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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

أحداث زلزال منطقة الشلف 54 ،دراسة من خالل الصحف الفرنسية 

ملخص

تتمحور هذه الدراسة حول  ظاهرة طبيعية  وهي الزلزال ، الذي هو عبارة عن حركات تكتونية 
الجزائر تقع في منطقة  ، وبما أن  الناس  للقشرة األرضية، يخلف دمارا شامال وهلعا كبيرا بين 
مختلف  عبر  أرضية  لهزات  تعرضت  فإنها   ، األوربية  القارة  من  قريبة  وهي  متعاكسة،  انكسارات 
بالدراسة زلزال مدينة" شلف" نموذجا، فقد اهتزت  ارتأينا أن نتناول  التاريخية، ولذلك  األزمنة 
األرض في 09 سبتمبر 1954 اهتزازا عنيفا دام 12 ثانية ، واستمر االرتداد إلى غاية 1954/09/11 
حيث قدر عدد الهزات االرتدادية ب 70 هزة شعرت بها المدن المجاورة كوهران ومعسكر وغليزان 
وسعيدة وحتى جزيرة ابيزا باسبانيا ، وقد انهارت المساكن وهدمت مباني المدينة بنسبة%90 نظرا 
 Oran( "لقوةالزلزال، وقد استعنا في دراستنا هذه بصحيفتين استعماريتين وهما "جمهورية وهران
Républicain( ، التي أسسها الجمهوريون عام 1935، وهي تعتبر صحيفة محلية كانت تصدر من 
مدينة وهران، وكانت معظم مقاالتها تهتم بحياة المسلمين الجزائريين، مديرها آنذاك هو قابريال 
المساء  فهي صدى  الثانية  الجريدة  أما   ،1960 عام  النشر  عن  توقفت   .)Gabriel Esquer(اسكار
)Echo du Soir( ، وهي عبارة عن دورية بدأت في الصدور عام 1949 من مدينة وهران، مديرها 
كان "روبرت الفون" )Robert Laffon( )1964-1878( ، توقفت عن نشر المقاالت عام 1961 .كما 
استعنا بمنشور رسمي إداري يحوي قرارات وإحصائيات تبين الخسائر المادية والبشرية التي نجمت عن 
الزلزال المذكور، واهم اإلمكانيات المادية التي سخرت إلعادة بناء المدينة وضواحيها بعدما هدمت 

مبانيها ودمر عمرانها 
الركام،  المساء،  صدى  وهران،  جمهورية  أرضية،  هزات  األصنام،  الشلف،  زلزال،   : الدالة  الكلمات  

.1954/09/09

Abstract 

This study focuses on a natural phenomenon : The earthquake, which is a tectonic movement of the earth's crust, 
which causes extensive destruction and great hatred among the people. Since Algeria is located in a region of refractive 
refractories, close to the European continent, it has been subjected to earthquakes across different historical times .

Therefore, we have considered the earthquake of the city of Chlef as a model. The ground shook on September 09,1954, 
with a violent vibration of 12 seconds. The retreat was as far back as 11/09/1954, where the number of after shocks was 
estimated to be 70, which was felt by the neighboring cities of Oran, Mascara, Relizane, Saida, and even Ibiza Island 
in Spain. The houses collapsed and the city buildings were destroyed by 90% due to the intensity of the earthquake. In 
our study we used two colonial newspapers, the first is "Oran Républicain", which was founded by the Republicans in 
1935, and is considered a local newspaper was issued from the city of Oran, and most of her articles concern the lives

Events of the Earthquake of Chlef 54, a Study Through 
French Newspapers
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مقدمة 

مدينة الشلف، أو كما كانت تلقب باألصنام، من أهم املناطق 
يف  سواء  ومعمقة،  هامة  دراسات  إىل  حتتاج  اليت  اجلزائرية 
ال  كان  لذلك  االقتصادي،  أو  الثقايف،  أو  االجتماعي  اجملال 
الصعبة،  التارخيية  مراحلها  من  مرحلة  خنتار  أن  علينا  بد 
ظواهر  البلدة  خالهلا  شهدت  إذ  االستعمارية،  الفرتة  وهي  أال 
طبيعية مدمرة، حيث اهتزت أرض الشلف عرب فرتات وسنوات 
الزلزال هو ظاهرة  )1922-1934-1954(، ومبا أن  متفاوتة هي 
كونية فزيائية معقدة، كان األجدر بنا أن نلقي الضوء عليه 
للمباني  شامل  وانهيار  وبشرية  مادية  خسائر  من  خلفه  ملا 
املدينة،  وهدوء  استقرار  هز  االجتماعية،  والسكنات  اإلدارية 
بكل هياكلها  االستعمارية  السلطة  فحوهلا إىل خراب وجعل 
تسارع يف انقاض األرواح وإسعاف اجلرحى، إذا كيف واجهت 
اإلدارة احمللية االستعمارية هذه احلركات االرتدادية ؟ ماهي 
املنكوبني  إلغاثة  جندت  اليت  البشرية  اإلمكانات  و  اجلهود 
وانتشال املوتى من حتت األنقاض ؟ إىل مدى استطاعت السلطة 
تقديم اإلسعافات واملساعدات لفئات اجلرحى من رجال ونساء 
وأطفال ؟ وهل حققت مطالب السكنات من األوربيني واملسلمني 

اجلزائريني منهم خاصة ؟ 
1- تاريخ املنطقة

)Orleansville( الشلف 1-1 موقع مدينة 

تقع ما بني خطي عرض °10 و°36 مشاال وخط طول °1 غربا)1(، 
تبعد عن اجلزائر بـ 210 كلم شرقا وعن مدينة وهران بـ 232 
53 كلم مشاال، أما جنوبا فتحدها  كلم غربا وعن الساحل بـ 

جبال أو مرتفعات الورشنيس)2(.
مناخها حار صيفا بارد شتاءا)3(، كما تعترب مدينة الشلف من 
أهم املراكز الفالحية، باعتبار أراضيها السهلية احملاطة شرقا 
بوادي الشلف الذي ساعد على منو أشجار اخلروب والصنوبر)4(                            

املنطقة 1-2 نبذة تارخيية عن 

بتاريخ 1843/04/27م، وطئت أقدام اجليش الفرنسي منطقة 
الذي   ،)Bugeaud()5(بوجو اجلنرال  قيادة  حتت  الشلف،  سهل 
قرر إنشاء خميمه العسكري هناك، حيث وجد مدينة رومانية 
العرب  لقبها  بسببها  اليت  اآلثار  تلك  عليها  تشهد  قدمية)6(، 

باألصنام )7(.
صدر  املمتاز،  وموقعها  العريق  املنطقة  لتاريخ  ونظرا 
مدينة  بناء  على  ينص   ،1845/08/14 بتاريخ  ملكي  مرسوم 
بتاريخ  اآلثار)9(. وصدر قرار آخر  أنقاض هذه  فرنسية)8( على 
1852/09/22م، نص على أن منطقة الشلف أصبحت مقاطعة 
تابعة حملافظة اجلزائر حتت إدارة املفوض املدني وهذا بتاريخ 

.)10(1856/12/31

1-3 االحتالل واالستيطان وأهم مشاريعه

استطاع اجليش  الشلف،  بعد عشرين عاما من احتالل منطقة 
صرف  قنوات  حفر  منها:  املشاريع،  من  العديد  إجناز  اإلفريقي 
املياه، بناء السدود)11(واجلسور، إنشاء مشتالت)12(خضراء، فمثال 
 Colonel Deufert capitaine( "دوفارت"  العسكري  القائد  بنى 
 )Tiraout( طوله 25م يصب يف وادي تيغاوت)( جسرا )13du genie
أما الضفة الغربية للشلف فقد أنشئ فيها جسران)14(حديديان 
املياه  توفري  على  عملت  املنجزات  هذه  كل  60م)15(،  طوهلما 
الصاحلة للشرب لسكان املدينة وضواحيها، باإلضافة إىل توفري 
النافورات)16(  بناء  عن  ناهيك  األراضي،  لسقي  املستعملة  املياه 

املائية لتزيني وسط املدينة.
العمرانية للمنطقة  املنشآت  1-3-1أهم 

20م،  القرن  بداية  غاية  إىل  1867م1886-1876-،  بني  ما 
عمارات  أو  بنايات  أي  وجود  تنفي  الفرنسية  املصادر  معظم 
موقعها  ألهمية  نظرا  و  القدمية،  الرومانية)17(  اآلثار  ماعدا 
حبيث ال يفصلها عن الساحل إال 25 كلم ،جعلت مقرا إلقامة 
امللزمة  الضرورة  من  كان  وثم  للمنطقة،  العسكري  اللواء 
على السلطات احمللية إنشاء املرافق العمومية للمدينة بوضع 
خمطط حمكم، بإقامة جملس قضاء ومكتب عربي و مسرح، 
ومكتب بريد ومكتب للمالية، وخزينة، مدارس، ملجأ، وثكنة 
وحمطة  تليغرايف  ومكتب  والفرسان،  املشاة  لتدريب  عسكرية 
وساحة  سرير   500 يسع  مدني  ومستشفى  وفندق  قطار، 
كبرية ومكتبة حتوي 2000 كتاب ومذبح ومحامات ومقهى، 
ودكاكني)18()19(، كما عرفت شوارع املدينة بساحتها الواسعة 

وأشجارها الوارقة.
وخالل نهاية القرن 19 وبداية القرن 20م عرفت املدينة نشاطا 
اقتصاديا هاما متثل يف إقامة سوق أسبوعي كل يوم أحد، حيث 

of Algerian Muslims, then its director is Gabriel Esquer. It ceased publication in 1960. The second is" Echo du Soir", it 
is a periodical that began in 1949 in Oran, whose director was Robert Laffon (1878-1964), which ceased publication 
in 1961.

We also used an official administrative publication containing resolutions and statistics showing the material and human 
losses resulting from the earthquake, and the most material resources that were used to rebuild the city and its environs 
after its buildings were demolished and destroyed.

Keywords: Earthquake, Chlef, Newspapers, Communities, Muslims, 11/09/1954 .
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كان يتوافد عليه ما يقارب 10000 عربي، تباع فيه جل السلع 
والبضائع واخلضر والفواكه)20(.

التوزيع السكاني يف منطقة الشلف  2-3-1

يف نهاية القرن 19 تضاعف عدد سكان مدينة الشلف، حيث بلغ 
عددهم –السكان- 136779 ساكنا يتوزعون على الشكل التالي:

- 130731 ساكنا من األهالي.
- 3809 ساكنا من الفرنسيني . 

- 1837 ساكنا من األجانب.
أما األقلية اليهودية قد بلغت نسبتهم إىل 402 ساكنا)21(.

أرض  اهتزت  1954/09/09م  وبتاريخ  هادئة  صيف  ليلة  ويف 
مدينة الشلف على الساعة 1سا و6د صباحا)22(، حيث حتركت 
منهم  الكثري  فلقي  ساكنيها،  فوق  البيوت  وانهارت  اجلدران 

حتفه وهو نائم، ومن بقي حيا، فر إىل العراء ال يعلم ما حدث.
2-  اهلزة األرضية العنيفة اليت ضربت منطقة الشلف

مس  ثا)23(،   12 مدته  استغرقت  ورهيبا،  عنيفا  الزلزال  كان 
 )24(170000 وحوالي  هكتارا   280000 تقارب  مساحة  خالهلا 
ساكن، حتطمت البيوت وانهارت اجلدران وعم الفزع واخلوف 
 )25(10000 التالي حوالي  اليوم  األهالي، وأحصي يف  أوساط  يف 
منكوب بدون مأوى يبيتون يف العراء)26(، خوفا من هزة ارتدادية 
أخرى، ونظرا لقوة هذه اهلزة العنيفة، فقد شعر بها سكان عدة 
مدن جماورة، كوهران ومستغامن وغليزان وسعيدة ومعسكر 
اإلعالم  ومبجرد   . )27(IBIZA بإسبانيا  ابيزا  جزيرة  وحتى 
واإلنذار بهذه الكارثة سارعت السلطات احمللية إىل عني املكان 

مباشرة ملعاينة األضرار.
ورغم عتمة الليل وانقطاع الكهرباء وخطوط اهلاتف - واإلعالم 
عن هذا احلدث الرهيب - اضطر رجال الدرك بالتنقل إىل وادي 
اجملاورة  باملناطق  واهليئات  بالسلطات  لالتصال  الفضة)28( 

مطالبني باملساعدة واإلسعاف)29(.

الزلزال - أسباب   1-2
أرجع اجليولوجيون وعلى رأسهم األستاذ "لويس بالغينهام")30( 

)Louis BLaringhem( أسباب اهلزة إىل:

أين  املتوسط،  البحر  من  لقربها  للزالزل  معرضة  املنطقة   -
متتد احلركات االهتزازية على طوله –البحر املتوسط- وهذا 

ما حدث سابقا يف إيطاليا وإسبانيا.
على  يساعد  الذي  الطني  من  تتكون  الشلف  سهل  تربة   -

االنزالق.
- منطقة الشلف حماطة بسلسلة جبلية مقعرة.

- موقعها ما بني سهل متيجة وسبخة مدينة وهران)31(.
وبقيت أرض الشلف تهتز وضواحيها، ومل تعرف االستقرار إىل 
مرة،   70 يقارب  ما  األرض  اهتزت  حيث  1954/09/11م  غاية 
اجلزائر)32(،  مبركز  دبدباتها  سجلت  قوية"،  كانت  منها   15
عمومية  ومؤسسات  مساكن  انهارت  اهلزات  هلذه  ونتيجة 

أخرى)33(.
الزلزال(  التالي من  اليوم  النامجة عن هذه اهلزة )بعد  النتائج األوىل   2-2-

القتلى واجلرحى،  لكثرة  املنطقة حزن عميق نظرا  خيم على 
العديد من السكان واألهالي هاجروا إىل مناطق أخرى، ومنهم 
فاهتمت  البقية  أما  الركام،  حتت  ذويه  عن  يبحث  بقي  من 

جبمع معداتها بني األنقاض)34(.
فمعظم العمارات انهارت وحتى احلديثة)35(منها، وكذا املدارس 
املدني)36( والسجن  الصدرية،  األمراض  ومستشفى  والكنيسة 

أما  حتطم،  منزل  مليون   5 إىل   4 حوالي  إذ  املدينة)37(،  وفندق 
  Vaubanفوبان قرية  مثال  تهدم  فمعظمها  اجملاورة  القرى 
150 شخصا ويف قرية كارنوت)38(33 شخصا  مات بها حوالي 

.)40(Tacheta  )39(و52 شخصا بتاشيتا
وبتاريخ 1954/09/11 مت انتشال معظم اجلثث)41(، حيث حددت 

هوية 600  شخص)42(.
جدول  )أ( ميثل :عدد الوفيات جراء الزلزال بتاريخ 1954/10/01م)43(.

املسلمون الفرنسيوناألوروبيونالبلديات
Orléans ville 52116الشلف

 Tenes 1تنس
 Montenotte 115)مونتنوت( سيدي عكاشة

 C avaignac 2)كافينياك( أبو احلسن
187وادي الفضة

العطاف
 Carnot 46)كارنوت( العبادية

 C.M. Chelif  1446بلدية خمتلطة شلف
 C.M. Tenes 11249بلدية خمتلطة تنس

651177اجملموع
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أعلى  أن  نالحظ  اإلحصائيات،  وهذه  اجلدول  هذا  خالل  من 
لكثافتهم  نظرا  املسلمني  وسط  يف  كانت  للوفيات  نسبة 

وهلشاشة بيوتهم وسوء حالتهم املعيشية.

يف  بهم  وصرح  وهوياتهم  الوفيات  كل  أمساء  عن  أعلن  وقد 
قوائم صدرت يف جريدة وهران اجلمهورية وصدى املساء)44(.

كليا،  انهارت  املسلمني  األهالي  منازل  أن  نالحظ  مالحظة: 
وعلى  الفقر  على  يدل  هذا  األوروبيني،  مساكن  مع  مقارنة 
أما  األكواخ.  وهشاشة  االجتماعية  واألوضاع  املعاملة  سوء 
املدارس واألقسام فأغلبها انهار وتهدم مبدينة الشلف دليل على 

. Orléans villeأن مركز اهلزة كان بأرليونس فيل
3- القرارات اليت اختذتها السلطات جراء هذا الزلزال

ميتريون  فرانسوا  الفرنسي  الداخلية  لوزير  االستعجالية  الزيارة   1-3
)François Mitterand( إىل منطقة الشلف

مبجرد وصوله إىل مدينة الشلف)46(، توجه الوزير إىل مقر الوالية 
لالستماع إىل مطالب السلطات احمللية، وقد صرح  مبا يلي :

- أن توصد كل الطرقات واملقرات اليت انشقت.
- صرح بوفاة 1300 شخص و500 جريح، فيما بقي البحث عن 

اجلثث مستمرا.
- نقل كل اجلرحى األكثر تضررا إىل اجلزائر.

املدينة  ضواحي  إىل  بالتنقل  عليهم  اجلراحني  األطباء  كل   -
ملعاينة املنكوبني املقيمني بالقرى اجملاورة.

- توزيع املئونة واملساعدات بطريقة منتظمة، ويف حالة صعوبة 
تنقل األهالي، توزع عليهم املعدات الالزمة.

كل  على  وزعت  باخليام  حمملة  طائرات   4 شحنت  كما   -
منكوب بدون مأوى.

كل  بنقل  –الوزير-  يتعهد  باريس  إىل  وصوله  ومبجرد   -
املطالب واالنشغاالت واملشاكل إىل رئيس اجلمهورية)47(.

- يأمل يف إعادة بناء املدينة ، بتكاثف اجلهود وتقديم املساعدات 
األعمال  مراقبة  شهر)48(،  بعد  الزيارة  بإعادة  ويعد  املالية، 

واإلجنازات اليت تقرر تنفيذها.
إىل  املنكوبني  انشغاالت  نقل  يف  هام  دور  الزيارة  هلذه  كان 

السلطات، وهذا ما جعل وزارة اخلارجية تصدر قرارات منها:
- االهتمام بالتسيري املالي واإلداري واملركزي.

الوطين)49(.  التضامن  عمليات  تتوىل  حملية  جلان  إنشاء   -
األشغال  وزير  استدعى  باريس  إىل  -الوزير-  وصوله  ومبجرد 
إسكان  بإعادة  اخلاص  األساسي  املشروع  ملناقشة  العمومية)50( 
املنكوبني)51(، والعمل على إرضائهم وتوفري كل وسائل الراحة 

واالستقرار هلم.
منكوبي  لصاحل  املختلفة  اهليئات  بتقدميها  سارعت  اليت  املبادرات   2-3
املادية،  املساعدات  كان اجليش سباقا لتقديم جل  الشلف  زلزال 
أنشأ جسرا جويا، يسهل نقل اجلرحى واملرضى)52(من األماكن 
كما  والشلف.  والعطاف  اجلزائر  مستشفيات،  حنو  املتضررة 

جدول )ب( ميثل: عدد اخلسائر العمرانية النامجة عن الزلزال بتاريخ 1954/10/08)45(

مدارس وأقسامعمارة انهارت
اليت حتتاج إىل ترميممنهارةأكواخمنازلباللغة الفرنسيةالبلديات

600تنس
Montenotte1207007سيدي عكاشة

Cavaignac10480012كافينياك أبو احلسن
37024044776الشلف

30238019وادي الفضة
Carnot132165624العبادية

Charonشارون بوقادير
CM Tenes20724722بلدية خمتلطة تنس
CM Chelef215921255بلدية خمتلطة شلف

CM Ouarsenis465بلدية خمتلطة الورشنيس
CM Cherchel1368بلدية خمتلطة شرشال

 Brazبلدية خمتلطةCM Braz31520132
Kherba24720خربة
Rouina55850روينة

Duperré44عني الدفلى
Dupleix4441داموس تيبازة

72361831510229اجملموع
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اليت  األمريكية،  العمومية  بالطائرات  اجلوي  اجليش  استعان 
املنكوبني)53(،  إلسعاف  النائية  األماكن  فوق  حتلق  كانت 
باإلضافة إىل إحضار 35 طباخا عملوا على تأمني 2500 وجبة 
و45  لرتا،   38000 تسع  للمياه  خزانات  وتوفري  يوميا  غذائية 

شاحنة جلمع ركام البنايات املنهارة)54()55(.
الصحة  وزارة  أرسلت  الصحية،  اإلسعافات  عملية  وإلجناح 
السيد "فينوس" )M.Finance( )مفتش عام يف الصحة( ملراقبة 
هيئات  من  شخصيات  رافقته  وقد  كثب  عن  اإلسعافات  تلك 
النائية  القرى  وخاصة  املتضررة  األماكن  ملعاينة  الدولة، 
السيد  الشخصيات:  تلك  ومن  لألهالي)56(،  التعازي  وتقديم 
"روجي ليونارد")M.Roger Leonard()57( والسيد "لومبارت")58( 
عبد  السيد   ،)M.Roche( "روش")59(  والسيد   )Lambert(

.)26( )Bisgamilla( )61("والسيد "بسقامبيال ،)القادر)60
وتواصل اهتزاز األرض عدة مرات، مما ضاعف خوف املنكوبني 
و زاد آالمهم وكآبتهم، كيف ال؟ وقد حتولت مدينتهم اهلادئة 

إىل ركام منثور.
اهليئات  من  كل  كثفت  واملساعدات:  اإلسعافات  أهم   3-3
األمحر)63(،  والصليب  والوطنية  احمللية  واإلدارات  والسلطات 
لنقل  اإلسعاف)64(  سيارات  بتوفري  للمساعدة  جمهوداتها 
اجلرحى إىل املستشفيات، ومنح عدد كبري من اخليام إلسكان 
اجلرائد  عرب  حتسيسية  نداءات  تقديم  مع  املتضررين)65(، 
والبلديات وجللب  املدن  الفرنسية)66(، وعرب  الوطنية  واإلذاعة 
وقد  املساعدات.  أبسط  تقديم  أجل  من  املدنيني   السكان  أنظار 

 )67(500 النداءات إستجابة املواطنني، إذ توافد منهم  لقيت هذه 
كما  بالدم)68(،  للتربع  وللمستوصفات  للمستشفيات  شخص 
تكلفت اخلطوط اجلوية الفرنسية بنقل 50 كلغ من البالزما 
فقد  البلدية  أما  الشلف)69(،  منكوبي  إىل  جمانا   )Plasma(
ورش  املتضررة  البنايات  بتفجري  اهتموا  عامال   150 أحضرت 
املطهرات)70( واملبيذات للقضاء على اجلراثيم، تفاديا لألمراض 
الصاحلة  املياه  معاينة  إىل  باإلضافة  الفتاكة)71(،  املعدية 

للشرب ومياه سقي األراضي)72(.
3-3-1 املساعدات واإلسعافات

 )Orléans ville( كل من مسع أو شعر بزلزال أورليونس فيل
ما  كل  تقديم  إىل  فبادر  الكارثة  جتاه  مبسؤوليته  وأحس  إال 
ميلكه من إمكانيات مادية أو معنوية، إضافة إىل الشعارات اليت 
والبلديات  الدين  ورجال  اخلريية  اجلمعيات  بها  تنادي  كانت 

اجملاورة.
- اإلسعافات الصحية

وقد هيأت القطاعات الصحية)73( كل الظروف املالئمة، ببعث 
أطباء وممرضات إىل املواقع املنكوبة وهذا تزامنا مع تركيب خيم 
تسع 400 سرير، تساعد األطباء على مزاولة مهامهم يف أحسن 
 )Saint Cyprien( سيربيني"  "سان  مستشفى:  فمثال  الظروف، 
انقطاع)74(.  بدون  واجلرحى  املرضى  يستقبل  كان  بالعطاف، 
مستشفيات  إىل  املرضى  وجه  التمريض  عمليات  ولتسهيل 

.)Orléans ville( )75( خمتلفة كتنس، أورلينوس فيل

من خالل هذا اجلدول أو هذه اإلحصائيات نالحظ: أن اإلسعافات 
جرت يف ظروف جيدة، حيث متت معاينة جل املرضى.

-تدخل مصاحل اخلدمة الوطنية واحلماية املدنية : رغم كل ما وفرته 

السلطات من إمكانات إال أن مشكل إعادة السكان املنكوبني، مازال 
أسهل  عن  اجلزائر  يف  البحث  الضروري  من  كان  لذلك  قائما 

الطرق لتوفري أكرب عدد ممكن من اخليام.

جدول )ج( ميثل: عدد اجلرحى واملرضى الذين أسعفوا يف مستشفيات املناطق اجملاورة، ما بني يوم 1954/09/19-18)76(

العطافتنس Tenesأورليونس فيلOrléns villeاجلرحى واملرضى
103898اجلرحى األكثر تضرر
4113870اجلرحى الذين أسعفوا

1249631الفحوصات
50481املضمدون

91املرضى املقيمون
130املرضى الذين غادروا املستشفيات 

18املرضى الذين أجروا عمليات جراحية
12491791428

عدد اخلياماهليئات والسلطات املختلفة
1030السلطات العسكرية

1414مصلحة اخلدمة الوطنية واحلماية املدنية
1000من خمتلف القطاعات

50000 سرير 344 خيمة تسع 
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ومع ذلك بقي مشكل املأوى واحلصول على سقف قائما خاصة 
وأن الشتاء على األبواب.

القماش  من  قطع  هلم  قدمت  األهالي  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
قطعة   1248 إىل  حيتاج  وكان  أكواخهم،  لتغطية  الغليظ 
قماش )Baches( لتغطية مساحة ما يقارب 2900م²)77(، لذلك 

تربعت الشرطة الفرنسية املتواجدة بأملانيا بـ 50 خيمة)78(.
بيوت  إنشاء  السلطات  قررت  الشتاء،  فصل  قساوة  من  وخوفا 
القماش  استعمال  بدل   ،)Baraques préfabriqués( جاهزة)79( 

الغليظ وهذا لضمان استقرار السكان.
-3-3-2إحصائيات املساعدات االستعجالية احمللية –الوطنية- واخلارجية

-املساعدات احمللية – الوطنية

املتطوعني  من  غفري  مجع  سارع  الرهيب،  احلدث  هلذا  نظرا 
لتقديم  األمحر  الصليب  ومقرات  والبلديات  اجلمعيات  إىل 
–رئيس  مثال  تربع  فقد  مصادرها،  تنوعت  واليت  مساعداتهم، 
ف.ف   500000 مببلغ   )Maison carrée( احلراش-  بلدية 
والصليب األمحر بـ: 230000 ف.ف واجمللس البلدي ألرزيو بـ: 
البلدي  واجمللس  ف.ف   50000 بـ:  وقسنطينة  ف.ف   100000

ملستغامن بـ 500000 ف.ف
 Caisse chirurgical( للجراحة  التعاضدية  صندوق  أما 
mutuelle( فتتربع بـ 30000 ف.ف والصندوق اخلارجي املهين 
 Caisse international professionnelle( لالحتياط والتقاعد
 28000 بـ   ،)de prévoyance et de retraite d’Algérie
املتطوع به  املالي  املبلغ  1954/09/14)81(وصل  ف.ف)80(،وبتاريخ 

14 مليونا ف.ف.

وهذا ما يفسر بأن اهلبات والتربعات مل تتوقف قط، بل كانت 
األمحر  الصليب  ومراكز  الربيد  مراكز  على  يوميا  تتهاطل 
وبتاريخ 1954/09/22 اجتمع أعضاء املركز التضامين العائلي 
منها:  الزلزال  ختص  عديدة  نقاط  ملناقشة  الوهراني  للقطاع 
اخلريية  اجلمعيات  بني  والتنسيق  املساعدات  وتوزيع  تنظيم 
بفرنسا، مع دراسة 21 ملفا أسريا، أدرجت فيه طلبات عائالت 
منكوبة)82(  أسر  واستقبال  يتامى  أطفال  تبين  يف  ترغب  وأسر 

-لإلقامة عندهم- 
اهلبات  وتوزيع  ونقل  جبمع  األمحر  الصليب  اهتم  كما 
والقضايا على سكان القرى النائية، كدوار بين راشد وجماجة 

ومردسوف وتنس.
السيد  رأسها  وعلى  اهليئات  اجتمعت   ،1954/09/22 وبتاريخ 
أصدقاء  كل  دعا  الذي   )René Coty( )83( كوتيي"  "روني 
يوما   ،1954/09/26 تاريخ  تقرر  أنه  أمامهم  ليعلن  فرنسا، 
وطنيا للتضامن والتربع لصاحل منكوبي زلزال "أوريلونس فيل" 
بريدية  حسابات  أرقام  فتح  إىل  إضافة   ،)Orléans ville()84(

وبنكية إليداع هذه األموال.
القطاع  سكان  معظم  فإن  التحسيسية  العمليات  هلذه  ونظرا 

الوهراني وحتى اجلمعيات العمالية –ساندوا املنكوبني وقدموا 
هلم يد املساعدة، مثلما فعلت مجعية العلماء املسلمني بوهران 

حيث فتحت مقرا)85( تودع فيه كل املعدات)86(.
- املساعدات اخلارجية

هزت  اليت  الفاجعة،  بهذه  اخلارجية  الدول  مسعت  حينما 
كيان سكان اجلزائر، تقدمت –الدول اخلارجية- مبساعداتها 
وزير   : مثال  فتربع  العامل،  جهات  كل  من  تقريبا  املختلفة 
تاريخ  15 مليون ف.ف، ويف  بـ   )Mitterand( الداخلية ميرتون 
مساعداته  األمحر  والصليب  الناطو  حلف  قدم   1954/09/10

الالزمة لصاحل منكوبي زلزال الشلف)87(.
الدول  معظم  تقدمت  الزلزال-،  هذا  -وجراء  فيه  الشك  ومما 

األجنبية)88( بتعازيها ومساعداتها للسلطات اجلزائرية)89(.
حيث تربعت جوناف بـ 1000 غطاء وجنوب إفريقيا بـ 100000 
حمملة  طائرات  أربع  أرسلت  اليت  بريطانيا  وكذلك  ف.ف، 
شلنغ)90(،   50000 بـ   )Vienne( وفيان  واملعدات،  باألغطية 
مببلغ  بأمريكا  اليهودية  واملنظمة  ف.ف   3000 ب  وكليدونيا 

250000 ف.ف)91(.

املتربعني  إنسانية  ،على  دليل  املساعدات  من  النماذج  هذه  وما 
وسخائهم وإحساسهم العميق باملرضى واجلرحى واليتامى.

"أورليونس فيل" )Orléans ville( من جديد؟ 4 -هل تبنى 

البيوت  انهيار  جراء  احلجارة  وإزاحة  الركام  رفع  أثناء 
البنايات  دراسة  املعماريني)92(يف  من  فريق  شرع  واملؤسسات، 
املتبقية اليت حتتاج إىل ترميم وتهديم)93(، وخاصة فكرة إنشاء 

البيوت اجلاهزة حلماية السكان من قساوة الشتاء املقبل)94(.
الشلف من  بناء مدينة  إعادة  السلطات  املعاينات قررت  وخالل 
جديد خاصة بعد حضور السيد ليونارد )Leonard( حامال معه 
رسالة من "منداس فرانس" )Mendes France( واليت تتضمن 
بعض احللول يف اسكان 20000 عائلة منكوبة، وتوفري األموال 

الالزمة إلعادة بناء املدينة)95(.
35000 جرافة  أما األهالي املسلمون، فوزع)96( عليهم ما يقارب 
قماش  من  بقطع  زودت  واليت  بيوتهم)97(  بناء  إلعادة  يدوية 
الذين  الفالحون  أما  األكواخ)98(.  هذه  أسقف  لتغطية  غليظ 
تضررت أراضيهم وحماصيلهم، فقد تكلفت املؤسسة الفالحية 

بإسكانهم ومنحهم جرارات حلرث األراضي)99(.
 21 بني  ما  فمثال  للمنقطة،  املسؤولني  زيارات  تتوقف  مل  كما 
 M.Leonard( روجي"  "ليونارد  السيد  توجه  و1954/09/22 
Roger( مصطحبا معه السيد: "ترميوند" )M.Tremeud( ملعاينة 
 1954/09/22 وبتاريخ  النائية)100(.  املناطق  يف  املنكوبني  أوضاع 
بباريس،  الداخلية  وزارة  مبقر  السلطة)101(  من  رجال  اجتمع 
لطرح أهم املطالب واالحتياجات اخلاصة إلعادة بناء املدينة حيث 
أرضية  إلنشاء  املليارات)102(  من  العديد  بتوفري  األعضاء  صرح 

حديثة للمنطقة، وإلسكان 26478 منكوبا بصفة مؤقتة)103(.
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يف  للنظر  آخر  إىل  حني  من  تربم  اإلدارية  االجتماعات  وظلت 
التعمري واإلسكان والرتميم، حيث حدد اجمللس الوزاري ملياري)104(

)ف.ف( لبناء املدينة وضواحيها)105(، خاصة وأنه باإلمكان اسرتجاع 
وترميم ما يفوق %80)106( من املساكن)107(. لذلك جندت وزارة 
خمتصا  تقنيا   21 حوالي  الرتميم  لعملية  العمومية  األشغال 

ملعاينة املنازل، فتوصلوا إىل اسرتجاع 500 منزل)108(.
:1954/10/19 الداخلية بتاريخ  الثانية لوزير  الزيارة   1-4

ثانية  مرة   )François Mitterand( ميرتون  فرانسوا)109(  عاد 
شوارع  عرب  زيارته  إكمال  وبعد  واملشاريع،  األوضاع  لرتقب 
املدينة استمع لتدخالت السلطات احمللية وعلى رأسها: رئيس 
تأخر  عن  حتدث  الذي   )Bisgambiglia( بسقمبليا  البلدية 
إجناز املشاريع، وخاصة مشروع الرتميم وإعادة اسكان األهالي، 
بناياتهم ألنها  العودة إىل  الكثري منهم يرفضون  وهذا ما جعل 

تذكرهم بأبشع حلظة مرت عليهم ليلة 1954/09/09)110(.
كما خصصت مساحة أرضية تقدر بـ 120000 م إلجناز 300 
نوفمرب  شهر  حبلول  للسكن  مهيأة  تكون  واليت  فوقها،  شقة 

.)111(1954

يتدخل  الداخلية  وزير  جعلت  والقرارات  اإلجراءات  هذه  كل 
ببعض النقاط منها:

- ال ميكن الرتميم أو البناء إال بعد عمليات فحص املختصني.
يواجهان  قد  اآلجال  أقرب  يف  تقررا  اللذان  والتشييد  البناء   -

صعوبات عدة.
- تكرار اهلزات عرب فرتات أثرت على ذهنية السكان، جعل الكثري 

يهجر املنطقة.
- التقليل من عملية إسكان األهالي بالبنايات املرممة.

- تركيب البيوت اجلاهزة وإجناز املساكن االقتصادية.
تضييع  عدم  وعلى  املثابرة  على  وحتفيزها  اإلدارة  تشجيع   -

الوقت)112(.
وإلنقاذ املدينة، وحتى يرجع هلا طعم احلياة، تقرر إنشاء 400 
شقة حديثة يف أقرب اآلجال، حيث أعرب وزير اإلسكان والبناء 
عن متويل هذا املشروع باألموال املتربع بها، وإذا نفذ هذا اإلجناز، 
إضافة   ،)1954( السنة  نهاية  قبل  شقة   300 تسليم  ميكن 
اجتماعية  شقة   26 إجناز  منها:  أخرى،  مشاريع  دراسة  إىل 
خمصصة لإلجيار )H.L.M( واملصادقة على إنشاء 210000)113( 

شقة خالل السنة املقبلة 1955 )114(.
إىل  سعت  الفرنسية  السلطات  فإن  اإلجنازات،  هذه  ولتنفيذ 

حتقيق بعض املشاريع منها: 
- تقديم قرض مببلغ، 20 مليون ف.ف لرتميم وإصالح خطوط 

السكك احلديدية)115(.
اهلاتفية  لتصليح اخلطوط  بـ57 مليون ف.ف  تقديم قرض   -

وقنوات الغاز)116(.

- تأمني بيوت املنكوبني املتضررين.
والصناعي  الفالحي  لالستثمار  ف.ف  مليار   1 مبلغ  تسليم   -

والتجاري.
- التأمني على الوفاة ملدة 6 أشهر.

- تقديم مساعدات مالية سنوية قدرت بـ40 ف.ف لكل رب أسرة 
تضرر جراء هذا الزلزال.

- يف حالة إهمال الوثائق اإلدارية الشخصية، فإن اإلدارة تتكفل 
مبنحه نسخا منها كبطاقة التعريف مثال)117(.

- نقل األطفال املنكوبني خاصة اليتامى منهم إىل جبال شريعة 
وشرشال للرتفيه عنهم)118(.

1954/12/01م  من  ابتداء  تباع  بريدية)119(،  طوابع  إصدار   -
لصاحل منكوبي زلزال الشلف)120(.       

خامتة 

وإذا تتبعنا مسار املساعدات وإمتام بعض املشاريع جندها شهدت 
تأخرا يف اجنازها ألسباب منها :

- صعوبة إزالة الركام.
- تعطل شبكة الكهرباء والغاز وقنوات صرف املياه مما يصعب 

تصليحها .
اإلسعافات،  وتقديم  والرتبوية  اإلدارية  املؤسسات  بناء  تعسر   -
فهي كلها أعمال حتتاج إىل وقت كبري وأموال طائلة، و رغم 
بنيت  والتحفيز  املثابرة  وبفضل   – الوقت  مرور  –ومع  ذلك 
مدينة الشلف، خاصة بعد االجتماعات وامللتقيات واحملاضرات 
والعوائق  اليت جيب معاجلتها  املشاكل  أهم  فيها  اليت طرحت 
للفرنسي  الضرورية  اخلدمات  لتقديم  جتاوزها،  ينبغي  اليت 
كل  عن  بعيدا  مستقرة  مالئمة  ظروف  يف  ليعيش  واألجنيب 
حيث  املسلم،  اجلزائري  متناسني  واملادية،  املعنوية  املشاكل 
الفقري  ليشمر  يدوية،  جمرفات  تسليمه  إىل  السلطة  بادرت 
على ساعديه ويبين كوخه احلقري الذي يغطي سقفه بقطعة 
قماش التقيه قر الشتاء وال حر الصيف، باعتباره من األوباش 
الذين ال حيق هلم العيش يف منزل الئق ،وبذلك همش اجلزائري 
يف سكنه، وابعد وفصل عن احلي األوربي حتى ال يكسر هدوءه 
وراحته، وهذا ما تؤكده اإلحصائيات املتوصل إليها اليت تثبت 
أن أكثر الوفيات واخلسائر املادية كانت يف صفوف املسلمني 
الفقر  ألنهم كانوا يعيشون يف ظروف صعبة ومزرية يعمها 
أحياء  يقطنون  الذين كانوا  األوربيني  واحلرمان، مقارنة مع 
والصحية،  الضرورية  املرافق  كل  على  تتوفر  راقية  وشوارع 
وحتى وان قدمت السلطة مساعدات للجزائريني إال أنها كانت 
يف احلقيقة خدمة للمصلحة األوربية الفرنسية، اليت كانت 
أبنائهم،  وسط  الفتاكة  واألمراض  العدوى  انتشار  ختشى 
االمتيازات  بفضل  املنطقة  هاجروا  الفرنسيني  من  فالكثري 
اليت منحت هلم كتوفري وسائل النقل اليت عملت على نقلهم 
الذي  اجلزائري  منه  حرم  ما  وهذا  مشقة،  بدون  وترحيلهم 
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صارمة  قوانني  ضغط  حتت  صحية  غري  أماكن  يف  حوصر 
وجائرة أضاعت حقوقه وحرمته العيش الكريم.
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