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بداية نود التعرف على الدكتور احلبيب بنعدية

من مواليد مدينة مكناس، دراستي االبتدائية و الثانوية في مدينة فاس، 
التحقت مبدينة ليون لدراسة الطب ثم بجامعة بروكسيل للتخصص 
في اجلهاز الهضمي، زاولت بعض السنوات في مستشفيات بروكسيل 
ثم آثرت العودة إلى بلدي احلبيب في مدينة الطفولة فاس ألزاول في 

القطاع احلر منذ عشر سنوات.

للتوا�شل  املغربية  اجلمعية  اإطــار  يف  �شدرت  املغربية  ال�شحية  املجلة 
ال�شحي, هل ميكنكم التعريف بهاته اجلمعية ؟

املغربية للتواصل الصحي جمعية وطنية تستهدف جميع  اجلمعية 
بني  التواصل  وتعميق  متتني  هو  األساس  هدفها  الصحة،  مهنيي 
القطاعات الصحية  اخملتلفة. أسست بتاريخ 18 شتنبر 2010، تضم 
اخلاص  القطاع  أطباء  املغربية،  الطب  كليات  أساتذة  أعضائها  بني 
والعام، الصيادلة، وأطباء األسنان من مختلف املدن. تتكون من مجلس 
إداري ومكتب مركزي، تعمل في إطار أربعة جلان أساسية و هي : جلنة 
اجمللة، جلنة التكوين، جلنة العالقات العامة، وجلنة املعلوميات. تتخذ من 

اللغة العربية أساسا للتواصل والعمل.

ما هي اأهداف اجلمعية ؟

للرفع من  تكوينية  ودورات  وندوات  تنظيم مؤمترات   : األهداف  بني  من 

لتوعية  وحتسيسية  إعالمية  برامج  تنظيم  املتعاونة،  األطر  تأهيل 

االنتشار،  شديدة  خصوصا  األمراض  مختلف  حول  املواطنني  عموم 

الوطنية  املبادرة  أهداف  لبلورة  اخملتصة  اجلهات  مع  التعاون  وكذلك 

للتنمية البشرية في مجال الصحة للجميع.

الكثري يت�شاءلون ملاذا جملة �شحية بالعربية ؟

اإلصدار  وهذا  التساؤالت،  تثير  ال  وعموما  كثيرة  العلمية  اإلصدارات 

القاعدة  وألن  بالعربية،  إنه   : الفتة  و  مهمة  خصوصية  له  العلمي 

في بالدنا هي كتابة ودراسة العلوم باللغة الفرنسية، لذلك أصبحت 

اإلصدارات العلمية باللغة العربية استثناء يثير التساؤالت بل أحيانا 

االستغراب، وهذا عكس الطبيعي ألن اللغة العربية هي لغتنا الوطنية 

واللغة الرسمية للبالد. وكثير من القرارات الرسمية اتخذت في بلداننا 

العربية من أجل تعريب العلوم عموما والصحية منها خصوصا، لكن 

تطبيق هذه القرارات بقي محدودا.
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اإذن ملاذا ال ن�شدر العلوم باللغة العربية ؟

إنه سؤال مهم ومحوري واجلواب عنه له بعد حضاري يقودنا إلى احلديث 
اللغات  فكل  عامة،  بصفة  بالعربية  والتعليم  العلم  إشكالية  عن 
استكشافية،  تفاعلية،  تنظيمية،   : مشتركة  وظائف  في  تلتقي 
تخيلية، رمزية. واالهتمام باللغة يحتم جعلها لغة احلياة، لغة العمل، 
لغة التداول وخصوصا لغة العلم وإال حتكم عليها باملوت إما احلقيقي 
وهو اندثار اللغة أو تبقى لغة حية بدون روح. فنحن ارتبطنا منذ عقود 
هذا  والزال  واإلدارة  التعليم  مجاالت  في  خصوصا  الفرنسية  باللغة 

االرتباط جليا وواضحا بل يبدو مهيمنا لكنه مألوف ومقبول.

رُّ على االرتباط باللغات االأجنبية يف مناحي احلياة االأ�شا�شية  لكن ملاذا ُن�شِ
خ�شو�شا العلم ؟

إنها مسألة معقدة تدخل فيها عدة عوامل منها التاريخية و احلضارية، 
و لقد بََحَث في هذا األمر كثير من علماء االجتماع و التاريخ، وأسرد لكم 
"أن املغلوب مولع باالقتداء  ابن خلدون في مقدمته من  إليه  ما ذهب 
بالغالب"، وفي ذلك يقول "إن النفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها 
ملا  أو  تعظيمه،  من  عندها  وقر  مبا  بالكمال  لنظرة  إما  إليه،  وانقادت 
تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي، إمنا هو لكمال الغالب".
"إن اللغة يسقط أكثرها ويبطل  وأيضا ما ذهب إليه ابن حزم بقوله 

بسقوط أهلها ودخول غيرهم في مساكنهم".

هل من حقائق معا�شرة تثبت هذا االأمر ؟

إذا نظرنا إلى كل الدول املتقدمة فهي تَُدرّس العلوم و الطب بلغتها، 
َّس  تَُدر أما أغلب الدول التي خضعت لالنتداب فالعلوم والطب ال تزال 
والثقافة  للتربية  املتحدة  األمم  أن منظمة  رغم  األجنبية  باللغة  فيها 
والعلوم أوصت باعتماد اللغة الوطنية في التعليم إلى أعلى مستوى 
ممكن، خصوصا أن عدة دراسات أجريت عن نسبة املصطلحات الطبية 
في الكتب واملراجع، و النتيجة أن هاته املصطلحات تتراوح فقط بني 3 و 
10 في املائة وأكثر من 90 في املائة تعتبر لغة سردية عادية، فال شيء 

إذن يعيق نقل العلوم والطب إلى اللغات األم.

مل التخوف اإذن من تعريب العلوم ؟

الكافي  الرصيد  أي ال متتلك  العربية قاصرة  أن تكون  هناك من يخاف 
اللغوي ملسايرة العلم. وهناك من يضع شروطا تعجيزية كنقل جميع 
ما  لكل  موازية  لترجمة  هيئات  ووجود  العربية،  إلى  األجنبية  املراجع 
في  خطوة  أية  على  اإلقبال  قبل  العاملية  والكتب  الدوريات  من  يصدر 
الكبيرة  املشاريع  كل  ألن  يعقل  ال  األمر  وهذا  العلوم،  تعريب  طريق 

الطموحة يكون التدرج فيها هو األساس لنجاحها .

اإذا اأخذنا الطب كمثال: هل اللغة العربية �شاحلة للتكوين واملزاولة ؟
اإذا و�شعنا ال�شوؤال ب�شكل اآخر: هل اأُخ�شعت العربية للتجربة واالمتحان 

خالل التاريخ يف ميدان الطب؟

إذا نظرنا إلى عصر نهضة العرب واملسلمني العلمية واملعرفية والتي 
األطباء  أن  فنجد  الطب،  ميدان  في  وخاصة  قرون،  زهاء عشرة  امتدت 
العربية  باللغة  وزاولوا الطب  ودَرَُسوا  َُّسوا  ودَر أَلَُّفوا  العرب و املسلمني 
بل نشروا العلوم الطبية في العالم باللغة العربية التي تُرجم منها 
في  احلكمة  بيت  ذلك  ومثال  آنذاك،  العالم  في  السائدة  اللغات  إلى 
العصر العباسي وهو عبارة عن كلية للعلوم الطبية، ناهيك عن الفترة 
خصوصا  فيها  املغاربة  العلماء  ومساهمة  األندلس  حلضارة  الذهبية 
أوروبا، وأمثلة األطباء  تََتلمذ عليهم كبار أطباء  األطباء منهم والذين 

العرب واملسلمني الذين بهروا العالم بتفوقهم كثيرة و متعددة.

وإذا اقتربنا من عصرنا، ففي القرن التاسع عشر كانت هناك كليات طب 
ِّسان بالعربية إلى أن مت تغيير هذه  في مصر، لبنان، سوريا والسودان تَُدر

اللغة من قبل املستعمر إلى لغته.

قد يقول قائل هذا من املا�شي, فاأين احلا�شر ؟

جامعة  في  وذلك  السورية  للتجربة  املشرق  النموذج  بإعطاء  جنيب 
دمشق وكلية الطب بها التي تأسست منذ 1919، وبدأت تدرس الطب 
باللغة العربية واستمرت في ذلك حتى اليوم على الرغم من محاوالت 
االنتداب لفرض اللغة الفرنسية، وتخرج منها مئات األطباء الذين جابوا 
العالم، وتقترب اآلن من االحتفال ب100 سنة على تأسيسها. ومنذ 
عام 1924 أصدرت الكلية مجلة طبية بالعربية. إذن ميكننا القول بأن 
اللغة العربية أُخضعت للتجربة واالمتحان في دراسة و مزاولة الطب 

وجنحت بامتياز في املاضي واحلاضر.

امل�شتوى  َتَدنيِّ  اإىل  يوؤدي  بالعربية  الطبي  التكوين  اأن  يقول  من  هناك 
العام لالأطباء ؟

زهاء عشرين سنة  فأنا كطبيب قضيت  الواقع،  يؤيده  افتراض ال  هذا 
معنا  درسوا  الذين  السوريني  األطباء  من  بكثير  والتقيت  أوروبا،  في 
يكونوا  لم  صدق  وبكل  املستشفيات،  في  معا  وزاولنا  الكليات،  في 
يقلون كفاءة وال مهارة عن باقي زمالئهم. وإذا أخذنا بعض الدراسات 
األطباء  معدالت  جند  األمريكية،  اجلامعات  إلى  الولوج  امتحانات  عن 

السوريني من املعدالت املرتفعة واملشرفة.

الطب يدر�ص بالفرن�شية يف املغرب منذ عقود, و يبدو اأن االأمر ي�شري على 
تعطيها  اأن  للعربية  ميكن  التي  امل�شافة  القيمة  هي  فما  يرام,  ما  اأح�شن 

للطالب؟

للطالب جندها  الطبي  والتكوين  التعليم  أهداف  بعض  إلى  نظرنا  إذا 
تتركز في األمور التالية: 

إدراك مفاهيم الصحة واملرض. �
القدرة على تدبير املرض واتخاذ إجراءات الوقاية. �
تطوير ملكة التعلم املبني على حّب االطالع واكتشاف املعرفة بدالً  �

من التلّقي.
إدخال مكّون رئيس للتعّلم بحّل املشكالت. �
بناء املكّون السريري للطلبة من خالل التواصل املباشر مع املرضى. �
استيعاب طرائق البحث العلمي. �
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فاللغة األم هي أفضل لغة ميكنها أن تساعد بشكل كبير الطالب على 
بلوغ هاته األهداف، أما اللغة األجنبية فهي ال تدخل وجدانه كاللغة 
والتعبير  للفهم  ضرورية  مستمر  بشكل  الترجمة  تكون  حيث  األم، 
أمر متعب للغاية، وقد يكون احلفظ من غير فهم في  واملزاولة، وهذا 

كثير من احلاالت الصعبة الشيء الذي يؤدي إلى نقص في التكوين.

وأسرد لكم مثاال ُمعاشا كل يوم في مستشفياتنا اجلامعية: فالطالب 
في املستشفى يسأل املريض عن األعراض بالعربية، يسجل املشاهدة 
يفهم  ال  كأنه  بالفرنسية  (العربي)  لألستاذ  ينقل  ثم  بالفرنسية، 
العربية، و املريض جالس ال يفهم ما يدور بينهما. فالتكوين واملزاولة 

والقراءة بالعربية اقتصاد كبير للوقت واجلهد.

هذا بالن�شبة للطالب, فماذا بالن�شبة للمجتمع ؟

مبا أن الهدف األساس من الطب عموما هو إيصال أفضل اخلدمات في 
الذي  –العربي  للطبيب  يجوز  فهل  اجملتمع،  أفراد  إلى  الصحي  امليدان 
والغير  «املتعلم  الشعب  االتصال بجميع طبقات  يحتم عليه عمله 
املتعلم «– أن يشعر باالغتراب حني يعجز عن احلوار عن املرض واألعراض 
البلد، ألن دراسته كانت  واألسباب والعالج واملضاعفات احملتملة بلغة 
بلغة أجنبية ؟ وهل يجوز اإلحجام عن اخلوض في املوضوعات الطبية 
مع من ال يفهم اللغة التي درس بها ؟ هذا أمر ال يقبله عاقل، وال يجعل 
الطبيب يؤدي دوره االجتماعي النبيل على أحسن ما يرام. إذن فاللغة 
العربية توصل إلى الهدف املنشود بالنسبة للطالب و اجملتمع أكثر من 

اللغة األجنبية.

هل ر�شيد اللغة العربية من امل�شطلحات يكفي ال�شتيعاب العلوم احلديثة ؟

بالطبع، فالعربية مليئة باملترادفات جتعل املشكلة ليس العجز بل كثرة 
احتماالت استعمال املصطلحات املتماثلة ملصطلح التيني واحد، وهذا 
يؤدي إلى زَْحَمة مصطلحية تتطلب تنقيح واختيار األصلح واألنسب، 

وهذا شيء غير متوفر في كثير من اللغات حتى املنتشرة عامليا.

هل الدعوة اإىل التدري�ص والتعليم بالعربية يعني اإق�شاء اللغات االأخرى 
االأجنبية ؟

ال بالطبع، بل العكس، نحن ندعو إلى حتسني املستوى العام لطلبتنا 
في اللغات األجنبية وخصوصا الفرنسية واإلجنليزية ألن املستوى العام 
التدريس  رغم  إليها  نطمح  التي  املمتازة  الدرجات  إلى  يرقى  ال  احلالي 

العلمي بالفرنسية.

زا عن ال�شوؤال املحوري: ملاذا جملة �شحية  يف اخلتام, اإذا اأردنا تلخي�شا ُمَركَّ
باللغة العربية يف املغرب ؟

في  طيبا  وصدى  قبوال  يلقى  أن  نأمل  الذي  العلمي  اإلصدار  بهذا  إننا 
األوساط الصحية ببالدنا نود أن :

باللغة  � العلمي  التحصيل  لدعم  املسير  بداية  في  نقطة  يكون 
العربية.

يساهم في إثراء اإلصدارات العلمية و الطبية العربية املوجودة في  �
الوطن العربي.

يساهم في إثراء التنوع اللغوي العلمي ببالدنا. �
يدعم التواصل الصحي بني مهنيي الصحة باللغة العربية. �
يغني البنك املصطلحي الطبي بالعربية. �
يساعد األطباء و الطلبة املغاربة على االستئناس باخلطاب الطبي  �

باللغة العربية.

وأود في اخلتام أن أشكركم على إتاحة هاته الفرصة لنقاش موضوع من 
األهمية مبكان ولو بشكل سريع وموجز ألنه يطرح إشكاليات تتعلق 
الصحي  اجملال  في  والشامل  الواسع  مبفهومها  التواصل  مبنظومة 

التعليمي واملهني. ●

حاوره الطبيب محمد املوفق
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