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باملغرب  فرنسيون  بياطرة  هاليل.-  احلصيني  مجال 
عىل عهد احلامية.

صدر عن دار أدرار للنرش يف سنة 2015 كتاب جلامل احلصيني هاليل، أستاذ باملعهد 
احلسن الثاين للزراعة والبيطرة، والكتاب الصادر بالفرنسية يمكن تعريب عنوانه هكذا: 
بياطرة فرنسيون باملغرب عىل عهد احلامية. وكام يبدو من عنوانه، يفتح الكتاب صفحة 
مؤسساته  عرب  البلد  هبذا  البيطري  الطب  يف  ويبحث  باملغرب،  الطب  تاريخ  يف  جديدة 

ورجاالته، سعيا إىل معرفة مربرات وجوده وأهدافه ومبتغياته . 
ال  عناوين  ومخسة  وتصدير،  تقديم  عىل  موزعة  صفحة   189 من  الكتاب  يتكون 
مائة  بلغت  ببيبليوغرافيا  كتابه  املؤلف  ذيل  وقد  خامتة،  ثم  ترقيم  أو  تبويب  ألي  ختضع 
عنوان وقوائم باجلداول والصور وملحقني، أحدمها خاص ببياطرة مل يتمكن املؤلف من 
دراستهم، والثاين يضم الئحة للمقيمني العامني الفرنسيني خالل فرتة احلامية، باإلضافة 

إىل قائمة بمن وردت أسامؤهم يف املتن.
يمكن تقسيم املعطيات الواردة يف هذا الكتاب إىل ثالث نقط، سريا مع التصميم 
التارخيي  واإلطار  التأليف  وظروف  التقديم  النقط  أوىل  هتم  املؤلف،  لدن  من  املعتمد 
لتأسيس احلامية، وتتوخى النقطة الثانية اخلوض يف تربية املاشية باملغرب، وما يرتبط هبا 
وتم  وجتارب،  وخمتربات  أبحاث  من  فيها  معتمدا  كان  وما  بيطري،  وطب  مصالح  من 

ختصيص النقطة الثالثة لببيوغرافيات مهت اثني عرش طبيبا بيطريا.
الكتاب  هلذا  تأليفه  فكرة  أن  عن  باإلفصاح  لكتابه  املؤلف  قدم  األوىل،  النقطة  يف 
املوضوع،  أطراف  من  له  اجتمع  بعدما  لتستوي،  وتتطور  تنمو  فتئت  ما  نواة،  كانت 
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أمحد  الراحل  صديقه  أن  إل  املؤلف  ويشري  الكتاب،  حيمله  الذي  العنوان  عىل  وتستقيم 
تفاسكا، وهو ممن سبق أن ألفوا يف الفالحة الكولونيالية، هو الذي أمده بنسخة مصورة 
من كتاب: مخس وعرشون سنة من األبحاث البيطرية باملغرب 1913-1938 هلنري ڤولو 
انفتحت  هنا  ومن  باملغرب،  الفرنيس  البيطري  الطب  نطاسيي  أحد   ،(Henri Velu)
عن  البحث  يف  وجيد  الواسعة،  أبوابه  من  البيطري  الطب  عامل  يلج  جعلته  آفاق  أمامه 
نسخ مصورة مما كتبه ڤولو، مندفعا برغبة ملحة يف اإلملام جهد املستطاع، بتاريخ الطب 

البيطري الفرنيس باملغرب.
وقد ترسخت لد املؤلف فكرة إخراج كتاب حول البياطرة الفرنسيني باملغرب، 
ملا تبني له كام يقول: ”أن جهال مطبقا يلف تاريخ هذا الطب“ مشتكيا من قلة ما كتب يف 

املوضوع، وندرة ما حتت اليد، مما يسعف من الوثائق واملستندات.
احلامية  منطقة  يف  البيطري  الطب  حول  موضوعه  حرص  قد  املؤلف  كان  وإذا 
أحد  يتوىل  أن  متنيه  خيفي  ال  أنه  غري  االسبانية،  اللغة  إتقانه  لعدم  إال  ذلک  فام  الفرنسية، 

الزمالء ممن يتقنون هذه اللغة، بالتأليف عن الطب البيطري يف منطقة النفوذ االسباين.
باملغرب،  احلامية  تأسيس  بعجالة  فيه  تناول  تارخيي،  بإطار  لدراسته  املؤلف  قدم 
العسكرية  الضغوط  رياح  تتقاذفه  موقع  يف  البالد  جعلت  ممهدات،  من  ذلک  سبق  وما 
هذا  من  بالتدخل  املبارشة  والتهديدات  الديون  عن  ناهيک  الالمتكافئة،  واالتفاقيات 
الطرف أو ذاک، فام كان من وضعية كهذه إال أن تنتهي بالبالد إىل الدخول حتت احلامية 

الفرنسية، مع ليوطي (Lyautey)، كأول مقيم عام يف أبريل 1912.
الفرنسية  اجليوش  نزول  عن  احلامية  قبل  يتحدث  وهو  الكتاب،  مؤلف  يفت  ومل 
بأمهية  البيطري،  الطب  عن  يكتب  وهو  شعوره،  عن  تنم  فكرة  يثري  أن  البيضاء،  بالدار 
الطب كممهد لالستعامر ورديف ألهدافه، فربط بني أمهية البيطرة ودورها يف مساعدة 
اجليوش الفرنسية، وهي جتوس خالل أرايض الشاوية، وقدم يف هذا الصدد مقالني رائدين 
يف البيطرة ومواكبتها لالحتالل أوهلام مقال بونافوس (Bonnafous) يف سنة 1909، وهو 
البيضاء،“ اهتبل  بالدار  النزول  لقوات  البيطرية  املصلحة  حول  تارخيي  ”تقرير  بعنوان 
من  يصيبها  ما كان  يف  عالج  من  ينجع  وما  الشاوية،  خيول  عن  املعلومات  من  كثري  فيه 

أمراض أو جروح.
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ثاين املقالني، مقال بويش (Bouchet)، املؤرخ بعام 1910 وعنوانه: دراسات بيطرية 
حول الشاوية، وقد جاء مستوفيا ملا يتعلق بأوصاف اخليول والتدجني والبيطرة التجريبية.

أنه،  إىل  وأشار  البيطري  والطب  املاشية  لرتبية  املؤلف  عرض  الثانية  النقطة  ويف   
وتنمية  املاشية  لرتبية   كرب أمهية  احلامية  تأسيس  بعد  أولت  قد  االستعامرية  اإلدارة  مع 
القطعان، ألسباب مرتبطة بالرغبة يف تقوية قدرات املغرب يف هذا الباب وسد حاجيات 
فرنسا من اللحوم، ذلک أن تنامي استهالک اللحم لد الفرنسيني حتم رضورة الرجوع 
إىل املستعمرات لسد النقص احلاصل يف مادة اللحوم، ولو أن نقل احليوانات احلية كان 
يطرح مشكل نقل األمراض املتفشية بني القطعان، من هنا كان الزما التصدي لألدواء 
املتمكنة من املاشية، واالهتامم هبا ووضع بنيات لذلک، وتوفري املواد العلفية وتطويرها.
غري أن سيطرة االستعامر عىل مناطق الدير، أد فيام أد إليه، أن توسعت رقعة 
عىل  بذلک  فقيض  األزغار،  مراعي  من  ”الكسابون“ املغاربة  وحرم  الزراعية،  األرايض 
حركة االنتجاع وهوت إحد أسس االقتصاد الرعوي، ذلک أن القطيع عوض أن ينزل 
إىل األزغار كان يمكث يف اجلبل، ويف حال استمرار تساقط الثلوج لن يتوفر الراعي وال 
مصلحة  خلق  وجوبا  يقتيض  وتطويرها،  املاشية  إنقاذ  وكان  الرمق.  يسد  ما  عىل  القطيع 
بيطرية تتوىل األنعام والسوائم باالهتامم والرعاية، وذلک ما محله قرار وزاري يف 21 نونرب 
واجلوائح  التدجني  ”مصلحة  اسم:  البداية  يف  اختذت  مصلحة،  بموجبه  ظهرت   1913

احليوانية“ قبل أن حيوهلا ظهري فاتح نونرب 1917 إىل ”مصلحة تربية املاشية.“
أن  يبدو  الفرنسيني،  البياطرة  كبار  من  ثالثة  إىل  املصلحة  هذه  تنظيم  ويعود 
وتيوفيل   (François Malet) مايل فرانسوا  هم  ليوطي  من  بإيعاز  كان  لذلک  اختيارهم 
تربية  مصلحة  واعتمدت   .(Henri Velu) ڤولو  وهنري   (Théophile Monod) مونو 
املاشية اسرتاتيجية كانت تسعى من ورائها إىل االهتامم باحلالة الصحية للقطيع وتطوير 

اإلنتاج.
البيطرية  كاملجموعات  األجهزة،  من  جمموعة  املاشية  تربية  مصلحة  يف  انتظمت 
بياطرهتا  لعب  وقد  لآلدميني،  بالنسبة  املتنقلة  الصحية  باملجموعات  وتذكر  املتنقلة، 
عالقات  ربط  عىل  والعمل  أمراض،  من  املاشية  يرضب  كان  ما  عالج  يف  مهام  دورا 
مع مريب املاشية، وكانت العالجات تقدم جمانا يف إطار زيارات لألسواق والدواوير، 
واقتىض  باحليوانات.  اخلاصة  واحلاممات  التلقيح  وتوفري  حتسيسية،  جوالت  وتنظيم 
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األمر من جهة أخر ظهور هيئة األباطرة وعددا من البياطرة املفتشني، باإلضافة إىل 
وحتى  احلامية.  عهد  هناية  يف   35 عددها  بلغ  التي  الدوائر  ومفتشيات  جهوية  مفتشيات 
حتفز مصلحة تربية املاشية ”الكسابني،“ فإهنا كانت ختصص هلم جوائز، وترشف عىل 
مباريات، جتزل للفائزين فيها مكافآت قديرة، قد تكون عينية، بتقديم فحل من الثريان 

أو األكباش للفائز حيسن به النسل.
مسألة  فيه  تراعى  تكن  مل  بشكل  يامرس  والعام)  (اخلاص  البيطري  الطب  وكان 
الدبلوم إىل أن أقر ظهري 12 ماي 1914 رضورة احلصول عىل دبلوم. وكان هذا الطب، 
شأنه يف ذلک شأن الطب اآلدمي قد بدأ عسكريا، وحظي باهتامم ليوطي، إذ مل يكن لديه 
فرق بني طب عسكري وآخر مدين، وكانت تعليامته تصب يف اجتاه عالج األهايل وعالج 

أنعامهم قصد التقرب منهم وكسب ودهم.
وأمهها  البنيات  بذكر  املؤلف  اكتفى  البيطري،  البحث  عن  حديثه  معرض  ويف 
أربعة: معهد باستور بطنجة، معهد باستور بالدار البيضاء، خمترب األبحاث بالدار البيضاء 
كل  عن  وصفا  ويقدم  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  بالرباط  احليوانية  البيولوجيا  ومعهد 
األبحاث  بمخترب  املاشية  تربية  مصلحة  عن  حديثه  املؤلف  وخيتم  واختصاصاته.  معهد 
هو  وما  بالدواب،  مرتبط  عسكري  هو  بام  واهتاممه  نشأته  عن  حيدثک  فرتاه  باملصلحة، 

مدين مرتبط باملاشية.
تربع هذا املخترب عىل بناية صلبة سنة 1923، بعد أن كان بناءا خشبيا، توىل إدارته 
هنري فولو، وعندما غادر املغرب يف1938 توىل مكانه مساعده زوطنر (Zottner). ومن 
أمراض  ودراسة  املاشية،  تربية  مصلحة  لفائدة  األمراض  تشخيص  املخترب  هذا  مهام 
احليوانات والوقاية منها وعالجها، كام حيتوي املخترب عىل خزانة خاصة، وخمترب للتكوين، 

وضيعة للتجارب بعني اجلمعة. 
وخصص املؤلف القسم األخري من كتابه، وهو ما أفردنا له النقطة الثالثة من هذا 
فرتة  خالل  باملغرب  عملوا  الذين  البياطرة،  األطباء  من  جمموعة  لبيوغرافيات  العرض، 
حديثه  ويف  صفحة.  وثالثني  واحدة  وألعامله  له  أفرد  الذي  ڤولو  رأسهم  وعىل  احلامية، 
عن هؤالء البياطرة يقدم نبذة عن حياهتم ودراستهم ومسالكهم التعليمية واملهنية وما 

تقلدوه من مناصب وحتملوه من مسؤوليات.
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يعترب ڤولو من أهم األطباء البياطرة الذين مروا باملغرب، إذ قىض به زهاء مخسا 
وعرشين سنة قيام عىل خمترب الدار البيضاء، وضع خالهلا البحث البيطري باملغرب عىل 
اجلوائز  من  عددا  بذلک  فحاز   ،328 عددها  بلغ  علمية  أعامل  من  قدمه  بام  مكني،  قرار 
وحتمل عدة مسؤوليات يف مجعيات عاملية، كام تربع عضوا يف عدد من األكاديميات. وقد 
غادر ڤولو املغرب سنة 1938، وعني يف مصنع البارود الفرنيس، فهل كان لذلک عالقة 
كرئيس  البارود  بمصنع  تعيينه  أن  املؤلف  يسوق  الثانية؟  العاملية  للحرب  باالستعداد 
ملخترب الوقاية، كان بسبب ما كان له من أفكار حول احلرب امليكروبية، التي أعطى حوهلا 
حمارضة لضباط حامية الدار البيضاء، وهي التي تولت نرشها جملة ”ماروک ميديكال، 
(Maroc Médical)“ حتت عنوان سؤال حمذر ”هل احلرب امليكروبية ممكنة التحقيق؟“، 
كام أوضح ضعف فرنسا يف البحث العلمي مقارنة مع أملانيا، ودعا إىل رضورة توفرها 
رجع   ،1940 يونيو  يف  فرنسا  أرايض  أملانيا  احتالل  وبعد  امليكروبات.  ضد  برنامج  عىل 
 ،(Sofrapen) وتقاعد من اجليش ليدخل خمترب صوفرابن ،(Toulouse) ڤولو إىل تولوز
كمدير لألبحاث امليكروبيولوجية ومكث هبذه الوظيفة إىل سنة 1957، وقد تويف يف 25 

نونرب سنة 1973 عن عمر يناهز 86 سنة.
احليوانات،  يف  تعيث  التي  األمراض  حول  ڤولو  بأعامل  الئحة  املؤلف  وقدم 
ومن  عالجات.  من  آخرون  وبياطرة  ڤولو  قدمه  ما  إبراز  مع  واحدا،  واحدا  تناوهلا  ثم 
جهة  من  ڤولو  وساهم  وغريها.  والدورين  تريبانوسومياز  األمراض،  تلک  عىل  األمثلة 
أخر يف دراسة التسمم الغذائي لد احليوان، وعىل اخلصوص لد اخليول، كام درس 
الدرغموس وما حيدثه من خراب لألسنان متى وردت احليوانات مياها، جتري يف تربة 
وحتسني  التدجني  يف  بفعالية  ڤولو  ساهم  فقد  ذلک،  إىل  باإلضافة  بالفوسفاط.  غنية 
املراعي وتأمني كإل صحي، وأصدر يف هذا الصدد كتابا عنوانه: ”التغذية وغذاء املاشية 
باملغرب.“ وهناک بياطرة آخرون عددهم إحد عرش طبيبا بيطريا، تعرض هلم املؤلف 
باإلسهاب متى أسعفته املعطيات حوهلم، وباإلجياز إذا شحت املعلومات، ولن ندخل 

يف احلديث عنهم فالرجوع إىل الكتاب أغنى وأفيد.
يكون  أن  حاول  قد  أنه  إىل  الباحث،  بتواضع  املؤلف،  يشري  كتابه،  خامتة  ويف 
وجدنا  إذ  الكتاب،  قراءة  أثناء  الحظناه  أمر  وهذا  الشوفينية،  عن  بعيدا  موضوعيا، 
مؤلفه هياب األحكام القاطعة ويتوجس الزلل، ومل ينس أن يذكر بأن عالقات ولقاءات 
وصداقات، قد تركت بصامهتا يف هذا العمل، كام أثنى عىل بياطرة املغرب املستقل عىل 
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ما راكموه من جتارب وما حتملوه من مسؤوليات. وطالب يف األخري من قراء كتابه أال 
يرتددوا يف إبداء مالحظاهتم وانتقاداهتم، عسى أن يكون ذلک نافعا يف طبعة ثانية.

احلامية،“  عهد  عىل  باملغرب  فرنسيون  ”بياطرة  كتاب:  قراءة  من  انتهينا  وقد  أما 
كبري  حد  إىل  ملم  حجمه  صغر  عىل  فالكتاب  البيطرة،  تاريخ  يف  مؤلفه  مع  ودخلنا 
جديد  موضوع  يف  جادة  حماولة  وهو  املسالک،  املتشعب  األطراف  الواسع  بموضوعه 
له  سيكون  عمل  أنه  هذه،  واحلالة  والشک  التخصيص،  وجه  عىل  احلامية  مؤرخي  عىل 
ما بعده. وما أظن قراءة عجىل هبذا الشكل ستغني عن الرجوع إىل الكتاب والتمعن يف 
أن  يمكن  التي  األسئلة  بعض  قراءته  عند  الكتاب  ويثري  معطيات.  من  تضاعيفه  بني  ما 
تتبادر إىل كل من اطلع عليه، من قبيل كيف كان املغاربة يعاجلون مواشيهم ودواهبم قبل 
البيطرة  ومعها  احلامية  انتصاب  قبل  القطعان  حالة  كانت  كيف  الفرنسية؟  البيطرة  جميء 
العرصية؟ أمل تكن هناک بيطرة توايت وتساير ما كانت عليه بنيات املجتمع يومئذ؟ وقد 
لوسيان  كتاب  وهو  املعتمدة،  املراجع  الئحة  من  مهم  كتاب  غياب  عن  كذلک  نتساءل 

راينو (Lucien Raynaud) الصادر سنة 1902 حتت عنوان:
 (Étude sur l’hygiène et la médecine au Maroc suivie d'une notice sur la 
climatologie des principales villes de l'Emprie.) 
وأسامئها  واجلامل،  واملاعز  والبقر  الغنم  أمراض  عن  فصال  صاحبه  فيه  أفرد  وقد 
املناخ  عن  مقتضبة  نظرة  تقديم  عن  فضال  وهذا  عالجها،  يف  يستعمل  كان  وما  املحلية 
ألمراض  فرنسية  من أسامء  الكتاب بام حيتويه  قراءة  وتثري  املغربية.  املدن  والطقس بأهم 
واالجتهاد  العربية،  باللغة  مقابلها  إجياد  عىل  العمل  رضورة  وغريها،  واألنعام  اخليل 
واملصطلحات  والنباتات  واحليوانات  األمراض  أسامء  بتعريب  خاص  معجم  لوضع 

الطبية.

بومجعة رويان 
جامعة ابن طفيل، القنيطرة




