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 األوضاع الصحية في الحجاز أواخر العهد العثماني

 م (1914-1865قراءة يف كتاب ) احلجر الصحي يف احلجاز 

 د. يوسف بو حسو العارف
 تعليم جدةإدارة مدير إدارة الثكافة واملكتبات ب

 

 - فٝٗةز  اسبةر  َٚٓةزقل  - عزَة١  بكةة١  - اسبذةزظ  َٓطكة١  تعس

ْٗةز  أل١ ٚاألَةطا     الْتؿزض األٚب٦ة  قزب١ً َٓزقل - بؿهٌ خزم

 تػتكبٌ يف

نٌ عزّ َٛغِ اسبر ايصٟ ٜةس إيٝة٘ َةٔ طقطةزض ايعةزس ايغةجَٞ سذةزز َتعةسزٚ        

ٜعٓٝ٘ ايتعسز َٔ قِٝ ٚعززات ٚطغزيٝب سٝزت١ٝ ٚتكزيٝةس   األدٓزؽ ٚايب٦ٝزت بهٌ َز

 ٚطفهزض ٚقش١ َٚط    ٚغري شيو .

ػةةز٥ٌ   ٚقةةس طفزنةةد األزبٝةةزت ايةةع تتشةةسخ عةةٔ اسبةةر ٚاسبذةةزز يف ٖةةصٙ ا     

 َةطا  ٚاألٚب٦ة١ ايةع تٓتؿةط يف    ٚطؾزض ايطسزي١ ٚايعٚاض إىل نجري َٔ ا عزْز٠ َٔ األ

اسبزز َٔ بًسٙ   طٚ تٓكٌ إيٝ٘ بزيعس٣ٚ  زَز حيًُٗاسبر ٜٚعزْٞ َٓٗز اسبذزز َٚٓٗز 

إٕ غةًُ٘ ا    -ثِ ٜعةٛز بٗةز إىل بةجزٙ      بٗز خجٍ سذ٘  بطثٓز٤ غةطٙ   طٚ ٜكز

 . -َٔ ا ٛت ٚايةٓز٤ 

ٚيعٌ طَطا  ايكسض   ٚاالستكزْزت ايسَزغ١ٝ   ٚنطبزت ايؿُؼ   ٚطَةطا   

ٟ  ٚطَةطا   ( ايسٚغٓتزضٜز ) ٚ اهلهُٞ ٚازبٗزظ ٚايهبس   ايعٕٝٛ  ( ايتٝة٥ٛٝةس  ) ٚ ازبةسض

ٚاألٚب١٦ ايع غذًٗز ايطسزي١ ٚاسبذزز  األَطا  طبطظ َٔ   ( ايهٛيريا ) ٚ ٚاسبُٝزت

 . (1)يف نجري َٔ َٛاغِ اسبر

  طٕ تةةسْٞ األسةةٛاٍ ايكةةش١ٝ يف َٓةةزقل اسبةةر   إىل ري َةةٔ ا كةةززضٚتؿةةري نةةج

  االٖتُزّ بزجملزٍ ايكشٞ ٚايعٓز١ٜ بزيٓعزف١   ٚفػزز اهلٛا٤ يف َه١  ق١ً إىل ٜعٛز

                                                           

 . بعديا وما 64 ص ،ص )د.ت( ، عارفامل مكتبة الطائف: ، 3ط ، احلجازية الرحلة : لبيب حممد ، لبتهونيا : نظرا (7)
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ٚضَٞ   اسبذزز   طنف إىل شيو االغتدساّ ايػ٧ٝ  ٝزٙ ايؿطب  يس٣ ايٛعٞ ٚعسّ

 زبُٝع ١ٚنزفٝ قش١ٝ َٝزٙ زٚضات ٚدٛز ٚعسّ   ايططقزت يف ٚاألنزسٞ ايصبز٥ح

ٚتةزقِ األَطا  ٚاْتؿةزض األٚب٦ة١     ممز ٜؤزٟ إىل غ٤ٛ األسٛاٍ ايكش١ٝ ; اسبذزز 

; األَةط ايةصٟ ٜػةتسعٞ اسبهَٛةزت ا ؿةطف١ عًة٢ اسبةر ٚاسبذةزز            بني اسبذزز

يف ٚال١ٜ اسبذزظ سٝح ؾطاف١ َه١ ٚسهزَٗز َٔ األؾطاف   طٚ اسبه١َٛ  غٛا٤

َّ ٛاْني ايكةش١ٝ   ٚتعُةٌ عًة٢ ربةٝةف ٖةصٙ ا ؿةزنٌ       ايٓعِ ٚايك ايعجُز١ْٝ طٕ تػ

ا ػتؿةةٝزت   ٚإْؿةز٤    ايكةش١ٝ  احملةزدط  ٚإقز١َ   ايطب١ٝ ايبعجزت ٚإضغزٍ ا ؿزيف بةتح

 ٚسٌ َؿزنٌ ا ٝزٙ .  ٚإْؿز٤ ؾبهزت ايكطف ايكشٞ   ٚايكٝسيٝزت 

طقةسضٙ َطنةع ا ًةو فٝكةٌ يًبشةٛخ      يف ٖصا ايػٝزم تتبًٛض قطٚسزت نتةزب  

ّ بعٓٛإ : اسبذط ايكشٞ 2001ٖة / 1422غج١َٝ يف ايطٜز  عزّ ٚايسضاغزت اي

ٚ  1914-1865يف اسبذزظ  نةزٕ يف  ّ    ؤيةت٘ ايسنتٛض٠ دٛيسٕ قةزضٟ ًٜةسظ   

قةسَتٗز ا ؤيةة١ ايينٝة١ بًاتٗةز األّ   ٚألُٖٝتٗةز ايةهطٜة١        دزَعٝة١ األقٌ ضغزي١ 

نتٛض عبةةس كةةس تةةطدِ ايهتةزب َةةٔ ايينٝةة١ ايةةس فٚعًُٝتٗةز ٚسةةساثتٗز يف بزبٗةةز    

 . ايطظام بطنزت٘   َٚطادع١ ايسنتٛض َػعس ايؿزَزت

 ْكٓةٗز فُٝز ًٜٞ :  ١ً َٔ األَٛض ٖصا ا ٓذع ايعًُٞ يف مج ١تهُٔ طُٖٝ

ْ٘ إنزف١ دسٜس٠ َٚةٝس٠ يًُهتب١ ايتزضخي١ٝ ألْ٘ ٜكّٛ ع٢ً َزز٠ ٚثز٥كٝة١  إ -1

  ١ ٚايزاضٜةةة  نةةةجريان َةةةٔ نةةةبزبٝزت األٚنةةةز  ايػٝزغةةة١ٝ   ًٞ ةةةَذعجُزْٝةةة١ ُت

ايٛالٜةزت   ; نْٛٗةز إسةس٣  ٚاالقتكزز١ٜ يف ايسٚي١ ايعجُز١ْٝ َٚٓطك١ اسبذزظ 

 ايتزبع١ يًعجُزْٝني يف ْٗز١ٜ ايكطٕ ايتزغع عؿط َٚطًع ايكطٕ ايعؿطٜٔ .

  ٚايزاضٜةةةة١   ْةةةة٘ ٜكةةةةسّ ضةٜةةةة١ نزًَةةةة١ ٚؾةةةةز١ًَ ي ٚنةةةةز  ايكةةةةش١ٝ    إ -2

ٌ ٚزٚض اسبةةةر ٚاسبذةةةزز يف نةةةٌ ا ػةةةز٥     ٚاالدتُزعٝةةة١  ٓطكةةة١ اسبذةةةزظ   

 ٚايسٚض ايصٟ قزَد ب٘ اسبه١َٛ ايعجُز١ْٝ سبٌ ٖصٙ ا ػز٥ٌ .  ايكش١ٝ 

 ايةةع نزْةد تتععُٗةةز   ْة٘ ٜٛنةح سكٝكةة١ ا ةؤاَط٠ االغةةتعُزض١ٜ اياطبٝة١     إ -3

ٚإدٗز    اغتٝزٍ ) ايطدٌ ا طٜض (  : ٚايع تٗسف إىل  آْصاى  ( إظبًيا )

 ايجزْٞ . سبس اسبُٝايع تبٓزٖز ايػًطزٕ ع  ايسع٠ٛ إىل ازبزَع١ ايغج١َٝ 



 از أواخر الطهد الطثمانياألوضاع الصحيظ في الحج

 

799 
قززَةزن َةع     ْتؿط يف َٓطكة١ اسبذةزظ   اايصٟ  ( ايهٛيريا) ْ٘ ٜؤضر  ط  إ -4

اَتست َز بني   ٚمحً٘ اسبذزز إىل َٓزقل دسٜس٠ َٔ ايعزس   سذزز اهلٓس 

زربصتة٘  فى ايسٍٚ ايعع٢ُ األَط ايصٟ سطَّ   َكط ٚإٜطإ ست٢ بًاد طٚضٚبز

 شضٜع١ يًتسخٌ يف طَٛض اسبذزظ .

اهلذُةة١  ٚض ايهةةبري ايةةصٟ قزَةةد بةة٘ ايسٚيةة١ ايعجُزْٝةة١ يف قةةسِّٔ ايةةسََّّْٝة٘ َبةة إ -5

ٚإبعزز ٖصٙ ا ٓطكة١    ٚايتةزعٌ َع ايكهزٜز ايكش١ٝ يف اسبذزظ   األٚضٚب١ٝ 

 عٔ ا ساٚالت االغتعُزض١ٜ .

ْ٘ حيسز ازبٗٛز ايع قزّ بٗز ايعجُزْٕٝٛ يف إقجح األسةٛاٍ ايكةش١ٝ يف   إ -6

ٚإْؿةةز٤ ا ػتؿةةةٝزت   ٚإقزَةة١    ٍ اهل٦ٝةةزت ايطبٝةة١ ٚشيةةو بسضغةةز; اسبذةةزظ 

ِّ  احملزدط ايكش١ٝ   ايٓعِ ٚايكٛاْني ايكش١ٝ .  ٚغ

ٚطخريان فٗصا ايهتزب ٜعس طٍٚ زضاغ١ ٚافٝة١ ٚؾةز١ًَ عةٔ َٛنةٛ  اسبذةط       -7

طٚ يف ايًا١ ايعطبٝة١ ٖٚةٛ     غٛا٤ يف يات٘ األّ ايين١ٝ ; ايكشٞ يف اسبذزظ 

ِ  بصيو  ا ةطتب     يف ايػةٝزم ايتةزضخيٞ ٚا عةطيف     ْككةزن نةبريان   ٜهُةٌ ٜٚةت

 بتزضٜذ ايسٚي١ ايعجُز١ْٝ   ٚتزضٜذ َٓطك١ اسبذزظ .

 1865) : تعترب ايةي٠ ايتزضخيٝة١ ايةع ٜعززبٗةز ٖةصا ايهتةزب      

بةةةةزية  ّ( َةةةةٔ طغٓةةةة٢ ايةةةةةيات ايتزضخيٝةةةة١ ايعجُزْٝةةةة١   1914 -

فةٝٗةةةةز غةةةةز٤ت األسةةةةٛاٍ ايػٝزغةةةة١ٝ  ٚايكجقةةةةٌ ٚاالنةةةةططابزت ;

) ايطدةٌ ا ةطٜض ( .   : ز١ٜ يسضد١ طٕ اياطب طقًةل عًٝٗةز   ٚاالقتكز

خٌ األٚضٚبٞ يف مجٝع ايكهةزٜز ٚا ػةز٥ٌ ايعجُزْٝة١    سٚفٝٗز بسط ايت

  ٚفٝٗز ظٗطت ازبُعٝزت ايساخ١ًٝ ايع تطبد يف طسهزٕ اياةطب  

ٚبسطت بةٛازض ايتُةطز ٚايعكةٝزٕ عًة٢ ايػةًط١ٓ ايعجُزْٝة١   ٚفٝٗةز        

٠ تطزيةةب بزالغةةتكجٍ ٚاسبهةةِ  بةةطظت ايٛالٜةةزت ايعجُزْٝةة١ ايبعٝةةس 

الحالةةةةة العامةةةةة 
أواخةةةةةر العهةةةةةد 

 العثماني
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ايةةصاتٞ   ٚفٝٗةةز طخةةريان نةةعةد ايكبهةة١ ايعجُزْٝةة١ عًةة٢ ايٛالٜةةزت   

 . (1)ايعطب١ٝ َٚٓٗز ٚال١ٜ اسبذزظ

نٌ ٖصٙ ايعطٚف دعًد اسبه١َٛ ايعجُز١ْٝ يف َٓأ٣ عٔ اسبذزظ ٚا ؿزنٌ 

ٗز خجٍ َٛاغِ اسبر ٚقسّٚ اسبذزز   ٚهلةصا ٜٓةزقـ ايهتةزب    ْٝعزٜايكش١ٝ ايع 

( ا ػةةأي١ ايكةةش١ٝ يف اسبذةةزظ بعةةس اْتؿةةزض   136 - 43األٍٚ ) م م  يف قػةةُ٘

ّ   َٚٛقةةف ايسٚيةة١ ايعجُزْٝةة١ َةةٔ شيةةو   ٚا ٛقةةف    1865عةةزّ  ( ايهةةٛيريا) ٚبةةز٤ 

 ْب٢ٓ ع٢ً ٖصٙ ا ؿه١ً ايكش١ٝ .اايسٚيٞ األٚضٚبٞ ايصٟ 

ّ 1831يكةةس ظٗةةط ٚبةةز٤ ايهةةٛيريا طٍٚ َةةط٠ يف اسبذةةزظ عةةزّ      

شطنةد  فت (2)زّ مخةؼ َةطات طخةط٣   ٚتهطض ظٗٛضٙ بعس ٖصا ايعة 

ٚسزٚيةةد   زٚا٥ةةط ايػٝزغةة١ اياطبٝةة١ ٚاألٚضٚبٝةة١ دبةةزٙ ٖةةصٙ األظَةة١   

نةةةُٔ  -ٖٚةةةٞ ا ٓطكةةة١ ايجزْٝةةة١  -ايتةةةسخٌ يٝهةةةٕٛ اسبذةةةزظ 

فأزضدةةةد ٖةةةصٙ ا ؿةةةه١ً نةةةُٔ    اغةةةياتٝذٝزتٗز االغةةةتعُزض١ٜ 

دسٍٚ طعُزهلز ايػٝزغة١ٝ ايسٚيٝة١   ٚتٓبٗةد اسبهَٛة١ ايعجُزْٝة١      

   فتشطنةةد يدٗةةز  احملزٚيةة١ األٚضبٝةة١   ط شبطةةٛض٠ ٖةةصا األَةة 

ٚبسطت يف عٌُ االستٝزقزت ايجظ١َ يًتدةٝف َٔ سةس٠ ا ةط  طٚ   

ايكهةةز٤ عًٝةة٘ . ٚيهةةٔ ايةةسٍٚ األٚضبٝةة١ تةةساعد يعكةةس ا ةةؤ طات     

ايكةةةش١ٝ يٛقةةةف ظسةةةف ٖةةةصا ايٛبةةةز٤ ايكةةةززّ َةةةٔ طضانةةةٞ ايسٚيةةة١  

 ّ .1851فهزٕ َؤ ط بزضٜؼ األٍٚ عزّ   ايعجُز١ْٝ 

غتزْبٍٛ اايعجُز١ْٝ بعكس ا ؤ ط ايكشٞ ايجزْٞ يف  اسبه١َٛ قزيبد عًٝ٘ ٚبٓز٤

َٚٓٗةز     ّ يسضاغ١ اسبزي١ ايكش١ٝ يف ايبشط األمحط ٚايٛالٜزت ايعجُزْٝة١ 1866عزّ 

 : ٚخطز ا ؤ ط مبذُٛع١ َٔ ايكطاضات طُٖٗز  اسبذزظ 
                                                           

م ، 1411/1991انظر  د . زكرياا ساليماى بياومي : قاراءة جديادة يف تااريم العثمااني  ، جادة فاا، املعرفاة ، ط ا،           (7)

 وما بعديا . 203ص ص 

م ص ص باووت : دار الرار، ،   1982ياا/ 1402،  1مصاطى  : يف أواوا التااريم العثمااني ، ط     مأمحد فبد الارحي 

 . اوما بعدي 209

 . 43م . الكتاب نىسه ص 1865م ، 1846م ، 1840م ، 1839م  ، 1838فام   (0)

األوبئةةةة عريعةةةة 
 للتدخل األجنبي
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 تأغٝؼ ضبزدط قش١ٝ ع٢ً غٛاسٌ ايبشط األمحط . -

 س١َ ايهب  ايكشٞ مبه١ ا هط١َ .ف خبًََّهتؿهٌٝ ١٦ٖٝ ُت -

تةةةطى َػةةةأي١ محزٜةةة١ طٚضبةةةز َةةةٔ األَةةةطا  ايٛبز٥ٝةةة١ ازبٓٛبٝةةة١ إىل ايسٚيةةة١      -

 . (1)ْطًل َٔ اسبذزظاايعجُز١ْٝ ع٢ً اعتبزض طٕ ٚبز٤ ايهٛيريا 

ٔ َِّٝبةةَةةٔ احملةةزٚض ايةةع تُ   نُةةز ٜعةةزا ٖةةصا ايكػةةِ صبُٛعةة١ن    

ٍ إضغةزٍ  َٔ خج  االٖتُزّ ايعجُزْٞ مبػأي١ ايكش١ يف اسبذزظ 

ٚتهًٝةةةف األقبةةةز٤    اهل٦ٝةةةزت ايطبٝةةة١ َةةةٔ ايعزقةةة١ُ ايعجُزْٝةةة١    

ا كطٜني ٚايزاض٠ ا كط١ٜ يتؿهٌٝ ايٓعِ ايكش١ٝ ٚتطبٝكٗةز يف  

 بغٛاسٌ ايبشط األمحط   ٚإْؿز٤ احملةزدط ايكةش١ٝ َةع َةز ٜتطًة     

ٚتةةأَني قةةطم اسبذةةزز   ٚذبػةةني   شيةو َةةٔ َكةةزضٜف ْٚةكةةزت  

 ط ايؿطاع١ٝ .ٚغز٥ٌ ايٓكٌ ٚخزق١ ايػةٔ ٚايبٛاخ

طٕ ايسٚية١ ايعجُزْٝة١   : ل ٖصا ايكػِ َٔ ايهتزب إىل ْتٝذة١ َُٗة١ ٖٚةٞ    ٚخيًُ

ٚغعد إىل ذبػني األسٛاٍ    ا كسغزت ايغج١َٝ عٔ ايسفز  غبٌٝ يف دٗسان تأٍ س

ايكش١ٝ يف اسبذزظ قسض إَهزْزتٗز   ٚضغِ نةٌ تًةو احملةزٚالت فسْٗةز زخًةد يف      

  قبهتٗز  ٟظٗٛض ٖصٙ ا ػز٥ٌ ايكش١ٝ يتكٛ اْتٗعت ايع ; ايعع٢ُ ايسٍٚ َع قطا 

 ٚاغتجب ايهجري َٔ ٚالٜزت٘ .(   ايطدٌ ا طٜض ) ٚتػع٢ إىل تةتٝد 

( ٚايةةةصٟ  237-139ثةةةِ تٓتكةةةٌ َؤيةةةة١ ايهتةةةزب إىل ايكػةةةِ ايجةةةزْٞ )م م 

ايةةع تعطنةةد هلةةز َٓطكةة١      -زقةة١ ايهةةٛيريا  خبٚ -خكةةل  ٓزقؿةة١ األٚب٦ةة١   

ٚنةةزٕ عةةسزٖز اثٓةةتني ٚعؿةةطٜٔ َةةط٠    ّ 1916 -ّ 1831اسبذةةزظ يف ايةةةي٠ َةةٔ 

  عزَزن بعس عزّ   ٚقس تعٗةط يف فةيات قةس تكةٌ إىل عةس٠ غةٓٛات       طسٝزًْز تتعزقب 

 : ٞٚطبطظ ٖصٙ األٚب١٦ ايع خًةد ايهجري َٔ ايهشزٜز ٚايٛفٝزت َز ًٜ

 ٚبز٤ خطري ٚسكس ايهجري َٔ ايهشزٜز . ّ 1865عزّ 

ٌ ا ةةط  َةةٔ اهلٓةةس ستةة٢ ٚقةةٌ اْتكةة ٚقةةس ؾةةعبزٕ ؾةةٗط يف ظٗةةط ّ 1872عزّ 

 َه١ .
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020  
ظٗةةةط يف ؾةةةٗط شٟ اسبذةةة١ ٚتػةةةبب يف ٚفٝةةةزت نةةةجري٠ ٚطٍٚ     ّ 1877عزّ 

 ظٗٛضٙ بني اسبذزز ايبٓازيٝني .

ممةةةز قبًةةة٘ ظٗط يف شٟ ايكعةةةس٠ ْٚكةةةٌ بٛاغةةةط١   فتهنةةةزطؾةةةس  ّ 1881عزّ 

 اسبذزز اهلٓٛز. 

ٖٚةةٛ طؾةةس ٚبةةز٤ ظٗةةط يف تةةزضٜذ اسبذةةزظ    بًةة  عةةسز ايٛفٝةةزت    ّ 1893عزّ 

 طيف سزز . 30.336سٛايٞ 

َٜٛةةزن ٚنزْةةد ايٛفٝةةزت     28بسط ايٛبز٤ قبٌٝ عٝةس األنشة٢ بة   1902ّعزّ 

 ؾدل . 4000 سٛايٞ

 بةةةني اسبذةةةزز ايكةةةززَني َةةةٔ ( طنتةةةٛبط)  13ظٗةةةط ايٛبةةةز٤ يف  ّ 1907/1908عزّ 

 . (1)سزز 4739ٟ ( ٚنزْد ايٛفٝزت سٛايٞ بَٛبز) 

 َ ٓزقؿة١ َٛنةٛ   ةؼ اسبٝةز٠ االدتُزعٝة١      ثِ تٓتكٌ ا ؤية١ يف ٖصا ايكػةِ إىل 

  ٚزٚضٖز يف األسٛاٍ ايكش١ٝ   َٔ سٝح ايبٝٛت ٚايٛنع ايػهين   يف اسبذزظ 

  ٚخزق١ يف في٠ اسبر سٝح ٜعزاز عسز ايػهزٕ بؿهٌ ًَشٛظ يف ظَةٔ َعةني   

َٚهةةزٕ ضبةةسز ممةةز ٜؿةةهٌ نةةجريان َةةٔ ايهةةا  االدتُةةزعٞ ٚايػةةهزْٞ عًةة٢     

األَط ايصٟ ٜؤزٟ إىل َعٜةس َةٔ غة٤ٛ      ٕ اسبذزز ا ػزنٔ ٚا ٓزظٍ ا عس٠ يغهز

 األسٛاٍ ايكش١ٝ يًُٛاقٓني ٚاسبذزز ع٢ً سس غٛا٤ .

ٖٚٓز تؿري ا ؤية١ إىل صبُٛعة١ َةٔ ايػةًبٝزت ايةع تةؤزٟ إىل      

 ٚاألَطا    َجٌ :اْتؿزض األٚب١٦ 

 ق١ً زٚضات ا ٝزٙ ايٓعٝة١ يف ا ػزنٔ ا عس٠ يًشذزز . -

 يكشٞ .عسّ ٚدٛز قٓٛات يًكطف ا -

اْتؿةةةةزض ايكةةةةزشٚضات ٚا دًةةةةةزت ٚعةةةةسّ ٚدةةةةٛز إزاض٠ خزقةةةة١   -

 بزيٓعزف١ ايعز١َ )ايبًسٜزت( 

 (2)ِٗ يف عطف١ َٚٓة٢ ٥ق١ً ايٛعٞ ايكشٞ يس٣ اسبذزز ٚطخطز -

. 
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ايكطا  : طٕ طِٖ غًب١ٝ تػزعس ع٢ً تةزقِ ٖصٙ األسٛاٍ ٖٞ  : ٚتؤنس ايبزسج١

ممةةز ; عًةةٞ َةةٔ األؾةةطاف  ايػٝزغةةٞ بةةني ايةةٛايٞ ايعجُةةزْٞ يف َهةة١ ٚاسبةةزنِ اية  

ممةز ععةٌ    ٌ خططان نبريان يف اظزٚاد١ٝ ايػًط١ ٚايكطا  ايعًين طٚ ايهةُين ؾهَّ

 . ابعًٝس اايعٌُ بطٚح ايةطٜل يًتدةٝف َٔ سس٠ األٚب١٦ ٚاألَطا  طًَط

ٚغةة٤ٛ األسةةٛاٍ    َؿةةه١ً ا ٝةةزٙ يف اسبذةةزظ ٚزٚضٖةةز يف ْؿةةط األَةةطا   طَةةز 

٘ َةةٔ ايٓكةةزف بةةبةةأؽ  هلةةز ا ؤيةةة١ سٝةةعان الايكةةش١ٝ يف ٖةةصٙ ا ٓطكةة١   فكةةس طفةةطزت 

دةةط٣  َٚةةز  يف غةةكٞ اسبذةةزز  ( عةةني ظبٝةةس٠) طنةةست فٝةة٘ عًةة٢ زٚض   ٚا عززبةة١ 

نصيو   يهٔ ا ؿه١ً تهُٔ يف غ٤ٛ  يتبك٢ ٚايقجسزت عًٝٗز َٔ اييَُٝزت

اغتدساّ اسبذزز هلصٙ ايعني ٚتعهري صبزضٜٗز ممز ٜػزعس عًة٢ اْتؿةزض األَةطا     

زض ٜبةةسٚ زٚض ايسٚيةة١ ايعجُزْٝةة١ ٚسهَٛةة١ األؾةةطاف يف اسبذةةزظ يف  ٚيف ٖةةصا ايقةة  

 ايقجح ٚاييَِٝ .

ٜتعًةل مبةز٤ ظَةعّ    عٓة٘ ا ؤيةة١ فُٝةز     دٚطِٖ ٚقة١ يف ٖصا ايكػةِ ٖةٛ َةز ذبةسث    

  ٚيهٔ ايكز٥ُني  ( ايهٛيريا)  تُٗ٘ األٚضبٕٝٛ بأْ٘ ايػبب يف اْتؿزض ٚبز٤اايصٟ 

  ٚقةزَٛا بٛنةع ايتةسابري اشبزقة١      (1)٥عزتٚا نةٌ ٖةصٙ ايؿةز   ُسَّة ع٢ً طَط اسبذزظ َف

 يصيو اياط  .ايجظ١َ اشبط  ٚايًٛا٥ح   ٚبسقجح ايكش١ 

يتةةسخٌ يف ؾةةؤٕٚ ازٚالت ايةةسٍٚ األٚضبٝةة١ حملةةدتةةتِ ٖةةصا ايكػةةِ بطةٜةة١ عزَةة١  ُٜٚ

َٚٔ ٖصٙ احملةزٚالت    ٖٚٞ ٚغ١ًٝ يًتسخٌ يف األَٛض ايػٝزغ١ٝ    اسبذزظ ايكش١ٝ

 ًٜٞ : َز

ٔ طقبةز٤    َٚةٔ طقبةز٤ َػةًُني    ; طبتًطة١  ١ تؿهٌٝ ١٦ٖٝ قشٝ -1 ايةسٍٚ   َة

ؾطاف ايطيب ع٢ً اسبذةزز قبةٌ ٚقةٛهلِ إىل    ٚتهٕٛ َُٗتِٗ اي   األٚضب١ٝ

 َه١ .

َٓةةع ايةةصٖزب إىل اسبةةر   سٝةةح طقةةسَد نةةجري َةةٔ ايةةسٍٚ األٚضبٝةة١ عًةة٢    -2

فط  ؾطٚط تعذٝع١ٜ ع٢ً ضعزٜزٖز ايطاغبني يف اسبر ٚشيو حبذة١ اْتؿةزض   

اسبذةةزظ ٚسةزظةةزن عًةة٢ ايكةةش١ ايعزَةة١   ٚيةةصيو   َٓةةع    ايٛبةةز٤ ٚا ةةط  يف

 َٔ طزا٤ فطٜه١ اسبر  . ٜٔايهجري
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022  
صبُٛعةةة١ َةةةٔ ا ةةةؤ طات   تكةةةسا ةةةؤ طات ايسٚيٝةةة١ ايكةةةش١ٝ : سٝةةةح عُ   -3

ٚفةةط  تةةسخٌ ايةةسٍٚ األٚضبٝةة١ يف ؾةةؤٕٚ     ايكةةش١ٝ  ٓزقؿةة١ ٖةةصٙ ا ػةةأي١   

ٜؼ عةةزّ ٚيعةةٌ طٖةةِ تًةةو ا ةةؤ طات ٖةةٛ ا ةةؤ ط ايكةةشٞ يف بةةزض     اسبذةةزظ 

ٚايةةةع طنةةةست عًةةة٢   ّ سٝةةةح ْةةةتر عٓةةة٘ َعزٖةةةس٠ بةةةزضٜؼ ايكةةةش١ٝ 1851

 ٓةةع اْتؿةةزض األٚب٦ةة١ ٚاألَةةطا  بةةني       صبُٛعةة١ َةةٔ ايتٓعُٝةةزت ايكةةش١ٝ    

 اسبذزز .

َؤنةس٠ عًة٢ زٚض ايسٚية١ ايعجُزْٝة١ دبةزٙ        ٚبصيو ربتِ ايبزسج١ ايكػِ ايجزْٞ 

ٛبز٤ ا ٓتؿط يف َٛاغةِ  ذ١ ا ط  ٚايحب; ايتطًعزت األٚضب١ٝ يًػٝطط٠ ع٢ً اسبذزظ 

اسبةةةر مبهةةة١ ا هطَةةة١   ٚايةعزيٝةةةزت ايعجُزْٝةةة١ يقةةةجح ايٓةةةٛاسٞ ايكةةةش١ٝ يف   

األَةةط ايةةصٟ دعةةةةٌ ايبزسجةةةة١ تةةةطز ايكػةةِ      ٚإقزَةة١ احملةةزدط ايكةةش١ٝ     اسبذةةزظ

ٚاألخري  ٓزقؿ١ ٖصٙ ا ػأي١   سٝح  شٛض اسبةسٜح ٖٓةز عةٔ ايدةطا٤ات      ايجةةةزيح

تٗز ايسٚيةة١ ايعجُزْٝةة١ ضزان عًةة٢ ايتةةسخجت األٚضبٝةة١    َّٓايقةةجس١ٝ ايكةةش١ٝ ايةةع غةة   

 زان هلز عٔ َػز٥ٌ اسبر ٚاسبذزظ .ٚإبعز

: يكس  دهد ايدطا٤ات ايقجس١ٝ ايعجُز١ْٝ  ػز٥ٌ ايكش١ يف اسبذزظ عٔ 

ٜتبع شيةو َةٔ يةٛا٥ح ٚتٓعُٝةزت      َٚز  تؿهٌٝ ايزاض٠ ايكش١ٝ مبه١ ا هط١َ 

   ف ايتطًعةةزت األٚضبٝةة١ عبةةٛ اسبذةةزظ نةةزٕ هلةةز طنةةرب األثةةط يف إٜكةةز    قةةش١ٝ 

اغةةتطزعد ٖةةصٙ ايزاض٠ إقزَةة١ ا كةةشزت ٚايكةةٝسيٝزت ٚزٚض ايهةةٝزف١ يًةكةةطا٤       ٚ

ٚإْتةزز    يهذ ٚتٓك١ٝ َٝةزٙ ايؿةطب    ضبطزتنُز طغػد يف نُطإ ٚدس٠ ٜٚٓبع 

ٚسًةةد َؿةةه١ً ا ٝةةزٙ إىل سةةس نةةبري   ٚس تتكةةزعؼ عةةٔ تػةةٝري سطنةة١    ايةةجًر 

 ِ .اسبذزز بؿهٌ َٓعَّ

 طْزبٝةب َٚس خطٛط َٝةزٙ ايؿةطب يف     ف إىل شيو إْؿز٤ احملزدط ايكش١ٝ طن

ٚإعةساز خةطا٥  يًُةسٕ ٚتٛغةٝع ايؿةٛاض  ْٚعزفتٗةز ٚتةٛفري َبةزي  َزيٝة١            سسٜس١ٜ 

) ضغّٛ ايقجسزت ايكةش١ٝ يف اسبذةزظ ٚايٓعزفة١ ( يًكةطف عًة٢      : ذبد َػ٢ُ 

 ٖصٙ ا ؿطٚعزت ايع تتبٓزٖز ايزاض٠ ايكش١ٝ بزسبذزظ .

تؿةةةري إىل ظبةةةزح ايعجُةةةزْٝني يف ايٛقةةةٍٛ إىل سةةةٌ      د نةةةٌ ايبةةةٛازض   ٚنزْةةة 

ٚزخةةٍٛ   ٚيهةةٔ قٝةةزّ اسبةةطب ايعز ٝةة١ األٚىل      ا ؿةةهجت ايكةةش١ٝ بزسبذةةزظ 
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ٚإعةجٕ ايعةسا٤ يربٜطزْٝةز ٚايةسٍٚ       ايسٚي١ ايعجُزْٝة١ قطفةزن فٝٗةز إىل دزْةب األ ةزٕ      

هُزّ ايؿطٜف سػةني إىل  ٌ ايٓٗز١ٜ اسبت١ُٝ يًسٚي١ ايعجُز١ْٝ ٚاْا ػزْس٠ هلز   غذَّ

نٌ تًةو ايتةسابري    طز٣ إىل إياز٤ّ بعس تٓكٝب٘ ًَهزن ع٢ً اسبذزظ 1916بطٜطزْٝز 

 ايكش١ٝ .

ٚبةةصيو ربةةتِ ا ؤيةةة١ نتزبٗةةز ايٛثةةز٥كٞ ايكةةِٝ ٚا تُٝةةع يف َعززبزتةة٘ ٚقطسةة٘      

َٚٓٗذٝتةة٘ ايعًُٝةة١ َٚٛنةةٛعٝت٘   األَةةط ايةةصٟ ععًةة٘ َةةٔ ايهتةةب ايةةع ذبتزدٗةةز   

ٜهؿةةف يٓةةز   ضا٥ةةس َةةٔ ايسضدةة١ األٚىل ٚثةةز٥كٞ ألْةة٘ نتةةزب ;  ا هتبةة١ ايتزضخيٝةة١

 نجريان َٔ ايٛثز٥ل ايعجُز١ْٝ ايع نزْد سبٝػ١ األنزبري يف األضؾة١ ايعجُز١ْٝ .

 ٚاسبُس   ضب ايعز ني
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