
م��ل��ف ال��ع��دد 
>>

ال��ع��ل��م��ي ض������رورة ع���ص���ري���ة، وص���ن���اع���ة تتطلب  اإلع������ام 
كان  وإن  التقليدي،  ل��إع��ام  داع���م  وه��و  كثيرة،  مستلزمات 
متناغمني،  كانا  وإن  اآلخ��ر،  عن  مستقل  واح��د  خط  لكليهما 
إلى  انتسبا  وإن  مختلفني،  منهجني  ولهما  فاصًا  بينهما  ف��إّن 
وأه��داف..  منط تواصلي واح��د.. فلكل منهما لغة وخصائص 
وعالم اليوم هو عالم التخصص، وكلما انفرد علم بذاته حقق 

متيزًا وإبداعًا..
تدخل  ع��دي��دة  قضايا  تطرح  مجلة   
العلمي، يناقشها نخبة من االختصاصيني  في عمق اإلعام 

في هذا املجال، ومن معظم الباد العربية.
تتعدد محاور امللف من حيث اإلعام الورقي واإللكتروني 

واإلذاعي والتلفزيوني، وواقع اإلعام العلمي العربي.
للمرة  ي��ذك��ر  بعضها  أرق��ام��ًا  وينشر  قضايا،  ي��ط��رح  امل��ل��ف 
إل��ى لفت األن��ظ��ار ح��ول ه��ذه القضية املهمة  األول���ى، ويسعى 
للقارئ املعاصر، فالعلم طريق احلضارة، ونشر هذا العلم عبر 

وسائل اإلعام املختلفة يسهم في مستقبل هذه احلضارة.

البرامج العلمية في 
اإلذاعة والتلفزيون

د سمير محمود

اللغة واألفكار
في الكتابة حول العلوم

وليد الشوبكي

واقع اإلعام العلمي 
العربي والتحديات الراهنة

د. وحيد محمد مفضل

اإلعام العلمي



اإلعالم العلمي..
مفهومه وأهدافه ووظائفه

يرى املفكر األمريكي 
كتابة  في  توفلر  ألفني 
ال�����ش�����ه�����ي�����ر )ص������دم������ة 
العلوم  أّن  امل��س��ت��ق��ب��ل(، 
وال���ت���ق���ن���ي���ة مب��خ��ت��ل��ف 
ف���روع���ه���ا حت���ول���ت إل���ى 
ال��ك��ث��ي��ر  ت����ض����رب  أداة 
م���ن األس�����س ال��ق��دمي��ة 
وال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��س��ائ��دة 
ال��ب��ش��ري،  املجتمع  ف��ي 
وت��ع��ي��د ت��ش��ك��ي��ل��ه��ا وف��ق 
م��ف��اه��ي��م وم��ن��ظ��وم��ات 
ج��������دي��������دة ت����ت����ح����رك 
وت���ت���ف���اع���ل وت����ؤث����ر ف��ي 
حياة البشر وفقًا حلركة 

العلم والتقنية في جميع 
االجت���اه���ات، وم���ن ث��م س��ي��واج��ه 
امل���ج���ت���م���ع ال���ب���ش���ري ت��غ��ي��ي��رات 
جذرية أشبه بالصدمة في كثير 
م���ن م���ج���االت ح��ي��ات��ه وط���رائ���ق 
بني  السائدة  والعالقات  تفكيره 
إلى حد  مكوناته، وهو ما حتقق 
بعدما  ال��واق��ع،  أرض  على  كبير 
إلى  والتقنية  العلم  تأثير  ارتقى 
السياسة  صياغة  إع��ادة  مستوى 
واالق���ت���ص���اد وج���ه���ود ال��ت��ن��م��ي��ة، 
وأص��ب��ح الع��ب��ًا أك��ب��ر ف��ي ظ��واه��ر 

واملعاناة  والرفاهية  والصحة  وامل��رض  والثروة  الفقر 
املختبرات  في  يجري  ما  ألن  ذل��ك  واألم��ي��ة؛  والعلم 
ومراكز األبحاث سرعان ما يترجم إلى سلع ووسائل 
دوائية،  ومستحضرات  وتعليم  وإدارة  وترفيه  إنتاج 

وأيضًا وسائل تدمير.

وعلى الرغم من التنوع الكبير والفروع 
املتعددة للعلوم والتقنية مابني علوم 
أساسية وتطبيقية في مجاالت الزراعة 
والصناعة والطب وتقنية املعلومات 
واالتصاالت والفضاء واملواد اجلديدة 
وغيرها، فإّن هذه العلوم بتخصصاتها 
التي تتزايد باستمرار تتجه للتقارب 
والتالحم فيما بني بعضها بعضًا، 
أّن إعصارًا ضخمًا  وتتحرك كما لو 
يعصف مبا يقابله ويعيد تغيير وجه 
املجتمعات ف��ي دورات يقل طولها 

ويتعاظم ويتعمق تأثيرها.
وك����ان م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ي أن حت��رص 
الدول واملجتمعات املتقدمة للحفاظ 
على مسارها املتقدم، والدول النامية 

للحاق بركب التقدم والتنمية، على 
نشر الثقافة العلمية بني قطاعات 
املجتمع املختلفة، مب��ا ميكن تلك 
املجتمعات من التعامل مع الثورات 
امل��ج��االت، س��واء  العلمية ف��ي شتى 
باملشاركة فيها، أو على األقل فهمها 
وتقديرها التقدير السليم، والتعامل 
بجدية مع ما تفرضه من حتديات، مبا 
يؤدي في النهاية إلى زيادة اإلسهام 

العلمي للمجتمع.
ويتطلب نشر الثقافة العلمية في 
الوطن العربي جهودًا مكثفة تطال 
ركيزتني هما التعليم واإلع���الم، إذ 
ال ميكن للثقافة العلمية أن تنتشر 

وحتقق أهدافها من دونهما.

د. عبدالله القفاري)*(

)*( باحث إعالمي - مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية )السعودية(.
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ويتطلب بناء ثقافة علمية سليمة بني 
اجل��م��اه��ي��ر اإلف����ادة م��ن ع���دد م��ن ال��وس��ائ��ل 
واألدوات، في مقدمتها اإلعالم اجلماهيري. 
ال���دول املتقدمة،  وم��ن ه��ذا املنطلق أخ��ذت 
إل��ى اإلع��الم العلمي  املنتجة للعلم، تنظر 
اجلماهيري باعتباره وسيلة من وسائل بناء 

الثقافة العلمية للمجتمع.

مفهوم اإلعالم العلمي
تكاد الدراسات القليلة حول اإلعالم العلمي 
العربي جتمع على أّن هذا القطاع يشكو ضعف 
وعدم مواكبة قطاعات إعالمية أخرى، كاإلعالم 

االقتصادي أو اإلعالم الترفيهي.
ويعد اإلع��الم العلمي أحد ف��روع اإلعالم 
املتخصص، ويعرف اإلعالم بصورة عامة بأّنه: 
جميع أوجه النشاط االتصالية التي تستهدف 
تزويد اجلمهور باحلقائق واألخبار الصحيحة 
واملعلومات السليمة عن القضايا واملوضوعات 
واملشكالت ومجريات األمور بطريقة موضوعية 
ومن دون حتريف، مما يؤدي خللق أكبر درجة 
ممكنة من املعرفة والوعي واإلدراك واإلحاطة 
الشاملة ل��دى ف��ئ��ات اجل��م��ه��ور املستقبلني 
للمادة اإلعالمية، ويسهم في تنوير الرأي 
العام، وتكوين الرأي الصائب لدى اجلمهور 
عن الوقائع واملوضوعات واملشكالت املثارة 
واملطروحة، وذلك باستخدام الوسائل اإلعالمية 
املتاحة اليوم من صحافة أو إذاعة أو تلفاز أو 
عن طريق الشبكة املعلوماتية )اإلنترنت( أو 
غيرها من الوسائط املختلفة التي ميكن نشر 

املادة اإلعالمية عن طريقها.
إّن اإلعالم العلمي جتسيد  وميكن القول 
لهذا النشاط في احلقل العلمي والتقني، سواء 
ما يطال حياة اإلنسان اليومية أو يعبر عن 
التطور العلمي والتقني في عالم اليوم، وفي 
كل مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية. وهو 
يستهدف نشر ثقافة علمية لدى اجلمهور مبا 
يؤدي لتكوين وعي علمي بالتطورات العلمية 
أو املنتجات التقنية، أو كل ما يتعلق بالعلم وله 
عالقة بحياة اإلنسان ومحيطه، كما أّنه يسهم 
في تكوين مواقف واجتاهات حول النشاط 

العلمي ومنتجاته واملسائل املتعلقة به.
واإلعالم العلمي أصبح صناعة تهيمن عليها 
الدول املتقدمة في مجال العلوم والتقنية، 

وهذا أمر طبيعي ومفهوم في ظل امتالكها 
ل� 90% من النشاط العلمي في العالم، فهي 
تسيطر على اإلنتاج العلمي والتقني العاملي 
وعلى وسائل نشره وتوثيقه. وتزدهر الصحافة 
العلمية في العالم الغربي، وتبدو أهميتها 
املتزايدة من خالل حصتها من اإلعالنات. 
ففي فرنسا حتصل الصحف املتخصصة على 
31.2% من اإلعالنات، مقابل 22.8% للصحف 
العامة غير املتخصصة. وفي الواليات املتحدة 
األمريكية يجري إصدار نحو 12 ألف مجلة 
وصحيفة يومية وأسبوعية وشهرية، منها نحو 
تسعة آالف مطبوعة متخصصة تتناول أنواع 
املعرفة املختلفة. ويصدر سنويًا في الواليات 
املتحدة نحو 160 مطبوعة متخصصة، أي إّن 
نسبة املطبوعات املتخصصة في أمريكا بشكل 
عام تقدر بنحو 75% من مجمل إصداراتها. 
وتكاد هذه النسبة - رغم اختالف األعداد- تكون 
متساوية في كل من إنكلترا وأملانيا ومعظم 
دول أوروبا الغربية واليابان. أّما بالنسبة للدول 
االسكندنافية، فهناك دوريات علمية جماهيرية 
تدعمها الدولة بعنوان )البحث العلمي والتقدم( 
جتري طباعتها وتوزيعها منذ 30 عامًا، وفي 
الدمنارك تصدر مجلة علمية جماهيرية يوزع 
منها 30 ألف نسخة شهريًا، إضافة إلى أعداد 
مماثلة توزع في كل من السويد وفنلندا. أما 
في روسيا فتشكل الصحافة العلمية 14% من 
مجموع الصحافة املتخصصة هناك. وتعد 
مجلة )العلم واحلياة( التي توزع ثالثة ماليني 
ونصف املليون نسخة من أهم املجالت العلمية 
التي تصدر في روسيا. وفي الصني يوجد أكثر 
من 160 دورية صحافية، و70 صحيفة يومية 

متخصصة في العلوم والتقنية.
أّما موقع الصحافة العلمية في األهمية 
على الصعيد العاملي، فيمكن القول إنها تأتي 
15% من مجموع  في املرتبة الثالثة بنسبة 
الكتابات الصحافية بعد العلوم االجتماعية 
التي حتتل 28%، وعلوم احلياة التي حتتل %21، 
ثم تأتي اآلداب والعلوم اإلنسانية واالهتمامات 
أّما على صعيد املؤمترات العلمية،  العامة. 
فتأتي مؤمترات العلوم االجتماعية في املرتبة 
األولى 42% تليها مؤمترات العلوم اإلنسانية 
21%، وحتتل مؤمترات العلوم والتقنية املرتبة 

الثالثة بنسبة %19.

نشاطات اإلعالم العلمي
من الباحثني من يقسم نشاطات اإلعالم 
العلمي إلى فرعني؛ اإلعالم العلمي املتخصص 
واإلعالم العلمي اجلماهيري. فاألول هو املادة 
العلمية من موضوعات وبحوث ودراسات أكادميية 
تنشر في الدوريات املتخصصة ويعدها باحثون 
علميون متخصصون في مجال علمي معني 
أّن  بأسلوب يفهمه املتخصصون، على حني 
اإلعالم العلمي اجلماهيري هو املادة العلمية 
م��ن موضوعات وب��ح��وث ودراس���ات ومقاالت 
وتقارير وكتابات في املجاالت العلمية النظرية 
والتطبيقية، املعدة منها واملترجمة واملهيأة 
بصيغة من الصيغ أو فن من الفنون التي 
تقدم في وسائل اإلعالم املرئية أو املسموعة 
أو املقروءة، وتكتب بأسلوب بسيط، الهدف منه 

إيصالها إلى اجلمهور والتأثير فيه.
وم��ا يستخدم اليوم في أدبيات اإلع��الم 
العلمي هو ما يقصد به اإلع��الم العلمي 
اجلماهيري، وهو »اإلع��الم العلمي املوجه 
للجمهور عبر وس��ائ��ل اإلع���الم املختلفة، 
بهدف نشر الثقافة والتوعية العلمية بصرف 
النظر عن املتلقني أو تخصصاتهم املهنية 
أو مجاالت دراستهم«. وهو »فرع من اإلعالم 
يعنى بنشر املبادىء العامة للعلم بدءًا من 
القوانني األساسية التي حتكم سلوك الطبيعة، 
ويتصل أيضًا بتاريخ العلوم والتطور الذي 
صاحب النشاط اإلنساني في هذا املجال، 
وانعكاسات كل ذلك على احلياة، ثم يتواصل 
للتعريف بالتطورات العلمية والتقنية مقرونة 

بنماذج من احلياة العملية«.
ك��م��ا ُي��ع��رف ب��أن��ه »إع����الم ي��ق��دم محتوى 
للجماهير، عبر الصحف واملجالت وبرامج 
اإلذاع��ة والتلفاز، ومواقع اإلنترنت، يتعلق 
بالقضايا العلمية، ويتابع تطوراتها، وينشر 
م��واد تسهم في إع��الء ثقافة العلم وقيمته 

داخل املجتمع«.
ويعالج اإلعالم العلمي األخبار واالكتشافات 
والظواهر العلمية والتطورات اجلارية في 
احلياة العلمية، ويتوجه أساسًا إلى اجلمهور 
ال��وص��ل ب��ني العلماء  ال��ع��ام، ويشكل ه��م��زة 

واجلمهور.
إال أن بعض الباحثني يعطيه خصائص 
تتجاوز هذا املفهوم، فهو يراه يتوجه أساسًا 
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إلى جمهور نوعي من علماء وباحثني، ويشكل 
همزة الوصل بني العلماء، ومنبرًا لطرح مختلف 
االنشغاالت واألفكار والرؤى الكفيلة بتحقيق 
األهداف التي ينتظرها املجتمع من علمائه، 
وهو فضاء فسيح لنشر الدراسات والبحوث 

العلمية اجلادة، وفرصة ثمينة 
لتطوير اإلنتاج العلمي الذي 
ال يتقدم املجتمع من دونه. 

وهذه اخلصائص ال تخدم مفهوم 
اإلعالم العلمي اجلماهيري بقدر 

ما هي معنية بالنشر العلمي، وهي 
تخاطب العلماء أكثر مما تخاطب 

عامة املتلقني من اجلمهور.

اإلعالم العلمي والتنمية
بني اإلعالم العلمي والتقدم العلمي 

عالقة تكامل. وب��ني التنمية الوطنية 
واالنحياز للعلوم والبحث العلمي واستيعاب 

التقنية، وتوطينها، وتطويرها، وتوظيفها 
خلدمة مشروع التنمية، ارتباط مهم يجسد 
تلك العالقة بني التنمية والعلم. وتطوير 
وسائل اإلعالم بشكل عام، ومواكبتها للحاجات 
التنموية يتطلب نشر وعي صحيح يقود إلى 
املشاركة الفعالة في بناء املجتمع. وهذا ال ميكن 
أن يتم إال من خالل التخطيط الصحيح الذي 
ينطلق من الفهم اجليد للقطاع اإلعالمي 
ودوره في املجتمع وكذلك الرؤية الواضحة 

لألهداف الوطنية.
وأظهرت كثير من الدراسات التي أجراها 
علماء االتصال وجود عالقة إيجابية بني اإلعالم 
والتنمية، منها الدراسة التي أجراها ولبر شرام 
على مئة دول��ة نامية، لتسليط الضوء على 
العالقة بني االتصال اجلماهيري والتنمية، 
وتوصل إلى أن معامل االرتباط بني النشاط 
التنفيذي لوسائل اإلعالم وبني نتائج تنفيذ 
خطط التنمية بلغ 72%، وقد يكون أعلى من 
ذلك لوجود مجموعة من العوامل السلبية 
التي حالت دون تنفيذ اخلطط اإلعالمية 
والتخطيط للتنمية بالدقة املطلوبة، ومن 
ثم فإن هذه العوامل السلبية أضعفت مستوى 

االرتباط وقللت درجته إلى %72.
واألهداف التي تقع ضمن املسؤوليات األساسية 
لإلعالم هي نفسها أهداف التنمية، التي تنقسم 

إلى قسمني: أهداف عامة تسعى إلى تطوير 
املجتمع ورفع املستوى العام للشعب، وبناء املواطن 
الصالح، وحتسني مستوى الدخل العام...الخ، 
وأه��داف خاصة تتصل باجلوانب األخالقية 

واالجتماعية واالقتصادية والثقافية. 
 وتهدف التنمية إلى تزويد أفراد املجتمع 
باملعرفة وتقدمي املساعدات التي متكنهم من زيادة 
دخولهم، إضافة إلى تثقيف األفراد وتوعيتهم 
مبا يدور حولهم من أحداث وظواهر وأفكار على 
الصعيدين العاملي واحمللي، وتنمية اإلمكانات 
االقتصادية، وتوسيع مجال الترويح، وإتاحة 
الفرصة ألف��راد املجتمع الكتشاف مواهبهم 

واستغاللها للمصلحة العامة.
وتتجسد مسؤولية اإلعالم جتاه تنمية املجتمع 
في تزويده بأكبر قدر من احلقائق واملعلومات 

الدقيقة والصحيحة، فبقدر ما في 
اإلعالم من حقائق ومعلومات دقيقة 
بقدر ما يحقق أهداف التنمية. وتتضح 
أهمية هذه العالقة بني اإلعالم والتأثير 
في املجتمع بإدراك الهدف اجلوهري 
ال��ذي ال ميكن  للتنمية االجتماعية، 
حتقيقه دون رفع املستوى االقتصادي 
باستخدام برامج ومشروعات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، وما دامت 
تنمية أفراد املجتمع وبيئتهم املادية 
من األهداف األساسية للتخطيط، 
فمن الضروري إجناز هذه املسؤوليات 
وف���ق خ��ط��ة م��دروس��ة ق��ائ��م��ة على 
ت��خ��ط��ي��ط ش���ام���ل ل��ك��ل اجل���وان���ب 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

واإلعالمية والبيئية.
واإلع��الم العلمي بوصفه جزءًا 
من اإلع��الم العام، ال ميكن أن يعمل 
مبعزل عن اخلطط التنموية التي تستهدف 
من برامج التنمية، التقدم العلمي والتطوير 
التقني لتحقيق أهداف التنمية االجتماعية 

الشاملة.
ويسهم اإلع��الم العلمي في نشر الثقافة 
العلمية، التي متكن اجلمهور من بناء منظومة 
معرفية تساعده على حتقيق شروط أفضل 
حلياته، فنشر الوعي العلمي يعمل على بناء 
مجتمع ق��ادر على االس��ت��ف��ادة م��ن معطيات 
ومنتجات العلم، وعلى توظيف تلك املعرفة 
لتالفي األخطار الناجتة عن سوء استخدام 
هذه املنتجات، ودعم القرارات التي حتفظ له 

مصاحله وكيانه وحقوقه.
ويتجاوز دور اإلعالم العلمي مسألة إيصال 
املعلومة العلمية، والتعريف مبنتجات العلوم 
بطريقة مبسطة وسهلة وقابلة للتفاعل مع 
املتلقي إلى مستوى يؤسس فيما بعد ملا يعرف 
بالتفكير العلمي، وهو الذي يقصد به التفكير 
القائم على املنهج العلمي. وتلك عالقة مهمة 
ال ميكن فصلها عن مشروع التنمية، فبقدر ما 
ينمو التفكير العلمي بقدر ما تتراجع أفكار 
اخلرافة والشعوذة، وبقدر ما يكون السياق 
ال��ع��ام سياقًا علميًا ق��اب��اًل للقياس  الذهني 
والتساؤل واالستشكال، بقدر ما نقترب من 

ي���ت���ط���ل���ب ن���ش���ر ال���ث���ق���اف���ة 
مكثفة  ج����ه����ودًا  ال��ع��ل��م��ي��ة 
أساسيتني  ركيزتني  تطال 
ه���م���ا ال��ت��ع��ل��ي��م واإلع������الم

اإلعالم العلمي جزء من اإلعالم العام
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ذلك العقل الذي يقيس قبوله وفق رؤية علمية، 
ويستدعي العلم في شؤون حياته، ويصبح جزءًا 

من تركيبة ذهنية راسخة.

أهداف اإلعالم العلمي
ي��ه��دف اإلع����الم ال��ع��ل��م��ي إل���ى ب��ث ال��وع��ي 
العلمي ل��دى اجل��م��ه��ور، وإح��اط��ت��ه باملعارف 
العلمية والتطورات التقنية، مما يدفع إلى 
تكوين اجتاهات نحو التفكير العلمي والعمل 
اإلبداعي والتفاعل مع العلم والعلماء من أجل 
بناء مجتمع قادر على التفاعل مع احلضارة 
اإلنسانية وحتقيق املشاركة اجلماهيرية في 
إحداث التنمية الشاملة. وميكن حصر أهداف 

اإلعالم العلمي في عدة عناصر منها:
أ- بث الوعي العلمي: يعتبر اإلعالم العلمي 
من أكثر الوسائل دعما لنشر الثقافة العلمية، 
وه��و وسيلة مهمة من وسائل تعزيز حضور 
ال��ع��ل��م ف��ي ذه���ن امل��ت��ل��ق��ي، ورب��ط��ه مبساهمة 
العلوم ونتائجها في حياة الفرد واملجتمع، 
وفي كل املجاالت التي تتناولها العلوم املختلفة 

ومنتجاتها التقنية.
ب - تشجيع روح اإلبداع واالبتكار وتقدير 
العلم: تقدمي املبدعني واملتميزين من العلماء 
والباحثني واإلش���ادة بنشاطهم وإجنازاتهم 
وتقديرها واحترام جهودهم، يسهم في تشجيع 
اإلبداع واالبتكار في املجتمع، فتعزيز املكانة 

االجتماعية للمبدعني والباحثني املتميزين في 
حقول العلوم وتطوير التقنية، يسهم في تكوين 
وجدان عام يدعم التوجه نحو العلوم والتقنية 
باعتبارها حتتل موقعًا مهمًا في املشهد العام 
للمجتمع، وحتظى بالتقدير واالحترام من 

قبل مؤسساته وأفراده. 
ج - تلبية احل��اج��ات االج��ت��م��اع��ي��ة: تلبي 
املوضوعات العلمية التي تتناولها وسائل اإلعالم 
احلاجات االجتماعية العامة، وكلما كانت تلك 
املوضوعات أقرب إلى حتقيق هذا الهدف، كانت 

أكثر قبواًل وتأثيرًا في املجتمع.
د - تفسير الظواهر الطبيعية واحلقائق 
العلمية: يتابع اإلع��الم العلمي املستجدات 
والكشوف العلمية مما يتيح للجمهور فهمها 
وإدراك أبعادها، ويعزز االنحياز للتفسير العلمي 

كوسيلة لفهم تلك الظواهر، وينمي التفكير 
العلمي ويبتعد عن االعتقادات اخلاطئة. 

ه� - االهتمام بالتطورات العلمية في العالم: 
ال��ت��ط��ورات العلمية ف��ي العالم من  متابعة 
مصادرها، وترجمة مادتها، وتقدميها للجمهور 
ال��ت��ط��ورات  بطريقة تساعد على فهم تلك 

واإلحاطة بها.
و - تشجيع البحث العلمي: يسهم اإلعالم 
العلمي في تكوين شعور إيجابي جتاه العلوم 
والبحث العلمي ومنجزاته، مما يدعم تكوين 
ال��ع��ل��وم وامل��ش��روع��ات  إي��ج��اب��ي نحو  رأي ع��ام 
العلمية والبحثية، ويوفر غطاء شعبيًا داعمًا 
لهذا النشاط. كما أّن إبراز النتائج اإليجابية 
للتطورات والكشوف العلمية واملنتجات التقنية 
وأثرها في الفرد واملجتمع يعزز الربط بني العلم 

ونتائجه والتقدم والنمو واالزدهار.
ز- دعم نشاطات وفعاليات املؤسسات العلمية: 
تدعم التغطية اإلعالمية لنشاطات البحث 
في املؤسسات واملراكز البحثية التواصل بني 
اجلمهور وتلك املؤسسات، وتراكم وعيًا عامًا 
بأهمية أدواره��ا ونشاطاتها، وتسهم في رفد 
تلك املؤسسات بالقدرات الوطنية الناشئة. كما 
أن تغطية الفعاليات العلمية، وتقدمي نتائج 
املؤمترات والندوات العلمية للجمهور بقالب 
إعالمي مناسب، يؤدي إلى التعريف بالقضايا 
العلمية محل النقاش، والنتائج التي توصلت 
إليها تلك املؤمترات أو الندوات، ووضع اجلمهور 
في الصورة التي جتمع هذه الفعاليات والعوائد 

املتحققة منها على املجتمع.
ح – معاجلة السلبيات: ُيعّول على اإلعالم 
العلمي في كشف اخللل والسلبيات التي حتوط 
بعض املمارسات اليومية في حياة اإلنسان، 
وتقوميها بنظرة علمية رصينة وأمينة من 
خالل مصادر املعرفة العلمية ومن خالل إشراك 
املؤسسات العلمية والبحثية في تلك املعاجلات. 
كما ُيعّول عليه في ممارسة دور تنموي يتعلق 
بالقضايا الوطنية ذات الصلة بالعلوم، معاجلة 
وكشفًا ومتابعة ورصدًا، وهو ما يعرفه بعض 
الباحثني باإلعالم العلمي التنموي. كما يهتم 
اإلعالم العلمي بإحاطة اجلمهور باملخاطر التي 
قد تسببها بعض االستخدامات غير الصحيحة 
لبعض املنتجات أو املستحضرات أو األجهزة 
والتقنيات، والتوعية بأفضل السبل الكفيلة 

اإلعالم العلمي حتّول إلى صناعة متقدمة

 اإلع�������الم ال��ع��ل��م��ي أص��ب��ح 
ص���ن���اع���ة ت���ه���ي���م���ن ع��ل��ي��ه��ا 
ال������������دول امل����ت����ق����دم����ة ف��ي 
م���ج���ال ال��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة
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باستخدامها على نحو يحقق فوائدها ويجنب 
املستخدم آثارها الضارة، ولهذا ظهرت دعوات 
تطالب بإصدار أدل��ة عمل مبعايير املمارسة 
اإلعالمية العلمية االحترافية توظف تلك 

املعايير وتشرح آلياتها. 
وميكن إيجاز أبرز تلك املعايير في األمور 

اآلتية:
- الوضوح وسهولة العرض: بحيث يتم 
عرض املضمون العلمي بطريقة سهلة بسيطة، 
وبوضوح ال يقبل التأويل، وبدرجة متكن من 
استيعاب املوضوع. حتى ال يؤدي ذلك إلى 
االنقياد لبعض االستنتاجات اخلاطئة، مما 

قد يؤدي إلى عكس النتيجة املتوخاة.
- تفسير املصطلحات العلمية والفنية 
وشرحها: إذ إن تبسيط املادة العلمية وخلوها 
من التعقيد والتفصيل العلمي املطول يتطلب 
تقريب مفاهيم تلك املصطلحات وشرحها 
دون إغراق املادة العلمية بها. وغالبا ما يترتب 
على التعقيد العلمي عزوف املتلقي العادي 

عن املتابعة.
- تقدمي األدلة والشواهد: ألن االستعانة 
باألدلة والشواهد تزيد من اإليضاح، فالدليل 
والرأي يعزز أحدهما اآلخر، ومن ثم ينبغي 
أن تكون األحكام قائمة على األدلة والشواهد، 

ومبنية على احلجج واألسانيد املقنعة.
- التوازن بني العرض وحسب األهمية: 
واملقصود بالتوازن في عرض املادة العلمية 
أال يظهر اهتمام بجانب معني مع إغفال 
ال��درج��ة ذاتها من  جوانب أخ��رى تستحق 

األهمية.
- ع��دم املبالغة: م��ن خ��الل تقدمي م��ادة 
علمية صحيحة عن طريق عرض رصني، 
دون مبالغة أو تهويل على حساب احلقائق 
العلمية. وهذا أدعى للثقة باملادة ولتأثيرها 

اإليجابي في املتلقي.
- ترتيب احلجج العلمية: مبعنى أن يكون 
عرض املوضوع متسلساًل من حيث املعلومات 
الصحيحة املقرونة باألدلة والشواهد، ليشكل 
وح��دة متكاملة. وه��ذا يسهل االستيعاب 

ويحمل قدرًا من التشويق.
- استخدام االحتياجات املوجودة والفعلية: 
بأن تلبي املادة العلمية اإلعالمية االحتياجات 

التي تهم معظم اجلمهور والتي تشكل جزءًا 
من حياتهم.

- التكرار املتنوع: تكرار الرسالة اإلعالمية 
من العوامل التي تساعد على اإلقناع، غير أن 
التكرار في حد ذاته يولد امللل لدى املتلقي. 
وعلى ذلك فاإلعالم العلمي اجليد يتطلب 
التنوع في العرض عند الرغبة في التكرار.

- األرقام واإلحصائيات واجلداول والرسوم 
البيانية: إذ إن استخدامها يؤدي إلى دعم 
املوضوع مبا تضفيه عليه من وصف للحقيقة. 
وهذا ُيشعر القارىء بضرورة التركيز والتعمق 
في قراءة املوضوع ملعرفة مدلوالت تلك األرقام 
ومعانيها، ومن ثم فإنه يشكل عنصرًا مساعدًا 
على رسوخ املوضوع في ذهن املتلقي، ويزيد 
من إقناعه وتعلقه باملوضوع نفسه، كما أنه 
يساعد على إحداث مران على املقارنة مما 
يؤدي إلى تنمية احلس املعرفي باالعتماد على 
األرقام، ويختصر الكثير من الشرح، ويقلص 

مساحة املوضوع، ويزيد إيضاحه.

إلى  يرمي  العلمي  اإلع��الم 
بث الوعي وإحاطة اجلمهور 
ب�����امل�����ع�����ارف وال�����ت�����ط�����ورات 
مم�����ا ي����دف����ع إل������ى ت��ك��وي��ن 
اجت����اه����ات ن��ح��و ال��ت��ف��ك��ي��ر 
اإلبداعي والعمل  العلمي 

التثقيف العلمي
ميكن لإلعالم العلمي أن ميارس دوره في التثقيف العلمي عبر ثالثة مستويات:

> املعرفي: بتقدمي املعرفة واملعلومات العلمية بأسلوب مبسط وجذاب يستوعبه 
املتلقي.

>  الفكري: بإعادة صياغة القالب الثقافي للمتلقي وبالتالي للمجتمع.

>  السلوكي: من خالل توجيه اختيارات وقيم وسلوكيات املتلقي في االجتاه 
الذي يخدم تنمية املجتمع.

وظيفة اإلعالم العلمي
ميكن إيجاز وظائف اإلعالم العلمي 

في األمور اآلتية:
- اإلسهام في بناء مجتمع املعرفة، 
من خالل تزويد القارىء باملادة 
العلمية املبسطة، ونشر الثقافة 

العلمية.
- اإلخ��ب��ار ع��ن الكشوف العلمية 
والتطورات التقنية، لوضع املتلقي 
في موضع املتابعة حلركة العلوم 

والتقنية في العالم.
- تغطية الفعاليات العلمية، ووضع 
اجلمهور العام في مشهد تلك 
الفعاليات والنشاطات العلمية 

البحثية.
- تكوين املواقف واالجتاهات، من 
خالل التأثير اإليجابي في تعاطي 
اجلمهور مع منتجات العلم وتوظيفها 
التوظيف الصحيح واملفيد، وتقدير 
العلوم، وجهود العلماء، واحترام 
املنهج العلمي، وتعزيز حضوره 

في احلياة العامة.
- الرقابة واملتابعة والكشف، من 
خالل متابعة القضايا ذات الصلة 
بالعلوم، وكشف السلبيات ودعم 
الرقابة احلكومية، والدفاع عن 

مصالح املجتمع.
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واقع اإلعالم العلمي العربي 
والتحديات الراهنة

اجلماهير  توعية  في  فاعل  دور  خاصة،  بصورة  العلمية  والصحافة  عامة،  بصورة  العلمي  لإلعالم 
باملستجدات واإلجنازات العلمية احلالية، وفي تسليط الضوء على املشكالت البيئية والصحية التي 
تواجه املجتمع، وغير ذلك من الفوائد املنظورة. وغني عن البيان أيضا دور اإلعالم العلمي املشهود في 
بناء مجتمع املعرفة، وتشجيع روح اإلبداع واالبتكار، ودعم التفكير العلمي، وحتقيق نوع من التواصل 

البناء بني العالم أو الباحث وهو منتج املعرفة وبني متلقيها، وهو هنا القارئ. 

د. وحيد محمد مفضل)*(

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ج��اء ه��ذه احلقائق 
وبيانها للخاصة والعامة، وعلى الرغم من 
التزايد املطرد ملكانة وأهمية هذا القطاع، 
املتقدمة وعدد  وال��دول  أوروب��ا  السيما في 
الهند  مثل  النامية  ال��دول  من  متنام  آخر 
وجنوب إفريقيا والبرازيل - مبا ميكن معه 
العلمية  الثقافة  نشر  عملية  إن  ال��ق��ول 
أصبحت جزءًا مهمًا وأساسيًا في منظومة 
إع��ام ه��ذه ال���دول - ف��إن اإلع���ام العلمي 
العربي بصورة عامة، ال يزال – على الرغم 

من بعض النجاح احملدود املتحقق - يراوح 
مجرد  أج��ل  م��ن  يجاهد  ي��زال  وال  مكانه، 

البقاء وإيجاد هوية أو مكانة واضحة له. 
ب��وض��وح م��ن ق����راءة واق��ع  يتجلى ه���ذا 
ال��ع��رب��ي، وم���ن متابعة  ال��ع��ل��م��ي  اإلع�����ام 
ال��ت��غ��ي��رات وال��ت��ط��ورات ال��ت��ي ط���رأت عليه 
خال الفترة املاضية، السيما تلك املتعلقة 
حيث  العربية،  العلمية  الصحافة  بحال 
القراءة بعدة  ميكن اخلروج من واقع هذه 
م��ؤش��رات، ت��دل إج��م��ااًل على ضعف األداء 

ومحدودية اإلنتاج، فضًا عن وجود أوجه 
قصور وإشكاليات كثيرة، تعوق هذا القطاع 
املرجوة  األه���داف  االن��ط��اق وحتقيق  ع��ن 
الضوء  تسليط  هنا  املفيد  من  ولعل  منه. 
املتعلقة  األداء  ومؤشرات  الواقع  هذا  على 
ب��ه، لنرى من خ��ال األرق��ام واإلح��ص��اءات 
واق��ع  م��ن  مستنبط  ومعظمها  امل��ت��واف��رة، 
أكثر من دراسة مسحية لكاتب هذا املقال، 
مدى ما يعانيه اإلعام العلمي العربي من 

وهن وقصور.

)*( كاتب وباحث علمي.
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نسبة مساهمة الدول العربية وبقية اجلهات في دعم عملية النشر العلمي 
على شبكة اإلنترنت

حجم اإلعالم العلمي العربي
م��ن م��راج��ع��ة امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��واف��رة عن 
تقوم  ال��ت��ي  العربية  العلمية  اإلص�����دارات 
ال��ص��ح��ف وب��ق��ي��ة وس��ائ��ل اإلع����ام العربي 
بإصدارها حاليًا، بغرض التثقيف العلمي، 
نقصًا  ي��ع��ان��ي  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  أن  يتضح 
املتاحة،  العلمي  النشر  منافذ  في  شديدًا 
على الرغم من غناه باملوارد البشرية )نحو 
300 مليون نسمة(، وعلى الرغم من اتساع 
م��س��اح��ت��ه إل���ى م���ا ي��زي��د ع��ل��ى 10% من 
الصحف  ع��دد  يزيد  ال  إذ  العالم،  مساحة 
ال��ث��ق��اف��ة  ن��ش��ر  بعملية  امل��ه��ت��م��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
العلمية وتقوم بإصدار صفحة متخصصة 
أو ملحق علمي بصورة منتظمة أو دورية، ال 
يزيد بأي حال على بضع عشرة صحيفة، 
إض��اف��ة إل���ى ب��ض��ع ع��ش��رة صحيفة أخ��رى 
كان  وإن  م��ا،  اهتمامًا  تبدي  قليًا  أكثر  أو 
مبتابعة  منتظم،  أو  منهجي  غير  بشكل 
األخبار واملستجدات العلمية، وهذا من بني 
ما يربو على أكثر من 200 صحيفة تصدر 

عن الوطن العربي.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ال مي��ك��ن جت��اه��ل أن 
من  ال��رغ��م  على   – الصحف  ه��ذه  معظم 
وإصدارها  العلمية  الهتماماتها  تقديرنا 
النشر  ي��ق��وم   - دوري����ة  علمية  ل��ص��ف��ح��ات 
العلمية  األخ��ب��ار  نشر  على  فيها  العلمي 
امل���ج���ردة، أو امل��ت��رج��م��ة م��ن م��ص��ادر أخ��رى 
م��ح��اول��ة حتليل  دون  األن���ب���اء،  وك����االت  أو 
النقاش  إث����ارة  أو  م��ض��ام��ني ه���ذه األخ��ب��ار 
حولها، من خال التحليل أو التحقيق أو 

االستقصاء.
وتوضح نتائج املراجعة السابقة أن عدد 
العربية،  باللغة  الصادرة  العلمية  املجات 
في  موسعة  بصورة  توزيعها  يجري  والتي 
م��ع��ظ��م أرج����اء ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، ال يزيد 
تقدير  أك��ث��ر  على  علمية  مجلة   17 على 
)اجلدول املرفق(، فضًا عن بضع مجات 
أخ����رى ج��ام��ع��ة ت��خ��ص��ص ف��ص��ًا أو ب��اب��ًا 
تخصصات  ف��ي  تصدر  آخ��ر  وع��دد  للعلوم، 
علمية دقيقة ومحددة، وهي من ثم تتسم 
فئة  إال  تناسب  وال  الشديدة  باخلصوصية 
علمًا  واملهتمني،  القراء  من  ج��دًا  محدودة 
النشرات  اإلحصاء  هذا  في  يدخل  ال  بأنه 

ال��ع��ل��م��ي��ة احمل�����دودة ال��ت��وزي��ع أو امل��ج��ات 
العلمية الدعائية أو الترويجية.

العلمية  ال��ص��ح��اف��ة  إل���ى  انتقلنا  وإذا 
اإللكترونية وفضاء شبكة اإلنترنت، يتبني 
لكاتب  أخ���رى  دراس����ة مسحية  ن��ت��ائ��ج  م��ن 
العلمية من  الثقافة  أن عملية نشر  املقال 
تخطو  م��ازال��ت  العربية  اإلن��ت��رن��ت  م��واق��ع 
أولى خطواتها، إذ لم يجد سوى 40 موقعًا 
في  كاملة  ب��ص��ورة  متخصصًا  إل��ك��ت��رون��ي��ًا 
التثقيف العلمي باللغة العربية على شبكة 
اإلنترنت، فضا عن 75 موقعًا آخر، ما بني 
ومجات  لصحف  وتابع  وإعامي  إخباري 
التثقيف  عملية  ب��دع��م  ي��ق��وم  ن��ش��ر،  ودور 
األخبار  وترجمة  نشر  خ��ال  م��ن  العلمي 
العلمية واملستجدات التقنية احلادثة عبر 
وصات إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.

الدراسة  نتائج  اإلط��ار توضح  ه��ذا  وف��ي 
أيضا أن السعودية ومصر والكويت وسوريا 
على الترتيب تعد أكثر الدول العربية على 
الثقافة  نشر  بعملية  اهتماما  اإلط���اق 
العلمية على شبكة اإلنترنت، حيث يصدر 
عن هذه الدول مجتمعة أكثر من 55% من 
املعنية  العربية  اإلنترنت  مواقع  إجمالي 
ت��ت��وزع  ح��ني  ف��ي  العلمية،  ال��ث��ق��اف��ة  بنشر 
العربية  ال��دول  بقية  على  الباقية  النسبة 
وبعض اجلهات األجنبية التابعة ملؤسسات 
صحفية وعلمية غربية مثل هيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي بي سي(، والتلفاز األملاني 

)دويتشه فيله(، على سبيل املثال. 
وب���ال���ت���م���ع���ن ف����ي ال���ن���ت���ائ���ج ال���س���اب���ق���ة، 
وب��خ��اص��ة إص�����دارات ال����دول ال��ع��رب��ي��ة من 
ميكن  ال��دوري��ة،  العلمية  واملنشورات  امل��واد 
اخل����روج ب��أك��ث��ر م��ن م��اح��ظ��ة ذات دالل��ة 
وجديرة باالعتبار، أوالها وأهمها، أن نحو 
صحافتها  تعرف  ال  العربية  ال��دول  نصف 
الصحافة  معنى  اإللكترونية  أو  املطبوعة 
فيها  العامة  الصحف  تقوم  وال  العلمية، 
دعم  أج��ل  م��ن  منتظم  أو  ج��اد  ب��أي جهد 
عملية التثقيف العلمي أو تبسيط العلوم 

أو النشر العلمي.
وث���ان���ي���ة ه����ذه امل���اح���ظ���ات ت��ت��م��ث��ل في 
معظم  من  املختص  العلمي  احمل��رر  غياب 
اإلص��دارات الصحافية العربية، فضًا عن 
إدارة الباب العلمي بطريقة عشوائية ودون 

العربية  اإلعــالم  وسائل 
تركز على الصحة والبيئة 
ـــــغـــــفـــــل املــــــوضــــــوعــــــات  وت
الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة األخــــــــــــــرى
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وليس  م��ع��روف��ة،  أو  م��ح��ددة  استراتيجية 
ت��وال��ي اخ��ت��ف��اء بعض  أدل على ذل��ك م��ن 
عن  وتوقفها  العلمية  واملاحق  الصفحات 
الصدور من كبريات الصحف العربية خال 

الفترة األخيرة. 
وإن كنا ال ننكر في املقابل ظهور إصدارات 
ع��ل��م��ي��ة ب��دي��ل��ة م���ن ق��ب��ل ب��ع��ض الصحف 
العربية القدمية واجلديدة، في شكل أبواب 

أو صفحات علمية متخصصة.
إن ح��ال اإلص���دارات  ال��ق��ول  كما ميكن 

العربية من املجات العلمية املتخصصة 
أفضل نسبيًا من حال الصحف، حيث 

املاضية  القليلة  ال��س��ن��وات  ش��ه��دت 
أك��ث��ر م���ن م��ج��ل��ة علمية  إص�����دار 

جديدة، يأتي على رأسها ملحق 
عن  ال��ص��ادر  العلمي  العربي 
م��ج��ل��ة ال���ع���رب���ي ال��ك��وي��ت��ي��ة، 
مجلة  من  العربية  والنسخة 

)ن���اش���ي���ون���ال ج��ي��وج��راف��ي��ك 
للشباب( وتصدر عن دار للهال 

املوجهة  الفصلية  )ح��راء(  ومجلة  مبصر، 
مجموعة  ع��ن  وال���ص���ادرة  ال��ع��رب��ي  للوطن 

قايناق للنشر بتركيا. 
وفيما يخص قطاع الفضائيات والتلفاز 
يبدو  ف��ي��ه��ا  العلمية  ال��ث��ق��اف��ة  وض���ع  ف���إن 
املطبوعة  الصحافة  ح��ال  من  ضعفًا  أكثر 

 500 اإللكترونية، إذ جرى حصر أكثر من 
م��ج��ان��ا على  ت��ب��ث  وأرض��ي��ة  ق��ن��اة فضائية 
الوطن  لفضاء  ذلك  نحو  أو  الساعة  م��دار 
ما  وتخصصاتها  ميولها  وتتنوع  العربي، 
وقنوات  والتعليمي  والديني  اإلخباري  بني 
ت��ق��دمي األغ��ان��ي واألف���ام  ف��ي  متخصصة 
واملسلسات، وأخرى في الدردشة  والدعاية 

مجال االهتماممعدل الصدورالبلداسم املجلةم

العلوم العامة والبيئةشهريةمصرالعلم1

مترجمة - تبسيط العلوم للنشء والشبابشهريةمصرناشيونال جيوغرافيك للشباب2

البيئة وعاقتها التنميةشهريةلبنانالبيئة والتنمية3

التقنية وعلوم الفضاءشهريةلبنانعلم وعالم4

العلوم العامة واألخبار العلميةشهريةالكويتعلوم وتكنولوجيا4

العلوم العامة والتقنيةكل 3 أشهرالكويتالتقدم العلمي6

مترجمة - العلوم العامة والتقنيةشهريةالكويتالعلوم7

التقنية والعلوم احلديثةشهريةالكويتالثقافة العاملية8

جديد العلمشهريةالكويتالعربي العلمي )ملحق(9

قضايا العلم والبيئةكل شهرينالسعوديةالفيصل العلمي10

البيئة واحلياة الفطريةفصليةالسعوديةالوضيحي12

اإلعجاز العلمي في القرآن والسنةشهريةالسعوديةاإلعجاز العلمي13

العلوم العامة والبترولشهريةالسعوديةاخلفجي14

التقنيات احلديثة والتطبيقات العلميةفصليةالسعوديةالعلوم والتقنية15

الصحة العامة والبيئةشهريةسورياالبيئة والصحة16

العلوم اإلنسانية والطبيعية واالجتماعيةكل شهرينتركياحراء17

قائمة بأبرز املجات العلمية التي توزع في أنحاء الوطن العربي
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واإلعان واملسابقات وغيرها، ومع ذلك لم 
املتخصصة  القنوات  عدد   - لألسف   - يزد 
في التثقيف العلمي فيها على عدد أصابع 

اليد الواحدة.
أما إجمالي ساعات البث العلمي اليومي 
ال����ذي ت��ق��وم ه����ذه ال��ف��ض��ائ��ي��ات ال����� 500 
العلمية  القنوات  ذلك  في  - مبا  مجتمعة 
شكل  ف��ي  ال��ع��رب��ي  للمشاهد  ب��ت��ق��دمي��ه   -
وثائقية  وأف���ام  ب��رام��ج  أو  علمية  ح���وارات 
أو غيرها من ألوان التثقيف العلمي، فقد 
جرى تقديره حسابيا بنحو 200 ساعة بث، 
وهذا قياسًا إلى أكثر من 10 آالف ساعة من 
اليومي من مجمل هذه الفضائيات،  البث 
أي بنسبة 2% فقط من إجمالي مدة البث 
الساعة، وهي نسبة ذات  املتاحة على مدار 
دالل���ة واض��ح��ة، وت��ع��ب��ر بشكل واق��ع��ي عن 
العلمية في منظور  الثقافة  وأهمية  موقع 

وبؤرة اهتمام اإلعام العربي املرئي. 

جودة املضمون واجتاهات النشر 
من خال مراجعة أمناط واجتاهات النشر 
ال��غ��ال��ب��ة ع��ل��ى م��خ��ت��ل��ف وس���ائ���ل اإلع���ام 
ال��ع��ل��م��ي، ي��ت��ض��ح ج��ل��ي��ًا ان��ك��ف��اء وت��رك��ي��ز 
معظم اإلص��دارات احلالية على املجاالت 
وامل���وض���وع���ات احل��ي��ات��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة فقط 
بالصحة العامة والبيئة واستخدام تقنية 
وهي  واحلواسيب،  واالت��ص��االت  اإلنترنت 
اليومية،  ال��ف��رد  حلياة  مفيدة  كانت  وإن 
أه��داف  وح��ده��ا  أن حتقق  فإنها ال ميكن 
الشامل،  العلمية مبفهومها  الثقافة  نشر 
ال��ت��ي ت��ت��ط��ل��ب ال��ت��ن��وع ف���ي ع���رض امل���واد 
العلوم  بتخصصات  وااله��ت��م��ام  العلمية 
والتحليلية  النقدية  والدراسات  املختلفة 
الوقوف  أو  االقتصار  وليس  بها،  املتعلقة 

عند نشر املواد اإلخبارية فقط.
املسح  نتائج  توضح  السياق  ه��ذا  وف��ي 
صحيفة   50 إج��م��ال��ي  م���ن  أن  ال��س��اب��ق 
املصادر  فئة  ضمن  حصرها  أمكن  عربية 
الصحافية املهتمة بنشر الثقافة العلمية، 
س�����واء ك����ان ذل����ك ب��ش��ك��ل ج����اد وم��ن��ت��ظ��م 
م����ن خ�����ال إص�������دار ص��ف��ح��ة أو م��ل��ح��ق 
ج��اد عن طريق  غير  ك��ان  أو  دوري،  علمي 
للمواد  املنتظم  وغ��ي��ر  ال��ع��ش��وائ��ي  النشر 

واألخبار  املوضوعات  استحوذت  العلمية، 
والصحة  البيئة  بشؤون  املتعلقة  العلمية 
اهتمامات  على  واإلن��ت��رن��ت  واحل��واس��ي��ب 
نحو 80% منها، في حني حظيت النسبة 
بالتنوع في طرحها  الصحف  الباقية من 

العلمي وشمولية موضوعاتها.
والنسبة ذاتها ال تختلف كثيرًا، بل تزيد 
اإللكترونية  للمواقع  بالنسبة  ذلك،  على 
العربية املهتمة بنشر مواد الثقافة العلمية 
على اإلنترنت، إذ تظهر نتائج مسح وتقييم 
إلكترونيا  موقعًا   120 من  أكثر  محتوى 
والطب  البيئة  مجاالت  استحواذ  عربيا، 
وال��ص��ح��ة واحل��واس��ي��ب واإلن��ت��رن��ت، على 
اهتمامات أكثر من 85% من هذه املواقع، 
العلمية  التخصصات  حتظ  لم  حني  في 
 %13 األخ�����رى ع��ل��ى ت��ن��وع��ه��ا إال ب��ن��ح��و 

اإلنترنت  م��واق��ع  على  املنشور  حجم  م��ن 
لنا  تترك  ال  هذا  وعلى  العربية.  العلمية 
االعتقاد  س��وى  آخ��ر  خ��ي��ارًا  النسب  ه��ذه 
إرض��اء  وراء  ال��دراس��ة  عينة  مواقع  بسعي 
هوى وميول القارئ، وليس وراء التنوع في 
نشر مواد الثقافة العلمية وتغذية روافدها 
األمور  وهي من  املختلفة،  العلمية  باملواد 
التي تساعد - من دون شك - على تنمية 
مستقبلية  أجيال  وبناء  العلمي  التفكير 
املستجدات  واس��ت��ي��ع��اب  ف��ه��م  ع��ل��ى  ق����ادرة 

العلمية والتقنية. 
امل��اح��ظ أي��ض��ًا اع��ت��م��اد ع��دد كبير من 
بنشر  املعنية  ال��ع��رب��ي��ة  اإلن��ت��رن��ت  م��واق��ع 
مواد الثقافة العلمية، سواء كانت إخبارية 
التثقيف  ف��ي  متخصصة  أو  صحافية  أو 
املترجمة  واألخ��ب��ار  امل���واد  على  العلمي، 
نشر  على  أو  أخ��رى،  جهات  من  واملنقولة 
واملبسطة،  املختصرة  والدراسات  التقارير 
املناقشة،  أو  االستقصاء  أو  التحليل  دون 
للقضايا  املعمقة  التحليات  نشر  دون  أو 
حيث  ب��ه،  املقترنة  واملستجدات  العلمية 
درج أكثر من 90% من املواقع التي جرى 
مسحها على نشر األخبار العلمية املجردة 
أو امل��ن��ق��ول��ة ع��ن ج��ه��ات وم��ص��ادر أخ���رى، 
العربية  الصحافة  ح��ال  نفس  أيضًا  وه��و 
املطبوعة، كما سبق اإلشارة إلى ذلك آنفًا. 
يضاف إلى هذا عدم انتظام النشر وضعف 
صعوبة  م��ع  املعلوماتي  التحديث  معدل 

تـــتـــســـم لــــغــــة اخلــــطــــاب 
ـــــل  الـــــعـــــلـــــمـــــي فــــــــي وســـــائ
بتدني  الــعــربــيــة  اإلعــــالم 
مــــســــتــــواهــــا وانـــفـــصـــالـــهـــا 
عـــــــن الــــــــواقــــــــع الــــعــــربــــي

التخصصات واملجاالت العلمية األكثر تداوال على مواقع اإلنترنت العربية املهتمة بنشر 
الثقافة العلمية
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التصفح وعدم ساسة التنقل عبر محتوى 
وه���ي ماحظات  امل���واق���ع،  ه���ذه  م��ن  كثير 
ونواقص، على ما تنطوي عليه من دالالت 
غياب  إل���ى  مجملها  ف��ي  ت��ش��ي��ر  ع���دي���دة، 
العلمي  النشر  واف��ت��ق��اد  العلمي  اإلب���داع 

العربي اإللكتروني للجدة واألصالة.
ومن األمور التي ال ميكن إغفالها أيضًا 
عند احلديث عن اجتاهات النشر الغالبة 
كان  س��واء  العلمي،  العربي  اإلع���ام  على 
ورقيا أو إلكترونيًا، ارتباط معدالت النشر 
العلمي ب��ه��وى وم��ي��ول احمل���رر امل��س��ؤول أو 
رئ��ي��س ال��ت��ح��ري��ر وب��ق��ي��ة ال��ق��ائ��م��ني على 
ال��وس��ي��ل��ة اإلع��ام��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة أي���ا ك��ان��ت، 
واملستجدات  بالظروف  كذلك  وارتباطها 
اجلارية، وليس بسياسات واضحة وخطط 
نشر طويلة األجل أو مدروسة، حيث يتوالى 
اخلاص  واملاحق  العلمية،  األخبار  ظهور 
األداء  مستوى  يرتفع  كما  بالتكنولوجيا، 
صادف  ما  إذا  وهذا  العلمية،  بالصفحات 
الصحيفة  التحرير  رئ��اس��ة  م��ث��ًا  وت��ول��ى 
املعنية شخصية محبة  اإلع��ام  وسيلة  أو 
والعكس  العلمية،  الثقافة  ملواد  أو  للبيئة 
نشير  أن  ه��ذا  في  وميكننا  أيضًا،  صحيح 
إل���ى ص��ح��ي��ف��ة ع��رب��ي��ة ت��ص��در ف���ي أوروب����ا 
صفحة  إلغاء  مت  حيث  ه��ذا،  على  كمثال 
االستغناء  مت  كما  إصدارتها،  من  العلوم 
عن معظم كتابها العلميني، وهذا مبجرد 
تولي رئيس حترير جديد مقاليد القيادة 

فيها.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار جت��در اإلش���ارة أيضا 
إلى نتائج دراسة حديثة للدكتور عبدالله 
واقع  عن  املوسى،  أحمد  والدكتور  ب��دران 
حيث  الكويت،  دول��ة  ف��ي  البيئي  اإلع���ام 
في  البيئية  األخ��ب��ار  »ن��ش��ر  أن  أوض��ح��ت 
في  يعتمد  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال��ص��ح��ف  معظم 
وقت  اخلبرية  امل��ادة  توافر  على  األس��اس 
النشر أو قبله مبدة وجيزة، وعلى تزامنها 
على  وليس  معينة«  بيئية  مناسبات  مع 
كما  مسبقًا.  معروفة  أو  م��دروس��ة  خطة 
ت���وض���ح دراس�����ة أخ�����رى ص�����ادرة ف���ي ع��ام 
»حالة  عن  صعب  جنيب  للناشر   2006
الصحف  أن  ال��ع��رب��ي«  ال��ب��ي��ئ��ي  اإلع����ام 
البيئة  دوري��ة عن  بإصدار صفحة  املعنية 
»عادة ما تقوم بإلغاء هذه الصفحات عند 

واالقتصادية  السياسية  األح��داث  ضغط 
ما ال ميكن حدوثه مع  وهو  واإلعانات، 
واالقتصاد  للسياسة  الثابتة  الصفحات 

والرياضة«.

اخلطاب العلمي
السائدة  العلمي  اخل��ط��اب  لغة  تتسم 
العربي بصورة  في جميع وسائل اإلعام 
عامة، بعدم وضوح الرؤية وتدني مستواها 
وقضايا  العربي  ال��واق��ع  ع��ن  وانفصالها 
التنمية مع افتقاد كثير من املواد العلمية 
املطروحة فيها لكثير من األسس واملعايير 
العلمية الصحيحة، مثل توثيق املعلومة 
ون��س��ب��ت��ه��ا مل��ص��دره��ا األص���ل���ي، وال��ك��ت��اب��ة 
املنهج  واس��ت��خ��دام  سليمة،  عربية  بلغة 
وتدعيم  والتحليل،  العرض  في  العلمي 
التوضيحية  ب��ال��رس��وم  امل��ن��ش��ورة  امل����واد 
واإلح�����ص�����اءات واألش����ك����ال امل���ع���ب���رة، مبا 
ال��ق��ارىء على  إق��ب��ال  زي���ادة  يساعد على 
ه���ذه امل�����واد، وت��س��ه��ي��ل م��ه��م��ت��ه ف���ي فهم 
واملعلومات  العلمي  محتواها  واستيعاب 
املذكورة بها. وهذا فضا عن اعتماد جزء 
كبير من هذه املواد - كما أوضحنا سابقًا 
محاولة  دون  وال��ت��رج��م��ة،  النقل  على   -
نقدية  رؤي��ة  أي  تقدمي  أو  النقاش  إث��ارة 
القارئ  يحث  مب��ا  مضامينها  حتليل  أو 
أو  التفاعل معها  العربي على  املتلقي  أو 

إدراك أبعادها احلقيقة. 
 واألمر نفسه ميكن أن يقال على حال 
تقدم  ال��ت��ي  العلمية  التلفازية  ال��ب��رام��ج 
م��ن خ���ال اإلع���ام ال��ع��رب��ي امل��رئ��ي، إذ ال 
هذه  ومعدي  من محرري  كبير  عدد  ي��زال 
الكلمة  اس��ت��خ��دام  على  يعتمد  ال��ب��رام��ج 
امل��واد  ف��ي تقدمي  امل��ج��ردة فقط  وال��ص��ورة 
استخدام  ذل��ك  ف��ي  متجاهلني  العلمية، 
وسائل أخرى فاعلة وجاذبة مثل العروض 
املتعددة  والوسائط  املتحركة  التقدميية 
ال��ث��اث��ي��ة األب���ع���اد، وامل����ؤث����رات ال��ص��وت��ي��ة 
التي  والتوضيحية،  التعبيرية  واألشكال 
املواد  لهذه  املتلقي  إقبال  زيادة  شأنها  من 

وفهمه. 
وب���ده���ي أن ي���ك���ون ن���ت���اج ذل����ك ت��ق��دمي 
قالب  وف���ي  م��ج��رد  بشكل  العلمية  امل����واد 

العربي  العلمي  اإلعـــالم 
يواجه عددًا من التحديات 
ويكتنفه أكثر من إشكالية 
تــــعــــوقــــه عـــــن االنــــطــــالق

اجتاهات النشر العلمي الغالبة على مواقع اإلنترنت العربية اإللكترونية
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غ��ي��ر ج����ذاب أو م���ش���وق، وم���ن ث��م��ي ع��دم 
اجنذابه  أو  عليها  العربي  ال��ق��ارئ  إق��ب��ال 
كثيرًا  إن  القول  معها  ميكن  وبدرجة  لها، 
وسائل  ف��ي  امل��ط��روح��ة  العلمية  امل���واد  م��ن 
سلعة  أصبحت  ال��ع��رب��ي  العلمي  اإلع���ام 
القارئ.  من  مقربة  أو  فيها  مرغوب  غير 
العلمية  الصفحات  اختفاء  توالي  ولعل 
ك��ب��ي��ر م��ن الصحف  ت��وق��ف��ه��ا م��ن ع���دد  أو 
صحف  حالة  ف��ي  ح��ادث  ه��و  كما  العربية 
البيان واخلليج والشرق والعرب واجلزيرة 
يدعم  وغيرها،  والسفير  األوسط  والشرق 
أن عملية  دالل��ة على  ويعطي  ال��رأي،  هذا 
خاصة  بصفة  الصحافي  العلمي  النشر 
تواجه صعوبات بالغة، وال حتظى بالدعم 

الكافي.

حتديات وإشكاليات
ذك��ره��ا،  ال��س��اب��ق  السلبيات  ع��ن  ف��ض��ًا 
ي��واج��ه اإلع����ام ال��ع��ل��م��ي ال��ع��رب��ي أيضا 
يكتنفه  كما  ع��دي��دة،  وصعوبات  حتديات 
االن��ط��اق،  ع��ن  تعوقه  إشكالية  م��ن  أكثر 
وحتول بني إمكانية حتقيقه ألهداف نشر 
الثقافة العلمية مبضمونها الشامل وبقية 
امل��رج��وة منه. وبصورة  اآلم��ال واأله���داف 
اإلشكاليات،  هذه  أبرز  إيجاز  ميكن  عامة 

فيما يأتي:
> ضعف اإلقبال على القراءة مع ضحالة 

العقلية الثقافية العلمية العربية:
ال ج���دال ف��ي أن امل��ط��ال��ع��ة وااله��ت��م��ام 
الثقافة  م��ج��االت  ف��ي  وبخاصة  ب��ال��ق��راءة 
والفضائل  ال��ف��رائ��ض  م��ن  ه��و  العلمية، 

العربي.  املواطن  وسلوك  فكر  في  الغائبة 
اإلنسانية  التنمية  تقرير  يشير  هذا  وفي 
واملعنون   ،2003 عام  في  الصادر  العربية 
»نحو إقامة مجتمع للمعرفة«، إلى غياب 
باقتصار  الفريضة، مدلًا على ذلك  هذه 
مدة االطاع والقراءة لدى املواطن العربي 
على 10 دقائق يوميًا فقط في املتوسط، 
وبتدني نسبة توزيع الصحف العربية مبا 
ال يزيد على 53 صحيفة لكل ألف شخص، 
تتضاعف  التي  الغربية  ب��ال��دول  مقارنة 
هذه النسبة ألكثر من خمسة أضعاف. وإذا 
أضفنا إلى هذا عدم جاذبية املواد العلمية 
املقدمة وإخراجها أو صياغتها في أحايني 
تكون  وغير مشوق،  منفر  قالب  في  كثيرة 
على  اإلق��ب��ال  ضعف  الطبيعية  احملصلة 

الصحافة العلمية تواجه الكثير من التحديات
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قاعدة  وجود  وعدم  العلمية  الثقافة  مواد 
جماهيرية حقيقية للثقافة العلمية.

> ضعف معدالت النشر ونقص اإلنتاج 
املعرفي وضحالة حركة الترجمة:

التنمية  تقرير  يشير  السياق  ه��ذا  في 
اإلن��س��ان��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��اب��ق ذك����ره إل��ى 
ال��ص��ادر  امل��ع��رف��ي  العلمي  اإلن��ت��اج  نقص 
عن املنطقة العربية، حيث ال متثل نسبة 
إنتاج األبحاث العلمية من الدول العربية 
األب��ح��اث  م���ن   %1 م���ن  أك��ث��ر  مجتمعة 
ل�  بالنسبة   %10 إل���ى  ق��ي��اس��ًا  ال��ع��امل��ي��ة، 
)إس���رائ���ي���ل(، ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال. وه��ذه 
تشير  دالالت،  م��ن  فيها  م��ا  على  النسب 
إلى ضعف اإلنتاج العلمي املقدم، السيما 
أن معظم املستجدات واإلجنازات العلمية 
م��ن اس��ت��ي��راد اخل���ارج، وحت��ت��اج - م��ن ثم 
ترجمتها  أجل  من  متواصل  جهد  إلى   -

ونقلها للقارئ العربي. 
امل��درب  العلمي  الكاتب واحمل��رر  ن��درة   <

واملؤهل:
العلمي  احمل��رر  أو  الكاتب  ن��درة  تعتبر 
املفاهيم  استيعاب  على  وال��ق��ادر  امل��ؤه��ل 
وعرضها  التقنية  واإلجن�����ازات  العلمية 
أكبر  بأسلوب مبسط ومشوق من  للقارئ 
الثقافة  نشر  لعملية  الراهنة  التحديات 
ه��ذا  أس��ب��اب  وي��رج��ع  ال��ع��رب��ي��ة.  العلمية 
عديدة  عوامل  إلى  منظورنا  في  النقص 
في  والعلماء  الباحثني  ع��دد  قلة  أهمها 
منهم  كبيرًا  قطاعًا  أن  باعتبار  املنطقة، 
مي��ك��ن��ه امل��س��اه��م��ة ب��ف��اع��ل��ي��ة وإج�����ادة في 
ال��ق��ارئ  وت��ن��وي��ر  العلمية  ال��ث��ق��اف��ة  ن��ش��ر 
وأيضا  احلادثة،  واإلجن��ازات  باملستجدات 
كليات  م��ن  كبير  قطاع  اهتمام  ع��دم  إل��ى 
صحفية  ك��وادر  بتخريج  العربية  اإلع��ام 
التخصص،  بهذا  للعمل  ومؤهلة  مدربة 
فضا عن صعوبة الكتابة العلمية وطول 
ال��وق��ت واجل��ه��د ال����ذي ي��س��ت��ل��زم��ه إن��ت��اج 
وكتابة املوضوعات والتقارير العلمية، مبا 
يعني عدم إقبال الكوادر الشابة على تلك 

النوعية من الكتابة.
> ضعف التمويل املخصص وعدم وجود 

عائد إعاني من وراء النشر العلمي:
االفتقاد للتمويل الكافي أو الدعم املادي 

الازم الستمرارية اإلصدارات العلمية مع 
أو عائد  ذات��ي��ة  مالية  م���وارد  وج���ود  ع��دم 
س��واء   - العلمي  النشر  وراء  م��ن  إع��ان��ي 
على  مرئيًا،  أو  إلكترونيًا  أو  كان مطبوعا 
غير احلال في اإلصدارات األخرى - ميثل 
املشكات  أكبر  م��ن  واح���دة  مجموعه  ف��ي 
التي تواجه عملية نشر الثقافة العلمية. 
على  املترتبة  األخ��رى  اآلث��ار  عن  ناهيك 
املطبوعات  ربحية  عدم  تدفع  ذلك، حيث 
تتطلبه  ما  على   - العلمية  واإلص����دارات 
من تكلفة باهظة نظير اإلعداد والترجمة 
عليها  القائمني  أو  احمل��رري��ن  واإلخ���راج- 
على إلغاء املساحة أو امليزانية املخصصة 

لها، عند أول أزمة مادية تواجه هؤالء.

استحقاقات الثقافة العلمية
اإلعام  حال  تدني  قضية  أن  احلقيقة 
ال��ع��ل��م��ي ال���ع���رب���ي ت���ع���د ق��ض��ي��ة ش��ائ��ك��ة 
متشابكة،  كثيرة  ع��وام��ل  فيها  وتتداخل 
ع��دة،  أط����راف  مسؤوليتها  يتحمل  ك��م��ا 
م��ن��ه��ا م��ت��خ��ذ ال����ق����رار وم���ص���در امل��ع��رف��ة 
ومتلقيها والوسائل اإلعامية الوسيطة. 
وضعية  تدني  إن  أيضًا  القول  نافلة  ومن 
الثقافة العلمية العربية واإلنتاج العلمي 
املعرفي الصادر عن املنطقة أسهم بصورة 
ت��راج��ع إنتاجها احل��ض��اري،  واض��ح��ة ف��ي 
وفي إفراز مناخ غير مؤات لظهور املواهب 
االرتقاء مبستقبل  والقادرة على  الناشئة 
األمة. من هنا يجب على جميع األطراف 
امل��ع��ن��ي��ة االن���ت���ب���اه إل����ى خ���ط���ورة ال��وض��ع 
ال��ق��ائ��م، وال��ت��ك��ات��ف م���ن أج���ل درء ه��ذه 

جديد.  من  النهوض  ومحاولة  النواقص 
وفي هذا السياق ينبغي اإلشارة إلى بعض 
العامات املضيئة والتجارب الناجحة في 
مجال إنتاج املعرفة العلمية، التي ينبغي 
الناجحة،  جتاربها  واستقراء  تشجيعها 
أكثر م��ن دوري���ة علمية  وم��ن ذل��ك ظهور 
امللحق  مثل  حديثا،  جديدة  جماهيرية 
العلمي ملجلة العربي، والترجمة العربية 
للشباب«،  جيوجرافيك  »ناشيونال  ملجلة 
مبادرة  م��ن  أكثر  ظهور  أيضا  ذل��ك  وم��ن 
الكتب  ونشر  العلمية  الترجمة  لتشجيع 
»كلمة«  م��ش��روع  ح��ال  ه��ي  كما  العلمية، 
علمية«  »ك���راس���ات  وس��ل��س��ل��ة  ل��ل��ت��رج��م��ة، 
األكادميية«  »املكتبة  عن  حديثا  الصادرة 
مب���ص���ر. ي���ض���اف إل����ى ه����ذا ظ���ه���ور منط 
جديد وغير معهود من البرامج التلفازية 
العلمية،  الثقافة  نشر  لعملية  الداعمة 
امل��م��ول من  ال��ع��ل��وم«  برنامج »جن��وم  مثل 
وبرامج  العلمية،  لألبحاث  قطر  مؤسسة 
في  املعتمدة  األخ��رى  العلمية  املسابقات 
العلمية  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى  منها  كبير  ج���زء 
العامة، مثل برنامج »من سيربح املليون«، 
زالت  ما  التي  األخرى  املشابهة  والبرامج 
تقدم للمشاهد العربي. وهذا في املجمل 
قد يؤشر على وج��ود حالة من احل��راك، 
وبواعث نهضة فكرية وعلمية جديدة. لذا 
ليس أقل من دعم هذه املبادرات الناجحة، 
وتوفير الدعم املادي واملعنوي الازم لها، 
مع حشد كل الطاقات املمكنة إلجناحها 
واستمراريتها، وهذا على اعتبار أنه أفضل 
العلمية  الثقافة  مستقبل  في  استثمار 

ومستقبل األجيال القادمة.
بعملية  االه��ت��م��ام  ف��إن  احلقيقة  وف��ي 
ن��ش��ر ال��ث��ق��اف��������������ة ال��ع��ل��م��ي��ة ودع����م مهمة 
مهمًا  منعطفًا  مي��ث��ل  ال��ع��ل��م��ي  اإلع����ام 
كما  استحقاقاته،  إل��ى  االل��ت��ف��ات  يجب 
الدرب  هذا  على  السير  أن  نعي  أن  يجب 
حتمي  طريق  هو  ما  بقدر  اختيارًا  ليس 
امل��ت��غ��ي��رات  وت��ف��رض��ه  ف��ي��ه  امل��ض��ي  ينبغي 
بثقافات  العالم  خريطة  واتشاح  العاملية 
أال  يصح  ال  ناشئة،  كثيرة  وق��وى  جديدة 
أو مكانة  ال��ع��رب��ي وج���ود  ل��ل��وط��ن  ي��ك��ون 

متميزة فيها.

االهـــــتـــــمـــــام بـــــاإلعـــــالم 
حتمية  عــمــلــيــة  الــعــلــمــي 
يــــنــــبــــغــــي املــــــضــــــي فـــيـــهـــا 
وتفرضها املتغيرات العاملية
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الترجمة وإشكالية المصطلح 
العلمي في اإلعالم العربي

الترجمة وسيلة ال غنى عنها في إثراء الثقافة القومية ورفدها مبا ينقصها ويطورها مما حققته الثقافات األخرى. 
وفي الترجمة، تتجلى بوضوح قدرة اللغة املنقول إليها على استيعاب مختلف الصور والتراكيب اللغوية في اللغات املنقول 
منها. وقد برهنت اللغة العربية على قدرتها في هذا املضمار، إذ ترجمت خالل القرنني التاسع والعاشر امليالديني معظم 
العلمية األوروبية قبل  النهضة  الترجمات دور رائد في  العلمي والفلسفي لإلغريق والهنود وغيرهم. وكان لهذه  التراث 

نحو ثالثة قرون.

أ. د. عدنان احلموي)*(

)*( رئيس حترير مجلة العلوم - مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
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ع��ل��ى نقل  ال��ت��رج��م��ة  وال يقتصر دور 
أخ��رى، فهي تسهم  إل��ى  املعرفة من لغة 
أي��ض��ا وب��ش��ك��ل رئ��ي��س��ي ف��ي إث����راء اللغة 
وت��ط��وي��ره��ا. فالترجمة  إل��ي��ه��ا  امل��ن��ق��ول 
ت��واج��ه صور  اللغة عندما  تستفز ه��ذه 
املنقول منها،  اللغة  وتراكيب وحقائق 
وهذا مما يدفعها إلى تطوير نفسها مبا 

يتالءم مع التحدي املطروح.
إلى معرفة ما توصل  امللحة  واحلاجة 
والتقانة، وما مت إجن��ازه من  العلم  إليه 
وال��دول كافة، كانت  أبحاث في احلقول 
إلى ترجمة  الدواف�ع  أول  ت��زال، هي  وما 
املهم مما ُنشر في ه�ذه احلق�ول والدول. 
الترجمة وتضاعفت  ازدادت أهمية  وقد 
إليها مبعدالت تتناسب طرديا  احلاج�ة 
املعرفي وتعدد  ازدي��اد حجم اإلنتاج  مع 

لغاته.
وبنظرة إلى تاريخ األمم جند أن حركة 
انتقالية  الترجمة كانت مبثابة مرحلة 
وال��ت��أل��ي��ف. وليس  اإلب����داع  إل��ى مرحلة 
استثناًء أن عصر الترجمات الكبرى عند 
ازده��ار عرفته  أكبر  ترافق مع  العرب قد 

احلضارة العربية.

 الترجمة العلمية إلى العربية
بلغتنا  أن ما هو متوافر  الواضح  من 
العلمية، يفتقر بشدة  الثقافة  في حقل 
إلى ما نحتاج إليه في هذا املضمار. ومن 
هنا تأتي ضرورة الترجمة العلمية ملا هو 
مهم في هذا احلقل مما يصدر باللغات 
األخ���رى. وق��د نبهت إل��ى ه��ذه ال��ض��رورة 
املقتطف  م��ب��ك��را مجلة  وأحل���ت عليها 

املصرية عام 1929، التي جاء فيها:
ال��ع��ل��وم ع��ل��ى اختالفها  »إن منطقة 
ح فيها  ُترجَّ أن  التي يجب  املنطقة  هي 

ك��ف��ة ال��ت��رج��م��ة ع��ل��ى ك��ف��ة ال��ت��أل��ي��ف، 
الغرب سبقونا مبراحل  أبناء  ألن 

ع������دة ف����ي اس���ت���ن���ب���اط وس���ائ���ل 
وأدوات����ه، فكشفوا عن  البحث 
حقائق كثيرة في علوم احلياة 

والكيمياء والطبيعة وما إليها. فإذا 
حمَلنا غرورنا على أن نحاول االستغناء 
عنها حتى نبلغ مبلغهم من التعمق في 

ال��ب��ح��ث واإلب����داع ف��ي االك��ت��ش��اف، ُحكم 
العلم  م��وك��ب  ف��ي  ذي���ال  أن نبقى  علينا 
القول  أن هذا  اعتقادنا  والعمران«. وفي 

ما زال ساريا حتى اآلن...
ولكي حتقق الترجمة العلمية الهدف 
أن تتسم  ب��د  أكمل وج��ه، »ال  منها على 
التعبير  ف��ي  وال��دق��ة  العلمية  ب��األم��ان��ة 

وسالمة اللغة ووضوح العبارة«.
وه���ذه س��م��ات ال مي��ك��ن حتقيقها إال 
اللغتني،  امل��ت��رج��م متمكًنا م��ن  ك��ان  إذا 
إليها، من حيث  املنقول منها واملنقول 
امل��خ��ت��ل��ف��ة لتلك  وال�����دالالت  »امل���ف���ردات 
امل����ف����ردات وت���ع���اب���ي���ره���ا االص��ط��الح��ي��ة 
اللغوية والنحوية«، ومتمكًنا  وتراكيبها 
أو  امل��ت��رج��م��ة،  العلمية  امل���ادة  م��ن  أي��ض��ا 
املترجم »يجب  ف��إن  ق��ال اجل��اح��ظ   كما 
الترجمة في  ف��ي نفس  بيانه  ي��ك��ون  أن 

امل��ع��رف��ة، وينبغي  ن��ف��س  ف��ي  ع��ل��م��ه  وزن 
املنقولة  باللغة  ال��ن��اس  أع��ل��م  ي��ك��ون  أن 
الترجمة  إليها«. فاملقدرة على  واملنقول 
تتأتى  العلمية ال  في حقل من احلقول 
ع��ل��ى أك��م��ل وج���ه إال مل��خ��ت��ص ف���ي ه��ذا 
نه  ث��روة متكِّ ف��ي علِمه  إذ يجد  احل��ق��ل، 
امل��راد ترجمته،  النص  التفاعل مع  من 
أفكاره، واختيار مصطلحاته.  ومن فهم 
ففي هذا املجال ال تكفي املهارة اللغوية 
أن توفر ترجمات  مهما ع��ال مستواها، 
العلمية  متميزة وبخاصة في األعمال 
nan- النانوية  بالتقانة  ااملتعلقة مثال، 
 DNA الدنا  أو  تقانة   otechnology
البيولوجيا اجلزيئية  أو    technology
molecular biology . وليس غريبًا أن 
الكندي  أمثال  مترجمينا األوائ���ل، من 
)ال������ذي ع��ه��د إل���ي���ه امل����أم����ون ب��ت��رج��م��ة 
اليونان، كان موسوعة  مؤلفات فالسفة 
ف��ي ال��ف��ل��س��ف��ة( واب����ن رش���د )ال����ذي ق��ام 
آث���ار أرسطو  بترجمة وش���رح وتلخيص 
ال��ف��ل��س��ف��ي��ة، وك����ان م���ن أك���اب���ر ف��الس��ف��ة 
اإلس���الم(، وث��اب��ت ب��ن ق��ره )ال���ذي ترجم 
كتاب »األصول« إلقليدس وصحح النص 
اإلغريقي في مواضع مختلفة(، كانوا 
م��ن ك��ب��ار ع��ل��م��اء ع��ص��ره��م ف��ي احل��ق��ول 
وألفوا فيها وأسهموا في  التي ترجموا 
إغ��ن��ائ��ه��ا؛ ف��ل��م ت��ك��ن ه��ن��اك م��س��اف��ة بني 

والتأليف. الترجمة 

ُيــظــهــر  األمم  تـــاريـــخ 
الــتــرجــمــة  حــــركــــة  أن 
ــــــــــت املـــــــرحـــــــلـــــــة  كــــــــــان
مرحلة  إلــى  االنتقالية 
اإلبــــــــــــداع والـــتـــألـــيـــف
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ال��ت��رج��م��ة العلمية،  وت��ق��دي��رًا أله��م��ي��ة 
وحت��ف��ي��زًا إل���ى اإلج�����ادة ف��ي ه���ذه املهمة 
– التي تتطلب ف��ي معظم  الشاقة فعاًل 
امل��ت��رج��م احل����وار بني  األح���ي���ان أن يتقن 
الثقافات والعلوم، وأن يتعامل مع اللغات 
وإش���ك���االت���ه���ا- ف����إن م��ك��اف��آت ال��ت��رج��م��ة، 
واملراجعة العلمية واللغوية يجب أن تكون 
مجزية حقًا ... ولكن هذا وحده ال يكفي 
ال��ت��رج��م��ة، وذل��ك  لتحفيز اإلج�����ادة ف��ي 
امل��ادة العلمية  إذا أخذنا في االعتبار أن 
املعروضة للترجمة غالبًا ما تتطلب من 
املترجم أن يكرس الكثير من وقته وجهده 
ف��ي البحث والتنقيب لتوضيح األف��ك��ار 
املطروحة، وإيجاد املصطلحات املناسبة، 
وفهم التعابير االصطالحية؛ كما تتطلب 
من املترجم، في معظم األحيان، أن يكون 
تلقى ت��دري��ب��ات مكثفة لتنمية كفاءته 
امل��س��ت��وي��ات البنيوية  ال��ت��رج��م��ة ع��ل��ى  ف��ي 
وامل��ع��ج��م��ي��ة واخل��ط��اب��ي��ة، ل��ك��ي ال ت��ك��ون 

الترجمة غريبة في مسمعها عن لغتها.
ال��ض��روري أن ُتعطى الترجمة  ل��ذا م��ن 
ال��ع��ل��م��ي��ة ف���ي م����ادة ت��خ��ص��ص ص��اح��ب��ه��ا، 
ال��ق��ي��م��ة االع���ت���ب���اري���ة ال���ت���ي ت��س��ت��ح��ق��ه��ا، 
وبخاصة في متطلبات مؤهالت الترقيات 
األكادميية، وه��ذا مما يحفز املترجم إلى 
تعميق علمه وت��وس��ي��ع ثقافته العلمية 
واللغوية. »فالترجمة اجليدة هي أمر يفوق 
في صعوبته التأليف أحيانًا، وال يتقنها 
عمومًا إال َمْن يعيش عصره ويتمتع بفكر 

متفتح خالق«. ولله در الشدياق القائل:
ومن فاته التعريب لم يدري ما العنى

ولم َيصَل نار احلرب إال احملارب
ومن املؤسف، أن جتربة مج�لة العلوم في 
1986 تشير  الترجم�ة العلمية منذ ع��ام 
بوضوح إلى أن العاَلم العربي ما زال ُيعاني 
عّلة كان شّخصها األمير مصطفى الشهابي 
ق��ب��ل م���ا ي��زي��د ع��ل��ى ن��ص��ف ق����رن، إذ ق���ال: 
ون مبعرفة دق��ائ��ق العلوم  ال��ذي��ن َيتحلَّ »إن 
احلديثة وأسرار اللغة التي يترجمون عنها 
وال��ت��ي ينقلون إليها، ه��م قليلون ج��دًا في 

بالدنا العربية«.
ومن املؤسف أيضًا أن الترجمة العلمية 
على وج��ه اخل��ص��وص ال تلقى ف��ي العالم 
العربي سوى عدد قليل من املؤسسات التي 

تسعى قدر اإلمكان ألن حتذو حذو »اخلليفة 
املأمون« في إنصافه للترجمة وإعطائها حق 

قدرها...

 إشكالية املصطلح العلمي 
في سعيها إلى التعبير عن املستجدات التي 
يبدعها الفكر ويتوصل إليها العلم وتعرُضها 
التقانة وهي تتطور بسرعة مذهلة، تواجه 
وسائُل اإلعالم العلمي العربي مشكلة تتمثل 
امل��ع��رف��ة، أي ف��ي »املصطلحات  ف��ي مفاتيح 
العلمية«، فما هو متوفر منها مازال عاجزا 
عن مواكبة ركب التقدم العلمي، ثّم إن الكثير 
منها ظّل بعيدا عن احلياة العملية والعامة 

في الوطن العربي؛ كما في:

  فاكسمقابلمّثالة -ناسوخ

املالريا=البرداء

راديو=مذياع

شيبة=رقاقة

إلكترون=َكْهرب

أيون=شاردة

 ِاستنت=وشيعة )في الطب(

اإلنترنت=وحديثا: الشابكة

وق���د ل��ق��ي ب��ع��ض ه���ذه ال��ك��ل��م��ات ق��ب��واًل 
نسبيًا في بعض الدول العربية.

ومن الطبيعي أن تواجه وسائل اإلعالم 
ب��درج��ات متفاوتة  مشكلة املصطلحات 
ت��ب��ع��ا ل��ط��ب��ي��ع��ة م���ا ت��ع��رض��ه وم��س��ت��واه 
وال��وس��ي��ل��ة اإلع��الم��ي��ة امل��س��ت��خ��دم��ة في 
ذل���ك؛ وتتفاقم ه��ذه املشكلة، وبخاصة 
الذي تعرضه وسائل  العلم  عندما يكون 
اإلع����الم ل��ي��س م��ج��رد م���ادة إخ��ب��اري��ة أو 
معلوماتية من دون سياق أو صلة بالدور 

املنوط بهذا العلم.
ومشكلة املصطلحات العلمية تغدو أكثر 
إحلاحا عندما تقوم وسائل اإلعالم، ضمن 
العلمي  التوعية والتثقيف  رسالتها في 

إيجاد قوالب اصطالحية علمية سهلة االستخدام قضية ملحة لدى وسائل اإلعالم

الــتــرجــمــة اجلـــيـــدة أمــر 
يفوق في صعوبته التأليف 
عمومًا  يتقنها  وال  أحيانا، 
عـــصـــره  يـــعـــيـــش  ــــــــْن  َم إال 
ويتمتع بفكر متفتح خالق
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ب��وج��ه خ����اص، ب��ت��غ��ي��ي��ر أس���ل���وب ت��ن��اول��ه��ا 
العلمية مبا يتجاوز مستوى »هل  للمواد 
وك��أن  ت���ص���دق!«،  أوال  أو »ص����دق  ت��ع��ل��م؟« 
جمهورها يرى في العلم شيئا من اخليال 
يصعب تصديقه!  فتبسيط العلم يجب أن 
باب سعيا  اللُّ بالعلم... وليس بترك  ينّفذ 
العلمية  ال��ع��روض  امل��ث��ي��رات... ففي  وراء 
والتلفازية احلالية، ليس ثمة  اإلذاع��ي��ة 
إل����ى م��ص��ط��ل��ح��ات علمية  ت���ذك���ر  ح���اج���ة 
جديدة، حيث ينصّب االهتمام في معظم 
العلم مسليا.  ال��ع��روض على جعل  تلك 
العلميني، حيث يقلل  ُينفر  أم���ٌر  »وه���ذا 
أع��م��ال��ه��م؛ فالتلفاز ال يهتم  م��ن أهمية 
العلمية والتقانات  بالفتوح  حاليا س��وى 

اجلديدة ويغالي في تبسيط عرضها.
ي��ش��ك��ل املصطلح  أي���ة ح����ال، ال  وع��ل��ى 
امل�����ادة  ال��ع��ل��م��ي إال ن��س��ب��ة ض��ئ��ي��ل��ة م����ن 
العلمية؛ فحتى في كتاب طبي حديث ال 

تتجاوز هذه النسبة 2% من مادته.
العلمية  امل��ص��ط��ل��ح��ات  أن  إل���ى  ون��ظ��را 
العالم  العربية ليست موحدة على نطاق 
العربي، وأن اإلعالم العلمي العربي موجه 
العربي بأسره،  العالم  إلى  بطبيعة احلال 
العلميني  إل���ى  أو  م��ن��ه  إل���ى ج���زء  ول��ي��س 
وح���ده���م، ف��ال م��ن��اص ل��ه��ذا اإلع����الم من 
االع��ت��م��اد ع��ل��ى امل��ص��ط��ل��ح��ات ال��ت��ي ش��اع 

ب���ني ما  م���ن  ت��ك��ن  ل���م  اس��ت��ع��م��ال��ه��ا، وإن 
أجمعت عليه بعض الهيئات املعنية بصوغ 
ل��م تكن من  إن  أو  العلمية،  املصطلحات 
باملكتبة  الكثيرة  املعاجم  بني ما يرد »في 
العربية والتي اختلطت فيها املصطلحات 
وت��ض��ارب��ت، إذ جل��أ أغ��ل��ب��ه��ا إل���ى ال��ت��وس��ع 
ي���روق ملؤلفيها من  م��ا  ال��ف��ردي الخ��ت��ي��ار 

ألفاظ...«.
وف�����ي م���ع���ظ���م احل���������االت، ت���ك���ون ت��ل��ك 
املصطلحات العلمية احلديثة التي يشيع 
تداولها من بني املصطلحات املستعَربة؛ 
وذل���ك عندما  ت��ك��ون دخ��ي��ل��ة،  أن  إم���ا  أي 
امل��خ��ت��ص��ر  أو  ال��ك��ل��م��ة األج��ن��ب��ي��ة  ُت��ن��ق��ل 
العربية )كما  إلى  األجنبي لفظا ومعنى 

ف��ي: إن��ت��رن��ت،   ف��اك��س،   ب���ارك���ود،   إي��دز،    
وذل��ك  م��ع��ّرب��ة،  ت��ك��ون  أن  أو   )... يونسكو، 
عندما تنقل الكلمة األجنبية إلى العربية 
م��ع��ن��ًى م���ع ت��غ��ي��ي��ر ف���ي ل��ف��ظ��ه��ا األج��ن��ب��ي 
 ،yacht physics، يخت  )كما في: فيرياء 
 ،workshop medal،  ورش���ة  م��ي��دال��ي��ة 

 .)stent ستنت
أما فيما يخص املصطلحات اجلديدة 
َب��ع��د مقابالت عربية لها،  ل��م جت��د  ال��ت��ي 
ال��ع��ل��م، وإمن��ا  »فيضع معظمها ال رج���ال 
رجال اإلعالم«؛ إذ حني يتلقف اإلعالميون 
خبر مكتشف جديد، فإنهم يسارعون إلى 
أو هذا  املكتشف  وض��ع كلمة ُتسمي ه��ذا 
التي  ألفاظ احل��ض��ارة  احل��دث. »فمعظم 
الوقت  ف��ي  األل��س��ن واألق���الم  جت��ري على 
اللغوية،  املجامع  احلاضر، لم تستحدثها 
األك���ادمي���ي���ة،  أو  ال��ع��ل��م��ي��ة  وال األوس������اط 
وإمن����ا ي��رج��ع م��ع��ظ��م��ه��ا إل����ى اج��ت��ه��ادات 
اإلعالميني. وال يقتصر ه��ذا األم��ر على 
أيضًا تسيير  إذ يشمل  األل��ف��اظ وح��ده��ا، 
األس���ال���ي���ب ال���ت���ي جت��ع��ل ه����ذه األل���ف���اظ 
الذي  الفكر في العصر  مماشية لسلطة 

مُتارس فيه الصحافة«.
وأم������ام ال���ت���دف���ق ال���ه���ائ���ل ل��س��ي��ل ت��ل��ك 
العلمي  املصطلحات، فإن وسائل اإلع��الم 
جت���د ن��ف��س��ه��ا م���ض���ط���رة إل����ى اس���ت���ع���راب 
ُت��ب��ذل اجل��ه��ود  ت��ل��ك املصطلحات بحيث 
إي���ج���اد كلمات  ال��ت��ي يتطلبها  ال��ث��م��ي��ن��ة 
عربية صميمة، م��ن أج��ل تلبية حاجات 
العاجلة ملواكبة عصرنا فيما  االستعمال 
ال��ع��ل��وم.  إل���ى لغتنا م��ن مختلف  ننقله 
غ��اي��ة وإمن��ا  ل��ي��س  ذات���ه  ب��ح��د  فاملصطلح 

وسيلة المتالك املعرفة.
إبراهيم  الدكتور  املرحوم  أكده  وهذا ما 
اللغة  رئ��ي��س��ًا ملجمع  ك��ان  م��دك��ور، عندما 
ال��ع��رب��ي��ة ب��ال��ق��اه��رة، وذل����ك ف���ي م��ع��رض 
تبريره عدم لزوم كون امُلستعَرب على أبنية 

العرب، حيث قال: 
ت��راث اإلنسانية جمعاء، ويجب  »العلم 
أن ُيفسح املجال فيه بتبادل األلفاظ كما 
نتبادل األفكار واملعاني«. كذلك يجب أال 
نخشى طغيان امُلستعَربات على لغتنا؛ إذ 
إن م��ا مييز اللغة ليس م��ف��رداُت��ه��ا، وإمن��ا 
أص��ول��ه��ا وق��واع��ده��ا ون��ظ��ام��ه��ا. وه����ذا ما 

لكل لغة مصطلحاتها والعربية قادرة على استيعاب التطور العلمي ومصطلحاته في أية لغة

 استعمال مصطلح جديد 
فـــي لـــغـــات صــانــعــي الــعــلــم 
يحفزنا  أن  يجب  احلديث 
لغتنا  جلعل  استعرابه  إلى 
ــتــطــور الــعــلــمــي ــل رفـــيـــقـــة ل
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ل��س��الم��ة لغتنا،  ن��ح��رص ع��ل��ي��ه  ي��ج��ب أن 
وليس بالتضحية بوظيفتها األساسية من 
أجل نقاء لغوي افتراضي. فاللغة وسيلة 
لترقية العلم والتقدم به وليست غاية بحد 
ذاتها. كذلك ال يتأتى احلفاظ عليها إال 
امل��ج��االت وتطويعها  بإقحامها في جميع 

لنقل أكبر قدر من املعلومات.
وف���ي ن��ظ��رن��ا،إن م��ا ُي��رج��ح االس��ت��ع��راب 
ن���ق���ل ج��م��ي��ع  ل����م  – إن  ه����و أن م���ع���ظ���م 
التعبيُر  املصطلحات احلديثة ال ميكن   –
إاّل باستعمال ُجمل  عنها بسهولة ووضوح 

طويلة لشرحها،مثل:
> تكتونيك )في اجليولوجيا( تعريب لِ� 

tectonics: تشوهات القشرة األرضية 
> س��ب��ام  )ف���ي امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة( ت��ع��ري��ب ل���ِ 
spam: رسالة أو إعالن ُمقحم على بريد 

إلكتروني خاص.
> إن����زمي )ف���ي ال��ب��ي��ول��وج��ي��ا( ت��ع��ري��ب ل���ِ 
enzyme: م��ادة عضوية )بروتني خلوي( 
ال���ك���ائ���ن احل����ي وت��ع��ج��ل عملية  ي���ف���رزه���ا 

كيميائية فيه.
هذا وإن إرغام كلمات عربية قدمية على 
إلباسها اللغة العلمية احلديثة، يجعلها 
امل��ع��اج��م ليس  ال��غ��ال��ب حبيسة بعض  ف��ي 

إال...
ثم إن استعمال مصطلح جديد في لغات 
صانعي العلم احلديث، يجب، أن يحفزنا 
إل��ى استعرابه. وه��ذا م��ن األهمية مبكان 
جلعل لغتنا رفيقة للتطور العلمي بوجه 
ِد لغِتنا في التعبير  َتَفرُّ خاص. فما فائدة 
عما درج في تلك اللغات؟ ألن يجعل هذا 
التفرد من العسير على أبنائنا متابعة ما 
ُينشر من أبحاث في لغات صانعي العلم 
ر الباحثني العرب  ُيَنفِّ احل��دي��ث؛ كما ق��د 
الذين أمتوا دراساتهم العليا بتلك اللغات 
من متابعة و/أو اإلس��ه��ام فيما ُينشر من 
أبحاث أو دراسات بلغتهم األم، ويحد أيضا 

من إسهامهم في اإلعالم العلمي العربي؟
ن��ت��س��اَءل ه��ن��ا: ما  امل���ث���ال،  وع��ل��ى سبيل 
ج����دوى أن ن��ط��ل��ق ال���ي���وم ع��ل��ى اإلن��ت��رن��ت 
اس��م الشابكة بعد أن ش��اع وانتشر اسمها  
األول واس��ت��ق��رت دالل��ت��ه، إض��اف��ة إل��ى أنه 
االسم املعتمد واملتداول في جميع اللغات 
األوروبية الرئيسية على األقل؟ أفال ُيسهم 

إدخ���ال ه��ذا اإلس��م اجل��دي��د لإلنترنت في 
استفحال ظاهرة الفوضى املصطلحية؟

وق��د ال ن��رى غضاضة ف��ي ذل��ك ل��و متت 
ه��ذه التسمية اجل��دي��دة ف��ي ب��داي��ة دخ��ول 
املصطلح إلى عاملنا، كاملولود يسمى ساعة 

والدته...!
وم��ن امل��ؤك��د أن��ه ليس م��ن امل��ت��ع��ذر على 
أل��ف��اظ��ًا للمصطلحات  العربية أن تضع 
اجل����دي����دة؛ ل��ك��ن ال���ع���ب���َرة ف���ي ش��ي��وع ه��ذه 
ل��م تصمد املصطلحات  األل��ف��اظ. وه��ك��ذا 
ال��ع��رب��ي��ة األص��ي��ل��ة ال��ت��ي ُوِض���ع���ت مقابل 
امل���ص���ط���ل���ح���ات ال����دخ����ي����ل����ة: أك���س���ج���ني، 
هيدروجني، نتروجني، فيتامني، هرمون، 

بنكرياس...
ال��ع��ل��م��ي  امل��ص��ط��ل��ح  ت���رج���م���ة  ك���م���ا أن 
اجلديد، ترجمة غير معتمدة على الصعيد 
ال��ع��رب��ي، ت���ؤدي ف��ي معظم احل����االت إل��ى 
تعدد ترجمات هذا املصطلح؛ ومن ثم إلى 
ح��دوث بلبلة واض��ط��راب مصطلحي، فكل 
مترجم لهذا املصطلح له اجتهاده اخلاص، 
الصائب في نظره. أما إذا جرى استعراب 
ل���ه، س���واء ك��ان  ه���ذا املصطلح فسنضمن 
)*(؛  معربًا أو دخياًل، صيغة موحدة تقريباً
أو على األق��ل، تسميته تسمية مؤقتة إلى 

إي��ج��اد مقابل عربي متفق عليه.  أن يتم 
وهذا ما تفرضه دقة املصطلح األجنبي في 

داللته على املقصود.
ثم ما الفائدة من تغيير مصطلح شاع 
ب��ني أه��ل الصنعة ُمسَتعربا مقابل آخر 
عربي أصيل ظّل إلى حد ما حبيس معظم 
األدراج؟ لنتذكر مثال: ناسوخ ومثالة مقابل 

فاكس.
أََو ليست ق��درة العربية على استيعاب 
األل��ف��اظ املستعربة دل��ي��ال على حيويتها 
أََو ليس ف��ي ه��ذا االستيعاب  وم��رون��ت��ه��ا؟ 
إثراٌء لها؟ وعلى هذا التساؤل األخير، يرّد 
اللغوي اجلليل  أبو منصور اجلواليقي)ت 
1144م( الذي نظر إلى املستعرب على أنه 
إثراء للعربية، بقوله: »ما ُأخضع ملقاييس 
ال��ع��رب��ي��ة ف��ه��و ع��رب��ي، أل��ي��س��ت ف��ي ق��رآن��ن��ا 

العربي الكرمي ألفاظ غير عربية؟«
هذا وال يجد بعض امُلطلعني بأسا فيما 
ب��ه السلف م��ن اس��ت��ع��راب للكثير من  ق��ام 
املصطلحات واأللفاظ، ومنها ما اسُتخدم 
ب��ح��ج��ة أن السلف  ب��ح��روف��ه ألص���وات���ه���ا، 
ك���ان ح��ي��ن��ذاك ي��ص��ن��ع احل���ض���ارة وميسك 
بزمامها... لكن هؤالء يظنون أن استمرار 
هذا النهج يعني التبعية! لكن ال بد لنا هنا 
من أن نتساءل: أولسنا اليوم في وضع أسوأ 
نسبيًا مم��ا ك��ان عليه السلف ف��ي العلم 

والتقانة بوجه خاص؟ 
ال��ي��وم م��ا أباحه  وِل���َم ال نبيح ألنفسنا 
السلف الذي كان يعتبر ظاهرة االقتراض 
ال��ل��غ��وي وس��ي��ل��ة م��ن وس��ائ��ل ت��رق��ي��ة اللغة 

والعلم معًا؟ 
وِل���������َم ال جن���ع���ل ال���ع���رب���ي���ة ح���ي���ة ف��ي 

مصطلحاتها؟
وخ�يُر رّد على ذلك ما ج�اء على لس�ان 
»إبراه�يم بن م��راد« في كت�ابه » املصطلح 
األع���ج���م���ي ف���ي ك��ت��ب ال���ط���ب وال��ص��ي��دل��ة 
»... وهذا االعتماد الكبير )للغة  العربية«: 
العربية( على اللغة اليونانية ف��ي عصر 
ازده��ار الثقافة العربية اإلسالمية ينتهي 
بنا إلى استنتاج مهم، وهو بقدر ما يكون 
املجتمع مستقال ق��وي��ا ي��ك��ون متسامحا 
متفتحا على الغير، وبقدر ما يكون ضعيفا 
متخلفا يكون تقليديا محافظا. وما رأينا 
ث��ني ف��ي عملنا ه��ذا م��ن رفض  عند احمل��دَ

امُلطلعني  بعض  يجد  ال 
بأسًا فيما قام به السلف 
من  للكثير  اســتــعــراب  مــن 
املــصــطــلــحــات واأللـــفـــاظ 
ومنها ما اسُتخدم بحروفه 
نبيح  ال  ــــَم  وِل ألصــواتــهــا، 
أباحه  ما  اليوم  ألنفسنا 
السلف لنفسه الذي كان 
االقتراض  ظاهرة  يعتبر 
اللغوي وسيلة من وسائل 
معًا؟  والعلم  اللغة  ترقية 

chip عدة ترجمات في معاجم مصطلحات احلاسوب، منها: شذرة، جذاذة، شدفة، رقاقة،  )*( فمثالً، للمصطلح   شيپة   وهو تعريب لـِ 
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ل��الق��ت��راض ال��ل��غ��وي ه��و دل��ي��ل ي��ؤك��د ه��ذا 
االستنتاج«.

مالحظات حول العمل املصطلحي
كمثال، سنستعرض فيما يلي بعض سمات 
العمل املصطلحي ملجلة العلوم في ترجمتها 
امل��رم��وق��ة »ساينتفيك  للمجلة األم��ري��ك��ي��ة 

أمريكان« منذ عام 1986:
1 - تلتزم املجلُة قدَر اإلمكان باملصطلحات 
الشائعة الواردة في املعاجم الرصينة. فعندما 
إل��ى جانبه  ُت��دخ��ل مصطلحا ج��دي��دا، تضُع 
ت��ض��ع له  ال��ل��زوم  مقابله اإلن��ك��ل��ي��زي؛ وع��ن��د 
ف��ي حاشية املقالة املترجمة تعريًفا علميا 

معجميا.
م���رادٌف،  املعتمد  للمصطلح  ك��ان  إذا   -  2
وِض���ع ه��ذا امل���رادف ب��ني ق��وس��ني، وي��ك��رر ذلك 
إذا ورد في املقالة أكثر من  مرتني متتاليتني 

مرة.
فمثال، اعتمدت املجلة املصطلح مفعول 
االح���ت���ب���اس احل�������راري )م���ف���ع���ول ال��دف��ي��ئ��ة( 
greenhouse effect، بعد أن كانت تستعمل 
ال��واردة في املعاجم املختلفة  بعض مقابالته 
للمصطلحات العلمية، ومنها: مفعول اجُلّنة 
البيوت  مفعول   – البيت األخضر  مفعول   –

الزجاجية – مفعول الدفيئة.
3 - وعند تعدد املقابالت العربية ملصطلح 

واحد وال يتيسر اختيار أحدها، تلجأ املجلة 
إلى استعرابه؛ كما في: 

أداًة  ل��ك��ون��ه��ا  ُأن��ث��ت  chip )وق����د  > ش��ي��پ��ة 
ص���غ���ي���رة(: وم�����ن م��ق��اب��الت��ه��ا ف����ي م��ع��اج��م 
مصطلحات احلاسوب: شذرة، جذاذة، ُشدفة، 

رقاقة، شريحة.
encoding؛ ومن  – تكويد   code > ك��ود 

مقابالتها: راموز،َجْفر،ِشفرة.
barcode وم����ن م��ق��اب��الت��ه��ا:  ب���ارك���ود   <
ك���ود قضيبي،  ال��ع��م��ودي��ة،  ش��ف��رة اخل��ط��وط 
رمز القضبان املتوازنة، ترميز قضباني، كود 

مخطط.
4 - حُتجم املجلة عن استخدام امُلستعربات 
ال��ت��ي يتعذر االش��ت��ق��اق منها عند احل��اج��ة. 
ف��م��ث��ال، اع��ت��م��دت امل��ج��ل��ة ال��ك��ل��م��ة: ح��اس��وب 
computer )وم��ص��دره��ا املنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم( ب��دال من الكلمة 
الشائعة كمبيوتر؛ وم��ن مقابالتها: حاسب 
آلي، حاسب إلكتروني، رتابة، عقل إلكتروني، 
نّظامة، نّضاد...! واشتقت منها كلمة حوسبة 

.computerization
5 - تلجأ املجلة إلى االستعراب عندما ال 
ت��ؤدي ترجمة املصطلح إلى توضيح مدلوله 
quark، وهو االسم  العلمي، كما في: ك��وارك 
الذي أطلقه مكتشف أحد اجلسيمات األولية 
على ه��ذا اجلسيم مستعيرا ه��ذا االس��م من 

رواي���ة للكاتب جيمس جويس ك��ان يقرؤها؛ 
ويعني في األملانية الدارجة: هراء.

املصطلحات  استعراَب  املجلة  ُترجح   -  6
احمل����دودة االس��ت��ع��م��ال؛ م��ث��ل: تهشيش وه��ي 
hashing، وتعني ف��ي املعلوماتية:  تعريب 
جت����زيَء م��ل��ٍف ح��اس��وب��ي وت��ل��ب��ي��َده ب��رق��م في 

منطقة معينة.
املصطلحات  االشتقاق من  ولتسهيل   -  7
والنسبة إليها واإلضافة إليها تسعى املجلة 
ُتفِرَد املصطلَح الواحد بلفظ  عموما إلى أن 
واح����د. وم���ن أج���ل ذل���ك، ع��ل��ى سبيل امل��ث��ال، 
نحتت من إنسان آلي robot إنسالة، واشتقت 

.robotics منها إنسالية
8 - وسعيا إلى احلد من التباين اللفظي 
للمستعربات ُتكتب بأقرب شكل إلى الطريقة 
ال��ت��ي تلفظ بها ف��ي اإلنكليزية؛ ولتحقيق 
ذلك تستعمل الصوامت األعجمية: پ p؛ � 
v؛ گ الكاف الفارسية  )وعليه ث��الث نقاط( 

مقابل  ج  القاهرية.
هذا وغالبا ما تستعمل املجلة في الضبط 
حروف العلة وليس الَشْكل؛ ولهذا تكتب شيبة 

بالياء.
ومم��ا ال ش��ك فيه أن خير سبيل لتوحيد 
املصطلحات، هو تواتر استخدامها؛ وهذا 
ب��ه وس��ائ��ل اإلع���الم العلمي في  ت��ق��وم  دور 

معظم احلاالت. 
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دور اإلعالم العلمي في إزالة
الحواجز بين المعرفة والجمهور

التنموي  ال���دور  ال��ي��وم  خافيًا  يعد  ل��م 
هذا  ب��ه  يضطلع  فما  العلمي.  ل��إلع��الم 
اإلعالم- وحتديدا: تبسيط العلم، وإدخال 
حياة  في  ومعلوماته  ومناهجه  مفاهيمه 
الناس، وجعله جزءا من كيانهم الفكري- 
ه���و ج���ان���ب م��ه��م م���ن ج���وان���ب ال��ت��ن��م��ي��ة 
الشاملة للمجتمع. فهذه التنمية تعتمد 
العلمية،  املجتمع  ثقافة  مستوى  على 

العلمي«.  ت��ن��وره  »م��س��ت��وى  ُيسمى  م��ا  أو 
وتأكيدا لذلك يقول »رونيه ماهو« األمني 

العام السابق لليونسكو: 
»الت�نمية هي العلم وقد صار ثقافة«

ف��ب��ت��ق��دمي��ه��ا  ع��ل��وم ال��ع��ص��ر وت��ق��ان��ات��ه 
اإلع��الم  وس��ائ��ل  تسهم  مبسط،  بأسلوب 
الثقافة  مبستوى  النهوض  ف��ي  العلمي 
على  وت��س��اع��ده  مجتمعها،  ف��ي  العلمية 

وال��ت��ق��ان��ات،  ال��ع��ل��وم  ه���ذه  ت��ط��ور  متابعة 
من  إل��ي��ه  ي��ح��ت��اج  وم��ا  وت��ع��ّرف مسيرتها 
الوسائل  ه��ذه  تسهم  وهكذا  تطبيقاتها. 
ل���دى املجتمع  ع��ل��م��ي  وع����ٍي  ت��ك��وي��ن  ف���ي 
الظواهر  ف��ي  الفكر  إع��م��ال  عليه  ُيسّهل 
احمليطة به وتفسيرها علميًا؛ وعٍي يؤهله 
والتقانة،  العلم  منجزات  من  لالستفادة 
كما ميكنه من التصدي للخرافات وأشباه 

أ. د. عدنان احلموي
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العلوم. ومع التقدمات السريعة في العلوم 
وبخاصة   – الفجوة  تتوسع  والتقانات، 
في  التطورات  بني   – النامي  العالم  في 
نتائجها  استخدامات  وبني  احلقول  هذه 
وهنا  وثقافيًا.  اجتماعيًا  مفيدة  بطريقة 
يأتي دور وسائل اإلعالم العلمي، أال وهو 
تلك  على  مجتمعها  شرائح  أكبر  إْط��الع 
العلمي  التنور  يتكّون  بحيث  التطورات 
ال�����الزم ل���دى أف�����راد ه���ذا امل��ج��ت��م��ع وه��م 
والتقانة،  العلم  منتجات  مع  يتعاملون 
استخدامها  أو  اختيارها  حيث  من  سواًء 

أو مجرد التعرض لنتائجها.
الوسائل  ه��ذه  حتقق  لكي  أن��ه  وبديهي 
ي��ك��ون مستوى  أن  الب���د  م��ن��ه��ا،  ال��غ��رض 
مستوى  مع  متناسبًا  تعرضه  ملا  تناوِلها 
ج��م��ه��وره��ا. وه����ذه م��ع��ادل��ة ي��ج��ب على 
ك��ل وس��ي��ل��ة إع��الم��ي��ة أن حت��دده��ا ب��دق��ة 
وت��ل��ت��زم��ه��ا، ك���ي ي��ك��ت��ب ل��ه��ا ال��ن��ج��اح في 

مهمتها.
وم�����ن ن���اح���ي���ة ث��ان��ي��ة، 

اإلعالم  وسائل  توفر 
ال��ع��ل��م��ي م��ع��ل��وم��ات 
للمناهج  إض��اف��ي��ة 
ال���دراس���ي���ة وال��ك��ت��ب 
امل�����ق�����ررة، وب��خ��اص��ة 
م������ا ي���ت���ع���ل���ق م��ن��ه��ا 
أو  مفيدة  بتطبيقات 
جديدة؛ وبذلك تدفع 
ه�����ذه ال����وس����ائ����ل إل���ى 
املعلومات  ه��ذه  إغ��ن��اء 
وحت��دي��ث��ه��ا، وه���ذا مما 
يسهم في جعل مفاهيم 
متاحة  ونتائجه  العلم 

والتطبيق. للثقافة 
ك��ذل��ك ت��س��ه��م وس��ائ��ل 
اإلع���������الم ال���ع���ل���م���ي ف��ي 
العلم  إزالة احلواجز بني 
ف���ي���ه، حيث  وامل��ش��ت��غ��ل��ني 
ف هؤالء ما يجري في  ُتعرِّ
اجلامعات ومراكز األبحاث 
من  العلمية  واجل��م��ع��ي��ات 

أب���ح���اث وأن���ش���ط���ة وم���ؤمت���رات 
علمية وما يصدر عنها.

إضافة إلى ذلك، تسهم وسائل اإلعالم 
االنفصال  ح��ال��ة  م��ن  احل���ّد  ف��ي  العلمي 
ب���ني ال��ت��خ��ص��ص��ات ال��ع��ل��م��ي��ة، ف���ي زم��ن 
العلمي  ال���ت���زاوج  ب���ال���ض���رورة،  ف��ي��ه  ك��ث��ر 
معظم  تتطلب  حيث  التخصصات،  ب��ني 
اإلجن�������ازات ال��ع��ل��م��ي��ة احل���دي���ث���ة ج��ه��دًا 

م��ش��ت��رك��ًا ب���ني م���داخ���ل ع��ل��م��ي��ة م��ت��ع��ددة 
 multidisciplinary approaches
interdisci- بينية  علمية  م��داخ��ل  أأو 

.plinary approaches
اجل���ادة في  ال��وس��ائ��ل احلالية  وإح���دى 
اإلع�����الم ال��ع��ل��م��ي ال��ع��رب��ي ه���ي »م��ج��ل��ة 
»مؤسسة  التي تصدر شهريًا عن  العلوم«، 
ال���ك���وي���ت ل��ل��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي« م��ن��ذ ع��ام 
ترجمة  م��واده��ا  ثلثي  ف��ي  وه���ي   1986
»ساينتفيك  الشهيرة  األمريكية  للمجلة 
وجود  إلى  ملحة  حاجة  وثمة  أمريكان«. 
إلى  تصدر  عامة  عربية  علمية  مجالت 
جانبها، وتتناول موضوعات علمية أبسط 
مما ينشر فيها، أو أقل تعمقًا، وذلك على 
العلمية  املجالت  في  ُينشر  ك��ان  ما  غ��رار 
الرصينة التي توقفت عن الصدور لعجز 
مصادر متويلها عن االستمرار في دعمها، 

ومنها:
تصدر  كانت  )التي  العلوم   - املقتطف 
 - عقود(  ثالثة  من  أكثر  قبل  بيروت  في 

آفاق علمية - العلم والتكنولوجيا.
وجتدر اإلشارة هنا إلى أن هذه املجالت 
استطاعت أن تبني صدقية علمية بحيث 
دقيقة  م���ادة  ال��ق��ارئ  يعتمدها 
ع���ل���م���ي���ًا؛ ف���ق���د ك��ان��ت 
تقدم احلجج على ما 
معلومات  تعرضه من 
ع��ل��ى  ت���ق���ت���ص���ر  وال 
م��ج��رد س���رده���ا. وإل��ى 
باملادة  عنايتها  جانب 
امل���ك���ت���وب���ة، ف��ق��د ك��ان��ت 
واإلخ��راج  الشكل  تولي 
وم���ا ت��ع��رض��ه م���ن ص��ور 
ورس�����وم ب��ي��ان��ي��ة، ع��ن��اي��ة 
مم���اث���ل���ة. وم����ا أح��وج��ن��ا 
بسبب  ه����ذا  إل����ى  ال���ي���وم 
م���ا أح��دث��ت��ه م��س��ت��ج��دات 
ال���ع���ص���ر م����ن ت��غ��ي��ي��ر ف��ي 
ب��ع��ض ع����ادات ال��ق��ارئ في 
ال���ع���ال���م ال���ن���ام���ي ب���ال���ذات 
ال�����ذي ج��ذب��ت��ه اإلن��ت��رن��ت 
وص���ار إل��ى ح��د م��ا ال يجد 

في الورق وعاًء للثقافة.

تـــوفـــر وســــائــــل اإلعـــــالم 
إضافية  معلومات  العلمي 
لــــلــــمــــنــــاهــــج الـــــدراســـــيـــــة 
والــكــتــب املـــقـــررة وبــخــاصــة 
بتطبيقات  منها  يتعلق  ما 
جــــــديــــــدة أو  مــــــفــــــيــــــدة 
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البرامج العلمية
في اإلذاعة والتلفاز

إلى  يعود  امل��رض  موطن  أن  من  الرغم  وعلى  عربية.  بلدان  ع��دة  فى  ال��دراس��ة  تأجلت   AH1N1 اخلنازير  إنفلونزا  من  بأمر 
الدراسة في  املكسيك، وأن أعلى معدالت إصابة مؤكدة تتركز فى الواليات املتحدة األمريكية فإنه لم يسمع أحد عن إرجاء 

هاتني الدولتني.
أن  إال  بالسياسة،  معجونة  موضوعات  اخلبيثة،  واجلمرة  سارس  ب�وباء  م��رورًا  الطيور،  إنفلونزا  قبلها  ومن  اخلنازير  إنفلونزا 
حضانة  وفترات  وال��ع��دوى  اإلصابة  وط��رق  واألع���راض  والتشخيص  وامل��رض  الصحة  يستهدف  طبي  علمي  وجوهرها  مظهرها 

األمراض وسبل الوقاية وأدوية العالج، حتى وإن كانت السياسة العبًا أساسيًا فيها.
 واشتبكت وسائل اإلعالم العامة، وبرامج اإلذاعة والتلفاز حتديدًا، مع هذه األمراض، لكن يبقى للبرامج العلمية في اإلذاعة 
والتلفاز خصوصيتها ودورها وتقنياتها، ليس فقط في التعامل مع فيروس AH1N1 ولكن في تناول القضايا العلمية املتخصصة، 

والظواهر العلمية والكونية املختلفة التي متتد آثارها على أنحاء املعمورة، والتي نحاول تسليط الضوء عليها في هذه املقالة.

د. سمير محمود)*(

)*( أكادميي وباحث في اإلعالم العلمي )مصر(.
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العلمية  ال��ب��رام��ج  ع��ن  نتحدث  وح��ن 
إعالمًا  نقصد  فإننا  والتلفاز  اإلذاعة  في 
متخصصًا في محتواه، ورمبا في مصدره 
وم��ح��ت��وى  س����واء.  ح��د  ع��ل��ى  ومستقبله 
ه��ذا اإلع���الم ه��و   األخ��ب��ار   واالك��ت��ش��اف��ات  
 والظواهر   العلمية   وال��ت��ط��ورات   اجلارية  
 في  احلياة   العلمية   و الدراسات   والبحوث  
م��ج��االت  مختلف   العلمية   اجل����ادة  ف��ي 

املعرفة.
ونتيجة   ات��س��اع   ال��ف��ج��وة   الزمنية   بن  
 ت��وص��ل   ال��ع��ل��م��اء   ل��الك��ت��ش��اف��ات   وامل��ع��رف��ة  
 ال��ع��ل��م��ي��ة   وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة   وت��وص��ي��ل��ه��ا  
 للجمهور   وإعالمه   بها ،  مع   تزايد   احتماالت  
 تشويه   الرسالة   أثناء   النقل   وتلونها   بألوان  
 ال��ط��ي��ف   ال��س��ي��اس��ي  وال��ت��ج��اري  وض��غ��وط  
شاع  كما   -  املنتفعن   وأص��ح��اب   املصالح  
ح��دي��ث��ا ب��ش��أن وب����اء إن��ف��ل��ون��زا اخل��ن��ازي��ر 
وأولويات توزيع اللقاح املضاد على الدول 
املتقدمة التى تدفع أوال قبل بلدان العالم 
النامي والفقير -  حتدث   عدة   آثار   سلبية  
 تعوق   تقبل   اجلمهور   للمستحدثات   من  
 األفكار   والتطبيقات ،  كما   حدث   مع   املواد  
 الغذائية   املعدلة   وراثيا ً، إذ  تأثرت   عمليات  
 تسويق   املواد   الغذائية   املنتجة   بالهندسة  

 اجل��ي��ن��ي��ة   ف����ي  ال������دول  

 األوروبية   وأمريكا   نتيجة   لضعف   االتصال  
 العلمي  ب��ن   العلماء   واجل��م��ه��ور ،  وع��دم  
 ك��ف��اي��ة   امل��ع��ل��وم��ات   وال��وق��ت   ب��ن   عمليات  
 نشر   املعرفة   وإيجاد   وع��ي  علمي  مناسب  
 يدعم   عمليات   اتخاذ   القرار   في  طرح   هذه  

 املنتجات   في  األسواق . 
 ويفضل  بعض  الباحثن  أن   يطلق   على 
 عملية   تقدمي   املعلومات   العلمية   للجمهور  
 لفظ   التسويق   العلمي،  أو   تسويق   العلم  
 عبر   تبسيط   العلوم   وتقدميها   من   خالل  
وسائل  اإلعالم   .  أما   الثقافة   العلمية   فهي 
 عملية   أوس���ع   وأش��م��ل؛  إذ   تعني  تشكيل  
 الوعي  وفقا ً  ملنهج   علمي  وتكامل   معرفي 
 يسهم   في  ممارسة   ه��ذا   الوعي  حلضوره  
 بصورة   إيجابية ،  ووفقا ً  لهذا   ال��رأي  فإنه  
 ينبغي  البحث   عن   جميع   مصادر   املعرفة  
 لتتكامل   مع   املعرفة   العلمية   وتنتج   عنها  

 في  النهاية   ثقافة   العلم . 
وأظ��ه��رت   دراس����ات   عربية  

 وغ��رب��ي��ة  ع��ن  ال��ع��الق��ة  
 بن   العلم   واملجتمع 

 وج������ود   ح���ال���ة   م���ن  
 ع����������دم   ال�����ث�����ق�����ة  

 امل����ت����ب����ادل����ة   أو  

 االرتياح   نتيجة   فقدان   الثقة   واملصداقية  
 والفهم   بن   أطراف   هذه   العالقة   التي   ظل  
 العلماء   فيها   منعزلن   عن   اجلمهور  و يرون  
 في   العلوم   أمرا ً  خاصا ً  ال   دخل   للمواطنن  
و تنظر   فيه    به ،  في   وقت   ظلت   اجلماهير  
بذور  معها  حتمل   للعلماء   نظرة   سلبية  
وتكشف   ع��ن   إحساس   واالرت��ي��اب،  الشك 
 عميق   بانفصام   ال��ص��الت   وال��رواب��ط   بن  

 العلماء   وعامة   الناس . 
وإذا   ك����ان   اإلع�����الم   ه���و   ال��وس��ي��ط   ب��ن  
) منتجي   العلم (  واملجتمع ،  فقد    العلماء  
 شهد   حقل   اإلعالم   مجموعة   من   املتغيرات  
 ف��ي   الفترة   األخ��ي��رة   بفعل   التضافر   بن  
 ثورة   االتصاالت   واملعلومات   واإللكترونيات  
 فرضت   عليه   أدوارا   جديدة   إزاء   تصحيح  

 العالقة   بن   العلماء   واجلمهور . 

أه������داف   ال���ب���رام���ج ال��ع��ل��م��ي��ة امل��س��م��وع��ة 
واملرئية

 مي��ك��ن   أن   ن��ل��خ��ص   أه�����داف   ال��ب��رام��ج 
العلمية املسموعة واملرئية  فيما   يأتي:

-  نشر   الثقافة   العلمية   ب��ن   جمهور  
النشاطات   العلمية   في   املتلقن،    وتغطية  
 مختلف   مجاالت   العلوم ،   و املتابعة   املستمرة  
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 لالكتشافات   العلمية   احلديثة   ونتائجها ، 
وامل��ب��دع��ن    و   تعريف   املجتمع   بالعلماء 
وإظهارهم   باملستوى  الالئق    واملكتشفن ،  

الذي يستحقونه.
- فتح   باب   احلوار   بن   املراكز   البحثية ،  
وتقدمي   خبراتها  للجمهور ،  وإجراء   تنسيق  

 وعمل   مشترك   بينها . 
نشر   الوعي  العلمي  ل��دى  املواطنن ،    -
وت��ش��ج��ي��ع   امل��ب��دع��ن   م��ن   أف����راد   املجتمع  
 على  ت��ق��دمي   إب��داع��ات��ه��م   وتوجيهها   إلى 
 املتخصصن   في  تلك   املجاالت   لتفعيلها  

 خلدمة   املجتمع . 
   -   إث����ارة ح��ال��ة م��ن احل����وار   ب��ن   أف���راد  
وم��ب��دع��ي��ه،   و تشجيع    ال��ش��ع��ب   وع��ل��م��ائ��ه 
 اجلمهور على   نقل   املعارف   التي  اكتسبوها  

 من   خالل   وسائل   اإلعالم   لذويهم   .
وي����رى ب��ع��ض  امل��ت��خ��ص��ص��ن  أن   ه���دف  
 البرامج   العلمية   هو   إيجاد   مناخ   علمي 
 عام   يتيح   للجماهير   العريضة   مبستوياتها  
 الثقافية   املختلفة   ق��درا ً  من   فهم   األسس  
 ال��ع��ل��م��ي��ة   ال���ع���ام���ة   ل���ظ���واه���ر   ال��ط��ب��ي��ع��ة  
و ملختلف   فروع   العلوم ، إضافة إلى  تقدمي  
 قدر   من   املعرفة   باإلسهامات   العربية   في 
شتى  العصور ،   تقدم   العلوم   املختلفة   في 
على  تسيطر  ال��ت��ي  اخل���راف���ة  وم��واج��ه��ة 
الشعوب  أبناء  به من  الب��أس  ع��دد  عقول 

العربية.

ومثل   هذا   املناخ   يحقق   ثمرات   عدة   منها:
أواًل:  تقبل   اجلماهير   أخ��ب��ار   التقدم  
 ال��ع��ل��م��ي  ال��س��ري��ع   وامل���ذه���ل   ف��ي  مختلف  
 امل���ج���االت   بتفهم   وت��ق��دي��ر   أله��م��ي��ة   ه��ذا  
 التقدم   فى  تطوير   احلياة   البشرية   عامة ، 
ثم  الترحيب   بهذا   التقدم ،  وتوليد    وم��ن 
 الرغبة   في  أن  يكون للعرب   مساهمات   في 

 صنع   هذا   التقدم   العلمي. 
ث���ان���ي���ا ً:  ال��ت��خ��ف��ي��ف   م����ن   اإلح����س����اس  
 بالتخلف ،  وازدياد الشعور   بالثقة   بالنفس  
 سواء   عبر التعرف  إلى  اجلهود   العربية   في 
 التقدم   العلمي  تاريخياً ،  أو   التعرف   إلى 
 جهود   علمائنا   املعاصرين   وال���دور   ال��ذي 
 تضطلع   ب��ه   م��راك��ز   ال��ب��ح��ث   العلمي  في 

 مختلف   املجاالت . 

ث��ال��ث��ا ً:  إي��ج��اد   أرض��ي��ة   خصبة   لتقبل  
 احلمالت  التوعوية  التي  تستهدف   محاربة  
 عادات   ضارة   كالتدخن   واإلدمان،  أو أوبئة 

مثل إنفلونزا اخلنازير.
راب����ع����ا ً:  االس��ت��ج��اب��ة   ل���أص���وات   ال��ت��ي 
السيما  أن   اجلهل    تدعو   لنبذ   اخلرافات ، 
 باحلقائق   العلمية   يسهم   بقدر   كبير   في 

 انتشار   هذه   اخلرافات . 
خامسا ً:  التعامل   مع   األجهزة   احلديثة  
 ب��أس��ل��وب   ي��س��اع��د   ع��ل��ى  ح��س��ن   تشغيلها  
 وإطالة   عمرها ،  نتيجة   لفهم   األساسيات  
 العلمية .  ومثل   ه��ذا   السلوك   يسهم   في 
 توفير   مبالغ   مالية   كبيرة   نتيجة   ترشيد  

 استهالك   هذه   األجهزة ، وتوفير استهالك 
الطاقة.

من   هنا   فإن   على   وسائل   اإلعالم   تعزيز 
 صالتها   بالعلماء   جلذب   عامة  الناس   إلى  
 اكتساب   ثقافة   علمية   بغرض   تنمية   التفكير  
 العلمي   ل��دي��ه��م ،  واس��ت��ي��ع��اب   اإلجن����ازات  
 املستحدثة   للعلوم .  ولعل   مسؤولية  التلفاز 
بهذا   الصدد   تبدو   مضاعفة   نظرا ً  لقدرته  
 على   جذب   اجلماهير   العريضة   ولتوظيفه  
 في   العملية   التعليمية ، إضافة  إلى  ميزته  
 ف��ي   تخطي   ح��اج��ز   األم��ي��ة   ال���ذي   ي��واج��ه  

 الكلمة   املكتوبة  .
  وث��م��ة دراس�����ات   غ��رب��ي��ة  ع���دة    أظ��ه��رت 
 مدى   وعي   املجتمعات   املتقدمة   بخطورة  
 ال��ع��الق��ة   ب��ن   العلم   واإلع����الم   واملجتمع ، 
ومنها  دراسة  أجريت   في   الواليات   املتحدة  
1998  حتت   عنوان  ) كيف    األمريكية   عام  
 تهدد   الفجوة   بن   العلم   واإلعالم   مستقبل  
 أم��ري��ك��ا؟(. وف��ي  إب��ري��ل  1999  أع��ل��ن   في  
تعاون   بن   متحف   العلوم    بريطانيا   عن  
من    والرابطة   البريطانية   لتقدم   العلوم 
 أج��ل   إنشاء   مركز   عاملي   لإلعالم   العلمي  
ل��ت��دري��ب   ال��ع��ام��ل��ن ف���ي م��ج��ال اإلع���الم 

العلمي. 
 ويعكس   ذلك  مدى   خطورة   وحساسية  
 قضية   العلم   ف��ي   عالقته   باملجتمع   عبر  

برنامج جنوم العلوم كشف عن عدد كبير من علماء الغد من املخترعن واملبتكرين

ع��ل��ى وس���ائ���ل اإلع����الم 
بالعلماء  صلتها  تعزيز 
علمية  ث��ق��اف��ة  ل��ن��ش��ر 
ت������ن������م������ي ال����ت����ف����ك����ي����ر 
ال��ع��ل��م��ي ع��ن��د امل��ت��ل��ق��ي
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 وس���ائ���ل   اإلع�����الم   امل��خ��ت��ل��ف��ة . ك��م��ا ت��ط��رح 
التساؤلن اآلتين: ملاذا هذه الفجوة بن 
البرامج العلمية واجلماهير؟ وهل ترجع 
هذه  ومحتوى  بشكل  تتعلق  أس��ب��اب  إل��ى 
إلى  أو  عليها  القائمن  إل��ى  أو  ال��ب��رام��ج 
إلى  أو  خاللها،  من  تبث  التى  الوسائط 

اجلمهور املتلقي ذاته؟!
الرغم  من  وجود عدد كبير   من     وعلى 
ال��وط��ن  ف��ي  العلمية  و ال��ب��رام��ج   األف���الم 
ق��ن��اة  تنتجها  ال��ت��ي  والس��ي��م��ا  ال��ع��رب��ي، 
امل��ث��ال،  سبيل  على  الوثائقية  اجل��زي��رة 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن إط���الق ق��ن��وات علمية 
م��ت��خ��ص��ص��ة، م��ث��ل امل���ن���ارة وص��ح��ت��ي في 
م��ص��ر وب��ي��ئ��ت��ي وامل���ج���د ال��ع��ل��م��ي��ة، ف��إن 
من   عوامل   ع��دة   جتمعت   لتؤسس   حالة 
البرامج  بهذه  اجلماهير  ع��دم   إح��س��اس  
إل���ى ح��د ال��ق��ول ب��ع��دم وص���ول  ال��ب��رام��ج  
ورس��ال��ت��ه��ا إل��ى اجل��م��اه��ي��ر، و ب��ع��ض هذه 
ال���ب���رام���ج  ي��ت��ع��ل��ق   ب���احمل���ت���وى  وج��ف��اف��ه ، 
 وبعضها   يرتبط   بقدرات   القائم   باالتصال  
 وم���ه���ارات   ال��ع��رض   وال��ت��ق��دمي ،  وبعضها  
 يتعلق   بتوقيت  البث   واإلذاع��ة   وع��دده ،  إذ 
 إن   معظم   البرامج   العلمية  تذاع فى غير 
املعتادة،  املشاهدة  أوقات  أو  الذروة  أوقات 
البرامج  عرضة   للتأجيل ،  ه��ذه  ومعظم 
وأح��ي��ان��ًا  ال ي���ذاع   ال��ب��رن��ام��ج   األس��ب��وع��ي 

 إال   م��رة   واح��دة   ط��وال   الشهر   في  أحسن  
 األحوال . 

سطحية وتعقيد
ومالمح   الصورة   التي  عايشها   اجلمهور  
 لسنوات   طويلة   مضت   كشفت   عن   اعتماد 
 بعض البرامج   العلمية   في  اإلذاعة  والتلفاز 
على أسلوب   يراوح   بن   السطحية   الشديدة  

 والتعقيد   األشد   مع   بعض   االستثناءات . 
   ورصدت دراسات سابقة للبرامج العلمية 
في محطات اإلذاعة والتلفاز العربية عدة 

مالحظات حول األداء اإلعالمي أبرزها: 
-   العرض   السطحي  غير   املتعمق   ألبعاد  

 املوضوع   الواحد . 

-  ال��ت��ن��اق��ض   ع��ل��ى  م��س��ت��وى  ال��وس��ي��ل��ة 
اإلع��الم��ي��ة   ال��واح��دة   ف��ي  ط��رح   امل��وض��وع ، 
 ه����ذا   ال��ت��ن��اق��ض   ي���ح���دث   ع��ل��ى  م��س��ت��وى 
 التصريحات   العلمية   والرسمية   بشأن  
 ظاهرة   م��ا ،  فتتناقض   مسببات   الظاهرة  
 وحجمها   وأرقامها   الفعلية   وتأثيراتها . 
 وذل������ك   ن���اب���ع   م����ن   اخل���ل���ط   ب����ن   ال��ع��ل��م  
 والسياسة   أو   قضية   تسييس   العلم   التي 
سبق ذكرها في موضوع إنفلونزا اخلنازير 

ومافيا اللقاحات وغيرها . 
-  األخ��ط��اء   العلمية   واخل��ل��ط   العلمي 
 ب��ن   املفاهيم  ) م��ث��ل   اخل��ل��ط ب��ن ظ��اه��رة  

 الكسوف واخلسوف(. 
-  ال��ع��رض   اجل���اف   ع��ل��ى  ل��س��ان   خ��ب��راء  
األشخاص   من   غير    متخصصن   وبعض 

 املتخصصن . 
-  التعميم   اخلاطئ  والتسرع   في  إطالق  
 األحكام .  ومن   أمثلة   ذلك   العناوين   التي 
اإلع��الم    باستمرار   وبعضها    تبثها وسائل 

 يقول : 
>  جتارب   االستنساخ   عبث   علمي  ينتهي 

 بالفشل ! 
 >  عشب   طبي  يقضي  على  اإلي��دز   إلى 

 األبد !  
 >  اإلب��ر   الصينية   تقضي  على  السمنة  

 في  شهر   واحد ! 
و حت��م��ل   ه��ذه   ال��ع��ن��اوي��ن   ال��ب��راق��ة   آم���االً  
 ووع��وداً   كاذبة   تصدقها   جموع   غفيرة   من  
 اجل��م��اه��ي��ر ،  ال   ل��ش��يء  س��وى  االن��خ��ف��اض  
وانتشار    احلاد   في  درجة   الوعي  العلمي،  
 األمية ،  وافتقاد   احلد   األدنى  من   املصداقية  
 ف��ي  املضمون   العلمي  احمللي  ال��ذي  تبثه  

 وسائل   اإلعالم . 
 وتفرط البرامج العلمية في االعتماد 
في  العاطفية  التخويف  استماالت  على 
م��ث��اًل حت��ذي��رًا  رس��ائ��ل��ه��ا، فتسمع  ص��ن��ع 
بالعمى(،  يقول: )كسوف الشمس يصيب 
ويترتب على ذلك خوف ورعب في الشارع 
العربي الذي يعادي أهله أبسط الظواهر 
الكبار  ي��ح��رص  أن  م��ن  وب����داًل  ال��ك��ون��ي��ة، 
ن��ظ��ارات  ع��ب��ر  متابعتها  ع��ل��ى  وال��ص��غ��ار 
في  ال��ش��وارع  تخلو  مكلفة،  وغير  خاصة 
العواصم العربية من املارة، وتخلو محال 

وباء إنفلونزا اخلنازير هل هو مشكلة سببتها السياسة؟

ب��������ع��������ض ال��������رس��������ائ��������ل 
اإلع�������الم�������ي�������ة حت���م���ل 
ع��������ن��������اوي��������ن ب�������راق�������ة 
كاذبة  وع���ودًا  وتتضمن 
عنها االب���ت���ع���اد  ي���ج���در 
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بالشلل  احلياة  وتصاب  وال��دراس��ة  العمل 
الظاهرة  الغرب  يستثمر  حن  في  التام، 
إشغاالت  من  املليارات  حصاد  في  نفسها 
كسوفًا  تشهد  التي  البلدان  في  الفنادق 
كليًا، وفي عوائد زيارات املواقع اإللكترونية 
املخصصة ملتابعة الظاهرة حلظة فلحظة 
على اإلنترنت، أو عبر الفضائيات املشفرة، 
من  الكبيرة  العلمية  املكاسب  عن  فضاًل 
الفلكية  باألجهزة  الظاهرة  رص��د  ج��راء 
واجليوفيزيائية، وإتاحتها كمادة تعليمية 
ن�����ادرة ل��ل��دارس��ن ف���ى ه���ذا ال��ت��خ��ص��ص، 
وحت���وي���ل���ه���ا إل�����ى أس����ط����وان����ات م��دم��ج��ة 

لتسويقها وبيعها.

مضمون غربي مترجم
و م��ن   أب���رز   امل��الح��ظ��ات   على  املضمون    
 العلمي  ال���ذي  تبثه   وس��ائ��ل   اإلع���الم   أن��ه  
 مضمون   غ��رب��ي  أو   منقول   وم��ت��رج��م   عن  
والترجمة  معظم   األح���ي���ان ،   ال��غ��رب   ف��ي 
والنقل عن اآلخرين ليسا شرين والسيما 
أن   ال��ع��ل��م   ال   وط���ن   ل���ه ،  وم��ع  سلمنا  إذا 
ذلك   ينبغي  التأكيد   أن   هناك   ح��دا ً  أدنى 
 من   القضايا   العلمية   احمللية   التي  يجب  

 أن   نوليها   عناية   إعالمية   أكبر   ب��دالً   من  
واإلف�����راط    التبعية   اإلع��الم��ي��ة   ل��ل��غ��رب ، 
 ف��ي  ال��ت��روي��ج   غير   املباشر   ملصطلحاتهم  
 وأف���ك���اره���م   ون��ظ��ري��ات��ه��م   ال��ع��ل��م��ي��ة   ال��ت��ي 
 تناسب   بيئتهم   ومجتمعاتهم   التي  طبقت  
 فيها   ه��ذه   النظريات   على  ن��ط��اق   واس��ع ،  
وما   يرد   إلينا   منها   ال   يتجاوز   مسمياتها  
 فقط،  هذا إضافة إلى  مشكالت   الترجمة  
 العلمية   التي  ال   حصر   لها .  ولهذا   فنحن  
-  نحاكم   االستنساخ   املثال  سبيل  على   -

  دون   أن   نعرف   معناه   وج���دواه   وضوابطه  
 العلمية   واألخالقية   والدينية   والقانونية ، 
 ونحاكم   العالج   باجلينات   ونتحدث   عن  
 ال��ت��ش��وه��ات   احمل��ت��م��ل��ة   ألج��ن��ة   األج���ي���ال  
 القادمة   دون   وعي، و ندين   مشروع   اجلينوم  
 البشري  دون   أن   نعرف   تفاصيله .  وذلك   كله  
 ناجم   عن   عدة   مشكالت   من   أبرزها   مشكلة 
الترجمة   والتعريب   التي  أف��رزت   فوضى 
 في  املصطلحات   العلمية   وغربة   في  اللغة  

 ونظم   تعليم   العلوم وطرقها .

اقتصادية اإلنتاج
واضحة  في   اقتصاديات   و ثمة  مشكلة    
 إن��ت��اج   ب��رام��ج   علمية   ل��إلذاع��ة   والتلفاز ، 
 فالتكلفة   مرتفعة   من   ناحية ، واإلمكانات  
 غير   متاحة   أو   غير   متوافرة ،  كما   أن   بيئة  
وتتمثل  تكون  صناعية ،  ما   اإلنتاج   غالبًا 
في  ديكورات   من   صنع   وخيال   املخرجن ، 
 وهو   ما   يغاير   طبيعة   املادة   العلمية   التي  
مثل   احملترفة   تقدمها   احملطات   العاملية    
 NATIONAL أو   ،DISCOVERY  قناة  
  - مثال   – ف��ال   يعقل   ،GEOGRAPHIC
 أن   تقدم   حلقة   انقراض   أن��واع   معينة   من  

لوسائل اإلعالم املرئية دور كبير في نشر العلوم لكن بشروط

وصلت  للغرب  التبعية 

إل�����ى اإلع�������الم ال��ع��ل��م��ي 

العربي الذي يغفل عن 

كثيرة محلية  ق��ض��اي��ا 
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 الطيور   والدببة   أو   األفيال   أو   الغزالن   من  
دولة  ما   دون   أن   تتحرك    معدات   التصوير  
 وال��ك��ام��ي��رات   واإلض������اءة   وف���ري���ق   ال��ع��م��ل  
 اإلعالمي   إلى   امليدان   أو   موطن   انقراض  
 هذه   األحياء،  لهذا   يأتي   العرض   والتقدمي  
فيعتمد   على   ص��ورة   ثابتة   لهذه    ه��زي��الً ، 
 احليوانات   املنقرضة ،  وفي   أحسن   األحوال  
 يعتمد   على   م��ادة   فيلمية   مستوردة   من  
 اخل���ارج   دون   م��راع��اة   الخ��ت��الف   البيئات  
 وم��واط��ن   حياة   ه��ذه   األح��ي��اء   واجل��اذب��ي��ة  
 ال��ت��ي   ت��رك��ز   ع��ل��ي��ه��ا   وع��ل��ى   أه��م��ي��ت��ه��ا   ف��ي  
 طريقة   العرض ، وهذه   مسألة   مهمة   حتى  
 ال   ينصرف   اجلمهور   عن   متابعة   مضمون 
لبيئة  مي��ت  وال  وال��دق��ة  للصدق  يفتقد 

املشاهد بأي صلة . 

لغة اإلبهار
و م���ازال   بعض  م��ا  تبثه   أج��ه��زة   اإلع��الم  
 فيما   يتعلق   بتطبيقات   العلم   والتقانة 
 يعتمد   ع��ل��ى   ل��غ��ة   اإلب���ه���ار   واإلث�����ارة   دون  
 توخي   الدقة   واحلذر   والتمحيص ،  وبعض 
البرامج   يعلق   اجلمهور  بأوهام   وآمال   ووعود  
 كاذبة  والسيما  املرضى   منهم   حن   نغازلهم  

 بأخبار   عن   قرب   التوصل   إلى   عالج   شاف  
 أو   رمبا   يعول   عليه   في   التخلص   من   ألم   أو  

 مرض   كالسرطان أو السكري مثاًل.
قدم  منها  فكثير  أما  أعمالنا   الدرامية  
 العلماء   بوصفهم   من���اذج   بشرية   غريبة  
 األط�����وار ،  ف��ص��ورة   ال��ع��ال��م   ال��ش��ائ��ع��ة   ل��دى 
 اجل��م��ه��ور   أن���ه   ش��خ��ص   م��ت��ج��ه��م   ع��ب��وس  
 أش��ع��ث   سيئ   ال��ل��ب��اس  تعلو   وج��ه��ه   ن��ظ��ارة  
أنه   سميكة ،  ال يعرف للتبسم طريقًا، كما 
و مخرب   ومدمر    فاشل   أسرياً   واجتماعيا ً، 

 أح��ي��ان��ا   مل��ن   ي��دف��ع   ل��ه  ) م��ن ه��ذه ال��ن��م��اذج  
  شخص   الدكتور   أيوب   مخترع   الفانكوش  
 في  فيلم   »واحدة   بواحدة« ،  ومنوذج   الدكتور  

 العالمة   ناصف    في  مسلسل  » أريد   زوجة « .
ولم يسلم   املضمون   العلمي  من   التشويه  
 الدرامي،  فنرى في أحد املسلسالت تهوينا  
من شأن جائحة أو وباء في مقابل أن  يصنع  
 من   شخصية   هامشية   بطال   تاريخيًا  ومن  
 أح���داث   هامشية   أح��داث��ا   مفصلية   على 
 حساب   شخصيات   وأحداث   أكثر   أهمية   في 

مخالفة   لوقائع   وأحداث   التاريخ . 
 وينتج   عن   هذه   الصور   املشوهة  -  بقصد  
 ودون   قصد -   حالة   من   عدم   اليقن   والثقة  
 املفقودة   بن   العلماء   واإلعالمين ،  تبعتها  
 حالة   م��ن   ال��ع��زوف   شبه   ال��ت��ام   م��ن   جانب  
 العلماء   عن   التحدث   إلى  أجهزة   اإلعالم  
 املختلفة ، ما يعني حجب مصدر مهم من 
مصادر املعلومات، فكانت   النتيجة   املباشرة  
 أن   دفع   اجلمهور   واملجتمع   كله   ثمن   هذه  

 القطيعة . 
وه�����ذه   امل����ؤش����رات   ت��س��ت��وج��ب   ت��ط��وي��ر  
العربي  لتقدمي   م��واد    منظومة   اإلع���الم  
 وبرامج   علمية   أكثر   توازنا، ميكن أن تطبق 

//// //// //// //// //// ////

أع����م����ال����ن����ا ال����درام����ي����ة   

وكأنهم  العلماء  قدمت 

غريبو األطوار وفاشلون 

أس������ري������ًا واج���ت���م���اع���ي���ًا

بعض وسائل اإلعالم تعتمد على اإلبهار واإلثارة مما يشوش العقول ويعلق اجلمهور بأوهام ووعود كاذبة
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احترافية  ج���ودة  ومعايير  ق��واع��د  عليها 
الوصول  في  جناحها  م��دى  على  للحكم 

إلى اجلماهير العريضة والتأثير فيهم.

الصوت والصدى 
مع   إقبال   اجلمهور  على  أخبار   وقضايا  
 ال���ع���ل���وم   ي��ص��ب��ح   م���ن   ال����ض����روري ت��ق��دمي 
 احمل���ت���وى  ال��ع��ل��م��ي ل��ه��م  ب��ل��غ��ة  م��ف��ه��وم��ة 
ل��ي��س��ت��ط��ي��ع��وا فهمها  وب���ص���ورة  م��ب��س��ط��ة  

والتفاعل معها   بصورة إيجابية . 
ش��رط��ًا  ل��ي��س  للتلفاز  يصلح  ق��د  وم���ا 
ألن ينجح مع اإلذاعة، إال أن جتارب دول 
في  وك��ن��دا  وبريطانيا  إيطاليا  مثل  ع��دة 
استخدام اإلذاعة في األغراض التعليمية 
األم��راض  بأخطار  للتوعية  والتوعوية، 
يعول  منطلقا  تكون  أن  ميكن  واألوب��ئ��ة، 
ع��ل��ي��ه ف���ي ال��ت��وظ��ي��ف األم���ث���ل واإلن���ت���اج 

العلمي املتميز لإلذاعة.
 وتظهر جتارب رواد البرامج العلمية في 
اإلذاعة أن سحر الصوت وجمال التصوير 
بالكلمات، أساس صنع محتوى علمي جاد 
املتلقي  اجلمهور  يفهمه  وبسيط  وعميق 
ال��درام��ي  التصوير  إن  نفسه.  ال��وق��ت  ف��ي 
ومحاولة  العلمية  وال��ظ��واه��ر  ل��أح��داث 
من  ال��ي��وم��ي��ة،  احل��ي��اة  بتفاصيل  رب��ط��ه��ا 
امل���داخ���ل امل��ه��م��ة ف��ي اإلن���ت���اج ال��ب��رام��ج��ي 

العلمي لإلذاعة.

تفوق اإلذاعة
 وثمة دراسات عدة أظهر تفوق اإلذاعة - 
حتى سنوات قريبة - في االستحواذ على 
نسب متابعة عالية حتى في شهر رمضان، 
وف����ي ه����ذا ت��أك��ي��د إض���اف���ي مل���ا أوص����ى به 
خبراء اإلذاعة في الوطن العربي وخبراء 
وأساتذة اإلعالم من ضرورة االعتماد على 
العلوم،  لقضايا  تفاعلي  برامجي  إنتاج 
بحيث ال يصبح العلم حكرًا على العلماء 
أن  العريضة  للجماهير  فيتاح  وح��ده��م، 
ت��ش��ارك - ل��ي��س ب��ال��ض��رورة ل��إلف��ت��اء في 
ذات  بطرح مشكالتهم   - علم  بغير  العلم 
تعلق  س��واء  العلمية،  واخللفيات  األبعاد 
استهالك  أو  الصحة  أو  بالتغذية  األم��ر 

الطاقة وبدائلها وغيرها من األمور.
وتظهر جتارب عربية عدة جناح االعتماد 
ع��ل��ى اإلذاع����ة ف��ي ت��ق��دمي ب��رام��ج علمية 
وث��ي��ق��ة ال��ص��ل��ة ب��اه��ت��م��ام��ات اجل��م��اه��ي��ر، 
العام  البرنامج  إذاع��ات  تبثه  ما  وبخاصة 

في مصر والسعودية والسودان.
إنتاج  ف��ي  العملية  اخل��ب��رة  تظهر  كما 
برامج علمية لإلذاعة ضرورة االعتماد على 
ينطلق  املستوى  عالي  برامجي  تخطيط 
وجلمهوره  للبرنامج  أه��داف  حتديد  من 
املتلقي، وكذلك ملجموعة القضايا واحملاور 
التي يناقشها وصواًل إلى أساليب العرض 
وتقنيات  طرق  من  واالستفادة  والتناول، 
أدب اخليال العلمي في الكتابة واالعتماد 

عدة  إل��ى  ال��واح��دة  احللقة  تقطيع  على 
كل  م��دة  ت��زي��د  ال  ف��ق��رات قصيرة سريعة 
صور  نقل  ومحاولة  دقيقتن،  على  منها 
واقعية من موقع األحداث العلمية الطبية 
الهواء  برامج  فى  التوسع  مع  والبيئية، 
م��ح��ددة  ت��وق��ي��ت��ات  وت��خ��ص��ي��ص  العلمية 
للمشاركة  للجماهير  م��ح��دودة  وليست 
التنموي  ال����دور  يحقق  مب��ا  وال��ت��ف��اع��ل، 
يعلم  إعالميًا  وسيطًا  باعتبارها  لإلذاعة 
الثقافة  وينقل  ويفسر  وي��ش��رح  ويثقف 
والتراث ويفيد في خدمة املجتمع، ويسهم 
في حتقيق التنمية املستدامة على املدى 
البعيد. وبهذا التصور ميكن االبتعاد عن 
تكرار طرح ومناقشة قضايا علمية بعيدة 
ع��ن دائ���رة اه��ت��م��ام اجل��م��اه��ي��ر، أو تناول 
وسطحية،  جافة  بأساليب  قدمية  قضايا 
النقاش،  النخبوي في  الطابع  فضال عن 
والذي وصم هذه النوعية من البرامج عبر 
أحاديث  على  بالتركيز  احمل��دود،  تاريخها 
العلماء التي ال تخلو من تعقيدات ورؤى 
العملي  ال��واق��ع  م��ع  تشتبك  وال  نظرية، 
تنتج  البرامج  ه��ذه  كانت  لو  كما  املعاش، 
للمجتمع  وليس  العلماء،  وعن  للعلماء 
الذي يعيشون فيه، ومبا يوحي في النهاية 

بأن هؤالء العلماء ليسوا بشرًا مثلنا.
وح���ن ن��ت��ج��ن��ب م��ث��ل ه���ذه ال��س��ل��ب��ي��ات 

أول خطوة على سطح القمر كانت حدثًا هّز العالم بأسره

ب�����إم�����ك�����ان اإلذاع�����������ة 

��ف  ال��ق��ي��ام ب����دور امل��ث��قِّ

ل  ال����ع����ام ال������ذي ي���ح���وِّ

العلم إلى أسلوب حياة
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التي عرقلت مسيرة البرامج العلمية في 
اإلذاعة ميكن أن نصل إلى الصوت املسموع، 
صوت العلم والصدى األكثر وضوحًا، وهو 
العلوم  تتلقى  التي  اجلماهير  سلوكيات 
ع��ب��ر اإلذاع������ات، وه��ن��ا مي��ك��ن أن ت��ت��ج��اوز 
اإلذاعة دور معلم العلوم إلى املثقف العام 
الذي يحول العلم إلى أسلوب حياة أو إلى 

حياة كاملة فكرًا وعماًل وسلوكًا.

جاذبية الصورة
من منا ال يتذكر سحر أول صور يبثها 
وي��راه��ا ال��ع��ال��م ل��رح��ل��ة اإلن��س��ان األول���ى 
ع��ل��ى س��ط��ح ال��ق��م��ر؟ وم���ن م��ن��ا ال تثيره 
جت��ارب إط��الق أي مكوك فضاء، أو شكل 
املريخ، ومن منا ينسى حالة  احلياة على 
الهاتف  أس��الك  عبر  القدمية  االتصاالت 
التي  البريد  ورسائل  املتهالكة  والتلغراف 
حملتها أرجل احلمام الزاجل لعقود، إلى 
أن ظهرت خدمات البريد بصورتها الراهنة، 
اإللكتروني  ال��ب��ري��د  رس��ائ��ل  إل��ى  وص���واًل 
الهاتف  عبر  القصيرة  الرسائل  وخدمات 
النقال )اخللوي( واحتفال شبكة اإلنترنت 
تسقط صور  وهل  األربعن،  ببلوغها سن 
النعجة دوللي - أول كائن مستنسخ – من 
الذاكرة البشرية، سواء اختلفنا أو اتفقنا 
إث��ارة  ثمة  وه��ل  االستنساخ؟  م��ع جت��ارب 
زرع وج��ه، حتى  إج��راء جراحات  أكثر من 
ل��و وص��ف��ت ب��ال��ع��ب��ث ال��ع��ل��م��ي؟ وم���ن منا 
اإليرانيتن  التوأمتن  والدن  ليال  ينسى 
حتى  ع��ام��ًا   29 ط���وال  التصقتا  اللتن 
ق��ررت��ا االن��ف��ص��ال ب��ج��راح��ة ن���ادرة تابعها 
العالم كله عبر مختلف الفضائيات، إلى 
أن وصلت للنهاية غير السعيدة بوفاتهما، 
فاحتة الباب على مصراعيه أمام جراحات 
عربيًا  وتطوراتها  امللتصقة  التوائم  فصل 
وإقليميًا ودوليًا، مبا يؤكد أن هذه النوعية 
أم��رًا  أصبحت  جراحتها  و  ال��ت��وائ��م  م��ن 

معتادًا لدى املشاهدين.
القطب  ف���ي  اجل��ل��ي��د  ذوب�����ان  إن ص���ور 
البحار  منسوب  ارتفاع  ومعها  الشمالي، 
الكون،  درج��ة ح��رارة  وارت��ف��اع  واحمليطات، 
وب������روز م���ع���ان���اة ال���ع���ال���م م���ن ت��ه��دي��دات 

االحتباس احل��راري، ومخاوف البشر من 
غرق عدة مدن وسواحل هي أمور جديرة 
باملتابعة والتأمل والفهم عبر صور جيدة 

تشرح وتفسر سبب ما يحدث في الكون.
ال���ط���اق���ة م��ن  اس���ت���خ���راج  إن جت������ارب 
ال��وق��ود احل��ي��وي، وم��ن ال��ري��اح وم��وج��ات 
امل����د ال��ع��ات��ي��ة ال���ت���ي ع���رف���ت ب��ت��س��ون��ام��ي 
ال��ره��ي��ب��ة، واألع��اص��ي��ر ال��ع��ات��ي��ة، وح��رائ��ق 
والفيضانات  املتوالية،  وال��زالزل  الغابات 
واالنهيارات األرضية، واألمراض واألوبئة 
وقضايا  أم��ور  ه��ي  ال��ع��امل��ي..  الطابع  ذات 
ع��ل��م��ي��ة ب��ال��غ��ة األه���م���ي���ة واحل��س��اس��ي��ة، 
والتأمل  واملتابعة  الرؤية  منا  وتستوجب 
عبر نوافذ مفتوحة تشرح وتفسر وتبصر 

علمية  بحقائق  امل��ع��م��ورة  ح��ول  امل��الي��ن 
العلماء  على  ح��ك��رًا  ع��دة  لسنوات  ظلت 
الدجالن  وبعض  ال��دي��ن،  ورج���ال  حينًا، 

واملشعوذين في معظم األحيان.
وال  النسيان  تتحدى  السابقة  والصور 
تسقط من الذاكرة بالتقادم، وما كان لها 
أن تسود لوال وسيط قوي جنح في فرضها 
فرضًا على العيون والعقول دون اشتراط 
ح��د أدن���ى م��ن امل��ع��رف��ة وال��ف��ه��م والثقافة 
والتعلم، وتلك هي عبقرية التلفاز وسحره 
التي  املشهد  وح��ض��ارة  ال��ص��ورة  في عصر 
وعشرات  ال��ص��ور  مالين  أمامها  نسخت 
املشاهد، ورمبا يكون ذلك مدخلنا للبرامج 

العلمية عبر شاشة التلفاز.

العلم واإلميان
مساء  م��ن  التاسعة  ال��س��اع��ة  مت��ام  ف��ي 
كان اجلمهور  أسبوع،  كل  االثنن من  يوم 
العربي على موعد مع الدكتور مصطفى 
برنامجه  ع��ب��ر   - ال��ل��ه  رح��م��ه   - م��ح��م��ود 
العلمي الشهير طوال الثمانينيات وحتى 
أوائل التسعينيات »العلم واإلميان«. وكان 
اجلميع يلتفون حول التلفاز، ويحرصون 
على املشاهدة التي اتخذت طابعًا سحريًا 
مم��ت��ع��ًا ل��درج��ة رب��ط��ت ال��ع��ي��ون وال��ق��ل��وب 
وال���ع���ق���ول ب��ك��ل ك��ل��م��ة وك����ل م��ش��ه��د ي���راه 
اجلمهور على الشاشة، فما السر يا ترى؟

العالم  حقق  التسعينيات  نهايات  وفي 
امل���ص���ري ال��ك��ب��ي��ر ال���دك���ت���ور أح��م��د زوي���ل 
إجنازات علمية وصفت بغير املسبوقة في 
الدقيقة،  والتفاعالت  الفيمتو  كيمياء 
في  نوبل  جائزة  على  مبقتضاها  وحصل 
العلوم. واملهم في قصة الدكتور زويل أنه 
الكيمياء  وف��ي  العلم،  ف��ي  يتحدث  رج��ل 
كان  حتديدًا، ومعظم جمهور محاضراته 
حوله  التفوا  الذين  ال��ن��اس،  بسطاء  من 
كلمة  لكل  مستمعن  بنجاحه،  ف��رح��ن 
يتفوه بها بشغف ونهم ملحوظن، وعلى 
الرغم من أنه يتحدث في العلم معتمدًا 
ع��ل��ى ال��ب��س��اط��ة وال����وض����وح ف���ي ال��ط��رح 
ذلك  عبر   – اجلمهور  وأدرك  والتقدمي. 
- دون ضجيج أو فرض رأي عظمة علماء 

اإلع�������������������الم جن����������ح ف����ي 
ف������رض ان����ت����ش����ار أخ���ب���ار 
إح������دا ث ع��م��ل��ي��ة ح���ول 
ال�������ع�������ال�������م وح����ف����ظ����ه����ا 
ف������ي ذاك�����������رة اجل���م���ه���ور

زويل حتدث عن العلم ببساطة
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العرب في املاضي واحلاضر. فما سر هذه 
اجلاذبية في علم زويل وأحاديثه؟

وثمة برامج علمية عربية متميزة، منها 
ب��رام��ج »ع��ال��م البحار« و»ع��ال��م احل��ي��وان« 
العلمية  واألف����الم  امل��ص��ري،  التلفاز  ف��ي 
اجل��زي��رة  ق��ن��اة  تقدمها  ال��ت��ى  الوثائقية 
الوثائقية، وبرنامج »من األلف إلى الياء« 
في التلفاز السوري، وجتربة برنامج »جنوم 
قطر  مؤسسة  خلفه  تقف  ال��ذي  العلوم«، 
للتربية والعلوم وتنمية املجتمع، واخلاص 
املخترعن  من  الغد  علماء  عن  بالكشف 
واملبتكرين في الوطن العربي والذي بثته 
فيه  وش��ارك  16 فضائية عربية  أكثر من 
أنحاء  مختلف  م��ن  متسابق   600 نحو 
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، وك���ان م��ن أجن��ح برامج 
املسابقات العلمية التي تنتمي إلى نوعية 
تلفاز الواقع. وهذا يجعلنا نطرح السؤال 
اآلتي: ملاذا تنجح قلة من البرامج العلمية 
فى حن ال حتقق معظم هذه النوعية من 

البرامج النجاح نفسه؟

معايير اجلودة 
جاهزة  وصفة  توجد  ال  أن��ه  نؤكد  هنا 
وال وحيدة إلجناح أي برنامج علمي، كما 
أن اإلعداد والتخطيط البرامجي إلنتاج 
ق��ن��اة علمية  ف��ي  ي��ع��رض  ب��رن��ام��ج علمي 
بأخرى  أو  ب��درج��ة  يختلف  متخصصة 

عنه في قناة عامة.
الختالف  تبعًا  كذلك  األم��ر  ويختلف 
املستهدف  وج��م��ه��وره  البرنامج  أه���داف 
البرامجي  وال��ش��ك��ل  وم���ح���اوره،  وف��ك��رت��ه 
ال����ذي ي��س��ت��ن��د إل��ي��ه، وط��ري��ق��ة ال��ع��رض 
وتوقيت  البرنامج،  وضيوف  والتصوير، 
العرض، ومستوى اللغة والصورة، واملادة 
الفيلمية، والديكور املستخدم، وامليزانية 
وتوقيته،  العرض  وم��دة  لإلنتاج،  الكلية 
أن��ه إما  ورج��ع ال��ص��دى عليه. وامل��ت��ص��ور 
يكون  ال  أو  جيد  إع���داد  هناك  يكون  أن 
أو  قناة  أو  األس��اس، فإطالق مشروع  من 
وال��دراس��ة  الكافي  اإلع���داد  دون  برنامج 
املستفيضة والتخطيط اجليد ال يضمن 
ف��إن��ه  ذل���ك  وإذا حت��ق��ق  االس���ت���م���راري���ة، 

املقبول  احلد  أو  املنشود  النجاح  يضمن 
منه في كل األحوال.

معايير  هناك  هل  ال��س��ؤال:  نعيد  ل��ذا 
إلعداد برنامج علمي تلفازي ناجح؟

واخلبرة العملية تظهر ضرورة اإلجابة 
عن عدة تساؤالت:

- مل����اذا ه���ذه ال��ق��ن��اة وه����ذا ال��ب��رن��ام��ج 
إنتاج  يلبيها  التي  احلاجة  ما  ؟  بالذات 
هذا البرنامج )معلومات، معرفة تنويرية، 
توعوية  تعليمية،  ت��رف��ي��ه��ي��ة،  تثقيفية 
جملة  أو  ال���ه���دف  م���ا  و   .) إرش����ادي����ة... 
واملستقبلية  املرحلية  الراهنة  األه��داف 
ال��ب��رن��ام��ج؟ وم��ا اجلمهور  إلط���الق ه��ذا 

املستهدف منه؟ 

العام   أو اخلط  الرئيسية  الفكرة  ما   -
)ال��س��ي��اس��ة ال���ع���ام���ة( ل��ل��ب��رن��ام��ج ش��ك��اًل 
ال��ت��ي يغطيها؟  وم��ض��م��ون��ًا؟ م��ا احمل���اور 
به  يخاطب  ال��ذي  البرامجي  الشكل  ما 
اجل��م��ه��ور، وه���ل ه��و ال��ش��ك��ل ال��وح��ي��د أو 
األمثل؟ وهل يسمح للجماهير بالتفاعل 

مع البرنامج وبأي وسيلة؟
لتطوير  امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  اخل��ط��ط  م���ا   -
ميكن  هل  وع��رض��ه؟  وتسويقه  البرنامج 
ب��ف��ك��ر تسويقي  ال��ب��رن��ام��ج  إل���ى  ال��ن��ظ��ر 
البقاء  ه��دف��ه  إنتاجي  م��ش��روع  أن��ه  على 
والشعبية  واالنتشار  والتأثير  وال��وج��ود 

واجلماهيرية؟

النص والصورة التلفازية
العلمي على نص  البرنامج  بناء  يقوم 
ي��ش��رح وي��ص��ف وي��ع��ل��ق وي��ف��س��ر و يجيب 
باعتماده  اخل��ي��ال  وي��ث��ي��ر  ت��س��اؤالت  ع��ن 
واملقنعة  املؤثرة  التصويرية  الكتابة  على 
في  واملفهومة  البسيطة  البليغة  املكثفة 

ذات الوقت.
وال����ص����ورة ه���ي ت��رج��م��ة غ��ي��ر ح��رف��ي��ة 
للمحتوى، وتقوم بدور اإلبهار في الشكل 
وجت���س���د احمل���ت���وى أو ت��ك��ش��ف غ��م��وض��ًا 
بتقدميها جديدًا لم يعهده أو يره املشاهد 
إث��ب��ات  ك��دل��ي��ل  وق���د تستخدم  ق��ب��ل،  م��ن 
علمي أو كعنصر للمحاكاة او التأمل، أو 
كأيقونة في الذاكرة تساعد على اإلدراك 
والفهم والتذكر واستدعاء املعاني إضافة 
إلى إمكانية استخدامها كمرشد توعوي 
لطريقة االستخدام أو جتنب األخطار أو 

كعنصر شرح آللية احلدوث أو فلسفته.
وتقوم فكرة بناء البرنامج التلفزيوني 
عناصره  جميع  ب��ن  امل��ت��وازن  امل��زج  على 
)ال��ن��ص أو احمل��ت��وى، ال��ص��ورة احل��ي��ة أو 
وامل��ؤث��رات،  املوسيقا  املسجلة،  الفيلمية 
ال���ف���ق���رات ال��داخ��ل��ي��ة  واخل���ارج���ي���ة مع 
ال��ض��ي��وف م���ن اخل���ب���راء وامل��ت��خ��ص��ص��ن 
وأحيانًا عامة الناس، الفواصل، املداخالت 
التفاعلية عبر الهاتف وال�رسائل النصية 

والبريد اإللكتروني(.
على  للبرنامج  اجل��ي��د  ال��ب��ن��اء  وي��ق��وم 
ال��ت��ق��ط��ي��ع امل����رن ب���ن ال��ن��ص وال���ص���ورة 
واحل���������وار، ومب���س���اح���ات زم���ن���ي���ة ت��خ��دم 
إذا  وبخاصة  الرسالة،  وتوصل  املضمون 
اعتبرنا أن املدد الطويلة لبعض البرامج 
وفقراتها، ليست ضمانة لتحقيق النجاح 

والتأثير املطلوب.
وال�����ص�����ورة ف����ي اإلن����ت����اج ال��ب��رام��ج��ي 
التلفازي تظل هي األساس دائما، ويأتي 
أن  علمنا  إذا  وب��خ��اص��ة  ال��ن��ص،  ب��ع��ده��ا 
الصورة نص مواز في حد ذاتها ورسالة أو 
تكفي مبفردها  قد  بصرية  رسائل  جملة 

في إيصال الرسالة.
البرنامج  وفي كل األحوال فإن مخرج 
مطالب بقراءة النص اخلاص بالبرنامج 

الصورة ترجمة تعبيرية 
ل�����ل�����م�����ح�����ت�����وى ت�����خ�����دم 
ال��ن��ص وت��س��اع��د ال��ق��ارئ 
ع���ل���ى ال���ف���ه���م وال���ت���ذك���ر 
واس�������ت�������دع�������اء امل����ع����ن����ى
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قبل عشر سنوات أطلقت قناة )املنارة( 
ي��وم   ف��ي  وبالتحديد  املصرية،  العلمية 
 االحتفال   بعيد   اإلعالمين في  6  يونيو  
1999 كأول قناة علمية في مصر والشرق 
األوسط وإفريقيا. ومن واقع جتربة كاتب 
السطور في اإلعداد والتقدمي التلفازي 
للبرامج العلمية فيها، والسيما برنامج 
»ع��ال��م وج��ائ��زة« ميكن اإلج��اب��ة عما ما 

طرحناه من أسئلة. 
ف��ي ب��رن��ام��ج »ع��ال��م وج���ائ���زة« كانت 
الفكرة الرئيسية محاولة حتويل العلم 
وال��ع��ال��م أي���ًا ك��ان تخصصه إل��ى جنم 
يوضع في دائرة االهتمام اجلماهيري، 
كنوع من االحتفاء به من جهة، ونوع من 
العامة  تقدميه وتبسيط علمه للناس 
من قبل املتخصصن من جهة أخرى. 
وبهذا التصور نكون قد هدفنا إلى فك 
طالسم العلوم وتقدمي العلماء للناس 
في  ويسهمون  ي��ف��ي��دون  ع��ادي��ن  كبشر 
جملة  أو  اجلائزة  وم��ا  البشرية،  تقدم 
اجلوائز وأشكال التكرمي التي حصلوا 
في  احل��ل��ق��ات،  لكل  خلفية  إال  عليها 
ومسيرته  وسيرته  العالم  يظل  ح��ن 
وع���ط���اءات���ه وجن���اح���ات���ه وإخ��ف��اق��ات��ه، 
ومساهماته في البناء والتقدم العلمي 

أساس البرنامج وجوهره.
وحتى يتحقق هذا الهدف كان البد 

من حتديد عدد من األمور منها: 
- من هو العالم؟ وهل كلمة عالم هي 
درجة علمية أو صفة وظيفة؟ وهل كل 

حاصل على درجة علمية هو عالم؟
- ما اجلائزة ؟ وهل كل ورقة أو شهادة 
تقدير هي اجلائزة التي نقصدها؟ وهل 
وأخ��رى  حقيقية  علمية  جوائز  هناك 
اجلوائز  هذه  وزن  وما  مباعة؟  وهمية 

محليًا وإقليميًا ودوليًا؟
نقدم  ال��ذي  البرامجي  الشكل  ما   -
التعليق  العلوم؟ هل  من خالله جنوم 
وكتبهم  العلماء  ص��ور  على  الصوتي 
وأبحاثهم وجوائزهم؟ أم احلوار املباشر 

معهم؟ أم الطريقتان؟
- أي����ن ن���ص���ور ال���ع���ل���م���اء؟ ه���ل في 
االستديو أو العيادة واملختبر، أو وسط 
أم من��زج بن  بيوتهم،  في  أو  ال��ط��الب، 

هذا وذاك؟
للبرنامج؟ وهل  املقترحة  املدة  - ما 
ال���وق���ت األط�����ول ي��ع��ن��ي ض��م��ان جن��اح 
منتجي  بن  شائع  هو  كما  البرنامج، 

بعض البرامج.
- م��ن اجل��م��ه��ور امل��س��ت��ه��دف؟ وه��ل 
ميكن أن نغرس محبة العلم في نفوس 
وكذلك  البرنامج،  ه��ذا  عبر  األط��ف��ال 

في محيط األسر التي تشاهده؟
- ما ميزانية اإلنتاج وكم نحتاج إلى 
زمن في التصوير واملونتاج، وما توقيت 
في  إذاعته  تعاد  وهل  البرنامج،  إذاع��ة 

أوقات أخرى؟
ع��ل��ى  ال���ف���ع���ل  رد  ن��ق��ي��س  ك���ي���ف   -
التقنيات  ن��وظ��ف  وك��ي��ف  ال��ب��رن��ام��ج، 

املختلفة في تطويره وتسويقه؟

قناة املنارة للبحث العلمي
بتحديد  وم��ط��ال��ب  ح��ل��ق��ات��ه،  إح���دى  أو 
مواقع التصوير ومعاينة هذه املواقع على 
الطبيعة في النهار والليل، وحتديد أفضل 
ومتطلبات  للتصوير،  األوق����ات  وأن��س��ب 
عند  وحتديدًا  وماديًا،  وتقنيًا  فنيًا  ذلك 
املفتوحة  البيئة  في  اخلارجي  التصوير 
رصد  ح��ال��ة  وف��ي  واحمل��ي��ط��ات،  كالغابات 
وبراكن  زالزل  م��ن  الطبيعية  ال��ظ��واه��ر 

وكسوف وأعاصير وغيرها.
وت��ت��ض��اف��ر   ج��اذب��ي��ات   ع���رض   ال��رس��ال��ة  
 اإلع��الم��ي��ة  م��ع اإلخ����راج   اجل��ي��د   والقطع  
 امل�����رن   ل��ل��م��ش��اه��د   وال���ل���ق���ط���ات ،  واجل���م���ل  
 احل��واري��ة   ال��ن��اض��ج��ة ،  واالس��ت��ع��ان��ة   مب��ادة  
 فيلمية   عالية   اجلودة   وخلفيات   موسيقية  
 م��الئ��م��ة ،  وم��ذي��ع   متخصص   ع��ل��ى  دراي���ة  
 باملوضوع   ال��ذي  يناقشه ،  وه��ذا   من   شأنه  
 أن   يحقق   للمضمون   العلمي  جماهيرية  
 أوسع   وصدى  أكبر .  وعلى درب اجلودة يلمح 
املسافر عبر موجات اإلذاعة والتلفاز أكثر 
لإلنتاج  أفضل  بغد  تبشر  أم��ل  بارقة  من 
ال��ب��رام��ج��ي ال��ع��ل��م��ي امل��ت��خ��ص��ص، فقد 
حديثًا   في  ال��درام��ا   مهمة   املراجعة      ب��رزت  
 للمادة   العلمية   والتاريخية   والوثائقية   ملا  
 يعرض   على  اجلمهور،  وذلك   حن   أصبح  
 هناك   اقتناع   لدى  القيادات   اإلعالمية   بأن  
 اإلعالم   العلمي  املتخصص   هو   في  النهاية  
 أداة   من   أدوات   املشتغلن   بالبحث   العلمي. 

ب��ق��ي م���ن ال����ض����روري  امل��ط��ال��ب��ة ب��أن 
والتلفاز  يوما ً  اإلذاع��ة   من  كل  يخصص 
 واحدا ً  على األقل   خالل   العام   كله   ليكون  
امل��ف��ت��وح  للعلم   والعلماء  ال��ي��وم   مبنزلة 
العلمية،  على  غ��رار    ي��وم   األم،   والقضايا 
 ويوم   األسرة،  واأليام   الفنية   والرياضية . 
 وأرى   أن   تخصيص  أربع  ساعات   فقط   في 
 هذا   اليوم   للعلم   والعلماء   ت��وزع   موادها  
 ب��رش��اق��ة   داخ����ل   اخل��ري��ط��ة   ال��ب��رام��ج��ي��ة  
مع   ال��ع��ادي��ة   عل���ى  م����دار   ال��ي�����������وم   ك��ل��ه ، 
اإلش�����ارة إل���ى ه���ذا ال���ي���وم، م��ن ش��أن��ه أن 
اجلماهيري  االهتمام  م��ن  حالة  يوجد 
ومنتجيه،  وج��م��ه��وره  وق��ض��اي��اه  بالعلم 
ت���واروا ط��وي��اًل ف��ي عصر يوصف  ال��ذي��ن 

رغم كل شيء بأنه عصر العلم!
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حافة  الصَّ
ة العلميِّ

في أزمة 

انطلقت  التي  العاملية  األزمة االقتصادية  للقتال، فمع بداية  العالم متأهبون  أنحاء  العلميون في جميع  اإلعالميون 
شرارتها في سبتمبر عام 2008، بدأ عدد كبير من املؤسسات اإلعالمية وبخاصة األمريكية بتسريح عدد من اإلعالميني 
العلمية  الصحافة  وكانت  الصعبة.  االقتصادية  الظروف  مع  يتماشى  مبا  املؤسسات  تلك  هيكلة  وإع��ادة  فيها،  العاملني 

والصحافيون العلميون من بني أكبر املتضررين من تلك اإلجراءات. 

د. نادية العوضي)*( 

نهاية  املوضوع في  بدأت أسمع عن هذا   
الصحافية  أرس���ل���ت  ح��ي��ن��م��ا   ،2008 ع���ام 
جائزة  على  واحلاصلة  األمريكية  العلمية 
بولتزر ديبورا بالم، وهي أيضًا عضوة مجلس 
لإلعالميني  ال���دول���ي  االحت����اد  ف��ي  اإلدارة 
إدارة  مجلس  أعضاء  إلى  رسالة  العلميني، 
االحتاد تخبرهم فيها بأن شبكة سي أن أن 
)CNN( األمريكية سرحت جميع موظفيها 
العاملني في قسم العلوم والتقنية. في ذلك 

الوقت كنت عضوة في مجلس إدارة االحتاد 
لنا  وب��دت  العلميني،  لإلعالميني  ال��دول��ي 
إش���ارات واضحة ب��أن ه��ذا اإلج���راء سيمتد 

ويتوسع. 
ق��ام ع��دد م��ن رؤس��اء  وتعقيبًا على ذل��ك 
إل��ى  رس��ال��ة  ب��إرس��ال  الصحافية  ال���رواب���ط 
شبكة  و  العاملية  أن  أن  س��ي  شبكة  رئيسي 
سي أن أن في الواليات املتحدة، وكان منهم 
رئيس االحتاد الدولي لإلعالميني العلميني 

آنذاك باالب غوش احملرر العلمي في شبكة 
.)BBC( بي بي سي

وف���ي ت��ل��ك ال��رس��ال��ة وب���خ رؤس�����اء ك���ل من 
االحت������اد ال���دول���ي ل��إلع��الم��ي��ني ال��ع��ل��م��ي��ني، 
بالواليات  العلمية  الكتابة  تطوير  ومجلس 
لإلعالميني  األم��ري��ك��ي��ة  وال��راب��ط��ة  امل��ت��ح��دة 
البيئة، شبكة  ومجموعة صحافيي  العلميني 
بتفكيك  القاضي  ق��راره��ا  بسبب  أن  أن  س��ي 
رسالتهم:  ف��ي  وق��ال��وا  كليًا.  العلمي  قسمها 

)*( رئيسة االحتاد الدولي لإلعالميني العلميني.
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»بعملكم هذا تكونون قد خسرمت مجموعة من 
والكفاءة  اخلبرة  ذوي  العلميني  الصحافيني 
في وقت غدت فيه التغطية العلمية ذات أهمية 

قصوى محليًا وعامليًا«. 
ولم تتوقف الضغوط عند تلك الرسالة. ففي 
االجتماع السنوي للجمعية األمريكية لتطوير 
في   2009 فبراير  في شهر  الذي عقد  العلوم 
تلك  العلميون  الصحافيون  ناقش  شيكاغو 

األزمة اجلديدة في كل فرصة أتيحت لهم. 

هل الصحافة العلمية في أزمة؟
جلسة  في  مبحاضرة  حينذاك  شاركت  وقد 
أزم��ة؟(  ف��ي  العلمية  الصحافة  )ه��ل  عنوانها 
نظمتها كريستني روسيل رئيسة مجلس تطوير 
وهناك  املتحدة.  ب��ال��والي��ات  العلمية  الكتابة 
صرت أكثر تيقنًا بحجم التسريح الذي يشمل 
الصحفيني في الواليات املتحدة. فشبكة أن بي 
وس��ان  غلوب  بوسطن  وصحيفتا   NBC س��ي 
فرنسيسكو كرونكل لم تكن إال أمثلة لشركات 
ومؤسسات مت فيها إجراء تسريح كلي أو جزئي 

للمحررين العلميني. 
 وح��ث ب��االب غ��وش رئيس االحت���اد الدولي 
امل��ؤس��س��ات  ح��ي��ن��ذاك  العلميني  ل��إلع��الم��ي��ني 
احمل��رري��ن  إل��ى  النظر  جتنب  على  اإلع��الم��ي��ة 
أو  رف��اه��ي��ة  أم���ور  م��ج��رد  أن��ه��م  على  العلميني 
مراسلي فضاء ودينوصورات. وأوضح أن وجود 
العلمي في أي مؤسسة إعالمية أصبح  احملرر 
مهمة  عاملية  مواضيع  لتغطية  ض��روري��ًا  أم��رًا 
وق��ال  وص��ح��ي��ة.  وتقنية  علمية  ع��ن��اص��ر  ذات 

زالت مطلوبة في وقت  »إن مهاراتنا ما  غوش: 
باتت فيه الصحافة العلمية بصورة عامة حتت 

تأثير التهديد«. 

خدمة إعالمية جديدة
الصحافيني  تسريح  أزم���ة  على  فعل  وك���رد 
العلميني من مؤسساتهم قررت 41 من أفضل 
امل��ت��ح��دة األمريكية  ال��والي��ات  ف��ي  اجل��ام��ع��ات 
العلمية  أخبارها  إرس��ال  على  االعتماد  وكندا 
مباشرة لإلعالم عبر خدمة سلكية غير ربحية 
Futurity، وقد انطلقت  أسموها )املستقبل( 
رسميًا في شهر سبتمبر املاضي. واخلدمة التي 
تقدمها )املستقبل( شبيهة باخلدمات األخرى 
ع��ادة  العلميون  احمل����ررون  يستخدمها  ال��ت��ي 

للحصول على أفكار ملوضوعاتهم. 
ما  جمع  على  )املستقبل(  خدمة  وتعتمد 
مراكز  من  مباشرة  الصحافية  البيانات  يشبه 
دون  وإرسالها  اجلامعات  في  العلمي  البحث 
وس��ي��ط إل���ى امل��ؤس��س��ات اإلع��الم��ي��ة وم��واق��ع 
اإلنترنت التي تقوم بجمع عناوين األخبار من 

مصادر خارجية. 
للقلق  نتيجة  )املستقبل(  خدمة  وظ��ه��رت 
امل��ت��زاي��د داخ���ل اجل��ام��ع��ات بسبب »م���ا ح��دث 
للتغطية  اضمحالل  من  األخيرة  املرحلة  في 
التقليدية«،  اإلعالمية  املؤسسات  في  العلمية 
كما يقول موقع اخلدمة على اإلنترنت. فدور 
)امل��س��ت��ق��ب��ل( ه��و »ت��وص��ي��ل أخ��ب��ار اجل��ام��ع��ات 
ل��ل��ق��ارئ م��ن دون عوائق  وامل��ع��ل��وم��ات م��ب��اش��رة 
وسائل  على  يطلق  كما  أو  ل��أس��وار  ح��ّراس  أو 

اإلعالم في بعض األحيان. 
وع�����ادة ي��أخ��ذ ال��ص��ح��اف��ي ال��ع��ل��م��ي ال��ب��ي��ان 
ال��ص��ح��اف��ي ال����ص����ادر ع���ن اجل���ام���ع���ة وي��ك��ت��ب 
البيان،  ذل��ك  على  بناء  ب��ه  اخل��اص  موضوعه 
ثم  علمية،  دراس���ة  نتائج  مثاًل  يتضمن  ال��ذي 
ومع  أخ��رى  جامعات  م��ن  علماء  إل��ى  يتحدث 
العاديني  إلى األف��راد  أو أحيانًا  الساسة،  بعض 
الذين قد يتأثرون مبضمون البيان ومحتوياته. 
ويقوم ذلك الصحافي بإجراء بحث خاص عن 
خلفية املوضوع، ويقرأ الدراسة العلمية بنفسه، 
أو  نتائج مماثلة  ذات  أخرى  بحوثًا  يحلل  وقد 
مختلفة قبل أن يجلس ليكتب مادته اخلبرية 
اخلاصة. وفي تلك احلال فإن خدمة )املستقبل( 

تتجاوز أو تتجنب كل هذه العملية. 
أن  لنتخيل  أكبر،  بصورة  الفكرة  ولتوضيح 
صحافية  بيانات  يصدر  الساسة  أح��د  مكتب 
بحيث  اإلع��الم،  وسائل  إل��ى  مباشرة  ويرسلها 
الصحافية دون تدخل  البيانات  يتم نشر هذه 
فإن  تلك احلال  وفي  الصحافيني حينها.  من 
السياسي أو السياسية يروون القصة من جانب 
واحد. أو لنتخيل أن ناديًا رياضيًا يصدر بيانًا 
يفصل فيه ما دار في آخر مباراة خاضها ضد 
ناد آخر، وهذا األمر سيكون من دون شك وفق 
رؤية النادي اخلاصة باملباراة، وسيتم كل ذلك 
وهو  محايد،  ثالث  ط��رف  من  تعليق  دون  من 

الدور املنوط بوسائل اإلعالم. 
هذا األسلوب اجلديد الذي تنتهجه خدمة 
فمن  العلميني؛  الصحافيني  حّير  )املستقبل( 
جانب صار اإلعالم يتطور في اجتاه يسمح فيه 

ثمة حالة من اجلفاء بني املراكز العلمية ووسائل اإلعالم العربية

م����ؤس����س����ات إع���الم���ي���ة 
األقسام  ألغت  مرموقة 
بسبب  لديها  العلمية 
العاملية  امل��ال��ي��ة  األزم���ة 
وس����ّرح����ت ال��ك��ث��ي��ر م��ن 
العلميني  ال��ص��ح��اف��ي��ني 
رغ�����م أه���م���ي���ة ع��م��ل��ه��م
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ألفراد املجتمع بالتواصل املباشر مع جمهور 
كبير م��ن خ��الل وس��ائ��ل اإلع���الم. وثمة عدد 
كبير من املؤسسات اإلعالمية وفرت مساحات 
وتلقي   ،blogs امل��دّون��ات  الس��ت��خ��دام  كبيرة 
تعليقات القراء، ومشاهدات شهود العيان في 
األحداث املختلفة. إضافة إلى ذلك، ثمة عدد 
من  الكثير  عن  ال��ص��ادرة  الشكاوى  من  كبير 
بعض  يرتكبها  التي  األخطاء  حول  العلماء 
الصحفيني أثناء نقلهم للمعلومات العلمية 

املعقدة للجمهور العام.
لكن على جانب آخر، فإن االتصال املباشر 
التحليل  ي��ت��ج��اوز  واجل��م��ه��ور  ال��ع��ال��م  ب���ني 
احملترفة،  الصحافة  به  تقوم  ال��ذي  النقدي 

والذي حتتاج إليه العملية العلمية. 

مشروعات لإلعالم العلمي
وما زال أمامنا أن نرى الكيفية التي سيؤثر 
ومستقبل  العلوم  مستقبل  على  هذا  كل  بها 
وعلى  ال��ع��ل��م��ي��ة.  للقضايا  اإلع����الم  تغطية 
معنية  إعالمية  مؤسسات  تقف  لن  أي حال، 
العلميني  ل��إلع��الم��ي��ني  ال���دول���ي  ك���االحت���اد 

مكتوفة األيدي أمام تلك األزمة.
مشروعًا  االحت��اد  أطلق   ،2006 ع��ام  ففي 
أمريكي  دوالر  مليوني  تبلغ  بتكلفة  ضخمًا 
م��دت��ه ع���ام���ان ل��ت��دري��ب 60 ص��ح��اف��ي��ًا من 
إفريقيا والوطن العربي في مجال الصحافة 
التدريب  أسلوب  املشروع  واستخدم  العلمية. 
االستشاري، بحيث يعمل كل مدرب أو مستشار 

مع أربعة متدربني خالل فترة العامني، ويقوم 
فيها املدرب مبراجعة مقاالت املتدرب وتقدمي 
خبراته  نقل  إلى  إضافة  والنصح  االستشارة 
إل��ي��ه. وأت����اح ال��ب��رن��ام��ج ل��ل��م��ت��درب��ني فرصة 
 24 ال��  خالل  مدربيهم  مع  املباشر  التواصل 
ساعة عن طريق البريد اإللكتروني والرسائل 
التدريب.  فترة  ط��وال  الهاتف  أو  و/  الفورية 
والتقى املشرفون واملتدربون مرتني على األقل 
خ��الل ع��ام��ي امل��ش��روع ف��ي ل��ق��اءي��ن موسعني 
إضافة  التدريبية  ال���ورش  م��ن  ع���ددًا  تضمنا 
املدرب  يرافق  بحيث  تطبيقية،  تدريبات  إلى 
املتدربني أثناء قيامهم بعمل صحفي فعلي. 

 وعلى صعيد الوطن العربي، فيما يخص 
من  أربعة  أدى  فقد  التدريبي،  البرنامج  هذا 
ذوي اخلبرة في الصحافة العلمية في الوطن 
 20 وإرش����اد  ت��دري��ب  ف��ي  مهمًا  دورًا  ال��ع��رب��ي 
صحافيا من بلدان عدة مثل اجلزائر ومصر 
العربية  واإلم���ارات  واليمن  وال��ع��راق  واألردن 

املتحدة. 
واضحة  إيجابية  تأثيرات  املشروع  وأح��دث 
ل���دى امل��ش��ارك��ني ف��ي��ه، م��ن��ه��ا ت��ل��ق��ي بعضهم 
قدراتهم  ف��ي  جليًا  حتسنًا  أظ��ه��رت  م��ه��ارات 
القضايا  من  متنوعة  مجموعة  تغطية  على 
جذابة  وب��ط��رق  التعقيد  املتفاوتة  العلمية 

للجمهور العام. 
أن  أيضًا  اإليجابية  التأثيرات  أمثلة  وم��ن 
التدخني  ع��ن  م��ق��ااًل  كتبت  أردن��ي��ة  صحفية 
األردنية،  لوزارة الصحة  التابعة  املباني  داخل 

ونتيجة لذلك أصدر وزير الصحة قرارًا بحظر 
التدخني في جميع مباني وزارة الصحة. 

وحاليًا، ثمة خطط لدى االحت��اد إلطالق 
املرحلة الثانية من هذا املشروع في بداية عام 
2010 مع مجموعة جديدة من الصحافيني. 
وذك�����ر ال��ص��ح��اف��ي��ون ال���ع���رب واألف����ارق����ة 
االهتمام  أن  املشروع  ذلك  في  شاركوا  الذين 
وال��وط��ن  إف��ري��ق��ي��ا  ف��ي  العلمية  بالصحافة 
العربي يشهد تزايدًا مستمرًا بسبب التركيز 
مثل  العاملية  امل��ؤس��س��ات  بعض  م��ن  وال��دع��م 
االحتاد الدولي لإلعالميني العلميني لتطوير 

هذه املهنة في بالدهم. 
 وكان من نتائج ذلك املشروع الرائد أن متكن 
عدد كبير من الصحافيني العلميني األفارقة 
- الذين شاركوا فيه - من إنشاء أقسام علمية 
جديدة في املؤسسات اإلعالمية التي يعملون 
بها، وذلك بسبب حماسهم لهذا النوع املتميز 
م��ن اإلع����الم امل��ت��خ��ص��ص، والس��ي��م��ا ب��ع��د أن 
الصحافيني  لالختالط  مع  الفرصة  أعطوا 
أنحاء  مختلف  من  العلوم  في  املتخصصني 

العالم. 
أزمة«  في  العلمية  »الصحافة  جلسة  وفي 
املؤمتر  أثناء  املاضي  فبراير  في  عقدت  التي 
السنوي للجمعية األمريكية لتطوير العلوم، 
قال أكني جمعة من نيجيريا إنه » فيما تسجل 
اإلع��الم  مجال  ف��ي  خسائر  املتقدمة  ال���دول 
العلمي نشهد نحن في الدول النامية تقدمًا 

في هذا املجال نفسه«. 

املوضوعات العلمية تأخذ حيزًا متواضعًا في وسائل اإلعالم

أط��ل��ق االحت��اد   2006 ع��ام 
ال��������دول��������ي ل����إلع����الم����ي����ني 
ال����ع����ل����م����ي����ني م�����ش�����روع�����ًا 
دوالر  م����ل����ي����ون����ا  ك���ل���ف���ت���ه 
من  صحافيًا   60 ل��ت��دري��ب 
العربي وال��وط��ن  إف��ري��ق��ي��ا 
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األرجنتينية  العلمية  الصحافية  وق��ال��ت 
»نحن ما  رومان في اجللسة نفسها:  فاليريا 
زلنا في بداية حتسني مستوى اإلعالم العلمي 

لدينا، لكنه آخذ في التحسن واالزدياد«. 

دراسة استقصائية
رسمية  غير  استقصائية  دراس��ة  وأظ��ه��رت 
أج��ري��ت��ه��ا ب���ني ال��ص��ح��اف��ي��ني ال��ع��ل��م��ي��ني في 
في  العلمية  ال��ص��ح��اف��ة  أن  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن 
ل��ي��س��ت مستقرة  ال��ع��رب��ي��ة  اإلع�����الم  وس���ائ���ل 
ف��ق��ط، ب��ل آخ����ذة ف��ي ال��ت��زاي��د وال��ن��م��و، مع 
العرب  للصحافيني  تتاح  التي  الفرص  زيادة 
لتغطية القضايا الصحية والعلمية والبيئية 

والتقنية. 
التي متتلك  ال���دول  أن  ذل��ك  م��ن  ويتضح 
تواجه  العلمي  اإلع���الم  ف��ي  ط��وي��اًل  ت��اري��خ��ًا 
مشكالت ع��دة ف��ي ه��ذه اآلون���ة. وي��ع��زى هذا 
جزئيًا إلى أزمة االقتصاد العاملية، لكنه يعزى 
أيضًا إلى عملية تطورية طبيعية في وسائل 
اإلع��الم  أدوات  اس��ت��خ��دام  تستهدف  اإلع���الم 
في  االجتماعية  الشبكات  ومكونات  اجلديد 
تغطياتها اإلعالمية اليومية. وهكذا علينا أن 
نطرح على أنفسنا سؤااًل مهمًا: فعلى الرغم 
من أن الصحافة العلمية في وسائل اإلعالم 
فإن هناك  بالضرورة،  ليست جديدة  العربية 
فهل  للعلوم.  تغطياتها  ف��ي  حديثة  ط��ف��رة 
الطبيعية  الطفرة  ملواجهة  مستعدون  نحن 
لذلك  يكون  أن  دون  معها  والتعامل  لإلعالم 

أثر سلبي على اإلعالمي العلمي؟ وهل لدينا 
للتحضير  تنبؤية  مستقبلية  استراتيجية 
املتقدمة  ال��دول  ع��دد من  اآلن في  ملا يحدث 

كالواليات املتحدة وأوروبا؟ 

الرابطة العربية لإلعالميني العلميني
دش���ن اإلع��الم��ي��ون ال��ع��ل��م��ي��ون ال��ع��رب في 
لإلعالميني  ال��ع��رب��ي��ة  ال��راب��ط��ة   2006 ع���ام 
املذكورة  ه��ذه  مثل  قضايا  ملعاجلة  العلميني 
آنفًا. والرابطة هي شبكة مسجلة حتت مظلة 
التي  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  املؤسسة 
اإلم��ارات  دول��ة  الشارقة في  إم��ارة  من  تتخذ 

العربية املتحدة مقرًا لها. 
الرابطة  بها  قامت  التي  النشاطات  ومن   
تنظيم املؤمتر العربي األول لإلعالم العلمي 
 .2008 أكتوبر  في  املغربية  فاس  مدينة  في 
الرابطة  تتطلع  النشاطات  ه��ذه  خ��الل  وم��ن 
الوطن  في  العلمية  الصحافة  تشجيع  إل��ى 
العربي وتعزيز دورها، وذلك لتطوير مهارات 
الصحافيني العرب في تغطية قضايا العلوم 

والصحة والتكنولوجيا والبيئة. 
 وث���م���ة ش���راك���ات ل��ل��راب��ط��ة ال��ع��رب��ي��ة مع 
العلميني  لإلعالميني  األمريكية  ال��راب��ط��ة 
ال��دول��ي  امل��ؤمت��ر  بتنظيم  س��ي��ق��وم��ان  ح��ي��ث 
السابع للصحافة العلمية في مدينة القاهرة 

في عام 2011. 
 وهناك العديد من الدالئل التي تبشر بأن 
مؤمتر القاهرة سيكون حدثًا فريدًا من نوعه. 

فتلك هي املرة األولى التي يعقد هذا املؤمتر 
امل��رة  أن��ه��ا  كما  إفريقية،  أو  عربية  دول���ة  ف��ي 
األولى التي ينظم فيها هذا املؤمتر بالتنسيق 
والتعاون املشترك بني مؤسستني إعالميتني، 
جلنة  تنظيم  فيها  يتم  ال��ت��ي  األول���ى  وامل���رة 
تلبية  أجل  املؤمتر من  لوضع محتوى  دولية 
العلميني من جميع  الصحافيني  احتياجات 

أنحاء العالم. 
ما  لعرض  ذهبية  فرصة  املؤمتر  وسيكون 
مشاريع  من  واإلفريقية  العربية  الدول  لدى 
من  هائل  جمع  أم��ام  وذل��ك  متميزة  علمية 
أن  ك��م��ا  ال��دول��ي��ني،  العلميني  ال��ص��ح��اف��ي��ني 
م��ن امل��ت��وق��ع أن ي��وف��ر امل��ؤمت��ر ف��رص��ة لعقد 
العلميني  للصحافيني  إقليمية  اجتماعات 
من أجل مناقشة قضاياهم اخلاصة، إضافة 
رف��ع مهارات  أج��ل  توفير ورش عمل من  إل��ى 
اإلع���الم���ي���ني ال��ع��ل��م��ي��ني ف���ي م���ج���االت ع��دة 
اجلديد  واإلع��الم  االستقصائية  كالصحافة 

والشبكات االجتماعية اإللكترونية.
التي  الصعبة  األوق����ات  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
بعض  ف��ي  العلميون  الصحافيون  بها  مي��ر 
طيبة  أوق��ات��ًا  تعتبر  فإنها  ال��ع��ال��م،  مناطق 
املؤمل  ومن  أخ��رى،  دول  في  العلمي  لإلعالم 
أن���ن���ا ح���ني ن��ض��ع أي���دي���ن���ا ف���ي أي�����دي بعض 
ستتطور مهنة الصحافة العلمية، وسيتمكن 
الصحافيون من إيجاد طرق مناسبة للتعامل 
مع التغيرات التي تطرأ بطبيعة احلال على 

الساحة اإلعالمية الدولية. 

اإلعالم العلمي يوصل نتائج األبحاث العلمية ويؤكد أهميتها

ال��������راب��������ط��������ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة 
ل����إلع����الم����ي����ني ال��ع��ل��م��ي��ني 
تضم املهتمني باملوضوعات 
العلمية في وسائل اإلعالم 
الثقافة  تعزيز  وتستهدف 
ال��ع��ل��م��ي��ة ل�����دى اجل��م��ه��ور
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خصائص الرسالة 
اإلعالمية العلمية

يتضمن أي نوع من أنواع اإلعالم املتخصص )واإلعالم العلمي أحداألمثلة عليه( عنصرين رئيسيني هما: القائم 
الرسالة  حتقق  أن  إل��ى  العلمي  اإلع��الم  على  القائمون  ويسعى  اإلعالمية.  والرسالة  اإلع��الم��ي(،  )أي  باالتصال 
التغيير  أكبر رقعة جغرافية ممكنة، وحتدث  إلى  املستهدف، وتصل  لها في اجلمهور  أثر  أكبر  العلمية  اإلعالمية 
ملعرفة  األخرى  اإلنسانية  العلوم  من  اإلف��ادة  إلى  يسعون  كما  فيها،  املوجودين  لدى  املنشود  والتثقيف  والتوجيه 

السبل املثلى للوصول إلى األهداف املنشودة من اإلعالم العلمي.
املتميز  املضمون  ملعرفة  ومعمقة  دقيقة  دراس��ات  العلمي  اإلع��الم  على  القائمون  يجري  الهدف  ذلك  ولتحقيق   
للرسالة اإلعالمية، وما يجب أن حتتوي عليه من بيانات وأشكال ومعلومات ورموز ورسوم، وما يجب أن تستخدمه 
خاصة  عناية  الرسالة  هذه  شكل  إيالء  إلى  إضافة  ذلك،  سبيل  في  فنية  وخصائص  مهنية،  إعالمية  أساليب  من 
باملتابعة واالهتمام، وحتقق  الرسالة  املالئم، ومن ثم حتظى  الشكل  املتميز مع  املضمون  ليتواكب  بالغا،  واهتماما 

األهداف املنشودة منها.

د. عبدالله بدران)*(

)*( باحث ومحاضر جامعي )الكويت(.
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وب��ص��ورة عامة ميكن القول إن هنالك   
خصائص عدة يجب أن تتحلى بها الرسالة 
اإلعالمية العلمية للوصول إلى جمهورها 
الواسع وحتقيق أهدافها املنشودة، وأهم هذه 

اخلصائص:

– الدقة:  1
 تعرف الدقة بأنها ذكر احلقيقة الكاملة 
ألي حدث دون أي تدخل يخل مبضمونها، 
أو ح��ذف أو إضافة تشوهها وتفرغها من 
إل��ى عكس  ت���ؤدي  محتواها احلقيقي، أو 
املعنى املراد منها. وهي تعني أيضا االلتزام 
ببث املعلومات الصحيحة، والتثبت من صحة 

اآلراء واملواقف والبيانات ونسبها.
 وتتحقق الدقة في الرسالة اإلعالمية 
العلمية عبر التركيز على البيانات واألرقام 
واإلحصاءات املوثوقة، والصور والرسوم الواضحة 
البينة، والسيما عند وجود بيانات صادرة عن 
أكثر من جهة علمية، واكتشاف أخطاء كبيرة 

فيها، وتناقض صارخ – في بعض األحيان 
- في بيانات وأرقام عدد منها. 

 وحينما تستند أي رسالة إعالمية علمية 
إلى أرقام مضللة، وبيانات غير دقيقة، وتقارير 
تكون اجلهات الصادرة عنها محل شك وريبة، 
فإن ذلك يوقع القائمني على هذه الرسالة 
في حرج شديد، ورمبا يضعهم أمام مساءلة 

قانونية شديدة التعقيد. 
ومن املعروف أن الرسائل اإلعالمية العلمية 

تختلف عن معظم الرسائل املرتبطة بأنواع 
أخرى من اإلعالم املتخصص؛ إذ إنها تتعامل 
أرق��ام وإحصاءات وبيانات وتقارير عن  مع 
جتارب واختبارات وأبحاث ودراسات وأحداث 
حتصل هنا وهناك، ومن ثم فإنها يجب أن 
تتحرى الدقة الشديدة فيما تنشره وتذكره 
وتنقله، وتسعى – قدر املستطاع – إلى أن 
تكون هذه اخلصيصة نبراسًا للعمل يلتزم 
به القائمون عليها، ولو كان ذلك على حساب 
السرعة الشديدة )والبث العاجل( التي تتنافس 

عليها وسائل اإلعالم حاليًا.
وتفصل هيئة اإلذاع���ة البريطانية )بي 
بي سي( في مسألة الدقة وكيفية التعامل 
معها فتقول إن الدقة في العمل اإلعالمي 
ت��ف��ادي األخ��ط��اء بأنواعها املختلفة؛  ه��ي 
املعلوماتية، واملوضوعية، والطباعية، والنحوية، 
وال��ل��غ��وي��ة، وغ��ي��ره��ا.  وال��دق��ة أم��ر م��رادف 
للسالمة والصحة، وهي ال حتتاج فقط إلى 
التزام الصحيح، والتثبت من صحة اآلراء 
واملواقف واملعلومات ونسبها، لكنها حتتاج 
أيضًا إلى إدراك للسياق، وامتالك للخلفية 
العلمية العامة واملتخصصة التي حتول دون 
ارتكاب األخطاء. وفي عالم يزدحم بوسائل 
احلصول على املعلومات، ال مييز وسيلة عن 

أخرى أفضل من سمة الدقة.
والدقة مبنزلة أم اخلصائص األخرى التي 
يجب أن تكون موجودة في العمل اإلعالمي، 
فإذا كانت تفاصيل أي مادة خبرية غير دقيقة، 
أو كانت غير صحيحة من األساس، فلن تكون 
هناك أي قيمة لذكر تلك املادة وتناولها وبثها 

بإنصاف أو حياد وموضوعية.
 ويجب أن تتساوى أهمية عنصر الدقة 
لدى معظم وسائل اإلعالم اجلادة. فحتى 
تلك التي تتخذ مواقف وتوجهات سياسية 
واضحة )أي إنها ال تدعي املوضوعية أو احلياد، 
وتعترف باالنحياز ملوقف ضد آخر(؛ عليها 
أيضًا التزام الدقة في الرسالة العلمية. وكل 
قوانني العالم املنظمة للعمل اإلعالمي تعاقب 
على الوقوع املتعمد في األخطاء املعلوماتية، 
وتلزم من ارتكب مثل تلك األخطاء بالتصحيح 
واالعتذار، وهو أمر لن يسعد  املسؤولني عن 

نشر املعلومات العلمية يحتاج إلى دقة وإلتزام بإذاعة كل ما هو صحيح

ال����دق����ة أه�����م خ��ص��ائ��ص 
وسبيل  العلمية  الرسالة 
إعالمية وسيلة  أي  متيز 

49

20
09

بر 
سم

دي
 -

 6
7

دد 
ع������

ال



أي وسيلة إعالمية. 
كما أن كثرة التصحيحات واالع��ت��ذارات، 
والنقل عن مصادر مشكوك في صحتها، يؤدي 
إلى فقدان وسيلة اإلعالم جلمهورها الذي لن 
يكون مبقدوره أن يثق مبعلوماتها إذا تكررت 

حاالت التصحيح واالعتذار.
ولقد وضعت )بي بي سي( لنفسها قاعدة 
ذهبية فيما يتعلق بالدقة مفادها : »أن تتأخر 
عن منافسيك في إذاعة خبر صحيح خيٌر من 
أن تسبقهم في إذاعة خبر غير صحيح«، إي 
إن خسارة السبق الصحافي مع احلفاظ على 

الدقة أولى من السبق باخلطأ.

حتري الدقة:
ال��رس��ال��ة اإلعالمية  ال��دق��ة ف��ي  وتتحقق 
العلمية عبر آليات حتري الدقة، التي تشمل 

عددًا من األمور منها:
• التركيز على احلقائق؛ فالعمل اإلعالمي 
يعتمد ع��ل��ى احل��ق��ائ��ق ف��ق��ط فيما يتعلق 
بالتغطية اخلبرية خصوصًا، مبا يستلزمه 
ذلك من اعتماد التقدمي الواقعي، والبعد عن 
األخبار واملعلومات املختلقة واملفبركة، والتي 

لم يتسن التأكد من صحتها.
إلى  واملعلومات  وامل��واق��ف  اآلراء  نسب   •
مصادر واضحة مذكورة بطريقة صحيحة 

ومعرفة تعريفًا متكاماًل.
واملعلومات، واألرقام،  العلم،  • ذكر أسماء 

واحلقائق على نحو صحيح.
• حتري الصحة في حاالت الغموض واللبس 

بتكرار البحث والسؤال والتقصي.
يتم احلصول  التي  املعلومات  مراجعة   •
عليها سواء من الزمالء أو املنافسني أو املصادر 
املختلفة، والتثبت من صحتها قبل نشرها، 

كلما كان ذلك ممكنًا.
وامتالك  اإلع��الم��ي،  استخدام احل��س   •
اخللفية العلمية و الثقافية، وإدراك السياق 
العام الذي يؤهل اإلعالمي الختبار سالمة 
املعلومات التي يحصل عليها بصرف النظر 
ع��ن م��دى ص��دق امل��ص��در ال��ذي استقى منه 

تلك املعلومات.
• تفادي أخطاء الطباعة، والنطق، والنحو، 

واللغة، واملعلومات، وغيرها.

2 - الوضوح والضمنية:
 كلما كانت الرسالة اإلعالمية العلمية واضحة 
املعنى سهلة الفهم واالستيعاب، وصلت إلى 
املتلقني بسهولة ويسر، لكن بعض الرسائل 
تكون ذات معنى ضمني، أي إن معناها يحتاج 
إلى بذل مجهود ذهني – بسيط أو كبير – من 

املتلقي إلدراك معنى الرسالة ومراميها.
وعلى القائم على الرسالة اإلعالمية إدراك 
ذلك بصورة جلية، ومن ثم توجيه الرسالة 
ال��ع��ام،  إل���ى اجل��م��ه��ور  ال��واض��ح��ة  العلمية 
ومحاولة تبسيطها قدر املستطاع لتدركها 

جميع الفئات املستهدفة، مع احلرص على 
توجيه الرسالة التي حتمل مفهوما ضمنيا 
معينا إلى فئات من اجلمهور اخلاص تستطيع 
استيعابها وإدراك أبعادها. ومن ثم تستطيع 
كلتا الرسالتني الوصول إلى املتلقني وإحداث 

األثر املنشود.
وملا كانت القضايا العلمية تراوح بني أمور 
بسيطة سهلة الفهم والوضوح وأمور شديدة 
التعقيد، وحتتوي على معلومات وبيانات 
وإحصاءات ونتائج متنوعة، وتتوجه إلى فئات 
عدة، فإن على القائمني على الرسالة اإلعالمية 
العلمية أخذ ذلك بعني االعتبار، والسعي إلى 

بث ونشر الرسائل الواضحة اجللية.

– التعزيز باألدلة والشواهد:  3
 تلقى الرسالة اإلعالمية العلمية املدعمة 
باألدلة والشواهد، والصادرة عن جهات موثوقة 
ومعتمدة، جتاوبًا أكبر وقبواًل أوسع لدى فئات 
اجلمهور، باعتبارها تتضمن أمورًا منطقية 
ومعلومات صحيحة وبيانات موثوقة، معززة 
بالرسوم التوضيحية واألش��ك��ال الشارحة 

والصور املعبرة.

إذاعة الرسالة اإلعالمية العلمية مع األدلة تلقى جتاوبًا أكبر من املهتمني

ي���س���ع���ى ال�����ق�����ائ�����م�����ون ع��ل��ى 
اإلعالم العلمي إلى أن حتقق 
العلمية  اإلعالمية  الرسالة 
أك��ب��ر أث����ر ل��ه��ا ف���ي اجل��م��ه��ور 
التغيير  وحت��دث  املستهدف 
والتوجيه والتثقيف املنشود 
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 وثمة موضوعات علمية حتتاج إلى أدلة 
وش��واه��د أكثر من غيرها، وم��ن األفضل أن 
يصاحب تقدمي األدلة اتخاذ الشكل األكثر 
ال��رس��ال��ة اإلع��الم��ي��ة، وأن  م��الءم��ة لتقدمي 
يتم التنويع في تقدمي األدلة، إذ إن معرفة 
أو اعتياد اجلمهور على الدليل سيقلل من 
فعاليته وتأثيره، فضاًل عن ذلك فإن الرسالة 
اإلعالمية التي تضمنت أسانيد تتمثل في 
حقائق محددة تكون أكثر فعالية في اإلقناع 
من الرسالة التي تتضمن حقائق غير محددة 

أو ال تتضمن أسانيد واقعية.

– املوضوعية واحليادية:  4
 ثمة دراسات وأبحاث كثيرة عن مفهوم كل 
من املوضوعية واحليادية في وسائل اإلعالم، 
وضرورة حتلي أي وسيلة إعالمية بهما لتحظى 

باالنتشار واملتابعة والقبول.
 وعلى الرغم من تأكيد معظم الدراسات أن 
هاتني اخلصيصتني ال ميكن حتقيقهما بصورة 
مطلقة في أي وسيلة إعالمية، وأن التعامل 
معهما يخضع لسياسات وتوجهات واستراتيجيات 
كل وسيلة، فإن ذلك ال يلغي ضرورة احلرص 

– قدر املستطاع - على انتهاج هاتني السمتني 
في العمل اإلعالمي العلمي.

 ومل��ا كانت الرسائل اإلعالمية العلمية 
تتناول موضوعات تهم معظم شرائح املجتمع، 
ارتب����اط وثي����ق  وتتعامل مع قض����ايا ذات 
مبعظم مجاالت احلياة ومنها السياسية 
واالق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ص��ح��ي��ة 
ال��ض��رورة مبكان حتلي  والبيئية، ف��إن م��ن 
ه��ذه الرسائل باملوضوعية في ط��رح ه��ذه 
املوضوعات، واحليادية التامة في التعرض 

لتلك القضايا.

 5 - اخلطاب املباشر:
 تتناول الرسالة اإلعالمية العلمية قضايا 
يكون معظمها ذا ارتباط مباشر باإلنسان 
ومتطلباته وحاجاته، وف��ي بعض األحيان 
تكون وثيقة الصلة مبوضوعات يواجهها، 
وي��ت��ل��م��س أخ��ط��اره��ا، وي��ح��ت��اج إل���ى توعية 

صحيحة بشأنها.
 وعند طرح تلك املوضوعات فإن الرسائل 
املباشرة، أي التي تخاطب املتلقني بصورة 
مباشرة وكأنها موجهة إليهم شخصيا، حتظى 
باهتمام بالغ، وحتدث التأثير املنشود، وتلبي 

متطلبات املتلقي وحاجات اخلاصة.

امل�����ؤث�����رات  ع����ل����ى  اح�����ت�����واؤه�����ا   –  6
املناسبة:

 لن يكتب النجاح الكامل للرسالة اإلعالمية 
العلمية ما لم يستعن القائمون عليها باملؤثرات 
الفنية والشكلية املتميزة التي جتذب االنتباه 
إليها، وجتعلها الفتة للنظر، سواء في اإلعالم 

املقروء أو املسموع أو املرئي.

تأثير الرسالة اإلعالمية العلمية على 
املعرفة واالجتاهات والسلوك 

 تسهم وسائ����ل اإلعالم عب���ر رسائل���ها العلمية 
املختلفة في إحداث تغييرات جوهرية في 
طريقة فه�����م واستيع����اب اجلمه����ور للقضايا 
العلمية، ومن ثم توجيه����هم الوجهة السليمة 

للتعامل معها وإدراك مراميها.
ويظهر هذا التأثير في األمور اآلتية:

أواًل – نشر املعرفة: 
 يقصد باملعرفة تلك الثقافة التي ميتلكها 
اجلمهور من خالل وسائل اإلعالم عن كل ما 
يرتبط بالقضايا واملوضوعات العلمية من 
معلومات رئيسية، والعالقة الوثيقة لتلك 
املوضوعات والقضايا بعدد من مجاالت احلياة، 

وزيادة الوعي العلمي لديه.
ال��ت��أث��ي��رات األس��اس��ي��ة لوسائل   وت��ظ��ه��ر 
اإلعالم في اجلانب املعرفي عند الفرد عند 
تقدمي معلومات جديدة تختلف عن معلوماته 
السابقة أو تعززها وتؤكدها، وتغيير أو خلق 

عند نقل املعلومات من الضرورة التزام جانب احليادية التامة

ال��رس��ال��ة  ف��ي  ال��دق��ة  تتحقق 
اإلع����الم����ي����ة ال���ع���ل���م���ي���ة ع��ب��ر 
التركيز على البيانات واألرقام 
واإلحصاءات املوثوقة والصور 
البينة ال���واض���ح���ة  وال����رس����وم 
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صور ذهنية عنده عن األحداث أو املواقف أو 
الدول أو األشخاص. 

ثانيًا - التأثير في االجتاهات:
تعرف االجتاهات العلمية بأنها املواقف 
التي يتخذها األفراد نحو احلاجات احلياتية 
األساسية املتعلقة بالقضايا واملوضوعات 
العلمية، واستشعارهم بارتباطها الوثيق بأمور 
متس حياتهم وتتعلق مبستقبلهم ومستقبل 
ال��ذي يعيشون فيه، واستعدادهم  املجتمع 
ال��ذي ينظرون  للتعامل معها وف��ق املنظور 

منه إلى هذه القضايا.
وتتميز االجتاهات بخصائص عدة، منها 
أنها مكتسبة وليست مورثة، وتتميز بالثبات 
واالستمرار النسبي، وقابلة للتعديل والتغيير، 
وأنها ال تتكون من فراغ وإمنا تتضمن عالقة 

بني فرد وموضوع.
 وميكن إحداث تغيير في االجتاهات عن 
طريق وجود حافز مشجع؛ ألن اإلنسان لن 
يتعلم السلوك املرغوب إذا أوضحت الرسالة 
اإلعالمية أن ذلك لن يعود عليه بالنفع، مع 

ضرورة أن يكون احلافز إيجابيًا. 

ثالثًا - التأثير في السلوك:
 يتم التأثير في السلوك من خالل إكساب 
الفرد سلوكيات إيجابية معينة، وإقناعه بترك 

اجتاهات وسلوكيات غير سليمة.
 والسل����وك اإلنس���اني هو ما يقوم به الف���رد 
من نشاطات مختلف���ة، وما يؤتي�ه من أفع�ال 
وردود أفعال في حياته اليومية اخلاصة، وفي 
عالقته مع اآلخرين، وهو انعكاس للمواقف 
ال��ت��ي حت��ي�����ط ب���ه ن��ت��ي��ج�����ة ات��ص��ال��ه مب��ج��ال 

اجتماعي معني.
 والرسائل اإلعالمية العلمية ترمي – من 
بني أمور عدة - إلى تعديل أمناط السلوك 
وتغييرها في االجتاه املستهدف، بهدف إكساب 
اجلمهور عادات سلوكية جديدة، ومتثل هذه 
املرحلة أصعب مراحل العملية االتصالية، إذ إن 
وسائل اإلعالم تبدو ضعيفة األثر في إحداث 
تغيير ما في املواقف واالجتاهات، وتكون أضعف 

إذا كان هدفها تغيير السلوك. 

  ثمة تنافس شديد بني وكاالت األنباء 
في احلصول على األخ��ب��ار املهمة في 
امل��ج��االت وبثها بأقصى سرعة  شتى 
ممكنة، لتحوز قصب السبق في السباق 
– من ثم  اإلعالمي احملتدم، وتصبح 
– مصدرا لوسائل اإلعالم األخرى في 

نقل املعلومات املهمة التي أوردتها.
  والقضايا العلمية املهمة هي من 
القضايا التي حترص وك��االت األنباء 
على إبرازها، لكن تلك الوكاالت تنظر إلى 
هذه القضايا باعتبارها نادرة احلدوث، 
لذا نراها تركز على التعامل مع عدد 
قليل من مراكز البحث الغربية، ومع 
األحداث العلمية العاملية كجوائز نوبل، 

واالكتشافات املهمة  . 
وتعمد هذه الوكاالت إلى إبراز هذه 
األخبار املهمة، وإضفاء أهمية بالغة 
عليها حسب وجهة نظرها، من خالل 
بثها بصورة معينة، فتطلق عليه 
مصطلحات خاصة منها » فالش« 
و«عاجل« ومسبق« و«عاجل 

جدا« .. إلخ.

     وعلى الرغم من األهمية الكبيرة 
املرتبطة ببث مثل هذه املواد اخلبرية، 
والتنافس الشديد احلاصل بني وكالة 
وأخرى، فإن األمر املهم جدا بهذا الصدد 
هو التأكد متاما من وقوع هذه احلدث، 
والتثبت من حصوله، وفق طرق املصادر 
واإلسناد التي تتعامل معها كل وكالة، 
امل��واد إال  وأال تلجأ إل��ى بث مثل ه��ذه 
في احلاالت املؤكدة لديها من مصادر 

موثوق بها.
    وبهذا الصدد تسعى وكاالت األنباء 
إلى الدمج بني الدقة والسرعة القصوى 
عند بث مثل هذه املواد، فالدقة هنا أمر 
ضروري جدا، والتضحية بهذه القيمة 
اإلخبارية على حساب السرعة أمر في 
غاية اخلطورة، وهو ما يفقد وكالة األنباء 

املصداقية التي يجب أن تتمتع بها .
امل���واد بتلك الصورة  ب��ث ه��ذه  وبعد 
العاجلة تبث – بعد مدة وجيزة تراوح 
بني دقائق وعدة ساعات - تفاصيل متممة 
حتتوي على معلومات وبيانات تشرح ما 

نشر وتوضح أهميته ودوره.

بث األخبار العلمية العاجلة واملهمة
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الوكالة العربية لألخبار العلمية
خطوة رائدة نحو ثقافة علمية جماهيرية

هامش  على  وذلك   ،)www.arabsn.net( العلمية  لألخبار  العربية  الوكالة  إطالق  عن  اإلعللالن  مت   2008 أكتوبر   28 في 
املؤمتر اخلامس آلفاق البحث العلمي في الوطن العربي الذي عقد في مدينة فاس املغربية، وهي حصيلة تعاون مثمر بني 
واجلهة  الشارقة(،  )ومقرها  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  املؤسسة  هي  األولى  اجلهة  إجنازها،  على  رؤاهما  توافقت  جهتني 

الثانية هي مجلة )التقنية(، وهي مجلة إلكترونية تصدر في ليبيا.

م. فداء ياسر اجلندي)*(
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)*( املدير العام للوكالة العربية لألخبار العلمية )اإلمارات(.



وم��ن أه��م أه���داف ال��وك��ال��ة محاولة سد 
يعانيها  ال��ت��ي  ال��ك��ث��ي��رة  ال��ث��غ��رات  إح����دى 
الشبكة  على  سيما  وال  ال��ع��رب��ي،  اإلع���ام 
العاملية )اإلنترنت(، حيث ال يخفى على أي 
متابع للمحتوى العربي على هذه الشبكة، 
العربية،  باللغة  العلمي  احملتوى  تطور  أّن 
يرضي  الكيف، ال  أو  الكم  س��واء من حيث 
طموح املستخدم العربي، وال يتناسب أبدًا 
العربي  احملتوى  يشهده  ال��ذي  التطور  مع 
كمًا وكيفًا في األنواع األخرى من احملتوى، 
مثل احملتوى اإلخباري والسياسي واألدبي 
مجال  في  وبخاصة  والترفيهي،  والديني 

اخلبر والتحقيق العلميني. 
العلمي  احمل��ت��وى  أّن  إل���ى  ذل���ك  وي��ع��زى 
األن���واع  ع��ن  ال��ت��ي مت��ي��زه  ل��ه خصوصياته 
األخرى من احملتويات، فهو يتطلب كفاءات 
من نوع خاص جتمع بني املوهبة اإلعامية 
التوثيق  إل��ى  ويحتاج  العلمية،  واخللفية 
والتدقيق؛ ألن نشر معلومة علمية خاطئة 
قد تكون له عواقب غير محمودة، والسيما 
وهي  والبيئة،  الصحة  مجال  في  كانت  إذا 
املجاالت التي متس احلياة اليومية للناس، 
ضعيف  احملتوى  هذا  إنتاج  أن  إلى  إضافة 
في الوطن العربي، وال بد من نقل الكثير 
التي حتدث حول  واألبحاث  املعلومات  من 
املستخدم  ليبقى  األخ��رى،  باللغات  العالم 
العربي على صلة مبا يحدث في العالم من 
إشكالية  إل��ى  يقودنا  وه��ذا  علمية،  قضايا 
ال  ق��ص��ورًا  تعاني  التي  العلمية،  الترجمة 
ألّن  العربي،  الوطن  في  أح��د  على  يخفى 
مهارة  إل��ى  حت��ت��اج  العملية  امل���واد  ترجمة 
خ��اص��ة وم��ع��رف��ة ب��امل��ص��ط��ل��ح��ات وم��ص��ادر 

احلصول على مقاباتها باللغة العربية.
موقع  أو  عربية  بوابة  لكل  أّن   وصحيح 
إخباري عربي زاوية لألخبار العلمية، لكنها 
أنها  األول  بأمرين،  تتميز  األم��ر  واق��ع  في 
بد  ال  امل��وق��ع،  ديكور  من  قطعة  تكون  تكاد 
محدودة،  فأخبارها  أب��واب��ه،  لتكتمل  منها 
بأن  ال��ت��ج��اري  ال��ط��اب��ع  إّم���ا  عليها  ويغلب 
ت���ك���ون ع���ن م��ن��ت��ج��ات ج���دي���دة أو ن��ش��رات 
أّنه  والثاني  الشركات،  تصدرها  صحافية 
أي  وال��غ��راب��ة،  اإلث����ارة  ط��اب��ع  عليها  يغلب 
ينتقي القائمون على املوقع من األخبار ما 

يظنون أنه يتميز بطابع اإلثارة الصحافية 
واجل����ذب اجل��م��اه��ي��ري ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر عن 
ذلك  للمتلقي،  وفائدته  العلمية،  قيمته 
األحيان  معظم  ف��ي  عليها  القائمني  ألن 
ص��ح��اف��ي��ون غ��ي��ر م��ت��خ��ص��ص��ني ب��اإلع��ام 

العلمي.
 

جماهيرية اإلعالم العلمي
 ومن أهداف الوكالة املساهمة في حتقيق 
جماهيرية اإلعام العلمي، ذلك أن السائد 
في األوساط اإلعامية العربية، هو عزوف 
وبحثه  العلمية،  امل��ادة  عن  العربي  املتلقي 
ف��ق��ط ع��ن امل����واد ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة وال��ري��اض��ي��ة 
عدم  التجربة  أثبتت  أم��ر  وه��ذا  والفنية، 

علمية  م���ادة  ت��ق��دمي  مت  فعندما  ص��ح��ت��ه، 
ب��ث��وب إع��ام��ي ج���ذاب، وب��أس��ل��وب مبسط، 
إل��ى  احل��دي��ث��ة  اإلع����ام  بتقنيات  وم��دع��م 
كبيرًا،  عليها  إقباله  ك��ان  العربي،  املواطن 
وإن كان  ووجدت قاعدة جماهيرية واسعة، 
تقدم  التي  العلمية  امل���ادة  ع��ن  ع��زوف  م��ن 
اليوم، وبخاصة في مواقع الشبكة العاملية 
إلى  تفتقر  أنها  في  فالسبب  )اإلن��ت��رن��ت(، 
اللمسة اإلعامية االحترافية، وإلى عوامل 

اجلذب اجلماهيري.
لألخبار  العربية  ال��وك��ال��ة  حت���اول  وم��ا   
ال��ع��ل��م��ي��ة أن ت��ق��وم ب���ه، ه���و إي���ص���ال امل���ادة 
العلمية إلى املواطن العربي بثوب إعامي 
ج�����ذاب ق��ش��ي��ب، ح��ت��ى ت��س��اه��م ف���ي جعل 
وحتى  جماهيريًا  إعامًا  العلمي  اإلع��ام 
تكوين  ف��ي  احل��اص��ل  الكبير  ال��ف��راغ  مت��أل 
سيما  وال  أمتنا،  ألب��ن��اء  العلمية  الثقافة 

جيل الشباب منهم.

التعريف بالعلماء العرب
التعريف  أي��ض��ًا  ال��وك��ال��ة  أه����داف  وم���ن 
تسعى  فهي  وإجن��ازات��ه��م،  العرب  بالعلماء 
ألن تكون نافذة يطل منها العلماء العرب، 
العربي  العالم  في  امل��وج��ودون  س��واء منهم 
املواطن  على  ال��ع��ال��م،  ح��ول  املنتشرون  أو 
بإجنازاتهم  التعريف  خ��ال  م��ن  ال��ع��رب��ي 
العالم،  في  العلوم  تقدم  في  وإسهاماتهم 
وه����ذا م���ن ش��أن��ه أن ي��دع��م ث��ق��ة امل��واط��ن 

الوكالة بوابة وصل بني العلم وشريحة واسعة من املهتمني بالعلوم

احمللللللللتلللللللوى الللللعلللللللللمللللي لللله 
خلللصلللوصللليلللات متللليلللزه عللن 
األنلللللللللللللللواع األخلللللللللللللرى ملللن 
احمللللتلللويلللات فلللهلللو يللتللطلللللب 
كلللللفلللللاءات خللللاصللللة جتللمللع 
بللللني امللللوهلللبلللة اإلعلللالمللليلللة 
واخللللللللللللفللللليلللللة اللللعلللللللمللليلللة
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العربي في مستقبل أمته، حني يعلم أن من 
أبنائها من يستطيع النهوض بها ويسابق 
بها األمم علميًا وفكريًا، ومعلوم أّن العلماء 
وبعضهم  اآلالف،  بعشرات  ي��ع��دون  ال��ع��رب 

يعد حجة ومرجعًا في اختصاصه.

النهوض مبهارات اإلعالميني
في  اإلسهام  إلى  كذلك  الوكالة  وتهدف 
العلميني  اإلع��ام��ي��ني  مب��ه��ارات  النهوض 
العرب، ألن اإلعام العلمي العربي ما زال 
بحاجة إلى الكثير من التطور ليصل إلى 
املتلقي  طموح  وليرضي  العاملي،  املستوى 
في  املؤثرة  العوامل  أح��د  وليكون  العربي، 
ب��دوره  القيام  وف��ي  العلمية،  الثقافة  نشر 
ف���ي ال��ت��ن��م��ي��ة. و أف��ض��ل وس��ي��ل��ة ل��ت��دري��ب 
وت��ط��وي��ر اإلع���ام���ي ال��ع��ل��م��ي ه���ي وس��ائ��ل 
اإلعام نفسها، واملؤمل من الوكالة العربية 
يجتمع  منصة  تكون  أن  العلمية  لألخبار 
ح��ول��ه��ا اإلع���ام���ي���ون ال��ع��ل��م��ي��ون ال��ع��رب 
أصحاب اخلبرة، وحاضنة حتتضن املواهب 
مبا  وتزودهم  العربية،  العلمية  اإلعامية 
العملية،  واخل��ب��رة  ال��ت��دري��ب  م��ن  يلزمهم 
لتسهم الوكالة بذلك في النهوض مبهارات 

اإلعاميني العلميني العرب.

أقسام املوقع
يجمع  بتصميم  ال��وك��ال��ة  م��وق��ع  يتميز 
بني بساطة وتناسق األل��وان، وغزارة وتنوع 

فالصفحة  التصفح،  وسهولة  املعلومات، 
الرئيسية التي تعرض للزائر أو املستخدم 
بطريقة جتعل  املوقع مقسمة  دخ��ول  عند 
احمل��ت��وي��ات ح��اض��رة أم���ام ن��اظ��ري��ه، بحيث 
يستطيع أن يصل إلى ما شاء منها بسرعة 
وب��أق��ل ع��دد م��ن ال��ن��ق��رات، فهناك مساحة 
أربعة  ألخبار صدر املوقع، تظهر فيها آخر 
نبذة  الزائر  فيرى  متناوبة،  بصورة  أخبار 
باخلبر،  املتعلقة  ال��ص��ورة  م��ع  اخل��ب��ر،  ع��ن 
الزائر ينقر  فإذا كان اخلبر من اهتمامات 
في  تفاصيله  إل��ى  املوقع  به  فيذهب  عليه 
صفحة اخلبر اخلاصة، أو يظهر له اخلبر 
التالي بعد بضع ثوان، تكفي لقراءة املوجز، 
آلية تتيح للمتصفح االنتقال بني  وهناك 

األخبار املوجودة في صدر املوقع.
إلى  محتوياته  حسب  امل��وق��ع  وينقسم 

أي منها عن  إلى  الزائر  أقسام، يصل  ستة 
شريط  شكل  على  عرضية  قائمة  ط��ري��ق 
من األيقونات، وكل أيقونة تختص بقسم، 
وأقسام املوقع حسب محتوياته ستة: عالم 
وطبيعة،  ع��ل��وم  وم��ن��اخ،  بيئة  االت���ص���االت، 
صحة ومجتمع، طب، متفرقات. وكل قسم 
من األقسام يتفرع إلى عدة أنواع من املادة 
الصحافية، منها: أخبار، تقارير، وآراء وغير 

ذلك.
وي���وج���د أي���ض���ًا ش���ري���ط م��ت��ح��رك ي��ب��رز 
عناوين أهم املوضوعات التي نشرت حديثًا، 
وق��ائ��م��ة ف��ي ي��س��ار ال��ش��اش��ة حت��ت��وي على 
حتتل  كانت  التي  وامل���واد  امل��ق��االت  عناوين 

صدر املوقع في اليوم السابق.
 وإض��اف��ة إل��ى ما سبق، يجد ال��زائ��ر في 
التي  املهمة  املوقع مجموعة من اخلدمات 
والبحث عن  املوقع  التواصل مع  له  تسهل 
املعلومة فيه، من ذلك صفحة )اتصل بنا(، 
وصفحة )عن الوكالة( فيها نبذة عن رسالة 

الوكالة وأهدافها وسياسة النشر فيها.
 وم��ن أه��م م��زاي��ا امل��وق��ع وج���ود إمكانية 
من  مقال  أو  خبر  ك��ل  على  تعليق  إض��اف��ة 
أيضًا مبحرك  واملوقع مزود  الزائرين،  قبل 
بحث فعال جدًا، يتيح لزوار املوقع البحث 

داخل املوقع، وبخيارات متعددة.

نظرة على احملتويات
املادة الغالبة على املوقع اخلبر العلمي 
ال��ق��ص��ي��ر، ال���ذي ن���رى أن���ه ي��ه��م امل��واط��ن 
التي  األخ��ب��ار  على  التركيز  مع  العربي، 
ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��وط��ن ال���ع���رب���ي، س����واء ك��ان��ت 
أخ��ب��ار أب��ح��اث واخ��ت��راع��ات )وه���ي قليلة 
ومناسبات،  مؤمترات  أخبار  أو  لألسف(، 
العاملية  العلمية  األخ���ب���ار  إل���ى  إض��اف��ة 
بلغ  وقد  بترجمتها.  التي يقوم احملررون 
خ��ال شهري  نشرت  التي  األخ��ب��ار  ع��دد 
324 خبرًا، مت  املاضيني  ويوليو(  )يونيو 
وصلت  خ��ب��رًا   444 ب��ني  م��ن  اعتمادهما 
إلى الوكالة عن طريق املراسلني ووكاالت 
األنباء والنشرات الصحافية، وكانت نسبة 
األخبار الطبية منها 25% وأخبار تقنية 

املعلومات %17. 
وإض���اف���ة إل���ى األخ���ب���ار، ت��ن��ش��ر ال��وك��ال��ة 

نسبة توزيع احملتوى في األقسام  لشهري يونيو ويوليو 2009

الللوكللالللة تللسللهللم فلللي جعل 
اإلعللللللالم الللعلللللمللي إعلللالملللًا 
جماهيريًا حتى متأل الفراغ 
الكبير احلاصل في تكوين 
العربية العلمية  الثقافة 
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الصحافية  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  م���ن  م��ج��م��وع��ة 
لكنها ال  ال���دوري���ة،  وامل���ق���االت  واألع���م���دة 
تظهر في أخبار صدر املوقع، بل في القسم 
دائمًا من  تكون  والتحقيقات  بها،  اخلاص 
داخل الوطن العربي وتتناول بعض الشؤون 
بقلة  ونعترف  البيئية،  واملشكات  العلمية 
التحقيقات املنشورة في موقع الوكالة، ألن 
ليس من  فن  العلمي  الصحافي  التحقيق 
السهل أن جتد من يتقنه ويقدم للقارئ ما 

يرضي نهمه العلمي. 

دورة اخلبر من املراسلني إلى النشر
 للخبر دورة محكمة داخل الوكالة، تبدأ 
صباح كل يوم مع ورود ما يرسله املراسلون 
الوكالة  ووكاالت األنباء، وما حتصل عليه 
م���ن ن���ش���رات ص��ح��اف��ي��ة م��ت��ن��وع��ة، وت��ك��ون 
التي  األخ��ب��ار  انتقاء  هي  األول��ى  اخلطوة 
من  للنشر  صاحلة  التحرير  رئيس  يراها 
وعاقتها  العربي  للمتلقي  فائدتها  حيث 
أهمية  ح��ي��ث  م���ن  أو  ال��ي��وم��ي��ة،  ب��ح��ي��ات��ه 
معرفتها لكل مطلع على العلوم، وبعد ذلك 
يتم حتويل األخبار املعتمدة إلى احملررين 
إلع��داده��ا. واألخ��ب��ار وال��ن��ش��رات التي ترد 
إل���ى قسم  ي��ت��م حتويلها  أج��ن��ب��ي��ة،  ب��ل��غ��ات 
الترجمة قبل قسم التحرير، وبعد أن يقوم 
قسم التحرير بدوره يتم حتويل اخلبر إلى 
جهتني؛ األولى هي املدقق اللغوي ملراجعة 
واألخ���رى  والطباعية،  اللغوية  األخ��ط��اء 
للخبر  األول��ي  الفني لإلخراج  القسم  هي 
وانتقاء الصورة أو الصور املناسبة له. وبعد 
رئيس  إل��ى  اخلبر  يعود  اللغوي  التدقيق 
التحرير من أجل إلقاء نظرة نهائية عليه 
النشر،  على  األخيرة  املوافقة  إعطاء  قبل 
ثم  للخبر، ومن  النهائي  اإلخ��راج  يتم  ثم 

بثه على املوقع.
 ومن أجل التحقق من اجلودة فإن هناك 
شخصًا مكلفًا مبراجعة اخلبر وقراءته بعد 
بثه على الشبكة؛ ألننا وجدنا أّن التدقيق 
امل��ت��ت��ال��ي ال مي��ن��ع ت��س��رب ب��ع��ض األخ��ط��اء 
إلى النسخة النهائية املنشورة على املوقع، 
وهنا تكمن مزية للنشر على الشبكة، غير 
إمكانية  وه��ي  ال��ورق��ي،  النشر  في  متوافرة 

التصحيح بعد النشر.

إجنازات وصعوبات
لألخبار  العربية  ال��وك��ال��ة  أن  ن��زع��م  ال 
العلمية بلغت أشدها واستوى عودها، فهي 
ما تزال مشروعًا فتيًا يحاول شق طريقه 
وهي  احل��دي��ث،  العلمي  اإلع��ام  عالم  في 
تواجه الكثير من العقبات، وعليها جتاوز 
الوقت  ف��ي  ولكن  الصعوبات،  م��ن  الكثير 
القصير  ع��م��ره��ا  خ���ال  أن��ه��ا  ن���رى  نفسه 
ح��ق��ق��ت م��ن اإلجن������ازات وال��ن��ج��اح��ات ما 
يجعلنا واثقني من أنها تسير إلى حتقيق 
امل��ص��ادر  ت��ك��������ون م���ن أه���م  ب���أن  أه��داف��ه��ا 
وامل���ادة  العلمي  اخل��ب��ر  ل��ت��ق��دمي  ال��ع��رب��ي��ة 
جتمع  بلغة  العربي  املواطن  إلى  العلمية 
غنى  وب��ني  وجاذبيتها،  اللغة  سهولة  بني 

احملتوى وفائدته.

البحث عن اإلعالمي العلمي
كان من أول ما واجهنا من عقبات، ندرة 
اإلع���ام���ي ال��ع��ل��م��ي ف���ي ال���وط���ن ال��ع��رب��ي، 
املوهبة  ب��ني  ال���ذي يجمع  اإلع��ام��ي  وه��و 
واالهتمام  العلمية  واخللفية  اإلعامية، 
اإلع��ام��ي��ني  م��ع��ظ��م  أّن  ذل����ك  ال��ع��ل��م��ي، 
واح��د  ه��م  العربية،  ب��ادن��ا  ف��ي  العلميني، 
أستاذ  أو  باحث  أو  عالم  األول  اثنني:  من 
علم  من  عنده  ما  إيصال  يحاول  جامعي 
اإلع��ام  وس��ائ��ل  طريق  ع��ن  للناس  وبحث 
أن يكون له خبرة سابقة في اإلع��ام،  دون 
فترى أعماله قّيمة علميًا وغنية باملعلومات 
املتلقي  إلى  تضل طريقها  ولكنها  املفيدة، 
ألن��ه��ا ت��ف��ت��ق��ر إل���ى احل��رف��ي��ة اإلع��ام��ي��ة، 
فيه،  فعمل  اإلع��ام  درس  إعامي  واآلخ��ر 
ف��ي وسيلة  ك��ات��ب��ًا  أو  م��ح��ررًا  نفسه  ووج���د 
إعام علمية، بحكم الوظيفة مثًا، ولكنه 
أعماله  ف��ت��رى  العلمية،  للخلفية  يفتقر 
ضحلة من الناحية العلمية، ولكنه يحاول 
تعويض ذلك بحرفيته اإلعامية، وبانتقاء 
املوضوعات املثيرة، والعناوين الطنانة، دون 

االهتمام بقيمة احملتوى.
ومن خال جتربة الوكالة العربية لألخبار 
العلمية، تبني لنا أّن املوهبة اإلعامية أهم 
أن من ميتلك  العلمية، ذلك  من اخللفية 
موهبة إعامية أمكن تدريبه ليكون إعاميًا 
علميًا، ولكّن العالم أو الطبيب أو الباحث 

املعدل الشهري للزيارات اليومية ملوقع الوكالة

ألن  تللللسللللعللللى  الللللللوكللللللالللللللة 
يللطللل منها  نلللافلللذة  تلللكلللون 
اللللعلللللللملللاء اللللللعلللللرب داخلللللل 
الللوطللن الللعللربللي وخللارجلله 
علللللللللى املللللللواطللللللن اللللعلللربلللي
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الذي ال ميتلك تلك املوهبة، لم نتمكن من 
أن جنعل منه إعاميًا علميًا، رغم القيمة 
العلمية،  الناحية  من  يكتبه  ملا  الكبيرة 
أبحاثًا  يكتب  أن  منه  يرجى  ما  وأقصى 
للمجات املتخصصة، أّما احلصول منه 
ع��ل��ى إع���ام ج��م��اه��ي��ري ي��ص��ل إل���ى أكبر 
شريحة من الناس، فهذا أمر بعيد املنال، 
فكان علينا أواًل أن ننتقي بعض من آنسنا 
فيهم املوهبة اإلعامية، ثم قمنا بتنظيم 
كانت  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات  م��ن  سلسلة 
أدوات  م��ن  امل��ت��درب��ون  يتمكن  أن  غايتها 
نتيجتها  وكانت  وفنونه،  العلمي  اإلعام 
أن أصبح لدينا نواة لكادر إعامي علمي 
م���ؤه���ل، ن��س��ت��ط��ي��ع االع��ت��م��اد ع��ل��ي��ه في 

الوصول بالوكالة إلى غاياتها املأمولة.

تعريب املصطلحات
الوكالة،  واجهتها  التي  املشكات  م��ن 
مشكلة تعريب املصطلحات العلمية، ولم 
بل  املصطلحات،  توافر  هي  املشكلة  تكن 
كانت جهل معظم من يكتبون في اإلعام 
العلمي بأنها موجودة، فهناك جهود كبيرة 
اللغوية  املجامع  ف��ي  ال��ص��دد  بهذا  مت��ت 
العربية، واملكتب املوحد لتنسيق التعريب، 
من  وغيرها  العربية..  اجلامعات  وبعض 
اجل���ه���ود، وه���ي ك��ل��ه��ا م��ت��اح��ة مل��ن يبحث 
عنها ويطلبها في مظانها، وكان علينا أن 
االستفادة  على  التحريري  الكادر  ن��درب 
منها، بداًل من استخدام املعاجم اللغوية 
العادية، التي ال تصلح لهذه املهمة، وفي 
حالة عدم توافر مقابل عربي للمصطلح 
ذكر  إلى  احملررين  وجهنا  فقد  األجنبي، 
ما  ش��رح  ث��م  األجنبي،  بلفظه  املصطلح 

يدل عليه باللغة العربية.

تهذيب لغة التعبير وتبسيطها
ل���م ي��ق��ت��ص��ر ت���دري���ب احمل���رري���ن على 
استخدام املصطلحات األجنبية، بل كان 
أهم ما حرصنا عليه هو أن يتمتع الكاتب 
املعلومة  بحس لغوي، ميكنه من إيصال 
العلمية إلى املتلقي بصورة سلسة خالية 
معها  يشعر  وال  اللغوية،  األخ��ط��اء  م��ن 
القارئ بثقل املادة العلمية، فهناك - مما 

يؤسف له - ظن خاطئ سائد لدى بعض 
اللغة العربية لغة أدب  الشرائح، وهو أن 
أن  علينا  وك��ان  علم،  لغة  وليست  وشعر 
ملن  تدريبية  دورات  بتنظيم  أيضًا  نقوم 
آنسنا منهم املوهبة اإلعامية، ليصقلوا 
من  يتمكنوا  حتى  ال��ل��غ��وي��ة،  م��ه��ارات��ه��م 

املوضوعات  في  العربية  اللغة  استخدام 
إننا  نقول  وال  واقتدار،  بحرفية  العلمية 
ف��األم��ر يحتاج  ال��غ��اي��ة،  ذل��ك  ف��ي  بلغنا 
التدريب إلى ممارسة وخبرة، ولكننا  مع 
كبيرة  نعتبرها  أشواطًا  ذلك  في  قطعنا 

نظرًا للعمر الزمني القصير للوكالة.

تقبل املستخدم العربي للمحتوى العلمي

لم يكن لدى الوكالة أدنى شك في أن تقبل املستخدم العربي ملوقع الوكالة 
به  واملهتمني  املوقع  زوار  عدد  كان  إذ  ظنها،  يخب  ولم  ج��دًا،  مشجعًا  سيكون 
زائر  إلى عشرة آالف  املاضي  ي��زداد يومًا بعد يوم، حتى وصل في شهر يوليو 
يوميًا، يتصفحون ما مجموعه 250 ألف صفحة يوميًا، وهذا رقم مشجع بكل 
املقاييس، نظرًا للعمر القصير للموقع، وألن زائر املوقع ومتصفحه ال يبحث 
عن ترفيه وتسلية، بل عن معلومة علمية جادة، والوصول إلى هذه األرقام من 

هذه الشريحة يعتبر إجنازًا نرجو أن يكون حافزًا إلى املزيد من التقدم.
ومن إجنازات هذا املشروع، أنه أصبح للموقع وجود في عالم اإلعام العربي، 
فقد شاركت الوكالة في املؤمتر الوطني األول للمحتوى الرقمي العربي الذي 
أقيم في دمشق الصيف املاضي، كما شاركت في اجتماع خبراء اإلعام العلمي 
يوليو  في  )أليكسو(  والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  املنظمة  نظمته  الذي 
توصيات  تنفيذ  في  )أليكسو(  إش��راف  حتت  حاليًا  الوكالة  وتشارك  املاضي، 

االجتماع املذكور، وعلى رأسها حقيبة تدريبية لإلعامي العلمي العربي.
وأصبحت الوكالة العربية لألخبار العلمية مصدرًا لألخبار العلمية باللغة 
العربية، تنقل عنه بعض وسائل اإلعام العربية األخرى من مطبوعة ورقمية 
من شبكة اإلنترنت، ومت توقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع عدة جهات إعامية 
وعلمية عربية، كان آخرها توقيع مذكرة تفاهم مع الطبعة العربية من مجلة 
املذكورة  املجلة  التي تصدر في مصر، وذلك لتزويد  )ناشيونال جيوغرافيك( 

باألخبار العلمية باللغة العربية، وأخرى مع اجلمعية السورية للمعلوماتية.
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العلم 
في مجلة 
)العربي(

منذ صدور أول أعدادها في ديسمبر عام 1958 ظهر جليًا اهتمام مجلة )العربي( بقضية العلم، 
مظاهر  كل  رصــد  على  دأبــت  التي  للمجلة،  عــام  تنويري  اجتــاه  إطــار  في  العلمية  الثقافة  وبنشر 
التنمية والنهضة في الوطن العربي منذ أواخر اخلمسينيات من القرن املاضي، وهو ما استمر على 
مدى عمرها، تأكيدا للمفاهيم التي أرساها الدكتور أحمد زكي الذي تولى رئاسة حتريرها منذ 

صدورها وحتى عام 1976.

إبراهيم فرغلي)*(

50 عامًا من
االهتمام بالعلوم 
والثقافة العلمية

)*( كاتب علمي، ومحرر في مجلة العربي )الكويت(.

غالف العدد األول من امللحق العلمي جمللة )العربي(
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األول  للعدد  االفتتاحي  مقاله  ففي 
)العربي(  مجلة  أن  زك��ي  الدكتور  أوض��ح 
العربية اخلالصة، ولكل ما  »للفكرة  هي 
العربية من معان،  الفكرة  يتمخض عن 
فهي ضد اجلهل ومع املعرفة، وضد املرض 
الغنى،  وم��ع  الفقر  وض��د  الصحة،  وم��ع 
تطلبه للفقير ليستغني، وتطلب له من 
والتثقيف  الطويل،  التعليم  ذل��ك  أج��ل 

الواسع والتدريب الصادق«.
أساسية  رك��ي��زة  العلمية  امل���ادة  ومثلت 
وع��م��ودًا ف��ق��ري��ًا ل��رس��ال��ة )ال��ع��رب��ي( ذات 
الطابع التنويري الذي كان يعني محاربة 
بالقيم  وال��ت��م��س��ك  واخل����راف����ة  اجل��ه��ل 
كان  لذلك  وإشاعتها.  واملعرفية  العلمية 
العلوم  في  بالكتابة  مهتمًا  زكي  الدكتور 
ب��ك��ل ف��روع��ه��ا، بلغة ج���ذاب���ة، وب��أس��ل��وب 
فصيح بسيط قدم به للقراء على مدى 
وبسط  العلمية،  التجارب  أحدث  سنوات 
التي  العلمية  الكشوف  من  الكثير  لهم 

واكبت الفترة التي كتب خاللها.
األول  ال��ع��دد  ف��ي  زك��ي  الدكتور  وكتب   
»الزيت  بعنوان  علميًا  مقااًل  املجلة  من 
أم ال������ذّرة؟« ت��ن��اول ف��ي��ه ت��اري��خ ال��ط��اق��ة 
ومحاوالت الغرب الكتشاف طاقة جدية 
لزيت  خلفًا  أو  بدياًل  لتصبح  ال��ذرة  من 
البترول، كما نشرت املجلة في ذلك العدد 

الفيتامينات  مكتشف  مئوية  عن  مقااًل 
الهولندي أيكمن.

الفضاء ورحلة اإلنسان للقمر
 ومن أبرز ما كتبه الدكتور زكي التغطية 
ال��ش��ام��ل��ة حل��دث��ن م���ن أه����م األح����داث 
في  ممثلن  بالفضاء  اخلاصة  العلمية 
وصول أول رجل فضاء روسي إلى الفضاء 
في )العدد 31 - مايو 1961(، ثم رصده 
التفصيلي للحدث الذي ُعدَّ أهم أحداث 
وصول  وهو  الصدد؛  بهذا  املاضي  القرن 
اإلنسان إلى القمر، ومن قبل ذلك مقال 
يا  وسجلي  ت��اري��ج  ي��ا  سجل  »أال  بعنوان 
أي���ام« ح��ول ال��ص��راع األم��ري��ك��ي ال��روس��ي 

الروس  بعد سبق  الفضاء،  إلى  للوصول 
الك��ت��ش��اف ال��وق��ود احل��ي��وي ال��ق��ادر على 
يناير  للفضاء.)عدد  الصواريخ  إط��الق 
القضايا  لكل  متابعًا  ك��ان  كما   .)1960
النشؤ  وبينها قصة  العلوم،  اجلدلية في 
عقلي  منطق  من  ومناقشتها  والتطور، 

بحت.
 وعبّرت أبواب املجلة العلمية عن هذا 
االهتمام )أنباء الطب والعلم واالختراع، 
الفضاء  في سبيل موسوعة علمية، ركن 
بعض  اس��ت��ك��ت��اب  ف��ي��ه��ا  ومت  وال��������ذرة(. 
املختصن في تبسيط العلوم إضافة إلى 

الدكتور زكي نفسه.
 وكان من املعتاد أن يكون موضوع املقال 
الشهري، إذا لم تكن هناك قضايا سياسية 
موضوع  وبينها  علميًا،  موضوعًا  ملحة، 
)م��اي��و1963(   54 للعدد  الشهر  حديث 
الذي قدم فيه رصدًا للطاقة الذرية في 
كما  املختلفة.  احلياة  ومرافق  الصناعة 
الستينيات  منتصف  منذ  املجلة  شهدت 
ب���اب���ًا م��س��ت��ق��اًل ب��ع��ن��وان »رك����ن ال��ف��ض��اء 
وال��ذرة« اهتم فقط بهذا اجلانب إضافة 

إلى التبويب العلمي املتعارف عليه. 

البحث العلمي في الكويت
ولم يقتصر اهتمام املجلة على نقل ما 
يحدث في الغرب فقط، بل امتد ليشمل 
املستوى احمللي، حيث كانت املجلة تتابع 
ك��ل م��ا ل��ه ع��الق��ة ب��ال��ع��ل��م وال��ع��ل��وم في 
في  مصورًا  استطالعا  فنشرت  الكويت، 
ال��ع��دد 183)ف���ب���راي���ر1974( ع��ن البحث 
ال��ع��ل��م��ي ف���ي ال��ك��وي��ت م���ن خ���الل زي���ارة 
ميدانية ملعهد الكويت لألبحاث العلمية 
فيه  وأج����رت   ،1971 ع���ام  أن��ش��ئ  ال����ذي 
لقاءات مع الباحثن الكويتين والعرب، 
بأبحاث  اخلاصة  امليدانية  املواقع  وزارت 

النباتات في صحراء الكويت آنذاك.
 واس��ت��م��ر ن��ه��ج )ال���ع���رب���ي( ع��ل��ى ه��ذا 
االه���ت���م���ام ب��ال��ع��ل��وم، ف���ي ع��ه��ود رؤس����اء 
زك��ي،  ال��دك��ت��ور  أع��ق��ب��وا  ال��ذي��ن  التحرير 
أحمد  ال��راح��ل  الصحافي  الكاتب  وه��م 
والدكتور   )1981-1976( ال��دي��ن  بهاء 
ثم   ،)1999-1981( الرميحي  محمد 

واكبت )العربي( األحداث العلمية وخصصت لها مساحات واسعة

منذ صدور أول أعدادها 
 1958 عــام  ديسمبر  في 
ظهر جليًا اهتمام مجلة 
)العربي( بقضية العلم 
العلمية الثقافة  ونشر 
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الدكتور سليمان إبراهيم العسكري الذي 
1999 ومازال  التحرير عام  رئاسة  تولى 

مستمرًا حتى اليوم.
اه���ت���م أح���م���د ب���ه���اء ال���دي���ن ب��رس��ال��ة 
املجلة  وت��وس��ع��ت  ال��ع��ل��م��ي��ة،  )ال���ع���رب���ي( 
ف����ي ع���ه���ده ف����ي اس���ت���ك���ت���اب احمل���رري���ن 
مثل  العلمية  ال��ش��ؤون  في  املتخصصن 
يعد  ال��ذي  صالح  عبداحملسن  ال��دك��ت��ور 
أحد األسماء البارزة في تبسيط العلوم، 
ال���ذي تخصص في  زع���ب���الوي  وي��وس��ف 
مبتابعة  اخل��اص  اخلبري  الباب  حترير 
اجلديد في العلوم، إضافة إلى عدد من 
ص��الح  مظفر  ال��دك��ت��ور  بينها  األس��م��اء 
حتاحت  غسان  والدكتور  شعبان  الدين 

والدكتور عماد شمسي.
 ك��م��ا اه��ت��م��ت امل��ج��ل��ة ف��ي ت��ل��ك الفترة 
موضوع  وبينها  العلمية  امللفات  ببعض 
للوطن  نقلها  وم��ش��ك��الت  التكنولوجيا 

العربي )العدد 279 - فبراير 1982(.
في  أي��ض��ا  بالعلوم  االه��ت��م��ام  واس��ت��م��ر 
الفترة التي تولى خاللها الدكتور محمد 
ال��رم��ي��ح��ي، وان��ض��م��ت أس��م��اء أخ���رى إلى 
وطاهر  وصفي،  رؤوف  بينهم  من  الكتاب 
باب  تغيير  ومت  شعبان.  وسعد  القيسي، 
العلم  في  »اجلديد  إلى  العلمية  األخبار 
ب��دأ  الثمانينيات  ن��ه��اي��ة  وم���ع  وال���ط���ب«. 
امل��وض��وع��ات  ت��دري��ج��ي��ًا ببعض  االه��ت��م��ام 
التي كانت تنشر بن آن وآخر عن تقنيات 

احلاسوب.

امللحق العلمي 
العسكري  سليمان  ال��دك��ت��ور  وأظ��ه��ر   
في  اجلديدة  وبالثورة  بالعلوم  اهتمامًا 
عالم االتصاالت احلديثة واإلنترنت، وهو 
ما جتلى في اهتمامه الشخصي بتناول 
بعض القضايا العلمية في حديث الشهر 
واصلت  التي  العلمية  امل��وض��وع��ات  وف��ي 
املجلة نشرها منذ توليه رئاسة التحرير. 
وقرر أن يؤكد هذا االهتمام وجديته في 
إشاعة العلوم بن القراء والشباب العرب 
علميًا  ملحقًا   2005 ع��ام  ف��ي  ف��أص��در 
مجانيًا يوزع مع مجلة )العربي(، ويضم 

التي  العلمية  امل��وض��وع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
تسلط الضوء على أهم ما يتم اكتشافه 
في املختبرات العلمية في مجاالت علمية 
مختلفة، وأهم اكتشافات الفضاء، تقدم 
بصورة مبسطة دون اإلخالل باملعلومات 

العلمية واملصطلحات.
املادة املخصصة للعلوم  وهكذا اتسعت 
املجلة  واحتفظت  )العربي(،  مجلة  في 
األول  متنها:  ف��ي  ث��اب��ت��ة  أب����واب  ب��ث��الث��ة 

للعلوم و الثاني للطب والثالث للبيئة.
)يونيو   599 ال��ع��دد  افتتاحية  ف��ي  و   
2005( من مجلة )العربي( جرى اإلعالن 
عن املولود اجلديد )امللحق العلمي( وجاء 

فيها: »إن السبب وراء إصدار هذا امللحق 
- كما يقول رئيس التحرير في مقدمته 
- إن األمر لم يعد ترفًا، وأن الهوة التي 
تغاضينا عنها زمنًا اتسعت، حتى وجدنا 
أنفسنا في النهاية خارج منظومتها، وأن 
بطاقة املرور إلى الغد، ووسيلة البقاء في 
»العلم«.. السرية  قلبه تكمن في كلمتها 
العديد  امللحق  ه��ذا  ف��ي  ال��ق��ارئ  سيجد 
فائقة؛  بعناية  املنتقاة  امل��وض��وع��ات  م��ن 
جديدة  أجيال  عن  موضوعًا  يقدم  فهو 
التفكير،  على  ال��ق��ادرة  احل��واس��ي��ب  م��ن 
مما يؤكد اخلطوة الواسعة التي خطتها 
اب��ت��ك��ارات ال��ذك��اء ال��ص��ن��ع��ي، ث��م ينتقل 
عقار  تأثير  ليدرس  النفسي  الطب  إل��ى 
»البروزاك« في عالج االكتئاب وغيره من 
أم��راض النفس، ويقدم ح��وارًا مع واحد 
العلمية،  امل���ج���الت  م���دي���ري  أش��ه��ر  م���ن 
ويصعد إلى عالم الفلك ليراقب النجوم 
وهي متوت ثم تنبعث من جديد، ويهبط 
القطبية  قوتها  كانت  إن  ليرى  ل��ألرض 
ق��د أص��اب��ه��ا ال��وه��ن، وي��س��ت��ع��رض بعض 
»تسونامي«  كارثة  املستفادة من  ال��دروس 
ال��ت��ي ه���زت ال���ق���ارة اآلس���ي���وي���ة، وي��ط��رح 
ويجيب  العلمية  األس��ئ��ل��ة  م��ن  ال��ع��دي��د 
جانب  ينسى  وال  اس��ت��ف��اض��ة.  ف��ي  عنها 
اخليال العلمي فيقدم واحدة من روائعه 

القصصية«.

خصصت )العربي( أبوابًا ثابتة لعدد من املوضوعات العلمية

العلمية ركيزة  املــادة   مثلت 
)العربي(  لرسالة  أساسية 
الـــتـــنـــويـــري  الـــطـــابـــع  ذات 
الــــذي كـــان يــعــنــي مــحــاربــة 
اجلهل واخلرافة والغيبيات 
العلمية بالقيم  والتمسك 
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محاولة للتقييم
بستة  العلمي  امل��ل��ح��ق  ص���دور  وب��ع��د 
للتساؤل  )ال��ع��رب��ي(  أس��رة  ع��ادت  أشهر 
ع��م��ا مت إجن����ازه ف��ي ه���ذا امل��ل��ح��ق، في 
محاولة لتقييمه، واستبصار ما حققه 
م��ق��ارن��ة ب���األه���داف ال��ت��ي اس��ت��ه��دف��ه��ا 
الكلمة  تضمنته  ما  وه��و  ص���دوره،  منذ 
 565 ع��دده��ا  ف��ي  للمجلة  االفتتاحية 
فيها:  وجاء  ديسمبر2005،  في  الصادر 
»بالرغم من مرور ستة أشهر على صدور 
م��ل��ح��ق ال��ع��رب��ي ال��ع��ل��م��ي، ف���إن اجل��دل 
حوله لم ينقطع، وهو جدل يدور بيننا 
اآلخرين،  وبن  وبيننا  للتحرير،  كأسرة 
للشباب  )ال��ع��رب��ي(  ه��دي��ة  ه��و  فامللحق 
اللغة  ق��راءة  من  ميكنهم  حتى  العربي 
العلم،  لغة  ال��ع��ال��م،  بها  يتحدث  التي 
الذي مر  املستقبل،  وأن يلحقوا بقطار 
على اجليل السابق بكل محطاته، فلم 
الثورة الصناعية، وال  يكن لنا شأن في 
شممنا رائحة طاقة البخار، ولم يصبنا 
م���ن ع��ص��ر ال�����ذرة إال ب��ع��ض ن��ف��اي��ات��ه، 
وبقي الرهان العربي األخير على جيل 
املستقبل لكي يقتحم عصر املعلوماتية 
البديلة،  والطاقة  الوراثية  والهندسة 
فهل استطاع امللحق أن يصل إلى قرائه 

حقا؟«.

استراتيجية نشر الثقافة العلمية
وموضوعية  عملية  بصورة  ولإلجابة 
)العربي(  أقامت مجلة  السؤال  هذا  عن 
ف��ي ذل���ك ال��ع��ام ن��دوت��ه��ا ال��س��ن��وي��ة حتت 
واس��ت��ش��راف  العلمية  )ال��ث��ق��اف��ة  ع��ن��وان 
ج��ادة  م��ح��اول��ة  ف��ي  ال��ع��رب��ي(،  املستقبل 
ل��ت��ق��ص��ي م��ث��ال��ب وأزم������ات ن��ش��ر ال��وع��ي 
العربي،  ال��وط��ن  ف��ي  العلمية  بالثقافة 
واستقصاء دور امللحق العلمي بن روافد 

العلم العربي ودورياته العربية األخرى.
وفي افتتاحية العدد نفسه من مجلة 
العسكري  ال��دك��ت��ور  خ��ص��ص  )ال��ع��رب��ي( 

م��ق��ال��ه االف��ت��ت��اح��ي )ح���دي���ث ال��ش��ه��ر( 
ل��ل��م��وض��وع ف��ي م��ق��ال��ة ب��ع��ن��وان )ال��ع��رب 
والثقافة العلمية..ترف فكري أم ضرورة 

عصر؟(.
وأوضح الدكتور العسكري في املقال أن 
»األسئلة التي تراودنا اليوم حول الثقافة 
العلمية، سبق وأن أرقت مجتمعات الدول 
العلمي  التقدم  طليعة  في  ص��ارت  التي 
والتقني اآلن، ارتباطًا مع عصر النهضة، 
أدى  ال��ذي  العلمية  الثورة  جنن  وتكّون 
نفسه  كاشفًا عن  تبلور  إلى نشوء صراع 
ب��ق��رن تقريبًا،  ب��ع��د ذل���ك  أك��ث��ر  ب��وض��وح 
أوروب���ا،  ف��ي  العلمية  احل��رك��ة  ب���زوغ  فمع 
أوائل القرن الثامن عشر، احتدم الصراع 
الفكري بن النخب املثقفة، والتي كانت 
هي  اإلنسانية  والعلوم  والفنون  اآلداب 
نوع  وب��ن  جعبتها،  في  التي  السهام  كل 
من  موجة  مع  يتفق  اجلديد  الفكر  من 
جتسدت  والتقنية  العلمية  اإلب��داع��ات 
في الواقع أم��ام الناس وراح��ت تغير من 
واالجتماعية  اليومية  احلياة  مواصفات 
 واالق�����ت�����ص�����ادي�����ة ل�����ه�����ذه ال�����ب�����ل�����دان«.
وب��ع��د رح��ل��ة ف��ي ت��ط��ور اجل���دل الفكري 
وال��ع��ل��م��ي ف���ي أوروب�������ا، ي��ص��ل ال��دك��ت��ور 
التي  املرتكزات  من  ع��دد  إل��ى  العسكري 
ال��ت��أس��ي��س لفلسفة  ن��وع��ًا م��ن  ج��س��دت 

امللحق العلمي وهذه املرتكزات هي:
املبسطة  العلمية  احلقائق  نشر  إن   <
ليس هو الهدف النهائي للثقافة العلمية، 
فالثقافة مبعناها الواسع محصلة العلوم 
بها  يسترشد  ال��ت��ي  وال��ف��ن��ون  وامل���ع���ارف 
اإلنسان التخاذ مواقفه وطريقة حياته، 
ومن أهم أهداف الثقافة العلمية أن يتخذ 
اإلنسان لنفسه الطريق أو املنهج العلمي 
حلل مشكالته في حياته اليومية. ويعني 
تفسير  ال��ع��ل��وم  تبسيط  ي��واك��ب  أن  ه��ذا 
املنهج العلمي الذي يتناول العلماء من 
خالله مشكالتهم العلمية، وكيف يصلون 
لغير  تتيح  العلمية  والثقافة  إلى حلها. 
املتخصصن فرصة اإلملام باملنهج العلمي 

الذي ال غنى عنه لتقدم أي مجتمع.
الفلسفي«  »االستيعاب  إلى  الدعوة   <
مل��ن��ج��زات احل���ض���ارة ال��غ��رب��ي��ة- وال����دول 

التقانة العلمية ضرورية عصرية وليست ترفًا فكريًا

صــــدر   2005 عـــــــام  فـــــي 
ليمكن  الــعــلــمــي  املــلــحــق 
الــــشــــبــــاب الــــعــــربــــي مــن 
قراءة اللغة التي يتحدث 
بـــهـــا الـــعـــالـــم لـــغـــة الــعــلــم 
املستقبل بقطار  واللحاق 
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اآلخذة بأدوات التقدم العلمي في الشرق- 
ال الستهالك منتجاتها، بل فض أسرارها، 
مع  ت��ت��الءم  معرفة  إن��ت��اج  لنا  يتيح  مم��ا 
ال��ع��ص��ر وال ت��ت��ن��اف��ر م���ع خ��ص��وص��ي��ت��ن��ا 
الثقافية. ولن يكون لنا منهج في التفكير 
حتى تكون لنا رغبة صادقة في أن نخوض 
املعرفة  تنتج  التي  العقلية  ف��ي  ونفتش 

العلمية.
صغرى  منظومة  العلمية  الثقافة   <
التي  ال��ع��ام��ة،  الثقافية  املنظومة  داخ��ل 
وه��ذه  ككل.  املجتمع  م��ن حياة  ه��ي ج��زء 
تبسيط  ت��ت��ض��م��ن  ال��ص��غ��رى  امل��ن��ظ��وم��ة 
العلمي  والنشر  العلمي  واإلع��الم  العلوم 
وأدب  العلمية  والقيم  العلمية  والرحالت 

اخليال العلمي أيضًا.
وب���ال���ف���ع���ل ق�����دم امل���ل���ح���ق ع���ل���ى م���دى 
من  كبيرًا  عددًا  لصدوره  األولى  السنوات 
العلمية  بالثقافة  املتعلقة  امل��وض��وع��ات 
وف��ق��ًا ل��ه��ذه األس���س، حيث ق��دم اجلديد 
في مجال الفضاء واالكتشافات اجلديدة 
ف��ي م��ج��ال وص���ول اإلن��س��ان إل��ى مراحل 
جديدة في رحلته عبر الفضاء، إلى املريخ 
والرحالت االستطالعية التي سبقت ذلك 
وغيرها، كما قدم العشرات من املوضوعات 
الطبية،  االكتشافات  أح��دث  عن  الطبية 
التكنولوجيا اجلديدة  وكذلك في مجال 
وأهم االبتكارات التي توصلت لها في عدد 
من املجاالت العلمية وفي احلياة اليومية، 
إضافة إلى قصص اخليال العلمي كرافد 
العلمي،  للمنجز  روافد سبق اخليال  من 
العلم  ع��الق��ة  ع��ن  متنوعة  وم��وض��وع��ات 
اخلاصة  احل��دي��ث��ة  االت��ص��االت  بتقنيات 
ب���أح���دث ت��ط��ب��ي��ق��ات احل����اس����وب وش��ب��ك��ة 
كبار  مع  املترجمة  واحل���وارات  اإلنترنت، 

علماء العالم.
السنوات  خ��الل  العلمي  امللحق  وم���ّر   
اخل��م��س ال��ت��ي ص���در خ��الل��ه��ا ب��ع��دد من 
املراحل التي حاولت أن تتماس باستمرار 
م����ع األس������س واالس���ت���رات���ي���ج���ي���ات ال��ت��ي 
تتراوح  حن  في  التحرير،  رئيس  أرساها 
البحتة  العلوم  بن  أحيانًا  االهتمامات 
وأحيانًا  وتطورها،  احلية  الكائنات  وعلم 
وفي  اليومية،  احلياة  مجاالت  إل��ى  تعود 

في  العلوم  تطبيقات  إل��ى  أخ��رى  أحاين 
البديلة.  والطاقة  والطاقة  البيئة  مجال 
يضاف إلى ذلك عدد كبير من املوضوعات 
التي تناولت الكثير من اإلجنازات العلمية 
من  الكثير  وتفسير  ال��ع��ال��م،  أرج���اء  ف��ي 
والقدمية  املستجدة  الطبيعية  الظواهر 
وف��ق��ًا ألح���دث م��ا ت��وص��ل إل��ي��ه الباحثون 
واألبحاث  االكتشافات  ورصد  الغرب،  في 
اجل��دي��دة اخل��اص��ة ب��اجل��ي��ن��ات وال��وراث��ة 
ودوره����ا ف��ي ع��الج الكثير م��ن األم���راض 
امل��زم��ن��ة، إض��اف��ة إل��ى اإلج��اب��ة ع��ن أسئلة 
القراء حول العديد من الظواهر العلمية 
املجردة، أو تلك املتعلقة بشأن من شؤون 

حياتنا اليومية بصورة مبسطة وواضحة.
 واس����ت����ط����اع امل���ل���ح���ق ت���ق���دمي من����وذج 
إلصدار شهري مختص بالثقافة العلمية 
وت��ب��س��ي��ط��ه��ا ون��ش��ره��ا ف���ي رب����وع ال��وط��ن 
العربي، متكئًا على توزيع مجلة )العربي( 
ب��ص��ورة كبيرة  ال��وط��ن العربي  أرج���اء  ف��ي 
العربية  ال��دوري��ات  مبعظم  مقارنة  ج��دًا 
العلمية  الثقافة  تصل  أن  آماًل  الثقافية، 
بل  الكبار  من  العرب  للقراء  فقط  ليس 

وللشباب في العواصم واملناطق النائية.
)العربي(  مجلة  احتفاالت  خالل  وفي 
ب��ن��ص��ف ق���رن ع��ل��ى ص���دوره���ا ف���ي يناير 
2008، أعلن الدكتور العسكري عن تفكيره 
مجلة  إل���ى  العلمي  امل��ل��ح��ق  ف��ي حت��وي��ل 
علمية مستقلة، وهو ما قد يكون التطور 
)العربي(  لفلسفة  والنموذجي  الطبيعي 
مهتمة  تنويرية،  كمجلة  ص��دوره��ا  منذ 
والعلمية،  والعقالنية  العقلية  بالقيم 
ورمب���ا س��ي��ك��ون ب��إم��ك��ان ت��ل��ك امل��ج��ل��ة، إذا 
صدرت، أن تنضم إلى شقيقاتها املهتمات 
ب��ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��ل��م��ي��ة، ل��ك��ي ت����ؤدي ال���دور 
العلمي  الوعي  من  املزيد  لنشر  املطلوب 
ال��ع��رب،  ال��ق��راء  ب��ن  العلمية  وال��ث��ق��اف��ة 
لعلها تهدي شعلة األمل مبستقبل أفضل 
لألجيال الواعدة التي قد يكون بإمكانها 

أن حتققه بلغة العلم والعقل.

احتلت موضوعات الفلك حيزًا مناسبًا من مساحة مجلة )العربي(

ثــــمــــة فـــــكـــــرة لـــتـــحـــويـــل 
مجلة  إلى  العلمي  امللحق 
ــة وهـــو  عــلــمــيــة مــســتــقــل
مـــــا قـــــد يــــكــــون الـــتـــطـــور 
الــطــبــيــعــي والــنــمــوذجــي 
ـــســـفـــة )الـــــعـــــربـــــي(  لـــفـــل
فـــي الــتــنــويــر والــثــقــافــة
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اللغة 
واألفكار

في الكتابة 
حول 

العلوم

أخبرت  لو  أنك  ذلك  ومن  أيضًا.   األسئلة  من  نصيبها  تنال  لكنها  شتى،  أسئلة  وممارسوها،  العلمية،  الصحافة  تطرح 
أحدهم أنك تعمل في ذلك املجال، لكان الرد غالبًا: عّم تكتُب إذًا؟

في هذا السؤال القصير تضمينات عديدة وإشكاليات.  فمن ناحية، ليس ثمة حاجة للسؤال في البداية، إذ ما معنى 
أن تسأل ناقدًا رياضيًا عّم يكتب؟  فالناقد الرياضي يكتب، بداهة، عن الرياضة.  ورمبا يكون اإلطناب راجعًا ألمرين 
يحويهما، مبواربة، السؤال القصير.  أولهما أن حضور الصحافة العلمية ضعيف في ميدان الصحافة عامة.  فاألمر أشبه 
مبا يحدث لو صادفت أحدهم وأخبرك أنه يعمل مُمثاًل سينمائيًا،  فلو كان صاحبك ممثاًل معروفًا ملا اضطر لتعريف 
ذاته، أما اضطراره للتعريف فدليل على أنه مغمور، الفتقار احلظ أو لشح املوهبة.  واملقصود أننا غالبًا نضطر لتعريف 

األشياء التي لم تصب حظًا من الشيوع.

وليد الشوبكي)*(

)*( كاتب وباحث متخصص باملوضوعات العلمية )قطر(.
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وأم��ا األم��ر اآلخ��ر فهو أن ذل��ك السؤال 
ق��د ُي��ف��ه��م ع��ل��ى ال��وج��ه اآلت����ي: »وع���ن أي 
إشارة لالعتقاد  بدوره  وهذا  تكتب؟«،  علم 
تهتم فقط  العلمية  الصحافة  أن  الشائع 
ونظريات  أبحاث  من  العلم  »منتجات«  ب� 
واختراعات وغيرها.  فإذا كانت الصحافة 
ال��ع��ل��م��ي��ة ت��رت��ك��ز ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات ال��ع��ل��م، 
واألخيرة قليلة أو نادرة في الوطن العربي 
في املرحلة الراهنة، فماذا يكتب الكاتب أو 

الصحافي العلمي العربي إذًا؟
كنت قد ناقشت األمر الثاني في منتدى 
وقلت  امل��اض��ي،  ال��ع��ام  ف��اس  مبدينة  عقد 
الوطن  في  العلمية  الصحافة  ازده���ار  إن 
ل(  )امُلتخيَّ الترابط  فك  يقتضي  العربي 
العلم. فالصحافة  منتجات  وب��ن  بينها 
ُيقصر  أن  أرحب كثيرًا من  العلمية نطاق 

على منتجات العلم.
سأوجه  مقالي إذًا لألمر األول: ضعف  
في الصحف  العلمية  الصحافة  غياب  أو 

ومواقع اإلنترنت املقروءة بصورة واسعة.  
ذلك،  لتفسير  تصلحان  مقاربتان   وثمة 

وإن لم تقدم أيهما إجابات كاملة. 
تتناول الصحافي  امل��ق��ارب��ت��ن  إح����دى 
ال��ذي  ال��س��ي��اق  ت��ت��ن��اول  واألخ����رى  ودوره؛ 
يعمل فيه ذلك الصحافي.  فقد نقول إن 
ناجت  غيابها  أو  العلمية  الصحافة  ضعف 
التي  الصحافية  امل��واد  ت��ردي مستوى  عن 
ي��ؤدي  مم��ا  للنشر،  الصحافيون  يقدمها 
إل��ى ع���زوف احمل��رري��ن ع��ن نشرها وإي��ث��ار 

غيرها.  وقد نقول إن مشكالت الصحافة 
العلمية تنتج عن غلبة النزعة االستهالكية  
إلى  كما  الصحف،  ل��دى  و»االستسهالية« 
ندرة احملرر املثقف، املهتم بالعلوم واملدرك 
أهميتها.  ورمبا يكون غنيًا عن البيان أن 
في كال القولن شيئًا من احلقيقة أو وجها 

من أوجهها.  
ولكن إن كان ال بد من اختيار أحدهما 
لإلصالح، فعلى املقاربة األولى يقع اختيار 
امل��رء  ي��س��ع��ى  ف���أن  السطور.   ه���ذه  ك��ات��ب 
)وأرش���د(  أي��س��ر  أواًل  ف��ي نفسه  ل��إلص��الح 
م���ن ال���ب���دء ب��ال��س��ع��ي إلص����الح اآلخ��ري��ن 
املرجوة،  الكفاءة  غير  على  محررين  )من 
من  تفضل  سياسية وجماهير  أنظمة  أو 
يقودون  م��ن  ي���ؤدون ح��رك��ات اخلصر على 
نقبل  ع��ن��دم��ا  ك��ذل��ك،  الفكر(.   ح��رك��ات 
- ن��ح��ن ج��م��اع��ة ال��ك��ت��اب وال��ص��ح��اف��ي��ن 

املستوى  عن  كاملة  املسؤولية   - العلمين 
ذلك  ف��إن  العلمية،  للصحافة  الضعيف 
سيؤدي إلى ثمار أكثر وأنضر من تلك التي 
بإلقاء  للتحسن  سعينا  ل��و  جننيها  ق��د 
اللوم على آخرين.  فتجويد ما نقدم،  في 
الكم والكيف، أمر إيجابي بغير شك.  أما 
أن ننتظر حتى »تصطلح األحوال« فرمبا 

ذلك يؤدي إلى ال شيء.
وف���ي ال��س��ط��ور اآلت��ي��ة س��أت��ن��اول بعض 
الصحافة  في  األداء  جتويد  حول  األفكار 
جتربة  على  معتمدًا  العلمية،  والكتابة 
وراص��دًا طرفًا مما حوت هذه  متواضعة،  

التجربة من إخفاقات و»اكتشافات«.

 عن اللغة 
  رمبا حدث ذلك خالل العام األول من 
اشتغالي بالكتابة العلمية )وكان ذلك عام 
»عقبتن«  ثمة  أن  لي  ب��دا  فقد    .)2004
أكتب حول  ما  تنمية  وب��ن  بيني  حت��والن 
هاتان  السواء.   على  وكيفًا  كمًا  العلوم، 
ال��ل��غ��ة واألف���ك���ار. واللغة  ال��ع��ق��ب��ت��ان ه��م��ا 
وك��ان��ت  الضاد.   ل��غ��ة  ه��ن��ا  أق��ص��د  ال��ت��ي 
ق��ادر  أن��ي غير  ل��ي  ب��دا  أن��ه  فيها  »العقبة« 
ع���ل���ى ت��ط��وي��ع��ه��ا، خ���اص���ة ح����ن ي��ت��ع��ل��ق 
اللغة  ف��ي  اجل��دي��دة  باملصطلحات  األم���ر 
عنها،  ننقل  التي  اللغة  وهي  اإلنكليزية، 
كثير  ف��ي  اقتباسًا  أو  ترجمة  ب��ال��ض��رورة، 
فأفكار  املقصودة  األفكار  وأما  مما نكتب.  
العلمية.  فبفرض أن املرء متكن  املقاالت 

العلمية  الصحافة  ازدهـــار 

في الوطن العربي يقتضي 

ـــل  فــــك الــــتــــرابــــط امُلـــتـــخـــيَّ

العلم منتجات  وبني  بينها 
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من ترويض اللغة وتطويعها، فمن أين له 
أن يأتي بأفكار متجددة ملقاالت عن العلوم 

في الوطن العربي؟
القول  حسب  وال��ل��غ��ة،  باللغة؛  ول��ن��ب��دأ 
الشائع، وعاء الفكر؛ أي إن األفكار، مهما 
علت قيمتها، ال قيمة لها إن لم »تترجم« 
إلى لغة - كلمات وجمل وفقرات - يفهمها 
وسيط  امل��ك��ت��وب��ة  القراء. واللغة  معظم 
التواصل الوحيد بن الكاتب وقرائه، ومن 
ثم فال بد من إجادة اللغة وتطويعها.  وقد 
شغلني هذا حن بدأت االشتغال بالكتابة، 
وبخاصة حن الحظت أن ما كتبت لم يكن 
عملت  قد  )وكنت  أترجم  كنت  ما  بجودة 
ه��ذا  وج��ع��ل��ن��ي  ل��ن��ح��و عام(.   ب��ال��ت��رج��م��ة 
أفكر فيما قد يكون سببًا لذلك.  وهداني 
أطول  زم��الء  مع  )وك��ذا احلديث  التفكير 
باعًا في الكتابة(، إلى أن السر رمبا يكمن 

في تنظيم الكتابة أو بنيتها.
  وِل��ب��ن��ي��ة ال��ك��ت��اب��ة م��س��ت��وي��ان، ظ��اه��ر 
تترتب  كيف  بالظاهر  واملقصود  وباطن.  
اتخذنا  فلو  الكتابة.   في  البناء  وح��دات 
فقرات،  م��ن  امل��ق��ال  يتكون  كمثال،  م��ق��ااًل 
كلمات.   من  واجلمل  ُجمل،  من  والفقرة 
املهم  من  ف��إن  املسألة،  ه��ذه  بدهية  ورغ��م 
أن يتذكرها الكاتب دائمًا.  ففي احملصلة، 

والكتابة  قصة،  أو  كتابًا  أو  مقااًل  أكتبَت 
فكلمة  كلمة  اخ��ت��ي��ار،  عملية  ب��األس��اس 
لتتكون  فجملة   وجملة  جملة،  لتتكون 
فرانسن  املؤلفة  تذكر  كما  وهكذا،  فقرة، 
Read-( »أن تقرأ ككاتب« ببروز في كتابها 

.)ing Like a Writer
بطريقة  فيتعلق  الباطن  املستوى  وأم��ا 
التفكير، أو طريقة تنظيم األفكار، بحيث 
املقروءة،  هيئتها  في  األف��ك��ار،  ه��ذه  تتخذ 
وهذا  والفقرة.   للجملة  املألوف  القالب 
في  )فحسب(  جماليًا  ُعرفا  ليس  القالب 
واملقصود  بنائي.   ُعرف  وإمنا هو  الكتابة، 
بالكلمات،  الصفحات  ميأل  ال  الكاتب  أن 
ثم يفكر حينها في حتويل »كتلة« الكتابة 
للعرف  م��راع��اة  وف��ق��رات  إل��ى جمل  تلك 
اجلمالي في الكتابة.  وإمنا يفكر الكاتب 
وعينا عقله ال حتيدان عن  فيما سيكتب 
كيفية صياغة أفكاره في كلمات، والكلمات 

في جمل، واجلمل في فقرات.  
وي��ش��ب��ه ذل����ك م���ا ي���ح���دث ف���ي ال��ط��ه��ي 
دائمًا(.   ل��دي  مفضلة  الطهي  )وأم��ث��ل��ة 
فاملرء حن يقبل على تنفيذ وصفة طعام 
أواًل مع  ويتعامل  يفكر  فإنه  لطبق شهي، 
التفاصيل التي تؤدي إلى النتيجة النهائية 
الكتابة، ففيها  ف��ي  وباملثل  )املشتهاة(.  

امل��ض��م��ون )األف����ك����ار( وال��ق��ال��ب )اجل��م��ل 
والفقرات( مرتبطان أشد االرتباط.  وفي 
أحسن األحوال، ورمبا مع طول التمرس، 
بقالبها  ُم���زدان���ة  لكاتبها  األف���ك���ار  ت��أت��ي 
املفضل.  فتلك فكرة تأبى إال أن متتد على 
ُتقتطف  دانية  فكرة  وهذه  عديدة،  فقرات 

في جملة واحدة.
مقدار  في  يفكر  إذ  هنا،  الكاتب  وح��ال 
م��ا »حت��ت��م��ل« ك��ل جملة أو ك��ل ف��ق��رة من 
م��ع��ل��وم��ات أو أف����ك����ار، رمب����ا ت��ش��ب��ه ح��ال 
يعرف  امل��ج��ي��د  ف��ال��ب��س��ت��ان��ي  البستاني.  
م���ق���دار حاجتها  ف���ي  ت��ت��ب��اي��ن  أزه�����اره  أن 
باملاء  عليها  أفضت  إن  زهرة  للماء، فتلك 
ذبلت، وهذه إن ُحلت بينها وبن وافر املاء 
أجفلت. ومن هذه وتلك يبزغ منظر يسر 
يعرف  البستاني،  كصاحبنا  ال��ن��اظ��ري��ن، 
حاجتها  ف��ي  تتفاوت  األف��ك��ار  أن  الكاتب 
ومن  والفقرات.   واجل��م��ل  الكلمات  م��ن 
وحدات  إلى  أفكاره  يفكك  بأناة،  فإنه،  ثم 
صغيرة ميكن تفصيل كل منها في جملة.  
معا  تنضم  للفكرة  الصغيرة  واجلزيئات 
لتكون فقرة، ومن مجموع الفقرات يتكون 
املقال، ومن مجموع املقاالت )أو الفصول( 

يتكون الكتاب.  
 ف��ال��ك��ت��اب��ة، ف��ي ج��وه��ره��ا، آل��ي��ة لنقل 

تفتقر معظم وسائل اإلعالم العربية إلى اإلعالمي العلمي املتخصص

الـــلـــغـــة املـــكـــتـــوبـــة وســيــط 
الــــتــــواصــــل الــــوحــــيــــد بــني 
الــكــاتــب وقـــرائـــه ومــــن ثم 
فــال بــد للكاتب مــن إجــادة 
وفهمها وتــطــويــعــهــا  الــلــغــة 
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أن  يعلم  )امل��رس��ل(  وال��ك��ات��ب  املعلومات.  
من  كبير  ع��دد  ل��دي��ه  )ال��ق��ارئ(  املستقِبل 
الكاتب  ي��ح��رص  االنتباه. لذا  مشتتات 
ع��ل��ى أن ي��ح��ول األف����ك����ار، وه����ي ه��الم��ي��ة 
للتراص  قابلة  بناء  وح��دات  إلى  بطبعها، 
مجملها  ف��ي  لتكون  بعضا،  بعضها  ف��وق 
بناء متماسكًا.  وليست هذه الوحدات إال 
كانت  والفقرات. وكلما  واجلمل  الكلمات 
الكاتب،  عقل  في  ودقيقة  واضحة  الفكرة 
وكما  وجمل.  لكلمات  ترجمتها  في  أج��اد 
»عن  كتابه  في  زنسر  وليام  الكاتب  يقول 
 )On Writing Well( اجليدة«  الكتابة 
تنتج  ال   )clear( »الواضحة«  الكتابة   إن 

إال عن فكر واضح.
أق��ص��د س��أس��وق م��ث��اًل، وهو   ولبيان م��ا 
الفقرة األولى من مقال ورد في صحيفة 

مصرية، يوم 14 أكتوبر 2009:
  )تعرضت الدراسة التى أصدرتها وزارة 
األول،  أم���س  اإلداري�����ة،  للتنمية  ال��دول��ة 
احلاكمة  األخالقية  »األط���ر  ع��ن��وان  حت��ت 
السياسية  للتغيرات  املصرين«،  لسلوك 
واجهت  التي  واالجتماعية  واالقتصادية 
الستينيات،  بداية  منذ  املصري  املجتمع 
وأدت إلى تغير بعض قيمه بشكل خطير، 
النزاهة  قيم  قياس  ال��دراس��ة  واستهدفت 

والشفافية والفساد في املجتمع(.
نستطيع إعادة توزيع املعلومات في هذه 

الفقرة على النحو اآلتي:
اإلدارية  للتنمية  الدولة  وزارة  )أص��درت 
أمس األول دراسة تتناول مدى واسعًا من 
املصري  املجتمع  شهدها  التي  التغيرات 
م��ن��ذ ال��س��ت��ي��ن��ي��ات، وم���ن ذل���ك ال��ت��غ��ي��رات 
واالجتماعية.   واالق��ت��ص��ادي��ة  السياسية 
وس���ع���ت ال������دراس������ة، وع���ن���وان���ه���ا »األط�����ر 
املصرين«  لسلوك  احل��اك��م��ة  األخ��الق��ي��ة 
التغيرات  ه��ذه  ب��ن  ال��ع��الق��ة  الستكشاف 
املجتمع  في  السلوكية  والظواهر  والقيم 
املصري، كقيمتي النزاهة والشفافية، وكذا 

ظاهرة الفساد(.
أكثر  للفقرة  الثانية  النسخة  ليست 
بالغة وال أجزل أسلوبًا من األول��ى، وإمنا 
الفارق بينهما مراعاة األفكار التي ألهمنا 

صاحبنا الطاهي وصاحبه البستاني.
لم يكن لدي علم بالطاهي أو البستاني 
2004،  ولكن  الكتابة في عام  حن بدأت 
ما إن انتبهت إلى هذه األفكار حتى بدأت 
أدرك سبب كون ترجمتي أفضل من كتابتي 
أنقل  أك��ن  ل��م  الترجمة  ففي  األصيلة.  
وإمنا  العربية،  اللغة  إلى  فحسب  األفكار 
البنية أيضًا.  وإذ كانت البنية التي أنقلها 

سليمة ومنطقية، فإن الترجمة كانت تبدو 
لي سليمة ومنطقية أيضًا، بقدر أكبر مما 

بدت لي كتاباتي.
وتنظيم  الكتابة  بنية  مسألة  أن  بيد 
األفكار، على أهميتها، لم تكن وحدها ما 
االنتباه  إل��ى  سعيي  فمع  مضجعي؛  قض 
أن  الح��ظ��ت  الكتابة،  ف��ي  البنية  ألهمية 
ك��ت��اب��ت��ي، رغ���م أن��ه��ا ت��أل��ي��ف أص��ي��ل وليس 
ترجمة، تبدو لي كأنها ترجمة مقاالت غير 
عربية.  وأوقعني هذا في حيرة جديدة من 
أكون عربّي املخبر واملظهر  إذ كيف  أمري، 
لغة  ع��ن  ترجمة  وكأنها  كتابتي  تبدو  ث��م 

أعجمية؟
ول��س��ؤال  التفكير،  إل��ى  ع��دت  وم��ج��ددًا 
الزمالء األكثر مترسًا. ومن هذا وذاك بدأت 
اللغة  امل��الح��ظ��ات ع��ن  ل��ي بعض  ت��ت��ب��ّدى 
اإلنكليزية. فعلى  باللغة  مقارنة  العربية 
على  ت��ع��ت��م��دان  كلتيهما  أن  م��ن  ال��رغ��م 
م��ف��ه��وم اجل���ذر ال��ل��غ��وي وم��ش��ت��ق��ات��ه، ف��إن 
فلسفة  م��ن  ك��ث��ي��رًا  اإلنكليزية استفادت 
suf-( وال���ل���واح���ق   )prefix( اال���ب���وادئ 
)باإلنكليزية(  الكاتب  متكن  التي    )fix
م��ن اس��ت��ح��داث ع��دد ه��ائ��ل، وم��ف��ه��وم، من 
 ،mutli البادئة  إضافة  فمثاًل،  الكلمات.  
التالية  الكلمة  إلى  تضيف معنى »عديد« 

كتب اللغة منهل ضروري للكاتب العلمي

الـــكـــاتـــب الــعــلــمــي يــّطــلــع 
ومــن  أجنبية  لــغــات  عــلــى 
عــلــى  نــــكــــون  أن  املـــفـــيـــد 
بالفروق  العلم  مــن  شــيء 
الـــبـــنـــائـــيـــة بــــني الـــلـــغـــات 
أنــفــســنــا  حـــتـــى ال جنــــد 
نترجم  وكـــأنـــنـــا  نــكــتــب 
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multi- لها.  ومن ثم،  ظهرت كلمات مثل
مهام  يجري  أو  املهام،  )متعدد   ،tasking
)متعدد   multi-purposeو آن��ي��ًا(  ع��دة 
الوظائف( وغيرها.  وتشبه اإلنكليزية هنا 
»األحجية« الكبيرة التي يستطيع املرء أن 
يعيد تركيب قطعها اجلاهزة ليحصل على 

تنويعات ال حصر لها من الكلمات.
لفلسفة  أعلم،  فيما  ثمة مقابل،   ليس 
فالعربية  العربية،  في  اللغوية  األحجية 
أكثر التزامًا باالشتقاق في توليد الكلمات 
والتراكيب اجلديدة.  ومن ثم، فإننا حن 
ننقل آلية التركيب والتنويع من اإلنكليزية 
إلى العربية بغير تفكر، تكون النتيجة لغة 
رغم  وتشوبها،  ركاكة،  من  تخلو  ال  عربية 

أصالة الكتابة، شوائب الترجمة.  
مبثال؛   سأستعن  أق��ص��د  م��ا  ول��ب��ي��ان 
درس���ت ض��م��ن م���ادة األح��ي��اء ف��ي مرحلة 
الثانوية العامة في مصر فصاًل حول املادة 
واللفظ  »ال��دن��ا«،  )أو   DNA ال���  ال��وراث��ي��ة، 
أحمد  الدكتور  ال��راح��ل  واملترجم  للعالم 
مقدمة  الفصل  ذل��ك  وشمل  مستجير(.  
ومنها  ال��وراث��ي��ة،  الهندسة  ع��ن  تعريفية 
ف��ي شريط  اجل���زء  »ق���ص«  إمكانية  م��ث��اًل 
حيواني،  بروتن  إنتاج  عن  املسؤول  الدنا 
لبكتيريا  ال���دن���ا  ش��ري��ط  في   و»ل��ص��ق��ه« 
م���ث���اًل، ب��ح��ي��ث ن��ت��م��ك��ن م���ن إن���ت���اج ذل��ك 

التجارية.   أو  الطبية  البروتن لألغراض 
وكانت الترجمة العربية لهذه العملية »ال� 
DNA ُمعاد االحتاد« وهي ترجمة حرفية 
 recombinant اإلنكليزي  للمصطلح 

ل��ذات املصطلح   ق��رأت ترجمة  DNA. ثم 
الدكتور  ترجمها  التي  الكتب   أحد   ف��ي 
اجلينات  »ع��ص��ر  ك��ت��اب  )ل��ع��ل��ه  مستجير 
مختلفة  ترجمة  وكانت  واإللكترونيات«(، 
الدنا  وأكثر جمااًل:  ودقيقة متامًا،  متامًا، 
م.  ما فعل الدكتور مستجير هنا أنه  امُلطعَّ
لم يكتف بترجمة حرفية ركيكة، وإمنا سعى 
لتقدمي ترجمة شارحة للعملية املقصودة، 
لفظة  اض  الفيَّ معجمه  من  استدعى  ثم 
واحدة تلتقط املعنى في أحرف معدودة.  

م«. وهكذا بزغ »الدنا امُلطعَّ
ال��ت��رك��ي��ب  م���ب���دأ  أن توافر  وامل���ق���ص���ود 
اللغة  ب��ن��اء  ف��ي  األح��ج��ي��ة(  )أو  والتنويع 
العربية  ال��ل��غ��ة  ف��ي  وغ��ي��اب��ه  اإلن��ك��ل��ي��زي��ة 
ل��ه أوج����ه ح���ري ب��ال��ك��ات��ب، وب��خ��اص��ة في 
فمن  إليها.   ي��ن��ت��ب��ه  أن  ال��ع��ل��وم،  م��ج��ال 
ن��اح��ي��ة، اس��ت��ق��رار ه��ذا امل��ف��ه��وم ف��ي اللغة 
وكتابها  متحدثيها  اإلنكليزية يساعد 
ومفهومة  جديدة  مب��ف��ردات  اإلت��ي��ان  على 
يتصدى  م��ن  أن  ه��ذا  ويعني  ألي.   بغير 
اللغة  املتجددة في  املفردات  لترجمة هذه 
احلرفية،  للترجمة  يضطر  رمب��ا  العربية 

توفيرًا للوقت واجلهد.  ولكن في املقابل، 
العربية على االشتقاق  اللغة  اعتماد  فإن 
ك��آل��ي��ة رئ��ي��س��ي��ة ف��ي اس��ت��ح��داث امل��ف��ردات 
ليس  كانت  )وإن  عالية  درج��ة  لها  يضمن 
سهلة املنال( من التنوع احلقيقي.  فمثاًل 
مفردة »انتواع« )وهي ترجمة قرأتها حديثا 
األن��واع  ظهور  أي   »speciation« للفظة 
وجديدة  أصيلة  الكائنات(  من  اجل��دي��دة 
 multi-purpose كلمة  أم���ا  آن.   ف��ي 
نتائج  ال��واق��ع ج��دي��دة ألن��ه��ا  ف��ي  فليست 
تركيب مفردتن موجودتن.  واملقصود أن 
التركيز على االشتقاق يساعد على إثراء 
اللغة، ولكنه في ذات الوقت يتطلب موهبة 

وصبرا رمبا ال يتاحان للكثيرين.
ب��ال��ض��رورة  ي��ّط��ل��ع  ال��ع��ل��م��ي   والكاتب 
ع��ل��ى ل��غ��ات أج��ن��ب��ي��ة )والس��ي��م��ا ال��ل��غ��ات 
األوروبية(. ومن املفيد أن نكون على شيء 
اللغات  بن  البنائية  بالفروق  العلم  من 
حتى ال جند أنفسنا نكتب وكأننا نترجم.  

 عن األفكار
ث��م إن ه��ن��اك األف���ك���ار؛ أف��ك��ار امل��ق��االت 
ك��ان  ال��ك��ت��اب��ة  ب����دأُت  ف��ع��ن��دم��ا  العلمية.  
أكتب سيكون مقاالت  ما  كل  أن  اعتقادي 
ذلك أني  البحث. ويعني  على  معتمدة 
أو  العلمية  املوضوعات  أح��د  أتخير  كنت 

الصحافة العلمية اجلادة تستطيع تنمية منظور جديد للعلوم في الوطن العربي

غـــــــيـــــــاب الــــتــــحــــقــــيــــقــــات 
اجلادة حول  الــصــحــافــيــة 
والتقنية في  العلوم  أمـــور 
الــوطــن الــعــربــي يــعــد أحــد 
ـــكـــبـــرى أمــــام  املــــعــــوقــــات ال
ازدهـــــــار اإلعــــــالم الــعــلــمــي
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في  ق���راءات���ي  خ���الل  )م���ن  التكنولوجية 
املجالت شبه العلمية، إذ إني لم أكن بعد 
تلك  في  علمية  دوري��ات  على  اطلعت  قد 
ال��ف��ت��رة(، ث��م أج���ري م��زي��دًا م��ن البحث 
ع���ن م��ع��ل��وم��ات ح����ول امل���وض���وع امل��خ��ت��ار 
وبهذه  املقال.   أكتب  ث��م  اإلن��ت��رن��ت،  على 
البريونات  ع��ن  م��ق��االت  كتبت  الطريقة 
ناحية  البقر من  وعالقتها مبرض جنون 
أخ��رى،  ناحية  م��ن  البشر  ل��دى  وال��ذاك��رة 
ومحركات  احل��واس��ي��ب،  ف��ي��روس��ات  وعن  

البحث، وغيرها.
الطريقة  ه��ذه  أن  أدرك  ب���دأت  لكني    

ت�����س�����ت�����غ�����رق 

كان  لو  )وبخاصة  كبيرين  ووقتًا  مجهودًا 
لكسب  وحدها  الكتابة  على  يعتمد  امل��رء 
رزقه(. ولم يتعلق األمر باألوجه العملية 
للكتابة فحسب.  فقد بدأ القلق يساورني 
أن���ي رمب���ا ل��م أك���ن ق����ادرا ع��ل��ى اإلت��ي��ان ب� 
»أف��ك��ار ج��دي��دة« ترضي احمل��رري��ن بصورة 

منتظمة.
ب��دأت أفكر ف��ي »من���اذج« أخ��رى   وهكذا 
للكتابة حول العلوم والتقنية توفر »أفكارا« 
ال��ن��م��وذج  ه���ذا  ي��ك��ن  انتظامًا. ولم  أك��ث��ر 
املعتمدة  الصحافية  الكتابة  سوى  اآلخر 
مع  احل��وار  أو  الصحافي،  التحقيق  على 
وتضمن  ال��ن��ظ��ر  م��ح��ل  ب��األم��ر  معنين 
آرائ���ه���م ف��ي امل��ق��ال ب����داًل م��ن االرت��ك��از 
أو  املجالت  في  البحث  على  كلية 
هذا  وتصادف  اإلنترنت.   عبر 
االك��ت��ش��اف م��ع ح��ادث��ة ذات 
كتبته. وكنت  مبقال  صلة 
ق�������د أرس�������ل�������ت م�����ق�����ااًل 
في  للنشر  باإلنكليزية 
اإلنترنت،  م��واق��ع  أح��د 
تواصل  أّول  ذل��ك  وك��ان 
بيني وبن محرري هذا 
احملررة   رد  املوقع. وكان 
على  امل��ق��ال  ستقبل  أنها 
لكنها  امل������رة،  ت��ل��ك  ح���ال���ه 
من  م��زي��دًا  أج���رى  أن  تتوقع 
»املشي« في املقال املقبل.  وكانت 
تقصد أنها ترغب أن ألتقي بخبراء 

أو معنين حول موضوع املقال التالي.  
ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق  ن���ظ���ري  ال���ت���ف���ت  إن  وم�����ا 
ال���ص���ح���اف���ي ح���ت���ى وج������دت ف���ي���ه م��غ��امن 
جتري  الذين  األشخاص  أن  منها  كثيرة، 
معهم احلوارات كثيرًا ما ميدونك بأفكار 
ملقاالت تالية، ومنها أن  منهاج التحقيق 
الصحافي يكاد يجبر الكاتب على االنتباه 
فيما  اجل���وار،  هموم  أو  احمللية،  ل��ل��زاوي��ة 
البحث  على  املعتمدة  فالكتابة  يكتب.  
فقط قد تؤدي أحيانًا إلى مقاالت جيدة 
ولكنها ليست بالضرورة ذات صلة بأحوال 
بلد معن ذي ظ��روف معينة  األف���راد في 
)وال أب����رئ ب��ع��ض م��ق��االت��ي م���ن ذل���ك(. 
على  وبارتكازه  الصحافي،  التحقيق  أم��ا 

سياق  من   معنين  أشخاص  مع  احل��وار 
جغرافي معن، فيجعل االشتباك اخلالق 
مع قضايا املجتمع أمرًا شبه حتمي. وقد 
مقاالت  قطر  بدولة  إقامتي  خالل  كتبت 
وواح���ة  التعليمية  امل��دي��ن��ة  ح���ول  ك��ث��ي��رة 
قطر للعلوم والتكنولوجيا ومشروع سدرة 
التحقيق  على  تعتمد  وكلها  ل��ألب��ح��اث، 

الصحافي.
الصحافي ال يحظى  التحقيق  أن  بيد 
الصحافة  في  االح��ت��رام  من  يستحق  مبا 
مقاالت  الصحافة  على  ويغلب  العربية. 
الصحافية  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  ول��ي��س  ال����رأي 
على  مقااًل  اقترحت  أني  وأذك��ر  امُلعّمقة.  
أح��د م��ح��رري م��واق��ع اإلن��ت��رن��ت بطريقة 
احمل���رر:  رد  ف��ك��ان  ال��ص��ح��اف��ي،  التحقيق 
أف���ك���ار ج��دي��دة  أي  ت��ك��ت��ب  ل���ن  إن����ك  »أي 
وإمنا ستنقل ما يقول اآلخ��رون؟« فرددت 
أن  م��ع��ن��اه  م��ا  احمل����رر  ف��ق��ال  باإليجاب،  
يضيف  »ل��ن  إن��ه  إذ  إذًا  للمقال  حاجة  ال 

جديدًا«.
  وأرى أن غياب التحقيقات الصحافية 
والتقنية في  ال��ع��ل��وم  أم���ور  اجلادة حول 
ال����وط����ن ال���ع���رب���ي ي���ع���د أح�����د امل���ع���وق���ات 
املجال. فمن  ذل��ك  ازده����ار  أم���ام  ال��ك��ب��رى 
الكتابة  ستظل  التحقيقات  ت��ل��ك  دون 
الرأي )وهي  م��ق��االت  أس��ي��رة  العلوم  ع��ن 
جادة(  أو  نافعة  بالضرورة  وليست  كثيرة 
)وه��ي،  البحث  على  املعتمدة  وامل��ق��االت 
وغير  قليلة  أهميتها،  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
كافية(. فالتحقيق الصحافي يبرز بجالء 
العالقة بن املوضوع محل النظر واحلياة 
اليومية للقراء. ويعني ذلك أن الصحافة 
على  قادرة  اجلادة  )التحقيقية(  العلمية 
الوطن  في  للعلوم  جديد  منظور  تنمية 
ارتباط  املرء  عبره  يشعر  منظور  العربي، 
يشجع  ث��م  وم��ن  اليومي،  بواقعه  العلوم 

ذويه على دراسته وإتقانه.
وك���م���ا ه���ي احل�����ال ف���ي ال���ع���ل���وم، يظل 
التجريب املستمر أمرًا محوريًا، لتحسن 
هنا  والتجريب  األفكار.   وجتديد  اللغة 
يشبه تسلق النخيل، وإن لم حتظ بالتمر 
فقد استمتعت بالصعود واكتشاف منظور 

جديد لألشياء. 
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سمات اللغة
في اإلعالم العلمي

اللغة أداة املعرفة ووسيلة التواصل ووعاء الفكر والثقافة والوجدان, فضاًل 
عن كونها متثل الهوية وتختزل الشخصية.

ولها بال ريب أثر كبير في اختزان العلم وتبليغه وتعليمه, كما أن لها أثرًا 
على  الكالم  كان  هنا  ومن  الناس.  لعامة  وإيصاله  عرضه  حسن  في  كبيرًا 
لغة اإلعالم العلمي على جانب من األهمية ألن اإلعالم يعتمد أساسًا على 
حسن التعبير وجمال الصياغة والتفنن في األداء, فإذا كان اإلعالم علميًا 
من  مبضمونه  وتليق  موضوعه  تناسب  لغوية  صياغة  يصاغ  أن  به  فحري 
ناحية, وحتسن تقدميه إلى عامة القراء على نحو شائق من ناحية أخرى.

ومن ثم كان للغة اإلعالم العلمي سمات البد منها حتى يؤدي هذا اإلعالم 
غرضه على النحو املؤمل منه, وسنعرض فيما يأتي ألبرز هذه السمات:

د. محمد حسان الطيان)*(

)*( رئيس مقررات اللغة العربية باجلامعة العربية املفتوحة )الكويت(.
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– وضوح األسلوب وفصاحة الصياغة:  3
القارئ  الذي يفهمه  الواضح هو  األسلوب 
ينبغي  ول���ذا  مشقة,  أو  عنت  دومن���ا  ال��ع��ادي 
الترميز  في  واإلمعان  التعقيد  من  يخلو  أن 
أو اإلك��ث��ار م��ن امل��ع��ادالت وال��ق��وان��ن العلمية 
املتخصصة من جهة, وأن ينحو نحو التبسيط 
التوضيحية  األمثلة  من  واإلكثار  والتيسير 
أن  كله  ذل��ك  إل��ى  وينبغي  أخ���رى.  م��ن جهة 
عن  ب��ع��ي��دًا  مفهومة,  عربية  صياغة  ي��ص��اغ 
أكثر  ذلك ألن  الترجمة احلرفية وغموضها, 
العلمية  امل��ق��االت  ف��ي  ال��ق��راء  منه  يشكو  م��ا 
بعدها عن روح العربية وأساليبها في التعبير 
وإن كانت كل مفرداتها عربية, والعلة في هذا 
أن الذي كتبها إمنا يترجم ترجمة حرفية ال 

متّت بصلة إلى طرائق التعبير العربية.
التي  الواضحة,  اللغة  هذه  مثل  غياب  إن 
للجمهور  العلم  تبسيط  عاتقها  على  تأخذ 
ه��ذا اجلمهور  ب��ن  ُي��ح��دث قطيعة  ال��واس��ع, 
وال��ث��ق��اف��ة ال��ع��ل��م��ي��ة, وي��ؤك��د ال��ش��ع��ور ال��ذي 
تخص  مسألة  العلم  بأن  لديه  عندئٍذ  يسود 
أهمية  ل��ه  ول��ي��س  امل��ج��ت��م��ع  ف��ي  قليلة  ف��ئ��ة 
ث��ّم ال  ال��ع��ادي��ة. وم��ن  ف��ي سياق حياته  تذكر 
ُيدرك املواطن العادي أهمية العلم ودوره في 
لديه  تتولد  وال  ملجتمعه,  الشاملة  التنمية 
العلمية.  ُأّميته  دوافع ذاتية كافية للحد من 
في  كثيرًا  تسود  التي  الالعقالنية  مردُّ  ولعّل 
مناطق عاملنا النامي, هو انتشار هذه األمية 

العلمية بن أهليها. 

– املوضوعية والبعد عن الذاتية:  4
فاللغة العلمية لغة موضوعية, تكاد تخلو 
البديعية  واحملسنات  اللفظية  الزخرفة  من 
وتنميق  العبارة  إلى جمال  إال  ترمي  التي ال 

تأدية  ف��ي  النظر  دون  ال��ب��ي��ان,  وع��ل��و  اللفظ 
بعيدة  ثم  من  وهي  الداللة.  ووض��وح  املعاني 
عن إثارة املشاعر واألحاسيس, ولغة الوجدان 
والعواطف واألخيلة, وكل ما ينطلق من ذاتية 
الكاتب وشخصيته, أو يصب في ذاتية القارئ 
وشخصيته. إنها لغة العلم واألرقام الدقيقة, 
وأس��ال��ي��ب  ال��ب��ي��ان  أدوات  تستعمل  ال  وه���ي 
البالغة من تشبيه واستعارة وكناية ومجاز إال 
بقدر ما تخدم هذه األدوات واألساليب الفكرة 

املطروحة وتقربها إلى ذهن القارئ العادي.

5 - املنطقية وااللتزام بدقة التعبير:
الصحيح  التوالي  التزام  باملنطقية  ونعني 
ل����أح����داث, وب���ن���اء ال��ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى م��ق��دم��ات 
صحيحة سليمة, ونسبة الفروع إلى األصول, 
عقل  يقنع  نحو  على  األم���ور  علل  وتوضيح 

القارئ.
وأما االلتزام بدقة التعبير فيقتضي البعد 
العلمية,  غير  وال��ت��ه��ومي��ات  التعميمات  ع��ن 
أو  تقييد  دومن��ا  الكالم على عواهنه  وإط��الق 

إيراد سند علمي صحيح.

– استيفاء عناصر املقاالت العلمية:  6
تستوفيها  أن  يحسن  مكملة  عناصر  ثمة 
املأمولة,  الغاية  تبلغ  حتى  العلمية,  املقاالت 
في  احلموي  عدنان  الدكتور  األس��ت��اذ  ذكرها 
ورقة علمية قدمها في اجتماع خبراء اإلعالم 
صيف  دمشق  في  عقد  ال��ذي  العرب  العلمي 

هذا العام 2009,  نذكر منها:
> تستهدف اجلمهور كله؛ لكن هذا ال ينفي 
وج���ود ش��رائ��ح ف��ي ه��ذا اجل��م��ه��ور مستهدفة 
إع��ارت��ه��ا اهتمامًا  أك��ث��ر م��ن غ��ي��ره��ا, وي��ج��ب 
هو  املطروح  املوضوع  كان  إذا  فمثاًل,  إضافيًا. 
جميع  يستهدف  فإنه  الثدي,  سرطان  مرض 
شرائح املجتمع, لكن شريحة النساء فيه هي 

املستهدفة أكثر.
> عناوينها جذابة لقرائها وليست بالضرورة 
فعوضًا  العلمية.  البحوث  كعناوين  مختزلة 
من أن نكتب مثاًل هذا العنوان:   اخلصوصية 

على الشابكة )اإلنترنت(.
معلوماتك  خصوصية  حتمي  كيف  نكتب: 

على الشابكة )اإلنترنت(.
الواحدة  اجلملة  وتوفر  قصيرة  جملها   <
ل��ل��ق��ارئ م��ع��ل��وم��ة أو اث��ن��ت��ن ع��ل��ى األك��ث��ر؛ 
وتتضمن كل فقرة فيها فكرة محددة مدعمة 
التالية  ال��ف��ق��رة  إل��ى  ت��ق��ود  ال��ت��ي  باملعلومات 

وتربط بينهما.
منهج  منها  ويتضح  قصيرة,  مقدمتها   <

الكاتب في عرض املوضوع املطروح.
> ت��س��ت��ع��رض ف����ي ب���داي���ت���ه���ا امل��ع��ل��وم��ات 
بالشرح  تدريجيًا  تتعمق  ثم  للقارئ؛  املهمة 
تناول  القارئ  لهذا  تتيح  بحيث  والتفصيل, 
ال��غ��وص ف��ي حيثيات  أو  امل��ع��ل��وم��ات م��ب��اش��رة 

املوضوع املطروح.
املراد  الفكرة  ِصَيُغها تتجه مباشرة نحو   <
طرحها, لكي تقلل من إجهاد القارئ في حتليل 

املعاني الدفينة في التعبيرات اللغوية.
> تطرح تساؤالت, كلما أمكن ذلك, لتنمي 

االهتمام وتوقظ األفكار وحتفزها.
> ُتراعي - ما أمكن – أن تكون أكثر إثارة, 
املجتمع  بحاجات  موضوعاتها  بربط  وذل��ك 

احلالية وتطلعاته.
> مراجع�ها منتق�اة بدق�ة؛ من حيث س�هولة 
وقلة  للموض�وع  تغطيتها  واك��ت��م��ال  فهمها 

عددها.
> خامتتها مختصرة وسريعة, وهي تتضمن 
بشكل عام ما ميكن أن يكون خالصة للموضوع 

املطروح.
وبعد, فهذه أهم السمات اللغوية واملكمالت 
امل��ق��االت  ف��ي  تتوفر  أن  يحسن  ال��ت��ي  الفنية 
يخلو  ال  أم��ر  ذل��ك  دون  من  ويبقى  العلمية, 
من أهمية, ذلك هو وجود ضرب من املقاالت 
بن  وإذاعتها  العلوم  تبسيط  حتاول  العلمية 
ال��ق��راء م��ن خ���الل ع��رض��ه��ا ف��ي ل��ب��وس أدب��ي 
ميتزج ببعض عناصر الذات, فمن خالل قصة 
يخلص  أن  ميكن  الكاتب,  واجهها  مشكلة  أو 
إلى عرض موضوع علمي دقيق, وهنا تتدخل 
م��ش��اع��ر ال��ك��ات��ب وجت���ارب���ه, وت��ت��ب��ّدى ذات��ي��ت��ه, 
وف��ي ه��ذا, إل��ى حد م��ا, جت��اوز مسّوغ إلحدى 
الذاتية,  عن  تنأى  التي  العلم  لغة  خصائص 
ب��احل��ق��ائ��ق  ي��خ��ل  ي��ن��ب��غ��ي أال  ع��ل��ى أن ذل����ك 

العلمية.

1 - سالمة اللغة وصحتها:
أي خلوها من الغلط واخلطأ.

أم���ا ال��غ��ل��ط ف��ه��و وض���ع ال���ش���يء ف���ي غير 
نفسه,  في  يكون ص��واب��ًا  قد  أن��ه  مع  موضعه 
إليه,  أش��ار  مبعنى  الشيء  إل��ى  ن��ّوه  كقولهم: 
لكنها  ن��ّوه صحيحة  كلمة  أن  فهذا غلط مع 
فتقول  واإلظ��ه��ار,  اإلش���ادة  مبعنى  تستعمل 

نّوهُت بالشيء إذا أشدت به وأظهرته.
على  يكون ص��واب��ًا  م��اال  فهو  وأم��ا اخلطأ 
وجه, وهو على أنواع؛ فمنه ما يكون في اللغة, 
النحو, ومنه ما يكون في  ومنه ما يكون في 
الصرف ومنه ما يكون في اإلم��الء, ومنه ما 

يكون في األسلوب.
النهر  حاّفة  قولهم  اللغوي  اخلطأ  فمثال 
والصواب:  الفاء(.  )بتشديد  األنهار  وح��واّف 
حافة النهر, وحافات األنهار )بتخفيف الفاء 

أي عدم تشديدها(.
الدائرتان  قولهم:  النحوي  اخلطأ  ومثال 
الدائرتان  وال��ص��واب:  األعظمان,  أو  األعظم 
يطابق  أن  ينبغي  ال��ن��ع��ت  ألن  ال��ع��ظ��م��ي��ان, 

املنعوت.
وم��ث��ال اخل��ط��أ ال��ص��رف��ي ق��ول��ه��م: مشهد 
ملفت للنظر, والصواب مشهد الفت للنظر, 
ألنه اسم فاعل من فعل لفت الثالثي ال من 

ألفت.
ب��ن��اءًا  كتابتهم  اإلم��الئ��ي  اخل��ط��أ  وم��ث��ال 
امل��ف��ردة.  الهمزة  بعد  منونة  بألف  وان��ت��ه��اءًا 

وحقها أن تكتب بناًء وانتهاًء دون ألف.
زاد  كلما  قولهم:  األسلوبي  اخلطأ  ومثال 
حجمه كلما نقصت سرعته, والصواب: كلما 

زاد حجمه نقصت سرعته, دون تكرار كلما.
الشائعة  ف��ي رص��د األخ��ط��اء  وق��د صنفت 
وبيان صوابها كتب كثيرة, نذكر منها: معجم 
العدناني,  األخطاء الشائعة لأستاذ محمد 
وق����ل وال ت��ق��ل ل���أس���ت���اذ م��ص��ط��ف��ى ج����واد, 
ومعجم أخطاء الكتاب لأستاذ صالح الدين 

الزعبالوي.
فالبد من التنويه بكتابن في هذا املجال 
ليحسن  ت��ذك��ر  أن  ينبغي  م��زي��ة  منهما  لكل 
أما األول فهو دليل األخطاء  اإلف��ادة منها؛ 

لأستاذين  والنطق  الكتابة  ف��ي  الشائعة 
الرضا,  )دار  مروة  وإسماعيل  البواب  مروان 
دمشق, ط2, 2004( وهو دليل مرّكز موجز 
مادته من خمسة وعشرين مرجعًا,  جمعت 
في  وجعلت  معجميًا,  ترتيبًا  م��واده  ورتبت 
جداول بّن فيها اخلطأ والصواب واملراجع 
إليه  الرجوع  يسهل  نحو  على  ذكرته,  التي 

دومنا عنت أو عسر.
الكتابة  إتقان  نحو  كتاب  فهو  الثاني  وأما 
العلمية باللغة العربية لأستاذ الدكتور مكي 
احل��س��ن��ي )م��ج��م��ع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة بدمشق, 
عن  ص��در  أن��ه  فيه  مزية  أه��م  ولعل   .)2009
ع��ال��م ف��ي��زي��ائ��ي أك��ادمي��ي ل��ه م��ع��رف��ة واس��ع��ة 
ب��ال��ل��غ��ة وت��ت��ب��ع دق��ي��ق ألح��ك��ام��ه��ا وأص��ول��ه��ا. 
وك���ان ال��ه��دف م��ن وض��ع��ه ال��ك��ت��اب تصحيح 
الكتابة العلمية باللغة العربية فجاء جامعًا 
في  يزّل  التي  والكلمات  التعابير  من  للكثير 
استعمالها الكّتاب, يتتبعها في مظاّنها وغير 
من  ُأّل��ف��ت  التي  الكتب  غير  أعني  مظاّنها, 
والفقهاء  واملؤرخن  املفسرين  ككتب  أجلها, 
واألدباء, لكي يجلو أمر استعمالها في جمل 

صحيحة نابضة باحلياة.
على أنه – واإلنصاف شريعة – لم يكن همه 
مجرد السعي وراء التخطئة, وإمنا هو احلق 
له صواب  ف��إذا ما تبن  دار,  ي��دور معه حيث 
بأمر األخطاء  املعنين  كلمة يخطئها بعض 
الشائعة لم يذرها حتى يبن صوابها, حاشدًا 
ل��ه��ا م���ن األم��ث��ل��ة ف���ي ك��ت��ب ال���ق���وم قدميها 

وحديثها ما يقطع بصحتها.
 - واف���رة  كثيرة  واألمثلة   - مثاًل  ذل��ك  م��ن 
جتويزه استعمال رئيس ورئيسي, واملتنطعون 
إلى جمع  النسبة  وإباحته  الرئيسي,  ينكرون 
واملتحفظون  وت��اء,  بألف  جمع  وما  التكسير 
ي��ق��ص��رون ال��ن��س��ب��ة ع��ل��ى امل���ف���رد, وت��س��وي��غ��ه 
استعمال املثابة مبعنى املنزلة واملكانة وأولئك 
وإل��ى  ب��ال��الم  نبه  الفعل  وتعديته  مي��ن��ع��ون, 
يقصر  أن  لبعضهم  يحلو  ح��ن  على  وع��ل��ى, 
في  وتسويته  على,  حرف  على  التعدية  هذه 
التعبير عن معنى املشاركة واملقاسمة بفعلي 
أسهم وساهم, والنقاد ينكرون ذلك ويقصرونه 

على الفعل أسهم.

– دقة املصطلح ووضوح داللته:  2
أو تعبير له معنى محدد  واملصطلح كلمة 
أو  بعلم  يتخصص  وهو  معينة,  باستعماالت 
يكاد يخلو  وال  م��ا.  أو موضوع  أو مهنة,  ف��ن, 
أن  لذا وجب  املصطلح  مقال علمي من هذا 
يلي  وفيما  يستحقها,  ال��ت��ي  العناية  ي��ول��ى 

بعض وجوه هذه العناية:
في  يعبر  أي  ال��دالل��ة,  وحيد  يكون  أن   - أ 
أو مفهوم  الواحد عن مدرك  العلمي  احلقل 
ويغم  الدالالت  لئال تختلط  واحد اليتعداه, 

األمر على القارئ.
تعريفه  وإال وجب  يكون مفهومًا,  أن   – ب 
في النص تعريفًا مبسطًا مقترنًا بذكر األصل 
األجنبي له. مثال ذلك مصطلح الصويت في 

علم األصوات: 
عنصر  أصغر  ه��و    phonem )ال��ص��وي��ت: 
ص���وت���ي ق�����ادر ع��ل��ى ال��ت��ف��ري��ق ب���ن م��ع��ان��ي 

الكلمات(.
ج – أن يقدم ما هو عربي أصيل على ما هو 
معرب أو أجنبي أو دخيل: كاستعمال مصطلح 
التعمية بداًل من الشفرة, والهاتف بداًل من 
الكمبيوتر,  م��ن  ب���داًل  واحل��اس��وب  ال��ت��ل��ف��ون, 
ب��داًل م��ن اإلن��ت��رن��ت, واخل��وارزم��ي��ة  والشابكة 

بداًل من ألغوريتمية... وهكذا.
املصطلح   تعريب  أن  إل��ى  اإلش���ارة  وجت���در 
في  املشكلة  بصميم  ليس   – أهميته  على   -
إذ  العربية,  باللغة  العلمي  اإلع���الم  م��ج��ال 
ما  إذا   - املصطلح األجنبي   استعمال  ميكن 
  - العربية  النظائر  وع��زت  احل��اج��ة  اقتضت 
أما  آنفًا.  تقدم  كما  مبسط  بشرح  مصحوبًا 
الهم األول فهو التعبير عن احلقائق العلمية 

بلغة عربية سليمة مفهومة.

مـــقـــال عــلــمــي  يــخــلــو  ال 
مـــــــــــــن مـــــصـــــطـــــلـــــحـــــات 
مـــعـــيـــنـــة مــــــحــــــددة لــــذا 
وجــــــــب االعـــــتـــــنـــــاء بــهــا
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– وضوح األسلوب وفصاحة الصياغة:  3
القارئ  الذي يفهمه  الواضح هو  األسلوب 
ينبغي  ول���ذا  مشقة,  أو  عنت  دومن���ا  ال��ع��ادي 
الترميز  في  واإلمعان  التعقيد  من  يخلو  أن 
أو اإلك��ث��ار م��ن امل��ع��ادالت وال��ق��وان��ن العلمية 
املتخصصة من جهة, وأن ينحو نحو التبسيط 
التوضيحية  األمثلة  من  واإلكثار  والتيسير 
أن  كله  ذل��ك  إل��ى  وينبغي  أخ���رى.  م��ن جهة 
عن  ب��ع��ي��دًا  مفهومة,  عربية  صياغة  ي��ص��اغ 
أكثر  ذلك ألن  الترجمة احلرفية وغموضها, 
العلمية  امل��ق��االت  ف��ي  ال��ق��راء  منه  يشكو  م��ا 
بعدها عن روح العربية وأساليبها في التعبير 
وإن كانت كل مفرداتها عربية, والعلة في هذا 
أن الذي كتبها إمنا يترجم ترجمة حرفية ال 

متّت بصلة إلى طرائق التعبير العربية.
التي  الواضحة,  اللغة  هذه  مثل  غياب  إن 
للجمهور  العلم  تبسيط  عاتقها  على  تأخذ 
ه��ذا اجلمهور  ب��ن  ُي��ح��دث قطيعة  ال��واس��ع, 
وال��ث��ق��اف��ة ال��ع��ل��م��ي��ة, وي��ؤك��د ال��ش��ع��ور ال��ذي 
تخص  مسألة  العلم  بأن  لديه  عندئٍذ  يسود 
أهمية  ل��ه  ول��ي��س  امل��ج��ت��م��ع  ف��ي  قليلة  ف��ئ��ة 
ث��ّم ال  ال��ع��ادي��ة. وم��ن  ف��ي سياق حياته  تذكر 
ُيدرك املواطن العادي أهمية العلم ودوره في 
لديه  تتولد  وال  ملجتمعه,  الشاملة  التنمية 
العلمية.  ُأّميته  دوافع ذاتية كافية للحد من 
في  كثيرًا  تسود  التي  الالعقالنية  مردُّ  ولعّل 
مناطق عاملنا النامي, هو انتشار هذه األمية 

العلمية بن أهليها. 

– املوضوعية والبعد عن الذاتية:  4
فاللغة العلمية لغة موضوعية, تكاد تخلو 
البديعية  واحملسنات  اللفظية  الزخرفة  من 
وتنميق  العبارة  إلى جمال  إال  ترمي  التي ال 

تأدية  ف��ي  النظر  دون  ال��ب��ي��ان,  وع��ل��و  اللفظ 
بعيدة  ثم  من  وهي  الداللة.  ووض��وح  املعاني 
عن إثارة املشاعر واألحاسيس, ولغة الوجدان 
والعواطف واألخيلة, وكل ما ينطلق من ذاتية 
الكاتب وشخصيته, أو يصب في ذاتية القارئ 
وشخصيته. إنها لغة العلم واألرقام الدقيقة, 
وأس��ال��ي��ب  ال��ب��ي��ان  أدوات  تستعمل  ال  وه���ي 
البالغة من تشبيه واستعارة وكناية ومجاز إال 
بقدر ما تخدم هذه األدوات واألساليب الفكرة 

املطروحة وتقربها إلى ذهن القارئ العادي.

5 - املنطقية وااللتزام بدقة التعبير:
الصحيح  التوالي  التزام  باملنطقية  ونعني 
ل����أح����داث, وب���ن���اء ال��ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى م��ق��دم��ات 
صحيحة سليمة, ونسبة الفروع إلى األصول, 
عقل  يقنع  نحو  على  األم���ور  علل  وتوضيح 

القارئ.
وأما االلتزام بدقة التعبير فيقتضي البعد 
العلمية,  غير  وال��ت��ه��ومي��ات  التعميمات  ع��ن 
أو  تقييد  دومن��ا  الكالم على عواهنه  وإط��الق 

إيراد سند علمي صحيح.

– استيفاء عناصر املقاالت العلمية:  6
تستوفيها  أن  يحسن  مكملة  عناصر  ثمة 
املأمولة,  الغاية  تبلغ  حتى  العلمية,  املقاالت 
في  احلموي  عدنان  الدكتور  األس��ت��اذ  ذكرها 
ورقة علمية قدمها في اجتماع خبراء اإلعالم 
صيف  دمشق  في  عقد  ال��ذي  العرب  العلمي 

هذا العام 2009,  نذكر منها:
> تستهدف اجلمهور كله؛ لكن هذا ال ينفي 
وج���ود ش��رائ��ح ف��ي ه��ذا اجل��م��ه��ور مستهدفة 
إع��ارت��ه��ا اهتمامًا  أك��ث��ر م��ن غ��ي��ره��ا, وي��ج��ب 
هو  املطروح  املوضوع  كان  إذا  فمثاًل,  إضافيًا. 
جميع  يستهدف  فإنه  الثدي,  سرطان  مرض 
شرائح املجتمع, لكن شريحة النساء فيه هي 

املستهدفة أكثر.
> عناوينها جذابة لقرائها وليست بالضرورة 
فعوضًا  العلمية.  البحوث  كعناوين  مختزلة 
من أن نكتب مثاًل هذا العنوان:   اخلصوصية 

على الشابكة )اإلنترنت(.
معلوماتك  خصوصية  حتمي  كيف  نكتب: 

على الشابكة )اإلنترنت(.
الواحدة  اجلملة  وتوفر  قصيرة  جملها   <
ل��ل��ق��ارئ م��ع��ل��وم��ة أو اث��ن��ت��ن ع��ل��ى األك��ث��ر؛ 
وتتضمن كل فقرة فيها فكرة محددة مدعمة 
التالية  ال��ف��ق��رة  إل��ى  ت��ق��ود  ال��ت��ي  باملعلومات 

وتربط بينهما.
منهج  منها  ويتضح  قصيرة,  مقدمتها   <

الكاتب في عرض املوضوع املطروح.
> ت��س��ت��ع��رض ف����ي ب���داي���ت���ه���ا امل��ع��ل��وم��ات 
بالشرح  تدريجيًا  تتعمق  ثم  للقارئ؛  املهمة 
تناول  القارئ  لهذا  تتيح  بحيث  والتفصيل, 
ال��غ��وص ف��ي حيثيات  أو  امل��ع��ل��وم��ات م��ب��اش��رة 

املوضوع املطروح.
املراد  الفكرة  ِصَيُغها تتجه مباشرة نحو   <
طرحها, لكي تقلل من إجهاد القارئ في حتليل 

املعاني الدفينة في التعبيرات اللغوية.
> تطرح تساؤالت, كلما أمكن ذلك, لتنمي 

االهتمام وتوقظ األفكار وحتفزها.
> ُتراعي - ما أمكن – أن تكون أكثر إثارة, 
املجتمع  بحاجات  موضوعاتها  بربط  وذل��ك 

احلالية وتطلعاته.
> مراجع�ها منتق�اة بدق�ة؛ من حيث س�هولة 
وقلة  للموض�وع  تغطيتها  واك��ت��م��ال  فهمها 

عددها.
> خامتتها مختصرة وسريعة, وهي تتضمن 
بشكل عام ما ميكن أن يكون خالصة للموضوع 

املطروح.
وبعد, فهذه أهم السمات اللغوية واملكمالت 
امل��ق��االت  ف��ي  تتوفر  أن  يحسن  ال��ت��ي  الفنية 
يخلو  ال  أم��ر  ذل��ك  دون  من  ويبقى  العلمية, 
من أهمية, ذلك هو وجود ضرب من املقاالت 
بن  وإذاعتها  العلوم  تبسيط  حتاول  العلمية 
ال��ق��راء م��ن خ���الل ع��رض��ه��ا ف��ي ل��ب��وس أدب��ي 
ميتزج ببعض عناصر الذات, فمن خالل قصة 
يخلص  أن  ميكن  الكاتب,  واجهها  مشكلة  أو 
إلى عرض موضوع علمي دقيق, وهنا تتدخل 
م��ش��اع��ر ال��ك��ات��ب وجت���ارب���ه, وت��ت��ب��ّدى ذات��ي��ت��ه, 
وف��ي ه��ذا, إل��ى حد م��ا, جت��اوز مسّوغ إلحدى 
الذاتية,  عن  تنأى  التي  العلم  لغة  خصائص 
ب��احل��ق��ائ��ق  ي��خ��ل  ي��ن��ب��غ��ي أال  ع��ل��ى أن ذل����ك 

العلمية.

1 - سالمة اللغة وصحتها:
أي خلوها من الغلط واخلطأ.

أم���ا ال��غ��ل��ط ف��ه��و وض���ع ال���ش���يء ف���ي غير 
نفسه,  في  يكون ص��واب��ًا  قد  أن��ه  مع  موضعه 
إليه,  أش��ار  مبعنى  الشيء  إل��ى  ن��ّوه  كقولهم: 
لكنها  ن��ّوه صحيحة  كلمة  أن  فهذا غلط مع 
فتقول  واإلظ��ه��ار,  اإلش���ادة  مبعنى  تستعمل 

نّوهُت بالشيء إذا أشدت به وأظهرته.
على  يكون ص��واب��ًا  م��اال  فهو  وأم��ا اخلطأ 
وجه, وهو على أنواع؛ فمنه ما يكون في اللغة, 
النحو, ومنه ما يكون في  ومنه ما يكون في 
الصرف ومنه ما يكون في اإلم��الء, ومنه ما 

يكون في األسلوب.
النهر  حاّفة  قولهم  اللغوي  اخلطأ  فمثال 
والصواب:  الفاء(.  )بتشديد  األنهار  وح��واّف 
حافة النهر, وحافات األنهار )بتخفيف الفاء 

أي عدم تشديدها(.
الدائرتان  قولهم:  النحوي  اخلطأ  ومثال 
الدائرتان  وال��ص��واب:  األعظمان,  أو  األعظم 
يطابق  أن  ينبغي  ال��ن��ع��ت  ألن  ال��ع��ظ��م��ي��ان, 

املنعوت.
وم��ث��ال اخل��ط��أ ال��ص��رف��ي ق��ول��ه��م: مشهد 
ملفت للنظر, والصواب مشهد الفت للنظر, 
ألنه اسم فاعل من فعل لفت الثالثي ال من 

ألفت.
ب��ن��اءًا  كتابتهم  اإلم��الئ��ي  اخل��ط��أ  وم��ث��ال 
امل��ف��ردة.  الهمزة  بعد  منونة  بألف  وان��ت��ه��اءًا 

وحقها أن تكتب بناًء وانتهاًء دون ألف.
زاد  كلما  قولهم:  األسلوبي  اخلطأ  ومثال 
حجمه كلما نقصت سرعته, والصواب: كلما 

زاد حجمه نقصت سرعته, دون تكرار كلما.
الشائعة  ف��ي رص��د األخ��ط��اء  وق��د صنفت 
وبيان صوابها كتب كثيرة, نذكر منها: معجم 
العدناني,  األخطاء الشائعة لأستاذ محمد 
وق����ل وال ت��ق��ل ل���أس���ت���اذ م��ص��ط��ف��ى ج����واد, 
ومعجم أخطاء الكتاب لأستاذ صالح الدين 

الزعبالوي.
فالبد من التنويه بكتابن في هذا املجال 
ليحسن  ت��ذك��ر  أن  ينبغي  م��زي��ة  منهما  لكل 
أما األول فهو دليل األخطاء  اإلف��ادة منها؛ 

لأستاذين  والنطق  الكتابة  ف��ي  الشائعة 
الرضا,  )دار  مروة  وإسماعيل  البواب  مروان 
دمشق, ط2, 2004( وهو دليل مرّكز موجز 
مادته من خمسة وعشرين مرجعًا,  جمعت 
في  وجعلت  معجميًا,  ترتيبًا  م��واده  ورتبت 
جداول بّن فيها اخلطأ والصواب واملراجع 
إليه  الرجوع  يسهل  نحو  على  ذكرته,  التي 

دومنا عنت أو عسر.
الكتابة  إتقان  نحو  كتاب  فهو  الثاني  وأما 
العلمية باللغة العربية لأستاذ الدكتور مكي 
احل��س��ن��ي )م��ج��م��ع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة بدمشق, 
عن  ص��در  أن��ه  فيه  مزية  أه��م  ولعل   .)2009
ع��ال��م ف��ي��زي��ائ��ي أك��ادمي��ي ل��ه م��ع��رف��ة واس��ع��ة 
ب��ال��ل��غ��ة وت��ت��ب��ع دق��ي��ق ألح��ك��ام��ه��ا وأص��ول��ه��ا. 
وك���ان ال��ه��دف م��ن وض��ع��ه ال��ك��ت��اب تصحيح 
الكتابة العلمية باللغة العربية فجاء جامعًا 
في  يزّل  التي  والكلمات  التعابير  من  للكثير 
استعمالها الكّتاب, يتتبعها في مظاّنها وغير 
من  ُأّل��ف��ت  التي  الكتب  غير  أعني  مظاّنها, 
والفقهاء  واملؤرخن  املفسرين  ككتب  أجلها, 
واألدباء, لكي يجلو أمر استعمالها في جمل 

صحيحة نابضة باحلياة.
على أنه – واإلنصاف شريعة – لم يكن همه 
مجرد السعي وراء التخطئة, وإمنا هو احلق 
له صواب  ف��إذا ما تبن  دار,  ي��دور معه حيث 
بأمر األخطاء  املعنين  كلمة يخطئها بعض 
الشائعة لم يذرها حتى يبن صوابها, حاشدًا 
ل��ه��ا م���ن األم��ث��ل��ة ف���ي ك��ت��ب ال���ق���وم قدميها 

وحديثها ما يقطع بصحتها.
 - واف���رة  كثيرة  واألمثلة   - مثاًل  ذل��ك  م��ن 
جتويزه استعمال رئيس ورئيسي, واملتنطعون 
إلى جمع  النسبة  وإباحته  الرئيسي,  ينكرون 
واملتحفظون  وت��اء,  بألف  جمع  وما  التكسير 
ي��ق��ص��رون ال��ن��س��ب��ة ع��ل��ى امل���ف���رد, وت��س��وي��غ��ه 
استعمال املثابة مبعنى املنزلة واملكانة وأولئك 
وإل��ى  ب��ال��الم  نبه  الفعل  وتعديته  مي��ن��ع��ون, 
يقصر  أن  لبعضهم  يحلو  ح��ن  على  وع��ل��ى, 
في  وتسويته  على,  حرف  على  التعدية  هذه 
التعبير عن معنى املشاركة واملقاسمة بفعلي 
أسهم وساهم, والنقاد ينكرون ذلك ويقصرونه 

على الفعل أسهم.

– دقة املصطلح ووضوح داللته:  2
أو تعبير له معنى محدد  واملصطلح كلمة 
أو  بعلم  يتخصص  وهو  معينة,  باستعماالت 
يكاد يخلو  وال  م��ا.  أو موضوع  أو مهنة,  ف��ن, 
أن  لذا وجب  املصطلح  مقال علمي من هذا 
يلي  وفيما  يستحقها,  ال��ت��ي  العناية  ي��ول��ى 

بعض وجوه هذه العناية:
في  يعبر  أي  ال��دالل��ة,  وحيد  يكون  أن   - أ 
أو مفهوم  الواحد عن مدرك  العلمي  احلقل 
ويغم  الدالالت  لئال تختلط  واحد اليتعداه, 

األمر على القارئ.
تعريفه  وإال وجب  يكون مفهومًا,  أن   – ب 
في النص تعريفًا مبسطًا مقترنًا بذكر األصل 
األجنبي له. مثال ذلك مصطلح الصويت في 

علم األصوات: 
عنصر  أصغر  ه��و    phonem )ال��ص��وي��ت: 
ص���وت���ي ق�����ادر ع��ل��ى ال��ت��ف��ري��ق ب���ن م��ع��ان��ي 

الكلمات(.
ج – أن يقدم ما هو عربي أصيل على ما هو 
معرب أو أجنبي أو دخيل: كاستعمال مصطلح 
التعمية بداًل من الشفرة, والهاتف بداًل من 
الكمبيوتر,  م��ن  ب���داًل  واحل��اس��وب  ال��ت��ل��ف��ون, 
ب��داًل م��ن اإلن��ت��رن��ت, واخل��وارزم��ي��ة  والشابكة 

بداًل من ألغوريتمية... وهكذا.
املصطلح   تعريب  أن  إل��ى  اإلش���ارة  وجت���در 
في  املشكلة  بصميم  ليس   – أهميته  على   -
إذ  العربية,  باللغة  العلمي  اإلع���الم  م��ج��ال 
ما  إذا   - املصطلح األجنبي   استعمال  ميكن 
  - العربية  النظائر  وع��زت  احل��اج��ة  اقتضت 
أما  آنفًا.  تقدم  كما  مبسط  بشرح  مصحوبًا 
الهم األول فهو التعبير عن احلقائق العلمية 

بلغة عربية سليمة مفهومة.

فــي  مـــهـــم  دور  لــــأســــلــــوب 
اإلعـــــــــــالم الـــعـــلـــمـــي لــكــي 
يـــفـــهـــم الـــــقـــــارئ املـــقـــصـــود 
وغــــمــــوض تـــعـــقـــيـــد  دون 
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نحو إتقان 
الكتابة 
العلمية 

باللغة العربية

العربية على عدد من  املكتبة    حتتوي 
الكتب التي حتدثت عن األخطاء اللغوية، 
الكتاب  فيها  يقع  التي  اللغوية  واألغللاط 
والعاملون في وسائل اإلعام املختلفة ، لكن 
هذه املكتبة تخلو من الكتب التي تطرقت 
إلى األساليب السليمة للكتابة املتخصصة 

في العلوم التطبيقية والنظرية. 
   ويأتي كتاب عضو مجمع اللغة العربية 
في دمشق األستاذ الدكتور مكي احلسني 
)نلللحلللو إتلللقلللان الللكللتللابللة الللعلللللملليللة بللاللللللغللة 
العربية(  الصادر عن مجمع اللغة العربية 
بدمشق ليسد جزءًا مهمًا من هذا النقص، 
بخلو  املللهللتللمللن  العلمين  جميع  ويللرشللد 
كتاباتهم من األخطاء اللغوية إلى كيفية 
الكتابة  وكيفية  األخللطللاء،  تلك  حتللاشللي 
األغللاط  من  خالية  سليمة  عربية  بلغة 

اللغوية والنحوية. 

أحمد عبداحلميد )*(

يقول املؤلف في مقدمة الكتاب إنه 
بدأ سنة 1998 إعداد حلقات – جمعت 
فيما بعد وصارت مادة الكتاب - بطلٍب 
وتشجيٍع من الدكتور موفق دعبول، 
رئيس حترير مجلة جامعة دمشق للعلوم 
الهندسية آنذاك. »فقد رأى أن تخّص 
املجلة لغتنا العربية العظيمة بركٍن في 
كل عدد من أعدادها، يتحدث عن سبل 
حتسني أداء الكاتبني بها، والعلميني 
خاصة، والوسائل التي ميكن أن تساعدهم 
على ذلك؛ وينبه على األخطاء النحوية 
واللغوية الشائعة في الكتابات العلمية 
املعاصرة، ليبني وجه اخلطأ والصواب 

فيها، ويذّكر بأهم القواعد النحوية 
والصرفية واللغوية التي تشتد حاجة 
الكاتبني إليها. وكلفني السيد رئيس 
التحرير هذه املهمة، وهو يعلم أني لست 
من املختصني بعلوم العربية لكنه يعلم 
أيضًا أني مثله من العلميني احملبني 

للعربية، الُغُيِر عليها«.
 وأضاف: »كوني من العلميني يجعلني 
أقرب إليهم، وأكثر اطالعًا على أغالطهم 
وت��س��اؤالت��ه��م ال��ل��غ��وي��ة. ف��ق��د م��ارس��ت 
التعليم اجلامعي في قسم الفيزياء 
بكلية العلوم جامعة دمشق منذ عام 
1965، وكنت أنظر فيما أكتب ويكتب 

إصدارات

)*( باحث إعالمي )الكويت(.
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الزمالء والطالب، فتبني لي ضرورة استدراك 
مسائل لغوية كثيرة تعوزني، وبذلت مجهودًا 
كبيرًا ط��وال السنني املنصرمة، حتصلت 
لدي أثناءها خبرة جيدة في الكتاب تأليفًا 
وترجمة. ولعل رغبة صديقي رئيس التحرير 
في نقل هذه اخلبرة إلى الزمالء العلميني 
في املقام األول، هي ما دفعه إلى تشجيعي 

على هذا العمل«.
ويذكر الدكتور مكي أن املكتبة العربية 
حتتوي على عدد كبير من الكتب واملعاجم 
التي تتحدث عن اخلطأ والصواب. وأقدم أثر 
في اللحن، هو كتاب )ما تلحن فيه العوام(، 
اب��ن حمزة الكسائي املتوفى سنة  ل��إم��ام 
192ه�. ومن آخر األعمال في هذا امليدان 
)معجم أخطاء الكّتاب( لألستاذ صالح الدين 

الزعبالوي، الذي صدر سنة 2006.
وقال املؤلف إنه انطلق في احللقات اللغوية 
من اقتناعه بأن زمالءه املطلعني على بعض 
هذه املراجع قلة. لذا فإن ما أورده في حلقاته 
ليس كله جديدًا ولكن حتى األخطاء التي 
عَرَض لها النقاد سابقًا، عاجلها بأسلوب 
مغاير، ظنه أكثر فائدة لزمالئه العلميني 

ولغيرهم.

هوية األمة
واللغة هوية األمة، وأعظم مقومات وجودها، 
ووطنها الروحي. واألمم احلية حتافظ على 
لغاتها حفاظها على أوطانها. والعالقة 
بني مكانة األمة ومكانة لغتها وثيقة جدًا، 

فاللغة هي األمة.
ويقول املؤلف في مقدمة الكتاب: »إن السعي 
إلتقان العربية ال يعني أبدًا التخلي عن تعلم 
اللغات األجنبية احلية، بل من املهم جدًا أن 
يتقن العالم العربي لغة أجنبية واحدة على 
األقل، هذا ما يفعله علماء البالد املتقدمة، 
واألحرى أن يفعله علماؤنا. وليس مقبواًل 
أن يسعى العربي إلتقان لغة أجنبية، فيبذل 
في سبيل ذلك كل جهد ممكن، وأن يهمل 
في الوقت نفسه لغته العربية، ليس مقبواًل 
أن يأخذ باحلزم في تعّلم اإلنكليزية مثاًل 
وبالتضييع في تعّلم العربية. تراه إذا خالف 
قاعدة وأخطأ التعبير باإلنكليزية، وُنّبه على 
ذلك، أبدى أسفه وعّبر عن احترامه وخضوعه 

للقاعدة: ألنه يتمنى أن يكون من املتقنني 
لإنكليزية فيتباهى بذلك«.

ويتساءل الدكتور مكي عن سبب تدّني 
مستوى األداء بالعربية لدى املتعلمني؟ ويجيب 
عن ذلك بالقول: إن ثمة عدة أسباب، ففي 
مطالع العصر احلديث كان املتعلمون قّلة، 
ولكن كان معظمهم جيد املعرفة بالعربية؛ 
ألنه كان يأخذ علمه عن معلمني مقتدرين، 
ومن الكتب الشائعة آنذاك، وأكثره مُصوغ 
بلغة عربية جيدة، أو سليمة على األقل. 
ث��م زادت نسبة املتعلمني، خ��ص��وص��ًا في 
النصف الثاني من القرن العشرين، زيادة 
كبيرة في معظم البالد العربية. ورافق هذه 
الزيادة هبوطٌ  ملحوظ في مستوى التعليم 
واملعلمني واملتعلمني، والكتب التي يكتبونها 

ويقرؤونها. 

ويلللضللليلللف: إن ممللللا سلللاهلللم فللللي هلللذا 
الهبوط:

أواًل: التوسع السريع ج��دًا في التعليم 
االبتدائي واإلع��دادي في كثير من 
البلدان العربية، وإن��اط��ة التعليم 
في هاتني املرحلتني احلساستني، 
بأشخاص معظمهم غير مؤهل تأهياًل 
يكفي للنهوض بهذه املهمة العظيمة 

الشأن: تكوين الناشئة.
ث��ان��ي��ًا: انتشار م��ا ص��ار يسمى »وس��ائ��ل 
اإلعالم«: املقروءة »الصحف واملجالت«، 
واملسموعة »محطات اإلذاعة«، واملرئية 
»محطات التلفزة«. ومن املؤلم أن هذه 
الوسائل كلها، تنشر فيما تنشر، لغة 
العامة، واخلطأ اللغوي، وترّسخه. 
فيتأثر بها بحكم انتشارها الواسع، 
عشرات املاليني من املتعلمني وغيرهم. 
وقد يتخذونها قدوة لهم، علمًا بأن 
القائمني على ه��ذه الوسائل غير 

مؤهلني التأهيل الكافي.
ثالثًا: استخفاف املتعلمني فضاًل عن 
بقية الناس باللغة العربية، والنظر 
إلى اجلهل بها على أنه أمر ال يعيب 
صاحبه، وكيف يعيبه ومحطات اإلذاعة 
والتلفزة العربية، بقنواتها التي ال 
حتصى، تقدم معظم برامجها بلغة 

العامة، أو بلغة كثيرة األغالط؟

التمكن من العربية
ث��م ي��ت��س��اءل امل��ؤل��ف ف��ي م��ق��دم��ت��ه: ما 
السبيل إلى التمكن من العربية؟ ويجيب 
عن ذلك بالقول: »إن احلد األدنى املطلوب 
هو التمكن من العربية السليمة، وميكن 
بعد ذلك السعي للتضلع من الفصيحة، ثم 
الفصحى في املرحلة األخيرة. وهذا يعني 
أن املعّول عليه في املقام األول هو احلفظ 
والسماع، وبعد ذلك يأتي دور كتاب القواعد. 
ولهذا السبب كان األوائل يرسلون أبناءهم 
صغارًا إلى البادية، ليسمعوا اللغة الصافية 

ويحفظوها، فتنشأ لديهم السليقة.
ومن املهم أن ندرك أننا جميعًا، في العصور 
األخ��ي��رة، ال منلك سليقة لغوية سليمة، 

إلى  العلمين  يرشد  الكتاب 
كلليللفلليللة حتلللاشلللي األخلللطلللاء 
اللللللللغلللويلللة واللللكلللتلللابلللة بلللللغللة 
عللللربلللليللللة سللللللليلللملللة خلللالللليلللة 
مللللللن األغلللللللللللاط اللللنلللحلللويلللة
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لألسباب التي ذكرتها في الفقرة السابقة. 
وهذا يعني أن علينا اكتساب العربية السليمة، 
مثلما نكتسب اإلنكليزية السليمة، لكن كيف 

يكون ذلك؟
أ - بقراءة الكثير من النصوص الفصيحة 
قراءة متأّنية متروية، مع إنعام النظر في 
املفردات والتراكيب حلفظها واستعمالها 
والقياس عليها. وحبذا تعويد أوالدنا، 
منذ الصغر، قراءة هذه النصوص. أما 
السماع فنفتقر إليه: إذ أين ميكنك في 
هذه األيام أن تسمع لغة عربية عالية، 

ميكن االقتباس منها؟
إل��ى معجم لغوي  ب - بالرجوع املتكرر 

جيد.
ج - باالستعانة بكتاب جيد في قواعد 

العربية.
د - باالطالع على بعض معاجم األخطاء 

الشائعة.
 ويرى املؤلف أن من الوسائل املساعدة 
على ذلك إدمان القراءة الواعية للنصوص 
الفصيحة التي توجد في كتابات عدد من 
امُلِجيدين املعاصرين كمصطفى  املؤلفني 
صادق الرافعي، وطه حسني، وعلي الطنطاوي، 
إضافة إلى القراءة ِبَرِوّيٍة وإنعام نظر، وحفظ 
م لغة  التراكيب واملفردات، كما نفعل عند تعلُّ
أجنبية. فإذا صادف القارئ أثناء القراءة مفردًة 
غير مألوفة، فعليه بفتح املعاجم لالطالع 
على معانيها واستعماالتها املختلفة، ومنها 
)املعجم الوسيط( الذي أعده مجمع اللغة 

العربية بالقاهرة. 

مناذج من الكتاب
ونورد فيما يأتي مناذج من الكتاب لالطالع 

على املنهج الذي سلكه املؤلف في كتابه:
ة، واملستوي، واملستوى: ويَّ 1( السَّ

 : ��ويُّ ج��اء ف��ي )امل��ع��ج��م ال��وس��ي��ط(: ال��سَّ
امل��س��ت��وي؛ امل��ع��ت��دل ال إف����راط ف��ي��ه وال 
تفريط؛ العادّي ال شذوذ فيه؛ الوسط. 
يقال: فالٌن إنساٌن َسوّي )وهم أسوياء(. 
وفالنةُ  إنسانةٌ  َسوّية. وامرأةٌ  َسوّية. أي 

تامة اخلْلق والعقل.
وّية: االستواء  وجاء في )الوسيط(: السَّ
���َص���َف���ة )أي  واالع�����ت�����دال؛ ال���ع���ْدل وال���نَّ

اإلنصاف(.

يقال: هما على سوية في هذا األمر: أي على 
استواء، أي هما مستويان فيه: متماثالن. 
ة: أي بالعدل.  ويَّ وقسمُت الشيء بينها بالسَّ
وأرٌض سوّيةٌ : إذا كانت مستوية. وجاء فيه: 
السطح املستوي: هو الذي إذا أخذَت فيه 
أيَّ نقطتني، كان املستقيم الواصل بينهما 
منطبقًا عليه. فهو إذن كسطح املاء الراكد. 

ويجمع على: مستويات، بكسر الواو.
يقال: هذا سطٌح مْستٍو. رسمت سطحًا 

ُمْستويًا. كتبُت على سطحٍ  مستٍو.
وج��اء في الطبعة الثالثة من )املعجم 
الوسيط(: »امُلستوى: الدرجة واملكانة التي 

استوى عليها الشيُء«.

ومن معاني ِفْعل »استوى: استقر وثبت«. 
وُيجمع املسَتوى على ُمْستَويات، بفتح 

الواو. فالصواب أن يقال:
- يجب رفع مستوى الطالب )ال: سوية 

الطالب(.
- حساب ُمستَويات الطاقة في الذّرة )ال: 

سويات الطاقة(.
- هذا مستوًى رفيٌع، بلغ مستوى رفيعًا، 

انطلق من مستوى منخفٍض.

2( كيلوواط ساعة )ال: ساعّي(:
حدثني األستاذ وجيه السمان رحمه الله 
)وكان عضوًا في ّمْجمع اللغة العربية 
50 سنة  بدمشق( أنه أدخ��ل قبل نحو 
مصطلح )ك��ي��ل��وواط س���اع���ّي( مقابل 
 )kilowatt-hour أو kilowatt-heure(
حني وضع كتاب الفيزياء لطالب شهادة 
الدراسة الثانوية في سوريا. وأبدى لي 
أسفه لذلك، ألنه رأى بعد مدة أن الصواب 

هو : كيلوواط ساعة. 
 وأنا أوافقه الرأي، ألن kWh هو الطاقة 
املنت�َجة أو املستهلكة بجهازٍ  استطاعته 
كيلوواط واحد خالل ساعة واحدة. وأقترح 
استعمال هذا املصطلح )كيلوواط ساعة( 

وإشاعته في الكتب واملقاالت العلمية.

املكتبة العربية عامرة بالكتب اخلاصة بتسديد األخطاء اللغوية

املللكللتللبللة اللللعلللربللليلللة حتللتللوي 
الكتب  مللن  كبير  علللدد  علللللى 
عن  تتحدث  الللتللي  واملللعللاجللم 
اخللللطلللأ واللللللصلللللواب أقللدمللهللا 
الللعللوام تلحن فيه  مللا  كللتللاب: 
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َصَلَواتصالة
َغَدواتغداة
َفَلَواتفالة
َلَهواتَلَهاة
َمَهوات + َمهًامهاة
َفَتياتفتاة

َحَصَيات + َحَصى + ُحِصّيَحَصاة
َدَوَيات + َدَوى+ ُدِوّيدواة
قنوات + قنا + ُقِنّيقناة
َنَويات + َنَوى + ُنِوّينواة
َوَفَيات )ال : َوِفّيات(وفاة

3( النسبة إلى )الطاقة(:
الصواب أن يقال: )تخطيطٌ  طاِقّي( )ال: 
طاق�َوّي(، ألن النسبة إلى الطاقة كنسبة 

إلى الساعة )ساعّي(.
َسب هي: حُتذف  والقاعدة الكلية في النَّ
تاء التأنيث، وُيْلحق آخر املنسوب إذا كان 
حرفه األخير صائتًا ياٌء مشددة مكسور 
ما قبلها. وبعبارة أخرى، إذا حتقق الشرط 

َسب. املذكور، ال تظهر الواو قبل ياء النَّ

4( قناة ق�ََنوات )ال: أقنية(؛ َنَواة َنَوَيات وَنَوى 
)ال أْنِوية(:

تستعمل كلمة )قناة( كثيرًا في مجال البث 
الّتْلفزّي )قناة فضائية(، وفي املعلوماتية 

)قناة افتراضية(.
ويستعمل بعض األشخاص كلمة )أنوية( 
جمعًا لنواة، وهذا خطأ! كما أن جمع )قناة( 
على )أقنية( خطأ أيضًا، ولو كان هذا صحيحًا 
لكانت )أدوية( جمعًا ل� )دواة(. ذلك أن جموع 
التكسير قسمان: سماعية )يجدها الباحث 
في املعاجم أو في كتب اللغة(، وقياسية 

تخضع لقواعد القياس.
إن صيغة )ّأْفِعَلة( قياسية بشروط: فهي 
مِقْيَسة في كل مفرد يكون اسمًا )ال صفة( 

مذكرًا رباعيًا قبل آخر حرف مد، نحو:

طعام أطعمة؛ دواء أدوي��ة؛ دعاء أدعية؛ 
عمود أعمدة؛ َقُعود أْقعدة )القُعود: اجلمل 
الفتّي(. خروف أخرفة )وخراف وِخْرفان(؛ 

رغيف أرغفة؛ صعيد أْصعدة )وُصُعد(.
وعلى هذا ال يصح جمع األسماء املختومة 
بتاء التأنيث )مثل قناة، ونواة( على الصيغة 

اخلاصة باملذّكر. فيقال:

فكلمة )أنوية، أو أقنية( لم َتِرد سماعًا، وال 
تصح قياسًا.

5( الّنَسب إلى )الكيمياء(:
القاعدة، عند النسب إلى االسم املمدود، هي 

النظر في همزته: فإن كانت أصلية بقيت 
على حالها، وإن كانت للتأنيث ُقلبت واوًا، 
وإن كانت منقلبة عن أصٍل جاز إبقاؤها 
وقلبها واوًا. وقد أعاد مجمع القاهرة سنة 
1969 النظر في النسبة إلى )كيمياء(، 
بعد أن ناقشتها جلنة األصول مناقشة 

تامة، وانتهى إلى القرار اآلتي:
ال��ّن��َس��ب إلى  إث��ب��ات الهمزة ف��ي  »ي��ج��وز 
)كيمياء( ... ولكن قْلبها واوًا أْولى«. وعلى 
هذا نقول كيميائي وكيماوي، وهذا ما 

أورده )املعجم الوسيط(.
أما النسب إلى )الكيماء(، وهذا ما قاله 
بعض األقدمني من السلف، فهو )الكيماوي(، 
ولم يورد )املعجم الوسيط( هذه الكلمة 
إال في الطبعة الثالثة. ثم إنه استعمل 
لفظ )كيميائي( صفة للعاقل ولغيره، وال 
داعي للتمييز بينهما كما اقترح بعضهم: 
فكلمة )لغوّي( مثاًل، تستعمل صفة للعاقل 
ولغيره. تقول: عالٌم لغوي، وبحث لغوي.
أخيرًا: تستعمل كلمة )فيزيائي( لوصف 
العاقل وغيره، وأرى للُمشاكلة أن نقتصر 

على استعمال كلمة )كيميائي(.
جاء في )أخبار احلكماء( للقفطي أن ثمة 
كتابًا للفيلسوف الكندي اسمه: )التنبيه 
على خدع الكيميائيني(. عاش الكندي من 

796 إلى 873 م.
6( وملا كان .. )ال: ومبا أن(:

أَوُج��ه استعمال )مّلا( مجيئها ظرفًا  ِمن 
ن معنى الشرط، وشرطه وجوابه ِفْعالن  َتَضمَّ
ماضيان، نحو: مّلا جاء خالٌد أكرمته. فإذا 
كان اجلواب جملة اسمية، وجب اقترانها 

بالفاء. وعلى هذا ميكن القول:
وملا كنا أجنزنا العمل، َفَعلينا إعداد تقرير 

عنه. وال يقال: )مبا أننا أجنزنا…(.
وملا كان التابع  مستمرًا، فكٌل من التابعني 

املذكورين…
إذا كان  وال بّد من الفاء في جواب )مّلا( 

جملة اسمية.
وال يقال: )مبا أن التابع ….(، ألن هذا 
التركيب دخيل على العربية، وركيك جدًا، 

غ له. وال ُمَسوِّ
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أبرز ملف العدد أهمّية اإلعالم العلمي ودوره الفاعل 
وتأثيره الكبير، وأظهر أّن هذا النوع من اإلعالم يجب أن 
املستويات،  أعلى  وعلى  االهتمام  من  واف���رًا  قسطًا  ينال 
يرسم  والعلم  بالعلم،  إال  تبنى  ال  اإلنسانية  فاحلضارة 
ر مهما كان بسيطًا  حاضر املجتمعات ومستقبلها، وأي تطوِّ
يحسب للمجتمع الذي يطرح هذا التطور، وأي نزاع بني 
العلم والعمل من أجل هذا العلم ال يؤدي إلى خير املجتمع 

ورقيه.
وعلى مدى عصور تؤكد التجارب أن املجتمعات حاولت 
نشر علومها بني أفرادها، على قدر حاجاتهم، وعلى قدر 
ما يتوافر لهم من إمكانات تسهل لهم توصيل هذه العلوم. 
السابقة  ال��ص��ف��ح��ات  ف��ي  ن��ش��رت  ال��ت��ي  واآلراء  وامل���ق���االت 
العربي  ومجتمعنا  عمومًا،  املجتمعات  حاجة  مدى  تبني 

خصوصًا، لالهتمام باإلعالم العلمي اجلماهيري.
ودعا  ودفنها،  منها  التخلص  يجب  همومًا  عالج  امللف 
وسلط  ع��ن��ه��ا،  ال��ت��ح��دث  يستطيب  تطلعات  رع��اي��ة  إل���ى 
الضوء على جتارب فاعلة. ومن خالل ثنايا امللف يتضح 
العربية تتطلب مزيدًا  وأن األرضية  الهموم مشتركة،  أّن 
عن  بحثًا  اإلعالمي  النمط  هذا  منارات  في  التنقيب  من 

الآللئ والدرر.
ومن أجل ذلك قدمت مجلة         ه���ذا امللف 
امللتهب، مع كل ما يثار عن أزمات مالية أدت إلى التضحية 
من  بالرغم  اإلع��الم..  وسائل  بعض  في  العلمي  باجلانب 

أهميته وحيويته للمجتمعات املختلفة.
امل��س��ائ��ل ذات  م��ن  ك��ث��ي��رًا  ف��ي طرحها  املجلة  وع��اجل��ت 
القضايا  ع��ن  أهمية  تقل  ال  القضية  أن  لتؤكد  ال��ص��ل��ة، 
األزم��ة  رأسها  وعلى  اليوم،  عالم  يعيشها  التي  الساخنة 

االقتصادية العاملية. 

اإلعالم العلمي


