"المؤسسات الصحية االستعمارية في مواجهة األوبئة
خالل المرحلة األولى من االحتالل " 1870-1830
زايدي عزالدين-أستاذ بقسم التاريخ-جامعة الجياللي ليابس-سيدي بلعباس.

إن الحديث عن الصحة ووضعيتها في الجزائر إباان االحاتالل النريساي ال يعياي إ الناا أن الصاحة فاي الجزائار اي
ر ييااة الوجااود االسااتعماري فق ا .ألن ذلااأ ماان ا يل أن يقلاال ماان الاادور الااذي لعباال مجموعااة ماان األ بااا والمتمرسااين
المحلياين فيمااا ااان يعاار بال ا ال ااعبي حتااى نبال مجااي األتااراأ العثماااييين .رياار أن الصااحة بمنهومهااا العصااري
مرتب ة ارتبا ا وثيقا بالنترة االستعمارية والوجود النريسي على أرض الجزائر.
افتقااد الم ااروص الصااحي النريسااي فااي الجزائاار فااي بدايااة االحتالل لقاارارات بياارة فااي مسااتو ت لعااات ا دارة
االستعمارية.لدرجة جعلت من األ با العس ريين النئة المميزة التي أو لت لهاا مهماة الق ااص الصاحي فاي الجزائار الاذي
اعتبرتل المؤرخة"أينون توران" Yvonne Turinمن المهام الحضارية والسياسية التي نامت بها فريسا فاي الجزائار)* .و
يا يتسا ل عن الدور النعلي لهذه المهام يلة أزيد من نرن من الزمن ما دام أن األمراض واألوبئة ايت تحصاد األال
من الجزائريين دون أن تتم ن الهيئات ال بية االستعمارية من ون ذا اليزي ؟
أوال:

الخ وات األولى للصحة االستعمارية في الجزائر:

لقد حاول النريسيون الت هير بالوضع الذي ان سائدا نبل احتاللهم للبالد فجا ت تقارير م تتضامن مالحااات تجماع
على أن مديية الجزائر ايت سية  1830تنتقد إلى أبس المقومات الصحية التي ايت رير متوفرة حياث ترا مات األناذار
واألوساخ في ال وارص واألما ن العمومية ما ايت المياه رير صالحة لل ر في رال الميا ق ولم تجد تيايما صحيا
با يالة)1 .
ما أ دت تلأ التقارير عن ايعدام المرافاق الصاحية المتمثلاة خاصاة فاي المست انيات أو المحااجر الصاحية  )2األمار
الذي جعل نادة الجيش النريسي ي البون ا دارة النريسية بت سيس ياام صحي بالجزائر يتوفر على يا ل صاحية علاى
ررار ما ان موجودا آيذاأ بنريسا)3 .
فما ي التيايمات الصحية التي وضعتها فريسا في الجزائر أثيا االحتالل؟ و ال حادت تلاأ ا جارا ات الونائياة مان
دة األوبئة؟ ل أصبحت الجزائر بيئة خالية من األمراض؟ ل تحسن الوضع الصحي أم اهرت أماراض جديادة؟ تلاأ
ي األسئلة الحقيقية التي على الباحث أن ي رحها في مثل تياولل ذا اليوص من الدراسات.
يعتبر العديد من الباحثين ب ن بقا فريسا في الجزائر واستمرار عملية االحتالل والتوسع يعود بدرجة بيرة إلى ال بي
العسااا ري "ماااايو"  Maillotالاااذي اسااات اص أن يساااتبق األحاااداث إثااار ايت اااار وباااا المالرياااا  Paludismeأو "حماااى
المستيقعات" في ضواحي مديية عيابل  Bôneسية  1834حين نام بتجربة أنل ما يم ان القاول عيهاا أيهاا ايات جريئاة
لوضع حد اليت ار ذا الوبا في صنو عسا ر القوات النريسية التي بدأت تن ر في االيسحا من األراضي الجزائرياة
خوفا من فقدان ل عياصر ا ياأ.
اهاارت أولااى المست اانيات مااع بدايااة سااية 1831عياادما تم ياات الجيااوش االسااتعمارية ماان بسا ينوذ ااا علااى مي قااة
العاصمة وضاواحيها .مماا أجبار الجايش االساتعماري أماام المقاوماة ال اديدة والخساائر ال بيارة إلاى ا ساراص فاي ت اييد
مرا ز صحية لمعالجة جيوده ف ايات تلاأ اي المست انيات العسا رية بمنهومهاا األصالي أو ماا تسامى الياوم بالمصا ل
الحااديث "بمست اانيات الحملااة" أو "الباديااة" مااا دام أيهااا اياات ت اايد بااالقر ماان ميااادين القتااال فااي الهااوا ال لااق Les
hôpitaux de campagnes
ثاييا :بروز م اية المؤسسات الصحية مع استمرار الحملة التوسعية:
حول النريسيون جل المؤسسات الدييية التي ايت موجاودة فاي الجزائار إلاى يا ال صاحية لضامان صاحة العساا ر
حيث تم تحويل مسجد با عزون وزاوية " توت" في العاصمة إلى مست نيات ومستوصنات في حين استعمل مساجد

"بت ااين" الااذي يعااود تد ااييل إلااى  1662إلااى صاايدلية مر زيااة للجيااوش النريسااية .ما حااول مسااجد "ساايدي الراحلااي"
الموجود ببا الواد والذي يعود إلى القارن الساادس ع ار إلاى صايدلية عسا رية أثياا النتارة الممتادة ماا باين  1830إلاى
)42 .1840
بدايااة ماان سااية  1848اساات ينت عمليااة تحرياار التقااارير ال بيااة والصااحية ماان اار األ بااا النريساايين الماادييين
والعس ريين الذين عودويا على وضع تقارير بية منصلة ب ن الميا ق التي ايت تتعرض إلى ايت ار األوبئة.و تدعيما
للهيا ل الصحية العس رية التي وضعت مع بداية االحتالل تم ت سيس مست نيات مديياة عاام  1832فاي ال مان الجزائار
وو ران وعيابة ثم وضع مر ز است نائي في بجاية ساية  1834وأخار فاي مي قاة الادويرة ساية  1835ثام بادأت اذه
الهيا ل في االيت ار في ل ميا ق البالد مستغايم ونالمة في  1837البليدة في  1839ونسي يية في ينس السية)43 .
أما المستوصنات فقد انترح الد تور "بوزان"  Dr Pouzinمستوص يقال في مديية بوفاريأ فاي مااي 1835لتقاديم
الخدمات ال بية للجزائريين الذين أصبحوا يتوافدون عليل ع اس ماا اان م ااعا فاي البداياة إذ وصال عادد الاذين نصادوا
المستوصا اليقااال لبوفاريااأ مااا بااين  45و 70مريضااا )44 .مااا ااهدت مدييااة ساايدي بلعباااس ااي األخاار ت ساايس
مستوص يقال حيث توافد عليل عدد ام من المرضى الجزائريين)45 .
و مع حلول سية  1843أصابحت  15مديياة فاي مقا عاة الجزائار تحضاى بمستوصانات يقالاة ومست انيات للمادييين
والعس ريين حتى أصابحت مديياة "بوراار"  Boghariتتمتاع اي األخار بمستوصا يقاال.و ماع حلاول ساية 1845
أحصي  38مست نى ومستوص عبر الترا الو يي أرلبها مديية)46 .
ماع اساتمرار التوساع االساتعماري عبار مختلا مياا ق الابالد اتضا أن م اياة الصاحة فاي الم اروص االساتعماري
ستحاى بيصيبها لما لها من أ مية باليسبة لإلدارة االساتعمارية بادليل الرساالة التاي بعثهاا وزيار الحار النريساي فاي 22
ماي  1836إلى المار ال " لوز يال" يبلغال فيهاا بضارورة ا بقاا علاى سايارة ا ساعا فاي بلادة "بوفارياأ" بضاواحي
العاصمة تحت تصر العر حيث اعتبر أن ذلأ من يل المساعدة في تو يد العالناات باين السا ان األ االي وا دارة
االستعمارية.
و ماان ا جاارا ات النريسااية المتعلقااة باااألحوال الصااحية والتااي ااان لهااا ايع اااس مبا اار علااى الوضااع الااديموررافي
بالجزائر إي اا ماا يعار بالم تا الصاحي فاي  28جويلياة  )4 .1830حياث عاين دارتال مواا عسا ري يعار
بمساؤول الم تا الصاحي باالجزائر  Le Capitaine du Bureau Sanitaire d’Algerالاذي ربا ي اا ل بمساؤولي
ا دارة الصحية النريسية بمرسيليا وأو ل لل ا را على يئة م لنة بمرانبة الوضع الصحي بالجزائر تت ل با ضافة
إلى مسؤول الم ت من:
 ضاب ملحق برئاسة األر ان الحربية المقتصد العام ال بي العام الرئيسي الجراح الرئيسي الصيدلي الرئيسياي النا من عام  1833ارعت السال ات النريساية فاي توسايع اب ة الم اتا الصاحية علاى مساتو بعاض المادن
الجزائرياة و اذا تام ت سايس مجلاس الصاحة العمومياة  Bureau de salubrité publique de Bougieببجاياة فاي
تاريخ 25أ توبر من سية  )9 .1833ما تجدر ا ارة إلى ت سيس لجية صاحية بمديياة عياباة بتااريخ  31جاوان 1833
وذلأ على ررار ما ان ساري المنعول ني ل من الجزائار وو اران .وتادعيما لإلجارا ات الونائياة المتخاذة مان ار
مسؤولي الصحة النريسيين فقد فرض الحجر الصحي لمدة ع رة  10أياام علاى ال سانيية م ا وأ فيهاا صاحيا ساوا
ايت آتية من إيالة تويس أو الم رق أو من ميا ق أخر ما زال يجتاحها ال اعون أو عدو أخر  .أماا السانن ايتياة
من رر فريسا ف ان ينرض عليها حجر صحي لمدة خمسة  05أيام...

و ند وضع مر ز وناية بمديية مرسيليا ضم أ ثر من  270مخات فاي مجاال الصاحة مان ضابا الصاحة أ باا
جراحين وصيدليين مهمتهم ي لة المصال الصحية وتجهيز "محجر ما ون"  Lazaret de Mahonبالمرافق الصحية
الضرورية تناديا لألمراض واألوبئة المحتمل ايتقالها من وا ئ مال إفريقيا إلى النرق العس رية النريسية)10 .
ثالثا :مراحل ايت ار األمراض واألوبئة في الجزائر:
 -1المرحلة األولى من  1832إلى :1848
تميزت ذه المرحلة باهور وبا ال وليرا في عدة مدن جزائرياة ميهاا مديياة الجزائار التاي أحصايت بهاا  232حالاة
مما استدعى عقد جلسة ارئة للم ت الصحي التخاذ ا جرا ات الالزمة حيث تقرر حجر المرضاى فاي مديياة مرسايليا
بسب عدم ندرة محجر "با عزون" على استيعا ل المصابين بال وليرا)19 .
و ايت مديية و ران في ذه األثيا في مي عن الوبا حسبما أ ارت إليل المصادر األر ينية ب ن المي قة خالية من
الوبا  .وأ ار رئيس الم تا الصاحي لاو ران أن الصاحة ايات جيادة بهاذه المديياة )20 .ريار أيال بداياة مان  05جاايني
 1834اهرت األعراض األولى لل وليرا بمديية و ران متسببة فاي ساقو عادد بيار مان الضاحايا )21 .وسارعان ماا
ايت ر من و ران إلى مستغايم ومرسى ال بير ثم معس ر مخلنا أ ثر من  1457ضاحية فاي اار وجياز نادر بع ارين
 )20يوما)22 .
اتخذ المسؤول عن الم ت الصاحي لمديياة عياباة عادد مان التادابير وا جارا ات ميهاا التصاري بعادم نادرة المحجار
الصحي الموجود بالمديية على الت نل بمرضى ال وليرا أليل ينتقد إلى الياافة والتهوية)50 )23 .
ذا وند اجتاح ال وليرا مديية البليدة حيث أسيدت مهمة تسيير مست انى بوزريعاة إلاى العقياد "فيااالر" )24 .Vialar
ما عايت نبائل أوالد ساي محماد و اي إحاد فصاائل نبيلاة أوالد يايال مان وباا ال اوليرا ساية  1834مت بادة أضارارا
بيرة)25 .
و ما يدليا علاى سارعة ايت اار وباا ال اوليرا فاي ال مياا ق الجزائار أثياا السايوات األولاى مان االحاتالل النريساي
للجزائر و امتداد العدو إلى راية ياحية " ر ال" عام  1839متسببا فاي االأ ثلاث السا ان )26 .اذا فاي الونات
الذي ان فيل رق البالد يتعرض و األخر لوبا ال وليرا إذ اجتاح ياحية نسي يية وضواحيها في هر أ توبر مان عاام
 1837مخلنا  1500ضحية)27 .
يقلت بعض التقارير ال بية العس رية والمديية ميها سو الوضاع الصاحي فاي الجزائار مان خاالل ايت اار وباا ساية
 1848بسب البواخر ايتية من اس يبول والتي ان على متيها عدة حاالت مصابة بال وليرا)28 .
 -2المرحلة الثايية من  1851إلى :1854
اتخذت خالل ذه المرحلة ينس ا جرا ات الونائية التي اتبعت خالل المحية األولى ريار أن اهاور الوباا مان جدياد
خالل سية  1851أجبر السل ات إلاى ت بياق الحجار الصاحي إلاى جايا عملياات الت هيار فاي المحااجر.و سارعان ماا
تد ورت من جديد األوضاص الصحية في الجزائار بساب اهاور ماا أ لاق عليال بوباا "ال اوليرا األسايوية" Choléra
 Asiatiqueبضواحي مديية تلمسان في جوان  1851و ان المرض ند خل ضحايا في مديية و ران)29 .
و تواصلت عدو الوبا إلى ل من نسي يية التي عايت من التينوس والجذري وال وليرا ومعس ر التي تسل عليها
وبا الحمى ب يواعها المختلنة ترت عيها ايت ار مرض التينوس يتيجة البؤس والحرماان وساو التغذياة والنقار الميت ار
في أوسا الس ان .ما أ ارت التقارير الصحية فيما بعد إلى تراجع الوبا في مي قة و ران في حادود ساية  1853األمار
الذي جعل الوضع الصحي يوص ب يل أمن)30 .
 -3المرحلة الثالثة من  1855إلى :1870
تميز الوضع الصحي بيوص من االستقرار حيث ايت الجزائر مي قة أمية من الوبا إلى راية  1855ل ان ماع حلاول
سية  1856بدأ الوبا من جديد في الاهور إثر إرساا سانيية بميياا عياباة آتياة مان ميياا تاويس وحاملاة ل اهادة صاحية

م وأ فيها  Patente bruteأثبتت أن ر ابها مصابون بال وليرا األسيوية .فنرضت علايهم الحجار الصاحي لمادة 24
ساعة ثالث مرات متتالية) إلى جاي رسل وتهوية ل ما ان على متن ذه السنيية من سلع ور ا )31 .
بالررم من استمرار اهور حاالت اينرادية لوباا ال اوليرا فاي ال مان و اران داخال المست انى الماديي ومست انى
الداي بمديية الجزائر خالل سية  1860إال أن األ با ناد أجمعاوا علاى أن الجزائار وياارا لمياخهاا الجياد ب م ايهاا أن
تصب بيئة خالية من األوبئة إذا عرفت ي تحمي أراضيها باتخاذ ا لإلجرا ات الونائية المياسبة.
عاد وبا ال وليرا إلى الجزائر مع يهاية سية  1865حيث سجلت حاالت في مديية الجزائار ثام حااالت أخار بمديياة
نسي يية سية  1867فايت رت العدو إلى ل من ميا ق :تيس األصيام البليدة القليعة و ر ال)32 .
ما ان س ان مديية الجزائر عرضة "للحمى الصنرا ا سبايية" سية Fièvre jaune espagnole .1870
رابعا :الجدري والتينوس من األوبئة النتا ة:
يعود ذا المرض إلى عهود نبل االحتالل النريسي للجزائر و ان يت رج بين المهادية وال دة والتاواتر وت صال اذا
الماارض فااي بيئااة الجزائااريين الصااحية ميااذ النتاارة العثماييااة والساايوات األولااى لالحااتالل )33 .حيااث اهاار فااي العهااد
االستعماري ما بين سيوات  1831و 1833ثم عاد الوبا سية  1837لييت ر بسرعة بيرة فاي أوساا الجزائاريين مان
نبيلة إلى أخر ومن دوار ألخر.و ان يحصد ال ثير من األرواح ما أثبتتال التقاارير الصاحية لساية 1851التاي وصانت
الوضع الصحي السائد أيذاأ بالجزائر بالمتد ور جدا)34 .
ايت اار وبااا الجاادري بحاادة فااي مدييااة عيابااة وضااواحيها خااالل سااية  1852رراام الحمااالت التلقيحيااة األوليااة ومااس
األريا والمدن بصورة مخينة لدرجة أيل بل "بزلزال عيي ")35 .
تسب وبا سية  1843في خسائر ب رية امة خاصة في صنو األ نال وعم الوبا معام المدن الجزائرية خالل
سية  1846حيث ايت ر في مدن :األصيام سية  1857وعين تمو يت سية )36 .1862
زاد المرض في االيت ار إذ مل مديية نسي يية التي ايت ر بها أيضا مرض التيناوس ومديياة معسا ر ساية 1867
ومدن دلس وبيي سليمان بوالية المدية حاليا) حيث ان مرفقا بمرض التينوس.ثم تعد إلى مدن س ي دة واألصيام التي
فقدت يسبة امة من س ايها خاصة ميهم األ نال أما الياجون فقد أصيبوا بالعمى  Cécitéوا عانة)37 .
تواصل تد ور الوضع الصاحي بساب يقا فاي األدوياة وساو التغ ياة الصاحية للسال ات االساتعمارية لدرجاة أن
"أينون توران" ند لخصتل في لمات جد ناساية ":إن السا ان األ االي محروماون مان أدياى ال ارو الصاحية..لقد توننات
الزيارات الدورية داخل القبائل وفي "ثيية الحد" والية تسمسيلت حاليا) وفي نالمة وفي تايس ماا باين  1865و1867
والية ال ل حاليا) مع العلم أن الوبا ند خلا فاي محاي اذه الادائرة  1731ضاحية مان مجماوص  16444ساا ن"..
)38
خامسا :استمرار وبا ال اعون إلى الستيييات من القرن التاسع ع ر
يمثل ال اعون أخ ر األمراض التي اجتاحت البالد خالل العهد العثمايي لما لل من عوان وخيمة على الس ان مسببا
ورا ه ايهيارا ديموررافيا سلبيا امتدت أثاره إلى البيية االنتصادية للبالد.و يعتبر من األمراض المزمية التي رافقت الوجود
العثمايي في الجزائر مما جعلل يؤثر على الوضاع الصاحي للجزائاريين ويارتب بالعوامال األخار الماؤثرة علاى الصاحة
مثاال :االض ا رابات الجويااة والتحااوالت المياخيااة ماان جنااا وفيضااايات واجتياااح الجااراد ومااا يياات عياال ماان نح ا
ومجاعات وحدوث ال وارث ال بيعية من زالزل وحرائق وما يترت عن ل ذا من خرا ودمار املين.
ايت اارت أيااواص عدياادة ماان ال اااعون أ مهااا ال اااعون الخراجااي أو الاادملي  Peste Bubonique )39وال اااعون
الرئااوي  Peste pulmonaire ou pneumonique )40اللااذان ايااا أ ثاار ايت ااارا فااي الجزائاار حيااث ذ رتهمااا
المصادر والمراجع بصنة مستمرة األمر الذي جعليا يستيت ايت ار ما ب ل نوي.
و ند ت رق أحد المصادر الهامة في الموضوص إلى ايت ار اذا المارض مياذ م لاع القارن التاساع ع ار حياث ايت ار
بمديية و ران فيما بين  1802إلى  1804وعيابة والجزائر فاي  1816ونساي يية والبليادة وبجاياة وجيجال فاي 1817

 ثاام الجزائاار1819  والجزائاار وعيابااة وو ااران وبس ا رة فااي1818 وبوسااعادة وأوالد جااالل و ولقااة والجلنااة فااي
 ثام1835  ونساي يية فاي1822  والجزائار فاي1821  وعياباة تلمساان وو اران فاي1820 ونسي يية وو ران في
)41 .1853 و1852 دائرة ملياية فيما بين سيوات
:االستيتاج
 وناد يعاود دلاأ.لم تيجوا الجزائر من األمراض واألوبئة التي ايت رت بهاا وفت ات با ال األرواح مان أبيائهاا وبياتهاا
. ل ثرة ا تمامات ا دارة االستعمارية بتوسعاتها داخل البالد ولسياساتها القمعية تجاه الجزائريين من جهة أخر
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