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إن األطروحات جزء هام وأساسي في حركة البحث العلمي التي تعرفها اجلامعات؛ إن لم تكن من أهم األوعية التي 
تصل عبرها نتائج البحوث والدراسات املقدمة لنيل الدرجات العلمية، وذلك بحكم إعدادها حتت إشراف أساتذة 
و تقييم ومناقشة ثم تعديل، وهذه جميعا، جتعلها مؤهلة لئن  متمرسني وتخضع لعمليات فحص ومراجعة 
تنتهي بتوصيات ومعاجلات وآليات ميكن أن تسهم في إحداث التغيير أو معاجلة املشكالت واستشراف التحديات، 

وبالتالي خدمة اجملتمعات وقضاياها التنموية بأساليب علمية. 

واملتابع لإلحصاءات وملئات األطروحات التي تُناقَش سنويا بكليات الطب املغربية، يقف عند حجم املعاناة التي 
مما يطرح عدة  إجنازها عدة عقبات،  ويعترض  العربية حيث أصبحت شبه مفقودة،  الطبية  األطروحات  تعرفها 

إشكاليات بقوة في هذا اجملال منها:

التناقض بني واقع التعليم اجلامعي وتوصيات الدستور الذي ينص على أن اللغة العربية لغة رسمية، ومعنى . 1
اليونسكو  منظمة  توصيات  وأيضا  العربية،  تكون  أن  يجب  التعليم  مراحل  جميع  في  التدريس  لغة  أن  ذلك 

باستخدام اللغة الوطنية في التعليم إلى أقصى مرحلة ممكنة.

عدم انسجام تدريس الطب باللغة الفرنسية مع التكوين الثانوي باللغة العربية مما يحول دون متكن الطلبة . 2
من فهم حقيقي واستيعاب عميق، فتضعف لديهم القدرة على اإلبداع.

ذلك، . 3 دون  حتول  األجنبية  واللغة  الوقائي،  اجلانب  خصوصا  األولى،  بالدرجة  إنسانية  مهمة  الطبيب  مهمة 
ولكي تتحقق هذه الغاية البد من أن تكون العربية لغة التدريس ليستطيع املتخرجون التفاعل مع مجتمعهم 

وخدمته خدمة جليلة.

تدريس الطب باللغة الفرنسية يجعلنا منعزلني لغويا عن اجملموعة العربية، كما يحد من التواصل الدولي مع . 4
باقي دول العالم الذي يعتمد اللغة اإلجنليزية.

و يشكل موضوع: "األطروحة الطبية املغربية باللغة العربية حصيلة وآفاق" أول دراسة على الصعيد الوطني 
تهتم بهذا النوع من األطروحات، وهي مبادرة جاءت بشكل تلقائي تهدف إلى:

رفع مستوى  � قادرة على  أنها لغة علمية محضة،  والتأكيد على  لها،  االعتبار  وإعادة  العربية  بلغتنا  االعتزاز 
التحصيل وعلى مواكبة التطور العلمي.

دراسات ميدانية

الأطروحة الطبية املغربية 
باللغة العربية ح�صيلة واآفاق

د. عز الدين دزاز)1(، ذ. احمد عزيز بوصفيحة)2(
)1( خريج كلية الطب بالدار البيضاء

)2( مستشفى األطفال، املركز الصحي اجلامعي ابن رشد، الدار البيضاء

بصدد 161 أطروحة

د. عز الدين دزاز



23 يونيو 2013عدد 5

منهجية العمل واإلمكانيات المستعملة

ولتحقيق هذا البحث اتبعنا اخلطوات التالية:

1. االستشارة مع املسؤولني عن قسم األطروحات بكليتي طب البيضاء 
والرباط. 

بقاعة املعلوميات  في  املوجود  للبحوث  ببرنامج احلاسوب  2. االستعانة 
عالقة  لها  التي  املفاتيح  الكلمات  باستخدام  وذلك  البيضاء  طب  كلية 

باألطروحات الطبية العربية مثل: 
.)..." Arabe" "arabisation" "islam" "Coran" "Lexique(

3. استشارة املوقع االلكتروني الرسمي لكلية  طب الرباط.

أروقة مكتبتي كلية طب البيضاء والرباط، قصد  4. بحث ميداني داخل 
لغة  من  التحقق  عن  فضال  أخرى،  عربية  طبية  أطروحات  عن  الكشف 
إقصاء  ثم  املفاتيح  الكلمات  تقنية  بواسطة  عليها  احملصل  األطروحات 

املدونة بالفرنسية.

احترام  مع  دراستها  تسهل  جداول  وفق  عليها  احملصل  النتائج  وضع   .5
التسلسل الزمني. 

نتائج ومعطيات

1. العدد: 

باللغة  الطبية  أن حصيلة األطروحات  يتبني  البحث  نتائج هذا  من خالل 
من  اعتمدناها  التي  املنهجية  مكنتنا  ولقد   ،%1 تتجاوز  لم  العربية 
أطروحة   77 البيضاء،  الطب  بكلية  أطروحة   84 : أطروحة   161 إيجاد 
بكلية الطب الرباط. وتبقى هذه احلصيلة مرشحة لالرتفاع إذا اعتحُِمَدت 
منهجيات أخرى ومت جتاوز الصعوبات واإلكراهات التي اعترضتنا في البحث. 

)انظر امللحق األول(. 

2. املوضوع: 

إن قضية تعريب التعليم الطبي قد حظيت بقدر وافر من العناية واالهتمام 
حيث بلغت 116 أطروحة بنسبة 72.05% وقد شملت كل التخصصات 
أطروحة   27 همت  اإلسالمي  الطب  أطروحات  ثم  واجلراحية،  الطبية 
بنسبة 16.77% ناقشت املشاكل الفقهية في املمارسات الطبية مثل 
عمليات زرع األعضاء وعمليات التجميل... كما حظي اإلعجاز الطبي في 
القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة بنصيب مهم من تلك األطروحات، 
11.18% تناولت  18 أطروحة بنسبة  بينما لم تتجاوز باقي األطروحات 
وابن رشد... فضال  القدامى كابن سينا  خصوصا أعالم الطب املسلمني 
عن قضية اللغة العربية وتعريب الطب التي نالت هي األخرى قدرا كبيرا 

من االهتمام )انظر امللحق األول(.

3. الوتيرة السنوية:

بالنسبة لكلية طب الرباط:  �

فترة  وتبقى  السنة،  تبقى الوتيرة جد ضعيفة مبعدل 2.44 أطروحة في 
التي عرفت نشاطا كبيرا في  الفترة   التسعينات هي  الثمانينات وبداية 
تطور عدد األطروحات الطبية العربية خصوصا سنة 1988 التي نحُوِقَشت 
 24 فيهما  نوقشت   1989 و   1981 سنة  تليها  أطروحة   41 فيها 
لم  حيث  األخيرين  العقدين  في  كبير  بشكل  تراجعت  حني  في  أطروحة 

نسجل سوى أطروحتني فقط. 

بالنسبة لكلية طب البيضاء: �

التطور  بخصوص  أما  السنة،  في  أطروحة   2.71 بنسبة  ضعيفة  وتيرة 
حسب السنوات فعلى عكس كلية طب الرباط، نالحظ أن البداية كانت 
متدنية إال أن هناك تطورا ملحوظا وانتعاشا في العقدين األخيرين وتبقى 

سنة 2005 األكثر حضورا ب10 أطروحات )انظر امللحق الثاني(.

3. املشرفون والتخصصات:

بينت دراستنا أن موضوع األطروحات الطبية العربية ارتبط أساسا بنخبة 
العربية  اللغة  على  غيرة  لهم  الذين  املتخصصني  األطباء  األساتذة  من 
وراهنوا على مشروع تعريب العلوم الطبية لذلك البد أن يشكلوا النواة 

األولى في أي مخطط مستقبلي لتعريب الطب.

بالنسبة لكلية طب الرباط:  �

برز اسم األستاذ محمد القباج بشكل ملفت حيث أشرف لوحده على 65 
أطروحة خصوصا أطروحات التعريب التي همت 60 أطروحة أي ما يعادل 
52% من مجموع أطروحات التعريب في املغرب، يليه األستاذ عبد اجمليد 

األطروحة الطبية المغربية باللغة العربية حصيلة وآفاق

منظمة  � أقرته  والذي  دجنبر،   18 يوم  لها  عاملي  يوم  أول  أخيرا  العالم  خلد  التي  العربية  باللغة  االهتمام 
اليونيسكو.

املواضيع  � أهم  العربية؟ ما هي  باللغة  الطبية  كم عدد األطروحات  التالية:  التساؤالت  محاولة اإلجابة عن 
من  النوع  هذا  لتشجيع  واملقترحات  التوصيات  أهم  هي  ما  السنوية؟  الوتيرة  هي  كيف  إليها؟  تطرقت  التي 

األطروحات؟

بالعمل على جمع أكبر عدد ممكن من األطروحات  املتواضع عبارة عن دراسة حتليلية، قمنا فيها  البحث  هذا 
الطبية العربية التي نوقشت بكليتي طب البيضاء والرباط، منذ نشأتهما إلى غاية سنة 2012 .

اجملموع  كلية طب
البيضاء

 كلية طب
الرباط

116 54 62 أطروحات التعريب

27 18 9 أطروحات الطب اإلسالمي

18 12 6 أطروحات عربية أخرى

161 84 77 اجملموع

امللحق األول:إحصائيات عامة.
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دراسات ميدانية

بوزوبع ب5 أطروحات بينما توزعت باقي األطروحات على باقي األساتذة. 

األكثر  هي  الطبية  التخصصات  أن  وجدنا  االختصاصات  بخصوص  أما 
نشاطا في إنتاج هذا النوع من األطروحات في كلية طب الرباط بنسبة 
94% يأتي في مقدمتها الطب الباطني )84%( ثم طب أمراض القلب 
)انظر   3% اجلراحية  االختصاصات  أساتذة  نسبة  تتجاوز  لم  حني  في 

امللحق الثالث(. 

بالنسبة لكلية طب البيضاء: �

إنتاج  على  إشرافا  األكثر  هم  اجلراحية  االختصاصات  أساتذة  أن  نالحظ 
األطروحات الطبية العربية بنسبة 54.76% يأتي في طليعتها اختصاص 

9% ثم جراحة  29% وجراحة العظام واملفاصل  العامة بنسبة  اجلراحة 
الدماغ واألعصاب بنسبة %7. 

أما بخصوص املشرفني فنجد ثلة من األساتذة األطباء املتخصصني على 
رأسهم األستاذ العلوي العابدي واألستاذ محمد أجبال بنسبة % 28 أما 

البقية فتوزعت على باقي األساتذة املشرفني )انظر امللحق الرابع(.

نقاش وتحليل:

إلى تعريب  تبادر  زالت لم  التي ال  العربية  يعتبر املغرب قطرا من األقطار 

امللحق الثاني :تطور األطروحات الطبية العربية حسب السنوات خالل فترة 1981ـ2012

كلية طب الرباط

كلية طب البيضاء

توزيع األطروحات العربية حسب املشرفني توزيع األطروحات العربية حسب التخصصات

آخرون
9%

بوزوبع .ع 
7%

القباج. م
84%

آخرى 
4%

 اجلراحة العامة 
3%

طب األطفال 
3%

طب أمراض 
القلب 

6%

الطب الباطني 
84%

امللحق الثالث:املشرفون والتخصصات ــ كلية طب الرباط
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األطروحة الطبية المغربية باللغة العربية حصيلة وآفاق

وفي  االستقالل،  منذ  مدسترة  العربية  اللغة  أن  كون  من  بالرغم  الطب 
تتناول  العربي  أو  الوطني  الصعيد  على  إحصائيات  أو  دراسة  أي  غياب 
أو  االنتقاد  معه  يصعب  موقف  في  يجعلنا  مما  اخترناه  الذي  املوضوَع 

املقارنة،لذا سنقتصر على بعض املالحظات والتوصيات.

لقد واجهتنا خالل اجناز هذا العمل مجموعة من العقبات لعل أبرزها:

عدم األخذ بعني االعتبار مسألة اللغة في تصنيف األطروحات مبكتبتي . 1
طب البيضاء والرباط، كان حصول هذا األمر سيوفر عنا اجلهد والوقت في 

إجناز هذا العمل.

2 .– والصيدلة  الطب  لكلية  الرسمي  االلكتروني  املوقع  اهتمام  عدم 
البيضاء بقسم األطروحات.

رحُ الولوج إلى أطروحات الطب . 3 صعوبة إيجاد الكلمات املفاتيح التي تحَُيسِّ
حيث  املفاتيح  الكلمات  في  مشاكل  ووجود  العربية،  باللغة  املكتوبة 
  lexique " :املفتاح كتبت بطرق مختلفة مثل الكلمة  أن نفس  وجدنا 

."lêxique "  " léxique

الجراحة	العامة
29%

جراحة	الدماغ	واألعصاب
7%

جراحة	العظام	والمفاصل
9%

أمراض	الجهازالهضمي
علم	األحياء	الدقيقة4%

4%
األمراض	التعفنية

3%

أمراض	الجهازالتنفسي
3%

طب	األطفال
2%

الطب	النفسي
2%

الطب	الباطني
2%

طب	النساء
2%

أمراض	الكلية
2%

التخدير	وإلنعاش
2%

أخرى
29%

توزيع األطروحات العربية حسب التخصصات

امللحق الرابع:املشرفون والتخصصات ــ كلية طب البيضاء

امللحق الرابع:املشرفون والتخصصات ــ كلية طب البيضاء

توزيع األطروحات العربية حسب املشرفني
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إلى . 4 تقودنا  كانت  حيث  اخملتارة؛  املفاتيح  الكلمات  بعض  فعالية  عدم 
  ."Arabe" "islam" :أطروحات مدوّنة باللغة الفرنسية مثل

األطروحات . 5 حصيلة  حول  دقيقة  إحصائيات  أو  مماثلة  دراسات  غياب 
الطبية باللغة العربية على املستوى الوطني أو املغرب العربي أو املشرق 

العربي.

قلة املراجع العلمية باللغة العربية التي ميكن االعتماد عليها في هذا . 6
البحث. 

الطبية يشكل  واألطروحات  البحوث  العربية في كتابة  اللغة  اعتماد  إن 
يحل  الذي  الشيء  التدريس  في  العربية  باللغة  لألخذ  األولى  اخلطوة 
وييسر  الضياع،  من  الطاقات  ويصون  التخلف  على  ويقضي  املشاكل 

العلم.

أساسية  عناصر  نعتبرها  والتوصيات  االقتراحات  من  جملة  نطرح  لهذا 
لنجاح تعريب الطب :

تشجيع كتابة األطروحات الطبية باللغة العربية وذلك :. 1

بوضع استبيانات لكل من األساتذة املشرفني عن األطروحات وطلبة 	 
الطب للسنة السادسة قصد معرفة العوائق واألسباب التي حتول دون 

إجناز أطروحات طبية عربية.

واعتماد 	  العربية،  باللغة  التأليف  تشجيع  أجل  من  حوافز  إعطاء 
ذلك في الترقيات العلمية.

تنشيط حركة تعريب وترجمة أهم الكتب واملراجع الطبية وذلك:. 2

بأن يكون جزء من االمتحان في مادة التخصص باللغة العربية وأن 	 
يشمل االمتحان ترجمة موضوع أو مقال طبي من اللغة االجنليزية إلى 

العربية.

الترجمة الفورية ملا يستجد من أبحاث وعلوم الطب.	 

تشجيع تبادل األساتذة والطالب على أوسع نطاق بني اجلامعات العربية . 3
لتحقيق إشاعة تبادل اخلبرات في مجال التعريب وتنميته. 

أن تتالقى احلكومات العربية على برنامج محدد، يسع األوضاع اجلامعية . 4
التي قطعت  على اختالفها، أساسه تبادل التجارب واخلبرات بني األقطار 

شوطا في التعريب واألقطار التي ال تزال حديثة عهد به.

العلم . 5 تطور  على  لالطالع  وسيلة  لتكون  األجنبية  باللغات  العناية 
والثقافة في العالم.

ورجاؤنا أن تساعد هذه املساهمة على إقناع الباحثني في قضايا التعريب 
واملسؤولني عن تخطيط السياسات اللغوية باالهتمام باألبعاد التصورية 
املقترحة،  واملنهجيات  للوسائل  النظرية  وباألبعاد  اللغوي،  للمشكل 
اقتناعا منا باالرتباط الوثيق بني النظرية واملنهج واإلجراءات التطبيقية. 

ونختتم باآلية الكرمية )لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي 
مبني(.
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