ؽرادكً -جمؾةًإنسانيات
دعوةًؾؾؿيافؿة ً
الصحة يف احلياة اليومية بالبلدان املغاربية
ـمطؾع ًؿن ًخالل ًإدفاؿات ًاؾعدد ًادلؼلل ًؿن ًجمؾة ًإـياـقات ً"اؾصوة ً
يف ًاحلقاة ًاؾقوؿقة" ًإىل ًاإلحارة ًمبىمؾ ًأػعال ًوأؼوال ًػكات ًاؾػاعؾني ًادلمعؾؼةً
باؾصوة ً؛ ًوفذا ًأخذا ًبعني ًاالعملار ًؿػفوم ًاؾصوة ًبمعؼقداتهً ،تـوعه ًوثرائهً
وؽذؾك ًاالخمالالت ًاؾلقوؾوجقةً ،واالجمؿاعقة ًوادلؤدياتقةً ،باإلضاػة ًإىل ًعدمً
ادلياواة ًيف ًاحلقاة ًاؾقوؿقة ًؾألذىاص ًاؾعادقني ًواؾػاعؾني ًاؾرمسقني ً(ؿيؤوؾوً
وؿفـقوًاؾؼطاعًاؾصوي)ً .
دقمقحًؾـاًاالدلامًمبوضوعًاؾصوةًيفًاحلقاةًاؾقوؿقةًاؾؽش ًعنًاؾدقـاؿقاتً
اؾيودقوصوقةً ،واؾمػاعالت ًاالجمؿاعقةً ،واؾؾهوء ًإىل ًاؾعالجات ًادلملاقـةً
اجمؿاعقاً ،وادليارات ًادلمغقّرة ًؾؾؿرض ًادلزؿن ًواؾيت ًتـمشر ًيف ًاؾػضاءات ًادلفـقةً
واألدرقةً ً.
تؽؿن ًاؾؼقؿة ًاؾلونقة ًؾيودقو-أـنروبوؾوجقا ًاحلقاة ًاؾقوؿقة ًيف ًؿياءؾة ًـؼدقةً
ؾؾعؼالـقات ًأو ًاؾشؽؾقات ًاؾؼلؾقةً .أؿا ًاؾصوة ًػمعمرب ًجمؿوعة ًؿن ًادلعاقريً
اؾيودقوصوقةًادلُفقؿـة ًاؾواجب ًغردفاًبصػةًآؾقةًو ًعـقػةًيف ًـيقجًاجمؿاعيً
حمؾيًملًحيؾلًباؾشؽلًاؾؽايفًؿنًررفًؿيؤوؾيًاؾصوةً .
ػاؾصوةًؽعـصرًؿمأصلًيفًاحلقاةًاالجمؿاعقةًواؾعائؾقةًتعمربًاؾشغلًاؾشاغلً
ؾألػراد ً؛ ًإذ ًتؼمضي ًيف ًاؾواؼع ًخقارات ًعالجقة ًأوال ًيف ًاؾػضاء ًاألدريً ،
ؿع ًاألخذ ًبعني ًاالعملار ًاؾمأثريات ًاالجمؿاعقة ًادلمعددة ً(ودائل ًاإلعالمً،
االـرتـتً ،زؿالء ًاؾعؿلً ،اؾشلؽات ًاؾعائؾقة ًواجلوارقةً ،إخل)ً .بعلارة ًأخرى،
ال ًترتلط ًاؾصوة ً"اجلقدة" ًػؼط ًباؾـظام ًاؾعالجيً .ػلاالدمـاد ًإىل ًؿا ًذؽرهً ً
دي ًدارتو ً ،)0991( de Certeauؾقس ًؿن ًاؾغرقب ًأن ًقػفؿه ًادلرضى ًأحقاـاً
بشؽلًخارئًػقؾهؤونًحقـفاًإىلً"تؽمقؽاتفمًاخلاصة"ً .
أؾقس ًؿن ًاالخمزال ًاعملار ًتأثري ًاؾـظام ًاؾصوي ًعؾى ًاألدر ًوحقد ًاالجتاهًً
ؽرودونً،ؿلمولً)0101( Cresson, Mebtoul؟ًإنًاؾلوثًيفًـطاقًاحلقاةًاؾقوؿقةً

قمقح ًؾـا ًتـاول ًادلوضوع ًبطرقؼة ًؿعاؽية ًؿميائؾني ًباألحرى ًعؿا ًتؼوم ًبه ًاألدرً
يفًاجملالًاؾصوي؛ ًإذًقمعؾقًاألؿر ًبػكًرؿوزًادلؿارداتًاؾيودقوصوقةًؾألدرً
وخممؾ ًإدفاؿاتفمًيفًجمالًاؾصوةًواؾـظامًاؾصويً .
اـطالؼا ًؿن ًأحباث ًؿقداـقة ًقمم ًإجراؤفا ًيف ًاألوداط ًادلفـقة واألدرقةً ،ػإنً
اهلدف ًادلرجو ًبؾوغه ًقمؿنل ًيف ًتيؾقط ًاؾضوء ًعؾى ً"االـماج ًاؾصوي" ًؾؾؿرضىً
وأؼاربفم ًإذ ًقُعرّف ًيف ًفذا ًاؾيقاق ًبؽوـه ًعؿال ًصوقا ًحؼقؼقاً ،ؿيمرتاً ،غريً
ؿعرتف ًبه ًوجمّاـّقا ًؽرودون ًً .)0991( Cressonػاؾدقـاؿقات ًاؾيودقوصوقةً
اؾعادقة ًوغري ًاؾظافرة ًألؼرباء ًاؾشى ًادلصا ًمبرض ًؿزؿنً ،وحتدقدا ًادلرأةً،
عادةًؿاًتؽونًؿُيمرتةًأوًتؽمييًصػةًاؾطلقعةًيفًاخلطا ًاالجمؿاعي؛ًوفذاًعؾىً
اؾرغمًؿنًؿيافؿمفاًاؾػعؾقةًيفًاؾـشاطًاؾقوؿيًؾؾؿيمشػىً(ؿعاجلةًاؾطػلًادلرقضً
يف ًادلـزلً ،حتضري ًوجلات ًؿالئؿة ؾهً ،ؿراؼلمه ًروال ًاؾؾقلً ،ؿـوه ًاؾدعمً
االجمؿاعي ًواؾعارػيً ،اؾؼقام ًباؾرعاقة ًاؾصوقة ًيف ًاؾودط ًاألدريً ،اؾعالجاتً
ادلـزؾقةً،اؾعؿلًاؾصويًؾألدرةً،إخل).
باإلضاػةًإىلًؿاًذُؽرً،قالحظًأنًاؾيؾطاتًاؾعؿوؿقةًمل ًتعر ًافمؿاؿاًؽاػقاًدلاً
قُيفمًبهًأؼرباءًادلرقضًيفًاؾـظامًاؾعالجي؛ًوفوًدورً ُقفقؿنًعؾقهًؿفـقوًاؾصوةً
حقث ًميـحًؿعـًىًؾـشاراتفمًادلفـقةًوقعززًدؾطاتفمً.هلذاًجيدر ًاالدمػيارًعنً
خطابات ًاؾػاعؾني ًادلؤدياتقني ًبشأن ًؿا ًقيؿى ًبـ ً"ادلعمـني ًبادلرضى"ً ً
يفًادليمشػقاتًإذًأنًوضعقمفمًادللفؿةًجتعؾفمًمينؾونً"ادليمىدؿنيًغريًادلرئقني"ً
أربورقو ًً ،)0110( Arborioوفم ًأداداًـياءًؿؾزؿاتًبإعادةًإـماجًادلفامًادلـزؾقةً
يفًادليمشػىً ،ػفنًقموؿؾنًجزءًؿنًأعلاءًراؼمًؿيمىدؿيًاؾصوةً(اؾمؿرقضً،
اؾدعمًاؾعارػيًوادلعريفً،توػري ًاؾدمًواألدوقةً،حتضريًاؾوجلاتً،تؼدقمًؿعؾوؿاتً
عنًحاؾةًادلرقضً،إخل)ً .
إنًادلشارؽةًيفًفذاًاؾعددًؿماحةًؾؾلاحننيًورؾلةًاؾدؽموراهًوممارديًاؾطبًؿنً
اؾلؾدانًادلغاربقةً،وأقضاًؾؾزؿالءًؿنًخارجًفذهًاؾدولً ً.
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