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األستاذ موالي حسن 
فريح

األستاذ سيدي عادل 
اإلبراهيمي 

ــات  ــد نقاش ــاس وبع ــنان بف ــب األس ــة وط ــب والصيدل ــة الط ــدت كلي ــد عم لق

عميقــة إىل انشــاء لجنــة الــرتاث منــذ شــهر أكتوبــر 2013 والتــي يرتأســها صاحــب 

ــة  ــة الطــب والصيدل ــرشيف لكلي ــد ال ــح العمي الفكــرة األســتاذ مــوالي حســن فري

وطــب األســنان عــى هامــش أول لقــاء يف تاريــخ الطــب، لتســليط الضــوء وتعريف 

ــال عــى مــا قدمــه األجــداد يف الحقــل املعــريف والطبــي، كــام تــأيت لتثمــني  األجي

الــرتاث الغــر املــادي تبعــا ملــا نــص عليــه الخطــاب الســامي الــذي وجهــه صاحــب 

الجاللــة امللــك محمــد الســادس، نــره اللــه، يــوم األربعــاء 30 يوليــوز 2014، إىل 

األمة مبناسبة الذكرى الخامسة عرشة العتالء جاللته عرش أسالفه امليامني.

ســطرت هاتــه اللجنــة أهــداف تقــوم عــى القيــام بدراســات حــول تاريــخ الطــب، 

ترجمــة بعــض الكتــب واملخطوطــات النــادرة القيمــة، اقــرتاح أطروحــات طبيــة يف 

هــذا املجــال، إنشــاء متحــف للــرتاث، و أيضــا املســاهمة يف تعزيــز الهويــة وتقويــة 

االنتــامء مــن خــالل تقديــم نــدوات دوليــة بأســلوب علمــي مناســب ومقنــع ألبــرز 

االنجازات واألعالم يف حضارتنا العربية االسالمية.

ــات  ــم ملتقي ــى تنظي ــنان ع ــب األس ــة وط ــب والصيدل ــة الط ــت كلي ــد دأب وق

ــدا  ــنة تخلي ــن كل س ــر م ــهر أكتوب ــب يف ش ــخ الط ــول تاري ــة ح ــدوات علمي ون

ــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه  للذكــرى الذهبيــة لتدشــني صاحــب الجالل

يــوم 20 أكتوبــر 1999، وجعلــه موعــداً ســنويا بإشــعاع وطنــي و دويل يــؤرخ البــرز 

محطات العلوم الطبية. 

وقــد عقــدت 5 مؤمتــرات كان أولهــا حــول »تاريــخ الطــب بفــاس«، و الثــاين حــول 

ــة  ــخ األوبئ ــث حــول »تاري ــس«، والثال ــخ البيامرســتانات يف املغــرب واألندل »تاري

باملغــرب«، وكان لنــا يف الرابــع رشف الرعايــة امللكيــة الســامية لصاحــب الجاللــة 

امللــك محمــد الســادس نــره اللــه وأيــده عــى أشــغال هــذا املؤمتــر الــذي تزامــن 

ــا  ــالمي، أم ــب اإلس ــخ الط ــة لتاري ــة الدولي ــابع للجمعي ــدويل الس ــر ال ــع املؤمت م

الخامس فتمحور حول »تاريخ الطب النفيس يف الرتاث العريب اإلسالمي«.

ــن  ــة م ــة املغربي ــزة يف اململك ــا وممي ــن نوعه ــدة م ــة فري ــه التجرب ــر هات وتعت

خالل عقد رشاكات مع العديد من املؤسسات العلمية الوطنية والدولية.

كل هــذا حتــى تكــون الرســائل مــن وراء املحــارضات التــي يلقيهــا الخــراء معــرة 

وذات وقــع كبــر عــى مجمــل الطلبــة والباحثــني املهتمــني. والحمــد للــه أصبــح 

ــة  ــعاع دويل للمملك ــايض إلش ــارض بامل ــط الح ــنويا لرب ــدا س ــى موع ــذا امللتق ه

املغربية وملدينة فاس العاصمة العلمية للمملكة .

كلمــة عميــد كليــة الطــب والصيدلــة 
وطب األسنان بفاس
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األستاذ موالي حسن 
فريح

كانــت لجنــة الــرتاث فكــرًة راودتنــا و أمــالً مــأ قلبنــا وبعــض األســاتذة األجــالء، 

وتبلــورت الفكــرة، وأصبــح الحلــم حقيقــة، يف أكتوبــر ســنة 2013، أنشــأت هاتــه 

ــرب  ــامء الع ــاء والعل ــهام االطب ــدى إس ــب وم ــخ الط ــن تاري ــث ع ــة للحدي اللجن

واملســلمني يف مســرته عــى درجــة بالغــة مــن األهميــة، والســيام مــا أضافــوه مــن 

اكتشافات وما أضفوا عليه من سامت إنسانية.

ــل  ــة إال أن تحم ــن الجامع ــايئ م ــم تلق ــكورة بدع ــة مش ــت إدارة الكلي ــد أب وق

املشــعل وتنظــم بإحــكام ملتقيــات علميــة واعــدة تحيــي التاريــخ وعيــاً منهــا مبــا 

ملدينة فاس من أمجاد يف ميادين العلم كافة و الطب خاصة.

فالعاصمــة العلميــة و الروحيــة  للمملكــة  مبنارتهــا الخالــدة »جامــع القرويــني« 

برجاالتهــا وعلامئهــا مــن املغــرب و األندلــس تســتحق منــا حفــظ هــذا املــوروث 

الحضاري النفيس واالهتامم بشأنه وتلقينه لأجيال الصاعدة.

ــكاء عــى األطــالل وإمنــا فرصــة  ــن يكــون مناســبة للب ــرة ل ــش يف الذاك هــذا النب

ــه ملســتقبل  ــذات وربــط الحــارض باملــايض اســترشافا إن شــاء الل ــح مــع ال للتصال

واعد ومرشق يف ميادين تلقني املعارف الطبية والعناية الصحية بصفة عامة.

كلمة السيد رئيس لجنة التراث
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لجنة التراث وأهدافها

لعبــت الحضــارة العربيــة اإلســالمية دروا كبــرا يف بنــاء الحضــارة اإلنســانية 

ــة خاصــة فباإلضافــة إىل كــون  ــوم عامــة والصحي وبصــورة خاصــة يف مجــال العل

ــذاك إىل  ــود آن ــي املوج ــرتاث العلم ــة ال ــى ترجم ــوا ع ــلمون عمل ــامء املس العل

اللغــة العربيــة، فقــد كانــت بصمتهــم واضحــة يف إثــراء وإغنــاء وتطويــر كثــر مــن 

العلــوم، بــل اإلبــداع والتأليــف يف العديــد مــن املجــاالت العلميــة والطبيــة 

ــة  ــن معروف ــدة مل تك ــاً جدي ــلمون علوم ــر املس ــد ابتك ــانية. فق ــة واإلنس واألدبي

قبلهــم كعلــم الكيميــاء وعلــم الجــر وعلــم املثلثــات، كــام متيــز العلــامء املســلمني 

ــن  ــالً ع ــي فض ــث التجريب ــاليب البح ــب وأس ــي الثاق ــر العلم ــم  النظ بامتالكه

املواقــف النظريــة يف حقــول املعرفــة عامــة، و غرهــا مــن األســاليب الحديثــة آنــذاك والتــي جعلــت مــن الحضــارة العربيــة 

اإلســالمية تســطع بشــمس الحريــة العلميــة والفكريــة والرقــي واإلبــداع الفكــري والعلمــي. ففــي الوقــت الــذي كانــت فيــه 

أوربــا غارقــة يف عصــور الظــالم وانتشــار الجهالــة الفكريــة و اضطهــاد رجــال العلــم و التعصــب و الهــوس الدينــي و الحــروب 

ــة  ــة العربي ــطع يف الدول ــي تس ــري والعلم ــداع الفك ــي واإلب ــة والرق ــة والفكري ــة العلمي ــمس الحري ــت ش ــات، كان والراع

اإلســالمية، اذ كان الحــكام املســلمون عامــة يشــجعون العلــم ويعملــون عــى نــرشه و تخصيــص األمــوال الطائلــة التــي تنفــق 

عــى العلــامء واملتعلمــني فازدهــرت املــدارس واملعاهــد العلميــة وازدهــرت الكتابــة والتأليــف يف مختلــف الحــوارض الكــرى 

كدمشق وبغداد والقاهرة و جامعة القروان وقرطبة، وجامعة القرويني التي تعد أقدم الجامعات املوجودة يف العامل. 

وهكــذا جــاء إنشــاء لجنــة الــرتاث بكليــة الطــب والصيدلــة وطــب األســنان بفــاس مــن قبــل مجلــس الكليــة يــوم 24 أكتوبــر 

2013 كأحــد الوســائل املســاهمة يف التعريــف بالــرتاث التاريخــي املحــي والــدويل يف تنوعــه والتقــدم والتطــور الــذي عرفــه 

ميدان العلوم الصحية يف الحضارة العربية اإلسالمية خالل عصورها.

أهداف لجنة التراث 
دراسة وتعزيز تاريخ الطب والعلوم املرتبطة به.	 

املساهمة يف صون والحفاظ عى الوثائق والشهادات من املايض للعلوم الطبية.	 

إثارة االهتامم يف تاريخ العلوم الطبية بني طلبة الطب والعاملني يف مجال الصحة.	 

بناء العالقات مع املنظامت والجمعيات الوطنية والدولية التي لها نفس املصلحة.	 

املشاركة يف حفظ وتعزيز الرتاث العلوم الطبية، بالتشاور مع مختلف األطراف الفاعلة املؤسسة.	 

إنشاء وتحرير وتنظيم الفعاليات واملظاهرات املتعلقة بتاريخ العلوم الطبية.	 

املشاركة يف املناسبات واألحداث الوطنية والدولية ذات الصلة لتاريخ العلوم الطبية.	 

املساهمة يف النرش العلمي يف مجال تاريخ العلوم الطبية.	 

إنشاء متحف ومكتبة لتاريخ العلوم الطبية.	 

أي نشــاط آخــر يرتبــط إىل األصــول، والتــي وافــق عليهــا مجلــس اإلدارة وفقــا للقوانــني التــي تنظــم كليــة الطــب والصيدلــة وطــب 	 

األسنان و جامعة سيدي محمد بن عبد الله.

لجنة التراث
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عضوة زائرة بلجنة الرتاثاألستاذة نادية املنصوري

عضوة زائرة بلجنة الرتاثاألستاذة زهور اإلدرييس

عضو زائر بلجنة الرتاثالسيد خالد هاري

املكلف مبوقع لجنة الرتاثالدكتور مصطفى مالويل

سكرتر لجنة الرتاثالسيد أسامة مدراري

سكرترة لجنة الرتاثالسيدة  كوثر القباج
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المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )األلكسو(

SIHM الجمعية الدولية لتاريخ الطب

FSTC مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة

الجمعية الدولية لتاريخ الطب اإلسالمي

مركز ابن البنا المراكشي للبحوث و الدراسات في تاريخ العلوم في الحضارة 
اإلسالمية - الرابطة المحمدية للعلماء

جمعية فاس سايس

مؤسسة سيدي مشيش العلمي
الجمعية المغربية للتراث والعلوم والحضارة

الشركات
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ــا  ــار حرصه ــه ويف إط ــد الل ــن عب ــد ب ــيدي محم ــة س ــن رئاســة جامع ــرتاح م باق

الدائــم عــى االنفتــاح عــى محيطهــا  املحــي و العــريب والــدويل، عقــدت لجنــة 

ــة  ــع املنظم ــة م ــاس رشاك ــنان بف ــب األس ــة وط ــب والصيدل ــة الط ــرتاث بكلي ال

ــة  ــه الرشاك ــث جــاءت هات ــوم )األلكســو( ، حي ــة والعل ــة والثقاف ــة للرتبي العربي

كثمــرة للجهــود املبذولــة مــن طــرف لجنــة الــرتاث عــى مــدى الســنوات املاضيــة 

)مــن أنشــطة  والنــدوات ومؤمتــرات و إصــدارات(، وهكــذا تــم  إلحــاق لجنــة الــرتاث بكليــة الطــب 

ــة املنتســبة لألكســو عــر »كــريس يف  ــة و طــب االســنان بفــاس بشــبكة الكــرايس العلمي و الصيدل

ــة مــن شــهر  تاريــخ الطــب العــريب واإلســالمي« برئاســة األســتاذ مــوالي حســن فريــح وذلــك بداي

دجنر2020.

ــوم )األلكســو( هــي منظمــة متخصصــة، مقرهــا  ــة والثقافــة والعل ــة للرتبي املنظمــة العربي

تونــس، تعمــل يف نطــاق جامعــة الــدول العربيــة وتعنــى أساســا بالنهــوض بالثقافــة العربيــة 

بتطويــر مجــاالت الرتبيــة والثقافــة والعلــوم عــى مســتويني االقليمــي والقومــي والتنســيق 

فيــام بينهــام املشــرتك فيــام بــني الــدول العربيــة األعضــاء. وقــد أنشــئت املنظمــة مبوجــب 

ــا  ــن قيامه ــميا ع ــالن رس ــم اإلع ــة وت ــة العربي ــدة الثقافي ــاق الوح ــن ميث ــة م ــادة الثالث امل

بالقاهرة يوم 25 جويلية/ يوليو 1970.

المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم )األلكسو(

الشركات
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الجمعيــة الدوليــة لتاريــخ الطــب )SIHM( هــي جمعيــة تأسســت يف باريــس يف 

عام 1921 مع لغتني رسميتني للتعبر، الفرنسية واإلنجليزية. 

مهمة SIHM هي :

ــب، 	  ــخ الط ــاالت تاري ــت يف مج ــي أجري ــوث الت ــر البح ــم تطوي ــجيع ودع تش

والعلوم الطبية الحيوية وفن الشفاء، بشكل عام ؛

تحســني التواصــل بــني األفــراد واملجموعــات املهنيــة يف جميــع أنحــاء العــامل مــن 	 

خالل هذه التخصصات ؛ 

دعم الرقي بجودة التعليم ؛، 	 

تحفيز االهتامم ونرش املعرفة حول هذه املواضيع.	 

الجمعية الدولية لتاريخ الطب 
SIHM

الشركات
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ــة مؤسســة  ــا والحضــارة )FSTC( الريطاني ــوم والتكنولوجي ــر مؤسســة العل تعت

غــر ربحيــة، غــر سياســية، و غــر دينيــة تأسســت ســنة 1999، هدفهــا البحــث 

ــل عــر النهضــة، وخاصــة عــر الحضــارة اإلســالمية،  ــا قب ــخ م ــج لتاري والرتوي

التي كان لها تأثر عى الرتاث العلمي والتكنولوجي والثقايف لعاملنا املعارص.

تعمــل مؤسســة العلــوم والتكنولوجيــا والحضــارة عــى خلــق ودعــم مبــادرات 

واخــرتاع  اخــرتاع   1001 العاملــي  املــرشوع  و   ،www.muslimheritage.com مبــادرة   أهمهــا  عديــدة،  تعليميــة 

ــروض و إنتاجــات  ــالم، منشــورات ،ع ــن خــالل أف ــاس م ــن الن ــني م ــه مالي ــارك في ــذي ش www.1001inventions.com، ال

تعليمية.

يلقــى عمــل املؤسســة دعــام مــن جامعــات و أكادمييــني وتربويــني ودبلوماســيني وبرملانيــني ورؤســاء دول، فضــال عــن العديــد 

مــن املؤسســات الخاصــة والحكوميــة مــن اململكــة املتحــدة وحــول العــامل. وقــد أثنــي عــى عمــل هــذه املؤسســة و تأثرهــا 

اإليجايب عى الثقافات، والتامسك االجتامعي، وتقدم العلوم.

مؤسسة العلوم والتكنولوجيا 
FSTC والحضارة

الشركات
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الجمعية الدولية لتاريخ الطب 
اإلسالمي

الشركات
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مركز ابن البنا المراكشي للبحوث 
و الدراسات في تاريخ العلوم في 

الحضارة اإلسالمية
الرابطة المحمدية للعلماء

الشركات

دواعي التأسيس 

1. انحالل نظام املعرفة والحاجة إىل تاريخ العلوم

يعــاين نظــام املعرفــة والحاجــة إىل تحــت تأثــر نظريــة العلــم الكالســيكية يف بــالد الغــرب، فصامــا بــني »الدراســات األدبيــة« 

التــي أدخلــت »العلــوم الرشعيــة« تحتهــا، و»الدراســات األدبيــة« التــي انحــرت يف املجالــني الريــايض والطبيعــي ومــا يتفــرع 

عنهــام. وبقــي املجــال اإلنســاين، ممزقــا بــني الفريقــني، ال إىل هــؤالء وال هــؤالء، ينتظــر مــن القامئــني عــى العلــوم الطبيعيــة أن 

مينحوه االعرتاف، بينام ملا يوقف رجاله عن االستفادة من الدراسات األدبية بأنواعها.

وقــد أضحــت الحاجــة ملحــة اليــوم. ليتصالــح أهــل الفقــه بالدراســات األدبيــة مــع تاريخهــم. ويدركــوا أن فقههــم الرشعــي مل 

يكن يوما مستغنيا عن علوم الرياضة والطبيعة. وأن مفهوم الرشع أوسع من الحدود التي باتت ترسم له.

ــم.  ــالف أيامه ــع س ــة م ــة الصل ــة والطبيعي ــة الرياضي ــات العلمي ــل الدراس ــدد أه ــس إىل أن يج ــها مت ــة نفس ــام أن الحاج ك

ويستبروا أن بحثهم العلمي مل ينبت خارج العقالنية الرشعية، وأن العلم أرحب مام بات يفرض عليه من نطاقات.

ويعــاين العقــل العلمــي والفكــر املنهجــي لــدى املســلمني اليــوم مــن فصــام ثــان بــني حفــظ املبــاين الصــامء املســلوخة مــن 

ــة،  ــكالت العالق ــة، واملش ــياقات املوجه ــم الس ــة، وفه ــة الحي ــاين اللطيف ــني درك املع ــامع وب ــى األس ــورة رسدا ع ــا املنث تاريخه

والبحــث عــن قواعــد املنهــج قبــل الســؤال الجامــد عــن املخــرج، والتحــري يف النقــل، والتصفــح يف الحــس، وحســن االســتنباط، 

واملبالغة يف االستبصار واالعتبار... وغر ذلك مام يكشف عنه البحث يف تاريخ العلوم من سامت.

ــا العلمــي أمامهــم، يف أفــق إدراك أن القــدرات  ويــروم املركــز مواكبــة طلبــة العلــم والباحثــني لتســير ســبل اســتلهام تاريخن

اإلنســانية تتكامــل وال تتنافــر، وتتعــارف وال تتناكــر، وتتقــارب وال تتدابــر. وان العلــم ـ كشــأنه يف كل حضــارةـ مل يكــن مفصــوال 

عــن االعتقــاد، وأن أســالفنا كانــوا يعــرتون النظريــات العلميــة جبــاال مــن الجليــد، تخفــي مــن الحقائــق بقــدر مــا تخفيــه مــن 

ــا،  ــم يبنونه ــا مفاهي ــم، فيه ــامت توحده ــم، وبراديغ ــد يجمعه ــم قل ــامء كان له ــة. وأن العل ــتحق املراجع ــي تس ــاء الت األخط

ــاء العقــي توقــف البحــث  ــك البن ــام انحــل ذل ــة يحرتمونهــا. فل ومصطلحــات يتداولونهــا، ومناهــج يســلكونها، وقواعــد بحثي

املؤثــر الفاعــل يف نهضــة األمــة، وجمــد العقــل املجتهــد، وتحــول اإلبــداع إىل تكــرار، جفــت معــه ينابيــع الفطنــة، فتصحــرت 

بسبب من ذلك جل مجاالت البحث العلمي.

وهذا غيض من فيض ميكن تعلمه من البحث يف تاريخ العلوم يف الحضارة اإلسالمية.
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ــا  ــال وصفي ــض إال عم ــراه البع ــد ال ي ــوم ق ــخ العل إن تاري

لإلنتاجــات العلميــة يف املــايض، ولكننــا يف مركــز ابــن البنــا 

نــراه عمــال أكــر مــن ذلــك: فهــو عــن فقــه العلــوم 

)األبســتمولوجيا( يصــدر مــن مباحثــه يســتفيد. مــن ثــم، 

يف  للعلــامء  العلميــة  لإلســهامات  رصــد وصفــي  فهــو 

املراحــل العلميــة املختلفــة، والتعريــف بهــا، مام يســتدعي 

نفــض الغبــار عــن متــون الــرتاث العلمــي املخطــوط، 

ودراســته الدراســة العلميــة الدقيقــة، ومراجعــة املطبــوع 

مراجعــة نقديــة فاحصــة، وتكويــن مكتبــة شــاملة تحــر 

اإلنتــاج العلمــي الــرتايث مخطوطــا ومطبوعــا، ورقيــا ورقميا، 

ــات  ــدي ملوضوع ــي ونق ــل تحلي ــك عم ــد ذل ــو بع ــم ه ث

العلــوم ومناهجهــا ومناذجهــا النظريــة يف كل مرحلــة مــن 

ــك  ــى تل ــامدا ع ــة، اعت ــم املقصــودة بالدراس مراحــل العل

املتــون. إنــه يســتهدف أيضــا الكشــف عــن خصائــص 

ــي  ــج وتبن ــور املناه ــم، وتط ــدع املفاهي ــي تب ــة الت العقلي

ــاء املفهومــي الــذي  النظريــات العلميــة، وتستكشــف البن

يشــتغل بــه العلــم، والجهــاز املصطلحــي الــذي يتكلــم بــه، 

وتفتح به أبوابه.

لذلــك فالحاجــة إىل » تاريــخ العلــوم« هــي حاجــة حضاريــة ألنهــا رشط يف تجديــد العلــم يف األمــة، وبــاب رضوري إىل نهضتهــا 

وظهورهــا عــى العــامل. وإن تأســيس مركــز لتاريــخ العلــوم يف الحضــارة اإلســالمية لهــو خطــوة رضوريــة يف ســبيل إنجــاز يشء 

من ذلك.

2. حاجة تاريخ العلوم إىل املادة العلمية اإلسالمية.

ــرب، فحصــل  ــالد الغ ــة وفلســفتها يف ب ــة والطبيعي ــوم الرياضي ــى إســهامات العل ــز ع ــوم ظــل يرك ــخ العل إن البحــث يف تاري

بســبب ذلــك تراكــم علمــي للدراســات يف هــذه املوضوعــات منــذ بدايــة هــذه البحــوث يف القــرن التاســع عــرش، ولكنــه أهمــل 

ــذا الصــدد  ــة به ــه العلمي ــا حضــارات أخــرى كحضــارة املســلمني، فاتســمت رؤيت ــي أبدعته ــرة الت ــة ال ــادة العلمي أو كاد امل

باملحدودية.

لذلــك فالحاجــة إىل »تاريــخ العلــوم« حاجــة علميــة كونيــة. ألنهــا متكــن مــن تجديــد البحــث العلمــي يف مجــال يعتــر اليــوم 

مــن أخصــب املجــاالت العلميــة وأكرهــا امتــدادا يف تخصصــات علميــة متعــددة، وأقدرهــا يف تجســر التخصصــات املتباينــة، 

ــوم يف الحضــارة  ــخ العل ــز لتاري ــن تأســيس مرك ــة. وع ــارات املختلف ــامء الق ــني عل ــل ب ــي الفاع ــرة الحــوار العلم ــيع دائ وتوس

اإلسالمية يف غرب العامل اإلسالمي جاء استجابة لهذا التوق.
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األهداف والوسائل

مــن خــالل تكلــم الدواعــي التأسيســية، تــرز مجموعــة مــن األهــداف العلميــة والحضاريــة التــي يأمــل مركــز تاريــخ العلــوم أن 

يسهر عى تحقيقها:

- الكشــف عــن فلســفة العلــوم الدقيقــة عنــد العــرب واملســلمني، وبيــان عالقتهــا وتكاملهــا مــع العلــوم املجــاورة لهــا يف املجــال 

العريب اإلسالمي وخارجه.

- توســيع مجــال البحــث اإلبســتمولوجي والتاريخــي ليشــمل كل العلــوم مبــا يف ذلــك العلــوم النقليــة. ووصــل مــا انقطــع بــني 

ما سمي بالعلوم الرشعية وما سمي بالعلوم املادية.

- إعــداد االعتبــار لــرتاث العــرب واملســلمني يف مجــال العلــوم الدقيقــة والتعريــف باإلضافــات العلميــة التــي أغنــت تاريــخ هــذه 

العلوم، خاصة ما ألف يف منطقة الغرب اإلسالمي.

- إنشاء بنك للمعلومات والوثائق املتعلقة بتاريخ العلوم لتسهيل وصول املعلومة إىل الباحثني املتخصصني.

- تجميع جهود الباحثني يف تاريخ العلوم يف املغرب وخارجه، وتسهيل التنسيق بينهم...

ولتذليل سبل الوصول إىل هذه األهداف سيتوصل املركز مبجموعة من الوسائل، من أهمها :

- عقد رشاكات علمية من املراكز واملعاهد املختصة يف تاريخ العلوم يف العامل، لتبادل املعلومات والوثائق، والخرات.

- تنظيم دورات تكوينية لفائدة الطلبة والباحثني لتعميق معرفتهم مبجال تاريخ العلوم.

- إصدار دورية علمية متخصصة يف تاريخ العلوم.

- إنشاء موقع إلكرتوين يعرف باملركز وأهدافه وأنشطته، ويكون صلة وصل بني املتخصصني يف هذا املجال.

- نــرش البحــوث والدراســات واألطروحــات األكادمييــة التــي تخــدم أهــداف املركــز، وترجمــة األعــامل املهمــة يف ميــدان تاريــخ 

العلوم يف الحضارة اإلسالمية.
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تأسســت الجمعيــة يف 13 مــارس 1986، وهــي منظمــة غــر حكوميــة، ذات 

ــم  ــة األم ــة لهيئ ــالم التابع ــل الس ــة لرس ــة العاملي ــو املنظم ــة، عض ــة عام منفع

املتحــدة وذات الصفــة االستشــارية الخاصــة لــدى املجلــس اإلقتصــادي اإلجتامعي 

لأمم املتحدة.

أهــــدافــها

التنميــة الثقافيــة واإلجتامعيــة واإلقتصاديــة لجهــة فــاس خاصــة ولربــوع املغــرب عامــة، وتعنــي بالدراســات العلميــة والحضارية 

واملحافظــة عــى الــراث الثقــايف واإلنســاين، كــام أنهــا تســعى إىل التعــاون والتنســيق مــع الجمعيــات والهيئــات التــي لهــا نفــس 

اإلهتاممات.

جمعية فاس سايس

الشركات

جمعية “فاس سايس” تكرّم األمري خالد الفيصل يف فعاليات خيمة الفكر 
واإلبداع باملغرب

جمعية »فاس سايس« تكرّم السيد عبد الله البوسعيدي

جمعية فاس-سايس تكرم نوال املتوكل
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أسســت مؤسســة ســيدي مشــيش العلمــي كمنظمــة غــر حكوميــة، اثــر تنامــي 

األنشــطة االجتامعيــة واإلنســانية والتضامنيــة والثقافيــة والفنيــة والرياضيــة مــع 

تطويــر العالقــات الدوليــة، التــي كنــت وال زلــت أقــوم بهــا. فقــد تنامــت هــذه 

األعــامل وتنامــى معهــا االحســاس بالحاجــة امللحــة للقيــام باملزيــد، خاصــة بجهــة 

الغــرب الــرشاردة بنــي احســن. تلــك الجهــة الشاســعة واملتوفــرة عــى إمكانــات 

برشيــة وطبيعيــة هائلــة والتــي صــارت تشــهد درجــة كبــرة ومقلقــة مــن الفقــر 

والبطالــة والتلــوث واألميــة والهــدر املــدريس، مواكبــة مــع منــو دميوغــرايف مرتفــع. 

الــيشء الــذي جعــل مــن الــروري القيــام، بــكل مــا ميكــن القيــام بــه، مــن تضامــن وتعــاون وتآخــي. وهــذا األخــر هــو الشــعار 

ــة والجهــل والتهميــش واإلقصــاء والفقــر  األســايس للمؤسســة، للرفــع مــن مســتوى ســاكنة الجهــة، والحــد مــن ظواهــر األمي

والبطالــة والتلــوث والبــؤس والتشــاؤم. وهكــذا، ســنة 1994، قررنــا إنشــاء املؤسســة كآليــة لتنفيــذ هــذه املشــاريع وملســاعدة 

الفقــراء واملواطنــني يف وضعيــة صعبــة، إميانــا منــا بــان أســاس كل منــو وكل تقــدم هــو، قبــل كل يشء، نــرش املعرفــة بالرتبيــة 

والتعليم، وتكوين أجيال واعية وعاملة ومنتجة ومتفائلة، مام جعل من شعارات املؤسسة الرتبية أوال والرتبية دامئا.

 يف الحقيقــة، إن موضــوع الرتبيــة والتعليــم والثقافــة والتكويــن والتأهيــل حيــوي، ويهــم عــدة جوانــب وأبعــاد كلهــا متداخلــة 

ــي  ــري والدين ــيولوجي والفكــ ــي والسوس ــايف والفن ــيكولوجي والثق ــرايف والس ــي والجغ ــد التاريخ ــا البع ــن بينه ــة. م ومتكامل

ــل  ــب يف نق ــذا يص ــد أن كل ه ــن األكي ــان. وم ــخصية اإلنس ــع ش ــا تطب ــي كله ــا، وه ــيايس وغره ــاري والس ــي والحض والروح

وتوســيع املعرفــة لخدمــة هــذا اإلنســان، وخلــق الظــروف والروابــط املالمئــة واألنجــع للتفتــح والتعايــش والتحــاور والتضامــن 

والتبادل واالحرتام والكرامة.

وإميانــا مــن املؤسســة بأهميــة موضــوع الرتبيــة والتعليــم والثقافــة والتكويــن، وانــه األســاس الــذي تنبنــي عليــه كل هيــاكل 

املجتمــع الصالــح واملتقــدم، فلقــد خصصــت جــزءا كبــرا مــن نشــاطها لتشــجيع العلــم واملعرفــة وطــالب العلــم واملعرفــة، وذلك 

حســب إمكانياتهــا الذاتيــة املتواضعــة. فلــم تبخــل جهــدا يف كل مــا تســتطيع القيــام بــه يف جهــة الغــرب الــرشاردة بنــي احســن، 

ســواء عــى مســتوى التعليــم االبتــدايئ واإلعــدادي والثانــوي أو عــى مســتوى التعليــم العــايل والبحــث العلمــي. فاملؤسســة 

تســاهم ســواء يف الوســط الحــري أو الوســط القــروي، يف بنــاء أو ترميــم أماكــن التعليــم، وتوفــر اللــوازم املدرســية عنــد كل 

ــح  ــص من ــدارس، وتخصي ــات بامل ــواة ملكتب ــب كن ــا بالكت ــيب، وتزويده ــات بالحواس ــض املؤسس ــز بع ــدريس، وتجهي ــول م دخ

لتالمــذة العــامل القــروي للحــد مــن الهــذر املــدريس، وإقامــة معــارض وزيــارات ملواقــع أثريــة بالجهــة. كــام تنظــم وتشــارك يف 

محارضات ومناظرات وندوات وأيام دراسية وثقافية وتربوية وتكوينية.

ومــن جهــة أخــرى، فــان املؤسســة تربطهــا اتفاقيــات الرشاكــة مــع وزارة الرتبيــة الوطنيــة بالربــاط ومــع كليــة اآلداب والعلــوم 

اإلنســانية بجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة، وتقــوم بعــدة أنشــطة يف هــذا اإلطــار. وهكــذا فــإن املؤسســة تشــجع التعليــم العــايل 

والبحــث العلمــي، بتخصيــص ســنويا منــح جامعيــة للمحتاجــني مــن الطلبــة الجامعيــني، ذكــورا وإناثــا، الوافديــن عــى جامعــة 

ــص  ــة تخ ــة وثقافي ــطة علمي ــدة أنش ــاهم يف ع ــن،كام تس ــي احس ــرشاردة بن ــرب ال ــة الغ ــرى جه ــدن وق ــن م ــل م ــن طفي اب

الجامعة. ويف العرشية األخرة خصصت املؤسسة 555 منحة لطلبة جامعة ابن طفيل.

مؤسسة سيدي مشيش العلمي

الشركات
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ــل  ــن طفي ــة اب ــني جامع ــدة ب ــات وطي ــط عالق ــادرت برب ــي، ب ــامل الخارج ــى الع ــاح ع ــة االنفت ــة بأهمي ــن املؤسس ــا م ووعي

ــني  ــاون ب ــة والتع ــة الرشاك ــل باتفاقي ــذا العم ــوج ه ــايل ALGARVE. وت ــرب الرتغ ــة الغ ــرب« بجه ــة الغ بالقنيطرة«وجامع

ــل  ــن طفي ــة اب ــني جامع ــاون ب ــة والتع ــة الرشاك ــرام اتفاقي ــادرة أدت إىل إب ــك مبب ــت كذل ــاي2005. وقام ــني يف 17  م الجامعت

وجامعة إشبيليا بإسبانيا يف 3مارس 2010. 

كــام أن املؤسســة وقعــت مــن جهتهــا اتفاقيتــني مــع مؤسســتني يف الغــرب الرتغــايل يكتســيان صبغــة علميــة وثقافيــة. االتفاقيــة 

 LE CENTRE DE CULTURES ARABE )ISLAMIQUE ET( »األوىل مع »مركــز الثقافــات العربيــة واإلســالمية واملتوســطية

MEDITERRANIENNE بجامعـــــة الغرب ALGARVE »بفــــارو« FARO  عاصمــة الغــرب الرتغــايل. واالتفاقيــــة الثانيــة 

 LA FUNDACAO AL MOUATAMID IBN ABBAD :»مـــع »مؤسسة املعتمـــد ابــن عبــاد للثقافــة اإلســالمية واملتوســطية

PARA A CULTURA ISLAMICA E MEDITERRANICA  مبدينة »سلفس«)شــلب إبــان عهــد األندلــس( SILVES، التــي 

توجــد كذلــك بالغــرب الرتغــايل. ويف نفــس الســياق بــادرت املؤسســة وهيئــت كل األرضيــة الالزمــة إلبــرام اتفاقيتــني أخرتــني بــني 

ــة  ــة للقنيطــرة مع »مدين ــة الحري ــة، والجامع ــن جه ــة وزان وبلدية«ســووبراس دي الرطــل« Sao Bras de Alportel   م بلدي

تافرا«  TAVIRA بالغــرب الرتغــايل مــن جهــة أخــرى. وكال هاتــني االتفاقيتــني ينصــان عــى التعــاون يف ميــدان الرتبيــة والتعليــم. 

وبدء فعال العمل يف تنفيذهام. وهكذا نعزز الحوار والتعاون بني ضفتي غرب املتوسط.

إن املؤسســة يف كل مــا تقــوم بــه، ليــس لهــا أي مطمــع، بــل املســاعدة والعمــل التضامنــي املتطــوع واملســتمر والنزيــه، تعمــل 

بــاإلرشاك الفعــي مــع الســاكنة املحليــة كجمعيــات آبــاء وأوليــاء التالميــذ، واملديريــن والطاقــم التعليمــي للمؤسســات التعليمية 

املعنيــة، واملتطوعــني مــن املجتمــع املــدين. وهكــذا، نشــارك جميعــا يف قضيــة التمــدرس واملدرســة بجمــع وســائلنا وتقويتهــا، 

انطالقــا مــن إمكاناتنــا ومبادراتنــا املحــدودة، هادفــني إىل توطيــد متــدرس األطفــال والحــد مــن الهــذر املــدريس. ومــن أجــل هــذا 

نعمل مع رشكاء اجتامعيني يف عدد من الجامعات القروية واألحياء املهمشة  بالجامعات الحرية داخل الجهة.

فراير 2011

الدكتور مصطفى مشيش العلمي

رئيس مؤسسة سيدي مشيش العلمي

افتتاح معرض مؤسسة سيدي مشيش العلمي حول الجغرايف 
االدرييس. 16 مارس 2017 بكلية األداب والعلوم اإلنسانية 

بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة
افتتاح املعرض الثقايف والتاريخي الذي تنظمه  مؤسسة مشيش 

العلمي يف 26 ماي 2017 بالرباط
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تأسســت الجمعيــة املغربيــة للــرتاث والعلــوم والحضــارة يــوم 29 أكتوبــر 2019 

بكليــة الطــب والصيدلــة وطــب األســنان بفــاس عــى يــد مجموعــة مــن األســاتذة 

والباحثني واملهتمني مبيدان الرتاث عموما واملغريب خصوصا.

هدفها:

التعريف بالرتاث العلمي املغريب وعالقته بالحضارة يف املغرب ودعم سبل ترسيخه واملحافظة عليه	 

التشجيع عى العلم واملعرفة والتشبث بالهوية املغربية	 

تشجيع الطاقات املبدعة يف مجال الرتاث والعلوم والحضارة يف املغرب بالوسائل املمكنــة.	 

رعاية واحتضان الطلبة املتفوقني بهدف تطوير مهارتهم الشخصية واملجتمعية.	 

هذا وقد نظمت الجمعية مجموعة من الندوات يف ميدان الرتاث املغريب أهمها:

الندوة األوىل للرتاث والحضارة: 28 فراير 2020: محارضة للدكتور حسن أوريد يف موضوع »الرتاث والحضارة »

النــدوة الثانيــة للــرتاث والحضــارة: 27 أكتوبــر 2020: محــارضة لأســتاذ جــامل بامــي يف موضــوع:« علــم العمــران املغــريب مــن 

منظور أنرتبولوجي«

ــة الشــفوية يف  ــي. يف موضــوع: »مدخــل إىل الثقاف ــتاذ حســن نجم ــر 2020 لأس ــرتاث والحضــارة: 27 نون ــة لل ــدوة الثالث الن

املغرب غناء العيطة منوذجا«

النــدوة الرابعــة للــرتاث والحضــارة: 05 مــارس 2021 لأســتاذ الدكتــور محمــد اللبــار، يف موضــوع: »وقفــات يف تاريــخ وتــراث 

مدينة فاس«

الجمعية المغربية للتراث 
والعلوم والحضارة

الشركات
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اإلنجازات
مؤتمرات

ندوات
إصدارات

أطروحات
الموقع اإللكتروني
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نظمــت كليــة الطــب والصيدلــة وطــب األســنان بفــاس 
بدعــم مــن جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه امللتقــى 
ــب  ــخ الط ــوع : »تاري ــاس يف موض ــب بف ــخ الط األول لتاري

بفاس« يوم 19 شتنر 2013.

ــون  ــتاذ »ج ــم األس ــن تقدي ــارضة م ــة مبح ــت الجلس افتتح
جــاك باتــان« عضــو أكادمييــة الطــب ورئيــس الجمعيــة 
الفرنســية لتاريــخ الطــب. يف حــني متــت مناقشــة محــارضات 

أخرى متحورت جلها حول موضوع الندوة.

ــة  ــة ملكتب ــارة ميداني ــدوة بزي ــات هــذه الن اختتمــت فعالي
القرويــني العتيقــة تــم خاللهــا عــرض الكتــب واملخطوطــات 

الطبية القدمية.

ملتقى فاس األول:
تاريخ الطب بفاس

19 شتنبر 2013

مؤتمرات
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الصور الخاصة بالمؤتمر األول

السيد رئيس الجامعة و السيد عميد كلية الطب أثناء تدشني 
أسامء املدرجات بأسامء أعالم طبية عربية
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نظمــت لجنــة الــرتاث بكليــة الطــب والصيدلــة وطــب 
ــن  ــد ب ــة ســيدي محم ــع جامع ــة م ــاس، برشاك ــنان بف األس
عبــد اللــه ملتقــى فــاس الثــاين حــول تاريــخ الطــب أيــام 15 
و 16 أكتوبــر 2014 تحــت عنــوان : البيامرســتانات باملغــرب 
ــدوة  ــذه الن ــرتاث له ــة ال ــتدعت لجن ــد اس ــس. وق واألندل

مختصني دوليني و وطنيني.

ــارص األمــني  ــدوة مبحــارضة لأســتاذ فيصــل الن افتتحــت الن
ــخ الطــب اإلســالمي تحــت  ــة لتاري ــة الدولي ــام للجمعي الع

عنوان : الرازي و إنجازاته.

كــام متيــز هــذا امللتقــى أيضــا بعــروض و محــارضات أرخــت 
لحقبــة البيامرســتانات باملغــرب و األندلــس )بيامرســتان 
ســيدي فــرج، ســال، طنجــة، مراكــش و غرناطــة(. اختتمــت 

فعاليات الندوة بزيارة لبيامرستان سيدي فرج بفاس.

ملتقى فاس الثاني:
البيمارستانات بالمغرب 

واألندلس
15-16 أكتوبر 2014

مؤتمرات
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الصور الخاصة بالمؤتمر الثاني

السيد رئيس الجامعة يكرم األستاذ نارص الفيصل

زيارة لبيامرستان سيدي فرج

زيارة للمدينة القدمية بفاس
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ــب  ــة وط ــب والصيدل ــة الط ــرتاث بكلي ــة ال ــت لجن نظم
األســنان بفــاس، برشاكــة مــع جامعــة ســيدي محمــد بــن 
ــة  ــخ األوبئ ــث  حــول تاري ــاس الثال ــى ف ــه ملتق ــد الل عب
ــة  ــاب كلي ــر 2015  برح ــام 21 و 22  أكتوب ــرب  أي باملغ

الطب والصيدلة وطب األسنان بفاس 

و اســتضاف امللتقــى ثلــة مــن الخــراء مــن فرنســا، 
اململكة املتحدة ، و الرشق األوسط و تونس و املغرب.

ــخ  ــول تاري ــدورة ح ــذه ال ــس له ــوع الرئي ــور املوض متح
ــوع إىل  ــذا املوض ــار ه ــدف اختي ــرب. و يه ــة باملغ األوبئ
اســتحضار الوضــع الوبــايئ للمغــرب يف نهايــة القــرن 
التاســع عــرش و بدايــة القــرن العرشيــن عــى وجــه 
ــي  ــياق االجتامع ــوء الس ــى ض ــه ع ــوص، و تحليل الخص

واالقتصادي و سياسات التدبر الصحي يف تلك الحقبة.

الحلقــة  الــذي ميثــل  األوبئــة  مــع موضــوع  مبــوازاة 
مبحارضتــني  النــدوة  افتتحــت  للملتقــى،  املحوريــة 
افتتاحيتــني، تناولــت األوىل لأســتاذ ســليم الحســيني مــن 
ــام  ــاس، في ــة لف ــاعة املائي ــخ الس ــدة تاري ــة املتح اململك

ناقشت الثانية موضوع النساء الطبيبات يف العامل العريب و اإلسالمي للدكتور رشيف إدريس من تونس.

عــى هامــش األنشــطة األكادمييــة للملتقــى، اختتمــت هــذه النــدوة مبحــارضة حــول الشــبكة املائيــة للمدينــة العتيقة 
بفــاس تلتهــا زيــارة ميدانيــة رفقــة خــراء مــن أجــل التعــرف عــى هــذه الشــبكة و كيفيــة إدارتهــا و كــذا قوانــني 

توزيع املاء مبدينة فاس إبان نشأتها. و قد استدعت لجنة الرتاث لهذه الندوة مختصني دوليني ووطنيني.

مؤتمرات

ملتقى فاس الثالث:
تاريخ األوبئة بالمغرب

21-22 أكتوبر 2015
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الصور الخاصة بالمؤتمر الثالث

رئيس الجامعة يكرم السيد سليم الحسني

مدرسة العطارين أثناء زيارة ميدانية للمدينة العتيقة صورة أمام باب أيب الجنود بفاس

جانب من الجلسات اليومية للمؤمترصورة أمام باب أيب الجنود بفاس
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تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد 
الســادس نــر اللــه نظمــت لجنــة الــرتاث بكليــة الطــب 
ــة وطــب األســنان بفــاس، برشاكــة مــع جامعــة  والصيدل
ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه  والجمعيــة الدوليــة لتاريــخ 
والتكنولوجيــا  العلــوم  ومؤسســة  اإلســالمي  الطــب 
ــة  ــة الدولي ــابع للجمعي ــدويل الس ــر ال ــارة، املؤمت والحض
لتاريــخ  الرابــع  امللتقــى  و  اإلســالمي  الطــب  لتاريــخ 

الطب.

حيــث عــرف املؤمتــر مشــاركة مجموعــة مــن املتدخلــني مــن العــامل العــريب واإلســالمي ومــن دول أخــرى مــن كل 
أرجاء املعمور.حيث تم تقديم نتائج أبحاث قيمة حول تاريخ الطب يف الرتاث اإلسالمي.

ــام، مــن بينهــا  ــم تناولهــا عــى مــدى أربعــة أي ــة متنوعــة ت ــة املنظمــة للمؤمتــر محــاور علمي وقــد حــددت اللجن
ــدور الحضــاري واالجتامعــي للمستشــفيات،  ــس الطــب، وال ــة وتدري ــة، واملــدارس الطبي ــخ املصطلحــات الطبي تاري
ومبــادئ التســامح واالنفتــاح عــى ثقافــات مختلفــة التــي يزخــر بهــا الــرتاث، واملســاهامت املختلفــة لعلــامء الطــب 
ــدوات  ــوم املعــارصة. وســتقدم املشــاركات يف شــكل ن ــة و العل ــة الكوني ــاء املعرف وأعــالم الحضــارة اإلســالمية يف بن

علمية، وجلسات موضوعاتية، ودورات تكوينية قصرة. كام تشمل األنشطة أيضا معرضا للملصقات العلمية.

وقــد خصصــت اللجنــة املنظمــة للمؤمتــر  زيــارة املدينــة القدميــة بتأطــر  مــن متخصصــني، للوقــوف يف عــني املــكان 
عــى روعــة املــكان و عمــق التاريــخ، لفهــم منــاخ ومنطــق اإلنتــاج العلمــي الــذي عرفتــه املدينــة و العــامل االســالمي 

يف فرتات زاهرة من تاريخه.

مؤتمرات

تحت الرعاية السامية لصاحب 
الجاللة الملك محمد السادس نصر 

اهلل
ملتقى فاس الرابع لتاريخ 

الطب
المؤتمر الدولي السابع 
للجمعية الدولية لتاريخ 

الطب اإلسالمي
24-28 أكتوبر 2016
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الصور الخاصة بالمؤتمر الرابع

السيدة وزيرة التعليم العايل أثناء زيارتها ملعرض املؤمتر

صورة داخل مدرسة العطارين بفاسصورة داخل  مدرسة العطارين بفاس
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ــب  ــة وط ــب والصيدل ــة الط ــرتاث بكلي ــة ال ــت لجن نظم
األســنان بفــاس، برشاكــة مــع جامعــة ســيدي محمــد بــن 
عبــد اللــه امللتقــى الــدويل 5 لتاريــخ الطــب  أيــام 17 – 
الطــب  موضوع«:تاريــخ  يف   ،2017 أكتوبــر  و19   18
النفــيس يف الــرتاث العــريب اإلســالمي«. وعــى مــدى األيــام 
اســتأثرت  الخامــس،  الــدويل  امللتقــى  لهــذا  الثــالث 
الدوليــني،  والخــراء  املحارضيــن  األســاتذة  مداخــالت 
باهتــامم الطلبــة الباحثــني واألطبــاء األخصائيــني يف الطــب 
ــب  ــل إىل الط ــدرس والتحلي ــوا بال ــن تطرق ــيس، الذي النف
ــه  ــن كل جوانب ــالمي، م ــريب اإلس ــرتاث الع ــيس يف ال النف
ســواء العالجيــة منهــا أو الوقائيــة، اســتنادا إىل نتائــج 
أبحاثهــم العلميــة التــي أنجزوهــا بدقــة. و يهــدف اختيار 
العــريب  الــرتاث  يف  النفــيس  الطــب  موضوع  تاريــخ 
اإلســالمي لهذا امللتقــى الــدويل الخامــس لتاريــخ الطــب 

بفاس، إىل:

1. استحضار سياسات التدبر الصحي يف تلك الحقبة.

2. تحليل الوضع النفيس عى ضوء السياق االجتامعي واالقتصادي.

3. معاينة األشواط التي تم قطعها يف تطوير أساليب العالجات النفسية.

4. مقاربة ما يتعني إنجازه بالحارض، للميض قدما يف هذا املسار. 

هــذا امللتقــى الــدويل الخامــس، متيــز كذلــك بتكريــم األســتاذ الراحــل ســليم عــامر، واســتحضار روح الفقيــد األســتاذ 
عــالل ركــوك، وهــام علمــني بارزيــن أســديا خدمــات جليلــة للطــب النفــيس للعاملــني العــريب واإلســالمي بشــكل عــام، 
ــب  ــخ الط ــة لتاري ــتوى الجمعية الدولي ــى مس ــاص، إن ع ــكل خ ــية بش ــة التونس ــة والجمهوري ــة املغربي وللمملك

اإلسالمي، أو الجمعية املغربية للطب النفيس.

مؤتمرات

ملتقى فاس الخامس:
تاريخ الطب النفسي في 
التراث العربي اإلسالمي

17-19 أكتوبر 2017
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جانب من معرض الذي أقيم ببهو الكلية مبناسبة املؤمتر

عرض مرسحي طاليب حول تاريخ الطبجانب من معرض الذي أقيم ببهو الكلية مبناسبة املؤمتر
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تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد 
الســادس نــر اللــه نظمــت لجنــة الــرتاث بكليــة الطــب 
ــة وطــب األســنان بفــاس، برشاكــة مــع جامعــة  والصيدل
ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه والجمعيــة الدوليــة لتاريــخ 
والتكنولوجيــا  العلــوم  ومؤسســة  اإلســالمي  الطــب 
والحضــارة، ملتقــى فــاس الســادس لتاريــخ الطــب يف 

موضوع: »تاريخ الجراحة يف الرتاث اإلسالمي«.

عــرف هــذا امللتقــى العلمــي الهــام الــذي تحتضنــه كليــة 
الطــب والصيدلــة وطــب األســنان بفــاس التابعــة لجامعــة 
ــة  ــت إرشاف الجمعي ــه تح ــد الل ــن عب ــد ب ــيدي محم س
الدوليــة لتاريــخ الطــب وبرشاكــة مــع مستشــفى الحســن 
ــا والحضــارة  الثــاين بفــاس، مؤسســة العلــوم والتكنولوجي
ــا املراكــيش للبحــث  ــن البن ــز اب )اململكــة املتحــدة(، مرك
والدراســات يف تاريــخ العلــوم يف الحضــارة اإلســالمية 
املغربيــة  الجمعيــة  للعلــامء(،  املحمديــة  )الرابطــة 
ســيدي  ومؤسســة  ســايس  فــاس  جمعيــة  للجراحــة، 

مشيش العلمي، مشاركة متدخلني من العامل العريب واإلسالمي ومن دول أخرى من كل أرجاء املعمور.

ســلط الرنامــج العلمــي الضــوء عــى تطــور الجراحــة بشــكل عــام مــع الرتكيــز عــى الــرتاث يف الحضــارة العصــور 
الذهبية للحضارة اإلسالمية. كام تم تخصيص جلسة أليب القاسم الزهراوي رائد الجراحة بالقرون الوسطى.

هــذا وعــرف املؤمتــر هــذه الســنة تكريــم أســامء وازنــة يف الجراحــة املغربيــة وعــى رأســهم األســتاذ عبــد القــادر 
التونيس، واألستاذ عي املاعوين.

ــة العتيقــة للوقــوف عــى روعــة املــكان وعمــق  ــة املنظمــة إحــدى جلســات املؤمتــر باملدين وقــد خصصــت اللجن
التاريخ، ولفهم مناخ 

ومنطق اإلنتاج العلمي الذي عرفته املدينة والعامل اإلسالمي يف فرتات زاهرة من تاريخه.

مؤتمرات

المؤتمر السادس لتاريخ الطب:
تاريخ الجراحة في التراث 

اإلسالمي
03-06 أكتوبر 2018
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اســتضافة كليــة الطــب والصيدلــة وطــب األســنان التابعــة 
ــر  ــاس املؤمت ــه بف ــد الل ــن عب ــد ب ــيدي محم ــة س لجامع
ــخ الطــب يف موضــوع  ــدويل الســابع لفــاس حــول تاري ال
»الطــب يف عهــد الدولــة العلويــة خــالل القرنــني 18 

و19م«. أيام 21-19 دجنر 2019.

املغـــربية  الطـبـيـــة  الـتـاريخيـــة  املصــادر  وتجـــمع 
فهــارس  تـعـكـــس  كــام  األجـنبـيـــة،  والكتابــات 
املخطـوطـــات باملكـتـبـــات املغـــربية، أن املغـــرب عـرف 
ــال  ــا يف مجـ ــورا ونبوغـ ــة تطـ ــه التاريخي ــالل مراحل خـ
الطـــب، وأنجـبـــت مدارســـه أطـــباء كـــبار، ساعــــد عى 
ذلــك، تشجـيـعـــات سالطـيـــن الـــدول املتعـاقـــبة عـــى 

الحـكم، وعـنايـتهم بصحـة الـرعـيـة.

و معـــلوم أن يف عهد الـــدولة العـلـــوية عرف  الطـــب املغـــريب ازدهارا، و عـرف قـفـزة نوعية فكر أطـباؤه، و كـثـرت 
مؤلفاتهــم، و توسعـــت حلقــات الــدرس الطبــي مبختلــف معاهـــد  اململكــة إىل جـــانب جـــامع القـــرويني، و كثـــرت 
املارستانات مبختلـــف ربـــوع اململكة، و كل هــــذا كان بفـــضل دعـــم و تشـجـيـعـــات سالطـيـــن الـدولـة العـلامء، و 
حـرصـــهم عى سالمة وصحة املواطـــن املغـــريب، وكـــذا انفـــتاحهم عى املدارس الطـــبية الدوليـــة عـــربية و غـــربية، 
واهـــتاممهم  باقـــتناء و جـــلب املراجع  الطبـــية النفـــيسة، و ابتـعـــاث األطـــباء  إىل الخـــارج لصقـــل مواهـــبهم و 

االحتكاك بغـيـرهـم، و اإلضـافـة إىل تـجاربـهم .

و قـــد ساهـــم كـــل هـــذا، يف بـــروز و نبـــوغ نخـبـــة من األطـــباء و الصيادلـة »العـــشابني » املـغـــاربة يف تخـصصات 
متـنوعـــة، سـاهـــموا يف تأطـيـــر حلـــقات الـــدرس الطـبي املـغـــريب، وأغـنوا الساحـــة الطـبيـة مبؤلفاتـــهم، و حـاربوا 
مجموعــة مــن األوبئـــة ،و إن نظـــرة خاطـــفة يف فهــارس مخطـــوطات املؤلفـــات الطـــبية  املغـــربية التي تـزخـــر بها 

املكتبات املغـربية ، لتدل عى ذلك . 

مؤتمرات

المؤتمر السابع لتاريخ الطب:
النبوغ المغربي في الطب 
العربي: الطب في الدولة 
العلوية من خالل القرنين 

18 و 19م
»دورة عبد السالم العلمي«

19-21 دجنبر 2019
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و يعـتـبـــر مؤرخـــو الطـــب املغـــريب، أن الطبـيـــب عـــبد الســالم بن محمد العـــلمي الحســني املتوىف ســنة 1323هـ 
/1905م هـو خـامتة أطـباء القـرن التـاسع عـرش مـن األطـباء املغـاربة مـن خـريـجي أطـباء جامع القـروييـن، و نبغ 
بهــا حـــتى انتـــدبه جـــاللة السلطـــان مــوالي الحســن ، إلكــامل دراســته الطبـيـــة يف مــر العـــربية، كام أنه استفـــاد 
من املدرسة  الطـبـــية الفـــرنسية واإلسبانية، و تـــرك مؤلفات كثيـــرة يف مجال الطـــب يف تخـــصصات متنوعـــة، نالـت 
شهـــرة واسعـــة يف املدارس الطـبـــية املغـــربية ، و كانت محـل عـناية و إعـــجاب من قـبل السالطيـن  ، فأمـروا بطـبع 

بعـضها، و احـتـلت الصدارة ضمن املراجع الطـبـية يف حلقـات الـدرس الطـبي بجامع القـروييـن و غـيـره .

و نـحـــن اعـــتبارا لهـــذا الـنبـــوغ املغـريب  يف الطـب العـريب خـالل فـرتتـه العـلويـــة ، و تألقـه يف شخـص عـبد السالم 
العـــلمي الحسني ذو املســـتوى العـــلمي و املـعـــريف املتميـــز، و اإلملام بالتقـــنيات الطبـية و مصطـــلحاتها، و أهـمية 
مؤلفـــاته املـراجـــع ، قـــررت  اللجـــنة العـــلمية للنـــدوة أن تـكرمـــه بإطـــالق اسمه عى  دورتها السابعـــة  من خالل 
تخصيــص حصــة لحيــاة عبــد الســالم العلمــي حياتــه ومؤلفاتــه ، وحصــة أخــرى للمستشــفى و املدرســة الطبيــة الــذي 
درس بهــام )عبــد الســالم العلمــي ( القــر العينــي مبــر تاريخــه و نشــأته بحضــور خــراء مــن جمهوريــة مــر 

العربية الشقيقة. 

وشــارك يف تـأطـيـــر جلســات هــذا املؤمتــر العـلـــمي مجـموعـــة مـــن الباحـثيـــن مــن داخــل وخــارج الوطــن مــن 
مؤرخـيـن وأطـباء وطلبة ومهـتميـن.

ــة العتيقــة للوقــوف عــى روعــة املــكان وعمــق  ــة املنظمــة إحــدى جلســات املؤمتــر باملدين وقــد خصصــت اللجن
التاريخ، ولتدارس النبوغ املغريب يف الطب العريب.



35 لجنة التراث | 2022-2021 

الصور الخاصة بالمؤتمر السابع



لجنة التراث | 2022-2021 36

ــب  ــة وط ــب والصيدل ــة الط ــرتاث بكلي ــة ال ــت لجن نظم
األســنان بفــاس، ملتقــى فــاس الثامــن لتاريــخ الطــب يف 
موضــوع  جــاء  وقــد  األوبئــة«،  »تاريــخ  موضــوع: 
التــي شــهدتها  تاريــخ األوبئــة والجوائــح  الســتحضار 

الحضارة العربية اإلسالمية.

ــن  ــه كان ع ــز املؤمتــر خــالل هــذه الســنة بكون ــام متي ك
ــة الوبائيــة التــي تشــهدها  مؤمتــرا عــن بعــد نظــرا للحال
ــذي  ــام ال ــى العلمــي اله ــد عــرف هــذا امللتق ــا، وق بالدن
احتضنتــه كليــة الطــب والصيدلــة وطــب األســنان بفــاس 
التابعــة لجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه مشــاركة 
متدخلــني مــن العــامل العــريب واإلســالمي. كــام ســلط   
الرنامــج العلمــي الضــوء عــى تاريــخ األوبئــة والجوائــح 
التــي شــهدتها الحضــارة العربيــة اإلســالمية، الوبــاء و 
ــرض  ــم ع ــم تقدي ــام ت ــرب، ك ــخ املغ ــفاء يف تاري االستش
حــول وبــاء التيفــوس يف املغــرب، شــهادة حيــة مــن 
ــرق  ــم التط ــام ت ــي، ك ــيش العلم ــى مش ــتاذ مصطف األس
ألعــالم الرســائل الطبيــة الرتاثيــة الوبائيــة األندلســية 

املغربية - مقنعة السائل عن املرض الهائل البن الخطيب و غرها من املواضيع ذات الصلة.

مؤتمرات

المؤتمر الثامن لتاريخ الطب:
تاريخ األوبئة

17-18 دجنبر 2020
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انطالقــاً مــن حــرص جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله  
ــة  ــايف للعاصم ــي و الثق ــعاع العلم ــامم باإلش ــى االهت ع
ــارس 2018  ــة 30 م ــوم الجمع ــم ي ــة، ت ــة للمملك العلمي
ــني  ــة القروي ــوان »جامع ــت عن ــاب تح ــاء كت ــل إمض حف
ــد  ــور محم ــه الدكت ــب« لصاحب ــازة يف الط ــح أول إج متن
زيــن العابديــن الحســيني، و ذلــك برحــاب كليــة الطــب 
والصيدلــة وطــب األســنان بفــاس. وقــد ســلمت اإلجــازة 

يف الطــب مــن جامعــة القرويــني ســنة 603هـــ موافــق 1207م عــى عهــد الخليفــة املوحــدي أيب عبــد اللــه محمــد بــن 
يعقوب بن يوسف بن عبد املومن امللقب بالنارص.

تنص اإلجازة عى حضور املوثق القايض محمد بن عبد الله طاهر إىل جانب ثالثة أطباء كبار :
الطبيب ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد املالقي املعروف بابن البيطار .	 
الطبيب أبو العباس أحمد بن مفرج املعروف بالنبطي.	 
الطبيب أبو عمر أحمد بن محمد بن الحجاج املعروف باإلشبيي.	 

أمــا عــن مؤلــف هــذا الكتــاب، فهــو أســتاذ محــارض زائــر بجامعــات مغربيــة وأجنبيــة، أســتاذ التاريــخ العســكري 
باألكادمييــات والكليــات العســكرية العليــا باملغــرب، واملدرســة املحمديــة للمهندســني واملعهــد امللــي لــإلدارة الرتابية. 
مشــارك يف مؤمتــرات دوليــة ووطنيــة مــن بينهــا املؤمتــر الــدويل 37 للتاريــخ العســكري بريوديجانــر و مهتــم مبجــاالت 

حضارية مرتبطة باملخطوطات كالطب والفلك.

تعتــر هــذه املحــارضة امتــداد لسلســلة مــن التظاهــرات وامللتقيــات العلميــة و الثقافيــة و التــي تــرشف عليهــا لجنــة 
الــرتاث بفــاس منــد 5 ســنوات، و نذكــر مــن بينهــا امللتقــى الــدويل لتاريــخ الطــب بفــاس، أبحــاث علميــة تســتحر 

الجوانب املرشقة من تراثنا العريب اإلسالمي، محارضات و زيارات ميدانية و أعامل أخرى.

ويتجــى الهــدف األســايس مــن هــذه التظاهــرة يف إبــراز دور الحضــارة اإلســالمية يف بنــاء نهضــة شــعوب العــامل مــن 
خــالل منــوذج الطــب بأبعــاده النظريــة و تطبيقاتــه امليدانيــة، و كــذا تأكيــد املزاوجــة بــني املــايض و الحــارض و ضــامن 
اســتمرارية اإلجتهــادات العلميــة ألســالفنا مــن جهــة، و مــن جهــة أخــرى تشــجيع و توجيــه طلبــة الطــب يف االعتــامد 

عى تاريخ الطب يف تكوينهم األكادميي.

ندوات

حفل إمضاء كتاب :
»جامعة القرويين تمنح أول 

إجازة في الطب«
للخبير في علم المخطوطات

السيد الدكتور محمد زين 
العابدين الحسيني
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يف إطــار أنشــطته العلميــة نظــم مركــز ابــن البنــا املراكيش 
الحضــارة  العلــوم يف  تاريــخ  والدراســات يف  للبحــوث 
اإلســالمية بتنســيق مــع لجنــة الــرتاث بكليــة الطــب 
والصيدلــة وطــب األســنان بفــاس بقاعــة إدريــس بنزكــري 
ــل 2018م  ــخ 25 أبري ــامء بتاري ــة للعل ــة املحمدي بالرابط
ــة يف  ــة بعنوان: »إجــازات يف الطــب والصيدل ــدوة علمي ن
تاريــخ املغــرب العلمي« مبشــاركة األســاتذة: الدكتــور 
البشــر  العابديــن الحســيني والدكتــور  محمــد زيــن 

بنجلون والدكتور جامل بامي.

افتتحــت هــذه النــدوة بتــالوة آيــات بينــات مــن الذكــر 
الحكيــم ، تلتهــا كلمــة رئيــس الجلســة الدكتــور نــور 
الديــن شــوبد منوهــا بهــذا اللقــاء العلمــي الــذي يعتــر 
تجديدا ألعامل مركز ابن البنا املراكيش، واستئنافا ملسرته.

ــنان  ــة وطــب األس ــة الطــب والصيدل ــتاذ بكلي ــون، أس ــور البشــر بنجل ــا الدكت ــي ألقاه همــت املحــارضة األوىل الت
بفــاس، وطبيــب أخصــايئ يف جراحــة الجهــاز الهضمــي، والكاتــب العــام للجنــة الــرتاث بنفــس الكليــة، حــول »إجــازات 
الطــب والصيدلــة يف تاريــخ املغــرب العلمــي مدخــل عــام«، تكلــم فيهــا عــن تعريــف اإلجــازات العلميــة، وأركانهــا 
وأنــواع اإلجــازات املمنوحــة وتصنيفهــا، ومحتوياتهــا، والــرشوط التــي ينبغــي أن يتصــف بهــا الشــيخ املجيــز والطالــب 
املجــاز، وظاهــرة تحريــف وتزييــف اإلجــازات، واالختالفــات الرئيســة بــني اإلجــازات والشــهادة أو الدبلــوم، ثــم أفــاض 
الحديــث عــن اإلجــازة يف الطــب ومميزاتهــا، والرقابــة عــى األطبــاء مــن قبــل املحتســب، بعــد ذلــك تحــدث عــن 
إجــازات الطــب والصيدلــة يف تاريــخ املغــرب ومثــل لذلــك بثــالث إجــازات: إجــازة عبــد اللــه بــن صالــح الكتامــي 
ســنة 1207م، وإجــازة محمــد الكحــاك ســنة 1832م، وإجــازة عبــد الســالم العلمــي ســنة 1886م، ليختــم بالحديــث 

عن واقع اإلجازة يف الطب الحديث.

ــد مــن الجامعــات  ــن الحســيني، أســتاذ يف عدي ــن العابدي ــور محمــد زي ــاء الدكت ــت مــن إلق ــة كان املحــارضة الثاني
املغربيــة واألكادمييــات العســكرية، مختــص يف التاريــخ العســكري والتاريــخ العلمــي، حــول موضــوع: »أول إجــازة يف 

الطب متنحها جامعة القرويني« التي قسمها إىل ثالثة محاور أساسية:

منظومة التدريس بجامعة القرويني.. 1
إطار تاريخي ملنح اإلجازة.. 2
أول إجازة ومكوناتها. 3

ندوات

إجازات في الطب والصيدلة 
في تاريخ المغرب العلمي

25 أبريل 2018
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العلمــي  املنهــج  األول إىل  املحــور  فقــد تطــرق يف 
ــا  ــن بينه ــوم وم ــني يف العل ــة القروي ــي بجامع التجريب
الطــب، وبعــض صفــات األســاتذة بجامعــة القرويــني، 
القرويــني،  بجامعــة  العلمــي  التكويــن  ومقــررات 
وتحبيــس مخطوطــات الطــب بخزانــة جامعــة القرويني 
منهــا: أرجــوزة يف الطــب العــام البــن طفيــل، إىل جانــب 
تدريــس العلــوم الطبيــة بجزئياتهــا الدقيقة مــع تحديد 
الوصفــات العالجيــة لأمــراض املوصوفــة، ثــم أشــار إىل 
اإلطــار التاريخــي ملنــح أول إجــازة يف الطــب بجامعــة 
القرويــني وعنايــة ســالطني الدولــة املوحديــة بهــذا 
ــن  ــد ب ــن محم ــه ب ــد الل ــت لعب ــي ُمنح ــال، والت املج
صالــح الشــجار الكتامــي ســنة )603هـــ/1207م(، وقــد 
حــر إجازتــه ثالثــة أســاطني يف الطــب: ابــن البيطــار، 
وأحمــد بــن حجــاج اإلشــبيي، وأبــو العبــاس بــن محمد 
ــاس  ــة ف ــايض مدين ــا ق ــا حره ــايت، وأيض ــرج النب مف

محمد بن عبد الله الحسيني.

املحــارضة الثالثــة: ألقاهــا الدكتــور جــامل بامــي 
رئيــس مركــز ابــن البنــا املراكــيش ورئيــس وحــدة علــم 
ــوع:  ــامء يف موض وعمــران بالرابطــة املحمديــة للعل
ــن أحمــد الكحــاك يف الطــب ســنة  »إجــازة محمــد ب
ــية  ــروف السياس ــارة إىل الظ ــتهلها باإلش 1832م«، اس
واالجتامعيــة الصعبــة التــي منحــت فيهــا إجــازة 
اإلجــازة  ومحتــوى  الكحــاك،  أحمــد  بــن  محمــد 
امللخصــة يف: إشــهاد عدلــني وأطبــاء الوقــت وحجاميــه 
بتجربــة املُجــاز وخرتــه النظريــة والتطبيقيــة، وأخالقه 
وباألخــالط  ودالئلــه،  الطــب  صناعــة  يف  العاليــة 
املهلــكات وباألخرجــة، ومعرفــة النبــات واملعــادن 
البــول  الكســر وأصنــاف  واألدويــة، وشــد جبائــر 
األســئلة  بعــض  طــرح  ثــم  بالقواويــر، 
اإلبســتمولوجية  مــن قبيــل: مــا هــو وضــع الطــب يف 
ــروح  ــتمرار ال ــدى اس ــا م ــازة، م ــن اإلج ــرب  زم املغ
العلميــة واألخالقيــة الســائدة يف اإلجــازة يف املامرســة 
ــني  ــط ب ــة الرب ــا أهمي ــوم، وم ــرب الي ــة يف املغ الطبي
املامرســة الطبيــة والجراحيــة ومعرفــة عنــارص املــادة 
الطبيعيــة  املــواد  قبيــل  مــن  وخواصهــا  الطبيــة 
املســتعملة يف مختلــف األمــراض؟ ويف الختــام تطــرق 
ــتعامري  ــرح االس ــد الط ــي إىل نق ــامل بام ــور ج الدكت

لتاريخ املعرفة الطبية باملغرب.

عىل اليمني األستاذ جامل بامي رئيس مركز ابن البنا املراكيش و 
عىل اليسار األستاذ زين العابدين الحسيني مؤلف كتاب جامعة 

القرويني متنح أول جائزة يف الطب

األستاذ البشري بنجلون كاتب عام لجنة الرتاث بكلية الطب 
والصيدلة وطب األسنان بفاس

صورة جامعية للحارضين بالندوة
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نظمــت كليــة الطــب والصيدلــة بفــاس التابعــة لجامعــة 
ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه يــوم الخميــس 17 محــرم 
ــع مؤسســة  ــة م ــق ل27 شــتنر 2018 برشاك 1440 املواف
ــول  ــة ح ــة علمي ــية ثقافي ــي أمس ــيش العلم ــيدي مش س
األندلــس املســلمة بعنــوان »نفحــات مــن األندلــس 
املســلمة« تخللتــه افتتــاح معــرض األندلــس املســلمة 
ــي،   ــيش العلم ــيدي مش ــة س ــرف مؤسس ــن ط ــم م املنظ
ــة  ــة الطــب والصيدل عــى الســاعة الخامســة مســاء بكلي

بفاس.

أمسيات

أمسية ثقافية علمية حول 
األندلس المسلمة

27 شتنبر 2018

ندوات
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ندوات

ندوات بشراكة مع الجمعية المغربية للتراث والعلوم والحضارة

الندوة األولى للتراث والحضارة
محارضة للدكتور حسن أوريد

يف موضوع:

“الرتاث والحضارة”

الجمعة 28 فراير 2020

كلية الطب والصيدلة وطب األسنان بفاس

الندوة الثانية للتراث والحضارة
محارضة لألستاذ جامل بامي

 يف موضوع:

“ علم العمران املغريب من منظور أنرتبولوجي”

الخميس 15 أكتوبر 2020
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الندوة الثالثة للتراث والحضارة
محارضة لألستاذ حسن نجمي

 يف موضوع:

“ مدخل إىل الثقافة الشفوية يف املغرب:غناء العيطة 
منوذجا ”

الجمعة 27 نونر 2020

الندوة الرابعة للتراث والحضارة
محارضة لألستاذ الدكتور محمد اللبار

 يف موضوع:

 “ وقفات يف تاريخ وتراث مدينة فاس ”

الجمعة 27 نونر 2020

كلية الطب والصيدلة وطب األسنان بفاس

ندوات
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إصدارات
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التيسير في فهم و عالج مرض البواسير
دراسة مقارنة بين ابن سينا و عبد السالم العلمي 

و الطب الحديث
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إصدارات

1 | ar

المؤتمر الدولي الرابع لفاس حول 
تاريخ الطب في التراث اإلسالمي

و

المؤتمر الدولي السابع 
للجمعية الدولية لتاريخ الطب اإلسالمي

24-28 أكتوبر 2016
فاس - المغرب

أعمال المؤتمر
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إصدارات
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مــرض البواســر مــرض شــائع جــدا ومعــروف منــذ القــدم، 
العــرب  األطبــاء  طــرف  مــن  واضحــا  اهتاممــا  لقــي 
واملســلمني عــر مــرور العصــور ومــن ضمنهــم ابــن ســينا 
ــة  ــا املرضي ــت الفيزيولوجي ــد الســالم العلمــي، و ظل وعب
لهــذا املــرض تعــرف الكثــر مــن الغمــوض داخــل اإلطــار 
ــم  ــان ورغ ــاء اليون ــه األطب ــذي وضع ــام ال ــفي الع الفلس
ذلــك فلقــد اســتقل األطبــاء العــرب و املســلمون بخراتهم 
وتجاربهــم للوصــول إىل العــالج الــوايف، فصنفــوا البواســر 
إيل داخليــة وخارجيــة، وفطنــوا لــرورة عالج اإلمســاك يف 
ــات  ــن الوصف ــة م ــتخدموا مجموع ــر، فاس ــرض البواس م
املصنوعــة مــن املــوارد الطبيعيــة التــي كانــت تصــل إليهــا 

أيديهم من نبات، حيوان، معدن، حجر، بخور.

وكان وصفهــم لهــذه األدويــة يتــم وفــق قواعــد وتدابــر 
ــة  ــر محــددة بدق ــدواء مبقادي ــك بوصــف ال ــة، وذل علمي
ــي االســتعامل  ــذا لدواع ــة و ك ــه ألعراضــه الجانبي والتنبي
وموانعــه، و اســتعامل األدويــة املجربــة. مــع التــزام 

األمانة العلمية يف نقل ونسبة املعطيات العلمية ألصحابها )أبقراط - جالينوس - الروم - األنطايك(.

لقــد لجــأ كل مــن ابــن ســينا )360 ه/970 م - 428 هــا 1036 م( و عبــد الســالم العلمــي )1246 ه/ 1830م 1323 
ه/1905 م( يف نهايــة املطــاف إىل العمــل الجراحــي يف حــال فشــل العــالج باألدويــة، بيــد أن العلمــي تخــي عــن بعــض 
الطــرق العالجيــة التــي ذكرهــا ابــن ســينا كالفصــد والحجامــة وحــذر مــن اســتعامل الــي باألدويــة الكميائيــة، وهــذا 

راجع للحقبة الزمنية الكبرة التي تفصل بينهام )9 قرون( .

ختامــا نــرى أنــه مــن الواجــب التفكــر الجــدي يف آليــات الســتنطاق املــوروث الطبــي املغــريب، عــر نفــض الغبــار عــن 
الكتــب واملخطوطــات التــي توجــد يف ردهــات املكتبــات، بتوجيــه البحــث نحــو تحقيقهــا ودراســتها تاريخيــا وعلميــا، 
وبــذل مزيــد مــن الجهــد للتعريــف باألطبــاء املغاربــة، وهــذا يتوقــف عــى امتــالك وســائل وآليــات لعــل أهمهــا 
اللغــة العربيــة التــي يجــب إعــادة االعتبــار إليهــا يف كلياتنــا الطبيــة بحثــا وتدريســا، فبواســطتها ميكــن اســتنطاق 

النصوص الرتاثية ومد جسور الحوار والتواصل مع تاريخنا، لتحقيق استرشاف وانفتاح واع عى العامل.

أطروحات

مرض البواسير و عالجه 
عند األطباء العرب 

والمسلمين:
ابن سينا و عبد السالم 

العلمي نموذجا



49 لجنة التراث | 2022-2021 

ابــن طفيــل هــو طبيــب وعــامل مســلم عــاش يف األندلــس 
واملغــرب مــا بــني 1110 و185 ميالديــة تعتــر األرجــوزة يف 

الطب أشهر أعامله يف املجال الطبي

يف هــذا الكتــاب الطبــي، اعتمــد ابــن طفيــل يف صياغتــه 
عــى نظريــة األخــالط األربعــة وتطــرق مــن خــالل هــذا 

الكتاب إىل مجموعة من التخصصات الطبية

اختــار ابــن طفيــل صياغــة مؤلفــه عــى شــكل أرجــوزة، 
واعتمــد عــى الوصــف الدقيــق واملقارنــة مــن أجــل 

تسهيل التحصيل ونقل املعرفة الطبية فيذلك العر.

مــن بــني األمــراض التــي تطــرق إليهــا ابــن طفيــل قمنــا 
بتحليل الفصول الثالثة األوىل وهي:

ــرايف  ــف طبغ ــل بتصني ــن طفي ــام اب ــكي : ق ــع ال 1( رج
)موضعــي( ألوجــاع الــكي ، تفصيــل أعــراض املــرض وكــذا 
ــا يرتكــز عــى  ــرتح عالج التشــخيص التفريقــي. ثــم اق

النباتات والفصد.

2( أورام الــكي : بعــد أن صنــف ابــن طفيــل األورام تصنيفــا طبوغرافيــا ســبيا. ناقــش أيضــا حالــة الخــراج. العــالج 
املقرتح يضم الفصد، الضامد، النباتات، النقاهة كمكمل أسايس للعالج.

3( قــروح الــكال املثانــة ومجــاري البــول: يســتند التشــخيص عــى كل مــن األعــراض الوظيفيــة املذكــورة مــن طــرف 
املريــض وكــذا األعــراض الريريــة التــي يجدهــا الطبيــب. العــالج يرتكــز عــى تنقيــة القــروح وتلحيمهــا إضافــة إىل 

تسكني اآلالم

4( الحــي : يعتــر هــذا البــاب األكــر تفصيــال مــن حيــث فيزيولوجيــا املــرض، والتبايــن اعتــامدا عــى عمــر املريــض 
وجنســه إضافــة إىل الســرة املرضيــة. يشــتمل العــالج إضافــة إىل النباتــات، عــى العــالج الوضعــي والــذي ثبــت مؤخــرا 

فعاليته.

أطروحات

نظرة حول المسالك 
البولية لدى ابن طفيل

 Regards sur
l'urologie d'Ibn Tofail
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ابــن طفيــل طبيــب و عــامل مســلم عــاش يف األندلــس ويف 
املقرب ما بني 110م و 1185م.

األرجــوزة يف الطــب يف عملــه الرئيــيس يف املجــال الطبــي 
وهــي عبــارة عــن كتــاب مؤلــف عــى شــكل شــعر مــن 
700 بیــت شــعري تعــرض فيهــا ابــن طفيــل إىل مجموعــة 
تحليليــة  كليــة،  بطريقــة  الطبيــة  التخصصــات  مــن 

ودقيقة معتمدا عى نظرية األمزجة.

و نشــر إىل أن هنــاك دراســات علميــة قــد اهتمــت 
ببعــض موضوعــات أرجــوزة مــن بينهــا : أمــراض القلــب، 
الربــو و املســالك البوليــة، هــذه الدراســة تطــرق إىل 
تحليــل أعــراض أمــراض الجهــاز الهضمــي يف أرجــوزة ابــن 

عقيل و مقارنتها باملعطيات الطبية الحالية.

أعــراض  تشــمل  لهــا  املتطــرق  الطبيــة  املوضوعــات 
متعلقــة باألعضــاء التاليــة : املــدة، الكيــت و املــرارة 

واألمعاء و القولون، وكذلك أعراض أخر.

يف خــالل هــذا البحــث وجدنــا تطابــق إىل حــد كبــر بــني 
معطيــات علــم دراســة األعــراض الحــايل و وصــف ابــن طفيــل لأعــراض التاليــة : الرقــان حيــث تطــرق إىل الرقــان 
ــي  ــة الفن ــراض التالي ــق باألع ــا يتعل ــا يف م ــا تقاري ــم وجدن ــورم الطحــال. ث ــراوي، الزحــر، الهيضــة، ت ــود الصف بالرك
ــد، االرث،  ــد، أورام الكب ــواق، ضعــف الكب ــدة، الجشــاء ، الف ــق املع ــيء، ســوء الهضــم و بطــالن الشــهوة و زل والق

الرقان األسود والبواسر.

و مــن جهــة أخــرى نجــد اختالفــا يف تحليــل األعــراض املتبقيــة مــع مــا هــو معتمــد حاليــا و قــد جانــب ابــن طفيــل 
الصحيــح يف ذلــك العتــامده نظريــة األمزجــة التــي عرضــت بعلــم وظائــف األعضــاء و علــم تشــوء األمراض املؤسســان 

عى معطيات بيولوجية دقيقة.

أطروحات

تحليل أعراض أمراض 
الجهاز الهضمي في 

أرجوزة ابن طفيل
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تعتــر التجربــة الريريــة حجــر األســاس للطــب املعــارص 
يف العــامل أجمــع. تاريخهــا ميتــد عــام ال يقــل عــن ألفــي 
ســنة. انطالقــا مــن االجتهــادات الشــخصية إىل برامــج 
التعــاون الــدويل، يغطــي تاريــخ التجــارب الريريــة 
ــة  ــة واألخالقي ــات العلمي ــن التحدي ــعة م ــة واس مجموع

والتنظيمية.

لقــد عــرف تطــور التجــارب الريريــة رحلــة طويلــة 
ورائعــة. خــالل العصــور الوســطى، تبنــى واســتوعب 
ــة  ــاء وفالســفة الحضــارة اإلســالمية الفلســفة اليوناني أطب
واملعرفــة الطبيــة الفارســية وطــوروا طريقــة علميــة 
أثــر هــذا  النظريــة والتجريــب.  تســتند إىل كل مــن 
املنطــق اإلســالمي بشــكل مبــارش عــى الحضــارة الغربيــة 
وســاهم بشــكل مبــارش يف والدة حركــة النهضــة. أدت 
ــارب  ــايس للتج ــج األس ــفية إىل النه ــة الفلس ــذه الحرك ه
ــذه  ــن ه ــا م ــرش. انطالق ــن ع ــرن الثام ــة يف الق الريري
التجــارب  تصميــم  لتحســني  جهــود  بذلــت  املرحلــة، 
الريريــة وجوانبهــا اإلحصائيــة. ومــع ذلــك، فــإن معظــم 
املصــادر املعــارصة يف تاريــخ الطــب تدعــم فكــرة أن 

جــذور الطــب التجريبــي يف شــكله الحديــث، مبــا يف ذلــك التجــارب الريريــة، بــدأت أول مــرة خــالل عــر النهضــة 
األوروبية يف القرنني السادس عرش والثامن عرش.

هــذه األطروحــة هــي محاولــة اللتقــاط املعــامل الرئيســية يف تطــور التجــارب الريريــة كتطــور لأفــكار. هــي محاولــة 
لتســليط األضــواء عــى مســاهمة الحضــارة اإلســالمية يف تطويــر املنهــج العلمــي والطــب التجريبــي. هــذه األطروحــة 
ــزداد  ــة لت ــق للتجــارب الريري ــدت الطري ــي مه ــذ الت ــم والتنفي ــة يف التصمي ــاذج الدق ــارزة ومن ــع التجــارب الب تتب

تطورا وتأثرا، مام أدى إىل ازدهار التطور الطبي يف العر الحايل.

أطروحات

تطور التفكير الطبي: 
التجارب السريرية
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االجــازة او الرخصــة، تقليــد إســالمي عريــق منــح يف 
بدايــة تداولــه ملريــدي العلــوم الرشعيــة، لكــن رسعــان مــا 
ــم  ــا عل ــرى؛ ومنه ــاالت اخ ــه يف مج ــدم ل ــأ ق ــد موط وج
الطــب الــذي أدرج فيــه املفهــوم بفضــل الخليفــة العبايس 
»أبــو الفضــل جعفــر بــن املعتضــد« كإذن باملامرســة ملــن 
ــث  ــك يف القــرن الثال ــه وذل ــه وأهليت ي تأكــد مــن كفاءت
الهجــري. فصــارت االجــازة يف الطــب معيــارا أساســيا مينــع 
املتطفلــني عــى امليــدان مــن التــرف، حالهــا حــال 
األعــراف الطبيــة األخــرى املشــرتكة غايــات هــا كاالمتحان، 

الحسبة، االطروحة والقسم.

ــهادة  ــة ش ــت رديف ــا، واصبح ــازة وماهيته ــورت االج تبل
التخــرج يف ســلم أكادميــي ممنهــج كانــت االجــازة واحــدة 

من إدراجه. الجدير

ــن مؤسســة  ــازة يف الطــب منحــت م ــر؛ ان اول إج بالذك
عامــة كانــت تلــك املســلمة مــن جامعــة القرويــني بفــاس للطبيــب الكتامــي ســنة1227 م؛ اعرتافــا لطبيــب مــامرس 
بالتمكــن وللــرح العلمــي العتيــد بالريــادة. الحــدث الــذي اســتلهم منــه مؤطرنــا األســتاذ البشــر بنجلــون عنــوان 

اطروحتنا املناقشة.

ــة« باعتبارهــا ابداعــا إســالميا ســنه االســالف  ــا مــن خاللهــا تســليط الضــوء عــى »االجــازات الطبي أطروحــة حاولن
ــمنا  ــوع؛ قس ــمل باملوض ــة اش ــاء. وإلحاط ــن واالدع ــني التمك ــل ب ــة فص ــة ونقط ــم واملامرس ــني التعل ــل ب ــة وص صل
ــش  ــا، يف حــني ناق ــا وتطوره ــازة، أنواعه ــح االج ــف مصطل ــا بتعري ــص أوله ــة أجــزاء رئيســية؛ اخت ــة اىل ثالث الدراس
املوضــوع الثــاين مفهــوم االجــازة ضمــن اعــراف ميــزت مســار الدراســات الطبيــة، امــا الجــزء الثالــث فــكان اســقاطا 

عى الواقع؛ وذلك بتحليل اجازات طبية وسمت مثانية قرون من تاريخ فاس العلمي.

أطروحــة تجــاوزت أهدافهــا البيداغوجيــة اىل »رســائل معنويــة » تؤكــد عــى مكانــة تجديــد ذكــر منجــزات حضارتنــا 
يف مجال الطب؛ رسائل خالصتها لفت االنتباه لغة وقصة أمة كانت...وستعود.

أطروحات

اإلجازة في الطب...
دراسة تحليلية على مدى 

ثمانية قرون من تاريخ 
فاس العلمي
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الموقع اإللكتروني
موقع لجنة الرتاث :

http://medheritage.org 
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المشاريع
مشروع تثمين النباتات الطبية و العطرية 

المكتبة
مشاريع مستقبلية
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أهداف المشروع
ــة ســيدي 	  ــنان بجامع ــة وطــب األس ــة الطــب والصيدل ــة يف كلي ــة و العطري ــات الطبي ــة للنبات إنشــاء حديق

محمد بن عبد الله  فاس، املغرب.
توعية الطالب و التالميذ و عموم الساكنة بأكر النباتات استخداًما يف الطب التقليدي باملغرب.	 
تثقيف األطباء وطالب الطب و الساكنة بشكل عام  بالتأثر السام لبعض النباتات.	 
حامية  هذا الرتاث الثقايف من خطر االندثار.	 
تعزيز املعرفة باألدوية التقليدي يف الرتاث العريب اإلسالمي.	 
التعريف بالطب التقليدي من خالل دراسة املخطوطات املتاحة يف املكتبات الوطنية والدولية.	 
املحافظة عى التنوع البيولوجي النبايت املستخدم يف الطب التقليدي وتعزيزه.	 
تعزيز الطب التقليدي من خالل التعاون الوثيق مع املؤسسات الوطنية والدولية.	 
إجراء البحوث عى النباتات العطرية و الطبية والطب التقليدي.	 

مكونات المشروع
 	.)JPAM( حديقة النباتات العطرية والطبية
 	... terroir .قاعة للعرض: املعشبة رفوف للعرض، معدات االستخراج
مختر )استخراج الزيوت األساسية، الجرعة، تجفيف النباتات(.	 
مكتبة )قاعدة بيانات، كتب، مكتبة فيديوهات(.	 
موقع عى شبكة االنرتنت.	 
ناد طاليب.	 
أعامل بحثية )أطروحات طبية، أطروحات الدكتوراه ...(.	 

مشاريع

مشروع تثمين النباتات الطبية و العطرية
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قاعة العرض

حديقة للنباتات العطرية و الطبية

مشتل

النادي الطاليب: خرجة عمل ميدانية مع األستاذ بامي
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Titre

عنوان الكتاب 

Auteur

الكاتب 

 Année
d'édition

تاريخ اإلصدار 

Monuments musulmans du Maroc Victor Piquet 2013

L'Histoire du Maghreb Abdellah Laroui 2013

 Les cadres hospitaliers, représentation et
pratique

 Jérome Eggers, Ivan Sainsaulieu,
 Geneviéve Picot, Emmanuel Langlois,
Anne Vega

2008

Au temps des " Mehallas" Louis Arnaud 2012

 Au Maroc Pierre Loti 2012

Le désordre sanitaire mondial santé sous-
développement

Ahmed Larbi Mansouri 2002

La Sorcellerie au Maroc Jules Bois 2014

 La féerie marocaine  Marie-Thérése Cadala 2013

Le Maroc disparu  Walter B, Harris 2011

المكتبة
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  Le grand livre des aliments santé  Jean- Michel Cohen 2012

Introduction à la connaissance du Maroc  Jean Hainaut 2013

 Le Maroc géographie" Histoire Mise En
Valeur

 Victor Piquet 2014

les berbères et le Makhzen  Robert Montagne 2013

 Le Marocet "E" ville d'art  Pierre Champion 2013

Le Maroc couverture du Marius Hibert-
Robert

 Piere Dumas 2013

 Le Maroc choix de textes précedes d'une
  étude

Georges Hardy 2013

نفخ الطيب من غصن االندلس الرطيب احمد بن املقري التلمساين 2012

إتحاف أعالم الناس بجامل أخبار حارضة مكناس  ابن زيدان 2012

قصة الحضارة ول وايريل ديورانت 2012

كتاب اعيان املغرب االقىص  Marthe et Edmonde Gouvion 2008

البيان املغرب يف اختصار أخبار ملوك األندلس و 
املغرب

أيب العباس أحمدبن محمد بن عزاري 2008

أيام فاس الجميلة عبدالعايل الوزاين 2008

اإلستقصا ألخبار دول املغرب األقىص أبوالعباس أحمد بن خالد النارصي السالوي 2012

املعيار املعرب و الجامع املغرب أىب العباس أحمد بنيحيى الونرشييس 2012

سلوة األنفاس و محادثة األكياس أيب عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الكتاين 2012

وصف إفريقيا حسن بن محمد الوزان الفايس 2012

الحامية الفرنسية باملغرب بني األوج و األفول وليام هويسنطن 2012

اإلصالح و املجتمع املغريب  2008

موسوعة أعالم املغرب محمد حجي 2008

أبو عي ابن سينا و حضوره يف تاريخ الفكر العلمي 
باملغرب

عبد الهادي التازي 2010

طب األسنان إبداع عريب سعد الصقي الحسيني 2010

 Contribution of Arab and Muslim Oculist To
Ophthalmology

Zafer Wafai 2013

العقد الطبي أحمد ادريوش 2010

صورة املغرب يف كتابات األطباء الفرنسيني رضون الشعيبي 2014

 L'islam et la culture médicale ou médcine et
biologi dans leur rapport avec l'islam

Alami Amal 2010
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 1001 inventions the enduring legacy of
muslim civilizatio

Salim T,S Al-Hassani 2010

 Nouvelle approche dans l'etude de l'appareil
locomoteur et conséquences thérapeutiques

Hamza Essdadam 2010

املوازنة بني املصالح و املفاسد يف التداوي بنقل 
األعضاء البرشية

إدريس الرشقي 2010

Histoire de la médecine arabe Lucien Leclerc 2010

موسوعة القروان املنجي الكعبى 2010

التداوي بالخاليا الجذعية رؤية مقاصدية عبد الغني اليحياوي 2010

 Les essentiel d'universalise Seine et Marne 2013

 Les essentiel d'universalise Seine et Marne 2000

معلمة املغرب محمد حجي 2000

التاريخ السيايس للمغرب العريب الكبر عبد الكريم الفياليل 2015

 Histoire de la médecine de la pharmacie de
 l'art dentaire et de l'art vétérinaire

 Jacques poulet ,Jean -charles SOURNIA
et marcel martiny

2015

املعسول يف االلغني و اساتدتهم و تالمدتهم و 
اصدقائهم السوسيني

محمد املختار السويس 2015

سوس العاملية املعسول يف االلغني و اساتدتهم و 
تالمدتهم و اصدقائهم السوسيني

محمد املختار السويس 1981

 املعسول يف االلغني و اساتدتهم و تالمدتهم و 
اصدقائهم السوسيني  

محمد املختار السويس 1981

الطعن و الطواعني حسن الفرقان 1981

Les sources inédites de l'histoire du Maroc Henry De La Croix Castries 1981

التعرف عى املغرب شارل دو فوكو 1981

Esquisse d'histoire religieuse du Maroc Georges Spillmann 1981

Missions diplomatiques françaises à fes François charles-roux 1981

النص التاريخي 1981 عبد الرحيم الحسناوي

أبو عي ابن سينا وحضوره يف تاريخ الفكر العلمي 
باملغرب

الدكتور عبد الهادي التازي 1981

التشوف إىل رجال التصوف ابن الزيات التاديل 1981

الفحص الطبي قبل الزواج صفوان محمد عضيبات 1981

صورة املغرب يف كتابات األطباء الفرنسيني 
1912ـــ1956

رضوان شعايبي 1981

Histoire de la médecine Philippe Hecketsweiler 2004
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 Histoire de la Médecine de la pharmacie, de
l'art dentaire et de l'art vétérinaire. Tome 8

Marcel Martiny 2004

Le Maghreb à l'épreuve de la colonisation Daniel Rivet 2004

Histoire de la Médecine Arabe I Lucien Leclerc 2004

Le Souss géographique, historique et humain Abraham Lahnite 2004

 Les conditions d'établissement du traité de
Fez

Abraham Lahnite 1983

املرحلة العربية اإلسالمية من تاريخ طب العيون نشأت الحامرنة 2002

Histoire de la Médecine Arabe II Lucien Leclerc 2008

Stem Cell Treatment Abdelghani Yahyaoui 2008

Petites Histoires de la Médecine Driss Cherif 2008

Encyclopédie du Maroc 16 Mohamed Hajji 2008

Le Cèdre de l'Atlas Abdelkader Retnani 2008

 Histoire de la Médecine de la pharmacie, de
l'art dentaire et de l'art vétérinaire. Tome 1

Marcel Martiny 2008

 Histoire de la Médecine de la pharmacie, de
l'art dentaire et de l'art vétérinaire. Tome 2

Marcel Martiny 2008

 Histoire de la Médecine de la pharmacie, de
l'art dentaire et de l'art vétérinaire. Tome 3

Marcel Martiny 2008

 Histoire de la Médecine de la pharmacie, de
l'art dentaire et de l'art vétérinaire. Tome 4

Marcel Martiny 2008

 Histoire de la Médecine de la pharmacie, de
l'art dentaire et de l'art vétérinaire. Tome 5

Marcel Martiny 2008

 Histoire de la Médecine de la pharmacie, de
l'art dentaire et de l'art vétérinaire. Tome 6

Marcel Martiny 2008

 Histoire de la Médecine de la pharmacie, de
l'art dentaire et de l'art vétérinaire. Tome 7

Marcel Martiny 2004

 Le Maroc Géographie-Histoire Mise en
valeur

Victor Piquet 2003

La Féerie Marocaine Marie-Thérése Cadala 2016

Introduction à la connaissance du Maroc  2016

Missions Diplomatiques Françaises à Fès François Charles-Roux 2016

 Les sources inédites de l'histoire du Maroc
Tome 1

Henry de la Croix 1979

 Les sources inédites de l'histoire du Maroc
Tome 2

Henry de la Croix  
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 Les sources inédites de l'histoire du Maroc
Tome 3

Henry de la Croix 2007

 Les sources inédites de l'histoire du Maroc
Tome 4

Henry de la Croix 2007

 Les sources inédites de l'histoire du Maroc
Tome 6

Henry de la Croix 2015

 Souvenir du maréchal Bugeaud, de l'Algérie
et du Maroc Tome 1

P. Christian 2006

 Souvenir du maréchal Bugeaud, de l'Algérie
et du Maroc Tome 2

P. Christian 1980

Au cœur de l'Atlas, mission au Maroc, 1904-
1905

René de Segonzac 2016

 Le Maroc d'aujourd'hui et demain : Rabat,
études sociales

Mauran 2012

 Morocco : journeys in the kingdom of Fez
and to the court of Mulai Hassan

Henri Poisson 2009

Roudh el-kartas Abou Mohammed Salih 1980

Au Maroc avec le général d'Amade Reginald Rankin 2012

Mission de Segonzac Louis Gentil 2009

 L'Afrique française, l'empire de Maroc et les
déserts de Sahara

P. Christian 2009

 Lyautey et l'institution du protectorat
Français au Maroc 1912-1925 Tome 1

Daniel Rivet 2009

مجمل تاريخ املغرب عبد الله العروي 2009

ألفاظ الصناعات التقليدية الفاسية الجزء الثاين نور الدين رايص 2009

ألفاظ الصناعات التقليدية الفاسية الجزء األول نور الدين رايص 2009

طفولة يهودية باملتوسط املسلم ليى صبار 2009

فاس وباديتها الجزء الثاين محمد مزين 2009

فاس وباديتها الجزء األول محمد مزين 2009

تاريخ العلم الجزء األول جورج سارتون 2009

تاريخ العلم الجزء الخامس جورج سارتون 2009

إتحاف أعالم الناس بجامل أخبار حارضة مكناس الجزء الرابع ابن زيدان 2009

إتحاف أعالم الناس بجامل أخبار حارضة مكناس الجزء الثاين ابن زيدان 2009

روضة التعريف ابن الخطيب السلامين 2009

مقدمة ابن خلدون الجزء الثاين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 2009
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مقدمة ابن خلدون الجزء الثالث عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 2014

تاريخ ابن خلدون الجزء الرابع عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 2010

تاريخ ابن خلدون الجزء السادس عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 2008

نفح الطيب الجزء األول الشيخ أحمد بن املقري التلمساين 2005

نفح الطيب الجزء الثاين الشيخ أحمد بن املقري التلمساين 2005

نفح الطيب الجزء الثالث الشيخ أحمد بن املقري التلمساين 2005

نفح الطيب الجزء الرابع الشيخ أحمد بن املقري التلمساين 2003

نفح الطيب الجزء الخامس الشيخ أحمد بن املقري التلمساين 2004

نفح الطيب الجزء السادس الشيخ أحمد بن املقري التلمساين 2004

نفح الطيب الجزء السابع الشيخ أحمد بن املقري التلمساين 2014

نفح الطيب الجزء الثامن الشيخ أحمد بن املقري التلمساين 2003

املعيار املعرب الجزء 1 2002 أىب العباس أحمد بن يحي الونرشييس

املعيار املعرب الجزء 2  2002 أىب العباس أحمد بن يحي الونرشييس

املعيار املعرب الجزء 3  2009 أىب العباس أحمد بن يحي الونرشييس

املعيار املعرب الجزء 4 2009 أىب العباس أحمد بن يحي الونرشييس

املعيار املعرب الجزء 5 2009 أىب العباس أحمد بن يحي الونرشييس

املعيار املعرب الجزء 6 2009 أىب العباس أحمد بن يحي الونرشييس

املعيار املعرب الجزء 7 2009 أىب العباس أحمد بن يحي الونرشييس

املعيار املعرب الجزء 8 2009 أىب العباس أحمد بن يحي الونرشييس

املعيار املعرب الجزء 9 2009 أىب العباس أحمد بن يحي الونرشييس

املعيار املعرب الجزء 10 2009 أىب العباس أحمد بن يحي الونرشييس

املعيار املعرب الجزء 11 2009 أىب العباس أحمد بن يحي الونرشييس

املعيار املعرب الجزء 12 2009 أىب العباس أحمد بن يحي الونرشييس

املعيار املعرب الجزء 13 2009 أىب العباس أحمد بن يحي الونرشييس

اإلستقصا ألخبار دول املغرب األقىص املجلد األول أيب العباس شهاب الدين 2009

اإلستقصا ألخبار دول املغرب األقىص املجلد الثاين أيب العباس شهاب الدين 2006

اإلستقصا ألخبار دول املغرب األقىص املجلد الثالث أيب العباس شهاب الدين 206

البيان املغرب املجلد األول أيب العباس أحمد بن محمد 2006

البيان املغرب املجلد الثاين أيب العباس أحمد بن محمد 2006
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البيان املغرب املجلد الثالث أيب العباس أحمد بن محمد 2006

البيان املغرب املجلد الرابع أيب العباس أحمد بن محمد 2006

التاريخ السيايس للمغرب العريب الكبر الجزء األول 2006 عبد الكريم الفاليل

التاريخ السيايس للمغرب العريب الكبر الجزء الثاين 2006 عبد الكريم الفاليل

التاريخ السيايس للمغرب العريب الكبر الجزء الثالث 2006 عبد الكريم الفاليل

التاريخ السيايس للمغرب العريب الكبر الجزء الرابع 2006 عبد الكريم الفاليل

التاريخ السيايس للمغرب العريب الكبر الجزء الخامس 2006 عبد الكريم الفاليل

التاريخ السيايس للمغرب العريب الكبر الجزء السادس 2006 عبد الكريم الفاليل

التاريخ السيايس للمغرب العريب الكبر الجزء السابع 1993 عبد الكريم الفاليل

التاريخ السيايس للمغرب العريب الكبر الجزء الثامن 1993 عبد الكريم الفاليل

التاريخ السيايس للمغرب العريب الكبر الجزء التاسع 1993 عبد الكريم الفاليل

التاريخ السيايس للمغرب العريب الكبر الجزء العارش 1993 عبد الكريم الفاليل

التاريخ السيايس للمغرب العريب الكبر الجزء الحادي 
عرش

1993 عبد الكريم الفاليل

التاريخ السيايس للمغرب العريب الكبر الجزء الثاين عرش 1993 عبد الكريم الفاليل

سوس العاملة محمد املختار السويس 1993

املعسول املجلد األول محمد املختار السويس 2000

املعسول املجلد الثاين محمد املختار السويس 2014

املعسول املجلد الثالث محمد املختار السويس 1989

املعسول املجلد الرابع محمد املختار السويس 1991

املعسول املجلد الخامس محمد املختار السويس 1998

املعسول املجلد السادس محمد املختار السويس 1998

املعسول املجلد السابع محمد املختار السويس 2014

املعسول املجلد الثامن محمد املختار السويس 1992

املعسول املجلد التاسع محمد املختار السويس 2014

املعسول املجلد العارش محمد املختار السويس 1992

املعسول املجلد الحادي عرش محمد املختار السويس 2001

املعسول املجلد الثاين عرش محمد املختار السويس 2000

املعسول املجلد الرابع عرش محمد املختار السويس 2001

املعسول املجلد الخامس عرش محمد املختار السويس 2014
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املعسول املجلد السادس عرش محمد املختار السويس 2014

املعسول املجلد السابع عرش محمد املختار السويس 2014

املعسول املجلد الثامن عرش محمد املختار السويس 2014

املعسول املجلد التاسع عرش محمد املختار السويس 2014

املعسول املجلد العرشون محمد املختار السويس 2014

معلمة املغرب 1 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 2014

معلمة املغرب 2 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 2014

معلمة املغرب 3 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 2014

معلمة املغرب 4 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 2014

معلمة املغرب 5 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 2014

معلمة املغرب 6 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 2014

معلمة املغرب 7 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 2014

معلمة املغرب 8 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 2014

معلمة املغرب 9 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 2014

معلمة املغرب 10 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 2014

معلمة املغرب 11 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 2014

معلمة املغرب 12 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 2014

معلمة املغرب 13 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 2014

معلمة املغرب 14 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 2014

معلمة املغرب 15 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 2014

معلمة املغرب 17 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 2014

معلمة املغرب 18 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 1906

معلمة املغرب 19 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 1906

معلمة املغرب 20 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 1906

معلمة املغرب 21 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 1906

معلمة املغرب 22 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 1906

معلمة املغرب 23 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 1906

معلمة املغرب 24 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 1906

معلمة املغرب 25 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 2015

معلمة املغرب 26 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 1906
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معلمة املغرب 27 الجمعية املغربية للتأليف و الرتجمة والنرش 1889

تغير مجرى التاريخ OMS 1846

Une histoire de la science arabe Ahmed Djebbar 1909

La Théorie de L'évolution Patrice David / Sarah Samadi 1845

 Aspects du patrimoine judeo-Marocain dans
la civilisation marocaine

Mohamed El Haddaoui 1845

Abdellah Aaroui خواطر الصباح  1906

Marcos Perg وصف االستبعاد يف مملكة فاس  2011

Islam et la culture médicale Alami Amal 2013

Une histoire de la médecine Jean Claude Ameisen 2004

Abderrazak Lakrit املخزن و الحامية الفرنسية  2003

Gorge Sarton  تاريخ العلم  2016

Rarhib Sarjani قصة العلوم الطبية يف الحضارة االسالمية  2016

Rogy Lotornot فاس يف الحامية  2016

تاريخ أوروبا العام 1 Pierre Grimal 1979

تاريخ أوروبا العام 3 Francois George Drivoss 2012

تاريخ أوروبا العام2    Jean Beranger 2007

النوازل الجديدة الكرى  Lmehdi Louazzani 2007

تاريخ ابن خلدون  Ibn Khaldoun 2015

Ibn Khaldoun  مقدمة ابن خلدون 2006

آفاق العر األمريي Jamal Sanad  Suidi 1980

قصة الحضارة أوروبا الوسطى Wel Wayrel Diurant 2016

قصة الحضارة نشأة الحضارة الرشق األدىن Wel Wayrel Diurant 2012

قصة الحضارة اإلصالح الديني Wel Wayrel Diurant 2009

قصة الحضارة عر اإلميان Wel Wayrel Diurant 1980

قصة الحضارة عرلويس14 Wel Wayrel Diurant 2012

قصة الحضارة عر نابوليون Wel Wayrel Diurant 2004

قصة الحضارة إلصالح الديني Wel Wayrel Diurant 2003

قصة الحضارة فهارس االول و التاين Wel Wayrel Diurant 2016

قصة الحضارة بداية عر العقل النهضة Wel Wayrel Diurant 2016
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قصة الحضارة حياة اليونان Wel Wayrel Diurant 2016

قصة الحضارة  عر اإلميان Wel Wayrel Diurant 1979

قصة الحضارة روسو و الثورة Wel Wayrel Diurant 2007

قصة الحضارة الهند و جرانها Wel Wayrel Diurant 2007

قصة الحضارة اإلسالم و الرشق اإلسالمي Wel Wayrel Diurant 2015

قصة الحضارة عر فولتر Wel Wayrel Diurant 1980

قصة الحضارة الحضارة الرومانية Wel Wayrel Diurant 2016

قصة الحضارة الرشق األقىص Wel Wayrel Diurant 2012

قضايا املصطلح يف االداب والعلوم االنسانية عز الدين البوشيخي . محمد الوادي 2009

نحو منهجية للتعامل مع الرتات اإلسالمي 1980 املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 

 Histoire des Arabes  Dominique Sourdel 2012

Histoir de la Médecine Vue par un Pédiatre  Naima Lamdouar Bouazzaoui 1993

 Petites Histoires de la Medecine  Dr.Driss Cherif 2011

موسوعتي املجربة للطب النبايت  أنطوان بشارة خليفة  1998

الرق يف بالد املغرب و األندلس  عبد اإلله بنمليح 2004

التاريخ الجديد جاك لوغوف 2007

Histoire de la médecine au Maroc le XXe siècle Ghoti Mohamed  

Rhazès )Abu Bekr Er-Razi( Sleim Ammar 1997

تفسر مسائل دعوة االطباء البن بطالن عي بن هبة الله بن اثردي 2011

ابن بطالن دعوة االطباء  فاطمة االخر 2002

مقالة يف املاليخوليا  اسحاق بن عمران 2009

زاد املسافر و قوت الحارض ابن الجزار 1999

سياسة الصبيان و تدبرهم  ابن الجزار 2008

كتاب التيسر يف املداواة و التدبر  ايب مروان عبد امللك بن زهر 1991

كتاب الكليات ايب الوليد محمد بن رشد االندليس 2000

الفية مكررة يف االمراض النفسية املعترة سليم عامر 1992

زاد املسافر و قوت الحارض)املجلد الثاين( ابن الجزار 1999

 Avicenne Ammar Sleim 1992

 Trois grands médecins andalous Ezzahraoui
 - Ibn Zohr - Ibn Roschd

Sleim Ammar 1993
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• مشروع متحف تاريخ الطب 	

• مشروع الطبيب الحكيم	

مشاريع مستقبلية
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