
سـلـسـلـة الـثقـافــة الـصـحيـة

مراجعة: المركز العربي لتأليف وترج ذيمة العلوم الصحية

تأليف: د. قاسم طه السارة
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يعـد التأليـف والتحريـر الطبـي مـن املهـن التـي يعـزف عنهـا الكثيـر كونهـا 
مهنـة شاقـة وفنيـة ال يجيدهـا إال النـدرة مـن األفـراد الذيـن يميلـون إليهـا حبـاً 
وشغفاً بها، فغالبية العاملني في هذا الحقل في عاملنا العربي لم يدرسوها كعلم 
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الواسع  والفهم  التعبيرية،  بالقدرة  يتصف  الجيد  الطبي  واملحرر  فاملؤلف  وفن، 
للمعاني العلمية واملصطلحية واملهارة العالية والخبرة الكافية والدقة في البيان. 
ولن  سليمة،  الطبي  والتحرير  التأليف  أعمال  تكون  لن  وغيرها  هذه  دون  فمن 
املعلومات  على  الحصول  أصبح  ولقد  األمثل.  الوجه  على  منها  الهدف  يتحقق 
الصحية والطبية ضرورة من ضروريات الحياة اليومية لكل الناس، مهما تنوعت 
اهتماماتهم، وتعددت مهنهم، ومن ثم غدا نشر املعلومات الطبية والصحية الشغل 
نتاج جهد منهجي  ّتعد  التي  لكثير من أصحاب املهن الصحية والطبية  الشاغل 
مدروس بعناية يقوم عليه مؤلفون متخصصون يستمدون مادته من مصادر علمية 
موثوقة يراعون قواعد وأصول معروفة ويهدفون لتلبية احتياجات الجمهور الذي 

يستهدفونه بكتاباتهم.
يأتي هذا الكتاب )قواعد التأليف والتحرير الطبي( لتوضيح القواعد األساسية 
للتأليف والتحرير الطبي في ثالثة فصول، يستعرض من خاللها شروط التأليف 
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التي يجب أن يراعيها املؤلف في كتابه ليستوفي شروط الجودة، ثم يوضح الكتاب 
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عاتق املحرر، وُيختتم الفصل بنبذة عن بعض املشكالت التي قد تواجه املؤلف أو 

املحرر.
نأمل أن يفيد هذا الكتاب قرَّاء سلسلة الثقافة الصحية، وأن يكون قد استوفى 
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والطبية في  املعارف الصحية  أهمية نشر  بالبيانات مدى  املستندة  الدراسات  أظهرت 
املحافظة على الصحة من األمراض، وحتى يستفيد الناس من املعلومات الصحية البد من 
بينهم،  فيما  بها  ويتعاملون  الناس  يتحدثها  التي  باللغة  واملعلومات  املعارف  تلك  توصيل 
ويبثون فيها همومهم، ويحلون بها مشكالتهم. ولئن كنا في البلدان العربية عامة نفتقد العدد 
الكافي من الكّتاب واملؤلفني واملحررين الطبيني والصحيني، فإننا نفتقد أيضاً الكتب والدالئل 
اإلرشادية التي توجه من يرغب بالتصدي لهذه املهمة جليلة االختطار، التي ال يكاد يضطلع 
بها سوى النخبة املصطفاة من العلماء الذين دأبو على توسيع نطاق معارفهم لتضم مهارات 
التواصل، وإتقان اللغة التي ينقلون عنها، وإجادة الكتابة باللغة األم، باإلضافة إلى حسن 
التعامل مع الحواسيب وذاكرات الترجمة وقواعد بيانات املصطلحات وتطبيقات التعامل مع 
والنشر على  اإللكترونية  املنشورات  وترتيبها وتصميم  الحروف  األشكال والصور وتنسيق 

صفحات اإلنترنت.
والتحرير  والتأليف  للكتابة  الضرورية  واملهارات  املعارف  نطاق  الرغم من سعة  وعلى 
الطبي والصحي، فإن توافر مثل هذا الكتاب )قواعد التأليف والتحرير الطبي( قد يساهم في 
رسم معالم واضحة تتيح ملن يسير وفقها األمن من الوقوع في األخطاء الكبيرة مع فتح آفاق 
جديدة للتعلم واالبتكار والتقدم في هذا املضمار، مما يتيح للكاتب أو املؤلف نشر أعماله بهدف 
تعزيز التواصل مع البيئة التي يعمل فيها، ونشر األفكار التي يحصل عليها من خالل بحوث 

جديدة أو التعّرف على مواضيع جديدة .
نأمل أن يسد هذا الكتاب الثغرة التي يعانيها الكتاب واملؤلفون واملحررون، وأن يكون 

فاتحة النطالقة في رحاب الكتابة العلمية في املوضوعات الصحية والطبية .

وهلل ولي التوفيق،،

املقدمة

الدكتور/ عبد الرحمن عبد هلل العوضـي
األمني العام
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يعد التأليف والتحرير الطبي من املهن التي يعزف عنها الكثير كونها مهنة شاقة وفنية 
اليجيدها إال الندرة من األفراد الذين يميلون إليها حباً وشغفاً بها، فغالبية العاملني في هذا 
الحقل في عاملنا العربي لم يدرسوها كعلم ولم يمارسوها كمهنة. فالتأليف والتحرير الطبي 
مشقة ومعاناة وأمانة وأخالق وفن، فاملؤلف واملحرر الطبي الجيد يتصف بالقدرة التعبيرية، 
في  والدقة  الكافية  والخبرة  العالية  واملهارة  واملصطلحية  العلمية  للمعاني  الواسع  والفهم 
البيان، فمن دون هذه وغيرها لن تكون أعمال التأليف والتحرير الطبي سليمة، ولن يتحقق 
الهدف منها على الوجه األمثل. ولقد أصبح الحصول على املعلومات الصحية والطبية ضرورة 
من ضروريات الحياة اليومية لكل الناس مهما تنوعت اهتماماتهم وتعددت مهنهم ومن ثم غدا 
نشر املعلومات الطبية والصحية الشغل الشاغل لكثير من أصحاب املهن الصحية والطبية 
التي ُتعد نتاج جهد منهجي مدروس بعناية يقوم عليه مؤلفون متخصصون يستمدون مادته 
من مصادر علمية موثوقة يراعون قواعد وأصول معروفة ويهدفون لتلبية احتياجات الجمهور 

الذي يستهدفونه بكتاباتهم.
يأتي هذا الكتاب )قواعد التأليف والتحرير الطبي( لتوضيح القواعد األساسية للتأليف 
والتحرير الطبي في ثالثة فصول، يستعرض الفصل األول شروط التأليف الطبي ومواصفات 
يراعيها  أن  التي يجب  الطبي  التأليف  الثاني لخطوات  الفصل  ثم يتصدى  الناجح،  الكاتب 
املؤلف في كتابه ليستوفي شروط الجودة، ثم يأتي الفصل الثالث موضحاً مفهوم التحرير 
التي تقع على عاتق املحرر، وُيختتم  املسؤوليات  لنبذة تاريخية عنه شارحاً  الطبي ويتطرق 

الفصل بنبذة عن بعض املشكالت التي قد تواجه املؤلف أو املحرر.
نأمل أن يفيد هذا الكتاب قّراء سلسلة الثقافة الصحية، وأن يكون قد استوفى بالشرح 

كل ما تطرق إليه من معلومات عن هذا املوضوع.
وهلل ولي التوفيق،،

- هـ -

التمهيد

الدكتور/ يعقوب أحمد الشراح
األمني العام املساعد
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املؤلف في سطور

• د. قاسم طه السارة	

ــ سوري الجنسية ــ مواليد عام 1951م .
ـ عام 1976م، وشهادة الدراسات  ـ جامعة دمشقـ  ــ  حاصل على شهادة الدكتوراه في الطبـ 
ـ عام 1979م، وشهادة اإلجازة في اللغة العربية  ـ جامعة دمشقـ  العليا في الطب الداخليـ 

وآدابها ــ جامعة حلب ــ عام 1996م.
ــ  أصدر كتباً، ونشر مقاالت في مجال الطب والتعريب.

ــ  عمل مستشارًا إقليمياً للمعلومات الطبية والصحية باملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية 
لشرق املتوسط، والبرنامج العربي العاملي ملنظمة الصحة العاملية بوحدة املصطلحات في 

الفترة )1997م ــ 2017 م(.
د، ومعجم  د، ومعجم التشريح املوحَّ ــ  شارك في إعداد الطبعة الرابعة من املعجم الطبي املوحَّ

د. د، ومعجم طب األسنان املوحَّ الصيدلة املوحَّ
ــ  عمل مستشارًا في موسوعة امللك عبد هلل بن عبد العزيز للمحتوى الصحي العربي على 

شبكة اإلنترنت.  
الطبعة  ــ  الصحية  واملهن  والتمريض  للطب  موسبي  معجم  تحرير  بهيئة  مستشارًا  عمل  ــ 

السابعة عشرة باللغة اإلنجليزية ــ عام 2017 م. 
ــ  ساهم في إعداد سلسلة الكتاب الطبي الجامعي. 

ــ  ِاْنُتِخب عضوًا مراساًل ملجمع اللغة العربية بدمشق في الفترة )2010 م ــ 2015 م(.
ــ ِاْنُتِخب خبيرًا بلجنة املصطلحات الطبية بمجمع اللغة العربية بالقاهرة ــ عام 2016 م.
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الفصل األول

كثيرًا ما نسمع عن كتاب صحي أو طبي بأنه من عداد "أفضل املبيعات"، ألن ناشره 
تمّكن من بيع ماليني النسخ منه، أو نقرأ عن موقع ما على اإلنترنت أنه حقق ماليني الزيارات، 
ويتردد في أذهاننا السؤال تلو اآلخر عن العوامل التي كانت وراء ذلك النجاح الباهر في 
األسئلة  اإلجابة على هذه  ولعل  الناس،  إلى  والصحية  الطبية  واملعلومات  الرسائل  توصيل 
تقتضي منا أن ننظر إلى الكتابة والتأليف والتحرير والنشر على أنها وظائف تنبض بالحياة:

• فهي تولد من تزاوج بني مراعاة احتياجات املجتمعات واألفراد، وجهود النخبة املستنيرة 	
فيها  وتتجّذر  فيها،  ولدت  التي  البيئة  تنمو في  ثم  تلك االحتياجات،  لتلبية  التي تسعى 
لتصبح جزءاً ال يتجزأ من الثقافة املجتمعية، بل ومن السلوك اليومي للفرد، وهي ليست 

مجرد أعمال رتيبة جامدة، وال "مهنة" تدّر دخالً مجزياً على صاحبها.

• فالكتابة والتأليف والتحرير من املهارات التي يمكن اكتسابها وتنميتها، ويزيدها الولع بها 	
جاذبية وجماالً، وباملقابل فإن املوهبة أو املَلََكة وحدها ال تكفي للنجاح فيها.  

شروط التأليف الطبي والصحي الناجح
حتى يتقبل الناس ما ينتجه الكاتب ال بّد أن يصادف لديهم ما كانوا سيلتمسون معرفته، 

وما تمّس حاجتهم إليه من معارف تنفعهم أو تبعد عنهم األذى. ويتطلب ذلك من الكاتب:

أن يكون لديه إحساس مرهف يستبق به التعرف على احتياجات الناس حوله من . 1
املعارف الصحية، فالحديث عن األنفلونزا والوقاية منها ومعالجتها أمر هام وينتظره 
الناس عادًة بلهفة، إال أنه يغدو أكثر أهمية، ويتلقاه الناس بلهفة أشد عندما تلوح 
باألفق بواكير موسم األنفلونزا. والكتابة عن الوجبات املدرسية تبدو من غير طعم 
إذا تناولها الكاتب في أشهر العطلة الصيفية، بينما تغدو رائحتها نفاذة عند الحديث 

عنها في صباح شتائي بارد يتسابق فيه األطفال إلى مدارسهم.

الخاصة . 2 الجوانب  من  معرفته  يريدون  ما  على  منهم  ويتعرف  الناس  يعايش  أن 
ونتائج  انتشاره  وتاريخ  األطفال  شلل  عن  فالكتابة  واسعة،  أطراف  له  بموضوع 

قواعد التأليف الطبي
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مكافحته ال تهم اآلباء وال األمهات بقدر ما يهمهم كيفية ضمان الوقاية األكيدة منه 
ألطفالهم، فالكتابة عن القدرة البصرية لدى الطالب يزداد االهتمام بها عندما تقترن 
بعرض بينات وبراهني على ازدياد درجات التحصيل املدرسي تلو تصحيح أخطاء 

اإلبصار عند الطالب.
أن يكون لديه موضوع جديد ومتميز لم يتطرق إليه كتاب غيره منذ فترة بعيدة، ويقتنع . 3

هو نفسه بأهميته، ويتأكد من تلقي الناس له باهتمام وترقب، مع توافر املعلومات 
واستعراض  اإللكترونية  السجاير  عن  فالحديث  حوله.  لالهتمام  واملثيرة  الجديدة 
البراهني العلمية الصارمة حول أضرارها يستحق الكتابة حوله رغم كثافة الكتابة 

عن التدخني وأضراره بشكل عام.
أن يتحرى التوافق بني املوضوع الذي يريد الكتابة فيه وبني الجمهور الذي سيقرأ ما . 4

سيكتبه، فاختيار املواضيع للكتابة عنها في مجلة نسائية يختلف كثيراً عن اختيار 
املواضيع للكتابة في مجلة للرياضيني، أو العسكريني، أو األطفال.

أن يسير وفق مسار منهجي في الكتابة يراعي فيه تسلسل األفكار، بحيث يسلم . 5
كل فكرة منها القارئ إلى الفكرة التي تليها، بعد أن تكون وثيقة االرتباط بما قبلها، 
لتكون حصيلة القارئ من املعارف متكاملة ومتوازنة، فإذا أراد الكاتب أن يستعرض 
أحد األمراض فال بد له من أن يقدم معلومات كافية ومتسلسلة عن التعريف باملرض 
وبأسبابه وبأعراضه وعالماته وبطرق تشخيصه ومآله ومعالجاته وطرق الوقاية من 

اإلصابة به.
على . 6 املوضوع  بعرض  يبدأ  كأن  التشويق،  لعنصر  كتابته  من  أن يخصص جانبًا 

شكل قصة تجتذب القارئ ليتابعها حتى النهاية، فإذا أراد أن يكتب عن حوادث 
السير يمكنه أن يبدأ بسرد قصة مؤثرة عن “سلمى” الفتاة الصغيرة التي أرادت 
أن تعبر الشارع لتصل إلى املدرسة، ولم تنتبه إلى إشارة املرور، فتسببت في إرباك 

السير وإلحاق األذى بنفسها وببعض السائقني وباملاّرة.
أن يزيِّن كتاباته ببعض الصور املعبِّرة التي تجتذب أنظار القّراء من ناحية وتساعدهم . 7

على االحتفاظ باملوضوع إلى أبعد وقت ممكن، فصورة الطفل الذي يظهر على وجهه 
الطفح الجلدي املميز للَحْصَبة تجتذب انتباه األهل.

وقد تجتذب الرسوم الكاريكاتورية األهل أيضًا، مثل صورة املقعد املخصص للطفل . 8
في السيارة "car seat"، وهي صور ترسخ في الذهن أكثر من العديد من األسطر 

التي تصف حالته تلك.
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أن يستعني بقوة األرقام على توضيح األوضاع أو رسم الصور املؤثرة، مثل الكتابة . 9
داء  أو  الدم  ضغط  فرط  لديهم  األربعني  سن  فوق  الناس  من   )%  20-  10( أن 

السكري.   

)الشكل 1(: الطفح الجلدي املميز للحصبة .

)الجدول 1(: يوضح متوسط وزن الطفل بالتقدم في العمر .

متوسط الطول
(بالسنتيمترات)

متوسط الوزن
(بالكيلو جرامات)

العمر

75.5 9.5 السنة األولى
84.5 11.8 الثانية
93.9 14.1 الثالثة
101.6 16.0 الرابعة

108.4 17.7 الخامسة
114.6 19.5 السادسة

120.06 21.8 السابعة
126.4 24.8 الثامنة

132.2 28.5 التاسعة
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إضافة الرسوم واملنحنيات البيانية يضفي املصداقية العلمية على الكتابة، إذ يصعب . 10
"املعلومات  وبني  البيانية  واملنحنيات  الرسوم  بني  الفصل  الناس  من  الكثير  على 
العلمية"، فلوحات نمو األطفال تقنع الكثير من الناس بما يكتبه الكاتب ولو لم يكن 

لديهم اإلملام الكافي لفهم مضمون اللوحات ذاتها.  

النص، . 11 في  املذكورة  للبيانات  العلمية  القيمة  تعزيز  في  أهميتها  أيضًا  وللجداول 
والسيما إذا كانت الجداول بسيطة وواضحة، مثل متوسط وزن الطفل وهو يتقدم 

في العمر.

من  بّد  ال  البيانية  واملنحنيات  والصور  والرسومات  باللوحات  االستعانة  وعند 
التفكير في النقاط التالية:

املساحة  مع  أن تكـون كثافـة األشكـال والرسومات والصور الفوتوجرافية متوازنة   -
املخصصة للكالم أو النص املكتوب، بحيث ال تزيد مساحتها عن ثلث املساحة الكلية. 
فكثرة الصور قد تشتت الذهن وتصرف القارئ عن االطالع على املعلومات األساسية 

املكتوبة.

- أن تكون األشكال والرسومات والصور الفوتوجرافية وثيقة الصلة باملوضوع، وليست 
ملجرد التزيني والتلوين، مثل صور الزهور واألشجار واملناظر الطبيعية والطيور واألسماك 

امللونة واألطفال ذوي العيون الزرقاء والخدود املنتفخة واالبتسامات العريضة.

- أن تكون األشكال والرسومات والصور الفوتوجرافية مستمدة من البيئة املحلية الفعلية 
ومن الجمهور الذي يتوجه إليه الكاتب أو املؤلف أو املحرر بالخطاب، فليس من املقبول 
اختيار صور لنساء يتساهلن في تغطية نحورهن، ويبالغن في التبرُّج في بلد يكثر فيه 
ارتداء النساء للحجاب الشرعي، أو ألطفال ذوي بشرة سوداء في بلد غالبية مواطنيه 
من ذوي البشرة البيضاء، أو صور ألناس ذوي مالمح آسيوية )من الصني أو منغوليا( 

في بلٍد مواطنيه ذوي مالمح بعيدة كل البعد عن ذلك. 

متكاملة  وحدة  الفوتوجرافية  والصور  والرسومات  األشكال  من  كل شكل  يمثل  أن   -
بصرياً عنه دون  تعبيراً  بدقة ووضوح، وتعبر  أو مفهوم مستقل يبني مضمونه  لفكرة 

الحاجة للمزيد من الكالم املكتوب. 

- أن يتم توزيع األشكال والرسومات والصور الفوتوجرافية لتكون كل صورة بالقرب 
من موضع اإلشارة إليه في النص.  
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- أن يتـم وضع الترقيم السليم لكل األشكال والرسومات والصور الفوتوجرافية، مقترنًا 
بالتعليق املوجز املناسب الذي يوضح سبب اختيار الصورة.

- أن يشار إلى مصدر الصورة، ووضعها من حيث حقوق امللكية الفكرية.

ويعد إنتاج عدد من مجلة طبية أو صحية نتاج جهد متواصل يمكن تلخيصه باللوحة 
التالية:

)الشكل 2(: شكل توضيحي لخطوات إنتاج عدد من مجلة طبية .

تقديم املقاالت أو التكليف بكتابتها

عمليات مراجعة أهل االختصاص

تحرير املقاالت (وتنقيحها)

تنفيذ املقاالت و (مراجعتها) 
التجارب الطباعية

العدد جاهز للطباعة

تجميع العدد ومراجعة الشكل النهائي

طباعة العدد

توزيع العدد

إعداد ملفات العدد لشبكة اإلنترنت

التنبيه إلى صدور العدد

ملفات العدد التي ترسل على خدمات 
الفهرسة، وما إلى ذلك
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مواصفات الكاتب الناجح

ينشر الكاتب أو املؤلف أعماله بهدف تعزيز التواصل مع البيئة التي يعمل فيها، سعيًا 
وينشر  املؤلف  يكتب  وقد  املهني.  املسار  سلم  درجات  وتسلق  املهني  النجاح  تحقيق  وراء 
األفكار التي ُيَحِصل عليها من خالل إجراء بحوث جديدة أو التعرف على مواضيع جديدة، 
أن  البدء  في  املؤلف  يكتفي  وقد  األخبار.  وعناوين  والدراسات،  االجتماعات  من  يستمدها 
يكتب تعليقًا، أو يصف تجربة شخصية، أو دراسة حالة، أو أن يرسل رسالة إلى املحرِّر. 
ومن هنا كان بحث املؤلف عن املعلومات عملية مستمرة ودؤوبًة لكي يعرف على وجه الدقة 
ماذا ينتظر الناس منه، وما هو الجدير بتقديمه لهم، وعلى أية صورة يكون تقديمه أفضل. 
وفي حني يعد معظم املؤلفني أن النشر في حد ذاته مكافأة كافية، فإنهم يحصلون على فوائد 
إضافية تشجعهم على النشر مرات أخرى، مثل حصولهم على نسخ مطبوعة من مقاالتهم، 
وعلى تقارير تبني عدد املرات التي تم فيها نقل مقاالتهم أو تنزيلها أو االستشهاد بها، وعلى 

املالحظات حول مقاالتهم. 
ومن أهم ما يكفل للكاتب النجاح في عمله:

كلما أوغل الكاتب أو املحرِّر في عمله، َنَمُت مهارات التواصل لديه وازدهرت. . 1
وبمقدار ما يستطيع أن يوصل املعارف إلى جمهوره تنمو معارفه العلمية وتتوّسع.. 2
وعلى الصعيد الشخصي فإن الكاتب أو املحرِّر لديه إملام أكثر من غيره بكيفية التعامل . 3

املنتظم واملدروس مع املشكالت التي تواجهه  في حياته اليومية. 
والكاتب واملؤلف واملحرِّر الجيد يتحرى بَجدِّيَّة وبصرامة صحة املعلومات التي يتصدى . 4

لنقلها إلى الجمهور الواسع.
ويسلك الكاتب واملؤلف واملحرِّر ُسُباًل واضحة املعالم في توصيل املعلومات التي اختارها.. 5
واالخـتصـار والدقـة والبساطـة مـن أهـم عوامـل النجـاح لتوصيـل املعلومـات إلـى الفئـة . 6

املستهدفة من الناس. 
لدى . 7 الشائعة  املألوفة  األلفاظ  واملحرِّر  واملؤلِّف  الكاتب  يستخدم  أن  الضروري  ومن 

على  التي يصعب حتى  املعقَّدة  التخصصية  املصطلحات  عن  يبتعد  وأن  الناس،  عامة 
اقتضت  وإذا  أمكن،  ما  املختصرات  يتجنَّب استخدام  وأن  بها،  اإلحاطة  املتخصصني 

الضرورة استخدام بعضها فعليه أن يذكر معناها التفصيلي معها.
والكاتب واملؤلِّف واملحرِّر الجيد هو من يستطيع أن يضع نفسه موضع القارئ، فيالحظ . 8

مدى وسهولة فهم النص املكتوب، ومواطن االلتباس، وُسُبل التوضيح والتبسيط.
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ومن الضروري أن يكون الكاتب واملؤلِّف واملحرِّر متقنًا لقواعد النحو والصرف واإلمالء، . 9
وأن يراعيها جميعها حتى تكون سجية حاضرة لديه وال يتكلفها. ومسؤولية املحرَّر في 

هذا املجال أكثر من غيره.
ومن الضروري أيضًا أن يكون لدى الكاتب واملؤلِّف واملحرِّر مصدرًا معتمدًا للمصطلحات، . 10

وعلى سبيل املثال، فإنه في مجال الكتابة الطبية والصحية هناك املعجم الطبي املوحد 
الذي تتوافر منه نسخة ورقية، ونسخاً إلكترونية على قرص مكتنز )CD-ROM( ويمكن 

تنزيله على القرص املدمج للحاسوب، وعلى صفحات اإلنترنت:
http://www.emro.who.int/Unified-Medical-Dictionary.html .

ومن الضروري لكل كاتب ومؤلِّف ومحرِّر أن يسير وفق منهج معتمد في الكتابة والتأليف . 11
أو  مؤسسة ضخمة  في  يعمل  من  والسيما  لألسلوب،  دليل  بمثابة  له  ليكون  والتحرير 

منظمة دولية تلتزم بدليل للتحرير والتأليف واملراجعة والكتابة.
ومن الضروري أيضًا أن يبقى الكاتب واملؤلف واملحرِّر على صلة وثيقة بمصادر املعلومات . 12

الطبية والصحية باللغتني التي ينقل منهما وإليهما )مثل، العربية واإلنجليزية(، لالطالع 
على أحدث التطورات واإلحاطة بما يستجد من مفاهيم مصطلحات تعبِّر عنها. 

إملام الكاتب واملؤلِّف باللغة العربية واملصطلحات
تتطلب الكتابة الجيدة التي تستحوذ على رضا الناس إتقان اللغة العربية والكتابة بها 

بمهارة وإتقان، ومن أهم قواعد اللغة العربية:

• حروف، 	 من  تتألَّف  والكلمة  كلمات،  من  تتألَّف  والجملة  ُجمل،  من  يتألَّف  املفيد  الكالم 
م من حيث الزمان إلى: ماٍض  والكلمة إما أن تكون فعاًل أو اسماً أو حرفاً، فالفعل: ُيقسَّ
ومضارع وأمر. واالسم: ما دلَّ على اسم إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد. والحرف: 

يربط بني األفعال واألسماء. 

• الحروف التي تتألَّف منها اللغة العربية 28 حرفًا وهي، ] أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، 	
ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي [، وتدعى أيضاً 

حروف الهجاء.

• الفعل املاضي لفظ يدل على حدٍث في الزمن املاضي، مثل كتب. وُيبنى الفعل املاضي على 	
الفتح إذا لم يتَِّصل بآخره شيء، مثل فتَح، أو إذا اتَّصلت به تاء التأنيث الساكنة، مثل  
جلَسْت، أو إذا اتصلَّت به ضمائر النصب املتَِّصلة، مثل  نَصَحه. وُيبنى على الضمِّ إذا 
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اتصلت به واو الجماعة، مثل كتُبوا، وُيبنى على السكون إذا اتَّصلْت به التاء املتحركة أو 
)نـا( أو نون النسوة، مثل  أخْذُت، نهْضَنا، احتَشْمَن، وُيبنى الفعل املاضي املعتل اآلخر 

على الفتح املقدر، مثل  دنا.

• الفعل املضارع لْفظ يدل على حدٍث في الزمن الحاضر، وُيصاغ من الفعل املاضي بزيادة 	
أحد أحرف املضارعة في أوَّله، وهي األلف والنون والياء والتاء، وُتجمع في كلمة )أنيت(، 
َأْكُتُب وَنْكُتب وَيْكُتب وَتْكُتب. يرفع الفعل املضارع بالضمة إذا َتجرَّد من الناصب  مثل 
الم  إذْن،  كي،  لن،  )أْن،  الناصبة  الحروف  أحد  سبقْته  إذا  بالفتحة  وُينَصب  والجازم. 
التعليل، الم التوكيد، حتى فاء السببية(، وُيجَزم إذا سبقْته أحد الحروف الجازمة وهي 
ا، الم األمر، ال الناهية(، أو أدوات الشرط الجازمة التي َتجِزم فعلني مضارعني،  )لم، لَمَّ
وهي: )إن، إذما، َمن، مهما، متى، أي، حيثما، كيفما، أينما، أيان، أين، أنى(، وإذا كان 
جواباً لطلب: مثل ادرْس تنجْح، وُيبنى على الفتح إذا اتصلَّت به نون التوكيد، وُيبنى على 

السكون إذا اتَّصلت به نون النِّسوة.

• ِفْعل األمر لفظ ُيطلَب به تنفيذ ِفْعل في املستقبل، مثل اقَرأْ، وُيْبَنى على السكون. إذا كان 	
صحيح اآلخر، أو اتصلت به نون النسوة، ويبنى على حذف حرف الصلة إذا كان متصاًل 
آلخر بـ )الواو - الياء - األلف(، يبنى على حذف النون إذا اتصلت به )واو الجماعة - 
أو  ألف االثنني(، يبنى على الفتح إذا اتصلت به )نون التوكيد الثقيلة -  ياء املخاطبة - 

الخفيفة(.

• االسـم لفٌظ يدلُّ على شيء، مثل كتاب، قد يدل على مفرد أو مثنى أو جمع.	

• ُيصاغ املثنى: بزيادة ألف ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالَتي النصب أو الجر. 	

• يصاغ الجمع املذكر ساملًا بزيادة واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالَتي النصب 	
والجر.

• جمع املؤنث ساملًا بإضافة ألف وتاء، وهو ُيرَفع بالضمة، وُينَصب وُيجر بالكسرة. 	

• جمع التكسير فيختلف لفظه عن لفظ مفرده.	

• الفاعـل ونائب الفاعل واملبتدأ والخبر واسم كان وخبر إّن أسماء مرفوعة.	

• املفعول به واسم إّن وخبر كان وظروف الزمان وظروف املكان واملفعول ألجله والتمييز 	
والحال واسم التوكيد واملنادى املضاف واملستثنى أسماء منصوبة.

• يتبع النعت )الصفة( والبدل واملعطوف حركة االسم الذي قبله.	
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• يكون االسم املضاف وما يتلو حروف الجر مجرورًا. 	

• إلى 	 ثالثة  و]من  والتأنيث،  التذكير  في  املعدود  ُيطاِبقان  واثنان[:  ]واحد  املفرد  العدد 
والعدد  إليه،  مضاًفا  بها  املعدود  ويكون  املذكر،  مع  وتؤنَّث  املؤنث،  مع  ُتذكَّر  عشرة[: 
املركب ]أحد عشر، اثنا عشر[: الجزآن ُيطاِبقان املعدود في التذكير والتأنيث، ومن ثالثة 
ُيطاِبق  ُيذكَّر مع املؤنث ويؤنَّث مع املذكر، والثاني  الجزء األول  عشر إلى تسعة عشر: 
بة مبنيَّة على فْتح الجزأين  املعدود، وُينَصب املعدود بعدها على أنه تمييز، واألعداد املركَّ
ما عدا اثنى عشر، فإن الجزء األول ُيعَرب إعراب املثنى، والثاني يظل مبنّيًا على الفتح. 
ُيطاِبقان  واالثنان  الواحد  إلى تسعة وتسعني[:  واحد وعشرين  ]من  املعطوفة  واألعداد 
وينصب  السالم،  املذكر  جْمع  إعراب  فُتعَرب  العقود  أما  ُيخاِلفه،  بعدهما  وما  املعدود 

املعدود بعدها على أنه تمييز.
• العدد 	 وفي  والتأنيث،  التذكير  في  ومركًبا(  )مفرًدا  املعدود  مع  الترتيبي  العدد  يتطابق 

املعطوف يؤنَّث الجزء األول مع املؤنث وُيذكَّر مع املذكر، أما في العقود فتبقى ُمعرَّفة على 
َيبقيان كما هما مع العدد األصلي والترتيبي في املذكر واملؤنث،  حالها، و)مائة وألف( 
ُيبنى على  الترتيبي املركَّب  ويأتي املعدود بعد املائة واأللف مجروراً باإلضافة، والعدد 

الفتح بجزأيه.
• فاء 	 كي، حتى،  إذْن،  لْن،  أْن،   [ النصب  وهي حروف  باألفعال،  َتختصُّ  التي  الحروف 

ا، الم األمر، ال الناهية[، وحروف الشرط  السببية، الم التعليل[، وحروف الجزم ]لم، لَمَّ
] إن، لو، إذا[، وحروف املصدر ]أن، ما، كي، لو[، وحروف التحضيض ]أال، أما، هال، 
لوال، لوما[، وحروف االستقبال ]السني، وسوف[، وحرف الردع ]كال[، وحرف التوقع: 

]قد[، وحروف النفي ]لن، لم، ملا[.
• الحروف التي تختص باألسماء، وهي حروف الجر: ]من، إلى، عن، على، في، الباء، الالم، 	

، مذ، منذ، حتى، الكاف، واو القسم، باء القسم، تاء القسم، كي[،  عدا، خال، حاشا، ُربَّ
وحروف االستثناء ]إال، خال، عدا، حاشا[، وحروف النداء ]الهمزة، يا، آ، أي، أيا، هيا، 
، ليت، لعل[، وحرفا املفاجأة ]إذا، إذ[،  ، لكنَّ ، كأنَّ ، أنَّ َو[، والحروف املشبَّهة بالفعل ]إنَّ

وحرفا التفصيل ]أما، إما[، وحروف التنبيه: ]ها، أما، أال[، وحرفا النفي ]ال، لن[.
• ثم، حتى، 	 الفاء،  ]الواو،  العطف  واألفعال(، وهي حروف  )لألسماء  املشتركة  الحروف 

]ما، ال، الت، إْن، لم، ملا، لن[، وحروف الجواب  لكن، ال، بل، أم، أو[، وحروف النفي: 
]نعم، بال، إي، أجل، جير، جلل[، وحرفا االستفهام ]هل، الهمزة[، وحرفا التفسير ]أي، 

أن[، وحرفا االستفتاح ]أال، أما[.
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• النسبة تتم بإلحاق ياٍء مشدَّدة مكسور ما قبلها باللفظ املنسوب إليه، فيقال َقلِْبّي نسبة 	
فيقال  حذفها،  فينبغي  مربوطة  تأنيث  بتاء  ينتهي  إليه  املنسوب  اللفظ  كان  فإذا  للقلب، 
فالنسبة  الفاعل،  اسم  بصياغة  النسبة  معاني  تتحقق  وقد  الصحة.  إلى  نسبة  ّي  ِصحِّ
إلى املعروف بعمله في الثمر “ثاِمر”، وإلى املعروف بأنه ذو لََبن “لَبَّان”، وإلى املاهر في 

ام”. الحجامة “َحجَّ
• التذكير والتأنيث واإلفراد والجمع، علمًا بأن الجمع يعامل معاملة املؤنث حتى لو كان 	

مفرده مذكرًا. 
وتعد سعة اطالع الكاتب على املفاهيم التي ينقلها إلى اللغة العربية، وعلى املصطلحات 
التي اتفق املتخصصون في الطب والصحة على أنها تعبر عنها من الضرورات التي تزيد 
د مكانة خاصة في هذا اإلطار. وملزيد  من مقبولية ما يكتب عند القراء. وللمعجم الطبي املوحَّ
من التفاصيل يمكنك الرجوع إلى الفصل الخاص بشروط التأليف الطبي والصحي الناجح.

مراعاة حقوق امللكية الفكرية

حقوق النشر والتأليف
إن التعبير عن فكرة من األفكار أو نشر بحث ما َمْحِميٌّ بموجب حقوق النشر والتأليف، 
التي هي ملك في البداية للشخص الذي ابتكرها )أي املؤلف، أو الكاتب(، وهو وحده الذي 
يمكنه نقل هذه الحقوق إلى شخص آخر أو إلى شركة أخرى. وينطبق ذلك على الدراسات 
والكتابات العلمية عامة، والطبية والصحية خاصة، فإذا ما اشترك في كتابة املقالة عشرة 
بهذه  يعهدوا  لم  ما  ونشرها،  طبعها  حقوق  ملكية  في  جميعاً  يشتركـون  فإنهـم  أشخـاص 
الحقوق إلى شخص آخر، وللمؤلفني أيضاً حقوق أخالقية في أعمالهم، فلهم حق االعتراف 
بهم كمؤلفني في املواضع التي نشرت مقاالتهم أو التي اقتبست منها، ولهم أيضاً حق الحفاظ 

على سالمة املقالة، وعدم تشويهها أو التغيير فيها دون إذن منهم.
وإذا منح املؤلفون حقوق النشر والتأليف إلى املجلة، فعندئٍذ ال يجوز ألية جهة أخرى 
غيرها أن تنشر املقالة، ففي ذلك انتهاك لحقوق النشر والتأليف الخاصة باملجلة. ويستثنى 
من ذلك “االستعمال املُْنِصف” الذي يمكن القيام به دون إذن مسبق من املؤلفني، مثل نسخ 

نسخة لالستعمال الشخصي.

التنازل عن حقوق النشر والتأليف أو الترخيص بالنشر
ليس من الضروري أن تملك املجلة حقوق النشر والتأليف لكي تنشر مقاالتها، وإنما 
تحتاج إلى مجرد إذن من املؤلفني. ومثال ذلك أن "املجلة الطبية البريطانية" )BMJ( ال تطلب 
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من املؤلفني إال منحها “ترخيصاً حصرياً بالنشر”. وكثير من املؤلفني يسعدون بهذا اإلجراء، 
ألنهم يشعرون بأنهم ال يزالون يملكون املادة التي ألَّفوها، وهذا اإلجراء من الناحية العملية 

يخوِّل املجلة كل الحرية التي تحتاجها لنشر املقالة موضوع الترخيص.

حقوق وتراخيص النشر في بيئة اإلنترنت
إن حقوق النشر والتأليف في بيئة اإلنترنت هي نفس الحقوق املرعية في بيئة الطباعة. 
فالحاجة ماّسة إلى الحصول على الترخيص الالزم الستنساخ املحتويات، وأية مادة تنشر 

عليها. 

سياسات اإلعالن
يغلب أن تقبل املجالت نشر اإلعالنات، ألنه يمكن أن يكون مصدرًا من مصادر الدخل 
لها، بل ضرورة من ضرورات استمرارها في الصدور. ومن األهمية أن يكون لكافة املجالت 
سياسة محددة في التحقق من اإلعالنات وقبولها، تجنباً ألي نقد قد تتعرض له بسبب نشر 
إعالنات غير مالئمة )سواء من حيث موضع اإلعالن وترتيبه، أو من حيث نوع اإلعالن نفسه(.

سياسة رعاية النشر (ألعداد من املجلة)
ويمكن للمجالت أن تقبل عروض رعاية نشر بعض أعداد مخصوصة منها من املنظمات 
أو املؤسسات التجارية، غير أن من األهمية للمجلة أن يكون لديها سياسة واضحة حول ذلك.
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الفصل الثاني

في كل مرة يتصدى فيها الكاتب أو املؤلف أو املحرر للشروع في عمل جديد ال بّد له 
من وقفة مع نفسه يطرح فيها األسئلة ويستعرض اإلجابات عليها. 

أواًل: قبل الشروع في الكتابة
وقبل الشروع في الكتابة ينبغي على املؤلف أو الكاتب أو املحرر تحديد الخطوات التي 

يبدأ بها وهي كالتالي:  

• أريد 	 التي  املستجدة  الجوانب  وما  املرة،  هذه  الكتابة  في  سأتناوله  الذي  املوضوع  ما 
التركيز عليها ؟

• ملاذا سأكتب : ما السبب الذي يدفعني للكتابة حول هذا املوضوع ؟ هل ظهرت معلومات 	
مستجدة تمثل نقلة نوعية في هذا املجال أم عانى املجتمع الذي استهدفه بالكتابة  تغيرات 

طارئة تستدعي تذكيره بجزيئات املوضوع ؟

• كيف سأكتب املوضوع ؟ 	

• ه بكتابتي، وَمن هو الجمهور الذي أريد مخاطبته ؟ 	 ِلَمن سأتوجَّ

• هل هناك َمْن كتب قبلي عن هذا املوضوع منذ وقت قريب، وما القيمة املضافة ملا سأكتبه؟	

• أم 	 وتفاعليًا،  يكون حواريًا  أم  بحتًا،  هل سيكون سرداً  كتابتي،  أسلوب  كيف سيكون 
سأضفي عليه بعض القصص التي تخفف من وطأته ؟

• البيانية 	 واملنحنيات  الترسيمية  واللوحات  الفوتوجرافية  الصور  بعض  سأضيف  هل 
وجداول البيانات ؟

• الراهن، مناقشة 	 ملخص، مقدمة، معلومات عامة، شرح الوضع  الكتابة:  كيف سأقسم 
االختيارات املتاحة، االقتراحات، النتائج والخاتمة ؟

• ما اللغة التي سأستخدمها، لغة بسيطة أقرب إلى العامية، لغة علمية رصينة مع مصطلحات 	
تخصصية، إدراج املصطلحات بلغات أخرى ؟

خطوات التأليف
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• ما التعليمات التي يفرضها الناشر وينبغي علّي أن أتقيد بها: عدد الكلمات، قياس الحروف، 	
املسافات بني السطور، إدراج املالحظات والتعليقات أسفل الصفحة أم في نهاية املقالة ؟

• أسلوب كتابة املصادر وترتيب مكونات كل مصدر منها.	
• استخدام األرقام العربية )الغربية 1234567890( أم الهندية )الشرقية(.	
• التعليمات الخاصة بعالمات النقط والفواصل.	
• االتساق في املصطلحات، بحيث يستخدم املصطلح نفسه ملفهوم واحد، سواًء في النص 	

املكتوب أم في التعليق على األشكال والرسومات والصور الفوتوجرافية.
• اختيار العنوان الجذاب الذي يعبر عن النقطة أو مجموعة النقاط الهامة.	
• تقصير العنوان ألقل من 10 كلمات، وصياغته على غرار مثل أو قول مأثور أو عنوان 	

لقصة مشهورة.
• التي يمكن من خالل استخدامها 	 املفتاحية  الكلمات  العنوان  بالحسبان تضمني  األخذ 

الوصول إلى املقالة.
• اختيار العناوين الفرعية التي يمكن من خاللها التركيز على األفكار الرئيسية وتضمينها 	

املصطلحات الجديدة.

ثانيًا: تحديد محاور الكتابة املناسبة
وهي مرحلة ال يأخذها بالحسبان من يشغل وظيفة كاتب أو مؤلِّف أو محرِّر نظامي يعمل 
في مجلة محددَّة، ويتكلَّف في القيام بوظيفة محددة، مثل كتابة عمود يومي أو جمع األخبار 
والحوادث، ولكن اختيار محور الكتابة املناسب بالغ األهمية لدى الكتاب واملؤلفني واملحررين 
األحرار ]الذين يعملون بالتعاقد على إنجاز عمل دون التزام يقيدهم بعمل محدد أو بمجلة 

محددة[. 
وعندها عليهم أن يأخذوا بالحسبان النقاط التالية:

• هل سأكتب مقااًل عن بحث متكامل، أم أكتفي بتناول جانٍب واحد منه، وعندها هل سيأتي 	
املوضوع الذي سأتناوله اليوم منعزاًل عن غيره أم سيأتي كحلقة في سلسلة مترابطة من 

املوضوعات ؟  

]فرط ضغط الدم مرض شائع، وأحد عوامل االختطار التي تستأثر اهتمام الباحثني 
أن  يمكنني  الناس،  السياسي، واملرضى وذويهم وعامة  القرار  واألطباء وأصحاب 

أكتب تلخيصًا له في صفحات، أو التفصيل فيه لنشره على حلقات متسلسلة[.
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• يستحق 	 حدثًا  أو  القراء  اهتمام  يستحوذ  موضوعًا  سأكتبه  الذي  املقال  سيتناول  هل 
اإلشادة به أو التعليق عليه ؟ 

• هل سيكون املقال الذي سأكتبه قصيرًا ومقتضبًا، ال يشغل سوى ركنًا يسيراً من مجمل 	
املجلة، أم سيكون مستفيضاً ويحتل مساحة واسعة منها ؟ 

• هل سيكون ما سأكتبه افتتاحية لعدد من أعداد املجلة، وعندها ينبغي علّي أن أحيط علمًا 	
بموضوعات ذلك العدد وأوجز أهم نقاطها وأوازن بني نقاط االختالف فيها ؟

• هل سيكون ما سأكتبه مقابلة مع ضيف من الضيوف الذين يستأثرون باهتمام جمهور 	
املجلة، وعندها سيكون علّي أن أطلع على سيرة حياته، وأخّص بالذكر أهم محطاتها، 
وأنوِّه بأهم اإلنجازات التي حققها، وأعرِّج على ما يسمح به املقام من جوانب شخصية 

وعائلية ؟

• هل ستكون كتابتي استجابة لتكليف من إدارة املجلة، وهنا سيكون علي إجراء دراسة 	
مفصلة ملا هو مطلوب مني أن أكتب فيه، وأن أبدأ رحلة قصيرة ولكنها مكثَّفة في البحث 
عن املصادر وعن نتف وطرائف ومعلومات يستملحها القراء لتجميعها وصياغة املقال 

النهائي ؟

• من 	 لي  بّد  ال  وعندها  فيه،  الذي سأكتب  املوضوع  اختيار  في  الحرية  لي  هل سيكون 
مراجعة متواصلة لخريطة املساحة الجغرافية التي أكتب لجماهيرها، والتأكد من تحقيق 
التوازن والتوزيع العادل بينها، وسيكون علّي أن أختار املستجدات التي أرى أنها تستأثر 

اهتمام القراء ؟ 

]وزارة الصحة تحقق إنجازًا غير مسبوق في تطعيم 99 % من األطفال ضد فيروس 
شلل األطفال، ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة اليونيسيف تمنح شهادة الخلو من شلل 

األطفال لسبع سنوات متوالية[.

تناسب حاالتهم  التي  السمَّاعات  على  السمعية  اإلعاقات  ]أصبح حصول أصحاب 
التابعة  الصحية  واملراكز  املديريات  في  السمع  رعاية  وحدة  بافتتاح  ميسوراً  سهالً 
ه إلى أقرب مركز صحي للحصول على فحص وتخطيط  لوزارة الصحة، يمكن التوجُّ

)رسم( للسمع، والتسجيل على السّماعة املناسبة لك[.
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]التغذية السليمة أثناء الحمل: تتعرض الحامل إلى كثير من التغيرات أثناء الحمل، 
ولذا فإن فترة الحمل من الفترات الحرجة بالنسبة للمرأة وعاداتها الغذائية، ولذلك 
فإنها تحتاج إلى برنامج تغذية يناسب هذه املرحلة حتى تستطيع أن تتحمل أعباء 
الحمل، وتتم تغذية الجنني بطريقة سليمة تضمن له الحفاظ على معدالت نمو طبيعية 
طوال فترة الحمل، كما أن اختيار الغذاء الصحي املتوازن يؤهل املرأة لعملية الوالدة، 
وما يتبعها من رضاعة طبيعية. يتم اكتساب الوزن بمعدالت متزايدة خالل األسابيع 
ما  الحمل  نهاية  الوزن حتى  للزيادة في  املتوسط  املعدل  ليصل  الحمل،  األولى من 
بني )12.5 – 17.5 كيلو جرام(، وتعمل تلك الزيادة املكتسبة في الوزن على زيادة 
مخزون الجسـم من املـواد الغذائيـة، وتشمل تلك الزيادة وزن الجنيـن )يمثل 30 % من 
الزيادة املكتسبة( وزيادة كمية الدم، ووزن املشيمة والسائل السلوي. يجب التركيز في 
البرنامج الغذائي للحامل على عدد من املجموعات الغذائية، مثل مجموعة السوائل 
التي تشمل املاء، والحليب، والعصائر الطازجة، فاملاء هو إكسير الحياة، وفي الحمل 
يقوم املاء بحمل املواد الغذائية والفضالت، واملساعدة في عملية الهضم واالمتصاص، 
مقاومة اإلمساك، ويفضل أن يتم تناول املاء بمعدل )6 – 8 أكواب باليوم(. تشكل 
مجموعة الخضراوات والفواكه مجموعة غذائية هامة جدًا تعمل على مقاومة الجسم 
للعداوى املكروبية، وااللتهابات والحفاظ على نضارة الجلد وصحته وسالمة أجهزة 
الجسم املختلفة ملا تحتويه من فيتامينات متنوعة، مثل فيتامني )A( )الجزر والسبانخ 
العناصر  بعض  وهناك  املوالح(،  الفراولة،  )الطماطم،   )C( وفيتامني  والبرقوق(، 
واملغنيزيوم،  الفسفور  مثل  والفواكه،  الخضراوات  في  املتوفرة  األخرى  الغذائية 
وحمض الفوليك، وفيتامني )B( املركب. تمثل مجموعة اللحوم والبروتينات مجموعة 
غذائية هامة وضرورية للحامل، وذلك لبناء خاليا وأنسجة الجسم، والوقاية من فقر 
الدم، واألغذية التي تحتوي على بروتينات ينصح بتناولها بشكل يومي، ومن أمثلتها 
البيض والبقول املطبوخة واللحم والدواجن واألسماك والحليب ومنتجاته، فالحليب 
هام جدًا لبناء العظام واألسنان، ويساعد على نمو والتئام الخاليا واألنسجة، كما 
حدوث  تمنع  التي  واأللياف  للطاقة  هامًا  مصدرًا  الغذائية  والحبوب  الخبز  يشكل 
الطفل  وزن  نقص  إلى  يودي  قد  تغذيتها  في  الحامل  السيدة  إهمال  إن  اإلمساك. 
عند الوالدة، وهذا يعرضه لإلصابة باألمراض املختلفة، وقد يؤدي إلى ارتفاع نسبة 

الوفيات في السنوات األولى من العمر[.
http://www.acmls.org/ArticlesDesc.asp?id=12 :املصدر
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• هل املطلوب مني تدوين مراجعة لكتاب منشور، وعندها ال بّد لي من وقٍت يكفي لالطالع 	
على مكانة ذلك الكتاب في املنشورات التي صدرت في موضوعه، وقراءته، واستخالص 
بعض االقتباسات والعبارات املفتاحية والعناوين الرئيسية له، وتدوين بعض املالحظات 
اإليجابية والسلبية عليه على أن تخلو من التحامل على الكاتب وعلى املضمون وال تسرف 

في كيل املدح له ؟ 
• الطبية 	 أهميتها  لها  أن  أعتقد  دراسة عن حالة خاصة  أكتب  أن  املناسب  من  أجد  هل 

والصحية واالجتماعية، وعندها سيكون اختياري ملالمح تلك الحالة دوراً كبيراً في نشر 
الجوانب اإليجابية ونبذ الجوانب السلبية ؟ 

• هل ينتظر القراء مني أن أبدي رأيي حول حدث طارئ وهام ألّم بمجتمعهم أو مالحظات 	
على حالة ذات خصوصية عندهم ؟

• قد أفكر بني الفينة واألخرى أن أروي مسار األحداث في يوم من األيام املعتادة التي 	
يعيشها أحد العاملني الصحيني التي ال تخلو من الطرافة واإلمتاع إلى جانب اإلشارة 

إلى بعض الفوائد الصحية والطبية.  
• كثيرًا ما ُيْطلَب من الكتاب القدامى واملشهورين إبداء وجهات نظرهم الشخصية في بعض 	

يكتبونه توضيحًا  أو حول بعض األخبار املستجدة، بحيث يكون ما  الطارئة،  األحداث 
حول  الناس  لعامة  وتوجيهات  وملآلها،  ملسارها  وتوقعات  األحداث  لتلك  العام  لإلطار 

التصرف حيالها.  
• ولئن كانت بعض زوايا املجالت، مثل زاوية املسابقات، تبدو مبتذلة بحيث يظن معظم 	

الناس أن من يقف وراءها ال يحتاج لخبرة أو دراية تضاهئ ما يكتب في الصفحات 
يكونوا على  أن  بّد  يعدون املسابقات ال  فالذين  الواقع مختلف جداً،  فإن  األولى منها، 
درجة عالية من الوعي والخبرة في املعارف الطبية والصحية، وفي ما يمكن للناس أن 
يعرفوه منها، وما يمكن أن يستفيدوا منه في حياتهم الشخصية، فما املسابقات إال نافذة 
ليعيشوا حياتهم بصحة  الناس  إليها  التي يحتاج  الطبية  القتناص املعارف واملعلومات 

وعافية.  
• وتحتل األخبار واألحداث الصفحات األولى ومقدمة معظم الصفحات في املجالت، ويعهد 	

بها إلى كاتبني محترفني الختيار ما هو مالئم لجمهور املجلة من الطوفان املتدفق من 
األخبار الصحية.  

• وكثيرًا ما تأتي مساهمات ذات قيمة علمية وإخبارية كبيرة في باب "رسائل إلى املحرِّر"، 	
يراسلونهم،  الذين  القّراء  آراء  احترام  على  يحرصون  املحرِّرون  كان  إذا  والسيما 

ويوضحون مضمونها بحياد ونزاهة، ويوفونها حقها من الناحية العلمية والقانونية.  
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• ومن األبواب التي يحرص الكثيرون من القّراء الكبار في السّن واملغتربون على االطالع 	
عليها صفحات نعي الوفيات، والسيما في املجالت العلمية واملهنية ذات السمعة الجيدة 

واملصداقية.

الحصول على املصادر واملراجع
متابعة  يحاول  من  لكل  تحديًا ضخمًا  يمثل  والطبية  الصحية  املعلومات  تدفق  أصبح 
املستجدات ويسعى لنقلها إلى لغته، بسبب السرعة الهائلة في تقلب املستجدات، واكتظاظ 

الفضاء السيبيري بما ينشر فيه من بحوث ودراسات.
ومن أفضل مواقع الحصول على املعلومات الصحية والطبية وأكثرها مصداقية واتزانًا:

موقع املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية على اإلنترنت:. 1
 /http://www.acmls.org.

موقع منظمة الصحة العاملية، املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط:. 2
   http://www.emro.who.int/Unified-Medical-Dictionary.html.

3 . :KAAHE ي موقع موسوعة امللك عبدهلل بن عبد العزيز العربية للمحتوى الصحِّ
 KAAHE : https://www.kaahe.org/ar.r

موقع املعاهد الصحية الوطنية في الواليات املتحدة األمريكية: . 4
https://www.nih.gov.

موقع الخدمات الصحية الوطنية البريطانية: . 5
https://www.nhs.uk.

موقع منظمة الصحة العاملية : . 6
http://www.who.int.

الصحة . 7 ملنظمة  املتوسط  البحر  لشرق  اإلقليمي  املكتب  موقع  )من  املوحد  الطبي  ملعجم 
العاملية(:

http://www.emro.who.int/ar/Unified-Medical-Dictionary.html. 
موقع مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في الواليات املتحدة األمريكية:. 8

 https://www.cdc.gov .
موقع التصنيف الدولي لألمراض )من موقع منظمة الصحة العاملية(:. 9

 http://www.who.int/classifications\en .
موقع كلية الطب بجامعة هارفارد: . 10

https://hms.harvard.edu.
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موقع كلية الطب بجامعة جون هوبكنز:. 11
https://www.hopkinsmedicine.org.

موقع املوسوعة العربية، املوسوعة الطبية املتخصصة:. 12
https://www.arab-ency. com/_/index.medical.php.

موقع املوسوعة العربية، املوسوعة الصحية: . 13
https://www.arab-ency.com/_/list .php?category = 43.

تنظيم وترتيب املحتوى

بعد أن يختار الكاتب موضوع البحث، ويجمع املعلومات التي تكفي لإلجابة عن جميع 
ق،  األسئلة املطروحة حوله، ويركِّز على الجوانب التي تحتاج إلى املزيد من التوضيح والتعمُّ
للتعريف  النتائج التي حصل عليها مع النظريات والدراسات السابقة ذات الصلة،  ويقارن 
بالجديد الذي سيقدمه او يضيفه فإنه يصيغ املشكلة وحلولها بعبارات واضحه ومفهومة، وفق 
ترتيب منطقي متسلسل ومترابط، ويختتم ذلك كله باختيار عنوان مختصر وواضح، ومؤقت، 
بحيث يمكن أن يخضع للتعديل والحذف واإلضافة في وقت الحق، ثم يبدأ بصياغة األجزاء 

الرئيسية التالية:
• املقدمة لتحضير القارئ لتقبُّل الفكرة الرئيسية، ثم التلميح بتلك الفكرة أو وجهة النظر 	

تلك، واختتام املقدمة بالطريقة التي ستثبت فكرتك أو وجهة نظرك، باإلشارة إلى النقاط 
الرئيسية للموضوع وما استجد فيه.

• النص الرئيسي وفيه القسم األكبر من املعلومات مقسمة في فقرات يحمل بعضها عناوين 	
جذابة. 

• الخاتمة واستنتاج الفكرة الرئيسية، والطريقة التي أوصلت إلى ذلك االستنتاج، واآلفاق 	
املستقبلية. 

• قائمة املراجع ومصادر املعلومات وفق منهجية عرض واضحة، كأن تبدأ باسم الكاتب 	
أو املؤلف، ثم عنوان املصدر كتاباً كان أم مقاالً أم صفحة على اإلنترنت، والصفحة أو 

الرابط، وتاريخ زيارته، والناشر، وبيانات النشر، وسنة النشر.
• قائمة بالجداول اإلحصائية.	
• املالحق إذا تضمن البحث بعض االستبيانات أو الوثائق الهامة.	
• األشكال والرسوم البيانية واللوحات والصور الفوتوجرافية والكاريكاتورية.	
• ملخص البحث بلغة النص وبلغات أخرى.	
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نموذج من الكتابات الجيدة
مهارة القراءة

الكاتب: الدكتور يعقوب الشراح

 . http://www.acmls.org/ArticlesDesc.asp?id=11 :املصدر

الشك أن القراءة معيار لتقدم األمم أو تخلفها، فاملجتمع القارئ هو املجتمع 
في  وكذلك  معيشته،  مستوى  تحسني  في  ويستثمرها  واملعرفة  الثقافة  يتيح  الذي 
واملتابعة  والدقة  الفهم  سالمة  على  تعينان  واملعرفة  فالثقافة  األخرى،  األمم  تقدم 
وإصدار األحكام، والشعوب التي ال تقرأ، ال تحقق شيئاً إيجابياً في حياتها، بل إن 
الراقية  التعليمية  تهتم املؤسسات  التخلف والجهل..  بارزة في  القراءة عالمة  عدم 
القراءة  مهارات  التالميذ  تكسب  التي  التعليمية  واملناهج  البرامج  وتضع  بالقراءة، 
والفهم كسبيل لتنمية اللغة، خاصة وأن اللغة أداة أساسية في تنمية القراءة، ومن 
تقنيات  ميادين  في  الشعوب  تقدمت  ومهما  الثقافية،  الحركة  في  املهمة  العوامل 
اإللكترونية واالندفاع نحو هذه االستخدامات تظل  القراءة كاستخدامات األجهزة 
قراءة الكتب سمة الشعوب املتحضرة، حيث ال يمكن االستغناء عنها. كما أن القراءة 
تنمي األفكار وتوسع املدارك وأفق القارئ، فضالً عن أنها تحافظ على اللغة، وتقوي 
عادة  القراءة  وأصبحت  بالقراءة،  املتقدمة  الدول  اهتمت  لهذا  االجتماعية،  الهوية 
اجتماعية عند الغالبية في هذه املجتمعات لدرجة أن االستغناء عنها لديهم ال وجود 
عندما  لكن  بالقراءة.  لالستمتاع  سانحة  فرصة  كل  ينتهزون  فهم  حياتهم،  في  له 
ننظر لواقع القراءة في مجتمعاتنا العربية نصطدم بالحقائق املخيفة منها أننا شعب 
أثر ذلك على  الكتاب ضعيف عامة ويتراجع بشكل كبير، ولقد  اقتناء  اليقرأ، وأن 
عمليات الترجمة والتأليف، وتراجع املختصني واملثقفني عن اإلنتاج العلمي والثقافي 
بإنتاجهم  والحكومية  واملؤسسية  الفردية  املستويات  االهتمام على  بعدم  لشعورهم 
وإصداراتهم العلمية، هذا الدافع السيء لإلنتاج األدبي والعلمي في العالم العربي 
أدى إلى التخلف وعدم القدرة على املنافسة الفكرية واإلبداعية التي تميز بها العالم 

املتقدم.
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مشكالت في التأليف
االنتحال أو سرقة األفكار

االنتحال هو أن يسرق كاتب أفكار ومفاهيم شخص آخر، ثم يدَّعي أنها من عنده. وقد 
ينكر املنتحلون ارتكابهم لواقعة االنتحال، وبعضهم قد يعترف بارتكاب الخطأ عند مواجهته 
بالحقائق الدامغة، والبعض اآلخر يتنصل من الواقعة فيزعم أنه لم يشترك أصالً في كتابة 

املقالة، أو أنه لم يعرف أن اسمه اقترن بها.

النشر املكرر
يتزايد في هذه األيام تكرار نشر نفس نتائج البحوث، بفعل الضغوط التي يتعرض لها 
املؤلفون طلباً لنشر املزيد، وملا تقوم به املكانز اإللكترونية من اختزان املقاالت بصيغ مختلفة.

تلفيق البيانات
لعل هذا األمر أقل شيوعًا من االنتحال أو سرقة األفكار، ولكنه أشد اختطارًا. ومن 
الحاالت الشهيرة في هذا السياق حالة “هوانغ وورسوك”، في كوريا الجنوبية الذي اختلق 
نتائج بحوث خطوط الخاليا الجذعية، وادعى أنه توصل إليها، وزعم أنه نجح في تخليق خاليا 

جذعية جنينية بشرية عن طريق االستنساخ.

االنحياز لنشر النتائج اإليجابية
نتائج إيجابية لدراساتهم، وإحجام  وفيه ميل واضح لدى بعض املؤلفني لإلعالن عن 
واضح عن نشر البيانات إذا جاءت النتائج سلبية، وذلك بضغط مباشر أو غير مباشر من 
املؤسسات التي تموِّل الدراسات، والتي تهتم برؤية نتائج إيجابية تروِّج ملنتجاتهم، وتمتعض 

من سماع أية نتائج سلبية حولها.

التأليف باسم ُمَزيَّف أو إضافة مؤلفني مزيفني
دون أن يكون  واألكثر مشاهدة منه في البحوث املنشورة هو إضافة “مؤلف شرف” 
له إسهام فعلي في الدراسة، وغالباً ما يكون رئيس اإلدارة أو القسم أو الجامعة أو الكلية. 

املؤلف الشبح
وهو مؤلف محترف يكتب املقالة دون أن يشارك في تصميم الدراسات، أو جمع املعطيات 
أو تفسيرها، وباملقابل فإنه ال ُيْذَكُر اسُمه، بل يتقاضى األجور من الشركة أو الباحثني الذين 



- 22 -

يستخدمونه، فهو يعمل في غالب األحيان لشركة أدوية أو شركة تجارية أخرى قامت بدعم 
الدراسة أو البحث، مما يسبب لهم شكاًل من تضارب املصالح. ويمكن إغفال أسمائهم بني 

املؤلفني، مع ذكرها بوضوح في مكان آخر من ورقة البحث.

تضارب املصالح
في  االنحراف  أو  االنحياز  إلى  منها  أي  وجود  يؤدي  أن  يمكن  عوامل  مجموعة  وهو 

النزاهة واملصداقية. ومن أهم أشكالها وأسبابها:

تضارب املصالح بسبب التمويل. 1

ثمة احتمال ألن يؤدي تمويل أي بحث إلى نتائج متحيزة، ولذلك فإن من األهمية بمكان 
لقارئ أية مقالة أن يعلم بأي تمويل قد يؤدي إلى تحيز الدراسة، فهذا يمكنه من إصدار حكمه 
الشخصي حيال مصداقية البحث واحتماالت التحيز فيه، ولذلك فإن اإلعالن عن تضارب 
املصالح صراحة ينبغي أن يكون جزءًا من عملية التقديم، كما ينبغي ذكر ذلك بوضوح عند 

نشر البحث.
واقعة مقالة أندرو  ومن األمثلة على إمكانية الوقوع في الخطأ في مثل هذه األحوال: 
“الحصبة  لقاح  أن  إلى  أملحت  التي  “النسيت”  مجلة  في   1998 عام  نشرت  التي  ويكفيلد 
والنكاف والحصبة األملانية” )MMR( الذي بدأ استعماله في اململكة املتحدة في التسعينيات 
د أو الذاتوية )Autism( لدى األطفال. وتناولت الصحافة الشعبية هذه املقالة  قد سبب التوحُّ
على صفحاتها، وكان من نتيجة ذلك أن أحجم العديد من أولياء األمور عن تلقيح أطفالهم 
)وأعقب ذلك أيضًا ارتفاع في معدالت انتشار هذه األمراض في اململكة املتحدة(. وبعد أن 
نشرت هذه املقالة تسربت معلومات مفادها أن ويكفيلد قد تلقى مبلغ 55000 جنيه إسترليني 
لقاء دراسة عن األطفال الذين وقع عليهم الضرر، واستنتج املحققون أن الوسط الطبي لو كان 
على علم بما تلقاه الدكتور ويكفيلد في هذا العمل، فإن املراجعني من أهل االختصاص كانوا 
سيدققون أكثر في ما يخص مصداقية هذا العمل، مما قد ينتهي بهم إلى رفضه وعدم قبوله. 

تضارب املصالح بسبب العالقات االجتماعية والصالت الشخصية. 2

في  للنشر  الداخلية  للسياسات  الصارم  التطبيق  عن  واالنحراف  باالنحياز  ويتمثل 
أصدقاؤهم  أو  فيها،  التحرير  فريق  أعضاء  نصوصها  يكتب  التي  املقاالت  تجاه  املجالت 
أو أقرباؤهم. ومن األمثلة على ذلك ما لوحظ لدى بعض املجالت من نسبة عدد ضخم من 

الدراسات إلى أحد أعضاء فريق التحرير، أو إلى رئيس التحرير نفسه.
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القذف أو التشهير 
 وهو وصف اآلخرين بكالم فاحش وبذيء. وهو يعرِّض من يقترفه ويعرِّض املجلة التي 

تنشره للمالحقة القانونية.

حل مشكالت التأليف
يتمثل الحل الكامل بالعمل في بيئة تسودها الشفافية ووفق سياسات واضحة وسليمة 
املحتمل  املصالح  تضارب  وعن  مصادرها  عن  والتصريح  واملعلومات  املعارف  نشر  حول 
املواضيع  يشوب  ما  وجود  احتمال  للقراء  يلمِّح  أن  املسؤولية  إخالء  لبيان  يمكن  واملؤكد. 
الشوائب.  من  نقياً  عليه  املحافظة  في  املضنية  الجهود  رغم  القصور  جوانب  من  املنشورة 
وكمثـال علـى بيـان إخـالء املسؤوليـة نسـوق مـا تصـرح بـه مجلـة أو نشـرة منظمـة الصحـة 
العامليـة علـى موقـع املقـر الرئيسـي للمنظمـة علـى اإلنترنـت فـي جنيـف، سويسـرا :              

    http://www.who.int/bulletin/disclaimer/ar.

)الشكل 3(: صورة لنشرة منظمة الصحة العاملية 
على موقعها الرئيسي باإلنترنت .

الحل األمثل لكي تدرأ املجلة عن نفسها تهمة سوء السلوك على هذا النحو، 
يتوجب أن تكون لديها سياسات واضحة حول النشر وكيفية التصرف حيال 

املقاالت التي يكتبها املحررون فيها.
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الفصل الثالث

تتناول  التي  النثرية  الكتابة  بأنه عملية تستهدف تحويل  الطبي  التحرير  ُيَعرَّف مفهوم 
األسلوب العفوي أو املتكلف في سرد وقائع وأحداث وآراء وأفكار وخبرات لتجعله مناسبًا 
لبيئة النشر ولتقبل القارئ املستهدف، فيتناسب مع سياسة النشر، ومع املساحة املحددة، مع 
كشف وتصحيح األخطاء اللغوية والعلمية أو التقنية، وتبسيط وتوضيح لغة الكتابة، وكشف 
الغموض فيها، وإضفاء السمات املوضوعية واملنطقية، وتعزيز جوانب التشويق والجذب من 
خالل فرض التناغم بني النصوص، وتجميل اإلخراج الصحفي، وتحري الدقة، واالختصار 
العام،  الذوق  مع  أو  الحقيقة  مع  يتنافى  ما  وحذف  الكتابة،  أسلوب  في  االتساق  بتعميم 
واستكمال النواقص، وإعادة صياغة العناوين، وتعديل توزيع الكالم بني الفقرات سواًء بدمج 

بعضها مع بعض أو بتقسيم بعضها اآلخر إلى فقرات قصيرة.

أنماط التحرير الطبي

يمكن تقسيم أنماط التحرير إلى ثالثة أنماط هي:

التحرير امليكانيكي: فيه يتم تدقيق املخطوطة من حيث كمالها وعدم حدوث سقط لبعض . 1
املحتويات )توافر كافة الصفحات، وأسماء املؤلفني، واإلحاالت، والجداول واألشكال(، 

 .)check list( ويمكن أن يقوم املحرِّر بذلك باستكمال قائمة تفقد

التحرير النهائي للنص: وفيه يتم تحرير املقالة من حيث النحو وقواعد اللغة، والتهجئة، . 2
ومالءمة الجداول واألشكال للنشر، وصحة املراجع، والتزام املقالة بأسلوب عمل الناشر. 
وقد تشمل هذه العملية أيضاً إضافة بعض الزيادات، تمهيداً لتصميم وتنسيق الصفحات 
املقالة،  النهائي من املحرِّر أن يكون متمكناً من لغة  واألشكال. ويتطلب تحرير الشكل 

وعلى دراية بأسلوب دار النشر التي يعمل لديها.

التحرير التقني: وفيه يتم تحرير املخطوطة فعلياً من حيث اإليجاز، والوضوح، والدقة، . 3
إلى  واالستفسارات  التساؤالت  بعض  إرسال  إلى  ذلك  أدى  وربما  التعبير،  وتماسك 
املؤلف. وهذا يتطلب من القائم بالعمل أن يكون متمكناً من موضوع البحث، ومن أساليب 

البحث العلمي وكتابة البحوث. 

قواعد التحرير الطبي
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الفنية ذات املفاهيم املحددة والدقيقة حصة كبيرة من وقت  العلمية أو  وللمصطلحات 
وجهد التحرير، ويتمثل التحدي في اعتماد لغة وسطى بعيدة عن التعقيد بعدها عن االبتذال 

في التبسيط، والحرص على استعمال ما هو شائع معروف لدى جماهير القّراء.

وللتحرير دور هام في التحقق من صحة التراكيب النحوية والصرفية وأبنية الكلمات، 
وعالمات اإلعراب واإلمالء الذي يكفل أداء النطق السليم.

وللتحرير أيضًا دور بالغ األهمية في التأكد من منطقية البناء الفكري للنص، بحيث تأتي 
النتائج واألحكام متفقة مع املقدمات، وفق تسلسل منطقي يسلم من التناقض.

وللسمات األسلوبية والبالغية نصيب من التحرير، فالبّد من مراعاة األساليب العربية 
الفصيحة والبليغة .

الخطوات التمهيدية للتحرير الصحي والطبي
دراسة الجمهور ومعرفة احتياجاته.. 1
دراسة املعلومات املتداولة حول املوضوع قيد البحث.. 2
تحديد الهدف من كتابة املوضوع.. 3
وضع املحاور األساسية للموضوع وطريقة عرضه على الجمهور. . 4

الخطوات العملية للتحرير الصحي والطبي
االستغناء عن الكلمات الزائدة.. 1
صياغة جمل قصيرة بدل الطويلة.. 2
حذف التكرار.. 3
استخدام ألفاظ بسيطة صحيحة وواضحة الداللة.. 4
االبتعاد عن األلفاظ والصيغ اللفظية املثيرة لاللتباس التي لها معاٍن عديدة مشتركة.. 5
االستخدام املنهجي لعالمات الترقيم والتنقيط واألرقام والرموز.. 6
التعامل املنهجي مع قائمة املصادر.. 7

نبذة تاريخية عن التحرير الطبي

املقصود بالتحرير في هذا السياق الضبط والتقويم وفق قواعد وأسس مقررة في علوم 
وأصول اللغة، وهو إصالح الخطأ وإقامة االعوجاج في الكتابة. والتحرير بهذا املعنى مرحلة 
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متقدمة على الكتابة رغم أن الكتابة نفسها هي مرحلة متقدمة من مراحل تطور الحضارة 
اإلنسانية، فهي تلت مرحلة الحديث الشفوي الذي يتم دون استفاضة في التأمل وفي التفكير، 
إذ  قواعدها وأسسها،  ولها  والنظر،  التفكير  والتمهل ومداومة  الروية  الكتابة  َتْسَتلِْزم  بينما 
تعتمد على تنظيم األفكار بعد بلورتها وصياغتها والتحقق من تماسكها وترابطها، ثم يأتي 

التحرير ليعتلي قمة الهرم في نضج الكتابة وتكامل واستقرار املفاهيم.

 يرتبط تاريخ التحرير ارتباطًا وثيقًا بالكتابة، فقد كان دأب الكاتب منذ القدم وما زال أن 
يقلِّب النظر في ما سبق له أن كتبه، فيضيف أشياء، ويحذف أشياء أخرى، ويغير في سطور، 
ويبدل في كلمات، ويختصر بعض الفقرات، ويفّصل القول في فقرات غيرها، حتى يأتي النص 

بحلة جديدة ال تكاد تشبه ما كان عليه من قبل. وهذا ما كان يطلق عليه “التحرير الذاتي”.

ثم انتشر وشاع التحرير لكتابات الغير، عندما يجد الذين يتصدون لنشر العلم بتحرير 
أعمال َمن سبقوهم فوائد جلية فيها، ولكنهم في الوقت نفسه يرون أنها ربما تكون مستفيضة 
فيختصرونها، أو يجدونها مختصرة فيتوسعون في عرضها، أو يحاولون توضيح بعض ما 
يرون فيه صعوبة في الفهم فيشرحونه ويبسطونه، أو يضيفون على النص األصلي تعليقات 
لهم، دون أن يقصدوا صراحًة وال تلميحًا أنهم كمحرَّرين لنصوص َمن سبقهم أكثر علمًا منهم، 

وال أنهم أعلى مرتبًة، فال يمانعون في أن يتناول غيرهم ما انتهوا إليه بالتحرير وبالتعديل.

من  فئة  إلى  بها  ُيْعَهد  مستقلة،  مسؤولية  غدا  الحديث  العصر  في  التحرير  أن  إال 
املتخصصني في الكتابة في فرع علمي محدَّد بدقة، بعد أن يكونوا قد عملوا فيه وفي الكتابة 
والتأليف حوله زمنًا طوياًل، وتجمعت لديهم خبرات كبيرة في املفاهيم العلمية من ناحية، وفي 
مهارات الكتابة وإتقانها من ناحية أخرى، إلى جانب استيعاب األساليب التي ترغب املؤسسة 
د يرسم سمات مميزة  التي يقدمون خدمات التحرير لها باتباعها، سعياً وراء بناء أسلوب ُمَوحَّ

ألعمالها ومنتجاتها.

ممثلة  الدولية،  املؤسسات  رحاب  في  النضج  مراحل  أقصى  يبلغ  “التحرير”  ويكاد 
بمنظمات األمم املتحدة والشركات العابرة للقارات، ويكون املحرِّر عضواً في فريق متكامل 
يعرف كل واحد من أعضاء الفريق املهام املكلَّف بها، وطرق تنفيذها، ومتابعتها حتى وصول 

املنتج النهائي إلى القارئ املستهدف في الوقت املناسب وفي أفضل شكل ممكن.

ويمثل الشكل التالي مسار العمل العام ودور املحرِّر فيه. 
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تقديم املخطوطة من املؤلف

املحرر يجري عملية التحري داخل تسجيل التقديم في مكتب التحرير
املؤسسة وينتقي املراجع/املراجعني

دعوة املراجعني إلى املراجعة

إرسال املقالة إلى املراجع

املالحظات الواردة من املراجع

مقارنة مالحظات املراجع

املحرر يتخذ القرار األول

قبول طلب إرسال مالحظات 
رفضاملراجعة إلى املؤلف

املؤلف يعيد التقديم

رفضقبول

املحرر يتخذ القراريطلب املزيد من املراجعة

)الشكل 4(: مخطط  ملسار العمل العام ودور املحرر فيه .



- 29 -

مسؤوليات فريق العمل في التحرير
مستويات  حيث  من  والصحية  الطبية  املعلومات  نشر  مع  املتعاملني  ترتيب  أردنا  لو 
القارئ،  بها هو  يتصل  َمْن  أول  أن  نجد  فإننا  التخصص،  في  والتدرج  والخبرة  املسؤولية 
ثم يليه املؤلف أو الكاتب املساهم، ثم املؤلف الرئيسي، ثم املراجع، ثم العضو في مجلس 

التحرير، ثم املحرر املشارك، وأخيرًا رئيس التحرير.

)الشكل 5(: تدرج مسؤوليات فريق العمل في التحرير.

املـؤلـفـون

املـُراِجـعـون / املـحـررون

وسنستعرض تلك األدوار تباعًا حتى نستكمل البنية الهرمية سالفة الذكر:

القارئ  
يأمل القارئ للمواضيع الطبية والصحية أن يحصل على نوعية موثوقة من املقاالت فيها 
أحدث املعلومات يصلون إليها بسهولة وبسرعة وفي مكان واحد، وبإخراجة بطريقة مريحة، 

وبترابط في املعلومات، وبكلفة ضئيلة أو بدون مقابل. 

الصحية  للمعلومات  النشر  تطوير  تضمن  التي  السياسية  العوامل  من  القراء  ويعد 
ارتجاعية، ومن مساهمات  يقدمونه من تشجيع مادي ومعنوي، ومن معلومات  بما  والطبية 

إيجابية عبر رسائلهم إلى املحرِّر، ومراسالتهم لبعضهم البعض. 

الـقـــــّراء
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على  تدّل  التي  البراهني  من  القارئ  ر رضا  مؤشِّ واملحررين  املؤلفني  من  الكثير  ويعد 
نجاحهم في عملهم املهني في نشر املعلومات الصحية والطبية.

املؤلف املشارك أو الكاتب املساهم
سبق الحديث عن املؤلف ودوره في نشر األفكار والبحوث واملواضيع الجديدة، سواًء 
بكتابة تعليق أو حالة أو رسالة، وأنهم ال يسعون إلى الحصول على مكافأة مالية بقدر تقدمهم 
تمـوت"  أن  وإمـا  تنشـر  أن  "إمـا  القـول  بينهـم  شـاع  حتـى  الوظيفـي،  االرتقـاء  سلـم  في 
التأليف ضمن  أو  الكتابة  َمْن يساهم في  املؤلف املشارك فهو  أما   .)publish or perish(

مجموعة أو فريق عمل.

الكاتب  واملؤلف الرئيسي
يشكل الكتاب الرئيسيون الطبقة الرئيسية في محور النشر الطبي والصحي، فهم الذين 
الدقيق،  لتلبيتها كلٌّ في تخصصه  يتلمسون االحتياجات والطلبات في السوق، ويسارعون 
فيلتزم بعضهم بتحديث ما سبق أن كتبه من قبل بوتيرة دورية منتظمة )كل 5-10 سنوات(، 

مع دعوة زمالء جدد للمساهمة في كل طبعة جديدة. 

املُراِجع  
وهو طبقة من الكتاب القدامى الذين تمتعوا بخبرات كافية على مدى فترات زمنية طويلة، 
تكفي للنظر وإلبداء الرأي في ما يكتبه املؤلفون والتعليق عليه، أو مناقشته معهم للوصول 
إلى نص صحيح ودقيق ومفهوم. ومن املراجِعني َمن يراجع النص مراجعة لغوية، ومنهم من 

يراجعه مراجعة علمية أو تقنية.

املراِجعون الزمالء النظراء
وهناك فئة من املراِجعني تشابه في اختصاصاتها ومؤهالتها العلمية ما يتمتع به الكتاب 
املؤلفون، فيكونون بالنسبة لهم مراِجعني زمالء نظراء )أو أتراب(. ومن الطرق التي تضمن 
جودة املنشورات في املجالت الطبية الصارمة، أن يطلب مكتب التحرير مراجعة ما يردها من 
مقاالت من قبل ثالثة مراجعني على نحو التعمية املزدوجة التي ال يعرف فيها املراِجع شيئًا 

عن هوية املؤلف، وال يعرف املؤلف فيها شيئًا عن هوية املراِجع. 

املشكالت الرئيسية في مراجعة النظير
• على 	 بناًء  أو  النظراء  الزمالء  بني  من  انتقاؤهم  يغلب  إذ  املناسبني،  املراجعني  تحديد 

توصيات من أشخاص معروفني في الوسط الطبي والصحي.
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• الحصول على املراجعة في املوعد املحدد )خالل أسبوعني إلى ثالثة أسابيع(. 	

• ر على املراجعني عملهم، مثل 	 استالم مراجعات جيدة، أجريت وفق دالئل إرشادية تيسِّ
ملء استمارة معيارية.

املَُحرِّر العضو في مجلس التحرير  

يمكن أن يساهم في التحرير كل من يهتم بأمر النشر في املوضوع التخصصي الذي 
من شخصيات  توصيات  وشهادات  ذلك،  في  مناسبة  خبرة  على  الحصول  بعد  فيه  يعمل 
مشهورة عمل معها فترة طويلة نسبياً واكتسب الخبرة منها، وقد يكون قبل إسهامه بالتحرير 
من املراجعني واملؤلفني، أو ممن أبدوا تعليقات ومالحظات على املجلة برهنت على أهليتهم 
للعمل في التحرير. كما يمكن أن يكون ممن عمل في نطاق البحوث والدراسات حول النشر 

في هذا التخصص. 

ويتمثل العمل الرئيسي للمحرِّر في استكمال الحجم املعقول من العمل في املدة املحدَّدة، 
واالنتظام في حضور االجتماعات، وااللتزام بما يطلب منه من إعداد التقارير.

ومما يساعد املحرِّر على تحقيق النجاح:

• وضوح الرؤية واالتفاق على الرسالة في املجلة.	

• وضوح األعمال املطلوبة منه.	

• وضوح األهداف التي عليه أن يحققها، واملؤشرات التي تقيس نجاحه أو فشله بموضوعية.	

• االتفاق على مستويات املسؤولية، واتخاذ القرارات.	

• امتالك سلْطة كاملة ومستقلة حول قرارات التحرير.	

• الخضوع إلى أحكام وشروط واضحة طيلة الخدمة وبعد التقاعد.	

املحرِّر املشارك

يعمل املحرر املشارك ضمن فريق عمل يطلق عليه أحيانًا اسم "مكتب التحرير"، ففيه 
يتم قبول املقاالت، ومعالجتها حتى وصولها إلى شكلها النهائي، وفيه تستكمل كافة جوانب 
القّراء  إلى  النهائي  بشكله  العدد  إرسال  إلى  املقاالت  مخطوطات  تقديم  من  املجلة،  إدارة 

املشتركني به.
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ومن مسؤوليات مجلس التحرير

• التدقيق األولي للمخطوطة املقدمة، والتأكد من أنها مخطوطة جديدة لم يتكّرر تقديمها 	
من قبل، وأنها تامة املقوِّمات ففيها األشكال والنص والوثائق اإلدارية األخرى املطلوبة. 

• الخاصة 	 املعلومات  من  وغيرها  اإلرشادية،  والدالئل  واملخطوطات،  القرارات  توصيل 
باملجلة إلى املؤلفني واملراجعني بتوجيه الرسائل العادية واإللكترونية إليهم، واالستجابة 
وجود  من  والتأكد  لهم،  املعلومات  وتوفير  استفساراتهم،  عن  واإلجابة  لتساؤالتهم 
السجالت للمخطوطات، واملؤلفني، وتقديم التقارير عنها وعن املراحل التي وصلت إليها، 
املحررين،  وبطء عمل  وتقييم سرعة  استغرقته كل مرحلة على حدة،  الذي  الزمن  وعن 

واملقاالت التي تم قبولها. 
وقد ساعد توفر النُُّظم اإللكترونية التي تعمل عبر صفحات اإلنترنت، ويستطيع الولوج 
إليها من يعطى فرصة الدخول بكلمة سر محمية على تحسني بيئة عمل مكتب التحرير، وسرَّع 
من وتيرة العمل، وأتاح فرصة الحصول على إحصائيات دقيقة وتفصيلية حول مسار العمل 

ومدى إسهام كل فرد من فريق العمل فيه.

ومن األمثلة على ذلك البوابة اإللكترونية للمجلة الصحية لشرق املتوسط التي يصدرها 
املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية.

رئيس التحرير 
يتحمل رئيس التحرير املسؤولية النهائية عن محتويات املجلة، فهو الذي يقرر ما ينبغي 

أن ينشر وما ال ينبغي أن ينشر، وهو يضطلع أيضاً بأعمال جليلة أخرى:
• فيكتب االفتتاحيات.	
• ويختار العاملني.	
• ويرصد ما يقدَّم إلى املجلة من مقاالت ويكتب التقارير عنها.	
• ويختار املحررين الجدد ويدعوهم لالنضمام إلى “مجلس التحرير".	
• ويتأكد من أن القدر الكافي من املقاالت قد ُقدَِّم إلى املجلة.	

وينبغي لرئيس التحرير أن يحظى بأعلى درجات االحترام في مجال تخصصه، وأن 
رئيس  يكون  أن  هو  واملعتاد  وجه.  خير  على  مجلته  يقود  أن  من  تمكنه  له شخصية  تكون 
التحرير أكاديمياً وعاملاً وممارساً رفيع الدرجة، متمتعاً بفهم عميق ملجال التخصص ويحظى 
باالحترام الشديد في الوسط الذي يعمل فيه. وتتطلب قيادة املجلة باإلضافة إلى ما تقدم، 
شخصية مناسبة، يتميز صاحبها بالحماس، الحيوية، التفاني، النزاهة، التواصل الجيد مع 

اآلخرين، والحزم في معالجة األمور.
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فعليه تقع مسؤولية تصحيح توقعات الناس منه، فالقارئ “العادي” يتوقع منه أن تنتج له 
مجلة فيها ما يثير اهتمامه ويشده إلى مطالعتها، واملساهمون في البحوث يتوقعون منه خدمة 
عياداتهم، أو مختبراتهم، أو جامعاتهم، واملؤسسات األكاديمية التي جاء منها تتوقع منه أن 
يوليها االهتمام عند إعداد فهارس الشواهد، والعوامل املؤثرة، والجهة الناشرة للمجلة تتوقع 

منه أن يحقق ربحاً عن طريق زيادة التداول املأجور للمجلة، وجذب املعلنني. 

والعوامل التي تساعد رئيس التحرير على النجاح هي :

• أهم دور لرئيس التحرير هو إرساء وضمان استمرار املعايير الرفيعة للمجلة، ولتحقيق 	
ذلك عليه أن يكون مستقاًل في اتخاذ القرارات.

• وأن يجتذب املخطوطات ذات النوعية الراقية. 	

• وأن يعتمد عملية تقييم تتيح له اتخاذ قرارات عادلة في الوقت املناسب حيال املخطوطات 	
املقدمة.

• وأن ينشر املخطوطات التي تشد اهتمام القرَّاء، وأن يبتعد عن أي تضارب محتمل في 	
املصالح.

• فريقه 	 أن يختار أعضاء  فعليه  ولذلك  الفريق،  يعمل مع سائر أعضاء  قائدًا  يكون  وأن 
بعناية، وأن يشجعهم على العمل الخاّلق، وأن يحيطهم علمًا بما يحاول أن يحققه وكيف 

ينوي القيام بذلك؟".

• وأن يوازن بني العوامل الثالثة: املوارد )البشرية واملالية(، والقرَّاء )ماذا يريدون، وماذا 	
يحتاجون ؟(. واملصداقية أو املوثوقية )في نظر املؤلفني، والقّراء، وسائر أفراد الفريق(".

 وينبغي أن تكون هذه البيانات واضحة للقرَّاء على الصفحات األولى من املجلة، سواًء 
أو نشرة منظمة  إلكترونية، وكمثال عليها نسوق الصفحة األولى من مجلة  أم  كانت ورقية 

الصحة العاملية على اإلنترنت من موقع املقر الريسي للمنظمة في جنيف، سويسرا.

مات املحرِّر الناجح ُمَقوِّ

أواًل:  إتقان أدوات اللغة التي يحرِّر نصوصها

والبالغة،  والصرف،  النحو  مثل  ومختلفة،  متعددة  فرعية  علوم  للغة  أن  املعروف  فمن 
والداللة، وكلها ينبغي أن يفقه املحرِّر قدرًا كافيًا منها للكتابة بلغة سليمة تخلو من األخطاء، 
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وواضحة تخلو من الغموض واإلبهام، وعليه أن يلم باملفاهيم األساسية للنصوص التي يعمل 
عليها، ويألف املصطلحات التي تعبِّر عن تلك املفاهيم والتي تحظى في الوقت نفسه بالقبول 

بني جماهير العاملني في التخصص املطلوب.

إتقان النحو: واملقصود بالنحو القواعد العامة واألساسية التي تتعلق بتركيب الجملة، 
وضبط مفرداتها وموقع كل مفردة في سياقها، ووضع عالمات اإلعراب املناسبة، والسيما 
في األماكن التي تتعلق بها املعاني وتختلف وفقها. وإلتقان النحو دور هام في اللغة العربية 

التي تتميز بدور واضح لصحة عالمات اإلعراب في توصيل املعنى السليم.

إتقان الصرف: واملقصود بالصرف بناء الكلمة املفردة ومشتقاتها وأصولها، وما يعتريها 
والحذف،  واإلبدال  اإلعالل  أو  األصلية،  حروفها  على  الزيادة  حيث  من  وتبديل  تغيير  من 
لتتولد منها معاني ويكون لها وظائف داللية راسخة. فداللة الكلمة تتأثر بتغير مبناها وأوجه 
تصريفها، ومع كل زيادة أو تغيير أو تحوير فيها تكتسب دالالت جديدة، وقد يتغير معناها 
ببناها الصرفية  العربية االشتقاقية والغنية  اللغة  تغييرًا جذريًا. وللصرف دور رئيسي في 
وأسماء  املكان  وأسماء  اآللة  وأسماء  املفعول  والسم  الفاعل  فالسم  والسماعية.  القياسية 
الزمان وصيغ التفضيل والتعجب واالستفهام دور كبير في رسم معالم النصوص وتقريبها 

إلى األذهان.

إجادة البالغة: والبالغة هي التي تمكِّن الكاتب أو املتحدث من تجويد املعاني واأللفاظ، 
يستملحها  التي  واألساليب  الكلمات  واختيار  واملباشر،  الخيالي  التعبير  فنون  وتوظيف 
السامعون والقّراء، وال تسبب لهم اللبس وال االلتواء، بل تثير في نفوسهم التجاوب، واالستثارة 
التي تدفعهم للتفاعل املطلوب، وتوّضح لهم بجالء الفروق الخفية بني االستعماالت املختلفة 
لأللفاظ والتعابير وتشير إليها. فأساليب التوكيد كثيرة وال تضاهيها كثرة إال أساليب الظن 

والتخمني.

التمكِّن من الداللة: واملقصود من الداللة التعّرف على دالالت األلفاظ، وكيف تطورت على 
مّر العصور، واألصيل والدخيل فيها، واملترادف واملتضاد منها. ويتعزز البعد الداللي للكلمة 
في سياقها ضمن الجملة، وضمن النص بكامله، حتى أنها قد تكتسب دالالت أخرى، تختلف 

عن داللتها في مواضع ونصوص أخرى.

ائتالف املفاهيم واملصطلحات التي تعبِّر عنها: وللمصطلحات دور حاسم في التعامل 
مع النصوص العلمية عامة، والطبية والصحية خاصة. واملعروف أن املصطلحات ألفاظ اتفق 
املتخصصون في أحد فروع العلم على تحميلها داللة ملفهوم محدَّد بدقة في ذلك الفرع العلمي، 
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لتخرج من االستعمال العام إلى االستعمال الخاص بذلك الفرع العلمي دون غيره. واالتفاق 
شرط الزم لقبول املصطلح، ولعامة الناس وخاصتهم مذاهب وآراء حول قبول املصطلحات 

وإذاعتها وتبنِّيها.

جوانب تستحقق من املحرِّر عناية خاصة: رغم ضرورة أن يتقن املحرِّر النحو والصرف 
والبالغة والداللة واملصطلحات، فإن هناك جوانب تطبيقية تستحق منه عناية خاصة، يمكن 

اإلشارة إلى أهمها في ما يلي: 

• الترادف وهو اشتراك مجموعة من األلفاظ في الداللة على معنى واحد.	
• املشترك هو لفظ واحد يدل على معنيني مختلفني فأكثر.	

• إدراك التطور التاريخي لأللفاظ. 	

• االهتمام باختالف استعمال األلفاظ باختالف املكان.	

• تحري األلفاظ الشائعة املشهورة وتجنُّب املهجور واملتروك منها. 	

• التركيز على الجملة املفيدة كونها الوحدة البنائية في الكتابة.	

• صياغة فقرات مترابطة يدور كل منها حول فكرة واحدة.	

• االلتزام بمعايير األسلوب الجيد: وهي الوضوح واإليجاز والجمال وحسن 	
الربط بني الجمل بالكلمات أو بالعبارات.

• التماسك في النص بتوضيح العالقات بني مكوناته.	

ن من اللغتني املنقول منها واملنقول إليها ثانيًا: التمكُّ

يمكن أن يعمل املحرِّر على نص ُكِتب أصاًل باللغة التي يراد له أن ُيْنَشر فيها، وعندها 
يستخدم مهاراته اللغوية التي يفضل أن تكون في لغته األم التي تعلمها بني أهله وذويه طفاًل، 
وأتقنها في املراحل التعليمية األساسية، واكتسب بها أهم املعارف في مختلف مراحل حياته، 
ويـواصل بـدون انقطـاع اكتسـاب املزيـد منهـا كـل يـوم، وهـو يطالـع الكتـب املنشـورة حديثـاً، 
أو يلقي نظرة  على الصحف واملجالت، أو يصيغ سمعه لنشرة إخبارية أو لبرنامج حواري 

في اإلذاعة أو في التليفزيون.
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عمله   في  يقتصر  أن  املحرِّر  على  تشترط  املؤسسات  من  الكثير  إن  القول  نافلة  ومن 
بالتحرير على اللغة األم، فال تقبل من محرِّر فرنسي مثاًل أن يحرر نصاً باللغة اإلنجليزية، 
وإلى  من  الترجمة  أعمال  منه  تقبل  بينما  كأهلها.  يجيدها  متقن  أنه  وأثبت  ادعى  ولو  حتى 

اإلنجليزية.

أما إذا كان النص الذي يعطى للمحرِّر ُمَتْرَجماً عن نص أصلي ُكِتَب بلغة أخرى، فال 
يستغني املحرِّر عن إتقان اللغة املصدر، إلى جانب إتقانه اللغة الهدف التي هي اللغة األم 
له، ألن عليه أن يقارن بني النص األصلي املكتوب بلغة املصدر وبني ترجمته بلغته األم، آخذًا 
في حسبانه أن الكثير من العبارات االصطالحية تختلف في دالاللتها بني هاتني اللغتني، إلى 

جانب االختالفات في التذكير والتأنيث واملثنى والجموع واألمثال والعادات والتقاليد.

ويظهر دور املحرِّر جليًا عند نشر سياسة التحرير وتحميل كل محرِّر مسؤولية خاصة 
به، ومن األمثلة على سياسات التحرير املنشورة على صفحات موسوعة امللك عبد هلل بن عبد 

العزيز للمحتوى الصحي. 

ثالثًا: اإلملام باملصطلحات

صها، وائتالف ما  ويعد إتقان استعمال املصطلحات، واالطالع على املفاهيم التي تخصِّ
هو شائع منها بني األوساط العلمية التي تتعامل مع موضوع النص املكتوب أو املترَجم من 

الضروريات التي تتيح للمحرِّر إتقان عمله واستكماله بسهولة ويسر. 

وتشترط كثير من املؤسسات واملنظمات االلتزام بقوائم املصطلحات أو باملعاجم التي 
وباملقابل  للعمل معهم.  يتعاقدون  الذين  واملحرِّرين  واملراجعني  للمترجمني  وتتيحها  تختزنها 
يعمد كثير من املحرِّرين إلى اختزان املصطلحات التي يكثر استخدامهم لها في برمجيات تتيح 
لهم استرجاعها بسهولة وُيسر، ويحرصون على تحديث مضمونها بإضافة ما يستجّد منها، 
وتعديل ما يتبني له تغيُّره في االستخدام، وإغناؤها باملالحظات والشروحات والتوضيحات، 
وقد أصدر بعض املحرِّرين معاجم من املصطلحات التي تراكمت لديه بعد فترة طويلة من 

عمله في التحرير. 

كما ينتسب املحرِّرون إلى شبكات تواصل تجمع بينهم وبني نظرائهم، فيتبادلون الخبرات 
واآلراء، ويزودون بعضهم بقوائم املصطلحات املستجدة، ويشاركون في املؤتمرات التي تقرب 
بني وجهات نظرهم وتعرِّفهم على املستجدات في مجاالت عملهم. ويعد بناء الشبكات من املهام 

الرئيسية لبرامج النشر في املنظمات الدولية. 
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رابعًا: اإلملام باملادة العلمية
والصحية،  الطبية  العلوم  بينها  ومن  العلمية،  التخّصصات  وتعدد  املعارف  تنّوع  مع 
أو  أو مراجعة  تأليفاً  العلمية،  النصوص  إعداد  يتعامل مع  لكل من  أضحى من الضروري 
أهلها  لم يكن هو ذاته من  له حظ وافر من االطالع على مضمونها، إن  تحريراً، أن يكون 
واملساهمني في نشرها وفي تطويرها، فذلك يقلل من فرص الوقوع في األخطاء التي تحتملها 
ألفاظ متعددة يحمل كل منها ظالً من معنى  الترادف في  اللغوية لأللفاظ، مثل  املواصفات 
واحد، رغم وجود فوارق ذات أهمية بينها، مثل اشتراك املعاني املتعددة بلفظ واحد، وال يكاد 

يفرق بينها شيء سوى السياق والقرائن التي يتضمنها. 
ويكاد جدول املحرِّرين في معظم املجالت يقتصر على األكاديميني من أساتذة الجامعات 
الذين عملوا زمنًا طويالً في البحث العلمي ونشروا هم أنفسهم العشرات من البحوث في 

املجالت العاملية.
ومن األمثلة على ذلك نسوق هيئة تحرير املجلة الصحية لشرق املتوسط: 

آلية التحرير
يقوم عمل املحررين على مبدأ "اإلسهام في إنجاز العمل ضمن فريق متكامل"، فعلي 
الرغم من أهمية التحرير، فإنه ال يعدو عن كونه حلقة أو حلقات ضمن سلسلة تقود العمل 
إلى النضج. فهناك حلقات في سلسلة إنتاج املعارف تسبق التحرير، وحلقات تتلوه، وال غنى 

ألي منها عن األخرى.
وقد تكون مهام املحرِّر معقدة، ولكنها على وجه اإلجمال تتوزع بني مهام إدارية ومهام 

تقنية أو فنية.
فاملهام اإلدارية، تتمثل في التحكم بمسار العمل لقبول املواضيع املكتوبة والتأكد من 
صالحيتها للنشر. واملهام اإلدارية تتفاوت في اتساع نطاقها وكثافة الطلب عليها بني مؤسسة 
وأخرى، وتتمثل على وجه اإلجمال باستقبال طلبات التحرير، وتوثيقها، والتأكد من اكتمال 
املتطلبات للعمل عليها، وتوزيعها بني أعضاء الفريق، ومتابعة مسارها، وكتابة التقارير حولها، 

ثم تسليمها بعد استكمال عمل التحرير عليها.
واملهام الفنية أو التقنية، في عمل املحرِّر هي خطوات أساسية، هدفها إعطاء الصورة 
النهائية التي سُتْنَشر وفق معايير متفق عليها تضمن صحة املضمون العلمي واللغوي، وُحسن 

إخراجه ليجتذب القّراء. ويمكن إجمال تلك الخطوات بما يلي:
أواًل: تقسيم املوضوع إلى فقرات تعبيرية متسلسلة، بحيث تحتوي كل فقرة على فكرة 
السطر وتكون  أول  بترك مسافة  الفقرة عادة  وتبدأ  مستقلة تشمل أحد عناصر املوضوع، 
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بداية الفقرة التي تليها على نفس املسافة حتى يتوفر عنصر التناسق والتنظيم، وتتكون كل 
فقرة من عدة جمل مترابطة.

ثانيًا: صياغة جمل قصيرة وواضحة سهلة الفهم، وال تثير الغموض وال الركاكة.
ثالثًا: انتقاء األلفاظ الصحيحة واملألوفة وسهلة اللفظ والكتابة.

دة والشائعة، وتوضيح املفاهيم التي تعبِّر عنها  رابعًا: انتقاء املصطلحات املعيارية املوحَّ
واستبعاد ما يحمل االلتباس واإليهام منها، وشرح بعض ما يراه غامضاً أو جديداً منها.

خامسًا: مراعاة عالمات الترقيم لتقسيم الجمل والفقرات بالفواصل والنقط واألقواس.

القواعد  ومراعاة  والكلمات  الحروف  كتابة  وصحة  اإلمالء،  بقواعد  االلتزام  سادسًا: 
منها  كان  وما  والهمزات  واملقصورة(  )املمدودة  األلف  ورسم  الحروف  ونقط  له  األساسية 
همزات قطع أو ألف وصل، واألحرف التي تكتب والتلفظ ، واألحرف التي تلفظ وال تكتب، 

والتاء املربوطة واملفتوحة.
سابعًا: تنظيم كل فقرة من الفقرات، بحيث يؤدي تسلسل الجمل فيها إلى سهولة الفهم 

واالستيعاب.
ثامنًا: مراجعة املصادر مراجعة دقيقة متأنية قبل إثباتها مع اإلشارة إلى مواقعها ورقم 

الصفحة، واملؤسسة الناشرة، والبلد، ورقم الطبعة، وسنة النشر.
تاسعًا: استخدام وظيفة َتَتبُّع التغيير عند التعامل مع النصوص اإللكترونية.

عاشرًا: عند التعامل مع النصوص الورقية، يستحسن أن تكون هناك مسافات كافية بني 
السطور، وأن يبتعد الكاتب عن كل ما من شأنه تشويه الكتابة، بالشطب والطمس واالنحراف 
عن السطر ورداءة الخط وتشابك الكلمات بعضها بعض، إذ البد من وجود مسافة صغيرة 
كافية بني الكلمات أيضاً، كما أن الكتابة على وجه واحد من الورقة أفضل، ألنه يتيح للقارئ 
فرصة كتابة مالحظات على الوجه الثاني، كما يمكن للكاتب نفسه من استدراك بعض ما 
فاته واإلشارة إليه. وبشكل عام من األفضل أن يكون في الورقة هامش لكي تدون فيه بعض 

املعلومات الخاصة باملراجع، أو املصادر وألغراض تنظيمية وجمالية.
أحد عشر: كتابة امللخص للنص إذا كان ذلك مطلوباً في سياسة النشر.

ثاني عشر: التقيُّد بدليل التحرير التي تعتمده املؤسسة الذي يعمل بها حتى لو كان رأيه 
يخالف بعض التوجيهات فيه، ألن املقصود الحصول على نصوص تتماثل في سماتها العامة 
وتمثل ما تراه املؤسسة بكاملها. ومن األمثلة الجديرة بالذكر دليل التحرير ملنظمة الصحة 
العاملية، وهو متاح على اإلنترنت ودليل التحرير العربي ألرامكو السعودية، وكالهما متوفر 

على اإلنترنت. 
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ثالث عشر: استبعاد التكرار، وتخفيف وطأة مواضع التفصيل املمّل.

د من مواضع اإلحالة بني فقرة وأخرى وجملة وأخرى، وأرقام األشكال. رابع عشر: التأكُّ

الترسيمية  واألشكال  )الفوتوجرافية(  الضوئية  الصور  مالءمة مضمون  خامس عشر: 
)الكاريكاتورية( واللوحات التوضيحية وجداول البيانات، وأن مكانها قريب من موضع اإلشارة 

إليها في النص.
سادس عشر: التأكد من أن املراجع واملصادر حديثة الصدور ومالئمة للمضمون.

سابع عشر: التأكد من استكمال املعلومات البيبلوجرافية حول املؤلفني واملشاركني.

واملقدمة  امللخص  مثل  املنشورة،  للمادة  العامة  البنية  سالمة  من  التأكد  عشر:  ثامن 
واملنهجية وطرق البحث والبيانات ومناقشة النتائج واالستنتاجات والتوصيات. 

مشكالت التحرير
لعل أهم مشكلة تواجه املحرِّرين هي عدم وجود منهج دراسي مستقر يحظى باالعتراف . 1

األكاديمي لتخريج أجيال املحرِّرين، مما يجعل تحرير النصوص أقرب إلى املهن املتوارثة 
بالتواصل بني األجيال، وفي ذلك اختطار كبير على مصداقية املهنة أوالً، وتطويل ملسيرة 
املحرِّر قبل أن يصل إلى موقع يحظى به باالعتراف بمؤهالته ويعود عليه بدخل يكفيه 

للعيش بكرامة.
وليس للمحرِّر أن يدَّعي ملكية النص، ألن عمله فيه يقتصر على التعامل الخارجي معه، . 2

وهو سواًء كان يقتصر على التحرير أم يجمع إلى جانبه الترجمة أو حتى الكتابة، أم 
كان متخصصاً بفرع من الفروع العلمية، مع ميل للكتابة وللنشر والتفاعل مع النصوص 
املنشورة بشكل عام، ولكنه يسعى بصدق إلى إنضاج النص وتطويره وتحسينه. فاملؤلف 
الذي يكابد "آالم والدة النص" لن يكون بمقدوره إبصار العيوب التي أنتجها هو بنفسه. 
بينما يمكن للمحّرر الجيد الذي يعد القارئ الجيد األول للنص، وتبعده عن ذلك النص 
مسافة كافية لكي يستطيع تمييز األخطاء ومواطن الضعف والركاكة، ويترصد تسلسل 

ص متانة البناء ومنطقية النتائج. األفكار، ويتفحَّ
تتمتع . 3 املحررين ال  تنظيم عمل  بها  يراد  التي  الدالئل اإلرشادية  فإن  إلى ذلك  وإضافة 

باملعيارية، فال تحظى باتفاق مؤسسي حولها.
اللغوية في . 4 الناس يقتصر على تصحيح األخطاء  بالتحرير لدى معظم  ثم إن املقصود 

اإلمالء والنحو، وليس كما يجب أن يكون من الحصول على نص بصورته النهائية.
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واملحرِّر الجيد ال يكاد يتدخل في النص إال عبر املؤلف ذاته، عندما يجيب على التساؤالت . 5
بشعور  الحال  وينتهي  املحرِّر،  إليها  أشار  مشكالت  إلى  ويتنبَّه  املحرِّر،  يثيرها  التي 
ح ما رآه جديراً بالتصحيح، وفرحة تهز كيان املحرِّر ألنه  باالرتياح يغمر املؤلف ألنه صحَّ

ملس تجاوباً من املؤلف، فوافقه على رأيه الصائب.   

فال عجب بعد ذلك كله أن يتوارى تقدير املحرِّر خلف حجب كثيفة قوامها املؤلف ودار . 6
النشر والتوزيع.

الحلول املقترحة لبعض مشكالت التحرير
إظهار أهمية التحرير في إنضاج النصوص وتهيئتها للنشر وزيادة مقبوليتها لدى القّراء.. 1

تعزيز املناهج التدريسية للتحرير في املقررات الدراسية لكليات اآلداب والفنون الجميلة.. 2

اإللـزام بتحريـر النصـوص قبـل نشرهـا فـي أي نظـام للنشـر، ورصـد التمويـل الـالزم . 3
واملجزي لها.

بني . 4 الفروق  توضح  داللية  قوائم  بنشر  اللفظية  املشتركات  ومن  املترادفات  من  التقليل 
املترادفات وتخصيص كل مترادف منها بمعنى فرعي محدَّد. 
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سـلـسـلـة الـثقـافــة الـصـحيـة

مراجعة: المركز العربي لتأليف وترج ذيمة العلوم الصحية

تأليف: د. قاسم طه السارة

قواعد التأليف والتحرير الطبي
يعـد التأليـف والتحريـر الطبـي مـن املهـن التـي يعـزف عنهـا الكثيـر كونهـا 
مهنـة شاقـة وفنيـة ال يجيدهـا إال النـدرة مـن األفـراد الذيـن يميلـون إليهـا حبـاً 
وشغفاً بها، فغالبية العاملني في هذا الحقل في عاملنا العربي لم يدرسوها كعلم 
وأخالق  وأمانة  ومعاناة  الطبي مشقة  والتحرير  فالتأليف  كمهنة.  يمارسوها  ولم 
الواسع  والفهم  التعبيرية،  بالقدرة  يتصف  الجيد  الطبي  واملحرر  فاملؤلف  وفن، 
للمعاني العلمية واملصطلحية واملهارة العالية والخبرة الكافية والدقة في البيان. 
ولن  سليمة،  الطبي  والتحرير  التأليف  أعمال  تكون  لن  وغيرها  هذه  دون  فمن 
املعلومات  على  الحصول  أصبح  ولقد  األمثل.  الوجه  على  منها  الهدف  يتحقق 
الصحية والطبية ضرورة من ضروريات الحياة اليومية لكل الناس، مهما تنوعت 
اهتماماتهم، وتعددت مهنهم، ومن ثم غدا نشر املعلومات الطبية والصحية الشغل 
نتاج جهد منهجي  ّتعد  التي  لكثير من أصحاب املهن الصحية والطبية  الشاغل 
مدروس بعناية يقوم عليه مؤلفون متخصصون يستمدون مادته من مصادر علمية 
موثوقة يراعون قواعد وأصول معروفة ويهدفون لتلبية احتياجات الجمهور الذي 

يستهدفونه بكتاباتهم.
يأتي هذا الكتاب )قواعد التأليف والتحرير الطبي( لتوضيح القواعد األساسية 
للتأليف والتحرير الطبي في ثالثة فصول، يستعرض من خاللها شروط التأليف 
الطبي ومواصفات الكاتب الناجح، ثم يتصدى بعد ذلك لخطوات التأليف الطبي 
التي يجب أن يراعيها املؤلف في كتابه ليستوفي شروط الجودة، ثم يوضح الكتاب 
مفهوم التحرير الطبي ويتطرق لنبذة تاريخية عنه شارحاً املسؤوليات التي تقع على 
عاتق املحرر، وُيختتم الفصل بنبذة عن بعض املشكالت التي قد تواجه املؤلف أو 

املحرر.
نأمل أن يفيد هذا الكتاب قرَّاء سلسلة الثقافة الصحية، وأن يكون قد استوفى 

114بالشرح كل ما تطرق إليه من معلومات عن هذا املوضوع.

دولة الـكـويت
املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية )أكملز(
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