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 وبـــاء المـــالريا في مصـر 
1942 - 1945 

 إعـــــداد
 د./ رضا عبد الفتاح أحمد على

 مدرس التاريخ الحديث والمعاصر 
 جامعة المنوفية -كلية اآلداب 

 الملخص
تعكف تلك الدراسـة علـم محاولـة الكعـف عـا إمكانـاو الحكومـة المصـرية فـم 

ضـو لهـا الـ, دك وكـالك الكعـف مواجهة واحدة ما األزمـاو الصـحية الرةـرة التـم تعر 
عــا ســ,ا معالجــة الحكومــة ألوضــاى األاــالع فــم منــاة  صــعيد مصــر األعلــم التــم 

 نك,و ,الو,اء ر ا فترة تفعم الو,اء و,عده.
وتنحصــر الفتــرة الزمنيــة لل,حــث ,الحــدود الزمنيــة لتفعــم الو,ــاء ا,تــداء مــا ســنة 

 1945وحتم ارتفائه فم عام 1942
م تمهيـد تــاريرع اسـتعره فيـه ال,احــث جهـود الحكومــة وتقـوم تلـك الدراســة علـ

ك ثـــم محـــوريا متفـــرعياك المحـــور 1942 فـــم مواجهـــة الم ريـــا ا,ـــا عهـــور الو,ـــاء عـــام
وا يتناوا التعريف ,ال,عوضة المس,,ة للو,اء و,وادر غزو الو,اء لمصرك أما المحور األ

يد مصر ويتفرى اـاا الثانم فيتناوا مواجهة الحكومة للو,اء منا لحعة اكتعافه فم صع
عماا اإلغاثة للمنكو,يا ,الو,اء وثانيها اـم الحملـة أوالاا او ألم ث ث نقاة إالمحور 

الع جية التم اامو ,ها الحكومة ما ر ا توفير سـ,ا الـدعم الة,ـم للمصـا,يا ,و,ـاء 
الم ريــا والثالــث اــو جهــود مكافحــة واستئصــاا و,ــاء الم ريــا. وفــم الراتمــة اســتعره 

 ام نتائج الدراسة.أ ال,احث
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 مقدمة:
( صــعو,او جمــة 1945 -1939عانــو مصــر رــ ا فتــرة الحــرب العالميــة الثانيــة   

سواء علم صعيد ع ااتها ,الحليفـة ,ريةانيـا ,عـد اضـةرار مصـر إلـم تحمـا جـزء مـا ت,عـاو 
ك أو 1936الحرب جراء انجراراا إلم تقديم العـوا ل,ريةانيـا حسـب مـا اتفـ  عليـه فـع معااـدة 

لــم صـــعيد مواجهـــة الـــ, د العديـــد مـــا األزمــاو االاتصـــاديةك كازمـــة العجـــز ال,ـــيا فـــع مـــواد ع
التموياك وكاا األزماو الصـحية نتيجـة تعـره الـ, د لهجـوم العديـد مـا األو,ئـة كو,ـاء الحمـم 
التيفوسيةك وو,اء مره النجمة الاي أصـاب الفصـيلة الريليـةك وو,ـاء الم ريـا الـاي تفعـع فـع 

 ع ما ال, د وتس,,و فع انتعاره دارا ال, د ,عوضة األنوفيا جام,يا.النصف الجنو,
حر,ــا   1945وحتــم عــام  1942عــنو تلــك ال,عوضــة الدريلــة رــ ا الفتــرة مــا عــام  

و,ائيــة عرســة ضــد الســكاا فــع منــاة  الجنــوبك ا,تــداء  مــا أوا نقةــة علــم الحــدود المصــرية 
مالية لمديريـة أسـيوةك مرلفـة أفـدخ الرسـائر السودانية جنوب مديرية أسوااك وحتم الحدود العـ

المادية وال,عريةك إا راخ زاـاء ععـريا ألـف نفـس ضـحايا و,ـاء الم ريـاك عـ وة علـم الرسـائر 
الماديــة الجســيمة نتيجــة رصــد الحكومــة أمــواال  ةائلــة للقيــام ,اعمــاا المكافحــةك وتــوفير العــ   

ت,اكهــا فـع المــديرياو المو,ـوءة ةيلــة للمرضـم مــا جهـةك وتعةــا عمليـاو االنتــا  الزراعـع وار 
 فترة الو,اء ما جهة أررى.

وينحصر الهدف ما الك ال,حث فـع محاولـة كعـف إمكانـاو الحكومـة المصـرية فـع  
مواجهــة اــاه األزمــة الصــحية الرةــرةك وكيفيــة إدارة أزمــة و,ــاء الم ريــا فــع واــو ت حقــو فيــه 

عديـــد مـــا األزمـــاو السياســـية واالاتصـــادية علـــم الـــ, د رـــ ا فتـــرة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة ال
واالجتماعيةك ع وة علم كعف أ,عاد المواـف الحكـومع تجـاه حاضـر ومسـتق,ا أاـالع منةقـة 
الو,ــاءك ,عــد أا القــم الــك الو,ــاء أضــواء كثيفــة علــم حالــة الفقــر المــدا  التــع تعيعــها الكثــرة 

اء الضـوء علـم تجر,ـة الـدور الساحقة ما أاالع مديرياو الجنوبك ااا ع وة علم محاولة الق
فــع مواجهــة األزمــاو  -ألحــدى مؤسســاو الدولــة المصــرية واــع وزارة الصــحة  -المؤسســع 

الصــحية الرةــرة ,التعــاوا مــ  األجهــزة الحكوميــة األرــرىك رصوصــا  وأنهــا وزارة حديثــة النعــاة 
  ريا.لم يكا اد مضم علم انعائها كوزارة مستقلة أكثر ما سو سنواو واو تفعم و,اء الم
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 1942وتنحصـــر الفتـــرة الزمنيـــة لل,حـــث ,الحـــدود الزمنيـــة لعهـــور و,ـــاء الم ريـــا عـــام  
 .1945واات ى عافته ما مصر نهائيا  عام 

فــع محــوريا  1945 - 1942وتعــالج اــاه الدراســة أزمــة و,ــاء الم ريــا ,ــيا عــامع  
الحكومــة مــا أساســييا يســ,قهما تمهيــد تــاريرع يهــدف إلــم إلقــاء الضــوء علــم متا,عــة مواــف 

ك المحــور األواي يتنــاوا التعريــف 1942مــره الم ريــا ا,ــا عهــوره فــع عــكله الو,ــائع عــام 
,ال,عوضة و,وادر غزو الو,اء مصـرك أمـا المحـور الثـانعي فهـو يعـالج مواجهـة الحكومـة للو,ـاء 
حــاا اكتعــاف وجــودهك ويتفــرى الــك المحــور إلــم ثــ ث نقــاة أولهــاي أعمــاا اإلغاثــة للمنكــو,يا 

و,اءك وثانيا  الحملة الع جية التع اامو ما ر لها الحكومة ,تـوفير كـا سـ,ا الـدعم الة,ـع ,ال
,التكاتف ,يا أجهزتها التنفياية ما جهةك و,يا الحكومة المصـرية وسـلةاو اـواو الحلفـاء فـع 
منةقة العر  األوسة مـا جهـة أرـرىك وثالثـا ي جهـود المكافحـة واالستئصـاا والتـع اامـو مـا 

 1945حكومة ,اعماا عتم حتم تم اات ى عافة الك الو,ـاء نهائيـا  فـع نـوفم,ر عـام ر لها ال
 ثم انتهم ال,احث ,الراتمة وفيها أام ما توصا إليه ما نتائج.
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 تمهيد:
عهدو مصر رـ ا عهـد االحـت ا ال,ريةـانع تـردح واضـو فـع أوضـاعها االاتصـادية  

قـــراء والمعـــدميا مـــا ســـكاا الريـــفك واالجتماعيـــة انعكســـو بثـــاره ,عـــكا حـــاد علـــم أوضـــاى الف
كانو حالة فقراء الف حيا تزداد سـوءا   1918 -1914فر ا سنواو الحرب العالمية األولم 

يومـــا  ,عـــد برـــر ,عـــد أا ,ـــاتوا يتحملـــوا مـــ  غيـــرام أع,ـــاء تـــردي األحـــواا االاتصـــادية ,ســـ,ب 
وارتفـاى  (2 ةرصوصا  م  تقاعس ال,نوك علم تمويا زراعتـه مـا جهـ (1 انرفاه سعر القةا

إيجاراو األةيااك وغ ء تكاليف المعيعـةك وتعـدد ال,نـوك فـع تحصـيا مـا لـديهم مـا مـدرراو 
عينية أو مالية ما جهة أررىك ووسة ااه الحالـة لـم يجـد الفـ خ مـا المـاا مـا يـد,ر ,ـه حيـاة 

 .(3 أسرته ما حيث الماكا والمل,س والمسكا
وا تحسا ملحـوع علـم الـرغم مـا انتهـاء استمرو أحواا الف حيا علم ااه الوتيرة د 

اجتاحـو العـالم أزمـة ااتصـادية حـادة لتصـيب النعـام  1929سنواو الحربك وفع رريف عـام 
الرأسمالع ,ضر,ة موجعةك ,ـدأو األزمـة فـع الواليـاو المتحـدة األمريكيـة ثـم تمـددو بثاراـا إلـم 

أثــار تلــك األزمــة علــم أجــزاء المعمــورة لتنــاا مصــر منهــا حعــا  ال يســتهاا ,ــهك حيــث انعكســو 
أوضـــاى الف حـــيا االاتصـــاديةك ,عـــد أا أدو األزمـــة إلـــم انرفـــاه أســـعار القةـــا والح,ـــوب 
,حيــث أصــ,و مــا المتعــار علــم الف حــيا تســديد األاســاة المســتحقة علــيهم والفوائــد المتراكمــة 

يتهـا لل,نوكك واو ما اضـةر الـدائنوا إلـم إجـراءاو ,يـ  األراضـع الضـامنة لـديونهمك ونـزى ملك
مـــا الف حـــياك واـــد ت,ـــدو أثـــار تلـــك األزمـــة علـــم حيـــاة األاـــالع المعيعـــية عامـــة والف حـــيا 

 

، 1984ألولى، الهيئة المصرية العامةة لكتاةاب، الهةا،ر ، لطيفة سالم ، مصر والحرب العالمية ا (1)

 .184ص

إسةةماليز نيةةد الةةويد، مبرةةا النرلمةةا  مةةد رمةةايا اةةااز المةةلم ولمةةا  ال زالةةة المعةةوميد،  (2)

، متانةة الةواز العرةيةة 2001/2002سةةة  4المجكة المصةرية لكوزاسةاا الاازيةيةة، مجكةو زرةم 

 .113، ص2002لكةشر، الها،ر  

 .184ة سالم ، المرجع الساةق، صلطيف (3)
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والعماا الزراعييا ,صفة راصـةك ففـع رـ ا الفتـرة التـع حلـو فيهـا أثـار تلـك األزمـة تراجعـو 
 .(4 إلم حد ك,ير مؤعراو االسته ك السنوي للفرد ما المواد الغاائية األساسية

وحتـــم عـــام  1931لمعاصـــرة اـــاه الحقيقـــةك ففـــع الفتـــرة مـــا عـــام وتؤكـــد المصـــادر ا 
كـاا متوسـة اســته ك الفـرد مـا المــواد الغاائيـة اــد وصـا إلـم أدنــم درجاتـه القياســيةك  1935

كجم مـا الـارةك  1ك109كجمك و 3ك71حيث وصا استه ك الفرد علم مدار العام ما القمو 
أما اللحم فلم يزد استه ك الفـرد منـه عـا  لتر ما الل,اك 17كجم ما الارة الرفيعةك و 1ك27و

رمسة كيلـو جرامـاو علـم مـدار العـام حسـب أرـر إحصـاء تـم رصـده للمـا,وخ مـا ال,هـائم فـع 
ك مـ  مراعـاة أا اـاه اإلحصـائية تعـما جميـ  سـكاا القةـر المصـريك 1935السلراناو عام 

المــاكورة مــا كــا وأا معــدا اســته ك الف حــيا فــع الريــف اــد ال يصــا إلــم ر,ــ  اــاه الكميــة 
صنفك ونصيب الفرد علم ااا النحو ما العناصـر األساسـية للغـااء يعنـع مـا غيـر عـك أنـه 

. ويستدا علم الـك ,عـهادة أحـد المعاصـريا واـو الـدكتور (5 كاا يعانع نقصا  حادا  فع غاائه
حافع عفيفع فع كتا,ه علم اامش السياسة حيث ااا "... فـالف خ المصـري منـا زمـا ةويـا 

ب ,ــنقك ك,يــر فــع التغايــة كمــا  وكيفــا ك إاا أا التــد,ير الغــاائع للســواد األععــم مــا أ,نــاء مصــا
ــــا مــــا الملــــو والجــــ,ا وال,صــــاك و,عــــه  ــــارة مصــــحو,ا  ,قلي ــــارة عــــا ر,ــــز ال ــــف اــــو ع, الري

ك ااا اضافة الم اليا ما السكر والفاكهـةك أمـا أكلـه اللحـم (6  الرضرواو كالفجا والكراو..."
إال الـــي  ك وكـــاا اللـــ,ا لـــم يكـــا يعـــر,ه إال عنـــد المـــرهك واـــاه العناصـــر لـــم يكـــا نصـــي,ه منـــه 

الغاائيــة فـــع تقــدير علمـــاء التغايـــة تعجــز عـــا إمــداد الجســـم ,كافـــة العناصــر الداعمـــة لجهـــازه 
 .(7 المناعع

 

إسةماليز نيةد الةويد ، مبرةا النرلمةا  مةةد رمةايا اةااز المةلم ولمةا  ال زالةة المعةةوميد،  (4)

، متانةة الةواز العرةيةة 2002 /2001سةةة  4المجكة المصرية لكوزاساا الاازيةيةة، مجكةو زرةم 

 .114 -113، ص ص 2002لكةشر، الها،ر  

 .57-58، ص ص 1951متانة الةهمة، الها،ر ، سةة  مريت غالي، سياسة الاو، (5)

حةةا ع لفيفةةي ، لكةةى ،ةةامة السياسةةة )ةعةةق مسةةا كةا الهبميةةة(، ةاز التاةة  المصةةرية، الهةةا،ر   (6)

 .46ص  1938

، مريةةت غةةالي، سياسةةة الاةةو، متانةةة الةهمةةة، 1934المجكةةة الطنيةةة المصةةرية، لةةوة سةةنامنر  (7)

 .57 -58، ص ص 1951الها،ر  سةة 



 رضا عبد الفتاح أحمد على د/ 

 

 172 مجلة بحوث كلية اآلداب  

اا تفقــدنا مصــدر ميــاه العــرب التــع يتعاةااــا الف حــوا نجــداا اــاه القنــواو وتلــك   وا 
 (8 ا المع,عة ,األاـاار مـا جـراثيم ال,لهارسـيا واإلنكلسـتوما واإلسـكارسالترى التع ال ترلو ميااه

 (9 واو ما أدى إلم انحةاة اواام الجسمانية والمناعية فع مقاومة األمراه.
وما ثم كاا ة,يعيا  أا تؤثر حالة الفقر وسوء التغاية التع يعيعها الف خ فع الريـف  

ة جســمه علــم مقاومــة األمــراهك فضــعف علــم أوضــاعه الصــحية وادرتــه علــم العمــاك واــدر 
المقاومــة يــاتع مقرونــا  ,ســوء التغايــة ويعــهد علــم الــك ارتفــاى نســ,ة المصــا,يا ,الســا مــا ,ــيا 

 .(10 العرائو االجتماعية األكثر فقرا  
وكـــاا تـــاثير اـــاه الحالـــة ,صـــورة أعـــد وأاســـم علـــم حيـــاة ســـكاا الجنـــوب مـــا أاـــالع  

 .(11 1938الجيش المصري الاي تم رصده عام الصعيدك والك ة,قا  لتقرير أحد أة,اء 
" ازداد تـــــداور األحـــــواا 1945 -1939ورـــــ ا ســـــنواو الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة " 

االاتصــادية والمعيعــية للســكاا عمومــا  وســكاا الريــف ,صــورة أعــدك ومــا ثــم ت,ــ  الــك تــداورا  
أجــورامك  ملحوعــا  فــع أوضــاى الف حــيا المعيعــيةك ورصوصــا  عمــاا اليوميــة حيــث انرفضــو

ـــومع ـــد,ير اـــوتهم الي ـــم الحـــد الـــاي يصـــعب معـــه ت . اـــاا إضـــافة للعجـــز (12 والـــو درـــولهم إل

 

 .1941جكة العكبم، لوةي يةاير و نراير، م (8)

 .1938مجكة العكبم، لوة مازس،  (9)

، محاضر  ألها،ا الةوتابز لنةو الباحةو البتيةز 1939المجكة الطنية المصرية، لوة سنامنر  (10)

 .1939 ي مؤتمر "اتحاة الجمعياا الطنية المصرية" الذى لهو ةمويةة الها،ر   ي مايب 

ر تنيد أ  الصةحة العامةة ةةيد بةناب مرتة  أسةبا  سةيئة لكاايةة، إذ لةم مد خل  ذلك الاهري (11)

، %25، أما مرت  اة ب  كم ي ة لوة الل هيد لد %23ي ة لوة الل هيد لكةومة العسترية لد 

، والنكيةةةةا %30، وةبةةةةا %22، ورةةةبص %22، واألرصةةةر %24.5، واسةةةةا %28و ةةةي رةةةةا 

 ي طهطا، وجميع ،ذه النلة  %31 ، و%32، وأخميم %32، وسب،اج %36، وجرجا 35%

 29و 28 ي حووة المةاطق الاي ظكت طبيل تعاني اإل،ما . انظر، م. الةباب، الجكسة  -ةاخكة 

. ورةةةو تلحةةةع مةةةد نايجةةةة الفحةةةي الطنةةةي لكمهاةةةرليد 761ص  1944 نرايةةةر وأو  مةةةازس 

نةو يا  لكاجةيةو أ  مةد ةةيد المهنةبليد م 1938لللاحاق ةالةومة العسترية ةالجية المصةري لةام 

أمةةةا  %40.06أي ةةسةةةنة  24.416الل هةةةب  ةعةةةو الفحةةةي الطنةةةي تةةةا  لةةةوة،م  60، 930

 ي الما ة و،ب ما يعتة  الحالةة الصةحية  59.94أي ةةسنة  36.514المر بضب  تا  لوة،م 

الم زية لكمهارليد  ي مصر ةبجة  لةام، لم يةو مةد الافااةيز انظةر المجكةة الطنيةة المصةرية، 

 .1938لوة مايب 

 ي الحيا  السياسية المصرية، مؤسسة  1942 نراير  4محمو ااةر لرب )ةتابز( حاةث  (12)

 .89، ص1985المعازف لكطنالة والةشر، الها،ر  
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الواضو الاي واجهته ال, د فع احتياةع المواد الغاائيةك والـك ,عـد أا سـمحو الحكومـة ,,يـ  
ك واــد ضــاعف مــا حــدة اــاه األزمــة (13 المــواد التموينيــة األساســية إلــم جيــوش الحلفــاء ,مصــر

تيراد مــا الرــار  للمــواد التموينيــةك والــك لتعــار المواصــ و ,ــيا مصــر وأورو,ــا صــعو,ة االســ
 .(14 أثناء الحرب
واستمرار الحـاا علـم اـاا النحـوك يؤكـد لنـا مـا غيـر عـك أا المسـالة االجتماعيـة اـد  

سقةو مـا حسـا,او الحكومـة و,ـرامج األحـزاب السياسـية الفاعلـة رـ ا تلـك الفتـرة ومـا ا,لهـاك 
مـــر ســـوءا  أا ك,ـــار مـــ ك األراضـــع الزراعيـــة اـــد حـــالوا دوا إصـــدار تعـــريعاو وممـــا زاد األ

لصــالو الفئــاو الــدنيا مــا محــدودي الــدراك وأاصــم مــا وصــلو إليــه ااتمامــاو ك,ــار المــ ك 
ورجــاا الفكــر اإلصــ حع ,فقــراء الف حــيا رــ ا تلـــك الفتــرة لــم يصــا إلــم ســقف أعلــم مـــا 

لصــــحة والعــــ  ك كالــــدعوة إلــــم ردم ال,ـــــرك إةــــ   صــــيحاو ,الــــدعوة إلــــم تــــوفير أســــ,اب ا
نعـاء دوراو ميـاه صـحية ,ـالقرى واالاتمـام ,تحسـيا غـااء الفـ خ ال غيـر . (15 والمستنقعاوك وا 

وجميــ  اــاه الـــدعواو لــم ترـــر  عــا كونهـــا جــزء مــا الدعايـــة الحز,يــة التـــع لــم نـــرى لهــا أثـــرا  
 واضحا  علم أره الواا .

و  1919ا,ـــو علـــم مصـــر ,ـــيا ثـــورتع ومــا ثـــم جـــاءو رةـــة الحكومـــاو التــع تعا 
راليــة مــا كثيــر مــا المعــروعاو التــع ترمــم إلــم تحســيا أحــواا الفــ خ االاتصــادية  1952

 

 .1947المجكة الطنية المصرية، لوة إةريز  (13)

، ةاز التاةاب 1945 /1939لاام الوسبري )ةتاةبز(، مصةر  ةي الحةرب العالميةة ال انيةة  (14)

 .184، ص1981الطنعة ال انية، الجامعي، 

زؤوف لنةةاس حامةةو )ةتاةةبز(، ولصةةام الوسةةبري )ةتاةةبز(، تنةةاز المةةلم والفلحةةيد  ةةي  (15)

، 269 -267، ص ص 1992، ةاز رنةةةال لكطنالةةةة والةشةةةر، الهةةةا،ر  1952 /1837مصةةةر 

سةةةكيما  ل مةةةي )ةتاةةةبز(، لكةةةى ،ةةةامة الطةةة ، الجةةة ل األو ، األلةةةا تاةةةاب، الهةةةا،ر  ة.ا، 

 .288ص

Louis Moore, Richard D. land, life at risk, Bordman & Holman, 1995, 

p.225 

، مريةةةةت غةةةةالي، تهريةةةةر لةةةةد األنمةةةةة ا راصةةةةاةية 58-57مريةةةةت غةةةةالي، سياسةةةةة الاةةةةو ص ص 

 .48، ص1952وا جامالية، الها،ر  
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واالجتماعيةك ونقصد ,اولئـك الف حـيا تلـك العـرائو التـع تتـدنم ملكياتهـا لـمره إلـم مـا دوا 
 .(16 الفداا

ة تحــو ةائلــة واــو مــا جعــا الفــ خ المصــري ,ســ,ب نقــك وســوء التغايــة يقــ  فريســ 
جملــة مــا األمــراه ســواء التــع اســتوةنو مصــر منــا فجــر التــاريخ كال,لهارســيا واإلنكلســتوما 
والدوســنتاريا والتيفــوس والحمــم ,انواعهــاك أو تلــك التــع كانــو تحتــا  الــ, د مــا رــار  حــدوداا 

 ما واو آلرر فع عكا موجاو و,ائية فتاكة كالكوليرا والةاعوا والم ريا الو,ائية.
ـــم أا وســـو   ـــم الصـــورة الموضـــحة بنفـــا  كـــاا ال عـــك مؤعـــرا  واضـــحا  عل ـــة عل ء التغاي

ــا التــع أرــاو ,عوضــة األنوفيــا  أجســام اــؤالء التعســاء صــارو مرتعــا  فســيحا  لجرثومــة الم ري
 .(17 تنقلها ما عرك آلرر لتس,ب ,الك و,اءا  فتاكا   Anouvil Gombiaجام,يا 

 تاريخ المرض في مصر:
يا األمـراه التــع اســتوةنو الـ, د منــا العصـور القديمــةك واــع كانـو الم ريــا مـا ,ــ 

نــوى مــا الحمــم التــع يكثـــر انتعــاراا فــع مصــر ,ــيا األاـــالع القــاةنيا حــوا المنــاة  التـــع 
تنتعـر ,هــا زراعـاو األرز والقصــب وكــاا التجمعـاو الســكانية القري,ــة مـا ال,ــرك والمســتنقعاوك 

يم عــا ةريــ  نــوى مــا ال,عــوه يعــرف وتنتقــا اــاه الحمــم مــا العــرك المــريه إلــم الســل
ك أمــا أعــراه اــاا المــره فتعهــر علــم المــريه فــع عــكا نو,ــاو Anouviles,ــاألنوفليس 

ســاعة فــع كــا  12و  10حمــمك كــا نو,ــة لهــا أدوار متعاا,ــة تتــراوخ م زمتهــا للمــريه ,ــيا 
نو,ـــةك والـــدور األوا مـــا المـــره ي,ـــدأ ,عـــعور المـــريه ,ـــال,رودة واعـــعريرة واصـــةكاك فـــع 

سناا وعحوب فـع الوجـهك وارتفـاى فـع درجـة الحـرارة. أمـا الـدور الثـانع مـا المـره فتصـا األ
درجــةك وتتــورد وجنتــاه مــ  عــكوى مــا الصــداى العــديد  40فيــه حــرارة المــريه إلــم أكثــر مــا 

 .(18 والعةشك ويعقب كا دور تص,ب غزير للعر 

 

،ةةةي  1935تانةةةت ألةةةواة الفلحةةةيد الةةةذيد يمكتةةةب   ةةةوا    رةةةز  ةةةي مصةةةر حاةةةى لةةةام  (16)

 .1937ةا ، انظر المجكة الطنية المصرية، لوة يبليب  ر 1،646،815

 .761، ص1944 نراير وأو  مازس  29، 28م. الةباب، الجكسة  (17)

 .1943المجكة الطنية المصرية، لوة أغسط   (18)
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مرضـم مـا اوي وفع الحاالو التع لم يتلـ  فيهـا المـريه العـ   السـري  يتعـره ال 
المناعـــة الضـــعيفة إلـــم تلـــف فـــع الجهـــاز الحســـع فتتكـــرر علـــيهم حـــاالو التعـــنج المصـــحوب 
,غي,و,ة اد تنتهع ,الوفاةك وم  استمرار األعراه يصـاب المـريه ,حالـة فقـر دم عـديد تنتهـع 
,فعا ك,دي أو كلـوي سـري  أو انفجـار أو تضـرم ك,يـر فـع الةحـاا علـم أثـر تعةـا وعائفـهك 

جهاه للحواما ,يا الرا,  والتاسـ وكاا أعراه  ك واـاه األعـراه فـع الغالـب (19 ر,و حادك وا 
 .(20 تنتهع ,الوفاة

يعود اكتعاف مره الم ريا فع مصر إلم حق,ة التاريخ القديم حيث اكتعـف علمـاء  
اآلثــار نقـــوش علـــم جـــدراا مع,ـــد دنـــدرة الـــاي يعـــود إلـــم فتـــرة الحكـــم ال,ةلمـــع تصـــور حـــاالو 

كمــا عثــر علــم وصــف عــاما لهــاا المــره فــع كتــب الة,يــب  (21 ريــااإلصــا,ة ,مــره الم 
 .(22 اإلغريقع أ,قراة

ـــا وأعـــراه   ـــواى الم ري ـــاء وصـــفا  عـــام   ألن ـــو كتـــب مـــا ,عـــده مـــا األة, كمـــا تناول
 .(23 اإلصا,ة ,المره واكتعاف الع اة ,يا تفعع الم ريا وانتعار المستنقعاو وال,رك

لة ,هاا المـره رـ ا تلـك الفتـرة ليسـو متـوفرة وعلم الرغم ما أا المعلوماو المتص 
,القــدر الــاي يعةــع صــورة متكاملــة عــا ة,يعــة المــرهك وكيفيــة تمــريه المصــا,يا واألدويــة 
الموصــوفة لهــمك إال أا الــك ال يعنــع أا المصــري القــديم اــد جهــا ضــرر اــاه الحعرةـــك حيــث 

,ة مـا ال,ـرك والمسـتنقعاو كاا المصريوا القدماء الايا يقيموا فع ارى وتجمعاو سكانية اري
يضــعوا عــ,اكا  دايقــة الغــزا  ناموســياو( حــوا أســرتهم لــي   يزحفــوا تحتهــا حتــم يصــلوا إلــم 
مضــاجعهمك فـــع حـــيا كـــاا يفضـــا الـــ,عه عنـــد حلـــوا الليـــا اإليـــواء إلـــم منـــاة  مرتفعـــة ال 

 

 .1943المجكة الطنية المصرية، لوة أغسط  (19)

ةاز الشةرق األوسة   ما،ر ةشاي و،ازولو بيرا يبم، المربو الحويث  ي الابلية الصحية، (20)

 .636، ص2044لكطنالة والةشر، ةيروا، 

، 1950الهةةةا،ر   -المطةةةاةع األميريةةةة  - 1945 - 1942وناز  الصةةةحة، تهريةةةر الجامنيةةةا  (21)

 .46ص

 .1949يبليب  1مجكة المهاطا، لوة  (22)

 .1944، ال ها ة، لوة  نراير 1948مجكة الوتابز، لوة اتابةر  (23)
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ا يصــا إليهــا ال,عــوه ,فعــا الــريو المســتمرة التــع ال تســاعد ال,عــوه علــم اســتقراره فــع أمــاك
 .(24 نومهم

وفع العصر الحديث ونعـرا  لرةـورة اـاا المـره لـوحع أثنـاء تواجـد الحملـة الفرنسـية  
فــع مصــر ااتمــام ,ونــا,رو ,ــردم ال,ــرك والمســتنقعاو المنتعــرة ,ضــواحع القــاارةك كــال,رك التــع 
كانــو تجـــاور ضـــاحية األز,كيـــةك واألمـــاكا المجـــاورة لســـكا نـــا,ليوا وك,ـــار اـــادة الحملـــة علـــم 

. ورـ ا تلـك الفتـرة لعـب (25 أنها مناة  توالد وتكاثر ال,عوه الجالب لمره الم ريـااعت,ار 
الةــب العــع,ع دورا  محــدود األثــر فــع المواجهــة غيــر المتكافئــة لهــاا المــره عــديد الرةــورة 
رصوصـــا  ,ـــيا النســـاءك حيـــث كـــا يســـتردما لعـــ   الم ريـــا إصـــ,عا  جافـــا  فصـــلو عـــا جثـــة 

را,ـــة المـــريهك واـــا معتقـــداو أا تلـــك التميمـــة اـــادرة علـــم  يهـــودي أو مســـيحع يعلقنهـــا فـــع
 .(26 التجاوز ,المريه أةوار المره حتم العفاء

النمـــو الســـكانع الملحـــوع  -ورـــ ا الســـنواو التاليـــة مـــا القـــرا التاســـ  ععـــر عـــكا  
,المــدا القديمــة مــا جهــةك والتمــدد العمرانــع وعهــور التجمعــاو الســكانية علــم حــواف ,يئــاو 

أواسـة القـرا  (27 ,الـدلتا مـا جهـة ثانيـةك وعهـور مـدينتع ,ورسـعيد واإلسـماعيلية توالد ال,عوه
تحــديا  كــاا أك,ــر  -التاســ  ععــرك وانتعــار ال,ــرك والمســتنقعاو علــم ةرفيهمــا مــا جهــة ثالثــة 

 

مصةري الهةويم، المؤسسةة المصةرية العامةة لكاة ليا والةشةر الهةا،ر ، حسد تما  ، الط  ال (24)

 .107، ص1964

، 1882 -1813 بني السةيو السةيو المصةري، تةازيو األوةئةة والصةحة العامةة  ةي مصةر  (25)

 .9، ص1989زسالة ةتابزاه غير مةشبز ، تكية اآلةاب جامعة طةطا، 

 .20 بني السيو السيو المصري، نف  المرجع، ص (26)

نش ا مويةاي ةبزسعيو واإلسماليكية  ي ةواية الةصا ال اني مةد الهةر  الااسةع لشةر، ورةو  (27)

أةى ظهبز المويةايد إلى جذب ألواة تنيةر  مةد الةبطةييد واألجانة  خصباةا  ةعةو ا ااةا  رةةا  

السبي  لكملحة، و،ب األمر الةذي ةلةى بةرتة رةةا  السةبي  إلةى ا ،امةام ةمويةةة اإلسةماليكية 

خاص ةالاناز،ا المرت  الر يسي إلةاز  بئب  الهةا  والملحة  يها وألنهةا ررينةة مةد  لكى وج 

مويةة الها،ر  ويرةطها ةالعاامة خ  حويوي منابر  هو يسر ذلك لكةى المهةاجر  إليهةا وتتةبيد 

الجالياا األجةنية خصباا الفرنسيد واليبنانييد إضا ة إلةى ألةواة تنيةر  مةد الةبطةييد، وأخةذ 

 3.364نحةب  1882ا   ةي الا ايةو ةاكةك المويةةة الجويةو  حيةث ةكةك لةوة سةتانها لةام لوة الست

نسةةمة و،ةةب مةةا يعةةةي أ  المويةةةة حاةةى أواخةةر الهةةر  الااسةةع لشةةر، و ةةي خةةل  لهةةويد  هةة  مةةد 

ال ما  ةاتت مويةة م ،بلة ةالستا  ةالمعةى الماعازف لكي  آنذام، لم يو مةد المعكبمةاا انظةر، 

، الهيئةة 1914 -1820ب   ي تازيو تحويث المةو  والنةةاةز المصةرية، حكمي أحمو بكني،  ص

 .50-48المصرية العامة لكتااب، ص ص 
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مــــا اــــدراو الحكومــــة المصــــرية علــــم مواجهــــة ال,عــــوه واحتمــــاالو تزايــــد اإلصــــا,ة ,مــــره 
. فعلــم ســ,يا (28 الفتــرة مع,ــرة تمامــا  عــا تلــك الحقيقــة الم ريــا. واــد جــاءو إحصــائياو تلــك

ك وفـع أاـا مـا 1877فـرد سـنة  335المثاا ,لغ عدد المصا,يا ,الم ريا ,مدينـة اإلسـماعيلية 
,لــغ معــدا اإلصــا,او ,ــااو المدينــة  1897وحتــم عــام  1894ثــ ث ســنواو ا,تــداء  مــا عــام 

الـف  000ك15لم إنفا  أكثـر مـا فردك واو ما اضةر عركة اناة السويس إ 1700أكثر ما 
علـــم أعمـــاا ردم ال,ـــركك وجلـــب األدويـــة النافعـــة لمقاومـــة  1897جنيـــه مصـــري حتـــم نهايـــة 

ــم تتواــف الم ريــا عــا االنتعــار ,ــيا  ال,عــوه ولعــ   المصــا,يا ,ــالك المــرهك ومــ  الــك ل
 -1898إصــا,ة فــع الســنواو مــا ,ــيا عــامع  1800األاــالعك إا ,لــغ عــدد إصــا,تها لماــالع 

1902 29). 
ولــم تكــا الضــواحع التــع كانــو تعــج ,الســكاا فــع المــدا القديمــة الك,ــرى ,منــاى عــا  

أحـــد أة,ـــاء   Dr. Creswellانتعــار إصـــا,او الم ريــا ,هـــاك حيــث أكـــد الــدكتور كريســـويا 
مـا سـكاا حـع الفجالـة  %25أا  1905مصلحة الصحة فع تقريره الاي رفعه لكرومـر سـنة 

كـــا عـــامك فـــع حـــيا تزايـــدو نســـ,ة اإلصـــا,او فـــع ضـــواخ أرـــرى  ,القـــاارة يصـــا,وا ,الم ريـــا
ك ,ينمــــا وصــــلو نســــ,ة اإلصــــا,ة ,ــــالك %100كال,ســــاتيا التــــع وصــــلو نســــ,ة اإلصــــا,ة ,هــــا 
 .(30 كا عام %75المره ,يا سكاا حع األر,عيا ,السويس نحو 

وفع السنواو األولم ما القرا الععريا وافـو سياسـاو التقتيـر التـع ات,عهـا اإلنجليـز  
االنفا  علم عئوا الصحة العامة حائ   دوا تحسيا النتائج المرجوة ما وراء مـا تقـوم ,ـه  فع

الحكومة ما جهد فع محاصرة مناة  توالد ال,عوه النااـا للم ريـاك فعلـم الـرغم مـا انتعـار 
ـــة معـــ,عة  ـــؤر مترامي وا , ـــدلتاك وتكـــ  ال,ـــرك والمســـتنقعاو حـــوا منـــاة  التجمعـــاو الســـكانية ,ال

لميــاه اآلســنة حــوا مـدينتع ,ورســعيد واإلســماعيلية لــم تقـر الحكومــة فــع ميزانيــة عــام ,األاـاار وا

 

 1903ترومةةرت تهريةةر لةةد الماليةةة واإلةاز  والحالةةة العمبميةةة  ةةي مصةةر والسةةبةا  سةةةة  (28)

 .85، ص1904مطنعة المهطم 

 نف  المصوز. (29)

، 1905لةة العمبميةة  ةي مصةر والسةبةا ، سةةة ترومرت تهرير لةد الماليةة واإلةاز  والحا (30)

 .116، ص1906مطنعة المهطم 
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جنيه مصرى لمقاومة الم ريا وال,عوه رغم االنتعار الملحـوع إلصـا,او  500سوى  1906
 .(31 الم ريا فع السويس واإلسماعيلية و,ورسعيد وضواحع القاارة واإلسكندرية

نع تجــاه عــئوا الصــحة العامــة فــم مصــر كانــو والوااــ  أا رةــة االحــت ا ال,ريةــا 
تســير وفــ  سياســة ترمــع إلــم االاتصــاد فــع النفقــاو علــم عــئوا الصــحة العامــة كغيراــا مــا 

والـاي أكـد فيـه أا الوعيفـة  1903ك واو ما أكده لورد كرومـر فـع تقريـره عـام (32 مراف  ال, د
ئـة ولـيس عـ   األعـراك األساسية للحكومة فع مسائا الصحة العامة اع الواايـة مـا األو,

ك ومـــا ثـــم غصـــو المستعـــفياو ,المرضـــم الـــايا كـــانوا (33 الـــايا يعـــكوا األمـــراه العاديـــة
 .(34 يعانوا ما أمراه عتمك حتم األدوية التع كانوا يتعاةونها لم تكا ااو أثر فعاا

واد استمرو سياسة التقتير فع اإلنفا  علم مسائا الصحة العامة ما ,ـيا األسـ,اب  
التــع أعيــو حيــا الحكومــاو لمقاومــة ال,عــوه النااــا للم ريــاك والــك ,ســ,ب ارتفــاى  الجواريــة

تكاليف ردم ال,رك والمستنقعاوك واع المصدر الرئيسـع لحعـرة ال,عـوه النااـا للم ريـا والتـع 
 .(35 أراو إصا,او األاالع ,ها فع التزايد م  توالع سنواو العقد األوا ما القرا الععريا

ةاو االحــت ا فــع انفااهــا علــم عمليــاو المقاومــة علــم ة,يعــة واــد انعكــس عــو ســل 
األداء التقنــع لمصــلحة الصــحة فــع عمليــاو مقاومــة ال,عــوهك ومــا ثــم ورــ ا تلــك الفتــرة لــم 
ترـــر  أســـاليب المقاومـــة عـــا ,عـــه العمليـــاو التقليديـــة ال,ســـيةةك كصـــب زيـــو ال,تـــروا فـــع 

فــع اآل,ــار والســوااع وال,ــركك اــاا  ال,الوعــاوك ووضــ  نــوى مــا الســمك اآلكــا ليراــاو ال,عــوه

 

، 1905ترومرت تهرير لةد الماليةة واإلةاز  والحالةة العمبميةة  ةي مصةر والسةبةا ، سةةة  (31)

 .139-138، ص ص 1906مطنعة المهطم 

لةى، حسيد خلف الاجويو  ي ا راصاة المصري، مطنعة ليسى الناةي الحكني، الطنعة األو (32)

 .61، ص1962الها،ر  

، 1905ترومرت تهرير لةد الماليةة واإلةاز  والحالةة العمبميةة  ةي مصةر والسةبةا ، سةةة  (33)

 .85، ص1904مطنعة المهطم 

(34) Polson, Edward William, Great Britain in Egypt, cassell lit company 

1928. P.149. 

، مطنعةة المهطةم سةةة 1909ة العمبميةة سةةة غبزستت تهريةر لةد الماليةة واإلةاز  والحالة (35)

 .62، ص1910
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,اإلضــافة إلــم توجيــه األاــالع إلــم اســتردام الناموســياو فــع غــرف النــوم واايــة  مــا لــدغاو 
 .(36 ال,عوه
صـــدر اـــانوا  1909وا,ـــا أا ينصـــرم العقـــد األوا مـــا القـــرا الععـــريا وفـــع يونيـــو  

معرفـة النعـام  نعام الحكم المحلعك واد ساعدو ااه الرةوة مصر علم أا تمضع ادما  نحو
ال مركزيك وكاا ة,يعيا  أا تةرأ علم الساحة الصحية فع مصر ,عه اإلجـراءاو التـع اـام 

ك و,عـد التحـديث الـاي (37 ,ها المندوب السامع لورد كتعنر للترفيف ما ا,ضة الحكم المركزي
,ـيا  ةرأ علم اللوائو المنعمـة لعمـا مجـالس المـديرياو ا,يـا الحـرب العالميـة األولـم وتحديـدا  

تحسا الوض  ,عه الععءك ,عد أا وَفرو ااه التعدي و عـيئا  مـا  1913و  1909عامع 
االســتق لية لمجــالس المــديرياو مكنتهــا مــا توعيــف جــزء مــا موارداــا لتحســيا أمــور الصــحة 

. وفــع اــاا اإلةــار يـــاكر لــورد كتعــنر فــع تقريــره الســنوي عــا عـــام (38 العامــة فــع مــديرياتها
رياو رصدو أمواال  لعمـا تحسـيناو فـع مجـاا الصـحة العامـة وعلـم أا مجالس المدي 1912

جنيـه  2000تم ردم عدد ما ال,رك الك,يرة تكلف ردمهـا  1912رأسها ردم ال,ركك ور ا عام 
 .(39 مصرى

وما الراجو أا معاركة مجـالس المـديرياو فـع المسـاامة فـع العنايـة ,ـامور الصـحة  
المحلـع كـاا مـا ,ـيا األسـ,اب الجواريـة فـع ترفيـف  العامة ,ردمهـا ال,ـرك الراضـعة إلعـرافها

صــا,او الم ريــا فــع مــديرياو القةــرك ولــيس أدا علــم الــك مــا  حـدة انتعــار توالــد ال,عــوه وا 
ـــرة العـــدد  1913تقـــارير كتعـــنر حتـــم عـــام  ـــة مـــا أي اكـــر إلصـــا,او ك,ي والتـــع جـــاءو رالي

مـــا أيـــة إعـــارة النتعـــار ,الم ريـــا ,ـــيا األاـــالع. ومـــ  تاكـــدنا مـــا رلـــو ســـةور اـــاه التقـــارير 
الم ريا ولو ,صورة محدودةك إال أا الك لم يكا يعنع أنها اـد انعـدموك أو أا ال,عـوه الـاي 

 

، مطنعةة المهطةم سةةة 1909غبزستت تهريةر لةد الماليةة واإلةاز  والحالةة العمبميةة سةةة  (36)

 . 62، ص1910

(37) J. vatikiots, the modern history of Egypt, university of Michigan 

prager, 1969, p.29. 

، ةبضةةةةع نظةةةةام مجةةةةال  1934لسةةةةةة  24لاشةةةةريعية، رةةةةانب  زرةةةةم م. الشةةةةيبإلت اإلةاز  ا (38)

 .11، ص1934المويرياا، المطنعة األميرية، سةة 

، مطنعةةة المهطةةم سةةةة 1912تاشةةةرت تهريةةر لةةد الماليةةة واإلةاز  والحالةةة العمبميةةة لسةةةة  (39)

 .10، ص1913
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كـاا موجـودا  اـد فقـد القـدرة علـم التوالـد أو انـه صـار حعـرة مالوفـة ال تضـرك ولكـا اإلصـا,او 
المــديرياو فــع المحــدودة التــع أعــارو إليهــا التقــارير كانــو ,مثا,ــة مؤعــر حســا ألداء مجــالس 

 ااا الجانب.
علم كا حاا علو إجراءاو الحكومة فع مقاومـة حـاالو االنتعـار المحـدود لمـره  

الم ريــا تســير وفــ  منةــ  ردة الفعــاك ولــيس وفــ  رةــة تــدار مــا ر لهــا عمليــاو المقاومــة 
قـا المنعمة للم ريـا تـوزى ,مقتضـااا األدوارك وترصـد لهـا الميزانيـاوك اـاا ,اإلضـافة لرلـو الح

ـــدعم  ـــم مـــا عمليـــاو ال,حـــث العلمـــع ل ـــوا الحـــرب العالميـــة األول الة,ـــع فـــع مصـــر حتـــم حل
 .(40 وتةوير مجاا مقاومة ال,عوه ومره الم ريا

و,عد انتهاء الحرب العالمية األولمك وم  اسـتمرار تـوةا حمـم الم ريـا ,ـيا األاـالع  
ـــالي ف "اللجنـــة العليـــا ولرةـــورة اـــاا النـــوى مـــا الحمـــمك ,ـــادرو مصـــلحة الصـــحة المصـــرية ,ت

ــــك  1916لمقاومــــة الم ريــــا" فــــع عــــام  كجهــــة ارتصــــاك مســــئولة عــــا متا,عــــة تةــــوراو ال
واــد تالفــو اــاه اللجنــة مــا  (41 المــرهك واترــاا القــراراو ووضــ  الرةــة المناســ,ة لمكافحتــه

وكيا وزارة الدارليةك ومفـتش عـام ري الوجـه ال,حـريك ومـدير اسـم القضـايا ,الحكومـةك والر,يـر 
,مصــــلحة الصــــحةك ومــــدير اســــم ال,لــــدياو ,ــــوزارة الدارليــــة ومفــــتش صــــحة مدينــــة الصــــحع 

 .(42 القاارة
و,ــيا الحــر,يا العــالميتيا وجــدو الدولــة أا كــا مــا تقــوم ,ــه الحكومــة مــا إجــراءاو  

لمقاومــة الم ريــا رــار  إةــار تعــريعع ملــزم ال يرلــ  المنــاو الجيــد لتفعيــا دور أجهــزة الدولــة 

 

م الحوي ةة(، الهةا،ر  أتاةيمية النحث العكمي، تازيو الحرتة العكمية  ي مصر الحوي ةة )العكةب (40)

 .265، ص1995

وناز  الواخكيةةة، مصةةكحة الصةةحة العمبميةةة، تهريةةر لةةد مهاومةةة النعةةب  والملزيةةا  ةةي  (41)

، 1934الهةا،ر ،  -المطنعة األميرية  -اإلستةوزية وضباحيها لكوتابز/ محمو خكيز لنو الةالق 

 ص. ج.

" لةد ألمةا  8، الاهريةر زرةم "الحتبمة المصرية، مصكحة الصحة، لجةة مهاومةة الملزيةا (42)

، 1933، المطنعةةة األميريةةة، الهةةا،ر  1932 -1931لجةةةة مهاومةةة الملزيةةا  ةةي السةةةة الماليةةة 

 .1ص
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أغســـةس عـــام  25ا المقاومـــة علـــم كافـــة األصـــعدةك ومـــا ثـــم وفـــع التنفيايـــة لمواصـــلة أعمـــا
 .(43 " "لتد,ير االحتياةاو ال زمة لمقاومة انتعار الم ريا"1صدر القانوا رام " 1926

ألمـو ,الحقـا الة,ـع فـع مصـر عـدة تةـوراو انعكسـو نتائجهـا  1936و,حلـوا عـام  
ث انفصـلو مصـلحة الصـحة اإليجا,ية علم سياساو الحكومـة فـع مقاومـة مـره الم ريـا حيـ

. وفـع الرـامس مـا أغسـةس (44 عا وزارة الدارلية لتقوم وزارة الصـحة العموميـة وزارة مسـتقلة
أصـــدر رئـــيس الـــوزراء مصـــةفم النحـــاس اـــراره , عـــادة تعـــكيا اللجنـــة العليـــا للم ريـــا  1936

العامـةك لتضم إلم عضويتها وكيا وزارة الصحة للعئوا الة,يـةك ووكيـا وزارة الصـحة للمرافـ  
ومدير معهد األ,حاثك كمـا تـم تعـديا اـانوا الم ريـا القـديم إلـم اـانوا مقاومـة األمـراه التـع 
ينقلها ال,عوه واع الم ريا وداء الفيا وحمم الدنج والحمم الصفراء حتـم يكمـا تة,يقـه فـع 
مقاومــة جميــ  اــاه األمــراهك واــد تــم تعمــيم وتة,يــ  اــاا القــانوا فــع جميــ  الــ, د التــع لــم 

 .(45 ية,  فيها اانوا الم ريا القديمك واع مديرية الفيوم و,ندر ةنةا و,ندر أسواا
علو سياسة وزارة الصحة فع مقاومة حمـم الم ريـا المحليـة تسـير علـم وتيـرة رصـد  

مؤعراو موجاو اإلصا,ة ,الم ريا ومقاومتها فع حدود إمكانـاو الـوزارة التقنيـة والماليـةك حتـم 
والتع أحدثو عدة متغيـراو أساسـية علـم  1945-1939عالمية الثانية حلو سنواو الحرب ال

صــعيد حركــة الجيــوش المتحار,ــةك وتةــور وســائا النقــا الجــوي وال,ــري ,ــيا مراكــز العمليــاو 
العســـكرية فـــع منةقـــة العـــر  األوســـة وعـــماا أفريقيـــا والمســـتعمراو ال,ريةانيـــة والفرنســـية فـــع 

منــاة  يكثــر فيهــا انتعــار حمــم الم ريــا والحمــم منــاة  وســة وغــرب القــارة اإلفريقيــةك واــع 
الصـفراء التـع يســ,,ها ال,عـوهك ورـ ا تلــك الفتـرة داامــو الـ, د ,عوضـة غري,ــة اـع ,عوضــة 

التـــع غـــزو مصـــر فـــع الســـنواو األولـــم مـــا الحـــرب لتنعـــر فـــع  Gambiaاالنوفيـــا جام,يـــا 
او جنــــوب مصــــر و,ــــاءا  فتاكــــا  راخ ضــــحيته زاــــاء ععــــريا بالف عــــرك مــــا أاــــالع مــــديري

 الصعيد.
 

مصةةةطفى زيةةةا  ةسةةةيبني وزاؤو   رجةةةب ، المجمبلةةةة الوا مةةةة لكهةةةبانيد والهةةةرازاا  (43)

 المصرية، الها،ر  ة.ا.

 .266المرجع الساةق، ص -أتاةيمية النحث العكمي  (44)

وناز  الصةةحة العمبميةةة، الاهريةةر السةةةبي ال الةةث لشةةر أللمةةا  متا حةةة الملزيةةا ةةةالهطر  (45)

 .2، ص1939، الج ل األو ، المطنعة األميرية، الها،ر  1936المصري 
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 تعريف البعوضة المسببة للوباء:
ال,عوضة التع تس,,و فع نعر ااا الو,اء الفتاك اـع ,عوضـة األنوفيـا جام,يـاك واـع  

ما أكثر أنواى ال,عوه النااا للم ريا فـع العـالمك واـع ,عوضـة دريلـة علـم القةـر المصـري 
أفريقيــاك ويســها تــاالم تلــك  فهــع تعــيش فــع العــروه االســتوائية والمنــاة  المتارمــة لهــا فــع

ال,عوضــــة فــــع العــــروه المعتدلــــة ســــواء فــــع عــــماا أو جنــــوب رــــة االســــتواءك وتتميــــز اــــاه 
 ال,عوضة ع وة علم ععم ادرتها فع نقا حمم الم ريا ,راصيتيا اماي

أنها تكاد تكوا ,عوضة منزلية تالف ال,يوو فـع يسـر وتتغـاى علـم دم اإلنسـاا ,عـرااةك أواًل: 
 حجراو النوم والمائدة.وتالف سكنع 

أنهــا تتوالــد فــع أمــاكا ال ت,عــد عــا مســاكا اآلدميــيا مفضــلة ال,ــرك الضــحلة المعرضــة ثانيــًا: 
لضـــوء العـــمس والراليـــة مـــا الحعـــائشك وتلجـــا فـــع أحيـــاا كثيـــرة إلـــم ســـكنع اآل,ـــار العميقـــة 

ك واـاا مـا والسوااع المعلمة. وااه ال,يئاو تتوافر فع صعيد مصر أكثر مـا توافراـا فـع الـدلتا
 .(46 يفسر ,ة,يعة الحاا تمركز حقا وميداا الو,اء ,مناة  الجنوب

 بوادر غزو الوباء مصر:
دلو األ,حاث التـع اامـو ,هـا وزارة الصـحة المصـرية ,مسـاعدة الر,يـر األمريكـع فـع  

علم وجود أدلة للحمـم الصـفراء فـع ,عـه  1938عام  (Sopre 47أ,حاث الم ريا د/ سو,ر 
وما ثم وفع ضوء المتغيراو العسكرية الجديدة التع ألمو ,المنةقـةك وتةـور  نواحع السودااك

وســائا النقــاك وكثــرة حركــة النقــا الجــوي ,ــيا مراكــز تــوةا الم ريــا فــع غــرب ووســة أفريقيــا 
ومصــر ,ــاو الرةــر محــداا  ,ــال, د. واــد حــار د/ ســو,ر الحكومــة المصــرية ,ــاا درــوا حالــة 

 

، مجكةةة الةةوتابز، 46، ص1945 -1942وناز  الصةةحة العمبميةةة، تهريةةر الجامنيةةا لسةةةة  (46)

 .1951لوة أتابةر 

،ب خنير الملزيا األمريتي الةذي اسةاولا  الحتبمةة المصةرية ةالاعةاو   ،Soperة/ سبةر  (47)

مع مؤسسة زوتفكر األمريتية لكمشةازتة  ةي جهةبة الحتبمةة ضةو الملزيةا البةا يةة  ةي مصةر، 

 - 1942وال انيةةة ةةةولب  مةةد حتبمةةة الب ةةو ) 1938ناز سةةبةر مصةةر مةةرتيد، األولةةى لةةام 

 19لهو حتبمة الب و مرتيد األولى  ي الفار  مةد  (، ناز سبةر المةطهة المبةبل  خل 1944

 1943 -أةريةز  28إلةى  23وال انية رنز  بز  البةال ال انية  ي الفار  مد  1943يةاير  23إلى 

ورةةو وضةةع ةعةةو ،ةةاتيد ال يةةازتيد تهريةةرا  ةازا ةة  ومهارحاتةة  لكهمةةال لكةةى الجامنيةةا، انظةةر م. 

 .871، ص1944مايب"  4الشيبإل، "جكسة 
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إلــم مصــر ســيؤدي حتمــا  إلــم كارثــة و,ائيــة محققــةك واــد حمــم صــفراء واحــدة ينقلهــا ال,عــوه 
أعــــار ســــو,ر إلــــم أا اإلصــــا,ة ,تلــــك الحمــــم ســــيكوا محــــتم   عــــا ةريــــ  ,عوضــــة اإليــــدس 

 .(48 إيجي,تاي التع تسكا الةائراو القادمة ما المناة  المو,وءة فع غرب أفريقيا
المنـاة  ومـا ثـم دارو حركـة اتصـاا سـريعة ,ـيا معهـد ومستعـفم فـؤاد األوا لةـب  

ك حيـث ةلـب مستعـفم فـؤاد األوا مـا 1938الحارة ومصلحة الكورنتينـاو رـ ا صـيف عـام 
ســلةاو الحجــر الصــحع ,المنافــا الجويــة عــدم االاتصــار علــم فحــك ال,عــوه الــاي يســكا 
الةـــائراو القادمـــة إلـــم مصـــر ,ـــا يجـــب أا يعـــما الفحـــك كـــا الحعـــراو الـــواردة ,الةـــائراو 

. و,نـــاء (49 ةك مـــ  فحـــك المنـــاة  المحيةــة ,مهـــا,ة الةـــائراوالها,ةــة ,جميـــ  المنافـــا الجويــ
مكانا  ما أماكا توالد ال,عوه الموجودة ,تسعة مةـاراوك وجـد  327ك26علم الك تم فحك 

مكانــا  مــا تلــك  348منةقــة تتوالــد ,هــا يراــاو ,عوضــة اإليــدس ايجي,تــايك وكــاا  377منهــا 
ةــائرة عثــر فــع رمســيا  1071عــدد  األمــاكا ع,ــارة عــا أزيــار للميــاه العا,ــةك كمــا تــم فحــك

 . (50 منها علم حعراو ةائرة مرتلفة
وفــم اــاا الســيا  أاــاب مستعــفم ومعهــد فــؤاد األوا ,مصــلحة الكورنتينــاو فــع رةــاب موجــه 

,اتراا جمي  التحوةاو ال زمة لمن  تسرب ال,عـوه الحامـا  1938يوليو  24لها مؤرو فع 
م وجـــه التحديـــدك رصوصـــا  وأا مصـــر تـــرت,ة للحمــم الصـــفراء و,عوضـــة األنوفيـــا جام,يـــا علــ

,رةــوة جويــة مــ  فلســةيا والســوداا وجنــوب أفريقيــا". ويرعــم أنــه إاا درــا اــاا النــوى مــا 
 .(51 ال,عوه أا يحدث و,اءا  عديدا  للم ريا

ولما كانو ,عوضة األنوفيا جام,يا تتوةا العروه االسـتوائية فـع السـوداا وتزحـف  
ــاا فــ ا رةــر تســر,ها إلــم القةــر المصــري فــع عــا منهــا مــا واــو إلــم برــر نحــو العــ ماا ل

العروف األنفة الاكرياو ,او أمـرا  وعـيك الواـوىك وعـا اـاجس تسـرب ال,عوضـة جام,يـا يقلـ  

 

، 1945، المطةةاةع األميريةةة سةةةة 1938ز  الصةةحة العمبميةةة، الاهريةةر السةةةبي لعةةام ونا (48)

 .131ص

، 1950، المطنعةة األميريةة سةةة 1945 -1942، تهريةر الجامنيةا وناز  الصحة العمبميةة (49)

 .47، 46ص ص 

 .131، نف  الاهرير، ص وناز  الصحة العمبمية (50)

 .47، ص1945 -1942 ، تهرير الجامنياوناز  الصحة العمبمية (51)
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ــــاة مصــــلحة  ــــم مواف ــــادر مستعــــفم ومعهــــد فــــؤاد األوا إل ــــاا وزارة الصــــحة المصــــريةك لــــاا , ,
فيــه إلـم تروفهــا العـديد مــا  ,تقريــر وافح ألمحـو 1938ديسـم,ر  24الكورينتينـاو مجـددا  فــع 

ـــــالحمم الصـــــفراءك أو درـــــوا ,عوضـــــة الفيونســـــتس  أو  Fewnestsدرـــــوا ,عـــــوه ملـــــوث ,
 .(52 ما , د السوداا وجنوب وغرب أفريقيا إلم مصر Gambiaاالنوفيا جام,يا 

الــاي يــر,ة مصــر ,ــال, د المجــاورة لهــا أو  -ولمــا كانــو حركــة الةيــراا ال,ريةــانع  
تعــتد كثافــة علــم الرةــوة التــع  -فــع أصــقاعها ,ــؤر مو,ــوءة ,الم ريــا  ال,عيــدة عنهــا وتنتعــر

تــر,ة مصــر ,ــ, د الجنــوب أكثــر مــا غيراــا لــاا فــ ا احتمــاا درــوا ,عوضــة الجام,يــا الفتاكــة 
صار أكثر االحتماالو ار,ا  ما الحقيقةك ومـ  تمـدد عمليـاو القتـاا ,ـيا الحلفـاء والمحـور إلـم 

. ولمــا كانــو رةــوة االتصــاا ,ــيا 1942يــا رــ ا عــام منةقــة العــر  األوســة وعــماا أفريق
عــــماا أفريقيــــا وأورو,ــــا ع,ــــر ال,حــــر المتوســــة مقةوعــــة ,ســــ,ب عمليــــاو الحــــربك لــــاا كانــــو 

ـــة تســـلك ةريـــ  غـــرب أفريقيـــا  ـــك  -وادي حلفـــا  -الررةـــوم  -الةـــائراو ال,ريةاني ـــاارة وال الق
اا النعــاة لحركــة الةيــراا . واــد ســاعد اـ(53 للوصـوا إلــم موااــ  الجـيش الثــاما ,عــماا أفريقيـا

,منــاة  النفــوا ال,ريةــانع ,ــيا مصــر و,ــ د الجنــوب علــم تكــويا ,ــؤر رفيــة للو,ــاء فــع ,ــ د 
واد ساعد علم دعم اليقيا ,صحة الك االحتمـاا أا حركـة النقـا السـري  ,الةـائراو  (54 النو,ة

لم مصر كانو ترضـ  للسـرية التامـةك رصوصـا  ,عـد تو  اـف حركـة العسكرية ال,ريةانية ما وا 
 .(55 النقا الجوي فع حوه ال,حر المتوسة

ومــا ثــم يتضــو لنــا أا الةــائراو ال,ريةانيــة القادمــة مــا منــاة  وســة وغــرب أفريقيــا  
والتــع لــم ترضــ  إلجــراءاو الحجــر الصــحع فــع المنافــا الجويــة المصــرية والســودانيةك كانــو 

 

، ص 1950، المطنعة األميرية سةة 1943، الاهرير السةبي العام وناز  الصحة العمبمية (52)

113-114. 

 نرايةةر  ةةي الحيةةا  السياسةةية المصةةرية، مؤسسةةة المعةةازف  4محمةةو اةةاةر لةةرب، حةةاةث  (53)

 .1947، المجكة الطنية المصرية، لوة إةريز 89، ص1985لكطنالة والةشر، الها،ر  

(54) American foreign relations. The minster in Egypt (Kirk) to the 

secretary of state, Cairo - June 7- 1941. 

، 1950= محمو لنو الحميو جب،ر ةك، الط   ةي نصةا رةر ، متانةة الةهمةة المصةرية، الهةا،ر ، 

 .101ص

 .114، ص 1943، الاهرير السةبي العام وناز  الصحة العمبمية (55)
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ري  والمفــاجل ل,عوضــة المتســ,ب األوا فــع نقــا الو,ــاء إلــم مصــرك واــو مــا يفســر التفعــع الســ
 .1942الجام,يا فع مصر ا,تداء  ما عام 

وتؤكد ما ااب إليه ال,احث نتائج األ,حاث التع أجرتها وزارة الصحة المصـرية والتـع  
و منهـــا أا ,عوضـــة الجام,يـــا اـــد ,ـــدأو رحلتهـــا إلـــم مصـــر فـــع القتـــرة مـــا ,ـــيا أوارـــر عـــام  ث,ـــم

لـــو تقـــارير وزارة الصـــحة المصـــرية عـــا ويؤكـــد اـــاا االتجـــاه ر (56 1942وأوائـــا عـــام  1941
مـــا أي اكـــر ل,عوضـــة الجام,يـــا كمســـ,ب لحـــاالو  1941ك 1940ك 1939ك 1938األعـــوام 

 .(57 الم ريا المحدودة التع تم رصداا ر ا تلك السنواو
والمـــرجو أا اـــاه ال,عوضـــة اـــد اةعـــو رحلـــة تســـر,ها إلـــم مصـــر مـــا إحـــدى ال,قـــاى  

لررةـــوم إلــم منةقـــة زيـــداب ,ـــوادي حلفـــا رـــ ا عـــام المصــا,ة ,مـــره الم ريـــا حـــوا مدينـــة ا
فــع ,لــدتع أعــكيو  1941ك حيــث عمثــر علــم يراــاو حديثــة لهــاه ال,عوضــة رــ ا عــام 1938

 .(58 ود,يرةك واع , د ال ت,عد أكثر ما عدة كيلو متراو اليلة عا الحدود الجنو,ية لمصر
مارس مـا نفـس  حا و,اء الم ريا ,مديرية أسوااك ففع عهر 1942وفع مةل  عام  

العــام أ,لغــو وزارة الصــحة عــا حــدوث مــره و,ــائع حــاد فــع أ,ــع ســن,ا وأدنــدااك واــع مــا 
الــ, د المجــاورة للحــدود العــمالية للســودااك و,نــاء  عليــه أوفــدو وزارة الصــحة الــدكتور ســعد ا  
مـــدور و,رفقتـــه أرصــــائع تحاليـــا ومســــاعد الستكعـــاف المــــدى الـــاي انتعــــرو فيـــه ال,عوضــــة 

فعثــر اــاا الفريــ  علــم يراــاو للجام,يــا فــع المســتنقعاو وميــاه ال,ــرك المترلفــة عــا  الدريلــةك
انحسـار ميــاه النيــا فـع المنةقــة ,ــيا , نــة وأ,ـع ســن,اك ثــم واصــا الـدكتور مــدور ,حثــه عــماال  

علم يرااو أررى لل,عوضة جام,يا فـع أسـوااك ورـ ا ععـرة أيـام  1942فعثر فع أوا يوليو 
زحفهــا عــماال  لتصــا إلــم دراو وكوم,ــو وادفــوك ثــم اةعــو ال,عوضــة الحقــة واصــلو ال,عوضــة 

ك ثــم اســتت,عو 1942المو,ــوءة رحلتهــا ,ــيا أســواا واألاصــر رــ ا عــهري أغســةس وســ,تم,ر 
حيــث عثــر علــم يراــاو  1942الجام,يــا برــر أعــواة رحلتهــا الو,ائيــة إلــم العــماا ,نهايــة عــام 

 

 .115-114، نف  الاهرير، صوناز  الصحة العمبمية (56)

، انظةةر الاهريةةر السةةةبي العةةام  لةةبناز  الصةةحة العمبميةةة الةةبام وناز  الصةةحة العمبميةةة (57)

 .1942و 1941و 1938

 .116، ص 1943، الاهرير السةبي العام وناز  الصحة العمبمية (58)
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فــس العــامك وكانــو المحةــة األريــرة لهــا حديثــة للجام,يــا فــع أســيوة رــ ا عــهر نــوفم,ر مــا ن
 .(59 1942مدينة منفلوة لتحا ,ها ضيفا  ثقي   فع أوارر عهر نوفم,ر 

 60) 

 

 .868، ص1945مايب  4"  ي 45كسة م. الشيبإلت ا نعهاة العاةي الااسع لشر "الج (59)

(60) https://arz.wikipedia.org/wiki/. ةلة_الةبة 

https://arz.wikipedia.org/wiki/بلاد_النوبه
https://arz.wikipedia.org/wiki/بلاد_النوبه
https://arz.wikipedia.org/wiki/بلاد_النوبه
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 61) 
 

(61) https://ar.wikipedia.org/wiki/ستك_حويو_مصر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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واد رلفو الجام,يا فع المناة  التع حلو ,ها ررا,ا  ك,يـرا ك فحينمـا وصـا موفـد وزارة  
ة مــا المــارةك الصــحة إلــم أ,ــع ســن,ا وجــداا مقفــرة مــا الســكاا وةراــاو ال,لــدة ودرو,هــا راليــ

وأغلب السكاا مرضم فع ,يوتهمك وأغلقـو المـدارس أ,وا,هـا لتَغيـب المدرسـيا وأغلـب الت ميـا 
 .(62 لمرضهم
أمــا المرضــم فقــد عهــرو علــيهم أعــراه اإلصــا,ة ,ــالمره كارتفــاى درجــة الحــرارة  

والصـــداى العـــديد واإلحســـاس ,القعـــعريرةك أمـــا الحـــاالو المتـــاررة فقـــد عهـــرو عليهـــا أعـــراه 
تــداور الصــحع جــراء تفــاام إصــا,تهم ,الم ريــا نتيجــة تــارر الت,ليــغ عــا المــره مثــا عــلا ال

نصــفع كامــاك والتهــاب الك,ــد وتضــرمهك وتضــرم الةحــااك وكــاا حــاالو ر,ــو متقــدمك وبرــريا 
ت زمـو معهــم حــاالو اإلغمــاء المتكــررك وأصــيب الكثيـر ممــا عهــرو علــيهم األعــراه ,فقــر 

 .(63 الدم العديد
ا سوء حالة المرضم فع المناة  التع عهرو فيهـا أعـراه المـره واد ضاعف م 

تعــار االتصــاا الم,اعــر ,ــيا وزارة الصــحة ,القــاارة وتلــك النــواحع النائيــة الوااعــة علــم الحــدود 
المصرية السودانية ااا ما جهةك وما جهة أرـرى لضـعف االمكانـاو الصـحية ,تلـك النـواحع 

 .(64 مواف الصحع فع أعقاب اكتعاف الو,اءالقاصية وي,يا الجدوا التالع صعو,ة ال
 النسبة إيجابي عينات الدم عدد السكان القرية

 %86 842 972 3481 أبو سنبل
 %54 549 1008 2577 بالنة
 %81 334 412 855 قسطل
 %98 302 442 1938 أدندان
مــا رــ ا الجــدوا الســا,  يتضــو لنــا داــة المواــف الصــحع ,تلــك النــواحعك وأا تلــك  

احع صارو ,ؤرا  و,ائية سرعاا مـا أا تمـددو لتصـا إلـم أسـيوة مـ  زحـف ال,عوضـة إلـم النو 

 

 .47، ص1945 -1942تهرير الجامنيا  ،وناز  الصحة العمبمية (62)

 .45، ص1945 -1942وناز  الصحة، تهرير الجامنيا  (63)

جوو  ينيد لوة ليةاا الوم الاي تم تحكيكها، ونس  ليةاا الةوم ا يجاةيةة الاةي ت تةو إاةاةة  (64)

 .45أاحاةها ةمر  الملزيا، انظر وناز  الصحة العمبمية، تهرير الجامنيا، ص
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 834ك2نسـمة تـم فحـك  851ك8العمااك وما مجموى السكاا ,ـالقرى األر,ـ  وال,ـالغ عـددام 
ـــــا أا  ـــــة دم أث,تـــــو التحالي ـــــدم  %50ك71منهـــــا إيجـــــا,عك أي أا  027ك2عين ـــــاو ال مـــــا عين

 .(65 الم رياالمفحوصة ت,يا إصا,ة أصحا,ها ,حمم 
ـــديم وســـائا اإلســـعاف   علـــم كـــا حـــاا اســـتلزم األمـــر ســـرعة تحـــرك وزارة الصـــحة لتق

السري  ,عدما ت,يا لهـا تلـك النتـائج المريفـة التـع أعهرتهـا معامـا التحاليـاك فاتجهـو إلسـعاف 
المرضم المصا,يا فزودو ,عثة االستكعاف السا,قة الاكر ,,ضـعة بالف مـا أاـراك الكينـيا 

ـــم عـــززو وال, زمـــوكي ـــم المرضـــمك ث ـــ  األدويـــة عل اك و,عـــه الم حعـــيا والمســـاعديا لتوزي
الـــوزارة ,عثتهـــا االستكعـــافية ,مفـــتش وة,ي,ـــيا و,عـــه المســـاعدياك وكميـــاو ك,يـــرة أرـــرى مـــا 
األدويـــة فتحســـنو الحالـــة ,عـــه العـــعء فـــع تلـــك األصـــقاى المصـــا,ةك حيـــث انرفضـــو نســـ,ة 

 .(66 %5ك53إلم  %5ك71اإلصا,ة فع الدم ما مجموى العيناو ما 
كانــو المنةقــة التــع غزتهــا ال,عوضــة اــد ,ــدأو مــا نقةــة علــم الحــدود ,ــيا مصــر  

والســوداا ثــم أرــاو فــع االتســاى والتمــدد عــماال  حتــم أســيوةك اةعــو فيهــا ال,عوضــة رــ ا 
كيلو مترا  ما , نة علم الحدود م  السـوداا وحتـم أسـيوة عـماال ك  426رحلتها الو,ائية نحو 

ــا إلــم إلقــاء  1942وحتــم نــوفم,ر  1942مــارس  فــع الفتــرة مــا لــم يردعهــا رادىك واــاا يقودن
 الضوء علم استعداداو الحكومة ومواجهتها للو,اء ساعة اكتعافه.

 مواجهة الحكومة للوباء:
كانــــو وزارة الصــــحة اــــع الجهــــة الحكوميــــة المســــئولة والمنــــوة ,هــــا تقــــدم الصــــفوف  

ر أا الـوزارة ودرعهـا األوا لمكافحـة الم ريــاك للتصـدي لمواجهـة الو,ـاء ,حكـم ارتصاصـهاك غيـ
لـم يكونـا علـم درجـة كافيـة مـا االسـتعداد لمواجهـة تلـك الهجمـة الو,ائيـة  (67 واو اسم الم ريـا

العرسة. فقسم الم ريا حديث النعاة إا لم يكا اد مضـم علـم إنعـائه أكثـر مـا سـو سـنواوك 
الم ريـاك حيـث لـم يـزد عـدد محةـاو  ااا ,اإلضافة إلم الة عـدد المحةـاو الراصـة ,مكافحـة

 
 .113، ص1945، المطبعة األميرية، القاهرة 1943العمومية، التقرير السنوي لعام  وزارة الصحة(65)

 .113، ص1945، المطبعة األميرية، القاهرة 1943وزارة الصحة العمومية، التقرير السنوي لعام (66)

يرتكز عمل هذا القسم بوزارة الصحة العمومية على استكشاف المالريا من خالال  محطاتال ، وكلالن مالن (67)

خال  التعرف على أماكن توالد البعوض، ومعرفة مدى تفشالي المالريالا بالين السالكاق القالافنين فالي تلالن 

المنالالاف . وتطبيالال  ااالالراءان االالاروق المالريالالا، واتتالالاك ااالالراءان مكافحالالة المالريالالا بحسالال  ا مكارالالان 

 .1941المتاحة. لمزيد من المعلومان ارظر، المجلة الطبية المصرية، عدد يولي  
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محةـة موزعـة فـع جميـ  مـديرياو ومحافعـاو القةـرك  19الم ريا التا,عة لوزارة الصحة عـا 
كمــا أا الــك القســم كـــاا يعــانع العــوز العـــديد فــع إمكانــاو ووســـائا النقــا الســري  ل ســـعاف 

 .(68 والمعاونة
مـا أحـد تقـارير وزارة الصـحة ولعا تلك الصورة التع ترسمها لنا المعلومـاو المسـتقاة  

نفسها تفسر لنا ال,ةء العديد فع عمـا بليـاو الـوزارة الكتعـاف الو,ـاءك ومـا ثمـة إعـداد رةـة 
مقاومتــه وتفعيلهــا. صــحيو أا الــوزارة اــد وضــعو يــداا علــم الو,ــاء عنــد أوا نقةــة مــا نقــاة 

الملوثـة تلـك  انتعاره علم الحدود ,يا مصر والسودااك غيـر أنهـا فعـلو فـع م حقـة ال,عوضـة
أنهـا  1943المئاو ما الكيلومتراو عماال  حتم أسيوةك وما أا ثم,و للحكومة فع مةلـ  عـام 

تواجـــه و,ـــاءا  عرســـا  يفتـــك ,صـــحة األاـــالع فـــع صـــعيد مصـــر حتـــم ,ـــدأو فـــع حعـــد ةاااتهـــا 
لتنســي  الجهــود دارــا وزارة الصــحة ,التعــاوا مــ  الــوزاراو األرــرى والجهــاو التــع لهــا ع اــة 

المكافحــة واالنقـــاا مثــا وزاراو اإلعـــغاا والمواصــ و والتمـــويا والعــئوا االجتماعيـــة  ,اعمــاا
والدفاىك وكاا السـلةاو العسـكرية للحلفـاء فـع مصـر والعـر  األوسـةك والـك ,هـدف الترةـية 

 لمواجهة الو,اء.
,انه عام الفصـا فـع وضـ  الرةـة األوليـة التـع سـارو عليهـا  1943واد تميز عام  

حةك والتع صارو يوما  ,عد أرر تستوفع أركانهـا حتـم انتهـو إلـم النتـائج التـع عملياو المكاف
,استئصــاا عــافة الــك الو,ــاء نهائيــا  ,ــ ع ا القضــاء علــم الجام,يــاك واــد  1945عهــرو عــام 

 ان,ثقو رةة الحكومة فع مواجهة الو,اء عا ث ث مساراو أساسية.
 للمرضم. او القيام ,اعماا اإلغاثة واإلسعاف السري أولها: 

 كانو الحملة الع جية.الثاني: أما المسار 
وجهتـه الحكومـة للقيـام نحـو أعمـاا المكافحـة واستئصـاا ال,عوضـةك وأرـاو اـاه الثالث: ,ينمـا 

المسـاراو الــث ث التــع عــكلو اإلةــار العــام لمواــف الحكومــة فــع مواجهــة الو,ــاء تســير ,عــكا 
ة للمره والتع ,دأتها الحكومة فع العـهور متواز فع إةار زمنع واحد منا ,دء حملة المواجه

 

، 1945، المطنعة األميريةة، الهةا،ر  1943الصحة العمبمية، الاهرير السةبي لعام  وناز  (68)

 .113ص
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وحتـم تـم اإلعـ ا عـا استئصـاا الو,ـاء نهائيـا  مـا مصـر فـع أوارـر  1943األولم مـا عـام 
 .1945صيف عام 

 أواًل: أعمال اإلغاثة:
المقصــود ,اعمـــاا اإلغاثــة اـــو كــا مـــا يتعلــ  ,مـــا يقــدم للمرضـــم مــا ةعـــام وكســـوة  

ــــك لتمكــــيا ــــاة  وتحســــيا حــــالتهم المعيعــــيةك وال ــــيه نســــ,تع الوف المرضــــم مــــا العــــفاء وترف
واالنتكاسةك لاا تضافرو الجهود الحكومية واألالية للقيام ,دوراا فع اـاا الصـددك واـد ااتضـم 
تنعـــيم حملـــة اإلغاثـــة توزيـــ  المســـئولية ,ـــيا وزارتـــع التمـــويا والعـــئوا االجتماعيـــةك والم,ـــراو 

حمـــر ,مســـاندة اـــواو مـــا الجـــيش الريريـــة مثـــا م,ـــرة محمـــد علـــع الك,يـــر وجمعيـــة الهـــ ا األ
 المصري ورجاا اإلدارة المحلية فع المناة  المو,وءة.

كاا تقريـر االحتياجـاو العاجلـة والضـرورية فـع عمليـاو إسـعاف منكـو,ع الو,ـاء يقـ   
,المقــام األوا علــم الحكومــة كرةــوة أوليــة ا,ــا ,ــدء حملــة اإلغاثــة حتــم تتجــه مــواد اإلغاثــة 

مل,وســــاو وأغةيــــة إلــــم مســــتحقيهاك ومــــا ثــــم ســــارعو الــــوزاراو العاجلــــة مــــا مــــواد غاائيــــة و 
والجهاو المعنية المسئولة ,اتراا التدا,ير الكفيلة ,تفعيـا دوراـا فـع جهـود اإلغاثـة سـواء دارـا 
كا وزارة علم حـدةك أو ,التنسـي  ,ـيا الـوزاراو المرتلفـةك وفـع اـاا اإلةـار عـهد ميـداا الو,ـاء 

حكوميــة مــا مرتلــف الــوزاراو المعنيــة ,اإلغاثــة لدراســة  ا,ــا ,ــدء حملــة اإلغاثــة توافــد ,عثــاو
األوضاى االاتصادية واالجتماعية ألاالع منةقة الو,اء والتعرف علـم االحتياجـاو الضـرورية 

 .(69 العاجلة لهم
واد أث,تو األ,حاث التـع أجرتهـا وزارة الصـحة ,عـد دراسـة عـئوا التغايـة فـع المنةقـة  

ناعــئة عــا الفقــر الــاي يرــيم علــم اــاه المنةقــة اــد ,لغــو درجــة المو,ــوءة أا الحالــة الغاائيــة ال
ســـنة يعـــانوا نقصـــا  حـــادا  فـــع الـــوزا والةـــواك اـــاا  13و 11ك,يـــرة مـــا الســـوء فالصـــ,ية ,ـــيا 

فض   عا أا المادة الحمراء فع الدم  الهيموجلـو,يا( ال يزيـد معـدلها مـا رـ ا العينـاو التـع 
 .(70 لتغاية العديدواو يدا علم سوء ا %30ك58تم تحليلها عا 

 

 .760، ص1944 نراير وأو  مازس،  29، 28م. الةباب، جكسة  (69)

 نف  المصوز. (70)
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واد وا  علم كااا وزارة التمويا العـبء األك,ـر فـع تـوفير المـواد الغاائيـة واألغةيـة  
 1943واألامعة ألاالع المناة  المو,وءةك حيث ,دأو الوزارة رـ ا عـهري نـوفم,ر وديسـم,ر 

ــداي  ,نصــف الــثماك و,لــغ مــا وفرتــه وزا رة جهوداــا لتــوفير اــاه المــوادك حيــث اامــو ,توزيــ  ال
الف جواا ما الـداي  زنـة  000ك15حوالع  1943التمويا لمديرتع انا وأسواا حتم ديسم,ر 

أاــةك كمــا اامــو الــوزارة ,توزيــ  الر,ــز الةــاز  مــا رــ ا المةــاعم العــع,ية التــع  80الجــواا 
ألـــف  63نحـــو  1943أمنعـــئو ,تلـــك الجهـــاو حيـــث ,لـــغ مجمـــوى مـــا وزعتـــه حتـــم نهايـــة عـــام 

   عا كمياو ك,يرة ما ح,وب األارة التع د,رتها الـوزارة للمـديرياو رغيف ما الر,زك ااا فض
ـــوزارة مـــا ح,ـــوب األارة  ـــاو التـــع وفرتهـــا ال ـــد ,لـــغ مجمـــوى الكمي ـــةك وا ألـــف أردب  15المنكو,

لمديريــة أســواا وععــريا ألــف أردب لمديريــة انــاك اــاا ,اإلضــافة الســتثناء مديريــة أســواا مــا 
" الصــادر فــع 435رة الــاي فرضــه األمــر العســكري راــم "ايــود حعــر النقــا وال,يــ  لح,ــوب األا

ك أمـــا زيـــو الةعـــام فقـــد رصصـــو منـــه الـــوزارة للمـــديريتيا 1943الســـادس ععـــر مـــا أكتـــو,ر 
ألــف أاــة تــوزى علــم انــا وأســواا عـــهريا ك وعنــدما لــوحع عــدم كفايــة تلــك الكميــة زيـــدو  480

لسـكرك واـع كميـة أك,ـر ةنـا  مـا ا 370أر,عيا ألف أاة إضـافيةك كمـا رصصـو الـوزارة نحـو 
ةنـــا ك أمـــا ,النســـ,ة  15,نحـــو  39/1940مـــا الكميـــة التـــع كانـــو تســـتهلكها المـــديريتيا عـــام 
ـــاير  ـــوزارة فـــع المـــدة مـــا ين ـــد أرســـلو ال  870نحـــو  1943وحتـــم مـــارس  1943لمامعـــة فق

ثو,ــا  إلــم مديريــة انــا والــك ا,ــا ,ــدء تنفيــا نعــام التوزيــ   930ك3إلــم مديريــة أســواا و (71 ثو,ــا  
 .(72 ,الحصك
,ــدأو الحكومــة فــع تنفيــا نعــام ترصــيك الحصــك مــا  1943ورــ ا عــهر مــايو  

 100ك3المــواد التموينيــة علــم المــديرياو المنكو,ــةك وة,قــا  لــالك النعــام رــك مديريــة أســواا 
ثو,ـا  واــد ,لـغ مـا رصصـته الــوزارة  340ك109ثـوب فـع السـنة ,ينمـا حصــلو مديريـة انـا علـم 

ثو,ا  أما مديرية انـا فحصـلو  665ك35ك 1944وحتم مارس  1943لمديرية أسواا ما مايو 

 

ال بب  ي ،ذا المبضع يعةي لفا ة الهماش الاي تحابي لكةى لةوة محةووة مةد األماةاز الاةي  (71)

 29و  28مسيد ماةرا، لم يةو مةد المعكبمةاا انظةر م. الةةباب، الجكسةة تاراو  ةيد لشريد وخ

 .762، 761، ص ص 1944 نراير وأو  مازس، 

 .760، ص1944 نراير وأو  مازس،  29، 28م. الةباب، جكسة  (72)
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ثو,ا  وعلو الوزارة توافع المـديريتيا ,ـاثواب القمـاش حتـم زالـو أزمـة الو,ـاءك  453ك110علم 
 .(73 بالف حااء 6كما ت,رعو لجنة مكافحة الحفاء للمحتاجيا ما أ,ناء المديريتيا ,نحو 

القـــراراو الســـتثناء المـــديريتيا مـــا  ومـــا جهـــة أرـــرى اترـــاو الحكومـــة مجموعـــة مـــا 
األوامــر العســكرية المنعمــة لزراعــة ونقــا الح,ــوب وتــداولهاك حيــث أعفــو الحكومــة مديريــة انــا 

ـــم " ـــ  اـــانوا را ـــدر مـــا تة,ي مـــا  %60الرـــاك ,تحديـــد زراعـــة  1942" ســـنة 42ومركـــز ال
عة ما يعاءوا مـا المساحة امحا  وععيرا . و,هاا تمكا الف حوا فع انا وأسواا ما القيام ,زرا

زراعاو غاائيـة ت,عـا  لحـاجتهمك كمـا أعمفيـو مديريـة انـا ومركـز الـدر وادفـو مـا تة,يـ  القـانوا 
 .(74 ما المساحة امحا  وععيرا   %50الراك ,تحديد زراعة  1943لسنة  71رام 

ولم تمو ال,عوضة الدريلـة ,ـا أا عـدد ضـحايااا  1943علم كا حاا انقضم عام  
يا برا فع التزايد المستمر ك وتتسـ  معـه ,ة,يعـة الحـاا راعـة المحتـاجيا ما المرضم والمتوف

لمــواد اإلغاثــةك واــو مــا دعــع الحكومــة إلــم إعــادة ترتيــب أورااهــا و,ــدء جهوداــا فــع عمليــاو 
عــدة اجتماعــاو  1944اإلغاثــة فــع العــام الجديــدك حيــث عــهد األســ,وى األوا مــا عــهر ينــاير 

ا والــدفاى والمســئوليا ,ــالوزاراو األرــرى المعنيــة ,عمليــاو تمهيديــة ,ــيا وزاراو الصــحة والتمــوي
ــــــك  ــــــةك واــــــد اســــــتهلو تل اإلغاثــــــةك ,اإلضــــــافة لمســــــئولع اإلدارة المحليــــــة ,المــــــديرياو المنكو,
االجتماعاو ,يا وزير الصحةك ووك ء وزاراو الصحة والتموياك ومديري انـا وأسـواا ومرااـب 

,عه وجهاء القةر أمثـاا ع,ـود ,اعـا ورينيـه صحة األمراه المتوةنة ومدير اسم الم رياك و 
اةـــاوي ومحمـــود يوســـف ,اعـــا وكيـــا الراصـــة الملكيـــةك والـــك لمنااعـــة أســـس ومعـــايير توزيـــ  
المعونــاو وال,حــث فــع بليــاو ســرعة إيصــاا المعونــاو الــم منةقــة الو,ــاء ومراعــاة العدالــة فــم 

 .(75 توزيعها
التمــويا ووزيــر الصــحة عقــد اجتمــاى تكميلــع ,ــيا وزيــر  1944وفــع منتصــف ينــاير  

ووكـــي  الـــوزارتيا ل,حـــث التعـــريعاو والقواعـــد المناســـ,ة لتنفيـــا سياســـة ســـريعة وعادلـــة إلغاثـــة 

 

 .761م. الةباب، نف  الجكسة، ص (73)

 .762 -761، ص ص 1944 نراير وأو  مازس،  29، 28م. الةباب، جكسة  (74)

 .39ص 1944المجكة الطنية المصرية، لوة يةاير  (75)
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المنكو,ياك ثم تلـم الـك اجتمـاى أرـر جمـ  وزيـر الصـحة ,عـيوو ونـواب المـديريتيا المنكـو,تيا 
 .(76 لمواصلة ال,حث فع بلياو تنفيا المقترحاو المتعلقة ,اإلغاثة

اجتمــ  وزيــر الصــحة ,ــوزير الــدفاى ل,حــث  1944ينــاير  17الســيا  وفــموفــع  ااو  
ايـــام ,عـــه وحـــداو الجـــيش فـــع إةـــار العمـــا علـــم تحســـيا تغايـــة أاـــالع انـــا وأســـوااك وفـــع 
االجتماى تم االتفا  علم تعييا وزير الدفاى لعـدد مـا الضـ,اة ل عـراف علـم عمليـاو توزيـ  

عــــارة أدواو مةــــا,خ الجــــيش  ـــــ األغايــــة والم ,ــــس وا  ــــة ومســــاامة الجــــيش , ســــيارة  30المتنقل
 .(77 و,لوكيا ما س خ األعغاا للمعاونة

واد تمرضـو تلـك االجتماعـاو عـا إاـدام وزارتـا الصـحة والتمـويا علـم تقـديم مـاكرة  
أوضـحو فيـه الوزارتـاا العناصـر  1944معتركة إلم مجلس الـوزراء يـوم الرـامس مـا ف,رايـر 

قـراءك والمعـايير التـع تحـدد عليهـا عمليـاو فـرز المعـوزيا الضرورية التع يتكوا منهـا غـااء الف
. ولدعم عملياو اإلغاثة واف  مجلس الـوزراء فـع جلسـته (78 المعدميا الايا يستحقوا اإلعانة

علــم ترصــيك م,لــغ مليــوا جنيــه إلغاثــة فقــراء مــديرتع انــا  1944مــارس  28المنعقــدة فــع 
 .(79 وأسواا

مجلــــس العــــيوو القــــم رئــــيس الحكومــــة وفــــع ااعــــة  1944وفــــع الرا,ــــ  مــــا  مــــايو  
مصةفم النحاس ,يانا  أعار فيه , ص,  االتهام إلم حالة الفقر المدا  الاي يعانع منـه أاـالع 
الصعيد مؤكدا  ,انه الس,ب األوا فع عاارة االنتعار السري  والواس  للمرهك وتـاثيره الم,اعـر 

ل,ـوا العاسـ  ,ـيا األغنيـاء علم األصحاء والمرضمك موضـحا  ,ـاا الـك المـره كـاا نتيجـة ل
 .(80 والفقراء

ــــة الفقــــر ,اعت,اراــــا   والغريــــب أا رئــــيس الحكومــــة و,عــــد أا القــــم ,ال ئمــــة علــــم حال
المتســ,ب األوا فــع تفعــع اــاا الو,ــاء لــم يكلــف نفســه عنــاء اإلعــارة إلــم حالــة اإلامــاا العــديد 

ء علــم رؤيــة الحكومــة الــاي كــاا عنوانــا  ألداء عمــا الحكومــاو الســا,قة عليــهك أو إلقــاء الضــو 
 

 .40، ص 1944لوة يةاير المجكة الطنية المصرية،  (76)

 نف  المصوز. (77)

 .1944 نراير  5مجك  البنزال )محفظة ةوو  زرم( محاضر الجكساا، جكسة زرم  (78)

 .873، ص1944مايب  4م. الشيبإلت جكسة  (79)

 .873، ص1944مايب  4م. الشيبإلت جكسة  (80)
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الوفدية لحا معـك و فقـراء ,ـ د الصـعيد مـا رـ ا رةـة ةويلـة األجـاك واـو مـا يوضـو لنـا 
,جــ ء غيــاب الرؤيــة االســتراتيجية لحكومــة أك,ــر األحــزاب عــع,ية فــع مصــر واــو حــزب الوفــد 

 تجاه معك و ال,سةاء ما أاالع الصعيد.
ه حكومتـــه فـــع اـــاا الصـــدد علـــم كـــا حـــاا جـــاء ,يـــاا رئـــيس الحكومـــة ,مـــا اامـــو ,ـــ 

موضـحا  كافــة اإلجــراءاو التــع لجــاو إليهــا الحكومـة فــع إةــار إجراءاتهــا العاجلــة لتــوفير مــواد 
اإلغاثة لمستحقيهاك والك ,حصر المستحقيا ل غاثةك وحعر توريد ,عـه األغايـة إلـم رـار  

رو نقـا المواعـع المديريتياك ومراعـاة العدالـة عنـد التوزيـ . حيـث أعـار إلـم أا الـوزارة اـد حعـ
ك ثــم امتــد الحعــر 1942واألرانــب والةيــور مــا مديريــة أســواا إلــم رارجهــا منــا عــهر نــوفم,ر 

ليعــما األســماك وال,ــيه أيضــا ك ثــم أاــرو الــوزارة أا الحاجــة اــد أصــ,حو ماســة إلــم تة,يــ  
الحعـــر علـــم نقـــا أصـــنافا  أرـــرى رـــ ف المـــواد الغاائيـــةك حيـــث صـــدر األمـــر العســـكري راـــم 

 .(81 ترريك لوزير التمويا ,فره ايود علم نقا المواد الغاائية وغيراا"" ,ال466"
ومــا جهــة أرــرى أصــدرو وزارة  (82 واــد فــره األمــر عقو,ــة علــم مرالفــة أحكامــه 

علم اعت,ـار أا مـديريتع  1944" لسنة 127التمويا ,االستناد إلم األمر الماكور القرار رام "
ر إاا مـــا وزارة التمـــويا نقـــا مـــواد كالمنســـوجاو انـــا وأســـواا منةقـــة واحـــدةك وأنـــه يمحعـــر ,غيـــ

ـــة والم ,ـــس الجـــاازة والحيوانـــاو الحيـــة المعـــدة لحومهـــا لمكـــاك والةيـــور واألســـماك  واألغةي
. كمـا نـك األمـر أيضـا علـم حعـر االسـتي ء علـم المــواد (83 والمـواد الغاائيـة ,جميـ  أنواعهـا

الريريـــة أو األفـــراد إلغاثـــة الفقـــراء  والمنتجـــاو التـــع توزعهـــا الحكومـــة والهيئـــاو أو الجمعيـــاو
 .(84 والمصا,يا ما أاالع المديريتيا سواء أكاا االستي ء عا ةري  العراء أم المقايضة

رو الحكومــة لجــاا للمراا,ــة والتفتــيش لتة,يــ  اــاه التعــريعاوك وتركــو اــاه   واــد وفــَ
إلغاثـــة للســـكاا اإلجـــراءاو أثـــرا  إيجا,يـــا  واضـــحا  علـــم صـــعيد رةـــة الحكومـــة لتـــوفير مـــواد ا

 

(81) Sit. Antony, the Egyptian Upper Class between revelations 1919- 

1952, (university of Oxford) Middle east center, 1998, p.280 

 .873، ص1944مايب  4م. الشيبإل، جكسة 
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 .837، ص1944مايب  4م. الشيبإل، جكسة  (83)
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,المـــــديريتيا المنكـــــو,تياك حيـــــث أصـــــ,و ميســـــورا  علـــــم األاـــــالع الحصـــــوا علـــــم مـــــا يلـــــزمهم 
ـــــاة ـــــوزارة العـــــئوا (85 للحي ـــــديا تـــــا,عيا ل ـــــيا جدي . رصوصـــــا  ,عـــــد أا انعـــــاو الحكومـــــة مكت,

االجتماعية فع مدينتع أسواا واناك وَفرو ,هما ال,احثيا االجتماعيياك ومفتعيا للتفتـيش علـم 
. ومـا جهتهـا نـد,و وزارة العـئوا االجتماعيـة (86 ر  توزي  المـواد الجافـة والةازجـةأسلوب وة

ـــرة محمـــد  ـــة الهـــ ا األحمـــر المصـــري وم, أرصـــائييا اجتمـــاعييا للعمـــا ,التنســـي  مـــ  جمعي
 .(87 علع

واد استردمو الحكومة اةاراو السكك الحديدية وال,ـوارر النيليـة لتسـهيا عمليـة نقـا  
. وتنوعـو (88 وأسواا وما المديرياو القري,ـة كـالفيوم و,نـع سـويف والمنيـامواد اإلغاثة إلم انا 

اـــاه المـــواد ,ـــيا مـــواد جافـــة وأرـــرى مةهيـــة وم ,ـــس وأغةيـــة. و,النســـ,ة للمـــواد الجافـــةك فقـــد 
تنوعو حسـب حاجـة األاـالع مـا ح,ـوب جافـة كـالفوا والعـدس واألرزك ومـواد أرـرى كالسـكر 

 .(89 لمواد المةهية واألغةيةواللحوم والزيو والصا,وا ,اإلضافة ل
أمـــا ,النســـ,ة لتوزيـــ  المـــواد الةازجـــة فكانـــو تـــوزى علـــم األاـــالع يوميـــا  مـــا رـــ ا  

المةــاعم العــع,ية التــع اســتكملو وزارة العــئوا االجتماعيــة إنعــائهاك لســرعة إغاثــة المعــوايا 
ريتيا  انـا للةعام الصحعك واد توزعـو اـاه المةـاعم علـم ,نـادر ومراكـز القـرى الك,يـرة ,المـدي

وأسواا( حيث أنعاو الوزارة مةعما  ,نج  حمادي وأرر فع دعنا ومةعمـيا ,قنـاك وعـدد سـ,عة 
مةاعم فع مديرية أسواا موزعة علم مراكز أسـواا وكـوم أم,ـو وادفـو واسـنا واألاصـر واـوك 

. ثم أراو وزارة العئوا االجتماعية فع زيادة أعداد ااه المةـاعمك فانعـاو (90 وارية الض,عية
مةعمــيا أرــريا أحــداما فــع دعــنا واآلرــر فــع دراو ,مديريــة أســواا ليصــ,و مجمــوى الوج,ــاو 

 .(91 وج,ة 000ك22التع تقدمها الوزارة يوميا  
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ومـــا جهـــة أرـــرى أوضـــو رئـــيس الـــوزراء أنـــه ,النســـ,ة لعمليـــة توزيـــ  المـــواد الجافـــة  
ضـــماا عدالـــة والم ,ـــس واألغةيـــةك فقـــد ة,قـــو عليهـــا الحكومـــة نعـــام الحصـــك التموينيـــةك ل

التوزي  ومراعاة االحتياجاو الضرورية لكا منةقـة مـا المنـاة  المو,ـوءةك ولهـاا نعمـو وزارة 
التمــويا ,رنــامج لتوزيــ  الحصــك كــا رمســة ععــر يومــا  علــم كــا مركــز مــا المراكــزك أمــا 
عمليـــاو التوزيـــ  نفســـها فقـــد أجرتهـــا الـــوزارة مـــا رـــ ا كعـــوف الحصـــر التـــع أعـــداا منـــدو,و 

التع ت,يا منها حالة كا عائلـة ومـا تحتاجـه رـ ا مـدة الرمسـة ععـر يومـا ك ثـم ت سـلم الوزارةك و 
اـــاه الكعـــوف لقـــواو الجـــيش التـــع ك لفـــو ,توزيـــ  المـــواد الغاائيـــة علـــم المراكـــز علـــم دفعـــاو 

جندي لهاه المهمـة تحـو ايـادة ضـا,ة ك,يـر  1000. حيث وَفرو وزارة الدفاى عدد (92 متتالية
 .(93 ,رت,ة اائم مقام

علم الرغم ما أا مواف الحكومة الوفدية كاا إيجا,يـا  لرفـ  المعانـاة عـا المنكـو,ياك  
ولكنه فع جملته لم يكا أكثر ما ردة فعا لما تواجهه ال, د ما كارثـة و,ائيـة ك,يـرةك ولـم يكـا 
جزء ما رةة عامة ل رتقاء ,احواا أاالع الصعيد التعسـاء النتعـالهم مـا حالـة الفقـر المـدا  

غعــم حيــاتهمك ومــا المؤســف أا الحكومــاو الســا,قة لــم تقــم ,ثمــة عمــا يســاعد حكومــة الــاي ي
الوفـــد علـــم المضـــع اـــدما  فـــع ســـ,يا ارســـاء العدالـــة االجتماعيـــة ولـــو فـــع حـــداا األدنـــم ,تلـــك 
األصـقاى النائيــة الفقيـرة مــا صــعيد مصـر. واــو مــا يعكـس الضــوء ,ة,يعــة الحـاا علــم حقيقــة 

اء ال,رلمــاا المصــري ةــواا تلــك الفتــرة كــاا فــع واد واضــايا مــرة واــع أا ,ــرامج األحــزاب وأد
اؤالء الفقراء فع واد أرر ما جهةك ورلو ج عب تلك الحكوماو التع س,قو واـوى تلـك الكارثـة 
 الو,ائية ما ثمة رةة ةويلة األجا للنهوه ,احواا , د الصعيد المعيعية ما جهة أررى.

ياو العامــة والك,يــرة فــع معــهد تلــك ومـا يؤكــد اــاا االتجــاه أا حضــور أغلــب العرصـ 
الماساة الو,ائية لم يكا لتنفيا مقترحاو أو وجهاو نعر مسـتق,لية ت,نتهـا أحـزا,هم المهترئـةك ,ـا 
ااترا حضورام ,رغ,تهم فـع الدعايـة السياسـية ألنفسـهمك أو ر,مـا ألحـزا,هم وانفسـهم معـا ك ومـا 

رجــاا المــاا والصــناعة وزعمــاء ثــم تــدافعو جمــوى وجهــاء القةــر المصــري مــا ك,ــار المــ ك و 
األحــزاب السياســية ,مــد يــد المعونــة إلغاثــة اــؤالء الفقــراء المنكــو,ياك وحتــم تســير عمليــة جمــ  
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الت,رعاو لتصب فـع النهايـة فـع دعـم عمليـاو اإلغاثـة اـرر رئـيس الحكومـة الوفديـة مصـةفم 
 1944ا ف,رايــر النحــاس فــع اجتمــاى للهيئــة ال,رلمانيــة لحــزب الوفــد يــوم الثالــث والععــريا مــ

تعكيا لجاا فع المحافعاو والمديرياو لجم  م,الغ الت,رعاو لضرها فع عملية اإلغاثـة ,عـد 
 .(94 تجميعها فع رزائا المديرية أو المحافعة تحو مسئولية المديريا والمحافعيا

وأسوة ,ما اام ,ـه حـزب الوفـد اجتمـ  مكـرم ع,يـد ,هيئـة حـزب الكتلـة الوفديـة فـع نفـس  
جنيهــا   065ك1اامة فــع إعانــة منكــو,ع انــا وأســوااك و,عــد االجتمــاى تــم جمــ  م,لــغ اليــوم للمســ

. وفع نفس اإلةار اجتم  حزب الهيئة السعدية ,رئاسة أحمد ماار ,اعا للنعر فـع (95 مصريا  
الحالة الراانة ,المديريتيا المنكو,تيا لتـد,ير مـا يلـزم مـا أمـواا الت,رعـاو للمعـاركة فـع أعمـاا 

 .(96 اإلغاثة
ومــا رــار  حــدود مصــر امتــدو يــد المســاعدة لمنكــو,ع الم ريــا فــع مصــرك فمــا أا  

ااعـو أر,ــار و,ــاء الم ريــا ,صـعيد مصــر رــار  حــدود الــ, دك حتـم ســارعو جهــاو عــدة فــع 
إاليمنــا العر,ــع ,ــالت,رى لصــالو المنكــو,ياك حيــث اامــو صــحيفة فلســةيا الفلســةينية ,الدعايــة 

تتـاخ اكتتـاب عـام ,األراضـع العر,يـة فـع فلسـةيا لمسـاعدة ألزمة و,اء الم ريـا فـع مصـرك واف
منكو,ع الم ريا ,مصرك ومهدو لالك ,سلسـلة مـا المقـاالو التـع تحـه فيهـا عـرب فلسـةيا 

. وما رار  العـالم العر,ـع اـدم (97 علم رد الجميا لمصر التع ت,اا ,سراء ما أجا فلسةيا
جنيهــا  مصــريا  لمســاعدة ضــحايا  1000رئــيس وزراء اليونــاا ت,رعــا  عرصــيا  ,اســمه مــا ايمتــه 
 .(98 الم ريا فع مصرك وااا علم س,يا المثاا ال الحصر

 ثانيًا: الحملة العالجية
اتجهو سياسة الحكومة منا الساعاو األولم الكتعاف الو,اء إلـم تـوفير العـ   مـا  

جهــةك  أدويـة وعقــااير ة,يـة للحــد مــا نسـب اإلصــا,ة ,ميكـروب الم ريــا فــع دم المصـا,يا مــا
ولترفيف حدة األعراه المصاح,ة للمره علم المصا,يا ما جهة أررىك واو األمـر الـاي 
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ـــم أمـــرياي  ـــاء أولهمـــااســـتلزم مـــا وزارة الصـــحة الواـــوف عل ـــة مـــا أة, ـــوفير الكـــوادر الة,ي ي ت
تــوفير وثانيهمــا: وأرصــائع التحاليــا الة,يــة والمســاعديا والم حعــيا الصــحييا والممرضــيا 

 ما األدوية لتحسيا صحة المرضم المصا,يا ,الم ريا.الكمياو ال زمة 
وفـــع اـــاا اإلةـــار علـــو عمليـــة إمـــداد المنةقـــة المو,ـــوءة ,األة,ـــاء أو كميـــاو الـــدواء  

الضــرورية فــع العــهور األولــم مــا اكتعــاف الو,ــاء تســير حســب الحاجــةك ولــيس حســب رةــة 
يـرة فـع صـعيد مصـرك فمـا موضوعة رغم المؤعراو المفزعة التع كانو تمن,ل ,كارثة و,ائية ك,

فــردا  ,الم ريــا مــا رــ ا  448ك27مجمــوى عــدد ســكاا المــديريتيا  انــا وأســواا( ث,ــمو إصــا,ة 
فـردا  تـم الت,ليـغ عـنهم  ,واسـةة  193ك10عيناو الـدم االيجا,يـة التـع تـم فحصـهاك إضـافة إلـم 

ة المم,لــغ اويهــم ,عــد عهــور األعــراه االكلينيكيــة الواضــحة لمــره الم ريــا علــيهم لتصــا نســ,
واـد  (99 عرك حسب تقرير وزارة الصـحة 320نحو  1942عا اصا,تهم حتم ديسم,ر عام 

 .(100 ارك ما األت,ريا وال, زموكيا والكينيا 195ك165ك2صرف ما عقااير الع   
ولعـــا اـــاه األراـــام التـــع رصـــدتها تقـــارير وزارة الصـــحة تعكـــس مـــا غيـــر عـــك حالـــة  

زمة الو,ـاء التـع صـنعتها مفاجـاة الحـدثك ولـيس أدا علـم االرت,اك الحكومع فع التعاما م  أ
,اسـتثناء إنعــاء سـو محةـاو م ريـا جديـدة فـع أســواا  -ارت,ـاك الحكومـة فـع مواجهـة الو,ـاء 

دفــو واألاصــر وجرجــا ومنفلــوة  أكثــر مــا أا وزارة الصــحة علــو عــاجزة حتــم  -وكــوم أم,ــو وا 
الة,يـة للقيـام ,مهـام حملتهـا الع جيـة  عا توفير األعداد ال زمة ما األةقم 1943أوائا عام 

ضد الو,اءك حيث اضةرو الوزارة إلم استردام المهندسيا الصحييا ,دا األة,ـاء لعـدم تمكـا 
الوزارة ما توفيرامك ااا ,اإلضافة إلم أا توفير الكميـاو ال زمـة مـا األدويـة والعقـااير كانـو 

 .(101 تحية ,ها الصعو,او لعروف الحرب
لدواء المعـالجج للم ريـا كانـو متـوفرة لـدى الحكومـة المصـرية لعـ   ورغم أا كمياو ا 

اإلصا,او المحدودة ,الم رياك إال أنه واد أراو الحكومة علم غرة ,عد أا دام الو,ـاء مصـر 
. (102 فجاة فوا  االرت,اك واعتدو الحاجة إلم التعاوا م  سلةاو الحلفاء فع العـر  األوسـة
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ــاير ولــالك اضــةرو الحكومــة إلــم االت صــاا ,الســلةاو العســكرية لــدوا الحلفــاء فــع مةلــ  ين
لتزويــــــــد الحكومــــــــة المصــــــــرية ,األدويــــــــة والمستحضــــــــراو الةي,ــــــــة ال زمــــــــة للعــــــــ    1943

. علــم أا تقــوم الحكومــة المصــرية ,ــدف  ثمــا دفعــاو األدويــة التــع يــتم االتفــا  (103 والمقاومــة
 .(104 عليها للسلةاو ال,ريةانية

دام الحكومـة علـم وضـ  أسـس رةـة تنسـي  الجهــود ومـ  إاـ 1943وفـع مةلـ  عـام  
لمواجهــة الو,ــاء اتجهــو النيــة لتــوفير الكــوادر الة,يــة ال زمــة للكعــف علــم المرضــم وامــدادام 
,الردمة الع جيةك وتفعي   لالك وعقب عودتـه مـا زيـارة المنـاة  المو,ـوءة اـرر وزيـر الصـحة 

ـــة للعمـــ 25اســـتدعاء  ا فـــع محةـــاو الم ريـــا الجديـــدة التـــع ة,ي,ـــا  مـــا أاســـام الـــوزارة المرتلف
م حــع صــحع مــا حملــة  40أنعــاتها الــوزارة فــع منــاة  الو,ــاءك اــاا ,اإلضــافة إلــم تكليــف 

 .(105 العهادة اال,تدائية تم تدري,هم فع مستعفم فؤاد األوا لةب المناة  الحارة
ا ثــم أرــاو الــوزارة فــع إصــدار أوامراــا لنــدب أة,ائهــا إلــم منــاة  الو,ــاء ت,اعــا  رــ 

ك حتـــم وصـــا عـــدد األة,ـــاء الـــايا جنـــدتهم الـــوزارة للقيـــام ,حملتهـــا الع جيـــة ضـــد 1943عـــام 
الم ريــا إلــم رمســيا ة,ي,ــا  فــع نهايــة العــامك اــاا عــدا المســاعديا والممرضــيا والم حعــيا 

 .(106 والمراا,يا
ما ر ا محةاو الم ريـاك ونعـرا  لث,ـوو  1943استمر ع   المرضم ر ا عام 

ر أعراضه فع أغلب الحـاالو المعروضـة علـم أة,ـاء المحةـاوك تقـرر فحـك المره وعهو 
عةــــاء المــــريه األدويــــة ال زمــــة للعــــ   علــــم أســــاس أا الــــدواء مفيــــد  المــــريه عااريــــا  وا 
للمـــريهك ومفيـــد أيضـــا لمـــا تعهـــر علـــيهم أعـــراه مرضـــية صـــحيحة أو كاا,ـــة كواايـــة مـــا 

أسـواا وانـا  -يرياو األر,ـ  المصـا,ة فـع المـد 1943اإلصا,ةك واد وزعـو الـوزارة رـ ا عـام 
كيلــو جــرام مــا مســحو   672اــرك مــا أصــناف العــ   و 852ك749ك4 –وجرجــا وأســيوة 

 .(107 الكينيا التع توافرو عليها الحكومة ما السلةاو ال,ريةانية
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والو,اء ,ا ح وجهود الحكومة فع مجاا مكافحة ال,عوضة وجهـود  1943انقضم عام 
ثمـارا  ت,عـث علـم االرتيـاخ والةمانينـة ,عـدك فضـحايا الو,ـاء فـع رتـام  الحملة الع جية لـم تـؤو

رغـم تعـاةيهم  1942العام اد تضـاعف لمـا يقـرب مـا مـرتيا ونصـف عـا معـدا وفيـاو عـام 
ك ,ينمـــا كـــاا عـــدد وفيـــاو الو,ـــاء فـــع 1943أدويـــة العـــ  ك حســـب تقريـــر وزارة الصـــحة لعـــام 

 .(108 عرك 320موجته األولم لم يتعد 
 1944وعلــم أثــر عودتــه فــع األســ,وى األريــر مــا عــهر يونيــو  1944 ورــ ا عــام

مـا المنــاة  المو,ــوءة أســرى وزيــر الصــحة الــدكتور/ ع,ــد الواحــد الوكيــا إلــم الم,ــادرة , صــدار 
ارار ,تعـكيا لجنـةك تحـو رئاسـة مـدير مصـلحة الةـب الع جـع ,ـالوزارةك ومـدير اسـم الم ريـا 

ة واائيـــة متةـــورة لت فـــع اآلثـــار الكارثيـــة ووكيلـــه ومفـــتش صـــحة أســـوااك لوضـــ  أســـس رةـــ
المتواعة للو,اء فع فورته األولمك التع تنحصر فع عهور أ,ريا ومايو ويونيوك واد مـنو وزيـر 
الصحة ااه اللجنة كافـة الصـ حياو والتسـهي و التـع تمكنهـا مـا أداء عملهـاك حيـث أعةـم 

دويـة والعقـااير لعـ   الم ريـاك ارار وزير الصحة رئيس تلـك اللجنـة سـلةة االسـتي ء علـم األ
والتـــع اـــع ,حـــوزة أاـــالع دوا تـــرريكك كمـــا مـــنو القـــرار تلـــك اللجنـــة ســـلةة االســـتي ء علـــم 

. كالســياراو والمرك,ــاو (109 وســائا النقــا ال زمــة لنقــا المــواد الع جيــة ,ــيا محةــاو الم ريــا
إضـافة إلـم مـا  (110 يـةالرفيفةك وحتم الدواب التع ال غنـم عنهـا فـع الوصـوا إلـم القـرى النائ

ــــدفاى والتــــع ,لغــــو نحــــو  ــــوزارة مــــا الحصــــوا عليــــه مــــا ســــياراو مــــا وزارة ال  60تمكنــــو ال
 .(111 سيارة

أما ,النس,ة ألفراد األةقم الة,ية الايا تم انتدا,هم للعما ,منـاة  الو,ـاء فقـد كـاا مـا 
ــــدعم الحم ــــم الدرجــــة التــــع تمكــــنهم مــــا مواصــــلة أعمــــالهم ل ــــة الضــــروري زيــــادة أعــــدادام إل ل

الع جيةك لاا داومو الـوزارة نـد,ها ألة,ائهـا مـا كافـة الترصصـاو حتـم وصـا جملـة عـددام 
ك ولضــماا الــزامهم ,اعمــاا التعــريك والعــ   عقــب الفــورة (112 ة,ي,ــا   88فــع منةقــة الو,ــاء 

 

 .119، ص1943وناز  الصحة العمبمية، تهرير الجامنيا  (108)

 .1944يبنيب  22الب و المصري، لوة  (109)

 .875، ص1944مايب  4،  ي 45م. الشيبإل، الجكسة  (110)

 .40، ص1944المجكة الطنية المصرية، لوة يةاير  (111)

 .872، ص1944مايب  4،  ي 45م. الشيبإل، الجكسة  (112)
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يحعـر علـم األة,ـاء  1944يونيـو  21فقد صدر أمر عسكري فع  1944األولم ر ا عام 
و يتوافـوا أو ي,ةئـوا أداء أعمـالهم المكلفـيا ,هـا علـم الوجـه األكمـاك أو ومعاونيهم أا يمتنعوا أ

 . (113 أا يتركوا أعمالهم ,غير إاا السلةاو الصحية المرتصة
وصارو عملياو توزي  األدوية والعقااير تمدار حسـب مـا جـرو ,ـه التعليمـاو ألة,ـاء  

تعهـر علـيهم األعـراه المحةاو فع العام الماضع واـو صـرف العـ   الـ زم للم ريـا لمـا 
 .(114 العاارة للمره

ولحمايـة اــاه األدويــة التــع تصـرفها محةــاو الم ريــا مجانــا  علـم المرضــم ومنــ  يــد  
" ,حمايــة عقــااير الم ريــا 505العــا,ثيا مــا الت عــب ,مقــدراتها صــدر األمــر العســكري راــم "

ــال,ي  أو العــراء فــع جميــ  أنحــاء القةــرك  ــة تجــاوز ومنعهــا مــا التــداوا ,ــاي صــفة , وفــع حال
 .(115 أحكام الك األمر يتم ض,ة األدوية ومصادرتها لصالو الحكومة

واــو عــام الفصــا ,النســ,ة الستئصــاا عــافة المــره مــا الــ, د  1945ورــ ا عــام  
الـــو كميـــاو العـــ   التـــع اـــدمتها مستعـــفياو ومحةـــاو الم ريـــا التا,عـــة لـــوزارة الصـــحة فـــع 

 لمنعمة لتوزي  الدواء.مناة  الو,اء م  سرياا نفس القواعد ا

 

 .1944يبنيب  22الب و المصري، لوة  (113)

 .52، ص1945 -1942وناز  الصحة العمبمية، تهرير الجامنيا  (114)

" ةحمايةةة لهةةارير 505، األمةةر العسةةتري زرةةم "1944يبنيةة   21ية، لةةوة الجريةةو  الرسةةم (115)

 الملزيا.
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 والجدول التالي يوضح كميات األدوية التي صرفت بالمجان على المرضى
 المنصرف منه العقار الطبي

 64646 أس,ريا
 6302 امحة 5كينيا 
 2767 امحة 2كينيا 

 7785 كينيا عيكوالته
 2190 , زموكيا ارك ك,ير

 701 , زموكيا ارك صغير
 8 , زموكيا ارك ,سية

 .(116 دول يوضح الكميات المنصرفة من عقاقير عالج المالرياج
وما ر ا الجدوا يتضو تراج  الكمياو المنصرفة ما مواد الع   إلـم الحـد الـاي  

يعهر جهود الحكومة فع عملياو المكافحة واالستئصااك واو ما أدى ,ة,يعة الحاا إلـم الـة 
 .(117 اإلصا,او وما ثم الوفياو

 ئصال الجامبيا:ثالثًا: مكافحة واست
,عـد أا عـرعو فـع القيـام , غاثـة  -كـاا الهـدف التـالع مـا رةـة الحكومـة المصـرية  

ســعاف المرضــم ,ــالع    اــو العمــا علــم إ,ــادة واستئصــاا الجام,يــا الدريلــة حتــم أرــر  -وا 
أنثــم إ,ــادة تامــةك حتــم ال تعــود إلــم العهــور مــرة أرــرى. واــد ,نــو الحكومــة رةتهــا فــع اــاا 

محــاور تســير وفــ  سياســة متجانســة تتفــ  وة,يعــة ال,يئــة المصــريةك وحالــة  الصــدد علــم عــدة
الــ, د االاتصــادية لــيس لمحار,ــة ال,عوضــة الحيــة فحســب ,ــا ووأد يراــاو الجام,يــا إ,ــادة تامــةك 

 واع فع ةور التكويا والنضو  أيضا .
ــــة   ــــع حمل ــــ  رةــــة الحكومــــة الموضــــوعة ســــارو جهوداــــا ف وفــــع اــــاا اإلةــــار ووف

ــــع ــــا  االستئصــــاا ف ــــائجك فمــــ  اســــتردام المحالي ــــ  أفضــــا النت ــــة متوازيــــة لتحقي مســــاراو زمني
والم,يـــــداو القاتلـــــة لل,عوضـــــة الحيـــــةك كانـــــو جهـــــود تـــــتم علـــــم أصـــــعدة أرـــــرى كـــــردم ال,ـــــرك 

 

 .135، ص1944وناز  الصحة العمبمية، الاهرير السةبي لعام  (116)

 نف  المصوز. (117)
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والمســـتنقعاوك وكـــاا عمليـــاو تقييـــد زراعـــة األرز فـــع ,عـــه المنـــاة  وتجفيـــف حقـــوا األرز 
حقـــوا األرز المغمـــورة دومـــا  ,الميـــاه  والقصـــب المزروعـــة فـــع منـــاة  أرـــرى علـــم اعت,ـــار أا

 ,يئاو صالحة لتوالد يرااو ال,عوه.
ولتنفيــــا رةــــة وزارة الصــــحة فــــع المكافحــــة واالستئصــــاا كانــــو الحاجــــة ماســــة إلــــم  

تقــدمو وزارة الصــحة إلــم مجلــس الــوزراء ,مــاكرة  1943األمــوااك ولهــاا وفــع مســتها ينــاير 
اا الكامـــا لل,عوضـــةك حيـــث ةل,ـــو مـــا تةلـــب فيهـــا دعـــم المجلـــس لتنفيـــا رةةهـــا ل ستئصـــ

و,عـد أا وافـ  المجلـس  (118 ألـف جنيـه مصـري للقيـام ,ـالك 300ك232المجلس اعتمـاد م,لـغ 
علم رف  األمر إلم ال,رلماا الاي نعر فع األمر علم وجه االسـتعجااك وفـع مجلـس العـيوو 

رة وافـــ  األعضـــاء ,اإلجمـــاى علـــم الم,لـــغ الـــاي ةل,ـــو وزا 1943أغســـةس  12وفـــع جلســـة 
 .(119 الصحة اعتماده

ومــا جهــة أرــرى كــاا ال,ــد مــا االســتناد علــم ســلةة اانونيــة لضــماا ســرعة تنفيـــا  
إجراءاو ,رنامج وزارة الصحةك واد سَها صدور األحكـام العسـكرية اثنـاء فتـرة الحـرب العالميـة 
الثانيـــة علـــم الحكومـــة استصـــدار عـــدة اــــوانيا وأوامـــر عســـكرية للتيســـير علـــم وزارة الصــــحة 

 زاراو والجهاو المعنية األررى ما تقوم ,ه ما إجراءاو فع ااا الصدد.والو 
وتاسيسا  علم الـك وفـع عـا الحاجـة الماسـة إلـم تعمـيم إجـراءاو اـانوا الم ريـا علـم جميـ   

أراضــــع القةــــر ألرــــا االحتياةــــاو االحترازيــــة فــــع المنــــاة  التــــع لــــم تكــــا راضــــعة لقــــانوا 
علم جمي  مديرياو الوجه الق,لع التـع لـم تكـا راضـعة الم رياك صدر اانوا تة,ي  الم ريا 

ك كما صدرو عدة أوامر عسكرية إلاـرار التـدا,ير الراصـة (120 ما ا,ا إلجراءاو الك القانوا
 .(121 ,جهود الحكومة ضد ,يئاو توالد ال,عوه ومناة  انتعاره

عــــــززو الحكومــــــة المواــــــف المــــــالع لحملــــــة المكافحــــــة  1944وفــــــع مســــــتها عــــــام  
واف  مجلس الوزراء علـم مـاكرة وزارة  1944ك ففع السادس والععريا ما ف,راير واالستئصاا

 

 .1943يةاير  5الب و المصري، لوة  (118)

 .875، ص1943أغسط   12م. الشيبإل جكسة  (119)

، وناز  الصةحة العمبميةة، 6، ص1945 -1942امنيا وناز  الصحة العمبمية، تهرير الج (120)

 .116، ص1943الاهرير السةبي لعام 

 نف  المصوز. (121)
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ك واــد (122 ألــف جنيــه ألعمــاا المكافحــة واإلغاثــة 100الصــحة التــع ةل,ــو فيهــا اعتمــاد م,لــغ 
ف,رايـر وأوا مـارس  29و  28واف  مجلـس النـواب علـم إاـرار الم,لـغ فـع جلسـته المنعقـدة فـع 

ألــف جنيــه أرــرى الســتكماا مصــروفاو  100تــم إضــافة  1944يونيــو  8. وفــع (123 1944
ـــم ترصـــيك  ـــا ت ـــوفم,ر  60الم ري ـــة االستئصـــااك وفـــع العاعـــر مـــا ن ـــه منهـــا لحمل ـــف جني أل

جنيـــــه الســـــتكماا حملـــــة مكافحـــــة  000ك500صـــــدر مرســـــوم ,قـــــانوا ,اعتمـــــاد م,لـــــغ  1944
 .(124 الجام,يا

ا م,لـغ النصـف تسـتمد دعمهـا المـالع مـ 1945استمرو أعماا المكافحة ةواا عـام  
مليـــوا جنيـــه الســـا,  اكراـــاك وا,ـــا أا ينصـــرم عـــام الحســـم فـــع استئصـــاا الجام,يـــا واـــو عـــام 

الـــف جنيـــه مصـــرى  000ك275تـــم اعتمـــاد م,لـــغ  1946 -1945وفـــع ميزانيـــة عـــام  1945
صـــدر المرســـوم الملكـــع  1945أكتـــو,ر  23ك وفـــع (125 ألعمـــاا اإلغاثـــة ومكافحـــة الجام,يـــا

الـــــــف جنيـــــــه مصـــــــرى ل ســـــــتمرار فـــــــع أعمـــــــاا  000ك26  ,اعتمـــــــاد مـــــــالع إضـــــــافع اـــــــدره
 .(126 المكافحة
وال فو للنعر أا التوايو الاي ةل,ـو فيـه الـوزارة اعتمـاد تلـك الم,ـالغ وارتيـار عـهر  

ل,ــدء حملتهــا الستئصــاا الجام,يــا اــد صــاح,ه التوفيــ  إلــم حــد ك,يــرك ولــو تــرك  1943ينــاير 
فورتــه األولــم التــع حلــو علــم الــ, د فــع  الو,ــاء علــم حالــه دوا مقاومــة ستعــتد ضــراوته ,عــد

ا,ـا ك وما ثم حاولو الحكومـة مهاجمـة الو,ـاء واـو فـع فتـرة كمونـه 1943عهور صيف عام 
أا يهــاجم الــ, د فــع فورتــه الثانيــة التــع تحــا فــع الرريــفك اــاا ,اإلضــافة إلــم أا تلــك الفتــرة 
التع اررو فيها الحكومة ,دء حملة االستئصاا تعهد فيها ال, د نقصا  وانرفاضا  ملحوعـا  فـع 

 .(127 مستوى مياه النيا واو ما يساعد فع نجاخ أعماا المكافحة واالستئصاا

 

 .1944 نراير  26مجك  البنزال، محفظة )ةوو  زرم( محاضر الجكساا، جكسة يبم  (122)

 .760، ص1944 نراير وأو  مازس  29، 28م. الةباب، محاضر الجكساا، جكسة يبم  (123)

 .129ة العمبمية، تهرير الجامنيا، صوناز  الصح (124)

 .129وناز  الصحة العمبمية، تهرير الجامنيا، ص (125)

الحتبمةةة المصةةرية، وناز  العةةو ، مجمبلةةة الهةةبانيد واألوامةةر والمراسةةم المكتيةةة لسةةةة  (126)

جةي  للسامراز  ي ألما  متا حة الملزيا،  26000، مرسبم مكتي ةالاماة مالي روزه 1945

 .1948ميرية، المطنعة األ

 .1943يةاير  14األ،رام، لوة  (127)
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فحــة واالستئصــاا التــع وضــعتها وزارة الصــحة فقــد ,نــو اللجنــة العليــا أمــا رةــة المكا 
للم ريا إجراءاتها ,التعاوا م  "لجنة الم ريـا المعـتركة"ك واـع اللجنـة التـع أنعـئو فـع الـوزارة 

وضـــــمو إلـــــم عضـــــويتها ر,ـــــراء فـــــع مجـــــاا مكافحـــــة الم ريـــــا مـــــا االنجليـــــز  1941عـــــام 
ــــراء الم ر  ــــم ر, ــــع أمنعــــئو رصيصــــا  لمكافحــــة واألمــــريكييا ,اإلضــــافة إل ــــا المصــــريياك والت ي

ال,عــوه حــوا منــاة  معســكراو اــواو دوا الحلفــاء فــع مصــرك عــ وة علــم اســتفادة الــوزراء 
مـــا تصـــوراو ر,ـــراء الم ريـــا لجيـــوش الـــدوا المتحالفـــة فـــع العـــر  األوســـةك ونعـــرا  لعـــروف 

أك,ــر الر,ــراء العــالمييا  الحالــة الو,ائيــة التــع ســ,,تها تلــك ال,عوضــة الدريلــة ضــمو اــاه اللجنــة
 .(Dr. Sopre 128فع مكافحة الم ريا الو,ائية واو ر,ير الم ريا األمريكع د/ سو,ر 

ــالوزارة تعقــد جلســاتها لمنااعــة رةــة الــوزارة لمكافحــة الم ريــاك   ,ــدأو لجنــة الم ريــا ,
تـم واسـتمرو تلـك اللجنـة فـم عملهـا ح 1943واستئصاا الجام,يا فع الثاما ععـر مـا يونيـو 

ثـــــم ان,ثقـــــو رـــــ ا تلـــــك الفتـــــرة رةـــــة الـــــوزارة الستئصـــــاا  1944الرا,ـــــ  ععـــــر مـــــا ف,رايـــــر 
 .(129 الجام,يا

ـــا رةتهـــا   ـــوزارة ت,عـــاو المســـئولية لتنفي تلقم عليهـــا ال ـــة التـــع ســـم وإلعـــداد الكـــوادر الفني
أنعاو وزارة الصحة ,مستعفم فؤاد األوا لةب المناة  الحـارة وحـدة إلعـداد وتمـريا األة,ـاء 

ندسيا الصحييا والمعاونيا والم حعـيا فنيـا  وعلميـا ك كمـا وضـعو الـوزارة ,رنـامج إعـداد والمه
وتمــريا لــنفس الكــوادر الموجــودة فــع منــاة  الو,ــاء فــع أســيوة وانــا وجرجــا وأســواا ااتصــادا  

 .(130 للواو والنفقاو
وجهـود  أما رةة الوزارة فقد عملو تدا,ير إدارية وفنيـة لتةـوير اسـم الم ريـا ,ـالوزارةك 

تنعيميــــة واندســـــية فـــــع ميـــــداا الو,ـــــاءك وتــــدا,ير أرـــــرى لتنعـــــيم أعمـــــاا محاصـــــرة ال,عوضـــــة 
نعــــاء منةقــــة حــــاجزةك ومةــــاردة  ,ــــادة يراــــاو ال,عوضــــةك وا  كمســــتوةناو الحجــــر الصــــحع وا 
ال,عوضة ,رعها فع جميـ  وسـائا النقـا ,الم,يـداو وغيراـا مـا وسـائا المحاصـرةك ولتنفيـا اـاه 

 ة فع تنفيا اإلجراءاو اآلتيةياإلجراءاو ,دأو الحكوم

 

 .871، ص1944مايب  4م. الشيبإل، جكسة  (128)

 نف  المصوز. (129)

 .6، ص1945 -1942وناز  الصحة العمبمية، تهرير الجامنيا  (130)
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 تدعيم قسم المالريا: -أ
وجدو وزارة الصحة ,اا درعها األوا فع حماية ال, د مـا أرةـار الم ريا اسـم الم ريـا( فـع 
حاجة إلم إدراا التةوراو عليهك حتم يتمكا القسم ما القيام ,العبء الاي ألقم علـم كاالـه 

ر فيــه الــ, د ,كارثــة و,ائيــةك و, زادو وزارة الصــحة  1943الفعــا وفــع نهايــة ســنة فــع واــو تمــم
أعــداد محةــاو الم ريــا إلــم أر,ــ  ورمســيا محةــة ,عــد أا كانــو تســعة ععــرة محةــة ا,يــا 
اكتعـــاف الو,ـــاءك كمـــا زادو أعـــداد أة,ـــاء تلـــك المحةـــاو إلـــم أر,ـــ  وســـتيا ة,ي,ـــا ك أمـــا عـــدد 

عـدد المسـاعديا إلـم  المهندسيا الصحييا ,القسم فقد وصا إلم أر,عة مهندسياك ,ينمـا وصـا
م حـعك  509معاواك أما الم حعـيا فقـد وصـا عـددام إلـم  36مساعدك والمعاونيا الم39

وعززو الوزارة اوة أداء الك القسم ,عد أا نقلو اإلدارة العامة لقسم الم ريا إلـم مدينـة أسـيوة 
 .(131 واع إحدى مديرياو الو,اء

 تنظيم ميدان المكافحة: -ب
رية رةــة استئصــاا ال,عوضــة الدريلــة علــم اــدى مــا اامــو ,ــه وضــعو وزارة الصــحة المصــ

مــ  مراعــاة التةــوراو  1930حكومــة ال,رازيــا فــع مواجهــة و,ــاء الم ريــا الــاى حــا ,هــا ســنة 
ـــاء فتـــرة الحـــرب مـــا جهـــةك وكـــاا مراعـــاة عـــروف ال,يئـــة واألحـــواا  التقنيـــة لحركـــة الةيـــراا أثن

 .(132 المعيعية للسكاا فع مصر ما جهة أررى
ت,ـرو الحكومــة أا ميـداا الو,ـاء وحــدة واحـدةك لـالك اامــو الرةـة علـم تقســيم واـد اع 

ميــداا العمــا فــع المنــاة  المو,ــوءة الممتــدة ,ــيا , نــة جنو,ــا  وحتــم الحــدود العــمالية لمديريــة 
كيلو متر مر,ـ ك أةلـ   12أسيوة عماال  إلم اةاعاو صغيرة المساحة ت,لغ مساحة كا منها 

الرةــة الــك الــدرك اــو وحــدة تقيــيم العمــا فــع االستئصــااك واــد  عليهــا اســم "الــدرك" وجعلــو
محةـــة م ريـــا  17دركـــا  ترـــدمها  153نحـــو  1943وصـــا عـــدد الـــدركاو حتـــم نهايـــة عـــام 

 .(133 أررى فرعية موزعة فع ةوا وعره ميداا المكافحة 18رئيسية و

 

 .116، ص1945 - 1942وناز  الصحة العمبمية، تهرير الجامنيا  (131)
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در واــد زودو وزارة الصــحة محةــاو الم ريــا الرئيســـية ,األعــداد المناســ,ة مــا الكـــوا
ـــيا  الفنيـــة ال زمـــةك حيـــث وفـــرو لكـــا درك العـــدد الكـــافع مـــا الم حعـــيا الواـــائييا والع جي

 .(134 مزوديا ,المهماو الفنية والمكت,ية لتسجيا القياساو والم حعاو وال,ياناو
ورصوصـا  ,مركـزي ال,ـدارى وسـاحا  1944وعلم أثر اعتداد حدة الو,ـاء رـ ا عـام 

ســ,ة الوفيـــاو أعـــادو الــوزارة تعـــديا تنعــيم ميـــداا المكافحـــةك ســليم ,مديريـــة أســيوةك وارتفـــاى ن
دركـــا ك وأعةـــو الـــدركاو  641فقســـمو الميـــداا مـــا , نـــة جنو,ـــا  وحتـــم منفلـــوة عـــماال  إلـــم 

أراامــا  مسلســلة مـــا الجنــوب إلـــم العــمااك وجعلــو إدارة كـــا أر,عــة أو رمســـة دركــاو رئاســـة 
تكليفـاو األة,ـاء القـائميا علـم أعمـاا  محلية أةل  عليها اسم المجموعـةك كمـا أعـادو تحديـد

دائــرة تضـم الــدائرة عـددا  مــا الـدركاوك يقــوم علــم  39المكافحـة فقســمو مجمـوى الــدركاو إلـم 
كا واحدة ة,يب أو مهندس صحعك واسمو اـاه الـدوائر إلـم ععـر منـاة  يـرأس كـا واحـدة 

 .(135 منها ة,يب متمرا علم أعماا الم ريا
المكافحــة تــوفير وســائا وةــر  النقــا التــع تترلــا ميــداا وارتــ,ة أيضــا  ,تنعــيم ميــداا 

المكافحــــة ,غــــره ســــرعة الوصــــوا إلــــم المنــــاة  التــــع لوثتهــــا ال,عوضــــة ويصــــعب إســــعاف 
المرضـــم أو مكافحـــة ال,عوضـــة ,هـــاك ولـــالك ااتضـــم األمـــر إنعـــاء وتع,يـــد ةراـــا  فـــع المنةقـــة 

توالــد ال,عـوه أينمــا  المو,ـوءة والـك حتــم يمكـا وصــوا األعـراك ومــواد التمـويا إلــم أمـاكا
كانو فع أاصر واو ممكاك ولهاا أسـرى القلـم الهندسـع ,ـوزارة الصـحة ,التعـاوا مـ  مصـلحة 

 .(136 1943الةر  ,ترةية ع,كة ما الةر  التع ,دأو الحكومة فع إنعائها ر ا عام 
بادتها: -ج  محاصرة البعوضة وا 

د فـع النهايـة علـم تةل,و ااه العملية ايـام الحكومـة ,عـدد مـا اإلجـراءاو التـع تسـاع
الوصوا إلم ادف الحكومةك واو تضيي  الرنا  علم ال,عوضة حتـم يسـها الفتـك ,هـا سـواء 
ــالغك ومــا ثــم تةل,ــو اــاه العمليــة  اليراــاو التــع اــع فــع ةــور التكــويا أو حتــم ال,عــوه ال,
إضافة وزارة الصحة ,عه التةوراو التقنية واإلدارية علـم وحـداتها المنـوة ,هـا المسـاعدة فـع 

 

 .117وناز  الصحة العمبمية، نف  الاهرير، ص (134)

 .132، ص1944وناز  الصحة العمبمية، الاهرير السةبي لعام  (135)

 .133، 132، ص ص 1944وناز  الصحة العمبمية، الاهرير السةبي لعام  (136)
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عمليـــة محاصـــرة ال,عوضـــةك وتحديـــدا  فـــع اةـــاى الحجـــر الصـــحعك واســـتحداث منةقـــة حـــاجزة 
(Buffer Zone)  عنـد الحـد العـمالع لميـداا الو,ـاء لمنـ  تسـر,ه إلـم منـاة  الكثافـة السـكانية

فــع القــاارة والــدلتاك وغيراــا مــا اإلجــراءاو الفنيــة ,التعــاوا مــ  الجهــاو المعنيــة األرــرى التــع 
 ك فع عملية االستئصاا واع كالتالعيساعدو ما غير ع

 تحوطات الحجر الصحي:  -1
فع إةار حملة الحكومة ل ستئصاا ,دأو إدارة الحجر الصحع فـع تفعيـا إجـراءاو الحكومـة 
لمحاصـــرة ال,عوضـــةك والـــك ,مراا,ـــة وتفتـــيش وســـائا النقـــا العـــا,رة للحـــدود إل,ـــادة مـــا ,هـــا مـــا 

مــة مــا الجنــوب فــع أرــر مةــار لهــا ا,ــا ,عــوهك حيــث ,ــدأو ,حملــة تةهيــر الةــائراو القاد
درولهــا مصــرك ثــم يعــاد تةهيراــا فــع أوا مةــار تهــ,ة فيــه ,مصــرك كمــا كــاا موعفــو الةــائرة 
يكلفــوا ,تةهيراــا فــع الجــوك أمــا العائمــاو المتجولــة ,ــيا مصــر والســوداا فــع منةقــة الحــدودك 

وادي حلفــا ثــم وكــاا ,ــوارر حكومــة الســوداا فكانــو تــرش ,م,يــداو الحعــراو ا,ــا ايامهــا مــا 
 .(137 يعاد رعها مرتيا فع الةري  إلم الع ا

تة,ــ  علــم جميــ  وســائا النقــا  1944واســتمرو اــاه اإلجــراءاو ســارية رــ ا عــام  
ال,ري والنهري والجوي ,يا مصر والسـوداا ماعـدا ةـائراو سـ خ الجـو الملكـع ال,ريةـانعك لـم 

راجو أا يكــــوا اســــتثناء . والــــ(138 تة,ــــ  عليــــه إجــــراءاو الحجــــر الصــــحع ألســــ,اب عســــكرية
الةـــائراو ال,ريةانيــــة مــــا إجـــراءاو الحجــــر الصــــحع ألســــ,اب تتعلـــ  ,ســــرية حركــــة الةيــــراا 

 ال,ريةانع أثناء الحرب ما وراء تسرب ااه ال,عوضة إلم مصر.
معانـا  فــع التحــوة ضـد الجام,يــا وفــع إةـار التعــاوا ,ــيا حكـومتع مصــر والســوداا   وا 

ا فراـا  مـا الم حعـيا والعمـاا إلـم حـدوداا علـم ,ـ د فع ااا الصـدد أرسـلو حكومـة السـودا
اريتريا والصـومااك إلنعـاء نقـاة صـحية لـرش المـواد المةهـرة فـع ال,ـرك والمسـتنقعاو وفحـك 

 .(139 المرك,او وتةهيراا ورعها ,السوائا القاتلة لل,عوه ا,ا درولها السوداا
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انيــة مــا منةقــة العــر  وفــع العــام التــالع و,عــد أا انــزاخ كــا,وس الحــرب العالميــة الث 
األوســــةك وزواا كثيــــر مــــا القيــــود التــــع كانــــو تفــــره الســــرية التامــــة علــــم حركــــة الةيــــراا 
ال,ريةانع ,يا مصر ومناة  النفوا ال,ريةانعك سـواء ,المنةقـة العر,يـة أو ,ـ د غـرب أفريقيـاك 
نجحــو مفاوضــاو الحكومــة المصــرية مــ  حكومــة الســوداا فــع إنعــاء مكتــب للحجــر الصــحع 

ينة الررةوم تحو رئاسـة ة,يـب مصـريك أةلقـو لـه حكومـة السـوداا الحريـة فـع اسـتردام ,مد
كافــــة الصــــ حياو ل عــــراف الفعلــــع علــــم عمليــــاو إ,ــــادة الحعــــراو ,الةــــائراو العــــا,رة مــــا 

 .(140 السوداا إلم مصر
وفـــع اإلةـــار ااتـــه أوفـــدو الحكومـــة المصـــرية الـــدكتور/ محمـــد رليـــا ع,ـــد الرـــال   

لحة األمـراه المتوةنـة إلـم السـوداا لمراا,ـة أعمـاا الحجـر الصـحع ضـد المرااب العام لمصـ
 .(141 الجام,يا التع تقوم ,ها حكومة السوداا

 إنشاء المنطقة الحاجزة:  -2
إلعداد منةقة حـاجزة تمنـ  ال,عوضـة  1943تركزو جهود الحكومة المصرية فع مستها عام 

العــمااك حيــث المنــاة  الراليــة مــا الغازيــة مــا االنتقــاا مــا المنــاة  الملوثــة المو,ــوءة إلــم 
الو,ــاء والوااعــة عــماا مديريــة أســيوةك واــد اعت,ــرو وزارة الصــحة المنةقــة مــا الحــد اإلداري 
العـــمالع لمديريـــة أســـيوة إلـــم مدينـــة أســـيوة جنو,ـــا  منةقـــة عازلـــةك والهـــدف مـــا إنعـــاء اـــاه 

ويحتمــا أا تزحــف المنةقــة لــيس فقــة إ,ــادة ال,عوضــة الملوثــة التــع تســكا المنةقــة المو,ــوءة 
منها إلم العماا ,ا جعلها منةقة غير صالحة ل,قـاء ال,عوضـة ,حيـث يقضـع علـم أي حعـرة 

. ولهـاا كـاا يـتم (142 اد تتسرب إليها ا,ا أا تستةي  تجاوز تلـك المنةقـة العازلـة إلـم العـماا
 .(143 تةهير جمي  وسائا النقا حاا اجتيازاا تلك المنةقة ,جمي  وسائا اإل,ادة تةهيرا  تاما  

أث,تو تلـك المنةقـة العازلـة جـدارتها علـم مـدار  1943و,عد إنعاء ااه المنةقة عام  
ك إاا لـــم يـــترة حـــدود منةقـــة منفلـــوة الوااعـــة عـــماا مدينـــة 1943العـــهور المت,قيـــة مـــا عـــام 
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أســيوة أيــة ,عوضــة ملوثــةك اا لــم يث,ــو عثــور كعــافع الجام,يــا علــم يراــاو لهــا عــماا مدينــة 
زادو جدارة تلـك المنةقـة فـع وأد فـرك تمـدد الو,ـاء عـماال ك  1944عام . ور ا (144 منفلوة

,عد معاركة وحدة ما  الجيش ال,ريةانع مكونة ما ضا,ة ورمسة ععرة جنـديا  مـا المـدر,يا 
علــم أعمــاا مقاومــة الم ريــاك وكانــو مهمتهــا ااصــرة علــم االستكعــاف ليراــاو الم ريــا علــم 

هــود تلــك الوحــدة علــم موافــاة وزيــر الصــحة المصــري حــدود المنةقــة العازلــةك واــد ســاامو ج
 .(145 ,تقارير دورية عا تةوراو العما ,المنةقة الحاجزة

واد أتو ثمار التعاوا المصري ال,ريةانع فـع أعمـاا المنةقـة الحـاجزة ,نتـائج جيـدةك  
حتـــم ,عـــد الهجمـــة العرســـة للو,ـــاء التـــم حيـــث صـــار مـــا الصـــعب أا يزحـــف الو,ـــاء عـــماال ك 

امتد فيها الو,اء الـم منةقتـم سـاحا سـليم وال,ـدارى واـم  1944  األرير ما عام ترللو الر,
وكـاا مـا الة,يعـم أا تتمـدد الموجـة الو,ائيـة للم ريـا رـ ا الـك ( 146 , د اري,ـة مـا أسـيوة 

العـــام عـــماال  ولـــيس إلـــم الجنـــوب الـــاى تـــدور فـــم مدنـــه واـــراه حر,ـــا  عرســـة ضـــد الو,ـــاء ,ـــيا 
دة والمحاصـــرةك إال أا المنةقـــة الحـــاجزة اـــد لع,ـــو دورا  حيويـــا  فـــم عمليـــاو االستئصـــاا واإل,ـــا

نقـــاا الـــ, د مــا كارثـــة و,ائيـــة فادحــة لتركـــز الثقـــا  حجــب تمـــدد الو,ــاء عـــماا مدينـــة منفلــوة وا 
 السكانم لمصر فم منةقتم القاارة والدلتا.

 واـــد لع,ـــو المنةقـــة الحـــاجزة فـــم الواـــو نفســـه دورا  حيويـــا  فـــم تـــاميا منةقـــة الو,ـــاء
,تحجــيم تســرب أنــواى أرــرى مــا ال,عــوه مــا غيــر فصــيلة الجام,يــا والمنتعــرة فــم ,ــ د الــدلتا 

 53إال فـم  1945إلم الجنوبك فلم يعثر علم تلك األنواى مـا ال,عـوه المحلـم رـ ا عـام 
ك واـو يؤكـد الــدور 1945دركـا  والـك رـ ا عـهرى يونيـو وأغسـةس مـا عـام  641دركـا  مـا 

 .(147 المنةقةالفعاا الاى لع,ته تلك 
 إبادة البعوضة -3

ااتضــم تنفيــا الــك الجــزء مــا رةــة الحكومــة فــم محار,ــة الجام,يــا القيــام ,عــدد مــا 
اإلجـــراءاو إلحكـــام ا,ضـــة حصـــاراا علـــم ال,عوضـــة الفتاكـــة دارـــا المنـــاة  المو,ـــوءة عـــديدة 
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 التلــوثك حيــث أاتضــم األمــر القيــام ,حملــة لــرش وســائا االنتقــاا و,ــؤر تكــاثر ال,عــوهك وكــاا
الــترلك مــا منــاة  و,قــاى توالــده كــال,رك والمســتنقعاوك واــد ســارو اــاه اإلجــراءاو فــم اــاا 

 الصدد تدفعها جهود الحكومة فم مساراو زمنية متوازية لضماا نجاخ حملة االستئصاا.
واـــد اســـتلزم الـــك األمـــر إنعـــاء سلســـلة مـــا المحةـــاو علـــم ةـــوا الةريـــ  المـــوازى 

ــا  والجيــزة لمجــرى نهــر النيــاك ,مــا فــم الــك الةــر    ورةــوة الســكك الحديديــة ,ــيا , نــة جنو,
عماال ك والك لتضيي  الرنا  علم ال,عوضة جام,يـاك واـد جعلـو الحكومـة اـاه المحةـاو فـم 
عكا سلسلة ت,دأ ما الجنوب فم , نة وأسواا واسنا واألاصر ونج  حمادى وةريـ  الواحـاو 

 .(148 جرجا وأسيوة و,نم سويف والجيزة
الصـــحة علـــم تزويـــد اـــاه المحةـــاو ,مهمـــاو اإل,ـــادة المتمثلـــة فـــم واـــد عملـــو وزارة 

التــــــم تحصــــــلو الحكومــــــة  D.D.Tومحلــــــوا اا د.د.و  Pyrethrumمستحضــــــر ال,يريثــــــرم 
,واســــةة الجــــيش ال,ريةــــانم الــــاى وعــــدو ايادتــــه ,تــــد,ير  المصرية علم كمياو ك,يرة منها 

ريةك كمــا حصــلو وزارة المقــادير ال زمــة مــا اــاه المستحضــراو متــم ةل,ــو الحكومــة المصــ
مـــــا الجـــــيش األمريكــــم لـــــرش وســـــائا النقـــــا  (Benkz)الصــــحة علـــــم جهـــــاز ماركــــة ,نكـــــز 

االنتقــاا دارــا المنــاة  المو,ــوءة  واــد اعــتملو إجــراءاو الــرش والتةهيــر وســائا (149 المرتلفــة
كقةاراو السكك الحديدية علم الرةوة الدارليةك وكـاا السـياراو المنتقلـة ,ـيا القـاارة وجنـوب 

  (150  لصعيدك وأيضا العائماو والمراكب النيلية ,يا القاارة واألاصر وأسواا.ا
وللوصــوا إلــم أفضــا النتــائج فــم عمليــاو الــترلك مــا ال,عــوه الكــائا فــم وســائا 

,ــ ارار ,عــه التــدا,ير لمقاومــة ال,عــوه فــم وســائا  387النقــا صــدر األمــر العســكرى راــم "
,ائهـا ومعاونيهـا وغيـرام مـا المـوعفيا القـائميا النقا"ك حيث أةل  األمر لمفتعم الصـحة وأة

علم ااه العملية الح  فم دروا عر,او السكك الحديدية علم ارـت ف أنواعهـا ,مـا فـم الـك 
دواويا النومك وصالوناو الةعـامك وكـاا الةـائراو لرعـها ,السـائا القاتـا لل,عـوه مـا الـداراك 

المرك,ـاو العائمـة النهريـة علـم ارـت ف كما أجاز لهم األمر العسكرى نفسه إيقـاف السـياراو و 
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 نف  المصوز. (150)
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واـــد تـــم تعمـــيم اـــاا األمـــر علـــم جميـــ   (151 أنواعهـــا لفحصـــها ورعـــها ,الســـائا الســـالف الـــاكر
 . (152 مديرياو الوجه الق,لم والواحاو

حاولــو الحكومـــة  Pyrethrumولصــعو,ة تــوفير المــادة القاتلــة لل,عــوه  ال,يريثــوم( 
ي  الك المستحضرك واو ن,تة عود القرخك وألجـا الـك المصرية التوفر علم المادة الرام لتصن

" ,االســتي ء علــم محصــوا عــود القــرخ الــاى تســترر  مــا 549صــدر األمــر العســكرى راــم "
  (153  المادة القاتلة لل,عوه.

ومــا جهــة أرــرى تــوافرو وزارة الصــحة علــم المعاونــة العســكرية مــا وحــداو الجــيش 
ك ومنهـا سـ خ الةيـراا الـاى اسـتردم إل,ـادة ال,عـوه المصرى المرتلفة للقيام ,عمليـاو اإل,ـادة

,اســـتردام  1943,عــد أا تـــم االتفــا  ,ـــيا وزارة الصــحة وســـ خ الجــو الملكـــم المصــرى عـــام 
الةائراو الرفيفة فم رش محلوا "ارضر ,اريس" ,المناة  األعد تلوثا  ,مديريـة اسـوااك حيـث 

ـــة الـــم من ـــا ,المديري ـــم واـــم المجـــاورة لرـــزاا تـــم تقســـيم النةـــا  الملـــوث ,الم ري ـــياك االول ةقت
 .(154 اسوااك أما المنةقة الثانية فهم التم تق  حوا مستنق  العةب ,جوار كوم ام,و

ا,تـــدأو وزارة الصـــحة فـــم اســـتردام وســـائا جديـــدة لتنفيـــا اـــاا  1944وفـــم ديســـم,ر 
ة إلـم الع  ما إجراءاو ا,ادة ال,عوضة جام,يا دارا نةا  ميداا الو,اءك حيـث التجـاو الـوزار 

اســتعماا ,عــه الــدااناو المعــ,عة ,مستحضــر مــادة اا د.د.و ,نســ,ة مركــزةك واــم ســا,قة لــم 
عر,ـة مـا عر,ـاو السـكك الحديديـة مـا  85يتم تجري,ها علم مستوى العالمك واد تم داا عـدد 

 .(155 1945وحتم أرر يناير  1944ديسم,ر 

 

" ةاهريةر 387"األمةر العسةترى" زرةمت  1943ز إةرية 21 ى  46البرا ع المصرية، العوة  (151)

 ةعق الاواةير الةااة ةمهاومة حمى الملزيا  ى وسا ز الةهز المةاكفة.

رةةراز ونيةةر  1945الحتبمةةة المصةةرية، وناز  العةةو ، مجمبلةةة البسةةا ق الرسةةمية لعةةام  (152)

 . 1945" المطنعة ا ميرية 387الصحة ةاطنيق األمر العسترى زرم "

" ةا سةالل 548، أمر لسترى زرةم  "1944ةيسمنر  19،  ى 549الرسمية العوة ( الجريو  153)

 لكى محصب  لبة الهر .

 .1947المجكة الطنية المصرية، لوة سنامنر  (154)

 .134، ص 1945وناز  الصحة العمبمية، الاهرير السةبى لعام   (155)
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 ردم البرك والمستنقعات -4
واســعة النةــا  عــاركو فيهــا وزارتــم الصــحة  اســتدعو اــاه العمليــة جهــودا  اندســية

واألعغاا ومصلحة السكك الحديدية والجيشك ,هدف الـترلك مـا ,يئـاو توالـد ال,عـوه سـواء 
,ــالردم أو الصــرف أو التةهيــر أو التجفيــفك كانــو مســاحة ال,ــرك والمســتنقعاو المنتعــرة فــم 

 000ك7منهــا نحــو االف فــدااك تمتلــك الحكومــة  000ك10ةــوا الــ, د وعرضــها ت,لــغ نحــو  
االف فــدااك وعلــم الــرغم أا أغلــب اــاه المســاحاو مــا المســةحاو المائيــة الضــحلةك والتــم 
عدتها الحكومة ,يئاو صالحة لتوالد ال,عـوهك كانـو توجـد اغل,هـا فـم الـدلتا ,عيـدا  عـا ميـداا 

لـك الو,اء فم جنوب الصعيدك إال أا رةة الحكومة لتنفيا عملياو الردم والتجفيف اد عـملو ت
المنـــاة  تحســـ,ا  لترةـــم ال,عوضـــة المنةقـــة العازلـــة التـــم أنعـــاتها الحكومـــة عنـــد اســـيوة إلـــم 
صــــرار الحكومــــة علــــم تعمــــيم سياســــة الــــترلك مــــا اــــاه ال,يئــــاو يعــــد مــــا ,ــــيا  العــــمااك وا 
السياســـاو الحميـــدة التـــم نهضـــو ,هـــا الحكومـــة لقةـــ  الةريـــ  علـــم ال,عوضـــة التـــم أصـــا,و 

 اء الم ريا.سكاا مصر فم , د الصعيد ,و,
اا أضـــــفنا إلـــــم مســـــاحة اا االف فـــــداا مـــــا ال,ـــــرك والمســـــتنقعاو تلـــــك  000ك10وا 

المســـاحاو العاســـعة مـــا األحـــواه المزروعـــة ,ـــاألرز واصـــب الســـكر والتـــم تغمـــر أراضـــيها 
الميــاه ةـــواا فتـــراو زراعــة اـــاه المحاصـــيا أضــفنا ,ـــالك إلـــم المســاحة الســـالفة الـــاكر مئـــاو 

  (156 لو ألا تكوا ,يئاو صالحة لتوليد ال,عوضة وتكاثراا.األالف ما األفدنة التم تص

وفــم اــاا اإلةــار ســعو الحكومــة إلــم تضــي  الرنــا  علــم الجام,يــا وغيراــا مــا   
ال,عـــــوه المحلـــــم , زالـــــة أمـــــاكا توالـــــد ,رااتهـــــا مـــــا رـــــ ا عمليـــــاو ردم وتجفيـــــف ال,ـــــرك 

أجهـزة الدولـةك فقـد اـرر  والمستنقعاوك ولمـا كانـو اـاه العمليـة تتةلـب جهـدا  معـتركا  مـا كافـة
تعــــكيا لجنــــة ل,حــــث تــــدا,ير إزالــــة ,يئــــاو توالــــد  1943مجلــــس الــــوزراء فــــم منتصــــف ينــــاير 

 . (157 ال,عوهك وتنصيب وزير الصحة رئيسا  لهاه اللجنة

 

 .1943يةاير  14مصر، لوة  (156)

 نف  المصوز. (157)
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واــد أرــاو اــاه اللجنــة فــم تفعيــا جلســاتها ل,حــث المقترحــاو ال زمــة إلعــداد صــيغة مناســ,ة 
كانـو  1943وا,ـا أا ينصـرم عـهر ينـاير مـا عـام  (158 ألمر عسكرى يصدر فم ااا العـاا

 1944ينـاير  19تلك اللجنـة اـد أعـدو مـاكرة نعـرتها جريـدة األاـرام فـم عـدداا الصـادر يـوم 
 ,جملة ما المقترحاو كاا أامهاي

 اا تعد وزارة الصحة ,ياناو عا مساحة ال,رك التم يمراد ردمها. -
 تقدير متوسة عم  كا ,ركة واتساعها. -
 الردم ,واسةة المديريا للمقاوليا لتنفيا عملياو الردم.ةرخ أعماا  -
 المديريا لهم ح  اإلعراف علم تنفيا عملياو الردم تحو مراا,ة وزارة الصحة.  -
ايام مصـلحة األمـ ك األميريـة ,تسـليم مـا يـتم ردمـه مـا ال,ـرك التا,عـة للحكومـة علـم  -

 أا ينف  ثمنها فم ردم ال,رك األررى.
ى والمصــارف الملغــاة لمــا يملكــوا أراضــم زراعيــة مجــاورة لهــا للحكومــة أا ت,يــ  التــر  -

 (159  علم أا يقوم الم ك الجدد ,ردمها ر ا ستة أعهر.
وتفعــي   لهــاه المقترحــاو التــم توصــلو إليهــا اللجنــة الوزاريــة صــدر األمــر العســكرى 

ــة ال,ــرك والمســتنقعاو مــا ,يئــاو توالــد ال,عــوه363راــم " ك واــد " ,ــ ارار ,عــه التــدا,ير إلزال
اعت,ـــر الـــك األمـــر العســـكرى المســـتنقعاو و ال,ـــرك و األراضـــع المنرفضـــة عمـــا جاوراـــا مـــا 
األراضم ام ,يئاو صالحة لتوليد ال,عوهك وعلم واضعم اليد علم ااه العقـاراو أا يقـدموا 
ر ا ععرة أيام مـا تـاريخ نعـر اـاا األمـر إلـم اإلداراو الهندسـية ,المـديرياو إاـراراو كتا,يـة 

فيها إجـراء أعمـاا الـردم والصـرف والتجفيـف التـم تقضـيها عمليـة إزالـة اـاه ال,يئـاوك  يتعهدوا
فــم ميعــاد ال يتجــاوز ث ثــة أعــهرك وفــم المــادة الثالثــة  أجــاز األمــر العســكرى لــوزير الصــحة 
ســلةة االســتي ء علــم تلــك العقــاراو المملوكــة ألعــراك لــم يقومــوا ,اعمــاا ردم وصــرف ال 

والصــحية المةلو,ــة ,عــد انقضــاء نصــف المــدة المحــددة للعمــاك وســمو  تتفــ  والةــر  الهندســية
األمـــر العســـكرى ألصـــحاب اـــاه العقـــاراو ,الحصـــوا علـــم كـــا مـــا يلـــزم عمليـــاو الـــردم مـــا 

 

 ..1943يةاير  14مصر، لوة    (158)

 .1944اةريز  19ا ،رام، لوة  (159)
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الةمــم والرمــاا ,المجــاا مــا الحكومــةك واــرر األمــر معاا,ــة المرــالفيا ألحكامــه مــدة ال تزيــد 
 (160 صري.جنيه م 100عا ستة أعهر أو ,غرامة ال تتجاوز 

ـــدأو  ـــدة الرســـمية , ـــاريخ نعـــر اـــاا األمـــر ,الجري ـــة المحـــددة مـــا ت و,عـــد مضـــم المهل
التعهـــداو تنهـــاا علـــم وزارة الصـــحة مـــا أصـــحاب العقـــاراو التـــم تحـــوى ,ركـــا  أو مســـتنقعاو 

واــد اااعــو وزارة الصــحة ,يانــا  تعــجيعا  لماــالم مــا أصــحاب  (161 , زالــة تلــك ال,يئــاو الضــارة
ـــاراو تهيـــب , ـــا  للمنفعـــة اـــاه العق ـــة المحـــددة تحقيق ـــة فـــم المهل ـــا تعهـــداتهم كامل هـــم ســـرعة تنفي

. وتــاكرام ,العقو,ــة المنصــوك عليهــا ,ــاألمر العســكرى الســا, ك وي,ــدو أا الجديــة (162 العامــة
التم تعاملو ,ها الحكومة م  ااه المسالة اد أتو ثماراـا سـريعا ك فلـم يكـد ينتهـم عـهر مـارس 

ه مــا ال,ــرك والمســتنقعاو مئــاو األفدنــةك أمــا ال,ــرك التــم حتــم ,لــغ مجمــوى مــا تــم ردمــ 1943
االف فــداا فقــد اــررو الحكومــة مــا  000ك7ترضــ  إلعــراف الحكومــة والتــم ت,لــغ مســاحتها 

رــــ ا اللجنــــة العليــــا المؤاتــــة المؤلفــــة لهــــاا اجــــراء عةــــاءاو عاجلــــة لردمهــــاك علــــم أا ت,قــــم 
 . (163 تحقة للمقاولياللمديريا سلةة مراا,ة أعماا الردم وصرف الم,الغ المس

حتـــم ,لـــغ  1943اســـتمرو أعمـــاا الـــردم والصـــرف تســـير ,عـــكا منـــتعم ةـــواا عـــام 
أمــا أولئــك  (164 فــداا 069ك2مجمــوى مــا تــم ردمــه حتــم منتصــف أغســةس مــا العــام نفســه 

الايا ادموا تعهداتهم ,ردم مـا يقـ  تحـو أيـديهم مـا أمـ ك تحـوى ,ركـا  ومسـتنقعاو ولـم يقومـوا 
عيــد التــم حــدداا األمــر العســكرىك فقــد انعقــدو اللجنــة العليــا المــاكورة فــم ,ردمهــا حســب الموا

للنعـــر فـــم أمـــرامك وانتهـــو اللجنـــة إلـــم توكيـــا اإلداراو الهندســـية  1943أغســـةس  16يـــوم 
 (165 ,اإلداراو المحلية تحو إعراف مديرى المديرياو ,ردمها تمهيدا  ل ستي ء عليها.

 

( ةاهرير ةعةق 363الحتبمة المصرية، وناز  العو ، البسا ق الرسمية أمر لسترى )زرم  (160)

، الجريو  19/1/1943الاواةير الةااة ةإنالة النرم والمساةهعاا مد ةيئاا تبالو النعب   ى 

 .1943يةاير  21الرسمية لوة 

 .1943اير  نر 8مصر، لوة  (161)

 .1943يةاير  14مصر، لوة (162)

 .1943يةاير  14مصر، لوة (163)

 ،1943الب و المصرى، لوة أغسط   (164)

 .1943أغسط   17الب و المصرى، لوة  (165)
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مجــددا  فــم عــهر أ,ريــا ومــايو ويونيــه مــا العــام وا,ــا اا يعــاود الو,ــاء فورتــه األولــم 
الجديـد ســارعو الحكومـة ,تفعيــا إجراءاتهـا الحاســمة نحــو ,يئـاو توالــده التـم تقــاعس أصــحا,ها 

اـررو  1944عا تنفيا أحكام األمر العسكرى الصادر ,عانهاك و,الفعا وفـم  منتصـف ينـاير 
ك 1943وا األمـر الصـادر فـم ينـايروزارة الصحة القيام ,ردم ال,رك المملوكـة ألعـراك لـم ينفـا

و,عـــد إجـــراء عمليـــاو المســـو الميـــدانم لمجمـــوى ال,ـــرك ت,ـــيا أا اـــاه  المســـةحاو تتركـــز فـــم 
مــديرياو أســيوة وانــا وأســواا والقــاارة والمنوفيــة والغر,يــةك وعهــدو الــوزارة لمــديرى المــديرياو 

دمهـا لصـالو الحكومـة القيام ,اعماا الردم علـم أا يـتم االسـتي ء علـم اـاه المسـةحاو ,عـد ر 
وســــمحو الحكومــــة لمــــ ك األراضــــم ,اســــترداد   (166 مــــا رــــ ا مصــــلحة األمــــ ك األميريــــة

  (167 عقاراتهم المستولم عليها فم حاا دف  مصروفاو ردمها
وفم إةار حملة الحكومة لردم ال,رك والمستنقعاو ,الوجه الق,لـم ورـ ا عـهر ف,رايـر 

,فـر  مــا ســ خ المهندسـيا واألعــغاا الهندســية ,ـادر الجــيش المصـرى إلــم المســاامة  1944
العسكرية فم جهود الحكومة فم ااا الصدد والك  ,استردام أحـدث اآلالو المرصصـة لـالك 

 .(168 الغره
واـــد أثمـــرو جهـــود معـــاركة فـــر  ووحـــداو الجـــيش المصـــرى ســـريعا  فـــم اـــاا العـــاا 

ة فــم عــهور ســ,تم,ر ك وا,ــا فــورة الو,ــاء الثانيــة التــم تنعــ1944و,حلــوا أوارــر عــهر مــارس 
وأكتو,ر ونوفم,ر أعهرو التقارير التم تلقتها وزارة الـدفاى مـا اللـواء محمـد حمـدى القائـد العـام 
للقــواو المصــرية فــم انــا وأســواا عــا اــرب انتهــاء الجــيش مــا أعمــاا ردم ال,ــرك والمســتنقعاو 

يـة أسـواا كمستنق  العةب الاى يوجد ضما أراضم تفتـيش وادى كـوم أم,ـو ,مدير  (169 الك,يرة
  (170  والاى يتحوا أثناء الفيضاا إلم ,ركة ك,يرة.

والحقيقــة أنــه علــم الــرغم مــا التعامــا الجــدى الــاى حكــم تصــرف الحكومــة تجــاه تلــك 
المسالة إال أنها لم تستةي  إج,ار األاالم رصوصا  فم الوجه ال,حـرى علـم إنجـاز تعهـداتهمك 

 

 .1944يةاير  16الب و المصرى، لوة  (166)

 نف  المصوز. (167)

 .1944 نراير  27الب و المصرى، لوة  (168)

 .118، ص 1943رير السةبى لعام وناز  الصحة العمبمية، الاه (169)

  .128، ص 1944( وناز  الصحة العمبمية، الاهرير السةبى لعام 170)



 رضا عبد الفتاح أحمد على د/ 

 

 218 مجلة بحوث كلية اآلداب  

ــد ال,عــوه ,الو  جــه الق,لــم لــزادو فــرك اســتقواء الم ريــا ولــوال تــدرا الجــيش لــردم ,يئــاو توال
 مجددا . 

 تقييد زراعات األرز وقصب السكر: -5
اتجــه الــرأى فــم إةــار محاصــرة ال,عوضــة وا,ادتهــا إلــم منــ  زراعــة المحاصــيا التــم 
تعتمــد علــم الميــاه الــوفيرة كــاألرز واصــب الســكرك و,الفعــا رةــو الحكومــة فــم مةلــ  عــام 

حيــث منعــو زراعــة األرز فــم جميــ  أرجــاء القةــر  رةــواو حاســمة فــم اــاا الصــدد 1943
المصرى علم اعت,ـار أا منـاة  زراعـة األرز المنتعـرة فـم ةـوا الـ, د وعرضـها اـم ,يئـاو 
ــد يراــاو ال,عــوهك والــك لغمــر حقــوا زراعــة األرز ةــواا فتــرة زراعتــه ,الميــاهك  صــالحة لتوال

حـد مـا انتعـار الو,ـاءك غيـر وكادو الحكومة تمضم ادما  فم ااا التوجه حرصـا  منهـا علـم ال
أا القيمة االاتصادية لمحصـوا األرز كانـو حاضـرة فـم ااـا الحكومـة رصوصـا  تلـك األيـام 
العصـي,ة التــم كانــو تمـر ,هــا الــ, د أثنــاء الحـرب العالميــة الثانيــةك فـال, د كانــو تعــانم عجــزا  

ة الســماد والــك لقلــ 1943ك 1942ك 1941واضــحا  فــم محصــوا القمــو والــارة رــ ا أعــوام 
واـو مـا جعـا الـ, د تعـرف علـم مجاعـة  (171  ما جهـة وصـعو,ة االسـتيراد مـا جهـة أرـرىك

 .(172 فم ,عه المناة  ورصوصا  تلك المناة  النائية فم صعيد مصر
,اتــو الحكومــة المصــرية تواجــه معادلــة صــع,ة وجــب عليهــا ســرعة ال,حــث فــم حلهــا 

لمحاصيا االاتصـادية للـ, د مـا جهـةك للوصوا إلم نتيجة مرضية تحافع ,ها علم أحد أام ا
ي  مـــا ر لهـــا الرنـــا  علـــم ,عوضـــة الجام,يـــا المســـ,,ة للو,ـــاء مـــا جهـــة أرـــرى. كانـــو  وتضـــَ
الجهة المعنية ,ال,حث فم الحلوا التوافقية لحا تلك المعادلـة الصـع,ة ,المحافعـة علـم األرزك 

عـةك و,عـد ال,حـث أاامـو ومساعدة الحكومة فم حر,ها ضد ال,عوضة المستفحلة ام وزارة الزرا
يتضـما الحـد مـا زراعـة  األولوزارة الزراعة رةتها لتنفيا ااه السياسة التوافقيـة علـم جـزءيا 

األرز فــم ,عــه المنــاة  التــم تحــااى مراكــز التجمعــاو العســكرية للجــيش المصــرى والقــواو 

 

، الطنعةةة ال انيةةة، ةاز 1945 -1939لااةةم ةسةةبرى، مصةةر  ةةى الحةةرب العالميةةة ال انيةةة  (171)

 .185،184، ص ص 1981التااب الجامعى، الها،ر  

 .88محمو ااةر لرب، المرجع الساةق، ص  (172)
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ز كفر الـدوار ,من  زراعة األرز والسمار والدني,ة حوا منةقة الةلم,او ,مرك (173  ال,ريةانيةك
,مديريـــة ال,حيـــرةك وكـــاا ,المنـــاة  المحيةـــة , نعـــاك ,مديريـــة العـــرايةك والـــك اســـتنادا  لممـــر 

والرـاك ,التـدا,ير التـم تمترـا لمقاومـة  1941ينـاير  13" الصادر ,تـاريخ 115العسكرى رام "
 . (174 حمم الم ريا فم الجهاو التم تسكنها القواو العسكرية

لفـــرك أمـــام انتعـــار ال,عوضـــة فـــم ميـــداا الو,ـــاء مجـــددا  ومـــا جهـــة أرـــرى ولتقليـــا ا
,تقريـــر ايـــود  علـــم زراعـــة األرز  1943إ,ريـــا  21" فـــم 395صـــدر األمـــر العســـكرى راـــم "

وريهك حمعر ,موجب الك األمر زراعة األرز فم جميـ  مـديرياو الوجـه الق,لـم مـا عـدا مديريـة 
 .(175 الفيوم

ك 1943,دأو فم تنفياه فم صيف عـام  أما الجزء الثانم ما رةة وزارة الزراعة فقد
وكانو تعتمد علم إلزام مزارعم األرز فم المنـاة  التـم ال تعـملها األوامـر العسـكرية السـالفة 

 1943,نعـــام معـــيا فـــم رى األرز يقـــوم علـــم تجفيـــف األره التـــم تـــزرى أرزا  رـــ ا عـــام 
م وفـتو مصـارفها سـاعة عقـب كـا دور مناو,ـةك والـك ,صـرف األراضـ 24تجفيفا  كـام   لمـدة 

وتركها ,دوا ماء لمدة ار,عة أيام علم األاا ,عـد كـا دور مـا أدوار مناو,ـاو الـرى ا,تـداء مـا 
  (176 1943منتصف يونيو عام 

م,ينـا   1943إ,ريـا  21" فـم 395ولتفعيا ااه السياسة صدر األمـر العسـكرى راـم "
ةــة وزارة الزراعــة فــم رى تفاصــيا اــاه التعليمــاوك واــد نــدب األمــر العســكرى لمراا,ــة تنفيــا ر

 

 22،رةراز ونيةر ال زالةة  ةى 1943مةازس  28الصةاةز  ةى  26جريو  الرسةمية العةوة ال (173)

 .1943مازس 

ةاتةةاذ الاةواةير اللنمةة  115أمر لسةترى زرةم  1943مازس  22الجريو  الرسمية، لوة  (174)

لمهاومة الملزيا  ى الجهاا الاى تستةها الهباا العسترية، اوز مجمبلة مةد الهةرازاا الاةى 

 2األزن ةاخز حووة ةعةق المةو ، ولكةى سةنيز الم ةا  انظةر الهةراز الصةاةز  ةى تمةع نزالة 

 .1943مايب 

 395الحتبمةةة المصةةرية، وناز  العةةو ، مجمبلةةة البسةةا ق الرسةةمية، أمةةر لسةةترى زرةةم  (175)

 .1943إةريز  21، والجريو  الرسمية، لوة 1943ةاهرير الهيبة لكى نزالة األزن وزي  لام 

 .1943يبلي   10وة الب و المصرى، ل (176)
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األرز علــــم الةريقــــة الجديــــدة وغيــــر المالوفــــة اــــاه موعفــــوا مــــا وزاراو األعــــغاا والزراعــــة 
 . (177 والصحة ومنحهم صفة الض,ةية فم إدارة أعماا المراا,ة

واــد راعــو األوامــر العســكرية الصــادرة فــم اــاا العــاا المنــاة  العــمالية مــا الــدلتا 
  (.178 فتها ما ايود زراعة األرز علم النعام الجديد لريه,س,ب ملوحة التر,ة فيها فاع

ومـا جهتهـا عينـو وزارة الزراعـة مــوعفيا إلث,ـاو المرـالفيا ألحكـام األمـر العســكرى 
ك واـد اسـتمرو وزارة الزراعـة (179 السا,  ما مفتعيا زراعيـياك ومهندسـيا ومـراا,يا ومعـاونيا

الســتمرار اــاه السياســة صــدر األمــر ك وتاكيــدا  1943فـع الســير علــم اــاه الرةــة ةــواا عــام 
,اسـتمرار تقييـد زراعـة األرز اـاا العـام علـم غـرار  1944مـارس  8" فـع 472العسكري رام "

 .(180 ما تم فع العام الماضع
و,النســــ,ة للزراعــــاو المائيــــة المحــــدودة كالســــمار والدني,ــــة فلــــم يصــــدر ,عــــانها أوامــــر  

 .(181 والاي تم تفعيله 1941" لسنة 115عسكرية اا تم االكتفاء ,األمر العسكري رام "
أما مناة  زراعاو اصب السكر والتـع يكثـر انتعـاراا فـع منـاة  الصـعيدك وتتركـز  

فـع ات,ـاى  1944رصوصا  فع ال, د المو,ـوءة ,الم ريـاك فقـد فكـرو وزارة الزراعـة فـع صـيف 
و,التـالع  سياسة ري ترمع إلـم تجفيـف منـاة  زراعـاو القصـب ا,ـا حلـوا فـورة الو,ـاء الثانيـة

ــدنها لتعــكيا لجنــة وزاريــة  ةال,ــو وزارة الزراعــة الــوزاراو المرتلفــة األرــرى ,نــدب ر,ــراء مــا ل
 .(182 ل,حث ااا الموضوى

اجتمعـــو اللجنـــة التـــع تعـــكلو مـــا منـــدو,ع  1944وفـــع األســـ,وى األوا مـــا يوليـــو  
عـاو القصـب الوزاراو تحو رئاسة وكيا وزارة الزراعة واتراو اللجنة عدة اراراو لتجفيف زرا

 

( 395الحتبمةةة المصةةرية، وناز  العةةو  مجمبلةةة البسةةا ق الرسةةمية، أمةةر لسةةترى )زرةةم  (177)

 .1943ةاهرير الهيبة لكى نزالة األزن وزي  لام 

 .1943يبني   10الب و المصرى، لوة  (178)

لةة ، "رةراز ونيةر ال زا1943الحتبمة المصرية، وناز  العو ، مجمبلة البسا ق الرسمية  (179)

 ".395ةاعييد المبظفيد الذيد يةاوةب  إلسناا المةالفاا ألحتام األمر العستري زرم "

ةاتةةاذ الاةواةير لاهييةو  472، األمةر العسةتري زرةم 1944مازس  8الجريو  الرسمية، لوة  (180)

 نزالة األزن.

 .109، ص1944وناز  الصحة العمبمية، الاهرير السةبي لعام  (181)

 .1944مايب  31ة الب و المصري، لو (182)
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. حتــــم المســــااع الصــــغيرة اعت,رتهــــا الحكومــــة فــــع جملــــة ال,يئــــاو (183 ,مــــديريتع انــــا وأســــواا
 .(184 " ,تجفيفها541الصالحة لتوالد ال,عوه وما ثم صدر األمر العسكري رام "

وزيادة فع التحوة ولمن  عودة انتعار الو,ـاء فـع المنـاة  السـكنية المكتعـةك أو تلـك  
تفعــع و,ــاء الم ريــا مــا ر لهــا مجــددا  ســعو الحكومــة إلــم إصــدار  التــع يعــت,ه فــع إمكانيــة

تمنـــ  زراعـــة األرز والمحاصـــيا التـــع تســـتوجب  1945اـــراراو فـــع اـــاا الصـــدد رـــ ا العـــام 
دورتهــا الزراعيــة غمراــا ,الميــاه ةــواا مــدة الــدورة الزراعيــة دارــا حــدود المــدا األكثــر عرضــة 

 .(185 لوجه ال,حري أو الق,لعالنتعار الم ريا سواء كانو تلك المدا ,ا
ما ما عك فع أا كا ما اامو ,ه الحكومة علم مرتلف األصـعدة لمحاصـرة الو,ـاء  

ك فلــم يكــد ينتهــع عــهر ف,رايــر حتــم امةــ  دا,ــر ال,عوضــة 1945اــد أتــم ثمــاره فــع مةلــ  عــام 
ـــم تفتـــر امـــة القـــائميا ,العمـــا علـــم استئصـــالهاك حيـــث علـــو إجـــراءاو  ـــك ل جام,يـــاك ومـــ  ال

صــاا ســارية المفعــوا حتــم ,عــد اإلعــ ا عــا القضــاء علــم ال,عوضــة نهائيــا  فــع ف,رايــر االستئ
ــاليقيا ,عــد عمليــاو االرت,ــار المتواصــاك التــع أجرتهــا  1945 حتــم اةعــو الحكومــة العــك ,

وزارة الصـــحة للتاكـــد مـــا رلـــو دركاتهـــا مـــا ,عوضـــة الجام,يـــا رـــ ا النصـــف األوا مـــا عـــام 
إال فـع  1945م تلـك ال,عوضـة أو يرااتهـا رـ ا عـهر ينـاير ك والواا  أنـه لـم يمعثـر علـ1945

فلـم يمعثـر  1945" دركا  دارا ميداا الو,اءك أمـا رـ ا عـهر ف,رايـر 641" دركا  فقة ما "37"
علم الجام,يا إال فع ث ث دركاو فقة فع كوم أم,و وادفوك وكانو برر يراة عثر عليهـا يـوم 

,كـوم أم,ـوك أمـا أرـر  12المنعية ,حري ,ـدرك راـم ,نع  ,جواز ترعة الج,ا , 1945ف,راير  5
 .(186 ,كوم أم,و أيضا   1945ف,راير  19,عوضة ,الغة فهع التع صيدو يوم 

 

( ةاتةةةاذ الاةةواةير 541، أمةةر لسةةتري )زرةةم 1944ةيسةةمنر  12الجريةةو  الرسةةمية، لةةوة  (183)

 لمهاومة الملزيا.

 نف  المصوز. (184)

رراز ةمةع نزالة األزن ةاخز حةووة مويةةة  17/5/1945 ي  84البرا ع المصرية "العوة  (185)

 ةةي  113"البرةةا ع المصةةرية، العةةوة  13/5/1945الهةةا،ر  "ةةهةةا، الفيةةبم، ا سةةتةوزية"  ةةي 

رراز ةمةع نزالة األزن ةاخز حووة مةطهةة الةباةي، الطكمنةاا ةتفةر الةوواز  ةي  19/7/1945

10/7/1945. 

 .125، ص1945وناز  الصحة العمبمية، الاهرير السةبي لعام  (186)
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استمرو عملياو االستكعاف لليرااو وال,عوه ال,الغ علـم أسـاس دوري منـتعم منـا  
وعنــدما  ,دايــة العــامك وعــا فــع االتســاى الميــدانع ليعــما كافــة المنــاة  التــع تلوثــو ,الو,ــاءك

تــوفرو القــرائا أمــام القــائميا علــم عمليــاو االستكعــاف العــاملة ا,تــداء  مــا عــهر ف,رايــر حتــم 
تاا,ــو الحكومــة إلعــ ا استئصــاا عــافة الو,ــاء مــا القةــر  1945عــهر اغســةس مــا عــام 

 نهائيا .
ــــع   ــــو الحكومــــة ف ــــادة الدوريــــة  1945أغســــةس  3و,الفعــــا أواف ــــ  أعمــــاا اإل, جمي

ــة لل,عــوه الــاي أفلــو مــا لليراــاو وال,عــوه ال ,ــالغ كــ جراء مؤاــو كــع تتــاخ الفرصــة الكامل
عمليـــاو االستكعـــافك وترصـــيك عـــهور ســـ,تم,ر وأكتـــو,ر ونـــوفم,ر كفتـــرة ارت,ـــار إلمكانيـــة 
عــودة انتعــار ال,عوضـــة ,اعت,ــار تلـــك األعــهر أكثــر الفتـــراو م ءمــة النتعـــار الجام,يــاك ولمـــا 

ــــ ــــر عل ــــم يمعث ــــة مــــرو فتــــرة االستكعــــاف النهــــائع ول ــــم تصــــفية حمل ــــا ت ــــر لل,عوضــــة جام,ي م أث
ك وةـوو مصـر صـفحة الـك الو,ـاء الـاي حـا (187 1945نـوفم,ر  29االستئصاا رسميا  يـوم 

,اراضــيها ضــيفا  ثقــي   حصــد رــ ا ســنواو ,قائــه فــع مصــر أراوخ مــا يزيــد علــم ععــريا ألــف 
راعيــة ,ميــداا عــركك عــ وة علــم الرســائر الماديــة التــع تك,ــدتها الــ, د الرت,ــاك العمليــة الز 

الو,اء ما جهةك ولرصد األمواا ال,ااعة لمعالجة المرضم ما جهـة أرـرىك واستئصـاا عـافة 
 الو,اء ما ال, د ما جهة ثالثة.
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 الخاتمة:
تســـ,ب غيـــاب العدالـــة االجتماعيـــةك وســـوء توزيـــ  الـــدرا فـــع تـــردح واضـــوح ألوضـــاى  

راصـةك والــك للفقـر المســتديم  الف حـيا االاتصـادية واالجتماعيــة عامـةك وســكاا ,ـ د الصــعيد
فـــع مـــواردام الة,يعيـــةك وكـــاا مـــا الة,يعـــع أا تـــنعكس أثـــار اـــاا التـــردي علـــم أوضـــاعهم 
المعيعــية ومــا ثــم الصــحيةك حيــث تســ,ب ســوء ونقــك التغايــة النــاتج عــا حالــة الفقــر العــديد 

جنـوبك لهؤالء فع انهيار اـواام المناعيـة أمـام جائحـة و,ـاء الم ريـا التـع داامـو مصـر مـا ال
 وما ثم سقوة ما ير,و علم ععريا ألف نسمة ما أاالع الصعيد ضحايا لهاا المره.

واـد كانـو اـاه النتـائج الكارثيـة التــع لحقـو ,سـكاا المـديرياو الجنو,يـة جـراء اجتيــاخ  
و,ــاء الم ريــا الوافــد إلــم الــ, د انعكاســا  ة,يعيــا  لحالــة االامــاا التــع كانــو عنوانــا  لسياســاو 

لمتعاا,ــة علــم مصــر رــ ا تلــك الفتــرة تجــاه اضــايا الف حــيا ,وجــه عــام وف حــع الحكومــاو ا
 الصعيد ,وجه راك.

كاا جا ما تمرضو عنه منااعاو الحكومة وأجهزتهـا التنفيايـةك ومـا دار تحـو ا,ـة  
ال,رلمـــاا عنـــدما حـــا الو,ـــاءك واتســـعو دائـــرة انتعـــارهك وتفاامـــو أثـــاره اـــو ال,حـــث فـــع كيفيـــة 

ؤاتــة وفوريــة لرفــ  معانــاة منكــو,ع الم ريــاك ولــيس لوضــ  حلــوا جاريــة الوصــوا إلــم حلــوا م
لمعــكلة الفقـــر المســتديم الـــاي يعانيـــه ســكاا الجنـــوبك واـــو مــا يؤكـــد ,ـــاا حكومــة الوفـــد التـــع 

,عــد أا  -تصــدو لمواجهــة الو,ــاء اــد نجحــو فــع مســاعيها إلــم حــد مــا فــع محاصــرة الو,ــاء 
عـــلو فـــع رلـــ  اســـتراتيجياو للنهـــوه وف -ااـــب ,حيـــاة مـــا يزيـــد عـــا ععـــريا ألـــف عـــرك 

 ,احواا سكاا الجنوب فع المستق,ا.
 - 1939ســاعدو األحكــام العســكرية الســارية رــ ا ســنواو الحــرب العالميــة الثانيــة  
الحكومــة المصــرية التــع تعاملــو مــ  أزمــة و,ــاء الجام,يــا علــم ضــ,ة أدائهــا الراــا,عك  1945

واــد اتضـو أثــر الـك علــم صـعيد جهوداــا فــع  وتفعيـا اجراءاتهــا العمليـة فــع محاصـرة الو,ــاءك
عمليــاو ردم ال,ــرك والمســـتنقعاوك وتــوفير الغـــااء والكســاء الــ زم ألاـــالع المنــاة  المنكو,ـــةك 
وكــاا عمليــاو تــوفير العقــااير الدوائيــة ال زمــةك وضــ,ة منــ  تســر,ها إلــم الســو  الســوداء التــع 

لتفاامــو أثــار الو,ــاء علــم صــعيد  انتعــرو رــ ا فتــرة الحــربك ولــوال اســتردام الــك االســتثناء
 الرسائر ال,عرية والمادية.
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كانــو مســاامة األةــراف الدوليــة فــع عمليــاو مكافحــة و,ــاء الجام,يــا ااو أثــر فعــاا  
األمريكيـة التـع وفـرو  Rock filerفع دعم جهود الحكومة فع اـاا الصـدد كمؤسسـة روكفلـر 

د/ سو,ر الاي ااد حملـة مكافحـة الجام,يـا للحكومة المصرية أحد أام ر,راء الم ريا العالمييا 
ك وكــاا مســاامة الجــيش ال,ريةــانع فــع إنعــاء المنةقــة الحــاجزة عنــد 1930فــع ال,رازيــا ســنة 

أسيوةك والتع كاا لها دور رئيسع فع من  تسرب ال,عوضة جام,يا رار  نةا  منةقـة الو,ـاء 
ـــم المنةقـــة الحـــاجزة عـــماال  فـــع أســـيوةك اـــاا , ـــة جنو,ـــا  حت اإلضـــافة الســـتعانة وزارة مـــا , ن

مــداد  الصــحة ,ر,ــراء الم ريــا فــع القــواو التا,عــة لجيــوش الحلفــاء الموجــودة ,مصــر بنــااكك وا 
 القواو ال,ريةانية واألمريكية الحكومة المصرية ,مهماو ومواد إ,ادة ال,عوضة الدريلة.

 وعلم صعيد أرر تمكنو وزارة الزراعة ما ر ا معـاركتها فـع حملـة الحكومـة ضـد 
الم ريــــا مــــا تغييــــر مفــــاايم تقليديــــة اديمــــة فــــع أســــلوب زراعــــة األرز وريــــه. تضــــما جــــودة 
المحصوا وعدم إتاحة الفرصة لتكويا المستنقعاو فع حقوا زراعتهك عنـدما ة,قـو نعـام ري 
جديــد يقضــع ,صــرف الميــاه الراكــدة فــع حقــوا األرز ,عــد كــا مناو,ــة ,ــار,  وععــريا ســاعة 

يــام ك ورغــم إث,ــاو ر,ــراء وزارة الزراعــة فائــدة اــاه الةريقــة فــع ري وتركهــا جافــة لمــدة ار,عــة ا
عـــادو  1945األرزك إال أنـــه ,مجـــرد اإلعـــ ا عـــا استئصـــاا عـــافة الـــك الو,ـــاء فـــع نـــوفم,ر 

 األمور إلم ما كانو عليه رصوصا  ,عد انتهاء حق,ة الحربك وسقوة األحكام العرفية .
أجهــزة الحكومــة المصــرية للمســةحاو أدو عمليــاو المســو الميــدانع التــع اامــو ,هــا  

المائية الضحلة ما ال,رك والمستنقعاو فع إةار حر,ها ضد الجام,يا إلـم لفـو نعـر الحكومـة 
المصريةك إلم ضرورة الترلك ما ااه المناة  سواء كانـو دارـا منةقـة الو,ـاء أو رارجـهك 

إاــدار الحكومــة ,اعت,اراــا منــاة  تفــريخ جيــوش ال,عــوه التــع تهــاجم األاــالعك وتتســ,ب فــع 
للةائــا مــا األمــواا والكثيــر مــا الجهــد والواــوك واــو مــا دعــم الحكومــة إلــم تجــاوز منةقــة 
الو,ـــاء ,الصـــعيد لتقـــوم ,مســـو ال,ـــرك والمســـتنقعاو ,عـــماا الصـــعيد والـــدلتا أمـــ   فـــع الرـــ ك 
نهائيا  ما مـواةا توالـد ال,عـوهك واـد أتـو اـاه السياسـة ,نتـائج حميـدة تحسـب للحكومـة علـم 

يد المحافعة علم صحة األاالعك ورغ,ة فع وأد الفـرك المتاحـة لعـودة و,ـاء الم ريـا مـرة صع
 أررى.
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 مصادر البحث
 أو ً: الوثائ 

 الوثائ  غير المنشورة

مجك  البنزال، محفظةة )ةةوو  زرةم( محاضةر الجكسةاا، محاضةر جكسةاا بةهر  نرايةر،  •

1944. 

 الوثائ  المنشورة:

لةةةد مهاومةةةة النعةةةب  والملزيةةةا  ةةةي اإلسةةةتةوزية مصةةةكحة الصةةةحة العمبميةةةة، تهريةةةر  •

 .1934وضباحيها ألوه الوتابز محمو خكيز لنو الةالق، المطنعة األميرية، الها،ر  

وناز  الصةةحة العمبميةةة، الاهريةةر السةةةبي ال الةةث لشةةر ألمةةا  متا حةةة الملزيةةا ةةةالهطر  •

 .1939، الج ل األو ، المطنعة األميرية، الها،ر  1936المصري 

، المطنعةةة األميريةةة، الهةةا،ر  سةةةة 1938  الصةةحة العمبميةةة، الاهريةةر السةةةبي لعةةام وناز •

1945. 

، المطنعةةة األميريةةة، الهةةا،ر  سةةةة 1941وناز  الصةةحة العمبميةةة، الاهريةةر السةةةبي لعةةام  •

1948. 

 ، المطنعة األميرية، الها،ر  ة.ا.1942وناز  الصحة العمبمية، الاهرير السةبي لعام  •

، المطنعةة األميريةة، الهةا،ر  سةةة 1945 -1942لعمبمية، تهريةر الجامنيةا وناز  الصحة ا •

1950. 

، المطنعةةة األميريةةة، الهةةا،ر  سةةةة 1943وناز  الصةةحة العمبميةةة، الاهريةةر السةةةبي لعةةام  •

1945. 

، المطنعةةة األميريةةة، الهةةا،ر  سةةةة 1944وناز  الصةةحة العمبميةةة، الاهريةةر السةةةبي لعةةام  •

1950. 

، المطنعةةة األميريةةة، الهةةا،ر  سةةةة 1945بميةةة، الاهريةةر السةةةبي لعةةام وناز  الصةةحة العم •

1950. 

، 1903ترومةر، تهريةةر لةةد الماليةةة واإلةاز  والحالةةة العمبميةةة  ةةي مصةةر والسةةبةا  سةةةة  •

 .1904مطنعة المهاطا والمهطم 

، 1905ترومةر، تهريةةر لةةد الماليةةة واإلةاز  والحالةةة العمبميةةة  ةةي مصةةر والسةةبةا  سةةةة  •

 .1906مهاطا والمهطم مطنعة ال

، 1906ترومةر، تهريةةر لةةد الماليةةة واإلةاز  والحالةةة العمبميةةة  ةةي مصةةر والسةةبةا  سةةةة  •

 .1907مطنعة المهاطا والمهطم 

، مطنعةةة المهاطةةا 1909غبزسةةت، تهريةةر لةةد الماليةةة واإلةاز  والحالةةة العمبميةةة سةةةة  •

 .1910والمهطم، 

، مطنعةةة المهاطةةا والمهطةةم 1912عمبميةةة تاشةةةر، تهريةةر لةةد الماليةةة واإلةاز  والحالةةة ال •

1913. 

الحتبمةةة المصةةرية، وناز  العةةو ، مجمبلةةة الهةةبانيد واألوامةةر والمراسةةم المكتيةةة لسةةةة  •

 .1948، المطنعة األميرية، الها،ر  1945

، المطنعةةةة 1943الحتبمةةةة المصةةةرية، وناز  العةةةو ، مجمبلةةةة البسةةةا ق الرسةةةمية لسةةةةة  •

 .1943األميرية 
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لمصةةري، الهيئةةة الةياةيةةة السةةاةعة، محاضةةر الجكسةةاا، محاضةةر جكسةةاا مجكةة  الةةةباب ا •

 .1944بهري  نراير ومازس 

مجكةةة  الشةةةيبإل، ةوز ا نعهةةةاة الحةةةاةي العشةةةرو ، محاضةةةر الجكسةةةاا، جكسةةةاا بةةةهر  •

 .1943أغسط ، 

مجكةةة  الشةةةيبإل، ةوز ا نعهةةةاة الحةةةاةي العشةةةرو ، محاضةةةر الجكسةةةاا، جكسةةةاا بةةةهر  •

 .1944أغسط ، 

، ةبضةةع نظةةام مجةةال  1934لسةةةة  24اإلةاز  الاشةةريعية، رةةانب  زرةةم مجكةة  الشةةيبإل،  •

 .1934المويرياا، المطنعة األميرية 

 وثائ  أانبية منشورة

American foreign relations. The minster in Egypt (Kirk) to the secretary of 

state, Cairo - June 7- 1941. 

 

 الدوريان:

 .17/5/1945 ي ، 84البرا ع المصرية، العوة  •

 .19/7/1945،  ي 113البرا ع المصرية، العوة  •

 .1943مازس  22الجريو  الرسمية، لوة  •

 .1943مازس  28الجريو  الرسمية، لوة  •

 .1944يبني   21الجريو  الرسمية، لوة  •

 .1944ةيسمنر  12الجريو  الرسمية، لوة  •

 .1944ةيسمنر  19الجريو  الرسمية، لوة  •

 .1943بهبز يةاير، أةريز، أغسط ، الب و المصري، ألواة  •

الب ةةو المصةةري، ألةةواة بةةهبز يةةةاير،  نرايةةر، مةةازس، أةريةةز، مةةايب، يبنيةة ، أغسةةط ،  •

 .1944سنامنر، أتابةر، نب منر، ةيسمنر 

 .1944األ،رام، ألواة بهبز يةاير، مايب  •

 .1943مصر، ألواة بهبز يةاير و نراير  •

 .1934المجكة الطنية المصرية، لوة سنامنر  •

 .1937المجكة الطنية المصرية، لوة يبليب  •

 .1938المجكة الطنية المصرية، لوة مايب  •

 .1939المجكة الطنية المصرية، لوة سنامنر  •

 .1941المجكة الطنية المصرية، لوة يبليب  •

 .1943المجكة الطنية المصرية، لوة أغسط   •

 .1944المجكة الطنية المصرية، ألواة بهبز يةاير،  نراير  •

 .1947الطنية المصرية، لوة سنامنر المجكة  •

الواز العرةية لكةشةر  2001/2002سةة  4المجكة المصرية لكوزاساا الاازيةية، مجكو زرم  •

 .2002الها،ر  

 .1949يبليب  1المهاطا، لوة  •

 .1938العكبم، لوة مازس  •
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 .1941العكبم، لوةي يةاير و نراير  •

 .1944ال ها ة، لوة  نراير  •

 .1948الوتابز، لوة أتابةر  •

 المرااع العربية:

أتاةيمية النحث العكمي، تازيو الحرتة العكمية  ي مصر الحوي ةة )العكةبم الحوي ةة(، الهةا،ر   •

1995. 

 .1938ة/ حا ع لفيفي، لكى ،امة السياسة، ةاز التا  المصرية الها،ر   •

ر  ة/ حسد تما ، الط  المصري الهويم، المؤسسة المصرية العامةة لكاة ليا والةشةر، الهةا، •

1964. 

ة/ حسيد خلف، الاجويو  ي ا راصاة المصري، مطنعة ليسى الناةي الحكني، طنعة أولى،  •

 .1962الها،ر  

 -1837ة/ زؤوف لناس حامةو و ة/ لااةم الوسةبري، تنةاز المةلم والفلحةيد  ةي مصةر  •

 .1992، ةاز رنال لكطنالة والةشر الها،ر  1952

، ةاز التاةةةاب 1945 - 1939ال انيةةةة  ة/ لااةةةم الوسةةةبري، مصةةةر  ةةةي الحةةةرب العالميةةةة •

 .1981الجامعي، الطنعة ال انية 

 ة/ سكيما  ل مي، لكى ،امة الط ، الج ل األو ، سكسكة األلا تااب، الها،ر  ة.ا. •

، الهيئةةة المصةةرية العامةةة 1918 -1914ة/ لطيفةةة سةةالم، مصةةر والحةةرب العالميةةة األولةةى  •

 .1984لكتااب، الها،ر  

بةةيرايبم، المربةةو الحةةويث  ةةي الابليةةة الصةةحية، ةاز الشةةرق  ة/ مةةا،ر ةشةةاي و،ازولةةو •

 .2004األوس  لكطنالة والةشر، ةيروا 

 ةةي الحيةةا  السياسةةية المصةةرية، مؤسسةةة  1942 نرايةةر  4ة/ محمةةو اةةاةر لةةرب، حةةاةث  •

 .1985المعازف لكطنالة والةشر، الها،ر  

لمصةرية، الهةا،ر  ة/ محمو لنو الحميو جب،ر ةك، الط   ي نصةا رةر ، متانةة الةهمةة ا •

1950. 

 .1952مريت غالي، تهرير لد األنمة ا راصاةية وا جامالية، الها،ر   •

 .1951مريت غالي، سياسة الاو، متانة الةهمة، الها،ر   •

مصةةةةطفى زيةةةةا  ةسةةةةيبني وزؤو   رجةةةةب ، المجمبلةةةةة الوا مةةةةة لكهةةةةبانيد والهةةةةرازاا  •

 المصرية، الها،ر  ة.ا.
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Malaria epidemic in Egypt, 1942-1945  

Dr/ Reda Abdel-Fattah Ahmed Ali 
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Menoufia 

The study aims at uncovering the potential of the Egyptian 

government to confront one of the dangerous health crises in 

Egypt and to uncover ways of addressing the economic and 

economic conditions of the people in the areas of the epidemic in 

Upper Egypt during the outbreak of the epidemic. 

This study is based on a historical background in which the 

researcher reviewed the efforts of the Egyptian government in 

combating malaria before the outbreak of the malaria epidemic in 

1942 and then two separate axes. 

The first axis deals with the definition of mosquito causing 

the epidemic and signs of the invasion of the epidemic Egypt, the 

second axis is divided into three points The first point is the relief 

work for those affected by the epidemic, The second point is the 

Egyptian government's therapeutic campaign to provide medical 

support to people suffering from the malaria epidemic. The third 

point is efforts to combat and eradicate the malaria epidemic. In 

conclusion, the researcher reviewed the most important findings 

in this study. 

 


