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املوضوع ":الطب واألطباء مبدينة اجلزائر يف أواخر العهد العثماين من خالل كتاب"
الطب الشعيب اجلزائري يف بداية االحتالل" أللرب فون شونبريغ.
دة /فوزية لزغــم /قسم العلوم اإلنسانية/جامعة ابن خلدون -تيارت.
lazhist@gmail.com
 ملخص البحث:يُ َّع ُد كتاب " الطب الشعيب اجلزائري يف بداية االحتالل" للطبيب الدمناركي ألرب
فون شونبريغ من أهم املصادر اليت تناولت موضوع الطب واألطباء مبدينة اجلزائر خالل
العهد العثماين ،وقد نُ ِشر هذا الكتاب ألول مرة يف كوبن هاغن عام 1837م بعنوان
"موجز عن اجلزائر من الناحية الطبية" ،إالَّ َّ
أن األستاذ أبو العيد دودو أجرى بعض
التغيريات يف عنوانه حينما ترمجه إىل اللغة العربية.
وتكمن أمهية كتاب "الطب الشعيب" يف كون مؤلفه خبري مبوضوعه ،فهو من كبار
األطباء بعصره ،وقد جاء إىل اجلزائر ضمن احلملة الفرنسية عليها يف جويلية ،1830
وأقام هبا حوايل سنتني ،كان يرتدد خالهلا على األطباء اجلزائريني وحياورهم ،ويسجل
مالحظاهتم بدقة ،كما كان يتصل ببعض األطباء األوربيني الذين أقاموا ابجلزائر قبيل
االحتالل ،فأفاده هؤالء بدورهم بكثري من املعلومات عن الطب ابجلزائر ،ابإلضافة إىل أنه
سجل الكثري من املالحظات بناء على ما شاهده هو بنفسه ،ونظرا لتعدد مصادر املؤلف
عن الطب مبدينة اجلزائر ،فقد أسهب يف كتابه هذا يف ذكر األمراض اليت كانت منتشرة
ابجلزائر ،ويف ذكر األدوية والطرق اليت كان يستخدمها األطباء اجلزائريني يف العالج ،ويف
الكتاب إشارات مهمة إىل العديد من األطباء اجلزائريني ،واألطباء األوربيني الذين أقاموا
ابجلزائر قبيل االحتالل ،وإىل جانب اإلشارة لبعض املستشفيات والصيدليات اليت كانت
مبدينة اجلزائر آنذاك.

العدد 21

106

جملة دورية دولية حمكمة

جملة املعارف للبحوث والدراسات التارخيية

Summary:
The book "Algerian folk medicine at the beginning of the
occupation" of the Danish physician Albert von Schonberg, is
considered as one of the most important sources on the subject
of medicine in the city of Algeria during the Ottoman period, it
was published for the first time in Copenhagen Hagen in 1837,
with its original title "A Summary of Algeria from the medical
point of view" , And when Mr. Abu Eid Dodo translated it into
Arabic, it was published under the title referred to earlier.
The importance of the book "Folk Medicine" lies in the fact that
the author is an expert in the subject of his book, he is a senior
doctor of his time, and came to Algeria in the French campaign
in July 1830, where he spent two years during which he
frequented algerian doctors, recorded their observations
accuratey, in addition to information reported by a number of
European doctors who lived in Algeria before the occupation.
Schoenberg has written a lot of observations based on what he
saw himself. In his book, Schönberg elaborated on the diseases
that were prevalent in Algeria and mentioned the medicines and
methods used by Algerian doctors for treatment. He also
referred to a number of Algerian doctors and European doctors
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who had lived in Algeria before the occupation. He referred to
some pharmacies that existed in the city of Algeria then.

 مقدمة:نظرا لقلة املصادر احمللية اليت تتناول موضوع الطب واألطباء ابجلزائر خالل العهد
العثماين ،يعتمد الدارسون هلذا املوضوع بدرجة كبرية على املصادر الغربية؛ اليت زار
أصحاهبا اجلزائر خالل العهد العثماين وبداية االحتالل الفرنسي ،كالقناصل والقساوسة
واألطباء ،ابإلضافة إىل كتاابت األسرى والضباط الفرنسيني يف جيش االحتالل ،ومن
أهم هذه املصادر كتاب "موجز عن اجلزائر من الناحية الطبية" للطبيب الدمناركي ألرب فون
شونبريغ ،وهو الكتاب الذي ترمجه األستاذ أبو العيد دودو  -رمحه هللا -ونشره بعنوان
"الطب الشعيب اجلزائري يف بداية االحتالل"( ،)1وهو كتاب صغري احلجم ،إذ مل تتجاوز
عدد صفحاته التسعون صفحة ،ولكنه مهم للغاية يف موضوع الطب ابجلزائر قبيل
االحتالل الفرنسي.
(أوال) -املُؤلِف واملَُؤلَّف:
 ُمؤلِف الكتاب:مؤلف الكتاب هو الطبيب الدمناركي يورغن يوهان ألرب يشت فون شونبريغ،
املولود يف  27سبتمرب عام 1782م ،درس يف كوبنهاغن ،مث يف جامعة غونتينهن أبملانيا،
وبعد خترجه من اجلامعة سنة 1811م توىل عدة وظائف يف القطاع الصحي ،حيث عُِِني
رئيسا ألطباء املستشفى العسكري النمساوي مبدينة انبلي ،مث عمل يف عدد من
املستشقيات ،ونظرا لشهرته يف اجملال الطيب استدعاه الفرنسيون ليكون أحد األطباء
املرافقني هلم يف محلتهم على اجلزائر ،فلىب دعوهتم ،وهكذا أقام مبدينة اجلزائر بني سنيت:
 1830و ، 1832وملا عاد إىل بالده عني طبيبا خاصا يف البالط امللكي ،ويف سنة
 1837م أصبح املستشار األول مللك الدمنارك ،وظل كذلك إىل وفاته يف  16أكتوبر
سنة 1841م.
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يعد الدكتور شونبريغ من أبرز األطباء واملثقفني يف عصره ،وقد حتصل على
الدكتوراه الفخرية من جامعة فور نسبورغ أبملانيا سنة 1829م ،وألف كتبا بلغات عدة؛
األملانية واإليطالية والدمنراكية؛ تناول فيها مواضيع خمتلفة كاالقتصاد ،والتاريخ والرتاجم،
خص اجلزائر بكتابني
السري ،واآلاثر ،ابإلضافة إىل املوضاعات الطبية جمال ختصصه .و َّ
نشرمها يف كوبنهاغن قبل وفاته ،األول بعنوان "موجز عن اجلزائر من الناحية الطبية" ،نشره
سنة 1837م ،وهو موضوع هذه الدراسة ،وبعدها بسنتني نشر كتااب آخر عن اجلزائر
عنونه ب " نظرة على احتالل اجلزائر األخري ،واترخيها احلديث واستعمارها"(.)2
– حمتوى الكتاب:
رغم صغر حجم كتاب " الطب الشعيب اجلزائري يف بداية االحتالل" إالَّ أنَّه مصدر
مهم جدا حول اتريخ الطب واألطباء يف إايلة اجلزائر العثمانية ،سيما مدينة اجلزائر اليت
أقام هبا مؤلفه حوايل سنتني ،كان يتصل خالهلا ابألطباء اجلزائريني ،ويسعى جلمع
املعلومات الطبية وطرق العالج املستعملة يف اجلزائر ،وما أورده من معلومات يصحح
الكثري من احلقائق اليت ذكرها غريه من الكتاب األوربيني.
تناول شونبريغ يف هذا الكتاب كل ما له عالقة ابلطب مبدينة اجلزائر ،وكل ما
يؤثر يف صحة اإلنسان سلبا أو إجيااب ،فتناول أحوال اجلو واملناخ مبدينة اجلزائر
وضواحيها ،ابإلضافة إىل أسلوب معيشة اجلزائريني كأوقات النوم وأوقات االستيقاظ،
ونوعية الغذاء ،وخصص حيزا مهما من كتابه لألمراض املنتشرة ابجلزائر ،فكان يصف
املرض ،وحياول الوقوف على أسباب اإلصابة به ،مث يذكر طريقة عالجه ابجلزائر بناء على
ما شاهده ،أو ُروي له من طرف األطباء اجلزائريني الذين كان يتصل هبم ،ويسأهلم عن أمور
كثرية تتعلق ابألمراض والعالج.
ومن األمراض اليت تطرق هلا املؤلف ووصف طريقة عالجها من طرف األطباء
احملليني :األمراض العصبية ،مرض الزهري ،أمراض العيون ،أمراض الكسر ،املغص ،أمراض
اجليوب التنفسية ،الرمد ،اإلسهال ،القبض ،أوجاع الرأس ،ومن طرق العالج اليت ذكرها:
العالج عن طريق األدوية واملستحضرات الطبية املركبة من طرف األطباء احملليني ،كاألشربة
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واملراهم اليت كانت تستخدم ملعاجلة احلروق والدمامل ،الفصد ،واألدوية السرية أو الطب
الروحاين وغريها.
ومل يكتف شونبريغ ابلوصف بل بَّني األمراض اليت كان أطباء اجلزائر ينجحون يف
عالجها ،واألمراض اليت كانوا خيفقون يف عالجها ،وذكر جلوء اجلزائريني للحمامات العادية
لعالج بعض األمراض سيما األمراض اجللدية ،ابإلضافة إىل احلمام املعدين ،كما حتدث
عن خمتلف األدوية وطرق استعماهلا .وأشار املؤلف أيضا إىل عدد من أطباء مدينة اجلزائر،
وركز على طرق عالجهم لبعض األمراض ،واألدوية اليت كانوا يستعملوهنا ،إال أنَّه مل يذكرهم
أبمسائهم عدا طبيبا واحدا وهو الطبيب إمساعيل بن حممد ،الذي حتدث عنه إبعجاب،
كما تطرق إىل القابالت مبدينة اجلزائر.
وتناول املؤلف ما أمساه ب" الشرطة الصحية" ،فتحدث عن املزوار ،وهو املوظف
املكلف ابإلشراف على الشرطة الليلية وعلى مراقبة املومسات ،اللوايت ُُيارسن مهنتهن
القذرة حتت رقابته .كما تطرق املؤلف للصيدليات اليت كان ُيتلكها األطباء مبدينة اجلزائر،
وقدم صورة عنها ،وعن األدوية اليت كانت حتتوي عليها ،مث تطرق للمستشفيات ،سيما
املستشفيات اليت أقيمت من طرف قوات االحتالل الفرنسي لعالج اجلرحى ،وأعطى
وصفا موجزا للمستشفيات اليت كانت قائمة ابجلزائر قبل االحتالل الفرنسي.
 أمهية الكتاب ومدى موضوعية مؤلفه:يعد كتاب " الطب الشعيب" من أهم املصادر اليت تناولت موضوع الطب واألطباء
مبدينة اجلزائر عاصمة اإلايلة اجلزائرية ،وتكمن أمهية الكتاب يف أن مؤلفه طبيب ،أي أنه
خبري ابملوضوع الذي يؤلف فيه ،كما أنه استقى أغلب املعلومات اليت نشرها من األطباء
األوربيني الذين كانوا يقيمون ابجلزائر قبيل االحتالل ،ومن األطباء احملليني؛ والذين كان
يرتدد عليهم ،وحياورهم ويسجل مالحظاهتم ،ابإلضافة إىل مشاهداته اخلاصة ،وإذا
استثنينا بعض املالحظات يف اجلانب اإلجتماعي واملرتبطة ابجملال الطيب ،واليت ظهر فيها
حتامل شونبريغ ،فإنه اتصف ابملوضوعية يف أغلب ما أورده من معلومات يف اجملال الطيب.
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لقد تعامل شونبريغ مع أطباء اجلزائريني كأطباء معاجلني ،وسجل مالحظاهتم
بدقة ،واهتم مبعرفة املزيد عن طرق ووسائل العالج ،حتذوه يف ذلك الرغبة يف التعرف على
هذه الطرق ،ومل نسجل انتقاص شونبريغ من شأن املعلومات اليت ذكرها له هؤالء
األطباء ،رغم أنه كان من كبار األطباء املتخرجني من اجلامعات األوربية يف عصره ،وقد
ال نبالغ إذا قلنا أنِه كان يتطلع أحياان إىل االستفادة من تلك املعلومات الطبية ،وهلذا
جنده يتأسف عن عدم متكنه من معرفة اسم أحد النبااتت املستعملة للعالج ابجلزائر.
ورغم املوضوعية اليت اتصف هبا شونبريغ يف سرد أغلب ما اطلع عليه وعاينه
بنفسه ،أو مسعه من غريه عن أسلوب األطباء اجلزائريني يف عالج بعض األمراض ،إال أنه
كان متحامال جدا فيما يتعلق ببعض اجلوانب املتعلقة أبسلوب معيشة اجلزائريني ،فأورد
تفسريات مغرضة ،كان اهلدف منها وصف اجملتمع اجلزائري ابهلمجية واالحنالل اخلُلُقي
من ذلك قوله َّ ":
إن فوضى اجلزائريني أو إحنرافهم عن طريقة احلياة املألوفة يتسبب يف
انتشار األمراض املزمنة هنا" ،وقوله َّ
أبن  ":اجلزائرين ليسوا أقوايء دائما ،وفوضى نظام
معيشتهم تعود إىل طبيعة أخرى ،وهي اإلفراط يف املمارسة اجلنسية ،وتعاطي املشروابت
الروحية القوية" ،اليت كانوا يفرطون يف تعاطيها وبشكل حيواين(.)3
وسأقتصر على ذكر بعض النماذج من التفسريات الىت طغت فيها النظرة
االستعمارية على املؤلف ومنها قوله  ":تستقيظ الغريزة اجلنسية عند اجلزائريني يف وقت
مبكر ،فيُقبلون على إشباعها يف وقت مبكر ،فيكثر اللواط ،وتشيع املمارسات اجلنسية
يف املدارس ...وال ُحيَّرم على الرتكي أو احلضري أن يتخذ إىل جانب زوجاته عشيقة ،أو
عدد من العشيقات" .ومن التفسريات املغرضة تفسريه إلصابة اجلزائريني ببعض األمراض،
كمرض البواسر كما يف النص املوايل ":ويقال أ ِن احلضرايت يعانني من البواسري معاانة
كب رية ،وهذا املرض انتشر بينهن انتشارا عاما ،وال يعود السبب يف ذلك إىل الوالدات
املبكرة فحسب ،وإمنا يعود كذلك إىل املمارسات اجلنسية غري العادية "(.)4
لقد جاء شونبريغ إىل اجلزائر مع احلملة الفرنسية؛ واليت يصفها "ابحلملة
اخلالدة" ،وهلذا علينا أن ال نستغرب ما نقرأه يف كتابه من تعابري ومواقف دالة على موقفه
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من اجملتمع اجلزائري ،فهو ال يسمي االستعمار استعمارا ،وإمنا يفضل نعته ب" تغري
احلكومة" ،كما أنه أمهل ذكر أمساء األطباء اجلزائرين الذين تعامل معهم إال طبيبا واحدا
فقط ،رغبة منه يف جتاهلهم ،رغم َّ
أن الطبيب صاحب أكرب صيدلية مبدينة اجلزائر مكنه
من معلومات مهمة وصادقة حسب تعبريه ،يف حني ذكر أمساء كل األطباء األوربيني
الذين أشار إليهم يف كتابه ،وعددهم ثالثة ،واألغرب من ذلك عدم ذكره السم الداي
حسني ،واكتفى بوصفه ب" الداي األخري" و"الداي املعزول".
(اثنيا) -األطباء والقابالت مبدينة اجلزائر:
 األطباء احملليون:َّ
إن ما ذكره شونبريغ فيما خيص األطباء احملليني خيتلف كثريا عما ذكره غريه من
األوربيني( ،)5الذين يُفندهم بقوله ":يدَّعي األوربيون عادة َّ
أن األطباء اجلزائريني ال يوجدون
ابجلزائر ،وهذا ادعاء خاطئ كل اخلطأ ،" ...مؤكدا على وجود اثين عشر طبيبا حمليا مبدينة
اجلزائر حينما كان هبا( ،)6وهذا رقم مهم جدا ،إذا ما قورن بعدد سكان مدينة اجلزائر آنذاك
رغم َّ
أن جل املصادر األوربية ( )7اليت زار مؤلفيها اجلزائر خالل العهد العثماين ،يُقللون من
شأن الطب واألطباء احملليني ،من ذلك لوجيي دي اتسي ()Laugier de Tassy
الذي يذهب إىل أنِه  ":ال يوجد أي طبيب ال يف مدينة اجلزائر وال يف أي انحية من
اململكة "( ،)8وال خيتلف رأيه كثريا عن رأي القنصل األمريكي ابجلزائر وليام شالري الذي
ذهب إىل  ":أ ِن الطب نفسه ال يوجد من يدعيه ،هذا إذا استثنينا املشعوذين وُكتَّاب
احلروز"(.)9
ومن الكتاب األوربيون األكثر اعتداال( )10يف احلكم على وضع الطب واألطباء
ابجلزائر العثمانية هو الكاهن اإلجنليزي شو( )Shawالذي َّ
أكد أ ِن الطب ابجلزائر مل
يكن يسري وفق قوانني معينة أو مدارس ،بل كان يعتمد على ما ألِفهُ العُرف ،وأبنه مل ير
ابجلزائر إال عددا قليال من األطباء ،ولكنه اعرتف بقدرة بعض األطباء اجلزائريني على
املعاجلة ابألعشاب(.)11
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وفيما خيص املستوى التعليمي ألطباء اجلزائر فيذهب شونبريغ إىل َّ
أن جل
األطباء الذين ُوِجدوا مبدينة اجلزائر عند االحتالل مل يكونوا " حيسنون الكتابة ،وكثريا منهم ال
حيسنون ال القراءة وال الكتابة"( ،)12ويعين قوله بعبارة أخرى َّ
أن جل أطباء اجلزائر مل يكونوا
يلتحقوا ابملؤسسات التعليمية القائمة ابجلزائر آنذاك ،كالكتاتيب ،واملساجد واملدارس
والزاواي لتقلي العلوم املتداولة بعصرهم ،وأغلبها العلوم الشرعية ،واحلقيقة َّ
أن رأي شونبريغ
ليس دقيقا ،ويكف أن نشري إىل َّ
أن األطباء الذين ذكرهم هو بنفسه يف كتابه هذا كانوا
ُحيسنون القراءة والكتابة ،أو القراءة فقط ،حيث ذكر َّ
أبن الطبيب األول يف البالد يف عهد
الداي حسني كان يقرأ بصعوبة ،ولكنه مل يكن حيسن الكتابة بشكل جيد ،أما الطبيب
إمساعيل بن حممد ،فكان حيسن القراءة والكتابة ،والدليل على ذلك إضافته معلومات طبية
ملخطوط ابن سينا ،كما أن الطبيب صاحب أكرب صيدلية مبدينة اجلزائر ،فكان حيسن
القراءة على األقل ألنه كان يعتمد يف ممارسته للطب على خمطوط يف الطب ،وال شك يف
َّ
أن جل األطباء الذين كانوا يعتمدون على املخطوطات ملمارسة الطب كانوا يتقنون القراءة
أوالقراءة والكتابة ،وإال كيف كانوا يقرأون تلك املخطوطات.
وذكر شونبريغ َّ
أبن األطباء اجلزائريني كانوا  ":يبدأون يف الغالب ابحلجامة ،مثلما هو
احلال يف عدد من البلدان األوربية ،فإذا ُوفِِق أحدهم يف ذلك بدأ مبزج املراهم ووضعها فوق
اجلروح ،وحني ينجحون يف معاجلة شخص ما ينتقلون ملعاجلة األمراض الداخلية ،وأيخذون
إجازهتم فيها " من الطبيب األول " ويف استطاعتهم أن يوزعوا األدوية إن هم أرادوا ذلك"،
وهكذا يُؤكد شونبريغ َّ
أبن األطباء احملليني كانوا حيصلون على إجازة ملمارسة مهنة الطب من
"جييز كل أطباء البالد يف مقابل مبلغ زهيد يتجاوز أربع
الطبيب األول الذي كان ُ
قروش"(.)13
ويف كتاب "الطب الشعيب" إشارة إىل مخسة أطباء حمليني ،أربعة منهم مبدينة اجلزائر
وواحد بوهران ،إال أنَّه مل يذكرهم أبمسائهم إال واحدا منهم ،وهو الطبيب إمساعيل بن حممد،
فأما أطباء مدينة اجلزائر فهم :الطبيب األول يف البالد ،والطبيب إمساعيل بن حممد،
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والطبيب صاحب صيدلية صغرية مبدينة اجلزائر ،والطبيب صاحب أكرب صيدلية مبدينة
اجلزائر.
حتدث ألرب فون شونبريغ عن الطبيب األول( )14يف عهد حسني داي  -آخر
داايت اجلزائر -رغم أنه مل يلتق به ،فذكر أبنَّه كان يرتدد كثريا على حسني الداي ،ولكن
الداي مل يرتكه يعاجله أبدا ،و"كان هذا الرجل فيما يُقال يقرأ بصعوبة ،ولكنه مل يكن ُحيسن
الكتابة بشكل جيد ،ورغم ذلك فقد كانت له الكلمة األخرية يف األحوال القضائية الطبية،
وكان رأيه حامسا مثال يف قضااي القتل الناتج عن إحلاق جرح أبحد ،وعلى الوسيلة اليت
استعملت فيه ،وكان بذلك ينتمي إىل أصحاب اجلاه والنفوذ" ،ومن صالحيات الطبيب
األول إجازة " كل أطباء البالد يف مقابل مبلغ زهيد يتجاوز أربع قروش"(.)15
ِأما الطبيب إمساعيل بن حممد فيُعد أحسن أطباء اجلزائر يف نظر الدكتور
أن هذا األخري جاء إىل اجلزائر ضمن احلملة الفرنسيةَّ ،
شونبريغ( ،)16ومبا َّ
فإن األطباء
اجلزائريني كانوا يتحفظون يف التعامل معه عدا الطبيب إمساعيل ،وقد ذكره شونبريغ
بقوله ":يعترب إمساعيل بن حممد الطبيب الوحيد من األطباء اجلزائريني ،الذي استطاع أن
خيلق حوله جوا من الثقة" ،ويبدو َّ
أن عالقته بشونبريغ كانت حسنة لدرجة أنَّه قدم له
خمطوطة عربية يف الطب ،وهي خالصة ألحد كتب الطبيب ابن سينا ،وقد أضاف الطبيب
وزودها أبمساء األدوية املستعملة يف أايمه،
إمساعيل هلذه املخطوطة مالحظاته اخلاصةَّ ،
ِ
ومفيدة "
عوض األدوية اليت كانت مستعملة يف أايم ابن سينا ،وهذه املخطوطة " قيِِمة ُ
حسب شونبريغ َّ
ألهنا تقدم دليال على مدى ما وصل إليه الطب يف ذلك احلني" ،وتُ َّوضح
األساس الذي يقوم عليه الطب اآلن يف اجلزائر" ،وهلذا أتسف كثريا على ضياعها ،حيث
سلَّمها بعد عودته إىل كوبن هاجن إىل صديقه العامل اللغوي األستاذ راش ليرتمجها له،
ولكن املوت اختطفه فلم تظهر تلك الرتمجة ،ومل يستطع شونبريغ احلصول على املخطوطة
من بني خملفاته(.)17
كان شونبريغ يرتدد على الطبيب إمساعيل بن حممد بصيدليته ،وحياوره بشأن
الطب يف اجلزائر ،وقد أورد يف كتابه الكثري من املعلومات الطبية اليت أفاده هبا هذا
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الطبيب ،وحصل منه ابإلضافة إىل املخطوطة اليت أشران إليها على قائمة أبمساء األدوية اليت
حتتوي عليها صيدليته ،ولكن شونبريغ سلَّمها هي األخرى لصديقه املذكور ليرتمجها له من
اللغة العربية فضاعت كما ضاعت املخطوطة.
يؤكد شونبريع على مهارة الطبيب إمساعيل يف الطب من خالل أمثلة ،منها
متكنه من عالج حالة مرضية عجز عن عالجها العديد من األطباء ،وذلك ما شاهده
شونبريغ بنفسه ،فقد ظهر لرجل تركي مسن دمل يف ذراعه ،فزار الكثري من األطباء ،إال
أ ِهنم كانوا يؤكدون له على أنه مل يبق دواء لعالج مرضه إال برت الذراع ،مبا فيهم الطبيب
اإلسباين أسانسي ( ،)ASSENSIوعندما زار الطبيب إمساعيل كانت البشرة
والعضالت قد آتكلت حىت العظم ،ومع ذلك أكد له هذا األخري أنه ال داعي للبرت،
وجنح ابلفعل يف عالجه ،وشفي املريض متاما من مرضه ،واختفت آاثر اجلرح(.)18
ومن األطباء الذين كان يرتدد عليهم شونبريغ بصيدلياهتم طبيب كان ُيتلك
صيدلية صغرية مبدينة اجلزائر ،ذكره يف كتابه ،ولكنه مل يذكر امسه ،ووصف صيدليته َّ
أبهنا
صيدلية صغرية ،وأبهنا "صيدلية تركية حضرية ،صاحبها بيطري وجراح وصيديل" ،وال
يُستبعد أن يكون هذا الطبيب من أصول تركية ،وإال ملا وصف شونبريغ صيدليته بكوهنا
"صيدلية تركية" ،وقد حاوره شونبريغ بشأن الطب ابجلزائر ،فأفاده مبعلومات مهمة عن
األدوية مستعملة يف اجلزائر(.)19
كما التقى شونبريغ ابلطبيب صاحب " أكرب صيدلية يف اجلزائر"" ،ومل يكن
صاحبها صيدليا فحسب ،وإمنا كان كالعادة طبيبا وجراحا ،ويُعترب من أمهر األطباء
ابجلزائر-حسب شونبريغ -خاصة وأنه ُيتلك فيما يُقال كتااب ممتازا ،وهو خمطوطة عربية
حتتوي على  180صفحة من احلجم الكبري" ،وقد أكد هذا الطبيب لشونبريغ " َّ
أن
املخطوطة حتتوي على كل ما حيتاج إليه اإلنسان ملعرفة األمراض البشرية واألدوية املناسبة
ملعاجلتها".
حتدث شونبريغ مع هذا الطبيب اجلراح الصيديل عن الطب ابجلزائر ،فأفاده ب
"معلومات كثرية صادقة" ،وأراه األدوات واألجهزة اجلراحية اليت كان ُيتلكها ،حيث
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كانت له علبة حتتوي على " ُك َّالب لتثيبت األجزاء أثناء العملياتِ ،
وملقط ،وبضعة
ْ
مسامري ،وكان يف حقيبته مقص وملقط ...وكلها من صنع األوربيني ،ولكنها كانت
قدُية ،ومن نوع متوسط" ،وقد ذكر شونبريغ بعض طرق العالج املستخدمة من طرف
هذا الطبيب منها طريقته اخلاصة يف معاجلة مرض الزهري ،مؤكدا على أ ِن هذا الطبيب قد
أجرى "عدة جتارب للتأكد من فعالية أدويته وجناعتها ،ويف استطاعته أن يُعيد هذه
التجارب يف أي وقت شاء"(.)20
 األطباء األوربيون:وردت يف كتاب "الطب الشعيب" اإلشارة إىل ثالثة أطباء أوربيني ،وكانوا يُقيمون
ابجلزائر خلدمة مصاحل بلداهنم هبا ،وكانوا ابإلضافة إىل ذلك يُواصلون حبوثهم ابجلزائر،
ويقدمون خدمات طبية لكبار موظفي الدولة مقابل أموال .أحد هؤالء األطباء هو
الطبيب اإلسباين أسانسي ( ،)ASSENSIوهو طبيب يف املستشفى اإلسباين مبدينة
اجلزائر( ،)21وكان خالل فرتة إقامته ابجلزائر يواصل حبوثه يف جمال الطب ،من ذلك حبثه يف
األمراض العصبية الذي أشار إليه شونبريغ يف هذا النص ":وتكثر يف اجلزائر األمراض
العصبية ،وهي قاتلة يف العادة ...وتتمثل بشكل خاص يف تشنج العضالت والكزاز الفكي،
وهو أخطر األمراض يف اجلزائر ،ينتهيان عادة ابملوت ...ولكن أسباهبا كثريا ما تكون غري
معروفة أيضا ...وقد حدثين الدكتور أسانسي ( )ASSENSIالذي كان يف السابق طبيبا
خاصا مللك إسباين ،ومارس مهنته يف اجلزائر أكثر من مرة ،ولفرتة طويلة ،أنه بذل جهدا
كبريا يف البحث عن أسباب هذه األمراض"(.)22
كان أسانسي يقدم بعض اخلدمات الطبية لبعض رجال الدولة مبا فيهم الداي ،من
ذلك استعانة الداي به للتأكد من إصابة بعض البحارة مبرض الطاعون ،وذلك ما يؤكده
النص املوايل  ":رأى الدكتور أساسين الطاعون حيصد أرواح الناس خالل أربع سنوات ،وكان
قد ُِ
محل من اإلسكندرية ،وأ ُِعيد من امليناء سبعة أشخاص ،كانوا قد محلوه معهم ،وقد
استدعى الداي الدكتور أسانسي ،وطلب منه أن يتأكد من أنه الطاعون" ،وملا " أتكد
َّ
الدكتور أسانسي بعد حني أنه الطاعون ...أخرب الداي أبن الطاعون قد بدأ ينتشر"(.)23
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وهناك إشارة أخر ى إىل استفادة الوزير األول من اخلدمات الطبية ألسانسي ،وقد نصحه
هذا األخري ابلذهاب إىل محام معدين بعد أن فشلت كل األدوية األخرى ،فذهب إىل
فش ِفي من مرضه(.)24
محام معدينُ ،
ومن األطباء األوربيني الذين أشار إليهم املؤلف الطبيب اإلجنليزي بوهن
( ،)BOHENأقام هذا األخري ابجلزائر ،واستفاد من خدماته الطبية بعض رجال الدولة مبا
فيهم الداي حسني ،وذلك ما ورد يف هذا النص ":أرسل الداي األخري معزول أبوالده
وأسرته إىل طبيب إجنليزي يدعى بوهن ( )BOHENلتطعيمهم  ...وجنحت عملية
التطعيم جناحا كامال ،وانلت رضا الداي أيضا  ...وقد حدث فيما بعد أن عاجل الطبيب
نفسه أسرة وزير البحرية".
واثلث هؤالء األطباء هو الطبيب السرديين مياردي ( ،)MEARDIالذي قدم هو
اآلخر خدمات طبية لبعض اجلزائريني ،وهناك نص يشري إىل معاجلته جلنود جزائريني ...":
وعاجل طبيب سرديين وهو الدكتور مياردي ( )MEARDIعشرين مريضا ،كانوا قد جرحوا
يف إحدى املعارك ،أبمر من الداي ،واستمر العالج حوايل ثالثة أشهر"(.)25
 القابالت:يذهب شونبريغ َّ
وهن " إما عربيات أو
أن عدد القابالت يف مدينة اجلزائر كبريَّ ،
يهودايت" ،والعربيات يتعاملن مع الرتكيات وبقية املسلمات ،أما اليهودايت فيتعاملن مع
اليهودايت واملسيحيات ،ولكنه يرى أن القابالت اليهودايت أفضل من القابالت
العربيات" ،وقد انلت بعضهن شهرة كبرية ،ولكنهن ال خيتلفن عن العربيات يف عملهن،
وال يف خربهتن" ،مؤكدا أن القابالت اليهودايت والعربيات مل يلتقني أي تعليم هلذه املهنة
إال من الوسط العائلي ،وتنتقل هذه املهنة "ابلوراثة من األم إىل البنت ،أو من احلماة إىل
الكنة" ،ويكتسبون اخلربة من ممارسة املهنة" ،على حساب حياة الناس"  -حسب
شونبريغ -ذلك َّأهنن "يبدأن ممارسة عملهن مع الطبقات الفقرية".
ويؤكد شونبريغ أنه عرف عددا من املسيحيات راضيات عن عمل اليهودايت ،وقد
اتصل هو بنفسه أببزر قابلة يهودية مبدينة اجلزائر آنذاك ،فأكدت له هذه األخرية أبهنا مل
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تتلق أي تعليم ملهنتها ،وأبن ممارسة هذه املهنة تقوم عندهن "على حمض التجربة ،وفن
القابلة ينتقل ...ابلوراثة من األم إىل البنت ،إىل احلفيدة ،واألم هي اليت متتحن البنت،
وفيما عدا ذلك فإهنن ال يؤدين أي امتحان" .وقد أبدى املؤلف استغرابه من إعفاء
السلطة للقابالت من دفع الضريبة ،حبيث ُك َّن "ُيارسن عملهن بكل حرية ،ولذلك يوجد
عدد كبري من القابالت يف اجلزائر" ،وقد أكدت له القابلة اليهودية املذكورة ب" َّ
أن
عددهن ال حيصى".
وهنا ينبغي أن نشري إىل َّ
أن املؤلف مل يذكر أمساء لبعض القابالت ،حىت أنه مل
يذكر اسم تلك القابلة اليهودية اليت حاورها ،واليت أفادته ابلكثري من املعلومات عن
مهنتها ،وقد كانت هذه األخرية حتظى بشهرة كبرية إىل درجة أن الرتكيات والعربيات كانوا
يستدعينها عند الوالدة ،وكانت فوق ذلك تستدعى من طرف زوجات القناصل
واليهودايت" ،وكانت " متارس ما يراوح مائة وثالثني ،ومائة ومخسني والدة يف السنة ،كان
القسم األكرب منها طبيعيا ويف منتهى السهولة ،ومن بني مائة والدة ال تتطلب إال ثالث
أو أربع منها استعمال الفن الطيب ...اليت تنحرف عن الوالدة الطبيعية ...ومع ذلك َّ
فإن
هذه الوالدات وغريها من الوالدات اليت تتطلب املساعدة الطبية تنتهي بسهولة ...وتقل
الوفيات بني النوافس واملواليد بصورة عامة ...ومن النادر كذلك أن ُيوت األطفال بعد
الوالدة مباشرة "(.)26
(اثلثا) -الطب والتطبيب مبدينة اجلزائر:
 املنشآت الطبية:جند يف كتاب " الطب الشعيب" إشارات إىل نوعني من املرافق الطبية أو الصحية
مبدينة اجلزائر وهي :املستشفيات والصيدليات .فأما املستشفيات فهي ثالثة :املستشفى
العريب ،واملستشفى اإلسباين ،واملستشفى الفرنسي .يقع املستشفى العريب أو احلضري أو
اإلسالمي  -وكلها تعابري استعملها شونبريغ -أمام ابب الوادي ،ويتكون من " قاعة
ضيقة مستطيلة" ،وعندما استوىل عليه الفرنسيون يف جويلية 1830م ،مل يكن حيتوي
ِ
أسرة وإمنا كان املرضى ينامون فوق احلصائر.
على ِ
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َّأما املستشفى الفرنسي فقد أنشىء من طرف البارون الفرنسي إجييون
( ،)eguillonوخصص له مبلغا كبريا ،ووصل مدخوله السنوي إىل أربعة آالف
فرنك ،وكان يقيم فيه ثالثة رهبان يعيشون عيشة "رغيدة" ،وخيصصون املبلغ املذكور
ملساعدة األسرى الفرنسيني والعناية هبم ،وكانت هلم عالقة طيبة برهبان املستشفى
اإلسباين ،إال َّ
أن هذا املستشفى اختفى بعد محلة اللورد إيكسماوث على اجلزائر.
واثلث املستشفيات اليت ذكرها شونبريغ هو املستشفى اإلسباين الذي أنشىء يف
أايم فليب الثاين ،من أموال التربعات اليت أرسلها أغنياء إسبانيا إىل األسرى املسيحيني
ابجلزائر ،ومن رسوم السفن املقررة لذلك ،أما موقعه فهو ليس جيد حسب شونبريغ،
"وكان يف وقته يتسع ملائة وأربعني مريضا" ،إال َّ
أن القائمني عليه كثريا ما كانوا يضطرون "
إىل قب ول عدد أكرب من ذلك بكثري ...وكانت إدارة املستشفى تتكون من ثالثة أو مخسة
يف بعض األحيان من الرهبان ،وفوق ذلك كان للمستشفى طبيب ،وجراح ،وصيديل،
وكان جمهزا ابآلالت واألدوية وخمرب كيميائيَّ ،
ألن مداخيله كانت معتربة" ،اختفى هذا
املستشفى هو اآلخر بعد محلة اللورد إيكسماوث على اجلزائر ،فاستولت " احلكومة
اإلسبانية على حمتوايت املستشفى اهلامة ،بينما استوىل الداي على البناية ،ولكنه مل جيعلها
مستشفى(.)27
وفيما خيص الصيدليات فيذكر شونبريغ " أن مدينة اجلزائر حتتوي رغم معارضة
الرأي العام على عدد من الصيدليات العربية وعددها اآلن ستة ،وهذه الصيدليات متوسطة
بطبيعة احلال ،وكانت قد أغلقت لفرتة قصرية بعد تغري احلكومة (االحتالل) ،وال حتتوي إال
على قليل من األدوية ،أغلبها من األنواع املثرية واملقوية"( ،)28يثري انتباهنا يف النص املذكور
عبارة " رغم معارضة الرأي العام " ،وهي العبارة اليت مل يوضحها املؤلف.
لقد زار شونبريغ عدد من الصيدليات مبدينة اجلزائر ،واطلع على حمتوايهتا ،منها
صيدلية تركية حضرية ،صاحبها بيطري وجراح وصيديل ،وكانت صيدليته صغرية ،وهي
عبارة عن غرفة واطئة ،ومظلمة إىل حد ما ،وتوجد هبا أيضا غرفة الطبيب ،وهي حسب
تعبري شونبريغ  ":ال تعدوا أن تكون مغارة ،وتعترب ابتداء للصيدلية" ،كما زار شونبريغ
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صيدلية أخرى ،يقال أهنا أكرب صيدلية يف مدينة اجلزائر ،ومل يكن صاحبها صيدليا
فحسب ،وإمنا كان كالعادة طبيبا وجراحا" ،ويعترب من أمهر األطباء".
كانت الصيدليات تؤدي دور العيادة والصيدلية ،حبيث كان املريض أييت إىل
الطبيب يف صيدليته لتلقي العالج ولالستشارة الطبية ،فيلقي عليه الطبيب عدة أسئلة،
ويفحصه حسب حالته ،وذلك ما شاهده شونبريغ عندما كان يف صيدلية الطبيب
صاحب الصيدلية الكبرية ،وذلك ما جنده يف النص املوايل ":جاء تركي ...إىل الطبيب
الستشارته ،فألقى إليه الطبيب عدة أسئلة ،وفحص لسانه من اجلهة السفلى ،وجس
نبضه للحظة ،مث قال له أنه سيقدم له دواء مثنه كذا وكذا "(.)29
 األدوية واملستحضرات الطبية:جند يف الكتاب معلومات مهمة تتعلق ابألدوية واملستحضرات الطبية ابجلزائر ،من
ذلك ما ذكره املؤلف من أ ِن األدوية املعتمدة من طرف األطباء اجلزائريني أنواع وهي:
املسهالت ،املقيئات ،الكنني(َّ ،)30
وأبن األطباء احملليني ال يلتزمون ابملقادير عند إعداد
األدوية بقوله ":وطريقة إعدادهم هلذه املستحضرات ليست جتريبية فحسب ،وإمنا هي
خاضعة للصدفة أيضا ،إذ أيخذون كمية كبرية طورا ،وكمية صغرية طورا آخر ،دون أن
يهتموا ابإلرشادات املتعلقة ابلوصفات الكبرية والصغرية"( .)31كما ذكر -اعتمادا على ما
مسعه من األطباء اجلزائرينيَّ -
أبن األدوية املقوية واملثرية ،هي من أكثر األدوية استعماال يف
اجلزائر " ،ولكنها تستورد من أوراب ،على غرار أغلب األدوية األخرى ،وتنحصر األدوية
املستحضرة يف اجلزائر يف بعض السوائل ،وبعض األخالط والعقاقري" ،وعندما سأل
شونبريغ الطبيب صاحب الصيدلية الصغرية عن الدواء الذي يكثر استعماله ابجلزائر،
أجابه َّ
أبن لكل مرض دواءه اخلاص به"( ،)32مفندا بذلك ما ذكره الطبيب األملاين
هابنسرتايت من أ ِن اجلزائريني ال يعرفون َّ
أبن لكل مرض دواءه اخلاص به.
ومل يفت شونبريغ اإلشارة إىل ما أمساه ب" األدوية السرية " ،ومؤكدا على َّ
أن
األتراك والعرب واحلضر يفضلون هذا القسم الثاين من الطب ،فهو األهم عندهم ،حبيث تقرأ
تعاويذ معينة ،وكلمات مهمة بصيغة أبلفاظ غامضة تلفظ ،وآايت قرآنية ختتار ،وتكتب أو
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تطبع وتقطع قطعا صغرية ،وتوضع يف حرز ،يعلقه املريض حول عنقه ،وقد ذكر املؤلف أنه
رأى يف " اجلزائر رجاال يعتربون من العقالء واألذكياء حيملون يف أعناقهم مثل هذه احلروز
لتقيهم من هذا الشر أو ذاك ،ويدعون بصدق وإخالص أهنم قد شفوا متاما من مرضهم
بواسطة تلك احلروز"(.)33
 مدى كفاءة األطباء اجلزائريني يف العالج :كان ألرب فون شونبريغ يرتدد على األطباء اجلزائريني ،ويتحاور معهم ويسجل ما
يتالقاه منهم من معلومات تتعلق ابلطب وبطرقهم يف العالج ،ورغم أنه كان من أهم
األطباء يف عصره ،إال أنه مل يقلل من شأن املعلومات الطبية اليت كان يقدمها له هؤالء
األطباء ،وإذا عقب عليها يكون تعقيبه علميا ،وقد كان موضوعيا علميا يف هذا اجلانب،
من ذلك قوله ":ففي الربيع تنتشر أمراض ذات طبيعة التهاابت الرئة ،والنزيف ،واإلسهال
وغري ذلك ،وعندما سألت األطباء اجلزائريني عن أثر الربيع يف األمراض ،أجابوا َّ
أبن
الدماء تسخن يف هذا الوقت من السنة"(.)34
ومل يرتدد شونبريغ يف ذكر األمراض اليت كان األطباء اجلزائريني ينجحون يف
عالجها ،منها طريقة عالجهم للحروق والدمامل ،وذلك ما ورد يف النص املوايل ":يُقال َّ
أن
طريقة األطباء واجلراحني احملليني يف معاجلة احلروق والدمامل انجحة كل النجاح ،وخاصة
معاجلتهم هلا عن طريق دواء ال يريدون التصريح ابمسه" ،مث أضاف قائال  ":وما من دمل إال
ويُكوى بنيرتات الفضة ،أو ابلسكر واحلديد الساخن ...وبعد ذلك يتناولون نباات يشبه
النجيل ،ولكنه فيما يقال ليس هو عينه ،يعصرونه وجيففون ماءه ،وعندما جيف يتحول إىل
مسحوق انعم ،يذر فوق الدمل ...واملسحوق نفسه رمادي اللون ...ولكن جناعته ال مثيل
هلا" ،وقد أتسف شونبريغ عن عدم معرفته هلذه النبتة بقوله ":وأنه ليؤسفين أن أكون قد
ُح ِرٍمت من مشاهدة هذه النبتة ...فهذه النبتة  -وهنا محل الغرابة -تزيل آاثر الدمامل
والقروح ،حبيث ال يكاد يبقى منها شيئا".
وأورد مثاال عن جناعة العالج بواسطة هذه النبتة ،فذكر مريضا شفيت يده ،وزال
أثر احلروق بعد أن عاجله طبيب عريب بتلك النبتة ،واملريض هو أمريال يسمى مارتينينو
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( )MARTINENOكان يف الساحل اإلفريقي قبل احتالل اجلزائر ببضع سنوات،
وإحنرف إهبام يده اليمىن "بصورة أصبح معها العظم األسفل من األصبع عاراي" ،فاستدعى
طبيبا عربيا ملعاجلته ،فأكد له ذلك الطبيب َّ
أبن احلرق بسيط ،وأن يده ستعود إىل ما كانت
عليه ،وذلك ما حدث ابلفعل ،حيث شفيت يد املريض ،وزال أثر احلروق بعد مرور ثالثة
أسابيع بفضل طريقة العالج املذكورة( .)35ويشري شونبريغ يف هذا الصدد إىل َّ
أن األطباء
اجلزائريني كانوا حريصني على التكتم بشأن تلك النبتة ،رغبة منهم يف االحتفاظ أبسرار
سرها نُفورا منه ألنه جاء بالدهم مع جيش
مهنة الطب ،ولكن األرجح أهنم أخفوا عنه َّ
احملتل.
وأكد شونبريغ مرات عدة على جناح األطباء اجلزائريني يف معاجلة بعض األمراض
بقوله ":ال شك َّ
أن للعرب على اإلطالق طرقا وأدوية انجعة يف معاجلة أمراض معينة
ابجلزائر ،ويف مناطق أخرى من البالد ،وقد أتكد الدكتور أسانسي من ذلك ،وال سيما فيما
يتعلق أبمراض النقرس ،واملفاصل ،وأوجاع احلصوة" ،وقد ذكر الدكتور أسانسي لشونبريغ
أنه عاجل عددا من املرضى لفرتات طويلة ،واستعمل يف عالجهم كل األدوية املعروفة ،ولكنه
مل يصل إىل أية نتيجة حمسوسة ،فانقطع عنه املرضى ،وذهبوا للعالج يف املناطق اجلبلية ،فعاد
املرضى الذين كانوا يُعانون من النقرس وأوجاع املفاصل ،وقد شفوا كلهم متاما ،بينما
حتسنت أوضاع املصابني ابحلصوى ،ولكنهم مل يتخلصوا منها هنائيا"(.)36
كما ذكر شونبريغ عددا من طرق العالج غري الصحيحة واملعتمدة من طرف بعض
األطباء اجلزائريني ،فذكر مثال طريقتهم يف عالج الزهري بقوله ":وهم ال يعرفون طريقة اإلاثرة
اللُعابية ،اليت كثريا ما تستعمل عند العالج السريع يف عدد من البلدان األخرى ...عن
طريق اإلكثار من استعمال الزئبق بكميات كبرية يف أوقات غري مناسبة ،وعندما حتدث
َّ
فإهنا ال تثري الفزع يف نفوس املرضى فقط ،وإمنا كذلك يف نفوس األطباء الذين ال يعرفون
عندئذ ما يفعلون ،وحياولون اإلستعانة ابألطباء املسيحيني إن وجدوا"(.)37
وتعد أمراض العيون من األمراض اليت كان األطباء اجلزائريني خيفقون يف عالجها
حسب شونبريغ يف قوله ":ليس للجزائريني طريقة خاصة يف معاجلة أمراض العيون ،ليست
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غري كافية فحسب ،وإمنا هي مضرة يف أغلب األحيان ،والدليل على ذلك كثرة العميان
الذين يلتقي املرء هبم يف اجلزائر"( ،)38وال بد من اإلشارة هنا إىل أن هناك من األوروبني من
أشار إىل متكن األطباء اجلزائريني من معاجلة أمراض العيون كهلتون سامبسون ( Hilton
 )Sompsonيف قوله ":وهلم دراية أيضا بطب العيون "(.)39
وفيما خيص العمليات اجلراحية فيذهب شونبريغ إىل أن األطباء اجلزائريني مل يكونوا
أكفاء يف اجلراحة بقوله ":أن األطباء واجلراحني احملليني ليست هلم معارف كافية تتعلق
ابجلراحة والتشريح ،كما أهنم ليست لديهم اآلن ( إمكانيات)( ،)40تسمح هلم ابلقيام
ابلعمليات اجلراحية كما نقوم هبا حنن يف أوراب " .وأشار إىل إخفاقهم يف عالج بعض
احلاالت املرضية عن طريق اجلراحة ،كالعالج عن طريق البرت الذي يتم يف اجلزائر " بطريقة
تعترب أبعد ما تكون عن الفن" ،حسب تعبري شونبريغ ،فغالبا ما يوضع العضو املريض فوق
مائدة ،مث يقطع بسيف ،مث حيرق ابحلديد الساخن ،أو يغمس يف قار سائل ،وبذلك تنتهي
العملية اجلراحية.
كما ذكر َّ
أن ما يُسمى ابلفصد ابجلزائر ليس هو الفصد املتعارف عليه" ،وإمنا هي
نوع من الشطب ويستعملوهنا يف أماكن خمتلفة من اجلسم ،وخاصة يف اجلبني ،ويف الصدغني
وجيرون هذه العملية بواسطة موس حالقة حادة يشطبون هبا ...وهم
والرجلني بل القدمنيُ ،
يتجنبون مع جهلهم إصابة الشراين الصدغي ،وهذه العملية بعيدة عن أن تكون عملية
استئصال الشراين"(.)41
وقد حتدث شونبريغ عن أحد اجلراحني اجلزائريني ،وهو الطبيب صاحب أكرب
صيدلية مبدينة اجلزائر ،والذي كان " كالعادة طبيبا وجراحا ،ويعترب من أمهر األطباء"،
وكانت لديه بعض األدوات األساسية اليت تستخدم للجراحة ،ومنها "علبة حناسية،
مستطيلة طوهلا ربع ذراع ،مقسمة يف داخلها إىل مخسة أقسام معبأة ابملراهم" ،مث أضاف
قائالَّ ":
إن علبة من هذا النوع ابإلضافة إىل معدات التضميد يف أحسن الظروف هي كل
ما حيمله اجلراح عندما ُيضي إىل املعركة"(.)42
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وأورد املؤلف حوارا له مع الطبيب صاحب الصيدلية الكبرية أكد من خالله على
عدم متكن األطباء اجلزائريني من اجلراحة ،وهو قولهَّ ":
إن عملية نزع احلصوى وغريها من
العمليات املهمة ال جترى يف اجلزائر ،وإذا أجريت وهذا ال حيدث اندرا ،فإن اجلراحني
األجانب هم الذين يقومون إبجرائها ،وذلك رغم أن هناك يف رأيه  -أي الطبيب
صاحب الصيدلية الكبرية -من يستطيعون إجراء مثل هذه العملياتَّ ،
ألن ظروفهم املادية
تسمح هلم بذلك" ،وقد أرى هذا الطبيب لشونبريغ "حقيبته الطبية اليت كانت حتتوي
على أجهزة وضمادات جيدة من صنع أوريب"(.)43
ويذكر شونبريغ على لسان الطبيب صاحب الصيدلية الكبرية َّ
أن قلة إقبال
اجلراحني اجلزائريني على إجراء العمليات اجلراحية ال يعود إىل عدم متكنهم من إجرائها،
َّ
وإمنا يعود إىل إعراض الناس عن دفع املستحقات املالية هلؤالء اجلراحني.
 املردود املادي ملهنة الطب ابجلزائر:مل تكن مهنة الطب مهنة مرحبة ابجلزائر حسب شونبريغ ،فلم يكن اجلزائريون
يدفعون لألطباء احملليني إال مبالغ مالية قليلة ،وعندما سأل الطبيب إمساعيل بن حممد عن
املبلغ الذي يتقاضاه سنواي ،بصفته طبيبا صيدالنيا ،أجابه أبنَّه من الصعب حتديد ذلك،
ألن دخله يتغري كثريا ،ولكنه أكد له أنه يكسب ما يكفيه وال يزيد عن حاجته( .)44كما
حتدث شونبريغ عن اجلراحني الذي كانوا يرافقون اجليش يف حروبه ،فذكر َّ
أن عددا منهم
حضروا ما نعته هو ب" احلرب األخرية" -واليت نُرجح أهنا من احلروب اليت خاضها
اجلزائريون ملواجهة احلملة الفرنسية -وعددهم سبعة جراحني ،وذكر َّ
أن " رواتبهم قليلة
جدا ،فهي ال ختتلف عن راتب اجلندي ...ليس بينهم من يتقاضى راتبا كبريا".
ويذكر شونبريغ على لسان الطبيب صاحب الصيدلية الكبرية أن العمليات
اجلراحية ال ُجترى كثريا يف اجلزائر ألن الناس ال يدفعون مثنها ،كما أن األطباء ال
يستوردون األدوية بكثرة من أوراب ألن الناس ال يدفعون مثنها أيضا ،وذلك ما نقرأه يف
هذا النص ":وقد ادعى هذا الطبيب أن العمليات اجلراحية كثرية وجترى يف اجلزائر ،إال أنه
ال يوجد هناك من يرغب يف دفع مثنها ،فالعملية اليت يدفع اإلنسان يف أوراب مئة قرش مثنا
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هل ا ،فإن املرء ال يكاد يتلقى يف مقابلها بوجو واحد ،وكذلك األمر ابلنسبة ملعاجلة
األمراض الداخلية ،وليس هناك جزائري واحد يرضى بدفع مثن األدوية ،لذلك قلما
يستوردها الطبيب والصيدالين ،ألهنا اندرا ما تستعمل".
وتعد اهلدااي إحدى املصادر املالية لألطباء احملليني ،فحينما يعاجل الطبيب أحد
كبار رجال الدولة ويشفى فإنه ينتظر هدية منه ،وذلك ما ورد يف النص املوايل ":وعندما
ُيرض أو جيرح واحد من هؤالء السادة الكبار وينجح الطبيب يف معاجلته فإ ِن من حق
الطبيب أن ينتظر هدية منه ،ولكنه ال يستطيع أبدا أن يطلب منه ذلك" .وممَّا ذكره
شونبريغ فيما خيص مثن العالج قوله ":ويف غالب األحيان ال يدفع املرء بعد االنتهاء من
املعاجلة الداخلية إال مبلغا زهيدا ،وكثريا ما يُشفى املريض دون أن يدفع مثن العالج ،وإذا
مات املريض فإن الطبيب ال يستلم شيئا ،ألن املرء ال يدفع إال مثن عالج واحد"(.)45
علينا أن نشري يف هذا الصدد أن مالحظات شونبريغ فيما خيص املقابل املايل
للعالج جيب أن أتخذ بتحفظ كبري ،ألنه يروي ما شاهده يف فرتة عصيبة من اتريخ
اجلزائر ،وهي فرتة تعرضها لالحتالل الفرنسي ،وقد تغريت األوضاع املالية للجزائريني وفقد
الكثري منهم ممتلكاهتم.
ويذهب شونبريغ أيضا إىل َّ
أن حسني داي وكبار رجال دولته مل يكونوا يدفعون
لألطباء األوربيني حقوقهم املالية كاملة مقابل اخلدمات الطبية اليت كانوا يقدموهنا هلم،
وساق عدة أمثلة على ذلك ،من ذلك أن حسني الداي أرسل أبوالده وأسرته إىل الطبيب
اإلجنليزي بوهن لتطعيمهم" ،وجنحت عملية التطعيم جناحا كامال ،وانلت رضا الداي
أيضا ،فأرسل بعدئذ للسيد بوهن مبلغا ال يستطيع املرء أن يفهم كيف قبل طبيب إجنليزي
مثل هذا املبلغ من الداي".
وذكر مثاال آخر وهو أن الطبيب بوهن عاجل مرة أسرة وزير البحرية ،وتلقى مبلغا
مماثال ،وعندئذ غضب وأعاد املبلغ إىل مرسله ،فاستدعى الداي القنصل اإلجنليزي ،وطلب
منه أن يطرد السيد بوهن ،إال أن القنصل أبلغه أبنه ال يستطيع أن يفعل ذلك ،وأبنه
سيعلمه أبن عليه ألن يعيد املال مرة أخرى ،ويف نفس الوقت قال القنصل للداي أبن عليه
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أن يدفع للطبيب مبلغا مناسبا ،فأجابه الداي أبن الطبيب بوهن مل يكن مؤداب ،وكانت
نتيجة ذلك حسب شونبريغ " أن السيد بوهن بقي فرتة أخرى يف اجلزائر ،ولكنه مل يتلق
أجره".
وساق شونبريغ مثاال آخرا عن تقصري حسني داي يف دفع املستحقات املالية
لألطباء األوربيني إثر االستفادة من خدماهتم ،وهي أن الطبيب السرديين مياردي كان قد
عاجل أبمر من الداي عشرين جنداي ،كانوا قد جرحوا يف إحدى املعارك ،واستمر يف
عالجهم حوايل ثالثة أشهر ،وبعد انتهاء العالج استلم ثالثني قرشا ،وبعد أن ذكر شونبريغ
هذه الروايت قال ... ":وهكذا كان الداي يعامل مجيع املسيحيني ،ومل يكن خبله يعرف
احلدود على اإلطالق ،والشك أن هذه الرذيلة كانت أيضا من أسباب سقوطه"(.)46
ليس لدينا معلومات كافية لنفند ما ذكره شونبريغ فيما خيص إجحاف حسني داي
ورجال دولته يف دفع املستحقات املالية لألطباء األوربيني ،إال أن بعض الكتاب األوربيني
ومنهم هابنسرتايت الذي زار اجلزائر عام 1732م ذكروا أبن اجلزائريني مبا فيهم الداي
كانوا يدفعون بسخاء لألطباء األوربيني(.)47
 الطاعون واحلجر الصحي:ال يوجد ابلكتاب إال إشارات قليلة عن الطاعون ابجلزائر ،وقد أكد شونبريغ أبنه ":
ال يوجد الطاعون يف األصل ابجلزائر ،وإمنا حيمل إليها من القسطنطينية ،واإلسكندرية
وأزمري ،أو غريها من مدن الشرق ،وعندئذ جيتاح البالد بسرعة جنونية ،وكثريا ما يرى املرء
الناس ُيوتون يف الشوارع ،ويستمر يف بعض األحيان فرتة طويلة" ،وذكر أيضا أن " الدكتور
أسانسي رأى " الطاعون حيصد أرواح الناس خالل أربع سنوات" ،وكانت العدوى به قد
انتقلت إىل اجلزائر من اإلسكندرية " ،وأعيد من امليناء سبعة أشخاص ،كانوا قد محلوه
معهم ،فاستدعى الداي الدكتور أسانسي ،وطلب منه أن يتأكد من أنه الطاعون ،الذي
يطلق عليه اسم احلبوبة ابجلزائر ،وعندما أتكد أسانسي من أنه الطاعون ،أخرب الداي ،وقال
له أبن الطاعون ال يزال يف أماكن ُيكن احلد من انتشاره والتحكم فيه ،ما دام قد احنصر
حىت ذلك احلني يف مالَّحي الباخرة الذين محلوه معهم ،وكان الداي مقتنعا برأي أسانسي،
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غري أنه ال يستطيع أن يتأخذ قرار احلجر الصحي قبل أن أيخذ رأي الديوان ،وملا اجتمع
الديوان لدراسة األمر ،عارض الوزير األول بشدة إختاذ اإلجراءات الوقائية ،وقال " أ ِن ذلك
يعين تعريض املؤمنون حملن أعظم ،ومصائب أكرب ،فوافقه الديوان على رأيه ،وبذلك حتتم
على الداي أن يتخلى عن نيته احلسنة"(.)48
ويؤكد هذا النص ما ورد يف العديد من املصادر من َّ
أن احلجر الصحي ابجلزائر مرتبط
إبرادة الداي وابقي رجال الدولة ومدى وعيهم ألمهيته ،فمنهم من كان يطبقه ،ومنهم كان
يرفض تطبيقه تسليما ابلقضاء والقدر ،كما يف احلالة اليت ذكرها شونبريغ ،حيث رفض
الديوان تطبيق احلجر الصحي رغم موافقة الداي.
 اخلامتة:من خالل ما سبق عرضه تتبني أمهية كتاب " الطب الشعيب اجلزائري يف بداية
االحتالل" يف التأريخ لتاريخ الطب واألطباء مبدينة اجلزائر خصوصا ،وأبايلة اجلزائر
فصل يف ذكر املمارسات الطبية وطرق العالج املعروفة
العثمانية عموما ،سيما وأن مؤلفه َّ
ابجلزائر ،وأبرز ما يشد القارئ هلذا الكتاب هو االعتدال واملوضوعية اليت اتصف هبا
مؤلفه يف وصفه ملستوى األطباء اجلزائريني يف اجملال الطيب ،حىت أنه مل خيف أعجابه
ببعضهم كالطبيب إمساعيل بن حممد.
 اهلوامش: - 1ألرب فون شونبريغ ،الطب الشعيب اجلزائري يف بداية االحتالل ،تر :أبو العيد دودو .املؤسسة
الوطنية للفنون املطبعية ،اجلزائر( ،2005 ،ط.)1
 - 2أبو العيد دودو ،يف مقدمته لكتاب " الطب الشعيب اجلزائري يف بداية االحتالل" ،أللرب فون
شونبريغ ،ص ،ص.4 ،3:
 - 3شونبريغ ،املصدر السابق ،ص -ص.37 -34 :
 - 4املصدر نفسه ،ص.35 :
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 - 5ملزيد من االطالع فيما يتعلق برأي املصادر األوربية يف األطباء اجلزائريني ينظر :لزغم فوزية،
األطباء األوربيون ابجلزائر خالل العهد العثماين ،مقال ضمن جملة الدراسات التارخيية ،الصادرة عن
قسم التاريخ ،كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ،جامعة اجلزائر  ،2العدد ،16 -15 :سنة:
 ،2013ص -ص.163 -161 :
 - 6شونبريغ ،املصدر السابق ،ص ،ص.41 ،40 :
 - 7رغم االعتدال الذي تبدو عليه املصادر األملانية إال أن بعض الرحالة األملان ابلغوا يف احلط من
املعارف الطبية لألطباء ابجلزائر كالطبيب الرحالة هابنسرتايت الذي زار اجلزائر يف سنة 1732م.
ينظر :هابنسرتايت ،رحلة العامل األملاين :ج .أو .هابنسرتايت إىل اجلزائر وتونس وطرابلس (1145ه /
1732م) ،تر :انصر الدين سعيدوين ،دار الغرب اإلسالمي ،تونس( ،2008 ،ط ،)1مواضع
متفرقة من الرحلة مثال ص.77 :
8
- Laugier de Tassy, Histoire du royaume l’Alger . Editions
Loysel, Paris, 1992, p: 82.
 - 9وليام شالر ،مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا يف اجلزائر (1824 -1816م) ،تر :إمساعيل
العريب .الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،1982 ،ص.81 :
 - 10كان هلتون سامبسون ( )Hilton Sompsonهو اآلخر موضوعيا يف احلكم على الطب
ابجلزائر ،وقد أكد على أن مهنة الطب يف اجلزائر تنتقل ابلوراثة من اآلابء إىل األبناء ،ومالحظاته
مهمة للغاية ألنه قضى أربع سنوات ابجلزائر .ينظر :حليمي عبد القادر علي ،مدينة اجلزائر نشأهتا
وتطورها قبل ( ،1972 .1830ط ،)1ص274:؛ لزغم فوزية ،املرجع السابق ،ص.161 :
11
-Shaw, L 'Algérie un siècle avant l'occupation française (Au
18e siècle), témoignage de Shaw, Traduit par : J. Mac. Carthy .
Editions imprimerie de Carthage, Paris, (2e éd), 1968. p-p : 4751.
 - 12شونبريغ ،املصدر السابق ،ص ،ص.41 ،40 :
 - 13املصدر نفسه ،ص.41 :
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 - 14ال شك يف َّ
أن الطبيب األول هو الباش جراح الذي ذكرت فلة القشاعي أبنه كان يتكفل
بصحة احلكام ،وأعيان األتراك واألسرى .ينظر :فلة موساوي القشاعي ،الواقع الصحي والسكاين يف
اجلزائر أثناء العهد العثماين وأوائل االحتالل الفرنسي (1518-1871م) ،دراسة أكادُيية معتمدة
على واثئق األرشيف الصحي والدُيغرايف للمجتمع اجلزائري .منشورات ابن سنان ،اجلزائر.2013 ،
ص.357 :
 - 15شونبريغ ،املصدر السابق ،ص.40 :
 - 16املصدر نفسه ،ص.42 :
 - 17املصدر نفسه ،ص.54 :
 - 18املصدر نفسه ،ص ،ص.72 ،71 :
 - 19ملصدر نفسه ،ص ،ص.67 ،66 :
 - 20املصدر نفسه ،ص -ص.71 -67 :
 - 21املصدر نفسه ،ص.81 :
 - 22املصدر نفسه ،ص.37 :
 - 23املصدر نفسه ،ص ،ص.40 ،39 :
 - 24املصدر نفسه ،ص.62 :
 - 25املصدر نفسه ،ص ،ص.50 ،49 :
 - 26املصدر نفسه ،ص ،ص.73 ،72 :
 - 27املصدر نفسه ،مواضع متفرقة ،مثال الصفحات.87 ،81 ،75 :
 - 28املصدر نفسه ،ص.41 :
 - 29املصدر نفسه ،ص -ص.69 -66 :
 - 30املصدر نفسه ،ص.36 :
 - 31املصدر نفسه ،ص.41 :
 - 32املصدر نفسه ،ص ،ص.67 ،66 :
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 - 33املصدر نفسه ،ص.47 :
 - 34املصدر نفسه ،ص.36 :
 - 35املصدر نفسه.53 ،
 - 36املصدر نفسه ،ص ،ص.54 ،53 :
 - 37املصدر نفسه ،ص.43 :
 - 38املصدر نفسه ،ص.44 :
 - 39عبد القادر حليمي ،املرجع السابق ،ص.274 :
 - 40توجد يف نسخة الكتاب الذي اعتمدت عليها أخطاء مطبعية كثرية ،ويف هذا النص مثال ال
توجد كلمة "إمكانيات" ،ولكن سياق النص يقتضي أن هذه هي الكلمة اليت سقطت من النص.
 - 41شونبريغ ،املصدر السابق ،ص -ص.46 -44 :
 - 42املصدر نفسه ،ص -ص.68 ،67 :
 - 43املصدر نفسه ،ص.70 :
 - 44املصدر نفسه ،ص.55 :
 - 45املصدر نفسه ،ص -ص.70 -68 :
 - 46املصدر نفسه ،ص ،ص.50 ،49 :
 - 47فوزية لزغم ،املرجع السابق ،ص.165 :
 - 48شونبريغ ،املصدر السابق ،ص ،ص.40 ،39 :
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