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مملة للبعض ومضللة من قبل اآلخرینالصحافة الصحیة:   

 

 أخبار یعتبرھا ألنھ قدإلى األخبار الصحیة نادراً ما یلقي الشخص النظر األخبار،  تصفحعند 
لم یكن  " إذامملة إلى حد ما"فإن األخبار عن الصحة  ،ممنظور عا. من لالھتمام ةمثیر لیست

استیعابھا  یمكن لمعظم الناس مبسطة باستخدام مصطلحات صحیة وذلك، من السھل  فھمھا
ما إذا كانت األخبار المتعلقة بالصحة مجرد أرقام في  األساسي السؤالیكمن  .بشكل مباشر

  أم أنھا أبعد من ذلك؟ ؟فقط من أجل اإلبالغ ؟وبیانات یمكن ألي صحفي أن یكتب عنھا

الصدد، أتیحت لطالب كلیة محمد بن راشد فرصة لالنضمام إلى نقاش أجري وفي ھذا 
باستضافة اإلعالمیة في الصحة اللبنانیة، والمستشارة في الصحة العامة،  ،األربعاء الماضي

.مسلّم بھ على أنھ أمر یؤخذ األخبار المتعلقة بالصحة أنالتي شددت على  روى األطرش  

 "للغایة ةخادعتكن "معبرة أنھا قد  ماھیة األخبار الصحیة الضوء علىاألطرش سلطت و
. بعبارات أخرى، أرادت األطرش إیصال فكرة أنھ "الطین بلة"حیان تزید في بعض األو

ي صحفي لیس لدیھ أي فكرة أو خلفیة عن الصحة كتابة تقاریر أو أخبار أللیس بإمكان 
من ذلك یمكن أن یسبب "قلق شدید"  . فقد یؤدي ھذا األخیر في "خداع القراء" وأسوءصحیة

وباء كوفید  أعطت األطرش أبرز مثال وھو. ومن ھذا المنطلق لمن یتابع أخبار عن الصحة
حتى الیوم. "بعض الناس كانت تفكر أن معقم األیدي سیقضي  یواجھ، الذي ما زال العالم 19

یمكن أن تھدد  كھذه المعلومات المضللة عن الصحة لذلك شربوه".، 19على كوفید 
"فالدقة والمصداقیة" في اإلبالغ عن ھذه المعلومات أمر یجب أن  حیاة الكثیرون

 یؤخذ بعین االعتبار. 
عشیة "أن الصحفي ال یمكنھ كتابة مقال حول موضوع صحي بین وأكدت األطرش 

وأن یجمع أكبر قدر ممكن من المصادر  "یثقف نفسھ بنفسھ"أن   . یجب علیھ"وضحاھا
تصریحات بعض  أن یشك في یھإذا األمر یلزم، یجب عل في بعض الحاالتوالموثوقة. 

 المصادر حتى وإن كان التصریح من "منظمة الصحة العالمیة". 

بالعالم العربي.  تحدیداً أبرزت األطرش استھتار الصحفیون بما یتعلق باألخبار الصحیة و
"الصحفي یفتقر إلى المعرفة الصحیة" وھذا السبب الرئیسي في فبركة أخبار صحیة ال 

خاصة إذا قابل طبیب ما مختص في اختصاص معین، لكنھ یصرح . "أساس لھا من الواقع
أفصحت كما ویس لدیھ أي فكرة عنھا". عن معلومات لیست من ضمن اختصاصھ ول

" المعلومات الصحیة ألنھا أرقام وبیانات تتغیر بسرعة البرق. األطرش عن أھمیة "تحدیث  



والجذیر بالذكر أن روى األطرش حصلت على بكالوریوس في الصحة البیئیة، وماجیستیر 
 ندواتصحیة تقود  مستشارة وھي حالیًافي الصحة العامة، من الجامعة األمریكیة ببیروت. 

الصحة والدور  بتمكینوتنیر عقول الطالب وذلك العالم العربي بمن الجامعات  العدیدفي 
.في نشر األخبار المتعلقة باألمر اإلعالم الحاسم الذي یلعبھ  

 

 

 

   

  


