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الملخص:

ركزت السياسة الصحية الفرنسية ابملغرب خالل فرتة احلماية – إىل جانب احملافظة على سالمة وحياة الفرنسيني
واألجانب املقيمني ،وتوفري وسائل الوقاية والعالج هلم -على إرساء اخلدمات الصحية ذات الطابع الرباغمايت ،بغية توفري
الشروط املوضوعية لالخرتاق السلمي من جهة ،واستغالل اليد العاملة املغربية واالستفادة منها يف املشاريع االقتصادية
االستعمارية داخل البالد من جهة أخرى ،ويف الوقت ذاته إظهار فرنسا مبظهر املتوفق احلضاري ،كما حرصت هذه السياسة
الطبية الكولونيالية أيضا على ضمان بيئة سليمة تكفل لالستعمار ظروفا صحية تساعد على االحتالل أوال ،واستغالل موارد
البالد املتنوعة اثنيا.
الكلمات املفتاحية :السياسة الصحية الفرنسية؛ فرتة احلماية؛ السياسة الطبية الكولونيالية؛ االحتالل ،استغالل موارد البالد.
Abstract :
During the protectorate period, the French health policy focused on- besides to preserving the
safety and life of french and foreignes resident, and providing the means of prevention and treatment
for them- establishing such pragmatic health seuices, in order to maintain objective conditions for a
peaceful breaking through one one hand, and for exploitin g moroccan workforce and taking
advantadges from the colonial economic projects in the country on the other hand. Mesnwhile,
presenting France as the super civilized, Also this colonial health policy made sure to guarantee an
appropriate environment that could ensure healthy circonstances which helps occupation in first place,
and exploiting the diverse resources of the country secondly.
Key words : the French health policy, the protectorate period, the colonial health policy, occupation, exploiting
the diverse resources of the country.

املقدمة:
إن احلديث عن الطب االستعماري الفرنسي ابملغرب يفرض على الباحث يف هذا املوضوع الفصل بني أمرين هامني
ومها أساس هذه الدراسة ،الطب ابعتباره عمل إنساين هدفه املساعدة على اسرتجاع صحة اإلنسان وشفائه من األسقام،
واالستعمار ابعتباره وسيلة عسكرية اعتمدهتا الدول القوية إلخضاع الدول الضعيفة وهنب خرياهتا ومواردها ،ومن هنا اعترب
الفرنسيون القطاع الطيب أحد األجهزة األساسية خلدمة تغلغلهم االستعماري وتسهيله إضافة إىل حتسني ظروف استغالل
خريات القبائل املغربية ومنها قبائل بوملان املتواجدة يف قلب األطلس املتوسط ،لكن هذا العمل اإلنساين النبيل املتمثل يف
الطب مل تستفد منه هذه القبائل بشكل كبري بقدر ما استفاد منه سوى املقيمني من الفرنسيني واألوروبيني ،ومن هنا يتبني أن
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هذه السياسة االستعمارية كانت تتميز جبانبني متناقضني ،أحدمها إجيايب أضحى من نصيب الفرنسيني إذ جعل بني أيديهم
مفاتيح االمتيازات ،واالخر سليب ابت من نصيب الشعب املغريب احملروم من الكرامة يف العيش.1
لكن ملاذا هذه الدراسة حول الطب االستعماري الفرنسي ابملغرب؟ إن األمر ال يعدو أن يكون حماولة لسد فراغ حقيقي
يف هذا اجلانب ،ألن اهلدف من هذه الدراسة هو معرفة كيف وظف االستعمار الفرنسي ميدان الطب كألية ووسيلة أساسية
الستغالل ثروات هذه القبيلة وتسهيل السيطرة عليها؟ وكيف كانت تعاجل قبائل بوملان أمراض أفرادها قبل خضوعها
لالستعمار الفرنسي ،سنحاول مقاربة هذا املوضوع من خالل أربعة حماور أساسية.

احملور األول :املعطيات الطبيعية والبشرية لقبائل بوملان
 -1طبيعيا :تنتمي قبائل بوملان إىل منطقة األطلس املتوسط ،وهي مناطق جبلية ختتلف عن ابقي املناطق اجلبلية األخرى
ابملغرب ،تتميز خصائصها الطبيعية وظروفها املناخية ابلتنوع والتشابه يف أحيان كثرية ،وبسبب ارتفاعها الكبري عن سطح
البحر(حوايل  )1560mوسيادة طابعها اجلبلي ،فهي منطقة تكثر فيها املراعي واملنتجعات ،تعتمد ساكنتها الناطقة ابللغة
األمازيغية بشكل كبري يف اقتصادها على تربية املاشية وبعض الزراعات املعيشية ،منذ القدم وسكاهنا يتميزون بكثرة الرتحال
وعدم االستقرار ،ويستغلون منطقتهم حسب فصول السنة ،ففي فصل الشتاء يرحلون مباشيتهم يف اجتاه السهول واهلضاب
اجملاورة حيث توفر الكأل ملاشيتهم واعتدال درجة احلرارة مقارنة ابجلبال اليت تعرف اخنفاضا كبريا هلا ،ابملقابل يعودون يف فصل
الصيف إىل مناطقهم اجلبلية لتوفر املاء والكأل ومالئمة الظروف الطبيعية للعيش هلم وملاشيتهم ،تستقر وتستوطن مبنطقة بوملان
ستة قبائل كربى وهي :أمليس مرموشة ،املرس ،أيت أيوب ،سكورة ،كيكو ،وأوالد علي يوسف ،ونظرا ملا حيضى به املوقع
اجلغرايف لكل قبيلة من أمهية كربى يف تنميتها ،ومسامهته يف منوها وتطورها ،وحتديد الوظيفة املميزة هلا ،إذ اإلنسان جزء ال
يتجزأ من الطبيعة ،والطبيعة هي امل وطن واملنشأ واملأوى واحلاضن البتكارات وجناحات وإخفاقات اإلنسان ،فال أحد ميكن له
أن ينكر هذا األمر ،ويف نفس السياق يبني لنا املؤرخ عبد هللا العروي ذاك التفاعل احلاصل بني اإلنسان والبيئة كيفما كانت
األحوال قائال  ":ال بد لإلنسان أن يتأثر بكل ما حييط به يف املنطقة ال ي يعي

تلك املشاريع بعد ذجنازها ترتك آاثرا اثبتة يف الرقعة األرضية ال ي أجنزت فياا".2

فياا ،ذذ يتأثر حتما اما حييط به ،كما أن

 -2بشراي :إن دراسة اتريخ القبائل املغربية عامة ،وقبائل األطلس املتوسط وخاصة قبائل منطقة بوملان ،مل حتظ أبي اهتمام
وال يعرف عنها إال القليل ،عكس بعض القبائل األخرى واملدن املغربية اليت تعددت حوهلا الدراسات واألحباث التارخيية،
خصوصا وأن تيار البحوث املنوغرافية قد أصبح ميثل أحد أبرز اجتاهات املدرسة التارخيية املغربية احلديثة ،دون أن ننسى أن

أغلب الدراسات االستعمارية ركزت اهتمامها على القبائل ،وأولت ظواهر وتنظيمات اجملتمع املغريب القبلي أتويال يساير
أهدافها االستعمارية  ،3وهذا ما يفرض علينا كباحثني املسامهة يف كتابة اترخينا ابلرجوع إىل خصوصيات اجاالته املتعددة اليت
1

 -محمد حسن الوزاني  ،الحماية جناية على األمة ،نشر مؤسسة محمد حسن الوزاني ،فاس ،1994 ،ص.95 .

 .2عبد هللا العروي ،مفهوم التاريخ ،األلفاظ واملذاهب ،املفاهيم واألصول ،منشورات املركز الثقايف العريب ،ج ،2 .ط ،2005 ،4 .ص.253.
 -3مصطفى أنور ،املقاومة املسلحة واحلركة الوطنية يف األطلس املتوسط األوسط الشمايل مابني سنيت 1911و -1956قبائل أيت يوسي وأيت سغروشن ومرموشة،
ج ،1 .دار أيب رقراق للطباعة والنشر ،الرابط ،2012 ،ص.45.
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تعترب يف النهاية اجموع التواريخ املتالحقة يف تفردها وخضوعها ملنطق التفاعل الذي تعكسه تشكيالهتا االقتصادية

واالجتماعية ،ومن هنا ميكن أن نطلق عليه "التاريخ احمللي" الذي يعترب"عالمات يف التمثل اجلمعي عن األرض" 4من قبل

ساكنة يف عالقاهتا بباقي مكوانت اجملاالت البعيدة واملشكلة يف هناية املطاف للبلد.

وما ينبغي معرفته واإلشارة إليه خبصوص هذه املنطقة ،هو ما أورده أبو عبيد هللا البكري يف كتابه" :املغرب يف ذكر
بالد ذفريقية واملغرب " وابلضبط عندما حتدث عن أهم التجمعات القبلية املتواجدة على الطريق الرابطة بني فاس
وسجلماسة ،إذ يقول يف هذا الشأن ...":ومنه ذىل مطماطة أمسكور بلد كبري على هنر ملوية ،وهو بلد كثري الزرع سقي
كله من هنر ملوية ،كثري البقر والغنم وهبا جامع وسوق مرحلة ،ومنه ذىل موضع يقال له سوق أمليس مرموشة ،فيه سوق

ومسجد وحواليه مياه ساحية ،عامرأهل ،كان ملدين بن موسى ابن أيب العافية مرحله.5"...

ومن هنا يتبني على أن قبيلة "أمليس مرموشة" واليت تعترب القلب النابض ألقاليم بوملان يعود تعمريها على األقل إىل
عهد مدين بن موسى ابن أيب الع افية ،كما كانت هلا أمهية إسرتاتيجية وطبيعية مالئمة أهلتها ألن تنال نصيبها من االستقرار
البشري الذي ميكن أن نرجعه على األقل إىل حدود القرن العاشر امليالدي أي عصر أيب عبيد هللا البكري.
إن النظام القبلي متأصل يف هذه املنطقة ويلعب دورا فعاال يف تنظيم السكان وتسيري شؤوهنم االقتصادية واالجتماعية وحىت
السياسية ،وهكذا فتحديد أصول التجمع القبلي الذي تتشكل منه قبائل مرموشة ليس ابألمر السهل ،ومن الصعوبة مبكان
حتديده نظرا لتعدد اآلراء وتضارهبا ،فالبحث يف أصل جتمع منطقة معينة هو اإلجابة عن أهم اإلشكاليات اليت ترتبط ابلتاريخ
العام أو التاريخ الوطين ،وابلنسبة هلذه املنطقة فيقول عنها ابن خلدون " :ويسكن هذا اجلبل من الربابرة أمم ال حيصيام
ذال خالقام حسب ما أييت ذكره ...،وهذا اجلبل مطل على هذه البالد كلاا ،وهو قليل الثنااي واملسالك يف هذه الناحية
الغربية ذىل أن يسامت هنر مل وية فتكثر ثناايه ،ويف هذه الناحية منه أمم املصامدة مث هيتاتة مث مسكورة مث قبائل
صنااجة ،ويف آخر هذا اجلزء بعض قبائل زانتة ،ويتصل به كذلك يف جوفيه جبل أوراس وهو جبل كتامة.6"...

كانت املواطن األصلية لقبائل بوملان يف أقصى اجلنوب ،ويف سنة  1094هجرية ،كانوا مبلوية العليا جببل العياشي،
وقد أنزهلم السلطان موالي إمساعيل ابألطلس التوسط حلفظ األمن جبزء من ربوعه وابألخص حلراسة الطريق الرابطة بني فاس

واتفياللت .7

احملور الثاين :األشكال التقليدية للمداواة والتطبيب ابملغرب قبل فرتة احلماية:
4

- Bertrand Muller, »écrire l’histoire locale : le genre monographique », Revue d’histoire des Sciences
Humaines, N°.9, 2003, p. 39.
 .5أبو عبيد هللا البكري ،املغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة ،ص.147 .
 .6عبد الرمحان ابن خلدون  ،كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أايم العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب ،ج ،1 .مطبعة دار الكتاب
اللبناين ،بريوت ،1962 ،ص.35.
 -7العلوي التقي ،أصول املغاربة -القسم الرببري -احتادية أيت يدراسن ،اجلة البحث العلمي ،ع ،24 .يناير  ،1975صص.75 – 74 .
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عمل املغرب منذ العصور القدمية على تدبري أحواله الصحية والتخلص من األمراض اليت تلم به بشىت الطرق
والوسائل ،سواء كانت سحرية أم عقالنية ،وبذلك اعتربت املداواة سابقة يف وجودها لألطباء ،واألطباء بدورهم سبقوا يف
وجودهم املؤسسات الطبية ،ولذلك ارتبط الطب واترخيه ابإلنسان وحده دون سائر الكائنات احلية ،فكان تطورمها انبع من
تقدم اإلنسان ورفاهيته ،واحنطاطهما مرتبط مبا يصيب اجملتمع من نكبات .8

وقبل دخول االحتالل الفرنسي ،مل يكن املغرب يتوفر على جهاز حلفظ الصحة ،أو إدارة تتعهد الناس ابلعالج
والتطبيب ،بل ظلت األوبئة واألمراض تعيث يف أحناء البالد وتذهب ابلكثري من سكاهنا .وال يعين هذا البتة ،أن سوق الطب
كانت كاسدة يف البالد ،إذ وجد ابملغرب أطباء طبقت شهرهتم اآلفاق ،ذكرهم الكانوين يف خمطوط خصصه لتاريخ الطب يف
دول املغرب ،ومن األطباء الذين شاع ذكرهم الوزير الغساين الذي كان طبيبا ألمحد املنصور الذهيب والذي خلف مؤلفني
شهريين مها" :الروض املكنون يف شرح رجز ابن عزرون" و"حديقة األزهار يف ماهية العشب والعقار" ،وعبد الرمحان
الفاسي الذي كان طبيبا مبا يسعه معىن هذه الكلمة ،وله مؤلفات عديدة أشهرها " :األقنوم يف مبادئ العلوم" ،وفيه عقد

فصوال لفن اجلراحة وفن الصيدلة والطب الذي يعتمد على الرقى والطلمسات .9

وقد استغرب الفرنسيون وغريهم من األوربيني وهم ينزلون ابملغرب ،بعد توقيع معاهدة احلماية ،مما كان يستعمله املغاربة
من وسائل العالج ودرء األمراض ،إذ ألفوهم جيرتون طرق العالج اليت وجدوا عليها آابءهم ،متشبثني مبا تبقى مما أكل عليه
الزمن من الوصفات اليت تعود يف معظمها إىل عهود خلت ،وهي وصفات اصطبغت ،أمام ما حاق ابلطب من االنتكاس
وتوقف االجتهاد ،مبا يشبه املزيج من التعاويذ والسحر واخلرافات والرقى والتمائم والتنجيم "حىت أصبح من املستحيل التمييز

بني الطقوس السحرية والطقوس الطبية " .10

لقد اعتمد املغاربة على وسائل الطب التقليدي يف مداواة أمراضهم ،فلعالج احلمى مبناطق األطلس املتوسط اليت
كانت تنتمي هلا قبائل بوملان ،كانت توضع على رأس املريض خبزة من عجني الذرة ،مث يعصب رأسه خبرقة مغطوسة يف
احلناء ،وبعد حلظات تزال العجينة من على رأس املصاب ،وترمى لكالب الدوار لكي أيكلوها  ، 11ولعالج مرض الزهري
كان املريض يقوم ابستسفاف مسحوق الكامون كل يوم ملدة مخسة عشر يوما .12
ومبا أن اجملتمع املغريب خالل هذه الفرتة كان يعاين من عدة اختالالت اجتماعية واقتصادية وسياسية ،مل يكن القطاع
الصحي خيرج عن هذه القاعدة ،إذ وصف أحد االستعماريني وهو روبري دوربري  Robert Dorbréخراب األجساد
 -8البيضاوية بلكامل  ،الوضع الطيب ابملغرب يف بداية فرتة احلماية من خالل اتريخ الطب العريب ابملغرب حملمد بن أمحد العبدي الكانوين ،اجلة املناهل ،ع- 89 .
 ،90منشورات وزارة الثقافة املغربية ،يونيو  ،2011ص.301 .
 -9بومجعة رواين ،الطب الكولونيايل الفرنسي ابملغرب  ،1945 -1912نشر مطابع الرابط نت ،2013 ،ص.81 .
 -10املرجع السابق نفسه ،ص.83 .
11
- Corjon (F), Maladies, Soins, Rites magiques de protection ou l’expulsion du mal chez les enfants
du Moyen Atlas, BEPM, N ° : 121, Mai 1932, p. 251.
12
- Arnaud (L), Comment les Marocains soignaient jadis leurs maladies vénériennes, Revue MarocMédical, Décembre 1950, p. 1064.
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مبنطقة الشاوية خالل جولته بني الدار البيضاء ومراكش يف قوله " :جروح مقيحة ،مفاصل منتفخة ،أعضاء مشوهة بفعل
كسور سيئة املعاجلة ،جفون منتفخة ،مقل مصابة بشكل خطري ،أورام جلدية ،كثري من األطفال ببطون منتفخة ،وأحياان

شيوخ يعرجون وميشون بصعوبة" .13

كما اعتقد روبري دوربري  Robert Dorbréوجود أمراض السل ،والسرطان ،والطفيليات اجللدية ،والرمود
احلسية ،والكسور القبيحة ،ومحى املستنقعات املزمنة مبنطقة الرحامنة  ،14واكتشف الطبيب مريات  Muratالذي كان يسري
املستوصف الذي فتح بفاس زمن التدخل السلمي أجساما متاكلة حبمى املستنقعات ،هذا املرض الذي عرفته جريدة السعادة
بكونه " مرض خطري يظار على اإلنسان ابرتفاع درجة حرارته الطبيعية مع الرعشة واشتداد وجع الرأس وتصبب العرق
ووجود التعب يف كل حركة ...وهو عبارة عن تسلط امليكروابت الغريبة على دم اإلنسان تعرف ابهليماتوزوير ...أما
وقت انتشار هذا املرض فيبتدئ من شار ماي ذىل غاية شار نونرب ،حيث تكون األجساد مناوكة ابإلساال وجمروفة
دوراي حبمى التيفويد  Thyphoideنتيجة هذه العلل الثالث ال ي غذهتا املعاجلة السيئة ال ي دنست واد فاس يف

عالية املدينة " .15

وقد انتشرت ابلبالد خالل هذه الفرتة عدة أمراض أمهها ابإلضافة إىل محى التفويد واحلصبة ، Rougeole16
اجلذري الذي خلف سبع حاالت إصابة يف فاس سنة  ،1920ومرض الطاعون الذي كانت له خملفات كثرية مبنطقة دكالة،
إذ قدر عدد ضحااي هذا املرض يف تلك الفرتة ب  14.000مريضا يف غضون شتاء 1911م ،وكذلك يف مدن البيضاء
وأسفي ومنطقة عبدة  ،17كما انتشر أيضا ابلرابط حيث مل يتم استئصاله قبل سنة  ، 18 1917ابإلضافة ملرض التيفوس
الذي أصاب عشرات األشخاص يف احلواضر الكربى كالرابط والبيضاء والقنيطرة بسبب اعتماد الطب على أساليب كانت

متبعة يف القرون الوسطى ،19حبيث مل يكن هناك طب ابملفهوم احلديث للكلمة سواء من حيث جودة ونوعية العالج أو من
خالل الغياب الشبه التام لألماكن املخصصة له ،وبذلك كانت إدارة احلماية تدرك صعوبة املهمة امللقاة على عاتقها يف اجملال
الصحي ابملغرب ،وهو ما جعلها تتخذ من مجلة " حتسني املستوى الصحي للسكان" شعارا هلا إلهبار املغاربة مبا حققه
األوربيون يف اجملاالت العلمية وإبراز تفوقهم ،وكانت هذه اخلطة وسيلة للتوغل السلمي يف اجملتمع املغريب وكسب ثقة أفراده

.20

13

- Rivet (Daniel), Lyautey et l’institution du protectorat français au Maroc, 1912-1925, T. 2, édition
L’Harmattan, Paris, 1988, p. 225.
14
- Rivet (Daniel), p. 105.
 -15دانيال ريفي ،الطب االستعماري أداة استعمارية متساحمة ملراقبة السكان ،ترمجة عزوز هيشور وعبد القادر مومن ،اجلة أمل ،ع ،1995 ،6 .ص.109 .
16 - Rivet (Daniel), p. 109.
17 - Bulletin officiel du protectorat 1914, pp. 551 – 562.
18 - Ibid, pp. 551 – 562.
19
- Gaud (J), Politique de santé publique au Maroc, 8 Mars 1955, Document du C.H.E.A.M, N° :
2456, p. 2.
20
- Ibid, p. 2.
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احملور الثالث :املشروع الصحي الكولونيايل ابملغرب خالل فرتة احلماية:
لقد شرع رواد الفكر االستعماري األوائل ومنظريه يف وضع تصورات وخمططات ومناهج وأساليب للتسرب السلمي،
تستبعد من جهة املواجهات العسكرية واللجوء إىل العنف والقوة ،ومن جهة أخرى السعي إىل إجياد حلول توفيقية مع الدول
املهتمة واملعنية ابلقضية املغربية ،وذلك مبنحها امتيازات وترضيات يف أماكن أخرى مقابل غضها الطرف على تفرد فرنسا
ابحتالل املغرب الستكمال سيطرهتا وهيمنتها على بلدان مشال إفريقيا أبكملها املطلة على ضفة البحر األبيض املتوسط
املقابلة للضفة األخرى للبلدان األوربية املتوسطية  ،21وجند يف مقدمة هؤالء الرواد راميوند طوماسي Raymond
 Thomassyالذي وجه تقريرا إىل حكومة بالده يقول فيه ... ":على فرنسا أن تبادر ذىل التعرف على ساحة املعركة
حيث تنتظرها مصائر تزداد جمددا كلما كانت أقل دموية ،وانتصارات تزداد رسوخا كلما نيلت أبسلحة سلمية ،والعلم
هو أحد هذه األسلحة وأول س الح ينبغي توظيفه ،ألنه هو الذي سيعمل على تعبيد األرضية ال ي ينبغي الزحف ذلياا"

.22

على أساس هذه التوجهات اليت توصي بتوظيف العلم واملعرفة خلدمة األهداف االستعمارية ،عملت سلطات احلماية على
جتنيد وتشجيع العديد من اجلامعيني واألطباء واملهندسني للقيام جبوالت داخل املغرب خيرتقونه طوال وعرضا يف لبوس شىت،

وبتقمص شخصيات إسالمية حتظى من لدن املواطنني املغاربة سواء يف البوادي واحلواضر ابلتوقري واالحرتام  ،23وهبذا التنكر
والتحايل متكن نفر من هؤالء الفرنسيني من إجناز دراسات وحبوث حول البالد ،أرضا ،وشعبا ،واترخيا ،وعادات وتقاليد،
ونظام احلكم وعالقاته ابحملكومني .24

ويف بداية عمله ابملغرب ،بعث اجلنرال ليوطي 25برقية خماطبا الطبيب "كالييين" " :أرسلوا يل أربعة أطباء ،أرجع لكم
أربعة فيالق" ،ومن هنا يتبني أن ليوطي كان يعي جيدا الدور الطالئعي لسلك األطباء يف محلته االستعمارية على املغرب،
فإىل جانب الدور االستخبارايت الذي لعبه هؤالء ،كان هلم ابلغ األثر يف عملية التقرب من األهايل ،وضمان بيئة صحية
سليمة لتحرك اجليوش الغازية.

 -21حممد بناين ،آاثر املعاهدات الدولية املربمة خالل القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين على سيادة الدولة املغربية ،أشغال اجلامعة الصيفية املنظمة مبدينة
احملمدية ،ج ،2 .يوليوز  ،1987ص.103 .
 -22جرمان عياش  ،التاريخ واالستعمار ،حبث نشر ضمن اجموعة من الدراسات بعنوان " دراسات يف اتريخ املغرب" ،منشورات الشركة املغربية للناشرين املتحدين،
الدار البيضاء ،1986 ،ص.13 .
 -23مبارك زكي  ،الطب االستعماري من عمل إنساين إىل أداة للتسرب االستعماري السلمي ،حبث نشر ضمن اليوم الدراسي املنظم من طرف املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية حتت عنوان " اتريخ االستعمار واملقاومة ابلبادية املغربية خالل القرن العشرين ،سلسلة ندوات ومناظرات رقم  ،22تنسيق احملفوظ أمسهر ،منشورات املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية ،الرابط ،2010 ،ص.8 .
 -24إبراهيم بوطالب  ،البحث الكولونيايل حول اجملتمع املغاريب يف الفرتة االستعمارية ،نشر ضمن أعمال " البحث يف اتريخ املغرب :حصيلة وتقومي" ،منشورات كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ابلرابط ،سلسلة ندوات ومناظرات رقم  ،1989 ،14ص.116 .
 -25هو أول مقيم عام فرنسي ابملغرب.
83

مجلة الحوار الفكري
عدد02 :
مجلد15 :

ISSN: 1112-5144
EISSN :2600-6332

السنة 2020

إن املغرب قبيل االستعمار كان يعرف دورا ت مميتة من األوبئة والقحط ،كادت العديد منها أن تدفع ابملغاربة إىل حافة
االنقراض ،لوال سياسة احلجر الطيب اليت مورست منذ القدم لتطويق تلك األمراض ذات الفتك اجلماعي ،26لكن مع قدوم
احملتل سواء الفرنسي يف املنطقة السلطانية ،أو اإلسبانية يف املنطقة اخلليفية ،سوف تعرف الوضعية الصحية والغذائية للمغاربة
حتوالت جذرية ،كان هلا األثر الكبري على التزايد املطرد يف معدالت التكاثر الطبيعي وارتفاع عدد السكان ،الذي كان مطلبا
ملحا للرأمسالية االستعمارية يف حبثها عن "قوة عمل" بشرية ملشاريعها وطموحاهتا التوسعية ابملغرب .27
لقد دافع مؤرخو النزعة االستعمارية عن الظاهرة الكولونيالية مربزين اجلوانب اليت استفادت منها الشعوب املستعمرة،
ومنها الطب االستعماري ،إال أن مؤرخني آخرين تصدوا ملزاعم هؤالء وأطروحاهتم ،ومن بينهم حمررو كتاب " الطب اإلمرباييل

"  ،28الذين شرعوا يف طرح عدة أسئلة من قبيل " ...هل كان الطب الغريب يف املستعمرات حقا طبا عقالنيا وذنسانيا كما

يدعي الكثريون؟ وهل يعد حقا ذحدى فوائد اإلمربايلية ال ي ال ميكن ذنكارها؟ أال ميكن أن يكون هذا الطب يف احلقيقة
سالحا آخر من ترسانة األسلحة اإليديولوجية للحكم األجنيب ال ي يستخدماا يف حماولته للايمنة؟ ملصلحة من استخدم
هذا الطب؟ هل كان أساسا ملصلحة أفراد اإلدارة االستعمارية واجلي ؟ أم ملصلحة شعوب املستعمرات أو اإلثنني معا"

.29

ملقاربة هذه األسئلة وحماولة اإلجابة عنها ،ميكن القول أبنه إذا كان جل األطباء قد قاموا بواجبهم املهين واإلنساين حسب ما
ميليه عليهم ضمريهم ،فإن هناك أطباء آخرين مت توظيفهم ألغراض سياسية أو عسكرية أو دبلوماسية أو جتسسية ،حيث عهد
إليهم ابلتسرب إىل داخل البالد واالحتكاك بشرائحها االجتماعية ،وربط عالقات ودية مع احلكام ورجاالت املخزن وأعيان
املدن والقبائل ،مما أاتح هلم فرصة اإلطالع على أحوال البالد والعباد ،وإعداد تقارير وكتاابت وأحباث وكتب ومقاالت
صحفية تستفيد منها السلطات االستعمارية يف توجيه وحتديد أساليب التغلغل االستعماري السلمي ،30كما مت يف نفس
اإلطار توظيف أطباء عسكريني من خمتلف املراتب ملرافقة البعثات الديبلوماسية لدى سالطني البالد ،فأعدوا عنها خالل
رحالهتم دراسات جغرافية وخرائط عسكرية وتقارير سياسية واستخباراتية ،وهبذه املهمات حول هؤالء الطب عن وجهته
اإلنسانية والنبيلة إىل طب أصبح كأداة للتغلغل االستعماري ،وسيزداد نفوذ األطباء العسكريني ويتقوى خالل مرحلة محالت
التهدئة العسكرية ،أو حماربة القبائل الثائرة واجملاهدة ضد التغلغل االستعماري العسكري ابلبوادي  ،31وابلتايل حول هؤالء
األطباء مهنة الطب من وجهتها اإلنسانية النبيلة ،إىل أداة للتغلغل االستعماري ،إذ سيلعبون دورا مهما يف تعبيد وتسهيل
 -26منصف يوسف ،هكذا راهن االستعمار على األطباء والراهبات الخرتاق اجملتمع املغريب ،مقال نشر جبريدة املساء ،ع ،2383 .امللف األسبوعي ليومي السبت
واألحد  ،2014 /05 / 25-24ص.7.
 -27املرجع السابق نفسه ،ص.7 .
 -28أرنولد دافيد ،الطب اإلمرباييل واجملتمعات احمللية ،ترمجة مصطفى إبراهيم فهمي ،سلسلة عامل املعرفة الكويتية ،ع ،236 .نشر اجمللس الوطين للثقافة والفنون
واآلداب بدولة الكويت ،غشت  ،1998ص.6 .
 -29املرجع نفسه ،ص.7 .
 -30مبارك زكي ،الطب االستعماري من عمل إنساين إىل أداة للتسرب االستعماري السلمي ،مرجع سابق ،ص.15 .
 -31املرجع والصفحة نفسها.
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طريق االحتالل واهليمنة العسكرية طبقا للسياسة واخلطط اليت وضعها اجلنرال ليوطي ،هذا األخري اعترب أن الطبيب يعد أداة

قيمة وفعالة لالستقطاب واالحتواء ،واعترب أن " طبيبا واحدا ميكنه معادلة فيلق عسكري" ،32وشرح أفكاره هاته بوضوح يف
املقدمة اليت تصدرت كتاب أحد األطباء العسكريني ،إذ جاء فيها ":أفكاري حول أمهية الطبيب يف املستعمرات ووظيفته
ومسامهته يف عمليات التادئة معروفة ...فكثري من سوء الفام يزول امجرد ما حتصل الثقة ويتم التفاهم ...وال أحد
أفضل من الطبيب لبنا ء هذه الثقة ،ذهنا تتحقق بني عشية وضحاها امجرد أن يقتنع أحد األعيان أو احلكام أو أي
ذنسان عادي بزايرة الطبيب الفرنسي كلما أمل به مرض أو شعر ابآلم توجعه ،فإذا خرج من عند هذا الطبيب وخفت

آالمه ،يتم التغلب على احلاجز النفسي مما يسال اإلقدام على القيام ابخلطوات األوىل لربط عالقات املودة " .33

احملور الرابع :دور الطب االستعماري كآلية إلجناح وتسايل استغالل قبائل بوملان:
وتقديرا منه لدور الطبيب يف التدخل السلمي ،اعتربه اجلنرال ليوطي عنصرا أساسيا إىل جانب املعلم يف عملية
التهدئة ،وأضاف قائال " :يف اليوم الذي يقرر فيه أحد األعيان ،أو أحد القواد ،أو أحد الفقراء ،كيفما كان نوعه
الذهاب عند الطبيب الفرنسي ،وخيرج من عنده مراتحا ،آنذاك ستتم ذذابة اجلليد وتوطد العالقات"  ،34ذلك أن
اإلنسان املغريب بصفة عامة كان يرتدد يف الذهاب إىل املستشفى للعالج على يد الفرنسيني بدعوى أهنم (نصارى) ،لذلك

كان التأثري الشخصي للممرضات والطبيبات األوربيات من أهم ما مت الرتكيز عليه للتوغل وسط اجملتمع املغريب ،والوصول إىل
تغيري نظرة الرجال والنساء على حد سواء إىل أمهية اخلدمات الطبية اليت ميكن أن تقدمها الطبيبة األوربية .35
لقد عرب اجلنرال ليوطي غري ما مرة عن إعجابه ابلطبيب ،ورأى يف عمله وسيلة فعالة يف نشر وإشعاع احلضارة
األوربية ،ويقول يف هذا اإلطار " :ذن الطبيب عندما يزور مناطق ترفض الدخول حتت سيطرتنا ،وجيد سكاهنا عرضة
ألمراض فتاكة ،فإنه هو الرئيس األمثل هناك ،ألنه ميكن أن يقوم مقام املوظفني وجيوش االحتالل " .36

واجلدير ابلذكر أن سلطات احلماية انصب عملها بعد التعليم على القطاع الصحي ،ففي قلب األطلس املتوسط مدينة
خنيفرة أنشأت مستوصفا  ،37وكان هذا املستوصف نقطة التقاء بني املرضى واملنصرين ،إذ أصبح منذ النصف الثاين من سنة
 1914جاهزا لفعل كل شيء:
 -التقاط املعلومات املختلفة عن املقاومة. -32حممد حسن الوزاين ،مذكرات حياة وجهاد ،اجلزء األول ،نشر مؤسسة جواد للطباعة والتصوير ،الرابط ،1985 ،ص.174 .
33
- Ocher (Amina), colonisation et campagne berbère au Maroc, édition Afriquia chark, Casablanca,
Maroc, 2002, p. 218.
 -34مصطفى نعيمي ،منطقة أزرو على عهد احلماية  : 1956 -1911التدخل ،البنيات واملقاومة ،نشر املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير،
الطبعة األوىل ،سنة  ،2013ص.115 .
 -35املرجع نفسه ،ص.115 .
 -36بومجعة رواين ،مرجع سابق ،ص.80 .
37
- Berger(F), op.cit., p. 99.
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 --زرع بذور التناقض والشقاق بني قادة املقاومة.

38

وللتعرف على املراكز الصحية اليت مت إنشاؤها يف فرتة احلماية بقبائل بوملان ،يبني اجلدول أسفله هذه املراكز الصحية وسنة

تشييدها (اجلدول رقم : 39 )7

سنة ذنشائاا

املراكز الصحية
املركز الصحي ببوملان

1946

املركز الصحي إبميوزار مرموشة

1951

املركز الصحي بكيكو

1952

املركز الصحي بسكورة

1953

املركز الصحي ابلنجيل

1955

بدون شك ،فقد لعب الطب دورا مركزاي يف مساعدة الدول األوربية – عموما – للسيطرة على املستعمرات ،إذ اعترب
الطب كآلية من آليات التفوق اليت توفرت يف اجلانب األوريب ،وظفوها مبنهجية احرتافية ،وحصلوا بذلك على منفعتني:
_ األوىل هي ضمان بيئة صحية سليمة لتحرك جيوشهم.
_ الثانية تتمثل يف توفري أمثل الظروف لالستغالل االستعماري.

40

ابإلضافة إىل املراكز الصحية ،أنشأت سلطات احلماية "اجملموعات الصحية املتنقلة Groupe Sanitaire
 ،"Mobileوهي أجهزة طبية اعتمدهتا فرنسا يف عملية التغلغل السلمي ابملغرب ،وهي حسب تعبري ليوطي
"مستوصفات متنقلة للفحص والعالج" ،وحسب األستاذ بومجعة رواين فإن هذه اجملموعات الصحية املتنقلة " كانت تعاجل
املصابني ابلزهري والرمد وغريمها من األمراض ال ي كانت منتشرة بني املغاربة ،ولعبت وهي جتوب شعاب البالد
ومفاوزها ،دورا ماما يف نشر نفوذ فرنسا الطيب ،وساعدت اما كانت تتلقفه يف جوالهتا من معلومات وأخبار ،يف جعل
مصاحل الشؤون األهلية على دراية اما جيري يف املناطق النائية ،وأمدهتا امزيد من الكشف عن األراضي ال ي كانت تتقدم
حنوها اجليوش ،يف ذطار متشيط الساحة قبل اقتحاماا ،كما متكنت تلك اجملموعات اما كانت تقدمه من عالجات وأدوية

من كسب كثري من السكان املرضى والتقرب منام حىت ولو كانوا منزوين يف أقاصي اجلبال" .41
 -39مصدر هذه املعلومات قسم حفظ الصحة التابع للمندوبية اإلقليمية لوزارة الصحة العمومية إبقليم بوملان مبيسور.

 -41بومجعة رواين ،مرجع سابق ،ص.280 .
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لقد كان ليوطي معجبا أميا إعجاب مبا كانت الفرق الصحية تقدمه من خدمات وهي تزدلف إىل الناس مبا لديها من
وسائل العالج فتمأل صدورهم ابلرتغيب ،يقول ليوطي يف هذا الصدد " :لقد قدمت لنا الفرق الصحية املتنقلة خدمات ال
حتصى ،ذذ كانت تنتشر كقاعات متريض متنقلة ...يف اجملموعات السكنية النائية لتبحث عن الزبون األهلي وتقيم هناك
ما يكفي من الوقت إلجناز عمل فعال ،وأحياان تتقدم ذىل األمام يف مناطق مل يتم التغلغل فياا بعد لتلعب دور اجللب
واألخذ أبلباب الناس بفعالية أقوى من طلقة البندقية،آه على جمموعاتنا الصحية املتنقلة الرائعة كم أننا مدينون هلا اما
سالته من اتصاالت وما ساعدت عليه من جلب الناس وكسب عطفام بل وخضوعام "  ،42ورأى الدكتور شاتنيري

 " Chatinièresيف نفس اإلطار " :أن اجملموعات الصحية املتنقلة وهي تتقدم فيالق الغزو وتسال تغلغل التأثري
الفرنسي وهتيئ البالد لقبول احلماية " .43

لقد كان ليوطي حريصا على عدم إاثرة املشاعر الدينية للمغاربة ،فهو نفسه رفض ولوج حرم موالي إدريس خماطبا

أعيان فاس ":أان لست مؤمنا وغري مسلم ،لكين أحرتم حرم موالي ذدريس"  ، 44فرغم اجملهودات الطبية الكبرية اليت
وظفتها السلطات الفرنسية ملداواة املغاربة وعالج سقمهم وعللهم ،إال أن االستفادة منها مل تكن على قدم املساومة ،فمثال

منطقة بوملان (املنطقة اجلبلية) اليت حنن بصدد البحث فيها مل تستفذ كثريا من هذه احلمالت الطبية املتنقلة ،وهذا ما أكده
األستاذ بومجعة رواين يف قوله  ":فمغرب املدن والساول حيث تواجد املعمرون األوروبيون ،استفاد كثريا من اخلدمات
الصحية ،أكثر من مغرب اجلبال واملناطق النائية".
لقد كانت اجملموعات الصحية املتنقلة  G.S.Mتزور األسواق األسبوعية والقرى لتقدمي العالجات للمغاربة ،ومن
املهام األخرى املوكولة إىل هؤالء األطباء مجع املعلومات والعمل كحرس متقدم ملكتب الشؤون السكان احملليني ،وهكذا متكنوا
من رسم خرائط للمناطق الريفية واجلبلية ،وقدروا عدد السكان واملوارد الطبيعية هبا ،وأحصوا اآلابر والقرى وطرق املواصالت،
وأكثر من ذلك ،متكنوا من احلصول على معلومات حول الرتكيبات السياسية اليت ميكن أن توظف كأساس للسيطرة السياسية
االستعمارية .45
أما يف املناطق األكثر استقرارا من الناحية السياسية ،فقد قام ضباط شؤون السكان احملليني بنشاطات االستخبارات،
بينما اهتم األطباء ابلدعاية وتقدمي العناية الصحية للطبقة العاملة املغربية الناشئة ،وقد وصف الدكتور" كولومباين
 "Colombaniمدير الصحة يف هذه الفرتة هذه العملية سنة  1932أبهنا مزدوجة :إنسانية ونفعية ،إذ يقول " :اهلدف
اإلنساين يعين التأكيد منذ البداية على دوران كرسل للحاضرة ،...واهلدف النفعي هو احملافظة بكل الوسائل اليت حتت تصرفنا،

 -42بومجعة رواين ،مرجع سابق ،ص.280 .
 -43املرجع نفسه ،ص.280 .
 -44نفسه ،ص.280 .
 -45منصف يوسف ،مرجع سابق ،ص.9 .
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على رأس املال البشري احمللي من أجل أن حنصل من العمل على أعلى ما ميكن من اإلنتاج ،إن مستلزمات ذلك تفرض
نفسها منذ البداية من أجل البلد احملتل اجلديد.46
والواقع الذي ال ي نكره أغلب الباحثني ،هو أن استفادة املغاربة من اخلدمات الطبية كانت ضعيفة ،ألهنا مل تكن موجهة
إليهم ابلدرجة األوىل بقدر ما كانت موجهة للقوات الفرنسية واجلالية األوربية ،الشيء الذي أاثر سخط وانتقادات املغاربة،
ويؤكد ذلك حممد احلجوي يف قوله " :لقد رأينا ومسعنا الناس يتحدثون يف كثري من التأمل واملالئمة ،أن حكومة احلماية
أحدثت مستشفيات خاصة ابملسلمني وأخرى خاصة ابألجانب ،وليس هذا التخصص هو حمل النقد واملالم ،وذمنا
ينتقدون مابني هذه املستشفيات وتلك بناءا على التمييز والفرق ،فمستشفيات األوربيني مستكملة كاملة الشروط
واللوازم ،متوفرة فياا أسباب املداواة والتمريض والراحة ،وهي كلاا كسائر املستشفيات أبوراب نظاما وترتيبا ،بل فياا ما
يفوق أخواهتا يف األقطار األخرى ،...وأما املستشفيات األهلية فليس هلا من ذلك ذال اإلسم املتخذ للدعاية واإلشاار"

 ، 47وعموما ميكن القول أن عمل هؤالء األطباء خالل هذه املرحلة ابملغرب كان " يتلخص يف القيام بقليل من الطب

وكثري من السياسة " .48
خامتة:

وابلنسبة للطب الفرنسي ،مل يكن منذ بداية انغراسه بني املغاربة يهدف إىل تطويق ما كان يواجههم من أوبئة وأمراض

بشكل يستأصل دابر تلك اآلفات  ،بل كان يرمي إىل احلفاظ على حياة الفرنسيني واالستفادة من املغاربة كقوة بشرية،
ابإلضافة إىل هتييء ظروف أمثل لالستغالل ،إذ انصب االهتمام يف اإلسعاف على العناصر احلية والنشيطة من الناس ،وهو
ما عرب عنه يف تلك الفرتة مدير الصحة الدكتور " كولومباين  " Colombaniيف قوله " :كما هو الشأن ابلنسبة
جلي

يريد أن يصل مباشرة ذىل هدفه ،ويكون ملزما ابلتخلص من كل ما من شأنه أن يعرقل سريه يف بعض اللحظات

العصيبة ،فكذلك األمر ابلنسبة هلذا اإلسعاف الصحي الذي عوض أن ينشغل حبثالة البشر واملعتوهني والبؤساء
واملرضى الذين ال أمل هلم يف الشفاء ومحاية العجزة واألطفال ،صرف عنايته للحفاظ بال أتخري على العاملني وذوي

النشاط من السكان "  ،49ومن اخلالصات األساسية املتوصل إليها يف هذا البحث:

 أن السياسة االستعمارية الفرنسية ابملغرب كانت تروم إخضاع املغرب واحتالله ،هبدف السيطرة على ثرواته املتنوعة. أن الطب ابعتباره عمل إنساين نبيل مل يتم توظيفه من طرف الفرنسيني هبدف معاجلة ومداواة جروح وأمراض أفراد قبيلةبوملان املغربية ،بل مت اعتماده واللجوء إليه عندما عجزت القوات الفرنسية عن اخرتاق أراضي هذه القبيلة.

 -46منصف يوسف ،مرجع سابق ،ص.9 .
 -47حممد بن عمر احلجوي ،خطرات الصحة العمومية ،اجلة املغرب ،ع ،7 .السنة الرابعة ،املطبعة اجلديدة ،الرابط ،ماي  ،1935ص.1 .
 -48عالل اخلدميي  ،احتالل وجدة ،مذكرات من الرتاث املغريب ،ج ،1985 ،5 .ص.78 .
 -49بومجعة رواين ،مرجع سابق ،ص.422 .
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 أن هدف االستعمار الفرنسي وإصراره على إ خضاع اجملال اجلغرايف هلذه القبائل املتواجدة جببال األطلس املتوسط بشىتالوسائل ،كان هدفه من ذلك أتمني هذه املناطق وخاصة اخلط الطرقي الذي كان مير منها يف اجتاه مدينة فاس مركز البالد،
والذي كان ذا أمهية اسرتاتيجيية مهمة ابلنسبة للمستعمر.
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