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قراءة في اإلستراتيجية الفرنسية 
الخاصة بمكافحة األوبئة 

بمغرب الحماية

"كان تاريخ املغرب القديم غنيا بأحداث الفوىض الصحية أكرث 

من الفوىض السياسية")1(، حيث كان "اإلحساس بعدم األمان 

شعورا مسيطرا عىل كل األهايل")2(.

وتطهري  لتنقية  إسرتاتيجية  فرنسا  تبنت  املنطلق،  هذا  ومن 

ومن  واألوبئة.  األمراض  من  –املستعَمرة–  املغربية  البيئة 

خالل إلقاء نظرة تأملية يف مسارها بهذا البلد من سنة 1912 

هذه  طبعت  أساسية  مراحل  ثالث  نستخلص   ،1956 إىل 

اإلسرتاتيجية.

مرحلة 1912-1930: الطب المتنقل

املغرب،  تنظيم  يف  العسكرية  الفرتة  املرحلة  هذه  تناسب 

بـ "فرتة  الفرتة  الفرنسية هذه  الحامية  حيث سمت سلطات 

الوقاية الجامهريية" التي كانت ترشف عليها وتنظمها الفرق 

واألمراض  األوبئة  مواجهة  حاولت  التي  املتنقلة،  الطبية 

املتوطنة باملغرب، مثل: الطاعون، حمى املستنقعات، التيفوس 

والزهري.

ممرضني  طبيب،  من  املتنقل  الطبي  الفريق  يتشكل  كان 

مدنيني من املغاربة، مرشدين وسائقي البغال الذين عوضوا- 

اتجاه  يف  متيرسة  الطريق  تكون  حينام  بالسيارة  بعد-  فيام 

كونه  األوىل  بخاصيتني؛  الفريق  هذا  ومتيز  النائية)3(.  املناطق 

يلعب دور "املستوصف املتنقل")4( والثانية؛ كونه يلعب دور 

جهاز التقيص وكشف األمراض والتحقيق الطبي)5(. 

مرحلة 1931-1946: تنظيم التجهيز الطبي

متيزت هذه الفرتة بوضع حد للطب املتنقل، وبالتايل توجيه 

فظهرت  معينة.  وأوبئة  أمراض  ملعالجة  محاولة  يف  الجهود 

بذلك، مصالح متخصصة وأحدثت مستوصفات ومستشفيات 

حفظ  "معهد  بتأسيس  الفرتة  هذه  دشنت  وقد  جديدة. 

الصحة"، يوم 30 دجنرب من سنة 1930، مبدينة الرباط)6(، من 

.Lucien Saint طرف املقيم العام لوسيان سان

قسم  منها:  نذكر  األقسام،  من  مجموعة  املعهد  هذا  ضم   

املختربات)7(.  من  مجموعة  ضم  الذي  واألبحاث  الدراسات 

وقسم الوقاية من األوبئة املتكون من مجموعة من املصالح 

املتخصصة يف مكافحة وباء أو مرض معني)8(.

هذا إىل جانب إعطاء االنطالقة إىل أشغال معهد باستور مبدينة 

الدار البيضاء يف بداية هذه الفرتة )9( )سنة 1929(، ومل يبدأ يف 

االشتغال إال يف أبريل من سنة 1932. وقد جمع هذا املعهد 

للجذري، عالج  املضاد  التلقيح  املختربات بني تحضري  املتعدد 

داء الكلب وتوفري ما يتعلق بالتلقيحات واألمصال. عالوة عىل 

اإلنسانية  املعدية  األمراض  والبحث يف  بالتنقيب  اهتم  ذلك، 

والحيوانية)10(.

هذه  نهاية  يف  واألوبئة  األمراض  تطويق  عمليات  أن  بيد 

 -  1939( الثانية  العاملية  الحرب  ظروف  صادفت  املرحلة، 

نتيجة  مردوديتها،  من  وحدت  نشاطها  عرقلت  التي   )1945

تركيز املجهود الفرنيس عىل هذا الحدث العاملي. 

مرحلة 1946-1656 :التنظيم الطبي- االجتماعي 

ت من املجهود الخدمايت  الثانية وحدَّ عطلت الحرب العاملية 

الطبي الفرنيس)11(، ليأخذ نفسا جديدا ابتداء من سنة 1946؛ 

حيث نفذت سلطات الحامية برنامجا كبريا للتجهيز الصحي 

والثاين   ،)1952  -  1947( خاميس  األول  مخططني؛  إطار  يف 

رباعي )1953 - 1956(. فخالل هذه السنوات األخرية، شيدت 

القروي،  بالعامل  الزيارة  وقاعات  العيادات  من  مهمة  أعدادا 

والتمريضيات واملؤسسات االستشفائية باألوساط الحرضية)12(.

وإىل جانب العمل املبارش الذي نفذته الرعاية الطبية، انكبت 
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فرنسا عىل إحداث وتطوير املساعفة االجتامعية)13(. وقد ارتكز هذا النوع من 

الفارين  الفقراء  املؤملة، يف صفوف  آثار املصائب  التخفيف من  املساعدة عىل 

من جذب وقحط قبائلهم، وكذا األطفال وخاصة اليتامى املتخىل عنهم واملسنني 

الذين ال مأوى ومورد لهم)14(.

ولتحقيق ذلك، أحدث تعاون بني السلطات االستعامرية العمومية واملؤسسات 

الخريية  األعامل  مبادرة  أمام  واسع  مجال  ترك  األوىل  آثرت  حيث  الخاصة، 

الخاصة، وتشجيع خلق الوكاالت واملؤسسات االجتامعية ودعمها)15(. وتوج هذا 

التعاون بإنشاء املصلحة الطبية االجتامعية، مبارشة بعد انتهاء الحرب العاملية 

الثانية، خالل سنة 1946)16(. وقد تفرعت عن هذه املصلحة خمسة فروع أو 

مكاتب، وهي:

والزهري،  � العني  أمراض  ملكافحة  تقنية  مصالح  ضم  الوقايئ:  الطب  فرع 

التي  الصحية)17(  الرتبية  مصالح  ضم  وأخريا،  والطفولة.  األم  حامية  ومصالح 

ابتداء من  الصحية”  والرتبية  الطفولة  املغربية لحامية  "العصبة  عليها  أرشفت 

سنة 1950)18(.

فرع الصحة املدرسية؛ اهتم بتقديم املبادئ التوجيهية العامة ذات الصبغة  �

التقنية بالوسط املدريس.

السكن،  � )التغذية،  االجتامعية  املشاكل  عالجت  االجتامعية:  املصلحة 

الشغل...( يف عالقتها مع الصحة العمومية. 

مكتب إداري: تسيري مصالح ذات صبغة طبية– اجتامعية؛ مثل دار األيتام  �

ومستشفيات األمراض العقلية.

مكتب املساعفة: ضم مصالح إدارية)19(. �

أجل  من  فرنسا  تبنتها  التي  الصحية  اإلسرتاتيجية  خضعت  القول،  وصفوة 

االستجابة للحاجيات الطبية والعالجية للمغاربة والقضاء عىل األوبئة إىل تغريات 

وتطورات. وذلك اعتبارا إىل رسعة تطور املغرب وتزايد متطلباته يوما بعد يوم. 

وارتكزت عىل إنشاء آلة صحية ممركزة ومرتاتبة؛ ففي القمة، إدارة عامة مبثابة 

"وزارة للصحة والوقاية العمومية". تفرعت منها مجموعة من املصالح واألقسام، 

اهتم كل واحد منها بأداء خدمة صحية معينة، رصفة ثم اجتامعية أحيانا.
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