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بسم اهلل الرحمان الرحيم.

األستاذ محمد حريف السالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته،

نشكركم على استضافة اجمللة الصحية املغربية التي نأمل من خالل 
هذا احلوار أن نقرب مهنيي الصحة من املركز الصحي اجلامعي محمد 
و  أخرى محلية  أمور  إلى  و كذلك سنتطرق  الذي تسيرونه.  السادس 

وطنية.

نود يف البداية اأن نتعرف على الطبيب االأ�ستاذ حممد حريف، ن�ساأته و اأ�سرته و 
م�ساره االأكادميي و املهني.

التي جاءت  أنوه مببادرتكم هاته بإصدار هذه اجمللة  أن  البداية  أريد في 
لتغطي اخلصاص الكبير الذي يعرفه املغرب و الساحة العربية مجمال 
في ميدان التكوين باستعمال لغة البلد. باإلضافة إلى تقريب القراء 
مما هو جديد في ميدان الطب  على الصعيد احمللي و الدولي . من املؤكد 
أن هذه املبادرة تساهم في متكني األطباء من املفردات التقنية بالعربية 

و حتسني تواصلهم مع املرضى.

فيما يخص سيرتي الذاتية فقد كانت نشأتي من أسرة متواضعة في 
حي شعبي مبدينة الدار البيضاء. كان حظي أن والداي اللذان لم يكن 
و دفعا بكل ما في  دراستي  أتابع  أن  التمدرس حرصا على  لهما حظ 
وسعهما حتى أكمل دراستي. لقد كانت دراستي اإلبتدائية و الثانوية 

في املدرسة العمومية، ثم وجلت بعد ذلك كلية الطب بالدار البيصاء، 
بعدها املستشفى اجلامعي ابن رشد. أعتبر نفسي إذن »منتوج« الدار 
املاضي  القرن  من  السبعينات  و  الستينات  لفترة  الشعبية  البيضاء 

بكل ما يحمله ذلك العهد من تناقضات و قيم و آمال.

بعد ت�سيريكم مل�ست�سفى 20 غ�ست مبدينة الدار البي�ساء، كلفكم �ساحب اجلاللة 
امللك حممد ال�ساد�ض بت�سيري املركز ال�سحي اجلامعي مبدينة مراك�ض، فهل لكم 
اأن تعطونا فكرة عن هذا املركز ال�سحي و عن اإمكانيات االإ�ستقبال و العالج به؟

املستشفى اجلامعي محمد السادس حديث النشأة، حيث كان عليه 
أن يبدأ عمله في ظروف تتميز مبوارد مالية و بشرية محدودة جدا في 
أن  ال  إ  املركز،  بناء  اكتمال  أفق  في  العمومية  الصحة  مستشفيات 
طول هذه الفترة االنتقالية و تناقص ماهو متاح زد عليه انتظارات كل 
من الساكنة، األساتذة و الطلبة أثر سلبا على اجلو العام للعمل. من 
حسن احلظ، أن هذة املرحلة هي اآلن في فتراتها النهائية و ذلك منذ 
أمراض  و  األنكولوجيا  و مستشفى  الطفل  و  األم  افتتاح مستشفى 

الدم.

نظرا  و  اجلهة،  في  صحي  عرض  أهم  هو  اآلن  اجلامعي  املستشفى 
للخصاص الذي تعرفه اجلهة فهو يعرف ضغطا كبيرا يؤثر سلبا في 
الرازي بطاقة  السنة ملستشفى  املرتقب هذه  االفتتاح  أن  إال  مساره. 
العرض  في  كبير  إيجابي  وقع  له  سيكون  سريرا  ل586  استيعابية 
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كل  على  يحتوي  مبراكش  اجلامعي  فاملستشفى  ذلك  رغم  الصحي. 
للساكنة  توفر  عالية،  لكن  شابة  بكفاءات  الطبية  اإلختصاصات 
في  اجلامعية  املستشفيات  إلى  التوجه  تغنيهم عن  خدمات صحية 

كل من الدار البيضاء و الرباط.

لقد قمتم بتحديث و اإن�ساء عدة م�سالح واأطلقتم عدة م�ساريع، فهل لكم �سيدي 
املدير اأن تطلعوا مهنيي ال�سحة على هذه االإجنازات، وما هي االآفاق و امل�ساريع 

امل�ستقبلية؟

و  اجلراحية  املركبات  و كذلك  الطبية  املصالح  بالفعل عرفت مجمل 
أقسام املستعجالت و قاعات الفحص و االستقبال ترميمات و إصالحات 
اجلديدة  فالبنايات  العمل.  و  العالج  ظروف  حتسني  في  قع  و  لها  كان 
الصعيد  املستشفيات على  تعد من أحسن  و  ملعايير حديثة  تخضع 
الوطني. كما سبقت أن ذكرت سيتم إن شاء اهلل تسليم مستشفى 
الرازي هذه السنة و سيكون هذا أبرز حدث طبي في املنطقة و رمبا على 

الصعيد الوطني هذه السنة. 

و  السريرية  األبحاث  مركب  بناء  في  الشروع  بداية  املركز  ايضا  عرف 
أهمية  نحن نعطي  املركب.  لهذا  العيون كأول وحدة  بنك  مت تسليم 
كبرى لهذا املشروع ألنه سيكون دفعة قوية للبحث العلمي و التكوين 

املستمر التي يعرف فيها بلدنا خصاصا كبيرا.

نود اأن نعرف كذلك مكانة هذه املعلمة ال�سحية يف حميطها القريب و اجلهة التي  
تنتمي اإليها؟

أشكركم على هذا السؤال ألنه يثير البعد  اجلهوي للمركز الذي نعتبره 
الضغط  التخفيف من بعض  و  الصحية  اخلدمات  أساسيا لتحسني 
املستوى  من  للعالجات  موجهة  مجهوداته  تكون  حتى  املركز  على 
الثالث، باإلضافة إلى البحث العلمي و التكوين. في هذا الصدد بادر 
اجلهوية  املديرية  مع  شراكة  اتفاقية  إبرام  إلى  اجلامعي  املستشفى 
استقبال  لتحسني  برنامجني  في  التعاون  هذا  بلور  حيث  للصحة، 

النساء احلوامل و عالجهم  وذلك حلساب كل من املركز القروي لوداية 
و مستشفى محمد السادس بشيشاوة. كما انخرط املركز مع اجلهة 
املساعدة  نظام  وهما  الصحي  للعرض  مهيكلني  مشروعني  إلجناح 
 .)RAMED( ونظام املساعدة الطبية)SAMU(    الطبية املستعجلة

احلديثة  التواصل  وسائل  نستعمل  أن  القريب  املستقبل  في  أملنا 
)télémédecine( لتوفير اخلدمات الطبية في اجلهة.

لقد كتبتم عدة مقاالت علمية و األفتم عدة كتب يف الطب، كما اعتنيتم بالتوعية 
عند  ال�سرطان  و  الدم  اأمرا�ض  فيه  قدمتم  الذي  الكتاب  خالل  من  ال�سحية 
الطفل اإىل اجلمهور و خا�سة االأ�سر املعنية و ذلك باللغة العربية فكيف جاءتكم 

فكرة التاأليف بالعربية، و ماهي ال�سعوبات التي واجهتكم يف هذا االإجناز؟

أريد أن أؤكد هنا أن التواصل مع املريض هو أمر حيوي حتى يكون فاعال 
في عالجه. إال أنه لألسف الشديد فإن التواصل مع املريض يعرف نقصا 
كبيرا في منظومتنا كما و كيفا. ففكرة التأليف بالعربية جاءت بعد 
استمارة استقينا فيها رأي املرضى و أولياءهم ومدى معرفتهم مبرضهم 
و عالجه. مع األسف لم جند أي مرجع للمرض في هذا امليدان.ولتدارك 
هذا النقص احلاصل في هذا االجتاه فإن املركز نهج سياسة تواصلية 
ترمي إلى جعل املريض في قلب اإلهتمام التواصلي والتي بدأها بالكتاب 
الذي تفضلتم بذكره اآلن وستستمر إن شاء اهلل مببادرات أخرى تصب 
كل  مع  قطيعة  إحداث  محاولني  قريبا  النور  سترى  اإلجتاه  نفس  في 
أشكال الالتواصل التي ال تزيد عرضنا الصحي إال تعقيدا بالرغم من 

التطور الكبير في العرض الصحي على مستوى اجلهة.

ال�سحي  التوا�سل  حتدي  رفع  املغربية  ال�سحية  املجلة  حتاول  الفا�سل،  اأ�ستاذنا 
باللغة العربية بني مهنيي ال�سحة، نود اأن نعرف راأيكم حول هذا امل�سروع؟

أن هذا  بدون شك  التوفيق.  أمتنى لكم كامل  و  رائدا  أعتبر هذا عمال 

عمل شاق إال أنه ضروري حتى نتصالح مع ثقافتنا و أنفسنا.   ●

حاوره الطبيب أجمد عزيز بوصفيحة
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