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المؤتمر الوطني الثالث للجمعية المغربية للتواصل الصحي
كلية الطب والصيدلة بفاس 4-5 يونيو 2016

نحو إعالم صحي راجح 
وناجح ورابح

تعترب الصحة االحتياج اإلنساين األول واملشغل املجتمعي األكرث... فهي اليوم املوضوع املركزي يف األجندة الترصّفيّة 

والسياسيّة لكل الشعوب ولكل الحكومات، وأضحت الحالة الصحية للمجتمعات مؤرّشا ذي داللة عىل نهضتها 

وصالبة نظامها الخدمي. 

كام أدى تطور الفكر الصحي إىل االقتناع بأن الوضع الصحي ألي مجموعة سكانيّة هو نتاج اشرتاك جميع الفعاليات 

املتدخلة يف الشأن الصحي يف مقاربة تعزيزيّة توجه محددات الصحة للساكنة نحو تبني منط حياة متالئم مع 

ثوابت السلوك الصحي األمثل عىل الصعيدين الفردي والجامعي )تغذية – نشاط – استهالك – مهارات اجتامعيّة(. 

إن الدعوة إىل تبني الساكنة مبختلف رشائحها العمريّة واالجتامعيّة ل "منط حياة صحي" خال من الخمول البدين 

للضغوطات  واملهيأ  والسكريات  األمالح  واإلفراط يف  والرنجيال  والكات  والكحول  التبغ  واستهالك  املفرط  والغذاء 

النفسيّة عىل املستويات العائليّة والعلميّة واملهنيّة... إن هذه الدعوة إىل تبني املجتمع لسلوكيات الغذاء املتوازن 

والنشاط البدين املتواتر والتكيف االجتامعي لهو أفضل استثامر اليوم لتأمني موارد برشيّة آمنة ومؤمنة قادرة عىل 

اإلعامر والتعمري والعمران إليجاد الرثوة وتحقيق التنمية وتطوير اإلمكانيات الفرديّة واالجتامعيّة الضامنة للحضارة.

ولقد أكد فشل املقاربة البيوطبيّة املعزولة واملوجهة اىل األفراد املرىض، وكذلك عجز صناديق التأمني الصحي يف 

معظم الدول باختالف منظوماتها الترشيعيّة، نجاعة الخيار الوقايئ والتعزيزي لضامن رأس املال الصحي للساكنة. 

إذ تتواتر الدراسات الكاشفة عىل أن كل درهم يرصف للتقيص املبكر لألمراض والتمكني للمهارات الصحيّة األفقية 

وعالجا  تشخيصا  الصحيّة  الرعاية  مجاالت  درهم يف  ملائة  وعلميا  أخالقيّا  والالمربر  القرسي  اإلنفاق  مينع  العامة 

ومتابعة.

ولذلك اعتربت منظمة الصّحة العامليّة أن الحزمة الدنيا للخدمات الصحيّة الواجب تأمينها للساكنة يجب أن ال 

تخلو اضافة اىل التلقيح والتقيص املبكر واليقظة الوبائيّة وحفظ الصحة لإلفراد واملجموعات وعموم الساكنة عىل 

متثل سامت "منط الحياة الصحي" ومامرسته الفعلية يف كل األوقات واملساحات.

فالرتبية الصحيّة جهد تراكمي واندماجي ملهنيني من آفاق متعددة لدعوة االشخاص والفرق والجامعات إىل العيش 

املتالئم وفق املعايري الصحية املحددة للسلوكيات واملكونة إىل ما يسمى "منط الحياة الصّحي". هذه السلوكيات 

اقتصاديا  املوجه  اإلعالمي  الحشد  أجواء  تبنيها وسط  يف  واالستمرار  متثّلها  يصعب  الالصحيّة  بدائلها  نقيض  عىل 

وسياسيّا لخدمة مصالح لوبيات تكدس أرباحها عىل جامجم الناس ويف برك دمائهم ودموعهم. إنه من األسهل اليوم 

عىل تالميذ املدارس اإلعدادية أن يفرطوا يف استهالك الشوارما واملثلجات واأللعاب الرقميّة من أن يواظبوا عىل 

الخرضوات والغالل واألنشطة البدنيّة، كحاصل إلعالم ال مسؤول اجتامعيا.

وكام وظفت وسائل اإلعالم ذات املرجعيّة الرأسامليّة للرتويج لسلوكيات ذات أثر تدمريي عىل صّحة املجتمعات، 

فإن االلتزام االجتامعي يفرض اليوم أن تتعاضد كل القوى املجتمعية للدعوة إىل تبني منط الحياة الصحي الضامن 

األستاذ أحمد بن عبد العزيز

أستاذ جامعي في الطب الوقائي 

و طب المجتمع بكليّة الطب 

بسوسة )تونس(

مدير نظم المعلومات 

بالمستشفى الجامعي سهلول 

بسوسة. 

رئيس الشبكة المغاربيّة لتطوير 

البحث والنشر في علوم الصحة
ahmedbenabdelaziz.prp2s@gmail.com
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اإلعالم الصحي استثمار مربح

للبقاء والنامء ... وخاصة املهنيني الصحيني واإلعالميني الرشيكان الالزمان  

ملرشوع التعزيز الصحي ...

من  السارية  غري  األمراض  كانتشار  اليوم  العامة  الصحة  تحديات  إن 

رسطانات وأمراض قلب ورشايني واألمراض التنفسيّة والحساسيّة وتهديدها 

التدمريي للرأسامل البرشي والتفقريي للجامهري الكادحة واإلفاليس ألنظمة 

اللقاء  اليوم حتميّة  لتفرض  املجتمعي  لالستقرار  واألمني  الصحي  التأمني 

بكل  الصحية  العائلة  للحضارة:  وصانعني  للنهضة  رافدين  بني  التاريخي 

أطيافها من ناحية والعائلة اإلعالمية مبختلف وسائطها من ناحية أخرى.

الرشاكة  تيرس مرشوع  نقاط عديدة  املهنيتان يف  العائلتان  وتلتقي هاتان 

بينهام لخدمة الساكنة وتأمني إحدى رشوط التنمية البرشيّة: 

األمن الصحي.	 

البلدان 	  اإلعالم كالهام مدسرتان يف معظم  الصحة والحق يف  الحق يف 

تضمنهام الحكومات و الترشيعات.

عرب 	  الجامهري  نحو  كالهام  تتجهان  اإلعالم"  و"وسائل  العامة"  "الصحة 

خدمتها يف الدوائر الثالث: املعارف واملواقف واملامرسات. 

بالنزاهة 	  التحيل  الزاميّة  عىل  تأكد  القطاعني  لكال  املهنيّة  األخالقيات 

واملصداقية والشفافيّة والخدمة العامة.

إن هذه الروابط القيميّة واملهنيّة لتؤسس ألرضيّة صلبة لبناء رشاكة دامئة 

ومثمرة بني مهنيي الصحة واإلعالم عرب مرشوع "اإلعالم الصحي الجامهريي".

و تستند حتمية اللقاء بني مهنيي الصّحة ووسائل اإلعالم اىل تعقيد الرتبية 

بكرثة  معا  تتوفران  ال  قد  مهارتني  إىل  تحتاج  والتي  الجامهرييّة  الصحيّة 

داخل الساحة االجتامعيّة: االقتدار الصحي من ناحية واالقتدار اإلعالمي 

من ناحية أخرى.

فمهنيو الصحة يعرتفون بعدم امتالكهم آلليات وتقنيات اإلعالم الجامهريي 

الورقية واإلذاعية والفضائية وحديثا شبكات التواصل االجتامعي. ويشهد 

الناس أيضا أن األطباء الحكامء ال ينجحون إال يف التحليل التخصيص حول 

البالغ  يتقنون  ال  وتحدياتها  الصحة  محاور  وأن  فقط  وعالجها  األمراض 

املبني حولها.

مام  بالتعقيد  وهي  الصحية  املادة  تعوزهم  الجامهريي  اإلعالم  ومهنيو 

يدفعهم إىل تجنب الخوض فيها أو االكتفاء مبتابعة فضائح الرعاية الصحية 

النفسية  املسافات  وأبعد  القطاعني  بني  التاريخية  العالقات  وتَّر  مام 

والعملية بني رشيكني يتقاسامن مفاهيم الخدمة العامة والعمومية.

وألن منوذجي "الطبيب اإلعالمي" و"اإلعالمي الطبيب" نادران اليوم وغدا 

وفاعلية  واقعية  األكرث  هي  التخصصات"  املتعدد  "الفريق  مقاربة  فان 

لضامن "أداء صحي إعالمي" جيد. فعندما يكون املهني الصحي واملهني 

اإلعالمي "ثنائيا" يوحدان القاعدة النظرية لهام واألهداف املشرتكة بينهام 

ويتداوالن املعطيات واآلليات، يصبح "اإلعالم الصحي الجامهريي" واقعا  

وينطلق مرشوع تعزيز منط الحياة الصحي لضامن بقاء جامهرينا ومنائها 

وتحقيق األمن الصحي للناس.

إن هذا الجهد اإلعالمي الصحي الجامهريي استثامر يف رأس املال البرشي 

التكتالت  فقوة  انسانية،  األكرب ألي حضارة  واملورد  األضخم  الرثوة  وهي 

بقدرات  وإمنا  املالية  أو  الطبيعية  مبواردها  تقاس  تعد  مل  اليوم  البرشية 

الساكنة بها وإمكانياتها ومنها املستوى الصحي لها، وليس أفضل من منط 

وزيادته  الالَّنقدي  الرأسامل  هذا  عىل  للمحافظة  كرشط  الصحي  الحياة 

والوقاية من تدنيه.

الجامهريي"  الصحي  "اإلعالم  املجتمعي  االستثامر  هذا  نجاعة  ولضامن 

حتى يؤدي رسالته الحضارية وينجز أهدافه التنموية، كان لزاما أن تراعي 

ثالث مبادئ رضورية :

األول - مبدأ االستقاللية: استقاللية محتوى اإلعالم الصحي عن الرشكات 	 

التجارية  األسواق  يف  فاملضاربون  الحكومية.  واملؤسسات  التجارية 

والسياسية ال يهتمون باملضامني وإمنا باألرباح والكرايس. الرتويج للسجائر 

أو لوسائل االقالع عنها عندهم سواء. 

معطيات 	  عىل  وتأسيسه  املضمون  مصداقية  املصداقية:  مبدأ   - الثاين 

ثقافة   املرتاكمة واملتوافق مع  املهنية  بالتجربة  املستأنس  الحديث  العلم 

الجامهري ومنط عيشها.

للمراضة 	  العام  العبء  مع  املواضيع  مالمئة  املالمئة:  مبدأ   - الثالث 

فالتواصل  ولغتهم.  الناس  قيم  وكذلك  الوبايئ  ووضعها  املجتمعات 

ووجدانا  قيام  الحبىل  الوطنية  باللغة  إال  يكون  ال  الناجح  الجامهريي 

وأخالقا.

هذا نداء قبل الفناء

الوبائية والعلمية  إن اإلعالم الصحي الجامهريي املؤسس عىل املعطيات 

والثقافية واملحتضن شعبيا جمعيات وكليات ومؤسسات والناطق باللغة 

الوطنية للشعوب هو الضامن الوحيد ملجابهة كارثة األمراض املزمنة التي 

يواجها املغرب الكبري عرب إسرتاتيجية تعزيز منط الحياة الصحي.

ويجدر بطالئع املهن الصحية واإلعالمية أن تنخرط حاال يف مرشوع رشاكة 

توحد فيها القدرات الصحية واآلليات اإلعالمية نحو بناء منط حياة صحي 

والثقافة  الجغرايف  والفضاء  االنطالقي  العلم  بني  ميزج  مرشوع  لشعوبنا. 

الذاتية.

لهم  الحاضنة  جامهريهم  مع  واإلعالم  الصحة  مهنيو  يتواصل  فعندما 

وبائيات  مع  ومتجانس  العلم  قرائن  عىل  مؤسس  مبضمون  وملشاريعهم 

يكون  وتشفري،  بث  كأداة  الوطنية  اللغة  ومستخدما  املجتمع  وتنظم 

مرشوع اإلعالم الصحي راجحا وناجحا ورابحا.   


