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يف البداية من هو الطالب عبد العايل يحيى مرابطي

والصيدلة  الطب  بكلية  سابعة  سنة  طالب  هو  مرابطي  يحيى  العايل  عبد 

بفاس، من مواليد سنة 1992 بحي أنفا بالدار البيضاء. ترعرعت مبدينة فاس 

شعبة  الباكالوريا  عىل  حصلت  حتى  مدارسها  من  مجموعة  بني   وتنقلت 

العلوم رياضية –ب–  سنة 2010 مبؤسسة طيبة للتعليم الخصويص والتحقت 

بكلية الطب والصيدلة بفاس. كان مساري الجامعي مليئا باألنشطة والعمل 

الجمعوي ليختتم بتأسيس نادي التواصل الصحي...

كيف جاءتكم فكرة تأسيس نادي التواصل الصحي؟

بعد أن عرفت كلية الطب تأسيس الجمعية املغربية للتواصل الصحي بفاس 

سنة 2010 تناوب مجموعة من الطلبة عىل العمل واملساهمة يف إنجاح هذا 

املرشوع بشكل موسمي وغري مهيكل. لذا ارتأينا تأسيس ناد تواصيل لتحقيق 

األسايس  القانون  وهيأنا  تحضريية  لجنة  تكوين  عىل  فعملنا  الغرض  هذا 

النادي يف شهر مارس 2016.  للنادي فتم تأسيس  وحددنا األهداف الكربى 

وبعد ذلك عقدنا لقاءات متكررة مع أعضاء الجمعية ومجموعة من األساتذة 

قبل أن نخلص إىل الصيغة النهائية لطريقة عمل النادي ولجنه.

ماهي األهداف التي يسعى  نادي التواصل الصحي لتحقيقها؟

يهدف النادي إىل املساهمة يف تعميق التواصل يف امليدان الصحي، وذلك عن 

طريق مجموعة من اآلليات : 

التكوين  مستوى  من  للرفع  تكوينية  ودورات  وندوات  مؤمترات  تنظيم   -

الطبي للطالب.

- لتنمية سبل التواصل الصحي. 

- تنظيم برامج إعالمية وتوعوية وتحسيسية. 

والتكوين  بالتواصل  تعنى  التي  الجمعيات  مختلف  مع  رشاكات  توقيع   -

الصحي.

- تعزيز التواصل الطاليب عرب مختلف الوسائل السمعية والبرصية واملواقع 

اإللكرتونية.

- توعية عموم املواطنني بخطورة بعض األمراض وكيفية الوقاية منها.

- تشجيع البحث العلمي يف امليدان الصحي واملساهمة الفعلية فيه.

- املساهمة يف تعميق التواصل باللغة الوطنية يف امليدان الصحي من خالل 

أنشطة تكوينية. 

- دعم األنشطة الطالبية للجمعية املغربية للتواصل الصحي بفاس.

- دعم إصدار املجلة املغربية للتواصل الصحي وترك بصمة طالبية بها.

ما هي اآلليات التي ترونها كفيلة لتحقيق هذه األهداف النبيلة ؟

لتحقيق هذه األهداف عَمدنا إىل االشتغال عرب لجان أربع وهي:

يف  تواصلية  أيام  عرب  الصحية  التوعية  بنرش  تعنى  وهي  التواصل:  لجنة   -

إىل  باإلضافة  والجامعية  العمومية  املستشفيات  وكذا  التعليمية  املؤسسات 

الطلبة. ويف هذا الصدد قمنا بتنظيم دورة  تنظيم ورشات تطبيقية لفائدة 

أطرها  عضوا  أربعون  منها  استفاد  جنسيا  املنقولة  األمراض  حول  تكوينية 

د.هشام كتبي طبيب ومدرب باالتحاد العاملي للجمعيات الطبية اإلسالمية 

باألردن. باإلضافة إىل يوم تواصيل بالثانوية اإلعدادية لحسن بنشقرون حول 

آفة  حول  الخصويص  للتعليم  سقراط  مبؤسسة  آخر  تواصيل  ويوم  السيدا 

التدخني واملخدرات.

حــــوار

حوار مع الطالب

عبد العالي 
يحيى مرابطي

رئيس نادي التواصل الصحي بفاس، 
والمنسق الوطني للتحاد نوادي التواصل الصحي

طالب بكلية الطب بفاس السنة السابعة

لقاء مكتب نادي التواصل الصحي بفاس مع السيد عميد كلية الطب والصيدلة بفاس األستاذ سيدي عادل االبراهيمي



53 نوفمبر 2016عدد 15

- لجنة املجلة: ومهمتها اإلرشاف عىل مواضيع ومساهامت الطلبة وترشيح 

املتميز منها للنرش باملجلة الصحية املغربية التابعة للجمعية املغربية للتواصل 

بوصفيحة  د.أحمد عزيز  الشكر ألستاذنا  توجيه خالص  أود  الصحي.  وهنا 

عىل دعمه املتواصل وتشجيعه املستمر للنادي وتخصيصه لصفحتني قارتني 

باملجلة يتكلف النادي بالنرش فيهام. 

- لجنة األطروحات: وتعنى بدعم البحوث الجامعية لطلبة الطب والصيدلة 

التي تنجز باللغة الوطنية أو يف مجال التواصل الصحي وكذا ترجمة ملخصات 

األطاريح األخرى.

وندوات  محارضات  من  الثقافية  باألنشطة  وتهتم   : الثقافية  اللجنة   -

يف  النادي  بإسهام  أذكر  وهنا  وغريها.  طبية  وقوافل  ورحالت  ومسابقات 

بفاس  الصحي  للتواصل  املغربية  للجمعية  الثالث  الوطني  للمؤمتر  التنظيم 

وكذا مشاركته يف املؤمتر العاملي لتاريخ الطب اإلسالمي عرب مرسحية ميمية 

وإعداد ثالثة عرش ملصقا حول تاريخ الطب.

عرفت مجموعة من كليات الطب والصيدلة باملغرب تأسيس نوادي التواصل 

الصحي، بصفتكم منسقا وطنيا التحاد نوادي التواصل باملغرب، كيف جاءت 

فكرة إنشاء فروع للنادي مبختلف كليات الطب والصيدلة باملغرب؟ 

بعد بدء العمل ومشاركتنا يف تظاهرات وطنية ودولية وخروجنا من أسوار 

الكلية إىل رحاب املؤسسات التعليمية أدركنا دور نادي التواصل الصحي يف 

إسهامه  خالل  من  محيطه  مع  تواصله  وتعزيز  الطالب  بشخصية  النهوض 

يف نرش الوعي الصحي بني مختلف رشائح املجتمع. وقد تجىل ذلك واضحا 

يف استجابة عدد من طلبة كلية الطب والصيدلة بفاس يف إطار يوم إدماج 

الطالب الجديد إذ أعرب أكرث من سبعني طالبا عن إعجابهم بالنادي وتلقينا 

أكرث من عرشين طلبا للعضوية. كل هذا  دفعنا إىل الرشوع يف إنشاء فروع 

للنادي مبختلف كليات الطب باململكة. فكانت البداية بالبيضاء نظرا للدور 

للنادي  فرع  الطريق إلنشاء  مهد  إذ  بوصفيحة  األستاذ  به  قام  الذي  الكبري 

هناك، ومل يتبق سوى مصادقة اإلدارة عىل تأسيس فرع النادي.

وكانت  الغاية  لنفس  النادي  أعضاء  من  أربعة  إليها  انتقل  فقد  الرباط  أما 

لالنضامم  استعدادهم  أبدوا  الذين  الطلبة  عدد  تعدى  إذ  كبرية  االستجابة 

أعضاء  بعض  وسيحل  طالبا.  وعرشين  خمسة  أهدافه  عن  والدفاع  للنادي 

لتكتمل  الله  ان شاء  املقبلة  األشهر  بكل من وجدة ومراكش خالل  النادي 

بذلك حلقة اتحاد نوادي التواصل باملغرب.

يبدو من خالل األهداف املسطرة للنادي دعمكم للتواصل باللغة الوطنية، 

فكيف ترون أهمية تعزيز استعامل اللغة الوطنية يف املجال الصحي؟

املواطنني  مع  الفعال  التواصل  يف  تسهم  الوطنية  اللغة  أن  فيه  ال شك  مام 

يف األنشطة العالجية والتوعوية، بخالف التواصل بلغة أجنبية والذي يعيق 

الوطنية  فاللغة  الصحية.  املعلومة  إيصال  التواصل ويحدث قطيعة يف  هذا 

هي اللغة التي يفهمها الجميع ومن ثم كان التواصل بها رضوريا وخصوصا 

بشكل  تصل  الصحية  املعلومة  نجد  أن  املؤسف  ومن  الصحي.  املجال  يف 

مشوه عرب لغة أجنبية أو مزدوجة مام يحد من فهم املريض وإدراكه لوضعه 

الصحي بشكل صحيح. وهنا تأيت أهمية الدورات العلمية التي ينظمها النادي 

باللغة الوطنية والتي تجد ترحيبا كبريا يف األوساط الصحية وخصوصا الطلبة.

كلمة أخرية 

يف ختام هذا الحوار أتقدم بالشكر والتقدير للساهرين عىل املجلة الصحية 

أناشد  املنرب  هذا  ومن  بالنادي.  التعريف  فرصة  لنا  أتاحوا  الذين  املغربية 

ودعم  النبيلة  أهدافه  تحقيق  يف  للمساهمة  النادي  يف  لالنخراط  الطالب 

مشاريعه البناءة خدمة لوطننا العزيز. 

ويف األخري:

ولغتنا  غايتنا  والصحة  بلسمنا  والتكوين  سبيلنا  والتوعية  عاملنا  فالتواصل   "

هويتنا".

حوار مع الطالب عبد العالي يحيى مرابطي
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