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حـــوار

�ض : من هو الأ�صتاذ رفقي �صعيب ؟

ج : بسم اهلل الرحمان الرحيم ،األستاذ شعيب رفقي هو أوال مواطن 
مغربي من مواليد فبراير سنة 1963 مبدينة أزمور املدينة العريقة، أب 

ويعتز  مبغربيته  يعتز  مغربي  مواطن  أي  كشعور  شعوري  وبنت،  لولد 

بانتمائه ألمة اإلسالم. 

طب  درا�صة  اخرتمت  ملاذا  الطب،  بدرا�صة  البدء  اأيام  اإىل  معا  نعد  دعنا 
الأ�صنان يا اأ�صتاذ ؟ 

أطمح  كنت   ،1981 يونيو  دورة  الباكالوريا،  شهادة  نلت  عندما 

للتسجيل في عدد من املعاهد والكليات فتم التسجيل في عدد من 

توفقنا في مباراة طب األسنان، طبعا كان لدي  املباريات وبحمد اهلل 

طموح و لعائلتي أن يكون عندها طبيب في البيت، فلما خبرت أسرتي 

املهم  أسنان،  طبيب  أو  طبيب  عندهم  سيصبح  بأنه  و  بذلك  سروا 

الكلية  ألن  دفعة  أول  كنا  وقد  والتطبيب.  الطب  مهنة  داخل  يكون 

شرف  نلنا  اننا  احملظوظني  من  فكنا   1981 سنة  في  أبوابها  فتحت 

اجتياز املباراة بتوفيق من اهلل.

كيف كان �صعوركم حلظة التخرج ؟

نعم، كانت سنة التخرج هي 1987 بعد تأخير الفوج بستة أشهر ألجل 
فتح مركز عالج األسنان، و قد كانت فرحة أي شاب يحصل على شهادة 
عليا و هي شهادة اعتزاز وفخر خصوصا كنت أول طبيب في العائلة 
يتخرج فكان لذلك وقع حسن على العائلة فاحلمد هلل كان شعور أي 
إنسان بفرحة التخرج و في نفس الوقت شعور الفخر واالعتزاز كوني 

من أوائل اطباء األسنان الذين يتخرجون من مدينة أزمور.

ماهي الدوافع التي جعلتكم تختارون اخت�صا�ض طب الأ�صنان ؟ وكيف هي 
ممار�صة هذا الخت�صا�ض ؟

لقد كان تأخير دفعتنا األولى من التخرج كما ذكرت آنفا يشكل نوعا 
من االستياء عند الطلبة كأننا أضعنا سنة دراسية، إال انها اصبحت 
فرحة حيث قام العميد آنذاك بتشجيعنا كأول فوج، بتوفير منح إلمتام 
منصب  الجتياز  مبارة  فتح  مت  كما  املغرب  خارج  التخصص  الدراسة 
"مساعد" في الكلية، فكنا 12 طبيبا محظوظني بعد اجتيازنا هذه 
كمساعد  العالي  التعليم  سلك  في  إدماجنا  فتم  الصعبة،  املبارة 
بسنة  وبعدها  ترسيم،  مباراة  فتح  كان  ذلك  وبعد  سنة  ملدة  متدرب 
مبرز  أستاذ  مباراة  وبعدها  مساعد،  أستاذ  مباراة  فتح  كان  كذلك 
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وبعدها مباراة أستاذ التعليم العالي.

اخترت  حيث  مساعد  مباراة  اجتياز  عند  فكان  التخصص  اختيار  أما 
أندم على اختياري لهذا  الفم، وحلد اآلن لم  تخصص جراحة وأمراض 
بني  بربطه  يتميز  التخصص  وهذا  كبير،  بحر  و  علم  ألنه  التخصص 
في  و موسوعية  الرؤيا  في  توفر شمولية  يجب  ألنه  والطب،  اجلراحة 
التعلم ألن اجلراحة تتطلب دراية بعدة أمراض غير طب األسنان وهذا 
يفتح آفاق للتعامل مع الزمالء األطباء املتخصصني أو العامني سواءا 
أبواب  فتح  هلل  للحمد  و  وهذا  اخلاص،  أو  احلكومي  للقطاع  املنتمني 

كثيرة للمشاركة في الندوات واملؤمترات. 

ما هي مهام طبيب الأ�صنان واأولوياته براأيكم ؟

ككل،  الصحة  منظومة  إلى  ينتمي  طبيب  هو  األسنان  طبيب  أوال 
ذلك  و  األسنان  وأمراض  الفم  أمراض  من  الوقاية  بدور  أوال  فيقوم 
بالتوعية الصحية، ونصح األطفال والكبار بطريقة تنظيف األسنان 
اخلضروات  وأكل  السكريات  عن  واالبتعاد  املتنوعة  األكل  وطريقة 
الصلبة  باملواد  األوتوماتيكي  التنظيف  طريقة  باستعمال  الطازجة 
كاجلزر. يأتي بعد ذلك التشخيص، فيجب على طبيب األسنان أن يكون 
عنده علم حتى يتمكن من تشخيص عدد من أمراض السن أو أمراض 
اللثة أو أمراض العظم أو أمراض أخرى ممكن ان تؤثر إما على األسنان أو 
على الفم، حتى في هذا التشخيص ميكن أن يزاول مهنة الوقاية، ألن 
عدد من األمراض في اجلسم تؤدي إلى التهاب اللثة كمرض اللوكيميا، 
الوقاية  بدور  يقوم  أن  ميكن  فالطبيب  الهيموفيليا،  كمرض  نزيف  أو 

والتشخيص املبكر وهذا يستلزم التكوين املستمر بعد التخرج.

ثالثا بعد الوقاية و التشخيص هناك العالج، فيجب أن ميارس مهنته 
طبقا ملا تعلمه بالكلية باإلضافة إلى التكوين املستمر، ويجب أيضا أن 
يكون عنده قابلية لهذا التعلم، ألن ميدان الطب وخاصة كل ما يتعلق 
الطبيب  على  فيجب  بصفة سريعة،  يتطور  بالتكنولوجيا  و  باألدوية 
هو  شيء  وآخر  املعاجلني.  باقي  عن  يتميز  حتى  التطور  هذا  يساير  أن 
البحث، ففي ميدان التعليم، البحث العلمي عنده مكانة في الترقي 
املسؤولية  هو  جديد  موضوع  اآلن  وهناك  الصحية.  العلوم  وترقية 
اجملتمعية لكليات الطب وطب االسنان، فمنذ سنوات قليلة أصبحت 
العالم  في  قدمية  هي  بينما  الفرنكوفوني  العالم  في  جديدة  رؤية 
في  تعتمد  أصبحت  اجملتمعية  املسؤولية  فهذه  األنغلوسكسوني، 
التدريس في الكلية وتبنى عليها مناهج التعليم حتى يكون الهدف 

األول هو خدمة املواطن.

املمار�صة  بني  و  الطب  ملهنة  العملية  املمار�صة  بني  براأيكم  فرق  يوجد  هل 
النظرية ؟

حقيقة هذا السؤال دائما يعيد نفسه، فاالصل ان اليكون فرق كبير 
بينهما، فطب األسنان النظري على املستوى اجلامعي مثال يستعمل 
تقنيات جد متطورة حتتاج ملهارة كبيرة. في حني ان املمارسة العملية 
اليومية يكون فيها الطبيب حتث ضغط عدد من االكراهات جتعله ال 
أنه  حيث  التكنولوجيا،  و  العلم  في  حديث  ماهو  مسايرة  يستطيع 
أما  األمامي  اخلط  أمراض  تسمى  التي  األمراض  من  آخر  نوع  يعالج 

زراعة األسنان و تبييض األسنان أو تقومي األسنان فهذا نوع من الطب  
نكون  ال  نحن  عموما،  و  والفقيرة.  البعيدة  األماكن  في  مطلوب  غير 
امليسورين فقط بل نكون أطباء لناس في أمس احلاجة  للناس  أطباء 
لالستشفاء فهذه املسؤولية اجملتمعية جاءت لتغطية هذا املشكل، 
ويبقى التكوين املستمر ملن أراد أن يتعلم التقنيات احلديثة والتجهيزات 

التقنية احلديثة.

اأ�صتاذ و نائب عميدة كلية  ال�صيد الأ�صتاذ الدكتور �صعيب رفقي ب�صفتكم 
طب الأ�صنان بالدار البي�صاء اأود اأن اأ�صاأل �صيادتكم ما راأيكم يف امل�صتوى 

الطبي خلريجي الكلية ؟ 

البيضاء  بالدار  األسنان  إداري في كلية طب  نحن كأساتذة وكطاقم 
جد مرتاحني خلريجي كلية طب األسنان من عدة نواحي. فمن الناحية 
األولى، أن كل مايدرس فهو يدرس حسب املعطيات الدولية و املعطيات 
نوع  هو  ما  سؤال  طرح  سنوات  ملدة  مت  حيث  احلديثة،  البداغوجية 
الطبيب املغربي الذي يجب أن يتخرج من كليتنا. فهذا السؤال كان 
وراءه عدة ورشات حتى مت تنظيم مناهج خاصة بالطبيب املغربي، حيث 
يتوفر  أن  يجب  التي  املهارات  ماهي  مهارات،  شكل  على  كتبت  أنها 
مهارة  كل  أدوات  وماهي  حتمالت،  كدفتر  املغرب  أسنان  طبيب  عليها 
حتى يتعلمها الطالب، فدفتر التحمالت فيه مهارات وفيه مهام يجب 
اهلل  بحمد  فكانت  املهارة.  هذه  يكتسب  لكي  الطالب  يتعلمها  أن 
خطوة خطاها من سبقونا باإلدارة واشتغلنا عليها كثيرا و سرنا على 
منهاجهم كإداريني اآلن، واحلمد هلل بعد عدة ورشات وندوات، مت إنشاء 
في  األساتذة  بتكوين  يهتم  األسنان  بطب  التعليم  بدغوجيا  دبلوم 
األساتذة  لتعليم  املغرب  وخارج  داخل  من  خبراء  طريق  عن  اجملال  هذا 
طريقة إلقاء الدروس وحتضير االمتحانات. هذا من ناحية املكتسبات، 
باملغرب  األسنان  كلية طب  أن صيت خريجي  هو  الثانية  املسألة  أما 
هو صيت جيد جدا داخل املغرب وخارجه، حيث يحصلون  في مختلف 
املباريات على رتب عالية وهذا يشرف، وهذا ال مينعنا من العمل الدؤوب 

و البذل املتواصل للبحث عن األسمى واألحسن.

ما هي اأهم التحديات التي تواجه التكوين الطبي يف املغرب ؟

اجلودة  تبقى  فحتى  اجلودة،  حتديات  هي  للتكوين  بالنسبة  التحديات 
جودة  في  دائما  واألطباء  األساتذة  تكوين  عملية  تكون  أن  يجب 
واجهناه  فاول مشكل  ولذا  املستمر،  التحسن  مستمرة، فاجلودة هي 
عدد  ازداد  الباكالوريا،  في  النجاح  نسبة  ازدياد  فمع  الطلبة،  عدد  هو 
الطلبة املقبولني في الكلية حيث أننا مررنا من مائة إلى 150 في 4 
%50 في حني أن  سنوات األخيرة يعني أنه ازداد عدد الطلبة بنسبة 
عدد األساتذة لم يزد بنفس النسبة، هذا ماجعل عدم املوازنة بني عدد 
يزيد،  األساتذة  عند  واألشغال  املهام  الطلبة، فحمل  عدد  و  األساتذة 
وهذا قد يؤثر على اجلودة ألن تأطير 10 طالب ليس كتأطير 30 طالب، 

هذا هو التحدي األكبر. 

أما التحديات األخرى، فتمر عملية إعادة تنظيم الدراسة بكلية الطب 
حسب ما يسمى ب LMD )ليسانس ماستير دكتوراه( وإلى حد اآلن 
هذا  بدراسة  تقوم  الوزارة  فاآلن  النظامي،  التغيير  هذا  في  ندمج  لم 
امللف، وال ندري هل سيتم إدماجه بكلية طب األسنان. والتحدي اآلخر 
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هو البحث العلمي، فهذا هو أكبر حتدي بالنسبة للكلية أو التكوين 
مع  مقارنة  جدا  ضعيفا  الزال  العلمي  البحث  أن  حيث  عامة  بصفة 
البحث  سياسة  في  النظر  إعادة  فيجب  البداغوجيا،  إليه  وصلت  ما 
العلمي بكلية طب األسنان وبكلية الطب بصفة عامة في املغرب ألن 
البحث العلمي كما يعرف اجلميع ال يخصص له ميزانيات كافية حتى 

يرقى للمستوى املطلوب.

كيف ترون م�صتوى البحث العلمي باجلامعة املغربية عموما و بكليات الطب 
خ�صو�صا ؟ 

أصبح البحث العلمي اآلن حتمي على اجلامعة املغربية ألنه هو البوابة 
للتطور والنمو فبدون بحث علمي ندور في حلقة مفرغة، ألن البحث 
العلمي ينمي االقتصاد وتطوير البلد، في حني أننا بدون بحث علمي 
مستوى  يتنمى  وحتى  االنتاج.  ملستوى  نرقى  وال  مستهلكني  نبقى 
الباحثني،  البحث وتشجيع  العلمي، يجب رصد ميزانية لهذا  البحث 
أستاذ  تتعامل مع  اجلامعة، فهي  نعاني من مشكلة كبيرة في  ألننا 
يثابر في البحث بنفس الطريقة كأستاذ غير مثابر، فليست هناك أي 
حتفيزات تدعو للمنافسة في البحث، فكل األساتذة يعتبرون أنفسهم 
باحثني، في حني أن الباحثني احلقيقيني قليلون، حتى إذا كانوا باحثني 
همته،  حتبط  من  ومنهم  كبيرة  وصعوبات  عوائق  أمامهم  فيجدون 
وكذلك األمر بالنسبة للطب و طب األسنان. نحن منذ سنوات بكلية 
البحث  في  دبلوم  انشاء  فبجانب  اجملال،  بهذا  اهتممنا  األسنان  طب 
العلمي، أنشأنا شبكة مغاربية في البحث العلمي وهي قناة مغاربية 
للبحث العلمي والكتابة العلمية، تنظم من خاللها حلقتني كل سنة 
للربيع(  املغاربية  )املدرسة  تسمى  األولى  احللقة  املغاربية،  البالد  في 
العلمية  للكتابة  فاألولى  للخريف(  املغاربية  )اإلعدادية  والثانية 
أمكنت  احللقتني  فهاتني  النقدية،  للقراءة  والثانية  العلمي  والبحث 
الكتابة  في  قدراتهم  تطوير  من  املنخرطني  األساتذة  من  كبير  لعدد 
وبعد ذلك في النشر، ونحاول أن نكتب في مجالت علمية ذات أهمية 

كبيرة. 

كيف ميكن لطبيب الأ�صنان اأن يتابع حت�صيله العلمي بعد التخرج ويبقى 
يتغلب  وكيف  الدرا�صات  و  والأجهزة  املواد  باأحدث  ومعرفة  اطالع  على 

على �صعوبة تطبيق هذه التقنيات احلديثة دون وجود اإ�صراف علمي ؟

طبيب األسنان أو الطبيب بصفة عامة بعد التخرج يبدأ مرحلة تعلم 
يندرج في  ال  الذي  الطبيب  و  املستمر،  بالتكوين  التي تسمى  جديدة 
مسار هذا التكوين املستمر فهو يحكم على نفسه باملوت العلمي، 
من  كبير  عدد  أنشأنا  أننا  هو  ذلك  مثال  كثيرة  التحصيل  فطرق 
الدبلومات اجلامعية : دبلوم في اجلراحة، دبلوم في زراعة األسنان، دبلوم 
في التقومي، دبلوم في املستعجالت الطبية واجلراحية، دبلوم في طب 
والندوات  املؤمترات  زيادة على  دبلوم في احلشو،  األطفال،  األسنان عند 
نفس  فيها  نرى  أننا  والندوات  املؤمترات  هاته  في  واملشكل  العلمية 
هي  وهذه  املستمر  للتكوين  مؤمترات  أنها  رغم  ترتادها،  التي  الوجوه 
حقيقة املشكل. و هناك مؤمترات وتكوينات خارج املغرب، باإلضافة إلى 
الوسائل اإللكترونية املوجودة التي متكن من التعلم عن بعد ومتابعة 
االتصال  ووسائل  األنترنت  عبر  واألجهزة  التقنيات  من  استجد  ما 

الكتب  هلل  فاحلمد  الرقمية،  املكتبات  إلى  الولوج  وكذلك  اجلديدة، 
واجملالت متوفرة، و املسألة ليست إال قناعة ذاتية. 

هل تعتقد اأن عدد اأطباء الأ�صنان باملغرب كايف ل�صد حاجيات املواطنني؟ 
وهل هناك حاجة لإن�صاء املزيد من كليات طب الأ�صنان باململكة؟

لساكنة  اإلجمالي  بالعدد  األسنان  ألطباء  اإلجمالي  العدد  قارنا  إذا 
املغرب فهو غير كاف، ألننا سنجد لكل 10 االف مغربي طبيبا واحدا 
لألسنان فهذه تبقى موازنة متباعدة، فحاجة املغرب لطبيب األسنان 
هذه  األسنان  طب  كليات  من  املزيد  إلنشاء  بالنسبة  كبيرة.  مازالت 
الراهن  الوقت  في  الدولة  وإمكانية  اإلمكانيات،  أساسها  مشكلة 
بجارتنا  أنفسنا  قارنا  إذا  حني  في  أخرى،  كليات  بفتح  لها  تسمح  ال 
لنفس  تقريبا  كلية   13 أو    12 هو  لديهم  الطب  اجلزائر عدد كليات 
عدد السكان. إنشاء كليات جديدة سيسمح بتخفيف الضغط على 
الكليتني الوحيدتني بالدار البيضاء والرباط، وسيمكن من تخرج املزيد 
انها  املواطنني بصفة عامة، أظن  يتم سد حاجيات  من األطباء حتى 

مقاربة تتعلق باإلمكانيات. 

الأ�صنان  �صانعي  على  ال�صاكنة  من  كبري  جزء  اعتماد  تف�صري  ميكن  كيف 
وامل�صعودين؟

ليس هناك إحصائيات دقيقة تعطينا هل فعال جزء كبير من السكان 
املواطنني  من  عدد  هناك  حقيقة  ولكن  التقليدين،  للصانعني  يلجأ 
أنا  حقيقة  الشرعيني،  الغير  باملمارسني  نسميهم  ما  إلى  يلتجؤون 
بكلية طب األسنان أشرفت على عدد كبير من األطروحات تهتم بهذا 
ْيناها املضاعافات الناجتة عند املواطنني الذين مت عالجهم  املوضوع سمَّ
عند املمارسني الغير الشرعيني، و من املؤسف أن كل األرقام تدل على 
أن هناك طريقة عالج غير سليمة و مضاعفات كثيرة و هذا مشكل 
حقيقي بالنسبة للدولة، فأظن أن الكرة بيد السلطة والدولة حيث 
أظن أنه ال يرضى أي مواطن أن يكون من بني ضحايا هؤالء املمارسني 
الغير الشرعيني وفي نفس الوقت يجب حل هذا املشكل بفتح حوارات 
وقنوات، ألنها عائالت تشتغل منذ سنني، فهو مشكل اجتماعي طبي 

أخالقي سياسي اقتصادي يجب تناوله من جميع اجلوانب. 

ما هي اأهم امل�صاريع امل�صتقبلية لكليتكم ؟

مت تخطيط عدة طرق لتطوير كلية طب األسنان حول مائدة مستديرة 
شارك فيها األساتذة و قد مت االتفاق على عدد من اخلطوات منها ما 
إمتام  هي  املستقبلية،  املشاريع  وأما  اإلجناز،  طور  في  هو  ما  ومنها  مت 
هذا  املشروع البيداغوجي، ثم تطوير البحث العلمي بالكلية و ربط 
العربي  بالعالم  والكليات سواء  عالقة شراكة مع عدد من اجلامعات 
أو الغربي، خصوصا العالم العربي حيث أن املشكل اللغوي مطروح، 
ألن أكثر اجلامعات العربية يدرسون باإلجنليزية ونحن ندرس بالفرنسية 
وهذا عائق جعلنا ال نتعاون كثيرا ولكن هذه السنوات األخيرة مت تطوير 
هذه العالقات وتبادل اخلبرات بني كليتنا والكليات األخرى. كما أن هناك 
مشاريع تخص الطلبة وتنمية قدراتهم سواء في اجملال اللغوي أو في 
اجملال التكويني والثقافي حتى نكون طالبا في جميع اجملاالت العلمية 
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واألخالقية واجملتمعية. كما أن كليتنا شاركت في مشروع إيزو اجلودة، 
فكانت أول مؤسسة إدارية مغربية عمومية حتصل على هذه الترقية، 
واملشروع   ،2008 و   2000 إيزو بصفتيها  حيث حصلت على شهادة 
لهذه  ملصدر  تطويرها  ال  ولم  اجلودة  على  نحافظ  أن  هو  املستقبلي 

اجلودة ونفتح تكوينات في هذا اجملال خاصة باملؤسسات الصحية. 

ا�صتعمال  و  التوا�صل  بت�صهيل  يهتم  اإ�صدار علمي  املغربية  ال�صحية  املجلة 
امل�صروع  بهذا  راأيكم  نعرف  اأن  نود  ال�صحي،  امليدان  يف  العربية  اللغة 

الطموح ؟ 

كل  أن  حيث  والتشجيع  بالقبول  إال  يكون  ال  املشروع  بهذا  رأيي 
بلغتها  العلم  لقنت  إذا  إال  ترقى  ال  أمة  أي  أن  على  أثبتت  الدراسات 
املسألة  أن  فأظن  التواصل  وعلمائها  طلبتها  كل  على  يسهل  حيث 
حتمية ال مجال للنقاش فيها رغم أنها صعبة املنال ولكن بتوفيق من 
اهلل سيتم عبر مجلتكم الصحية املغربية للتواصل، ونسأل اهلل أن 
يكون مشروعا موفقا، ألننا نعالج مرضى مغاربة يتكلمون إما العربية 
أو األمازيغية، فكيف سنتواصل معهم إذا لم نتقن لغة تواصل البلد، 
فبالطبع إذا كانت لغة البلد ال تدرس بها العلوم فهذا يشكل عائق 
لعدة طلبة نوابغ في العلوم، ألنهم أمام معضلة اللغة ال تسمح لهم 
بحل مسألة علمية ألنهم لم يفهموها وليس ألنهم لم يستطيعوا 
حلها، و نسأل اهلل أن تكون بادرة طيبة حتى تفتح اجملال للغة العربية 

ألنها لغة كل العلوم. 

نعلم جيدًا اأن التاأمني ال�صحي يرفع م�صتوى طب الأ�صنان يف الدول الغربية 
فيبادر املر�صى اإىل معاجلة اأ�صنانهم باكرًا... كيف ميكن تطبيق ذلك يف 

املغرب ؟ وما هي يف راأيكم العوائق التي حتول دون ذلك ؟

ذاته ألن جل  العربية يكون مشكال في حد  بالبلدان  التأمني الصحي 
املواطنني ليس لهم تأمني صحي، وبالتالي الولوج إلى بعض اخلدمات 
الطبية يكون إما مستحيال وإما صعبا جدا، وهذا قد يدفع الناس إلى 
أثبت  الدراسات  ولكن  التقليديني،  والصناع  املشعوذين  إلى  الذهاب 

إلى  يذهبون  الذين  الناس  جملة  في  أن  إذ  متاما،  صحيح  غير  هذا  أن 
ثقافي.  مشكل  فهذا  املعوزين،  غير  جند  الشرعيني  الغير  املمارسني 
أن  ونتمنى  التجربة  هذه  فاملغرب خاض  الصحي،  التأمني  أما مسألة 
الراميد،  الذين يستفيدون من  فالناس  املغربي،  الشعب  تصل لعموم 
كل  من  يستفيدون  و  االسنان  عالج  مبركز  مجانية  بصفة  يعاجلون 
اخلدمات. كل هذا سيحسن صحة أسنان املواطنني بل الصحة ككل، 
ألنه كما تعلمون، فاألسنان عندها عالقة مع عدة أجهزة في اجلسم 
كالقلب واملعدة واألمعاء والرئة و الكلى، فسالمة الفم واألسنان من 
سالمة اجلسم. نسأل اهلل أن يوفق املسؤولني حتى يتم تعميم التأمني 
الصحي جلميع املواطنني و حتى يكون املغرب بلدا فيه نوع واحد من 

السكان وال يكون هناك طبقات أوطبقية. 

يف  ناجحني  و  متميزين  ي�صبحوا  لكي  الأ�صنان  لأطباء  ن�صيحتكم  هي  ما 
امل�صتقبل ؟

ليست  الشهادة  فهذه  شهادة  نال  طبيب  أي  أن  هو  نصيحة  أول 
لتعليقها في العيادة أو التبجح بها، فهي خلدمة املواطن، فأول مايجب 
الناس.  الشهادة خلدمة  نال هذه  أنه  اإلنسان في عقله هو  يغلبه  أن 
عمل  الطبيب  عمل  ألن  العمل،  في  اإلخالص  هي  الثانية  النصيحة 
شريف، فهو يخفف من آالم الناس و يدخل البهجة والسرور على من 
عفاه اهلل من ألم أو مرض أو غيره، فيجب اإلخالص في هذا العمل، و مع 
اإلخالص يجب العمل ألنه ال ميكن لإلنسان أن يكون مخلصا وال يرقى 
الواجب أن يصاحب  علمه إلى ما يحتاجه املواطنون في الطب، فمن 
إلى درجة العمل املميز إلى  اإلخالص العمل، والعمل الميكن أن يصل 

بالعلم، والعلم ال ميكن أن يصل إلى بالتكوين املستمر. 

كلمة اأخرية

أشكرهم  اللقاء،  هذا  على  اجمللة  هذه  على  الساهرين  اإلخوان  أشكر 
التاريخ  الذين تخلد أسماؤهم في  أن نكون من  وأمتنى  الشكر،  جزيل 
عبر بناء صرح هذه األمة من خالل ما نقدمه، وهذه اجمللة إن شاء اهلل 

ستكون ضمن هذا الصرح والسالم عليكم.
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