
 תקציר

 א. הרקע המדעי

רפואה בין הלאימפריאליזם/קולוניאליזם , היחס בין הראשיתגרפיות: ריושתי מסורות היסטול שייךמחקר זה 

אופן בו הגוף ב שדנה"ספרות הגוף" הנרטיב של הגוף, או ית, נתרבויות לא מערביות. שהמערבית בעת מפגשה עם 

היו  ,David Arnold, כמו חוקרים בריטיםקולוניאלי.  הקשראת הרפואה המערבית על בשרו בחווה  הילידי

החוקרים האמריקנים  יות בהודו ודרום מזרח אסיה.טקולוניות הבריה עלבסוג זה של מחקר  ועסקשים נהראשו

ות ויותר, חות באפריקה והלכו, פי, בחרו לעבוד על הקולוניות הבריטJean and John Comaroff כמו ,מצידם

אורטית של המחקר ילעבוד בתוך המסגרת התחרו ב ם הבריטים. שתי הקבוצותהיבותיהם של עמיתקבע

 וחקיששאת התפקיד  גינוהקידמה האירופית ו , ושתיהן ערערו עלסטירליוסטרוקט-פוסטהו יאלינהפוסטקולו

 ם והקולוניאליזם.זשל האימפריאלי הקשרמערבי ב-רפואה המערביים בעולם הלאהמדע וה

 Ashisכמו, קבוצת חוקרים הודיםמריקאית, הופיעה אהבריטית וה הללו, יםבמקביל לשתי קבוצות החוקר

Nandy ,פרודקטיבי עם עמיתיהם מחקרי דיאלוג האחרונים  העשורים תשלושאו שניים לך ההלו במינש

 הבריטים והאמריקנים.

, פואהר בנושאי געועל צפון אפריקה ונבדו שע ,היא החוקרים הצרפתים והצפון אפריקניםש לבשל סיבה כ

-רוקטורליסטית ופוסטסט-ת פוסטיבחרו לא לעבוד בתוך מסגרת תיאורט ,םזינה, גוף וקולוניאלייהיג

כמה Anne Marie Moulin , .Mustapha Akhmisseכמו,  ,כל ביקורת פוסטקולוניאליתונמנעו מ קולוניאלית

"החיובי" של  התפקידהקולוניאליזם בכלל ואת  בח אתלש הססו לא אפריקנים צפוןההצרפתים וחוקרים המ

גם אם הם מגנים את , חוקרים מאוחרים יותר .בפרט יתנהצפון אפריק הילידית חברהבפואה המערבית רה

הנאורים של הנדירים ו היבטיםמה רפואה המערבית )הקולוניאלית( כאחדאת האף הם מציגים הקולוניאליזם, 

 .תקופת הקולוניאליזם האפלה

ה, גוף וקולוניאליזם בתוך מסגרת תיאורתית ננים שעובדים על רפואה, היגייים צפון אפריקרחוקין אהיום  דע

אין חוקרים צפון שגם לציין  למותר סטרוקטורליסטי ופוסטקולוניאליסטי.-ברורה ומוגדרת של מחקר פוסט

 ההודים כל החוקרים ה,רוניהאי הלעיל. למרב ההודים שהוזכרו חוקריםדומים להאפריקנים 

השנים  העשר-חמשעד עשר בנון. אהושפעו מפרנץ פ סטרוקטורליסטים-ם והפוסטניאליסטיוהפוסטקול

מדע, רפואה,  עלהחלו מערערים הם  ;נוןאמעבר לתפיסתו של פאל אף הלכו חוקרים אלה  האחרונות



לגבולות הצרים משהו של הקולוניאליזם  ץרסלי, מחוברחב ואוניהקשר אטריה ומודרניזציה ביפסיכ

 פריאליזם.מוהאי

 מרוקו, אלג'יריה ;בקולוניות הצרפתיות לשעבר בצפון אפריקהרו של מחקר מסוג זה בולט באופן מיוחד היעד

עבודה זה חוקרים מסוג זה.  חסרים נוןאפרנץ פדווקא באזור בו פעל כי כמעט ואין להעלות על הדעת וטוניסיה. 

לוניאלית )במסגרת מחקר על הרפואה הקוהאת  שתקשרהחסרה החוליה  חסר ולהוותאת ה אמנסה למל

( בקולוניות הבריטיות לשעבר בהודו, אסיה ואפריקה סטרוקטורליסטית-והפוסט יתהפוסטקולוניאלהתיאוריה 

היא . תקוותי , מרוקו, אלג'יריה וטוניסיהקולוניות הצרפתיות לשעברהמסוג זה על עתידיים מחקרים עם 

לאחר מכן מעבר נון, ואולי אפי דרכו של פתחילה ל - שמחקר זה יפלס דרך למחקרים בצפון אפריקה ועליה

המודרניזציה בהקשר רחב וגלובלי, ו על, ולחקור את תפקידם של המדע, הרפואהלתפיסתו של פאנון כדי לערער 

 .בצפון אפריקההצרפתי מפריאליזם איוהלגבולות הקולוניאליזם מעבר 

 

 ושא המחקרנב. 

-התקופה ה"פרוטואותה אני מכנה תקופה  ,0101עד  0881-מ רעותבמחקר זה משת ותהשנים הנדונ

קליניקה" כדי -קולוניזציה" דומה לזה שעשה מישל פוקו במונח "פרוטו-ג "פרוטוימוש במוש". השוניאליתקול

 מעיןה תייקליניקה" של פוקו ה-וטשרה. ה"פרועאת המוסד שקדם לקליניקה המודרנית במאה השמונה לציין 

 ומד לו החולה של פו" בגומתבונן"הרופא והסטודנט הבריא מקום שבו שיעורי רפואה,  בו נלמדובית חולים 

קה" של פוקו יקלינ-ה"פרוטו. ברקע תיאורטי מלווה מבלי שהתבוננות זו דרך הפרקטיקה יושב על תחלואווח

לוניזציה של הקו תתקופהייתה עבור ( 0881-0101קולוניזציה" )-"פרוטוהרנית מה שדקה המויתה עבור הקליניהי

קולוניאליות אחר תיאוריות  שפוים של המרוקנים לחעל גופ יםטיפרק ניסויים(: שדה של 0101-0191) מרוקו

 צפון אפריקה בכלל.ובפרט  מרוקועבור  ותחדש

של המרוקני של הניסיון הרפואי  (mise en discours) השחה מנסה להציע ניתוח או אינה זושעבודה על אף 

היד הרפואיים המרוקניים שנכתבו לקרוא כמה מכתבי ושות צעד אחורה צורך לעהרגשתי , 01-הו 08-ההמאות 

ביניימית(. -איסלאמי )ספרד המוסלמית וצפון אפריקה הימי-ע'רב אל-ו/או במערב האסלאמי, אלבמרוקו 

 תערב המפגש בין החברו בשיח הרפואי "הזמןוח ר"משהו מלתפוס ( 0פולה: )היא כקריאה זו  מאחורי תימטר

בין ( להשוות 1) ;יאליות"ונקול-האימפריאליות ו"הפרוטו יות והרפואה המערבית בצורותיהפון אפריקנהצ

 באירופה. 01-וה 08-רפואי שהיה מאוד פופולארי במאות ה'אנר הספרותי" הזית ל"נכתיבה רפואית צפון אפריק

הגדה ים( מתרבות עממית )כמו למשל שירים עממי חומרים של - רפואי-'אנר לאזרפתי גם יצ ,סף לכךובנ



אשר עסקו באופן ישיר ועקיף בתגובות החברתיות והתרבותיות למגפות  ןהצפונית והדרומית של הים התיכו

ספרות הרפואית לת ניהספרות הרפואית הצפון אפריקבין במטרה להשוות  - 01-הלך המאה הבמולמחלות 

ם ההתקדמות המדעית : האהמתוך השוואה זו אני מעלה את השאלה הבא .המקבילה תקופהבהאירופית 

שהתרחשה בצל ושימושם הרפואי(  טגןנהרגילוי קרני  כמו למשל) 01-של סוף המאה ה באירופהת יוהרפוא

נה מהמרוקנים והצפון ובאופן ש םולחשוב את גופ משיגהאירופים להבין, להאת מהפכה התעשייתית, דחפה ה

מולוגי" אפיסט שבר"ניתן לדבר על דק האם כאן אני בולא התרחשו.  זהאפריקנים אשר בקרבם גילויים מסוג 

 שבר"אם ניתן לזהות  בנוסף לכך אני בודק. והאם התרחש בכל שכבות החברה בחשיבתם של האירופים

או שמא מדובר  ,גדה הדרומית הצפון אפריקניתהבין הגדה האירופית של הים התיכון ובין נוסף טמולוגי" סאפי

  -ו Bachelardאדון בנקודה זו לאור דיונם של לדלג מעליהם. היה תן יים" שניסטמולוגיאפ מכשוליםב"היה 

Althusser האירופית ם" במחשבה המדעיתימולוגיטסיאפ מכשוליםגי" ו"ואפיסטמול שבר"גים: שבשני המו. 

-מסוף המאה התשע הרבניות והשאלות והתשובות (fatwas) הפתוותתי כמה מקרי בוחן מתוך אבחלק זה הב

לו שאלות רפואיות התעוררו בקרב המרוקנים, יוצפרו, במטרה לבדוק א אס, טנג'ירעשרה מערים כמו פ

בתוך כל אלה היו הדים ם הדתיים, והאם הגייתנו עלי ידי מנהילו תשובות ניוא מוסלמים ויהודים כאחד,

 .0דון בפרק ישאלה זו ת .עתהאותה בבאירופה  ים שהתרחשוהרפואי החידושיםלויים המדעיים ויגל

 

 חות בצפון אפריקה כמו למשלולידע הרפואי האירופי של ובעבודה זו, הי חקרתך התקופה הנלבמה

International Sanitary Council פסטור באלג'יר  מכונית העולמית( בעיר טנג'יר, שני יהסניטאר העצ)המו

 הבאלג'ירי ,טורפסהמכוני שני  .(North African Missionת האירופית )יסיונרימוסדות הרפואה המוובטוניס 

הם ולוגיה. רוב הזמן יקרוביבתחום הפרזיטולוגיה ומ יםיות עבור מחקרלהתנהלו כמעבדות קולוניא, הובטוניס

ואף למכון פסטור ה"אב" בפריס, ולא  ,כמו למשל מרוקו ,יות אחרותנקולואת הידע הרפואי שלהם ל וייצא

משו בארצות תת עבור המדע האירופי והשהעובדה שמכוני פסטור הצפון אפריקנים תפקדו כמעבדו להפך.

גופם, הדרך בה תפשו את את  כי הצפון אפריקנים לא שינו ן בה כדי לומרהכבושות ובחברותיהם כשפני ניסוי, אי

הפיצו דרך מרפאות, בתי חולים,  אלום ילאור השיח והפרקטיקה החדשים שמכונ יאותהמגפות והבר ,המחלות

 יםהחדשיים הרפואהפעולה  אופניהחברה המרוקנית התנגדה לנורמות ו .עודעיתונים ו ,בתי ספר, כתבי עת

והמדעית  ריאותיתבה, התודעה הרפואיתחדרת שקדו על העת שיתפה פעולה עם אותם המוסדות אשר הובאותה 



ות קפרקטילא מיתן את התנגדות האוכלוסייה המקומית ל התוף פעולה זיחד עם זאת, שי .לאוכלוסייה החדשה

 (1. )ראה פרק ניאליוס הקולקחלק מהפרדו ונכבש היוהתנגדות בין כובש -להופעהאלה. יחסי שיתוף  מוסדותשל 

 

האנשים אשר  –כנוקרטים, המפקדים, הרופאים טההצבא הצרפתי,  ודאגקולוניזציה" -במהלך תקופת ה"פרוטו

רגן אי, לארגן ולנקחב המרוראת המ ,מחדש להגדירהעת ובאותה  ,להגדיר –עסקו בקולוניאליזם הלכה למעשה 

לאחר שראשית  לי"אאת ה"מרחב הקולונייצרו גורמים אלה  .אותו מרחב בתוךשל המרוקנים  גופםאת מחדש 

י על שולחן בו הונח הגוף החברתי המרוקנ", colonial lieu"המקום הקולוניאלי" או " בדקו את מה שאני מכנה

 medicalנקרא "שהבוחנת של הרפואה או מה  ד עבר בדיקה מדוקדקת דרך עינהופו של היחיוג הניתוחים

gaze." השקפת מתוך  פי הצורך וה)אי(היגיון של הצבא הצרפתי.אוכלוסיות נעקרו והוזזו ממקום למקום ל

לא כות פיסית ומנטאלית ואחר כראויות מבחינהמסוימות  האוכלוסיקבוצות  תפשונקולוניאליזם העולמו של 

יתה יה השהשיט על אףוהאג'נדה המשנית שלה "שיקומו של הגזע הילידי".  mission civilisatrice -ל ותראוי

מאלג'יריה פתי את הגבול רהצהצבא ש"עבר" כ, קולוניאלי של צרפת באלג'יריההבמקורה לפרויקט שייכת 

, עבודת מחקר זו תנסה להראותות, כפי שאמה הדיסקורסיבית. על קרקע המציררק באך  הפרויקטנזנח למרוקו 

בהן נעשה שימוש דמו לטקטיקות  ןמאחוריהציוניות כוונות הגזעניות והסגרגת הרפואיות וההפרקטיקו

פש פרדיגמה יאורטי, המפעל הקולוניאלי הצרפתי התמקד בפרקטיקה בזמן שחירקע ת רעדיג'יריה. בהלבא

או  "colonial lieu"-את הציא קולוניאלי" חילק את המרחב, המ-וטופעל ה"פרמחדשה שתתאים למרוקו. ה

דרך פרקטיקות ולחולים או למוגבלים  אחרים, ריפא כמה מהם והפך ף לגוףגו, הפריד בין המקום הקולוניאלי

שאלה זו לאור אדון בבמרוקו.  פתולוגי""ה"נורמלי" והאת חדשה לחשיבה את הבסיס  ניחהצבאיות ורפואיות 

 (3)פרק . The Normal and Pathological  רוספב  Georges Canguilhem של והבנותי

 

אינטימיות  - כובש לנכבש נוצר סוג של "אינטימיות" בין השנייםשיתוף פעולה בין -יחס של התנגדותמתוך ה

של  ול המודרניות הקולוניאלית. למחרת הקמתש ות המרוקנית בקונטקסטביאת הסובייקטי שהולידה

במרפאה  סייעיםככמה שנים בדו שע , סלמי וחאג' מוסא,, שני צעירים מרוקנים0101-הפרוטקטורט הצרפתי ב

ו אותם לגנרל ליוטה באופן אישי. חושלבכתב יד מכתבים  שניבעזרתו כתבו , דד"ר אברארופא צרפתי בשם של 

סטודנטים המרוקנים ביקשו מליוטה ה. שני קדחת ארכיוןמעין תבים גרם לי כשל שני המכתב היד המקורי 

דרך בה יברסיטת אלג'יר. הנבבית הספר לרפואה באו עודיס ללמודעל מנת שיוכלו להעניק להם מלגות לימוד 



מאשר התוכן של המכתבים סית ייותר ב"קריאת" הטקסטורה הפ תמכתבים מתמקדהאת  בחרתי לנתח

 אחת. עת ובעונה ב "לם" ו"תרבות חומריתים כמו אל "טקסט עובדתי איאני מתייחס למכתב שלהם. מילוליה

מנים יצללים והסהטקסטורה שלהם, מנסה לפענח את האת  בוחן, ניתןתבמרגיש את  ,אני מתבונן באותיות

ים את הטקסט ואת ילשול דוחקה ולשל מכתבים א מרקם" את האני "קוראשהשאירו על הנייר הארכיוני. 

 להחיות את הפיזי בו נכתבו שני המכתבים,  הקשרגיע להלהיא זו  הגיש המטרה מאחוריטואליות שלו. סהטק

 .במנותק ממה שאומרות שורות הכתבאת סאלמי ואג'י מוסא  לדמיין וחשוב מכך, ,יבההכתבזמן הדמויות 

קיום הה של כאת "ההשל סה לתפוסלוגית, אני מננוהתיאוריה הפנומ השראתב להפוך את התוכן למשני.

ין, ואומרים עם או בלי מלים, בתוך ו/או ילדמ מאפשרים, מעוררים השראהמכתבים אלה מגלים, שהאנושי" 

 (4)פרק לחומר שמתוכו הם התגלמו.  ץמחו

 

את  קושרדה זו, ושיתוארו בעב םיספציפים ומקרי בוחן יבטים אחריעם ה אלההטים נאלמהשילובם של כל 

 ישל מרוקו. ניסיתדה פקטו י ותהליך המדיקליזיציה שהוא עבר ערב הקולוניזציה נהמרוק ףגוהההיסטוריות של 

עי חיסונים, )כמו למשל מבצ 0101-ל 0881בין יות והרפואיות יניגיההכיצד הפרקטיקות בעבודה זו להראות 

רפואי, בתחנות הסגר  ותהרגל, מקלחות קולקטיבי יהרגל, דרכונים סניטרים עבור עול ישל עול חיטוי גופם

 ים ו/או אחים ואחיותאמידה בעירום מול עינם של רופעבדיקות רפואיות בבתי חולים ובמרפאות, ניתוחים, 

ך המפגש של המרוקנים עם לבמהו את גופם. פשהאופן בו המרוקנים הבינו ותאת  השינו בהדרג (צרפתים

המרוקנים והגדירו מחדש את שלה, שינו קולוניאליות" -ה"פרוטוהעבודה  הרפואה המערבית בצורותיה ונורמות

וניאלי דרך הקול ולמנגנון ,קשור לאלוהים או לקוסמוס דרך הרפואה ההוליסטית ההי םפואת האופן בו ג

על  כפהרפואה שהכובש האותה את י להפוך לטובתו נהסובייקט המרוקהחל  וק ברגע זהרפואה המערבית. בדיה

זמנית לרפואה ההוליסטית -( פניה בו0ווח של )טמפנה הזה התרחש דרך תהליך משולב וארוך  הגוף הנכבש.

רופאים להתנגדות -של שיתוף פעולה ערכי-היחס הדו( 1(; )3והמערבית )ראה את המקרה של בן שיבה, פרק 

( ההחלטה ללמוד 3; )( 3ים )ראה את המקרה של אוניית עולי הרגל, ליון, בפרק הקולוניאליים והמוסדות הרפואי

אותו ממחלותיו ולבסוף לשחרר אותו  א)ולאחר מכן רפואה( כדרך להבין, באופן רפואי, את הגוף, כדי לרפ יעודס

 קט פוליטי.אוביי-אותו לסובייקט ךהפולו

 

 


