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 :تقديـــــم
 

، وأن العالقة بين التقدم العلمي   "مجتمع المعرفة" هذه أحد أسس ال شك أن الثقافة العلمية قد أصبحت تشكل في أّيامنا   

والتقني والتنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية باتت عالقة وطيدة، لذا فإّن  المجتمعات تنتظر المزيد من العلم والتقانة         

 .والبحث والتجديد والتقدم المعرفي لتحقق ما تنشده من تنمية شاملة مستدامة   

  أهداف مجتمع المعرفة تمكين كل مكّوناته، وفي مقدمتهم الشباب، وعموم المواطنين من المعارف األساسية،                إّن من  

علمية كانت أو تقنية، ولو بصفة مبّسطة، إذ ال يكفي أن يقوم أي مجتمع بتأهيل نخبة منه لتتولى التفكير واإلبداع نيابة عن        

من أساسيات العلم، وأن تصبح المعرفة في متناول  " مجتمع المعرفة"اء باقي فئاته، وإنما األساس هو أن يتمكن كل أعض  

ولقد مثل اإلعالم العلمي دائما  وسيلة متميزة لنقل المعرفة، وتطور دوره بتطور الوسائط التقنية التي تستعملها           . الجميع

جب أن يمر بمرحلة تبسيط النص    عموم المواطنين يىالوسائل اإلعالمية، لكن انتقال المعرفة العلمية من المتخصصين إل

ويمثل هذا التبسيط آلية ضرورية إلقامة جسر من التواصل بين الباحثين العلميين ولغتهم المتخصصة، وبقية أفراد             . العلمي

ونظرا إلى الموارد       . وبطبيعة الحال يقف اإلعالميون العلميون في الطليعة ألداء مهمة تبسيط المعارف العلمية           .  المجتمع

 العربية المتخّصصة في مجال التحرير العلمي والتقنيات المالئمة المؤهلة للقيام بهذه المهمة، كان ال بد من إيجاد آلية            البشرية

مناسبة للمساهمة في إعداد الكفاءات البشرية وتطويرها مهنيا وعلميا عبر الدورات والبرامج التأهيلية من خالل حقيبة تدريبية   

 . كس ذلك إيجابا على أداء اإلعالميين عربية لإلعالم العلمي، لينع 

، التي تعاونت  "الحقيبة التدريبية لإلعالم العلمي"والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إذ يسعدها اليوم أن تضع هذه      

لعربي،   في إعدادها مع جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية، ولفيف من اإلعالميين العلميين العرب من داخل وخارج الوطن ا          

تأمل أن يسهم هذا العمل في تسريع الجهود الهادفة إلى جعل الثقافة العلمية والتقانية جزءا عضويا ومكّونا رئيسيا من مكّونات                  

 . ثقافة المجتمع في كل أرجاء الوطن العربي   

 

 األستاذ الدكتور أبو القاسم البدري

 مدير إدارة العلوم والبحث العلمي
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 مقّدمـات ومفـاهيم أساسيـة
 

 عبد اهللا القفاري. د

 

 الم العلمــيــاإلع: أوال

 

 :  مفهـوم اإلعـالم العلمـي -1

، أن العلوم   ”صدمة المستقبل “ في كتابه الشهير   " ألفين توفلر " األمريكي المعروف   يرى المفكّر

والتقنية بمختلف فروعها تحّولت إلى أداة تضرب الكثير من األسس القديمة والتقليدية السائدة في                 

  المجتمع البشري، وتُعيد تشكيلها وفق مفاهيم ومنظومات جديدة تتحّرك وتتفاعل وتؤثر في حياة البشر             

وفقًا لحركة العلم والتقنية في جميع االتجاهات، ومن ثّم سُيواجه المجتمع البشري تغييرات جذرية أشبه        

وهو ما تحقق إلى      . بالصدمة في كثير من مجاالت حياته وطرائق تفكيره والعالقات السائدة بين مكّوناته           

توى إعادة صياغة السياسة     حدٍّ بعيد على أرض الواقع، بعدما ارتقى تأثير العلم والتقنية إلى مس      

واالقتصاد وجهود التنمية، وأصبح ذا أثر كبير في ظواهر الفقر والثروة والمرض والصحة والعلم               

وذلك ألن ما يجري في المعامل ومراكز األبحاث سرعان ما يترجم إلى سلع ووسائل إنتاج     . واألمية

 .] 84، ص 2007غيطاس،  [. ميروترفيه وإدارة وتعليم ومستحضرات دوائية، إضافة إلى وسائل تد       

وتتفّرع العلوم والتقنية تفرًُّعا كبيًرا، وتتعدد فروعها ما بين علوم أساسية وتطبيقية في مجاالت             

الزراعة والصناعة والطب وتقنية االتصال والمعلومات والفضاء والمواد الجديدة وغيرها، إالّ أن هذه                 

ها، على الرغم من تعّدد االختصاصات الدقيقة في مجاالتها              العلوم تتّجه نحو التقارب والتالحم في ما بين       

 .  الرئيسية

وكان من الطبيعي أن تحرص الدول والمجتمعات المتقّدمة للحفاظ على مسارها وتعظيم                

م والتنمية، ساعية إلى نشر الثقافة العلمية        إنجازاتها العلمية، وأن تتحّرك الدول النامية للحاق بركب التقدّ         

 بما ُيمكِّنها من التعامل مع الثورات العلمية في شتى المجاالت، عن طريق المشاركة        في مجتمعاتها  

فيها، أو على األقل فهمها وتقديرها التقدير السليم، والتعامل بجدية مع ما تفرضه من تحديات، وهذا ما              

 .  ]109، ص 2007مهران، [يؤّدي في النهاية إلى رفع اإلسهام العلمي للمجتمع       
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ناء ثقافة علمية سليمة بين الجماهير العديَد من الوسائل واألدوات، في مقّدمتها          ويتطلّب ب

ومن هذا المنطلق، أخذت الدول المتقدمة، المنتجة للعلم، تنظر إلى اإلعالم            . اإلعالم العلمي الجماهيري   

 .  العلمي على أنه وسيلة من وسائل بناء الثقافة العلمية للمجتمع         

جميع أوجه    : ( ويمكن تعريف اإلعالم بأنه .   أحد فروع اإلعالم المتخّصص    وُيَعدُّ اإلعالم العلمي

النشاط االتصالية التي تستهدف تزويد الجمهور بالحقائق واألخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن               

القضايا والموضوعات والُمشكالت وُمجريات األمور بطريقة موضوعية وبدون تحريف، يؤّدي إلى      

ُمْمكنة من المعرفة والوعي واإلدراك واإلحاطة الشاملة لدى فئات الجمهور المستقبلين          خَلْق أكبر درجة  

للمادة اإلعالمية بما ُيسهم في تنوير الرأي العام، وتكوين الرأي الصائب لدى الجمهور عن الوقائع           

وم من والموضوعات والُمشكالت المثارة والمطروحة، وذلك باستخدام الوسائل اإلعالمية المتاحة الي         

أو غيرها من الوسائط   " اإلنترنت"صحافة أو إذاعة أو تلفزيون أو عن طريق الشبكة المعلوماتية      

 .  ]21، ص1996حسن، [)  المختلفة التي يمكن نشر المادة اإلعالمية عن طريقها    

وعليه يمكن القول إن اإلعالم العلمي تجسيد لهذا النشاط في الحقل العلمي والتقني سواء ما         

ياة اإلنسان اليومية أو يعبِّر عن التطّور العلمي والتقني في عالم اليوم، وبكل مجاالت العلوم           يتعلق بح 

وهو يستهدف نشر ثقافة علمية لدى الجمهور تؤّدي إلى تكوين وعي علمي        . األساسية والتطبيقية   

نسان ومحيطه،     بالتطّورات العلمية أو المنتجات التقنية، أو كل ما يتعلّق بالعلم وله عالقة بحياة اإل        

إضافة إلى أنه يسهم في تكوين مواقف واتجاهات ذات صلة بالنشاط العلمي ومنتجاته والمسائل المتعلقة                  

 . ]59، ص 1994مبروك، [به  

وقد أصبح اإلعالم العلمي اليوم صناعةً تهيمن عليها الدول المتقدمة في مجال العلوم والتقنية،            

من النشاط العلمي في العالم، فهي تسيطر على       %  90ا لـ وهذا أمر طبيعي ومفهوم في ظل امتالكه 

 .] 127، ص  1991أبو خليل،  [اإلنتاج العلمي والتقني العالمي وعلى وسائل نشره وتوثيقه      

اإلعالم العلمي المتخّصص،     : وهناك من الباحثين من يقسم نشاطات اإلعالم العلمي إلى فرعين 

و المادة العلمية من موضوعات وبحوث ودراسات أكاديمية       أما األول، فه . واإلعالم العلمي الجماهيري  

تنشر في الدوريات المتخصصة ُيِعدُّها باحثون علمّيون متخّصصون في مجال علمي معيَّن بأسلوب              

وأما اإلعالم العلمي الجماهيري، فهو المادة العلمية من موضوعات وبحوث        . يفهمه المتخّصصون  

ي المجاالت العلمية النظرية والتطبيقية المعدَّة منها والمترجمة              ودراسات ومقاالت وتقارير وكتابات ف      

والمهيأة بصيغة من الصيغ أو فن من الفنون، التي تُقدَّم في وسائل اإلعالم المرئية أو المسموعة                    
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،     1990الخفاف،   [أو المقروءة، وتُكتب بأسلوب بسيط، الهدف منه إيصالها إلى الجمهور والتأثير فيه          

 . ]244ص 

إال أّن ما ُيستخدم اليوم في أدبيات اإلعالم العلمي هو ما ُيقصد به اإلعالم العلمي الجماهيري،           

اإلعالم العلمي الموّجه للجمهور عبر وسائل اإلعالم المختلفة، بهدف نشر الثقافة والتوعية العلمية         "وهو 

فرع من اإلعالم يعنى  " وهو  ".بصرف النظر عن المتلقين أو تخّصصاتهم المهنية أو مجاالت دراستهم         

ويتصل أيًضا بتاريخ    . بنشر المبادئ العامة للعلم ابتداء من القوانين األساسية التي تحكم سلوك الطبيعة      

العلوم والتطور الذي صاحب النشاط اإلنساني في هذا المجال، وأثر كل ذلك في الحياة، ثم يتواصل                  

 ". نماذج من الحياة العملية   للتعريف بالتطّورات العلمية والتقنية مقرونة ب     

إعالم يقّدم محتوى للجماهير، عبر الصحف والمجالت وبرامج الراديو    "وُيعرَّف كذلك بأنه 

والتلفاز، ومواقع اإلنترنت، يتعلق بالقضايا العلمية، ويتابع تطّوراتها، وينشر مواد تسهم في إعالء ثقافة                    

 .]  87، ص 2007غيطاس،  ["  العلم وقيمته داخل المجتمع  

ويعالج اإلعالُم العلمي األخباَر واالكتشافات والظواهر العلمية والتطّورات الجارية في الحياة              

 .  العلمية، ويتوّجه أساًسا إلى الجمهور العام، ويشكّل همزة الوصل بين العلماء والجمهور         

مهور  إال أّن بعض الباحثين يعطيه خصائص تتجاوز هذا المفهوم، فهو يراه يتوّجه أساًسا إلى ج        

نوعي من علماء وباحثين، ويشكل همزة الوصل بين العلماء، ومنبًرا لطرح مختلف االنشغاالت       

واألفكار والرؤى الكفيلة بتحقيق األهداف التي ينتظرها المجتمع من علمائه، وهو فضاء فسيح لنشر             

ّدم المجتمع بدونه    الدراسات والبحوث العلمية الجادة، وفرصة ثمينة لتطوير اإلنتاج العلمي الذي ال يتق         

إال أّن هذه الخصائص ال تخدم مفهوم اإلعالم العلمي الجماهيري، قدر ما      . ]52، ص 2004حمدي، [

 . هي معنية بالنشر العلمي، وهي تخاطب العلماء أكثر مما تخاطب عامة المتلقين من الجمهور             

   : وظيفـة اإلعـالم العلمـي-2

 :  يلييمكن إيجاز وظائف اإلعالم العلمي في ما

، عن طريق تزويد القارئ بالمادة العلمية المبّسطة، وبهدف           اإلسهام في بناء مجتمع المعرفة    -

 . نشر الثقافة العلمية   

 والتطّورات التقنية لوضع المتلقّي في موضع المتابعة لحركة         اإلخـبار عـن الكشوف العلمية      -

 .العلوم والتقنية في العالم
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ور العام في مشهد تلك الفعاليات والنشاطات العلمية          ، ووضع الجمه تغطية الفعاليات العلمية -

 .  البحثية 

، عن طريق التأثير اإليجابي في تعاطي الجمهور مع منتجات              تكوين المواقف واالتجاهات    -

العلم وتوظيفها التوظيف الصحيح والمفيد، وتقدير العلوم، وجهود العلماء، واحترام المنهج               

 .  امة العلمي، وتعزيز حضوره في الحياة الع    

، عن طريق متابعة القضايا ذات الصلة بالعلوم وكشف السلبيات          الـرقابة والمـتابعة والكشف     -

 .ودعم الرقابة الحكومية، والدفاع عن مصالح المجتمع
 

  : أهداف اإلعالم العلمي-3
 

يرمي اإلعالم العلمي عموًما إلى بث الوعي العلمي لدى الجمهور، وتبصيره بالمعارف العلمية         

وهذا يدفع إلى تكوين اتّجاهات نحو التفكير العلمي والعمل اإلبداعي والتفاعل مع               .  رات التقنية   والتطّو

العلم والعلماء لبناء مجتمع قادر على التفاعل مع الحضارة اإلنسانية وتحقيق المشاركة الجماهيرية في              

، 1994مبروك، [ ،]66-64، ص  2008محمود، [، ]252-247، ص 1990الخفاف، [إحداث التنمية الشاملة      

 .]66-65ص 

 :   ويمكن حصر أهداف اإلعالم العلمي في عدة عناصر منها   

 بث الوعي العلمي  - أ

يعتبر اإلعالم العلمي من أكثر الوسائل دعًما لنشر الثقافة العلمية، وهي وسيلة مهمة من وسائل    

رد والمجتمع، وفي    تعزيز حضور العلم في ذهن المتلقي، وربطه بمساهمة العلوم ونتائجها في حياة الف          

 .  جميع المجاالت التي تتناولها العلوم المختلفة ومنتجاتها التقنية         

 تشجيع روح اإلبداع واالبتكار وتقدير العلم    -  ب

إن تقديم المبدعين والمتمّيزين من العلماء والباحثين واإلشادة بنشاطهم وإنجازاتهم وتقديرها        

 في المجتمع؛ فتعزيز المكانة االجتماعية للمبدعين        واحترام جهودهم يسهم في تشجيع اإلبداع واالبتكار  

والباحثين المتميزين في حقول العلوم وتطوير التقنية يسهم في تكوين وجدان عام يدعم التوجه نحو              

وكذلك فإن التعريف بنشاطات      . العلوم والتقنية باعتبارها تحتل موقًعا مهما في المشهد العام للمجتمع        
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ئج أبحاثهم التي خدمت البشرية يسهم في خلق وعي عام بقيمة البحث العلمي         العلماء والباحثين ونتا   

 . وآثاره ونتائجه 

  تلبية الحاجات االجتماعية-ج 

وكلما كانت   . تلّبي الموضوعات العلمية التي تتناولها وسائل اإلعالم الحاجات االجتماعية العامة             

 وتأثيًرا في المجتمع؛ فاإلعالم العلمي      تلك الموضوعات أقرب إلى تحقيق هذا الهدف، كانت أكثر قبوالً     

نافذة لمزيد من االطالع على القضايا العلمية التي من شأنها أن تعالج كثيًرا من مشكالت الفرد      

 .  والمجتمع

  تفسير الظواهر الطبيعية والحقائق العلمية  -د

لكشوف العلمية التي     يقدم اإلعالم العلمي تفسيًرا للظواهر العلمية الطبيعية ويتابع المستجدات وا      

تم التوصل إليها، وهذا يتيح للجمهور فهمها وإدراك أبعادها، ويعزز االنحياز للتفسير العلمي باعتباره              

وهو إلى ذلك ينمي التفكير العلمي ويبتعد في تفسير الظواهر عن االعتقادات    .  وسيلة لفهم تلك الظواهر 

لتفاعل مع قضايا ذات أصل علمي، وتتبع منهجا علميا             وَيحدُّ هذا من التفكير غير العلمي في ا     .  الخاطئة  

 .  له قواعده وشروطه وقوانينه 

 رات العلمية في العالم  االهتمام بالتطوّ -هـ

متابعة التطّورات العلمية في العالم من مصادرها، وترجمة مادتها، وتقديمها للجمهور بطريقة          

ز دور اإلعالم العلمي في إبقاء الجمهور على      تساعد على فهم تلك التطّورات واإلحاطة بها، بما يعز     

 .  مسافة ليست بعيدة عن تلك التطورات   

  تشجيع البحث العلمي  -و

يسهم اإلعالم العلمي في تكوين شعور إيجابي تجاه العلوم والبحث العلمي وُمنجزاته، يدعم       

عبيا داعًما لهذا تكوين رأي عام إيجابي نحو العلوم والمشروعات العلمية والبحثية، ويوفر غطاء ش      

إضافةً إلى أن إبراز النتائج اإليجابية للتطّورات والكشوف العلمية والمنتجات التقنية وأثرها في                       .  النشاط 

 .  الفرد والمجتمع يعزز الربط بين العلم ونتائجه والتقدم والنمو واالزدهار      
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  دعم نشاطات المؤّسسات العلمية وفعالياتها-ز

مية لنشاطات البحث في المؤّسسات والمراكز البحثية التواصل بين           تدعم التغطية اإلعال 

الجمهور وبين تلك المؤّسسات، وتراكم وعًيا عاما بأهمية أدوارها ونشاطاتها، وتسهم في رفد تلك                

وكذلك فإن تغطية الفعاليات العلمية، وتقديم نتائج المؤتمرات             . المؤّسسات بالقدرات الوطنية الناشئة       

علمية للجمهور بقالب إعالمي مناسب، يؤدي إلى التعريف بالقضايا العلمية محل النقاش،                   والندوات ال 

والنتائج التي توصلت إليها تلك المؤتمرات أو الندوات، ووضع الجمهور في الصورة التي تجمع هذه      

 . الفعاليات والعوائد المتحققة منها على المجتمع      

  معالجة السلبيات  –ح  

العلمي في كشف الخلل والسلبيات التي تحوط بعض الممارسات اليومية في           ُيعوَّل على اإلعالم 

حياة اإلنسان، وتقويمها بنظرة علمية رصينة وأمينة عن طريق مصادر المعرفة العلمية وعن طريق                 

وُيعوَّل عليه كذلك في ممارسة دور تنموي . إشراك المؤّسسات العلمية والبحثية في تلك المعالجات      

 الوطنية ذات الصلة بالعلوم، معالجةً وكشفًا ومتابعةً ورصًدا، وهو ما يعرفه بعض                   يتعلق بالقضايا   

ويهتم اإلعالم العلمي أيًضا بإعالم الجمهور بالمخاطر التي قد تسّببها        . الباحثين باإلعالم العلمي التنموي  

بعض االستخدامات غير الصحيحة لبعض المنتجات أو المستحضرات أو األجهزة والتقنيات،                 

 .  وتبصيرهم بأفضل السبل الكفيلة باستخدامها على نحو يحقق فوائدها ويجنّب المستخدم آثارها الضارة             

   اإلعالم العلمي والتنمية-4

وبين التنمية الوطنية وبين االنحياز للعلوم     . بين اإلعالم العلمي والتقدم العلمي عالقة تكامل  

يرها، وتوظيفها لخدمة مشروع التنمية، ارتباط مهم          والبحث العلمي واستيعاب التقنية، وتوطينها، وتطو     

 .  يجسد تلك العالقة بين التنمية والعلم  

ويتطلب تطوير وسائل اإلعالم بوجه عام، ومواكبتها للحاجات التنموية نشر وعي صحيح يقود        

 من  وال يمكن أن يتم هذا إالّ بالتخطيط الصحيح الذي ينطلق      .  إلى المشاركة الفعالة في بناء المجتمع      

 . الفهم الجيد للقطاع اإلعالمي ودوره في المجتمع، وكذلك الرؤية الواضحة لألهداف الوطنية          
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وقد أكد العديد من الدراسات التي أجراها علماء االتصال وجوَد عالقٍة إيجابية بين اإلعالم                

وء على العالقة بين  على مائة دولة نامية، إللقاء الض   " ولبر شرام "والتنمية، منها الدراسة التي أجراها   

االتصال الجماهيري والتنمية، وتوصَّل إلى أن ُمعامل االرتباط بين النشاط التنفيذي لوسائل اإلعالم         

٪، وقد تكون النتيجة أعلى من ذلك لوال وجود مجموعة        72وبين نتائج تنفذ خطط التنمية قد وصل إلى        

ولذلك،  . ة والتخطيط للتنمية بالدقة المطلوبة      من العوامل السلبية التي حالت دون تنفيذ الخطط اإلعالمي    

.  ]33، ص 1970شرام، [٪ 72فإن هذه العوامل السلبية أضعفت مستوى االرتباط وقللت درجته إلى          

   رابطة قوية بين التعرض لوسائل اإلعالم وانتشار الوعي الصحي      وجود وكشفت دراسات أخرى عن 

من الدراسات اإلعالمية التي تربط بين التنمية    وغيرها . ]16، ص 1974سراج، [المجتمع بين أفراد 

 .واإلعالم

واألهداف التي تقع ضمن المسؤوليات األساسية لإلعالم هي نفسها أهداف التنمية، التي تنقسم     

أهداف عامة تسعى إلى تطوير المجتمع، وبناء المواطن الصالح، وتحسين مستوى الدخل           :  إلى قسمين

 .  بالجوانب األخالقية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية         إلخ، وأهداف خاصة تتصل      . ..العام

وتتجّسد مسؤولية اإلعالم تُجاه تنمية المجتمع في تزويده بأكبر قدر من الحقائق والمعلومات         

وتتّضح  . الدقيقة والصحيحة؛ فبقدر ما في اإلعالم من حقائق ومعلومات دقيقة يحقِّق أهدافَ التنمية                

إلعالم والتأثير في المجتمع بإدراك الهدف الجوهري للتنمية االجتماعية، الذي      أهمية هذه العالقة بين ا

ال يمكن تحقيقه بدون رفع المستوى االقتصادي باستخدام برامج ومشروعات التنمية االقتصادية         

وما دامت تنمية أفراد المجتمع وبيئتهم المادية من األهداف األساسية للتخطيط، فمن       .  واالجتماعية 

 إنجاز هذه المسؤوليات وفق خطة مدروسة قائمة على تخطيط شامل للجوانب االقتصادية               الضروري

 . ]32ص  ،1995طلعت،  [واالجتماعية والثقافية واإلعالمية والبيئية كافة       

واإلعالم العلمي بوصفه جزًءا من اإلعالم العام، ال يمكن أن يعمل بمعزل عن الخطط التنموية            

والتحدي الكبير الماثل أمام البلدان العربية هو محاولة اللحاق بركب            . ةالتي تستهدفها برامج التنمي 

وهذا يؤكد ضرورةَ نشر الوعي العام بأهمية      . التنمية التي ترتكز على توظيف العلوم ومنتجات التقنية       

 . هذا التوجه ومنطلقاته وثماره     

دافها بدون مواكبة    أن تحقق أه- ومنها الخطط العلمية والتقنية     -وال يمكن لخطط التنمية   

إعالم علمي يستهدف خلق حالة من التواصل المعرفي، أوالً مع المادة العلمية بطرق لها عالقة بمعايير       

 . اإلعالم ووسائله، وثانًيا تحقيق الدور التفاعلي والتواصلي بين تلك الوسائل والمتلقي        
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ن الجمهور من بناء منظومة  ويسهم اإلعالم العلمي كذلك في نشر الثقافة العلمية، التي تمكِّ   

معرفية تساعده على تحقيق شروط أفضل لحياته؛ فنشر الوعي العلمي يعمل على بناء مجتمع قادر               

على االستفادة من معطيات ومنتجات العلم، وعلى توظيف تلك المعرفة لتالفي األخطار الناتجة عن       

 . ه وكيانه وحقوقه   سوء استخدام هذه المنتجات، ودعم القرارات التي تحفظ له مصالح         

ويتجاوز دور اإلعالم العلمي مسألة إيصال المعلومة العلمية، والتعريف بمنتجات العلوم               

بطريقة مبّسطة وسهلة وقابلة للتفاعل مع المتلقّي إلى مستوى يؤّسس في ما بعد لما يعرف بالتفكير                  

مهمة ال يمكن فصلها عن    وتلك عالقة  . والذي يقصد به التفكير القائم على المنهج العلمي      .  العلمي

مشروع التنمية، فبقدر ما ينمو التفكير العلمي تتراجع أفكار الخرافة والشعوذة، وبقدر ما يكون السياق        

الذهني العام سياقًا علميا قابالً للقياس والتساؤل واالستشكال، نقترب من ذلك العقل الذي يقيس قبوله            

 .  اته، ويصبح جزًءا من تركيبة ذهنية راسخة   وفق رؤية علمية، ويستدعي العلم في شؤون حي   

وبقدر ما يضخ في عقل المتلقّي من كشوف علمية ال تقرأ بمعزل من تاريخّيتها وتأثيرها في       

مختلف مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، يتأكد دور اإلعالم العلمي في التأسيس لعقل             

 اليومية، بل يراهن أيًضا عليه باعتباره شرطًا ضروريا       لقٍّ ال يفصل العلم ومنتجاته عن حياته  تم

لتحسين شروط مستقبله، وهذا يخلق قاعدة اجتماعية واسعة تدفع بشروط التغيير عن طريق االنتصار     

وعلى هذا األساس فقد تزايدت أهمية تطوير المعالجة اإلعالمية         . للعلم بصفته مشروع نماء وتقدم  

حزين،  [ا العلمية بهدف بث الوعي العلمي الالزم إلنجاح خطط التنمية          عامة، والصحفية خاصة للقضاي       

 . ]89، ص   1994

 :  وعليه، يمكن لإلعالم العلمي أن يمارس دوره في التثقيف العلمي في ثالثة مستويات هي        

 .بتقديم المعرفة والمعلومات العلمية بأسلوب مبّسط وجذاب يستوعبه المتلقي          : المستوى المعرفي  -

 

 .  بإعادة صياغة القالب الثقافي للمتلقي ومن ثم للمجتمع       : لفكري المستوى ا -

 

بتوجيه اختيارات وقيم وسلوكيات المتلقي في االتجاه الذي يخدم تنمية                : المستوى السلوكي  -

 . ]367، ص 1985دجاني،  [،  ]13، ص2004بداري، [،  ]62، ص1994مبروك، [المجتمع  
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ة ال بد من مقاربتها ومواجهتها بإعالم علمي فعال،       واإلعالم العلمي العربي يعاني من تحديات عد   

 : ومنها

يطرح ميل وسائل اإلعالم للضخامة والتعدد الكمي تحدي الوفرة الرهيبة في المعلومات        -

المحمولة أو المنقولة عبر الوسائط اإلعالمية المتنّوعة، ويجعله عبًئا على المتلقّي وعلى عملية            

 . التلقي ذاتها 

تأسيًسا على النقطة السابقة، خاصة في ظل التنافس اإلعالمي على             الميل نحو التخّصص    -

وهذا عبء على الوسائل اإلعالمية . الجمهور، حيث أصبحنا أمام ظاهرة اإلعالم حسب الطلب      

التي عليها ممارسة اإلعالم المتخّصص وفقًا ألسس ومعايير احترافية الجتذاب الجمهور في         

 . ظل بيئة إعالمية تحكمها المنافسة    

تطور الحق في االتصال بصورة كبيرة في الوقت الراهن، ليصبح الحق في المشاركة، من             -

وجهة نظر المتلقي، الذي لم يعد يقتنع فقط بحقه في أن يعرف، بل في أن ُيْسِمع صوته      

 . لآلخرين

المنافسة اإلعالمية، وبروز فكرة تقييم األداء وظاهرة المراصد اإلعالمية، وغلبة الطابع           -

على بعض أجهزة اإلعالم التي تدار بمنطق المشروع، كل ذلك من شأنه أن يؤثر في    التجاري  

شكل ومحتوى االتصال في بيئة عالمية باتت تنادي بحد أدنى من االلتزام األخالقي في مواجهة            

طوفان السوق اإلعالمي الذي ضاعت وتحطّمت على صخرته عدة قيم ومعايير وأعراف دينية     

 . وأخالقية 

 العلميون متّهمون بالتسّرع وعدم تحري الدقة في معالجتهم للمحتوى العلمي فضال             اإلعالميون -

 . عن عدم رجوعهم إلى مصادر متخصصة في الموضوعات التي يعالجونها       

العلماء متّهمون بالعزلة والتعالي على المجتمع، واالعتماد على لغة ال يفهمها الجمهور في       -

 . ]85، ص   2007غيطاس،   [، ]50، ص 2008محمود، [توصيل رسائلهم اإلعالمية  
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  الصحافة العلمية-5

إذ تتمّيز بخصائص تجعلها تتفّوق في      "تُعدُّ الصحافة أكثر الوسائل االتصالية تأثيًرا في الجمهور         

بعض المجاالت على غيرها من وسائل االتصال األخرى، حيث تسمح للقارئ بأن يتحكم في وقت         

مضامينها، إضافةً إلى أنها تنطوي على موضوعات متشابكة تحتاج إلى             قراءِتها، وإعادة االطالع على   

تحليل علمي، وهي بطبيعتها تتعّرض للتفاصيل الدقيقة التي تتفق مع الدراسات المسهبة وتتمّيز أخبارها             

 .]376، ص   1979عبد الباقي،   ["  بالتطويل والتحليل  

 بالقياس   -لى النحو الذي ييّسر لها    وتقوم الفنون الصحفية على التبسيط والتجسيد والتصوير، ع     

 أداًء متمّيًزا في تقديم المشكالت الثقافية والفكرية والعلمية باصطالحات            -إلى المضمون المتخّصص    

تسمح للمتلقي العام أن يدخل في نسيج إطارها الداللي، خاصة مع تطور ازدياد وتراكم النمو المعرفي       

بح غاية في التعقيد، وبعيًدا كل البعد عن التجربة الفردية        هذا النمو المعرفي أص   . في العصر الحديث   

المباشرة، وهو األمر الذي يلقي بالعبء في جوانب كثيرة منه على اإلعالم والصحافة المتخّصصة،             

على وجه أكثر تحديًدا لرأب الصدع وسد الهوة السحيقة بين الخبير واإلنسان العادي، وبين المتخّصص        

ل اإلعالم، وذلك عن طريق التعامل مع المادة العلمية تعامالً فنيا خاصا تجسده تلك             والمتلقي العام لوسائ  

الوسائل، وعلى األخص الصحافة المتخّصصة لتحويل المصطلحات العلمية إلى مصطلحات الخبرة                  

وهنا تغدو الصحافة المتخّصصة، ومنها الصحافة العلمية، ضرورة حتمية في عالم يتمّيز بنمو                     . العامة 

وتراكم التخّصصات الدقيقة، وهذا ما يجعل الصحافة المتخّصصة في سياق التفسير اإلعالمي حالًّ             

 . ]38، ص 2003شرف، [يصنع جسوًرا بين المجتمع والعلوم   

وتقود العالقة بين الصحافة المتخّصصة والمجتمع إلى فهم وظيفة الصحافة العلمية، فالخطاب                        

وإذا كانت الوظيفة     . ج خاصة بالمرسل والمستقبل والرسالة مًعا     اإلعالمي في الصحافة يؤدي إلى نتائ    

في العلوم االجتماعية ترتبط باألنماط الثقافية والبناءات االجتماعية واالتجاهات، فإنها في الصحافة                   

العلمية تحقق أيًضا تلك النتائج في ضوء تأثيرها في بناء الموقف والنسق والتفاعل مع البيئة العلمية،              

 . لى دورها في اإلعالم واإلخبار والمتابعة    إضافة إ  

أهمية الدور الذي تؤديه الصحافة العلمية المتخّصصة، حيث تقوم        " شون ماكبرايد"ويؤكد تقرير 

بما هو أكثر من مجّرد نقل المعلومات، إذ تقدم منبًرا للمناقشة ولنشر األفكار والمبتكرات ولتبادل                

أثير في متخذي القرارات أو إلى تعزيز القدرات والمهارات       الخبرات والتجارب، وتسعى أيًضا إلى الت    

 . ]164، ص  1981ماكبرايد، [اإلبداعية 
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والصحافة العلمية باعتبارها مرتبطة بالعلوم األساسية وتطبيقاتها التقنية، تحقق جزًءا من وظيفة                   

وإذا كان . سه أي إن لها وظيفة جزئية من وظائف العلم نف   . العلم، الذي هو مجالها ومصدر نشاطها    

العلم يحقق إسهاماته في الحياة االجتماعية ككل، فإن الصحافة العلمية لها وظيفة اجتماعية من خالل                          

 . تلك العالقة بين النشاط الذي تمارسه وبين البناء االجتماعي الذي تستهدفه        

 وظيفة   والسياق الذي تدور فيه الصحافة العلمية ال يتحرك في دائرة العلم من أجل العلم، ألن     

العلم استقرت في الوجدان اإلنساني منذ التطّورات الكبرى التي شهدتها البشرية إّبان الثورات العلمية          

"                   فرانسيس بيكون  "الوظيفة األساسية للعلم كما جسدها        .  الكبرى وما تالها من تطّورات   

 للتحكم فيها لمصلحة اإلنسان في         ما يمكننا من السيطرة على الظواهر الطبيعية         "هي  )  1626 -1561(

وبهذا تتحدد وظيفة العلم بتسخيره لتحسين شروط حياة اإلنسان،       . ]17، ص  2008محمود، ["  حياته 

 . وتحقيق رفاهيته، ورفع مستوى معيشته، فقيمة العلم مرهونة بأثره في الحياة االجتماعية         

دث في النصف الثاني من القرن     جاء ظهور الصحافة العلمية مواكًبا ومالحقًا للتطّور الذي ح       و

الثامن عشر في مجاالت التقنية أو فن تطبيق العلم، ودخول كمٍّ كبير من المخترعات واإلنجازات          

العلمية حياة اإلنسان، وهذا ما تطلب متابعة تلك اإلنجازات واإللمام بجوانبها التطبيقية، وأصبحت هناك              

ية ومختلف فئات الجماهير من ناحية أخرى لمناقشة          ضرورة لتبادل الفهم حولها بين العلماء من ناح     

وقد أدرك العلماء أهمية تكريس وقت أكبر لمهمة تبسيط العلوم والتقنية            .  الجوانب المرتبطة بها    

باعتبارها مهمة يفيد منها المجتمع بأسره، كما يفيد العلم ذاته؛ فال يمكن أن ينتعش الفكر والبحث العلمي            

وبالطبع   . ناك موجات متدفقة من اإلرسال واالستقبال بين العلماء والمجتمع    في أي مجتمع ما لم تكن ه 

فإن غياب هذا الدور ال يساعد المجتمع على تقبل واستيعاب األفكار والتقنيات الجديدة، في حين يسهم           

وجوده في تطوير العلوم والتقنية، ومساعدة العلماء أنفسهم في تحقيق المزيد من التقدم في المجاالت                

األمر اآلخر هو أن تطوير العلوم والتقنية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقوى المجتمع اإلنتاجية التي              . لبحثية ا

صدقي،  [تُعنى بالتنمية االقتصادية، وهذا يجعل للصحافة العلمية دوًرا أوسع بكثير مما يتصّور البعض         

 .] 218، ص   2004

فحسب، وإنما خلق الوعي بتأثيراته     والمهمة الرئيسة للصحافة العلمية ليست ترويج العلم      

االجتماعية، ويمكن الوصول إلى أساليب للتعاون بين العلماء من ناحية، وبين اإلعالم من ناحية أخرى،                   

بحيث يمكن لوسائل اإلعالم عند تناول قضية معينة أن تقدم صورة كاملة تتسم بالوضوح واالتساق         

لرؤية الكلية تمكن الجمهور من تكوين وجهة نظر، وتحديد       والشمول لمختلف القضايا العلمية والتقنية، فا       

 . [Valenti & Wilkins, 1995, pp 177-194]موقف تجاه القضايا والتحديات العلمية المعاصرة          
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ومن هنا يظهر أن المهمة األساسية الملقاة على عاتق الصحافة العلمية تتجاوز مسألة التثقيف                    

بسيط المعلومات العلمية، إلى مستوى خلق الوعي بأهمية العلم        العلمي أو نشر الثقافة العلمية وت   

وتأثيراته االجتماعية، وهذا الوعي يعتمد بالدرجة األولى على الطرح العلمي الشامل والمتكامل لقضايا             

العلوم والتقنية من منظور متعدد األبعاد، يوفر للقارئ قاعدة معرفية تمكّنه من تكوين وجهة نظر            

 . اه ما يتلقاه، وهو الدور الذي يحول القارئ من مجرد متلق منبهر إلى مشارك إيجابي          وتحديد موقف تج

 

 اإلعالم العلمي عالميا  : ثانًيا

يحظى اإلعالم العلمي في العالم المتقدم تقنيا بأهمية خاصة، وتظهر أهميته المتزايدة في العالم           

من  % 31.2صة على تخصّ فرنسا تحصل الصحف الم     ففي  . الغربي من حصته من اإلعالنات 

ويصدر سنويا في الواليات المتحدة      .   العامة غير المتخصصة      صحف لل%  22.8اإلعالنات، مقابل    

 مطبوعة متخصصة، أي إن نسبة المطبوعات المتخصصة في أمريكا تقدر عموًما               160األمريكية نحو   

كون متساوية في كل من  وتكاد هذه النسبة، رغم اختالف األعداد، ت    . من مجمل إصداراتها  % 75بنحو 

 . إنجلترا وألمانيا ومعظم دول أوروبا الغربية واليابان    
 

إنها تأتي في    :  أما موقع الصحافة العلمية في األهمية على الصعيد العالمي، فيمكن القول            

%   28من مجموع الكتابات الصحفية بعد العلوم االجتماعية التي تحتل         %  15المرتبة الثالثة بنسبة    

أما على     . ، ثم يأتي بعدها اآلداب والعلوم اإلنسانية واالهتمامات العامة       % 21 التي تحتل   وعلوم الحياة 

يليها مؤتمرات     % 42صعيد المؤتمرات العلمية، فتأتي مؤتمرات العلوم االجتماعية في المرتبة األولى        

،  2004قي، صد[%  19، وتحتل مؤتمرات العلوم والتقنية المرتبة الثالثة بنسبة        %21العلوم اإلنسانية  

 .]220ص 

ويظهر االهتمام باإلعالم العلمي كذلك في العديد من القنوات التلفزية المتخّصصة، ففي والية        

" Discoveryاالكتشاف  " أمريكية صغيرة مثل فلوريدا، توجد قناتان متخّصصتان بالعلم، إحداهما        

ذا إلى جانب البرامج العلمية     ، ه "Learning Television Channelقناة التلفزيون التعليمية  "واألخرى 

التي تذاع على القنوات العامة والمنّوعة، حيث تركز العديد من هذه البرامج على البيولوجيا الجزيئية            

وإلى جانب اإلعالم المرئي ال تكاد توجد صحيفة أو مجلة       . والهندسة الوراثية والتطور التقني والبيئة    

 .  كُفء قادر على تبسيط أخطر القضايا العلمية       أمريكية تخلو من صفحة للعلم يحررها محرر     
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وهما   - Elpais & ABCوفي دولة مثل أسبانيا تخصص صحيفتا البايس، وإيه بي سي          

 لها عمود أسبوعي البايس أعمدة أسبوعية للمواضيع العلمية والتقنية، فصحيفة      -الصحيفتان الرئيسّيتان    

 فهي   إيه بي سي أما صحيفة    .  كبيرة وعامة، يعالج مواضيع علمية Futuroتحت عنوان المستقبل  

تكنولوجية   (العلوم، والتكنولوجيا   : تخصص من صفحتين إلى ست صفحات ألربعة مواضيع هي   

وتنشر هاتان الصحيفتان أسبوعيا ملحقًا خاصا بوسائل اإلعالم         .  ، والبيئة، والصحة   )اإلعالم واالتصال 

أما أكثر المجالت العلمية       . ا أسبوعًيا خاًصا بالصحة      منفردة ملحقً  إيه بي سي   واالتصال، وتنشر صحيفة    

 : شهرة والموجهة للجمهور فمنها   

 
- Investigation y Cienca :    وتمثل الطبعة اإلسبانية للمجلة        1978ُأّسست في عام ،

 .  نسخة25,000وتطبع منها  ، Scientific Americanاألمريكية  
- Mundo Cientifico :  لطبعة اإلسبانية لمجلة البحث الفرنسية       ، وتمثل ا 1981ُأّسست عام. 
- Estratos :مجلة خاصة باالتصال في مؤّسسة معالجة النفايات النووية. 

- Iberica Actualidad Technologica : من طرف مؤّسسة العلوم، 1914ُأّسست عام 

 . وهي مجلة شهرية تهتم بتكنولوجيات الكيمياء   
 

ة بنشر الثقافة العلمية في دولة أوروبية مثل إسبانيا كانت          وتزدهـر العديد من مواقع اإلنترنت المهتم      

 :منها على سبيل المثال. إلى وقت قريب أقل الدول األوربية تقّدًما
 

http://amazings.com/ciencia/ - : موقع يضم مجلتين متاحتين على اإلنترنت لتعميم الثقافة        وهو

بريد اإللكتروني، عنوان المجلة األولى هو    العلمية، ويمكن استقبال هاتين المجلتين عن طريق ال    

Noticias de la Ciencia y la tecnologias  22,000، ويقدر عدد المشاركين في هذه المجلة بـ 

، وعدد المشاركين فيها يقدر             Noticias del Espacioمشترك، أما المجلة الثانية فعنوانها      

 .  مشترك11,000بـ 

www.energias-renovables.com - :           مجلة خاصة بنشر الثقافة العلمية في الطاقات المتجددة. 

www.cienciadigital.net - :مجلة شهرية خاصة بتعميم الثقافة العلمية . 

www.todo-ciencia.com - :           تهتم بنشر أحدث وآخر المستجدات العلمية، وبصفة خاصة في

 . تالبيولوجيا والجيولوجيا والكيمياء والفيزياء والرياضيا        

www.aircenter.net -:تنشر مقاالت في العلوم اإلنسانية وغيرها  . 
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www.webzinemaker.com/tendencias -:          تهتم بالتحليل االجتماعي لتأثيرات ونتائج العلوم 

 .  والتكنولوجيا 

www.imim.es/quark -:   وهـو موقـع خاص بمجلة لتعميم الثقافة العلمية في ميادين العلوم والطب 

 . والثقافةواالتصال

- www.elmundo.es:  وهو موقع لمجلة El Mundo         اليومية التي تحتوي محاور خاصة بالعلوم. 

www.revistascientificas.net -:     وهـو موقـع يـشمل كـل المجالت العلمية على اإلنترنت باللغة 

 .اإلسبانية
 

التلفزية العلمية      إضافة إلى القنوات     - الصحف اليومية الكبرى    وفي دولة مثل إيطاليا، تخصص   

 : صفحاٍت علميةً ثابتة، مثل     -التعليمية والمجالت العلمية المتخصصة         
 

 . التي تقدم ملفًّا علميا كل أربعاءLA STAMPAصحيفة الستامبا  -
 Il corriere della sera، تخصص صفحتين كل أحد -

 l sole 24 ore، تخصص صفحة كل يوم خاصة بالعلم والتكنولوجيا -
 

 ". Rai 3"على قناة  " TgR leonardo"رامج العلمية التلفزية برنامج    ومن أشهر الب
  

أما في الدول االسكندنافية، فهناك دوريات علمية جماهيرية تدعمها الدولة بعنوان                     

وفي الدانمارك تصدر مجلة علمية جماهيرية يوزع    .  عاًما30تُطبع وتوزَّع منذ  " البحث العلمي والتقدم  "

أما في روسيا      .  ألف نسخة، إضافة إلى أعداد مماثلة توزع في كل من السويد وفنلندة        130منها شهريا 

التي    " العلم والحياة   "وتعد مجلة  .  من مجموع الصحافة المتخصصة هناك       % 14فتكوِّن الصحافة العلمية     

  .]219، ص2004صدقي، [ مليون نسخة من أهم المجالت العلمية التي تصدر في روسيا        3.5توزع 
 صحيفة يومية متخصصة في العلوم والتقنية            70 دورية صحفية و   160الـصين يوجد أكثر من      وفـي   

 .]28، ص 1998النمر، [
 

وعلى الرغم من هذا النشاط الكبير في حقل الصحافة العلمية في العالم المتقدم، فإن هناك أيضا            

.  مستويات اإلعالم العلمي   مؤشرات على حالة من القلق حتى في البلدان المتقدمة من خطورة تراجع           

ومن بحوث استطالعات الرأي العام في مجال اإلعالم العلمي يمكن اإلشارة إلى استطالع للرأي أنجزه                  

 بطلب من وزارة البحث بفرنسا، حول الفرنسيين والبحث        2000 في نوفمبر عام (SOFRES)مكتب 

م يتم إخبارهم كما يجب    ممن استطلعت آراؤهم يرون أنه ل %  63وكشف االستطالع أن   . العلمي



                    2010 -تــــــــونس                                                                                                                       احلقيبــــــــة    التـــدريبيــــــة   يف مـــجال   اإلعــــــــــالم   العلمــــــــي               

23 

 

، وهذا   ) سنة 24 إلى  18(لدى الشباب من  %  74وترتفع هذه النسبة لتصل إلى     .  باالكتشافات العلمية   

يعني أن اإلحساس بالنقص على مستوى اإلعالم العلمي أمر قائم حتى لدى الدول المتقدمة على الرغم              

 . ]9، ص 2004لرامي،  ا[مما لديها من مشروعات ومؤسسات ونشاط كبير في هذه المجال      
 

ولإلعالم العلمي نصيب جيد في بعض دول العالم النامية، التي حققت تقدًما علميا وصناعيا           

مبشًرا خالل السنوات الماضية؛ ففي دولة مثل ماليزيا، وهي من الدول التي حققت خالل العقود                  

بنى على المعرفة وتقنية المعلومات،      الماضية تقدًما صناعيا وتقنيا مشهوًدا، ومع تطور االقتصاد الم      

ظهر اإلعالم العلمي وسيلةً فاعلة في تعميم ثقافة العلم في مختلف التخصصات، ونشطت مبادرات             

حكومية وأهلية لدعم هذا القطاع سواء في مجال الصحافة أو اإلعالم المرئي أو المسموع أو باستخدام               

لومات للماليزيين فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا        ويعد التلفزيون أشهر مصدر للمع   . شبكة اإلنترنت 

،   %)85(، والمجالت بنسبة    % )85( ، والراديو بنسبة   % )92( ، يليه الصحف بنسبة    % )97(بنسبة 

 % ). 34.4(واإلنترنت بنسبة 
 

وُبذلت جهود   . أما الهند فقد نالت أنشطة االتصال العلمي خالل العقدين الماضيين أهمية بالغة    

 من الجهات الحكومية وغير الحكومية لزيادة الفهم العام للعلوم، وكان الهدف من ذلك                كبيرة من كلٍّ

دعم ثقافة العلم في مجتمع الهند المتنوع ثقافيا، وتحويله إلى مجتمع يفكر تفكيًرا علميا وعلى قدر ال       

 في مجاالت معينة  وكانت هناك محاوالت مبكرة في الهند لنشر ثقافة العلم  .  بأس به من الدراية العلمية  

، وهى مجلة علمية شهرية للهندسة، نُشرت عن طريق فيجيان      Vigyanيذكر منها مجلة فيجيان   

 . 1915منذ عام ) مجموعة من العلماء واألكاديميين   ( Vigyan Parishadباريشاد  
 

، ويعني  " النَّزعة العلمية "أول رئيس وزراء مفهوم  " نهرو "، قدَّم 1947وبعد االستقالل عام 

التجاه االستقصائي والمدخل التحليلي الذي يقود إلى التفكير العقالني المنطقي والسعي إلى الحقيقة دون           ا

 . وتوفر الهند ميزانية خاصة لتنمية النَّزعة العلمية والفلسفة اإلنسانية وروح االستقصاء           . تحّيز
 

 
 من الصحف  وإضافة إلى الصحف العلمية المتخصصة التي تنشرها الحكومة، تقدم العديد         

 .القومية واإلقليمية اليومية صفحات علمية يومية أو أسبوعية      
 

وعلى الرغم من هذا، فهناك دالالت على أن اإلعالم العلمي في الهند ربما تغيرت بعض            

العلم اليوم  "وسائله؛ فعلى سبيل المثال، توقفت بعض المجالت العلمية الهندية المطبوعة، مثل         

Science today"العلوم نشرة "، وBulletin of science"     وهي طبعات هندية لمجالت علمية ،
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إال أنه جرى تنشيط وسائل أخرى      . Scientific American و La Recherche:  أجنبية، مثل 

 Radioواستخدامها على نطاق أوسع، كالبرامج العلمية في اإلذاعة الهندية، مثل برامج راديو سكوب             

scope   والعلم اليوم ،Science Today     والمجلة العلمية ،Science Magazine    واألخبار العلمية ،

Science News .    وأنتج المركز القومي التصاالت العلوم والتكنولوجياNCSTC منذ أوائل 

  80 جزًءا، وتبثه أكثر من     144، ويتكون من  )التطور اإلنساني    (التسعينيات المسلسل اإلذاعي المتميز     

 .في الهند   لغة متداولة  18محطة إذاعية بـ   
 

وَعرضتْ عدد من القنوات التلفزية برامج علمية على مدى عدة سنوات، منها على سبيل     

 جزًءا عن تاريخ العلم والتكنولوجيا في شبه القارة الهندية            13المثال أفالم ُعرضت كمسلسل من     

فالم المركز  ، ويقوم بإنتاج هذه األBharatki chhaaوتأثيره على العالم، وطُرح هذا البرنامج باسم   

 . 1989 عام Doordarshanالقومي التصاالت العلوم والتكنولوجيا وأذيعت على قناة      
 

 التي تحظى بشعبية كبيرة في كثير      -ومن المثير لالهتمام في دولة مثل الهند أن تبث اإلذاعة         

 قليل من   ويتبع التلفزيون المنهج نفسه مع   .  قدًرا كبيًرا من المحتوى العلمي   -من المناطق الريفية      

وتوفر قنوات أخرى برامج ذات طابع حواري مع العلماء          . القنوات الخاصة عن العلوم والتكنولوجيا      

 . الهنود حول أبحاثهم ونشاطهم العلمي   
 

وتنشط رابطة الكُتاب العلميين بالهند في تشجيع محرري الصحف والمجالت على تخصيص           

ءة في مجاالت العلوم العامة، ودعم إتاحة تلك       صفحات وأعمدة خاصة بالعلوم، وذلك لرفع معدل القرا     

المواد عبر الوسائل الرقمية دائًما، إضافة إلى دعم ترجمة المقاالت أو الموضوعات العلمية إلى العديد             

 . من اللغات المنتشرة بالهند  
 

 لغة إقليمية بالهند، وذلك من خالل إنتاج بعض         18وُبذلت جهود عدة لتعميم العلوم عبر   

 العلمية باللهجات المحلية، وترجمة برامج تلفزية وإذاعية معينة، في سبيل تعميم الثقافة                 المطبوعات 

العلمية بين أكبر عدد من السكان، وخاصة في المناطق األكثر فقًرا وتخلفًا، حيث يساهم اإلعالم العلمي              

وُيسهم . في عقل المجتمع   باستخدام اللهجات المحلية ووسائل التعبير األكثر انتشاًرا في دعم مفاهيم العلم     

 . هذا في إزالة المعتقدات الخرافية، ويعزز حضور البيئة العلمية على أدنى مستويات المجتمع تعليًما             
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 اإلعالم العلمي عربيا : ثالثًا
 

 الصحافة العلمية العربية-1
 

تقدم البيانات عن حال الصحافة العلمية العربية مؤشّرات على ضعف اإلصدارات الصحفية                

 مجلة علمية موجهة للجمهور تستهدف    15المتخّصصة بالثقافة العلمية الجماهيرية، حيث ال يوجد سوى        

 بلًدا عربيا، إضافة إلى بضعة دوريات في تخّصصات دقيقة ومحددة          22نشر الثقافة العلمية، وذلك في    

عربية ال يزيد     صحيفة   120ومن بين أكثر من .  تتسم بالخصوصية الشديدة وال تناسب سوى المهتمين    

عدد الصحف الجادة في إصدار صفحات علمية متخصصة أو باًبا يوميا أو أسبوعيا في العلوم                   

 .]15، ص 2008مفضل، [ صحيفة عربية   20أو التقنية على   
 

ودلّت استقصاءات الباحث للدوريات العلمية الموّجهة للثقافة الجماهيرية في الوطن العربي على                    

لة علمية ثقافية دورية، والمالحظ أن هذه اإلصدارات تغيب عن بلدان عربية كثيرة، وقد     مج20وجود 

توجد إصدارات مثلها، إال أن الوصول إليها بالوسائل المتاحة للباحث من خالل كشافات الدوريات                 

 . أو قواعد البيانات لم يكشف عن أي مادة يمكن تصنيفها ضمن نطاق اإلعالم العلمي     
 

 : ماد الدراسات التالية مؤشّرات على وضع الصحافة العلمية العربيةويمكن اعت
 

وهي  ". الصحافة العلمية العربية بين الوجود والعدم       " ]2008مفضل، [دراسة وليد مفضل   -

دراسة مسحية للدوريات العربية المتخصصة في الثقافة العلمية والصحف اليومية التي تُصدر             

 : صفحات علمية، وبّينت الدراسة   
 120ومن بين  .  بلًدا عربيا22 مجلة علمية فقط موجهة للجمهور العربي في      15ود وج -

 عدد الصحف الجادة في إصدار صفحات علمية متخصصة                20صحيفة عربية ال يزيد على    

ونصف هذه اإلصدارات تتعثر أو تتأخر في         . أو باًبا يوميا أو أسبوعيا في العلوم والتقنية      

اني من مصاعب مالية، إضافة إلى غياب هذه النوعية من اإلصدارات           الصدور، وعدد منها يع 

 . المتخصصة في نشر الثقافة العلمية في أكثر من بلد عربي        
 . أسلوب كتابة المقاالت المنشورة يفتقد في معظمه إلى التشويق والجذب        -
سوء الترجمة وخلو كثير من الموضوعات من الرسوم البيانية أو اإلحصاءات واألشكال      -

 . توضيحية ال
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 . يكتنف بعض الموضوعات الغموض والتعقيد، أكثر مما تقدم من معلومات دقيقة وواضحة       -
 .اختفاء التوثيق أو االستطالع الواسع في قراءة الموضوع العلمي من مصادر متعددة         -
، تحدد  "اإلعالم العلمي العربي وقضايا التنمية      "]2007غيطاس،  [دراسة جمال غيطاس      -

وتشير إلى خمسة أنواع من هذه      .  اإلعالمي في معالجة القضايا العلمية          الدراسة سمات الخطاب     

 : الخطابات، وهي    
 . الخطاب التعليمي، الذي يستهدف تقديم مادة علمية تعليمية للمتلقي       -
 . الخطاب التسويقي الدعائي للمنتج أو السلعة      -
ب  الخطاب التقني الصرف للمتخصصين، ويقصد به أسلوب الكتابة العلمية التي تخاط                  -

 . المتخصصين 
 .خطاب المرايا، ويقصد به الخطاب العاكس لوسائل اإلعالم األجنبية عبر الترجمة               -

 : وتوّصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج، منها  
، فهو ينشر المحتوى العلمي   بقضايا التنمية    اإلعالم العلمي في المنطقة العربية مرتبط الصلة       -

 .دون رؤية نقدية أو موقف من أية قضية   
 ي أن يعرف، فاإلعالم العلم  في  ي حق المتلق  علىأن يقول   في  حق المصدر   وضوح يطغى ب -

 أغلب األحيان إلى ما       في ، بل يخضع   يف ما يحتاج إليه المتلق      تعرُّفي ا  ال يجتهد كثيرً  بيالعر

 .محتوىتوفره له مصادره من  
 

المضمون في    ويندر وجود دراسات إعالمية تُعنى بالمؤشّرات الكمية والكيفية من خالل تحليل          

ويمكن عرض أبرز تلك المؤشّرات لبعض الدراسات على النحو         .  محتوى الصحافة العلمية العربية      

 : التالي 
عالمية لقضايا البيئة في الصحف والمجالت         إلالتغطية ا  "]2007موسى،[دراسة أحمد موسى   -

 ية الكويتية  الصحف اليوم  في بعض  شرت  والموضوعات البيئية التي نُ      القضايا   تتناول ".  الكويتية

         هيكويتية  وثالث مجالت  ، )  والرأي العام  ، والسياسة  ،نباء أل وا، والوطن  ،القبس (

 باعتماد طريقة تحليل المضمون، إضافة إلى دراسة القائم             ) والمعلم  ، والنهضة ،العربي (

 : باالتصال، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها     
 والمخلفات والتسرب      ،والسياسات البيئية   ء،  والما   ، وتلوث الهواء  ، البحري   قضايا التلوث    -

   في حين لم تنل قضايا   ،الصحف الكويتية   القضايا التي نالت اهتمام   أبرز  كانت من  ،النفطي 

هذه   االهتمام الكافي من     والضوضاء  ر،   والرعي الجائ  ، واالحتباس الحراري   ، تغير المناخ 

 . الصحف 
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مصادر للمعلومات في      باعتبارها    ، ء البيئة  وعلما  اعتماد الصحف على الكتب المتخصصة       قلة  -

لى علماء البيئة في الحصول     إ الرجوع  كثرةلى إضافة   إ ،البيئية المنشورة  دعم الموضوعات 

 .  مشكلة بيئية ةالمعلومات عند حدوث أي  على
 ثم  والًأخبار المحلية    أل الصحف على ا   تركز و،ات  ي في التسعين أالطلبة بد   الصحف بفئة   اهتمام -

معظم الموضوعات نشرت      إخبارية، و    من المواد المنشورة في الصحف     %67نحو   و، العالمية 

 . الصفحات الداخلية     في 
 تناولت اإلعالم العلمي في الصحافة السعودية من خالل تحليل           ]2009القفاري،  [دراسة   -

إضافة إلى دراسة القائم باالتصال         ) الرياض، عكاظ، الوطن، اليوم     (المحتوى لصحف  

 : ، وتوصلت إلى نتائج عدة، من أبرزها   ) العلمي المحرر والصحفي   (
تُخصِّص معظم الصحف السعودية صفحات علمية يومية أو أسبوعية لقضايا العلم باختالف               -

 . مجاالتها وفروعها، وقد تكون صفحات منتظمة وقد تصدر بدون انتظام     
لعلوم تعتمد الصحافة العلمية السعودية إلى حد بعيد على متخصصين وخبراء في مجاالت ا         -

 . المختلفة لتحرير صفحات أو أبواب في قضايا العلم          
93.3تحظى الصفحات الداخلية بنشر معظم المواد التي تتناول القضايا العلمية وتبلغ حصتها                     -

من المواد العلمية المنشورة في الصحيفة، وهذا مؤشر على قلة نصيب الصفحات األولى               % 

 . واألخيرة من المادة العلمية 
المواد الصحفية التي تعالج القضايا العلمية نسبة إلى المساحة اإلجمالية                  تتراوح مساحة    -

 %.  9.1إلى % 4.9لموضوعات النشر ما بين  
 %. 60يحقق المصدر الذاتي في مصادر الصحف درجة كبيرة وصلت نسبتها إلى          -
وتراوح نسبة  %) 26.1،  %33.5(توزيـع األشـكال الصحفية، كشف هيمنة الخبر والتقرير           -

 . تقريًبا%) 4 إلى 1(فية كالتحقيق والندوة والمؤتمر والحديث ما بين أشكال صح
الخبير باعتباره مصدًرا من مصادر المادة الصحفية العلمية نسبة تتراوح            / حقق المتخصص    -

أما نسبة الموضوعات التي أحالت إلى المسؤول باعتباره            %). 57.4 -%  32.9(بين 

 %). 8 -%  2.5(مصدًرا فهي ضعيفة وتتراوح بين   
هيمنة المادة التي ينتجها محررون علميون متعاونون من خارج الصحيفة، وبنسبة                     -

، على حين لم يتجاوز نصيب المحرر من داخل الصحيفة باعتباره منتًجا           %)76-%  45(

 %).19.7 -%  10(للمادة الصحفية العلمية نسبة تقع بين      
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لصحف المبحوثة، ركزت على النطاق المحلي وبنسبة           التغطية الجغرافية للقضايا العلمية في ا           -

 .  في صحف الدراسة   %) 87.3 -% 74.1( تتراوح بين 
استخدمت الصحف السعودية في المواد العلمية المنشورة، األلوان باعتبارها من أهم وسائل              -

ى إل % 42.6اإلبراز، حيث تراوحت نسبة المواد المنشورة في القضايا العلمية باأللوان ما بين               

، على حين لم تحقق وسائل اإلبراز األخرى كالرسوم أو األشكال التعبيرية سوى         67.3%

 . نسب ضئيلة 
تهيمن قضايا الصحة والدواء على الجزء األكبر من القضايا العلمية في كل صحف الدراسة،          -

 . من توزيع القضايا العلمية   % 61.5وبلغت نسبتها  
العلمية النسبة الكبرى في الموضوعات العلمية         كوَّنت الموضوعات التي ترمي إلى التوعية       -

 .المنشورة
اتسمت الموضوعات العلمية المنشورة بالعرض الموضوعي واالستشهاد بالوقائع واستخدام           -

 . األدلة والحقائق   
توّجهت الصحف الخاضعة للدراسة بالقسم األكبر من خطابها إلى الجمهور العام بنسبة تتراوح                 -

 %. 80.6إلى  % 73.9ما بين 
 . سيادة الخطاب الصحفي اإلعالمي الذي اعتمد اللغة العلمية المبسطة والمشتركة          -

 
 :اإلعالم العلمي العربي المرئي والمسموع -2
  

من الدراسات النادرة والحديثة عن اإلعالم العلمي العربي المرئي والمسموع دراسة الوضع            

ملكة العربية السعودية، تضّمنت تحليالً         بالم" اإلستراتيجية الوطنية لنشر الثقافة العلمية   "الراهن في   

دراسات الوضع   [وصفيا لإلعالم العلمي للفضائيات التلفزية واإلذاعات العربية والناطقة بالعربية          

 .]2010الراهن لإلستراتيجية الوطنية لنشر الثقافة العلمية بالمملكة العربية السعودية،            
 

برنامًجا تلفزيا علميا نتائج      ) 162(ا إذاعيا علميا و  برنامجً  ) 66(كشفت هذه الدراسة التي تناولت      

 :  عدة من أبرزها على المستوى العام 
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 ؛اتساع دورية بث هذه البرامج   و. قصر المدد الزمنية للبرامج    و ،نتاج البرامج  إضعف ميزانيات    

إضافةً    .  التلفزية  امجللبر  %)  53.7(للبرامج اإلذاعية و   )   %75.8(   بنسبةيسبوعألفأغلبها من النوع ا  

يقاع    إ ترتبط بي االستماع والمشاهدة، الت في الذروة   أوقاتغير في  هذه البرامج يذاع إلى أن معظم 

ناء على رغبات    ب ليس ،البرامج العلمية أكثر من مرة     ويعاد بث معظم  . البيئة العربية   فيوطبيعة العمل   

كثر من ألوكثرة تأجيل عرض هذه البرامج   من جهة، يمجانتاج البر إلنما لقلة ساعات ا   إو، الجمهور

 تقدم المحتوى   يوقات بث البرامج الت  أترتب على النتيجة السابقة عدم ثبات     و. مرة من جهة أخرى

 هذه البرامج من النوعية معظم لما كان و. ا تقليص فرص متابعتها جماهيري ي، وهو ما يعن يالعلم

 للبرامج التلفزية، فإنها تفتقد ألشكال التواصل        %)57.4( للبرامج اإلذاعية و %) 72.7(المسجلة بنسبة  

 . للبرامج التلفزية   %)  66.0(للبرامج اإلذاعية و   %) 65.2(مع الجماهير بنسبة   
 
 

 البرامج العلمية التي تقدمها ونسب كل قناةعدد القنوات التلفزية العربية و

 اسم القناة البلد التي تنتمي إليها القناة التكرارات النسبة

 القناة الثانية 2 1.2

 الفضائية المصرية 1 6.

 صحتي 4 2.5

 ىالقناة األول 1 6.

 2دريم 1 6.

.6 1 OTV 

35.2 57 

 مصر

 المنارة

 ىالسودان األول السودان 2 1.2

 الجماهيرية الليبية الجماهيرية العربية الليبية 6 3.7

  الجزائرييونالتلفز 1 6.

.6 1 
 الجزائر

 رابعةالقناة ال

 التلفزة الوطنية األولى 4 2.5

.6 1 
 تونس

 نبعلح
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  المغربييونالتلفز المغرب 1 6.

  السعوديةىاألول 2 1.2

 اإلخبارية السعودية 2 1.2

.6 1 Mbc 

4.9 8 

 السعودية

 المجد الوثائقية

 سما دبي 1 6.

 الشارقة 1 6.

 دبي 1 6.

 اآلن 3 1.9

1.2 2 

 اإلمارات

 العربية

 ىالكويت األول الكويت 1 6.

 ىعمان األول عمان 1 6.

 الفضائية اليمنية اليمن 4 2.5

 ىقطر األول 2 1.2

19.8 32 
 قطر

 الجزيرة الثقافية

 T.Vالبحرين  1 6.

.6 1 
 البحرين

 نيةي البحراألولىالقناة 

 فلسطين فلسطين 1 6.

 ردنيةألا األردن 1 6.

 Future T.V لبنان 1 6.

 الفضائية السورية 4 2.5

1.2 2 
 سورية

  السوريةىاألول

 الحرة العراقية العراق 1 6.

 B.B.C بريطانيا 1 6.

 الحرة أمريكا 1 6.
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 روسيا اليوم روسيا 2 1.2

 24فرانس  فرنسا 2 1.2

 اإلجمالي  162 100%

 

 

 البرامج العلمية في اإلذاعات العربية والناطقة باللغة العربية 

لتكراراتا النسبة
البلد التي تنتمي إليها 

 اإلذاعة
 اسم اإلذاعة

 البرنامج العام 6 9.1

 البرنامج الثقافي 7 10.6

6.1 4 

 مصر

 صوت العرب

 البرنامج السوداني 2 3.0

3.0 2 
 السودان

 اإلذاعة السودانية

 إذاعة الجزائر الجزائر 1 1.5

 اإلذاعة الوطنية التونسية 7 10.6

9.1 6 
 تونس

 تونس الثقافية

 البرنامج العام للسعودية 4 6.1

13.6 9 
 السعودية

 البرنامج الثاني السعودي

 تيةاماراإلاإلذاعة الوطنية  اإلمارات 1 1.5

 البرنامج العام لسلطنة عمان سلطنة عمان 4 6.1

 راديو اليمن اليمن 1 1.5

 اإلذاعة الثقافية القطرية قطر 1 1.5

 ينالبحر البحرين 1 1.5

 راديو عمان األردن 1 1.5

 اإلذاعة الوطنية اللبنانية لبنان 1 1.5
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 ذاعة الوطنية السوريةإلا سورية 1 1.5

 B.B.C بريطانيا 1 1.5

 اراديو سو أمريكا 2 3.0

 لو الدوليةرإذاعة مونت كا فرنسا 4 6.1

 اإلجمالي  66 100%

 

 : اإلذاعات والفضائيات العربية ي فلبرامج العلميةل يمن حيث طبيعة المحتوى العلم أما 
 

 هو الغالب على المعالجات         ي والطب  ي  أن االهتمام بالمضمون الصح   الدراسة  أظهرت نتائج   فقد 

ي   وبنفس النسبة المضمون التكنولوج    يومعه بالتساو  %)  45.5(اإلذاعية العربية بنسبة بلغت   

ة والناطقة باللغة العربية جاء االهتمام          القنوات العربي   يوف.  %) 45.5 (ونسبة ) تكنولوجيا المعلومات  (

 .  %)35.8(   المرتبة األولى بنسبة  ي ف والتكنولوجيااألول بالعلوم  

 
 فئات الموضوعات التي تبثها البرامج العلمية التلفزية 

 نعم ال

 التكرار النسبة التكرار النسبة

في نوعية المحتوى 

 البرنامج

 طبي –صحي  45 27.8 117 72.2

 علمي تكنولوجي 58 35.8 104 64.2

 بيئي 44 27.2 118 72.8

 زراعي 13 8.0 149 92.0

 صناعي 13 8.0 149 92.0

 اكتشافات واختراعات 22 13.6 140 86.4

 أخرى 33 20.4 129 79.6
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 المباشر  ي الحوار  يلى الشكل البرامج   إ ي  الطب ي رجعت الدراسة غلبة المحتوى الصح      أوقد  

 بالتواصل مع الجمهور    ت نفردفا  البرامج،  فضالً عن جماهيرية هذه النوعية من      يونفز يتميز به التل يالذ

 تستضيف طبيب باستديو  ي، وتتميز هذه النوعية من البرامج الت ينواع المحتوى البرامج  أ يدون باق

ستفسارات   ا علىجابات موجزة   إ معلومات طبية مبسطة و  تقديمتواصل مع الجمهور و  بالرسال اإل

 . تاج إلى مواد فيلمية  تح ال من ثم فهي و ،المشاهدين
 

 :ذاعات والفضائيات العربية بالثقافة العلمية إلافي من حيث عالقة ما تبثه البرامج العلمية  أما 
 

 وبين الثقافة     ي المسموع والمرئ  يدت الدراسة الراهنة وجود عالقة بين المحتوى العلم     أّيفقد  

 ي    بتعدت النسبة الباقية وه    ا على حين   ي، اإلذاعي جللمحتوى البرام    % 86.4العلمية وذلك بنسبة   

لمحتوى   ما يتعلَّق با  أما . ، لخلطها بين الثقافة العلمية والمعلومات العامة        ، عن الثقافة العلمية   13.6%

بتعدت النسبة الباقية     ا على حين  ، %79.0ثقافة العلمية بنسبة    ل ارتباط المحتوى با    فجاء  ي، التلفز  يالعلم

 يراد من ورائه تعظيم دور اإلذاعات     ي الدراسة والذ  اعتمدته يافة العلمية الذ    عن مفهوم الثق

 .  نشر الثقافة العلمية    في والفضائيات   
 

ضة والثقافة    ولعالقة بين المواد المعرا وطِّد  والتلفزي ي ي اإلذاعيوإذا كان المحتوى البرامج  

ن كان   إأن المحتوى و   :منها عوامل  إلى عدة   في تلك العالقة    الضعف  رجع  تُ هذه الدراسةالعلمية، فإن    

ن   إ، ويال يكف )  ؟ماذا قيل  فئة  (ن المحتوى وحده  فإ ا ووثيق الصلة بالعلوم وبمفهوم الثقافة العلمية،          علمي

ظل    ي  )فئة كيف قيل؟ (األسلوب ولى للدراسة، ف  سب النتيجة األ  ، ح تحقق بتفاوت فيما بين الدول العربية  

  ي  طريقة عرض المحتوى العلم    والمقصود هنا ر الثقافة العلمية،       تفعيل المفهوم وأمام نش  معائقًا أما 

قات تحول دون وصول الرسالة اإلعالمية العلمية  وما يحيط بالعرض من ظروف ومعوّ  ، ا برامجي.  

  ، مالئمة، وسوء التقديم والعرض   التصوير غير ال متواضعة، وأماكن   الضاءة   اإلفقيرة وال  ديكورات ال

رشيفية  األفيلمية   المواد كثرة ال ، وي والتدفق المعلومات   يع السياق البرامج    مفتعلة لقط  الفواصل  كثرة الو

لتواصل مع الجمهور،    اباهت، وافتقاد     الخراج  اإلمشوشة، و  الخارجية   ال صوات  األمكررة، و ال فقيرة وال

وقات ال تحظى       أ في  وكثرة مرات تأجيل العرض، والبث       ،اعةذ وقات البث واإل  أعدم ثبات   ى ل إإضافة   

هذه البرامج، وعدم وجود معلومات عنها بالخريطة         بستماع أو مشاهدة تذكر، وغياب التنويه      بمعدالت ا

ن كان لها مواقع   إ ،لكترونية لإلذاعات أو الفضائيات العربية والناطقة بالعربية       البرامجية أو بالمواقع اإل  

من البرامج بفكرها    نتاج هذه النوعية   إل، وسيطرة هيئات البث والتلفزة الوطنية واحتكارها         في األصل 
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المشاركة بها    و جوميزانياتها، وقوالبها وأشكالها البرامجية الجامدة، وعدم االهتمام بتسويق هذه البرام           

 History, Discovery ،National" تنتجه قنوات     مسابقات ومهرجانات إعالمية، على غرار ما      في

geographic، Animal planet "ِّي غياب التنويه عن البرامج العلمية ف    ى   لإالعالم كله، إضافة        في قه   وتسو  

تُضعف فاعلية تلك البرامج العلمية        يالعوامل الت كل هذه من  ...معظم الصحف العامة ووسائل اإلعالم   

 .وتفقدها االهتمام الجماهيري   
 

 مجال تقديم   برزت في  إذاعات وفضائيات عربية     وفي مقابل هذا كشفت نتائج الدراسة أن هناك       

 المجتمع   في   ي ويعزز نمط التفكير العلم    في تحقيق أهداف اإلعالم العلمي،      يسهم  يلم  عيمحتوى برامج 

واستعرضت الدراسة العديد من البرامج العلمية المميزة التي تقدمها بعض الفضائيات التلفزية          . بيالعر

وى  أو اإلذاعات العربية أو الناطقة بالعربية، وكشف اهتمامها من خالل عدة عناصر عن جودة المحت       

 . اإلعالمي الذي تقدمه لجمهورها  
 
 : اإلذاعات والفضائيات العربيةفي البرامج العلمية في جه القصور والخلل أْو
 

ه على الرغم من الصلة الوثيقة بين ما تبث اإلذاعات والفضائيات العربية من       أنأكدت الدراسة   -1

لنوعية من البرامج   العلمية، إال أن الصلة شبه مقطوعة بين هذه ا     والثقافة   يمحتوى برامج

 يندر تجاوبهم اع القرار التنفيذيين، الذين    شبه منعدمة على مستوى صنّ ي، وهبي وواقعنا العر

يث بدت   حشكالت،  مع البرامج العلمية سواء بالظهور أو الرد على ما تثيره من قضايا ومُ           

 .  يخص العلماء وحدهم  أٌننها ش أالقضايا العلمية وك   
 
 عن البرامج العلمية اإلذاعية      يغيب إلى حدٍّ بعيد   هور العام   كذلك أكدت الدراسة أن الجم     -2

 من مصادر     امصدرً باعتباره  ي  المحتوى البرامج   فيوالتلفزية، سواء من حيث المشاركة      

نها سواء من داخل       أ الحوار بش  في  باعتباره مشاركًا   أو  ،و المشكالت أ المعلومات  

 صورة من صور  يهذه البرامج بأ اإلذاعية والتلفزية، أو عبر االتصال ب     تاالستوديوها

رضية   عبر االتصاالت األ  أو، SMS أو الرسائل القصيرة   نيلكترو  سواء بالبريد اإل،التواصل 

 وعن يعزلة الجمهور عن الشأن العلم من النهاية  ، وهذا مما يزيد في الة بهذه البرامج أو الجّو

 . القضايا العلمية والبرامج العلمية     
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          اإلذاعات أو الفضائيات العربية      فيرامج الهواء المباشرة العلمية سواء    أكدت الدراسة ندرة ب  -3

، أما البرامج      %22.7و الناطقة باللغة العربية، حيث جاءت نسبة البرامج اإلذاعية المباشرة             أ

 يافتقاد البرامج للتواصل الجماهير      هذا فقط، ويعنى     % 11.1التلفزية المباشرة فبلغت نسبتها     

 الوطن   فيواسعة االنتشار  ال وغيرها من البرامج )التوك شو( تشهدها برامج يية الت  والتفاعل

 . بيالعر
 

شكال البرامجية     اإلذاعات والفضائيات العربية إلى تنوع األ    في  تفتقد البرامج العلمية   -4

ر هذه وع دائرة جمه النقاش وتوسّ  يثر يمكن أن تُعدةب عنها أشكال المستخدمة، وتغيّ  

 العلمية،     )التوك شو( وبرامج ، أشكال المائدة المستديرة، وبرامج المسابقات  ينهابالبرامج، ومن 

 ويمكن اإلشارة  . البرامج اإلخبارية   فيسية   ياوكذلك التقارير العلمية، على غرار التقارير الس      

 هذا السياق إلى محاوالت قناة المنارة العلمية تقديم تقارير علمية منتظمة طوال ساعات        في

تقرير النشرة العلمية،  :  مجموعة من البرامج نذكر منها، برنامج  ن طريق ذلك ع  و،اإلرسال

تسم ي أن معظمهاشكلة هذه البرامج م لكن  . العلم، المجلة العلمية   ي حدث ف، يحدث كل يوم

 للمحتوى، فضالً     ي نمطية بال تعليق وال تفسير علم    اخبارً أ  وتقدم ، العرض والتقديم  في بالجفاف   

 البيئة الغربية والبيئة    في تفسيرية تربط وتقارن بين ما هو متاح   عن عدم وجود لقطات 

 تطوير الشكل وتعزيز    عن طريق البرامج   هذهالنهوض بنوعية  من بد   لهذا ال ، العربية

ن يصبح الخبر   أبد من  الواقع والبيئة المحلية، وال       بالربط    وسلوب التقديم،  أير ي تغ والصور، 

 .  مزيًدا من االهتمام شكالً ومضمونًاي وهذا يعن، ًما  تماي مرتبة مهمة كالسياس   في  يالعلم
 

 قصر مدد البرامج وفقر   فيياته   ، وتجلّينتاج العلم  إلتنتقد الدراسة وبشدة ضعف ميزانيات ا   -5

،  يونلتلفز ى ال إتنفيذ، وضعف الصورة واالعتماد على مواد فيلمية أرشيفية بالنسبة      لاإلعداد وا

ذاعية   البرامج العلمية اإلفية مصادر بعينها  وفقر ديكورات التصوير، وتكرار استضاف  

 بعض البرامج  في والتلفزية، وتكرار عرض المشاهد واللقطات ذاتها واالعتماد شبه الكامل         

 تغطية على مواد فيلمية مستوردة من الخارج، وعدم تغطية الصور واللقطات للموضوعات           

 في ساليب الفنية   شكل واأل للبرامج وفقر ال   ي فقر المحتوى الكل  في ، وهو ما تسبب ية كاف

 .  المطلوب لهذه النوعية من البرامج  يالعرض والتقديم، ومن ثم افتقاد عنصر الجذب الجماهير       
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 :اإلعالم العلمي العربي على شبكة اإلنترنت -3
 

ال يمكن الحديث عن اإلعالم العلمي عربيا دون دراسة المواقع العلمية اإلخبارية والعلمية      

إحدى دراسات الوضع     وفي هذا الصدد يمكن اإلشارة إلى نتائج  .  بقضايا العلم   والصحفية المختصة    

الراهن لإلستراتيجية الوطنية لنشر الثقافة العلمية في المملكة العربية السعودية، حيث تضّمنت دراسة                    

دراسات الوضع الراهن الستراتيجية وطنية لنشر      [وصفية تحليلية لمواقع اإلنترنت العلمية العربية        

 .]2009،  لثقافة العلمية بالمملكة العربية السعودية      ا
 
 

 :تقدم هذه الدراسة مؤشرات كمية وكيفية عن مواقع اإلنترنت العلمية العربية التي تشمل
 

  المواقع اإلخبارية واإلعالمية-أ 
 

تضم هذه الفئة المواقع اإلخبارية والمواقع التابعة لوكاالت األنباء العربية وبعض الهيئات                

سالمية والفضائيات ذات االهتمامات العلمية، أو تحتوي على رابط علمي أيا كانت نوعيته،           اإل

 موقًعا مختلفًا، منها على سبيل المثال ال الحصر موقع الجزيرة نت، وإسالم                40ومجموعها 

أون الين، وميدل إيست أون الين، وشبكة محيط، وباب، وموقع قناة النيل اإلخبارية، ووكالة             

 . لكويتيةكونا ا
 

  مواقع الصحافة والنشر -ب
 

تضم هذه الفئة مواقع الصحف العامة المهتمة بنشر أخبار العلوم والثقافة العلمية في الصحف          

 مواقع أخرى تخص المجالت العلمية      5 صحيفة عربية، إضافة إلى      35العربية بإجمالي    

ة البيئة والصحة والعلم،      المتخّصصة والمتاحة باللغة العربية على شبكة اإلنترنت، مثل مجل        

 .  موقًعا لهذه الفئة   40وعلوم بيئية، والعلوم والتكنولوجيا، وآفاق العلم، أي بإجمالي       
 

  المواقع العلمية المتخصصة-ج
 

تضم هذه الفئة المواقع ذات الميول العلمية الصرفة والمواقع المنشأة خصيصا لنشر الثقافة            

، " ملتقى العلم "، و "موقع موهوبون "ا على سبيل المثال     موقًعا أيًضا، منه    40العلمية، بإجمالي     

، ومتحف   " موقع قناة الجزيرة الوثائقية    "، و"موقع هيئة اإلعجاز العلمي للقرآن     "، و" نادي العلم"و
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الحيوان التابع لجامعة الملك سعود بالسعودية، والمركز العلمي بالكويت، ومدينة الملك عبد        

 . العزيز للعلوم والتقنية وغيرها  
 

 :  وجاءت أبرز نتائج الدراسة على النحو التالي 
 

كشفت الدراسة أن المملكة العربية السعودية، ومصر، والكويت، هي أكثر الدول العربية          

 موقًعا تمت   120اهتماًما بعملية نشر الثقافة العلمية على شبكة اإلنترنت، حيث تبّين النتائج أن من بين               

 موقًعا منها صادر عن مؤّسسات إعالمية          29ماته، يوجد  مراجعته وتقييم محتواه ومصادر معلو  

تقريًبا، يليها في الترتيب        % 24.2أو صحفية أو إخبارية من المملكة العربية السعودية، أي بنسبة            

، وإن   %10 موقًعا، بنسبة 12، ثم الكويت ويصدر عنها  %15 موقًعا، بنسبة  18مصر ويصدر عنها 

، وموقع  " ميدل إيست أون الين "مثل موقع  ( لندن وجهات أجنبية أخرى     سبقتها المواقع الصادرة من    

، ثم   %7.5، يلي ذلك سورية بنسبة    %10.8، بنسبة  )صحيفة العرب أون الين، وسي إن إن وغيرها     

لكل منهما، ثم الجزائر واألردن والعراق      % 3.3تقريًبا، ثم اإلمارات ولبنان بنسبة       % 4.2قطر بنسبة  

 ). 1(، كما هو موضح في الشكل    %7.5ا، ثم دول عربية أخرى مجتمعة بنسبة    لكل منه% 2.5بنسبة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الدول العربية والنسب المئوية إلصداراتها من مواقع اإلنترنت العلمية ): 1(شكل 
 

وتبّين النتائج كذلك أن مصر هي أكثر الدول العربية إصداًرا لفئة المواقع اإلخبارية واإلعالمية     

 موقًعا إخباريا وإعالميا جرى    40 مواقع من جملة 10، إذ صدر عنها )الفئة أ  (مام العلمي  ذات االهت

، يليها في الترتيب السعودية وصدر عنها                %25حصره وتقييمه خالل هذه الدراسة، أي بنسبة      

ات أجنبية،       مواقع من هذه الفئة تصدرها وتموِّلها جه     10، علًما بأن هناك   %22.5 مواقع، أي بنسبة  8

 . ومنها رويترز، وسي إن إن، وغيرها 
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وتَصدَّرت الكويت مواقع النشر الصحفي المهتمة بنشر أخبار العلوم ومواد الثقافة العلمية              

،   %20 موقًعا جرى مسحه وتقييمه، أي بنسبة 40 مواقع من إجمالي 8، حيث صدر عنها  ) الفئة ب (

 . تقريًبا % 12.5، ثم السعودية بنسبة  %15 مواقع، بنسبة  6تليها سورية وصدر عنها  
 

 موقًعا    15وذلك بإصدارها   )  الفئة ج  ( واحتلّت السعودية الصدارة في مجال نشر الثقافة العلمية           

 موقًعا التي جرى مسحها وتقييمها في هذه   40من مجموع المواقع العلمية البحتة والعاملة البالغ عددها      

، علًما بأن   %12.5 مواقع بنسبة  5 مصر وصدرت عنها   تقريًبا، تليها   % 37.5الدراسة، أي بنسبة   

نسبة المواقع غير المعروفة المصدر أو الجهة الداعمة قد احتلت المركز الثاني في الترتيب، مستبقة          

 . من جملة هذه المواقع  % 15مصر نتيجة استحواذها على نسبة    
 

 

 :  نمط النشر العلمي الغالب
 
 

بية الساحقة من مواقع اإلنترنت العلمية العربية التي تم مسحها       أشارت نتائج التقييم إلى أن الغال  

في هذه الدراسة تقوم بنشر األخبار العلمية المجردة، سواء عن طريق النقل من موقع آخر، أو عن           

طريق الترجمة من المواقع والمصادر والوكاالت األجنبية المعتمدة، حيث بلغ عدد هذه المواقع             

والمالحظة     %. 94.2، أي بنسبة )2الشكل  ( موقًعا تناولتها هذه الدراسة 120لي  موقًعا من إجما113

، يقوم على نشر األخبار العلمية المجردة فقط،         %30 موقًعا منها، أي ما تزيد نسبته على   35أن عمل 

ودون أي نمط آخر من أنماط النشر األخرى المتعارفة، وهذا يشير إلى عدم اهتمام هذه المواقع بإثارة                  

فكر القارئ أو استدعاء المناقشات العلمية والفكرية في القضايا اآلنية المطروحة في المقاالت العلمية                   

األصيلة، أو التحليالت والدراسات العلمية المتخصصة، سواء كانت بأقالم الباحثين والكتاب العرب،                      

،   )الفئة أ  (رية واإلعالمية    ويوجد معظم هذه المواقع في فئة المواقع اإللكترونية اإلخبا         .   أو مترجمة 

 موقًعا لهذه الفئة، تليها في المرتبة المواقع العلمية البحتة                   40 موقًعا من إجمالي    22وعددها نحو 

 موقًعا لهذه الفئة، وأخيًرا مواقع النشر الصحفي والمجالت          40 مواقع من إجمالي   8وعددها ) الفئة ج  (

 .  موقًعا40لي   مواقع من إجما5، وعددها  )الفئة ب  (العلمية  
 

وتوضح النتائج أن عدد المواقع المهتمة بنشر التحليالت العلمية التي تعمل على إثارة النقاش        

 موقًعا تم بحثها ومراجعة محتواها،     120 موقًعا فقط من مجموع  17والفكر العلمي ال يزيد إجماالً عن   

ي فئة المواقع اإلخبارية              مواقع ف 5:  وتتوزع هذه المواقع على النحو التالي     % 14.2أي بنسبة 
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نمط النشر بمواقع االنترنت العلمية العربية
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المواقع اإلخبارية
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 مواقع في فئة المواقع العلمية        4، و )الفئة ب  ( مواقع في فئة مواقع النشر الصحفي       8، )الفئة أ  (

 ). 2(، كما هو موضح في الشكل رقم   ) الفئة ج ( المتخصصة   
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 أنماط النشر العلمي الغالبة في مواقع اإلنترنت العلمية العربية ): 2(الشكل 
 

الَحظ الظاهرة نفسها في المواقع التي تقوم بنشر التقارير العلمية المبّسطة والدراسات           وتُ

 موقًعا،   49المختصرة سواء عن طريق الترجمة أو النقل من جهات أخرى، والتي ال يزيد عددها عن           

% 21.7 موقًعا أي بنسبة  26يوجد مقابل ذلك  . من إجمالي المواقع التي تم بحثها    % 30.8أي بنسبة 

تقوم بإجراء حوارات علمية مع باحثين أو أطباء أو علماء متخّصصين، أو تنشر حوارات نقالً عن                 

 . جهات أخرى، وينطبق هذا على عدد المواقع التي تقوم بتقديم استشارات علمية أو فنية        
 

 :  جاذبية التصميم وسهولة التصفح
 

هولة التصفح وسالسة التنقل عبر    تشير نتائج الدراسة إلى أن تصميم غالبية المواقع يتصف بس     

وصالتها وصفحاتها الداخلية، ويتسم تصميمها بالجاذبية بوجه عام، وتبدو هذه الملحوظة جلية جدا             

، حيث تكوِّن نسبة المواقع التي اعتبر تصميمها      )الفئة أ  (خصوًصا في فئة المواقع اإلخبارية واإلعالمية      

منها مقبولة، على    % 15منها متوسط الجاذبية، ونسبة   % 37.5، فيما اعتُبر نحو   %45قرابة  "  جذاًبا"

ويمكن تفسير ذلك    ). 3الشكل  % (2.5حين بلغت نسبة المواقع ذات التصميم غير الجذاب قريًبا من       

بأن معظم هذه المواقع تشرف عليها جهات ومؤّسسات إعالمية كبيرة، ال تبخل في العادة بأي جهد                   

األداء على مواقعها، وتحسين التصميم العام بما يضفي عليها مزيًدا من      أو دعم مادي في سبيل تطوير  

 . الجاذبية 
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 نسب االختالف في جاذبية تصميم مواقع اإلنترنت): 3(شكل 
            وجاذبية التصميم وسهولة التصفح للمواقع المدروسة

 
 التي اعتُبر تصميمها جذاًبا ومتوسط     نسبة المواقع )  الفئة ب  (وتساوت في مواقع النشر الصحفي     

لكل منهما، فيما احتلت المواقع التي اعتُبر تصميمها مقبوالً المرتبة األولى           % 27.5الجاذبية بنسبة   

من إجمالي   %   10، في حين بلغت نسبة المواقع التي اعتُبر تصميمها غير جذاب قرابة           %35بنسبة 

، ومعظمها يقوم على الجهود الفردية،       )الفئة ج  (مية البحتة   أما فيما يخص المواقع العل     . مواقع هذه الفئة 

فإن األمر يبدو مختلفًا إلى حدٍّ بعيد، حيث تكوِّن نسبة المواقع التي تم تصنيف تصميمها على أنه مقبول               

، في حين لم تزد نسبة المواقع جذابة        %10، ونسبة المواقع ذات التصميم غير الجذاب نحو          %40نحو 

 .  فقط %20التصميم على  
 

 :اللغة المستخدمة وأصالة المواد المنشورة
 

توضِّح النتائج أن معظم المواقع العربية التي تناولتها الدراسة يقوم بصياغة األخبار والمواد       

العلمية المنشورة على صفحاتها ووصالتها بلغة علمية مبّسطة، وتخلو في الغالب من استخدام                

وتوضِّح النتائج أيًضا أن نسبة المواقع التي تحرص على        .  ندر المصطلحات العلمية المعقدة، إال فيما      

، حيث   )الفئة أ  (تقديم األخبار والمواد العلمية األصيلة تقل عموًما في فئة المواقع اإلخبارية واإلعالمية        

 موقًعا في هذه الفئة، في حين وصل عدد المواقع التي       40 من إجمالي 12لم يزد عدد هذه المواقع عن 

 موقًعا، وبلغ عدد المواقع التي تنشر       22خبار والمواد العلمية المترجمة من لغات أخرى إلى            تنشر األ

 ) .4الشكل  ( موقًعا  25األخبار والمواد نقالً عن جهات أخرى قرابة      
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 أصالة وجدة المواد العلمية المنشور في مواقع اإلنترنت العربية): 4(الشكل 
 
 

تنشر  ) الفئة ب  (  في فئة المواقع الصحفية        40 موقًعا من مجموع   36وبّينت الدراسة وجود  

 موقًعا من تلك الفئة ينشر المواد   38األخبار والمواد العلمية األصيلة بقلم كُتاب وباحثين عرب، و    

المترجمة، بالتوازي مع مواد أخرى أصيلة ومنقولة، في حين ال يزيد عدد المواقع التي تنشر أخباًرا                  

ارتفاع   ) ج(ولوحظ فيما يخص مواقع الفئة     .  موقًعا فقط 12قالً من جهات أخرى عن   ومواد علمية ن

نسبة المواقع التي تقدم األخبار والمواد العلمية كما هي نقالً عن جهات أخرى، حيث بلغ عددها             

 قيام   إالّ أن الجّيد في مواقع هذه الفئة، على الرغم من        .   موقًعا لهذه الفئة  40 موقًعا من إجمالي   22

غالبيتها على الجهد الفردي، هو حرص أكثر من نصف قوام هذه المواقع على تقديم األخبار والمواد           

وتجدر . العلمية األصيلة، معتمدة على مساهمات قّراءها والكُتاب العلميين ومحبي العلم اآلخرين       

ة جنًبا إلى جنب مع        مواقع ضمن هذه الفئة تنشر األخبار والمواد المترجم      10اإلشارة أيًضا إلى أن    

 .المواد األخرى 
 

 اهتمامات المواقع العلمية والتخصصات العلمية األكثر تداوالً
 

تشير نتائج المسح إلى أن تخصصات الطب والصحة وتقنية اإلنترنت والحاسب تستحوذ على             

ة، يلي ذلك     اهتمامات الغالبية الساحقة من جملة المواقع التي تمت مراجعتها وتقييمها خالل هذه الدراس                

 .  تخصص علم البيئة، ثم بقية العلوم األخرى في المرتبة األخيرة       
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 التخصصات العلمية األكثر تفضيالً من قبل مواقع اإلنترنت العربية ): 5(الشكل 

 
 من 32، و )الفئة أ  (  من فئة المواقع اإلخبارية     40 موقًعا من إجمالي    38وتوضح النتائج أن  

،   )الفئة ج  ( مواقع أخرى من فئة المواقع العلمية البحتة          8، إضافةً إلى     )الفئة ب  (  الصحفية   فئة المواقع  

تحتوي على وصلة علمية خاصة بأخبار الطب والصحة واالستشارات والحوارات الخاصة بهذا المجال                      

ميا بحتًا     موقًعا عل24 موقًعا صحفيا، و  19 موقًعا إخباريا، و  36ووجد في السياق نفسه   ).  7الشكل (

يقوم أيًضا بتخصيص وصلة منفصلة ألخبار تقنية الحاسوب واإلنترنت، علًما بأن هناك ما ال يقل عن          

تقريًبا، تقوم فكرة عمله على نشر وبث األخبار          % 25 موقًعا، أي بنسبة   120 موقًعا من إجمالي    30

نت، فقط دون غيرها من      والمواد العلمية الخاصة بتخصصات الطب والصحة وتقنية الحاسوب واإلنتر              

 . مجاالت الثقافة العلمية األخرى أو بقية تخصصات العلم          
 

 موقًعا صحفيا إضافةً       19 موقًعا إخباريا و  28وفي مجال االهتمام بعلوم البيئة المحيطة، يوجد      

   موقًعا من فئة المواقع العلمية البحتة، تنشر أخبار البيئة وقضاياها ضمن وصلة منفصلة على       17إلى 

 ) . 5الشكل (صدر مواقعها  
 

وجدير باإلشارة أيًضا إلى أن االهتمام بالعلوم األخرى التي تخص الفلك أو الطبيعة أو الكيمياء                 

، في حين  ) ب(و) أ(، كان ضعيفًا جدا في كال الفئتين    ةأو غيرها من العلوم، سواء كانت بحتة أو تطبيقي  

 موقًعا في   40 موقًعا من  19، حيث وجد أن هناك     )ج( بقى االهتمام بها ظاهرة الفتة في فئة المواقع         

 . هذه الفئة تطرح أخبار أو موضوعات ومواد علمية تتعلق بهذه التخصصات العلمية          
 



                    2010 -تــــــــونس                                                                                                                       احلقيبــــــــة    التـــدريبيــــــة   يف مـــجال   اإلعــــــــــالم   العلمــــــــي               

43 

 

معدل التحديث المعلوماتي

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

شهرياسبوعييومي

%
ة 
سب
الن

مواقع إخبارية
مواقع الصحف
 المواقع العلمية

 
 

 :معدل التحديث المعلوماتي
 

وتشير نتائج الدراسة إلى أن معدل تحديث المواقع يتأثر تأثًرا واضًحا بنوعية الموقع، وما إذا               

ؤّسسة تتولى تحديثه، وتخصص الكوادر البشرية والفنية الالزمة للعناية به، أم       كانت تدعمه جهة أو م

كان وراءه جهد فردي، يصعب المواظبة عليه والقيام بكامل أعبائه، وتأمين استمرار مدِّه وتغذيته     

وفي هذا توضح اإلحصائيات أن      . بالمعلومات واألخبار والموضوعات العلمية الحديثة والمواكبة للحدث       

،   ) الفئة ب (من المواقع الصحفية    % 70، و)الفئة أ ( من إجمالي المواقع اإلخبارية    % 77 يقدر بنحو ما

،   ) الفئة ج  ( تُحدَّث باستمرار وبانتظام دوريا، فيما تنعكس هذه النسبة في حالة المواقع العلمية البحتة                

مالي فئة هذه المواقع البالغ       من إج% 32.5حيث ال تتعدى نسبة المواقع التي تُحدَّث باستمرار وبانتظام      

، علًما بأن ما يقرب من         )6الشكل ( فيما يجري تحديث المواقع األخرى شهريا        .   موقًعا40عددها 

، ال ُيحدَّث على اإلطالق، حيث يصنف على أنه من المواقع              )الفئة ج   (من المواقع العلمية البحتة      % 28

 . هة معلوماتية لمؤّسسة أو مركز أو متحف عربي ما   الساكنة أو الجامدة، التي ال تمثل أكثر من واج    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 معدل التحديث المعلوماتي لمواقع اإلنترنت العلمية العربية ): 6(الشكل 
 

من % 27.5، و )أ (من مواقع الفئة    % 90وتشير إحصائيات معدالت التحديث إلى أن قرابة        

،        )أ (من مـواقع الفئة %  5حدَّث يوميا، فيما ُيحدَّث   ، تُ) ج(من مواقع الفئة %  35، و)ب( مواقع الفئة 

 . أسبوعيا ) ج (من مواقع الفئة   % 10، و) ب(من مواقع الفئة   % 62.5و
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من مواقع الفئة    % 65وتشير إحصائيات تحديث المواد العلمية المنشورة أسبوعيا إلى أن نحو      

 مواد 7 إلى 2، يجري تحديث بما بين  ) ج( ئة من مواقع الف % 40، و)ب (من مواقع الفئة  %  60، و)أ(

من % 22.5، و)ب(من مواقع الفئة   % 25، و)أ( من مواقع الفئة  % 27.5علمية أسبوعيا، فيما ُيحدَّث   

ويشار في هذا السياق أيًضا إلى أن نسبة           .  مادة علمية أسبوعيا  14 إلى  8بما بين   ) ج( مواقع الفئة   

من المواقع  % 7.5 مادة علمية أسبوعيا، ال تزيد عن 30 إلى 15 المواقع التي يتم تحديثها بما بين  

 . فقط من المواقع العلمية البحتة      % 2.5من المواقع الصحفية، و    % 15اإلخبارية، و  
 

وتتضّمن هذه الدراسةُ النادرةُ في مجالها العديَد من المؤشرات الكمية والكيفية، ولعل استعراض               

 مجال اإلعالم العلمي مؤشرات عن هذا النشاط وطبيعته         بعض تلك المؤشرات يقدم للمتدرب في     

ومجاالته، ويؤكد أن تقديم إعالم علمي ممّيز عبر شبكة اإلنترنت يتطلب االهتمام بكل العناصر التي          

تدخل في عملية التقييم سواء من ناحية التوزيع الكمي للمادة العلمية، أو من ناحية جودتها وحداثتها،                     

 . ة للجمهور مع ما تطرحه من قضايا     أو القدرة التفاعلي  
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 فريق العمل

 :  المحتوىأعّد

 هرام، ورئيس تحرير مجلة عالم الديزل    الرئيس السابق للقسم العلمي بجريدة األ      حاتم صدقي 

 

 : الكتاب المشاركون

 رئيس مجلس إدارة الرابطة العربية لإلعالميين العلميين،                        وليد الشوبكي -

 علمي حر في مجال تقنية المعلومات       وصحفي وكاتب           

 كندرية، وكاتب علمي  أستاذ مساعد بمعهد علوم البحار باإلس                  وحيد مفضل . د -

 رئيس تحرير مجلة العلوم الكويتية     عدنان حموي            . د.  أ-

 رئيس التحرير السابق لمجلة تعريب الطب                 إيهاب عبد الرحيم . د -

 ) تغطية األحداث العلمية     ( صحفي علمي حر                   مدحت األزهري  -

   ة الرابطة العربية لإلعالميين العلميين، ومحررة الشأن      عضو مجلس إدار                  نهال الشين  -

 الصحي بموقع جريدة المصري اليوم    

 منسق إعالمي بالمكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي                            أحمد بلح -

   ل،مجا رئيس االتحاد الدولي لإلعالميين العلميين، ومستشارة ب                     نادية العوضي -

 التدريب اإلعالمي، وصحفية علمية حرة                

 :  تحرير

 بموقع  ةفريقي إون الشرق األوسط وشمال   ؤولة عن شؤرة المس  المحّر                بثينة أسامة

Scidev.Net 

 :  أشرف على اإلعداد

 عضو مجلس إدارة الرابطة العربية لإلعالميين العلميين، ومدير           مجدي سعيد

 Onislam.netبالموقع اإللكتروني   ،  التنموي م ير القس تحر     
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 المحتويات
 

                                                         حافة العلمية المكتوبة وتاريخهاالصِّ -

                                               سمات وخصائص الكتابة الصحفية للجمهور -

                                                                     سمات المحرر العلمي -

                                                                   أخالقيات المحرر العلمي -

     وسبل توثيقها والتحقق من مصداقّيتها                                            مصادر اإلعالم العلمي -

وسبل تطوير األداء                                  ...  بين واقع راهنالصحافة العلمية العربية اإللكترونية -

  للجمهور                                                           ترجمة المقال العلمي -

                                    في اإلعالم العلمي العربيالعلمي صطلح الترجمة وإشكالية الم -

                                                                              المقال العلميكتابة  -

       العلمي                                                                  التحقيق الصحفي -

                                                             ر مع العلماء والباحثيناالحو -

                                                      األخطاء الشائعة في الكتابة العلمية -

 نماذج تدريبية  -

 تغطية األحداث العلمية -

 عالم الجديدالكتابة الصحفية عن العلوم في عالم اإل -

 اإلعالم العلمي الدولي خبرة التشبيك االجتماعي -
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  المكتوبة وتاريخهاالصحافة العلمية

 حاتم صدقي . أ

فق بداية على    ث عن أهمية الصحافة العلمية المكتوبة وأهم خصائصها يجب أن نتّ            قبل أن نتحدّ  

 . ة وفي دول العالم المتقدم  د للصحافة العلمية والدور الذي تقوم به في بالدنا العربي       تعريف محدَّ

فق عليه المراجع اإلعالمية العربية على       للصحافة العلمية تتّ   ٌد محدَّحتى اآلن ليس هناك تعريفٌ  

 .   عام وجه ا من بين التعريفات الموضوعة لها ب   كثرتها، ولذلك يمكننا أن ننحت لها تعريفً    

لموضوعات والتحقيقات     ة جمع وكتابة وصياغة األخبار وا    ف الصحافة على أنها مهمّ   تعرَّ

بغرض نشرها في المجالت والصحف اليومية واألسبوعية والشهرية العامة والمتخصصة، أو أنها         

وفي تعريف ثالث      . المادة التي يتم جمعها وكتابتها وصياغتها بغرض نشرها في الصحف والمجالت           

 شكل   علىغرض نشرها  هي ممارسة مهمة جمع وكتابة وصياغة المعلومات والبيانات والتقاط الصور ب           

 .  الصحف والمجالت    في أخبار أو موضوعات أو تحقيقات     

 صحافة تتعلق بتغطية معلومات         يولما كنا هنا بصدد وضع تعريف للصحافة العلمية، وه      

نها مهمة جمع وكتابة   إا، لذلك يمكننا أن نقول   تعقيدً أشدوأخبار وموضوعات ذات طبيعة خاصة     

           شكل أخبار   علىطة لنشرها في الصحف والمجالت     ريقة مبسّ  المعلومات العلمية وصياغتها بط   

.   أو موضوعات أو تحقيقات صحفية عن الجديد والغريب في مجاالت العلم والطب والصحة والبيئة           

 ترجمة األخبار العلمية ونقلها من اللغات األخرى إلى لغة البلد بغرض تثقيف الجماهير                 كذلكنتتضّمو

  ي نجزات علمية على الصعيدين المحلّ    من ُميجري فيها ا من مخاطر وما   وتوعيتها بما يحيط به

 . والعالمي 

 تاريخ الصحافة العلمية المكتوبة في العالم  

ربما ترجع أصول الكتابة عن أخبار العلم واالكتشافات العلمية إلى كريستوفر كولومبوس               

ئج أول حملة إلى جزر الهند      أعلن فيها نتا،1493عندما كتب وطبع أول نشرة إخبارية علمية سنة  

وربما كانت بداية الصحافة العلمية ترجع إلى التقرير العارض في النشرات التي كانت                ،)االنديذ(

 وناقشت قضايا      ،تصدر عن منازل التاكسي التي كانت تجول أوروبا في بداية القرن السادس عشر           

  الجوانب عض القضايا األخرى ذات     وب ، وتأثير الطقس على المحاصيل الزراعية     ، حرائق السحرة :مثل

 . العلمية 
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وربما كانت البداية ترجع إلى بداية الثورة الصناعية وظهور عدد من األجهزة والمخترعات            

وعمل التوسع في دور الطباعة والنشر على كسر السرية     .  م الجمهور لها  الجديدة التي تطلبت فهْ  

فيما  هذا  أدى وقد. في القرن السادس عشر   ن كانا يفرضان على مهن وصناعات معينة    يلذ لوالغموض ا

 .  بعد إلى حدوث توسع كبير في مجال األبحاث والمخترعات التكنولوجية وزيادة المعرفة العلمية          

 في  فعليةولذلك يمكن القول إن ممارسة الكتابة العلمية للجمهور بدأت في الظهور بصورة      

 بوفير بإلقاء عدد من  يما قام بيرنر دعند.  السنوات األخيرة من القرن السابع عشر  فيأوروبا 

عن الفلك والطبيعة بأسلوب مبسط         -جانب الكتابة لمجلة باريس ميركيور جاالنت          إلى   -  المحاضرات  

موغلةً في     تكون جافة معقدة وال    الَّ ا بأن الكتابة العلمية يجب أ      يفهمه الجمهور، حيث كان مقتنعً     

مشاركة      من "بوفير"وكان هدف  .   بأسلوب وسط تب بل ينبغي أن تُك للعلماء فقط،     موجهة   التخصص  

الجمهور في قراءة العلم في رأيه هو تشجيعهم على قضاء أمسيات في النظر عبر التليسكوبات في                     

 . ا يعيشون على سطح القمر  محاولة الستطالع الفضاء الخارجي، فربما يشاهدون أناسً         

 على تقارير علمية عن مرض    يحتوأول جريدة أمريكية ت " األحداث العامة   "وفي أمريكا كانت  

الجدري الذي انتشر بصورة كبيرة في والية بوسطن مع بعض الحميات الوبائية األخرى، إال أن           

وفي العقد الثاني من القرن الثامن عشر نشأ حوار        .  الجريدة أوقفت بقرار من حاكم والية ماساسوسيتش      

شتعل في بوسطن بين ناشري جريدة    وجدل آخر في األوساط اإلعالمية عن حقن مرض الجدري الم         

 طبع ماثر ملزمات    ، على حين نيوإنجالند جيمس وبنيامين فرانكلين وكوتون ماثر، وعارضها فرانكلين     

 . هووزعها على األطباء ليزودهم بالمعلومات واألدلة التي خرج بها من دراساته ليثبت وجهة نظر          

هتمام الصحافة في نهاية القرن السابع      أما في بريطانيا، فكان اإلصالح االجتماعي هو محور ا    

وفي    .عشر وبداية القرن الثامن عشر، وارتبطت جهود اإلصالح بالحوارات في مجالي العلوم والصحة        

وجهة نظر المجتمع البريطاني في الحانات         )جاسوس لندن " (يلندن سبا"، قدمت جريدة 1699عام 

عن " الجحيم في صرخة مدوية     "لمقاالت مثل   صة لشرب الجعة، بعدد من ا    والبارات واألماكن المخصّ    

وقد ساهمت هذه المقاالت في إعداد المسرح للمزيد من حركات           ) ور عالج المجانين مستشفيات ودُ (

   ا خالل السنوات التالية   اإلصالح الموجهة علمي  . 
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تحسين أحوال السجون،  ووكان ذلك في شكل حمالت عن مشروعات الصرف الصحي،    

 واألزقة خالل القرنين الثامن    ات مع سكان الحار ضمان سالمة العمال تفاعالً  واألطفال،   تحقيق رفاهية   و

 إنتاج وبيع الويسكي     لمحاربة   هذه الحمالت الصحية العامة        ىووجهت أول  . عشر والتاسع عشر في لندن   

ذي    ال" حارة الخمر   "الرخيص، وكان ويليام هوجرث أول من أطلق الشرارة األولى لهذه الحملة بكتابة               

 .  ، ووصف فيه الفساد والفسق الصادم للعين والوحشية التي يسببها شرب الخمر        1750أصدره سنة  

 للصحة     ي كما ذكر المؤرخ جورج روزن في كتابه التاريخ الكالسيك    –خدمت الحملة   واستَ

تقديم العرائض وااللتماسات،      وؤساء تحرير الصحف والمجالت،      رالت الرئيسية ل   ا المق-العامة   

ستجابة لهذه الحملة، قرر      او. ولينؤ من كبار المديرين والمسيث العامة، وتنظيم لوبي قو  األحداو

ثورة االهتمام بالصحة     لا  ا تجريبي وكانت هذه الحملة نموذجً   . البرلمان على الفور تنظيم بيع الخمور     

 . العامة التي اكتسبت أهمية خاصة امتدت آثارها إلى القرن التاسع عشر           

، ووصف "حالة السجون   "كتابه  شر جون هاوارد شريف مدينة برافوردشاير، ن1977وفي عام 

ا أن    الصحة في هذا المجتمع المحاصر باألسوار، موضحً    في تأثيرات شرور السجون السلبية   فيه

 وقد أمكن توظيف الرأي  .المساجين يصابون بصدمة شديدة عندما تتركز عليهم األمراض االجتماعية     

 .  الوقت للمطالبة باإلصالح      العام المتنامي في ذلك   

ومع بداية القرن الثامن عشر، حدثت زيادة غير مسبوقة في التعليم الشعبي للتثقيف العلمي         

 نشر مقاالت   "بنيامين روش"واعتاد األطباء مثل  .   الكتب والصحف والمجالت     عن طريقوالصحي  

عت بصورة كبيرة في تنّومنتظمة عن الطب في عدد كبير من المجالت األمريكية والبريطانية التي     

اإليقاع والدقة والمحتوى ونظريات المرض، واحتوت تلك المقاالت على نصائح عن الصحة العامة                

اء، إال أن    القرّ  لدىواألمراض الوبائية، ومعلومات طبية إلشباع حب االستطالع          . واألعشاب الطبية   

 .  جهود حمالت اإلصالح ونشر المعرفة أصيبت فجأة باإلحباط        

سبيل المثال، كان اكتشاف أصول بعض األمراض محل جدل كبير ووجهات نظر      وعلى 

سة الملكية البريطانية من كل مقوماتها في       مدرسة الميكانيك بالمؤسّ تدرِّكذلك ُجومختلفة بين األطباء،   

وكتب توماس ويبستر المدرس بالمدرسة أن البعض سألوه بوقاحة عما كان يقصده بتعليم           . 1802عام 

 .  وكان البعض يعتقد أن لذلك نوايا خطيرة     . لطبقة الدنيا   للعلوم ا
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 المحاضرات التي كان يلقيها عدد من        عن طريق  ومع كل ذلك استمر تعليم العلوم العامة     

الشهرة الواسعة، وزادت كتابات العامة ممن يحاولون أن يفهموا       ي العلماء واألطباء المرموقين من ذو    

 .  العلم

محرر جريدة   "  هيزيكيا نايلز " ريكي بارز اهتم بنشر أخبار العلوم هو      ا صحفي أم   ظهر مبكرً ثّم

 1849 إلى 1811 من في المدة) سجل نايلز األسبوعي(ا مجلة باسم  نشر أسبوعيكان ي الذي  "بالتيمور"

ون الخارجية،      ؤا عن السياسة والش  عة عن العلوم واألنشطة اإلنسانية بعيدً   ا متنوّ ن أخبارً وكان يتضّم

يكتب عن التطورات الحادثة في مجاالت الطب والتكنولوجيا واالكتشافات المختلفة في                      حيث كان  

 .  الطبيعة والفلك والكيمياء    

ص فيه على وجه الدقة وجهات النظر            عن البقع الشمسية لخَّ   ، كتب نايلز مقاالً   1816وفي عام  

لصفوة من المطبوعات، إال أن      وكان سجل نايلز األسبوعي يجتذب ا    .الجديدة والقديمة لعلماء العالم عنها    

ات القرن الثامن عشر في منافسة مع الطبعات الشعبية      يجدت نفسها في ثالثين وهذه المجلة العلمية  

  ا باإلعالنات  الرخيصة المدعومة جزئي  . 

 من الصحف والمجالت المنافسة         اأن تربك كثيًر رت مجلة شمس نيويورك   ، قّر1835وفي عام 

عت أنها جاءت من جريدة     لك بطبع قصة غير عادية من الخيال العلمي ادّ      ا، وذأكثر غلو التي هي  

 لمجموعة من الكائنات     " للسير بيرسيفال لويل "نت القصة االكتشاف المفترض    وتضّم. "إيدنبيرج للعلوم "

 .  واحتوت القصة على أوصاف مستفيضة عن مدنهم      ،األجنحة على سطح القمر  ي ذو

ا نشر القصة كما لو كانوا هم  ثمنًالتي هي أغلى  خرى رت الصحف والمجالت األ  وعندئذ، قّر

 بهذا    يدة وعرف الجميع أنه ال يوجد جر   ، شفت الكذبة  أيًضا قد التقطوها من الجريدة العلمية، وعندما كُ        

ومع الدخول في سنوات العقد الخامس من القرن        . االسم، كانت الصحف الرخيصة قد أخذت دفعة جيدة         

ها    يمس، والهيرالد، والتريبيون وبعض الصحف األخرى بإرسال صحفي     الثامن عشر، بادرت صحف الش 

 .  ا عن األخبار لمحاكم وأقسام الشرطة وميادين المعركة بحثً     ى ا لإ

ا في مجموعة جديدة من المجالت العلمية التي كان من      وفي نفس الوقت بدأت العلوم تجد صوتً    

، والمجلة األمريكية    )Science Popular(  مجلة العلوم الشعبية   و ،)Science( العلم :  بينها مجالت 

 . Scientific American  العلمية
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نها قد بدأت في  إأما الصحافة العلمية بمفهومها الحديث المتعارف اليوم، فنستطيع أن نقول         

الواليات المتحدة األمريكية خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى بدايات القرن العشرين،        

             أتالنتيكو،  Harper's((   هاربرز :ر مجالت دورية شهرية متخصصة مثل     حيث توالى صدو  

)Atlantic(      مساء السبت   :، والمجالت والصحف األسبوعية المتنوعة المحتوى مثل  )Saturday 

evening post(  وكوليرز ، ))Collier's     ًمن ا عن كيفية االستفادة    التي نقلت للقراء بشكل متزايد صور

  ه ر من هذه المقاالت كتبيث العلمية في مجاالت الصحة العامة والزراعة والصناعة، وكث        تقدم األبحا

 . العلماء أنفسهم  

 ،1845ففي عام  .  وشهد منتصف ذلك القرن تأسيس عدد من الدوريات العلمية المتخصصة    

   التي ركزت جل اهتمامها على ترجمة     Scientific American's مجلة سيانتيفيك أميريكان    تسسُِّأ

 Nationalست المجلة الجغرافية الوطنية         ، أسِّ 1888وفي عام    . أخبار العلوم والتكنولوجيا    

Geographical Magazine            التي سعت إلى ترجمة العلم للجماهير الراغبة في المعرفة، وجذبت 

 علمية عن ا  وقصصً لعلم والمعرفة، حيث تناولت موضوعاتٍ  ى الإعقول األمريكيين المتعطشين 

 .  أنحاء العالم  جميعاكن من   وأمأشخاص 

 1872في عام  ) Popular Science( ومنذ إصدار أول عدد من مجلة العلوم الشعبية الشهرية      

وأكد أول   .   إلى إيجاد ودعم المجتمع العلمي     بنشر أخبار العلوم والمخترعات داعيةً      هذه المجلة   اهتمت

 المقاالت     عن طريق ة نشر المعرفة العلمية       على أهمي " جيمس ماكين" ، و"إدوارد يومانذ" ن للمجلة   ْيَرمحرِّ

 .   كبار العلماء في كل عصر    ُيِعدُّهاالتي 

لبحث عن مزيد من المعلومات     إلى ا ومع بداية سنوات القرن العشرين، كان القراء يسعون        

ا   ًء بد، وكيف يقومون بصيانتها، أي كيف يشغلون األجهزة والمخترعات التكنولوجية الجديدة   ؛العملية 

 يهنر" أنشأ  الكهربائية، وتلبية لهذا االحتياج    يأجهزة الراديو والمكاو   وانتهاًء ب ة الكاتبة والسيارة  من اآلل

 . 1902 في عام Popular Mechanics  الميكانيكا الشعبية    مجلةَ"ويندسور

وتولت هذه المجلة منذ إنشائها شرح طرق وآليات تشغيل اآلالت والمخترعات واألجهزة          

، وكجزء من هذا االتجاه التسويقي، بدأت مجلة العلوم الشعبية الشهرية في              1915م وبعد عا . المنزلية 

لهواة وعامة الجماهير الراغبين       إلى ا عتقد أنها ذات أهمية بالنسبة      التركيز على المفاهيم العلمية التي يُ     

 .   من التركيز على العلماء وحدهم  في المعرفة بدالً  
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على مواد علمية كافية      ي م الصحف األمريكية تحتو    ومع بداية القرن العشرين، كانت معظ     

وبدورها خدمت     . بقصد تقديمها للقراء في مناطق تجد تغطية أفضل بواسطة مجالت متخصصة              

 -  عن الصحافة األمريكية الشعبية    "تيرا زيبورين"ا لما ذكره  طبقً –المطبوعات العامة المتخصصة      

 "زيبورين" كما ذكر – األمريكي بالمواد العلمية يتزايد     وبدأ االهتمام .كمقدمات للمجالت الطبية والكتب    

ات من القرن التاسع عشر مع اإلصدارات الجديدة واألعمدة المنتظمة عن        يات والسبعين ي خالل الستين -

 .  العلوم والطب في المجالت العامة      

   كامالً   جيالً"ماكلورز وميميبز " وبانتهاء القرن التاسع عشر، أغرقت مجالت الفضائح مثل         

فة بالقصدير، وأدوية حصلت على براءات اختراع، وسالمة          بأخبار الفضائح عن اللحوم واأللبان المغلّ     

 . وأسباب سوء االستخدام في مجاالت أخرى عديدة       العامل، وقوة العلم،  

ج صحافة الفضائح وازدهارها في إنجاز بعض اإلصالحات المستهدفة مع بداية             ونجح توّه

ل مدخل   يفضِّ ا وبدا أن هناك اتجاهً ،ولكن الجماهير كانت قد سئمت منها سنوات القرن العشرين،  

 .  الصحافة الصفراء التي تخاطب األحاسيس بين بعض المستويات الثقافية            

ا بالمطالبة بتحقيق الموضوعية العلمية في نهاية          وكمعظم المهن األخرى، تأثرت الصحافة كثيرً      

وتقهقرت في مواجهة الفوضى والتعقيدات التي شابت كل            القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين،    

 . شيء في العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين     

عت وتراكمت   الحقائق تجمّ   أن ، 1906 في عام  "راي ستانارد بيكر " وعلى سبيل المثال، ذكر  

 . هاإلى درجة اليقين ولكن كل ما كان يريده األمريكان هو الحقيقة والحقيقة فقط دون سوا         

ن العقد الثالث من القرن العشرين شهد زيادة كبيرة في تغطية األخبار العلمية         إونستطيع القول  

ا من االهتمام     ي الطب والعلم، انطالقً      وظهور عدد أكبر من المحررين المتخصصين في الكتابة في مجالَ         

ا في هذا  ع العلمي دوًرالجهود المتنامية للمجتم   وكذلك أدَّت . الجماهيري بالعلم والرغبة في المعرفة     

 .  المجال 

لصحافة يكتنفه شك وريبة في عدم تمكن     من ا ذلك كان اقتراب الكثير من العلماء  معو

 عالم   : أمثال ون اعتقد آخر على حينالصحفيين من التعامل مع القضايا العلمية بالصورة المرضية،           

شر اإليجابي قد يفيد في جذب انتباه        أن الن "هيلي جورج إيلير  " وعالم الفلك   ، "روبرت ميليكان "الطبيعة  

 الحكومة الفدرالية ودعمها، ومحو الصورة الذهنية السالبة المرتبطة بتطوير األسلحة الكيماوية في             
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  ). 1918 إلى 1914( الحرب العالمية األولى     

وهنا بدأت عدد من الصحف مثل نيويورك تايمز في تعيين محررين يكون دورهم فقط تغطية           

  "وولدمار كيمبفرت"وكان من أبرز الصحفيين العلميين الذين عملوا في نيويورك تايمز     .  لم أخبار الع 

،   ا فيها  علميا ليلتحق بجريدة نيويورك تايمز محررً    "  بوبيولر ساينس "مجلة  في    االذي ترك عمله محررً  

 1964حتى  1930جريدة نيويورك تايمز من  في    ا علمي ا الذي ظل يعمل محررً   " ويليام لورنس "وكذلك 

خر على   آ ا مؤشًروكان هذا. 1934 تأسيس الجمعية األمريكية للكتاب العلميين في عام      علىوساعد 

 .  الواليات المتحدة  في   تطور الصحافة العلمية     

 في معظم     ارين العلميين على نشر موضوعاتهم وتحقيقاتهم دوري  وحرص كثير من المحرّ  

.  عداد متزايدة لألمريكيين المهتمين بمعرفة ما يفعله العلماء   ا علمية بأ فوا كتبً ألَّوالمجالت الشائعة،    

الذي سجل فيه    ) 1926عام  ("لبول كريف " مثل كتاب صائدو الميكروبات   -وساهمت بعض الكتب  

كان لكتاب مسيرة   و سوق لكتب العلوم الشعبية،       إيجاد  في -إنجازات الرواد في مجال علم البكتريا    

.   أيًضا دور كبير في إنعاش هذه النهضة العلمية  1936ك تايمز عام روالعلم الذي أصدرته جريدة نيوي  

 . وأصبحت الموضوعية كلمة السر والشعار الذي رفعته الصحافة في تلك الحقبة           

 "بيتر نوفيك" و"مايكل شادسون "ات من جانب علماء التاريخ   يبرت فترة منتصف الثالثينواعتُ

وإذا لم  . قد، أكثر من إدخال الئحة سلوكية مهنية جديدة    ما فُ ألمثل، كرد فعل ل  إلى اا أكثر الفترات سعيً  

ا في تالل الحقائق الموضوعية، فربما استطاعت السلطات على األقل أن             يكن العثور على اليقين ممكنً 

 .  تقدم بعض التفسيرات للحقائق التي يمكن مقارنتها      

كيرتس   "ه رجعي الذي أعدّ د في عنوان الكتاب الم   وتجّس"ليبمان" إليه  اهذا المدخل الذي دع 

ال يزال أهم نموذج للكتابة        ،"التحرير التفسيري  " ات ي عن صحافة الخمر في منتصف الثالثين        "ماكدوجل

ا في أن الصحفيين نادرً   - "إدوارد جي إبشتاين "كما الحظ  -وتكمن المشكلة في هذا المدخل   . الجدلية 

 . ما ألنفسهم   في موقف يسمح لهم بتقرير الحقيقة حول قضية   نما يكونو

ا بأصل الحقيقة      ا ما يعتمدون في معظم األحوال على مصادر مهتمة شخصي    ولذلك فإنهم غالبً 

طة الختيار      فإنه في غياب أي معايير سهلة مبسّ    ،"ليون سيجل "ي  ا لرأ  وطبقً، ولذلك. التي يكتبون عنها

 ن بشأن من يثقونيتأكد لإلدالء بمعلومات صالحة، يكون الصحفيون غير م       المصادر األكثر احتماالً 

 . ولةؤ، ويمضون في عملهم بال يقين من خالل االستمرار في االعتماد على مصادر سلطوية مس     بهم
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ا لمعيار اختيار    أن التسلسل الهرمي للسلطة يشكل أساسً      ثبت صحته هو  توهناك افتراض لم   

لذين من حقهم ولون اؤالصحفي لمصادر معلوماته، وأن من يوجدون على قمة أي منظمة هم المس      

ن أنفسهم عدم  و وأدرك الصحفي  .اإلدالء بالمعلومات الصحيحة، وأن الموظفين التابعين ينفذون تعليماتهم      

 .  جدوى هذا االفتراض

ر أن يؤكد أمرين متناقضين أو نقيضين   فإذا اختلفت السلطات في تفسيراتها، يكون على المحرّ         

ختصار الساخر في مهنة الصحافة بأسلوب            ويعرف هذا النوع من اال  . من أجل الوضوح واإليجاز   

وكثيرا ما لوحظ افتقاده لهذا الفارق الدقيق الذي ال يكاد يدرك، خاصة في القضايا                    ". وقال أو وقالت   "

 . دة العلمية والتكنولوجية المعقّ   

ات من القرن العشرين حول العالقة بين مرض السرطان         يوفي الحوار الذي دار في الخمسين     

 ذلك الحوار    ة ولة لمواجه  ؤهيئة مسباعتبارها    لجنة بحثية تابعة لصناعة التبغ          تكّونت ، وتدخين السجائر  

ن التدخين يسبب السرطان، يكون     إا يقول فيه    وكلما نقل عن أحد الباحثين أو األطباء تصريحً        . الدائر

سموع قد ولين الذين لهم صوت م ؤ العالقات العامة فيها أن يتأكدوا أن أحد المس       يعلى اللجنة ومستشار   

.   أدلى بتصريح مضاد ينفي فيه وجود مثل هذه العالقة، أو يقول بأن ثمة مشكلة ما في ذلك البحث   

 حول دور األنشطة البركانية الطبيعية في        1993، كان هناك جدل واسع في عام      ة مشابه صورةوب

 . ول عن تآكل طبقة األوزون ؤ زيادة تكوين غاز الكلور في الجو المس   

عندما يصل األمر إلى قضية حقيقة علمية،          "  مدير مركز التغيرات المناخية      "آالن ميللر "وكتب 

، وإذا    " للقارئ بدرجة خطيرة    ي النظر المتعارضتين حول قضية يمكن أن يكون مضلالً     فإن نشر وجهتَ 

 أساس موضوعي للحكم على   ه مناقشته، فلن يكون لدي يا في المجال الذي تجر   لم يكن القارئ خبيرً 

نشر بعض الحقائق عن قضية        ا ما تحدث أمور مشابهة لذلك عندما تُ    ورة وتقييمها، وكثيرً الحقائق المنش   

 .  ر المناخ تغّي

 األمريكية خالل الفترة    "إسي  ب ي س"ه محطة   وحاول برنامج مغامرات في العلم الذي كانت تبثّ       

  وكذلك  . إدماج الدراما في النصوص التي تتحدث عن االكتشافات العلمية            1957 إلى عام 1938من 

الذي كان يبث خالل الفترة من عام        "  العالم ملك لك   "ن البرنامج اإلذاعي لمؤسسة سميثونيان    تضّم

 .   أجزاء من أبحاثها العلمية الخاصة وأبحاث المؤسسة األمريكية لتقدم العلوم          1942 إلى عام 1936
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للجماهير، وفي    ا في تدفق بعض المعلومات العلمية      وأحدثت الحرب العالمية الثانية اضطرابً        

  وجرىا في نشر المواد الفنية المرتبطة بالتدريب في زمن الحرب،           ا ملموسً نفس الوقت، أحدثت نشاطً     

ال المصانع وأفراد القوات المسلحة، ووضعت الحكومة األمريكية          إعداد برامج علمية للمهندسين وعمّ 

 .   إرشادية لتنظيم مناقشة قضايا العلم والتكنولوجيا       اخطوطً 

ر العلمي لمجلة نيويورك     الحكومة أهمية إعالم الجماهير، وكان ويليام لورنس المحرّ          وأدركت

بة ترينيتى، وسمح له   ردعى للكتابة وإعداد النشرة الصحفية الرسمية عن تج     تايمز أول صحفي يُ  

باليابان والكتابة       ي بالركوب في الطائرة الحاملة للقنبلة الذرية لمشاهدة عملية قصف مدينة ناجازاك          

 .   للتجارب واألحداث  ه ، وحصل على جائزة بوليتزر عن كتاباته ووصف    هاعن

نتاج مقاالت وكتب لشرح الذرة      قب انتهاء الحرب، تحرك الناشرون األمريكيون بسرعة إل      عو

وكان من أول الكتب التي تحدثت عن    . الحكومية المفروضة على مناقشة الطاقة النووية         رغم القيود

"   اليف  "، وعدد مجلة 1945من كتب الجيب الذي صدر في أغسطس   " بوابهعصر الذرة يفتح أ" الذرة

الرغم من أن وكالة الطاقة الذرية األمريكية        على و. 1945 أغسطس  20عن القنبلة الذرية بتاريخ    

اب والصحفيين والناشرين      تّعامة لمساعدة الكُ   والهيئات األخرى المعنية كانت قد أنشأت هيئة إعالمية      

بالنسبة إلى    ا   أنه كان رمزي  تأوضح فقد  فسير مغزى القيود الحكومية المفروضة،      واإلذاعيين في ت

 أيًضا وعملت في     هارت المكاتب نفس    رات التي حدثت بعد الحرب في االتصال العلمي، حيث تغيّ        لتغّيا

مجال الدعاية واألنشطة الترويجية التي كانت تهدف إلى زيادة اهتمام األوساط اإلعالمية باألحداث               

 .  حكومية في مجال العلوم   ال

وكان للعلم دور ال يمكن إنكاره في حياة المواطنين، ورفاهيتهم ووجودهم ذاته، حيث أصبح       

  ي وكان هناك خالف بين العلماء وموظف    . اإلعالم العلمي أيًضا أداة للقوة السياسية لألمة وأمنها القومي        

ى وجوب مشاركة الجماهير في      الحكومة واألوساط اإلعالمية حول جدوى اإلعالم العلمي ومد     

 . اء وحقها في المعرفة     المعلومات العلمية، إال أن هذا الخالف حسم لصالح جماهير القرّ        

وبدأ الصحفيون العلميون يمارسون دورهم في الدفاع عن العلماء والترويج للعلم ونشطت     

 بالمحتوى السياسي    التحقيقات الصحفية عن الهيئات البحثية وسياسات البحث العلمي وزاد االهتمام               

، 1947 بصورة ملحوظة بعد عام    "سينتيفيك أمريكان"واالجتماعي للعلم، وزاد معدل توزيع مجلة     

عون من نطاق الكتابة والنشر ليشمل المناقشات الفنية للقضايا         روها الجدد يوسّ كها ومحّرعندما بدأ مالّ

 جانب بعض  إلى  ع واستخدام األسلحة،    وتنظيم بي  ، السياسة البيئية  : مثل ؛ السياسية المرتبطة بالعلم   
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 .  التفسيرات والشروح لألبحاث النظرية في مجاالت الطبيعة والكيمياء والرياضة            

ا في دعم المناقشات الجماهيرية للقضايا          ا مهم مقاالت المجالت والتسجيالت اإلذاعية دورً     وأّدت

 من انت مزيدً  ألنها تضمّ ،سلحة النووية تطوير األب المتعلقة  السياسية واألخالقية    الجوانب العلمية ذات 

 .  التفاصيل الفنية أكثر مما ينشر عنها في الصحف      

تحاد األمريكي للعلماء ومجموعات العمل األخرى على تشجيع      ات، حرص اال  يوخالل األربعين 

العلماء إلجراء مقابالت واإلدالء بالتصاريح للصحفيين، ولذلك تم تطوير خدمة عامة لحمالت نزع              

، شهدت محطات اإلذاعة األمريكية بث مئات من التسجيالت الوثائقية عن           1949 وفي عام  . حالسال

نت البرامج بعض األعمال   تضّموجانب بعض المقابالت مع علماء وسياسيين،    إلى  الطاقة النووية،    

 وكذلك . بمشاركة ممثلين من كبار المشاهير أمثال بوب هوبهذا الغرضت حول عّدالدرامية التي أُ  

مجموعة من كبار العلماء في مجال الصحافة العلمية، واكتسابهم شهرة         هدت هذه الفترة بداية انخراط ش

واسعة وتحقيقهم لدرجة مقروئية عالية، حيث كتبوا مقاالت للمجالت الشعبية الواسعة االنتشار، وتحدثوا                 

 .ةفي محطات اإلذاعة والتلفز    

 األخبار العلمية المطبوعة      الرغم من أنّ أما في النصف الثاني من القرن العشرين، فعلى        

 مناقشة بعض القضايا الساخنة أفسدت           ذاعة تعاقبت بحماس شديد أنباء التقدم العلمي والتقني، إال أنّ          والُم

 .  العالقة السابقة الدافئة بين العلماء والصحفيين        

ض  حول الحمّ ات  يات والثمانين يذلك الحوار الذي نشأ في السبعين على  وكان من أبرز األمثلة 

النووي الناتج عن التدخل في جزء أو كل التسلسل الجيني بالوسائل الكيميائية أو البيولوجية، وحادثة            

ر عدد ذ قرّ إة نافعة،  ضارّ بَّ ولكن ُر.ب المفاعل النووي بجزيرة األميال الثالثة بوالية بنسلفانيا  تسّر

 بانتظام لتتناول قضايا العلم والصحة،           كبير من الصحف األمريكية البدء في نشر مساحة خاصة محددة         

ا عن صورتها الذهنية العامة لدى الجمهور وأكثر    سات والهيئات العلمية أكثر دفاعً   وأصبحت المؤسّ  

 .  مهارة في عالقاتها باألوساط اإلعالمية    

ز فيها     بداية لمرحلة جديدة تركّ 1980الوباء في عام  ي وكان اكتشاف مرض اإليدز وتفشّ

ائدة ز اء والجماهير على أهمية الكتابة العلمية الدقيقة وعلى النتائج المعاكسة للحساسية ال               اهتمام العلم 

  ،  مجموعة من كبار العلماء للحديث في األوساط اإلعالمية    ت وتصد. جاه المرض والمصابين به   تُ

 تهم  ليس بسبب إنجازاتهم العلمية ولكن بسبب صياغ     ،وأصبح هؤالء العلماء مثل نجوم الفن في شهرتهم   
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كما أنهم   .   عندما كانوا يخاطبون الجمهور أو يتحدثون إليه    ، بالمعلومات  الغنية السهلة ولغتهم الواضحة    

 .  صورة ذهنية عامة عن العلماء لدى الجمهور  تكوين ساعدوا في 

ينتمون مّمن ات لم يكن بينهم سوى قلة قليلة من النساء أو          ي هؤالء العلماء في التسعين     إال أّن

مصادر مهمة  ونها كفي  ومع ذلك، فقد استمرت الكتب والمجالت العلمية   . ية أو عنصريةألقليات عرق 

 وعالم الطبيعة    ، " جولدي ستيفن جا "تاب مثل عالم البيولوجيا      للمعلومات العامة عن العلم بفضل بعض الكُ        

يك  سيانتيف"، و"ديسكوفر" وبفضل عدد من المجالت العلمية الدورية الشهيرة مثل     ،"ستيفن هوكنج"

 أمريكي مهتم بالعلم أن يحصل باستمرار على كل ما يريد        ، التي جعلت من السهل على أيّ      "أمريكان

 في المحطات اإلذاعية    بثّ أو ما ُي، أو متابعته لما ينشر في مجموعة كبيرة من المجالت   حه بتصفّ

 .   وتساعد الباحثين التي تتصل بمعظم أنحاء العالم     )  نترنتاإل(والتلفزية، والشبكات الدولية للمعلومات      

سات خاصة    إنتاج معظم هذه المواد يتم بواسطة مجموعات تجارية أو مؤسّ      ر بالذكر أنّ يوجد

 .  دور وطبيعة من يقدمون العلم للجمهور   فيا ا مهمًر تغّيأحدث  ما وهذا أكثر من العلماء ومنظماتهم،    

نت في الهند مع بداية القرن    ن بداية الصحافة العلمية كا   إأما في قارة آسيا، فنستطيع أن نقول    

باللغتين   " ديجدارشان" مع نشر الهند لمجلة شهرية حملت اسم    1918ا في عام  الثامن عشر، وتحديدً 

وقد نجحت هذه المجلة في         . البنغالية واإلنجليزية، وكانت تنشر بعض المقاالت في العلوم والتكنولوجية         

ز عليها الجهود في ذلك الوقت، وذلك لتحسين التعددية            مناقشة االتجاهات العلمية الجديدة التي كانت تركّ        

 .والتنوع في الوسائل اإلعالمية، ومن أجل تشجيع بناء قاعدة علمية جيدة في البالد       

جريت بغرض زيادة رقعة االتصال العلمي إلى أن تغطية أخبار العلم في               وتشير نتائج دراسة أُ  

من مساحة    % 3 كبيرة، حيث لم تزد نسبتها عن    األوساط اإلعالمية الجماهيرية كانت فقيرة بدرجة     

 %.  15 إلى 10 بين يكون نسبة بعيدة عن المستوى المتوسط الذي ينبغي أن  يالمواد المنشورة، وه 

 محاولة الكتشاف مقدار العرض والطلب على       بمنزلة ومع كل ذلك فقد كانت هذه الدراسة   

مية المختلفة وتقديم سيناريو واضح للصحافة        تغطية المواد العلمية والتكنولوجية في األوساط اإلعال        

 مفتاح الكنز الحقيقي للمعرفة العلمية         بمنزلةوكانت الصحافة العلمية      . العلمية والتكنولوجية في الهند    

ها في محاربة الجوع والجفاف       منوأخبار التقدم العلمي التي يمكن أن تنقلها لرجل الشارع ليستفيد     

 . مثل السحر والشعوذة  والمشاكل واألمراض االجتماعية   
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 على الصحافة العلمية في الهند أن       ومع الشجاعة والثقة بالنفس واإليمان، أدرك الناس أنّ       

  شك فيه أنّ  ا الفمّم.  تخرج من حالتها الراهنة تلك وتأخذ بأسباب التطور، وهو ما حدث بالفعل        

واء من ناحية الكم أو الكيف،     رت بصورة متزايدة س الصحافة العلمية والتكنولوجية في الهند قد تطوّ       

 . ا لتحقيق المستوى المرغوب فيه     قدمً يولكن ما زال أمامها الكثير لتمض   

ظهور مجالت   ى لإى ذلك وعلى مدى قرنين، كان هناك تقدم ملحوظ في الصحافة العلمية، وأدّ      

يقة أن كل هذه  وعلى الرغم من حق.   العديد من البرامج العلمية اإلذاعية والتلفزية علمية عديدة، وبثِّ

 دون المستوى ال يزالا، إال أن عهد الصحافة العلمية في الهند     المواد ظهرت إلى الوجود متأخرة كثيرً  

 .   في هذا المجال   يتحقق يمكن أن  مما هناك الكثير   ف ذلك ومع المطلوب،  

 لمحة تاريخية عن الصحافة العلمية العربية

 العربية عامة في نشأتها      مية الصحافةَ     العل  أما في الوطن العربي، فقد رافقت الصحافةُ         

، 1828 وإن كان ذلك بصورة بطيئة ومتواضعة، فحين صدرت الوقائع المصرية في عام         ،رهاوتطّو

ا    والجرنال الجمعي الذي كان يهتم اهتمامً      ، الجريدة العسكرية  : زاملتها صحيفتان رسميتان أخريان هما     

 ميالدية  1821نشئت في عام   ن لمطبعة بوالق التي أُ   وكا. ا بأخبار الزراعة والصناعة والتجارة       خاص

ئة    ا م قرابة ونشرت  ،اا وفيرً  ا في الحركة الفكرية التي أصابت فيها العلوم قسطً          ا عظيمً بالقاهرة إسهامً  

 .  كتاب حتى منتصف القرن التاسع عشر، تركز معظمها حول أبواب العلوم التطبيقية         

 حيث كانت حصيلتها       ،علمية تختلف عنها في مصر     وفي لبنان، كانت بوادر النهضة الفكرية ال      

وما لبثت النهضتان المصرية        .  لكنها كانت تجاريها من ناحية األصالة الصحفية          ،في العلوم أقل  

وقام خريجو الكليات        . واللبنانية أن تكاملتا وكان لهما دور في النهضة العلمية العامة في الوطن العربي              

، وجامعة 1866ت عام ئكالجامعة األمريكية التي أنش    -نانية ببيروت  العلمية المختلفة بالجامعات اللب     

 بحمل مشاعل المعرفة العلمية، وأخذوا يؤلفون الكتب          -1875ت عام ئالقديس يوسف التي أنش  

 .  ويصدرون الصحف والمجالت العامة والمتخصصة ويلقون المحاضرات          

 لغة الكتابة، وإذا باللغة العربية     وكان لعلماء اللغة العربية بالجامعتين فضل عظيم في تقويم     

هكذا كان تفتح   . تتصدى للمعاني الطارئة عليها من دراسة العلوم الحديثة فتفرغها في قوالب حسنة          

 العربي في منتصف القرن التاسع عشر حين بدأ االهتمام بشؤون العلم    الوطن الشعور العلمي العام في   

 . رات والمجالت العلمية    وأخذت الكتب العلمية في الصدور وتبعتها النش     
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 في إنشاء مجلة     1855عام   ، شرعت الجمعية السورية لنشر العلوم وتنشيط الفنون   ةوفي سوري

ا من المقاالت العلمية والفنية والفلكية والتاريخية واالكتشافات العلمية                 متخصصة باسمها تضمنت عددً    

 . واالختراعات العصرية   

يعسوب  "الت العلمية المتخصصة فكانت مجلة       أما أول المجالت التي يمكن وصفها بالمج    

نت مقاالت علمية طبية     وتضّم، 1865 الحكيم في القاهرة عام    ي التي أصدرها محمد عل   ،"الطب 

صت في شؤون الزراعة      التي تخصّ  "الجنان "، صدرت في بيروت مجلة    1870 وفي عام  .متخصصة 

ين اإلنسان والحيوان والنبات، ثم تالها    والبساتين، وتضمن أول أعدادها مقاالت علمية عن أوجه الشبه ب   

 على يد   1883 القاهرة في عام    ى التي سرعان ما انتقلت إل    " المقتطف  " صدور مجلة  1876في عام 

 .  صاحبها يعقوب صروف  

ومنذ ذلك الحين، توالى إصدار المجالت العلمية والثقافية المتخصصة التي كانت تخصص           

  "الضياء " و "البيان "ن المجالت التي سلكت هذا النهج مجالت      ومن بي . بعض صفحاتها للمقاالت العلمية     

  "العصور" و ، لفرج أنطون "الجامعة " و، زيدانجي   لجور"الهالل  " ومجلة  ي،للشيخ إبراهيم اليازج 

 لمحمد عبد الواحد "العلوم  " و، لمحمود ثابت"العلوم " وي، لمنير البعلبك"العلوم  " و،إلسماعيل مظهر

ا من ت تتوالى المجالت العلمية في الصدور تباعً     وظلّ  . جندي المساحيكز ل "العلوم الحديثة  " و،خالف

 عدد المجالت العلمية المتخصصة التي صدرت في شؤون الطب              بلغ مختلف دول الشام ومصر حتى     

 . والصحة والصيدلة مع مطلع القرن العشرين أكثر من ثالثين مجلة     

، حيث   ها بل رائدت ، لعلمية العربية   بحق أم المجالت ا      "المقتطف  "ومنذ ذلك الحين ظلت مجلة      

ا للحركات العلمية       ا ثرسنة في دنيا العرب ومعينً    75 وال ا للفكر العلمي في الوطن العربي ط      ظلت منبعً 

وقد واصلت هذه المجلة مسيرتها     . التجديدية ومدرسة كبيرة تتلمذ عليها نخبة كبيرة من المفكرين العرب     

ا أثر عمه  لى ابن أخيه فؤاد صروف رئاسة تحريرها مقتفيً     سها يعقوب صروف حيث تو  بعد وفاة مؤّس

 . في رفع لواء الكتابة العلمية     

      د إصدار   عْي ُب1944ا بانتظام إلى عام    واستمرت هذه المجلة العظيمة تواصل الصدور شهري

ريدر "ا من المجلة األمريكية    الطبعة العربية المترجمة تقريبً     ي، وه"المختار " فؤاد صروف لمجلة 

 .  نت مقاالت علمية مختلفة إلى جانب الموضوعات العامة         التي تضمّ  " خالصة القارئ   "بمعنى  " جستداي

 



                    2010 -تــــــــونس                                                                                                                       احلقيبــــــــة    التـــدريبيــــــة   يف مـــجال   اإلعــــــــــالم   العلمــــــــي               

64 

 

 

 للصدور مرة أخرى عن دار النهضة  ت بمصر ثم عاد" المختار" توقف صدور 1947وفي عام 

ن المحاوالت األولى للصحافة العلمية بدأت على        إونستطيع أن نقول  . ببيروت مع نهاية السبعينيات  

  ، ات ببعض الموضوعات واألخبار العلمية المترجمة      يحياء بجريدة األهرام المصرية في األربعين     است

كان يقدمها بعض الصحفيين المصريين الذين أجادوا الترجمة العلمية من اإلنجليزية والفرنسية إلى        

عزيز، وهو العربية، وكان من أبرزهم المرحوم األستاذ فوزي الشيتي والمرحوم األستاذ محمود عبد ال     

 . والد الفنانة المعروفة لبنى عبد العزيز    

  ، بدأ المرحوم األستاذ صالح جالل رائد الصحافة العلمية الحديثة مدرسةً        1954وفي عام 

جديدة في جريدة األخبار تعتمد على تبسيط المعرفة والعلوم بالمفهوم الشامل كوسيلة لتوعية المجتمع            

 األستاذ محمد حسنين  ي ات مع تولي ة األهرام في بداية الستين بمستجدات العصر، ثم انتقل إلى جريد    

رين العلميين الذين مارسوا الصحافة         هيكل رئاسة تحرير األهرام، وبدأ في تكوين فريق من المحرّ       

 جانب الموضوعات واألخبار       ىبعة في األقسام الصحفية األخرى إل       العلمية الحديثة بنفس األسس المتّ    

 وكان منهم األستاذ وجدي رياض رئيس قسم البيئة    ، صالح جالل وفريقه   وقام األستاذ .المترجمة 

بنشر الرسائل الصحفية العلمية العديدة لألهرام من مصر والخارج ثم عهد إليه بتولي              ، السابق باألهرام  

ووضع نصب عينيه مواصلة رسالة      "  الشباب وعلوم المستقبل "رئاسة تحرير أول مجلة علمية سماها      

 . جانب طرح ومناقشة أهم القضايا التي تشغل عقل الشباب         إلى   تكنولوجيا وتبسيط العلوم   نقل العلم وال 

ألهرام لتقديم رؤاهم    إلى ا واؤ ا من الشباب الذين جا   ا كبيرً واستقطبت هذه المجلة بفكرها عددً     

ا شجع المرحوم األستاذ صالح جالل على إنشاء نوادي علوم     وأفكارهم وإسهاماتهم، وكان ذلك دافعً 

 وكان من أوائل الشباب الذين تربوا في       . هرام التي فتحت أمام الشباب نوافذ جديدة للفكر والعطاء           األ

هذه النوادي باحثون وأطباء تولوا فيما بعد تأسيس المكتب العربي للشباب والبيئة الذي كان أول شرارة                 

 .  وطن العربي  لقضايا ومشكالت البيئة في مصر وال     تدعو الشباب والباحثين لتوجيه اهتمامهم    

ن هذه األفكار الشبابية األولى التي نبتت وترعرعت في مبنى األهرام تحت         إوأستطيع أن أقول  

رعاية األستاذ صالح جالل كانت من األسباب التي جعلت الحكومة تضع قضية البيئة بين اهتماماتها،               

  ، ات يئة في بداية الثمانين هت الحكومة إلى إنشاء أول جهاز لشؤون البي    ولعلها تكون الشرارة التي نبّ 

 .  اتيوالذي تحول إلى وزارة في أوائل التسعين   
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      ا إلى جنب   جريدة األهرام جنبً في ا وظلت الصفحتان العلمية والبيئية تواليان الصدور أسبوعي

، 1986لمعاش في نهاية عام      إلى ا مع مجلة الشباب وعلوم المستقبل حتى أحيل األستاذ صالح جالل           

ت المجلة إلى مجلة تهتم بقضايا الشباب فقط دون العلم عندما تولى رئاستها األستاذ عبد          لوعندئذ تحّو

 واستمرت صفحة العلوم       . وتولى األستاذ وجدي رياض اإلشراف على صفحة البيئة        ،الوهاب مطاوع   

،   دورها ورسالتها في نشر وتبسيط المعارف العلمية والطبية حتى اآلن            ي تزال تؤد الاألهرام و في  

 .   صة في الصحف العربية    أول صفحة علمية متخصّ   ون بذلك لتك

األهرام، ومن ثم صفحة البيئة قد انتقلت عدواهما        في  ن تجربة الصفحة العلمية      إوأستطيع القول  

كل    في إلى معظم الصحف المصرية اليومية واألسبوعية اآلن، وأصبح هناك محرر علمي على األقل          

 .  جريدة أو مجلة في مصر  

  ُأنشئت جهود الناجحة للصحفيين في مجال خدمة اإلعالم العلمي والصحافة العلمية                 ا لل وتتويًج

 المحررين    جميع ت رين العلميين ضمّ أول جمعية مصرية للكتاب والمحرّ    1980في فبراير عام  

الصحف وأجهزة اإلعالم والكتاب المعنيين بقضية تبسيط العلوم ومؤلفي قصص الخيال            في  العلميين 

 .   العلمي

 دور اإلعالم عن ا المرحوم األستاذ صالح جالل بإجراء دراسات         َهَسَأ الجمعية التي رَ    وقامت 

               1993ثم تال ذلك في عام .  المجتمع  ةصلح مالعلمي في مصر وسبل تعظيم هذا الدور ل 

صحفي    ا الكاتب ال   َهَسَأتأسيس أول جمعية للكتاب والمحررين البيئيين رَ       )بعد وفاة األستاذ صالح جالل  (

 عضويتهات الجمعية في     وضّم. األستاذ سالمة أحمد سالمة، ثم تاله في رئاستها األستاذ وجدي رياض      

 الصحف والمجالت المصرية لتضطلع هي األخرى باالهتمام            جميع األهرام و في  كل محرري البيئة   

 على الصعيدين  جانب تنظيم ندوات تطرح وتناقش القضايا البيئية المهمة       إلى   بالقضايا البيئية الملحة     

 .   والدولي يالمحل 
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 سمات وخصائص الكتابة العلمية للجمهور

  حاتم صدقي .أ

من ف المجالت والصحف،      في  بدأ بممارسة الكتابة في الموضوعات العلمية          ت اصحفي  نت  كإذا 

المتوقع أن تصادفك لحظات تشعر فيها بالخوف وعدم االطمئنان، خاصة عندما تشك في أن القصص               

 .  خبار العلمية التي تعد لكتابتها وتقديمها لمحررك غير جيدة بالدرجة الكافية          أو األ

وفي حقيقة األمر، فإن هذا اإلحساس يشعر به كل من يمارس الكتابة في القضايا العلمية مهما            

طالت خبرته، وليس هناك وصفة سحرية تجعلك تخرج بالقصة التي تثير إعجاب الجميع، ولكن هناك                         

أو مداخل معينة يمكن أن تزيد من حساسية أنفك تجاه األخبار العلمية الجيدة، وتساعدك     إستراتيجيات   

 .  هاؤ انتزاع القصة العلمية الجيدة التي تثير إعجاب محررك وكل من يقر        على

في البداية أن تقوم بمسح لألوساط       فعليك  ممارسة الصحافة العلمية        ب إذا كنت قد بدأت فعالً   

أو منشورة على   -ا  أي معدة سلفً -مطبوعة   أكانت   تنشر األخبار العلمية سواء     العلمية المختلفة التي     

، ولعل من أهم أمثلة المجالت العلمية العالمية      "نترنت اإل"المواقع المختلفة بالشبكة العالمية للمعلومات       

البريطانية     والجريدة   "ونيتشر "المعروفة التي يمكن أن تطالعها مجلة العلم، والعالم األمريكي، والباحث               

يمكنك أن تحاول قراءة مثل هذه    . وغيرها"... أند تليسكوبيسكا"، و "وبوبيولر ساينس"للطب  

 .  الدوريات 

 ثم تحاول مع مرور الوقت    ، ومن الممكن أن تبدأ باألخبار الصغيرة ذات الموضوعات الجذابة     

ل الوحيد الذي سينقلك من   ق قراءاتك بقراءة الموضوعات والمقاالت العلمية الكبيرة، فهي السبي      أن تعّم

 خلفية قوية تمكنك من تحليل األخبار       يمجرد كاتب أو ناقل لألخبار العلمية إلى كاتب علمي متمكن ذ          

 .  وإبداء اآلراء حولها  

طالع على المواقع الشهيرة     اال ،ا عن المعلومات ح مواقع الشبكة بحثً  وال تنس أثناء قيامك بتصفّ   

 وموقع مركز مكافحة األمراض    ،)NIH( لقومية األمريكية للصحة    وموقع المعاهد ا ، موقع ناسا:مثل

، والمعاهد   )MIT(  ومعهد مساسوسيتش للتكنولوجيا ،سة وورلد ووتش وموقع مؤّس،)CDC(  النتاتبأ

 .  القومية األمريكية للقياس والمعايرة والتكنولوجيا وإدارة الطاقة وغيرها        
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كما يمكنك اصطياد    . عية والبيولوجية ويمكنك أن تمارس البحث في مجاالت العلوم الطبي       

القصص العلمية مباشرة من األخبار الصغيرة التي تنشر على الصفحات المختلفة بالجرائد والمجالت             

وعلى الرغم من الشراك الخداعية المحتملة التي قد تصادفك، إال أن متابعة        . اليومية واألسبوعية

.    من غير المحتمل أن يحصل عليها غيرك      الصحف اليومية تعد وسيلة فعالة للحصول على قصص          

كذلك تعد الجوائز العلمية المحلية والعالمية من المصادر الجيدة لصناعة األخبار، شريطة أال تكتفي         

 قصص اإلرهاصات األولى للباحث، وكيف استوحى        يبنشر خبر الجائزة العلمية، ولكن عليك أن ترو   

  ،  أجرى تجاربه، والمحاوالت الفاشلة التي وقع فيها            كيفوفكرة البحث، ومن وقف إلى جواره وساعده،       

  . ..وكيف كانت دافعا له لبذل المزيد من الجهد، وهكذا    

رين   مع بداية شهر أكتوبر من كل عام، فرصة جيدة للمحرّ  ةد إعالن جوائز نوبل السنويَعوُي

 الفائزين وكيف حصلوا      الع الجمهور وشباب الباحثين والعلماء على نتائج أبحاث           طّال العلميين في العالم    

ن  ون العلمي وففي هذه المناسبة، يتسابق الصحفي   . الطب   في وأالكيمياء   في وأ عليها؟ سواء في الطبيعة  

في صناعة أخبار نوبل، وإلقاء الضوء على نتائج بحوث أساسية استغرقت من كل باحث قرابة عشر              

 .  سنوات أو يزيد قبل أن يتوج بجائزة نوبل  

 وقبل كل شيء عبور الفجوة الكبرى بالتغلب على     الكتابة العلمية أوالً    وبصفة عامة تتطلب    

م من العربية التي يعبر بها العلماء عن أنفسهم إلى العربية التي     طالسم العلم بالعمل كمترجم للغة العالِ  

يفهمها القارئ العادي أو رجل الشارع، ومع ذلك فال تتوقف أو ال ينبغي أن تتوقف الكتابة العلمية            

لجادة عند هذا الحد، فيمكنك أن ترسم صورة براقة الستكشافات الفضاء بكل ما فيها من جبال طائرة                 ا

 .  ونيازك وشهب المعة وغيرها

لعلماء بشأنها مثل خروج     اولية الكشف عن احتماالت إخفاقاتها وتوقعات       ؤولكن عليك أيًضا مس

كذلك تستطيع أن تكتب    . ن األرض مثالً ا ما قريبً  ا جديًدجبل طائر عن مداره الثابت واتخاذه مدارً     

   ولكن عليك أيًضا في نفس الوقت أن    يا، أو الجينوم البشر  بإسهاب عن فوائد المنتجات المعدلة وراثي ،

 .  تحاول الكشف عن احتماالت أضرارها على صحة اإلنسان        

تابات    فال يكفي أبًدا أن يركز اإلعالمي العلمي على العلم نفسه، فأفضل الموضوعات أو الك            

العلمية يجب أن تناقش سبل حماية الجماهير من مخاطر المعرفة الجديدة والتقنيات المستحدثة، وتتحدث                 

 ى بفائدة التكلفة أو العائد مقابل التكلفة، ومن يدفعه؟         سّمعن تكلفة أو أعباء العلوم الكبيرة في إطار ما يُ     
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 فمن الذي يدفعها؟ يجب أن يناقش ذلك         فمقابل كل منفعة جديدة لإلنسان هناك تكلفة يجب أن تدفع،           

 .  بوضوح

لقد أدرك المجتمع العلمي األكاديمي في معظم دول العالم المتقدم مدى أهمية أن يتم إعداد              

تاب والصحفيين العلميين بأفضل صورة ممكنة وتزويدهم بأكبر قدر من المعرفة ليكونوا أكثر         الكُ

ولذلك بدأت تتزايد في السنوات   . ل العلم للقارئ  سيطرة على أدواتهم وأكثر قدرة على تبسيط ونق

األخيرة الدرجات العلمية المتخصصة للصحافة العلمية في الجامعات الكبرى، والدورات التدريبية                  

ا منهم لدور الصحفيين واإلعالميين   المكثفة للصحفيين العلميين في معظم دول العالم المتقدمة، إدراكً   

 وخلق حوار بين العلماء أنفسهم من ناحية أخرى حول         ،تمع من ناحية  العلميين في تثقيف وتوعية المج 

القضايا العلمية الجديدة والمستحدثة المثارة على الساحة في العالم، والتفاعل معها وتحليلها وتكوين آراء                  

وهناك اآلن أكثر من  .  ذات الوقت   يسهم في تطوير المجتمعين العلمي والعام في      وهو ماعامة حولها،    

 .  سسة بحثية في الواليات المتحدة وحدها تنظم دورات لتدريب المحررين على الكتابة العلمية          مؤ50

 ببعض الخصائص    ،األحوال جميع  في  ،بصفة عامة، يجب أن تتسم الكتابة العلمية للجمهور       و

  ، وااللتزام بالحقائق العلمية      ،  ووضوح الفكرة ، وبساطة األسلوب   ،المهمة مثل دقة المعلومات المقدمة     

واالهتمام بالشأن العام أو المصلحة العليا للوطن، مع البعد التام عن المصلحة الشخصية للكاتب، إال إذا                

 .   من المجتمع ا عريًضا كان األمر يتعلق بمشكلة عامة تهم قطاعً   

 خطوات كتابة الموضوع 

 صفات الكاتب

 ثم بقدراته على     ،من أهم الصفات التي يجب أن يمتلكها الكاتب العلمي اإليمان بنفسه أوالً            

كذلك يجب أن     .  ا اإليمان بأهمية الموضوع الذي يكتبه لعامة الناس         إيصال ما يكتبه للجمهور، وأخيرً      

ا مع نفسه، فمن غير المنطقي أن يكتب عن مخاطر التدخين وكيفية            يكون المحرر العلمي منسجمً   

ة المفرطة وأهمية الرياضة         هو من المدخنين، أو أن يكتب عن مشكلة السمن     أنه   في حين اإلقالع عنه  

، وعليه أيًضا أن يتحلى بالصبر واإلصرار على إخراج              بخالف ما ينبغي فعله     يتصرف على حين أنه  

 أو   ، عاجز عن كتابة حرف واحد     ه شعر فيها أن يمر بلحظات    ي وقد  . الموضوع في أكمل صورة ممكنة   

 لتخطي العوائق التي     ،ا بالذكاء والمثابرة   تحلى دائمً يأن ى الكاتب  فقد فيها الحماس للكتابة، لذلك عل    يأيام 

 .   الحقيقية  ه  من إظهار مهارات   هقد تمنع
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 اختيار الموضوع 

 :   الكتابة فيه ما يلي   ين العوامل التي يتوقف عليها اختيار الموضوع الذي تنو    تتضّم

 .  أكبر من الجماهير، زادت أهميته    اأهمية الموضوع للجمهور، فكلما كان الموضوع يهم قطاعً       -1

ضافة الحقيقية، فيجب أن يمثل الموضوع إضافة حقيقية ونوعية للقارئ، ال أن يكون مجرد               اإل -2

 ذلك، فال عيب أن أكتب في      ع وم. في الصحف   ا أو أسبوعي ا تداوله يومي يجري تكرار لما  

موضوع مكرر إذا كان هذا هو ما يبحث عنه القارئ، ولكن ينبغي على الكاتب في هذه الحالة       

قناعاته     كما يجب أن يضع الكاتب    . وايا أخرى مختلفة لتناول الموضوع     أن يبحث عن ز 

 . ه ويسمعهؤالشخصية وآراءه العلمية الخاصة، ال أن يكون مجرد ببغاء يكرر ما يقر        
 

ا لن يجده في الصحف والمجالت ووسائل اإلعالم      ا جديدً يجب أن يشعر القارئ أنك تقدم له شيئً    -3

 . ضافتك النوعية  فعندئذ تكون قد نجحت في إ  .  األخرى

 

 الفئة المستهدفة 

 لكن ذلك ال يعني عدم وجود شريحة   ،صحيح أن الموضوع العلمي يستهدف عامة الجمهور    

 سبل الوقاية من اإلصابة     عنفعلى سبيل المثال عندما تكتب    . أساسية من الجمهور يجب التركيز عليها  

صة النساء باعتبار أن المرض      فإنك تستهدف كل أفراد المجتمع، خا    ، أو سرطان الثدي Cبفيروس  

 األساسيين منهم جل ييصيب الجنسين، لهذا عليك أن تحلل شرائح المستهدفين من موضوعك وتول   

 . تركيزك واهتمامك

 اختيار العنوان 

 اختيار العنوان من أهم العناصر األساسية التي يجب مراعاتها عن الكتابة العلمية              عّدُي

 كل فنون اإلثارة والتشويق في كلمات       راَعة جافة بطبيعتها، وإذا لم تُ      للجمهور، وذلك ألن المادة العلمي  

 باإلثارة الخروج عن الحقائق       يالعنوان فأغلب الظن أن الموضوع لن يقرأ، ومع كل ذلك فال أعن          

 .   اإلثارة والتشويق المنضبط أو الملتزم بالحقائق       يالعلمية واالتجاه إلى التهويل والمبالغة، ولكني أعن      
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 تساؤالته في األمور  ن تناول الموضوعات التي تهم القارئ وتجيب ع     عة الحال، فإنّ  وبطبي

الحياتية وقضايا الصحة والتوقعات بشأن الظواهر الطبيعية تكون أكثر جاذبية، وفي كل األحوال يجب             

 .   عنه بأقل عدد ممكن من الكلمات اًر ومعبِّ اأن يكون العنوان واضحً 

 االستعانة بالمراجع

ا إلى أرشيف المعلومات والمراجع العلمية لتلم بالمعلومات          ند الكتابة العودة دائمً  يفترض ع

األساسية عن الموضوع الذي تكتب فيه، وأؤكد أن أهم وظيفة للصحفي العلمي هي تقديم المعلومات               

    بصورة سلسة ومبسطة يفهمها القارئ، وفي نفس الوقت تجعله يحيط بالموضوع بدون ترك ثغرات             

 .ات ناقصة وغير مستوعبة    أو بيان

 تقنيات الكتابة العلمية للجمهور 

  التقنية الروائية -1

 العالمية خالل    ةوهو األسلوب الذي يأخذ قوة دفع للترويج الستخدامه في الصحافة العلمي     

ا   غ المادة العلمية بأسلوب قصصي، أي أن تتحرك شيئً        واألعوام األخيرة، وفي هذه التقنية عليك أن تص    

تى وصولك إلى العقدة الدرامية أو الحبكة، أو المشكلة الرئيسية، ثم تقدم الحل أو الطريقة                 ا ح فشيًئ

 . المناسبة للتعامل مع المشكلة   

  التقنية التحليلية-2

وبها أنت تقوم بعرض المشكلة في مقدمة الموضوع، ثم تشرع في تشخيصها وتحليل أسبابها              

وتعد . استنتاج الحل وعرض التوصيات على لسان المختصين        ا في الفقرات التالية، لتقوم بعد ذلك ب       تباًع

 . هذه التقنية من الطرق المقبولة لعرض ومناقشة القضايا ذات األبعاد االجتماعية واالقتصادية           

 طة التقنية العلمية المبّس-3

 سلسلة   وتعّد. طة للقارئ  في هذه التقنية تقوم بتقديم المادة بلغة علمية، ولكن سهلة الفهم ومبسّ    

ا وترجمت إلى     ا عالمي قت نجاحً   وقد حقّ . مايو كلينيك للتوعية الصحية أبرز وأنجح مثال على هذه التقنية    

طالع من القارئ    اسعة ى  لإ  المشكلة األساسية في هذه التقنية هي حاجتها     العديد من اللغات، إال أنّ 

  استخدامها، وإال فإن كلماتك      ا قبل محاولة   ومرونة في استعمال اللغة، ولهذا عليك أن تتدرب عليها جيدً    
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 .  ستبدو بسيطة ولكن غير مفهومة



                    2010 -تــــــــونس                                                                                                                       احلقيبــــــــة    التـــدريبيــــــة   يف مـــجال   اإلعــــــــــالم   العلمــــــــي               

72 

 

 

 ر العلميسمات المحّر

 حاتم صدقي . أ

وهنا      فرد أن يكتب في العلم ويتخصص في الكتابة العلمية؟       ي هل يستطيع أ :ل البعض  ءقد يتسا

مة اإلعالم  أن يتصدى لمهينجد أنفسنا أمام سؤال يفرض نفسه علينا، بشأن ماهية الشخص الذي ينبغ      

العلمي والصحافة العلمية وتبسيط العلوم وتغطية القضايا العلمية، هل هو الصحفي أم الباحث العلمي؟                     

فكما أن هناك صحفيين وإعالميين لديهم خبرة ومعرفة بالكتابة العلمية، هناك علماء يجيدون شرح         

 . تابة الصحفية   ، وعلى دراية جيدة بفنون اإلعالم والك  مشوِّقأفكارهم وعرضها بأسلوب    

الذي اكتشف ظاهرة    " مايكل فاراداي   "ولعل أفضل مثال على ذلك هو عالم الفيزياء البريطاني          

فتح الباب على مصراعيه       و،  يد الكهربائ   التي أدت بعد ذلك إلى اختراع المولّ      ي الحث الكهرومغناطيس  

الصحف    في  لعلمية ا على شرح أفكاره ا   قادًر" فاراداي" فقد كان  .الستخدامات وتحويالت الطاقة    

ا في الحوار وتبسيط هذه األفكار، ومن أشهر القصص       مستويات القراء الفكرية، ماهرً  لجميع والمجالت  

،   ي التي تروى عنه أن سيدة عجوز سألته في نهاية إحدى محاضراته العامة عن الحث الكهرومغناطيس        

 ئدة طفل حديث الوالدة ؟   ؟ فأجابها بسؤال آخر، وما فا     ي فائدة هذا الحث الكهرومغناطيس    يه ما

 الفائدة من الكهرباء؟   ي، ما ه" يفارادا"وفي قصة أخرى أن رئيس وزراء بريطانيا آنذاك سأل     

 سوف تجمع الضرائب من     يإنك يا سيد  :  بذكاء بالغ وكأنه يستشرف آفاق المستقبل      "يفارادا  "فأجابه   

 المستويات،      ل يجيدون شرح أفكارهم لك ا ما، إال أن هذه النوعية من العلماء الذين   الكهرباء يوًمتوزيع 

 . يلونويملكون المهارة والمقدرة على تبسيط العلوم قل  

 كانوا من العلماء، ولكنهم استطاعوا        ي العرب  وطننا وبهذه المناسبة نذكر أن هناك نخبة في       

 المرحوم  دور بارز في إثراء المكتبة العربية بكتب الثقافة العلمية، كان من بينهم             ب ينهضوا بأقالمهم أن  

 وهناك    . محمود ى، والمرحوم الدكتور مصطف  يصالح جالل رائد الصحافة العلمية في الوطن العرب        

 . ن من الباحثين والعلماء واألطباء ساروا على دربهم    وكثير

ت الحاجة إلى وجود نوعية من الصحفيين واإلعالميين المتخصصين في تبسيط           ء ومن هنا جا

اإلنجازات المختلفة الحادثة في هذا المجال المهم، ولكن هناك أيًضا من               العلم وتغطية القضايا العلمية و     

ن تخصصوا في الصحافة العلمية وبرعوا             كليات اإلعالم وبعض الكليات األخرى مَ      يالصحفيين وخريج  

ولذلك نرى أن تنظيم دورات وورش عمل       الكليات العملية،   يوتميزوا فيها دون أن يكونوا من خريج  
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عالميين والصحفيين للعمل في مجال التحرير العلمي من        تدريبية خاصة إلعداد اإل   مجتقدم مناهج وبرا

 .األمور المهمة لتشجيع شباب الصحفيين على التخصص في هذا الفرع المهم من اإلعالم         

ومن وجهة نظر   .  إال أن ذلك يتطلب توفر رغبة أكيدة لدى الصحفي للعمل في هذا الحقل الشاق               

 الخلفية العلمية     يعد تعليم خريج الجامعة ذ خلصت إليه نتائج العديد من الدراسات، يُ   ا لما   وطبقً ،الخبراء 

 الذي ال يملك    - من تعليم الصحفي الماهر      ء الكتابة العلمية والتحرير العلمي أيسر بعض الشي       أصوَل

 . أصول العلم والكتابة العلمية، ومع ذلك فلكل قاعدة شواذ     -هذه الخلفية   

 الكليات العلمية      ي فيين لديهم خلفية علمية كبيرة وأكثر كفاءة من خريج      فهناك كثير من الصح   

 وبصفة عامة يمكن أن نوجز الخصائص أو السمات التي يجب أن يتمتع بها               .الذين مارسوا الصحافة    

 : لي ما يبالمحرر العلمي   

. يلها  أن تكون لديه رغبة أكيدة في إعالم القارئ وإقناعه بالرسالة العلمية التي يرغب في توص        •

بد أن تكون له رسالة، وهذه الرسالة من أهم أولوياتها إعالم الجمهور         فالمحرر العلمي ال   

 . وتوعيتهم وتثقيفهم بتقديم كل ما ينفعهم

المراكز البحثية   في أال يثق في الدعايات المبالغ فيها، أو النشرات التي توزعها مكاتب اإلعالم       •

نشرها فور تسلمها، ولكن عليه التدقيق   إلى   ق يبادر حقائ  على أنها  وأال يأخذها  ، والمستشفيات 

فقد تكون هذه النشرات جيدة ومفيدة  . بالجلوس مع مصادر األخبار أنفسهم والتحاور معهم       فيها 

ومن  .  بقدر كبير من التحيز للمكان    ة ولكنها في نسبة كبيرة تكون مكتوب    ، في بعض األحيان  

، خاصة    هطالع على البحث المنشور نفس   اال  المصدر، ولكن يطلب بمراجعة  الممكن أال يكتفي 

 .  من القراء ا  عريًضا إذا تعلق الخبر بجديد يهم قطاعً   

 القدرة على  ه على قراءة المواد العلمية بلغة أجنبية واحدة على األقل ولدي    اأن يكون قادًر •

 كل جوانب العلم   يالترجمة منها إلى العربية، ألن اللغة العربية وحدها ال يمكن أن تغط      

بد أن يتقن المحرر     طالع على الجديد من مصادره، ولذلك ال     المن ا بد  روعه المختلفة، وال   بف

طالع على الجديد    اال بواسطتها جانب العربية، ليمكنه   إلى   العلمي لغة أجنبية واحدة على األقل    

 . في العلم، وترجمته إلى اللغة العربية      

 القارئ العادي، ذلك ألن لغة      ة إلىموجها أن تكون كتاباته  أن يكتب بوضوح وبساطة، مراعيً  •

، ولهذا فإنها تحتاج إلى تبسيط وصياغة سهلة ليتمكن            ي العلم معقدة بطبيعتها إذا كتبت كما ه    

 . القارئ العادي من فهم مضمونها  
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سواء في الكلمات       نفس المعنى، ألن التكرار  يأن يحرص على إزالة الكلمات الزائدة التي تؤد      •

ا وفي حاجة إلى مزيد من       مر صعوبة ويجعل تسلسل الموضوع مرتبكً    أو العبارات قد يزيد األ   

 يجب أن تكون الجمل قصيرة وبسيطة، وأن     ة يفهم القارئ الموضوع بسهول  ي ولك .التفسير

ستطراد، إال للضرورة، وأن يختار     ا على تجنب اإلسهاب واإلطناب واال     يحرص المحرر دائمً  

ا على صياغة أفكاره بكلمات سهلة        ن يكون قادًركلماته بعناية بحيث ال تقبل بدائل عنها، وأ     

 . الفهم

أن يحرص على تحديد المصادر كما يحرص على تحييد النتائج سواء بسواء، فمن المهم أال            •

 . يتحيز المحرر العلمي لرأي دون دليل من العلم، ألن ذلك يفقده مصداقيته      

وعليه أن يأخذ في حسبانه أن    أن يحرص على قراءة ومراجعة ما كتبه بعناية بعد االنتهاء منه،      •

 ولكن استخدامها في   ا، فقد يكون هجاء كلمة صحيحً   ؛ ال يراجع كل شيءيالمصحح اللغو  

 . الموضع الذي كتبت فيه خطأ    

أن يتأكد أن حروف الجر المستخدمة تناسب األفعال المكتوبة، وذلك ألن الصياغة السليمة         •

خطاء في األرقام أو المعلومات ولكن      والمعلومات المقدمة يمكن أن تفهم خطأ ليس بسبب أ  

 .  بسبب أخطاء في الكتابة والصياغة       

  التثبت  من بيانات وإحصاءات قبل كتابتها، وأن يحرص على     هأن يدقق في كل ما يحصل علي  •

من الحقائق الصغيرة مهما كانت، وأن يحرص على اختيار أنسب المصادر عند تغطية األخبار        

 . لتي يريد تقديمها للقارئ   والمعلومات الجديدة المترجمة ا   

 في معاملهم  الباحثين   في تغطية الموضوعات، ولكن عليه أن يذهب إلى     الهاتفأال يعتمد على  •

           ا عينه في عين الباحث أثناء حديثه   معهم، واضعً ا مباشًراومواقع عملهم ويدير حواًر

 من  ثبت  في الت ه دفق ويساعدت دائم الأو محاورته، ألن ذلك يبعث الثقة في نفسه ويجعل الحوار            

 .  صحة المعلومات المقدمة   

 

 الفرق بين المندوب الصحفي والمحرر العلمي

من الناحية العملية والمهنية هناك فروق واضحة بين المحرر العلمي والمندوب الصحفي،                   

بد أن    وال . فالمحرر العلمي هو صحفي متخصص في كتابة األخبار والموضوعات والتحقيقات العلمية                

 إذا لم يكن   يا،الصحيفة أو المجلة، أو أن تكون له زاوية خاصة يكتب فيها دور              في يعمل بالقسم العلمي    

 أو متخصص في كتابة نوعية     ، أما المندوب فهو صحفي غير متخصص    .هناك قسم علمي في الصحيفة   

        الوزارات للصحيفة لدى إحدى   ما يكون ممثالًغالًبا معينة من األخبار دون سواها، ألن المندوب  
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أو المصالح الحكومية، فنجد على سبيل المثال أن هناك مندوبين للصحيفة في وزارات الزراعة         

قتصاد والسياحة والبيئة إلى غير ذلك، ويكلف المندوب بالذهاب إلى الوزير              والداخلية والصناعة واال    

 ا من فريق كتوبة ومعدة سلفًا للحصول على األخبار التي عادة ما تكون م    المختص أو من يمثله يومي

ا في صياغة األخبار    العالقات العامة بالوزارة أو المصلحة، ولذلك يكون جهد المندوب محدودً      

والمعلومات التي يحصل عليها، على عكس المحرر العلمي الذي يبحث عن الفكرة ويبحث عن     

لمندوب الصحفي فلكل      المصادر وينوع في موضوعاته في كل مرة، إال أن هذا ال يقلل من أهمية ا  

 . منهما فائدته لدى القارئ  
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 المحرر العلميأخالقيات 

  حاتم صدقي .أ

في ن الجدد وطلبة الصحافة الذين يتدربون       يفي العقود الثالثة الماضية، لوحظ أن الصحفي        

  جميع لتعامل مع الباحثين والعلماء من        ى ا لإ يميلون بدرجة متزايدة  بدؤواالصحف والمجالت    

قة في القضايا الجارية وقدرتهم على        نظرتهم المتعمّ بسبب  ،  خاصة علماء السلوكيات    صات،  التخصّ 

رتباطهم المباشر بالمشاكل        الي تحليل مشاكل المجتمع، ويليهم علماء الصحة العامة والطب الرياض             

ا في   ا واضحً  ومع ذلك فقد استطعت في السنوات القليلة الماضية أن أرصد تغيرً        .الصحية في المجتمع   

ل التعامل مع قضايا العلم والبحث العلمي، خاصة في مجال المعلومات الصحية، وبات األمر يكتنفه              سب

 .  شيء من عدم الشفافية والتجاوزات األخالقية      

ا غير واضحة    وعندما نقرر الدخول إلى منطقة األخالقيات الصحفية، فإننا نطأ بأقدامنا أرضً          

  ئ  من مواط التيقنالرغم من عدم  على  و.  ى األمور أقصاه  المعالم يبلغ فيها الغموض المخيف للحكم عل       

ا لنا من استكمال الرحلة التي تجبر الصحفي على أن            ا مانعً إن ذلك ال ينبغي أن يكون عائقً  فاألقدام،  

ا مبادئه األخالقية وقيمه األساسية والتزامه أمام نفسه وتجاه          يضع في حسبانه ونصب عينيه دائمً   

لطبع أن تعمل المبادئ األخالقية في توازن وانسجام مع الواجبات األخرى          بايومن الضرور. اآلخرين

ا حتى يحظى      لما يعتقده هو شخصي  ا وممثالً يكون كل ما ينقله المحرر العلمي للقارئ حقيقي        يلك

 له إما بالسعادة وإما   يقرؤونوهكذا يكون وقع ما يكتبه على نفسه وعلى من . بمصداقية القارئ   

 .  .. بالضيق 

 جوهر حياته، كما يؤثر في       في  يؤثرا لمعايير معينة   ا يفعله المحرر العلمي ليعيش طبقً      وم

ومن المهم أن يشعر الصحفي بالقلق تجاه األخالقيات، ألن مثل هذا           . أنشطة ومعتقدات اآلخرين  

 . ا إلى تجويد عمله واإلخالص فيه    اإلحساس هو الذي يدفعه دومً   

رف بتجاوزاته    ْع مثل هذا اإلحساس هو الذي يُ      لديه ليس  ومن الواضح أن الصحفي الذي      

األخالقية في عمله، حيث يشير هذا القلق إلى موقف الصحفي من العالقة بين الحرية الشخصية                       

والمسؤولية الفردية، وكذلك إلى رغبته في اكتشاف معايير خاصة للعمل يمكن أن يستخدمها مبادئ      

 .  تقد أنها ذات معنى هادية أو مرشدة تحقق له نوعية الحياة التي يع     
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       تخاذ القرارات      ا ا في أنه يجبره على االلتزام و      كذلك يعد قلق الصحفي بشأن األخالقيات مهم

 .   في مجتمعه   ا وصحفي اإنسانً باعتباره المناسبة من بين البدائل المتاحة، ويعلي من مصداقيته      

و غياب االلتزام، واالفتقار     ومع األسف فإن ما يميز عمل نسبة غير قليلة من الصحفيين اليوم ه       

 ا أم ال؟   يريد أن يكون أخالقي هل:   وعلى الصحفي أن يقرر   .ة العملي ةلبعض األخالقيات في الممارس    

وبالطبع فإن عدم االختيار    . ويمثل هذا أول وأهم خيار يواجه الصحفي العلمي في بداية مشواره      

 . قية يعني اختيار عدم اختيارها   ا في حد ذاته، ألن رفض اختيار المبادئ األخال      يعد قراًر

 أحد فروع الفلسفة التي تساعد أي إنسان على اختيار الصواب وفعله بالتفرقة                يواألخالقيات ه   

وتعد مناقشة الجوانب األخالقية بصفة عامة من األمور البالغة الصعوبة؛            .  الواضحة بينه وبين الخطأ     

د وحاالت تطبيقية، أما ما هو أخالقي فيسمو فوق           ألنه يتعلق بمواد وقواع  ،فالقانون أسهل في مناقشته    

 .  من األعمال تكون قانونية ولكنها ليست أخالقية    االقانون، ألن كثيرً 

ليها في فض أو تسوية المنازعات األخالقية،        إومن المعروف أنه ال توجد كتب يمكن الرجوع 

وحتى مع اعتبار   . لدرجة األولى  أما القانون فهو اجتماعي با   . مسألة شخصية ي ا هألن األخالقيات أساسً 

ة بطبيعتها ومن الصعوبة الخوض فيها بخطى ثابتة، إال            منطقة األخالقيات الصحفية غامضة ومستنقعيّ         

 عمل الصحفي، حيث يمكن للصحفي أن         فيط عليها الضوء ألهميتها    نة يمكن أن نسلّ معّياأن هناك نقاطً  

ويجب أن نتفق بداية على أن الجوانب األخالقية           .   إرشادية له خالل مسيرته العملية       ايستخدمها خطوطً  

          على أن يسيطر على قراراته  ا وإذا لم يكن الصحفي قادرً  . تتعامل مع أدوار أو أعمال تطوعية 

 .  لحديث عن األخالقيات  إلى ا  هناك حاجة من البداية     فليست  أو أعماله،  

 التجاوزات األخالقية والحلول 

 في الكتابة       الفلسفة الذي يساعد الصحفي على تحديد ما هو حقٌّ    األخالقيات هي ذلك الفرع من   

 وإذا  .وتتعامل األخالقيات مع أدوار أو أفعال تطوعية        .  واجتنابه  فيها   وما هو باطل    ،تباعه االصحفية و  

لحديث عن    إلى ا  على أن يسيطر على قراراته وأعماله، فلن تكون هناك حاجة              ا لم يكن الصحفي قادرً   

 .  األخالق 
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 ولعل ذلك    ،هتمام الكافي في الكتابات الصحفية          باالن الغريب أن قضية األخالق لم تحظَ       وم

أن   يضاف إلى ذلك     .ني  يعتبرون أنفسهم أخالقي هم ن أو معظم ييرجع ببساطة إلى أن كل الصحفي     

المسؤولين عن تحرير الصحف والمحررين والكتاب لم يتناولوا قضية األخالقيات الصحفية في كتاباتهم          

قضية   باعتبارها  من عناصر الممارسة الصحفية، ولكن      يا أساس اعنصًرباعتبارها   من االهتمام ءيبش

 .  هامشية فحسب  

ولما كان الصحفي أو المحرر العلمي يمثل الجسر الذي يربط بين من ينتجون األفكار وبين من     

اء  درجة فهم جمهور القرّ    على ا مباشًرتأثيًرا جودة خدمته يمكن أن تؤثر يستعملونها، لكونه يدرك أنّ 

 .   مع تحقيق أعلى مستويات المعايير األخالقية     األداء ن عليه أن يلتزم بتحقيق التميز في    فإلتلك األفكار،    

ا على احترام القيم والمبادئ       ف الصحفي األخالقي بأنه الصحفي الذي يحرص دائمً          رََّعوُي

هه وكيفية تعامله مع اآلخرين ومدى   د له توّجالتي تحدِّ القيم الحاكمة   هياألخالقية، وأول هذه القيم   

 وتنمو مع نضج الصحفي وزيادة خبراته وقراءاته         ون وتتكي تأت ي وه. محافظته على قيمه الوطنية      

 .   وتأمالته هودراسات

  ، ا وراء الحقيقة دون سواها   دائمً ي هذه القيم التي تجعل الصحفي يجر     يوتمثل الشجاعة ثان 

والشجاعة مطلوبة لمساعدة الصحفي في مقاومة اإلغراءات الكثيرة           . ه نصب عيني  اا إياها هدفً   واضًع

 .  التي قد تخرجه عن جادة الطريق إذا ما ضعفت مقاومته       

 االعتدال المسؤول وضبط النفس لتحقيق التناغم       يأما القيمة الثالثة األساسية والمهمة فه      

جنب التعصب والجري وراء      تساعدنا على تيواالنسجام بين قيمه الحاكمة وتطلعات الحياة، وه      

 . األهواء الشخصية  

 وهي واحدة من أهم القيم األساسية التي يجب أن يتحلى بها الصحفي            ؛ا هناك قيمة العدالة    وأخيًر

ه دون تعصب    ئ في عرض وجهة نظره وآرا    ًيا متساو ا  بأن يمنح كل طرف حقًّ  ، وذلك في حياته العملية   

 .  أو مواربة

 خاللها بكتابة مواد     ا، قمتُ فة العلمية ألكثر من ثالثين عامً   وبعد ممارسة عملية لمهنة الصحا     

صحفية في مختلف فروع العلم بهدف نشرها لكل من الجمهور العام والباحثين المتخصصين، أستطيع          

 .  ابأنها مشكوك فيها أخالقي     قد صادفت مواقف عديدة يمكن أن توصف   يننإأن أقول 
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ترنت القدرة على الدخول على مصادر المعلومات ونسخ       ب واإلنياس و فقد أعطتنا تكنولوجيا الح   

 أن   إضافةً إلى   .   قبل، حيث ال رقيب وال حسيب     يوتوزيع المعلومات بصورة أسهل وأسرع من ذ   

 تكون الَّ ومع ذلك، يجب أ   .اإلجراءات البوليسية ال يمكنها أن تضمن الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية           

 .   المسؤولية الشخصية عن خياراتنا األخالقية      ا بالفشل في قبول   ية تصريحً  نالقانو

ا من جانب    خالقية شيوعً   العملية تمكنت من رصد أكثر المخالفات األ        يومن خالل خبرت 

سب أصحابها كل في     وإعالنها بصور مخجلة وح      جرى  الصحفيين العلميين، وفي كثير من األحيان   

 : ييل  ولعل من أبرز هذه التجاوزات للقواعد األخالقية ما     . موقعه

 ستحالل محرر لمادة مكتوبة بواسطة زميل له أو جزء منها ونسبتها لنفسه  ا -

      بواسطة زمالء   ة مؤدالين وزمالء ينسبون إلى أنفسهم أعماالً  و مسؤ أشخاًصا  فجميعنا يعرف   

 ويبدو أن مثل هذه األعمال أصبحت من االنتشار مع وجود شبكة اإلنترنت، لدرجة     .أو مرؤوسين لهم

كذلك تشمل قائمة هذه التصرفات العديد من التجاوزات         .  من طبيعة عمل الصحافة   ازًءأنها باتت ج  

في   .  ضرب البيانات واإلحصاءات في الموضوع بتقليلها أو تضخيمها حسب األهواء            : مثل ،األخالقية 

ا   حقائق وهو يعلم أنه  على أنها   يذكر بيانات أو معلومات    الَّحين يجب على الصحفي العلمي كما أسلفنا أ     

وأوصي الخبراء في ذلك بأن يظهر الموضوع نفس اآلراء أو النتائج البحثية المحققة في                     .  زائفة

 . ا دون أدنى تحريفالتجارب تمامً   

 النشر المزدوج   -

 شكل من يبياناته أو جزء منه بأ     ذلك أن يعيد المحرر نشر محتوى الموضوع أو  يويعن

 ذلك أيًضا إعادة  يكما يعن . قة جهة النشر األولى أشكال النشر في أحد الوسائط اإلعالمية، دون مواف    

 الخبراء بعدم تقديم نفس  ي ولتجنب ذلك يوص .ها في ندوة أو نشرها في كتاب   ؤنشر مواد سبق إلقا 

الموضوع المنشور أو أجزاء منه ألكثر من مجلة أو جريدة في نفس الوقت، واالنتظار حتى يرفض                    

 .   في مكان آخر ه قبل تقديم نشر الموضوع في المجلة أو الجريدة األولى     

 التزييف والفبركة -

ا ونظًر.  ذلك تغيير أو إعداد البيانات في موضوع أو تحقيق لتحسين النتائج المنشورة     يويعن

 . ارتكابهعدم ذلك من التزييف المغرض، فينبغي    إلى ما في  
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 الحذف واإلضافة والتغيير في المعلومات المأخوذة من المصادر -

ا عرض الحقائق وإظهارها بصورة مخالفة             أو المحرر العلمي عامدً    وذلك بإساءة الصحفي    

ما   وهذا  . اإلضافة دون إذن أو علم المصدر      للواقع بإجراء بعض التعديالت أو عن طريق الحذف أو         

أوصى بعض الخبراء لحل هذه المشكلة       قد  و.إلى حدوث كثير من المنازعات أمام القضاء      غالًبا  يؤدي

 . كتوب بين الصحفي والعالم قبل الكتابة والنشر       أن يكون هناك اتفاق م ب

  وما هو حقيقة يعدم تمييز المحرر بوضوح بين ما هو رأ    -

 ما هو  أن كل ما ذكره خبيرٌ  سلفًا من الحقائق قبل كتابتها، وأال يفترض     يتثبَّتفعلى المحرر أن   

ا   دون الكذب تحقيقً   فمن الممكن أن يرتكب الخبراء أيًضا بعض األخطاء، وربما يتعمّ       ؛ عين الحقيقة 

 .  وتؤكد الممارسة العملية للمهنة هذه الحقيقة     . لمصلحة مادية معينة  

 .  دليلعلى حين أنه ليس سوى  ، تقديم المحرر لشيء ما على أنه برهان -

وقد يحدث ذلك في بعض األحيان بسبب نقص الفهم، ولكن في أحيان أخرى يكون األمر                

نتقاء فقرة أو عبارة من وسط النص أو الموضوع والقفز         اية وتشمل مثل هذه األخطاء المنطق    . اًدمتعّم

 . مثل ذلك ى لعبها إلى نتائج معينة، وهناك أمثلة كثيرة     

 ا لبعض التفاصيل المهمة إغفال المحرر العلمي عامًد -

وفي كثير من .  فمن القضايا العامة في الكتابة العلمية تقدير حجم التفاصيل التي ينبغي ذكرها          

وفي أحيان أخرى يتخذ المحرر قراره          . ا في حذف بعض التفاصيل     ضغط المساحة سببً    األحيان يكون  

  ئ نيابة عن القارئ بأنه ال يريد قراءة أو معرفة التفاصيل، أو أن هذه التفاصيل أكثر مما يستطيع القار                   

 .  فهمه

وفي بعض األحيان يكون هذا القرار أو الحكم من المحرر إلخفاء بعض المعلومات التي ال            

ا منه بأن وظيفته      شيء، إيمانً يريد نشرها، ومع ذلك ففي معظم األحيان ال يحاول المحرر إخفاء أ        ي

 يفهمها    ي شرح الموضوعات والنقاط الصعبة والوصول بها إلى أبسط صورة ممكنة لك          ياألولى ه

 .  ئ القار
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 لها نقد  وعلى سبيل المثال، تعتبر الكتابة عن التدخين من الصور غير المعتدلة التي يوجه  

تجاهات     ا، ولكن يتخذ مواقف أو ي موضوعغيركبير، ألن معظم ما يكتب من معلومات عن التدخين 

، ولكن يا، فإن األمر يظل مسألة رأ  ا أو مختلفًا أو رديًئكان ما يكتب جيًدأمعارضة أو مؤيدة، وسواء  

 . ليس قضية أخالقية   

 على المحرر العلمي أن يلتزم بها كما       ومن هنا نستطيع أن نحدد المتطلبات األخالقية التي يجب       

 : ييل

 د الكاملااألمانة العلمية والحي -1

د ايجب أن يتسم عمل المحرر العلمي في كل ما يكتب باألمانة العلمية والموضوعية والحي         

عند إعداد تحقيق علمي معين،     الكامل عندما يقرر الكتابة عن إنجاز أو تجربة علمية معينة، أو            

 أن  ه مسبقة مؤيدة أو معارضة، ولكن علي   يتبنى آراءً الَّ حرر العلمي أ  ولذلك يجب على الم   

 ةديعرض اآلراء المختلفة بنزاهة وحيادية كاملة، ألن هدف عمله هو عرض آراء علمية مجرّ     

 .  ترفع وعي القارئ، وليس خدمة قضية أو حالة خاصة         

 الفصل الكامل بين اإلعالن واإلعالم     -2

مادة إعالمية وما    على أنه   عي الفصل التام بين ما يكتبه        يجب على الصحفي العلمي أن يرا       

ا للقارئ دون   وأن يكون هذا الفصل واضحً  . مادة إعالنية على أنه  ينشر في الجريدة أو المجلة    

ألن المادة اإلعالنية تنشر بمقابل    . لقارئ ا  خداع يأي لبس، وعدم الفصل بين المادتين يعن  

ن يقول ما شاء في إعالنه دون معقب إال ما يتجاوز           مادي يدفع للصحيفة، ويستطيع المعلن أ      

 من  ا جزءً  باعتبارها االعتبارات األخالقية، ولذلك يعتبر إدخال المادة اإلعالنية مدفوعة األجر   

 .  ا لجمهور القراء  ا صريحً  صفحة تحريرية دون إبراز ذلك خداعً   

 االلتزام بمعنى المصطلح العلمي عند الترجمة -3

لت من منطقة    قد تحوّ يالعربية في هذه المرحلة من التاريخ اإلنسان  الدول من المعلوم أّن

لى منطقة الستيراد العلم،     إ - كما كانت في القرون الوسطى  -مصدرة للمعرفة والفكر العلمي   

ا   وتبني تطبيق ما يثبت نجاحه في الغرب، ولذلك يجب على المحرر العلمي أن يركز جانبً      

لى العربية، وعلى األقل    إلترجمة من اللغات األجنبية       ا من اهتمامه في القراءة وا   كبيًر
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 في   ي على أهم ما يجر  االطالع  اإلنجليزية باعتبارها اللغة األجنبية األولى في العالم بغرض           

 على علم بكل ما  يالعالم أوال بأول ونشر كل ما يصلح منه لجعل الباحث والمواطن العرب      

 .  في العالم  ييجر

لقدرة للمحرر العلمي ميزة على أقرانه وكذلك للجريدة على          ومن المفترض أن تمنح هذه ا  

 لعدم وإما مثيالتها، لعدم قدرة كل مواطن على متابعة ذلك باللغات األجنبية؛ إما لضيق الوقت            

وهنا يجب على    . توفر المال الالزم لشراء الدوريات العلمية أو لعدم اإللمام باللغة األجنبية        

أن يلتزم بالترجمة األمينة لما يتناوله في تقاريره حتى ال يكون       المحرر العلمي في كل األحوال    

هناك أي لبس أو غموض أمام القارئ، وخير له أال ينشر المعلومة أو الخبر المثير عن أن               

 .   الكلمات والمصطلحات العلمية      ي يقوم بنشره دون مراعاة الدقة وااللتزام الكامل بمعان   

 ن الحقائق العلمية الموثقةتجنب التهوين أو التهويل دون سند م     -4

ا التهوين من مخاطر شيء ما أو المبالغة في وصف      يجب على المحرر العلمي أن يتجنب دائمً     

 ووصفه بأنه متفرد في نوعه أو فائق التميز أو أنه          ، مثل جهاز أو اختراع معين مثالً    ، شيء ما

حقائق العلمية المجردة    وعليه أن يكتفي بسرد ال. اختراع ال مثيل له دون سند علمي يؤكد ذلك

المذكورة عنه، مع تجنب الكلمات العلمية الصعبة الفهم، ومراعاة التبسيط في شرح األمور       

 مثال صارخ للمبالغة       يوهنا يحضرن .  بسهولة ويسر ئالعلمية المعقدة حتى تصل للقار    

ا عن   علمياا صحفي  الصحفية والتهويل حدث في الهند عندما كتب أحد المحررين العلميين تحقيقً       

 الطيور، وأسهب في سرد معلوماته بطريقة مرعبة لدرجة أنها أدت إلى انتحار اثنين                  أنفلونزا

شديدة الرعب التي نجح المحرر في    المن الهنود لعدم تصورهم الحياة في ظل مثل هذه األجواء   

 ي لعلم سم تغطية المحرر الذلك أقول ينبغي أن تتّ . فعلي لمليته  رسم صورتها ببراعة، ويا

 . وأسلوبه باالعتدال 

 . آخرى باحث  لإالحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشاء أسرار باحث   -5

ن علَ  ت باحث ببعض األسرار أو المعلومات عن أبحاثه الجارية التي لم          يقد يحدث أن يفش 

نتائجها بعد أو فكرة مقدمة للحصول على البراءة ويطلب من المحرر عدم نشرها أو التصريح     

وهنا يجب على المحرر االلتزام بما وعد، ألن إفشاء مثل هذه المعلومات            . ث آخر بها لباح  

 .  ا لمستقبل الباحث   تهديًدييعن
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 .  مصدر آخرى لإعدم نسب معلومة حصل عليها الصحفي من أحد المصادر   -6

من األمور المجافية ألخالقيات المهنة، أن أحصل على حديث من مصدر معين حول قضية           

وقد الحظت عبر    . بنسب ما حصلت عليه من معلومات أو أفكار إلى باحث آخر           معينة، وأقوم   

 الطويلة حدوث ذلك بالفعل في مرات عديدة من خالل الشكاوى التي كانت تقدم            يسنوات خبرت 

 من بعض المصادر، يشكون فيها من إدالئهم بمعلومات أو تصريحات معينة للصحفي        ّيإل

 .  وهذا بالطبع أمر يجافي كل األخالقيات      . ويجدونها منشورة على لسان مصدر آخر  

 .ي الدقة الكافيةعدم االندفاع وراء األخبار الرنانة دون تحرّ  -7

 صحفي يكون في حالة لهاث دائم وراء الخبر الجديد ويحرص كل       من المعروف أن أّي

حقه، إال أن    من اء، وهذا  الحرص على الفوز بأكبر عدد من الخبطات الصحفية التي تجذب القرّ            

 تكون على حساب   الَّ أيالفوز بهذه األخبار وتحقيق تلك الخبطات التي تعجب الجمهور ينبغ      

 . آالمهم وآمالهم وتطلعاتهم

 على سبيل المثال الكتابة عن أي عالج جديد لمرض عضال دون التأكد بكل    يفال ينبغ

ارئ، وليس هناك    الوسائل، والتحقق من المعلومات المقدمة بكافة الوسائل المتاحة قبل نشرها للق            

 الحرص    يتصال بأكثر من مصدر لتحري الحقيقة؛ ألن عدم توخ     ما يمنع الصحفي من اال   

 .   لألخالق  إعطاء أمل كاذب للقارئ، وهو أمر بالغ القسوة ومنافٍ       يالكافي يعن 

 في التجارب المعملية على حيوانات التجارب لعالج           عية أبدت أمالً  ذن الخاليا الج   إفإذا قلنا   

ليها العلماء   إ السرطان، فيجب أن تكون كتاباتنا واضحة بأن النتائج التي توصل     بعض حاالت 

 في الطور المعملي ولم تصل بعد إلى التطبيق على اإلنسان، وأن هناك فترة قد تصل               ال تزال

 .  لتحقيق ذلك الهدف     سنوات مثالً خمسإلى  

 .سبقة قبل مقابلة المصدرراء ُمآ   ي الصحفي أليعدم تبنّ  -8

ه الشخصية،     ئ عن آراأىا وبمن تكون مناقشات الصحفي لمصدره محايدة تمامً    يجب أن  

 أن يكون  ا جيًدأداءً  عمله ي وال يشترط فيه لكي يؤد  ، ا ا أو باحثً فالصحفي العلمي ليس عالمً      

 يا على القيام بهذا العمل، ولذلك ينبغ  ب جيًدكذلك، ولكنه ناقل عن العلماء والباحثين، وهو مدرّ    

ا في كتاباته ولو كانت تخالف آراءه      ولكن يظل محايدً ،راء أي عالم أو باحث ا آلًز يبدي تحّيالَّأ
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 .  الشخصية 

عالقة مثيرة، فمن الحقائق      -في حقيقة األمر     -  يم والصحفي العلمي ه     إن العالقة بين العالِ   

 .المعروفة عن الباحثين والعلماء أنهم ال يجيدون الحديث عن أنفسهم أو استعراض إنجازاتهم             

 فإذا لم يكن    ؛ بتفاعلهم مع الصحافة العلمية       نوؤوبصفة عامة، ال نستطيع القول بأن العلماء يكاف         

هذا التفاعل في إطاره الصحيح، فأغلب الظن أنه سيجلب لهم المشاكل مع زمالئهم وأساتذتهم        

 .  ا يحقق لهم الشهرة  ومنافسيهم أكثر ممّ 

 أن األولوية األولى للباحث     العشرين القرن ات من يوقد أوضحت نتائج دراسة نشرت في الثمانين   

أو العالم تكمن في مشاركة غيره من العلماء بعلمه وليس الجمهور، ورغم ما تمثله هذه الممارسة من               

  ال يزال المحرر استيعاب ذلك، ألن الجمهور العام        ىمغزى معين عند العالم، إال أن من الصعب عل   

 قادرون على حل كل مشاكل البشر، وأنهم   يفي مجال البحث العلم   ن يلديه االنطباع بأن العلماء والعامل  

 .   حياتهم للقيام بهذا الدور في مختلف المجاالت، كالصحة والصناعة والغذاء والبيئة وغيرها               وقفوا

لتقاء في مرحلة أو نقطة متوسطة،          اللولذلك يجب على كل من الصحفي والعالم أن يبذل جهده         

معرفة سبل االتصال باألوساط اإلعالمية، يجب أن يكون لدى الصحفيين       ىل إ  يحتاج العلماء   في حينف

الذين يكتبون عن العلم والقضايا العلمية والصحية المهارة الكافية التي تؤهلهم لفهم وتفسير المعلومات          

 .   ئالتي يحصلون عيها قبل نشرها للقار    
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 داقّيتهاصممصادر اإلعالم العلمي وُسبل توثيقها والتحقّق من 

 

 خليل الشوبكي وليد. أ : بقلم

 

 مقدمة

أشد أهمية في اإلعالم       لئن كان توثيق مصادر المعلومات أمًرا مهما في كل صور اإلعالم، فإنه       

منًحى جديًدا لطبيعة مصادر المعلومات وسبل التحقق       ) اإلنترنت ( وقد أضافت الشبكة العالمية     .العلمي

 ]1[. منها وتوثيقها

التوثيق وأهميته وطرائقه، ومصادر اإلعالم     :  يتناول هذا الفصل مناحي اإلعالم العلمي الثالثة    

في مناقشة هذه المناحي على الدور    وُيلقي الضوء   .العلمي، وسبل التحقق مما تدلي به هذه المصادر   

ثم ُيختم الفصل بإشارة لدور اللغة في          . الذي يمكن أن تنهض به اإلنترنت في إعانة الكاتب أو اإلعالمي        

 . توثيق اإلعالم العلمي والتدقيق فيه   

 أهمية التوثيق في اإلعالم عامة، وفي اإلعالم العلمي خاصة

مقاالً أو فيلًما وثائقيا أو برنامًجا        ( مادة إعالمية   إّن توثيق مصادر المعلومات الداخلة في أي      

   . لكن التذكير بأصول هذا األمر البديهي ال يخلو من فائدة    . أمر بديهي )تلفزيا أو غير ذلك 

 ذكر مساهمتهم أو دورهم   بإغفال، وذلك صل األخالقي؛ وهو تجنّب غبن حقوق اآلخرين     األ   :أوالً

   .مة أو تلكباعتباره مصدًرا لهذه المعلو    

 األصل القانوني، الذي يرسي قواعد إعادة النشر، وذلك بذكر المصدر دوًما، حتى لو لم تكن : ثانًيا

   .إلعادة النشر أغراض تجارية    

 والمقصود به العقد الضمني بين اإلعالمي والقارئ، وذلك بأن       .والمهني" التعاقدي  "األصل   :ثالثًا

 مناقشة األوجه المختلفة للموضوع المعروض، وفي            يبذل الطرف األول قُصارى جهده في       

الوقت لقراءة هذا المقال أو مشاهدة هذا البرنامج          ) المستقِبل (مقابل ذلك يخصص الطرف الثاني         

  فوجود المصادر وتوثيقها بدقة يدل على اجتهاد    .من بين الوسائل اإلعالمية العديدة األخرى  
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   .لى محمل الجد وال يكتفي بتأمالت ما قبل النوم    الصحفي في إنجاز عمله؛ وأنه يأخذ عمله ع       

  فمصادري هي ما كتبه   .األصل المتعلق باحترام وترسيخ مفهوم التراكم في المعرفة اإلنسانية         :رابًعا

 . اآلخرون؛ وما أكتب ربما يصير مصادَر لآلخرين      

لى اإلعالم   وكما تْصُدقُ هذه األصول على اإلعالم العلمي بوجه الخصوص، فإنها تْصُدقُ ع      

التي تؤكد أهمية توثيق مصادر المعلومات تخص اإلعالم             بل ثمة مزيد من األسباب   . بوجه العموم 

منها إعطاء الفرصة للقارئ أو المشاهد ليتعرف السياقَ أو الصورةَ الكبيرة         . العلمي أكثر من غيره 

الموجه أساًسا    –" ميةالكتابة العل  "للموضوع المعروض؛ وذلك كما أورد روبرت جولدبورت في كتابه   

فقيود المساحة في المطبوعات الورقية، والوقت في الراديو والتلفزيون            ]2[ . لدارسي العلوم والباحثين 

فمثالً، لو أن ثمة خبًرا عن تقنية جديدة لرفع المحتوى         .  جذور الموضوعات يعيق الخوض بعمق في    

سوى مساحة ضئيلة ال تكاد تكفي        إال في ما ندر،   ر وراثيا، لن تتاح لإلعالمي،    الفيتاميني لألرز المحوّ  

 .  ومن هنا تأتي أهمية ذكر المصادر لمن أراد االستزادة     .إللقاء الضوء على هذا الخبر الجديد     

األسباب الجوهرية لذكر المصادر أيًضا احتمال انحراف تفسير الصحفي للحدث                  ومن 

عن الصواب، أو عدم إلمامه بوجوهه المتعددة، أو مسارعته بإضفاء نظرته             ) أو الكشف العلمي  (

  . وهذه أمور ليست نادرة الحدوث   الشخصية؛ فتُلوَّن الصورة النهائية للموضوع في أدمغة المتلقّين،         

شي ذلك كله أو لتقليل أثره، وإلبراء الصحفي نفسه من مسؤولية خطأ التأويل، يذكر الكاتب                ولتحا

 فتوثيق المصادر ليس واجًبا فحسب، بل هو         .مصادره باعتبارها المرجعية التي يقوم بالتعريف بها     

و األغذية كاألدوية أ  (حماية للكاتب من المساءلة القانونية، خاصة عندما يتعلق األمر بمنتجات تجارية              

 ). المحّورة وراثيا 

ومع أّن هذه األسباب بديهية، فإنه من الُمحزن حقًّا أنها ال تحظى إال بالنَّزر اليسير من االحترام             

ونظرة عابرة على واقع اإلعالم العربي تبيِّن مباشرة الُهّوة بين المنشود والموجود؛          . في الوطن العربي   

يفسر      وربما .ن الوطن العربي أو من وسائل اإلعالم الغربية     حيث يشيع السطو على أعمال اآلخرين م      

قصور مناهج كليات الصحافة واإلعالم في البالد العربية في ترسيخ مبدأ توثيق      ولكن ال يسوِّغه، ذلك،

 ومن بواعث األمل أن بعض     . ويؤمل أن تُسهم هذه الحقيبة التدريبية في ردم هذه الفجوة        .المصادر 

مثل قسم العلوم والتكنولوجيا بشبكة إسالم أونالين، ومجلة العربي في ملحقها           -المنافذ اإلعالمية  

 .تطلب من كتابها أن يذكروا بوضوح المصادر المعتَمدة في مقاالتهم       - العلمي، ومجلة التقدم العلمي    
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 طرائق التوثيق ووسائله 

تي يذكر بها الكاتب     وإذا اتفقنا على أهمية التوثيق، فكيف نقوم به فعالً؟ تعتمد الطريقة ال     

  . المتَّبع لدى المنفذ اإلعالمي   )  house  style( مصادر معلوماته أساًسا على األسلوب الصحفي         

أن كذا وكذا حدث كما    (" فأغلب الصحف والمجالت تفضل أن يذكر المصدر في أثر المعلومة مباشرة              

الكتب  "كن مجالت أخرى، مثل       ل").قال فالن، أو كما ورد في مجلة كذا، أو في الكتاب الذي ألفه فالن              

المصرية، تلحق مساحات بالمقاالت للهوامش، ليضيف الكاتب مصادره أو تعليقاته وما                "  وجهات نظر 

 . شابه ذلك 

 ولهذا  .ويجب أالَّ يكون ذكر المصادر، على أهميتها، على حساب انسياب الفقرات ووضوحها          

    .ن الكاتب انتقائيا في ذكر مصادر معلوماته      أن يكو  ، "الكتابة العلمية   "ينصح جولدبورت، مؤلف كتاب    

  ) . دمن قبيل أن مجموع سكان العالم في تزاي   ( فال داعي مثالً لذكر مصدر لمعلومٍة معروفة بداهة    ]3[

 فلو    .وكذلك ال داعي لذكر مصدر واحد أكثر من مرة في فقرة واحدة، إذ تكفي اإلشارة إليه ضمنًا            

من مجلة في بداية فقرة، ثم استعان بالمصدر نفسه مرةً ثانية في ذات              ) أو باحث   (اقتبس كاتٌب جملةً     

ارئ ضمنًا إلى المصدر       الفقرة، فيكفي أن يضع الجملة المقتطفة الثانية بين عالمات تنصيص لتُحيل الق                 

 ومع المران  . واألصل في هذا كله الحفاظ على انسياب الفقرة، ومن ثم وضوحها     .السابق الذكر  

فتطلعه دون ْألٍي على سبل دمج مصادر    .  المستمر، تفصح الكلمة المكتوبة لصائغها عن أسرارها   

 . معلوماته في فقراته المنسابة    

خاصة في نشر   (وشيوعها كوسيط إعالمي ) نتاإلنتر (وقد أتاح بزوغ الشبكة العالمية   

 -حيث يدمج الكاتب  ). hyperlinks( الروابط :  أسلوًبا جديًدا لتوثيق مصادر المعلومات   ) النصوص

عنوان موقع أو صفحة على الشبكة        -باستخدام خاصية متاحة في برامج معالجة النصوص الشائعة               

رق غالًبا، ويوَضع تحتها خط للتعريف بأن هذه الكلمة            العالمية في كلمة أو أكثر، فيتحول لونها إلى األز        

 فمثالً، لو أن ثمة خبًرا عن تعاقد دولة عربية مع         .أو الجملة تشير إلى مصدر آخر على اإلنترنت       

فرنسا إلنشاء ُمفاعل نووي لتوليد الطاقة، فُربما تَحول قيود المساحة دون تغطية الجوانب المختلفة             

ادية، أو األثر البيئي عند حدوث كارثة طبيعية تهدد احتياطات األمن في     للخبر، مثل الجدوى االقتص 

لو أنه يكتب لمنفذ إعالمي على الشبكة العالمية أو لنسخة منشورة             - يستطيع الكاتب حينئذ      .المفاعل 

ولن يكون ثمة حاجة إلى قطع      . االكتفاء برابط للمقال على اإلنترنت يذكر هذه المخاوف   -على الشبكة  

 . ب الفقرة باإلشارة إلى المصدر    انسيا
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 فاإلكثار منها قد يشتّت      . وغنّي عن البيان أن األفضل استخدام الروابط بحنكة ودون إفراط         

 وَيحسن بالكاتب أن يتفق مع       .القارئ، كأن يغلب اللون األزرق على النص، أو تتقطع أوصاله بالخطوط            

 CNet مثل شبكة أخبار   (لمواقع الشبكية، المحّرر على سياسة إضافة الروابط؛ إذ ال تفضِّل بعض ا     

الروابط إلى المواقع األخرى، وتكتفي غالًبا بروابط تؤدي إلى المقاالت األخرى على الموقع           ) األمريكية

 وغني عن البيان أيًضا أن من واجب الكاتب التأكد أن الروابط المدمجة في المقال تؤدي إلى      .نفسه

 .   تتطلب اشتراكًا مدفوًعا أو تسجيالً أو ما شابه ذلك    مواد مفتوحة لعموم المستخدمين، وال  

وتجدر اإلشارة أخيًرا إلى خطأ يرتكبه كثيرون عند توثيق مصادر المعلومات، وذلك عندما            

يستخدم الكاتب كلمات توحي بأنه ينقل عن المصدر األصلي للمعلومة، على حين أن هذا المصدر هو         

ا كثيرة عن تطّورات علمية، في سرطان الثدي مثالً، ذكرها          فمثالً، يجد القارئ أخبارً      .مصدر ثانوي 

الكاتب على أنها وردت في دورية كذا العلمية، والحقيقة أنه استعان ببيان صحفي من الجامعة التي                  

 من باب األمانة المهنية،     - وعلى الكاتب    . نشر باحثوها الدراسة، أو حتى بصحيفة أو وكالة أنباء          

المصدرين األصلي والثانوي مًعا، مبّينًا أنه اطّلع          ِذكْر-لمصدر الثاني للخبر     وحماية له من سوء نقل ا   

 فيذكر مثالً أن الخبر مصدره بيان صحفي من جامعة كذا، أو نقالً عن صحيفة     .على الثانوي فحسب  

وتوقفت عنه ما        وقد وقع كاتب السطور في هذا الخطأ مراًرا؛          . كذا، عن الدراسة المنشورة بدورية كذا  

 . ن تبّينتُهإ

 

 مصادر اإلعالم العلمي

 ونستطيع هنا  .تتنّوع وفقًا لطبيعة المادة اإلعالمية المنتَجة     لإلعالم العلمي مصادر عديدة، 

أولهما يعتمد على اللقاءات مع األفراد المتخصصين          :  التمييز بين نوعين شائعين من المقاالت العلمية    

 وثانيهما يعتمد الكاتب، ال على   ].reporting"  يالتحقيق الصحف   "أو ما شاع باسم [من الباحثين 

  . اللقاءات مع المختصين، وإنما على استقراء الكتب والمجالت والدوريات المتعلقة بموضوع البحث             

ولعل هذه ظاهرة تستحق   (ويغلب النوع األول في الصحافة الغربية، والثاني في الصحافة العربية         

سيانتفك  "البريطانية و " نيوسيانتست"ة النوع األول مجلتا    وتنضوي تحت مظل  ).الدراسة في حد ذاتها 

  ] 5[.الفصلية  " ذي نيو أتالنتس"ومن أمثلة النوع الثاني دورية     ]4[.األمريكية " أميريكان
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وكما هو الحال دوًما، ثمة عناصر مشتركة بين اإلعالم عامة واإلعالم العلمي في ما يتعلق            

 من هذه العناصر المشتركة أهمية أن يكون     .ه خاص  بالمصادر؛ وهناك أيًضا عناصر تميز األخير بوج       

قريًبا من مراكز صنع األخبار، وعلى اتصال باألفراد الذين      ) صحفيا أو تلفازيا أو إذاعيا   ( اإلعالمي 

ييسِّرون له االطالع المبكر قدر اإلمكان على األحداث في الجامعات ومراكز األبحاث والشركات عند            

لكن الدراسات واألبحاث التي تنشر في الدوريات العلمية تمثل بالنسبة          .  كنولوجياالحديث عن العلوم والت 

 صحيح أنه بين الحين والحين يتسّرب إلى        .إلى اإلعالم العلمي رافًدا ال ينقطع من األخبار العلمية       

عن أحد األمراض     (نشرات األخبار، أو الصفحات األولى للصحف خبر مستقى من دراسة علمية        

 أما في منافذ اإلعالم العلمي،     .، لكنها تظل في حدود االستثناءات   )كالسكري أو السرطان مثالً الشائعة،  

فمتابعة تيار األبحاث والدراسات المنشورة التي تنتجها        ،"ساينتفيك أمريكان "و" نيوسيانتست"مثل 

 .تكاد تكون هي القاعدة   الدوريات

 مشاكل تتعلّق باإلعالمي العلمي العربي  

ث عن مصادر اإلعالم العلمي مسألتين جوهرّيتين ربما تدفعان في اتجاهين          ويثير الحدي 

للصحفي في الوطن العربي من مصادر المعلومات مثل ما ألقرانه في                أوالهما أنه ال تتوفر   .متضادين

 إضافة إلى الدوريات العلمية       - فأغلب المؤّسسات الصحفية في أوروبا وأمريكا توفر لموظفيها           . الغرب

نكِسس   -مثل لكِسس   ( إمكانية الدخول على قواعد المعلومات الكبرى      - بصورة متجددة   المتاحة  

التي تحوي ماليين المقاالت من شتى المطبوعات ومئات اآلالف من الكتب من مختلف دور     ) وكِوستيا

 وربما يؤدي ذلك إلى االعتقاد بأن الصحفي في الوطن العربي أقل حظًّا بالضرورة وأدنى                ]6[.النشر

 - والمسألة الثانية هي أنه قد يكون ثمة اتفاق على أن اإلعالم العلمي        .كفاءة من نظيره في الغرب  

في أغلب األحيان إلى مخاطبة جمهور محدد           عمل محلّي باألساس، ويسعى      -كشأن اإلعالم عامة   

 وفي هذا الحال قد يقول البعض إنه حاجة بنا إذن إلى االطالع على                  . المالمح ثقافيا وجغرافيا وتاريخيا       

ما ينتجون في الغرب من علم أو إعالم علمي، ألنه نشأ في ظروف مختلفة عن ظروف عالمنا،       

  . وموجه لجمهور مختلف عن جمهورنا  

ما نناقش هاتين المسألتين نتعرَّف عن قرب بعَض النقاط الخالفية والكاشفة المتعلقة               وعند

 ففي ما يخص المسألة األولى، ربما يكون صحيًحا في الُمجمل أن الصحفي                   .باإلعالم العلمي العربي  

ة  في الوطن العربي يعمل داخل ضباب كثيف، إذ ال يتوفر له إال أقل القليل من الموارد المعلوماتي             

 في توفير   -أهمها الشبكة   -فقد ساهمت عوامل عدة     لكن هذه ليست بذات بال؛  .الالزمة لتنير سبيله  
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وهناك اتجاه اآلن في الغرب يدعو إلى إتاحة الدوريات      . عدد متزايد من مصادر المعلومات المجانية  

 مموَّلة من ، أو بأسعار مخفضة، خاصة تلك التي تنشر أبحاثًا     )open access (العلمية مجانا  

   ]7[).أي من أموال دافعي الضرائب في نهاية األمر      (الحكومات المركزية    

عالمية االطالع على قسط وافٍر    وصار اآلن بإمكان أّي فرد مزوٍَّد بحاسوب متصل بالشبكة ال

ومنها مثالً دورية فعاليات األكاديمية الوطنية األمريكية          (من أحدث ما تنشره الدوريات العلمية مجانًا      

 بل إن الجهود في هذا المجال أثمرت في إنشاء مؤّسسة المكتبة العامة للعلوم                ).للعلوم

)Public Library of Science  –  PloS(    التي تنشر دوريات علمية عديدة)         ،في البيولوجيا، والطب

وتوفرها مجانًا للعلماء وعموم المستخدمين من    ،) والهندسة الوراثية، واألمراض االستوائية وغيرها 

 وهناك إضافةً إلى ذلك عشرات المجالت التي تتيح موادها، حديثها وقديمها، بصورة                  . شتى أنحاء العالم   

" ذي واشنطن بوست"وصحيفة    ،"وايرد وتكنولوجي رفيو " فمثالً، مجلتا  . اإلنترنت كلية أو جزئية، على 

 وهناك المجالت     .تتيحان للقّراء االطالع على موادها الحديثة واألرشيفية على السواء بحرية كاملة      

عن " ساينس"و" نيتشر"العلمية التي توفر جانًبا من موادها عن طريق موقع وسيط، كما تفعل مجلتا       

 وهكذا نجد أنه على الرغم من تحقُّق ميزة نسبية  ).SciDev.net( ق موقع شبكة العلوم والتنمية  طري

لصحفيي الغرب على نظرائهم في الوطن العربي في الحصول على الموارد المعلوماتية، فإن المتوفر                 

  . لدينا ُيَعدُّ مقبوالً إذا تحلَّى الكاتب بشيء من المثابرة   

فتحتاج إلى      المتعلقة بعدم مالءمة اإلعالم العلمي الغربي للوطن العربي،      -أما المسألة الثانية     

 لكن ماذا لو    .  فربما نتفق أن اإلعالم العلمي في أي بلد هو مرآة لحال العلم فيها          .وقفة قصيرة لمناقشتها    

أن حال العلم ال يسر، كما في وطننا العربي في هذه الحقبة؟ أنطلب إذن من الصحفيين العلميين أن          

 يرى الكاتب    ]8[.يذهبوا في عطالت مفتوحة حتى إشعار آخر؟ للدكتور محمد المخزنجي رأي آخر        

في بلد ما راكدة، يتحّول دور اإلعالم العلمي من     العلمي واألديب المرموق أنه عندما تكون حالة العلوم      

متابعة الحالة العلمية محليا إلى محاولة استنهاض الهمة العلمية مجدًدا وإثارة الخيال والدهشة لدى              

 ودلل المخزنجي على     .األجيال الجديدة عبر العرض المبتكر لخبرات وتجارب المجتمعات األخرى         

كيف طوَّره شابان صغيران ليغيِّرا    :  بذكر محرك البحث جوجل   - في حوار مع كاتب السطور   -رأيه  

الذي يأتينا من   -به طريقة تعاملنا مع اإلنترنت والمعلومات عامة؛ وكيف يمكن أن يلهم هذا المثال        

 .األجيال الصاعدة من الدارسين والمبرمجين وغيرهم    -الغرب  
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 خطوة ما بعد المصادر 

علم واإلعالم العلمي في الغرب، على أن تكون استفادتنا انتقائية       ال بأس إذن في أن نستفيد من ال

 فليس مفيًدا أن نكتفي بالترجمة السلبية لما تصدره وكاالت األنباء والبيانات الصحفية                 .متبصرة

صحيح أن كل هذه المصادر مفيدة لمعرفة ما يحدث من نشاط علمي، لكن اإلعالمي العربي    .  للجامعات  

أبعد من ذلك، فيخاطب مباشرة الباحثين الذين أجروا الدراسة ليستزيد حول    الُمجيد يذهب خطوة  

وعادة ما تحوي البيانات الصحفية سبل االتصال بالباحثين الذين أجروا أو شاركوا            . الموضوع الجديد 

لن يتردد الباحثون في إرسال الدراسة      -بناًء على تجربة شخصية      - وفي أغلب األحيان     .في الدراسة 

 .   وهذه وسيلة أخرى للحصول على مصادر معلومات موثقة     . للكاتب، حتى قبل نشرها     األصلية

 وهي مستشارة في تكنولوجيا المعلومات، عملت في الصحافة في          -" إستر دايسن " وللكاتبة 

 أظهر لي عملي     ": " اإلصدار الثاني   " جملة دالة في هذا الصدد؛ فهي تقول في كتابها          -مقتبل عمرها  

 يمكن أن أكتشفه عن طريق توجيه األسئلة ثم االستماع لإلجابات، حتى لو كانت لي            الصحفي ِعظم ما   

]   الذين تجري معهم لقاءات صحفية   [إنه لمدهش حقًّا مدى استعداد األفراد   . .. دراية سابقة بالموضوع 

وأقتبس هذه الفقرة هنا في معرض       ] 9[."إلخبارك بأشياء كثيرة، لو أن لديك فقط االستعداد لإلصغاء        

الحديث عن مصادر المعلومات لتحفيز صحفيينا، الحاليين والمستقبليين، على أخذ زمام المبادرة              

كما أدهش دايسن وكاتب      -وربما يدهشهم    .بالتعاطي مع مختلف مصادر المعلومات بثقة وإقدام          

 .قدر ما سيحصلون عليه من معلومات   -السطور  

ومن أفضل المواقع التي توفر بيانات صحفية محدثة عن نشاط األبحاث العلمية موقع        

ومجلة    ) AAAS(المدعوم من الجمعية األمريكية لتقدم العلوم     ) EurekAlert.org"   (يوريكالرت"

ء الذين يعملون بصورة مستمرة على اصطياد األخبار العلمية والتكنولوجية            ويمكن لهؤال".  ساينس"

،  ScienceDaily.com، االنطالق من مواقع مثل    )كما فعل كاتب السطور لنحو ثالثة أعوام     (

news.google.com)    صفحة العلوم والتكنولوجيا (  ،MedicalNewsToday.com ،

Nature.com/news ،SciDev.net ،TechnologyReview.com   ،

Wired.com ،News.com، InformationWeek.com ،eWeek.com  ،

PCWorld.com  ،ComputerWorld.com، MedPageToday.com     وصفحات

ومجلة     WashingtonPost.com، وNYTimes.comالعلوم والتكنولوجيا بصحيفتي      

Economist.com. 
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 وسائل التحقق من معلومات المصادر اإلعالمية

وهو إغراء نقل    لعالمية إذن إمكانيات هائلة، لكنها بالمقابل ال تخلو من خطر كامن،             في الشبكة ا  

وغيرها من التقنيات    ) Wiki( فانتشار المدّونات وتقنية الويكي     .المعلومات بغير عناء، وبغير تمحيص 

  تغّص،   فال عجب إذن أن تجد الشبكة    . جعلت النشر اإللكتروني الشخصي في متناول الجميع تقريًبا        

 وفي ما يلي تلخيص لبعض ما يجدر بالكاتب العلمي            .إضافة إلى ما توفره من آللئ، بالغث والضار         

 :االحتياط له للتوثق من صحة المعلومات، سواء في الفضاء اإللكتروني أو غيره            

 

من الطرق المباشرة للتوثق من صحة المعلومات الرجوع مباشرة إلى     . ُعْد للمصدر •

وقد ) . ييّسر هذا بالطبع انتشاُر خدمة البريد اإللكتروني   و(الشخص الذي أدلى بها    

اعتدتُ شخصيا أن أعرض، في كثير من األحيان على كل من أجريت معه لقاًء       

وألتحاشى    (المقتطفات التي اقتبستُها من حديثه وأوردتُها في المقال ألتثبت من دقتها            

       :    حادثتهم وقال له  اإلحراج المستقبلي مع المحرر لو اتصل به أحد هؤالء الذي       

 ") . ما ورد في المقال مغايٌر لما قصدتُه     "

 في أحيان كثيرة توفر المجالت التي تتابع الدراسات          .ُعد للنص األصلي ما أمكنك ذلك    •

 صحيح أّن ذكر هذه المجلة، باعتبارها       .واألوراق البحثية روابط لهذه الدراسات  

 لكن  . من مسؤولية الخطأ إن حدث     مصدر الخبر، يعفي الكاتب في الصحيفة العربية           

تكرار النقل عن مصادر تُخطئ في التفسير أو التأويل سيكون له، بال شك، أثر سيئ            

 لذا فعلى الكاتب العلمي المجتهد اللجوء دوًما إلى النص             .على تلك الصحيفة العربية     

أن وليستطيع    األصلي للدراسة أو الورقة البحثية ليطمئن بنفسه إلى دقة معلوماته،      

يستشهد، بصدق، بالدراسة األصلية على أنها مصدر معلوماته، وليس بالمصدر         

 ).  المجلة   ( الثانوي

إن اللجوء إلى محّرك البحث جوجل         . أحذر من المدّونات والمواقع المفتوحة للتعديل      •

للتثبت من تاريٍخ أو رقٍم أمٌر ال مفر منه للكاتب العلمي، لكن االنتباه واجب لما            

فربما تجد ضالتك على صفحة مدّونة        .  حة النتائج على جوجل    ُيعَرض في صف 

شخصية، أو على أحد المواقع التي تسمح ألي زائر باإلضافة والحذف والتغيير،         

 فبدالً من المسارعة باالعتماد على المعلومات الواردة في هذه   ) .ويكي(والتي يسّمونها 
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، َيحُسن بالكاتب العلمي      ) التي ال يمكن االعتماد على صدقّيتها   (الصفحات الشخصية      

المتبّصر التحقُّق من صحة هذه المعلومات على مواقع جامعات مرموقة                        

؛  "ويكيبيديا" واألمر نفسه يصدق على موسوعة    ).com.وليس   edu.تنتهي بـ  (

فهي بال شك مصدر جيد للمعلومات، لكن ال بد من التثبت مما يرد فيها من معلومات     

 .  صدقية من مصدر آخر أكثر

 ستجد على الشبكة آالف الكتب اإللكترونية                   . أحذر من الكتب غير الورقية   •

)ebooks ( ومن ثم فإن االحتياط     . بعض هذه الكتب ألّفها محتالون   .المجانية 

التقليدي هنا أن يتحقَّق الكاتب من وجود نسخة ورقية من الكتاب اإللكتروني الذي يود             

 . أو محرك جوجل   Amazon.comلبحث في مواقع مثل    االقتباس منه، وذلك با   

 

 حول توصيلية اللغة  

ال يستقيم الحديث عن مصادر اإلعالم العلمي وسبل توثيقها والتحقق من صدقّيتها دون أن           

 ويظل الحديث عن دقة النقل من       . وعاء الفكر  - كما استقر االعتقاد   -نعرج على اللغة؛ فاللغة       

حتى يتمكن الكاتب من أدوات لغته    ق منها مجرد داللة على حسن النية  المصادر ودقة توثيقها والتحق   

وال  . والمنقول إليها، العربية     ،)اإلنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما     ( المنقول منها  :   واللغة هنا شقان  .أوالً

هة من بديل للكاتب العلمي في عصرنا عن إتقان لغة أجنبية واحدٍة على األقل إتقانًا كامالً، وال بد بدا     

  . إتقان اللغة العربية   

واللغة العربية التي نتحدث عنها هنا ليست اللغة الكسلى المترّهلة التي يكتبها أناس مشغولون         

وليست اللغة المتلّوية، المثقلة، التي تمتد جملها فقرات، وفقراتها صفحات،                   . أثناء الكتابة بشواغل أخرى    

 إنما نقصد هنا اللغة العربية المقتصدة، الدالة،              .الً من آخر وال أثر فيها لفكر أو تأمل، وال تعرف لها أو     

 إن لم نُِعد اكتشاف هذا الوجه الجميل     .تلك التي تجد في جملتها وضوًحا، وفي فقرتها فكًرا          . المباشرة

يظل محدود األثر، ألن    -في المصادر والتوثيق وغيرها      -للغتنا، فكل جهد نبذله في غير ذلك       

  .تها ستكون محدودة اللغة ذا  " توصيلية"

 

 لكن المقصود دوًما شبكة الحواسيب       .مرده شيوع التعبير، وهدفه التيسير  " شبكة اإلنترنت"استخدام تعبير   ]1[

       "  الشبكة العنكبوتية العالمية للمعلومات  "، إضافة إلى نظام  )اإلنترنت(توكوالت الحاكمة لتناقل المعلومات بينها    والبرو

)World Wide Web (   لي، وأتاح للمرة األولى تناقل شتى أنواع الملفات   -الذي طّوره أوائل التسعينيات تيم برنرز
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 . تينيات من القرن العشرين  على حواسيب شبكة اإلنترنت التي بدأت أواخر الس    

، Yale ،2006، دار نشر جامعة ييل   Robert Goldbort، المؤلف   Writing For Scienceكتاب   ]2[

 . 152صفحة 

 .153المصدر السابق، صفحة     ]3[

]4[  NewScientist  ,Scientific American 

]5[  com.TheNewAtlantis 

]6[  LexisNexis ,Questia 

 .Access all areas:  ، عنوان المقال  2004، العدد الخامس من أغسطس      The Economistمجلة   ]7[

 Science in Arab، خالل اإلعداد لكتابة مقال      2005حوار مع الدكتور محمد المخزنجي في يونيو      ]8[
Media: Barely Scientific           2005المنشور لكاتب السطور على شبكة إسالم أونالين في الثالث عشر من يوليو 

 . 284، صفحة  1997، دار نشر برودواي بنيويورك،    Esther Dyson، المؤلفة    02Release,كتاب  ]9[

א:" א א א ، א א א א
،  ".א
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  صحافة العلمية العربية اإللكترونيةصحافة العلمية العربية اإللكترونيةالال

 وسبل تطوير األداءوسبل تطوير األداء......بين واقع راهنبين واقع راهن

  وحيد محمد مفضل. د

 مقدمة

كما هو معروف إحدى أبرز ) الشبكة العنكبوتية أو اإلنترنت  (تشكل الشبكة الدولية للمعلومات  

ن واقع الطفرة     وهذا م.العشرينات القرن   يأركان الثورة المعلوماتية الدائرة رحاها بقوة منذ تسعين     

 سرعة نقل المعلومة وسهولة الحصول عليها واختصار الزمن والمسافات بين               في النوعية التي أحدثتها     

 وكل هذا من  .األشخاص، وكذلك من واقع قدرتها على ربط الفرد بما يدور حوله من أحداث وتفاعالت 

وظهور من بعده شبكة    أدى اختراع الحاسوب بتطبيقاته المختلفة،         كذلك.  خالل كبسة زر واحدة  

ر مفاهيم تقليدية ونمطية كثيرة كانت قائمة، واستحداث      اإلنترنت وتنامي استخداماتها اليومية إلى تغيّ   

مفاهيم وتطبيقات جديدة لم تكن معروفة من قبل، ومن بينها مفهوم الصحافة اإللكترونية الذي بدأ ينتشر              

اء    ا بقوة، جرّ ة ووسائل اإلعالم األخرى مهدًدع إلى الدرجة التي بات عرش الصحافة المطبوع     ويتوّس

 .  هذا التطور 

هذا، إذ خطت بالفعل الصحافة العربية على شبكة       من ولم تكن المنطقة العربية استثناًء   

ا من زيادة اإلنترنت بمختلف أطيافها، خطوات واسعة خالل السنوات القليلة الماضية، ويبدو هذا واضحً            

 2004 مليون مستخدم في عام  17نت وتطبيقاتها المختلفة من حوالي      عدد المستخدمين العرب لإلنتر 

، )2010/ 29/4صحيفة الرياض،     %  (220، بنسبة زيادة بلغت  2008 مليون مستخدم عام  56إلى 

سات الصحفية مواقع لها وللصحف التي تصدرها على شبكة             يبدو أيًضا من تنامي إطالق المؤسّ    و

الصحف والمجالت اإللكترونية العربية القاصر إصدارها على            عن توالي ظهور  هذا فضالً .اإلنترنت

 .  فضاء اإلنترنت فقط   

 

مه من خدمات معلوماتية تفاعلية في    تبع ذلك تنامي االعتماد على شبكة اإلنترنت بما تقدّ و

"  سوبراكوم" مصادرها، ولعل نتائج االستطالع الذي قامت به وكالة   يالحصول على المعلومة وتقص  

 السيما بين  -للشك مدى تنامي أهمية الشبكة العنكبوتية        مجاالً  غرب، توضح بما ال يدع    للرأي في الم   

 في المنطقة، إذ كشف هذا االستطالع عن اعتماد نسبة كبيرة من الصحافيين المغاربة              -الصحافيين  

           لمعلوماتهم الصحفية  اوسيلة أساسية ومصدرً  باعتبارها   على شبكة اإلنترنت،  %  80بلغت 
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 ).9/4/2009لوكالة العربية لألخبار العلمية،       ا(

 

ن االهتمام بالصحافة العلمية وروافدها المختلفة ونشرها من خالل             فإ  وعلى الرغم من هذا،   

اإلصدارات والمواقع العربية اإللكترونية المختلفة، لم يكن على نفس المستوى أو على نفس القدر الذي                  

   صحفية العربية األخرى، سواء كانت سياسية أو رياضية        حظيت بها بقية االتجاهات والتخصصات ال       

لذا فإنه من األهمية بمكان االهتمام بهذا القطاع والعمل على تطويره لما في ذلك من    . أو فنية أو غيرها

 .   عقل ومستقبل األجيال العربية القادمة   وينآثار محمودة ودور فاعل في تك  

 

لحالية بمراجعة وضعية الصحافة العلمية العربية             الوحدة التدريبية ا ىعنمن هذا المنطلق تُ 

مة من خاللها، كما    قّد وبتحديد السبل التي يمكن بها االرتقاء بالخدمة والمادة العلمية المُ        ،اإللكترونية

 بتطوير أداء القائمين عليها ورفع قدراتهم، بما يمكنهم من تقديم خدمة صحفية جيدة ومرموقة،          ىعنتُ

العربي، وهذا من   الوطن  ي الثقافة العلمية والعلوم في      حّبب أعداد متزايدة من مُ وبما يساعد على اجتذا 

 : خالل

 

 . إلقاء الضوء على الخصائص والسمات األساسية للصحافة اإللكترونية             -

 . مراجعة وضعية الصحافة العلمية العربية اإللكترونية وبيان أهم نقاط ضعفها وقوتها             -

ة العربية على الشبكة العنكبوتية وتحسين الخدمة      بيان سبل تطوير أداء الصحافة العلمي        -

           ا الصحفية المقدمة من خالل المواقع الصحفية العربية المتاحة حالي . 

إلقاء الضوء على مواصفات الموقع اإللكتروني المثالي وتقديم مثال نموذجي لكيفية تغطية              -

 . الموضوعات العلمية والعناصر المطلوب توفرها في هذه التغطية        
 

 ف الصحافة اإللكترونية تعري

حتى  حداثة مفهوم الصحافة اإللكترونية والتطور السريع الحادث فيها، فإنه لم يتم       إلى  ا نظًر

 يعرف األستاذ جمال      أكثر من تعريف، فمثالًلها يوجد  ؛ إذآلن االتفاق على تعريف محدد أو جامع لها  ا

 من االتصال بين البشر يتم عبر الفضاء      نوع"أنها  بغيطاس الخبير المعلوماتي، الصحافة اإللكترونية         

اإللكتروني ـ اإلنترنت وشبكات المعلومات واالتصاالت األخرى ـ تستخدم فيه فنون وآليات    

ا إليها مهارات وآليات تقنيات المعلومات التي تناسب           ومهارات العمل في الصحافة المطبوعة مضافً          
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 ذلك استخدام النص والصوت    ومن ،لة اتصال   أو وسي اوسيطًباعتباره  استخدام الفضاء اإللكتروني     

والصورة والمستويات المختلفة من التفاعل مع المتلقي، الستقصاء األنباء اآلنية وغير اآلنية ومعالجتها                 

 ". وتحليلها ونشرها على الجماهير عبر الفضاء اإللكتروني بسرعة      

عودية، فيحدد في      أما الدكتور خالد بن فيصل الفرم، نائب رئيس تحرير صحيفة عكاظ الس          

الصحف التي يتم نشرها وممارسة        "دراسة له عن اإلعالم الجديد تعريف الصحافة اإللكترونية بأنها         

       ا، وفقا لمفهوم التفاعلية واآلنية باستخدام خصائص             فنونها الصحفية في شبكة اإلنترنت إلكتروني

ر والرسوم وإدارتها  الصحافة اإللكترونية من خالل جمع وتحرير وتخزين المعلومات والصو         

   وفي هذا السياق يرى خالد الفرم بأن مفهوم الصحافة اإللكترونية هو             ". اواستدعائها ومعالجتها إلكتروني

ذلك النشاط الذي يقوم على ممارسة النشاط الصحافي من خالل شبكة اإلنترنت، لذا فإنه يجب عدم                

ذا إلى ضرورة الفصل بين مفهوم الصحافة        ا في ه اقتصارها أو ربطها بالصحافة المطبوعة فقط، مشيرً          

اإللكترونية وصحافة اإلنترنت، حيث ال تعني صحافة اإلنترنت بالضرورة اكتساب المعلومات عبر                 

أساليب تقليدية مثل كتابة التقارير      بلكترونية، بل يمكن القيام بعملية إنتاج الرسائل الصحفية        إوسائط 

 ). 2009خالد الفرم،   (نترنت واألعمدة الصحفية ثم بثها عبر شبكة اإل  

الصحف التي ليس لها وجود مادي ويتم إصدارها ونشرها على شبكة      "يعرفها آخرون بأنها  و

 أو إصدارات إلكترونية لصحف ورقية مطبوعة، أو جرائد ومجالت       ااإلنترنت سواء كانت نسخً 

 online"  ترونيةالصحافة اإللك    "إلكترونية ليست لها إصدارات عادية مطبوعة، حيث يشير تعبير          

journalism           أي التي   ؛ في معظم الكتابات األجنبية إلى تلك الصحف والمجالت اإللكترونية المستقلة 

 ). 2009نجاح العلي،     (أو غيرها ليست لها عالقة بصحف ورقية مطبوعة      

ورغم تعدد هذه التعريفات، إال أن هناك شبة إجماع على أن الصحافة اإللكترونية هي الصحف             

.  الت غير الورقية التي ليس لها وجود مادي، ويتم إصدارها وتوزيعها على شبكة اإلنترنت         والمج

وعموما هناك فرق جوهري بين الصحيفة اإللكترونية وبقية المواقع اإللكترونية األخرى، فاألخيرة ال      

ن يمكن  على شبكة اإلنترنت، في حي  - كان توجهه ونوعه اأي-تمثل أكثر من نافذة لتقديم محتوى ما  

ا من المواقع اإلخبارية التي تعمل في إطار سياسة تحريرية محددة،               اعتبار الصحيفة اإللكترونية نوعً    

،  )2010خالد العرفي،   ( ويتم إدارتها بواسطة طاقم تحريري ومراسلين، مثلها مثل الصحيفة الورقية     

 . وإن انطلقت من الفضاء اإللكتروني بإمكانيات أكبر لقاعدة جماهيرية أكبر        
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           ى ياتها، فهي تارة تسمّ  ومثلما تتعدد تعريفات الصحافة اإللكترونية، تتعدد أيًضا مسمّ    

  . "الجريدة اإللكترونية  "أو  "  صحافة اإلنترنت   "أو  " الصحافة الرقمية     "، وتارة أخرى    "الصحافة الفورية     "بـ 

بير عن تطور مشهود بهذه  يفرض نفسه على الساحة بقوة، للتع     " اإلعالم الجديد"  بدأ مصطلح  وحديثًا

 .الوسيلة اإلعالمية البازغة   

وبصفة عامة يمكن تقسيم مواقع الصحف الموجودة على شبكة اإلنترنت، إلى نوعين أساسيين        

  ):2009نجاح العلي،    (

 وإن كانت ،  وهي صحف قائمة بذاتها  Online Newspaperالصحف اإللكترونية الكاملة     .1

ز هذا النوع بتقديم نفس الخدمات اإلعالمية والصحفية التي           ويمتا . سم الصحيفة الورقية     اتحمل 

تقدمها الصحيفة الورقية من أخبار وتقارير وأحداث وصور وغيرها، إضافة إلى االستعانة             

 وتقديم خدمات صحفية وإعالمية أخرى ال       ، النصية والصوتية  Multimediaبالوسائط المتعددة   

 الطبيعة الخاصة بشبكة اإلنترنت وتكنولوجيا النص           تستطيع الصحيفة الورقية تقديمها، وتتيحها        

ب إضافة إلى خدمات       ا  مثل خدمات البحث داخل الصحيفة أو في شبكة الو        Hypertextالفائق   

 .الربط بالمواقع األخرى وخدمات الرد الفوري واألرشيف       
 

لتي  النسخ اإللكترونية من الصحف الورقية ويقصد بها مواقع الصحف الورقية على الشبكة وا     .2

تقصر خدماتها على تقديم كل أو بعض مضمون الصحيفة الورقية مع بعض الخدمات المتصلة       

بالصحيفة الورقية مثل خدمة االشتراك في الصحيفة الورقية وخدمة تقديم اإلعالنات والربط                 

 ].11[ بالمواقع األخرى  

 

مد نصر في كتابة   أما من حيث طبيعة ونمط النص اإللكتروني المنشور، فيقسم الدكتور حسني مح    

الصحف العربية اإللكترونية إلى أربعة أنواع     " الصحافة اإللكترونية    .. .اإلنترنت واإلعالم "المعنون 

 ،HTML، والصحف التي تستخدم لغة النص الفائق    GIFالصحف التي تستخدم نمط الصورة    : هي

الفائق والنص       ، والصحف التي تجمع بين النص    PDFوالصحف التي تستخدم نمط النص المحمول      

 ).2003 نصر، يحسن (المحمول  
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ا بظهور أول   العربي فعلي الوطن  في  " الصحافة اإللكترونية    " وبصفة عامة فقد ارتبط مصطلح     

، وتبعها في ذلك   1995على اإلنترنت وذلك في سبتمبر   " الشرق األوسط "موقع لصحيفة عربية هي    

، والسفير اللبنانية      1996ة الحياة اللندنية في يونيو      ، ثم صحيف  1996صحيفة النهار اللبنانية في فبراير        

 ).2003عباس مصطفى صادق،       (ا ظهور مواقع صحفية إلكترونية أخرى       تباعً  ىفي ذات العام، ليتوال  

     ما يخص الصحافة العلمية اإللكترونية العربية، فال توجد عنها أو عن كيفية نشأتها                أما في 

ا من الصحف ودور النشر   كبيًرا موثقة، لكن الثابت أن عددً  أو أول ظهور لها معلومات واضحة أو    

، إلى إصدار نسخ إلكترونية لصفحاته       2003ا منذ العام العربية، قد عمد في السنوات الماضية، وتحديدً     

وإصدارته المطبوعة سواء كانت في شكل ملحق أو صفحة علمية، أسبوعية أو يومية، مخصصة في                 

       على الموقع اإللكتروني الخاص به، لعرض محتويات هذا الملحق            اي إلكترون  اذلك وصلة أو رابطً   

د الشرق األوسط والحياة والنهار واألهرام من       َع وتُ .من المواد الصحفية واألخبار العلمية       )  أو الصفحة   (

سات الصحفية التي أقدمت على هذه المبادرة ومن أكثرها ريادة في هذا المجال، السيما في                   المؤسّ ىأول

 .  عن االستمرار في هذا النهج   حديثًا-خاصة الخليجية      و- تراجع كثير من الصحف    ظل

 

 : خصائص وسمات الصحافة اإللكترونية

 

لكي يمكن استغالل واستثمار اإلمكانيات المتاحة التي يمكن أن توفرها ساحة الفضاء                 

ف أهم سمات الصحافة      ة تعرُّ  اإللكتروني والمواقع اإللكترونية السيما الصحفية العاملة فيها، يجب بداي            

عنى بإلقاء الضوء على أهم سمات       هذا الجزء يُ  فإن   لذا  . اإللكترونية والميزات التي توفرها للمتلقي     

 : ، على النحو التالي   بوجه عام وخصائص الصحافة اإللكترونية      
 

 :سرعة نقل األخبار والتجدد الدائم

 

ورية، إذ تتميز طبيعة النشر على     لعل من أهم خصائص الصحافة اإللكترونية السرعة والف       

المواقع اإللكترونية بصفة عامة، بسرعة تغطية الحدث والنقل الفوري لألخبار ومتابعة تطورات                

لذا تعمد بعض مواقع الصحف والمواقع اإلخبارية اإللكترونية إلى         . المواقف الحادثة بالصوت والصورة   

ساعة، وهو ما يعني تجدد هذه المواقع والمواد      تعديل النصوص وتحديث المواد المنشورة على مدار ال   

المعروضة فيها بشكل دائم ودوري، يتيح للقراء متابعة األخبار والمواد المنشورة في أي وقت بشكل     

 . منهجي وفي ذات اللحظة التي يتم بثها على شبكة اإلنترنت       
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 :التفاعل مع القراء وتنوع الخدمات المقدمة 
 

 بصفة عامة بوجود حالة من التفاعل والحراك       ةمواقع اإللكتروني ز النشر الصحفي على ال  يتمّي

بشأن محتوى الموقع وما يقدمه من خدمات ومواد، ويتمثل هذا في إتاحة الفرصة للقراء إلبداء الرأي          

ا المساهمة في المحتوى اإللكتروني، أو فيما يخص حرية القارئ                وأحيانً ،  Feedbackبما يعرف باسم   

إمكانية اختيار      فيما يتعلق ب  خدمات التفاعلية التي تقدمها المواقع اإللكترونية، سواء          في االستفادة من ال  

اللون المفضل أو نمط ترتيب الواجهة أو طبيعة المواد المراد إظهارها، أو إمكانية حفظ بعض الملفات           

األخرى     خدمة البحث والربط بالمواقع       إضافةً إلى   أو تمريرها لألصدقاء وتقييم المواد المنشورة،       

 أشكال هذا التفاعل     ىكما تتجل. وغيرها من خدمة األرشيف،  واسترجاع المواد أو األعداد المنشورة سابقً 

في إمكانية الحصول على إحصاءات دقيقة عن نسبة الزوار ومدى إقبال القراء على مختلف المواد        

تروني وتطوير معدالت يتيح تحسين المحتوى اإللكمما المنشورة واتجاهات القراء المختلفة، وهذا      

 . األداء

 

 :انخفاض كلفة اإلصدار وإمكانية الربحية

  

 خفض كلفة    ، أو اصغيرة الحجم ذاتي  الخاصة الشخصية أو      ال يمكن تمويل المواقع اإللكترونية   

         e-marketingا بالـ    باالستفادة بما يعرف حالي     ة وسليمية واعإدارةً إدارتها  في حال   تشغيلها 

ويق اإللكتروني للمواقع، وذلك من خالل العائد اإلعالني واستخدام واجهتها ووصالتها في            أو التس

وعلى أي حال ينبغي هنا    .  ، بمقابل مادي  )Bannersبانرز   (إظهار وعرض المواد اإلعالنية المختلفة     

 تكلفة   ا منمالحظة أن تكلفة البث اإللكتروني وإصدار المواقع عبر شبكة اإلنترنت، تعتبر أقل كثيرً              

يمكن إدارتها وإصدارها     إضافةً إلى أنه     .  إصدار الصحف الورقية، التي تتطلب إمكانيات مؤسسية كبيرة          

بعدد محدود للغاية من المحررين اإللكترونيين، وهذا مقابل ما تتطلبه عادة الصحف المطبوعة من            

فاض كلفة تشغيل     وهذا في المجمل يعني انخ     . فريق كامل وأعداد كبيرة من الصحفيين والمحررين      

 .  عن مثيالتها الورقية ا كبيرً انخفاًضا  وإصدار المواقع اإللكترونية الصحفية     
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 : القدرة على االنتشار واجتياز إشكاليات الصحف المطبوعة 
 

 عن الخضوع  تعتبر محدودية االنتشار وبطء عملية التوزيع وارتفاع تكلفة الطباعة، فضالً     

ل على تراخيص مسبقة من أكثر اإلشكاليات والتحديات التي عادة ما              للرقابة الدائمة وضرورة الحصو      

في مقابل هذا تتميز الصحف اإللكترونية بقدرتها     .  تواجه عملية إصدار واستمرار الصحف الورقية      

على اختراق الحدود واالنتشار الواسع من خالل عالمية شبكة اإلنترنت، كما تتميز بعدم خضوعها في       

 تراخيص مسبقة من أجل إصدارها، وهذا ما يتيح للقائمين      أّيإلى  بة، وبعدم الحاجة    أحايين كثيرة للرقا 

 .  من المرونة وإتاحة مساحة أكبر من الحرية     اعليها مزيًد

 

 :مزايا تنافسية أخرى

 

تتحلى المواقع اإللكترونية بمزايا تنافسية أخرى تتيح لها التفوق على             كله  هذا  وإضافةً إلى   

          من ذلك إمكانية اختبار المعلومات المقدمة وتصحيح        ؛أنواعها كافة  بألخرى   الوسائل اإلعالمية ا 

ا أثناء اإلعداد أو النشر، وهو أمر يستحيل تحقيقه في حالة              ا أو سهوً أو تعديل أية أخطاء قد تقع عمدً      

 إمكانية تغيير وتجديد قوالب العرض واالستعانة بالوسائط المتعددة         ومن ذلك الصحف المطبوعة،     

والمواد السمعية والبصرية ضمن المحتوى المعلوماتي المقدم من خالل ما يعرف باسم تقانة النص                 

 . سهولة التصفح والوصول للمعلومة في أقصر وقت      ومن ذلك ، Hypertextالفائق   

 يمكن القول بأن مكانة وأهمية الصحافة اإللكترونية تتزايد باطراد وبقدر ال      ،وبصفة عامة  

 نسبة   جهةا في المستقبل القريب على بقية الوسائل اإلعالمية األخرى من    فوق تماًميستبعد معه أن تت

 وهذا نتيجة ما تتمتع به من خصائص وسمات ال تستطيع توفيرها هذه   .طالع اإلقبال ومعدالت اال 

ي   الخدمات التفاعلية الكثيرة الت       إضافةً إلى    الوسائل، ومنها التحديث المستمر والتغطية الفورية للحدث،           

تطرحها، ومساعدة القارئ على اإلحساس بذاته، من خالل إتاحة فرصة التعليق وإبداء الرأي بشأن         

 .ا السماح للقارئ بالمشاركة في تحرير أو تعديل بعض النصوص المنشورة         المواد المنشورة، وأحيانً  
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 :واقع الصحافة العلمية العربية اإللكترونية وأوجه تميزها وضعفها  

 تطوير أداء الصحافة       بواسطتهااسب أيًضا وقبل التطرق إلى أهم السبل التي يمكن     لعله من المن

                    ا على   العلمية العربية اإللكترونية، إلقاء الضوء بداية على واقع الصحافة العلمية العربية المتاحة حالي

مادة العلمية   ف أبرز نقاط القوة والضعف المتعلقة بأدائها وبمضمون ال        تعرُّلك  وكذ،الشبكة العنكبوتية 

، وعلى تحديد متطلبات    ة حالي ال  أوجه القصور    معرفة شك في  المقدمة خاللها، إذ يمكن أن يسهم هذا وال   

ا بإجراء تقييم سريع ألداء المواقع الصحفية       هذا الجزء يعنى تحديدً  ، فإن لذا. النهوض بهذا القطاع المهم  

    ء الضوء كذلك على أهم معالمها وأوجه تميزها     ا على الشبكة العنكبوتية، وبإلقا  العربية المتاحة حالي

نبني عليه من إحصائيات وحصر ألبرز        يومما هو جدير بالذكر هنا أن تقييم هذا الواقع بما       .  وضعفها

عتمد في األساس على نتائج دراسة مسحية أجراها كاتب هذه الدراسة             ا نقاط القوة والضعف، قد      

 وتم فيها مراجعة     .انشرها حالي  العمل على جري  ي تقنية و مدينة الملك عبد العزيز للعلوم وال   ةصلح مل

ا   رات نشر الثقافة العلمية لمواقع الصحافة العلمية العربية المتاحة حالي             وتقييم المحتوى اإللكتروني ومؤشّ 

 . على شبكة اإلنترنت 

كة  والممل ةوبداية تبين اإلحصائيات والمعلومات المقدمة خالل هذه الدراسة أن الكويت وسوري     

ا للمواقع الصحفية المهتمة بالتثقيف        العربية السعودية ومصر ولبنان تعد من أكثر الدول العربية إصدارً    

 وكذا  ،العلمي والمجالت الصحفية العلمية، وهذا في مقابل غيبة تامة لمعنى الصحافة العلمية اإللكترونية                      

 . ة أخرى  عربيان عن بلد،الصحافة العلمية المطبوعة      

 نمط النشر الغالب في هذه المواقع، فتبين نتائج المسح بأن الغالبية الساحقة            ما يخص   أما في 

ن وكاالت األنباء أو الترجمة من المصادر      عتعتمد على نشر األخبار العلمية المجردة، عن طريق النقل      

الصحفية والدوريات األجنبية، وهذا في مقابل نسبة قليلة منها تقوم بنشر مقاالت أصيلة وتحليالت             

على أكثر   % 20عمل على إثارة الفكر وتنمية التفكير العلمي، وهي ال تتعدى       تللمستجدات العلمية،   

 .تقدير

                بأن    ا، تتسم  وتبين نتائج المسح أيًضا بأن غالبية المواقع الصحفية العلمية العربية المتاحة حالي

تأرجح تصميم وإخراج       بالسهولة واليسر، في حين ي   فيهاعملية التصفح ومراجعة المواد المنشورة     

إلى أن تخصصات       كذلك  تشير نتائج المسح  و. غالبية هذه المواقع ما بين الجذاب ومتوسط الجاذبية         

 والبيئة تستحوذ على اهتمام الغالبية الساحقة من جملة            الحاسوب  الطب والصحة وتقنية اإلنترنت و      
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جدر ت وفي هذا اإلطار .  ه الدراسة هذفيالمواقع الصحفية التي تم مراجعة وتقييم محتواها اإللكتروني       

ث بياناتها    تحدَّ )  تقديرأبعد على % 25ال تزيد عن  (اإلشارة إلى أن نسبة قليلة من هذه المواقع   

     60قل عن تال ( منها  كبيرةث نسبة ، في حين تحدَّ  اوالمعلومات الواردة بصفحاتها العلمية يومي%   (

اأسبوعي . 

 التي تقدمها المواقع الصحفية العلمية، تشير نتائج     ما يخص طبيعة الخدمات التفاعلية     وفي

ا تتيح لقرائها خدمة التعليق      من إجمالي المواقع الصحفية العربية المتاحة حالي           %  62حو ن المسح إلى أنّ 

.   على المواد واألخبار المنشورة، في حين ال تتيح بقية نسب هذه الفئات هذه الخدمة على اإلطالق    

حالة خدمة تقييم مستوى المواد واألخبار المنشورة، حيث ال يتيحها إال أعداد     وتنعكس هذه النسب في  

من إجمالي المواقع التي تم        % 12.5قليلة من المواقع على اختالف فئاتها، وبما ال تتجاوز نسبته            

 .  مسحها

من المواقع الصحفية     % 25 أن قرابة ما يخص الخدمات األخرى، فتشير النتائج إلى        أما في

ها، في     في هذه الدراسة، تقوم بتقديم خدمة تصنيف المواد المنشورة      في العربية التي تم مسحها     العلمية 

من المواقع،   % 78 بنحوحين تنعكس هذه النسب لخدمة األرشفة حيث يحرص على تقديمها ما يقدر    

بار    مثل عرض مواقيت الصالة، أخ  (وهو أيًضا ما يمكن تطبيقه على بقية الخدمات اإلخبارية األخرى      

 . التي تقدمها هذه المواقع )  الخ .. .الطقس، أسعار العمالت،    

وإضافة إلى النتائج السابقة، فقد أفادت الدراسة في رصد جملة من الظواهر والمالحظات                        

 المواقع الصحفية     فيالسلبية واإليجابية المرتبطة بمؤشرات األداء وجودة عملية نشر الثقافة العلمية        

     على شبكة اإلنترنت، وهذه المالحظات يمكن حصرها وإيجازها في النقاط التالية            االعربية المتاحة حالي  : 

•          ا على شبكة اإلنترنت، هي  الغالبية الساحقة من مواقع الصحف اإللكترونية العربية المتاحة حالي

طبق عليها مفهوم الصحافة        ن ال ي ومن ثَممجرد نسخة مطابقة ألصل الصحيفة المطبوعة،            

 .  للبث اإللكتروني  ة، وال يمكن القول بأنها تحقق أي مزي   ) حقيقي ال (اإللكترونية 
 

وطن   كامل أرجاء ال    فيعلى الرغم من صدور عدد هائل من الصحف والمجالت العلمية           •

 صحيفة، وعلى   700أكثر من ى  لإ ، بعدد تصل به بعض التقديرات     ا أو أسبوعيا  يومي، العربي

حة أو ملحق علمي دوري، إال أن نسبة ما يصدر        الرغم من اهتمام عدد كبير منها بإصدار صف    

 وصلة إضافية للموقع اإللكتروني األصلي         عن طريق  أو ينشر منها في هيئة إلكترونية أو     

 . تقدير أبعدعلى % 20 وال تتعدى نسبته للصحيفة يعد قليالً  
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والي اختفاء عدد كبير من الصفحات والوصالت العلمية المتخصصة من بعض مواقع                 تَ •

نت العربية الرائدة واألكثر شعبية، مع عدم ظهور وصالت أو صفحات جديدة محلها،        اإلنتر

تحاد والبيان من اإلمارات، والشرق والعرب من قطر،        وهو ما ينطبق على حال صحف اال   

ولعل . ةوأخبار اليوم والمساء والشروق من مصر، واألنوار من لبنان، وتشرين من سوري   

تمثلها صحيفة الجزيرة السعودية وموقعها على اإلنترنت، والتي       الحالة األشهر واألبرز لهذا،    

 عدة أبواب  ه يحوي من جملة ما ا باسم مجلة الجزيرة، يحوي    ا هام ا أسبوعيكانت تصدر ملحقً  

 وينشر محتواها     ، هافيوصفحات علمية جيدة تتصف بالتنوع ورصانة المواد العلمية المنشورة         

، إال أن هذا الملحق ومحتوياته قد توقف عن الصدور      على وصلة خاصة على شبكة اإلنترنت   

ورقي ألسباب غير معلومة مدةا منذ ا وإلكتروني  . 

 

 دون استغالل بقية التقنيات    ،اقتصار المادة العلمية في أغلب األحوال على النص المقروء فقط             •

وضيحية    والوسائط المتاحة على شبكة اإلنترنت، ودون االستعانة بالرسوم أو األشكال الت    

المعبرة، مع افتقار كثير من المواقع الصحفية لخدمة البحث وكثير من الخدمات التفاعلية               

 . األخرى الهامة  

 

 وطول ،ي إنتاجية كثير من مواقع الصحافة العلمية اإللكترونية مع عدم انتظام الصدور        تدنّ •

 .فترات االختفاء وغلبتها على فترات الحضور والظهور        

 

أداء مواقع الصحافة العلمية        فيما يتعلق ب  كن القول بأن هناك أوجه تميز كثيرة     في مقابل ذلك ال يم  

 : العربية اإللكترونية، لذا يمكن حصرها وتلخيصها في ثالث نقاط على النحو التالي          

 . غالبية القراء  إلى  طة وغير عصية على الفهم بالنسبة     تصدر بلغة مبسّ  •

 . حلية السيما في مجال البيئة والطب والصحة       إفراد أهمية وتغطية خاصة للقضايا العلمية الم         •

 . استقطاب أقالم شابة وجديدة لتغطية القضايا العلمية والعمل بمجال الصحافة العلمية                •
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قائمة بأبرز المجالت الصحفية العلمية العربية التي لها مواقع أو               )   1(ملحق رقم    اليوضح 

 بأبرز الصحف العربية التي     ابيانً) 2( م يقدم الملحق رق  و .وصالت إلكترونية على شبكة اإلنترنت 

 ،  وصفة صدوره   ، واسم كل ملحق  ،ا أو صفحة دورية لتغطية القضايا العلمية        ا علميا صحفي  تصدر ملحقً 

 . ورابطه على موقع الصحيفة اإللكتروني    

  : سبل تطوير أداء الصحافة العلمية العربية على الشبكة العنكبوتية 

تطلبات ومواصفات الموقع اإللكتروني المثالي وبمعايير الصحافة           مما ال جدال فيه أن الوعي بم  

اإللكترونية، والمهارات األساسية للعمل الصحفي والنشر اإللكتروني على حد سواء، تعد من الركائز                 

األساسية لنجاح الصحفي العلمي اإللكتروني، كما أن تطبيق االتجاهات الحديثة في هذا المجال،               

ا في تحقيق أفضل أداء وفي تحسين          هام  اإللكترونية المتاحة، يمثل أيًضا عامالً       األدواتل واستثمار ك

 . مستوى المنتج المعرفي أو الخبري المطروح على الموقع الصحفي اإللكتروني        

من هنا تستلزم عملية تطوير األداء على المواقع الصحفية اإللكترونية المختصة، استيفاء عدد             

 الوعي بمواصفات الموقع اإللكتروني الناجح، وبمعايير الصحافة          :ها من؛ ساسية األمن المتطلبات  

اإللكترونية، وإجادة المهارات األساسية المطلوبة لذلك، مع تقديم فنون العمل الصحفي والكتابة العلمية           

وفي هذا   .  وتقديم الخدمة الصحفية بأعلى قدر من الحرفية        ،في قالب واحد يعمل على جذب القارئ        

 وأخذها بالحسبان    عدة قواعد وحقائق أساسية،  ى لإ الصحفي اإللكتروني االلتفات    ب يجدر اإلطار كذلك 

 وهذه القواعد تتعلق بأسلوب عمل المواقع        .قبل إنتاج أو بث أي عمل على أي ساحة إلكترونية      

 : ، ويمكن صياغتها كالتالي  وًمااإللكترونية وبمعايير الصحافة اإللكترونية عم      

يقول كل شيء في مقال واحد، لكن يمكنه وضع كل شيء في واجهة       الصحافي ال يستطيع أن     •

 اإلنترنت من أدوات تعطي للصحفي إمكانية عرض         ه إلكترونية واحدة، وهذا بمساعدة ما تتيح   

مضامين صحفية مختلفة ومتنوعة في أشكال عرضها، لتقديم تغطية صحفية غير مسبوقة وغير              

 .نمطية للحدث   
 

فح وسالسة العرض واالستعانة بالوسائط المتعددة وحسن النسق     جاذبية التصميم وسهولة التص   •

 لذا ينبغي االهتمام بكل هذه .ا شعبية المادة المطروحة كثيرً  ةدامن عوامل الجذب الرئيسية، وزي 

الجوانب لكي تكتمل عناصر النجاح وتتحقق الشعبية المأمولة للمادة العلمية المطروحة، غير أن           

  المواقع وخبراء    ور بل يشاركه فيه مطوّ  ،له على الصحفي اإللكتروني     هذا الدور قد ال يقع بكام 
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 .  با الوومالتسويق اإللكتروني ومصمّ 
 

المواقع اإللكترونية لها طبيعة فريدة وتنافسية، وذلك من حيث عدم الجمود وتنوع أسلوب تقديم      •

نية تعديل المواد   الخدمة الصحفية، ووجود قدر من التفاعل والتماس الدائم مع القارئ مع إمكا          

 وهذا يعني أنه يجب استغالل كل هذه األدوات وعدم إهدارها، وإال    .المنشورة وقوالب النشر 

خر من الصحافة المطبوعة، دون وجود     آ تحولت الصحافة اإللكترونية من دون هذا إلى نمط     

 . أي ميزة إضافية 
 

   صياغة المادة المكتوبة    فورية بث الخبر أو سرعة المادة الصحفية، ال تعني التسرع في               إن  •

ا ومن خالل   أو اإلخالل بمصداقية المعلومات التي تتضمنها أو عدم توثيقها، بل هناك دائمً        

 . بات توظيف بعض األدوات اإللكترونية المتاحة، سبيل للتوفيق بين جميع هذه المتطلّ      
 

ن  ية المختصة، فتتضمّ    كترونلأما السبل التي يمكن بها تطوير ورفع األداء الصحفي على المواقع اإل          

 : وسائل وآليات كثيرة، يمكن حصرها في النقاط التالية       

 . الحرص على األصالة والتجديد، وحرفية الترجمة المقدمة، والتغطية الشاملة للموضوعات               •

نا في ذلك   ربط المادة العلمية المقدمة ما أمكن بمصادر وروابط متعلقة بالموضوع متضمّ        •

 والصور   ، والوصالت الخارجية   ، والوسائط المتعددة  ، ص الفائق  التنويع ما بين استخدام الن  

 . واألشكال التوضيحية  

العمل على تعدد قوالب النشر المتاحة بما يحقق خيارات أفضل وأعم للقارئ أو المتلقي، وبما               •

 . يبقيه على تماس وانجذاب دائم مع الموقع والمادة العلمية المطروحة         

 اإلعالم الجديد في محاولة للخروج بالمادة العلمية          تطبيق االتجاهات الحديثة من أدوات        •

 .المطروحة عن نطاق النصوص الجامدة غير المتفاعلة        

 

 :اتغطيات موقع البي بي سي لسحابة الرماد البركاني بأيسلندا أنموذجً    

من الهيئات اإلعالمية الرائدة في العمل اإلعالمي         ) البي بي سي   (تعد هيئة اإلذاعة البريطانية     

 لذا فقد ذاعت شعبية الهيئة في        .ام، وتتمتع بمهنية عالية وبقدر كبير من المصداقية والحرفية     عوجهب

ز وزوار   امختلف أنحاء العالم، بحيث وصل عدد المتابعين لموادها وأخبارها عبر اإلذاعة والتلف             

 وتضم .   دولة حول العالم 100 مليون شخص عبر أكثر من 233 حوالي 2007اإلنترنت في عام  
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      موقع إلكتروني شامل يصدر بأكثر      إضافةً إلى   لهيئة اآلن شبكة من القنوات التلفزية واإلذاعية،          ا

"   أليكسا " لغة مختلفة، ويعد من أكثر المواقع شعبية على مستوى العالم، بحسب تصنيف موقع     32من 

 . الشهير

 مهنية عالية   وتكشف متابعة المحتوى اإللكتروني لهذا الموقع، بإصداراته المختلفة، عن        

 باعتباره  ا،  متابعته يومي إلىكثيرين ال بهذا  دا حوقد   .ومستوى من الدقة والحرفية يصعب مجاراتها     

ن ويتضّم.  غير علميةمكانت علمية أ  أ األخبار والمواد اإلعالمية، سواء    جميعالمرجع والمصدر األول ل   

لوم والبيئة ونشر كل المستجدات     اإلصدار اإلنجليزي األم للموقع وصلة منفصلة لتغطية أخبار الع         

علوم "أو " Science & Environment"العلمية وتحليل القضايا المرتبطة بها، وهي بعنوان      

.   إلصدار العربي، الذي يقوم بترجمة وإعادة نشر بعض ما ينشر على هذه الوصلة       ا  في "وتكنولوجيا

 تتحلى به    إضافةً إلى ما     لكترونية،   معايير الصحافة اإل     جميع الوصلة اإلنجليزية      إلى تحقيق   ا ونظًر

 تغطية الوصلة لثورة بركان أيسلندا وسحابة الرماد            اخترنا  تغطيتها العلمية من مهنية ودقة وتنوع، فقد      

 لما يجب أن تكون عليه التغطية الصحفية الشاملة           انموذجً أالبركاني المتخلفة عنه وتقديمها هنا      

أن نحذو ونحن إذ نقدمها هنا باعتبارها أنموذجا ينبغي    . ة للموضوعات والقضايا العلمية السيما الملح    

 ولما يجب أن تكون عليه الملفات الصحفية للموضوعات والقضايا العلمية السيما الملحة، فإننا                        حذوه،

،   ة أخرى كثيرة  مثل أنود أن نلفت عناية الزمالء، إلى أنها ليست إال مجرد مثال ال أكثر، وأن هناك              

 . ا  بهيمكن أيًضا االقتداء 

 المشار إليها    Science & Environmentوفي هذا اإلطار يوضح الشكل التالي نسق وصلة            

مراجعة هذه  بواألنماط المختلفة لتغطيتها العلمية داخل ملف عن الحدث السابق ذكره، حيث يمكن           

ليه نات والعناصر األساسية لما يجب أن تكون ع    الوصلة، أو الشكل المرفق، إلقاء الضوء على المكوّ        

 .  متنوعةالتي تغطي الحدث بأساليب      الملفات الصحفية العلمية الجيدة والحرفية          



                    2010 -تــــــــونس                                                                                                                       احلقيبــــــــة    التـــدريبيــــــة   يف مـــجال   اإلعــــــــــالم   العلمــــــــي               

108 

 

 

 

 



                    2010 -تــــــــونس                                                                                                                       احلقيبــــــــة    التـــدريبيــــــة   يف مـــجال   اإلعــــــــــالم   العلمــــــــي               

109 

 

   

 :  بحسب ما يوضحه الشكل السابق، العناصر التالية          ،وتضم هذه المكونات

 .رات الحادثة   صين لتوضيح طبيعة الموقف والتطوّ     حوار مع باحثين وعلماء متخصّ   -

 . لى الصحة والبيئة والطيران المدني واالقتصاد      تقييم تأثيرات البركان وسحابة الرماد ع     -

  .صين ا بلقاءات صحفية مع المتخصّ     تحليل علمي لآلثار والتداعيات الحادثة مشفوعً       -

 . األطراف المعنية باألزمة   وجميع لقاء مع المسافرين ومسؤولي شركات الطيران      -

 . توجيهات وإرشادات للمسافرين لتوضيح الطرق البديلة وما لهم من حقوق          -

 . تاحة الفرصة للقراء للتفاعل والمشاركة بآرائهم وتجاربهم الشخصية           إ -

 .رسومات وأشكال توضيحية ملحقة بغالبية المواد المنشورة        -

 .مواد فيلمية وصوتية مساعدة   -

 .تقارير خاصة    -
 

 جدا، ا  ومن منظورنا يعتبر اختيار هذه العناصر وكافة المواد المنشورة في الملف السابق موفقً             

 أغلب معايير الصحافة اإللكترونية، وهذا         حققت  ذلك أنها   ؛ وحرفية كبيرة   أداء مهني عالٍ  وينبني على

 جوانب الحدث      جميعالع القارئ والمتابع على    طّا ها   تحقيقها ألهداف وفوائد كثيرة، أهمّ   إضافةً إلى  

األزمة،   ا في هذه  ا هامرات الموقف اآلنية، مع عدم إغفال الجانب اإلنساني الذي يشكل ركنً     وتطّو

ق دون إخالل أو تعقيد، واالستعانة     دقيق ومتعمّ أسلوب   وتقديم المعلومة العلمية في قوالب جذابة وب    

 خدمة   إلى جانب باألشكال والرسوم والوسائط المتعددة التي تسهل وصول المعلومة وفهمها، وهذا    

اء وإجراء تحليالت     أهداف الثقافة العلمية األخرى عبر نشر الحقائق العلمية ومراجعة آراء الخبر           

من هذا المنطلق نرى أنه مثال نموذجي لما يجب أن يكون عليه أداء       .  المعنيين باألزمة كل ولقاءات مع  

يصح التأسي بمنهجه عند تغطية أي ظاهرة أو حدث علمي هام ومؤثر،    من ثَم  و،المواقع الصحفية   

 . سواء على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو الدولي    
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 خاتمة
 

 من عرض المثال السابق ومن كل ما سبق، أن تحسين األداء الصحفي على المواقع           يتّضح

 العربي، ال يمكن أن يتحقق     الوطناإللكترونية المهتمة بنشر العلوم والثقافة العلمية والنهوض بها في           

      موقع  العمل على مستويين أساسيين، األول يقوم على النهوض بمستوى المحتوى المعلوماتي للبإال 

 من مصداقيتها مع تنويع أساليب صياغة        والتثبت التدقيق في المواد المنشورة     ب  وذلكأو الوصلة العلمية،     

االستعانة بالوسائط     كالمعلومات، واستغالل اإلمكانيات واألدوات المتاحة في النشر اإللكتروني،         

 وما إلى ذلك من     ،التحديث المستمر  المتعددة، وإضافة روابط معلوماتية، واستخدام تقنية النص الفائق، و         

 . المزايا التي ال تتوفر في الصحافة المطبوعة       

أما المستوى الثاني فيقوم أيًضا على النهوض بنوعية الخدمات المقدمة على الموقع، مثل خدمة           

 إلى بقية المعايير األساسية        إضافة  البحث واسترجاع المواد من األرشيف اإللكتروني، وتصنيف المواد،        

 .  درجة التفاعلية، وسهولة التصفح واإلبحار، وجاذبية التصميم ونسق المواد وخالفه           : ومنها ؛ألخرىا

ا بضرورة النهوض بمستوى المواقع العربية المعنية بالصحافة           ا منّ  وإيمانً ،وفي هذا اإلطار  

ة التوصيات    أيًضا بأهمية المشاركة في تحقيق وتفعيل جمل          منّا  ا  العلمية على شبكة اإلنترنت، وإيمانً    

السابق ذكرها، فإننا نقدم في الجزء التالي قائمة بأهم المعايير التي يجب أن تتوفر في المواقع الصحفية                         

.   العلمية وغير العلمية، لكي تحقق الشعبية المأمولة وتؤدي رسالتها ومهمتها بطريقة فاعلة ومجدية          

 : وهذه المواصفات تضم اآلتي   

 . ر صفحات ووصالت المواد المنشورة في الموقع     ح وسالسة التنقل عب سهولة التصفّ   •

 التفاعل البصري  واالستفادة من وسائلطرح األفكار   عن طريق  د الموقع جاذبية التصميم وتفرّ   •

 . المبتكرة مع تناغم األلوان والتوازن بين الصورة والكلمة وتحقيق التفاعل بينها     

ة والحرص على مواكبة األحداث        التحديث الدوري والمستمر لواجهة الموقع والوصالت الداخلي          •

 . والمنجزات العلمية المتالحقة    

 – صورة – صوت –نص ( أنماط النشر المتاحة كافة     بثراء المحتوى المعلوماتي واالستعانة    •

)   روابط ووصالت إضافية للمعلومات الملحقة       – مواد فيلمية –رسوم بيانية وأشكال توضيحية   

 يؤدي ذلك إلى ازدحام الموقع بالبيانات واألخبار        مع الحرص على األصالة والتجديد، دون أن    

 . والمواد العلمية 
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 بين مصدر المعلومة    ا دائًمإتاحة الفرصة للقراء للتعليق على المواد المنشورة يحقق تفاعالً          •

 . ومتلقيها

ى   لإطباعة، حفظ، بحث، إرسال       (إتاحة قدر كاف من الخدمات التفاعلية سواء كانت أرشيفية        •

، أو في شكل خدمة تصنيف األخبار        )RSSقوائم بريدية، خدمة    (، أو إخبارية    )الخ ... صديق، 

قاموس ترجمة، مواقيت صالة، أخبار        (، أو غيرها  )األكثر قراءة، األكثر إرساالً  (المنشورة 

 الحصول على المعلومة    عليهلموقع، ويسهل   ى الإ ارستمراجذب القارئ ب  ن يكي  ،)الطقس  

 . ومتابعة الخبر  
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 :أهم المصادر والمراجع المستخدمة

 

، دار المفردات،    "اإلعالم الجديد والصحافة اإللكترونية العربية واألمريكية "خالد الفرم،     -

 .2009الرياض، المملكة العربية السعودية،     
 

     ، الظفرة للطباعة،    "صحافة اإلنترنت وقواعد النشر اإللكتروني  "عباس مصطفى صادق،      -

 .2003ولة اإلمارات،    ظبي، د  أبو
 

، مركز الصحفي العربي للنشر، الرياض، المملكة         "الصحافة اإللكترونية    "خالد حامد العرفي،     -

 .2010العربية السعودية،  
 

         تحاد الكردستاني،   ، صحيفة اال   "النشأة والمفهوم.. الصحافة اإللكترونية "نجاح العلي،     -

 :، على الرابط  15/3/2009

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=51346 

  

ازدياد  "، صفحة تقنية المعلومات،   29/4/2010، الخميس 15284صحيفة الرياض، العدد     -

 : ، على الرابط  "ايونً مل56عدد مستخدمي اإلنترنت في الشرق األوسط إلى   

http://www.alriyadh.com/2010/04/29/article520975.html 
 

وسيلة هامة في العمل اليومي    ) اإلنترنت (الشبكة العالمية  "الوكالة العربية لألخبار العلمية،        -

 : ، على الرابط 2009/ 9/4، "للصحفيين المغاربة

http://arabsn.net/index.php?option=com_content&view=article&id=247:2009-

04-09-10-13-38&catid=52:2008-10-06-00-23-12 
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 تاحة على شبكة اإلنترنت ووصالتها اإللكترونيةالت العلمية العربية الُمجدول بأبرز المج

 

/ التخصص 

 مجال االهتمام
معدل 

 الصدور
 م سم المجلة العلمية وموقعها على شبكة اإلنترنتا البلد

العلوم العامة    

 والبيئة 
 مصر شهرية

 العلم

http://www.elm.net.eg 

1 

شؤون البيئة    

 والتنمية 
 لبنان شهرية

 البيئة والتنمية   

http://www.mectat.com.lb 

2 

التقنية وعلوم   

 الفضاء
 لبنان شهرية

 علم وعالم 

http://www.scienceandworld.com/page.php 

3 

العلوم العامة    

واألخبار  

 العلمية 

 الكويت  شهرية

 علوم وتكنولوجيا  

http://www1.kisr.edu.kw/science 

4 

العلوم العامة    

 والتقنية

 

 

كل  

 شهرين
 الكويت 

 التقدم العلمي 

http://www.kfas.com/pub_taqaddum.html 

5 

  -مترجمة 

العلوم العامة    

 والتقنية

 الكويت  شهرية

 العلوم

http://www.oloommagazine.com 

6 

التقنية والعلوم    

 الحديثة 
 الكويت  شهرية

 الثقافة العالمية 

http://www.kuwaitculture.org/publication4.htm 

7 

 الكويت  شهرية جديد العلم  
 )ملحق( العربي العلمي  

http://www.alarabimag.com/main.htm 

8 
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قضايا العلم 

 والبيئة 

كل  

 شهرين
 عودية الس

 الفيصل العلمي  

http://www.kfcris.com/index_ar.php?page=530 

9 

البيئة والحياة    

 الفطرية
 السعودية  فصلية

 الوضيحي 

http://www.ncwcd.gov.sa/alwoudihi.htm 

10 

التقنيات 

الحديثة  

والتطبيقات  

 العلمية 

 السعودية  فصلية

 العلوم والتقنية  

http://www.kacst.edu.sa/ar/about/publications 

/pages/magazines.aspx 

11 

شؤون البيئة    

والصحة   

 العامة

 

 

 ةسوري شهرية

 البيئة والصحة  

http://www.envmt-healthmag.com/index.htm 

12 

التكنولوجيا   

 والعلوم العامة  
 غير معروف شهرية

 آفاق العلم 

http://www.sci-prospects.com/index.html 

13 
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 سات والمواقع الصحفية التي تقوم بإصدار صفحة أو ملحق علمي دورية بالمؤّسقائم

 وروابطها على شبكة اإلنترنت

 م اسم الصحيفة، والوصلة العلمية الملحقة بها، والرابط اإللكتروني الدولة

 مصر
  طب وعلوم -األهرام 

http://www.ahram.org.eg/ 

 مصر
  علوم وكمبيوتر– الوسط

http://www.el-wasat.com/portal/Door-5 

 لبنان
 البيئة   +  علوم وتكنولوجيا - الحياة

http://international.daralhayat.com/ 

 لبنان

كمبيوتر وإنترنت  + حول العلم والعالم  +  بيئة وتراث -لنهار ا

 ) مجلة األحد  (

http://www.annahar.com 

 نلبنا
 ) صفحة أسبوعية  (  البيئة – السفير

http://www.assafir.com 

 البحرين 
 )ملحق   (الصحة  +  تكنو – األيام

http://www.alayam.com/ 

 اإلمارات  
 ) ملحق  ( الصحة والطب    –الخليج 

http://www.alkhaleej.co.ae/ 

 ) ملحق  ( نور الصحة  –البيان  اإلمارات  
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http://www.albayan.ae 

 قطر 
 ) ملحق  ( الراية الطبية    – الراية

http://www.raya.com/ 

 الكويت 
 ) صفحات أسبوعية   (صحة   + طيران +  زراعي – القبس

http://www.alqabas.com.kw / 

  أسرة وصحة – الرؤية الكويت 

http://www.arrouiah.com 

 علوم وتكنولوجيا +  طبيبك – الوطن الكويت 

http://www.alwatan.com.kw / 

  الصحية  – سياسةال الكويت 

http://www.dar-al-seyassah.com 

  طب – الرأي الكويت 

http://www.alraimedia.com/alrai / 

 الكويت 
 ) ملحق   ( الصحة  –  األنباء

http://www.alanba.com.kw/ 

 –لندن 

 إنجلترا 

 علوم+  تكنولوجيا  –  العرب أون الين

http://www.alarabonline.org/ 

 ةسوري

 م وتقانة علو–  تشرين

http://www.tishreen.info/ 
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  تقنيات – بلدنا ةسوري

http://www.baladnaonline.net 

  علوم وبيئة–العروبة  ةسوري

http://ouruba.alwehda.gov.sy 

  علوم واتصاالت – الوطن ةسوري

http://www.alwatan.sy 

 ةسوري
  علوم وصحة – الفرات

http://furat.alwehda.gov.sy/ 

 المغرب 
  تكنولوجيا – المغربية

http://www.almaghribia.ma/ 

 اليمن
 علوم وتكنولوجيا +  طب وصحة   – السياسية

http://www.alsyasiah.net/ 

 العراق  
  علوم– الصباح

http://www.alsabaah.com 

 العراق  
  علوم– المشرق

http://al-mashriq.net / 

 األردن
  علوم واتصاالت – الغد

http://www.alghad.jo/ 

 ليبيا 
 /http://www.libya-alyoum.com صحة – ليبيا اليوم
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 فلسطين 
 طب وصحة  +   علوم وتكنولوجيا – القدس

http://www.alquds.com/ 

 السعودية
  تقنية المعلومات   + صحة – الشرق األوسط

http://www.aawsat.com/ 

 صناعة المعلومات   +   صحتك – االقتصادية السعودية

http://www.aleqt.com/ 

  طب وعلوم –عكاظ  السعودية

http://www.okaz.com.sa/ 

 السعودية
 تقنية المعلومات   +  طب – الرياض

http://www.alriyadh.com/ 

 ليبيا 
 ئة  بي- جريدة الفجر اليوم

http://www.alfajraljadeed.com / 
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 ورــي للجمهــال العلمــة المقــترجم

 

 إيهاب عبد الرحيم  . د

 والجزء العلمي في الترجمة        ي ومن الصعب الفصل بين الجزء الفن       ...الترجمة علم وفن  

 للمترجم حظ وافر في    بد أن يكون ، فال ين الترجمة فن تطبيق إ وربما كان األصلح أن نقول .اإلعالمية

 الكلمات والمصطلحات من بين       يإدراك معان  و ، والحساسية لأللفاظ والمصطلحات        يالتمتع بالتذوق الفن  

 . السطور

ن إونستطيع أن نقول  . ا للغة التي يترجم منها وإليها     ا جيًدويجب أن يكون المترجم دارسً  

ا على عتماًدا الممارسة الطويلة الجادة     المترجم هو صاحب حرفة، وال تتأتى له قدراتها سوى بالمران و       

الترجمة إال بعد   في ص أو أستاذ في اللغات المختلفة أن يعمل      ولذلك ال يمكن لمتخصّ  .ملكاته اإلبداعية 

 في إحدى المجالت أو الجرائد أو المكاتب        ياقضاء سنوات طويلة في ممارسة الترجمة عمل       

حيث يتمتع بقدرة كبيرة على صياغة أفكار     صة، ألن المترجم هو كاتب من نوع خاص،   المتخصّ 

 .   الذي وردت فيه أفكار معينة مطلوب ترجمتها      ي خرين في إطار لغة مختلفة، هي لغة النص األصل        اآل

 واألخير هو   .ي ومترجم صحف   ي،  ومترجم تقن ي،ويمكن تصنيف المترجمين إلى مترجم أدب   

ز أو وكاالت    افة أو اإلذاعة أو التلف   مترجم ومحرر في نفس الوقت، سواء كان يعمل في ميدان الصحا      

بد أن يكون المترجم  ويتمتع المترجم بمرونة في تطويع النصوص في إطار قالب مناسب، وال      . األنباء

  مخزون مناسب من  لديهأن يكون  وا بأساسيات اللغة التي يترجم منها إلى العربية،         الصحفي ملم 

 .  لفة ت المخ  صة في مجاالت الحياة    المعلومات العامة والمتخصّ    

 العقل العربي في القرن الحادي والعشرين      نيوا من روافد تكا مهموتمثل الترجمة العلمية رافدً    

وقد تعاظمت أهمية الترجمة مع تفجر        .  على الساحة العلمية في مختلف أرجاء العالم        يوتعريفه بما يجر 

 فمع الكم   ؛ الحادي والعشرين   ثورة المعلومات خالل العقد األخير من القرن العشرين وبدايات القرن        

ا   الهائل من المعلومات العلمية التي يتم إنتاجها يوميا باللغات األجنبية في جميع أنحاء العالم، يصبح لزامً                     

ر الترجمة العلمية إلى اللغة العربية لمواكبة هذا الزخم الهائل من المعلومات، وإال وجدنا          أن تتطّو

ننا ال نستطيع أن نواكب الثورة العلمية الجارية سوى       ي في العالم، أل   رة ركب التقدم العلم  أنفسنا في مؤخّ  

من هنا تبرز أهمية دور المترجم في ترجمة المقاالت العلمية بنقلها من اللغات          . هافيبلغتنا التي نفكر  

 .  األجنبية إلى لغتنا العربية    
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   بب الخلط أو اإلبهام    بس -وإذا كانت الرسالة في اللغة الواحدة ال تسلم من خلل في التوصيل                

الترجمة    "يقتضي ممارسة أحد أشكال  -  في طرٍف أو أكثر من أطراف الحدث اللغوي    ةأو التشويش لعلّ 

ا أو إعادة صياغة، فإن الحدث الترجمي بين اللغات المختلفة يكون أكثر                ا وتفسيرً توضيحً "  الداخلية 

الحدث اللغوي في اللغة الواحدة من       نه ن في آن واحد ضعف ما يتضمّ عرضة للخلل، ذلك ألنه يتضمّ   

     ا وُمْرِسالً في نفس الوقت، وعليه أن يدير      أطراف وفعاليات، إذ يتحتّم على المترجم أن يكون متلقي

بسيطرة كاملة نظامين مختلفين من الترميز اللغوي، فيفّك، بمساعدة النظام األول، رموز الرسالة في            

يد، بمساعدة النظام الثاني، تركيبها رموًزا جديدة، ثم يبثّها         صيغتها األولى، أي في لغة المصدر؛ وُيع        

مجدًدا، كتابة أو كالًما، بما ُيفترض أن يضمن لها كمال اإلبالغ وحسن التلقي، أي الفهم الكامل لها من              

 . ه إليهم بوعائها اللغوي الجديد، أي في لغة الهدف    لدن من تتوّج

بغي توفرها في المترجم، ومنها أن يكون على   لحديث عن الشروط التي ين ى الإ نا هذا ويجّر

وتحديًدا إحدى اللغات األجنبية والعربية، فالذين           . دراية واسعة بكلتا اللغتين اللتين تتم بينهما عملية النقل     

يترجمون المقاالت العلمية من اللغات األجنبية إلى العربية دون أن يكون لهم تحسس باللغة يقعون في          

طالع واسع، وخبرة عريضة بالعلم الذي يترجم مادته من تلك اللغة      اد له من أخطاء خطيرة، فال ب   

 .  األجنبية إلى العربية   

 

 أساليبها ووسائلها في التعبير وتراكيبها وما إليها، وليس           ،وتعني المعرفة والدراية باللغة     

تالط والخلط،       المفردات ومعانيها وحسب، والسبب في ذلك هو أن الترجمة العلمية ال مجال فيها لالخ             

ى  وال بد من االتفاق على منهجية معينة يتقيد بها جميع المترجمين في مجال العلم الواحد، وهذا ال يتأتّ                 

 . والمنقول إليها .. .إال إذا كانوا جميًعا على قدر عال من إتقان العلم واللغة المكتوب بها       

 

 :أهمية الترجمة العلمية

ة الحفازة في التفاعالت الكيماوية؛ إذ تقدم األرضية       الترجمة هي محرك ثقافي يفعل فعل الخمير     .1

المناسبة التي يمكن للمبدع والباحث والعالم أن يقف عليها ومن ثم ينطلق إلى عوالم جديدة يبدع            

 . فيها ويبتكر ويخترع 
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ذلك أن   . الترجمة تجسر الهوة القائمة بين الشعوب األرفع حضارةً والشعوب األدنى حضارة           .2

اكتساب المعرفة يتطلع دائًما إلى من سبقه في هذا        إلى   يه الحثيث والدائب   اإلنسان في سع 

مة الميدان، لهذا تغدو المراكز الحضارية في العالم مراكز نور وإشعاع تجذب أبناء الظلْ        

 . وتغريهم باالندفاع نحوها 
 

ماء   الترجمة هي الوسيلة األساسية للتعريف بالعلوم والتكنولوجيا؛ ذلك أن ما يكتشفه العل       .3

 .. . ويتوصل إليه الباحثون إنما ينتقل إلى المناطق األخرى من العالم بواسطة الترجمة وحسب            
 

الترجمة عنصر أساسي في عملية التربية والتعليم؛ ذلك أن مناهج التربية والكتب التي تعتمدها          .4

 بصورة ا ما تكون  المدارس في العملية التربوية ال تأتي من العدم وال تنشأ من فراغ، بل غالبً        

ا على الترجمة، إذ تنقل الشعوب األقل ثقافة عن          ا أساسي  تدريجية معتمدة في ذلك اعتمادً  

 .  ا ا فشيًئرها شيئً  الشعوب األكثر ثقافة مناهجها وكتبها إلى لغتها الخاصة ثم تطوّ         
 

ة الترجمة هي األداة التي يمكننا بها مواكبة الحركة الفكرية والثقافية في العالم؛ فنظرة واحد                  .5

إلى     ا  ا نظًر تجعله يقف مندهشً   يلقيها المرء على ما تصدره دور النشر باللغة اإلنجليزية مثالً      

ا، هذا بلغة واحدة فكيف ببقية اللغات؛        ألعداد الهائلة من الكتب والدوريات التي تصدر سنوي      ا

 . الفرنسية واأللمانية والروسية وغيرها   
 

ا في إغناء اللغة      ا هام  الترجمة دورً تؤدييثها؛ إذ  رها وتحد  الترجمة وسيلة إلغناء اللغة وتطوّ     .6

وتطويرها، ذلك أن الميادين الجديدة التي تخوضها الترجمة تقتضي أن تبحث عن صيغ جديدة               

 .  وتعابير مناسبة وكلمات مالئمة، وهذا كله إغناء للغة وتطوير لها        
 

 :صفات وتحديات المترجم 

ا كان يدور في ن عّمساتذة وخبراء الترجمة اآل   ختلف في نفوس أ  تلترجمة  لهناك صورة جديدة  

تها، فهم ال يطمئنون إلى ما كانوا      تها وعلمّيّيدنفوسهم منذ سنين، ولكنها صورة واضحة على جِ  

 والمنقول إليها،      منهاا في اللغتين المنقول   يطمئنون إليه في الماضي من أن المترجم يجب أن يكون بارعً      

 لى هذا،   إضافة إ   ا، إنما يطلبون من المترجم،       يترجمه، ليكون مترجمً    ا بالموضوع الذي   وأن يكون ملم

   . وما تعنيه ةا آخر هو أن يجيب على السؤال المهم عن ماهية الترجم     شيًئ
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  السؤال اآلخر عن كيفية القيام      عن هذا السؤال السبيل إلى معرفة اإلجابة       عنتمهد اإلجابة   و

ا بحقيقة الترجمة، وأنواعها،     لين، يجب أن يكون عارفً هذين السؤاعنولكي يجيب المترجم   . بالترجمة 

والمعاني اللغوية، وأنواع نقل هذه المعاني، ووحدات الترجمة، وشروط الترجمة، وطرائقها                  

 أن يتقن علم البالغة، وعلم الداللة، وعلم     -لى هذا إضافة إ   -وتحويالتها، بل إنهم يطلبون إلى المترجم    

 . ات العبارات االصطالحية، واللساني      

 : التحديات التي تواجه المترجم 

 لغته  قدرة إن الترجمة تمثل بواقعها مباراة دائمة بين المترجمين، تتجلى برغبة كل منهم في تأكيد            

األم على احتواء النص الفني أو العمل العلمي بشكل إبداعي جديد، لذلك تفرض على المترجمين           

 : مسؤوليات متعددة الجوانب، يمكن إيجازها فيما يلي      

ا يكفيه مهما كان صغيرً    )   الخاص من الكلمات    ي ستراتيجمخزونه اإل ( ف  إذا كان قاموس المؤلِّ    .1

 في ذهنه، وإذا كان هذا القاموس         خة أصالً  ألن أفكاره ستأخذ شكل العبارات والكلمات المرسّ      

ينمو، وهو ما يحدث بالتأكيد، فإنما يحدث ذلك في حالة الإرادية في أغلب األحيان، أما قاموس                 

صورة واعية؛ فالمترجم في حالة بحث دائم عن        ب إغناؤه   ، وُيجري ا لمترجم فهو مفتوح دائمً  ا

ا في سير    ألنه دائًم،الجديد، ويجب أن يكون قاموسه أغنى من قاموس المؤلف بمرات عديدة   

ل المترجم الستخدام مخزونه المعرفي للغة        عمله في حالتي مقارنة واختيار دائمتين، ولو توصّ         

ا والكتسب نصه صفات النص       اء إرادي القتربت ترجمته أكثر من كونها إبداعً      بدون انتق

 .  المؤلف الجمالية   

2.  ا لعّبر هكذا كما يعبر بالعربية وليس    يجب أن يكون المترجم على ثقة بأن المؤلف لو كان عربي

ولكن على أي شيء تعتمد هذه الثقة؟ إنها تعتمد على إحساس دقيق بالزمن وعلى            .   بشكل آخر

.   عرفة جيدة بالمؤلف وعلى اإلحساس بأحاسيسه أيًضا والقدرة على الوصول إلى كنه العمل           م

بد من عمل طويل قبل البدء بكتابة أولى الكلمات لكي تصل إلى حالة تحس فيها بأنك            لذلك ال

 . ا  ناجحً  وإنما تنجز بذلك عمالً ، تكتب ما تمثلته وال تترجم 
 

إلى   من المجاالت، فإنه بالنسبة    مجال  نجاح في أي   ا ألي ا أساسيإذا كان حب العمل شرطً   .3

بد أن تحب كاتب المقال وتحب النص وإال ستعيش حالة ركض              فال . لترجمة شرط محدد   ا

   .وهذا لن يقود بالتأكيد إلى عمل ناجح  .    التخلص من عبء العمل  متعبة باتجاه النهاية محاوالً    
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ة على  ، ومع كل هذا هناك أعمال عصيّ  بد أن يكون هناك خيار واسع أمام المترجم     ولذلك ال

الترجمة لصعوبة عكس كنهها بدون إلحاق تشويه كبير بها؛ لذلك فالنصيحة هنا هي أن تحاول              

ترجمة ما تهواه نفسك ألن النفور والملل وقهر النفس أشياء لن تولد الدقة أو الجمال في يوم       

 !  من األيام

 

ذا يعني أن تقول ما تريد على لسان اآلخرين، فإن          فه، ا أن تترجم نص  :  مسؤولية اختيار المقال     .4

    ن نذروا أنفسهم وا، وما المترجمون إال مبدع   حجم ما أبدعته اإلنسانية حتى اآلن كبير جد

 .إليصال هذا التراث الفكري إلى شعوبهم مقابل أن يقولوا ما يريدون    
 

اج صداقة حميمة    إذا كانت الترجمة عبارة عن عالقة بين كاتب ومترجم، ونتائجها هي نت    .5

ا من جهة المترجم     ا خاص   وإن ابتعدا بالزمن عدة قرون، فإن هذه الصداقة تتطلب حذرً          ،بينهما

ويمثل هذا األمر خطورة  .  من سيطرة المؤلف عليه أو من جنوحه للسيطرة على المؤلف 

خاصة عندما يترجم المترجم لعدة مؤلفين في زمن متقارب، حيث يكمن الخطر في سيطرة       

 .  ا لشكل واحد وتبقى الفكرة فقط    ا فتخرج الترجمات اجترارً      رجم عليهم جميعً المت
 

 قام المترجم بترجمة مقال جماهيري كما يقول الفيلسوف الروسي تورجينيف؛ فهو ال يعمل        ذاإ .6

ا لعملية الترجمة، ألن     ا هام ا اجتماعي ختصين مادة للبحث والنقد، وهذا يضيف بعدً     م لكي يقدم لل

 . اء، وأمامه تكبر المسؤولية    ى هو لجمهور القرّ الحكم األقو 
 

 اللغة العالمية ليست اللغة التي يتكلم بها عدد كبير من الناس، بل هي          :يقول أحد المترجمين  .7

ولو توفر هذا الفهم للغة        . اللغة التي ترجمت إليها مؤلفات ومقاالت من مختلف اللغات العالمية              

،  و أنها اللغة التي يترجم منها إلى جميع اللغات، وهذا        خر وهالعالمية لتوفر بالتأكيد نصفه اآل    

تشير إحصائيات منظمة اليونسكو       إذ ما لم يتحقق حتى اآلن للغتنا العربية،         ،  لألسفويا 

 من الكتب   ،ال يزيد سكانها على أربعة ماليين نسمة ، التي    إسرائيلما تترجمهالمنشورة إلى أن  

 ! مته الدول العربية مجتمعة   والمقاالت العلمية يزيد على ضعف ما ترج   
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 ؟يا للمقال العلمكيف تُصبح مترجمً 

 أنه ليست   ومع.   بفعل الظروفإماا وّما عمًدإيصبح الناس مترجمين عادة بإحدى طريقتين؛   

 اإلعالنات التي تطلب مترجمين للعمل في       فإن ، ة ترجم في ال الت أكاديمية رسمية للعمل     هناك مؤّه

تميل إلى طلب خريجين ذوي مؤهالت مهنية وثالث سنوات من الخبرة         المجالت الصحفية والمهنية      

 . على األقل 

ا غير منطقي، لكن من خالل تجربتي في الترجمة الطبية، وجدت أن إسناد        قد يبدو هذا أمًر

ا ا في اللغة األصلية ولغة الهدف، يعد أمرً     نص طبي متخصص لغير األطباء، مهما كان مستواهم مرتفعً    

 . ملها طر، كان ينتهي في غالبية الحاالت بقيامي بإعادة ترجمة النص بك        ا بالمخا   محفوفً 

"  عامة"ومن هنا سنفترض أن من يقوم بالترجمة العملية للجمهور، يمتلك على األقل معرفة      

بالعلوم التي سينقلها إلى القارئ العربي، وسنتطرق إلى العديد من الجوانب العملية للترجمة على مدى             

   .الصفحات التالية    

    ولنبدأ من البداية، فإذا كنت أكملت دراستك األساسية وقمت ببعض المحاوالت في الترجمة،           

ا، ستحتاج بعد    أو حصلت على دورة تدريبية في مجال الترجمة الصحفية، وأردت أن تصبح مترجمً            

كنك ا أن تترجم في كّل موضوع يم  سُيطلب منك دائمً   ف،  امترجًمفإذا أصبحت     . اكتساب الخبرة   إلى  ذلك 

 ! تخيله 

 من الناس يمتلكون مفاهيم خاطئة عما يلزم ألن تكون         ا كبيًرا هناك عددً  ؤسف أّنومن الُم

 : منهاا،  ا ماهرً مترجًم

 صات؛   يمكنك أن تترجم في كّل المواضيع والتخصّ    ف،  ا محترفً  امترجمً إذا كنت  -1
 

 إذا كنت تتحدث لغة أجنبية بطالقة، فبوسعك أن تترجم إليها بصورة تلقائية؛           -2
 

 نائي اللغة؛   جري محادثة بلغة أجنبية، إذن فأنت ثُ     إذا كان بوسعك أن تُ -3
 

ى ل إالمترجمون قادرون على قراءة األفكار، ويمكنهم أن ينتجوا ترجمة متقنة دون الحاجة               -4

بهمة أو كُتب بشكل    استشارة مؤلف النّص األصلي، بصرف النّظر عما إذا كان يضم عبارات مُ          

 ؛  ئسي
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 النظر عن المدة التي استغرقتها     وبقطعات قبل اعتماد النسخة النهائية،      مهما كان عدد البروف -5

نه   إا، إذ نظرة واحدة لالنتهاء من المهّمة، ووقت قليل جد   إال إلى العملية، ال يحتاج المترجم    

ففي جميع    . لتدقيق أو التصحيح   ى ا لإيفهمها بشكل صحيح من المّرة األولى دون الحاجة       

 .  بعمل كّل ذلك نيابة عنك  الحاسوب األحوال، يقوم  

 

 :اكتساب الخبرة

 في مؤسسة صحفية أو إحدى دور النشر، فستحظى بفرصة             اإذا التحقت بالعمل مترجمً     

 حيث يمكنك االستفادة من الجوانب     ، الكتساب خبرة واسعة من خالل االتصال مع المترجمين الخبراء     

 وأن تعلم أنك تتعلم ،هنا هي أن تتقبل النقد  نصيحة  أهم و.  إضافة إلى األمور اللغوية    ،العملية للترجمة  

، وأن أول خطوة للفشل هي الرضا عن مستواك ورفض طلب النصيحة         ا ومحررً اطوال عملك مترجمً 

 . ممن هم أكثر منك خبرة

 :الترجمة وإشكالية المصطلحات العلمية

 العلمي من عاني منها المترجم عندما يريد نقل ما أنتجه الفكر  إن الصعوبة األساسية التي يُ   

 من  المناسب لوضعه بدالً   يمعرفة من اللغة األجنبية إلى اللغة العربية، تكمن في إيجاد المصطلح العرب          

 .  ا لسياق الجملة    مع احتفاظه بنفس معناه تبعً     يطلح األجنب ص الم

أنه إذا كان بإمكان الباحثين الناطقين باللغة األجنبية أن يصوغوا وأن        إلى وتجدر اإلشارة هنا  

إذا كانت    ف .ا في اللغة العربية    تكروا مصطلحات جديدة باتباع عدة طرق، فإن األمر يختلف تمامً       يب

ننا عندما   أ إال  .فليست هناك أي مشكلة في ترجمته     مقابالت في اللغة العربية،       النص مصطلحات    ل

وبة تكمن  نتطرق لبعض المصطلحات األجنبية التي ليس لها مقابالت في اللغة العربية، فإننا نواجه صع                   

في وجود ألفاظ وكلمات أجنبية ليس لها مقابالت يمكن اللجوء إليها في اللغة العربية لدمجها مع ألفاظ                 

ففي هذه  . لغة األجنبية إلى  أخرى لصياغة وابتكار مصطلحات علمية جديدة كما هو الشأن بالنسبة     

أو ابتكار مصطلحات مالئمة تؤدي      أمام المترجم إال االجتهاد إليجاد حل لمشكلة صياغة         ىالحالة، ال يبق   

يمكن تلخيص هذه المنهجية     فما هي المنهجية المطلوب اتباعها لتجاوز هذه المشكلة؟            .  المعنى المطلوب   

 : في العمليات اآلتية   
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 . قراءة النص المراد ترجمته قراءة مستفيضة الستيعاب ما يريد الكاتب إبالغه للقارئ         -1

 . ليها النص جرد المصطلحات العلمية التي يحتوي ع       -2

 . وضع الئحة للكلمات أو المصطلحات التي ال يوجد مقابل لها باللغة العربية             -3

مع التفريق بين   )  ظرف ،سم، صفة افعل،  (  في الجملة  ي تحديد موقع كل كلمة أو مصطلح أجنب  -4

 . ناتيات ألشياء أو مكوّ  د مسمّ  وتلك التي هي مجرّ  ،المصطلحات التي تشير إلى صور فكرية      

 .ا لمرحلة االجتهاد   مصطلح على حدة تمهيدً   تحليل كل  -5

 . ستحضار مصدر الستخدامه في استنباط الكلمة المقابلة للمصطلح العلمي في نفس موقعها              ا -6
 

 ا لترجمته ؟ علميكيف تختار مقاالً 
 

 :  ن المواصفات التالية     ا يتضّم تفكر في ترجمة مقال علمي، يجب أن تختار نص      ماعند

 للقارئ    ا أصالً ًهصه، وأن يكون موجّ  ومات العلمية في مجال تخصّ      أن يحتوي على أحدث المعل   

  المثقف العادي، وليس نصلطالب الدراسات العلمية ال تزيد     امخصصً   وأس في الكليات   ا يدرَّ ا علمي 

فترة إصداره عن سنة واحدة في أقصى تقدير، مع وجود بعض االستثناءات في حالة العلوم التي ال        

وفي جميع األحوال يفضل ترجمة مقال حديث، خاصة وأن عملية              . امات سريعً تتبدل فيها المعلو  

 . ا عديدة في معظم األحوال  الترجمة والمراجعة والتحرير وإصداره باللغة العربية ستستغرق شهورً        
 

 الحاسوب أنت و

سة صحفية أو تجارية ترجمة مكتوبة بخط          لقد انتهى العصر الذي يمكن أن تقبل فيه أية مؤسّ     

وإذا لم تكن لديك خبرة في التعامل مع    . الحاسوب لذلك فمن المؤكد أنك ستُعد عملك بالكامل على   اليد، 

وتكمن   . ، فعليك التحلي بالصبر لتعلّم مهارات الطباعة الصحيحة والسريعة في ذات الوقت                   حاسوب ال

د من ا مع سرعتك في الطباعة، وبوجه عام، ستحتاج إلى عد     أهمية ذلك في أن دخلك سيتناسب طردً  

 :   ، والتي يمكننا تلخيصها فيما يلي     في الترجمة  البرامج التي تساعدك في عملك    

ا لطباعة وتنسيق النصوص باللغتين العربية           د أساسيعَ ؛ ُيلمعالجة النصوص   " وورد"برنامج  .1

، ويمكن الحصول على نتائج ممتازة من هذا    )أو غيرها من اللغات الالتينية (  واإلنجليزية 

 ومن المعروف أن هذا البرنامج جزء من حزمة أوفس من شركة   . ب من التدرُّالبرنامج بقليل 

،  ةترجم  في عملك في الا من البرامج األخرى التي قد تفيدك  مايكروسوفت، التي تضم عددً  
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وباور    ا بها، وهي إكسيل، وأكسيس،   ا إذا كان الملف األصلي المراد ترجمته محفوظً       وخصوصً 

 أردت إعداد عروض تقديمية الستخدامها في     ذاص إبوينت، وهو مفيد على وجه الخصو  

 .محاضرة مثالً  
 

، وتكمن فائدته للمترجم في حفظ النص بكافة         برنامج أكروبات من شركة أدوب أكروبات   .2

خصائصه، بما فيها أنواع الخطوط والرسوم واإلخراج، بحيث ال تتغير إذا فتحت على                   

زة األهم لهذا البرنامج هي أنك      والمي .   آخر– أو عميل  – أي زميل    حاسوب  أو  حاسوبك 

، أو االحتفاظ بتنسيق الملف بما فيه استخدام          حاسوبكتستطيع فتح ملفات بلغة قد ال يدعمها      

رجى مالحظة أنني أتحدث هنا عن النسخة االحترافية             ُي. خطوط غير متوفرة لدى اآلخرين  

ا من موقع  فرة مجانً  ، أما النسخة المتو   PDFللبرنامج، والتي تمكنك من صنع الملفات بصيغة      

        ، ومن ثم قراءتها  PDF، فتتيح لك فتح الملفات بصيغة      )www.adobe.com( الشركة  

 . أو طباعتها كما تشاء   
 

 هناك خالف كبير حول مدى أهمية الترجمة اآللية، ومدى كفاءة البرامج           :برامج الترجمة اآللية   .3

  وبالنظر إلى الكم ال   . ا للترجمة اآللية  المتوفرة حالي  ا في   هائل من المعلومات التي تتوفر يومي

شتى مجاالت العلوم من جميع أنحاء العالم، أرى أن الترجمة اآللية حتمية ضرورية للنهوض                

 .  بالترجمة العملية في الوطن العربي    
 

ا بما يكفي لقضاء بعض الوقت           المترجم العلمي يمكنه، إذا كان مقتنعً     نا هنا هو توضيح أنّ   وما يهّم

 من جداب البرنامج الذي يتعامل معه وتدريب نفسه على استخدامه، الحصول على نتائج جيدة        في تجري 

   ابرامج الترجمة المتوفرة حالي . 

سيحتاج األمر إلى استثمار بعض المال لشراء برنامج للترجمة اآللية، لكن من واقع تجربتي، أرى           

    وقد  ." الوافي الذهبي للترجمة   "ء هو برنامج  والذي يستحق الشرا    ،اأن البرنامج الوحيد المتاح حالي 

حصلت منه على نتائج ممتازة، وهو يقوم بترجمة صفحات كاملة، وإليك بعض النقاط العملية التي تفيد                 

 :  في الحصول على أفضل النتائج من هذا البرنامج أو غيره من برامج الترجمة اآللية       

 .  إعداد النص األجنبي بصيغة نصية    يجب أوالً -

 . ق النص المراد ترجمته في الخانة اليسرى من البرنامج        يتم لص -

 .الخانة اليمنى من البرنامج    في  ، فستجد أن النص تمت ترجمته     "ترجم "اضغط زر   -

 . يتم تظليل النص العربي ونسخه إلى الحافظة         -
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 ."وورد"يتم لصق النص العربي في صفحة جديدة من برنامج         -

ا فيما يتعلق بهمزات        في هذه الصفحة، وخصوصً     االستبداالت الالزمة على النص   جميعيتم عمل  -

، وكذلك المصطلحات العلمية         " )استخدام "بكلمة  " إستخدام "استبدال :  مثالً (القطع والوصل   

 . والمختصرات األجنبية التي يتركها البرنامج دون ترجمة      

 عدها وبعليك بعد ذلك تنسيق النص كما تشاء بحيث يتم تعديل الخطوط وإضافة الصور وما إليها،          -

 . ا لإلرسال إلى الجهة المستهدفة    يصبح مقالك جاهزً   
 

 إذا كنت تقوم بترجمة عدد كبير من الموضوعات العلمية المتقاربة          : برامج ذاكرة الترجمة  .4

  أن  الموضوع، فستجد أن هناك فقرات كثيرة تتكرر في النصوص التي تقوم بترجمتها، عليك   

 Translationسم برامج ذاكرة الترجمة     وهنا يأتي دور ما يعرف با    . ترجمها في كل مرة   ت

memory      والتي تكون عند استخدامها ألول مرة بمثابة وعاء فارغ يحتاج منك إلى تغذيته ،

 .  باستمرار بالمزيد والمزيد من المعلومات  

ويالحظ هنا أن هذه البرامج تحتاج إلى استثمار قدر كبير من الوقت والمال، لذلك إن لم يكن            

رجمة كميات كبيرة من النصوص التي تحتوي على الكثير من التشابهات،      عملك ينطوي على ت

ومن واقع   . وهناك العديد من تلك البرامج، منها ما يدعم اللغة العربية . فليس لك حاجة بها   

، وبرنامج  Wordfast، يليه برنامج   Trados  التجربة العملية، أرى أن أفضلها هو برنامج        

Deja Vu. 

ا في مهنة الترجمة العلمية، ستجد أن عليك التعامل مع عدد          قًت تعّم كلما ازدد :برامج أخرى  .5

في البداية، كنت أعتقد أن برنامج الوورد كاف      .  متزايد من النصوص ذات األنواع المختلفة   

 طُلب مني ذات مرة ترجمة نسخة كاملة من       إلى أن للتعامل مع كافة أنواع الترجمة العلمية،       

كان المطلوب هو االحتفاظ بنفس اإلخراج األصلي بما فيه             . ةمجلة أجنبية إلى اللغة العربي      

 . الصور، مع تحويل المجلة كلها بحيث تُقرأ من اليمين إلى اليسار       
  

بعد أن انتهيت  . ، وهو برنامج آخر من شركة أدوبIn Designكانت المجلة مخرجة بصيغة      

ا  ا محترمً ج اآلخر، ودفعت له مبلغً    من الترجمة، كان علّي العثور على مخرج يقوم بالعمل على البرنام         

دفعني هذا، إضافة إلى الفضول والرغبة في تعلم المزيد، إلى اقتناء                 !  ا تقاضيته عن الترجمة   يقترب ممّ 

عدد من الكتب التعليمية التي تشرح بالصور كيفية استخدام          ونسخة من البرنامج تدعم اللغة العربية،       

رى لمجلة أخرى، كان بوسعي تطبيق ما تعلمته على النسخة        بمهمة أخ تفلِّوعندما كُ.  البرنامجهذا 

 .األصلية من البرنامج، وإرسالها إلى الجهة المستهدفة بصورة قابلة للطباعة مباشرة          
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 إشكالية المصطلح العلمي في اإلعالم العلمي العربيالترجمة و

عدنان الحموي. د.أ
∗
  

 

  إطاللة على دور اإلعالم العلمي . 1

تبسيط    : افما يضطلع به هذا اإلعالم، وتحديدً     .  ا اليوم الدور التنموي لإلعالم العلمي   لم يعد خافيً   

ا من كيانهم الفكري، هو جانب     العلم وإدخال مفاهيمه ومناهجه ومعلوماته في حياة الناس وجعله جزءً       

مية، أو ما     فهذه التنمية تعتمد على مستوى ثقافة المجتمع العل       .  مهم من جوانب التنمية الشاملة للمجتمع      

 :  األمين العام السابق لليونسكو   " رونيه ماهو "ا لذلك يقول  وتأكيًد". ره العلميمستوى تنّو"ُيسمى 

 )1("التنمية هي العلم وقد صار ثقافة      " 

 في النهوض     -  ط مبّسأسلوب بتقديمها علوم العصر وتقاناته ب   -تسهم وسائل اإلعالم العلمي   

ف  ا، وتساعده على متابعة تطور هذه العلوم والتقانات وتعرُّ   بمستوى الثقافة العلمية في مجتمعه   

وهكذا تسهم هذه الوسائل في تكوين وعي علمي، من خالل نشر النظرة العلمية في المجتمع      . مسيرتها

 . والتصدي للخرافات وأشباه العلوم    

 بين   ،مي وبخاصة في العالم النا   ،ع الفجوة مات السريعة في العلوم والتقانات، تتوسّ   ومع التقّد

وهنا يأتي دور    .  اا وثقافي  رات في هذه الحقول وبين استخدامات نتائجها بطريقة مفيدة اجتماعي            التطّو

رات بحيث يتكّون    جتمعها على تلك التطوّ   الع أوسع قطاعات مُ    طّا أال وهو  ،وسائل اإلعالم العلمي  

العلم والتقانة، سواًء من حيث        التنور العلمي الالزم لدى أفراد هذا المجتمع وهم يتعاملون بمنتجات          

 . ض لنتائجها  اختيارها أو استخدامها أو مجرد التعرّ     

 

 

 

                                                 
 .ة العلوممجل رئيس تحرير  )∗(

)1( "Le développement est la science devenue culture" 
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بد أن يكون مستوى تناوِلها لما تعرضه        وبديهي أنه لكي تحقق هذه الوسائل الغرض منها، ال         

تزم تلأن  و،وهذه معادلة يجب أن تحددها مسبقًا وبدقة كلُّ وسيلة إعالمية   . متناسًبا مع مستوى جمهورها

 . )12(  بها كي يكتب لها النجاح في مهمتها    

رة،    ومن ناحية ثانية، توفر وسائل اإلعالم العلمي معلومات إضافية للمناهج والكتب المقرّ        

ق منها بتطبيقات مفيدة أو جديدة؛ وبذلك تدفع هذه الوسائل إلى إغناء هذه المعلومات         وبخاصة ما يتعلّ  

 . علم ونتائجه متاحة للثقافة والتطبيق         ما يسهم في جعل مفاهيم ال  بوتحديثها، 

كذلك تسهم وسائل اإلعالم العلمي في إزالة الحواجز بين العلم والمشتغلين به، حيث تعرِّف           

هؤالء ما يجري في الجامعات ومراكز األبحاث والجمعيات العلمية من أبحاث وأنشطة ومؤتمرات            

 . علمية وما يصدر عنها 

صات    م العلمي في الحّد من حالة االنفصال بين التخصّ        إضافة إلى ذلك، تسهم وسائل اإلعال   

صات، حيث تتطلب معظم اإلنجازات العلمية         العلمية، في زمن كثر فيه التزاوج العلمي بين التخصّ   

مداخل علمية  أو  multidisciplinary approaches  مداخل علمية متعددةالحديثة جهًدا مشتركًا بين   

 . interdisciplinary approaches  ةبينّي

ا عن  ، التي تصدر شهري  "مجلة العلوم"وإحدى الوسائل الجادة في اإلعالم العلمي العربي هي        

 وهي في ثلثي موادها ترجمة للمجلة األمريكية     1986منذ عام " الكويت للتقدم العلمي مؤسسة"

 ".  ساينتفيك أمريكان "الشهيرة 

وقد أجمعت الردود    . تقويم هذه المسيرة وفي بداية مسيرتها، قامت هذه المجلة بتوزيع استبانة ل       

 . التي تلقتها المجلة حينذاك على أهمية دورها في اإلعالم العلمي العربي         

 

 

                                                 
(2)  Can the mass media help increase developing countries' scientific literacy? 

Mack Laing; Impact of Science on Society, 144 (1987), P. 355.       
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من عملية التقويم هذه إلى الحاجة الماسة إلى استمرارها، وذلك على       " مجلة العلوم"وخلصت  

فكما هو     . صات   التخصّ واجهها في إيجاد المترجم الكفء لبعض       تزال تُ الرغم من الصعوبة التي ال   

معروف، ال تتأتى الترجمة، على أكمل وجه، في حقل من الحقول العلمية إال لمختص في هذا الحقل،            

نه من  نه من فهم األفكار المطروحة في المادة المراد ترجمتها، كما تمكّ            إذ يجد في علمه ثروة تمكّ   

 . التفاعل مع هذه المادة واختيار المصطلحات المالئمة لها       

إلى ضرورة وجود مجالت علمية عربية عامة إلى جانبها، تتناول        "مجلة العلوم" خلصت   ككذل

موضوعات علمية أبسط مما ينشر فيها، أو أقل تعمقًا، وذلك على غرار ما كان ُينشر في المجالت               

  : العلمية الرصينة التي توقفت عن الصدور لعجز مصادر تمويلها عن االستمرار في دعمها، ومنها     

العلم  وآفاق علمية ، )التي كانت تنشر في بيروت قبل أكثر من ثالثة عقود      ( العلوم،طفالمقت

 . والتكنولوجيا

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذه المجالت استطاعت أن تبني مصداقية علمية بحيث يعتمدها               

  ى مجرد   ا؛ فقد كانت تقدم الحجج على ما تعرضه من معلومات وال تقتصر عل       القارئ مادة دقيقة علمي

وكانت تصاحب عنايتَها بالمادة المكتوبة عناية مماثلة بالشكل واإلخراج وما تعرضه من صور            . سردها

وما أحوجنا اليوم إلى هذا بسبب ما أحدثته مستجدات العصر من تغيير في بعض عادات             . ورسوم بيانية

 . لورق وعاًء للثقافة    القارئ في العالم النامي بالذات الذي جذبته اإلنترنت، وصار ال يرى في ا          

 إشكالية المصطلح العلمي في اإلعالم العلمي العربي   . 2

لتعبير عن المستجدات التي يبدعها الفكر    إلى ا  ، وهي تسعى   اإلعالم العلمي العربي  وسائَلإن 

تتمثل في مفاتيح    مشكلة  تواجه  ،ي تتطور بسرعة مذهلة التويتوصل إليها العلم وتعرُضها التقانة   

"المصطلحات العلمية     "في المعرفة، أي    
 )3(

ا عن مواكبة ركب التقدم  فما هو متوفر منها مازال عاجزً  ، 

 :  كما في  ا عن الحياة العملية والعامة في الوطن العربي؛الكثير منها ظل بعيدً والعلمي، 

 

 

                                                 
 نظر، اُ المصطلحات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، فلها مشكالتها الخاصة يقتصر بحثنا على المصطلحات العلمية في العلوم الطبيعية، أما )3(

 .1/1999، 424، عدنان مسلم،  المعرفة، العدد "أزمة المصطلح في العلوم اإلنسانية واالجتماعية: "
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 فاكس    مقابل    ناسوخ  –مثالة     

 المالريا   "   البرداء    

 راديو  "   مذياع   

 بةشي  "   رقاقة     

 إلكترون  "   كَْهرب   

 أيون  "   شاردة   

  ِاستنت   " ) في الطب  ( وشيعة   

 اإلنترنت   "   الشابكة  : حديثًا و 

     ا في بعض الدول العربية  وإن كان بعض هذه الكلمات قد لقي قبوالً نسبي . 

ا لطبيعة ما    وطبيعي، أن وسائل اإلعالم تواجه مشكلة المصطلحات بدرجات متفاوتة تبعً      

عرضه ومستواه والوسيلة اإلعالمية المستخدمة في ذلك؛ وبخاصة عندما يكون العلم الذي تعرضه    ت

 . د مادة إخبارية أو معلوماتية من دون سياق أو صلة بالدور المنوط بهذا العلم       ليس مجرّ 

فمشكلة المصطلحات العلمية تغدو أكثر إلحاحا عندما تُقدِّم وسائل اإلعالم، ضمن رسالتها في                 

هل " خاص، على تغيير أسلوب تناولها للمواد العلمية بما يتجاوز مستوى        وجه وعية والتثقيف العلمي ب الت

فتبسيط   !  ، وكأن جمهورها يرى في العلم شيئا من الخيال يصعب تصديقه           !" صدق وال تصدق  " أو " تعلم؟

 . . .ا وراء المثيرات  وليس بترك اللُّباب سعيً     . ..العلم يجب أن يتم بالعلم  

روض العلمية اإلذاعية والتلفزية الحالية، ليس ثمة حاجة تذكر إلى مصطلحات علمية                      ففي الع  

ر العلميين، حيث   وهذا ُينفّ . "اًيجديدة، حيث ينصب االهتمام في معظم تلك العروض على جعل العلم مسلّ     

    ي تبسيط   بالفتوح العلمية الجديدة ويغالي ف     إالا   ال يهتم حالي يونيقلل من أهمية أعمالهم؛ فالتلفز    

 . )4("عرضها

                                                 
)4(  Is good, Popular Science Television Possible?  

Micheal Mosley; Impact of Science on Society, 152 (1988), P.387        
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 المصطلح العلمي إال نسبة ضئيلة من المادة العلمية؛ فحتى في كتاب                 وِّنوعلى أية حال، ال يك     

 .)5(من مادته% 2طبي ال تتجاوز هذه النسبة    

 العربي، ولما كان     الوطندة على نطاق    أن المصطلحات العلمية العربية ليست موحّ         إلى   ا ونظًر 

العربي بأسره، وليس إلى جزء منه، أو إلى     الوطن  ا بطبيعة الحال إلى    ًه موّجاإلعالم العلمي العربي

العلميين وحدهم، فال مناص لهذا اإلعالم إال االعتماد على المصطلحات التي شاع استعمالها، وإن لم                 

تكن من بين ما أجمعت عليه بعض الهيئات المعنية بصياغة المصطلحات العلمية، أو إن لم تكن من            

في المعاجم التي تعّج بها المكتبة العربية والتي اختلطت فيها المصطلحات وتضاربت، إذ                " يرد بين ما

 . )6( ..."لجأ أغلبها إلى التوسع الفردي الختيار ما يروق لمؤلفيها من ألفاظ          

وفي معظم الحاالت، تكون تلك المصطلحات العلمية الحديثة التي يشيع استعمالها من بين            

، وذلك عندما تُنقل الكلمة األجنبية أو المختصر     دخيلة؛ أي إما أن تكون )7(َربةالمستعالمصطلحات    

أو تكون ...)  إنترنت، فاكس، باركود، إيدز، يونسكو،    : كما في (ى إلى العربية ا ومعنً األجنبي لفظً  

:   كما في(ى مع تغيير في لفظها األجنبي    ، وذلك عندما تنقل الكلمة األجنبية إلى العربية معنً   معّربة

  ).  stent، ِاستنت workshop، ورشة  medal، ميدالية   yacht، يخت    )8(فيزياء

  ال فيضع معظمها   " المصطلحات الجديدة التي لم تجد َبعد مقابالت عربية لها،      ما يتعلق ب  أما 

ف اإلعالميون خبر مكتشف جديد، فإنهم يسارعون ، إذ حين يتلقّ)2(" رجال العلم، وإنما رجال اإلعالم   

وأمام التدفق الهائل لسيل هذه المصطلحات، فإن         .  مة تسمي هذا المكتشف أو هذا الحدث إلى وضع كل 

  –وسائل اإلعالم العلمي تجد نفسها مضطرة إلى استعراب تلك المصطلحات بحيث تُبذل الجهود الثمينة             

                                                 
 ).   1997 (43، عبد الوهاب اإلدريسي ، مجلة اللسان العربي، العدد "تعليم الطب بلغة األم " )5(

 .5، ص ) 1991( المعجم الشامل لمصطلحات مجمع اللغة العربية في العلوم التقنية والهندسية،  بيروت  )6(

 ".راًضا لغويااقت"أو " استعراًبا" وتسمى العملية  )7(

، كاصد " من جهود المجمع العلمي العراقي في التعريب: "نظراُ".  عز الدين التنوخي" الفرنسية عرَّبها من قبل physique من كلمة  ) 8(

 .67، ص 10، السنة 19، العدد التعريبالزيدي، مجلة 

، )2003  (3العدد   "  دراسات مصطلحية:  "م الخياط،  في ، محمد هيث"مالحظات ميدانية : حول وضع المصطلح وتعريفه :  "نظر  اُ )2(

 .37ص  
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صرنا    من أجل تلبية حاجات االستعمال العاجلة لمواكبة ع      –التي يتطلبها إيجاد كلمات عربية صميمة     

 . فيما ننقله إلى لغتنا من مختلف العلوم    

، عندما كان رئيًسا لمجمع اللغة العربية        إبراهيم مدكور  وهذا ما أكد عليه المرحوم الدكتور    

 :بالقاهرة، وذلك في معرض تبريره عدم لزوم كون الُمستعَرب على أبنية العرب، حيث قال         

 " . ال فيه بتبادل األلفاظ كما نتبادل األفكار والمعاني       العلم تراث اإلنسانية جمعاء، ويجب أن ُيفسح المج       " 

ز اللغة ليس مفرداتُها، وإنما    مّي ما ُيكذلك يجب أال نخشى طغيان الُمستعَربات على لغتنا؛ إذ إنّ    

وهذا ما يجب أن نحرص عليه لسالمة لغتنا، وليس بالتضحية بوظيفتها        . أصولها وقواعدها ونظامها  

.   فاللغة وسيلة لترقية العلم والتقدم به وليست غاية بحد ذاتها           .  ي افتراضي األساسية من أجل نقاء لغو    

 . ى الحفاظ عليها إال بإقحامها في جميع المجاالت وتطويعها لنقل أكبر قدر من المعلومات             كذلك ال يتأتّ

 المصطلحات الحديثة        – إن لم نقل جميع    –وفي نظرنا، إن ما ُيرجح االستعراب هو أن معظم          

 : تعبيُر عنها بسهولة ووضوح إالّ باستعمال ُجمل طويلة لشرحها، مثل     ال يمكن ال

 تشوهات القشرة األرضية؛   ) : في الجيولوجيا    ( تكتونيك  •

 . رسالة أو إعالن ُمقحم على بريد إلكتروني خاص     ) : في المعلوماتية   ( سبام  •
 

لها حبيسة   كما أن إرغام كلمات عربية قديمة على أن تتخذ ثوب اللغة العلمية الحديثة، يجع         

 ... بعض المعاجم ليس إال   

نا إلى    استعمال مصطلح جديد في لغات صانعي العلم الحديث، يجب، أن يحفزّ       ثم إّن

  .  خاص وجه  ر العلمي بوهذا من األهمية بمكان لجعل لغتنا رفيقة للتطوّ     . )∗( استعرابه

ذا التفرد من العسير على  فما فائدة تَفَرُِّد لغِتنا في التعبير عما درج في تلك اللغات؟ ألن يجعل ه      

قد ُينَفِّر الباحثين العرب الذين أتموا     وأبنائنا متابعة ما ُينشر من أبحاث في لغات صانعي العلم الحديث؛          

أو اإلسهام فيما ُينشر من أبحاث أو دراسات بلغتهم األم، وقد     /دراساتهم العليا بتلك اللغات من متابعة و    

  اإلعالم العلمي العربي؟   يدفعهم إلى اإلحجام عن المشاركة في    

                                                 
 .استعراباً أو ترجمة أو مقابل كلمة معجمية: وبوجه عام، إن المصطلح بطبيعته هو الذي يحدد كيف ينقل إلى العربية) ∗(
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 بعد أن الشابكة اسم  اإلنترنت ما جدوى أن نطلق اليوم على   : وعلى سبيل المثال، نتساَءل هنا  

شاع وانتشر اسمها األول واستقرت داللته، إضافة إلى أنه االسم المعتمد والمتداول في جميع اللغات            

سم الجديد لإلنترنت في استفحال ظاهرة      األوروبية الرئيسية على األقل؟ أفال ُيسهم إدخال هذا اال  

 الفوضى المصطلحية؟      

وقد ال نرى غضاضة في ذلك لو تمت هذه التسمية الجديدة في بداية دخول المصطلح إلى      

 ... !عالمنا، كالمولود يسمى ساعة والدته  

ا للمصطلحات الجديدة؛ لكن      ومن المؤكد أنه ليس من المتعذر على العربية أن تضع ألفاظً    

وهكذا لم تصمد المصطلحات العربية األصيلة التي ُوِضعت مقابل         .. .ة في شيوع هذه األلفاظ العبَر

 ... كسجين، هيدروجين، نتروجين، فيتامين، هرمون، بنكرياس    وُأ: المصطلحات الدخيلة     

ن ترجمة المصطلح العلمي الجديد تؤدي، في معظم الحاالت، إلى اختالف ترجمته            وكذلك فإ

أما المستعَرُب فصيغته واحدة  رجم له فيه اجتهاُده الخاص، الصائُب في نظره؛        منذ البداية؛ فكل مت 

 .(*)اتقريًب

ا مقابل آخر عربي أصيل ظّل    ثم ما الفائدة من تغيير مصطلح شاع بين أهل الصنعة ُمستَعربً  

 . ناسوخ ومثالة مقابل فاكس    : إلى حد ما حبيس معظم األدراج؟ لنتذكر مثالً    

تها ومرونتها؟ أو ليس في    على حيويّ على استيعاب األلفاظ الدخيلة دليالً     أو ليست قدرة العربية  

 هذا االستيعاب إثراء لها؟   

ا فيما قام به السلف من استعراب للكثير من المصطلحات               لعين بأسً هذا وال يجد بعض الُمطّ   

 ويمسك واأللفاظ، ومنها ما استُخدم بحروفه ألصواتها، بحجة أن السلف كان حينذاك يصنع الحضارة        

:   اءلـلكن ال بد لنا هنا من أن نتس     !  لكن هؤالء يظنون أن استمرار هذا النهج يعني التبعية      . ..بزمامها

  ؟ وص خص ال  على وجه ا كان عليه السلف في العلم والتقانة      ا مّمأو لسنا اليوم في وضع أسوأ نسبي 

                                                 
شذرة،  جذاذة،  شدفة،  رقاقة،   : عدة ترجمات في معاجم مصطلحات الحاسوب، منها   chip المعرب عن ةیپش فمثال، للمصطلح  (*)

 .  شريحة

تخرب موضعي في النسج يؤدي إلى تلف (مدلوالً محدداً )  lesion: وبالفرنسية  (lesionالمعرب عن "  ليزيون"كذلك فإن للمصطلح  
سده من عاهة أو مرض أو كلُّ ما يصيب شيًئا فيف" (آفة: "عامة من ترجمته إلى كلمة أفضلفتعريبه هذا ) وتفرق اتصال في مكونات النسج

 ) .قحط
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العربية حية في       اللغة ولم ال نبيح ألنفسنا اليوم ما أباحه السلف لنفسه؟ ولم ال نجعل      

 مصطلحاتها؟   

المصطلح األعجمي في    " في كتابه  " إبراهيم بن مراد"وخيُر رّد على ذلك ما جاء على لسان  

على اللغة اليونانية في عصر         ) للغة العربية   (وهذا االعتماد الكبير   : ".. .)3( "كتب الطب والصيدلة العربية     
ا    قويتنتاج مهم، وهو بقدر ما يكون المجتمع مستقالً ازدهار الثقافة العربية اإلسالمية ينتهي بنا إلى اس   

وما رأينا عند  . اا محافظً  ا يكون تقليدي فً ا متخلّ ا على الغير، وبقدر ما يكون ضعيفً ا متفتحً يكون متسامًح
 ." المحَدثين في عملنا هذا من رفض لالقتراض اللغوي هو دليل يؤكد هذا االستنتاج     

  لمجلة العلوممالحظات حول العمل المصطلحي  .3

فعندما تُدخل .  تلتزم المجلةُ قدَر اإلمكان بالمصطلحات الشائعة الواردة في المعاجم الرصينة          .1

ليزي؛ وعند اللزوم تضع له في حاشية المقالة       جا، تضُع إلى جانبه مقابله اإلن     ا جديدً مصطلحً  

  المترجمة تعريفًا علمي  اا معجمي . 
 

رادف بين قوسين، ويكرر ذلك مرتين ِضع هذا الُمإذا كان للمصطلح المعتمد مرادفٌ، وُ  .2

 .متتاليتين إذا ورد في المقالة أكثر من مرة   

 greenhouse)  مفعول الدفيئة  (مفعول االحتباس الحراري ، اعتمدت المجلة المصطلح     فمثالً

effect               بعد أن كانت تستعمل بعض مقابالته الواردة في المعاجم المختلفة للمصطلحات ،

 مفعول   – مفعول البيوت الزجاجية    – مفعول البيت األخضر   –مفعول الُجنّة   : هاالعلمية، ومن 

 . الدفيئة 

ر اختيار أحدها، تلجأ المجلة إلى          د المقابالت العربية لمصطلح واحد وال يتيسّ      وعند تعّد .3

 :  استعرابه؛ كما في  
 

ومن مقابالتها في معاجم مصطلحات       ):  ثت لكونها أداةً صغيرة وقد ُأنّ  (chipشيپة  •

 .  شريحة– رقاقة    – شُدفة  – جذاذة –شذرة  : الحاسوب 

 . ِشفرة– َجفْر  –راموز  : ؛ ومن مقابالتهاencoding تكويد – codeكود  •

                                                 
 .314 الجزء األول،  ص ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت (3)
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 رمز – كود قضيبي –شفرة الخطوط العمودية    :   ومن مقابالتهاbarcodeباركود  •

 .  كود مخطط – ترميز قضباني   –القضبان المتوازنة    
 

، اعتمدت   فمثالً.  ر االشتقاق منها عند الحاجة     تعربات التي يتعذّ  تُحجم المجلة عن استخدام الُمس      .4

 بدالً)  ومصدرها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم          (computerحاسوب   : المجلة الكلمة    

 عقل  – رتابة   – حاسب إلكتروني     –حاسب آلي     :  ؛ ومن مقابالتها  حاسوب من الكلمة الشائعة     

 . computerizationواشتقت منها كلمة حوسبة    .. .!  نّضاد– نظّامة   –إلكتروني  
 

تلجأ المجلة إلى االستعراب عندما ال تؤدي ترجمة المصطلح إلى توضيح مدلوله العلمي، كما              .5

م مات األولية على هذا الجسيّ    ، وهو االسم الذي أطلقه مكتشف أحد الجسيّ     quarkكوارك   : في

:  قرؤها؛ ويعني في األلمانية الدارجة     ا هذا االسم من رواية للكاتب جيمس جويس كان ي     مستعيًر

 . هراء
 

، وتعني في    hashingتهشيش : ح المجلة استعراَب المصطلحات المحدودة االستعمال؛ مثل        تُرّج .6

 . نة برقمتجزيَء ملٍف حاسوبي وتلبيَده في منطقة معيّ     : المعلوماتية 
 

 عام إلى  وجهلة ب  ولتسهيل االشتقاق من المصطلحات والنسبة إليها واإلضافة إليها تسعى المج        .7

ومن أجل ذلك، على سبيل المثال، نحتت من إنسان آلي           .  أن تُفِرَد المصطلَح الواحد بلفظ واحد      

robot إنسالية ، واشتقت منها  إنسالةrobotics. 
 

ا إلى الحد من التباين اللفظي للمستعربات تُكتب بأقرب شكل إلى الطريقة التي تلفظ بها                      وسعًي .8

 ؛ v)  وعليه ثالث نقاط   (ڤ ؛ pپ  :   ذلك تستعمل الصوامت األعجمية   في اإلنكليزية؛ ولتحقيق   

 . گ الكاف الفارسية   

 

 . حروف العلة وليس التشكيل؛ ولهذا تكتب شيپة بالياء      الضبطا ما تستعمل المجلة في     هذا وغالًب

ا ال شك فيه أن خير سبيل لتوحيد المصطلحات، هو تواتر استخدامها؛ وهذا دور تقوم به         ومّم 

   .اإلعالم العلمي في معظم الحاالت    وسائل 
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 تغطية األحداث العلمية 

  مدحت األزهري.أ

 ما هي األحداث العلمية وكيف يمكن تغطيتها؟   

 هذا السؤال أمامي وجلست أفكر فيه، وتساءلت ما هي األحداث العلمية، وهل      لقد وضعتُ

 ،    رق التغطية من حدث إلى آخر      تختلف من مناسبة إلى أخرى أم أنها جميعا متماثلة؟ وهل تختلف ط         

أم أن هناك آلية واحدة أو قاعدة مشتركة يمكن تطبيقها على جميع األحداث العلمية؟ وأستطيع القول       

 ألهميته من حيث    أوالً؛ن األحداث العلمية هي كل ما يستوجب أو يستحق الكتابة عنه ومتابعته        إبداية 

 . لجماهير  ى ا لإا ألهميته بالنسبة     وثانًي،هو

ما اتسعت القاعدة الجماهيرية المعنية به، أو التي يمثل لها هذا         وتزداد أهمية الحدث العلمي كلّ  

 على   تجرير لنا تمييز الحدث العلمي المهم من بين األحداث التي    ولكي يتيسّ . الحدث أهمية خاصة   

عالمية،  مدار الساعة، وتحديد مدى أهميته، عليك أن تضع نفسك فى موضع المتلقين لرسالتك اإل          

 منهم بقدر كاف ألن وتتلمس أي هذه األحداث يمس المصالح المادية، أو المعنوية، أو كليهما، ألكبر كمٍّ       

ا لمعاودة نتائجه الطيبة، وتحسين      معرفة المزيد من تفصيالته، وتحليلها، وتفسيرها، التماسً       ى لإيدفعهم 

، أو التخفيف من حدتها أو اإلقالل من معدل         ، أو تثبيطها، التقاء المضار الناشئة عنها          نوعيتها مستقبالً

ولذلك، فالعامل األساسي في تحديد أهمية حدث       .  ، خاصة إذا كان األمر يتعلق بكارثة   حدوثها مستقبالً

 ما هو ما يتحقق عنه من منافع، أو يتخلف عنه من أضرار، وليست أهمية القائم بالحدث، كما             علميٍّ

 أحد العلماء لدواء جديد قوي المفعول رخيص الثمن لعالج أحد          ا من قبل، ولهذا فإن توصل  كان شائًع

   ماليين جنيه مثالً  10األمراض السرطانية، يكون أكثر أهمية من تصريح لوزير الصحة، عن اعتماد            

 .  لشراء مستلزمات دوائية للمستشفيات الحكومية    

ذا كان لهذه األرقام    وبالطبع فإن أهمية الحدث ال ترجع إلى ضخامة ما يحتويه من أرقام، إال إ            

اإلضرار بأحد العوامل البيئية المالئمة لحياة         ف ؛دالالت ذات مغزى، يعرف به مدى الفائدة أو الضرر 

 مليون بيضة سمك، يوجد منها   100ضة لالنقراض، أكثر أهمية من إتالف     عرّ سلحفاة من فصيلة مُ  

ن  إ ا، أو غير مسبوق من قبل، إذ   فًوال ترجع لمجرد كون الحدث طري     الباليين في مختلف أنحاء العالم،     

  .فيه ما ال طائل  الهتمام بالحدث، ليس مجرد الترفيه، وال التسلية، وال قضاء الوقت في       ى ال إالدافع 

 أو على العكس من ،ا من األهميةا إضافي   في إكسابه قدرً لهما أثر  هكذلك فإن مكان إعالن الحدث وزمان 

  عن اختراع أو ابتكار جديد أو مركب دوائي جديد من    ح مثالًفإذا صدر تصري   . ذلك التقليل من أهميته  
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    من عامة الناس    يمركز أبحاث علمية أو مؤتمر علمي، يكون أكثر أهمية مما لو صدر عن فرد عاد         

 .   من الصدقية والجدية   ا عاليً ا عيادته الخاصة، فالحالة األولى تكسبه قدرً         يأو حتى طبيب ف  

 :أنواع األحداث العلمية

، ودورية حدوثه  ه طبيعة الحدث وتقنيات    : من بينها،ا لمعايير عدة  تصنيف األحداث العلمية وفقً  يمكن 

 :  إلى

المؤتمرات العلمية الكبرى التي تعقدها الهيئات العلمية بالجامعات والمعاهد العلمية والمراكز          -1

         العالم، وعليك   ا في كل أنحاء      البحثية، بصفة دورية، أو غير دورية، إذ يعقد منها المئات يومي

ا لقدر النفع أو الضرر المتوقع لما يثار خاللها من           ا وفقً تحديد أيها أكثر أهمية وأمضى تأثيرً     

 أو ما يتخذ على أثرها من قرارات ملزمة وما يترتب عليها من نتائج مثل مؤتمرات              ،فعاليات  

ر  لي حول تغيّ  ومثال ذلك المؤتمر الدو   .األمم المتحدة حول قضايا الصحة أو البيئة وغيرها        

 . 2006المناخ الذي عقد بالعاصمة الكينية نيروبي في نوفمبر من عام       

براءات اختراع، وتقديم    ومنها اإلعالن عن اكتشاف علمي جديد، أو  : المكتشفات الحديثة   -2

ا في  ا كبيًرحدث تغييرً  مما يتوقع له أن يُ   ،  النظريات  ىحد إ ر أو تدحض أطروحات جديدة تفسِّ   

 .معرفة بعض أسرار الجينوم البشري   ى ل إ مثل التوصل   ،لحياة مسارات العلوم وا  

الظواهر الكونية، والطبيعية، والبيئية مثل الزالزل والبراكين والفيضانات واألعاصير وما          -3

ر فجائي غير متوقع   يرتبط بها من تفسيرات، ورؤى أو تحديد لمواعيد تكرارها، أو حدوث تغيّ    

 مثل المد البحري   خطيرة،آثار ى لإ ي يؤد قدها، ر طبيعتها، ومساراتها، ومعدالت تكرا   في

 ). يتسونام (الكبير 

 . مثل يوم األرض، واليوم العالمي للبيئة، واليوم العالمي لإليدز وغيرها      : األيام العالمية   -4

األبحاث والدراسات العلمية المنشورة أو المعدة للنشر العلمي مثل رسائل الماجستير،          -5

ات واألبحاث التطبيقية، والمشاريع البحثية، وسجالت الرصد          والدكتوراه، واألبحاث، والدراس  

ا من تلك األصناف، ولكن نقصد تلك التي يتوقع أن يكون       قصد هنا أي  ن وال .اإلحصائي، والبيئي  

 فليست كل األبحاث والرسائل العلمية بالطبع ذات أثر كبير على             ،  علمي كبير لصدورها أثرٌ  

 . الناس 
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 :التغطية المسبقة للحدث

بدأ التغطية المسبقة للحدث بمعرفة ماهيته، وموعد حدوثه، وتدوينه، مع نبذة موجزة، في         ت

متابعتك المستمرة لألحداث،       ب ويمكنك معرفة مواعيد األحداث العلمية      . خاص بذلك   جدول أعمال 

بموقع    صفحة العلوم والتكنولوجيا      :لفعاليات العلمية مثل    جداول أعمال ا   والمواقع اإللكترونية التي تحوي     

 ومواقع المنظمات العالمية الكبرى ذات الصلة بالمواضيع العلمية كصندوق األمم         ،"إسالم أون الين"

لخ، والنشرات     إ... ) اوـالف ( ومنظمة األغذية والزراعة العالمية      ، ومنظمة الصحة العالمية      ،المتحدة للبيئة  

لكترونية لحضور      إة وصة المعنية بمجال الحدث، وما يصلك من رسائل، ودعوات بريدي          المتخصّ 

ا ما   فعادة ما يعلن عن الحدث العلمي الكبير قبل وقوعه، ونادرً  .تها، وزمالء العمل، ورؤسائك  الي افع

العالقات    )إدارات أو (ويفضل أن تسرع بمجرد معرفتك بموعد حدث ما باالتصال برجال    . ا يكون فجائي 

 الحدث لديهم، وتوثيق صلتك بهم، فهم     العامة في الجهة المعنية بالحدث، وتسجيل رغبتك في تغطية         

وسائل بخير معين لك في الحصول على معلومات وافية عن الحدث، فاحرص على أن تزودهم     

 الموقع اإللكتروني لفعاليات الحدث، وخاصة         عن طريق وكذلك يمكنك التسجيل .ك لاالتصال المتاحة   

ر مما تحتاج إليه من معلومات إلعداد     ا بالكثي إذا كانت الفعاليات ستجرى في مكان بعيد، يزخر أيضً      

 . رسالتك اإلعالمية على نحو سليم   

 :المؤتمرات الصحفية

ينبغي أن تحرص على حضور المؤتمرات الصحفية التي تعقدها جهة الحدث لإلعالن عن              

تفاصيله، وليكن وصولك قبيل الموعد المحدد بوقت يسمح لك بتوطيد صلتك برجال العالقات العامة،               

، وال   الشخصيات الرئيسة للحدث، التي عادة ما تحضر المؤتمر الصحفي، وال تكن متعجالً            ومجالسة  

 يتعلق بالحدث خالل هذه الجلسة، فكل ما تريده وأكثر سيقدم لك في المؤتمر، وإنما       شيءتسأل عن 

جالسك   اجعل منها مقابلة ودية، واشغلها بالحديث عن موضوعات عامة أو شخصية، حتى ال يتبرم مُ          

معن في قراءة    ويجب أن تُ . ي ينتظر مثلك انعقاد المؤتمر، فتسوء العالقة بينكما بدل أن تطيب  الذ

البيانات، والنشرات، وسائر المطبوعات التي توزع في المؤتمر، وتأكد أنها تفي بكل ما تريد معرفته،       

دت نقطة ما      أما إذا وج  .  نه من معلومات واضح، وليس لديك أية استفسارات بشأنها         وأن كل ما تتضمّ  

  إلى   ك من خالل حديث المتحدثين، فيمكن أن تؤجل أسئلتك لتوجهها   إليتمثل أهمية خاصة بالنسبة   

  تغطية   ي غيرك من المشاركين فعن، وبذلك تنفرد بنقطة أو جانب خاص يميزك       مباشرة  المتحدث
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لعنوان الرئيسي الذي    بد من إلمامك با    ا، على سبيل المثال، فال     ا علميفإذا كان الحدث مؤتمرً       .الحدث 

يدور حوله، وموعد انعقاده، وغايته، وأهدافه، والمحاور التي ستجرى حولها فاعليته، والجدول الزمني                 

التفصيلي لها، والموضوعات التي سيتم تناولها، وعدد الشخصيات المشاركة به، وقائمة بأبرزهم،             

 أبرز الحضور، مثل كون أحدهم أبرز        والبلدان أو الهيئات التي يمثلونها، وحيثيات تضمينهم قائمة        

علماء مجاله، أو حاصل على العديد من الجوائز الدولية واألوسمة الرفيعة في مجاله، أو لكونه يمثل          

 لك  تك اإلعالمية، وكذلك أسماء الشخصيات التي يمكنك الرجوع إليها إذا عنَّ              لمقر وسي التي هي   الدولة  

 .  مقرر، وسكرتير المؤتمر، ورؤساء الجلسات    اللمنسق العام، و  ا:  بعض األمور خالل انعقاد المؤتمر مثل  

 :المعلومات األرشيفية

يفضل أن تثري تقريرك ببعض المعلومات األرشيفية، مما توفر لك من التغطيات التي قمت         

ا ألحداث ذات صلة بموضوع المؤتمر، أو من األرشيف، أو المكتبة الخاصة بك أو بوسيلتك             بها سلفً 

 عن موضوع ة يمكنك التزود بالكم الهائل من المعلومات المتوفر  ذلك ك.و المكتبة العامة  اإلعالمية، أ

وتزداد أهمية المعلومات األرشيفية      . الحدث على الشبكة الدولية للمعلومات بالعربية، وغيرها من اللغات            

 افتتاح أحد     عند التغطية ألحداث المناسبات الدورية، والظواهر الكونية المتكررة، وكذلك عند إعادة          

  المدةن العديد من المعالجات الصحفية لنشرها متعاقبة خالل           المتاحف، ويفضل إعداد ملف يتضمّ   

 . المخصصة لالحتفال بالحدث إضافة إلى الوقائع الجديدة لالحتفال             

 :نصائح مهمة

 الرئيسة،  والموضوعات احرص على أن يكون لديك إلمام كاف بالمصطلحات األساسية،       

 ويفضل أن تسأل أحد الخبراء، أو العلماء         . لمجال الحدث، وبعض خلفياته العلمية      ،ة ّحوالقضايا المل   

 على الظن   ةقائم أو بهمة، ت لك بعض األمور، وال تتركها مُ صين في مجال المؤتمر، إذا عنَّ   المتخصّ 

تى     على الحقيقة، والمعلومة الواضحة الصحيحة الموثقة، وذلك ح           ةً قائم ا اجعله   بل، واالحتمال والشك 

 المؤتمر من ناحية، وحتى تستطيع أن تطرح أسئلة لها معنى          فعاليات  تستطيع اإللمام بما يجري خالل      

رون أن محدثيهم  من العلماء يتصوّ  ان كثيًرإعلى من تود محاورته من الحضور من ناحية أخرى، إذ      

لومات   صهم، وقد يضن عليك بعضهم بما لديه من مع على نفس الدرجة من الدراية بموضوع تخصّ 

 محدثك بأنك تلميذ نجيب، يلتمس     ْرشِعأن له أنه ليست لديك أدنى خلفية بموضوع الحدث، و   مهمة إذا تبّي

 المعلومة من أستاذه الفذ، حتى تستطيع أن تكسب وده، ويبوح لك بما يعرف من خبايا وأسرار ال       



                    2010 -تــــــــونس                                                                                                                       احلقيبــــــــة    التـــدريبيــــــة   يف مـــجال   اإلعــــــــــالم   العلمــــــــي               

144 

 

 

ا تى ال يؤجلك معتذرً ، وذلك دون أن تثقل عليه، ح إدراكه عليك يعرفها غيره، أو يفسر لك ما عّز

 . لموعد آخر قد ال يتحقق  

 :تغطية األحداث العلمية الكبرى

  :المؤتمرات العلمية -أ

  التسجيل– 1

ف وسائل اإلعالم    ا ما تكلِّتعد المؤتمرات بأنواعها من أهم وأكبر األحداث العلمية، لذا فكثيرً      

ع الفرصة، واحرص       الدولي، فال تضيِّ   الكبيرة فريق عمل لتغطية المؤتمرات العلمية الكبرى ذات الطابع        

ا، وابدأ أولى خطواتك بتسجيل حضورك لدى أمانة المؤتمر، أو هيئة تنظيم            على أن تذهب مبكًر

ن أنك لم تتمكن من ظَا، فقد يُ   بتسجيل رغبتك بالحضور الذي قمت به سلفً  فعاليات الحدث، وال تكتفِ   

النسخة النهائية     : ن المؤتمر، التي تتضمّ    ضيع عليك فرصة استالم نسختك من مطبوعات    فت   ،الحضور 

 خالله من فعاليات، وملخصات األبحاث، وبعض المعلومات               يللجدول الزمني التفصيلي لما سيجر      

الكلمات االفتتاحية، وعدد الحضور، وقائمة بالدول،        : نها مطبوعات المؤتمر مثل األخرى التي قد تتضمّ 

 عن المؤتمرات السابقة، وبعض المعلومات       ة، ونبذ والهيئات العلمية التي يمثلونها، وتخصصاتهم       

التعريفية بالجهة المنظمة للمؤتمر، والجهات التمويلية الداعمة لها، إلى غير ذلك من تفصيالت، وال             

      دخل عليها بعض التعديالت      فربما أُ ، ا بالنسخة المبدئية التي قد تكون قد حصلت عليها مسبقً          تكتِف

 . أو اإلضافات المهمة   

 : التعرف بالحضور ـ2

د المكان الذي قاعة االجتماعات، وألق عليها نظرة سريعة، وحدِّ       ى  لإواتجه بعدها مباشرة  

، ثم أسرع بمغادرتها، وقم بالتجوال في الردهة، والطرقات المؤدية إليها، وحاول التعرف               فيه ستجلس  

 على الشارة التي    ةونهم، وتخصصاتهم مد    ء من العلماء، وتعريف نفسك بهم، وستجد أسما    عددأكبر ب

ا لتعريف اآلخرين بشخصك، وبالوسيلة اإلعالمية التي      يحملونها، فال تخجل من أن تضع شارتك أيضً   

تمثلها، فربما سعى إليك أحد الحضور ببعض المعلومات المهمة بمجرد معرفته بمهمتك الصحفية،                   

 أو غير ذي أهمية، من أجل كسب   ا، ا شخصي م ما يريد عرضه عليك حتى لو كان أمرً   إليه، وتفهَّ   فأْصغ

 التعريف الشخصية لتتبادلها مع من تتعرف إليهم من          بطاقات   كبير من عدد ويفضل أن يكون معك  .هوّد

 . الحضور 
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 :  ـ الجلسة االفتتاحية3

      ل الصوت على المنصة    وتوجه إلى قاعة االجتماعات قبل بدء الجلسة بدقائق، وضع مسجّ        

لكلمات االفتتاحية      ى ا لإاط الصوت وتسجيله بوضوح، واجلس لتستمع         أو في مكان يمكن معه التق  

ا ما    ا ما يخرج المتحدث عن النص، وكثيرً      لديك نسخة مطبوعة منها، فكثيرً   ت بإصغاء تام، حتى لو كان    

 وقد يرتجل أحد المتحدثين كلمته بالكامل،      .يرتجل بعض التعليقات اإلضافية المهمة، من وحي اللحظة        

  لحظة ال  في ت ا حضورها وحضر  ًد الشخصيات الكبيرة التي لم يكن مؤكَّ    إحدى لمرتجل خاصة إذا كان ا   

 فرصة سانحة إلثراء المؤتمر،     حضورها  أمانة المؤتمر في  ، أو دون ترتيب مسبق، ووجدتْ  األخيرة

     ما قد تدلي به من تعليقات، أو تصريحات،   َكتْفُلمنصة الرئيسية دون طبع كلمتها، فال يَ   ى الإودعتها 

واحرص على التقاط عدد من الصور للمنصة، ولعامة الحضور، والشخصيات             . و بيانات مهمة أ

المهمة، وذلك إن لم يكن هناك مصور ضمن فريق العمل المشارك لك في التغطية، أما إذا كنت تغطي                   

          اتسجيل وقائع الجلسة صوتي  هذه القناة مهمة كفيك  ست القنوات اإلذاعية أو التلفزيونية، ف  ىحدإل

إلعداد رسالتك، أو بث الحدث مباشرة أثناء انعقاده، وستكتفي           ما تشاء     منها ي نتقتأو بكاميرات الفيديو، ل   

 .بتقديم الحدث والتعليق عليه   

 :  ـ استراحة قصيرة4

استراحة قصيرة، لتناول بعض المشروبات والوجبات الخفيفة،           عادة  عقب الجلسة االفتتاحية    ت

لمركز الصحفي، لكتابة رسالتك، وإرسالها بالفاكس، أو البريد اإللكتروني، ويمكنك         ا إلى ا ه مسرًعفتوجَّ

وبعدها تستطيع التوجه      .  ا االستعانة بالبيان الصحفي، الذي يعده فريق المركز الصحفي، إذا كان جاهزً            

  تعليقاتهم على ى لإلى عدد آخر من الحضور، واستمع   إإلى االستراحة، لتكمل ما بدأته في التعرف      

 بمعرفة آرائهم هم، وال تصادر عليها،     رأيك حتى لو سألوك، وإنما اكتفِ  ِدْبالجلسة االفتتاحية، وال تُ   

 سابقة      على فاعليةٍ   ِرطْالتي لم تعجبك، وال تُ    المواقف   لك، وال تختلف مع أحد حول أحد        قْرُ حتى لو لم تَ 

نه تقريريك    عنه حتى ال تنساه، وضمِّ ةًن نبذا، واحتفظ بكل ذلك لنفسك ودوِّ    ا وإعداًدكانت أكثر تنظيمً 

ى   لإه للنشر على مساحات مظللة مصاحبة لتقريرك الشامل عن الحدث، إضافة        الختامي للحدث، أو أعدّ  

 . بعض البيانات اإلحصائية ذات الداللة التي قمت باستقصائها         
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 :  ـ جلسات المؤتمر5

موزعة على أكثر من قاعة،         جلساته قد تكونو ، االستراحة  ة للمؤتمر بعد  ي تبدأ الوقائع الحقيق   

 احتياطي على األقل،    رابعٌ جهاٌز لذلك من المفضل أن يكون لديك ثالثة أجهزة للتسجيل الصوتي، و    

 ويمكنك التنسيق مع بعض الزمالء، بحيث     . أكثر أهمية لتحضره  ار أيه في قاعة، وتخيَّ  ا منهوضع كالًّ

التوقيت، وتبادل معهم المعلومات، وال تستنكف من       الجلسات المنعقدة في نفس       ىحدإ منهم  يحضر كلٌّ 

د و، فقد فهم سيدنا سليمان ما استغلق على سيدنا داو    أو خبرةا،  تبادل المعلومات مع من هو أقل منك سنًّ 

 .عليهما السالم 

 :  ـ متابعة المركز الصحفي6

   مهمة،   عنه من بيانات   وقم بالتردد على المركز الصحفي عقب كل جلسة، لمتابعة ما يصدر         

 الجلسات، وخاصة تلك التي لم تتمكن من حضورها، وقم بمضاهاة ما              ىحدإ أو ملخصات لما دار في      

 .نه البيان مع ما أمدك من تنسق معهم من زمالئك   تضّم

 : إجراء المقابالت واالستطالعات-7

ت   ، أو للصالة، فقم باستغالل الوق      ب يتخلل عقد الجلسات بعض الوقت لتناول الطعام أو الشرا          

 وإذا توفر لك المزيد     .جريات المؤتمر   لى المزيد من الحضور، ومناقشاتهم في مُ      إالمتبقي في التعرف    

  وإذا شعرت بالملل من متابعة جلسةٍ    .  من الوقت فيمكنك إجراء العديد من المقابالت أو االستطالعات        

  جلسة مثلك، وهمَّ    جدي، فضع عينيك على الحضور، فإذا وجدت أنهم سئموا ال       ما، ولم تجد فيها ما يُ    

تردد في اللحاق بهم، واستغالل الوقت       تبعضهم بمغادرة القاعة، وخاصة من الشخصيات المهمة، فال       

فإذا انتهت الجلسة، حاول االستفسار من أحد الذين        .  في إجراء المزيد من المقابالت واالستطالعات      

 غير متوقع، وتابع باستمرار  واصلوا الحضور عما جرى بعد مغادرتك للقاعة، فقد يحدث شيء ما مهم   

وال تدع اإلحباط يصيبك أو يتسرب    . جريات الجلسات بالمركز الصحفي       صدور نشرات أو ملخصات لمُ  

ا أن تجد  رك المسبق للمؤتمر، وحاول جاهدً       اليأس أو الملل إلى نفسك، إذا لم تجد ما تتوقعه، وفق تصوّ            

 إنهاء المؤتمر ألعماله بلحظات أو عقب        بيلغيتك قُ في فعالياته ما يهم جمهورك، وربما وجدت بُ     

 . ئها إنها
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 : ـ الجلسة الختامية8

 باستالم الجلسة الختامية من أهم جلسات المؤتمر، فاحرص على حضورها، وال تكتفِ          

 التوصيات عن    ىحدإالحضور صدور    بعض  وقد يرفض  .حقَّ نَ ا ما تُ فكثيرً  ؛اة سلفًالتوصيات المعدَّ   

  إلى التوصيات      قد تضاف  و.ا عليها  تحفظً ونبدا في صياغتها، أو يُ      جوهري تعديالًنجروالمؤتمر، أو يُ  

نة بالنسخة المبدئية، وكل ذلك بالطبع يمثل مادة ثرية لتقريرك عن          فقرة أو توصية جديدة لم تكن متضمّ  

 .  الحدث 

في   باستطالع المشاركين   ْم قُ بلوال ينبغي أن تتعجل فى االنصراف عقب انتهاء تلك الجلسة،        

المؤتمر عن آرائهم بمجريات فعالياته، ومستوى تنظيمه، وإعداده، وما يكون قد شابه من قصور،       

راتهم، لما كان مفروضا أن يكون، ومقترحاتهم للمؤتمرات القادمة، والقضايا التي أغفلها           وكذلك تصّو

ت لذلك، ومقارنته     ، واألسباب التي أد  خاطئ  المؤتمر، أو لم يعط لها االهتمام الكافي، أو تناولها بعرض       

بغيره من المؤتمرات، التي تعقدها جهات مناظرة، أو بلدان أخرى، أو مؤتمرات سابقة لنفس الجهة،            

وكذلك التأثير المتوقع لما صدر عن المؤتمر من توصيات، وبيان ختامي، والظروف المهيأة لتطبيقها،            

 تحقق عن مؤتمرات سابقة في نفس      والعوارض التي قد تعرقل األخذ بها، وكيفية تذليلها، وتقييم ما   

، أو في غيره من بلدان العالم، وما هي الهيئات والمنظمات المنوط بها               المؤتمر المجال، سواء داخل بلد      

 . تطبيقها، أو وضعها على استراتيجيتها المقبلة      إلى تبني هذه التوصيات، والسعي   

 :ب ـ المستجدات

سير جديد لظاهرة، أو كارثة خطيرة، فعليك      أما إذا كان الحدث يتعلق بمكتشف جديد، أو تف   

 وذلك من خالل ا،رة له المفّساإللمام قدر المستطاع بالنظريات العلمية الداعمة أو المناقضة لها، و        

 األنواع من الظواهر، حتى يمكنك    طالع على المراجع العلمية ومواقع اإلنترنت التي تتحدث عن تلك       اال

 العناصر التي ساعدت على تحقيق       جميع ديدة، واستخالص   محاورة المكتشف أو صاحب الرؤية الج    

اكتشافه، أو تفسيره، والنتائج المتوقعة له، والعوامل التي يمكن لها أن تساعد على سرعة أو عرقلة          

      االستفادة منه في الواقع العملي، وال تتقاعس عن استطالع رأي العديد من العلماء حول المكتشف      

 . أو الرؤية الجديدة  

 

 



                    2010 -تــــــــونس                                                                                                                       احلقيبــــــــة    التـــدريبيــــــة   يف مـــجال   اإلعــــــــــالم   العلمــــــــي               

148 

 

 

 :ج ـ السجالت والمراصد

        أما إذا كان الحدث يتعلق بصدور بيان أو دليل إحصائي عن أحد المراصد اإلحصائية     

أو البيئية، فاحرص على النفاذ إلى دالالت ما يحتويه من أرقام عن طريق مضاهاته بالبيانات المثيلة               

:  رات من حيث   ر، وتفسير هذه التغيّ  ّير بها، واتجاه هذا التغ   عن األعوام السابقة، لتحديد مدى التغيّ    

دواعيها، ونواتجها، عن طريق ربطها بالبيانات األخرى المتعلقة بها، وقم بتضمين رسالتك بعض        

 . ر في البيانات   الرسوم التوضيحية التي تشرح مدى وكمية التغيّ   

 :د ـ الدراسات والرسائل واإلصدارات

بحث أو إصدار جديد ألحد العلماء، فعليك      أو ة، ا بمناقشة رسالة علمي  أما إذا كان الحدث متعلقً  

اإلسراع بإجراء مقابلة ودية مع الباحث الذي ستتم مناقشة رسالته، أو بحثه، أو إصداره، والحصول                    

منه على ملخص لها قبل المناقشة، واإلصغاء للعرض الذي يقدمه حول موضوعه، ولمناقشيه، وتسجيل          

جريات الحدث، والتقاط صور        انطباعات الحضور، حول مُ     تك وانطباعاتك الذاتية، وكذلك        امالحظ 

موضوع دراسته، أو بحثه، أو كتابه واألسباب التي       ويمكنك االستفسار من الباحث عن أهمية   .للمناقشة 

ا دون غيره من الموضوعات،   دفعته إلجرائها أو إصداره لكتابه هذا، واختياره لهذا الموضوع تحديدً      

لمناهج التي اعتمد عليها، وما قام به من تجارب ودراسات، وما انتهى    وكيفية تناوله لموضوعها، وا  

ا في الملخص الذي أعده     وهذا إذا لم يكن واضًح، إليه من نتائج وتوصيات، واألثر المتوقع أن تحدثه  

          للملخص،  قراءتك  لمضمون دراسته، وكذلك االستفسار منه عن أي أسئلة تتبدى لك من خالل   

ا   طالعك على الرسالة ذاتها في وقت الحق، إذا لم يكن الملخص وافيً    اقشة، ويفضل   أو حضورك للمنا 

 ويفضل أن تسأل      .معرفة تفصيالت أكثر عن موضوع الرسالة      ى ل إا، أو وجدت أنك بحاجة       بهًمأو ُم

من نتائج وتوصيات، وما تحمله الدراسة        الباحث    رأيهم بالموضوع، وما توصل إليه      عنعلماء آخرين  

 .جديدةورًؤى   من أفكار أو الكتاب 
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 :تغطية الحدث العلمي 

 : وليات ومهام متعددةؤ مس-أ 

زعج، ولكن عليك أن تحدد أي هذه المعلومات   إذا واجهك سيل من المعلومات المتالحقة فال تنْ  

 .  ا لخصائص الجمهور الذي تتوجه له برسالتك اإلعالمية        أولى باالهتمام، وفقً  

 فتقوم بدور رئيس التحرير، ومدير    ؛ ة أثناء إعدادك لرسالتك وكتابتها    وعليك القيام بأدوار متعدد  

التحرير، في تحديد مدى صالحية ما لديك من معلومات أو مواد للنشر، وترتيب أهميتها لجمهورك،                 

وبدور سكرتير التحرير في تحديد المكان، والمساحة التحريرية، أو الزمنية المناسبة لنشرها، وكذلك                 

  . ا التيبوغرافية أو اإلخراجية، ثم تقوم بدور جمهورك في تقييمها، وتوقع رد فعله لها          اختيار عناصره  

 الغرض منها،   وتؤدي رسالتك المكان والمساحة المناسبين لها،       تتخذ وارد في أداء هذه األ ما تنجح   فبقدر

ام بأحد هذه    ا لما بذل فيها من جهد، أما إذا أخطأت أو قصرت في القي             مناسبً ت عليك دخالً وربما درَّ

مصير رسالتك سلة المهمالت، إال إذا تداركتها رحمة اهللا، ألنها بحاجة إلى جهد كبير في إعادة                   فالمهام  

 ذلك مع رسائل الصحفي الحر، فعادة ما تهمل      يكون ا ما  وغالًب. تحريرها، وربما إعادة إعدادها بالكامل  

 .  مهما كانت أهميتها  ا، أو يؤجل نشرها ألمد طويل،  رسائله إذا لم تكن معدة جيدً  

 : السرد والتوثيق -ب 

ا، األولى هي طريقة السرد والتوثيق وهي     م هناك طريقتان لكتابة رسالتك، يمكنك اختيار إحداه     

 وقائع   لبعة في كثير من المجالت الشهرية، حيث تقوم فيها بتقديم ملخص واف لك    طريقة تقليدية متّ  

بع في الجرائد اليومية أو نشرات       طحية مقتضبة كما هو متّ     الحدث، أو انتقاء أبرزها لتقديمها بطريقة س        

 فإذ كان الحدث      . حسب المساحة التحريرية أو الزمنية المتاحة لعرضها          وذلك ، يوناإلذاعة والتلفز  

 تبدأ رسالتك بتقديم مقتطفات من الكلمات االفتتاحية، ثم تذكر أن الجلسة األولى                 ،ا مثالً ا علميمؤتمًر

 فيها    جرى، وربما موضوعات كذا، وأبرز ما    كذا موضوعب عليها فالن، وتناولتْ  ها فالن، وعقَّ َسرَأ

ثم تنتقل إلى الجلسة الثانية فالثالثة وهكذا، وتختم رسالتك باستعراض البيان الختامي                    . وكذاكذاهو 

   .والتوصيات، وكأنك مجرد مسجل أو موثق للحدث      
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 فتكتفي بسرد الكلمات     ما، لظاهرة  ا جديدً اا أو تفسيرً  ا جديًدأما إذا كان الحدث مكتشفً    

 ثم بيان إعالن المكتشف أو التفسير ثم التعقيبات التي تلي اإلعالن أو البيان مع اإلشارة       ،التحضيرية 

 ومصداقية للموضوع،    وقد تبدأ بسرد أبرز الحضور إذا كان حضورهم يعطي ثقالً    .أبرز الحضور  ى لإ

   .إلحصائية والرصدية    ا في السجالت ا  وال يختلف األمر كثيرً 

 لموضوع البحث أو الدراسة مع اإلشارة        ام ملخصً  فتقدِّ  ،الرسائل العلمية والدراسات     في  أما و

 والجامعة التي     ، والدرجة التي حصل عليها الباحث    ،هيئة اإلشراف والمناقشة ومكانتهم العلمية  ى لإ

 بالخاتمة      انتهاءً   فصالًا فصالً  ها الدراسة أو البحث، ثم استعراض مضمون أبوابها وفصوله        فيجريت  ُأ

 .  وما تحصل عنها من نتائج وتوصيات 

 فيها التركيز على عدد محدد من   جري  وي،أما الطريقة الثانية فهي الطريقة االنتقائية        

 كان نوعه، التي ترى أنها     ا وقائع الحدث الكبير أي     الموضوعات أو الجوانب التي تناولها المؤتمر أو أحد         

تهم جمهورك أكثر من غيرها، وتقوم بعرض تفصيلي لكل فكرة، أو بحث، أو موضوع منها، في              

         رسالة مستقلة، مع إشارة مقتضبة للحدث األساسي الذي انتخبت منه هذا الجانب أو هذه الفكرة              

 وهو ما . تلقي لرسالتك اإلعالمية، وما تخلله من وقائع وأحداث        أو المعلومة لكي تقدمها للجمهور الم   

ا إلبراز قدرتك على تقدير مدى أهمية ما لديك من حقائق        مبتكرً أميل إليه، ألن ذلك يفتح مجاالً  

ومعلومات، وانتقاء أكثرها أهمية لجمهورك، وعرضها وصياغتها في القالب التحريري المناسب،                  

 يساعد على تنوع الرسائل المتاحة للجمهور، ويتيح له اختيار أيها        هذاوويسمح بتفردك عن زمالئك، 

االهتمام لكل تفصيلة، وإنما          نفس القدر من  ي  أن الجمهور لن يعط   إضافةً إلى    .  ا ومالئمة أكثر منه قربً  

ه، وسيؤدي ذلك حتما إلى تشتيت تركيزه، وقد يمل قبل أن يصل إلى بغيته،            سيبحث بينها عما يهمّ  

را  لذا فاألفضل لك ولجمهورك أن توفِّ      . القراءة أو المشاهدة، وال تصل الرسالة إليه       فينصرف عن  

 . وقتكما وجهدكما 
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 كتابة المقال العلمي

 نهال الشين  

أول مقال كتبته كان لمجرد المشاركة في مسابقة نظمها االتحاد الدولي لإلعالميين العلميين     

، فلم يكن لدي حق االختيار      2004 العلميين بمونتريال عام   لحضور المؤتمر العالمي الرابع لإلعالميين      

 بالفيضانات      ؤ  وذلك من خالل زيارة لمركز التنب، أن أكتب عن الفيضانات ا عليَّوقتها، حيث كان لزامً 

 ""الميتوسات"من األحالم إلى  .. تنبؤات الفيضان   ": المقال ونشر تحت عنوان    كتبتُ .في القاهرة  

http://www.islamonline.net/arabic/science/2004/05/article05.SHTML 

 : فكنت أسأل نفسي طوال الوقت    !!  تابة  متعة في الك  ا بالغير أنه استهلك مني وقتًا وجهدً  

  هذا الموضوع اآلن؟ عنلماذا أكتب   -

 ما أهميته؟  -

 ما الهدف منه؟  -

 من سيقرؤه؟ -

 ما فائدة نشره اآلن؟  -
 

 التأكد قبل    محاوالً ،كتابة أي مقالب كل إعالمي قبل البدء عنهاوهي األسئلة التي يجب أن يجيب  

فأحد    .  يأتي بحسن اختيار الفكرة وتحديد الهدف منها      البدء أن ما سيكتبه يستحق الكتابة، وهذا عادة       

 : وهذا التحديد يساعدنا على أمرين  . العوامل التي يتوقف عليها نجاح المقال هو تحديد الهدف      

 معرفة ماذا نكتب؟   -

 

 وكيف نكتب؟ -
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 كيف تختار فكرتك  

مي أمامه    واإلعالمي العل .هناك أمور كثيرة تحكمنا في اختيار الفكرة التي سنكتب عنها     

 : ن اخيار

هو أن ينتظر فكرة المقال لتأتي إليه، من خالل النشرات الصحفية لمراكز                :الخيار األول

في   ها  ؤاألخبار التي يقر    في  البحوث محلية كانت أو عالمية، أو يجدها          

وفي هذه الحالة      . الدوريات العلمية   في  الصحف أو قصص البحوث التي يتابعها          

فس الطريقة التي وردت في البيان الصحفي أو الخبر           يقدم المقال بن الَّيجب أ

 ما، فاختيار زاوية جديدة للمعالجة والطرح هي معيار التميز                االذي يتناول حدثً  

 .في هذه الحالة   

فمثالً عندما تقرأ خبًرا عن جوال أضرم النار في حامله، فستتبادر على الفور إليك فكرة كتابة            

 :يكون بعنوان مقال حول سلبيات الهاتف المحمول ل    

 ! قنبلة حارقة  ...جوالك 

http://www.islamonline.net/Arabic/science/technology/Topic_01/2007/01/02.sh

tml 

أي أن تبحث   . أو أن تفكر في كتابة مقال يعرض وجه القمر الذي ال نراه ولكنه بالتأكيد موجود  

فإذا رصدت وسائل اإلعالم حالة استنفار غير المبرر من الحكومات             .  عن الوجه الخفي في قضية ما       

الذي   "  تامي فلو "ور والهرولة نحو شراء كميات ضخمة من عقار       نفلونزا الطي  أواألنظمة حول انتشار    

         نفلونزا الطيور لعبة سياسة وبيزنس أهلع  :يقال إنه يكافح المرض، فيمكن أن يكون مدخلك هو     

 )ملف خاص ( 
 

http://www.islamonline.net/arabic/science/2005/12/article08.shtml 
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هو أن تبحث عن فكرة لمقال علمي تنبع من حياتك اليومية، من عائلتك            :الخيار الثاني

 أو تبحث عن نقاط     ،ا مجتمعك  ك وجيرانك والمشاكل التي يتعرض له      ئوأصدقا

تماس العلوم مع جوانب حياتية أخرى ثقافية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية أو                   

 لذا يكون االطالع على مجريات الحياة في غاية األهمية للصحفي           .سياسية

 . العلمي، فال يقتصر في متابعاته على مجال عمله وتخصصه        

 وكيف أنهم يودون ،ها في ومن يكتب  ،نات المدّون حولك من الشباب عن فمثالً إذا استمعت ممّ 

 : يمكن أن يأتي مقالك بعنوان   ،نتهلو أن لكل واحد منهم مدوّ 

 في خطوتين   . ..اشهد والدة مدونتك 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1173694780411

&pagename=Zone-Arabic-HealthScience%2FHSALayout 

 :  وتقرر أن تكتب ،فتجد سيارتك معطلة فتربك يومك    أو أن تصحو من النوم 

 دليلك لصيانة سيارة تدوم العمر 

http://www.islamonline.net/Arabic/Science/2006/04/article04.SHTML 

 فإذا بك تستدعي خبرات األجداد وتبحث عن توثيقها     ،نفلونزاباأل أن يصاب أحد أقاربك  أو

 عالج فعَّال للبرد  "  جدتي"حساء   : فيخرج مقالك   ، العلمي

http://www.islamonline.net/arabic/science/2000/10/Article4.shtml 

 :  فترصدها بمقال مثل ، ويمكن أن تكون قد عايشت تجربة ملهمة لدى شعب من الشعوب   

 في مغارة علي بابا ..  نقل الفقراء

http://www.islamonline.net/arabic/science/2004/07/article06.SHTML 

دواء جديد لعالج  : ه، ال تنبهر بالخبر المثير مثل  يلإبد من اإلشارة  هناك أمر ال  ...أخيرا 

أن تقوم ببحثك الخاص     عليك ... ، أسلوب جديد لعالج كل حاالت العقم، فتجري لتغطيته        Cفيروس  

  فالكتابة العلمية الناجحة ال تأتي فقط بالعثور على فكرة            ؛ محتوى الخبر ومدى جديته ومصداقيته    لتعرف
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 . مثيرة، لكن يجب أن يخدم المحتوى المقدم تلك الفكرة   

 قواعد أساسية لكتابة المقال العلمي

  . والمعلومات العلمية إال ألصحابها       ا، فال تنسب الحقائق    ا أو خبيرً   تذكر أنك إعالمي، ولست عالمً  

  ، ا كثيرة لقرائكا، على الرغم من أن عليك أن تشرح أمورً   في اعتبارك أيًضا أنك لست معلمً    وضْع

ا، على الرغم من أنك تحتاج إلى أن تكتب بطريقة تجعل قراءك يستمتعون بقراءة ما       ا أدبي ولست كاتًب

، وجذب الجمهور، وتحويله إلى شاهد مباشر للحدث،             إن وظيفتك هي تيسير الفهم على القارئ      . كتبت

 :  وذلك باحترام قواعد عامة هي  

 وهذا يعني أن ننقل بوضوح وأمانة ودقة وقائع ما يجري وما يحدث وما     "العملية"الواقعية  -1

 فقد أثبتت الدراسات أن   .ينتظر حدوثه بالمفردات والتعابير المستعملة في الحياة الواقعية      

ت أهل السياسة واالقتصاد واالجتماع والتربية التي يستخدمونها في    مصطلحات وتعبيرا   

 وأن ذلك قد حدث عن    ،ا من لغة الناس اليومية    ا أساسي اجتماعاتهم وأحاديثهم أصبحت جزءً     

 . طريق وسائل اإلعالم وبتأثير مباشر منها  

يب وتبسيط   بد أن يمتاز بوضوح الفكرة وسهولة التراك    فالمقال العلمي ال   :البساطة والوضوح -2

 تكون لغتنا   الَّالمعلومة العلمية، ألنها موجهة إلى جمهور عريض متفاوت الثقافات، فيجب أ          

 .   بحجة رفع مستوى القراء   استعالئية مثالً 

 : ويستلزم ذلك

غياب التكلف في الكتابة وعدم استخدام أشكال البيان والبالغة والزخرفة في الكتابة أو التقليل                 -

 . منها بقدر اإلمكان 

رورة أن ينزل الكاتب إلى المستوى الوسطي إلدراك مجموع القراء ليصبح ما يكتبه             ض -

 أو البسيط صاحب الثقافة        العالية   سواء المتخصص صاحب الثقافة         ،ا عند الجميع مفهوًم

 . المتوسطة 

أن يتحاشى الكاتب لغة التخصص التي يفضل أن يقتصر استخدامها على الموضوعات                -

 . طها لتكون قدر اإلمكان في متناول فهم غير المتخصصين     المتخصصة، مع محاولة تبسي     
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فكيف يمكنك إعالمه، وتسليته،   .  ل أنك صديق القارئ أو نصيره، ولست معلمه حاول أن تتخيّ 

 ومساعدته؟ 

وهي عنصر أساسي ال غنى عنه في الكتابة العلمية، حيث يمثل الحصول على ثقة                  :الدقة -3

ونه في وسائل اإلعالم دون سؤال، لذا يجب على       ؤما يقر الجمهور، ألن غالبية القراء يتلقون      

 : اإلعالمي العلمي 

 .  صحة الوقائع وتفصيالتها ودقة المعلومات الواردة      يتثبَّت منأن  -

  ىتحاشأن يا، و ا مباشًرختار الكلمات والجمل المناسبة التي تعبر عن حقائق الوضع تعبيرً       أن ي -

 من – قد –ربما   : (لغموض في المعني مثل   التعبيرات التي تثير اللبس أو االرتباك أو ا     

 ..) . المحتمل 
 

ا، وال توجد أعذار لعدم الدقة أو الغموض   ا نهائي في الكتابة العلمية يجب أن يكون الصدق هدفً     

 . حول صحة المعلومات   

 وهي أن تجعل المقال وكأنه يتحرك، يرى ويسمع ويتنفس، ويتحقق ذلك باستخدام       :الحيوية -4

رة، ألن الفعل بطبعه خروج على الجمود ووجود في الزمان والمكان،      األفعال الحية المعب   

 . وكذلك المفردات القريبة من حياة الناس المشتقة من حركة وجودهم وتعايشهم مع اآلخرين        

  ،االخبر يمثل سبقً كان  فمهما كانت فكرة التحقيق أو الحوار جميلة، أو       :سالمة اللغة وجاذبيتها -5

إذا لم يقدم   -ا في تناوله للقضية التي يعرضها، فإن ذلك كله              ائًعالتقرير والتحليل ر   كان  أو 

 للكاتب،    إخفاقًا   يمثل  -لغة سليمة جذابة تحسن التعبير وخالية من األخطاء اإلمالئية واللغوية          ب

 . ا من قيمة النص وقيمة ومصداقية الوسيلة اإلعالمية التي تقدمه       وينقص كثيًر

عرفة دقيقة بقواعد الصرف والنحو وعالمات الترقيم     ويعني ذلك حسن اختيار المفردات، وم  

 يسهم في نقل  فمن شأن هذا كله أن .ومعرفة أين توضع وما الهدف منها   ) . ..النقطة، الفاصلة      (المناسبة  

 . دقيق وجيد لألفكار داخل المقال    

بد أن يكون اإلعالمي العلمي متعدد المواهب ويمتلك أدواته التي ال تنحصر فقط في              الذلك ك

لقدرة على الكتابة وصياغة الجملة العلمية بشكل منضبط، وإنما القدرة على التقاط صورة صحفية          ا

 سليمة من الناحية الفنية؛ فالصورة أبلغ من ألف كلمة، وكذلك القدرة على تصوير مشاهد فيديو إذا لزم            
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 . األمر

 : جمع المعلومات والكتابة

كتابة أهم المحاور     با  الذي سيحتويه، ابدأ فورً  بعد تحديد فكرة المقال وهدفه والقالب الصحفي     

جمع مصادر المعلومات التي يمكن توفيرها لتخدم فكرتك     ب عنها، ثم ابدأ ْدِحتَ التي تخدم فكرتك وال 

 :  ما يليرومحاورها، وتذكَّ  

 .عالمياإل وعناوين البريد اإللكتروني للمصادر أداة ذهبية في يد    الهاتف ن دليل إ •

 توفر لك المصادر      كي  ،ي تعمل بها في خطوات وتداعيات ما تكتب       سة الت أشرك المؤسّ  •

 . ها يلإ احتجت   نوالحماية إ 

 . ما بعد  فهذا يسهل عليك استخدامها في   ا، مصادرك موضوعي تصنيف  حاول  •

  عن طريق  اجمع أكبر قدر من المعلومات عن الشخصية التي ستقابلها أو تتحدث إليها         •

 . أشخاص تواصلوا معها من قبل   
 

  :هايلإبد من االلتفات   ع المعلومات من المصادر المختلفة هناك مالحظات عامة العند جم

تتردد في     عليك فهمه من نقاط تخص موضع المقال، وال         ي ما يستعصع ا اقرأ كثيرً  •

ص ليشرح لك ما استعصى عليك فهمه من علوم دقيقة        سؤال مصدر موثوق ومتخّص

 . صة ومتخّص

عاءات المصادر، فليس     قوية لتتمكن من كشف ادّ كون لديك قاعدة معلوماتتبد أن  ال •

 . م بهكل ما يقوله المصدر مسلَّ  

ابدأ مع المصدر بطريقة غير تقليدية، فالمدخل الشخصي واإلنساني وسيلة فعالة إلذابة              •

 . الجليد الذي قد يحيط ببعض المصادر    

المعايير    شخصيتك، وانتبه إلى    ف خْ وال تُ،ا أنك ستقوم بنشر كالمه أخبر المصدر دائمً   •

 . األخالقية التي تحكمك، فال تدفع ثمن المعلومة أبًدا     

 وحاول كتابة كل ما يقوله بنفس األسلوب إن لم يكن لديك          ،استمع إلى المصدر بتركيز   •

"   مقالب "حذر من وأ،  يا كلاعتماًدا إمكانية تسجيل كالمه، وال تعتمد على التسجيل    

 . التكنولوجيا 
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 . )ع موضوعيع جغرافي، وتنوّ  تنوّ (قل عنها ع المصادر التي تن  د ونوِّعدِّ •

عليك أن تطرح األسئلة على المصدر حتى لو كنت ال تتوقع أنه سيجيب عنها، فهذا                 •

 .فيها   لدى المصدر بمدى إلمامك بالقضية التي تعمل      اسيعطي انطباعً  

يمكن الرجوع إلى نفس المصدر في حال اكتشاف معلومات أو حقائق جديدة خالل          •

 . لمقال   نفس ا فيعملك 

 فهذا يؤثر على جمعك     رتب مصادرك وحدد بدقة إلى من تريد أن تتحدث أوالً   •

 . للمعلومات 

  : التجربة  تقول  ، ةصعوب ما يكتنف ذلك من  لحصول على المعلومة و   في ما يتعلق با    •

 ابحث عنه وال تمل، وركز على كبار    .، ويجيد الحديث  ا شخص يريد التحدث دائًميوجد

 . حدث ولديهم خبرة قوية تا للًمودون د مستعفهمالسن والمتقاعدين  

 . بد أن تتمتع بالقدرة على إقناع المصدر بالحديث      ال •

•      ا، وتقود إلى حقائق بالغة األهمية     انتبه إلى أن التفاصيل الصغيرة قد تكون مهمة جد . 

 .  فهذا يقلل من مصداقيتك أمام الجمهور   ،ابتعد عن تجهيل المصادر في كتاباتك    •

 . خاصة في حال التحقيق       و ،ث ا في مسرح األحد تكونحاول قدر اإلمكان أن    •

هما السر في الوصول إلى تحقيق معمق، والتسرع في النشر لن           " البحث والمثابرة   " •

  التحقق   ا، فأكبر خطأ قد يقع فيه الصحفي هو التسرع في نشر القصة دون                يضيف جديًد

 . من كل التفاصيل 

 لذا عليك التسلح    .مسؤوللا  فأنت  فمادمت أنت الكاتب،     . تحمل مسؤولية ما تقدمه   •

 .ا والتدقيق في اختيار المصادر      بالوثائق دائمً 

بد أن يكون لدى الصحفي العلمي مهارة تقييم المعلومة العلمية وجديتها، وذلك من               ال •

 .خالل تعلم مبادئ العلم المبني على الدليل   

 –العنوان  ( وهي  المعلومات المطلوبة للنص، تبدأ الكتابة بمراحلها المعروفة            كلبعد توفير 

يفضل أن تبدأ كتابة     . ف المعلومات المتوفرة على هذا األساس   صنَّوت  ،) الخاتمة – المتن –المقدمة  

 بين المرحلتين لكي ال تفقد تركيزك      ا طويالً  المقال فور االنتهاء من جمع المعلومات، وال تترك وقتً      

 . واستيعابك لعناصر الموضوع وتصورك حول كتابته    
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 ةعناصر الكتاب

 : العنوان الرئيسي

 .  على فكرة المقال وفي أقل عدد من الكلمات     ا وداالًّيجب أن يكون معبرً  -

 . اقً قدر من الطرافة والجدة ليكون مشوِّ    ، وفيه اجذاًبأن يكون  -

 .  تطغى الجاذبية على الداللة، فالعنوان الناجح هو الذي يستطيع الجمع بينهما          الَّيجب أ -

 .  اًمومال الفعل المضارع د  ل استع  يبدأ بفعل، ويفضَّ الَّأ -

 . يجب أن يتفق مع ما تتضمنه المادة من معلومات     -

"  المبنى للمجهول  " وخالية من    ،يراعى في صياغة العنوان أن تكون اللغة مباشرة وواضحة         -

 . وحروف االستدراك  )  سيفجر–سيجعل   (وحرف السين المستقبلي   

      - على– في –من "مثل تقليل الضمائر قدر اإلمكان وعدم تكرار حروف الجر كثيرا      -

 . ويفضل استخدام حرف جر واحد فقط أو حرفين على األكثر للضرورة القصوى        " لـ 

ن من أكثر  إذا تكوَّ   (: ) ينتهي بنقطة، وال يتخلله فاصلة، ويمكن االستعاضة عنها بنقطتين          الَّأ -

 . من معلومة

أو لكسر الروتين وإضفاء      مكن استخدامها في أضيق نطاق،         ي .البعد عن العناوين االستفهامية   -

 . الجاذبية 

البعد عن األلفاظ الغامضة والمصطلحات واألسماء الغريبة أو غير المشهورة إال بصورة               -

 . استثنائية بهدف الجذب  

االبتعاد عن العناوين التلغرافية، إال في بعض أعمدة ومقاالت الرأي التي توظف هذا الشكل          -

 .من العناوين لهدف معين 

أكثر من مرة في العنوان الواحد، على أن يكون ذلك لالستخدام في      (: ) ن عدم وضع النقطتي -

 . جمل القول فقط  
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 : العناوين الفرعية

 . لنص ابراز موضوعية وإخراجية   إلتستخدم هذه العناوين  -

 . تستخدم إلبراز معلومات جديدة لم يستوعبها العنوان الرئيسي أو تفسيرية له     -

 . لها، وال يعني ذلك أن يكون لكل فقرة بالضرورة عنوان     ترتبط هذه العناوين بالفقرات التالية     -

 كلمات، ويمكن أن يكون كلمة واحدة    4 إلى 2ا ما تكون بين   عدد كلمات العنوان الفرعي غالبً   -

 .  في بعض الحاالت  

 عنوان واحد    على )  كلمة400 -300( ال يزيد عدد العناوين الفرعية في المقال المكون من        -

 . فقط أو اثنين للضرورة  

 3 أو 2 على)  كلمة800 – 600( يزيد عدد العناوين الفرعية في المقال المكون من    ال -

 .عناوين على األكثر

               المكون من  )  تحقيق مثالً  (ال يزيد عدد العناوين الفرعية في المقال الكبير        -

 في     عناوين على األكثر، وتكون قابلة لزيادة طفيفة       6 إلى  4 على )  كلمة1200 -800(

 ).  كلمة2000 -1500( الموضوعات المكونة من  

، وال يوضع داخل فقرة واحدة بحيث يبدو وكأنه     ة في بداية فقرة جديد    الفرعييوضع العنوان   -

 . قد قسمها

 . ال يوضع عنوان جديد بين فقرتين متكاملتين في المعنى   -

 . الفرعية  العناوين   جملة من تَُعدُّال )  وثانًيا أوالً(العناصر الرئيسية للموضوع     -
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  :المقدمة

فالمهمة الحرجة       . لعل أصعب ما في كتابة المقال هو وضع الكلمات القليلة األولى على الورق         

يفقد المقال أحد أهم مقوماته          فبدون المقدمة  ئ؛لقار  ى ا لإهي أن تحدد أهم رسالة تريد أن توصلها     

 :بد أن األساسية، وال 

   للفكرة الرئيسية للموضوع أو القضية المحورية التي         اا جذاًبا أو تمهيدً تقدم المقدمة ملخصً   -

 . يتناولها، وأهم عناصر المقال    

 .حسب حجم الموضوع   ب ، كلمة150 و 50 بين عدد كلمات المقدمة   يكون -

يفضل فيها االبتعاد عن الجمل اإلنشائية واالعتراضية، ألنها تطيل الجملة والفقرة وتضيع              -

 . في أضيق نطاق وللضرورة فقط      يقصر استخدامها  أن ا، و المعنى أحيانً  

أدخل إلى موضوعك مباشرة من المقدمة، وال تكثر من اإلطالة فيها، واجعل القارئ يعرف         -

 . ما ستكتب عنه من الفقرة األولى  

 وتفادي األخطاء التي قد        ، يجب أن تتميز المقدمة بالجاذبية المعلوماتية، والصياغة المحكمة          -

 .  فور القارئ يؤدي وجودها في بداية الموضوع إلى ن   

 ): جسم الموضوع(المتن 

 . يتضمن التفاصيل والمعلومات المفسرة للمقدمة والموضحة لها        -

 فاألقل أهمية أو المفسرة والمكملة لها إذا         ،يبدأ بالمعلومات الهامة المرتبطة بالمقدمة مباشرة       -

 ا، وال يشترط هذا الترتيب إذا كان موضوعً    كان الموضوع خبري قًا أو تحقي  ا تحليليا ا ميداني . 

 . قد يتضمن بعض المعلومات عن عناصر أخرى لم يرد ذكرها في المقدمة     -

 . يتم تقسيم المتن إلى فقرات تتكون كل فقرة من عدة جمل قصيرة   -

 . تتضمن كل فقرة فكرة محددة مدعمة بالمعلومات تقود إلى الفقرة التالية وتربط بينهما        -

هامشية التي ال عالقة لها بالموضوع، أو التي            البعد عن التفاصيل والتدخالت والمعلومات ال       -

 .  بهايال تصب في الفكرة الرئيسية له والتي قد يشعر القارئ أنه غير معن      
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سمية إال في    الجملة الفعلية هي األساس في الكتابة الصحفية، وال يجب استخدام الجملة اال            -

 . أضيق نطاق   

تن تساعد على سهولة القراءة، وتمثل   الجمل والفقرات القصيرة والعناوين الفرعية داخل الم         -

 . ا ومضمونًأحد عناصر منح األفضلية للموضوع عن غيره شكالً   

ا من رؤية الحدث وسماعه واإلحساس       تذكر أن هدف اإلعالمي العلمي أن يمكن القارئ دائمً   -

 ويبعده عن الموضوع األساسي، فكل جملة وكل     ئع القار  يضيِّفيه  أقل حشو أن وجود   و.به

 ومن هنا تأتي أهمية حذف كل كلمة       .ا من المعلومات   ويجب أن تحمل مزيدً    ، أهميتها كلمة لها 

 . زائدة أو غامضة

 : الخاتمة

 مناسبة للموضوع أو خلفية معلوماتية    "قفلة " خالصة أو  تعطيتتضمن المعلومة التي يمكن أن    -

 . له

 . ايفضل أن تكون مختصرة وسريعة وتحمل تشويقً   -

 الموضوعات الصحفية بخاتمة، فقد تكون آخر تصريحات       ليس بالضرورة أن تنتهي جميع   -

 .المصدر أو آخر جملة في التقرير هي خاتمة الموضوع        

 : وعند الكتابة

كلمة ) 2000(كلمة وبحد أقصى    ) 1200(حاول أن تلزم نفسك بعدد محدد من الكلمات      -

 . للتحقيق  

مية، فاستخدام    ابتعد عن المصطلحات المعقدة واألسلوب اإلنشائي في طرح القضايا العل        -

 . ا في الطرح  األسلوب البسيط هو األفضل دائمً   

         باللغة اإلنجليزية     واذكر مقابلها استخدم المصطلحات العلمية الصحيحة باللغة العربية         -

 . أو الالتينية على األقل مرة واحدة في بداية المقال    

 . ر من مصطلح  فال تكرر الكلمة التي تحمل نفس المعنى بأكث       ،حاول توحيد مصطلحاتك    -



                    2010 -تــــــــونس                                                                                                                       احلقيبــــــــة    التـــدريبيــــــة   يف مـــجال   اإلعــــــــــالم   العلمــــــــي               

162 

 

 . ة منضبط  ة علميصياغة حاول التدقيق في اختيار العبارات واأللفاظ العلمية وصياغتها             -

      إجادة استخدام عالمات الترقيم       ببسيطة التركيب، وذلك     الاستخدم الجمل القصيرة      -

 . . ..)  النقطة –الفاصلة    (

 . ومعند اللز ة بد من تدعيم الموضوع بجداول أو خرائط أو رسوم توضيحيّ    ال -

ة خاصة في حالة التحقيق           بد من تدعيم الموضوع بصور دالة وجذابة، وذات مصداقيّ       ال -

 . ق المعّم

 . حافظ على كالم المصدر بين عالمات تنصيص     -

 .ئقسم موضوعك إلى فقرات في حدود خمسة أسطر لكل فقرة حتى تريح عين القار          -

 . سطور من مقالك  ة  وحاول تكثيف الفكرة كاملة في أول خمس      ،ال تسترسل في المقدمة  -

 على         استخدم العناوين الجانبية لتقسيم محاور الفكرة وحاول أال يزيد العنوان الجانبي        -

 .  كلمات أربع

 . بد أن يوضع في نهاية الموضوع تعريف قصير للكاتب، مع وضع أي وسيلة لالتصال به        ال -

 . نهايته في  بد أن تذكر مصادر المعلومات بشكل واضح سواء داخل الموضوع أو       ال -
 

 المصادر وأنواعها 

، إال أن المصادر متنوعة ومتعددة ويمكن   ا ربما اعتمد كالمي السابق على كون المصدر شخصً   

 : حصرها في اآلتي   

 : شخاص، ويمكن تقسيمهم إلى  األ -
 

 خبراء   .1

 ن يصتمخ .2

 شهود عيان .3
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 :بد من وعندما نتعامل مع مواقع اإلنترنت على أنها مصادر ال    : نترنت اإلمواقع  -

 

حيث تعبر عن كونها مواقع تجارية، لذا فإن        " دوت كوم"جنب المواقع التي تنتهي بـ     ت .1

 . مصداقيتها تكون ضعيفة 
 

، مع مالحظة     "دوت نت" أو " دوت إديو"أو " دوت أورج"اعتماد المواقع التي تنتهي بـ    .2

 الجهة التي تموله وبعض المعلومات الخاصة التي            لمعرفة " من نحن "ونة قالدخول على أي  

 . تقييم الموقع بواسطتهاكن يم
 

تجنب الموسوعات اإللكترونية والمدونات والمصادر المفتوحة بشتى أنواعها، أي كل             .3

 . المواقع التي يضيف لها الجمهور وله حق التعديل والتغيير واإلضافة عليها          

 

 بموضوع المقال، مع الحرص على مراجعة           ذا صلةٍ  بد أن يكون موضوع الكتاب    ال:كتبال -

 ومن خالل تعريف الكاتب تستطيع تقييم خبرته       . عليها في الكتابة التي اعتمدومصادره  كاتبه 

  ا بموضوع الكتاب  أو ارتباطه أكاديمي . 

 

 وهنا يلزمك . . بحاث  األعلمية، و الدوريات الدراسات، و  الدورية، والنشرات  ال وتشمل :وثائقال -

الخاصة بالبحث العلمي        تقييم البحث العلمي ومدى جديته وانضباطه من خالل المعايير            

  ا المنضبط والمعروفة دولي . 

 

 حتى يقرأ الجمهور ما كتبت  

 فإن لم يقرأ الجمهور ما كتبت فاعلم أن المشكلة           ،بد أن يعلم الكاتب أنه يعمل لدى الجمهور        ال

 . ليست في الجمهور بل هي لديك   

 : بد أن تراعي وحتى يقرأ الجمهور ما كتبت ال   

  لذا ال  .ئقع عليه عين القار   تيار العنوان والصورة، فهما أول ما     ة والداللة في اخت   يالجاذب  -

 .تبخل بوقتك في البحث عن أنسب صورة وأفضل عنوان     
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 كلمة ليس   ) 2000(كلمة وبحد أقصى   ) 1200(اإليجاز وعدم التطويل، وأتوقع أن قرار      -

 يتجاوزون قراءة    فالقراء ؛ ا، بل ُبني على معايير صحفية علمية، مقننة ومقنعة    ا عشوائي قراًر

 .  مقاالت رأي قصيرة  -في المقابل  -المقاالت الطويلة وُيفضلون     

 وما  ،السهل الممتنع، فما أصعب أن تركز فكرتك في أقل عدد من الكلمات      أن يكون من  -

 .  بقراءة مقالك حتى آخر سطر به       ئأسهل أن يستمتع القار

نتصف المقال أو آخره، ابدأ      فتؤجل أهم ما تريد قوله حتى م     ،ترهق الجمهور في كتاباتك    ال -

 أهمية   ا حتى نهاية المقال، واحرص أن تذكر للقارئ مبكرً        ئ باألهم فالمهم ليبقى معك القار  

 Tell me early why: "  أو كما يقول خبراء الصحافة الغربيين     ،الموضوع الذي تكتب عنه 

it is important". 

تياجات الجمهور ويرتبط       هو أن يقترب مدخل موضوعك من اح  من جميع ما سبق   واألهم  -

 حاول أن تتحدث عن اإلنسان ال عن الجماد في مقدمة مقالك، وهناك تعبير             .بحياتهم ومعيشتهم 

وبالعربية يمكننا   ، "Put the people in the scene" :  أقرب لهذا المعنى باإلنجليزية يقول     

 ".استحضر اإلنسان الحي ال المعلومة العلمية الجافة  ":أن نقول
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 :المصادر

 . )الموقع العربي  (نت .دليل الكتابة الصحفية الخاص بشبكة إسالم أون الين        -

: الدرس األول من دروس االتحاد الدولي لإلعالميين العلميين        

http://www.wfsj.org/course/ar/L1/L1P00.html 
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 التحقيق الصحفي العلمي

  حاتم صدقي .أ

قد يتناول التحقيق العلمي قضية علمية أو طبية بالبحث والدراسة من جوانبها كافة في محاولة               

 ومن ؛للوصول إلى حلول علمية لها، فيناقش التحقيق العلمي كل القضايا ذات الصلة بمجاالت العلوم            

، كما يناقش المخترعات الجديدة والمستحدثة التي تدخل مجال            أهمها الظواهر الطبيعية والمشاكل البيئية       

 تبدأ بالكتابة عن أخبار المخترعات الجديدة        ، مستويات ةويتم ذلك على ثالث.  نسان التطبيق في حياة اإل   

نسان وتسهل حياته اليومية من حيث التعريف بها وبفوائدها وطرق استخدامها، ثم تتابع              التي تخدم اإل  

 على المخترع أو االبتكار الجديد لتقييم جدواها وآثارها الجانبية المحتملة            تجري  فة التي  التجارب المختل    

 .  للغالبية العظمى من البشر   

  . برز وأوضح األمثلة على ذلك ما كتب ومازال يكتب كل يوم عن الهاتف المحمول   أ من ولعّل

 على ثالث  كان  بوضوح أنه    نا كتشفافإذا تتبعنا ما نشر في الصحف والمجالت عن الهاتف المحمول؛           

مستويات، بدأ أولها بالتعريف بالمنتج الجديد، ثم كانت الكتابة عن فوائدة وطرق استخدامه، ثم بدأت               

  الصحف والمجالت تتابع نتائج كل ما يبحثه العلماء عن آثاره الجانبية المحتملة على اإلنسان، وصوالً                

لى رأسها منظمة الصحة العالمية للحد من آثاره        إلى بعض التوصيات المحددة من الهيئات العلمية وع     

 . خاصة األطفال   ونسان،  الجانبية المحتملة على اإل   

 ولكنها عملية مستمرة للتعريف  ،وهكذا ال تقف التحقيقات الصحفية العلمية عند حد معين    

كل  نسان في كل مكان، وبصفة عامة، يعتمد التحقيق الصحفي على طرح            والمتابعة والتقييم لخدمة اإل    

  ؛ وهنا يختلف التحقيق عن الموضوع الصحفي      .قضية أو مشكلة من أكثر من زاوية أو جانب معين      

 يناقش التحقيق أكثر من        على حين فالموضوع قد يناقش أكثر من رأي حول نقطة أو معلومة واحدة،            

ادر  لخروج بتحقيق متكامل يعرض اآلراء المختلفة للمص        ل حول قضية أو مشكلة    ةجانب أو زاوية معين  

 .  المختلفة لموضوع التحقيق     الجوانبعن 

  ادر، ألن كل مصدر يتناول جانبً   ا مصة بأقل من ثالثّدعَ ولذلك ال يمكن تصور تحقيق صحفي يُ  

 أن يجيب على كل  هأو زاوية مختلفة عن المصادر األخرى، بحيث يستطيع المحرر في نهاية تحقيق      

 .  قيقتساؤالت القراء حول المشكلة أو القضية موضوع التح       
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ختيار القضية أو الموضوع      اونود أن نؤكد أن جودة التحقيق تعتمد في المقام األول على حسن       

قوة المصادر المختارة للحديث وما تتمتع به من مصداقية      ، ثم المطروحة فيه   المراد بحثه، والجوانب    

  ،  ومقروئية أكبر  كتسب التحقيق قوة  ا  ،ها ئ وكلما كانت المصادر قوية ومحددة في آرا      .لدى الجماهير  

 .  وساهم في صنع شهرة المحرر  

.  أن يكون هناك هدف محدد من إجراء التحقيق، وهدف يستفيد من جمهور القراء       يكذلك ينبغ

وتوضح طريقة    . والتحقيق التالي يناقش مشكلة السمنة ومرض السكر في دول شرق البحر المتوسط       

 .  لهرم المعتدل تحريره األسس الفنية لكتابة التحقيق العلمي بقالب ا         

  تحديات كبرى تواجه دول شرق البحر المتوسط   يالسمنة والسكر

تشير األبحاث والدراسات األولية في دول الخليج العربي التي أعلنها المجلس الدولي لمرض        

ا على الصحة العامة        تمثالن خطرً  ) السمنة  ( ومشكلة زيادة الوزن أو   يالسكري، إلى أن مرض السكر    

 وتصل نسبة انتشاره في المملكة العربية         . مي، حيث بدأ ينتشر المرض األول كالوباء       القوى على المستو

 مقارنة بالبلدان األخرى،       جدا وهي نسبة مرتفعة    ،% ) 25(السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين إلى       

 لمنطقة     ووفقا لتقديرات المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية         . والحال نفسه بالنسبة لمشكلة السمنة    

شرق المتوسط تمثل السمنة مشكلة على الصعيد الدولي للرعاية الصحية حيث تعد ضمن المخاطر               

 .  وأمراض القلب ياألساسية المسببة لمرض السكر   

وهو منظمة    - ي وطبقا للتقديرات الدولية التي تضمنها تقرير المجلس الدولي لمرض السكر         

 مليون شخص يعانون من  16ا أكثر من  وجد حالي   نه يإ ف-  صحية مسجلة بالدنمارك كصندوق مستقل    

  مليون43 ى المرض بمنطقة شرق المتوسط، ويتوقع المختصون في هذا المجال أن يرتفع هذا العدد إل               

في     مليون شخص  246 مليون من إجمالي   80 قرابة جانب ذلك،   إلى   وهناك . 2025 في عام   تقريًبا

 .ي الدول النامية يعانون من مرض السكر  

لدكتور ى ا لإ 2002الذي يعود الفضل في تأسيسه عام      ي،  المجلس الدولي لمرض السكر    ويؤكد 

أن أكثر من مليار شخص   ،   بصورة مستقلة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء   ديرهنوفو نورديسك وي

 مليون  155 مليون يعانون من السمنة، إضافة إلى   312 منهم ،بالغ في العالم يعانون من زيادة الوزن  

ا لتقديرات اللجنة الدولية       األقل يعانون بدرجات متفاوتة من زيادة الوزن أو السمنة، وذلك وفقً    طفل على

  للسمنة 
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 ترتبط بعدد من األعراض المرضية الخطيرة فيما يسمى       الوزنومن المعروف أن زيادة  

  محيط  بمتالزمة التمثيل الغذائي، وهي حالة بالغة الخطورة يصل إليها الشخص السمين الذي يزيد                

 عند السيدات، ويصاحب ذلك ارتفاع في ضغط الدم االنبساطي             90ل و اسم عند الرج  94وسطه عن 

سترول الضار   ي، وزيادة في مستوى الكول 140 يزيد على االنقباضي   في ضغط الدم  و 90 يزيد على

دليل كتلة      يتجاوز وكذلك  . واإلصابة بالسكر  ،ودهون الدم الثالثية، ومقاومة من الجسم لتأثير األنسولين   

دليل كتلة الجسم هو رقم يمكن حسابه بقسمة وزن الجسم على مربع الطول بالمتر،       و. 35الجسم الرقم  

25، ويكون الشخص زائد الوزن إذا تجاوز الرقم     24 إلى 20 بين وقع إذا  ا ويكون الرقم طبيعي  ،

ضية، وتدخل ضمن   َر، فإن الزيادة تكون مَ  35، أما إذا تجاوز الرقم     30ويكون بدينا إذا تجاوز  

 .العناصر المكونة لمتالزمة التمثيل الغذائي    

ا في يوم من األيام في حبائل      ضية تدخله حتمً   َرولذلك فإن زيادة وزن الشخص إلى الحدود المَ      

 .  وتجعله فريسة لمزيد من األمراض القاتلة وأولها السكر       ،هذه المتالزمة 

لي لمرض السكري، أن نسب السمنة قد       في المجلس الدو    االتصاالت  ويقول جمال بوت مدير   

  سلكتتضاعفت ثالث مرات في البلدان النامية على مدار السنوات العشرين الماضية، بعد أن             

انخفاض المجهود البدني، واالستهالك المفرط لألطعمة          أدت إلى   جديدة للحياة   االمجتمعات أنماطً   

أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن       وبيَّن بوت  .منخفضة الثمن المفعمة بالسعرات الحرارية       ال

منخفضة   اللوفاة في البلدان     ى ال إمجموعة األمراض غير المعدية ستتصدر قائمة األمراض المؤدية       

 . 2015الدخل حتى عام   

 الحياة يؤثر على األطفال في تلك البلدان، حيث تراوح نسب           أنماط ويؤكد بوت أن التغير في  

، وأن مناطق الشرق األوسط      %10 - 2، ونسبة السمنة بين  %25 -% 10زيادة الوزن عندهم بين 

ا إلى أن مرض وجزر المحيط الهادي، وجنوب شرق آسيا والصين تواجه التحدي األكبر، مشيرً      

حو  ن وارتفاع ضغط الدم من العناصر األساسية المؤدية ألمراض القلب التي تسببت في وفاة        يالسكر

 .   مليون إنسان18

  ة  الصحة والتنمية والسكان لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقي       قطاعمدير وتدعو أكيكو ميدا 

البنك الدولي إلى ضرورة تصميم وتنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية وصحية لمواجهة هذا          في 

 ة  ـالتحدي، والربط بين مجموعة األمراض غير المعدية والفقر، وذلك بهدف خفض الخسائر الصحي           
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 االستعداد  إضافة إلى    مداخالت الصحة العامة وتحسين الرعاية الصحية،            عن طريق واالقتصادية   

 أنظمة الرعاية الصحية والمنظومة االقتصادية بسبب زيادة نسبة        عنلمواجهة الضغوط التي ستتولد    

 .  اإلصابة بتلك األمراض المواكبة للزيادة في العمر التي تشهدها المجتمعات        

متوسطة    الحماية في دول العالم النامي، خاصة في البلدان           المنهج اعتمادوترى ميدا أن أهمية 

منخفضة الدخل، تكمن في محاولة الحد من التأثير االقتصادي واالجتماعي الناتج عن االنتشار                  الالدخل و 

ا في المجتمعات    ذلك أصبحت أكثر إلحاحً    ى لإ، موضحة أن الحاجة    يالوبائي المتوقع لمرض السكر   

ا مثل الهند والصين ومنطقة شرق المتوسط، السيما وأنه من المتوقع      ا سريًع اقتصادي التي تشهد تحوالً 

ا، أي الفئات     عاًم64 إلى 20 حصول أعلى نسب اإلصابة بمرض السكري في الفئات العمرية ما بين      

 .  ذات اإلنتاجية االقتصادية   

ستمرار  اعننه إذا ثبتت صحة التوقعات      أ والتنمية والسكان،   الصحة  وتؤكد مسؤولة قطاع  

، فإن إجمالي اإلنفاق العالمي للرعاية الصحية خالل العام               2025 عام   ى حتينسب انتشار مرض السكر   

مليار دوالر، وتقدر نسبة تلك التكلفة في بعض البلدان النامية      ) 396 – 213( الحالي يقدر بما بين   

 .  من إجمالي ميزانية الرعاية الصحية      % ) 40  (قرابة

 السكري الدولية، أنه ال يمكن قبول هذا القدر من اإلعاقة         مؤسسة ويرى أنيل كابور مدير  

والوفاة التي يتسبب فيها مرض السكري والمشاكل الصحية المرتبطة به مع وجود حلول اقتصادية               

ن االستثمارات الصغيرة وزيادة الوعي والرعاية يمكنها تحسين نوعية الحياة       أا واضحة، مؤكدً 

 سيؤدي إلى خفض تكاليف    وهذا ،صابة بهذه األمراض والمشاكل   لألشخاص والحماية من خطر اإل  

 . الرعاية الصحية بصورة ملحوظة مع تحسين اإلنتاجية       

 المجلس الدولي، أن مرض السكري في مناطق شرق المتوسط       فيويوضح مدير االتصاالت  

لذي ينظمه    والخليج سوف يكون محور المناقشات في المؤتمر اإلقليمي القتصاديات الصحة والسكري ا      

 الملك     ىمجلس وزراء الصحة لمجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية ومستشف              

 المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة        إضافة إلى   فيصل التخصصي ومركز األبحاث فيه،     

 الدولي  يالسكر شرق المتوسط، وبرنامج الخليج العربي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومجلس       

 .والبنك الدولي 
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 نوفمبر  5 إلى 3 سوف يعقد بمدينة الرياض في الفترة من      اإلقليمي ويضيف بوت أن المؤتمر    

 األوجه    ومنها، ي الجوانب االقتصادية المرتبطة بمرض السكر    جميعالقادم، وسيتم التركيز فيه على   

، وبمشاركة ممثلي األطراف الرئيسية في     الطبية واالجتماعية على الصعيد الدولي واإلقليمي والخليجي      

 .   كل منهم في مكافحته   يؤديه، والدور الذي  يإدارة مرض السكر 

 عليه إلى ترويج المعرفة بالجوانب االقتصادية للمرض، مع             القائمين ويهدف المؤتمر بحسب  

  لمواجهة   ا إرشادي ا إطارً ، باعتباره  سبل السيطرة عليه، فيما يسمي بإعالن الرياض    ىتسليط الضوء عل  

التحديات المرتبطة بالمرض من وجهة النظر االقتصادية، بعد أن يقوم المجلس التنفيذي لوزراء الصحة                     

 .  لدول مجلس التعاون الخليجي بإلقاء بيان مشترك يتم التركيز فيه على العواقب المتزايدة للمرض           

مجلس التنفيذي ومجلس وزراء        المدير العام لل    ه المؤتمر رحب الدكتور توفيق خوج      انعقاد ل ْيَبقُو

ا   ، مشددً هاالصحة لدول مجلس التعاون الخليجي بالمشاركين والخبراء من داخل منطقة الخليج وخارج              

على أهمية برنامج المؤتمر وما سيركز عليه من أساليب تتسم بالفاعلية واالستدامة يمكن تطبيقها في            

 .  واالقتصادية منطقة الخليج لضمان نتائج فعالة من الناحية الصحية           

اللتزام بكل ما سيخرج به البيان المشترك     ى ا  لإ منطقة الخليج     فيودعا خوجه وزراء الصحة     

للمؤتمر اإلقليمي للتحكم في انتشار الوباء واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من حجم المشكلة وتنفيذ                   

ن إ   السكري، قائالً االستراتيجيات الوطنية للحد من مصادر الخطر والمشكالت الناجمة عن مرض         

  مًعا  ونحن نتطلع للعمل    ، مرض السكري في منطقة الخليج     مكافحة البيان المشترك يعد نقطة تحول في     

 . للبدء في تنفيذ ما ورد في اإلعالن  

 مرض السكري في منطقتي شرق المتوسط      عن رئيسي مؤتمرويعد مؤتمر الرياض أول   

على ضرورة دعم الصحة     فيه  والذي ركز ،ض السكريمرب المتعلق والخليج منذ إعالن األمم المتحدة  

حد األمراض المزمنة والمهدرة للصحة     أالعامة لتحقيق أهداف التنمية الدولية المتفق عليها باعتباره      

 ما يمثله من تحديات جمة على صعيد تحقيق       ىوالمكلفة على الدول األعضاء والعالم ككل، إضافة إل      

 ديسمبر 20 في  التي اعتُمدت  ومن ضمنها أهداف األلفية التنموية   ،يهاأهداف التنمية الدولية المتفق عل  

 . العام الماضي في مدينة نيويورك األمريكية    ) ول كانون األ(
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اة  ـ في وف ي من إمكانية أن يتسبب مرض السكر    ي للسكر  الدوليوحذرت تقديرات االتحاد    

ا   وهي تقريبً ،وفيات حول العالم   من نسبة ال% 6 مليون شخص خالل العام الحالي، أي ما يعادل      3.8

حو    نوتؤكد تلك التقديرات الدولية أن  .  انفس النسبة التي تتسبب فيها أمراض المالريا ونقص المناعة معً       

 مناطق العالم في الوقت الحاضر، وأن من           جميع في  ي مليون شخص يعانون من مرض السكر 246

ا المقبلة، في حين وصلت       الل العشرين عامً   مليون شخص خ380حو ن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى   

 مليار شخص حول العالم من زيادة        1.6 نسب وبائية حيث يعاني أكثر من      ى معدالت السمنة العالمية إل    

وتمثل تلك الفئة مساهمة ملحوظة في     .  مليون يعانون من السمنة400الوزن، من بينهم ما ال يقل عن 

 .   الدولي ىمستوتعداد األمراض المزمنة واإلعاقة على ال   

 أن السمنة في البلدان النامية ترتبط في أغلب األحيان بسوء            التغذية ويؤكد الباحثون في مجال    

تمثل كذلك  التغذية ويصاحبها جوانب نفسية واجتماعية حادة حيث تؤثر على كافة الفئات العمرية، و        

مراض المزمنة مثل   العديد من األىالسمنة وزيادة الوزن مصادر للخطر حيث يمكن أن تؤدي إل    

 . السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان        

ن اآلثار الصحية المترتبة     ر الباحثون عن مخاوفهم من مشكلة السمنة وزيادة الوزن أل     ويعّب

المعاناة من األمراض المزمنة التي تؤثر       وفي   ، زيادة نسبة الوفيات في سن صغيرة     تتجلى في  عليها 

 القلق    ى ومن ناحية أخرى فإن ارتفاع نسبة السمنة بين األطفال يدعو إل         . لى نوعية الحياة   عبدورها

 يحدث نتيجة لعدة مشاكل  ذا المرضه نإ، في السكرن في مرض صيتخالم وبحسب . بصورة خاصة 

مرتبطة بكمية األنسولين بالجسم، وقدرة الجسم على إفرازه، حيث يرتفع معدل السكري في حالة عدم      

 تأثر القلب أو األوعية    ىيؤدي إل، وهذا بدوره ألنسولين أو عجز الجسم عن إفرازه أو استخدامه كفاية ا

 .  الدموية أو الفشل الكلوي أو فقدان البصر وضعف األعصاب      

 السكري على دعم الجهود لعالج مرض السكري في العالم      لمرض ويركز المجلس الدولي  

تدامة في مجاالت التعليم، وبناء القدرات، والوقاية،          وذلك من خالل تمويل المشروعات المس ،النامي 

صل إجمالي ميزانيتها إلى    يا  مشروًع128ا ويدعم المجلس حالي   .ورفع الوعي عن مرض السكري 

نتظر أن تؤثر   مليون دوالر، وُي38  ويبلغ حجم التمويل الذي يقدمه المجلس   ، مليون دوالر115

 مليون مصاب   58.4ي األربع سنوات القادمة على عالج   المشروعات التي يقوم المجلس بتمويلها ف    

 . بالمرض في العالم النامي    
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 تجد أن المقدمة احتوت على إشارة إلى نتائج الدراسات          سوفعند قراءتك لهذا التحقيق     

من الناس في دول العالم النامي، خاصة في دول شرق البحر               % 25حو ناإلحصائية التي تؤكد أن    

 بما لهما من تأثيرات سلبية خطيرة على          يكلة زيادة الوزن ومرض السكر   المتوسط يعانون من مش  

ا  ا من هذه المشكلة التي تؤدى إلصابة السمان بمشاكل أعقد كثيرً     الصحة، وأن األطفال قد أصبحوا جزءً       

 بارتفاع دهون الدم وزيادة     بسببها وهي حالة خطرة معقدة يصاب اإلنسان         ي،هي متالزمة التمثيل الغذائ    

 النساء، مع استعداد  عندسم  90سم عند الرجال و   94غط الدم، وزيادة محيط الوسط عن     معدل ض

 .  ، وأن رقم دليل كتلة الجسم من أهم المؤشرات للدخول في هذه الحالة       يكبير لإلصابة بمرض السكر   

 القارئ إلى متابعة التفاصيل لتجنب الخوف من الدخول في هذه           تدفع شك أن هذه المقدمة  وال

 التحقيق في عقل القارئ، يجعله يسعى لمعرفة األسباب            ّدِعض نتيجة لحالة الخوف الذي زرعه مُ       األعرا

وكيف يمكن تجنبها من خالل قراءة جسم التحقيق بما تضمنه من مصادر جيدة            .  المؤدية إليها 

للمعلومات، كما أن الربط بين البدانة وكل من العاملين السابقين بجانب كل ما ذكر من أرقام              

 . بد وأن يجعل كل بدين يراجع نفسه للخروج من هذه الدائرة الخطرة     حصاءات ال   وإ
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 الحوار مع العلماء والباحثين

 

  أحمد حسن بلح .أ

 أو تقديم تفسير أو تحليل من  ، جرى المقابلة الصحفية بغرض الحصول على معلومات جديدة        تُ

 لمجرد إبداء آرائهم حول قضية        أو حتى   ،قبل المتخصصين وأصحاب الشأن عن حقل اختصاصي معين          

 . ما، أو عن معلومات وجدت طريقها إلى الساحة وفرضت نفسها على المجتمع الذي نعيش فيه            

 للتغطية الصحفية الجيدة      اوكما هو معروف فإن مهارة إجراء مقابلة صحفية جيدة تعتبر أساسً      

 المنوط بها والمتمثلة في        أو على األقل يحرص على أداء المهمة       ،في أي إصدار صحفي يسعى للتميز      

ا مستقالً وفقط، وإنما تمثل أحيانًا          ا صحفي   أن المقابالت ليست فنًّ     ى ل إويعود ذلك  .  إعالم الجمهور بالحقيقة   

 ا يقوم عليه الخبر أو التقرير أو التحقيق الصحفي        جزًءا أساسي . 

لتجربة    ولعل فكرة استعراض أساسيات وضوابط ومهارات المقابلة الصحفية من خالل ا         

خفاقات     إالشخصية للصحفي أمر جيد كونه تجربة جديدة نابعة من أرض الواقع بما فيها من نجاحات و      

   ،  في الوقت ذاته  ،ومالبسات تسهم في استخراج العبر والدروس العملية المستفادة من التجربة، كما تعد      

 .  تأريخًا لجهود وتجارب أهل المهنة     

 محاولة فاشلة

صحفي، حيث    ) مقابلة  (ر ذلك اليوم الذي قمت فيه بإجراء أول حوار  وفي هذا اإلطار، أتذك 

مثار حديث الناس، عامة ومتخصصين، فقد طرح هذا       " دوللي"كانت قضية استنساخ النعجة الشهيرة    

 على البشر، وكان السؤال المتداول     يطبَّق الحدث العلمي العديد من التساؤالت وبعض المخاوف من أن     

 ا، وماذا سيكون تأثيره على مستقبل البشرية؟   ك فعلي آنذاك، ماذا لو تم ذل  

 أن أبحث عن الشكل الصحفي األنسب الستكمال التغطية الالزمة لهذا الحدث،                 وكان علّي

مكنني خاصة بعدما كتبت العديد من األخبار والتقارير التي تتناول الحدث بالسرد والتحليل، بحيث يُ      

 .   مجال البيولوجيا ومدى تأثيره على مسيرة البشرية    ر التكنولوجي في   الكشف عن تبعات التطوّ 

ص أو إجراء تحقيق صحفي، بحيث يمكن        لذا وجدت أنني بحاجة إلى عمل مقابلة مع متخصّ       

 . تغطية القضية من أكثر من جانب    
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الغار أستاذ أمراض النساء والتوليد       االتصال بالدكتور محمد أبو  في   محاوالتي  ولم تنجح

 من األسئلة  ا عدًديَّ عل مديرة مكتبه، تاليةً يَّردت عل ف، هاتفية تطلب األمر مكالمة  بجامعة القاهرة، إذ    

عن سبب اللقاء، ومدته، وفي أي صحيفة سينشر، وأحسب أن إجاباتي لم تكن مقنعة بالقدر الكافي،                 

خاصة وأن النشر كان محله اإلنترنت في وقت كانت مواقع اإلنترنت اإلخبارية في عالمنا العربي                    

  وجرى ،أبو الغار باالستجابة لمطلبي    .يثة العهد، وغير معروفة بالقدر الكافي الذي يغري أمثال د   حد

 . االعتذار عن المقابلة  

على العكس من المحاولة السابقة، جاءت الثانية ناجحة، كما كان االختيار موفقًا، إذ وقع           و

وعلوم المناعة، وهو صاحب باع        ستشار التحاليل الطبية       ماختياري على الدكتور عبد الهادي مصباح      

 .  على دراية واسعة وكبيرة بآخر تطورات هذا المجال     وكبير في تبسيط العلوم،  

بد للصحفي من أن يعي بأن الحصول على مقابلة مع       والدرس المستفاد هنا هو أنه ال  

ى  بد من أن يكون في الحسبان، وعل   متخصص ما ليس باألمر السهل، فالرفض هنا أمر متوقع، وال    

 : الصحفي أن يستعد لذلك على النحو التالي     

 . فتراض بأن للجمهور حق المعرفة     ابدأ من اال : قناًعا عند طلبك المقابلة    إأن تكون أكثر  .1

اعرض عليه االلتقاء به في أكثر األوقات أو األماكن          :  حال تعذر المصدر بضيق الوقت    في   .2

 . مناسبة له، وحدد مدة وزمن اللقاء بشكل دقيق    

ال ببعض المصادر، بأن يكون االتصال عبر سكرتيرة مكتبه أو مسؤول   صعوبة االتص .3

 الشخصي، اتصل به أثناء فترة      بريده اإللكترونيحاول االتصال به على    : العالقات العامة   

ا، وعندما يحدث االتصال شدد على        في الوصول إليه شخصي     الغداء أو بعد ساعات العمل آمالً     

 . دم له االعتذار عن اتصالك في وقت غير مناسب     حاجتك للقاء معه، وال تنس أن تق     

احرص على أن تتعامل مع المصدر     : هم يء إلي يسبمظهر   بعض المصادر الظهورَ   تخشى .4

، ثم حدد السبب وراء رغبتك في       ة جيدبصورة ج المقابلة للجمهور     اخر إباحترام شديد مع تأكيد   

 . يًرا من هذا الشعور ا كثالمقابلة معه دون غيره، فهذان األمران كفيالن بأن يحدَّ  

كن واضًحا في مطلبك مع         :  أنه ال يعرف ماذا يقول يععالم، ويدَّ اإل مواجهةَيخشى البعضُ  .5

ه بأنك ستساعده في استخالص المعلومة التي يحتاج إليها             ْدِعتأكيد رغبتك في الحوار معه، وَ    

 .  الجمهور
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 الخوف من الجمهور

ستاذ  ر لقائي مع األ  تذكَّأئ،  سيِّبمظهرن الظهور  ما يتعلق بالخشية من اإلعالم والخوف م     وفي

الدكتور سعد السيد العميد السابق لكلية العلوم بجامعة عين شمس وأستاذ الكيمياء التحليلية والحائز على                   

كان اللقاء في مكتبه بالجامعة، حيث مد        . 1985جائز أحسن عالم كيميائي في دول العالم الثالث عام        

ا عنه، كتب بمناسبة بلوغه عامه الستين، قائالً هذا الكتاب ستجد فيه كل ما تحتاج         إلي يده وأعطاني كتاًب

إليه من معلومات وإجابات عن كل ما يمكن أن تسوقه من أسئلة، واعتذر لي بالقول أنه يستعد للسفر    

نت    صباًحا، إال أنني رفضت العمل بهذا االقتراح الذي ربما يكون مغرًيا للبعض، وطمأ         غًدا   قطر  ىإل

      ا عنهسيادته ووعدته بأن يخرج الحديث في شكل جيد يرضى هو شخصي . 

   اسعد أصبح مصدًر. ا، كما أن د وبالفعل جاء الحوار مفيًدا وثريلي فيما بعد في العديد من  ا هام 

    من العلم والكفاءة مثله    آراء متخصص على مستوى عالٍ  ى ل إالموضوعات الصحفية التي تحتاج      

 )2009على الحوار في الملحق العلمي بمجلة العربي الكويتية عدد سبتمبر          يمكن االطالع  (

حيث     :  ليس من الضروري أن يقع اختيارك للضيف على شخصية مشهورة أو عالم كبير وفقط           .6

ن درجة تخصص الضيف وتفرد الموضوع الذي يدور حوله الحوار هي األولى بأن تراعى    إ

ة عادية شخصية هامة ومحورية تستحق التفرد           وقد تجعل األحداث من شخصي   .  عند االختيار 

 .بالحديث معها  

عصام حجي الذي يعمل في    .  وفي هذا اإلطار جاءت مقابلتي مع الباحث المصري الشاب د      

       وكالة ناسا الفضائية ناجحة جد    ا غزيًرا من المعلومات المفيدة للعامة       ا، حيث حملت كم

همية تجري من خالل بعثة فرنسية أمريكية        والمتخصصين، وكشفت عن تجارب علمية بالغة األ       

 على تقنية  - العربي الوحيد في البعثة  -عصام . مشتركة على أرض عربية، حيث يعمل د 

فائقة الدقة والتطور تبحث عن مواقع المياه تحت سطح المريخ وتتخذ من بقعة في الصحراء                 

 .  العربية نموذًجا للبحث والمحاكاة     

اًء شديد األهمية للعرب في وقت تختبئ فيه كل ثرواتهم المكتشفة              ويمثل هذا البحث العلمي إجر    

وغير المكتشفة تحت األرض بدًءا من البترول والمعادن ومروًرا باآلثار الدفينة وانتهاًء بقطرة      

 . الماء الضنينة   
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 العديد من المؤتمرات والمنتديات     ي حضور  يلنأهَّ:  أن تكون موجوًدا في اللحظة المناسبة       .7

 سبيل المثال  ى وعل.فرص اللقاء بمصادر يندر الوصول إليها في الظروف العادية        العلمية  

 عالًما يقودون قاطرة علوم  18سكندرية، الذي ضم   باإل"آينشتين"وليس الحصر، في مؤتمر   

 من الحائزين على جوائز نوبل في الفيزياء، تمكنت      4الفيزياء والرياضيات في العالم، بينهم      

ز بهما كثيًرا تناوال موضوعات يندر وجود مصادر لها في عالمنا  مع إجراء حوارين اعت 

العربي، والسبب في ذلك معروف وهو الفجوة الهائلة بين ما وصلنا إليه من علوم واكتشافات         

أحد " ميتشيو كاكو"  األول مع  كان اللقاء  تحقق من ذلك في بلدان العالم المتقدم، حيث      وما

ذائعة  ال"  األوتار الفائقة  " توى العالم، فهو من مؤسسي نظرية   علماء الفيزياء البارزين على مس   

              ا  الصيت، ومؤلف للعديد من الكتب العلمية التي القت انتشاًرا كبيًرا، كما أن له برنامًجا علمي

وتناول حواري معه جهود علماء الفيزياء في      . ا في جميع أنحاء الواليات المتحدة      يبث أسبوعي

ية واحدة تضم كل قوانين الفيزياء، وأهمية ذلك في فهمنا لطبيعة          محاوالت الوصول إلى نظر    

التقيت في   و. الكون الذي نعيش فيه، وما هي النهاية المتوقعة التي سيؤول إليها هذا الكون            

دار الحوار   و، 1985 نوبل عام  ةالحائز على جائز   " فون كليتزنج "المؤتمر ذاته بالعالم األلماني     

 .  لتطبيقات المستقبلية المتوقعة لها     بيننا حول علوم النانو وا 

 

لقيام بحوار  إلى ا  على الصحفي أن يعدد من الخيارات المتاحة أمامه عند الحاجة        : وأخيًرا .8

 بمشكلة   يقاَبل حتى ال يقع أسير مصادر علمية بعينها، أو حتى ال     ، صحفي حول موضوع ما  

 . الرفض 

 

 اإلعداد والتحضير

 األسئلة أهم جزء في المقابلة، ويمكن      ّدَعر الضرورية، إذ تُ اإلعداد والتحضير للمقابلة من األمو   

 .  هائل وغير متوقع من المعلومات  للسؤال الجيد أن يكون بوابتك لكمٍّ  

أذكر، في هذا اإلطار، لقائي مع الدكتورة نجوى عبد المجيد رئيس وحدة ذوي االحتياجات              

 علوم    حولجراء حوار    إ بغرض  الخاصة بالمركز القومي للبحوث، حيث كنت قد طلبت مقابلتها              

في هذا المجال من اليونسكو،    "  نساء عالمات  "جائزة  على  2003الجينات، على اعتبار أنها حازت عام       

      ا عن ندرة حصول النساء على جوائز نوبل في العلوم،      وهي الجائزة التي تراها المنظمة تعويًضا جزئي 
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 الدكتورة نجوى أول امرأة  كانتكل قارة، وقد إذ تمنح جائزتها في كل عام لعالمة واحدة فقط من   

نجوى عن تطبيقات علوم     .  األمر الهام هو أنني عندما سألت د  .عربية تحصل على هذه الجائزة  

بارها مصرية الجنسية، جاءت إجابتها لتكشف عن دور متفرد لها في مجاالت             تالجينات في مصر باع   

  .  لحوار آخر   ا ليكون هذا المجال موضوعً   اجديًد ا طلب منها موعدً أ  ي  جعلن وهذاعاقة،  الحد من اإل  

سالم   إ في حين نشر اآلخر على موقع      ،لم ينشر بعد حتى اآلن  "  الحوار األول  "الطريف في األمر أن    و

 . "نت. أون الين"

 : عند اإلعداد للمقابلة بالحسبان    خذها أبد من  ما يلي عدد من النقاط ال   وفي

رورة اإللمام الكافي بموضوع الحوار    ض: ابحث عن الموضوع، وابحث في الشخصية      •

العلم بطبيعة     وضة، وكذلك المعرفة المعمقة بالضيف،      ي من خالل القراءة المستف 

 . آراء معارضيه   وجهوده وإنجازاته،   ومواقفه،  وتاريخه،   وشخصيته،  

ولعل محركات البحث الموجودة اآلن على شبكة اإلنترنت من الوسائل الجيدة لإليفاء        

نصح بدراسة أساليب البحث على اإلنترنت للخروج بأكبر كم          أكنت  بهذا الغرض، وإن   

 كثيًرا ASkZAD.COMولقد ساعدني محرك البحث العربي   .  ممكن من النتائج السليمة

نه    إا لما يحمله من ميزة غير متوفرة على مواقع الشبكة، إذ       في موضوعات مماثلة نظرً    

 يتوفر أغلبها على      صحيفة ومجلة عربية ال     230مزود بأرشيف صحفي لقرابة     

      ااإلنترنت، وعلى الرغم من ذلك يمكن البحث فيها إلكتروني . 

دراستك موضوع المقابلة قبل إجرائها ليس دافًعا ألن تظهر معرفتك للموضوع        •

بعض الصحفيين الذين يبدؤون المقابلة يتصرفون كأنهم يعرفون كل         : بطريقة متعالية  

ع مثل هذه التصرفات   لمصدر، وعادة ما تضيِّ  مع ا شيء، والبعض يبدو وكأنه في تحدٍّ 

 . فرصة الحصول على مقابلة جيدة    

 .احرص على إعداد قائمة باألسئلة أو الموضوعات التي تريد إثارتها مع المصدر         •

 . ال تبالغ في صياغة السؤال، وتجنب األسئلة المركبة أو الغامضة           •

ستهاللية المصدر على تجميع   تساعد األسئلة اال : األسئلة االستهاللية بابدأ قدر اإلمكان  •

 . معلوماته، كما تمكنك من استعمالها كحجارة بناء الستكمال نقاط الحديث         

يحاء إلى المصدر    تجنب اإل  وه بنعم أوال فقط، نجابة عتجنب أن تسأل سؤاالً تكون اإل •

 . باإلجابة 
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لسان    ويمكنك أن تسوقها على   ،أرجئ األسئلة التي قد تغضب المصدر إلى نهاية الحديث             •

   . ..أو كتبت صحيفة كذا   ...طرف ثالث، بأن تقول جاء على لسان فالن     
 

يعد اإلصغاء من أفضل األدوات التي         : ينصح باإلنصات الجيد لما يقوله المصدر         •

  استجابةً  يستخدمها الصحفي خالل المقابلة، حيث يستجيب األشخاص ألسئلة الصحفي               

تكون للحصول على     ف  ،المقاطعة   أما   .اًما الصحفي إصغاء ت   إليهم   يصغي عندما  ةحسن

.   ر أن المصدر قد يصرح بأمر هام كفيل بتغيير مجرى الحديث تماًما  وتذكَّ.  توضيح فقط

 .لذا أصغ جيًدا، ولكن ال تسمح للمصدر بتغيير الموضوع   

 

 اإلطار النفسي للمقابلة

قة    طار نفسي من الراحة والث   إ العالقة بين المحاور الصحفي والمصدر يمكن وضعها داخل     

ا على   يجابي إ يؤثر الصحفي دوًرا في تهيئة جو المقابلة بما      يؤديبد أن   الإذالمتبادلة بين الطرفين،   

 : عطاء المصدر بعيًدا عن حاالت التوتر أو االرتباك     

 .المحدد اضبط مواعيدك، واحرص على الحضور في الميعاد        •

وجه، باستطاعتك أن تبدأ المقابلة     كن طريفًا، ودوًدا، باسم ال : اجعل الشخص الذي تقابله مرتاًحا     •

 ثم بعد بضعة دقائق أجلس في طريقة مسترخية حتى تلطف              ،وأنت جالس على طرف الكرسي     

 . من جو المقابلة  

 . احرص على عدم تحريك اليدين قدر اإلمكان، واجعل عينيك تبدوان في حالة يقظة واهتمام          •

يدة خالل المقابلة ولكنها في بعض       تعد أجهزة التسجيل أدوات مف   : استخدم جهاز التسجيل بحكمة     •

وفي بعض األحيان يحتاج     . األحيان تصبح عقبة أمام الحصول على المعلومات من المصدر      

 .  لالسترخاء أمام جهاز التسجيل      طويالًااألشخاص الذين تتم مقابلتهم وقتً  

لقراء   التحيز يفقدك ثقة ا  :  وإنما عليه أن يكون متوازنًا وغير متحيز  ،الصحفي ليس محايًدا    •

 . األمور والمعتقدات الشخصية جانًبا قدر اإلمكان     دعبد أن ت والجمهور، وال 

ا مع المصدر، وينبغي أال تتورط في جدال معه، ألن رأي        ا أو وقحً  ًمعليك أال تكون متهكِّ  •

 . المصدر وليس رأيك هو ما يهم القراء والجمهور    
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 كتابة مادة المقابلة

األسئلة   ( أجزاء رئيسية هي العنوان والمقدمة والمتن      ة الثيتألف جسم المقابلة الصحفية من ث      

    ويتمثل المتن في األسئلة التي يطرحها المحاور واإلجابات التي يجيب بها المصدر،                 ).  واإلجابات  

 : وهو ما أشرنا إليه سابقًا، ونضيف عليه هنا النقاط التالية         

صفها كثير من العامة، أو لنقل صعوبة       المادة العلمية تحمل في طبيعتها قدًرا من التعقيد، كما ي       •

في الفهم لدى القارئ العادي، لذا احرص على صياغة أسئلتك بحيث تكون قصيرة، في أقل        

   عدد ممكن من الكلمات، على أن تكون واضحة ومباشرة، وقد تحتاج لإلطالة فقط للتوضيح،         

ل القارئ إجابات الضيف،       أو صياغة مثال، أو منح القارئ معلومة ليست لديه، أو التمهيد لتقب            

 . وذلك بهدف تبسيط مادة الحوار 

  

   جابة عليها بمثابة تعريفات لمصطلحات علمية غامضة،          احرص على صياغة أسئلة تكون اإل   •

أو كشف النقاب عن جملة من االكتشافات والحقائق تعد بمثابة نقطة انطالق لمتابعة مادة              

  ،  ات ربما لم ترد على ذهن القارئ من قبل    فكثير من هذه المصطلحات أو االكتشاف    ؛الحوار 

 النوع من األسئلة من باب التمهيد الذي    إلى هذا   فأنت تحتاج   ومن ثَم سماعها كثيًرا،  ْدتَْعأو لم َي

 . ايساعد القارئ على متابعة الحوار جيدً    

 

 ضمان حياة  في سبيل  أحد العلماء المناضلين     "جيريمي ريفيكين " في حوار مع العالم    :مثال

 تأثير التكنولوجيا الحديثة على العمال والمجتمع    عنا  كتاًب14 كتب أكثر من الذيضل للبشر،   أف

، جاء السؤال األول  )47 ص 1998الصادر في سبتمبر " رسالة اليونسكو  "عدد مجلة (والبيئة 

 :  ، وفي أقل عدد من الكلمات   اتعريفي و، اتمهيدي و، امباشرً و، اضمن الحوار واضحً   

 ود بقرن التكنولوجيا الحيوية؟  ما هو المقص -
 

حقيقة     أو موقف محدد،   أو عالم القارئ بأمر ما،     إلطالة عند صياغة السؤال     يمكن اإل

 :آنفًا المشار إليه   نفسه   إلخ، كما هو الحال في السؤال التالي من الحوار        .. .علمية
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عادية  لقد وصمك بعض النقاد بأنك تثير المخاوف بال داع، إنهم يعتبرون آراءك م         -

 حد ما، أننا يجب   ىهل هؤالء النقاد يبالغون، وإذا كان األمر كذلك، هل تشعر إل . للعلم

 أن نقيد هذا التقدم الهائل في مجال علوم الوراثة؟ 

ضافات    إصياغة مادة الحوار في قالب قصصي بحيث يتسنى له عمل            ى  لإقد يلجأ المحاور      •

الب السؤال والجواب ويلجأ إلى استعمال            بهدف التبسيط أو التوضيح، وذلك بأن يستغني عن ق    

، وتعقيًبا على  ... ى ، وأشار إل. ..، وأوضح. ..، وأضاف  .. .وقال الضيف  (ل يعبارات من قب

 .) إلخ.. . ، ورًدا على كذا قال بأن    .. .أكد ...  القول بأن 
 

جابات التي وردت على لسان الضيف فقط وعدم    وقد يكتفي عند صياغة متن الحوار بذكر اإل •

ثارة ذهن القارئ الذي يوكل إليه استنتاج مضمون      إ من  اا، وهو ما يعتبر نوعً  سئلة نهائي ذكر األ

 .  السؤال، ويفيد هذا النوع من الحوارات أيًضا في كونها تشغل مساحة أقل للنشر      
 

لعل من المفيد القول بأن مالحظة تعبيرات وانفعاالت الضيف أثناء رده على األسئلة وصياغتها         •

أنها   إضافة إلى    الحوار من العوامل الجيدة التي تجعل القارئ يعايش جو الحوار،      بدقة في متن 

بِّر موجود لدى الشخص المحاور، إذ قد يجيب بإجابة ال تع    ال تناقض التكشف أحيانًا عن بعض  

 .  موقفه الحقيقي لسبب من األسباب   عن

 

 والتطرق إلى   ، ر  معها الحوا يجريربما يكون من المفيد دائًما التعريف بالشخصية التي    •

    ه هأو توجالمحاور   توضيح انتماء كذلك من الضروري و. إسهاماتها في مجال مادة الحوار    

على آرائه ووجهات نظره تجاه موضوع      ذلك  تأثير إلى  ، وذلك حتى يتنبه القارئ    )إن وجد(

 . ويفضل صياغة هذا التعريف في عمود منفصل عن مادة الحوار     . المقابلة  

 

 : مثال

 ص  2000الصادر في ديسمبر  " رسالة اليونسكو   " ورد في عدد مجلة  ا  طريفً  مثاالً واذكر هنا  

، حيث   "إيان تاترسول " "نسان ما قبل التاريخإعلم أصل  " للتعريف بأحد العلماء المشاهير في    46

 له بمثابة تصنيف للنوع على النحو الذي يقوم به   اكتب في عمود خاص أسفل صورته تعريفً  

 : مجال عند تصنيف الحفريات التي يعثرون عليه، وقد جاء كالتالي         العلماء في هذا ال  
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 "إيان تاترسول " :العينة •

 " هومو سابيان" :النوع •

  55 :السن •

 ة فريقي إنجلترا وتربى في شرق    إ ولد في  :األصل •

 .  أمين األنثروبولوجيا في المتحف األمريكي للتاريخ الطبيعي في مدينة نيويورك       :الحالة •

كرايست    " بالدراسة في  "تشارلس داروين  " في خطى سلفه الشهير     سار :التطور الشخصي •

نسان واآلثار، إال أنه ابتعد عن طريق التطور    ، حيث تخصص في علم أصل اإل  "كوليدج

 تحديًدا          للدكتوراه بالقفز إلى دراسة رتبة الحيوان الرئيسي، الليمور         اطالبً بصفته    اإلنساني 

 . جانب القرود في موريشيوس    ىدغشقر إلفي م) كائنات صغيرة تشبه القرود   ( 

 

 في الغابة مع أبناء عمومتنا من       عندما كان  ملمحين غير عاديين نتجا    :العالمات المميزة •

حترام العميق      اال : الثاني  أسالفنا اآلدميين،    لمعرفة أنواع   عين ناقدة  :األول : الحيوان الرئيسي  

تسبب شهيته النهمة وسلوكه غير   للطبيعة الذي أدى إلى نتيجة أن نوعه ذاته نوع مخيف،    

 .  تعريض العالم للخطر   ىالعقالني إل 

 

 .  قاعد المعكسر الذي يريد أن يبعد نوعنا عن قاعدة التطور اإلنساني   : التاريخيةةالدالل •

 

تذكر  (...) ال تتردد في توضيح العبارات المركبة والمصطلحات العلمية الجديدة بفتح قوسين          •

 . أو المصطلح المذكور  بينهما المقصود من العبارة   
 

       احرص على تضمين مادة الحوار تعليقات جذابة موجزة ومكتوبة بأسلوب رشيق شائق            •

تعد )  خراجي مميز وبألوان مختلفة عن متن الحوار       إع على أجزاء الحوار بشكل     تلك التي توزَّ  (

 . اءة الحوار قر ى ل إمن العوامل التي تجذب عين القارئ، وغالًبا ما تكون وسيلة جديدة تدفعه     
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ويتبقى هنا عنصران هامان عند الكتابة وتفريغ محتوى المقابلة حتى تصبح قابلة للنشر هما العنوان        

 : والمقدمة

 : العنوان-أوالً 

. ًرا عما بها من مضمون  ستنبط العنوان من مادة المقابلة بحيث يتوافق معها، ويأتي معبِّ       ُي

المخصصة لذلك وبحسب سياسة اإلصدار المنشورة به          وتتوقف عدد كلمات العنوان على المساحة      

 : ما يلي   ويمكن أن نجمل شروط كتابة العنوان في نقاط عامة في      . المقابلة  

 . ًرا عنه على الموضوع معبِّ أن يكون داالًّ .1

 . وعلى قدر من الجدة والطرافة     ا جذابً اأن يكون مشوقً .2

3.     اأن تتوفر فيه عناصر الوضوح والمباشرة وأن يكون آني . 

 . يفضل االبتعاد عن العناوين التلغرافية أو االستفهامية     .4

 .الحد من استخدام الضمائر وحروف الجر قدر اإلمكان       .5

 . تضمن أكثر من معلومة إذا  تتخلله فواصل، ويستعاض عن ذلك بنقطتين      أالَّو ينتهي بنقطة،   الَّأ .6
 

 : المقدمة-ثانًيا 

تلخص أهم ما جاء في      وهي في العادة   . المقابلة  لمقدمة غالًبا بعد االنتهاء من تفريغ مادة    اكتب تُ

 ويمكن  .، وما أثير من قضايا، أو ما طرحه المصدر من آراء ووجهات نظر            فيها  برز الجديدَ تُو ،المقابلة  

 : عدة أنواع، أبرزها  ى لإتقسيم مادة المقدمة  

ى شخصية      هدف المقابلة الرئيسي تسليط الضوء عل   كان  إذاستخدم تُ":  الشخصية "مقدمة المقابلة    -1

نجازاتها، حيث يتم سرد معلومات عن الشخصية وأهميتها          وإآرائها ومواقفها   وجهودها  وعلمية 

 . مع نبذة صغيرة عن مضمون مادة المقابلة 

 : مثال

ولكن كيف يمكن للفوضى أن تساعد إنسانًا     !! إنها نموذج مثالي للفوضى المحددة    : يقول عن حياته   " 
جابة تأتي على لسانه أيًضا؛ فهو يقول بأن العبقرية هي فن        على الوصول إلى ما وصل إليه؟ اإل

 ةــصة في دراس إنه العالم العربي محمد النشائي الذي يترأس دورية علمية متخصّ .. تنظيم الفوضى
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مته جامعات فرانكفورت األلمانية نال أرفع الجوائز والتقديرات؛ حيث كرّ . دةعلوم الفوضى المحّد
زة في    مه حكومة الصين الشعبية قبل نهاية العام الجاري إلسهاماته المتميّ ّروحيدر أباد الهندية، وتك 

 ."صه، اقتربنا منه لنعرف السر الكامن وراء هذه النجاحات؛ فكان لنا معه هذا الحوار  مجال تخّص

تعتمد على سرد معلومات عن موضوع المقابلة تبرز أهميته، مع         ":   القضية  "مقدمة المقابلة     -2

 .  المصدر المحاور وعالقته بموضوع القضية   براز دور إمحاولة  

 : مثال

نعيش في منطقة من العالم تتعلق حياتها بقطرة الماء الضنينة في بحر من الرمال يحدق به         "
الماء المالح من كل اتجاه، ومثل كل ثروتنا الثمينة المكتشفة وغير المكتشفة تختبئ مياهنا في جوف       

 نوفمبر     في مصرىعاد إل" ناسا"ة الفضاء األمريكية الدكتور عصام حجي الباحث بوكال  . األرض
الماضي مع ثالث فرق علمية تضم علماء وباحثين في مجال الفضاء والجيولوجيا الختبار عدد من            

فهل   .  يحاكي طبيعة تربة المريخ انموذجً باعتبارها فائقة الدقة على تربة الصحراء الغربية الاألجهزة 
نه هذه المقابلة الخاصة   ثرواتنا المختبئة تحت الرمال؟ سؤال تتضّمىإلنجد في هذه التقنية ما يقودنا  

 . " . .بالعربي العلمي

 في سياقه المقابلة       جرىستعان بها في حال اإلخبار عن الحدث الذي           ُي: المقدمة الخبرية    -3

 . الصحفية  

 :   مثال 

تصم سيد أحمد أستاذ  مت المجموعة االستشارية الدولية للبحوث الزراعية أخيًرا البروفيسور معكّر" 
الهندسة الزراعية في الجامعة األمريكية في بيروت، أثناء االجتماع السنوي للمجموعة الذي انعقد        

، وسط جمع من أبرز علماء العالم في      2005 ديسمبر  8 ى إل3 من المدة في مراكش بالمغرب في  
عالم والمجتمع  إل وا مشارك من رجال السياسة1000ضافة إلى أكثر من  إمجال الغذاء والبيئة، 

المدني يجتمعون في كل عام بغرض تقوية وتوسيع نطاق الشراكات التي تنشط النمو االقتصادي في         
دول العالم النامي، من خالل تبادل الحوار والخبرات والتجارب للوصول إلى الكيفية التي يمكن بها     

ئية أن تحسن على نحو أفضل حياة      للبحوث الزراعية والعلوم والتكنولوجيا ومبادرات السياسات الغذا  
 ."  ة التتويجالتقى الدكتور معتصم فور نزوله عن منصّ  وكان هناك، "  العربي العلمي.. "الفقراء
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تبدأ بقصة لجذب انتباه القارئ، وهذه القصة لها عالقة وثيقة بموضوع        : المقدمة القصصية   -4

 . المقابلة  

 : مثال

 بالد الغرب، وبعدما أدرك أهميته قرر      ىن بالد الشرق إل طلبه م في  أحب العلم فانتقل وراءه سعًيا   " 
ع من    الفرصة ليوّسسنحت له وعندما  . أن يعود إلى الشرق مرة أخرى ليفيد بالده بما جمعه من علم 

توطين العلم في بلدان العالم  إلى نطاق تجربته لم يتردد في االنضمام إلى عدة منظمات دولية تسعى  
السوداني الجنسية الدكتور محمد حسن المدير التنفيذي ألكاديمية العلوم  العربي الوطن إنه . النامي

، والسكرتير العام لشبكة العالم  )AAS( ريقية للعلوم  اإلف، ورئيس األكاديمية    )TWAS(للعالم النامي  
 ).TWNSO(الثالث للمنظمات العلمية 

العالمي الثالث  " 2006سكندرية  إلبيوفيجن ا   " حسن على هامش مؤتمر   .   العربي العلمي التقى د
 من شهر   29 إلى 26 من المدةسكندرية في مصر في    إلللتكنولوجيا الحيوية، الذي أقيم بمدينة ا  

 متحدثًا   120أبريل الماضي، وحضره نخبة من العلماء وقادة العلم وصناع القرار في العالم، يتقدمهم   
 .  بينهم خمسة علماء من الحائزين على جوائز نوبل في العلوم    
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 األخطاء الشائعة في الكتابة العلمية

 

  حاتم صدقي .أ

ن هناك أخطاء فنية         إحافة العلمية أستطيع أن أقول        من خالل الممارسة العملية الطويلة للصِ        

  ؛  ولعل من أهمها عدم مراعاة األصول العامة للصحافة         ،إفساد جودة العمل الصحفي     ى ل إ ارتكابها ييؤد

"  زيرانفلونزا الخن أ"ستخدام عنوان  اصلح في توظيف آخر، فيصلح     ن قد ال يفما يصلح في توظيف معيّ  

عمود صحفي باعتبار هذا المرض يمثل قضية عامة يمكن أن يتناولها كاتب صحفي في                 لمقال أو  مثالً

 عموده اليومي أو األسبوعي، خاصة إذا كان األمر يمثل حالة آنية، إال أن هذا العنوان ال يصلح               

 .نتيجة محددة   ى لإوال يصل بالقارئ   " عنوان مفتوح "ألنهن المرض، لموضوع أو تحقيق صحفي ع   

ية محددة النتائج أو مقفولة، توجه      فالتحقيقات الصح     يجب أن تكون عناوين الموضوعات أو  

 العناوين عناوينُ أخطاء   ومن أمثلة  .  نة، أو تحمل له رسالة معينة    نظر القارئ إلى حقائق معيّ     

  ،  "المكافحة الحيوية   "، "C يالفيروس الكبد  "، "كباري العلوية  ال  ":موضوعات أو تحقيقات صحفية    

فة، حيث يكون للكاتب حرية إبداء        يصح  في د و لعمانًاعنوألن يكون  يصلح   منها فكل" جنون البقر "و

 .  ا في الحالتين   واألمر هنا يختلف كثيرً ،رأيه في نهاية عموده   

، فيجب أن    وع صحفي أو تحقيق مثالً     ب األمر استخدام أحد هذه العناوين في موض       أما إذا تطلّ  

 في السطر األول   ح المغزى من كتابه هذا العنوان، كأن نذكر مثالً  يوّض،خر يليه آيكون هناك سطر 

 وبائية هذا   ةلم تظهر بصور  "ثم نذكر في السطر الذي يليه    "  زيرانفلونزا الخن  أ"أو "  الطيور  انفلونزأ"

، على أن تذكر التفاصيل في متن الموضوع  "القاهرة   حاالت بإحدى مدارس  ثمانيظهور  "أو " الشتاء

 .  نفسه

      ا   للموضوع متضاربً  يومن األمور المهمة أيًضا في هذا السياق أال يكون العنوان الرئيس        

 وجودها يوهناك أخطاء فنية قد يؤدّ   .  م كل منها اآلخر وإنما يدعّ ،ا مع العناوين الفرعية له  أو متعارًض

 : ، ومنهاي لصحف إفساد جودة العمل ا  ى لإ
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 استخدام كلمة بدل أخرى في غير موضعها    -1
 

 من رون العلميون استخدام كلمة بدالً ا ما يقع بها المحرّ   من أكثر األخطاء الفنية التي كثيرً   لعّل

اكتشاف جهاز جديد  ى ل إ ل فريق من العلماء  توصّ  "أخرى في غير موضعها، كأن يكتب محرر مثالً  

 أن ي، وال يدرك أن كلمة اكتشاف ال ينبغ  "رات التي تحدث في خاليا الجسم    تغّيلألشعة يمكنه توضيح ال 

 إليها، أما الكلمة الصحيحة          أحٌدتستخدم إال مع األشياء الموجودة في الطبيعة، والتي لم يسبق المكتشفَ     

حرر    والعكس صحيح، فال يمكن أن يكتب م   ."بتكار ا"  أو "اختراع "الواجب استخدامها في هذا المقام فهي       

 من ااكتشف العلماء نوعً  " عن اختراع نوع من الصخور أصلب من الماس، ولكن يمكن القول        مثالً

ألن الصخور هي مواد أو مفردات موجودة في الطبيعة وال يمكن   " الصخور أصلب من الماس   

 .  اختراعها أو تكوينها في المعامل    

 غة العربيةعدم االلتزام بمعنى المصطلح العلمي عند الترجمة إلى الل  -2

 

حيث يجب على المحرر العلمي أن يلتزم الترجمة األمينة لما يتناوله في تقاريره حتى ال يكون                

ن مبس أو غموض يلحظه القارئ، وخير للمحرر العلمي أال ينشر المعلومة أو الخبر المثير          هناك أي لُ

وهناك مثال     .  صطلحات العلمية     الكلمات والم   يأن يقوم بنشره دون مراعاة الدقة وااللتزام الكامل بمعان    

حيوانات منوية من عظام       " : وكاالت األنباء خبر بعنوان    في  فج على سوء ترجمة المصطلح عندما ظهر       

بعض  في   وهو يترجم   ، أي نخاع العظم    bone marrowوالخلل كان في ترجمة كلمة       !"   مخ المرأة

حيوانات منوية    "يتحدث الخبر عن    المعاجم على أنه مخ العظام، فوقع المترجم في خطأ فادح حيث كان                  

 . عبر تقنيات الخاليا الجذعية    " من نخاع عظم أو مخ عظام المرأة  

 كتابة مختصر علمي باللغة األجنبية دون ذكر ما يدل عليه    -3

 

 BMIيجب على المحرر العلمي عندما يكتب األحرف المختصرة الدالة على كلمات معينة مثل              

، على أن يكون كل هذا بجانب    )Body Mass Index(يه وهو أن يكتب بجوار األحرف ما تدل عل 

الترجمة العربية للكلمات األجنبية وليس األحرف المختصرة فقط، أي دليل كتلة الجسم، ومن الممكن                

       واألفضل بالطبع أال يكتفي بمجرد الترجمة، ولكن يقوم بشرح المصطلح المكتوب أيًضا، فيقول                

الة االعتدال في الوزن أو البدانة والسمنة المفرطة، ويمكن حسابه بقسمة           نه مقياس أو دليل لبيان ح    إ"

  يكون الوزن 25 إلى 22 على مربع طول الجسم بالمتر، وإذا كان الناتج من     مبالكيلو غرا وزن الجسم 
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 ". ا، وإذا كان أكثر من ذلك يكون الوزن زائدً  ًياطبيع

لترجمة العربية لمعنى المصطلح ال      وبدون ذلك فإن وجود المختصر العلمي وحده بجانب ا   

 .   وال يفيد القارئ في شيء  ًئا شيييعن

 التعميم -4

 

ر من مواد التحرير العلمي تعميم استخدام  يمن األخطاء الشائعة التي لوحظ تكرارها في كث    

ومن أمثلة ذلك استخدام كلمة رجيم بمعنى اتباع    . مصطلح علمي في غير موضعه بغير سند علمي   

بالمعنى العام،     " نظام  "ي الوزن، وذلك ألن كلمة رجيم من الوجهتين اللغوية والعلمية تعن     نظام إلنقاص  

ومن هنا ال يجوز استخدامها فقط للداللة على أنظمة إنقاص الوزن،         . سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي  

األفضل عند  ومن . ا أن يكون الرجيم لزيادة الوزن أيًضا كما يمكن أن يكون إلنقاصه   فمن الممكن علمي

 وعكسها األنظمة     ،اإلشارة إلى رجيم التخسيس أن نقول األنظمة الغذائية إلنقاص الوزن أو للتخسيس             

 ". رجيم " من استخدام كلمة ا لها عن الثانية بدالً يًزيالغذائية لزيادة الوزن تم 

 ضعف المصادر أو عدم اللجوء لمصادر مناسبة للمعلومات المطلوبة -5

 منه معلوماته يمثل أهمية كبيرة لجودة    يذي يلجأ إليه المحرر ليستق    ال شك أن المصدر ال 

ا    وكلما كان المصدر قوي   .ا ا علميا أو موضوعً  ا أو تحقيقً   ومصداقية العمل الصحفي سواء كان خبرً       

.   ه، والعكس الصحيح  ئاويحظى بمصداقية كبيرة لدى القارئ أسهم في نجاح الموضوع وزيادة عدد قرّ   

مصادر قوية تتمتع بسمعة طيبة وشهرة واسعة  ى لإ رص المحرر العلمي على اللجوء    لذلك يجب أن يح 

 . لدى القراء 

 . مصدر وحيدى لإر لجوء المحّر -6
 

 أتاح ذلك الفرصة له لكي      ،يجب أن يعرف المحرر أنه كلما زاد عدد المصادر في الموضوع     

ى   لإ  أما اللجوء  .غطية أفضل وأقوى   يتناوله من أكثر من زاوية، وكلما تعددت الرؤى واآلراء، كانت الت 

 من مصداقيته أمام القارئ، ألن الرأي       ويقلّلمصدر واحد، فإنه يضعف الموضوع وينقص من قدره     

 كل احتياجات القارئ من المعلومات، وإذا حدث وفعل، فإنه            يالواحد مهما كان حجمه ال يستطيع أن يلبّ     

 .متعددة المصادر  ال الموضوعات  ال يحقق نفس القدر من المصداقية التي تتمتع بها      
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 ) في اإلعالن أو التصريح  (في غير موضعها   " قال"استخدام كلمة  -7

 

      نة صادرة عن مركز أبحاث   عندما يكون هناك حديث أو تصريح أو إعالن أو معلومة معيّ   

،  ...  كذايالن المعهد أو المركز الف " قال  "ستخدم كلمة   َيالَّ على المحرر أ يأو معهد علمي أو جامعة، ينبغ  

 . لخإ. .. بكذا...ح مصدر مسؤول بمركز أو معهد  أو صّر،... المركز كذا" أعلن"ولكن 

 

 مصدر المعلومات  غياب أو عدم ذكر اسم  -8

 

عندما يكون هناك حديث مع مسؤول من إحدى الوزارات أو المصالح ويرفض ذكر اسمه،           

  ر أو جدوى من ذكر تصريح   فال مبّرمصدر غيره،ى ل إر أن يستبعده ويلجأ  فمن الواجب على المحرّ 

ا ما تكتب معلومات مفبركة بحجة أن المصدر رفض       أو معلومة لمصدر يرفض أن يذكر اسمه، وكثيرً  

 تكرار نشر محرر    أّنفي   شك   وبالطبع، يستطيع القارئ الواعي تمييز ذلك بسهولة، وال         .ذكر اسمه

 ويصرف القارئ عن   ،ضعف مصداقيته معين ألخبار أو معلومات أو تصريحات من هذه النوعية ي  

 . متابعة ما يكتبه 

 ر لكلمات متشابهة في نفس الجملة استخدام المحّر -9

 

يشكل :  من غير المستحب أن يلجأ المحرر الستخدام كلمات متشابهة في نفس الجملة مثل قوله                 

المرادفات   مسؤولية، فمثل هذه المشكلة، أو أن هيئة كذا أو وزارة كذا مسؤولة عن جانب كبير من  

  ،  معناهاين بأخرى تؤد ي في مثل هذه الحاالت استبدال إحدى الكلمت      يتضعف من أسلوب الكاتب، وينبغ   

ن وزارة كذا تضطلع   إ ي يمكن أن أقول في المثال الثان و تمثل مشكلة أو تشكل معضلة،   :كأن أقول

، كذلك من  ...  كذابجانب كبير من مسؤولية كذا، أو أنها مسؤولة عن جانب كبير من مهام أو أعباء   

ستغناء   ، فالنسبة المكتوبة باألرقام تكفي لال     %50أو نسبة  % 10قبيل األخطاء الشائعة أن أكتب نسبة      

 . عن كتابة كلمة نسبة 
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 بيل االستسهال  ق من غير المباشر في الكتابة من  استخدام األسلوب المباشر بدالً -10

 

شعر القارئ    وُي، اضعف األسلوب كثيرً  حات يُ استخدام األسلوب المباشر في كل األقوال والتصري      

التنصيص، وهو ما يعرف     ثم يستخدم عالمات القول أو ،بالملل وذلك بأن تكتب قال الدكتور فالن   

ل هذه   ر قلمه ويحوّ  وبضمير األنا ونحن، والمفترض هنا أن يعمل المحرّ      ) بكسر الالم  (بصيغة المتكلم   

 من المصدر بطريقته الخاصة،      ه ما سمعيلرواية كأنه يرو  الصيغة إلى الصيغة غير المباشرة بطريقة ا    

ر يتحدث إلى أحد العلماء أثناء        وليس كما لو كان يسجل عليه كل حرف ونفس، فماذا لو كان المحرّ        

ه بها   أي نفس الكلمات التي تفوّ   سيره ودون تسجيل، هل سيكتب ما فهمه أم يظل يبحث عن النص؟ 

 . دون أدنى صياغة

ا عينه في عين    ا ويناقش المصدر واضعً    العلمي أن يفهم ما يسمعه جيدً   رلذلك على المحرّ  

ر ويجعله يتذكر    د األسئلة في ذهن المحرّ     ألن مثل هذا التركيز هو الذي يخلق الحوار ويولّ      ، المصدر

 .  كتابة الموضوع ب ويبدأ ها عندما يجلس إلى نفس    سياق الحديث جيدً  

 

 أن يسبقها كالم على لسان المصدر دون  "ضيفُي"ر لعبارة استخدام المحّر -11

 

نة  من المعروف أن بداية كتابة حديث أو تصريح على لسان أحد المصادر تبدأ بكلمات معيّ           

، وبعد ذلك إذا كانت هناك إضافة معينة     "يرى المصدر الفالني كذا أو كذا  " أو "يذكر" أو " ويقول" :مثل

 أنني الحظت    غير، ... لمة ويضيف المصدر كذا ر بك ها المحّرؤيريد المحرر أن يكتبها على لسانه، يبد 

 في بداية كالم مصدر جديد، وهذا  "ويضيف"ستخدمون بطريق الخطأ عبارة      رين َيأن بعض المحرّ 

ر    للمحرّ  على كالم المصدر األول دون أن يبدأ حديثه أوالً   ًيا ثان اخطأ، فال يجوز أن يضيف مصدرً     

، ثم نقول  . ..ويقول المصدر الفالني كذا  "فنقول  .  ارا رأيه في النقطة التي يدور حولها الحو      بدًيُم

   ".ويضيف"

 

 

 

 



                    2010 -تــــــــونس                                                                                                                       احلقيبــــــــة    التـــدريبيــــــة   يف مـــجال   اإلعــــــــــالم   العلمــــــــي               

190 

 

 

 نماذج تدريبية

 
 حاتم صدقي .أ

 أي إبراز كل ما فيها من      ؛  للتعليق عليها ونقدها    يَّ رسلت إل  ُأ و، إعدادها هذه الموضوعات تمّ 

الله تدريب     للصحفيين الذي تم خ  يتحاد الدول ز أو القصور، وكان ذلك في إطار مشروع اال    أوجه التميّ 

8015 على يد  ةفريقيإ  من دول الشرق األوسط و ا صحفيمن دول مختلفة في العالم، وكان ذلك    ا  صحفي 

  ي وتجدون في نهاية كل موضوع تعليقات    . 2008 إلى نهاية عام   2006خالل الفترة من منتصف عام    

 .  على ما وجدته عليه من مالحظات سواء بالسلب أو اإليجاب       

 .  )موضوع للحفاظ على سرية العمل  ال ّدِعسم كاتب أو مُ اف  حذتّم: ملحوظة(

 

-1- 

  اإليدز ىال للقضاء عللسع النحل فّع

ال لمشكلة نقص المناعة واإليدز،    عالج فّعى لإيحاول العلماء في شتى أنحاء العالم الوصول     

حقيق أهدافهم،   نوا من تباعتبارهما مشكلة واحدة ليس لها عالج في العالم حتى اآلن، ولكنهم لم يتمكّ     

 من اهللا عز وجل لردع المنحرفين من ناحية واستنفار العلماء من ناحية أخرى          ًياكأن اإليدز يمثل تحد

لتحريضهم على بذل جهود أكبر في مجال البحث العلمي للتوصل إلى العالج المطلوب، وفي قوله                    

ا يعرشون ثم كلي من كل  ا ومن الشجر ومم  النحل أن اتخذي من الجبال بيوتً     ى  ربك إلى وأوح "تعالي

الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك                    

 ويقول الدكتور ياسر جعفر خبير الطب التقليدي أن فوائد النحل وما            .68/69النحل    "ية لقوم يتفكرون  آل

القرص أو الوخز من   ب التداوي به ييجر فسم النحل الذي  ؛ينتج عنه عديدة وفعالة لجسم اإلنسان 

 خلل في مناعة الجسم        ى األمراض المناعية التي ترجع إل      ىاألسلحة الشفائية الدوائية الفعالة للقضاء عل           

 أخطر     ى للقضاء عل   متكامالً ان العالج بقرص النحل الحجامة فيكون عالجً       وإذا تضمّ .ووظائفه 

ا ألسلوب علمي      الحجامة في مناطق معينة وفقً       جانب  ىاألمراض المزمنة خاصة عندما يتم القرص إل   

  ى ويفيد سم النحل والحجامة في القضاء عل         .منظم لخريطة الجسم وما يوافق مناعة وتحاليل المريض          

ن الفيروس هو كائن موجود بين الجماد والخلية الحية،          ، فإ كما يعلم الجميع  و  . جميع الفيروسات الكبدية  



                    2010 -تــــــــونس                                                                                                                       احلقيبــــــــة    التـــدريبيــــــة   يف مـــجال   اإلعــــــــــالم   العلمــــــــي               

191 

 

ولكن تم اكتشافه أو اكتشاف تأثيره في القرن العشرين مع اختراع             الخليقة،    ءوالفيروس موجود منذ بد 

 مجموعة من أوراق نبات التبغ      ى تجربته عل  ىالميكروسكوب بواسطة عالم النبات الهولندي الذي أجر      

  ى ومرر تلك العصارة عل   ، بالعصير أو العصارة  ى  ما يسّمىا ليحصل منها عل   التالفة، وقام بهرسها جيدً   

ا التي يمكن أن    اإلمساك بجميع األشياء الصغيرة جد     ى من البورسلين لقدرته عل مرشح دقيق للغاية 

 كثيرة من أوراق األشجار السليمة ووضع عليها تلك          ا ا، ثم أحضر أنواعً   ريا حجمً   تتكون أقل من البك 

 لألسف عندما لكنه ويا    و. فوجد أن األوراق السليمة قد أصابها التلف       ، المرشح  ىاألشياء التي وجدت عل  

 المرشح بوضوح، وذلك لعدم توفر    ى قام بتلك التجربة لم يستطع رؤية تلك الكائنات التي وجدت عل          

ا كما هي     ألنها كانت متناهية في الصغر وظل الوضع ساكنً     ،الميكروسكوبات الالزمة في هذا الوقت   

ست مزمنة    ، والفيروسات لي ي، وهو العام الذي تم فيه اختراع الميكروسكوب اإللكترون     1953حتى عام 

 لسموم العقارب والثعابين وتوكسيد   ا  مضادً أو فتاكة أمام الحجامة وسم النحل الذي نستخلص منه مصالً         

  .  إنتاج األمصال والسموم من سم النحل       عنوهناك العديد من األبحاث والدراسات      .  التيتانوس والدفتيريا  

باح الباكر قبل اإلفطار        ويفضل في الص    ، سم النحل بالقرص المباشر     ىوأفضل طريقة للحصول عل     

 استخراج سم النحل من خالل تعريض    ىجه إلأن هناك بعض الشركات تتّ من  الرغم ىعلو .بساعة

     إفراز السم الذي يتم       ىدقائق لغصبه عل     3 فولت لمدة  2ا قوته نحو   النحل لتيار كهربائي خفيف جد 

ألحوال الطبيعية لفقدان أداة     كما يحدث في ا ، لوح زجاجي أملس دون أن تموت النحلة   ى استقباله عل 

اللسع، ولكن ذلك من الناحية النظرية ضعيف أمام تعرض الجسم للقرص المباشر وتنبيه الجلد وخالياه                    

 ولقد حقق سم النحل نتائج مذهلة         .وإعطاء إشارات لشحن مناعة الجسم والجهاز العصبي المركزي            

لمناعي للمريض ليستخدم بنجاح في         خاصة في تنشيط كفاءة الجهاز ا         ىوقوية مع كثير من المرض  

قد  و. C  عالج الروماتيد وبهجت والصدفية والتصلب العصبي المتناثر وجميع فيروسات الكبد خاصة               

، حيث يقوم سم النحل بمنع انتشار       PCRتحاليل   في  وذلك مثبت   ، %67بلغت نسبة نجاحه فيها     

 حالة الخلية الكبدية        ىع الحفاظ عل   الفيروس بين خاليا الكبد وله تأثير مميت للفيروس خالل شهور م        

لشوكي والصداع المزمن     ا الم الظهر والتهابات النخاع       آ جانب التهاب المفاصل الكلي والجزئي و          ىإل

 جانب الحجامة يشفي أيًضا من نقص      ى وقرص النحل إل   .وبكتريا المعدة وسرطان المثانة والبروستاتا  

  ىة ومضاد حيوي فعال ليس له أي أعراض جانبية سو      فسم النحل مادة طبيعي  . المناعة المكتسبة اإليدز  

  ، ورم والتهابات في الجلد بسبب حساسية أو ضعف مناعة الجسم ومقاومته لهذا المضاد الحيوي              

نسون، وهذا ما أكدته العديد من   ا تزول بشراب كوب من مغلي الزعتر والنعناع والي    وسرعان ما

 وجرعات سم النحل، وينبغي أن تستمر من ثالثة أسابيع        المراكز العلمية المعنية بسم النحل      في  األبحاث   

 بسبع قرصات     ويبدأ العالج  شهور حسب طبيعة المرض ومناعة المريض والحالة النفسية،        ة سبعىإل

 ىذن اليمنأل الظهر وخلف ا  ىأعلفي اثنان في الكعبين واثنان   ف ، الثانية  أما الجرعة    .ىفي الجرعة األول  
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 ثم ة قرصة   أن تصل إلي خمس عشر    ى بالتدريج مع تغير األماكن إل  وتزداد الجرعات  ، واحدة ة قرص

، وكل هذا حسب المرض والمناعة والحالة       ةخمسين قرصإلى  أن تصل ى إل،ني خمسة وعشر ىإل

خر، وينبغي في الجرعة الخامسة          إلى آ النفسية للمريض مع مراعاة اختالف حاالت القرص من مرض         

 القلب    ى مرض مراعاة وينبغي  . تسع قرصات ى رأس إل حلق الرأس وتفرقة عدد القرصات في ال      

  ى حتى ال يؤدي االنقطاع إل    ، وذلك حين االنتهاء ى  لإا واألوعية الدموية وعدم انقطاع القرص أسبوعي  

 أن الجرعات العالية ال تسبب أي عوارض صحية أو       ويجدر بالذكر . مشاكل في الجهاز المناعي   

كل   آ تتسبب زيادته كوالجينيز الذي   ال يقلل من  الذي، 1-أنترلوكين "ى ألنه يخفض مستو   ،جسمانية 

تأثير مثبط لآلالم ألنه يوقف عمل حمض أراشادونيك    كذلك له و.  الروماتويد ىالغضاريف عند مرض 

 إحداث تغيير في الخاليا    ىوأكدت الدراسات أن جزئيات سم النحل قادرة عل     .وبروستاجالندنيز

 ضرورة ى علركزون. نترفيرون جاما التي تقوي جهاز المناعة   المساعدة التي من أهم وظائفها إفراز األ  

من األمراض   % 90 ىاستخدام الحجامة وعسل وصمغ النحل مع قرص النحل أثناء العالج للقضاء عل              

 استعمال سم    عن أحدث األبحاث التي قدمت       وءاليابان في ض   في  وتؤكد أبحاث المركز الدولي      . المزمنة

 رفع المناعة الطبيعية للجسم عن طريق الوخز بسم       ى الفكرة تعتمد عل النحل في عالج مرض اإليدز أن   

 زاد االهتمام بهذا الفرع في اليابان بحيث تخصصت إحدى الكليات بمنح الدكتوراه للعالج         وقد. النحل 

  ، أمريكا ى هاجر إل    ا وروي أن ياباني  .ا وسم ونشر العديد من الكتب عن استخدام النحل عسالً     ،بالنحل 

ويقول دكتور .  ثم عاد لبالده وعمل في مزرعة لتربية النحل فشفي من اإليدز  ،أصيب باإليدز  وهناك 

 يقتصر إن عالج الروماتيزم بسم النحل ال  "النحل والطب  "ينا في كتابه  يناعوم بيتروفيتش من مدينة ف

ننا   إشخيص ف فإنه عند ثبوت الت  ،االعكس تماًمل  ب، استخدامه عند فشل األدوية األخرى في العالج فقط  

 لدغة  يئتا ا كمية من العالج تعادل م    وفي تلك الحالة يكفي تمامً      ، الفور ىننصح باستخدام سم النحل عل   

 .  ا المريض تمامً ىشف حيث يُ ،ئة لدغة  اا موأحيانً 

=========================== 

 :  يالموضوع أرجو مالحظة اآلت    هذا وتعليقا على   •

وضوعات العشوائية التي تنشر في    ا للم جمله يمثل نموذجً  الموضوع في مُ  -1

 . لصحافة العلمية     إلى ا الصحف الصفراء وتنسب خطأ      

 .  ي غير مدعم بأي دليل علم ا ألنه يمثل استنتاجً   ،االعنوان لم يكن موفقً -2
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 عقب  " ويقول الدكتور ياسر جعفر   "ر لرأي الباحث في عبارة       كان ذكر المحرّ  -3

هو ن  كما أنه لم يذكر أو يوضح مَ قلة غير مبررة،كتابة اآلية القرآنية بمثابة نُ   

 .   وماذا يعمل ،الدكتور ياسر جعفر الذي يستطلع رأيه   

 جميع الفيروسات    ى سم النحل والحجامة في القضاء عل      ويفيد"كتب المحرر    -4

 معمل    وفي أيّ ؟ تجربة علمية ؟ في أيّ كيف حدث هذا  الكبدية، ولكنه لم يذكر  

 فال يمكن أن تكون   ؟ه النتائج جريت هذه التجارب التي توصلت إلى هذ         أُ يبحث

 !نتائج البحث العلمي ضربا من الكالم المرسل     

 الفيروسات وتأثيرها تم في القرن العشرين مع اختراع         اكتشافر أن   ذكر المحّر -5

 مجموعة   ى تجربته عل  ىالميكروسكوب بواسطة عالم النبات الهولندي الذي أجر    

 وأين كان ي،هذا العالم الهولند  من أوراق نبات التبغ التالفة، ولكنه لم يذكر اسم       

 . ايعمل تحديًد

الفيروسات ليست مزمنة أو فتاكة أمام الحجامة وسم          "ذكر المحرر عبارة أن   -6

 لسموم العقارب والثعابين وتوكسيد   ا مضادً النحل الذي نستخلص منه مصالً  

 .  من أين أتى بكل هذه المعلومات يوال أدر  . "التيتانوس والدفتيريا  

، وكان األجدر به أن يكتب   "PCRوذلك مثبت بتحاليل   " ةعبارذكر المحرر   -7

اللغة    بعلمي باللغتين اإلنجليزية والعربية أو على األقل    المختصر هذا ال ىمعن

ى باللغة اإلنجليزية       سّم أو ما يُ  ، المتسلسل يالتفاعل اإلنزيم   (العربية، وهو   

Polimeraze Chain Reaction،   دون  فال أرى معنى لكتابة أي مختصر علمي 

 .  شيء ي فئكتابة ما يدل عليه، ألن ذلك ال يفيد القار    

حيث يقوم سم النحل بمنع انتشار الفيروس بين خاليا الكبد    " عبارةر ذكر المحّر -8

 حالة الخلية الكبدية        ى  خالل شهور مع الحفاظ عل    Cوله تأثير مميت للفيروس      

تهابات النخاع     جانب عالج التهاب المفاصل الكلي والجزئي وآالم الظهر وال        ىإل

 ويساعد  ،ريا المعدة وسرطان المثانة والبروستاتا    يلشوكي والصداع المزمن وبكت  ا

 جانب الحجامة على الشفاء أيًضا من نقص المناعة المكتسب           ىقرص النحل إل  

  ي؛م عن مميزات عالجية عديدة دون أي سند علم  وهنا أجد أنه يتكلّ   ".)اإليدز(
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لتجارب التي حققت كل هذه النتائج؟ وفي أي          جريت ا ر أين أُ فلم يذكر المحرّ 

 ؟  تشردورية علمية نُ 

ب أي عوارض صحية      العالية ال تسبّ   الجرعات   أن ويجدر بالذكر  "كتب المحرر    -9

كوالجينيز الذي    اليقلل من  و، 1-أنترلوكين  "ىأو جسمانية ألنه يخفض مستو    

ط لآلالم   جانب تأثيره المثبّ   إلى   الروماتويد   ىكل الغضاريف عند مرض   آب تيسّب

 وهنا كان يجب على   ."ألنه يوقف عمل حمض أراشادونيك وبروستاجالندنيز  

بروستاجالندينيز   الكوالجينيز وال، وأن 1نترلوكين أح ما هو  ر أن يوضّ المحّر

لتهابية وليس مجرد أسماء تذكر،      إنزيمان لهما دور محدد في حدوث العمليات اال    

اريف، وإنزيم بروستاجالندينيز   ب لتآكل الغض   فيقول إنزيم كوالجينيز المسبّ 

شارة إلى الدورية العلمية أو البحث         أيًضا اإل   األفضل لتهابات، ومن    المسبب لال 

 . الذي خرجت منه هذه المعلومة   

 ضرورة استخدام الحجامة وعسل وصمغ النحل مع          ى علركزون"كتب المحرر    -10

ته   من األمراض المزمنة، وكتاب % 90 ى قرص النحل أثناء العالج للقضاء عل     

فتراض صحة هذه    اا في هذه األبحاث، ومع     ا مشاركً أنه كان طرفً  ي تعن"ركزون"

المعلومة، كان من األفضل أن يستخدم المحرر صيغة الكالم غير المباشر، بأن     

 الباحث فالن على ضرورة استخدام الحجامة وعسل وصمغ النحل            ويركزيقول 

:   اأخيرً .  راض المزمنة من األم % 90مع قرص النحل أثناء العالج للقضاء على         

لتحريضهم على بذل    "ختيارها مثل كلمة     اهناك كلمات لم يوفق المحرر في      

 إفراز   ىعل" لغصبه " كذلك كلمة  . "هملحثّ " ، وكان األفضل أن يقول    "جهود أكبر

كذلك ذكر .  على إفراز السم  "هإلجباره أو لحثّ"السم، وكان األفضل أن يقول 

 ومضاد حيوي فعال ليس له أي أعراض        المحرر أن سم النحل مادة طبيعية    

 من كلمة ورم، ألن كلمة ورم م بدالً ورم، وكان يجب أن يقول تورّ ىجانبية سو 

 .  شيئا آخر يتعن
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-2- 

 ممنوع التصوير والحوار بأمر محافظ الجيزة إال بإذن

  الخنازير قادمة ال محالةوأنفلونزا.. تدويل النفايات سرطان يهدد الصحة

  عينك في شوارع المعادييزير في مقالب الزبالة وعينمزارع الخنا

 زعيتر ملك نفايات الجيزة رغم أنف الجميع

مقلب نفايات شبرمنت بالجيزة منجم ذهب بال منازع وحصن ال يمكن التعدي عليه وفتحة خير          

ع بحصانة متعهد    أرض الذهب مقلب نفايات شبرمنت الذي يتمتّ     ىوبعد جولة سريعة عل. للمحافظة   

ف  كل ذلك لتعّر. مل به وبوابة الدخول العسكرية بتذكرة مرور من غيرها فأنت في غياهب النسيان      الع

 للرزق     اخر داخل مهنة تفتح أمام الشباب طريقً        د البعض وشقاء اآل    ب سْعالنفايات في أرض الواقع، سبَّ      

ا العظم    صوصً ا لحجم النفايات التي تصلح للبيع بعد جمعها وخ        ا تبًعنيه أسبوعي ُج 150 ىيصل إل 

المكسب الحقيقي والبالستيك بجميع أنواعه من نفايات المستشفيات وزجاجات المياه وغيره والتي يعاد                   

وتبدأ تفاصيل القصة بعد      . تصنيعها لصناعة عبوات الزبادي وغيرها من العبوات البالستيكية المتنوعة        

 من الشباب بدون مؤهالت  ة ال نعلمها، مجموع ى أخر  ة قمة منجم ذهب النفايات وحيا    ى الوصول إل 

ا لبيعها للمستفيدين إلعادة تصنيعها،        وطبعً . جمع العبوات البالستيكية والعظم والعبوات المعدنية       ىتتول

 جانب بعض   ى للراحة وتناول الشاي المشروب الرسمي هناك، إل      ةوفي النهاية تحت خيم من أقمشة بالي    

 أماكن إلقاء النفايات الذين يعانون من اإلهمال           ىة إل  ال التابعين للمحافظة لتوجيه سيارات القمام           العّم

 األدوية  ى جنيه تنفق عل  400 ىالصحي بهم من قبل محافظة الجيزة ومرتبات زهيدة ال تتعد        

  د المقلب الذي بدأ عامالً    واألغرب من ذلك قصة كفاح متعهّ   . ا الحساسية المزمنة في الصدر      وخصوصً 

د وأساسي في المناقصات دون منازع وبدون أن      متعّهىإلل  تحوّ ةبمقطف في المقلب وفي يوم وليل  

نا  ئيسأل من أين لك هذا، والتهرب من لقاء النبأ بحجة إنه في الواحات، وفور علمه بوجودنا فوج                 

 قمة المنطقة ليؤكد عدم إمكانية إجراء أي حوار إال بتصريح من             ى ل الحي في لحظات معنا عل      وبمسؤ

ا بعد أن علمنا     ولكن ليس غريبً .والتصوير  منها منوع االقتراب    مية عسكر ة وكأننا في منطق    ،الحي 

؛   ن بالبيئةول وفعل المسؤي ما  ،  الكلمة ى بمعن ،  المنطقة ومأساة   ى سيطرة زعيتر متعهد المقلب عل  ىبمد
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 وفي نفس الوقت تفتح     . البيئة ىا عل بدفنها تحت الرمال حفاظً   ويأمرونحرق النفايات    فهم يمنعون 

  ىلنفايات إلعادة تصنيعها التي أكدت جميع الدراسات أن عملية التدويل كارثة عل      المجال أمام تدويل ا  

      من مخلفات المنازل  ء ويكفي البالستيك الذي يتم جمعه بال حدود سوا .صحة اإلنسان بدون نقاش  

  فيات من البالستيك وخلط الحابل بالنابل والعظم الذي يحتل المكسب      شالفنادق وأخطرها نفايات المست     أو

ل عمال النظافة وسطاء لجمع ما ينفع وترك الباقي               األكبر في بيعه وأشبه بياقوت النفايات، حتى تحوّ          

 النظافة بعد االنتهاء من جمع      ولوها مسؤي مؤسفة حتى يتكرم عل  ة صورىلت الشوارع إل  حتى تحوّ 

إلى   نظرنا  إذا ، والصورة واضحة  .ا لراتب الحكومة الذي ال يسمن وال يغني من جوع  المطلوب ووداعً 

 بالبالستيك والصفيح     ة بالعين المجردة من غير ميكروسكوب الجواالت محمل  ى سترةأي جرار زبال 

 تحول كثير من  ى النظافة واستخالص المطلوب لبيعه، إضافة إل          ت خلف جرارا  ة حدى عل والعظم كالًّ

يصلح من النفايات تحت      بالقمامة في الشوارع لجمع ما     ث والعبا  نهارل ليال التجوّ  ى إل"الكارو " أصحاب  

ندبندنت البريطانية من   ، حذرت صحيفة اإل     "صنع في بريطانيا، وتم التخلص منه في الصين       "عنوان 

المخاطر البيئية المترتبة على تزايد حجم الواردات الصينية من المخلفات، مشيرة إلى وجود قرى            

ب أضراًرا عديدة  وغير أصلية، تسّبدة فات، إلنتاج سلع مقلّ   بأكملها تعمل في إعادة تصنيع هذه المخلّ 

لمستهلكيها، واألخطر من ذلك هو ارتفاع حاالت الوفاة وأعداد المصابين بأمراض خطيرة بين العاملين         

رة، وحدوث تدهور كبير للبيئة، وزيادة في نسب    ي فات الخط   سيما المخلّ  فات، ال  في إعادة تصنيع المخلّ  

   .فات في مياهها   ء جانب من هذه المخلّ   اء إلقا  ث األنهار جرّ  ي، وتلوّ التلوث الجوّ 

، 2007 يناير 26، مراسل الصحيفة في بكين ونشر بتاريخ    "كلفورد كونان"ه التقرير الذي أعدّ 

ب في مقتل وإصابة عشرات اآلالف من     بية والبريطانية على وجه خاص، تتسبّ     و النفايات األور   قال إّن

ن القرى الصينية التي يعمل كل سكانها في إعادة            سطاء، واألطفال الصغار، في العديد م        ال البُ العّم

نتجات جلدية وبالستيكية،       تصنيع المخلفات المستوردة، والتي تتنوع بين أجهزة كهربائية وإلكترونية، ومُ         

بية شهيرة، يتم تنظيفها     وبوات فارغة ألغذية ومنتجات تحمل ماركات أور      ستحضرات تجميل، وعُ  وُم

وزار مراسل الصحيفة بعض القرى الصينية التي تعمل في معالجة               .وإعادة تعبئتها بمواد مغشوشة 

الجنوبية، التي أصيب ما يقرب من        " جوانجدونج" في مقاطعة   " لينجياو  "النفايات المستوردة، ومنها قرية    

ثمانية آالف شخص من سكانها في السنوات األخيرة بمرض االلتهاب الرئوي الالنمطي، المعروف            

 من هذه النفايات تتصاعد منها الروائح الكريهة،      ورأى تالالً.  ئةامي هم ثمان، وتوفي من" سارس"باسم 

وفي وسطها أعداد كبيرة من الصبية يعملون في فرز هذه النفايات في الهواء البارد، ويلقون بعضها في                  

ات لمنتجات بريطانية شهيرة، يتم       والحظ وجود كمية كبيرة من األغلفة والعبوّ     . النهر القريب منهم  

وأشار التقرير إلى أن أكثر من مليوني طن من قمامة بريطانيا          . نظيفها وإعدادها لتعبئتها من جديد   ت
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ا إلى الصين بطريقة غير مشروعة، حيث تمنع السلطات الصينية استيراد كثير من     تذهب سنوي

ن ُيسمح ، تنص على أ 1992 مايو 5ذ في  ينفتز ال يذكر أن اتفاقية بازل، والتي دخلت حيّ      . فات المخلّ 

       بنقل النفايات عبر الحدود إذا ما كانت عملية نقل النفايات، والتخلص من هذه النفايات الخطرة                

    رصدت الصحيفة العديد من الشكاوى الصحية من       . اأو غيرها من النفايات، تتمان بطريقة سليمة بيئي

هات األطفال نتيجة      ات، ومنها تشوّ  ة التي تعيد تصنيع النفاي   جانب السكان والعاملين في القرى الصينيّ      

التعامل مع الكيماويات السامة، واإلصابات الجلدية، وااللتهاب الرئوي، والذي يرجع إلى تلوث الهواء                   

هذا إضافة إلى العديد من األمراض الوبائية، الناجمة عن استعمال       .فات  باألدخنة ونواتج حرق المخلّ  

وقال مسؤول صيني بارز، إن الصين تمنع    .  دون معالجتها مياه شرب من األنهار الملوثة بالمخلفات      

بصرامة استيراد أية مخلفات سامة يمكن أن يعاد استخدامها كمواد أولية، لكن األرباح الكبيرة تغري             

يين، ومعظمهم من الفئات الفقيرة، والتي ليس          عين المحلّ  فات للمصنّ  الكثير من التجار بتهريب هذه المخلّ    

. فات على البيئة وعلى صحتهم       بالمخاطر الناجمة عن التعامل غير اآلمن مع المخلّ           لديها الوعي الكافي   

 داخل أحضان     ى أخرةوتستمر مرحلة التلوث الصحي من التدويل لمقلب حلوان ليضيف كارثة عالمي        

 ى لإخر يشير  آ الخنازير في الخفاء لتكون ناقوس خطر       أنفلونزا  لتأتي  ،النفايات مزارع لتربية الخنازير   

 وتؤكد ذلك منظمات الصحة العالمية والمراكز البحثية المعنية لرصد          .بوس يهدد العالم ويعلن نفسه كا

 الطيور فهي بريئة براءة       أنفلونزا من  ا أشد فتكًى مرحلة أخر   ى وتشير بأصبع االتهام إل   .بات األوبئة مسّب

لدكتورة إيمان وتؤكد ذلك العديد من األبحاث والدراسات، وتشير ا  . الذئب من دم ابن يعقوب

 الخنازير مرض    أنفلونزا البسطويسي الباحث في قسم الفيرولوجي بمعهد بحوث الصحة والحيوان أن       

 ضراوة الفيروس    ىتنفسي حاد ذو نسبة اعتالل عالية ودرجة هذا المرض من الخطورة تعتمد عل     

      يروس من النوع    الخنازير ف   ألنفلونزا  والمسبب . ريا وضعف مقاومة الجسم   يبعد ذلك البكت و ي،العدو

" rna"الذي يتبع عائلة أورثوميكزو الفيروسية وله غطاء ومادة وراثية بداخله من الحمض النووي               " أ " 

 وتكمن أهمية هذا الفيروس    n  ونيورامينيداhوالغطاء يتكون من نوعين من البروتين هما هيما جاوتنين   

  . نازير المصابة بالمرض والهواء المحيط بها       في أنه يصيب اإلنسان عند تعرضه لإلفرازات األفقية للخ      

 حيث تم تسجيل  . وقد ينتج عنه وباءات محلية وعالمية .وتكون حدة المرض حسب حدة الفيروس  

 مليون 40  ى  إل20سبانية حيث توفي ما بين        اإلاألنفلونزا  مثل وباء  العشرين دمية في القرن    آوفيات  

ن السبب  ا الحالتين ك  هاتين   وفي .نفسية حادة   وجدت حاالت أعراض ت  1976حول العالم وحتى عام   

إلى    وليس هذا فقط هو دور الخنازير بالنسبة      .الذي ينقل من الخنازير لإلنسان     " أ "انفلونز  ألفيروس ا

 حيث تعتبر بمثابة وعاء لخلق فيروساتها التي تصيب      ، ولكن الدور األكثر لجميع الطفيليات   ،لصحة  ا

هما   احدإ"  أ "األنفلونزا الخنازير بعترتين من فيروسات     تصيبأ إذا   سبيل المثال ى فعل؛اإلنسان والطيور 

جديدة ربما تكون أكثر ضراوة من العترتين وقد       )ةعتر( من الطيور فتظهر     ىخرألمن اإلنسان وا 
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التي يصاب بها كل من         "أ  "األنفلونزا وجود مستقبالت  ى  لإ وهذا يرجع  . دميةآ وبائيات   ىتؤدي إل

ا لتكاثر هذه الفيروسات      ا مناسبً قصبتها الهوائية التي تعطي وسطً        طح خاليا   أس ىاإلنسان والطيور عل  

، ويزيد احتمال  segmented rna  أجزاء ىمة إل التي تتميز بكونها مقّسrnaوتبادل مادتها الوراثية   

 في مكان مفتوح     ىظهور عترات جديدة ربما أكثر ضراوة من العترات المحلية إذا كانت الخنازير ترع             

وسبق  .  المكان ىلإتحمل عترات جديدة  ما ا طة الطيور البرية والسيما المهاجرة منها التي غالبً     مخال  أو

حد المعاهد القومية    أ( معهد أمراض الحساسية واألمراض المعدية    اأن أكدت دراسة عالمية أشرف عليه 

 للتعامل    ةظم  منتبصورة ض من يتعّرون العاملين في مزارع الخنازير        أ )للواليات المتحدة األمريكية   

 وأكد المعهد أن   . في الخنازير أو الحيوانات       تنشأ أصالً   معهم هم أكثر عرضة لإلصابة بالفيروسات التي      

  . كوباء األنفلونزا  أثناء إعداد الخطط الخاصة بمواجهة احتمال            الحسبان  هذه النتيجة ينبغي أن تؤخذ في     

 أن العاملين   ىالتي توصلت إل " أيو"ع لجامعة   ا التاب جريت دراسة في مراكز الدراسات الناشئة حديثً  وقد ُأ

.  للفيروسات التي تصيب الحيوانات       اا حادً  مستويات مرتفعة ارتفاعً   ىضون إلفي مزارع الخنازير يتعرّ   

 الخنازير تعيش مع   ّنأاألمراض المعدية   وض الحساسية   اوكما جاء في البيان الصحي لمعهد أمر    

يزيد احتمال حدوث ما يعرف بتأثير الوعاء المازج الذي             ومن ثمّ ، في مزرعة واحدة  رالدجاج والبش  

   وهذا يجعل العاملين في المزارع واألطباء البيطريين         .ايمكن أن تتكون فيه فيروسات خطيرة جد 

والعاملين في تصنيع وتعبئة اللحوم أكثر عرضة لإلصابة بأمراض الحيوانات أكثر من بقية السكان                 

حوا حاملين للفيروسات الجديدة وناقلين لها بين غير العاملين في          ومن المحتمل أن يصب  .بصفة عامة 

وقد سبق أن أعلنت الصين أنها اكتشفت ساللة قاتلة من    .  ويكون ذلك بداية لتفشي الوباء  ،هذا القطاع 

، وهذا يعد بمثابة ى الطيور في عدة مزارع لتربية الخنازير للمرة األول     ألنفلونزاالفيروسات المسببة   

 ه حيث يمكن أن تصيب عدوا  ، الفيروس القاتل اقترب خطوة في اتجاه خلق مشكلة عالمية           ىإنذار إل

 الطيور    بأنفلونزا   المسؤولة في المختبر الوطني الصيني لألبحاث المتعلقة           "شن هو أن "البشر وقد أكدت  

 ى األول أنها ليست المرة   ئوي االلتهاب الر ى الطيور ومرض أنفلونزا  هامش مؤتمر دولي للوقاية من  ىعل

 غريغوري سي غراي من جامعة أيو بأن      ها لما قال    وطبقً  . الخنازير  ىالتي يكتشف فيها هذا الفيروس لد   

 بين البشر   باألنفلونزا   تعاظم انتقال العدوى     ى ؤدي إليعدم وقاية العاملين في قطاع الزراعة يمكن أن         

 إلحاق الضرر       ى إضافة إل   ،والحيوانات المنزلية وإلحاق أضرار كبيرة بمزارع الخنازير والدواجن         

الذي يصيب الطيور      )h5n1إتش فايف إن وان   (فيروس    ويذكر أن.  باالقتصاد األمريكي بصفة عامة    

 كوباء بين البشر قد أصاب بعض        األنفلونزا  سيا كان سبب زيادة التحذيرات من احتمال انتشار         آفي 

مدير المعهد القومي   "توني إس فيتشي   ح أتنوصّر.   بين الخنازير اعدًي ُماالخنازير لكنه لم يصبح فيروسً  

  . البشر ى إل األنفلونزا بأن الخنازير تقوم بدور في نقل فيروس    " ألمراض الحساسية واألمراض المعدية   

 التي تصيب البشر     األنفلونزا  حد الخنازير بكل من فيروس    أ وأكثر ما يثير الخشية هو احتمال أن يصاب      
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حدث ذلك يمكن أن تتحور      ن صفات هذين الفيروسين لو     فإ ، التي تصيب الطيور    األنفلونزا  وفيروس 

       وقد سبق أن أشار   .  بالمرض لبشر وإصابته  ى ا لإ يمكن انتقاله   ا، تماًما  جديًدان فيروًسبحيث تكوِّ

 الخنازير     أنفلونزا  " :أن ته وكالة رويتز   مدير عام منظمة الصحة العالمية بتصريح بثّ     "لي ونج ووك"

ى   لإنضمت وقد ا". مة يتعين علينا البدء بالعمل الشاق والمكلف لمواجهته    تهديد عالمي للصحة العا   

  ،" فاو" منظمة الصحة العالمية حين ذاك في دعوتها منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة             

          ب انتشار الوباء سواء بين البشر   ن تجنّيتعّي" : نه إومنظمة صحة الحيوانات العالمية التي قالت          

وفي استفاضة للدكتور زغلول النجار الذي تناول تحليل ووصف الخنازير في        . و الحيوانات  أ

 أن القرآن الكريم وصف حيوان     ى  داللتها العلمية أشار إل    زىاإلرشادات الكونية في القرآن الكريم ومغ      

 )145 األنعام ( و)  3المائدة  ( و)173البقرة  ( :الخنزير بأنه رجس وحرم أكله في أكثر من مقام          

 جامعة    "رجس  " ولفظة   .  القردة والخنازير   ىصاة اليهود إل ع مسخ  ى ت اإلشارة إل  ءكما جا  ) 115النحل  (و

 كريه   ، وذلك ألن الخنزير حيوان ضخم الجثة وكتلي الشكل     ،كل معاني القذارة والقبح والنجاسة واإلثم    ل

 بشعر  ىسميك مغط األرجل طويل البوز طويل األنياب له جلد        رز اللحم والشحم وقصي   نالمنظر مكت

خشن قذر، وهو حيوان جشع كسول رمام يأكل النبات والحيوان والقمامة والجيف كما يأكل فضالته       

إلى رة سواء  ي وهذا من أسباب قيامه في نقل العديد من األمراض الخط   ،وفضالت غيره من الحيوانات 

 وبذلك   .وات واللحوم   اركلي الخض   آما من  هيه أو الذي يأكل لحمه وشحمه ألن كلي       اإلنسان الذي يربّ 

ويقول الدكتور ياسر جعفر عن طبيعة الخنازير       . خر آل اى بات األمراض من أحدهما إل  يسهل انتقال مسبّ 

واألضرار التي تلحق باإلنسان بسببه إن القرآن الكريم دستور الحياة والعلم والنور الذي تهتدي به        

ض لإلصابة بعدد كبير من   فالخنزير معرّ ؛بشدةرنا القرآن الكريم من الخنزير   ذّ وقد ح،عاء  البشرية جْم

البروتوزوا والديدان المفلطحة      " والحيوانات األولية  " اللبتوسييرا" الفيروسات والسبيروكينات  والطفيليات   

ب    باألنتيديوم كوالي المسبّ  ىالمسّم  وأهم هذه الطفيليات الحيوان الهدبي     .سطوانية وشوكية الرأس  واأل

ا ومصدره الوحيد لإلنسان هو الخنزير، ويكاد يماثل الزحار األميبي شدة وضررً  للزحار البانتيدي الذي    

من    خرآ ونوع .  المشتغلين بتربية الخنزير وذبحه وبيع لحمه     ى ا ال يصيب سو هينًا مُ مرًضيكون 

   الوشائع الكبدية والمعوية في الشرق األقصى وبخاصة وشيعة األمعاء الكبيرة      ىالطفيليات يسمّ  

 ووشيعة األمعاء الصغيرة جاستنرو وسكويدس   ،الواسعة االنتشار في الصين " اييفاسيلوبس بوك "

"  كلونوركس سينتسز " ووشيعة الكبد الصينية    ،هومينمس التي تصيب اإلنسان في السنغال وبورما      

 ويعتبر الخنزير العائل والخازن الرئيسي لهذه   . الخصوص  ىالمنتشرة في الصين واليابان وكوريا عل  

له األخرى حتى تصيب     ئ اصة الديدان التي تنتقل فيه لتمضي دورة حياتها في عوا       الطفيليات وخ   

ر صحة اإلنسان وتنشر الفيروسات      وتدمّ ،مةفلماذا تحضن مصر مزارع للخنازير وهي محرّ   . اإلنسان

 . لنخاع  ى ا لإ األطفال في ساعات قليلة إذا وصل الميكروب         ىوالميكروبات وتقضي عل 
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أود أن  .  مشكلة النفايات والقمامة على أرض محافظة الجيزة         ب المتعلق التحقيق   هذا وتعليقا على  

 .   الشديد من ذلك الخلط الذي فعله المحرر في هذا الموضوع في كل فقراته          يأعبر بداية عن ضيق

 

، وما   أن يقوله ا في كل فقراته وعناصره، وال يدل على ما يريد المحرر          ه مرتبكًجاء التحقيق كلّ       :أوالً

بد أن يكون ألي موضوع أو تحقيق رسالة محددة وواضحة         ساسية منه، فال   األرسالة  الهدف وال

يريد أن ينقلها أو يبلغها المحرر للقارئ، أما ما كتب هنا فهو شيء من الخلط غير المحدد                    

 . المعالم 
 

 هل هناك أخطاء في    ي يدرن القارئ ال إشة وممزقة، حتى   مة غير مرتبة، بل مشوّ جاءت المقدّ     :اثانًي

  لم ،  ي أن يكون أم ماذا؟ وعلى عكس ما كان ينبغ     الحاسوب  الكتابة أم أنها ناتجة عن برنامج      

 استكمال القراءة أو التوقف     إلى  ئ وهي أهم أجزاء الموضوع التي تدفع القار     ،ح المقدمة توّض

العاملين في جمعها        أم مشكلة  ، فلم أفهم هل كان الهدف هو الحديث عن مشكلة القمامة       . عنها

عات السكانية    أم مزارع الخنازير المنتشرة بين التجمّ   ،ث البيئة  أم مشكلة تلوّ ، ها بتجار إلوا

 فكان يجب أن يكون  ؟ الطيور بصورة وبائية بين السكان بأنفلونزاودورها في نقل العدوى 

 مع  ر بتحليلها  ثم يقوم المحرّ  ،ع عنه عناصر قبل كل شيء يتفّريللموضوع هدف رئيس

 .  كلها في النهاية أو تصب في خانة الهدف المحدد       يمصادره لتلتق 
 

 أنفلونزارغم الخلط الشديد في الموضوع رأيت دراسة بحثية جادة بمعهد صحة الحيوان عن             : اثالثً

الطيور، وكان من الممكن أن يكتفي المحرر بالتركيز عليها دون الجمع بين كل هذا الشتات               

ن لديه تصريحات عديدة من باحثين وعلماء، إال أنه لم يحدد      أ ومن الشرق والغرب، خاصة    

 كذلك ؟ وما هي الجامعة التابع لها    ؟على وجه الدقة مواقعهم، فما هو معهد أمراض الحساسية    

كتشاف ساللة قاتلة لفيروس       ا المحرر عن معلومة محددة مثل إعالن    تحّدثعندما ي،  كان ينبغ

 ومتى صدر هذا ،كتشفت هذه الساللةا الجهة التي   فيحدد ة، أن تكون معلوماته موثق األنفلونزا، 

 الموثق   يا بين الكالم العلم ويميز جيدً ،اإلعالن، ألنه يتعامل مع جمهور مثقف يعرف القراءة    

 .   ال طائل منه وغيره مما
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  ألمراض الحساسية، فهل     ي  مدير المعهد القوم "يأنتونى فيتش  "ا للدكتور  ذكر المحرر تصريحً     :ارابًع

متها السفارة األمريكية بالقاهرة، أم قرأ هذا      قابله بمصر خالل أعمال الورشة التي نظّ    

  أن يذكر ذلك بدقة يا على إحدى الفضائيات، كان ينبغ     التصريح، أم سمعه يبث تلفزي   . 

 

ر استفاضة للدكتور زغلول النجار الذي تناول تحليل ووصف الخنازير في           ذكر المحّر:اخامًس

 أين كانت هذه االستفاضة، وهل قابله وأجرى     ؟ ما هذا.ن الكريمآ القر يلكونية ف اإلرشادات ا

ن الجملة التي ذكرها المحرر عائمة وغير         إ ثم  ؟ا كانت نتيجته هذه االستفاضة أم ال       معه حوارً 

من غير . مباشر في العبارات    المحددة المعالم، فلماذا الدوران حول القضايا وعدم الدخول       

 . ن يكون هذا هو أسلوب التحقيقات العلمية بأي حال من األحوال       الممكن بالطبع أ  

  

ويقول الدكتور ياسر جعفر دون كلمات أو عبارات     : ر التحقيق بفقرة بدأها بقوله   ختم المحّر:اسادًس

 ، أما عن المشكلة الفالنية   "د لذلك بقوله مثالً   أن يمّهيتمهيدية لما يريد أن يطرحه، وكان ينبغ   

اء تعامل البشر مع الخنازير،    أو حول األضرار المحتملة من جرّ   ،الفالنية أو حول المشكلة 

 ... يقول الدكتور ياسر جعفر كذا 
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 زت على فيروسي اإليدز وسرطان عنق الرحمأعمالهم تركّ

 ألماني وفرنسيان يتشاركون جائزة نوبل للطب

وجاء إعالن معهد . 2008للعام  فاز أمس عالم ألماني وعالمان فرنسيان بجائزة نوبل للطب       

 سنة حول هوية مكتشفي    22ا لنقاش دام أكثر من      السويدي أسماء الفائزين أمس ليضع حد        "كارولينسكا"

      ، فقد منحت الجائزة وقيمتها عشرة ماليين كورون سويدي       " اإليدز"فيروس نقص المناعة المكتسبة      

ب لسرطان    فيروس المسبّ  الفه   لتعرُّ"الد تسور هاوزن  هير "مناصفة للباحث األلماني      )  مليون دوالر1.4(

ويعد هذا السرطان ثاني أكثر أنواع السرطانات      . "بابيللوما فيروس "عنق الرحم والمعروف باسم  

 "       فرانسواز باري سينوسي  "وقد منحت الجائزة مناصفة مع الباحثين الفرنسيين            . انتشارا لدى النساء   

 "باري سينوسي"ويأتي منح  . الكتشافهما الفيروس المسبب لإليدز   )  سنة74  ("لوك مونتانيه "و)  سنة61(

 الفرنسي والعالم األميركي     "باستور" الجائزة لينهي النقاش الدائر منذ سنوات بين معهد       "مونتانيه"و

فقد تمكن العالمان الفرنسيان من عزل الفيروس في العام          .   حول هوية مكتشف الفيروس  "روبرت جاللو  "

 الذي كان يشغل منصب رئيس قسم في المعهد       " جاللو "  غير أن ،  خاليا لمفاوية مصابة     من1983

ما دفع  وهذا   حول عزله للفيروس،   1984 مالقومي للسرطان في الواليات المتحدة نشر دراسة في العا      

 1992وفي العام   . المعهد الفرنسي إلى رفع دعوى تتهمه باستخدام عينات مملوكة للمعهد الفرنسي    

"   ملوثة" كانت  " جاللو "لجنة في األكاديمية الوطنية األميركية للعلوم بأن العينة التي استخدمها         أقرت 

ا بسوء السلوك      الحقً "جاللو " ثم اتهم ،  متهمة إياه باإلهمال األخالقي الجسيم   "باستور"بمواد من معهد 

ذهبت إلى   "ة أنها   في المؤتمر الصحافي المخصص إلعالن الجائز   "يان أندرسون"وقد أعلن  . العلمي

 أحد أعضاء لجنة نوبل بأنه من الواضح        "غوران هانسن "وأضاف  ". الشخصين اللذين قاما باالكتشاف    

)  أعلن( وقال .  بالعودة إلى المنشورات العلمية    ا أن االكتشاف حصل في باريس وهو أمر جلي     تماًم

تطوير فحص دم الكتشاف      ساهم في   "مونتانيه" و "باري سينوسي "المعهد السويدي في بيانه أن عمل     

 فقد نقلت    "جاللو  " أما  .   أدوية مضادة للفيروسات زادت من فرص المرضى في الحياة           ومن ثّم،العدوى

والمعروف أن  . خيبة أمله مع االعتراف باستحقاق العلماء الثالثة للجائزة        " أسوشيتد برس " عنه وكالة 

ر على مقاومة أضعف الفيروسات    الجسم غير قاد صبحيففيروس اإليدز يضرب الخاليا المناعية    

ويمكن للفيروس أن يكمن في الجسم لسنوات طويلة قبل أن تظهر على المصاب أية             . والبكتيريا

مرض اإليدز    ومنذ اكتشاف. ا على نقل العدوى     لكنه يبقى طوال هذه الفترة قادرً      ، أعراض مرضية 

 مليون 33جانب   إلى  (خص ش مليون 33 يعيش اليوم و مليون إنسان، 25بوفاة  هذا المرض  ب تسّب
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ى  لإإضافة   - فقد ساهم) ا عاًم72 ("هارالد تسور هاوزن "أما ).  مصاب يتعايشون اليوم مع الفيروس   

ا منذ  أيًضا في وضع لقاح لهذا الفيروس أصبح متوفرً  -فه الفيروس المسبب لسرطان عنق الرحم    تعرُّ

أو فيروس    "  (بابيللوما"بين فيروس   فرضية وجود عالقة   "تسور هاوزن " أطلق 1976ففي العام   . سنة

ن بعد تسع سنوات من عزل ساللتي   وتمكّ. وإصابات سرطان عنق الرحم    )  الورم الحليمي البشري  

 للكشف المبكر  ار فحصً وكان قد طوَّ .  بتين للمرض واللتين تنتقالن بالعالقات الجنسية   الفيروس المسبّ  

 السيدة حمل  تحديد عن طريقفاء منه   من حظوظ الش زيد ي، وهو ما على هذا النوع من السرطان

 نوع من فيروس   100واليوم هناك   " . فحص الزجاجة    "وهذا الفحص معروف باسم    ". بابيللوما  "فيروس ل

 منها يضع النساء في خطر        15ا تصيب الجهاز التناسلي و      نوًع40رف منها ُع، البشري "  بابيللوما"

أدى إلى معرفة   "لسويدي أن هذا االكتشاف  ا"كارولينسكا"وجاء في بيان معهد   . اإلصابة بالسرطان  

 ".  خواص المرض وفهم آلية تولد السرطان وتطوير أمصال واقية من الفيروس المسبب للمرض          

------------------------ 

 قـتعلي

جائزة نوبل مناصفة مع      ب "هيرالد تسورهاوزن  "  يفوز العالم األلمان   المتعلق ب  قرأت موضوعك   

د من حيث المضمون والتوقيت      الموضوع جيّ " .لوك مونتانييه "، و "يسوا بارفران"ن ين الفرنسي  يالعالم

 : ي الحظت اآلت  يولكن) كالمعتاد منك  (

شتركوا ا حيث كان يفهم أن الثالثة  ، في الموضوع  ةلم تكن المناصفة للجائزة واضح   -

 وقد أجريت تعديالً  .  بمفرده على نصف الجائزة    "هاوزن" وليس حصول    ،في الجائزة  

 .  إلبراز ذلكبين قوسين 

حتمال اإلصابة بسرطان البروستاتا      ا وزيادة "بابيللوما  " العالقة بين فيروس    يحلم توّض -

     ا الذين في المستقبل أو في الكبر عند الشباب تحت العشرين الفوضويون جنسي

 وهي عالقة أكدتها    .  مبكّر مع أطراف عديدة في هذه السن ال    ايمارسون الجنس عشوائي

 وهذا مّماا،  ات عديدة نشرت في دوريات علمية معترف بها عالميوحذرت منها دراس 

  ال  و، كان " بابيللوما" فمن المعروف أن فيروس   .  ي يزيد من أهمية أبحاث العالم األلمان    

ا في إصابة الرجال بعد       ا رئيسي  سبًب، كما أكدت نتائج األبحاث السابقة    ،عدزال ُيي

 .مارسوا الجنس بطرق عشوائية في صغرهم      الخمسين بسرطان البروستاتا إذا كانوا قد      
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  ا ، ومن المفروض عادة عندما أذكر بيانً" في بيانهيوقال المعهد السويد"قرأت عبارة   -

 ألنه شخصية     "أعلن أو صرح" ولكن أقول  ،" قال" ال أقول أ عن مؤسسة أو إدارة  اصادًر

لك فالموضوع   ذ، وما سوى هذا فقط كل ما الحظته   . يا عادا عتبارية عامة وليس فردً  ا

 .، ألنه جاء عقب إعالن الجائزة مباشرة     ا ممتاًزه وبالطبع كان توقيت نشر   ،جيد

 ي خالص تحيات

 " إلحالل والتجديد إلى امن الحضانات وهي تحتاج    % 10انقضاء العمر االفتراضي لنسبة  ": الشيحة. د

 أو يعاني من    طفل غير مكتمل النمو   إنتاج الرحم الصناعي البديل الوحيد لرحم األم في حالة            

مشاكل ال يمكن تالفي عواقبها إال من خالل الرحم الصناعي البديل، ولكن هناك العديد من المشاكل         

ق المسؤولين القائمين عليها بشأن      بحيث أصبحت مشكلة تؤرّ    ،التي تعوق عمل الحضانات في مصر      

هذه  إلى  شد االحتياج   أ  في التي كيفية سد العجز من الحضانات، لمقابلة الضغط المتزايد من األطفال             

 . األرحام البديلة  

 عدد المواليد ّنإ دارة المركزية للطب العالجي    يقول الدكتور هشام إبراهيم الشيحة رئيس اإل 

، وانخفضت نسبة    ا مولوًد78037 بلغ 2007 خدمة رعاية حديثي الوالدة في عام   ىالذين حصلوا عل 

ويبلغ إجمالي عدد     ،%59.بلغ   ت ت كان1990م ن نسبة الوفيات في عا      أا ب علمً  ،% 225.  ى الوفيات إل  

 108 عدد  حضانة، ويوجد2580الحضانات بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان في مصر            

هذا وقد تم تدريب الغالبية    .   حضانة 1951 حديثة الوالدة بالمستشفيات العامة والمركزية تضم        اتوحد

 المواد النظرية والمهارات العلمية        ىبهذه الوحدات عل   التمريض العاملين  ) وأطقم  ( من األطباء   ى العظم

  ى جري التدريب الدوري لألطباء عل يحسب البروتوكوالت المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، و  

دورات تدريبية في مجاالت الرعاية األساسية والمتقدمة لحديثي الوالدة، وطرق التحكم في العدوى،               

 عقد دورات تدريبية للتمريض في طرق التحكم في       ىاعي، إضافة إل    وإفاقة حديثي الوالدة والتنفس الصن     

ى   لإ أن أسباب نقص الحضانات يرجع      ىالشيحة إل  ) الدكتور(ويشير . من للتحاليل العدوى والتحضير اآل 

 العمر   انقضاء  أصبح الموجود من الحضانات ال يكفي، و      فلزيادة المطردة في عدد السكان والمواليد،     ا

غال من  إلش  والتجديد، واختالف نسبة ا   اإلحالل  ىمن الحضانات التي تحتاج إل        % 10فتراضى لنسبة   اال

 . ى أخر ى إلىمستشف
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مين  أ الدور البارز لوزارة الصحة والسكان في تقديم خدمات الت    ىويؤكد الدكتور الشيحة عل 

إلقامة     الصحي المجانية منذ الوالدة بمجرد استخراج شهادة الميالد، وتشمل هذه الخدمة المجانية ا         

والعالج وجميع الفحوصات الطبية والتحاليل واألشعة، ويتم تقديم هذه الخدمة المجانية من خالل جميع                

بلغ متوسط   يو. مين الصحي  أ مستشفيات الت ى مستشفيات وزارة الصحة العامة والمركزية، إضافة إل        

ص لعالج هؤالء    مخّصمين الصحي ال    أ مبلغ الت، رغم أنّ  ًها جني150تكلفة الحضانة في اليوم الواحد       

 78038 فقط، ويجرى تقديم هذه الخدمة المجانية في وحدات حديثي الوالدة لعدد        ا جنيًه18األطفال  

 .   حضانة 

ى   لع  لتوزيعها 2009، 2008 حضانة كخطة عاجلة لعام       100عدد  إدراج شراء  وتّم

لعجز واإلحالل      نسبة إشغال لسد ا  ى علأ المحافظات حسب      في جميع  لمستشفيات العامة والمركزية     ا

والتجديد وتغطية االحتياجات الضرورية لعمل الوحدات، ويقوم مشروع تكامل خدمات الصحة              

   حد مشروعات اتفاقية التعاون بين مصر والوكالة األمريكية للتنمية الدولية لتطوير       أ وهو اإلنتاجية،  

 وتوفير األثاث     ، الخدمة  عام ومركزي بالوجه البحري، ويشمل التطوير تجديد أماكن تقديم     ى مستشف25

 األجهزة  ى حضانة إضافة إل    120 ى إل100والمعدات والمستلزمات الطبية، حيث يتم توفير من     

المساعدة، كما سيقوم المشروع بعد ذلك بتنظيم الدورات التدريبية لجميع األطباء والتمريض العاملين     

 .  بالوحدة

 تحويل  يجريالعامة للمستشفيات بأنه       مدير عام اإلدارة  ه حمد السيد شحات  أويضيف الدكتور  

 وذلك عن طريق غرفة   ، الحاالت التي يتعذر توفير أماكن لها بين مستشفيات وزارة الصحة والسكان    

ا بعدد حيث توجد قاعدة بيانات يتم تحديثها يومي         ، "133مركز النداء اآللي   "  طوارئ القطاع العالجي     

 الجمهورية، وتم تجهيز سيارات     ى مستوى علالحضانات المشغولة والشاغرة في جميع الوحدات         

زة    ويبلغ عدد إجمالي سيارات اإلسعاف المجهّ   .لة وأجهزة التنفس الصناعي    اإلسعاف بالحضانات المتنقّ     

 بحضانات متنقلة بجهاز تنفس        ى سيارة إسعاف أخر  50 تجهيز  يجري سيارة، و 29بحضانات متنقلة   

 . صناعي

   مدير وحدة حديثي الوالدة باإلدارة العامة للمستشفيات       وتؤكد الدكتورة عبلة مسلم عبد العاطي   

م مريضة    طفل أل    منها نقص النمو والوزن أو   ،  عديدة لدخول األطفال للحضانات      ا أن هناك أسبابً  

    "  ى ن والمخ والكل االرئتوالقلب    "  والصفراء الوليدية والتسمم الدموي والعيوب الخلقية للطفل          يبالسكر

ب هذه األسباب بالمتابعة الجيدة       ويمكن تجنّ.   المياه المبكر وصعوبة التنفس    التشنجات وانفجار جيب       أو
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يجب   و ،تباع الطرق اآلمنة للوالدة     امراكز ووحدات الرعاية الصحية األساسية و         في م الحامل     أللحالة ا  

 ومنها    ، بوزارة الصحة عند مالحظة أي من عالمات الخطر اآلتية       ىأقرب مستشف  ى لإا  التوجه فورً 

االنخفاض أو االرتفاع الشديد في درجة حرارة الطفل وكثرة         ضاعة لرضعتين متتاليتين، أو   رفض الر 

 االستيقاظ والبكاء الضعيف أو المتواصل، ومشاكل التنفس وتغير           ىالنوم غير الطبيعي، وعدم القدرة عل  

        ساعة 24ر خروج البول من ساعة الوالدة عن  زرق وتأخّأ صفر أو شاحب أو  أ ىلون الجلد إل 

    جاتساعة واحمرار السرة أو المنطقة المحيطة ونزول دم أو صديد منها أو تشنّ         48أو البراز عن  

انتفاخ متحجر في        شديد أو مستمر أو قيء مرات أو وجود دم بالبراز أو    6أو إسهال مستمر أكثر من   

  . ن عند الذكورجود احمرار أو تورم أو إفرازات بالعين أو وجود نزيف في مكان الختا   والبطن أو

أن الطفل المبتسر هو  .   الجالء ىويوضح الدكتور عمر محمود بهجت نائب األطفال المبتسرين بمستشف  

ا أسباب عديدة من نقص نمو ووزن أو مولود  ذ وله.دخول حضانة   ى لإ  ويحتاج يوما 28قل من  أ طفل 

في    لطفل   ا أما   .الطبيعي ف مع الجو   ضانة نوع من أنواع الحماية حتى يستطيع التكيّ         حقبل ميعاده، وال  

 األم الحامل    ى  في حاالت معينة منها ارتفاع ضغط الدم لد     من الممكن أن يكون كامالً فالشهر السابع،  

 الحضانات لدينا في       وأما.    تحسين وظائف الرئة والوظائف الحيوية لجسم الطفل       فيالذي يفيد الحمل   

 في مقابل    وهذا غير كاٍف. حضانة 50لي   مجاني واقتصادي بإجما   : قسمين، فتنقسم إلى  الجالء ىمستشف

 هذا العدد لما لها من      على ضغط الوالدة واألطفال التي يتم تحويلها، ولكن مع ذلك ال يجب الزيادة           

، وذلك لضمان حصول      طفالً  60 أطفال وحضانة تضم      10 بين حضانة تضم    ا ن هناك اختالفً   أل ،مشاكل

توفر أماكن نحاول توفير البديل من خالل        وفي حالة عدم    .    الرعاية بشكل أفضل   ى األطفال عل  

لتجديد والتطوير    إلى ا  الجالء التي تحتاج دائما       ى ض للضغط مثل مستشف   المستشفيات التي ال تتعرّ   

 .  المستمر للحضانات   

 قـالتعلي

 : بما يلي ، أود التعليق   آنفًالموضوع المذكور  إلى ا  بالنسبة 

كر اسم المصدر بهذه الطريقة إال إذا كان         ذُْي الَّ أيينبغ ...أود بداية التعليق على العنوان      -1

 مثل وزير أو مسؤول  ،باستمرار ى مسامعهم   اء ويتردد اسمه عل مسؤول يعرفه جميع القرّ   ال

اء، وكان من  معظم القرّ  دى هيئة كبرى، أما مدير مستشفى فال يجوز ذلك ألنه غير معروف ل       

 أو  ،" ر مستشفى الجالء لألطفال   مدي" من اسمه ن شئت أن تقول بدالًإاألفضل واألكثر منطقية   

لدكتور الشيحة، مع مراعاة حذف كلمة    ى ا  لإنسبه أن تكتب العنوان الذي اخترته دون أن تُ  

إلحالل   ى الإحاجة   بالمستشفيات الحكومية    في  حضانات األطفال     " ، أو أن تقول "نسبة"
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 . "والتجديد

 أنك تقصد بها     ى دون إشارة إل" البديل يالرحم الصناع   " كلمة  الحظت أنك استخدمت   -2

 . ..  هي البديل  ي الحضانات أو الرحم الصناع      : أن توضح ذلك بقولكي وكان ينبغ،الحضانات   

، والطفل ال ينتج ألنه ليس قطعة تنتج بأحد المصانع من مواد     "الطفل الذي ينتج  "ذكرت عبارة  -3

  أن تقول في حالة خروج طفل غير مكتمل    يولذلك كان ينبغ ... ولكنه يخرج بأمر اهللا   ،خام

 . النمو

 ولكن يمكن أن  ، فرعيةاية في موضوع أو تحقيق أن تذكر نسبً ئوال يجوز عند كتابة نسبة م -4

 مع العلم   . ةا لقواعد التقريب المتعارف    تباعً اا الرقم إلى أقرب رقم صحيح        مقربً % 22حو  نتقول 

  % 10في حين تصل في الدول النامية إلى      تقريًبا،  % 5مة أن نسبة الوفيات في الدول المتقدّ   

 . تقريًبا

 108عدد  "عدد باألرقام بعدها ال ثم تكتب  ، "عدد" تذكر كلمة  ال يجوز في موضوع صحفي أن       -5

 العددفهذا شيء تفعله في محضر جرد، أما في موضوع صحفي فنكتفي قول بذكر            ، " حضانة 

 ."  حضانة108"  أي ؛فحسب 

   أن تكون فعالً ينبغيكان  ف ،  هذه الكلمة معطوفة على فعل      إلى كونا    اسم، ونظرً " انقضاء " كلمة  -6

 " . وانقضى" وفي نفس زمنه، أي     ،مثله

  . ثم تكتبها مرة ثانية باألرقام ، وال يجوز أن تكتب كلمة نسبة ،هي نسبة مئوية % 10الحظ أن  -7

إلى  منها رغم حاجتها   % 10  لنحو ي العمر االفتراض   نقضىاو" أن تقول يولذلك كان ينبغ 

 . لحضانات مرة أخرى    ، دون تكرار كلمة ا "إلحالل والتجديد أصالً  ا

 تكرار ال لزوم  وهذا، " حضانة 78038في وحدات حديثي الوالدة لعدد    " لعبارة االحظت تكرارً   -8

كذلك من  . ب هذا التكرار  لتجنّ" الوالدةيفي كل وحدات حديث  " : أن تقوليله، حيث كان ينبغ  

 أن  يبغولذلك كان ين  .   الوالدة وليس للحضانات    ي الخدمة لألطفال حديث     ىالمفترض أن تؤد  

 ."ن الخدمة تؤدى لكذا طفل حديث الوالدة وليس لعدد حضانات       إ" :تقول

، 2008 ي حضانة كخطة عاجلة لعام      100عدد " بكتابتك   هالحظت تكرار الخطأ السابق نفس       -9

2009". 

  



                    2010 -تــــــــونس                                                                                                                       احلقيبــــــــة    التـــدريبيــــــة   يف مـــجال   اإلعــــــــــالم   العلمــــــــي               

208 

 

 

 وواصلت قصيدة مديح في جهود      ، لتدريب األطباء   اذكرت أن الوزارة تعد برنامجً   -10

 كيف تفعل ذلك في ظل  ي منها اآلالف، وال أدر يطيرة يعان الوزارة وأنت تتكلم عن مشكلة خ 

 أم لرصد    ؟وجود مشكلة خطيرة كهذه، فهل ذهبت لتعد قصيدة في مدح مشاريع وزارة الصحة          

 لذلك كان يجب أن تذكر هذه العبارات التي ذكرها الدكتور الشيحة مع التأكيد          ؟واقع مرير

 .  على حد قوله  ،بعبارة

ولذلك كان ،  لفقرة الجديدة الخاصة بأسباب دخول األطفال الحضانات          لم تقدم عبارة تمهيدية ل -11

       لحضانات    ى ا لإ  الوالدة يأما عن أهم أسباب دخول حديث     ..  د لها بعبارة مثل  يجب أن تمهّ  

وليس   ...ح الدكتورة عبلة مسلم كذالحضانات، فتوضّ   إلى ا الوالدة ي أو حاجة األطفال حديث   

 . ضيحية عن األسباب   بمعلومات تو ي ألنها تدل"تؤكد"

 ىذكرت عبارة ويوضح الدكتور عمر محمود بهجت نائب األطفال المبتسرين بمستشف        -12

 أرى أن هذه  " .دخول حضانة  ى ل إ ويحتاج   يوما28قل من   أطفل  "الجالء أن الطفل المبتسر هو     

ن ا، ألن الطفل المبتسر هو الطفل الذي يولد قبل األسبوع الثامن والعشري        العبارة خاطئة تمامً   

 . لعالج داخل الحضانة    ى ا لإ حاجة  بللحمل، ويكون  

   .ذلك فالموضوع فكرته جيدة  وما عدا 

 المتوسط األبيض السمنة والسكري من التحديات الكبرى التي تواجه دول شرق البحر  

تشير األبحاث والدراسات األولية في دول الخليج العربي التي أعلنها المجلس الدولي لمرض        

ا على الصحة العامة        تمثالن خطرً  ) السمنة  ( ومشكلة زيادة الوزن أو   يالسكر السكري، إلى أن مرض    

 وتصل نسبة انتشاره في المملكة العربية         .  القومي، حيث بدأ ينتشر المرض األول كالوباء      ى على المستو

 مقارنة بالبلدان األخرى،       جدا وهي نسبة مرتفعة    ،% ) 25(السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين إلى       

ووفقا لتقديرات المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية           . مشكلة السمنةإلى  حال نفسه بالنسبة   وال

 حيث تعد ضمن   ،لمنطقة شرق المتوسط تمثل السمنة مشكلة على الصعيد الدولي للرعاية الصحية      

 .  وأمراض القلب  يالمخاطر األساسية المسببة لمرض السكر      
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وهو منظمة    - ي نها تقرير المجلس الدولي لمرض السكر     ّموطبقا للتقديرات الدولية التي تض    

 مليون شخص يعانون من 16ا أكثر من  نه يوجد حالي  إف ، لة بالدنمارك كصندوق مستقل   صحية مسجّ 

  مليون43 ى ون في هذا المجال أن يرتفع هذا العدد إل        المرض بمنطقة شرق المتوسط، ويتوقع المختصّ       

 في   مليون شخص 246 مليون من إجمالي  80  قرابة انب ذلك،  ج إلى  وهناك . 2025 في عام   تقريًبا

 .ي الدول النامية يعانون من مرض السكر  

ى لإ 2002الذي يعود الفضل في تأسيسه عام      - يويؤكد المجلس الدولي لمرض السكر    

أن أكثر من  -ن من ستة أعضاء   بصورة مستقلة مجلس إدارة مكوّ ديره وي"نوفو نورديسك"لدكتور ا

 مليون يعانون من السمنة، إضافة إلى      312 منهم ،  بالغ في العالم يعانون من زيادة الوزن  مليار شخص 

ا لتقديرات    مليون طفل على األقل يعانون بدرجات متفاوتة من زيادة الوزن أو السمنة، وذلك وفقً      155

  . اللجنة الدولية للسمنة   

ى لخطيرة فيما يسمّ    ترتبط بعدد من األعراض المرضية ا   الوزنومن المعروف أن زيادة  

  بمتالزمة التمثيل الغذائي، وهي حالة بالغة الخطورة يصل إليها الشخص السمين الذي يزيد محيط                 

 سم عند السيدات، ويصاحب ذلك ارتفاع في ضغط الدم         90ل واسم عند الرج  94وسطه عن  

لكولسترول  ، وزيادة في مستوى ا 140 يزيد علىاالنقباضي   في ضغط الدم    و 90 يزيد على االنبساطي  

 يتجاوز    وكذلك .ي واإلصابة بالسكر  ،الضار ودهون الدم الثالثية، ومقاومة من الجسم لتأثير األنسولين    

دليل كتلة الجسم هو رقم يمكن حسابه بقسمة وزن الجسم على مربع          و. 35دليل كتلة الجسم الرقم    

   خص زائد الوزن إذا تجاوز     ، ويكون الش24 إلى 20 بين وقع إذا  االطول بالمتر، ويكون الرقم طبيعي

ضية، وتدخل  َر، فإن الزيادة تكون َم35، أما إذا تجاوز الرقم  30، ويكون بدينا إذا تجاوز 25الرقم 

 .نة لمتالزمة التمثيل الغذائي   ضمن العناصر المكوّ  

ا في يوم من األيام في حبائل      ضية تدخله حتمً   َرولذلك فإن زيادة وزن الشخص إلى الحدود المَ      

 . ي وتجعله فريسة لمزيد من األمراض القاتلة وأولها السكر       ،الزمة هذه المت

 نسب السمنة قد     في المجلس الدولي لمرض السكري، أنّ      االتصاالت  ويقول جمال بوت مدير   

  سلكتتضاعفت ثالث مرات في البلدان النامية على مدار السنوات العشرين الماضية، بعد أن             

انخفاض المجهود البدني، واالستهالك المفرط لألطعمة          إلى  أدت  جديدة للحياة   االمجتمعات أنماطً   
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 أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن      وبيَّن بوت  .منخفضة الثمن المفعمة بالسعرات الحرارية       ال

منخفضة   اللوفاة في البلدان     ى ال إمجموعة األمراض غير المعدية ستتصدر قائمة األمراض المؤدية       

 . 2015الدخل حتى عام   

تراوح نسب   ت الحياة يؤثر على األطفال في تلك البلدان، حيث          أنماط ر في    التغّيبوت أّنويؤكد 

، وأن مناطق الشرق األوسط      %10 - 2، ونسبة السمنة بين  %25 -% 10زيادة الوزن عندهم بين 

ا إلى أن مرض وجزر المحيط الهادي، وجنوب شرق آسيا والصين تواجه التحدي األكبر، مشيرً      

حو  نع ضغط الدم من العناصر األساسية المؤدية ألمراض القلب التي تسببت في وفاة         وارتفايالسكر

 .   مليون إنسان18

  ة الصحة والتنمية والسكان لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقي           قطاع  مدير "أكيكو ميدا"وتدعو 

 هذا   البنك الدولي إلى ضرورة تصميم وتنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية وصحية لمواجهة       في 

التحدي، والربط بين مجموعة األمراض غير المعدية والفقر، وذلك بهدف خفض الخسائر الصحية                

 االستعداد  إضافة إلى     مداخالت الصحة العامة وتحسين الرعاية الصحية،           عن طريق واالقتصادية   

سبة  أنظمة الرعاية الصحية والمنظومة االقتصادية بسبب زيادة ن       عنلمواجهة الضغوط التي ستتولد    

 .  اإلصابة بتلك األمراض المواكبة للزيادة في العمر التي تشهدها المجتمعات        

متوسطة ال الحماية في دول العالم النامي، خاصة في البلدان       منهج اعتماد أهمية  أّن"ميدا"وترى 

ر   منخفضة الدخل، تكمن في محاولة الحد من التأثير االقتصادي واالجتماعي الناتج عن االنتشا               الالدخل و 

ا في المجتمعات    ذلك أصبحت أكثر إلحاحً    ى لإحة أن الحاجة    ، موّضيالوبائي المتوقع لمرض السكر   

ا مثل الهند والصين ومنطقة شرق المتوسط، السيما وأنه من المتوقع      ا سريًع اقتصادي الًالتي تشهد تحوّ 

ا، أي الفئات       ًم عا64 إلى  20 ات العمرية ما بين   ـحصول أعلى نسب اإلصابة بمرض السكري في الفئ        

 .  ذات اإلنتاجية االقتصادية   

 استمرار عننه إذا ثبتت صحة التوقعات      أ والتنمية والسكان،   الصحة  وتؤكد مسؤولة قطاع  

، فإن إجمالي اإلنفاق العالمي للرعاية الصحية خالل العام               2025 عام   ى حتينسب انتشار مرض السكر   

تقدر نسبة تلك التكلفة في بعض البلدان النامية    مليار دوالر، و) 396 – 213(الحالي يقدر بما بين   

 .  من إجمالي ميزانية الرعاية الصحية      % ) 40  (قرابة
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 السكري الدولية، أنه ال يمكن قبول هذا القدر من اإلعاقة     سةمؤّس مدير "أنيل كابور"ويرى 

قتصادية    ب فيها مرض السكري والمشاكل الصحية المرتبطة به مع وجود حلول ا         والوفاة التي يتسبّ  

ن االستثمارات الصغيرة وزيادة الوعي والرعاية يمكنها تحسين نوعية الحياة       أا واضحة، مؤكدً 

  سيؤدي إلى خفض تكاليف    وهذا ،لألشخاص والحماية من خطر اإلصابة بهذه األمراض والمشاكل         

 . الرعاية الصحية بصورة ملحوظة مع تحسين اإلنتاجية       

لدولي، أن مرض السكري في مناطق شرق المتوسط      المجلس ا  فيح مدير االتصاالت  ويوّض

والخليج سوف يكون محور المناقشات في المؤتمر اإلقليمي القتصاديات الصحة والسكري الذي ينظمه          

 الملك     ىمجلس وزراء الصحة لمجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية ومستشف              

 المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة        ى إضافة إل  فيصل التخصصي ومركز األبحاث فيه،     

 الدولي  يشرق المتوسط، وبرنامج الخليج العربي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومجلس السكر       

 .والبنك الدولي 

 نوفمبر  5 إلى  3 سوف يعقد بمدينة الرياض في الفترة من       اإلقليمي  أن المؤتمر   "بوت "ويضيف 

 األوجه    ومنها، ي الجوانب االقتصادية المرتبطة بمرض السكر    جميعه على  القادم، وسيتم التركيز في 

الطبية واالجتماعية على الصعيد الدولي واإلقليمي والخليجي، وبمشاركة ممثلي األطراف الرئيسية في           

 .   كل منهم في مكافحته   يؤّديه، والدور الذي  يإدارة مرض السكر 

ج المعرفة بالجوانب االقتصادية للمرض، مع            عليه إلى تروي  القائمين ويهدف المؤتمر بحسب  

  لمواجهة    ا إرشادي ا إطارً ، باعتباره  بإعالن الرياض ى ما يسّم  سبل السيطرة عليه، في  ىتسليط الضوء عل  

التحديات المرتبطة بالمرض من وجهة النظر االقتصادية، بعد أن يقوم المجلس التنفيذي لوزراء الصحة                     

 .  قاء بيان مشترك يتم التركيز فيه على العواقب المتزايدة للمرض       لدول مجلس التعاون الخليجي بإل    

 المدير العام للمجلس التنفيذي ومجلس وزراء           ه المؤتمر رحب الدكتور توفيق خوج      انعقاد بيل قُو

ا   ، مشددً هاالصحة لدول مجلس التعاون الخليجي بالمشاركين والخبراء من داخل منطقة الخليج وخارج              

ؤتمر وما سيركز عليه من أساليب تتسم بالفاعلية واالستدامة يمكن تطبيقها في           على أهمية برنامج الم 

 . منطقة الخليج لضمان نتائج فعالة من الناحية الصحية واالقتصادية           
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اللتزام بكل ما سيخرج به البيان المشترك     ى ا  لإ منطقة الخليج     فيودعا خوجه وزراء الصحة     

وباء واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من حجم المشكلة وتنفيذ              م في انتشار ال  للمؤتمر اإلقليمي للتحكّ   

ن إ  االستراتيجيات الوطنية للحد من مصادر الخطر والمشكالت الناجمة عن مرض السكري، قائالً          

  مًعا  ونحن نتطلع للعمل    ، مرض السكري في منطقة الخليج     مكافحة البيان المشترك يعد نقطة تحول في     

 .  اإلعالن للبدء في تنفيذ ما ورد في 

 مرض السكري في منطقتي شرق المتوسط      عن رئيسي مؤتمرويعد مؤتمر الرياض أول   

على ضرورة دعم الصحة     فيه  والذي ركز ،مرض السكريب المتعلق والخليج منذ إعالن األمم المتحدة  

لصحة    حد األمراض المزمنة والمهدرة ل أالعامة لتحقيق أهداف التنمية الدولية المتفق عليها باعتباره      

ة على صعيد تحقيق     ما يمثله من تحديات جمّ   ىوالمكلفة على الدول األعضاء والعالم ككل، إضافة إل      

 ديسمبر 20 في  التي اعتُمدت  ومن ضمنها أهداف األلفية التنموية   ،أهداف التنمية الدولية المتفق عليها  

 .  العام الماضي في مدينة نيويورك األمريكية    ) ول كانون األ(

      في وفاةيب مرض السكر  من إمكانية أن يتسّبي للسكر الدوليرات االتحاد   رت تقديوحذّ

ا   وهي تقريبً ،من نسبة الوفيات حول العالم   % 6 مليون شخص خالل العام الحالي، أي ما يعادل      3.8

حو    ن وتؤكد تلك التقديرات الدولية أنّ .  انفس النسبة التي تتسبب فيها أمراض المالريا ونقص المناعة معً       

 مناطق العالم في الوقت الحاضر، وأن من           جميع في  ي مليون شخص يعانون من مرض السكر 246

ا المقبلة، في حين وصلت        مليون شخص خالل العشرين عامً  380حو ن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى   

ة  مليار شخص حول العالم من زياد  1.6 حيث يعاني أكثر من  ،  نسب وبائيةى معدالت السمنة العالمية إل  

وتمثل تلك الفئة مساهمة ملحوظة في     .  مليون يعانون من السمنة400الوزن، من بينهم ما ال يقل عن 

 .   الدولي ىتعداد األمراض المزمنة واإلعاقة على المستو   

 أن السمنة في البلدان النامية ترتبط في أغلب األحيان بسوء            التغذية ويؤكد الباحثون في مجال    

تمثل كذلك  سية واجتماعية حادة حيث تؤثر على كافة الفئات العمرية، و     التغذية ويصاحبها جوانب نف   

 العديد من األمراض المزمنة مثل  ى حيث يمكن أن تؤدي إل ،السمنة وزيادة الوزن مصادر للخطر  

 . السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان        
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ن اآلثار الصحية المترتبة      الوزن أل ويعبر الباحثون عن مخاوفهم من مشكلة السمنة وزيادة    

المعاناة من األمراض المزمنة التي تؤثر       وفي   ، زيادة نسبة الوفيات في سن صغيرة     تتجلّى في  عليها 

 القلق    ى ارتفاع نسبة السمنة بين األطفال يدعو إل       فإنّ ،  ومن ناحية أخرى  .  على نوعية الحياة  بدورها

 يحدث نتيجة لعدة مشاكل  ذا المرضه ّنإ، في السكرن في مرض صيتخالم وبحسب . بصورة خاصة 

مرتبطة بكمية األنسولين بالجسم، وقدرة الجسم على إفرازه، حيث يرتفع معدل السكري في حالة عدم      

 تأثر القلب أو األوعية    ىي إليؤّد، وهذا بدوره كفاية األنسولين أو عجز الجسم عن إفرازه أو استخدامه 

 .  البصر وضعف األعصاب   الدموية أو الفشل الكلوي أو فقدان    

 السكري على دعم الجهود لعالج مرض السكري في العالم      لمرض ويركز المجلس الدولي  

 وذلك من خالل تمويل المشروعات المستدامة في مجاالت التعليم، وبناء القدرات، والوقاية،          ،النامي 

 ميزانيتها إلى   صل إجمالي يا  مشروًع128ا م المجلس حالي  ويدّع .ورفع الوعي عن مرض السكري 

نتظر أن تؤثر   مليون دوالر، وُي38 مه المجلس   ويبلغ حجم التمويل الذي يقدّ ، مليون دوالر115

 مليون مصاب   58.4 القادمة على عالج     السنوات األربع المشروعات التي يقوم المجلس بتمويلها في        

 . بالمرض في العالم النامي    

 : ي ق عليه كاآلت ن أعلّ أود أالمتقدم ا على الموضوع   تعليقً :قـالتعلي

أرى أنك قد نجحت في إضعافه وإظهاره         ،  وهو أهم جزء في الموضوع   ، عنوانفي ما يتعلق بال      :أوالً

 ي وكان ينبغ. بصورة باهتة غير جذابة من كثرة التعريفات وحروف الجر واألسماء الموصولة   

ر عن نفس المعنى    أن يكون العنوان بأقل عدد من الكلمات، وأرى أنه كان من الممكن أن يعب         

 ".  السمنة والسكري تحديات كبرى تواجه دول شرق المتوسط   "وأقترح أن يكون  .   بكلمات أقل 

 ، كثيرب أن الموضوع جيد، إال أنه كان يمكن أن يكون أفضل من ذلك         فمع لنص،  اب ما يتعلّق    أما 

.   يالتمثيل الغذائ ا، هما دليل كتلة الجسم ومتالزمة    ين جدإذا ربطت بين البدانة وبين أمرين مهمّ 

ولكن قبل أن أخوض في ذلك أرجو أن أشير إلى ملحوظة أخرى، لقد ذكرت في بداية                

، ثم ذكرت بعد ذلك عبارة والحال نفسه      %25موضوعك أن نسبة اإلصابة بالمشكلة األولى     

، وهذا  يخاصة بمرض السكر   %  25مشكلة السمنة، ومعنى ذلك أن النسبة األولى      إلى بالنسبة  

12 إلى 10 ما بين  على دولة في العالم  عقول، فال يمكن أن تزيد هذه النسبة في أيّ أمر غير م

ن األمر يكون إ  ف ،حدى الدول إفي  % 15في أعظم األحوال، وإذا حدث أن وصلت إلى          %  
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            اظاهرة تستحق الدراسة، وحالة خاصة يكون وراء حدوثها أسباب خاصة جد  . 

 بطهما بالبدانة فاألول هو ما يسمى بدليل كتلة الجسم     أن تريلذين كان ينبغلأما عن الجانبين ا 

BODY MASS INDEX ) BMI (      وهو رقم يعبر عن العالقة بين وزن الجسم ومربع طوله

 وأكبر من 30ا، وإذا كان أقل من      يكون وزن الجسم مثالي  22بالمتر، فإذا جاء حاصل القسمة        

 يكون  35 وإذا تجاوز   ،ابدينً  المريض يكون  35 إلى 30 وإذا كان بين  ،ا يكون الوزن زائًد25

 . أو أنظمة خفض الوزن  يضية وال ينفع معه العالج الدوائ  َر َما بدانةًا أو بدينًالشخص سمينً 

  ،     أو تحويلها  ، تدبيس المعدة  : مثل ؛ الطرق الجراحية    ىحدإ ولكن ال بد أن يتم تخفيض وزنه ب 

 أو ما يسمى   ي زمة التمثيل الغذائ   فهو ما يسمى باسم متال  يأما المقياس الثان     . ها أو تحزيم

 ي  أن حالة البدانة ترتبط بخمسة عناصر تأت     يوهي تعن(Metabolic syndrome)   باإلنجليزية 

 وزيادة محيط وسط   ي، واإلصابة بالسكر  ،نسولين مقاومة الجسم لتأثير األ   : هي؛ا كمتالزمة مًع

، ثم  140 عن ي اض واالنقب، 90 عن يرتفاع ضغط الدم االنبساط   ا و،سم 94 لى المريض ع

رتفاع مستوى الكولسترول ودهون الدم ا ا ، وأخيًر35 الرقم علىزيادة دليل كتلة الجسم  

ا في يوم من األيام في حبائل هذه  ضية تدخله حتمً َر فزيادة وزن البدين إلى الحدود المَ  .الثالثية 

 البدانة وكل  أن الربط بين  في  شك  وال. المتالزمة وتجعله فريسة لمزيد من األمراض القاتلة      

بد أن   جانب كل ما ذكرته في حديثك من أرقام وإحصاءات كان ال       إلى   من العاملين السابقين  

ن الذي   آخر، خاصة إذا تناولت الحلول الممكنة للمصابين بالبدانة ومَ     ايجعل للموضوع شأنً 

 يصلح  ن الذي ومَ ، والرياضة  ين الذي يصلح معه النظام الغذائ    وَمي، يصلح معه العالج الدوائ  

 .  وال يصلح معه سواها  حةمعه الجرا  
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   عن العلوم في عالم اإلعالم الجديد الصحفيةالكتابة 
  

 نادية العوضي .د: بقلم
 

.  يتّسم عالَم اإلعالم بالتطّور الدائم والقدرة على الموائمة والتوافق سريًعا مع المتغّيرات الحادثة          

ة األخيرة بظالل وخيمة تقريًبا على كل المؤّسسات     وعلى سبيل المثال، ألقت األزمة االقتصادي   

اإلعالمية على مستوى العالم، أثرت بدرجة كبيرة في قدرة كثير من هذه المؤّسسات على تحّمل التكلفة            

 . المرتفعة لفتح وتشغيل مكاتب صحفية إقليمية لها، ودفع أجور المراسلين الدوليين         

مية جديدة، وتَطوَّر كثير منها قاطًعا خطًى     لكن في مقابل هذا، ظهرت أدوات ووسائل إعال  

واسعة خالل فترة الركود االقتصادي، وهذا ما ينطبق بوجه خاص على ما يسّمى باإلعالم الجديد      

وشبكات التواصل االجتماعي، اللذين يرجع إليهما الفضل في جعل الشعوب والجنس البشري عموًما       

 . أكثر تقارًبا من ذي قبل  

فيين المتأثرين بوجود قيود ومحددات مادية صارمة خلفتها األزمة      فقد كان على الصح 

االقتصادية مجابهة هذه التحديات والمحافظة في نفس الوقت على معايير الجودة اإلعالمية، وذلك عن                     

 .  طريق تقديم منتج إعالمي ال يقل من حيث المستوى وال المضمون عما كان عليه الوضع قبل األزمة      

وهذا ما   .  إعالمية حقيقية، وأدى إلى ظهور الصحافة بما هي عليه اآلن       قاد هذا إلى ثورة  

 . ينطبق على وضعية الصحافة العلمية، التي ال يمكن القول بأنها استثناء من هذا         

 االتصال المباشر
 

اضطرت أزمة االقتصاد العالمي عدًدا كبيًرا من المؤّسسات اإلعالمية، وخاصة في أمريكا،            

وقد أثر هذا تأثيًرا واضًحا في قدرة هذه     . ثير من محّرريها وصحفّييها العلميين   إلى االستغناء عن ك  

وفي محاولة لدرء هذا   .  المؤّسسات على التواصل مع العلماء والجهات العلمية والبحثية المختلفة        

اإلشكال، لجأ عدد من هذه المؤّسسات إلى استخدام طرق بديلة لتحقيق االتصال المباشر بين الوسائل                  

 .عالمية والجمهور، متخطية بهذا دور الصحفيين العلميين     اإل
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غير الربحية، التي     " فيوتشيرتي" أو Futurityوالمثال الواضح على هذا، ما تقدمه خدمة      

فكرة  تقوم . 2009سبتمبر من عام / جرى إطالقها وظهورها أول مرة على شبكة اإلنترنت في أيلول     

 جامعة في    57على تجميع األخبار والمعلومات الصحفية مباشرة من أكثر من       " فيوتشيرتي"عمل 

الواليات المتحدة األمريكية وكندا والمملكة المتحدة، ثم إعادة إرسالها إلى المؤّسسات اإلعالمية              

 . والجهات المعنية بجمع اإلخبار     

ثيرين، ال سيما داخل الجامعات والهيئات       من تنامي قلق الك  " فيوتشيرتي"وقد بزغت فكرة عمل  

البحثية، من تقلص التغطيات الصحفية للموضوعات العلمية والبحثية في وسائل النشر الصحفي التقليدية                 

نقل وإرسال األخبار     "على  " فيوتشيرتي"من هذا المنطلق، يقوم دور    . تقلًصا متزايًدا في المدة األخيرة   

 ". بدون حواجز أو وسطاء   والمعلومات مباشرة إلى المتلقي    

ال يقتصر على مجرد نقل األخبار من مصادرها إلى الجهات المعنية       " فيوتشيرتي"لكن دور 

فحسب، بل تعمل جاهدة على تجويد المنتج الصحفي والبحث في تفصيالت الخبر وآثاره المستقبلية،              

د منها إللقاء الضوء عليه    حيث يقوم الصحفّيون التابعون لها بعد جمع األخبار العلمية، باختيار عد     

وفي سبيل تحقيق هذا، يعمد الصحفيون المختّصون بهذه الخدمة إلى إجراء      . وتغطيته بصورة مكثّفة 

مقابالت صحفية واتصاالت سواء مع العلماء المعنّيين، أو مع باحثين آخرين من جامعات ومراكز               

اديين، إذا لزم األمر، الستكشاف آثار   بحوث أخرى، أو المسؤولين عن اتخاذ القرار، أو المواطنين الع     

 . الحدث العلمي ومعرفة تفاصيل إضافية عنه ومناقشة جوانبه ونتائجه المستقبلية              

وهذا ال يتم مباشرة بل تسبقه عادة مجموعة من الخطوات البحثية المنهجية، مثل القراءة      

لدراسات السابقة     واالستزادة المعرفية المسبقة عن موضوع الحدث، وإجراء بحث مرجعي في ا      

ويسهم هذا في رفع كفاءة الصحافي المختص في الكتابة عن         .  والمشابهة، وتحليل ألهم النتائج المستقاة    

الحدث وتغطية جوانبه المختلفة مهنيا واحترافيا، ويتيح له إضافة رؤيته الشخصية للخبر أو الحدث                       

 .المطلوب إلقاء الضوء عليه      

 - في محاولة منها للتغلب على اإلشكاليات القائمة        -" شيرتيفيوت"وعلى هذا النحو تستعيض 

عن دور االتصال العلمي، على ما فيه من مزايا، بالنشر الصحفي المباشر وتغطية الموضوعات ذاتيا،                    

 . معتمدة في هذا على الرؤية الشخصية والتقييم الذاتي للصحفي المختص         
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ن الجمهور والعلماء تجنّب كثير من التعقيدات       من جانب آخر، أتاحت سبل االتصال المباشر بي        

العلمية والتحليالت النقدية التي كانت تقدَّم عادة مع كتابات وتغطيات الصحفيين المحترفين، والمنهج            

 . العلمي للتغطية الصحفية    

ولتبسيط هذه الفكرة، يمكن تشبيه هذا بما يحدث عند إصدار أحد الساسة بيانًا صحفيا إلى                

الم مباشرة، ونشر هذا البيان دون أي تدخل صحفي، حيث ُينقل في هذه الحالة رأي هذا                 وسائل اإلع

ويمكن تشبيهه   . السياسي ووجهة نظره المتعلقة بموضوع معين بطريقة مباشرة إلى الجمهور المعني          

كذلك، بقيام أحد األندية الرياضية بتحقيق صحفي للتعليق على إحدى المباريات التي جرت حديثًا مع                   

وفي   . ناٍد منافس، حيث يجرى فيها التعليق وإبداء الرأي من وجهة نظر ذلك النادي فقط ال غير           

الحالتين فإن عملية النشر واإلعالم تتم دون أي تعليق أو تدخل من أي طرف ثالث، وهو الدور الذي              

 . تقوم به عادة وسائل اإلعالم

فكرة االتصال المباشر، وهي الخدمة        لذا وبحسب ما تشير إليه هذه األمثلة، يمكن القول بأن      

، وغيرها حاليا، قد نهضت وبزغت من واقع الرغبة في تجاوز األوقات          "فيوتشيرتي" التي تقدمها 

 . االقتصادية الصعبة التي تسببت في ركود عملية نشر التقارير العلمية       

 التدوين العلمي
 

صلون بالجمهور مباشرة عن   استطاع العلماء أيًضا القفز إلى الركب السابق، وأصبحوا يت         

، وعمد عدد من المؤّسسات الدولية المتخصصة في اإلعالم العلمي، وإن     Bloggingطريق التدوين  

كان محدوًدا، إلى إنشاء وصالت خاصة بالمدّونات العلمية على مواقعها اإللكترونية، وذلك من أجل              

 .دعم االتصال المباشر بين العلماء والجمهور     

 لإلعالم، وهي المعروفة بإصدار مجلة     Seed" سيد"ل، أنشأت مجموعة    وعلى سبيل المثا

        Science Blogs ، موقًعا خاصا للمدّونات العلمية باسم       Seed" سيد "علمية جماهيرية باسم   

مدونة علمية ألكثر من          80ويضم هذا الموقع روابط ومواد ألكثر من    " . المدّونات العلمية "أو 

أصالة المواد المنتجة،       "بناء على معايير محددة مثل      " سيد" مدوِّنًا مختلفًا، جرى اختيارهم بمعرفة      80

ويضم الموقع كذلك مدّونات متخصصة في       ". والموهبة، وعمق الرؤية، ومدى التفاني في العمل      

علوم اإلنسانية، والتعليم، والسياسة والطب، والعقل،        مجاالت علوم الحياة، والعلوم الطبيعية، والبيئة، وال       

 . والسلوك، والتكنولوجيا، والمعلوماتية    
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 الشهيرة هي األخرى بعمل مدّونة علمية باسم   Discover" ديسكفر"وقامت مجلة   

Discoverblogs     ت الطب والصحة، والعقل والفكر        بغية إثراء النقاش العلمي في مجاال

علًما بأن قناة  . والتكنولوجيا، وعلوم الفضاء، وأصول اإلنسان، والبيئة والطبيعة، والرياضيات        

 blogs section لها هي األخرى مدّونتها العلمية الخاصة        Discovery Channel" ديسكفري"

 . ا النقاش وتبادل اآلراء حول البرامج التي تقدمها القناة ومحتواها العلمي         التي يجري فيه  

 الفرصة، إذ لديها في موقعها الخاص على شبكة          Nature" نيتشر "وكذلك لم تفّوت مجلة   

ا وصحفييها العلميين،     ، يدار بواسطة محّرريه Nature Blogsاإلنترنت قسٌم خاص للتدوين العلمي  

تُجمَّع في هذا القسم اإلسهامات والمواد العلمية من مئات           ". نيتشر"إضافةً إلى بعض العاملين بشبكة     

 . المدّونات العلمية، التي تعتبر في هذه الحالة طرفًا ثالثًا، ويعاد نشرها ثانية           

العلميِة الحريةَ كاملةً       وفي أغلب الحاالت، تترك المؤّسساتُ اإلعالمية المستضيفة للمدّونات      

وهذا يعني أنه من   . للعلماء والمحّررين المشاركين فيها للتواصل العلمي بالطريقة التي يرونها ويحبونها             

الممكن لهؤالء العلماء الكتابة والتدوين عن أبحاثهم الخاصة، وفي أحيان أخرى عن أبحاث علماء          

وهكذا أصبحت     . خرى ال تمت بصلة للعلم   آخرين، وال مانع من الكتابة أحيانًا عن موضوعات أ     

المدّونات إحدى الوسائل المتاحة لتواصل األفراد ومستخدمي شبكة اإلنترنت مباشرةً مع أفكار وعقول              

العلماء المفضلين لديهم، لذا لجأ كثير من العلماء إلى عمل مدّونات خاصة بهم، باالستعانة باألدوات            

 . WordPressا مثالً  والخدمات المتاحة على اإلنترنت، ومنه    

ولجأ إلى هذا النهج نفسه عدد غير قليل من الصحفيين العلميين وغير العلميين، بغرض نشر           

وعرض أفكارهم وقصصهم التي لم تَْحظَ بالقبول لدى المؤّسسات اإلعالمية التي يعملون فيها،                       

وعلى هذا النحو  . ا وراء كواليس القصة العلمية أو الخبر العلمي المنشور       أو بغرض نشر تفاصيل م 

فإن المزايا اإلضافية للتدوين من حرية الكتابة وذكر تفاصيل أكثر عن القصة المنشورة، تتيح        

للصحفيين التغلب على العقبات والقيود المحددة لقدراتهم، ومنها بالطبع محدودية المساحة والوقت               

ويتيح التدوين مزايا أخرى، منها إمكانية إضفاء الرؤية الشخصية للكاتب على          . للنشرالمخصََّصين   

 . المواد المنشورة، وهي من األمور غير المقبولة في عملية النشر التقليدي للتقارير والتغطيات الصحفية           

ويفتقر  وعلى الرغم من التقدم الحادث عالميا، إال أن أسلوب التدوين العلمي ال يزال محدوًدا            

ومع ذلك توجد استثناءات قليلة، لكنها في الوقت نفسه جديرة          . إلى االنتشار والتوسع في الوطن العربي   

"   نيتشر "فعلى سبيل المثال، جرى منذ مدة قريبة في الموقع اإللكتروني اإلقليمي الجديد لمجلة              .  بالذكر
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Nature Middle East        إطالق مدّونة علمية خاصة باسم House of Wisdom             

، اقتصرت المساهمات والكتابات المنشورة فيه على المحرر المسؤول عن الموقع،            "بيت الحكمة  "أو 

 Arab"  مراقبة البيئة العربية  "وإضافة إلى هذا توجد أيًضا مدّونة    . وهو األستاذ محمد يحيى 
Environment Watch       للكاتب العلمي األردني باتر وردم، ومدونة علمية أخرى عن شؤون 

 . البيئة للكاتب اليمني عمر المنصوري    

إن واقع التدوين العلمي العربي ال يزال عموًما بعيًدا عما هو مأمول؛ فمثالً، من الصعب جدا     

 عاملَين رئيسيين، األول    ويعود هذا في تقديرنا إلى    .  أن تعثر على مدّونة خاصة ألحد العلماء العرب        

يتلخص في أن غالبية العلماء العرب والصحافيين العلميين ال يقومون بالتدوين، ألنهم ببساطة ال          

في حين أن من يقوم بالتدوين العلمي منهم وهم قلة بطبيعة الحال،      . يدركون قيمة هذه األداة وفاعليتها 

 .  وهو عامل آخر أساسي وهام يتعلق بهذا الوضع    ليس على دراية بكيفية دعم وتطوير مدّونته العلمية،  

 
 شبكات التواصل االجتماعي

 

 دوًرا هاما     Twitter وتويتر Facebookتؤدي شبكات االتصال االجتماعي مثل فيسبوك   

بين األفراد بمختلف اهتماماتهم ومجال أعمالهم؛ فقد أصبحت هذه         أيًضا في عملية زيادة التواصل     

الشبكات من األدوات الهامة لتسويق األعمال واإلنتاج الشخصي لألفراد والجماعات، وهذا ما ينطبق               

 . على وضعية المقاالت والمدّونات العلمية المنتجة من خالل ممارسة الكتابة العلمية          

لعلميين والمساهمين في مدّونات قناة ديسكفري ومجلة نيتشر     والمالحظ أن غالبية المدونين ا   

العلمية قد أنشئوا حسابات شخصية خاصة لهذا الغرض على فيسبوك وتويتر               " سيد" ومجموعة 

، وذلك بغية الدعاية لكتاباتهم وتوسيع دائرة نشرها وتكوين  )My Spaceوأحيانًا على ماي سبيس   (

ا ما يرِسل نسخةً من اإلسهام العلمي المقدَّم أو الرابط المباشر الدائم    قاعدة جماهيرية أكبر، حيث غالبً  

التحديث إلى المعارف واألصدقاء والمجموعات المهتمة فور كتابته أو إنتاجه، وهؤالء يقومون بدورهم               

بإعادة إرسال هذا المنتج إلى المتابعين واألصدقاء والمجموعات األخرى المشاركة، لتتوّسع دائرة        

 .ور المتلقِّي أكثر فأكثر، تماًما مثلما يحدث عند سقوط كرة الثلج        الجمه

وإضافة إلى هذا، فإن الوسائل المتاحة على شبكات التواصل االجتماعي المعروفة تتيح الفرصة                    

وتسمح بإثراء النقاش وتبادل التعليقات ووجهات النظر بين الكاتب والقارئ حول الموضوع العلمي               

وقد أدى هذا بطبيعة      . يحدث في ساحة المدّونات العلمية بين المدونين وقرائهم       المطروح، تماًما كما    
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حيث يكون اإلرسال من   (الحال إلى تغيير مفهوم االتصال اإلعالمي التقليدي من كونه أحادي االتجاه    

حيث يكون التواصل بين      (إلى كونه متعدد االتجاهات     )  الوسيلة اإلعالمية باتجاه الجمهور المتلقي فقط       

، وهو ما يمثل إضافة وإثراء لبيئة        ) الوسيلة اإلعالمية وفئات الجمهور المختلفة في كال االتجاهين         

 . االتصال اإلعالمي والمناخ المحيط به     

وقد استفاد الصحفيون من األدوات والوسائل المتاحة بواسطة شبكات التواصل االجتماعي في       

ستخدامات عديدة يمكن استغالل شبكات التواصل     وفي هذا السياق هناك ا   .  دعم أعمالهم والدعاية لها 

 :  االجتماعي في تحقيقها وإفادة العمل الصحفي بها، وهي         

أطلق أذنك لتسمع صوت     "وهو ما أحب أن أسميه     . الحصول على أفكار وقصص صحفية       −

، حيث يستطيع الصحفي عن طريق متابعة الشخصيات والفئات المناسبة على شبكات                   "الشعب

.  عي تعرُّف قضايا الساعة وما يحدث آنيا في الشارع والبيت والحقل والمعمل    التواصل االجتما  

ويستطيع أيًضا االستفادة من هذا المبدأ عن طريق متابعة المداخالت الخاصة لبعض العلماء                

 . والهيئات العلمية على شبكات التواصل االجتماعي     

  RSSتصاًرا بـ     المعروفة اخ  Really Simple Syndicationاالستفادة من خدمة     −

وخاصية استرجاع النص أو التلقيمات المرسلة من خاللها في متابعة الهيئات ووسائل اإلعالم              

 .المختلفة، ومعرفة أهم المتغيرات والمستجدات الحادثة        

إجراء بحث مرجعي على القصص والموضوعات العلمية المختلفة، حيث يمكن باستخدام                   −

اصل االجتماعي التوصل إلى جميع الفئات التي يقع في         أدوات البحث المتاحة على شبكات التو    

وفي  . دائرة اهتمامها قصة معينة أو موضوع ما، ومعرفة آرائهم ووجهات نظرهم بخصوصها         

هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى أن استخدام عالمة الترقيم ُيَعدُّ وسيلة هامة للحصول على جميع            

ستخدمها زوار التويتر لوضع رابط مباشر يقود إلى    التعليقات المتعلقة بموضوع ما، غالًبا ما ي    

:   وهذا ما يمكن تمثيله بالمثال التالي  . الموضوع ذاته بمجرد الضغط عليه بمؤشر الحاسوب   

#globalwarming or #alzheimer;    حين يراد معرفة ردود األفعال وطبيعة 

 .التعليقات على قضية االحتباس الحراري أو داء الزهايمر         

مختلف المصادر الصحفية واألشخاص المعنيين عن طريق استخدام وظيفة عالمة         التوصل إلى   −

 . الترقيم قبل رأس الموضوع، وهذا محقَّق على شبكات تويتر وفيسبوك، كما أشير آنفًا       
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تعرُّف ردود أفعال القراء وتعليقاتهم بخصوص موضوع معين، سواء أكان في أثناء إعداده،                 −

 .أم بعد نشره

وبهذا الخصوص تُعتبر     . لمي معيَّن؛ مثل مؤتمر أو ورشة عمل أو ما شابه ذلك    تغطية حدث ع   −

 على تويتر من أحدث طرق كتابة وإرسال        micro-reportingخدمة التقارير المصغّرة    

وعلى سبيل المثال يمكن للصحفيين المشاركين في       . التقارير الصحفية الفورية عن حدث معين       

يم محددة إلنشاء صفحة تفاعلية عن هذا الحدث على    مؤتمر علمي معين، حجز عالمة ترق 

ولتوضيح هذا نفترض أن هناك حاجة لتغطية قمة التغير المناخي التي انعقدت في              . تويتر

ديسمبر من العام الماضي، والمعروفة       / العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في كانون األول      

 .  COP15اختصاًرا بـ   

وضع عالمة ترقيم للمؤتمر على شاكلة    يمكن في هذه الحالة لمستخدمي تويتر   

#cop15                فُيتاح من خالله لجميع الصحفيين نقل األحداث والتطورات الجارية لحظة ،

 يمكن لبقية   cop15#وبمتابعة رابط    .  حرفًا في كل مشاركة   140بلحظة، وبما ال يزيد على    

مؤتمر قبل   المستخدمين وزوار تويتر وغيرها تحديث المعلومات ومعرفة ما يحدث خالل ال          

 .ظهورها ونشرها في وسائل اإلعالم المختلفة األخرى       

 . الدعاية والتسويق لإلنتاج الشخصي واآلراء العلمية الذاتية         −

 . توسيع شبكة اتصاالت الفرد ومصادره الصحفية      −

 
 وسع معرفتك بالوسائل الجديدة في قاموس اإلعالم الجديد

 
يرة يمكن للصحفيين العلميين والمختصين     إضافةً إلى ما سبق، هناك أدوات إعالمية أخرى كث       

وفي هذا اإلطار، فإّن معظم القّراء على دراية بال           .  باالتصال العلمي استخدامها واالستفادة من مزاياها      

، ويمكن  YouTube"يوتيوب"شك بموقع عرض اللقطات التلفزية وتسجيالت الفيديو المعروف باسم     

خاصة، يمكن من     " أنابيب  " أو ”channels“أو  "  قنوات "بموجبه لألفراد والهيئات المختلفة إنشاء       

خاللها بث شريط فيديو أو تسجيل صوتي أو مرئي لحدث أو موقف ما، بما ال تزيد مدته عن عشر        

 لجميع األفراد وزوار اإلنترنت مشاهدة هذه التسجيالت، بل      " اليوتيوب "وفي المقابل تتيح   . دقائق 
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 . بهذه القنوات والتعليق عليها عن طريق االشتراك    

 
للحصول على تغطية تلفزية عن     " اليوتيوب "وبطبيعية الحال يمكن للصحفيين العلميين استخدام      

حدث أو قصة ما، بل وتحميلها على حواسيبهم الشخصية، وهو ما يتيح لهم إمكانية وضعها كرابط                

ما الصحفيون العلميون   أ . مباشر مع التقارير الصحفية والموضوعات المنشورة على المواقع اإللكترونية      

العاملون في مصادر النشر المطبوعة، الذين يرغبون في تزويد القارئ وإطالعه على تغطية أوسع        

 . للحدث، فيمكنهم وضع ذلك الرابط مع المقالة المطبوعة      

"  اليوتيوب "والالفت أن هناك عدًدا كبيًرا من المراكز والمؤّسسات العلمية بدأ يدرك أهمية           

المؤسسة األوروبية لألبحاث النووية       "  قناة "والمثل الواضح على هذا، وصلة أو     . ة لالتصال  باعتبارها أدا 

)CERN ( حيث تستخدم هذه المنظمة    " اليوتيوب"على ،)   خدمات    ) ومقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا

اكز   لنشر عدد من األفالم الوثائقية القصيرة عن األبحاث الجارية في واحد من أكبر المر          " اليوتيوب"

 .العلمية المتخصصة في الفيزياء النظرية        

من جهة أخرى، فقد أحدث البث المباشر على اإلنترنت نقلة أخرى تتصل بالتقارير المصورة؛                 

 على هاتفك الجوال، بث      www.qik.comحيث يمكن بسهولة عن طريق تحميل برنامج بسيط مثل  

 إلى الجمهور، وذلك دون الحاجة إلى االستعانة بطاقم تصوير متخصص                   أي حدث علمي مباشرة 

كما يمكن بمساعدة مثل هذه البرامج بث األحداث الحية من خالل قنوات خاصة إلى           . أو معدات مكلفة

وباستخدام مثل هذه األدوات، يمكن  . موقع تويتر وفيسبوك، ومن ثم توسيع قاعدة الجمهور المتلقي 

ء بث التجارب التي يجرونها في المعامل والمختبرات إلى الجمهور مباشرة، وكذلك يمكن            أيًضا للعلما  

للصحفيين العلميين استخدامها في نقل االجتماعات واللقاءات الصحفية العلمية التي يجرونها للجمهور                    

 . بصورة مباشرة

 الهاتفية     المعروف باستخدامه في إجراء المكالمات      Skype"  سكايب "وبالمثل فإن برنامج  

الرخيصة والتحدث إلى األشخاص والجماعات باالستفادة من وظيفة المؤتمرات المرئية والسمعية             

.   ويمكن أيًضا للصحفيين العلميين استخدامه في عمل مؤتمرات صحفية         . الموجودة بسكايب وغيرها 

 من برنامج  الذي اعتمد أكثر - WFSJوبالفعل، فقد استخدم االتحاد العالمي للصحفيين العلميين       

 هذه الوسيلة في تحقيق االتصال بين هؤالء    -لتدريب الصحفيين العلميين في إفريقية والعالم العربي      

وقد نفع هذا .  الصحفيين وطائفة كبيرة من العلماء في مختلف أنحاء العالم، وذلك لتعرُّف آخر أبحاثهم       

 .واصل بينهم بأرخص السبل   كثيًرا في اختصار المسافات بين العلماء والصحفيين، وزيادة الت         
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غير أن تحقيق التواصل االجتماعي والعلمي ال يقتصر على ما تقوم به تويتر أو فيسبوك        

فحسب، بل إن بعض المؤّسسات العلمية انخرطت في هذا المجال، وذلك بهدف زيادة التواصل بين             

ية الخاصة المصّممة      العلماء بعضهم ببعض وبين الصحفيين أيًضا، وذلك عن طريق شبكتها االجتماع     

 التي صممتها أكاديمية البحث     Science Bookوالمثال الواضح على هذا شبكة   .  لهذا الغرض

 .العلمي والتكنولوجيا بمصر، لزيادة التواصل مع العلماء المصريين وفي ما بينهم         

 من مزايا شبكات التواصل     ASJAعالميين العلميين وكذلك استفادت الرابطة العربية لإل  

 عن طريق تشكيل وإنشاء مجموعة إلكترونية من أعضائها، وذلك بغرض          2003االجتماعي منذ العام    

وقد توّسعت حاليا قاعدة المشاركين في هذه الرابطة،        . تحقيق التواصل وتبادل المعلومات بين األعضاء     

بريدي محدد إرسال الرسائل والمخاطبات اإللكترونية واستقبالها          حيث يمكن عن طريق استخدام عنوان  

 .  عضو من األعضاء الفاعلين في الرابطة    200من 

 أو الحياة االفتراضية، وهو    SecondLife" سكنداليف"وإضافة إلى هذا، هناك ما ُيعرف بـ      

، ويمكنهم أيًضا  avatarsعالم افتراضي ثالثي األبعاد، يمكن لألفراد الظهور فيه بهيئات مستعارة      

وقد قامت أغلب     . شراء أو إنشاء أو استئجار أي شيء يرغبون فيه على جزر افتراضية بنقود حقيقية      

فمجلة نيتشر على   . المؤسسات في أرجاء العالم بإنشاء عالم افتراضي خاصٍّ بها، على السكنداليف      

 ". خرى نيتشر األ"أو " "Second Natureسبيل المثال، أنشأت جزيرة تعرف باسم     

وبصفة عامة، ساهم عالم سكنداليف ثالثي األبعاد هذا في تحقيق ثورة في عالم االتصال          

ولتوضيح هذا، لنفترض أن هناك جامعة ما متخصصة في التعليم عن بعد قامت بإنشاء       .  اإللكتروني

 وهم هنا  -في هذه الحالة يمكن للطالب من مختلف أنحاء العالم          . حساب لها على السكنداليف  

 الدخول على حساباتهم في السكنداليف بهيئة مستعارة ومن ثم زيارة          -مستخدمو اإلنترنت العاديون    

جزيرة الجامعة، ومن ثم االلتحاق بأحد فصولها، بل التحدث إلى زمالئهم سواء عن طريق االتصال             

 العملية    ويمكن ألساتذة الجامعات أيًضا الظهور بهيئة مستعارة والمشاركة في          . الصوتي أو المرئي  

التعليمية الجارية بهذه الفصول عن طريق إلقاء دروس تعليمية باالستعانة بالصوت أو الفيديو، وبشكل         

 . ثالثي األبعاد وتفاعلي 

وهناك عموًما عدد من الوسائل اإلعالمية الجديدة، التي أصبحت متاحة، على الرغم من قلتها،         

 يتم بها استخدام واستغالل هذه الوسائل تتغير  غير أن الطريقة التي  . لكل فرد على شبكة اإلنترنت

 ونال عدد من هذه الوسائل شعبية   . باستمرار، وتتغير أيًضا حسب متطلبات المستخدم واحتياجاته         
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ومكانة ذائعة في الوطن العربي، إال أن قيمتها وفائدتها كأداة للتواصل العلمي وعمل التقارير العلمية لم                  

 . تكتشف بعد

لقول بأن طبيعة عمل الصحفيين العلميين وتماسهم الدائم مع كثير من المستجدات      وأخيًرا نود ا

العلمية وعالم دائم التغير والتطور، تفرض عليهم االطالع والدراية بكل جديد يحدث حولهم، ال سيما      

 إذا كان متعلقًا بتكنولوجيا االتصال، ونحسب أن هذا هو الوقت المناسب لكل هؤالء بالتوجه نحو هذه     

 . التكنولوجيات واستغالل مزاياها وفوائدها    
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 اإلعالم العلمي الدولي خبرة التشبيك االجتماعي

 نادية العوضي . د

يحظى تخصص اإلعالم العلمي لدى المحّررين والمنتجين اإلعالميين باهتمام أقل نسبيا من     

 .  نتيجة لعناية ممارسيه   غيره من التخّصصات، ومع ذلك فإن له مكانة عالمية مهمة       

فعلى خالف غيره من تخّصصات اإلعالم، يحظى هذا المجال بوجٍه خاص بكمٍّ متناٍم من         

اهتمام رعاته الذين يسعون، عن طريق تكوين أنواع متباينة من الشبكات، كي يحظى اإلعالم العلمي        

نولوجيا على مستوى  بمكانة رفيعة، ليس في الوسط اإلعالمي فحسب، بل في منظومة العلوم والتك    

 .  العالم 

وال ُيَعدُّ هذا مدهشًا إذا علمنا أن العديد من اإلعالميين العلميين حول العالم لديهم خلفية أكاديمية              

وهذا    . وحتى أولئك الذين ليست لهم تلك الخلفية، لديهم الميل إلى حب العلوم              .  في المجاالت العلمية    

علوم هو ما أدى، في الغالب، إلى تجمُّع القوى التي تطّورت            الشعور بااللتزام تجاه المسيرة العامة لل     

 .لتصبح حركةً عالمية نشطة وفعالة لإلعالميين العلميين      

وحيث إنه ال يوجد حتى اآلن تاريخ مكتوب، حسب علمي، يوثِّق حركة تشبيك اإلعالميين          

ن اإلنصاف القول بأنه     العلميين على مستوى العالم، فمن الصعب تحديد تاريخ بدء تلك الحركة، لكن م        

 .  كانت هناك بدايات مبكرة جدا لها   

 National Association ofوعلى سبيل المثال ُأسِّست الرابطة الوطنية للكتَّاب العلميين          
Science Writers (NASW)   أما االتحاد الدولي لإلعالميين    . 1934 في الواليات المتحدة عام

 فقد ُأسِّس رسميا عام   World Federation of Science Journalists (WFSJ)العلميين  

، وذلك بعد عمل طويل من أجل التشبيك امتد منذ انعقاد المؤتمر الدولي األول لإلعالم العلمي      2002

 . 1992في طوكيو باليابان عام   

 

بلغ عدد الروابط المنضوية تحت مظلة االتحاد الدولي لإلعالميين العلميين حتى اآلن               

وقد حصلت الرابطة العربية لإلعالميين      . ابطة من جميع أنحاء العالم، وهذا العدد يتنامى باطراد      ر41

 صارت الرابطة السودانية لإلعالميين العلميين      2007وفي عام . 2004العلميين بعضوية االتحاد عام   

 .أول رابطة قطرية عربية تلتحق باالتحاد      
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 : اإلعالميون َيتَِّحدون  

والهدف الرئيسي هو بالتحديد     .  الم العلمي طيفًا متنوًعا من الخدمات ألعضائها     توفر روابط اإلع  

مكون التشبيك، سواء كان عن طريق رابطة قطرية أو إقليمية أو دولية، حيث يتمكن اإلعالميون             

وفي كثير من الحاالت توفر الروابط فرًصا       . العلميون من تبادل الخبرات واالتصاالت والموارد     

التي " مقاهي العلوم "وتدعم الروابط كذلك ما يسّمى بـ  . م في تطوير مهارات األعضاء  تدريبية تساه

تساهم في جعل العلوم شأنًا شعبيا عن طريق قيام أحد العلماء بمناقشة الجمهور العام في شأن علمي                  

 . وهذه الفكرة مطبقة في كل من فرنسا والكاميرون وهولندا ومصر على سبيل المثال      . يشغلهم

ذ مفهوم التشبيك اآلن في التحول من مجرد التشبيك بين األفراد إلى التشبيك بين الروابط،          يأخ

 برنامًجا للتوأمة بين   2007وفي هذا اإلطار دشَّن االتحاد الدولي للصحافة العلمية في بداية عام      

 وذلك من  يجري في هذا البرنامج توأمةُ رابطٍة ناشئة مع رابطة قديمة ذات خبرة،          . روابطه األعضاء  

وفي    . أجل تبادل الخبرات المتعلقة بتأسيس وتسيير روابط اإلعالم العلمي، والقيام بمشاريع مشتركة     

ظل هذا البرنامج تمت توأمة الرابطة العربية لإلعالميين العلميين مع الرابطة الوطنية للكتَّاب العلميين          

رة الرابطتين، والمشاركة في تنظيم     في الواليات المتحدة، كان من نتائجها تبادل الخبرات بين إدا        

يونيو / حزيران 29 إلى 27المؤتمر الدولي السابع لإلعالميين العلميين الذي سيعقد في القاهرة بين      

2011. 

وُيَعدُّ برنامج التوأمة هذا واحًدا من برنامجين تستفيد منهما الرابطة العربية على المستوى          

د الدولي بتدشين برنامج مدته عامين لإلرشاد في مجال اإلعالم   الدولي، فإضافةً إلى التوأمة قام االتحا      

 SjCOOP (for" تعاونية اإلعالم العلمي  "العلمي يطبق بمنطقة الوطن العربي وإفريقية يطلق عليه       

Science Journalism CO-OP)،         وفي إطار هذا البرنامج اختير خمسة من اإلعالميين العلميين من 

الوطن العربي، وإفريقية الناطقة باإلنجليزية، وإفريقية الناطقة             : ذوي الخبرة من ثالث مناطق 

بالفرنسية، يسمى كل منهم مرشًدا أو موجًها، يقوم بتوجيه وإرشاد أربعة من اإلعالميين العلميين مدة     

 . عامين

ويقوم برنامج اإلرشاد باألساس على التواصل عن بعد عن طريق تبادل الرسائل اإللكترونية،       

)          المسنجر (يق موقع ُأعد للبرنامج ِخصِّيصى، أو عن طريق االتصال عبر المرسال   أو عن طر

ويتيح البرنامج لقاء للمشاركين مرة في العام وجًها لوجه للتعارف وعقد ورشة عمل         .  أو الهاتف 

 . ويكوِّن العرب ثلث المشاركين في هذا البرنامج     . تدريبية
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، وبدأت الدورة الثانية لها مع مجموعة         2009ريِبي عام  انتهت الدورة األولى للبرنامج التد   

وتهدف الدورة الثانية إلى دعم اإلعالميين العلميين في إفريقية والعالم       . جديدة من المدربين والمتدربين

 .العربي إلنتاج مادة إعالمية ذات تأثير على متّخذي القرار في بالدهم       

 في مجال اإلعالم العلمي ُأعدت بالمشاركة بين     والجميل في البرنامج أنه أتاح مادة تدريبية  

، يستطيع الجميع االطالع عليها             scidev.netاالتحاد الدولي لإلعالم العلمي وشبكة سايديف       

اإلنجليزية، والفرنسية،      ( ، تُرجمت حتى اآلن إلى سبع لغات    )سواء أكانوا مشاركين في البرنامج أم ال  (

يمكن االطالع على النسخة العربية على        ). الية، والصينية، والتركية    والعربية، واإلسبانية، والبرتغ    

  .http://www.wfsj.org/course/ar/index.html:  الرابط التالي   

 تعلّم فن الكتابة عن العلوم 

باألمر الهين، ذلك أن هذا التخصص يتطلب      لم يكن تعلّم مهنة اإلعالم العلمي يوًما من األيام  

وغالًبا ما يجد العاملون في هذا المجال أنفسهم       . الجمع بين المهارات والمعارف، في العلوم واالتصال      

فالذين لديهم خلفيات علمية، يجدون أنفسهم يتمتعون بالفهم   . يفتقدون أحد هذين الجانبين حينما يبدؤون 

.  د فروعها فقط، إال أنهم يفتقدون مهارة توصيلها إلى الجمهور العام            المطلوب للعلوم، وإن كان في أح     

أما الذين لديهم خلفية إعالمية، فإنهم يجدون صعوبة في فهم العلوم التي عليهم بعد ذلك أن يقدموها            

 .  للجمهور

 التي تستهدف اإلعالميين   - وإن كانت قليلة    -ونتيجة لهذا الوضع ُوجدت بعض البرامج      

وهي في األساس ورش عمل غير منتظمة يصعب اتباعها إال إذا          .   خضم مسيرتهم المهنية  العلميين في 

كنت واحًدا من العاملين في المؤّسسة القائمة بالتدريب، أو أن تكون تلك المؤّسسة على دراية بكيفية      

 Reutersمن أمثلة ذلك مؤّسسة رويترز     . التواصل مع أولئك العاملين في هذا المجال من خارجها          

Foundation             التي توفر تدريًبا شبه منتظم للصحفيين الذين يغطون القضايا البيئية، إال أن عليك أن

:   تزور موقعهم على اإلنترنت بين حين وآخر لمعرفة موعد البرنامج التدريِبي القادم       
http://www.foundation.reuters.com/journalism/ 
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هناك مصدر آخر ممتاز للصحفيين يمكِّنهم من تتبع الفرص التدريبية والمنح الدراسية، ومن         

 Internationalبينها ما يتصل باإلعالم العلمي، وهو النشرة األسبوعية للشبكة الدولية للصحفيين      
Journalists'’ Network لالشتراك   .  بريد اإللكتروني والتي يمكنك أن تتسلّمها عن طريق ال

أما اإلصدار العربي من الموقع فيمكن     . /http://www.ijnet.org: يمكنك زيارة موقع الشبكة 

على الصفحة الرئيسية للموقع، ويوجد إصدار للنشرة األسبوعية         " العربية"زيارته بالضغط على زر   

 ركن خاص بورش العمل والفرص التدريبية المتاحة في الشرق األوسط وشمال                باللغة العربية، وبها    

وهذه النشرة مفيدة، ألن المؤّسسات التدريبية استثمرت وصولها إلى كثير من الصحفيين     . إفريقية 

 .  لترويج أنشطتها التدريبية  

للتكنولوجيا    " ماساوشستس "الزمالة التي يمنحها معهد      : ومن بين الفرص الممتازة 

Massachusetts Institute of Technology   لإلعالم العلمي           " نايت" والمعروفة بزمالة

Knight Science Journalism Fellowship .   أما عنوان موقعه على اإلنترنت فهو   :

http://web.mit.edu/knight-science/ .الذي يمتد تسعة أشهر -لزمالة   يشمل برنامج ا 

 مواد اختيارية في مجاالت العلوم المختلفة، وزيارات للمعامل،           -" ماساوشوستس "و" كامبريدج "في 

مارس من كل عام لاللتحاق     /وال بد من إرسال طلبات االلتحاق قبل شهر آذار    . وحلقات دراسية  

وتمنح . لزمالة من جميع أنحاء العالم    فرصة سنويا لاللتحاق با  12-10تُمنح . بالدراسة في الخريف  

أما باقي     . هذه الفرصة لمن لديه خبرة ثالث سنوات في تغطية العلوم أو التكنولوجيا أو الطب أو البيئة                  

اإلعالميين الذين يودون اكتساب هذه الخبرة، فيجب أن تكون لديهم خبرة خمس سنوات على األقل في            

 .  العمل اإلعالمي 

 في جامعة     Nieman Foundation for Journalismلصحافة     ل" نيمان "أما مؤّسسة  

بالواليات المتحدة، فلديها منحة زمالة جديدة للكتابة عن الصحة العالمية، تموَّل من مؤّسسة                   " هارفارد "

 حيث تمنح ثالث زماالت كل     Bill & Melinda Gates Foundation"  ميلندا جيتس  "و" بيل"

لمواطن من دول االتحاد األوروبي، وثالثة لمواطن من دول العالم         واحدة لمواطن أمريكي، وثانية    : عام

يناير من كل عام، ويمكنك زيارة /وال بد من إرسال طلبات االلتحاق قبل نهاية كانون الثاني     . الثالث 

 ./http://www.nieman.harvard.edu: موقعهم للحصول على مزيد من التفاصيل    
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وأما موقع رابطة الكتاب العلميين البريطانيين، فيحتوي على قائمة أخرى مفيدة تضم برامج             

 . http://www.absw.org.uk/courses.htm:  اإلعالم العلمي في جامعات بريطانيا      

برامج جامعية أو دراسات عليا في مجال اإلعالم العلمي         وأما البلدان األخرى التي توجد فيها     

وعلى الراغب بااللتحاق بتلك البرامج االتصال         . كندا، وأستراليا، وجنوب إفريقية، والكاميرون       : فتشمل

فإن لم تتوفر المنح، فعلى طالب االلتحاق تحّمل        .  مباشرة بالجامعات والسؤال عن المنح التي تقدِّمها   

 . إلقامة والسفر  تكاليف الدراسة وا 

  :الجوائز والمصادر

ال توجد إال جوائز قليلة جدا في مجال اإلعالم العلمي، ومعظم تلك الجوائز تعطى للمشتغلين                   

، وجوائز اإلعالم  Reuters-IUCN"   آي يو سي إن -رويترز "بتغطية شؤون البيئة؛ مثل جائزة     

جائزتها السنوية    " ي إن إن  الـ س" على حين تقدم  . Environmental Media Awardsالبيئي  

CNN Multichoice African Journalists Awards    لإلعالميين الذين يعملون في القارة 

وهناك العديد من الجوائز األخرى المتنوعة،      . اإلفريقية، والتي تشمل جوائز في مجالي البيئة والصحة      

، وعلى ذلك يجب ترجمة      ) قليالً (إلسبانية  التي ال تقبل المساهمات إال باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو ا         

وقد دفع هذا األمر الرابطة العربية لإلعالميين العلميين إلى       . جميع المساهمات إلى إحدى هذه اللغات     

 . تأسيس أول جائزة لإلعالم العلمي العربي، إضافة إلى جائزة سنوية لإلعالم البيئي المصري           

فإن اإلنترنت تحتوي على العديد من المصادر   هذا من حيث الجوائز، أما من حيث المصادر،    

وتساعد معظم تلك  . لإلعالميين العلميين الباحثين عن موضوعات للتغطية اإلعالمية العلمية الجذابة          

المصادر اإلعالميين على تصفح الدوريات العلمية وإصدارات مكاتب االتصال بالجامعات، والحصول           

 /http://www.eurekalert.org" :  يوريك ألرت "ويعد موقع  . على خالصة ما يعثرون عليه   

 American Association for theالذي تشرف عليه الرابطة األمريكية لتقدم العلوم        
Advancement of Science ويمكنك التسجيل في هذا الموقع لتلقِّي      .   من أشهر تلك المواقع

نية المنتظمة التي تحمل إليك كل ما هو جديد في دنيا العلوم، خاصة لدى المؤّسسات      النشرات اإللكترو 

 .  األمريكية
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وكذلك يستطيع اإلعالميون المسجِّلون االطالع على نخبة منتقاة من الدوريات العلمية،     

وتقوم    . والتواصل مع قائمة طويلة من العلماء ومسؤولي االتصال لدى العديد من المؤّسسات العلمية          

الخدمة حديثًا بترجمة بعض نشراتها إلى العربية حتى يتمكن اإلعالميون العلميون العرب من متابعة         

 .أخبار البحث العلمي األمريكي بسهولة أكبر     

، فيزوِّد اإلعالميين /http://www.researchsea.com:  أما موقع ريسيرتش سي

 . تركين فيه بنشرات إلكترونية تتضّمن أخبار البحوث التي تجري في قارة آسيا         المش

.   فيمكّن اإلعالميين من االطالع المجاني على آخر البحوث األوروبية        "  ألفا جاليليو   "وأما موقع  

نشرات إلكترونية تتضّمن أخباًرا علمية، وإعالنات وظائف، وأخبار المؤتمرات           " سايديف نت"ويتيح 

أيًضا على دليل إلكتروني لالتصال    " سايديف نت"ويحتوي موقع .  مع التركيز على العالم النامي    الحديثة 

 .  /http://www.scidev.net/ms/sci_comm:  العلمي  ) اإلعالم(

: يمكن الحصول على نشرة إلكترونية من مجلة نيتشر

http://press.nature.com/pressوعلى نشرة التقارير الصحية العالمية ، :

http://www.globalhealthreporting.org/ونشرة بروميد الطبية ، :

http://www.promedmail.org/pls/promed/f?p=2400:1000 ونشرة العلوم ،

 .، وغير ذلك الكثير/http://www.scienceinafrica.co.za: في إفريقية

ها للشرق األوسط يغطي آخر األبحاث البريطانية حديثًا أول بوابة ل" نيتشر"وقد أطلقت شبكة 

العلمية العربية المنشورة في الدوريات العلمية المحكمة الدولية 

http://www.nature.com/nmiddleeast/index.html. 

 : عودة إلى التشبيك

فتَواُصل اإلعالميين  . و اإلعالميون العلميون اآلخرونإن المصدر األهم لإلعالميين العلميين ه

العلميين مع غيرهم من مع زمالئهم يمكِّنهم من أن يكونوا على دراية بما يستجد في المشهد الدولي         

ويمكن لإلعالميين العلميين العرب التواصل من خالل الرابطة العربية لإلعالميين            . لإلعالم العلمي 

 عن طريق ملء استمارة   Arab Science Journalists Association (ASJA)العلميين  

عضوية الرابطة، التي يحصل عليها باالتصال برئيس الرابطة الدكتور مجدي سعيد       

magdyas@hotmail.com .       ويصبح أعضاء الرابطة العربية لإلعالميين العلميين أعضاء 
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 للروابط وليس لألفراد، والرابطة العربية         بالتبعية في االتحاد الدولي لإلعالميين العلميين، وهو اتحاد   

 . هي عضو في االتحاد كما أسلفنا   

إضافة إلى ذلك يمكن لإلعالميين العلميين الذين يعملون بشكل حر أن يلتحقوا بالرابطة الدولية         

:    على موقعهاInternational Science Writers Association (ISWA)للكتاب العلميين   

http://internationalsciencewriters.org/   ومن   . ، وتتطلب العضوية اشتراكًا بسيطًا

.   خالل الموقع يمكن للكتاب العلميين أن يتواصلوا مع قائمة طويلة من زمالء لهم من جميع أنحاء العالم     

ر المعلوماتية في مجال اإلعالم العلمي بوجه          ويتلقى األعضاء نشرة شهرية تُعد األفضل بين المصاد    

 .  عام

وفي النهاية نود القول بأن اإلعالميين العلميين العرب على المستوى القطري بدؤوا بتجميع           

أنفسهم لتشكيل روابط قطرية لإلعالميين العلميين، وكما ذكرنا آنفًا، فإن السودانيين كانوا أول الناجحين       

روابط قطرية أخرى في الوطن العربي تخطط الرابطة العربية لإلعالميين             ومع تكوين . في هذا المجال   

العلميين للتحول من رابطة أفراد إلى رابطة للروابط القطرية العربية، لكن العمل في هذا المجال ال               

 . يزال في بداياته  
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 المحتويات 

 
 إعداد البرامج العلمية لإلذاعة والتلفزيون •

 

 "كتابة البرامج العلمية"الكتابة للراديو والتلفاز  •
 

 تصوير البرامج العلمية للتلفزيون •
 

 تقديم البرامج العلمية إذاعيا وتلفزيا •
 

 إخراج البرامج العلمية اإلذاعية والتلفزية •
 

 لوثائقية العلميةاألفالم ا •
 

 أشكال وقوالب المواد العلمية اإلذاعية والتلفزية •
 

 مصادر البرامج العلمية اإلذاعية والتلفزية •
 

 إنتاج وتسويق البرامج العلمية اإلذاعية والتلفزية   •
 

 تجارب قطرية عربية ودولية في اإلنتاج البرامجي العلمي      •
 

 مشروع تخرج تدريبي    •
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 ية لإلذاعة والتلفزيونإنتاج البرامج العلم

 سمير محمود. د

 

 :مقدمة
 

يأتي هذا المحور المتخصص في مجال اإلذاعة والتلفزيون ضمن مشروع إعداد الحقيبة التدريبية             

لإلعالم العلمي، ويسعى إلى تقديم أسس عملية وحاالت تطبيقية في إنتاج البرامج العلمية اإلذاعية                 

 طبيعة كل موضوع من الموضوعات التي تتناولها هذه     والتلفزية، مدعمة بخلفيات نظرية بحسب    

األوراق والتي يمكن التعاطي معها في صورة دورة إعالمية شاملة ومتكاملة في مجال اإلنتاج              

اإلعالمي العلمي اإلذاعي والتلفزي، أو في صورة دورات تخصصية متفرقة يستفيد منها العاملون في                

 . تخصص في هذا المجال    اإلذاعة والتلفزيون أو الراغبون في ال  
 

ويستهدف قيام المتدربين بعد اجتيازهم لهذه الحزمة من الدورات، بإنتاج ثالثة برامج أو أفالم علمية   

الصحة والطب والدواء والبيئة       ( دقيقة في مجاالت متنوعة     20 -10قصيرة تتراوح مدتها ما بين    

ى والجبال والمحيطات والبحار والطاقة         واإللكترونيات والحواسيب والزراعة والغذاء والمناخ والصحار     

 .وغيرها، مما يقترحه المدربون أو يختاره المتدربون بأنفسهم    .. .  والصناعة 
 

ويهدف المحور إلى صقل مهارات الممارسة العملية في مجال إنتاج برامج علمية متخصصة، على                    

مة، والبرامج العلمية    أسس احترافية ووفق معايير جودة تفتقدها البرامج اإلذاعية والتلفزية عا           

 . المتخصصة على وجه الخصوص      

 

 :  إعداد البرامج العلمية لإلذاعة والتلفزيون-1

 

هي ذاتها خطوات إعداد البرامج بصفة     )  الراديو والتلفزيون (خطوات إعداد البرامج العلمية    

ي هذه عامة، مع األخذ في االعتبار خصوصية وتخصص البرامج العلمية التي نتناولها بالتفصيل ف         

 . الورقة 
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 : وللتذكير نقول إن خطوات اإلعداد للبرامج اإلذاعية والتلفزية هي   

 

 .اختيار الفكرة   -1

 .تحديد األهداف -2

 . تحديد الجمهور المستهدف  -3

 . جمع المعلومات   -4

 . اختيار ضيوف البرامج   -5

 ). الشكل البرامجي، الموسيقى، األغاني، المؤثرات       (اختيار األساليب الفنية للمعالجة        -6

 . لسة تمهيدية للتسجيل  إعداد ج -7

 ). إعداد ميزانيات اإلنتاج يحدد فيها نوع البرنامج وفئته ومدته    ( وضع خطة اإلنتاج     -8

 . التسجيل اإلذاعي والتصوير التلفزي    -9
 

وقبل أن نناقش هذه النقاط ال بد أن نوّضح أن بعض هذه الخطوات يسبق مرحلة اإلنتاج وبعضها             

 . خر يلي مرحلة اإلنتاج والتسجيل    يتعلق بمرحلة اإلنتاج الفعلي، والبعض اآل      
 

وهذه النظرة الشاملة لإلعداد واإلنتاج البرامجي العلمي لإلذاعة والتلفزيون، ربما تختلف مع ما                 

)   نص إذاعي وتلفزي(عد، في مجرد اختيار فكرة وكتابة اسكريبت    هو سائد ومعروف عن دور الُم

 .نواختيار ضيوف لها للتحدث أمام الشاشة وخلف الميكروفو        
 

هي ذاتها خطوات إعداد البرامج بصفة عامة، إال أنه من الضروري            )  للراديو والتلفزيون  (العلمية  

سّمى الوظيفي الذي تعرفه بعض الفضائيات العربية وهو            مناقشة كذلك تتوافق طريقة الطرح هذه مع المُ        

سالف ذكرها وحتى      منتج البرامج الذي يتحّمل كل كبيرة وصغيرة في النقاط ال   Producerّمسمى الـ 

ومسؤوليته تتنّوع ما بين الفكر والمادة، والشكل والمحتوى،    . عرض البرنامج عبر اإلذاعة أو التلفزيون  

 . خرج ومدير اإلنتاج المسؤول عن ماليات اإلنفاق على هذا البرنامج      لغي دور الُمدون أن ُي

 

 للبرامج العلمية تلك     ورغم اتفاقنا على أّن خطوات إعداد البرامج جوانب خصوصية اإلعداد       

 :الخصوصية المستمدة من   
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فمن سمات العلم كمحتوى وفكر   . خصوصية المحتوى العلمي المستمدة من طبيعة العلم ذاته     -1

التنظيم، والتراكمية، والسببية، والشمولية، والتجريد، والنظرة الموضوعية، إضافة              :  ومعرفة

عد البرامج معنى هذا ببساطة أن مُ . والتعميم إلى الدقة واألصالة واإلبداع والقابلية للقياس        

العلمية أمام اختبار حقيقي، ليس فقط اختبار الضمير المهني، ومعايير الجودة، وإنما أمام                    

سّمى العلم بمفهوم وسمات المعلم نفسه، ومن ثّم نشر  اختبار قياس عالقة ما يقدمه تحت مُ    

 . لثقافة العلمية في المجتمع      المعرفة العلمية وتبسيط العلوم والمساهمة في نشر ا     
 

إذا كانت العلوم تختبر وفقًا للسمات السابق اإلشارة إليها، ومن خالل إخضاعها لضوابط                 -2

ومقاييس ومعايير تحكيم على يد أساتذة ومنظرين ومحكمين في لجان ترقيات علمية، ورواد           

إن األمر يبدو  في مختلف مجاالت العلوم والمعارف، بما يعطي اإلنتاج العلمي خصوصيته، ف            

أكثر صعوبة في حالة اإلنتاج البرامجي العلمي، حيث ال توجد لجان تحكيم وال لجان لضبط           

الجودة العلمية، وال يترتب على إنتاج برنامج علمي جيد حالة ترقٍّ لصاحبه في مقابل عدم                  

لتراكمية مثالً  ومن ثم قد تنتفي شكليا فكرة ا. ترقي اآلخر الذي يقدم برنامًجا علميا أقل جودة  

 . في البرامج، وإن كانت أساًسا مهما في مسيرة العلوم ومسيرة األمم على السواء       
 

لكن يمكن القول إن هذه الصعوبة تعزز هي األخرى خصوصية إعداد البرامج العلمية للراديو       

والتلفزيون بما تفرضه من مسؤوليات كبيرة على عاتق معدي هذه النوعية من البرامج، وبما            

تفرضه من مسؤوليات مضاعفة على لجان استماع ومشاهدة يتطلب فيها الحد المعقول من         

التخصص والفهم، وبما تفرضه من متطلبات إضافية على أجهزة الرقابة التي تجيز هذا المحتوى         

البرامجي الموصوف بالعلمية، وبحيث ال تقف نظرتها عند عقبات الدين واألخالق والسياسة،              

بية عامة ومطاطة تصلح لبرامج عن األزياء والمطبخ والرياضة والسياسة والعلم              فهي معايير رقا  

على السواء، ومن ثم تفرض البرامج العلمية خصوصية رقابية أخرى أحسبها غير موجودة           

بهيئات اإلذاعة والتلفزة العربية بالكامل، وحتى إن وجدت إدارة للبرامج العلمية التي غالًبا ما              

فاألمر يقتضي إذن شراكة بين العلماء واإلعالميين،      . إدارة البرامج الثقافية   سّمى تكون تحت مُ 

أكرر شراكة وليس تدخالً متبادالً في مهام أيٍّ من الطرفين، وإنما تعاونًا في ضبط إيقاع المنتج       

العلمي البرامجي بعيًدا عن الشطط أو السطحية والتسطيح خاصة إذا ما أدركنا حجم التأثير الذي          

 . ه أجهزة اإلعالم حتى اآلن على الجماهير    تمارس
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خصوصية اإلعداد البرامجي العلمي، مستمدة من منهجية العرض المنظم لألفكار والحقائق               -3

والمعلومات واآلراء، فالتنظيم مستمد من سمات العلم، ومن ثم ال بد أن تكون سمة من سمات         

 إيجاد حالة ازدواجية بين العلم الذي    العلم المذاع والمتلفز حتى ال تتسبب البرامج العلمية في    

 .نقرأه في الكتب وما نتعاطاه عبر موجات األثير أو شاشات التلفزة         
 

شمولية اإلعداد تستمد أيًضا من روح العلم، فأنصاف الحقائق، والمعالجات المبتورة والمشوهة             -4

ت البرنامج، وقلة      ، احتكاًما لمعايير إنتاجية بالية مثل ضيق وق           "ال تقربوا الصالة  " على طريقة   

ميزانيته، كل هذه األمور التي تدخل في صميم اإلعداد واإلنتاج البرامجي ال يمكن قبولها إن    

أردنا إنتاًجا برامجيا علميا على مستوى احترافي وبمعايير جودة متعارفة في فضائيات العالم               

 . Discovery, History, National Geographicالشهيرة مثل 
 

برامج علمية سريعة اإلعداد، وكأنها مشروب سريع التحضير أمر غير مقبول في     إّن خروج 

فإعداد برنامج تدين إحدى حلقاته     . سبيل إنتاج برامجي علمي له تمّيزه واحترامه وجودته 

االستنساخ أو العالج الجيني أو توليد طاقة من الرياح دون فهم لحقائق هذه األمور مسألة تبعد         

 . اد المحترف الذي تقصده هذه المحاضرات    كل البعد عن اإلعد
 

وتقتضي الشمولية في اإلعداد إتاحة الفرصة كاملة لكل أطراف الموضوع العلمي محل النقاش،           

ألن تظهر في البرنامج بعد تنفيذه، فبرنامج طبي عن العالج والتداوي باألعشاب يكتفي بعرض  

 شامالً بالضرورة لوجهات نظر      وجهة نظر المعالجين بهذه النوعية من العالجات لن يكون     

المعالجين باألدوية والمستحضرات الطبية وال عارًضا لألفكار واالتجاهات الطبية الحديثة التي                    

 .ترد في كتب وبحوث وتقارير ومجاالت وموسوعات الطب الجديدة     
 

كما أّن اإلفراط في تقديم مزايا التداوي بالفيتامينات دون عرض جوانب أخرى ووجهات نظر        

حقائق طبية وعلمية في الموضوع أمر يتعارض مع شمولية الطرح كأبرز خصائص اإلعداد           و

 . البرامجي العلمي للراديو والتلفزيون    
 

وهنا ال بد أن يدرك معد البرنامج حقيقة مهمة، وهي أنه يختار مصادره، من بشر ووثائق وكتب     

ناولها تفصيليا عند الحديث عن    نت(ودراسات وتقارير، وفي اختياراته هذه يخضع لمعايير عديدة،     

، وفي سبيل ذلك هو يقرر ما يعرض وما ال يعرض، من يقول ومن ال   ) مصادر البرامج العلمية  

يقول، هو في النهاية صاحب قرار وحارس بوابة، ليس بالمفهوم الرقابي، وإنما بمفهوم المنتج                   

Producer      االنتقائي في كل خطوة من خطوات إعداد برامجه  . 
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قنع المشاهد العادي اآلن، بمحتوى غير مبّرر، سواء في األصوات التي يسمعها أو الحقائق        ال ي -5

وحتى تكون معدا مقنًعا ال  . أو الصور واللقطات أو األحداث أو مصادر القول التي يراها بعينه           

ر بد من البحث في األسباب، أسباب حدوث ظاهرة ما، والعالقات السببية بين مفرداتها واآلثا                  

المترتبة عليها، فالسببية سمة في العلم ومن ثم وجودها في إعداد المحتوى البرامجي العلمي               

 . ضرورة ال غنى عنها
 

الموضوعية في إعداد البرامج العلمية للراديو والتلفزيون، ضرورة ال يمكن تجاهلها، وشرط      -6

 .جوهري من شروط تقديم محتوى برامجي يتسم بمعايير الجودة المنشودة   
 

د يعتقد البعض أن عملية االختيار واالنتقاء التي يقوم بها المعدون، تتعارض مع االلتزام       وق

بالموضوعية، وهو أمر وارد وأصبح أشبه بالحقيقة أو المسلّمة غير القابلة للنقاش، خاصة في           

ظل شيوع مقولة أن الموضوعية سراب ال وجود له، وكذلك في ضوء استسهال اإلعداد           

مصادر بعينها يتكرر ظهورها في البرنامج الواحد عشرات المرات وفي كل   واالعتماد على 

البرامج تحت زعم أن هذا هو المصدر المتخصص في الموضوع ومن الطبيعي أن يتحدث    

 . فيه
 

هذا األمر يكرس لفكرة االحتكار التي هي بعيدة كل البعد عن العلم، فال أحد يحتكر العلم               

رة في موضوعها وفي أعداد المشتغلين بها، هناك حاالت        والمعرفة، حتى التخّصصات الناد      

 . جدل وأخذ ورد تثري التناول الموضوعي لموضوعات النقاش     
 

إن تبني مصالح األطباء ووجهات نظرهم ضد العالجات الشعبية وممارسات الطب البديل، أمر               

مية لجني     يجافي الموضوعية، كما أن تبني مصالح شركات األدوية، وأهدافها التجارية الرا           

مليارات الدوالرات من األرباح على حساب المرضى أو ذويهم، أمر ال يمت للنظرة        

 . الموضوعية في اإلعداد بأدنى صلة  
 

وكذلك المساحات والظالل والمناطق الرمادية الواقعة ما بين دوائر العلم ودوائر السياسة يجب               

لعلمي ألي قضية مطروحة، بحيث        عدم تجاهلها، وفي الوقت نفسه يجب أال تؤثر على التناول ا       

االلتهاب الرئوي الالنمطي        : "ال يعلو صوت الخوف والترويع السياسي من أمراض وأوبئة مثل       

، على صوت الحقائق      "، والجمرة الخبيثة، وأنفلونزا الطيور، وأنفلونزا الخنازير       )سارس (
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صة مع الشعوب   العلمية الفاصلة في هذا الشأن، وبحيث ال يصبح دوّي التخويف عالًيا خا      

المتخلفة والنامية، ويخفت هذا الدوّي مع الشعوب المتقدمة، حتى في أكثر بلدان العالم تأثًرا        

 التي  "H1N1"بهذه األمراض واألوبئة أو تلك التي كانت مصدًرا لها، كما في حالة أنفلونزا    

 . عرفت إعالميا بأنفلونزا المكسيك، ثم من بعدها بأنفلونزا الخنازير      
 

داع مطلوب في كل شيء، وحين يتعلق األمر باإلبداع في إعداد البرامج العلمية، فنحن هنا                  اإلب -7

نقصد الرؤية والخيال الخالص الذي يتعامل به المعد مع محتوى يوصف كثيًرا بالجفاف         

 . والجمود والتجريد 
 

الهند في محو     األمر يبدو أكثر تحدًيا في حالة الراديو، الذي نجحت تجاربه في إيطاليا وألمانيا و                

 األمية، فهل ينجح كذلك في نشر الثقافة العلمية؟       
 

 : نتناول بإيجاز بعض األفكار المتعلقة بخطوات إعداد البرامج العلمية اإلذاعية والتلفزية        
 

 اختيار الفكرة: أوالً
 

 ظاهرة، أو حدث علمي، أو شخص، بين      ، أوفكرة البرنامج العلمي قد تكون عن شيء   -

ة للرأي العام والمثيرة لالهتمام، ومروًرا بقضايا وموضوعات          الموضوعات المجهول  

 ). مرض أو وباء عالمي كأنفلونزا الخنازير      (مرتبطة بأحداث آنية   

 . موضوعات وأفكار ترتبط بالكيانات العلمية والمراكز البحثية          -

موضوعات ترتبط بعلوم الصدارة الليزر والهندسة والجينات والبيولوجيا الجزيئية            -

 .لفيمتو وغيرها وكيمياء ا

 . موضوعات وأفكار ترتبط بالمستقبليات في علم من العلوم أو في مختلف العلوم         -

موضوعات وأفكار لتكريم المبتكرين والمجددين والمخترعين ونماذج القدوة في   -

 . مجاالت العلوم المختلفة    

وكلما كانت الفكرة مرتبطة بالواقع وباألحداث ومستمدة من حياتنا اليومية اكتسبت       -

جماهيرية، فأفكار البرامج العلمية المستمدة من النظريات والكتب وحدها تظل بعيدة         

عن الجمهور خاصة في مجتمعات عربية يعاني بعضها من ارتفاع معدالت األمية       

 . األبجدية فضالً عن األمية الثقافية بمفهومها المجتمعي األشمل      

 . العلماء قد يكونون مصدًرا لألفكار   -
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ن كوارث طبيعية، وزالزل، وفيضانات، وبراكين، وانهيارات      ظواهر الطبيعة م   -

 .أرضية وجبلية وغيرها، هي األخرى مصدر مهم    

 .وسائل اإلعالم العربية واألجنبية مصدر حيوي لألفكار     -

رجل الشارع البسيط مصدر مهم لفكرة برنامج علمي، باهتماماته اإلنسانية المتنوعة،             -

 . م الذي يراد به وله أن يصبح أسلوب حياة    بأوجاعه وآالمه الوثيقة الصلة بالعل    

 . المناسبات وموضوعات األجندة المعروفة والمكررة     -
 

لكن يبقى من الضروري الحرص على جاذبية الفكرة وإن تكّررت، وتميُّز المعالجة حتى ال        

 .تصبح البرامج العلمية نسخًا طبق األصل وتكراًرا دون عائد      

 

 : تحديد أهداف البرنامج : ثانًيا

 

 :  كونه يتسم باآلتي SMARTا كان علماء التخطيط يحددون سمات الهدف الذكي بكلمة       إذ

 

 Specificالتحديد  -1

هل يزودهم بمعلومات    : عد ماذا يريد أن يقوله للناس فهذا يعني أن يكون معلوًما مسبقًا لدى المُ 

السلوكيات   ومعارف؟، هل يثقفهم ويقنعهم؟، هل يستهدف تغيير اتجاهاتهم وسلوكهم؟، مثل تغيير       

العشوائية ومحاربة العادات الشائعة والخاطئة وتحويل الناس إلى المنهج العلمي في التفكير                

 والسلوك؟ 
 

من الصعب في كل األحوال أال يكون الهدف محدًدا وواضًحا للبرنامج، حتى لو كان هذا الهدف      

القنوات العلمية والبرامج      تسويقيا إعالنيا، فهذا أمر مهم تحديده من البداية، خاصة وأن معظم           

العلمية باإلذاعة والتلفزيون تفتقر إلى اإلعالنات، وقد ال تستهدفها، وهذه عالمة استفهام كبيرة       

 . تحتاج إلى إجابة عنها ونقاش موّسع بشأنها      

 

 Measurableيمكن قياسه   -2

 الجمهور،    هل يمكن قياس مدى جماهيرية برنامج ما، ومعدالت االستماع والمشاهدة، والتأثير في        

 ورجع الصدى، وحجم االتصاالت في برامج الهواء العلمية، وتعليقات الجمهور؟          
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هذه النقطة تقودنا إلى معايير الجودة العلمية في اإلنتاج البرامجي العلمي، بدالً من شغل مساحات                     

  زمنية تطول أو تقصر عبر األثير وعبر الفضائيات، بعدها يرفع البرنامج من خريطة اإلرسال        

 ! فجأة كما ظهر فجأة بدعوة استنفاده ألغراضه غير المحددة من األساس      
 

 Achievableيمكن تحقيقه   -3

إن مجرد حدوث االتصال وإيصال الرسالة العلمية اإلعالمية، هو هدف قد تحقق، أما مسألة          

تغيير االتجاهات والسلوك فهي عملية تراكمية ممتدة وطويلة قد تستغرق سنوات وتستهلك معها           

رات البرامج، وهذا ال يدعو إلى اليأس، وإنما إلى رسم أهداف البرامج العلمية بدقة، حتى           عش

 .يمكن تحقيقها سواء في الدورة البرامجية األولى أو ما يليها من دورات أو على المدى البعيد       
 

 Realisticواقعي   -4

واقع من جهة، وبإمكانية       كون الهدف واقعيا، فهذا داللة على إمكانية ارتباط البرامج العلمية بال       

عد البرنامج  تحقق األهداف من وراء بث هذا المحتوى من جهة أخرى، فليس واقعيا أن يقول مُ      

إن حلقات برنامجه خالل دورة برامجية واحدة ستؤدي إلى إقالع الجمهور المصري مثالً             

اجن وحيوانات   عن التدخين، أو ستؤدي إلى منع سكان الريف من تربية الدو  )  مليون80(

المزرعة والحقل داخل منازلهم، أو أن حلقات البرنامج ستقضي على تلوث الهواء في سماء                 

 . العاصمة 
 

 Time relatedمرتبط بوقت زمني     -5

هنا تثار عدة إشكاليات بعضها يخص صعوبة قياس األثر اإلعالمي للبرامج، وصعوبة هذا      

ت جماهيرية تصديق نتائج استفتاءات        القياس في فترات قصيرة، وهذا ما يبّرر رفض قطاعا       

 . وبحوث عن معدالت االستماع والمشاهدة لنوعية من البرامج، خاصة البرامج العلمية     

 

وهنا من الصعب وفق جدول زمني محّدد، وليكن دورة برامجية مدتها ثالثة أشهر أو حتى                 

 هذه المدة القصيرة في    أربع دورات برامجية على مدى سنة أن نقول إن هذا البرنامج نجح في      

 . رفع الوعي الجماهيري ونشر الثقافة العلمية      
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 تحديد الجمهور المستهدف من البرنامج العلمي اإلذاعي أو التلفزي : ثالثًا
 

من المهم بداية تحديد المستهدفين برسالة البرنامج العلمي هل هو الجمهور العام أم المتخصص        

والناشئين؟، أم الشباب ومتوسطي العمر؟ هل يستهدف البرنامج    أم هما مًعا؟ هل نستهدف األطفال    

 المرأة تحديًدا، أم الرجل، أم األسرة كلها؟    
 

هل يستهدف فئة المتعلمين؟ وهل يستهدف الشرائح العليا من الفئات المتعلمة؟ هل يستهدف         

سكانية معينة،    ؟ هل يرتبط بتركيبة مجتمعية و ) الحاسوب وبرامجه وتطبيقاته    (المتخصصين في مجال ما    

 سكان الريف أم الحضر، المدن الكبرى أم السواحل؟     
 

عد البرنامج طريقة المعالجة وأبعادها ومحاورها، ولغة وطريقة             إجابات هذه األسئلة ترسم لمُ   

تناولها، وطبيعة الضيوف، والمصادر، والوقت المالئم لتغطية جوانب الموضوع، وتلبية االحتياجات                  

يست االفتراضية له، إضافة إلى تحقيق التوافق وسّد الهوة بين أهداف البرنامج            الحقيقية للجماهير، ول    

وأهداف الجمهور، وأهداف القائم باالتصال، وأهداف المحطة اإلذاعية أو الفضائية، وأهداف المجتمع                

 .ذاته، والسعي نحو التنمية والنهوض عبر أدوات وطرق ودروب عدة منها اإلعالم    

 

 اتجمع المعلوم: رابًعا

 

يقترن اإلعداد الجيد بالبحث العميق عن المعلومات التي تثري المحتوى البرامجي، عبر روافد         

 . المعلومات ومصادرها المتنّوعة التي نتناولها تفصيليا في نقطة منفصلة         

 

 اختيار ضيوف البرنامج: خامًسا

 

درات االتصالية على     ويهمنا في هذا الصدد ليس فقط التخصص والقدرة العلمية للضيف، وإنما الق           

 . مخاطبة الجمهور في المنازل، من مستمعي الراديو ومشاهدي التلفزيون كما نبين ذلك الحقًا        
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 اختيار األساليب الفنية للمعالجة: سادًسا

 

وتتعلق باالتفاق مع المخرج على الشكل البرامجي، والموسيقى واألغاني والمؤثرات الصوتية             

 التي يستعين بها بالبرنامج من حيث مدى مالءمتها لطبيعته وأهدافه وطبيعة      والبصرية والمواد الفيلمية 

 . جمهوره

 

 إعداد جلسة تمهيدية للتسجيل : سابًعا

 

عد، المخرج، المصور، الضيف                   الُم(هذه الجلسة قد تجمع بين أطراف إنتاج البرنامج    

ته ومدته ومدد أحاديث الضيوف    وفيها يجري االتفاق على أهداف البرنامج ورسال       )  أو الضيوف 

 وهو أمر ضروري لكسر حاجز   - سواء من داخل األستديو أو من خارجه    -والمداخالت وطبيعتها    

الخوف لدى بعض الضيوف، وإيجاد ألفة بينهم وبين الميكروفون أو الكاميرا، مع إتاحة الفرصة الكاملة               

مج، وإن كان البعض يتحفظ على هذه    لضبط األجهزة والمعدات وطريقة جلوس الضيوف ومقدم البرنا      

وهذا أمر محل     . النقطة، ويرى أنها تفقد البرنامج تلقائيته، وتوجهه بما يقيد حرية الضيوف في الحديث           

 . نقاش 

 

إعداد ميزانيات اإلنتاج محدًدا فيها نوع البرنامج وفئته ومدته ونموذج مبدئي لالسكريبت           : ثامنًا

  منه(Pilot)األولي  أو الحلقة أو الحلقات الثالث 

 

وقد تكون هذه الجزئية بعيدة تماًما عن اختصاص معد البرنامج باعتبار أن الجوانب المالية من             

 Producerاختصاص مدير اإلنتاج، إال أن االتجاهات الحديثة في اإلعداد والتي حولت المعد إلى منتج                   

 الديكورات المتغّيرة حسب كل     تتطلب وضع هذه النقطة في الحسبان، خاصة إذا تطلب إعداده بعض             

حلقة في برنامجه، أو تطلب األمر بدالت أو مكافآت للضيوف، أو صيغة من صيغ الدعم المتبادل بين          

 حقول مراصد  - مزارع - مستشفيات  -معامل  ( المحطة اإلذاعية أو القناة التلفزية وأماكن التصوير        

 ).  مراكز بحثية -علمية 
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في تحديد فئته؛ هل هو إنتاجي، فئة أ، أو ب، أو ج، أم إنتاج متميز،                     كذلك تتحكم مدة البرنامج    

أم حلقات خاصة، أم شبه تسجيلية، ألن لكل فئة من هذه الفئات ميزانّيتها الخاصة التي تؤثر بشكل                        

 . أو بآخر على المنتج البرامجي العلمي في النهاية       

 

 التسجيل اإلذاعي والتصوير التلفزي  : تاسًعا

 

هذه النقطة بمرحلة تنفيذ البرنامج حيث ترتبط بتوقيت التسجيل وتحديد مكانه ومعاينة           تتعلق 

أماكن التصوير وبعض الجوانب األخرى المرتبطة بظروف التصوير وتسجيل الصوت، خاصة في               

البيئة المفتوحة في الصحارى والغابات والمحيطات وغيرها من أماكن التسجيل والتصوير الداخلية                 

أو الخارجية، وما يترتب على ذلك من متطلبات في معدات الصوت والضوء وشرائط الفيديو            باألستديو 

 . والكاميرات والكهرباء والنقل     DVDوكذلك الـ   CDوالكاسيت والـ   

 

 : تدريبـات 

 

بافتراض أن لدينا مجموعة من المتدربين مكّونة من خمسة عشر متدرًبا مقسمة إلى ثالث             

 : ن في كل مجموعة، المطلوب    مجموعات بواقع خمسة متدربي  

 

 :التدريب األول 

 

اقترح فكرة برنامج علمي تكون مرتبطة ببيئة عربية خالصة وتختص بمعالجة قضية علمية          -1

 .في هذه البيئة أو القطر العربي، وحاول إقناعنا بها بما ال يزيد عن دقيقتين       

 . اختيار اسم للبرنامج مع توضيح مبررات االختيار    -2

يله إذاعيا أو تلفزيا مع تحديد أسلوب جمع المعلومات والمصادر        وضع تصور لخطة تسج   -3

 . المقترحة 

حدد المدة المقترحة لمعالجة الفكرة، وحدد اسم اإلذاعة أو القناة التلفزية التي تعرض بها ومدة                  -4

 . كل حلقة 
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 : التدريب الثاني

 

ة ببرنامجك العلمي     سوس النخيل من الحشرات المدمرة ألشجار النخيل ـ طلب إليك إعداد حلق         

 .التلفزي عن هذه الحشرة وعن سبل مكافحتها    / اإلذاعي

 

 . محاور الحلقة    : حدد

 . ضيوف الحلقة  

 . المعلومات المطلوبة   

 . طريقة المعالجة إذاعيا وتلفزيا     

 

 ) عصف ذهني  (التدريب الثالث 

 

الفضائيات العامة والمتخصصة العربية من        /  تخلو البرامج العلمية في اإلذاعات   -1

 هل لهذا األمر تفسير لديك؟   .  إلعالناتا

هناك وجهة نظر تؤيد عقد جلسة تمهيدية قبل التسجيل مع الضيوف، وهناك تحفظ من       -2

 ما تصوراتك ومرئياتك في الموضوع؟     . بعض الخبراء على عقد هذه الجلسة   
 
 ):كتابة البرامج العلمية ( الكتابة للراديو والتلفزيون -1
 

ة السمع في اإلنسان باألساس، فإنها تقوم على تنمية حاسة       لما كانت اإلذاعة تخاطب حاس   

التخيل لدى المستمعين، لهذا يجب التركيز على هذه المسألة، خاصة إذا علمنا أن الكلمة اإلذاعية إذا لم       

تلتقطها األذن، يصعب تعويضها وتصبح مفقودة لألبد، مع استثناءات في حالة إعادة إذاعة أو بث               

 . البرنامج
 

ور اإلذاعة وعادات التلقي ذاتها فال بد من وضعها في الحسبان هي األخرى، حيث إن        أما جمه

االستماع يكون في أي مكان؛ في المنزل، والعمل، والنادي، والسيارة، وأثناء العمل أو الراحة، وفي         

أي وقت، بعد أن أصبح اإلرسال اإلذاعي متصالً على مدار اليوم بالكامل، وبعد أن أصبح تلقي    

ات الراديو ممكنًا عبر الهاتف المحمول، وبحيث أصبح الراديو وكذلك التلفزيون، بل والحاسوب              موج

 . مجموعة في جيب المستخدم الفرد   
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أما التلفزيون فيجمع بين سحر الصورة وجمال الصوت وجاذبية الحركة واللون مًعا، وهو ما        

ا كانت هذه ميزة مهمة إن أحسنَّا     ، وإذ ) السمع والبصر (يعني مخاطبة رسائل ألكثر من حاسة بشرية     

استغاللها، فإنها قد تصبح سلبية كبرى في حالة إنتاج محتوى برامجي ال يخاطب السمع والبصر، بل          

يشتت االنتباه ويفقد المتلقي القدرة على التركيز واإلدراك والفهم أثناء المتابعة بسبب حالة اإلبهار       

 . فزية الفائقة التي قد تأتي عليها الرسائل التل      
 . وللغة اإلذاعية والتلفزية مفرداتها التي يجب عدم تجاهلها عند الحديث عن الكتابة للراديو والتلفزيون         

 
 : كتابة البرامج العلمية اإلذاعية ال بد أن تراعي اآلتي   : أوالً

 
الكلمة المنطوقة المكتوبة خّصيصى لجمهور الراديو من حيث البساطة والوضوح والبعد عن                -1

 .يجب وينبغي  : نب المباشرة والوعظ بصيغ   الغموض، وتج 
 

الصمت له صوت ووقع مهم في الكتابة اإلذاعية، وهو يستخدم ليس فقط للفصل بين الكلمات                    -2

والجمل والعبارات، ولكن يمكن توظيفه إلحداث تأثير معين، أو تأكيد معنى معين، أو إلتاحة    

 . مساحة محدودة جداً للتفكير والتأمل   
 
لتخصص عوامل تفرض نفسها على اللغة البرامجية، وكما نعلم، نحن             الموضوع والقضية وا   -3

نتحدث عن برامج علمية، تختلف فيها الكيمياء عن الليزر، عن الهندسة، عن البيولوجيا        

ومع أننا نكتب في تخصصات متنوعة تفرض مصطلحاتها           . الجزيئية،  أو علوم الحاسوب     

 .حوال  وقواميسها، إال أن لغة العلم واحدة في جميع األ    
 

 
سواء  ) صوت المكان، يفرض نفسه كمفردة من مفردات اللغة اإلذاعية    (المؤثرات الصوتية   -4

كانت أصوات األمواج والشواطئ والسواحل، أو دوران المحركات في مصنع، وحتى أصوات                 

 .الناس في الشوارع والمعامل والمؤتمرات ال بد أن تراعى في كتابة البرنامج العلمي لإلذاعة          
 
أصوات أخرى لضيوف برامجنا اإلذاعية الذين تأتي أصواتهم بعيًدا عن النص المكتوب،              لدينا  -5

 . في صورة مساحات صوتية منفردة، أو حوارات متصلة      
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الموسيقى واألغاني وطبيعة المحطة اإلذاعية يجب أن توضع في الحسبان على أنها أصوات               -6

نا هو صوت جمهور المستمعين   إضافية تكمل النص اإلذاعي وتتوافق مع صوت مجهول ل     

 . باختالف تخّصصاته وتعليمه وتأهيله وتفضيالته      
 

 : ويحدد خبراء اإلعالم والعلماء بعض القواعد المهمة في الكتابة العلمية لإلذاعة نذكر منها         
 
 : الدقة والوضوح في صياغة النص اإلذاعي   -1

 
مج علمي أو طبي ال بد أن  ففي كتابة معلومة علمية أو تبسيط سريع لنظرية أو آلية عمل برنا     

تكون الدقة عنوانًا للنص اإلذاعي، بحيث تبذل عناية فائقة في انتقاء المفردات الدالة والواضحة                 

وبطبيعة الحال، نحن نخاطب مستمًعا ال يرانا وال يرى      . التي ال تحتمل عدة معاٍن تربك المستمع 

جمل القصيرة والفقرات القليلة         صورة ما نتحدث عنه، لذا ال بد أن نضعه داخل النص، عبر ال      

 . العدد، المحدودة السطور 
 
 : اإليجاز -2

 
لغة النص اإلذاعي الثري، هي تلك التي تسهم في التعبير عن أكبر كم من األفكار والمعاني بأقل         

 . عدد ممكن من الكلمات 
 
 :العلم مثيًرا مشوقًا -3
 

جب أن ينقل للمستمع عبر     هو كذلك باكتشافاته واختراعاته وأسراره التي ال تنتهي، وهكذا ي         

موجات األثير بلغة سحرية فيها من روح اإلثارة والتشويق، عبر كلمات دالة وموحية، وعبر    

صور ترسمها الكلمات وترسلها لمخيلة المستمع، مفردات حكائية سردية، تثير االنتباه وتدفع            

 . للفضول، وتحكي وتشرح وتصف بطريقة جذابة ومشّوقة    
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 :ثقف لغة تفسر وت -4
 

النص اإلذاعي المشبع بالمعلومات والحقائق واألرقام في صورة لقطات سريعة ومتتابعة تتخلل            

فقرات البرنامج، يمكن أن يكون مثقفًا يساعد على تفسير العالقات السببية حول القضايا             

الموضوعات التي يتناولها، ومن ثم فهو نص تنويري تعليمي، يشرح ويفسر ويثقف ويثير الخيال       

التفكير وال يترك المستمع دون أن يحرك فكره ويثير فضوله ويطلق العنان لخياله، فهو يسهم في                و

 . تحويله من متلٍق سلبي إلى شريك إيجابي في عملية االتصال الهادف للتنمية         
 
 
 :أنسنة اللغة والعلم مًعا -5
 

الل بالمحتوى ـ  كلما اقترب العلم بمفرداته ـ التي يراد لبعضها أن تظل جامدة بحجة عدم اإلخ      

من عقل اإلنسان وقلبه، كان من السهل تفاعل اإلنسان مع هذه اللغة وسهَّل ترديد مفرداتها، وسهَّل          

 . تداولها وشيوعها وانتشارها تدريجيا حتى في األوساط غير العلمية      
 

للبشرية  إن كيمياء الفيمتو التي ترصد التفاعالت الجزيئية الدقيقة الفائقة السرعة لم تكن معروفة        

أحمد زويل أبحاثه وإسهاماته فيها، ولم تكن معروفة       . من قبل، حتى قدم العالم المصري د 

هكذا .   للجماهير عامة، حتى تحدث عنها بلغة مفعمة باإلنسانية والبساطة التي يفهمها عامة الناس                 

 فعل زويل، وفعل من قبله الراحل الدكتور مصطفى محمود الشيء نفسه في برنامجه األشهر        

 ".العلم واإليمان "
 

 :المصطلحات العلمية -6
 

 وهذا هو -لكل علم اصطالحاته ومصطلحاته التي يجب أال تتجاوزها النصوص اإلذاعية، لكن        

 تبسيط المصطلح أو البحث عن مرادفاته بالعربية أمر ضروري جدا، وهنا تصبح         -المهم

 وتدقيق نص إذاعي متخصص،    القواميس والموسوعات العلمية المتخصصة مرجًعا مهما لكتابة         

سواء نطقت بلغتها األصلية أو تمت ترجمتها            " أقواس "مع مراعاة وضع هذه المصطلحات بين       

 . وتعريبها، وال بد أن يشعرنا مقدم البرنامج العلمي بهذا األمر   
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 : األرقام واإلحصاءات -7
 

علوم المحاسبية   تحوي العلوم المختلفة على أرقام ونسب وإحصاءات ومعامالت دقيقة، خاصة ال             

والرياضية والمعامالت الهندسية وغيرها، وهنا يقع كاتب النص اإلذاعي العلمي في حيرة بين           

 :أمرين
 

 . توخي الدقة العلمية    -
 .عدم إرباك المستمع  -
 

وينصح الخبراء القدامى بتقريب األرقام والنسب ووحدات القياس، حتى ال يرتبك المستمع          

ا داخل النص اإلذاعي يحول دون الفهم واإلدراك الكامل للرسالة      وحتى ال تصبح هذه األرقام عائقً

 . العلمية النهائية  
 

من الثروة السمكية ملوثة، فإننا نغرق المستمع ونربكه، وقد       % 17.692فحين نقول إّن لدينا  

تتحكم ظروف التعّرض للراديو في زيادة التشويش اإلدراكي، كأن يكون المستمع منهمكًا في عمل                

وفي هذه األحوال ينصح الخبراء بتقريب الرقم بأن نقول قرابة        .  قود سيارته أثناء تلقي هذا البرنامج  أو ي

 . من الثروة السمكية ملوثة  % 18
 

كذلك ينصح خبراء العمل اإلذاعي باستبعاد األرقام التي ال تضيف إلى النص اإلذاعي شيًئا، ال              

 .انتباه المستمعين تثريه وال تضعفه باستبعادها، بل يمكن أن تشتت    
 

 :المراجعة العلمية اللغوية للنص اإلذاعي  -8
 

يسهم التدقيق اللغوي في النصوص اإلذاعية في ضبط إيقاع الجمل والمحافظة على سالمة              

العبارة وتسهيل مهمة النطق على مقدم البرنامج أو القائم بالتعليق الصوتي، بما يجنبه اللحن في اللغة،                  

وهنا تؤدي عالمات الترقيم دوًرا حاسًما في تحديد مواضع الوقف أثناء التعليق،        نحويا أو إمالئيا،  

ومواضع التأكيد والنبر والتلوين الصوتي ما بين السرد والتأكيد والتصريح واالقتباس، بحيث يتلقى       

المستمع نصا علميا ثريا متعدد األصوات؛ فيه من صوت المعلق القليل، ومن أصوات االقتباسات                  

 .الكثير، ما بين صوت عالم أو خبير أو تنفيذي أو رجل الشارع العادي      
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نصائحها     )   معهد الصحافة -خبيرة في خدمة بي بي سي العربية    ( وقد وضعت نجالء العمري    

 رت عند ج وفيه أكدت أن العادة     http://news.bbc.co.ukللكتابة للراديو عبر موقع المحطة        

  للمبني  وال  االعتراضية  للجملة   وال الطويلة    للجملة   ال : الثالث  الالءات   ذكر للراديو  الكتابة   عن الحديث 

  متطوًرا فنًّا وأصبحت   الماضية،  األعوام  خالل كبيًرا تطوًرا شهدت للراديو  الكتابة أن غير . للمجهول

  .للتلفزيون   أو للسينما  السيناريو كتابة  من بها يقترب  ومعقًدا

 اإلذاعية    األشكال  سائر  على  تنطبق   وهي  التالية،   النقاط    في  للراديو  الكتابة  قواعد  أهم إجمال  ويمكن

 .  التقليدية   بالقواعد والتصاقًا    التزاًما  أكثرها يعد  الذي الخبر  عدا في ما  متفاوتة   بدرجات
 

  له مجمالً أو مكمالً وليس النص، من وأساسي  أصيل جزء الصوت : أوالً
 

 من  ينتهي وعندما.  عليها يعمل  التي   المادة بمضمون  اهتمامه  اإلذاعي  الصحفي   يولي  ام كثيًرا

 . بالنص  يلحقها  قد التي   المحتملة  األصوات   في التفكير   في يبدأ  النص  كتابة
 

  المحيطة    لألجواء  مجسدة  أصواتًا  أو لمتحدثين   صوتية  مقتطفات   األصوات  هذه تكون وقد

  فعليه  جيًدا،   إذاعيا نصا يكتب أن الصحفي   أراد وإذا  .إلخ.. .تالطائرا   أو القطار    كصوت  بالموضوع،

 . اإلذاعية  الكتابة  في   األولى الخطوة   هي هذه. المحتملة    األصوات  عن بالبحث  يبدأ أن
 

  متكامل إذاعي  نص هي  والنتيجة .  العكس  وليس  األصوات  هذه على  النص يتمحور ثّم ومن

 للصورة  المعادل  هو هنا فالصوت  . مقروء  ولكنه المكتوبة  افة للصح   مكتوًبا صحفيا   نصا وليس  العناصر 

 .للتلفزيون   ضرورية  الصورة أّن كما  جيدة إذاعية  لمادة ضروري وهو. السينما   في أو  التلفزيون  في
  الصورة  بتخّيل  وابدأ للتلفزيون،   تكتب  كنت لو كما  للراديو اكتب : للراديو   للكتابة  الذهبية  والقاعدة

 .  صوت  إلى الصورة  هذه حوِّل  ثم التقرير،   في األولى
 

  اللغة  تطويع : ثانيا
 

 متكررة،  تقليدية  قوالب  في جامدة   لغة ليست   هي. بدقة التعبير  على وقادرة   ثرية لغة  العربية  اللغة

  للنص ضرورية  وكأنها تبدو الجامدة  التعبيرات هذه جعل التعبيرات  بعض استخدام تكرار أن غير

 .  حيحالص  باألمر  ليس وهو اإلذاعي،
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 تعبير   وهو.. .". قائالً   وأضاف  "جملة   اإلذاعية  الكتابة   في  الشائعة   التعبيرات  هذه على  األمثلة من

 عن  به ويبتعد  متحركًا،  النص يجعل وإلغاؤه  النص،  على تأثير أدنى دون بسهولة عنه االستغناء يمكن

 .  تكرارها كثرة من اآلذان  ملّتها التي الجامدة    القوالب 
 

المواضع،   بعض  في الفعلية  الجملة   من بدالً  االسمية الجملة   استخدام  أيًضا   اللغة طويع بت ويرتبط

 . المحكية   اللغة  إلى أقرب   اللغة  يجعل  مما وهذا
 

  الحكي: ثالثا
 

  تخيل  . عنه تكتب  ما" له تحكي "وبدأت أمامك،  جلس  صديقًا  تخيل لإلذاعة موضوًعا تكتب عندما

 .  انتباهه   تجذب لكي  ااستخدامه   عليك التي األولى   الجملة 
 

  تجذب  أن يمكنك فبها .  الجملة  هذه على يتوقف  إليك االستماع  في االستمرار  قرار أن وتذكر

 . األهمية عديمة  أو مملّة األولى  الجملة  وجد إن األبد،  إلى تفقده أو   القصة  يتابع  لكي المستمع
 

 رئيسي  فارق  وهو.  للمادة  ديمهتق عند المذيع ذكره ما ويكرر  الوقت  يستهلك الذي التمهيد عن ابتعد

 . المكتوبة   للصحافة   والكتابة  للراديو   الكتابة بين
  بسيطًا   البناء  على حافظ   . إلى التمهيد    اإلطالق  على  وال حاجة  وثمينة، معدودة الثواني  الراديو  في

       أخرى   زوايا  إلى  االنزالق دون للمادة  اخترتها   التي  الزاوية على  التركيز  مع اإلمكان قدر وسلسالً

 .للموضوع   إضافية    جوانب أو
 

على   أخرى،  مرة  إليها للعودة  فرصة وال األذن،  تفقدها أن السهل من مسموعة مادة أنها تذكَّر

 . المكتوبة  الصحافة    في المادة  من العكس
 

 : فتتكون مما يلي ) االسكريبت(أما بنية النص العلمي اإلذاعي    
 

 . مقدمة الموضوع أو القضية   -1
 .جسم الموضوع  -2
 . تمة الخا  -3
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ويجب أن نفرق بين مقدمة وعنوان البرنامج ككل، وهو عنوان ثابت، يكون عالمة مميزة بكلماته      

أما مقدمة موضوع ما داخل البرنامج، فهي     . وموسيقاه على هذا البرنامج، ويميزه من باقي البرامج  

 . تختلف من موضوع إلى آخر ومن حلقة ألخرى    
 

استفهامية لبرامجه، مشحونة بعالمات استفهام عدة يطرحها       وقد يختار كاتب النص اإلذاعي مقدمة  

في البداية ليثير بها ضيوف البرنامج ومستمعيه على السواء، وبحيث يبعث فيهم روح التفكير في        

 . اإلجابة أو توقع اإلجابات ومقابلتها بما يفصح عنه الضيوف       
 

وفيات تسبب فيها مرض  وقد تكون المقدمة صادمة بأرقام وإحصاءات مرعبة، كأن نتحدث عن      

 .السرطان خالل عام، أو أرقام المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة في بلد ما          
 

تصريحات متناقضة للجمهور             ) فالشات  ( وقد تكون المقدمة عبارة عن لقطات صوتية سريعة       

إيجاد حالة    أو الضيوف في حالة البرامج المسجلة أو المتضّمنة لفقرات مسجلة، وهي بذلك تساعد على         

 . من التفكير بدالً من االستسالم لرأي مسؤول أو تصريح جاهز
 

وتميل بعض االتجاهات الحديثة في الكتابة اإلذاعية إلى الدخول مباشرة في لب القضية                

والموضوع بدالً من عمل مقدمات حتى ال تضيع وقت المستمع ووقت البرنامج، وبحيث يخصص            

 . س التقديم له مجمل الوقت لمناقشة الموضوع ولي    
وحين يتجاوز النص اإلذاعي العلمي مرحلة التقديم إلى صلب الموضوع يجب االلتفات إلى                   

 : األمور اآلتية
 
 . ترتيب فقرات وأفكار النص منطقيا بحيث تسلم الفكرة والفقرة إلى التي تليها أو تترتب عليها            -1
 
لنص اإلذاعي مفيًدا للمستمع   تغطية النص لمحاور الموضوع أو القضية المثارة، وبحيث يكون ا            -2

 .من جهة، ومحدًدا لمثار الحوار والنقاش مع الضيوف من جهة أخرى         
 

أما خاتمة النص العلمي اإلذاعي، فقد تكون ملخصة لما تمت مناقشته، أو تكون لطرح حل                      

 .الموضوع أو بدائل حلول لقضية مثارة، أو مفتوحة، أو استفهامية تزيد من مساحة الحوار والنقاش في            
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وبطبيعة الحال قد يتخلل النص اإلذاعي في برنامج علمي أسئلة حوارية للضيوف، وفقرات             

مسجلة سلفًا، سواء لنفس الضيوف أو غيرهم أو للجمهور العام، وكذلك مؤثرات وفقرات صوتية       

 .وأغاٍن تالئم طبيعة البرنامج واإلذاعة  
 

 كتابة البرامج العلمية التلفزية: ثانًيا
 

 تختلف الكتابة للتلفزيون كثيًرا، إال في ما يخص مفردات اللغة التلفزية نفسها، وأبرزها          ال

الصورة، فالكتابة للصورة وعن الصورة التي يراها المتلقي بعين رأسه وعين عقله عنصر فارق في           

 . استخدام لغة الوصف والشرح والتكرار واإليحاء والحكي والتناقض والتفسير وغيرها         
 

غة التلفزيون بجانب الصورة، الصوت البشري وغير البشري، بخالف الحركة واللون               مفردات ل 

 . والموسيقى واألغاني والمؤثرات البصرية والصوتية     
 

يخاطب السمع والبصر، ويتوّحد فيه المتلقي مع النص والرسالة                ) سمعي بصري (نحن أمام وسيط   

 . والمحتوى األقرب إلى طابع االتصال الشخصي       
 

 عن صورة وتعليق صوتي نضيف إلى القواعد السابق اإلشارة إليها في الكتابة             وحين نتحدث 

 : لإلذاعة، اآلتي 
 

ضرورة التوافق بين التعليق الصوتي والصور المعروضة حتى يحدث االرتباط بين ما         -

إّن صوًرا تشرح التغّيرات المناخية في العالم وتعرض لذوبان         . يراه المتلقي وما يسمعه  

من العالم، ال بد أن يتوافق معها النص الذي يقدمه المعلق على          جليد في مناطق   

 . البرنامج أو مقدم البرنامج 
 
درك أن التعليق الصوتي التلفزي            ورغم ما سبق ذكره في النقطة السابقة، ال بد أن نُ     -

ال بد أن يصف أو يشرح ما تقوله الصورة، فالصورة من وجهة      ) النص التلفزي  (

 ورسالة بصرية قد تكفي بذاتها ألن تنقل أعمق التعليقات، ولهذا ال بد       نظرنا نصٌّ موازٍ 

من التدقيق في كتابة التعليق الصوتي بحيث ال يكون تكراًرا ونسخًا للصور وعبًئا           

 . ما نقصده التعليق الذي يضيف إلى الصورة ال الذي ينتقص منها       . يشّوش اإلدراك 
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ورة، ما دامت الكلمات ثرية توصل المعنى     اإليجاز والتكثيف مطلوب في الكتابة للص       -

 . وتساعد على الفهم واالستيعاب
 

يستفيد التعليق الصوتي من خصائص التلفزيون باعتباره وسيلة بصرية يمكن بواسطتها               -

تبسيط األرقام، وكتابتها على الشريط الثابت أو المتحرك أسفل الشاشة، حيث يؤدي               

ريح إلى حالة من الثبات في الذهن والتدعيم    تكرار عرض الرقم   أو المعلومة أو التص

 . في ذاكرة المشاهد 
 

   جهاز   وصف   في    المبالغة  ينبغي  فال ، علمية   حقائقى لإ   المستندة   غير   المبالغة   بتجنّ  -

  عظيم   اختراع    أنه   أو   نوعه  في  متفرد   أو   التميز     فائق    بأنه    ووصفه   معين    اختراع   أو 

   العلمية     الكلمات     تجنب  ينبغي     كذلك ،   عنه   ذكرت التي      الحقائق    بسرد   اءكتفاالو 

إلى       تصل حتى      دةالمعقّ   العلمية    األمور    شرح  في    التبسيط    ومراعاة    الفهم    الصعبة

   . ويسر   بسهولة  القارئ  
 

لمحرري      بتعليمات    قائمة    العلمية     األنباء    لوكالة    السابق    المدير  ،  سلوسون    أدوين   الدكتور   أعد   وقد

 .الصحف   في    العلميين    المخبرين  على     تنطبق وهي   ،  الوكالة  
 

   . ذكائه   من   تقلل ال    ولكن القارئ     بمعلومات   الظن    تحسن ال -1
 
 . عليك   اجديًد    ليس   ألنه القارئ   على    قديم    مثالً   الخبر    هذا   أن   تظن ال  -2

 
 . إنسان فالقارئ     ،  اإلنسانية    الحياة    دائرة   عن   تخرج ال  -3
 
  لم     فإذا   ذلك؟   عن    وماذا   سبب؟ وألي    لماذا؟     ليسأل   سطور   عشرة   كل    يقاطعك  القارئ      أن   نست ال -4

  . الموضوع     قراءة    يكمل   فلن    ،األسئلة    عن   بهتج 
 

         نكات     أو    لية اخي    أشياء     أو   بخرافات      حشوته     لو    جاذبية     أكثر   الموضوع     تجعل    أنك   تعتقد ال  -5

   . المبالغة      ألفاظ    أو
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   فلست    ذلك على     اقادًر   كنت    وإن ،  البرهان    تقديم على     اقادرً    كنت   إذا   إال   مهم   كشف   هذا   تقل ال  -6

   . العبارة    هذه   كتابة إلى      حاجة   في  
 

   عن   تعتذر ال   ولكن .   ستعمالهال   الضرورة    دعت   إذا   عليه   غريب علمي     لفظ   يضيره  ال القارئ   ّ إن 

  ال    لكن ) ي كالور   (ةحراري    وحدة    كلمة    استعمل  ،  علمية    بنظرية    تشرحه    أن    تحاول   وال   اللفظ      هذا   استعمال 

  الزبد   من    صغيرة    قطعة     أو   السكر    من   قطع    ثالث    نإ  مثالً   قل    بل ،   اعلمي   الحرارية     الوحدة  هي   ما   تقل

   . مجهد   بعمل   يقوم   كان   إذا  160 و   الساعة   في    وحدة  100إلى    محتاج    واإلنسان ،   حرارية   وحدة  100  تولد 
 

  نضع     فإننا  ،  للغة    مستخدم   كل  لدى   اللغوية     والسالمة   الصحة     نشترط    كنا   إذا   اللغوية     الناحية    من

  :  وهي   ،عامة    بصفة     للعلم   ها توفر  ضرورة   ىنر التي     األسس   بعض 
 

   . وكتابته    نطقه  في    سهالً    اللفظ   يكون   أن  الضروري     فمن  ؛ والتراكيب    األلفاظ   في     البساطة     : أوالً
 
  ال    داللة   معناه في     وداالً   اواضحً    يكون   أن    يجب    العلم   لغة  في     فاللفظ   ،   األلفاظ   معاني   في     الوضوح    : اثانًي

    ؛واالجتهاد   للتأويل     يخضع    وال   ،االحتماالت     عن   ابعيًد    يكون   أن   ويجب ،  غموض    وال   فيها    لبس  

   . يقال    كما    الداللة قطعي     يكون   أن    يجب  العلمي      اللفظ    نإأي  
 
 المعرفي       الحقل  في     يتعامل    من   كل   ويعرفه    البيئة العلمية   في     افًومعر    المستخدم    اللفظ    يكون   أن   : اثالثً

   . فيه   يستخدم الذي  
 

    العلماء    وأصبح  ،   داللتها    تحددت   التي  ،  الحقل    هذا    تخص  التي      المصطلحات       استخدام   : ارابًع

  .ا منه   المراد   يحددون  المعرفي     الحقل    بهذا    المتخصصون  
 

   . عنه   تعبر  الذي    الغرض  افي  تن   دالالت    أولها ، ىأخر   معاني    تحتمل   التي    األلفاظ     عن   اتماًم    البعد  : اخامًس
 

    لها  التي     باأللفاظ    التعبير    أو   التزويق    أو   التحسين    فيها    يتطلب    ولهذا ،  غاية    ال   وسيلة   العلم     لغة :  اسادًس

   . شعورية   دالالت 
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في       هو   كما العلمي     المصطلح    استخدام   من  ،  نظري في    ضير    وال .  باألرقام    مؤيدة   العلم    لغة    اوأخيًر

   الناطقة      اللغوية     البيئة في      عليه    والمتفق   ،  المناسب  العربي      اللفظ     توفير   نستطع    لم    إذا  ، عنها    قل ن التي     لغته 

   األقطار   في      الباحثين   يساعد    ال   الواحد    الشيء  على   مختلفة    مصطلحات      إطالقنا    ألن   ذلك  ،  اللغة    بهذه 

،    الجهود    تشتت  إلى  يؤدي  و  ،  األقطار     بقية  في    نظرائهم     مع   التعامل    و   التواصل  على  األخرى      العربية 

   دراسات  ال    حقل  في     إننا     بل  .. . أسماء   من  الحاسوب  على     يطلق     ما    ذلك  على    مثالً   وحسبنا    ،وضياعها 

 . العربي    والمغرب    المشرق    بين   المصطلحات      تنوع    من نعاني    والنقدية    األدبية 
 

تفيد المراجعة العلمية للنصوص التلفزية في تدقيق النص إمالئيا ونحويا، وضبط               -

 . عالمات الترقيم فيه، فضالً عن الضبط العلمي المحكم لمعلوماته         
المي العلمي على خبراء ومتخصصين في العلوم التي          تفيد تجربة عرض النص اإلع    -

،  )وفق آلية يتم تحديدها واالتفاق عليها سلفًا منًعا إلرباك دوالب العمل      (يتناولها النص،   

في ضبط وإحكام النصوص العلمية التلفزية، فال تتكرر فيها األخطاء الشائعة والخلط                   

 .ا، والمصل واللقاح وغيرها    الدائم ما بين الكسوف والخسوف، والفيروس والبكتيري    
 

 :بنية النص العلمي التلفزي
 

 :مثل سابقه اإلذاعي يتكون النص التلفزي من    
 
 . مقدمة -1
 . جسم الحلقة أو الموضوع أو القضية      -2
 .خاتمة البرنامج    -3
 

وتنطبق الكثير من القواعد السابقة في النص اإلذاعي على النص التلفزي، مع مراعاة             

وف تعاطيها وتلقيها عبر حاسة البصر التي قد تجعل المقدمة صامتة                خصوصية الوسيلة البصرية وظر      

 : بشرط جودة انتقائها كصور   . تماًما، عبارة عن مجموعة منتقاة من الصور المتتابعة    
 

 . تصف -
 . تشرح -
 . تفسر وتعلق -
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 . تبسط وتعلم -
 
 . تحكي الموضوع وال تحاكيه    -

 
 :أما جسم النص التلفزي ففيه جوهر الموضوع، وقد يتكون من      

 
 . خلفيات معلوماتية بسيطة    -
 . أسئلة واستفهامات عن الموضوع المثار     -
 .محاور وأفكار لتغطية الموضوع     -
 .تقارير سريعة  -
 . إحصاءات   -
 

 : ثم خاتمة البرنامج التلفزي سواء كانت    
 

 . استفهاًما  -
 . تلخيًصا للقضية    -
 . لقطات صوتية وبصرية     -
 . توصية أو نصًحا أو قراًرا أو حالًّ      -
 

ه، فكما هو شائع يحوي غالفًا يوضح اسم القناة واسم البرنامج، وبيانًا             أما شكل االسكريبت ذات  

 .عد البرنامج أو كاتب االسكريبت ومقدم البرنامج ومدة البرنامج    باسم ُم
 

أما التقسيم الداخلي لالسكريبت فهو عبارة عن خانتين إحداهما للصوت وأخرى للصورة، وفي           

بعها مع الصورة التي يرى المعد أو كاتب االسكريبت          خانة الصوت توضع فقرات االسكريبت حسب تتا        

 . ضرورة ظهورها بالتزامن مع هذه الفقرة أو تلك    
 

 . وبعض أجزاء االسكريبت عبارة عن أسئلة للضيوف    
 

وقد تغطي بصور من داخل االستديو ذاته، أو حسب رؤية المخرج وفق جلسة عمل مشتركة مع      

 . باقي أفراد فريق العمل    
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 تدريبــات
 
 :دريب األول الت
 
 مهاجمته لبعض البالد، وظهرت منه ساللة      Tuberculosisعاود مرض الدرن أو السل   :  أوالً

مقاومة لألدوية والعالجات في إفريقية، ويقال إن هذه الساللة ترجع للتحالف الخطير بين الدرن                

 .واإليدز
 

 . كلمة عن الموضوع200اكتب نصا إذاعيا ال يزيد عن    -1
 
 ). إذاعة وتلفزيون ( كلمة فقط عن الموضوع   40في  اكتب مقدمة   -2
 
   النص المرفق في هذا الرابط      :  ثانًيا

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=113478 
 

 :هو تقرير صحفي عن مرض الزهايمر مطلوب تحويله إلى   
 

 )  دقائق 10(إذاعي عن الموضوع نفسه في حدود   نص  -1
 )  دقيقة15(نص تلفزي عن الموضوع نفسه في حدود     -2
 
 ).لإلذاعة والتلفزيون  ( كلمة 30 اكتب خاتمة لبرنامج عن مرض الزهايمر بما ال يزيد عن      :ثالثًا

 

 : تصوير البرامج العلمية للتلفزيون -3
  

لمية، بمناقشات مطولة حول الكاميرات        يرتبط الحديث عن التصوير التلفزي للبرامج الع     

والعدسات ونوع اللقطات وأحجامها، وجوانب أخرى تتعلق باإلضاءة ومعداتها، والفرق بين أماكن               

وهي نقاط ممارسة احترافية عامة ال تخص تصوير البرامج العلمية         . التصوير الداخلي والخارجي    

 . توى أو الموضوع والتخصص  وحدها، بل تخص عملية التصوير ككل بقطع النظر عن المح      
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لكن ما يهمنا في هذا المحور تقديم أفكار سريعة للنقاش وبعض الخلفيات النظرية لالستزادة من             

 . هذا الموضوع، وتعرُّف جوانب من الممارسة العملية فيه      
 
 التصوير : أوالً
 

م اإلطار            النقطة المهمة في اإلنتاج البرامجي العلمي هي معرفة حجم الشاشة التلفزية وحج          

، وكذلك عمق اللقطات انطالقًا من كون الصور التلفزية ذات بعدين، وقد يضاف              Frameأو الكادر   

هل  : وعلى المصور التلفزي مراعاة الهدف الذي يصوره    . إليها بعٌد ثالث باإلضاءة وتقنيات أخرى      

علماء وبعض     صالون علمي لمجموعة من ال  –محاضرة علمية    (يصور أشخاًصا أو أشياء ساكنة       

 انهيارات أرضية    -حيوانات الغابة المفتوحة      ( أم يصور أهدافًا متحّركة    )  نبات من النباتات -الحضور  

 التكاثر في   - رصد سلوك الهجرة لنوعيات من الطيور - زالزل وقت وقوعها – ثورات بركانية  –

لباتها وتوقيتات     ؛ فهذه كلها صور ولقطات متحركة لها متط       )بعض األنواع في المملكة الحيوانية   

تصويرها ولوازمها الفنية من حيث معدات التصوير واإلضاءة، ولها أيًضا متطلباتها من المهارة لدى                   

يحاول المدرب أن يستعرض شهادات لمصورين   : عصف ذهني . (مصور البرامج العلمية ذاتها 
 .)متخصصين بتصوير البرامج العلمية وإثارة نقاش وعصف ذهني عن عملهم      

 
والمتحرك في المحتوى العلمي الذي يجري تصويره ضمن اإلنتاج البرامجي العلمي          الثابت  

وتسهم عدة عمليات في الرقي بمستواه              . قضية مهمة ألنها تمس جوهر جانب مهم في جاذبيات إنتاجه          

 .أو االنتقاص من هذا المستوى 
 

 واحدة من حلقات برنامج    وهنا تجدر اإلشارة إلى تجربة واقعية لكاتب هذه السطور وهو ينفذ         

، ونسوق هذه األمثلة من منطلق أن المصور في         )علماء مصر (و) موضوع في ندوة (علمي بعنوان 

الحالتين كان غير محترف للتصوير التلفزي من جهة، ولم يمارس تصوير المحتوى العلمي سابقًا،               

معد عما يصوره وما ، كثرة أسئلته للمخرج ولل  ) وهو أمر محمود على كل حال (وترتب على ذلك، 

 : يهمله
 هل تريد تصوير المنصة طوال الحلقة؟      -
 هل تريد التركيز على متحدث بعينه طوال الحلقة؟       -

 
 



                    2010 -تــــــــونس                                                                                                                       احلقيبــــــــة    التـــدريبيــــــة   يف مـــجال   اإلعــــــــــالم   العلمــــــــي               

260 

 

 
 

 hunting على بعض الضيوف المتحدثين أم اصطياد    Zoomingهل تريد تقريب اللقطات     -

 بعض الضيوف في القاعة من بين الحضور؟    
 العالم هذه النظرية؟    هل تهتمون بتصوير الجهاز الذي يشرح عليه     -
، هل  Overhead projectorبأجهزة العرض المرئي       Slidesأثناء عرض الشرائح      -

 تستخدمون نوعية بعينها من اإلضاءة؟  
 

هذه األسئلة كلها تختص كما سبق وأشرنا بجوانب التصوير العامة ومهاراته الخاصة النابعة من             

رامج العلمية، فضالً عن بروز فكرة   خصوصية موضوع التصوير الواجب توافرها في مصور الب    

اإلعداد البرامجي التي سبق وتناولناها في بداية هذه المحاضرات من حيث تحديد هدف أو أهداف           

 .البرامج العلمية، التي يراد تحقيقها في كل خطوة من خطوات اإلنتاج البرامجي، ومنها التصوير             
 

هدافها،     ز البرامج العلمية وتحقيقها أل    فالمصور التلفزي صاحب رؤية فنية ودور كبير في إنجا     

هو بمثابة مخطط أو خطة تصوير لحلقة            للتصوير  جدول عمل  :عدة، منها وتقع على عاتقه مهام 

 إدارة ويحدد المصور لنفسه أساليب      البرنامج أو الفيلم الوثائقي، إن كنا بصدد تصوير فيلم علمي،          

 . المقترحة    واألضواء  الكاميرا
 

 وهذه مسألة مهمة رصدها   .التنفيذ  وقت في التصوير بدء قبل والدراسة  خطيط بالت االعتناء توفر 

بمصر،  "  معهد األمصال واللقاحات البيطرية     "الكاتب عند إعداده لحلقات حول مكتبة اإلسكندرية،      

يكن التحضير للتصوير آنذاك جيًدا، فأغرق المصور في        لم ". معشبة ومتحف جنوب سيناء الجيولوجي    "

ية من اللقطات في الموضوعات المذكورة، شكلت عبًئا رهيًبا على المخرج والمونتير أثناء               دوامة ال نهائ

عمل المونتاج الذي استغرق عدة ساعات مونتاج إضافية، وهو ما يعني في النهاية هدر الوقت والجهد         

ذف  وتبديد ميزانية اإلنتاج، فضالً عن التشويش والبعد عن اإلبداع لمصلحة إضاعة الوقت في الح               

 .واالستبعاد
 

يتسم تصوير المحتوى البرامجي العلمي سواء ألشخاص يتحدثون أو لتجارب معملية في المعامل             

والمختبرات أو ندوات حوارية أو رصد وتوثيق لسير مؤسسات ومراكز علمية، أو رصد يوم في حياة          

تسع دائرة الحركة فيها      عالم أو حوار معه، كل هذه الجوانب تميل إلى الثبات إلى حد السكون في حين ت          

 ولهذا ال  . إن أراد المصور والمخرج ذلك، أو إذا كانت الحركة تحقق أهداف البرنامج أو تدعم الفكرة        
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بد من الفهم المتبادل بين أفراد فريق العمل اإلعالمي العلمي، من معد ومخرج ومصور ومونتير،    

محون لكل مفردات العمل التلفزي بتحقيق هذا      لطبيعة وهدف البرامج العلمية التي يتصدون لها حتى يس    

 . الهدف
 

الحركة في البرامج العلمية قد تنبع من حركة المرئيات المصورة ذاتها، أو تنبع من حركة            

 .الكاميرا، أو قد تكون إيحائية تولدها عملية تتابع اللقطات والقطع والمزج في أثناء تنفيذ البرنامج             
 

د أن تحسب الحركة بدقة ومهارة فائقة في التصوير التلفزي        وكما هو الحال في الدراما ال ب   

 :العلمي، ألسباب عدة  
 
الحركة الزائدة تشوش االنتباه وتربك عملية المشاهدة الواعية واإلدراك الجيد للمحتوى               -

 . البصري
الحركة غير المقصودة التي ال تضيف جديًدا إلى المحتوى وال تساعد على الفهم ال ضرورة                -

 . لها
حتى لو كانت طبيعية وصدرت من   ) اإلطار والتكوين الكلي للقطة    ( المشوهة للكادر  الحركة  -

 .باحث أثناء التصوير يجب استبعادها حفاظًا على جماليات العرض المرئي النهائي              
تُفضَّل الحركات التلقائية والمنطقية لبعض المرئيات على الحركات االفتعالية المقصودة                    -

 .ختبرية على الحيوانات وفي المعامل     خاصة عند تصوير التجارب الم     
اإليحاء بالحركة يفوق في تأثيره أحيانًا الحركة ذاتها، وقد يفي بالغرض المطلوب خاصة في                  -

 .حالة تعذر رصد حركة بعض المرئيات     
 

وقد تتحرك الكاميرا وهي ثابتة على الحامل ولها وضعيتان، أوالهما حركة االستعراض األفقي           

ا وهي ثابتة على محورها فوق الحامل، وتجري فيها متابعة حركة الشيء المراد                 الذي تقوم به الكامير  

 والوضعية  Panoramaتصويره أو استعراض المنظر بوجه عام، وتعرف هذه الحركة باسم بانوراما      

الثانية حركة االستعراض الرأسي، حيث تكون الكاميرا فوق الحامل، وتقوم بحركة رأسية من أسفل إلى                

 .Tiltingعكس، وتُعرف اصطالًحا باسم تلتنج      أعلى، وبال 
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وقد تتحرك الكاميرا من مكانها مع الحامل الذي يحملها ولها ثالث وضعيات، أولها الحركة            

 حيث   Track In"   تراك إن" أو Dolly In"  دوللي إن "المقترنة الزاحفة إلى األمام، ويطلق عليها اسم          

 الذي يجري تصويره، وتقل المسافة بينهما شيًئا فشيًئا، ويعني هذا         تقترب الكاميرا تدريجيا باتجاه الشيء     

.   أن حجم الهدف المراد تصويره، يتحول من اللقطة العامة إلى اللقطة الكبيرة دون توقف       أو قطع       

دوللي    "والوضعية الثانية هي الحركة المبتعدة إلى الخلف، وهي عكس الحركة السابقة، ويطلق عليها                   

ويفيد هذا النوع من حركات الكاميرا في رصد      . Track out"  تراك آوت " أو Dolly out" آوت

وتصوير المرئيات المتحركة وفي تصوير األفالم الوثائقية العلمية في بيئات األحياء المائية البحرية                    

 . وفي الجبال والوديان والصحارى والغابات      
 

وتتحرك العربة وفوقها الكاميرا أثناء         والوضعية الثالثة هي أن توضع الكاميرا على عربة حامل           

"  ترافلينج"التصوير في محاذاة حركة المنظور الذي يجري تصويره وتعرف اصطالًحا باسم       

Traveling  فولوشوت" أو  "Follow shot .           وهناك نوع من اإلحساس بالحركة يحدث لدى المتفرج

 . Dolly وحركة  Zoom Lensباستخدام العدسة المتعددة األبعد   
 

ف نناقش بعض الخلفيات النظرية في التصوير وصنع اللقطات التلفزية في السطور           وسو

 مستمرة بصفة  تصويره يجري الذي  الخام   الفيلم من جزء   بأنها :اللقطة  بدوي زكي أحمد ُيعرِّف : التالية 

 وهي الكاميرا   إدارة لحظة   من اللقطة  وتحدد .تصويره  يراد شيء أي أو المنظر  أو للمرء توقف ودون

  أخرى في كاميرا أو السينما  في آخر  منظر إلى النقل حتى يتم  أو حتى تتوقف، معين وضع يف

 . فصوالً لتكوِّن  مًعا تجمع والمشاهد  مشاهد، لتكوِّن مًعا اللقطات     وتُجمع . التلفزيون
 

 مثلما أن    الفيلم،  بناء  وحدة اللقطة هي    أن  للسينما   العالي  بالمعهد األستاذ   الصبان،  منى وترى

  المطبوع بين    الفيلم  من هي الجزء    التصوير   نظر  وجهة  من بإيجاز   واللقطة   . اللغة   بناء  وحدة هي  مة الكل

 المشاهد   نظر وجهة وهي من  فيها، يتوقف  التي  واللحظة  الدوران   الكاميرا محرك  فيها يبدأ  التي اللحظة  

 .  لقطتين حجمي  بين أي مشهدين، بين  الموجود الفيلم  من الجزء 
 

 آالف من الطويل الفيلم ويتكون  السينمائية، اللغة   في وحدة أصغر للقطة هي  ا أن آخرون ويذكر

  اللقطة   وطول . وحتى توقفها    الكاميرا   حركة  بداية  من وتبدأ اللقطة   اللقطات،     داخل  المنظمة   الصور من

 . الكاميرا   في الموضوعة  الفيلم  بوبينة  طول يستغرق أو عين، رمشة زمن  يستغرق قد
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  المشتركة   التقسيمات   بعض هناك   أّن إال اللقطات،      أحجام  وتحديد تقسيم  في  اآلراء  اختلفت   وقد

 التي التصوير  موضوع األشياء من وذاك هذا غير أو والعامة،   والمتوسطة القريبة   اللقطات  : مثل العامة 

 . تحدث عنها أساتذة التصوير التلفزي والسينمائي    
 

 the size of shot اللقطات أنواع ) أ ( 
 
 Extreme Long shot ( Els (  جدا البعيدة   اللقطة  -1

 مكان  أو طبيعية،  مناظر تعرض حيث  المتفرج،   إلى تصل أن يمكن معلومات  أكبر تحتوي هي

  في  Establishing shot  التأسيسية   اللقطة    تصوير في  كذلك تستعمل  و بعيدة، مسافة   من ما

 لعدم  تمهيًدا داخله،  ممثل كل ووضع تصويره، يجري  الذي المكان  لتوضيح المشهد بداية

 .المشهد   لقطات   بقية  في منها كل  مكان معرفة  في  للمتفرج تداخل  حدوث
 

 long shot ( Ls(  البعيدة   اللقطة  -2

 الذي  المكان من كبير  جزء مع  القدم إلى  أعلى الرأس    من  هيئته بكامل  شخص صورة  تعرض

 .  حوله 
 

 Medium long shot ( MLS (  المتوسطة البعيدة    اللقطة  -3
 . American shot األمريكية  اللقطة   ركبته، وتُسمى أحيانًا     إلى أعلى رأسه  من شخًصا  تُصوِّر

 
 Medium shot ( M S (  المتوسطة   اللقطة  -4

 . حتى وسطه   أعلى رأسه  من شخًصا  تُصوِّر
 

 Medium close shot ( Mcs (  المتوسطة القريبة     اللقطة  -5
 .حتى صدره  أعلى رأسه  من شخًصا  تُصوِّر

 
 close UP ( CU (  اللقطة القريبة    -6

 .تصويره  يجري شيء من تفصيلي  جزء   أي أو حتى كتفيه،  أعلى رأسه  من شخًصا  تُصوِّر
 

  Extreme close up ( ECU(   جدا القريبة   اللقطة  -7
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 .فم أو عين مجرد  إلى  يصل  قد الشخص  من صغيًرا  جزًءا  تُصوِّر
 

 :اللقطات  ألنواع  آخر تقسيم  وهناك
 
 : الثاني   صنيفالت
 

 Totalaبعيدة  لقطة 
  bust shot )  حتى الصدر   (  نصفية  لقطة 
  Knee shot ) حتى الركبتين   ( متوسطة   لقطة 
  shot  -2 ثنائية  لقطة 
  shot-3  ثالثية لقطة 
  Over shoulder shot  كتف لقطة 

  Cross shotلقطة عكسية   
 

  angle of the shot اللقطة زاوية  )  ب ( 
  للمتفرج  معنى تحمل  زاوية وكل يصوَّر، الذي  إلى الشيء   بالنسبة الكاميرا  انمك أدق  بمعنى أو

 . اآلخر  عن مختلف
 

 Eye- Level shot العين مستوى لقطة  -1
 شخص عين مستوى نفس على األرض؛ أي من أقدام ستة  أو خمسة  مسافة على الكاميرا تكون

 .   الزوايا  إلى بقية   بالنسبة ياسية الق  الزاوية  ذات  اللقطة   وتعد .المصور   الشيء إلى  ينظر عادي
 

 Eye_ Level shot  السفلى  الزاوية  لقطة  -2
 . وقوة وجالالً  طوالً أكثر لتظهره  المصور   الشخص  أسفل  الکاميرا  فيها تکون

 
  High- angle shot  العليا  الزاوية  لقطة  -3

 في  رهولتظه الطبيعي،   حجمه  من أقل وتجعله   أعلى لتقّزمه من المصّور   الشخص  إلى  تنظر

 .الضعيف  موقف
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  The Movement shot المتحركة اللقطة)  ج(
 منظور  من تتغير أو  اتجاهها،  من تغير أو  تتحرك  وكأنها  الصورة لتظهر   الكاميرا،   فيها  تتحرك

 . المتفرج 
 

 Tracking, Traveling shot التتبع  لقطة  -1
 متوازيين قضيبين لى   عتتحرك   ،dolly  عجالت   ذات منصة   على مثبتة   الكاميرا  فيها وتكون

 .تصويره المراد   الشيء حركة   متابعة أثناء   الكاميرا،   حركة ونعومة  سهولة على  حتى تساعد
 

 Crane shot  الرافعة   لقطة  -2
حتى   االتجاهات   جميع  وفي ورأسيا،  أفقيا،  لتتحرك  crane  رافعة ذراع على فيها الكاميرا  تثبت

 . دراميا تصويًرا بتصويره تقوم الذي  الشيء عن وتبتعد تقترب
 

  pan shot  البانورامية   اللقطة  -3
 نظرة   لتلقي أو مكانها،   في ثابتة  وهي اليسار   إلى أو اليمين  إلى أفقيا    فيها الكاميرا   تتحرك

 . ما مكان على  بانورامية
 

 Tilt shot  التلت   اللقطة  -4
 شخص   لتتبع  إما   ها، مكان في  ثابتة  وهي  أسفل إلى  أعلى أو   إلى  رأسيا  فيها  الكاميرا   تتحرك

   .أسفل إلى   أعلى أو إلى   ينظر شخص  نظر  وجهة  لتصوير أو  أسفل،  إلى  يهبط أو يصعد
 

 اللقطة داخل األشخاص  عدد) د( 
 
 : تصويرهم  الذين يجري األشخاص  بعدد  تسمى التي  اللقطة   وهي 
 

 . اواحدً   شخًصا تصور   التي اللقطة    أيThe one - shot واحدة  لقطة  -1
 
 .شخصين  تصور  التي  اللقطة   أيThe Two - shot  االثنين لقطة  -2

 
 . أشخاص  ثالثة  تصور التي   اللقطة   أيThe Three - shot  الثالثة  لقطة  -3
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 تعريف  يلي  وفي ما  نوعه، كان   أيا  السينمائي  اإلنتاج  في  الرئيسية  العناصر    أحد المصور  ويمثل

 .مهامه  ببعض
 

 ) الصورة: (تكوين 
 

 وإيجاد   Framingألشياء داخل الكادر والمعروف باسم       من المهم التفرقة بين وضع وتنظيم ا    

عالقة بين األشياء في الكادر بطريقة جمالية تساعد على إبراز المعنى وتجسيمه وتعرف بالتكوين         

Composition. 
 

 : How to frame a Shotكيف تنظم ما بداخل الكادر    
 

 : يجب مراعاة خمسة عوامل لتحصل على صورة منسقة، وهي     
 

يقسم  .  ويقصد به حجم الكادر أو مدى قرب وبعد الصورة بالنسبة إلى المشاهد          :  ية مجال الرؤ  -1

 . مجال الرؤية عادة بحسب أحجام اللقطات السابق اإلشارة إليها          
 
 وهي المسافة في أعلى صورة األشخاص حتى ال            Headroomمدى مراعاة ما يسمى بـ  -2

 .يبدو الفرد وكأنه التصق في حافة اإلطار       
 

 .  وهي المسافة أمام الشخص في اتجاه الرؤية      Nose roomى بـ مراعاة ما يسم  -3
فإطار الصورة ليس سجنًا اختياريا أو إجباريا صنعه المصّور والمخرج ووضع فيه المرئيات                     

المصورة، وال يقبل ذلك إال ألغراض درامية معينة تنبع من هدف المعالجة وهدف الفيلم           

 . الدرامي أو الحلقة   
 

يجب تماًما تحاشي األشياء غير المقصودة في خلفيات الصور         Background: الخلفية   -4

والتي قد تشّوهها منذ دوران آلة والتصوير ودون انتظار مرحلة المونتاج، التي تستغرق          

ساعات إنتاجية إضافية وميزانيات أكبر، فضالً عن أنها تربك المونتير وتجعله يركز على         

 .اإلبداع االستبعاد بدالً من تركيز انتباهه على  
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كلما زاد االقتراب من الجسم المصور ظهرت عيوب التصوير       Closure:  الصورة المقربة  -5

أوضح، لذلك ينبغي مراعاة الدقة عند االقتراب من الهدف المراد تصويره، وال لزوم لالقتراب         

 .بشدة إال إذا كان ذلك بهدف محدد
 

 أسس تكوين الصورة التلفزية داخل اإلطار؟  
 

ية تجنّب بعض المعّوقات في الصورة التلفزية مثل الصور المشّوشة التي يصعب على          يجب بدا

المشاهد متابعتها وتمييزها، وتجنب الصور المتداخلة والملتصقة الحواف، ومحاولة التفكير اإلبداعي         

داخل الكادر وخارج الكادر، بحيث تأتي بعض اللقطات النادرة التي قد يراها البعض خرقًا لقواعد              

 .التصوير المتعارفة، وأراها تجربة تستحق المغامرة في سبيل تقديم إنتاج برامجي علمي إبداعي          
 

 : وعليك أن تتذكر األتي  
 

أنت تصور، تقنص، تصطاد وصيدك فيه الغث والسمين، ويظل طوال الوقت رهنًا بتحديدك                 -1

بع األسد تخيل مشهد أسد رابض لغزالة شاردة راحت تشرب قرب النهر، وتخيل تت   . (للهدف

 ) هل تتخيل الصورة، األسد حدد هدفه فهل تخطئه أنت المصور؟        . فريسته حتى اصطيادها   
 
تصنع المشاهد بتتابعها ومنطقية الربط بينها فكرة وقصة مصورة، وتسهم في إيصالها إلى            -2

 . الجمهور
 

ر   في الصورة واللقطات، وحّدد معها أي ثلث في الكاد    Rule of Thirdsراِع قاعدة األثالث  -3

 . تريد أن تضع فيه هدفك الذي تركز عليه  
 

بعض الصور واللقطات المفتوحة تشوش وتشتت الُمشاهد، وإن كانت مقبولة في السياقات             -4

الدرامية، إال أنها تحتاج في تصوير المحتوى البرامجي العلمي إلى ضبط، حيث يحتاج المتابع                  

تريح بصره وتكتمل بها ومعها    خطوطًا إرشادية تقوده بصريا عبر اللقطات، ونقاط توقف           

الجمل التصويرية المراد توصيل األفكار من خاللها، مثل شريط متتابع اللقطات لعملية ميالد            

 .جنين حيواني مثالً 
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محاولة إيجاد أبعاد جديدة للصورة التلفزية عن طريق العدسات المتفاوتة البعد البؤبوي، التي            -5

ع والمزج الفني للمحتوى العلمي الذي نصوره في       تسهم مع زوايا التصوير وأساليب القط     

 . إيجاد عمق ميداني 
 

 .المحافظة على توازن اإلضاءة واأللوان ودرجة الوضوح بين األبيض واألسود        -6
 

 
أستاذة اإلذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة رؤيتها عن    ( *) وتقدم األستاذة الدكتورة سوزان القليني 

 .ل القطع التلفزيالقصة التلفزية المصورة، وأشكا
 

 Story Boardلوحة القصة 
 

وتتمثل في ثالث أو أربع ورقات، يشتمل كل منها على ثالثة أو أربعة أطر للصورة، يصاحبها               

وهي   .  التعليق والوصف، وأي تفاصيل أخرى يراها المخرج ضرورية ويجب أن تضاف إلى القصة                  

، كما توحي للمخرج بتتابع اللقطات           تساعد المخرج على تصور كامل لشكل البرنامج بعد إنتاجه       

 . وترتيبها منطقيا 
 

 وكذلك الموسيقى    Narrationوتعطي للمخرج فرص تخيل السرد المصاحب للصورة          

 . والمؤثرات المالئمة وأشكال القطع والمزج والحذف والتعديل ومواقعها      
 

 أشكال القطع التلفزي
 

م القطع بكثرة داخل البرنامج إال في        القطع هو النقل من صورة إلى صورة، وال يفضل استخدا        

 : حاالت محددة، وهي 
 
 . عندما تكون الصورتان التي يتم القطع بينهما بنفس الحجم والشكل للقطة         -
 . Flash cut أو Spotsعندما تستخدم في اللقطات المرئية       -
القطع   "عندما تكون هناك سلسلة من الصور يجب عرضها تسلسليا في البرنامج وتسمى     -

 . Rapid cuts  "السريع
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  Dissolve"  التالشي“
 

 وهي تعطي االنطباع   ،ويعني تالشي صورة إلى السواد، ثم ظهور صورة أخرى من السواد  

 Dissolve" التالشي"بتالشي صورة في أخرى وظهور صورة على أخرى، وهناك أنواع عدة من       
 

Lap dissolve  وهو مزج بطيء بين صورتين . 
Over lap dissolveزج الذي يتم في أقصر وقت أي إنه مزج سريع      وهو الم. 

 
 

Ripple dissolve  وفيه تحل صورة محل أخرى  . 
 

Fade-in & out              وهو الظهور التدريجي من بياض الشاشة واالختفاء التدريجي إلى بياض 

 . الشاشة 
 

Superimposition          ،وهي اللقطة التي تجمع بين صورتين على الشاشة في نفس اللحظة 

 . في منتصف الصورتين  Lap dissolveل المزج البطيء     ويحدث ذلك خال 
 

wipe        وهي عبارة عن ظل، أو ظالل الصورة عندما تنسدل من أعلى إلى أسفل لتستقر فوق 

 .صورة أخرى وتحل محلها   
 

 من أعلى إلى أسفل، ومن اليمين إلى اليسار، وبالعكس، ومن أسفل    wipeويمكن إحداث الـ  

 . إلى أعلى 
 

  Swish pan االنتقال من تحريك   وهوPan   تتغير    " البان" سريع وعند منتصف حركة

 . إلى النهاية  " البان  "الصورة تماًما ولكن مع تكملة حركة    
 

Split screen       وهي إظهار صورتين جنًبا إلى جنب على الشاشة، ويمكن فيsplit 
screen      تقسيم الشاشة إلى أربع صور كل واحدة منها في جانب  . 

 
. ... .. ... .. ... .... .. ... .. .. 

 2008الصادر عن دار النهضة العربية      " اإلنتاج اإلعالمي "استفادت هذه الحلقة من مرجع الدكتورة سوزان القليني        (*) 
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 تدريبــات

 :التدريب األول

تربية الحيوانات والطيور المنزلية، مسألة شائعة لدى العديد من األسر في الريف والحضر،           

ر وعصافير الزينة إلى تربية الطيور والدواجن في المنازل إلى تربية               ويختلف األمر ما بين تربية طيو  

وقد تحدث أطباء بيطريون وخبراء تغذية ورعاية حيوانية عن متطلبات وجوانب عدة              . القطط والكالب   

في رعاية هذه الحيوانات، كما حذرت فئة أخرى منهم من األمراض واألوبئة التي قد تسببها تربية هذه    

 . الحيوانات  
المطلوب وضع تصوراتك لتحويل هذه الجوانب إلى قصة تلفزية علمية بما ال يزيد عن            و

 .  دقيقة15
 

 )عصف ذهني: (التدريب الثاني

هذا السؤال    04/05/2009نشرت شبكة الصحفيين الدوليين عبر موقعها اإللكتروني بتاريخ      -

 ؟ "الزمة  احتياطات    أم الالزم من  أكثر ضجة :  اإلعالم ووسائل  الخنازير  أنفلونزا "المهم 
  أنفلونزا   مرض  لتغطية  المناسبة  التدابير  باتخاذ  منطقتك   في اإلعالم وسائل تقوم فهل

 الناس؟   بين الهلع   تثير تقارير  بواسطة  بالتغطية   تبالغ أنها   أم الخنازير؟ 
 

 ما تصوراتك لعمل حلقة تلفزية متخصصة عن الموضوع ؟        -

 National(  الموضوع مصدرها  يعرض المدرب حلقة علمية مصورة بالفعل عن       -
Geographic Channel         ويحاول إثارة النقاش حولها من حيث اللغة التلفزية

 .والصورة والقطع والمونتاج   
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 : تقديم البرامج العلمية إذاعيا وتلفزيا-4
 

 .  نادرة   عملة    العلمية    ونؤالش   في     المتخصص  اإلعالمي 

 .   .. نفسه    الوقت  في     اليأس  إلى    تدعو   ال   ولكنها  ،   الجدل    تقبل   ال   حقيقة 

  والهواء     بالماء    والعالج  والتجميل   والريجيم الطهي      عن   برامج    وجة م   فهناك

 افتتاحية      بجمل   تبدأ   وكلها   ... المنجل و    والحنجل    الهندسية    واألشكال   والشموع 

   ومادامت . .. وكذا   كذا   العلمية     الدراسات     أحدث    وأكدت  .. . كذا   اعلمي    ثبت : تقول 

 !تتكرر دون مراجعة أو تدقيق علمي فقل على الدنيا السالم          الجملة    هذه 

 "متابع"
اإلعالمي    البعض    يصف، حيث )2008اإلعالم العلمي (بهذه العبارة قدمت ألحد فصول كتابي  

   يراوغ   أن   ويمكنه  العلمي،      الحدث   وصف    سلطة    يملك   ،  االتصال     عملية في  إيجابي      شريك    بأنه  العلمي  

 . والتقديم    والكتابة    العرض في      الفنية    األساليب    كل   امستخدمً    أهدافه    لتحقيق    ويبدل   يعدل  ،  الغوي    فيه 
 

 ،  للعامة  علمي   خطاب     فهناك  العلمي،      للخطاب     متعددة مستويات    ، المختلفة    اإلعالم    وسائل وفي 

  بقواعد    وإدراكًا    اوعًي   تفرض     المختلفة      المستويات   وهذه  ،  الثقافة    لمتوسطي     وثالث    للمتخصصين،     وآخر 

  ومعايير     قواعدب   والتزام    ومتخصصة    عامة    ثقافة     من   ذلك   وخلفيات    العلمي   والتقديم   واإلعداد   الكتابة  

   بات   الذي     المتخصص   اإلعالمي غياب    ظل  في   خاصة    ، وغيرها   وأخالقية    وقانونية    واقتصادية    اجتماعية  

   قدرة   مقابل  في    العلمية    البرامج   تقديم على    العلماء    قدرة   بشأن   الدائر   الجدل    وبات ،   نادرة   عملة 

   العملية    الممارسة     واقع    وأصبح   الجدل     هذا   العالم     تجاوز     حيث  الماضي      من   اضربً  ذلك،   لى ع   اإلعالميين 

   . المختلفة    اإلعالم    وسائل   في   ونقرؤه   ونسمعه   نراه    لما   نفسه    الوقت  في     والحاكم    الحاسم     العامل   هو 
 

  تلك   في    ثالث   طرف   وجود  ) الجمهور  (  العلم ومتلقي  )  العالم   ( العلم    منتج   بين    الربط   يتطلب

  دون   المعلومة    منتج   أو  ـ     اإلعالم   رجل    الغالب   في     الدور   هذا ويؤدي  ،   العلم   موصل    وهو   الثالثية    العالقة  

   بتوصيل    قوم، التي ت  اإلعالم  على     القائمة     والمؤسسات   اإلعالم     وسائل   خالل     من   وذلك   ـ     وساطة 

للمتلقي       نتبيِّ   حيث  ، اإلعالم   شبكة   تديرها   اتصال    قنوات   عبر   متلقيها  إلى    منتجها    من   العلمية     المعلومة 

 . والسلبيات     اإليجابيات    توضيح   مع    العلمية    الثقافة     تلك   ونشر    العلم   هذا على     المترتبة   والنتائج     المعطيات  
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  أن   يجب   بل ،   وعرضها   والتقنية    العلمية   األخبار    نقل   بعملية    القيام فقط    عالمناإل   ال ينبغي   ثم   ومن

   القرار     اتخاذ    في    كةالمشار  على    وحثهم  العلمي    التفكير    تنمية على    المواطنين   تساعد   ناقدة   بطريقة    يقدمها 

   . اأساسي   ادوًر    والتقنية   العلوم     فيها   ؤديت التي      االجتماعية    بالمشكالت    يتعلق    ما في 
 

 ؟ Who)  العلمي اإلعالمي    (ـ    العلمية   المعلومة   مرسل 
 

  ،والمجالت     الصحف    في    العلمية    المواد   ثب   أو   نشر   أو    كتابة   أو   إعداد ب   يقوم   من    كل   به   ونقصد

   كالًّ   التصور    هذا   ويضم   .  نترنتاإل   وعبر   يونوالتلفز     لإلذاعة   العلمية     البرامج ويقدم   يعد   من    كل   وكذلك 

 . .. البرامج ومقدمي    والمخرجين     ينوالمعدِّ    والمراسلين     تابوالكُ    رينالمحّر   من 
 

الذي     وهو ،  والجمهور    والمتخصصين     العلماء   بين   الوصل    حلقة   :  بأنه  " المرسل "  البعض   فويعرِّ

   لمختلف    مفهومة   مادة إلى     جامدة    ونظريات     مصطلحات     من    وتحويلها   العلمية    المادة   بتبسيط   يقوم 

   قد  التي      األخطاء     من    خالية    تكون  وأن  ،  العلمية     المادة    نقل  في      الدقة    يلتزم    أن    شرط ،  القراء     مستويات 

   .)2(العلمية    المعرفة    نشر    من   الفائدة    تحقق    وال ،  والعلماء   العلمي     للبحث    ءيتس 
 
   بالمهارات     اوملم   ومللعل   ادارًس   يكون    هل؛ العلمي  اإلعالمي    مؤهالت   بشأن   كبير   جدل   ثار   وقد

التي       الثقافية     والخلفيات      العلمية    المعارف     ببعض   اوملم   إلعالمفي ا    امتخصصً     ادارًس   يكون    أو ،  اإلعالمية 

   .  بالمضمون     تخّل   ال    مبسطة   للجمهور     العلوم   تقديم   من   تمكنه 
 
   راجع   وهذا ،  لدينا   نادرة   عملة  العلمي  اإلعالمي    أن   الثابت    من   هفإن  ،  الجدل    نتيجة    كانت   أيا

   أبحاثهم    تأخذهم     حيث  ،   المهمة   بهذه    للقيام  الكافي     الوقت    يجدون   ال   أنفسهم    فالعلماء  ،   عدةألسباب 

اإلعالمي       بمهمة    للقيام    الوقت     لهم   تترك    ال و  ، جتمعالم   عن   ابعيًد   العديدة   ومؤتمراتهم   ومعاملهم   ودراساتهم 

 .  العلمي 

  
  الجمهور     يتفهمها   التي     السهلة   اإلعالمي     للغة    ونريفتق    الوقت     لهم   يتوفر    الذين    العلماء     من   والقلة 

            القراء    سواء    الجمهور    مع اإليجابي     التفاعل    لتحقيق     المطلوبة    االتصالية     للمهارات    ونريفتق   كما 

المتلقي      الجمهور و ، العلمي     بالجفاف    المضمون   إصابة  إلى  يؤدي    وهذا ،  ني المستمع   أو   نيالمشاهد   أو 

   .  بالملل 
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   وأجاد    ليةاالتصا     والمهارات    االتصال    علوم   درس الذي  اإلعالمي وفي أحيان كثيرة يفتقر  

  .  يعرضه الذي     بالمضمون   يخل    ما    المطلوب  العلمي   والعمق     للحس      اإلعالمية    اللغة 
 
   ومشكالت     صعوبات    عدة   العلمية    ونؤالش  في      المتخصص  اإلعالمي      يواجه  أخرى      ناحية    من

   : المثال    سبيل على     نهام  ، المطلوب     الوجه  على     بمهمته   قيامه    دون   تحول 
 

  نتذكر    ولعلنا اإلعالمي،    العمل     تعوق التي    المشكالت   وأهم    أخطر   من   وتلك  ،  المعلومات    نقص  -1

  عشرة تزيد على    مدة   القاهرة    سماء    غطت  التي     الكثيفة     الدخانية     السحابة      مشكلة    الدقة    وجه  على  

   قمنا     ولو  . نتائجها    وتحلل   الظاهرة      أسباب إلى    تشير   المصدر   محددة    واضحة    معلومة   دون   أيام 

   واتهامات     اجتهادات     مجموعة    عن   يخرج    فلن  ،  الفترة   تلك  في     الصحف     نشرته   لما    سريع   بتحليل 

  أن    الصحف    رددت   فقد  ،  الحدث  في     الشكلية     اركةالمش  ىسو   لشيء   ال    تاب والكُ   الصحفيون     يقدمها 

  :  السحابة    سبب 
 

   . إسرائيلية    نووية   تفجيرات  -

   . الساطع    النجم     مناورات  -

   . المسابك     ودخان   السيارات     عوادم  -

 . القطن     وحطب    األرز    لقش   المكشوف    الحرق   -
 

     لم و،  واحد    سبب  على    والنؤمس   وال   صحيفتان      تتفق    ولم   باألسبا    هذه   وسائل اإلعالم    رددت

    وأبعادها    الظاهرة     أسباب    يشرح    المناسب    الوقت   في   اوواضحً     امحددً    اتفسيًر   علمية    هيئة   تقدم 

   أيام    عشرة   من   أكثر   بعد   ويةالج     األرصاد    وهيئة   البيئة   وزارة    أصدرته   بيان   باستثناء    وتداعياتها 

   .  السحابة  على  
 

  خالل    من   أعمالهم    نشر   أن   يرون العلماء      فبعض   ،اإلعالم     رجال   مع   أنفسهم    العلماء    تعاون   عدم  -2

العلمي      المجتمع     نإ   ثم .  زمالءهم  يرضي      ال   ربما    أبحاثهم    عن   اإلعالن    من   نوع   اإلعالم    وسائل 

   العملية    هذه   يعتبر   بل  ، اإلعالم     وسائل في     أعمالهم   بنشر   يقومون   الذين    هؤالء   يكافئ     ال   نفسه 

   . العلمي    المجتمع    وليات ؤمس   نطاق     خارج    تقع   اإلعالم   وسائل    خالل   من   األبحاث     لتسجيل 
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   أن    المحتمل   ومن  ،  العلماء     ترقية  في    تأثير   يأ   يملك    ال   إذن   النشاط    فهذا   كذلك    راألم   كان   إذا

  ،   امطروحً    السؤال     ويظل    لثناء ل   ال   للنقد   أعمالهم    عن   باإلعالن    يسمحون    الذين    العلماء    يتعرض 

  اإلعالم؟    وسائل   خالل    من   العلوم   بنشر   يقومون    ماحين   زمالئهم    تقدير   العلماء    يكتسب   هل 

 
  وتنشر    متحكَّ   أن   بعد   إال   اإلعالميين   مع   وتجاربهم     أبحاثهم    عن   التحدث     كذلك   العلماء     يفضل   ال

  وجهة     من  ً بوالًمق    هذا   كان   وإن   ،  نشرها مدة على   مضي  تو  ،  المتخصصة      العلمية     المجالت في  

في      الجمهور    بحق    تقر التي    اإلعالمية   النظر    وجهة   مع   يتعارض    فهو   البحتة    العلمية    النظر 

   .  المعرفة 
 

  ضياع    منهم   ركثي    ويمقت ،  الجمهور     يفهمها    بلغة    العلمية    مادتهم   بعرض    اكثيًر   العلماء     يهتم   ال  -3

في      للنشر    لها    ملخصات     كتابة     أو   المتخصصة     المجالت   في    أبحاثهم     نتائج   كتابة  في   ه وقت 

   . الكتابة  على   الكافي     التدريب   يتدربوا   لم    إنهم   بل  ، العامة     الصحف  
 
  كبار    تعاون   وعدم ،  العلمية    المعلومة    نقص    فبسبب .  للجمهور    يقدم   ما في     والثقة    المصداقية    فقدان  -4

   الوقت     عنصر    ضغط    وتحت   اإلعالميين    بعض   يضطر ،  اإلعالميين    مع   المتخصصين     العلماء  

  غير   كان    لو حتى    ،  العلم  في     يتحدث   مصدر   يأل    اللجوء  إلى    اليومي  اإلعالمي     العمل   في     الحاكم  

   اإلعالمية   الوسيلة    وحق   الجمهور     وحق    أنفسهم   حق في     يرتكبونه   رمج   وهذا  ،  متخصص 

   وخاطئة   ،  اأحيانً     متناقضة    معلومات على  تحتوي    عدة   موضوعات   تنشر    حيث   ،ككل    والمجتمع 

   نلجأ     لمن   اإلعالميون    يطرحه   الذي     والسؤال    .فقط     الجماهيرية      اإلثارة على      إال تنطوي     وال ،   غالًبا 

   اعلمي  مقبوالً   العالم   هذا   كالم    تجعل التي    المعايير  هي    وما   ما؟   موضوع    لمعالجة   ىنتصد   حين 

  النشر؟    من   آخر   عالم   كالم   نستبعد    حين في  
 

  وتسقط   البرد   يشتد   فعندما ،  موسمية   موضوعات    العلمية    الموضوعات باعتبار   الخاطئ    االعتقاد -5

  هذا  يغطي   علمي     موضوع    كتابة    من   مانع     فال     المناخ    ويسوء   والرعد     البرق    ويكثر     األمطار 

في     تنساب   وليست   جديد   موضوع أي    يثار    عندما   االحتياطي  هي    العلمية    الثقافة     وكأن   ،الجانب   

   . اليومية    للحياة    العام   النسيج    وناتمك 
 
  .معين   وال   سند   وال   أم   وال    له   أب   ال   يتيم     النامية    مجتمعاتنا   في   اإلعالمي    بأن   العميق    اإلحساس   -6

  معه     تعاملوال   لإلعالمي، العلمي     البحث    وجهات     البحوث   مراكز   احتضان    عدم في    ذلك   ويتجسد 
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   المؤتمرات  في     سفرياتهم   أخبار    ينشر   )ريكوردر(جهاز تسجيل     مجرد   يأ  ،"كبوسطجي  "   إما 

  طار   أو  ، معمله إلى    وذهب    وجهه   وغسل   النوم   من    استيقظ الفالني     الدكتور   أن   أو   ،العلمية  

.    المجتمع   في    إلنجازاتهم     العلماء     تحركات     تتبع   المهم   وكأن ندوة،    أو   مؤتمر   لحضور      للخارج  

يّدعون و  ، الصحة     من   وعار   خطأ     ينشره   ويعتبرون بعض ما   ،كعدو  اإلعالمي   مع   ونليتعام   قد و

   . عنده   من   وفبرك    وكتب   المعلومات      فوحرّ    رغّي   أنه
 

   أحدث     ما   اكثيًر   ،  العلوم   برامج    لتقديم   المتخصصين     غير  ي تصّد   أن إلى     شيرن   أن   المفيد    من   ولعل -7

  الباحثين     بعض    اكتشف   عندما    فمثالً  . . . علمية    غير    خاطئة      تعبيرات إلى      باالنزالق     ضارة    اآثاًر 

  هذا   اإلذاعة   ومنها  ، اإلعالم    أجهزة   بعض   قفت وتل ،  السرطانية      الخاليا  على    الفعالة     المادة   آثار 

  هذا     أحدث  ،  السرطان  على     للقضاء    اجديًد  دواًء   باعتباره    البرامج  يمقدم   بعض    مهقّد، و  الخبر 

  يصدقون   علتهمج    اإلذاعة   تبثها  التي    الكلمة في     الجماهير    ثقة   نأل   ،السوء    بالغة   اآثارً    التصرف 

  التوقف    إلى     السرطان   ىمرض    بعض   اندفاع   من   مؤسفة    حاالت    وحدثت  .العلمي    غير   الكالم   هذا 

  من    قدمه إذاعي     برنامج   به   بشر الذي    الجديد   السحري     العالج   هذا إلى     اتطلعً    العالج     متابعة   عن 

 . ر الخطي     الخطأ      مزالق  في     تخصصه    عدم   أوقعه 
 

العلمي      المجتمع  ، وقد يشعر       بسيطة     استثناءات     مع  ،   متخصص    علمي   إعالمي       يوجد   ال   نه إ   القول    يمكن -8

   لرسائل    التحليلية    الدراسة    أكدته    ما    وهو     ،سواء     حد  على     الجمهور    بها    يشعر و   ،  المرة    الحقيقة   بهذه  

  رسالة     األهرام     بريد    نشر    فقد    .نقول     لما   نموذج    التالية   والرسالة    ، والعربية     المصرية    بالصحف    قراءال 

 : نصها    هذا     لقارئ 
 

 العلمي؟   المذيع
 

   ملفات     نفتح لكي    الكيمياء  في    نوبل    بجائزة مصري    عالم   يفوز  حتى    ننتظر   أن الضروري    من   يكن   لم
   وآليات   العقول    وهجرة    المجتمع    توجيهات  في    األولويات    وترتيب   والتعليم   والتربية العلمي     البحث  
  نكون   أن    اشرطً   يكن   ولم  ،  المجتمع في     والنموذج   القدوة   وأثر    واحتضانها    واستنباتها   المواهب    اكتشاف 
   كانت    ـ      األيام    فجميع  ،   الدخول    واجب     هو العلمي     المنهج   أن    من    نتحقق  لكي     جديد   نقر     عتبة على  
   أن   شاءت   اهللا   إرادة   ولكن  ، التالي    لليوم     الدخول   بوابة    العلم   يكون  لكي     صالحة   ـ    تكون   وسوف   والتزال 
  . جديدة    وألفية   بل   جديد   وقرن   زويل   أحمد    نوبل ،  امًع   الشرطان     يتحقق     وأن ،  حجة     كل   لنا    تبطل 
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    تأخر    سبب     عن     أتساءل   فإنني    ،   الجادة      األفعال      حيز  إلى       والنيات     واألقوال       الشعارات      تنتقل  حتى 
وهي       ـ     التنويرية      رسالته      عليه     تفرضه      وما     العصر     حقائق     عليه     تفرضه     لما     االستجابة   في       زيون التلف 
   يومية     مادة والتكنولوجي      العلمي       التقدم    أخبار    أصبحت     طوال     سنوات     فمنذ   ـ  زيون التلف   على      عين   فرض  
    استثنائية   دفع     قوة     زويل      دأحم  المصري       للعالم    المتوهج      الظهور      أضاف  ،  المجاالت      كل  في      ومثيرة     ثرية 
    لمذيعإلى ا      ملحة      الحاجة      أن  التلفزيون       بال  على       يخطر      فلم     ذلك     ومع   ،  المفاهيم      وتصحيح    الرواكد        لتحريك 
    العلماء    مع    الحوار      إدارة   على      اقادرً    ويكون      يقرأ    ما     يفهم   مذيع ،  العلمية     األخبار      لنشرة     المتخصص  العلمي   
    تعقيد   أو     ابتذال     دون  العادي       للمشاهد     العلمية     والمفاهيم      الحقائق     يبسط    أن    ويمكنه     المطلوبة       العلمية     باللغة  
    القناة  في      التاسعة     الساعة      أخبار     نشرة   في     االقتصادي   الرياضي         الملحق   في     متبع    هو    بما     أسوة     وذلك  
   يحاور      نراه   الذي       المتخصص     غير   للمذيع     معدودة     ثوان   في     العلمية     األخبار     تختزل     أن    يعقل    فال  ، ىاألول  
،    الليزر      وأ     الوراثية      الهندسة  في      عالم     أو    كليب    الفيديو     مطرب     أو     الكرة     العب    بين    فرق     ال    ،يقابله    من    كل 

    وتسطيح  ،   األحيان     من   كثير  في     خاطئ     فهم    وشيوع     بل    ،العلمية    المفاهيم     وضوح      عدم  إلى   يؤدي      وهو أمرٌ  
   ة فضيح    شاهدنا     لما    العلميين     المذيعين   من    طاقم     يون التلفز  لدى      كان    ولو   ،  األحيان     كل  في     الحوار      من    الهدف 
في       يضع    ومذيع  ،  والميكروسكوب       التلسكوب      بين    الفرق      تعرف  ال     مذيعة    يد على       الشمس     كسوف     تغطية 
    األستاذ    ىسو     زيون التلف     يجد   لم    زويل     حمد أ مع وحتى   ،   فلكية    ظاهرة      وليس    قومية      كارثة   ي يغط    أن    مفهومه  
   الحياتية     ون ؤالش   في     تنجح    قد    حوارات      إلجراء    ـ      لهما  احترامي       مع   ـ     قطب     صفاء     والسيدة   فوزي       مفيد 
  . متخصص     غير  عادي       مشاهد  أي     من     أكثر  العلمي      الجانب     لمناقشة     مؤهلين     يكونا    لم    ولكنهما   ،   الكبير    للعالم  

 

مة ال يجب أن نتجاهلها، وهي أنه مهما بلغت شهرة مقدم                    الرسالة السابقة تشير إلى حقيقة مه           

البرامج، مثل مفيد فوزي مثالً، فإّن التخصص في تقديم ومحاورة العلماء يظل المعيار األساسي لتوصيل                                 

ومن الضروري أن يتمتع مقدم البرامج العلمية، إضافة إلى المستوى                        .   الرسالة اإلعالمية على نحو سليم          

والتمكن اللغوي قدرات جيدة في توظيف الصوت وتلوينه أثناء النطق، وتأكيد بعض                      التعليمي والثقافي     

مخارج األلفاظ والمحافظة على سالمتها، إلى جانب سرعة التصرف والبديهة الحاضرة، خاصة في                                 

البرامج الحوارية وبرامج المناقشات، وأن يكون مؤهالً أيًضا لقيادة فريق العمل بهدوء ودون غرور، ألن                                  

 .شأن الغرور أن يهدم البناء الكلي للعمل اإلعالمي وهو عمل جماعي باألساس                         من 
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وهناك مجموعة من المهارات يجب توفرها لدى مقدمي البرامج العلمية باإلذاعة والتلفزيون،                         

 : ومنها

 : والجمهور المتابعاالتصال والتواصل مع الضيوف والمتحدثين للبرامج  /  1

لي مذيع الراديو والتلفزيون بفهم طبيعة المحتوى العلمي وفهم          سبق اإلشارة إلى ضرورة تح   

طبيعة مصادره، ومن ثم مشاركته الفعالة في التمهيد للحوار والنقاش من خالل برنامجه، وذلك عبر                  

لفة بين المذيع والضيوف، وبين   الجلسة التمهيدية التي تسبق التسجيل مباشرة، وتشيع جوا من األ      

االستديو أو المعمل، الشاشة والميكرفون، اإلضاءة والكاميرات، طريقة        (ل  الضيوف وموقع التسجي

 . ، وغيرها)الجلوس وطريقة الكالم ونبرة الصوت ومستواه     

ورغم أن أسئلة الحوار والنقاش تكون في متناول مقدم البرنامج، حيث يتولى إعدادها وكتابتها      

لتحرير كما يطلقون عليه منذ سنوات، إال أن       معد البرنامج الرئيسي، أو رئيس فريق البحث، أو رئيس ا     

ضيوفه بمزيد من  أو ترتيبها على مقدم البرنامج قد يعيد صياغة األسئلة ذهنيا أو يعيد طريقة إلقائها    

سلوب أكثر بساطة في التقديم وفي مخاطبة         أالتفاهم في ما بينه وبين المعد، بما يسهم أحيانًا في اعتماد         

لسواء، وأحيانًا تبدو هذه العملية روتينية نمطية بالنسبة إلى بعض مقدمي          العلماء والجمهور على ا   

 .ن إعداد برامجهم بأنفسهم  لوالبرامج الذين يتو 

نقصد بها العبء اإلضافي على مذيع ومقدم البرنامج حيال          وهناك مهارات تفاعلية أخرى 

فمن المهم أن تبرز مهاراتك    جمهوره، فإذا كنت تقدم برنامًجا مسجالً أو يذاع على الهواء مباشرة،        

 : وقدراتك التفاعلية مع جمهورك، فهو المستهدف بالمحتوى العلمي الذي تقدمه، لذا عليك أن       

ال تتجاهل رسائل جمهورك، قم بقراءتها جيًدا، واعرض ما بها من انتقادات للبرنامج أو          -1

ة كبيرة   سلوبك، فهذا لن يقلل منك أو من برنامجك، بل سيضفي عليك وعليه مصداقي      أل

 . واحتراًما جماهيريا ال حدود له    
 
قدم ما ورد إليك في بريدك اإللكتروني، واستعن كذلك بالرسائل القصيرة التي وفرتها خدمات               -2

 . الهاتف الجوال، فهذه كلها مقاييس على معدالت االستماع والمشاهدة، وربما فهم الحلقات         
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حث عن لغة أسهل أو أسلوب أبسط، أو من  حاول أن تتفاعل مع طلبات الجمهور سواء الذي يب    -3

يطالب بإعادة بث إحدى الحلقات، أو استضافة بعض المتخصصين، أو طرح موضوعات          

 . بعينها
 

ال تهمل االتصاالت الهاتفية التي ترد إلى برنامجك، لكن راقب كل لفظ فيها مراعاة لآلداب            -4

 . والذوق العام 
 

ألخرى والمواقع اإللكترونية عن قناتك أو إذاعتك      تابع ما تكتبه الصحف وتبثه وسائل اإلعالم ا      -5

امجك من مالحظات نقدية          رنوعن برنامجك، وحاول قدر اإلمكان االستفادة بما يرد على ب  

 . أو مقترحات للتطور  
 

ينفع رأي الزمالء الموضوعي في الوقوف كثيًرا على جوانب الضعف والقوة في برنامجك،               -6

 باستمرار بآراء الجمهور العام الذي تقابله أثناء إعداد           وقارنها مفاحرص على معرفة آرائه    

 . وتسجيل برنامجك 
 
الدراسات العلمية المتخصصة في تحليل المحتوى اإلعالمي وتحليل الخطاب ودراسات تقويم          -7

  راء خبراء وشيوخ المهنة، ورواد التخصص فضالً عن المتابعة          آداء اإلعالمي إضافة إلى      األ

بية   و وقنوات بلدان عربية وأور ت مج المنافسة في بلدك، وفي إذاعا    المستمرة للقنوات والبرا 

 . وغربية ودولية، من شأنها المساهمة بقدر كبير في تطوير رسالتك اإلعالمية      
 

 : الحديث واإلنصات / 2
 

ي نوعية من البرامج، التمتع بقدرات اتصالية     أمن المهارات المهمة لمقدم البرامج العلمية و  

ن جيدة تستمع بدقة لما يتفوه به الضيوف داخل وخارج    انصات، فإذا كان لدينا آذ  عالية في الحديث واإل  

االستديو، ألمكننا الحكم على مدى يقظة مقدم البرامج وقدرته على التقاط خيوط وخطوط جديدة      

 .  المتدفق بين ضيوف برنامجه   البسيط رته على إيجاد حالة من الحوار      دللحوار، وكذلك ق  
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 :االستفادة بها، ومنها   لمقدمي البرامج  السياق يمكن   في هذا   ليةتوجيهات عم  وهناك 

 . أنصت جيًدا لما يقوله ضيوفك وتخير منه نقاطًا حوارية جديدة         -1
 
أنصت جيًدا لكالم مصادرك وتخير منه ما يدعم وجهة نظرك ويقوي حجتك وقدرتك على       -2

 . اإلقناع وعلى تسويق أفكارك، بحيادية وموضوعية في الوقت نفسه        
 

 . ك أعلى، ليس بالنبرة ولكن بعمق وثقل ما تقوله     صوت -3
 

إدارة  صوتك أعلى أحيانًا من الجميع ليس من باب احتكار الحوار ولكن كمسألة تنظيمية في                -4

 . المحافظة على إيجاد حالة من الحوار المنظم والهادف           الحوار والسيطرة عليه و  
 

االستفهام، وال تنس صوت    صوتك يتلون كثيًرا عند مواضع التأكيد واالستنكار والنفي و   -5

 .الجمهور المستمع والمشاهد  
 

 .ضع نفسك مكان جمهورك، وابحث عن نقاط غامضة تحتاج إلى مزيد من التوضيح         -6
 
ن تجيب عن أسئلة لم ترد في النص اإلذاعي التلفزي         أ ضع نفسك مكان جمهورك، وحاول       -7

تُنِْه ها أو إهمالها، فال     تركها وتجاهل   سئلة في أذهان الناس ال يجب         المكتوب أمامك، فهذه األ   

 . برنامجك دون محاولة االشتباك معها واإلجابة عنها     
 

مور المحمودة في البرامج    الحوار الهادئ المنظم خاصة في حالة تعدد الضيوف من األ          -8

ن توجد أالحوارية، لكن ال تجعل الهدوء الزائد يسود برنامجك بما يبعث على الملل، حاول    

 .  فهذه المسألة تضفي حيوية على إيقاع البرنامج       نقاطًا مثيرة في الحوار،   
 

للتركيز واإليجاز والتكثيف والتلخيص دور إضافي لمقدمي البرامج خاصة عند التصدي لقضية           -9

 .أو مشكلة يراد طرح أفكار واقتراحات وحلول جديدة وبدائل للحلول       
 

  اإلنصات الجيد لحديث الضيوف سواء من داخل االستديو أو خارجه في حاالت           -10

مور المهمة جدا إلنجاح الحوار،     المداخالت الهاتفية للمتخصصين أو الجمهور العام، من األ      

في وقت يؤدي  ) ه جمهور، مصادره ،ضيوفه (حيث تكسب مقدم البرنامج احتراًما من الجميع  
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استخفاف بعض مقدمي البرامج بآراء الجمهور ومداخالتهم إلى حالة من النفور واالستنكار         

 .  بما يجنّبهم مجرد الرغبة في متابعة البرنامج أو حتى االتصال به والتواصل معه         لهذا السلوك

الحرص على الحياد والموضوعية سمة مهمة في تقديم البرامج عامة والبرامج العلمية             -11

على وجه التحديد، فاحرص على هذه األمور وال تتحّيز إلى وجهة نظر دون أخرى، بل تحّيز               

 . لف وجهات النظر المتوافقة والمتعارضة على السواء        إلى العرض الموضوعي لمخت   

 أنك  اال تتقعر في لغة حديثك وال تتدّن بها من باب استهداف فئات شعبية، وتذكر جيًد -12

 .  علميا وليس حديث مقاهي ونميمة    ا تقدم برنامًج

تذكر أنك تخاطب فئات وشرائح جماهيرية تسمعك وتراك في المنازل، أو مواقع العمل            -13

 آمنًا للتواصل مع هذه     ان توجد جسرً  أ، أو على الطريق وأثناء القيادة، وحاول            المختلفة  

 .ال باللغة العلمية التي يفهمها القطاع األكبر من جمهور       إ الجموع، ولن يتسنى ذلك  

تذكر أنك أنت وضيوفك لستم بصدد تقديم خطب وعظية عصماء، ولستم في منافسة        -14

تم في قاعة دراسية تقدمون محاضرة علمية، حتى     كالمية على حساب المستمع والمشاهد، ولس    

 .لو كان الهدف التعليمي التثقيفي ضمن أهداف برنامجك     

ن تربط اللغة بالواقع اليومي      أانتِق مفردات من البيئة التي تتحدث عنها، وحاول         -15

 . خرآ المعاش للجمهور، حتى ال تظل حلقات برنامجك العلمي في واد والجماهير في            

فضل التلوين     ليس مالئًما في كل األحوال واأل    ) مونوتون( الواحد  اإليقاع الصوتي    -16

وتغيير اإليقاعات والسرعات وفقًا لمقتضى الحديث والنقاش، وتذكر أن برامج المسابقات            

تحتاج إلى حيوية لبث روح التنافس في المتسابقين ولدى الجمهور المستمع والمشاهد الذي         

جديد في مسابقتك العلمية، كالمعلق الرياضي الذي ينجح        سلوبك في التقديم إلى متنافس    أتحوله ب 

وآهات المشاهدين إلى     وكواليسها  المالعب نبض  جواء اللقاءات الرياضية ونقل         أ في نقل  

 . ة من منازلهم وكأنهم داخل المستطيل األخضر    االجمهور فيتابعون المبار  

 أنصاف     لقوال مث، فأنصاف األ  وحديثهم ال تقاطع ضيوفك كثيًرا، ودعهم يكملون جملهم     -17

سيطر على   . الحلول تربك وتشتت االنتباه، ليس فقط انتباه الضيوف ولكن الجمهور المتلقي         

وقتك ووقت برنامجك لكن دون تشويه للمحتوى، وتذكَّر أن الكثير من مواقع القنوات باتت         

 تضع نصوص برامجها الحوارية حتى يتسنى لمن لم يتابع هذه الحلقة أو يشاهدها أن يشاهد        

. مقتطفات منها عبر الموقع اإللكتروني للقناة وأن يقرأ تفاصيل الحوار كما ورد في الحلقة               



                    2010 -تــــــــونس                                                                                                                       احلقيبــــــــة    التـــدريبيــــــة   يف مـــجال   اإلعــــــــــالم   العلمــــــــي               

281 

 

تقرأ      أو القارئ، وصف لنا شعورك وأنت        المستمع حاول أن تضع نفسك مكان هذا المشاهد        

 ! جوبة؟ أ سئلة بال أ أو تتابع جمالً مبتورة وإجابات ناقصة و    

 :االتصال غير اللفظي لغة الجسد و/ 3

نسان في البداية والنهاية يشاهد ويتابع ويسمع ويرى مثلنا، لكنه يتميز عن        إمذيع ومقدم البرامج ال

جمهوره من المستمعين والمشاهدين بقربه المكاني من مصادره، لهذا يجب أن يكون قارًئا جيًدا للوجوه     

ربما ينقلها   ، يقرأ لغة الجسد ويتعرَّفها، و NON VERBAL COMMUNICATIONوللسلوك غير اللفظي   

إلى الجمهور، خاصة المستمعين للراديو، فيخبرنا بصوت الصمت لدى هذا المصدر، وعالمات             

االستياء التي تعلو وجه هذا الضيف، وحالة السعادة والرضا على ذلك المتحدث، حتى وإن لم ينطق                   

 .  خاصة في الراديو   الجميع بكلمة واحدة  

وحركات اليدين ونبرات الصوت وحركات الجسد          إن متابعة نظرات العيون وإيماءات األكتاف       

كفيلة برسم صورة كلية لردة فعل الضيوف على مسار الحديث والنقاش، كما أنها كفيلة بفهم أجواء             

الحوار وحالة الضغط التي يبقى عليها بعض الضيوف ليس فقط من مواجهة الكاميرات واألضواء،                      

 . ولكن بفعل ارتفاع درجة حرارة الحوار    

 

 : ناعاإلق/ 4
 

وفي حالة البرامج العلمية يظل      . تتعدد طرق ومداخل اإلقناع في التقديم اإلذاعي والتلفزي 

رقام والوقائع والنتائج البحثية التطبيقية مفردات عالمية          اعتماد لغة المنطق والحقائق واإلحصاءات واأل       

مر رهن ر، لكن يظل األ و عالية القدرة في اإلقناع مقابل استماالت التخويف واإلثارة العاطفية للجمه            

طبيعة الموضوع وطبيعة الجمهور المتلقي، مع األخذ في الحسبان أننا تحولنا إلى حالة جديدة من             

ماط ووسائط اتصالية جديدة لم يعد المتلقي       نالتطور في التعاطي مع وسائل اإلعالم في ظل استحداث أ    

 . نع المحتوى الذي يتلقاه   الفرد سلبيا فيها، بل شريكًا إيجابيا في التلقي وفي ص       

إن عرض جانب واحد من الموضوع قد يفيد الشرائح غير المتعلمة، في حين يفيد عرض        

الموضوع من مختلف جوانبه في تنوير الجمهور المثقف المستنير وتخييره في اتخاذ القرار والسلوك                 

غذية اعة العضوية واأل ار الزر صك أنئ الذي يالئم اتجاهاته ومعتقداته في أي شأن علمي نعرضه، فأول   

قّدم ). أغذية فرانكشتين (المعدلة وراثيا لن يروقهم وصف هذه النوعية من المنتجات الزراعية بـ    

 وجهات النظر فقط واترك لجمهورك حرية االختيار، لكن ال يجب تشويشه وإرباكه بوجهات نظر ال               
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نويره ومساعدته على الفهم وعلى تبني ثقل لها وال تخصص فيها، ألنك بذلك تزيد من حيرته بدالً من ت  

 . وجهات النظر الصائبة أو األقرب إلى الصواب        

 

 :إدارة الحوار/ 5

تتطلب إدارة الحوار العلمي كما قلنا هدوء أعصاب وحيادية تامة وموضوعية، كما تتطلب في            

ى ذلك إال   الوقت نفسه قدرة قيادية على تسيير دفة الحوار في حال تعدد أصواته وضيوفه، وال يتأت            

سية في قيادة الحوار، وليس احتكاره؛ فالمذيع أو مقدم البرامج الذي يظن احتكاره       ابالمرونة والدبلوم 

لحق الكالم ثم احتكاره للعلم والمعرفة والحقيقة، متعدًِّيا على المتخّصصين الذين استضافهم لتقديم هذه                 

 ذهني حول حق مقدم برنامج علمي      عصف(.  خطأ خطًأ فادًحا      أالعلوم والمعارف للجمهور يكون قد    

 ). حول الصحة والطب في أن يشارك ضيفه في اإلجابة عن أسئلة المستمعين والمشاهدين          

 

وتقتضي مهارات إدارة الحوار سيطرةَ المذيع وُمقدم البرنامج على أمور عدة، منها حديث          

 وال يهّمش صوتًا لمصلحة       الضيوف ووقته، بحيث ال يترك المجال ألحدهم لينفرد بالحديث دون الباقين،      

إبراز صوت آخر، ومنها أالَّ تبدو منصة الحوار وكأنها أشبه بالميزان المختل من أحد جوانبه، فعلى          

سلوبهم، وعلى يساره يجلس    أيمين المذيع يجلس اثنان من قليلي الحديث بطبيعتهم خافضي الصوت ب        

هذا الوضع المختل يمكن       . كاميرا أو الميكرفون  عالميا سواء في مخاطبة ال      إاثنان من المتحدثين الجيدين   

للجمهور العادي أن يلمسه منذ اللحظات والدقائق األولى للبرنامج، وعلى المذيع تالفيه قدر اإلمكان،        

سواء قبل التسجيل أو أثنائه، عبر تشجيع ضيوفه على الحديث وإيجاد مساحات إضافية للمشاركة              

 . لحديث لهم باستمرار   والحوار قدر اإلمكان وإعادة توجيه ا   

 :اإللقاء/ 6

هي مهارات مهمة ال غنى عنها لمقدم البرامج اإلذاعية والتلفزية، من حيث ضبط النص وتدقيقه                 

لغويا ونحويا وأسلوبيا ومراجعته علميا، لتالفي األخطاء الشائعة في التثنية والجمع، أو الخلط بين صيغ                   

مراعاة عالمات الترقيم ومواضع الوقف والمد والوصل         الحضور أو صيغ الغياب في التقديم، و      

ة   ا ومراع) شدة الصوت وارتفاعه والتركيز على بعض مخارج الحروف   (والتضعيف والتنغيم والنبر  

و الغضب والرفض،            أ التلوين الصوتي، كما سبقت اإلشارة، ما بين اإليحاء بالتأكيد أو الرفض،            

 . سف، أو االرتياح والقبول، أو الفرحة الصوتية       األ الخالص، أو التعجب و    ماهأو االستف
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 : مهارات فنية عامة/ 7

وهي مهارات يجب اتباعها لدى تنفيذ البرنامج وتسجيله، حيث تتعلّق باختبار مقدم البرنامج         

رات التواصل مع     ا وضبطها قبل انطالق التسجيل، وضبط مه       )   صوته وأصوات ضيوفه   ( للصوت  

ذاعة أو عبر سماعة  لفنية الواردة من المخرج عبر غرفة التحكم في اإل   مع فهم اإلشارات ا ا، الكامير

 المختلفة التي تصدر من الُمخرج والمصور       اتذن في التلفزيون وسماع وفهم اإلشارات والتوجيه  األ

 . ومسجل الصوت وكل فريق العمل على السواء    
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 تدريبــات

 :التدريب األول 

   ا في بلدك وبرنامًجا مثله في بالد عربية أخرى وثالثًا بمحطة دولية              تابع برنامًجا علميا وتلفزيا إذاعي

 : متخصصة مثل  

Discovery 
History 

Animal planet 
National geographic 

 : وقم بتسجيل هذه البرامج وحدد ما يلي 

 . أسلوب تقديم كل برنامج  -
 . مع زمالئكمهارات التقديم وعناصر القوة والضعف فيها لمناقشتها        -
 .مدى قدرة مقدم البرنامج على تغطية جوانب الموضوع     -
 . مدى قدرة المذيع على إدارة الحوار   -
 

 : التدريب الثاني

عن كسوف   11/8/1999مرفق مواد بثتها وكاالت األنباء ونشرت في الصحف العربية في     

 وأسئلة حوارية     الشمس، حاول االستفادة من بعض المعلومات الواردة فيها، وطور مقدمة برنامج         

مع إثارة نقاش في صورة عصف ذهني حول مدى           .  (وخاتمة للبرنامج، وقم بتسجيلها إذاعيا وتلفزيا     

 ). علمية بعض هذه النصوص  
 

   : هي    النماذج
 
  ! الشمس   من عالمي    تحذير

 
   موسم       بمناسبة    العالم    حول     هإطالق      العالمية   الصحة     منظمة  تنوي     الذي     النداء     هو     هذا  ،   الشمس      احذر

   . الحالي     الشهر   11في     المنتظر     الشمس     وكسوف    ،  االصطياف   
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  شبكية    إتالف إلى  تؤدي    ألنها    القوية    لألشعة    طويالً   التعرض   من   النداء    هذا في    المنظمة    وتحذر

  .  الجلد    بسرطان    اإلصابة   إلى     القوية   األشعة تؤدي    قد و ،   بصر ال   فقدان  إلى  يؤدي    أن    يمكن  ،  العين 
 

  حدة   من    مرة   ألف    يقلل  قوي     فلتر    باستعمال    الشمس   كسوف     رؤية في    الراغبين     المنظمة     نصحت
   تترتب   التي      الجسيمة    بالمخاطر      الشعوب     لتوعية دولي     مؤتمر   بانعقاد    طالبت     كما ،  الضوئية    اإلشعاعات 
   . الشمس    ألشعة   طويالً    التعرض على  

 
   : يقول   الفرنسية     األنباء    وكالة   عن  نقالً    األهرام   نشرته    آخر   خبر

 
 الكسوف؟   هو ما
 

،   نفسها   بالنسبة    األرض  إلى    نهام   أقرب     لكنه  ، الشمس   من   مرة    مئة   أصغر    القمر   : ب . ف  . أ  ـ    باريس
   الشمس    أمام     وآخر    وقت    بين    القمر   يمر     وعندما  . كوكبنا   من   نراهما   عندما ا واحًد   اقطرً    للنجمين     نإف   لذلك 
   . يالشمس    الكسوف   ويشكل    الشمس    قرص   يحجب  

 
 250   قطره    يبلغ   امخروطي     ظالًّ يلقي      الشمس يخفي   الذي    قمر ال  :   هي   ببساطة    الكسوف    حدوث   كيفية

،   األرض    دورانإلى     انظرً  ،  يتحرك ) 11/8/1999  األربعاء   غد   كسوف في    كم  110 (ىأقص     كحد   كم 
   . الشرق  إلى     الغرب   من 

 
في    )  القاهرة     بتوقيت  12,31  ( جرينيتش    قيتبتو  9,31  الساعة     قبيل   يظهر  الذي    الحالي    والكسوف

            بعد  على     البنغال   خليج   إلى     يصل  لكي     دقائق   سبع و   ساعات   ثالث إلى     يحتاج   األطلنطي      شمال 
  معدودة    دقائق   من   ألكثر   مرئية   تكون   لن    ما   مكان في   الكلي     الكسوف     ظاهرة    فإن   وبذلك .   كم   ألف  14

   . الريح    كبساط    الفضاء      يقطع الذي  المخروطي      لإلى الظ     انظًر 
 

  اشمسي    هالالً  ىنر   بحيث    أقل    الشمس    اختفاء    كان    األرض  ـ     القمر   ـ    الشمس    محور   عن    ابتعدنا   كلما
   . اجزئي   الكسوف    ويكون القمري      القناع    من   تلك   أو   الناحية     هذه في  
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   والقمر     الشمس  :   فيه    تتسبب التي      الثالثة    األجسام    ألن   ،هذا    من   اتعقيًد    أكثر    اعملي    الكسوف   لكن

   درجات      خمس  إلى     يميل    مسطح   ضمن    يتحرك   فالقمر   .   نفسه المداري  المستوى    في     تتحرك  ال   واألرض 
      فوق    إما   يمر    األحيان   معظم   في    القمر     فإن    لذلك،   والشمس   األرض    ترسمه  الذي    لمسطح إلى ا    بالنسبة 
   .  المدارية   العقدة    الفلك    علماء    يسميه ما   أو   الكسوف    تسبب  التي    النقطة      تحت   أو 

 
  ى يبق    على حين   ،اغالًب    نراها التي  هي     الدقة    هذه   يتطلب ال الذي   الجزئي    الكسوف   حاالت    نإف   لهذا   

   نفسها      المسافة  على    الدوام  على    ىيبق ال  الدائري    غير   بمداره   القمر     فإن    لذلك .  انادرً    اأمًر الكلي     الكسوف 
  الكسوف   ويكون   بكامله    الشمس   قرص    تغطية   من   يتمكن ال    نهإف   بعدا   أكثر    كان   فإذا  ـ     األرض   من 
 بالقمر      تحيط   الضوء     من   حلقة    ىنر   ألننا  ،الحلقي     الكسوف     العلماء    ويسميه   ،ا جزئي .  

 
  نأل  ذاته    بحد   اائياستثن    اأمًر   الواقع  في    ليست   الكسوف   ظاهرة    نإف   ،  المعوقات   هذه   من   الرغم وعلى 

   الناس     يتمكن    أن   النادر   من   لكن   أهميتها،  في     متفاوتة   كسوف   حاالت     خمس  حالتين إلى     اسنوي   يشهد   العالم 
   . متابعتها   من 

 
 للكسوف   مستعد   القاهرة   مطار

 
   واالحتياطات      التدابير   جميع    المصرية  المدني     انللطير     العامة     الهيئة    اتخذت   : مقلد    ماهر   ـكتب

  تشهدها التي     الشمس   كسوف    لظاهرة    ااستعداًد   الجمهورية  مستوى  على    المطارات      جميع  في     الالزمة 
  . اليوم     ظهر   مصر 

 
  واإلقالع     الهبوط    ممرات   جميع    إنارة   ستتم    أنه    وأكد   ،الهيئة في   ولؤمس   مصدر   ذلك  إلى     أشار

   من الطائرات     مع   التعامل    جريفسي    ظالم    حالة     تحدث    إذا    أنه  إلى    امشيًر ،   الطائرات     انتظار     ومواقع 
   عليها    يترتب   لن   عادية    أمور وهي  الليلي      التشغيل    ظروف وفي     ليل    الجو   أن    اعتبار  على  المراقبة     أبراج 
   . الجوية    المالحة     حركة  في    تغيير أي  

 
  بهذه   تتأثر    لن    الجوية     المالحية    الحركة     إن  للطيران      مصر   الوطنية    المؤسسة  في   ولؤمس    مصدر    وقال

،    للرحالت     المحدد   تشغيلال   لجدول    اوفقً   سةبالمؤسّ    الطائرات    وهبوط   إقالع    حركة   وستكون   الظاهرة  
إلى        النظر    بعدم   الركاب     جميع على     التنبيه   بضرورة     الضيافة     ألطقم    تعليمات    صدرت   أنه   إلى    امشيًر 
   ب يتجن  حتى    بالستائر    الطائرات     نوافذ    بإحكام   ستقوم    الضيافة     أطقم   أن   امؤكدً  ،  الرحلة     أثناء    الشمس 
   . الشمس    أشعة   الركاب  
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   قائد   يستخدمها  ما   وعادة  ،  الشمس    أشعة   لحجب     زجاجية    بستائر   مزودة    القيادة    كابينة    أن   وأضاف

   .اليوم   باستخدامها     طائرة    قائد   كل   سيقوم    وبالطبع  ،  العادية    الظروف  في     الطائرة  

   : به    ءجا    آخر ري بخ   ونموذج
 

 الرمد   بمستشفيات    طوارئ
 

  اليوم   من   االستعداد    درجة    برفع    توجيهات    والسكان    الصحة    وزير   سالم    إسماعيل   الدكتور    أصدر
   وقوع     أثناء    المواطنون    له    يتعرض ما     احتماالت     لمواجهة    الجمهورية  مستوى  على    الرمد     بمستشفيات 
   . البنفسجية     فوق   واألشعة    الحمراء  تحت     لألشعة   التعرض     وخطورة    الشمس   كسوف    هرةظا 

 
  وجود    ضرورة   نتتضمّ     التوجيهات     بأن   الوزارة    أول   وكيل    النصر أبو    محمود   الدكتور    وصرح

   المحتمل    للحاالت      والعالج     التشخيص     لوسائ   توفير     مع   الوقت     طوال     المستشفيات في    العيون  صي  تخم
   بالنظارة      أو     المجردة   بالعين     سواء   الشمس    قرص  إلى      النظر   من    تحذر   الوزارة     إن    وقال .   عليها   ترددها 
  .يون زفالتل    شاشة    عبر   الظاهرة    مشاهدة   مكان  إ مع   الكسوف    حدوث    أثناء    الشمسية 

 
   الحمراء      وتحت    البنفسجية    فوق    ألنها   مرئية   غير   الكسوف   عملية   عن   المنبعثة    األشعة    أن   وأوضح

  بجلد    أضراًرا    تسبب   قد     أنها    كما ،  جسيمة    أضرار    بها   تلحق  التي      الشبكية    خاصة   ،  للعين    ضارة وهي  
   لشمس لى ا  إ  النظر   من   وحمايتهم    رعايتهم   ضرورة على    الوزارة   شددت   الذين    األطفال    خاصة     اإلنسان 
   . اليوم   الكسوف    أثناء 

 
   : فيه    جاء     الشقيقة    العربية    اإلمارات    من   خبر

 
 الجحور    من   تخرج  األفاعي 

 
   نظر   ما    إذا   ىبالعم    اإلصابة      خطر    من   بها   والمقيمين     مواطنيها    الصحة     وزارة     حذرت  ،  اإلمارات   في 

   هذا  في     برية    برحالت    القيام    من   السكان     بتحذير   وقامت   ،  كسوفها    وقت   لشمس إلى ا   المجردة    بالعين    حدأ
  الكسوف    نتيجة    اجحوره   من    السامة    والحشرات     والعقارب  األفاعي      خروج    المتوقع   من    حيث  ،   الوقت 
 . ليل  إلى    النهار     وانقالب 
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   : فيه    جاء    األردن    من   آخر  عربي    وخبر
 
 والضفة   األردن    بين    حسين   الملك   جسر   إغالق   الكسوف    بسبب

 
   والضفة    األردن   بين     بطير الذي     حسين    الملك    جسر   أن   عمان في     ارسمي    أعلن   : ب . ف . ا  ـ    عمان

   وإليها   المملكة    من   والمغادرين   القادمين     المسافرين    حركة    أمام    ساعات   ست    مدة  اليوم   يغلق س   الغربية 
   . الشمس   كسوف   ظاهرة    بسبب 

 

   من     يغلق     سوف     األردن      نهر    بر ويع     الميت     البحر    شمال    يقع  الذي      الجسر     أن أردني    رسمي      مصدر      وأوضح  
   الكسوف      وقت     خالل     حوادث      وقوع      مخاطر     لتجنب    مساءً    السادسة     الساعة  حتى     اظهرً     عشرة     الثانية   الساعة 
   اتقريبً    الظهر   دبع    الرابعة    الساعة حتى     اظهرً     والربع     الواحدة    الساعة     من    األردن    سيشهده   الذي    الجزئي  
   . يالمحل     بالتوقيت  

 
   لتقليل   الكسوف   يوم  في    الحكومية     ساتوالمؤسّ    الوزارات    تعطيل   قررت    األردنية   الحكومة     وكانت

   لسطينية  الف    الوطنية     السلطة     اتخذت و   ،الظاهرة     تلك    أثناء    الشمس  إلى     بالنظر     المواطنين    قيام    مخاطر  
   . اأيضً    الشأن   بهذا    مماثالً    اقراًر 

 
  ويستمر   مصر  في  جزئي    الكسوف   اغًد   العشرين   القرن في    للشمس كلي    كسوف   آخر    يترقب   العالم

  دقيقة  45 و   ساعتين 
 

  األراضي      على        الكسوف        ويستمر    .    رين العش       القرن   في      للشمس     كلي       كسوف       آخر      اغدً       اجزئي      مصر      ستشهد  
    عبد       الدكتور       وصرح     .    العصر       قبل      ودقيقة       الثالثة      الساعة     حتى        الظهر       بعد      دقائق       وعشر       الواحدة        الساعة        من      المصرية     
الجزئي         الكسوف        مراحل       جميع      سيرصد       معهد  ال     بأن     والجيوفيزيقية         الفلكية       للبحوث    القومي       المعهد       مدير      جالل      الفتاح   
   .  مصر       ستشهده    الذي    

 
إلى      المجردة   بالعين     النظر    بتجنب    لمواطنيها    العالم   دول   جميع في     التحذيرات   صدرت   وقد

  الممكن   ومن     .الدائم  ىالعم     أو الوقتي    ى بالعم     اإلصابة    بخطر    يهددهم   ذلك   ألن  ،   الكسوف    حالة  في      الشمس 
   . لذلك    المخصصة     الضوئية     والمرشحات    النظارات      خالل   من   الكسوف   مشاهدة 
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،   وآسيا ،  وأوروبا   ،  الشمالية     أمريكا  في    الدول   من   كبير   عدد في   الكلي     الكسوف    يظهر   وسوف
   الشمس     يحجب     القمر   ألن ،  دامس   ظالم  إلى  الكلي    الكسوف   تشهد التي     المناطق   في    النهار   يتحول   وسوف 
   األلمانية     شتوتجارت    مدينة    فوق  الكلي     الكسوف   يستمر   وسوف .   يالكل   الكسوف   في    األرض    عن   اتماًم 
  أن   المتوقع    ومن ،  ثوان  6 و   دقيقتين     لبريطانيا  لغربي  ا  الجنوبي     الطرف  في     ويستمر ،  ثانية  17 و   دقيقتين 
  آخرين   مليون   نصف   يحتشد     وأن الكسوف،     لمشاهدة     شخص   مليون    من   أكثر     احتشاد     المنطقة     تلك   تشهد 
   .الكلي    الكسوف    وقت    اءالم   سطح  على    القمر    ظل   لمشاهدة  طلنطي  األ    المحيط     مياه   فوق    قوارب   في 

 
  عدد   ياستدع و،  وول    كورث ى وتسّم    بريطانيا    من   المنطقة    هذه  في    الشرطة    قوات    إجازات    ألغيت   وقد

.    يالكل   بالكسوف    تأثرهم    شدة   من   االنتحار   على    يقدمون   قد   الذين     األشخاص    لنجدة     األطباء   من   كبير 
   الوالدة   لتجنب     الوقت    ذلك   في     الحمل     بتجنب   أشهر     تسعة   منذ   اتحذيرً     تلقوا   قد     المنطقة     تلك    سكان   وكان 
   .  المستشفيات  إلى    الحوامل     وصول   دون   سيحول    الزحام   ألن   الكسوف   يوم 

 
    أماكن    في     التحليق        من     الخاصة        الطائرات       أصحاب       تحذير       المختلفة        لعالم   ا    دول    في     الوقائية      اإلجراءات         شملت     وقد 

في       الكسوف       مشاهدة    نظارات       من     الماليين        وطرح     ،  جوية      ارتطام      حوادث       لحدوث       امنعً   الكلي      الكسوف        ظهور   
    وتوعية      ،   العمل       ساعات       عدد       وخفض    ،    الكسوف        رات فت     خالل       الطرق    على         الشاحنات       مرور      ومنع    ،    األسواق    
 .   الطبية       أو  ،   العادية       بالنظارات        أو  ،    المجردة        بالعين      كسوفها       وقت      الشمس    في     التحديق        بمخاطر        المواطنين      

 
  العناوين      تحت   ألهرام افي فتحي      حسن   كتبه ما    الظاهرة  هذه    تناولت التي      التحقيقات     نماذج   ومن

 :  التالية  
 
    العشرين   القرن في    للشمس   كسوف   آخر

 
 النسبية   نظرية    صحة   وإثبات    الشمس   طبقات   لرصد    ذهبية   فرصة

 
   األطباء    من   تحذير

 
 ا نهائي   البصر   يفقد   الكسوف   أثناء   الشمس إلى    النظر 
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   بالتوقيت    الواحدة       جرينتش      بتوقيت      اصباحً    دقيقة    11,30   الساعة     تمام في     موعد   على    لم العا . . .  غدا

   النهار     وضح  في      النجوم      وستظهر      .الظالم       يخيم     حيث    ،  العشرين     القرن  في     الشمسية     الكسوفات      آخر     مع   المحلي 
    أن    قبل   للعلماء    األخيرة    التاريخية    الفرصة وهي     األرضية     الكرة   من    عةشاس    مساحات   على     معدودات      لدقائق  
    الكروموسفير       طبقة   وحتى      للشمس   الجوي      الغالف      من    العليا    الطبقات      لدراسة  ،   أبوابها    الثانية    األلفية     توصد  
   هاتين      إضاءة     ألن  لؤلؤي،      فضي       لون     ذات   وهي    الشمسي،       كليلاإل     أو     الكورونا     وطبقة      األحمر     اللون     ذات  
    فرصة   أنها    عن   فضالً  ،   الشمس     من    المرئية    الطبقة   وهي     ،الفوتوسفير       بطبقة   مقارنة     ضعيفة    تكون     الطبقتين  
   .ألينشتين      النسبية    النظرية     صحة    إلثبات     ذهبية  

 
  الكسوف    فترة   خالل   القمر    قرص يمر    حيث ،  الكسوف    حالة  في  وهي    كندا على   ا غد   شمس   وستشرق

   كوكب على     الشمس   من     الساقطة     الشمسية    األشعة    شدة   تخفيف  إلى   يؤدي وس،   الشمس    قرص     أمام  الكلي  
   . وباكستان    سوريا   وشمال    والعراق    وتركيا   إيران ي وه  الكلي    الكسوف   ستشاهد التي    الدول   في    األرض 

 
   وتركيا    أوروبا    ثم األطلنطي        المحيط     شمال    يقطع     حيث     رحلته  )   الظل    مخروط   ( الكسوف    وسيواصل

  منذ   أوروبا    تشهده كلي     كسوف   أول    هو   وهذا  ، الهند     وشمال   وأفغانستان    إيران     ثم   والعراق     سوريا وشمال 
   . سنة  112
 

    مصر  في   جزئي 
 

  الكسوف     هذا    إن   والجيوفيزيقية     الفلكية     للبحوث  القومي     المعهد     رئيس    جالل    الفتاح    عبد    الدكتور   يقول
   دقائق    وعشر    الواحدة    الساعة    بين أي     الشمسي،   التسخين     فترة   أثناء     وسيحدث     ،مصر في      اجزئي    سيظهر 
  ى العظم   الحرارة     درجة    انخفاض  إلى    الكسوف وسيؤدي    .دقائق    خمس    إال   الرابعة     والساعة    الظهر    بعد 
  تستمر التي     الكسوف   فترة    أثناء    للشمس   الكلي    الكسوف   ستشاهد  التي    المدن    أغلب   فوق    تسجيلها     المتوقع 
   . الجوية     والحالة     لمناخ إلى ا   بالنسبة     عابر   التأثير    هذا   أن إلى     امشيًر  ، لدقائق  

 
 األطباء     من   تحذير

 
   التقاط     أو    كثب     عن    الكسوف     بمتابعة    إما   نادرة    فرصة     الشمس     كسوف   في     يجدون      البشر    ماليين      كان   إذا

   الشمس   إلى     المجردة     بالعين    النظر    من    يحذرون      العيون   مختصي    فإن  . . .  التاريخية   اللحظة    لهذه     اريةتذك    صور  
   طب     كلية في      العيون    وجراحة     طب     أستاذ    سالم     الدين    عماد     محسن     الدكتور     يقول   .  الكسوف     حالة في   وهي   
   وتحت     البنفسجية      فوق      األشعة     أن    إال ،    الكسوف     حالة  في   تختفي       للشمس      المرئية   األشعة      أن    رغم   :  العيني     قصر 
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  ى يتلق   الشبكية    مركز    فإن  ،   الكسوف    حالة  في    الشمس   إلى    مباشرة     تنظر     العين   وألن    ،  موجودة       تكون     الحمراء 
.    انهائي   بصر  لا   فقد   قد يؤدي إلى      الضوئي    الكي     أو     الليزر   تأثير    يشبه     ارةالض    األشعة     هذه      من    جرعات  
   األشعة      يحجب      ال    لكنه ،    العادية    الظروف    في      رؤيتها     نستطيع      ال التي      المتوهجة      األشعة     من    يقلل    فالكسوف  
   مركز     وبالذات     ،الشبكية   على     عالية   بدرجة     تركيزها      ليتم    العين   عدسة   و    القرنية    خالل     من    تنفذ  التي     الضارة 
   . للرؤية     ضرورة      وأكثرها   ،  الشبكية     من    اجد    الحساس     الجزء    لهذا    حرقا   محدثة      اإلبصار 

 
  تدمير    إلحداث   إما  ،  اعالجي    طباءاأل   يستخدمه الذي  الضوئي   الكي    لتأثير   مشابه   تأثيره    الحرق    وهذا

في       أما  .  مدروسة    وبجرعات     الشبكية     ثقوب    حول   لحام     إلحداث     أو   الشبكية  في      المصابة     األنسجة     لبعض 
في     عنها غني     ال التي    الواقية      النظارات     استخدام   دون    مباشرة   الشمس   إلى    البعض     فينظر   الكسوف    حالة  
   الجرعة     من    مرة   ألف   أكثر    عالية    لجرعة     العين   تتعرض    وهنا .   مصر  في    متوفرة    غير وهي   ،  الحالة     هذه 
   قد     بدرجات    اإلبصار   حدة   في     اضعفً    ذلك   ويسبب  ،  اإلبصار   لمركز   اومستديًم    اامت  اتدميًر   يحدث ف   ،  العادية 
  فتاتان     أصيبت   وقد ،  اليوم  حتى     الحاالت     هذه   لمثل    حقيقية    فعلية    عالجات   توجد   وال ، 60على   3  عن   تقل 
   .  تقريًباعام    قبل   حدث الذي     الكسوف في     الظاهرة    هذه   بسبب ى بالعم    مصريتان 

 
    فال  ،   خاصة       نظارات      استخدام        تتطلب      الكسوف       أثناء      الضارة      الشمس       أشعة     من      الوقاية      أن     سالم     الدكتور        وأضاف   

   اآلن       تداولها     الجاري          البنفسجية        فوق      لألشعة       الحاجبة         الشمسية       النظارات     حتى        وال      العادية        الشمسية       النظارات        تصلح    
    العادية       النظارة       تفوق      بنسبة      الضارة       األشعة       تحجب        الغرض       لهذا      يخصيص         دةالمع       النظارات        لكن    ،   األسواق      في  
   . مرة      بألف  

 
إلى      ذلك  ىوأّد  1905  عام   مصر في  كلي    كسوف   حدث    القرن   هذا   مطلع  في    أنه    بالذكر   جدير

   تلسكوب    أكبر    حلوان   مرصد    بعد   ما  في   ىأهد الذي     زرينولد  األستاذ   نجليزي  إلا الفلكي   وي  االه    حضور 
في      البحوث   من   العديد في     التلسكوب    وساهم  ، بوصة  30  مرآته    قطر   وكان ،   الوقت   ذلك في   ة فريقي  إفي 
  ودراسة    الخارجية      المجرات  و   فيه   نعيش الذي  ني  بالل   والطريق    النجمية    والحشود    النجوم    دراسة   مجال 
  الذي   ، 1930  عام   بلوتو     الشمسية   مجموعتنا  في    التاسع     الكوكب    اكتشاف  في     المساهمة    وبالذات  ،   الكواكب 
  . الحادي والعشرين   القرن     من    األول   النصف  في     عالمية   شهرة   حلوان   لمرصد    ىأعط 
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 الكسوف   فوائد

 
   والجيوفيزيقية      الفلكية    للبحوث   القومي     المعهد   في    والفضاء     الشمس     بحوث      أستاذ    شلتوت     مسلم     الدكتور      يقول

   عند       المتعارف     من    كان     حيث  ،    الينشتين     النسبية    النظرية      صحة     إثبات  في     ىكبر      أهمية  الكلي      للكسوف     إن 
    السماوية    األجرام    إن   تقول     النظرية    بنود     أحد    وكان  ،   مستقيمة    خطوط    في    يسير    الضوء    أن    عةالطبي    علماء 
   من    إلينا   يصل    وتجعله    بعيدة     نجوم     من    القادم    الضوء     تجذب     أن   الممكن    من    والنجوم     كالشموس     الكتلة   الهائلة 
   السماء     أظلمت     عندما  كلي     كسوف      وأثناء     القرن    هذا    من     األول     النصف  في     فإنه   ذلك     ولتحقيق    ،  منحنية    خطوط   
   منها    القادم     الضوء     أن    واتضح     ،  النجوم     هذه      رصد     تم     النهار   منتصف   في      الشمس     إكليل    بجوار     النجوم      وظهرت   
   عن     مختلفة    النجوم     هذه     مواقع     أن   واتضح    ،الضوء     لهذا    الشمس    لجذب     نتيجة   منحنية    خطوط    في    إلينا   وصل    قد 
   .  مستقيمة    خطوط    في     منها   اقادمً     كان    الضوء     أن    لو  ،  السماء  في     موقعها  

 
    علماء        من     يقوم  ما    ، هذا     يومنا   حتى       والمستمرة       القرن      هذا    تسعينيات       خالل      الحديثة     األبحاث       من     أنه    وأضاف   

   األربعة        خالل       الشمسية       الكسوفات        دراسة   في       كاليفورنيا       وجامعة       األمريكية        الفضاء       وكالة   في       والطبيعة      الفلك 
    خشب       يستخدمون        القدماء     الصينيون       كان     حيث    ،  البامبو     حوليات    على      تسجيلها      تم  والتي   ،   الماضية      عام      آالف  
    الميالد      قبل    299   عام   في      أنه   وثبت  البردي،       ورق      يستخدمون       القدماء     المصريون        كان      كما  ،   الكتابة  في     البامبو  
    وتم  .   عام   ألفي   مدى    على      للشمس      وفات  وكس       للقمر     خسوفات        فيها     مدون      البامبو      حوليات       من     كبير     عدد     دفن 
                مجلد     ألف   150تحوي         أنها     وثبت   .   الميالد      بعد   281    عام   في       ثانية     واستخراجها          الحوليات       هذه     اكتشاف   
ـ     وأرصاد       السماوية        واألجرام        الفلك    عن     كلمة      مليون    2,1نها  م      خسوف       آالف     110  و     للشمس      كسوف       ألف    160    ال
    هناك       بأن      وصف       حيث   ،  الميالد      قبل    1302    عام      من     يونيو    5    يوم     حدث   ما      الشهيرة       الكسوفات       هذه     ومن    .   للقمر 
    نسميه   ما   هي    ،   ثالث  ال   الشعالت       وهذه  ،   الشمس      بهالة     تحيط      النجوم     وأن     الشمس      تأكل      اللهب     من     شعالت       ثالث  
    بالذكر      جدير   .  ( للشمس      المغنطيسية      ى القو     لخطوط        اطبقً      المضيئة      األذرع       منها      تخرج    التي       الشمسية       بالهالة      اآلن  
  ) .  للعهد    اولي   الثاني      رمسيس       تنصيب      عام      هو   1302    عام      أن 

 

   يونيه   27  يوم   آخر   وكسوف ،  الميالد    قبل   أكتوبر  21  يوم    حدث ما   اأيًض   الشهيرة   الكسوفات    ومن
   أما  .  الكسوف    وضع في   وهي   1163   سنةالشمس    غربت   الكسوفين   هذين وفي   ،  الميالد   قبل   1198  سنة 
وهي      الشمس     شرقت   فقد     الميالد    قبل  1161  سنة    أكتوبر  31وفي      ،الميالد   قبل  1172  سنة  و يوني  7في  
  وضع في  وهي     كندا على    الشمس    ستشرق   حيث ،  غد   كسوف  في    سيحدث   كما ،  الكسوف    وضع في  
   . الكسوف 
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   هذه     بتحليل    مريكيةاأل    كاليفورنيا     بوالية     باسادينا    بمدينة    ناسا    لوكالة    النفاث    الدفع    معامل    علماء    قام    وقد 
   معلومات   إلى      وتوصلوا    ، الحاسوب       باستخدام      الميالد     قبل    الصينيون      القدماء     رصدها    التي     الشمسية     الكسوفات   
   اليوم      طول      وأن     األرض      دوران      حركة  في     ابطئً    هناك     أن     اتضح    إذ  ،   نفسها     حول    األرض      دوران      حول     قيمة 
    ثانية المللي     (  قرن     كل   ثانية   /   يملل  8,1إلى     5,1   من    بأنها    الزيادة     مقدار      وحددوا    ،    ساعة   24  احالي     فهو   ،   يزداد  
   الحوليات      هذه      دراسة     من     العلماء   إليها    توصل   التي      الثانية   النتيجة    أما ).   الثانية    من     األلف    من    واحد      تعادل 
   األرض      جاذبية     سلطان     من     يهرب     وسوف    ،   عام     كل    سم    8,3    بمعدل     األرض      عن    يبتعد     القمر    أن  فهي      الصينية 
   .  السنين    مليارات     بعد 

 
   طبقات      ألن  ،  المتأخر ليدي   الج   العصر   انحسار    معرفة  في    اأيًض    أفادت    الدراسات      هذه     أن   الدكتور     وأضاف 

   البحار     منسوب       ارتفاع إلى   يؤدي       الجليد    ذوبان      أن    كما ،   تحتها  التي     األرض      طبقات   في      تؤثر     الجليد 
   تحديد      الحسابات      هذه     من     العلماء    واستطاع .    األرض      دوران      حركة     بطء   إلى  تؤدي        الزيادة     وهذه    .   والمحيطات   
   ألنه  ،   بكثير    األرضية    القشرة    تحت     تقع  التي    الطبقة وهي     ،  لألرض   الداخلي     للمعطف     باللزوجة   يسمى  ما 
   لهذه     اللزوجة    تحديد     أمكنهم     هنا    من  ،  القارية    للصفائح    التكتونية    بالحركة   يسمى  ما    اللزوجة     هذه   على     يتوقف  
   بالتفلطح   يسمى    ما   دراسة  في     األرصاد     هذه     ساعدت      كما .  الحالية   باللزوجة     ومقارنتها     السنين    آالف     منذ    ةالطبق 
    من    األرض     قطر     نصف  على    يزيد    االستواء     خط    عند     األرض    قطر     نصف    إن   حيث    ، لألرض   الديناميكي   
   استفاد  وكذلك   .   نفسها    حول    األرض     دوران      من   ناتج    التفلطح     وهذا  .    بقليل   األقطاب   إلى    األرضية     الكرة    مركز 
    نتيجة   والمحيطات     البحار في      تحدث     كانت  التي    والجزر     المد    عمليات    دراسة  في     األرصاد    هذه      من   العلماء 
   جديدة      مدرسة     هناك     وأصبحت      األخيرة      السنوات   في     األبحاث      تكاثرت     ولقد   .   امع    آالف   4   منذ    القمر    لجاذبية 
   معرفة    في      مشرقة  وهي       للشمس     الكسوف      يحدث      حين    وبالذات     ،  للشمس    الكلية    الكسوفات      استخدام    في  
   . الميالد     قبل    قرون     عشرة     من    ثرألك     القديمة    األزمنة   في     لألرض       الجيوفيزيقية     الخصائص  

 
 التاريخية    المزاعم

  
روسي     أصل   من األمريكي    الفيزياء    عالم   مزاعم على    اعلمي   ارد   تعد   الشمسية    الكسوفات    أن   ويوضح

   الحضارة     بأن   ى فوض في    عصور   بعنوان    جزأين    من   له    كتاب في      الديانة يهودي الفيالديسكي     يمانتويل 
   إسرائيل  بني    خروج    أثناء   مذنب   بذيل   األرض   اصطدام    ومنها   كونية   لكوارث    نتيجة   انهارت     المصرية 
   رجعت    ثم  ،   إسرائيل وبني    ىموس للنبي      البحر     انشقاق     مع    المنطقة  في     كوارث  إلى   ىأد   ، مصر   من 
   عملية    من   ادائًم األمريكي     العالم   هذا    يتهرب   حيث  .. .  المصرية    والحضارة    فرعون   لتدمر   بقوة   األرض 
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   تراث  في      المسجلة     القمرية      والخسوفات     الشمسية    الكسوفات     طريق     عن   الكونية     واألحداث   التواريخ     ضبط 
  ى الوسط     أمريكا    وحضارات     والهند    النهرين   بين ما     وحضارة   ،  الصين  وفي     ةالقديم    مصر  في     البشرية 
حتى       أو   يوم   أو   شهر    أو   عام   بمقدار    حدوثها    يخطئ    ال   كونية    ساعات   والخسوف    الكسوف    ألن  ،  القديمة 
  كل     حساب   والحاسوب     المثلثات      وحساب    السماوية     ميكانيكا ال   علم    باستخدام    العلماء     يستطيع    إذ  . ..  دقيقة 
  عام   آالف  10مدى  على    تحدث   سوف والتي  ،  اآلن  حتى    عام   آالف  10  منذ   حدثت التي     الكسوفات  
   الغرب   في     الفلك     علماء    لك    أقرها  التي      الفلكية    الظاهرة      هذه    من األمريكي      العالم    تهرب    لذلك  ،   قادمة 
        المصرية     الحضارة    من    يسقط لكي    إبراهيم   سيدنا   كسوف   مثل    التاريخية     األحداث    لضبط     والشرق 

   المصرية      الحضارة    مع   جنب  إلى    اجنًب   اليهودية    بالحضارة  ى يسّم ما   يصنع   أن   ويحاول ،  عام  600
في      األساليب    لهذه   المصريات      علماء    معظم   رفض     بجانب    الفلكية     العلوم    لكل   مخالف     وهذا ،   ةالقديم 
   . اليهودية    بالحضارة   يسمى    لما   جذور    إيجاد    محاولة   في     العلم   استغالل 

 

 :  اإلذاعية والتلفزيةإخراج البرامج العلمية

سمى بمخرج البرامج العلمية المتخصص، مقابل      إلى أنه ال يوجد ما يُ يشير واقع الخبرة العملية   

وجهة نظرنا   األهمية من خبار والمنوعات والرياضة، ومناقشة هذه النقطة على قدر كبير من        مخرج األ

 : ألسباب منها 

 قطع   مخرج ب ي خراج البرامج العلمية مهمة يعهد بها إلى أ     إ واقع الممارسة العملية يكشف أن      -1

هيله، ومن ثم هو مخرج يتبع إدارة قد تحمل فقط المسمى         أت و ،مهاراته ، و  قدراته النظر عن 

ا أن ينقل    مثل إدارة البرامج العلمية والثقافية، وليس غريبً          ،الذي يربطها بطبيعة هذه البرامج    

مخرج من إدارة البرامج الرياضية أو برامج المنوعات أو المرأة للعمل في إدارة البرامج    

ي تأتي ضمنها البرامج العلمية، وهذا معناه أن مسألة تأهيل وإعداد المخرجين لهذه       الثقافية الت  

النوعية من البرامج مجرد أقوال نظرية مرسلة وال وجود لها على أرض الواقع مع استثناءات          

 ). هنيذ مجموعات نقاش وعصف   ؟ فهل األمر كذلك (  .بسيطة

 هو أشبه بعملية تجريب واختبار    –بقة    وكنتيجة للنقطة السا  -إخراج بعض البرامج العلمية     -2

 عن الشكل األفضل، إال أن افتقاد    البحث لتجريب من مزايا   ما لرغم معلى المستمرين، و

قد ال يؤدي  ) فكر برامجي عربي أو غربي منافس  (التجريب للمرجعية التي يتم على أساسها     

 .أو خصوصية لهذه النوعية من البرامج    يجاد نموذج   إإلى 
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 الكثير من البرامج العلمية في شكلها وإخراجها عن إخراج البرامج التعليمية والثقافية        ال تختلف -3

ن إ:  وأحيانا البرامج الدينية والسياسية، وربما يقول قائل وما المشكلة في ذلك؟ ونقول      ،العامة 

افتقاد الشكل والهوية والخصوصية وكذلك التطور، يصنف هذه النوعية ضمن ما يسميه          

وهذا كله  ، لمشاهد بالبرامج الجافة الثقيلة المملة النمطية الجادة على أحسن تقدير             ستمع وامال

يفقدها الجماهيرية المنشودة ويقف بها في التلقي عند عتبة قلة متخصصة ومهتمة، دون أن               

 .أو االستماع  يحقق توسيع قاعدة المشاهدة  

  خراج وميزانيات   فقط لضعف اإل  إن الجماهيرية المفتقدة في كثير من البرامج العلمية ال ترجع       -4

نتاج، بقدر ما ترجع إلى ضعف الظروف المحيطة بعملية البث اإلذاعي والتلفزي، من حيث                  اإل

وغياب شكل ،   وكثرة التأجيل وعدم ثبات مواعيد البث بخارطة البرامج   ،سوء توقيتات العرض 

من افتقاد التفاعل     البث الحي المباشر ألغلب هذه النوعية من البرامج، وما يترتب على ذلك         

والتواصل الجماهيري مع محتواها وضيوفها، وهي عوامل مميتة ألي برنامج مهما كانت قوته     

 لإلخراج الهزيل لبعض هذه البرامج أم    ا، وال أعرف هل هذه العوامل سببٌ   ومضمونًشكالً

 ). مساحة للعصف الذهني والنقاش      (  نتيجة منطقية لضعف الشكل والمضمون العلمي؟   

 ي العلم  ينتاج البرامجإللمهرجانات اإلعالمية العربية على كثرتها من جوائز في فروع ا     تخلو ا -5

فهل   . تنمية هذه النوعية من البرامجى لإستثناءات، وهذا حافز آخر مفتقد   الالمتميز، مع بعض ا

سمعتم عن برنامج علمي عربي ينافس وبانتظام في هذه المهرجانات، هل سمعتم من قبل عن          

لبرامج علمية عربية، هل سمعنا من قبل عن جائزة أفضل   ، وليست وهمية، ية جوائز حقيق 

؟ أمر لم نسمعه ولم يستهدفه     ي أو أحسن سيناريو فيلم وثائقي علم، أو أفضل إخراج  ، برنامج

ال العلم من أوصاف خاصة بالجمود     نالها ما  ن التيالقائمون على هذه النوعية من البرامج  

 ! .والجفاف ومعاداة األضواء   

نه عصر العلم، كما نعيش عصر التخصص الدقيق          أحق ب عن عصر يوصف  في  ننا نعيش  إ -6

               ،  ليس فقط على مستوى اإلذاعات والفضائيات العامة        ،وعصر المنافسة اإلعالمية الشرسة  

عالم  ى باإلجهزة وأجهزة وأدوات ما يسمّ  نما بين هذه األ إ التقليدي، و أسلوبها أو المتخصصة ب  

ذاعاته وقنواته المتاحة عبر فضاء الشبكة          إلجديد بمدوناته ومواقعه االجتماعية و    البديل وا

دمان  إالعنكبوتية وهو ما يمكن استغالله أفضل استغالل في نشر الثقافة العلمية، خاصة في ظل         

 .الشباب العربي لهذه الروافد االتصالية الجديدة     
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 فيشير إلى  يون ية لمخرجي اإلذاعة والتلفز    ويتحدث الدكتور عادل عبد الغفار عن المهارات الفن     

مل بمجال اإلخراج اإلذاعي والتلفزي أن يكون على دراية جيدة بمتطلبات العمل        االعالمخرج  أن على 

الفني، فعلى مستوى اإلذاعة ينبغي أن يلم جيًدا بتكوين االستديو، وكيفية معالجته صوتيا، وكيفية تشغيل      

مصادر الصوت المتاحة في غرفة المراقبة، وتقديمها في إطار مزيج           طاولة األصوات، وكيفية توظيف    

يجمع بين هذه المصادر لتحقيق رؤية المخرج الساعية إلى تحقيق تأثير معين، إضافة إلى مهارات              

أخرى تتصل بالتسجيل اإلذاعي، والمونتاج اإلذاعي، والقواعد الفنية المختلفة التي تضمن تسجيالً           

 . المناسب للمستمعين سلوب، وكيفية تقديمه باأل  صوتيا عالي الجودة  

ج التلفزي    ر  المخالتي تؤهل  ينبغي توفر العديد من المهارات الفنية    يونوعلى مستوى التلفز 

، فالدراية الكافية بالتصوير، وزوايا الكاميرا، وكيفية ضبطها             ة المالئم طريقة  فريق العمل بال   لقيادة

 وفهم آليات عمل الصوت   ،المونتاج وفقًا لألغراض المطلوبة    بالشكل المالئم، وتوظيف اإلضاءة، و  

تعد من المهارات األساسية التي         والتي إضافة إلى حجرة المراقبة، وكيفية إدارة العمل بها،              ،  والتسجيل

 . تسهم في نجاح المخرج في أداء وظيفته      

 :القدرة على التخيل واإلبداع  

لى التخيل إلى نجاح المخرج في عمله اإلذاعي         يؤدي توفر عناصر اإلبداع والتجديد والقدرة ع   

 توفر رؤية  إن: فعلى مستوى العمل اإلذاعي  . أو التلفزي، ويؤدي إلى تميز مخرج عن مخرج آخر  

، واألغاني، ومصادر الصوت المختلفة للضيوف          ىالمخرج لكيفية توظيف المؤثرات الصوتية، والموسيق       

 عناصر الجاذبية      تحقق سامع الدرامية، يؤدي بالضرورة إلى     دة التوثيقية والم  ام لوالجماهير، إضافة إلى ا     

 إن  :وعلى مستوى العمل التلفزي   . ع احتماالت االستماع للبرامج     ارتف االفنية في اإلخراج اإلذاعي، و     

رات  ثاإلبداعية على مستوى توظيف الكاميرا، واإلضاءة، والصوت، والمؤ        المخرج  توفر رؤية  

رامية، والمواد التوثيقية في إطار التعبير عن هدف محدد يساعد على       الصوتية، والديكور، والمشاهد الد  

جذب جمهور المشاهدين لمتابعة هذا البرنامج، وال يمكن بطبيعة الحال تحقيق هذه المزايا دون توفر       

 .سمات اإلبداع والتجديد لدى المخرج اإلذاعي والتلفزي    
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 :اإلخراج التلفزي للبرامج العلمية

التسجيالت اإلذاعية     والمقاطع الدرامية    و والمؤثرات الصوتية   ىاني والموسيق األغوالكلمة  

الوثائقية والنادرة، كلها مفردات طيعة في يد المخرج للبرامج العلمية اإلذاعية، ويمكن أن تخدم            

 .  أحسن توظيفها  ذاأغراض برنامجه إ 

توى سواء من داخل     هي العنصر الرئيسي في نقل المح  ،  كما سبق الشرح  ،واألصوات اإلذاعية  

إجادة تعامل    ب المهم جودة ونقاء الصوت، وهي عوامل يمكن ضبطها        حيث  االستديو أو خارجه،    

جانب العزل الصوتي الذي       إلى   .غرفة المراقبة    في ، ولوحة المفاتيح     Mixerالمخرج اإلذاعي مع    

ين المناسب  والمعالجة الصوتية وفق زمن الرن     . ستديو عن مصادر الصوت الخارجية    يضمن عزل اال

 المناسب اعتماًدا على خصائصه         بالوضع واستخدام الميكروفون اإلذاعي   .  لألغراض الصوتية المختلفة     

إضافة إلى التوظيف الجيد لطاولة         .  سماعة التخاطب بين المخرج اإلذاعي ومقدم البرنامج     ، والفنية 

 المختلفة، سواء اآلتية      األصوات التي تتيح للمخرج أو المهندس اإلذاعي أن يتحكم في مصادر الصوت     

 . ستديو أو من التسجيل الخارجي   من اال

حسن توظيف األغاني والموسيقى والمؤثرات الصوتية بما يخدم أهداف البرامج العلمية ويتفق           و 

لمستمع بالطريقة المناسبة وفي التوقيت المناسب حتى ال تبدو هذه          اذب  تمع طابعها في الوقت نفسه ويج    

  ا  من استخدامه  عاقة االستماع فتصبح عنصر طرد بدالً    إلى تشويش اإلدراك و  ضافات على الصوت إ     اإل

 . كأحد عوامل جذب المستمعين للبرامج العلمية   

 مع أهداف  ىيمكن االستعانة بمقاطع من األعمال الدرامية اإلذاعية، بحدود وضوابط تتماش    و 

.   فاف المحتوى المنقول إذاعيا   البرنامج العلمي أو توظف للترفيه عن المستمعين أو التخفيف من حدة ج  

 المقاطع ومساحاتها الزمنية       يفي المخرج، الذي عليه أن ينتقي أ    هنا مهارات يجب توفرها   ونواجه 

 في جسم الحلقة، وكلها قرارات احترافية تتطلب قدرات ومهارات             اوتوقيتات دمجها ومواضع دمجه 

، إن لم يحسن  يضاء في الجسم البشر   ال تتحول هذه اإلضافات إلى ما يشبه زراعة األع    كيخاصة،  

 . داءن الهدف منها تحسين هذا األ أ ع  م،دائهألساءت  أو أختبارها لفظها الجسم      ا ختيارها و ا
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 منن بطبعهم ي ى بالتسجيالت النادرة مع عمالقة العلم المقلّ      ا على ما يسمّ وتعتمد اإلذاعة أحيانً   

درامي   التوثيقي أو  ال نتاج إلمواد كوثائق صوتية تدعم ا   التعامل مع أجهزة اإلعالم، ويمكن استخدام هذه ال  

      ذب المستمع إلى متابعة هذه اإلذاعة  ت وبطريقة يمكن أن تج ، شخصية علمية عنو شبيه بالدراما أ

 . أو تلك

 :اإلخراج التلفزي للبرامج العلمية

صوتية    التصويرية والمؤثرات ال  ىيتعامل المخرج التلفزي مع الصورة والصوت والموسيق       

 ويتعاون مع المونتير في ضبط هذه        .  وكذلك الديكورات والمؤثرات البصرية في الصورة       ،واألغاني

 بحيث ينسجم صوت المذيع مع أصوات ضيوفه في االستديو أو المعمل أو المحطة          ،الخلطة مجتمعة   

كله    غطي هذا  وت. Narrationالنووية مع أصوات المعدات واألجهزة المعملية، مع صوت التعليق         

بداع منذ دوران الكاميرات في بداية البرنامج ومنذ بدء   إنتاجها بإصور ولقطات تلفزية جيدة، تم    

 بما ينسجم مع ديكورات   ااياها وأحجامه  و اللقطات وز  تُنتقي حيث   ،نتاجالمونتاج لمرحلة ما بعد اإل  

خلفيات    مع  اية تخلل ذلك موسيقى منتقاة بعن تخدم في الوقت نفسه أهداف البرنامج، و    تالبرنامج و

ولقطات أرشيفية من المكتبة الفيلمية المتخصصة في العلوم ومن مكتبة األفالم والدراما التي قد يستعين                

قناع    إ ها المخرج بمشهد درامي دال ومؤثر يسهم في دعم الموضوع وتقوية الحوار والنقاش، و     في

يمكن على سبيل المثال    . ( شته ا تخفف من جفاف الموضوع العلمي الذي تجري مناق       هالمشاهد بلغة يفهم  

في مناقشة الشح المائي وأثره على الزراعة            لقطات حية ومشاهد درامية من فيلم األرض         توظيف

 ). ثر ندرة المياه بهذه التغيرات   أوعلى الحياة، وكذلك أثر التغيرات المناخية على الشح المائي وت       

 : العلميةآليات إخراج البرامج  

بعضها في   يتم  نتاج البرامجي العلمي    إلة ومتتابعة في ا   ل ات متسلسفي نقاط محددة عملي   نواجه   

وإذا كان معد البرنامج    .  نتاج بعضها بعد اإل  و ،مرحلة التحضير، وبعضها أثناء التسجيل والتصوير         

نه نادًرا   إ ف، نتاجه  إ حلقات البرنامج أثناء    ىنتاج وفي أول  العلمي يجلس جنًبا إلى جنب مع مخرجه قبل اإل     

دخال المؤثرات الصوتية       إراحل التنفيذية النهائية الخاصة بالمونتاج والدمج والتعديل و         ما يحضر الم   

ا هذه العمليات     فإنه يشهد دائمً -   مثله مثل أي مخرج –والموسيقية وغيرها، أما مخرج البرامج العلمية       

عالمي في طواقم مختلفة من فرق العمل اإل      يقود بدوره هذا  تفصيالتها بنفسه، و  والمراحل   يتابع و

ولين عن ؤنتاج ومديري التصوير ومع مساإلذاعي أو التلفزي، فهو يتعاون في وقت ما مع مديري اإل

،   الصوت واإلضاءة  في فنيين ، وتصاريح التصوير أو التسجيل، ويتعامل مع فنيي بناء الديكور    



                    2010 -تــــــــونس                                                                                                                       احلقيبــــــــة    التـــدريبيــــــة   يف مـــجال   اإلعــــــــــالم   العلمــــــــي               

299 

 

، ويتعامل   ه ناءنتاج وأثتعامله مع المعدين وضيوف البرامج، وذلك كله قبل اإل    إضافة إلى    ، والمصورين

لي   وعداد والتنفيذ، ثم مسؤ إلمنسقي ا مع  و،مع عربات اإلذاعة الخارجية في حاالت برامج الهواء       

 يدير هذه المنظومة ويختبر األجهزة       .هوأثناءالتنفيذ  لي األجهزة والمعدات قبل   والصوت، ومسؤ  

مع النص النهائي        ختبارها، ثم يتعامل في مراحل الحقة        ا والمعدات أو يشرف بنفسه على عمليات     

  ، ويتعامل مع فنيي   )االسكريبت اإلذاعي أو التلفزي أو نص الحلقات الخاصة أو سيناريو الفيلم الوثائقي                (

عموم  أو الموسيقى الخلفية في     ،  في المقدمة أو الختام    العنوان سواء موسيقى ،  الموسيقى يالمونتاج، وفني  

ولي الصوت في حجز استديو      ؤ مسومع  ولي مكتبة الصوت والصورة،   ؤالبرنامج، ويتعامل مع مس  

 ويتعامل مع فنيي التزامن وفنيي كتابة       ، ويحجز ساعات مونتاج لالستماع والمشاهدة      ،للتعليق الصوتي   

 . وغيرهم يونالفيديو فونت في التلفز  

نتاج   دارة عملية اإلا إلمهارات ومؤهالت خاصة جد    إلى   عمليات ومراحل تحتاج    م إذن نحن أما 

، وهنا يجب أن يتسم مخرج البرامج العلمية بقدرات ومهارات إدارية             ى بالصورة الفضل  وإخراج البرامج   

التي   مشكالت  بعض ال  لمواجهة  بدائل  الحلول و ال تصرف وامتالك    الفائقة من مرونة في التعامل، لحسن       

 .مرحلة من مراحل العمل   أي  أو في   ، أو في مرحلة المونتاج   ،قد تقع أثناء التصوير  

هواء القدرات القيادية للمخرجين على إدارة طواقم العمل بمختلف مستوياتهم              وتكشف برامج ال 

اعتمد   مهما ي عمل بشر وهو أمر متوقع في  وتأهيلهم بهدوء أعصاب يجنب الجميع الوقوع في الخطأ،           

من فريق العمل في هذه      ممكن األخطاء   وقوع  و .أحدث تقنيات الصوت والصورة واإلضاءة      على 

 .  وهذا هو المطلوب  ،مهارات المخرج ألضيق نطاق     وقد تقلصها    ،قبولة  لكنها غير م ،الظروف 

 يمكن تسجيل المالحظات       ،خراج اإلذاعي والتلفزي للبرامج العلمية     ومن الناحية العملية في اإل       

 : التالية 

 :البرامج المسجلة

 له  قب فريق العمل اإلذاعي والتلفزي بالكامل أمر مهم يتيح    ااالستديو ير في  وجود المخرج إن  

  فهو يراقب  .  مبكًرا تداركها  من ، ويمكّنه  نتاج الوقوف على نقاط القوة وعناصر الضعف في منظومة اإل         

سطوانات والموسيقى     ختبار أجهزة التسجيل الصوتي والميكرفونات وشرائط التسجيل واأل           ا الفنيين في  

رض التسجيل    تعولتجنب  ،وغيرها بحيث يقف على جاهزية االستديو قبل بدء دوران آلة التسجيل      

 أو حتى أعطال طارئة لم يستعد لها      ،أعطال أجهزة لم تختبر  بسبب  أثناء البرنامج عدةللتوقف مرات  
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 من سالمة الكاميرات ومعدات    حقق الت يون، ب  في تجهيز استديو التلفز  وتُتبع هذه الخطوات أيًضا   .نوالفنّي

 .نيالصوت واإلضاءة والشرائط وغيرها وسماعات التخاطب مع المذيع        

ا قبل بدء التسجيل في التفاهم مع مقدم البرامج العلمية على مدة        ا مهم  المخرج دوًريؤديوهنا  

لضيوف، والتواصل باإلشارة     المخصصة ل   دوار والمساحات الزمنية    البرنامج ومدد فقراته وتوزيع األ 

،   امج التلفزية من خلف اللوح الزجاجي بغرفة المراقبة والتحكم أو عبر سماعات األذن مع مقدمي البر    

  ، ختبار أصوات الضيوف، واالتفاق على أسلوب للتدخل    اذاعي والتلفزي و من جودة الصوت اإل حقق التو

 ال يؤدي تجاهلها إلى مشكالت     كي سواء اإلذاعي أو التلفزي في حالة حدوث أخطاء          ، التسجيل  إيقافأو 

و كان خطًأ معلوماتيا، وتلك      ذا تأخرت عملية المونتاج، حيث يمكن نسيان الخطأ حتى ل      إالحقة خاصة    

 . ن يتنبه لها المخرج  أ مشكلة يجب  

ا وهي توثيق البيانات الخاصة        هم جيًدوليها المخرجون ومساعد   إ ية يلتفت   قوهناك جوانب توثي   

اسم البرنامج ـ اسم مقدم البرنامج ـ اليوم ـ التاريخ ـ الساعة ـ رقم           ( بالحلقات على الشرائط      

وهي بيانات هامة لالحتفاظ        ).ورقم الشريط ـ وتوقيت إذاعة البرنامج االستديو ـ اسم المخرج ـ  

 .بالشريط في االستديو إلى موعد إذاعته  

ختبار كل األجهزة والمعدات من صوت وبطاريات        ا الخارجية فيصبح      تأما في التسجيال   

 والذي عيادته أو معمله ي  الضيف فها في مكان اختبار يلزمجهزة تكييف وغيرها، أصوات تشويش وأو

ختبار وضبط الجوانب      ا ال يكون بالضرورة معزوالً صوتيا، وهنا يجب على المخرج اإلذاعي والتلفزي     

 إمكانية حدوث أصوات طارئة في الخلفية، ومحاولة تالفيها           الحسبان  السابق شرحها، مع األخذ في    

ومدى جودتها   ختبار الصورة  اختبار أصوات الضيوف ومقدمي البرامج و    ا وتقليصها ما أمكن، مع   

ماكن   ا على الجودة الفنية في التصوير الخارجي المحكوم بضوء النهار أو الليل، سواء في األ       حرصً 

 على األشرطة مع ترقيم كل شريط  ا راعي كتابة بيانات التسجيل السابق ذكره    تُو .المفتوحة أو المغلقة   

يحدد المخرج    و. )لضيوف  سماء اأشرطة عنوان الموضوع و وبحيث يسجل على األ   ...1،2،3(بالتتابع  

ليها والجمل    إاللقطات التي يحتاج      -سطوانات تسجيل الصوت    أ جزاء من الشرائط أو    أباالستماع إلى  -

 من   أو ال يحتاج إليه نه من الوقوف على ما يحتاج  نتاج برنامجه بما يمكّ الحوارية والمدد التي يتطلبها إل   

 . عناصر الصوت والصور   

 آخر   CD المسجلة التي سيستعان بها في البرنامج على شريط أو         لي ذلك عمليات نقل المادة    ت 

على و ،بنفس ترتيبها في االسكريبت المبدئي بحيث تساعد على سرعة تسجيل البرنامج داخل االستديو 

 . سرعة االنتهاء من مونتاج البرنامج  
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مجه اإلذاعي    يحدد المخرج الموسيقى التي يستعين بها والمؤثرات الصوتية التي يتطلبها برنا     و 

ا لمدة الحلقة أو البرنامج،     النص اإلذاعي أو التلفزي وفقً في ضبط التعليق الصوتي    بويبدأ   .أو التلفزي

دخال عناصر أخرى من       إا دمج ول على المخرج الحقً     التي تسهِّ  ،لمعلق ا  صمتمع تحديد مواضع   

حددة بالدقيقة    ذلك كله في صورة بيانات م      ويوضع . صوت وموسيقى ومؤثرات صوتية أو بصرية   

 . والثانية لتسهيل مهمة المونتاج  

 : المونتاج

وللمونتاج   . صورته النهائية  بفي تقديم البرنامج  تجدر اإلشارة إلى األهمية الرئيسية للمونتاج     

 راءآ وال يشّوهثراء البرنامج   يعمل على إ هذاعية، منها أن في حالة البرامج العلمية اإل    جوانب عدة 

،       قد حدثرغير مبرا يدرك على الفور قطعً    للحديث المنتبهتمع  س فالم.همقوال  أ وهم وتعليقاتالضيوف

بالقطع الحاد في المونتاج اإلذاعي، في منتصف الجمل وقبل اكتمال             معلومة ما التعتيم على أو 

 أحدها على     ىصوات وال يطغ  ألهذا ضرورة الحرفية في المونتاج بحيث تتناغم ا          يعني   و.جابات  اإل

  .  الخلفيات الموسيقية أو المؤثرات الصوتية على أصوات الضيوف أو مقدمي البرامج        يغطال ت، واآلخر

  فإن  ويبعده عن القراءة،  ئ ه القارمشوّ ال أو النص المبتور   حيث يربك  وكما هو الحال في الصحافة،         

تاج إلى     تتطلب عملية المون    لهذا. ي يربك المشاهد المونتاج الذي ال يراعي نهايات الكالم واكتمال المعان       

 . ز عالمي برامجي مميز ال يوصف بالتحيّ  إج انتإتقديم  يسعى إلى فني محترف ومخرج واع   

 بمعناه الدقيق عملية تقطيع    Editing _ Montage:  المونتاج في البرامج التلفزية    وليس   

  ، داخل حجرة المونتاج   -لسينما ا في -يتم على المافيوال  الذي  أو تجميع اللقطات المصورة، و      ،وتوصيل

األفكار والمعاني    ، حيث تتكون  فالم واأل،ات المواد المصورة يئ لكنه عملية تركيب خالق لجز 

 . واألحاسيس والمشاعر واإليقاع والحركة، وتحقيق الوحدة الفنية للفيلم           

مشاهدتها ولصقها بآلة اللصق     بفالمونتير يتسلم لقطات التصوير اليومي من المعمل ويبدأ    

تسلسل السيناريو من  وفق    ، الشرائط المصورة والصوت   توازن لديه لمطابقة     ويستخدم آلة ال  الخاصة،   

 .ى ومواقع اللقطات داخل المشهد من ناحية أخر       ،ناحية 

جري     جميع العمليات التي ت فهو ُيضمِّن  ، المونتاج أهم مرحلة من مراحل العمل الفنيعدُّوُي 

 ويشيع استخدام   .نتاج وبين العرض النهائي   للصوت والصورة الفيلمية والتلفزية بين نهاية التصوير واإل         

 التجميع، والتحديد، والتركيب، والتنسيق،     بما يعني المونتاج   في االستديوهات العربية  المونتاج   كلمة
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 Film - وتسمى في السينما مونتاج الفيلم   ،واللصق، وسلسلة السياق، وترابط التتابع في وقت واحد     
Editing  نتاج ما بعد اإلنتاج  فتسمى مويون ، أما في التلفزProduction Post Editing. على و

 وهو إنتاج    ،في كليهما واحد ا في كلتا الوسيلتين إال أن الهدف      عمليات البناء تمامً  اختالف الرغم من 

 . عمل فني ناجح عن طريق تقديم األجزاء المختارة بعناية من المواد المتاحة        

 :مة بأنه  ف المونتاج في مصر والوطن العربي عا   عرَّوُي 

    تهذيب الفيلم أو شريط الفيديو باستبعاد لقطات غير صالحة من حيث المضمون أو النوعية           

ة المونتاج    م أو تبديل ترتيب اللقطات بطريقة مخالفة لترتيب تصويرها، ويقصد بكل       ،أو إضافة لقطات ما    

 أو المسجلة على فيديو   ،  وهو مجموعة من اللقطات الفيلمية   ،في الواليات المتحدة األمريكية معنى آخر   

وغالًب،ا إليجاد فكرة معينة غير مرتب زمني   توالي أو ،كمرور الزمن ، اا ما يكون موضوعها انتقالي  

 . أو أي مؤثرات خاصة أو حيل أخرى      ، أو االزدواج ،الحوادث، و قد ترتبط الصورة فيها بالمزج    

تلفزية       أو حلقة نقاش  ،ئدة مستديرة األقوال المجتزئة والردود المبتورة في برنامج ما   ومن شأن 

راء أو أفكار       آعالء إ ة صلح  م تشوه صور بعض ضيوف البرامج ل    قد بل  ،مستوى الحوار  التأثير على  

  الباب هنا   ونفتح  (  .يتبناها المخرج أو المعد أو أطراف أخرى مشاركة في حلقات هذا البرنامج العلمي             

الظهور في البرامج العلمية من واقع     عزوف بعض العلماء عن عنهني ونقاش تفصيلي  ذلعصف 

 ). اا ووعيً راء واألقوال فبدوا وكأنهم أقل علمً   آل فيها اجتزاء ا  جرى تجربة واحدة لبعضهم   

 أثناء    حصل في   عن العملية اإلبداعية التي ت the art of the editingر فن المونتاج  عبُِّي 

عن طريق السيطرة اإلبداعية على        ف . المتفرج  تأثير معين على   إحداث جمع عدد من اللقطات بهدف    

 التوتر  إيجاد يمكن ، للقطات والمشاهد   rhythmاإليقاع  وpacing والسرعة timingالتوقيت  

tension      أو الفكاهة ،humor    أو االسترخاء ،relaxation   أو اإلثارة ،arousal،     أو الغضب 

anger،  يبدع، بل هو خليط من الثالثة     افالمونتاج ليس حرفية أو حرفة أو فنًّ        .  أو غيرها من المشاعر 

 . في النهاية إنتاجا مؤثًرا    

باالستعانة    ا  ويتم إلكتروني، ا عن المونتاج السينمائي  ا كبيًرويختلف مونتاج الفيديو اختالفً   

 ووحدة monitors وجهازين للرؤية  video cassette recordersفيديو الهازي تسجيل  بج

من ا تعقيًدو وهي أقل نوعية   ها، ونهايات  قيت بدايات اللقطات      تعمل على ضبط تو  control unitمراقبة  

،    هي القطع فقط     فيه ، وجميع االنتقاالت   offline editingى   سّمتُ والتي  ،معدات مونتاج الفيديو  

لصورة  ا  بإسقاط   إماو ، assemble editing إما بتجميع للصورة والصوت والكنترول تراك       وتحصل
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ا قرارات    في الفيديو أيضً تُسجل و. Insert recordingنفصل هما بشكل م يلك أو ،لصوت فقط اأو 

 لبداية كل لقطة    time code حيث يقوم المونتير بكتابة أرقام الكود الزمني    edit decisionالمونتاج  

السجل مرحلة المونتاج        وتعتمد على هذا  ،الحاسوب   بواسطة  إما   و،ا هذا إما يدوي  حصل ونهايتها، وي 

 فيها    ت أثناءها تنفيذ جميع وسائل االنتقاالت والمؤثرات التي اتخذ         يجري  وonline editingالنهائية   

 أي  ،الشريط الماستر  هو لكن على شريط عالي الجودة يكون     ،   في مرحلة المونتاج األولي     ات قرار

ن اللقطات المصورة من        المونتير عدم التقيد بترتيب السيناريو، حيث ال تمكِّ     ى وقد ير .النسخة الرئيسية  

 .ة ما تم تصويرهدا أفضل اتضح له بعد مشاه    وجد ترتيًبقد نه  أل، أو ذلك

لموسيقى والمؤثرات الصوتية والتسجيالت      اخراج البرامج اإلذاعية عملية مزج   إفي قد تتم و 

الخارجية أثناء تسجيل البرنامج نفسه وداخل غرفة المراقبة الملحقة باالستديو، كما قد تجري هذه         

 وانتهاء التسجيل للتحكم في مستويات الصوت        ،  أثناء إدخال التعليق الصوتي      ،العملية بعد التسجيل 

 . البرنامج ج  وتالفي العيوب التي وقع فيها المونتير أثناء مونتا    

ضافة مواد    عمليات المزج والتعديل والقطع أثناء المونتاج إل    جريأما في البرامج التلفزية فت    

 . قى وغيرها من المؤثرات  فيلمية ولقطات خارجية بجانب الصوت والموسي        

 ) نقاش وعصف ذهني : ( برامج على الهواء

مسؤوليات إضافية في ضبط        في برامج الهواء اإلذاعية والتلفزية     تقع على عاتق المخرج   

ومراقبة كل خطوات وأدوات وطواقم العمل بالكامل، سواء من داخل استديو الهواء، أو من عربات                

مجال هنا للخطأ، وال وجود لعملية مونتاج بالحذف أو الدمج                   اإلذاعة الخارجية المباشرة، إذ ال     

أو التعديل، ومن ثم ال بد من تحكم أكبر في الوقت وفي جودة الصورة ونقاء الصوت، وفي ما يعرض          

أثناء برنامج الهواء من تقارير أو تسجيالت أو مواد فيلمية، وما ترد في البرامج اإلذاعية أو التلفزية                

ت في صورة اتصاالت هاتفية، إضافة لالنتباه إلى الرسائل البريدية التي تصل إلى البرنامج                  من مداخال

على الهواء، في سبيل تقديم برنامج علمي محترف، وهو ما حرصت عليها قناة المنارة في برنامجها                

 ". معكم"، وبرنامجها   "القضية علمية  "

 :  الفيلم الوثائقي العلمي-6 

  خصوصية   وتفرض  زمانية،   أو مكانية  وثيقة  كونه الفيلم الوثائقي فكرة    إنتاج   عملية على  تسيطر

فيال ما   كذلك األمر يكون أن وال بد  الصادقة،   الدقيقة   تزيف الوثائق وال تكذب ال حيث عليه،  عالية

 . عامة  التسجيلي  أو  الوثائقي  يخص الفيلم 
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  ووعيه عقليا، كحفريات   كهإدرا يمكن حقيقي  شيء على  دالة أو قرينة مستند أو دليل  والوثيقة

حربية،      أو زراعية  وأشجار، أو معدات    وغابات وكهوف  وقالع، معّينة، أو مساكن  عصور من وأحياء 

 من لعصر  تعود وأحجار  وعمالت معدنية بردي، أو قطع  أوراق  أو بدائية،  علمية مختبرات  أو أجهزة

 . العصور
 
  ا واألوراق الصفراء التي ارتسمت عليه     ، ى والمبن، والشارع  ، واآللة القديمة  ،المعمل القديم و

مالمح الزمن، والكتب واألجهزة هي وثائق ومفردات أولية ال يمكن االستغناء عنها أو تجاوزها في                

 قدر ، وينبغي  تجميل الصورة، فاألصل هو الواقع  ىفالم العلمية التسجيلية، كما ال يمكن تزيينها بدعو    األ

الحقائق واألرقام واألدلة والقرائن الموثقة          وب ،الزمانية والمكانية   اإلمكان صياغة هذا الواقع بمفرداته   

 .نيبناسه وشخوصه الحقيقي   
 

لكي  لشيء، و الً  فيلم يتضمن تسجي   لي بأنه التفسير اللغوي البسيط مصطلح الفيلم التسجي        ويحدد 

 وليس   ،ا ملموًساقًعبمعنى أن يكون وا ، أن يكون موجوًدا في الواقع وحقيقيا   ال بد أوالً ءهذا الشي  يسجَّل

 للفيلم التسجيلي    ا شامالً تعريف1948ًوقد أصدر االتحاد الدولي للسينما التسجيلية في عام        .معنىمجرد 

عرض بوسائل التصوير المباشر أو    ي مظهر للحقيقة يُ   ساليب التسجيل على فيلم أل  أ جميع "  :جاء فيه 
أو توسيع مدارك المعرفة   ، عمل شيءوذلك لحفز المشاهد إلى  . بإعادة بنائه بصدق عند الضرورة

العالقات     الثقافة أو     وأو لوضع حلول واقعية لمختلف المشاكل في عالم االقتصاد            أ  ،والفهم اإلنسانية 
 ". اإلنسانية

 
حمد كامل   أ من معجم الفن السينمائي تأليف       ى ول الطبعة األ 1973عام  في  في مصر   صدرت و

نوع من األفالم غير الروائية ال ": للفيلم التسجيلي  التالي   جاء فيه التعريف   ،مرسي والدكتور مجدي وهبه
 بل يتخذ مادته من واقع الحياة سواء كان ذلك بنقل األحداث مباشرة كما    ،يعتمد على القصة والخيال   

 ".  من الحقيقة الواقعية    ا قريًببحيث يكون  م عن طريق إعادة تكوين وتعديل هذا الواقع   أجرت في الواقع،    
يختلف الفيلم التسجيلي عن الفيلم العلمي       :بان بين الفيلم التسجيلي والفيلم العلمي قائالً    ن أحمد شع قاَرو

 قضايا تتعلق بالمجتمع وقيمه، ويسلط الضوء على الجوانب        – في الغالب   –في أن األول يطرح  

لم  أو آلة أو كشف علمي ما، فالفي       الدرامية في حياة أفراده، في حين يهتم الفيلم العلمي باختراع           

   ا في حين يهتم الفيلم العلمي بمادية األشياء    التسجيلي يحمل مضمونًا معنوي . 
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أما الفيلم اإلخباري والسياحي وغيرهما من أنماط األفالم التوثيقية ذات الطبيعة المتخصصة،               

 في السياسة أو السياحة إلى غير ذلك، عكس          افهي تهتم في الغالب بجانب واحد فقط، يكون محصورً      

 . فيلم التسجيلي، الذي يتنوع بتنوع النماذج البشرية التي يرصدها      ال
 

، بعد اكتشاف آلة التصوير    " أفالم الرحالت   "وكان هواة الرحالت أكثر من يقبلون على تصوير    

السينمائي بهدف توثيق أوجه نشاطهم، وتسجيل مشاهداتهم، إلعادة عرضها على األهل واألصدقاء من     

 منها هو المعرفة، لذا سمي كذلك بالفيلم          الغرض هو وثيقة تاريخية،     ف ، م الوثائقي  أما الفيل  . قبيل التذكار 

 documentary  ظهر التعبير اإلنجليزي   و. ا بالفيلم العلمي، والفيلم التدريبي      كما سمي أيضً  .  التعليمي

film نجليزي  لفيلم الوثائقي للناس بمواصفات محددة، من خالل المخرج الناقد اإل       لJohn Grierson 

 . 1926األمريكية سنة   » The New York Sun«  في مقال نشره في جريدة    الذي استخدمه 
 

يدور حول فكرة نابعة     و ،روبرت فالهرتي صانع أول فيلم تسجيلي فني في تاريخ السينما          وُيعد 

نانوك رجل   "وأطلق فالهرتي على فيلمه اسم     ". بد أن تقتل  ال تحيىلكي " وهي  ،من موضوع حقيقي 

 " . الشمال
 
 أول فيلم 1926هذا الفيلم الذي عرض سنة  " جريرسون "  المخرج والناقد التسجيلي    دَّعو

واعتبر  .من الفرنسيين وأطلقها على الفيلم    documentary واستعار كلمة وثائقية     ،تسجيلي نموذجي

حداثه    نه رسالة تسجيلية وثائقية موحدة البناء وتطرح الواقع بأ       أ"جريرسون نموذجية هذا الفيلم نابعة من  

 ". المعالجة الخالقة للحدث الواقعي        " وأطلق تعريفه األشهر للفيلم الوثائقي بأنه         ". من خالل رؤية أو فكرة  
م اإلنتاج    قسَّ ، وفيه    السينمائية التسجيلية التي أخذت في االنتشار آنذاك         نواعزه عن غيره من األوميَّ

 . السينمائي الوثائقي إلى مستويين لكل منهما أهدافه     
 
 أن تقتصر عليه تسمية األفالم الوثائقية، أو التسجيلية، حيث االنتقال           ىهو الذي ير  :1ى المستو

  ، والسمو من مجرد الوصف الدقيق للواقع والطبيعة إلى مرحلة إعادة التنظيم والترتيب      

 . ثم التكوين الفني لهذه المادة الواقعية الطبيعية     
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 . التسجيلية  نواع يضم بقية األ  :2المستوى 

 : الفيلم الوثائقي بالخصائص التالية       » Grierson«ز ميَّو
 

     ومن واقع الحياة   ) الذي يتم فيه التصوير  (يستمد الفيلم الوثائقي مادته من واقع المكان   -1

 وال على مناظر صناعية مفتعلة     ، فال يعتمد على ممثلين محترفين ، أدوار األشخاص الحقيقية   (

 .  حد ذاته فالمكان وثيقة في   ) داخل االستديو 
 
 أي التمييز بين األسلوب الذي يقتصر على مجرد وصف القيم          ،التمييز بين الوصف والدراما   -2

 . السطحية للموضوع واألسلوب الذي يكشف عن دقائق األمور بصفة فعالة       
 

 بِّر عناختيار وتنظيم المادة المستمدة من واقع الحياة وترتيبها وتقديمها للمتلقي بأسلوب فني يع          -3

 مخرج الفيلم، بمعنى الوصول إلى المعالجة الخالقة للواقع، وتقديم رؤية القائم           وجهة نظر

 .  كاالعتماد على الواقع والحقيقة   ،باالتصال في موضوع معين لجمهور مستهدف معتمد  
 

ومنذ أن استخدم جريرسون مصطلح الفيلم الوثائقي شاع استخدامه بعد ذلك لتسمية جميع     

 .  مسمى األفالم غير الخيالية على الفيلم الوثائقي      راجاألفالم غير الروائية، كذلك   
 

ومع تطور  .  طوال عدة سنوات من عمره على الصورة والتعليق      يعتمد  ظل الفيلم التسجيلي    و

.  عناصر السينما المباشرة في الفيلم التسجيلي     اعتمادمكن  أتقنيات التصوير والتسجيل الصوتي    

صواتهم الحية وهم يتكلمون ويتعاملون مع     الفيلم التسجيلي وأ   صو خبحيث يمكن تصوير ش 

 . إجراء اللقاءات الحية معهم     كذلك مكن  وأ ،اآلخرين
 

 ويمكن أن تكون الفكرة قضية أو مشكلة أو    ،يعتمد على فكرة نابعة من الواقع الحي والحقائق     -4

 .. . ). موضوع التوائم الملتصقة، أنفلونزا الطيور       (مكان أو زمان أو حدث أو إنسان  
 
 . الفكرة على وجود مادة علمية موثقة وعلى حقائق علمية ثابتة      يعتمد طرح  -5

 
ن إ سيناريو، حيث  المعالجة في المقام األول أكثر من اعتمادها على     اليعتمد الطرح على   -6

 . ر أو بعد المونتاج المبدئي للفيلم الوثائقي     يالسيناريو يمكن وضعه بعد التصو 
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 أو   ،كسسوارات خاصة   إ ي أو أ  ،األزياءوج  الماكيا وال يستخدم أي عناصر مزيفة كالديكور    -7

 . حتى إضاءة يمكن أن تزيف الواقع المصور    
 
 لكن بعض األفالم الوثائقية تطول عن     .يميل إلى القصر زمنيا؛ فلغته هي التكثيف واإليجاز        -8

األمر على طبيعة الواقع الذي يجري       يتوقف  و . مثلها مثل األفالم الروائية الطويلة      ،هذا الحد 

 . على طبيعة الصياغة الخالقة لهذا الواقع        و ،ياغته  وصهتوثيق
 

 يستهدف  الَّأن يكون جادا في مضمونه ال ترفيه فيه، وحياديا وموضوعيا إال في ما ندر، وأ           -9

 .  عام ـ وإنما يستهدف التنوير والتثقيف واإلعالم ـ الدعاية   وجه الربح ـ ب
 

 
ربما بوجه    ، ة التامة في الفيلم التسجيلي     د أحمد شعبان فكرة الحيادية والموضوعي    ومع ذلك يفنّ

هناك رأي يذهب إلى القول بأن من أهم سمات الفيلم التسجيلي      :  بقوله ،عام ال الفيلم التسجيلي العلمي  

هو تميزه بالموضوعية والحياد وبعده عن التحيز، باعتباره يرصد األحداث الواقعية بصورة تلقائية     

 غير أن هذا الرأي غير صحيح على إطالقه،     .ر بوجهة نظر ما  دون الخضوع للتحيز الشخصي أو التأث   

فالفيلم التسجيلي، يعتمد تنفيذه على معدات وأجهزة خاضعة لتحكم األفراد، شأنه في ذلك شأن األنماط                  

 تظل هناك مساحة لالنتقائية واللعب بالحقائق، وتسليط الضوء على زاوية               ومن ثماألخرى من األفالم؛  

 .وتلوين الصورة الدرامية باستخدام التقنيات المختلفة للخروج باستنتاج مقصود            ، ىبعينها دون أخر
 
 

 : عناصر الفيلم التسجيلي
 

 الفكرة  -1
 المادة العلمية   -2
 المعالجة   -3
 صياغة النص والبناء    -4
 شريط الصوت  -5
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 الفكرة -1
 

   ُيعتبُر بال معنى أي فيلم وثائقي علمي يخلو من فكرة هي موضوع أو مشكلة أو ظاهرة          

وقد قدمت قناة المنارة العلمية فيلما شبه تسجيلي يمكن    . أو مالمح شخصية لعالم أو غيرها  

تصنيفه كحلقة خاصة عن عالمة الذرة المصرية الراحلة سميرة موسى، فكرته الرئيسية هي                  

الطموح العلمي الذي ال يعرف المستحيل لفتاة من قلب الريف المصري في أوائل القرن             

 .العشرين
 

 دة العلميةالما -2
 

كيف يمكن أن يمتع ويقنع فيلم وثائقي عن عالمة مصرية لقيت مصرعها في حادث غامض              

من أدلة ووثائق، وأوراق وصور ومستندات       المادة العلمية   بالواليات المتحدة األمريكية؟   

وأماكن، وكتب شخوص من الماضي أو الحاضر، وأصوات متعددة، ولقطات سريعة ناعمة           

  المعاني   كما يجب أن تحتوي المادة العلمية على      . د الشخصية وإسهامها   تشرح وتضيف أبعا 

      فالفيلم العلمي التسجيلي ليس درًسا مصوًرا في التاريخ أو الجغرافيا             .  والمحاور اإلنسانية  

 ينبغي  .بل هو فيلم فني يربط بين الواقع وحقائقه وبين اإلنسان      ، أو محاضرة مرئية مسموعة  

:    جوهر الموضوع أو الفكرة أو الحكاية أو المشكلة       ة بحيث توضح  مي علنسنة المادة ال أذن إ

 .  أسبابها وتداعياتها وآثارها  
 

 : المعالجة -3
 

المطلوب معالجة     : ، وكما ذكر جريرسون ورقال على ي  الطرح الفن أوطريقة تناول الموضوع  

وع الفيلم   هذا هو التحدي، حيث تتوفر مادة علمية كبيرة قديمة وجديدة عن موض      .   فنية خالقة  

وهناك فيلم قصير عنها، ويبقى على      . وفكرته، وليكن األنفلونزا البشرية، أو أنفلونزا الخنازير        

 : من المادة العلمية  المخرج تطويع هذه المفردات، واستخالص ما يلي      
 

 . المعلومات والعناصر الرئيسية التي تخدم فكرة فيلمه         . أ
 . كرةالمعلومات والعناصر الفرعية التي ستظلل هذه الف        . ب
 . الكشف عما وراء واقع الفكرة أو المشكلة     . ج
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       أو لما يتطلبه الموضوع      ، المخرج طريقة الطرح المناسبة سواء لرؤيته الفنية         يحدد وبعد ذلك 

 .  األهداف المرجوة من عمل فيلم أو برنامج عن هذه المشكلة  تتطلبه  أو ما ،  أو المضمون
 

 : االً منها وغالًبا ما تأخذ المعالجة الفنية أشك      
 

 :البناء السردي   -1
 

 الصاعد   . أ
 الهابط    . ب

 

  الحر  يالتداع -2
 البناء المتوازي أو المتقاطع     -3
 )  الصراع (البناء بالتقابل     -4
 البناء اإلخباري التقليدي     -5
 البناء السيمفوني   -6
 البناء عن توظيف الراوي    -7
 ورؤيته البناء وفق وجهة نظر المخرج      -8
 

 

ويمكن للمخرج أن يجمع بين أسلوبين من ).  كيف سنقول؟ (أو ، وهناك الكثير من طرق الطرح 

 من تتابع ؛ كل شيء عادة على  معالجة الفيلم التسجيلي     تشتمل و . قيود على اإلبداع ، فال  أساليب الطرح   

وبمعنى   .ه ومكان التصوير وزمان  ،  والموسيقى،  والصوت ،وشكل الصورة  ، سلوباأل وسياق   ،البناء 

 . ورق ال أو إخراج الفيلم على      ، وحتى الديكوباج ،آخر تشتمل المعالجة على الرؤية الفنية الكاملة        
 

 :  صياغة النص والبناء-4
 

قد يأخذ النص نمط القصة، أو نمط السيناريو الدرامي، وفي كل األحوال هناك بنية محددة           

 . للنص يجب تعرُّفها وفهمها، حيث تسهم هذه البنية في توصيل رسالة الفيلم الوثائقي العلمي           
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مي الوثائقي من حقائق وأفكار وتعليقات وأصوات واقتباسات، وقد ُيدعم          بنى النص العل ُي

بلقاءات حية، لكن ال بد في كل األحوال محافظة النص على تدريجية البناء التصاعدي، أو البناء الهابط                   

بطريقة الفالش باك التي تعرفها السينما جيًدا، حيث تبدأ األحداث من نهايتها، ثم التداعي، والتواصل،                 

 .وإعادة إدخال المشاهد في قلب الحدث من جديد      
 

 story boardويمكن للتكثيف واإليجاز في تقديم النص وتحديد فكرته ورسمها على هيئة قصة    

عصف ذهني بعد  . (اإلسهام في صنع الخطوط العريضة لبناء جيد محكم وممتع في الوقت نفسه       

 ) .ئقية، أو إحدى القنوات العالمية المتخصصة        مشاهدة أحد األفالم التسجيلية العلمية للجزيرة الوثا      
 

 : شريط الصوت -5
 

 : على  الفيلم  في  الصوت شريط  يحتوي
 

   التعليق   . أ
 الصوتية    المؤثرات  . ب
   الموسيقى  . ج
 

 :التعليق -أ
 

 حسب طبيعة موضوعه أو هدفه إلى تعليق مكتوب ومقروء بصوت        ، قد يحتاج الفيلم التسجيلي   و

  .  وتكتفي بالصورة والمؤثرات والموسيقى فقط      ،اع إلى تعليق   وال تحتاج بعض األنو  . مذيع أو مؤدٍّ

،   فالصوت والتعليق يكمالن هنا حقيقة الصورة     .  عندما ال تستطيع الصورة أن تعبروالتعليق ضروري 

إلثارة  ، إضافة إلى دور التعليق في ا   األعدادو ، التواريخ، والنسبة ، والتعبير عن الحجم والوزن  ك

 . ة ـ أو تنويع اإليقاع العام للعمل  يحاء ـ أو تغليف الصور   إلاو
 

،          يكون شارًحا الَّوأ.    وليس العكس  ، يجب أن يكون تابًعا للصورة    يوالتعليق هو خطاب سمع    

  وأن يكون حجمه قليالً .  ما يكون التعليق فوق الصورة أو تحتها      لًبااغ و،أو مفسًرا لما نراه في الصورة   

%   70 ، %50عادة وز زمن التعليق  ا وال يتج . امل والتفكر  حتى يترك لإلدراك البصري المتابعة والتع      

  ى  البالغة هي مالءمة اللغة لمقتض       ت وإذا كان ،  ما لم يكن الفيلم تعليميا أو إرشاديا     ،من زمن الفيلم 

 : أن يكون  فمن مواصفات التعليق الجيد     ،الحال 
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 . بلغة وسيطة مفهومة  امكتوًب -1
 . التراكيب اللغوية المعقدة    تجنب -2
 .  ما لم يتطلب الفيلم ذلك   ، عن التعبيرات البالغية األدبية االبتعاد -3
 . تلغرافية ،   في جمل قصيرة بسيطة التكوين    امكتوًب -4
 ). مكثف ( عن االستطراد واإلطناب   ابعيًد -5
 .  بمعنى أن توحي الجمل بالمعنى المراد توصيله    ، ليس مدرسيا -6
 .  وما فوق ما نراه   ،بل يكون شرًحا لمعنى ما وراء  ، ال يكون التعليق شرًحا لما نراه    -7
 .  فالجمل ذات األطوال الواحدة تبعث على الملل      ،التنويع في أطوال الجمل    -8
  مأل بالموسيقى  ي تُ  أو فراغات لتأمل اإلدراك البصر   ، أو تهوية ،ضرورة وجود فترات صمت  -9

 . أو أصوات المكان  
 
 

 :المؤثرات الصوتية واألصوات الحية  -ب 
 

 

لكل مكان  ، حيث   صوت المكان جزء من حقيقته ، فقة  الحقي يصور إذا كان الفيلم التسجيلي  

 عندما يكون هادًئا      فللبحر أصواته الخاصة     ؛ أصواته التي تعتبر جزًءا أساسيا من مصداقية المكان   

 .  وللريح ولألبواب والحيوانات أصواتها     ، وللمدينة أصواتها  ا، خًبا أو ص
 

تساعد  قد  نفسه أداة تعبير    في الوقت   ، ويمكن أن تصبح  فأصوات المكان أداة موضوعية    

 . المخرج على تجسيد رؤياه  
 

 :الموسيقى -ج 
 

 : ووظائفها في السينما التسجيلية     . للفيلم ىوهي إما معدة أو مؤلفة خصيص   . للموسيقى دور هام
 وتأكيدها، بتنويعات إيقاعية، ويمكن       لعرض الحقائق    من جفاف المحتوى العلمي، وواجهة       التخفيف  

 .  أو موحية بهما   أو على الزمان ، على المكان استخدامها وثيقة دالة  
 

 .تعبيري  أو  واقعي،   بشكل مستقلة  بصورة  أو  بعض، بعضها مع   األصوات  ويمكن استخدام هذه 

نفسها،      في اللحظة    صادرة تكون أن بمعنى الصورة،  مع متزامنة  األصوات تكون أن الضروري ومن

  مع  يمزج بعضها  التي السابقة،    ألشرطةا من  النهائي  الصوت  ويتكون شريط. الحركة   مع ومتوافقة
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المباشر، كأن      التسجيل  أي  للتصوير،  مصاحًبا   الفيلم   تنفيذ أثناء   ُيسجَّل الذي  هو األشرطة   وأهم بعض،

  قبل  فتسجل  األغاني  أو  الموسيقى  أما   .معين بصوت  تدور ماكينة   أو شيء،  الراوي عن   يحكي

 . المونتاج عند الصورة  على وتركب  التصوير،
 

 
 ): األصوات  مزج (ميكساجال
 

 شريط  على  المختلفة    الصوت   أشرطة   فيها  وتُمزج الصوتي،   التسجيل   مجال   في خطوة   آخر وهو

  المكساج  عملية وال تتم ".االستاندرد"األساسية   النسخة  شريط على  الصور بجوار  النهاية  في  ُيطبع واحد

 . وثيقًا  ارتباطًا   بها وترتبط  المونتاج عملية بعد إال
 

 

 : العلميةاألفالم الوثائقية أنواع 
 

 : هناك تقسيمان لألفالم الوثائقية   
 
 : التقسيم األول حسب القيمة - أ

 
 منه إلى السينما،  يون هذا النوع من األفالم هو أصلح للتلفز :األفالم ذات القيمة اإلعالمية   -1

خرجه   إلى الصيغة النهائية قبل المونتاج، ألن منفذه وم         ما يكون  السيناريو له أقرب       كتبيو

ومن ذلك   ، دًما قمدد كل شيء   أماكن التصوير وطبيعتها، ويكاد يكون قد حُ   سلفًا  يعرفان 

بعض الشخصيات     ى لإد توجيهها  اا األسئلة المر بالت التي تجري مع األشخاص، وأحيانً      االمق

ا   أحجامها أحيانً    تحديد   و، اللقطات  تحديدهنا يمكن  و.إلخ…من العمال والمزارعين واإلداريين 

ما يحقق الهدف اإلعالمي المطلوب       ب بكتابة وبناء الموضوع     ، والقيام  على رؤية ميدانية   بناًء

 . من تصوير هذا الفيلم
 
  ،           سواء السياسي   ، هذا النوع من األفالم هدفه كشف الواقع     :األفالم ذات القيمة الثقافية      -2

ا، إنما تكتب    لفً ريو س  ويصعب في مثل هذه األفالم كتابة السينا    .أو االجتماعي، أو االقتصادي     

يكون عادة هو كاتب السيناريو، وليس   قد   فمخرج الفيلم    .الفكرة، ويكتب تصور عام للبناء   

  أي ذي القيمة الثقافية     ، وللفيلم الوثائقي غير اإلعالمي   .بالضرورة أن يكون هو صاحب الفكرة   
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ف زيادة معرفته بحقيقة ما     يستهد بل، ا فهو ال يستهدف التأثير على المشاهد قسري   . أهمية خاصة  

 . ه في التوصل إلى إيجاد الحلول      تساعد، وميدور
 

هذه تضم  و،  دويدار الطاهر في تقسيمه لألفالم الوثائقية إلى األفالم التسجيلية اإلنتاجية     ويذهب

 : المجموعة 
 

 برامج وثائقية  -1
 
 أفالم تسجيلية   -2

 
لمعالجة الخالقة للواقع، فهي          وهي برامج وأفالم تتسق وطبيعة الفن التسجيلي القائمة على ا       

 والتي توفر لها االشتراك في المهرجانات والمسابقات        ،والفنية العالية   ، برامج وأفالم تتميز باإلبداع

 : وهذه البرامج التسجيلية هي   . الفنية المحلية والعالمية    
 
 ىالمجموعة األول 

 
 الريبورتاج  
 التحقيق   
 اإلبراز ـ البرنامج الخاص    

 
 : المجموعة الثانية 
 

 الفيلم التسجيلي التقليدي    
 الفيلم التسجيلي السيمفوني    
 الفيلم التسجيلي التجريبي     
 الفيلم التسجيلي المقالي     
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 الريبورتاج  

 
ثار وأشخاص    آه من أسباب وءا وراّمع و، موضوع حقيقي عن رحلة بحث    ،الريبورتاج 

نظرهم حول   ات  راء الناس ووجه  آ و، أو موضوعية ، أو ظروف قدرية ،وتداعيات ذاتية

طرحها من  في  قترب ت ة قصة خبري  فالريبورتاج  .  أو الفرعية ، وتفاصيله األصيلة  ،الموضوع

 .البناء الدرامي  
 
 التحقيق 

 
 وال يحتمل ،  ال يحتمل اآلراء الذاتية أو االنطباعية      ا  تسجيلي باعتباره لونًا   التحقيق  

ا حول اآلراء العلمية    بل يتمحور دائمً ، التصريحات الوردية أو الخطابية أو االنفعالية        

ولهذا يجب عند المونتاج استبعاد كل اإلجابات التي ال تحمل األدلة           . والموضوعية والموثقة  

 .  عادة الصبغة التساؤلية على بنائه الفني      ، وتغلب والقرائن
 
 

 برامج اإلبراز 
 

Feature    ويصفها لورنس جيليام رئيس البرامج        ، البرامج الخاصة    : يطلق عليها أحيانًا 

بأنها البرامج التي تجمع بين أصالة وموثوقية الصورة والحديث       "B.B.Cلخاصة في    ا

 ومعنى هذا أنها برامج تأخذ من الحقائق الموثقة بالصورة     ،البشري، وبين قوة الدراما

 وفي الوقت نفسه      ،لذلك القدرة على اإلقناع ، وهي تمتلك  والصوت والرأي العلمي مادة لها  

 .  الذي يثير التشويق،ي المتنوع يأخذ طرحها البناء الفن     
 

 فهي تعتمد على إبراز أكبر  ، مالمحي أFeatureوبرامج اإلبراز تأخذ صفتها من اسم   

حلقة    عادة برامجها  تكون  ولذلك . قدر من المالمح العامة للمشكلة أو الزمان أو اإلنسان      

 . وهي أفالم مناسبات في المقام األول     . واحدة فقط 
 

عن هذه المتنوعات،    الحقائق   أكبر قدر منواحتوائها على   بالتنوع الشديد  اإلبراز برامج وتتميز 

 .  هذا الواقع ضروب لكل بل تقديم متنوع  ،ودون البحث عما وراء الواقع  
 



                    2010 -تــــــــونس                                                                                                                       احلقيبــــــــة    التـــدريبيــــــة   يف مـــجال   اإلعــــــــــالم   العلمــــــــي               

315 

 

 
 : في   الوثائقي، وتتمثل الفيلم سيناريو إعداد خطوات

 
 المعالجة   إعداد -
 
  والدراسة  البحث  -
 

  التنفيذي السيناريو   كتابة -
 

   التسجيلي الفيلم سيناريو
 

 فكرة  على يقوم  حيث   الخطوات،   من كثير  في  العلمي  البحث   مع كثيًرا   التسجيلي  الفيلم   يتفق

  العقل   ويخاطب   الفيلم،   اسم  يمثل  عنوانًا المخرج   لها   يحدد مشكلة عليها نطلق أن يمكن ما أو محددة،

 العاطفة، ويتسم    إلى ذلك بعد ينفذ وقد واألدلة، والبراهين  المعلومات  تقديم على  ذلك في ويعتمد  .أساًسا

  مزيد   طرح  في تتمثل قد  ونهاية  بداية له  محدد هدف  لتحقيق  مستهدف جمهور  إلى   والتوجه  بالوضوح 

 . أخرى   في أفالم  االستفسارات من
 

  المناظر   تصف بدقة  وثيقة مكتوبة  فهو  الورق،  على السينمائية   الحركة  وصف هو  والسيناريو،

:   هما بذلك على قسمين،    السيناريو  ويحتوي للفيلم،   المصاحب     وتالص  تفاصيل    مع واحًدا بعد اآلخر 

 . لهما   المصاحب   والمشاهد، والكالم  الحركة 
 
 

أشياء غير متوقعة     حولنا، ومن ثم هناك  الذي  الحقيقي   العالم  مع نتعامل  التسجيلي  الفيلم  وفي

  وهناك أفالم  كتابته،  يف دقيقًا يكون أن السيناريو كاتب  يستطيع ال لذلك للمخرج أو كاتب السيناريو،   

  يحوي مبدئي نظري واعتماد سيناريو  التفصيلي  بشكله  السيناريو  عن التخلي   إلى  المخرج  فيها  يضطر

 . ومرتبة منظمة  للتصوير   خطة  مجرد
 

بصدد سيناريو دقيق ومحكم، كما ال يمكننا أن نترك كل شيء         التسجيلية   األفالم  في  ولسنا

 . المبدئي أو خطة التصوير   للظروف بمعنى التخلي عن السيناريو    
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 : إلى  التسجيلي  الفيلم   في السيناريو  وينقسم
 
 

 : النظري السيناريو -1
 

 . البسيطة   الوصفية   الصور بعض  خالل من للعمل   الفنية الفكرة عن يعبر
 

 : التفصيلي السيناريو -2
 

  حداث،  األ وزمان مكان ويحدد  للفيلم،  مصغر نموذج عن  عبارة الحالة  هذه في السيناريو ويكون

 سوف  اللذين واإليقاع  بالوتيرة   مقدًما يشعر  أن  الفيلم  صانع   أحيانًا، كي يستطيع     اللقطات    وأطوال 

  المؤثرات    أو (الموسيقى  نوعية تحديد ويستطيع كذلك  المونتاج،   عملية  إتمام بعد عليهما  يحصل

 بالكامل   التسجيلي  الفيلم عن  تاما  تخّيالً يعطي   فهو وأحجامها،    اللقطات   وزوايا) المعدة   الصوتية

 .والصوت  الصورة  عنصَري مستوىعلى 
 

 
 : التسجيلي الفيلم سيناريو إعداد خطوات

 
 : التالي    عدة على النحو بخطوات  التسجيلي   الفيلم  سيناريو يمر

 
  the preparation of treatment  المعالجة   إعداد -
 
  carrying out of research  بالبحث   القيام -

 
  the writing of the shooting script ذيالتنفي السيناريو   كتابة -
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 : خطوة  تفصيل كل   يلي في ما  ونعرض

 
 : المعالجة إعداد -أوالً

 
. الفيلم   حولها يدور التي األساسية  الفكرة وتوضيح شرح هي األولى  الخطوة أو المرحلة،   هذه

  الخواطر   من  خاطر   أي ستخدام ا النظرية   الناحية   ويمكن من  فني،   خاطر   هي الفيلم   في  األساسية   والفكرة

 . فيلم  ألي أساسية فكرة  اإلنسانية
 

  غامضة   السيناريو، وإذا كانت   محور فالفكرة    .التام  بالوضوح   األساسية  وال بد أن تتسم الفكرة

 . اإلخفاق    إلى يؤدي فذلك محددة، غير أو
 

  أسلوب  مثل االعتبار،   في نقاط  عدة الفيلم   صانع يضع أن ال بد للمعالجة  اإلعداد  مرحلة  وفي

 الموسيقى             وهل . كليهما على  أو تعليق على أو   منطوق حوار  على يحتوي  وهل،  الفيلم تقديم

  الحقيقة    أسلوب  الفيلم تقديم  في سيستخدم وهل، الفيلم  في  أساسيا مكونًا ستكون ) الصوتية  أو المؤثرات  (

 درامي؟   قالب  في المادة   ستعالج أم
 
 

 : القيام بالبحث -ثانيا
 

 يجب  حيث  الموضوع،   في  مفصل   بحث إلى   الحاجة    تظهر   للفيلم،  األساسية  الفكرة  تحديد عدب

 زيارة من  المرحلة  هذه  وال بد في .بدقة   الفيلم، والتي يجب مراجعتها     سيقدمها  التي  المعلومات  تجميع

 . الفيلم بموضوع  صلة  لها  التي الشخصيات   مع الالزمة   االتصاالت وعمل واألحداث،   التصوير  أماكن
  

  االستعانة من كذلك وال بد بسيطة،  مساهمته  كانت مهما  للمعلومات مصدر أي يهمل وينبغي أالَّ

  عدة، كالكتب    مصادر من  المعلومات على الحصول ويمكن. المتخصصة   الموضوعات   في بالخبراء 

 . المعلومات  وشبكات  والموسوعات  الفيلمي واألرشيف  والجرائد  والمجالت 
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 :التنفيذي  السيناريو كتابة -ثالثا

 
 هذا  إلى  وُيلجأ   .التصوير  للتنفيذ مباشرة، وبداية    السابقة    المرحلة  التنفيذي  السيناريو  كتابة  تعتبر

تلو    لقطة  المرئيات  توصف أن وفيها ال بد  والموضوعات،  الحاالت   بعض في  السيناريوهات من النوع

 :  التالية   بالمعلومات  وتزويدنا  األخرى،
 

 . خارجية   أو  داخلية  كانت ءسوا  اللقطات  عدد -
 وهل هو في الليل أو في النهار؟      التصوير،  وقت األماكن -
 . الكاميرا   طريق عن سنراها  التي  المناطق  -
 . المختلفة   الكاميرا   حركات  -
 

 :  أهمها عدة، من وظائف   التسجيلي  الفيلم  في  وللسيناريو
 
 . فيه يسير الذي الرئيسي  االتجاه  المخرج   يعطي -
 . منها  مادته  يختار أن الممكن  من التي األماكن تعرُّف ل  الفرصة  المخرج   يعطي -
 . تصويرها  المراد للمادة مبدئي تركيز بعملية يقوم  أن على المخرج  يساعد -

 
 :اآلتية على المراجع الحلقة  ه هذتعتمدا

 
عالم بجامعة مصر للعلوم     دويدار الطاهر، السينما التسجيلية، محاضرات لطالب كلية اإل             -1

 .2009  والتكنولوجيا
 
ستخداماته في  ا تجاهاته و  ا: أسس الفيلم التسجيلي    ،  إمام عليىسلو.   ود، سعيد الحديديىمن. د -2

 .79-53 ص 2004العربي،   الفكر  ، دارالسينما والتلفزيون  
 

، الهيئة  188رقم   صدار ، إكتاب الثاني  سلسلة األلف  الفيلم التسجيلي،   ، محمود سامي عطا اهللا -3

 . المصرية العامة للكتاب    
 

 .1973 عام  ى،ولالطبعة األ   ي، معجم الفن السينمائ    مجدي وهبة، .  ود،ل مرسي حمد كامأ -4
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 . ئ، مقالة متاحة على شبكة اإلنترنت      أسس ومباد ،حمد شعبان، الفيلم التسجيلي   أ -5

 
ـ      -6  .1994  ، القاهرة 1عبد المنعم عمر، الفيلم التسجيلي، مكتبة مدبولي، ط

 
 .  اإلخبارية    شبكة النبأ ، الفيلم التسجيلي  الخطوات العملية إلعداد سيناريو     ، زينب الصادق   -7
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 تدريبــات
 

 :التدريب األول 
 
اختر شخصية علمية فريدة في بلدك، وخطط إلنتاج فيلم وثائقي علمي عنها، موضحا فكرة                  -

 .الفيلم وغرضه ومدته ومفردات صناعته ومادته العلمية      
 

 : التدريب الثاني
 
د األفالم الوثائقية العلمية التي تبثها قناة الجزيرة الوثائقية، وحللها وارصد مالحظاتك           تابع أح -

 . عليها وفق ما درست  
 

 :أشكال وقوالب المواد العلمية اإلذاعية والتلفزية -6
 

 

على الرغم من وجود مجموعة من األشكال والقوالب الفنية المتعارفة في البرامج اإلذاعية            

لحديث عن هذه األشكال وتوظيفها في البرامج العلمية، يكشف جوانب قصور عديدة            والتلفزية، إال أن ا    

 . تحتاج إلى المزيد من النقاش بشأنها وبشأن تالفيها، ومحاولة اقتراح أشكال وقوالب أخرى            
 

فقد أثبتت المتابعة العملية لعدة برامج علمية باإلذاعات والفضائيات العربية العامة          

ه البرامج على قالب الحوار المباشر أو المسجل إلى جانب أشكال الحديث                  والمتخصصة، اعتماد هذ  

 . المباشر واألخبار مع تجاهل شبه تام ألشكال وقوالب أخرى       
 

 . وسوف نتناول هذه األشكال بمزيد من الشرح والتفصيل  
 

 : الحوار-أوالً
 

لذات أو مع اآلخر،     من القوالب المهمة جدا، خاصة وأن اإلنسان في حالة حوار دائم سواء مع ا          

لذلك فهو أقرب األشكال والقوالب إلى الناس، وهو إلى ذلك القالب الذي يتحصل بمقتضاه اإلعالمي            

الخبر، التقرير، التحقيق، المجلة، المائدة المستديرة،             (اإلذاعي والتلفزي على كل القوالب األخرى،       

 ). وغيرها.. .التوك شو
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رائها، ما بين حوار للحصول على معلومات أو آراء،           وتتنوع الحوارات بحسب الهدف من إج 

 . وقد يجمع حوار واحد بين هذه األنواع كلها .  أو حوار شخصي لعرض جوانب في شخصية معينة     

ويمكن تصنيف البرامج العلمية الحوارية وفقًا لهذا التقسيم الذي قد يتحكم في تحديد مدة الحوار         

 . لفضائيات العامة أو المتخصصة      نفسه، سواء في المحطات اإلذاعية وا      
 

فحوار المعلومات هو حوار يناقش قضية علمية، وقد يكون طرفه مقدم برنامج أو اثنين، مع                 

وهناك بطبيعة الحال حوار أو موضوع أساسي للحوار،        . ضيف أو أكثر داخل االستديو أو خارجه 

ون في الموضوع، يقدمون    يتحدث فيها ضيوف متخصص     "  التوائم الملتصقة  "وليكن على سبيل المثال    

 . معلومات وحقائق وأرقاًما في إطار الموضوع المطروح         
 

وهذا الشكل كان من أبرز األشكال التي قدمتها قناة المنارة العلمية المصرية المتخصصة في                  

وينطبق القالب      .  ضيوف4 دقيقة ويقّدمه مذيعان ومعهما  60ومدته  " القضية علمية   "برامجها ومنها  

 .على القناة نفسها  " معكم"مج نفسه في برنا  
 

أما حوار الشخصية فهدفه األساسي الشخصية ذاتها أكثر من الموضوع، الذي يتحول على يد       

معد البرنامج إلى خلفية للحلقة، ومن ثم ُيبرز هذا النوع من الحوارات الجوانب المختلفة في الشخصية                     

يف أو العالم، ثم الجوانب اإلنسانية        عبر رحلة الض  " الجوانب العلمية التخصصية    "المتحدثة سواء  

والحياتية التي يشارك بها أي إنسان آخر، وإن لم يكن عالًما، مثل ظروف نشأته وتنشئته، وميوله          

وتفضيالته، ورحالته وأسفاره وهواياته وغيرها من الجوانب المجهولة في حياة الضيف، التي تثير                

 . رغبة المستمع والمشاهد للمتابعة  
 

ل لم يولد الفارابي وابن سينا والحسن بن الهيثم وزويل ومجدي يعقوب وعبد الفتاح        بطبيعة الحا  

القصاص وال مصطفى طلبة علماء، ومن المؤكد أنهم مروا بمطبات ومعّوقات خاصة خالل مسيرتهم            

 .هذه، ويصبح من المالئم في حديث الشخصية تقديم هذه الجوانب للمستمع أو المشاهد      
 

لمية تعتمد على صيغة حوارات الرأي؛ فالعلماء وإن كانت لهم آراؤهم         قليل من البرامج الع  

المهمة والقيمة، إال أن اإلنتاج البرامجي العلمي ربما يتعمد تجاهل هذه اآلراء، وربما يحرص على                

وهذه نقطة جديرة بالنقاش بين مجموعة اإلعالميين      . قولبتها في إطار تصريحات معلوماتية محددة       

 .  اإلعالميين والعلماء أيًضا  المتدربين، وبين
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 :خطوات إعداد الحوار اإلذاعي والتلفزي العلمي -
 

هي ذاتها الخطوات المعروفة لإلعداد البرامجي اإلذاعي والتلفزي لكن مع مراعاة إضافات              

 . خاصة بالضيوف من العلماء المتخصصين في مختلف المجاالت، أو حتى صغار الباحثين             
خر من هذا المحور مصادر البرامج العلمية، إال أننا نتوقف هنا       ونتناول بالتفصيل في موضع آ  

بمزيد من التفصيل عند مناقشة أمرين، األول يتعلق بإعداد أسئلة الحوار أيا كان نوعه، والثاني               

 .يتعلق بإعداد الضيوف أنفسهم  
 
 إعداد أسئلة الحوار مع العلماء للراديو والتلفزيون : األول

 
هور المستمعين والمشاهدين ـ خاصة الجمهور العام ـ علماء          يجهل قطاع عريض من جم   

وأحيانًا تهدر المساحات الزمنية إذاعيا وتلفزيا في أسئلة              . بلدهم أو البلدان العربية األخرى    

 .عامة للتعريف بالضيوف ومجاالت تخصصهم وأبحاثهم      
 الحديثة في اإلعداد    وإذا كان هذا مقبوالً جزئيا في حوارات الشخصية، إال أن االتجاهات      

والكتابة للراديو والتلفزيون تؤكد ضرورة تضمين هذه المعلومات الشخصية في صورة      

فقرات معلوماتية في االسكريبت أو النص اإلذاعي كخلفيات للحوار وليست كموضوع      

 . للحوار ذاته 
 

 :ويشترط في وضع أسئلة الحوار للبرامج العلمية اآلتي      
 

 .ومات والحقائق العلمية ال تعرف لغة المبالغة أو العمومية         الدقة في السؤال، فالمعل    -1
 
وصف األشياء بمزيد من التدقيق والتحديد، وتسمية األمور واألشياء بمسمياتها، فإذا كانت       -2

بعض البلدان العربية قد شهدت حاالت ميالد توائم ملتصقة مثالً، فهل يعقل وصف هذه           

 الحاالت بالظاهرة في السؤال؟     
 

 . ي األسئلة، بحيث ال تتحول المسألة إلى عموميات وافتراضات وتوقعات وتخمينات           المنطقية ف   -3
 

 . البعد عن األسئلة المتعددة المحاور، أو التي تخص جانبين أو أكثر في موضوع الحوار        -4
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البعد عن األسئلة اإليحائية، أو تلك التي توحي باإلجابة للضيوف أو تضع تلك اإلجابة على                  -5

 . اء أكثر الفئات كرًها لهذه النوعية من األسئلة     ألسنتهم؛ فالعلم  
 

البعد عن األسئلة السطحية والمكررة والنمطية، خاصة في حوارات المناسبات التي يتهرب             -6

 . منها الكثير من المصادر العلمية ذات الثقل     
 
البعد كل البعد عن األسئلة المتناقضة، بحيث ال يسأل اإلعالمي العلمي عن الشيء ونقيضه       -7

 لوقت نفسه؟   في ا
 
اللياقة مطلوبة في طرح السؤال بطريقة مختلفة دون االعتماد في صياغته على المباشرة                -8

الفجة أو المحرجة للضيوف، وهي أمور ليست ضد الدقة، وإنما هي ضد اللياقة وآداب           

 . الحديث 
 

تجنب التكرار في صياغة األسئلة، وأن تكرر طرحها بطرق مختلفة، على غرار طريقة           -9

، وهي مسألة مهمة لتأكيد صدق وثبات   Double Checkر وإعادة االختبار   االختبا

أجوبة المصادر بالمنطق نفسه الذي تتبناه صحف االستبيان في البحث العلمي، والصحافة                  

 .االستقصائية في مجال اإلعالم    
 

يميل العلماء والباحثون إلى التنظيم والترتيب المنطقي، لذا قد يكون مالئًما في أحيان                 -10

ثيرة طرح أسئلة تراعي التسلل المنطقي أو التتابع الزمني أو السياقي، حيث إن االبتعاد عن          ك

المنطقية في الطرح أو الترتيب قد ال يسبب إرباك الضيوف فحسب، بل إرباك الجمهور          

 . المتلقي خاصة جمهور اإلذاعة    
 

ناة  الحرص على طرح أسئلة بلغة تصويرية تجسيدية خاصة في الراديو، حيث إن ق         -11

التوصيل والتلقي تعتمد على الصوت اإلذاعي، الذي يجب أن يحمل نصا يمكن تصوره        

 . لتسهيل مهمة إدراكه وتمثيله معرفيا في الجهاز اإلدراكي للمتلقي       
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ويؤكد علماء النفس المعرفي، أّن الصور أسهل في إدراكها واستيعابها من الكلمات، وحيث         

ز مفردات العمل اإلذاعي، فمن الضروري اللجوء للغة تصويرية            إن الكلمة المنطوقة هي أبر      

Pictorial    تجسد المجردات وتقربها ألذهان المستمعين، وهي مهمة مشتركة يتحمل ِعْبَأها 

 . مقدُِّم البرنامج وضيوفُه على السواء   
 

األسئلة المرتبطة بإحصاءات وأرقام، تحتاج إلى توضيٍح بالتلوين الصوتي والتكرار           -12

ة تكرار بعض األرقام واإلحصاءات حتى تثبت في ذهن المستمع، في حين قد يعتمد       وإعاد

التلفاز على الشريط أسفل الشاشة في كتابة وعرض هذه األرقام والنسب، وكذلك االستعانة            

بالرسوم الجرافيكية والصور في تبسيط مثل هذه النوعية من المعلومات فيما يعرف بالرسوم      

 . Info graphicالمعلوماتية   
 

 إعداد الضيوف للحوار: الثاني
 

تتعلق هذه العملية بإعداد الضيوف وتهيئتهم للحوار، حيث إن القدرات االتصالية للعلماء قد ال تكون           

مكتملة أو قد تكون غائبة تماًما، وهو ما قد يؤدي بالحديث إلى لغة علمية توصف أحيانًا بالجفاف، كما                      

الضيف المتخصص بأنه أشبه بالمحاضرة منه بحديث موجه           قد يوصف أداء العالم أو الباحث أو       

 .لجمهور المستمعين والمشاهدين 
 

تبدأ عملية إعداد الضيوف بمجرد وصولهم إلى االستديو أو مكان التصوير، ويجري االتفاق على       

طريقة جلوسهم وطريقة حديثهم واللغة التي يتحدثون بها، حيث قد تكون لغة البرنامج الفصحى تماًما          

 . ي حين يميل أحد الضيوف إلى العامية، أو المزج بينهما أو العكس        ف
 

كذلك يرسم مقدم البرنامج ومعده مًعا طريقة تناول المتحدثين للمصطلحات العلمية بترجمتها                 

 . أو تعريبها سواء باإلذاعة أو التلفزيون 
 

د واإليجاز الواضح في      يقع حديث بعض العلماء بين اإلسهاب الشديد في الشرح، والتحفظ الشدي         

اإلجابة حسب طبيعة كل شخصية وطبيعة التخصص، وطبيعة السؤال نفسه، خصوًصا تلك النوعية من                     

 . األسئلة المغلقة  
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وقد تبدو هذه المسألة وكأنها حالة عامة مع كل الضيوف وليس ضيوف البرامج العلمية فقط، لكن         

 آلية سير الحوار ومدة البرنامج ومدة الحلقة       في حالة ضيوف البرامج العلمية، من الضروري شرح     

الصافية بدون عنواني المقدمة والختام، ومحاولة مشاركة الضيوف في هذه اآللية وربطها بعدد األسئلة             

وعدد المداخالت الهاتفية أو الرسائل البريدية وعدد التقارير المذاعة والمصورة، إن وجدت، والمساحة            

ي والتلفزي، وبحيث يدرك الضيف المساحة الزمنية التي يتحدث فيها                الزمنية للنص الصوتي اإلذاع    

إلجابة أي سؤال تقريًبا، حتى ال يتعرض حواره للمقاطعة والبتر من جانب مقدم البرامج، وحتى ال         

 . تطرح األسئلة دون الحصول على أجوبة، أو أجوبة كاملة ومقنعة        
 

 في ضبط موقعهم من كاميرات التصوير في        وتفيد هذه الجلسة التمهيدية إلعداد الضيوف للحوار    

حالة التسجيل التلفزي، خصوًصا أن بعض الضيوف يتركون مجال التصوير البصري، ويشردون           

بأذهانهم إلى فضاء بعيد، وربما يغيرون جلساتهم، أو وضع جلوسهم، أو يحلقون في سقف االستديو                

 .أو مكان التصوير 
 

اما عن العلماء باعتبارهم أشخاص يفتقدون للهندام وال     والصورة الشائعة التي تقدمها الدر  

يبالون بمظهرهم، خصوًصا وأن أغلبهم يقاطع الكاميرات واألضواء، ولهذا األمر سلبيات عديدة، إذ               

 . تُظهر البرامج العلمية العلماء في صور قد ال تليق بهم وال بمكانتهم وال بفكرة تقديمهم كنماذج للقدوة      
 

ل من التنسيق يمكن تفنيد هذه الصورة التي ال نقبل تعميمها وفي الوقت    والمتصور أنه بقلي 

 . نفسه، ال يمكن اإلسهام، ولو بطريق غير مقصود في بثها ونشرها لدى جموع المتلقين      
 

 :  التحقيق اإلذاعي والتلفزي-ثانًيا
 

 مفهوم التحري  ُيعد التحقيق اإلذاعي والتلفزي من األشكال اإلذاعية والتلفزية المهمة، فهو ُيبرز    

والتحقق من فكرة أو قضية أو موضوع أو ظاهرة، ومحاولة تناولها من مختلف جوانبها، ومحاولة              

عن طريق استضافة أطراف ومصادر متعددة       " المعلومات، واآلراء، والحقائق      " عرض مختلف جوانب  

حياتهم   أو يمس الموضوع جانًبا ما من    ) وغيرهم...متخصصين، تنفيذيين   (ذات صلة بالموضوع   

 . واهتماماتهم
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ويستمد التحقيق قوته ليس فقط من تعدد مصادره، بل بعمق معلوماته وبالجهد البحثي في            

إعداده، كما يستمد جاذبيته للمستمع أو المشاهد من تنوع األصوات المعروضة وكذلك الصور التي             

ى الثروة السمكية يتضمن  فتحقيق حول تلوث المياه في مجرى النيل وأثر ذلك عل    . يتبعها المشاهد 

أصواتًا متعددة ابتداًء من صوت النهر والصيادين واألهالي الذين تعتمد حياتهم على خير النهر،           

وأصوات المصادر من العلماء المتخصصين والخبراء والتنفيذيين، والمصورين، وربما المستوردين،         

والضيوف وحركة مراكب الصيد    وصور لمواقع التلوث، والملوثات، واألسماك النافقة إن وجدت،      

 . وصور معملية للمياه، وملوثاتها وطرق قياس معدالت التلوث       
 
 

أغلب التحقيقات اإلذاعية والتلفزية في المجال العلمي من النوع المسجل غير الحي، ويتيح هذا             

لمعد ومن  النوع تحكًما أكبر في زمن البرنامج، خالفًا للتحقيق الحي، الذي يحتاج إلى سيطرة أعلى من ا              

 . مقدم البرنامج ومن المصور والمخرج  
 

وقد تستعين التحقيقات التلفزية بإمكانيات أكبر وساعات إنتاج ومونتاج أكبر وتصوير داخلي                

 . وخارجي لتدعيم المحتوى البصري بأكبر كم من المعلومات والحقائق واآلراء       
 
 Feature" الفيتشر: "ثالثًا

 
 أو موضوع المالمح؛ سواء مالمح شخصية أو فكرة أو        اإلبرازFeature" بالفيتشر  "يقصد 

حدث أو قضية مع عرض معلومات عنها مدعمة بآراء ولقاءات حولها بما يشبه تقديم الخدمة اإلذاعية              

 . والتلفزية 
 

تلفزي عن الحيوانات األليفة في المنازل، أنواعها وأساليب تربيتها ورعايتها                " فيتشر "عمل  : مثال

ومخاطرها ومضارها على أهل البيت، مع عمل لقاءات حول كل فكرة، أو محور                  وإطعامها وعالجها،    

 . من المحاور السالفة الذكر    
 

اإلذاعي بسرعة اإليقاع سواء اللقاءات التي تتم في أقل من دقيقة، إضافة إلى النص              "  الفيتشر"يتسم 

 . اإلذاعي المكثف والقصير  
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 لبعض الضيوف، إال أنه ال يرقى إلى مستوى   يعرض معلومات وحقائق وآراء " الفيتشر"ومع أن 

 . التحقيقات المتعمقة، بل يقف عند حد عرض الفكرة أو الموضوع      
 

إلى نص إذاعي وتلفزي رشيق األسلوب جذاب، قصير، سريع، على هيئة طلقات      " الفيتشر  "يحتاج 

 . عةسريعة وكبسوالت معلوماتية، وآراء خاطفة، ولقطات متنوعة وسريعة تغطي الموضوع بسر          
 

 : المجلة اإلذاعية والتلفزية-رابًعا
 

المجلة من أكثر األشكال اإلذاعية جذًبا للمستمع والمشاهد على السواء، وهي من أحدث هذه          

 . األشكال
 

والمجلة مزيج من األشكال اإلذاعية والتلفزية المتعارفة، وتميل إلى الطول في مدتها، حيث قد            

 األخبار والتقارير العلمية، إضافة إلى الحوارات، والتحقيقات،             دقيقة أو أكثر، ألنها تضم30تصل إلى 

 . ، والمناقشات والمنوعات واألغاني   Feature"  الفيتشر"و
 

تتنوع المجالت اإلذاعية والتلفزية ما بين المجالت المتنوعة واإلخبارية والمتخصصة، كأن            

ومات علمية وأخباًرا وتقارير،    تخصص اإلذاعة أو القناة العامة مجلة متخصصة في العلوم، تقدم معل      

 . وحوارات سريعة، وتحقيقات تتخللها منوعات وخلقيات موسيقية وربما أغنيات أيضا          
 

 دقيقة مقسمة على    30وتفيد تجربة قناة المنارة العلمية في تقديم مجلة علمية متخصصة مدتها              

موسيقية، ومعها عنواني    خمس فقرات ال تزيد مدة الفقرة عن خمس دقائق تتخللها فواصل معلوماتية و            

 ". المجلة العلمية   "المقدمة والختام للبرنامج الذي حمل عنوان      
 

 : ومن العيوب التي ينبغي أن تسلم منها المجالت التي توصف بالعلمية المتخصصة ما يلي         
 

 . الخلط بين المعلومات العامة وبين المعلومات والحقائق العلمية المتخصصة              -1
 

؛ فالحقيقة والخبر موضوعيان، أما الرأي ففيه من ذاتية صاحبه،                الخلط بين الحقائق واآلراء       -2

 .سواء كان ضيفًا في البرنامج أو مقدًما له     
 

سوء اختيار الموسيقى في المجلة العلمية، فال تأتي منسجمة مع اإليقاع الرصين الجاد                   -3

 . للمحتوى، حيث تصبح صاخبة بال جدوى، وكذلك األغنيات التي تتخلل هذه الفقرات          
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نظًرا إلى سرعة إيقاع المجلة العلمية بإخراجها اإلذاعي والتلفزي، فإنها تتطلب مهارات              -4

خاصة في اإلعداد والتقديم، أبسطها الجاذبية واللباقة، وقصر الجمل اإلذاعية والتلفزية،           

 . وتقديمها بتقطيع مرن إذاعيا، وبتقطيع سلس مع الصور واللقطات التلفزية        
 

المتخصصة في قناة عامة على تناول موضوع واحد تحاول تغطية جوانبه                 تركز المجلة العلمية      -5

المختلفة عن طريق األشكال والقوالب الفنية المتنوعة؛ لذا ال يفضل أن تناقش هذه المجلة في                

هذه القناة أكثر من موضوع واحد حتى ال يتشتت انتباه المشاهد، وحتى تحظى بالمتابعة     

 . الجماهيرية  
 

 :لة العلمية في اإلذاعة والتلفزيون خطوات إعداد المج
 

نظًرا إلى تشابه المجلة اإلذاعية والتلفزية مع المجلة بمفهومها الصحفي، من حيث كونها صفحات            

موضوعات متعددة، لها ترتيبها، يحتاج إعدادها         /  وأبواًبا أو أقساًما نستمع أو نشاهد عبرها إلى موضوع       

وتتلخص خطوات إعداد المجلة اإلذاعية والتلفزية في       . مخرج إلى جهد مشترك ما بين المعد والمقدم وال

 : ما يلي
 
 . تحديد موضوعات وأفكار المجلة ومحاورها     -1
 . الموضوعات / تحديد الهدف من طرح الموضوع  -2
 . البحث وجمع المعلومات    -3
 . اختيار الضيوف من مصادر المجلة    -4
 . ضوعاتالمو / تحديد األشكال والقوالب الفنية المستخدمة والمالئمة للموضوع       -5
األصوات المراد تسجيلها، وكذلك الصور واللقطات المطلوبة لتغطية موضوع             / تحديد الصوت  -6

 . المجلة 
تحديد الخلفيات الموسيقية والغنائية والمعلوماتية والمؤثرات الصوتية والبصرية المطلوبة لدعم               -7

 رقمية أو  تقديم المحتوى العلمي، سواء أكانت صوًرا أم رسوًما جرافيكية شارحة لمعلومات    

 . غيرها
 .كتابة فقرات النص اإلذاعي التلفزي للمجلة بصورته المبدئية         -8
 . اختيار مقدمي المجلة وبدء التسجيل      -9
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مونتاج المجلة وفقًا السكريبت نهائي بعد حذف وإضافة بعض الجمل والمواد          -10

 .األرشيفية الصوتية أو الفيلمية المصّورة     
 

 :  األخبار والتقارير اإلخبارية-خامًسا
 

يأتي بث الخبر العلمي واختياره في القنوات العامة، وكذلك اإلذاعات، وفقًا لمعايير غربية بحتة                  

 .  األهمية- الجدة- الشهرة- الصراع  - المنافسة  - الضخامة   - التفرد- الغرابة   - اإلثارة-: منها
 

متخصص  وبعيًدا عما هو معيار غربي أو شرقي، يجب من البداية مالحظة الخلط بين ما هو علمي       

وما هو سياسي، حيث تعاني اإلذاعات والقنوات، سواء العامة أو المتخصصة من غياب القالب الخبري                     

الحي إلى حد بعيد، فلم نعد نسمع أو نشاهد، إال في ما ندر، تقارير من مراسلين حول العالم يقدمون          

 . لرياضية تقارير ورسائل علمية على غرار التقارير الخبرية السياسية واالقتصادية وا        
 

رياضة، سياسة،    (وربما يقول قائل إن اإلنتاج الخبري أكثر ثراًء في التخصصات األخرى      

، وبحجم يفوق اإلنتاج الخبري العلمي، وهو قول غير دقيق في عصر يوصف بأنه                  )وغيرها.. .اقتصاد 

،   " التقنيةجامعة الملك عبد اهللا للعلوم و  "عصر العلم، وفي عصر يشهد ميالد جامعات تقنية وأحدثها   

ومراكز علمية وبحثية متخصصة، كما يشهد كل يوم بزوغ فروع علمية وبحثية وتخصصات بالغة           

الدقة في مجاالت العلوم المختلفة، إضافة إلى كمٍّ هائل من الدراسات والبحوث والكتب العلمية التي                         

 أحد، فضالً عن تصفر أوراقها على رفوف المكتبات، ويحيا ويموت أصحابها دون أن يشعر بها وبهم    

 . االبتكارات واالختراعات والظواهر الطبيعية التي تحيط بنا         
 

ويفيد إعداد التقارير الخبرية العلمية في المزج ما بين الحقائق والمعلومات العلمية وآراء          

العلماء والباحثين المتخصصين، مع ربط التقرير بسياق تتابعي وفقًا لبنيته كمقدمة يتبعها جسم يحوي               

ل وخلفيات معلومات وآراء وخاتمة تلخص أو تقدم نتيجة أو تطرح تساؤالً مهما أو تحمل حالًّ                تفاصي

 .أو وعًدا
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 : الحديث المباشر-سادًسا
 

. يصنف البعض الحديث المباشر في إطار األحاديث، إال أنه يختلف عن األحاديث األخرى           

لومات واألفكار ويتوجه بها إلى جمهور         فالحديث المباشر هو حديث من شخص واحد يمتلك المع     

 . المستمعين أو المشاهدين
 

وبطبيعة الحال يعتمد الحديث المباشر، بصفته قالًبا إذاعيا تلفزيا على نص جيد الكتابة                

واإلعداد، خصوًصا وأن هذا الحديث قد يستغرق خمس دقائق إذاعية أو عشر دقائق تلفزية إذا كان في     

 .صورة برنامج مستقل 
 

الحديث المباشر اختباًرا لكاتب االسكريبت في اإلعداد والتخصص، واختباًرا لمقدم               ويعدُّ 

البرنامج في التقديم المحترف، حيث تتسم كتابة الحديث المباشر بلغة سريعة ومتنوعة، ومفردات       

وقد تزاوج بين عامية المثقفين وفصحى    . مشحونة بالمعاني المبسطة، سهلة الفهم واالستيعاب    

متخصصين، خصوًصا وأن مقدم البرنامج يحاول في الحديث المباشر إيجاد حالة من األلفة مع أذن           ال

 .المستمع وعين وأذن المشاهد
 

 . يتناول الحديث المباشر فكرة واحدة أو موضوًعا واحًدا، وقد تتخلله كبسوالت معلوماتية سريعة        
 

 : الموائد المستديرة والمناقشات-سابًعا
 

ذاعية التلفزية المفتقدة في بعض برامجنا العلمية، ومن مسّماها يمكن أن نفهم بنيتها           من القوالب اإل  

اإلذاعية التلفزية، حيث تعتمد على مذيع أو أكثر يستضيف مجموعة من الضيوف يشكلون دائرة حوار              

 . ونقاش، تتخلله مناقشات وأسئلة ومداخالت مسجلة أو حية لضيوف من داخل االستديو أو خارجه             
 

 : ًرا إلى تعدد ضيوف المناقشة في   ونظ
 
 .المائدة المستديرة  -
 . المناقشة الجماعية     -
 .الندوة -
 . المناظرة العلمية   -



                    2010 -تــــــــونس                                                                                                                       احلقيبــــــــة    التـــدريبيــــــة   يف مـــجال   اإلعــــــــــالم   العلمــــــــي               

331 

 

 
فإنها تحتاج إلى بنية خاصة في اإلعداد والتقديم والتنفيذ ككل، حيث توزع فيها األدوار               

ل التغّيرات   فإذا كنا، على سبيل المثال، بصدد مناقشة حو     .  صاتهموالمحاور على الضيوف، حسب تخصّ     

المناخية، وفيها ضيوف من وزارة الزراعة والري والبيئة وأساتذة علوم، نوزع األسئلة في االسكريبت       

وهنا يأتي دور   .  بحيث تغطي التخصصات الموجودة في االستديو، وتغطي جوانب الموضوع المختلفة                

إجابات الضيوف      مقدم البرنامج في ضبط إيقاع المناقشة، وضبط سير الحوار، كي ال تتداخل     

بتعارضها أو توافقها في ما بينهم، ولتجنّب تداخل أصوات الضيوف ومقدم البرنامج، وربما أيًضا         

 .صوت مداخلة أو تعليق من جمهور االستديو أو من خارج االستديو     
 

 : والمسابقاتTalk Show برامج التوك شو  -ثامنًا
 

ة هذا القالب في تقديم البرامج العلمية، وإن          تفتقد القنوات واإلذاعات العربية العامة والمتخّصص         

 دقيقة، والعاشرة   90شاهدنا بعض تطبيقات له في حلقات استثنائية ضمن برامج كالمية عامة، مثل       

 .مساًء، وحالة حوار في التلفزيون المصري       
 
 

وتعتمد برامج العروض الحوارية الكالمية في فكرتها على مشاركة الجمهور الذي يحضر موقع         

سجيل سواء في االستديو أو أي مكان آخر، وبحيث نحس بنبضه، ونسمع صوته وتفاعله، ونشهد        الت

ويعتمد هذا القالب المتمّيز بالتفاعلية العالية، على استقبال رسائل         . أيًضا مداخالته أثناء الحلقات      

إلى    عبر الهاتف الجوال أو عبر البريد اإللكتروني أو الفاكس، إضافة      SMSالجمهور القصيرة  

، وكلها   News barاالتصاالت الهاتفية والرسائل القصيرة التي تعرض على الشريط المتحرك              

 . وسائل تضفي على هذه النوعية من البرامج حيوية عالية   
 

أو العروض الكالمية ترتبط بطبيعة البث المباشر على          " التوك شو "ويمكن القول إن برامج  

ن البرامج العلمية هي من النوع المسجل، وهذه نقطة         م% 90ومّما يؤسف له أن أكثر من     .  الهواء

ضعف وفقر تعاني منهما البرامج العلمية، ولذلك ال تغري الجمهور بأن يشارك فيها كغيرها من برامج               

 . الهواء، التي كثيًرا ما يحاول الجمهور االتصال بها والتواصل معها ولو على سبيل التجريب          
 

 إعداد جيد جدا وسيطرة عالية في التقديم ليس فقط لضبط              تحتاج برامج الهواء الكالمية إلى     

 . المحتوى الذي يسمعه الجمهور أو يشاهده، بل للتحكم في زمن البرنامج والزمن الكلي لحلقاته       
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وقد تأتي ضمن برامج العروض الكالمية المسابقات التي تستهدف جمهور االستديو، أو جمهور           

ومن المؤسف أن تفتقد البرامج العلمية قالب المسابقات، الذي يمكن          . المستمعين والمشاهدين في المنازل  

التعامل معه على أنه قالب مستقل له بنية معلوماتية، وله مقدمة شارحة لطبيعة كل مسابقة ومستوياتها              

إضافة إلى فقراتها،        . ومراحلها، وشرائح الجمهور المستهدف بها، سواء داخل االستديو أو خارجه       

مها بلجان تحكيم علمية متخّصصة تشاهد أداء المتسابقين وتستمع إليهم، وتقيم هذا كله               وأسلوب تحكي  

 . وصوالً إلى الحلقات النهائية     
 

والمشكلة أن خلطًا واضًحا يحدث باستمرار بين المسابقات العلمية التي نقصدها وبين سباقات          

ألسف على أنها برامج مسابقات       فاألخيرة أكثر شيوًعا، وتصنف ويا ل  . المعلومات العامة والثقافية     

أو في قالب مستقل،    " توك شو"علمية، لكن ما نقصده بقالب المسابقات العلمية، سواء كان في صورة       

 :هو
 

اإلعالن المسبق عبر وسائل اإلعالم المختلفة عن موضوع السباق العلمي، وهو ما حدث مع            -

الذي تتبنّاه بريطانيا عبر     "  الشهرة مختبر" الذي تبنّته قطر، ومع تجربة      "  نجوم العلوم "برنامج 

 . مراكزها الثقافية في العواصم العربية، ومنها مصر      
مشاركة هيئات علمية في إعداد وتمويل موضوع المسابقات العلمية، كأن تنظم مسابقات بحثية،                 -

أو في مشروعات تخرج علمية هندسية، أو ابتكارات واختراعات، أو حتى بحوث علمية         

 . نظرية 
 . احل وشروط ومعايير لمشاركة الجمهور في المسابقات       تحديد مر -
 . توضيح المعايير والضوابط التحكيمية لهذه المسابقات       -
 . تحديد خطط وأماكن تصوير الحلقات      -
 .إتاحة فرص المشاركة والتصويت من جانب الجمهور         -
 

  ومحاولة تسويق هذه النوعية من البرامج والخروج فيها للتصوير في الطبيعة، في الصحاري         

 . والغابات ووسط الجبال والزراعات لتكون سباقًا حقيقيا في الطبيعة         
 

 :  البرامج الوثائقية-تاسًعا
 

وسوف نتناول إنتاج     .  تنقسم إلى برامج أو أفالم وثائقية أو حلقات برامجية خاصة شبه وثائقية               

 . وإخراج الفيلم العلمي الوثائقي بالتفصيل       
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"   المنارة العلمية المصرية   "قيات التي قدمتها قنوات مثل      لكن تجدر اإلشارة إلى سلسلة الوثائ   

"  روسيا اليوم"في خدمتها الناطقة بالعربية، و    " سي.بي .بي"وكذلك  " المجد الوثائقية  "و" الجزيرة الوثائقية "و

 . وغيرها
 

وترتبط البرامج الوثائقية عامة بالواقع، وال تستخدم ديكورات مصنّعة، وال تلجأ إلى           

فإذا كنا    .  إنما تعتمد على التصوير في مواقع األحداث والظروف والظواهر الطبيعية         ، وتاالستوديوها

، وتتبع مراحل الكسوف عبر    "بكاميراتنا  "بصدد إنتاج حلقة خاصة عن كسوف الشمس يمكننا رصدها       

مراصدنا العلمية وفي الطبيعة وبالرجوع ألشخاص حقيقيين من الخبراء أو الجمهور العام ليتحدثوا عن           

 . اهرةالظ 
 

يعتمد البرنامج الوثائقي أو الحلقات الوثائقية الخاصة على الفكرة الواضحة، وربما المعالجة غير                    

ويلعب المكان الحقيقي دور البطولة في الكثير من البرامج واألفالم الوثائقية، إضافة إلى                  .  المباشرة

 . الصوت البشري وأصوات الطبيعة    
 

لم الوثائقي إلى القصر الزمني قدر اإلمكان، حيث قد يقع ما       يميل البرنامج الوثائقي، وكذلك الفي 

 .  دقيقة على األكثر30-10بين 
 

صيد التماسيح   "ومن أبرز الحلقات البرامجية الوثائقية التي قدمتها قناة المنارة العلمية المصرية               

 . وغيرها" توأم قوص" "نظرة على الكسوف " "
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 تــدريبـات
 

 :التدريب األول 
 

وتمكنت   . قدم الدكتور أحمد زويل محاضرة مهمة حول التعليم والعلوم والمستقبل في بلدك       -

باعتبارك مقدم برامج علمية من االتفاق مع العالم المصري الكبير على إجراء حوار لبرنامجك        

.      دقيقة، هو ما يسمح به وقت العالم    20التلفزي، شريطة أال يستغرق الحوار     /اإلذاعي

 ).  دقيقة30بأن وقت برنامجك    علًما (
 
 . حّدْد أسئلة الحوار   •
 

 

 . التصوير المقترح   / حّدْد مكان التسجيل  •
 

 
 . حّدْد نوع الحوار الذي تجريه   •
 

 
 . َضْع مقدمة مالئمة لحوارك    •

 
 

 : التدريب الثاني
 

 النص المتاح عبر هذا الرابط     
 http://www.elaph.com/Web/Health/2009/10/497255.htm 

 
والمطلوب االستفادة   "  النوم وما يرتبط به من مشكالت وأمراض  "هو تحقيق صحفي عن    

تلفزي عن الموضوع ذاته، مع اقتراح ما تراه مناسًبا من          / إذاعي " فيتشر"بالمعلومات المتاحة وعمل     

 .سواء لإلذاعة أو التلفزيون  "  الفيتشر"لذي يستغرقه هذا  إضافات في الموضوع، وتحديد الوقت ا     
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 : التدريب الثالث
 

تعمل مراسالً متخصًصا إلذاعتك بدولة تونس، وطُلب إليك تقديم ثالثة تقارير إخبارية ال تزيد مدة            

 : الواحد منها على خمس دقائق من داخل     
 
 .معهد باستور -1
 . المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة      -2
 . هد البحوث البيطرية  مع -3
 . المعهد العالي للتكنولوجيات الطبيعية بتونس       -4
 . المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس      -5
 

حّدْد خطواتك إلعداد التقرير واقترح موضوعه، واكتب مقدمته، وحّدْد ضيوفه ومصادر           

 . معلوماته
  

 : مصادر البرامج العلمية اإلذاعية والتلفزية

 

ق في الحديث عن مصادر البرامج العلمية، سواء في اإلذاعة أو التلفزيون، تنبع من         نقطة االنطال   

خصوصية هذه النوعية من البرامج، وإن اتفقت معايير اختيار وتقويم المصادر فيها مع مصادر       

 . البرامج العامة اإلذاعية والتلفزية   

 

عالم التقليدي، كما يسميه    ولمزيد من التوضيح نقول، إن عصر اإلعالم الجديد أو البديل لإل 

بقطع النظر عن دراسته وتأهيله وتخصصه وموطنه وجنسيته ودينه     (البعض، قد أغرى كل فرد  

بأن يصبح مصدًرا وجزًءا مهما من عملية االتصال والمحادثات التي تدور حول       . .. ) وتفضيالته

شهدها المحطات       الموضوع، مهما كان الموضوع المثار، وبمختلف صور وأشكال الطرح التي ت         

 . اإلذاعية والقنوات الفضائية وكذلك مواقع اإلنترنت والصحف      
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هذا اإلغراء والهوس وحب الظهور، الذي فرضته ثقافة الصورة وحضارة المشهد وإعالم          

المدونات والمواقع اإللكترونية وإذاعات اإلنترنت حين أوجدت الرغبة لدى الجميع ألن يصبح جزًءا                

 الجمهور، يمكن النظر إليه باعتباره عنصًرا إيجابيا يدل على تحرك الجمهور من       من مشهد يتعاطاه 

مجرد المستهلك السلبي لإلعالم ورسائله إلى شريك إيجابي في صنع هذه الرسائل ومصدر مهم من         

 . مصادرها 

 

لكن تظل خصوصية البرامج العلمية تفرض نفسها وتطل برأسها لتحدد وبصرامة ـ وفق            

ارسة االحترافية ووفقًا لمعايير الجودة التي ننشدها لإلعالم العلمي المتخصص ـ َمن          معايير المم

، وَمن يخرج من  "البرواز " يتحدث في العلم وعن العلم، وَمن يحظر عليه هذا الحديث، َمن يطل داخل     

ة   الكادر في عالم تسوده الثقافة البصرية وحضارة الصورة والمشهد المتعاقب المتدفق بسرعة وشراس            

تنسخ فيه الصوُر األحدثُ الصوَر األقدم، وتتقادم فيه األشياء بسرعة فائقة؛ وأصناف الهواتف المحمولة          

 . مثاٌل على ما نقول  

 

إذن كلمة السر األولى في تحديد مصادر البرامج العلمية، سواء في اإلذاعة أو التلفزيون هي   

اضة وكرة القدم تحديًدا أن يظهر   وربما يقول أحدكم، وهل يمكن لغير متخصص في الري   . التخصص 

في برنامج رياضي متخصص، واإلجابة المتوقعة والمعروفة سلفًا هي أنه ال يمكن لغير المتخصصين           

في الشأن الكروي الحديث في البرامج الرياضية المتخصصة التي تدور حول أحوال الساحرة           

 . المستديرة محور عشق الماليين حول العالم   

 

 اإلجابة المقنعة جزئيا، إال أن واقع الحال يشير إلى عكس ذلك في حاالت                    وعلى الرغم من هذه 

 . كثيرة، وإلى استثناءات في شأن التخصص في أغلب األحوال        

 

ودون تقليل من قيمة اإلعالم الرياضي المتخصص الذي قد يتهاون في مسألة التخصص انطالقًا           

فإن األمر جّد مختلف في مسألة اإلعالم العلمي   من جماهيرية المحتوى الرياضي الذي يقدَّم للجمهور،     

المتخصص، والذي ال يحظى بالجماهيرية نفسها التي تتمتع بها الرياضة وكرة القدم، ليس في عالمنا                     

 . العربي فقط، بل في العالم أجمع      
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 : الي ولإليجاز والتحديد نقول إن مصادر البرامج العلمية اإلذاعية والتلفزية تتنّوع على النحو الت        
 

 :  مصادر بشرية-أوالً
 

علماء وباحثون، مبتكرون ومخترعون، وبعض شرائح من الجمهور، وزمالء العمل اإلعالمي     

 . من معدين ومخرجين ومقدمي برامج 

 

 . األبحاث والدراسات العلمية     -1

التقارير والكتب والمراجع والموسوعات والمعاجم، حيث تصبح المكتبات العامة والمتخصصة               -2

 . الم العلمي المتخصص، سواء في التفكير أو الطرح أو التنفيذ كما سنبين الحقًا        مصدًرا لإلع 

مراكز األبحاث ومدن العلوم واألكاديميات     (المؤسسات والكيانات العلمية والبحثية ذاتها،        -3

 . سواء القطرية العربية أو اإلقليمية أو الدولية      ) والجامعات والمعاهد   

 . والوزارات  النشرات الحكومية وتقارير الهيئات      -4

صحف، مجالت، محطات إذاعية وتلفزية عربية         (وكاالت األنباء، ووسائل اإلعالم األخرى    -5

 )) .اإلنترنت (وإقليمية ودولية، مواقع إلكترونية متاحة عبر شبكة المعلومات الدولية        

 ). األرشيف اإلذاعي والتلفزي  (مكتبة البرامج   -6

 

مج العلمية اإلذاعية والتلفزية حدود ومعايير     وعلينا أن نناقش، حين نتناول مسألة مصادر البرا  

 .االعتماد على هذه المصادر 

 

فإذا كانت كل المصادر السابق ذكرها أو بعضها بالطبع، يمكن االعتماد عليها في مرحلة        

التخطيط لإلنتاج البرامجي، وتحديًدا في استقاء بعض األفكار للبرامج والمحاور للحلقات، فإنه ليس                         

لالعتماد عليها في تنفيذ هذه األفكار   ) كلها أو بعضها(لح المصادر ذاتها ـ  بالضرورة أن تص 

ما حدود االعتماد على كل مصدر من المصادر        :  ويبقى السؤال الذي نطرحه للنقاش العملي         . والبرامج

 السابقة؟  

 

ى  ونتناول في هذا الجزء من المحور حدود ومعايير االعتماد على المصادر في البرامج العلمية عل           

 : النحو التالي  
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 :  المصادر البشرية-أوالً

 

 : العلماء والباحثون -1
 

" عاِلم "ال بد ألي إعالمي متخصص بتناول قضايا العلوم في برامجه أن يدرك حقيقة أن كلمة                

سّمى وظيفي، وإنما هي مرتبة عالية يكتسبها صاحبها بتراكم الجهد والعرق والعطاء       ليست ُم

اخلي والخارجي مع علماء وخبراء وأساتذة في التخصص ذاته،           وخبرات السنين واالحتكاك الد   

واالشتباك الفكري مع المدارس العلمية والبحثية الكبرى المحلية والعربية والدولية، واإلسهام ببصمة                  

واضحة في مجال تخصص معّين من مجاالت العلوم، حتى إن تمثل هذا اإلسهام في تأسيس مدرسة       

اعًدا يسير على خطا العاِلم األستاذ، أو تقديم إنتاج فكري في صورة أبحاث                علمية تضم فريقًا بحثيا و    

وكتب وتجارب وابتكارات واختراعات ومشروعات علمية تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق رفاهية        

 . أفراده

 

هذا أبسط ما يمكن أن يقال عن العلماء واألساتذة، وهذا بعض مما يجب أن يتمسك به      

في استقاء أفكار برامجه، أو في طرحه وتناوله للقضايا             ) ي اإلذاعة أو التلفزيون    ف(اإلعالمي العلمي  

 . والموضوعات العلمية في هذه البرامج    

 

وأبرز المشكالت التي تفرزها الممارسة العملية في اإلنتاج البرامجي العلمي، هي أن بعض       

هذه النوعية من البرامج    اإلعالميين العلميين غير المحترفين وغير المتخصصين وحديثي العهد ب    

يتهاونون في المعايير السابق شرحها، ويخلعون صفة العاِلم واألستاذ والخبير على من ال يستحق              

وال يستأهل هذه الصفة، ومن المؤسف حقًّا أن َيلقى هذا التصرف تجاوًبا من صغار الباحثين             

 . حبي الظهور  أو بعض األساتذة من هواة األضواء وُم

 

ا خبرة اإلعالمي في فرز العلماء الثقات دون غيرهم، للرجوع إليهم لدى التفكير في             وتفيد هن

 . إعداد برنامج علمي أو للحديث أمام الجمهور المستمعين والمشاهدين عن قضية علمية ما    
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ويفيد االعتماد على العاِلم ذاته ـ بشرط كونه من العلماء الثقات ـ في ترشيح غيَره من العلماء          

 . صين للحديث في هذه البرامج   المتخص 

 

وتفيد تجربة كاتب هذه السطور في إعداد وتقديم البرامج العلمية، في إظهار الصعوبة التي                

تواجه اإلعالمي المبتدئ في تحديد مصادره واختيارها بدقة؛ فقد يلجأ البعض من المعدين إلى كل من          

سّميات وظيفية، قد ال      تتبع اسمه ألقاًبا ومُ    ، ويحوله إلى عاِلم خبير، أو كل من       )الدال (يسبق اسمه حرف   

وقناعتنا أن العلم شيء والوظيفة اإلدارية         . تكون لها أدنى عالقة بالعلم وبالعمق العلمي في التخصص        

 . شيء آخر، ولو اجتمعا لدى الشخص نفسه     

 

وقد يكون معيار اختيار الضيوف ممن يتحدثون في البرامج العلمية، هو مقدار ما حصدوه من           

وائز في مسيرتهم، طالت أو قصرت، وقد شكك كاتب هذه السطور في هذا المعيار بعد أن وجد لدى       ج

باحثين شباب ومتوسطي العمر وبعض أساتذة الجامعات شهادات وجوائز وهمية عديدة ترصع جدران          

 . مكاتبهم وحوائط عياداتهم 

 

ون وأساتذة الجامعات      معيار الجوائز خادع ومضلل، خصوًصا تلك الجوائز التي يدفع الباحث       

مقابالً ماديا لها بعد أن يسقطوا فريسة لخديعة دولية تقف خلفها مؤّسسات مجهولة أو معلومة تجمع             

معلومات عن األساتذة والباحثين من مختلف التخصصات في وطننا العربي وتغريهم بدمج أسمائهم في                

لعام، ورجل العام في مجال علم كذا،       شخصية مؤثرة في العالم خالل هذا ا    500أكثر (كتب من نوعية 

 . وغيرها?who is whoوشخصية العام العلمية، وموسوعة    

 

هل يستطيع اإلعالمي العلمي وحده َمْيَز العاِلم        :  وبطبيعة الحال قد يطرح أحدكم السؤال األصعب        

 الحقيقي من ُمدَّعي وُمِحبِّي األضواء والشهرة؟   

 

يرة تتطلب خبرة طويلة وعمقًا في المجال، ومعرفة وثيقة          اإلجابة ليست سهلة، فالمهمة نفسها عس    

 .بمصادر كل علم من العلوم، ومن ثم قدرة على الفرز  
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العلمية المصرية المتخصصة نهًجا طيًبا ساعد كثيًرا             " المنارة " وحالًّ لهذه اإلشكالية انتهجت قناة      

عى بكل السبل نحو االلتزام بمعايير    في تقديم رسالة إعالمية علمية جادة ومسؤولة تنشد االحتراف وتس     

حيث شكلت القناة المذكورة لجنة علمية تنفيذية من حكماء العلماء وكبارهم،       .  جودة اإلعالم العلمي

ترأسها الدكتور علي علي حبيش نقيب العلميين، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سابقًا           

وقامت هذه اللجنة، باختصاصاتها،         .  س التنفيذي للقناة   والعالم المتخصص في كيمياء النسيج، والرئي     

وأعضائها الذين يمثلون مختلف العلوم والمعارف، بدور المرجعية في اختيار العلماء ومصادر البرامج            

العلمية، وزوَّدت فريق العمل اإلعالمي بقوائم شاملة بأسماء العلماء الثقات وأعضاء مدارسهم العلمية                  

أما    . اصل معهم، وصار ال يظهر في برامج القناة إال العلماء ذوي الثقل العلمي              والبحثية، وسبل التو  

الباحثون والخبراء واألساتذة فلهم ظهورهم في سياقات أخرى، قد تتناول طبيعة البحث العلمي،              

. ووصف ليوم في حياة باحث، وتعليق على حدث، وإعطاء وجهة نظر قد تكون شخصية، وغير ذلك            

عادة تأكيد بعض الخصائص والسمات التي يدركها بعضكم جيًدا والمطلوب توفرها      لسنا بحاجة إلى إ   

 : في المصادر العلمية ومنها   

 

 . الدقة والعمق والموضوعية والبعد عن التحّيزات سواء الشخصية أو المهنية        -1

فكرة التخصص في موضوع البرنامج، فال مكان لغير المتخصصين في إعالم علمي            -2

لى أن يكون جماهيريا بدقته وصدقه وعمق معلوماته، ولو كان   متخصص وبرنامج يسعى إ 

 . متخصًصا 

وتلك    . وأمام الشاشة في التلفزيون   " في اإلذاعة "قدرة المصدر على التحدث إلى الميكروفون      -3

 . مشكلة أخرى عملية صادفتني شخصيا في إعداد وتقديم البرامج العلمية المتخصصة        
 

 المتمّيزة للعلماء، قد ال تقترن بالضرورة بقدرة مماثلة على      وللتوضيح نقول إن القدرة العلمية

التواصل مع الجمهور، أو تبسيط وتسهيل إيصال المعلومات العلمية لهم، وتلك مشكلة ال بد من              

فترك الميكروفون لمتحدث يفتقد القدرات     . االعتراف بها كخطوة أولى على طريق تداركها وحلّها   

ماهير أمر ال تحمد عواقبه، ولو كان هذا المتحدِّث عالًما متفرًدا في ما      االتصالية أو القبول لدى الج   

يتحدث فيه؛ فقد يمل المستمع أو ينفر المشاهد من الحديث رغم أهميته، وقد يؤدي هذا إلى اإلعراض   

 .عن متابعته حتى من جانب المتخّصصين أو المهتمين بالشأن العلمي       
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 ات في مهارات االتصال والتحدث إلى أجهزة اإلعالم؟         ما العمل إذن؟ هل نعطي العلماء دور   
 

بالطبع ال يمكننا عمل ذلك بهذه الصورة، لكن يظل الحد األدنى من التواصل قبل تنفيذ البرنامج ما            

خرج البرنامج من جهة والعالم الضيف من جهة أخرى أمًرا ضروريا، بل حتميا،                قدم وُمعد وُمبين ُم

 . زية خصوًصا مع البرامج التلف   
 

أن يتحدث بإيقاع    ) العالم أو الخبير  ( قد يطلب المعد ومقدم البرامج من الضيف  ففي اإلذاعة -

 .أسرع وأن يتجنب طرح المفردات الغامضة والمصطلحات المعقدة         

 . وأن يكثر من طرح األمثلة التي يمكن أن يتخيلها المستمع ويجسدها ذهنيا      -

بلغة غير لغة البرنامج، وأن يطرح مفردات        وأن يبتعد قدر اإلمكان عن استخدام مفردات   -

 .موازية بلغة يفهمها جمهور المستمعين  

وأن يضبط الضيفُ إيقاَع إجاباته ومدة حديثه اتساقًا مع زمن البرنامج الكلي، وعدد ما به من        -

محاور وأسئلة؛ فال يسهب في إجابة سؤال بحيث يضطر المذيع إلى مقاطعته، وتكرار         

 . ي نهاية المطاف المحتوى العلمي للبرنامج رغم ثقل مصادره وقيمتها      المقاطعة، فيتشوَّه ف   
 

 من الضروري توجيه العالم الضيف إلى مراعاة زوايا التصوير، بتوجيه           وفي التلفزيون،  -

مشترك من المخرج ومقدم البرنامج على السواء، فال يتحدث في فراغ، خاصة مع تعدد      

 . ير أيًضا الكاميرات في االستديو وتعدد زوايا التصو    

وضبط مستوى الصوت، واالعتماد على لغة صورة بصرية يسهل فهمها أو ترجمتها لمادة    -

 ). وغيرها.. .لقطات، صور حية من تجارب علمية      (مصورة 

وضبط وضع الجلوس، واالتفاق قدر المستطاع على المظهر الذي يظهر به العالم، رغم ما                      -

فالمعروف أن بعض العلماء يتبّسطون    . ية تثيره هذه النقطة من جدل كبير في األوساط العلم  

كثيًرا في مظهرهم وملبسهم، وال يأبهون كثيًرا بهذه األمور الشكلية، لكن علينا أن ندرك أن  

جزًءا مهما من جاذبية الصورة التلفزية يتوقف على التناغم بين عناصر التكوين المرئي، ولهذا     

دم، أن تهتم إدارة القناة بمالبس المحللين       ليس غريًبا في برامج التحليل الرياضي لكرة الق       

ومقّدمي هذه النوعية من البرامج وضيوفهم، وربط الجميع بشارة بصرية موحدة، ربما ربطة             

 . عنق في الحد األدنى، أو حلة موحدة اللون للجميع باستثناء مقدم البرنامج       

 

 



                    2010 -تــــــــونس                                                                                                                       احلقيبــــــــة    التـــدريبيــــــة   يف مـــجال   اإلعــــــــــالم   العلمــــــــي               

342 

 

 

ا جامًدا، ولكنه محاولة إليجاد     ما طرحناه هنا ليس تقليديا لنوعية البرامج الرياضية، وليس شرطً    

خصوصية لهذه البرامج من جهة، وجاذبية جماهيرية لضيوفها ومحتواها من جهة أخرى، خصوًصا            

إن أردنا للعلماء ولإلعالميين وللمحتوى البرامجي العلمي الجماهيرية والشعبية التي تفتقد كل هذه             

 .العناصر حتى اآلن  
 

در غير الموثوقة، وغير المتخصصة، وتلك الباحثة عن          وينصح الخبراء باالبتعاد عن المصا    

األضواء والشهرة والحديث ألجهزة اإلعالم، وتجنب الحديث بغير استعداد وال إعداد كاٍف،             

أو الحديث في كل شيء بما يفقد المواضيع ويفقد البرنامج مصداقيته، واالبتعاد عن أدعياء العلم          

فعون للملتميديا مقابل الظهور والتلميع اإلعالمي أو الترويج        ومحّبي الظهور واألضواء ممن يد   

أو الترويج ألدوية بعينها دون غيرها   ) كاألطباء ومراكزهم الطبية   (لشخوصهم وليس علمهم 

، فإذا كنا نتحّدث عن برامج علمية، فال بد    )كأصحاب شركات األدوية أو األطباء المتعاملين معهم      (

سماته، وهي الموضوعية والحياد والنزاهة والشفافية والقابلية للقياس         لها أن تكتسب من العلم أبرز 

 .والتعميم

 

 : المبتكرون والمخترعون -2

 

ُيعدُّ المبتكرون والمخترعون مصدًرا مهما أيًضا من مصادر البرامج العلمية، خصوًصا إذا      

رات   اقترنت أسماؤهم بابتكارات واختراعات أصيلة ومعتمدة من هيئات اعتماد االبتكا          

واالختراعات، كهيئة براءات االختراع التابع لوزارة البحث العلمي وغيرها، وذلك حتى ال يقع                

 . اإلعالمي العلمي المتخصص ضحية لسارقي األفكار، أو مّدعي الشهرة واالبتكار       

 

إّن قيمة االبتكار واالختراع لم تعد مسؤولية الهيئات التي تمنح المبتكرين والمخترعين براءات       

دات تسجيل اختراعاتهم، بل تمتد القيمة إلى تحويل هذه األوراق واألفكار إلى نتاج ملموس          وشها

 . يصب في خدمة المجتمع وتنميته ورفاهته    

 

وهنا تأتي أهمية دور اإلعالم في تسليط الضوء على المبتكرين والمخترعين وتقديمهم على         

ية كجسر للتواصل بين هؤالء المبتكرين    أنهم نماذج قدوة في المجتمع، وتؤدي أحيانًا أدواًرا إضاف      

 .  والمخترعين وبين األجهزة التنفيذية ورجال الصناعة وجهات التنفيذ التي تتبنى هذه االختراعات        
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فحتى وقت قريب ظل اإلعالم العلمي اإلذاعي والتلفزي يتعامل مع االبتكارات واالختراعات        

 مع أصحابها دون مردود حقيقي على الرسالة        بنمطية ال حدود لها، حيث اللقاءات الجافة السريعة       

 . اإلعالمية والجمهور والمجتمع على حد السواء   
 

ويمكن ألجهزة اإلعالم المسموعة المرئية أن يكون لها دور الكشاف في البحث والتنقيب عن     

المخترعين والمبتكرين، وتقديمهم إلى جهات االختصاص والمجتمع، وتشجيع العناصر الجيدة منهم           

مواصلة الجهد والبحث، في عملية مستمرة، بما يحقق األهداف التنموية المرجوة من هذه       على 

 . المحاوالت ومن البرامج العلمية أيًضا    

المبتكرين ونستشهد هنا بتجربتين متمّيزتين على المستويين العربي والدولي في تقديم   

حين أطلقت مسابقتها     المجتمع  وتنمية والعلوم للتنمية  قطر التجربة األولى تبنّتها مؤّسسة :  والمخترعين

 برنامج مشترك مع ، وهو   قناة عربية مدة شهر كامل ةيبث على سبع عشر  ، الذي   "نجوم العلوم "الكبرى 

في     تشجيع االختراعات   إلى   “نجوم العلوم” ويرمي برنامج  .بالمدينة التعليمية بدولة قطر    عدة جامعات 

محاكية لبرامج الواقع       ف ،فكرة البرنامج أما  . اع وتطويرها   العربي، في محاولة لشحذ فكرة االختر     الوطن

كاميرات   تلفزات عربية وأجنبية خالل الفترة الماضية، لكن االختالف هنا أن        التي انتشرت على عدة 

 .التصوير ستجوب المختبرات وورش العمل وليس غرف النوم أو غرف الطعام       

رة،  ومتطوّ  لضوء على ابتكارات حيوية بسيطة      ط ا  ُيسلّ فهو األول من نوعه عربيا،  البرنامج هو 

ويفترض بكل متسابق أن يقدم فكرة  . اعها وتعدد أفكارها واستخداماته  تفاجئ الجمهور العربي بتنوّ   

العاصمة القطرية لتحقيق ما          إلى ن والمشارك  وقد وصل   . سمبتكرة يود تحويلها إلى اختراع ملمو    

ن في مجاالت    ون وباحثوختصمشرف عليه أ و،وتسويقهاالختراع  هذا  أرادوا اختراعه من خالل تنفيذ 

 .  وفق اختصاصاتهم وإمكانياتهم    االختراعات اجتمعوا ليدعموا هذه   عدة

  بالتعاون   البريطاني  الثقافي    المجلس   الذي ينظمه  "Fame Lab"التجربة الثانية هي مختبر الشهرة      

 على وتركز وإفريقية،  األوسط  الشرق   يف األولى  للمرة تقام واالبتكار الذي  والتنمية   البحوث  برنامج مع

 . العادي  للجمهور  مبّسطة  بطريقة   العلمية والمواد   األفكار توصيل  كيفية
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 :ـ شرائح الجمهور العام والمتخصص3
 

، هو نواة لصناعة قصة تلفزية      هإّن عثور أحد أفراد المجتمع على جسم مشع ال يعرف كنه 

ا الشخص إلى عالم في الذرة واإلشعاع والطاقة النووية،       غير أن قيام اإلعالمي بتحويل هذ. مثيرة

وأما الجمهور، فيظل شاهد عيان، ومن حقه إبداء رأيه            .  يتحدث ويفتي بغير علم، أمٌر مرفوض تماًما   

وتعليقه وتقديم شهادته ومرئياته حول تفاصيل ساعات رهيبة قضاها أسفل أنقاض منزله الذي هدمه        

 . ي طبيعة الزالزل وأسبابها ومصدرها كظاهرة طبيعية      الزلزال، لكن دون أن يتحدث ف  
 

 

واألمر نفسه ينطبق على شاهد عيان رصد بالصوت والصورة بهاتفه المحمول لحظة انهيار برج                

لكن التناول العلمي     . 2001سبتمبر /  أيلول11التجارة العالمي، الذي صادف وجوده قرب موقعه في        

األعمدة الحديدية وعالقة ذلك بالمواد المتفّجرة وبارتطام طائرة           المتعّمق لحالة االنهيار هذه، وانصهار       

 .أو صاروخ، أمر يعرفه علماء الفيزياء والفلزات والمعادن وخبراء المفرقعات والعمارة وحدهم            
 

وفي كل األحوال تفيد الخبرة العملية في التوصية بعدم حجب الجمهور العام عن البرامج العلمية           

لمساحة الزمنية الكبرى لهم، فمشاركتهم مطلوبة، ولكن يظل التحدث في العلم           تماًما، وعدم إتاحة ا 

وأسراره وتفسيراته أمًرا يحتاج إلى علماء متخّصصين دون تهاون في هذا المطلب إن كنا جادين في                

 . االرتقاء بمستوى المحتوى البرامجي العلمي     
 

تتطلبها زراعة القطن، لكن الشح       فالفالح البسيط يدرك بحّسه وخبرته المقننات المائية التي            

المائي الذي يهدد العالم بأسره يحتاج إلى جهود العلماء في التحدث عن بدائل الري وعن طرق                

 . المكافحة اآلمنة لآلفات     

 

 :  اإلعالميون وزمالء العمل -4

 

إّن عشق   . عد برنامج آخر غير علمي، مصدًرا مهما على األقل ألفكار علمية يمكن أن يصبح ُم

ة القدم وحالوة أهدافها وصياح الجماهير العامة في المدّرجات، يجب أال ينسينا حقائق علمية تتعلق                   كر

بالقدرات البدنية لالعبين، وإصابات المالعب، وأسرار الشد العضلي، ومشكالت الموت المفاجئ أثناء          

 .عبين ممارسة هذه الرياضة العالمية، وابتالع اللسان، والمنشطات وعالقتها بأداء الال          
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إن مثل هذه األفكار والموضوعات التي قد تأتي عرًضا ضمن برنامج رياضي، يمكن أن يقدمها       

إعالمي رياضي لزميله اإلعالمي المتخصص في العلوم، ليقدم حلقات علمية رائعة عن إصابات           

 . المالعب وغيرها من القضايا الوثيقة الصلة بكرة القدم أو غيرها من األلعاب        

 

 : مصادر المكتبية واإلعالمية  ال-ثانًيا

 

 : األبحاث والدراسات العلمية -1
 

بالطبع تفيد األبحاث العلمية الجديدة وما تتوصل إليه من نتائج في دفع المجتمعات إلى األمام،                

 . وفي دفع اإلعالمي العلمي المتخصص إلى تناول بعض أفكار ونتائج هذه البحوث بالتحليل المتعمق           
 

عن زراعة قطن ملّون، مسألة كفيلة في حد ذاتها بتقديم قصة إخبارية           إن تقديم نتائج بحث 

إال أّن التناول العلمي المتعّمق لهذه النتيجة قد يتجاوز حدود اإلثارة والتشويق إلى البحث بعمق      . مثيرة

في آليات هذه الزراعة وتجاربها وأعبائها وعوائدها، خصوًصا في ما يتعلق باالستغناء عن كيمياء      

اغ وعن الصبغات التي قد تسبب مضارَّ صحية بالغة في عمليات تجهيز المالبس القطنية فضالً           األصب

 . عن عدم ثبات بعض هذه األصباغ والتكاليف االقتصادية الباهظة لهذه العمليات       

 

إذا أجريت بعيًدا عن  " العلم"لكن تجدر اإلشارة إلى أّن هذه الدراسات ليست كلها جديرة بصفة  

ي والضوابط العلمية، أو أجرتها جهات مجهولة، ومّولتها جهات مشبوهة تتحكم في توجيه            المنهج العلم

نتائجها الوجهة التي تريدها، أو قامت أجهزة العالقات العامة بدور خفي في الترويج لها، وإضفاء                    

 . المزيد من البريق على هذه النوعية من الدراسات    
 

لة ال تكف عن ترويج الدراسات التي تقلِّل في     إن إدارات البحوث في شركات الهواتف المحمو   

نتائجها من المخاطر والمضار الصحية المحتملة لشبكات إرسال واستقبال ومحطات تقوية إشارة هذه           

 .النوعية من الهواتف 

 

كما ال تكف شركات التبغ حول العالم في دراساتها التي تمّولها بنفسها، عن ترديد نغمة الحد                 

من مواد القطران والنيكوتين وغيرها، التي تقصد من ورائها أن هذا الحد األدنى ال           األدنى المسموح به  

 . يضر بصحة المدخنين  
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واألمر نفسه تقوم به الشركات الصناعية الكبرى التي تنتج المبّردات واألجهزة المعتمدة على         

 اإلضرار   ، إذ تتنّصل هذه الشركات من مسؤولية  "CFCS"غازات الفريون والكلوروفلوروكربون   

بالطبقات الجوية، ومن اإلسهام في رفع درجة حرارة الكون إلى حدِّ نفي ظاهرة االحتباس الحراري              

التي تجري بشأنها عشرات األلوف من الدراسات والبرامج، وتنفق عليها مليارات الدوالر، ويحصل       

 !على جائزة نوبل " جور " بمقتضاها المرشح الرئاسي األمريكي األسبق  الـ     
 

هل يمكن قبول الدراسات واألبحاث العلمية ونتائجها على أنها مسلَّمات        : قى السؤال قائًما  ويب

 ومصادر ألفكار برامجنا العلمية؟     
 

ربما يقول أحدكم إنها دراسات ذات صبغة علمية نفّذها علماء أو باحثون على أقل تقدير، وربما      

وهذا    .  يعمل آلية تقويم لهذه الدراساتخضعت لتحكيم من لجان علمية، ومن ثم ال طاقة إلعالمي بأن   

القول مرفوض جملة وتفصيالً، إذ أنه يتضاد مع الحد األدنى المطلوب من الجهد اإلعالمي في البحث                      

والتحّري والتدقيق واالحتكام لدى المدارس العلمية ذات الخبرات الواسعة، ولدى العلماء الثقات ولدى          

 . الخبراء 

 

نًبا، والبدء في التدقيق والتحقق، مما تقذف به مراكز األبحاث            وبتنحية نظرية المؤامرة جا   

الغربية، المعلومة والمجهولة، في جداول أعمالها، وفي مصالحها وأهدافها، نكون قد أفلتنا من آفة            

ترديد مقوالت اآلخرين وتقديم خدمات جليلة لهم عن طريق تنفيذ جداول أعمالهم، على الرغم من           

 . لعلم ال وطن له  إيماننا الشديد بأن ا 

 

 :  التقارير والكتب والمراجع والموسوعات -2

 

كلها تصلح مصدًرا لمعلومة علمية أو فكرة علمية، أو مرجًعا للتحقق من مصداقية معلومة ما           

بعد الرجوع ألمهات الكتب في تخصص معّين، وبعد الرجوع لموسوعة متخصصة في علوم الحاسوب              

رجمته وتعريبه، بعيًدا عن الوقوع في فخ فوضى الترجمة والتعريب     مثالً لتدقيق مفردة أو مصطلح أو ت

بقصد وبدون قصد، بوعي أو بجهل من بعض اإلعالميين الذين تقع مهمة تصحيح المفاهيم في مقدمة        

 . أهدافهم وأهداف برامجهم 
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إن كتابة حقائق عن انقراض ساللة من سالالت الحصان العربي األصيل تقتضي الرجوع إلى                   

بة العربية وقراءة المصادر والمراجع المتخصصة في الموضوع قبل الشروع في إعداد برنامج                    المكت

 .أو حلقة علمية عن الموضوع   

 

 : المؤّسسات والمراكز العلمية والبحثية-3

 

مصدٌر مهم لإلعالمي العلمي، ليس فقط في متابعة آخر أخبارها بوصفها كيانًا علميا، أو آخر                  

يسها ومديرها، فتلك مسألة ال عالقة لها بتقديم مضمون علمي جاد، ويمكن أن           أخبار وتحّركات رئ  

لكن ما نقصده هنا باتخاذ مراكز األبحاث ومدن العلوم مصدًرا مهما، هو الدور              .  تؤّديها البرامج العامة  

ماتي   الذي يمكن أن تنهض به هذه الكيانات بأجهزتها وأقسامها في تقديم الدعم العلمي والفني والمعلو     

 . واللوجستي لبرنامج أو لحلقة علمية متخّصصة       
 

فقد أراد إعالمي مصري أن يثبت فرضية   . وللتبسيط نضرب مثاالً من واقع الممارسة العملية   

تلوث مياه النيل في منطقة ما، مع أن دراسات وتقارير المحافظة التي تتبع إليها هذه المنطقة تشير إلى               

إلعالمي إال أن ذهب وبحث ونقب على امتداد الطريق حتى تمكّن من    فما كان من هذا ا.  سالمة المياه 

تصوير مواسير صرف صناعي تبث سمومها في النيل، علًما بأن أصحاب المصانع أمعنوا في                

إضافة إلى ذلك أخذ هذا اإلعالمي الجاد عينات من المياه في هذا           . تحصينها وإخفائها عن العيون   

ين في كلية العلوم، فأخضعوها للتحليل وأثبتوا تلوثها وأعدوا تقارير               الموقع، وذهب إلى أساتذة متخّصص     

 . وهكذا تحّولت هذه الكيانات العلمية إلى مرجعية وبيت خبرة في مجال تخّصصها          . علمية تؤكد ذلك

 

وتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن إعداد حلقات خاصة تؤّرخ لسيرة وتاريخ هذه المراكز العلمية على         

م والمعارف، لكن بعيًدا عن كتب اإلنجازات التي تعدها إدارات العالقات العامة في هذه        أنها قالع للعلو  

المراكز، والتي تحوِّل كل شيء إلى إنجاز؛ فيصبح افتتاح معمل إنجاًزا، وتغيير درجات سلم إنجاًزا،                

ًضا وربما وْضع حجر أساس جديد على مدخل هذا المركز العلمي يحمل اسم مديره الحالي ُيعّد أي      

إنجاًزا من اإلنجازات، من هنا يدقق اإلعالمي العلمي ويقيس اإلنجازات بمعايير احترافية أخرى غير                 

 . تلك التي تتبنّاها هذه الكتب الدعائية   
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 : النشرات الحكومية وتقارير الهيئات والوزارات -4

 

يدة إذاعية          يمكن أن نستقي منها أفكاًرا عديدة لحلقات علمية، أو إلطالق برامج علمية جد       

لكن الوقوع في أسر الدعاية والترويج وخلط العلمي بالسياسي يظل خطًّا أحمر لإلعالمي             . أو تلفزية 

 . الذي يفترض فيه الحياد العلمي والبعد عن الدعاية والترويج ومناقشة الجوانب العلمية في هذه التقارير           

 

 :  وكاالت األنباء ووسائل اإلعالم األخرى    -5

 

أما المواقع      .  لطبع تتّبع أخبارها العلمية، وتطويرها إلى حلقات تحليلية علمية متعّمقة           يمكن با

،   "اإلنترنت "اإللكترونية والمدّونات والمنتديات والمواقع اإلخبارية وروافد المعلومات المتاحة عبر شبكة              

 : فتحتاج إلى ضوابط ومعايير خاصة عديدة في االعتماد عليها ومنها       

 

 .ى معلومات مجهولة المصدر والهوية     عدم الرجوع إل  . أ
 

التفرقة بين ما هو حقائق ومعلومات ونظريات وبين ما هو آراء وأقوال إنشائية مرسلة،          . ب

 . وشائعات أحيانًا   
 

التفرقة بين المعلومات العلمية الجادة والمعلومات التجارية وإن اصطبغت بالصبغة                 . ج

 أو مكمل غذائي أو برنامج    العلمية في مظهرها، فجوهرها هو الترويج لمنتج دوائي        

 . من برامج الحاسوب مثالً 
 

 التشكيك، ربما إلى حد الرفض، في صحة المعلومات المطروحة علـى المنتديات؛ ذلك              .د

بأن معظمها مبنيٌّ على قدرات واجتهادات مجهولين، وإن كان أصحابها شخصيات                

قبول المعلومات التي     معروفة، فقدراتهم العلمية والبحثية قد ال تكون محل ثقة إلى درجة         

 . يقدمونها كمسلمات

 

، إذ إنها تفتقر إلى         "الويكيبيديا "التشكيك في المعلومات المتاحة عبر بعض المواقع مثل          . هـ

الدقة والعمق والموضوعية، وتتسم في أحيان كثيرة بالتحّيز إلى أشياء أو أشخاص                      
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 للتحقق من دقتها   Double Checkأو مواقف، وتحتاج إلى اختبار وإعادة اختبار    

 . وصدقيتها، شأنها في ذلك شأن غيرها من الموسوعات الحرة المصدر     
 

أعدها أشخاص     ) اإلنترنت (كثير من المعلومات المتاحة عبر شبكة المعلومات الدولية       .و

مثلي ومثلك، لكننا ال نعرف تأهيلهم وال تخصصهم، وال حتى أهدافهم وال أهداف        

وبعيًدا عن فكر ونظرية المؤامرة، فإن الحذر         . موِّل جهدهم هذا الجهات أو الهيئات التي ت      

مطلوب في تلقي معلومات غير مدققة دون التحقق منها، حتى ال نسهم دون وعي في             

 . نشر وبث مبالغات وأكاذيب على أنها حقائق علمية       

 

   تسيطر بعض الهيئات المجهولة على بعض المواقع في فضاء الشبكة العنكبوتية وتسمي                . ز

نفسها باألكاديميات العلمية دون اإلفصاح عن مصدرها وهويتها وأهدافها، وتطلق عشرات           

البحوث والتقارير التي تريد من ورائها نشر أفكار معينة ـ وبعضها مفيد ـ إال أن منطق           

دس السم في العسل، يقتضي التأني في التعامل مع إنتاجها كمصدر معلومات لبرامجنا            

ن بعض معلوماتها وكذلك صورها ملفقة ومدسوسة ومركبة بما يشّوه        العلمية، خصوًصا وأ   

 .الحقائق ويروج لألكاذيب ويشيع الفوضى بدالً من التنوير    

 

 : مكتبة األفالم والبرامج اإلذاعية  -7
 

يفيد األرشيف اإلذاعي والتلفزي في تدعيم واستكمال بعض المعلومات الناقصة لدى           

بعينها، أو شخصيات علمية تحتفظ اإلذاعة بتسجيل نادر          اإلعالمي العلمي المتعلقة بموضوعات      

لها، وكذلك يمكن أن يصبح هذا األرشيف مولًدا ألفكار جديدة يمكن بتطويرها وسياق الزمن          

 . وبيئة اإلنتاج البرامجي أن تصبح نواة لمنتج إعالمي علمي جيد   

 

مصادَر كلها        وقد يوظِّف اإلعالمي العلمي، في مجال اإلذاعة أو التلفزيون، هذه ال  

أو بعضها، سواء على مستوى التخطيط والتفكير أو على مستوى اإلنتاج والتنفيذ أو على    

لكن تبقى عمليات الفرز واالنتقاء والتدقيق وإعادة االختبار والتشكيك في صدق             . كليهما مًعا 

التقارير، وصحة الوثائق ودقة بعض التصريحات وحيادية بعض النتائج في األبحاث            

الدراسات والبحث عن التخصص وعمق التخصص مفاتيح أساسية في سبيل تجويد المنتج                و
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اإلعالمي العلمي وبمعايير احترافية تجعله قادًرا على منافسة أهم البرامج العلمية في القنوات         

 . العالمية المتخصصة الذائعة الصيت      
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 تدريبــات
 :التدريب األول 

 

 السواحل العربية يعمل غالبية السكان بصيد األسماك، وقد اكتشف الصيادون        في أحد  -

وقد ُأبلغتَ بهذا بصفتك إعالميا علميا     . بالمصادفة نفوق أعداد كبيرة من األسماك على الشاطئ     

والمطلوب إعداد حلقة خاصة في برنامجك التلفزي عن هذا الموضوع،         . متخصًصا بالموضوع   

 أن مصادر هذه الحلقة؟    فما هي تصّوراتك بش  

 

 : التدريب الثاني

 

تمكن أحد القراصنة من اقتحام نظام الحواسيب بأحد البنوك، وكنت بصدد إعداد حلقة عن            -

فما هي المصادر التي ترشحها        ".. .دنيا الحاسوب  "الموضوع في البرنامج اإلذاعي المتخصص    

 لتناول هذا الموضوع؟ 

 

 )  عصف ذهني :( التدريب الثالث

 

.   القاهرية  " المصري اليوم "لمرفق هو تحقيق صحفي نشره زميل في جريدة          الموضوع ا -

والمطلوب قراءة هذا الموضوع بعناية، ومناقشته، ومعرفة جوانب قوته وضعفه، وتصّورات         

 . إمكانية تحويله إلى الشكل المسموع أو المرئي     

  مصانع حكومية تلقي مخلفاتها في النيل وتسمم النهر واألسماك  

 2009 -11 -18 المصري اليوم - دارين فرغلي هشام عالم و  -

شيخ المسجد   .  لو يحدث شيء مختلف ينبهه من الكابوس الرابض على صدره        ىفي تلك الليلة تمن   
ا على طقوسه اليومية،      لم يضف جديدً  .  المالصق لبيته قال إن اهللا يفرج هم المكروبين في ليلة القدر            

د ليصلوا الفجر ويقّضوا الساعات القليلة المتبقية في            فقط أيقظ أبناءه األربعة واصطحبهم إلى المسج      
 على اآلخر عبر الطريق القصير المؤدي إلى      فيستند خمستهم كلٌّ.  تالوة القرآن حتى يبزغ النهار

 . اما ينتظرهم األب، روتين يتكرر يومي     في» كُالهم «المركز الطبي، هناك يغسل األبناء     
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، مع تضخم العبء المالي الذي اضطره لبيع نصف منزله،             ق لدى هذا المسن الشعور بالعجز يتعمّ  
 التشخيص كنتيجة لتكرار       "روشتة"إلى   »  هشاشة العظام   «ا بعدما أضيفت   ومشهد أبنائه يتمايلون ألمً  

 .على مدى سنوات » الغسيل « عمليات 

وما هي إال  . »علي« زاد توتره نوبةُ ألم ضارية راحت تطارد ابنه البكر     . مرت الساعات ثقيلة 
قائق حتى لفظ االبن أنفاسه بين يديه، فعاد األب إلى زوجته بثالثة أبناء وقربان قدمه للسماء، وشهادة         د

 .» فشل كلوي:  سبب الوفاة «وفاة ممهورة بخاتم الدولة مكتوب عليها    

يشرد ببصره ناحية    . ا على عكاز ابنه األصغر أحمد   ا، يقف متكئً  حسن أحمد حداد ذو السبعين خريفً 
يتابع عمال أحد المصانع الستة المنتشرة هناك، وهم           .  »مدية للسكر والصناعات التكاملية     الحوا  « شركة 

يغسلون أوعية معدنية ضخمة بحامض الكبريتيك، الذي ينساب مع بقايا الصرف الصناعي إلى أنابيب          
فات    ينتابه هاجس يقترب من اليقين بأن هذه المخل      .  ضخمة تلقي بها في نهر النيل في ثالث بؤر مختلفة         

 هي سبب إصابة أبنائه بالفشل الكلوي، مثل    -  على مدار أكثر من قرن- التي تلفظها مصانع الشركة    
 . »مصنع السم والعسل «المئات من سكان هذه المدينة الكبيرة، الذين يطلقون على الشركة     

طلّة   منشأة صناعية م  102سديرة يؤكد وجود   أبو يرئيس اإلدارة المركزية لفروع وزارة البيئة عل  
على النهر من أسوان إلى البحر المتوسط لمسافة تزيد على األلف ميل، ثلثها مخالف للمواصفات البيئية                    

 . المصرية 

     . المسؤول الحكومي رفض التعليق على نوعية المنشآت، ومواقعها وحجم التلوث الذي تحدثه     
لة حال اإلفصاح عن أي     ا إلى أنه سيتعرض للمساء   ، يجيب أبو سديرة، منبهً  » إنها معلومات سرية  «

ا في الوزارة أسّر لكاتبي التحقيق بأن شركة الحوامدية ومصنع أسمنت طره       إال أن مصدرً . منها
لى كونهما الوحيدين اللذين يصرفان مخلفاتهما         إضافة إ    التابعين للقطاع العام من بين المنشآت المخالفة،           

 . في النهر  ةمباشر

قيها مصنع األسمنت، تبين ارتفاع نسب المواد الكيميائية        وبتحليل عينات من مياه الصرف التي يل   
 أصبحت شركة السكر هي      من ثم و، فيها عن المعدالت المسموح بها وفق قانون البيئة بنسب ضعيفة          

 . الهدف األساسي 
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 ىيعمل مستشف .  ألف نسمة 150  النيل يقطنها   ىعائلة حداد تعيش في منطقة مكتظة تحف بمجر        
معدل .  من األحياء المحيطة     ى الكلىه على مدار الساعة لمواجهة تدفق مرض       طاقت  ىالحوامدية بأقص  

              اإلصابة بهذا المرض في الحوامدية يشكل خمسة أضعاف مثيله في مدينة أوسيم المجاورة        
 . أكتوبر6   مدن محافظة  ى، كبر) ألف نسمة220(

العزيز جودة أن عدد الحاالت     عبد.  أوسيم المركزي دىففي الوقت الذي يؤكد فيه مدير مستشف  
 الحوامدية    ىحالة خالل عامين، يؤكد مدير مستشف      15ز  في مستشفاه لم تتجاو   ىالتي تستقبلها عيادة الكل  
 حتى بعد ى  الحوامدية يستقبل المرض   ىمستشف. حالة خالل الفترة ذاتها    75 العام أنها زادت على  

لمركز الطبي التابع لشركة السكر، إذ يرفض         منتصف الليل، بدون احتساب الحاالت التي تتردد على ا     
 . المسؤولون فيه تقديم أي معلومات 

 20يتذكر حسن حداد كيف أطاح المرض بعائلته بعد انتقالها إلى الحوامدية من حي إمبابة قبل                  
ا   عاًم40 ى ، وهو الذي أمض »نه لم يسلم منه  إحتى  «ا تلو اآلخر   راح المرض يجتاح أبناءه واحدً      . اعاًم
ـ » كانيكا السيارات   مي«في  بدأ الشيخ يعاني من ارتفاع    . الم يزر خاللها طبيبً  » الهيئة العربية للتصنيع   «ب

ما يجعله قيد أنملة من اإلصابة       وهذا  ، في دمه وهما مادتان سميتان،    »الباولينا والكرياتينين    «نسبة 
 .بالفشل الكلوي  

لشرب ليتأكد من شكوكه، إال أن  تحليل مياه ا-  في نفسه وأوالده- ا حاول األب المصاب   مراًر
 ليغطي نفقات     -   هو كل ما يمتلكه - جيرانه كانوا ينصحونه بتوفير ماله، بعد أن باع طابقين من منزل       

 .ا بال أي أمل في الزواج أو العمل    عالج أوالده، الذين تجاوز أصغرهم العشرين عامً  

هو أنا القي بنتي في    «ه والد الفتاة   فحين فكّر ابنه أحمد، الذي شارف الثالثين، في الزواج قال ل       
       :  ا دمعة توشك أن تغلبه ويقول  بمرارة يضحك أحمد قابضً    . » الشارع عشان ابتليها بواحد زيك  

 ؟ »هاتجوز ازاي  ..  إذا كنت ما أصلحش للشغل    ..  هو برضه عنده حق «

لى المركز  خوته من المنزل إ إ ، فبعد اعتالل صحة والده، دأب على نقل   عصام يبدو أكثر تحمالً
وبعد أن ينتهي األبناء الثالثة       . الطبي وإعادتهم على كرسيين متحركين اشتراهما األب ليعيناه في مهمته     

من غسيل كالهم يعيدهم إلى المنزل، ويذهب عصام وحده ليقوم بعملية الغسيل،        » علي وأحمد وأسماء  «
 . ه للمنزل بإعادت » أوالد الحالل  «والتي ما إن تنتهي حتى تخور قواه، ليتكفل     
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 المركزي، كفيلة بإظهار      ىزيارة واحدة للمركز الطبي الذي يحمل اسم شركة السكر، والمستشف         
طوابير الكشف تبدأ قبل ساعات من بدء      .  ا  هي األكثر ازدحامً  ى عيادات الكل .  حجم مأساة سكان المدينة   

و على الوقوف، فافترشت    فتاة عشرينية لم تق » هاجر  «. الجميع هنا يئن من األلم ذاته . العمل الرسمي 
األرض وتلحفت بصحيفة قومية، لتؤكد أن فردين بأسرتها يحمالن المرض، الذي تطور مع أحدهما               

 . ، بحسب ظنها   »الملوثة  «، مرجعة السبب إلى مياه الشرب     ى ليتحول من فشل كلوي إلى سرطان كل  

توسد هذا الطفل   .  صفر وجهه من تكرار عملية الغسيل  أ ذو السنوات التسع فقد  »  ياسر «أما   
ء بالنتوءات ينتظر الدور، في حين راحت األم        ومل م بجسده النحيل فوق مقعد خشبي     ىحجر أمه وألق   

ق، وتقول بلهجة      تتفحص مالمح مالكها المستسلم بصمت، تزيح خصالت شعره عن جبينه المتعرّ     
 . »ده دور وماشي في البلد ومش سايب صغير وال كبير   «:  قروية

الجواد لترجح كالم السيدتين،    عبدى المركزي الدكتور مصطف  ىلمستشفوجاءت شهادة مدير ا  
»   الحوامدية «، فإنه لم يستبعد أن تكون مياه الشرب في     ى فرغم األسباب المتعددة لإلصابة بأمراض الكل    

 . ا رئيسيامتهًم

 اإلصابة بالفيروسات الكبدية     من ثم العجز الجنسي، هشاشة العظام وضعف جهاز المناعة، و         «
ا إلى أن  ، الفتًى، كل تلك األمراض متعلقة بالفشل الكلوي، بحسب مدير المستشف    »ىطان الكل وسر

 .غالبيتها استوطنت داخل بيت حسن حداد    

تخفي بين ثنيات إسدالها صورة زفاف وليدها       . تجلس زوجة حّداد الستينية فوق سجادة الصالة      
ا   أخواه أيضً  .  » أول فرحتها  «عزيها فقدان   ا لها ي  حفيدً ى أن تر ى كانت تتمن.   الذي فارقها منذ أسابيع   

، تروح في      »ا أمام زوجته    ابنها عاجزً ى على أم من أن تر ىليس أقس  «:  صارا عاجزين عن الزواج  
 .» ابني مامتش موتة ربنا، ابني انقتل، واللي قتله شربة ميه       «: موجة بكاء، ثم تعلن  

اش مطوية على قطعة قطن      في بيت الشيخ حّداد صنبور مياه اعتاد أن يغطي فوهته بقطعة ش       
24ما يتحول لونها بعد      ا، في تتعهد زوجته بتغييرها يومي   . طبي، علّها تصطاد الملوثات والشوائب        

  ،وعلى األطراف هالة برونزية، لها ملمس خشن، قال عنها طبيب بالمركز الطبي               . ساعة إلى األسود   
طبيب منذ أكثر من خمس سنوات   يعمل هذا ال.   إنها معادن ثقيلة مترسبة،رفض اإلفصاح عن اسمه  

 .بالمركز الطبي الذي أنشأته شركة السكر    
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ا عن وقوع محطة    في المدينة ناجمً   ىورغم ذلك، فإنه يرجح أن يكون انتشار أمراض الكل    
     أن العناصر الكيميائية التي تخلفها        ىوير. ا من مصنع السكر  معالجة مياه الشرب في موقع قريب جد 

محطة الشرب وال يمكن   « تصل بتركيز عال إلى -  ال يستطيع التكهن بها  والتي- مصانع الشركة 
، ذلك أن المحطة تعتمد في تنقية المياه على الشّبة والكلور، الذي توقف استعماله في غالبية      » تنقيتها

  وفق الطبيب ذاته  -  االدول ألضراره الموثقة علمي  . 

 مطمور تحت اليابسة في قلب          على بعد نصف ميل بحري جنوبي شركة السكر، يضخ أنبوب       
يحرس األنبوب عن بعد خفيران فوق مركب حديدي     . رة له رائحة منفّ  انٍ  لونه أحمر ق   النيل سائالً

 أحدهما مكالمة من جهاز السلكي بحوزته، حتى حضر عدد من      ىما إن أجر . متعطل تابع للشركة 
 . وقعأفراد األمن على النش سريع، وطاردوا كاتبي التحقيق إلى خارج الم         

تلجأ الشركة إلى حيلة مختلفة إلخفاء األنبوب الثاني، إذ تم مد خط الصرف الصناعي عدة                    
لكن تم االستدالل على موقعه بمعرفة أحد أفراد شرطة       . اأمتار داخل النهر وبعمق مترين تقريبً   

صرف ما يظهر األنبوب الرئيسي في مكان بارز، ليبدو المشهد وكأنه الم   المسطحات المائية، في    
 . الوحيد

الدكتور حاتم تليمة أستاذ مساعد الكيمياء بالجامعة األمريكية أشرف على تحليل العينات من         
 . الموقع وأخرى من أماكن بعيدة عن مصب الصرف لمقارنة النتائج      

صي التحاليل    تخ م  الدكتور محمد عباس كبير    أفي معمل التحاليل الدقيقة بجامعة القاهرة بد          
عاًما قضاها في المضمار لم         20 .ضخ مباشرة في النيل   ن العينات التي بين يديه تُ    لم يصّدق أ .  امتجهًم

 الذي يبين حدود الملوثات في   1982سنة  48وفق القانون رقم    . بهذا السوء » صرفا  « يصادف 
 ، الصرف الصناعي، تصنّف نتائج التحاليل بمثابة كارثة بيئية وصحية، بسبب ارتفاع نسبة األحماض         

تزيد على المعدل الذي تسمح به   » الفينول  «نسبة  . الفينول والسيانيد بمعدالت خطيرة  و ا الحديد  وأيًض
 .لف مرة  أ23يزيد على  منظمة الصحة العالمية، ووفق قانون البيئة المصري، بما          

ـ ، المعروف تجاري   »السيانيد «ا على   هذا ينطبق أيضً     1ى  إذ وصلت نسبته إل    » سم الفئران  «ا ب
كما جاءت نتائج    . ا من هذا العنصر ي حين يشترط القانون خلو مياه الصرف تمامً   ملليجرام في اللتر، ف  

         ا   المعامل المركزية بوزارة الصحة لتضيف على ذلك ارتفاع نسب األمونيا واألكسجين الممتص كيميائي
قاتل « أن هذا الماء   -  عباس . وفق د-  ا، وهو ما يعني ببساطة  وحيوي « . 
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 النيل ال تقتصر على مياه الشرب فقط، بل تشمل األسماك،           أضرار الصرف الصناعي في نهر    
،   » ناكلش سمك     عايشين على النيل وما  ىينفعش نبق   هو ما   ما«.   الوجبة األساسية على مائدة الشيخ حسن    

أحد الصيادين صالح منصور راح يؤكد أن شكل األسماك في محيط شركة            . يقول رب األسرة المكلومة  
 .السكر مختلف 

كثيرة وردت من مواطنين بعد تناولها، بعضهم يشكو من الطعم وآخر من آالم          ى وثمة شكاو  
تحليل   . إال أن كل هذا لم يمنعه من الصيد في هذه المنطقة    . في المعدة، دون التعرف على سبب لذلك  

عمرو عادل الباحث بشعبة األسماك في كلية العلوم      . نات سمكية من محيط شركة السكر بإشراف د    عّي
ا في معدالت الحديد والسيانيد والفينول وبعض العناصر الثقيلة في كبد             هرة، أظهر ارتفاعً    جامعة القا   

 . وخياشيم وجلد األسماك 

 ، ا جدا  إال أن تركيز هذه العناصر في عضالت األسماك، وهي الجزء المأكول منها، كان خطيرً          
 إن  ىمن. وتقول د . وث سعد زكي رئيس قسم األحياء المائية بالمركز القومي للبح       ىمن . بحسب د

 والكبد وإصابة    ىوجود هذه العناصر بهذه النسب يؤدي إلى حدوث أورام سرطانية متقدمة في الكل    «
ه األجنة وتخلف عقلي عند األطفال، وذلك من خالل تناول هذه األسماك         المواطنين بأنيميا حادة وتشوّ   

 . لمعايير القياسية لمنظمة الفاو     ، وذلك وفق ا  »لمدة تتراوح من ثالث إلى خمس سنوات بشكل منتظم  

في موازاة ذلك، أظهر تحليل مياه الشرب في منزل الشيخ حسن حداد المالصق لمحطة معالجة        
 لعام  458 مرات عن النسبة التي حددتها وزارة الصحة وفق القرار رقم            10المياه، ارتفاع الفينول     

مسؤول في   .  محددة مرة ونصف وبالمثل عنصر النيكل الذي جاءت نسبته ضعف النسبة ال     . 2007
محطة مياه الشرب، رفض اإلفصاح عن هويته، أسّر لكاتبي التحقيق أن المحطة غير مجهزة                   

 . بمرشحات الفينول والعناصر الثقيلة والزيوت، بل تقتصر أدواتها على الكلور والشّبة        

 رئيس   مجدي عالم رئيس االتحاد العربي للبيئة وعضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، يدعو               . د
المجلس المحلي في الحوامدية إلى مقاضاة شركة السكر باالتكاء على نتائح التحقيق االستقصائي التي                    

ويطالب عالم بإلزام الشركة بتركيب وحدة لمعالجة الفينول ودفع            .  »المصري اليوم  «توصلت إليها   
 . تعويضات للمتضررين  
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»  نيل هو نتاج مخلفات عضوية لصناعات       ا في ماء ال فارتفاع نسبة األكسجين الممتص كيمائي
ا بتقرير   عالم مستشهًد.  ، بحسب د »السكر يفرز باتحاده مع الكلور في محطات الشرب مواد مسرطنة        

ا يرصد فيه خسائر مصر من جراء أمراض تلوث المياه بثالثة مليارات               أصدره البنك الدولي أخيرً     
ووصف ممارسات شركة السكر، التي     . ي مليار جنيه مصر  19يعادل   وهو ما،ونصف المليار دوالر  

 المسؤول عن إصدار وتجديد    ا إلى أنّ  ، الفتً »قومي الإضرار باألمن   « بأنها . 1881ست عام  تأّس
 .  هو وزارة الصحة - نات الصرف الناجمة عنها بشكل دوري     بعد تحليل عّي-  تراخيص هذه المنشآت 

نيل، تلزم أجهزة وزارة الصحة     الخاصة بحماية نهر ال   1982 لسنة 48 من القانون 3المادة 
فات السائلة من المنشآت المسموح لها بالصرف على النهر، لذا              نات من المخلّ   بإجراء تحاليل دورية لعيّ   

خاصة     وفإن الخطوة األهم اآلن تكمن في الحصول على رد من وزارة الصحة حيال هذه االتهامات،        
 الفشل الكلوي في مصر وتوزيعهم   ىمرضبعد أن علمنا أن لديها دراسة غير منشورة حول أعداد 

 . الجغرافي  

هشام شيحة،      .لكن بعد الحصول على تصريح رسمي من الوزارة لتسهيل المهمة، امتنع د         
ا التعليق على دور الوزارة وتسليم الدراسة       رئيس قطاع الطب العالجي عن إجراء المقابلة، رافضً           

 . والكشف عن محتواها 

 جهاز شؤون البيئة الدكتورة  ةفلم تنف رئيس . ئة اختلفت هذه المرة   الزيارة الثانية لوزارة البي   
في شركة سكر الحوامدية تم تحرير محاضر لها خالل      » جسيمة «الرحمن وجود مخالفات    مواهب عبد

نات من المصنع، يتهم  في يوليو الماضي، بعد تحليل عيّ    5479السنوات األخيرة، آخرها محضر رقم     
 .الف والتخلص غير اآلمن من المخلفات الخطرة على جسم النهر        إدارة الشركة بالصرف المخ   

ا  سديرة، رئيس اإلدارة المركزية للفروع بوزارة البيئة أكثر تعاونً    أبوي الدكتور علأما بد في  
اآلن، إذ أطلعنا على نتائج التحاليل التي أجريت في معامل الوزارة والتي أضافت إلى نتائج تلك التي              

التحاليل الدقيقة احتواء الصرف الصناعي لشركة السكر على عنصر الكادميوم، وهو                  أجريناها بمركز    
 .ا وتساؤالت حول مصدره   ما أثار غموضً 

 -  مادتان شديدتا السمية وهما  –سديرة، وهو مهندس كيميائي، أن السيانيد والكادميوم     أبوىير
إال أن   .  ة للصناعات الغذائية    ال ينتجان إال من عمليات الطالء الكهربي، وهو أمر مستبعد في شرك        

الزيارة الميدانية للشركة أكدت وجود ورشة للطالء في مصنع اآلالت والمعدات التابع لشركة السكر،          
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وهو ما يفسر وجود هذه المواد السامة بتركيز عال في مياه الصرف وفي أعضاء األسماك في هذه                 
 .المنطقة من النيل  

رئيس مجلس إدارتها      . وجهة نظر شركة السكر   حتى تكتمل الصورة كان ال بد من عرض   
 ضخه هو مياه  جريا أن ما ي تصريف أي مواد مخالفة في نهر النيل، مؤكدً   ىالمهندس حسن كامل نف 

أوضح أن وزارة الصحة تجري تحاليل دورية لتلك المياه ولم تثبت وجود أي     و. تستخدم في التبريد 
 . مخالفات  

تنص على معاقبة من يقوم     89، تبين أن المادة 2009وبمراجعة قانون البيئة المعدل لعام    
ألف   36يعادل    النهر بغرامة ال تزيد على مائتي ألف جنيه أو ما     ىبإلقاء صرف مخالف في مجر    

 . وفي حال تكرار المخالفة تتحول العقوبة إلى الحبس         . دوالر

يتلق أي إخطار      وبسؤال مدير الشركة عن المخالفات التي رصدتها وزارة البيئة، أجاب بأنه لم               
ا إلى     وبمواجهته بنتائج التحاليل، قال إنه ال يعرف من أين تأتي هذه العناصر، الفتً             . قانوني بهذا الشأن  

وخلص إلى    . أنه يقضي غالبية وقته في مقر الشركة بالحوامدية، حيث يشرب من مياه الصنبور هناك    
ا محطة معالجة خاصة بينا، وأنا         ًعإحنا لنا طب   . . ولكن من محطة الشرب بتاعة الشركة   « : االستدراك

 . » استلمت الشركة بيها ولم أنشئها، وبالتالي لم أجرب المياه التي يشربها مواطنو المدينة        

لم يتوقف الشيخ حسن خاللها عن السؤال على       .  أربعة أشهر استغرقها إتمام هذا التحقيق      

بس نفسي أعرف ذنب والدي في      . ..ال «: ا هل شعرت باليأس؟ فيجيب متحفزً    :  نسأله . مستجدات األمور 
ا تلو    أن يموتوا واحدً ى لو يتمكن من إجراء زراعة كلية لواحد من أبنائه، وهو يخش        ىيتمن . » رقبة مين

 الباقين، فهو ال يملك إال معاشه، ودعوات أم مكلومة لم          ىا صحيحا يرع    يريد واحدً . اآلخر أمام عينيه  

 . تجف دموعها حتى اآلن

» أريج «عم من مؤسسة إعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية     تم إنجاز هذا التحقيق بد  -
net.arij.www  وبإشراف الزميل عمرو كحكي  

 

 : ي العلمي نتاج البرامج  تجارب قطرية عربية ودولية في اإل  -10

ها كاتب    اإلذاعات والفضائيات العربية، أعدّ   في كشفت دراسة حول واقع البرامج العلمية     

 : لنتائج التالية  ، عن ا2010هذه السطور  
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 : اهتمام اإلذاعات والفضائيات العربية بالبرامج العلمية -أوالً

  هذا  مرجعما بين الدول العربية التي خضعت للدراسة، و      تفاوت االهتمام بالبرامج العلمية في    

   إضافة إلى التفاوت في أعداد ما        ،هذه الدول في  التفاوت الكبير في تاريخ نشأة اإلذاعات والفضائيات         

تتضح الفروق الكمية بين اهتمام مصر األقدم في        و  .تمتلكه أو تستقبله كل دولة من إذاعات وفضائيات       

 ومن حيث عدد اإلذاعات والقنوات بصفة     ، من حيث نشأة اإلعالم المسموع والمرئي، دول المنطقة 

 العلمية   "ةالمنار  " ومنها قنوات العلوم مثل قناة      ،صة  واإلذاعات والقنوات الخاصة والمتخصّ        ،عامة

  "الجزيرة الوثائقية   " و، السعودية "المجد الوثائقية  " و، الطبية المصرية المتخصصة       "صحتي" و ،المتخصصة  

 تفصيليا على كم البرامج   أثر وهو ما ،وتلك التي تقدم البرامج العلمية على وجه الخصوص       القطرية، 

ت مصر وقطر والسعودية     حيث جاء   ،  قد أثر ذلك على حجم اهتمام الدول    ف  ؛ التي خضعت للتحليل    

وتونس في مقدمة الدول التي تهتم بتقديم البرامج العلمية إذاعيا وتلفزيا، في حين تراجع االهتمام في      

 . دول أخرى مثل اليمن وفلسطين ولبنان وليبيا والمغرب والجزائر     

 :البرامج العلمية في اإلذاعات والفضائيات العربيةفي  ي  طبيعة المحتوى العلم-ايثان

 هو الغالب على المعالجات       ي والطب يأظهرت نتائج التحليل أن االهتمام بالمضمون الصح     

  ي  والتكنولوج ي ومعه بالتساوي وبنفس النسبة المضمون العلم   ،%)45.5(اإلذاعية العربية بنسبة بلغت  

بط مرت  وهو،" عيادة الصائم " و،"ال للمخدرات" و، "سالمتك: " ذلك في برامج منها ى وتجل .%)45.5(

  ي وهذه المجموعة تقدمها إذاعة البرنامج الثان  .  البحثمدة أحد الشهور الواقعة ضمن   ،بشهر رمضان

ومن إذاعة البحرين برنامج    ". عيادة الصائمين  " تقدم إذاعة البرنامج العام السعودية      على حين ، يالسعود

دمت إذاعة راديو عمان  وفي األردن ق  ". أحذرال تقلق ولكن  "  الخنازير بعنوان   أنفلونزاللتوعية ضد  

 ومن إذاعة  ." خمسة لقلبك "و" صحتك في أكلتك  " ومن إذاعة البرنامج العام المصرية     ،"كيف الصحة  "

،   " الدكتور حكيم" و،"الصحة للجميع   "ذاعة الوطنية    تونس اإلي وف". الطب والحياة    "يالبرنامج الثقاف  

 ". الثقافة الصحية     "ذاعة تونس الثقافية     إ وتقدم ."العيادة الطبيعية  "و، " صحتك"و

.    باب صحة  "سوا مجازين  "برنامج  " راديو سوا  "ذاعة إ ومن اإلذاعات الناطقة باللغة العربية        

 الدولية التي توجهها فرنسا للمنطقة فتقدم مجموعة مهمة من البرامج الطبية            "مونت كارلو"ذاعة  إأما 

 عدة حلقات مهمة خالل        متابعةوتمت  ،"صحتك تهمنا "، و"أي ميل "، و"أهواء : "الصحية المتنوعة منها   

 .  البحث مدة
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  ،  تقدم المحتوى الخاص بالعلوم والتقانات الحديثة          ي البرامج اإلذاعية الت  وحظيت باالهتمام نفسه   

قدمت إذاعة البرنامج العام      و ."مواهب واختراعات  " السعودية التي قدمت   يذاعة البرنامج الثان   إ: ومنها

مجلة    " وقدم راديو اليمن.  "المجلة العلمية   " و،"واحة العلوم  "و، "تقبل نحن والمس"في سلطنة عمان برامج   

من   "و، "علماؤنا في المهجر    "و، "تكنولوجيا العصر     "ي المصر  يذاعة البرنامج الثقاف    إ وتقدم . "العلوم

براءة  "ذاعة صوت العرب فتقدم   إ أما   ".بين البحث والتطبيق   "و،  "مع العلماء  "و، "المحافل العلمية   

،   " إبحار في عالم النت  "وتقدم اإلذاعة الوطنية التونسية    ". العلماء  في رحاب "و، " مستقبليات" و،" اختراع

 ويحاول تقديم ثقافة استخدام التقنيات        ، نترنت  يواكب التطورات الحاصلة في عالم اإل        يبرنامج علم  وهو

وتقدم . ا القطاع    مهمة عن الندوات والدورات الخاصة بهذ   ا أخبارً  تابع وي،الحديثة لالتصال والمعلومات   

وتقدم إذاعة الجزائر   . " الثقافة الرقمية   ىمقه"، و"دنيا العلوم"، و "أسرار العلوم "ذاعة تونس الثقافية   إ

باب علوم   " سوا مجازين " فتقدم ضمن برنامجها  "سوا"ذاعة راديو   إ أما  . "علماء الجزائر  "برنامج 

بساطة ملحوظة وبلغة     بم والتكنولوجيا  لعلوا يعرض ،البرنامج سريع اإليقاع بسيط متميزووتكنولوجيا 

تعطيل البريد   "، و"صيانة الكمبيوتر  " من أبرز حلقاته     .ثراء للخيال مع فواصل موسيقية مناسبة     إفيها 

 . "ىصناعة الموسيق  "و، " نترنت تكنولوجيا اإل "، و"خدمات الترجمة   " و،" جوجل"، و "لكترونياإل

، حيث    لقنوات العربية والناطقة باللغة العربية       في اىالعلوم والتكنولوجيا المرتبة األول  احتلت  و 

تقدمه " براءة اختراع : " منها عدة، ذلك في برامج تلفزية عربية ظهر .%35.8 بهااالهتمام بلغت نسبة 

تقدمه قناة    " نت كوم"و الكويتي،  يون  بالتلفز ىتقدمه القناة األول  "  عالم الكمبيوتر"و السعودية،  ىولالقناة األ 

أعادت تقديمه    " نجوم العلوم"إعادة لحلقات برنامج   ، و "اآلن"تقدمه قناة  " لمعلومات مصرف ا" و،سما دبي

أول برنامج تلفزي ليكون  سة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع   بمبادرة من مؤّسىقناة قطر األول  

  القناة وقدمت  .  عربي لتشجيع الشباب العرب على االبتكار في مختلف مجاالت العلوم والتكنولوجيا         

على الفضائية    " نسانالعلم واإل"، و"مرآة العلوم"، و"ساننالبيئة واإل "و، "لوماتية عالم" السورية  ىاألول

 وهو ،الحرة العراقية من البرامج المميزة في هذا المجال    على قناة" I-Tech" برنامج  وُيعتبرُ .السورية

ي لها عالقة بمجاالت االتصاالت      الت   والشركات ،خبار تكنولوجية    أنشرة ول األ  أجزاء؛ مقسم إلى ثالثة  

الجزء    و  ،نترنت  أحدث اإلصدارات والخطوات على شبكة اإل       ي والجزء الثان   ،وبتكنولوجيا المعلومات  

شارات العلمية في      اإل"  وتقدم قناة األردنية برنامج   .ص في تكنولوجيا االتصال     الثالث حوار مع متخصّ   

م قناة المنارة العلمية المصرية المتخصصة مجموعة        وتقد. وهو مزيج بين العلم والدين،" السنة النبوية 

       ،"عالم يسلم عالم " و،"العالم غًدا " و،"دنيا العلوم  " منها على سبيل المثال   ،برامج علمية متميزة
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حلقات علمية    و ، "حدث في العلم   " و ، "المرصد"، و  "إبداعات هندسية "و، "حصاد العلم   "و، " المنارة نت "و

 ". المجلة العلمية    " المصري   يونلثانية بالتلفز   القناة ا وتقدم.  خاصة 

روسيا    "قناة وتقدم . " يوثائق"سم ا تحت ا منوًعيا علما بالعربية برنامجً  " بي بي سي"وتقدم قناة  

لهذا   .  الثابت هو فكرة الطرح نفسه      معين، ف ن لكل حلقة موضوع    ألو". نبض المستقبل " برنامج  "اليوم

  ،  عملية تصنيع الحواجز الالزمة   وتتابع  ،ب النفطي  حديثة لمنع التسرّ   الطرق ال  "بقعة الماء " حلقة  تعرض

بين بيئة روسيا والمنطقة الغربية      البرنامج    لذا يربط   .ب النفط  تسرّ سببها  التي   ،والكوارث البيئية العالمية    

 . المستهدفة بالبث  

،    والطب  ة لصح  ا  مواضيع  في القنوات العربية والناطقة باللغة العربية          واحتلت المرتبة الثانية     

 في المملكة العربية السعودية قدمت قناة        : وتجسد ذلك بجالء في البرامج التالية    .%27.8 بنسبة وذلك

 وفي دولة   . "راقب صحتك  " السعودية   ى القناة األول   وقدمت ".داء ودواء " و،" طب األعشاب  " اإلخبارية  

ومن ". صحي وسريع  "برنامج " ناآل" قناة  وتقدم .  "أنت وغذاؤك "اإلمارات العربية تقدم قناة الشارقة       

 وفي    ."ال للدجاج المدجن   "و ،"يمنزل المصابين بالوسواس القهر     "قطر قدمت قناة الجزيرة الوثائقية      

وفي لبنان     " . الحياة صحة   "  السورية ى القناة األول ، وقدمت   "سالمة قلبك " قدمت الفضائية السورية     ةسوري

معجزة  "وفي ليبيا قدمت قناة الليبية برنامج      ".  حتك نك على صيع "Future T.V "المستقبل  "قدمت قناة 

 الطبية    "يصحت " قناة تميزتو  " .يالملف الطب  "TV2M يونتلفز وفي المغرب قدم   . "يالدماغ اإلنسان 

،   "طعم الحياة  "و ،" ألو صحة "  ومنها ،قة الطبية المتعمّ   المصرية المتخصصة بباقة برامجها الصحية         

ضمن    المتخصصة الثانية    " 2دريم " قناة   واشتهرت في   ." صحية  فقرات توعية  "، و" طبيب على الهواء  "و

، وتقدم اثنينبرنامج العاشرة مساًء الفقرة الطبية األسبوعية التي يقدمها الدكتور خالد منتصر كل يوم     

 ". العيادة"الفضائية المصرية برنامج     

 الذي يتميز به    المباشر  ي الحوار  يالشكل البرامج  ب ي  الطب  ي الدراسة غلبة المحتوى الصح     وتفسر 

 أنواع     ي تنفرد بالتواصل مع الجمهور دون باق  ، التي تجعلها  فضالً عن جماهيرية المحتوى   يون،التلفز

  ،التواصل مع الجمهور  ب استديو اإلرسال ا في وتتميز البرامج التي تستضيف طبيبً  .يالمحتوى البرامج 

بذلك فإن هذه البرامج ال       و،شاهدينستفسارات الم   ا وإجابات موجزة على     ،طة وتقديم معلومات طبية مبسّ  

 . إلى مواد فيلمية  تحتاج  
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 : ذاعات والفضائيات العربيةاإلفي ز البرامج العلمية تمّي -ثالثا

نتائج الدراسة الراهنة     حيث برهنت  ،  عدةز برامج علمية عربيةتمّيالقول ب قبيل المبالغة   من  ليس 

  ، ، يسهم في نشر الثقافة العلمية     ي علم ي برامج إذاعات وفضائيات عربية في مجال تقديم محتوى         بروز

 والتفكير   ،  العلمية الذهنية  إلى  هو بأّمس الحاجة    يالذ ، و في المجتمع العربي  ي ويعزز نمط التفكير العلم  

 : يلي   تميزت في هذا السياق ما    ي ومن البرامج الت.  يالعلم

ت للتحليل، من حيث      في عدد من البرامج التي خضع ي ز المحتوى العلميمكن اإلشارة إلى تمّي 

برامج  تتميز بذلك  .  وخبرة المتخصصين والعلماء    ، وتنوع المصادر ،  والمعلومات ،جودة إعداد المحتوى 

،  " واحة العلوم  "و، "نحن والمستقبل "و،  "مواهب واختراعات  " ومنها  ،ذاعة البرنامج الثاني السعودية    إ

أصدقاؤنا    " إذاعة البرنامج العام السعودية     وتقدم " .بيئة الطفل "و،   "الجديد في التنمية   "و، "قضية وحوار  "و

، يظهر ذلك خصوًصا في       باألطفال والنشء   السعودية  ويالحظ اهتمام اإلذاعات في المملكة        ،" الحيوانات 

أصدقاؤنا    " يقوم برنامج  في ما  عن المخترعين الصغار،  تبحث   التي "مواهب واختراعات  "برامج 

 . لوكيات الحيوانات وطرق تربيتها وتزاوجها      مملكة الحيوان وس  ب بتعريف الطفل    "الحيوانات 

 الثقافة    ىمقه"، و " المواطنة البيئية  "  في اإلذاعة الثقافية التونسية على سبيل المثال    تميزت و 

و التجسيد في    أ ،ن من الخيال  يحتاج إلى قدر معيّ   وب، و  رتبط بالثقافة الرقمية في الحاس       ، الذي ي  "الرقمية 

       إذاعة تونس الوطنية برنامج    رصدنا في   و. في تحقيق ذلك    نجحت فقرات البرنامج       ، وقد  الرؤية

 والتراث الشعبي التونسي    ،يسلط الضوء على العادات والتقاليد الغذائية البحرية        الذي " الموج األزرق "

  والبرنامج.   والتنوع البيولوجي البحري  ، ويتناول العلماء والباحثين والخبراء في علوم البحار       ،البحري 

إذاعة البرنامج العام السودانية   رصدنا في  و.  مع الجمهور عبر الهاتف ته  وتفاعليتهيمتميز بجماهير 

 يصبح في     إال أن األخير  ؛" لسان العرب "و، "ذاعي إمؤتمر "و، " آثار الحكماء  " منها  ،زةبرامج علمية متميّ 

ر واألدب  حيث يستعرض ما تركه العرب من أثر في الفك    ، بعض حلقاته نموذًجا للبرامج الثقافية العامة      

 . والعلوم والمعارف 

،  "من التنوير  عصر "رنامج العام المصرية   ب ذاعة ال  التي رصدناها في إ   ومن البرامج المتميزة 

.   خاصة العلمية منها     و ، المجاالت   ىويتناول فضل علماء العرب في صنع الحضارة العربية في شت           

  " . براءة اختراع " و،"مستقبليات "و، "في رحاب العلماء    "ذاعة صوت العرب المصرية برامج   إ وتتميز في

   ، "تكنولوجيا العصر "و،  "فاق التنمية  آ" و، "اإلنسان والبيئة "إذاعة البرنامج الثقافي المصرية ببرامج      وتتمّيز 
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 حيث   ، في معظم الحلقات    هاال نمطية أسئلته وتكرار    والبرنامج األخير جيد لو   ".علماؤنا في المهجر "و

 لوطن؟ ل وماذا ستقدم  ،الطيور المهاجرة إلى حضن الوطن     تعود ى السؤال مت يتكرر دائًما

على قناة المنارة    "   منارات"ومن أبرز البرامج والمواد اإلعالمية العلمية التلفزية حلقات برنامج            

       سات والمراكز العلمية المصرية، وكذلك برامج        الذي يؤرخ قصص المؤسّ  ،العلمية المصرية  

ة العلمية المتكاملة إلى      ابع تمز بال، وهي برامج تتمّي" علماء مصر" و ،"يمالصالون العل  "و، "علمية  القضية "

وتتميز قناة الجزيرة الوثائقية بما         ،" براءة اختراع  " السعودية برنامج  ىالقناة األول  ويتمّيز في   . حد ما 

ويهتم  ، "أفكار كبيرة لعالم صغير    " ومنها ، صة وحلقات علمية متخصّ    تقدمه من أفالم علمية وثائقية،   

ة الدراسة    مدحلقة خالل    في    وقد رصدنا  .باألفكار العلمية الجديدة التي تساعد في الحفاظ على البيئة          

 بقيادة السيارات الكهربائية الجديدة التي تساعد في الحفاظ على البيئة          اهتمامها "القيادة"موضوعها 

 وثراء الصور واللقطات       ي زت ببساطة اللغة وسالسة التعليق الصوت        وقد تمّي . وحماية الموارد الطبيعية    

 .عهاوتنّو

وهناك مالحظات ومقترحات جزئية قطرية تقترحها الدراسة على بعض البرامج التلفزية                 

هني خالل  ذوهي موضع نقاش وعصف     (  : منها ما يلي   نستعرض ،  تحليلها ىواإلذاعية العربية التي جر    

 . )الدورة

 دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 :"الشارقة"قناة 

 في معلومات عامة     أسئلة يقدم  ،وهو برنامج مسابقات "  مصرف المعلومات  " القناة برنامج  تقدم 

حيث الغلبة للمعلومات      ،  يمكن تصنيفه ضمن البرامج العلمية   وال ، ترفيهي البرنامج و.ي بعضها علم

 . السياسية األثرية الدينية التاريخية التراثية      

والعادات والسلوكيات الغذائية في المجتمعات        يعرض المفاهيم الغذائية    "أنت وغذاؤك "برنامج  

 سواء المتعلقة باألطفال والمراهقين        ، ومحاولة تصحيح المفاهيم والعادات الغذائية الخاطئة          ، العربية

 .  في الطرح   ي ويحتاج إلى تعميق علم   ،لبيئة العربية  ى ا لإ وهو قريب  .والمسنين وفقًا ألسس علمية  
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 ": سما دبي"قناة 

 ،لكتروني وسيلة للتواصل بين الجمهور والبرنامج      نقترح استخدام البريد اإل    ". ومنت ك "برنامج  

 . نترنت  ويمكن أن يقوم الشباب بطلب بعض االستشارات على اإل    ،شبابيةفيه   ألن القضايا المطروحة     

 ": اآلن"قناة 

 وهي تابعة لشركة     ،سلوب ممتع  أ محطة فضائية تبث برامجها للدول العربية ب         "ناآل" قناة  

 :، وتقدم "تاورميديا مدل ايست"

 ": وسريع  يصح "برنامج 

 للجمهور التواصل مع البرنامج من خالل البريد       ، ويتيحيقدم وصفات للغذاء السريع   و 

 .  وليس مباشًرا كون البرنامج مسجالًمن  رغم ، على ال لكترونياإل

 ": بنا ألو"برنامج 

 وهو ما ال تفعله العديد من  ،يقدم وسيلة للتواصل مع الجمهور على الرغم من كونه مسجالً  و 

 . البرامج المسجلة  

 ":العربية"قناة 

هذا  ؤيديو .طرح ثقافة عامة  ، بل  ليس من صميم أهدافها الثقافة العلمية    و ،القناة إخبارية عامة    

حلقة واحدة فقط منه      تهتم  حيث   العلمي،  قدر من االهتماميال يمثل أ" بانوراما  "البرنامج الذي حللناه  أن 

هي   و،نشر الثقافة العلمية  من كاملة  الو باقي الحلقات خالل الدورة البرامجية     أكل ويخلو  ، علمية بقضية 

 : ، كما في   ليست أولوية لدى البرنامج ولدى القناة من ثم

 ":بانوراما "برنامج 

 . كون بينها قضايا علمية  تخبارية لقضايا قد    إ برنامج خبري عام يقدم متابعات  وهو  
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   "إضاءات"برنامج 

 مثل حلقة العالم     ، علماء ه حلقات  وتستضيف بعض  ، وليست علمية  ،برنامج ثقافة عامة  وهو  

 محل التحليل    2009-7-17 أستاذ الهندسة النووية الجمعة      ،السعودي الدكتور توفيق بن أحمد القصير      

 إلى   تحويل البرنامج ، وصين  العلماء والمتخصّ   استضافة  زيادة  والمقترح  .اضاءات علمية أيضً    إوفيها 

 .  مع الجمهور  يتفاعل

 دولة قطر 

 ىقناة قطر األول 

  ":نجوم العلوم "برنامج 

ضافة إلى الحصول على أعلى نسبة       ، إ  الحلقة اليومية  في هدفه طرح كل جديد عن المتسابقين    

  ى؟ سنتناوله    سيجدد دورته مرة أخر فهل  ،بمسابقة انتهت  البرنامج  وارتبط   . سبوعيةتصويت للحلقة األ   

 .المحور  اموضع آخر من هذ  بالنقاش في   

 ":الجزيرة الوثائقية"قناة 

وال تقوم بعمل روابط على       ،المستوردة  على األفالم الوثائقية المدبلجة       اكبيًراعتماًدا  تعتمد القناة   

حلقات البرنامج يمكن    ب خاص   أرشيف تنظيم  من األفضل  نرى أنه   .  الخاص بها  يلكترون الموقع اإل 

 .شاء  ي وقتما رؤيتها للمشاهد 

 ": أفكار كبيرة لعالم صغير"حلقة 

 وقد حللنا حلقة     ،  البرنامج باألفكار العلمية الجديدة التي تساعد في الحفاظ على البيئة       يهتم 

اهتمت بقيادة سيارات كهربائية جديدة تساعد في الحفاظ على البيئة وحماية الموارد           " القيادة  "موضوعها 

 . الطبيعية 

 ": يلقهرمنزل المصابين بالوسواس ا"حلقة 

،   صابات  عرض اإل ي حيث ، يصابة بالوسواس القهر    مرضية في اإل  البرنامج حاالت    يناقش   

 . طرق للعالج   يعرض أي لكنه ال  كل حالة،    في والمعاناة   ،ها رافقواألعراض التي ت 
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   ":يالعالم الخف"حلقة 

 التفاصيل في      لكن يجب مراعاة إبراز  ، أمر جيد، وهو امكثفة جد  والمادة العلمية للبرنامج دسمة    

 .كل فقرة من فقرات البرنامج   

 ":تقنيات الطبيعة"حلقة 

 والطاقة     ،لطاقة في الحياة       استخدام اإلنسان أو الحيوان ل     وتناول  ،" الطاقة  "البرنامج  كان موضوع   

 . التي تقوم بتشغيل األشياء 

 " : تجارب نووية"حلقة 

قترح تقليل     ن.ي نادًرا ما يتم تفسيرها بالكثير من المصطلحات العلمية المعقدة والت       ئل متالبرنامج م 

صعب على المشاهد    يزيادة التوضيح والمصطلحات التي        و ،مساحة البرنامج إلى أقل من ساعة زمنية      

 .  فهمها يالعاد

 ":ال للدجاج المدجن"حلقة 

 . البرنامج ينادي بنشر فكرة العلف الطبيعي للدجاج      

 ": أسرار زحل"حلقة 

 غير واضحة بسبب    بمواضع عدة   ، المحاط   ار كوكب زحل  البرنامج يكشف الستار عن أسر    

 . نسبيا من األرض  قربه

 :سلطنة عمان

 إذاعة البرنامج العام بالسلطنة      

 ":الحياة البحرية"برنامج 

 ويتحدث عن فوائد ، وبحار سلطنة عمان   ،يتناول الحياة البحرية لكائنات تعيش في بحار العالم         

 .لبحر  غذية البحرية وقواعد العيش في ا   األ
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 ":المجلة العلمية"برنامج 

   .ا ويقدمها يومي،خباري يتابع المكتشفات العلمية     إبرنامج  

  ":عالم من الزهور"برنامج 

 . ز متمّيي يناقش عالم الزهور وشكلها وتربيتها بأسلوب درام    يالبرنامج درام  

 سوريا

 الفضائية السورية

 : "البيئة واإلنسان "برنامج 

 يذاع في السادسة مساء كل    ،  من إعداد نوار الماغوط ي السور يونيزة في التلفز من البرامج المتم  

 . وتخصص مصادره   ، وثراء معلوماته ،ز بتنوع أفكارهيوم ثالثاء، ويتميّ 

 :  "سالمة قلبك "برنامج 

 . ي وسيلة اتصال مع الجمهور في البرنامج    أال توجد  

 ": ياتنا آسنريهم  "برنامج 

 واحد، ويعرض   مذيع ه ويقدم، محمودى كتور مصطفد لل"اإليمانالعلم و" منهج برنامج يتّبع 

تاحة مداخالت     ُيستحسن إ  . كونية أو فضائية حسب موضوع الحلقة       القضية صورً  ل  استعراضه  خالل 

 . غموض في المحتوى  ي أزال يُ كيتليفونية مع الجمهور  

 : "مرآة العلوم "برنامج 

 وسيلة    يتوفر أ، وال تء موضوع البرنامجثراالوسائط المتعددة إل  كستخدم وسائل حديثة  تُ ال 

   . الذي يتناوله  جميع جوانب الموضوع    وال يغطي  ،للتواصل مع الجمهور  
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   "العلم واإلنسان"برنامج 

.   المشاهد يحول دون تشتّت ي بينها منطق  ال رابط  موضوعات مختلفة  عدة تتناول الحلقة الواحدة      

  هنفسالوقت  في تجده يعرض  و،ترعين سوريين ختراعات لمخ  ة اسبيل المثال مجموع يعرض على 

التركيز     يحتاج إلى    . ويستضيف خبراء في مجال ما     ،جنبية أختراعات المختلفة لدول      من االةمجموع

 .  تاحة الفرصة للمشاركة الجماهيرية        إ و،على موضوع واحد

 

 ىالقناة األول

 ": لوماتيةعالم"برنامج 

ط الضوء على     ويسلّ ، ت وتقنياتها لجميع المراحل    نشر المعلوما  إلى  ى برنامج علمي تثقيفي يسع  

 ويجيب عن ، ويتفاعل مع الجمهور بريديا  ، وبرامج معالجة المعلومات  ، أحدث تقنيات االتصاالت   

 .  أسئلتهم

 ":لحياة صحةا"برنامج 

ا   حيث يطرح أسبوعي ، لدى المواطنيني والطب  ي الصح يهدف البرنامج نشر الثقافة والوع  

 .  نو يتناوله أطباء وأساتذة مختص    ا معينً امرضً و أ ،مشكلة صحية  

 مصر

 "قناة المنارة"

   والشرق     مصر  في     صالمتخصّ   ي  العلم    لإلعالم    انموذجً   "يالعلم     للبحث    المنارة     قناة " تُعتبر  

   البحث     ونؤبش   تهتم التي      القناة   هذه    تأجير    عقد   1998  عام    مايو من   ولاأل   يف  تّم التوقيع    . األوسط 

   خمس    مدة  اسنوي   دوالر    مليون   نصف     قدرها   ، إيجارية      بقيمة   "سات      نايل " يالصناع     القمر   على   ي العلم 

   وزارة    :التعاقد      أطراف    توكان  .1998  عام   نوفمبر  تشرين الثاني،      أول في      التشغيل   بدء    من   سنوات 

،   آنذاك العلمي      للبحث     والدولة   يالعال     التعليم   وزير     ،شهاب   مفيد    الدكتور   األستاذ  في     ممثلة العلمي      البحث  

   واختير    . سات     نايل   الصناعية      لألقمار     المصرية    والشركة    ، يونوالتلفز    اإلذاعة    اتحاد    ، اإلعالم   ووزارة 

   الظالم    حواجز      وتجاوز   ،  العالم    واستكشاف   التنوير  على     داللة   "العلمي     البحث     قناة    المنارة   "  اسم    للقناة 
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 تنيُِّع  1998  عام    مايو  /أيار وفي   .  السليمة    والمعرفة    العلم   من    أساس  على    قائم   مستقبل    نحو    بالقفز 

    تحت  ـ    يونوالتلفز    اإلذاعة    اتحاد   ـ     اإلعالم   وزارة    من   القناة    عن   ةولؤمس  حسن    سوزان   اإلعالمية

   نفسه     العام   من   يونيو/حزيران   23وفي    .حامد   حسن    األستاذ    صة المتخصّ     القنوات    قطاع     رئيس   إدارة 

   وعضوية     حبيش  علي    الدكتور    برئاسة    للقناة     التحضيرية     اللجنة    ني وبتك   قراره  شهاب     مفيد   الدكتور    أصدر 

   أكاديمية    رئيس  ،مرسي    العزيز   عبد   يحمد  .د  . أ    : وهم   اإلعالم    ورجال    والخبراء     العلماء    من   مجموعة 

            ،  السابق  للبحوث  القومي     المركز   رئيس   ، صالح    المجيد   عبد   نبيل .  د  . أو    ، السابق  العلمي     البحث  

   هيئة    رئيس   ى،يحي    عادل  .   د  . أ  و  ،السابق     للعلوم    مبارك    مدينة    رئيس    ،العال    عبد   معوض    حسن  .  د  . أو 

األعلى       المجلس     عام   أمين   ي، الشرقاو     اللطيف    عبد    .د  .  أو   ، السابق   الفضاء     وعلوم   بعد   من    االستشعار 

    ،   السابق   لكترونيات اإل    بحوث   معهد   مدير  ،  الفتاح     عبد   عصمت .   د  .  أ و ،  السابق  البحوث    ومعاهد    لمراكز 

  عادل   محمد .  د  . أ المرحوم  و ،  السابق   للبحوث القومي      المركز   رئيس    نائب  ي،شلب  السباعي  سامي  .  د  . أ و

  بهندسة    األستاذ ،  السيد لطفي     عثمان  .  د  .  أ و  ،) للجنة      أمينا ( العلمي    البحث    ةوزار   أول    وكيل ،  عباس 

،         للبحوث   القومي     بالمركز    متفرغ    باحث    أستاذ    ،الهباشة    محمد    كمال .    د المرحوم  ، و القاهرة  

   أستاذ   ، السيد    حامد    أسامة   .  د  . أ ، و  القاهرة    هندسة ب   األستاذ   ،بدر    اللطيف    عبد   عثمان.   د   المرحوم و

   أستاذ  ،  الدين    علم   محمود  .  دو   ، القاهرة     بعلوم   أستاذة  ،   سالم   حمدأ    سميرة .  د  . أ ، و  للبحوث  القومي      بالمركز 

   حاتم   الصحفي       المرحوم .   د  .  أ ، و باإلذاعة     الثقافية    جالبرام    عام   مدير   ،كامل    أميمة  .   د  . أ ، و القاهرة     بإعالم 

  . أكتوبر    بمجلة العلمي      المحرر     ،فريد   نصر 

  تعاد   ، ايومي   ساعتين    بواقع   للقناة   التجريبي     البث   بدأ  1998  عام   نوفمبر /تشرين الثاني   أول  فيو    

   الستقبال    خاص    فك شيفرة   جهاز  إلى      تحتاج    ، فهي مشفرة   قناة     وألنها  . نفسه    اليوم في   أخرى    مرة 

   إلتاحة      الالزمة     االستقبال    أجهزة    توفير على     التعاقد     بدء   منذ  يالعلم     البحث    وزارة    حرصت   و . إرسالها  

،   مارس  /آذار 31في    إرسالها     القناة    بدأت و . مصر  في  العلمي     البحث    بأنشطة    للمهتمين    القناة    خدمات 

على    ايومي    ساعات   أربع    بواقع  1999  يونيو/حزيران   6  اإلعالميين   بعيد   االحتفال    يوم   ارسمي  وافتتحت 

    ىــحت    مساء  4  من    والثانية  ،  مساء   3حتى      صباحا   11  من     الصباحية    ىاألول     الفترة    ،فترات     ثالث 

   نحو     واحد    عام في    القناة     إرسال   ساعات    عدد   بلغ  و . مساء  12حتى     مساء   8  من   والثالثة    ،مساء  8

   . ساعة  131400

   فئات     كل   ةمخاطب   ،  مصر في  العلمي      الواقع   برزتُ   برامج على    األول    عامها في     القناة    ركزت    

في    وتنفيذيين    وخبراء    علماء   من   صينالمتخصّ     تهم التي      الموضوعات    بعض على     التركيز    مع   لجمهور،ا 

   األحداث    متابعة   على    "المنارة  "    حرصت  و  .  البيئية   األبعاد     حسبانال   في     آخذة    ،الشاملة     التنمية     آفاق     إطار  

في     اخصوصً  ،   المختلفة    الحياة    يمناح في     الفعال    األثر    ذات   والمستجدات   المعاصرة     والتكنولوجية    العلمية 
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   يتعلق    ما   وكل   ، نترنتواإل  االصطناعي       والذكاء   والبرمجيات     واالتصاالت    المعلومات     تكنولوجيا      مجاالت 

   الفضاء    علوم ك   الصدارة   علوم، و والمتجددة    الجديدة     لنظيفة ا    والطاقة      البيئة    تكنولوجيا  و  ، بالمعلوماتية  

   المخ    وتكنولوجيا   الحيوية     والتكنولوجيا     الوراثية    والهندسة   الليزر     وتكنولوجيا   ،بعد   من   واالستشعار 

   .  المجاالت   من   وغيرها 

 
 

   ): ةالمنار في  العلمي    ياإلعالم (  باالتصال    القائم
 

  العمل      طبيعة   يحكم  الذي     األساس  هي    تزال  وال   كانت    مهمة    انطالقها حقيقة     المنارة منذ     أدركت 

   فقد    . العمل   وتقدم   األداء   نوعية على    وأثره   التخصص    بمفهوم    هذه الحقيقة    وتتعلق . القناة في   واألداء 

،     العلمية     الثقافة    ونشر    خدمة  في    اإلعالمية    رسالتها  تؤدي  حتى     أنه التجريبي     بثها   بدء   منذ    القناة    أدركت 

   .ياإلعالم   يالعلم     اإلنتاج    مراحل    كل في    المتخصصين     اإلعالميين   من    خاصة    نوعية   من   لها   ال بد 

   العلم     يعشق   متخصص   يإعالم   عن    بالبحث   لتجربة ا   بداية  في    القناة    واجه  الذي  التحدي   وتعلق  

   سهلة   مرئية    مادة إلى      تحويلها    ويجيد     والتجارب     األبحاث     يعشق و ،   باقتدار    وفنونه   اإلعالم     حرفة    ويتقن 

لدى  الرئيسي     االهتمام   محور    تونك   الفلسفة     تلك .  نفسه    الوقت في     التأثير   قوية    المضمون    جذابة    الهضم 

  السيناريو     كتابة    أو   اإلعداد مستوى  على      سواء ،  المبدعين    من   األفكار     أصحاب      اختيار  في   القناة      قيادة 

    الموهبة     كانت  و . وغيرها   الديكورات    وتنفيذ  يالموسيق   واإلعداد    واإلخراج   التصوير    أو   يالعلم 

  وضرورة     العلمية    الرسالة    لصعوبة   الجيد    والفهم    والحضور    والمرونة    الخاصة     والمهارة    واالستعداد 

  عن   ولونؤ المس   تابع   وقد   . القناة    داخل   للعمل   الوحيد   المرور   جواز  هي    جذاب   يإعالم   قالب   في    تغليفها 

التشويه      العلم     ال يقبلو  ،   والخطأ     الصواب     ال يحتمل   يالعلم    العمل     فمجال   ،  ة متناهي   قةبد    المسألة    هذه    القناة 

   القناة     إدارة     حرصت    هنا     ومن. المجتمع  على    وأثره    ذلك   خطورة إلى      انظًر   ، الفهم   وسوء    التحريف    أو 

   بمتابعة    اومرورً  ،  بينهما    الجمع    أو   اإلعالم    أو   العلوم     دراسة  في     سواء    ،العمل    فريق     تخصص    متابعة  على  

  ثم ، ىاألول    التجريبية   PILOT  البايلوت     حلقات    وإجازة    ومشاهدة ،   اإخراجي     تنفيذها   راتوتصوّ    األفكار 

   واإلضاءة    والتصوير   اإلعداد مستوى  على    األداء   لتحسين   المستمرة    والمالحظات      التوجيهات    إعطاء  

الموسيقى      مالءمة ومدى    ،اإلخراج     ودقة  ، التصوير    ومواقع    ،الضيوف   وكذلك  ، المضمون     والصوت 

   إنتاج   في    متكاملة    عناصر    وكلها  ،  والنهاية    البداية  وعنوان   بالتعليق     وانتهاء  ،  البرامج   خلفية في     المستخدمة 

   واإلدارة   بالقناة      العلمية    اللجنة     من  يوعلم   يإعالم    وتوجيه     لرقابة     خضعت   ياإلعالم  العلمي     المضمون 

  . اوتميًز   وجودة    انضجً    أكثر   مضمونإلى الوصول إلى      اوسعًي   لألخطاء      اتالفًي    لها   اإلعالمية 
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   ضخمة    بيانات    قاعدة   إعداد  على    والمال   والجهد    الوقت    وإهدار   رار للتك   ا منًع القناة     وحرصت 

  يسهل   واضحة     فئات  في     البرامج   حصر    مهمة    تسهل ،  واألجنبية    والعربية    المحلية    والبرامج     ألفكارل

التي       العلمية     واألحداث    الظروف    بيعة ط    تفرضها    محددة   زمنية    جداول    وفق    وإعادتها    إليها    الرجوع 

  .  اتباعً    والعالم    مصر   تشهدها 

  العمل      فريق ب المتعلقة     القناة     بيانات     قاعدة   إن    القول   يمكن    القناة     داخل    ميدانية    معايشة    خالل    ومن 

  والمواد    القناة    إنتاجو ،   التنفيذ   قيدالتي هي في   و    ذةمنفّال   البرامج و ،  والجديدة    القديمة    األفكار و ،  ومؤهالته 

على     ،  فيها  القرار    صناع   ساعد   ذلكك  و  .ى كبر مرونة    بالمنارة    العمل    إكساب  على    ساعدت ،  المستوردة 

   وإحصاءات       لبيانات    ووفقا ،  سةمدرو   علمية   أسس على     البرامجية     الخريطة     تحديثل   مالئمة    قرارات    اتخاذ 

   . الدقة     بالغة    وإنتاجية     فنية    وأرقام 

 ، المعدين   من   األفكار     صناع   : يضم    فريق الفني      المكتبفي      المهام   تلك    نجاز إ   وليةؤمس   حمل   وقد 

 في    تأهيلهمزيادة  ل   إضافية     تدريبية   بدورات   إلحاقهم   على   " المنارة   "  حرصتو  .   بعناية  الذين جرى انتقاؤهم 

   .ي العلم   اإلعداد    مجال 

   مرئية     مادة إلى     الجاف    يالعلم    المضمون    تحويل    خبراء و ،   القناة  في      الصورة   صناع  ويتكون  

 ى الرؤ في     مختلفون   خرجون م  وهم.   خارجها     أو    القناة    داخل    من اإلخراج    مجموعة    من ومشوقة    جذابة 

  محدد  يإعالم    قالب   في    يقدم علمي    مضمونب  ويلتزمون ،  التصوير    ومواقع   الصورة    تحكمهم  ،والمستوى 

   الفريق     هذا   ويراعي . )  فيلمية    مادة على     تعليق    أو   مباشر    حديث  ،  ربيورتاج    مناقشة  ،  ندوة ،   خبر  ،   حوار (

   الوقت  وفي   ،   جذابة   فنية    برؤية   صةالمتخصّ    العلمية     الرسالة   تقديم   محاولين ،    الضاغط    الوقت    رعنص 

  .التحدي    هو   وذلك  ،   الملل على     تبعث    إطالة     أو   تسطيح   دونما    لها   المحدد 

   كما   العلمي     اإلعالم    واقع   من    تستفيد   دةجدي    إخراجية    ىرؤ   ي تبنّ على  العلمي      البحث     قناة    حرصت  

   وباإلمكانات   ،  هافي  والعاملين    المخرجين    ومهارات    قدرات   من   اأيضً    وتستفيد ،    المتقدمة   الدول    قنوات   تبثه 

في       العالمية   ىالرؤ   بين    المزج    ليتحقق      ،المتخصصة     القنوات     قطاع في     المتاحة     والتكنولوجية     المادية 

   تخصصية      دورات    القناة في هذه    اإلخراج      فريق   ىتلق  و. ي المحل    المجتمع     وواقع   وظروف    اإلخراج  

   تطوير  في    سهمت  ، يون والتلفز   اإلذاعة    التحاد   التابع     التدريب   بمعهد   اإلعالم   وأساتذة    خبراء    يقدمها 

 . القناة في   العاملين     جينالمخر     مهارات 
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  لوقوف اب  ،العربي    وطنوال   مصر  في   يالعلم    لإلشعاع   امصدًر   تصبح    أن إلى   المنارة    قناة  وتسعى 

    علمية   وخبرات    معارف    من األخرى      الدولية    والمجتمعات   المصري    العلمي      المجتمع    يقدمه     ما على  

   التحليلية       الدراسة    ضوء  في  وقد توّصلنا     . المجاالت      كل في     العالمية     الساحة   على    عةتنّوم    وتكنولوجية 

   ومنها ،  الرئيسية     أهدافها    إطار   في     مهام   بعدة   القيام     عاتقها  على      حملت   المنارة     أن  إلى      أجريناها   التي  

   العلمية    واألخبار    والمحاضرات     والمؤتمرات    الندوات    ببث لعلمي  ا    البحث    منظومة    كفاءة   زيادة 

،    واإلنتاج     العلم   خدمة في    ودورها   المصرية    العلمية    ساتبالمؤّس الواسع   روالجمه    وتعريف  ،  صةالمتخصّ  

   الصناعة      قطاعات     خدمة  في     رهادو    وبيان   العلمية     األبحاث     لنتائج    تطبيقية    نماذج   بعرض    والعناية 

   مرتبط  علمي     تراث   من    تقدمه    ما في      المصرية    الهوية    تأكيد على   أيًضا    تحرص  و .  المختلفة     واإلنتاج 

   . المجاالت      مختلف  في    ادهمورّو   علمائهم   وأبرز    العرب   تاريخ    وكذلك   ،العصور    عبر    مصر   بتاريخ 

   العلمية  إلطارات   ا   وتكوين العلمي      البحث      بإدارة    االرتقاء     اإلمكان    قدر    اإلسهام    القناة     وتحاول 

   العالقة      ذات    المنجزات     تلك   خاصة   العلمي      البحث     نجزات ُم   وتسويق   وتمويل    لتخطيط     راتتصوّ    ووضع 

   تكامل    مفهوم   توضيح إلى     المقبلة    المرحلة   في   ىتسع ، و التنفيذية    زةواألجه    الصناعة    بمجاالت     الوثيقة 

   الحياة     نسيج    مع   والتكنولوجيا    العلم   بين    االندماج   مفهوم   وتوضيح   ، بينها    الفاصلة     الحدود   وذوبان   العلوم 

   العلمية     السياسة     نجاح     أّن و ، خصوًصا     تشريعية ال    البيئة  في      تجانس     إحداث   ، و والعربية     المصرية 

    والمتصلة ،   الفكرية    الملكية     حقوق    بحماية     الخاصة      التشريعات    مجموعة   تحديث  يقتضي     والتكنولوجية 

التي      البيولوجية     جرائمالو   الجديدة    التكنولوجيا    بعالم    المرتبطة    المستحدثة    والجرائم     البيئية    اآلثار   ببعض 

  الحاسوب     تكنولوجيا  على    المعتمدة   والتزوير   التزييف     وجرائم ،   احاسمً    ادوًر    الوراثية    البصمة    فيها    تلعب 

  والمعتمد   الراهن  الدولي     للوضع    الرئيسية     السمات     تفهم وتتوجه القناة نحو      .  المتقدمة   الليزر     وطابعات  

   اتجاهات      وتتابع القناة    .  متكامل   واحد   نسيج في    ي التكنولوج     بالنموذج  يالتنمو    النموذج    دمج على  

  العمل  وتدعم   .  واالتصاالت     الوراثية    والهندسة    الدقيقة     لكتروناتواإل     الليزر   علوم   في    الجديدة     التكنولوجيا  

   ابتكارات   إلى     وتحويلها   األفكار    تطوير    برامج  يبتبنّ   وذلك  ،  والتنافسية    ريةاالبتكا   القدرة   تنمية على  

    المصرية    للمنتجات     التنافسية     القدرات    دعم في    ذلك    واستخدام  ،   المنتجات    تطوير  في    تسهم    واختراعات  

   اإلسهام ، و  والعشرين الحادي       القرن في       وبفاعلية    بقاء ال    قضايا    تناول  على  وتركز   .  العالمية     األسواق  في  

في       مصر في    يالعالم   يالعلم   التميز    وإرساء   ،مصر  في    والتكنولوجيا   العلم    بمنظومة    االرتقاء  في  

  الشكل   تحديث جري  وي  . ومستحدثة   جديدة    تكنولوجيات   من   عنها   ينتج   وما    ،الصدارة   علوم    مجاالت 

   والحوارات       المناقشات     برامج  في     ، خصوًصا   الجمهور     مع  يالتفاعل      االتصال  على    المعتمد   البرامجي   

  .  السن   وصغار    للنشء    العلوم    تبسيط  في  الدرامي     التكنيك   من   االستفادة  و ،  المفتوحة  
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   ، قائمة     القناة     برامج   وتشاهد    تتابع    عريضة    جماهيرية     عدةقا  على     الحصول     مشكلة  ىتبق و 

   القناة     أداء     لتطوير   أعدها    دراسة في     المؤلف   اقترح    وقد   . ها لحلول     واقتراح    مسبباتها    بحث  إلى     وتحتاج 

   الليزر  ،  البيولوجية    الثورة  ،   الرقمية   الثورة    الصدارة    علوم  :يلي    ما على    التركيز    المقبلة    المرحلة   في  

العلمي     المجتمع      تخاطب     علمية   نشرة     إطالق    نحو    االتجاه   و . الدماغ    هندسة ،    النووية    الطاقة    ،  وتطبيقاته  

   الحوار    دائرة    توسيع  و . والعالمية      المحلية     العلمية    األحداث     مجريات  على    بأول     أوال    وتطلعه  المصري  

  شرائح   مع    التفاعل  في     وبدأت ،  بها    الجمهور   تعريف    مرحلة    القناة     خطتت  أن   بعد   الجمهور    مع   والتفاعل 

   شريحةال   هذه   وتجاوز ،   والباحثين     العلماء  جمهور على     فقط    تركيزها   عدم  ييعن وهذا  ،  المختلفة     الجمهور 

    اإلنتاج    وبين   المستوردة   األجنبية    األعمال   بين   اإلمكان   قدر   التوازنو   . اإلمكان    قدر   العام    الجمهور  إلى  

،    نوعية   شرائح  إلى     الجمهور     تقسم التي      العلمية   ىللرؤ     الضروري وفقا    من   وأصبح   .ي المحل    يالبرامج  

 ي ضرورو   .  األطفال     وكذلك  ،  الشباب     فئة    وهما  ،  برامجها    عبر  اتستهدفهم   تين مهّم   فئتين   لقناة ا    تخاطب     أن  

   ومن ،  بأسرها     المنطقة     تخاطب       فضائية    كونها   من  والتحديات      الصعاب      كانت    مهما  ،  القناة   جدا أن تستفيد  

   واألكاديميات    والمعاهد    البحثية    المراكز     مع   للتعاون     وآفاق    نوافذ    لها    فتحوت ، الوطن العربي   على     تنفتح   ثم 

   .  العلمية     العربية 

في     ىاألول    العلمية     القناة    باعتبارها     وليتهاؤمس    المنارة    تتحمل   أن   فال بد   ،   اآللية    كانت     ما   وأيا 

   العلم    واقع   عن    متكاملة    فكرة   ي العرب  الوطن      أو   مصر  في     سواء   ،  الجمهور   يتعط     وأن ،   األوسط     الشرق 

   الفريدة   النجاح      قصص   من   هائل   رصيد   توثيق المنارة في    نجحت    قد و  .يالعرب   الوطن في     والتكنولوجيا 

  مدينة  ـ    مبارك    مدينة  :   العلوم   مدنى ل  إ  إضافة   ،  العلمية  سات مؤسّ الو   المصرية    البحوث   ومعاهد    لمراكز 

   نفسه    بالدور     القيام     عليها و  " سةمؤّس    قصة  "  الشهير     برنامجها    عبر    وذلك   ـ    التكنولوجيا  وادي    ـ    العلوم 

   .العربي   الوطن    إزاء 

 لمنارةفي ا   البرامج   خريطة

  "أوراق خضراء"برنامج 

 لكن طريقة تقديمه جعلت من هذا العالم لغًزا يخص المهتمين فقط       ،  عالم النبات عنالبرنامج  

،   ربط البرنامج بالواقع المصري والعربي في بيئته ومزرعته وحقله        ويلزم.  والمختصين فقط بالنبات    

 . تقديم صور حية ولقطات سريعة وتعليقات أقصر     و
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  "شموع "برنامج 

 . يم خالصات عطاء علماء مصر وواقع العلم في مصر وحياة الناس             يقوم البرنامج على تقد  

 إثراء المحتوى اللفظي والبصري بصور          له  سمة أساسية    ، الذي يمثل  الجفاف ويحتاج البرنامج إلى كسر      

 . تطوير اإلخراج  ، وتحسين مستوى التعليق الصوتي    و ،ولقطات أكثر جذًبا  

   "إبداعات هندسية"برنامج 

، إال    سواء في عمارة اآلثار أو البناء الحديث       ، في العمارة  يالمهندس المصر   يستهدف إبراز براعة  

يحتاج   و.  طابع النظريات   ه جفاف  ويضفي عليه  ،ال يقدم المحتوى من منظور يدعم الثقافة العلمية    أنه 

 . تدعيم بالصور والتعليق   محتواه إلى 

 "ستوديو المنارة  "برنامج 

ضافة إلى خلوه من     إ ء،  ي بطه يقاع ، وإ)  دقيقة 60(زم ية للبرنامج أطول من الال    نالمساحة الزم    

 أول ما    .فتقاده التفاعل مع المتخصصين والجمهور والشارع       ، وا لمية الحية  ي الصور الجذابة والمادة الف   

توسيع دائرة ، وثنيناالتركيز على حدث أو   وذلك ب ،لنصف ى ال إ خفض وقته  ينبغي عمله لتطويره هو 

وضع الجمهور في      و. االختصاص على نطاق واسع      يالرجوع لذو  و. ليا محليا وعربيا ودو    ه،مصادر

 . قلب الحدث  

 "الحياة تحت المجهر "برنامج 

 ، ربط هذا بفكر وثقافة اإلنسان  ى لكن األجد ،تعريف المشاهدين بالكائنات الحية الدقيقة أمر جيد     

 ،تطوير الصورة ، وأسلوب التقديم تطوير ، وهذا يتيح للبرنامج  وإفادة الحياة بهذه الكائنات  ، فادتهإومدى 

 . تطوير التعليق و

 "علوم الحضارة "برنامج 

ويأتي في صورة إشادة وتمجيد للحضارة     ، يوثق البرنامج الجهود العلمية لعلماء المسلمين     

 وال آثارها التي نلمسها ، ومنتجاتها الفكرية    ، ربط للمتابع بجوهر هذه الحضارة ىدنأاإلسالمية دون 

  ، يهمنا أن نقدم العلم وجهود العلماء دون تمجيد    ومن ثمّ ،علوم تكمن في أنها ال وطن لها   عظمة ال   ف.اآلن

 .يهمنا تثقيف الجمهور ال تضليله وتخديره   و



                    2010 -تــــــــونس                                                                                                                       احلقيبــــــــة    التـــدريبيــــــة   يف مـــجال   اإلعــــــــــالم   العلمــــــــي               

375 

 

 

 

 "تقرير النشرة العلمية "برنامج 

 نمطية بال تعليق وال تفسير   ا فهو يقدم أخباًر؛البرنامج بالجفاف في العرض والتقديم   يتسم  

المعلومات العامة والعلمية، فضالً عن عدم وجود لقطات تفسيرية تربط وتقارن بين            ويخلط بين   ي،علم

،   تطوير الشكل وتعزيز الصور    يحتاج البرنامج إلى     . ما هو متاح في البيئة الغربية والبيئة المحلية        

 . الربط مع الواقع والبيئة المحلية     بتغير أسلوب التقديم  و

 "عالمة استفهام "برنامج 

 في مضمونه   يشابه ، وهوه من خالل العلماء المتخصصين    نسؤاالً ويجيب عج البرنام  يطرح  

      ، تطوير  اليحتاج إلى   ، وسريع ال في نصه وال في صوره  ال غير  هيقاع، ويتميز بإ آخر بالقناة  ابرنامجً 

 . خرآدمج مع برنامج الأو 

 

  "العلم في أرقام"برنامج 

 وال تعليق يثير الفكر    ، ور جذابة  وال ص، علمية   إحصاءات  ، من دون عرض جاف  البرنامج  

دعم الشكل و ي،  ترفيهي  تثقيف يوضع اإلحصاءات في سياق خدم        وأول ما يحتاج إليه      .والخيال 

 .والمضمون بالنص والصورة  

  "معكم "برنامج 

 قضايا قديمة وفقيرة في محتواها       ها لكن معظم ،البرنامج قضايا الجمهور المصري العربي    يناقش   

تبني أجندة أفكار وقضايا من خالل دراسات واستطالعات موسعة            ي عمله  أول ما ينبغ.  وطرحها 

تطوير شكل وتقديم البرنامج ليصبح أكثر تفاعلية من خالل اتصاالت         و  الواسع،  وميدانية مع الجمهور 

 .ومداخالت الجمهور ورسائلهم   
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  "الصالون العلمي"برنامج 

 وهي فكرة جادة    ي،  علميل صالون حوار    البرنامج على ربط الجامعة بالمجتمع من خال        يقوم  

 فهذا هدف   ،لعلماء إلى حوار يخص الجمهور والمجتمع        مع احوار  ال ل يتحو ، لكنها تحتاج إلى    جيدةو

كثر رشاقة    أالبرنامج الذي ضاع تحت سيطرة حوارات جافة فيما بين العلماء، وهو يحتاج إلى تقديم                     

 . وصور أكثر جاذبية 

 "اال يزال البحث مستمرً "برنامج 

ي، وأول  البرنامج مهم يقدم حلوالً لمشكالت الحياة اليومية بأسلوب علمي يستند إلى الفكر العلم   

تطوير التقديم  ، ونفاق على الصور  اإل ، وزيادة ميزانيته لتحسين ديكوراته  ما ينبغي التفكير فيه  

 . والفواصل 

 "فيمتو معلومة "برنامج 

فكرة  ، وهي   وضغطها في كبسولة لمدة دقيقة    معلومة مبسطة يتم تقديمها   يقوم البرنامج على   

 . وتصلح كفواصل بين فقرات البرنامج     ،جيدة

 "حقق حلمك"برنامج 

ستثمار األفكار العلمية    االبرنامج عام عن تحقيق حلم الشباب لفرص العمل من خالل     

  افتقاده   بب  وذلك بس يئ، ا إال أن التنفيذ س  على الرغم من أن فكرة البرنامج جيدة جد    و.  والتكنولوجية 

إلى      ، وحاجته   لصور الجادة  ا  ، وخلوه من لرأي الجيد  ، وافتقاده ا  لجانب العلمي   ، وافتقاده ا  لتثقيف والتوعية ا

 .  إلى ثقافة عامة   ه لي تحو وتجنب  ي، الواقع العرب ب الرتباط ا

 " علمي علمك"برنامج 

 إال أنه    ،رنامجيقاع الب   إجودة وسرعة من رغم  ، وعلى ال البرنامج أسئلة عامة في الثقافة العامة          

يتسم  و ،أن يكتسب فكر برامج المسابقات     و ، إلى المزيد لتحقيق الجذب المطلوب جماهيريا          ة بحاج 

 . يربط العلم بالفكر والثقافة العلمية      و ،بالصورة السريعة الجذابة المشوقة    
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 "خارج الحدود"برنامج 

فقر تقديمه  ، لكن    الخارجية   يلخص البرنامج البحوث العلمية التي تقدم في الدوريات العالمية          

المزيد من ، وبذل  المزيد من التبسيط  يحتاج محتواه إلى       .أبعده عن هدف تحقيق ونشر الثقافة العلمية      

يصبح تفاعليا سريع   لأسلوب التقديم  ، وتطوير  فقيرة ال الصور واللقطات     إلثراء الجهد واإلثارة واإلتقان 

 . اإليقاع

  "بالعلم رأيت اهللا"برنامج 

 ؟  وهل تحول اإلنسان من دين إلى دين ، "نيإسالم الغربي "نامج عام يقدم األدلة العلمية على   البر 

 .  العلم  ياتهام لإلسالم مع العلم وف  ي، ويحتاج إلى دليل علم  

 " يحدث كل يوم  "برنامج 

      ويصف صوابه ي،البرنامج ثقافة عامة يعلق على حكمة أو مقولة أو معتقد أو سلوك يوم         

في االنطالق من حياتنا        من البرنامج  يمكن االستفادة    .سان عالم أو خبير متخصص     أو خطأه على ل   

 وبيان ، وذلك من خالل دراما الحياة وسلوك البشر   ي،اليومية وكيفية تحويل تفكيرنا إلى األسلوب العلم 

 .  أسلوب حياة  يفكرهم وثقافتهم بمحاولة جعل التفكير العلم     

  "العالم الصغير"برنامج 

لألسف إلى برنامج عام      وقد تحول ويا   العلماء الصغار،     عنلوحيد الموجه للطفل    البرنامج ا  

دعم المحتوى     ونقترح .  وهذا من عوامل ضعفه ، يمكن أن تراه على فضائية عامة غير متخصصة     

تكريس حب العلم في الصغار بالصوت       ، وبوضع فقرات يشترك فيها علماء كبار مع العالم الصغير  

 . وأقرب إلى تقديم العلماء الكبار كقدوة للصغار      والصورة بطريقة أفضل   

  "دنيا العلوم "برنامج 

 لكن فقر التقديم   ،وهذا جيد.  على الضيف وينتظر الرد عليه علوم يطرح سؤاالً  للالبرنامج تبسيط  

باعتباره   صية يفقد البرنامج أهم ميزاته    ضافة إلى استغراق الحلقات في جوانب تخصّ             ، إوضعف اإلعداد

  ة  وإعدادها بدق  ه،  قضايا يتبنّ، وتدعيم المحتوى، و ثراء الصورة  يحتاج إلى إ   . سيط العلوم وسيله لتب

 وقد  ،رة  اإلضاءة الموفّ  فوانيسالطاقة الكهربائية و     بالحلقة الخاصة      ذلك مثال على  . لتبسيطها للجمهور  
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عادات   وتكوينها وارتباطها بأنماط و   ، موفرةيح للناس لماذا ه  يحتاج إلى عالم خبير يوضّ   كان 

 . ستهالك لديناالا

 "مكتبة عالم  "برنامج 

 فال توجد خطة واضحة تهدف إلى دعم فكر العالم ونشر            ، النمطية والتكرار  ُيعاني البرنامج من    

 وضعيف وال   ، كما أن اإلخراج فقير التقديم     .  له ي  امتداد طبيع وهي  ،ثقافته وعلمه من خالل مكتبته    

تخصصه     كان    ، إذا مثالً .ي  العلم ا كتاب أو كتب وواقعن   يفضل أن يربط العالم بين    و. عنصر جذب به 

ل  يحوتقترح  ون. يربط لنا بين علمه وكتبه وزراعة الصوب والزراعة الحيوية وغيرها      ةفي الزراع 

 .  بأن يكون هناك وسيلة للتواصل مع البرنامج    يالبرنامج ليصبح تفاعليا يوح   

 " موضوع في ندوة  "برنامج 

 ال  من ثم وى،خر أ ماكن ألكن من  نفسها،  ر الموضوعات العلمية     يعاد تصوي في هذا البرنامج     

ال جاذبية في المحتوى        ف. ممالًو تقريريا والمحتوى   الكالم  اأحيانً  ويأتي .  ما يعرض  جاذبية في 

عمل خطة    نقترح  .  وعدم وضوح الهدف من البرنامج   ، تشتت الموضوعات المطروحة    و  ،المعروض

، بل     وراء الندوات والمؤتمرات   يعدم الجر  ، ودف نشر الثقافة العلمية    لقناة تربط بين البرنامج وه    ل  أولية

 .   وذلك بالتنسيق مع وزارة البحث العلمي المشرفة على القناة        ،عمل خطة انتقائية لما يغطيه البرنامج      

 " اصدر حديثً "برنامج 

كون ما ي أشبه و. ييفتقد عناصر الجذب البصر    ، وا الصورة ضعيفة جد  ، وأسلوب التقديم فقير  

الناس وما ينتجونه من أشياء        ب  كتاب أو بحث بالعلم و     يقترح ربط أ    ن. يبتعد عن الواقع يبعرض نظر 

 .  ولقطات ثرية    ةتدعيم ذلك بصور جذابو ة،متنوع

 "العلم بين الواقع والخيال "برنامج 

طار حلقة      إ في  همي تقدنقترح . علماء لل أو دور  ، توظيف للعلم  فيها البرنامج خفيف يقدم دراما   

  .لتوضيح الجوانب العلمية في الموضوع     نفسه  الفيلم    يتناولون موضوع  ،قاشية تستضيف علماء وخبراء   ن

 والصورة الموجودة من واقعنا حتى   ،من حيث الشكل المزج بين الصورة الموجودة في الدراما    وُيفّضُل 

 . يرتبط الموضوع بالواقع و بالناس فيصدقونه     
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  "أجناس"برنامج 

 . ، ونقترح إلغاءه  الً وموضوًعاالبرنامج فقير شك   

  "صور علمية "برنامج 

،  جاذبية  ه يفتقر إلى ال    لكن،يقدم البرنامج عرًضا للصور العلمية في حياة اإلنسان والكائنات الحية           

 ذلك  ى ولن يتسنّ، الجمهور معإثراء المشاركة  ، وتحسين مستوى التقديم والتعليق الصوتي   ويحتاج إلى  

 . ليا  بجعل البرنامج تفاع  الّإ

  "العالم غًدا"برنامج 

بجديد يخدم غرض التشويق  تقديمه   ، لم يأت البرنامج خيال علمي يبحث في العلم والعالم غًدا      

  عنراتنا قترح أن تنبع تصوّ    ن. أو تنمية الفكر   ، ثراء الخيال   إ وال يسهم في   ، واإلثارة والمتعة بالعلم  

ولقطات حية ترتبط بواقع الحياة التي             وتغطيها صور    ،راء الناس   آقابلها   ت و،المستقبل على لسان العلماء     

 مقترحات عن  ، ونعرض  مستقبل الطرق في ظل الزحام الرهيب        لو نناقش على سبيل المثال   . ها  فينعيش

 ؟ ن على التطوير ي ماذا يمكن أن نقول وكيف نغري المبتكر ،شكل سيارة المستقبل 

 " يسلم عالمعالم“برنامج 

كان عليه    و.  وأجيال العلماء الكبار والوسط والشباب      ،علمية في حياتنا  البرنامج يتناول المدارس ال    

 لكن  ي، المصري والعرب  ينجتمعم علمية جديدة لل إطارات   الرهان ليصبح وسيلة لتقديم قدرات وكفاءات و     

   .هدفال فقر أسلوب العرض والتقديم لم يجعله يحقق      

   "منارات"برنامج 

العلمية في مصر، وهو متميز في فكرته، ويحتاج        اكز سات والمرالبرنامج تاريخ المؤسّ  يوثق   

ن أنشطة هذه   أيسهم في تثقيف الجمهور علميا بش     ، وقد ميزانيات أكبر لتحسين شكله ومحتواه       ى لإ

 وليس الحوار مع    ، بطلها المكان  ، نتاج أفالم علمية تسجيلية    إتجه بحلقاته نحو    إذا ا ساتالمؤّس

 .ا  للحديث إعالمي  ةالشخصيات غير المؤهل  
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 "الحلقة المفقودة"برنامج 

 يفهم من ثملحياة بهذا االختراع وبدونه، و ا الذي يصور  ي القصص يالشكل الدرام البرنامج   يأخذ 

 . الناس ثقافة االبتكار واالختراع     

 " ىوديان وصحار "برنامج 

أن  إال  ا، علمياأن للمحميات الطبيعية والوديان والبحيرات داخل مصر شأنً    من رغم على ال 

.   تقديمها بهذه الصورة الجافة التي ال تحقق حتى التثقيف العام تظل نقطة ضعف رئيسية في البرنامج                

تطوير كتابة االسكريبت بصورة تثير  ، وزيادة مساحة الصورة  و ،تطوير أسلوب التقديم  يحتاج إلى  

 .  الفكروتنشط الخيال  

 "ياستطالع رأ "برنامج 

 وال يحقق هدفه    ،  ال يثقفكنه ول.  في القضايا العلمية    البرنامج ثقافة عامة يستطلع الجمهور      

 إلى البث المباشر أو فتح قنوات تفاعلية اتصالية            والمقترح تحويله   .النعدام صيغة التواصل مع الجمهور    

 .SMS أو رسائل الهاتف المحمول القصيرة      ي،لكترونعبر البريد اإل  مع الجمهور

 " يالسالم النوو"برنامج 

تقديم محتوى  نقترح  . تحويله إلى ثقافة سياسية  جرى وإنما  ،ج بالثقافة العلمية   ال عالقة للبرنام 

 . علمي حول الطاقة ومصادرها واستخدامها من واقعنا المصري العربي         

  "بعيًدا عن العلم "برنامج 

خر  اآل   البرنامج مع هدمج، واألفضل   وهو ما يضعف القناة عامة   ،برنامج مكرر في القناة نفسها   

 . إلغاؤهأو 

 "علماء مصر"برنامج 

 أرفع القامات العلمية     من اللقاءات مع   القناة ساعات طويلة   تمنح التي  ةمن البرامج المتميز 

 . ن في المهجر أيًضا   ي ويمكن توسيع دائرته الستضافة العلماء العرب والمصري       ،المصرية 
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 " المنارة نت"برنامج 

 لكن من الخطأ التسليم بكل      ، رف العلمية   للعلوم والمعا  ا نترنت مصدرً د أن تستخدم اإل  من الجّي 

ربط   ، وأن ت  في البرنامج  ا بارزً االصورة عنصرً ، وينبغي أن تصبح  المعلومات المطروحة عبر الشبكة   

 .الجمهور   وراء العلماء   وآالمعلومات التي تقدمها الشبكة بالواقع المصري العربي       

  "العودة للطبيعة"برنامج 

 وليسمتخصصين  إلى  ويحتاج هذا الربط   . الج بعض األمراض يربط البرنامج بين النباتات وع    

هذا الربط إلى توثيق وتدقيق من الشارع والمزرعة والمعمل     ، وأن يعتمد  أعشاب ّجارعطارين وت إلى 

لنباتات    ا استقصاء   نقترح . يةاطابع المبالغة والدع   ، وتجنب  وعيادات وأطباء وجهات العالج الشعبي    

،   تها الطبية والعطرية     ا وإنما الستخدام  ، ليس فقط لزراعتها     ي،ط العلم  الضب ي   وف ،عالقتها باألمراض و

وبين صيدليات األرصفة     ه  ووضع حدود فاصلة بين   ،مناقشة ما يقال عن الطب البديل وطب األعشاب      و

 . والعطارين والدجالين   

 " شركاء في الكون"برنامج 

، ويبدو    حلية المصرية والعربية    بالبيئة الم  ، لكنه ال يربطها    بيئة الحيوانات   عنيتحدث البرنامج   

 تشارك اإلنسان الكون موجودة  ي رغم أن الكثير من الحيوانات الت ،نه يتحدث عن عالم خيالي  كأ محتواه

  ، عمل رصد إعالمي بيئي ثقافي علمي لشركائنا في الكون من البيئة المصرية             نقترح   .في بيئتنا العربية   

 وربطها بما يدرسه طلبة العلوم       ،ونهر النيل   والمحيطات   ىبمعنى األراضي والمزارع والصحار     

 . طري وبيئة العرب عامة  ي واألحياء والطب الب   

 "القضية علمية"برنامج 

  ،  سياسي م محل اهتما فيهالقضايا المثارة   و ،ضعف بعض المتحدثين من الخبراء يتّسم البرنامج ب 

 أجندة ى البرنامج تبنّ ي.يالعلم  المحتوى  ، ويضيعاسية الجدلية  ي الخالفات الس   فيه  ، وتعلوكثر منه علميأ

 وكذلك    ، المحطة  ىأن تتبنّ  نقترح  .نتاجإل ملء ساعات ا  تحاول  واضحة بقدر ما   ةال تكشف عن رؤي

تغطيها من جميع جوانبها بشكل كاف      ، و قضايا علمية مهمة خالل الدورة البرامجية      أربع أو  ثالث القناة 

 سواء من  ،شراكه في النقاش     إ من خالل ، ان في الحسب  يلجمهور المتلق   اضع ي، وأن ت وجماهيري وعلم 
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 على غرار برامج  ،محاورات ومداخالت   ، وإتاحة الفرصة ل     أو عبر تقارير خارجية   ،داخل االستديو 

 .  في الشكل وجماهيرية العرض والمحتوى     الجاذبية هذا  يحقق  و ".التوك شو"

 " أسرار كوكبنا"برنامج 

كثير من  ، وفقر الصورة وضعف التقديم  ى  إل نظًرا  ي، يفتقد البرنامج جاذبية العرض المرئ   

مواد ب هدعمو ،يحتاج إلى تطوير في المحتوى والشكل  . يمكرر ونظري وغير جماهير ه معلومات

 بدالً من االعتماد الكامل على المواد الفيلمية األجنبية       ،مصورة ومنتقاة من مراكز البحوث المتخصصة   

 . األرشيفية

  " سهرة علمية "برنامج 

 بما تعنيه من حرية ومرونة   ،ن يتحول إلى سهرةأ ينقصه ، لكن مج ممتازة فكرة البرنا 

بواب المجتمع     أ يطرقوإلى تفاعل  ، لينويحتاج إلى تفاعل مع الشارع ومع المسؤ   ، ووجماهيرية الحوار  

 . الطالبي في المدارس والجامعات     

 "علم اإلنسان "برنامج 

مادته   ، وإغناء قناع ينقصه اإل ، ويمان تائه بين العلم واإل ، ومحتواهوقت البرنامج غير كاف   

 أو تعليق صوتي أو حديث مباشر من  نصٍّو ،كثر ثراًء وتنوًعاأ مادة فيلمية ة، واستخدام فقير الوصوره 

 ". يمانالعلم واإل " محمود  ىعالم خبير يمتلك لغة إقناعية على غرار برنامج الدكتور مصطف     

 "لأسرار تحت الرما"برنامج 

 من حيث الشكل    ،عن الجماهيرية   فيه، و  شذي نعين الواقع ال  د عيبعصوره ضعيفة، و   

 من االعتماد على مادة فيلمية     بدالً،مرافقة الكاميرا للبعثات األثرية لحظة بلحظة            يحتاج إلى    . والمحتوى

، وتأكيد هويته ال    صين يتحدثون في البرنامج    االستعانة بخبراء متخصّ    ، كما يحتاج إلى      والتعليق عليها  

 .  علميةبلمج ثقافة عامة    برنا على أنه 

  "النشرة العلمية"برنامج 

تفرقة بين المعلومات العامة      و ،صور من البيئة المحلية  ، و  في التقديمةيحتاج البرنامج إلى سرع    

هذا يعني ، و أن يصبح الخبر العلمي في مرتبة مهمة كالسياسي تماًما      ، والعمل على  واألخبار العلمية  
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 شبكة تواصل بين البرنامج ومصادر األخبار في البيئة            ، وإقامة  مضمونًامزيًدا من االهتمام شكالً و  

 . خبار العلمية في بيئتها المحلية     تصوير األ، و المحلية المصرية العربية    

 "حصاد العلم"برنامج 

 ال من ثم و،سم بالبعد الجماهيري   وال يتّ.  كاديمية عن حصاد العلم   أ شبه بمحاضرة    أالبرنامج  

نما يراه    إال يشعر بحصاد العلم فعالً و    ، واط المحتوى المعروض به شخصيا      شاهد بارتب يشعر الُم

ممثالً في أشياء وتطبيقات يلمسها    إال كيد البعد الجماهيري للعلم وحصاده    أت وال يمكن  .نظريات عرض ك

ج   عًدا تطبيقيا ينطلق من الجمهور والعالم والخبير مًعا والمنت          ُب، وأن يكتسب  حوله   المشاهد في كل ما  

 . الذي أسهم فيه العلم سواء زراعيا أو صناعيا    

 " عماق التاريخأرحلة في "برنامج 

ولدى الجمهور المصري    يتميز البرنامج بمحاولته الربط بين التفكير والثقافة العلمية في المتاحف          

ثري لدى  وربط ذلك كله بالوعي األ   ،  سواء طلبة اآلثار، أو الجمهور العام، أو رواد المتاحف         ،والعربي

 . الجمهور

  "بدائع الطبيعة "برنامج 

 . نص يكتبه إعالمي ويراجعه عالم خبير    ويحتاج إلى مواد مصورة من بيئة مصرية،     

  "رضكنوز األ "برنامج 

فاق   ن ين إلى إ يتحتاج رحالت الجيولوج       .نتاجه  إالبرنامج في مجمله متميز رغم ضعف ميزانية       

  وأنتعاون وشراكة هيئات بحثية،    ، و يجذب المشاهد    حتى تأتي الصورة والمحتوى على نحو       سخّي

طة    مها للجمهور سهلة مبسّ يين وتقدي تكون هناك خطة تصوير ترصد كل مرحلة بالتعاون مع الجيولوج      

 . وجذابة

 "المرصد"برنامج 

،  كثر استخدامها في الحلقات    وي لكن الصور مستوردة ، علماء في مجال الفلك    السهامات  إيرصد  

 أو شراء أفالم    ا جديًدا تصويرً البرنامجتطلب   ي. ربما في الحلقة الواحدة      نفسها ات   ر عرض اللقط  تكّروي

 .  مع تعليق صوتي عليها وحوارات حولها     ، الفلكعنعلمية جديدة 
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 "ممنوع الدخول "برنامج 

.  معادة ومكررةه ولقطات   ،فاق بعيدة عن خدمة غرض نشر الثقافة العلمية     آيحلق البرنامج في     

تقليل زمن  ج، و امن تقليل مدة عرض البر و ، جمهور بصور ونص يرتقي بثقافته العلمية       فادة ال  إ قترح ن

 . الشوطات لمنع تكرار العرض   

 "علوم البحار "برنامج 

 وليس مجرد    ،إلى مناقشة قضايا مرتبطة بواقعنا        ، و البرنامج إلى مادة فيلمية ثرية     يحتاج  

 نجح في    كان قد "  عالم البحار  " باسم  يزمتمالبرنامج  ال ن أ خاصة و   ،معلومات علمية مجردة ومتناثرة  

 . ات والتسعينيات  ي تقديمه العالم المصري الراحل الدكتور حامد جوهر في الثمانين       

  "حدث في العلم "برنامج 

 وهو نواة  ،خبار ها صور لأل  في خبار علمية يومية مدتها عشر دقائق     أ نشرة  فهو ي؛البرنامج خبر   

 . امجي المفتقد في البرامج العلمية المتخصصة        ذلك الشكل البر  ،طيبة للتقارير العلمية    

 " منارات"برنامج 

وهو من أروع برامج القناة شكالً    ، أهم المراكز وقالع العلوم والتكنولوجياالبرنامج  يوثق  

 . ومضمونًا

 "حلقات علمية خاصة"برنامج 

   .العلمية    واألفالم    األجنبية    ن البرامجأنه ش أش ، من البرامج المتميزة في القناة شكالً ومضمونًا   

 "صدق أو ال تصدق  "برنامج 

 تبرهن على كل شيء برده إلى أصوله        ةصالبرنامج في قناة عامة غير متخصّ       يمكن بث هذا   

 . ه تماًما من القناة  ءلغا إقترح   ن.العلمية 

 " لغة البيئة"برنامج 

 . امونًزة بعمق المعالجات البيئية التي تطرحها شكالً ومض        من برامج القناة المتميّ  
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 " قناة صحتي "ا ثانًي

 " فقرة توعية صحية  "برنامج  

 "ألو صحة"برنامج 

  ، "االنزالق الغضروفي  " موضوع الحلقة   .طبيًبا وغالًبا ما يكون   ، المذيع والضيفبينالبرنامج حوار   

 . ستخدم أي مواد فيلمية أو صور يوال 

 "طعم الحياة "برنامج 

 "2قناة دريم "ثالثاً  

 "ساًءالعاشرة م"برنامج 

 وتستمر ساعة زمنية    ، فقرة طبية يقدمها الدكتور خالد منتصر      أثنين البرنامج كل يوم    يعرض 

 وذلك من خالل الحوار مع     ،عراضها وطرق الوقاية منها     أيناقش خاللها األمراض المختلفة وأسبابها و       

 .ساتذة المتخصصين   األطباء واأل 

 "الفضائية المصرية "رابًعا 

 "العيادة "برنامج 

 األمراض عنلبرنامج جماهيري يجيب عن األسئلة الطبية لجمهور المشاهدين واستفساراتهم     ا  

سمة معظم البرامج الصحية الطبية،          هي   و،المختلفة، وهو برنامج خدمي أكثر منه للتثقيف العلمي         

 .  دقيقة15وتقلصت مدته إلى    " صحتك في رمضان  " سم البرنامج في رمضان إلى    اوتحول 

 " الثانيةالقناة"خامساً  

 "المجلة العلمية"برنامج 

 ،يحتاج إلى تطوير في الشكل   ، وخبار علمية جافة   أ وهو أشبه بنشرة  ،الجفاف سمة البرنامج   

 .  وإثراء الصور واللقطات والتفاعل مع الجمهور واالرتباط بالبيئة العربية           ،وتقسيم الفقرات 
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 "بيئتنا  "برنامج 

 "ىالقناة األول"سادًسا 

  أحيانًا  ويكون الفيلم   ."يبفيلم وثائق "  المصرية على أن تختم إرسالها اليومي    ى األولتحرص القناة   

جودته، فإن توقيت بثه مع مطلع       من   ه على الرغم  لكن ،سة علمية أو منارة علمية    أو عن مؤسّ اعلمي

 . إلرسال  بها في نهاية ا  ى يلقالتي  وتلك مشكلة البرامج العلمية التثقيفية في مصر       ، الفجر غير مناسب 

  "عالم الحيوان"برنامج 

 . من البرامج القديمة والمتميزة بروعة التعليق الصوتي للمذيع المخضرم محمود سلطان         

  "صوت العرب"ذاعة إ

 "في رحاب العلماء "برنامج 

فكرهم   يعرض ماء الكبار في مختلف المجاالت، و     ليعرف البرنامج مستمعي اإلذاعة بالع   

 . تنا العربية  تهم العلمية في حيا   اسهامإو

 

 " مستقبليات"برنامج 

ثراء حاسة التفكير في الغد       وهي مهمة إل، " اكتشافات – اختراعات  –ابتكارات   "يطرح مستقبليات   

 . ومقارنته بعالم اليوم  

 "براءة اختراع "برنامج 

بين  ، و يحتاج إلى أفكار تربط بين االختراع والتنمية     ه لكن،فنا بالمخترعين  البرنامج يعرّ  

 لبيان كيفية صناعة نجوم االبتكار        ،بين البيئة العربية وتفريغ المخترعين الجدد      ، ون وواقعهم المخترعي

 . واالختراع

 "المجلة العلمية"برنامج 

عة على عدد من الموضوعات العلمية تصلح نواة للتقارير العلمية المكثفة السريعة           طاللة منوّ إ 

 . على طريقة موجز األنباء   
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 ذاعة البرنامج العام إ

 " كلتكأصحتك في  "برنامج 

 .  سريع اإليقاع بفواصل وفقرات متميزة    ية، توعللبرنامج صحي طبي خدمي     

 "عصر من التنوير  "برنامج 

 .   المجاالت خاصة العلمية منها       ىيتناول فضل علماء العرب في صنع الحضارة العربية في شت          

 "خمسة لقلبك "برنامج 

 .  رتقاء بمستوى الوعي الصحي    يحاول اال  يبرنامج طبي صحي للتوعية، خدم    

 "قضية للمناقشة "برنامج 

ا يرجع فيها لعلماء     ز وقتي محدود جد   ومنها قضايا علمية في حيّ    ،يناقش البرنامج قضايا عامة       

 .   لكن الوقت ال يكفي لتغطية القضية      ،وخبراء ومتخصصين 

 

 ذاعة البرنامج الثقافي إ

دارية    المعلوماتية وثورة االتصاالت والثورة اإل      لقاء الضوء على قضايا عصر     إ اهتمت اإلذاعة ب  

 خاصة في مجال العلوم البيولوجية مع إبراز الكثير من         ، واالكتشافات العلمية   الحاسوب  الستخدامات 

 .  جوانب حياتنا الصحية الطبية      

 "اإلنسان والبيئة "برنامج 

 وكأنه مفصول    ،الواقع العربي    أو غير متصلة ب    ،لكنه يقدم أحيانًا قضايا بيئية قديمة        ،  البرنامج جيد  

 . جندات قضايا خارجية      أمن تبني   فضل االنطالق من الداخل بدالً    األ .عن البيئة المصرية العربية   
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 "فاق التنمية آ "برنامج

ربط بين التفكير العلمي وتحقيق التقدم    ي وال  ،ربط بين العلم والتكنولوجيا وتحقيق التنمية    يال  

لمشروعات التنموية العربية التي اعتمدت فكًرا وثقافة       ا لبشائر خير  حيال  رصد القترح   ن .المرجو

 . وتقديمها كأسلوب حياة وطريقة للتفكير ونموذج للقدوة    ،وتكنولوجية سمحت لها بالتقدم    

 "الطب والحياة "برنامج 

 .  وترتبط بمواجع المواطن العربي   ، من أفضل البرامج التي تناقش مشكالتنا الطبية والصحية        

 "تكنولوجيا العصر "برنامج 

 وينحو نحو  ، وال يعتمد على لغة تثير الخيال    ،لجذب عنصر ا  لكنه يفتقد  ،ز في محتواه برنامج متمّي 

ربط المحتوى      يحتاج إلى    .ثير عليه أص الذي ال يستهدف الجمهور العام أو يبغي مخاطبته والت         التخصّ 

 . تجيا في بيئة المواطن العربي ال بيئة الكتب والنظريا        وبالتكنول

 "علماؤنا في المهجر "برنامج 

تخلص من   ال يحتاج إلى    لكنه ذاعة بالخبرات المحلية في الخارج،        ف جمهور اإل ز يعرِّبرنامج متمّي 

تطوير  نقترح   .  تعود الطيور المهاجرة وغيرها    ى مثل مت ،طرح األسئلة ذاتها على ضيوف البرنامج      

 وتقديم كل جديد يهم   ،طوير العلوم لديه  وت،فكار الغرب من أطريقة االستفادة  ب  المتعلق المحتوى 

 . المجتمعات العربية   

 "المحافل العلميةمن "برنامج 

 من التقارير العلمية السريعة التي    ُيعدُّ .برنامج القدرات العلمية في المحافل العلمية المختلفة        يتابع ال 

 . نقترح تكرار عرضها طوال فترة البث اإلذاعي أو استخدامه كفواصل      

 " العلماءمع"برنامج 

 . برنامج متميز شكالً ومضمونًا 
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 "بين البحث والتطبيق  "برنامج 

،  ولم يحقق الربط الحقيقي بين البحث والتطبيق         ، سلوبه الجاف في التقديم    سبب ألم ينجح البرنامج ب  

 بل بين اإلعالمي الذي لم     ،ويبدو أن الحلقة ليست مفقودة لدى الباحث الذي يشكو من عدم تطبيق بحثه        

  . يفلح في إقناعنا بالربط بين تطبيقات األبحاث العلمية في حياتنا اليومية            

 

 تونس  

 ذاعة الوطنية اإل

  "الصحة للجميع"برنامج 

يستضيف خبراء تغذية يقدمون نصائحهم  ، ورشادات صحية طبية للمستمعين  إالبرنامج يقدم   

 . للجماهير عن العادات الغذائية المطلوب اتباعها     

 " كتور حكيمالد ":برنامج

 . برنامج خدمي يقدم استشارات طبية للجماهير التي تتواصل معه عبر الهواتف         

  "صحتك "برنامج 

 أو الحالة التي يختار        ،وضح أعراض المرض   ي ،صي الطب    البرنامج حواري مع أحد متخصّ     

 . البرنامج إذاعتها 

 

  "العيادة الطبيعية"برنامج 

تمد على األعشاب والتداوي بماء البحر وإبراز الكفاءات           الذي يعي توعية بالطب المواز   البرنامج 

 . العلمية التونسية في هذا المجال     

   "بحار في عالم النتإ"برنامج 
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 ويحاول تقديم ثقافة استخدام       ، رات الحاصلة في عالم اإلنترنت       برنامج علمي يواكب التطوّ     

 .لدورات الخاصة بهذا القطاع        ويغطي أخبار الندوات وا   ،التقنيات الحديثة لالتصال والمعلوماتية      

 

 " زرقالموج األ"برنامج 

 ويتناول  ،يسلط الضوء على العادات والتقاليد الغذائية البحرية والتراث الشعبي التونسي البحري       

 وهو متميز بجماهيرية    ،العلماء والباحثين والخبراء في علوم البحار والتنوع البيولوجي البحري        

 . تفوتفاعلية مع الجمهور عبر الها 

 ذاعة تونس الثقافية إ

وتشبه في    ،ضمنها الثقافة العلمية بعدد ال بأس به من البرامج العلمية      من   و،تهتم بالثقافة العامة    

لغة البرامج في تونس ودول المغرب        ، وتواجه    إذاعة البرنامج الثقافي في مصر وعدة دول عربية       ذلك

 . بي العتبارات تتعلق باللهجة وطريقة النطق         الفهم والمتابعة من جانب المستمع العر    صعوبة العربي 

 " المواطنة البيئية"برنامج 

 وهو يربط بين فكرة حق   ،من البرامج التي تدعم التواصل مع البيئة التونسية والعربية خاصة       

 . المواطن في بيئة نظيفة ليصبح منطلقًا كبيًرا في نشر الوعي البيئي والتثقيف العلمي          

 "أسرار العلوم"برنامج 

إلى   ى وال يسع ،ًصا يخاطب العلماء والمهتمين بالعلوم فقط          لكنه يبدو متخصّ  ، لبرنامج جيد  ا 

ر أن الجماهير آخر محطة في          الكثير من برامجنا التي تتصوّ    مشكلة  وهي ، توسيع قاعدته الجماهيرية   

 .  وهذا ملحوظ في هذا البرنامج   ،عالمي االهتمام اإل

 "دنيا العلوم "برنامج 

 .  برنامج تفاعلي مع الناس والعلماء وإتاحة قدر من المشاركة للجماهير          قترح تحويله إلى  ن 
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  " الثقافة الرقميةىمقه"برنامج 

ن من الخيال والتجسيد في       فهو يحتاج إلى قدر معيّ     الحاسوب  ألنه مرتبط بالثقافة الرقمية في         

 وكأنه يشاهد خاصة مع     ،ع ولهذا يحتاج إلى اهتمام أكبر بلغة الصورة بما يجعل المستمع يسم      ،الرؤية

 . تعدد فقرات البرنامج  

 "الثقافة الصحية"برنامج 

أقرب إلى التوعية     ، وهو   دوره في التثقيف الصحي والطبي للجمهور المستمع       ؤديبرنامج مهم ي  

 . رشادواإل

 إذاعة راديو سوا 

 العلمية      وال تركز على الثقافة    ، ف نفسها إخبارية ترفيهية تستهدف الشباب      اإلذاعة كما تصنّ   

  .  ومصالحها في المنطقة العربية       ثلجهة الب    الثقافة العامة وفقًا      تركز على  نما  وإ ا،  رئيسياهدفً باعتبارها  

 . صحة و به فقرة علوم وتكنولوجيا   ،" سوا مجازين"  وهو ، برنامج واحد متعدد الفقرات ى سووال تقدم

 " سوا مجازين"برنامج 

 مجلة سوا باب علوم وتكنولوجيا  

ثراء   إبساطة ملحوظة وبلغة فيها       بلعلوم والتكنولوجيا  از يعرض مج سريع اإليقاع بسيط متميّ  البرنا 

 حلقة صيانة     : من أبرز حلقات هذه الدورة البرامجية    . مع فواصل موسيقية مناسبة ،لحاسة الخيال    

نترنت وصناعة    تكنولوجيا اإل ، جوجل وخدمات الترجمة   ، لكتروني تعطيل البريد اإل  الحاسوب، 

 . ىيقالموس

  "سوا مجازين باب صحة "برنامج 

 .البرنامج مفيد في تبسيط معلوماته وقصر فقراته، والضبط الدقيق العلمي فيه  

 بريطانيا  

BBC بي بي سي  " قناة الـ " 
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   "وثائقي "برنامج 

 علمي ممتاز وثائقي البرنامج 

 

  تجربة أول برنامج مسابقات علمي في الوطن العربي         معوقفة 

 علوم لتشجيع المخترعين العرب على االبتكار   برنامج نجوم ال 

 مطلوب مخترع  

 17-04-2009 : تاريخ النشر

 

  جمال المجايدة    - دنيا الوطن  –الدوحة  

    سم  ا على النجومية في برنامج علمي تفاعلي تلفزي جديد ب       يتنافس مبدعون من الشباب العربي     “ 

ل آاهللا  وقال الدكتور عبد . مايو المقبل في كل المنطقة العربية    /أيار 29، سيبث ابتداء من  " نجوم العلوم"

ن هذا البرنامج هو عبارة عن مسابقة تسلّط الضوء         إسة قطر للشؤون التربوية   ثاني نائب رئيس مؤسّ  

ستبث في كل منطقة الشرق      و ،ا في مجالي العلم والتكنولوجيا      باب األكثر ابتكارً  على مشاريع الش 

سة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أطلقت هذا البرنامج         وذكر أن مؤسّ . ةفريقي إاألوسط وشمال  

 . لتشجيع الشباب العرب على االبتكار في مختلف مجاالت العلوم والتكنولوجيا         
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سة قطر للتربية والعلوم      يأتي هذا البرنامج بناء على مبادرة أطلقتها مؤسّ     : يال الدكتور آل ثان  

 .  المجاالت   ىوتنمية المجتمع التي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية في شت     

 دولة عربية  11ا وشابة من   شاب16هذه المسابقة العربية، التي لم يسبق لها مثيل،       يشترك في  

 .   طلب مقّدم من جميع أنحاء العالم   5600 من بين أكثر من تم اختيارهم وفق معايير صارمة   

 كل من المشاركين بفرصة لتطوير مشروعه الخاص في ورشة            ىوخالل هذه المسابقة يحظ     

 . حديثًا  للبرنامج في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر تم تدشينها        ا عمل استحدثت خصيص 

تابع الكاميرات المشاركين على مدار ساعات        الواقع، ستيونفي هذا البرنامج المثير من تلفز   

 .  العمل لتلقي الضوء على المراحل المختلفة من عملية االبتكار حيث يواجهون تحديات مشّوقة             

الدكتور صادق   /وتقوم لجنة تحكيم مؤلفة من ثالثة خبراء عالميين بمتابعة وتقييم سير العمل وهم     

، مصّمم عالمي   ) لبنان( وليام صوايا   ،براءة اختراع 500، مهندس يحمل أكثر من  )ليبيا (فارس  . م

 . ، مستشارة في التسويق وسيدة أعمال بارزة    )مصر ( زكي ى الدكتورة من،مشهور

يونيو، ويتضمن /حزيران 26مايو ولغاية   /أيار 29 أسابيع، من 4سيبث هذا البرنامج على مدى   

رض يوم الجمعة من كل أسبوع، إضافة         دقيقة تع 90 مدة كل واحدة منها   ،)برايم (خمس حلقات رئيسية     

 .   دقيقة تعرض من األحد حتى الخميس   45 مدة كل واحدة منها  ، حلقة يومية  20إلى 

عالمي خالد الجميلي وهو شاب قطري حيوي           هدافه اإل أويقدم هذا البرنامج الجديد في نوعه و     

 . عالمية الشابة والواعدة في قطر   يتمتع بحضور محبب وهو من الوجوه اإل   

  ، مصروتونس، و وقد تم تصويرها في قطر،    ،مايو/أيار  29فتتاح ستعرض مساء   حلقة اال  

فتجري في    ) برايم (أما الحلقات الرئيسية التالية        . ن عملية االختيار النهائية للمرشحين     وبيروت، وتتضّم

 .  يواجه فيها المبدعون الشباب تحديات محددة      ،كل منها تصفيات المراحل التالية     

       الهندسة  : الحلقة الرئيسية الثانية      ؛ التالي نحو حديات والتصفيات موزعة على ال   وستكون الت 

 والحلقة الرئيسية       ،)يونيو /حزيران 12في  ( التصميم  :  والحلقة الرئيسية الثالثة      ،)يونيو/حزيران  5في  (

 لى ستبث مباشرة عف   ،األخيرةهي  ما الحلقة الخامسة و     أ .)يونيو /حزيران 19في (  األعمال  :الرابعة 
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يونيو من أكاديمية أسباير في الدوحة، ستفسح المجال أمام المشاهدين للتصويت              /حزيران 26الهواء في  

 .   ألف دوالر أميركي300للمشروع الفائز والمبدع الذي سينال جائزة قدرها     

روح التنافس الصحيحة التي تشجع اإلبداع          " نجوم العلوم "ع أن يعزز برنامج   ومن المتوقّ 

 .   العربي الوطن ي بناء روح العمل الجماعي واالبتكار بين الشباب في        وتساهم ف

هدافه، قال الدكتور عبد اهللا آل ثاني، نائب رئيس مؤسسة     أوحول ميزة هذا البرنامج الجديد و 

 من مجرد فكرة إلى صياغة     – إن الهدف هو عرض عملية االبتكار بأكملها      : قطر لشؤون التعليم 

  زيون وستكون للعلوم والتكنولوجيا نكهة مسلية من خالل برنامج تلف       .  تنفيذه ا المفهوم وتطويره وأخيرً 

ن يكون برنامج  أاهللا آل ثاني عن أمله ب   أعرب الدكتور عبد و.  الواقع الشعبي، يجعلها متاحة للجميع       

 .ا للروح اإلبداعية لدى الشباب في العالم العربي       حافزً "  نجوم العلوم"

ز به هذا البرنامج هو عدم اعتماده آلية التصفية التقليدية           ما يتميّ ن أبرز إ البرنامج  و ويقول منظم 

 نصف عدد المشاريع     ى ففي نهاية كل حلقة رئيسية، يبق   ،صحاب المشاريع غير المتأهلة   أوعدم استبعاد 

صحاب المشاريع المتأهلة ضمن      أفي إطار المنافسة في حين ينضم أصحاب المشاريع غير المتأهلة إلى         

ا في البداية، تنتهي المسابقة إلى         مشروعً 16ا و مشتركً 16فمن أصل  .  ل مدة المسابقة  فرق تعمل طوا   

 .   مشتركين، ومن مشروعين يتنافسان في النهائيات  8فريقي عمل يتألف كل منهما من   

نجزاتهم، يعتمد المشاركون الشباب على مجموعة من الموارد التكنولوجية وعلى دعم    ولتحقيق مُ  

  : يلميدانيين إضافة إلى مساهمة أربع من جامعات المدينة التعليمية في الدوحة وه      فريق من الخبراء ا 

 كلية فنون التصميم في قطر، كلية طب ويل كورنيل في قطر، جامعة                 –جامعة فرجينيا كومنولث     (

طلنطي في     ، إضافة إلى كلية شمال األ   )يه آند إم في قطر، جامعة كارنيجي ميلون في قطر     إتكساس 

 .  قطر  وجامعة  ،قطر 

 يهدف هذا البرنامج العربي بامتياز إلى تعزيز روح االبتكار   :ل ثانيآاهللا  وقال الدكتور عبد  

ط   مبّسأسلوب  مع العلم والتكنولوجيا ب ى وإلى تقديم برنامج تلفزي هادف يتعاط ، العربي الوطن في 

 من المشاهدين  ا ألوسع شريحة وسيكون متاحً ، العربي الوطننحاء   أوسُيبث البرنامج في كل    . وجذاب

 . “العرب
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  Historyقناة 

ا  ا علمي من أبرز القنوات التي تقدم محتوى برامجي      موضوع القناة حسب عنوانها التاريخ، وهي       

 وكذلك  ،راقًيا، سواء على مستوى المحتوى البرامجي المعلوماتي أو مصادر المعلومات واألفكار           

سحر الشكل الفني اإلخراجي الذي تنتهجه القناة          ى  ل إ الموضوعات المطروحة والقضايا المثارة إضافة           

 . وبرامجها 

 

  Discoveryقناة 

http://dsc.discovery.com 

  Animal planetنيمل بالنيت   أقناة 

نية،    نواع المملكة الحيوا  أبحار في عالم الحيوان بكل    ديسكفري وتتخصص في اإل بع شركةَتتّ 

سلوب    أ تفاصيل حياة بعض الحيوانات و     عنتعة الكثير  ما فيها من المعلومات المثيرة والم    وتعرض أفالمً 

نواع القطط     أتكاثرها ومواسم تزاوجها ونموها وبياتها الشتوي وهجرات الطيور وشراسة بعض       

 لموقعها عبر ويمكن الرجوع . يق صوتي مركز  لرة وتعسود والذئاب والثعابين بصورة ممتعة ومؤثّ  واأل

 animal.discovery.com . نترنتاإل

   National geographic   قناة ناشيونال جيوجرافيك   

www.nationalgeographic.com 

 ا عن أفالمً وروع الوثائقيات العلمية،   أ تقدم مجموعة من  ،ظبي بو أللقناة نسخة عربية في    

 ئ لمتسلوب علمي درامي مأ وكذلك األعاصير وحرائق الغابات وغيرها ب   ،ين المدمرة والزالزلالبراك

 .فكار المثيرة للذهن  بالمعلومات واأل  

 National ظبي  بوأالمجانية من    قناة ناشونال جيوغرافيك الوثائقية الفضائية      و
Geographic channel Abu Dhabi  يعه على     وتشج ترغيب المشاهد في التعلّم    تهدف إلى

 من حوله وتوعيته بشأن مسائل تتعلّق بكوكب األرض وتقديم المعرفة      واكتشاف العالم   االستطالع 
 . والثقافة  
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العالمّية البارزة     قناة ناشونال جيوغرافيك الوثائقية العربية اتفاق شراكة بين القناة                أنشأ 

National Geographic وتكرس قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي    . لإلعالم   وشركة أبو ظبي

 كوكب األرض وحمايته، وتقّدم برامج تتعلّق بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والتقنيات      برامجها لفهم 
 خية والخوارق   يرة وتار  ثقافّية ومعاص   ا وأحداثً ، وتعرض عمليات استكشاف   ،والحيوانات والطبيعة   

إضافة إلى        ولها قنوات متخصصة في كل من هذه المجاالت   .  والكثير من البرامج األخرى ،الطبيعية 

استخدمت منها في السابق      ا مجلة شهيرة ومنتجات مختلفة     ولها أيضً  . قناتها العامة وقنواتها الدولية    

 :لقناة من البرامج البارزة في ا   و. التصوير والحقائب    إكسسواراتبعض 

 ليفترس خلقبرنامج 

 
  

تغيرت حيوانات    … ناعمة كثيفة الشعر  هما تكن صغيرة وظريفة أو ملساء و انسيابية أو   

 .وحشرات في هذا العالم لتصبح قاتلة فتاكة وماكرة        
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 زيف حقيقة أمبرنامج 

 
 

 وظواهر العالم األكثر ثباتًا    ما نحقق في بعض الخوارق وأسرار       انضموا إلينا في   

 

  خداع الموتبرنامج 

 
 

على الرغم  و ه،يحاول تصوير  ما كان   القرش البرونزي في   سمك لعضة   تعرض طوني وايت  

متابعة حياته المهنية، هل سيتمكن      وقدرته على  ثقته بنفسه   فقد سلبته هذه الحادثة     جسديا،  ى من أنه تعاف 

 يعشقها؟   من تصوير هذه األسماك التي ىتر يا
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 الكوكب و ميكانيكيّ برنامج 

 

 
 

سم مواجهتهما للتحديات البيئية بأسلوبهما المتّ      ديك وجيم الخضراء وكيفية  إبداعات تابعوا  

 . بالمهارة والمرح  

 

  هياكل عمالقة برنامج 

 
 

 .ها حتى اآلن ؤتم بنا نظرة على بعض أضخم المشاريع واآلالت التي     يلقي البرنامج    
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 اإلصالحات أعقدبرنامج 

 

 
  

يعمل شون رايلي المعروف بشغفه لعلوم الهندسة على مساعدة الخبراء إلصالح آالت ذات أبعاد    

 .ةضخمة ومعقد 

 

 الكارثة ما قبل برنامج 

 

 
 

:    في البحث  أدواتنا، و لتفجعنا بكوارث مأساوية   في هذا البرنامج نحاول فك حلقات أحداث توالت       

ضافة إلى شهادة خبير ومعرفة بالتشريعات       إعيان،  علم التشريح الجنائي، وأفالم من األرشيف، وشهود   

 لنا الحاسوب سيناريو تخيلي للحظات األخيرة التي سبقت كوارث            ، نجمعها كلها، ليرسم    والقوانين
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رفع التوعية للحفاظ على         زيادة ونشر المعرفة الجغرافية من خالل      "شعارها  عالمية، في زمننا الحاضر      

 . ة الطبيعي  وموارده ، وتاريخه  ،ثقافة العالم  

 http://www.natgeotv.ae ية ناشيونال جوجرافيك العرب    الموقع الرسمي لقناة  

 /http://www.nationalgeographic.com الموقع الرسمي لكل المجموعة   

 

 : نتاج وتسويق البرامج العلمية اإلذاعية والتلفزية إ -10 
 

هذه هي محصلة محور إنتاج البرامج للراديو والتلفزيون، وهدفها تطوير القدرة على تقديم               

يتناول المحور مراحل اإلنتاج المختلفة التي نرصدها هنا دون تفصيل               . إنتاج برامجي علمي متمّيز  

 :أو شرح وهي 

 :  مرحلة التخطيط والتفكير ما قبل اإلنتاج، وتسمى اإلعداد، وتشمل    -أوال

 .ختيار الفكرة  ا -1

 .تحديد األهداف -2

 . تحديد الجمهور المستهدف  -3

 . جمع المعلومات   -4

 . اختيار ضيوف البرامج   -5

 ). الشكل البرامجي، الموسيقى، األغاني، المؤثرات       (اختيار األساليب الفنية للمعالجة        -6

 . إعداد جلسة تمهيدية للتسجيل   -7

 ). مج وفئته ومدته إعداد ميزانيات اإلنتاج يحدد فيها نوع البرنا   ( وضع خطة اإلنتاج     -8

 . كتابة النصوص المبدئية اإلذاعية والتلفزية     -9
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 : مرحلة التنفيذ المبدئي أو األولي، وتسمى اإلنتاج البرامجي، وتشمل    -ثانًيا

 . جمع المادة  -1

 . التسجيل اإلذاعي والتصوير التلفزي    -2

 ) .شكل البرنامج (اختيار الشكل البرامجي     -3

 . صرية اختيار الموسيقى والمؤثرات الصوتية والب      -4

 . كتابة النص النهائي   -5

 :  مرحلة التنفيذ النهائي وتسّمى ما بعد اإلنتاج، وتشمل    -ثالثًا

 . حجز االستديو اإلذاعي أو التلفزي   -1
 
 . التسجيل النهائي للصوت وللبرنامج     -2

 
 .عمل المونتاج وما يتضّمنه من مزج وحذف وإضافة وتعديل     -3

 
ات التي تشهد تغيرات في فرق وطواقم      كتابة الفيديو فونت خاصة في المرات األولى أو الحلق         -4

 .Narratorالعمل، مثل تغيير مصّور الحلقة، أو المعلق الصوتي        
 

 : ونوجز هذه العناصر مجتمعة في المالحظات االنتقادية التالية للبرامج العربية          

 )برومو على سبيل التقديم (تنويه  •

   .. .بير الك    وطننا   في   وعربي   مصري     كل إلى  .  . .  عاجل   نداء •

 هو أن موطن المرض   عنفلونزا الخنازير تأجلت الدراسة في عدة بلدان عربية، وم      أبأمر من 

ا لم يسمع إن أحدً ف  ،أن أعلى معدالت إصابة مؤكدة تتركز في الواليات المتحدة األمريكية     والمكسيك، 

 ! هذه الدولفي  عن إرجاء الدراسة   
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،   " الجمرة الخبيثة  " و"سارس"ا بـ ور، ومرورً نفلونزا الطي  أنفلونزا الخنازير ومن قبله   أ

إن مظهرها وجوهرها علمي طبي يستهدف الصحة           فن كانت معجونة بالسياسة،      إموضوعات و 

 وفترات حضانة األمراض وسبل الوقاية       ىوالمرض والتشخيص واألعراض وطرق اإلصابة والعدو     

 .  فيها ا أساسي ان كانت السياسة العبً  وإوأدوية العالج،  

 ىا مع هذه األمراض، لكن يبق     تحديًديون وسائل اإلعالم العامة وبرامج الراديو والتلفز       اشتبكت

  ،  خصوصيتها ودورها وتقنياتها، ليس فقط في التعامل مع الفيروس        يونللبرامج العلمية بالراديو والتلفز   

 . ولكن في تناول القضايا العلمية المتخصصة       

  ؟يونالتلفز    شاشات   على    الناس     يشاهدها   برامج   يأ   هذه؟    أيامنا    في    ماذا   يسمع   من -
 

التفكير الخرافي سيد الموقف على الفضائيات، من برامج الحمية إلى المطبخ إلى تفسير          

   اهتمامات    قائمة     تتصدر   التي    ، الطبخ   برامج    تحولت  .  وكله مسبوق بعبارة ثبت علميا    ،األحالم

           األكل   أنواع   فوائد   عن   ويتحدثون .  العلم    السري   سالحها     خفية    يات مبارإلى    ،  فضائياتنا  

  عن   تتحدث   التي   ،بالشموع    المحاطة     السيدة    تلك   مع   ذروته   األمر   ويبلغ  .  مخيفة    بثقة  ،  مضاره   أو 

   .  ذاك أو     النوع   لهذا    علمية   صفات    وعن  ، الصحون     من   نهائية   ال   شفاءات  

 :على الشاشة العلم والعلماء

  غير  و متخصصين      لسان على    الجاف   والعرض   األشد   والتعقيد   الشديدة   السطحية   بين  -

 ).هكذا يعرض العلم(  . االستثناءات   بعض   متخصصين مع 

 . النور   يرون  ال   كهنة   يمارسها    مةمبه    لطقوس    وعبادة    خطير   وسر    كهنوت    العلم  -

 . الدرامي    التشويه   من   يسلم   لم   العلمي    المضمون -

   أنه     الجمهور  لدى     الشائعة     العالم    فصورة   ،  األطوار    غريبة    بشرية    نماذج  العلماء في الدراما      -

   فاشل   ، االبتسام   يعرف ال  ، سميكة    نظارة   وجهه   تعلو  ، الهندام    سيئ   ث،أشع   عبوس    متجهم   شخص 

 اأسري     مثال الفنكوش واحدة بواحدة عالم       .  (له     يدفع    لمن   اومدمر أحيانً      بمخرِّ   ، اواجتماعي

 ) . وعالمة

 . الموضوع الواحد    طرح     في   وسيلة اإلعالم الواحدة     مستوى على     التناقض  -
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   العلماء      تصيب    شائعة   إعالمية    آفات   وهي   ، األحكام    إطالق    في   عسّروالت   ئالخاط     التعميم  -

 .اإلعالم   وسائل   مع   التعاون    عن   إحجامهم    إلى    وتؤدي  ،  باإلحباط  

  اإليدز   على     يقضي    طبي    عشب.  . .هزيمة التلوث بالضربة القاضية        .. . قالوا للصلع وداًعا     :مثال 

    ! األبد إلى   

 :البرامج العلمية في الفضائيات المتخصصة الدولية

 . قتصاديات إنتاج أفضل     ا -

 .عن الديكورات الصناعية الفقيرة     ابيئة إنتاج طبيعية بعيدً   -

 . سريعةصور محترفة ونصوص مكثفة ولقطات       -

 DISCOVERY  
 NATIONAL GEOGRAPHIC  
 ANIMAL PLANET  

 
 نماذج للتوضيح  
 Global Warming 101 

http://video.nationalgeographic.com/video/player/environment/global-warming-
environment/global-warming-101.html 

 

 :جاذبيات العرض في البرامج العلمية الغربية

،    واللقطات      للمشاهد     المرن    والقطع     الجيد    باإلخراج     اإلعالمية    الرسالة      عرض   جاذبيات      تتضافر

       مذيع و  ، مالئمة   موسيقية    وخلفيات    الجودة     عالية    فيلمية   بمادة    واالستعانة  ،  الناضجة     الحوارية     والجمل 

جماهيرية       العلمي    للمضمون     وهو ما يحقق   المطروح،    بالموضوع     دراية على     صة متخّص   مذيعة   أو 

   .   أكبرى وصد  

How Flu Viruses Attack 
http://video.nationalgeographic.com/video/player/news/history-archaeology-

news/swine-flu-overview-vin.html  
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 :رات إلنتاج برنامج علمي تلفزي ناجحتصّو

 : ؤالتاإلجابة على عدة تس  إلى ا الحاجة مطلوبة      
 لماذا هذه القناة وهذا البرنامج بالذات؟     
معرفي تنويري، تثقيفي ترفيهي،     معلوماتي، ( إنتاج هذا البرنامج     ا يلبيهالحاجات التي     ما  

 ؟ . ). .رشاديإتعليمي، توعوي 
 هدف من وراء هذا البرنامج؟  ما الهدف؟ ومن الجمهور المست   
 ا؟  ومضمونً أو الخط العام للبرنامج شكالً     ،ما الفكرة الرئيسية   
 وهل هو ، ما المحاور التي يغطيها؟ ما الشكل البرامجي الذي يخاطب به الجمهور             

 الشكل الوحيد أو األمثل؟  
 ما الخطط الحالية والمستقبلية لتطوير البرنامج وتسويقه؟         
برنامج بفكر تسويقي على أنه مشروع إنتاجي هدفه البقاء            هل يمكن النظر إلى ال    

 والوجود والتأثير واالنتشار والشعبية والجماهيرية؟    
 

 تجارب مصرية 

 )العلم واإليمان( 
 

ستمرت سنوات،  امن أبرز البرامج التي حظيت بمعدالت مشاهدة عالية واهتمام بالغ و     

ا على    ومضمونًعتمد شكالًاذي  وال ، محمودىللدكتور مصطف  ) العلم واإليمان (برنامج 

فكرة االستعانة بمادة فيلمية عالية الجودة، مصحوبة بتعليق صوتي بسيط وبديع وبلغة               

صين، وهو ما حقق للبرنامج قاعدة مشاهدة جماهيرية      ا عامة الناس قبل المتخصّ   هيفهم

  . عريضة، بل ضمن له مرات عرض وإعادة متكررة بناء على طلب الجماهير       
 . مثل سابقه ) وان عالم الحي ( 
 :  وهذا نموذج مغاير غربي،)عالم البحار( 

Birds and Crocs 
  

http://video.nationalgeographic.com/video/player/animals/birds-animals/waders-
and-waterfowl/birds_africanriver.html 
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 )برنامج عالم وجائزة(تجربة شخصية 

والهدف التعريف بهما وتكريم العالم على   .الفكرة العامة جماهيرية العلم والعالم مًعا    

 . الشاشة 
 
 .) ز الوهميةئبين األلقاب والوظائف والجوا     (  من العالم؟ وما الجائزة؟   

 
 على صور   ما الشكل البرامجي الذي نقدم من خالله نجوم العلوم؟ هل التعليق الصوتي              

 ؟  مًعا نا الطريقت أم ،أم الحوار المباشر معهم    العلماء وكتبهم وأبحاثهم وجوائزهم؟  
 

       الطالبي،  في المدرج   أم، العيادة والمعمل م في أ، في االستديو ؟أين نصور العلماء 

 مزيج بين هذا وذاك؟ في  أم  ، أم في بيوت العلماء   ،م في غرفة العمليات   أ
 

 رنامج؟ ولماذا؟  ما المدة المقترحة للب    
 

ننا نتطلع إلى الزمالء    أ  أم ى،العلماء وأسرهم وكف  هم من هم جمهورنا المستهدف؟ هل   

إيجاد نماذج وقدوات جديدة تؤثر وتحرك الدوافع       إلى  ونسعىا، ساتذة والتالمذة مًعواأل

مة؟ وهل يمكن أن نغرس محبة العلم في        العلمية الكامنة لدى الكثيرين من شباب األ      

 ومدارس   سر التي تشاهد أجياالً   طفال عبر هذا البرنامج وكذلك في محيط األ       نفوس األ 

 علمية ينتمي إليها هذا العالم وذاك؟   
 
 وهل نحتاج    ؟ وكم ساعة مونتاج ،  وكم ساعة تصوير نحتاج إليها    ،ما ميزانية اإلنتاج   

 وهل نحن بحاجة إلى مادة       ي؟مواصفات خاصة في الصوت أو التعليق الصوت             إلى 

 فيلمية؟ 
 

 ). البايلوت   (ىما دور الرقابة في مشاهدة الحلقات األول       
 

 ذاعته في أوقات أخرى؟     إ وهل تعاد ، ما توقيت إذاعة البرنامج   
 

 وكيف نوظف التقنيات المختلفة        ؟ أو رد الفعل على برنامجنا    ىكيف نقيس رجع الصد   

 في تطوير البرنامج وتسويقه؟   
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 :محتواهوالبرنامج العلمي شكله بناؤه 

نا البرنامج العالمي األشهر من سيربح المليون، وربما تابعنا الفيلم األكثر     كلنا تابع 

ما  : ، لنطرح السؤال   )المليونير المتشرد ( شهرة الذي يتخذ من هذا البرنامج خلفية وهو   

 سر هذا النجاح والتفوق واالنتشار والجماهيرية؟      
 
م طابع   أ  ، ل البرامجي  م الشك أ ،م الهدف أهل عوامل النجاح تقوم على الفكرة واإلعداد،       

 م مقدمي البرنامج الذين تم اختيارهم بعناية خاصة؟       أ اإلبهار،
 

ه ومحتواه ليس  ئ تهمنا ونحن بصدد الحديث عن شكل البرنامج العلمي وبنا  األسئلةهذه  

ا   نما بحثً إ و-ن كان برنامج نجوم العلوم يحاول ذلك    إ و- ا لمن سيربح المليونيًدلتق

 .والبناء والمحتوى والتأثير   عن صيغ أفضل في الشكل    
 
 . برنامج نجوم العلوم  

 
 http://www.youtube.com/watch?v=dNiH4xkhRvo 

 
 http://www.youtube.com/watch?v=DtKrS1HThSk&feature=player_embedded  

 

  العلمي المقترح النص والصورةالبرنامج  بناء

 : نص 
 شرحينص يصف أو   
 نص يعلق ويفسر  
 نص يجيب عن تساؤالت  
 نص يثير الخيال    
 نص تصويري مؤثر ومقنع 
 نص كثيف وبسيط وبليغ ومفهوم  
 : صورة 
 صورة الحدث    
 ترجمة غير حرفية للمحتوى      
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 بهار في الشكل  إ 
 تجسيد للمحتوى   
 كشف غموض 
 قبلصور جديدة لم يرها المشاهد من    
 ) دكتوراه النسيج–   الجريمة مثالً عنفي برنامج علمي  ( وثيقة ودليل  
 عنصر للتأمل  
 عنصر محاكاة    
 أيقونة في الذاكرة    
 عطاء المعنى   إمساعد على الفهم واإلدراك و  
 خطار    مرشد توعوي لطريقة االستخدام أو تجنب األ    
 عنصر شرح آللية الحدوث أو فلسفته      

 
النص أو المحتوى   (لى المزج المتوازن بين جميع عناصره   تقوم فكرة بناء البرنامج ع  

 الفقرات الداخلية       – الموسيقى والمؤثرات    – الصورة الحية أو الفيلمية المسجلة         –

 – الفواصل  –ا عامة الناس    صين وأحيانً  والخارجية مع الضيوف من الخبراء والمتخصّ      

 البريد –لهواء  في حالة برامج ا    SMS ـالمداخالت التفاعلية عبر الهاتف وال     

 ). أو البريد العادي وغيره  اإللكتروني
ويقوم البناء الجيد للبرنامج على التقطيع بين النص والصورة والحوار وبمساحات              

تذكر أن المدد األطول لبعض البرامج     (زمنية تخدم المضمون وتوصل الرسالة،    

 ) . ا تحقيق النجاح والتأثير     وفقراتها، ال تضمن دائمً  
ا، يكملها النص، خاصة       ئًماساس دنتاج البرامجي التلفزي تظل هي األ    الصورة في اإل   

ذا علمنا أن الصورة نص مواز في حد ذاتها ورسالة أو جملة رسائل بصرية قد تكفي       إ

 .يصال الرسالة    إبمفردها في  
 : التعليق الصوتي في االسكريبت المكتوب لبرنامج ما ال بد أن يتسم بسمات منها       
 . ة المشحونة بالمعاني    الجمل القصيرة المكثف    
     ا الجمل البسيطة المفهومة لغة ونص . 
 وبما يسهم في ،الجمل التصويرية بما يشبه التصوير بالكلمات للتجسيد وليس التجريد       

 . إثراء خيال المتلقي   
 .  المكررة سواء في اللفظ أو المعنى   غيرالجمل غير االستطرادية و   
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 . شرحهالجمل التي تضيف أو تشرح ما تعجز الصور عن      
 .ا الجمل التي تحترم لغة العلم ولغة الناس في وقت معً        

 

 :تنفيذ البرنامج وعرضه

كاتب االسكريبت أو سيناريو الفيلم العلمي، مطالب بأن يوازن في      عد البرنامج أوُم 

خطته للحلقة وللبرنامج بين الموضوع والمحاور واألسئلة والضيوف والمواد الفيلمية            

أيًضا   مطالب   وهو رة الحية التي يستهدف دمجها في الحلقة،         الخارجية والمواد المصو   

بالجلوس المسبق مع المخرج مرات ومرات لالتفاق على تفاصيل كل شيء، في              

 ومدى تحقيقه لألهداف من   ،محاولة لفهم الشكل النهائي الذي يخرج عليه البرنامج   

 .وراء البرنامج  
 

أو إحدى حلقاته، ومطالب بتحديد       المخرج من جانبه مطالب بقراءة اسكريبت البرنامج         

مواقع التصوير ومعاينة هذه المواقع على الطبيعة أكثر من مرة في أوقات مختلفة              

        لتحديد أفضل وأنسب التوقيتات للتصوير، ومتطلبات ذلك فني ا وتقني معدات  ( ا ا ومادي

ا في التصوير     تحديًد)  ضاءة، وحدات صوت   إ أجهزة كاميرات خاصة، وحدات     

 كالغابات والمحيطات، وفي حالة رصد الظواهر الطبيعية             ، في البيئة المفتوحة   الخارجي  

 . من زالزل وبراكين وكسوف وخسوف وأعاصير وفيضانات وغيرها   
 

إلى   ) االسكريبت (وبتناغم الفريق يقوم المخرج أو مساعد اإلخراج بترجمة النص         

نهاء  إ الطبيعية بعد   تخطيط لهذه الصورة لتبدأ عملية اإلنتاج في دورتها   وضع صورة، و

مثل موافقات الجهات       ( –دارية الخاصة بتصاريح التصوير       ت اإلءا جراالعديد من اإل

سات الطاقة      المختصة بالتصوير في المحميات الطبيعية واألحياء المائية والغابات ومؤسّ                

نهاء ميزانيات اإلنتاج التقديرية للبرنامج وبيان متوسط         إضافة إلى    إ –)  وغيرها

 . ية التقديرية للحلقة الواحدة منه      الميزان
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 وتصدر تصاريح خروج الكاميرات ومعدات اإلضاءة    ، تبدأ عجلة اإلنتاج في الدوران   

 الصوت والصورة    :واألشرطة الخاصة بذلك، مع مراعاة إجراء اختبار لكل شيء         

 . ضاءة وغيرها واإل
 من دة بدقة، بدالً وفق خطة محد  جري  تصوير البرنامج سواء في االستديو أو خارجه ي   

رغوب، بدعوى أن مغير  وفيه أ امرغوًبسواء كان طالق الكاميرا تمسح كل شيء    إ

 . امادة قد ال تتاح الفرصة لتصويرها الحقً      إلى   الوفر في المادة أفضل من االحتياج      
 : الحظ أن كثرة المادة المصورة تتسبب في اآلتي    
 .نهاك المصور  إهدار وقت التصوير و  إرباك المخرج و  إ 
 . الشرائط تشتيت عملية المونتاج أثناء تفريغ     
 . مضاعفة ساعات المونتاج    سبب استهالك خامات وميزانيات ب     
)  بالنص والصورة  (ستهدف صيدك الثمين وحاول الحصول عليه      ، وا حدد هدفك بدقة  

تجربة    (والجمل الحوارية     ) الشوطات  (  دون أن تغرق المشاهد في ملل تكرار الصور   

     وتجربة   ،سماعيل سراج الدين  إ  . دو  ،  مجدي يعقوب .د   و،  زويل.حوارنا مع د  

 ). السي ان ان معهم 
 

 وتحديد المرغوب وغير   ،ئط ابعد عملية التصوير، تحجز ساعات مشاهدة لتفريغ الشر       

 . من واقع المادة المصورة بالشرائط    ) (Time Code  المرغوب بالدقيقة والثانية   
إلى المعلق لتسجيله،        )  يق الصوتي   االسكريبت أو التعل  (يبدأ المخرج إرسال النص      

ا للشكل الذي اتفق عليه المخرج والمعد والمصور     ليمزجه مع المواد المصورة وفقً  

 . وفريق العمل 
ستعان ببعض اللقطات والمواد الفيلمية، بهدف تعزيز الفكرة وخدمة المحتوى        يقد  

 فقر     طالة زمن الحلقات أو تغطية    إ يصال الرسالة، وليس لمجرد سد الخانات و      إو

 .الصورة الحية، أو االستسهال في اإلنتاج ما دامت هناك مواد جاهزة         
 

سواء   ،   وكتابة الفونتات   ، ومزج الصوت والصورة    ،كساج يتتكامل عمليات المونتاج والم    

 الحلقة، ووضع الموسيقى النهائية في المقدمة والختام،          عناوينترجمة لنص أو   كانت 

عطائها شهادة صالحية       إا، و  ا ورقابي جازتها فني   الحلقة على لجنة المشاهدة، إل       يرتمرو

 .  العربي  وطنناا للضوابط التي تحددها رقابة كل جهاز إعالمي في         فنية وهندسية، وفقً 
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 : ىقياس رجع الصد

 

ا  يدخل البرنامج خريطة البث، التي تحدد توقيتات عرضه، ضمن دورة برامجية تستمر غالبً             

 ىا لرجع الصد   وفقً ،ا يستمر أو يستبعد من الخريطة تمامً ثالثة أشهر، يجدد البرنامج بعدها ل  

 . عليه
 :ى في قياس فاعلية البرامج ال بد أن تعتمد عل     ىعملية رجع الصد   
 . بحوث االستماع والمشاهد  
 . تقارير لجان المشاهد   
 . التقارير الرقابية    
 .رسائل المشاهدين وتعليقاتهم ومداخالتهم   
 .  من تعليقات لكتروني للمحطة وما يرد عيه    الموقع اإل 
 . تعليقات الصحف ووسائل اإلعالم حول البرامج      
 . رؤية القائمين على البرامج وعلى القناة    
طالق برامج جديدة أو تحديث برامج     هذه األمور ال بد من وضعها في الحسبان عند التخطيط إل         

 . ال االلتزام بها في أغلب األحو   بِّر عن أن واقع الممارسة العملية قد ال يع     الّإ ،قائمة 
 

 :  تسويق البرامج العلمية اإلذاعية والتلفزية

 

 ؟يمكن تسويقه كيف يمكن أن يتحول برنامج علمي إلى مشروع تنموي طموح    
كل إمكاناتها التقنية، وتحشدها خلف الفكرة       المحترفة   توظف الصحف والمحطات التلفزية       

 أو على   ،ة الورقية  أو خدمة صحفية بالنسخ     ا، جديًدا برنامجً كان سواء ) المشروع (  الصغيرة

 . نترنتاإل
ذاعي   إتصوير صحفي وتلفزي، وتسجيل صوتي    (يقسم العمل بين طواقم وفرق متكاملة    

 وتلفزي، وجرافيك، ومالتيميديا تفاعلية على النت، للترويج للفكرة أو المشروع أو البرنامج،       

ائية والصحيفة     عالنات بوسائل اإلعالم والمحطة الفض     إ واالستعانة بكل وسائل الترويج له من     

 التي تحمل   الالفتات قالم والهدايا و  واألالقمصاننترنت وفي وسائل المواصالت وعبر   وعلى اإل

 ).صور وشعار البرنامج الجديد   
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التسويق الجيد لإلعالم العلمي وبرامجه كفيل بتحقيق جماهيرية العلوم وتجربة نجوم العلوم                

 . عتبارها بداية في هذا المجال    ايمكن 
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 تدريبـــات

 

 :التدريب األول 

 : مرفق رابط موضوع عن التغيرات المناخية    

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Health/2008/2/303834.htm 

عية وتثقيف النشء، على  حاول توظيف بعض معلوماته في إنتاج حلقات إذاعية هادفة إلى تو          

 .أالَّ تزيد مدة الحلقة عن خمس دقائق لإلذاعة وعشر دقائق للتلفزيون      

 :  ـ مشروع تخرج تدريبي  11
 

وفق معايير وضوابط الجودة العلمية في اإلنتاج البرامجي العلمي اإلذاعي والتلفزي، يطلب إلى               

 . المتدربين عمل هذا الشروع التطبيقي  
 

ن بعد اجتيازهم لهذه الحزمة من الدورات، بإنتاج ثالثة برامج أو أفالم       ويستهدف قيام المتدربي

الصحة والطب والدواء والبيئة      ( دقيقة في مجاالت متنّوعة   20 -10علمية قصيرة تقع مدتها بين  

واإللكترونيات والحواسيب والزراعة والغذاء والمناخ والصحارى والجبال والمحيطات والبحار والطاقة              

 .وغيرها مما يقترحه المدربون أو يختاره المتدربون بأنفسهم    )  .. .والصناعة 
 

 :مشروع أول فكرة
 

 .)مثالً العادية واألنفلونزا والطيور الخنازير أنفلونزا فيروسات مكافحة عن علمية أفالم إنتاج(

 :فكرة مشروع ثاٍن

 :الرابط التالي يحمل موضوًعا عن طلبة الطب وتجاربهم العملية على المرضى
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=195368 

 .حاول أن تقدم تصوًرا تنفيذيا لحلقة إذاعية وأخرى تلفزية عن الموضوع
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 :فكرة مشروع ثالث

وليس كله   . صغيرة الحجم  الهزة التسجيل  وأجالمراقبة   كاميرات الرابط التالي يحمل موضوًعا عن    

 .كيف يمكن إنتاج حلقة أو فيلم وثائقي قصير عن الموضوع     . محتوى علمي 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=195304 
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                    2010 -تــــــــونس                                                                                                                       احلقيبــــــــة    التـــدريبيــــــة   يف مـــجال   اإلعــــــــــالم   العلمــــــــي               

415 

 

 

 

 المحتويــات
 

 مقدمة حول مصادر اإلعالم العلمي  :أوالً

 أقراص مدمجة  :ثانًيا

 مطبوعات  :ثالثًا

 قائمة بأهم المواقع الشبكية ذات الصلة  :رابًعا
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  اإلعالم العلمي مصادر

 

 ووليد الشوبكي/ فداء ياسر الجندي 

 

تزويد اإلعالمي العلمي بمصادر أساسية     التدريبية الحقيبة محاور  ضمنهذا المحور إدراج الغاية من إن "

        ا  بحاثًأ  ما أ كانت كتبً أ، سواء  تهاسبل التحقق من دقة تلك المصادر ومصداقي ب  تتعلقألداء عمله، وكذلك بتوجيهات  

 . " غير ذلك م مواقع شبكية أ  مأ

 المقدمة -أوالً

تحتوي المقدمة على بحث موجز حول أهمية معرفة اإلعالمي العلمي بالمصادر التي يرجع             

إليها في عمله اإلعالمي، وطريقة الوصول إلى هذه المصادر، والتحقق مما فيها من معلومات،          

  .يحدث في عالم العلوم     بما وتحديث مصادره المعتمدة باستمرار ليبقى دائما على صلة    

 األقراص المدمجة -ثانًيا

 القاموس الطبي الموحد، إصدار منظمة الصحة العالمية

 السورية للمعلوماتية معجم مصطلحات المعلوماتية، إصدار الجمعية

 كتاب الثقافة العلمية، إصدار مجلة العربي

 :المطبوعات-ثالثًا

 دكتور عبد الصبور شاهين، لل"العربية لغة العلوم والتقنية"كتاب 

 ، للدكتور مازن المبارك    "اللغة العربية في الدراسات الجامعية والبحث العلمي          "كتاب 

 ، من إصدار وكالة رويترز"أخالقيات الصحافة"كتاب 

 "حول التحرير العربي في القضايا العلمية"كتاب 
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 :تهاثلمن أم؛ كتب باإلنجليزية حول الكتابة عامة والكتابة العلمية خاصة

Reading Like a Writer للكاتبة فرانسين بروز Francine Prose 

On Writing Well للكاتب وليام زنسر William Zinsser 

Writing Down the Bones للكاتبة ناتالي جولدبرج Natalie Goldberg 

Communicating Science: The Scientific Article from the 17th 

Century to the Present 

 . وآخرينAlan G. Gross للكاتب آالن جروس 

 لالطالع" بي بي سي" والـ مجلة اإلكونومستدليال 

 

 :المواقع الشبكية: رابًعا

بيد أن  . أي موضوععنحتويها  الشبكة العالمية بحر زاخر ال يمكن اإلحاطة بالمواقع التي ي        

. اإلعالمي العلمي في نواح متعددة   التي تفيد   الحقيبة تضم قائمة بأهم المواقع المعتمدة والمرجعية         

 تابعة لمؤسسات أو جهات معروفة موثقة، وليست مواقع شخصية أو منتديات أو                وجميع هذه المواقع  

وما نريد   .عناوينها أو تتوقف عن العملمواقع مناسبات، ألن هذه قد تختفي من الشبكة أو تتغير  

إعطاءه لإلعالمي العلمي العربي هو مرجع دائم يستطيع الرجوع إليه في المستقبل ليجد كل المواقع                  

 . التي يحتويها مفعلة وتفي بالغرض    

 :يمكن تقسيم المواقع التي تحتويها القائمة حسب التصنيف التالي

 مواقع أهم وكاالت األنباء •

- www.reuters.comرويترز   
- www.AP.orgاألسوشييتد برس   
- www.Aljazeera.net/newsالجزيرة نت   
- www.afp.com/afpcom/enوكالة األنباء الفرنسية   
- news.google.comموقع أنباء جوجل   
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 مواقع مختصة باألخبار العلمية والتقنية •

": نيتشر"موقع األخبار التابع لدورية -
http://www.nature.com/news/index.html 

 http://www.sciencenews.org": سيانز نيوز "-
": سيانس" موقع األخبار التابع لدورية -

http://sciencenow.sciencemag.org 
 http://sciencenow.sciencemag.org": سيانس ديلي "-
 www.SciDev.net): سايدف( شبكة العلوم والتنمية -
 news.discovery.com:  ديسكفري نيوز-
 news.nationalgeographic.com:  ناشونال جيوجرافيك نيوز-
 www.wired.com": وايرد" موقع مجلة -
 http://www.technologyreview.com:  موقع مجلة تكنولوجي ريفيو-
 www.NewScientist.com": نيو سيانتست" موقع مجلة -
 www.SciAm.com": سيانتفك أمريكان" موقع مجلة -
 http://eurekalert.org: كية لتطوير العلوميقع األخبار التابع للجمعية األمر مو-
 

 مواقع مختصة بنشر األوراق العلمية واألبحاث •

 

 http://sciencemag.org": سيانس"موقع دورية  -
 http://www.nature.com/nature/index.html": نيتشر" موقع دورية -
: "للعلوم) كيةياألمر(الوطنية فعاليات األكاديمية " موقع دورية -

http://www.pnas.org 
 http://www.plos.org: بدورياتها السبع" المكتبة العامة للعلوم" موقع -
 http://www.thelancet.com: الطبية" ذي النست" موقع دورية -
 http://www.cell.com): الخلية (Cell موقع دورية -
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ما يزيد على أربعة (مكن االطالع عليها بغير مقابل  موقع دليل وفهرس الدوريات التي ي-

 ): 2010شباط /آالف دورية في مختلف المجاالت حتى فبراير

http://www.doaj.org 
: ا موقع دليل وفهرس الدوريات الطبية التي يمكن االطالع عليها مجانً-

http://www.biomedcentral.com/info/libraries/oajournals 
-http://www.openj: وريات المجانية محرك بحث الد-

gate.com/Search/QuickSearch.aspx 
 

 مواقع المراكز البحثية •

 .يمكن االستعانة بمحركات البحث مثل جوجل -

 مواقع الدوريات العلمية العالمية •

مواقع مختصة بنشر األوراق العلمية  "عنوانا تحت المواقع المشار إليها سابقً -

 ".واألبحاث

  والمصطلحاتمواقع المعاجم •

 بنك المصطلحات الموحدة، إصدار مكتب تنسيق التعريب  -

asp.Dictionnaire/ma.org.arabization.www://http 

 المكتب اإلقليمي لشرق -المعجم الطبي الموحد، إصدار منظمة الصحة العالمية  -

 المتوسط 

umd/int.who.emro.www://http 

 معجم مصطلحات التصميم بالحاسوب، إصدار مجلة التصميم بالحاسوب  -

 content_com=option?php.index/net.cadmagazine.www://http&

article=view&750=id&60=Itemid 
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  إصدار مجلة التصميم بالحاسوبGISمعجم مصطلحات نظام المعلومات الجغرافية  -

  content_com=option?php.index/com.azinecadmag://http&

article=view&4032=id&73=Itemid 

 

 مواقع الترجمة اإللكترونية •

  ae.google.translate://httpموقع محرك البحث غوغل للترجمة  -

  متعدد اللغاتالموقع المترجم  -

as.home/arabic/show/com.livemultilingualtranslator://http
px 

 )يحتاج إلى اشتراك سنوي مدفوع(موقع المسبار  -

 html.a_trans_salam/com.almisbar.www://http 

 

 لصفحات العلمية بالصحف والمجالت السيارةا •

 "نيويورك تايمز"صفحة العلوم بصحيفة  -

 http://www.nytimes.com/pages/science/index.html 
 "ذي إكونومست"صفحة العلوم والتقنية بمجلة  -      

 http://www.economist.com/sciencetechnology/ 
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