
ȯࡧ ɨȣ �ʎɈࡧȄם ȷ ɽ ȗםȄࡧȭ ʈȲȆȗɦȄࡧȓɨȣ ɭ40ࡧȮȯ ɐɦȄࡧ10֗ࡧȳɺȻ �ɰࡧ Ȅɽ ȡ2202ࡧȾ .614ࡧ–812�ࡧ�ࡧ

128

  .)م1830-1519هـ / 1246-926الجزائر إبان الفترة العثمانية(في الحجر الصحي 

Quarantine in Algeria during the Ottoman period (926- 1246A.H/ 1519-1830A.D)

  الملخص:

يف الفرتة احلديثة عروف من أساليب الوقاية من انتشار العدوى املرضية، وامل ايتناول هذا املقال باألساس أسلوب    

أو نظام استحدثه األوروبيون يف أواخر القرن الرابع عشر وبداية القرن  إجراءبالكرنتينة أو احلجر الصحي وهو 

ق عرب العامل يف الفرتة ǗƢǼŭ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�¿ƢǜǼǳ¦�¦ǀđ تاخلامس عشر بعد وضع قوانني خاصة لتسيريه، هذا وقد تأثر 

، وقبل ذلك سوف فقط أننا يف هذا املقال سنتناول ايالة اجلزائر إالاحلديثة  كاجلزائر وتونس، وطرابلس الغرب، 

ه يف احلد توالدور الذي لعب اأمهيتهنبني مث ها التارخيية، جذور ةهذا النظام الوقائي املسمى بالكرنتينة و ماهينعرج على 

تطبيق اجلزائر حكاما وحمكومني  واقعإلىضافة إىل تطرقنا إمن اخلسائر اليت تنجم عن العدوى املرضية بكل أنواعها، 

دعوة محدان بن عثمان خوجة رائد  سلط الضوءعلىكما سنهذا النظام الوقائي يف الفرتة العثمانية.   إلجراءات

  إبان الفرتة املدروسة.لداعي لإلصالح والنهضة يف اجلزائر املتأثر بالفكر األورويب الغريب واو التجديد 

.، الوقايةاجلزائر، الكرنتينة، الفرتة العثمانية، احلجر الصحي، األوبئة والطاعون:مفتاحيةالكلمات ال

Le résumé en anglais :
This article mainly deals with a method of preventing the spread of disease infection, known
in the modern period as Karantina or quarantine, a procedure or system developed by
Europeans at the end of the fourteenth century and the beginning of the fifteenth century after
setting special laws to manage it, and this system was affected by many areas Throughout the
world in the modern period, such as Algeria, Tunisia, and Tripoli in the West, however, in this
article we will address the regency of Algeria, and before that we will review the nature of
this preventive system called Karantina and its historical roots, and then show its importance
and the role it played in limiting the losses that result from disease infection in all In addition,
we touched upon the reality of Algeria's application of the procedures of this preventive
system in the Ottoman period, as rulers and ruled. We will also shed light on the call of
Hamdan bin Othman Khoja, the pioneer of renewal and influenced by Western European
thought and calling for reform and renaissance in Algeria during the studied period.

Keywords: Algeria,Ottoman period, Karantina,Pestilence and plague,Prevention.
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  :مقدمة

عرف العامل املتوسطي يف الفرتة احلديثة انتشار العديد من األمراض املعدية والفتاكة، واليت كانت سببا يف 

حدوث كوارث دميوغرافية، وذلك راجع إىل سرعة انتقال عدوها بني الناس، خاصة وأن هذه املنطقة عرفت حركية  

©�¦ȂǳÂƢƷ�ƾǫ�Ŀ¦ǂǤŪ¦�ǖȈƄ¦�¦ǀǿ�ÀƢǰǇ�À¢�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥÂ��Ƣđ�Ʋū¦�كبرية سواء لتزايد نشاط التجارة أو لكثرة رحال

، إال أن أساليب التطبيب لديهم كانت حمدودة، خاصة إذا ما تعلق األمر بالطاعون وبئةاحلد من انتشار هذه األ

، فمن ابرز لوبائيةوطرق لوقف أو الوقاية من انتشار العدوى ا وسائلوبعض األوبئة األخرى، هلذا عملوا على إجياد 

  جند الكرنتينة أو احلجر الصحي. وسائلال تلك

ǀđ�©ǂƯƘƫ�ƾǬǧ الوقائي عديد املناطق عرب العامل املتوسطي يف الفرتة احلديثة كاجلزائر، وتونس، ااإلجراء

حناول ، وقبل ذلك سوف فقط أننا يف هذه الدراسة سنسلط الضوء على ايالة اجلزائر إالوطرابلس الغرب وغريها، 

ه يف احلد توالدور الذي لعب اأمهيته وما هي، اوجذورهةالكرنتينةهيوهي ماما األسئلة املطروحةاإلجابة على بعض 

ما الرئيسية وهي:  األسئلةعن العدوى املرضية بكل أنواعها؟ باإلضافة إىل إجابتنا عن  تمجنمن اخلسائر اليت 

هل كان ذلك بإيعاز من احلكام؟ أو ،و إبان الفرتة العثمانيةاجلزائر  يف- احلجرالصحي-الكرنتيةتطبيق نظام  مدى

  الوقائي؟هذا اإلجراء  ¦ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�¿ŗƷ عمال فرديا ارجتاليا؟ وهل

  :-الحجر الصحي –ماهية الكرنتينة .1

:2009، مبعىن أربعني (شويتام، Quarantinaالكرنتينة ككلمة التينية األصل جاءت من الكلمة االيطالية

420��©¦ǂǯǀǷ��°ƢǿǄǳ¦��ŘǠŭ¦�ǆ Ǩǻ�ǲǸŢÂ�ǲǏȋ¦�ƨȈǈǻǂǧ�ƢĔ¢�¾ȂǬȇ�ǺǷ�½ƢǼǿÂ��1980 :185 املهم فهي(

.)2009:420التينية األصل. أما يف اللغة العصمانلية الرتكية فنجدها قرانتينة (شويتام، 

ربعني يوما عند الثغور لكل والواقع أن الكرنتينة أو احلجر الصحي كمصطلح هي إقامة إجبارية يف معزل ملدة أ     

وارد أجنيب، سواء كان مريضا مرضا معديا أو مشكوكا فيه، وقد أخذت الكرنتينة (األربعون املقدسة) من عدد 
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)، أو الواردين من اخلارج الذين يشتبه يف 1968:23ابن عثمان خوجة، إحتاف، (األجانب األيام اليت يقضيها 

حيتجزون يف هذا األخري ملدة أربعني يوما حىت تثبت سالمتهم من األمراض مرضهم يف احملجر الصحي، فقد كانوا 

.)2009:420الوبائية (شويتام، 

فمما سبق ميكن أن نعترب أن الكرنتينة من اإلجراءات والتقنيات الطبية الوقائية املتبعة إلحباط انتشار أي       

ينة هو عزل الناقلني احملتملني أو حاملي األمراض عدوى مرضية، ومما ال شك فيه أن الغرض احلقيقي من الكرنت

واجلراثيم، حىت لو مل تظهر عليهم أي عالمات للمرض عند الثغور أو املوانئ أو نقاط احلدود، ويكون هذا العزل 

�Ŀ�ƨǴǸƬƄ¦�ƨȈǓǂŭ¦�ǽ¦Âƾǟ�°ƢǌƬǻ¦�Ƥ Ǽš �Â¢�ǞǼǷ�» ƾđÂ��µ ǂŭ¦�µ ¦ǂǟ¢�°ȂȀǛ�̈ŗǧ�ƨȈǘǤƫ�ǲƳ¦�ǺǷ�ƢǷȂȇ�śǠƥ°¢�̈ŗǨǳ

ومبوجبه مينع من دخول أي وافد إىل هذه البالد واالختالط بأهلهايف حال ثبوت وجود ط البلد املراد دخوله، وس

  املرض.

  جذور الكرنتينة :.2

 م يف دوبروفنيك على ساحل داملاتيان1377كان سنة   -الكرنتينة - إن أول مرة استعمل احلجر الصحي       

عشر امليالدي،  اخلامسمبدينة البندقية يف القرن  بكرواتيا، أما عن أول من استعمله كنظام رمسي فهم االيطاليون

سلطات املدينة، فأدركت أن السفن املقبلة من شرقي البحر املتوسط كانت سبًبا يف نقل  ويعود ذلك ملا الحظته

أول حمجر صحي على جزيرة قريبة منها تسمى سانتا ماريا بعض األوبئة إىل هذه املدينة، وبذلك افتتحت البندقية 

م، وسرعان ما تبنت البلدان األوروبية األخرى هذا النظام، وأصبح منوذجًا لعملية ضبط اَحلْجر 1423يف سنة 

,254(الصحي الدويل على امتداد قرون أعقبت ذلك  255:2013,Tognotti(.

ة عن مراكز السكن للحد من انتشار املرض، فقد أنشأت يف مواقع هذا وقد كانت مراكز احلجر الصحي بعيد    

�ǄƳ¦Ȃū¦�ÀȂǰƫ�ȏ�śƸǧ��ǺȇƾǴƥ�Â¢�śƬǬǘǼǷ�śƥ�ǲǐǨƫ�Ŗǳ¦�ǺǯƢǷȋ¦�Ŀ�Ä¢�°ƢĔȋ¦�Â¢�°ƢƸƦǳ¦�ǲưǷ�ƨȈǠȈƦǘǳ¦�ǄƳ¦Ȃū¦

���ƢĔ¢�ƶǓ¦Ȃǳ¦Âالطبيعية متاحة يتم تطويق احملجر خبندق أو يف املوانئ. أما عن اختيار أربعني يوما فهو غري معروف

اختذت من نظرية ابقراط فيما يتعلق بعدد األيام اليت تكون فيها األمراض حادة، باإلضافة إىل نظرية فيتاغورت من 
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ƢƠȈȀƬŭ¦�ǺǷ�ƨºȇȂǷƾǳ¦�ƨȈºǟÂȋ¦�ƾȇƾƦƬǳ�¿±Ȑǳ¦�ƪ©� ةفرتة من التورا أو األرقام ǫȂǳ¦�ǲưŤ�¿Ƣȇ¢�ƢĔ¢�ƾǬƬǠȇ��² ƾǬŭ¦�§ ƢƬǰǳ¦�

والواضح أن النقطة  )،Tognotti,2013:(255وذلك من خالل التبخري والتطهري يف القـرون اليت تلت نظام العـزل

 األخرية هي األقرب إىل احلقيقة باعتبار أن امسها األربعني املقدسة.  

وجتدر اإلشارة إىل أن املسلمني قد عرفوا هذا اإلجراء الوقائي منذ فجر اإلسالم، إذ أن الرسول حممد صلى 

ÀȂǟƢǘǳ¦�Â¢�ƨƠƥÂȋ¦�ǾȈǧ�ǂǌƬǼƫ�Äǀǳ¦�ƾǴƦǳ¦�ǺǷ�«ÂǂŬ¦�Â¢�¾Ȃƻƾǳ¦�Ǻǟ�ȄĔ�ƾǫ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�œǼǳ¦�śƥ�ƾǫÂ��

الصحي بأوضح بيان، فمنع الناس من الدخول إىل البلدة اهللا عليه وسلم يف عدد من األحاديث مبادئ احلجر 

إذا سمعتم ‹‹املصابة بالطاعون، ومنع كذلك أهل تلك البلدة من اخلروج منها. يف قوله صلى اهللا عليه وسلم: 

في، (ابن إمساعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلع ››بالطاعون بأرض فال تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا منها

إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا ‹‹وقال أيضا ،)1422:130، الجامع

وقد أوصى الرسول الكرمي أيضا بالعزل يف حالة أي مرض أو وباء حيث قال صلى اهللا عليه وسلم  اهذ ،››فرارا منه

.)1987:22، (القضاة ››ال يوردن ممرض على مصح‹‹

واإلعجاز النبوي يتجلى يف هذه األحاديث يف منع الشخص املقيم يف أرض الوباء أن خيرج منها حىت وإن         

كان غري مصاب، فإن منع الناس من الدخول إىل أرض الوباء قد يكون أمراً واضحاً ومفهوماً، ولكن منع من كان 

والعقل   حاً معاىف أمر غري واضح العلة، بل إن املنطقيف البلدة املصابة بالوباء من اخلروج منها حىت وإن كان صحي

يفرض على الشخص السليم الذي يعيش يف بلدة الوباء أن يفر منها إىل بلدة أخرى سليمة حىت ال يصاب 

1987:22(القضاة، بالعدوى، ومل تعرف العلة يف ذلك إال يف العصور املتأخرة اليت تقدم فيها العلم والطب

.):2018على البار،)(

إذ أثبت الطب احلديث أن الشخص السليم يف منطقة الوباء قد يكون حامًال للميكروب، وكثري من األوبئة 

تصيب العديد من الناس، ولكن ليس كل من دخل جسمه امليكروب يصبح مريضاً، فكم من شخص حيمل 

لتيفود، والزحار، والباسيلي، والسل، بل جراثيم املرض دون أن يبدو عليه أثر من آثاره، فاحلمى الشوكية، ومحى ا
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وحىت الكولريا والطاعون قد تصيب أشخاصًا عديدين دون أن يبدو على أي منهم عالمات املرض، بل ويبدو 

،1987:22(القضاة، الشخص وافر الصحة سليم اجلسم، ومع ذلك فهو ينقل املرض إىل غريه من األصحاء 

.)2018البار، ىعل

وهناك أيضًا فرتة احلضانة، وهي الفرتة الزمنية اليت تسبق ظهور األعراض منذ دخول امليكروب وتكاثره حىت 

يبلغ أشده، ويف هذه الفرتة ال يبدو على الشخص أنه يعاين من أي مرض، ولكن بعد فرتة من الزمن قد تطول 

يه أعراض املرض الكامنة يف جسمه، ففرتة عل تظهر- حسب نوع املرض وامليكروب الذي حيمله  على-تقصروقد 

حضانة اإلنفلونزا مثًال هي يوم أو يومان، بينما فرتة حضانة التهاب الكبد الفريوسي قد تطول إىل ستة أشهر. كما 

أن ميكروب السل قد يبقى كامناً يف اجلسم عدة سنوات دون أن حيرك ساكناً، ولكنه ال يلبث بعد تلك الفرتة أن 

سم، والشخص السليم احلامل للميكروب أو الشخص املريض الذي ال يزال يف فرتة احلضانة يستشري يف اجل

يعّرض اآلخرين للخطر دون أن يشعر هو أو يشعر اآلخرون، لذا جاء املنع الشديد وكان الذنب كبرياً كاهلارب من 

(القضاة، وسلم الزحف، فالواضح أنه هنا يكمن اإلعجاز العلمي يف أحاديث الرسول صلى اهللا عليه 

.)2018البار،، على1987:22

وجيب التنويه بأن الرسول الكرمي عليه الصالة والسالم حىت لو دعا إىل تطبيق هذه التقنية الوقائية إال انه مل      

حيددها مبدة زمنية معينة، مثل األوروبيني الذين حددوها بأربعني يوما فقط، ويبدو أن أسلوب الوقاية عند الرسول 

وروبيني. ألنه قد وجدت عدة أمراض ال ميكن االحرتاز منها يف صلى اهللا عليه وسلم كان أكثر دقة منه عند األ

  مدة أربعني يوما فقط مثل التهاب الكبد الفريوسي.

  :-الحجر الصحي–أهمية الكرنتينة .3

سبق يتنب أن أمهية الكرنتينة تكمن يف احلد من اخلسائر النامجة عن تفشي األمراض  مامن خالل        

من اإلجراءات الطبية املتبعة إلحباط انتشار العدوى ي يتبع يف هذا النظام هو والطاعون، فأسلوب العزل الذ
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ومن خالل منع الناس من االتصال باآلخرين تصبح العدوى مستحيلة وختتفي  وليكون الضرر اقل. ااملرضية وعزهل

وبائية ومتنع توغلها يف األمراض املعدية من تلقاء نفسها، فهي إذا من أهم الوسائل اليت حتد من انتشار األمراض ال

�ǞǸƬĐ¦�¶ƢǇÂ¢

 احليوان وبذلكتطبيق احلجر الصحي يقلل من حدة فتك وانتشار األوبئة بالنسبة لإلنسان أو  أن إىل إضافة       

النعكاسات والعواقب النفسية والدميغرافية اوبه تكون  ،يف عدد األموات اقلاملخلوقات تكون الكوارث 

باتباع احلجر الصحي ولعل هذه النقطة األخرية تبني مدى أمهية القيام  والطاعون اقل حدة. لألوبئةواالقتصادية 

  ة وكذا حماربة نتائجها الوخيمة. ألوبئالسلبية ل يف التخفيف من التأثريات

أو مستجدة كانت جديدة   إذاخاصة  األوبئةاإلنسان على مر العصور يف مواجهة الكثري من عجز  وأمامهذا 

،زال هو احلل املثايل ملثل هذه املواقفي مواجهة هذه األخرية دون خسائر كبرية فاحلجر الصحي كان والتفادي ول

وان حىت  .السلطة أوالصحية للدولة  املنظومةدون حجر صحي يكلف ويرهق  األوبئةمواجهة واجلدير بالذكر أن 

(شويتام،  عرفت بوسائل التطبيب التقليديةاملدروسة خاصة وان الفرتة  ،فعالية وسائل التطبيب عند السكاناثبت 

ف على يتخفوحتكمها يف انتشاره تؤدي دورا كبريا يف الفالكرنتينة بتطويقها للوباء  كلذل )406 - 402 :2009

  .ضعيفةهشة و كانت   إذاخاصة  هادعموتاملنظومة الصحية  أو األطباء

أن عمل هذه األخرية يعترب  هي-الكرنتينة–صحي ولعل النقطة الرئيسية اليت تؤكد على مدى أمهية احلجر ال     

من األساليب الوقائية األولية اليت تعمل على خفض معدل ظهور مرض معني وكذا استفحاله، ونظرا ملا تكلفه 

اإلصابة باألوبئة من خسائر بشرية واقتصادية تغدو أمهية الوقاية من األوبئة باحلجر الصحي واضحة خاصة يف ظل 

  عدم وجود عالج مؤكد.
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  للجزائر:المرضية انتقال العدوى  صادرم .4

اليت كانت  األماكن أبرزموجات عديدة من األوبئة والطاعون، ومن  العثمانية انتشارايالة اجلزائر يف الفرتة  شهدت

وقد   .، ووادي النيلواألناضول خاصة تركياسيا الوسطى والعراق، وشبه اجلزيرة العربية، آتنتقل منها إىل اجلزائر هي 

إىل  ا)، وانتقاهل2013:239، موساوي القشاعي(ا كانت األسفار وخاصة رحلة احلج من أهم أساب انتشاره

  اجلزائر. 

زد على ذلك فان ايالة اجلزائر مل تسلم من طرق أخرى النتقال األوبئة والطاعون إليها وعلى رأسها             

املتوسط كانت أداة مباشرة لنقل العدوى املرضية البحرية واملعلوم أن املسالك البحرية، فباعتبار أن املالحة يف البحر 

النقطة الرئيسية لنقل هذه األخرية هي املوانئ، فابرز املوانئ اليت نقلت عدوى األوبئة إىل اجلزائر يف الفرتة املدروسة 

رب، وموانئ برشلونة هي موانئ اسطنبول، وأزمري واإلسكندرية ودمياط، ورشيد يف املشرق وميناء تونس باملغ

وقرطاجنة يف الناحية األوروبية، والواضح من خالل ما سبق أن أغلبية األوبئة اليت تعرضت هلا ايالة اجلزائر يف الفرتة 

�Ǌ ȈŪ¦�¼ǂǧ�Ŀ�ǺȇƾǼĐ¦�Â¢�ǶȀǠƟƢǔƥÂ�°ƢƴƬǳ¦�Â¢�«Ƣƴū¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƢƥÂ°Â¢Â�¼ǂǌŭ¦�ǺǷ�ǲǯ�Ƣǿ°ƾǐǷ�ÀƢǯ�ƨȈǻƢǸưǠǳ¦

.)417-2009:416، مشويتا ،261-2013:239، اوي القشاعيموس(أو األسرى أو الطلبة. 

:الصحي الحجرتطبيق واقع إجراءات 

�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ǂǯǀǼǧ�̈Śưǯ�ƢĔ¢�ǚƷȐȇ�ǂƟ¦ǄŪƢƥ�ƨȈǻƢǸưǠǳ¦�̈ŗǨǳ¦� ƢǼƯ¢� ƢƥȂǳ¦�°ƢǌƬǻ¦�ƪ ǧǂǟ�Ŗǳ¦�©¦ȂǼǈǴǳ�ǞƦƬƬŭ¦�À¤

  على سبيل املثال السنوات اليت عرفت الوباء يف كل قرن من قرون الوجود العثماين باجلزائر:

م، 1554م، 1552م، 1550م، 1547، 1542م، 1541السنوات هي:  عشر:السادس  القرن- أ

  م.1584م، 1561م، 1559

م، 1647م، 1643م، 1639م، 1620م، 1605م، 1601 هي:السنوات  عشر:السابع  القرن- ب

م، 1689م، 1678م، 1677م، 1676م، 1673م، 1664م، 1663م، 1661م، 1654م، 1650

  م.1699م، 1698م، 1697م، 1695م، 1693
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م، 1749م، 1744، 1740م، 1738م، 1732م، 1700 هي:السنوات  عشر:القرن الثامن - ج

  م.1799م، 1798م، 1797م، 1794م، 1793م، 1788م، 1787م، 1785

  م.1822 إىل م1810م، ومن 1808م إىل 1804 هي:السنوات  عشر:التاسع  القرن-د

ت إىل تناقصهم بصورة رهيبة، فاخلسائر البشرية واحلقيقة أن هذه األوبئة مبختلف أنواعها قد فتكت بالسكان، وأد

)، وهذا بالتأكيد سيؤثر يف الكثري من مواقف 1986:105،(سعيدوين اليت جنمت عنها تفوق خسائر احلروب

رجال السلطة والسكان وسيدفع البعض منهم للبحث عن حلول هلذا الوضع باختاذ إجراءات حتد من انتشار 

.ه األوبئةالعدوى املرضية النامجة عن هذ

  السلطة الوقائية:إجراءات  .1 .5

بعدما عرفنا أنه قد جنم عن انتشار األوبئة والطاعون حدوث كوارث دميوغرافية نشري إىل أن الفئة احلاكمة مل  

�ǺǷ�ŐǸƬƦǇ�ƨȇƢĔ�Ŀ�ÀƢǈǸǴƫ�ǺǷ�Ǿƫ®Ȃǟ�ƾǠƥÂ�Ƣǣ¢�ǺǈƷ�ÄƢƥǂǴȈƦǳƢǧ��ƨȈǓǂŭ¦�ÃÂƾǠǳ¦�Ǯ Ƭǧ�ǺǷ�Ãǂƻȋ¦�Ȇǿ�ǶǴǈƫ

كما   ،Haëd,1881:68)ة(ــنـني سـمسـت واخلـاهز السـى شديدة عن عمر ينـه محـاتـأودت حبيم 1543ة ــسن

م اثر إصابته حبمى الزحار عن عمر يناهز الستني 1562أن البيلرباي امحد باشا تويف عام 

باإلضافة إىل وفاة الباي ابن عودة يوسف بن حممد بن إسحاق املسرايت  )،125,126Haëd,1881سنة(

) هذا وكان الطاعون أيضا 19: 1974، بن عبد القادر الوهراين(ا م1734ه/1147ء بتلمسان سنة بالوبا

ƨǳƢȇȏ¦�ǽǀđ� ƢǸǴǠǳ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�̈ƢǧÂ�Ŀ�Ƥ ƦǇ وهلذا كان البد من اختاذ 69: 1974،بن عبد القادر الوهراين(ا(

�ǶȀȈǷȂǰŰ�̈ƢȈƷÂ�ǶēƢȈƷ�ƨȇƢǸū�ƨȈƟƢǫÂ إجراءاتأنفسهم  رجال السلطة

�ƨȈǨȈǯ�ƢȈǴƳ�ƶǓȂȇ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǳƢȇƢƥ�ƨǘǴǈǳ¦�¾ƢƳ°Â�¿Ƣǰū¦�©¦°¦ǂǫÂ�Ǧ ǫ¦ȂǷ�Ǻǟ�ƢđǂǔǼǇ�Ŗǳ¦�ƨǴưǷȋ¦�À¢�Ǟǫ¦Ȃǳ¦Â

بني سنيت  فالداي إبراهيم باشا الذي حكم ايالة اجلزائر ما .تطبيقهم للكرنتينة أو احلجر الصحي يف الفرتة املدروسة

تياح طاعون رهيب مات من جرائه يوميا ما م اج1741قد حدث يف عهده وبالضبط سنة  ،م1745- م1732
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��ÀȂǟƢǘǳ¦�ǺǷ�ƢƥÂǂǿ�ƨȈǨȇǂǳ¦�ǾƬǷƢǫ¤�Ŀ�² ƢǼǳ¦�¾¦ǄƬǟ¦�ń¤�Ä¦ƾǳ¦�¦ǀđ�Ǟǧ®�ƢǷ��ƨȈƸǓ�ǺȇǂǌǠǳ¦Â�̈ǂǌǟ�ǆ ǸŬ¦�śƥ

وهذا الداي هو نفسه الذي أمر  )،2013:353، موساوي القشاعي( وكذلك رافضا ألي احتكاك باخلارج

سنة  اإلسكندرية�ǺǷ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ȄǴǟ�©®°Â�Ŗǳ¦Â� ƢƥȂǳ¦�Ƣđ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨǼبإجراءات احلجر الصحي على السفي

.)121-2011:114رحلة، (ابن محادوش اجلزائري، م1743ه/ 1156

ويف هذا الصدد أشار صاحب لسان املقال إىل تدابري احلجر الصحي اليت اختذها هذا الداي بوضوح يف        

ويف ثالث رجب املوافق أخر يوم من يوليه قدم علينا مركب من اإلسكندرية باحلجاج، وفيه الوبا فمنعهم ‹‹ قوله:

الباشا الدخول، محية من أن يقوم ممرض على مصح. إىل ثامن عشرة، موافق خامس عشر اوغست، أذن هلم يف 

م(ابن محادوش اجلزائري،1743ه/1156وكان هذا سنة ، ››الدخول، بعد حتقق سالمتهم من املرض املذكور. 

فمن خالل هذا القول  ،)2009:69(املدين،  عهد الداي إبراهيم باشا يف.)121-2011:114رحلة، 

يتضح أن هذا األخري قد اصدر قرارا رمسيا مينع دخول احلجاج بعد شكه يف محلهم للوباء وقاية من أن يدخل 

وينقلوا عدواهم بينهم وهذا هو هدف نظام الكرنينتة، واجلدير حاملو املرض على أهل البلد الساملني من الوباء،

بعدد أيام الكرنتينة بل دام حوايل مخسة  ابالذكر أيضا أن هذا احلجر الذي طبقه هذا الداي مل يدم أربعني يوم

فقط، لكن حسب املقولة يتبني أنه مل يسمح للحجاج بالولوج إىل املدينة إال بعد تأكده من عدم  اعشر يوم

محلهم للوباء. فنالحظ من خالل هذا أن هذا الداي كان يؤمن بضرورة العزل واحلجر الصحي لضمان عدم 

  انتقال العدوى املرضية.

م بفرض 1787قد حذا حذو الداي السابق، فقد قام عام –قسنطينة - هذا وان صاحل بايبايليك الشرق        

ƢǬƬǻ¦�ǞǼǷ�» ƾđ�ƢȀƬǬǘǼǷÂ�ƨƥƢǼǟ�ƨǼȇƾǷ�¾ȂƷ�ȆƸǏ�¿¦ǄƷ مدينة - ل العدوى املرضية للطاعون إىل مركز البايليك

م سارع فرسان احلامية العثمانية 1785)، وقبل هذا وبالضبط سنة 1986:103(سعيدوين،  -قسنطينة

املرابطة مبدينة عنابة أيضا إىل إقامة حزام صحي حول هذه األخرية، بغية احليلولة دون تسرب عدوى الطاعون إىل 

�ǽǀǿ�À¢�ǚƷȐŭ¦Â��ƨƥƢǼǟ�ǲȀǇÂ�ƨǳƢǬǳ¦�ȆƷ¦Ȃǻ�Ŀ�½ƢƬǨǳ¦�µسكان هذه املدين ǂŭ¦�¦ǀđ�ƨƥƢǐŭ¦�ǲƟƢƦǬǳ¦�ǺǷ�ƨ
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Ś̈Ʀǯ�ǂƟƢǈƻ�ª ÂƾƷ�ǺǷ��ǲȈǴǬƬǳ¦�Â¢�ǞǼǷ�» ƾđ�ƨǷ°ƢǏ�ƪ ǻƢǯ�ƾǫ�©¦ ¦ǂƳȍ¦ ،2009:463(سعيدوين(.

  احلامية.هذه فاألكيد أن هذا الباي قد وافق على هذا اإلجراء الوقائي الذي قام به فرسان 

بغلق مركزه، الباي للقبطان  إذ مسح ،قبطان القالةمع  -صاحل باي-واألمر نفسه حدث بني هذا الباي      

احلمد ‹‹ ا هذا األخري، فمن خالل إحدى الرسائل املخطوطة غري املؤرخة ورد فيه للحيلولة دون تسرب الوباء إىل

املعظم األرفع اهلمام األنفع الصدر الوجيه االمنع هللا من عبد اهللا سبحانه املتوكل عليه املفوض مجيع أموره إليه 

موالنا السيد صاحل باي اعزه اهللا تعاىل أمني إىل خدمينا قبطان القالة السالم على من اتبع اهلدى أما بعد فان  

كتابكم ورد علينا وعلمنا ما فيه من انكم تريدون الغلق من الوبا لكونكم مسعتم به يف عنابة اخل ما ذكرمت لنا 

لمناه تعلم وأننا مل نسمعوا بذاك وال عندنا منه شيء وانتم حيث أردمت الغلق فأغلقوا وكتب عن املسمى أعاله ع

، والواضح أن ما ورد يف هذه الوثيقة يؤكد احرتام هذا الباي لتطبيق هذا النظام الوقائي 1››دام عزه وعاله أمني.

  ضمانا لسالمة رعاياه.

حرص على تطبيق إجراءات قد هو اآلخر ن بايليك الغرب حممد الكبري فاتح وهرازد على هذا فان باي         

ليكه، وحينها عزل نفسه وحاشيته عن الناس مدة طويلة يف بادية يالعزل ففي فرتة حكمه تفشى الطاعون يف با

( املزاري، مراءتلك السنة بعام اخليمة احل تببالد أوالد سليمان، ونصب هناك خيمة محراء كبرية من الوبر حىت مسي

أشار لوضع هذا الباي مسلم بن عبد القادر يف أنيس الغريب نفسه )، ويف السياق 1990:297طلوع، 

وحدث يف أيامه الطاعون الذي مل حيدث يف هذا اإلقليم قبل ذلك قط، مات به اجلل من ‹‹...واملسافر قائال

ابن عبد القادر (  ››عراب البادية زمانا طويال ... الناس، وخرج الباي بأهله وخمزنه فارا منه وظعنوا ظعون األ

م، يف طريقة 1794)، هذا وقد سار على خطاه ابنه عثمان باي وهران عام 1974:64، تاريخ،  الوهراين

�¾Ƣǐƫ¦�Ä¢�Ǻǟ�¦ƾȈǠƥ�°ȂȀǋ�ƨƯȐƯ�Ƣđ�ǶȈǬȈǳ�ƨƬȈǴǷ�¾ȂȀǇ�ń¤�ƘƴƬǳ¦�Ƣǔȇ¢�À¦ǂǿÂ�ƨȈƷƢǼƥ� ƢƥȂǳ¦�°ƢǌƬǻ¦�ƾǼǠǧ�¾ǄǠǳ¦

.)1986:103دوين، (سعي بالسكان

-1�ƨǟȂǸĐ¦1641 زائريةطنية اجلو كتبة الامل، 130، الوثيقة.
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انتشار  أيضا)وقع 88:  2009(العنرتي، تاريخ، م1822سنة  ويف عهد الباي إبراهيم باي الكريتلي وبالضبط

�ǺǷ�Ƣē®Ȃǟ� ƢǼƯ¢�ƨǼȇƾهذه املعدوى الطاعون مبدينة عنابة بسبب  رسو سفينة عثمانية من نوع بوالكر مبيناء ل

طاعون بينهم منذ إقالع السفينة من ميناء اإلسكندرية مبصر، وقد اإلسكندرية حمملة باحلجاج بعدما ظهر مرض ال

اضطر هذا الوضع مستخدمي الشركة اإلفريقية أن يطلبوا من باي قسنطينة سالف الذكر يف رسالة عاجلة بتاريخ 

الباي م السماح هلم بغلق املركز التجاري التابع هلم باملدينة نفسها، فسارع هذا 1822الرابع والعشرين من جوان 

)، فمن خالل هذا يتبني أن هذا 2009:462(سعيدوين،  إىل تلبية طلبهم يف يوم الرابع جويلية من نفس السنة

على رعاياه الوافدين من احلج، إال أنه قد احرتم ووافق على طلب  الباي حىت وان مل يطبق نظام الكرنتينة

��� ƢƥȂǳ¦�¦ǀđ�śƥƢǐŭ¦�Ǻǟ�¾ǄǠǳƢƥ�Ä°ƢƴƬǳ¦�Ǆǯǂŭ¦�ȆǷƾƼƬǈǷ

واجلدير بالذكر أن حسني داي أخر دايات اجلزائر كان أكثر حرصا وتطبيقا إلجراءات احلجر الصحي على      

م وصلت سفينة مالطية إىل ميناء مدينة اجلزائر، وبصددها أشار 1823الباي السابق. ففي عهده وبالضبط سنة 

إن حدث ودخلت سفينة  أجنبية إىل هذا ة يف هذا امليناء، وهي يشريف الزهار يف مذكراته عن عادة كانت سار 

�ǶǴǰƬȇ�ƢĔƢǘƦǫ�ÀƢǧ��ƨǼȈǨǈǳ¦�Ǯ ذلك مرتجمامليناء خيرج هلا قائد املرسى مع قنصل و  ǴƬǳ�¦ȂǴǏÂ�¦̄Ɯǧ�¼°Â±�Ŀ�ƾǴƦǳ¦

�ÀȂǷŗŹ�ǶĔƜǧ�ƢȀǬƦǘƫ�ƪ ǻƢǯ�¾ƢƷ�ȆǨǧ��ȏ�¿¢�ƨǼȈƬǻǂǰǳ¦�ǪƦǘƫ�ƨǼȈǨǈǳ¦�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤�ǶǿŐƼȈǳ�Ƥ ǯǂŭ¦�ƨȈǏƢǻ�ǺǷ�ǶȀǠǷ

ǂƳ¤�¦ȂǴǸǰȈǳ�ƢȀȈǴǟ�ÀÂƾǠǐȇ�ǶĔƜǧ��ƨǼȈƬǻǂǰǳ¦�ǪƦǘƫ�ȏ�ƨǼȈǨǈǳ¦�ƪ¦ ¦©� ذلك وال يصعدون ǻƢǯ�¦̄¤�ƢǷ¢��ƢȀǼƬǷ�ȄǴǟ

حترتم فمن خالل هذا يتبني بوضوح أن اجلزائر كانت  .)152 : 1980(الزهار،  إرساء هذه السفينة يف امليناء

والواضح أيضا أن أي سفينة   هذا النظام الوقائي يف موانئها خاصة إذا كانت السفن مشكوك يف أمرها، تطبيق

كانت تطبق هذا النظام فذلك عالمة على وجود شكوك يف احتوائها على الوباء، وقد تنبه هلذا اجلزائريون فكان 

  العامة.البد من اتقاء التقرب منها ضمانا للسالمة 
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وقائي للحيلولة  كأسلوب- الصحياحلجر –فمن خالل ما سبق يتبني أن اجلزائر قد اعتمدت نظام الكرنتينة      

دون تسرب وانتشار العدوى املرضية يف بعض موانئها وكذا داخل أراضيها، وقد جاء ذلك يف الكثري من املرات 

  بإيعاز من احلكام ورجال السلطة.  

إىل فيه  أشارم، 1830وزير احلربية الفرنسي عام  أعده سري تقريرد يف ر هو ما و  قيقةاحل هوما يؤكد هذ           

وهنا جيدر التأكيد على أن ما جاء يف هذا  .حلكام اجلزائريني قد طبقوا العزلة اإللزامية عند حدوث وباء معنيأن ا

).2012:57(خياطي،  التقرير كان يف غاية الوضوح

ƢǷ�À¢�ȏ¤�� ƢƥȂǳ¦�°ƢǌƬǻ¦�ƨȈǴǸǟ�ǺǷ�ǲȈǴǬƬǴǳ�ƢĔÂǀƼƬȇ�¿Ƣǰū¦�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈƟƢǫȂǳ¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦�ǲǯ�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥÂ

فكان احلكام ، )1983:129الحظناه، هو أن تلك اإلجراءات مل تكن حترتم يف فرتات معينة (غطاس، 

يضطرون إىل رفع احلجر الصحي وعدم االلتزام به يف فرتات األزمات الداخلية النامجة عن ندرة املواد الغذائية 

األساسية، أو لتعرض البالد لتهديد خارجي، فلهذا كان احلكام يسمحون للسفن احململة بالبضائع واملعدات 

�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƞǻ¦Ȃŭ¦�Ŀ�ȂǇǂǳƢƥ�ǺȇƾǼĐ¦Â�ƨȈƥǂū¦ هي تطبيق  أثناء انتشار الوباءالقاعدة الرئيسية ومهما كان احلال، فإن

  .العزلةعملية 

وهذا يبني أن بعض احلكام مل حيرتموا هذا النظام يف اجلزائر يف هذه الفرتة، غري أن اخرتاق القوانني مل مييز 

سبيل املثال مت إعطاء املوافقة لباخرة قوية  ء البحر املتوسط، فعلىاجلزائر فقط، وإمنا قد لوحظ تقريبا يف كل مواىن

النتشار مرعب  ارئيسي االشبهة للرسو يف ميناء مرسليليا، وهذا السماح لنزول األشخاص والبضائع كان سبب

.)2012:57(خياطي، م، حيث أن مخسني ألف شخص لقوا حتفهم بسبب هذا الوباء1720للعدوى سنة 

  :الوقائيةالمجتمع  إجراءات . 2.5

�ǲƟƢǇÂ�² °ƢŻ�ÀƢǯ�ǺǷ�½ƢǼȀǧ��ÀȂǟƢǘǳ¦Â�ƨƠƥÂȋ¦�ǽƢš �ƾƷ¦Â�Ǧ ǫȂǷ�Ǿǳ�Ǻǰȇ�Ń�ǞǸƬĐ¦�À¢�ƨǬȈǬū¦

من  ويوجد هناك من استعمل املياه املعدنية، فالتطبيب من عقاقري وأعشاب وخبور ولكل داء استعملوا مواد معينة، 

اك من اختذ الفرار من األوبئة والطاعون إىل مناطق كان يستعمل السحر والشعوذة وزيارة األولياء الصاحلني، وهن
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لم هلذه األوبئة بقناعة أن القدر أو كما كانوا يسمونه املكتوب ال تسأخرى وسيلة له، زد على وجود من كان يس

مفر منه فلماذا يتعب نفسه باختاذ وسائل معينة، أما الفئة األخرى فقد جلأت إىل العمل باحلجر الصحي الفردي 

  وما بعدها). 2013:269ماعي(موساوي القشاعي، أو اجل

ǴƦǬƫ�ƾǫ�ǞǸƬĐ¦�©ƢƠǧ�ǒ Ǡƥ�À¢�ƶǔƬȇ�¿ƾǬƫ�ƢǷ�ǲǯ�¾Ȑƻ�ǺǸǧ هذا اإلجراء الوقائي الكرنتينة  تمارست و– 

من اجل التصدي لألوبئة والطاعون، ومل يكن فقط رجال السلطة هم من دعوا إليه وطبقوه،  - احلجر الصحي

Đ¦�ƨƦŵ�ǺǷ�ƾƳȂȇ�Ǿǻ¦�ŕƸǧهؤالء الداعني لتطبيق نظام الكرنتينة هو الشخصية  رأسدى إليه وعلى اتمع من ن

رائد التجديد  2محدان بن عثمان خوجةالفرنسي  املعروفة يف الفرتة املتأخرة للوجود العثماين وبداية االحتالل 

¦�ÀȂȈƥÂ°Âȋ¦�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�©ƢǷ¦ǄƬǳȏتباع إل الداعينهضة يف اجلزائر و لل ساعيواملتأثر بالفكر األورويب الغريب وال

  لالحرتاز أو الوقاية من اإلصابة بالعدوى املرضية بكل أشكاهلا.

  بايالة اجلزائر: - احلجر الصحي –دعوة محدان بن عثمان خوجة لتطبيق الكرنتينة - 

روبيني وأنظمتهم أعجب بأفكار األو  أنه قدزيارات محدان بن عثمان خوجة الكثرية إىل أوروبا  املالحظ من       

املتبعة يف االحرتاز أو الوقاية من األوبئة والطاعون، وبعودته إىل اجلزائر حاول الدعوة إىل وجوب األخذ باحلضارة 

�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ��ƨȈƥÂ°Âȋ¦ -وذلك رغبة منه إليقاظ السكان من الطرق  -الوقاية من األمراض وسبل معاجلة بعضها

)، خاصة عندما الحظ تقاعس 26، 2007:25( عقاب،  اية قبل العالجالتقليدية البالية فيما خيص الوق

بعض حكام اجلزائر عن تطبيق هذا النظام الوقائي وكذا عدم احرتام مبادئه يف الكثري من املرات(موساوي 

.)2012:57؛ خياطي، 2013:351القشاعي، 

م مبدينة اجلزائر من عائلة ذات وجاهة عظيمة ماال وثقافة، 7571:هو جزائري املولد والنشأة كرغلي األصل، ولد حوايل حمدان بن عثمان خوجة-2

 خرآلوملا عاد تقلد عدة مناصب إدارية حىت عني مستشارا  ،األستانة مه وممارسة التجارة إىلتلقى مبادئ تعلمه على يد والده مث أرسل إلكمال تعل

على يات اجلزائر أال وهو الداي حسني، وهو من دافع بشدة عن اجلزائر من فضائح فرنسا فرحل هلذا الغرض إىل باريس وملا اصطدم بإصرار فرنسا اد

.م، تاركا ورائه إرثا فكريا نضاليا نلمسه يف كتبه ورسائله1840أن تويف سنة  ¦ń¤�Ƣđ�ǂǬƬǇو ادر باريس متجها إىل إسطنبول، موقفها االستدماري غ

.)2013:309، عواديكذلك (. و )42-19: م2007عقاب،(أنظر للمزيد 
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إحتاف "الكرنتينة يف تأليفه لكتاب مساه يف الدعوة إىل تطبيق نظام االحرتاز أو تلك ته وجتلت حماوال       

وملا رأيت اخللل الداخل على املسلمني ‹‹... الصدد:. إذ يقول يف هذا "املنصفني واألدباء يف االحرتاس عن الوباء

بإمهال هذه القواعد وإنكارها والتزام التقشف والتعصب يف عدم دفع املضرة ومالحظة أغوارها يف كثري مما ابتكره 

وكنت جتشمت أسفارا...فكنت رأيت بالبالد الفرجنية انتظام أمورهم...وخصوصا حيث التزموا لدفع الفرنج...

الوباء عنهم ما جربوه: من االحتماء واالحرتاز باالستقراء يف عدم إدخال الداخل إليهم إال بعد حتقيق الرباءة 

(ابن عثمان خوجة،  ››ذلك كرنتينة... واإلسترباء وجعلوا لذلك حكاما يف أماكن حصينة مع غاية االحتياط. ومسو

)، فيبدو من خالل هذا أن احلكام واحملكومني قد أمهلوا أنظمة الوقاية يف عهد محدان 47، 2006:46إحتاف، 

  بن عثمان خوجة.

دعا أيضا إىل نبذ التعصب والتزمت والتقليل من إتباع الطرق  هذا وإضافة إىل دعوته إىل تطبيق الكرنتية      

) الن ظاهرة 2007:43(عقاب، الصوفية، ونبذ روح االتكالية وحماربة الشعوذة املتفشية عند بعض الدراويش

  رةـتـر يف هذه الفـيل كبـحليني بشكـكان املــند السـعا عــراض كان شائـاية من األمـوقــــة والـاجلـعــر يف املـحـعمال السـاست

, Alger,1898 : 130,131)(De Paradis، يف األوساط الريفية كما سبق واشرنا. وخاصة  

ȈǴǯ�Ǻǯǂȇ�Ń�ǞǸƬĐ¦�À¢�ǾǨǳƚǷ�Ŀ�®°Â�ƢǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�śƦƬȈǧكمبدأ وقائي ومل يتخذ كل   إىل احرتام نظام الكرنتينة ة

األسباب يف االحرتاز، لذلك دعا محدان خوجة إىل األخذ باألسباب واالحتماء أو الوقاية يف جلب املنافع ودفع 

ȂƴǴǳ�ǲȇǄŭ¦�ǄƦŬ¦Â��Ǌ̧�ويشبّ  .الضرر ǘǠǳ¦�°ǂǔǳ�ǲȇǄŭ¦� ƢŭƢǯ� ƢƥȂǳ¦�Ǟǧƾǳ�Ƣđ�ǀƻȋ¦Â�ƨǼȈƬǻǂǰǳ¦�Â¢�±¦ŗƷȏ¦�Ǿ

(ابن  للتوكل فياأن إتباع احلجر الصحي واألخذ باألسباب ليس مناباء وغريه، كما نوه واحلجامة واملداواة باألشي

خوجة أراد أن ينبه احلكام بن عثمان فمن هذا يتضح أن محدان  )،63-2006:60عثمان خوجة، إحتاف، 

وان األسلوب  رية،أمراض كثواحملكومني إىل أن الكرنتينة ما هي إال وسيلة تبعد الوباء كاحلجامة وختلص املريض 

�¿ƾǟÂ�¿ȐǈƬǇȏ¦�ǺǷ�̈ŚƦǯ�ƨƳ°®�ń¤�ǲǏÂ�ƾǫ�ǞǸƬĐ¦�À¢�ƶǓȂȇ�¦ǀǿÂ�ƅ¦�°ƾǫÂ�ǲǯȂƬǳ¦�°ƢǗ¤�Ǻǟ�«ǂź�ȏ�ȆƟƢǫȂǳ¦

  .الوقاية حبجة انه قدر وجب االستسالم له
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:-الحجر الصحي-محاجر تطبيق الكرنتينة .5

المحاجر داخل االيالة:.1.6

أكد بعض املؤرخني والباحثني على عدم وجود حماجر صحية طبق فيها نظام الكرنتينة باجلزائر يف الفرتة       

)، بينما اثبت آخرون عكس 2013:173العثمانية أمثال الدكتورة فلة موساوي القشاعي(موساوي القشاعي، 

لرأي األخري هو ما حدث سنة ). وما يؤكد هذا ا57:  2012(خياطي، ذلك أمثال الدكتور مصطفى خياطي

ففي هذه السنة انتشرت احلمى الصفراء ما اضطر مائيت مهاجر للهرب خوفا من العدوى، متجهني حنو  .م1804

�ƨȈǷ¦Ǆǳȍ¦�ƨǳǄǠǳ¦�ƪ Ţ�ǶȀǠǓȂǳ�Ȃȇ±°¢�ń¤�ǶŮƢǇ°¤�Ļ�À¦ǂǿÂ�ń¤�ǶŮȂǏȂƥÂ�ǶĔ¢�ȏ¤�À¦ǂǿÂ�ƨǼȇƾǷ–خياطي، (-الكرانتينة

2012:57(Ƿ�ƢǼǳ�¿ƾǬȇ�¦ǀǿÂ���ǂƳƢŰ�®ȂƳÂ�¿ƾǟ�ƨȇ¦Â°�ȆǤǴȇ�¦ǀǿÂ�ȆƸǏ�ǂƴŰ�Ƣđ�ÀƢǯ�Ȃȇ±°¢�À¢�ǽ®ƢǨǷ�ȄǘǠ

  صحية يطبق فيها العزل بايالة اجلزائر يف هذه الفرتة.

  المحاجر خارج االيالة:.2.6

زامية يف اجلزائر مل يكن مقتصرا على حماجر داخل االيالة، فما ينبغي ليبدو أن تطبيق الكرنتينة أو العزلة اإل      

أراضيها يف حماجر خارج االيالة، فالعديد من السفارات  إىلالتنبيه له أن اجلزائر كانت تفرض احلجر على الوافدين 

الرمسية اليت كانت تأيت إىل اجلزائر من الشرق أجربت على التوقف يف حماجر تونس أو مرسيليا قبل أن ترسو يف 

م، ورد فيها أن وكيل اجلزائر 1828ه/ 1244ميناء اجلزائر. فمن خالل إحدى الرسائل املخطوطة املؤرخة سنة

اج عمار طلب من حسني باي تونس تقليص مدة الكرنتينة مبحجر حلق الوادي للموظفني اجلزائريني بتونس احل

وهنا  .، الذين قدموا من أزمري إىل تونس فاجلزائرااألربعة، واجلنود املتطوعني البالغ عددهم ستة وعشرون يلداش

وهذا يبني أن بعض احملاجر اليت طبق ، 3جيب أن نؤكد أن مصطلح الكرنتينة قد ورد حرفيا يف آخر هذه الوثيقة

ƢȈǴǇǂǷÂ�ǆ ǻȂƫ�ǺǷ�ǲǰƥ�ƢǿǄǯǂǷ�ÀƢǯ�ƾǫ�Ƣđ�ƨǼȈƬǻǂǰǳ¦�¿Ƣǜǻ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦ـ .  

-3�ƨǟȂǸĐ¦1903 زائرية.اجل.طنيةو كتبة الامل، 12، الوثيقة
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كانت يف الفرتات األوىل للوجود   قد- ليبيا–وما جيدر اإلشارة إليه أن كل من تونس واجلزائر وطرابلس الغرب       

ما معناه أن حماجر  )549، 2007:548(بيات، 4العثماين مبنطقة احلوض الغريب للمتوسط كايالة واحدة

الواردين األجانب على تونس هي نفسها حماجر الواردين األجانب على اجلزائر، فمن خالل ما تقدم يبدو أن 

اجلزائر يف هذه الفرتة كانت تعتمد على حماجر تونس باعتبارها حمطة توقف واسرتاحة للسفارات اليت تأيت من 

  .- الدول األوروبية –رات اليت كانت تقدم من الشمال امد على حماجر مرسيليا للسفالشرق، كما كانت تعت

  :-الحجر الصحي –الكرنتية نظام النتائج االيجابية المترتبة عن تطبيق .6

الفرتة العثمانية  إباناجلزائر  يف-احلجرالصحي- الكرنتينةنظام  أنرغم ما الحظناه من خالل كل ما تقدم           

ǫǂǳ¦Â�ƨǷ¦ǂǐǳ¦�À¢�ȏ¤��ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�©ƢƠǨǳ¦�ǒ ǠƥÂ�¿Ƣǰū¦�ǒ Ǡƥ�ǾǬƦǘȇ�Ńبة الالزمة اليت مارسها العديد من احلكام ا

الفرتة العثمانية باجلزائر جاء بنتائج اجيابية لصاحل الوضع الصحي باجلزائر  إبانواحملكومني يف تطبيق هذا النظام 

�̈Śưǯ�©¦ȂǼǇÂ�®ȂȀǟ�ƢēƾȀǋ

�ȐưǸǧ��Ƣđ�¦ƾȈƳ�ȆƸǐǳ¦�ǞǓȂǳ¦�ÀƢǯ�©¦ŗǧ�ƪ ǧǂǟ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǳƢȇȏ¦�» Ƣȇ°¢Â�ǂǓ¦ȂƷ�À¢�ń¤�Śǌǻ�¼ƢȈǈǳ¦�¦ǀǿ�ĿÂ

 -م1827 - م1826 - م1825 - م1824 - م1823م أي يف السنوات 1830م إىل 1823ما بني سنيت 

حال دون م، وذلك راجع لعدم قبول أية سفينة مشكوك فيها أو معدية، مما 1830 - م1829 - م1828

تسرب الطاعون إىل اجلزائر يف وقت كان ما يزال هذا األخري جيتاح حبدة بلدان عديدة من املشرق(موساوي 

)، ويبدو أن تداعيات هذا اإلجراء الوقائي الذي طبق للحد من انتشار وولوج 160، 2013:159القشاعي، 

إحداث تأثري اجيايب على الوضع الصحي يف العدوى املرضية داخل أراضي االيالة بني فائدته ومدى جناعته يف 

  اجلزائر إبان الفرتة املدروسة.

.األرشيف الوطين اجلزائريم، 1580ه/ 988، سنة 148، حكم رقم 43، الوثيقة 10مهمة دفرتي، علبة -4
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  الخاتمة:

وقائي للحد من تأثري انتشار العدوى املرضية  كإجراء- الصحياحلجر –أن نظام الكرنتينة نستنتج ويف اخلتام       

اجلزائر يف الفرتة العثمانية، قد احرتم يف عهود وسنوات عديدة وكذا  سببت يف حدوث كوارث دميوغرافية بايالةتاليت 

بأماكن كثرية سواء كان ذلك كقرار حكومي لبعض احلكام ورجال السلطة، أو كمبادرة فردية أو مجاعية لبعض 

ǻǂǰǳ¦�©¦ ¦ǂƳ¤�ǪȈƦǘƫ�ÃƾǷ�Ŀ�ǶǰŢ�ƾǫÂ��ǞǸƬĐ¦�©ƢƠǧبية ة مدى وعي احلكام واحملكومني بالنتائج االجيانيت

  على الوضع الصحي. حجر الصحيلل

داخل االيالة أو  سواء- الصحي احلجر- بالكرنتينةتخصيص حماجر لتطبيق العزل برجال السلطة وقد قام هذا 

حماجر يف كل من تونس  ترزيو، وخارجها وجدأخارجها فقد وجد داخل االيالة على األقل حمجر صحي يف 

.¦ �¦ƨȈǻƢǸưǠǳ¦�̈ŗǨǳ¦�Ŀ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ń¤�ǾǴȈƦǇ�ƾƳÂ�ƾǫ�ȆƟƢǫȂǳومنه ميكن التأكد أن هذا اإلجر  .ومرسيليا

قلة تطبيقه  يننفوالواضح أن احلجر الصحي أجنع طريقة تستعمل ملواجهة العدوى املرضية بكل أنواعها، ال 
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