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  اإلهـــداء

  

دين       ى الوال ع إل ل المتواض ذا العم دي ه أه
ريمين  ا اهللا"الك ة   "رحمهم راد العائل ل أف ى آ ، وال

دمًا    والى الذين آانوا دومًا  ى المضي ق يشجعوني عل
  .في ميدان البحث العلمي

  .أخي إبراهيم - 

 .زوجتي وأبنائي - 

 .أصدقائي - 
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  آلمة شكر وعرفان

ه    ذآرتي هات دم م إال ان   أجد ال، بهذه المناسبة وأنا أق
ة     لألستاذةعبر عن عميق امتناني أ دآتورة فل المشرفة  ال

اوي اعي  -المس ي    القش ا ل اعدتها وتحفيزه دعمها ومس ل
  .والجدية على البحث

ذين       اريخ ال م الت اتذة قس ل أس كر آ ا اش دونيآم  أم
  .يالعلمبالنصح والمساعدة واإلرشاد 

وتني  ذا وال يف ذين ن أأه ل ال كري لك جل ش س
اء ساعدوني وشجعوني من زمالء   ى    وأطب ومشرفين عل

ة،       ة الوطني ر، المكتب د باستور الجزائ هيئات علمية، معه
ة حة العمومي ة للص ة الوطني وطني  المدرس د ال ، المعه

  .للصحة العمومية

  .لكل هؤالء جميعًا جميل الشكر والعرفان

 

  مـــالــــــن سـد بـــــأحم

 2008جوان 15الجزائر 
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  المقدمــــــــــة
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  ن الرحيمبسم اهللا الرحمـ

  

  ةـدمــــالمق
األوضاع الصحية للجزائريين في منطقـــــــة "إن الدافع إلى اختيار موضوع         

 " من خالل وثائق أرشيف معهد باستور 1939-1919وادي سوف في الفترة ما بين 

طالما راودتني أثناء رحلة الدراسة الجامعية بعد التغيرات يعود إلى التساؤالت التي ال 

 أنجروما  االستعماريةالتي طرأت على المجتمع الجزائري جراء السيطرة  ىالكبر

للشعب الجزائري في  شتى أنحاء  االجتماعيعنها من تأثيرات سلبية على المستوى 

  .البالد

ا سماه االعمال االنسانية في في الوقت الذي آان فيه االستعمار الفرنسي يفتخر بم

ن بيار غوانار أنه اافريقيا عامة والجزائر خاصة، حيث ذهب إلى حد القول على لس

من دون الوجود االستعماري الفرنسي آان قد توفي ثالثة أرباع الجزائريين، هذه 

  .النتيجة ال تعود فقط إلى جهود االطباء الفرنسيين وانما آذلك إلى السلم المستتب

هذا وقد حاولت تلمس الوضع اإلجتماعي و اإلقتصادي لمنطقة وادي سوف         

بالجنوب الشرقي الجزائري و إعداد دراسة طبية لألمراض و األوبئة التي آانت تتردد 

  .على السكان و لعل أهم الصعوبات في هذا المجال آانت 

التاسع عشر المعتمد عليها بالغة الفرنسية للقرن  توفر المـــادة األرشيفية  -

   .وبداية القرن العشرين
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 التعامل مع المصطلح العلمي و توظيفه  -

 إستنطاق الوثـــائق األرشيــــفية  -

 المسح الجغرافي للمـــنطقة قيد الــدراسة  -

ما مدى مصداقية الوثيقة التي آانت بأقالم فرنسية و ما تميزت به من  -

 .موضوعية

  

ما هو موجود من مادة يمكن اإلعتماد عليها فشرعت في البحث و التعرف على      

في المؤسسات و الهياآل الصحية المتواجدة على مستوى الجزائـــــر مثــل وزارة 

و المعهد الوطني )  ENSP( المدرسة الوطنية للصحة العمومية  ،الصحة و السكان 

ويه ما يحت انتباهيو معهد باستور الجزائر الذي لفت )  INSP( للصحة العمومية 

من مادة أرشيفية غنية تصلح أن تكون مادة للدراسة و البحث و لعل أهم ما وقفت 

عنده مليا هي دورية أرشيف معهد باستور التي آانت و ال تزال عبارة عن حوصلة 

هذه المادة على األستاذة المشرفة لدراسة  استغاللفصلية أو سنوية فعرضت فكرة 

الفترة الممتدة ما بين الحربين العالميتين  موضوع األوضاع الصحية للجزائريين في

  .على محتويات هذه الدورية  اعتمادا

إستقر األمر على ضرورة معالجة منطقة محددة من الوطن الجزائري نظرا       

لشساعة المساحة آما تم اإلتفاق على الفترة الزمنية لما بين الحربين ألن ما سبقها 

و إلى غاية سنة  1518ثمانيين إلى الجزائر خاصة تلك الممتدة ما بين وصول الع

قد تمت معالجتها في رسالة دآتوراه دولة تحت عنوان الصحة و السكان أثناء  1871

من طرف األستاذة )  1871 – 1518( العهد العثماني و أوائل اإلحتالل الفرنسي 

  المشرفة 
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الذي لقيته من و من ما ساعدني على المضي في البحث و جمع المادة التشجيع       

األستاذة المشرفة لما تمتاز به من حيوية و تقبل لمناقشة أي فكرة بصدر رحب إضافة 

إلى التنظيم المحكم المتوفر على مستوى مكتبة و أرشيف معهد باستور الجزائر و 

الذي يشرف عليه طاقم تديره سيدة هي األخرى باحثـــة آما ساعدتني عملية البحث 

و التي رآزت فيها على محتويات إلستقرار على موضوعي هذا التي باشرتها قبل ا

  .المكتبة الوطنية بالحامة خاصة ما هو متوفر على مستوى الرصيد المغاربي 

و لقد تمكنت خالل قراءاتي العديدة من تحديد إطار إشكالية المذآرة إنطالقا من     

  التساؤالت التالية 

 ؟اد سوف في بداية القرن العشرين األمراض و األوبئة التي عرفتها منطقة و -1

هل تميزت مناطق الجنوب بأوضاع صحية مغايرة لتلك الموجودة بالشمال  -2

 ؟الجزائري 

ما هي الفئات التي تعرضت لألمراض و األوبئة و هل آان المعمرون في منأى  -3

 ؟عنها 

 ؟منها الجزائريون  استفادهل توفرت منطقة سوف على هياآل صحية  -4

مثلما تدعيه  يون  تسحين االوضاع الصحية للجزائريينهل استطاع الفرنس -5

 .الكثير من الكتابات الفرنسية المعاصرة

  :البيبليوغرافيا •

اعتمدت في مذآرتي هذه بشكل أساسي على محتويات دورية ارشيف معهد 

باستور الجزائر التي بقيت تصدر لمدة تقارب القرن إضافة إلى بعض المؤلفات التي 

  منها  ما آان متوفرا بمكتبة المعهد وما تم الحصول  وأرشيفه بمعهد باستورتعرف 
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تختص بالجانب التاريخي  وأبحاثأثناء رحلة البحث، إضافة إلى دراسات عليه 

 بأقاليمما آان يصطلح عليه أو والجغرافي لمنطقة السوف والصحراء الجزائرية 

وفرة على مستوى مصادر تعود  للقرن التاسع  عشر متآما يضاف إلى ذلك الجنوب 

موجهة لطلبة معاهد  واألوبئة باألمراضحديثة تهتم المكتبة الوطنية بالحامة ومراجع 

  .واألطباء والمختصين في هذا الميدانالطب 

 :أما الخطة المعتمدة في بناء هذه المذآرة فهي على النحو االتي •

  :المقدمة -

يات البحث ومحتووالتعريف ببيبليوغرافيا  اإلشكاليةأقدمت فيها على طرح 

  .الفصولاألقسام و

  

  .يعرف بمعهد باستور الجزائر وشخصية لويس باستور: الفصل التمهيدي -

I- القسم األول:  
  .التعريف بالرصيد األرشيفي ودراسة خصائص المنطقة 

   :الفصل األول -

ر على مستوى دورية أرشيف معهد باستور ـالتعريف بالرصيد األرشيفي المتوف

  .الجزائر

  الفصل الثاني -

  .للمنطقة واالقتصادية االجتماعيةالخصائص  
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II - وهياآلها صحيةاألوضاع ال واقع: القسم الثاني  

  الفصل الثالث -

  األمراض واألوبئة دراسة طبية للمنطقة

  الرابعالفصل  -

  المؤسسات والهياآل الصحية

  الخـــاتمــة -

رحلة البحث عبر  قمت من خاللها باستخالص استنتاجات توصلت إليها

  .بالدراسة المتواضعة
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  لمحة عن حياة لويس باستور

  فصل تمهيدي
  

 التعريف بمعهد باستور 
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وبعد فترة  1822ديسمبر  17بتاريخ  )DÔLE(ولد لويس باستور بمدينة دول       
اين ال يزال بيته  )MARNOZ(بمدينة مارنوزالدباغ وجيزة من ميالده حل أبوه 

التي  ةحالاليحافظ على ال يزال منزل ب )ARBOIS(أربوا مه ثم ينتقل إلى يسمى باس
  .آان يعيش أثنائها به باستور 

آان أب باستور رجل شعبي جندي من جنود الثورة واالمبراطورية برتبة صف ضابط 
لسيرته المحمودة في ميدان المعرآة عرف ببساطته وشح بالصليب الشرفي 

  . وتواضعه

، ) Jean Etiennette Roqui(كانت تسمى جون  اتيانت روآي أما أمه ف      
  .آانت امرأة مجتهدة  ذات خيال واسع وطموح آبير

بدأ لويس  باستور حياته الدراسية بالمدرسة االبتدائية ألربوا ثم واصل التعليم 
  .االآمالي باآمالية المدينة نفسها أين تابع دراسته آخارجي

تلميذا عاديًا ظهرت عليه  مالمح وميوالت فنية تخص آان باستور في بداية دراسته 
رومانت .ألح السيد م األثناءميدان الرسم في السنة السادسة من تعليمه وفي هذه 

)M.Romanet ( على ذهاب هذا االبن اليافع إلى المدرسة العليا)L’Ecole 
Normale Supérieure (هذه المدرسة التي آان يحلم أبوه برؤيته أستاذا بها.  

لكن دراسته الثانوية آانت بمدينة  1830حل باستور بالعاصمة باريس في أآتوبر       
ومن هذه المدينة يكتب ألخواته قائًال أخواتي العزيزات ) Besançon(بوزونصون 

اني أدعوآن مرة أخرى للعمل ولحب بعضكن البعض واعلمن أنه بالعلم سنرقى فوق  
  .)1(آل االخرين

  متابعًا في نفس) Besançon(أصبح معلمًا بثانوية بوزونصن 1841وفي سنة      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Encyclopédie par l’image pasteur, librairie Hachette pp 9&10 
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فرنك فرنسي أستقبل سنة  300قت دراسته في القسم الرياضي الخاص متقاضيًا الو
  .في المدرسة العليا بشهادة في العلوم الفيزيائية 1842

بالعاصمة باريس وهو يعيش أحداث الثورة  1948شوهد باستور في فيفري     
  بحماس 

  :اآتشافاته

فقد حل لغزًا توقف  عدم التناظر الجزئيآانت أولى اآتشافاته تخص عمله حول 
  . سنة) 26(حوله المفكرون وآان عمره ال يتجاوز ست وعشرون 

لهذه الفترة ولم يكن يتجاوز عمره حينها  األوائلهذا العمل ضم العلماء  هوضع
سنة من عمره ومنذ ذلك أصبحت الجامعات والمعاهد الكبرى تتسابق للظفر بعالم  26

العمل والبحث العلمي وفي هذا الوقت بالذات في هذا المستوى لتوفر له آل مستلزمات 
يتوفر اآبر العلماء مثل آلود لم يكن بفرنسا سوى عدد قليل من المخابر آما لم يكن 

  .برنارد وسانكالر دوفي سوى على وسائل محدودة وبائسة في بعض االحيان

وسائل حيث لم يجد ال المخبر وال ال) Dijon(عين باستور بعد ذلك بثانوية ديجون      
ولحسن حضه عين بعد ذلك أستاذًا مساعدًا بكلية العلوم بستراسبورغ ليواصل أعماله 

  .وأبحاثه

  :زواجــــــه

تزوج باستور بابنة عميد أآاديمية ستراسبورغ مثلما  آانت تدعى آنذاك، اآلنسة       

تحكمي ماري لورانست وها هو يراسلها في فترة الخطوبة قائًال لكما أطلبه منِك أن ال 

  علي بسرعة أحكامًا خاطئة قد تجعلِك تخطئين ويخبرك الوقت انه وراء هذه البرودة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Encyclopédie op.cit. pp. 10&11 

 (2) Idem pp. 17&18  

  .واالحتشام اللذين قد ال يروقانِك يوجد قلب مليء باالعجاب بِك
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عين باستور متصرفًا اداريًا ونائب مدير للدراسات العلمية  1857وفي سنة     

  .بالمدرسة العليا 

لم يكن باستور عالمًا حبيس حجرة  المخبر بل عرف عنه آثرة الذهاب في رحالت      

للبحث في حقيقة  ن أن يصبح له آثير من المخابر  بالهواء الطلقعلمية مكنته  م

وأصل االوبئة، لقد قام بأعمال آثيرة في متحف التاريخ الطبيعي بالطابق السفلي 

  .بالعاصمة باريس

    :مرضه

أثناء عودته من رحلة بحث إلى نزيف  1868أآتوبر  19تعرض باستور في   

ليسرى لكنه من العجيب ان هذه االصابة دماغي أدى إلى اصابته بشلل في الجهة ا

أبقت على امكانات باستور الذهنية وذآائه وارادته، رغم تمتع باستور بوطنية ملتهبة 

وتأثره البالغ هزيمة فرنسا وغزوها بسودان اال انه آان يقول انما هزمنا بالعلم الذي 

ذلك ال وطن له واصل باستور أعماله رغم المرض حول داء آوليرا الدجاج و

  .باالآاديمية إلى نتائج مذهلة  1881بمساعدته تالمذته واستطاع  التوصل في فيفري 

  :تأسيس معهد باستور

ها والذي قيل عن افتتاحه  1888نوفمبر  14دشن وافتتح  معهد باستور بتاريخ   

  هو البيت الكبير الذي يمكن القول حوله أو يمكن القول أن آل حجر منه  هو داللة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)Encyclopédie op.cit. pp. 11&12 

      (2)Idem pp. 17&18  
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  .مادية على فكرة سمية

  :تكريمه

 27تكريم لويس باستور في ان احدى أآبر احتفاالت االمة الفرنسة آانت 

لميالده  حيث اجتمع ضيوف فرنسا  ووفودها   72بمناسبة الذآرى  1894ديسمبر 

  .من آل أنحناء البالد بحضور رئيس الجمهورية الفرنسية

  :وفاته

بعد مغادرته المعهد الذي سمكي باسمه وفي  غرفة تشبه الزنزانة لفظ لويس 

وهو يرقد في ضريح موجود في المعهد  1895سبتمبر  28باستور آخر أنفاسه في 

  .سنة بعد وفاته 15وبجنبه زوجته التي توفيت 

  التعريف بمعهد باستور
  

 و سولي  )J.B TROLARD  (قام أساتذة الطب تروالر 1894في شهر نوفمبر 
)H.SOULIE( بتأسيس معهد باستور قصد معالجة األشخاص المصابين بداء الكلب.  

ت بين الحاآم العام جوانار والدآتور رو مدير واثر محادثا 1909وفي سنة 
إلى قرار تحويل معهد  1909ديسمبر  31معهد باستور بباريس توصل الطرفان في 

  باستور الموجود بالجزائر إلى ملحق لمعهد باستور باريس 
 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Encyclopédie op.cit. p,12 
     (2)Idem pp. 17&18
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  وثيقة شهادة ميالد لويس باستور 

   Encyclopédie par l’image pasteur, librairie Hachette: المصدر المعتمد
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إن األمر الذي جعل الطبيبين يفكران في تأسيس معهد بالجزائر هو بعد المنطقة عن 
  .باريس األمر الذي صعب الحصول على مصل معالجة الكلب

حث موجهة لدراسة األمراض المعدية معهد باستور الجزائر هو مؤسسة ب
  )1(الحيوان و النبات الخاصة بالجزائر و إفريقيا الشمالية  ،لإلنسان 

يتكون معهد باستور من مؤسسة حضرية وثالث مالحق واحدة حضرية و 
الحاآم وقد  قال ، )2(أخرى ريفية وثالثة صحراوية إضافة إلى محطة تجارب ريفية 

ان معهد باستور هو احدى ) M.Varnne(فارني .ة مالعام السابق للهند الصيني

  .احسن وسائلنا لتكريس االستعمار

  المؤسسة الرئيسية
  

بالجزائر العاصمة بحي الحامة بالجنوب الشرقي المؤسسة الرئيسية تقع 
للمدينة بالقرب من حديقة التجارب ومعهد الفنون الجميلة و على بعد بضع مئات 

هكتار نصفها مبني و النصف األخر 2احة األرضية تقارب مس ،األمتار من البحر 

  وضع لإلحتياجات المستقبلية 
آل المخارج مسيجة موجهة لدراسة   ،تشغل المخابر عدة بنايات من طابق أو طابقين

  .كروبيولوجي و البرازيتولوجي وهناك مخبرين إضافيين للكيمياء و الفيزياء يالم
عزوال تفاديا لمخاطر الحرق حيث تستقبل أما المكتبة ومخازن الكتب تحتل جناحا م

  .منشور دوري  300الدوري أآثر من  االشتراكالمكتبة نتيجة 

  
 )1( - NOTICE SUR  L'INSTITUT PASTEUR D'ALGERIE TOME I pp 06 &07 
)2(  Idem , pp 09 & 13 
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  .الموقع الجغرافي لمعهد باستور بمنطقة العاصمة الجزائر: الوثيقة

   NOTICE SUR  L'INSTITUT PASTEUR D'ALGERIE TOME I: المصدر المعتمد
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 و اإلطالع على محتويات المكتبة االستفادةيمكن لألشخاص األجانب عن المعهد 

بترخيص من المدير دون التمكن من اإلعارة الخارجية آما توجد خمس بنايات ملحقة 
  ...  .القردة  ،الفئران ،بها و محالت للحيوانات الصغيرة مثل األرانب

يستفيد المدير وعضوين من اإلدارة وحاحبين وعاملين من السكن داخل المعهد 
  بضمان المداومة

  
  الملحق الحضري

ة ا ع بوسط مدين د الظهر لتسليم يق ر ومخصص لمعالجة الكلب يعمل بع لجزائ
  .)1(كروبيولوجية يالمصل ومواد التلقيح ويستقبل العتاد الخاص بالتحاليل الم

  
  الملحق الريفي

ل  ى   5يحت ة عل ة القب ر بمنطق احية الجزائ ارات بض اعهكت ن  100 ارتف ر م مت

ات  آم من المقر الرئيسي و به تتم الع 2.5سطح البحر وعلى بعد  ناية بقطعان الحيوان

ي التجارب أو تحضير ي تستعمل ف رة الت ات  الكبي ذه الحيوان التلقيحات و األمصال ه
  ... .الكالب  ،األغنام  ،الخيول  ،بها داخل المدينة آاألبقار  االحتفاظ

آتلك التي تختص في غرس النباتات  يحتوي الملحق الريفي على محالت للتجارب
والحضائر وبنايات جديدة، بنيت وفق مخطط  اإلسطبالتإلى إضافة  لألبحاثالموجهة 
  .أعد مسبقًا

  
)1(   Notice sur I. P. A    p.25 
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  المخبر الصحراوي
ولي      )H.Foley(أنشأ أول مخبر صحراوي لمعهد باستور الجزائر من طرف ف

م    1907سنة  ذات ت دور القمل   اآتشاف ببني ونيف بالجنوب الغربي وبهذا المخبر بال

  .1922نقل الحمى الراجعة في نوفمبر  في

  
  : محطة التجارب

بمزرعة أوالد  15/09/1927تم إنشاء هذه المحطة بموجب قرار رئاسي في 

  )1(هكتار 360ر توتة بحقل المتيجة وتمتد على مساحة ئمنديل بلدية ب

  

ر العاصمة   25على بعد  ة    آلم من الجزائ ر توت ة بئ ة    ببلدي ، حيث عرفت المنطق

ة تنظ ف وتعملي ةي دان      هيئ ة ومي ارب العلمي الحة للتج ا ص بحت بموجبه املة أص ش
  .التعليم وفق ما تتطلبه عملية المشارآة في حماية صحة األشخاص

فيات          ض المستش ر وبع مة الجزائ ن العاص ة م ذه المحط رب ه ن ق ة م ونتيج
  آمستشفى الدويرة استطاع معهد باستور استغاللها بشكل مثالي 

  
 

 Idem , pp 26 & 27)1(  

فلة  Anonyme, le service de santé des armées en Algérie cité par )1958‐1930(لمزيد من االيضاح راجع 

أطروحة  )1871- 1815(الجزائر أثناء العهد العثماني واوائل االحتالل الفرنسي في  القشاعي الصحة والسكان -موساوي

  .2004دكتوراه دولة في التاريخ الحديث المعاصر ، الجزائر 
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   :جدول المصالح والمخابر

   :مصلحة البحث

  .ميكروبيولوجيا و طفيليات بشرية  -1

  .ميكروبيولوجيا و طفيليات حيوانية -2

  .ميكروبيولوجيا و طفيليات نباتية -3

 .سمــــوم -4

 .ميكولوجيا  طبية وزراعية -5

 .أنتومولوجيا طبية وزراعية -6

 .بيولوجيا عامة -7

 .الشمال إلى الجنوب المساهمة في المسح العملية للجزائر من -8

   :التعليم

  .مخبر للتربصات الخاصة بالعمال والباحثين المقيمين بالمعهد 

  :المصلحة التقنية
  .)1(ميكروبيولوجية وآيميائية، طبية، بيطرية، وزراعيةتحاليل 

  
  
  

)1(   Notice sur I. P. A    pp.30&31 



20 

 

  
  

  .مصلحة الكلب
  .مصلحة حمى المستنقعات 

  .مصلحة السل
  .األمصالحة مصل

  .ريدضد الج مصلحة التلقيح
  .مصلحة الطاعون

 )1(والذي يعمل بالصفة الحالية 1900معهد باستور الجزائر الذي يعود لسنة 

هومؤسسة علمية هدفها البحث في العلوم الخالصة و إنجاز العلوم 1910منذ 

رة لمعهد ة و المساهمة في التعليم العالي للجرثوميات وهو ملحق تابع مباشيالتطبيق
  . االستقاللباستور بباريس إلى غاية 

 ،أصول مختلفة  يحتوي معهد باستور الجزائر على خليط من العمال والموظفين من
يمكن الوقوف على العينات اإلثنية المشكلة لطاقم العمال والموظفين وهي على النحو 

  :التالي 

عامل آلهم من أباء  114بلغ عدد عمال و موظفي معهد باستور الجزائر  1939سنة 

علميون (ة ــاف مهنيــنـالثة أصــو يمكن تقسيمهم إلى ث ،يحملون الجنسية الفرنسية 
  ) .و أصحاب وظائف ثانوية  ،تقنيون  ،
  
  

  1939حالة معهد باستور الجزائر سنة  )1(
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  .موقع المحطة التجريبية ألوالد منديل بمنطقة بئر توتة : الوثيقة

   NOTICE SUR  L'INSTITUT PASTEUR D'ALGERIE TOME I: المصدر المعتمد
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ر ـــاء المخابـــرؤس ،رؤساء المصالح  ،يشمل هذا الصنف مدير المعهد : العلميون 

  .موظف  17المساعدون إضافة إلى الكاتب العام و أمانة اإلقتصاد ومجموعهم  و

 ،ر ـــابــــــدي المخـــومساع ،المخبريين  ،يشمل هذا الصنف المحضرين : التقنيون 
المكلفون بالهاتف وو الممرضات الزائرات و مساعدي السكريتاريا و أمين الصندوق 

   .  موظفا  60 رات ومجموعهماوالسعاة وسائقوا السي

العمال  ،ويتكون هؤالء من عمال المخابر والحجاب : أصحاب الوظائف الثانوية 

  )1( .عامال  37ومجموعهم  ،عمال اإلسطبالت  ،المهنيين 

  : 01/01/1935الموظفون بتاريخ 

  : العمال المؤهلون) أ
  ايدمون سارجان  .د: المدير/ 1

  رؤساء المصالح/ 2

  بيقي. م .د -

 .بيطري دوناسيان. أ -

 .فوليي. د -

 .بارو.  ل. د -

 .ايتيان سارجون. د -

  
   

Archives de l'Institut Pasteur d’Algérie Tome XIX N°2 1940 pp.326&327)1(  
 séminaire sur le développement d'un système national de santé راجع اإليضاحلمزيد من 

l'expérience Algérienne – Alger, 07- 08 Avril 1983  
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  :رؤساء المخابر
  كاتاناي. أ.د  -

   روجرياف. ح :السيدة -

  ليستوكار. ف.د -

  .بيطري ، بلونتيراي. د -

  بيطري، اندري سارجان. د -

  ايترون. ف.د -

  
  :تاريايركالس

  بونتيي.م: االنسة -

  بو تي.م: السيدة -

  
  : االطارات الثانوية

  رئيس مصلحة: الدكتور مورات -

  )1(رئيس مخبر: يسينيف.الدكتور ج -

  
  

)1(   Notice sur I. P. A    p.34 
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  األول القسم
  

 التعريف بالرصيد األرشيفي ودراسة خصائص المنطقة
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  الفصل األول
  

لى مستوى دورية ر عـالتعريف بالرصيد األرشيفي المتوف
  أرشيف معهد باستور الجزائر
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  :الفصل األول

التعريف بالرصيد األرشيفي المتوفر على مستوى دورية أرشيف معهد 
  باستور الجزائر

دورية تابعة لمعهد باستور الجزائر تسمى أرشيف معهد  هي مادة مستقاة من       

تكملة للدورية  1923ول مرة تحت هذه التسمية في مارس صدرت أل ،باستور الجزائر

  .التي سبقتها والمسماة أرشيف معهد باستور شمال إفريقيا 

  .)L.PARROT(آان مؤسس أرشيـــف معهد باستــور الجزائر و أمينها العام بـارو

  تقديم دورية أرشيف معهد باستور الجزائر
سم آانت تصدر الدورية في  23/25تقدم الدورية في مطبوعة ذات الحجم        

 ،جوان  ،مارس : بدايتها آل أربعة أشهر أي في آل ثالثي و في أشهر السنة التالية 

أآتوبر ثم أصبحت سنوية الظهور وعند ذلك لم تعد لها فترة معينة من سبتمبر أو 

 280و  240عدد الصفحات التقريبي لكل عدد يتراوح مابين  ،السنة تصدر فيها 

نت تطبع في المطبعة الحديثة في الجزائر بالغة الفرنسية في أغلب األحيان صفحة وآا

  .ونادرا ما آانت تطبع باللغة اإلنجليزية 

آانت تقدم إلى الجهات الرسمية بصفة منتظمة ،لم تكن الدورية ذات رواج تجاري آبير

ساهمون وإلى آل الباحثين الذين ي ،المكتبات الطبية،الوزارات ،مثل رئاسة الجمهورية

  .في إنجازها وآذا لكل معاهد باستور في العالم في إطار التبادلبعيد أو من قريب من 

دوريات النادرة التي بقيت لتعد دورية أرشيف معهد باستور الجزائر واحدة من ا

  .إلى يومنا هذا االستعماريمنذ العهد المعاصر موجودة خالل آل فترات تاريخ الجزائر 

هجرة جماعية لإلطارات  االستقاللوج المعمرين في بداية عرفت الدورية بعد خر

   الفرنسية مما جعلها تصبح تحت إشراف مثقفين جزائريين في ميدان الطب
                                                                             

(1)  Dépouillement Exhaustif De La Revue Des Archives De l'institut pasteur 
d'Algérie Du T1 N°1  Au T571989 pp, 02&03 
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  .استطاع هؤالء ضمان صدور هذه الدورية الصعبة ورغم آل الظروف

تعد دورية أرشيف معهد باستور الجزائر من أهم الرآائز التي يعتمد عليها   

فهي تجمع عدد هام من الفصول على شكل تقارير وخرجات المجال الطبي في تطور 

ة عبر آل أنحاء المستعمرات الفرنسية آنذاك خاصة في الشمال االفريقي، علمي

  .الجزائر، المغرب، وتونس

آانت الدورية فصلية الصدور ولها أربع آراسات آل سنة وابتداًء من سنة   

في ماد الورق لجأت الدورية إلى الطبع بأحرف جد مصغرة   أزمةوبسبب  1941

  .لمساس بالشكل العام لتفادي استهالك الورق وذلك دون ا

تاريخ استقالل الجزائر عرفت الدورية مثلما سبقت اإلشارة  1962في سنة  

والباحثين  األطباءإليه صعوبات جمة بعد الفرار الجماعي للمعمرين من ضمنهم 

المشرفين على دورية أرشيف معهد باستور الجزائر، وفي هذه السنة وخاصة في 

طبوعتين في نسخة واحدة نشرت في شهر سبتمبر الحظنا انه تم جمع م 40العدد 

ليتم نشرهما  2و 1أين الحظنا جمع العددين  1963األمر الذي استمر بعد ذلك في سنة 

  .في شهر سبتمبر 4و 3في شهر جوان، والعددين

تمثل في تأميم معهد باستور الجزائر  1970عاشت الدورية حدثًا هامًا سنة 

أمًر ال  1962نسية التي لم تغادر الجزائر بعد سنة الفر اإلطاراتذهاب بقية  وأصبح

جدال فيه وتتعرض بذلك الدورية لظروف قاسية أخرى وتعجز عن الصدور إلى غاية 

  .)1(في تأزمها ندرة مادة الورق مرة أخرىمما زاد و 1977سنة 

  
                                                                             
(1) Dépouillement Exhaustif .OP.Cit .p03 
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خالل الثمانينات من القرن العشرين نشرت الدورية ثالثة إعداد من عشرة إعداد 

الذي لم يظهر إال في سنة  1980لسنة  55العدد : آان من المزمع ظهورهم وهم

ظهر في وقته آما  57، والعدد1988الذي لم يظهر إال في سنة  56، والعدد 1986

  .)1(ت في الظهور األعداد الخاصة ببداية التسعينيات من القرن العشرينتأخر

  تحليل محتوى الدورية

  )2(                : أبوابوفي هذا التحليل البسيط سنحاول تقسيم الملخص على شكل 
  النسبة المئويـة  عـدد الملخصات  األبــــواب

 % 0.47  08  بيولوجيا، بيئة، أنثروبولوجيا، ايتنولوجيا، الجينات

  % 0.11  02  فيزيولوجيا

  % 0.29  05  بيوفيزياء، بيوآيميا، فيتامينات، غذاء، رضاعة

  %  0.11  02  بشرة، شعر، اضافر، واسنان

  % 0.52  09  جهاز عصبي،  علم النفس، أمراض عصبية

  % 0.11  02  حواس، وحساسية

  % 0.70  12  أمراض الدم

  % 0.11  02  رضاعةالغدد،نمو وتطور، اضطرابات التحول، وال

  % 0.99  17  جهاز هضمي

  % 0.11  02  جهاز تناسلي، احتقان، بيريناتولوجي

  % 0.76  13  علم األمراض

  % 46.44  790  ميكروبيولوجيا، مناعة

  % 7.81  133  صحة عمومية

  % 34.21  582  أمراض معدية، طفيليات، أورام، حوادث، حساسية

  % 3.46  59  صيدلة، عالج، تلقيح

  % 3.64  62  مختلفات

                                                                             
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) Dépouillement Exhaustif .OP.Cit .p03 
(2) Dépouillement Exhaustif .OP.Cit .p04 
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  : الجدول قراءة

والذي هو بيولوجيا، بيئة، انثروبولوجيا، ) A(يحتوي الجدول في القسم   

  ا تحويه الدورية من مجموع م % 0.47ايتنولوجيا و جينات ثمانية أبواب ويمثل 

ولوجيا، بشرة، شعر، أظافر، أسنان، وبهم فيزي) C( ،)E( ،)L( ،)N(القسم 

األعضاء الحواس، الحساسية، الغدد، تطور ونمو، اضطرابات التحول، الرضاعة ، 

  .الجهاز التناسلي، االحتقان، بيريناتولوجيا

  .من محتوى الدورية % 11ولكل واحدة منهم بابين وتمثل 

ويحتوي على آل من بيوفيزيا، بيوآيميا، تغذية، فيتامينات، ) D(القسم 

  .من محتوى الدورية % 0.29رضاعة، ويضم خمسة أبواب تمثل 

ويحتوي على آل من الجهاز العصبي وعلم النفس، األمراض ) G(القسم 

  .من محتوى الدورية % 52العصبية ويجمع تسعة أبواب تشكل 

من  % 0.70ن اثنى عشر بابًا تمثل ويضم أمراض الدم مشكل م) K(القسم 

  .محتوى الدورية

  %0.70تمثل يحتوي على الجهاز الهضمي ويضم سبعة عشر بابًا ) M(القسم

من  % 0.76ويحتوي علم األمراض ويجمع ثالثة عشر بابًا تمثل ) P(القسم 

  .محتوى الدورية

 % 46.44بابًا تمثل  790ويضم ميكروبيولوجيا، مناعة، ويجمع ) Q(القسم 

  .من محتوى الدورية
                                                                             
(1) Dépouillement Exhaustif .OP.Cit .p05 
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من محتوى  % 7.31تمثل باب  133ويضم صحة عمومية، ويجمع ) R(القسم 

  .الدورية

م، حوادث، وأمراض ويضم األمراض المعدية، طفيليات، أورا) S(القسم 

  .من محتوى الدورية % 34.21باب تمثل  582وجمع الحساسية 

 % 3.46بابًا تمثل  59ويحتوي على صيدلة، عالج، تلقيح ويجمع ) V(القسم 

  .من محتوى الدورية

  .من محتوى الدورية % 3.64بابًا تمثل  62و به مختلفات تجمع ) X(القسم 

، % 46.44وجيا مناعة المشكلة بـ غيان األقسام الخاصة بميكروبيولطان 

تبدو  % 7.81، صحة عمومية بـ /% 34.21: طفيليات، أورام، حوادث، حساسية

ئر والتي جاءت في نشرته االمسطرة من طرف مهد باستور الجز لألهدافنظرًا عادية 

  :التمهيدية على النحو التالي

ة العمومية طبيعة معهد باستور الجزائر وثيقة االرتباط الخاصة بالصحان 

  :الثالث أبعادهفي البشرية وتبدو جد واضحة وجلية 

  .البحث في ميدان الميكروبيولوجيا والبارازيتولوجيا والمناعة -1

 .تكوين العمال في الميدان شبه الطبي والجامعي -2

تحضير األمصال، مواد التلقيح المخصصة في ميدان الوقاية، العالج،  -3

  .شرية والحيوانيةالتشخيص الخاص باألمراض المعدية الب

  

  
                                                                             
(1) Dépouillement Exhaustif .OP.Cit .p.p 05&06 
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  : تحتوي الدورية على مادة أرشيفية تتمثل في

   (1):التقارير 

لتي ينجزها معهد وهي تقارير سنوية تتضمن آيفية وطريقة سير األعمال ا      

 ،باستور توجد بها آل التفاصيل حول منجزات المعهد في آل من البحوث العلمية

، حاالت مرضية ، دراسات  ميدانية لبعض االوبئة مثل قية ياألعمال التطب ،التعليم 

المالريا، حمالت التلقيح، تقارير حول طرق سير مخابر البحث مثل تلك التي جاءت 

أو مثل التقرير الخاص بداء  1920لسنة  األقصىبالمغرب حول تربية الماشية 

ترد بعض التقارير على شكل اختبارات  أنآما يمكن  (2)الطاعون في الجنوب التونسي

  .علمية ومالحظات 

  :البحوث العلمية
يقوم بهذه البحوث فريق من األطباء والبياطرة والتقنيين في شكل بعثات إلى        

مسبقا بوجود أمراض و أوبئة مثلما آان عليه األمر فيما مناطق متعددة معروفة 

الفتاك والذي خصصت له  )PALUDISME( المالريــــــــــــــــــايخص وباء 

مصلحة تابعة للحاآم العام بالجزائر وآان يعمل تحت اإلدارة التقنية لمعهد باستور و 

لى بحوث علمية تخص قرية محققا نتائج مشجعة باإلضافة إ 29الذي قام بأعمال عبر 

والتي صادفت بداية الحرب  1939عدة أوبئة و أمراض مثل تلك التي أنجزت سنة 

معهد باستور الجهود إلبقاء وتنمية المهمة الموآلة إليه  ضاعف العالمية الثانية حيث

  :ذات األبعاد الثالث 

  
 

  ة الحاآم العامتقارير تقدم لمجلس المراقبة و التحسين معهد باستور الجزائر برئاس (1)

(2) -  Archives de l'Institut Pasteur de l'Afrique du nord Tome I N°3 sept 1921 p.440 
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أعمال تطبيقية آل ذلك تحقيقا للمنفعة العامة وآمثال على  ،تعليم  ،بحوث علمية      

ذي وال 1940التقارير التي يقدمها الباحثون لدينا تقرير خاص بأعمال البحث لسنة 

 د تطرق هذا التقرير لعدة أوبئة و أمراض مثلقو  1939خصص لما تم إنجازه سنة 

 ،العلمية االآتشافاتوآذا  ،لهارسياالب ،)PALUDISME( المالريــــــــــــا

التربصات المنجزة داخل المخابر الصحراوية و التي أشرف عليها تسعة أطباء وفقا 

وقد مست  1920أفريل  18رة بتاريخ الصاد D8154/07للتعليمة الوزارية رقم 

ورقلة  ،تقرت  ،بسكرة  ، األغواط ،الجلفة  ،تيميمون  ،عين الصفرا : المناطق التالية 

الضباط الموجهون  ،البياطرة  ،إلى المحاضرات التي قدمت لألطباء باإلضافة هذا 

محاضرة تضاف إليها أعمال  165ألقاليم الجنوب وقد بلغ عدد هذه المحاضرات 

الدعاية العلمية التي تقدم من خالل دوريات ومناشير قصد رفع مستوى الوعي لدى 

  .السكان 

  :(1)الصور
  :تقدم دورية أرشيف معهد باستور الجزائر صورا مختلفة يمكن تصنيفها آاآلتي        

ا صور       1 ذك منه اطرة ن اء و البي إدمون سارجان      ـ صور لشخصيات علمية مثل األطب

)E .SERGENT(   و  الدآتور رو)Dr. ROUX( . 

را      ـ  2 اطق عدة      ضصور لعينات من السكان المصابين بمختلف األم ة من من واألوبئ

والسكان   ،يهود   ،تشمل آل الترآيبات اإلثنية والدينية من معمرين بمختلف أجناسهم   

  زنوج  ،بني مزاب  ،توارق  ،بربر  ،المحليين عرب 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Archives de l'Institut Pasteur d’Algérie Tome XVII N°1 mars 1939 p.55)1(  
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ا العمل المنجز    اختالفـ صور لمناظر طبيعية مختلفة حسب   3  المواضيع التي يتناوله

  التي تصف أماآن مختلفة

ال التي       لـ صور لحيوانات و آائنات أخرى آا  4 ة باألعم ا عالق حشرات و الزواحف له

ادة لحيوان   ون ع ث تك تور حي د باس ا معه ا  اينجزه ى عالجه ل عل راد العم ابة ي ت مص

ادة   وتشخيص وضعيتها أو صور لحشرات تتسبب في نقل األوبئة و األ مراض تكون ع

 (1).محل بحث و دراسة

 .ينة واد سوفدـ صور لمدن وقرى مثل الصور التي نقدمها حول م 5

ألشكال مجهرية تظهر من خالل المجهر لبعض البكتيريا أو مواضع مختلفة  ـ صور 6

  .تخص سكان المناط المختلفة أوبئةمصابة بأمراض أو 

  .عية متباينةصور نشاطات مختلفة متعددة ومظاهر اجتما -7

  :الخرائط 

تقدم الدورية خرائط مختلفة األنواع أآثرها خرائط لمناطق جغرافية تخص جهات      

ذات طابع ديموغرافي تتطرق مختلفة لمدن وقرى جزائرية آما توجد بالدورية خرائط 

إلى الكثير من المظاهر الديموغرافية مثل النمو، الترآيب من حيث الجنس، السن، 

آتلتك التي توضح بشكل جلي قصور دين آما توجد بها خرائط لمناطق عدة العرق، ال

هذا باالضافة إلى خرائط  وموقع منطقة سوف ضمن الوطن الجزائري ملحقة الواد

  .البلدان والمناطق المختلفة وهي خرائط سياسية توضح الحدود السياسية والطبيعية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       438ص  1940مارس 01مدرج تكراري أرشيف معهد  باستور العدد (1)   
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  :األشكال البيانية

وضوحًا  أآثرالعمل العلمي صفة  ءإلعطاوالباحثون  األطباء إليهاهي أشكال استند 

تسهل على الدارسين والقراء الوصول إلى النتائج واالستنتاجات بسرعة ووضوح 

  : وتتمثل االشكال البيانية في

يتصاعد تارة ويتنازل تارة وتظهر في شكل منحنى متغير : المنحنيات البيانية -1

  (1)للعينات وآخر للسينات في محور 

وهي عبارة عن أعمدة متباينة في الطول متساوية : ةالمدرجات التكراري -2

القاعدة ممثلة على محور متعامد متجانس يمثل آل عمود منها ظاهرة أو نسبة تختلف 

وعادة ما يظهر آل عمود  أو تساوي الظواهر االخرى الموجودة في نفس المحور

  (2)بلون أو شكل مختلف عن بقية االعمدة

ومخططات تمثل مواقع ومظاهر وحاالت  هي رسوم: الرسوم التخطيطية -3

مختلفة وتأخذ هذه الرسوم شكل منحنيات، مستقيمات، متوازيات وأشكال هندسية 

  .)3(أخرى

وتتشكل الدائرة النسبية من عدة نسب متباينة تختلف نسبة : الدوائر النسبية -4

ع الواحدة عن االخرى على نفس الدائرة باختالف الزاوية التي تشكلها ضمن مجمو

  درجات الدائرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     (1)  ARCH I.P.A.F.N. op.cit -p. 59 

(2) Archives IPA op.cit. p.455 

(3) Archives IPA op.cit. p.430 
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  الفصل الثاني

   

  الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمنطقة
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  الفصل الثاني
  الخصائص اإلجتماعية واإلقتصادية للمنطقة

 

ل ت              ص أص ا يخ ددة فيم يات متع ذا    إن الفرض ـوف به ة وادي س مية منطق س

أن     ESCARD( (1)( ، فالدآتور إسكار  االسم رى ب د      االسم ي د الصـوف أو البل يعني بل

ع   األبيض إال أن اشتقاقا آخر يوجد من خالل دراســة تاريخية أو لغوية ألسماء المواق
  الجغرافية الترقية في شكلها البدائي تعني إســوف الذي يعني وادي 

تخوم في ال 1939اما موقعها الجغرافي فإن الفرنسيين يحددون موقع المنطقة سنة 

شرقا ومابين ° 4.30و°3.30الشمالية للعرق الشرقي الكبير  بين درجتي طول 

هكتار يحدها   8800.000شماال على مساحة تقدر بــ° 34و°33درجتي عرض

شـماال شط ملغيغ ومروان ومنطقة خنشلة ومن الغرب وادي ريغ وملحقة تقرت ومن 

   (2) غير واضحة وغير محددة الشرق الحدود التونسية أما من الجنوب فالحدود تبدوا

إن أغلب التجمعات الحضرية محصورة في منطقة الشمالية حول الوادي نذآر منها 
 عميش ،بهيمة ،زقوم، دبيلة ، سيدي عون ، آوينين، تاغزوت ،قمار

  

)1( Dr. Escard – Etude sur le pays du Souf .Bull. de l’académie d’Hippone 
(1886-1890) N° 24, Bone, 1891. 

)2( -Archives IPA op.cit. p.p 532&533 
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  :الوضعية الجغرافية
ى             وقرت إل د من ت إننا نقصد باسم منطقة سوف هذه الصحراء الرملية التي تمت

ـن ا بيـ ية م دود التونس ى 3° 30الح رقا و  4° 30إل ى ° 33ش الد °  34إل ماال وب ش

رى  السوف هي مجموعة من ثماني مراآز مقسمة إلى قسمين  القسم األول يشكل من ق

وادي  وعميش  يتاغزوت ، آو ذا القسم ال يشكلون سوى واحة        .نين ، ال إن واحات ه

  .آلم  50واحدة آبرى تحيط بالقرى وتمتد على مسافة 

زغوم ودبيلة ويتشكل من ثالث  ،أما القسم الثاني فيتشكل من سيدي عون ، بهيمة 

 )1(واحات متميزة الواحدة عن األخرى

  : األرض طبيعة 

ال         ا من الحصى والرم ة في سوف هي أساس ان    ،إن البحار الرملي ذه  الكثب و ه

  .الرملية شبيهة بموجات بحرية ترتفع الواحدة بجانب األخرى على مسافة ال متناهية 

  .إنها مكونة فقط من رمال صوانية رطبة جدا وفي بعض النقاط توجد حصى مفتتة

  : الثروة المائية

أمتار بسيدي   04إلى  3أمتار بقمار و  10متر في منطقة الوادي و  15على عمق      

اطق الشمالية       ة خاصة بالمن ة جوفي عون في شمال عمار وتريفاوي توجد طبقات مائي

ا    المائية  والشرقية للبالد ويرى األهالي أن هذه الطبقات اة حالي ار المغط تعود إلى األنه

 . بالرمال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    )1(  
-  ARCH I.P.A.F.N. op.cit - p.250  

 

  )م19(هـ 13لمزيد من المعلومات راجع علي غنابزية، مجتمع وادي سوف من خالل الوثائق المحلية في القرن  

 



40 

 

  

  : مناخ المنطقة

 يتميز مناخ المنطقة بكونه صحراوي ميزاته األساسية جفاف ، حرارة            

سبتمبر حيث  15جويلية إلى  01حرارة تمتد من  األآثرالفترة  ،مرتفعة ، رياح قوية

  °50إلى°48درجة في النهار حتى تصل °38تبقى الحرارة فوق 

 يصل المدى الحراري أي الفرق بين أقصي درجة حرارة  في النهار وادنى درجة

 ، أمطار المنطقة قليلة تتسبب فيها الرياح الغربية°25إلى°20حرارة  في الليل بين 

الرياح فهى تكاد تكون  أماوالجنوبية الغربية في فصل الربيع والخريف و هي قوية 

دائمة قادمة من الشمال الشرقي والشمال الغربي شتاًء وتصبح جنوبية وجنوبية 

 .الربيع والخريفأثناء وجنوبية غربية  .شرقية صيفا 

راوح الحرارة    )1(الفيافيإن مناخ منطقة سوف هو مناخ المناطق الصحراوية        وتت

ين  ى    ° 0ب مبر إل انفي وديس هري ج ي بعض ش ة ف هري  ° 52درج ام ش ي بعض أي ف

وعند آل غروب شمس سواء آان األمر في فصل الصيف أو في فصل      .جويلية وأوت

ين    انخفاض حيث يسجل  مفاجئالشتاء تعرف الحرارة تغير  ا ب ى  ° 10م خالل  °  20إل

زمن ردح ن ال رف األ،  م ة ال تع ر   إن المنطق دما تمط ادرة و عن االت ن ي ح ار إال ف مط

ة          رات متقطع انفي في فت ا في شهر ج السماء خالل خمسة عشر يوما إال عشرين يوم

  .)2(نستطيع القول بأن السنة ممطرة 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  -  A. Arnaaud. L’Algérie médicale topographie , climatologie, Pathologie, 

Pathogénie, Prophilaxie, Hygiène, Acclimatement, & Colonisation Paris. p20 
)2(  -  ARCH I.P.A.F.N. op.cit -p. 250 
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ي           ع وه ل الربي ي فص ة ف ا قوي اح فإنه ا الري ا أم ة  إم ة أو جنوبي مالية غربي   ،ش

ة تهب في فصل الصيف       ا الجنوبي دما  ، الشمالية في فصل الربيع أم اح   و عن تهب الري

وه        ن ف رج م ي تخ ك الت ابهة لتل اس مش ق األنف رارة تخن أتي بح ة ت يفية الجنوبي الص

 )1( .األفران وتتسبب في اجهاض قوة اإلنسان والحيوان 

  :الظروف الحياتية 

الجبس بأشكاله المتعددة وبعض  أهمهاإن بيوت سكان سوف مبنية من مواد     

 البناءونيستعمل  ،قد استبدل بالطين المجبول المواد البلورية إن خليط الكلس والرمل

إن المنازل مغطاة بأقبية الواحدة بجوار األخرى  ،في سوف نوعيات جيدة من الجبس

  .تشبه خلية النحل 

بصفة عامة انهم يعانون من نقص آبير في المستوى  األهالييرى الفرنسيون ان       

يلبسون اال ثيابًا رديئة المستوى العام للمعيشة فهم يسكنون في ظروف جد سيئة وال 

إلى النقص الفادح في التغذية، يقول البروفيسور سولي ان السكن  باإلضافةهذا 

واللباس والتغذية مستواهم متدهور إلى درجة آبيرة وآأنما نعيش فترة ما قبل 

بعيدون عن ما ينص عليه القرآن  ألنهمبالجسد ويضاف إلى ذلك قلة االعتناء . التاريخ

ينامون بكامل ثيابهم  أنهمإلى  إضافةريم فهم ال يغتسلون اال في حاالت نادرة الك

  )2(اإلنسانالشيء الذي يشجع على نمو بعض الطفيليات التي تعيش في جسد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  Arch I.P.AFN op. cit. p.250     

)2(  J.Tremcel.un siècle de médecine coloniale française en Algérie(1830-
1929)- Tunis 1929.P.71 
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  التغذية والمياه الصالحة للشرب

ث                      ة حي ة بالدراس رة المعني ذه الفت ي ه ة  ف وف بالرتاب كان س ذاء س ز غ يتمي

وآوب من الشاي بالحليب وخبز تقليدي  يتناولون في حدود الساعة السادسة حبات تمر

ا في المساء آسكس مع لحم         أوء دسم وخبز وفي منتصف النهار حسا تمر وحليب أم

رى السوفيون ان لحم الكالب          أومن الضأن الماعز  ا ي ام الميسورين آم اإلبل وهو طع

ا     تثنائية آم االت اس ي ح راد ف ل بعضهم الج ا يأآ ا آم دة طبي ات مفي ى مكون وي عل يحت

رع واللفت وبعض          ه  يستهلك سكان وادي سوف بعض الخضر من الجزر والق  الفواآ

ين      ، مثل الدالع والرمان ا ب ا م راوح أعماقه ار التي تت  04إن مياه الشرب مصدرها اآلب

ى ي       10إل ره ف م حف ا ت ن أغلبه رى لك ي الق ى ف وت وحت ي البي د ف ها يوج ار بعض أمت

اعز خاصة        ،الحدائق  د الم ل جل ة مث ويستعمل سكان سوف لجلب المياه وسائل تقليدي

ى 10لديه من  يعاباالستالذي تتراوح قدرة )التيس( وت      12إل اء في البي ر ويحفظ الم لت

تمول   اآلبارورغم أن  ،في الجرار أو القرب وقليل منها يتميز بالنظافة خاصة بالوادي
  .تقريبا بالمياه من نفس الطبقة الجوفية إال أن نوعية المياه تختلف من بئر إلى آخر

  :السكان 

يتشكلون من قبيلتين مختلفتين   يقارب عددهم في منطقة سوف ثمانين ألف نسمة    
السكان الرحل المصاعبة وعشاش يتنقلون دون آلل وال ملل حياتهم في الصحراء 
بصفة عامة وال يقيمون بجوار الواحات إال عند موسم جني التمور وقليل منهم من 

لية ويختلطون بالشعانبة ويرحلون معهم إلى اآلبار الموجودة ايهاجر إلى المناطق الت

  )1( .وب وغرب ورقلة أما في الشمال فيختلطون بالنمامشة في جن

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( Arch  I.P.AFN op. cit.p. 253 

  .أبحاث ودراسات تاريخية، غنابزية عليللمزيد من المعلومات راجع 
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آانوا  يقياإفرينحدرون من أصول العرب الفاتحين األوائل لشمال " العدوان"أما 

جعلهم يتخلون عن حياة قبائل أخرى قادمة من مصر رعاة مواشي ولكن مجيء 

البداوة والرحل ويتجهون إلى المدينة حيث الثقافة والتجارة والصناعة وهم يشكلون 

سكان أغلب تجمعات سكانية لمنطقة سوف إن السوفي يتميز بعقلية المغامرة مما جعل 

  .مثل تونس قسنطينة الجزائر العاصمة  بعضهم يهاجر إلى المدن الكبرى

رة        ويشتغلون في مهن مختلفة حمال، روة معتب بهم إذا استطاع جمع ث ود أغل خادم ليع

  .ليشتري بعض النخيل ويقوم ببناء بيت

ة              اجروا تصرفات لبق ذين ه ان   ،إن اإلختالط بالشمال أعطى للسوفيين ال وإذا آ

ة التي      لزاما إضافة بعض المظاهر مثل التطرف فإ اآن قليل نه ال يوجد في الصحراء أم

اآ   فبها مدمنو خمور مثل ما هو عليه الحال في سو        )B.BACQUE( يحسب ب

ن            د م ه العدي ان ل نتين آ راب األفس ا ش ه أم ر لهوات ر ال حص ذ التم ا نبي يف أم ويض

ال      ادمين من الشمال  وعم المولعين أما الخمور األخرى تستهلك  من طرف التجار الق

  .من المعمرين خاصة إذا آانت لديهم اإلمكانية قدامى

وم بنسج             ة تق رأة آوسيلة  للمتع رون الم ر من زوجة و يعتب ديهم أآث أغلب السوافة ل

إن السوفيات و نتيجة   . البرنوس الصناعة الوحيدة لمنطقة سوف التي تصدر للشمال   

ال تسمح بوجود  بالنظافة االعتناءالفاسدة مثل التطير وقلة  االعتقاداتو بعض   للجهل

  )1( .ظروف صحية مالئمة 

  

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( Arch  I.P.AFN op.cit. p.253 

، C.I. Bataillon, le souf étude de géographie humaineللمزيد من المعلومات راجع 
  .الصروف في تاريخ الصحراء وسوف
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  :اللباس

ي ا      الي ف ة االه تثناء   ان ألبس د و باس توى جي ى مس ى إل ة  ترق ر بصفة عام لجزائ

ا تكون     ادة م االغنياء فان البقية ال يكادون يتمتعون بثياب بالمعنى الحقيقي، أرجلهم ع

ادرة   االت ن ي ح ة وف ن   حافي ريط م ا ش يارات يلفه الت الس ن عج زاء م تعملون أج يس

رة     ي فت ت ف تهم عرف ان ألبس كان سوف ف ا يخص س ا فيم اء أم ابالحلف ربين م ين الح

ت ال  ا آان الميتين بكونه ن  الع ف ع ةتختل اس    ألبس ث أن لب ر حي كان الجزائ ة س أغلبي

اءة    روال وعب ون بس ال يتك وف    .الرج ن الص وس م رف    .وبرن ة تع ي قبع افة إل إض

ة بيضاء  ا عمام راء تلف حوله ابالشاشية الحم ا من  أم ا قطني دون لباس ال فيرت األطف

 .ودسع أوالدمن قبيلة  صنع الرجال خاصة

اعز األسود    الحفان مصنوع باسماألحذية فهي تعرف  أما  ،من صوف أبيض وشعر الم

ائز    اء العج ود للنس ي أس اش غين ن القم دورة م و قن اء فه اس النس ا لب ة   ،أم ا البقي أم

  .فألبستهم ذات ألوان حية فوق آل ذلك ملحفة توضع فوق األآتاف 

 : الجانب الديني 

ور         د متط ديني ج ة سوف  إن الحس ال دى منطق ي تعصب   ،ل هولة إل ول بس يتح

ة ثالث       ،محتدم آما يرى ذلك  الفرنسيون دي طرق ديني اع ومري  ثم إن المنطقة من أتب

ة لتيمسين    ار التابع  هي الرحمانية بالواد التابعة لمنطقة طولقة بالزيبان والتيجانية بقم

  .       ية بعميش   الزاوية القادر وأخيرا (1)بعين ماضي  األموالتي توجد زاويتها 

  
 مدينة تعد المرآز الديني ألتباع الطريقة التجانية وتقع بالقرب من مدينة األغواط                           - )1(

  .Alger 1982., le disastre démographique )Sari (djilaliللمزيد من المعلومات راجع 
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  الترآيبة السكانية لمنطقة سوف
لجزائري آما يصفه المعمرون منطقة خصبة مأهولة يقارب عدد ان الشمال ا     

نسمة ينقسمون إلى  5522640في نهاية العقد الثالث من القرن العشرين سكانها 

جزائري أما الجنوب أي المناطق الصحراوية فعدد  4657515أوربي  865125

نات وال لحياة النباتات والحيواسكانها جد محدود أراضيها في معظمها غير صالحة 

:  1926، بلغ عدد سكانها سنة  حتى االنسان آما يرى ذلك الدآتور سولي

  .)1(نسمة542225

كان منط      ا س ـوف أم ة سـ رة  ق ي نفس الفت دد ف غ ع د بل والي فق مة  80.000ح نس

ة             ة يهودي ي أقلي تهم مسلمون وباإلضافة إل م في أغلبي ى سكان حضر وه ينقسمون إل

م مس     اف وآله وادي وأري كان ل فهم       ،لمونوس ا يص وف آم ة س كان منطق ز س يتمي

  .الفرنسيون بالنزاهة والصدق وخفة الروح

  :السكان الحضر

م   ل ه الث قبائ ي ث ون  ف ي    أوالديتجمع ل إل ار يضطرون للتنق ة وقم عود دبيل س

وب وال يتراجعون         التمور والحب اجرة ب ونس للمت ة ت ي مدين ام الشمال الجزائري وإل  أم

ه         أي عمل مهما آان شاقا حتى  ك في ان ذل ى فرنسا إذا آ ر بالسفر إل  أمل إذا تعلق األم

ذين       ،في الحصول على منصب شغل م ال رون ه ان مدينة تونس تمثل قطب جذاب وآثي

ى   يقضون اغلب حياتهم بهذه المدينة هذا علما ة بأن السوافة ال يلجؤون إل ا  منطق إال  م

  .ديارهمفي العودة إلى  أملإذا آان لديهم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

)1(  J.Tremcel. un siècle de médecine coloniale française en 
Algérie(1830-1929)- Tunis 1929.p.67 
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ا  ن منقطعأم اء فيعش ام  اتالنس اء للقي ي المس رجن إال ف اس وال يخ ن الن ع

  .جهنبالزيارات مصحوبات بأزواجهن أغلبهن أميات ويتميزن بوفاء آبير ألزوا

  (1)بقمار يمكن مالحظة حرية نسبية للنساء 

ا  ة       أم ى غاي ب األم إل ذون بحلي رون يتغ م آثي ال فه اءاألطف ن    انته ة م نة الثاني الس

   .األولىمن بداية السنة  وابتداءأعمارهم حيث يبدؤون في تناول التمر والخبز 

  : سكان األرياف 

أصولهم من قبيلة العدواني فإن باقي باستثناء الشعانبة اللذين ينحدرون في            

ومن ذلك فرقة أوالد جمعة التي تنظر إلى بقية  ،السكان من القبائل الغازية للمنطقة

  .ــ عشاشة  2اعبة صــ الم 1سمون إلى فرعين قأما الباقي فين باستعالءالسكان 

دي يتنقل تنقسم هذه األخيرة إلى عدة بطون وباإلضافة إلى تجوالهم في ملحقة الوا     

هؤالء عبر مناطق عدة مثل خنشلة تبسة وصوال إلى الحدود التونسية الليبية 

   )2(الجنوبية

فهم ال يعرفون التعب يتميزون  االستقراريتميز سكان البدو بصفة الترحال وعدم        

يالمس القدم الرمال إال بجزئه األمامي  بطريقة خاصة في المشي على الرمال حيث ال

  يتتبعون الرغبة في التوقف عند المنحدرات عند القدم تستعمل آكابح أما مؤخرة

  

  
)1(   -  Arch  I.P.A op.cit. p. 544  
)2(   -  Capitaine E.lehuraux –les français au sahara, Alger. Cité par Archi I.P.A 

Tome XVII N°3 sept 1939  
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ة   االتجاهاتعلى معرفة  يتمتعون بقدرة ،جمالهم عصيهم على أآتافهم  و المواقع و دق

دو        ر مستعينين بأشياء تب ون األث في المالحظة حيث ال تغيب عنهم أدنى التفاصيل يتقف

ة     ،بسيطة مثل باقة نبات  ان الرملي ار شكل الكثب ا    اآلث اء التي خلفه األصدقاء أو   ، اآلب

  .عنها استغناءاإلبل حيث تعد معالم ال 

لحوم  ،الحليب ،مواد بسيطة مثل التمور  على اعتماداالء يعيش أغلب هؤ            

دقيق القمح أو الشعير آل هذه المواد تمثل غذاءا رتيبا غير آاف إضافة  ،ناتاالحيو

  )1( .إلى الشاي يعد شرابهم األول ويستهلك بكثرة 

ـن تصنــع هذه الخيم مـــ ،يستعمل الرحل أثناء فترة الشتاء خيمهم آمـــأوى           

تتميز خيمة  ،خليط من وبر الماعز واإلبل بلون قاتم تدعى وحدات تشكيلها الفليج 

 إنطالقا من. الرباعية بفليجها الذي يحيط به خيط من الصوف األبيض الواضح للعيان 

شهر أفريل يتحول الرحل من الخيمة إلى الزريبة التي تمثل مأوى مشكل من جريد 

من التجمعات السكانية  لالقترابهاية فصل الخريف يغادر الرحل الصحراء ن ،النخيل

أجل جني محصول التمور حيث يقومون ببيع المنتوج الجيد  الوادي من ،مثل عميش 

بعائالتهم و  لاللتحاقالسنوي ليعودوا بعد ذلك  االستهالكو يحتفظون بالباقي من أجل 

  )2(. قطعانهم من الماشية 

  
  

)1( -ARCH.I.P.A op.cit. pp.544&545 

ديبلوم ، )1837-1771(الريف القسنطيني، اقتصاديًا واجتماعيًا :  القشاعي –فلة موساوي: راجع   - )2(

  1982 جامعة الجزائر لمعمقة في التاريخ الحديث ،الدراسات ا
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   :اليهود

م    ال        ى ألنه ة األول لمين للوهل ين المس كان المحلي م عن الس ز به ن تمي ذويمك  أح

اة  س ويمتهنون صناعة المجوهرات  اللباعنهم طريقة  ارة المشروبات   )1(، المراب  وتج

ويخضعن لنظام غذائي   (2)، يتناولن الحلبة لية، نساءهم جميالت في سن الشبابالكحو

مبالغ فيه قصد الحصول على مستوى من السمنة لدي المرأة اليهودية ، يسكن اليهود  

ه و  راد األسرة ويشكلون     أآواخ آرهي ا أف واد     سك  يتجمع فيه ل من مدن ال  يانية في آ

  )3(.وقمار

  الخصائص اإلقتصادية للمنطقة
  :  الثروات الطبيعية

النخيل هم الثروة الرئيسية لمنطقة سوف حيث تتميز بأنواع عديدة للتمور 

 أوالجزائر  أنحاءأبرزها دقلة نور وتصدر ألوربا إضافة إلى الغرس وتسوق في 

  .تستهلك محليا 

لتصنع  غ والذي يمثل ثروة خاصة تصدر شمال الجزائرهذا باإلضافة إلى التب

في نهاية العقد الثالث من القرن  اإلنتاجيبلغ  .منها التبغ يستلك بطريقة االستنشاق

  .قنطار 1000العشرين حوالي 

الفلفل ،والقرع إلي التبغ ينتج السوافة بعض الخضر مثل الطماطم ، باإلضافة

الثروة الثانية بعد الزراعة هي تربية  .ت المنطقةآافية لتمويل طلبا واللفت لكنها غير

الحيوانات تعد ضرورة مطلقة بالنسبة لسكان األرياف لكن سنة واحدة من الجفاف 

 تعود على هؤالء بالكوارث إن الماشية تنقسم إلى قطعان صغيرة العدد الن أآثر

  راس من الغنم1000رأس من اإلبل و 200يفوق عدد مواشيه المربين غنا ال
  )                          الربا(ممارسة قرض النقود مقابل الفائدة  )1(
  نبتات آلئية  )2(
 نوع من التمور )3(
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. غنم34954 1928حيث بلغ عدد الثروة الحيوانية لمنطقة سوف سنة  والماعز

   .إبل 8067.  ماعز 47692

مادة الصوف  دراياست ىإن منطقة سوف رغم إنتاجها من األغنام إلي إنها  تضطر إل

  .ألنها تستعمل بكثرة في إنتاج المالبس والزرابي

إن الزرابي المصنوعة من الصوف الممتاز ووبر اإلبل تصنع من طرف قدماء التالميذ 

في آل من الواد وقمار وهي نتاج وسط بين زربية .المدارس الخاصة باألهلي 

أما نسيج  مستمر والقيروان في تونس وزربية جبل عمور بالجزائر وهي في تطور

وقد فقد شيئا من قيمته في .حايك الصوف فينتج  في قصورعدة مثل آونيين وقمار 

 االونة االخيرة آما أن السوافة أوفياء للبرنوس اللباس المفضل على الحايك واأللبسة

المنتجة في أوربا المشتراة من بسكرة وقسنطينة يصنع سكان األرياف البرنوس من 

من وبر الماعز واإلبل إن بيع المنتوج الخام يشكل  )2(نعون الفليجصوف الغنم آما يص

  .مصدر رزق رئيس بالنسبة للسوافة

  : العالقات التجارية

التراب التونسي نظرا           ارتبطت              ة بسكرة و ب وادي بمدين ة ال ديم مدين ذ الق من

ل والت     ل اإلب ك الخاصة بقواف دمها تل الك أق ق مس ن طري افة وع رب المس ت أقيمي لق

ربط          ك التي ت ذه الطرق تل م ه ل الحديث أه بالموازاة معها طرق سيارة منذ ظهور النق

افة  ى مس كرة عل وادي ببس ق    239ال م طري د أه ي تع م والت الآ ع  لالتص ل م و التعام

ريقين  ى ط ذا باإلضافة إل ري ه رينالشمال الجزائ ة  آخ رت ومدين وادي بتق ان ال يربط

ل     ا أق ونس لكنهم وادي          استعماال توزر بت ربط ال ل التي ت ة القواف ك حرآ ى ذل يضاف إل

  بخنشلة وتبسة 
  

   نسيج تتكون منه خيمة الشعر - (1) 
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يبي قد بقيت دون أهمية تذآر رغم المحاوالت لأما العالقات التجارية مع القطر ال      

 )DE BONNEMAIN(يقوم النقيب ديبونمان  1958العديدة حيث وفي سنة 

الكبير محاولة جسر تجاري بين مدينتي واد سوف بالجزائر  بإجتياز العرق الشرقي

قام آل من  1874وفي سنة . ومدينة غدامس بليبا لكن محاولته أستقبلت ببرودة 

المرافقين لجوبر )FOURNAUX(و فورنو  )DUPERRE(ديبيري

)JOUBER(  و أحد األهالـي من الوادي برحلة إلى غدامس و بحوزتهم سلع تجارية

الذي  لالعتداءا والعـودة بربح وفير لكن الجميع تعرض أثناء الرحلة رغبة في بيعه

  )1( .تهى بقتلهم جميعانإ

اءت                 وادي وغدامس ب إن المحاوالت العديدة لمد جسور تجارية بين منطقة ال

  )2( .و ذلك يعود إلى معارضة باشا طرابلس حسب ما جاء به الفرنسيون  آلها بالفشل 

  :نسياالحتالل الفر
المنطقة  وأصبحت 1854ديسمبر 13خضعت منطقة سوف للسيطرة الفرنسية في       

سنة حامية تقرت  أحداثمنطقة تقرت بعد إلى  إضافةتحت قيادة القائد علي بن فرحات 

وك  وأوآلتتم خلق ملحقة بتقرت  1871  قيادة سوف إلى مالزم الصبايحية العربي ممل

رار بإنشاء ملح   1885وفي سنة   داء     صدر ق ة لبسكرة وإبت ة وادي سوف التابع   من ً اق

انفي  01 م        1893ج ي تض رت الت كرية لتق ة العس ع منطق وف تتب ة س بحت منطق اص

  (3) الوادي  تقرت، الملحقات الثالث بسكرة،
  

 (1)-  ARCH I.P.A op.cit. p. 547 

)2( -  Idem,p548  

)3( -  Idem,p540  
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  القسم الثاني

  

 واقع األوضاع الصحية وهياكلها
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  الفصل الثالث

  

  دراسة طبية للمنطقة

  األمراض واألوبئة
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  الفصل الثالث

  دراسة طبية للمنطقة األمراض واألوبئة

  )HYGIENE(قواعد النظافة  -1
نوات تن   ر س م عب دث له ا ح راء م ونها ج ي يعيش عبة الت روف  الص ة للظ يج

دهورت أوضاعهم في شتى            ان، ت رن من الزم ارب الق ا يق ة م االستعمار الفرنسي طيل

آوخ حقيقي بغرف مظلمة ليست لها تهوية ، العائلة ت العربي أنحاء الحياة فها هو البي

حصائر وأفرشه تجلس عليها  وتشوش وسخ بضع يفترش أعضاؤها اختالطتعيش في 

  .المرأة اغلب فترات النهار حيث يقضي آذلك الرجال ليلهم عليها 

ة    أثناء فصل الشتاء  يستعمل من الخشب و الفحم آمصدر      شيء سكان المنطق

ور يوج  رارة والن وار    للح ر بج ة للبئ االت دون مثاب ض الح ي بع ر وف اء بئ د بالفن

انون وتجلس النساء    ذا الفضاء حيث يوضع في فصل الصيف الك ـاذورات  في ه الق

ة           ة قليل ة هادئ ـاة عائلي ـع في حي ة حيث يعيش الجمي واألطفال وحتـى الحيوانات األليف

  .ويقهي البيوت  التي تتميز بالنظافة والتي يعكس بها شيء من التز

ي   ي تق ة الت د النظاف احترام قواع وفر ظروف تسمح ب ى ت اعد عل ك ال يس ل ذل آ

ذه      ر ه الجزائريين اإلصابة بمختلف األمراض واألوبئة وهذا ما سهل انتشارها من أآث

  .األمراض شيوعًا

 :ـ أمراض وأوبئة  2
 Conjonctivites( (1) ( الرمد الحبيبي) أ 

) Clamydia trachomatis الميديا تراخوماتيسآ(هو إصابة العين بجرثوم           
وتتم العدوى في بعض حالت إصابة األم لجنينها عند إلتقاء  ،الذي يؤدي إلى تعفنها 

  (2) .يوما  12إلى  05من تتم فترة التحول الجرثومي  ،أعين الجنين برحم األم المصابة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عيون يدعى الرمدمرض يصيب ال (1)

(2)‐V.Fattorusso ,o.ritter , Vademecum Clinique du diagnostic  au traitement 14 édition Revue et 
Mise à jour ( Masson Paris Milan Barcelone 1995.) p.395   
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واعتمادًا على سارجان وفولي  إفريقياينتشر الرمد الحبيبي بشكل واسع شمال   

بالمدارس وهي بذلك أآثر  % 87بالجنوب القسنطيني تصل إلى  فان نسبة الداء

  .آثرة االنتشار لطبيعتها الوبائية أسباب، تعود وأخطرهاانتشارًا في البلد  اإلصابات

تعد الجزائر من أآثر مناطق العالم تعرضًا لهذا الوباء، وقد خلف هذا الداء 

ا المراتب األولى حسب ضحايا آثيرون ويحتل بذلك الرمد الحبيبي رفقة المالري

  .االنتشار في الجزائر

واذا آان الرمد الحبيبي في هذا من مستوى فان السلطات االستعمارية ترى انها 

النه بصورة خاصة ينمو في أعدت لمواجهته حملة فعالة وذلك النه وباء  يمكن تجنبه 

  .)1(االوساط التي تعاني سوء النظافة والبؤس

 انتشارابي في منطقــة سوف يعد من األمراض األآثر ن الرمـد الحبيا         

المباشر لعدة إعاقات حيث نجد الكثيرين من هذه المنطقة من فقد بصرهم  والمتسبب

  .ومشوه العين أي أعور 

 ببحث )H.Foley(وفولي )Edmant Sergent(لقد قام آل من إدمون سارجان 

  االستنتاجات التالية إلى  أدى

عن سنة يحملون حبيبات الرمد الحبيبي  أعمارهمالدين تقل  األطفالمن  % 87 -1

ال يعانون من  أنهمفقط ظهر   %3,9 أي 13، حالة تم فحصها 328 أصلبحيث من 

  .الرمد الحبيبي

 أي 177 يحملـــون حبيبـــات الرمد في فتـرة النشاط % 42 أيحـالــة  138 -2

هم  959 أيلعين ا مصابون بالرمد المشوه أو هو في طريقة تشويه 53.9%

  بدأ في عملية التشويه  أوي هو في حالة خطر ذمصابون بالرمد ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

)1(  J.Tremcel. op.cit pp.41&42 
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م  -3 د ت ادةلق ث مست  إع ة حي الالدراس ع  األعم ن المجتم ات م الث عين ـان  ،ث السكـ

الي أطفال المدارس من ، الرحلأو السكان البدو  ،الحضر ى وتوصلت الدراسات    األه  إل

   جداول ) 1539-550ص (النتائج التالية 

ع   ، لحبيبيمرض يصيب العيون الــرمد بعيدا عن الرمد ا -1 د بجمي  أنواعه فـان الرم
ـادات حي    ى العيـ ردد عل االت الت ب ح ل اغل و يمث كل واسع وه م تشخيصه بش د ت ث ق

  (1)أنواع آثيرة للرمدنتحدث عن 
ى   لقد ظهرت الحاالت    م انتشر    األول د اليهود ث اء في    عن إن  ،المسلمة  األوساط الوب

الي  أوساط ر في  الرمد ليس بالوباء النادر حيث نالحظ ظهوره بشكل مستم      في   األه
  .حيث يظهر في شكل وباء األرياف

نفحات البرد تصادف إعادة ظهور  أولىإن ظهور فصل الخريف وبداية وصول  -2
.  اإلصابات بعدوى الرمد الحاد آما نالحظ هذه الحاالت مع بداية موسم جني التمور

  أمراض تنـاسليـة

  مضاعفات داء التراخوما وبعض تعفنات العين

  حلمي  درني  ثنائي الطرف  أحادي الطرف  سليم  نالس

  سنة  05  -  0

  سنوات 10 -  06

  سنة 20 -  11

  سنة 40 -  21

  سنة 40أآثر من 

07  

05  

05  

15  

16  

02  

01  

01  

01  

03  

31  

80  

53  

53  

71  

10  

22  

07  

06  

06  

23  

59  

42  

30  

20  

  147  51  287 08 48  المجموع
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(1)-Edm.Sergent.H.foley.-Exploration scientifique du service constantinois OUED 
RIGH.OUED SOUF Avril 1912 Cité par Archi I.P.A Tome XVII N°3 sept 1939  

-  Idem, p550 )2( 

)2(
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إصابة   % 97.2منهم   % 86حالة مما يعادل  295عدد المصابين  بالتراخوما 

  .ثنائية الطرف 
  ]عليها الفحص  حالة تم 343[ 

Leucome   حالة 05 انقالب الشفر إلى الداخل أحادي الطرف  حالة 21 بسيط 

Leucome   حالة 04  انقالب الشفر إلى الداخل ثنائي الطرف  حالة 05 دمعق 

pannus  حالة 04  ظفر العين  حالة 19  أحادي الطرف 

Pannus  حالة 01  جالل العين  حالة 21 ثنائي الطرف 

  )آوينين -قمار  –الوادي  –تمدنينعلى مستوى م(نتائج إحصائية لإلصابة بالتراخوما

   لونصف الرح اإلحصائيات على مستوى الرحل/ 2

  حلمي  درني  ثنائي الطرف  أحادي الطرف  سليم  السن
  05  01  06  /  02  سنة  05  -  0
  09  01  10  /  /  سنوات 10 -  06

  05  04  10  01  03  سنة 20 -  11
  05  /  12  /  03  سنة 40 -  21

  01  /  04  /  01  سنة 40أآثر من 
  25  06  42  01  09  المجموع

 % 92.6الة مصابة بالتراخوما ما يعادل ح 43ليمة وت سحاال 09من خالل الجدول نستخلص 
  .ثنائي الطرف ةحال % 97,6منها 

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )1(  -  Arch  I.P.A op.cit. p 550 

)2(  – Idem p550 
القشاعي، الصحةوالسكان في الجزائرمن العهد العثماني إلى أوائل االحتالل الفرنسي  -لمزيد من االيضاح راجع فلة موساوي

  .2002الجزائر  -ان بروفانس- أطروحة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث و المعاصر، جامعي اكس= )1870- 1515(

  

)2(
 

)1(
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  مضاعفات وتعفنات أخرى للعين

  فحصها تم 53على  اإلحصائيات

Leucome   04  انقالب الشفر إلى الداخل  01  بسيط  
Leucome   03  معقد  pannus  01  ثنائي الطرف  

pannus  01  أحادي الطرف  /  /  
   :أطفال المدارس 

  حالة التالميذ  عدد التالميذ  السنوات
  حالة مصابة بالتراخوما 320حالة سليمة و  26  تلميذ 346  1934في سنة 
  حالة مصابة بالتراخوما 327حالة سليمة و  28  تلميذ 355  1935في سنة 
  حالة مصابة بالتراخوما 327حالة سليمة و  11  تلميذ 338  1937في سنة 

   )Syphilis(الزهـري ) ب 

وأوالها بتجميع  تدميرًااألمراض انتشارًا و وأآثر وأعمقيعد السيفيلس أقدم  
الجهود للقضاء على مواطن الداء وجذورها وآم ستكون المهمة صعبة في نظر 
األطباء الفرنسيين نظرًا لما آان لهذا الداء من أهمية تستدعي العمل الجاد 

دون استثناء األوروبيين  األهاليان هذه اآلفة التي تصيب بشكل وحشي  والمتواصل

 % 80-60في أوساط السكان الجزائريين تتراوح ما بين يرجح ان نسبة إصابتها 

ومنذ ان أحست مصالح الصحة العسكرية بخطورة ما يخلفه هذا الداء من مخاطر 
منطقة القبائل بدأت في تنظيم حمالت القضاء على هذا الداء ورآزت جهودها على 

نتائج فخصصت مراآز للكشف والمعاينة حيث تم تحقيق  األآبرأين لوحظ االنتشار 

 1860الواردة عن الدآتور  القارد بتيزي وزو ففي سنة  األرقاممعتبرة ويمكن ذآر 

  حاالت أخرى بعيادته  2345شفى و تحالة بالمس 208يستطيع هذا األخير معالجة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  Arch  I.P.A op.cit.p 551  )1( 
(2)‐  Idem,p 551  

  

)2(

)1(
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ري ينتشر       ر   الزه ى الغي ن الشخص المصاب إل ية م ات الجنس ق العالق عن طري

  .وعادة لدى الشخص المصاب تظهر لديه بعض القرح في فمه وعلى شفتيه. مصاب

د تسببت أوبئة الزهري في خسائر بشرية فادحة خالل فترة طويلة من تاريخ قو
  (1) .الجزائر

 
  

  

  

  

   )Tuberculose( الســـــــــل )ج 

ة      ول الحمل ر بوص ى الجزائ ل إل ل وص ول أن داء الس يون الق ي الفرنس ينف

الجزائر لكن       1830الفرنسية لسنة  ادر الوجود ب د   ويرى هؤالء ان السل ن من المؤآ

  .أنه سابق الوجود للغزو الفرنسي للجزائر

أن السل عرف       رى ب وفيما يخص الفترة الزمنية لدراستنا فان الدآتور سولي ي

نة     الي س كان األه دى الس ًا ل ورًا خاص ر     1827تط دوى اث ؤالء بالع اب ه ث يص حي

وفر         ن تت ر الريف اي ر دواوي د عب ا بع الظروف  تنقلهم إلى المدن لينتشر هذا الداء فيم

  )3(وعد النظافة وجهل لوسائل الوقايةالمالئمة من فقر وانعدام لق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)-V.Fattorusso ,o.ritter , op .cit. p.395  
(2)-  Idem, p 553 

)3( - J.Tremcel.op.cit pp.37-38&39 

 

  حالة مصابة بالزهري 757من 
  زهري أولي حالة لديها 15
  حالة لديها زهري ثانوي 433
  حالة لديها زهري ثالثي 142
  حالة لديها زهري وراثي 167

)2(
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ابة        ي إص ل ف ة ويتمث راض الوبائي من األم ل ض نف الس ي  يص از التنفس الجه
الترآيبة العضوية  وتستفحل بها آما يمكن ألعضاء أخرى    بعصيات آوخ التي تهاجم 

  ) 2(تتم العدوة فيما بين البشر في أغلب الحاالت  .)1(اإلصابة بعصية آوخ 

ا مرض    )D.Escard(إسكار في دراسة لواد سوف قام بها الدآتور لم يذآر فيه

نة  ي س ل وف ظ1893الس وغران م الح  Le ل Grain   االت ن الح ل م االت لس ع ح أرب

ة ب درة  ) Ganglionnaire(و)Ostro‐Articulaire( ، المعروف ى ن ار إل ث أش حي

د   ة و التيـــهذه اإلصاب تعــود حسب رأيه إلى مناعة االهالي في المناطق الرملية ومن

ولي  و )E.Sergent (إدمون سارجانقام آـل مــن  1911سنة ى  أدت  )H.Foley(ف إل

  .التشخيصات التالية من خالل ردود الفعل إتجاه مرض السل ظهور

ا ان نصل     ى  و من خالل هذه الجداول يمكنن ة ان م  إل ائج التالي شر مرض   ؤالنت
نجده في النسب المئــوية عند  الحياة وذلك ما أنواعالسل ال يتغير بشكل حساس وفق 

ي د الحبيب كا ،الرم د الس ال عن اهرة الترح درة ظ ى ن ود ال دا يع ث ان ,ن وه ةحي  أغلبي
  .الدين تم االتصال بهم هم نصف رحالة يقيمون آل سنة في القصور األهالي

ى   االحتكاكو نتيجة لمجاورة السكان الحضر فإن  ؤدي إل ال و انتشار   بهم ي  انتق

  )3(.في مرحلة اإلصابة األولية  العدوى إذا آان هؤالء

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)- V.Fattorusso ,o.ritter , op .cit. p.395 
)2( - Chimio therapie anti – tuberculeuse, Rev . Prat ,1979 pp 29,2619,20 

&27  
(3)-Arch  I.P.A op.cit.p. 556 
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  السل في مدينة الواد 

  حاالت اإلصابة  السن
  حالة من ثالث حاالت 0لدينا   سنة 01  -    0
  حاالت 07الة واحدة من لدينا ح  سنوات 05 -  01

  حالة 141من  75  سنة 15  -  06
 % 81.5أي  124حالة من  93  سنة 15أآثر من 

  . % 63.7نسبة اإلصابة اإلجمالية تعادل 

  طبقنا نفس التحقيق بالتفصيل على أساس السن، الصنف، مقيمين أو رّحل

  

 )الوادي، آوينين، تاغزوت، زغوم(عرب مقيمين 
  

  صـــابةحاالت ت اإل  السن
  حالة 27حالة من  0لدينا   سنة 01  -    0
  حالة 72من  07لدينا حالة   سنوات 05 -  01

  حالة 272من أصل    106  سنة 15  -  06
 % 84.8أي  86حالة من  73  سنة 15أآثر من 

  . % 57.6اإلصابة باإلجمال تعادل 

  :نسبة اإلصابة حسب المدن 

  النسبة  المدينة
 % 57.3  الوادي
 % 58.5  آوينين
 % 52  تاغزوت
  % 75.8  زغوم

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1(  - Arch  I.P.A op.cit.p. 554 
- Idem, p 554 )2( 

(3)-  Idem, P 554 
  

  عرب رحل ونصف رحل

  حاالت اإلصابة  الســـــــن

حالة مفحوصة  151حالة من  76
  % 50.5ما يعادل 

حالة مفحوصة  371حالة من  113
  % 30.4ما يعادل 

 

)2(

)1(

)1(
 

)3(
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  حالة 32إصابة من  0  سنة 01  -    0
  حالة 36إصابة من  04  سنوات 05 -  01

  حالة 100إصابة من  60  سنة 15  -  06
 71.4حالة تمثل  58إصابة من  40  سنة بالغين 15أآثر من 

  . % 59.2ل إجمالي اإلصابة بالسل تمّث

  إسرائيليون مقيمون

  

  

  

  

  

  . % 54.8إجمالي اإلصابة بالسل تمّثل 
  

  سود مقيمون

  

  

  

  

  

  . % 54.5إجمالي اإلصابة بالسل تمّثل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1(   - Arch  I.P.A op.cit. p. 554 
-  Idem,p 554 )2( 

(3)-  Idem,p 555 
  

 )Rougeol(: الحصبة -د

  حاالت اإلصابة  الســـــــن
  حالة 14إصابة من  0  سنة 01  -    0
  حالة 36إصابة من  0  سنوات 05 -  01

  حالة 40إصابة من  20  سنة 15  -  06
  % 83.3حالة تمثل  60إصابة من  50  سنة بالغين 15أآثر من 

  حاالت اإلصابة  الســـــــن
  حالة 04إصابة من  0  سنة 01  -    0
  حالة 26إصابة من  04  سنوات 05 -  01

  حالة 26إصابة من  14  سنة 15  -  06
  % 80حالة تمثل  30إصابة من  24  سنة بالغين 15أآثر من 

حالة  136حالة من  64
  % 47مفحوصة ما يعادل 

 

حالة  76حالة من  20
  % 26.3مفحوصة ما يعادل 

 

)2(
 

 62حالة من  18
حالة مفحوصة ما 

  % 29 يعادل

)3(
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 دائمة االنتشار يظهر آل سنة خالل فصل البرودة وعرفت األوبئةرض من هو م     

 )1( .السنوات التالية حاالت مختلفة

اءا ذه ي  اإلحص ة  إالال يعن ن امجموع ا    م ا طبي م الكشف عنه ي ت االت الت لح
ا     ال اإلصابات والكثير من   رين       يمكن التعرف عنه داء في هالك الكثي ذا ال ويتسبب ه

  .خاصة لدى األطفال
   

  داء الحصبة إحصائيات اإلصابة ب  

                                                                 

  

  

  

  

  

  حاالت المشخصة عبر مناطق الوادي ، غمار ، آوينين

  :الوادي  -أ

  

 

 

 

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)-Arch  I.P.A op.cit.p. 556 
(2)- Idem , p 556 
(3)- Idem , p 558 

  

  :غمار  -ب

  عـدد الحاالت  السنة

1933  280   

1936  25  

1937  30  

1938  56  

ةالنسبة المئوي نوع الحاالت المشخصة  

 % 5.5 تضخم الطحال

 % 0 البالزما

)2(

)3(
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  :كوينين  -ج

     

 

 

 

   

  )a varioleL( الجدري هـ

ى   ي إل ارات الشمال اإلفريق ي إم ود داء الجدري ف دآتور ترامسال وج يرجع ال

ر من    ذ         3000أآث دة من ال عدي دى أجي ات ل اع نسبة الوفي ر تسبب في ارتف سنة األم

ر     التاريخ القديم إلى غاي اء الجدري في الجزائ ة بداية االحتالل الفرنسي حين ظهر وب

ة وقسنطينة سنة      1835ليعود مرة أخر بالعاصمة الجزائر سنة  ة عناب  1839وبمدين

نة  ه س الك  1843لكن ى ه دادأدى إل ر خاصة   أع ي الجزائ دة ف اء ع ر انحن رة عب آبي

ا وحدها حوالي       وفي به ا ظهر ال    500بمدينة المدية التي ت وب   شخص آم اء الجن وب

  .وبصفة أخص بمدينة توقرت 1850الشرقي الجزائري سنة 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)-Arch  I.P.A op.cit. p. 558 
 (2)- Idem , p 558 

 -فلة موساوي Hygiène et pathologie nord-africaines. Paris, 1930.،)Raymond (lucien  :cité parراجع 

أطروحة دكتوراه دولة في  )1871- 1815(القشاعي الصحة والسكان، الجزائر أثناء العهد العثماني وأوائل االحتالل الفرنسي 

  .2004جزائر التاريخ الحديث المعاصر، ال

  

 النسبة المئوية نوع الحاالت المشخصة
 % 2.7 تضخم الطحال
 % 2.7 البالزما

لحاالت المشخصةنوع ا  النسبة المئوية 

 %  4.8 تضخم الطحال

 %  4.8 البالزما

)2(
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نة      دري س اء الج ر وب ان أخط اة    1896آ ى وف ث أدى إل رًا   220حي ف نظ أل

دها بسنة       1900-1899لضعف حمالت التلقيح وفي سنتي   ة وبع اود الظهور بباتن يع

ر، وفي منتصف العشرينات تسبب      واحدة ليتسع انتشاره متسببًا في هالك عدد       آبي
منذ ذلك الحين تضاءلت صفته الوبائية الموت بأعداد هائلة لكن  إلحاقمرة أخرى في 

  .ليبقى في شكل حاالت قليلة

آخر وباء يعود الى سنة   ،لقد اختفى هذا الوباء نهائيا من منطقة وادي سوف  

م إن   ،ان المنطقة من عملية تلقيح واسعة سك استفادحالة  62حيث تم حصر  1926 ث

ك   األهاليد ممكن من آانت تعمل على الوصول إلى اآبر عد االستعماريةالسلطات  ودل
ع مخصصة لسكان القصور       بتقسيم الدورات التلقيحية على مرحلتين واحدة في الربي

  .بالقرب من واحاتهم  إقامتهمالرحل يفاجؤون بها عند  أما

ل ا  اء الرح ت نس أتين  قإذا آان ورا وي إرادتهنل نف ان   ب يح ف ي التلق رلتلق  األم
الي ذهاب ممرضة من  يتطلب  األمريختلف عند سكان الحضر الن  ر    األه والمرور عب

  .البيوت بيتا ببيت

   ) LA  DEPHTIRIE(الدفتيريا    و  ــ 

دفتيريا يات     ال مى عص وم يس ه جرث بب في دي يتس رض مع  (Klebsم –

(LOFFLER  وفالر س ل ل       )1(آالب رة ينتق د فت ن بع وي لك ي العل از التنفس يب جه تص

  )2( .اب غير الملقحالمرض إلى آافة األعضاء يستهدف  األطفال والشب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1)- V.Fattorusso ,o.ritter , op .cit. pp.390&391 
(2)-PILLY.E MALADIES INFECTIEUSES A L’USAGE DES ETUDIANTS EN 
MEDCINE ET DES PRATICIENS , 8Eedition 1984 par l’association des 
professeurs et maitres de conférences de pathologie infectieuse, EDITIONS C.et 
R . 79 rue faidherbe , 59110 la madeleine   
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ري من خالل        األمراض مرضا من    الدفتيريا ليست      وب الجزائ ة في الجن المعروف
ا   ام فيه ي ق رة الت اءالفت ر    أعض ي المخب ة ف ام بالبحث و المتمثل ة بالقي ة المكلف البعث

الجزائر تور ب د باس د   الصحراوي لمعه ديفتيريا عن ن ال التين م م رصد ح ينت  األوربي
ين    فوف المعلم ي ص التين ف اتين الح ت ه ت   ،وآان د عرف دىوق ورة   إح االت خط الح

م        ةالوفا إلى أدتشديدة  ام ل دة أي ذ لع ين المصابين بالتالمي ورغم احتكاك هذين المعلم
  .أخرىتالحظ ظهور حاالت 

لم   األهاليأن إلى ويبدو انه حتى وان آانت الدفتيريا تصل من خارج المنطقة 

الخطير  ئة خالية من هذا المرضيحيث بقيت منطقة دراستنا ب ،لإلصابة بها ايتعرضو

  .الذي آان منتشرا في جهات أخرى من الجزائر 

 )LA FIEVRE TYPHOIDE(الحمى التيفية    وـ 

عرفت الجزائر في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ظهور وباء 

الحمى التيفية بشكل خطير ومخيف لكن حسب ما جاء به الفرنسيون تقهقر ولم يعد 

  .ور قرن من االحتالل الفرنسيمثلما عرف سابقًا بعد مر

في محيط مليانة عن ) Berthrand(أعلن الدآتور بارتران  1858وفي سنة 

بقسنطينة وينتشر في  1864سنة ويعيد الظهور سنة 14ليختفي خالل ظهور وباء 

مناطق مختلفة من الجزائر مثل مدينة تنس وآان ضحاياه أآثرهم من السكان المحليين 

ظهر الوباء بشكل خطير  1876الجنود الفرنسيين لكن في سنة في صفوف وقلة قليلة 

،  1891في مناطق مختلفة ليواصل  ظهوره خالل سنوا عدة في آل من المدية سنة 

  )1( .1892تلمسان ووهران 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1( - J.Tremcel.op.cit pp.30-31&32 

  



71 

 

  

الحمى التيفية تزداد للقول بأن خطورة )  Kalsh(وهذا ما أدى بالدآتور آالش 

وفي هذا السياق عاود الوباء هوره في بالمقارنة مع المالريا التي تعرف تقهقرًا 

بشكل خطير لينتشر بعد ذلك في عموم أنحاء الوطن من الشرق  1895وهران سنة 

 ثم مدن وهران ، االغواط، معسكر، وسيدي 1903إلى الغرب ليضرب العاصمة سنة 

بلعباس ويرى الفرنسيون ان هذا الوباء يظهر نتيجة قلة النظافة عبر أحياء مدن 

  .وطرقات المدن الجزائرية

مرض وبائي يؤدي إلى التسمم نتيجة اإلصابة ببكتيريا  يهوالحمى التيفية 

لم في أفي دقات القلب و  وانخفاضيؤدي إلى حمى فضيعة  تعرف بعصيات السلمونيال

 )1( . البطن

ماء في وادي سوف من النوع النقي الخالص من وجهة نظر يعد ال

مياه ملوثة ولم  استهالكباآتريولوجية  والحمى التيفية تظهر في شكل وباء نتيجة 

إّال أن من سبقوا ، تعرف البعثة التابعة لمعهد باستور اى حالة من الحاالت التيفية

حالة في  األهالي عندين حالت ،الحظ ثالث حاالت ) (Dr Coutiéآوتي . دالبعثة مثل 

الوسط األوروبي منهم حالة تم تأآيدها بواسطة التحاليل المخبرية لّكن ما يمكن 

 . استخالصه هو أن هذا الوباء نادر جدا 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)- V.Fattorusso ,o.ritter , op .cit. p.477 
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  )Paludisme: (المالريا

ظهر وباء المالريا في بداية االحالل بشكل قوي في آل من بوفاريك، 

فت الثكنات وفاة ظهر بمدينة المدية حيث عر 1841عنابة، سكيكدة وفي سنة 

المئات وبقي يعود من حين  إلى آخر في مناطق متعددة عبر التراب الجزائري 

  .فقد عرفت الوباء مناطق مثل سيدي بلعباس، وهران، تيارت

أما فيما يخص منطقة سوف فانها ليس موطنًا  للداء والقلة القليلة من 

قادمون من  المصابين ليسوا سكانًا أصليين في المنطقة بل هم مهاجرون

منطقة أخرى أصيبوا بعيًدا عن المنطقة مثل وادي ريغ والزيبان والجريد 

لقد ظهرا أولى اإلصابات وتم تشخيصها من طرف ايدمون سارجان التونسي 

  .وهي الواد، قمار، وآوينين 1837تجمعات سكانية سنة  3وفولي في 

   

  )Coqueluche(والسعال الديكي  )Oreillons(النكاف ـ  1
اف ال • ى      نك ؤدي إل ا ي ة مم دد اللعابي يب الغ اد يص دي ح رض مع و م اه  انتفاخه

ى ابة إل دى اإلص د تتع ادة ق آالم ح حب ب بي  ويص از العص لية  والجه اء تناس أعض

 )1( .والبنكرياس 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(1)- V.Fattorusso ,o.ritter, op.cit Idem , p 433  
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ديكي  • عال ال وردي والس يات ب ه عص بب في ة تتس راض المعدي ن األم ر م يعتب

)Bordet( و جونقو )Gengou ( ة  يعرف بأعراض إلتهاب ا و  )1( .لمجاري الهوائي

ة         هو مرض خطير لدى األطفال  ة الطبي د صادقت البعث ة استطانية لق يوجدان في حال

ال  لل األطف رف بش ا يع ب م ن    )Poliomyelite( عواق كل م ور أي ش ن دون ظه لك

وليرا      اعون والك ب الط ة الكل ى القرمزي حايا والحم اب الس ا الته ة أّم كال الوبائي األش

  .في المنطقة فإنهم غير معروفين

  :)terie OmibiennenesLa Dy(ـ  2

 )Shigella(حاد على مستوى المستقيم تتسبب فيه بكتيريا من نوع  التهابهو    

ى مستوى فضالت       يح والمخاط عل يصاحب بآالم على مستوى البطن وتواجد للدم والق

ة و   )2( .المريض وادي  أنا بم  فإنها توجد في شكل حاالت معزولة نشأت خارج المنطق

 .النتشارهاسوف منطقة جافة فذلك يعد أرضية غير مناسبة 

  )3(أضعاف ما هي عليه في فرنسا 3وهي قاتلة في الجزائر بنسبة تصل إلى 

   ) Bouton d’orient(: حبة الشرق ـ 3

يقول بأن حبة الشرق لم تتم مصادفتها ) Dr Lergain ( لوغران 1896سنة 

ما يفسر غياب المياه الراآدة والحشرات مثل  في الواحات الواقعة وسط الرمال وهو

يصادف الحالة  BAQUE)(الدآتورباآي  1921الناموس والبرغوت وفي سنة 

في منطقة وادي سوف   )Clou de Biskra(ة بسكرة حبلداء ماء يعرف بـاألولى 

  و المنطقة فهذه المالحظة األولى ال تأآد أن موطن  ندوب على أشخاص لم يغادر الحظ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1)- Idem , p 385 
(2)- Idem  pp.394&395 

)3(   - Dr .J.Baraut, pathologie et hygiène des musulmans  d’Algérie, 1905 
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هو منطقة سوف ألن الشخص المصاب هي امرأة أوربية قد أدت إقامة قصيرة الداء 

إلى  لالنتباهجدا بمدينة بسكرة تسعة أشهر قبل ظهور األثر على بشرتها وهو شد 

  .وجود بؤرة لداء اإلتسمانيا الجلدية  إمكانية

يكتشف عدة حاالت لبشرة بسكرة في  ) BIDAULT( بيدو 1923في سنة 

) LUIGGI(ليغي1929محلية وفي سنة  إصاباتالوادي والكونين من المؤآد أنها 

قام بدراسة حالتين جديدتين تمثلتا في طفلين من األهالي من منطقة حاسي خليفة 

وجود داء آلم في اتجاه منطقة الجريد التونسية إن  32ـوهي قرية تبعد عن الوادي ب

   )1( .هو أمر مؤآد فالليشمانيا في منطقة سو

إن هذا الداء يتميز بانتشار أقل من ذلك  1935لقد تم مصادفة عدة إصابات سنة 

  .حسب آل سنة هالموجود في مدينة بسكرة آما أنه يعرف اختالفا آغير

  
   )exanthématique Typhus ( التيفوس

ة االحتالل خالل         دة   ظهر التيفوس مع بداي ا سنوات عدي التي جاءت في     أبرزه

رن   ة الق يارة     19نهاي ية س لطات الفرنس ا تخصيص الس ت نتيجته ي آان عافوالت  إس

  .سنوات بعد ذلك 4المعدية ليعاود الظهور  باألمراضخاصة 

دي هالك مئات األشخاص خاصة  ألوسيان رينو حول هذا الوباء بالجزائر الذي .تميز د

   )2(ث توفي ما يقارب نصف سكان منطقة بجايةحي 1861في منطقة القبائل سنة

اء       ة سوف   آان آخر وب ر سنة   بمنطق ذا    80حيث عرف    1922خطي ة إن ه حال

داء              ه يحمل ال افى لكن ه رغم أن المصاب يظهر مع ة خاصة حيث أن الداء يتطلب رقاب

    :متعددة بإصاباتوهذا يمثل تهديد مستمر ويظهر في آل سنة في فصل الخريف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  Arch  I.P.A op.cit, p. 559  

)2(  Idem  p. 559 
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)1(          

  

  

  

  

  

  : الجراحة   
تتميز بوجود جراحة بسيطة حيث نالحظ أن المرضى ال يخافون التعرض       

   )2(ويلة المدى للجراحة إذا لم تكن متبوعة بإقامة في المستشفى ط

   139/ 563- 562ص العمليات التي مورست من طرف الجراحين في منطقة سوف      

  :األمراض الجلدية 

إن اإلصابة الجلدية تصبح بسرعة آبيرة منتشرة عبر الجسد بأآمله بسبب قلة 

إن جميع األشكال السريرية المتعلقة بالمرض  ،الوقاية و عملية الحك المستمر

عمليات الكشف لكن  ذلك ال يعني أن األمور آانت تؤدي إلى آوارث ألن  لوحظت أثناء

  .طبيعة الجو الجاف تؤدي دوما إلى تراجع اإلصابة الجلدية مع وجود أدوية عادية 

ة أو نولم يالحظ إال حالة واحدة لداء التيتانوس و في حاالت نادرة إصابة بالغرغري

  .) Gangrenes( األآال

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  Arch  I.P.A op.cit, p. 559 

 )3(  Idem  p. 562 

  
  

  مالحظات عـدد الحاالت  السنة
  ال توجـد  20  1927  

  ال توجـد  04  1933
  . ند متسول لم يغادر المنطقةاألولى آانت ع  09  1935
  منها حالة وفاة من المحتمل أنها جاءت من النمامشة  04  1937
  .منها حالتي وفاة   06  1938
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  العمليات الجراحية المطبقة
 :تعفنات العين  -1

  عدد الحاالت  نوع العمليات الجراحية
  Trichiasis(   155( وي للعينالجفن العل

  Trichiasis(   04( الجفن السفلي للعين
  02  بتر جزء من العين الداخلية

  03  نزع ظفر العين
 

  :البطن  -2

  عدد الحاالت  نوع العمليات الجراحية
  01  نزع جزء من المعي الدقيق

  01  فتق الحبل السري
   

  :عظام ومفاصل -3

  

  

  

  

  :الجهاز التناسلي والبولي -4

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  - Arch  I.P.A op.cit. p. 562 

- Idem, p 563 )2( 
(3)-  Idem, p 563 
(4)-  Idem, p 563 

  

  حاالتعدد ال  نوع العمليات الجراحية
  04  بتر اليد
  05  بتر القدم

  01  نزع أجزاء من الجمجمة
  02  بتر الرآبة

  عدد الحاالت  نوع العمليات الجراحية
  05  والدة عسيرة

  02  نزع المشيمة اصطناعيا
  04  بتر الحالب

  01  ورم عظم الحاجب

)1(
 

)3(
 

)2(
 

)4(
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  :األ ورام  -5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  - Arch  I.P.A op.cit. p. 563 

  

  عدد الحاالت  جراحيةنوع العمليات ال

  /  ورم الساعد

  /  تورم الفخذ

  /  تورم الحميد للثدي

  /  ورم حاجب الحين

  /  أنجيوم الوجه

  01  ورم القولون

  01  ورم الساعد

  01  ورم الرحم

  01  تليف الثدي

  01  ميوسارآوم الثدي

  01  ورم الحنجرة

  /  تليف الوجه

  /  تليف الثدي

  /  سارآوم األنف

  /  ورم الكبد

1934سنة 

1936سنة  

1937سنة 

)1(
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  :القرع

خر عكس النوع اآل )FAVUS( باسمتعددة للنوع المعروف تم مالحظة حاالت م     

  .)Trichophyties(المعروف بـ 

يصيب هذا الداء عادة الذآور أآثر من اإلناث و ال يتميز في منطقة سوف بأية     

تم ) CATANEI(عينة أخذت من طرف الدآتور آتنال  24ميزات خاصة حيث من 

  )1( :الحاالت التالية التعرف على 

16 FAVUS   

07 Trichophyties a Tr.violaceum 

01 Trichophyties a Tr.glabrum  

  : أمراض أخرى

راط      ى اإلف ود أسبابه إل من ضمن األمراض األخرى نجد مرض السكري الذي تع

ور ي استهالك التم ى   و .ف ردد عل الي يت ن األه دد م ر ع ل أآب ي تجع راض الت ن األم م

د اإلص     وف نج ة س ي منطق ة ف ادات الطبي ة   العي ك المتعلق ة وتل ية الرئوي ابات التنفس

  .النيئنساء بسبب استهالك الفلفل لبالجهاز الهضمي معدة وأمعاء خاصة عند ا

  )2( .العصبية وإصابات المفصل المجهولة األسباب مالاآل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  Arch  I.P.A op.cit. p. 562 

)2( Idem , p. 562 

-Agnely , Dr l'algérie, vaccination Publique pendant l'exercice 1849.Resumé de compteراجع  

Rendue, Alger, 1851  , cité par 173ص... القشاعي الصحة  -فلة موساوي.  
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  : أمراض النساء 

دو أن  ال توليد او الوالدة تتم في منطقة سوف فقط بواسطة تدخل امرأة مسنة ويب

االت   ي ح دخل ف ا ليت ن قريب م يك تها ل ي نحن بصدد دراس رة الت ي الفت ب ف دخل الطبي ت

  .التوليد 

ذه    ل ه إن نساء المنطقة ونتيجة لحيائهم وحشمتهم ال يطلبن تدخل الرجال في مث

  .التخوف ال يشجعون مثل هذه اإلجراءات الحاالت أما الرجال فإنهم  نتيجة 

ى     الي أبق ابالت األه ه ق وم ب ذي تق ل ال االت والعم ذه الح ل ه ى مث ود عل إن التع

  .األمور على ما آانت عليه

ا     د منه ات تولي ع عملي ة سوى أرب ة بممارس م البعث م تق نوات ل ع س الل أرب وخ

أس     ة الي ى درج لتا إل د وص ت ق التين آان رح    .ح ال تقت ذا المج ي ه ة  وف ة الطبي البعث

إرسال ممرضة مختصة في      الفرنسية التي قامت بدراسة المنطقة طيلة أربع سنوات، 

  )1(.التوليد تقوم بزيارة العائالت في بيوتهن

دخول     تمكن من ال هذه الممرضة الفرنسية يجب أن تحسن تكلم العربية وبذلك ت
دخل ال        ة وتطلب ت د العادي ة التولي الي لتمارس عملي طبيب في الحاالت    إلى بيوت األه

دة     ات عدي ة تجنب وفي ا نساء      المستعصية وهكذا يمكن بهذه الطريق آانت تتعرض له
  .يالمنطقة في الماض

  إن هذه التجربة تم العمل بها في عدة مراآز في الجنوب وأعطت نتائج طيبة 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  Arch  I.P.A op.cit. p. 563 

  



82 

 

  

  :الطب الشرعي 
تعمال      ادة باس اتهم الح الجون خالف دوء و يع وف باله ة س كان منطق رف س يع

أما األسلحة النارية فيتم  العصي وال يلجؤون إال في حاالت نادرة إلى استعمال السكين،

ي الم تعمالها ف اف اس ة والزف الناسبات الديني ارة عن  واالحتف د وهي عب ود جدي بمول

دي صاحبها متسببة          ين أي د تتفجر ب ة والصيانة وق بنادق قديمة تعاني من سوء العناي

ي  ب الشرعي   أضرارف اتج عن فحص للطبي ن تعويضها ومن خالل إحصاء ن ال يمك

ر    ن فبراي رة م ي الفت ارس ف ة   1934المم ى جويلي ن أن  1938إل ة  يمك تخلص قل نس

  .العمل اإلجرامي في المنطقة 

                   ضرب وجرح دون خطورة                                           
  

  

  اإلنتهاك                             انتهاك أو محاولة  

  

                                                                               

  قتل باستعمال أسلحة نارية          

                                              

  

  خالل األرشيف المتعلق بهذه الظاهرة فلم نالحظ أية حالة على اإلطالق من االنتحار أما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  - Arch  I.P.A op.cit. p. 564 
-  Idem,p564)2( 
-  Idem, p564)3(  

  المسلمون  اليهود 
  111  06 رجال
  14  00 نساء

  الــرج  انــفتيـ  اءـنسـ  فتيـات
  مــحالة مسل 17  حلة يهودي 00  حاالت مسلمة10  حالة يهودي 00

  المسلمون اليهود 
  02 00 رجال
  00 60 نساء

)2( 

)1( 

)3( 
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  حاالت خاصـة
  

  :اللدغ والتسمم

إن األفعى عادة ترى من طرف األطباء وإذا آانت األفعى ذات القرون : لدغ األفعى

موجودة العرق الشرقي فإنها ال تقترب إلى في حالة نادرة من التجمعات السكانية 

  .الكبرى 

في أوساط الرحل الذين يعرفون ما مدى خطورة هذه اإلصابة إن اللدغ يتم 

ويستعملون العالج الفعال مثل ربط العضو وقد يذهب الشخص الملدوغ إلى التضحية 

حيث يقوم في الحين باستئصال المكان الملدوغ إذا أصبعا أو جزء من العضلة 

  .المصابة 

ر آثير الحدوث ولذلك فإن أم إن لدغ العقارب للسكان بمنطقة سوف هو: لدغ العقارب

أهالي المنطقة يعرفون تقديم اإلسعافات األولية مثل ربط المنطقة المصابة أو 

) Cautérisation l’ammoniaque( وتتم العملية في الحين تتبع بـ )1(شرطها

ونالحظ آل فصل صيف مجيء أطفال وآبار يأتون إلى العيادة في حاالت خطيرة 

م ذلك فإن ما يطرح به من طرف أعيان القصور من يعانون من أوجاع حادة ورغ

  )1(حاالت تعد أرقام بكثير من األرقام الحقيقية  04أو  03وفيات ال تتجاوز 

 ) Prionus austrolis(وحسب معهد باستور فإن العقرب المعروف في المنطقة 

  .المشهور بالمنطقة 

 ) Laurel(ل هناك نوع من العنكبوتيات السامة واألآثر خطورة تسمى لورا

أخطر من لدغة العقرب وحتى من لدغة األفعى حيث  تأثيراتحيث يكون لدغها لها 

  .الشخص المصاب بلدغة هذا النوع من الحيوانات السامة ال تشفى بشكل نهائي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  Arch  I.P.A op.cit.p. 560 
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  الرابعالفصل 
  

  المؤسسات والهياآل الصحية 
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  :الهياآل الصحية في منطقة سوف

تقسيم ان التقسيم الذي انتهجته فرنسا في الميدان الصحي آان ينبني على 

مدنية واقليم جنوبي خاص  إطاراتتشرف عليه الجزائر إلى اقليمين، اقليم شمالي 

العسكرية والتي تعمل على تقديم العالج والمساعدة عن طريق مصالح بالصحة 

الصحة الخاصة باالهالي والمشكلة من التمريض والكشف الصحي الذي يسهر عليه 

التي تسير من طرف مدير مصلحة الصحة طبيب عسكري وموظفي مصلحة الصحة 

 19ة للفيلق رقم القاليم الجنوب وهي من الناحية العسكرية تابعة لمدير مصلحة الصح

  .أما من الناحية الخاصة لمساعدة االهالي فهي تابعة مباشرة للحكومة العامة

  : إن المصالح الصحية تهدف إلى    

  .آشف ومعالجة أآبر عدد ممكن من األمراض -01

 .المعالجة الوقائية من األمراض الوبائية  -02

 .العناية باألم والرضيع  -03

 .الرقابة الطبية للمدارس  -04
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  :ل الموضوعة تحت تصرف األطباء آانت عبارة الوسائ

  .ـ عيادة لألهالي بالوادي 1

قمار و زقوم حيث يوجد طاقم طبي وشبه طبي  ،ـ ثالث بيوت العينين بالكونين 2

 متكون من 

طبيب واحد وثالث ممرضين وممرضتين بالعيادة الموجودة بالوادي الخاصة  1     

  .باألهالي

  )1( .نممرض بكل بيت للعيو 2     

بالمنطقة الشمالية للمعقل تم تحويله  1888المستشفى العسكري القديم المنجز سنة 

  : إلى عيادة لألهالي تتكون من 1907سنة 

  .قاعة آشف -01

 .قاعة تضميد -02

 .قاعة عمليات -03

 .صيدلية -04

 .قاعة للمرضى الذآور -05

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  Arch  I.P.A op.cit. p. 564 
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وآما يوجد  سرير، 20قاعة للمرضى اإلناث يحتوي الجميع على  -06

يلبي ما  مستوصف ملحق بالعيادة مخصص لألمراض التناسلية هذا الهيكل ال

والترميم التي عرفها إال أن ورغم أعمال التوسيع  .تتطلبه المساعدة الطبية

 .بمتطلبات عصرية السلطات المحلية آانت تأمل في بناء مستشفى

عن قاعات للكشف الطبي والتضميد حيث أن الممرض  ةأما بيوت العينين فهم عبار

ليس له سوى تقديم اإلسعافات األولية الخاصة بالعيون ووضع التضميد المستعجل 

  )1( .كشف الطبي آل نصف شهرأما الطبيب فإنه يقوم بدورة لل

شخص يظهر به وباء التراخوما تقيم  500يفوق  لألهاليفي آل تجمع ريفي 

السلطات االستعمارية مرآزًا لمعالجة العيون سمي بيت العينين يقوم هذا المرآز 

  : بمهام هي

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Arch  I.P.A op.cit. p. 558 
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المرضى التابعين للتجمع السكاني أو الوافدين إليه من بقية المناطق  عالج -

الذين يتقدمون للكشف الطبي اليومي وبصفة عامة تتم عملية التداوي بالمرآز 

باستثناء الذين ال يستطيعون التردد على المرآز نفسه، حيث يمنح المريض الدواء 

ستفيدون من موعد بعد مدة الذين يوالنساء والمعوزين لعدة مرات مثل الفتيات 

  .زمنية للعودة مرة أخرى

 وانتشار الداء حسب آل منزل وحي على ما مدى اآتشافه البحث والتعرف  -

بحث عاجل يمس آل المرضى الذين موضع وعائلة ووضع العناصر المتحصل عليها 

تم عالجهم بالمرآز حيث يتم التعرف على الحالة الصحية لآلباء واألبناء والخدم 

  .حتى الجيرانو

  )1(إعالم السلطات اإلدارية بالحاالت المتعرف عليها والمصابة بالتراخوما -

  .ذلك على ضرورة المعالجة بالمنطقةوالحصول من خالل 

إعالم السلطات اإلدارية بحالة السكنات واألثاث الذي يشجع على بقاء الداء  -

  .وتشخيص الوسائل التي بإمكانها تنظيم المنازل

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  Arch  I.P.AF.N op.cit. p120 
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اقتراح اإلجراءات الالزمة للسلطة اإلدارية لتوفير شروط النظافة الجماعية،  -

  .ت اليومية وتوفير الماء الصالح لالستعمال البشريالفضال وإبعادآتنظيف طرقات 

واتخاذ االحتياطات الواجب توعية المرضى ومحيطهم بخطورة العدوى  -

اتخاذها من اجل تجنب الوقوع في آارثة، آنظافة الجسد والعينين بصفة خاصة وفي 

  .آلمة واحدة تجسيد تربية طبية خاصة بالعيون

  .سائل التنظيف للمرضى المحتاجينتوزيع مالبس ومتطلبات أخرى آو -

توجيه المرضى الذين ال يمكن عالجهم بالوسائل المتوفرة على مستوى  -

  .المرآز إلى المستشفيات والعيادات الحضرية

  :علىيحتوي مقر بيوت  -

  .)1(مكتب أو قاعة لالنتظار) 1

  .وتهوية جيدتين إضاءةقاعة للتضميد تستفيد من ) 2

بخ صغيرة جدرانها مطلية بالجير وأرضيتها من بالط حجرة أخرى بها آلة ط) 3

طاولة ومكتب، خزانة صغيرة خاصة : إسمنتي، يستفيد المرآز من تأثيث بسيط

  .بالوسائل الطبية والمواد الصيدالنية والتضميد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  Arch  I.P.AF.N op.cit.p121 
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الوسائل العالجية محدودة جدًا ال تلبي إال الحد األدنى المطلوب، ولذلك فان  -

  .الحاالت الخطيرة تنقل إلى مستشفيات وعيادات المدن الكبرى

الخاصة يسير بيت العينين من طرف طبيب السلطات االستعمارية والمساعدة  -

بأهالي المنطقة يعطي الطبيب العامل موعدًا محددًا باليوم والسعة خالل األسبوع أما 

من خالل الكشف فيقوم بالتعرف على حالة المريض ويعطيه العالج المناسب إضافة 

  .إلى القيام بالتدخالت المستعجلة والضرورية

ت آما يستمع الطبيب إلى حاجات وشكاوي المرضى ويراقب ويمضي السجال

  .األولىللمرة  جمعلومات الشخصية لكل من يتقدم للعاليسجل ال

حسب  بطاقة لونها يختلف عن بطاقات المرضى اآلخرينيسلم لكل مريض 

  .)1(طبيعة الداء والعالج المناسب له

  .آما يقوم الطبيب بالبحث باألوبئة والتعرف عليها

ة يقوم الممرضون خالل الفترات التي تفصل بين فحص وآخر في آل يوم وساع

والعاملون أوربيون وأهالي أو الممرضة المترجمة التي تقيم بالمنطقة والتي 

استفادت من تربص مسبق في مصالح طب العيون ولها التأهيل الضروري للقيام 

  .دبتسيير عيادة، تقوم بعمليات التضمي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  Arch  I.P.AF.N op.cit.p122 
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العيادة الخاصة بالعيون أو ما يعرف ببيت العينين هي مؤسسة بلدية لها  -

من طرف البلدية إضافة إلى هبات أخرى تقدم من طرف ميزانيتها الخاصة تمول 

  .خيريةجمعيات 

وهبات أصحاب جمعيات األعمال يادة الهبات المجهولة المصدر تستقبل الع

مما يجعلهم ينالون الخيرية اإلسالمية التي يقدم أعضائها مساهمة شهرية محددة 

مساعدات مستعجلة للمرضى في حاالت خطيرة صفة نبالء المنطقة ويقدمون 

ادية الحصول على أتعاب السفر المالموجهون للعيادات الحضرية لتمكينهم من 

  .)1(واإلقامة ومتطلبات العمليات الجراحية

  :المساعدة الطبية القاليم الجنوب الجزائري

 1904تم اعتماد ميزانية اقاليم الجنوب في االدارة المالية للجزائر منذ سنة 

حيث يرى األطباء الفرنسيون أن الدولة الفرنسية بذلت منذ هذا التاريخ جهودًا جبارة 

  .المساعدة الموجهة  لألهاليظهرت في جميع أشكال 

لم ينتظر األطباء العسكريون االستقاللية المالية لتقديم اشكال العالج التي 

تقتضيها الحاالت الصحية لألهالي في الجنوب، حيث يرى هؤالء األطباء ان مهمتهم 

  .19جاءت التمام ما قام به من سبقهم من الفرنسيين في القرن التاسع عشر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  Arch  I.P.AF.N op.cit.p122 
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وقد آانت لقد آانت المساعدة في أقاليم الجنوب موضوع نشريات عديدة 

  :مصالح هذه المساعدة تتمثل في 

  .الهاليالعيادة الخاصة با -1

 .الكشف الصحي المجاني -2

 .مكافحة األمراض الوبائية وبصفة خاصة المالريا -3

 .مكافحة األمراض الجنسية -4

 .مكافحة أمراض العيون -5

 .المراقبة الطبية للمدارس -6

مساعدة المرضى المقيمين في المصحات والذي يعانون من أمراض  -7

 .مستعصية

 .الطفولة المسعفة -8

  .)1(العناية باألم والرضيع -9

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  L.Raynaod , P.Picard , H.Soulie, Hygiène et pathologie nord-africaine, 
Assistance Medicale .Tom I-II. Paris 1932. p573 
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  :ية باألم والطفل والرضيعالعنا

آمتوسط في السنة األولى التي تلي الوالدة من  امرأة 40إلى  30تستفيد حوالي  

وهذا  ،ع نقود شريطة تقديم الرضيع للكشفأولية آل ثالثة أشهر مقابل دف إسعافات

العمل يهدف إلى تعويد المرأة على وسائل الوقائية والعالج األولية وتعليمها آيفية 

  .أطفالها معالجة

إن النتائج المتوصل إليها ضعيفة نظرا لكون النساء ال يردن سوى اإلسعاف المقدم 

  .لهن

إن السوفي وزوجته الحريصين على ذريتهما يزوران الطبيب في حاالت الحمل 

  .الفاسد المتكرر ولكنهما ال يطلبان النصائح الالزمة قبل و ال بعد والدة الصبي 

فيات األطفال هي حاالت جد مرتفعة نتيجة ضعف إن مرض األم ووفاتها و و

  .الرعاية الصحية و سوء التغذية

إن العمل الطبي العصري يعد حديث العهد نسبيا ترجم في منطقة سوف على 

شكل نتائج مجسدة وإذا آانت الوقاية و الرعاية الصحية عامة ورفع مستوى المعيشة 

  )1( .تفاعا في المستوىال يزال بطيء فإن التردد على العيادة يعرف ار

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  Arch  I.P.A op.cit.p. 568 
)2(  Idem p. 569 

عدد األشخاص   السنة
  المكشوف عنهم

عدد أيام اإلقامة   عدد المقيمين بالمستشفى
  أطفال  نساء   رجال  بالمستشفى

1935 23958  71  27  06  1812  
1936 22997  75  30  30  1476  
1937 24228  57  41  18  1862  

)2(
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نسمة  45.000 حوالي 1906الذين آان عددهم سنة  إن سكان ملحقة الوادي      

  .نسمة 80.000حوالي  1939يصبح سنة ل 1926نة نسمة س 63.000إرتفع إلى 

هذا النمو يشكل مثلما هو عليه في آل بلدان الشمال اإلفريقي مشكال خطيرا 

  .االقتصاديعلى الجانب 

مثل  .فإن ثالثة أمراض، فإذا آانت األوبئة المنتشرة في الماضي ال تالحظ حاليا

األولى لما  االهتماماتن الرمد الحبيبي والزهري والسل سوف تبقى لمدة طويلة م

  )1(. يبذله األطباء من جهود

 )LEGARAN(بالوادي يشير إال أن لوغران   )B.BACQUE()2(تقرير باآي

ال يوجد في الواحات الواقعة ) Bouton d’orient(الحظ أن داء حبة الشرق 

رة عليه في منطقة سوف وهذا ما يفسربالقدرة الكبي بالمناطق الكثيفة الرمال مثلما هو

لنفوذ المياه في تربة المناطق الرملية وغياب المياه الراآدة والحشرات مثل البرغوت 

  . والناموس في بالد السوف 

هذه الصحراء الفقيرة من حيث المياه السطحية الممتدة من تقرت إلى الحدود 

التونسية والتي ال تعرف المطر خالل السنة إال في حاالت نادرة حيث تمطر السماء 

وال تصادف في المنطقة  ،يوما مما يجعل النبات الطبيعي قليال  15إلى  08من  خالل

  إال نادرا بعض الحشرات 

و في وسط هذا المحيط الصحراوي توجد بعض التجمعات السكانية المعزولة                

آلم تقريبا وأهم هذه  100يفصل بين بعضها البعض حواجز رملية قد يصل طولها إلى 

  ت السكانية مدينة الوادي التجمعا

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
)1(  Arch  I.P.AFN op.cit. p. 569                                           
)2(  Rapport médical du D.B.Bacque 



97 

 

 لوغرانا ية الخاصة تبدو أساسا آما جاء بهإن الشروط التبوغراف        

)LEGRAN ( آلم في  220رغم بعد بؤر تواجد لشمانيوز نسبيا ببسكرة على بعد

ومن خالل إقامته بوادي سوف التي ، آلم في الشمال الشرقي 250الشمال وقفصة 

حبة بسكرة ليست مجهولة لدى  السائد هو أن االنطباعدامت حوالي نصف شهر فإن 

ثار مميزة عند آاألهالي ومن خالل دورة صحية قام بها الوفد الصحي تمت مالحظة 

أشخاص لم يغادروا البلد ومن جهة أخرى فإن األهالي ال يعطون اسما لهذا الداء 

  .الجلدي

استطاع الوفد الطبي جمع مالحظات يمكنها أن  االنطباعاتباإلضافة إلى هذه 

سنة من أصول فرنسية آانت تقطن  x 17لى أمور هامة مثال أخذت اآلنسة تؤدي إ

سنوات تقريبا ثم  10بالجزائر منذ  آنذاكو تقيم ) H.Pyrenées(بالبرانس العليا 

إلى وهران وفي السنوات الثالث األخيرة أقامت بتقرب قبل المجيء إلى الوادي  انتقلت

  )1( .وتقضي صيفها سنويا بفرنسا

بعد قضاء عطلتها واإلقامة  1919نوفمبر  16لوادي ألول مرة بتاريخ جاءت إلى ا

لم تصب أبدا بأي  1919نوفمبر  09إلى  08ببسكرة لفترة جد قصيرة خالل الفترة من 

   .داء 

ة والتي قامت               ى حب ا اليمن وفي نواحي العاشر من أوت الحظت في وسط وجنته
م تكونت       ام ث ة       بحكها لمرات عديدة خالل عدة أي دأت الحي ة التي ب قشرة تحيط بالحب

ومن خالل   ،1920سبتمبر  15للقيام بالكشف الطبي بتاريخ  Xتكبر مما جعل اآلنسة 

ة    ر أن اآلنس ف ظه ها     Xالكش ة عرض راء قاتم ة حم ديها حب ة   01ل نتيمتر محاط س

 )2( .بقشرة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. )1( Arch  I.P.AFN op.cit. p. 83     

)2 (  .BAQUE medecin Aide major (El OUED HYGIENE GENERALE ET 
TURERCULOSE LES OASIS DU SOUF  
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 الـخـــــاتـــمــــــة
 
 

و تقييــــــم نتاجاست  
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  تاج و تقييــــــمـــتنسا
 

ية للجزائريين خالل الفترة الممتدة ما بين حألوضاع الصمن خالل دراسة ا

على وثائق أرشيف  اعتمادابمنطقة وادي سوف ) 1939ــ  1919(الحربين العالميتين 

  :النقاط التالية  استنتاجتمكنا من  ،معهد باستور الجزائر في الفصول األربعة السابقة 

رية هدفها الرئيس احضادعاء الفرنسيين أن حملتهم الفرنسية آانت حملة  -1

 هو نقل المدنية إلى شعوب المنطقة التي طالما عانت من ضيم واستبداء العثمانيين

جر عنه تخلف في شتى الميادين  معللين ذلك بأمثلة ترى ان الحملة الفرنسية إنممن 

والرأي العام من خالل  )1(جاءت للقضاء على القراصنة وعملية القرصنة المفروضة

قام به االستعمار الفرنسي في الجزائر وتمثل  إنسانياعلى ما يرونه انجازا أمثلة  إيفاد

مرات خالل فترة تواجد الفرنسيين في الجزائر بينما  4في تضاعف عدد سكان الجزائر 

دهم عند األمريكية واللذين آان عدتراجع عدد الهنود الحمر في الواليات المتحدة 

ألف نسمة سنة  237خص تراجعوا إلى حوالي مليون ش أمريكاوصول البيض إلى 

1900.)2(   

الفرنسيين لمنطقة وادي سوف  احتاللفي فترة  االجتماعيةـ تدهور األوضاع  1        

  .االستقاللإلى غاية  1854ديسمبر  13الممتدة من 

  .نعكس سلبا على أوضاع الجزائريين عامة اـ تدني المستوى المعيشي مما  2        

سكان المنطقة في مظاهر المعاناة سواء آانوا مسلمين أو يهود  ركاشت -3        
  .نإسرائيليي

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1). La Medecine français en Algérie cinquiéme édition Nov 1957 
(2). P.Goinard, Algérie, l’œuvre français, Paris 1984.pp.81&82 
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  .ـ تعرض المنطقة ألغلب األمراض واألوبئة المعروفة آنذاك  4

ـ ضعف العناية الطبية وقلة الهياآل والمؤسسات وعدم فعاليتها أمام تفاقم  5        

  .الصحية المزرية للجزائريين أثناء فترات االحتاللاألوضاع 

تطال إال فئات قليلة من السكن الحضر ونادرا ما يستفيد  ـ التغطية الصحية ال 6        

  .منها السكان الرحل

  .غرافي بسبب آثرة وفيات األطفال والرضع وـ تأثر الجانب الديم 7        

ط األوبئة و األمراض بقوة غيبية ال عالقة لها ـ فسر آثير من الجزائريين تسل 8        
مظاهر  انتشاروالجان مما ساعد على  ،األرواح الخفية،بالجانب العلمي مثل الحسد

  .السحر والشعوذة في غياب التكفل الصحي 

  .مفر منه  قدر ال اعتبارهالإلمراض واألوبئة و  االستسالمثقافة  انتشارـ  9        

عض األمراض واألوبئة على اإلطالق بمنطقة وادي سوف مثل ود لبجـ ال و 10     
الكوليرا أو على األقل لم يتم  ،الطاعون ،الكلب ،السحايا التهاب ،الحمى القرمزية

  .تشخيصها خالل الفترة المعنية بالدراسة في منطقة وادي سوف 

  .ـ يعد التيفوس أآثر األوبئة فتكا خالل هذه الفترة  11        

أي بعد  1888ـ تأخر ظهور أول مستشفى في منطقة سوف إلى غاية عام  12        
  .الفرنسي للمنطقة االحتاللسنة من تاريخ بداية  34

 اآتراثـ ضعف العناية باألم والطفل األمر الذي يرجعه الفرنسيون إلى عدم  13        
  .األسرة السوفية بذلك 

 اهتماماتو الزهري لفترة طويلة من   الرمد الحبيبي ،ـ بقي آل من السل  14        
  .األطباء نظرا لكثرة رواجها و ترددها على السكان 

ـ أجمعت أغلب تقارير األطباء والضباط الفرنسيين في إشارة إلى أن الهياآل  15        
الجزائر آانت تقدم خدمات للجنود و الضباط  احتاللهاالصحية التي أسستها فرنسا بعد 

  .عمرين بالدرجة األساسيةالفرنسيين والم
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في الكثير من األحيان أدى إلى  انعدامهاـ قلة الثقة في الطبيب الفرنسي و  16        
  .عزوف السكان المحليين عن التعاطي مع حمالت التلقيح 

من معهد  انطالقاـ حاول الفرنسيون من خالل تقارير أعمالهم العلمية  17        
لمجهودات التي بذلتها الدولة الفرنسية وإعطائها أآثر من باستور الجزائر اإلشادة با

  .الفرنسي  االستعمارحجمها مقابل التقليل من حجم التأثير السلبي لمظاهر 

قدم لنا الرصيد األرشيفي لمعهد باستور الجزائر معلومات وبعد حقيقي لمقاربة  -18
  .حي للمنطقةالوضع الصحي  وهو رصيد البد من  استنطاقه لمقاربة الوضع الص

ال تعد أحكاما نهائية  استنتاجاتـ هذا بعض ما خلصت إليه هذه الدراسة من  18        
  .جدا تحتاج إلى الدعم واإلثراء مساهمة اعتبارهابل هي نتائج يمكن 

التي سبقتني إليها الدآتورة فلة لقد توصلت إلى الكثير من االستنتاجات 
الصحة والسكان في الجزائر أثناء العهد  موساوي القشاعي في أطروحة الدآتوراه

 . )1871 -1518 (العثماني وأوائل االحتالل الفرنسي
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وغـــرافيــاـــالبيبلي  

  

  

I – أرشيف معهد باستور شمال إفريقيا:  

I -Archives de l'Institut Pasteur de l'Afrique du Nord:  

  
 

  .أرشيف معهد باستور الجزائر -

II  - Archives de l'Institut Pasteur d'Algérie  

  

II - والمراجع المصادر :  

  .الفرنسيةوالمراجع باللغة  المصادر -1

  .المقاالت باللغة العربية -2
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I – أرشيف معهد باستور شمال إفريقيا:  

I -Archives de l'Institut Pasteur de l'Afrique du Nord:  

1- Archives de l'Institut Pasteur de l'Afrique du Nord Tome I N°1  1923 

  

II - أرشيف معهد باستور الجزائر.  

II- Archives de l'Institut Pasteur d'Algérie  

1- Archives de l'Institut Pasteur d’Algérie Tome XIX N°2 1939 
2- Archives de l'Institut Pasteur d’Algérie Tome XIX N°2 1940 
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  :عربيةراجع باللغة الالمصادر والم* 

  
 .العوامر إبراهيم، الصروف في تاريخ الصحراء وسوف -

 )م19(هـ 13غنابزية علي، مجتمع وادي سوف من خالل الوثائق المحلية في القرن -

 .غنابزية علي، أبحاث ودراسات تاريخية -

اوي  - ة موس اعي -فل ًا   :  القش اديًا واجتماعي نطيني، اقتص ف القس -1771(الري

  1982ديبلوم الدراسات المعمقة في التاريخ الحديث ، جامعة الجزائر  ،)1837

ل     -فلة موساوي - اني واوائ د العثم القشاعي الصحة والسكان في الجزائر أثناء العه

ي  تالل الفرنس ديث ) 1871-1815(االح اريخ الح ي الت ة ف وراه دول ة دآت أطروح

  .2004المعاصر ، الجزائر 
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.الفرنسية المصادر والمراجع باللغة*   

- AGNELY, Dr l'Algérie :" vaccination Publique pendant l'exercice 

1849.Resumé de compte-Rendue", Alger, 1851. 

 

- Dr A.Monery.Triti Pratique d’hygiène Appliqué à l’Afrique du 

nord.Paris Nancy Limoges .1923. 

 

- ANONYME, le service de santé des armées en Algérie (1830-1858).  

 

- A.Arnaud, Algérie médicale, Topolgraphie, climatologie, Pathologie, 

pathogénie, prophylaxie, Hygiène & acclimatement & colonisation 

Paris.  

 

- BAQUE médecin Aide major, El OUED HYGIENE GENERALE ET 

TURERCULOSE LES OASIS DU SOUF . 

 

- CAPITAINE E.lehuraux –les français au sahara, Alger. Archi I.P.A 

Tome XVII N°3 sept 1939. 

 

- CHIMIO therapie anti – tuberculeuse, Rev. Prat, 1979 . 

 

- C.I. Bataillon, le souf étude de géographie humaine  

 

-DEPOUILLEMENT Exhaustif De La Revue Des Archives De 

l'institut pasteur d'Algérie Du T1 N°1  Au T571989 . 
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- Dr. Escard – Etude sur le pays du Souf .Bull. de l’académie 

d’Hippone (1886-1890) N° 24, Bone, 1891. 

 

 

- D.Sari le Disastre démographique. Alger 1982. 

 

- E. SERGENT.H. foley. -Exploration scientifique du service 

constantinois OUED RIGH.OUED SOUF Avril 1912. 

 

- ENCYCLOPEDIE par l’image pasteur, librairie Hachette.  

 

- E.PILLY. MALADIES INFECTIEUSES A L’USAGE DES 

ETUDIANTS EN MEDCINE ET DES PRATICIENS , 8Eedition 1984 

par l’association des professeurs et maîtres de conférences de 

pathologie infectieuse, EDITIONS C. et R . 79 rue Faidherbe, 59110 la 

madeleine .  

 

- Dr J.Mart La Médecine Française en Algérie Cinquième édition Nov 

1957 Hygiène de l’Algérie Exposé des moyens de conserver la santé de 

préserver des maladies dans des pays chauds  

 

- Dr J.Tremsal.   1siécle de médecine coloniale française en Algérie 

(1930-1929).contribution à l’étude de l’œuvre médicale française en 

Afrique du nord. Deuxième édition. Tunis 1929. 
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-  Dr. L. Raynod, H. Soulie. P. Picard  Hygiène et pathologie nord 

africaine : "Assistance  médicale  "Tom. I&II Paris 1932 

 

- M.Khiati, Histoire de la médecine en Algérie, de l'antiquité à nos 

jours A.N.E.P 2000. 

 

- M.Neveu- Le Maire Principes d’hygiène et de médecine. Paris 1925  

 

- NOTICE SUR  L'INSTITUT PASTEUR D'ALGERIE TOME 

I          ( 1930-1958). 

 

- P.Goinard. Algérie. L’oeuvre Française. Paris 1984. 

 

- RAYMOND, LUCIEN, Hygiène et pathologie nord-africaine. Paris, 

1930 .  

 

- Revue d’Afrique Organe des départements Algériens N° II Février 

1846 

 

-SEMINAIRE sur le développement d'un système national de santé 

l'expérience Algérienne – Alger, 07- 08 Avril 1983. 

 

- V.Fattorusso, O.RITTER, Vademecum Clinique du diagnostic  au 

traitement 14 édition Revue et Mise à jour (Masson Paris Milan 

Barcelone 1995). 
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ـارســـــــالفه
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  و البـلـدان فهـــرس األمـــاآن
  
  ــ أ ــ

  04إفريقيا ص ــ 
  .02ــ إفريقيا الشمالية ص 

  .34 ــ األغواط ص
  .27ربا ص ــ أو

  .03ص ــ أوالد منديل 
  10أربوا ص ــ
  

  ــ ب ــ
  

  10باريس ص  ــ 
  .18ــ بني ونيف ص 

  . 55ص  ، 54ص  ، 34ــ بسكرة ص 
  .11ــ البلد األبيض ص 

  . 39-38ــ بهيمة ص 
  .91ــ البرانس العليا ص 

  .10بزونصن ص  ــ
  .18بئر توتة ص  ــ
  

  ــ تــ
  

  . 48تبسة ص ــ 
  .34ص  تيميونــ 
  .38ص  ، 21ص  ، 16ص  ، 12ص  ،11ص  ، 07تقرت ص ــ 
  .50ص  ، 49ص  ،47ص  ، 45ص  ، 33ص  ، 29تونس ص ــ 
  . 65، ص 39ص  ،38تاغزورت ص  ــ

  . 39ص  تريفاويــ 
  . 46ــ تماسين ص 

  . 21ــ توزر ص 
  .72تيارت ص   ــ
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  ــ ج ــ
  

   ، 33ص  ، 29ص  ،28ص  ، 20ص  ، 18ص  ، 17ص  ، 06ص  ، 05ــ الجزائر ص 
  .97، ص 88، ص 54، ص 46ص  ،45ص              

  .07ص  الجلفة ــ
  .63، ص 55، ص 54ــ جبل العمور ص 

  .28ــ الجريد التونسي ص 
  

  ــ ح ــ
  

  .15ــ الحامة ص 
  
  ــ خ ــ

  
  

  . 48ص  ،38ــ خنشلة ص 
  

  
  ــ د ــ

  .10دول ص  ــ
  .11ديجون ص  ــ
  .18دويرة ص  ــ

  .47، ص 39ص  ،38ــ دبيلة ص 
  
  

  ــرـ 
  
  06ريغ ص ــ 

  
  ــ زــ

  
  .89، ص 65، ص 39ص  ،38ص  زقوم ــ
  .18ص  الزيبان ــ
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  ــ س ــ
  
  100، ص97، ص 88، ص .72، ص 39ص  ،38ص سيدي عون  ــ
  .84، ص 74، ص 41، ص 39، ص 04ص  سوف ــ
  

  ــ ش ــ
  
  . 28ص  شمال إفريقياــ 
  . 11ص  شط ملغيغــ 
  . 11ص  شط مروانــ 
  

  ــ ط ــ
  .46ص  طولقة ــ
  
  

  ــ ع ــ
  
  . 34ص  عين الصفراءــ 
  . 20ص  ، 01ص  العرق الشرقي الكبيرــ 
  . 39ص  ، 38ص  عميشــ 
  .18ص  عين ماضي ــ 
  .39عمار ص  ــ
  .69عنابة ص  ــ
  

  ــ غ ــ
  
  .55ص  غدامس ــ 
  

  ــ ف ــ
  
  .100، ص 88ص   فرنساــ 

  ــ ق ــ
  
  .89، ص68، ص 58ص  ، 54ص  ، 45ص  قسنطينةــ 
  . 67ص  ، 46ص  ، 38ص  قمارــ 
  . 19ص  القيروانــ 
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  ــ ك ــ

  
  . 89، ص 68ص  ، 65ص  ، 54ص  ، 39ص  ، 38ص  آوينينــ 
  

  ــ ل ــ
  
  .11ص  ليبياــ 
  

  ــ و ــ
  
  .97، ص 72وهران ص ــ 
  .43ص  ، 39ص  ورقلة ــ 
   ، 21ص  ، 20ص  ،17ص  ، 14ص  ، 13ص ,  12ص  ، 09ص  ، 08ص  وادي سوفــ 

     ،36ص  ،32ص  ، 30ص  ، 28ص  ، 27ص  ، 26ص  ، 25ص  24ص  ،23ص              
      .،38ص    ، 37ص           
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 فهـــرس األمـــراض

  
  ــ أ ــ

  
  .101ص  إلتهاب السحاياــ 
  .75 صأمراض جلدية ــ 
  .30ص  إصابات تنفسيةــ 
  .82ص  أمراض النساءــ 
  .18أنتومولوجيا ص  ــ
  31ص  30أمراض عصبية ص  ــ
  .30أمراض حساسية ص  ــ
  .95ص  60أمراض تناسلية ص  ــ
  .88أمراض وبائية ص  ــ
  .79االورام  ص  ــ
  .95أمراض العيون  ــ

  ــب ــ 
  

  .15برازيتولوجيا  ص ــ 
  .18بيولوجيا ص  ــ

  ــ ــ ت
  

  91، ص 90، ص 61، ص 60تراخولما   ص  ــ
  .74ص  التيفوسـ ـ
  .75تيتانوس ص   ــ
  .78تعفنات العين ص  ــ
  .84تسمم ص  ــ
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  ــ ج ــ
  

  .68، ص  19ص  الجدريــ 
   

  ــ ح ــ
  
  .03ص  حمى راجحةــ 
  . 20ص  حمى المستنقعاتــ 
  .67ص  الحصبةــ 
  . 71،ص 70ص  الحمى التيفيةــ 
  .101ص  الحمى القرمزيةــ 
  . 73ص  حبة الشرقــ 

  
  ـــ د ـ

  .69ص  الديفتيرياــ 
  

  ــرــ 
  
  . 101ص  ، 59ص  ،58ص  الرمد الحبيبيــ 
  

  
  ــ زــ 

  
  . 101ص  ،62ص  الزهري ــ
  

  ــ ســ 
  
  . 65، ص 64، ص 63ص  ، 19ص  السلــ 
  . 72ص  عال الديكيسالــ 
  . 101، 81ص  السكريــ 
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  ــ شــ 
  
  .74، ص 73شلل األطفال ص  ــ

  ــ ط ــ
  
  .101، ص 20ص  الطاعون ــ

  . 83ص  طب شرعيــ 
  ــ غ ــ

  
  . 75ص  الغريغرينةــ 

  ــ ق ــ
  
  . 81ص  القرعــ 

  ــ ك ــ
  
  .  101، ص20ص  ، 17ص  الكلبــ 
  . 101ص  الكوليراــ 
  

  ــ ل ــ
  
  .98ص  الليشمانياــ 
  .  84لدغ ــ 

  
  ــ م ــ

  
  . 17، ص 15ص ميكروبيولوجيا ــ 
  .18ميكولوجيا ص  ــ
  .95، ص 72، ص 34ص  ،33مالريا ص  

  
  ــ ن ــ

  . 72ص  النكافــ 
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