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األطر  وتكوين  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  لوزير  الرشفية  الرئاسة  تحت 
وبتنسيق مع معهد الدراسات واألبحاث للتعريب واملنظمة اإلسالمية للرتبية 
والعلوم والثقافة - إيسيسكو - وبحضور السادة عمداء كليات الطب والصيدلة 
بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس وبحضور السيد عميد كلية طب األسنان 
يف  األول  مؤمترها  الصحي  للتواصل  املغربية  الجمعية  نظمت  البيضاء،  بالدار 
رحاب كلية الطب والصيدلة بالرباط تحت عنوان "تدريس العلوم الصحية بأية 
لغة ؟" إلثارة النقاش والبحث العميقني حول هذا املوضوع املهم والحضاري، 
أحيانا  تلتقي  وتطلعات  واقرتاحات  أفكار  من  فيه  ملا  الوقت  نفس  يف  واملثري 

وتتقاطع أخرى.

لذلك استدعت الجمعية املغربية للتواصل الصحي أساتذة وخرباء وأخصائيني 
يف مجاالت عدة مرتبطة باملوضوع، وقد شمل الربنامج ورشتني تفاعليتني : 1. 
املجلة الصحية املغربية: الحصيلة واآلفاق، 2. التعليم الصحي باملغرب بأية 

لغة، ثم سبع محارضات حسب الربنامج رفقته.

وقد حرصت الجمعية عىل أن توسع املشاركة فدعت أساتذة أطباء من دول 
علمي  رصيد  لهم  والبحرين،  موريتانيا  ليبيا،  تونس،  الجزائر،   : عدة  عربية 
وفكري ومعريف يف هذا املجال كام ركزت الجمعية عىل إرشاك العنرص الطاليب 

ألنه معني أساسا بهذا األمر وملا ميكن أن ميثله من قوة اقرتاحية.

ومن خالل العروض القيمة والنقاشات املستفيضة التي عرفها املؤمتر، يف إطار 
قدمها  التي  واملالحظات  االقرتاحات  وكذا  املقدمة،  املحارضات  أو  الورشات 
املشاركون يف املؤمتر، أمكن الخروج مبجموعة من التوصيات نوردها فيام ييل :

يف البداية انكب الخرباء عىل مناقشة الكلمة القيمة التي ألقاها السيد وزير 

التي  الداودي  لحسن  األستاذ  العلمي  والبحث  األطر  وتكوين  العايل  التعليم 
وخاصة  الوطنية  باللغة  التدريس  أهمية   : أساسني  أمرين  عىل  خاللها  أكد 
اللغة العربية ملا لها من رصيد كبري يف املجال الطبي، ثم فكرة تدريس العلوم 
والتكنولوجيا  العلم  ميدان  يف  مرجعية  لغة  ألنها  اإلنجليزية  باللغة  الصحية 
يف  دوليا  املعتمدة  االنفتاح  لغة  ألنها  وكذلك  الصحي  املجال  يف  وبالخصوص 

املؤمترات واملجاالت الصحية.

متكن  أن  إىل  الخرباء  خلص  الوزير  للسيد  القيمة  الفكرة  هذه  مداولة  وبعد 
الطالب من دروسه وتخصصه يعترب أولوية تأيت قبل أهمية االنفتاح عىل العامل، 
من  الطالب  متكن  التي  وحدها  هي  الوطنية  اللغة  أن  عىل  الخرباء  أكد  كام 
أعىل درجات اكتساب املهارات النظرية والتطبيقية يف كل التخصصات العلمية 
وخاصة يف املجال الصحي، كام أن التدريس باللغة الوطنية سيجعل من مهنيي 

الصحة أكرث إسهاما يف التوعية الصحية للمرىض وللمجتمع بصفة عامة.

وهكذا أصدر املشاركون التوصية التالية : 

التوصية 1 : "رضورة تدريس العلوم الصحية باللغة العربية لتمكني الطلبة 
دعم  جانب  إىل  لتخصصاتهم  واالستيعاب  التحصيل  مستويات  أعىل  من 
تدريس اللغة اإلنجليزية يف كل املستويات من االبتدايئ إىل املستوى الجامعي 

حتى يتمكن مهنيوا الصحية من االنفتاح عىل العامل يف هذا املجال".

ولتدريس العلوم الصحية باللغة العربية أكد السيد الوزير عىل أهمية توفري 
املراجع الرضورية للتكوين الجامعي يف املجال الصحي، وبعد نقاش مستفيض 
وأخرى  أساسية  مراجع  إىل  تنقسم  العلمية  املراجع  أن  إىل  الخرباء  خلص 

متخصصة.

توصيات الخبراء حول
لغة تدريس العلوم الصحية بالمغرب 
خالل املوؤمتر الوطني للجمعية املغربية للتوا�صل ال�صحي

توصيات المؤتمر الوطني األول للجمعية المغربية للتواصل الصحي

الدكتور الحبيب بنعدية، األستاذ أحمد عزيز بوصفيحة 

السبت 18 أكتوبر 2014

كلية الطب والصيدلة بالرباط

الدكتور الحبيب بنعدية 
أخصايئ أمراض الجهاز الهضمي
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فأما املراجع األساسية التي يلجأ إليها الطالب لدعم استيعابه للدروس النظرية 
التي تقدم بالكلية والتداريب التطبيقية باملستشفيات واملختربات، فإن هذه 
أساتذة  طرف  من  سنتني  أو  سنة  يف  العربية  باللغة  تحضريها  يسهل  املراجع 
الشعب الصحية، خاصة وأن نسبة املصطلحات العلمية ال تتعدى 5 باملائة من 
محتويات الكتب األساسية واملتخصصة يف املجال الصحي عىل املستوى العاملي. 
وقد أكد جل أساتذة الطب والصيدلة الحارضون عن استعدادهم لإلسهام يف 
إنجاح هذا املرشوع القيم، كام أكد الخرباء املغاربيون من : تونس، املغرب، 
بلدانهم  يف  التوصية  هذه  عن  للدفاع  استعدادهم  عن  موريتانيا  الجزائر، 
ملشاركة زمالئهم يف إعداد املراجع األساسية للتكوين الصحي الجامعي األسايس 

باملغرب واملغرب الكبري.

أما فيام يخص املراجع املتخصصة والتي يلجأ إليها مهنيوا الصحة بعد تخرجهم، 
فقد خلص الخرباء إىل:

- أن الدول املتقدمة يف املجال الصحي والتي تدرس أغلبها باللغة الوطنية )غري 
اإلنجليزية( تعتمد بشكل كبري يف مجال التكوين الصحي املستمر بعد التخرج 
عىل املجالت الصحية املتخصصة املكتوبة باإلنجليزية، كام تتوفر لدى الخريجني 
تلقوا  إذا  املغرب  يف  الصحة  مهنيي  فإن  وبالتايل  اإلنجليزية،  اللغة  يف  الكفاءة 
تكوينهم األسايس باللغة العربية ميكنهم أن يسايروا التطور العلمي يف مجالهم إذا 

كان لهم مستوى متميز يف اللغة اإلنجليزية.

- ميكن إصدار املراجع املتخصصة يف املجال الصحي باللغة العربية خالل 3 إىل 
5 سنوات مام سيجعلها إىل جانب املراجع اإلنجليزية أحسن معني للتكوين 

الصحي املستمر واكتساب التطورات الرسيعة التي يعرفها هذا املجال.

وهكذا خلص الخرباء إىل التوصية التالية :

التوصية 2: "سهولة الرشوع يف إعداد املراجع األساسية بالعربية يف املجال 
الصحي األسايس الجامعي )قبل التخرج(، إذ قدر الخرباء مدة سنة أو سنتني 
)بعد  املستمر  الصحي  التكوين  مراجع  أما  األساسية.  املراجع  هذه  إلعداد 
واملتمكن  بالعربية  لتخصصه  الدارس  والصيدالين  للطبيب  فيمكن  التخرج( 
من اللغة اإلنجليزية أن يتابع وبسهولة التطور العلمي يف مجاله من خالل 

املجالت واملراجع األساسية والتي تصدر أغلبها باللغة اإلنجليزية".

املجال  يف  والنرش  اإلصدار  يف  متخصصة  مؤسسة  بإنشاء  الخرباء  أوىص  كام 
الصحي باللغة العربية.

فيام يخص لغة تدريس العلوم الصحية يف العامل فقد أظهرت العروض املقدمة 
أن الدول العرشين املتقدمة يف املجال الصحي من حيث النرش يف الدوريات 
العلمية املتخصصة تدرس كلها بلغتها الوطنية وإذا ما استثنينا إنجلرتا والواليات 
املتحدة األمريكية فإن 18 دولة املتقدمة ال تدرس باللغة اإلنجليزية كأملانيا 

وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية... بل بلغتها الوطنية.

وهكذا أصدر املشاركون التوصية التالية :

لبلوغ  رضورة  ليس  باإلنجليزية  الصحية  العلوم  تدريس  التوصية 3 : "إن 
تدرس  ال  الدول  هذه  جل  ألن  الصحي  املجال  يف  املتقدمة  الدول  مستوى 

العلوم الصحية باللغة اإلنجليزية وإمنا بلغتها الوطنية".

كام انكب املشاركون والخرباء واألساتذة واملهتمون والطلبة عىل مناقشة الكلمة 
القيمة التي ألقاها السيد عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط األستاذ محمد 
العدناوي منسق عمداء كليات الطب والصيدلة باملغرب، حيث مثن الحارضون 
األفكار القيمة التي طرحها السيد العميد كام ناقشوا مسألة وجود عدد كبري 

ونظرا  باملغرب،  والصيدلة  الطب  كليات  يف  الفرنكفونيني  األفارقة  الطلبة  من 
ألهمية دور املغرب الريادي واملستقبيل يف املساهمة بالتنمية بالقارة اإلفريقية 
وخاصة يف إفريقيا الغربية الناطقة باللغة الفرنسة فقد خلص املشاركون إىل 

التوصية التالية : 

التوصية 4 : "لدعم الدور الريادي للمغرب يف إفريقيا وخاصة الدول الناطقة 
باللغة الفرنسية ميكن اإلبقاء عىل تدريس العلوم الصحية بالفرنسية يف بعض 
كليات الطب والصيدلة باملغرب، لكن تدريس العلوم الصحية باللغة العربية 
وكذلك  تخصصه  مهارات  وامتالك  استيعاب  يف  املغريب  للطالب  األنجع  يعد 
لجعله فعاال يف التوعية الصحية التي تعد ركيزة أساسية يف التنمية البرشية".

إىل  لالنتقال  األساسية  العوامل  املؤمتر  أشغال  خالل  املشاركون  ناقش  كام 
محارضيت  خالل  من  وخاصة  باملغرب  العربية  باللغة  الصحية  العلوم  تدريس 
األستاذ محمد الفران مدير معهد الدراسات واألبحاث للتعريب واألستاذ محمد 
املحمدية  باملدرسة  العربية  اللغة  هندسة  مخترب  عىل  املرشف  بوزوبع  كريم 
تدريس  إىل  االنتقال  نجاح  ظروف  أن  إىل  املشاركون  خلص  وقد  للمهندسني، 

العلوم الصحية باملغرب متوفرة ومن أهمها: 

تدريس العلوم باللغة العربية يف التعليم االبتدايئ والثانوي وتوفر املغرب عىل 
معاهد متخصصة يف ترجمة املصطلحات التقنية وعىل رأسها معهد الدراسات 
واألبحاث للتعريب وكذا وجود عدة مختربات يف مجال هندسة اللغة العربية 
يف املغرب والتي حققت تفوقا يف مجال محركات البحث العلمي عىل شبكة 
التوصية  املؤمترون  أصدر  وهكذا  للمعاجم،  املعلومايت  والرتتيب  االنرتنيت 

التالية: 

التوصية 5 : "إن الظروف الحالية باملغرب مساعدة لالنتقال إىل التدريس 
من  انطالقا  العلمي  التكوين  ألن  وذلك  الصحي  املجال  يف  العربية  باللغة 
االبتدايئ وإىل الثانوي هو باللغة العربية مع وجود معاهد عليا متخصصة يف 
تعريب املصطلح العلمي، وكذلك وجود مختربات مغربية متطورة يف مجال 
هندسة اللغة العربية، كام أوىص املشاركون بإنشاء لجنة وطنية تضم خرباء يف 
تدريس العلوم الصحية وآخرين متخصصني يف اللغة العربية وكذلك أخصائيني 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  إرشاف  تحت  العربية  اللغة  مجال هندسة  يف 
العلمي وتكوين األطر يك ترشف عىل وضع خطة ممنهجة ومتدرجة وتنفيذها 

لالنتقال إىل تدريس العلوم الصحية باللغة العربية".

مهنيي  ثقافة  عىل  أجنبية  بلغة  العلوم  تدريس  تأثري  املشاركون  ناقش  كام 
الصحة بصفة خاصة واملجتمع بصفة عامة، خاصة من خالل محارضيت األستاذ 
العزيز من تونس واألستاذ عبد املجيد طريباق خبري مبنظمة  أحمد بن عبد 

اإليسيسكو، وخلصوا إىل التوصية التالية :

بصفة  الصحية  والعلوم  عامة  بصفة  العلوم  تدريس  : "رضورة  التوصية 6 
فالعقل  للطالب،  القيمي  االغرتاب  تفادي  أجل  من  العربية  باللغة  خاصة 
والوجدان ال يتوحدان إال عندما تكون لغة العلم هي لغة الثقافة والهوية، 
وبالتايل يصبح التوجه نحو تعريب العلوم الصحية رضورة حضارية ملحة".

بعد ذلك ناقش الحضور املحارضتني القيمتني لألستاذ يحيى بنسودة - أستاذ 
أحمد  موالي  األستاذ  ومحارضة   - بالرباط  والصيدلة  الطب  بكلية  الصيدلة 
اتضح  حيث   - البيضاء  بالدار  والصيدلة  الطب  بكلية  سابق  أستاذ  العراقي- 
أن منهجية االنتقال إىل التدريس باللغة العربية مسألة يسرية إذا تم اعتامد 
خطة ناجعة يشكل تعريب املصطلح التقني الطبي والصيديل مرحلة أساسية 
فيها، كام برهنت عىل ذلك املبادرة القيمة لألستاذ يحيى بنسودة حيث يوفر 
للطلبة معجام مبسطا عريب- فرنيس- إنجليزي للمصطلحات الواردة يف دروسه. 
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كام علم الحارضون بوجود عدة مبادرات من هذا القبيل، ترتاوح بني ترجمة 
العربية  باللغتني  الدروس  وإصدار  العربية  اللغة  إىل  العلمية  املصطلحات 
به  قام  ما  مثال  العربية،  باللغة  متخصصة  كتب  إصدار  وكذلك  والفرنسية 
األستاذ مصطفى محفوظ - أستاذ بكلية الطب والصيدلة بالرباط - والذي نال 
من بني يدي السيد وزير التعليم العايل الجائزة التكرميية للجمعية املغربية 
باللغة  واملفاصل  العظام  جراحة  يف  املتخصصة  كتبه  عىل  الصحي  للتواصل 

العربية. وقد أفىض النقاش إىل إصدار التوصية التالية : 

وكذا  العربية  باللغة  الكتب  إصدار  مبادرات  تشجيع  : "يجب  التوصية 7 
ترجمة املصطلحات والدروس إىل العربية واإلرساع يف وضع منهجية محكمة 
الصحية  العلوم  تدريس  إىل  سنوات  ثالث  أو  سنتني  يف  التدريجي  لالنتقال 
للتدريس  اختيارية  مسالك  بإنشاء  البداية  خالل  من  خاصة  العربية،  باللغة 
باللغة العربية يف بعض كليات الطب والصيدلة عىل غرار ما سيرشع فيه يف 
القريب من إنشاء مسالك للتدريس باللغة اإلنجليزية يف بعض كليات الطب 

والصيدلة باملغرب".

من خالل نتائج الورشتني اللتني أطرهام كل من األستاذ محمد البياز - أستاذ 
واألستاذ   - املغربية  الصحية  املجلة  تحرير  هيئة  ورئيس  بفاس  الطب  بكلية 
أحمد بن عبد العزيز - أستاذ بكلية الطب بسوسة )تونس( - تحت عنون: 
أوىص  ؟"،  لغة  بأية  الطبي  و"التعليم  وآفاق"  الحصيلة  الصحية:  "املجلة 

املشاركون ب:

التوصية 8: "العمل عىل تطوير املجلة الصحية املغربية - لسان الجمعية 
املغربية للتواصل الصحي- من حيث املضمون وذلك بإغنائها بعدد أكرب من 
املالحظات  الستقبال  آلية  ووضع  التخصصات  تنويع  مع  العلمية  املقاالت 
متخصصة  أخرى  مجالت  إضافة  إىل  السعي  وكذلك  القراء،  من  واالقرتاحات 
تساعد االتجاه التعريبي للعلوم الصحية والعمل عىل توسيع مداها إىل دول 

املغرب العريب".

كام عرف املؤمتر مناقشة علمية رصينة ومستفيضة، شارك فيها خرباء يف تدريس 
العلوم الصحية وخرباء يف مجال اللغة العربية وهندستها وفاعلون جمعويون 
محارضة  إىل  االستامع  بعد  وخاصة  الطب،  كليات  من  طلبة  إىل   باإلضافة 
"آفاق   : بعنوان  البحرين(  دولة  )من  النارص  اللطيف  عبد  فيصل  األستاذ 
أن  اتضح  حيث  العريب"،  الوطن  يف  العربية  باللغة  الصحية  العلوم  تدريس 
اإلقدام عىل هذا املرشوع الحضاري رضوري لتعزيز وتحصني هويتنا الحضارية 
وللمساهمة إىل جانب الحضارات األخرى يف تقدم اإلنسانية، وأن اإلقدام عىل 

معتزة  حكومات  طرف  من  وتنزيال  وتنفيذا  سياسيا  قرارا  يتطلب  القرار  هذا 
بصفة  العلوم  استيعاب  يف  الوطنية  اللغة  بأهمية  وواعية  الحضاري  بانتامئها 
عامة والصحية منها بصفة خاصة باإلضافة إىل رضورة التكوين باللغة العربية 
أصدر  وهكذا  البرشية.  والتنمية  الصحية  التوعية  يف  الصحة  مهنيوا  ليساهم 

املشاركون التوصية التالية : 

الصحية  العلوم  تدريس  إلنجاح  سيايس  قرار  اتخاذ  "رضورة   :  9 التوصية 
الطبيب  لدى  والتواصلية  املهنية  الكفاءات  سيعزز  مام  العربية  باللغة 
استيعاب  يف  األفضل  هي  الوطنية  اللغة  ألن  الصحية  ومهنيي  والصيدالين 

الدروس وامتالك املهارات املهنية".

كام مثن الحارضون مشاركة دول املغرب الكبري من خالل خرباء وأساتذة من 
تونس والجزائر وموريتانيا وكذلك أساتذة ومختصني يف مجاالت علمية أخرى 

كالهندسة والكيمياء والفيزياء مام دعا إىل إصدار التوصية التالية : 

التوصية 10 : "رضورة إغناء املجتمع املدين بجمعيات تخصصية يف املجاالت 
للتواصل  املغربية  الجمعية  حدو  تحدوا  الكبري،  املغرب  يف  األخرى  العلمية 
العايل  التعليم  يف  القرار  ألصحاب  داعمة   اقرتاحية  قوة  وتشكل  الصحي 

والبحث العلمي يف الفضاء املغاريب".

ويف الختام فإن املطالبة بتدريس العلوم عموما والصحية منها خصوصا باللغة 
ومعاهد  العاملية  والتعليمية  الرتبوية  املنظامت  عليه  تتفق  مطلب  الوطنية 
البحوث املختصة واملنظامت الدولية ومنها منظمة الصحة العاملية حيث انتهى 
املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية إىل تحديد العديد من 
املشكالت والسلبيات يف التعليم الطبي الحايل يف الدول العربية املعتمدة أساسا 
عىل اللغة الفرنسية أو اإلنجليزية، مام يعيق التنمية الصحية بهذه الدول وأهم 

عنارص هذا التشخيص :

ارتفاع كلفة التعليم الطبي بلغة أجنبية.  	

اغرتاب املتعلمني عن خصوصيات مجتمعاتهم. 	

ضعف التواصل بني الطبيب واملريض وبني الطبيب وعموم املجتمع. 	

إضعاف اللغة الوطنية مام ينعكس سلبا عىل تنمية املدارك وتطوير العلوم  	
وكذا البحث العلمي.

لذلك أوصت منظمة الصحة العاملية باعتامد اللغات الوطنية يف تدريس العلوم 
الصحية، كام أن األبحاث والدراسات أظهرت أنه ال توجد دولة متقدمة تدرس 

العلوم الصحية بلغة أجنبية.

توصيات المؤتمر الوطني األول للجمعية المغربية للتواصل الصحي


