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الملخص:
تعاجل هذه الدراسة إشكالية التنظيم الصحي خالل فرتة الثورة اجلزائرية ،بالوالية األوىل ،انطالقا
من األمهية اليت يكتسيها هذا التنظيم ،يف دفع وتطوير الثورة اجلزائرية بأبعادها املختلفة ،الصحية،
اإلعالمية ،االجتماعية ،السياسية ،العسكرية واإلسرتاتيجية يف اآلن ذاته ،وهي احلقيقة اليت أدركتها قيادة
الثورة وسعت إىل توفري األدوات الالزمة والضرورية يف نطاق املتاح واملمكن ،فضال عن اإلطار البشري
القائم على إدارة وتفعيل التنظيم ،من خالل التدريب والتكوين.
الكلمات المفتاحية:
تفجري الثورة ،الوالية األوىل ،األوراس ،رد فعل االحتالل الفرنسي ،التنظيم الصحي ،األطباء واملمورضون،
التكوين.
Summary:
This study deals with the problem of health regulation during
the period of the Algerian revolution. The first state (the Auras) is
based on the importance of this organization in advancing and
developing the Algerian revolution in its various dimensions, health,
media, social, political, military and strategic. Revolution and sought
to provide the necessary and necessary tools in the scope available and
possible, as well as the human framework based on the management
and activation of the organization, through training and training.
Key words
The revolution, the first state, the Auras, the reaction of the French
occupation, the health organization, the doctors and the dispossessed,
the composition.
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مقدمة:

مل هتمل قيادة الثورة اجلزائرية اجلانب الصحي ،باعتباره ركيزة أساسية يف دعم وتطوير العمل
العسكري يف الزمان واملكان .وقد عكس االهتمام هبذا القطاع احلرص الكبري الذي أولته الثورة له ،قصد
توسيع جمال نشاطها على و يكفل هلا تعميق التفاف الشعب حوهلا التفافا صادقا ،هادفا ،ودائما.
واجلدير بالذكر ،أن اجملال الصحي خالل فرتة الثورة ارتكز على أربعة ركائز رئيسة ،على طريق حتقيق

أهدافه اآلجلة والعاجلة ،تتحدد وفق اآليت:
أ -العمل على توفري الدواءكما ونوعا ،وضمان توزيعه على خمتلف مناطق الثورة الستعماله عند احلاجة.
ب -توفري اإلطار البشري الطيب وشبه الطيب ،على وكاف ومتوازن بني خمتلف املناطق.
ت -السهر على ضمان التكوين يف جمال شبه الطبيفي اجلزائر ،وخارجها من خالل البعثات لسد كل االختالالت
والعجز الذي قد يسجل على مستوى أي جهة.
ث -العمل على توفري املصحات يف اجلبال وتزويدها باألدوية الالزمة والضرورية ،فضال عن توفري املستشفيات املتنقلة
(.)1
وضمن هذا املنحى ينضوي التنظيم الصحي ،الذي يشكل مرتكزا لتوسيعها وإدامة استمراريتها
وتطويرها ،حىت يتأتى هلا جتسيد أهدافها ،انطالقا من فكرة أساس ،أن الثورة عليها أن تكون شاملة حىت
يتأتى هلا حتقيق أهدافها .باعتباره أحد القطاعات احلساسة .وقد حظي بعناية خاصة من طرف الثورة،
من أجل توفري اخلدمات الصحية يف حدها األدىن للمجاهدين ،على خمتلف الدرجات)2( .والالفت أن
الطب الثوري مل يقتصر أداؤه فقط على معاجلة مرضى جيش التحرير ،ومداواة جرحاه ،والسهر على توفري
الشروط املوضوعية للنقاهة يف حدود املمكن ،بل تعداه ليقدم خدماته يف العالج العام ألفراد الشعب
اجلزائري جمانا وعادال يف اآلن ذاته ،فالطاقم الطيب هو الذي كان ينتقل للقرى واملداشر واملشايت للوقوف

على احلالة الصحية للشعب (.)3

(1)-Mustapha Benamar ,C’étaient Eux les Héros ,éditions Houma,Alger ,2002,p 53.
) -(2ال قنان " حملة تارخيية عن جيش التحرير الوطين " أعمال امللتقى الدويل حول نشأة وتطور جيش التحرير الوطين ،املنعقد يف اجلزائر
بتاريخ4/3/2جويلية  ،2005منشورات م .و .ج .ب .ح و .ث أول نوفمرب  ،2010 ،1954ص .69
) -(3بوطمني جودي األخضر  ،لمحات من ثورة الجزائر ،ط ،2املؤسسة الوطنية للكتاب  ،اجلزائر ، 1987 ،ص .215

 العقيد احلاج خلضر ،قبسات من ثورة نوفمبر 1954كما عايشها العقيد الحا لخضر قائد الوالية األولى ،شركة الشهاب ،اجلزائر (د ،ت ،ن)،ص .145
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إن التخندق مع الشعب مل يكن سلوكا غريبا من الثورة ،باعتبار أن الشعب جزء من الثورة،
ولواله ملا كانت الثورة ،فكرة ،ممارسة ،واستمرارا يف الزمان واملكان .وهو ما يعكس بصدق البعد الثوري
والشعيب للخدمات العالجية والصحية .وقد بادرت كل منطقة من مناطق الثورة ،منذ الوهلة األوىل
للتفجري إىل التفكري يف هذا اجلانب ملا ينطوي عليه من أمهية ال تعزب عن أحد .يـ ــمكننا التفصيل يف
حيثياهتا من خالل اآليت:
 -1تحديد نطاق الوالية األولى:
حتتل املنطقة األوىل ،موقعا إسرتاتيجيا ،وهو ما جعل اإلدارة االستعمارية منذ اندالع الثورة
تركز عليها تركيزا خاصا ،من طرف خمتلف املسئولني العسكريني ،السياسيني ،األمنيني ،بل وحىت
املستوطنني ،وكذا رجال اإلعالم ،بصورة تعكس الثقل الكبري الذي متثله يف تطوير وتعزيز العمل املسلح،
ليس على مستواها فحسب ،بل على امتداد كامل الرتاب اجلزائري .ولعل من أبرز خصائصها الطبيعية،
اتساع مساحتها وكثافة ومناعة جباهلا.
ولإشارة ،فإن الوالية األوىل متتد على اجلهة الشرقية من جبل سي صاحل مشاال ،إىل نقرين
جنوبا على احلدود اجلزائرية ال تونسية .ومتتد على اجلهة الغربية من برج بوعريريج إىل املسيلة ،ومن الناحية
الشمالية متتد الوالية من سطيف إىل العلمة ،أوالد رلون ،سيقوس ،قصر الصبيحي ،سدراتة ،مداوروش،
كحدود مع الوالية الثانية ،فالونزة ،املريج ،جبل سي صاحل ،كحدود مع القاعدة الشرقية .أما من الناحية
اجلنوبية ،فإن الوالية متتد من املسيلة عرب شط احلضنة ،بريكة ،بيطام ،تيالطو ،معافة ،اجلبل األزرق ،خنقة
بين بوسليمان ،جبل ألر خدو ،مشال سيدي عقىب ،عني الناقة ،سيدي خليل ،خنقة سيدي ناجي،
زريبة الوادي ،بونقار ،بوقشة ،جنوب نقرين باحلدود التونسية ،كحدود مع الوالية السادسة (.)1
الصحي
 -2بداية تنظيم القطاع
ّ
)-(1املنظمة الوطين للمجاهدين  ،أحداو الثورة التحريرية باألوراس ،الجزء األول ،التقرير السياسي ،الملتقى الوطني الرابع ،لتسجيل أحداو
الثورة التحريرية  ،من فاتح جانفي  1959إلى  5جويلية ( 1962بدون تاريخ)  ،ص .3
لقد تداول ،على الوالية األوىل ،قادة كثريون ،هم :مصطفى بن بوالعيد ،بشري شيحاين ،حممود الشريف ،حممد لعموري ،ألد نواورة ،أعبيد حممد
الطاهر ،املدعو (احلاج خلضر) ،ويف أواخر سنة  ، 1961توىل قيادة الوالية ،العقيد طاهر زبريي .وتضم الوالية ،ستة مناطق ،ولكل منطقة ،أربعة
نواحي ،ولكل ناحية ،أربعة أقسام .ولإشارة ،فإن املنطقة الثالثة أصبحت نواة وقاعدة ،للوالية السادسة .أما مقر الوالية ،فقد كان بغابة لرباجة (جبل
كيمل) وأصبح يضم ،بني ستة وسبعة مراكز ،تنتقل ،حسب الظروف ،وتتكون من:
أ /مركز ملسؤول الوالية وأعضاء القيادة والكتابة العامة .ب /مركز ملسؤول فوج احلراسة .جـ /مركز ألمني املال والشؤون اإلجتماعية.
د /مركز للمؤن .هـ /مركز جلهاز اإلتصال الالسلكي ،والفريق املسري ،وفوج احلراسة .و /مركز خاص بالكتائب .ويرتبع كل مركز على مساحة ترتاوح بني
 7و 10مرت مربع .أما مقر الوالية ،فإنه متنقل بني ،غابة لرباجة ،بين ملول وكيمل.
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اهتم قادة الثورة ومسئولوها يف املنطقة األوىل باجلانب الصحي ،مثل اهتمامهم بالقطاعات
واجملاالت األخرى ،إدراكا منهم لدوره احليوي يف احلفاظ على توازن واستمرار الثورة .وقد كانت البداية
تتم وفق طرق تقليدية ،يلجأ اجملاهد فيها إىل تضميد جراح جماهد آخر يسقط جرحيا يف معركة أو
اشتباك ،ولكن ابتداء من سنة  ،1955بدأ العمل على تنظيم القطاع الصحي على و أكثر دقة
ومشولية ،حيث شرع يف ربط االتصال مع املمرضني وترغيبهم يف االلتحاق بصفوف الثورة ،خلدمتها يف
جمال ختصصهم .وقد أمثرت اجلهود بالتحاق أول ممرضة بالثورة ،بعد أن شعرت أن خطر املطاردة من
طرف سلطات االستعمار ،بات يالحقها عندما وقف على حقيقة تعاملها مع الثورة ،من خالل تقدميها
مساعدات خدماتية يف هذا الشأن.
وقد اشتغلت املمرضة حورية مداسي بناحية باتنة ،وبقيت هناك تضطلع مبهمة التمريض لفرتة،
مث أرسلت إىل الريف لتكون قريبة من العائالت اجلزائرية ،لتتكفل بــمهمة نشر الوعي الصحي لدى
األمهات جتاه أطفاهلن ،فضال عن قيامها باخلدمات الصحية املختلفة اليت حتتاجها تلك األسر ،بصورة
جتعل أفراد الشعب قريبني من الثورة ويف خدمتها باستمار ،إدراكا من الثورة ألمهية احلركة والعمل وسط
الشعب احلاضن،الــممول والـممون للثورة،خاصة وأن إدارة االحتالل الفرنسي،نزلت إىل الريف بثقل كبري
بغرض استقطا ب النساء من خالل العمل التطوعي الذي اضطلعت به الفرق الطبية املتنقلة" les

 .équipes médico-sociales itinérantesوقد أنشئت هذه الفرق ،سنة  1957حيث
ضمت طبيبا ومساعدة مسيحية ،ومساعدتني مسلمتني ،يعيشون وسط جنود االحتالل .1
وقد ضبطت مهمة تلك الفرق ،ضبطا دقيقا ،يف إطار احلرب النفسية الشاملة ضد الثورة.
حيث متثلت يف الرتكيز على النساء املسلمات اجلزائريات ،من خالل ضبط اجتاه الرأي العام النسوي
اجلزائري ( )2وإخطار إدارة اإلحتالل الختاذ ما يكون مناسبا من قرارات حتمل القدرة على صياغة عقلية
املرأة اجلزائرية ،صياغة جديدة تأخذ بعني االعتبار معطى االحتالل ،وما يستلزمه من مرونة فكرية ،تعتمد
جتزيء وتفتيت فكرة االحتالل ،مع عرضها وفق منهج قائم على التغفيل وصوال إىل التحبيب والرتغيب،
وأخرى عملية ،إلحداث التأثري املرجو.

» (1 )-SHAT :1H2461,dossier n°1 « centre sociaux E.M.S.I
(2)-Ibid .
 -ال قندل " ،إسرتاتيجية االستعمار الفرنسي ،" ....مرجع سابق ،ص .318
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واخلليق باإلشارة هنا ،أن مسألة االهتمام باملرأة اجلزائرية،مل تكن قط وليدة هذه اجملموعات،
وإمنا تعود إىل سنوات خلت ،بعد أن أدركوا موقع املرأة اجلزائرية املسلمة من عملية التحرير ووقفوا على
دورها الرئيس يف حركة التغيـري.كما أنشئت ما عرف باملساعدة الطبية اجملانية ( Assistance

،) médicale gratuiteحيث ظهرت هذه الفرق ،يف شهر جويلية سنة  )1( 1956وأنيطت هبا
مهمة تقدمي وتوفري املساعدات الطبية الالزمة والضرورية للشعب ،سواء تعلق األمر بالعالج أو املتابعة
الطبية ،فضال عن تقدمي الدواء ،لكل حالة مرضية ،على حدة .وقد حتمل هذه املسؤولية ،أطباء
عسكريون ،منهم حوايل مخسني طبيبا ،من اللفيف األجنيب .حيث عمل الكل حتت مسؤولية رئيس
الصاص .وقد بلغت االستشارات اجملانية اليت قدمت يف هذا الشأن تسعة عشر ألف ( )19000سنة
ألف وتسعمائة وستة ومخسني ،فيما بلغت سنة ألف وتسعمائة وتسعة ومخسني ،مليون وثالمثائة ألف
استشارة (.)2
وقد بدت أمهيتها يف إمكانية إحداث التأثري ،وخباصة يف الوسط النسوي اجلزائري ،بفعل
االحتكاك الدائم واملباشر به  ،فضال عن حماوالت إظهار عمق احلرص على مصلحة النساء ،ومستوى
االستعداد الدائم لتقدمي اخلدمة واالستشارة الالزمة والضرورية ،يف كل حني وآن ،بشكل يفضي مع مرور
الزمن إىل توطيد التقارب ،وت ــمتني الثقة بني الوسط النسوي اجلزائري وتلك اهليآت.
ولإشارة ،فإن امساعيل مصطفى حمفوظ،عوض حورية مدلسي بعد انتقاهلا إىل الريف ،غري أنه
مل يكن طبيبا ،وال طالبا يف الطب ،ولكن حمضرا صيدليا ،وهو ما مل يشر إليه العقيد احلاج خلضر ،الذي
قدمه على أنه كان كثري التنقل بني أرجاء املنطقة ،اليت بات يعرفها جيدا حيث يتواجد املرضى ،وهو من

أسس العمل الصحي باملنطقة( )3غري أن احلقيقة هي خالف ذلك متاما ،ذلك أن أول طبيب التحق
بالثورة على مستوى املنطقة األوىل ،قادما من البليدة ،حيث كان يشتغل يف مستشفى األمراض العقلية،
هو الدكتور قونيون ، Gounillonوهو يهودي ،مناضل يف صفوف احلزب الشيوعي ،التحق مبعية
عناصر أخرى من احلزب الشيوعي هناية  ،1955بغرض إنشاء مستشفى باألوراس .بيد أنه قتل هو

(1)-SHAT :Introduction…op. cit,p 223.
(2)-Ibid .
)-(3نفسه ،ص .145
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وأصحابه من طرف الثورة سنة  .)1(1956والتحق باملنطقة الرابعة من الوالية األوىل ،أول طالب يف
الطب ،لو بوشوارب ولكن مل يلبث كثريا يف املنطقة ،حيث حول إىل تونس بعد عدم امتثاله ألوامر
وتعليمات جيش التحرير القاضية بعدم التدخني ،حيث ضبط ذات مرة يدخن خالل قيام دورية بعملية
املراقبة ،ما استدعى إحالته على جملس املنطقة حملاكمته وقد صدر حبقه حكم باإلعدام ،وبتدخل من أحد
أعضاء اجمللس  ،الذي بدا أكثر تفهما لوضعه خاصة وأن لو بوشوارب سبق وأن أشرف على عالجه
ذات مرة ،فلم ينس صنيعه به ،فاقرتح على اجمللس وقف التنفيذ ،بدال من االنعدام.
إضراب الطلبة وتطوير الخدمات الطبية
بعد إضراب الطلبة يف التاسع عشر ماي  ،1956انضم الطالب يف كلية الطب ،عبد احلميد
بن غزال إىل املنطقة األوىل ،ومكث هبا فرتة من الزمن ،مث التحق بسويسرا سنة  ،1957بأمر من قيادة
الثورة إلكمال دراسته يف الطب ،على اعتبار أنه عندما التحق بالثورة كان طالبا يف السنة الثانية .كما
انضم كذلك بعد اإلضراب العام ،الطالب يف هناية السنة خامسة طب ،عثامنة حممود ،إىل الثورة بتونس،
حيث اشتغل مبستشفى مبدينة سوس ،إىل جانب أطباء جزائريني آخرين ،ال الدين بن سامل ومراد
طالب ،مث التحق بالداخل ليستقر بالوالية األوىل .كما التحق بالوالية األوىل فيما بعد ،الدكتور عبد
السالم خلضر بن باديس ،وهو من عائلة الشيخ بن باديس ،خمتب يف طب العيون ،كان يشتغل
بقسنطينة (.)2
ويف مقر الوالية األوىل ،أقيم أول مستشفى بغابة لرباجة بعد توفر اإلطار الطيب ( .)3كما مت
جتهيز ثالثة مراكز طبية أخرى مبقر الوالية ،حىت تفي بالغرض يف اجملال الصحي.
مل تكتف الوالية األوىل فقط مبا لديها من طاقم طيب وشبه طيب ألداء خدماهتا على امتداد
مناطق الوالية ،وبالنظر إىل شساعة مساحتها ،ووجود بعض احلاالت االستعجالية ،فإنه كان يتم
(1)-Mostefa Khiati ,Les blouses blanches de la révolution ,éditions ,ANEP ,Alger,2011,p
178.
 وحول عملية قتله مبعية العناصر الشيوعية اليت التحقت معه بالثورة فب املنطقة األوىل ،اعتربها الربوفيسور مصطفى خياطي خطأ من خالل قوله " Il "aurait été tué avec ses compagnons avec mépriseمن غري أن يقدم أي قرينة تدعم ما ذهب إليه رمبا تعاطفا معه
باعتباره طبيبا مثله ،نظر إىل املسألة من زاوية إنسانية ال غري ترتكز على األداء اخلدمايت الطيب .غري أن العقيد احلاج ،قدم يف شهادة له وقائع مادية،
كيفت من طرف قيادة الثورة باملنطقة األوىل على أهنا عمل خطري ،يضر بأمن واستقرار الثورة " لإستزادة حول املوضوع ،أنظر:
ال قندل ،إشكالية تطور وتوسع الثورة الجزائرية  ،1956-1954ج،1

(2)- Mostefa Khiati,op. cit,p178.
)-(3العقيد حاج خلضر ،مصدر سابق ،ص .143
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اال ستنجاد بأطباء يف خمتلف مدن الوالية ،حيث يلتحقون ليال إلجراء الفحوص الطبية للمرضى مث
يعودون ،وإذا كان بعض املرضى حباجة إىل إجراء عملية جراحية معقدة تقتضيها حالتهم الصحية ،ففي
هكذا حالة يرسل املريض إىل األطباء املدنيني الذين يتعاملون مع الثورة فيعدون له ملفا طبيا كامال ،حىت
يتأتى له دخول املستشفى ،فتجرى له العملية الالزمة ،وبعد فرتة النقاهة يعودون إىل حيث جاءوا .ومن
لة األطباء الذين أدوا دورا رياديا يف هذا اجملال ،الطبيبان ،ألد يكن ،وسي علي ولد حمند (.)1
الخاتمة:
ومن خالل ما سبق يتبني لنا أن قطاع الصحة عرف تطورا ملحوظا ابان الثورة التحريرية ،ففي
الوالية األوىل أدى قطاع الصحة واألطباء دورا مهما يف التكفل باملرضى واملصابني ،وبعض األطباء هنضوا
مبهام عسكرية وسياسية.

) )1العقيد حاج خلضر ،مصدر سابق ،ص .144
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