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اإلدارة
أحمد عزيز بوصفيحة

مجلس اإلدارة
الدين  جامل  اإلبراهيمي،  عادل  سيدي 
الحبيب  التازي،  عدنان  محمد  البورقادي، 
بنعدية، محمد بوزوبع، إدريس رشد، محمد 
البشري  الزايك،  محمد  رفقي،  شعيب  البياز، 
بنجلون، املصطفى مالويل، مصطفى البسطاوي.

رئيس التحرير
محمد البياز

سكرتري التحرير
سناء الحرار

هيئة التحرير
اإلبراهيمي،   عادل  سيدي  العبقري،  محمد 
محمد  حيدة،  مصطفى  بنعدية،  الحبيب 
برنحو،  أمني  محمد  الغازي،  كرمية  املوفق، 
هناء  العثامين،  سمري  النجاري،  شكيب 
عز  اإلدرييس،  اإلسامعييل  الزهرة  الهاوس، 
الدين دزاز، غزالن السليامين، برشى ضاهر، 

مريم دقون، مريم البوشيخي

الهيئة العلمية
محمد  رشد،  إدريس  أبوعقيل،  الرحيم  عبد 
عدنان التازي، الزاهي إسامعييل، جامل الدين 
الفنيش،  بنارص  الشيهب،  سومية  البورقادي، 
محمد املوفق، رفيق بنجلون، شعيب رفقي، 
اإلبراهيمي،  عادل  سيدي  صبريي،  أحمد 
عبد إالله األزرق، الحبيب بنعدية، مصطفى 
مالويل، محمد البياز، محمد الزايك، مصطفى 
النجاري،  شكيب  بنجلون،  البشري  التسويل، 
بهيجة الحايض، الرىض نور الدين، فريد شهاب، 
مصطفى البسطاوي، أمل أيت الحاج، األمني 
هشام،  الزرهوين  الدين،  نور  محمد  العلمي 
محمد  بوزوبع،  محمد  القويسمي،  حاتم 

شكيب بنجلون، محمد األزمي اإلدرييس

اإلعالنات
عبد إالله األزرق، إدريس رشد،

 محمد بوزوبع 

اإلخراج الفني 
املصطفى مالويل

االشرتاك والتوزيع
أسامة مدراري 0645354386

كلمة هيئة التحرير

جمعيات
 علمية
 داعمة

مرحبا بقرائنا الكرام،

قالـت طالبـة ألسـتاذ بكليـة الطـب و الصيدلـة: 

هل ميكن تقديم األطروحة بالعربية ؟

أجابهـا األسـتاذ: نعـم بـل هـذا مسـتحب. لكن، 

ملاذا تريدين تقديم أطروحتك بالعربية ؟

الطالبـة: أرتـاح لهاتـه اللغـة، و لقـد عانيـت كثـريا خـال السـنوات األوىل بالكليـة، فقليـاً ما كنت أسـتوعب رشح األسـتاذ 

بالفرنسية، و كام تعلم أستاذي، فقد تلقينا العلوم يف التأهييل و الثانوي بالعربية. 

األسـتاذ: أبـرشي طالبتـي العزيـزة، فلقـد أوىص املجلـس األعـى للرتبيـة والتكويـن بتدريـس املـواد العلميـة يف الثانـوي 

بالفرنسية.

الطالبـة: أنـا متأكـدة أسـتاذي الكريـم أن هـذا القـرار سـيزيد األمـر تعقيدا، فبحكـم تجربتي و زمـايئ، فإن تحصيـل املواد 

العلميـة يف الثانـوي سـيعرف انتكاسـة، ثـم سـيكون املغاربة خريجـي الجامعة املغربية أقـل كفاءة من الفرنسـيني خريجي 

الجامعات الفرنسية، و هذا سينعكس عى صحة املواطن و عى التدريس و البحث العلمي والتواصل الصحي ...

األسـتاذ: كيـف ذلـك ؟ اتفهـم أن التلميـذ يف الثانـوي سـيقل اسـتيعابه ألنـه سـيتلقى العلـوم بلغـة اجنبيـة، فلـامذا أنـت 

متشامئة بخصوص الطالب الجامعي الذي سيدرس العلوم باللغة الفرنسية يف الثانوي؟

الطالبـة: أسـتاذي الكريـم، ال شـك أن عـدداً كبرياً من الطلبة يسـتعملون الفرنسـية يف حياتهم اليومية و بالتـايل فإنه تقريبا ما 

بـني 10 إىل 20 باملائـة منهـم لـن يؤثـر عليهـم كثريا التكوين بالفرنسـية يف الجامعة. لكن أغلبية الطلبة ال تسـتعمل الفرنسـية 

إال خـال تحصيـل املـواد العلميـة. فجلهـم إذاً بالعربية يتواصلون يف حياتهم اليومية و بها يحلمون و يبدعون. وهكذا سـيصل 

تقريبـاً %70 مـن التاميـذ املغاربـة إىل الجامعـة أقـل اسـتيعابا للعلوم من الطاب الفرنسـيني و ستتسـع الهوة أكـر بينهم يف 

الجامعة. ذلك أن الطالب املغريب سيستمر يف استعامل العربية يف حياته اليومية ويف تواصله مع زمائه.

األستاذ: لكن الطلبة ال يتكلمون بالعربية، فجلهم يستعمل الدارجة يف حياتهم اليومية.

الطالبـة: قـد تعلـم يـا أسـتاذي أن لـكل لغـة دارجـات، و الفرنسـية و اإلنجليزيـة لهـام كذلك دارجـات متعـددة. فالدارجة 

املغربية هي من مستويات اللغة العربية. 

األسـتاذ: أحسـنت يـا طالبتـي، حجتـك دامغـة ! اقتنعـت اآلن أن مسـتوى خريجـي الجامعـة املغربيـة مهـدد إذا اسـتمر 

تدريـس العلـوم بلغـة أجنبيـة. ويبـدو إن الحـل هـو تدريـس العلـوم بالعربيـة يف الثانـوي ويف الجامعة مع تقويـة تدريس 

اللغـات األجنبيـة وخاصـة اإلنجليزيـة. ولقـد ذكرتينـي بالبحـوث التـي تُظهـر أن كل الـدول املتقدمـة يف الطـب ال تُـدرس 

باللغـة اإلنجليزيـة إال إذا كانـت لغتهـا الوطنيـة، فأملانيا واليابان وفرنسـا وإطاليا وتركيـا وكوريا الجنوبية والصني وروسـيا... 

ال تدرس باالنجليزية رغم أن هذه اللغة هي السائدة يف النرش الطبي...

أحمد عزيز بوصفيحة


