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إحد مشروعات معھد جوته بدعم
من وزارة الخارجیة األلمانیة



مقدمة 
اهتم مشروع "العلم حكاية" منذ بدايته في عام ٢٠١٧ 

باستكشاف العالقة بين البحث العلمي والصحافة، ويهدف 
المشروع إلى جذب جمهور أكبر لالشتباك مع العلم ومبادئه 

وإنجازاته. في حين أن هذا مسعى جدير باالهتمام، فإنه من 
شأنه أيًضا أن يعزز إدخال المعرفة العلمية في المعرفة العامة 

ويساعد في التحصين ضد األخبار الزائفة.



بين عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٠ شارك خمسة وسبعين صحفي 
وصحفية من مصر وتونس واألردن والعراق ولبنان في ورش 

حول الصحافة العلمية، كما كانت جميع الندوات التي قدمناها 
على مدار هذه الفترة مفتوحة للجمهور، حيث دعونا العديد من 
العلماء والصحفيين لعرض أفكارهم وخبراتهم ونتائجهم البحثية. 

في الوقت نفسه، اتاح برنامج تبادل الصحفيين بين مصر وألمانيا 
الفرصة للتعرف على التحديات التي تواجه الصحفيين عند تغطية 
العلوم في بلدانهم. توجت كل هذه الجهود بمؤتمر عقد في عام 

٢٠١٩ تحت عنوان "لقاء العلم بالصحافة – مؤتمر دولي حول 
الرؤى المتعددة للصحافة العلمية". 

قمنا بإعداد هذا الدليل ليسترشد به الصحفيين في كتابة 
التقارير والمقاالت العلمية، وليكون مرجعًا لخريجي المشروع، 

وقام بتحريره كل من حنان بدر وأشرف أمين. يسلط الدليل الضوء 
على الموضوعات التي طالما شكلت تحديات خاصة للصحفيين 

الذين يكتبون عن المواضيع العلمية؛ فأي صحفي يحتاج إلى 
مهارات كتابة التقارير وتوظيف المصادر والمراجع. كما ظهرت أيًضا 

تحديات حديثة، أدت إما إلى تقويض الثقة في الصحافة كمصدر 
مستقل لألخبار، أو كان لها تأثير جوهري على مجتمعاتنا بحيث 

أصبحت التقارير الدقيقة والمستنيرة أكثر أهمية من أي وقت 
مضى: وأصبح انتشار العلوم الزائفة واألخبار الكاذبة من التحديات 
المتصاعدة بسبب سرعة تداولها وانتشارها عبر وسائل التواصل 

االجتماعي. في الوقت نفسه، جلى عن جائحة كورونا أهمية 
الصحافة اإلخبارية الدقيقة أكثر من أي وقت مضى، ويعطينا 

هذا الدليل نظرة شاملة لهذه التحديات وكيف يمكن للصحفيين 
التصدي لها.

سوزان هون 

المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

معهد جوته القاهرة

تعبر الصورة عن ألف كلمة ويستطيع أي صحفي تأكيد ذلك. 
قدم حسن موسى الرسوم التوضيحية لهذا الدليل. وألن أي 

عمل هو نتاج تشاركي، فلقد حظي هذا المشروع بدعم العديد 
من الشركاء: ساهم كل من الهيئة األلمانية للتبادل األكاديمي 

)DAAD( بالقاهرة، وجريدة األهرام، والمنصة، وأكاديمية الصحافة 
في هامبورغ، واستديو MOJO10، ووزارة الخارجية األلمانية في 

نجاح هذا البرنامج.

 بین عامي 2017 و2020 شارك خمسة وسبعین صحفي
 وصحفیة من مصر وتونس واألردن والعراق ولبنان في ورش حول
 الصحافة العلمیة، كما كانت جمیع الندوات التي قدمناھا على

 مدار ھذه الفترة مفتوحة للجمھور، حیث دعونا العديد من العلماء
 والصحفیین لعرض أفكارھم وخبراتھم ونتائجھم البحثیة. في
 الوقت نفسه، اتاح برنامج تبادل الصحفیین بین مصر وألمانیا

 الفرصة للتعرف على التحديات التي تواجه الصحفیین عند تغطیة
 العلوم في بلدانھم. توجت كل ھذه الجھود بمؤتمر عقد في عام
 2019 تحت عنوان "لقاء العلم بالصحافة – مؤتمر دولي حول"

الرؤى المتعددة للصحافة العلمیة.

 قمنا بأعداد ھذا الدلیل لیسترشد به الصحفیین في كتابة
 التقارير والمقاالت العلمیة، ولیكون مرجعاً لخريجي المشروع،
 وقاما بتحريره كل من حنان بدر وأشرف أمین. يسلط الدلیل
 الضوء على الموضوعات التي لطالما شكلت تحديات خاصة
 للصحفیین الذين يكتبون عن المواضیع العلمیة؛ فأي صحفي

 يحتاج إلى مھارات كتابة التقارير وتوظیف المصادر والمراجع. كما
 ظھرت أيًضا تحديات حديثة، أدت إما إلى تقويض الثقة في

 الصحافة كمصدر مستقل لألخبار، أو كان لھا تأثیر جوھري على
 مجتمعاتنا بحیث أصبحت التقارير الدقیقة والمستنیرة أكثر أھمیة
 من أي وقت مضى: وأصبح انتشار العلوم الزائفة واألخبار الكاذبة
 من التحديات المتصاعدة بسبب سرعة تداولھا وانتشارھا عبر

 وسائل التواصل االجتماعي. في الوقت نفسه، جلى عن جائحة
 كورونا أھمیة الصحافة اإلخبارية الدقیقة أكثر من أي وقت

مضى،

 ويعطینا ھذا الدلیل نظرة شاملة لھذه التحديات وكیف يمكن
للصحفیین التصدي لھا.

 تعبر الصورة عن ألف كلمة ويستطیع أي صحفي تأكید ذلك. قدم
 حسن موسى الرسوم التوضیحیة لھذا الدلیل. وألن أي عمل ھو

 نتاج تشاركي، فلقد حظي ھذا المشروع بدعم العديد من
 الشركاء: ساھم كل من الھیئة األلمانیة للتبادل األكاديمي

(DAAD) بالقاھرة، وجريدة األھرام، والمنصة، وأكاديمیة الصحافة 
 ووزارة الخارجیة األلمانیة في ،MOJOفي ھامبورغ، واستديو 10

نجاح ھذا البرنامج.

 سوزان ھون

المدير اإلقلیمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقیا

معھد جوته القاھرة



مقدمه

كیف تكتب تقريرا علمیا؟ الفصل األول: 
الفصل  الثاني: المصادر والروابط المرجعیة

الفصل الثالث: العلم الزائف
وآثاره على الصحافة العلمیة  الفصل الرابع: كوفید-19

ترجمة المصطلحات العلمیة الفصل الخامس:
الفصل السادس: الصحافة العلمیة ووسائل التواصل االجتماعي

الصفحة ١٠ 
الصفحة ١٦ 
الصفحة ٢٤ 
الصفحة ٣٤ 
الصفحة ٤٢ 
الصفحة ٥٠ 



مقدمة

۷

 نحن نعیش مرحلة تاريخیة بالغة األھمیة في صناعة الصحافة
 محلیًا وإقلیمیًا ودولیًا، ترتبط بشكل كبیر بتحِدّيات البقاء

 واالستمرار والقدرة على التجديد ومواكبة العصر. ولعل الصحافة
 المتخصصة لیست ببعیدة عن مجمل ھذه التغیرات، وتحديًدا

الصحافة العلمیة.

 ففي ظل التراجع المحلّي والدولّي للمطبوعات الورقیة 
 وانخفاض العائد اإلعالني، سواء من اإلصدار الورقي واإللكتروني
 وانتشار منصات التواصل المرِوّجة للمحتوى العشوائي والمجاني
 أو زلزال وباء كورونا األخیر الذي أثر في جمیع مجريات الحیاة بما

في ذلك صناعة اإلعالم.

 لكل ما سبق، بات من الضروري أن تكون ھناك قراءة جديدة لدور
 الصحافة العلمیة وأھمیتھا في حیاة الشعوب وأثر غیابھا أو

 استبدال كتابات بھا، ال تتحلَّى بُأسس العمل الصحفي التي
ھي في األساس: 

- انتقاء الموضوعات التي ُتھّم الناس وفًقا للظرف
 الزماني والمكاني. 

- التحقق من المعلومات.
- صیاغة المحتوى بقدٍر من الحیاد والموضوعیة الستجالء   

الحقیقة.    
- محاولة إجابة األسئلة التي تدور في ُمخیَّالت القراء.

دلیل الصحافة العلمیة 
إعداد: أشرف أمین - د.حنان بدر



مقدمة

۸

 في الكتیب التالي حرصنا على سرد عدد من النقاط العامة،
 التي يجب أن يلمَّ بھا كلُّ ُمقبِل على العمل محرًرا علمیًا، سواء
 بإنتاج الموضوعات الصحفیة عبر مدونته ومنصته الخاصة، أو من
 خالل العمل بإحدى المؤسسات الصحفیة، ففصل الخطاب في
 نھاية األمر جودة المحتوى واحترافیة الصحفي في ما يكتب، أيًا

كان اسم المنبر الذي ينشر به أو نوعه.

 يتناول الفصل األول كیفیة كتابة التقرير العلمي، أما الثاني 
 فیعرض المصادر المھمة للصحافة العلمیة، ويتطرق الفصل الثالث

 للعلم الزائف وكیفیة تجنّبه، ويشرح الفصل الرابع تأثیر انتشار
 جائحة كورونا في الصحافة العلمیة حالیًا، ثم يناقش الفصل

 الخامس تعريب العلوم وأھم الصعوبات المتعلقة بھذا المجال،
 وأخیًرا يعرض الفصل السادس تأثیر وسائل التواصل االجتماعي

 في الصحافة العلمیة، كما حرصنا على تقديم مجموعة من
المراجع الحديثة في نھاية كل فصل.

 وختاًما نتمنّى للقراء االستفادة من دلیل الصحافة العلمیة في
 حیاتھم العملیة، ونشكر معھد جوته لحرصه ودأبه على تطوير

المضامین المتعلقة بالصحافة العلمیة.

المؤلفان
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الفصل األول: كیف تكتب تقريرا علمیا؟

۱۰

الفصل األول
كیف تكتب تقريرا علمیا؟

۱- كیف تكتب تقريًرا علمیًا؟
ما التقرير الصحفي العلمي؟

ما أوجه االختالف عن مقال الرأي أو التقرير العلمي؟
ما المعايیر التي يجب أن تراعیھا عند الكتابة؟

التحقیق الصحفي العلمي:
ماذا نكتب؟ ولماذا؟ ولِمن؟

ما التقرير العلمي؟
 كثیًرا ما يخلط الناس بین ما إذا كان المكتوب مقاًال أم تقريًرا أم

 تحقیًقا صحفیًا علمیًا، لذا من الضروري تحديد نقاط االختالف
بینھا، قبل الخوض في معايیر كتابة التحقیق الصحفي العلمي.

المقال:
 يكُثر تداول ھذا المحتوى عبر منصّات التواصل االجتماعي، سواء
 في صورة بوستات أو تسجیالت فیديو على يوتیوب وإنستجرام،

 وعادة ما يتسم المقال برأي يعتقنه الكاتب أو مواقف محددة
 يسعى إلى شخصنتھا وتبنِّیھا، كما أنه في بعض األحیان يسرد

 بیانات وأرقام دون إيضاح مصادر تلك المعلومات وآلیة التحقق مما
 َذَكر. المشكلة في المقاالت ومدوّنات الرأي، أنھا -في كثیر من

 األحیان- ال تتحلّى بالموضوعیة، وفي أحیان أخرى يكون من
الصعب التحّقق من المعلومات الواردة فیھا.

التقرير العلمي:
 يتمیَّز التقرير -مثل البحث العلمي- باتِّباع التسلسل المنطقي

في العرض، بدًءا من التعريف بالموضوع والسرد



الفصل األول: كیف تكتب تقريرا علمیا؟

۱۱

 التاريخي للمشكلة المطروحة واألسئلة محّل البحث، ثم التجربة
 التي ُأجِريَت بجمیع مفرداتھا، كخواص العیّنة والشروط التي

 ُروجعت حتى الوصول إلى النتائج وتحلیلھا لإلجابة عن األسئلة
محّل البحث.

 ولعل من أشھر األمثلة على مصادر البحوث والتقارير العلمیة، ما
تنشره الدوريات العالمیة المتخصصة مثل:

https://www.nature.com/

https://www.sciencemag.org/

https://www.sciencedirect.com/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

 ومع االتفاق أن التقرير العلمي أو األكاديمي يمتاز بالموضوعیة
 والحیاد في عرض المعلومات والنتائج وسبل مراجعتھا والتحقق
 منھا، فإن ھناك عدًدا من نقاط االختالف الجوھرية عن التحقیق

الصحفي، وھو ما سنسرده الحًقا.

التحقیق الصحفي العلمي:
ماذا نكتب؟ ولماذا؟ ولِمن؟

 ِمن الُمتَّفق علیه أن الصحافة العلمیة نوٌع متخصص من
 الصحافة، ومن ثّم ينطبق على التحقیق الصحفي العلمي جمیع

المعايیر المھنیة المتعارف علیھا وھي:

سببیة الكتابة
 ھل ھناك أي خبر أو معلومة جديدة تستدعى الكتابة عن

 الموضوع؟ مثال: كل معلومة جديدة عن فیروس كوفید -۱۹
 تستدعي مراجعتھا ونشرھا، خاصة أن ھناك اھتماًما محلیًا

 ودولیًا به، كُسبل انتقال العدوى، طرق الوقاية منھا، العالجات
 الدوائیة، جدوى التجارب السريرية على األدوية واللقاحات، موعد

 اعتماد اللقاحات لتجنّب اإلصابة، االختالفات بین اللقاحات التي
ُتخَتبر وُتقیّم.

أھمیة الموضوع:
 ما مدى أھمیة المحتوى بالنسبة لجمھور القراء؟ مثال: موضوع 

 مثل تلوث میاه النیل بمخلَّفات كیمیائیة بالتأكید ُيھم القرّاء
 المصريین في المقام األول، الرتباط میاه النیل بحیاة الناس من

 ري المحاصیل إلى توفیر مصادر الشرب، لكن الموضوع نفسه لن
يكون باألھمیة ذاتھا لقرّاء دولة أخرى.

رات التي تساعد المحرر  ويمكن ھنا االعتماد على بعض المؤِشّ
على اختیار الموضوع العلمي المناسب، مثل:

اإلحساس بالزمن:
 من السمات األساسیة للمحرّر العلمي: إلمامه ومتابعته القضايا

 العامة التي تشغل اھتمام الناس، وبالتبعیة قدرته على كتابة
 موضوعات صحفیة تجیب أسئلة جموع القراء، فعلى سبیل

 المثال، عند حدوث أي ظواھر طبیعیة مثل التسونامي أو
 األعاصیر، فإنه من المھم أن يشرح المحرر العلمي ھذه



الفصل األول: كیف تكتب تقريرا علمیا؟

۱۲

 الظواھر، ولماذا تحدث، والوسائل التقنیّة للتنبؤ بحدوثھا. ھذه  
 األسئلة مھمة الرتباطھا بحدث جلل جاذب الھتمام الناس في

 توقیت زمني محدد، إال أنھا لیست باألھمیة ذاتھا لجموع الناس
قبل الحدث أو بعده بأيام.

 األمر ذاته يمكن تطبیقه في مناسبات عّدة، كاأليام العالمیة
 الخاصة بأمراض أو قضايا دولیة، مثل الیوم العالمي للمیاه أو

 الیوم العالمي لسرطان الثدي وأسبوع اإلعالن عن جوائز نوبل.
 لذلك فإنه من الضروري أن يتدرَّب الصحفي على وضع أولوية

 للموضوعات وفًقا لألحداث الزمنیة، وكلّما كان الحدث مؤثًرا في
جمھور القراء، زاد االھتمام بتناول الموضوع.

لَِمن نكتب؟
 من المھم أن يعرف المحرّر العلمي ُقرَّاَءه من ناحیة العمر، نسب
 الذكور إلى اإلناث، المستوى الثقافي، الموضوعات العلمیة محّل

 اھتمامھم، كل تلك النقاط ُتشكِّل دائرة اھتمام القراء، وأنواع
 الموضوعات العلمیة األقرب إلیھم، وكذلك أسلوب الكتابة ونوعیة

 الوسائط البصرية الداعمة للموضوع، فعلى سبیل المثال إذا
 كانت شريحة القراء من الشباب والمراھقین، فمن المحتمل

 -بنسبة كبیرة- أن تكون اھتماماتھا بالمجاالت التكنولوجیة
والخیال العلمي وعلم المستقبلیات.

 ومن المتعارف علیه أن يحرص المحرّر كل فترة على سؤال ُقرّائِه
 عن نوعیة الموضوعات التي تھمھم، كما يمكنه استنتاج ھذا

   األمر من واقع الموضوعات األكثر قراءة وتعلیقا ومشاركة ضمن ما

 يكتب. ورغم ذلك فإنه من المستحّب من وقت آلخر أن يغامر   
 المحرّر بطرح فكرة موضوع جديد ومختلف عن الموضوعات

 التقلیدية، فعلى سبیل المثال إذا كان المحرر متخصًصا في
 مجال التكنولوجیا وعلوم المستقبل، فمن الممكن مثًال أن يطرح
 موضوًعا عن دور التكنولوجیا الحديثة في مجال مثل كرة القدم،

 بدًءا من صناعة الكرات والمالبس الرياضیة حتى كامیرات
المالعب وبرامج قیاس كفاءة الرياضیین.

 ذلك التزاوج بین مجالین من الممكن أن يجذب جمھوًرا جديًدا من
 الُقرَّاء المھتمین بالرياضة والشغوفین بفھم دور التكنولوجیا وأثرھا

 في المباريات، كما أنه يعطي المجال للُقرَّاء التقلیديین للتعرف
 إلى مجال قد يكون بعیًدا عن اھتماماتھم، األمر ذاته يمكن

 تطبیقه حال التطرّق إلى ملف مثل العمالت االفتراضیة أو تقنیات
العالج الطبي عن ُبعد، وھكذا.

الُقرب المكاني:
 عادة ما يھتم الناس باألمور التي تؤثر بشكل مباشر في حیاتھم

 أو دوائرھم القريبة، لذا فإن حادث سرقة أو حريق في الشارع
 الخلفي أھّم لسكّان ذلك الحي من خبر زلزال بإحدى جزر
 الیابان. وفي السیاق ذاته، فإن القراء المصريین كانوا أكثر

 اھتماًما بمتابعة األخبار والموضوعات العلمیة عن العالجات
 الدوائیة الحديثة للتغلب على الفیروس الكبدي سي، عن باقي
 دول العالم العربي، بسبب ارتفاع نسب اإلصابات بالفیروس في

 مصر، ومن ثم فإّن ھذا الموضوع العلمي له جمھور من الُقرَّاء
 في تعطّش مستمرّ لمتابعة كل جديد عنه، من ُطرق العالج



الفصل األول: كیف تكتب تقريرا علمیا؟

۱۳

وفاعلیتھا ومواعید إتاحتھا.

الُقرب النفسي:
 أبسط مثال لشرح ھذا األمر ملف جوائز نوبل، ففي كل عام

 تُعلن أسماء الفائزين بالجوائز في فروع الكیمیاء، الفیزياء الفلك،
 الطب والفسیولوجیا، األدب، االقتصاد، ومع األخذ في االعتبار أن

 جمیع وسائل اإلعالم العالمیة تتابع ھذا الحدث السنوي فإنه
 في عام فوز د.أحمد زويل بجائزة نوبل في الكیمیاء، كان لوقع

 الخبر أھمیة مضاعفة لدى وسائل اإلعالم المصرية، كون الفائز
 مصريًا، ومن ثم أدَّى ذلك التقارب النفسي إلى إنتاج تحقیقات

صحفیة ُمطوَّلة عن العالِم وإنجازه وتاريخه وأسرته في مصر.

كیف؟ ولماذا؟
 من الُمتَعارف علیه بین جموع الصحفیین، أن العناصر األساسیة
 لكتابة الخبر ھي (َمن؟ ماذا؟ متى؟ أين؟)، لكن سؤالي كیف؟

 ولماذا؟ دائًما محل تركیز الصحفي المھتم بكتابة تحقیق ُمعمَّق
 عن الموضوع، وھو ما يمكن أن يتحقق من خالل حوار صحفي،
 إذا ما كانت اإلجابات متاحة ومیّسرة من مصادرھا، أما إذا كانت
 غیر متاحة فیعني ھذا أھمیة البحث عن اإلجابات لدى مصادر

ُمتعددة لمحاولة استنتاج اإلجابات.

 على سبیل المثال، من الملفات التي ُطرحت في ما يتعلق
 بالسیاسات الطبیة والعلمیة، تحقیقات تحاول اإلجابة عن أسئلة

 مثل: كیف يتحوَّر فیروس كوفید-۱۹؟ لماذا نحتاج إلى شھور
  عديدة إلنتاج لقاحات فعالة لمجابھة الفیروس؟  كیف تتحوَّل

 المخرجات البحثیة إلى منتجات وخدمات تعود بالنفع على  
 االقتصاد القومي؟ ولماذا ال تنجح تلك المنظومة في البالد
 العربیة ُأسوًة بالدول المتقدمة؟ لماذا تزداد نسب البدانة

 واإلصابة بأمراض الضغط والسكر عالمیًا؟ كل تلك األسئلة قد
 يكون لھا أكثر من إجابة، ما يؤدّي إلى كتابة عدة تحقیقات

صحفیة علمیة ممیزة.

إشكالیة الدقة والوضوح
 يعي كلُّ محرر علمي أن لديه مسؤولیة أمام ُقرّائِه لإللمام بأي

 مجال علمي ُيسَمح له بالكتابة فیه، وأن يكتب عن الموضوع
 المتخصص بلغة بسیطة ومفھومة، وھنا تكمن المشكلة، فكل

 مجال متخصص له مصطلحاته وأدبیاته، أي قدر المعلومات األوَّلیة
 والقوانین والقواعد األساسیة الُممِھّدة للموضوع محّل النقاش،

 فال يمكنك على سبیل المثال أن تتحدث عن التعديل الجیني
 ۹ دون إلمام مسبق بالھندسة الوراثیة،CRISPR/Case وتقنیة
 وبالمثل، ال يمكنك الحديث عن الثقب األسود في الفضاء دون

 التطرّق إلى نظرية النسبیة العامة أللبرت أينشتین. وعلى ذلك
 فیجب أن يمتلك المحرر العلمي مھارة تبسیط المحتوى دون

 اإلخالل بمعاني المصطلحات أو التسبب في نشر معلومات غیر
دقیقة أو مغلوطة.
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لذلك يجب على المحرر العلمي أن يحرص على:
- الوضوح.
- الدقة. 

- القدرة على االختزال(تركیز األفكار وانتقاء األھم فاألقل
أھمیة).

 من المتعارف علیه كذلك في الصحافة العلمیة، حرص المحرر
 على تبسیط المعلومات وعرض النتائج والمعلومات األھم

 واألحدث ثم األقل أھمیة (الھرم المقلوب)، بعكس التسلسل
 المعلوماتي في كتابة البحث العلمي. فالتقرير الصحفي العلمي

 يتمیّز بالسرد المبّسط للقضیة وطرح األسئلة والنتائج، إضافة
 إلى إمكانیة إدراج أبعاد أخرى للموضوع (اجتماعیة – اقتصادية

-دينیة...) إذا ما استدعى األمر ذلك.

   ختاًما فإن التقرير الصحفي العلمي:
- موضوع صحفي يتناول شأنًا علمیًا.

- مرتبط بحدث في دائرة اھتمامات الناس.
- ُيكتب بصیغة مبّسطة لغیر المتخصصین دون اإلخاللح

بالمعنى.
- كل المصادر والمعلومات في التقرير ُتراجع ويجري التحقق

(وھو ما نناقشه بالتفصیل في الفصل الثاني).

 المصادر:
https://www.theguardian.com/science/2014/apr/10/write-s

cience-feature-wellcome-trust-writing-prize

http://www.wfsj.org/course/index-e.html

https://www.scidev.net/mena/journalism/practical-guide/H 

ow-to-report-science-of-covid-19.html
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الفصل الثاني
        المصادر والروابط المرجعیة

ما ھي مصادر المعلومات؟أھمیة 
المعلومات المرجعیة  المواقع 

المرجعیة و الدراسات المصادر 
الحیة:

معايیر اختیار المصادر الحیة 
أصحاب المصالح وتنوع المعلومات 

الحیادية )إذا كان ذلك 
ممكنا( الموضوعیة والتحیز للعلم.

 تمثل المعلومات والبیانات واحدة من الركائز األساسیة للكتابة
 عن أي موضوع صحفي بما في ذلك الصحافة المتخصصة مثل

 الصحافة االقتصادية أو العلمیة. ولتجنب نشر أو تداول معلومات
 غیر صحیحة أو مضللة فإنه من الضروري أن تكون تلك المعلومات

 موثقة وفقا لجھة ما مسؤولة عن إنتاج تلك المعلومات ويمكن
مراجعتھا والتحقق منھا بسھولة عند الحاجة لذلك.

 مثال: إذا ما كنت تكتب عن البحث العلمي في مصر فأنت
 بحاجة لمعلومات صادرة من جھات متخصصة تتیح تلك

 المعلومات المرجعیة والموثقة.

 على سبیل المثال: حجم اإلنفاق السنوي على البحث
 العلمي؟ عدد الباحثین في مصر؟ حجم اإلنتاج السنوي من

 البحوث وبراءات االختراع؟ عدد المؤسسات البحثیة في مصر؟
 كل تلك األسئلة من الطبیعي أن تتوافر في جھات مرجعیة

 محددة.
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 (تم كتابة روابط لبعض المصادر المرجعیة في نھاية
الفصل والتي يعتمد علیھا الصحفیون)

 وبالتالي ال يمكن كتابة موضوع علمي دون وجود مصادر مرجعیة
 مثل الھیئات المعنیة بمجال محدد ويصدرون تقارير وبیانات دورية

 أو مصادر حیة مثل المتخصصین المعنیین بموضوع محدد
 ويمكنھم قراءة وتحلیل المعلومات وتقییمھا وبالتالي يمكن

الرجوع لھم للتحقق مما نشر.

 مثال۱:
 في ۲۹ يناير ۲۰۱۸ نشرت جريدة المصري الیوم تحقیقا

 للصحفي محمد منصور بعنوان: القصة الكاملة الكتشاف ديناصور
 مصري في الواحات. وكما يتضح من التقرير الصحفي فقد اعتمد

 في موضوعه على محاورة أعضاء الفريق البحثي إضافة إلى
 الرجوع إلى الدراسة التي نشرت في دورية نیتشر كما استعان

بالصور والخرائط لتوثیق كافة المعلومات التي ذكرت بالتقرير.
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1251978 

 ورغم أنه من المتعارف علیه في األوساط المھنیة أن للصحفي
 الحق في عدم اإلفصاح عن مصادره إال أنه في الكتابة العلمیة،

 يمثل إفصاح الصحفي عن مصادره توثیقا لعمله.  وحتى في
 حالة عدم توافر مصادر مباشرة للمعلومات، فإنه من المفضل
 والمستحب أن يشرح الصحفي من خالل الموضوع كیف قام

 بجمع المعلومات ومراجعتھا والتحقق منھا وماھي المصادر التي
 اعتمد علیھا لتحلیل المعلومات والوصول لنتائج محددة. ھذا

  النوع من الكتابة الصحفیة والذي يندرج تحت مسمى التحقیقات

 الصحفیة والتحقیقات االستقصائیة يظھر بدرجة كبیرة مھنیة
  الصحفي ويبرؤه من االشتباه بنشر أخبار زائفه.

 مثال ۲:
 فى ۱۷ -۱۱ – ۲۰۰۹ نشرت جريدة المصري الیوم تحقیقا

 استقصائیا عن تلوث میاه النیل بمخلفات مصنع سكر الحوامدية
 وعالقة ھذه الملوثات على صحة السكان المجاورين لذلك

 المصنع. ورغم عدم توافر مصادر مباشرة للمعلومات فلقد شرح
 المحرران للتحقیق ھشام عالم ودارين فرغلي كل المراحل التي
 مروا بھا الستقاء المعلومات وكل المصادر التي تعاونت أو رفضت

 التعاون واإلفصاح عما لديھا من معلومات وبالتالي بدا واضحا
 الجھد الصحفي المبذول والنتائج التي تم التوصل لھا وفق ما تم

 جمعه من معلومات ووفقا للمصادر التي تحدثت. ولقد أثار ھذا
 التحقیق اھتمام إعالمي كبیر ونقاش مجتمعي في تلك الفترة

عن معايیر معالجة مخلفات الصرف الصناعي بالمصانع
 .المجاورة للنیل

https://to.almasryalyoum.com/

article2.aspx?ArticleID=233547   
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 مثال۳:
 في ۲۳يولیو ۲۰۱٤ نشرت جريدة الوطن تحقیقا للصحفي جمال

 محمد غیطاس بعنوان: "النجاح والرسوب فى المحافظات:
 "المنوفیة األولى ومطروح األخیرة.. و القلیوبیة فى المنطقة

 الدافئة". على عكس ما ھو سائد في مثل ھذا النوع من األخبار
 و الموضوعات الموسمیة والمتعلقة بنتائج الثانوية العامة حرص

 الصحفي على تحلیل البیانات التي تصدرھا وزارة التربیة
 و التعلیم بما أسھم في استنتاج معلومات جديدة عادة ما ال
 تركز علیھا الجھات الرسمیة في بیاناتھا ومؤتمراتھا الصحفیة

 مثل تحلیل نسب الرسوب على مستوى محافظات الجمھورية
 وعدد مواد الرسوب في التخصصات العلمیة أو األدبیة و نسب
 اإلقبال على التخصصات العلمیة واألدبیة بالمحافظات و ھو ما
 يعطى مؤشرات عديدة لتفاوت مستوى العملیة التعلیمیة بین

محافظات الدلتا والصعید.
https://www.elwatannews.com/news/details/525751

 مثال٤:

 في فبراير عام ۲۰۱٤ نشرت الصحفیة األردنیة حنان الكسواني
 تحقیقا في جريدة الغد بعنوان: "فضیحة بسكويت أطفال العراق

 الفاسد تطبخ بالجويدة" حیث تم رصد عملیة تزوير على علب
 بسكويت فاسدة ترسل ألطفال العراق ضمن أحد مشروعات
 برنامج الغذاء العالمي. ولكي تثبت الصحفیة معلوماتھا تنكرت
 في صورة عاملة بمصنع البسكويت وصورت ما يتم من طمس

 لتاريخ المنتج الغذائي لتؤكد المعلومة بالصورة. وقد ساھم ھذا

 التحقیق الصحفي في فتح تحقیق موسع بأروقة األمم المتحدة
 وإعدام شحنة البسكويت الفاسد. كما حصلت الصحفیة على

 عدد من الجوائز عن تحقیقھا منھا جائزة المنظمات العالمیة
 للدفاع عن المھمشین والضعفاء وجائزة الیزابیث نیوفر التذكارية،

التي ترعاھا مؤسسة ألكساندر بوديني للصحافة المكتوبة،
  والمخصصة لتغطیة األمم المتحدة.

http://rasseen.sahafi.jo/art.php?
id=9413d5f8021243d0d9ceff796dc90bb814b5954d

https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%
D8%A1-%D8%A8%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%
81-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%
D8%A8%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%
A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%
D9%81%D9%8A/

 المصادر الحیة:
 يحرص الصحفیون باستمرار على أن توطید العالقة بالمصادر

 المتخصصة وكل منتج للمعلومات والبیانات المرجعیة إضافة إلى
 الخبراء الذين يمكنھم تحلیل البیانات بقدر كبیر من االحترافیة

 والموضوعیة للصحفي والجمھور العام بل إن بعض المصادر
 يتملكون تجارب مھنیة متعددة تمكنھم من إلقاء الضوء على

 الجوانب االجتماعیة واالقتصادية من تطبیق نظام صحي أو تفعیل
   خدمة الكترونیة ما للجمھور. تلك المصادر يتعرف علیھا الصحفي
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  - األطباء الذين أجروا التجارب السريرية على المرضى:
 وسیتحدثون عن فوائد الدواء ومدى فاعلیته وفئات المرضى
 األكثر استفادة من الدواء لعوامل السن أو الجنس أو إذا ما
 كانوا في مراحل مبكرة أو متأخرة من اإلصابة. كما يمكنھم
 التطرق لألعراض الجانبیة المحتملة عند تناول الدواء ومدى
 كفاءة العالج مقارنة باألدوية األخرى والفئات التي ينصح لھا

 بعدم تناول الدواء. كما يمكنھم التنبیه الحتماالت التفاعل
 السلبي بین الدواء وأدوية أخرى يتناولھا المرضى أو تفاعل

الدواء مع أنواع من األطعمة بما يسبب آثار سلبیة على
صحة المرضى.

- الشركة المنتجة للدواء:
 ويمكن محاورتھم في الجوانب المتعلقة بسعر الدواء وإمكانیة
 توافره في الدول النامیة بأسعار زھیدة واالختالفات بین العقار

واألدوية الجنیسه أو المشابھة في التركیب الكیمیائي
للدواء األصلي.

  - الباحثون واألطباء المستقلون:
 كما ھو معروف أن شركات الدواء تمول األبحاث السريرية

 وبالتالي تكون على تواصل مع األطباء الذين أجروا التجارب
 السريرية. ھذا الوضع يعرض الطبیب الباحث لتضارب المصالح

 ما بین دوره كباحث يعمل بالتعاون مع شركة دواء لقیاس
 فاعلیة وكفاءة العقار ومسؤولیته كطبیب مھمته تقديم أفضل

 خدمة عالجیة متاحه للمريض والتحدث بموضوعیة وحیادية
 تامة عن العالجات الدوائیة المتاحة تجاريا. لذلك يحرص ھؤالء

 من خالل تواجده ومتابعته المستمر
 للمؤتمرات والفعالیات المختلفة والتي
 غالبا ما تمثل للصحفي فرصة لمعرفة

 األخبار الجديدة أو متابعة مناقشات
 المتخصصین ونقاط االختالف واالتفاق

 فیما بینھم، كل األفكار ھي بمثابة
 مشاريع لتقارير وموضوعات صحفیة.

 وكلما كان الصحفي متخصصا في
 مجال حرص على قراءة ومتابعة

 البحوث والتقارير العلمیة في ھذا
 المجال وكل ما يكتب في وسائل

اإلعالم المحلیة والدولیة عن المجال المعني به.

 وإلى جانب العلماء المتخصصین في مجال ما، فإن ھناك فئات
 وھم األشخاص Stakeholders متعددة من أصحاب المصالح

 لديھم نوع آخر من المعلومات والخبرات عن ذات المجال. على
 سبیل المثال: إذا كنت تكتب موضوعا عن دواء جديد فمن المؤكد

 أنك ستحاور الفريق البحثي الذي ابتكر الدواء ونشر ورقته
 البحثیة وسجل الدواء كبراءة اختراع فھم بالتأكید لديھم معلومات
 كثیرة بدءا فكرة ابتكار المركب الدوائي ومراحل تطور البحث حتى

اعتماده كعالج للمرضى.

 إلى ھنا فإن لدينا قدر من المعلومات الجیدة عن الموضوع إال أنه
 لتكتمل الصورة فمن الممكن محاورة مصادر أخرى من أصحاب

المصالح مثل:
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 األطباء في محاضراتھم على اإلفصاح مسبقا ما إذا كانوا 
 ضمن الفرق البحثیة التي أجرت التجارب السريرية الختبار

الدواء الجديد واسم شركة الدواء التي تعاونوا معھا
   Disclosure وذلك قبل عرض نتائج التجارب السريرية   

على المرضي.
 لكل ما سبق من المھم أيضا محاورة باحثین وأطباء مستقلین

 أجروا ذات التجارب دون التواصل المباشر مع شركة الدواء
 ورصدوا مالحظاتھم العلمیة والطبیة وھو ما قد يؤدي إلى

 توافق في النتائج وتأكید على ما توصل له الفريق البحثي
 األول أو اختالف واضح جدير بالتوضیح والنشر، فعلى سبیل

 المثال من الممكن أن يرصد الفريق البحثي أن الدواء الجديد
   يتفاعل سلبا مع أدوية أخرى يتناولھا ذات المرضى بشكل

 منتظم Drug-Drug interactionتلك المعلومات بالغة األھمیة
 وتسھم في إنقاذ أرواح آالف المرضى حول العالم وغالبا ما 

 يتم إضافة تلك المعلومات بورقة اإلرشادات بعلب الدواء وتنبیه
 األطباء ومقدمي الخدمات الطبیة. على الجانب اآلخر فإنه من

 الضروري والواجب على الصحفي قبل االستماع لھؤالء
 الباحثین أن يتأكد أنھم يتحلون بالخبرات العلمیة والمھنیة

 وأجروا التجارب وفقا لمعايیر البحث العلمي والتجارب
 السريرية المتعارف علیھا وذلك حتى ال يتورط الصحفي في
 إفساح المجال لمروج لعلم زائف أو ال يطبق المعايیر العلمیة

 في البحوث اإلكلینیكیة فالھدف في المقام األول توضیح
   الحقائق والمعلومات ولیس تحقیق توازن مخل ومضلل.

- وزارة الصحة والھیئات المسؤولة عن اعتماد الدوا
وتصنیعه:

 تلك الجھات الرقابیة تراجع نتائج التجارب السريرية وجودة
 وفاعلیة المنتج الدوائي ومراحل وسالمة التصنیع الدوائي

وبالتالي فرأيھا بالغ األھمیة.

-الجمعیات األھلیة المعنیة بحقوق المرضى:
 تلك الجھات لھم أيضا ما يقولوه عن الدواء وسعره ومدى

إتاحته خاصة وأنھم الفئة المستفیدة من العالج.

-مكتب براءات االختراع:
 تلك الجھة من الممكن أن توفر معلومة ما إذا كان المنتج

 الدوائي خاضع لحماية الملكیة الفكرية أم ال واحتماالت
تصنیعه محلیا وإنتاج أدوية شبیھه للدواء األصلي.

 ھذا التنوع في المصادر يسھم في جمع معلومات إضافیة وفتح
 المجال لمناقشة الموضوع بصورة متعمقة إضافة إلى التطرق

 لجوانب أخرى غیر الشق العلمي مثل الجوانب االجتماعیة
واالقتصادية.

معايیر مھنیة:
 مع كثرة وتنوع المصادر من المھم أن يحرص الصحفي على عدة

   معايیر منھا:
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- أھمیة اختیار المتخصصین:
 كثیرا ما يحتاج المحرر العلمي للتعرف أكثر على الباحث الذي

     نشر دراسة جديدة قبل محاورته لذلك يمكنه االعتماد على
محرك بحثي مثل Google Scholar للتعرف على عدد األبحاث

 التي سبق أن نشرھا وإنتاجه السنوي من األبحاث وعدد
 مرات االستشھاد بدراساته والدوريات التي نشر بھا

 والباحثین الذي تعاون معھم كما يمكنه أيضا معرفة المجاالت
 العلمیة التي نشر بھا وباستخدام أسماء تلك المجاالت

 ككلمة دالة يمكنه أيضا معرفة أھم الباحثین في ھذا
التخصص وذلك وفقا لعدد مرات االستشھاد بأبحاثھم.

 عادة ما يكون آخر اسم في قائمة الباحثین المشاركین
 بالدراسة ھو للباحث المشرف على الدراسة واألكثر خبرة

 وأكثر سنا أما االسم األول فھو للباحث األكثر مساھمة في
إنتاج الدراسة. 

يمكن أيضا االستعانة بمحركات بحث علمیة أخرى مثل
ScienceDirect  المعنیة بكل الدراسات الطبیة و PubMed
للبحوث العلمیة وأخیرا Microsoft Academic والتي توفر 

رسومات بیانیة ومعلومات مفصلة عن اإلنتاج البحثي للعلماء.

- الحیادية: ( إذا كان ذلك ممكنا)
 عادة ما يحرص الصحفي على أن يكون محايدا ال يفرض رأيه
 أو توجھه وأن يترك المجال للمصادر كي تدلي برأيھا. إال أنه
  في بعض األمور يكون من غیر المقبول ترك المجال لمصدر

 أكي يدلو برأي غیر دقیق علمیا فمثال إذا كان الموضوع
 المطروح للمناقشة ھو تغیر المناخ فإنه من غیر المنطقي

 الیوم وبعد كل ما نشر من دراسات علمیة على أن السبب
 الرئیسي لتغیر المناخ ھو ارتفاع نسب الملوثات بالغالف

 الجوي أن يترك المجال لمصدر يبرئ اإلنسان من االحتباس
 الحراري وظاھرة تغیر المناخ. كما أنه من غیر المنطقي ترك

 المجال لمروجي العلم الزائف والذي ال يمكن مراجعته أو
التحقق منه.

- الموضوعیة والتحیز للعلم:
 على الجانب اآلخر فإن الموضوعیة في الكتابة العلمي

 تقتضي انتقاء المصادر القوية التي تملك من ناصیة العلم بما
 يمكنھا من طرح األفكار ومناقشتھا بشكل موضوعي فمثال قد

 يكون الموضوع الصحفي ھو نقاش بین العلماء حول أي
 المسارين أفضل للمجتمع االعتماد على المحاصیل

 المھندسة وراثیا أم الزراعات الحیوية. ھذا النوع من النقاشات
 قد يخرج عن الشق العلمي لیشمل جوانب أخرى اقتصادية

 واجتماعیة واألكید أن الھدف من تلك الموضوعات أو
 المناظرات العلمیة لیس ترجیح رأي على حساب اآلخر ولكن

 إتاحة المجال للقراء للفھم والتفكیر ثم انتقاء ما يرونه
مناسبا.

في الفصل القادم سیتم التطرق إلى موضوع العلم الزائف  
وآلیات التحقق من المعلومات وتقییم جودة الدراسات.
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  المصادر:
- المرصد المصري للعلوم والتكنولوجیا واالبتكار التابع  

ألكاديمیة البحث العلمي
http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/asrt-depart-

ments-2/units/estio  

- مكتب براءات االختراع المصري
http://www.egypo.gov.eg/

- الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بجمھورية
مصر العربیة

https://www.capmas.gov.eg/

- ألفا جالیلیو موقع متخصص للصحفیین العلمیین للتعريف
بالدراسات الحديثة قبل طرحھا للنشر

https://www.alphagalileo.org/en-gb/

- موقع األمم المتحدة للبیئة
https://www.unenvironment.org/

 - موقع منظمة الصحة العالمیة
https://www.who.int/

- بنك المعرفة المصري 
https://www.ekb.eg/home

 - موقع دار نشر سبرينجر-نیتشر  
https://www.springernature.com/gp

 - محرك بحثي للدراسات الطبیة
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- محركات بحثیة للدراسات العلمیة والتعرف على اإلنتاج
 العلمي للباحثین

https://www.sciencedirect.com

https://academic.microsoft.com/home

https://scholar.google.com
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الفصل الثالث
العلم الزائف

األخبار الزائفة
قواعد استرشادية لتجنب األخبار الزائفة

ما ھو العلم الزائف؟
 ما ھو العلم؟
طبیعة العلم

ھرم الدلیل العلمي
كیف يتجنب الصحفي البحوث الزائفة؟

 األخبار الزائفة
 تمثل األخبار الزائفة أحد أھم المشكالت التي تھدد من

 مصداقیة الصحفي والوسیلة اإلعالمیة. ولقد عرف ھذا المصطلح
 منذ عقود طويلة كما أن ھناك اختالف حول المعنى وداللته.

 فھناك ما ھو متعارف علیه على أنھا األخبار التي تحمل
 معلومات وبیانات غیر صحیحة ويتم تداولھا عبر وسائل التواصل

 االجتماعي على أنھا حقیقیة دون وجود أي وسیلة للتحقق
 منھا. وھناك أيضا األخبار المتداولة والتي ال تتوافق مع میول

 في Nick Rochlin وقناعات القارئ فیعتبرھا خبرا زائفا كما أوضح
 وفقا لدلیل "الصحافة .Fake news: belief in post-truthبحثة
 واألخبار الزائفة والتضلیل" الذي أصدرته الیونسكو عام 2018

 ھناك تناقض واضح بین كلمتي "خبر" (أي محتوى تم مراجعته
 والتأكد من صحته) و"زائف" (أي غیر صحیح) فالكلمة الثانیة

 تنفي األولى والمقصود ھو: محتوى غیر صحیح. ويمكن تقسیم
أنواع ذلك المحتوى كالتالي:
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Misinformation المعلومة الخاطئة -
 وھي المحتوى الخاطئ ويعتقد كاتبھا أنھا معلومات صحیحة

 وال توجد نوايا خبیثة من النشر وھو أمر متعارف علیه في
 األوساط اإلعالمیة ومواقع التواصل االجتماعي وقد يحدث

 بسبب سرعة النشر دون مراجعة لألخطاء اإلمالئیة أو الرجوع
 للمصادر للتحقق من المعلومة، ومن الوارد حدوث ھذه

 األخطاء عند كتابة األسماء أو األرقام والمصطلحات العلمیة.
 كما من الممكن أن تحدث في حالة االعتماد على مراسل أو
 أحد المغردين بموقع الحدث مثل وقوع زلزال في دولة والذي

 قد ينشر معلومة خاطئة عن عدد المصابین مثال ويصعب
 مراجعتھا في تلك األوقات إال أنه بعد مرور بعض الوقت

 والتواصل مع الجھات المسؤولة يتم المراجعة والتحقق من
المعلومات.

 Disinformation المعلومة المضللة -
 وھي المحتوى الخاطئ والموجه ويعلم كاتبھا أن المعلومات

 خاطئة ويتم نشر المحتوى ألغراض خبیثة مثل نشر
 الشائعات ومناقضة المعلومات القابلة للتحقق وتضلیل الرأي
 العام. ھذا النوع من المحتوى زاد في السنوات األخیرة مع

 تنامي دور وسائل التواصل االجتماعي كمصدر لألخبار
والمعلومات وكذلك المعلومات المضللة.

-   Malinformationالمعلومة الضارة 
فھي المحتوى الذي يستند إلى معلومات حقیقیة إال أنه يتم   

نشرھا بھدف الوصم والتمییز وإلحاق األذى بشخص ما. ولعل

 أشھر مثال على ذلك في الصحافة العلمیة عندما يتم
 اإلفصاح عن اسم وبیانات مريض دون الحصول على موافقته

 فعلى الرغم من صحة المعلومات إال أن نشرھا دون وجود
 مبرر أو فائدة للمصلحة العامة يمثل مخالفة أخالقیة ومھنیة
 باإلفصاح عن البیانات الخاصة لمريض ومن الممكن أن يؤدي

  ذلك ألضرار نفسیة ومعنوية للمريض والمحیطین به.

قواعد استرشادية لتجنب األخبار الزائفة
 اھتمت جھات عديدة بنشر قواعد استرشادية للصحفیین

واألكاديمیین للتحقق من المعلومات مثل:

- "دلیل "الصحافة واألخبار الزائفة والتضلیل
الیونسكو عام ۲۰۱۸

CRAAPاختبار -
(Meriam Library, California State University) 

 وھو عبارة عن قائمة بھا خمس مجموعات من األسئلة التي
يجاوب عنھا مدقق المعلومات وفقا لخمس معايیر وھي:ا

- Currency (تاريخ نشر المعلومات)
 - Relevance (عالقة المعلومات بما يكتبه المحرر)

 - Authority (مصدر المعلومات)
- Accuracy (دقة وصحة المعلومات)

 - Purpose (الھدف من النشر)
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Evaluating Information - Applying the CRAAP Test
Meriam Library       California State University, Chico

When you search for information, you're going to find 
lots of it . . . but is it good information? you will have to 

determine that for yourself, and the CRAAP Test can 

help. The CRAAP Test is a list of questions to help you 

evaluate the information you find. Different criteria will 
be more or less important depending on your situation 

or need. 

Key:    indicates criteria is for Web.

Evaluation Criteria

Currency The timeliness of the information

� When was the information published or posted?

� Has the information been revised or updated?

� Does your topic require current information, or will

older sources work as well?

Are the links functional?

Relevance The importance of the information for your needs

� Does the information relate to your topic or answer

your question?

� Who is the intended audience?

� Is the information at an appropriate level (i.e. not too

elementary or advanced for your needs)?

� Have you looked at a variety of sources before

determining this is one you will use?

� Would you be comfortable citing this source in your

research paper?

Authority: The source of the information.

� Who is the author/publisher/source/sponsor?

� What are the author's credentials or

organizational affiliations?

• Is the author qualified to write on the topic?

� Is there contact information, such as a publisher or

email address?

Does the URL reveal anything about the

author or source?

examples: .com .edu .gov .org .net

Accuracy The reliability, truthfulness and correctness of 

the content.

� Where does the information come from?

� Is the information supported by evidence?

� Has the information been reviewed or refereed?

� Can you verify any of the information in anot

source or from personal knowledge?
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 - كیف تكشف خبرا مزيفا" إنفو جراف نشر لالتحاد الدولي"
International لجمعیات ومؤسسات المكتبات

Federation of Library Associations and Institutions 
  (IFLA) عام ۲۰۱٦ لمساعدة األكاديمیین على مراجعة صحة

ودقة المحتوى وذلك بالتركیز على ۸ نقاط ھي:
 - من ھو ناشر المحتوى؟
 - من ھو كاتب المحتوى؟

- تاريخ النشر
  - ضرورة قراءة المحتوى كامال وعدم االكتفاء بالعناوين

  - ھل الھدف من المحتوى الدعابة أو السخرية؟
  - ھل أنت شخص منحاز وال يمكنك الحكم بموضوعیة؟   

  - ما ھي مصادر المعلومات؟
- ضرورة الرجوع إلى الخبراء لمراجعة المعلومات

� Does the language or tone seem unbiased and freeof

emotion?

� Are there spelling, grammar or typographical errors?

Purpose: The reason the information exists

� What is the purpose of the information? Is it

to inform, teach, sell, entertain or persuade?

� Do the authors/sponsors make their intentions or

purpose clear?

� Is the information fact, opinion or propaganda?

� Does the point of view appear objective and

impartial?

� Are there political, ideological, cultural, religious,

institutional or personal biases?

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
9/17/10
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 كما يبدو فإن كل المراجع االسترشادية تحث الصحفي أو مدقق"
 المعلومات على التساؤل والتشكك من المعلومات ومراجعة

 المصادر. تلك باختصار ھي مھارة التفكیر النقدي التي يجب أن
 يتحلى بھا الصحفي خالل عمله لتجنب نشر محتوى زائف. إال

 أن األمر يزداد تعقیدا حینما تكون مھمة الصحفي العلمي التفرقة
بین البحث العلمي و"العلم الزائف"ا  Pseudoscience .وقد يجد

Science الصحفي نفسه أيضا في مواجھة مع منكري العلم
.Denier  

 ما ھو العلم الزائف؟
في كتابه "العلم والمجتمع" للكاتب Eric Swanson يعرف العلم  
 الزائف/ الطب الزائف بأنه: ادعاء يتم تقديمه على أنه علم إال أنه
 ال يتبع المنھج العلمي وھو كذلك أي اعتقاد عن العالم الطبیعي

دون وجود أدلة داعمة.

 ولعل أبرز مثال على ذلك ما يفاجأ به الناس عبر وسائل اإلعالم
 ومواقع التواصل االجتماعي من تقارير عن وصفات شعبیة

 للتداوي من األمراض المزمنة. برامج عن
 التكھن بالمستقبل اعتمادا على األبراج
 وحركة الكواكب. قصص عن ظھور كائنات

 فضائیة. ادعاء أطباء بالتوصل لعالجات جديدة
 دون وجود آلیة مرجعیة لمراجعة التجارب
 والتحقق من النتائج. جماعات تروج عبر

 صفحات التواصل االجتماعي إلى أن األرض
   مسطحة ولیست كروية. تلك النماذج

Interna�onal Federa�on of Library Associa�ons and Ins�tu�ons
With thanks to www.FactCheck.org

المراجع اإلضافیة
انقر على الروابط الملحقة, و تأكد

من أن المعلومات الموجودة تدعم الخبر

اسأل الخبراء
اسأل أخصائي مكتبات أو ارجع لموقع

إلكتروني؛ لتقصي الحقیقة

اقرأ أكثر
قد تكون العناوين و عنیفة للفت النظر, ما

ھي القصة الكاملة؟

ھل ھي دعابة؟
إذا كانت غريبة فقد تكون كتابات

ساخرة, فتأكد من نوع الموقع و الكاتب

المصدر
اذھب بعیدا عن القصة لمعرفة الموقع
النشر و مھمتة و بیانات التواصل معه

المؤلف
قم بعمل بحث سريع عن

المؤلف, ھل ھو حقیقي و محل ثقه؟

تأكد من التالريخ
فإعادة نشر األخبار ال يعني أن

لھا عالقة باألحداث الجارية

تأكد أنك لست منحازا
تأكد من أن معتقداتك ال تؤثر

على حكمك

اكشف الخبر المزيف

الترجمة بواسطة مكتب اإلفال للمكتبات الناطقة بالعربیة
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 لمنكري العلم ومروجي العلم الزائف/ الطب الزائف كثیرا ما
 يسعون للتواصل مع وسائل اإلعالم والترويج لمعتقدات وفرضیات

 اعتمادا على بعض الظواھر أو شفاء بعض الحاالت دون اتباع
 منھج علمي مما يزيد من انقسام المجتمع ما بین مؤيد

ومعارض.

Ben Goldacre في عام ۲۰۰۸ أصدر الكاتب والطبیب البريطاني 
 كتابه الشھیر Bad Science ثم في عام ۲۰۱۲ نشر كتابه

Bad Pharma حیث تناول بالشرح في الكتابین قصص عديدة
 لمروجي الطب الزائف ومنكري العلم من جماعات المصالح، وما

يثبت باألدلة والدراسات العلمیة رجاحة كفة العلم.

ما ھو العلم؟
Britannica لیس ھناك تفسیر واحد لكلمة العلم فوفقا لـ
 Academic العلم ھو أي نظام معرفي عن العالم المادي

وظواھره ويعتمد على مالحظات غیر متحیزة وتجريب منھجي.ا

“Any system of knowledge that is concerned with the 
physical world and its phenomena and that entails 

unbiased observations and systematic experimentation”

 ووفقا لقاموس أكسفورد فإن العلم ھو معرفة بنیة وسلوك العالم
 الطبیعي والمادي، بناًء على الحقائق التي يمكنك إثباتھا من

خالل التجارب.

“Knowledge about the 
structure and behaviour 

of the natural and 
physical world, based on 
facts that you can prove, 

for example by 
experiments”.

 طبیعة العلم
 يدرك كل باحث متخصص أنه
 ال يوجد يقین في العلم وأن
 كل النظريات قابلة للمراجعة

 والتقییم، وأن العلم متجدد
 وكل ما كتب قابل للحذف أو اإلضافة أو التعديل طالما طبق

 الباحثون المنھج العلمي في التفكیر والبحث. ومن المتعارف
علیه أن الباحثین يقومون بـ:ا

 ۱- رصد ظاھرة ما في الطبیعة
۲- وضع فرضیة

 ۳- اختبار الفرضیة بإجراء عدد من التجارب
 ٤- جمع بیانات التجارب وتحلیلھا

٥- التوصل لنتیجة والتي إما أن ترجح أو تدحض فرضیتھم.ا
٦- نشر نتیجة أبحاثھم لتعريف المجتمع البحثي والعامة بما

توصلوا له
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 تلك المتوالیة من الشك والتساؤل ھي باختصار منھج تفكیر 
 العلماء وكلما زادت نتائج األبحاث المرجحة للفرضیة أو النظرية
الجديدة زادت ثقة العلماء في النتائج والمعلومات المستنتجة.ا

ھل يمكن اعتبار نتائج البحوث أنھا "الحقیقة"؟
Lee يتناول الكاتب Post Truth في كتابة "ما بعد الحقیقة" 

McInTyre ھذه اإلشكالیة بالتوضیح أن نظريات العلماء لیست
 الحقیقة" ولكنھا فرضیات مدعمة بصورة قوية بالدالئل وقابلة"

 للمراجعة والتقییم. كما أن أي تجربة علمیة محدودة بعدد محدد
 من المعايیر والعینات/المتطوعین وبالتالي ال تمثل ما يحدث في
 الطبیعة بصورة كاملة ومن الوارد جدا حدوث نسب من األخطاء

 المقبولة علمیا ولیس بالضرورة أن يكون ھناك تفسیر واحد
 للنتائج. وألن استنتاجات العلماء يجب أن تكون موضوعیة وغیر
 منحازة فمن الوارد جدا أن يرصد العلماء عالقة بین متغیرين وال

 يتمكنوا من تفسیر سببیه العالقة بینھما وھو ما يستدعي إجراء
 المزيد من الدراسات والتجارب بمعامل وفرق بحثیة مختلفة
 بالعالم أمال في الوصول لتفسیر أو تعزيز استنتاجات علمیة.

وكلما تقاربت النتائج زادت الثقة في الدالئل والنظرية العلمیة.ا

ھرم الدلیل العلمي
 مع تضاعف عدد الدوريات والبحوث العلمیة وتنوع مسارات العالج
 الطبي، زادت الحاجة بمرور السنوات أن تكون ھناك أدلة ومعايیر

Evidence مرجعیة لذا ظھرت نظرية الطب القائم على الدلیل    
Based Medicine والتي تعزز من تطبیق التجارب السريرية
عالیة الجودة للوصول إلى نتائج علمیة مرجعیة وفقا لألدلة

والبراھین. ونظرا لتفاوت مستوى األبحاث والمقاالت العلمیة
Evidence فلقد تم تصمیم ما يعرف بھرم الدلیل العلمي 

Based Medicine Pyramid حیث تم تقسیم األوراق البحثیة
 وفقا لجودة التجارب السريرية. فالمقاالت والدراسات التي ھي

 عبارة عن آراء وانطباعات لعلماء وتجارب محدودة العدد تم
 تصنیفھا ضمن قاعدة ھرم الدلیل العلمي، وكلما زاد مستوى

 وعدد التجارب اإلكلینیكیة في الدراسة ارتقت لقمة "ھرم الدلیل
 العلمي". تلك الوسائل المرجعیة بالغة األھمیة للصحفي النتقاء
 البحوث األجدر بالكتابة عنھا في وسائل اإلعالم. كما أن الدالئل

 والبراھین ھي ما يعتمد علیه العلماء للدفاع عن أبحاثھم في
مواجھة منكري العلمي science deniers ومروجي العلم الزائف 

.Pseudoscience

Systematic
Reviews

Critically-Appraised
Topics

[Evidence Syntheses]

Critically-Appraised Individual
Articles [Article Synopses]

Randomized Controlled Trials
(RCTs)

Cohort Studies

Case-Controlled Studied
Case Series / Reports

Background Information / Expert Opinion

EBM Pyramid and EBM Page Generator,©2006 Trustees of Dartmouth college and yale University.

All Rights Reserved. Produced bz Jan Glover, David Izzo, Karen Odato and Lei Wang.
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كیف يتجنب الصحفي البحوث الزائفة؟ 
 لعل من الضروري اإلشارة إلى أن صناعة العلم الزائف قائمة

 ومستمرة طالما توافقت جماعات المصالح ونجحت في الوصول
 والتأثیر على اإلعالم والمجتمع، وال يمكن الحد من انتشارھا إال

 بتنمیة مھارات التفكیر العلمي والنقدي على مستوى المجتمع،
 .وتعزيز دور الصحافة العلمیة

 والنصیحة األھم التي يجب توجیھھا للصحفي العلمي ھو أن
 يكون دائما متشككا مما يقرأه ويسمعه ويسعى دائما إلى

التحقق من المعلومات ومراجعة المصادر.ا

 ومن األمور االسترشادية التي يجب أن يتبعھا كي يطمئنوا قبل
الكتابة عن إحدى الدراسات الحديثة التي نشرت في

الدوريات العلمیة:ا
 - يجب مراجعة السیرة الذاتیة للباحثین وعدد البحوث

السابقة التي نشروھا
- مراجعة اسم المجلة العلمیة ومدى شھرتھا وفقا

  لعدة معايیر:ا
  - ھل الدورية قديمة ولھا تاريخ في النشر؟

  - ھل الدورية مفھرسة ولھا ترتیب مقارنة بالدوريات األخرى؟
  - ھل تصدر بصفة دورية؟

  - ھل لھا لجنه من العلماء لمراجعة وتقییم البحوث قبل النشر؟
- ھل للدورية معامل تأثیر وفقا لعدد الدراسات التي تنشرھا

وتم االستشھاد بھا؟

 كل تلك األسئلة يجب أن يسعى الصحفي لإلجابة علیھا، كما  
 يمكنه توجیه ذات األسئلة للباحث والذي بالتأكید سیدعمه إذا
 ما كان يطبق المنھج العلمي في دراساته. كما يجب أيضا أن
 يستعین المحرر بباحثین مستقلین – لم يشاركوا في كتابة

الدراسة – وذلك لتقییم أھمیة البحث بشكل موضوعي.ا

 في الفصل التالي، سنناقش الدروس المستفادة من تغطیة
 الصحافة العلمیة ألخبار وباء كوفید-۱۹ في ظل قلة وغیاب

المعلومات الموثقة وانتشار األخبار والعلم الزائف.ا

 المصادر:ا
https://health.library.emory.edu/writing-publishing/quality-
indicators/journal-credibility.html 

https://canadiem.org/a-review-of-systematic-reviews/ 

https://www.scidev.net/mena/journalism/practical-gui-

de/How-to-report-science-of-covid-19.html 

https://scidevnet.teachable.com/p/science-communicati-

on-for-journalists

https://wfsj-briefing.org/



الفصل الثالث: العلم الزائف

۳۲

https://www.sciencemag.org/careers/2005/05/science-
writing-some-tips-beginners

https://www.lastwordonnothing.-

com/2014/12/18/how-to-write-a-science-feature/

https://www.upf.edu/pcstacademy/_docs/200706_unes-

co.pdf

https://sciencebasedmedicine.org/cupping-olympic-pseudos-

cien-

ce/?fbclid=IwAR1-12LGmEj_M72yKdbz7ZHvhXehi0hvkXu8tt

MTY7zuoVRzqshmagmnOUQ

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01266-z?fb-

clid=I-

wAR1vdmznvJjOy548CfcVPz-F-k_4Vt7pvljv2klBcr8uxGzqv

mXXPOZE8W4 

https://skeptoid.com/episodes/4037?utm_content=buf-

fer8a7f3&um_medium=social&utm_source=facebook&utm_c

ampaign=buffer_skeptoidpodcast&fbclid=IwAR3Nq1Ift9rTvY

azzKjeHZX00ZoFOOlh0JZ4U5iKvEYGz84M80-qIwK5vDc

https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/
science/66286

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/
english/science?q=science 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3789163/ 

https://library.csuchico.edu/sites/default/files/craap-test.pdf 

https://www.ifla.org/publications/node/11174
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الفصل الرابع         
كوفید-19 وآثاره على الصحافة العلمیة

مقدمة
 تسبب فیروس كوفید-۱۹ المستجد في اختالل موازين األمور
 في العالم بشدة، مؤثرا على القواعد المعتادة للحیاة الیومیة

 لسكانه. وفق منظمة الصحة العالمیة أصیب أكثر من ۷٦ ملیون
 شخص بالفیروس، بینما فقد ما يقرب من الملیون شخص

 حیاتھم (حتى كتابة ھذه السطور). أما الرقم المجھول لحاالت
 اإلصابة غیر المسجلة يقدر أنه أكبر حتى من ذلك. وفي حین أن

 الوباء عالمي، فعواقبه اإلقلیمیة وعلى النطاق المحلي األصغر
 قد أثرت في البلدان بطرق مختلفة. ويبدو أن شعار "لن نتخلى

 عن أحد" مثالیا أكثر من الالزم، حیث ُيظھر الواقع أن البلدان
 والفئات األقل قدرة ھم من أصبح أكثر عرضة للتداعیات السلبیة،
 سواء من خالل المرض نفسه أو عواقبه االجتماعیة-االقتصادية،
 أحد أمثلة ذلك ھو اختالف معدالت الوفیات في البلدان حتى إذا
 ما كان لھا أنظمة رعاية صحیة متشابھة، إذ أثر فیروس الكورونا

 على كافة أوجه الحیاة: وتطرح العواقب الطبیة واالجتماعیة
 والسیاسیة واالقتصادية والنفسیة والتربوية أسئلة حول حدود

 المعرفة اإلنسانیة، ومدى الیقین في قراراتنا، إضافة إلى
 الالعدالة واالنقسامات العالمیة واإلقلیمیة ومدى التماسك

 االجتماعي وقبول الرأي العام لمبدأ الصالح العام، بسبب كل
 التغیرات الكبرى التي يشھدھا العالم تأثرت الصحافة واالتصال

 بالتأكید وصار يمثل كوفید-۱۹ صعوبة إضافیة تزيد من تفاقم
سردية األزمة واختالل الصحافة.ا
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لكوفید-۱۹ أثران متناقضان على الصحافة العلمیة:ا
 أوال، يمثل الوباء فرصة ذھبیة الزدھار إعالم الخدمة العامة، حیث

 يزيد من أھمیة الصحافة العلمیة في األخبار الیومیة للمواطن
 العادي، نتیجة الرتفاع قیمة أخبارھا وأھمیتھا المباشرة

 للجمھور. فجأة، أتیحت فرصة النجومیة للصحافة العلمیة، التي
 تركز على الحقائق الطبیة والمبتكرات العلمیة والتواصل

 الجماھیري للخدمات الصحیة، وأصبحت العودة إلى الھدف
 التنموي في اإلعالم العربي قريب المنال، لنشر المعلومات

الطبیة الصحیحة حول األمراض المعدية والنظافة الشخصیة.ا

 األثر الثاني المتناقض ھو أنه نظرا لألھمیة المتزايدة نفسھا
 ألخبار كوفید-۱۹، فقد مثلت ضغطا شديدا على الصحفیین

 لتغطیتھا، نتیجة للقیمة الخبرية المتزايدة للكوفید-۱۹، أمكن
 ألشباه الخبراء وللشائعات أن يدخلوا المجال العام بسھولة.

 إضافة إلى ذلك، تسھم وسائل التواصل االجتماعي التي
 تتحدى المكانة الكالسیكیة للصحافة في صعود نظريات

 المؤامرة، وھذا يبرز أھمیة صحفیي التحقق ودورھم في مراجعة
 الحقائق باعتبارھم أكثر مھنیة و لتقديم المعلومات المناسبة

للجمھور.ا

(Posetti,Bell & Brown,2020)صعود ما يسمى بالوباء التضلیلي        
infodemic,يعني أن انتشار المعلومات الزائفة الخارج عن

 السیطرة ال يزداد حدة فقط ولكنه يتحدى أيضا دور الصحافة
 العلمیة أثناء فترة الوباء، إن واجب الصحافة ھو تشكیل الوعي

 الجماھیري لوباء الكورونا وفحص استجابات الحكومة لألزمة ورفع

 مستوى المعرفة العامة حول المرض.ھذا دون إھمال التفاعالت 
 بین الصحافة ومختلف المنصات اإلعالمیة الرقمیة سواء وسائل

 التواصل االجتماعي أو محركات البحث أو مواقع مشاركة مقاطع
 الفیديو وتطبیقات المراسلة التي تعمل كمصادر ألنواع أخرى من

 المعلومات، ومواجھة األنواع المختلفة من المعلومات المضللة
 بالعمل على أساس البیانات التي جمعھا مدققو وقائع

.(Nielsen, 2020)مستقلون

 تحديات كوفید-۱۹ للصحافة العلمیة
 تواجه الصحافة العلمیة عدة ضغوط وتحديات أثناء تأدية دورھا:ا

• عدم الیقین وتناقض المعلومات في اإلنتاج
الیومي لألخبار

 ال يتسبب فیروس الكورونا المستجد في حیرة الصحفیین
 العلمیین فقط، وإنما يعرض العلماء
 أيضا لبیانات غیر موثوقة ومتناقضة،

 حیث يتطور البحث بصفة يومیة، كان
 ھذا ھو الحال بصفة خاصة في بداية
 انتشار الوباء عندما كان نطاق وحجم

 البیانات غیر كافیین، وحیث لم يكن
 لدى الخبراء والمصادر الصورة

 الكاملة، كان ال يزال ثمة حاجة
 لملئ الوقت المتاح على الھواء

 وصفحات الصحف، والحاجة إلى قول
 شيء، مع تراكم المعرفة بصفة يومیة
 ومستمرة كانت تتم مشاركتھا لحظیا
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- أي عواقب سلبیة اقتصادية سیتسبب بھا الكوفید-۱۹ 
على المدى الطويل؟

- كیف يمكن مواجھة حمالت المعلومات المضللة ونظريات
 المؤامرة التي ُتشن من خالل المعلومات غیر المحقق بھا

والتي لم تتم مراجعتھا على شبكة اإلنترنت.ا

 محاولة فھم ھذه األسئلة ُتغرق الصحفیین خالل عملھم
 الیومي، خاصة عندما نضع باالعتبار أن دورة البحث العلمي أبطأ

 من دورة النشر الصحفي، حیث العلم أبطأ من الصحافة،
 سبب ضغوطا إضافیة على اإلعالمd والتضارب بین المنطقین

العلمي.ا

• الحاجة الماسة إلى المعلومات العاجلة في ظل نقص
المصادر والمعلومات

 تمثل الحاجة الماسة إلى البحث وكتابة القصص الخبرية تحت
 ضغط زمني أثناء أوقات يخیم علیھا عدم الیقین الشك تحديا

 إضافیا على الصحافة، ففي السیاق العربي، يمثل البحث عن
 سبق صحفي والبیانات المتغیرة باستمرار تطور التراكم المعرفي

 المستمر ، ضغوطا إضافیة على العمل الصحفي الیومي، لقد
 شكلت أزمة كوفید-۱۹ أجندة األخبار حول العالم، حیث انتبھت

 الغرف اإلخبارية  انتباھا كامال للموضوع، أو على العكس -حسب
 كل دولة - فرضت قیود على حرية الصحافة وعلى تغطیة أخبار

 فیروس كورونا، فعلى سبیل المثال منعت بعض المصادر الطبیة
من الحديث إلى اإلعالم والصحافة عبر عقوبات.ا

 بصفة دائمة مع الجمھور نتیجة لألھمیة البالغة والرتفاع القیمة 
الخبرية.ا

 تشمل أمثلة ھذه البیانات غیر المؤكدة والمتغیرة األسئلة
المفتوحة التالیة:ا

- ھل يمكن للبشر أن يصابوا مجددا بكوفید-۱۹ أم أن ثمة
مناعة مكتسبة؟

- ما مدى فعالیة المصل في احتواء الوباء؟
- كم عدد ما يمكن وجوده من فصائل لكوفید-۱۹؟ وبأي

معدل سوف تحدث الطفرات؟
- لماذا يھاجم كوفید-۱۹ البعض بشراسة في حین ال

تظھر األعراض على آخرين؟
- أي سبل عالجیة ھي األفضل للقضاء على المرض؟

- لماذا يشفى البعض، وال يشفى آخرون؟
- كیف تبدأ سالسل العدوى وتنتشر في كل بلد وإقلیم؟

- لماذا تتفاوت معدالت الوفاة كثیرا عبر البلدان، حتى 
عندما يكون لھا أنظمة رعاية صحیة متشابھة؟

 أما إذا نظرنا خارج نطاق الحقائق الطبیة والصحافة العلمیة،
 فسنجد أسئلة كثیرة إضافیة يطرحھا الوباء وذات أھمیة

 مجتمعیة وسیاسیة واقتصادية لعلھا تشجع الصحافة العلمیة
 على االشتباك مع قضايا من خارج الحقائق الطبیة الضیقة

ومنھا:ا
- كیف يمكننا تحقیق التوازن بین االقتصاد والسالمة عندما

 نفرض التباعد االجتماعي؟
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• حدود مجاالت المعرفة والخبرة الصحفیة
 ال يتمتع جمیع الصحفیین العلمیین بنفس الخبرة والخلفیة

 المعرفیة في تغطیة الوقائع الطبیة، فبعضھم متخصص في أخبار
 التعلیم، البعض في علم النفس، آخرون يركزون في عملھم

 على علوم الجیولوجیا أو الفیزياء أو التكنولوجیا، إال أن االھتمام
 الشديد والحاجة الفورية للتعامل مع أخبار وباء الكورونا المستجد
 وضع الصحفیین في موقف مھني جديد، خاصة إذا حیث احتاجوا

 لبناء عالقات مع مصادر جديدة أو قراءة مواد إضافیة لفھم
 الظاھرة أو ما ھو أسوأ أال يكونوا قادرين على كتابة قصص

 صحفیة مالئمة من األساس، في ھذه الحالة، يمكن عالج ذلك
 بالتعاون مع زمالء آخرين متخصصین أو االعتماد على المصادر

 الموثوقة والمساعدة التي تساعدھم  في تبسیط نتائج عملھم
 وفق الحاجة، إضافة بالطبع إلى التعلم الذاتي من خالل التعرض

للمصادر الموثوقة والجادة (راجع المصادر في ھذا الدلیل)ا

• عندما تتدخل السیاسة في تغطیة الكوفید-۱۹
 تخلق القیود المفروضة على حرية التعبیر صعوبات في الوصول

 إلى المصادر في الصحافة بشكل عام، صرح العديد من
 الصحفیین في البلدان العربیة أن المصادر الرسمیة لیست

 متعاونة وتشارك فقط عبر البیانات الصحفیة الجافة، بل ، واجه
 الصحفیون في حاالت أكثر حدة تحديات أكبر خالل تأدية عملھم

 مع ذلك، ثمة مبادرات استقصائیة متمیزة ومشروعات للتعاون
 الصحفي العابر للدول، والتي ال تزال تحتاج وقتا أكبر لتزداد صقال

وخبرة

 من جانب آخر أدي الوصم االجتماعي والخوف المرضي المبالغ
 به من العدوى بالبعض في البلدان

 العربیة إلى إخفاء كونھم مرضي
 أصال، بما يضفي الطابع األمني
 على التعامل مع األزمة، إضافة

 إلى تھديد االضطرابات االجتماعیة
 لسالمة للصحفیین أثناء التغطیة

اإلخبارية.ا

• تحديات المعلومات المضللة والحاجةإلى مبادرات   
لمراجعة الحقائق

 من أكثر األمور صعوبة للصحافة العلمیة في زمن المعلومات
 المضللة ھو ترسیخ معلومات موثوقة المصدر وذات مصداقیة من

 ، بما يزيد الحاجة إلى مراجعة الحقائق والعلم الزائف (راجع
 العلم الزائف في ھذا الدلیل)، ففي مناخ الخوف المتزايد يتصاعد

 خطاب الكراھیة وعداء األجانب في التغطیة اإلعالمیة في
 البلدان التي تعاني من االستقطاب، بما يؤدي إلى لوم

 المجموعات المختلفة على نشر الفیروس، ولعل أحد األمثلة
 البارزة ھو تأطیر الرئیس األمريكي ترامب للوباء على أنه "فیروس

 صیني"، وال ينبغي أن ينشر الصحفیون بشكل أعمى خطاب
 الكراھیة أو اللغة التي تحض على التمییز، وأكد الصحفیون عن
 حاجة ملحة لمراجعة الحقائق بشكل متطور، ألن الجانب اآلخر
 ھو فقدان اإلعالم لمصداقیته في البلدان العربیة وحول العالم

 مما يحد من قدرة الصحفیین على التواصل الفعال مع
 جماھیرھم.ا
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• تحديات السالمة واألمن للصحفیین أثناء
التغطیة اإلخبارية

 يعد المرض والموت تھديدان حقیقیان يواجھان الصحفي أثناء
 تأديته لعمله، فتغطیة الصحفي للقصص اإلخبارية يعني التعرض

 لألشخاص واألحداث وال يمكن التقلیل من أھمیته، فمئات
 الصحفیین مرضوا، بل وتوفوا لألسف، نتیجة تأدية وظائفھم، ويقع

 على عاتق صاحب العمل والسیاسیین تطوير اإلجراءات
 التنظیمیة والوقائیة لحماية الصحفیین، كما يواجه الصحفیون

 صعوبات مھنیة فرضھا الوباء علیھم، مثل مشاكل الصحة
 النفسیة واإلجھاد المفرط، حیث ال تتوافر لھم رفاھیة تجنب

األخبار مثلما يستطیع المشاھد العادي.ا

الصحافة تستطیع تطوير تغطیتھا لكوفید-۱۹
 كان التركیز على األعداد واالحصائیات المطلقة أحد مظاھر عدم
 الدقة في تغطیة كوفید-۱۹ ، وعدم شرح أعداد حاالت كوفید-۱۹

 اإليجابیة في سیاقاتھا االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة أو
 حساب األرقام النسبیة لحاالت العدوى بكوفید-۱۹ يغیر تقییم

 الموقف من إدارة بلد ما لألزمة، وھنا ينبغي أن يوازن الصحفیون
 بین جوانب االھتمام اإلنسانیة وبین

 تقديم الحقائق الطبیة في لغة میسرة،
 فزيادة جرعة الخوف قد ترتد عكسیا

.وتؤدي إلى تجنب األخبار
 ولذلك يشكل الوباء فرصة للتأمل النقدي
 في القیم الخبرية السائدة، مثل االنحیاز

ألخبار الصراعات والمشاھیر.ا

الفرصة في األزمة
 برغم التحديات الكثیرة، قدمت أزمة فیروس كورونا المستجد
 جوانب إيجابیة عديدة للصحافة العلمیة، لقد اتضحت أھمیة

 الصحافة العلمیة في المجتمعات التي تحتاج إلى مصادر
 للمعلومات الدقیقة تشكل شبكة أمان في وقت األزمة ال تقدمھا

 وسائل التواصل االجتماعي، ولكن في نفس الوقت، تظھر
 استطالعات رأى الجمھور وجود ظاھرة اإلجھاد من األخبار
 وتجنبھا، حیث يؤكد الجمھور أن األخبار تضیف إلى قلقھم

الشديد وتصیبھم بالتوتر(Reuters Institute, 2020), ولكن حالیا
 أكثر من أي وقت يحتاج الجمھور إلى بحث صحفي احترافي

 وإلى معلومات موثقة ومستقاة من مصادر ذات مصداقیة مضى،
فالوباء يذكرنا بأن دعم الصحافة المستقلة أمر ضروري.ا

 إضافة إلى ذلك، يوفر وجود موقع لمجال التخصص في الصحافة
 العلمیة فرصا إضافیة ويكشف الوضع المتراجع للعلم والصحافة
 العلمیة عربیا، الصحفیون العلمیون المتمكنون من أدواتھم في

 مجال اإلعالم الناطق بالعربیة ال يزالون نادرين، وبالرغم من
 الطفرة في المحتوى العربي بالصحافة العلمیة والتواصل العلمي

 في العقد األخیر فھما ال يشكالن الوجبة اإلخبارية الیومیة،
 ويمكن للصحفیین المستقبلیین والمبتدئین أن يطوروا مھاراتھم

لملء ھذه الفجوة.ا

 أخیرا، برغم أزمة كوفید-۱۹ ثمة نتائج إيجابیة في المجال
 الصحفي، منھا التشبیك الدولي المكثف والوصول  للجمھور

 العام عبر مؤتمرات الوب (الويبینار)، فقد زاد التعاون الدولي بین
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 الصحفیین العرب من خالل الوسائط االجتماعیة من خالل
  مبادرات مثل شبكة أريج، ومكنت وسائل التواصل االجتماعي

 الصحفیین من التشبیك وقراءة أعمال بعضھم البعض وتبادل
 النصائح المھنیة  وسط القیود السیاسیة في المنطقة العربیة.ا
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الفصل الخامس
        ترجمة المصطلحات العلمیة

(ما بین الِدّقة والتبسیط)
مسارات للترجمة العلمیة

  األخطاء الشائعة
 بعد مناقشة أغلب الموضوعات الُمتعلّقة بالمحتوى العلمي

 وجودته خالل فصول ھذا الكتاب، من الضروري أال ننسى اللغة
 باعتبارھا "الوعاء" الناقل لتلك األفكار، وفي حقیقة األمر فإن

  ھناك مشروعات ناجحة في العالم العربي لترجمة مقاالت
Scientific American, وإصدارات علمیة أجنبیة عديدة مثل

.National Geographic, Nature كما أن عديًدا من دور النشر
 والمؤسسات الصحفیة العربیة تترجم كتبًا عن شعبنة العلوم
Popularization of Science ومقاالت وقصًصا صحفیة علمیة

 نُشرت من قبل في الدوريات األجنبیة، كي يكون القارئ العربي
متابًعا آلخر البحوث والنقاشات العلمیة الدولیة.ا

 وألن معظم -إن لم يكن كل- المحتوى العلمي ُيكتب ويجري
 تداوله باللغة اإلنجلیزية، فإن كل من يكتبون أو يتحدثون عن

 العلم بلغات أخرى يواجھون تحّديًا يومیًا ومستمًرا في البحث عن
ر معاني المصطلحات العلمیة الجديدة  مصطلحات بلغاتھم، ُتفِسّ

المكتوبة باإلنجلیزية وتشرح داللتھا.ا

 في مقال للكاتب الدكتور مجدي سعید، نشر يوم 7 من سبتمبر
 2015 بموقع مصر العربیة، تحدث عن أن المعنیّین بتبسیط

 العلوم ونشر الثقافة العلمیة فئات عديدة من المھنیّین إلى
 جانب الصحفي العلمي، مثل المعنیّین بالتوعیة العلمیة
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Science Outreach وشعبنة العلوم والتواصل العلمي
Science Communication, كل ھؤالء يعملون على إعالء دور 

 العلوم في المجتمع ونھضتھا، ومن ثمَّ يكون من العسیر أال
 يتّفقوا على مصطلح واحد باللغة العربیة عند تناول ظاھرة أو

نظرية علمیة.ا

 وكما أوضح د.إيھاب عبد الرحیم في كتاب دلیل اإلعالمي 
 العربي، فإن مھمة المترجم أن يمتلك من الخبرات والمھارات
 الكافیة ما يمكّنه من فھم المعنى اللغوي والعلمي للمصطلح

 المكتوب في صیغته األولى، وأن يعمل -اعتمادا على اللغة
 الثانیة ومفرداتھا- على إنتاج مصطلح ُيحقق "كمال اإلبالغ

 وُحسن التلقي"، أي يضمن فھم متحدثي تلك اللغة للمصطلح
ومعناه المقصود في اللغة األصلیة، دون إخالل أو انتقاص.ا

 أِضف إلى ما سبق أن المحرّر العلمي الذي ينشر موضوعاته في
 وسائل اإلعالم المختلفة، ومعنّي بأن تصل المعلومات بصورة

طة، يجد نفسه في مأزق االختیار بین دقة المصطلح  ُمبسَّ
 الُمترَجم -الذي قد يكون غیر مفھوم أو مستساغ للجمھور غیر

 المتخصص- والتبسیط الذي قد يكون غیر دقیق علمیًا وفًقا لرأي
 المتخصصین.ا

 في مقال بعنوان "اللغة العربیة كأداة علمیة" للدكتور علي
 مصطفى مشرفة، أستاذ الرياضیات والفیزياء بجامعة القاھرة،

 نُشر في مجلة الرسالة القاھرية عام 1933 تناول إشكالیة أن:
 "كثیًرا من المدلوالت العلمیة ال توجد الصیغ اللفظیة لھا، وبعض

 المدلوالت توجد لھا صیغ إما ضعیفة وإما غیر صالحة، كما توجد
 في بعض األحايین صیغ متعددة للمدلول الواحد، مما يؤدي إلى

نوع من الفوضى في أدبنا العلمي يجب علینا تالفیه".ا

 وحثَّ في مقاله الذي ُكتب منذ قرابة تسعین عاًما على تكوين
 لجان من العلماء المتخصصین وعلماء اللغة لترجمة المصطلحات

 وطرحھا. كما تبنّى د.مشرفة فكرة استعمال مصطلح أجنبي في
 لغتنا "بعد تحويره لیتفق مع ذوق اللغة وأوزانھا بشرط أن يكون
 ھذا اللفظ مستعمًال في جمیع اللغات العلمیة األخرى أو في

 معظمھا، ومثل ھذه األلفاظ تكون في الغالب مشتقة من أصل
 إغريقي أو التیني ال جناح علینا نحن إذا اشتققنا منه كما اشتق

غیرنا".ا

 وفي حقیقة األمر، فإنه رغم مرور كل تلك السنوات على مقال
 د.مشرفة، ما زالت ترجمة المصطلحات العلمیة تمثل تحديًا كبیًرا

 لكل المحرّرين العلمیین، خاصة إذا اقتضى عملھم الیومي
 االجتھاد خالل دقائق معدودة لترجمة الخبر وما به من

 مصطلحات علمیة. وبشكل عام، فإن الصحفیین العلمیین
 يعتمدون على عدة مسارات للوصول إلى الترجمة األوضح

 واألدق للمصطلح العلمي، بما يسھم في سھولة استخدامه
عبر وسائل اإلعالم المختلفة وتوطین المصطلح.ا

 مسارات للترجمة العلمیة
 أوًال: إذا كان مصدر الخبر مؤّسسة بحثیة أو معنیة بسیاسات

  العلوم أو الشركات الصناعیة والتكنولوجیة، فمن الممكن أن



الفصل الخامس: ترجمة المصطلحات العلمیة

٤٤

 بالجائحة، أصدرت ألكسو مرجًعا بجمیع المصطلحات العربیة
العلمیة والطبیة المرتبطة بوباء كوفید-۱۹

 ثالًثا: يمكن للمحرّر الرجوع إلى األخبار المترجمة بوكاالت األنباء
 عند إعالن الفائزين بجوائز نوبل، وما حققوه من إنجاز علمي،

 ولیس ضروريًا أن يستعین بالمصطلح ذاته، لكنه سیكون خطوة
استرشادية على طريق البحث عن مصطلح مناسب للقرّاء.ا

 رابًعا: من المھم أن تكون للصحفي العلمي قائمة من المصادر
 المرجعیة من العلماء المتخصصین، للرجوع إلیھم ومناقشتھم،

 لیس فقط في الموضوعات واألخبار العلمیة، لكن أيًضا في
 المصطلحات الجديدة، فھذا النوع من العصف الذھني يساعد

 على الوصول إلى المصطلح المناسب، وفًقا لطبیعة الموضوع،
 كما أن النقاش ذاته ُيديره الصحفیون العلمیون مع أقرانھم داخل

المؤسسات الصحفیة أو عبر منصات التواصل االجتماعي.ا

 أخیًرا: يوجد عديد من المؤسسات اإلعالمیة والبحثیة الدولیة
 التي أصدرت طبعات عربیة لمجّالتھا، كما سبق أن ذكرنا في

 بداية الفصل، ومع تداول الموضوعات العلمیة المترجمة،
 وبالتبعیة المصطلحات، فإنه من الممكن -بمرور الوقت- أن يتقبّل
 المجتمع أو جمھور المتخصصین من متحّدثي العربیة مصطلحاتٍ

 لم تكن ُتسَتخدم من قبل، فعلى سبیل المثال: في السنوات
 األخیرة زاد الحديث الدولي عن االبتكارات التكنولوجیة وتنامي

 دور الروبوت، مما أدى إلى تداول مصطلحات مثل: األتمتة؛
    االعتماد على اآللة في الصناعة. الروبوتات المؤنسنة؛ الروبوتات

 تصدر النشرات الصحفیة بعّدة لغات ومنھا
 العربیة، ومن ثّم يمكن للصحفي قراءة
 المصطلح المترجم ومقارنته بالمصطلح

 األوّل في النص المكتوب باللغة
 اإلنجلیزية وتقییم مدى مواءمة المصطلح

 لجمھور القراء، وتحديد إذا ما كان األمر
 يتطلب البحث عن مصطلح بديل مناسب

ومفھوم للغالبیة أم ال.ا

 ثانیًا: يمكن للمحرّر الرجوع إلى قوامیس الترجمة والقوامیس
 العلمیة المتخصصة حسب الموضوع العلمي الذي يترجمه،

 وھي بالتأكید أفضل من الرجوع لترجمات جوجل. إضافة لذلك
 يمكن للصحفي الرجوع إلى مبادرات عدة جھات دولیة وإقلیمیة

   تتیح مواقع تفاعلیة لترجمة المصطلحات العلمیة، مثل موقع
https://unterm.un.org التابع لألمم المتحدة والذي يتیح 

 ترجمات لعّدة لغات، ومنھا العربیة، لجمیع المصطلحات
 السیاسیة والعلمیة المتداولة في جلسات األمم المتحددة

وإصداراتھا.ا

كما يوجد موقع http://www.arabterm.org التابع للمنظمة  
 العربیة للتربیة والعلوم والثقافة (ألكسو)، بدعم من المؤسسة
 األلمانیة للتعاون الدولي، ويضّم ترجمات للمصطلحات العلمیة

 بأربع لغات: العربیة، الفرنسیة، األلمانیة، اإلنجلیزية، إضافة إلى
 أقسام متعّددة للعلوم األساسیة والتطبیقیة والصناعات

  التكنولوجیة. وبغرض توحید المصطلحات العلمیة المرتبطة
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 التي تتحاور مع البشر وُتشبه اإلنسان مثل الروبوت صوفیا.
 وعلى ذلك يمكن باختصار القول إنه ال يوجد مسار واحد لترجمة

 المصطلحات العلمیة، وال جھة واحدة يمكن الرجوع إلیھا في
 جمیع المصطلحات العلمیة، وألن الصحفي العلمي أوّل ُمتلقٍ

 للمعلومات واألخبار الجديدة فھو شريك رئیسي، إن لم يكن في
إنتاج المصطلح المترجم الدارج، ففي دعمه ونشره وتداوله.ا

 الخطأ الشائع

 الخطأ الشائع ھو المصطلح المتَرجم والمفھوم المتداول بین
الناس وإن كان غیر دقیق لغويًا، وأشھر مثال على ذلك ترجمة

كلمة Autism وتشیر إلى طیف من االضطرابات النفسیة 
 والسلوكیة التي يعاني منھا شريحة من األطفال بدرجات

 متفاوتة، بما يؤثر في مھاراتھم للتعلم والتواصل مع المحیطین
 بھم. ذلك المصطلح الطبي ُترجم إلى اللغة العربیة منذ سنوات
 عديدة بـ(التوّحد)، وھو ما يعارضه د.أحمد عكاشة أستاذ الطب

النفسي بطب عین شمس:ا
https://to.almasryalyoum.com/article2.aspx?Ar-

ticleID=198316    

 على اعتبار أن المصطلح غیر دقیق لغويًا، واألصح مصطلح
 (الذاتوية ).ا

 ھذا التخبّط بین المصطلحات دفع كثیًرا من الجھات العلمیة-
 ومنھا منظمة الصحة العالمیة- إلى قبول المصطلحین:ا

https://umd.emro.who.int/whodictionary  

المصطلحات المركبة والمختصر
 نظًرا إلى التطور المتالحق في شتّى مجاالت العلوم

والتكنولوجیا، كثیًرا ما ُتبَتكر مصطلحات علمیة وأكاديمیة باللغة

اإلنجلیزية مثل Humanoid الروبوتات المؤنسنة، حالة طوارئ
مناخیة climate emergency, ومن المصطلحات المشھورة

في مجال الفیزياء spacetime وھي توصیف للُبعد الرابع 
 لألجسام وفًقا لنظرية النسبیة آلينشتاين، ذلك المصطلح له

 عدة ترجمات باللغة العربیة لدمج مفھومي الزمان والمكان، مثل
الزمكان أو الزمان المكاني.ا

 ورغم أن مصطلح الزمكان من الممكن أن يكون أكثر تداوًال بین
 المھتمین بالفیزياء، فإنه غیر مستساغ للجمھور العام، وقد

 يستدعي األمر كتابة المصطلح األصلي باللغة اإلنجلیزية إلى
 جانب المصطلح العربي، كي يفھم القارئ المعنى المقصود من

المصطلح المترجم.ا

 وفي السیاق ذاته، يكثر في المقاالت العلمیة استخدام
 المصطلحات المختصرة التي ُتعبّر عن الحروف األولى لوصف

   مرض أو تقنیة، وأشھر األمثلة على ذلك مصطلح LASER وھو
Light Amplification Stimulated by Emissionاختصار  

of Radiation وكذلك DNA، ومن المعتاد في مثل تلك األمور
 إما أن ُيترَجم المصطلح كما ھو مثل (أشعة لیزر) وإما أن ُيتَرجم

معناه مثل (الشريط الوراثي).ا
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ومن الممكن أن يكون للمصطلح ذاته أكثر من معنى حسب
 استخدامه في الموضوع، مثل كلمة values التي قد تعني قیًما 
  عددية أو كمیة numbers or quantity وقد تعني معايیر أخالقیة 

ethics، لذلك من المھم أن يفھم الصحفي العلمي المعني
 المقصود من المصطلح الجديد في لغته األصلیة، ثم يجتھد قدر

 المستطاع في الوصول إلى مصطلح ُمترَجم مقبول علمیًا
 ومجتمعیًا. تجدون ھنا روابط عدد من المصادر المرجعیة التي من
 الممكن أن تساعدكم على إتمام مھمتكم الصحفیة في الكتابة

العلمیة، والتي تمثل نھًرا متجدًدا من األفكار والمعارف.ا

 مصادر مرجعیة للترجمة التقنیة
• مكتب تنسیق التعريب، المنظمة العربیة للتربیة

 والثقافة والعلوم
http://www.arabterm.org/index.php?id=41&L=1

• مشروع األلیسكو لترجمة المصطلحات العلمیة المتعلقة
بجائحة كوفید-۱۹

http://www.alecso.org/nsite/images/pdf/6-5-2020.pdf?f-

clid=wAR1T0qrGrtIcVlxO2oSzs9CEDf0T1MIrC7r6ybFzf5p

EKFSYrEd5Y94g3us

• موقع المكتب اإلقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة المعني
 بترجمة المصطلحات الطبیة

https://umd.emro.who.int/whodictionary?

fbclid=wAR2Ov-
BLJ66QGaESqeQoovZkvd7y_eqBhlYIUsZq1Nx7o_6sCz1jY

qbhGp6 U
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https://arabicedition.nature.com/terminology

https://www.thesciencedictionary.com/

http://www.alecso.org/nsite/images/pdf/6-5-2020.pdf

https://umd.emro.who.int/whodictionary

http://www.fao.org/tempref/docrep/-

fao/004/y2775a/y2775a05.pdf

https://quantumarabi.com/

https://aiinarabic.com/

https://forvo.com/

https://glosbe.com/en/ar/ 

https://www.unenvironment.org/ar

 االبتكار أو االندثار.. البحث العلمي العربي: واقعه وتحّدياته  •
وآفاقه.

https://arabthought.org/ar/researchcenter/report

• دلیل اإلعالمي العلمي العربي، إعداد لجنة النشر بالرابطة
 العربیة لإلعالمیین العلمیین. الرابطة العربیة لإلعالمیین

 العلمیین. المؤسسة العربیة للعلوم والتكنولوجیا. (صدر عام
2008).ا
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الفصل السادس
 الصحافة العلمیة ووسائل التواصل

        االجتماعي

 تشكل وسائل التواصل االجتماعي تحديًا كبیراً للصحافة
 التقلیدية حیث تشكل منافًسا لھا ولممتھنیھا، وسائل التواصل
 االجتماعي مجانیة وبسیطة وواسعة االنتشار، وھو ما يسمح

 ألي شخص بالمشاركة في النقاش العام بنقرة واحدة،   وبینما
 يمثل األساس  الديموقراطي الذي قامت علیه تلك المنصات

 نقطة قوة وزاد من سرعة انتشارھا، إال أنه في ذات الوقت
 يشكل نقطة ضعفھا، ألن  إمكانیة كتابة أي  شخص ألي شيء
 عن موضوع ما، حتى في ظل غیاب معلومات صحیحة عن ذلك

الموضوع، تزيد من البلبلة والمعلومات غیر المدققة.ا

 وفي ظل العولمة والبیئة اإلعالمیة المختلطة ، التي تجمع بین
 وسائل اإلعالم األونالين على اإلنترنت وخارجھا، تواجه الصحافة

 العديد من التحديات، أدى تزايد محتوى اإلنترنت على مواقع
 التواصل االجتماعي والمدونات وغیر ذلك من المنصات الفرصة

 للجھات الفاعلة والناشئ منھا لكي تشارك في تشكیل البیئة
 المعلوماتیة المحیطة بنا.  فإن تلك المنصات ال تعرقل تدفق
 األخبار والصحافة التقلیدية فحسب، بل إنھا تخلق نقاشات

وتجارب جديدة.ا

تزيد وسائل التواصل االجتماعي من حالة عدم الیقین المحیطة  
بمھنة الصحافة على مستوى العالم، تشیر أنماط استخدام  

وسائل اإلعالم الدولیة أن األجیال الشابة،ممن نشأوا مع وسائل  
التواصل اإللكترونیة يبتعدون عن الصحافة ومصادر األخبار ووسائل  

اإلعالم التقلیدية ويتجھون نحو المصادر اإللكترونیة ووسائل  
التواصل االجتماعي،  وفقا لتقرير رويترز لإلعالم الرقمي لعام.
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۲۰۲۰ (معھد رويترز، ۲۰۲۰، صفحة ۲٤) يتضح ما يلي:ا

 في جمیع البلدان، يفضل ما يزيد على الربع (۲۸٪) أن يبدأوا»
 رحلة تصفحھم لألخبار عن طريق موقع أو تطبیق إلكتروني،

 ويلي ذلك مواقع التواصل االجتماعي (۲٦٪) بزيادة نقطتین عن
 العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك، نرى أن من تقع أعمارھم
 ما بین الثمانیة عشر واألربعة والعشرين، أو من يسمون بالجیل

(Z)، ارتباطًا أضعف بالصحف والقنوات اإلخبارية (۱٦٪)، كما 
 يرجح تفضیلھم للحصول على األخبار عبر وسائل التواصل

االجتماعي بنسبة تصل إلى الضعف تقريبًا (۳۸٪)».ا

 كما لوحظ انخفاض االعتماد على الصحف خالل العقد الماضي
 على مستوى العالم، ففي ألمانیا على سبیل المثال انخفضت
 نسبة قارئي الصحف الیومیة من ٦۳٪ في عام ۲۰۱۳ إلى ٪۳۳

 في عام ۲۰۲۰. وفي نفس الفترة الزمنیة تضاعفت أعداد
 مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي لتصل من ۱۸٪ في
 عام ۲۰۱۳ إلى ۳۹٪ في عام ۲۰۲۰ (معھد رويترز، ۲۰۲۰)

 وتبین أن عدد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي يكون
 أعلى في البلدان التي يشكل الشباب جزًءا ضخًما من تركیبتھا

 السكانیة والتي تتسم بعادات قراءة أقل رسوًخا وبضعف
 األنظمة اإلعالمیة التقلیدية لديھا،  وتؤكد المقارنة نفس

 المؤشرات: ففي مصر، تبلغ نسبة قارئي الصحف من الشباب
 تحت سن الخامسة والعشرين ۷٪ فقط، طبًقا الستطالع حديث
 أجراه مركز بصیرة، ففي السیاق المصري بدأت وسائل التواصل

 االجتماعي في استبدال وإحالل وسائل اإلعالم التقلیدية

 تدريجیًا، والتي تدھورت بسبب عوامل سیاسیة واقتصادية،
 وھي أسباب غیر مرتبطة بالتكنولوجیا واقتصادياتھا،   لتلك
 األزمة جانبًا ثقافیًا مغفًال يتعلق بقیمة وأھمیة المعلومات

المتوفرة.ا

  من أمل المشاركة المشرق إلى جانبھا المظلم
The Social يستعرض الفیلم الوثائقي «اإلشكالیة االجتماعیة

Dilemma» والذي أنتجته وعرضته منصة نتفلكس مؤخرا
 المشكالت الناجمة عن وسائل التواصل االجتماعي، من خالل

 العديد من الشھادات مع العاملین في صناعة تكنولوجیا
 المعلومات والذكاء االصطناعي والبیانات في وادي السیلیكون،

 ويتناول الفیلم الوثائقي السؤال: لماذا ندمن وسائل التواصل
 االجتماعي؟ اإلجابة أن وسائل التواصل االجتماعي توظف

 الطريقة التي يعمل من خاللھا العقل البشري، تستدرج
 التعزيزات اإليجابیة التي تولدھا التعلیقات واالعجابات

 المستخدمین نحو التفاعل المستمر على تلك المنصات، فكلما
 تمكنت وسائل التواصل االجتماعي من االستحواذ على انتباه

المستخدمین لمدة أطول، زادت أرباح ھذه الشركات.ا

في حین حظیت وسائل التواصل االجتماعي باالحتفاء في  
البداية لخلقھا إمكانیة لدمج الجمیع الناس في فضاء عام مثالي  

يرحب بقیم الشمول والمساواة والحوار العقالني، غیر أن الواقع    
أظھر تحوًال مغايًرا لتلك اآلمال، فتبدل األمر لیغلب علي الطابع  

التجاري والترصد الرأسماليsurveillance capitalism عبر مراقبة 
المستخدمین واستعمال بیاناتھم.
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لتحقیق مكاسب مالیة.ا

 في الوقت ذاته، أدى تزايد المحتوى الذي ينتجه المستخدمون
  دون مراجعة أو تدقیق مناسب إلى تحول المشاركة إلى ما

«Dark Participation يسمى بـ «المشاركة المظلمة 
 في إشارة للنتائج السلبیة المصاحبة لھذا الشكل من التواصل

 والتي تشمل خطاب الكراھیة والشعبوية والتحريض علي العنف.
(Quandt, ۲۰۱۸) إن الموازنة بین تدخل الدولة والقوانین

 التنظیمیة التي تفرضھا السلطات وبین حرية اإلعالم ومسؤولیته
 في الواقع يتطلب قدًرا من الحساسیة؛ ألن تنظیم وسائل

 التواصل االجتماعي يجب أال يقید من مساحة الحرية أو أن
يتحول إلى نوع من الرقابة.ا

 وإن كان الوعي النقدي في تزايد، فإنه ما زال غیر كاف لتغییر
 البیئة اإلعالمیة المحیطة بنا. ولذلك يتمثل رد الفعل التقدمي

 المطلوب في تعزيز الصحافة ھیكیلیًا وثقافیًا بھدف استعادة
 أھمیتھا المجتمعیة، باإلضافة إلى توظیف عالقة التكافل

 واالعتماد المتبادل بین وسائل التواصل االجتماعي والصحافة
 بدون إھمال المعايیر المھنیة التي تحكم عمل الصحافة، على

 سبیل المثال  يعتمد تواصل الجمھور على منصات التواصل
 االجتماعي على المحتوى الصحفي الذي سبق وأنتجته في
 األصل مؤسسات إعالمیة استثمرت فیه وقتا ومجھودا وماال،
 لذلك يغفل مشاركة ھذا المحتوى وإعادة نشره عبر منصات

 التواصل االجتماعي وجود صانعیه األصلیین وھم الصحفیین، في
      ھذا  ويطرح مشروع قانون في أسترالیا باقتراح مفاده أن تدفع

 المنصات الرقمیة ومواقع التواصل االجتماعي مقابًال ماديًا لألخبار
 التي تنشرھا وتتربح منھا عبر وسائلھا ،   ويشكل االقتراح جدًال

 ونقاًشا من شأنه أن يتسبب في عواقب مالیة لمنصات مثل
 جوجل وفیسبوك ويوتیوب، يصوغ ھذا التشريع نموذج أعمال

 ممكن لتمويل الصحف الذي قد تكون الصحافة التقلیدية تتطلع
 إلیه، والذي يتمثل في مطالبة الشركات الكبرى بتوجیه جزء من
 األموال نحو صندوق إدخار عام للصحافة لدعم الصناعة والعاملین
 بھا (صحیفة الجارديان، 2020) وسوف تكشف السنوات المقبلة

عن تطورات لھذه األسئلة المفتوحة.ا

ما وراء خطاب األزمة
 إذا  رغبتالصحافة في الحفاظ على أھمیة دورھا المجتمعي وأن

 تدافع عن مكانتھا كمصدر موثوق للمعلومات فإن علیھا االستجابة
للتحديات التي تطرحھا وسائل التواصل االجتماعي (2016

 ,Usher) فإن األشكال الجديدة من الصحافة تبتعد عن الضوابط   
 الكالسیكیة مثل الموضوعیة وتتبنى علًنا المواقف من أجل

 ضمان استمرارية عملھا وتحويل قاعدة قرائھا إلى مجتمعات ب
(Mir,2020) انسانیة مترابطة وقائمة على اشتراكات أعضائھا
 ويحاكي ھذا النموذج الروابط النفسیة التي يشعر مستخدمو

 منصات التواصل االجتماعي بأنھا تجمعھم بأقرانھم المتشابھین
 معھم في التفكیر عبر تلك الشبكات، وھو ما يخلق شعوًرا

 باالنتماء ويعزز من حالة التقارب المعرفي التي تتغذى علیھا تلك
 المنصات. وفي الوقت ذاته، لم يزل ھذا النموذج ذلك ولیًدا، وفي

 ظل وجود أمثلة قلیلة ناجحة لتنفیذه في جمیع أنحاء العالم
   فلیس ھناك ما يثبت استدامته على المدى الطويل حتى اآلن.ا
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 بھا بالنسبة للجمھور، بما في ذلك الصحافة العلمیة.      
 (معھد رويترز، ۲۰۲۰) فقد تزايد االعتراف بأھمیة الصحافة
 التي تلبي  الصالح العام، والدلیل أنه ألول مرة  منذ عقود

  تشھد الدول الغربیة العودة إلى نحو دفع المال مقابل األخبار،
 وإذ تتطلب الموضوعات العلمیة خبرة متخصصة ومعرفة
 حقیقیة بھا، فإن الصحافة العلمیة تساھم في مكافحة

 ظاھرة المعلومات المغلوطة والمضللة السائدة على منصات
 التواصل االجتماعي. فإن محاربة األخبار الزائفة والمعلومات

 المضللة ھو أمر وثیق الصلة بالصحافة العلمیة كما يشیر
المقال الذي يشمله ھذا الدلیل حول العلوم الزائفة.ا

- إن ازدھار الصحافة العلمیة العربیة والتواصل العلمي من  
 خالل القاعدة العريضة من القراء والمعجبین التي يحظى بھا

 ھذا النوع من المحتوى ھو اتجاه مبشر، وھو ازدھار غیر
 متوقع أيًضا في ظل أجواء األزمة المخیمة على الصحافة

 التقلیدية، ومع ذلك، تجدر اإلشارة من الناحیة الھیكلیة إلى
 أن غالبیة منافذ الصحافة العلمیة الجادة الناطقة باللغة العربیة

 غالبًا ما تكون مبادرات ممولة من برامج الدعم اإلعالمي أو
 مدعومة من جھات نشر عالمیة كبرى تمول المحتوى العربي

 وبإمكانھا االستثمار في تلك النسخ العربیة وضمان
 استمرارھا. ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت مطالبة الجمھور

 بالدفع مبلغ مالي مقابل المحتوى قد تضمن النجاح لذلك
النوع من الصحافة.ا

ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى الصحفیین العلمیین؟
- يتمثل دور الصحافة

 الكالسیكي في تبسیط
 العالم المحیط بالجمھور عبر

 معلومات محققة، وھو الدور  الذي ال يمكن أن تدعي أي  
وسیلة من وسائل التواصل

االجتماعي القدرة على
 القیام به، ونظًرا ألن الجماھیر في احتیاج دائم للمعلومات  

خالل حیاتھم الیومیة، فسوف يطلبون دائًما مصادر للمعلومات  
أينما يمكنھم العثور علیھا، وفي ظل انتشار فوضي  

المعلومات  تتمتع الصحافة العلمیة بإمكانیة كبیرة لسد ھذه 
الفجوة ألنھا تخاطي سوق من المضامین المتخصصة.

- ترجع ھذه المكانة الفريدة التي يحتلھا ھذا الشكل من
 الصحافة داخل البیئة اإلعالمیة لكونه يجذب جمھوًرا من القراء

 المھتمین وغیر المنجذبین للمحتوى المثیر والجذاب، بل
 مضامین جادة،إذ تتناول الصحافة العلمیة مجاًال واسًعا من

 المعلومات التي ترتبط بتفاصیل الحیاة الیومیة، بما في ذلك
 الطب والصحة، واالبتكارات التكنولوجیة، وعلم النفس والصحة
  النفسیة، والتغییر المناخي والوعي البیئي وغیر ذلك الكثیر.
 ويمثل ھذا التنوع واالرتباط بموضوعات حیوية نقاط قوة فريدة
 تتمیز بھا الصحافة العلمیة. فمن األمثلة الحالیة لھذا التطور
 في مكانة الصحافة العلمیة ھو ما أحدثته جائحة كوفید-۱۹
  الحالیة من تذكرة بأھمیة مصادر األخبار التقلیدية والموثوق
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- إن ثمة تكافًال ما بین الصحافة العلمیة ومنصات التواصل 
 االجتماعي، حیث تعتمد الصحافة العلمیة على المبادرات
 الناجحة التي تجرى على منصات التواصل االجتماعي من
 غیر الصحفیین الذين انتقلوا إلى المجال الصحفي أو حتى

 إلى المجال الترفیھي. إحدى تلك المبادرات والتي انطلقت
 من وسائل التواصل االجتماعي ھي برنامج الدحیح، حیث
 تمكن البرنامج من دمج نفسه داخل إطار مؤسسي ونجح

 في إقناع المستثمرين في مجال اإلعالم بإنتاج البرنامج على
مستوى احترافي.ا

 ماذا يمكن أن تقدم وسائل التواصل االجتماعي
للصحافة العلمیة؟

 صحیح أن وسائل التواصل االجتماعي تشكل صعوبة ومنافسة
 أمام الصحافة، غیر أن الصحفیین العلمیین يتمتعون بممیزات

عديدة باستخدامھم لھا بشكل يومي ومنھا:ا
 - تساعد وسائل التواصل االجتماعي الصحفیین في العثور

على المصادر والتواصل معھا بشكل أسرع وأسھل.ا

 - يحفز التعرض المستمر لمعلومات من جمیع أنحاء العالم
  تولید األفكار الجديدة. ال تلھم وسائل التواصل االجتماعي
 الصحفیین بموضوعات إخبارية وأفكار جديدة فقط، بل أنھا

 تقدم الدعم لھم أيًضا بتوفیرھا منصة لعرض عملھم وإنشاء
ملفات مفتوحة بنماذج األعمال الخاصة بھم على اإلنترنت.ا

 - يحفز التفاعل اإلضافي مع الجماھیر والذي يكشف ما يحدثه

 - موضوع معین من ضجة لدى القراء يشجع الصحفیین على 
الوصول إلى أھدافھم واالستجابة إلى الطلب العام.ا

 - تربط وسائل التواصل االجتماعي الصحفیین العلمیین ببعضھم
 البعض من خالل شبكات مھنیة غیر رسمیة عابرة للحدود

تدفع التعاون المشترك والتعلم الجماعي.ا

 تتمتع الصحافة العلمیة بالقدرة على مكافحة انتشار المعلومات
 المضللة على شبكة اإلنترنت. ومن الممكن استخدام وسائل
 التواصل االجتماعي ذاتھا في عملیة دحض الحقائق المزيفة

 والخرافات، فإن الشركات التي تدير منصات التواصل االجتماعي
 تقدم الدعم للصحافة من خالل مبادرات تقوم بھا شركات مثل

جوجل وفیسبوك من أجل إظھار التزامھا تجاه الحقیقة.ا

خاتمة
 ال يھدف ھذا المقال إلى استخدام منطق التضاد لیقسم

 الساحةإما الصحافة أو منصات التواصل االجتماعي، بل على
 العكس  يسعى المقال لتحقیق التضافر بینھما، من خالل

 اإلشارة إلى المعضالت الحالیة والعالقة المتنافرة والتكافلیة في
 الوقت ذاته ما بین وسائل التواصل االجتماعي والصحافة

 العلمیة، فھناك عدة إمكانیات للتعاون بینھما؛ فإذ  كاناإلعالم
 التقلیدي يستخدم وسائل التواصل االجتماعي للتواصل مع

 الجمھور، فإن األخیرة تعتمد أيًضا على المحتوى وحاالت
 النقاش التي تخلقھا الصحافة، ومن المفترض الیوم أن الصحافة

   ال تُعرض عن فرص التفاعل والتواصل مع الجمھور لكونه يتألف
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 من غیر المتخصصین، بل علیھا أن تنخرط في النقاشات العامة
 وأن توظف األدوات التفاعلیة المتوفرة لھا في تعزيز

 مكانتھا وتحويل المھنة تحوًال شامًال. إن الخصائص الفريدة التي
 تتمتع بھا الصحافة العلمیة باإلضافة إلى الخبرة والمحتوى
 عالي التخصص والجمھور المتخصص والمھتم، كل ذلك من

 شأنه أن يحول ھذا الفرع من الصحافة إلى «وجھة» يسعى
إلیھا القراء ويتفاعلون ويمضون أوقاتھم معھا.ا



كتاب الدلیل
د/ حنان بدر

دكتورة حنان بدر باحثة إعالم واالتصال، وھي عضو ھیئة 
تدريس في جامعة القاھرة  وجامعة الخلیج وشغلت مناصب 

بحثیة سابقة في جامعة برلین الحرة، والمعھد األلماني 
للدراسات الشرقیة في بیروت، والتابع لمؤسسة ماكس وبر. 

حنان بدر حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة إرفورت، 
وتركز أبحاثھا على أنظمة اإلعالم المقارنة والصحافة. اھتمت 

بدر في أبحاثھا وكتابتھا على التركیز على الصحافة والربیع 
العربي، والتصورات المتبادلة بین الدول الغربیة واإلسالمیة، 

وتحول المجال العام واإلنترنت.

أشرف أمین
أشرف أمین صحفي علمي ورئیس قسم العلوم والصحة 
بجريدة األھرام. عمل مدربًا إعالمیًا وصحفیًا علمیًا لمدة 

عشرين عاًما وعمل كعضو مجلس إدارة للجمعیات 
والمنظمات التي تركز على التواصل بین العلم والثقافة. 
اكتسب خبرة مع جمھور أوسع ككاتب سیناريو ومنشئ 

محتوى لعدة برامج صحیة وبرامج صباحیة على 
التلیفزيون المصري (نايل نیوز، نايل اليف)، قنوات خاصة 

وبرامج إخبارية (أون اليف، mbc). يحمل أمین درجة 
الماجستیر في العلوم السیاسیة من أجل االستدامة 

من جامعة ساسكس بانجلترا.  
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