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حـــوار

يف البداية من هو االأ�ستاذ اأحمد عزيز بو�سفيحة ؟

أحمد عزيز بوصفيحة متزوج و أب لطفلني ، تابعت دراستي  بكلية 

الطب بالرباط، و اآلن أستاذ التعليم العالي بقسم األطفال بكلية 

الطب و الصيدلة بالدار البيضاء، متخصص في األمراض التعفنية 

و أمراض ضعف املناعة عند الطفل. 

املرجو  ال�سحي،  للتوا�سل  املغربية  للجمعية  رئي�سا  ب�سفتكم 
التعريف باأهداف اجلمعية ؟ و كيف جاءت فكرة اجلمعية ؟

شتنبر  من   18 في  أنشأت  الصحي  للتواصل  املغربية  اجلمعية 

عند  العربية  اللغة  دعم  إلى  تهدف  بفاس،  الطب  بكلية   2010
مهنيي الصحة من أطباء و صيادلة و جراحي أسنان و ممرضني من 

أجل حتسني التواصل بني هؤالء املهنيني و املواطن املغربي.

األعضاء  أن  إلى  فتعود  اجلمعية  هذه  تأسيس  فكرة  عن  أما 

و وسائل  األمراض  املؤسسني كزمالئهم يجدون صعوبة في شرح 

العالج للمرضى، و هذا األمر يشعر به جل مهنيي الصحة ويظهر 

جليا عندما نحاول التواصل مع اجملتمع عبر وسائل اإلعالم.

بالدارجة  يتكلم  املغربي  املواطن  الكرمي  اأ�ستاذي  يا  لكن 
ولي�س بالعربية الف�سحى، ما راأيكم ؟ 

إن الدارجة من جتليات اللغة العربية، و ككل اللغات، فإن العربية 

لها  و  الفصحى  العربية  اللغة  هي  و  منطية  لغة  على  تتوفر 

مستويات في التعبير و منها الدارجة املغربية التي تختلف بعض 

الشيء من منطقة ألخرى و تختلف أيضا عن الدارجات املوجودة في 

الدول العربية كاملصرية و السورية مثال.

و كذلك األمر بالنسبة للغات األخرى و خاصة اإلجنليزية حيث أثبتت 

رئي�س اجلمعية املغربية للتوا�سل ال�سحي
األستاذ أحمد عزيز بوصفيحة
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حـــوار مـع األستاذ احمد عزيز بوصفيحة

تقريبا  إال  يستعملها  ال  النمطية  اإلجنليزية  اللغة  أن  الدراسات 

بضواحي  فاألمريكي  هكذا  و  باإلجنليزية،  الناطقني  من  باملائة   1
تختلف  لكنها  األم  لغته  هي  إجنليزية  دارجة  يستعمل  نيويورك 

بعض الشيء عن اإلجنليزية التي يستعملها اإلرلندي أو الهندي.

كما أن وجود بعض الكلمات الفرنسية و اإلسبانية يعتبر أمرا دخيال 

على الدارجة املغربية التي تعتبر من أقرب الدارجات إلى الفصحى.

ما هي الو�سائل املعتمدة لتحقيق اأهداف جمعيتكم ؟
تعتمد اجلمعية املغربية للتواصل الصحي في حتقيق أهدافها على 

اجمللة الصحية املغربية و مجلة "الصحة أوال " و املوقع اإللكتروني 

)www.tawassol.ma(، و تنظيم محاضرات و ندوات، مع القيام 
بترجمة البرامج العلمية للمؤمترات إلى اللغة العربية.

كيف كان �سدى اأهداف اجلمعية يف و�سط مهنيي ال�سحة ؟
خاصة  و  حسن  بقبول  اجلمعية  فكرة  الصحة  مهنيو  تقبل  لقد 

املوقع  و  اجمللتني  على  تعرفهم  عند  و  بالشروحات  نزودهم  عندما 

اإللكتروني.

هل تدري�س الطب باللغة العربية يحد من توا�سل الطبيب 
املغربي مع االأطباء باخلارج ؟ 

أن  الوطنية  بلغتها  الطب  تدرس  التي  الدول  جتارب  أثبتت  لقد 

التواصل مع األطباء و الباحثني ال يشكل عائقا، فمثال في اليابان 

تدرس العلوم الصحية باللغة اليابانية، و في أملانيا باللغة األملانية 

و في أمريكا الالتينية باإلسبانية أو البرتغالية، فهذا ال مينعهم من 

التواصل الدولي في املؤمترات و الندوات الصحية. ذلك أن كل هاته 

انتبهت  قد  الوطنية  بلغتها  الصحية  العلوم  تدرس  التي  الدول 

املرحلة  من  األطــوار  كل  في  اإلجنليزية  اللغة  تعليم  إلى  مبكرا 

االبتدائية إلى املستوى اجلامعي. فنجد الطبيب األملاني الذي درس 

الطب و التخصص باللغة األملانية يحاضر باللغة اإلجنليزية بكل 

سهولة .

باللغة  ال�سحية  العلوم  تدري�س  اأن  مبا  الكرمي،  اأ�ستاذي 
العربية لن يوؤثر على توا�سل الطبيب املغربي على امل�ستوى 
باللغة  ال�سحية  العلوم  تدري�س  اإيجابيات  هي  فما  الدويل، 

العربية باملغرب؟

إن الطالب الذي يدرس العلوم الصحية بلغته الوطنية يكون فهمه 

مع  أحسن  يتواصل  تخرجه  عند  و  أحسن،  الدروس  في  تعمقه  و 

املواطنني في أنشطته العالجية و التوعوية. و لقد أكدت املنظمات 

الثقافية الدولية على أن تدريس العلوم الصحية باللغة الوطنية 

البالد. لكن  يعد من أهم الوسائل لتطوير املنظومة الصحية في 

األهم من كل هذا هو احلفاظ على السيادة املغربية التي تعد اللغة 

من أهم ركائزها.

حاوره الدكتور محمد الزاكي
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