ربيع الثاين  1438هـ  -يناير 2017م

املعلوماتي وبالتايل عجزها عن �صنع �آلية مكتملة
الح�ت��واء التغريات املت�سارعة و «فلرتتها» .وح�سب
تقديرها ف ��إن خم��رج��ات التعليم امل��در��س��ي مت�أخرة
عن جمريات املعلوماتية بع�شرين عاما ،الأمر الذي
يخل بر�ؤية الطلبة املتخرجني �إىل العامل ويح ّرف
ال�صورة التي ي�شكلونها عنه .ويف هذا الإطار ت�شتكي
�آ��س�ي��ا كازانت�سيفا م��ن النق�ص الكبري للكتب التي
ت�ن��اق����ش ق���ض��اي��ا ال �ع �ل��م ال ��زائ ��ف وت �ف �ن��د حم�ت��وي��ات��ه
امل�تراك�م��ة (وه �ن��ا ت��و��ص��ي امل��ؤل�ف��ة مبطالعة كتابني
ب��ارزي��ن« :ع ��امل ت�سكنه ال���ش�ي��اط�ين» ل �ك��ارل �ساغان
وك�ت��اب «العلم ال��زائ��ف وادع ��اء اخل ��وارق» جلوناثان
�سي �سميث) .كما تتهم القنوات التلفزيونية بقلة
اه �ت �م��ام �ه��ا ب ��الأخ� �ب ��ار ال �ط �ب �ي��ة وال �ع �ل �م �ي��ة امل�ب�ه�ج��ة
وذل ��ك يف م�ق��اب��ل م��ا ت�ب�ث��ه ،ع�ل��ى م ��دار ال���س��اع��ة ،من
�أخ� �ب ��ار احل � ��روب وال� � �ك � ��وارث .وت ��ذي ��ل ك��ازان�ت���س�ي�ف��ا
��ص�ف�ح��ة ق�ن��وط�ه��ا ب��ال�ك���س��ل ال� ��ذي مي�ت�ه�ن��ه ال �� �س��واد
الأعظم من �ساكنة الف�ضاء املعلوماتي ،وتعتربهم
�ضحية �أنف�سهم قبل �أن يكونوا �ضحية للمعلومات
اخلاطئة وم��ن ي��ر ّوج لها .فعلى �سبيل امل�ث��ال ي��ؤدي
التكا�سل عن فهم مر�ض نق�ص املناعة �إىل االتكال
على م���ض��ادات غ�ير ف ّعالة للمر�ض وت�ك��ون النتائج
كارثية .فها هي اجلنوب �إفريقية «نوزيفو بينغو»
تقع �ضحية ما ميكن ت�سميته بالتواكل املعلوماتي
وتلقى حتفها وهي يف الثانية والثالثني من عمرها.
فبعد �إ�صابتها مبر�ض نق�ص املناعة ،وبعد �أن ظلت
ت ��داوم على خطة عالجية يف ال�سنوات الأوىل من
املر�ض ،ق��ررت �أن ت�ستبدل العالج الطبي بو�صفات
�شعبية .كانت تتناول الثوم والزجنبيل للق�ضاء على
العدوى ،وع�صري الليمون وال�شمندر وغريهما من
املنقوعات ال�شعبية لإزالة ال�سموم من ج�سمها .ومل
ُت �ق��دِ م ه��ذه امل ��ر�أة ع�ل��ى ق��راره��ا ب��داف��ع �شخ�صي وال
بعزمية فردية �أو من منطلق امل�س�ؤولية الرا�سخة،
لقد �أقدمت على ذلك حتت ت�أثري الدعاية الر�سمية
التي �أطلقتها الدولة ممثلة ب�شخ�ص رئي�سها .ففي
فرتة رئا�سته التي امتدت بني �أع��وام  1999و 2008
�صرح الرئي�س تابو �إمبيكي يف �أكرث من منا�سبة عن
عجز امل�صل امل���ض��اد مل��ر���ض نق�ص امل�ن��اع��ة املكت�سبة،
و�أن نق�ص املناعة املكت�سبة ل��دى الإن���س��ان ال ي��ؤدي
ب��ال���ض��رورة �إىل الإ� �ص��اب��ة مب��ر���ض الإي � ��دز .وح�سب
ت�ق��ري��ر �أع ��دت ��ه م��در� �س��ة ه ��ارف ��رد ل�ل���ص�ح��ة ال�ع��ام��ة،
ون�شرته جملة «متالزمة نق�ص املناعة املكت�سبة» يف
دي�سمرب من ع��ام ���( 2008ص  )415 - 410فقد �أدت
�سيا�سة تابو �إمبيكي �إىل ح��االت وف��اة مبكرة لأكرث
من ثلث مليون �إن�سان.
ف �� �ض�لا ع� ��ن احل� ��ال� ��ة امل � ��ذك � ��ورة ل �ل �� �س �ي��دة اجل �ن ��وب
�إف��ري �ق �ي��ة ،ت �ن��اث��رت يف ج �ن �ب��ات ال �ك �ت��اب ال �ك �ث�ير من
احلاالت وامل�سائل االجتماعية والطبية التي تكر�س

لها الكاتبة اهتماما بالغا وت�ضعها يف �صميم عملها،
ل�ي����س لأن �ه ��ا ن��اجت��ة ع ��ن خ �ل��ل وق �� �ص��ور يف م�ع��اجل��ة
امل�ع�ل��وم��ات وح���س��ب ،ول �ك��ن � -أي���ض��ا  -لأه�م�ي��ة ه��ذه
الظاهرة واخلطورة الكامنة وراء انت�شارها وات�ساع
رقعتها بني م�ستهلكي املعلومات .ومن بني املعتقدات
اخلاطئة التي ت��ورده��ا الباحثة الرو�سية وتت�أملها
حت��ت جم�ه��ره��ا ال�ن�ق��دي والتحليلي ال��دق�ي��ق نذكر
الآت��ي (ونرتجم هنا العناوين كما وردت يف الكتاب
مع �إي�ضاح للمقا�صد التي يحملها العنوان) :لي�س
للعالج املثلي �آث ��ار جانبية (وال �ع�لاج املثلي تقليد
طبي ي��ؤرخ للفراعنة وم��ازال معموال به؛ مفاده �أن
الدواء من طبيعة الداء ،ك�أن نداوي لدغات العقارب
ب���س�م�ه��ا ،وال �ك��ات �ب��ة ه �ن��ا ت���س�ت�ب�ع��د �أن ي �ك��ون ل�ل�ع�لاج
املثلي �آث��ارا جانبية ،حيث ال وج��ود لعنا�صر مكملة
يف �أدوي �ت ��ه) .التطعيم م�سبب مل��ر���ض ال�ت��وح��د (م��ع
خلو ال�بره��ان العلمي لهذه املقولة ف�ستظل �ضربا
م��ن التخر�صات حتى و�إن تكاثر امل��ؤم�ن��ون ب�ه��ا) .ال
ي ��ؤدي نق�ص املناعة املكت�سبة �إىل الإ��ص��اب��ة مبر�ض
الإي��دز (نعم ،ولكن فقط يف حالة االلتزام باخلطة
العالجية الطبية) .الوخز بالإبر طريقة موثوقة
للعالج (بع�ض العالج كت�سكني الآالم وال�شفاء من
الغثيان ولي�س العالج باملطلق) .حان الوقت لإلغاء
التجارب على احليوانات (نعم ،ولكن فقط �إذا انتفت
حاجتنا الخ�تراع تقنيات عالجية جديدة وتطوير
الأدوي � ��ة) .اللحم م�ضر بال�صحة (�إن ��ه م�ضر عند
ت�ن��اول ال�سجق وال�ن�ق��ان��ق) .ي�ج��ب �أن ن��أك��ل طبيعيا
(لي�س كل �شيء) .الرجل �أذك��ى من امل��ر�أة (البع�ض
منهم �أذك ��ى ..بكل ت�أكيد)� .إن كنت ملحدا حق لك
�أن تفعل ما تريد (رمب��ا من املتعني علينا �أن ن�ضع
ال�سبب مكان النتيجة!).
ي �ب�رز يف �أ� �س �ل ��وب امل ��ؤل �ف ��ة م �ق��درت �ه��ا ع �ل��ى تب�سيط

امل�سائل العلمية املعقدة من غري امل�سا�س ب�أ�صولها
ال�صارمة .ميزة �أخ��رى توفرت يف هذا الكتاب وهي
حرية التنقل بني ف�صوله ،فب�إمكان القارئ �أن يبد�أ
من حيث �أراد ،و�أن يتعمق يف فهم م�س�ألة من امل�سائل
مبعزل عن بقية ال�صفحات .وانطالقا من خربتها
يف جمال ال�صحافة العلمية� ،أهملت �آ�سيا كازانت�سيفا
ع��ن �سابق ق�صد ال�صيغ الكيميائية والريا�ضية يف
ب�ع����ض امل���س��ائ��ل ال�ع�ل�م�ي��ة ،ف�بر�أي �ه��ا ��س�ت�ب��دو ل�ل�ق��ارئ
معقدة وباعثة للملل ع�لاوة على �أن�ه��ا لي�ست بذي
جدوى للعلماء واملتخ�ص�صني .كما حر�صت الكاتبة
ع�ل��ى ال�ت�ع��ري��ف ب�ن�ت��ائ��ج ال�ب�ح��وث العلمية احلديثة
(ال ��س�ي�م��ا ال�ط�ب�ي��ة م�ن�ه��ا) واحل��ا� �ص �ل��ة ع�ل��ى �إج �م��اع
املجتمع العلمي .ويعزز الكتاب من قناعة القارئ يف
االعتماد على الدرا�سات العلمية كم�صدر موثوق به
للمعلومات التي ما كفت تزيد من وتريتها ومتلأ
الف�ضاء ب�ضجيجها .وال تتوانى الكاتبة عن طم�أنة
قارئها على جناعة املختربات العلمية يف التو�صل
�إىل �أ�ضمن النتائج و�أوفرها حظا للنجاج.
يف خامتة الكتاب املعنونة بـ «مر�شد موجز للبحث عن
احلقيقة» توافينا الكاتبة بتو�صيات للطرق املثلى
للح�صول ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ة ال�صحيحة يف الإن�ترن��ت،
وم��ا ه��ي الإ� �ش��ارات ال�ت��ي ت��دل على امل�ق��االت اجل��ادة،
وكيف نفرق بني التجارب العلمية والزائفة .وت�ؤكد
امل��ؤل�ف��ة ع�ل��ى �إم�ك��ان�ي��ة ال�ت�ح�ل��ي بعقلية ن�ق��دي��ة لكل
ف��رد ي�ستخدم االن�ترن��ت ولي�س فقط للمخت�صني،
� ّأم��ا املفتاح �إىل حتقيق ذل��ك فيكمن يف التعود على
النهج التحليلي ل �ق��راءة املعلومة وال��وع��ي العميق
ب�أن االنرتنت �سوق بال �أبواب وال ح ّرا�س ،وهو �أر�ض
م�شاع يرتادها العامل واملدعي وامل�شعوذ .ولكل منهم
و�شمه الظاهر واملتخفي .ولعل �أف�ضل تقييم لكتاب
�آ�سيا كازانت�سيفا ما جاء يف كلمة رئي�س جلنة حماربة
العلم ال��زائ��ف ب��أك��ادمي�ي��ة العلوم الرو�سية يفغيني
�ألك�سندروف�« :إنه كتاب جريء .مل ترتدد الكتابة يف
االن�ضمام �إىل احل��رب على اخل��راف��ات التي ت�أ�صلت
يف وعي املجتمع .وقد عززت خلفية الكاتبة العلمية
م��ن �صدقية حمتوى الكتاب حتى لت�شعر �أن خلف
كل جملة ثمة درا�سة ج��ادة .عدا ذل��كُ ،يقر�أ الكتاب
ك�سل�سلة �أحداث مثرية و�شيقة� ،ساحرة ونقية».
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ثمة مخطئون في اإلنترنت :دراسات علمية في مسائل جدلية
آلسيا كازانتسيفا
فيكتوريا زاريتوفسكايا *
ت�شهد ال�صحافة العلمية تطورا ملحوظا يف وقتنا الراهن ،و�أ�صبحت املجالت العلمية تزاحم الدوريات الأدبية و�سواها من املن�شورات الورقية .وتدريجيا �أخذ
القر�آء يعتادون على ال�صحافة العلمية و�أ�صبحت لها �شعبية متزايدة ال �سيما يف املدن واملراكز احل�ضرية ،فخ�ص�صت لها املحا�ضرات وحظيت باهتمام الربامج
التلفزيونية كما تقام لها املهرجانات الرتويجية .ويف املتاحف يتم الرتويج لها من خالل الربامج التفاعلية مع اجلمهور والفعاليات املخ�ص�صة للأطفال ،كما بد�أت
اجلامعات ب�إن�شاء �أق�سام تعليمية يتخرج منها الطلبة مب�سمى «�صحفي علمي».
ويف �أو�� �س ��اط � �ص �ح��اف��ة ال �ع �ل ��وم ،وب �ي�ن ال���ص�ح�ف�ي�ين
العلميني (�أي �أولئك الذين يك�سبون معا�شهم من
ك�ت��اب��ة امل �ق ��االت ال���ص�ح�ف�ي��ة ع��ن ال �ع �ل��وم باختالفها
ويف مقدمتها الطب) تتعاي�ش وتتناف�س مقاربتان
اث �ن �ت��ان ل �ك��ل م�ن�ه�م��ا ط��ري�ق�ت��ه و��ص�ي��اغ�ت��ه اخل��ا��ص��ة
مل �ع��اجل��ة امل �ع �ل��وم��ات �أال وه �م��ا ��ص�ح��اف��ة ال ��درا� �س ��ات
و�صحافة اخلرب .ولتو�صيف كل من هذين املجالني
وم��ن يعمل فيهما ،جن��د �أن ال�ع��ام�ل�ين حت��ت مظلة
�صحافة الدرا�سات غري معنيني باالحتكاك املبا�شر
باجلمهور وال يظهرون يف �أماكن الأحداث والوقائع،
وجل عملهم يرتكز على ق��راءة املن�شورات العلمية،
وغ��ال�ب�ي�ت�ه��ا م��ن امل �ج�لات ال�ط�ب�ي��ة ،ل�ي���ص�ي�غ��وا منها
بعدئذ مقاالتهم امل ُ ّب�سطة .وه��ذا على العك�س من
�صحافة اخل�بر ،فهناك ال يهتم ال�صحفي باملقاالت
العلمية ،ونادرا ما ت�ستوجبه طبيعة عمله قراءتها،
ف�أ�سا�س عمله يكمن يف ت�سقّط الأخبار من م�صادرها،
فرتاه يبحث عن هذا الطبيب �أو ذاك العامل لي�أخذ
ت�صريحا مبا�شرا منه؛ وبهذا الإج ��راء� ،أي الإتيان
ب��امل�ع�ل��وم��ة م��ن م���ص��دره��ا ،ي�صيغ ال�صحفي خ�بره،
غري عابئ بعدها �إن كان اخلرب م�ؤكدا �أم �أنه �ضرب
من املبالغة وال�تروي��ج .وال يهتم �صحفي اخلرب �إن
حت�صل عليها م�ستوفية
كانت املعلومة العلمية التي ّ
لل�شروط املختربية �أو الإجرائية وهل مت الإجماع
ع �ل��ى ��ص�ح�ت�ه��ا يف الأو� � �س� ��اط ال�ع�ل�م�ي��ة .ك ��ل ذل ��ك ال
يدخل يف �إط ��ار عمله ،املهم �أن�ه��ا ج��اءت م��ن امل�صدر
وك�أن احلقيقة ،كل احلقيقة ،تكمن يف هذه اجلزئية
وح �� �س��ب! ع �ل �م��ا ب� � ��أن ه� ��ذه ال �ف �ئ��ة م ��ن ال���ص�ح�ف�ي�ين
«ال�ع�ل�م�ي�ين» ع ��ادة م��ا ت �ع��وزه��م امل �ع��رف��ة ال�ك��اف�ي��ة يف
امل �ج��االت العلمية ال�ت��ي ي��دب�ج��ون حولها �أخ�ب��اره��م،
فيكتفون منها مبا ي�ساعدهم على �إكمال �أعمالهم
(�أو ما يظنونه اكتماال) لي�س �إال.
متثل الكاتبة الرو�سية �آ��س�ي��ا كازانت�سيفا �صحافة



الدرا�سات العلمية بامتياز ،ولها ب��اع طويل يف هذا
امل �ج ��ال ،ك�م��ا ح� ��ازت ج ��ائ ��زة «ال �ت �ن��وي��ري» ال��رو��س�ي��ة
للدرا�سات العلمية عام  2014عن كتابها «من توقع
ه ��ذا؟ ك�ي��ف يدفعنا ال�ع�ق��ل �إىل ارت �ك��اب الأخ �ط ��اء».
تقول كازانت�سيفا عن مق�صدها لت�أليف الكتاب الذي
بني �أيدينا« :ثمة �أ�شياء قليلة جدا �أ�ستطيع الوثوق
بها من دون تق�صي م�صادرها ،ومن بينها ثقتي ب�أن
االعتياد على الن�شاط الذهني كفيل بتغيري �أدمغتنا
وتوجيه �أفكارنا اجلهة ال�صحيحة� .إن الإبقاء على
الذهن متقدا ون�شطا يعد مو ِّلدا �أ�سا�سيا لل�شبكات
الع�صبية يف الدماغ ،والتي يندر بوجودها �أن يكون
ال�شخ�ص غبيا� ،شر�سا �أو كئيبا� ،أو �أن يقع �ضحية
امللل �أو فري�سة للخوف .ومي��دن��ا الن�شاط الذهني
بر�ؤية وا�سعة عن العامل املحيط ،ر�ؤية قوامها الأمن
واملتعة� .إن الفرد ال��ذي �أدخ��ل �ضمن ع��ادات��ه العمل
با�ستقاللية واالعتماد على املراجع يبقى يف م�أمن
من خطر التالعبات ال�شائعة� ،أكانت ابتزازا عاطفيا
�أو دعاية �سيا�سية ،كما ميده ذلك بالثقة ويح�صنه
م��ن القلق جت��اه ال�سيل ال �ع��ارم م��ن امل�ع�ل��وم��ات فهو
ق��ادر على هيكلة الأ��ش�ي��اء املُ�شتتة :ي�ح��دد جوانبها
امل �ع ��روف ��ة وي� �ق ��ارن احل �ق ��ائ ��ق امل �ت �ف��رق��ة ب�ن�م��اذج�ه��ا
الأ�صلية ،وعليه ت�صبح احلياة �أكرث �أمنا� .إن قراءة
امل �ق ��االت وال ��درا� �س ��ات ال�ع�ل�م�ي��ة ت�ت�ي��ح ف��ر��ص��ة كبرية
للتقييم املو�ضوعي ملختلف التحديات التي تواجه
الإن�سان .كما يجعل اال�ستيعاب املتوا�صل للمعلومات
العلمية م��ن الإن �� �س��ان� ،شخ�صا �أك�ث�ر ��س�ع��ادة ،حيث
تت�سع م��دارك��ه جت��اه احل�ي��اة وال��زم��ن ال ��ذي يعي�شه
وتنمو �أحا�سي�سه وتفاعالته مع التقدم التكنولوجي
الهائل» (�ص .)328
ت�ضع امل�ؤلفة ن�صب عينيها ثالثة �أه ��داف ك�برى:
الهدف الأول مناق�شة ال�سبب الذي يجعلنا �ضحية
ال�غ��رق يف بحر املعلومات امل�ت�لاط��م وكيفية ح��دوث

ذل ��ك .وي��رت�ك��ز ال�ه��دف ال�ث��اين على �إح��اط��ة ال�ق��ارئ
باحلقائق القارة يف العلم وتو�ضيح ما �أثاره بع�ضها
م ��ن ج � ��دل .ث ��ال ��ث الأه � � ��داف ي�ن���ص��ب ع �ل��ى ت�ق��دمي
الإر�شادات ملعاجلة �آالت البحث يف االنرتنت وتوفري
�آلية التعامل مع الفو�ضى املعلوماتية.
ورد يف م�ق��دم��ة ال�ك�ت��اب تقييم ن�ق��دي خل�صائ�ص
ا��س�ت�ي�ع��اب�ن��ا ل�ل�م�ع�ط�ي��ات ال�ع�ل�م�ي��ة وال �ط �ب �ي��ة .وفيها
(املقدمة) ت�صف الكاتبة طبيعة العوامل النف�سية
واالجتماعية لدى الأف��راد وكيفية عملها يف الوعي
اجل�م�ع��ي ك��ال�ت�ف��ري��ق ال �غ��ري��زي ب�ين اخل�ي�ر وال���ش��ر،
و�سلطة امل ُ ُثل العليا على �أفراد املجتمع ،والإح�سا�س
ُ
الفطري بلحمة الفرد باجلماعة التي ينتمي �إليها
وب��ال �ت��ايل ال �ق �ب��ول� ،أو ال ��ر� �ض ��وخ ،مل�ن�ط�ق�ه��ا� ،صائبا
�وج��ا وغ�ير ذل��ك م��ن ال�ق��وان�ين
ك��ان منطقها �أو م�ع� ّ
االجتماعية التي كفلت الرابطة املجتمعية وعززت
اجل ��ان ��ب ال�ن�ف���س��ي ل �ف �ك��رة اجل �م ��اع ��ة .ال� �ي ��وم ،وم��ع
االنفتاح الكبري ب�ين اجلماعات وال�ث�ق��اف��ات ،تواجه
اجلماعة ب�صورتها التقليدية حتديات جمة ال �سيما
يف اجلانب املعريف حيث مل تعد املحذورات م�س ّيجة
وحمرو�سة كما ك��ان احل��ال فيما م�ضى فقد قي�ض
ل�سيل املعلومات ال�ع��ارم �أن ي��دك �أ� �س��وار املجتمعات
ويعبث ب�صورتها القدمية.
وه �ك��ذا ،وب�ع��د �أن و��ض�ع��ت امل��ؤل�ف��ة توطئتها للكتاب
و�صممت عتباته ،حتيلنا �إىل فكرتها الرئي�سية التي
تتمحور على ع��امل املعلوماتية والأخ �ب ��ار العلمية
املتواترة فيه ،ال �سيما الطبية منها؛ وم��ا متخ�ض
ع ��ن ب�ح�ث�ه��ا م ��ن ك���ش��ف لأ� �ص ��ول «ل �ع �ب��ة» ال���ص�ح��اف��ة
العلمية ،الورقية والإلكرتونية ،وو�ضع �آلية للتمييز
بني اجلواهر وال�شوائب يف بحر املعلومات.
ت���ش�ير ال�ب��اح�ث��ة �إىل احل�ج��م املت�ضخم للمعلومات
العلمية والوترية ال�سريعة التي ت�صدر بها ،وذلك
�إىل جانب بطء الربامج املدر�سية ال�ستيعاب املجرى

