك األوبئة مسميات: سنة الطاعون، وسنة الجدري، وسنة الرحمة.

وبما أننا نعاصر ونعايش وباء أو جائحة كورورنا المس���تجد، والناتج عن فيروس كوفيد 
19، ونتابع أحداثها ووقائعها وأعداد مصابيها، ونرى ونس���مع غزارة المعلومات التفصيلية 
عنها، وس���رعة وصولها إلينا، لنستذكر ش���ح المعلومات وندرتها وصعوبة وصولها في زمن 
آبائنا وأجدادنا، حيث لم تكن هناك وسائل إعالم، وال وسائل تواصل كأيامنا هذه، فتباغتهم 
األوبئ���ة واألمراض قبل أن يس���معوا بها، أو يعلموا عنها ش���يًئا، فتحصدهم حصًدا، وتقتل 

وتفني أسًرا بأكملها، وتخلوا الكثير من المنازل، وتذر الديار بالقع.

ومن هنا ارتأيت أن أقوم بهذا الجهد البسيط، وأقدم هذا البحث العاجل السريع بهذه 
المناس���بة، في كتيب صغير، لعله يكون مفيًدا نافًعا في معرفة ش���يء عن أهم األوبئة التي 
كانت تجتاح منطقة الخليج العربي عامة، وقطر بخاصة، كي تدرك األجيال الجديدة بعض 
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ما حصل وجرى في تلك الس���نوات البعيدة واألزمات القديمة من باليا وأحداث ومصائب 
كب���رى م���ر بها أهل الخليج، وعانوا منها أش���د المعاناة، فيحم���دوا اهلل على ما هم فيه من 

النعمة والخير والرخاء.

وأسأل اهلل العزيز القدير أن يزيل عنا وعن المسلمين واإلنسانية جمعاء هذه الجائحة 
وهذا الوباء، وأن يجعل عملنا هذا خالًصا لوجهه الكريم، ولخدمة تراث بالدنا العزيزة قطر 
وأهل���ها األماجد الكرام، والخلي���ج العربي كافة، وأن يجعله مفيًدا خالًصا س���ائًغا ألجيالنا 

الناشئة المتطلعة للمستقبل الزاهر السعيد.

وأستميح القارئ العزيز إن قصرت أو حدث شيء من الخطأ والزلل، فهذا مقدار علمي 
وحد اجتهادي، ولكل مجتهد نصيب، وعلينا أن نضيئ الشمعة وال نلعن الظالم، وفقنا اهلل 
جميًع���ا لم���ا يحبه ويرض���اه، وهدانا إلى قول الصدق واتباع الحق، وباهلل االس���تعانة وعليه 

التوكل.
علي بن عبد اهلل الفياض
منطقة الشمال – الرويس
األربعاء 10 ذو القعدة 1441ه�
1 يوليو 2020م
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الفصل األول
وباء الطاعون
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المقدمة

شهدت منطقة الخليج العربي الكثير من األحداث العظام والكوارث الجسام من تفشي 
األمراض واألوبئة واألس���قام المس���تعصية على العالج، وعاش���ت شعوب المنطقة في كرب 
وب���الء من ج���راء هذه البالي���ا الداهية الماحقة، الت���ي حص���دت أرواح اآلالف من الناس، 
ووقفوا حائرين عاجزين عن صدها عنهم، وإيجاد أدوية ناجعة لها، فاستس���لموا لقدرهم، 
ال���ذي كتبه اهلل عليهم، إلى أن تنجل���ي هذه الغمة، وتنفرج الكربة، بإذن اهلل تعالى، فيموت 
م���ن يموت، ويبَقى من يبق���ى، تحت رحمة العزيز الحكيم، فال حول لهم وال طول، وال حيلة 

سوى الدعاء والتضرع إلى اهلل؛ ليشملهم برحمته، ويكشف عنهم البالء والضر.

ومن أشد وأفظع وأفتك وأصعب ما مر بهم من األوبئة واألمراض وباء الطاعون، الذي 
ضرب العراق ونجد ومنطقة الخليج بكاملها لعدة مرات في القرن التاسع عشر الميالدي، 
فم���ا هو الطاع���ون؟ وما هي أعراضه؟ وما هو عالج���ه؟ وكيف تعامل معه آبائنا وأجدادنا؟ 
وم���ا هي س���بلهم للوقاية منه؟ هذا ما س���نحاول تناوله واإلجابة عليه في األس���طر القليلة 

التالية.

بداي���ة الطاع���ون مرض من األم���راض المعدي���ة الموجودة لدى بعض صغ���ار الثدييات 
والبراغيث، وقد يصاب اإلنس���ان بالطاعون إذا ما تعرض للدغ البراغيث الحاملة للعدوى، 
ويظهر عليه الشكل الدبلي للطاعون، وقد يتطور الطاعون الدبلي في بعض األحيان ليتحول 

إلى طاعون رئوي، وذلك عندما تصل البكتريا إلى الرئتين.

وتش���مل األعراض ظهور حمى مفاجئة في البداية، أي ارتفاع في درجات حرارة جس���م 
اإلنس���ان، وم���ن ث���م تنتابه رعش���ة وآالم في الرأس والجس���م، وضعف وق���يء وغيثان. وقد 
تظهر – أيًضا – الغدد الليمفاوية المؤلمة والملتهبة أثناء الطاعون الدبلي. وتظهر أعراض 

الشكل الرئوي بشكل سريع بعد العدوى أحياًنا في أقل من 24 ساعة.

ويمك���ن ع���الج الطاع���ون بالمضادات الحيوية الش���ائعة، وهي فعالة ف���ي حال تقديمها 
في وقت مبكر للغاية، ألن مس���ار المرض عادة ما يكون س���ريًعا. وإذا ما تأخر العالج، فإن 
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حال���ة المريض المص���اب الحامل للمرض أو البكتريا قد تت���دهور، ومن ثم يصعب عالجه 
والسيطرة على المرض، ولعل هذا كان السبب الرئيس في وفاة الكثيرين سابًقا بسبب هذا 

الطاعون، نتيجة عدم وجود توعية طبية كافية، وأطباء وأدوية ولقاحات)1(.

ولقد عانت البشرية كثيًرا من الطواعين التي ضربتها ودمرتها، وتسببت في إفناء خلق 
كثي���ر في تاريخها القديم والحديث، ومن أش���دها »طاعون أثين���ا« اليونانية القديمة خالل 
الس���نة الثانية من الحرب البلويونيزية )431-404 ق. م.(، وتس���بب الطاعون في مقتل ما 

بين 75 ألف إلى 100 ألف شخص. 

ومن���ه الطاع���ون األنطوني، وهو وباء ضرب اإلمبراطورية الرومانية في نهاية الس���اللة 
األنطونية، بين س���نتي )165-190م(، وتس���بب في تدمير الجيش الروماني، ووفاة ما يصل 

إلى 2000 حالة يومًيا.

ومن أخطر الطواعين التي اجتاحت قارة أوروبا »الطاعون األسود«، وقد ضربها ما بين 
عامي )1347-1352م(، وتس���بب في موت ما ال يقل عن ثلث سكان القارة، وانتشرت أوبئة 
مشابهة في نفس الوقت في قارة آسيا والشرق األدنى، مما يوحي بأن هذا الوباء األوروبي 

كان جزًءا من وباء عالمي أوسع نطاًقا.

ومن أش���هر الطواعين في تاريخ اإلس���الم »طاعون عمواس«، وهو طاعون وقع في بالد 
الش���ام، زم���ن الخليفة الراش���د عمر بن الخط���اب، رضي اهلل عنه، وذلك في س���نة 18ه�/ 
639م، بعد فتح بيت المقدس، وسميت هذه السنة بسنة الرمادة حيث وقعت المجاعة في 
المدينة المنورة أيًضا. ويعتبر هذا الطاعون أحد امتدادات طاعون جستنيان، وهو أول وباء 

يظهر في أراضي الدولة اإلسالمية.

منقول من موقع منظمة الصحة العالمية ومن مواقع أخرى على شبكة اإلنترنت.   )1(
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الطاعون عند ابن بشر

ويش���ير المؤرخ النجدي عثمان بن عبد اهلل بن بشر )1210-1290ه�/ 1795-1873م( 
في كتابه »عنوان المجد في تاريخ نجد«، إلى وقوع الطاعون في منطقة نجد والعراق وشبه 
الجزي���رة العربي���ة أكثر من مرة. وأول مرة يذكره فيها في أحداث س���نة 1101ه�/ 1689م، 
فيق���ول: »في س���نة إحدى ومئة وألف وق���ع الطاعون العظيم، والم���وت الذريع في البصرة 
ونواحيها، قال محمد بن حيدر، وهذا الوباء لم يعهد مثله ألنه أفنى البصرة، وخربها خراًبا 

لم يعمر إلى زماننا هذا، وأهلك في بغداد أمًما عظيمة«)1(. 

كم���ا يذكر ابن بش���ر وب���اء الطاعون في أح���داث س���نة 1132ه�/ 1719م، فيقول: »وقع 
الطاعون في العراق، ومات فيه قدر تسعين ألًفا«)2(.

وذك���ره ف���ي أحداث س���نة 1187ه�/ 1773م، وأش���ار إل���ى أنه وقع في بغ���داد والبصرة 
ونواحي���ها، ول���م يبَق م���ن أهل البصرة ونواحي���ها إال القليل، وذكر أنه »م���ات منهم ثالثمئة 

وخمسون ألًفا، ومات من أهل الزبير نحو ستة آالف«)3(.

وفي أحداث س���نة 1243ه��/ 1827م يذكر أن الطاعون ضرب العراق و»هلك فيه خلق 
كثير من الزبير والبصرة ونواحيها، ولم يبق منهم إال القليل«)4(.

أما في سنة 1247ه�/ 1831م، فيسجل من أحداثها الطاعون العظيم، الذي عّم العراق، 
ووصل الكويت، وألول مرة يسجل المؤرخ ابن بشر في أحداث الطاعون أنه وصل الكويت، 
ومعن���ى ذل���ك، كما نفترض أنه ع���م منطقة الخلي���ج بأكملها. وابن بش���ر هذه المرة عكس 
المرات الس���ابقة يفصل القول، ويش���رح ما حدث في هذا الطاعون، الذي يسميه الطاعون 
العظيم، فيقول عنه: »وفي هذه الس���نة وقع الطاعون العظيم، الذي عّم العراق، ثم مش���ى 

عثم���ان ب���ن عبد اهلل بن بش���ر: عنوان المجد ف�������ي تاريخ نجد، تحقيق ع���ارف أحمد عبد الغني وزي���اد محمود الفياض،   )1(
)دمشق: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع ودار كنان للطباعة والنشر والتوزيع، 2010م(، ص68.

المصدر السابق، ص78.  )2(
المصدر السابق، ص137.  )3(

المصدر السابق، ص383.   )4(



األمراض واألوبئة في قطر والخليج العربي22

على الس���واد، والمجرة، ثم إلى س���وق الشيوخ، والبصرة، وبلد الزبير والكويت، وما حولهم، 
ولي���س هذا مثل الوباء الذي قبله المس���مى بالعقاص، ب���ل هذا هو الطاعون المعتاد، نعوذ 
ب���اهلل م���ن غضبه وعقاب���ه، وحل به الضرب والفن���اء العظيم، الذي انقطعت بس���ببه قبائل 
وحماي���ل، وخل���ت من أهلها منازل، وإذا دخل في بيت لم يخ���رج منه، حتى لم يبِق فيه عين 
تط���رف، وجث���ث الناس في بيوت���هم ال يجدون من يدفنهم، وأموالهم عن���دهم ليس لها واٍل، 
وأنتنت البلدان من جيف اإلنسان، وبقيت الدواب واألغنام هائمة في البلدان، ليس عندها 
من يعلفها ويس���قيها حتى مات أكثرها، ومات بعض األطفال عطًش���ا وجوًعا، وخّر أكثرهم 
ف���ي المس���اجد صريًع���ا، ألن أهاليهم إذا أحس���وا بالضرب رموهم في المس���اجد رجاء أن 
يأتيهم من ينقذهم فيموتون فيه، ألنه ال يأتيها أحد، وال يقام فيها جماعة. وبقيت البلدان 
خالية، ال يأتي إليها أحد، وفيها من األموال ما ال يحصي عدده إال اهلل، فلما خلت البلدان، 
وق���ع فيم���ن هرب حولها، حتى ما بقي من���هم إال القليل، فلم���ا كان النصف من ذي الحجة 
من الس���نة المذكورة ارتفع، وكان بدؤه ش���يًئا فشيًئا، ثم كثر حتى أفنى، واجتمع بقية أناس 
م���ن الهاربي���ن، فدخلوا الزبير، وأطراف البصرة، كل بلد دخلها جملة من حولها، ونهبوا من 
األم���وال م���ا ال يحص���ى، ليس لهم صاد وال راد، ث���م تراجع في البلدان بع���د ذلك، من كان 
مسافًرا وحاًجا، ومن كان قد برئ ممن كان مضروًبا سالًما، وهم القليل، فضبطوا بلدانهم 
وحم���وها، فلم���ا بلغ ذلك أهل نج���د، وكان أكثر من في تلك البلدان أص���هارهم وأرحامهم، 
ب���ادروا وانح���دروا، وأخذوا ما وجدوا م���ن تراثهم، وتفرقت أموالهم في ي���د الوارث، وغير 

الوارث، كما قيل مصائب القوم عند قوم فوائد«)1(.

هذا ما ذكره المؤرخ النجدي عثمان بن بشر، وهو يعطينا صورة مفزعة عما حدث في 
ذلك التاريخ البعيد من مصائب وباليا أحدثها الطاعون.

المصدر السابق، ص396.   )1(
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الطاعون عند ابن البسام

الم���ؤرخ النج���دي اآلخر الذي ج���اء على ذكر الطاعون، هو عبد اهلل بن محمد البس���ام 
)1270-1346ه�/ 1853- 1944م(، فيذك���ر الطاع���ون أول م���ا يذك���ره ف���ي حوادث س���نة 
1001ه�/ 1592م، فيقول: »وفيها وقع في العراق ونواحيه الطاعون العظيم، الذي لم يعهد 

مثله، وأفنى من أهل بغداد والبصرة خلًقا كثيًرا«)1(.

وف���ي حوادث س���نة 1101ه�/ 1689م، يقول: »وفيها وق���ع الطاعون العظيم من البصرة 
ونواحيها، ومن بغداد، وقال محمد بن حيدر: وهذا الوباء لم يعهد مثله، أفنى أهل البصرة، 

وهلك في بغداد أمم عظيمة«)2(.

ويذكره �� أيًضا �� في حوادث سنة 1131ه�/ 1718م، والعجيب أنه كسابقه الشيخ ابن بشر، 
ال يذك���ر إال الع���راق، وال يأتي على ذكر البلدان القريبة منها، مثل الكويت، ونجد، وغيرها من 
بل���دان الخليج، إذ يقول في أحداث هذه الس���نة: »وفيها وق���ع الطاعون في العراق، هلك فيها 
خالئق ال يحصيهم إال خالقهم، ورأيت في بعض التواريخ أن ذلك في سنة 1132ه�/ 1719م«)3(.

وفي سنة 1138ه�/ 1725م يذكر وباًء عظيًما حصل في بلدة العيينة، أفنى غالب أهلها، ومات 
فيه أميرهم عبد اهلل بن معمر)4(، ولكنه ال يذكر عن الوباء، هل هو الطاعون؟ أم غيره من األوبئة؟

وفي سنة 1187ه�/ 1773م »وقع الطاعون العظيم ببغداد، والبصرة والزبير، والكويت«، 
وألول مرة يأتي على ذكر الكويت، ثم يشير إلى أن هذا الطاعون »عّم جميع الطرق، وهلك 
فيه خالئق كثيرة، ولم يبَق من أهل البصرة ونواحيها إال القليل، قيل إن وفيات بغداد بلغت 

في اليوم الواحد عشرة آالف«)5(.

عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز البسام: تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق، تقديم وتحقيق عارف أحمد   )1(
عبد الغني، )دمشق: دار العرب للدراسات والنشر والترجمة ودار نور حوران، 2015(، ص 65.

المصدر السابق، ص 113.  )2(
نفس المصدر، ص 134.  )3(

نفسه، ص 147.  )4(

نفسه، ص 178.  )5(
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وأخيًرا، يذكر في حوادث سنة 1247ه�/ 1831م، الطاعون، فيقول: »وفيها وقع الطاعون 
العظيم في بغداد، وعم جميع العراق إلى س���وق الش���يوخ والبصرة والزبير والكويت، وليس 
مث���ل هذا الوب���اء الذي وقع بمكة في الع���ام الماضي، الذي طّول المس���مى بالقصاص؛ بل 
هو الطاع���ون المع���روف، هلك فيه خالئق ال يحصيهم إال اهلل تعالى، وانقطعت فيه قبائل، 
وخل���ت من أهل���ها المنازل، وبقي الناس ف���ي بيوتهم صرعى لم يدفن���وا، وأنتنت البلدة من 
جيف الموتى، وبقيت األنعام والدواب سائبة، ليس عندها من يعتني بها، حتى مات أكثرها 
جوًعا وعطًش���ا، وبقيت المس���اجد ال تقام فيها جماعة، لخلو البلدان من أهلها، وال حافظ 
ألموالهم التي في البيوت. ولما كان اليوم الخامس عشر من ذي الحجة، ارتفع الوباء بإذن 
اهلل تعالى، وكان بعض أهل الزبير والبصرة والكويت وغيرهم، قد هربوا إلى البادية؛ فلما 
ارتف���ع جاؤوا إلى بلدانهم، وجاء كثير من البوادي، ودخلوا بلد الزبير والبصرة، وأخذوا من 
األموال ش���يًئا كثيًرا، وليس هناك من يردهم، ومات فيه علي بن يوس���ف الزهير، أمير بلد 
الزبير، ومات فيه محمد بن حمد بن لعبون، الشاعر المشهور، وكانت وفاته في الكويت«)1(.

ويبدو أن الش���يخ ابن بس���ام ينقل عن الشيخ ابن بشر، ولكن باختصار، وذلك ألن الشيخ 
ابن بشر، سابق له، ومعاصر لتلك األحداث.

نفسه، ص 267.  )1(
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الطاعون في الكويت

يكت���ب الم���ؤرخ الكويتي أحمد البش���ر الرومي في مجلة الرائد الكويتية، العدد العاش���ر 
لسنة 1372ه�/ 1953م، مقااًل بعنوان »من تاريخ األوبئة في الكويت وجاراتها«، أفاض فيه 
الحديث عن األوبئة التي ضربت العراق والكويت، ولكنه يعيب على المؤرخين والعلماء، في 
منطق���ة الخليج العربي، عدم اهتمامهم بتدوين تاريخ هذه األحداث؛ بل كان جل اهتمامهم 
منصًبا على تأليف الكتب الدينية والش���عر واألدب، فيقول: »ولم تكن تلك األوبئة المروعة 
منذ عام 1270ه�/ 1853م نادرة الوقوع؛ بل كانت تحدث في كل بضعة أعوام تقريًبا، وليس 
ما عرفناه منها هو كل ما حدث؛ بل إن هنالك الش���يء الكثير مما لم يس���جله التاريخ، ولم 
تنقل���ه الرواة إلينا، فالمؤرخون في خالل الثالثمئة س���نة الماضي���ة كانوا قلة، والعجيب أن 
علماء وأدباء هذه الحقبة، ألفوا كتًبا ال تعد وال تحصى في الدين، وفي فنون الشعر واألدب، 
إال التاري���خ، فإن���هم لم يهتموا بتدوينه وكتابته، وما وقع منه تحت أيدينا إال النزر اليس���ير، 
الذي ال يفي بالغرض، وكل ما كتب في تاريخ هذه الفترة، إنما دون أخبار البلدان المجاورة، 
أم���ا الكوي���ت خاصة، فإنه لم يؤلف ول���م يكتب أي تاريخ في أي نوع م���ن األحداث«)1(. وما 

ينطبق على الكويت ينطبق على بلدان الخليج األخرى، ومن ضمنها قطر.

ويُضي���ف المؤرخ أحمد البش���ر الرومي حول الروايات وع���دم االعتماد عليها في تأريخ 
تلك األحداث واألخبار القديمة، فيقول: »أما ما نس���معه من ألس���نة الش���يوخ والعجائز من 
حوادث وأخبار، فقد استحالت بمرور الزمن إلى ما يشبه األساطير والخرافات، مما جعل 
من الصعب على المؤرخ اس���تخالص الحقيقة منها، ولذلك فإنه ال يمكن للمؤرخ أن يعتمد 
في ما يكتبه على ما يرويه أولئك الرواة عن أي موضوع تاريخي مر عليه أكثر من قرن«)2(.

وينتق���ل المؤرخ أحمد البش���ر الرومي إلى الحديث عن موض���وع الطاعون الذي أصاب 
الكوي���ت في العام 1247ه�/ 1831م، معتمًدا على ما كتبه مؤرخو البالد المجاورة في ذلك 

أحم���د البش���ر الروم���ي: »من تاريخ األوبئة في الكويت وجارات���ها«، مجلة الرائد الكويتية، المجلد األول، القس���م الثاني،   )1(
)1953م(، ص 956.
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الزمان، ثم يضيف إليه ما يعلمه وما يستخلصه من الروايات مما حل بالكويت أثناء انتقال 
هذا الوب���اء إلي���ها. ونراه يعتمد على ما كتبه عثمان بن بش���ر في كتاب���ه »عنوان المجد في 
تاري���خ نجد«، ولكي ال نكرر ما س���بق ذكره، فإننا س���نأتي بما ذكر ف���ي مصدره الثاني، وهو 
كتاب »أربعة قرون من تاريخ  العراق الحديث«)1(، إذ ينقل عنه وصفه لما حدث بالعراق في 
سنة 1102ه�/ 1690م، عن تفشي طاعون وبيل في البصرة، فيذكر أنه »أخمد فيها الحياة، 
فقد كان الناس يموتون بمقدار خمس���مئة في كل يوم، وتكدس���ت الجثث في األزقة، وبقيت 
غي���ر مدفونة، وعان���ت الويالت من وطأته جميع الطبقات، غني���ها وفقيرها، حتى الحامية 
األجنبي���ة فيها، فاغتنم���ت القبائل في الخارج، ولم يكن تأثرها ب���ه أقل، الفرصة، فاجتمع 
ف���ي المنتف���ق والجزائر ثالثة آالف هاجمت المدينة، ولم يكن بين أس���واق البصرة والعرب 
م���ن النازحي���ن من هذا الطاع���ون إال القليل، وقيل أن هذا الطاع���ون أخلى البصرة، فمات 
من أهلها ثمانون ألًفا، وفر من بقي منهم إلى خارج البلدة، فبقيت مدة ثالث س���نوات بعد 
الطاعون بلقًعا تس���كنها الوحوش الضارية، التي أخرجها العرب من البلدة في األخير«. ثم 
يتحدث عن طاعون س���نة 1187ه�/ 1773م، فيقول: »تفشى في البصرة طاعون مريع أباد 
أكث���ر أهل البص���رة، وكانت أكث���ر األبنية فيها معطلة إال القليل من الس���كان ممن تخطاهم 

المرض«.

ويعلق المؤرخ أحمد البش���ر الرومي على هذه األحداث، التي لم ترد في تاريخ الكويت، 
فيق���ول: »كل هذه األوبئ���ة التي مر ذكرها أوبئة س���اربة تنتقل بس���رعة م���ن ُقطر إلى ُقطر 
حامل���ة الف���زع والموت. وإذا علمنا أن���ه ليس هناك أية وقاية معروف���ة أو عالج علمي، في 
ذلك الزمن جزمنا أن أكثر هذه األمراض لم يتخَط الكويت، وإن لم يذكر التاريخ شيًئا من 
هذا، فالكويت ذات صلة قوية بالعراق، وخصوًصا ثغر البصرة، حيث كانت السفن الكويتية 
والبصري���ة تنق���ل أكثر حاجيات���ها كالرز والتمر وج���ذوع النخل والفواكه بأنواعها، وس���عف 
النخيل، وأشياء كثيرة يصعب حصرها، والقوافل بين الكويت ونجد ال تنقطع طوال السنة، 
فف���ي كل ي���وم تصل قافلة وتغادر قافل���ة أخرى، إذن فمن غير المعقول أن تكون الكويت في 
نجوة من كل هذه األوبئة، فإذا قلنا أن الكويت عانت الويالت من هذه األوبئة، وأفنت أكثر 
س���كانها على دفعات لم نكن بعيدين عن الصواب، وإذا علمنا أن أكثر أحياء المدينة اليوم 

س���تيفن همس���لي لونكيرك: أربعة قرون من تاريخ العراق، تعريب جعفر الخياط، )بغداد: مكتبة اليقظة العربية، 1985(،   )1(
ص 113.
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كانت مقابر سابًقا، كما شاهدناه أثناء حفريات البلدة، التي قامت بها لشق طريق السيول، 
وم���ا يرويه الش���يوخ والعجائز عن بعض األحي���اء بأنها كانت مقابر س���ابًقا، وما تخلف من 
بقايا القبور، التي كانت في بعض الس���احات )البرايح(، تأكدنا من أن جميع أحياء المدينة 
كانت مقابر، عدا قس���م صغير منها هو محلة الش���يوخ ومحلة السعود، وذلك ألن مساحات 
تلك المقابر المعروفة في البلد ال تتناس���ب مع صغر المدينة في ذلك الحين، فالكويت لم 
تكن مدينة بالمعنى الصحيح قبيل سنة 1270ه�/ 1853م، بل كانت قبل ذلك أشبه بالقرية 

الكبيرة منها بالمدينة«)1(.

ولعل ما يذكره المؤرخ أحمد البشر الرومي عن الكويت، يكاد ينطبق على قطر حينئذ، 
فق���د كانت قطر تربطها عالقات تجارية مع العراق وخاصة البصرة، ومع الكويت، ومن ثم 
فإنها لم تكن بمنأى عن تلك األوبئة التي أصابت العراق وربما الكويت، إذ إن هذه األوبئة ال 
تعرف الحدود الطبيعية والجغرافية والسياسية، وكانت تنتشر مع حركة الناس، وألن قطر 
حينئ���ذ كانت بها مدن كثي���رة عامرة، فربما أصيبت بهذه الطواعي���ن التي أصابت جاراتها 

الخليجيات، وعانت من تبعاتها كما عانت غيرها.

ويواصل المؤرخ الكويتي الرومي الحديث عن الطاعون، فيذكر طاعون س���نة 1247ه�/ 
1831م، وهو أفظع ما عرفه العراقيون والكويتيون والنجديون، حيث كان وباًء كاسًحا أفنى 
أكثر سكان هذه المناطق تقريًبا، وظهرت أولى اإلصابات بهذا الطاعون في مدينة »تبريز«، 
إحدى مقاطعات إيران، ثم يترك المجال لس���تيفن همس���لي لونكريك؛ ليقص حوادث هذا 
الوباء في العراق، من خالل كتابه »أربعة قرون في تاريخ العراق«، ليسهب في الحديث عن 
هذا الوباء؛ فيقول: »وصلت إلى بغداد في تموز 1830م إش���اعات عن تفش���ي الطاعون في 
تبريز، وبعد شهرين تحقق تأثيره المروع، وسرى شره إلى كركوك، وقد حدثت عدة إصابات 
طاعونية، وتواردت إليها ش���تى األنباء عن تقدم الطاعون نحوها، فقد جاوز كركوك، وأخذ 
يعيث بالس���ليمانية، وعلى هذا أحضر طبيب المقيمية اإلنجليزية في بغداد تعليمات كاملة 
لتنفيذ الحجر الصحي، وذلك بعد أن طلب ذلك الوالي نفسه، غير أن التأثيرات الرجعية، 
الت���ي أفت���ت ب���أن كل عمل يتخذ للحيطة يع���د ضرًبا من الزندقة، حال���ت دون تنفيذ اتخاذ 
معظ���م االحتياط���ات، وأذن للقوافل الواردة من األصقاع، التي حل فيها الطاعون من إيران 

أحمد البشر الرومي: من تاريخ األوبئة في الكويت وجاراتها، ص 959.  )1(
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وكردستان، في أن تدخل بغداد بكل حرية.

وبعد مضي ش���هر وقعت أول إصابة طاعوني���ة، وكان أول حدوث اإلصابات، وفي أوائل 
نيسان حاول الكثيرون الفرار من المدينة، ولكن إلى أين؟ فقد استولت القبائل على الطرق 
كاف���ة، وكان���ت الس���فن النهرية قليلة، يضاف إل���ى ذلك ازدحامها وتس���رب الطاعون إليها. 
وقد بلغت اإلصابات أش���دها منذ اليوم الرابع من نيس���ان، فبات الناس يموتون بمعدل مئة 
وخمس���ين في اليوم الواحد، وقد حاول الباش���ا التركي وأهل بيته الفرار من المدينة، غير 

أنهم لم يستطيعوا ترك ثروتهم المكدسة وال حملها معهم.

وتجم���ع أخبار هذه الكارثة عن تفش���ي الطاعون المبي���د، وتبدلت الحال بين الناس من 
الالمباالة إلى الذهول والذعر، ومن الكآبة الصاخبة إلى الموت والقنوط، ومات على هذا 
الحال حتى اليوم العاش���ر من نيس���ان سبعة آالف من الناس، في خالل خمسة عشر يوًما، 
ثم هلك في اليوم الحادي عش���ر ألف ومئتان، ومنذ هذا اليوم إلى اليوم الس���ابع والعشرين 
كان ع���دد الميتي���ن في كل يوم ما بين ألف وخمس���مئة، إلى ثالثة آالف، ولم يش���َف مريض 
واحد من كل عش���رين مصاًبا، وقل الطعام وأصبح نادًرا، ولم يش���تغل الس���قاؤون، فركدت 
حي���اة المدينة بأس���رها، ولم يفكر أحد في غي���ر الموت والموتى، وعلى هذا توقفت أعمال 
الحكومة جميعها، ألن الموت هاجم الموظفين وأفراد الجيش، فقضى عليهم كقضائه على 
الناس، وخابت مساعي األحياء في دفن الموتى، أمام سيل الموت الجارف حتى ظلت جثث 
الموتى مكدسة في الشوارع واألزقة، وهام األطفال والعجزة على وجوههم، في غير هدى، 
وهم جائعون، ال قبل لهم بش���يء، وقد كثرت الجرائم والس���رقات، في هذا العهد الرهيب، 
حتى قضى الموت على الجاني والبريء مًعا، وفي نهاية األسبوع األول من مارس زاد خطر 
الطاعون، وبقي من سلم من السكان في عداد المرضى، ولم يزل عبء الجثث الملقاة في 
األزقة ثقياًل عليهم، ولم ينتِه أجل المآسي المحزنة، التي لم يكن لها مثيل في هذه المدينة، 

إال بعد أن انقضى ثلثا الشهر الجديد«)1(.

ويعلق المؤرخ الكويتي أحمد البشر الرومي قائاًل: »فتصور هول هذه الكارثة في مدينة 
من المدن أو ُقطر من األقطار، إنها ال شك فوق التصور، فالناس يموتون بالجملة، والجثث 

المصدر السابق، ص 960.  )1(
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تم���أل األزقة والطرق���ات، والكالب والوحوش واللصوص تعبث بالبي���وت وممتلكات الناس، 
وهم عنها في شغل من الهول فظيع«. 

وبع���د ذلك ي���ورد المؤرخ الرومي حديث المؤرخ النجدي ابن بش���ر ع���ن نفس الطاعون 
ف���ي س���نة 1247ه�/ 1831م، وال���ذي أوردناه س���ابًقا ف���ي هذا البحث، ثم يستش���هد بكالم 
مؤرخ كويتي آخر، هو الشيخ عبد العزيز الرشيد، نقاًل عن كتابه المعنون »تاريخ الكويت«. 
وينقل المؤرخ الرومي عن المؤرخ الرشيد أنه استخلص معلوماته عن الطاعون من روايات 
جمع���ها من أفواه الرواة من الش���يوخ والعجائ���ز، وعول عليها، ونحن بدورنا ال نرى في ذلك 
خل���اًل منهجًي���ا أو تاريخًيا، إذ إن الوثائ���ق ال تتوفر، بل تنعدم، وفي ح���ال انعدام النصوص 
والمستندات المدونة والمكتوبة، وإن كانت مصدًرا رئيًسا مفضاًل عند الكتابة في التاريخ، 
إال أن الروايات الش���فهية يؤخذ بها كمصدر تاريخي، أو كرواية تاريخية، وخاصة إذا كانت 

مأخوذة من أفواه رواة رجال ونساء ِثقات، معروفين ومشهود لهم باألمانة والمصداقية. 

نع���ود لحدي���ث الش���يخ الرومي إذ يق���ول: »أما مقدار فداح���ة هذه الكارث���ة الهائلة في 
الكويت، فليس لدينا أي مصدر نستقي منه بدقة صورة صحيحة تصور لنا ما حدث، وكل 
ما نعلمه بصدد ذلك ال يعدو الروايات نس���تخلصها من أفواه الش���يوخ والعجائز، وعلى هذا 
عّول الشيخ عبد العزيز الرشيد في تاريخه، فقد ذكر هذا الطاعون فقال: أصيبت الكويت 
ف���ي الع���ام 1247ه�/ 1831م بطاعون عظيم قضى على كثير م���ن أهلها حتى كادت تصبح 
منه قفًرا يباًبا، لوال المس���افرين من أهلها، الذين لم يرجعوا إليها إال بعد صفاء جوها من 
تلك الظلمة. رجعوا إليها؛ ولكنهم وجدوا الطاعون قد فتك بكثير من نس���ائهم، فاضطروا 
إلى اس���تقدام عوضهن من البالد المجاورة، كالزبير، ونجد، وغيرها، وبذلك حفظوا البلد 
من العدم والفناء. وفي أثناء تلك المعمعة أغلق أهل بيت في الشرق دارهم، وادخروا فيها 
ما يكفيهم من طعام وشراب، ولم يسمحوا ألحد بالدخول عليهم خوًفا من تسرب العدوى. 
ف���كان هذا البي���ت من جراء هذا التحف���ظ هو الوحيد في الكويت، ال���ذي لم يصب من يد 
الطاعون بضرر، غير أن امرأة منهم حاولت الخروج لتنظر ما أصاب أهلها، فأنزلوها بحبل 
من الس���طح، ث���م رجعت إليهم أخيًرا فلم يفتحوا لها، فرجع���ت أدراجها وُقضى عليها، كما 

ُقضى على غيرها«)1(.

عبد العزيز الرشيد: تاريخ الكويت، )بيروت: منشورات دار ومكتبة الحياة، 1978(، ص 96.  )1(
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ويواصل الشيخ الرومي حديثه عن هذا الطاعون الرهيب فيقول: »وأعتقد أن فتك هذا 
الطاعون في الكويت ال يقل فداحة عما حدث في العراق، وفي نجد، فالمصادر الش���فهية 
تجم���ع عل���ى أن هذا الطاعون أفنى أكثر من ثالثة أرباع أهل الكويت، فكانت الجثث تحمل 
إلى المقابر في أول األمر، فلما استفحل أمر هذا الوباء، واشتد وكثر الموتى، تُركت الجثث 
ف���ي البي���وت، إذ ليس هناك م���ن يحملها إلى المقابر، وتروي بع���ض هذه المصادر أنه كان 
من حس���ن حظ بعض أحياء المدينة أن كانت بقربهم حفر كبيرة حفرت لنقل الطين منها، 
فأصبحت هذه الحفرة مقابر بالجملة، تُمأل بالجثث، للتخلص منها ومن عفنها ومنظرها.

وتقول الروايات – أيًضا – أن أحد ش���يوخ الدين أش���ار في ش���دة الوباء على الكويتيين 
أن يغ���ادروا المبان���ي والبيوت، فتركوها وابتنوا لهم أكواًخا في الش���ويخ، وكان القادم إليهم 
يس���مع التهلي���ل والحوقلة قب���ل وصوله إليهم بمس���افة بعيدة، وبقوا أياًما ف���ي هذه األكواخ 
والخي���م، يدعون اهلل أن يرفع عنهم هذه النازلة الفظيعة إلى أن توقفت اإلصابات فرجعوا 

إلى بيوتهم.

وقد حدث هذا الطاعون كما قيل في أيام الشتاء، وكانت سفن الكويت التجارية تسافر 
إل���ى الهن���د في هذا الفصل من كل عام، وكانت تحمل ع���دًدا ال بأس به من الرجال، هؤالء 
نجوا من شر الوباء، إذ صادف حدوثه في غيابهم، وكانوا إما في عرض البحر أو في الهند، 
ول���م يك���ن الطاعون قد وصل إلى هناك، فلما عادوا إلى الكويت، وجدوها توش���ك أن تكون 
خالية من الس���كان، إال من بعض الضعاف الذين نجوا من الموت، فكانوا األس���اس الثاني 

الذي انتشل الكويت من الفناء المحتم واالنقراض التام.

وإنه لمصاب عظيم حين يجد المرء نفسه بين مرضى لم يبَق على مفارقتهم الحياة إال 
بضع ساعات، وبين جثث متراكمة ملقاة في الطرقات واألزقة والبيوت، ال تجد من يواريها 
الت���راب، وبي���ن أطفال تصرخ إما من أل���م المرض، أو من فقدهم من يق���وم على إطعامهم 
ورعايتهم، فتجدهم يهيمون على وجوههم في الش���وارع، تتلقفهم اإلصابات الطاعونية في 
كل لحظة، ومهما فكر المرء في ذلك اليوم ليبحث له عن طريقة للخالص، فإنه عاجز عن 
ذلك، فقد كانت كل أبواب الخالص مقفلة، وكل س���بل الفرار مس���دودة. وكان أهل الكويت 
في تلك الفترة، كما قيل، البحر أمامهم والصحراء خلفهم، والطاعون عندهم، فليس لديهم 

إال الصبر.
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ويش���اء القادر القدير فيتالش���ى المرض شيًئا فشيًئا حتى ينعدم قبل أن تنعدم الكويت، 
وإذا باألحياء من أهلها ال يجدون ممن يمت إليهم بصلة القرابة إال النادر القليل، ويتنفس 
ش���اعرهم النبط���ي الصعداء، ويتلفت يمنة ويس���رة فيجد األرض كم���ا كانت، ولكنه ال يجد 
األهل واألصحاب واألحباب، فتذرف عيناه، ويشرق بالدمع، ثم يرفع عقيرته متألًما لينفس 

عن نفسه، ويقول:
ش������فنا المن������ازل مث������ل دوى الفض������ا       عقب الس���كن صارت خالي���ا مخ�اريب
واحس���رتي ل���ي م���ن ط�رى م���ا مض����ى       عصٍر يذكرن���ي األه���ل واألصاحيب«)1(

أحمد البشر الرومي: من تاريخ األوبئة في الكويت وجاراتها، ص 963-960.  )1(
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الطاعون في قطر

لي���س بين أيدين���ا – حتى اآلن – مصادر كثيرة موثوق�ة ومعتم�دة تتح��دث عن الطاعون 
في قطر، واألوبئة األخرى التي عّمت المنطقة. ولم نجد، حتى اآلن، س���وى إش���ارات قليلة 
في بعض المصادر، التي ال نطمئن إليها كثيًرا، ومنها كتاب »لمحات من تاريخ قطر«، وهو 
كت���اب يعتمد على الرواية الش���فهية مع ضعف في التحقي���ق والتدقيق، ومعروف أن الرواية 
الش���فهية، على الرغم م���ن أهميتها، يؤخذ منها ويترك، وليس���ت هي المفضلة في الكتابة 
التاريخي���ة، خاص���ة إذا كان الراوي بعيًدا زمانًيا عن األحداث التي يرويها ويتكلم عنها، هنا 
يكون الش���ك وارًدا، أما إذا كان الراوي معاصًرا أو قريًبا من الحادثة التاريخية التي يتكلم 

عنها، فيكون ذلك أدعى إلى التصديق، وأقرب إلى الصحة والصواب.

على كل حال نحن نورد ما ورد في الكتاب من دون تأكيد أو نفي، كرواية تاريخية، حتى 
نص���ل إل���ى وثائق صحيحة معتبرة تعطينا الحق في التأكي���د أو النفي لما جاء في الكتاب، 

ونسب إلى الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني، حيث جاء فيه قوله:

»في العام 1820م ضرب قرى قطر الشمالية طاعون أفنى كثيًرا من أهلها، فهجرها من 
س���لم من س���اكنيها، وانتقلوا إلى الدوحة والوكرة، وبعضهم انتقل إلى البحرين، والقطيف، 

والدمام، وبر فارس. 

ونلح���ظ على هذه الرواية أنها ذكرت الوباء عرًضا وهامش���ًيا ف���ي هذا الحدث، لتبرير 
هجرة أهل قطر من قراهم الش���مالية، ولم يكن الحديث قاصًدا وباء الطاعون نفس���ه، فلم 
يتكل���م عما أصاب الن���اس من آثاره، وما أحدثه في تلك القرى من تداعيات، ومن مات في 
هذا الوباء، وكم عددهم، وكم اس���تمر؟ كل ذلك ال نعرفه من هذه الرواية، فهي ال تقدم لنا 

شيًئا في معرفة ما دار وحصل في ذلك الوباء الخطير.

ونلح���ظ كذل���ك أن التاري���خ كت���ب بالمي���الدي وليس بالهج���ري، مما يجعلنا نش���ك في 
زمان���ه الُمْعتََمْد ف���ي الرواية، فال يعقل أن يذكر التاريخ المي���الدي ويغفل التاريخ الهجري، 
والمع���روف أن أهل المنطقة كانوا حينئذ يؤرخون بالتاريخ الهجري ولديهم معرفة به أكثر، 
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وهو ما يوحي بأن هناك تدخالت في هذه الرواية.

ويبدو أن الوباء الذي ذكره المؤرخ الش���يخ محمد بن أحمد آل ثاني، هو وباء الكوليرا، 
وليس وباء الطاعون، فقد جاء في كتاب المؤرخ الش���يخ محمد بن خليفة النبهاني المعنون 
»التحف���ة النبهاني���ة« قوله: »وفي الع���ام 1236ه�/ 1820م قدمت الهن���د للبحرين هدية من 
أفتك الهدايا، إذا صح التعبير، هذه الهدية هي الكوليرا، وقد وزعتها البحرين على البالد 

المجاورة«)1(.

وللشيخ محمد بن أحمد عذره، فقد كان األولون يطلقون على األمراض التي ليست لها 
أسماء محددة ومعروفة مسمى الطاعون، وهذا معروف ومشهور.

وقد قرأت ألحد الباحثين في التراث الش���عبي في قطر مقااًل قديًما يذكر فيه أنه ورد 
في وريقات عثر عليها كتبها الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع في سنة 1941م ما يلي)2(: 

»إن دم���ار خ���ور حس���ان )الخوير( حالًي���ا، كان قبل ثالث وس���بعين س���نة، وهو الخراب 
المش���هور، كان سببه والعياذ باهلل الطاعون، سالم قوال من رب رحيم، ولم يجرؤ أحد على 
االقتراب منها حتى أن الجثث كانت رائحتها مش���مومة من مس���افة يوم ونصف راجاًل، أي 
مسافة المسافر على قدميه، خاصة إذا هب الشمال أو الكوس، وقام أحد المطاوعة، جزاه 
اهلل خيًرا، باختراع كذبة بيضاء يعفى عنها بإذن اهلل، أنه يملك حجاًبا ودعوات تقي الناس 
م���ن الع���دوى إذا ذهبوا معه لدفن الجث���ث، حيث إن تركها للذياب���ة )الذئاب( وهوم )هوام( 

األرض أمر غير مشروع، فذهبوا معه. 

وأغل���ب الظ���ن أن هذا المط���وع م���ن أبوالظلوف، وهي ناحي���ة البحر م���ن رأس البالد 
الش���رقية، فوجدوا، والحمد هلل على كل ش���يء، جثًثا قدروها بمئة وثالث وس���بعين لرجال 
ونساء، وأطفال غير البهائم، من غنم وجمال وكالب وقطط، وحتى الدجاج والديوك، وتمّوا 
)اس���تمروا( يحف���رون ف���ي حفرة كبيرة أكثر من س���بعة أيام، ثم نقلوا باق���ي العظام، وباقي 

خليف���ة ب���ن حمد بن موس���ى النبهاني: التحف�������ة النبهانية في تاريخ الجزي�������رة العربية، تحقيق ع���ارف أحمد عبد الغني،   )1(
)دمشق: دار العرب للدراسات والنشر والترجمة ودار نور حوران، 2014م(، ص88.

لم يكن الش���يخ محمد بن عبد العزيز المانع موجوًدا في قطر بهذه الس���نة، فقد غادر قطر بطلب من الملك عبد العزيز   )2(
آل سعود في سنة 1939م. 
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الجث���ث، الت���ي في القرية إلى هذه الحفرة، وكانوا يتوقف���ون بعد صالة العصر حتى يعودوا 
ماشيين إلى بالدهم، ألن الضباع والذيابة تخرج في هذا الوقت ألكل الجثث. وظلوا يدفنون 
في األموات يومين كاملين، وجعلوا حاجًزا بين الحريم والرجال، ثم حرقوا القرية بأكملها، 

حتى ال يطير الذّبان )الذباب( وال تجد الفئران شيًئا تأكله«)1(. 

وهذه القصة لم أجد لها أثًرا أو إشارة في مصدر من المصادر، وال رواية من الروايات، 
وبحثت كثيًرا في مذكرات الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع، فلم أجد لها ذكًرا.

وردت هذه القصة في مقال للباحث الش���عبي محمد المس���لماني بعنوان »مصدر آخر للتاريخ )2(«، جريدة الراية، العدد   )1(
2893، )2 أبريل 1989م(.
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سنة الرحمة

س���نة الرحم���ة، أو س���نة )الصخون���ة(، هي وب���اء عظيم وق���ع في نجد، وذلك في س���نة 
1337ه�/ 1918م، وم���ات في���ه خالئ���ق كثيرة. والذي يظ���هر أن هذا الوباء من آثار الحرب 
العالمي���ة األول���ى )1914-1918م(، وهناك من يقول إنه الكوليرا، كم���ا يقال إنه اإلنفلونزا 

اإلسبانية، أو الوافدة األسبولية كما يسميها البعض)1(.

وق���د وصل هذا الوباء إلى الكويت ومنطقة الخليج العربي، بما فيها قطر؛ وألن الخليج 
تع���رض س���ابًقا لوب���اء الطاع���ون عدة مرات، ال���ذي لم يبِق م���ن أهله إال القلي���ل، فقد كان 
لتفش���ي وب���اء اإلنفلونزا وق���ع هائل في نف���وس الناس، وكانوا يخش���ون من تك���رار حدوث 
الكارثة المرعبة، ولكن اهلل لطف، وخفف ورحم عباده، فلم يكن الوباء هو الطاعون، ولكنه 
اإلنفلونزا اإلس���بانية، التي لم توقع الكثير من الضحايا، كما وقع في الطواعين الس���ابقة، 
ولهذا أطلق الناس في قطر والخليج اسم »سنة الرحمة« ألن اهلل رحمهم، ولم يقع الطاعون 

الذي حصد أرواح األلوف المؤلفة من آبائهم وأجدادهم.

ويذك���ر أن ما وقع في نجد أش���د وأفظع، وهو أضع���اف مضاعفة مما وقع في الكويت، 
لذلك يقول المؤرخون النجديون أن سبب تسمية سنة الرحمة بهذا االسم كان بسبب كثرة 

ترحم الناس في نجد على أرواح الموتى الذين حصدهم الطاعون. 

وجاء في تقرير اإلرسالية األمريكية حول، رحلتهم إلى قطر، والتي قام بها الطبيب الدكتور 
بول هاريسون، وفي معيته المبشر ج. بننجيس، وذلك في سنة 1918م، وهي السنة التي وقع 
في���ها الوب���اء. وقد جاءت هذه الرحلة بدعوة من الش���يخ عبد اهلل بن جاس���م آل ثاني، حاكم 
قطر حينئذ، مما يبين أهمية الموضوع القصوى، وأن هناك أمراًضا خطيرة فتاكة، تستدعي 
العالج والتدخل الس���ريع، والتقرير ال يذكر نوع األمراض، وال أس���ماءها، التي وجدوها في 
الدوحة خاصة، وفي قطر عامة، ولكننا نعتقد أنه الوباء، الذي أصاب دواًل كثيرة، وتعرضت 
منطقة الخليج كلها لتداعياته، بل امتد إلى نجد وغيرها من مناطق ش���به الجزيرة العربية، 

فائز البدراني الحربي: أش�������هر التس�������ميات المحلية للس�������نوات الهجرية وبعض ما فيها من األخبار والمواليد والوفيات،   )1(
)الرياض: الطبعة الثانية، 2008م(، ص 103.
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ومن ثم نعتقد أنه وصل قطر، وتفش���ى فيها، مما اقتضى من الش���يخ عبد اهلل بن جاس���م أن 
يراسل بصفته الشخصية، اإلرسالية األمريكية مستنجًدا بها لعالج أهل قطر، مما يدل على 
حرص���ه على أهل قطر، واهتمامه الش���ديد بتوفير الع���الج الطبي الحديث لمكافحة األوبئة 

والطواعين واألمراض الخطيرة، والتي ال يمكن عالجها بالطب الشعبي أو الطب العربي.

يق���ول التقري���ر ما نصه »ولم تتغير قطر ع���ن هذا التصور لمدة طويلة، فعلى الرغم من 
قرب���ها م���ن البحرين، وهي مركز اإلرس���اليات األمريكية في الخلي���ج، إال أنها كانت عصية 
المنال لسنوات طويلة. وبالطبع جرت محاوالت من أطباء ومبشرين، ولكنها تفشل بمجرد 
وصولهم إلى اليابسة، وآخر محاولة جرت منذ ثالث سنوات تقريًبا، عندما حاول الدكتور 
بول هاريس���ون دخول قطر، فبعد أن اس���تطاع الحصول وبصعوبة ش���ديدة عل إذن بالنزول 
إلى الميناء، أجبر بفضاضة وخش���ونة من قبل األتراك بعد دقائق قليلة فقط على الرجوع 
بسرعة إلى السفينة، والعودة إلى البحرين في الحال، ولكن هذه المرة حدث شيء لم يكن 
في الحس���بان، ففي بداية أغس���طس 1918م وصلت إلى الدكتور هاريسون دعوة شخصية 
من الشيخ عبد اهلل بن جاسم آل ثاني، حاكم قطر، تطلب منه التوجه إلى الدوحة العاصمة 
بأس���رع وقت. صحيح أنها كانت مفاجأة مدهش���ة، لكن اس���تعداداتنا السريعة للرحلة بدت 

ألعضاء اإلرسالية في البحرين وكأننا ننتظرها منذ زمن«)1(.

وبع���د حدي���ث التقري���ر عن الرحلة وم���ا صادفها من متاع���ب، وانتظار طوي���ل، ذكر أن 
الوصول إلى الدوحة اس���تغرق 24 س���اعة بالضبط، قطعوا فيها 100 ميل تقريًبا. ويتحدث 
التقري���ر تالًي���ا عن قطر وبيئتها، وعن الدوحة، ويذكر أن س���كانها حوالي 10 آالف نس���مة 
أو أكثر، ويقارنها بالكويت، ثم يصف اللقاء بالش���يخ عبد اهلل بن جاس���م آل ثاني، ويصفه 
بالرج���ل المهيب، وأنه لم يكن طاعًنا في الس���ن، وأنه اس���تقبلهم بوّدية وأقام لهم الضيافة 
العربية. ويتحدث التقرير، كذلك، عن سكان الدوحة، وأنهم مزيج متنوع من سكان الخليج، 

وأن العرب يشكلون النسبة الكبرى من السكان.

بعد هذه المعلومات المهمة، التي يحرص على تسجيلها وتدوينها الرحالة األجانب أشد 
الح���رص ألغراض علمي���ة في بعض األحيان، وألغراض اس���تخباراتية في معظم األحيان، 

خالد البسام: القوافل، رحالت اإلرسالية األمريكية في مدن الخليج والجزيرة العربية 1901-1926، )المنامة: المؤسسة   )1(
العربية للطباعة والنشر، 1993م(، ص 165.
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ينتق���ل التقري���ر بعد ذلك للحديث عن لُ���ب موضوع الرحلة، وهدف���ها الرئيس، وهو العالج 
والتطبيب للمرضى، فيقول ما نصه: 

»وعندما أنهى رجال الش���يخ تجهيز المكان المخصص للمس���توصف بدأنا العمل فوًرا، 
ومع أنها المرة األولى لنا في قطر، إال أن حش���ود المرضى، التي جاءت إلينا، ومنذ األيام 
األولى، لم تكن تدل على ذلك إطالًقا، لكننا عرفنا في ما بعد أن س���معة اإلرس���الية الطبية 

في جميع مدن الخليج وجدت صداها هنا أيًضا.

وم���ع األي���ام ازدادت هذه الحش���ود، ووص���ل ع���دد المرض���ى الذي���ن ت���م عالج���هم في 
المس���توصف إل���ى أكثر من مئة مريض في اليوم. وبعد عش���رة أيام م���ن العمل المتواصل، 
اقت���رب موعد ش���هر رمضان، وفي أواخر ش���عبان عاد جميع الغواصي���ن من البحر، وفجأة 
أصبح المس���توصف كخلية نحل بس���بب الحش���ود الضخمة، التي جاءت إلينا من كل مكان، 
وأكثرهم من الغواصين طبًعا. وعلى الرغم من هذا النجاح الكبير إال أننا وجدنا أن األدوية، 
الت���ي س���نعطيها للمرضى ف���ي أيام رمضان القادمة س���تجعلهم يفطرون ف���ي النهار، وهذا 
يُس���بب لنا مش���كالت دينية كبيرة، ولذلك وجدنا أن إقامة عمل طبي في بالد جديدة، وفي 

رمضان بالذات لن يكون مناسًبا على اإلطالق.

وهك���ذا زرنا الش���يخ وطلبنا منه اإلذن في الس���فر، وقبل حلول رمض���ان بيوم أو يومين 
غادرت سفينتنا بعد تأخير معتاد في طريقها إلى البحرين«)1(.

وهك���ذا انت���هت رحلة اإلرس���الية األمريكية األولى إلى قطر، وهي ت���دل على وجود وباء 
وجائحة كبيرة في قطر، يدل على ذلك إرس���ال الش���يخ عبد اهلل بن جاس���م آل ثاني، حاكم 
قطر حينئذ، ودعوته المس���تعجلة للطبيب األمريكي بول هاريس���ون، وما ذكره التقرير من 
حش���ود المرضى، التي ج���اءت إليهم، وتزايدها مع األيام، ووص���ول الحاالت المعالجة إلى 
100 حال���ة في الي���وم الواحد، ثم ازديادهم، ووصف التقرير لهم بالحش���ود الضخمة، بعد 
ذلك، عند عودة الغواصين من البحر، مما يدل على أن أعداد المصابين كانت كثيرة، وإننا 
نتعج���ب من إغفال التقرير لذكر أس���ماء األمراض وأنواعها، ونحن نحس���ب أن أغلب هذه 

األمراض، ما هي إال الوباء الذي عّم العالم في تلك السنة، واهلل أعلم.

خالد البسام: القوافل، ص 169.  )1(
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قصة المثل »خراب البصرة عمار الزبارة«

كان الوباء الذي عّم منطقة الخليج العربي في س���نة 1186ه�/ 1772م س���بًبا في خراب 
مدين���ة البص���رة في العراق، والذي ترت���ب عليه عمار مدينة الزبارة ف���ي قطر، إذ تعرضت 
البصرة لمرض الطاعون وانتش���ر في بغداد والزبير، وفتك بحوالي 200 ألف نس���مة، من 
أصل ثالثمئة ألف من س���كان البصرة، وفي رواية لم يبَق من أهل البصرة إال القليل، فقد 
أحصي من مات من أهلها فبلغوا ثالثمئة وخمسين ألًفا، ومن أهل الزبير ستة آالف نفس.

وهذا الوب���اء دفع بالكثير من س���كان البص���رة إلى النزوح إلى الزبارة، في ش���به جزيرة 
قط���ر، حيث قيل »خ���راب البصرة عمار الزبارة«، ألن الكثير من العلماء الذين عاش���وا في 
الزبارة كانوا في فترة من حياتهم في البصرة، مثل بكر بن أحمد الزباري، المتوفى في سنة 
1202ه�، ومعاصروه أحمد بن درويش العباسي، محمد بن عبد اللطيف الشافعي األحسائي، 
وابن���ه عبد اهلل، ومحمد بن فيروز، والبيتوش���ي، والعتيقي، والهج���ري، والطباطبائي، وابن 

جامع، وآخرين)1(. 

منى غزال: تاريخ العتوب: آل خليفة في البحرين من 1700 إلى 1970، )المنامة: المطبعة الشرقية، 1991م(، ص 55.   )1(
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الطاعون في البحرين

ض���رب وباء الطاعون البحرين، كما يذك���ر صاحب التحفة النبهانية، مرتين، األولى في 
سنة 1236ه�/ 1820م، فيقول »في هذه السنة المذكورة حصل في البحرين طاعون شديد 
يسمونه الضرب األول«، والثانية في سنة 1288ه�/ 1871م، وعنها يقول النبهاني »وحصل 

في البحرين طاعون يسمونه الضرب الثاني«)1(.

النبهاني: التحفة النبهانية، ص 88، 130.   )1(
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الطاعون في دليل الخليج

ج���اء ف���ي كتاب دليل الخليج لمؤلفه جون جوردون لوريم���ر، تحت عنوان »وباء الطاعون 
في العراق سنة 1773م«، ما يلي:

كان���ت بداية اندالع الطاعون الذي أدى إلى انس���حاب الوكال���ة البريطانية من العراق في 
أبريل سنة 1773م على نحو ما وصفناه في مدينة بغداد، خالل شهري مارس من نفس السنة، 
وكان���ت الع���دوى قد انتقلت م���ن قافلة قادمة من أرضروم، لكنه انتقل مباش���رة إلى البصرة، 
وظل وباء الطاعون في بغداد، التي قضت أكثر من 60 عاًما ال تعرف األوبئة، حتى منتصف 
مايو، أما البصرة فلم ينقطع عنها حتى نهاية سبتمبر. وكان األب )بيليه( أسقف كنيسة بابل 
من أش���هر ضحايا هذا الوباء، واتخذ الباش���ا ورجاله احتياطاتهم بأن انعزلوا في منزل ريفي 
تحيط به البس���اتين والحدائق على مس���افة حوالي ثالثة أميال من المدينة. وكانت الوفيات 
التي سببها هذا الوباء كثيرة جًدا في الريف، وتوقفت التجارة، وساد قحط شامل، ولكن العدد 

لضحايا الوباء، والذي لم يُعرف وقتها على وجه اليقين، قد بالغ فيه الكتاب المعاصرون«.

ويذكر لوريمر في الهامش إحصائيات بعدد الموتى، فيقول ذكرت المصادر التركية في 
سنة 1774م أنه من كل 500 ألف نسمة في بغداد مات 300 ألف من هذا الوباء، خالل مدة 
لم تتجاوز األربعة أشهر، ويضيف قائاًل: إن السلطات كانت تسجل دفن الضحايا أول بأول. 
أما في البصرة فيعتقد أن 200 ألف نسمة قضى عليهم الوباء من 300 ألف. ويقول مصدر 
آخر إن عدد الضحايا في مدينة البصرة وما جاورها بلغ 200 ألف، وأن عدد الضحايا في 
اإلقليم كله يقارب المليون. وواضح أن هذا الرقم األخير يزيد عن مجموع س���كان اإلقليم 

في الوقت الحاضر)1(.

ويتضمن الملحق )م( من الدليل، والمتضمن في الجزء الس���ادس من القس���م التاريخي، 
تفاصي���ل عن األوبئ���ة واألم�راض، فيتن��اول تاري���خ الطاع�ون في منطق���ة الخلي�ج العرب�ي. 

فكتب يقول:

لوريم���ر ج. ج.: دليل الخليج، القس���م التاريخي، ترجمة قس���م الترجم���ة بمكتب أمير دولة قط���ر، ج4، )الدوحة: مطابع   )1(
الدوحة للطباعة والنشر ومؤسسة دار العلوم، د. ت.(، ص 1839.
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ننتق���ل اآلن إل���ى موضوع الطاعون الدمل���ي، ومن ناحية األهمية الدولي���ة، يمكن القول 
بأن���ه مرض أقدم من مرض الكولي���را، وكذلك أحدث منه، فلقد كان دخول الكوليرا أوروبا 
حديًثا، وحتى إلى آس���يا أمًرا ال يمكن تقصيه لحقبة معينة من الزمن أكثر بعًدا من العقد 
الثاني من القرن التاس���ع عش���ر، لكن الطاعون من ناحية أخرى يعود إلى عهد قديم جًدا، 
وكان منتش���ًرا في العصور الوسطى في أوروبا حتى أنه يُمكن اعتبار القارة الغربية المركز 

الرئيسي له في ذلك الوقت.

ويب���دو أن الطاعون وجد في ليبيا منذ القرن الثالث قبل الميالد، وفي القرن الس���ادس 
بعد الميالد عانت أوروبا مما يمكن التأكد بأنه الطاعون الدملي، وفي القرن الرابع عش���ر 
بعد الميالد دمر الطاعون تحت اس���م الموت األس���ود البلدان األوروبية تدميًرا ال نظير له 
في تاريخ األوبئة، وفتك حسب اإلحصائيات بما ال يقل عن ربع السكان، وكانوا يعتقدون أن 
الموت األسود قد حمل إلى أوروبا من الشرق عن طريق جنوا، ولكن إذا كان األمر كذلك فقد 
أصبح المرض متأقلًما إلى درجة كبيرة، وبقي خالل القرون الخامس عشر والسادس عشر 
والسابع عشر مصدًرا شائًعا للموت في البالد الغربية، أما الطاعون العظيم في لندن عام 
1664-1665م فكان أخطر مظهر من مظاهر ضراوة الوباء في البالد الغربية المتحضرة، 
وتراجع الطاعون في القرن الثامن عش���ر إلى ش���واطئ البحر المتوس���ط، وفي بداية القرن 

التاسع عشر أصبح شمال غرب أوروبا ووسطها خاليين تقريًبا من فتك المرض.

الطاعون الدملي في الخليج 1773-1788م:

بينم���ا خف���ت حدة الطاعون ف���ي أوروبا ظل يصي���ب الخليج أو على األق���ل العراق بين 
الفينة واألخرى، ومن المحتمل أن يكون المرض هناك قديًما جًدا؛ ولكن فظائعه لم تسترع 

االنتباه إال بعد أفوله في الغرب في أوائل سنة 1773م.

وباء سنة 1773م في العراق:

ظ���هر الم���رض ف���ي البصرة، في أوائ���ل س���نة 1773م، وطبًقا لما ورد م���ن معلومات إلى 
أعضاء الوكالة البريطانية فقد بلغت إحصائيات الوفيات من المرض 1000 حالة في اليوم، 
وحبس بعض ممثلي ش���ركة الهند الش���رقية أنفسهم في الوكالة، التي تقع في المدينة، بينما 
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حمل آخرون أنفس���هم إلى مكان على بعد أربعة أميال، عس���ى أن تخمد حدة المرض بقرب 
الطقس الحار، ولكن الذي حدث هو العكس، فقد استمر المرض في االزدياد، وفي 22 أبريل 
قرر الوكيل السياس���ي في المجلس أن يتراجع مؤقًتا بهيئة الموظفين إلى بومباي، وقد ترك 
الجماعة البصرة في اليوم التالي على سفينتي الشركة »دراك«، و«تيجر«، اللتين قيل في مكان 
ما أن اإليرانيين ألقوا القبض عليهما بمسافريهما، ولكن »الدراك« وصلت بومباي بسالم في 
14 مايو، فأرسلت للقيام بإجراءات الحجر الصحي في جزيرة بوتشر، حيث احتجز الرجال 
األربع���ة الذين وصل���وا عليها حتى 17 يونيو، وفي 28 أكتوبر عاد موظفو الوكالة إلى البصرة 
م���ن بومب���اي، وأخيًرا وبعد رحلة طويلة وصلوا في 35 يناي���ر 1774م إلى هدفهم، وعلموا أن 
الطاعون قد انتهى بعدما س���بب خسارة كبيرة في المدينة، وفي األنفس، تقدر بحوالي 240 
ألف حالة)1(، وقد وجدوا بأنفسهم أن معظم السكان قد ماتوا، والقلة الباقية في حالة كآبة.

وباء سنة 1802م في العراق

انتشر وباء الطاعون من جديد في العراق في أبريل 1802م انتشاًرا مروًعا، وقد هرب 
الباشا بمجرد ظهور المرض من دون أن يتخذ أية إجراءات وقائية لمنع انتشاره.

وباء 1831-1834م في العراق

ولما كان ظهور وباء الطاعون في بغداد في العام 1831م مروًعا، رأى المقيم البريطاني 
تايل���ور أن���ه من األصوب أن يذهب هو وموظفوه إلى البصرة، ولكن في يناير 1832م هاجم 
الم���رض البصرة هجوًما جع���ل الرائد تايلور يفكر أن من األفض���ل العودة إلى بغداد، وفي 
هذا الوباء الذي لم يتوقف كلية حتى عام 1834م، قيل أن مدينة بغداد أصبحت خالية من 

السكان خلًوا كبيًرا، وهذا ما يفسر ظاهرة تزايد سكانها خالل القرن األخير.

وباء 1867-1877م

بعد الوب��اء الكبير، الذي أصاب بغ�داد بأكثر من ثالثين عاًم�ا، يظهر أن األقاليم المحيطة 
بالخلي���ج بقيت معافاة م���ن الطاعون الدملي، ولكن لوحظ ظهور المرض في س���نة 1867م 

هذا التعداد، والذي سبقه مقدًرا الوفيات بألف يومًيا، مبالغ فيهما بداللة منطق الكثافة السكانية في البصرة.   )1(
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تحت اسم الوباء في بعض القرى المجاورة لشط الهندية في العراق، وكان ذلك بداية لوباء 
شديد؛ ولكن ليس بشكل متواصل. وقد أثر على جزء كبير من العراق، وفي إحدى األوقات 
امتدت آثاره إلى بالد عربس���تان اإليرانية، وقد لوحظ تفش���ي المرض على الفور من قبل 
وكالة الصحة التركية التي يش���رف عليها الدكتور »كولفيل«، الطبيب البريطاني المقيم في 
بغ���داد، وق���د تبين أن الوب���اء هو الطاعون، ولكن وقوعه في هذا الوقت كان بش���كل متقطع 
ومتباع���د، فل���م يتجاوز عدد الوفي���ات 300 حالة، ولحماية بغ���داد فرض حجر صحي عند 
مفترق »الخار« وفي »قرار« على نه�ر دجلة، ولكن توقف الم�رض في هذا التوقيت تقريًبا.

في العراق 1874-1876م

في ربيع عام 1874 ظهر المرض الذي كان ساكًنا وبعيًدا عن المالحظة، وأصاب الدغارة 
وعفاج في الديوانية، )حيث وقعت 400 حالة وفاة(، وفي الش���غفية، وفي أم نجريس. وخالل 
الصي���ف التال���ي، همد ثانًيا، ولكن���ه عاد فظهر ف���ي أم نجريس، وانتقل ف���ي 15 يناير 1875 
إل���ى ش���ط العراق، وفي مارس ظهر في ف���وار، وكان المرض ال يزال منحصًرا في بقعة مثلثة 
من األرض غالبيتها من المس���تنقعات، وكانت رؤوس زواياها عند كوت العمارة وسوق الشيوخ 
والشنافية، وأما األحياء الريفية فكان محصوًرا بالقرى المستقرة باألرض المشبعة بالماء، وفي 
المنطقة المبينة أحدث المرض إصابات خطيرة، وقيل أن 13 بالمئة من السكان ماتوا خالل 
عامين، وأن أعلى إحصائية للوفاة كانت في س���وق الش���يوخ وقلعة سيكار، ومدينة هاي، حيث 
كانت نسبة الوفيات بالنسبة لكل منهما على التوالي 200 و450 و500 حالة، وقد بدأ الوباء مرة 
أخ���رى في الظهور في نوفمبر عام 1875م في المناطق المجاورة لمدينة الحلة، وظهر أخيًرا 
في منطقة المستنقعات، ولم يهاجم فقط الحلة والنجف وكربالء؛ بل مدينة بغداد والكاظمية 
كذلك. وبلغت حاالت الوفاة المعزوة إلى الطاعون ما ال يقل عن 2800 حالة في بغداد وحدها.

في عربستان اإليرانية في العام 1867

وانتق���ل الم���رض في مارس 1867م مع العائدين م���ن كربالء إلى قرى جالكان على نهر 
القارون، حيث هلك أكثر من ربع السكان، وانتشر بسرعة إلى كل من ششتار وديزفول. ومن 
المعتق���د أن مجموع حاالت الوفاة، التي حدثت في عربس���تان اإليرانية بلغت 2500 حالة، 

منها 1800 تقريًبا في ششتار.
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في العراق في العام 1877

وفي نهاية يوليو 1876 همد الطاعون لمدة فصل واحد في كل من العراق وعربس���تان 
اإليراني���ة، وف���ي أبري���ل 1877 تعرض اإلقليم الس���ابق لموجة ش���ديدة من الوب���اء، أصابت 
س���امراء وبغ���داد وغزيزة على نهر دجل���ة والحلة على نهر الفرات. وبن���اء على إحصائيات 
دقيق���ة ف���ي بغداد تم الحص���ول عليها من كبير الحاخاميين أنه قد م���ات 1130 يهودًيا من 
أصل 18000، وذلك بس���بب الوباء، وكانت اإلحصائي���ة الكلية للمدينة تقدر بحوالي 4500 

حالة، وبدخول فصل الصيف الحار اختفى المرض كالعادة.

اإلجراءات الصحية التركية 1877-1867

يب���دو أن األت���راك ل���م يتخذوا أية إجراءات وقائية على نطاق واس���ع ف���ي منطقة ما بين 
النهري���ن حت���ى عام 1867، حيث كان���ت المنازل التي تحدث فيها ح���االت من المرض تعزل 
وتطه���ر، كم���ا كان يمنع االتصال بين األماكن المصابة وبقية الب���الد، ثم طبق نظام المراكز 
الصحية، وأزيلت الجس���ور إلى غير ذلك من االحتياطات الوقائية المش���ابهة، والتي برهنت 
بأنها عديمة النفع وقاس���ية. فقد أس���يء تطبيق الحجر المنزلي إذ كانت العائالت الفقيرة 
تحبس حتى يقضي عليها الوباء، بينما نجد األغنياء كانوا يدفعون الرشاوى إلخالء السبيل، 
وينقل���ون العدوى معهم في تحركاتهم. وفي يوليو 1867، وبعد انتش���ار الطاعون في منطقة 
عربستان اإليرانية، خفضت السلطات التركية مدة الحجر الصحي الداخلي إلى خمسة أيام؛ 
ولكنهم في الوقت نفسه فرضوا بشكل غير معقول حجًرا برًيا وبحرًيا لمدة خمسة عشر يوًما 
عل���ى المملك���ة اإليرانية كلها مع أن جزًءا صغيًرا قد أصيب من إيران، وفي هذا الوقت لفت 

االنتباه إلى المركز الصحي الصغير الذي أنشأه األتراك في الفاو في العام 1872.

وف���ي الع���ام 1877 هجر س���كان بغداد مدينتهم إل���ى الخالء، وفي نهاي���ة أبريل كان ثلثا 
الس���كان مخيمي���ن خارج األس���وار، ورافق ذلك االنتقال نتائج س���ريعة مرضي���ة، وقد أزيل 
المركز الصحي الذي أنش���ئ فوق نهر »ديالة« ليمن�ع انتشار المرض في الجهات الجنوبية. 
وبصفة عام��ة فإن اإلج�راءات الوقائي����ة التي اتخ�ذت في الع�راق كانت قليلة التأثير، وكانت 
هناك ش���واهد بأن البعض كان يعتبرها مصدًرا للدخل، فقد بلغت رس���وم الحجر الصحي، 

التي دفعتها الباخرة »بلوش لنش« حوالي 871 روبية للرحلة في ما بين بغداد والبصرة.
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وباء الطاعون في الخليج 1894-1877

الوباء في العراق في العام 1881
انتش���ر الطاعون مرة أخرى في العراق عام 1881م، وقد كان قاس���ًيا جًدا حتى قيل أنه 
أهلك نصف سكان مدينة النجف، وظهر المرض للمرة الثانية في العام 1892 في العراق، 
وبدأ في الناصرية على نهر الفرات، وامتد بعد ذلك إلى البصرة ومنها إلى بغداد، وقيل أن 

أربعمئة حالة من الطاعون قد حدثت في البصرة في أسوأ أيام هذا الوباء.

االنتشار الكبير لوباء الطاعون 1907-1894
يتمي���ز ع���ام 1894م بأنه بداية لعص���ر جديد في التاريخ الصحي في آس���يا، ففي مايو 
1894م ظهر الطاع�ون الدملي ظه�وًرا وبياًل في هونج كونج، قادًم�ا على األرج�ح من »يونان«، 
حي���ث إن���ه طبًقا لبعض التقارير مرض متوطن هناك، وقد ظه���ر المرض في العام 1896م 
في بومباي، وأعلن عنه رسمًيا ألول مرة في الثاني من أغسطس، وبعد ذلك بدأ ينتشر في 
أنحاء الهند انتش���اًرا مفجًعا، وظل مس���تمًرا فيها طوال هذه الفترة. ومنذ عام 1896 امتد 
ه���ذا الوب���اء إلى بلدان مختلفة، وكذلك إلى قارات أخرى بجوار آس���يا، ولكنه لم يكن يثبت 
ولم يحدث آثاًرا خطيرة سوى في الهند. واكتشفت الحاالت األولى منه في أوروبا في العام 
1899م في مدينة أوبورتو، وال يعرف أحد الطريق التي وصل بها المرض إلى ذلك المكان.

وباء الطاعون في الخليج 1907-1899
بع���د م���رور أكثر من عامين على ظه���ور الطاعون في الهند لم يترك أي أثر في الخليج، 
وم���ع أن���ه منذ ع���ام 1899 ظهر في فترات متع���ددة في موانئ مختلفة ف���ي الخليج، إال أن 

حركته كانت متقطعة وغير نشطة مما جعل هنالك آماال بأنه لم يتوطن في أي مكان.

مسقط وبوشهر في العام 1899
وقد لوحظ وجود حالتين من الطاعون في مسقط في أبريل 1899، ولم تحدث بعدهما 
أي���ة حاالت أخ���رى، وفي أبريل 1899 وصل���ت الباخرة الهندية »باتنا« إل���ى البصرة قادمة 
من بومباي، وعليها حالة واحدة من الطاعون، وفي الش���هر التالي وصلت الباخرة الهندية 
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»حي���دري«، وعليها حالة مش���كوك فيها من الطاعون، وما س���وى ذلك ل���م تحدث أية نتائج 
غير مرغوبة على الش���اطئ، ولكن المرض اكتش���ف في بوش���هر في ش���هر يونيو، حيث ظل 
فيها ربما حتى ش���هر يوليو، وفي أغس���طس أصبح منقرًضا ولم تحدث أية حالة وفاة. ومن 
الصع���ب تقدير عدد اإلصابات في بوش���هر، إذ إن الم���رض قد اختفى اختفاًء دقيًقا، ولكن 

المؤكد أن حالتي وفاة قد حدثتا هناك نتيجة للطاعون.

الطاعون في كل من مطرح ومسقط وقشم في العام 1900
ظ���هر الطاع���ون على نطاق ضيق في مط���رح القريبة من مس���قط، وكان ذلك في يناير 
1900؛ ولكن انتشاره كان بطيًئا في بادئ األمر، وبدأ في مارس يأخذ شكاًل خطيًرا، وانتقل 
إل���ى مدينة مس���قط المجاورة، وأخيًرا اختفى في ش���هر مايو بعد أن وص���ل عدد الوفيات 

رسمًيا إلى 434 نسمة.

الطاعون في العراق 1902-1901
في مايو 1900م، الش���هر الذي أخمد فيه الطاعون في مس���قط، ظهر بأنه منتش���ر في 
جزيرة قش���م، ولكنه لم يكن قد وصل بعد إلى العراق، مع أن مركبة نهرية ثانية وجد على 
ظ���هرها الطاعون أثن���اء رحلتها من الهند إلى البصرة في فبراي���ر، وظهرت حالة ثالثة في 
الس���فينة كن���ج أرثر في مايو 1900م. وف���ي أبريل ومايو 1901م حدثت في البصرة عش���ر 
حاالت وفاة من الطاعون، وفي مايو 1901م ويناير 1902م حدثت حاالت قليلة في بغداد.

الطاعون في العراق واألحساء والبحرين في العام 1903م
وف���ي م���ارس 1903م وصلت مركبتان إلى البص���رة، وكان قد وق���ع عليهما حاالت وفاة 
م���ن ج���راء الطاعون؛ ولكن الميناء لم يتأثر بذلك، وعلى أي حال، ففي أبريل ومايو انتش���ر 
الطاع���ون في مس���اعيده في قضاء الزبير بالقرب من العم���ارة على نهر دجلة، األمر الذي 

نتج عنه وفاة نحو 40 شخًصا.

وفي أبريل 1903م قيل أنه حدث وباء بسيط في السنجق التركي، باألحساء، وفي مايو 
ويونيو حدث انفجار ش���ديد للمرض في جزيرة البحرين مقابل س���احل األحساء، وقد مات 

نحو 300 شخص من أصل ضعفي هذا العدد ممن أصيبوا بالمرض.
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الطاعون في لنجة والر في العام 1904م
وجاء الطاعون في مايو ويونيو 1904م إلى لنجة على الس���احل اإليراني، وحدثت 146 
حال���ة، وانتق���ل من هناك إل���ى الر، ولكن إحصائية الوفاة في ذلك المكان ليس���ت معروفة، 

وفجأة اختفى وباء الطاعون عند وصول وباء الكوليرا في المنطقة نفسها.

الطاعون في البحرين وأساطيل الغوص على اللؤلؤ في العام 1905م
وكان االنفجار األخير لمرض الطاعون في الخليج، مما يستحق التسجيل، هو ما حدث في 
البحرين من بداية شهر مايو حتى نهاية شهر يونيو 1905م، وكان محصوًرا عملًيا في مدينتي 
المنامة والمحرق، وقد حدثت في كل منهما حوالي 400 حالة نصفها مميت، ولكن كانت هنالك 
بضع حاالت وفاة على األساطيل التي تقوم بعمليات صيد اللؤلؤ على ضفاف الشاطئ العربي.

اإلجراءات الوقائية ضد الطاعون والكوليرا في الخليج 1896-1907م
ويمكن اآلن أن نلخص اإلجراءات الوقائية المتعددة، التي اتخذت منذ عام 1896م في 
المناط���ق المحيطة بالخليج، وس���نجد أنها تقع ضمن فئتي���ن: أي اإلجراءات التي وضعتها 
الحكوم���ة البريطاني���ة، أو كان���ت بناء على توجيهات���ها، وتلك التي كانت الس���لطات التركية 
مس���ؤولة عن���ها، وقد نفذت الحكوم���ة الهندية تنظيمات مؤتمر البندقي���ة للعام 1897م في 
موانئها حال صدور هذه التنظيمات. وفي العام 1897م منع الحج إلى مكة المكرمة كإجراء 
خاص، كما أن اإلجراءات المماثلة التي اتخذت في إيران وعمان والبحرين، وكانت بناء على 
اقتراح من الحكومة البريطانية، تحكمها على العموم روح معاهدة 1897م، ولكن السياس���ة 

الصحية للحكومة التركية، التي سنتعرض لها أواًل كانت سياسة متحفظة وخاصة.

القوانين الصحية وتنظيمات تركيا في الخليج 1907-1896

القوانين في البصرة من 1896م، وحتى يناير 1897م
وف���ي أكتوب���ر 1896م، بعد ظهور الطاع���ون في الهند، فرضت الس���لطات الصحية في 
القس���طنطينية مباش���رة مدة عشرة أيام من الحجر الصحي على س���فن بومباي من تاريخ 
وصولها إلى البصرة، ويبدو أن السلطات المحلية أصرت في بادئ األمر على مدة مقدارها 
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21 يوًما، ولكنها لم تستطع تنفيذها. وفي حوالي 11 يناير 1897م فرض حجر صحي ضد 
المحمرة، أس���وة ببومباي، وقد جرت محاولة لس���حب امتياز إنزال وتحميل السيارات التي 

تكون في الحجر الصحي مما تسبب في توقف التجارة الخارجية في العراق. 

اإلجراءات التي تتعلق بالفاو في يناير 1897م
وفي 12 يناير 1897م قرر المجلس الصحي بالقسطنطينية أنه في غضون إنشاء مركز 
في الفاو لمكافحة األوبئة، يجب أن ترد كل السفن القادمة إلى البصرة؛ ولكن هذا اإلجراء 
الش���ديد ألغي بعد أن صار نافذ المفعول، وذلك فقط بالنس���بة لمركب بخاري من ش���ركة 
بومباي وإيران للمراكب البخارية، وقد أعلن بعد ذلك بأس���بوعين أن الباب العالي قد قرر 
إنش���اء مركز صحي دائم في الفاو، على اعتبار أن المركز القائم كان اس���مًيا، وعينت لجنة 
الختي���ار م���كان المركز، ولكن لم يجد في األمر جدي���د، وبقيت الفاو كما هي منذ 1872م، 
وما تزال مجرد مكتب صحي بسيط خاٍل حتى من المحجر الصحي وكل األجهزة الطبية.

وق���د أوصى المجلس الصحي في القس���طنطينية، إضافة إلى ذلك، بوجوب معاينة كل 
الس���فن القادم���ة من الهن���د عند مدخل الخليج، ولكن لم ينتج عن هذا االقتراح أي ش���يء، 
وخاصة بعدما عارضته حكومة الهند. ويبدو أن بعض هذه التطورات كانت تتوقعها قرارت 

مؤتمر البندقية في 1897م، الذي لم ينته إال بعد شهرين. 

ترتيبات بال جدوى في قطر والبحرين
وف���ي فبراير 1897م رجع المجلس الصحي في القس���طنطينية إلى اقتراحات 1894م، 
وقرر إنش���اء مراكز في الكويت والقطيف والبحرين وقطر، ولكن المندوب البريطاني قاوم 
بنجاح الجزء األكبر من المش���روع على اعتبار أن الكويت كانت مشيخة مستقلة، والبحرين 
إمارة مس���تقلة تحت الحماية البريطانية، وبالنس���بة لقطر لم تعترف الحكومة البريطانية 

بأنها من الدول التابعة لتركيا.

اإلجراءات في الكويت والقطيف
وق���د نف���ذت اقتراحات المجلس الصحي فق���ط في الكويت والقطي���ف، ووضع في كل 
منهما رئيس واثنان من الحرس، وبقي مركز الكويت لمدة بس���يطة من أبريل 1897م حتى 
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س���بتمبر 1901م، حينم���ا س���حب رئيس���ه، ولم يوضع أح���د مكانه، وحتى ف���ي أثناء وجوده 
اعترف بأن دوره كان شكلًيا وأنه لم يعمل شيًئا. 

اإلجراءات في العقير

وقرر المجلس كذلك أن الس���فن التي تصل من الموانئ المصابة إلى س���احل األحساء، 
يجب أن ترد إلى البصرة، مما أربك السلطات التركية المحلية في األحساء؛ بل أخافهم من 
أن النتيجة في النهاية ستكون هي انتشار الفقر والتمرد. ونزواًل على اعتراضات المسؤول 
التركي أمر المجلس بتأس���يس محجر صحي في العقي���ر، افتتح في مارس 1897م، ولكنه 
لم يصلح ألي غرض نافع، وتالش���ى في خالل س���تة أش���هر، فقد مات اثنان من الموظفين 
في خالل هذه الفترة، وهرب آخر، وانس���حب الطبيب والحارس الباقي على مس���ؤوليتهما 

الخاصة، إلى البصرة.

لجان المجلس الصحي في العام 1907م

وفي هذا الوقت وضع المجلس الصحي – أيًضا – تنظيًما للرقابة الصحية في الخليج 
كله، ويتكون التنظيم من لجنة في البصرة، ومن لجنتين متجولتين على كل الشواطئ الشرقية 
والغربية للخليج، وقد زارت اللجنتان المتجولتان معظم المواقع المهمة على كال الساحلين، 

وجمعت معلومات مفيدة، وقد رأس اللجنتين الدكتور »كومبساميرو«، وعز الدين.

تغيير القوانين في البصرة من فبراير إلى أغسطس 1897م

وفي 12 فبراير 1897م زيدت فترة الحج�ر الصحي بالنس���بة للمس���افرين القادمين من 
الهند من عش���رة أيام إلى خمس���ة عشر يوًما، ولكنها خفضت في منتصف شهر مارس إلى 
12 يوًم���ا، وفي بداية ش���هر يوليو حدث تغيير آخ���ر، فقد خفضت مدة الحجر الصحي في 
البصرة بالنسبة لموانئ الخليج إلى خمسة أيام، وفي نهاية هذا الشهر خفضت مدة الحجر 
أكثر من ذلك، وحتى أن الحجر ألغي بصفة مؤقتة، بعد أن كان محظوًرا. وفي الخامس من 
أغسطس خفضت مدة الحجر الصحي ضد الهند إلى عشرة أيام، وما تزال المدة تحسب 

كالمعتاد من وقت الوصول إلى البصرة، وليس من وقت الرحيل من الهند.
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إحياء بعض المشروعات في البحرين في العام 1899م
يبدو بعد هذا أن األمور بقيت كما هي ولم تتغير حتى سنة 1899م، عندما اقترح الحاكم 
التركي لألحساء في 11 أبريل ضمن تقرير رسمي إحياء االقتراح الخاص بإنشاء مركز للحجر 
الصح���ي ف���ي البحرين، وكان ذل���ك بالطبع على اعتبار أن البحري���ن كانت تعتبر من األمالك 
التركية، وهكذا فقد رفض االقتراح الخاص بإقامة حجر صحي في األحساء مقابل البحرين 
ألسباب مقنعة كثيرة، وعلى أي حال، فقد رفض المشروع بناء على طلب المندوب البريطاني 
ف���ي المجل���س الصحي، إذ كرر ما س���بق ذكره م���ن أن البحرين دولة مس���تقلة تحت الحماية 
البريطانية، وقد رفض – أيًضا – االقتراح الخاص بإعادة تأسيس الحجر الصحي في العقير، 

ولم تظهر السجالت على أي حال، ما استقر عليه األمر في النهاية بالنسبة لألحساء.

تقرير الدكتور بوريل في العام 1901م
وفي العام 1900م عين الدكتور بوريل الفرنس���ي لوظيفة الضابط الصحي في البصرة. 
وف���ي يناي���ر 1901م كتب تقري���ًرا للمجلس الصحي ع���ن موضوع الوقاي���ة الصحية بأكمله 
بالنس���بة للخليج، وقد عقب بقس���وة على صرامة النظام المعمول به في البصرة، إذ ما بين 
مارس 1896م، وسبتمبر 1900م أخضع هذا النظام ما ال يقل عن 409 سفن بخارية، كما 
خضع للعزل والتطهير 8000 مس���افر و20000 عضو من أعضاء أطقم الس���فن بال فائدة 
س���وى ذل���ك الربح الصافي الذي يقدر بحوالي 4000 جنيه إس���ترليني ع���ادت إلى الدائرة 
الصحية من تلك العمليات. وبناء على توصية الدكتور بوريل، يبدو أن مدة الحجر بالنسبة 
لموان���ئ الخلي���ج غي���ر المصابة بالطاع���ون والكوليرا قد خفضت إلى 48 س���اعة من وقت 

وصولهما في ما عدا السفن القادمة من الهند.

وفي 26 مارس 1901م عدل المجلس الصحي، وسمح للسفن بإحضار عدد من الحجاج 
في المستقبل على أن ال يزيد وزنهم عن 5 بالمئة من أطنان الحمولة المسجلة.

التساهل في البصرة
وقرر المجلس الصحي في القس���طنطينية في 3 ديس���مبر 1903م حس���ب طلب ممثلي 
بريطاني���ا وإيران آخًذا في االعتبار بال ش���ك مقررات مؤتمر باري���س للعام 1903م وجوب 
استبدال الحجر الصحي الساري المفعول لمدة 48 ساعة في البصرة ضد الموانئ اإليرانية 
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بزيارة صحية وعملية تطهير. وقرر المجلس – أيًضا – أنه بالنس���بة للس���فن القادمة من 
الموان���ئ الهندية، والتي أمضت أكثر من 12 يوًما بعيًدا عن الهند، وحصلت على براءة فك 
الحجر الصحي من أحد موانئ الخليج يجب أن تحصل على براءة فك الحجر الصحي من 

البصرة، وذلك بعد زيارة طبية وإجراء عملية تطهير فقط.

وعالوة على ذلك إذا تم تطهير السفن في بوشهر، ولم تتوقف عند أي مكان بين بوشهر 
والبص���رة، فال حاج���ة للتطهير في البصرة. وقد نفذ هذا الق���رار في الحال، وعالوة على 
ذلك خفض الحجر الصحي من 10 إلى 5 أيام بالنس���بة لس���فن بومباي، التي تحمل أوراًقا 
صحية نظيفة، ولم تكمل مدة االثنى عشر يوًما المطلوبة، على أن تحسب المدة منذ تاريخ 

الوصول إلى البصرة كالعادة. 

خصائص النظام التركي
يب���دو واضًح���ا من الحقائق المذكورة أن نظام الحج���ر الصحي التركي ظل حتى الوقت 
الحاض���ر نظًرا إلى التش���ديد الزائ���د والتغيير الدائم في القواني���ن، عائًقا خطيًرا في وجه 
التج���ارة والس���ياحة ف���ي العراق، وفي الوقت نفس���ه يمكن القول بأن القيم���ة الوقائية لهذا 
النظ���ام ضعيفة جًدا، كما أن كثيًرا من المواطنين المس���افرين يتفادون هذا النظام، وظلت 
مع���دات المرك���ز الصحي في البصرة ناقص���ة جًدا حتى وقت آخر. وف���ي الحقيقة لم تكن 
هناك مستشفيات مالئمة من أي نوع، ولكن تمت مؤخًرا الموافقة على تخصيص مبلغ معين 
لتحس���ينها، وبعد المناقشة تقرر االحتفاظ بالمركز الصحي في البصرة في موقعه الحالي 

في جزيرة العجراوية، حيث تحتاج الحكومة التركية إلى 10 جريبات من األرض لذلك.

إجراءات وقائية في سلطنة عمان 1907-1896

يج���در بن���ا بعد ذلك بحث قضية عمان، حيث لم يوافق الس���لطان هن���اك على اتخاذ أية 
إجراءات وقائية لمقاومة الطاعون في موانئ مسقط وجوادر إال بعد وقوع ضغط شديد عليه.

وأخيًرا بوش���هر ابتداء من 13 يناير 1897م ب���دأت بتطبيق القواعد التي وضعتها لجنة 
تتكون من موظفي القنصلية األجنبية في مس���قط وممثل الس���لطان، وجرى ذلك بالنس���بة 
للس���فن التي تصل من بومباي وكراتش���ي إلى مس���قط وجوادر، وبموجب هذه القواعد كان 
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يُحرم نزول األش���خاص واألدوات األخرى غير البريد من الس���فن المصابة والمش���تبه في 
إصابتها بالطاعون. وقد اش���ترط بالنس���بة للمسافرين بالس���فن السليمة أن يُحجزوا تحت 
المراقبة في حرمول، التي تبعد مياًل ونصف الميل عن مسقط، لمدة تسعة أيام تحسب من 
الوقت الذي غادرت فيه السفينة آخر ميناء مصاب. وقد أصر السلطان على إضافة شرط 
مضايق، وهو أن يتولى بحارة الس���فن أنفس���هم أعمال الش���حن، وأال يس���مح لعمال الميناء 
بالصعود إلى الس���فن القادمة من الهند. وقد رأت حكومة الهند أن فترة المالحظة ينبغي 
أن تكون عشرة أيام، وال يبدو أن السلطان أخذ بهذا الرأي إذ خفضت المدة في أوائل مايو 
1897م في جوادر إلى س���بعة أيام، تحسب من تاريخ الوصول، وعندما ظهر الطاعون ألول 

مرة بوضوح في مسقط في أبريل 1899م كانت مدة الحجر 6 أيام فقط.

السلطان يقوم بعمل مستقل عام 1899م

أمر السلطان عند بدء ظهور المرض في عاصمته عام 1899م بزيادة فترة الحجر إلى 
عشرة أيام من يوم الوصول إلى مسقط. وطلب – في الوقت نفسه – من الحكومة الهندية 
أن تتكفل بالرقابة الصحية على ذلك الميناء نيابة عنه. وقد اقترح الجراح البريطاني المقيم 
عدد الموظفين الالزمين لهذا الغرض، وبناء على ذلك اس���تُقدم اثنان من المس���اعدين من 
المستش���فيات من الهند، واش���ترط أن يكون السلطان مسؤواًل عن دفع مرتباتهم، ومع أنهم 
ظلوا في مس���قط حتى ش���هر س���بتمبر على نفقة الحكومة الهندية، إال أنه نتيجة لمعارضة 
س���موه لم تتم االس���تفادة من خدماتهم، ورفض السلطان كذلك أن يقبل رغبة حكومة الهند 
بتغيير فترة األيام العش���رة للحجر في مس���قط من يوم الوصول إلى عش���رة أيام من تاريخ 
الرحيل من الميناء المصاب. وفي 18 يوليو 1899م، وبناء على نصيحة القنصل الفرنسي 
في مسقط، رفض السلطان قانوًنا جديًدا بالتنظيمات التي وضعها العميد »جياكار«، جراح 
دار االعتماد، وحتى أنه ألغى القيود الصحية في مس���قط كلها، وفي أغس���طس انتش���رت 

الكوليرا في جوادر، وفي 25 من الشهر نفسه أعيد فرض القيود الصحية في مسقط.

تسليم الترتيبات إلى السلطات البريطانية عام 1900

عندما همدت الكوليرا في عمان في العام 1900م وتالها الطاعون في مطرح ومسقط، 
حص���ل الس���لطان، بترتيب خاص، على خدم���ات طبية من الهن���د ذات تجربة في مكافحة 
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الطاعون، ويبدو أنه كان ينوي في البداية مكافحة الطاعون دون االعتماد على مساعدات 
أو استش���ارات خارجي���ة؛ ولكن بينم���ا كان المرض ما يزال منتش���ًرا حول���ت حكومة الهند 
مس���اعد مستش���فيات بشكل مؤقت إلى مسقط ليش���ارك في مكافحة الطاعون، علًما بأنه 
كان في األس���اس موف���ًدا إلى مقر نائب القنصل البريطاني ف���ي بندر عباس. وقد نجحت 
حمل���ة التطعي���م بين األهالي كما عال���ج العميد »جياكار« ما يزيد عن مئتي ش���خص. وفي 
الحال عاد الس���لطان إلى طلب االس���تفادة من الخدمات الحميدة للوكالة البريطانية التي 
كان يتولى مس���ؤوليتها، آنذاك، المقيم كوكس، وبعد فترة طويلة قام الس���لطان بنقل جميع 
الترتيب���ات الوقائية في مس���قط إلى جراح الوكالة البريطانية ف���ي أكتوبر 1900م، كما أنه 
وض���ع موظفيه الصحيين تحت تص���رف الجراح البريطاني. وما ي���زال هذا االتفاق الودي 
س���اري المفعول حتى اآلن )1907(، ومنذ المباش���رة بتنفيذه، وجميع اإلجراءات في موانئ 
س���لطنة عمان تنفذ على أس���س اتفاقي���ة البندقية للعام 1897م. وف���ي يوليو 1903م صدر 
بيان بموجب مرس���وم 1867م يقضي بإلزام جميع الرعايا البريطانيين المقيمين في عمان 

بالتقيد بالتنظيمات الصحية التي يصدرها السلطان.

إجراءات وقائية في البحرين 1896-1907م

البحرين هي اإلمارة الوحيدة الرئيسية الباقية التي ُطبقت فيها إجراءات وقائية، ففي 
فبراي���ر 1897م كان الوض���ع ف���ي البحرين موضع بح���ث المقيم السياس���ي البريطاني في 
الخليج، ونجم عن ذلك إرسال ممثل غير طبي إلى بوشهر لمساعدة الشيخ في وضع نظام 
مبس���ط للوق�اي���ة الصحية، وقد عين بعد ذلك ممثل محل����ي للمعتم��د يتبع الج�راح المق�يم 
ف���ي بوش���هر، ليتأكد بأن الش���يخ يقوم بتنفيذ كل اإلج���راءات التي وضعت���ها دار االعتماد، 
وعرضت حكومة الهند تقسيم خدمات جراح مساعد لشيخ البحرين؛ ولكن االقتراح لم يكن 
مستس���اًغا، كما أن حكومة الهند لم تلح عليه، وكان اعتراض الش���يخ على تقبل المساعدة 
البريطانية مبنًيا في الظاهر على اشمئزاز رعاياه من اإلجراءات الوقائية العلمية لمواجهة 

الطاعون.

وتعضي���ًدا لقوله قدم الش���يخ عريض���ة تحتوي على عدد من التوقيع���ات، ولكن يبدو أن 
الس���بب الحقيق���ي لرفضه يرجع ف���ي الغالب إلى أنه يكره التدخل البريطاني في الش���ؤون 
الداخلي���ة لحكومت���ه كما هو الحال بالنس���بة لس���لطنة عم���ان، وأنه يرغب ف���ي أن يحتفظ 
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بس���يطرته عل���ى نظام الحجر الصحي المربح، الذي س���يكون من الس���هل علي���ه إلقاء تبعة 
فش���له على الس���لطات البريطانية، وعلى أية حال فقد كان نظامه عديم القيمة من الوجهة 
الصحية، إذ لم يكن في الواقع أكثر من وسيلة لالبتزاز، وأخيًرا في يونيو 1900م اضطرت 

حكومة الهند ألن تتدخل إللغائه.

اإلجراءات في سنة 1903م

وعندما انتشر الطاعون في البحرين أول مرة في سنة 1903م منعت السفن األهلية من 
مغ���ادرة الجزيرة، ولكن هذا األمر ل���م يدم طوياًل، ألن البحرين تعتمد كثيًرا على إيران من 
ناحية تزويدها بالمواد الغذائية، ولم يس���مح الشيخ بأي عمل صحي منتظم، أو باتخاذ أية 

إجراءات على الشاطئ أو في الميناء.

االستعدادات في سنة 1905م

وفي أثناء وباء الطاعون األخير في البحرين في يونيو 1905م أرسل مساعد مستشفى 
ليقوم بالعمل في مستشفى فيكتوريا التذكاري في المنامة، ولو لم يهدأ الوباء قبل وصوله 
لكان باإلمكان االس���تفادة من خدماته بالنس���بة لإلجراءات التي كانت ترغب حكومة الهند 

في تنفيذها.

الشؤون الصحية في الكويت 1896-1907م

حكومة الهند تفتح صيدلية مجانية في الكويت سنة 1905م

وف���ي الكويت، حي���ث ال توجد أية مناس���بة للتدخل الصحي من قب���ل حكومة الهند، تم 
إيجاد صيدلية مجانية في سنة 1904م، مرتبطة بدار المعتمد البريطاني، وقد أدت لسكان 

المدينة خدمات طبية لوالها لظلوا محرومين من كل التسهيالت الطبية)1(.

لوريم���ر ج. ج.: دليل الخليج، القس���م التاريخي، ترجمة قس���م الترجم���ة بمكتب أمير دولة قط���ر، ج6، )الدوحة: مطابع   )1(
الدوحة للطباعة والنشر ومؤسسة دار العلوم، د. ت.(، ص 3708.
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الفصل الثاني

وباء الجدري
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المقدمة

الجدري مرض تلوثي ش���ديد ومعٍد، يسببه فيروس يدعى »فاريوال«، وهو مرض يصيب 
كال الجنس���ين ف���ي جميع األعمار، وينتقل من ش���خص إلى آخر، وم���ن أهم األعراض التي 
يتميز بها هذا المرض، الطفح الجلدي في ش���كل الفقاعات الس���وداء المليئة بس���ائل كدر، 
ومن هنا يأتي اس���م »الجدري األس���ود«، ويظهر على ش���كل بثرات كبيرة على الوجه، وفي 
جميع أنحاء الجسم، تتخثر وتترك ندوًبا قبيحة. وهو مرض موسمي يكون شائًعا أكثر في 

فصل الشتاء وبداية فصل الربيع. 

وفي الماضي، قبل تطور اللقاحات ضد الجدري، كان هذا المرض منتش���ًرا في جميع 
أنح���اء العالم، وت���م التغلب عليه بحملة عالمية من التطعيم ب���دأت في العام 1967م، تحت 
مراقبة منظمة الصحة العالمية، وإثر اختفاء هذا المرض أوصت منظمة الصحة العالمية 

في العام 1980م، جميع الدول بالتوقف عن التطعيم ضده.

وعل���ى م���ر التاري���خ كان الجدري الس���بب األكثر ش���يوًعا للوفيات، حي���ث قتل 30% من 
المصابين، ويعتقد أنه ظهر أول مرة في مصر قبل نحو ثالثة آالف عام. 

وتفّش���ى الج���دري ف���ي مناطق متفرق���ة في مختلف أرج���اء العالم، وف���ي أحقاب زمنية 
مختلفة، وحصد نحو 300 مليون إلى 500 مليون إنسان.

أدخله األوروبيون إلى األمريكتين في القرن الخامس عشر الميالدي، وتسبب في مقتل 
غالبية السكان األصليين في المكسيك.

وتذك���ر بع���ض المص�ادر التاريخي��ة أن أول طريقة لعالج الج�دري اكتش���فت في الصين 
قب���ل نح����و ألف ع�ام. وتذك���ر مص�ادر أخرى أن األتراك األويغور في تركس���تان الش���رقية 
هم أول م���ن اكتش���فها قبل ذلك بكثي���ر، وتوارث األتراك هذه الطريق���ة إلى أن وصلت إلى 
األناضول، واس���تخدمها األتراك الس���الجقة والعثمانيون، وتتلخص طريقة العالج في أخذ 
بع���ض الم���واد المعدية من جلد الش���خص المصاب، ووضعها في خدوش س���طحية بذراع 
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الش���خص الم���راد تحصينه، وقد اعتمدت هذه الطريقة في أوروب���ا بعد فترة من الرفض، 
ثم انتش���رت في العالم كله، وقد س���جلت آخر حالة للجدري في الصومال، وذلك في العام 

1977م)1(.

منقول من موقع منظمة الصحة العالمية، ومن مواقع أخرى على شبكة اإلنترنت.   )1(
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الجدري في نجد والجزيرة العربية

ضرب وباء الجدري مناطق نجد، وشمل شتى نواحي الجزيرة العربية، وقد انتشر هذا 
الوباء، وضرب تلك النواحي عدة مرات، وهي السنوات التالية:

سنة 1348ه�/ 1929م، وتسمى سنة الجدري.. 1

س���نة 1358ه�/ 1939م، وتس���مى س���نة الجدري، ج���دري أهل قب���ة، تمييًزا له عن . 2
الجدري األسود.

س���نة 1359ه�/ 1940م، وتسمى الجدري األس���ود، نسبة إلى مرض الجدري الذي . 3
ضرب بعض مناطق شبه الجزيرة العربية، بما فيه بعض بوادي عتيبة على قبة.

سنة 1368ه�/ 1949م، وتسمى سنة الجدري)1(. . 4

فائز البدراني الحربي: أشهر التسميات المحلية للسنوات الهجرية، ص 195، 255، 261، 309.  )1(
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الجدري في الكويت

ف���ي أوائل س���نة 1350ه�/ 1931م، تفش���ى وباء الج���دري في الكويت، بواس���طة بعض 
القادمين إليها من بالد فارس، ولم تملك الكويت – آنذاك – أًيا من وس���ائل مكافحة هذا 
الوباء، فاستس���لمت له ليعيث بين سكانها قتاًل وتشويًها، ولم يكن في الكويت حينئذ، سوى 
مستشفى اإلرسالية األمريكية، الذي لم يكن به سوى طبيب واحد وبعض المساعدين، ولم 

يكن المستشفى مؤهاًل للتصدي لهذا الوباء.

وهنا قام مدير البلدية بإيعاز من الحكومة بواجبه على أكمل وجه، حيث أجلى كثيًرا من 
الغرباء الوافدين حديًثا، كما منع القادمين منهم من دخول الكويت، وش���دد الحراس���ة عند 
مداخل المدينة، لمنع التسلل، واتخذ العديد من الترتيبات الوقائية، إذ تبين للناس أن هذا 

الوباء انتقل إلى الكويت من خارجها. 

وظ���ل هذا الوب���اء يفتك بأهل الكويت على مدى ش���هور عدة، حت���ى بلغ عدد المصابين 
سبعة آالف معظمهم من األطفال)1(.

سعد عبد اهلل الشعران: أيام كويتية، )الكويت: الطبعة الثانية، 2005(، ص 93.  )1(
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الجدري في قطر

ض���رب وب���اء الجدري قطر عدة مرات ش���أنها ش���أن باق���ي دول الخليج العربي وش���به 
الجزي���رة. وأق���دم ذكر عن هذا الوباء الوبيل، هو الوباء الذي حل في مدينة البدع في قطر 
في أغس���طس س���نة 1871، حيث جاء في أخبار تلك الس���نة أنه س���اءت األحوال الصحية 
بس���بب انتش���ار الج���دري في البدع بش���كل وبائ���ي، ما أدى إل���ى وفاة العديد من س���كانها، 
واتس���عت دائرة الوباء لتش���مل قطر كلها، فما إن تظهر أعراض الوباء على ش���خص حتى 

يأخذوه على بعد نحو فرسخ من أسوار مدينته ويتركوه هناك لقدره)1(.

عبد العزيز عبد الغني إبراهيم: قطر الحديثة قراءة في وثائق سنوات نشأة إمارة آل ثاني، )بيروت: دار الساقي، 2013(،   )1(
ص 179.
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الجدري في دليل الخليج

ج���اء ف���ي كتاب دليل الخليج لمؤلف���ه جون جوردون لوريمر، تحت عن���وان »الجدري في 
الخليج«، ما يلي: في ختام مالحظاتنا عن األمور الصحية في الخليج، يمكن أن نلفت النظر 

إلى تردد وقوع الجدري في المنطقة، بشكل يتخذ في بعض األحيان حالة الوباء.

1891-1802

في أبريل عام 1802م أدخل التطعيم إلى بغداد بنجاح بواسطة الجراح الوطني للمقيمية 
البريطاني���ة، وكان���ت مادة التطعيم تصل من فيينا، وقد امتدت العمليات في الش���هر التالي 
إلى البصرة. وفي منتصف القرن التاس���ع عش���ر كان مرض الجدري منتشًرا بصفة عامة، 
وأثار الرعب الشديد بين سكان الخليج، وكان المواطنون – أحياًنا – يتقدمون بطلبات إلى 

جراحي السفن البريطانية للحصول على مصل الدم.

1893-1891

انتش���ر الجدري في 1891، وحصلت معه في الوقت نفس���ه موجة خطيرة من اإلنفلونزا 
تس���ببت في موت الكثيرين ف���ي البحرين والقطيف وجزيرة قش���م، وكان المرض حاًدا في 
جوادر، حتى أن الُخوَجات )طائفة من التجار الهنود( رفضوا الموافقة على عزل مرضاهم 
أو إرس���الهم إلى المستش���فى، وكان ذل���ك من مارس إلى مايو من الع���ام 1892، ومن يونيو 
إلى أكتوبر من العام 1893، حين انتش���ر مرض الجدري مع الكوليرا والحمى المترددة في 

أعالي القارون.

1903-1897

وفي العام 1897 انتش���ر الجدري بكثرة في عمان المتصالح، وقد س���بق وباء الكوليرا، 
الذي جاء في العام 1899 إلى س���لطنة عمان، انتش���اًرا عنيًفا للجدري، أس���فر عن هالك 
حوال���ي 6000 ش���خص، وفي أبريل 1900 عاد المرض إلى س���احل عم���ان المتصالح كله، 
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وس���بب طبًقا لما ورد في أحد التقارير حوالي 500 حالة وفاة في مدينة الش���ارقة وحدها. 
وفي العام 1901 كان المرض منتشًرا في البصرة والمحمرة، وتسبب في وفاة نسبة عالية 
من األهالي بجوار المدينة األخيرة، وقد انتش���ر في بوشهر في شتاء عامي 1903-1902، 
وفي معظم الحاالت لم تعرف مصادر نش���وء هذه األوبئة من الجدري أو عالقتها ببعضها 

البعض)1(.

لوريم���ر ج. ج.: دليل الخليج، القس���م التاريخي، ترجمة قس���م الترجم���ة بمكتب أمير دولة قط���ر، ج6، )الدوحة: مطابع   )1(
الدوحة للطباعة والنشر، ومؤسسة دار العلوم، د. ت.(، ص 2709، 3710.
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الفصل الثالث
األوبئة على ألسنة
الــــرواة فــي قطـــر
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ذك���ر بع���ض الرواة ش���يًئا من المعلومات ع���ن األوبئة، التي أصابت قط���ر، في مقابالت 
عديدة، سجل بعضها في لقاءات إذاعية صوتية، أو سجل بعضها في لقاءات مرئية فيديو، 
أو دّون بعض���ها ف���ي بعض الكتب، ومن الروايات الت���ي تناولت األوبئة والطواعين في قطر، 

نورد بعًضا منها في الصفحات التالية:

أوال: رواية الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني

يروي الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني)1( الحكايات المؤلمة التي سمعها من كبار السن، 
الذين عاصروا سنة الرحمة، وكيف فتكت بهم فيقول:

»جدي فيصل بن ثاني مات شاًبا وعمره لم يبلغ الثالثين عاًما، في سنة الرحمة، وماتت 
بعده بثالثة أيام زوجته، جدتي أم والدي، ومات معهما – أيًضا – س���تة عش���ر شخًصا من 

نفس الحي في منطقة »مكينس«، في هذه السنة التي أطلق عليها اسم »سنة الرحمة«. 

ويحك���ي الش���يخ فيصل عن رجل اس���مه »بريكان«، وكان صديًقا لج���ده، أنه لما وصلهم 
خبر المرض )الوباء(، هربوا إلى الربع الخالي، وجلس���وا هناك مدة أربع س���نوات، أو ثالث 
س���نوات، ولم���ا رجعوا إلى مناطق المياه، التي تقع ف���ي جنوب قطر، رأوا بيوًتا مهدمة على 
رؤوس أهلها، وهي خالية، ولم يبَق فيها أحد، ووجدوا أناًسا قد ماتوا، ولم يجدوا من يقوم 
بدفنهم، واإلبل ميتة قرب آبار الماء، لم تجد من يسقيها. ويختتم بقوله: »لقد كانت األوبئة 

كارثة على المنطقة«)2(.

 

الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، من أبرز رجال األعمال في قطر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة،   )1(
ومؤس���س ورئيس مجلس إدارة ش���ركة أعمال، ورئيس رابطة رجال األعمال القطريين، عضو مجلس أمناء جامعة قطر، 

ومؤسس متحف الشيخ فيصل بن قاسم. 
رواية مسجلة فيديو منشورة على موقع متحف قطر الوطني بشبكة اإلنترنت. ومنشورة بكتاب فيصل بن قاسم آل ثاني:   )2(

قطر التي عشناها.. تاريخها وشعبها وحكامها، )الدوحة: دار جامعة حمد بن خليفة، 2022(، ص 58. 
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ثانًيا: رواية إبراهيم بن علي المريخي

قال الراوي إبراهيم بن علي المريخي)1( ، يرحمه اهلل، في مقابلة مس���جلة معه، تحدث 
فيها عن وباء الجدري، الذي عاصره، وكان شاهد عيان عليه، فتحدث وقال:

»وص���ل الوباء الخور، ووصل قطر كلها، ولم يعد أحد يس���أل ع���ن أحٍد، وال يعرف أحد 
أحًدا.. وانشغلت الناس كلها، كل منشغل مع أوالده وبيته، وأنا كنت صغيًرا في ذلك الوقت، 
ال أس���تطيع أن أتذكر كم كنت أبلغ من العمر بالضبط، ولكن الجدري أصاب أخي محمد، 
وكان معن���ا ف���ي البي���ت، كذلك، أخي مقل���د، وخالي عبد اهلل، وكان رج���اًل، ولم يكن صغير 
الس���ن، وقد أصي���ب الجميع صغيًرا وكبيًرا بهذا الوباء، ومن ل���م يصب به في ذلك الحين، 

أصيب به الحًقا بعد ذلك.

وق���د كنت صغي���ًرا مع والدتي، نقوم عل���ى رعاية أخي محمد في وس���ط البيت، وكانت 
اإلصابة ش���يًئا ال يوصف، حتى أنه في األخير انش���ق صدره نصفين، وخرج الجلد )السلخ( 
كما تس���لخ الذبيحة، وأصبح داخل جس���مه أحمًرا ش���ديد الحمرة، تراه وتس���مع له صوًتا، 
وأخ���ذت أعتن���ي بأخي م���ع والدتي نحمله ونضعه، ومع ذلك لم أصب بش���يء. وكل من كان 
ف���ي البي���ت أصابهم الداء، وبعد مدة توفي أخي محمد، حيث بقي من دون جلد، وأذكر أننا 

حملناه، ورميناه خارج البيت.

وأم���ا خال���ي عبد اهلل، وكان عنده أربعة من أهل بيته م���ن المريخات، وكان هو أول من 
أصيب، يرحمه اهلل، وقد حاولوا أن يعزلوه عنهم، حتى ال تصيبهم العدوى، ولكن الوباء كان 
عاًم���ا، وقد أتانا م���ن الهند، وأخذنا أياًما وأياًما، فأخرجن���ا المصابين خارج الخور، ولكن 

الوباء عم المدينة، وأصبح الناس في حالة خوف وذعر من المرض.

إبراهي���م ب���ن علي المريخ���ي، من رواة قطر المعروفين، ولد في مدينة الخور س���نة 1925م تقريًب���ا، عمل في الغوص مع   )1(
والده، وبعد انتهاء عهد الغوص عمل في ش���ركة النفط بدخان، ثم مارس بعض األعمال الحرة، روى الكثير من القصص 
واألخبار والس���ير، التي حدثت في قطر عامة، والخور خاصة، وأجريت معه الكثير من المقابالت اإلذاعية والتلفزيونية، 
والعدي���د من اللقاءات الصحفية، التي أدلى خاللها بالكثير من المعلومات المتعلقة بالتراث والمأثورات الش���عبية، صدر 

له كتاب يضم روايته بعنوان »الكنز«. 
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وكان يحم���ل ل���هم الطعام، ويمأل لهم الماء، حتى انتقلوا إلى رحمة اهلل تعالى، بعض من 
صغار المدينة، وكنت أعيش بينهم، ولم يصبني الوباء، وأنا وس���طهم مع أخي، ومع البيوت 
جميعها. فقد كان الوباء ينتقل من بيت إلى آخر، وبعدها انتقل وصار جنوًبا، وانتشر بمدن 
قطر: الخور والدوحة وغيرها، وال توجد بلدة لم يحل بها، وال بر لم يأته، وهو أمر من اهلل 

سبحانه وتعالى، والعلم عند اهلل، والحمد هلل رب العالمين الذي نجانا«.

ومؤخ���ًرا نُش���رت رواية أخرى عنه في كت���اب »مدينة الخور القديم���ة«، يقول فيها: )أن 
م���رض الج���دري توجد له صورتان هما: الصورة المتمي���زة بالنزيف، وتتميز بفترة حضانة 
أقص���ر وأعراض أولية خطيرة، ثم ظهور طفح جلدي أحمر يتطور إلى حاالت نزيف دموي 
ف���ي الجل���د والجيوب المخاطي���ة، وعادة ما ينتهي هذا المرض بالم���وت بعد 5-6 أيام بعد 
ظهور الطفح الجلدي. أما الصورة الثانية فهي صورة خبيثة، وتتميز بفترة حضانة أقصر، 
وأع���راض أولي���ة خطيرة، ث���م يحدث تطور بطي���ئ للبقع التي ترتبط بعض���ها بالبعض دون 
أن تتح���ول إلى فقاعات ملوثة، ويغير الجلد نس���يجه، ويصب���ح أحمر، ومن ثم تختفي البقع 
تدريجًيا دون تكون الدمامل، وفي الحاالت الخطيرة هناك سقوط مساحة كبيرة من الجلد، 

وعادة تنتهي هذه الحالة بالموت(. 

ويتحدث عنه الوالد إبراهيم، ويأخذ نفًسا عميًقا محماًل بالذكريات ويقول: نعم مرض 
الج���دري أح���د األم���راض التي لم تف���ارق مخيلتي يوًما من���ذ أن كنت طفال، ف���هو بالء عّم 
البالد والعباد دون استثناء، فهو دخل بيوتنا، وأخذ أعز الخالن، من أب وأم وأخت وحامل 
وطفل ورضيع من دون رحمة، هو بالء من ربي س���بحانه وتعالى ألهل قطر والخليج عامة، 
ف���هذا المرض هو مرض الجدري، الذي أخذ أعز أحبائنا، وهم والدي، يرحمه اهلل، وأخي 
الصغير محمد، فبس���بب شراس���ة هذا المرض الذي انتش���ر في ذلك الزمن اضطر الناس 
إلى أخذ طرق تطعيم بدائية نتيجة الرعب الذي أحسوا به فكانت آخر الحلول التي لجأنا 

إليها بعد انتشاره بيننا، فالمرض عم وال مناص منه إال رحمة اهلل سبحانه وتعالى.

كان الناس على معرفة أن نس���بة نجاح التطعيم بس���يطة، فإم���ا النجاة أو الهالك، وقد 
هل���ك بس���ببه الكثير، ونجا من���ه القليل، ووالدي كان أحد الذين هلك���وا منه، فقد مثل هذا 
الم���رض في أجس���اد الناس حق تمثي���ل، فقد رأيت آثاره وآالمه وعذاب���ه في الناس بعيني، 

وخاصة أخي محمد، يرحمه اهلل، فهذا المرض فرق الجماعات، وفرق األسر واألحباء.
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وعل���ق قائال: )نفس���ي نفس���ي، ما أحد رفيجك، ف���ي ظل غياب وس���ائل اإلعالم، كانت 
األخبار تأتينا عن طريق األبوام والسفارة والمراكب التي تسمى »اليالب«(، ويضيف الوالد: 
بداية جاءت األخبار أن هناك طاعون ضرب الهند، وأن الناس يموتون باآلالف، في البداية 
ل���م نهت���م بالخبر كثيًرا لمعرفتنا أن الهند بعيدة عنا، وبس���بب األمن الذي كنا نعيش���ه، كما 
أن الخبر لم ينتش���ر كثيًرا بين الناس، وأيًضا، ألننا لم نكن نعرف نوع وقوة وشراس���ة هذا 
الم���رض، وبعد عدة أيام جاءت األخبار أن المرض وصل الكويت، وأن هذا المرض اس���مه 
»اليدري« )الجدري(، وأنه يحصد الناس بالعشرات، وهنا بدأ الناس يتناقلون أخباره بشكل 
يومي، وأذكر أن أحد الرجال كان يقول أن المرض بلغ مبلغه في الكويت، وأن أهل الكويت 
أرسلوا الرسل بالسفن إلى الهيرات، أو مغاصات اللؤلؤ، وأبلغوهم بعدم الرجوع إلى الديار 
بس���بب انتش���ار الجدري فيها، وفعاًل لم يرجع أهل البحر إلى الديار، وكما أن المرض لم 
يصب وهلل الحمد أهل الغوص، ولم ينتش���ر في البحر، ويقول: س���لم أهل البحر منه، ولكن 
بعد شهرين تقريًبا جاء )يالب)1((، وقال: يا جماعة الخير استعدوا، المرض وصل البحرين، 

وقد فعل بالناس ما عجز عن وصفه.

ويق���ف الوالد لحظة صم���ت، ويقول: هنا ابيضت العيون، وب���دأ كل واحد يطالع الثاني 
بنظرات الحيرة والخوف، والسبب أن المسافة التي بيننا وبين البحرين رمية حصاة )كناية 
ع���ن قرب المس���افة(، فما كنا نعتبره باألمس بعيًدا أصب���ح قريًبا، وفعال بدأ يداخل الناس 
الخوف والقلق من هذا المرض الفتاك، وبدأت التساؤالت تدور في أذهان الناس، في من 
سوف يبدأ، ومن سيأخذ من أعزائنا، هل أنا قبل أو بعد، وكيف هو الموت؟ وكيف هو ألم 

هذا المرض؟

وبعد عدة أس���ابيع وصل المرض قطر، وانش���غل الناس كال ببيته وعياله، فبدأنا نسمع 
األخبار قريبة منا، فالن أصابه وفالن أصاب ولده، ال واشوي كبرت السالفة وقمنا نسمع 
بي���ت الفالنيي���ن صاب نصفهم، فالن���ة ماتت حامل، وغيرها من األخبار، حقيقة انتش���رت 
ريح���ة الموت في الفرج���ان، وازدادت الجنازات، وأغلبها من األطفال، وبدأت تدخل الناس 

قناعة بسبب وحشية هذا المرض، وهي انتظار الدور.

اليالب، أو الجالب، هي السفن التجارية التي تنقل الماشية من بالد فارس إلى قطر لبيعها واالتجار بها.   )1(
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ويعود الوالد إبراهيم ويقول بصوت عاٍل: أنه انتش���ر مثل ش���عبي يصف فيه حال الناس 
بع���د أن ع���م المرض: »ي���ا صايح مال���ك ْملَبِّي«، أنا ش���خصًيا كنت مع والدت���ي في البيت، 
وس���معت والدت���ي تقول إن المرض أصاب اثنين من أقربائ���ها، وأن أخاها، وهو خالي يقوم 
بالعناية بهم لعجزهم، وبلوغ المرض مرحلة عظيمة بهم، وأثناء اهتمامه بهم انتقلت العدوى 
إليه، فقد ضربه المرض في وجهه، وهو نوع قوي كنا نسميه »جدري حليسي«، وكان هناك 
نوع آخر يضرب الناس في عيونهم فيعميهم، فاستمر باالهتمام بأقربائه، وقد سمعت أنهم 
أول من أصابهم الجدري، ولذلك طلب منه الناس إخراجهم من المدينة خوًفا من العدوى، 
فبن���ى ل���هم غرفة على حدود مدينة الخ���ور، بالتحديد في منطقة قريبة من القرمة ش���رق 
الخ���ور، وكان ي���ذهب إليهم ومعه الطعام والماء، ويرجع عنهم بعد أن يؤمنهم، وبعدها بمدة 
انتقلوا إلى رحمة اهلل جميعهم فدفنهم في نفس الغرفة، التي بناها لهم ومقبرتهم موجودة 
إل���ى الي���وم، وإلى أن مات خالي، وهو يبني أس���وار المقبرة، ويعدل قبورهم بعد ما تهدمت، 
فهو لم ينَس معاناة هؤالء الرجال، يرحمهم اهلل، وصبرهم ورضاهم باالعتزال عن الناس، 

لكي ال ينتشر المرض بين أهل مدينتهم.

وبعد مدة أصاب المرض أخي محمد، وكان صغير السن، وال زلت أذكر ما أصاب أخي 
محمد من ألم ومعاناة من هذا المرض، فقد ارتفعت درجة حرارته، وبدأت البقع الحمراء 
تنتش���ر في جس���ده، وبدأت هذه األع���راض تتفاقم، وأصبح ال يتوقف ع���ن البكاء، فقد بلغ 
الجدري منه مبلًغا عظيًما، فانس���لخت أجزاء من جلده، وكان يبكي ويتألم ويطلب من أمي 
أن تنق���ذه وتخف���ف ألمه، فهو صغير ال يعرف ما يأكل جس���ده، وأم���ي ال حيلة لديها، وبعد 
فترة دخل في حالة من الغيبوبة، واألنين الضعيف، ومن ثم تس���مع صوت الهواء يخرج من 

فمه، وينتقل إلى رحمة اهلل.

وأذكر أنه عندما مات كان جلده أحمر كالدم، وخالل فترة وجيزة انتقل المرض إلى أخي 
مقلد، وتوقعنا هالكه هو اآلخر، إال أن اهلل سبحانه لطف به، فأخي مقلد بن علي المريخي 
ال ي���زال موج���وًدا، وهلل الحمد، وندب���ات الجدري ال تزال موجودة في وج���هه إلى اليوم. أما 
أنا فقد كنت أكبر إخوتي وكنت اهتم بمن أصابهم المرض من أس���رتي، وكنت أس���اعد أمي 
ف���ي حمل المرضى ممن أصابهم م���ن جيراننا وأبناء مدينتنا، فقد توحد أهل قطر في هذه 
المحنة، فالصاحي يساعد المريض، فقد كنت أمسك القشور والموتى – أيًضا – بيدي، وهلل 
الحمد لم يصبني المرض أبًدا، فبعد موت أخي محمد عم الحزن في بيتنا وتوقعنا األسوأ.
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وأذكر ان امرأة عندنا كانت تحب أبناء الخور، وكانت تعتبر أًما لهم جميًعا، وكان اسمها 
مري���م بن���ت عثمان الفخ���رو، فبعد أن يأس الن���اس من المرض قامت هي ب���دورها بتقديم 
المساعدة، وبدأت بفكرة تطعيم الناس ضد هذا المرض، ولكن بطريقة بدائية، فقد كانت 
تأخذ قش���ور المرض من المريض في إحدى مراحل المرض، وتش���ق ش���ق بس���يط في يد 
الشخص السليم وتضعه تحت الجلد، فمنهم من يسلم، ومنهم من ال فائدة من تطعيمه)1(. 

ثالًثا: رواية الشاعر علي بن حسن الكبيسي

يروي الش���اعر القدير، والراوي المجيد علي بن حس���ن الكبيس���ي)2( عن والده، الراوي 
المعروف حس���ن بن علي الصمخان الكبيسي أنهم في قريتهم )الجميل( أصابهم الجدري، 
وأنهم كانوا يعمدون إلى عزل المرضى في بيوت من الشعر )خيام(، وكانوا يضعون الرجال 
بمع���زل ع���ن النس���اء، منفصلين عن بعضهم البع���ض، في خيام منفصلة، وذل���ك بعيًدا عن 
القري���ة، وكان ي���زورهم ويعتن���ي بهم ويطببهم رجال ونس���اء س���بق لهم أن أصيب���وا بالوباء، 
وش���فوا، واكتس���بوا من���ه مناعة، وهذا ي���دل على وعي الن���اس، ومعرفتهم التي اكتس���بوها 

بالفطرة، والممارسة والتجارب السابقة.

وفي ذلك يقول الش���اعر حس���ين بن علي الكبيسي، كبير قرية الجميل في ذلك الوقت، 
مخاطًبا صديق له من أهل القرية، اس���مه »زميع«)3(، مبدًيا رغبة في زيارة هؤالء المرضى 

لالطمئنان عليهم، وتفقد أحوالهم، يقول يرحمه اهلل:

����دْر       وأن�ا على ش��وف المج����در حزين�ي)4( يا زمي���ع ما وّدك ن����زور الُمجَّ

س���لطان إبراهي���م المريخي وجاس���م إبراهيم المريخ���ي: مدينة الخور القديمة من 1850 إل�������ى 2000، )الدوحة: دار روزا   )1(
للنشر والتوزيع، 2020(، ص 479-467. 

علي بن حسن الصمخان الكبيسي، يعتبر حالًيا، من رواة قبيلة الكبسة، يمتلك كثيًرا من المعلومات التاريخية عن قبيلته،   )2(
وعن تاريخ قطر عموًما، وهو ش���اعر مجيد، ويحفظ الكثير من األش���عار، وتم تدوين هذه المعلومات مشافهة في مجلسه 

العامر بمدينة الشمال، يوم االثنين 23 شوال 1441ه�/ 15 يونيو 2020م. 
هو زميع القحطاني، كان أًخا وحليًفا، مجاوًرا لقبيلة الكبسة، وهو والد الشاعر المعروف راشد بن زميع القحطاني.   )3(

المجدر: أي المصابين بالجدري.   )4(
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ويذكر الراوي علي بن حسن الكبيسي، أيًضا، أنه حينما كان يقيم في الدوحة، تقابل مع 
رجل من أهلها، اسمه »سلمان بن عبد اهلل«، وال يذكر عائلته، وينقل عنه أنه قال له: أنه في 
سنوات قديمة، وكان عمره سبع أو ثمان سنوات، في حوالي سنة 1920م، حل وباء الطاعون 
ف���ي قط���ر، وكثر المرضى في مدينة الدوحة، وأنه عمل مع والده، في ذلك الوقت، في عمل 
تقطي���ع »الف���روش«)1( من البحر، وأنهم كانوا يعملون منه ش���واهد للقبور، ويقول إنهم ربحوا 
مااًل وفيًرا من هذا العمل، لكثرة الموتى بسبب هذا الوباء الذي وقع وانتشر في ذلك الوقت.

ويضيف الراوي علي الكبيس���ي نقاًل عن بعض الرواة من القبيلة، أن وباء الطاعون حل 
في إحدى قرى الكبسة، ويذكرون أن عائلة كاملة من فخيذة »الصمخان«، قدر اهلل لهم أن 

يتوفوا جميًعا، ولم يبَق منهم أحد، وتم إغالق البيت وأصبح خالًيا مهجوًرا. 

الفروش هي حجارة خفيفة تقلع من البحر، وتستخدم في بناء البيوت، وفي المقابر.   )1(
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رابًعا: رواية علي بن ماجد المالكي

يحك���ي الس���يد علي بن ماج���د المالكي)1( ، أن���ه كانت توجد مقبرة ف���ي فريج المرقاب 
ر«، وكانت مخصصة لدفن المتوفين بس���بب داء الجدري، وكان ينقل  تس���مى »مقبرة المجدَّ
إلي���ها المصاب���ون بالج���دري األحياء منهم أيًض���ا، ويعزلون فيها، ويبنى ل���هم عريش يوضع 
المريض تحته، ويقوم على رعايته والعناية به ش���خص يكون ممن س���بقت إصابته بالجدري 

ويشفى منه.

ويذكر أنه ممن دفن في تلك المقبرة أخوه علي، يرحمه اهلل، ويقول إنها مقبرة صغيرة 
ومسورة باألسمنت، وتقع قرب المدرسة الثانوية القديمة، التي تحولت إلى المعهد الديني، 

وتقع قريًبا منها الصحة المدرسية سابًقا)2(. 

عل���ي ب���ن ماجد المالكي، وجيه، ولد في المرقاب س���نة 1946، عمل في الغوص ف���ي طفولته، قرأ لدى المطوع، ثم درس   )1(
في المدارس النظامية، وأنهى المرحلة الثانوية س���نة 1964-1965، ثم درس في مصر بكلية اآلداب جامعة عين ش���مس، 
تخصص علم النفس، وتخرج منها في س���نة 1970-1971، وبعد رجوعه إلى قطر، عمل في وزارة العمل، ثم عين عضًوا 

في مجلس الشورى سنة 1992. 
لقاء تلفزيوني في برنامج البرواز، الحلقة الثالثة، الموسم الثاني، األربعاء 22 أبريل 2015م.   )2(
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خامًسا: رواية جمعة بن عبد اهلل المريخي

ي���روي ال���راوي جمعة بن عبد اهلل المريخي)1(، عن وباء الجدري، أنه انتش���ر في مدينة 
الخ���ور، وقط���ر عامة، وكان يزورها عل���ى فترات، وعندما أصاب الج���دري والده طلب من 
والدته مغادرة الخور والنزول في البر، في منطقة »سناح«، حتى ال تنتقل لنا العدوى، ولكن 

المرض أصابني وشفيت منه. 

أم���ا وال���دي، يرحمه اهلل، فقد مات في الم���رض، وكذلك عماتي كلهن، وكذلك كثير من 
أقربائي في منطقة »سمس���مة«، ومنهم بنه بنت س���لطان وزوجها عيد بن عبد اهلل، وإحدى 

بنات عمي.

وكانت لمرض الجدري أش���كال ودرجات معينة، فمنهم من يصيبهم بشكل غليظ، بحيث 
تنتشر القروح في الجسم واليد والوجه واألرجل، وأذكر أن الناس كانوا يبتعدون عن بعضهم 
البعض حتى ال تنتقل لهم العدوى، وكان ال يجلس معهم إال المصاب الذي مثلهم، أما األصحاء 
فكانوا يتجنبون قدر المستطاع مخالطة المصابين، وكانت هناك اجتهادات شخصية، فقد 
قام البعض بعملية تش���به التطيعم، بحيث يأخذون قش���ور من المصابين في فترة معينة من 
مراح���ل الم���رض، ويضعها في األصحاء، وإما أن تنجح أو قد تفش���ل العملية، أنت وحظك، 
وكان البعض يصاب بأعراض خفيفة، وينجو، وأنا واحد من الناجين، فقد أصابني المرض 

في منطقة الصدر في حوالي أربع أو خمس أماكن، وتشافيت منه وهلل الحمد.

ولك���ن البعض اآلخر كان يصاب إصاب���ات بالغة في البطن والكبد، وكان المرض يغطي 
جسمه كاماًل، ثم يقضي عليه)2(.

جمع���ة ب���ن عب���د اهلل بن جمعة المريخي، ولد في الع���ام 1918، حيث كان والده من كبار النواخ���ذة المعروفين في مدينة   )1(
الخور، ورث عنه عدًدا من س���فن الغوص التي عمل عليها في ريعان ش���بابه، حتى صار نوخذا معروف بالخور، كما ٌعرف 
بالتدين والورع وحسن الخلق والكرم، وحفظ بذاكرته القوية الكثير من األحداث التي مرت بقطر في عصر الغوص على 

اللؤلؤ. )رواية جمعه بن خميس الغوانم المريخي(.
سلطان إبراهيم المريخي وجاسم إبراهيم المريخي: مدينة الخور القديمة، ص236.   )2(



األمراض واألوبئة في قطر والخليج العربي76

سادًسا: رواية جمعه بن خميس الغوانم المريخي

ي���روي جمع���ه بن خميس الغوانم المريخي)1( أنه س���مع عن وال���ده)2(، يرحمه اهلل، وعن 
الوجي���ه الوالد حمد بن صقر الغوانم المريخي)3(، أن دابة كبيرة تس���ببت في تس���ميم مياه 
البئر، الذي كان مريخات قطيفان يشربون منه، ويُقال بأنهم كانوا يوردون الماء من منطقة 
الخيس���ة وف���ق رواية، أو من منطق���ة المرخية وفق رواية أخرى، وق���د كانت حادثة مفجعة 
رهم البعض بالعش���رات ما  لقبيلة المريخات، إذ أدت إلى وفاة الكثير من أبناء القبيلة، يُقدِّ
بين رجال ونس���اء وأطفال، وتذكر الروايات أن مقلد بن صقر المريخي، الملقب بالس���بر، 
كان م���ن الناجي���ن، وأنه هو من تتبع الدابة حتى قتلها بمنطقة طوار في جنوب قطر، ولكنه 
عل���ى إثر هذا الح���ادث المؤلم، اضطر إلى االنتقال مع إخوان���ه وجماعته من قطيفان إلى 
شمال شرق قطر في الربع الثاني من القرن الثامن عشر الميالدي، وحطوا رحالهم بمدينة 
الحويلة بقيادة غانم بن صقر جد الغوانم، أخو الشاعر مطر بن صقر، في فترة آل مسلم، 
حيث استقر بهم المطاف لفترة طويلة من الزمن قبل أن يعودوا منها مرة أخرى إلى الزبارة.

وي���روي أن مقل���د بن صقر بن خميس الغوانم المريخ���ي، الملقب »مقلد الثاني«، والذي 
ش���ارك في حرب الطويل���ة في الوكرة، قد توفي بمرض الجدري في س���نة الجدري األولى 
)الرحمة(، سنة 1917، وكانت ذريته بنًتا واحدة يروى أنها توفيت في نفس السنة التي توفي 

فيها، نتيجة إصابتها بمرض الجدري أيًضا، وهي مي بنت مقلد.

ويذك���ر أن���ه زار الوالد جمع���ه بن عبد اهلل بن جمعه المريخي بمجلس���ه بمدينة الخور، 
ف���ي يوم األربعاء 2 مارس 2011، حيث كان يتمتع بصحة جيدة، وبكامل قواه العقلية، وكان 
حينئذ عمره يبلغ 93 سنة، فتحدث عن مكان مولده، فذكر أنه ولد في روضة أم السحنات، 

ول���د ف���ي الخ���ور في 5 أبري���ل 1977، وحاصل على بكالوري���وس إدارة األعمال ف���ي العام 2001، والماجس���تير في العام   )1(
2016، مدير لبلدية الخور والذخيرة )2011-2018(، ونائب لرئيس لجنة التثمين، وعضو لجنة تسمية المناطق واألحياء 
والش���وارع والميادين، وعضو لجنة تثبيت بيوت البر. وصاحب مكتبة خور ش���قيق، ومتحف المريخي للمقتنيات التراثية، 

حقق ونشر ديوان سعد بن علي المسند المهندي، الملقب بسعد الشاعر )2021(.
ه���و خمي���س بن جمعه الغوان���م المريخي، ولد في الخور عام 1922 تقريًبا، وتوفي في عام 1991م من رواة مدينة الخور،   )2(

ومن وجهاء المريخات، اشتهر بالكرم والجود والعطاء ومحبة الناس ومساعدة الفقراء والمحتاجين.
هو حمد بن صقر الغوانم المريخي، ولد في عام 1935م، من الرواة والوجهاء المعروفين في قطر.  )3(
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ف���ي ع���ام 1918، حيث كانت أمه حاماًل به في الس���نة التي ضرب فيها الجدري أهل قطر، 
وأص���اب وال���ده، فأص���ر والده على خروج أمه مع جماعتها، فش���دوا الرح���ال إلى البر في 
روض���ة أم الس���حنات، خوًفا من انتقال المرض م���ن الوالد إلى الوالدة، وهناك ولد، وتوفي 

والده عبد اهلل بن جمعه المريخي بعد شهرين من مولده.

وي���روي أن���ه قد أصاب أهل قطر م���رض الجدري في الع���ام 1939-1940، فيما عرف 
بس���نة الج���دري األخيرة، ويذكر أن الوجيه الوالد حمد بن صق���ر المريخي أخبره أن أخاه 
سعد بن صقر المريخي توفي في هذه السنة بمرض الجدري، وكان عمره سنتين، وأن عيد 
بن عبد اهلل بن درويش المريخي، وابنه عبد اهلل بن عيد وزوجته، جميعهم توفوا في هذه 
الس���نة بس���بب الجدري، ودفنوا في روضة سمسمة. وقد س���مع عن والده، يرحمه اهلل، أن 
حسن بن علي العرقوب المريخي، وهو من مواليد الخور، تقريًبا في العام 1926، قد توفي 

في سنة الجدري األخيرة، في مدينة الخور، وكان عمره حينئذ 13 سنة تقريًبا. 

ويروي أنه س���مع من عبد العزيز بن حس���ن بن خميس المريخي أنه سمع من والده بأن 
أخ���وال وال���ده: ناصر بن حمد المحري المهندي، وعبدالعزيز ب���ن حمد المحري المهندي 
توفيا بالجدري في سنة 1939-1940، كما ذكر أنهم كانوا يدفنون موتى سنة الجدري في 
م���كان ش���رقي الخور، وأنهم اختاروا هذا المكان للمقبرة ليك���ون بعيًدا عن منازل المدينة، 
وخصص���ت ه���ذه المقبرة لموت���ى مرض الجدري؛ خوًفا من انتش���ار الع���دوى، وكانت هذه 
المقبرة من دون سور يُحيط بها حتى حوطها عمه الوالد عبد اهلل بن خميس المريخي في 

ثمانينيات القرن العشرين، وال تزال قائمة حتى اليوم. 

كم���ا يذكر أنه س���مع ع���ن والده، يرحم���ه اهلل، أن عبد اهلل بن محمد بن حس���ن الهيل، 
وهو من مواليد الخور، تقريًبا في عام 1925، قد أصابه مرض الجدري في س���نة 1940م، 
وش���في بفض���ل اهلل، ولكن ظل أثر المرض في وجه���ه، حتى توفي في عام 1996م. كما أنه 
سمع من محمد بن مقلد المريخي شخصًيا، وهو من مواليد الخور تقريًبا في عام 1925م، 
أنه أُصيب بمرض الجدري في سنة 1940م، وُشفي بفضل اهلل؛ ولكن ظل أثر المرض في 

وجهه حتى توفي في عام 1999م. 
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سابًعا: رواية الشاعر حمد بن محسن النعيمي

أفادنا الش���اعر واإلعالمي القدير األس���تاذ حمد بن محس���ن النعيمي)1(، أطال اهلل في 
عمره، عن موضوع األوبئة واألمراض في قطر والخليج فقال: 

إن األم���راض واألوبئ���ة مثل الطواعين والجدري وغيرها كثيًرا م���ا تجتاح الخليج، وتعم 
أرج���اء الم���دن والقرى والبوادي جميعها، وذكر أن أه���ل البادية في قطر إذا حل بهم الوباء 
ال يج���دون عالًجا له س���وى العزل، وكانوا يأخذون المصابي���ن ويحملونهم بعيًدا عن منازل 
األصح���اء، ويضعونه���م في خيام مؤقتة خاصة بهم، ويعملون على رعايتهم والعناية بهم إلى 

أن يكتب اهلل لهم الشفاء أو يقدر عليهم الموت.

وهنا يستذكر الشاعر قصة تاريخية حدثت بعد معركة »الحمرور«، التي وقعت في سنة 
1383ه����/ الموافق 1866م، حيث هاجرت بع���ض القبائل ، بعد انتهاء األحداث، إلى ميناء 
العقير التابع لألحس���اء، وبعد مدة رحلوا إلى األحس���اء، وبع���د وصولهم أصيبوا بالمرض، 
وانتش���ر الوباء، وأصيب عدد منهم بالس���خونة، ومات نتيجة لذلك مئة ش���خص، ويذكر أنه 

قد يكون في ذلك مبالغة في الرواية، واهلل أعلم. 

الشاعر حمد بن محسن المزايدة النعيمي، شاعر وإعالمي قطري معروف، ولد في سنة 1950، قدم الكثير من البرامج   )1(
اإلذاعي���ة والتليفزيونية في مجال الش���عر واألدب الش���عبي، ومن أهمها: ركن البادية، أثي���ر القصايد، بحور القوافي، من 
أعماق الوطن، وحصاد الس���نين. كما عين خبيًرا إعالمًيا بوزارة الثقافة، وأش���رف على الصفحات الش���عبية في جريدتي 
الراية والش���رق، وله كتاب »بس���تان الشعر«، وديوان ش���عر خاص به. وقد أخذت روايته هذه عن طريق اتصال هاتفي في 

يوم السبت 18 يوليو 2020. 
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ثامًنا: رواية الراوي عيسى بن غانم البودهيم المالكي

يقول الراوي عيس���ى بن غانم)1(، يرحمه اهلل، عن تجربته مع المرض وما ش���اهده وقت 
وقوع الوباء:

أنا واحد من الذين أصابهم المرض، حيث انتشر مرض الطاعون المسبب الرتفاع درجة 
حرارة المصاب، وقد أصابني وأصاب جماعة في بيت واحد كان عددهم 11 ش���خًصا، لم 
يسلم منهم أحد، وهم أهل بيت ناصر بن محمد بودهيم المالكي، وقد قمت على رعاية 4 

أشخاص من المصابين بالطاعون، وكلهم ماتوا، ثم أصابني المرض في البطن.

وأخذ إبراهيم بن راشد يأتي إلّي ومعه )ياس()2( يطحنه ويسكبه في فمي؛ لكي يعالجني 
من داء البطن، وكان هذا الدواء يتسبب في أن أمتنع عن األكل، ولهذا فقد توقفت عن األكل 

أثناء تناولي للدواء، والحمد هلل الذي نجاني.

ورأيت في المقابر عشرة يدفنون الموتى، وعشرة ينتظرون دورهم لكثرة الموتى، وكانوا 
يكفن���ون ف���ي خياش، وال يوجد القماش، ويضعون الجثث بعضها على بعض، وعددهم كثير 

ال يحصيهم إال اهلل سبحانه وتعالى.

وهذا الوب���اء ح���ل منذ ما يقارب 40 أو 45 س���نة، وكنت أس���كن في ذل���ك الوقت بفريج 
الهتمي، وضرب الوباء كل مكان في قطر، البر والبحر، وهو أمر من اهلل سبحانه وتعالى.

وكان���ت )الصخون���ة( تصي���ب المريض في الضحى، وف���ي الليل يموت، أن���ا كنت ضمن 
المرض���ى، وجاءني عب���د اهلل بن أحمد، وأنا ملقى على األرض عن���د أوالد عمي، وملتحًفا 

ولد في فريق الهتمي س���نة 1919 تقريًبا، وقرأ القرآن على ش���يخ نجدي، وعمل في الغوص على اللؤلؤ، ثم التحق بالعمل   )1(
في ش���ركة النفط، وأخيًرا عمل بإحدى اإلدارات الحكومية حتى تقاعده. أولع بالش���عر وحفظه، فقد نش���أ في بيئة غلب 
عليها الش���عر، حيث كان والده ش���اعًرا، كما كان معظم أفراد أس���رته يقرضون الشعر، وهو رواي جيد للشعر والمأثورات 
الش���عبية، اش���تهر بروايته ألش���عار أس���رة البودهيم الموالك، وقد قام بتدوينها وتحقيقها األس���تاذ علي شبيب المناعي، 
وصدر ديوان باس���م هذه األس���رة عن مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية في سنة 1988. وروايته هذه من برنامج 

»صفحات منسية«، إعداد وتقديم محمد المسلماني، سنة 1985. 
الياس أو اآلس شجيرة شائعة دائمة الخضرة، لها أزهار بيضاء أو وردية عطرية، ثمارها لينة سوداء، تؤكل غضة، وتجفف   )2(

وتستعمل توابل، ويستعمل في عالج بعض األمراض في الطب الشعبي القطري. 
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خيش���ة، وكان مع���ه أحمد بن خليفة، وأخ���ذوا يقلبوني بأيديهم، وأن���ا ال أقدر على الكالم، 
ولكني أفطن لما حولي، وس���معت أحد أوالد عمي يقول ألحمد بن خليفة، هذا ميت دعوه 
مكانه، فقال له: سواًء أميت أو غير ميت، نحن سنكويه في رأسه وفي رقبته، وفعال قاموا 
بكيي واحدة في رقبتي وأخرى في رأس���ي، ولم أش���عر بها كثيًرا وكأنها لس���عة ذبابة، وكان 

الوقت عشاًء.

وأذك���ر أن أح���د أبناء عمي، واس���مه محمد توفي بهذا المرض، ولم���ا جاء أخوه مبارك 
يع���وده، قي���ل له: عظ���م اهلل أجرك، أخ���وك توفي. فقال: أي ي���وم هذا؟. فقال���وا له: اليوم 
الخمي���س. فقال لهم: ي���وم الخميس القادم احفروا قبًرا وجهزوه وأنا يوم الخميس س���وف 

أموت. وفعاًل يوم الخميس وفي الساعة التي حددها توفي ولقي ربه، يرحمه اهلل.



81

تاسًعا: رواية عجب بن هادي العجب الشهواني الهاجري

تحدث الراوي عجب بن هادي العجب)1( عن الجدري والطاعون في بادية قطر، فقال:

ي���وم حدث���ت )الصخونة( كان عمري حوالي عش���رة أو اثني عش���رة س���نة، ورأيت بعض 
البيوت في قطر مبنية وليس فيها أحد من سكانها، إذ قضى الطاعون على أهلها جميًعا.

وأول م���ا ض���رب الوباء في عمان وفي أبو ظبي، وبعدها وصل إلى ديار المس���لمين في 
قطر وجميع البلدان، وضرب البدو والحضر.

ومن ضمن من أصابهم رجل اس���مه »رجا الهتوم«، وكان نازاًل حول الوضيحية، وله جار 
منصوري يسمى بالحضري، مبارك بن حضري بن سالم، عنده ثالث بنات وزوجته، وباقي 
أوالده، وعندما أصبح رجا في يوم من األيام جاء إليهم ليزورهم، فلم يجد حًيا منهم سوى 
َرُجلُ���ُهم، وكان���وا س���المين في اللي���ل، وفي الصباح مات���وا. ويقولون إن أهل أب���و ظبي كانوا 

يضعون الثالثة أو األربعة في حفرة واحدة من كثرتهم.

وم���ات ف���ي قطر عدد كثير من العرب، وأذكر أن هذا الوباء جاء في وقت وس���ط فصل 
الربيع، وقد ذهب البرد، ومقبل انفتاح الوقت، وبقي لمدة حوالي ش���هر واحد، وبعده رفعه 

اهلل عن المسلمين.

والجدري يضرب – أيًضا – ويَُطعِّمون »يشنترون)2(« عنه، ولكنه أسلم وليس كالطاعون، 
فاألخير ليس له دواء، ويموت المصاب به سريًعا، أما الجدري فيقومون بالتطعيم منه، وأنا تطعمت 
 عنه »شنترت«، وكنت في ذلك الوقت »مّطِري)3(«، والذي قام بالتطعيم رجل يقال له »ديم)4(«،

هو عجب بن هادي العجب الشهواني الهاجري، من سكان الجميلية، عمل في الغوص على اللؤلؤ منذ كان عمره 15 سنة،   )1(
أجرى تليفزيون قطر معه العديد من المقابالت، التي تحدث فيها عن المياه واآلبار وس���نة القحط، وعن األوبئة وظهور 

البترول. وروايته هذه من برنامج »صفحات منسية«، إعداد وتقديم محمد المسلماني، سنة 1985.
يشنترون: كان أهل قطر والخليج يسمون التطعيم »تشنتر« أو »شنتورة«.  )2(

مطري: مصطلح بحري يطلق على الغواص الشاب الذي يكون تحت التدريب ولم يعتمد غواًصا بعد.  )3(
ديم: طبيب أمريكي اسمه لويس ديم، كان يعمل في مستشفى اإلرسالية األمريكية في البحرين في األربعينيات من القرن   )4(

العشرين، وكان يأتي إلى قطر لعالج المرض. 
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ج���اء م���ن البحري���ن، ال أعرف���ه دار على الع���رب، وأخذ يق���وم بتطعيم���هم، وكان يضع جلد 
المج���دور ف���ي زجاجات )غراش(، وإذ طعم المريض يحس ب���آالم في الرأس والظهر، وهو 

دواء ينفعك بإذن اهلل.

وديم أول ما ظهر من الدكاترة )الدخاتر( في البحرين، وجاء إلى قطر ليعالج أهل قطر 
عندم���ا ضرب وباء الجدري في البحرين وقطر، وبعض الذين يتم تطعيمهم يصاب بش���يء 
م���ن )الصخون���ة(، وبعضهم يصاب م���ن إبهامه إلى أنفه، ويقضي علي���ه مرة واحدة، اهلل ال 

يجعلها تعود على الصديق.
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عاشًرا: رواية الشاعر والراوي أحمد بن شبيب المناعي

يتحدث الشاعر والراوي أحمد بن شبيب المناعي)1( عن الوباء في شمال قطر يقول:

بالنس���بة للطاع���ون والجدري أنا لم أعاصرهما، ولك���ن ذكروا أنه قضى على طائفة من 
الن���اس عندنا هنا ف���ي أبو ظلوف فقد مات أناس كثي���رون، والذين عاصروا تلك األحداث 
رحلوا، والذين أصابتهم تلك األمراض، ومس���هم منها البالء، ماتوا، لكن ذكروه لنا، وذكروا 

لنا ما جرى لهم، ولكننا منذ والدتنا لم نَر شًرا وهلل الحمد.

والطاع���ون مرض من أعراضه ارتف���اع درجة حرارة المريض، والمصاب به ال تطول به 
الحياة، يومين أو ثالثة ويموت، والذين أصابهم لم ينُج منهم أحًدا إال القليل.

أم���ا الجدري، فالذي يص���اب به يعزل، ال يتركونه في البلد، ويج���هزون له مكاًنا بعيًدا، 
ويضعونه فيه، ويجلس معه أحد من أقاربه إلى أن يكمل األربعين يوًما، فإذا أكمل األربعين 

يعيدونه إلى البلد مع جماعته، وهذا المرض معٍد. 

شاعر وراٍو معروف في قطر، ولد في أبوظلوف سنة 1919 تقريًبا، ودرس على يدي الشيخ علي بن سالم المناعي، عمل   )1(
في البحر »غيص«، ثم امتلك سفينة للغوص، ثم اتجه إلى األعمال الحرة والمقاوالت. جالس العديد من الشعراء، ودّون 
بعًضا من أش���عاره ومحفوظاته، إال أنها فقدت منه، وهو راوي جيد للش���عر والمأثورات، وترك العديد من التس���جيالت 
الصوتية والمرئية، وتوفي في سنة 1997. وروايته هذه من برنامج »صفحات منسية«، إعداد وتقديم محمد المسلماني، 

سنة 1985.
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حادي عشر: رواية الباحث محمد بن ناصر العلي

روى الباحث محمد بن ناصر العلي عبر حسابه في اإلنستجرام حكاية عن سبب تسمية 
«، التي عرفت بعد ذلك باس���م »وادي الس���يل«،  منطقة من مناطق الدوحة هي »ِخرِّ الْمجَدرَّ

فيقول عن معنى الخر، هو الوادي الضيق الذي إذ سال يصدر عنه صوت الخرير. 

« فيقول أنه كان يشاد في هذه المنطقة  أما عن سبب التسمية بهذا االسم »ِخرِّ الْمجَدرَّ
عرش���ان يوض���ع فيه���ا مرضى الج���دري، ويتم عزلهم فيه���ا. وكان بعض األهال���ي يترددون 
عليه���م، وينقل���ون لهم الطعام والماء. وال يذهب إليهم إال من أصيب بالجدري وش���في منه، 
أما الش���خص الذي لم يصب بالجدري فال يأتي إليهم. وكانت هذه المنطقة بمثابة معزل 

أو محجر صحي لمرضى الجدري. 
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الفصل الرابع
 األوبئــــــة فـــــي 
الشعر الخليجي
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المقدمة

رغ���م أن األوبئ���ة أصابت أهل الخليج، وضرب���ت بلدان المنطقة عدة م���رات في القرن 
التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين، وتأثر بها الناس كثيًرا، ومات فيها الكثيرون، حتى أن 
أسًرا بأكملها لقيت وجه ربها في هذه الكوارث، والباليا، والمصائب، التي كانت تحل بهم، 
بين الفينة واألخرى، إال أننا نتعجب من عدم تفاعل الشعراء مع هذه القضايا الكبرى، التي 

أصابت الناس جميًعا تقريًبا.

ونحس���ب أن ال���رواة، يرحمهم اهلل، الذين ل���م يتم مقابلتهم لدي���هم الكثير من مثل هذا 
الش���عر االجتماع���ي، الذي ال يلتفت ل���ه، وال يهتم به إال الرواة الش���عبيون، الذين يخالطون 
صغار الش���عراء، وعامة الناس، ويأخذون منهم كل ش���يء صغيًرا كان أو كبيًرا، مهًما كان أو 
غي���ر مهم، فهم مخ���زون المعلومات، ومورد ثري عن حياة الناس ال ينضب، وبخاصة تاريخ 

البسطاء في الماضي.

ولألس���ف الش���ديد أن م���ا ت���م تس���جيله وتدوينه من ال���رواة في قطر م���ا هو إال غيض 
م���ن في���ض، ونقط��ة من بح��ر، وكان���وا، وال نزكي على اهلل أح�ًدا، من خ�ي���ار الناس، وعلى 
اس����تعداد ت���ام للتعاون، والتواص�ل، وكانت قلوبهم ومجالس���هم مفتوح���ة للزائرين، وطالبي 
الع�����ون والمس����اعدة ف���ي أي أمر من األم�ور، ومن���ها الروايات المكن���وزة في صدورهم، ال 
ي���ردون أح���ًدا وال يخفون ش���يًئا، يقولون كل ما يعرف���ون من أحداث الماض���ي، ومأثوراته، 

وأخباره وسيره.

أوال: الشعر الكويتي

وبع���د ط���ول بحث لم أجد ش���يئًا يذكر ف���ي قطر، أما في الكويت، فق���د وجدت قصيدة 
وحي���دة، يحف���ظ الناس بعض أبياتها إلى يومن���ا هذا، وإن اختلفت المصادر في تحديد من 
قالها، ولكن تذكره بعض المصادر باس���م »مال مس���عود«، فقط، وال تعرف معلومات أخرى 
عن���ه، وقص���ة هذه القصيدة أنه ف���ي العام 1831 حلت بالكويت كارثة الطاعون، كما س���بق 
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الذكر، وحدثت الفاجعة في أيام الش���تاء، حيث كانت الس���فن مس���افرة إلى الهند، وعندما 
عادوا من السفر وجدوا الكويت خالية من معظم أهلها، وخاصة النساء، وأصابت الشاعر 
الكارث���ة عندما وجد أهل���ه وجماعته في عداد الموتى، وهنا ق���ال قصيدته التي منها هذه 

األبيات المشهورة)1(:

ش���������فنا الم�����نازل مث��ل دوي الفض���ا        عقب السكن صارت خاليا مخاريب)2(
ي��ا عي�������ن أم�������ر اهلل واللي قض��������ى        م��ن ح���ال أم���ره ما ت��رّده النواحيب)3(
واحس�����رتي لي من ط���رى ما مض�����ى        عص���ٍر يذكرن���ي األه���ل واألصاح��يب
ي��ا وّنت�����������ي وّن������ة كس���ير العض��������ا        وّن������ة ص��ويٍب عّطبت����ه النشاش���يب)4(
شفني عقبه��م ذق�ت كاس��ات اللظ����ى        ع������دم الدوا ووين أج����يب التطابي���ب

ويوجد موال ألحد ش���عراء الكويت، كان س���بب قوله إياه، أنه سافر في مركب »بوم« له، 
وق���در اهلل أن يغرق الب���وم بكل ما يحمله من بضائع ومؤنة، ونجا صاحبه من الغرق، وركب 
في سفينة مع جماعة من الناس، وأخذ ينتقل معهم من مكان إلى آخر، إلى أن وصلوا إلى 
الكوي���ت، وعندما س���أل عن أهله، قالوا له إن زوجته توفي���ت وأوالده جميًعا، وهنا اجتمعت 

عليه مصيبتان مًعا، فقد المال وفقد األهل والعيال، فقال هذا الموال:

دمعي تحدر على وجناي هّمالي
وأشوف دهري على اليوم هم مالي

يحق لي ألسكن الوديان هّمالي
وأرابع الوحش وازي مثلهم وحشي

وأخذ على الراس من رمل الثرى وأحشي
يا حيف عقب األناسة منزلي وحشي
ظليت مفجوع َهّم أهلي وَهّم مالي

حمد الحمد: شعراء الكويت في قرنين 1836-1969، )الكويت: منشورات حمد الحمد، 2017(، ص 70.   )1(
دوي الفضا: األرض الفضاء والمكان الخالي.   )2(

النواحيب، جمع النحيب، وهو البكاء.  )3(
ونتي: أنيني، صويب: مصاب، عطبته: أهلكته، النشاشيب: السهام.   )4(
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وقد وجدت هذا الموال منشوًرا في عدد من الدواوين والكتب، ومن أهمها كتاب »ديوان 
الزهيري«، للباحث الكويتي، عبد اهلل الدويش، حيث أورد النص ونس���به إلى الشاعر حمد 
العسعوس���ي، ولم يذكر مناس���بته، ولكن من خالل قراءتي للموال، وتمعني فيه، يقول ظليت 
مفجوع هم أهلي وهم مالي، إذن هو فجع بأهله وماله، واألهل يقصد بهم الزوجة والعيال، 
والراوي يقول أنه عند عودته وجد أهله جميًعا متوفين، الزوجة واألوالد، وهنا يتطابق قول 
الراوي مع ما نص عليه الشاعر في مواله، وال أظن أن أحًدا يفقد أهله جميًعا إال في كارثة 
ومصيب���ة كب���رى، تحل بهم، وذلك ما تحقق في وباء الطاعون، حيث قضت أس���ر كاملة في 
هذا الوب���اء، وف���ي غيره من األوبئة واألمراض الخطيرة في قطر، وفي جميع بلدان الخليج 

العربي، أعاذنا اهلل وحمانا من كل شر ومكروه.

ثانًيا: الشعر القطري

وممن أورد ذكر الوباء من الشعراء في قطر، الشاعر راشد بن علي العلي، شاعر قديم 
من شعراء قطر، ورجاالتها المشهورين بالكرم والجود، وعاصر المؤسس الشيخ جاسم بن 
محم���د، طي���ب اهلل ثراه، وقد مرض ونقل إلى البحرين للعالج، وقال قصيدة نش���رناها مع 
قصتها في كتابينا »آللئ قطرية«، الجزء األول، و»من أفواه الرواة«، يذكر في مطلعها الوباء 

في ديرة الحضر:

ي���ا بوي أن��ا من دي��رة الِح��ّد م�ليت        دي�رة سعال ودي��رة الحضر توبي)1(
ت ركاب��ه وي��اليت        جدوى سهيل وناح�رات الجنوبي)2( ي���ا لي��ت من َش��دَّ
وابن�������ي م�ثالي��ٍت إلى م��ن تح���لّيت        ومش��يداٍت بين ذي����ك الوع���وبي)3(
ولي من تحنحن خاطر الليل فّزيت        وذبح�ت له من كل حايل عج�وبي)4(

ديرة: بلدة، توبي: تسبب الوباء.  )1(
شدت: رحلت. ناحرات: متجهات.  )2(

مثاليث: خيام. تحليت: نظرت بإعجاب. الوعوب: جمع وعب وهو الوادي الواسع.  )3(
تحنحن: صوت يصدره اإلنسان لالستئذان. حايل: ذبيحة لم تحمل بعد. عجوبي: عجيبة.   )4(
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المـالحـــق
ملحق )1(

يحت���وي المل���ف )OR/R/15/2/1060()1( عل���ى نش���رات دوري���ة، وإش���عارات، وبرقي���ات، 
وش���فرات، ومراس���الت بخصوص تفّش���ي أمراض ُمعدية، واالحتياط���ات المتخذة حيالها، 
وقيود الحجر الصحي المفروضة على المسافرين من وإلى عدة أماكن في الخليج العربي.

تتضّمن األطراف الرئيس���ية للمراسالت الواردة في الملف كاًل من المسئول الطبي في 
مستشفى فيكتوريا التذكاري، ومستشار حكومة البحرين، بلدية المنامة، والمقيم السياسي 
في الخليج العربي، والوكيل السياس���ي في الكويت، والوكيل السياسي في مسقط، والوكيل 

السياسي في البحرين. 

يحت���وي الملف عل���ى وثائق باللغة العربية وترجمات إنجليزية لها: إش���عارات وإعالنات 
الحجر الصحي من حكومة البحرين، ومالحظات حول تش���كيل لجنة استش���ارية لمكافحة 

المالريا في البحرين.

مكتبة قطر الرقمية، تم الوصول إليها بتاريخ 4 أغسطس 2020م.  )1(
https://www.qdl.qa/ةيبرعلا/archive/81055/vdc_100000000241.0x00028b
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ملحق )2(

يحت���وي الملف )IOR/R/15/2/1075()1( على تقارير أس���بوعية ح���ول األمراض المعدية 
التي سجلها مستشفى حكومة البحرين، والمسؤول الطبي عن الحجر الصحي، والمسؤول 
الطب���ي الحكومي، ومستش���فى اإلرس���الية األمريكية، ومستش���فى فكتوريا الت���ذكاري. كما 

يتضمن الملف مراسالت مع اإلدارة الطبية في حكومة البحرين.

مكتبة قطر الرقمية، تم الوصول إليها بتاريخ 4 أغسطس 2020.  )1(
https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100000000241.0x00029a
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ملحق )3(

يتعلق الملف )IOR/L/PS/12/3832()1( بتقارير عن حاالت اشتباه في اإلصابة بالكوليرا 
وأمراض أخرى ُمعدية في الخليج العربي )خاصة دبي(، وترتيبات الحجر الصحي في مثل 
ه���ذه الحاالت بالنس���بة لمن يدخلون )على س���بيل المثال: من إثيوبي���ا( إلى الخليج العربي 
أو يخرجون منه )على س���بيل المثال: إلى اليونان(. وتدور غالبية المراس���الت بين المقيم 

السياسي في الخليج العربي، ومكتب شؤون الكومنولث.

مكتبة قطر الرقمية، تم الوصول إليها بتاريخ 4 أغسطس 2020.  )1(
100000000648.0x000190_vdc/81055/archive/العربية/https://www.qdl.qa
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ملحق )4(

مقاالن نش���رهما األستاذ محمد المس���لماني بعنوان »مصدر آخر للتاريخ«، تطرق فيها 
لذك���ر بع���ض األوبئة والطواعي���ن التي مرت بقطر والخليج العربي، نش���ر المقال األول في 

العدد 2889، بتاريخ 16 أبريل 1989، والثاني في العدد 2893، بتاريخ 20 أبريل 1989. 
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