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

اللغة في اإلعالم الصحي 
بالمغرب

يهدف اإلعالم إىل تزويد الناس باألخبار الصحيحة واملعلومات السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم عىل تكوين 

تعبريا موضوعيا عن عقلية  الرأي  يعرب هذا  املشكالت، بحيث  أو مشكلة من  الوقائع  رأي صائب يف واقعة من 

الجامهري واتجاهاتهم وميولهم. وكام عرفه العامل األملاين "أوتوجروت" أنه »التعبري املوضوعي عن عقلية الجامهري 

وروحها وميولها، واتجاهاتها يف نفس الوقت«)1(. وضمن مهام اإلعالم األساسية التفاعل مع املجتمع وتلبية احتياجاته 

من املعلومات والحقائق، وتوعية أفراده ورفع مستوى وعيهم بكل القضايا ويف مختلف املجاالت، مبا فيها الصحة 

التي تظل املعلومة بشأنها شبه غائبة عن التداول اإلعالمي وتكاد تظل منحرصة داخل فضاءات التكوين والتأطري 

واالستشفاء.

ولحد اليوم يسجل غياب ملنابر إعالمية )مكتوبة، مسموعة، مرئية، إلكرتونية( متخصصة يف الصحة، وتحرض مثل 

هذه املواضيع يف برامج معدودة جدا بالنسبة لإلعالم املريئ واملسموع، فيام تتناول بعض الصحف ال يتجاوز عددها 

اإلعالمية  للمنابر  شامل  عملية مسح  وتظهر  ملحقات خاصة.  الصحية يف  التوعية  مواضيع  الواحدة  اليد  أصابع 

املكتوبة )الصحف واملجالت(، أن صحيفة واحدة تنرش ملحقا أسبوعيا )من صفحة واحدة( تحت عنوان )الصحة 

تغيب  فيام  املجتمع، األرسة(،  النسوة،  )نون  أخرى  الصحة يف ملحقات  يتطرق ملواضيع  الباقي  فيام  واملجتمع(، 

الربامج  بالعربية، وال تشكل  الفرنكفونية، وتحرض يف مجلة واحدة  الجرائد  الصحة عن  املتخصصة يف  الصفحات 

الصحية يف قنوات القطب العمومي نسبة تستحق الذكر، حيث تحرض باحتشام وليس يف أوقات الذروة. 

ووفقا للمعطيات السالفة الذكر، نخلص إىل أنه ال مجال للحديث يف املغرب عن إعالم صحي قائم بذاته، كل ما يف 

وتجاوزا  عام.  بشكل  اإلعالم  وسائل  عليه  تعتمد  الذي  التبويب  بالصحة ضمن  تتعلق  مواضيع  وجود  هو  األمر 

سنستعمل املصطلح للداللة عىل امللحقات املتخصصة يف مواضيع الصحة يف وسائل اإلعالم.

لكن ما هو اإلعالم الصحي؟

من الناحية االصطالحية، ليس هناك سند علمي أو قواعد محددة لوصف هذا املنرب اإلعالمي أو ذاك بأنه صحي/ 

طبي، كل ذلك يجري اعتامدا عىل حجم األخبار والتغطيات ومستوى حضور هذا املوضوع بشكل عام. 

ومن الناحية الوظيفية، ال توجد نظريات تؤطر اإلعالم الصحي، إمنا يعد شكال من أشكال اإلعالم املتخصص الذي 

برز مع الثورة التكنولوجية والتطور يف املامرسة الصحافية والتنوع يف مصادر املعلومات ونزوع األفراد إىل التخصص 

وليس إىل املوسوعية، إذ نجد -مثال- اإلعالم االقتصادي، واإلعالم الريايض، واإلعالم السيايس، واإلعالم الديني، واإلعالم 

جل  ويعطي  املختلفة  اإلعالم  وسائل  عرب  يتم  معلومايت  إعالمي  "منط  بأنه  املتخصص  اإلعالم  ويعرف  الحريب...، 

اهتاممه ملجال معني من مجاالت املعرفة، ويتوجه إىل الجمهور مستخدما مختلف فنون اإلعالم من كلامت وصور 

ورسوم وألوان وموسيقى ومؤثرات فنية أخرى، ويقوم معتمدا عىل املعلومات والحقائق واألفكار املتخصصة التي 

يتم عرضها بطريقة موضوعية")2(.

محمد كريم بوخصاص

باحث في مختبر التواصل وتقنيات 

التعبير بكلية اآلداب سايس، فاس
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الصحي" ميكن  ما يسمى ب"اإلعالم  ميالد  فإن  النظرية،  الناحية  أما من 

إرجاعه إىل التطور الذي حصل يف فلسفة اإلعالم )وهي بحث يف العالقة 

الجدلية بني اإلعالم وتطبيقاته يف املجتمع(، وإىل نتائج السريورة التاريخية 

الحرب  بعد  االجتامعية  املسؤولية  نظرية  بروز  منذ  اإلعالم  لنظريات 

الثانية، والتي ظهرت لتجاوز إشكاالت طرحتها نظريتي السلطة  العاملية 

والحرية اللتني أطرتا عمل اإلعالم منذ القرن 16. وتقوم هذه النظرية عىل 

مامرسة العملية اإلعالمية بحرية قامئة عىل املسؤولية أمام املجتمع، وفق 

وأخالقيات  اإلعالم،  وسائل  عىل  رقيبا  العام  الرأي  تجعل  وقواعد  قوانني 

املهنة التي تحيي ضمري مامريس اإلعالم واالتصال. 

التزامات  اإلعالم  لوسائل  دام  ما  أنه  من  النظرية  هذه  فلسفة  وتنطلق 

اتجاه املجتمع فإن عليها االضطالع بدور تأطريي وتوعوي، والصحة أحد 

املجاالت التي ينتظر فيها املواطن املعلومة الصحيحة والدقيقة، بالنظر إىل 

التعريف  هذا  جاء  هنا  ومن  اهتامماته.  سلم  يف  أولوية  من  تشكله  ما 

بتوصيل  يهتم  الذي  اإلعالم  أنواع  من  النوع  ذلك  "هو  الصحي:  لإلعالم 

الطبية  والقضايا  املسائل  حول  والحقائق  واألفكار  واملعلومات  األخبار 

والتمريضية والصحية والطبية العارضة أو الطارئة التي يواجهها املجتمع، 

والنصائح  اإلرشادات  وتقديم  معها  التعامل  وكيفية  املزمنة  األمراض  أو 

أو  الخدمات  أو  السلع  عن  اإلعالن  بقصد  وليس  األفراد  توجيه  بقصد 

املاركات أو غريها، وذلك من أجل التوعية الصحية والتثقيف الصحي")3(.

إشكالية اللغة:

الطرح،  دائم  وسيبقى  جديدا  ليس  اإلعالم  يف  اللغة  موضوع  طرح  إن 

مادامت العالقة املوجودة بينهام عالقة تبادلية طردية، فكالهام ال يستكني 

لنظرة جامدة؛ فاإلعالم دون لغة صحيحة ومبسطة ال يستقيم أمره، واللغة 

دون إعالم متطور مواكب ال ميكنها أن تؤدي رسالتها يف االنتشار وتعميم 

الذوق الراقي واملساهمة يف توفري رشوط النهوض باملجتمع نحو األفضل)4(. 

ومام الشك فيه أن اإلعالم ميكنه أن يرتقي باللغة ويساهم يف تطورها، كام 

أنه ميكن أن يكون عنرص تأخرها إذا مل يحسن استعاملها ويحرتم تركيباتها 

ومدلوالتها، وهذا باستحضار مسألة يف غاية األهمية؛ وهي أن الصحافة 

يفهمها  بلغة  املعلومة  وتقدم  املعرفة  لتنقل  ظهرت  املختلفة  بأجناسها 

القارئ البسيط واملثقف عىل حد سواء، لذلك بالنسبة للعربية، فإن كل 

التي  األديبة  اللغة  به  املقصود  ليس  اإلعالم  يف  استعامالتها  عن  حديث 

إمنا  للعموم،  املوجهة  اإلعالمية  الرسالة  مضمون  عن  بها  التعبري  يصعب 

املطلوب هو أن تكون لغة خالية من األخطاء وسليمة من حيث الرتكيب 

والرصف.

والتطرق إىل واقع اللغة العربية يف اإلعالم الصحي ينطلق من استحضار 

جملة معطيات خارجية وهي؛ أوال أن مصادر املعلومات يف هذا املجال 

جلها دراسات غربية، وهذا يف حد ذاته يطرح تساؤال منهجيا عىل اللغة 

العربية يتعلق مبدى إمكانية استجابتها ملتطلبات املستحدثات االتصالية 

يف مجال اإلعالم الصحي، ثانيا ضعف الرتجمة يف مجال العلوم الطبية، ثالثا 

استخدام اللغة الفرنسية يف التكوين والتأطري بكليات الطب يف املغرب ويف 

إنجاز البحوث وأطروحات الدكتوراه.

 وانطالقا مام سبق ميكن القول إن املشكل األول للغة العربية يف اإلعالم 

املجال  يف  العلمي  البحث  عن  املمنهج  تغييبها  مبعضلة  يرتبط  الصحي 

الطبي ويف مجاالت العلوم بشكل عام. 

اإلعالم هي  التي تنرش يف  الصحية  املصطلحات واملعلومات  أن  والنتيجة 

نفسها املتداولة يف وسط األطباء واملتخصصني، ألن الصحايف ليس مؤهال 

ليقوم بعملية الرتجمة من جهة، ومطالب بنقل املتداول يك يفهمه املتلقي 

من جهة أخرى، وذلك –طبعا- مبا ال يُِخلُّ بأحد الرشوط األساسية للتحرير 

الصحايف وهي أن الصحايف عليه أن يختار األلفاظ املناسبة ويربط بينها 

صياغة  يف  اللغة  قواعد  مقتضيات  مع  ومطابقا  مناسبا  التأليف  ليكون 

تشكل كال متكامال منسق األجزاء، خاليا من الشذوذ والنشاز، عىل أن هذه 

الصياغة- السليمة لغويا- املراعية لقواعد اللغة العربية، ال ميكن أن تكون 

كذلك إال بالتشبث بقواعد النحو، حافظة عىل ترتيب الكلامت)4(.

وترتبط اللغة يف اإلعالم الصحي بشكل وثيق مبصادر املعلومة، بل ميكن 

القول إنها أحد العنارص املشكلة، ألن الكتابة بالعربية تصبح عىل املحك 

إذا كانت املصطلحات واملعلومات املفرسة تُتَداول بالفرنسية. هذا املعطى 

تبينه دراسة عينة من ملحقات متخصصة يف قضايا الصحة لثالث جرائد 

وطنية )التجديد، املساء، األخبار(، حيث قمنا بجرد كل املواد الصحافية يف 

باب  يف  تدخل  التي  بني  منيز  أن  قبل  جريدة(،  كل  من  )ثالثة  مناذج   9

التوعية الصحية وتلك التي تتطرق إىل مواضيع تهم السياسة العمومية يف 

الصحة، وننطلق يف استخالص مصادر املعلومة، فكانت النتائج كالتايل:

أن مصادر املعلومة الصحية محدودة جدا ال تخرج عن األطباء املتخصصني 

بشكل  الصحية  القضايا  من  قضية  تنرش حول  التي  األجنبية  والدراسات 

دوري ثم "اليشء" !

أن 33 يف املائة من مواد الصفحات املتخصصة يف الصحة تنرش بدون إشارة 

إىل مصادر املعلومات، وهذا يجعل الدقة يف نرش املعلومات عىل املحك 

ويثري تساؤال حول صحة ما ينرش من مواضيع يف هذا املجال وقد تشكل 

وعيا للمجتمع يف قضايا الصحة !

الصحية  املعلومة  مصدر  أنهم  يفرتض  الذين  واملتخصصني  األطباء  أن 

يشكلون أقل من نصف مصادر املعلومات )41 يف املائة فقط( يف املواضيع 

التي تقدم توعية صحية، علام أن هذا الحضور يكون بنسبة تتجاوز ال90 

يف املائة عىل شكل رأي وال يحرض يف املواضيع التي يعالجها الصحايف. 

أن ربع املصادر تبقى دراسات أجنبية تتداول يف اإلعالم بدون توثيق، إذ 
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أملانية..(  )أمريكية،  الدراسة  باإلشارة إىل موطن هذه  تكتفي يف مجملها 

دون اإلشارة إىل موقع نرشها وتوقيت صدورها، مام يفقدها املصداقية.

وبشكل عام ميكن الخروج من دراسة هذه العينة بالخالصات التالية:

غياب أطباء متخصصني يف االتصال الصحي عىل عكس الغرب، حيث  �

تحقق كتاباتهم رواجا كبريا وتحظى بعض الربامج الصحية التي يديرونها 

عىل القنوات التلفزيونية بنسب مشاهدة عالية )مثال برنامج الطبيب أوز 

dr. Oz يف أمريكا يعرض عىل أزيد من 65 قناة إقليمية أمريكية حاليا(.

منطية تقديم النصائح الصحية ويتجىل ذلك أكرث يف املواضيع التي تنرش  �

بدون إشارة إىل مصدرها.

تقديم كم هائل من املعلومات فقط والتي تكون غري موثقة . �

غياب التدقيق العلمي والسند واملصادر. �
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