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عالقة هجومات  20أوت  1511بالتنظيم في الوالية الثانية التاريخية
الصحي  -أنموذجا-
التنظيم
ّ
أ  .خريس لعبيدي

ملخص:

جامعة الشاذلي بن جديد /الطارف

يعاجل هذا ادلقاؿ موضوعا يف غاية األعلية الرتباطه بأبعاد ونتائج هجومػات
 02أوت  ، 5511وعالقتها باجلانب التنظيمي والعملي للثورة التحريريػة بادلنققػة
الثانيػػة ل اللػػماؿ الق،ػػنقيرف ،ايػػة عرهػػخ الثػػورة مػػذ األ ػ ة ػػر اذلجومػػات
دهعا قويا واامسا والتحاؽ اجلماه مبجاهديها وعلػ ػر ذلػك هكػر زيغػود ورهاقػه
يف كيفي ػػة معاجل ػػة انل ػػغاالت اجلم ػػاه الل ػػعبية وا ػػ ،مل ػػاكله ادل تلف ػػة ،هتق ػػرر
نلاء اجملالس اللعبية اليت تعػد اخلليػة ل النػواةف األساسػية للتنظػي القاعػدي للثػورة
التحريرية بادلنققة الذي سيعرؼ لأي التنظي ف بعدها تقورا وتعميما ليلػم ،بػاقي
الققاعات والنوااي األ رى االجتماعية واالقتصادية...ولع ،أف التنظي الصػحي
بالوالية الثانية يندرج يف هذا اإلطار ،وذلػك دتايػيا مػب مبػاده وأهػداؼ بيػاف أوؿ
ن ػػوهما وم ػػا قدمت ػػه م ػػس ال ػػوؿ الس ػػاجاع ال ،ػػيادة الوطني ػػة و ع ػػادة بن ػػاء الدول ػػة
اجلزائرية.
وتكمػػس أعلي ػة ه ػػذا ادلوضػػوع أيض ػػا يف كونػػه يض ػػفي أض ػواء نتم ػ أف تعػػرؼ م ػػذا
اجلانب الذي تعدى ادود الوالية ليلم ،كاهة أضلاء الااب الػوطر وكػ ،اجملػاالت
احليوية للثورة ،حبية كاف لتنظي الرعاية الصحية عالقة مبايرة بالتنظي اإلقليمي
جل ػ ػػيح التحري ػ ػػر ال ػ ػػوطر ،هض ػ ػػال ع ػ ػػس الق ػ ػػب والتمػ ػ ػري ادلي ػ ػػداين ال ػ ػػذي يق ػ ػػدـ
اإلسعاهات األولية ،لدرجة أف ادل،ؤوؿ الصحي كاف علػ م،ػتوى كػ ،القيػادات.
و ذا كاف هذا التنظي قد عرؼ مراا ،سلتلفة ،وتقور مب تقور قدرات الثورة هقػد
توصػػ ،إ قامػػة م،تلػػفيات منيعػػة وأرس ػ نظػػاـ وقايػػة صػػحية بكػػ ،مػػا يف هػػذا
ادلفهوـ مس مع  ،ومل يقتصر هذا التنظي عل العالج هقػ بػ ،تعػدا إ ميػداف
التك ػػويس ،هأص ػػب بالت ػػا نظام ػػا ص ػػحيا قائم ػػا بذات ػػه ع ػػا ع ػػس ا ػػدى األس ػػس
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 الساجاع وبناء الدولة اجلزائرية5511  أوت02 واللبنات اليت أهرزهتا هجومات
.5382 ي منذ،ادلغيبة مس طرؼ االستعمار الفرن
Cette intervention aborde un sujet très important en raison de sa
liaison avec le coté organisationnel et pratique de la santé
pendant la révolution algérienne en « wilaya historique 2 ».
Toute l’importance du sujet réside en ses brillantes perspectives.
Nous souhaitons ainsi faire connaitre ce coté qui a dépassé les
frontières de la wilaya pour se répandre sur tout le territoire
national et sur tous les domaines actifs de la révolution, de telle
sorte que l’organisation des soins de santé était liée directement à
l’organisation régionale de l’armée de libération nationale. Ainsi,
la médecine et le domaine des soins infirmiers donnaient les
premiers soins, dans la mesure que le responsable de la santé était
au niveau de toutes les autorités de « la wilaya » à« El Kasma ».
Même si cette organisation a connu différentes phases,
elle a su évoluer et développer des aptitudes tout le long de la
révolution, elle est parvenue à établir des hôpitaux imprenables,
et mettre en place un système de prévention sanitaire proprement
dit. Cette organisation ne s’est pas contentée d’assurer le
traitement, mais son expansion a gagné le terrain de la formation
devenant ainsi un système de santé indépendant.

:الموضوع
ػ ػ ػ ػ ػ ػ الو يقػػة ادلرجعيػػة األساسػػية5511 دتايػػيا مػػب زلتػػوى بيػػاف أوؿ نػػوهما
األوإ إلعادة بناء الدولة اجلزائرية اليت غيبها االستعمار يف اجلزائر ػ ػ ػ ػ ػ مبا تضمنه مس
 هإف التنظػي يعػد،يادة الوطنية،مباده وأهداؼ وما قدمه مس الوؿ الساجاع ال
 وأاػػد دعائمهػػا وركائزهػػا األساسػػية الػػيت أوصػػلتها،العمػػود الفقػػري للثػػورة التحريريػػة
 وبه دتكنخ مس الد القاقات البلرية وادلادية اليت ضػمنخ دؽلومتهػا،إ النجاح
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واسػػتمراريتها اػػق اققػػخ النصػػر ،ويظهػػر ذلػػك يف زلقتػػب بػػارزتب ،األوإ مػػس
أوؿ ن ػػوهما  5511ا ػػق مػ ػؤدتر الص ػػوماـ  ،5511والثاني ػػة م ػػس مػ ػؤدتر الص ػػوماـ
 5511اػػق اس ػػاجاع ال ،ػػيادة الوطني ػػة  ،وقػػد انتهج ػػخ الث ػػورة يف ك ػػال ا قت ػػب
قتب متكاملتب يف التنظي  ،ال ي،تغر أادعلا عس اآل ر ،قة أهقيػة وتلػم،
اجلانب ال،ياسي متمػثال يف جبهػة التحريػر الػوطر الػيت أوكػ ،ليهػا تنظػي اللػعب
وتعبئته وتوايد اجلماه  ،و قة عمودية وتتمث ،يف أهراد جيح التحرير الوطر.5
وعل غرار باقي ادلناطق يرعخ ادلنققة الثانية لاللػماؿ الق،ػنقيرف 0يف تنظػي
اليا جيح التحرير الوطر معتمدة يف ذلػك علػ ادلناضػلب احليػاديب مػس اػزب
اللػػعب اجلزائػػري ،ومػػب مػػرور الوقػػخ بػػدأت الن ػواة األوإ تكػػا والرغبػػة يف التقػػوع
تتزايد ،وهو ما تقلب تنظيما زلكمػا واازمػا 8صوصػا بعػد هجومػات  02اوت
 5511ال ػػيت أه ػػرزت أهواج ػػا كبػ ػ ة م ػػس ادلتق ػػوعب وادللتحق ػػب ب ػػالثورة يف الل ػػماؿ
الق،ػػنقير عل ػ وجػػه اخلصػػوص ،ومػػس كاهػػة ي ػرائ اجملتمػػب اجلزائػػري الػػذي عػػرؼ
حت ػػوال عميق ػػا يف كاه ػػة النػ ػوااي االجتماعي ػػة و الثقاهي ػػة واالقتص ػػادية ...هالتق ػػارير
الفرن،ية ػ عل سبي ،ادلثاؿ ال احلصرػ ػ ػ تؤكد أف اللعب بعػد هجومػات  02أوت
 5511أصب أكثر تالا مس ذي قب ،والدلي ،أف هؤالء اجملاهػديس قػد أصػبحوا
أكثػػر قػػوة وأكث ػػر تنظيمػػا 1صوص ػػا بعػػد التحػػاؽ القلب ػػة اجلػػامعيب ب ػػالثورة يف
اللماؿ الق،نقير قبي ،انعقاد مؤدتر الصوماـ ،وكاف مس أبرز ادللتحقب ادلتقوعب
م ػػس طلب ػػة جامع ػػة اجلزائ ػػر األم ػػب ػػاف لط ػػبف ،ع ػػالوة ب ػػس بعق ػػوشل اق ػػوؽف،
القيب هرااتلرياضياتف ،والقاهر بس مهيدي...اية كلػ زيغػود يوسػ بػس
بعقوش بتقنب النصوص والقرارات واللؤوف اإلدارية ،واألمب اف بتنظي اخلاليا
األوإ التأسي ،ػػية دلراك ػػز طبي ػػة ع ػػا تػ ػراب ادلنقق ػػة ،وم ػػس هن ػػا كان ػػخ اللبن ػػة األوإ
دلنظومػػة صػػحية وريػػة ،عػػات عػػس الققيعػػة مػػب االسػػتعمار ويػػكلخ أاػػد مظػػاهر
ال،يادة الوطنية ووااد مس أسس عادة بناء الدولة اجلزائريػة ،ألف الػبع قػد يػرى
بأف الثورة هي رلرد رلامة ع،كرية م،لحة بب صااب القضػية اللػرعي والعػدو
ا ت ،،باإلضاهة إ ال،ػجوف وادلعػتقالت والتعػذيب واإلعػدامات والنفػي ...لكػس
ويف ضػ كػػ ،ذلػػك هنػػاؾ حتػػوؿ عميػػق يف اجملتمػػب مػػس كاهػػة النػوااي االجتماعيػػة
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والثقاهيػػة واالقتصػػادية . 1...وينػػدرج النظػػاـ الصػػحي الػػذي أقامتػػه الثػػورة التحريريػػة
منذ  5511يف طار تلك التحوالت الكاى اليت عرهها اللعب اجلزائػري ،بػ،
ويعػد وااػدا مػس ادليػػاديس األساسػية الػيت لعبػخ دورا هامػػا بػاف الثػورة التحريريػة مػػس
أج ،انتزاع احلرية واالستقالؿ.1ومس هنا عرهخ الواليػة الثانيػة مثلمػا هػو اللػأف يف
مجيب الواليات حتوالت جذرية يف سلتل ادلياديس صوصا عل ادل،ػتوى الصػحي
منذ سنة .75511
ننػػا ال ن،ػػتقيب أف نل ػ مبػػدى الصػػعوبات الػػيت عػػاا منهػػا اجملاهػػدوف واجملاهػػدات
العػػاملوف يف هػػذا ادليػػداف ،ال ذا ألقينػػا نظػػرة علػ الوضػػب القػ والصػػحي ألبنػػاء
اللعب اجلزائري باف االاػتالؿ .هدراسػة القػب يف اجلامعػات كانػخ تقريبػا اكػرا
علػ ػ أبن ػػاء ادلعمػ ػريس ،ماع ػػدا قل ػػة قليل ػػة م ػػس اجلزائػ ػريب مل تتع ػػد يف الف ػػاة م ػػا ب ػػب
5585و 5511ال ػ ػ ػ 525طالػػب كػػاف قػػد اػػالفه احلػػا أف ينػػالوا مقاعػػده يف
اجلامعات ،ويتمكنوا مس دراسة القب ،3وكػاف أهػراد اللػعب اجلزائػري الػذيس كػانوا
يعيلػػوف يف االػػة كبػ ة مػػس البػػؤس والفقػػر يف القػػرى واجلبػػاؿ ،ويف األايػػاء الفق ػ ة
مس ادلدف يعانوف وضعا صػحيا مزريػا نظػرا لعػدـ تػوهر األطبػاء اجلزائػريب مػس جهػة،
ونظرا لغالء تكالي العالج لدى األطباء الفرن،يب .5وكاف التداوي اللائب لدى
علػ
اجلزائريب هو ما يعرؼ بالقب اللػع التقليػدي الػذي يعتمػد أساسػا
وصفات عالجية مس األعلاب ،باإلضػاهة إ الع،ػ ،وزيػخ الزيتػوف ،ورغػ ذلػك
هإف القب اللع التقليدي قد أ بػخ هائدتػه يف عػالج العديػد مػس األمراض.كمػا
كانػػخ هنػػاؾ عػػائالت جزائريػػة تت ػوارث مهنػػة رب ػ الك،ػػور ،كػػاف أه ػراد اللػػعب
يلجػػؤوف لػػيه يف االػػة صػػابته بك،ػػور ،وقػػد اسػػتفادت الثػػورة مػػس ػػاة هػػؤالء
األيػ اص يف ربػ ك،ػػور اجملاهػػديس .52ال أف القػػب اللػػع ال يفػػي بػػادلقلوب
يف عالج الغالبية مس األمراض اليت كانخ تفتك بالناس والنارة معظمها عس سوء
التغذية ،وعدـ صالاية ونظاهة ميا اللرب ،هانتلرت األوبئة الفتاكة الػيت أودت
حبياة أعداد كب ة مس اجلزائريب.
هكذا كانخ الوضعية الصحية لل،واد األعظ مس اللعب اجلزائري علية انػدالع
الثػ ػػورة التحريريػ ػػة ،والزمػ ػػخ تلػ ػػك احلالػ ػػة انقػ ػػالؽ العمػ ػػ ،ادل،ػ ػػل يف أوؿ نػ ػػوهما
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 ،5511ذ بدا ققاع الصحة بصورة عامة منعدـ دتاما ،واق اإلطارات القبية يف
هذ ادلرالة كاف تكوينها يف معظمه ب،يقا جدا ،شلا استلزـ غلػاد أنػواع وأسػاليب
جديدة يف العالج واألدوية ،نظرا لإلصابات واجلروح اليت كانخ تلحػق باجملاهػديس
وأهراد اللعب اجلزائػري جػراء اسػتعماؿ العػدو ألسػلحة هتاكػة مػدؼ القضػاء علػ
الثورة.وأصب ضروريا عل الثورة وم،ؤوليها ،أف تو اهتماـ كبػ دليػداف الصػحة،
نظػرا دلػػا يؤديػػه مػػس دور يف افػػا ايػػاة اجملاهػػديس وعػػالج صػػاباهت  ،باإلضػػاهة إ
تقدمي العالج ألهراد اللعب .لذلك هإف ادلرالة األوإ مس عمر الثورة وادلمتػدة مػا
ب ػػب 5511و 5511عان ػػخ الكثػ ػ يف ه ػػذا ادلي ػػداف احل ،ػػاس واألساس ػػي ،وق ػػد
اسػػتمر احلػػاؿ إ غايػػة ضػراب القلبػػة يف  55مػػاي  5511والتحػػاقه بصػػفوؼ
الثورة اية أعقوا نف،ا قويػا لققػاع الصػحة مػس ػالؿ التحػاؽ العديػد مػس طلبػة
القػػب والصػػيدلة وكػػذلك طلبػػة التمػري  ،هكػػاف داهعػػا قويػػا للنهػوض مػػذا اجلانػػب
ادله ػ ػ  ،وتل ػ ػػكلخ بػ ػػذلك الن ػ ػواة األوإ للققػ ػػاع الص ػ ػػحي التػ ػػابب جل ػ ػػيح التحري ػ ػػر
الوطر.55
هبياف أوؿ نوهما ،حبك الظروؼ الصعبة الػيت انػدلعخ هيهػا الثػورةل ت،ػبيق عمليػة
التفج ػ عل ػ التنظػػي ف ،مل يلػػر ال مػػس بعيػػد وال مػػس قريػػب إ م،ػػألة الصػػحة
ػػالؿ الثػػورة الػػيت دعػػا إ تفج هػػا ،لكنػػه تػػرؾ اجملػػاؿ لالجتهػػاد بضػػرورة تكيي ػ
الوس ػػائ ،لتك ػػوف من ،ػػجمة م ػػب العم ػػ ،الث ػػوري وزلقق ػػة لله ػػدؼ والغاي ػػة ادلرس ػػومة
ورد هيػه ل اسػتمرار الكفػاح بكػ ،الوسػائ ،إ أف
وادلعلنة ،50ايػة
تتحق ػػق أه ػػداهنا ،وذل ػػك طبق ػػا للمب ػػاده الثوري ػػة...ف ، 58مث ج ػػاء مػ ػؤدتر الص ػػوماـ
سػنة 5511لػيمكس الثػورة مػػس التػزود ببػ تنظيميػة ومؤس،ػػاتية مػس ػالؿ تق،ػػي
العمػ ،وتنظػي الصػالايات وبنػاء سػلقة ذاتيػة م،ػتقلة للثػورة ر،ػيدا للققيعػة مػب
النظ ػػاـ االس ػػتعماري ،هأي ػػار إ القق ػػاع الص ػػحي وأق ػػر ب ػػه عن ػػدما أدرج مرتب ػػات
ادلمرضػػب وادلمرضػػات الػػذيس يتبعػػوف العري ػ أي  5122هرنػػك يػػهريا ،واألطبػػاء
ادل،ػ ػػاعدوف الػ ػػذيس يتبعػ ػػوف ادلػ ػػالزـ ب 0122ؼ.ش ،واألطبػ ػػاء الػ ػػذيس يتبعػ ػػوف
الض ػ ػػاب األوؿ ب 8122ؼ.ش ،51وعن ػ ػػدما تأس ،ػ ػػخ احلكوم ػ ػػة ادلؤقت ػ ػػة س ػ ػػنة
 5513اظ ػػي القق ػػاع الص ػػحي باهتم ػػاـ كب ػ عن ػػدما أدرج ض ػػمس وزارة الل ػػؤوف
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االجتماعيػػة ،وهػػو مػػا يؤكػػد أعليتػػه بالن،ػػبة للعمػػ ،الثػػوري ،بػػ ،وأصػػب بعػ
كتاب دولة يف احلكومة أمثاؿ األمب اف.51
وبػػالعودة إ الواليػػة الثانيػػة 51ل ادلنققػػة الثانيػػة قبػػ ،مػؤدتر الصػػوماـ 5511ف ،هػػإف
القب ادليداين يف بداية الثورة يف اللماؿ الق،نقير ،عل غرار ادلناطق األ ػرى،
يكاد يتل ص يف التد الت االستعجالية اليت يقوـ مػا عػدد زلػدود مػس ادلمرضػب
ال ػػذيس يتواج ػػد أكث ػػره رهق ػػة الوا ػػدات العامل ػػة مباي ػػرة م ػػب العناص ػػر القيادي ػػة –
ا،ب الدكتور زلمد التومي ،57-ويؤكد ذلك الػدكتور دلػب ػاف الػذي أيػار إ
أنػػه عنػػدما التحػػق بػػالثورة يف صػػي  5511باللػػماؿ الق،ػػنقير مل يكػػس هنػػاؾ
عل اإلطالؽ نظاـ صػحي ،وأنػه دلػا وصػ ،ليهػا يػرع يف تقػدمي العػالج يف يػكله
الب،ػػي  ،53و يف ذلػػك داللػػة عل ػ الظػػروؼ الصػػعبة الػػيت نلػػأ هيهػػا هػػذا اجلهػػاز
احل،اس.
55
ال أنه وبعد هػاة بػدأ الققػاع الصػحي ينمػو أسػوة بالققاعػات األ ػرى  ،وعػرؼ
يف هذا الصػدد طفػرة اقيقيػة غػداة ضػراب  55مػاي  5511والتحػاؽ عػدد مػس
القلبة والكث مس الثانويب اصة بصفوؼ جيح التحرير الوطر ،02اية كاف
وقتها زيغود وأعضاء وهد الوالية الثانية يف ‘‘بوالزعرور ،،ي،ػتعدوف للتوجػه إ مػؤدتر
الصػػوماـ ،وكػػاف مػػس أبػػرز ادللتحقػػب ادلتقػػوعب مػػس طلبػػة جامعػػة اجلزائػػر ،األمػػب
افلطبف ،عالوة بس بعقوشلاقوؽف ،القيب هرااتلرياضػياتف ،القيػب بػس
مهيدي ،بابا أمحد عبد الكرمي ،هاختذ قرار االستفادة مس اهت وقدراهت  ،هكل
ب ػػس بعق ػػوش بالل ػػؤوف االداري ػػة  ،واألم ػػب ػػاف بتنظ ػػي اخلالي ػػا األوإ التأسي ،ػػية
دلراكز طبية عػا تػراب ادلنققػة .05وبالتػا هػإف رسػاء النػواة األوإ للنظػاـ الصػحي
يف الواليػػة الثانيػػة ،يف اعتقػػادي ،يعػػود الفضػػ ،هيهػػا للػػدكتور دلػػب ػػاف 00الػػذي
التحق بالثورة رهقة عالوة بس بعقوش عس طريػق ق،ػنقينة يف بدايػة األسػبوع األوؿ
مػػس يػػهر ج ػواف  ،5511ذ سػػرعاف مػػا يػػرع يف اختػػاذ اإلج ػراءات األوإ لوضػػب
أس ػ س النظػػاـ الصػػحي مػػا بعػػد تكليفػػه مػػس طػػرؼ قيػػادة الواليػػة ،يف ػػ ،انعػػداـ
اإلمكانيػػات البل ػرية والوسػػائ ،ادلاديػػة ،لػػذلك كانػػخ أوؿ قػػوة هػػي اللػػروع يف
تكويس العنصر البلري الذي يعد أساس العملية ،ولتنفيذ ذلك قاـ دلب اف بػ ػ ػ
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 -رصد اللباب الذيس ػل،نوف القراءة والكتابة باللغة الفرن،ية.

 -حتديد األهراد الذيس سيوجهوف لفاة تدريبية يف ميداف التمري .

 اللػروع يف عمليػػة التػدريب بػػنفس ادلعلومػات والتػػدريبات الػيت تلقاهػػا القلبػػةيف اجلامعات اق تتكوف لديه الثقة والفعالية.08
وبعػػد أسػػابيب قليلػػة مػػس اللػػروع يف التػػدريبات يف رلػػاؿ التم ػري  ،التوص ػ ،إ
تكػػويس عػػدد مػػس اللػػباب ؽلت ػػازوف بالنلػػاط واحليويػػة ،شلػػا أدى إ تغلغػػ ،عام ػػ،
نف،ي هاـ لدى ك ،رلاهد أو مواطس مس أف أاده ذا ما أصيب هػإف لديػه مػس
يعاجلػػه ،01أي أف وج ػػود القبي ػػب معه ػ يعػػر ض ػػماف الع ػػالج وتق ػػدمي ادل ،ػػاعدة،
صوصا وأف ادلرض ادلصابب كانوا ػلولػوف ػر العمليػات احلربيػة إ ادلػدف لتلقػي
العػػالج رغ ػ مػػا يف ذلػػك مػػس قػػورة عل ػ أمػػنه  ،وارتفعػػخ ادلعنويػػات يف ادلػػدف
واجلباؿ.
و ر مؤدتر الصوماـ  ،5511ضب الققاع الصحي بصفة أساسػية ،علػ غػرار
بقيػػة األنظمػػة األ ػػرى بػػالتوازي مػػب هيكلػػة نظػػاـ الواليػػة اجلديػػد ،هأقيمػػخ اذلياكػػ،
وا ػػددت ادل ،ػػؤوليات ،01وص ػػدر منل ػػور تأسي ،ػػي يف  5دي ،ػػما  5511ع ػػس
الػػدكتور دلػػب ػػاف ورهاقػػه أدى إ قيػػاـ منظومػػة صػػحية متكاملػػة 01ترتكػػز عل ػ
أسلوب علمي ،ومصن يف ت،ب ل5ف نقاط هي  -5تنظػي مراكػز العػالج-0 ،
يروط القبػوؿ-8 ،هيئػة ادلركػز-1 ،التنظػي ادلػادي-1 ،القاعػة -1 ،األمػس-7 ،
ادلرتبات -3 ،ر ص القاعة -5 ،األدوية.07
وبالتػػا هإنػػه ؽلكػػس دتييػػز مػػرالتب كب تػػب مػػر ممػػا تقػػور الققػػاع الصػػحي بالواليػػة
الثانية ،األوإ مابب  5511و ،5511وهي األصعب اية عرؼ الذلا نقص
ه ػػادح علػ ػ م ،ػػتوى اإلط ػػارات واألدوي ػػة ،وادلرال ػػة الثاني ػػة من ػػذ 5511و إ غاي ػػة
 ،035510أيػػس أصػػب النظػػاـ الصػػحي يرتكػػز عل ػ أسػػلوب علمػػي ،05رغ ػ أف
العنصر البلري ادلؤه ،وادلػؤطر بقػي يقػرح نف،ػه وحبػدة و حلػاح بعػد توسػب الققػاع
ػػر م ػؤدتر الص ػػوماـ م ػػس جه ػػة ،وب ،ػػبب زي ػػادة نل ػػاط الع ػػدو بالوالي ػػة ،م ػػس جه ػػة
انية.82
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واعتبارا لذلك أصب م،ؤوؿ جهاز الصحة عل م،توى الوالية برتبػة ضػاب أوؿ
لمػػالزـ أوؿف ،وعض ػوا يف رللػػس الواليػػة ،85وكػػاف لػػه نفػػوذ كب ػ  ،ايػػة أف أوامػػر
حتاـ وتقبق اق عل ادل،ؤولب األعل منه.80
وصلػػد الواػػدة األساسػػية للمنظومػػة الصػػحية علػ م،ػػتوى الق،ػ يػػديرها شلػػرض أو
شلرضػػة برتبػػة رقي ػػب أوؿ ،وللواػػدة مػػس ؽلثله ػػا حبج ػ أكػػا عل ػ م،ػػتوى النااي ػػة
وادلنققػػة ،88وكػػاف ادل،ػػؤوؿ الصػػحي للق،ػػمة م،ػػؤوال عػػس م،تلػػف هيػػه شلرضػػوف
وشلرضػػات ،وحتػػخ م،ػػؤوليته كػػذلك مابصػػوف وشلرضػػوف متنقلػػوف غلوبػػوف الق،ػػمة،
مهم ػػته س ػػعاؼ اجملاه ػػديس وادل ػػدنيب وال ،ػػهر علػ ػ التقبي ػػق الص ػػارـ لتعليم ػػات
النظاهة والوقاية يف مراكز اجليح وبب ادلدنيب ،باإلضاهة إ أنه يف اتصػاؿ مبايػر
مػػب ادلريػػدات الالئػػي يضػػقلعس بػػالنوااي الصػػحية واالجتماعيػػة وال،ياسػػية ،كمػػا
كانخ مس مهامه أيضا عداد تقرير يهري مس الث ن،خ تتضمس مجيب نلاطاته
ػلػػتفا بن ،ػ ة ويبعػػة بالثانيػػة إ جلنػػة الق،ػػمة والثالثػػة إ ادل،ػػؤوؿ الصػػحي
للنااية ،وبعد أف غلمب هذا األ ك ،التقارير الواردة مس سلتلػ الق،ػمات يعػد
تقري ػرا مل صػػا يوجهػػه إ جلنػػة الناايػػة وم،ػػؤوؿ ادلنققػػة الػػذي يعػػد تقري ػرا بػػدور
مل صػػا جلميػػب تقػػارير النػػوااي ويرسػػله إ قيػػادة ادلنققػػة و إ ادل،ػػؤوؿ الص ػػحي
81
للوالية ،ومس ك ،هذا ػلرر تقريرا ك ،ال ة أيهر يقدـ إ جلنة الوالية.
ونظرا حلاجة ادلنظومة الصحية ادلتزايدة لعناصر ال،لك يبه الق  ،أس،خ الواليػة
ابت ػػداء م ػػس س ػػنة  5515مدرس ػػتب للتك ػػويس بك ػػ ،م ػػس أوالد م ،ػػعودة ل ادلنقق ػػة
األوإف ،وأوالد عقي ػػة لادلنقق ػػة الثالث ػػةف ،والقري ػ ػ أف مص ػػا الل ػػرطة القض ػػائية
ب ،ػػكيكدة علم ػػخ م ػػذا اإلصل ػػاز مت ػػأ را عن ػػدما أي ػػارت لي ػػه يف تقريره ػػا ػػالؿ
ال،داسي الثاين مس نفس ال،نة مؤكدة خترج دهعة مس ضلو  02مابصا.81
وعلػ ذكػػر ادل ػرأة ،هإنػػا كانػػخ يف ادلوعػػد ،ايػػة كانػػخ مناضػػلة ورلاهػػدة وهدائيػػة
وم،ػػبلة ،وكانػػخ شلرضػػة ومريػػدة اجتماعيػػة ،همػػب بدايػػة  5511بػػدأت القالبػػات
وادلعلم ػػات يل ػػتحقس باجلب ػػاؿ قادم ػػات م ػػس ادل ػػدف ،وتك ػػا ر ع ػػددهس بع ػػد ضػ ػراب
 ،5511وعنػػدما اسػػتحدث ققػػاع الصػػحة أحلقػػس بػػه وأصػػب بعضػػهس م،ػػؤوالت
يف ادليػػداف ،نػػذكر مػػس بيػػنهس م،ػػيكة زي ػزة ،81مػػرمي بوعتػػورة ،87ليل ػ موسػػاوي،83
العدد 40

89

رللة ادلعارؼ للبحوث والدراسات التارؼلية

رللة دورية دولية زلكمة

مجيلػػة عمػراف ،85وغػ هس كثػ يف بػػاقي الواليػػات ،ويف الواليػػة الثانيػػة الػػيت أاصػ
هيهػا الػدكتور زلمػػد التػومي مػػا بػب  822إ  122بنػخ كانػػخ ضػمس ادلريػػدات
اللوايت ؽلارسس القب والتوعية ال،ياسية يف أوساط ادلواطنب.12
وإلقام ػػة ونل ػػر الل ػػبكة الص ػػحية ع ػػا كام ػػ ،الوالي ػػة الب ػػد م ػػس م ػػس ا ػػ ،مل ػػك،
اإلطػػارات ،وذلػػك بػػالتكويس ،وهػػو الػػذي بػػدأ التفك ػ هيػػه منػػذ  ،155513وهػػي
ال،ػػنة الػػيت عرهػػخ عمليػػة التحػػاؽ اللػػباب اجلزائػػري بصػػفوؼ الثػػورة قفػػزة نوعيػػة،
وأصػب بغػ اإلمكػاف تػػوه الرعايػة الصػحية لهلعػداد اذلائلػػة مػس اجلنػود ،هلػػرع يف
تكثي عملية التكويس لتوه أعدادا أ ػرى مػس ادلمرضػب وادلمرضػات ،10يبػدءوف
بػ ػػابص نظػ ػػري دلػ ػػدة ال ػ ػػة ل8فأيػ ػػهر ،متبوعػ ػػا بػ ػػابص تقبيقػ ػػي دلػ ػػدة سػ ػػتة ل1ف
أيهر ،18مث يت توزيعه عل ادلراكز الصػحية ادلنتلػرة عػا تػراب الواليػة ،يف اػب
عب لك ،هرقة مس هػرؽ جػيح التحريػر شلػرض ػاص أطلػق عليػه شلػرض الفرقػة
مزدوج ادلهمة ،يقات ،ويعاجل.
غػ ػ أف عملي ػػة التك ػػويس اص ػػقدمخ مبل ػػك ،نق ػػص الع ػػدد الك ػػايف م ػػس الل ػػباب
والل ػ ػػابات ال ػ ػػذيس ػل ،ػ ػػنوف القػ ػ ػراءة والكتاب ػ ػػة بالفرن ،ػ ػػية ،وا ػ ػػق و ف وج ػ ػػد ه ػ ػػإف
االسػػتعداد والرغبػػة يف تعل ػ مهنػػة التم ػري غائبػػة لػػديه العتقػػاده أف الصػػعود
ػػاص بالفتي ػػات ،وا ػػق
للجب ػػ ،ه ػػو مح ػػ ،ال ،ػػالح لقت ػػاؿ الع ػػدو ،وأف التم ػري
اللباب القادـ مس ادلدف الذي ػل،س القراءة والكتابة مل ي،تقب التأقل مػب احليػاة
اجلديدة هأعيدوا إ ادلدف دلواصلة النضاؿ هيها.أما مس وجدت لديه الرغبة والقدرة
عل حتم ،ملاؽ احلياة ،هقػد اولػوا ضلػو ميػداف التمػري وتلقػوا تػدريبا تأهيليػا مث
وجهوا للميداف اية قدموا دمات للثورة.11
وأمػػاـ نقػػص العػػدد ادلقلػػوب ه ،ػ اجملػػاؿ للمع ػربب ،ايػػة كانػػخ الػػدروس تػػاج
ل ػػيه باللغ ػػة الوطني ػػة ،11ولت ،ػػهي ،األم ػػر أل ػ كتيب ػػا باللغ ػػة العربي ػػة اص ػػا مبهن ػػة
التم ػري مسػػي لدليػػ ،اجملاهػػد لإلسػػعاؼ ادل،ػػتعج،ف ،كػػاف قػػد سػػاعد يف اصلػػاز
عبد اجمليد كح ،الرأس ،وخلضر وزاين.
ويف سػػنة 5515أنلػػأت رللػػة طبيػػة ،صػػادرة عػػس الواليػػة تناولػخ بعػ ادلعلومػػات
القبيػػة اػػوؿ بع ػ األم ػراض اللػػائعة لكمػػرض ال،ػػ،ف يف ذلػػك الوقػػخ وطريقػػة
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تل يصػػها وكيفيػػة عالجهػػا بوسػػائ ،عص ػرية مػػدؼ رهػػب وحت،ػػب ادل،ػػتوى التقػػر
للم،ؤولب.11
وما ف ا ،يهر ماي مس سنة  ،5513يذكر علي كايف ،اق أصبحخ وضػعية
الققاع الصحي بالوالية الثانية عل النحو التػا  35شلرضػا وشلرضػة مػوزعب عػا
مناطق الواليػة األ ػربب ،مػس بيػنه  7م،ػؤو صػحة ،و 10مػنه تػابعب للمراكػز،
17
و 87منه تابعب للفرؽ الع،كرية.
وتكملة للعم ،الصحي عا الوالية الثانية هقد نلاء ادلراكز الصحية اليت برزت
هكرهتا نتيجة تقور احلرب وكثرة اإلصابات بب جنود جيح التحرير الوطر ،األمر
الذي ي،تدعي جع ،هؤالء اجلنود يف أماكس اصة اق ي،ه ،عالجه ومتابعة
هػػذا العػػالج ،وأ ػػذت هكػػرة نلػػاء ادلراكػػز الصػػحية تعػػرؼ تقػػورا مػػس ايػػة الكػ
واذليك ػػ ،بتق ػػور الثػ ػػورة وتوليته ػػا ،وصػ ػػلخ إ  01مرك ػػز مػ ػػا  852س ػ ػرير سػ ػػنة
 ،5513مبعػػدؿ سػػعاؼ مػػابب 022و 012يػ ص يوميػػا ،13يف اػػب ػلصػػي
دلػػب ػػاف  00مرك ػزا بػ ػ 112إ  122س ػرير ،وكػػاف ادلركػػز األوؿ أنل ػ يف منػػزؿ
أاػػد ادلػواطنب بػػاؿ القػػ ،يف أوا ػػر صػػي ،5511وهػػو عبػػارة عػػس كػػوخ لقػػر ف
وض ػ ػ ػػب هي ػ ػ ػػه م ػ ػ ػػس كان ػ ػ ػػخ ص ػ ػ ػػاباهت ق ػ ػ ػ ة لتق ػ ػ ػػدـ ل ػ ػ ػػيه اإلس ػ ػ ػػعاهات وتغي ػ ػ ػ
الضمادات.15
ويقػػاـ ادل،تلػػف النمػػوذجي يف مكػػاف يمػػس ن،ػػبيا قريبػػا مػػس منبػػب مػػاء يف غاب ػػة،
وأايانا ضمس اللعب يف مكاف يمس يف قلب الدوار ،هفي األراضي ال،هلة كانخ
ادلراكػػز تنلػػأ عل ػ يػػك ،سلػػاب ل نػػادؽف حتػػخ األرض ،وأمػػا يف اجلبػػاؿ هكانػػخ
عبارة عس غار حتخ كومة غابة كثيفة ،وقػد وجػد هػذا النػوع األ ػ باخلصػوص يف
منققة عزابة.
يتكػػوف ادلركػػز الصػػحي يف الواليػػة الثانيػػة عػػادة مػػس عػػدة لق ػرا ف ،أكاهػػا ؼلصػػص
عل لاصرف ،وأ رى للفحػص ومكتػب للقبيػب،
للمرض واجلرا يناموف
و الث ػػة تت ػػذ مقب ػػا ،وه ػػي علػ ػ ق ،ػػمب ،ق،ػ ػ للن ،ػػاء إلع ػػداد اخلب ػػز ،والث ػػاين
للقب ػػاخ وم ،ػػاعديه ،ورابع ػػة للمجاه ػػديس ادل ،ػػت دمب ،واأل ػػرى للحراس ػػة تضػ ػ
اػوا  50جنػػديا م،ػػلحب ت،ػػليحا جيػػدا ،وكثػ ا مػػا ينضػ لػػيه – عنػػدما تقػػب
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ادلعركة-ادلرض الذيس هػ يف صػحة مناسػبة ،وقػد وضػب لتصػمي بنػاء تلػك ادلراكػز
وه ػػق ظل ػػوذج زل ػػدد ا ػػق تك ػػوف علػ ػ ي ػػك ،عص ػػري ن ،ػػبيا م ػػس اي ػػة األبػ ػواب
والنواهػػذ ،كمػػا ااولػػخ الثػػورة أف تػػوهر ذلػػا األسػػرة اػػق ال يػػاؾ ادلػري ينػػاـ علػ
األرض مبايرة.
و كانػػخ التعليمػػات صػػارمة يف م،ػػألة العػػالج ،ايػػة ال ي،ػػم للمػري العػػالج
يف م،تلف ق،ػمة أ ػرى ال ذا اتفػق علػ حتويلػه م،ػؤوؿ الصػحة بالق،ػمة مػب
زميلػػه يف الناايػػة ،وقػػد كػػاف اجلنػػدي ادل ػري أو ادلػػدين يعاجلػػه شلػػرض الػػذي ػلك ػ
عل ػ ص ػػحته ،وقػػد ػلول ػػه إ أق ػػرب مركػػز مص ػػحوبا ب،ػػالاه ،هيفحص ػػه م ،ػػؤوؿ
الصػػحة بالق،ػػمة الػػذي يت ػػذ ق ػرارا بلػػأنه مػػا بقائػػه هنػػاؾ أو حتويلػػه إ وادتػػه
مصػػحوبا باألدويػػة ،يف اػػب ػلػػوؿ ادلرضػ الػػذيس تتقلػػب اػػالته نقاهػػة إ مركػػز
ػػاص.12وقػػد تعػػاض هػػذ العمليػػة ’’ب وقراطيػػة’’ علػ اػػد تعبػ الػػدكتور زلمػػد
التومي ،عندما يلق طلب حتوي ،ادلري رهضا ،وأدرج يف ذلك مثاال عس جندي
أصيب مبرض يف عينه يف دي،ما مس سنة  5515وتقلب األمر بقائه لاإلقامةف
يف ادل،تلػػف الػػذي عػػاجل هيػػه سػػابقا هػػره م،ػػؤوؿ ادل،تلػػف ذلػػك األمػػر حبجػػة
ضيق ادلكاف ،و ارة اللبهة بكثرة احلركة اوؿ ادل،تلف .15
وتتبػػب ادل،تلػػف سلػػاب عديػػدة اػػداها لهلدويػػة وأ ػػرى للتمػػويس ،و الثػػة حلمايػػة
ال ي ،ػػتقيعوف احلػ ػراؾ ،وذل ػػك يف
مػ ػري أو أكث ػػر
اػػاالت اإلنػػذار ،ومقػػر ادل بػػأ األ ػ يكػػوف يف سػػرية تامػػة ،وأايانػػا يكػػوف بعيػػدا
عػػس مركػػز العػػالج بكيلػػوماات ،ولػػه اػػارس ػػاص بػػه ،وختصػػص لػػه أدويػػة وغػػذاء
و ان،ػ ػػحاب ،وكػ ػػاف يلػ ػػار ،وألسػ ػػباب أمنيػ ػػة،
ضػ ػػاهيب حت،ػ ػػبا دلعركػ ػػة أ
دل تلػ ادلراكػػز الصػحية مبالاظػػة تتضػػمس ال ػة أرقػػاـ ،مػػثال يقػاؿ ادل،تلػػف رقػ
 508معنا ذلك ادل،تلف التابب للق،مة رق  ،8النااية ،0ادلنققة ،105ويذكر
الػػدكتور دلػػب ػػاف أف العػػدو مل ي،ػػتقب ولػػو مػػرة وااػػدة أف يصػػ ،إ أي مركػػز
إ قدرة ادللرهب عليه و إ
صحي ويلقي القب عل اجملاهديس ،وهذا يعود
التفػػاؼ اللػػعب اػػوؿ الثػػورة الػػذي كػػاف يتػػوإ أمػػر ادلرضػ اجملػػرواب ويتكفػػ ،مػ
مس اية العالج والغذاء وضماف أمنه ورااته .18
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هأغلب االيتباكات اليت ؼلوضها جيح التحرير الوطر مب جنود االاتالؿ ختل
يػػهداء وجرا ػ  ،وهػػذا األ ػ يصػػعب أايانػػا عالجػػه يف الوقػػخ ادلناسػػب ،وقػػد
يفق ػػد اجل ػ ػري وعي ػػه ،هيلج ػػأ رهاق ػػه إ رري ػػد م ػػس س ػػالاه وياكون ػػه يف سلب ػػأ
باعتبػ ػػار يػ ػػهيداف وقػ ػػد ي،ػ ػػتقيب هػ ػػذا اجل ػ ػري بعػ ػػد صػ ػػحوته أف يلتحػ ػػق بوادتػ ػػه
مب،اعدة اللعب ،أو يعثر عليه رهاقه عند عودهت صيصا لدهنه.11
وكانخ أوؿ اقنة قدمخ جليح التحرير الوطر يف صي 5511مس طػرؼ دلػب
ادلدعو لالق،نقيرف ،دتثلخ يف اقنة مقوية
اف ،للمجاهد م،عود بوجريو
جراء اإلعياء الذي أصيب به ،هاستقاع رهػا أف ي،ػتعيد جػزءا مػس قػوا ومواصػلة
ال ،كقائد لفرقتػه .كمػا أنػه كػاف للمػدنيب نصػيب مػس العػالج علػ يػد الػدكتور
نف،ػػه ،الػػذي اسػػتقب ،يف أاػػد األيػػاـ مواطنػػا مصػػابا بلػػظية يف ه ػػذ هقػػاـ بتقػػدمي
العالج له يف لقر ف عل ضوء تعة ،اية امتث ،بعدها ادلواطس لللفاء.
واعتػات سػنة  5517هػي األ ػرى سػنة حتػوؿ هامػة يف يف ققػاع الصػحة بالواليػػة
الثانيػػة ،الػػذي عػػرؼ تقػػور وات،ػػاع رلاالتػػه وامتػػدت دماتػػه لتلػػم ،سلتلػ أضلػػاء
الوالية ،هذا مس جهة ،ومس جهة أ رى ب،بب التحػاؽ بعػ ادلمرضػب واألطبػاء
بادليداف الصحي الثوري أمثاؿ عمر مكيلات ،والدكتور زلمد التومي ادل ػتص يف
أمػ ػراض القل ػػب ،وال ػػذي أس ػػندت ل ػػه مهم ػػة التك ػػويس يف رل ػػاؿ التمػ ػري دلواجه ػػة
التحػػديات اجلديػػدة يف ادليداف.هبالتحاقػػه – ا،ػػب رهيقػػه دلػػب ػػاف -عػػالج
ا ػػاالت م،تعص ػػية منه ػػا م ػػا تعل ػػق ب ػػاألمراض الباطني ػػة ،وا ػػد خ قف ػػزة نوعي ػػة يف
اخلدمات الصحية.
وبالرغ مس رمزية العالج ال أف تأ وهعاليته كانخ أقوى وأصلب ،هفػي أاػد أيػاـ
سنة  ،5513واللهادة للمب اف -يقوؿ بأن وبعد قنبلة جوية عنيفة إلادى
قػػرى الواليػػة الثانيػػة اس ػػتقبلوا طفػػال ال يتجػػاوز الػ ػ ػ 50س ػػنة ويػػد مبتػػورة م ػػس
ادلفص ،هقاموا بنزع ما تبق مس يد ذلك القف ،بواسقة يػفرة االقػة ،ورقعػخ لػه
اجلروح باخلي واإلبرة العادية ،ووضػعخ لػه أدويػة فيفػة منهػا ل ال،ػلفامبف ،ويف
إ أف بع أهراد
يارة لصعوبة ادلهمة الصحية الؿ الثورة يذكر دلب اف
اللعب مل ؽلتثلوا إلريادات الثورة بتجنب ك ،ما ياكه العدو ،وهو ما ادث مػب
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ذلػػك القفػػ ،الػػذي كػػاف يلعػػب بقذيف ػػة مدهعيػػة هػػانفجرت وققعػػخ لػػه يػػد م ػػس
ادلفص.11،
ويف ض تأدية مهامه استلػهد العديػد مػس ادلمرضػب وادلمرضػات ،نػذكر مػنه
ال احلصػر ،اللػهيدة م،ػيكة زيػزة الػػيت
علػ سػبي ،ادلثػاؿ
سققخ يف سااة القتاؿ سنة  5515وهي حتاوؿ جالء اجلرا وادلرض والعتاد
والتمويس مس ادل بأ ونقل إ مكاف يمس ر قنبلة جوية لق اف العدو.11
كمػػا تعػػرض بع ػ ادلمرضػػات لصػػعوبات ومضػػايقات أ نػػاء يداء مهػػامه وصػػلخ
إ اد التهديد بالقت ،مس طرؼ بع اجملاهػديس أنف،ػه  ،ايػة تػذكر ادلمرضػة
مجيلػػة عمػراف أنػػا تعرضػػخ للتهديػػد بالقتػػ ،مػػس طػػرؼ جنػػدي مصػػاب كػػاف وقتهػػا
األمػػر ي،ػػتلزـ بػػا يػػد  ،ومل تنجػػز العمليػػة ال بعػػد تػػد  ،قائػػد الواليػػة الثانيػػة وقتهػا
صا بوبنيدر ل ادلدعو صوت العربف الذي أقنعه بضرورة االمتثاؿ للممرضة ،وقد
اعػاؼ اجلنػدي ل الػذي بقػػي علػ قيػد احليػاة إ مػػا بعػد االسػتقالؿف خقئػه هيمػػا
بعد.17
ف وجود ادلرأة واضورها الؿ الثورة بالوالية الثانية أدى إ راوز بع العراقي،
يف ميػػداف الصػػحة ،كعػػالج الن،ػػاء وتقػػدمي اإلسػػعاهات ذلػػس صوصػػا ذا تعلقػػخ
اإلصابة مبكاف ا،اس يف ج،مها ،كتلك الفتاة اليت أصػيبخ يف بقنهػا بلػظية
قنبلة يف أاد أياـ سنة  5517أو ، 5513هتكفلخ م،يكة زيزة بتنظي مكاف
اإلصابة و اطته باإلبرة واخلي العادي ،ا،ػب روايػة للػدكتور زلمػد التػومي.لكس
ذا اقتضػ األمػػر هػػإف العػػالج يػػت بواسػػقة القبيػػب نف،ػػه ،مثلمػػا اػػدث إلاػػدى
اجملاهدات الػيت أصػيبخ يف ه ػذها يف اػدى كمػائس العػدو سػنة  5512بنػوااي
بػر صػػبي  ،هقػػاـ الػدكتور زلمػػد التػػومي الػذي مل يكػػس ػلمػػ ،معػه سػػوى م،ػػحوؽ
لادليكروكػػروـف واإلبػػرة واخلػػي  ،هقػػاـ بتعقػػي هػػذيس األ ػ يس بعػػد وضػػعهما يف ادلػػاء
ادل لػ بادل،ػػحوؽ ادلػػذكور سػػابقا ،ونظ ػ مكػػاف اإلصػػابة وقػػاـ خياطػػة اجلػػرح يف
عملية استغرقخ اوا ساعتب هق مس الزمس.13
وبػػذلك تكػػوف ادلنظومػػة الصػػحية ػػالؿ الثػػورة بالواليػػة الثانيػػة قػػد سػػاعدت ادل ػرأة
اجلزائريػػة عل ػ ختقػػي كػػابوس الفحػػص عنػػد القبيػػب الفرن،ػػي ل الرومػػيف ،واا ػااـ
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القي الدينية واأل القية والعادات والتقاليد ،ذ مػس ادلعػروؼ أف ادلػرأة اجلزائريػة مػس
غػ ادلقبػػوؿ أبػػدا أف تكلػ عػػس ج،ػػمها أمػػاـ القبيػػب ،كمػػا أف زوجهػػا مل يكػػس
يهض أبدا أف ياؾ زوجته يف لوة مب طبيب وهػو ػارج القاعػة ،هجػاءت الثػورة
ه لصتها نائيا مس هذ العقدة وعقد أ رى.15
ومل دتنب األوضاع االستثنائية ال،ائدة يف اجلباؿ ،الدكتور زلمػد التػومي ،مػس زلاولػة
االجتهػػاد يف معاجلػػة اجلػػروح بتجربػػة األيػػرطة الالصػػقة بػػدؿ ادلاسػػكات التقليديػػة،
عػ ػػس األوضػ ػػاع
وك ػػذلك االجتهػ ػػاد يف اكتلػ ػػاؼ بع ػ ػ األم ػ ػراض النارػ ػػة
اخلاصة اليت يعيلها الثوار كاألمراض التنف،ية والو يفية يف نفس الوقخ عل غرار
مػػرض ادل ػػاب ب،ػػبب امتػػداد العزلػػة والصػػمخ وضػػع دتثػػ ،األغذيػػة ،هضػػال عػػس
نق ػػص التع ػػرض لللػ ػػمس ،وم ػػرض التقليػ ػػد احلرك ػػي الػ ػػال رادي ،وهق ػػداف الصػ ػػوت
مؤقتا.12
ويف الواقػب هػإف االعتمػاد علػ العػالج التقليػدي ػالؿ الثػورة كػاف ضػرورة اتميػة،
ق ػػد ه ػػرض نف ،ػه بإحل ػػاح نظ ػرا ل ػػنقص األدوي ػػة وص ػػعوبة احلص ػػوؿ عليه ػػا ،هكان ػػخ
االستعانة بالثوـ والع ،،لعالج األمراض الصدرية ،وزيخ الزيتوف كمقويات ودهس
للجػػروح و اصػػة يف اػػاالت احلريػػق .ألف م،ػػألة احلصػػوؿ عل ػ األدويػػة كػػاف مػػس
أبػرز الصػػعوبات الػػيت كانػػخ تواجػػه النظػػاـ الصػحي ػػالؿ الثػػورة ،هلػ ي،ػج ،ولػػو
م ػػرة واا ػػدة ،ا ،ػػب دل ػػب ػػاف ،أف ك ػػاف دواء ض ػػمس قواه ػػ ،ال ،ػػالح اآلتي ػػة م ػػس
تونس ،ب ،يته مجاعة اخلارج بالتقص  ،وقد تفاقمخ ادلعاناة صوصا بعد نلاء
العػػدو خلقػػي يػػاؿ ومػػوريس منػػذ سػػنة  ،5513بػػ ،أف زلػػاوالت م،ػػؤو الققػػاع
الصحي بالواليػة الثانيػة وأ ػص بالػذكر الػدكتور زلمػد التػومي منػذ  5515إلغلػاد
تعاوف وتن،يق اجلهود بب الواليات يف اجملاؿ الق باءت بالفل ،ب،بب روؼ
الث ػػورة ،ومل ي ػػذكر أف ا ػػدث تع ػػاوف من ػػتظ ال يف ا ػػاالت د ػػوؿ جن ػػود ا ػػدى
الواليات تراب الواليػة الثانيػة ،أو عبػور قواهػ ،ال،ػالح مػس و إ تػونس ،هإنػه تقػدـ
ذل ادل،اعدات.
هكاف ذا االعتماد عل الػنفس وعلػ اإلمكانيػات اخلاصػة لتػوه األدويػة ادلقلوبػة
مػػس ػػالؿ ي ػرائها بواسػػقة ادلناضػػلب مػػس الصػػيدليات يف ادلػػدف ،أو ت ،ػريبها مػػس
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ادل،تلػػفيات الفرن،ػػية يف ادلػػدف اجلزائريػػة ،مثلمػػا مػػا قػػاـ بػػه الػػدكتور عبػػد احلفػػيا
بومجعة مس القاه .وقد كل ذات مرة األمب اف مس طرؼ علي كػايف للبحػة
عػػس الػػدواء يف الصػػيدليات التون،ػػية  -ػػر ورود برقيػػة مػػس الواليػػة الثانيػػة لكػػايف
تعلمػػه بظهػػور م ػػرض معػػد يف م،تل ػػفيات قربػػاز -لكنػػه مل غل ػػد الكميػػة ادلقلوب ػػة
هبعثػػه إ أدلانيػػا ورجػػب بالكميػػة وسػػلمها للمػػالزـ اليزيػػد بػػس يػزار لنقلهػػا للواليػػة،15
وقد كاف ذلك يف ادود سنيت  5515و.5512
كما غلدر بنا األمر هنا إ التنويه بدور األطباء الفرن،يب األاػرار ادلتعػاطفب مػب
الثػػورة يف دع ػ الققػػاع الصػػحي ،10وغ ػ ه مػػس أا ػرار العػػامل الػػذيس أبػػدوا تعاطفػػا
وتأييدا ن،انيا للثورة ،ويعود الفض ،يف ذلك إ عدالة القضية اجلزائرية مس جهة،
و إ دور اذلػػالؿ األمحػػر اجلزائػػري يف يصػػاؿ صػػوت اجلزائػريب ألققػػار العػػامل ونقػػ،
18
معاناهت  ،وك،ب تأييد اذليئات اإلن،انية عا العامل.
ومس منقلق االعتماد عل النفس كاف البد تكويس اجلندي الصيد  ،هأنلػأ علػ
م،توى تراب الوالية الثانية هرعا للصيدلة ،عب عليػه أهػراد صػيادلة مػدؼ ت،ػهي،
مهمػػة جلػػب و ػػزف وتوزيػػب األدويػػة عل ػ سلتل ػ منػػاطق الواليػػة ،هكػػاف اجلنػػدي
الصػػيد علػ م،ػػتوى الناايػػة الػػذي عػػس طريقػػه حتػػوؿ األدويػػة إ أألق،ػػاـ ،و إ
سلزف الوالية أيضا ،وكذلك عل م،توى ادلنققة هناؾ ي ص ي ر يدع صيد
ادلنققة يتوإ مهمػة تزويػد ادلنػاطق باألدويػة ،ويػت كػ ،ذلػك حتػخ يػراؼ م،ػؤوؿ
الصحة عل م،توى الوالية الثانية.
ومذا األسلوب التمكس مس توه الػدواء والعػالج الضػروريب للجػيح وادلػواطنب
صوص ػػا يف ادلن ػػاطق ا رمػ ػػة ،وه ػػو م ػػا يػ ػػدؿ عل ػ ػ ق ػػوة التنظػ ػػي لقق ػػاع الصػ ػػحة
ويبكات جلب األدوية اليت أقامتها الثورة يف الوالية الثانية.11
لكػس يبقػ مبػدأ الوقايػػة أو ل الػػدهاع ال،ػل كمػػا يصػػفه الػدكتور زلمػػد التػػوميف يف
طليعػػة االهتمامػػات ،ايػػة كانػػخ تقبػػق صػرامة كبػ ة بلػػأنا سػواء علػ ادل،ػػتوى
الفردي أو اجلماعي ،هكاف عل اجلندي أف ؽلتث ،جباريا للتعليمػات التاليػة احللق
اليومي للحي ة ويعر الرأس ،وتقلي األ اهر ،ونظاهة اللباس ،وتفلية القم ،،وغ،،
اليديس واألسناف قب ،األكػ ،وبعػد  ،و لػ ادلػاء باجلاهيػ ،أو م،ػحوؽ الصػوديوـل
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مس ققرة إ ققرتب يف لا وااد مس ادلاءف تفاديا للعلق ،ومنب البصاؽ واستعماؿ
البهارات يف األك ،وها مس اإلسهاؿ ،وهرض النظاـ يف ادلقاع اجلماعية ومعابر
النػوـ ،وضػماف تػوازف األكػ ،كمػا ونوعػػا ،وغ هػا مػس اإلريػػادات الصػحية.11كمػػا
كانػػخ هنػػاؾ محػػالت للتلقػػي جلنػػود جػػيح التحريػػر وم ػواطر ادلنػػاطق ا رمػػة ألف
مػ ػػس ‘‘
اإلمكاني ػػات ب،ػ ػػيقة واألدوي ػػة ادلتااػ ػػة ه ػػي ‘‘ سػ ػػلفاميد‘‘ والقلي ػػ،
البيني،ػػيلب‘‘ و ‘‘ األميكروكػػروـ‘‘ و الضػػمادات ،والوسػػائ ،هػػي أم ػواس احلالقػػة
واإلبر واخلي العادي.
هفي سنة  5517انتلر مرض الزكاـ احلادل األنفلونزاف بب اجملاهديس عل م،توى
الواليػػة الثانيػػة واػػق بػػب اجليػػوش الفرن،ػػية ،هػػت االلتجػػاء أمػػاـ نقػػص الػػدواء إ
ل ػ الث ػػوـ ادلل ػػوي بالع ،ػػ ،احل ػر وتقدؽل ػػه للجن ػػود ال ػػذيس دت ػػا لوا للل ػػفاء ماع ػػدا
ت،جي ،االيت وهاة عل األكثر بالوالية الثانية.
وما غلب اإليارة ليه هو انتلػار القمػ ،والػرة العلقػة ،هلمواجهػة الظػاهرة األوإ
دت ػػخ االس ػػتعانة مب ػػادة لنيوس ػػيدادف م ػػس ادل ػػدف ب ػػدؿ م ػػادة ل د.ت.تف ،وكان ػػخ
النتيجة ناجعة ،هصدرت تعليمة بضرورة تعمي استعماله عل م،توى مجيب الفرؽ
وادلراكز.أما ادللػك ،الثػاين الػذي ت،ػبب يف وهػاة جنػديب علػ األقػ ،جػراء انتفػاخ
البلعوـل احللقف ب،بب وجػود الػرة يف مػاء اللػرب مػس الينػابيب ،هتلتصػق وتنػتفخ
مب ػػرور الوق ػػخ ،األم ػػر ال ػػذي غلع ػػ ،عملي ػػة الت ػػنفس تق ػػ ،ت ػػدرغليا إ أف ؼلتن ػػق
وؽلػػوت ،هػػت االهتػػداء وقتهػػا إ اػػ ،يتمثػػ ،يف وضػػب مػػا مقػػدار ملعقػػة جاهيػػ ،يف
ل ػػا واا ػػد م ػػس ادل ػػاء مث غػ ػ ت ادلق ػػادير بن ،ػػب معلوم ػػة ،وكان ػػخ النتيج ػػة مبه ػػرة،
هأرسلخ تعليمة جلميب ادلراكز الصحية توض كيفية وضرورة االست داـ ،كما ألزـ
قادة الفرؽ حبم ،ماء اجلاهي ،معه عل سبي ،االاتياط.11
ال أنػػه ورغ ػ ادلصػػاعب وادلتاعػػب وقلػػة اإلمكانيػػات ومباغتػػة العػػدو دلراكػػز العػػالج
هقػػد أ بػػخ القبيػػب وادلمػػرض اجلزائػػري أ نػػاء الثػػورة جدارتػػه وتصػػميمه عل ػ حتقيػػق
النصر.

العدد 40

949

رللة ادلعارؼ للبحوث والدراسات التارؼلية

رللة دورية دولية زلكمة

خاتمة:
ف اخلالصػػة الػػيت ؽلكػػس أف ننتهػػي ليهػػا هػػي أف هجومػػات  02أوت  5511قػػد
أهضػ ػ ػػخ إ حتػ ػ ػػوالت عميقػ ػ ػػة يف اللػ ػ ػػماؿ الق،ػ ػ ػػنقير عل ػ ػ ػ مجيػ ػ ػػب ادل،ػ ػ ػػتويات
االجتماعي ػػة والثقاهي ػػة واالقتص ػػادية ،األم ػػر ال ػػذي تقل ػػب رس ػػاء تنظ ػػي سياس ػػي
و داري وع،ػػكري للػػتحك يف ذلػػك الػػز الثػػوري الػػذي عرهتػػه ادلنققػػة ،هكانػػخ
اجمل ػػالس الل ػػعبية نػ ػواة ذل ػػك التنظ ػػي  ،ل ػػيعم بع ػػد ذل ػػك علػ ػ مجي ػػب الققاع ػػات
األ رى ،وبالتػا كػاف ذلػك تكري،ػا للققيعػة مػب مؤس،ػات وهياكػ ،االسػتعمار،
ور،ػػيدا لبيػػاف أوؿ نػػوهما  ،11ودتهيػػدا لبنػػاء الدولػػة اجلزائريػػة واسػػاجاع ال،ػػادة
الوطنية.
ولع ،أف النظاـ الصحي بالوالية الثاين قد سػاه مػس دوف يػك يف رسػاء النػواة
األوإ للجهاز الصحي الوطر ،وبالتا ركيزة مس ركائز الدولة اجلزائرية.
هالققػاع الصػحي بالواليػػة الثانيػة ػالؿ الثػػورة التحريريػة قػد عػػرؼ تقػورا ملحو ػػا،
وم ػػر بع ػػدة مراا ػػ ،م ػػس اي ػػة التك ػػويس والوقاي ػػة و قام ػػة ادلراك ػػز الص ػػحية وت ػػوه
األدوي ػػة والع ػػالج رغػ ػ الص ػػعوبات وادلل ػػاك ،ال ػػيت اعاض ػػنه علػ ػ م ،ػػتوى نق ػػص
اإلمكانيات ادلادية والبلرية ،لكنه اقق نتائج علمية ومعنوية باهرة.
وادللفػػخ لالنتبػػا هػػو أف النظػػاـ الصػػحي ػػالؿ الثػػورة قػػد أسػػس للقػػب اجملػػاين يف
اجلزائر ،17ب ،وأف التعريب قد حتقق يف ميداف القب الؿ الثورة التحريرية عندما
أنلػئخ اجمللػػة القبيػػة باللغػة العربيػػة مػػس  00صػفحة ،و االتفػػاؽ علػ رلموعػػة
مس ادلصقلحات ادل،تعملة يف ادليداف ،وهػو مك،ػب هػاـ للثػورة يف رلػاؿ اسػتعادة
اللغة الوطنية لكس تلك اجملهودات ذهبخ هباء منثورا بعػد االسػتقالؿ .13واحلفػاظ
مس أهداؼ ادلنظومة الصحية،
عل اذلوية الوطنية مس عادات وتقاليد كاف
اية أصبحخ ادلػرأة اجلزائريػة يف غػ عػس الفحػص عنػد القبيػب الفرن،ػي اصػة
يف األريػػاؼ والكل ػ عػػس ج،ػػمها أمػػاـ طبيػػب أجن ػ  ،كمػػا أف زوجهػػا مل يكػػس
يهض أبدا أف ياؾ زوجته يف لوة مب القبيب وهو ارج غرهة العالج ،هجاءت
الثورة و لصتها مس هذ العقدة وعقد أ رى.
العدد 40

940

رللة ادلعارؼ للبحوث والدراسات التارؼلية

رللة دورية دولية زلكمة

كمػػا ينبغػػي اإليػػارة إ أف االاػػتالؿ الفرن،ػػي اػػارب ادلنظومػػة الصػػحية ػػالؿ
الثػػورة حبرمػػاف اجلزائ ػريب مػػس الػػدواء والعػػالج ،بػػ ،تعػػدا إ نلػػر ذلػػك ل اخلق ػػر
ادلػػزمسف الػػذي يؤس ػس النتلػػار األم ػراض ادل،تعصػػية بػػب اجلزائ ػريب عنػػدما جلػػأ إ
تفج ػ القنابػػ ،النوويػػة يف اجلنػػوب اجلزائػػري ،ايػػة هػػرت أم ػراض كانػػخ رلهولػػة
لػػدينا مثػػ ،مػػرض سػػرطاف اجللػػد ،والعيػػوف ،واإلجهػػاض والعق ػ  ،والنزي ػ ووهيػػات
األطفاؿ ،واإلعاقات والتلوهات اخللقية.15
ومل تتوق عند هذا احلد ب ،جعلخ الو ائق والتقارير القبية وك ،ما تعلق باجلانب
الصػػحي بػػاجلزائر ػػالؿ احلقبػػة االسػػتعمارية رهينػػة ق ػوانب الدولػػة الفرن،ػػية ادلتعلقػػة
باألريػػي  ،ايػػة ال ؽلكػػس اإلطػػالع عليهػػا ال بعػػد مػػرور مائػػة وسػػبعوف ل572ف
سنة مس أريفتها ،هتصب بذلك هاقدة حليويتها يف توكيد أو كل احلقيقة.72
و يف األ ػ ن ػػاا عل ػ ك ػػ ،ي ػػهداء الثػػورة بص ػػفة عام ػػة ورواد القق ػػاع الص ػػحي
بص ػػفة اصػ ػػة س ػ ػواء عل ػ ػ م،ػ ػػتوى الوالي ػػة الثانيػ ػػة أو بػ ػػاقي الواليػ ػػات التارؼليػ ػػة،
جزائريب كانوا أو أجانب ،الذيس نػذكر مػنه علػ سػبي ،ادلثػاؿ ال احلصػر الػدكتور
هرانز هانوف الذي ترؾ وصية مكتوبػة لدهنػه بػالااب اجلزائػري وهػو مػا هعػال علػ
م،توى مقاة سيفانة ب،يدي طراد ،مث نق ،يف اإلستقالؿ سنة  5511إ مقػاة
عب الكرمة بالقارؼ.75
اذلوامح
 -5اذلػػادي أمحػػد درواز ،مػػس ت ػراث الواليػػة ال،ادسػػة التارؼليػػة ،دار هومػػة للقباعػػة
والنلر والتوزيب ،اجلزائر ،0221 ،ص،ص ،ص.81 ،88 ،05،
 -0دتث ،ادلنققة الثانية  %55مس ادل،ااة اإلمجالية لللماؿ اجلزائري ،ويققس ما
اوا  %53مس ال،كاف ،وي،ػتقر مػا  %51,31مػس اجملاهػديس ،واػق أغلػب
القادة الع،كريب ادليدانيب للثورة ه مس منققة اللماؿ الق،نقير ،والذيس قادوا
ادلنققة أو الوالية الث انية لبعد ديدوشف ه مس أبناء ادلنققة ،ينظر ،أ.توهيق برنو،
 02أوت  5511الث ػػورة الثاني ػػة ،ادللتقػ ػ ال ػػدو ال ،ػػادس ا ػػوؿ هجوم ػػات 02
أوت  ،5511أج ػ ػ ػػداث  02أوت  ،5511ال ػ ػ ػػدالالت ،األبع ػ ػ ػػاد والت ػ ػ ػػداعيات،
العدد 40

949

رللة ادلعارؼ للبحوث والدراسات التارؼلية

رللة دورية دولية زلكمة

ادللتقػ الػػدو ال،ػػادس اػػوؿ ػػورة التحريػػر اجلزائريػػة 01 ،01 ،أكتػػوبر ،0255
جامعة سكيكدة  ،ص.10
 -8عل ػػي كايف،م ػػذكرات ال ػ ػرئيس عل ػػي ك ػػايف ،م ػػس ادلناض ػػ ،ال،ياس ػػي إ القائ ػػد
الع،ػػكري ،5510-5511ط ،0منقحػػة ومزيػػدة ،دار القصػػبة للنلػػر ،0255
ص50
- 1ليل تيته ،دراسة حتليلية لػبع
 ،5511ادلرجب ال،ابق ،ص.75
 -1علي كايف ،ادلصدر ال،ابق ،ص ،ص.558 ،020 ،

الو ػائق الفرن،ػية خصػوص اػوادث  02أوت

-1عمػ ػ ػػار قليػ ػ ػػ ،،ملحمػ ػ ػػة اجلزائػ ػ ػػر اجلديػ ػ ػػدة،ج،0ط ،5دار البعػ ػ ػػة ،ق،ػ ػ ػػنقينة،
 ،5555ص.073
 -7علي كايف ،ادلصدر ال،ابق ،ص.558
 -3العكػػروت ليلػػي ،جامعػػة اجلزائػػر بػػب األهػػداؼ االسػػتعمارية وتكػػويس القلبػػة
ادل ،ػػلمب اجلزائ ػريب  ،5511-5525م ػػذكرة مقدم ػػة لني ػ ،ي ػػهادة ماج ،ػػت يف
التػ ػػاريخ احلػ ػػدية وادلعاصػ ػػر ،جامعػ ػػة اجلزائػ ػػر ،ق ،ػ ػ التػ ػػاريخ،0225-0223 ،
ص.520
-5للمزيد ينظر ،هراات عباس ،ارب اجلزائػر و ورهتػا ،ليػ ،االسػتعمار ،ترمجػة أبػو
بك ػػر را ػػاؿ ،تصػ ػػدير ال ػ ػرئيس عبػ ػػد العزي ػػز بوتفليق ػػة ،منلػ ػػورات م ػػوه  ،الرغايػ ػػة،
.0222
-52تعػػد عػػائالت بػػس جعبػػوب ل مػػس دوار بػػر يفػػت بادليليػػة مػػس الواليػػة الثانيػػةف،
وبريهمػػيل مػػس دوار أوالد قاس ػ ف ،واحلػػاج بػػدرل مػػس قريػػة بودوكػػةف مػػس الػػذيس
قػػدموا ػػدمات جليلػػة وهامػػة للثػػورة يف رلػػاؿ رب ػ الك،ػػور ،ينظػػر ،عمػػار قليػػ،،
ادلصدر ال،ابق ،ص.075
 .-55تي،ة لوي ،الققاع www.alukah.net/culture.com
الصحي أياـ الثورة التحريرية اجلزائرية،أنظر ادلوقب
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 -10يوس قامسي ،موا يػق الثػورة اجلزائريػة  ،5510-5511رسػالة مقدمػة لنيػ،
يػػهادة الػػدكتورا يف التػػاريخ احلػػدية وادلعاصػػر ،0221-0221 ،جامعػػة باتنػػة،
ص.501
-18ي ػػار الػػدكتور ػلػػي بػػوعزيز ،ػػورات اجلزائػػر يف الق ػرنب التاسػػب والعل ػريس ،مػػس
و ائق جبهة التحرير الوطر اجلزائرية  ،0-5 ،5510-5511طبعة اصة ،دار
البصائر للنلر والتوزيب ،اجلزائر ،0225 ،ص.50
-11أزغيػػدي زلمػػد حل،ػػس ،م ػؤدتر الصػػوماـ وتقػػور ػػورة التحريػػر الػػوطر اجلزائريػػة
 ،5510-5511ادلؤس،ة الوطنية للكتاب،اجلزائر  ،5535ص.011
-11بس يوس بس دة ،ناية ارب التحرير يف اجلزائر ،اتفاقيات يفياف ،تعريب
حل،س زغدار ،زل ،العب جبائلي ،مراجعة ،عبد احلكي بس الليخ احل،ب ،ديواف
ادلقبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،5537 ،ص..ص.15،10،18
-11وهػػي منققػػة اللػػماؿ الق،ػػنقير ،اػػدودها مػػس اللػػماؿ مػػس القالػػة إ سػػوؽ
اإل نػػب ومػػس اجلنػػوب سػػقي  ،طريػػق اجلزائػػر ق،ػػنقينة إ القػػرزي ،مث دتتػػد اػػق
احلػ ػػدود التون،ػ ػػية مػ ػػارة ب،ػ ػػيقوس ،وسػ ػػدراتة ،ومػ ػػداوروش ،ومػ ػػس الناايػ ػػة الغربيػ ػػة
سػػقي  ،راطػػة ،سػػوؽ اإل نػػب... ،...ومػػس الناايػػة اللػػرقية احلػػدود التون،ػػية،
وبذلك تد  ،يف اوزهتا جباؿ الق ،،يدوغ ،جزء مس سل،لة جباؿ البابور ،كمػا
تض ػ ادلػػدف التاليػػة ق،ػػنقينة ،عنابػػة ،سػػكيكدة ،جيجػػ ، ،قادلػػة ،سػػوؽ اه ػراس،
ميلة ،دوف أف نن ،أف نل إ أنه ومنذ نايػة  5511هػرت القاعػدة اللػرقية
اليت كانػخ تتقامسهػا وتتنػازع عليهػا الػواليتب 5و ،0وق،ػمخ ادلنققػة الثانيػة علػية
انػػدالع الثػػورة إ أربػػب ن ػوااي هػػي عل ػ الاتيػػبل ناايػػة ميلػػة ،ناايػػة ال،ػػمندو،
ناايػػة عنابػػة ،ناايػػة سػػوؽ أه ػراسف ستصػػب منػػاطق ػػر مػؤدتر الصػػوماـ ،5511
وتضػػاؼ منققػػة ام،ػػة هػػي ق،ػػنقينة ادلدينػػة منػػذ  5515واػػوؿ ذلػػك ينظػػر،
أزغيػػدي زلمػػد حل،ػػس ،ادلرجػػب ال،ػػابق ص.018وزلمػػد قوي ،ػ  ،هجومػػات 02
أوت 5511هة احلروش الؿ الثورة التحريرية الكاى ،ادللتق الػدو ال،ػادس
ا ػػوؿ هجوم ػػات  02أوت  ،5511ادلرج ػػب ال ،ػػابق ،ص ،10وي ػػهادة اجملاه ػػد
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زلمػػد الصػػغ محرويػػي ،لقػػاء ي صػػي معػػه يػػوـ  85مػػاي  0252امعػػة األمػ
عبد القادر للعلوـ اإلسالمية بق،نقينة.
-MOHAMMED
وك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذلك
GUENTARI,ORGANISATIONPOLITICOADMINISTRATIVE ET MILITAIRE DE LA
Révolution ALGERIENNE DE 1954-1962,
VOL1,OPU,ALGER,2002,P8
-17زلمػػد عبػػاس ،مػػذكرات زلمػػد التػػومي ،هكػػذا عػػات ػ مػػوريس ،جريػػدة
الفجر ،كواليس التاريخ 7 ،أوت 0250
-53.عمار قلي ،،ادلصدر ال،ابق ،ص051
-55عرهػػخ الواليػػة الثانيػػة بأسػػبقيتها يف رلػػاؿ التنظػػي علػ مجيػػب ادل،ػػتويات تقريبػػا
صوص ػػا ػػر هجوم ػػات  02أوت  ،5511اي ػػة اقت ػػبس م ػؤدتر الص ػػوماـ س ػػنة
 5511منهػػا بعضػػها كاجملػػالس اللػػعبية الػػيت صػػودؽ علػ و يقتهػػا ارهيػػا وطبقػػخ
عػػا الواليػػات ال،ػػخ التارؼليػػة ،وبفضػػ ،التنظػػي عرهػػخ كيػ تتحايػ التمزقػػات
الؿ الثورة ،ينظر اوؿ ذلك ،دور عالوة بس بعقوش يف اجملالس اللػعبية ػالؿ
الثورة مس ادلوقب www.algeria_tody.com
وكػػذلك ،اللػػعب يف بيػػخ مهنػػدس بنػػود مػؤدتر الصػػوماـ ،يوميػػة اللػػعب اجلزائريػػة،
 55أوت  .0258وايضػػا زلمػػد اػػر  ،جبهػػة التحريػػر األسػػقورة والواقػػب ،ترمجػػة
كمي ،قيصر داغر ،ط ،5538 ،5دار الكلمة ،ب وت ،لبناف ،ص.825
-02زلمد عباس ،ادلرجب ال،ابق.
-05علي كايف ،ادلصدر ال،ابق ،ص020
-00ولػػد يف  1مػػارس  5585بالقػػ ،ب،ػػكيكدة ،وبعػػد أف أ دراسػػته الثانويػػة يف
انوي ػػة أوم ػػاؿ بق ،ػػنقينة واص ػػلها يف يف كلي ػػة العاص ػػمة  ،طل ػػرط س ػػنة  5517يف
اركػػة اإلنتصػػار للحريػػات الدؽلقرطيػػة ،ونل ػ هرعهػػا القػػال  ،ناضػػ ،يف صػػفوؼ
مجعيػػة القلبػػة ادل،ػػلمب للػػماؿ هريقيػػا ،كػػاف مػػس مؤس،ػػي اإلحتػػاد العػػاـ للقلبػػة
ادل،ػػلمب اجلزائػريب ،ختلػ سػػنة  5511عػػس دراسػػته يف القػػب لإللتحػػاؽ باجلبػػاؿ
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مبناسػػبة ض ػراب القلب ػػة يف مػػاي  5511رهق ػػة ع ػػالوة بػػس بعق ػػوش ،أص ػػب برتب ػػة
نقيب يف الوالية الثانية ،اهت بادل،ائ ،الصحية ،عب سنة  5513كاتب دولة يف
احلكومة ادلؤقتة األوإ ،وتػوإ دارة ديػواف وزارة ادلاليػة ل5510-5515ف ،أصػب
سػ ػػنة  5511وزي ػ ػرا وأمػ ػػب عػ ػػاـ منظمػ ػػة منظمػ ػػة البلػ ػػداف ادلصػ ػػدرة للبػ ػػاوؿ سػ ػػنة
 ،5570ينظػػر اػػوؿ ذلػػك ،عايػػور يػػريف ،قػػاموس الثػػورة اجلزائريػػة ،ترمجػػة عػػامل
سلتار ،دار القصبة للنلر ،اجلزائر  ،0227ص.517
-08عمار قلي ،،ادلصدر ال،ابق ،ص.051
-01علي كايف ،ادلصدر ال،ابق ،ص.020
-01عمار قلي ،،ادلصدر ال،ابق ،ص.051
-01زلمد عباس ،ادلرجب ال،ابق.
-07علي كايف ،ادلصدر ال،ابق ،ص.025
-03تي،ة لوي ،ادلرجب ال،ابق.
 -05علي كايف ،ادلصدر ال،ابق ،ص.020
-82عمار قلي ،،ادلصدر ال،ابق ،ص.057
-85علي كايف ،ادلصدر ال،ابق ،ص028
-80عمار قلي ،،ادلصدر ال،ابق ،ص852
 -88زلمد عباس ،ادلرجب ال،ابق.
 -81علي كايف ،ادلصدر ال،ابق ،ص...ص.028،021،021
-81زلمد عباس ،ادلرجب ال،ابق.
 -81ولػػدت م،ػػيكة زيػػزة وامسهػػا احلقيػػق سػػكينة يف  03جػػانفي  5581مبروان ػػة
بوالي ػػة باتن ػػة  ،تابع ػػخ دراس ػػاهتا االبتدائي ػػة يف باتن ػػة مث تنقل ػػخ إ س ػػقي دلزاول ػػة
التعلي ادلتوس لتعود مػرة أ ػرى إ باتنػة دلواصػلة دراسػتها الثانويػة ،أيػس حتصػلخ
عل ػ ي ػػهادة البكالوري ػػا س ػػنة .5518ترك ػػخ س ػػكينة أرض ػػها اجلزائ ػػر متجه ػػة ضل ػػو
جامع ػ ػ ػ ػ ػػة مونبليي ػ ػ ػ ػ ػػه بفرن ،ػ ػ ػ ػ ػػا دلتابع ػ ػ ػ ػ ػػة الدراس ػ ػ ػ ػ ػػات العلي ػ ػ ػ ػ ػػا رهق ػ ػ ػ ػ ػػة أ يه ػ ػ ػ ػ ػػا و إ
غاية . 5511عادت سكينة إ بالدها بعد هذ ادلدة وبالتحديد إ مدينػة باتنػة
أيػػس تعلمػػخ ،وقبػػ ،وقػػخ قصػ مػػس اإلضػراب القػػال يف عػػاـ  ،5511غػػادرت
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باتنػػة إ سػػقي مػػب زميلتيهػػامرمي بوعتػػورة وليل ػ موسػػاوي ،ايػػة انضػػمخ إ
صػػفوؼ اجملاهػػديس كممرضػػة برتبػػة عريػ يف منققػػة القػػ ،لكولػػوف .بػواد عقيػػة يف
دوار أوالد مجع ػػة حت ػػخ أوام ػػر عم ػػار بعزي ػػز يف ادلنقق ػػة الثالث ػػة .كم ػػا أن ػػا عمل ػػخ
وبنلاط مب عزوز محروش وعبػد القػادر بويػري الػذاف كانػا م،ػؤولب عػس الصػحة
بادلنقق ػػة األوإ وادلنقق ػػة الثاني ػػة ،حت ػػخ أوام ػػر دل ػػب ػػاف م ػػس  5511إ 5513
والػػدكتور زلمػػد تػػومي بػػب  5513و 5510عل ػ الت ػوا  .اللػػهيدة م،ػػيكة الػػيت
عرهػػخ بلػػجاعتها سػػققخ يػػهيدة يف يف  05أوت .5515ينظػػر ،علػػي كػػايف،
و
ادلصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر ال،ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابق ،ص،022
أيضا.www.wikipedia.org
 -87ول ػػدت ي ػػوـ  57ج ػػانفي  5583بنق ػػاوس بباتن ػػة ،وت ،ػػم أيض ػػا ي ،ػػمينة،
عملػػخ كممرضػػة إ جانػػب م،ػػيكة زيػػزة بالواليػػة الثانيػػة حتػػخ قيػػادة دلػػب ػػاف،
استل ػػهدت يف  3ج ػ ػواف  5512م ػػب رهيه ػػا داودي س ػػليماف ادل ػػدعو مح ػػالوي.
ينظر ،ادلرجب نف،ه.
- 83ينظػػر ،ريػػة م،ػػعودة ،ليل ػ موسػػاوي تنقػػ ،مرالػػة مػػس كفااهػػا ػػالؿ ػػورة
التحرير ،جريدة احلوار 1 ،جويلية .0225
_Danièl Djamila
- 85ينظػػرAmrane_mine,Des ،
femmes dans la guerre d’algerie, préface de michel
perrot, paris,1994.
- 12عبد ادلالك بوعريوة ،دور ادلرأة اجلزائرية ادلمرضة يف الثورة التحريريػة -5511
 ،5510ادللتقػ الػػوطر اخلػػامس اػػوؿ ػػورة التحريػػر اجلزائريػػة ،دور ادل ػرأة اجلزائريػػة
ب ػ ػػاف الث ػ ػػورة  ،5510-5511جامع ػ ػػة س ػ ػػكيكدة  01 ،01أكت ػ ػػوبر ،0252
ص.7
- 15علي كايف ،ادلصدر ال،ابق ،ص.021
- 10عمار قلي ،،ادلصدر ال،ابق ،ص825
- 18علي كايف ،ادلصدر ال،ابق ،ص.021
 - 11عمار قلي ،،ادلصدر ال،ابق ،ص.820 ،825
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 - 11علي كايف ،ادلصدر ال،ابق ،ص.021
- 11عمار قلي ،،ادلصدر ال،ابق ،ص ،ص.858 ،850
- 17علػػي كػػايف ،ادلصػػدر ال،ػػابق ،ص ،028و يل ػ دلػػب ػػاف إ وجػػود أكثػػر
مس  52شلرضا سنة  ،5515وهي ما يدؿ عل تقور الققاع ،ينظر ،عمار قلي،،
ادلصدر ال،ابق ،ص.820
 -13علي كايف ،ادلصدر ال،ابق ،ص.028
- 15عمار قلي ،،ادلصدر ال،ابق ،ص.820،057،
- 12علي كايف ،ادلصدر ال،ابق ،ص ،ص.021 ،021
- 15زلمد عباس ،ادلرجب ال،ابق.
- 10علي كايف ،ادلصدر ال،ابق ،ص ،ص.021،021
- 18عمارقلي ،،ادلرجب ال،ابق ،ص821
 - 11علي كايف ،ادلصدر ال،ابق ،ص.027
 - 11عمار قلي ،،ص...ص.828 ،051
 - 11علي كايف ،ادلصدر ال،ابق ،ص،022
17
-Dannièl Djamila Amrane Mine, op.cit, p59.
- 13عمار قلي ،،ادلصدر ال،ابق ،ص،ص.853 ،851 ،
 - 15علي كايف ،ادلصدر ال،ابق ،ص.023
 - 12زلمد عباس ،ادلرجب ال،ابق.
 -15علي كايف ،ادلصدر ال،ابق ،ص.881
- 10عمار قلي ،،ادلصدر ال،ابق ،ص...ص.827 ،821 ،821 ،
 - 18تي،ة لوي ،ادلرجب ال،ابق ،ص.8
 -11علػ ػػي كػ ػػايف ،ادلصػ ػػدر ال ،ػ ػػابق ،ص .021وكػ ػػذلك ،عمػ ػػار قليػ ػػ ،،ادلص ػ ػػدر
ال،ابق ،ص.850
- 11علي كايف ،ادلصدر ال،ابق ،ص،ص.023 ،027 ،
 - 11عمار قلي ،،ادلصدر ال،ابق ،ص...ص.855 ،852 ،825 ،
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- 17الػػدكتور زلمػػد التػػومي ،النظػػاـ الصػػحي ػػالؿ الثػػورة أسػػس للقػػب اجملػػاين يف
اجلزائر ،يومية ادلواطس اإل بارية ،عدد  7أهري.0225 ،
- 13عمار قلي ،،ادلصدر ال،ابق ،ص.855
- 15التجػػارب النوويػػة الفرن،ػػية يف اجلزائػػر ،ادلركػػز الػػوطر للدراسػػات والبحػػة يف
احلرك ػػة الوطني ػػة و ػػورة أوؿ ن ػػوهما  ،5511دار هوم ػػة للقباع ػػة والنل ػػر والتوزي ػػب،
اجلزائر ،0252،ص.01
 - 72نور الديس نيو ،األريي  ،الذاكرة وكتابة التاريخ ،رللة اذلجرة والرالة ،سلا
األحبػ ػػاث االجتماعيػ ػػة والتارؼليػ ػػة اػ ػػوؿ اركػ ػػة اذلجػ ػػرة ،العػ ػػدد ،0أهريػ ػػ،0223 ،
جامعة منتوري ،ق،نقينة ،ص.15
 - 75الل ػ ػػاذ ب ػ ػػس جدي ػ ػػد ،م ػ ػػذكرات ،اجل ػ ػػزء األوؿ ،مالمػ ػ ػ اي ػ ػػاة-5505 ،
 ،5575ترمجة عبد العزيز بوباك  ،دار القصبة للنلر ،0255 ،ص.513
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