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تعريب الطب والعلوم الطبية

أستاذ طب األسرة

رئيس قسم طب االسرة واجملتمع 

أمني عام اجلمعية الدولية لتاريخ الطب اإلسالمي - جامعة اخلليج العربي - مملكة البحرين

إن تعريب التعليم الطبي في الوطن العربي لهو جزء من تعريب التعليم 
التعليم  العالي بدوره جزء من تعريب نظام  التعليم  العالي. وإن تعريب 
بأكمله، لكننا نعتقد بكل إخالص أن التعريب البد ان يبدأ حتى في املرحلة 
اإلبتدائية. ولكن ومع االسف انه بالرغم من مرور اكثر من نصف قرن على 
استقالل األقطار العربيه إال أنه ما زالت في أجزاء من الوطن العربي قوى 
تتهيب هذه العملية. وبالتالي أصبحنا نرى بني ظهرانينا في قلب الوطن 
الطب  تعليم  األجنبية في  اللغات  أو مضطراً  اعتنق مختاراً  العربي من 
منها  كل  تستمسك  عربية  دول  وفي  عديدة  أخرى  ثقافات  راقبنا  بينما 

بلغتها األم في هذا اجملال احليوي. 

نعرف أن هناك صعاباً وعراقيل، نعلم أن هناك مؤيدين ومعارضني ولكننا 

نردد أن مسيرة األلف ميل البد أن تبدأ بخطوه وأن أكبر نار قد تتفجر من 
أصغر شرار، نحن ال نطالب بإغالق أو تقوقع، بل نحن نرحب بكافة اللغات 
في ميدان الطب، شريطة أن تبقى األولويات في حدود املنطق الذي يؤكد 

أن لغتنا األم هي الينبوع وهي املصب.

اننا في هذا اللقاء نبدأ بالتقاط خيوط املاضي ، نعم نحن نؤكد املاضي. 
إن الذين يغفلون ماضيهم قضي عليهم وعليهم أن يعيشوا مرة ثانية 
بزالته وسلبياته. لكننا يجب ان نؤكد من ان هناك دول كثيرة كبيره ولكن 
أألدهى من ان هناك دول وجماعات صغيرة بدأت والزلت تستخدم لغتها 
الوطنية في التعليم العالي علي سبيل املثال ال احلصر، ألبانيا واسرائيل، 

و دول أكبر فعلت ذلك كمثل الصني وكوريا وغيرها.

الأ�صتاذ الدكت�ر في�صل عبداللطيف النا�صر



11 يناير 2015عدد 9

املرحلة  في  بدأ  الطب  تعليم  ان  جند  العربية  األمة  تاريخ  نسرد  عندما 
احلديثة باللغة العربية. حيث أنشئت في مصر منذ أكثر من قرن ونصف 
أيام  أبي زعبل  أول كلية طب في  1827م  الزمان وبالتحديد في عام  من 
محمد علي الكبير )كلية طب قصر العيني التي لم يكن أسمها القصر 
الوقت لم تكن االمة متلك ما متلكه  الوقت(. وفي ذلك  العيني في ذلك 
من  يبدأ  الطبي  التعليم  كان  بل  غزيرة  وإمكانات  وفيرة  خبرات  من  اآلن 
خط الصفر . فكانوا يستقطبون األساتذة األجانب و يتم الترجمة لهم 
في قاعات احملاضرات، ولم يكن هناك مترجمون متخصصون، إال شخص 
الفرنسية  الكتب  فترجمت  اإليطالية  اللغة  من  إال  الترجمة  يجيد  ال 
يتم  ولكن كان   الركيكة،  العربية  وأقول  العربية،  إلى  ثم  اإليطالية  إلى 
التدريس  وبالرغم من ذلك استمر  األزهر،  تصويبها بوساطة أساتذة من 
باللغة العربية، وفي هذه الفترة مت تأليف 53 كتابا في الطب وأدرجت اللغة 
الفرنسية في منهاج الدراسة الطبية كمادة إضافية، وأوفد اخلريجون إلى 
فرنسا للحصول على مزيد من التعليم والتدريب وكلف كل مبعوث بأن 
يترجم إلى العربية كتاباً من بني مراجعه، ولم متض سنوات قليلة حتى 
كانت اإلدارة العربية الصلبة قد أكملت نظاماً تعليمياً منضبطاً ومراجع 
طبية وفيرة ومصطلحات علمية سليمة متفق عليها، واستمر ذلك 60 
غضون  وفي  1882م  عام  ملصر  البريطاني  االستعمار  بدأ  وعندما  عاما. 
خمس سنوات حتول تعليم الطب من اللغة العربية إلى اللغة اإلجنليزية.  

التي  اإلجنيلية  السورية  الكلية  أنشئت  1866م  عام  في  بيروت  وفي 
عام  بعدها  وأنشئت  ببيروت،  األمريكية  باجلامعة  بعد  فيما  سميت 
1883م مدرسة الطب اليسوعية، وكان الطب يعلم فيها باللغة العربية 
إلى أن غزا االستعمار لبنان، وحتول تعليم الطب في هاتني الكليتني إلى 

اإلجنليزية والفرنسية.

حيث  سوريا،  في  هي  القاعدة  هذه  عن  شذت  التي  الوحيدة  التجربة 
أنشأت جامعة دمشق في 1903م و هي مدرسة عربية اللسان وافتتحت 
جلامعة  تابعة  وكانت  والصيدلة  البشري  بفرعيها  الطبيه  املدرسه  بها 
تأسست  االستقالل  وعند  التركية.  هي  بها  الدراسة  ولغة  اسطنبول 
علي  احلكومة  هذه  فعملت   1918 عام  الشام  بالد  في  عربية  حكومة 
وفي  العربية.  الثقافة  لنشر  والتأليف  للترجمة  االولي  الهيئة  انشاء 
عام 1919 اعيد افتتاح املعهد الطبي العربي حيث كانت لغة التدريس 
باللغة  التدريس  يحسنوا  أن  هو  االساتذة  تسمية  شرط  وكان  بالعربية 
العربية. وفي 1920 حاول الفرنسيون إغالق املعهد الطبي اال انهم لم 
يتمكنوا. وعلى الرغم من ان االستعمار الفرنسي دام أكثر من ربع قرن، 
 1921 وفي  االم.  بلغتهم  يعلموا  أن  على  يصرون  كانو  األساتذة  ان  اال 
أنشاء مقر طب االسنان باملعهد. ومت تأليف معجم املصطلحات الطبية 
الكواكبي  اخلياط ومحمد صالح  واحمد حمدي  بواسطة مرشد خطاب 
الذي احتوي علي 14534 كلمة. ثم في عام 1983 نشر د. حسني السبع  

مجلد ضخم من 1102 صفحة من املصطلحات املترجمة.

وقد يظن البعض أن تعليم الطب باللغة العربية في سوريا أدى إلى تدني 
السباعي  زهير  الدكتور  االستاذ  اجري  األمر،  في  يحقق  ولكي  مستواه 
السوريني  األطباء  نتائج  عن  بحثا  بالسعودية  فيصل  امللك  جامعة  من 
في امتحان )ECFMG( وهو امتحان اجمللس التعليمي االمريكي لألطباء 
األجانب الذي يعقد باللغة اإلجنليزية عدة مرات كل عام بالواليات املتحدة 
األمريكية، ويتقدم إليه في كل مرة نحو عشرة آالف طبيب من مختلف 
أنحاء العالم، ومن يجتازه يحق له العمل أو الدراسة الطبية العليا في 
الواليات املتحدة األمريكية. فجدول 1 يبني أن مستوى األطباء السوريني 
ECFMG عن مستوى زمالئهم األطباء من مختلف  ال يقل في امتحان 

أمام  عائقا  يكن  لم  العربية  باللغة  الطب  تعلم  أن  أي  العالم.  أنحاء 
األطباء السوريني يحول دون أدائهم لالمتحان واجتيازهم له بنجاح.

يقول الدكتور علي فخرو وزير التربيه البحريني السابق )ان علماء آخرون 
يؤكدون أن اللغة القومية الواحدة تيسر عمليات التعلم والتعليم وتفتح 
من  احلرجة  الكتلة  الستنباط  مصراعية  على  التعليم  دميقراطية  باب 

املوارد البشرية التي ال بد منها كي تعطي مشاريع اإلمناء ثمارها(.

دراسات  العربية  البلدان  من  العديد  في  كثيرة  معاهد  في  أجريت  وقد 
التعليم  أن  منها  تبني  مختلفة  تعليمية  مراحل  في  طالب  على  تربوية 
باللغة األم ييسر على املعلم أن يعلم ويسهل للطالب أن يحصل. ومن 
املقوالت املشهورة لدينا هو طلب العلم ولو في الصني، ولكن لكي تطلب 

العلم في الصني ال بد أن جتيد الصينية.

يقول األستاذ الدكتور خيري أحمد السمره أستاذ جراحة املخ واألعصاب 
عميد كلية طب قصر العيني السابق "إن معظم دول العالم تدرس الطب 
بلغتها فاإلجنليزي يدرس الطب باإلجنليزية والفرنسي بالفرنسية واألملاني 
باألملانية واألسباني باألسبانية والصيني بالصينية والياباني باليابانية...

تستخدمها  العبرية  مثل  منقرضة  والشبه  املنسية  اللغات  حتى  الخ. 
باللغة  الطب  تدريس  معنى  وليس  هذا  طالبها.  تعليم  في  إسرائيل 
اإلجنليزية  اللغة  تدريس  يتحتم  لذا  أجنبية  لغة  معرفة  اهمال  العربية 
يقوم  لذلك  يوضع مقرر مكثف  وان  الطبية  الدراسة  في جميع سنوات 
بتدريسه أساتذة متخصصون من كليات اآلداب أو األلسن مثال فيصبح 
اإلجنليزية  اللغة  من  متاما  متمكنا  العربية  باللغة  الدارس  الطب  خريج 

وبالتالي ميكن له حضور الندوات واملؤمترات العاملية".

القرن  الثمانينات من هذا  العاملية في  الصحة  أجرت منظمة  ولقد  هذا 
دراسة على 1259 كلية طبية في 128 دولة، حيث لوحظ أن البالد التي 
ال تزال تعلم الناس بلغة مختلفة عن لسانهم ال تتجاوز أصابع اليدين.  و 
لوحظ كذلك بعض الظواهر ذات املغزى واملدلول ذلك أنه في بورتريكو مثال 
والتي تخضع لإلدارة األمريكية تعلم الطب باللغة أإلسبانية وفي كندا 
بالفرنسية  يتعلمون  بالفرنسية  فالناطقون  البريطاني  للتاج  اخلاضعة 
والناطقون باإلجنليزية يتعلمون بتلك اللغة. كما ان في الصني 114 كلية 
طب كلها تعلم باللغة الصينية، وأحياناً كذلك بسبب اللهجات احمللية 
الدراسات  في  والفرنسية  اإلجنليزية  وتستخدم  اليابانية  أو  باملنغولية 
العليا. ولم تكن هناك عقبات حتول في الدول دون تعليم الطب ودون تعليم 
اللغات مثل: الدارية والباشتو واأللبانية والهولندية والبرتغالية واألملانية 
والعبرية  والكورية  والتشسلوفاكية  والتشيكية  واملنغولية  واإلسبانية 
والفنلندية والسويدية واليونانية واجملرية واآليسلندية واألندنوسية ، وعدد 

سكان هذة الدول ماليني قليلة ولكنهم يعلمون بلغتهم.

وال شك أن هذا يؤكد ما ذهب إليه ابن خلدون في مقدمته من أن املغلوب 
مولع باالقتداء بالغالب، وفي ذلك يقول "إن النفس أبدا تعتقد الكمال في 
من غلبها وانقادت إليه. إما لنظرة بالكمال مبا وقر عندها من تعظيمه، أو 
ملا تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي، إمنا هو لكمال الغالب".

ويبطل  أكثرها  يسقط  اللغة  "إن  بقوله  حزم  ابن  إليه  ذهب  ما  وأيضا 
بسقوط أهلها ودخول غيرهم في مساكنهم".

العامليه  الصحة  ملنظمة  السابق  الرئيس  اجلزائري  الدكتور حسني  يقول 
إلقليم شرق البحر االبيض املتوسط " أن غالبية الطالب لدينا يحاولون أن 
يحفظوا مع قليل من الفهم ونحن اذ ننادي بأن ندرس باللغة العربية حتى 

يكون الفهم هو قاعدة ويكون احلفظ فقط عند الضرورة".
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فالواقع هو أن تدريس الطب في البالد العربية بلغات أجنبية يعتبر هزمية 
نفسية أوال وقبل كل شئ خاصة إذا علمنا أن الطالب عند تخرجه ال ميلك 
في الغالب أن يكتب صفحة واحدة باللغة اإلجنليزية دون أن يرتكب العديد 

من األخطاء. 

في  ثم  العربية  باللغة  تعليمه  من  األولى  مراحل  في  يتعلم  فالطالب 
أن  عليه  التخرج  وبعد  أجنبية،   بلغة  يتعلم  ان  عليه  اجلامعية  املرحلة 

يعاود املريض بالعربية. أليس هذا خلل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

القراءة  العربية السعوديه علي متوسط سرعة  اململكه  دراسة في  في 
االمتياز  وأطباء  الطب  طلبة  فئات:  لثالث  واإلجنليزية  العربية  باللغتني 
القراءة  سرعة  ان  وجد  بالدمام  فيصل  امللك  بجامعة  املقيمني  واألطباء 
استيعاب  على  القدرة  متوسط  وان  اجلميع.  بني  العربي  بالنص  افضل 

النصوص الطبية باللغه العربية افضل من اإلجنليزية. 

الطبية مت مسح  الكتب  الطبية في  املصطلحات  وملعرفة مقدار كمية 
نسبة  ان  تينب  حيث  الطب  كلية  في  اساسيه  طبية  مراجع   10 عدد 

املصطلحات الطبية كالتالي والتي تبدو قليلة الي حد ما.

في دراسه في مصر للدكتورة َسَحر محمد صبور وجدت : إن 44.8% من 
لتسهيل  العربية  اللغة  إلى  اإلنكليزية  املصطلحات  يتـرجمون  الطالب 
دراستهم وأن 70.6% من الطالب في سنوات دراستهم السريرية يفضلون 
وا كيفية أخذ القصة السريرية للمريض باللغة العربية. وعلى  أن يتعلمَّ
إلى  يُنظر  فإنه  عاّم،  بوجه  شديداً  انحساراً  التعريب  انحسار  من  الرغم 

صات.  التعليم باللغة العربية على أنه مالئم في بعض التخصُّ

احلمولة  من  التقليل  ينبغي  "ال  له  دراسه  في  جوربيت  الدكتور  يقول 
املعرفية املضافة للغة ثانية اناء تعلم الطب. وان اقدر اجلهد الذي يبذلة 
العملية  خالل  أجنبية  لغة  من  الطبي  املعجم  رموز  فك  في  البعض 

الفهميه للمعلومة".

والذين  العربية  الدول  في  نحن  هل   : هنا  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
اخترنا ان ندرس الطب بلغات تختلف عن لغة االم متيزنا بني دول العالم 

في مجال الطب ؟

كمثل  بلغتها  تدرس  التي  الدول  من  الكثير  ان  جند  حيث  ال.....  واجلواب 
اليابان وايران قد امتازت في عدد البحوث املنشورة لديها.

أن النجاح ال محيص عنه، وأن مالزمة املكان أو التراجع ال مبرر له وال عذر، 
دعونا نقدم جليلنا وألجيال أوالدنا وأحفادنا إجنازاً يذكروننا به باخلير والدعاء، 
مغبة  من  أحذر  معي،  والباحثني  الطب  علماء  وجمهرة  نفسي  وأحذر 
التهاون في التفكير واتخاذ القرار بالنسبة لتعريب الطب وتطبيق اجلدول 
الزمني لذلك، وأقول ال تدعوا أحفادنا يستخفون بحقبتنا وجيلنا، فلنرفع 
شعار التعاون لنبدد ظلمات التبعية اللغوية واإلحباط الثقافي في مجال 

تعليم الطب.

وملا للغتنا العربية من حيوية وقابلية للتكيف مع التطور يقول إلى أحد 

التي  اللغات اخلمس  إدوار سابير: "إن  اللغة احلديث، وهو  مؤسسي علم 

القدمية،  الصينية  هي:  اإلنسانية  احلضارة  حمل  في  رئيس  دور  لها  كان 

والسنسكريتية، والعربية، واليونانية، والالتينية". هذه شهادة من مفكر 

غير عربي يسّجل حقائق التاريخ بحياد وموضوعية. 

اذا نحن نرى أن اللغة العربية قادرة على االستمرار في تأدية هذا الدور. وال 

أَدَلَّ على ذلك من أنها – من بني اللغات املشار إليها – هي اللغة الوحيدة 

التي ما زالت تؤدي دورها في احلضارة اإلنسانية إلى يومنا هذا.

لقد صدرت قرارات عديده في هذا الشأن عن مؤمترات وزراء التعليم لعامي 

1983 ومؤمتر وزراء الصحة العرب في عام 1986 ووزراء شئون  1981 و 
احتاد  ومؤمترات  والتعليم  التربية  وزراء  ومؤمترات   1985 العرب  الثقافة 

اجلامعات العربية ومؤمتر مجمع اللغة العربية وإلحتاد األطباء العرب، وما 

بان  علما  والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  املنظمة  مؤمترات  عن  صدر 

)األخير(  املؤمتر األول عقد بالرباط سنة 1961، وُعِقد املؤمتر احلادي عشر 

والتوصيات  القرارات  عشرات  بني  ومن  2008م.  سنة  )األردن(  بعّمان 

الصادرة في هذا الصدد، اسمحوا لي أن أشير بصفة خاصة إلى قرار مؤمتر 

الطبي العربي الرابع والعشرين الذي عقد في القاهرة في يناير 1988م.

ثم ختامها مؤمتر التعريب في البحرين عام 1993 والذي كان لي الشرف 

العظيم في التنظيم واإلعداد لة.

الصحية  للرعاية  العرب  الوطن  في  االول  املؤتر  تنظيم  مت  ذلك  ولتطبيق 

االولية بالبحرين وكان احد شروطة ان تكون لغة املؤمتر الرئيسية باللغة 

اكثر من  املؤمتر  فحضر  اخري.  لغات  بأية  اوراق  اية  فية  تقبل  وال  العربية 

600 شخص كلهم حتاوروا بلغة االم اللغة العربية ولقد القي جناحا غير 
مسبوق. 

علينا ان نتذكر أن دساتير جميع اجلامعات العربية تنص صراحة على أن 

لغة التعليم هي اللغة العربية" وبالتالي فإن عملية التعريب أصبحت 

في يد أساتذة ورؤساء اجلامعات العربية، وال ادعي عدم وجود صعوبات وان 

هناك مشاكل عديده سنواجهها اال ان االمكانيه موجودة.

من  ذلك  أكان  سواء   – العربية  اجلامعات  أن  يجد  إذ  ليحزن  اإلنسان  وإن 

من  أم حتى  اإلقليمي  تعاونها  من خالل  أم  العربية  اجلامعات  احتاد  خالل 

خالل تعاونها الثنائي – قد أخفقت حتى اآلن في االتفاق على أية خطوات 

الفكر  قد مس حتى مؤسسات  العربي  العجز  فإن  وهكذا  الشأن،  بهذا 

والتعليم. ولكن هل تعجز اللغة العربية عن اجناز ما أجنزته لغات أخرى ال 

متلك مزايا العربية أو مرونتها أو اتساع تطبيقاتها؟ هل نسينا أن علماء 

العرب القدامى قدموا للطب احلديث كثيرا من املراجع العلمية القيمة 

باللغة ألعربية وأن النهضة األوربية احلديثة جاءت بعد النهضة العربية.

معدل العالماتعدد األطباء السورينيمعدل العالماتإجمالي املتقدمنيتاريخ االمتحان
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