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الرتمجة يف زمن الكورونا :كوفيد
د .أحالم حال

جامعة وهران  -اجلزائر
جمرد فكرة كتابة مقال حتولت اىل مرشوع
كتاب جامعي دويل يبقى بصمة عن زمن الكوروان

لقد غدت الرتمجة وس يةل للتبادل العلمي والثقايف ،ولنقل املعلومات وتبادل ا ألفاكر
والآراء ،ابعتبارها تأأشرية سفر بني خمتلف لغات العامل .فهيي ال تشمل اللغة حفسب بل
تتعدى ذكل لتشمل الثقافات واحلضارات والبيئات واجملمتعات عىل اختالفها.
وحنن نعيش أأزمة عاملية أأو ان حص التعبري حراب بيولوجية ،سواء اكنت مزيفة،
مفتعةل ،مصطنعة  ،كام يعتقد البعض ،أأم اكنت حقيقة فعلية مشهودة كام يذهب البعض
الآخر من الناس.اال أأننا أأمام أأزمة حقيقية أأخلطت فهيا أأوراق ادلول العظمى ،أأزمة س تغري
حامت من خارطة العامل الاقتصادية ،والاجامتعية ،والس ياس ية ...حىت اهامتم الباحثني
وادلارسني بد أأ ينصب حول عامل ما بعد كوروان.
أأغلقت املدارس واجلامعات ،وحىت املساجد ،أأبواهبا ،انه وابء قلب موازين العامل
لكه.ومل يتبقى لنا خيارا سوى الاختباء يف منازلنا أأو كام اصطلح عليه بـ" :احلجر املزنيل".
أأصبحنا منيض وقتا أأكرب أأمام شاشات التلفاز واحلاسوب والهاتف ملتابعة أأخبار الوابء.
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وابء غري جحم العمل وطبيعته ،وفرضت عدة رشاكت ومؤسسات عىل موظفهيا
العمل من البيت.وابء علمنا العيش بأأقل ا ألش ياء ،ومبا هو متاح دلينا ،وبأأننا لس نا حباجة
للخروج ألتفه ا ألس باب ،وبأأننا قادرين عىل التعمل والعمل عن بعد.وابء لقن امجليع درسا بأأننا
لس نا اال جمرد اكئنات ضعيفة ال حول لنا وال قوة اال ابهلل.
حل عام جديد عىل البرشية مل نكن نتوقع منه حصد الآال من ا ألرواح جراء وابء
عاملي ،جعز امجليع عن الس يطرة عليه .وبقينا يف بيوتنا نتابع أآخر االحصائيات
واملس تجدات ...وما هيمنا ،بصفتنا مرتمجني،هو ا ألخبار املتداوةل حول الوابء اذلي انل

حصة ا ألسد من التغطية االعالمية .فأأخذان نتفحص طريقة ترمجهتا ،وا ألساليب املعمتدة يف
ذكل ،خصوصا عند نقل املصطلحات اجلديدة اىل اللغة العربية ،ودور املرتمج يف ترمجة
أآخر املس تجدات حول الوابء ،وتدابري الوقاية منه ،والنرشات اخلاصة ابلوعي واجراءات
احلجر الصحي ،وا ألحباث العلمية بني اللغات حيث يعترب املرتمجون حلقة الوصل الرئيس ية
بني خمتلف الفئات ومنظمة الصحة العاملية ومراكز البحوث واخملتربات الصحية يف أأرجاء
العامل.
وابء الكوروان ،أأو الفريوس اجلديد ،هو نسخة مس تجدة من عائةل كوروان اليت
تشمل عدة فريوسات مثل الالهتاب الرئوي ،والسارس ،وتأأخذ شلك التاج عند العرض
ابجملهر حبيث تعين لكمة كوروان يف اللغة الالتينية" :التاج" ،ويه سالةل واسعة من
الفريوسات اليت قد تسبب املرض لالنسان واحليوان ،وقد مسته منظمة الصحة العاملية
كوفيد . Covid= CO :corona/ VI : virus/ D: disease :19-وارتبط رمق 19
بعام  ،2019وكوفيد 19مرض معد يسببه أآخر فريوس مت اكتشافه من سالةل فريوسات
كوروان .ومل يكن هناك أأي عمل بوجوده حىت بعد تفش يه يف مدينة ووهان الصينية شهر
ديسمرب.2019
وتعددت تسميات هذا الوابء من :كوروان ،فريوس كوروان ،مرض كوروان ،مرض
فريوس كوروان ،فريوس كوروان اجلديد ،فريوس كوروان املس تجد ،وابء كوروان ،جاحئة
كوروان ،الفريوس التايج ،الفريوس التايج اجلديد ،الفريوس التايج املس تجدـ ،كوفيد
 ،19جاحئة كوفيد  ،19مرض كوفيد ،19امحلة التاجية ...اال أأهنا تدل عىل املسمى نفسه،
وحىت طريقة ترمجة املصطلح بني اللغات بأأسلوابالقرتاضعن طريق رمس املصطلح حبرو
تكل اللغة .أأمثةل ذكل:
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اللغة الاجنلزيية
Coronavirus
Covid 19
Virus

اللغة الفرنس ية
Coronavirus
Covid 19
Virus

اللغة العربية
فريوس كوروان
كوفيد 19
فريوس

ومتت كذكل ترمجة العديد من املصطلحات اليت ارتبط ظهورها ابلكوفيد  ،19اما
ابالقرتاض أأو الرتمجة احلرفية .ال جمال لالبداع هنا ،مبا أأن ا ألمر يتعلق مبصطلحات
متخصصة صادرة عن منظمة الصحة العاملية .أأمثةل ذكل:
اللغة الاجنلزيية
Chloroquine
BCG vaccine
Pangolin

اللغة الفرنس ية
Chloroquine
Vaccin BCG
Pangolin

اللغة العربية
لكوروكني
يب يس يج
البنغول

كام صدرت "فتوى" عن جلنة الرتمجة يف مجمع اللغة العربية مبكة املكرمة حول ترمجة
مصطلح فريوس كوروان مفادها" :الرتمجة العربية ادلقيقة للكمة (فريوس) يه (محة) وجتمع
عىل (محى⁄حامت) .أأما (كوروان) فهيي لكمة التينية تعين (التاج) و(االلكيل) .وعلية فان
الرتمجة العربية ادلقيقة لـ(فريوس كوروان) يه (امحلة التاجية) .وهذه الرتمجة جندها يف املعامج
الطبية الرصينة(مثال :معجم حيت الطيب) ،ويعرفها أأي خشص جتاوز عتبة ا ألجبدية يف
الرتمجة ."1...و أأاثرت هذه "الفتوى" الكثري من اجلدل يف مواقع التواصل الاجامتعي ،أأبرزها
الفايس بوك ،حبيث أأعلن العديد من الباحثني الالزتام هبذه الفتوى يف مجيع الرتجامت
املتعلقة ابلكوروان .يف حني اقرتح أآخرون وضع مصطلح كوروان بني قوسني أأو اضافته اىل
مصطلح امحلة التاجية ،اما املسمى الالتيين معراب أأو بلغته ا ألصل ،ومهنم من عارض
"الفتوى" و أألقى اللوم عىل اجملمع ألن ظهور الفريوس قارب الس نة.مفن غري املعقول اصدار
"فتوى" بعد عدة أأشهر خصوصا و أأن املصطلح قد اس تقر يف ا ألذهان.

-1

()www.marabia.com.sa
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وسعى العديد من الباحثني يف جمال اللسانيات وعمل املصطلح واللغات والرتمجة اىل
مجع املصطلحات اليت ارتبط ظهورها ابلكوفيد  ،19والعمل عىل اعطاء مفهوم لها وترمجهتا
اىل لغات العامل ،وانشاء معجامت نذكر من بيهنا :معجم مصطلحات كوفيد  19اذلي أأعده

مكتب تنس يق التعريب ابلرابط التابع ملنظمة الرتبية والعلوم والثقافة ( أألكسو) .ومت
اس تحداث مصطلحات كثرية من قبل ادلارسني مثل "Covidiot" :اذلي جيمع بني:
" "Covidو "  "Idiotمبعىن":محقى الكوفيد" ،وهو وصف للشخص اذلي يتجاهل هذا
الوابء.
ووفرت أأسرتاليا جلالياهتا أأخبار ومعلومات عن الوابء بـ 63 :لغة.1و أأطلقت مجعية
ادلعوة واالرشاد وتوعية اجلاليات ابلقطيف مبادرة ترمجة االجراءات الاحرتازية للجاليات
املقمية بتكل احملافظة ،واخلاصة بصالة امجلعة بـ 4 :لغات (االجنلزيية وا ألوردية والبنغالية
والهندية) .2كام معلت أألزيي دراير ( )Alizé Dreyerطالبة جامعية ،ووادلهتا املرتمجة
أأيس يقيل ( )Aysegulعىل مساعدة ا ألطباء عىل التواصل مع املصابني ابلكوفيد  19اذلين
ال يتقنون اللغة االجنلزيية بوالية فرجينيا ا ألمريكية .ولقيت هذه املبادرة اس تحساان كبريا
حيث أأصبح عدد املرتمجني املتطوعني  200يف  30لغة.3
أأدى هذا الوابء اىل تواصل دويل أأكرث أأمهية من أأي وقت مىض .و أأصبحت احلاجة
امللحة اىل الرتمجة واملرتمجني املتخصصني مطلبا عامليا ،ومعال مببد أأ ا ألزمات ختلق دامئا
التحدايت ،ازداد الطلب عىل الرتمجة عرب االنرتنت .وبد أأت رشاكت الرتمجة تنظم العمل من
املزنل.و أأخذت الرتمجة جمرى أآخر متثل يف الرتمجة عن بعد ابس تخدام عدة وسائل وبرجميات
تساعد يف معل املرتمج.

 -1موقع شركة أس بي أس ()sbs.com.au.coronavirus
 -2ينظر :موقع وكالة األنباء السعودية ()www.spa.gov.sa
)
 -3ينظر :موقع (
 -4ينظر :موقع ()arabic.rt.com
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الرتمجة اليت جيب أأن تكون نسخة طبقا ل ألصل تس ببت يف خلق حاةل من الهلع
والفزع يف ايطاليا حبيث حتدثت حصيفة تش يلس ية عن اصاابت الكوروان ،وعن قرار اقامة
املبارايت بدون مجهور .وجاء يف التقرير " :أأنرت ميالن أألكسيس سانشاز ترضر كثريا من
فريوس كوروان "4مبعىن أأن الفريق سيترضر من لعب املبارايت بدون مجهور .اال أأن أأحد
املغردين عىل التويرت مل يفهم القصد من ذكل ،وترمج اخلرب عىل أأن الالعب هو اذلي
أأصيب ابلوابء .وجند ترمجة خاطئة أأخرى ملقطع فيديو للمستشارة ا ألملانية أأجنلينا مريلك

حول ماكحفة الكوروان ،واذلي مت ترمجته يف مواقع التواصل الاجامتعي بــ" :اكتشا لقاح
جديد ضد فريوس كوروان ومت تطويره عىل يد طبيب تونيس حبيث نفت اخلرب عدة حصف
ومواقع أأملانية ،وعلقت الرتمجة مغلوطة ومظلةل."1
الرتمجة يف زمن الكوروان عنوان معلنا امجلاعي اذلي يندرج يف اطار ا ألعامل
وادلراسات املرتبطة ابلكوفيد  .19ومبا أأن الرتمجة موجودة يف لك ماكن وزمان ،وشاهدة
عىل مر العصور،فقد ارتأأينا أأن نربط هذا اجملال اذلي جيمع بني العمل والفن مبوضوع الساعة
الكوروان :كوفيد  .19واكنت الفكرة يه جمرد كتابة مقال بشأأن طريقة ترمجة املصطلحات
اليت ارتبط ظهورها ابلكوفيد  .19مث حتولت،يف ظر وجزي ،اىل مرشوع كتاب جامعي
دويل.فالكتاب اذلي نضعه بني يدي القارئيشكضافة نوعية ملكتبات الرتمجة يف الوقت
الراهن .وسيبقى بصمة تشهد عن حركة الرتمجة يف هذا الزمن بشلك عام ،وتأأثري اجلاحئة
عىل املرتمجني بشلك خاص.
وقد وردت ا ألعامل من خمتلف اجلامعات العربية وا ألجنبية ،وبلغات خمتلفة( :عربية
واجنلزيية وفرنس ية واس بانية) .واكن للمشاركني احلرية التامة يف اختيار موضوع لالسهام يف
هذا املرشوع .مفهنم من معد اىل الاش تغال عىل دراسة حبثية مس تعينا يف ذكل عىل مراجع
تؤهل صاحهبا للحصول عىل نتاجئ هامة ،ومهنم من ارتأأى حترير مقال يعرب عن رؤية املرتمج
لعملية الرتمجة أأو خربته يف تدريس الرتمجة يف ظل ا ألزمة.
وبناء عليه فقد قسمنا الكتاب اىل شقني :دراسات ،ويه تكل البحوث اليت تنطبق
علهيا رشوط البحث العلمي ،ومقاالت ،ويه اليت تعرب عن الر أأي والتجربة الشخصية
واملسامهة االبداعية.

 -1ينظر :موقع ()www.falsoo.com
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نس هتل هذا املؤلف بقراءة شامةل ملعجم كوفيد  19اذلي أأعده مكتب تنس يق التعريب
ابلرابط التابع ملنظمة الرتبية والعلوم والثقافة ( أألكسو) ل ألس تاذ ادلكتور :محيد العوايض
اذلي معل عىل تقدمي املعجم ،مربزا أأمهيته يف ظل اجلاحئة ،ومركزا يف ذكل عىل الرتمجة

واملصطلح عن طريق دراسة حتليلية ملصطلحات كوفيد  19املوجودة يف املعجم .وجاءت
دراس ته موسومة بـ" :معجم مصطلحات كوفيد  :19دراسة أأولية يف املهنج والبناء".
وجيد القارئ مجموعة من ادلراسات أأولها دراسة ادلكتور :همنا سلطان اذلي تطرق اىل
وضع البحث العلمي يف جمال الرتمجة الشفوية بني اللغتني العربية والاس بانية بعد تفيش
الوابء.ويه بعنوان" :وابء كوروان املس تجد وتأأثريه يف جمال الرتمجة الشفوية" .واختارت
ا ألس تاذة :كهينة محيدي موضوع "الرتمجة مصود يف زمن الكوروان"  ،تناولت فيه التغريات
اليت طر أأت عىل خمتلف اجملاالت يف العامل بأأرسه ،حماوةل تبيان درجة تأأثر الرتمجة هبذا
الصدد .ويف ذات الس ياق عنونت ا ألس تاذة :لطيفة انييل دراس هتا بـ" :الرتمجة واتصال
اخملاطر متعدد اللغات يف ظل جاحئة كوروان" حبيث أأبرزت ادلور اذلي يلعبه املرتمج يف
الظرو الراهنة .وهذا ما أأكده ا ألس تاذ :بلقامس صويف حول املاكنة اليت يلعهبا املرتمج يف
التواصل والتنس يق ملواهجة اجلاحئة حتت عنوان" :اسهامات الرتمجة يف مواهجة جاحئة
كوروان".
جيد القارئ كذكل موضوع" :الرتمجة واملصدر دراسة حاةل لتقرير اخباري حول دواء
ديكساميتازون" لدلكتور:محزة الثلب اذلي عاجل اشاكلية ذكر املصادر أأثناء معلية الرتمجة
خصوصا عندما يتعلق ا ألمر مبصطلحات علمية دقيقة عند نقلها اىل اللغة العربية ،مركزا
عىل 4مقاالت نرشت اخلرب ابللغة العربية ،مشريا يف ذكل اىل اختفاء املرتمج.
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وعنون ادلكتور :سفيان جفال دراس ته بـ" :سمل التجريد ملصطلحية كوفيد 19
املرتمجة ابللغة العربية بني التقبل والتفجر" ويركز فهيا عىل املراحل ا ألساس ية اليت مير عربها
املصطلح يف رحلته من لغة اىل لغة أأخرى ،مسلطا الضوء عىل املصطلحات اليت أأفرزهتا
اجلاحئة ،ومدى مطابقهتا ملراحل التجريد االصطال ي مع مقارنة بني اللغتني الاجنلزيية
والعربية .وتناول املوضوع نفسه من زاوية مغايرة ا ألس تاذ :منري شرتات حتت عنوان" :قراءة
يف ترمجة مصطلحات كوفيد  19اىل اللغة العربية" حبيث تطرق للمصطلحات الأكرث تداوال
يف ظل اجلاحئة بني اللغات :الاجنلزيية والفرنس ية والعربية ،ممثنا اجلهود اليت بذلها مكتب
تنس يق التعريب ابلرابط.

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

15

وجند من الباحثني من اختار ربط الرتمجة بتخصص معني حبيث تناولت ا ألس تاذة:
كرمية قامس موضوع أأدب الطفل املرتمج يف ظل ا ألزمة بدراسة موسومة بـ " :أأدب الطفل
املرتمج تقوية للمناعة النفس ية أأم تطوير للمهارة اللغوية" من خالل قصةMy hero is " :
 "youاليت كتبت ل ألطفال املترضرين من اجلاحئة حول العامل ،ومعلت عىل دراس هتا
وحتليلها ،معاجلة يف ذكل اللغة املس تعمةل واملفردات واملصطلحات .ومجع ا ألس تاذ :مصطفى
حرابل بني جمايل :الرتمجة والصحافة حتت عنوان" :الرتمجة الصحفية يف زمن الكوروان بني
اللغتني االجنلزيية والعربية"،اذلي حتدث عن خصوصيات الرتمجة الصحفية معرجا عىل
دورها يف جمال التواصل الرمقي االعاليم.
تيل ادلراسات مقاالت ممتزية لثةل من ادلاكترة وا ألساتذة نبد أأها مبقال موسوم بـ:
"الرتمجة والكوروان :مقارابت"ل ألس تاذ ادلكتور:اكظم خلف العيل اذلي تطرق ألساليب
وضع بعض املصطلحات املتداوةل حول الكوفيد  19يف اللغة العربية مع دراسة حول ا ألعامل
اليت مت ترمجهتا يف ظل اجلاحئة ،مشريا اىل ازدهار حركة الرتمجة الصينية بني لغات العامل،
والتأأثري االجيايب والسليب جلاحئة كوروان عىل الرتمجة.
وتناول ا ألس تاذ :جهيان رزق موضوع" :الفرص والتحدايت وانعاكسات جاحئة
كوروان عىل صناعة الرتمجة" مربزا ادلور اذلي تلعبه الرتمجة يف هذه ا ألزمة معتربا هجود
املرتمجني جزء ال يتجز أأ من هجود احلد من تفيش الوابء ،ملا هلم من أأمهية يف بناء جسور
التواصل بني الشعوب والثقافات واللغات.ويف الس ياق نفسه عنون ا ألس تاذ :أأمحد محمد
أأمحد مناوس مقاهل بـ" :واقع الرتمجة يف ظل أأزمة كوروان" تطرق فيه اىل مدى تأأثري اجلاحئة
عىل معل املرتمج بشلك عام سواء ابالجياب أأو السلب .هذا ما توسع فيه ا ألس تاذ :عيل
لبوز يف موضوعه املوسوم بـ " :أأزمة جاحئة كوروان و أأثرها عىل معل ماكتب الرتمجة" اذلي
حتدث عن معل ماكتب الرتمجة اذلي حتول اىل العمل عرب االنرتنت ،مشريا اىل مدى تأأثري
اجلاحئة عىل املرتمج الفوري.
واش تغلت ا ألس تاذة :مىن عبده الزغري عبد هللا حول" :كوروان ومصطلحات الرتمجة
املس تحدثة" حبيث أأكدت عىل دور الرتمجة يف فرتة انتشار الكوروان ،وعن املرتمج اذلي

أأسهم بشلك كبري يف ترمجة تكل املصطلحات .كام اختارت ادلكتورة :منال محمد صالح
شافعي التحدث عن خربهتا يف تدريس الرتمجة الاقتصادية ابجلامعة يف ظل اجلاحئة مبقال
موسوم بـ" :تدريس الرتمجة يف زمن الكوروان".
أأما القسم اخملصص للغات ا ألجنبية  ،فقد اشرتك يف اجنازه عدة ابحثني ومن
جامعات خمتلفة كذكل ،وردت دراس تني ابللغة الاجنلزيية لدلكتورة :مرمي بن لقدر اليت
حتدثت عن أأثر أأزمة جاحئة كوروان عىل خدمات الرتمجة يف س ياق العوملة من خالل دراسة
بعض املصادر والبياانت املوجودة يف املواقع االلكرتونية العاملية ،وتقيمي دور املرتمجني يف
مساعدة احلكومات يف مواهجة التحدايت اخملتلفة املرتتبة عن اجلاحئة حتت عنوان:
" Impact of the coronavirus health crisis on translation services in
 ."the context of globalizationوا ألس تاذ :حيي روبة اذلي عاجل يف الس ياق ذاته
دور الرتمجة أأثناء ا ألزمات العاملية مربزا ماكنة الرتمجة يف السمل واحلرب ،منوها دلور املرتمج
يف التصدي لهذا الوابء من خالل ترمجة لك ما يتعلق اب ألزمة الصحية العاملية معنوان
دراس ته بـ"The role of Translation in Times of World Crises: Covid-:
 ."19 as a contemporary challengeكام تطرق ادلكتور :أأمين أأبو العينني اىل
احملااكة املس تحدثة يف ترمجة املصطلحات يف زمن اجلاحئة مبقال موسوم بـThe :
.Terms in Covid-19 Era" "Neomimia of Translating
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جيد القارئ كذكل دراسة ابللغة الفرنس ية لدلكتور :محزة زغار معنونة بـ" :
"  L'Impact du COVID-19 sur l’Interprétation Simultanéeتناول فهيا
تأأثري كوفيد  19عىل النشاط الرتمجي ال س امي الرتمجة الزتامنية ولك من السرتجة وادلبلجة،
هذا ما توسعت فيه ا ألس تاذة :حورية معور يف مقالهاL’épidémie du " :
"? coronavirus changera-t-elle à jamais le cinéma algérienاليت تطرقت
ملس تقبل السيامن اجلزائرية يف ظل التغريات اليت فرضهتا ا ألزمة خصوصا بعد غلق
االس تديوهات ،والغاء املهرجاانت.

واختارت ادلكتورة :مليكة الكتاين اللغة الاس بانية بدراسة موسومة بـ" :
Traducir en tiempos de Corona: El sector de la traducción en la
" sociedad post Covid 19وتناولت فهيا الوابء اذلي رضب العامل مركزة عىل تأأثري
اجلاحئة عىل الرتمجة مقرتحة حلوال لعامل ما بعد كوفيد .19
وهكذا حققت فكرة ختليد هذه اجلاحئة عرب مرشوع هذا الكتاب أأهدافها يف أأهنا
مجعت الباحثني من أأرجاء العامل للحديث عن خطر مشل الكرة ا ألرضية .واكنت الرتمجة
بأأنواعها ،والاصطالح وقضااي أأخرى متعالقة ومتشابكة مسة نقلت الكتاب من فكرة التارخي
والتخليد للجاحئة اىل فكرة الانتفاع العميل يف ميدان التواصل اللغوي .أأما اللغات عىل
تنوعها يف الكتاب -عربية ،اجنلزيية ،فرنس ية ،اس بانية -فهيي طريقة أأخرى للتعبري عن
الطابع املتعدد الثقافات وا أللسن لعمل هبذا احلجم وا ألمهية.
اجهتدت يف تلخيص الكتاب ليك يتس ىن للقارئ معرفة حمتواه .ومعلت كذكل عىل
تقدمي ابللغة العربية للك ا ألعامل الواردة ابللغات ا ألجنبية .وال يسعين يف ا ألخري اال أأن أأعرب
عن شكري وامتناين للك من املشاركني عىل هجودمه املبذوةل الجناز دراسة أأو حترير مقال
يف ظر وجزي .و أأعضاء اللجنة العلمية عىل تكبدمه عناء قراءة ا ألعامل وتقيميها .وال يفوتين
أأيضا التعبري عن مدى تقديري ل ألس تاذ ادلكتور :محيد العوايض عىل لك املالحظات
والتصويبات الخراج الكتاب يف أأحىل حةل .وبودي شكر النارش كذكل عىل اهامتمه اخلاص
بنرش هذا العمل  .وخنمت ابللهم ارفع عنا الوابء والبالء ،انك عىل لك يشء قدير.
وهللا ويل التوفيق
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" معجم مصطلحات كوفيد " -دراسة أولية يف املنهج والبناء
أ.د :محيد العواضي

جامعة بوينت بارك  -أمريكا

مقدمة :
مع ظهور كوفيد 19-بوصفه جاحئة ،تأأثرت قطاعات حصية وتعلميية وخدمية واجامتعية
وثقافية كثرية مبا ترتب عىل هذا الظهور من اجراءات ،وما صاحب هذه اجلاحئة من
اخملاطر والقيود .واكن املرتمجون يف الصف اللغوي ا ألول ومه يتلقون مجةل املصطلحات،
قبل أأن تس تتب تعريفاهتا ،ويقرتحون ترمجهتا اىل لغات عدة حول العامل .وهكذا نفهم أأن ما
يربط هذه اجلاحئة ابخلدمات اللغوية واالرشادية اكن أأساسه ،يف جل اللغات ،معل
املرتمجني واختصايص املصطلحات.
و ألن هذه ادلراسة ليست عرضا ابملفهوم التقليدي ،وامنا يه ،من انحية ،حبث
وحتليل هدفه التعريف ابلقصية الاصطالحية ،وحماوةل لفهم تنوع طرق املعاجلة ،ترمج ًة
وتوليد ًا واقرتاض ًا.ومن انحية أأخرى ،اطالةل عىل وسائل التعريف صياغ ًة وافاد ًة من خالل
منوذهجا املدروس هنا " معجم مصطلحات كوفيد."19-وختام ادلراسة مالحظات عامة
ومقرتحات تسهم يف تطوير وجتويد اماكنية اخراج معل معجمي يليب الاحتياج اىل
التوحيد واالفادة والشمول.
تقدمي املعجم:
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عنوان املعجم " معجم مصطلحات كوفيد "19-أأع ّده ،يف الشهر اخلامس هذه الس نة
 ،2020مكتب تنس يق التعريب يف الرابط .وهو أأحد أأمه املراكز التابعة للمنظمة العربية
للرتبية والعلوم والثقافة ،املعروفة اختصارا بـ ( أألكسو) .وللمعجم أأمهية من عدة وجوه :فقد
جاء ملبي ًا حلاجة ملحة ازاء اجلاحئة ،وانطوى عىل جتديد ابلقياس اىل املعامج املوحدة
السابقة؛ ابحتوائه عىل تعريفات مقرونة ابملداخل الاصطالحية .ذكل أأن الغالب ا ألمع يف
املعامج املوحدة أأن تكون جمرد مسارد ل أللفاظ ا ألجعمية ابللغتني االجنلزيية والفرنس ية مع
مقابلها العريب خالية من أأي تعريف .وقد أأاتح النرش ش به االلكرتوين للمعجم عىل الشابكة

(الانرتنت)( )1اماكنية الوصول اليه بسهوةل خالفا جلل اصدارات مكتب تنس يق التعريب
اليت ال تصل اىل امجلهور العريض .وال حىت اىل طائفة اخملتصني العرب؛ بسبب غياب
س ياسة واماكنية توزيع املنشورات يف الوطن العريب .وهو ا ألمر اذلي جعل االنتاج
الاصطال ي العريب حبيس أأدراج املؤسسات املنتجة هل ،وغري شائع يف أأيدي املس هتدفني
من انتاجه؛ وابلتايل ضعف الاس تعامل والاحتجاج به.
يتكون املعجم ،يف متنه اللكي، macrostructureمن تصدير ،وقاموس () 2ثاليث
اللغة،وفهرسني .فأأما التصدير فقد كتبه مدير املنظمة وفيه اشارة اىل مواكبة اجلاحئة .وقد
أأضيف اليه تنويه من املكتب متت االشارة فيه اىل بعض احملطات التارخيية لظهور
الفريوس و أأنواعه .كام تضمن التنويه قامئة املصادر االلكرتونية اليت اع ُتمد علهيا يف اعداد
املعجم .وكذكل االشارة اىل فريق االعداد( .)3أأما القاموس فقد رتب عىل حرو الهجاء
االجنلزيية ،و أأرد لك مدخل اجنلزيي مبقابهل الفرنيس والعريب ،اىل جانب تعريف وجزي
ابللغة العربية .و أأما الفهرسان امللحقان فأأحدهام للمداخل الفرنس ية والثاين للمداخل العربية.
والفهرسان مرتبان حسب ما تقتضيه هجائيا لكتا اللغتني .وال ريب أأن مكتب تنس يق
التعريب جدير ابلشكر والثناء للمبادرة والاقرتاح .وما سو يقال بشأأن هذا املعجم ال
ميس بأأي حال من ماكنة مكتب تنس يق التعريب و أأمهية معهل ،بل يعضد هجده ويضفي
عليه أأفقا عربيا واسعا من أأقىص املغرب اىل أأقىص املرشق.
الرتمجة واملصطلح :
تشلك املصطلحات اليت تتواىل عىل اللغة يوميا اضافة نوعية تمني اللغة وتزيد يف ثروهتا
للفظية وادلاللية .وحنن هنا لن نس تقيص لك أأشاكل نقل املصطلح .وميكن ملن أأراد ذكل
أأن يعود اىل ما سطره بعض الباحثني العرب ومه يس تقصون وسائل تمنية اللغة ويعددون
أأنواعها من جماز ،وحنت ،وتوليد ،وقياس ،وتعريب ،وترمجة ،واقرتاض (انظر
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دويدري ،2010القامسي  .)2008وبعض أآخر جعل هذه ا ألنواع يف مكوانت رئيس ية
ثالث يه :الرتمجة ،والتوليد ،والاقرتاض (انظر مطلوب  ،2006خسارة  .)2008وسو
نقترص يف هذه ادلراسة عىل هذا التقس مي الثاليث تسهيال واجيازا؛ و ألن بقية التقس اميت
ميكن أأن جتد لها ماك ًان فرعي ًا مضن هذا القس مي الثاليث العام .ويف مجيع احلاالت ،اكنت
الرتمجة يه العامل الناقل واحملفز لوضع املصطلح .وال خيفى عىل البعض أأن املرتمجني العرب
يتقدمون غالبا اختصايص املصطلح يف االنشاء والاس تعامل.
سو أأبد أأ ابقرتاض التعبري اذلي ظهر مع هذه اجلاحئة يف االشارة اىل ( )56طامق
اخلط ا ألمايم ،)1(front-line stuff/ personnel de première ligneومه ا ألطباء
واملمرضون وغريمه ممن وجدوا أأنفسهم يف اخلط ا ألول ملواهجة اجلاحئة ،فأأقول ان املرتمجني
أأو ًال واختصايص املصطلح اثن ًيا – عىل صعيد النقل بني اللغات -مه طامق اخلط ا ألمايم يف
لغاهتم من غري العاملني يف جمال الصحة.فقد تلقف املرتمجون والاصطالحيون خمتلف
التسميات والتعريفات ،و أأخذوا ينقلوهنا عامليا اىل لغات ش ىت .وجاء بعض ما نقلوا مأألوف ًا
معرو ًااترةً ،وبعضه غريب ًا مس توحش ًا طور ًا ،وبعضه جديد ًا مس تغلق ًا يف بعض ا ألحيان.
فاكنون رشاكء أأصليني يف معلية التعريف ابجلاحئة وتقدمي اخلدمات اللغوية اليت ال غناء عهنا
املعرضني لالصابة ،وللجمهور املتلقي عامة .واملعجم اذلي بني أأيدينا
للعاملني يف املاكحفة،و ّ
هيد اىل تأأصيل العبارة اللغوية وتوحيدها مجلهور اللغة العربية اذلي يزيد عن  400مليون
نسمة .قد ال يكون هدفه الوصول اىل امجلهور العام ،لكن ضبط مصطلحات النرش،
والتسميات وتوحيدها أأمر يسهم يف الفهم والتوعية؛ وال س امي أأننا أأمام جاحئة ال يقترص
فهمها عىل الطبابة والرعاية الصحية وامنا يتجاوز ذكل اىل منا ي احلياة الاجامتعية
والاقتصادية والثقافية .وسو نقف ،يف حتليل مصطلح كوفيد ،19-عىل ثالث طرائق
عامة يه الرتمجة والتوليد والاقرتاض عىل التوايل.
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الرتمجة:
ملا اكن املنت ا ألصغر  microstructureللمعجم يتكون من قسمني :قسم
التسمية أأو املصطلح املقرتح وقسم التعريف أأو الرشح املرافق ،فان الرتمجة تبدت
فهيام بصور ش ىت من الرتمجة اللصيقة للتسمية والتعريف،اىل الرتمجة بيشء من
الترص  ،مث أأخري ًا اىل شلك من أأشاكل تعرث الرتمجة تسمي ًة وتعريف ًا .لنقف عىل
عينات من هذه الرتمجة.
 .1 .3الرتمجة اللصيقة:
وقد بدت الرتمجة اللصيقة ( close translation) 1يف معظم أأجزاء املعجم.
فأأظهر نقل املصطلحات وتعريف بعضها ما يمن عن اماكنية استشفا املعىن
والرتكيب ا ألجعميني ابلقاء النظرة عىل املصطلح العريب.الس امي يف املصطلحات العامة
الشائعة .وا ألمثةل عىل ذكل كثرية نذكر(جدول رمق  )1مما جاء عىل هذا املنوال،
متثي ًال ال حرص ًا ،املصطلحات التالية:
جدول ( )1عينة من الرتجامت اللصيقة
أأزمة حصية ،اختناق ،احتواء ،اختبار ،ارشا ذايت ،اغالق احلدود ،ختفيف،
تدبري حصي ،ترحيل ،تنفس صناعي ،هتديد حصي ،تعقمي ،تفش ،توعك ،حاةل ابلغة
اخلطورة ،حضانة ،رفع احلظر ،خشص معرض ،عزل ،عزل مزنيل ،غري قانوين ،فرتة
حفص طيب ،قفازات،مناعة ،معدل التأأثري ،وابء ...اخل.
وقد معد املعجم اىل احلفاظ عىل املقابل الشائع ملعظم ا أللفاظ واملصطلحات مما جعلها
تبدو قريبة اىل الفهم العام فضال عن أأداهئا الوظيفة الاصطالحية املطلوبة .وتكشف
ا أللفاظ الواردة يف املعجم أأن اجلاحئة ال تقترص عىل املصطلح الطيب والوابيئ والعاليج
حرص ًا ،وامنا متتد اىل جماالت اجامتعية وثقافية واقتصادية .ومن هنا تأأيت أأمهية مراجعة
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حمتوى املعجم لتضمني مصطلحات أأخرى مرتبطة ابجلاحئة مل ترد فيه (انظر عىل سبيل
املثال البند  6من هذه ادلراسة).
وقد اعمتدت معظم املصطلحات املسجةل يف هذا املعجم عىل الرتمجة من اللغتني
االجنلزيية والفرنس ية .ومع أأن الغلبة بدت للرتمجة عن اللغة االجنلزيية اال أأن الفرنس ية اكنت
أأيضا حارضة يف بعض احلاالت مثل "العدوى امجلاعية" اليت اس تخدهما املعجم بدال عن
مصطلح"عدوى القطيع" ،herd immunityويه ترمجة حرفية من االجنلزيية .والتقليد
السائد يف املصطلح الطيب ،كام يقول اخلياط ،هو يف "عدم الاعامتد عىل لغة أأجنبية واحدة
همام بدا لها من الس يادة -مصدرا وحيدا للمصطلحات ا ألجنبية ،وامنا ترمجنا اللفظ ا ألجنيباذلي هو أأفضل يف تأأدية املعىن ،فرتمجنا اللفظ االنلكزيي أأحياان والفرنيس أأحياان ،أأو غريهام
من الفاظ اللغات ا ألخرى ،مس هتدفني دامئا دقة املعىن ووضوحه" (املعجم الطيب املوحد،
ص:م).
وال شك أأن الرتمجة اللصيقة مل ختل من عرثات التبعية العمياء للشلك ا ألجعمي مثل
ترمجة (" )62قفازات "gloves/gantsمجعا بال رضورة لغوية .فهيي يف العربية مفردة
"قفاز" جلنس "القفازات" .كام يقال "نظارة" و"رسوال" جلنيس النظارات والرساويل .فقد
أأفضت املالصقة اىل حرفية اتمة .فامجلع هنا متأأت بسبب أأن اللغات ا ألجعمية تورد اللفظ
مجع ًا .وامجلع عندمه -كام يعمل امجليع -ما زاد عن الواحد ،ويف العربية ما زاد عن االثنني.
فيحسن االفراد ،ألن التثنية غري شائعة يف اللغة العربية احلديثة( .)1ومثل ترمجة ()141
راجع recurrent/récidivantيف حني "الانتاكس" يف املرض هو املصطلح الشائع
واملس تعمل .فيقال "انتاكسة مرضية" و"انتكس فالن" أأي عاوده املرض .واملصطلح
مس تعمل يف املعجم الطيب املوحد(ص" )1793راجع ،انكس" .واكن ا ألوىل اختيار الثاين:
"انكس".

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

23

ومل خيل املعجم من املرتادفات ويه مشلكة اصطالحية كبرية بذاهتا ولن نناقشها هنا.
اصطالء بنار هذه املشلكة( .راجع املداخل،37 ،35 ،28 ،23 ،22 ،2:
واملرتمجون أأكرث
ً

 )154 ،122 ،119 ،102 ،97 ،93 ،58حيث ورد لك مصطلح مقروان مبرادفني
عربيني أأو أأكرث .وهذا الكرثة جتعل العربية مطاطة تعجز عن ضبط حدود املصطلح وال
تتحدد القمية المتيزيية ألي مهنا.
 .2 .3الرتمجة بترص :
وقد جاءت يف بعض املصطلحات اليت مال املعجم يف ترمجهتا مبصطلحات أأصيةل أأو
مرتادفة .كام تبدت هذه الرتمجة فامي سو نقف عليه الحقا يف اجلزء اخلاص ابلتوليد( .راجع
البند  4من هذه ادلراسة) .ولكن لندرس هنا ترمجة تس تحق النظر الرتباطها الوثيق
ابجلاحئة و ألهنا تكشف عن هذا النوع من الترص وعن اشاكلية اختيار املصطلح
وتوحيده .فقد شاع اس تخدام مصطلح َر َذاذ .لنقر أأ هذا النص كام تورده وتتداوهل هيئة
االذاعة الربيطانية  BBCيف موقعها عىل الشابكة (الانرتنت)ابللغة العربية "ينترش فريوس
كوروان عندما يسعل خشص مصاب أأو يعطس بطريقة تنرش رذاذا مليئا ابلفريوس يف
الهواء ،يتنفسه خشص ،أأو يتسبب يف العدوى اذا ملست سطحا سقط عليه هذا الرذاذ،
مث المست عينيك أأو أأنفك أأو مفك[)1(".التّس ِميك منا].فقد اعمتد املعجم هذا املصطلح
وعرفه كام يأأيت )2( :رذاذ "مزجي معلق جلزيئات سائةل دقيقة يف الهواء" .وقرن هذا
التعريف ابملصطلحات التالية " َر َذا ٌذُ ،حالةل ه ََوائِ َّية" وهام املصطلحان املرتادفان للمصطلح
ا ألجعمي . aerosol/aérosol:لكن يف موضع أآخر من املعجم ( )37يرد مصطلح رذاذ
مضافا اىل انتقال ،يف الرتكيب" :انتقال الرذاذ" .مث يورد هل املعجم -يف نفس املوضع  -مرادفا
أآخر هو "انتقال ابل ُقطريات" ويقرن ذكل ابملصطلحني droplet transmission/
.transmission par goutteletteويضع التعريف التايل" :انتشار قطريات اجلهاز
التنفيس عرب ا ألنف أأو الفم خالل التحدث أأو السعال أأو العطس أأو الرصاخ اخل ...وعندما
تكون هذه القطريات حامةل لفريوس ما -كوفيد  19مثال -فاهنا تنتقل اىل خشص أآخر عرب
مفه أأو أأنفه أأو عينية وتصيبه .وقد حيدث انتقال القطريات أأيضا عندما يلمس خشص ما
24
(1) « Coronavirus spreads when an infected person coughs or sneezes small droplets - packed
with the virus - into the air. These can be breathed in or cause an infection if you touch a
”surface they have landed on, then your eyes, nose or mouth.
(https://www.bbc.com/news/health-51048366
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جامدا مت تلوثه مؤخرا بقطرات مصابة ،مث يلمس وهجه[ ".التّس ِميك منا].والواقع أأن ترمجة
 droplet/goutteletteمبصطلح عريب هو "قُطرية (ج :قطريات)" قد اس تقر يف
معجمني طبيني هام املعجم الطيب املوحد (ص )594واملعجم الصيديل املوحد (ص)114
ولكن ملاذا اعيد ذكر الرذاذ هنا؟ وملاذا صار ملصطلح  aerosol/aérosolيف العربية أأكرث
من ثالثة مرادفات يف املعجم املدروس هنا .مع العمل أأن مثة مراد رابع ورد يف معجمي
الطب والصيدةل املوحدين هو "ضَ ُبوب [ج :ضبائب] كام جاء يف املعجم الطيب املوحد،
(ص ،)38ويف معجم الصيدةل املوحد( ،ص  .)10وجاءت ترجامت مثل
aerosolizationبـ"اس تضباب" (ص ،38ص )10يف الك املعجمني عىل التوايل.
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دعوان نسكل يف مقاربة هذه القضية مسلاك ينطلق من املفهوم للبحث عن اللفظ،
أأو املصطلح .وهو مهنج املصطلحيني ازاء مهنج املعجميني اذلين يبحثون عن تعريف مع
توفرمه عىل اللفظ .ماذا دلى اللغة العربية من أألفاظ تعرب عن مفهوم اجلزيئات املتناهية
الصغر :رذاذ ،قُطريات ،ضَ ُبوبُ ،حالةل هوائية .حبسب املعامج املشار الهيا أآنفا .فأأما الرذاذ
فتعرفه املعامج العامة العربية بكونه "املطر الضعيف أأو الساكن ادلامئ الصغري أكنه الغبار"
املعجم الوس يط (ص .)340أأما ال ُقطريات فتصغري لقطرة ،والضبوب مودل لعهل مش تق من
"الضباب" .وميكن أأن نضيف اىل هذا احلقل املعجمي لفظ ًا أآخر هو "الـهَ َباء" وقد عرفه
املعجم الوس يط (ص  )971بأأنه "الرتاب اذلي يطريه الرحي ويلزق اب ألش ياءـ أأو ي ّ
نبث يف
"هباء
"هباء منثورا" و ً
الهواء فال يبدو اال يف ضوء الشمس ".وهو أأحد أألفاظ القرأآن ً
منبثا" .ويتسم جبمةل من اخلصائص الاش تقاقية مثل " َه َّبأأهيَ ْ َبأأ فهو هائب ،وهمبوء" ونقارن
ذكل مبا يتوفر يف االجنلزيية من ()aerosolize , aerosolized , aerosolization
ولكها حمدثة يف االجنلزيية منذ عام  1944يف حني ان السامكة التارخيية للفظ العريب تعود
اىل ما يزيد  1500س نة( .راجع معجم ادلوحة التارخيي :هبو) .فهل ميكن أأن يس تقر الهباء
لرتمجة aerosol/aérosol؟ ال س امي أأنه بوصفة مفهوما حيتوي ادلالت عىل الصغر،
واخلفاء ،والتطاير ،والالتصاق .ويه سامت داللية تعرب عن صفات يتسم هبا الهباء الناقل
لكوفيد.19-

الواقع أأن املصطلحية العربية تعاين مشالك عدة مهنا أأهنا يف معظم املراحل اعمتدت
هجودا فردية ومل يقع مراجعة تكل اجلهود بغاية التحسني والتجويد ،وورثت هذه الفوىض
واس مترت فهيا .والرتمجة اليوم كام يقول حسن محزة يه أأداهتا البنائية الوحيدة ومصدر
انشاء وتكوين املصطلحات (راجع  .)60 : 2019 ،Hamzéولكن احلاجة ملحة اىل أآلية
تمنيط املصطلح وفقا ألساليب ومقارابت جديدة ،تفيض اىل التوحيد مبعيار موضوعي.
والقضية مفتوحة للمناقشة رمغ ما قد قيل فهيا.
 .3.3الرتمجة املتعرثة:
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ويه حتمل جريرة الرتمجة احلرفية .وجاءت يف التسميات مثل )69( :هتديد حصي:
 .health threat/menace pour la santéفاملقابل العريب اعمتد عىل اس ناد "حصي"
اىل الهتديد .فالرتكيب "هتديد حصي" متناقض يف فهم العرب للغهتم ،وهو شبيه داللي ًا بقوهلم
"ضارة انفعة" .وال أأظن أأن املفهوم ا ألجعمي ميكن نقهل حرفيا اىل العربية دون اختالل يف
الفهم أأو اعتسا لطريقة التعبري العربية .ولو ترمج املصطلح ابالعامتد عىل حرفية الرتكيب
الفرنيسmenace pour la santéلاكن معناه واحضا ومنطقيا "هتديد للصحة" .ومثال
أآخر هو ( )40تدخل اختياري elective procedure/intervention
électiveواملفارقة يه بني لفظيت الرتكيب "تدخل/اختياري" والتدخل ابلعربية ال يكون
اختياراي .والغلبة هنا اكنت للغة الفرنس ية .واملصطلح املناسب هو "معلية اختيارية
أأو جراحة اختيارية" والتعريف اذلي يورده املعجم واحض و ّبني يف هذا املعىن .عىل أأن
املعجم جتنب أأحياان بعض املصطلحات اليت وقعت يف مثل هذا احلرج من الصياغة مثل
ترمجة املعجم الطيب املوحد(صantiserum/sérothérapie )119بـ"مصل ضدي"
فوضع لها املعجم هنا "مصل مضاد" ويه ترمجة أأدق و أأصلح عربيا وعقليا .أأما التعرث يف
التعريفات فنذكر ما مت نقهل نقال مبارشا عن املعامج العامة مثل ()90
"جتنري :Jennerizationمتنيع ابلفريوس املوهن" ولعل تعريف ًايف فقرتني مثل "( أأ) نس بة
اىل العامل والطبيب الربيطاين ادوارد جيرن( Edward Jennerب) انتاج املناعة ضد
املرض عن طريق التلقيح بنوع خمفف من الفريوس اذلي يسبب املرض ".يكون أأقرب اىل
()89
مصطلح
هذا
ومثل
واالفهام.
الفهم

املبفسجة :Janthinobactérium/Janthinobacteriumجنس من اجلراثمي .والك
الرتمجتني متت ابس تعامل ما جسل يف املعامج العامة (انظر معجم املعاين عىل الشابكة) .مل تمت
معلية اس تقصاء يف جمال الاختصاص.
 .0التوليد
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وضع املعجم مودلات سابقة يه قيد الاس تعامل يف أأوساط اخملتصني أأو عىل ا ألقل
جسلهتا املعامج اخملتصة مثل (" )86تَ ْنبِيب" مقابال  .intubationومزية هذا التوليد اذلي
جنده يف املعجم الطيب املوحد (ص )1037أأنه حيقق مجمل مزيات التوليد االصال ي من
حيث يرس املعاجلة ومرونة الاش تقاق ،واالحياء مبكوانت جذره ،وغريها مما يرفع درجة
القدرة عىل احلدس ادلاليل .كام اقرتح املعجم اماته ترمجة  fatality/létalitéوهو توليد
سابق ،اس تقرار يف املعجم الطيب املوحد أأيضا (ص .)727
عىل أأن املعجم يتوفر عىل عدد من املصطلحات ودلها يف اطار اسهامه يف المنو اللغوي
والضبط الاصطال ي للغة العربية.ومن املصطلحات اجلديدة اليت ودلها املعجم ،ومل نقف
علهيا يف سواه ،مصطلح "الـ َمراضة" ترمجة للمصطلح اذلي ورد يف الرتكيب ( )104معدل
املراضة والوفيات morbidity and mortality rate/ taux mobbidité et
.mortalitéومع أأن القضية يه قضية تواضع واتفاق  conventionأأي أأن هذا املصطلح
نظراي ميكن ،اذا أأقرته امجلاعة اللغوية اخملتصة أأن يبقي .اذ أأن "الاصطالح يتطلب االتفاق،
ألن التسمية اجلديدة ال ميكن أأن تدخل حزي اللغة اال اذا اكنت حمل اتفاق أأحصاب هذه
اللغة" (خسارة  .)9 :2008اال أأن هذا املصطلح معليا قد ال جيد طريقه اىل الاس تعامل
العام أأو اخلاص .الس امي أأن مثة بدائل أأكرث جاذبية ويرسا يف الفهم والاس تعامل مثل
"اعتالل" .وهو مصطلح يورده املعجم نفسه يف موضع أآخر منه مقروان بنفس املصطلح
ا ألجعمي (comorbidity/comorbidité )22؛حيث ذكر املعجم "اعتالل مشرتك " و
"مراضة مشرتكة" .وال بد من االشارة أأن احدى مشكت املصطلح العريب كام أأشار
الهيا ا ألمري مصطفى الشهايب يف منتصف القرن املايض يه من انحية من أأن العربية تعاين
من افتقار اىل املصطلحات العلمية ،ولكهنا تعاين ،من انحية أأخرى ،من كرثة املصطلحات

اليت تشري اىل مفهوم علمي واحد( .راجع  .)Sara 2019: 109وبقدر ما يشلك الرتاد
يف اللغة العامة فسحة وثراء ،فانه يف عمل املصطلح مصدر فوىض وارابك ،وسبب يف عدم
ادلقة ،ويف سوء التفامه والتواصل .ولكن قد يفهم من الرتاد يف هذا املرشوع أأن الغاية
منه يه أأن يتاح للمختصني ان يتفقوا عىل احداها .فيكون يف الهناية تبين املصطلح الـ ُم َع ّري
أأو الـ ُمنَ َّمط أأو املو ّحد .وفامي يأأيت (جدول رمق ٌ )2
ثبت بأأمه ما جاء يف ابب التوليد
الاصطال ي يف هذا املعجم.
جدول رمق ( )2بعض املصطلحات املودلة
االجنلزيية
الفرنس ية

مالحظات

املصطلح
املودل
 case fatality rateشائع يف ا ألوساط
taux de létalité
.16
اخملتصة
معدل االماتة
 Intubationشائع يف ا ألوساط
intubation
.86
اخملتصة
تَ ْنبِيب
 Janthinobacterium Janthinobactériumجنس من اجلراثمي
.89
املبفسجة
 Morbidtyمقرتح جديد
morbidité
.22
املراضة
 respirator N95مقرتح جديد
respirateurN95
107
ِ N95منْ َفاس
 Ventilatorمقرتح جديد
ventilateur
.176
ُمنَ ِفّ َسة
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ومن هذه املصطلحات نقف عىل ( )107منفاس.N95فقد جاء تعريفه مقتضبا:
"هجاز لتوفري تنفس صناعي طويل املدى" والتعريف غري دقيق بل لعهل غري صائب.وميكن
تفكيك املصطلح اىل املقابل العربية (منفاس) وهو املودل اجلديد ،والرمق  95مث حر N
ا ألجعمي املضا  .القياس عىل "مفعال" موفق من حيث هو وزن يدل عىل الآةل أأو اجلهاز.
أأما الرمق  95فيدل عىل النس بة املئوية ملا ميكن ان مينعه هذا اجلهاز من ترسب اجلزيئات

اليت يقل جحمها عن  0.3ميكرون .أأما  Nفاختصار يشري اىل خاصية فيه تعىن أأنه غري
مقاوم للزيت "  not resistant to oil / ne résiste pas à l’huileومنة أأنواع
أأخرى تضا الهيا حرو متزي خاصيهتا ،و أأرقام متزي نسب الترسب من خاللها .وابلتايل
لس نا حباجة اىل وضع N95مع املصطلح العريب ونضعها كام يف اجلذاذة املرفقة هنا مضن
املالحظات .واكن ميكن أأن يكتب ما ييل:
جدول ( )3جذاذة مصطلح
اللغة العربية
ِمنْفاس 95الزييت

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

29

املصطلح ا ألجعمي
البياانت
N95
تسمية
repirator
املصطلح
respirateur
N95
التعريف /هو هجاز محلاية التنفس ،مصمم حبيث يناسب بشلك جيد
غرض حتقيق حامية للوجه وترش يح فعال بدرجة عالية للجزئيات
ات
الهوائية.
كاممة ،قناع،
تسميات
أأخرى
تراكيب
أأو أأمثةل
 .1الحظ أأن حوا هجاز التنفس هذا مصممة بشلك
مالحظا
ت غطاء حممك حول ا ألنف والفم .ومن الشائع اس تخدام أأهجزة
التنفس اجلراحية من نوع  N95يف مواقع تقدمي الرعاية الصحية،
ويه مجموعة تتفرع عن أأهجزة تنفس يه أأهجزة التنفس َالو ْ ِهج َّية
الـ ُم َر ِ ّّشة ( ،)FFRsواليت يشار الهيا غال ًبا ابمس أأهجزة التنفس
.N95s
 .2و أأوجه التشابه بني ا ألقنعة اجلراحية و N95sاجلراحية

يه :يمت اختبارها ملقاومة السوائل وكفاءة الرتش يح (كفاءة
ترش يح اجلزيئات وكفاءة الرتش يح البكتريية) وقابلية الاش تعال
والتوافق احليوي -.ال جتب املشاركة يف اس تعاملها أأو اعادة
اس تخداهما.
نتربم من وجود املصطلحات ا ألجعمية واختصاراهتا ،ولكن ا ألحرى أأن يكون
وحنن ال ّ
ذكل الوجود وجود ًا وظيفي ًا يؤدي قمية تفسريية مما يُ َعر ابلكم عىل الكم ،أأو ماوراء
لغوية ،metalanguage/métalangueوليس وجود ًا بنائيا من صلب املصطلح ،ففي
ذكل طريق اىل عدم قدرة العربية عىل التعبري الواحض عن املفهوم بقول عريب .واجلذاذة أأعىل
تبني عن ماكن املزاوجة والاقرتان املقبول.
 .1االقرتاض
يذكر حسن محزة أأن رفاعة الطهطاوي يصف وصول سفينهتم يف هناية القرن التاسع
عرش اىل مرس يليا وكيف أأن ُمح ِلوا يف قارب اىل موضع يسمى – عىل حد عبارة
الطهطاوي " -الكرانتية" .يقصد به "احملجر الصحي" .كام اش تق مهنا فعال هو "يكرتن":
أأي يوضع يف احملجر الصحي(راجع  .)Hamzé, 2019 :61-62وهذا الشلك من أأشاكل
الاقرتاض هو يف الغالب البداية ا ألوىل لنقل بعض املصطلحات اىل العربية .فنحن نقول
اليوم "حاسوب" بعد أأن ظللنا نقول "مكبيوتر" .ونقول ابس تحياء "شابكة" مقابال
لـ"انرتنت" وهكذا .أأما يف هذا املعجم فقد جاء الاقرتاض عىل وجوه ثالثة:
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.1 .5
ا ألول هو ما يسميه املصطلحيون العرب بـ"النَّ ْق َح َرة".واللفظ تركيب مز ي لـ"نقل
احلرو " ا ألجنبية اىل احلر العريب ( .)transliteration/translittérationوقد
أأورد املعجم منه ما يلخصه اجلدول رمق ( )4التايل:

العربية
 .11يب يس

جدول رمق ( )4الاقرتاض ابلنقحرة
الفرنس ية
Vaccin BCG

االجنلزيية
BCG vaccine

يج
 .181فريوس
 .29فريوس
كوروان
 .31كوفيد 19
 .58جينوم
 .63بلوزة
 .17لكوروكني
.77
هيدرولكوروكني
.143
رميديس يفري
 .184ووهان
 .152سارس
 .90جتنري
 .119البنغول

Virus
Coronavirus

Virus
Coronavirus

Covid-19
Genome
Blouse
Chloroquine
Hydroxychloroquin
e
Remdesivir

Covid-19
Genome
Gown
Chloroquine
Hydroxychloroquin
e
Remdesivir

Wuhan
syndrome
respiratoire aigu
)sévère (SRAS
Jennérisation
Pangolin

Wuhan
severe acute
respiratory
)syndrome (SARS
Jennerization
Pangolin
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يف هذا اجلدول نالحظ ثالثة مصطلحات تقليدية مقرتضة يه "يب يس يج يف
( )11و "فريوس" و " كوروان" يف ( .)29ولكها اقرتضت عن طريق ما يسمي ابلنقحرة.
أأما بقية املصطلحات املقرتضة هنا مثل ( )143 ،77 ،17فهيي أأسامء ألدوية ( )184امس

املدينة الصينية اليت بد أأ مهنا الوابء أأو ًال )58( .مراد جملني املس تقر يف املصطلح العريب،
( )90اش تقاق من امس عمل )63( .بلوزة و أأردفت بوزرة ولعهل لفظ قُ ْطري ال يش يع مبعىن
"املعطف" أأو "الرداء" .املقرتض ( )119جعل هل مرادفان هام " أأم قرفة" و "أآلك المنل
احلرشفي" .أأما ( )152فاختصار قار ابلعربية هبذه الصيغة .وقد جعل املعجم للك مهنا
تعريفا خيصه.
 .2.5النوع الثاين من املقرتض هو املقرتض املركب من لفظ عريب ولفظ
أأجعمي .وحيتوي املعجم عىل مجةل من هذه املقرتضات يلخصها اجلدول (رمق )6
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جدول رمق ( )6الاقرتاض املركب
االجنلزيية
الفرنس ية
العربية
blood plasma
plasma sanguin
 .12بالزما ادلم
respiratory syncytial virus respiratoire
 .145الفريوس
virus
syncytial
اخمللوي التنفيس
hypoxemia
Hypoxémie
 .79نقص تأأكسج
ادلم
zymogen
Zymogène
 .188مودل لالنزمي
viralload
charge virale
 .177محل فريويس
viral shedding
 .178افراز فريويس Excrétionvirale
virologist
Virologue
 .179عا ِلم
الفريوسات
virology
Virologie
ِ .180ع ْمل
الفريوسات
oxygen therapy
oxygénothérapie
.117معاجلة
ابلأكسحني

ويالحظ املرء يف هذا اجلدول أأن معظم هذه املركبات ليس من مس تحداثت هذ
املعجم واهنا شائعة يف املعامج اخملتصة اب ألوبئة والطب والصيدةل .وجسلناها هنا فقط
للمساعدة عىل تشخيص قضااي املصطلح العريب واماكنية البحث فيه ،وليست هنة من
هنات املعجم املدروس.
.3.5
أأما النوع الثالث من املقرتض اللفظي فهو اقرتاض هجني .راجع اجلدول رمق ()6
أأدانه س تجد نوع ًا من املزاوجة أأو املزجبني اللفظ العريب واحلر الهجايئ ا ألجعمي.
وهذا النوع من "تَلْ ِتني" النصوص العربية ،أأي تدبيج النصوص العربية ابحلر
الالتيين .وهو أأمر أأخذ يسترشي يف نصوص هذه ا ألايم ال س امي يف النصوص
احلاسوبية والطبية .وهذه قضية حتتاج اىل وقفة خاصة تتجاوز هذه ال ُع َجاةل .لكن ما
حيدث يف هذا النوع من الاقرتاض هو ما ميكن قياسه عىل "النقحرة" ولكن مبعىن بقاء
احلر ا ألجعمي كام هو .فهل نسمهيا جتوز ًا"ال َب ْق َح َرة"()1؟ أأي ابقاء احلرو ا ألجعمية
يف النصوص العربية.
العربية
 .53قناع
FFP2

 .105لقاح
mRNA-1273

جدول ( )6اقرتاض احلر غري العريب
االجنلزيية
الفرنس ية
FFP2 mask
masque
FFP2

Vaccine
mRNA-1273

Vaccine
mRNA-1273

مالحظات
بدون تعريف
وامنا احاةل اىل 163
قناع جرا ي
Surgical
mask
امس لقاح
33
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امس نوع من
N95
respirateur
.107
 respiratorأأهجزة التنفس
N95
ِمنْ َفاسN95
الواقع أأن املشلكة اليت اكنت تطرح يف املايض يه نزوع بعض العرب اىل تيب
حرو ليست من صلب الهجاء العريب؛وذكل للتعبري عن أأصوات ليست من لغة العرب
مثل (  .)p, v, gغري أأن الر أأي اس تقر هبم عىل عدم اللجوء اىل ذكل الهنج ،وامنا التعريب
اب ألصوات العربية ا ألقرب الهيا .ولكن هنا حنن أأمام ظاهرة أأخطر مما اكن يطرح ،قد ال
نس تطيع مناقش هتا تفصي ًال يف هذا املقام .لنقف عىل املداخل الثالثة نتبني االماكنيات
املتاحة يف التعامل معها عربيا.
يف املدخل رمق ( )53ال معىن لبقاء اخملترص  FFPألن املعجم فرس كثري من اخملترصات
ا ألخرى بفكها اىل أألفاظ أأو مجل اتمة ابلعربية .وهنا ميكن ترمجة هذا اخملترص بـ" أأهجزة
التنفس َالو ْ ِهج َّية الـ ُم َر ِ ّّشة" ترمجة لـ  Filtering Facepiece Respiratorsأأو مبصطلح
املعجم "الـ َمنَا ِفس/املن ِفّسات الوهجية املرّشة" .وا ألمر هنا حباجة اىل نظر وحتقيق مرة
ومرتني .أأما املدخل ( ،)107فقد عاجلناه يف تعليقنا عىل اجلدول رمق ( )2السابق اذلكر.
وبقي أأمر املدخل ( )105هو الأكرث تعقيدا .وما اكن للقامئني عىل املعجم أأن يقرتحوا شيئا
وليس فهيم اخملتص يف اللقاحات .وذلكل بقي اخملترص عىل عالته يف العربية .ما نعلمه هو أأن
العربية ترتمج RNAبـ"الران" والرمق يبقى كام هو .وقد يدور النقاش بشأأن  mامللصقة به.
وهذا أأمر جيب أأن يبت بشأأنه اخملتصون يف اللقاحات وليس عىل املرتمجني أأو املصطلحني
ذكل .ملراجعة معاجلة املعجم للمخترصات انظر املداخل (،152 ،148 ،100 ،15 ،1
.)174
 .6اضافات اىل املعجم:
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مل يسجل املعجم الكثري من املصطلحات اليت رافقت ومازالت ترافق هذه
اجلاحئة.وقد أأقر بذكل يف التقدمي ودعا للمساعدة يف االثراء واالضافة .ويه دعوة كرمية البد
من املسامهة يف تلبيهتا .وبلك تواضع اقرتح هنا ثالث طرق ملساعدة مكتب تنس يق
التعريب للميض يف مرشوعة .ونضعها حتت العناوين التالية :اجلذاذات،قامئة مع التعريفات

و أأخريا قامئة ابملصطلحات دون تعريفات ،ودون مقابالت عربية ،احرتاز ًا من الارجتال أأو
املغامرة الفردية.وحتسن االشارة اىل أأن القامئة هنا غري اتمة.
 .1.6اجلذاذات :قب َل تيب أأي مصطلح ،ال بد من "جتذيذ" املعلومات اليت جنمعها عنه
من اللغة العامة أأو اخلاصة .ومبوجب تكل املعلومات يمت التوحيد والتمنيط .ونضع هنا بعض
اجلذاذات مع مكوانهتا ا ألساس ية (مل نضع لك املكوانت املطلوبة يف الصياغة
الاصطالحية) .ونذكرمهنا ثالث مناذج .المنوذج ا ألول اجلذاذة فارعة ،وال حتتوي سوى
أأسامء اخلاانت املطلوب ملء بعضها .وها هو اجلدول رمق ( )7يعرب عن ذكل.
البياانت
تسمية
املصطلح
التعريف/ا
ت
تسميات
أأخرى
تراكيب أأو
أأمثةل
مالحظات

جدول (: )7جذاذة مصطلح
اللغة العربية

املصطلح ا ألجعمي
En.
Fr.
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حيتوي اجلدول ( )8أأدانه مادة أأوردها املعجم ولكن عاجلناها ،من حيث
التعريف ،بطريقة تسهل فهمها وتساعد عىل التوحيد والتمنيط ،ابعتبار أأن التعريف
الاصطال ي يريم اىل اضفاء صورة ذهنية دقيقة عن املفهوم (راجع . )Cabré 1999
واملادة يف اجلدول يه "منفسه" ويه من مودلات املعجم .وان اكن لنا حتفظ عىل هذا
الاش تقاق وقرينه "منفاس" .لكن ليس املقام للتفصيل.

البياانت
تسمية
املصطلح
التعريف/
ات

تسميات
أأخرى
تراكيب
أأو أأمثةل
مالحظة

جدول ( )8منوذج جذاذة مصطلح
اللغة العربية

املصطلح
ا ألجعمي
ventilator
ُمنَ ِفّ َسة
ventilateur
 .1هجاز طيب يس تخدم للمساعدة يف تنفس املرىض اذلين
يعانون من صعوبة يف انتقال الهواء من الرئة والهيا[ .تعريف اضايف]
 .2هجاز يوصل الهواء اىل الرئتني [وخيرجه مهنام] من خالل
أأنبوب يمت وضعه يف الفم أأو ا ألنف أأو أأسفل القصبة الهوائية[.عن
معجم مصطلحات كوفيد]19-
هجار تنفس صناعي/اصطناعي ،مروحة تنفس،
مروحة هتوية
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ال جيب اخللط بني هذا اجلهاز
و"املنفاس respirator/ respirateurاذلي تس تخدم ملنع تسلل
الهباء اىل الفم أأو ا ألنف.
ال جيب اخللط بينه والقناع اجلرا ي surgical
 masque chirurgical/maskحيث ختتلف طريقة امحلاية من
التعرض للهباءبني اجلهازين.
يس تخدم مصطلح " ه ََّواايت" أأحياانً مكراد لـ "
ُمنَ ِفّ َسة " ،غال ًبا يف النصوص غري الطبية.

أأما اجلدول ( )9فيتناول يف جذاتيه مادتني مل تردا يف املعجم هام (فقاعة وموجة).
وهام منوذج ملا ميكن القيام به يف هذا الباب:
جدول ( )9مصطلحان معرفان
اللغة العربية
 .1فُ َقاعَ ٌة

املصطلح ا ألجعمي
البياانت
bubble
تسمية
bulle
املصطلح
تتكون الفقاعة من أأشخاص ليسوا ابلرضورة من نفس ا ألرسة ،ومه
التعريف
اذلين يوافقون عىل انشاء مجموعة معينة ال تكون فهيا اجراءات التباعد
/ات
اجلسدي الزامية .ميكن أأن خيتلف عدد ا ألشخاص املسموح هلم الانضواء
يف الفقاعة من ماكن اىل أآخر .ومع ذكل ،فان الفقاعة يه مجموعة مغلقة؛
أأي أأنه مبجرد تشلك الفقاعة ،ال ميكن تغيري أأعضاهئا ،وال ميكن أأن يكونوا
جزءا من فقاعة أأخرى.
ً
جتمع حمدود ،مجموعة مغلقة
تسميات
أأخرى
 social
فقاعة اجامتعية
تراكيب
bubble/bullesociale
فقاعة من عائلتني
أأو أأمثةل
 two-family
فقاعة من أأرستني
bubble
 twohousehold bubble
wave
 .2موجة
vague
املوجة يه الشلك املفاجئ اذلي حدثت فيه اجلاحئة وانترشت يف
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مالحظة
تسمية
املصطلح
التعريف

العامل .ومسيت املوجة ا ألوىل .وهناك توقعا حبدوث موجة اثنية يزداد فهيا
انتشار العدوى.
تسميات
أأخرى
املوجة ا ألوىل /الثانية؛ املوجة
تراكيب
ا ألويل/الثانية من العدوي
أأو أأمثةل
مالحظة
يف مرحةل البناء املصطلحي ،ال يشرتط أأن متتلئ لك خاانت اجلذاذة .ولكن البد
من أأن حتتوي عىل ما يساعد عىل اختاذ القرار ابلتوحيد والتمنيط.
قد جاء التعريف سواء يف املعجم املدروس أأو يف هذه الامنذج ليضع يف حزي واحد
ثالثة أأنواع متاكمةل من التعريفات يه ( أأ) التعريف املعجمي lexicographical
التعريف
و(ب)
،defnintion/définition
lexicographique
املوسوعي ،encyclopedical definition/définition encyclpédiqueو(ج)
terminological
definition/définition
الاصطال ي
التعريف
 .terminlologiqueورمغ السامت المتيزيية بيهنا اال أأن العالقة تاكملية وحتددها
الاحتياجات التطبيقية املرتبطة ابملنجز التأأليفي من حيث احلجم والغرض ووس يةل النرش
(راجع  )Larivière, 1996 :405اذلي ينقل عن أألن راي  Alain Reyقوهل ان
التعريف الاصطال ي هو نوع من "التوافق بني التعريف املعجمي والوصف املوسوعي
وابلتايل فان املامرسة الاصطالحية تلحق ابملعجمية اخملتصة" .وهذا المنوذج صاحل أأن حيتل
ماكنه يف صفحة مكتب التنس يق يف مرحةل االعداد عىل ا ألقل ،وبذكل خيرج املكتب عن
السمت التقليدي يف مقاربة املصطلحات والعمل املكتيب املغلق عىل املعنيني.
38
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.2.6

قامئة مع التعريفات

هذه قامئة مبا ميكن أأن يضا اىل املعجم من مصطلحات ذات صةل بكوفيد ،19-مع
مقرتح للتعريف أأو س ياق يسهل معلية اندماج املصطلح يف اخلطاب .والر أأي أأن نضع للك
مهنا جذاذة تُسجل فهيا اكفة املكوانت كام رشحنا يف اجلداول ( )9-7أأعىل.
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جدول رمق ( )10بعض ما فات املعجم مع مقرتح بعنارص تعريف
االجنلزيية
الفرنس ية
عنارص تعريف/س ياق
العربية
self-monitoring Autosurveil
االرشا عىل تطور
ارشا
lance
اذلايت ا ألعراض (س ياق)
immunitycertifica certificat
وثيقة تفيد أأن الشخص
افادة مناعة
te
d’immunité
املعىن هبا دليه مناعة ضد
وثيقة مناعة مرض مع ٍد معني( .تعريف)
immunity
passeport
passeport
d’immunité
بغرض السفر
anosmia
anosmie
ال َف ْقد اللكّ ّي أأو اجلُز ّيئ
خُشَ ام،
فَ ْقد [فقدان] حلاسة ّ
الشم (تعريف)
الشم
ageusia
agueusie
ال َف ْقد اللكّ ّي أأو اجلُز ّيئ
[ ُذ َواق]،
فَ ْقد [فقدان] حلاسة التذوق(تعريف)
التذوق
chain of
تتكونسلسةلانتقااللعدومىن chaîne de
سلسةل
transmission of
transmission
انتقال العدوى س تةروابط:
العامالملعدي،واملس تودع،و infection /infection de l'infection
transmission chain
بوابةاخلروج،وطريقةالانتقال،
وبوابةادلخولواملضيفاملس تعد.
(تعريف)
epidemiccurve
مقة املنحى الوابيئ/قعر courbeépi
املنحى
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الوابيئ املنحى الوابء (س ياق)
وس يةل اضافية تغطي
َ َّّمَكمة ِ /لثَام
الفم وا ألنف ملنع انتقال الرذاذ
يف احلاالت اليت يكون فهيا
من املس تحيل تطبيق تدابري
التباعد اجلسدي.
حرشة أأو انقل  ي يقوم
انقل
بنقل العامل املعدي من
خشص مصاب اىل خشص
معرض لالصابة أأو اىل
طعامه أأو حميطه املبارش.

démique
couvrevisage

face covering/
cloth face covering

Vecteur

Vector

 .3.6قامئة اضافية ابملصطلحات اليت حيسن الاش تغال علهيا مضن معجم كوفيد  19-يف
املرحةل القادمة من اعادة النظر يف املعجم املدروس .عىل أأننا حتاشينا تقدمي مقرتح عن
املقابل العريب ،كام س بقت االشارة -حتش يا لالرجتال واملغامرة الفردية .والر أأي هو كام يذكر
اخملتصون أأن حيتوي فريق وضع املصطلح الطيب عىل فئتني عىل ا ألقل ،مفن هجة يكون فهيم
اللغويون واملرتمجون واملصطلحيون ،ومن هجة اثنية ا ألطباء واملعنيون ابملهن الطبية (Sara,
.)2019:115وهذه اجلاحئة حتتاج ،يف الواقع ،اىل أأكرث من فئة من اخملتصني من ذي
السلطة املعرفية املشهود هبا علميا و أأاكدمييا ومعليا  authoritativeبعيدا عن طابع
"الارجتال" اذلي قد يقوم به ذو النوااي الطيبة من الهواة أأو غري املش تغلني يف حقول
الرتمجة واملصطلحية واملعجمية وبغيات املش تغلني يف اجملال الطيب والعاليج .ان ميدان
الاختصاص املعين به معجم كوفيد 19-يتجاوز هؤالء اىل طيف أأوسع.
40

جدول( )11قامئة اضافية (عشوائية) مما مل يرد يف "معجم مصطلحات كوفيد( "19-غري
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)اتمة
الفرنس ية
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االجنلزيية
betacoronavi
rus
chain of
infection
contact
listing
contact
listing
contagiousne
ss
elbow bump

infectious agent

emergency
assistance
foot shake

aide d’urgence

fourteen
days
go under
lockdown
health care
system
saturation

quatorzaine

health
system

saturation du
système de santé

chaîne de l'infection
établissement de la
liste des contacts
recensement des
contacts
contagiosité
coude-à-coude

salut du pied

confiner
saturation du système
de santé

االجنلزيية

الفرنس ية

infectious agent infectieux
agent
hot zone zone chaude
red zone

zone rouge

travel
bubble
travel
corridor
free travel
zone
cold zone

zone de
déplacement libre
zone de voyage
libre
zone de voyage
libre
zone froide

green
zone
warm
zone
yellow
zone
virulence

zone verte
zone tiède
zone jaune
Virulence

volatility Volatilité
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saturation
isolation blouse d'isolement
gown

health
emergenc
y
laboratory confirmation
state of
confirmatio enlaboratoire
health
n
emergenc
y
laboratory- casconfirméenlabora intensive
confirmed toire
care unit/
case
ICU
lift the
déconfiner
intensive
lockdown
care
lock down confiner
wage
subsidy
locked
confiné
temporary
down
wage
subsidy
mobile
clinique de dépistage soutien
screening mobile
du
clinic
revenu
physical
barrière physique
soutien
barrier
du
revenu à
long

urgence sanitaire
Etatd'urgence
sanitaire
unité de soins
intensifs/ USI
Soinsintensifs
subvention
salariale
subvention
salarialetemporair
e
income support
long-term income
support
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primary
case
probable
case
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sanitizer

terme
casprimaire
temporary
income
support
cas probable
health
care
system
saturatio
n
threshold
désinfectant
health
system
saturatio
n
threshold
clinique de dépistage recession

soutien du
revenutemporaire
seuil de saturation
du système de
santé

seuil de saturation
du système de
santé

screening
clinic
secondary cassecondaire
case
selfautosurveillance
monitoring

Recession

surge
capacity
surge

Rouvrirl'économie

contact
tracing
reopen
the
economy
capacité de
restart the
mobilisation
economy
Capacitéd'intensifica travel

recherche des
contacts
Redémarrerl'écono
mie

restriction de
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tion

capacity

restrictio voyage
n
suspect case cas suspect
convalesce plasma de
nt
convalescent
plasma
.7مالحظات ختامية:
ومع الآنية اليت حتمكت يف اعداد هذه ادلراسة ،والطبيعة الاس تعجالية الجنازها،
فاننا نس تطيع أأن نزمع لها أأهنا حاولت أأن تصف وحتلل ابجياز القضية املصطلحية العربية يف
اطار اشاكلية يه أأكرب من أأن يمت الوقو علهيا يف مقال أأو حىت يف دراسة واحده .ولكن
مل تغب عن زاوية الرؤية يف هذه ادلراسة ا ألراكن الثالثة للمصطلحية من حيث يه ،من
هجة ،مجةل من املامرسات والطرق اليت تس تخدم يف مجع ووصف وعرض املصطلحات،
ومن هجة اثنية ،يه مجةل من ا ألقوال واحلجج والاس تخالصات اليضاح العالقات بني
املفاهمي واملصطلحات ،ويه يف ا ألخري قامئة املفردات اخلاصة حبقل علمي حمدد (راجع
 Kageura,2015 : 45و  )Bouker 2015:304هو هنا كوفيد  19اذلي جعلناه
منوذجا ملناقشة قضية املصطلح العريب.
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مل يرش املعجم اىل القضااي املهنجية املرتبطة خبصوصية املرحةل اليت صاغ هبا
املصطلحات ومل يرش اىل صفات وماكنة من سامه يف املعجم حبيث يتحول اىل سلطة قرار
اصطال ي ال س امي أأن املعامج املوحدة متر عرب أآلية اقرار مشرتكة (راجع Sara : 2019:
 ، )130وان اكنت ذات طابع اداري غالبا اال أأهنا تقتيض التصديق يف مؤمتر التعريب
اذلي يعقد دوراي وتعرض عليه املعامج املوحدة لالقرار غالبا .كام مل يرش املعجم اىل لغة
الصحافة ،وال اىل املصادر الطبية اليت اعمتد علهيا يف مجع املادة والتعاريف؛ الس امي أأن
التعريف جيب أأن يكون ساراي بني املس تعملني ،وليس قرارا اصطالحيا ،وغالبا ما يس بق
اس تعامل املصطلح الوضع الاصطال ي.

عىل الرمغ من لك ما قيل ،اال أأن اجناز مثل هذا العمل حيسب للمكتب وطامقه
يف ظر طارئ اكذلي تعيشه االنسانية اليوم .وال شك أأن مراجعة املعجم من حيث
الاش امتل ،واعادة صياغة بعض املصطلحات ،والتحقق من االحاالت املتبادةل بني بعض
املصطلحات ،وكذكل صياغة تعريفات ذات قمية علمية ومعلية وتداولية،والوقو أأمام ما
اس تحدث من العبارات وا أللفاظ العربية هبذا الشأأن .ولكها مما ميكن القيام به يف غضون
ا ألايم والشهورالقادمة .كام أأن املعجم حباجة اىل سلطة اختصاص تتبدى من خالل
التعريف ابملشاركني واالفصاح عن سلطهتم املعرفية يف ميادين الرتمجة واملصطلح واملعجم
والطب وجماالت أأخرى مرتبطة هبذه اجلاحئة ،اىل جانت املساعدين يف امليادين
واملاكتب.كام ان العمل الرمقي يتيح للمكتب اماكنية الاس تعانة بعدد كبري من الباحثني يف
هذا املعجم أأو يف سواه .وتكل قضية أأخرى.
ويف ا ألخري ،البد من الاعتذار أأن هذه ادلراسة مل تأأت عىل جل القضااي اليت
ميكن أأن يثريها مثل هذا املعجم الهام ،عىل صغر ِج ْرمه ،ولكن حس هبا أأهنا سل ّطت الضوء
عىل أأمه مفاصل القضية ،وبسطت أأوهجها وصفا وحتليال ،و أأبدت بعض املقرتحات اليت من
شأأهنا ادلفع قُدما ابلقضية الاصطالحية العربية .مازلنا حنتفظ ابلكثري مما ميكن أأن يقال
أأو يعمل خلدمة هذا املعجم .دامت لمك/ن الصحة والعافية.
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2.2املراجع بغري اللغة العربية :
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وباء كورونا املستجد وتأثريه يف البحث يف جمال الرتمجة الشفوية
وممارستها بني العربية واإلسبانية
جامعة ب .كومياس -إسبانيا
د .مهنا سلطان

سنتطرق يف هذه الورقة اىل تأأثري وابء كوروان املس تجد يف البحث يف جمال
الرتمجة الشفوية ،وممارس هتا بني العربية واالس بانية حبيث سرنكز عىل ثالثة حماور
رئيسة يه:
 .1وضع البحث العلمي يف جمال الرتمجة الشفوية بعد تفيش وابء كوروان
املس تجد.
 .2كيف سيتأأثر البحث العلمي يف حقل الرتمجة هبذا الوابء يف املس تقبل،
وخاصة ابلنس بة اىل الزوج اللغوي عريب-اس باين؟
 .3تقدمي بعض النتاجئ والتوصيات للمش تغلني هبذا التخصص هبد مواهجة
التغريات املس تقبلية يف هذا احلقل.
)1
املس تجد.

وضع البحث العلمي يف جمال الرتمجة الشفوية بعد تفيش وابء كوروان

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

49

أأوال :قد طال الوابء أأغلب دول العامل و أأثر بشلك مبارش يف قطاعات عديدة؛ حصية
واقتصادية واجامتعية وتعلميية .لهذا انصبت هجود ادلول فيكبح انتشار هذا الفريوس
ومواهجة أآاثره السلبية عىل هذه القطاعات ،وخصصت يف سبيل ذكل الكثري من ا ألموال.
أأيضً ا ،تسابقت بعض املؤسسات احلكومية واخلاصة اىل دمع مرشوعات حبثية ليس يف
اجملال الصحي حفسب ،وامنا كذكل يف عدة جماالت اجامتعية وتعلميية وثقافية ،من بني حقول
أأخرى.

أأذكر عىل سبيل املثال ال احلرص :املرشوعني اذلين أأعلنت عهنام املفوضية ا ألوروبية يف
هذا الس ياق ،أأحدهام ذو طابع حصي والآخر اجامتعي واقتصادي بعنوانˮ:التأأثريات
السلوكية والاجامتعية والاقتصادية لالس تجابة لتفيش فريوس كوفيد .“19
من انحية أأخرى ،أأعلن لك من مؤمتر رؤساء اجلامعات االس بانية ( ،(CRUEواجمللس
ا ألعىل للبحوث العلمية (،)CSICومرص سانتندير ()Banco Santanderعن انشاء
صندوق ي ُسمى" :جتاوز الكوفيد  ،"19يضم هذا الصندوق  8,5مليون يورو وهيد اىل
تقدمي منح ومساعدات للمشاريع البحثية اليت هتد اىل كبح هذا الوابء ،ومعاجلة أآاثره
السلبية يف اجملاالت الصحية والتعلميية والاجامتعية .أأيضا ،قامت اب ألمر ذاته مؤسسات
أأخرى ،مثل :رامون ا .اكخال ( ،)Ramón y Cajalوخوان دي ال ثيرياب (Juan de la
،)Ciervaو"يب يب أأويب أآه" ( )،BBVAوال اكيشا ( )LaCaixaوغريها.
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وفامي يتعلق ابجملال اللغوي ،فقد سعى العديد من الباحثني اىل مجع مفردات لغوية حول
هذا الوابء ابللغات اخملتلقة اليت يتقنوهنا ،كام تسابقوا اىل انشاء معجامت حول مصطلحات
الكوفيد  .19ويف هذا الس ياق ،جيدر االشارة اىل معجم مصطلحات الكوفيد( 19اجنلزيي-
اس باين) ،وهو مرشوع مشرتك بني ترمييداك وكوس ناوتس ()Tremédica-Cosnautas
وقام ابعداده ثالثة من اخلرباء املمترسني يف الرتمجة الطبية مه :ماراي بريونياك ساالدريغاس،
وفريانندو انابرو ،وابث غوميث بوييدو ،أأو معجم مصطلحات كوفيد ( 19اجنلزيي-فرنيس-
عريب) الصادر عن املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ابلرابط ،والك املعجمني صدر يف
شهر مايو  .2020أأيضً ا ،لصاحب هذه الورقة معجم ثنايئ اللغة ˮاس باين-عريب“ خاص
مبصطلحات الكوفيد ،19وهو قيد النرش .وقط ًعا هتد أأغلب هذه املعجامت اىل دمع
الرتمجة التحريرية والشفوية يف احلقلني؛ الطيب بصفة خاصة ،والصحي بوجه عام .وهبذا
ميكن الاس تنتاج بأأن البحث يف الرتمجة بعد تفيش وابء كوروان املس تجد يتبىن الاجتاه حنو
اثراء املعجامت ثنائية اللغة املتخصصة يف ا ألوبئة وا ألمراض املعدية عىل وجه التحديد.
و أأشري هنا اىل ا ألعامل ذات املداخل املعجمية اليت تُنرش عرب منصة الكرتونية ،وختضع
للمراجعة والتحديث بصفة مس مترة.

اثن ًيا :تأأثرت الرتمجة الشفوية بشلك عام وترمجة املؤمترات بشلك خاص ابنتشار هذا
بيان مشرتك عن لك من الرابطة ادلولية
الوابء .ويف هذا الس ياق ،صدر يف مارس ٌ 2020
ملرتمجي املؤمترات (،)International Association of ConferenceInterpreters
والرابطة ادلولية ملرتمجي لغة االشارة ( Association of
 ،)SignLanguageInterpretersوالاحتاد ادلويل للمرتمجني( International
 ،)Federation of Translatorsيوحض َوق َع هذا الوابء عىل همنة الرتمجة .انضمت يف
وقت الحق اىل هذه القامئة مؤسسات أأخرى معنية ابلرتمجة ،مثل :امجلعية االس بانية
للمرتمجني التحريريني والشفويني واملدققني ( SpanishAssociation of Translators,
 ،)Proofreaders and Interpretersمث أأعقب ذكل وقفة احتجاجية يف مطلع يونيو
 2020لأكرث من  1200مرتمج من العاملني بدوام جزيئ يف املقر الرئييس لالحتاد ا ألورويب
يف العامصة البلجيكية بروكسل.
وهبد مسايرة هذا الوضع اجلديد عادت العديد من الرشاكت املعنية هبذا احلقل اىل
تقدمي خدمة الرتمجة الفورية عن بُعد ،مس تفيدة بتكنولوجيا املعلومات يف هذا اجملال.
ووصل ا ألمر اىل أأن بعضها يف اس بانيا؛ مثل ثيساورو للرتمجة (Zesauro
—)Traduccionesعىل سبيل املثال— وقَّعت ˮميثاق العمل عن بُعد “2020اذلي
تبنته مؤسسة ماس فاميليا) ، (Más Familiaوانضمت اليه أأكرث من  75رشكة اس بانية
عامةل يف جماالت خمتلفة ،مما يعين أأن هناك اجتاهًا حنو تقدمي خدمات الرتمجة الشفوية —ال
س امي الفورية مهنا— عن بُعد ،وهو ا ألمر اذلي من شأأنه أأن يزيد الاهامتم ابلبحث يف
تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف جمال الرتمجة الفورية دلمع هذا الاجتاه اجلديد.
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اثلث ًا :ر أأينا تضافرا جلهود البحث العلمي من ختصصات خمتلفة لتحقيق هد واحد وهو
الانتصار عىل فريوس كوروان املس تجد .نذكر عىل سبيل املثال :صفحة الويبˮكورد“ 19
) ،)CORD19ويه عبارة عن قاعدة بياانت مفتوحة ختدم البحث يف جمال الكوفيد19
وتضم أأكرث من  24أألف حبث حول هذا الوابء .شارك يف اعداد هذه القاعدة متخصصون
يف جماالت متباينة ،مثل :الطب واللغة وتكنولوجيا املعلومات ،مما يعزز اماكنية تضافر

التخصصات البحثية اخملتلفة مس ً
تقبال لتحقيق هد معني .وهبذا فاذا اكنت الرتمجة تتسم
بكوهنا بينية التخصص ) ،(interdisciplinarفالبحث حول الرتمجة أأيضً ا رمبا سيتعمق
قري ًبا يف الطابع بيين التخصص ،ال س امي يف جماالت العلوم التطبيقية.
راب ًعا :فامي يتعلق ابالجراءات الشلكية للبحث العلمي بعد انتشار وابء الكوفيد،19
شاهدان يف أأعقاب اندالع هذه ا ألزمة الصحية عددًا من اجلامعات يف اس بانيا وخارهجا
تسمح مبناقشة البحوث العلمية —وعىل ر أأسها أأطروحات ادلكتوراه— عن بُعد ،و ُعقد
عد ٌد من املناقشات عىل هذا النحو يف جامعات اس بانية ،مثل :اكنتابراي واشبيلية
وكومبلوتنيس وال أأوتونوما دي مدريد واببلو دي أأوالفيدي ،وغريها .أأيضً ا ،ابلطريقة ذاهتا
ٌ
وفرق حبثية خمتلفة ،وسامهت تكنولوجيا
اجامتعات علمي ٌة
ُعقدت
لباحثني من جامعات ٍ
َ
االتصال يف تذليل عقبات هذا التواصل وتبادُل وهجات النظر حول العديد من اجلوانب
مؤرشا عىل تقبل هذا النوع من املناقشات يف
البحثية والعلمية .رمبا يكون لك ذكل ً
املس تقبل القريب ،وتوس يع ُأطر التعاون بني الفرق البحثية املتخصصة يف جمال الرتمجة
الفورية واسهاهما يف املناقشات واحلوارات الأاكدميية والعلمية ،وهذا ليس داخل ال ُقطر
الواحد حفسب ،وامنا بني ادلول والقارات اخملتلفة ،وذكل يف اطار عوملة املعرفة والبحث
العلمي.
 )2كيف سيتأأثر البحث يف جمال الرتمجة هبذا الوابء يف املس تقبل ،وخاصة ابلنس بة اىل
الزوج اللغوي اس باين-عريب؟
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بعد هذا التحليل املقتضب لوضع البحث العلمي يف جمال الرتمجة الشفوية بشلك عام
والرتمجة الفورية عىل وجه التحديد بعد انتشار فريوس كوروان املس تجد ،ميكننا أأن نتوقع
ماييل:
أأ ًوال :زايدة الاهامتم ابلبحث يف الرتمجة العلمية بشلك عام ،والطبية والصحية بصفة
خاصة ،بغرض سد احلاجة اىل نقل العلوم الطبية بني اللغات اخملتلفة اليت تأأثرت مجيعها
ابلوابء ذاته .وابملناس بة فان البحث يف جمال الرتمجة الطبية بني العربية واالس بانية ال يزال
اندرا؛ اذ تبلغ نسبته أأقل من  %2مقارنة ابلبحث يف الرتمجة القانونية ،عىل سبيل املثال،
ً

و أأان هنا أأحتدث بصفت يقري ًبا من التخصص يف الرتمجة الطبية بني االس بانية والعربية.
أأيضً اِ ،مهْن ًيا يُتوقع أأن تتضاعف املؤمترات الطبية اليت س تحتاج اىل الرتمجة الطبية ،وقد
بد أأت بعض هذه املؤمترات يف الانطالق فعل ًيا ،حسب معلومايت.
اثن ًيا :نعمل مجي ًعا أأن اذلاكء الاصطناعي بد أأ يس تحوذ عىل مساحة واسعة يف جمال
الرتمجة سواء التحريرية أأو الشفوية .ذلكل يُتوقع أأن هيمت الباحثون بعمل دراسات يف هذا
احلقل وبشلك أأخص يف اس تخدام التكنولوجيا وتطبيقاهتا عىل الرتمجة ،وحتديدً ا يف دراسة
الظواهر اليت س تنتج عن تقدمي خدمة الرتمجة الفورية عن بُعد ،سواء من الزاوية التقنية
أأو اللغوية أأو حىت من زاوية تأأثر سوق العمل بتقدمي هذا الشلك من الرتمجة الشفوية.
اثلث ًا :رمبا تزيد اخملصصات املالية املوهجة للبحث العلمي يف جمال الرتمجة التحريرية
والشفوية بشلك عام ،سواء من جانب املؤسسات احلكومية أأو اخلاصة .فعوملة ا ألزمة
الصحية الراهنة والاجتاه اىل حلها بشلك جامعي جيعل من الرتمجة ً
عامال أأساس ًيا يف
التواصل وتبادل الآراء والنتاجئ ووضع احللول .ولهذا فاعداد املرتمج املتخصص يف هذا
الباب غري السهل يقتيض توفري أأدوات ومعايري علمية مجيعها وليدة البحث العلمي.
راب ًعا ،فامي خيص املامرسة ،فاس مترار تقدمي خدمة الرتمجة الشفوية عن بُعد س تكون هل
جوانبه االجيابية وجوانبه السلبية .أأما اجلوانب االجيابية مفن بيهنا مواكبة التقدم والاس تفادة
من املزااي اليت تقدهما تكنولوجيا املعلومات ،ومتكني املرتمج من موامئة الزتاماته املهنية
وا ُلرسية والعمل من مدينته يف الغالب .وهبذا ،لن يكون املرتمج حباجة اىل تكبد املصاعب
اليت ترتتب عىل السفر والانتقال .أأيضً ا ،من بني اجلوانب االجيابية لهذه الظاهرة سهوةل
احلصول عىل خدمات الرتمجة اىل اللغات النادرة اليت يتحدهثا ا ألقليات ،اذ ميكن
للمش تغلني هبذه اللغات أأن يقدموهنا من بالدمه.
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يف املقابل ،وفامي يتعلق ابجلوانب السلبية لهذه الظاهرة ،رمبا تكون املشكت التقنية
وانقطاع تغطية االنرتنت عائقًا أأمام تقدمي الرتمجة الشفوية عن بُعد .أأيضً ا ،سو جيد
املرتمجون الفوريون يف مناطق مثل أأورواب ،والوالايت املتحدة ا ألمريكية ً
مثال أأنفسهم يف
منافسة غري عادةل مع مقديم هذه اخلدمة يف افريقيا ،ودول الرشق ا ألوسط؛ اذ أأن

اخنفاض مس توى املعيشة يف بدلان مقارنة ببدلان أأخرى ،وتباين أأسعار العمالت بني
ادلول ،واختال الالزتامات الرضيبية س يؤدي بطبيعة احلال اىل معروض أأسعار غري
متاكئف متا ًما.
من هجة أأخرى ،قد تُتاح مداخالت املشاركني يف املؤمترات قبل انعقادها بكثري يف
صورة تسجيالت ،مما س يدفع بعض الرشاكت —رمبا— اىل تفريغها كتاب ًّيا مث ترمجهتا
صوت ًيا ،وهذه طريقة قد يلجأأ البعض الهيا هبد الهروب من حتمل نفقات الرتمجة الفورية
املرتفعة مقارنة ابلرتمجة التحريرية أأو ادلبلجة أأو السرتجة.
ابلطبع سو يتأأثر الزوج اللغوي العريب-اس باين مبا تتأأثر به ا ألزواج اللغوية ا ألخرى
نتيجة لهذا الوضع اجلديد .لكن الرتمجة الشفوية يف جمال ا ِخلد َمات العامة —احلقل الأكرث
استيعااب للمتخصصني يف هذا الزوج اللغوي— رمبا تكون عص َّي ًة يف البداية عىل استيعاب
ً
خدمة الرتمجة عن بُعد ،ال س امي يف احملامك ومراكز الرشطة واملستشفيات اليت يؤدي فهيا
املرتمج خدمة الرتمجة و أأ ً
عامال اداري ًة أأخرى.
 )3ويف اخلتام أأقول:
 .1ال شك أأن همنة الرتمجة قد تأأثرت بشلك مبارش ابلظرو الصحية العاملية الراهنة
نتيجة لوابء كوروان املس تجد .لهذا سيتجه جزء كبري من البحث يف جمال الرتمجة اىل علوم
الصحة ،وعلوم التكنولوجيا ،وتطبيقاهتا يف الرتمجة.
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 .2هناك اجتاه عام ،سواء عىل املس توى احلكويم أأو اخلاص ،اىل دمع البحث يف هذه
اجملاالت ،وتشكيل فرق حبثية حملية ودولية من التخصص الواحد أأو من التخصصات
اخملتلفة.
 .3جاءت الرتمجة الفورية عن بُعد ليك تس متر طو ًيال،وسرتحب أأرضً ا عىل حساب
الرتمجة احلضورية ،وس يعمل البحث العلمي عىل حتسني جودهتا ،وتذليل الصعوابت اليت
جتاهبها.

 .4اذا اكنت الرتمجة يف اجملال الطيب همم ًة جدً ا ،فاهنا أأصبحت ابالضافة اىل ذكل
رضورية يف ظل ما تفرضه النوازل الصحية العاملية يف الوقت الراهن.
ذلكل أأويص مبا ييل:
 ا ألخذ بعني الاعتبار هذه التغريات اجلديدة يف جمال الرتمجة ،سواء فامي خيص
البحث أأو املامرسة.
 الاجتاه اىل التخصص يف الرتمجة العلمية واىل التعمق يف تطبيقات تكنولوجيا
املعلومات والتواصل عىل هذا اجملال.
 التعايش مع الوضع اجلديد واملرونة يف التعامل معه ،ومواصةل التكوين العلمي
واملهين ،واضافة املزيد من اللغات اىل معار املرتمج.
 العمل عىل نقل العلوم التجريبية ،وعلوم احلياة خباص ٍة اىل اللغة العربية.
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الرتمجة :صمود يف زمن اجلائحة
أ :كهينة محيدي

جامعة اجلزائر  -اجلزائر

حل عام  2020حامال معه مفاجأآت مل تكن يف احلس بان .ففي أأواخر س نة 2019
ّ
توهجت أأنظار العامل اىل الصني ،وابلضبط اىل مدينة ووهان ،حيث ظهر فريوس جديد
اصطلح عىل تسميته فريوس كوروان  ،Coronavirusويه تسمية مش تقة من اللكمة
الالتينية  ،Coronaاليت تعين التاج .ذلا يس ّميه البعض الفريوس التايج لكن تبقى تسمية
فروس كوروان الأكرث ش يوعا .وهو املسبّب ملرض أأطلقت عليه منظمة الص ّحة العاملية امس
كوفيد (Covid 19) 19وهو اختصار لتسمية Coronavirus disease 19مبعىن مرض
فريوس كوروان ،و أأضيف الرمق  19نس بة لعام  .2019ومع بداية س نة  2020بد أأ الفريوس
ينتقل من بدل لآخر ومن قارة ألخرى .لتصنّفه منظمة الصحة العاملية يف  11مارس 2020
جاحئة .Pandemicورسعان ما انترش انتشار النار يف الهش مي.ليح ّل الرعب يف العامل
بأأرسه ،فأأغلقت ادلول حدودها وعُّلقت الرحالت وتوقّفت املصانع و ّ
احملالت .وبد أأ العامل
حييص االصاابت والوفيات املزتايدة يوما بعد يوم .ومنذ بداية ظهور الوابء ،توقّع احمللّلون
أأن تفيش املرض ميكن أأن ميث ّل حدث البجعة السوداء ، Black Swan Theoryوهو
مصطلح يس تخدم لوصف حدث مفاجئ هل عواقب وخمية وغري متوقّعة.
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وقد صاحب انتشار هذا الوابء ّ
مست خمتلف اجملاالت اكالقتصاد والس ياسة
تغريات ّ
والصناعة والتجارة والس ياحة يف العامل بأأرسه .كام تأأثّرت امليادين ا ألدبية واللّغوية يه ا ألخرى
هبذا الوابء فقد ّ
تعطلت دور النرش واجلامعات وغريها يف خمتلف دول العامل تبعا الجراءات
احلجر .وجمال الرتمجة بأأنواعه ،شأأنه شأأن لك اجملاالت ا ألخرى مل يبق مبنأأ عن هذه ّ
التغريات
مست العامل ،ذكل أأنه نشاط مصاحب للك اجملاالت ا ألخرى .فاىل أأي درجة تأأثّر
اليت ّ
جمال الرتمجة بأأنواعه ّ
ابلتغريات احلاصةل يف العامل بأأرسه يف هذه الفرتة؟ هل توقّف نشاط
املرتمجني والرتامجة يف زمن احلجر الصحي االجباري اذلي ُط ّبق يف بعض ادلول برصامة
جعلت أأغلب النشاطات تتوقف متاما أأم أأن ّه بقي صامدا رمغ الظرو ؟
تساعد الرتمجة عىل تسهيل التواصل بني ا ألشخاص من خمتلف البالد والثقافات
وتكتيس أأمهية ابلغة يف ش ىت اجملاالت اليت ترافقها وقد تصل أأمهيهتا اىل انقاذ ا ألرواح يف

ظل تفيش فريوس كوروان وتزايد أأعداد املصابني .فنظرا ألنه ينترش بسهوةل يصبح التواصل
ادلويل أأكرث أأمهية من أأي وقت مىض .وقد تأأثّر جمال الرتمجة كغريه من نشاطات االنسان
جراء اختاذ اجراءات الوقاية من اجلاحئة.
ابلتغريات احلاصةل يف العامل ّ
ومن مظاهر هذا التأأثر جند يف البداية جمال التعلمي ،حيث صارت دروس الرتمجة تُقدّم
التخصصات ا ألخرى
عن بعد ،فقد توقّفت ادلروس ابجلامعات ومعاهد الرتمجة شأأهنا شأأن ّ
تطبيقا الجراءات احلجر الصحي يف أأغلب دول العامل ،لتصبح وسائل التكنولوجيا احلديثة
س يدة املوقف واملنقذ لطلبة و أأساتذة الرتمجة عىل حد سواء.
كام نلمس أآاثر هذا التأأثّر من خالل غلق ماكتب الرتمجة املعمتدة تطبيقا الجراءات
الوقاية من الفريوس .وكذا توقّف نشاط العديد من الرشاكت ادلولية يف أأغلب بدلان العامل
واليت اكنت الرتمجة فهيا أأساس لك التعامالت ابالضافة اىل توقّف الرحالت اجلوية
والبحرية بني خمتلف دول العامل مما يقلّص من احلاجة ملرتمجني سواء يف اجملال الس يا ي أأو
جماالت العمل.
من هجة أأخرى حيتاج جمال الص ّحة يف العامل اىل خدمات لغوية سلمية ودقيقة مما
يس تدعى تكيُّف املرتمجني ،سواء اكنوا حتريريني أأوشفويني ،برسعة مع التحدّايت اللغوية
اليت فرضها فريوس كوروان .كام تس تدعي احلاجة اىل ترمجة التقارير والنرشات اخلاصة برفع
مس توى الوعي جتاه جاحئة كوفيد  19بني أأفراد اجملمتع وخمتلف الشعوب ،خاصة تكل
الصادرة عن منظمة الص ّحة ادلولية.
وتظهر أأمهية الرتمجة الطبية خالل هذه الفرتة يف حتقيق التواصل الف ّعال بني ادلول
بأأشاكل عديدة ،مهنا ترمجة اخلطاب العلمي وخطط الوقاية من فريوس كوروان .وكذا متابعة
أآخر املس تج ّدات العاملية حول هذا الوابء .كام تظهر أأمهيهتا أأيضا يف ترمجة ا ألحباث العلمية
للمساعدة يف التخلّص من الفريوس واجياد عالج هل.

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

57

وتساعد الرتمجة الطبية أأيضا يف احلد من انتشار العدوى من خالل تبادل املعلومات
واخلربات بني ا ألطباء واخلرباء من خمتلف دول العامل وكذا نقل هذه املعلومات واخلربات
اىل وسائل االعالم .فالرتمجة الطبية تعمل عىل توفري املعلومات الالزمة عن أأعراض االصابة

ابلفريوس واليت جيب مشاركهتا بلغات عديدة ليك يفهمها الناس يف مجيع أأحناء العامل .وكذا
نقل تقارير متابعة حاالت الشفاء يف خمتلف دول العامل اليت ميكن ملشاركهتا أأن تساعد يف
ختفيف مشاعر اذلعر من العدوى .فأأصبحت احلاجة اىل ترمجة طبية دقيقة مطلبا عامليا.
وتبعا ذلكل ،اكن البد من املسارعة يف توحيد املصطلحات اخلاصة ابلوابء واحلرص عىل
اجياد ماكفئات لها يف خمتلف اللغات وانشاء قواميس متعددة اللغات يف وقت قيايس ،فقد
ظهرت مصطلحات مل نأألفها من قبل ،وصارت معروفة دلى العام واخلاص مثل :
… pandemic, mask, home isolation, sterlizationوجند ماكفئات لها يف اللغة
العربية  :جاحئة ،قناع ،تباعد اجامتعي ،تعقمي ...وقد سارع اخملتصون اىل توحيد اس تخدام
هذه املصطلحات وتعمميها يف نرشات ا ألخبار يف القنوات التلفزيونية.
من هجة أأخرى ،تش تّد احلاجة يف مثل هذه الظرو اىل الرتمجة الفورية أأو الشفوية
اليت تعترب شقا همام يف الرتمجة وتربز أأمه ّيهتا يف املؤمترات ادلولية ،كام لها أأمهيهتا اخلاصة يف
تغطية ا ألحداث ذات الصبغة العاملية .وت ّمتزي الرتمجة الفورية عن الرتمجة الكتابية بكوهنا
متارس مبارشة يف قلب احلدث وبذكل فان منع التج ّمعات اكجراء وقايئ ضد اجلاحئة أأدى
اىل الغاء أأو تأأجيل عدّ ة مؤمترات وتظاهرات عاملية.
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واذا اكن الطلب عىل الرتمجة الشفهية قد تراجع يف زمن احلجر الصحي يف بعض
ا ألماكن اكحملامك والتظاهرات الثقافية والفنية ،مما يؤثّر سلبا عىل املرتمجني والزابئن عىل حد
املاسة اليه.
سواء ،جنده يف أأماكن أأخرى متواصال بل قد يكون منتعشا أأكرث نظرا للحاجة ّ
فاجلاحئة مل متنع من عقد مؤمترات عن بُعد ابس تعامل وسائل التكنولوجيا احلديثة ،خاصة
املؤمترات املتعلقّة ابجملال الصحي .ذلا ويف ظل الظرو املصاحبة النتشار الفريوس،
يكتيس هذا النوع أأمهية خاصة ،الس امي يف نقل النرشات اليومية واملؤمترات الصحفية اليت
تعقدها خمتلف اجلهات املعنية مكنظمة الص ّحة العاملية ووزارات الص ّحة خملتلف ادلول.
و كخالصة ميكن القول أأن الرتمجة تساعد عىل كرس حاجز اللغة يف التواصل بني
ا ألفراد مما يساعد عىل تبادل ا ألفاكر والآراء والثقافات اخملتلفة .وتتطلب مجيع أأنواع

الرتجامت وخاصة الرتمجة الطبية دقّة متناهية ألن هذا اجملال متعلق حبياة ا ألشخاص،
وذلكل ال يوجد جمال للخطأأ يف جمال الرتمجة الطبية.
وقد تأأثّر جمال الرتمجة هبذا الوابء لكنه مل يتوقف ،فهناك دامئا حلول ملامرس هتا عن بعد
مع توفر الوسائل التكنولوجية املتطورة واس تحداث التطبيقات اخلاصة للقيام ابلرتمجة عرب
الفيديو واحلاقها ابلهواتف النقّاةل وغريها من ا ألهجزة.
وال ميكن لنشاط الرتمجة ،خاصة الرتمجة الفورية ،أأن يتوقّف يف أأي حال من ا ألحوال
يف ظل هذه الظرو  .وتبقى وسائل التكنولوجيا احلديثة وش بكة ا ألنرتنت عامال أأساس يا
يف اس مترارية هذا النشاط.
أأما عن دور الرتمجة يف ظل هذا الوابء فقد ساعدت يف نقل املعلومة يف وقت قيايس
وذكل من خالل نرش الكتيبات متعددة اللغات للتعريف هبذا ادلاء والتوعية مبخاطره
وترمجة التقارير بصفة يومية وكذا نقل ا ألخبار واملعلومات يف أأواهنا يف أأرجاء العامل عىل
اختال اللغات والثقافات.

59

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

الرتمجة واتصال املخاطر متعدد اللغات يف ظل جائحة كورونا
أ .نايلي لطيفة

جامعة اجلزائر  -اجلزائر

ملخص:
هيد هذا البحث اىل ابراز ماكنة الرتمجة يف اتصال اخملاطر متعدد اللغات ،واختاذ
القرارات بناء عىل تطورات ومس تجدات الفريوس عىل مس توى العامل ،ليصبح دور املرتمج
اسرتاتيجيا وينتقل من الرتمجة اىل املشاركة يف صنع القرار وادارة اجلاحئة.
Abstract:
The aim of this study is to highlight the role of translation in
multilingual risk communication according to the evolution and
updates of Corona virus (covid-19) occurring in the world, the fact
that gives the translator a strategic role in making decisions and
managing the pandemic.
اتسع جمال حبث احلقل املعريف للرتمجة يف الس نوات ا ألخرية من قبل مجموع الباحثني
واملرتمجني ،فمت احقام الرتمجة يف حقول معرفية ختص مواضيع حساسة ،مثل اتصال اخملاطر
متعدد اللغات واذلي يعد اليوم أأحد أأمه ا ألساليب واملقارابت الوقائية يف ظل ا ألزمة
الصحية اليت يعيشها العامل ،لتشارك الرتمجة يف معلية ادارة هذه ا ألزمة بغية التأأثري عىل
تصور الفرد للخطر وتبنيه لسلواكت أأمنية ووقائية وتبادل املعلومات واخلربات حول
الفريوس يف العامل واحلوار بني خمتلف الفاعلني يف ادارة اجلاحئة.
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حتاول هذه ادلراسة أأن تفهم ادلور اخلصويص للرتمجة يف هذا الوقت ابذلات من
التارخي البرشي بعد تفيش جاحئة كوروان يف العامل ،فالوضع احلايل يس تدعي الاعامتد عىل
اتصال اخملاطر متعدد اللغات ملنع تفامق اخلطر وتعممي س بل الوقاية والعالج فكيف ميكن
تفعيل اتصال اخملاطر متعدد اللغات للحفاظ عىل الصحة العاملية وادارة اجلاحئة؟

لالجابة عن هذه االشاكلية جيدر بنا أأوال حتديد بعض املفاهمي واملصطلحات ،ويه
فريوس كوروان ومرض كوفيد  19واتصال اخملاطر.
تعر منظمة الصحة العاملية فريوس كوروان بأأنه سالةل واسعة من الفريوسات اليت قد
تسبب املرض للحيوان واالنسان ،ومن املعرو أأن عددا من فريوسات كوروان تسبب
دلى البرش أأمراض تنفس ية ترتاوح حدهتا من نزالت الربد الشائعة اىل ا ألمراض ا ألشد،
وخامة مثل :مريس وسارس وكوفيد 19-وهو مرض معد يسببه أآخر فريوس مت اكتشافه
من سالةل فريوس كوروان ،ومل يكن هناك أأي عمل بوجود هذا الفريوس اجلديد قبل بدء
تفش يه يف منطقة ووهان الصينية يف اكنون ا ألول ديسمرب  ،2019وقد حتول كوفيد19-
الآن اىل جاحئة تؤثر عىل العديد من بدلان العامل.
فبعد أأن خرج الوابء من الصني ،وانترش يف العامل ليتحول اىل جاحئة متت ادارته من
قبل الصحة العاملية يف اطار ما يعر ابتصال اخملاطر متعدد اللغات ،اذلي يعرب عن حاجة
الناس اىل معرفة اخملاطر الصحية اليت يواهجوهنا واالجراءات الوقائية اليت يتوجب علهيم
انهتاهجا من أأجل حامية أأنفسهم ،وحصهتم عن طريق توفر معلومات دقيقة يف وقت مبكر
وبلغات متعددة.
وابلتايل ميكن تعريف اتصال اخملاطر متعدد اللغات عىل أأنه تبادل املعلومات ،واخلربات
يف الوقت الفعيل بني اخلرباء والسلطات واجملمتع بلغات متعددة من أأجل التصدي ل ألزمة.
ونتيجة ذلكل ظهر مصطلح مركب جديد اس تعملته منظمة الصحة العاملية مث أأصبح متداوال
يف مواقع ا ألخبار العاملية ووسائل االعالم ويمتثل يف infodemic
infodemic = information + pandemic
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أأي أأنباء أأو معلومات حول اجلاحئة ،واليت حتتاج ماكحفهتا اىل تعممي املعلومات حولها
ونرشها يف لك أأحناء العامل ،حيث أأصبح التواصل ادلويل أأكرث أأمهية يف ظل اجلاحئة من أأي
وقت مىض ،وهنا تربز أأمهية الرتمجة يف تفعيل هذا التواصل من أأجل تبادل اخلربات

واملعلومات ،ومن مثة مشاركهتا مع وسائل االعالم احمللية وادلولية يف اطار خمطط اتصال
اخملاطر اذلي ميكن أأن يشمل النقاط التالية:
 أأعراض االصابة ابلفريوس. اجراءات و أأساليب الوقاية. متابعة أآخر املس تجدات واخلربات حول الفريوس يف العامل. ترمجة ا ألحباث العلمية اليت تساعد يف الشفاء من الفريوس ،واجياد اللقاح.ومنه اكن عىل املرتمجني التكيف برسعة وقدر االماكن مع املس تجدات العاملية،
والتحدايت اللغوية والثقافية اليت فرضها فريوس كوروان ،فاذا اكن اجليش ا ألبيض من أأطباء
وممرضني ومماريس الصحة العمومية يرابطون يف اجلهبة ا ألمامية ملواهجة الفريوس ،فاهنم
وابلتأأكيد يعمتدون يف ذكل عىل أآال اخلرباء اذلين يقدمون هلم املعلومات ادلقيقة ،والسلمية
املس تقاة من حبوث أأجنبية اليت ال ميكن نقلها اال بواسطة الرتمجة.
لقد أأبرزت اجلاحئة دور املرتمج وسلطت عليه ا ألضواء ألنه من الرضوري ايصال
املعلومات والرسائل الصحية اىل لك اللغات والثقافات واىل لك رشاحئ اجملمتع ،فظهرت
مصطلحات جديدة ،واكن عىل املرتمجني اجياد ماكفئات لها رسيعا مثل التباعد الاجامتعي،
واحلجر الصحي ،واجلاحئة ،وغريها من املصطلحات اليت مل تكن مأألوفة يف بداية ا ألمر لكهنا
أأصبحت كذكل مع مرور الوقت.
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ومن بني هذه املصطلحات اليت أأاثرت جدال واسعا عىل وسائل االعالم ومنصات
التواصل الاجامتعي هو مصطلح "اخرتاق علمي" ،واذلي مت اعامتده من قبل منظمة الصحة
العاملية يف املالحظات الافتتاحية اليت أأدىل هبا املدير العام ملنظمة الصحة العاملية يف
االحاطة االعالمية عن جاحئة كوفيد 19-يف  17حزيران ،جوان  2020،حيث اعتربت
املنظمة العالج الس تريويدي لكوفيد" 19-اخرتاق علمي" ،وهو ترمجة للمصطلح االجنلزيي
 scientific breakthroughوالفرنيس  ،percée scientifiqueغري أأنه يف نظران اكن
عىل املرتمج توظيف املاكئف املأألو يف اللغة العربية ،وهو "اجناز علمي" ألن القارئ العريب
أألف اس تخدام مصطلح اخرتاق يف "اخرتاق القانون"" ،اخرتاق جدار الصوت"" ،اخرتاق

نظام الكرتوين" ،وابلتايل تتضمن لكمة اخرتاق احياءات سلبية connotations
 ،péjorativesيف حني أأن املنظمة تتحدث عن عقار حقق نتاجئ جيدة ملعاجلة املرىض
ابالضافة اىل تقاعس املرتمجني عن رشح مفهوم العالج الس تريويدي ،وهو عبارة عن مضاد
لاللهتاابت ،مع أأننا نتذكر جيدا أأن املنظمة اكنت قد حذرت من هذه املضادات عندما ظهر
الفريوس حديثا.
فتعدد العقاقري املس تخدمة يف عالج هذا الفريوس ،والمك الهائل من ادلراسات لهذه
اجلاحئة ،وتعدد ا ألعراض املصاحبة لهذا املرض ،واليت تتداولها وسائل االعالم بكرثة ويف
لك لغات العامل يدل عىل أأن اخلرباء والباحثني يف ختبط كبري ،وعدم دراية اكفية هبذا
الفريوس املس تجد ،وهنا يظهر دور الرتمجة الاسرتاتيجي من خالل البحث عن املاكفئات
الطبيعية املأألوفة يف اللغات احمللية ،واليت تساعد اخلرباء والباحثني عىل اختاذ القرار وادارة
اجلاحئة.
املراجع:
 /1جازية بن راحب ،ادارة ا ألزمات بني خماطر الصمت وأآليات االتصال املس هتد  ،اجملةل اجلزائرية
لالتصال ،اجملدل  ،17العدد ،28جامعة اجلزائر ،2019 ،3ص 211.
/2ماثيو غيدير ،مقدمة اىل الرتمجية ،ترمجة قامس املقداد ،دار نينوى لدلراسات والنرش والتوزيع،
دمشق2015 ،
/3منال طلعت محمود ،مدخل اىل عمل االتصال ،املكتب اجلامعي احلديث ،االسكندرية2002 ،
/4مايلك كرونني ،الرتمجة والعوملة ،ترمجة محمود منقذ الهامشي وعبد الودود مب عامر العمراين ،ادلار
العربية للعلوم انرشون ،وزارة الثقافة والفنون والرتاث ،قطر2010 ،
/5موقع املنظمة العاملية للصحة:
www.who.int/ar/emergencies/deseases/novel-coronavirus-2019/advice-for.public/q-a-coronavirus
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إسهامات الرتمجة يف مواجهة جائحة كورونا
أ .بلقاسم صويف

جامعة وهران -اجلزائر

هند من خالل هذه الورقة اىل ابراز أأثر جاحئة كوروان يف زايدة نشاط الرتمجة بني
خمتلف اللغات .نظرا ألمهيهتا يف التنس يق بني ادلول يف مواهجة ا ألزمات ،ليست فقط تكل
املتعلقة ابلزناعات واحلروب بل حىت الصحية مهنا كام هو احلال يف مواهجة جاحئة كوروان.
Abstract:
We aim through this research paper to highlight the impact of
the Corona pandemic in increasing the translation movement
between different languages. This shows how important
translation is in coordination between countries facing crises, not
only those related to conflicts and wars, but even health crises as is
the case facing the Corona pandemic.
 .1فريوسات كوروان ) (corona,virus, disease 2019يه سالةل واسعة من
الفريوسات اليت تس هتد عادة اجلهاز التنفيس ،والامس كوروان مش تق من اللكمة الالتينية
كوروان ،واليت تعين التاج أأو االلكيل 1.أأما تعريف كوفيد 19كام جاء يف ّ
الصحة العامل ّية
منظمة ّ
فان ّه "مرض مع ٍد يسبّبه أآخر فريوس ّمت اكتشافه من سالةل فريوسات كوروان ،ومل يكن هناك
أأ ّي عمل بوجود هذا الفريوس اجلديد ،ومرضه قبل بدء تفش يه يف مدينة ووهان ا ّلصينيّة يف
ديسمرب  ،2...2019وهكذا يبدو أأ ّن التأأطري الزمين واملاكين لظاهرة مرض كوروان أأحدث ّ
حزيا
الرضوري حتديده .
توثيقي ًا اكن من
ّ
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.2زايدة حركة ّالرتمجة يف زمن كوفيد:19
قواي يف زايدة نشاط الرتمجة أل ّن اتساع خارطة الوابء
اكنت جاحئة كوروان وازعا ّ
تطلّبت االعالم الواسع ابلظاهرة ،حيث أأكدت الرتمجة عىل احلقيقة اليت ال ميكن أأن نغفلها
أأال ويه :ال تواصل وال تنس يق بدون ترمجة.
الرتمجي ترافقا مع ازدايد رقعة ّ
التفيش يف ا ألزمة الراهنة
ولع ّل ما ّعزز زايدة النشاط
ّ
توسع حركة ّالرتمجة عرب
تمكن يف صعوبة اجياد اللّقاح يف أأ ّي دوةل مع ّينة ،وهذا أأدى اىل ّ
مجيع ا أللس نة ،ومجيع اللّغات بغية الوقو عىل النتاجئ احملصل علهيا يف ّ
لك دوةل  ،عىل هذا
ا ألساس ميكن نقل التجارب والنتاجئ وتبادلها بني ادلّ ول واملؤسسات من أأجل فهم هذا
الظاهرة املرضية وس بل معاجلهتا  ،وهكذا يتبني لنا أأن تالزم الرتمجة واحلاجة الهيا اكنت
ابلرضورة مقرونة بتضافر اجلهود االنسانية للتغلب عىل الوابء .
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أأعادت جاحئة كوروان اىل الواهجة اشاكلية املركزيّة ،والقطب الواحد يف العامل س ياس يا
واقتصاداي حيث تعد أأداة اللغة أأكرب جتلياهتا ،فاملواطن ا ألمرييك أأو الربيطاين ال جيد مشلكة
يف الولوج اىل وعي ثقافة املعلومات املتعلقة بكوفيد 19ممتثةل يف أأعراض هذا الفريوس،
أأو التحديثات اخلاصة ابلعالج أأو اللقاح ،وبيامن
والاحتياطات اليت جيب اتباعها
ا ألمرييك والربيطاين كذكل فاننا جند ا ألقليات وانطقي اللغات املغمورة أأو املهجورة يعانون
من الوصول اىل املعلومات املتعلقة بكوفيد ،19ويه معلومات قد تكون كفيةل ابنقاذ حياة
الكثري من ا ألشخاص ،بل ويف أأمرياك نفسها "واحد من مخسة مقميني يف الوالايت املتحدة
يتحدث لغة أأخرى غري الاجنلزيية يف املزنل "...ذلكل هناك حاجة ملحة البقاء أأفراد اجملمتع
غري الناطقني ابللغة الاجنلزيية عىل عمل ابرشادات الصحة العامة ،كام حيتاج الناس اىل فهم
بروتوكوالت التباعد الاجامتعي ،وبدون الولوج اىل هذه املعلومات فان ا ألفراد ذوي الكفاءة
احملدودة يف اللغة الاجنلزيية معرضون خلطر عدم فهم اخلطوات اليت جيب علهيم اختاذها
محلاية أأنفسهم وجممتعاهتم ،3".لهذه ا ألس باب املوضوعية اكن لزاما عىل الوعي االنساين أأن
يرتب أأسلوب معامالت جديدة بعد كوروان.

يربز دور الرتمجة من خالل توفري قامئة مصطلحات  Glossaryبلغات خمتلفة تتعلق
بكوفيد ،19مثل اذلي يقدمه موقع  ،EriksonTranslationsحيث يش متل عىل  13لغة
مبا يف ذكل اللغة العربية .ونذكر كذكل مبادرة أأخرى ابمس "مرتمجون بال حدود"
" "TWB" "Translators without bordersواليت أأطلقت برانمج ابمس
" "COVID 19Community Translation Programيسمح بولوج املؤسسات
اجملمتعية اليت تواجه كوفيد  19ابماكنية وصولها اىل منصهتا للرتمجة واملرتمجني ،وهذا ما
يسمح ابلتواصل مبارشة مع جممتع  WBTاذلي يضم أأكرث من  30.000مرتمج الكثري مهنم
يتربع بوقته من أأجل مساعدة ا ألشخاص يف الوصول اىل معلومات حول كوفيد  19بلغهتم.
حيث تلقى مرتمجون بال حدود طلب غري مس بوق من أأجل ترمجة معلومات ألفراد اجملمتع
غري الناطقني ابالجنلزيية ،وتشمل ا ألمثةل ترمجة معلومات حظر السفر لالجئني ،واملهاجرين
اىل الصينية والكورية؛ ترمجة ما يعنيه التباعد الاجامتعي اىل االس بانية؛ وترمجة معلومات
1
الوقاية من العدوى ،وماكحفهتا اىل االس بانية والصينية والفرنس ية والربتغالية4.
وبناء عىل ما س بق اس تعراضه فا ّن الرتمجة حسب قراءتنا كفيةل بأأن تسهم بشلك فاعل
يف توفري املعلومة الرضورية حول اجلاحئة لأكرب عدد من ا ألفراد عرب بقاع العامل" ،اذ تؤكّد
املتطوعني ،متكّنت من توفري
االحصاءات أأن الش باكت ّ
املوزعة من املرتمجني ،احملرتفني و ّ
معلومات عن كوفيد 19بأأكرث من  500لغة يف غضون بضعة أأشهر" ، 25وبفضل هذه
احملصةل أأصبح العا ّمة يفهمون مصطلحات علم ّية أأو تقنية  ،ويدركون بشلك جيّد
اجلهود َّ
كيف هيامج الفريوس  ،وما يه أأعراضه؟ اضافة اىل ذكل س بل الوقاية منه ،وهذه معرفة
متخصصة ما اكن لكثري من ا ألفراد أأن يدركوها لوال الرتمجة  ،فالوابء امجلاعي تطلب لساان
ترمج ّيا هو مبثابة اللّغة امجلاعية املنقذة للبرشية.

66

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

وعليه لقد وقفت الرتمجة جنبا اىل جنب مع اجملمتعات البرشية يف مواهجة اجلاحئة ،ذكل
أأهنا ساعدت ،وال تزال تساعد ا ألفراد عرب خمتلف بقاع العامل عىل فهم ظاهرة حصية معقدة
 ،من حيزثودهتم وس يةل الرتمجة يف تصوران بأأساليب مواهجة الوابء ريامث ي ّمت اكتشا اللقاح
املناسب لهذا الفريوس ،وبذكل اجلهد االنساين أأصبحت الرتمجة وس يةل يعمتدها االنسان
للبقاء.
املراجع:
الكتب:
 Sidney Osler, CORONAVIRUS outbreak, A. B. Lawal, 2019.
مواقع الانرتنت:
 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
 https://www.eriksen.com/general/translation-importance-duringcovid19/
 https://translatorswithoutborders.org/covid-19-application/
 https://www.wired.com/story/covid-language-translation-problem/
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الرتمجة واملصدر :دراسة حالة لتقرير إخباري حول دواء "ديكساميثازون"
جامعة طرابلس -ليبيا
د.محزة الثلب

تدرس هذه الورقة ادلور املهم اذلي يلعبه املرتمج يف أأروقة املؤسسات االخبارية.
وتشري اليه ابلرتكزي عىل ذكر املصادر عند الرتمجة .وتبحث ادلراسة يف خرب دواء
"ديكساميثازون" اذلي نرشته اليب يب يس ،ومت نقهل اىل اللغة العربية .ركزت ادلراسة عىل
أأربع مقاالت اخبارية نرشت اخلرب ابللغة العربية .وبينت ادلراسة أأن دور املرتمج خمتفي
بشلك ش به لكي عند كتابة التقارير االخبارية.
مقدمة:
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لقد شهد العامل أأزمة حصية شلت حركته ملدة شهور حيث خرج فريوس اتيج مع هناية
س نة  2019يف مدينة ووهان الصينية ،وبد أأ جيوب العامل حىت أأربكه .وسارعت احلكومات
وادلول يف أأخذ اجراءات احرتازية وقائية وعالجية للحد من انتشار هذا الفريوس اذلي
يعر بفريوس كوروان  ،coronavirusومت اصطالحه COVID-19كوفيد .19-وقد
تناقلت واكالت ا ألنباء العاملية واحمللية لك ا ألخبار اليت ختص هذا الفريوس .مت اس تحداث
منصات للتوعية عرب وسائل التواصل الاجامتعي ُوشلكت جلان ملتابعة تطور ،وانتشار
دورا رئيس ًيا يف متابعة
الفريوس و ُأقفلت دول ُومجدت حركة النقل ولعبت وسائل ا ألخبار ً
ونقل ا ألخبار حول العامل .ومبا أأن هذا الفريوس اجتاح العامل ،فاكن البد ل ألخبار أأن تُنقل
بعدة لغات ،ا ألمر اذلي جعل منصات ا ألخبار تعمتد عىل الرتمجة بشلك أأسايس .يف
حكرا عىل مؤسسة اخبارية كبرية بعيهنا يف نرش املعلومات
احلقيقة مل يكن ا ألمر ً
واملس تجدات من احلاالت ،وكذكل ا ألحباث حول تطورات وضع الفريوس ،بل تناولت
لك احملطات االخبارية هذه التطورات همام اكن جحمها وكذكل املدونني عىل وسائل التواصل
الاجامتعي حيث واكبوا بدورمه التسارع يف نرش ا ألخبار حول فريوس كوروان.
اكنت ا ألخبار يف واقع ا ألمر ترتاوح يف جديهتا بني احلقيقة واخليال ،حيث اكن والزال
يمت نرش العديد من ا ألخبار املزيفة ،ومهنا ما يروج اىل مؤامرة ،ورضب نظم اقتصادية
عاملية دلرجة أأنه بد أأ من الصعب عىل بعض ا ألشخاص الاعرتا حبقيقة وجود الفريوس.
بد أأ الناس يف التشكيك حتىفي حصة البياانت اليت خترهجا ادلول املتقدمةُ .ووهجت

االهتامات اىل الصني بأأهنا من نرش الفريوس يف العامل ،وكذكل التشكيك يف ا ألعداد احلقيقة
للحاالت الصينية .أأصبحت ا ألخبار اليت ختص كوفيد 19-الشغل الشاغل لعامة الناس اليت
اكنت يف رعب شديد من تلقي الفريوس .ويف ظل هذه الزوبعة االخبارية – ان حص
التعبري – مل يكن هناك أأي وس يةل يمت التحقق من خاللها حول حصة ا ألخبار اال ،رمبا،
منظمة الصحة العاملية .وحىت هذه املنظمة يف الواقع مت التشكيك يف معلية احتواهئا وتعاملها
مع هذا الوضع الوابيئ العاملي حيث ُوهجت لها االهتامات من قبل االدارة ا ألمريكية عىل أأهنا
متواطئة و ُمس يطر علهيا من بعض ادلول.
ظهور واختفاء املُرتمج:
ُخترب ادلراسات املتخصصةيف الرتمجة أأن املرتمج يف كثري من احلاالت ليس هل أأي ظهور
يف النص ،حيث يمت طمس اضافاته وملساته و أأحياانً وجوده .فينوه الباحث يف دراسات
الرتمجة لورنس فينويت ( )1995أأن أأسلوب املرتمج قد ينعدم يف النص اجلديد من اللغة
املرتمج الهيا لتقيده ابلنص ا ألصيل .وبصفة خاصة ،ما حيدث يف ترمجة املقاالت والتقارير
االخبارية أأنه يمت التعامل مع النص الهد عىل أأنه نص أأصيل من اعداد الش بكة االخبارية
النارشة للخرب .رمبا لن يكن من املبالغة لو قلنا أأنه ال يمت ذكر الرتمجة اطالقًا يف املؤسسات
االخبارية .تعمتد املؤسسة االخبارية بشلك كبري عىل الرتمجة يف نقل أأخبارها واعداد تقريرها،
حيث أأنه ليس ممكنًا اطالقًا أأن يمت التعامل مع ا ألخبار مبعزل عن الرتمجة .فالرتمجة يه
الروح اليت تتدفق يف أأنسجة النصوص االخبارية حيت خترج للجمهور .ومن ا ألمهية مباكن
أأن يمت ذكر املصادر املرتمج مهنا ألهنا تزيد من مصداقية اخلرب ،وتعزز ادلور اليت تقوم به
احملطات االخبارية.
دراسة حاةل:
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نبحث يف هذه الورقة عىل دور املرتمج ،وعالقته يف نقل ا ألخبار عند الواكالت
االخبارية العاملية.وتركز هذه ادلراسة البحثية عىل اخلرب اذلي أأوردته املؤسسة االخبارية
الربيطانية BBCيوم  16يونيو  ، 2020وهو ما مسته املؤسسة " major
( "breakthroughاخرتاق علمي كبري) ملواهجة ُمحى كوفيد .19-يقول اخلرب أأن بريطانيا

توصلت اىل أأن دواء "ديكساميثازون" يساعد عىل انقاذ حياة مرىض كوفيد 19-اذلين مه
يف حاةل حرجة .بعد نرش هذا اخلرب من قبل  BBCمتت ترمجته اىل عدة لغات ومهنا
العربية .حيث سارعت احملطات االخبارية النارشة ابلعربية اىل نقل اخلرب .معظم املؤسسات
االخباريةترمجت مصطلح " "breakthroughاىل "اخرتاق علمي" .ومن هذه املؤسسات
الساكي نيوز العربية ( )SkyNews Arabiaوالعربية واجلزيرةواليس ان ان العربية
(.)CNN Arabiaوظهرت ترمجة "تطور كبري" و"اجناز همم" لـمصطلح " major
 "breakthroughيف ترمجة اليب يب يس (.)BBC
مت مجع البياانت يف هذا البحث من الش باكت االخبارية التالية :اليب يب يس ،واليب يب
يس العربية ،واجلزيرة ،والعربية ،والساكي نيوز العربية.و اكنت مخس مقاالت ،مقاةل ابللغة
االجنلزيية ،ويه اخلرب الرئيس اذلي ذكرته اليب يب يس ،و أأربع مقاالت أأخرى تنقل نفس
اخلرب بصيغ خمتلفة ابللغة العربية .يوحض جدول رمق  1أأسفهل املؤسسات االعالمية اليت مت
مجع املعلومات مهنا ،وعناوين املقاالت ،واملصادر حسب لك مؤسسة.
املؤسسة
االعالمية
يب يب يس
BBC
العربية
اجلزيرة

Michelle
Roberts

Coronavirus:
Dexamethasone proves first lifesaving drug
املصدر:العربية.نت
الصحة العاملية :عقار ديكساميثازون
لهذه احلاالت فقط
اجلزيرة :واكالت
منظمة الصحة العاملية تعترب العالج
الس تريويدي لكوروان "اخرتاقا علميا"
ميش يل روبرتس
عالج فريوس كوروان :ديكساميثازون
ينقذ حياة مرىض يف حاةل حرجة
انورز خليل-
"ديكساميثازون"" ..السالح اجلديد"
ساكي نيوز عربية
يف املعركة ضد فريوس كوروان
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يب يب يس
العربية
ساكي نيوز
عربية

عنوان اخلرب

املصدر

جدول رمق  1يبني املؤسسة االعالمية وعنوان اخلرب واملصدر
املناقشة والتحليل:
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الرتمجة االخبارية معلية معقدة يف حد ذاهتا ،حيث يصعب فهيا حتديد النص ا ألصيل،
ولك النسخ اليت خترج أأو تُرتمج عن طريق النص ا ألول تتداخل فيه العديد من النصوص
ا ألخرى .يف هذه احلاةل ،خيتفي دور املرتمج متا ًما وال تظهر أأي مالمح أأو عالمات تدل عىل
أأن النص نس يج لعملية ترمجة .وتقول سوزن بسنت Bassnett Susan
واسرباناكبيلسا )2009( EsperancaBielsaبأأن الرتمجة االخبارية يه معلية اعادة صياغة
حيدث فهيا التقدمي والتأأخري ،وحذ بعض الفقرات ،واضافة أأخرى ،و أأن عادة ما تُرمس
حسب أأهدا املؤسسة لتتناسب مع تطلعات مجهورمه.
ونالحظ من خالل اجلدول رمق  1أأعاله أأن اخلرب ا ألصيل كتبه الباحث يف الشؤون
الطبية يف اليب يب يس ميش يل روبرتس Michelle Robertsابللغة االجنلزيية عىل موقع
 .BBCوترمجته اليب يب يس العربية نقال عن ميش يل .ما حدث يف هذه العملية هو اختفاء
اكمل دلور املرتمج عىل الرمغ من أأن املرتمج اكن هل بعض التغيريات عىل النص الهد  ،فقد
قرر حذ بعض اجلُمل خالل معلية الرتمجة .فهذه القرارات اليت اختذها املرتمج من ازاةل
بعض اجلُمل ال يس تطيع أأحد احلصول عىل اجابة علهيا .ويف حقيقة ا ألمر ،مفيش يل روبرتس
اذلي ذكرته الصحيفة عىل أأنه اكتب اخلرب ،مل يكتب اخلرب ابللغة العربية ،وقد وقعت تغريات
عىل اخلرب خالل معلية نقهل اىل العربية.
ويوحض اجلدول رمق  1أأعاله أأيضً ا أأن ش بكيت اجلزيرة والعربية اعمتدت عىل عدة مصادر
يف نقل خرب عقار ديكساميثازون .وهذه املصادر قد مت طمسها بشلك لكي .حيث قالت
العربية أأن املصدر هو العربية.نت ،عىل الرمغ من أأن اعامتدها عىل اخلرب اكن من منظمة
الصحة العاملية واخلرب الرئيس يف اليب يب يس .فعملية الرتمجة ليس لها أأي وجود عند
العربية ،وكذكل اجلزيرة اليت يبدو أأهنا نقلت اخلرب من عدة هجات اخبارية ومؤسسات
طبية .وي ُشري العنوان االخباري للجزيرة اىل ادلواء "الس تريويدي" اذلي يُعترب

"ادليكساميثازون" جزء من عائلته .عزت اجلزيرة مصدرها اىل "واكالت" وهو عزو غامض
جدً ا يقلل من دور الرتمجة الكبري وا ألسايس يف اعداد هذا التقرير االخباري.
ويف مثال أآخر الختفاء ادلور املهم للمرتمج وسطو احلس الصحفي وا ألعرا الصحفية
عىل معلية الرتمجة الكبرية ،جند أأن الساكي نيوز عربية قد ذكرت امس الصحفي اذلي أأورد
و أأعد اخلرب بدون اي اشارة ألي منط من أأمناط الرتمجة .حىت مع ذكر امس الصحفي ،يبقى
التنكر اىل معلية الرتمجة يف أأروقة الصحف والواكالت االخبارية يف الواهجة ،حيث ينسب
الصحفي اخلرب لنفسه وللقناة وهو يف احلقيقة نتاج معلية حتوير واعادة صياغة اكنت الرتمجة
أأساسها ونبضها .فالصحي أأحياان يعمل مرتمج ،لكن دوره يف النقل من لغة اىل أأخرى
يضعف وخيتفي ويندثر أأمام ا ألساليب النصية ،وا ألعرا الصحفية اليت تركز عىل وضع
النصوص يف قوالب تمتىش مع أأهدا املؤسسة االعالمية.
خامتة:
قدمنا يف هذه الورقة البحثية ثالثة أأوجه عىل اختفاء املرتمج وطمس املصدر عند كتابة
التقارير االخبارية .فنالحظ كتابة امس اكتب التقرير يف لغة الهد بدون ذكر للمرتمج،
واالشارة اىل معلية اعادة صياغة اخلرب "مبصادر" بدون ذكر هذه املصادر وال معلية الرتمجة،
و أأيضً ا ذكر الصحفي اذلي يتبع املؤسسة الناقة للخرب مع اهامل لكي دلور الرتمجة .ذكر
املصادر يف املؤسسات االخبارية هبذه احلاالت تزيد من شكوك القارئ وخاصة عند ذكر
أأخبار حساسة وهممة مثل كوفيد 19-اليت تكرث فيه ا ألخبار املزيفة واملفربكة وامللفقة اليت
تربك الوضع العام للناس.
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( Susan Bassnett )2009و 1- EsperancaBielsa
ابينقدون ،روتلج Teanslation in Global News.
2- Michelle Roberts" )2020( Coronavirus:
Dexamethasone proves first life-saving drug ،"BBC ،
،2020/06/16
متاح
،2020/06/25
عليه
الاطالع
مت
https://www.bbc.com/news/health-53061281عىل:
3- Venuti, Lawrence )1995( The translator's
لندن ،روتلجinvisibility: a history of translation.
 -4العربية (" )2020الصحة العاملية :عقار ديكساميثازون لهذه احلاالت
فقط" ،العربية ،2020/06/22 ،مت الاطالع عليه  ،2020/06/25متاح عىل:
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world
 -5اجلزيرة (" )2020منظمة الصحة العاملية تعترب العالج الس تريويدي
لكوروان "اخرتاقا علميا"" ،اجلزيرة ،2020/06/17 ،مت الاطالع عليه
عىل:
متاح
،2020/06/25
https://www.aljazeera.net/news/politics/
 -6ميش يل روبرتس (" )2020عالج فريوس كوروان :ديكساميثازون
ينقذ حياة مرىض يف حاةل حرجة" ،يب يب يس العربية ،2020/06/16 ،مت
عىل:
متاح
،2020/06/25
عليه
الاطالع
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-53068586
 -7انورز خليل("" )2020ديكساميثازون"" ..السالح اجلديد" يف
املعركة ضد فريوس كوروان" ،ساكي نيوز عربية ،2020/06/17 ،مت الاطالع
عىل:
متاح
،2020/06/25
عليه
https://www.skynewsarabia.com/technology/

سلم التجريد ملصطلحية كوفيد

د .سفيان جفال

املرتمجة باللغة العربية :بني التقبل والتفجري

جامعة معسكر– اجلزائر

ملخص:
مير املصطلح يف رحلته من لغة اىل أأخرى عرب ثالثة مراحل أأساس ية :مرحةل التقبل،
حيث ي ُس تعمل املصطلح ا ألجنيب يف اللغة الهد بغرابته؛ مرحةل التفجري ،وتمتزي مبحاوةل
اللغة الهد رشح املصطلح ا ألجنيب وتبس يطه يف مجةل مطوةل؛ ومرحةل التجريد ،حيث يمت
اجياد مصطلح يف اللغة الهد ياكئف املصطلح ا ألجنيب وظيفي ًا .من هذا املنطلق ،تأأيت
ادلراسة احلالية لتحاول تسليط الضوء عىل واقع املصطلحات العربية اليت أأفرزهتا جاحئة
كوفيد  ،19وما مدى مطابقهتا ملراحل التجريد االصطال ي .وقد اس تقرت مفاصل البحث
عىل جانب نظري تطرقنا فيه اىل مفهوم سمل التجريد املصطلحي ،مصطلحية كوفيد،19
وكذا أأمه ممزيات هذه املصطلحية ،وجانب تطبيقي حاولنا فيه خوض غامر أأمه املصطلحات
اليت مت تداولها مؤخر ًا يف ظل هذه اجلاحئة العاملية ،معمتدين يف ذكل عىل املهنج التحلييل
املقارن بني اللغتني الاجنلزيية والعربية.
اللكامت املفتاحية :مصطلح ،ترمجة ،كوفيد  ،19كوروان.
مقدمة:
يُعر كوفيد  19عىل أأنه نوع من سالةل واسعة من الفريوسات تُسمى فريوسات
كوروان أأو الفريوسات التاجية ،ويه فريوسات شبهية بزنالت الربد تصيب االنسان
واحليوان وتتسبب يف أأمراض تنفس ية حادة .وكوفيد  19هو أآخر ما ظهر من هذه العائةل
من الفريوسات ،حبيث ظهر يف مدينة ووهان الصينية خريف  ،2019يمتزي برسعة انتشاره
وتعريض املصاب اىل ضيق شديد يف التنفس قد تصل خطورة ا ألمر اىل حد الوفاة(.)01
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ان أأمه ما ميزي اجلاحئة اليت استيقظ علهيا العامل هناية العام  2019هو بروز عدد معترب
من املصطلحات واملفاهمي اليت مل يكن يفقهها اال القةل من أأهل الاختصاص .ونظر ًا للحزي
الكبري اذلي احتهل هذا الوابء يف وسائل االعالم ومواقع التواصل الاجامتعي ،مت تداول
هذه املصطلحات بكرثة ،وهو ما أأسفر عن ترجامت متعددة للمصطلح الواحد ،و أأحيا ًان

ترجامت تبس يطية وتفسريية أأكرث مهنا تاكفؤية .فاملقصود مبصطلحية كوفيد  19هو مجةل
املفاهمي واملصطلحات العلمية اليت متخضت عن هذه اجلاحئة ،واليت خليق بنا أأن خنوض
غامرها ،وندرس أأمه ما مزي ترجامهتا اىل اللغة العربية.
وقد متحورت أأمه التساؤالت اليت تروم هذه الورقة البحثية االجابة عهنا :ما املقصود
بسمل التجريد االصطال ي؟ هل ميكن دراسة مصطلحية كوفيد  19ويه ال تزال
مصطلحية مس تجدة؟ ما اذلي جيعل مصطلحا بعينه ينترش أأكرث من الآخر؟ هل
املصطلحات املس تعمةل يف اللغة العربية يه ترجامت ماكفئة للمصطلح ا ألجنيب أأم أأهنا
ترجامت مترصفة؟ ملاذا توقفت حياة املصطلح العريب اخلاص بكوفيد  19عند مرحةل
التفجري؟
 .1سمل التجريد االصطال ي:
ارتأأينا قبل اخلوض يف حتليل مفهوم سمل التجريد االصطال ي التطرق اىل مفهوم
املصطلح يف معوميته ،واالحاةل اىل أأمه منظريه يف ادلراسات اللغوية والرتمجية .فقد عرفه
عيل القامسي عىل أأنه " :لك وحدة (لغوية) داةل مؤلفة من لكمة (مصطلح بس يط) أأو من
لكامت متعددة (مصطلح مركب) وتسمي مفهوم ًا حمدد ًا بشلك وحيد الوهجة داخل ميدان
ما( ".)02اذ يركز القامسي عىل جانبني هممني يف تكوين املصطلح :املورفولويج وادلاليل.
يف حني نلفي دانيال غواداك ) (Daniel Gouadecيعرفه عىل النحو الآيت:
« Un terme est une unité linguistique désignant un concept, un
objet ou un processus. Le terme est l’unité de désignation
(d’éléments de l’univers perçu ou conçu. »)03
"املصطلح هو وحدة لسانية تعرب عن مفهوم ،عن يشء أأو عن معلية معينة ،كام تعرب
هذه الوحدة عن مكوانت العامل املكتشَ ف أأو احملسوس".
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أأما عن سمل التجريد االصطال ي ،وهو موضوع هذه الورقة البحثية ،فقد خاض غامره
يوسف وغلييس يف مؤلفه "اشاكلية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد"(،)04

حبيث أأشار اىل أأن املصطلح حني يرحتل من اللغة املصدر اىل اللغة الهد فانه مير عرب
ثالثة مراحل رئيسة:
 مرحةل التقبل :ويه املرحةل اليت يزنل فهيا املصطلح ضيف ًا عىل اللغة الهد
بغرابته وّشنته ادلاللية ا ألجنبية؛
 مرحةل التفجري :يف مرحةل اثنية ،يقوم متلكم اللغة الهد بتفكيك املصطلح
ا ألجنيب واس تعامل مجةل بد ًال من املصطلح البس يط؛
 مرحةل التجريد :ويه أآخر مرحةل من حياة املصطلح ،حبيث تُستبدل امجلةل
املطوةل مبصطلح يراعي ذوق اللغة الهد ومعايريها.
 .2ممزيات مصطلحية كوفيد :19
برص النظر عن ممزيات املصطلح العلمي (التوحيد ،التقييس ،التشفري ،ا ألحادية
اللفظية ،العلمية ...،اخل) فان مصطلحية كوفيد  19اتسمت جبمةل من اخلصائص أأمهها:
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 أأنه مصطلح اس تعجايل ،أأي أأنه ظهر مواكب ًا للجاحئة العاملية ،ومن مثة مل يكن
هناك متسع من الوقت دلراسة املصطلح ووضعه وفق ًا ملقتضيات التوليد املصطلحي
املتعار علهيا يف اللغة العربية (الاش تقاق ،والنحت ،واجملاز ،والتعريب)؛
 أأهنا مصطلحية تتأأرحج بني الطب (عىل غرار reproductive rate,
 )asymptomatic, incubationواللغة العامة ( symptom, pandemic,
)fever ,cough, contagion؛
 أأهنا تمتزي بظهور املصطلحات املس تجدة ) (Neologismعىل غرار:
جاحئة ) ،(Pandemicالعزل اذلايت)...،(Self-isolation
 أأهنا مصطلحية تتسم ابملصطلحات املركبة ) (mots-valisesحنوcovid- :
 19ومعناه ( Corona Virus Disease 2019مرض فريوس كوروان )2019
حبيث مت اختصار هذه العبارة يف مصطلح واحد ،وكذا مصطلح Sars-Cov-2
اذلي حييل اىل هذا النوع اجلديد من ا ألمراض املتعلق ابلسارس؛

 اخملترصات عىل غرار  CFRأأي معدل الوفيات )(Case Fatality rate
وخمترص  PUIواليت تعين خشص حتت التحقيق (Person Under
)Investigation؛
 كام أأهنا متزيت بظهور بعض التعابري الشائعة ) (slangsعىل غرار covidiot
وهو تعبري هتمكي حييل اىل املؤسسات وا ألشخاص (الس امي الس ياس يني) اذلين مل
يعريوا أأمهية اىل خطورة هذا الوابء ،حبيث تشلك هذا املصطلح من  covلدلالةل
اىل فريوس كوروان و idiotأأي غيب.
 .3نتاجئ ادلراسة ومس تخلصاهتا:
 .1.3أأول نتيجة خلصت الهيا هذه ادلراسة يه أأن معظم مصطلحات كوفيد 19-تتأأرحج
بني مرحليت التقبل والتفجري .مفن أأمثةل "التقبل" نلفي :مصطلح كوفيد 19-ويه ترمجة
اقرتاضية للمصطلح ا ألجنيب  ،covid-19بد ًال من "فريوس كوروان  ،"19ومصطلح كوروان
) (Coronaبد ًال من "الفريوس التايج ،حبيث أأصبح لهذين املصطلحني بعد ًا عاملي ًا ذلكل
جندهام يف العديد من اللغات؛ أأما من أأمثةل مرحةل "التفجري" جندasymptomatic :
وابلعربية" :الشخص اذلي ال تظهر عليه ا ألعراض" ،فالواحض هنا أأن املصطلح البس يط
ابالجنلزيية تقابهل مجةل اكمةل ابلعربية ،اضافة اىل مصطلح immunocompromised
واليت غالبا ما ترتمج اىل "ا ألشخاص ضعا املناعة" أأو "ذوو املناعة الضعيفة".
 .2.3من وهجة نظر ترمجية جند أأن أأمه اسرتاتيجية معمتدة يف نقل هذه املصطلحية اىل
اللغة العربية يه الرتمجة التبس يطية ،أأي الرتمجة ابس تعامل الرشح والتفسري ،عىل غرار:
 –lockdownاحلجر الصحي Intubation ،وترمجهتا "معلية ادخال الانبوب" رمغ أأن
هناك مصطلح "التنبيب" اذلي ي ُس تعمل يف بعض النصوص العربية.
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 .3.3ان القول بأأن مصطلحات كوفيد 19-تتوقف عند مرحةل التفجري ال يس تثين بعض
احلاالت اليت متزيت فهيا مصطلحات ابلتجريد عىل غرار ترمجة  pandemicبــ"جاحئة"
ويه ترمجة مبدعة ،حبيث تُعر اجلاحئة يف لسان العرب عىل أأهنا" :الاستئصال ،من
الاجتياح .جاحهتم الس نة جوح ًا وجياحة و أأجاحهتم واجتاحهتم :اس تأأصلت أأمواهلم ،ويه

جتوهحم جوح ًا وجياح ًة ،ويه س نة جاحئة :جذبة؛ ُ
وحجت اليشء أأجوحه( ".)05ومن مثة،
فمت اسقاط معىن اجلاحئة اللغوي لدلالةل عىل الانتشار الرسيع لهذا الوابء.
حتمل بعض املصطلحات ّشنات ثقافية وجب اعادة النظر يف طريقة تلقهيا وتقبلها من
دلن اذلوق العريب عىل غرار مصطلح »  « Herd Immunityواذلي يُرتمج حرفي ًا اىل
"مناعة القطيع" حبيث ال يمت اختاذ تدابري احلجر الصحي والعزل وترك أأكرب رشحية ممكنة من
املواطنني تتعرض لهذا الوابء حىت تنقص حدته ،من هجة ،وتتأأقمل مناعة اجملمتع مع هذا
الفريوس ،من هجة أأخرى .فاملصطلح وان اكن شائع الاس تعامل يف اللغة العربية اال أأنه
حيمل دالةل سلبية ،فهل من املمكن مناداة اجملمتع أأو ا ألشخاص ابلقطيع؟ وذلكل نقرتح
تعويضها بـ"مناعة العموم" لدلالةل عىل عامة الناس ،وجتنب ًا للمساس مبشاعر املتلقي.
خامتة:
صفوة القول أأن املصطلحية اليت متخضت عن ا ألزمة الصحية كوفيد 19-ال تزال يف
مرحليت التقبل والتفجري ،وال ميكن الوصول اىل مرحةل التجريد (ويه املرحةل املثالية
للمصطلح) اال من خالل تضافر هجود أأهل االختصاص من مرتمجني ومصطلحيني ،ذكل
لكون فوىص املصطلح يه نتيجة غياب هذين العنرصين يف معلية توليد املصطلح.
املراجع:
 .املوقع الرمسي ملنظمة الصحة العاملية:
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
 -2عيل القامسي"-مقدمة يف عمل املصطلح" – مكتبة الهنضة املرصية -القاهرة1987 -
– الطبعة الثانية -ص.25
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3- Daniel Gouadec- « terminologie – constitution des
données ». AFNOR -1990- p03
 -4يوسف وغلييس"-اشاكلية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد"-منشورات
الاختال -اجلزائر  -2009الطبعة ا ألوىل -ص18.
 -5ابن منظور ،لسان العرب ،مادة حوج ،اجملدل الثاين ،دار صادر  ،بريوت،
ص.431
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قراءة يف ترمجة مصطلحات كوفيد
أ :منري شرتات

إىل العربية

جامعة وهران  -اجلزائر

ظهر فريوس كوروان املس تجد ألول مرة مبدينة ووهان الصينية ،يوم  31اكنون
ا ألول/ديسمرب  ،2019وبعد انتقال هذا الفريوس اىل دول أآس يا و أأورواب ،وتزايد عدد
االصاابت املسجةل ،وكذا حصد الآال من أأرواح الناس ،سارعت العديد من ادلول اىل
غلق حدودها الربية ،وتعليق رحالهتا اجلوية ،وجتميد خمتلف نشاطاهتا الاقتصادية
والتجارية ،مع فرض اجراءات احلجر الصحي .بناء عىل هذه ا ألحداث ،وبعد تفيش هذا
الفريوس يف العامل ،صنفته منظمة الصحة العاملية يف شهر مارس  ،2020جاحئة ،وصار
العامل يف مواهجة تبعاهتا الصحية وانعاكساهتا الس ياس ية والاقتصادية وحتوالهتا اجملمتعية.
وتناولت العديد من الش باكت االعالمية ،ا ألجنبية والعربية ،الفضائية والرمقية ،املرئية
واملسموعة واملكتوبة ،واملواقع الالكرتونية ،ووسائل التواصل الاجامتعي ،ومحالت الوقاية،
مواضيع تعىن بأأعراض االصابة هبذا الفريوس وطرق الوقاية منه ،فربزت العديد من
املفاهمي العلمية واملصطلحات اللغوية ،حنو :فريوس كوروان ،فريوس كوروان املس تجد،
الفريوس التايج ،احلجر الصحي ،العزل املزنيل ...وغريها من مصطلحات واختصارات
مس تحدثة.

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

80

تعد املصطلحات مفاتيح العلوم ومداخلها ،يتحدد وزهنا من خالل اجملال العلمي اذلي
تس تخدم فيه ،وكذا من خالل العالقات اليت جتمعها جبمةل املصطلحات املس تعمةل يف اجملال
ذاته .ان من بني املشالك اليت يطرهحا وضع املصطلح أأو ترمجته ،يف اللغة العربية بصفة
عامة ،هو التعدد ادلاليل وعدم الاس تقرار عىل مصطلح واحد ،مما أأصبح يشلك عائقا
يؤرق الباحثني يف ش ىت جماالت العمل .وللحد من ظاهرة تفيش فوىض مصطلحية حممتةل،
من جراء تعدد الرتجامت العربية ملصطلحات  ،COVID-19سارعت املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم ( أألكسو ،)ALECSOو"مكتب تنس يق التعريب ابلرابط" ،اىل
اصدار نسخة رمقية أأولية (بصيغة الـ )PDFمن :معجم مصطلحات كوفيد :19-اجنلزيي –
فرنيس – عريب.

يأأيت هذا املعجم بثالث لغات ،االجنلزيية والفرنس ية والعربية ،وحيتوي عىل 188
مدخال  ،Lexical Entriesحبيث يأأيت ترقمي هذه املداخل املعجمية عىل يسار املعجم ،مث
املصطلح ابالجنلزيية ،حتته مقابهل ابلفرنس ية ،مث جند املقابل العريب ،عىل الميني ،مشفوعا
برشح مقتضب للمعىن ابللغة املس هتدَ فة ذاهتا .وجتدر االشارة اىل أأن هذه املداخل
املصطلحية مرتبة وفق احلرو الهجائية الاجنلزيية .ويف هناية املعجم ،جند فهرس
املصطلحات ابلفرنس ية مرتبا ترتيبا هجائيا ،مث يليه الفهرس العريب ملصطلحات كوفيد19-
مرتبا كذكل ترتيبا أألفبائيا ،فضال عن لكمة املدير العام لـ( أألكسو) ابالجنلزيية مث ابلفرنس ية مث
ابلعربية .أأما خبصوص تشكيل املداخل املعجمية ،فنجدها موزعة بني ثالث فئات:
املصطلحات املفردة ،واملصطلحات املركبة (من لكمتني) ،وامجلل املصطلحية .ويف سريورة
املامرسة الرتمجية ،جند املصطلح املفرد ينقل مبصطلح مركب ،واملصطلحات املركبة ترتمج
جبمل مصطلحية.
ويف مرحةل التوثيق املصطلحي اليت تس بق سريورة الرتمجة ،ابرش قسم املعامج،
ابملكتب ،برصد أأبرز املصطلحات املتعلقة بفريوس كوروان من املقاالت العلمية ،واملواقع
املتخصصة ،واجملالت الطبية ،وتصنيفها وفق املهنجية املعمتدة يف وضع املعامج املوحدة .ومبا
أأننا أأمام مادة مصطلحية جاهزة ابللغة ا ألجنبية ،فان الهد املتو ى من هذا املقال ،يمكن
يف قراءة مصطلحات كوفيد 19-اليت تضمهنا املعجم ،قراءة ترمجية موجزة ،حناول من خاللها
الوقو عىل املصطلحات ،الأكرث تداوال ،أأي َ
املرتمجة اىل العربية ،وكذا بعض املصطلحات
قرتضة من اللغات ا ألجنبية.
امل ُ َ
 -1املصطلحات الأكرث تداوال:
املصطلح العريب

كوفيد19-

Coronavirus
Coronavirus
COVID-19
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COVID-19
Epidemic
44
َو َاب ٌء
Épidémie
Pandemic
َج ِ َ
118
احئ ٌة
Pandémie
Quarantine
َح ْج ٌر ِ ِ ّ
135
حص ّي
Quarantaine
Lockdown
93
الق
َح ْظ ٌر ،ا ْغ ٌ
Confinement
Lockdown lifting
94
َرفْع احل َْظر
Déconfinement
Mask
99
ِقنا ٌع
Masque
Physical distancing
تَ َباعُد َ ْ
122
جسدي
يص ،تَ َباعُد
خش
ّ
ّ
Éloignement sanitaire
Social distancing
155
امعي
ابْعا ٌد ا ْج ِت
ّ
Éloignement social
ِ
Social distancing
156
اجامتعي
تَباعُ ٌد
ّ
Distanciation sociale
Chloroquine
17
لكوروكني
Chloroquine
Outbreak
116
تَ َف ٍّش
Éclosion
ويف قراءة للمصطلحات املنقوةل اىل العربية وحتليلها ،من منظور ترمجي ،نالحظ
سالسة النقل مبا يتوافق وطبيعة العربية ،أأي اللغة املس هتدَ فة؛ مثلام هو مشار اليه أأعاله؛

ويفصل املعجم يف ترمجة بعض املصطلحات مثل :مصطلح «فريوس كوروان» عوض
الفريوس التايج أأو امحلة التاجية أأو كورواناجلديد ،ومصطلح «التباعد الاجامتعي» بدل
التنايئ أأو املسافة الاجامتعية ...وغريها من مصطلحات .ويف الس ياق ذاته ،نسجل نقل
املصطلح ا ألجنيب بأأكرث من مقابل واحد ،يف غري ما موضع من املعجم ،ويه مسأأةل مقبوةل
يف حال اكن الغرض مهنا الرشح والتوضيح ،يف منت املعجم ،وغري حم َّبذة من انحية
التداول ،ذكل أأن من رشوط املصطلح أأن ي ُ َّعرب عنه بلفظة واحدة ،لدلالةل عىل مفهوم
علمي واحد ،يف احلقل العلمي الواحد ،ذلا يُنصح ،أأثناء سريورة الرتمجة ،بتجنب الرتاد
خش ية الوقوع يف فوىض مصطلحية من جراء تعدد الرتجامت العربية للمصطلح ا ألجنيب
الواحد ،مما قد ي ِ ّ
ُشلك عائقا يف التواصل.
قرتضة:
-2املصطلحات امل ُ َ
املصطلح العريب
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BCG vaccine
11
قاح يب يس يج
ِل
ُ
Vaccin BCG
Chloroquine
17
لكوروكني
Chloroquine
Hydroxychloroquine
77
هيدرولكوروكني
Hydroxychloroquine
mRNA-1273 vaccine
105
ِل َقاح mRNA-1273
Vaccin mRNA-1273
Remdesivir
143
رميديس يفري
Remdesivir
اضافة اىل مصطلحي ،كوفيد 19-وفريوس كوروان ،نسجل اس تقرار عدة مصطلحات
بأأسامهئا ا ألجنبية ،نتلكم هنا عن ظاهرة «الاقرتاض» ،مهنا املصطلحات التالية املتداوةل
بكرثة يف فرتة اجلاحئة :لكوروكني وهيدرولكوروكني ورميديس يفري ...وغريها من مصطلحات.

ومما حتسن االشارة اليه ،هنا ،أأن مسميات ا ألدوية غالبا ما ختضع اىل أأسامء (عالمات)
جتارية ،فقد يكون للعقاقري الصيدالنية أأسامء (عالمات) جتارية عديدة ،وهذا راجع –
سوقها ،وكذا البدلان اليت تُص ِنّعها ،بلغاهتا اخملتلفة .يف بعد
اب ألساس – اىل الرشاكت اليت ت ُ ّ ِ
أآخر ،جند معظم املصطلحات الطبية واملسميات العلمية ل ألدوية ذات أأصل التيين،
ُعرس مسأأةل الرتمجة اىل العربية.
بسوابقها وجذورها ولواحقها ،ويه من ا ألمور اليت ت ِ ّ
قرتضة حنو ترمجة «BCG vaccine» :بـ:
وخبصوص اس تعامل اخملترصات الاجنلزيية امل ُ َ
قاح يب يس يج» من دون تفسريها عىل أأهنا لقاح يقوي اجلهاز املناعي للمصاب بغرض
« ِل ُ
حماربة الفريوس ،من شأأنه أأن يوقع ُمس تقبِل هذا املصطلح يف حرية ،ولهذا يُنصح بتفسري
اخملترصات ا ألجنبية ورشهحا مثلام ورد يف املعجم.
فضال عام س بق ذكره ،نشري اىل أأمهية ادلائرة املصطلحية ومدى اسهاماهتا يف ترمجة
املصطلحات العلمية اىل العربية ،فهيي تُ ِّزود ِ
املرتجم ابجلذاذات املصطلحية ،كام أأن التنس يق
املصطلحي  Le Terminologueو ِ
املرتجم  ،Le Traducteurو أأحصاب
بني
ّ
الاختصاص العلمي  ،Les Spécialistesبوسعه التسهيل من هم َّمة مجع املصطلحات
وتوحيدها بغية ضبط جودهتا يف اللغة املس هتدَ فة ،وهذه املقتضيات املصطلحية أأشار الهيا
لك من محمد ادليداوي ،وعيل القامسي يف كتهبام ،وانلت حصة ا ألسد من توصيات خمتلف
التظاهرات اللغوية وامللتقيات العلمية اليت تُعىن ابلرتمجة واملصطلح.
ويف اخلتام ،ينبغي تمثني اجلهود اللغوية واملعجمية اليت بذلها مكتب تنس يق التعريب
ابلرابط ،من أأجل:
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 وضع معجم متخصص بني يدي طلبة الطب والعلوم الصحية ،وا ألساتذة،
والباحثني ،واملرتمجني ،والصحفيني ،واملهمتني ابجملال الصحي ،ومعوم القراء والنشطاء،
مي ِكّهنم من الاطالع عليه خاصة يف هذه الفرتة ،وذكل ابصدار نسخة رمقية (بصيغة
الـ ،)PDFجمانية ومتاحة للجميع ،تسهل من معلية البحث.
 االرساع اىل توحيد مصطلحات جاحئة كوروان امل َ
نقوةل اىل العربية ،بغية احلد من
الفوىض املصطلحية ،اليت تنجم – عادة – عن اس تخدام مصطلحني خمتلفني أأو عدة

مصطلحات ملفهوم واحد ،عىل حنو يعد هدرا للرصيد املعجمي العريب ،هذه الظاهرة اليت
طالت العديد من مصطلحات العلوم االنسانية والاجامتعية والعلوم ادلقيقة والتكنولوجية،
اليت مسيت بقافةل من املقابِالت.
وعطفا عىل هذه اجلهود املبذوةل ،جند من بني االجراءات اليت يقوم هبا املكتب ملراجعة
املعامج اليت ينجزها؛ واليت قد تنشأأ هنا تعزيزا الثراء معجم مصطلحات كوفيد 19-وحتديثه،
وجعهل يس توعب ما جي ّد من مفاهمي ومصطلحات؛ هو اصدار طبعات حمينة ،الس امي أأن
الفريق املعد لهذا املعجم يويص الباحثني املهمتني متكينه ،عند الاقتضاء ،من مالحظاهتم
وأآراهئم ألخذها يف احلس بان يف الطبعات املنقَّ َحة الالحقة .ويتأأىت هذا التحيني – يف حال
حصوهل عند الرضورة – من خالل التنس يق مع اجملامع والهيئات املتخصصة ،وتتبع ما
تنهتيي اليه خمتلف البحوث العلمية واللغوية وكذا أأنشطة العلامء واملرتمجنيُ ،مجاهب ًة
ملصطلحات جديدة قد تنبثق من جراء أآاثر خيلفها كوفيد ،19-أأو لقاحات قد تُكتشَ ف ،أأو
ابتاكرات لغوية جديدة تكون نتاجا لهذه اجلاحئة وانعاكساهتا عىل خمتلف امليادين.
املراجع:

 -1معجم مصطلحات كوفيد( 19-اجنلزيي – فرنيس – عريب) .)2020( .املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم .مكتب تنس يق التعريب ابلرابط .الرابط:
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http://www.alecso.org/nsite/ar/component/content/article/740
 -2امليناوي ،عبد الكبري( .امجلعة –  6شوال 1441هـ –  29مايو 2020م)« .أألكسو» تُصدر
معجم مصطلحات «كو ِفيد  »19ابالجنلزيية والفرنس ية والعربية ملواكبة مس تجدّ ات ّ
تفيش فريوس
«كوروان» .موقع جريدة :الرشق ا ألوسط .رمق العدد [ .]15158اسرتجع يف.2020/07/11 :
الرابطhttps://aawsat.com/home/article/2306736/ :
 -3زيدان ،محمد 20( .مايو  .)2020جاحئة كوروان تغزو اللغة ..لكامت جديدة ّ
حتري مماريس
الرتمجة .موقع :الرتا صوت  .ULTRAاسرتجع يف .2020/07/10 :الرابط:
https://www.ultrasawt.com/
 -4عامثن ،صالح( .الثالاثء /16يونيو09:45-2020/م) .لُغة كوروان ..الابتاكرات اللغوية
والرثاء املُعجمي يف ا ألزمات .موقع :املركز العريب للبحوث وادلراسات .اسرتجع يف.2020/07/11 :
الرابطhttp://www.acrseg.org/41641 :

أدب الطفل املرتجم يف زمن الكورونا:
تقوية للمناعة النفسية أم تطوير للمهارة اللغوية
أ :كرمية قاسم

جامعة وهران -اجلزائر
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 -1مقدمة :
من الثابت أأن أأدب الطفل املرتمج منذ انبثاقه اىل مأآالته الراهنة أأدى دورا ال سبيل
اىل التقليل من شأأنه يف اثراء رصيد الطفل اللغوي ،وتوجيه سلوكه وصقل مدراكته
االبداعية .اال أأن ّه جتاوز ذكل يف خضم الظرو الصحية الراهنة اليت يشهدها العامل،
ليشلك أأحد أأمه س بل التوعية الهادفة للتخفيف من الضغوطات النفس ية واحلد من
الانبثااثت الوابئية ،وكذا اخملاو والهتويالت الناجتة عن الزتايد املنذر ابلاكرثة لوابء
كوروان املس تجد ،وما اجنر عنه من شلل اكحس للك مظاهر احلياة ،وحصد للماليني من
ا ألرواح يف ش ىت ربوع العامل .مفا مدى فاعلية أأدب الطفل املرتمج يف استهناض طاقات
الطفل الاستيعابية للتصدي لهذا العدو البيولويج؟ واىل أأي مدى ميكن هل أأن ي ُسامه يف
تعزيز املناعة النفس ية للطفل وتقوية نظاهما؟ بل كيف ميكن استامثر أأدب وابء كوروان
املرت َجم املوجه للطفل يف تطوير همارته اللغوية وتنظمي مداركه واثراء رصيده؟
 -2أأدب الطفل املرتمج يف زمن الكوروان:
لطاملا ّ
شلكت ا ألوبئة عىل مدار التارخي مصدر الهام العديد من الكتاب وا ألدابء ،حيث
ال ناكد نعرث عىل فرتة شهدت انتشارا واسعا لوابء ما ،ومل تعر رسوخا مكينا ألعامل أأدبية
أأثلت يف اذلهن و ُحفرت يف اذلاكرة عرب ا ألزمنة وا ألمكنة .فرواية الطاعون La
pesteللاكتب البري اكمو  Albert Camusورواية احلب يف زمن الكولريا L’amour
 aux temps du choléraللاكتب غابرييل غارس يا ماركزي Gabriel Garcia
وصورت ملظاهر
 ،Marquezمن ا ألعامل ا ألدبية اليت وثّقت ألوبئة رضبت اجملمتعاتّ ،
اخلو والرعب الذلان اجتاحاها ،واحلال أأ ّن وابء كوروان املس تجد  covid_19أأعاد أأدب
ا ألوبئة-كام يطلق عليه -اىل الواهجة،حيث ق ّدمت أأعامل أأدبية عديدة نفسها ابعتبارها حماوةل
من احملاوالت املمكنة ملعاجة هذا الوابء .فقصة  My hero is youيه أأحد املشاريع
املُجسدة ألدب الطفل املرتمج اليت أأعدهتا اجملموعة املرجعية للصحة النفس ية ،وادلمع النفيس

الاجامتعي يف حاالت الطوارئ التابعة للجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت ،وكتبهتا الس يدة
هيلني ابتوك ( Helen Patuck )01ل ألطفال املترضرين من جاحئة فريوس كوروان
املس تجد حول العامل واذلين عانوا من قيود احلجر الصحي.وقد صدرت مرتمجة اىل اللغات
العربية والفرنس ية والصينية والروس ية واالس بانية للوهةل ا ألوىل ،يف حني جرى العمل عىل
ترمجهتا اىل ثالثني لغة أأخرى الحقا مهنا ما ّمت اجنازه(.)02
تناول هذا العمل ا ألديب قصة طفةل امسها سارة أأاثر شغفها من هجة ،و خوفها من هجة
أأخرى الاس تفسار من أأهما العاملة عن فريوس كوروان املس تجد اذلي خلّف انتشاره خوفا
كبريا وذعرا رهيبا يف نفوس أأطيا عديدة من الناس حول العامل .وسعيا من ا ألم الفهام
ابنهتا طبيعة هذا الفريوس وطريقة انتشاره ،وكيفية التأأقمل معه ،وطرق حامية نفسها و أأرسهتا
و أأصدقاهئا منه ،أأجابت عن لك ا ألس ئةل اليت طرحهتا لتودع فهيا السكينة والطمأأنينة،
صورت الاكتبة والرسامة هيلني أأحداث وخشصيات
وتزرع فهيا روح التأآزر والتالمح،حيث ّ
القصة مبالمح فنية و أأسلوبية تراعي ميوالت ،واهامتمات الطفل وتامتىش ومدراكته وتتالءم
وقدراته العقلية والفكرية.
 1-1املاهية واخلصائص :
يتطلب منا أأن نشري اىل مفهوم أأدب ا ألطفال قبل اخلوض يف غامر خصائصه
ورساديب ترمجته ،فقد اعتربته فادية حطيط «خربة لغوية لها شلك فين يصوغ قضااي
احلياة ل ألطفال بشلك ممتع وسار ،ويمني فهيم االحساس ابلقمي االنسانية من خري وجامل،
ويطلق العنان خلياالهتم وطاقاهتم االبداعية» ،1أأي أأهنّ يُسهم يف بناء خشصيهتم وحتديد هويهتم
وتقوية ادراكهم وتمنية وعهيم،لتغدو بذكل الغاية منه «ليس اذاكء اخليال عند الصغار فقط،
ولكهنا تتعداه اىل تزويدمه ابملعلومات العلمية ،والنظم الس ياس ية ،والتقاليد الاجامتعية،
والعواطف ادلينية والوطنية ،واىل توس يع قاموس اللغة عندمه ومدّ مه مبادة التفكري
87
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مشوق ممتع و أأسلوب سهل
املنظم،ووصلهم بركب الثقافة واحلضارة من حوهلم يف اطار ّ
مجيل»(.)03
حييلنا هذا اىل أأ ّن أأدب الطفل املرتمج خيتلف عن غريه من الآداب براهنيته وحتيينه
ملوضوعاته حيث يواكب معطيات الرتكيبات اجملمتعية املس تجدة واملتجدّ دة ،كام أأن ّه يصطبغ
بصبغة الفئة املوجه الهيا يف س ياق ا ألسلوب واللغة ،والتمية واملوضوعة ،وغريها...ابالضافة
اىل تغري ا ألهدا اليت يرنو الهيا بتغري ا ألغراض اليت كتب وتُرمج ألجلها.
 2-1اللغة واملضمون يف أأدب الطفل املرتمج:
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يس تعمل اكتب أأدب الطفل لغة بس يطة سهةل ببساطة ا ألفاكر املطروحة يف العمل
ا ألديب بتنوع أأجناسه وتعدّد رضوبه ويتجنب ا ألساليب اجملازية املعقّدة بغية تسهيل معلية
الفهم والقراءة عىل قارئ املادة املعروضة( ،)04ويتناول موضوعات تتالءم ومدراكته
الاستيعابية ،وتتوافق ومس توى نضجه الفكري ،وهو ما يسعى املرتمج اىل احلفاظ عليه
أأثناء معلية حتويل الرتاكيب البنيوية وادلاللية اىل اللغة الهد  ،مفن املفروض أأن «يكون
عىل دراية ابلسامت ا ألسلوبية املناس بة خملتلف الفئات العمرية» ()05حىت تتوافق مع
«قاموس الطفل،ومع احلصيةل ا ألسلوبية للسن اليت يؤلف لها )...(،ما يتصل مبضمونه
ومناسبته للك مرحةل من مراحل الطفوةل»(.)06
حاولت اكتبة قصة  My hero is youأأن ّ
توظف جسال متداوال و أأسلواب سهال
وواحضا جبمل بس يطة يس تطيع الطفل أأن يس توعهبا سواء يف لغته ا ألصل أأو يف اللغة
املرتمج الهيا ،ابلرمغ من املصلحات املس تحدثة اليت صاحبت انتشار الوابء،كام اعمتدت عىل
أأسلوب احلوار عىل مدار القصة الاثرة الفضول وحتفزي عنرص التشويق.
ان ّه ملن النادر أأن حيمل العمل ا ألديب املرتمج املوجه اىل الطفل يف طياته عنارص لغوية
فقط ،اذ تشارك العنارص الغري لغوية يف اعطاء البعد ادلاليل ل ألحداث والشخوص
وتُساعد عىل حتقيق الاس تجابة املرجوة من املتلقي ،ففي قصة My hero is
ّ you
وظفت الاكتبة والرسامة هيلني رسومات ذات أألوان من شأأهنا تقدمي احملتوى ادلاليل
ل ألطفال حيث تعكس لك صورة مرحةل من مراحل القصة بأأحداهثا وخشوصها ،فاذا قاربنا

موضوع الرسوم وا أللوان من اجلانب النفيس أألفينا دورها الكبري يف جذب انتباه القارئ
وااثرة ذائقته وارضاء ميوهل.
 -2أأهدا أأدب الطفل املرتمج يف زمن الكوروان:
ا ّن دور الرتمجة يف مد جسور التعار وتشييد رصوح التحاور وتيسري س بل
التواصل والتفاعل بني الشعوب ليس اب ألمر اجلديد ،اال أأ ّن التغريات اليت اعتورت العامل
بأأرسه فرضت حتدايت لغوية وثقافية ونفس ية جعلهتا تتجاوز ذكل لتناشد أأهدافا مغايرة.
 1-2تطوير املهارة اللغوية أأم تقوية املناعة النفس ية:
صاحب ظهور وابء كوروان املس تجد مصطلحات جديدة مل تَ ْعهدها اذلات القارئة ألدب
الطفل ،اال أأ ّن الاكتبة وثةل املرتمجني أآثروا توظيف لغة بس يطة مفهومة يف النص بلغتيه
ا ألصل والهد حىت يتس ىن للطفل اكتساب مفردات لغوية وهمارات قرائية تساعد عىل
اثراء رصيده اللغوي والفكري،دون الزج به يف متاهات املفردات واملصطلحات الغري
مأألوفة،وادلليل عىل ذكل عدم ذكر مصطلح كوفيد19اذلي غالبا ما يتداوهل أأهل
الاختصاص من أأطباء ومنظامت حصية عاملية .
ويمكن الهد من ااثرة عواطف وانفعاالت القارئ يف تعزيز مناعة خارت قواها من
شدة الرتهيب والتخويف اليت تزامنت واحلجر املزنيل ولزوم البيوت ،ليكون الكتاب خري
جليس هلم .فاس تعامل الاكتبة ملفردات تقدّم دعام نفس يا للطفل وختفّف من الاضطراابت
والتوترات النفس ية من شأأنه أأن مينحه القدرة عىل التصدي للوابء مكفردة البطةل اليت
ترمجت اىل . my hero, ma heroine , mi heroina :
 -3خامتة:
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أأدب الطفل املرتمج هو أأدب يراعي اهامتمات الطفل ويناسب مداركه ،فكام أأ ّن لرتمجة
ا ألعامل ا ألدبية املوهجة اىل الطفل أأهدافا تربوية وتعلميية وجتارية وترفهيية أأحياان ،لها أأيضا
أأهدا أأخالقية ونفس ية تمتثل يف نرش قمي التأآزر والتالمح للتصدي لهذا العدو البيولويج
ور أأب الصدع النفيس الناجت عن اخلو واذلعر املبثوث ،واستنادا اىل ما بسط قوهل

سالفا،فأأمهية أأدب الطفل املرتمج تتضح من خالل تأأثريه يف نفس ية الطفل من انحية،ويف
رصيده اللغوي من انحية أأخرى،حيث مبقدوره أأن يمني املهارة اللغوية هل من خالل تزويده
ابملصطلحات اليت برزت مع ظهور وابء كوروان بلغات خمتلفات،ويقوي نظام مناعته
النفس ية عرب م ِّده جبانب من التسلية واملتعة وكذا الشعور اب ألمان يف ظل ظرو حصية
أأقل ما يقال عهنا أأهنّ ا صعبة جدا .
املراجع:
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الرتمجة الصحفية يف زمن الكورونا بني اللغتني العربية واالجنليزية
الرباط -املغرب
أ :مصطفى حربال

شهدت وسائل االعالم والتواصل تطورا هاما يف عرص العوملة ،مفنذ الثلث ا ألخري من
القرن العرشين ،وخالل الس نوات القليةل املنرصمة من القرن احلادي والعرشين ،حدث
انفجار كبري يف ا ألمقار الصناعية وقنوات التلفزيون ،ابالضافة اىل الانرتنت ،فزادت بذكل
أأمهية البحث عن وس يةل ترتمج وتقرب حمتوايت هذه الوسائل اىل امجلهور يف خمتلف أأحناء
العامل ،فاكنت هذه الوس يةل يه الرتمجة ،اليت صارت يف عرص التكنولوجيا الرمقية ،الزمة
من لوازم التواصل وتبادل اخلربات واملعار .
ويالحظ أأي متتبع ل ألحداث ادلولية عرب الشاشات الصغرية والكبرية ـــ يف أأايمنا هذه
ـــ مدى همينة ا ألخبار املتعلقة جباحئة كوروان ،سواء مهنا الرمسية الصادرة عن املؤسسات
ادلولية الكربى ،أأو تكل املفربكة واملضلةل ،ا ألمر اذلي يتطلب حرصا شديدا من طر
املرتمج بغية توفري املعلومة الصحيحة ،من مصادرها املوثوقة ،ويف الوقت املطلوب.
س نتناول يف هذه الورقة اذا ،خصوصيات الرتمجة الصحفية ،ودورها الهام يف جمال
التواصل الرمقي االعاليم ،و أأمه ما جيب أأن يتوفر دلى املرتمج للتغلب عىل املشكت
اليت تواهجه يف معهل ،ومن ذكل التعابري الاصطالحية املس تخدمة يف جمال ختصصه،
مركزين يف ذكل عىل منوذج الرتمجة الصحفية ادلولية اخلاصة بتدبري جاحئة كوروان ،مع
االشارة اىل بعض املصطلحات املرتمجة.
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يشري جورج دايس سنتاس Jeorge Dias Cintas -يف كتابAudiovisual " :
 ،"Translation : Language Transfer on Screenأأنه يف القرن الواحد
والعرشين ،أأحضى لوسائل االعالم حضورا ابرزا مبينا ا ألمهية اليت تتيحها الربامج
التلفزيونية يف معرفة المنو اذلي يشهده حقل االعالم ،وما يرافق ذكل من رضورة اعامتد
الرتمجة السمعية البرصية ) (AVTيف كثري من البدلان(.)01

ويف ظل اجلاحئة اليت يعرفها العامل اليوم ،أأحضى للخرب أأمهية كبرية يف ايصال املعلومة
وتقريب ا ألحداث اىل امجلهور ،خاصة و أأن الساحة االعالمية يف زمن احلجر الصحي
فرضت تدابري واحتياطات اكن لها تأأثري يف طرق نرش اخلرب ابملصداقية وادلقة املرجوة.
وهبذا أأسهمت خمتلف وسائالالعالم ،وتكنولوجيا االتصال الرمقي يف التصدي للوابء
العاملي ،عرب توفري املعلومة الصحيحة ونرشها عىل أأوسع نطاق.
وقد حضيتالرتمجة الصحفية ببعض الاهامتم مع تطور القنوات اخلاصة وبروز الواكالت
االخبارية عىل الواهجة ،وتطور ا ألحداث الس ياس ية العاملية ،كام حدث يف الرشق ا ألوسط
مع أأحداث احتالل العراق ،حيث برزت قنوات  CNNو ش بكة  BBCالربيطانية،
وواكبت اخلرب من داخل الساحة العربية .هذا ابملوازاة مع التطور الهائل اذلي عرفته
برجميات احلاسوب وا ألمقار الصناعية( )02مبختلف اللغات ،حبيث يلعب املرتمج دورا همام
يف ذكل ،ذلكل يتطلب أأن تتوافر يف هذا ا ألخري عدة مؤهالت ميكن اختصارها يف
ماييل(:)03

املشاهد.
 امتالك معرفة واسعة يف مجيع امليادين ،ابالضافة اىل جمال ختصصه.
 احلذر يف ضبط الوقت العامل الزمين همام جدا ملعظم وسائل
االعالم،ومسأأةل الوقت خالل ممارسة املرتمج لعمهل ترتبط بعدة عوامل:
ــ التطرق ملوضوع دون أآخر ،وهنا تمكن أأمهية الاختصاص يف جمال معني.

ثروة لغوية عىل حنو يسمح هل بنقل جوانب معرفية خمتلفة اىل

ــ معرفة املرتمج املس بقة ابملوضوع املطروح.
ــ الطريقة املتبعة يف الرتمجة.
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هذا ما يتفق مع ر أأي هوالند  Hollandحول مرتمج النصوص االعالمية( ،)04ويه
عىل النحو التايل :

 )1ضغط الوقت :وهو عامل تفرضه طبيعة العمل ،حيث تعمل خمتلف
وسائل االعالم بنرش املعلومات بشلك متواتر ورسيع.
 )2املصادر :فليست لك وسائل االعالم لها نفس املصادر ،فقد تعمتد
بعضها عىل املراسلني ،يف حني قد تس تعني أأخرىبواكالت ا ألنباء ،مما يفيد ابلرضورة
أأن هناك صعوبة احلصول عىل اخلرب من مصدره الرئييس.
 )3القيود اللغوية  :الثقافات ختتلف وللك ثقافة أأعرافها اخلاصة ،ا ألمر
اذلي يتطلب من حمرري ا ألخبار التعامل معها حبسب ما يناسب الثقافة الهد
املس تقبةل لهذه ا ألخبار.
 )4انتشار اللغة االجنلزيية لكغة عاملية ،فالعديد من واكالت ا ألنباء
تس تعمل اللغة الاجنلزيية بغرض توزيع منتوهجا االخباري عىل الصعيد العاملي ،ليمت
بعد ذكل ترمجهتا وتكييفها اىل لغات أأخرى.
نعرض فامي ييل نصا حصفيا حول جاحئة كوروان ابللغة االجنلزيية ،معلنا عىل ترمجته ابللغة
العربية ،واس تخرجنا املصطلحات املتخصصة:
النص ا ألصل:
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Rabat – The Moroccan Minister of Tourism Nadia Fettah
Alaoui declared earlier this week that 87% of hotels in Morocco
have closed due to the COVID-19 crisis. The minister announced
on May 5 the impacts of the pandemic on Morocco’s tourism
sector during a meeting of the Productive Sectors Committee at
the House of Representatives. Alaoui revealed that the state of
emergency has caused a 63% decline in hotel stays since Morocco
came under lockdown on March 20. The decline includes
classified accommodation establishments in popular tourist hubs
such as Marrakech, Agadir, Casablanca, Tangier, Rabat, Meknes,

and Essaouira. Out of 3,989 tourist accommodation
establishments, 3,465, or 87%, are closed due to the COVID-19
pandemic. Only 520 of them remain open. “Everyone
acknowledges that the two sectors of tourism and air transport will
need a bigger support than other ones, because the crisis is global,
and we cannot advance the sector independently,” Alaoui said.
()05
الرتمجة:
رصحت وزيرة الس ياحة املغربية الس يدة اندية فتاح علوي يف مس هتل هذا ا ألس بوع
بأأن  % 87يف قطاع الفنادق ابملغرب مت اغالقها بسبب أأزمة فريوس كوروان .كام بينت
الوزيرة يف اخلامس من شهر ماي مدى التأأثريات اليت أأحدهثا الوابء يف قطاع الس ياحة
املغربية أأثناء اجامتع للجنة القطاعات االنتاجية يف جملس النواب.
وكشفت الس يدة العلوي بأأن حاةل الطوارئ هذه تس ببت يف تراجع معل فنادق
االقامة بنس بة ،%63منذ أأن بد أأ املغرب اجراءات االغالق يف العرشين من مارس .وقد
مشل هذا الاحندار مؤسسات االقامة ا ألخرى املعنية ابلقطاع يف لك من حماور مراكش
وطنجة ،وادلار البيضاء ،الرابط ،مكناس ،والصويرة .هذا ابالضافة اىل اغالق أأزيد من
 ،3،989و3،465مؤسسة اقامة بنس بة مئوية تقارب  ،% 87بسبب تداعيات الوابء،
حيث فقط  520مهنا ظلت قيد العمل " .اللك يعرت بأأن قطاعي الس ياحة والنقل اجلوي
س يحتاجان اىل دمع كبري أأكرث من أأي قطاع أآخر ،هذا ألن ا ألزمة عاملية ،وال ميكننا ادلفع
ابلقطاع بشلك مس تقل" ،قالت الس يدة العلوي .الرابط
ــــ املصطلحات املتخصصة الواردة يف النص ا ألصيل:
ـــ حاةل طوارئ emergency state of :
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ـــ أأزمة وابء كوروان Covid 19 crisis :

ـــ وابءPandemic:
ـــ االغالق ،حظرlockdown :ـ
خامتة :
قضيت الثورة التكنولوجية اليوم ،ــ أأكرث من أأي زمن مىض ـــ للرتمجة س بال واعدة
وأآفاقا رحبة لالنطالق خارج حدود اجلغرافيا الضيقة ،حنو عوامل منتظمة يف تطبيقات رمقية
حديثة تتجاوز االماكن البرشي رسعة ،لكهنا ال تتفوق عليه جودة ،اال أأن االشاكل يظل
مرهتنا مبدى قدرة هذه التكنولوجيا الرمقية املتسارعة عىل اذابة احلواجز واملسافات الجناز
ترجامت مقبوةل وأأمينة قدر املس تطاع ،ومدى قدرة املرتمج عىل الالزتام ابلسلوك ا ألخاليق
يف لك وضعيات الفعل الرتمجي.
وعليه تعترب الرتمجة الصحفية أأمرا رضوراي ال غىن عنه مجليع وسائل االعالم  ،فبني
همينة اللغة وهمينة احلدث ،تتوسط الرتمجة الطريق لتغدو لسان حال العامل ،يف تقريب
ا ألرقام ورصد التطورات وتفسري ا ألحداث .لقد عوضت الرتمجة اخلاصة بأأخبار جاحئة
كوروان ذاك االعاليم أأو الصحفي الاس تقصايئ ،اذلي ينقل من قلب امليدان ،فمل يفرض
علهيا أأي جحر من شأأنه اعاقة سريها ،ومل تقف بذكل احلدود اجلغرافية أأو القيود الزمنية عرثة
أأمام وصول اخلرب اىل خمتلف بدلان العامل ،هذا وان دل عىل يشء فامنا يدل عىل احلاجة
امللحة اليت يفرضها الوضع الراهن يف تقنني وتدبري وتوفري ا ألرضية املناس بة للعمل الرمقي عن
بعد ،من خالل توفري منصات رمقية وتطبيقات الكرتونية ،تسهل معلية الرتمجة عن بعد،
وذكل يف خمتلف االدارات واملؤسسات ،بغية تقريب املسافات ،وحتس با ألي ظرفية أأخرى
قد نواهجها مس تقبال.
املراجع:
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الرتمجة والكورونا :مقاربات
جامعة البصرة العراق
أ.د :كاظم خلف العلي

كوفيد )covid- 19( 19-مصطلح مت حنته من بداايت أأحر ثالث لكامت هن عىل
التوايل ( ،(corona,virus, diseaseو الرمق ( )19يشري اىل س نة اكتشافه لفايروس
ينتقل بني بين البرش ،و يقوم بشلك خاص عىل تعطيل معل الرئتني ،و تلف اجلهاز
التنفيس .و يقوم الكثري من أأهل العربية بتصويت /نقحرة ()transliteratingاللكمتني
( )corona virusقائلني (فايروس كوروان أأو كوروان فايروس )  ،و فرقت العربية فيه
بني اجلاحنة ( )endemicاليت تس توطن بقعة معينة و اجلاحئة ( )pandemicاليت تنترش
يف أأماكن كثرية ال حرص لها .و من هجود املرتمجني و اللسانيني العرب اليت برزت مع
انتشار اجلاحئة التعامل مع مك املصطلحات اجلديدة املنحوتة مثل  covidiotو covexit
و  covideo partyو  ، quaranteamsوغريها كثري.
و بعد انتشار الفايروس انتشارا واسعا يف مدينة ووهان الصينية ،قامت الصني بنرش
كتاب عن الفايروس ،و تداعياته بعنوان (حروب ادلوةل العظمى) خلصت فيه بداية ظهور
الفايروس و أأساليب التعامل معه ،و الوقاية منه مبوجب التعلاميت اليت أأصدرهتا جلنة
الصحة الوطنية الصينية ،و مكتب ادلوةل للطب الصيين ،و ترمجته من مث اىل ست لغات
 .و تولت مرص ترمجة الكتاب اىل اللغة العربية ،و نرش تقارير موجزة تتعلق ابلتجربة
الصينية يف مواهجة اجلاحئة .و من جانهبا قامت اس بانيا برتمجة ،و نرش العديد من التقارير،
و الكتب ذات الصةل ابلفايروس متصدرة بقية دول العامل يف هذا الشأأن (جريدة املرتمج
العرايق-دار املأأمون للرتمجة و النرش – نيسان .)2020
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و لعل من أأمه ما فرضته اجلاحئة عىل بين البرش هو العزةل حتت شعار ( stay at
 –homeخليك ابلبيت) طلبا للسالمة ،و العزةل رشط أأساس للك من يريد أأن حيقق
اجنازا يف الرتمجة .فا ألخبار تقول لنا  ،مثال :أأن املرتمج العريب الكبري منري البعلبيك اعتكف
يف بيته أأربعة عرش عاما من أأجل أأن يقدم لنا موسوعة املورد ،و اكنت زوجته تقوم جبميع
الواجبات الاجامتعية ،و غري الاجامتعية نيابة عنه .و مؤخرا حتدثت التقارير أأيضا عن

فرض العزةل التامة عىل املرتمجة الفرنس ية اكرول ديلبورت يف أأحد ا ألقبية لتقوم برتمجة أأحد
أأعامل الروايئ ا ألمرييك الأكرث مبيعا دان براون(.)01
أأدى الاهامتم ابنتشار اجلاحئة و انتقال العدوى هبا ،و س بل مقاومهتا و الشفاء مهنا اىل
ازدهار حركة الرتمجة الطبية العلمية من و بني لغات العامل اخملتلفة ،و خصوصا من اللغة
الصينية موطن الوابء ا ألصيل و لغات مراكز البحوث و املستشفيات يف العامل املتقدم اىل
بقية لغات العامل ،وخصوصا تكل الناطقة ابللغات املهمينة اكالنلكزيية و ا ألملانية والفرنس ية
وبدرجة أأقل الروس ية .لكن مما جتدر االشارة اليه هو أأن المك الهائل من تكل الرتجامت
(التحريرية) اكنت تمت عرب الش بكة العنكبوتية العاملية مبواردها اخملتلفة من مواقع رمسية
وحصفية و خشصية ،و مواقع التواصل الاجامتعي (توتر و فيس بوك و انس تغرام و غريها)،
عالوة عىل الرتمجة الهاتفية ،و ذكل تطبيقا ملبد أأ التباعد الفزياييئ ( physical
 )distancingو اذلي مزيه الكثري من املرتمجني عن و فضهل عىل التباعد الاجامتعي
(.(social distancing
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و اذا اكنت اجلاحئة أأثرت اجيابيا يف ميدان الرتمجة العملية ،و زايدة الرتمجة يف امليدان
الطيب و عىل وجه اخلصوص يف ميدان الفايروسات و اللقاحات و ا ألدوية و املعقامت
الكمييائية ،فاهنا أأثرت أأيضا يف جماالت البحث و التدريس الرتمجي الأاكدميي .فبسبب
اغالق اجلامعات و منع الطلبة وا ألساتذة من الالتحاق بقاعاهتم ادلراس ية خش ية انتقال
الوابء ،اضطرت اجلامعات اىل اخلوض يف جتربة التعلمي االلكرتوين و اللجوء اىل املنصات
اخملتلفة اللقاء احملارضات و الندوات و البصامت الصوتية مثل (telegram, zoom,
) google meeting, fcc, google classroom, edmodoو غريها .وبد أأت اقسام
الرتمجة يف جامعات العامل ابلتعاون مع بعضها البعض يف اس تقدام احملارضين احملليني و العرب
و ا ألجانب .و بد أأ البحث أأيضا يف جانب اجياد أأفضل املنصات ،و الصيغ و ا ألس ئةل
املوضوعية و املقالية من أأجل اخضاع الطلبة لالمتحاانت الفصلية و الهنائية ابلرمغ من
امتعاض الكثري من التدريس يني عىل ذكل من ابب أأن املرتمجني الطلبة سو لن خيضعوا
لالرشا و املراقبة املبارشة ،و ابلتايل عدم ضامن نزاهة النتاجات الرتمجية ،والفقرات
البحثية.

غري أأن اجلاحئة أأثرت سلبيا بشلك كبري عىل قطاع الصناعة الرتمجية (translation
 ،)industryمفع زايدة اجراءات اغالق احلدود و ا ألجواء و توقف الرشاكت أأو تعليق
العمل فهيا و احنسار قطاع الس ياحة مت ترسحي الكثري من املوظفني  ،و مهنم املرتمجني ،
بسبب الضائقة الاقتصادية املرتتبة عن تكل الظرو  ،و عن توقف معليات تصدير
النفط ،و احندار أأسعاره اىل أأدىن املس توايت غري املس بوقة .و مثاال عن معليات ترسحي
املرتمجني هذه تكل اليت متت بشلك ملحوظ من رشاكت النفط اخملتلفة العامةل (احمللية
ا ألهلية مهنا ،والعربية و ا ألجنبية) يف حقول نفط البرصة جنويب العراق.
وبسبب السعي احلثيث ملراكز البحوث يف دول العامل اخملتلفة و زايدة التقارير الطبية
الصادرة يوميا ،أأصيبت ادلقة اليت اكنت مثار اهامتم الباحثني يف الرتمجة لس نني عديدة يف
بعض ا ألحيان مبقتل ال بسبب عدم كفاءة املرتمجني أأنفسهم ،بل بسبب تضارب التقارير
املنشورة واملعلنة عن الفايروس ،وتغريها من وقت لآخر مثلام حصل يف تضارب ترصحيات
مسؤويل منظمة الصحة العاملية (ادلكتورة ماراي كريكو  ) Maria Kerkhoveبشأأن
ندرة انتشار الفايروس من املصابني اذلين ال يظهرون أأية أأعراض ،و اضطرار املنظمة اىل
تعديل ذكل الترصحي(.)02
و يف نطاق تدريب املرتمجني ( )translator trainingو توجهيهم  ،ميكننا الاس تفادة
من ارشادات منظمة الصحة العاملية ( )WHOالصادرة بشأأن الوابء و تطويعها ملصلحة
املتدربني واملبتدئني يف الرتمجة .و ميكنين تسجيل و مقاربة تكل الارشادات ابلنقاط الآتية:
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 أأبق ابلبيت و مترن دامئا ابلبدء برتمجة النصوص البس يطة ( simple direct )textsأأو املفربكة ( ،)fabricated and non-authentic textsو ال خترج
للتعاطي مع النصوص ا ألدبية اخلالقة ( )creative and original textsاال بعد
أأن تكون واثقا متاما من أأنك اس تمكلت هماراتك اللغوية والرتمجية ( language
 .)and translation skillsالتدريب همم جدا  ،واكن العراقيون أأايم احلرب
العراقية االيرانية يقولون (التدريب مث التدريب مث التدريب .التدريب يقلل من دماء
املعركة).
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 يك حتصل عىل املناعة ( )immunityالالزمة لوقايتك من القيام برتجامتخاطئة ( )mistranslationsالبد كل من ادامة التواصل دوما مع املرتمجني
املربزين يف احلقول اخملتلفة بتتبع اخبارمه ،و نشاطاهتم ،و حواراهتم ،و قراءة
( )readingو دراسة ( )studyingترجامهتم ،و خصوصا الرتجامت املوازية
( )parallel textsاليت يتوفر فهيا النص ا ألصيل و الرتمجة معا ،و التعر عىل
مواطن القوة و الابداع فهيا.
 عليك أأن تعقم ( )sanitizeترجامتك ابس مترار و ختلصها من الشوائبوا ألدران الناش ئة عن الرتمجة احلرفية ( literal and word for word
 ،)translationو مما نسميه يف الرتمجة ا ألصدقاء الزائفني ()faux amis
بتوظيف النصاحئ ،و الارشادات الرتمجية يف ممارس تك املهنية الرتمجية.
 حافظ و بصورة منتظمة عىل التعقمي ضد فايروسات الرتمجة بقراءة النصوصاملنتخبة و حفظ مقادير قليةل مهنا يوميا (اكلقرأآن الكرمي ،و قصص طه حسني ،و
ماركزي ،وشعر املتنيب ،واملعري ،و اجلواهري ،و الس ياب ،و الشايب ،و غريمه...
و مثلها يف اللغة ا ألخرى) مفثل هذه النصوص تقوم بدور املعقامت ()sanitizers
أأيضا.
 بعد قيامك برتمجة نص ما حافظ عىل مسافة أآمنة منه ()safe distanceبينك وبينه .واذا اكن االبداع يف ترمجة النص ا ألديب يتطلب الامتيه التام (full
)identificationمع ذكل النص  ،فان القدرة عىل النظر فيه مبوضوعية
( )objectivelyال تتأأىت اال من خالل التباعد لفرتة معينة ليك يصبح ابملقدور
رؤيته ،وتقيميه ،و تنقيحه عىل أأفضل وجه.
 و مثلام عىل املصاب ابلفايروس أأن يتجنب ا ألماكن املزدمحة ،و ذكل لعدمتوفر التباعد الاجامتعي املطلوب ،فاننا ننصح املرتمجني املتدربني ()trainees
واملبتدئني ( )novicesابلبحث عن أأماكن ترمجية خاصة هبم .و نقصد اب ألماكن
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اخلاصة الولوج اىل نصوص قليةل الرتمجة و جديدة يك يؤسس فهيا املرتمج أأمسه،
وحيقق هل ابداعا فهيا.
 و مثلام عليك جتنب الاختالط ابملصابني  ،يتوجب عىل املرتمج املتدربواملبتدئ جتنب تداول الرتجامت املنشورة من دون امس املرتمج أأو اليت كتب علهيا
عبارة (ترمجه خنبة من ا ألساتذة) .و اذا كنا معافني فعلينا الاختالط ابملعافني
وا ألحصاء وا ألقوايء من املرتمجني (مثل البعلبيك ،و طه محمود طه ،و ادلرويب،
وجربا ،و حياة رشارة ،و سلمى اخلرضاء اجليويس ،و عبد الواحد لؤلؤة ،وغريمه)...
و نتجنب الرتجامت التجارية املقتطعة و الهزيةل و اليت من دون أأسامء مرتمجهيا
الفعليني.
 و اذا ظهرت عليك أأعراض انتاج ترجامت ضعيفة و مفككة و غري دقيقة،راجع عىل الفور الاختصاصيني يف الرتمجة أأو اخلرباء (،)translation experts
ويف اللغة اليت ترتمج الهيا ( )language expertsطلبا للنصيحة .ال ترتد يف طلب
املعونة و ادلمع أأبدا فذكل مما جينبك الوقوع يف ا ألمراض النفس ية العظمية اليت ال
حيةل يف جتنهبا أأن مقت برتمجة مضحكة ،و تناولها النقاد ،و املدرسون ابلعرض،
والرشح ،والتحليل .رمبا تكون التبعات والعواقب املادية أأهون بكثري من التبعات
والعواقب النفس ية.
 و مثلام يتوجب عىل امجليع من دول و هيئات حصية التواصل مع منشوراتبعضها البعض ،و مع منشورات منظمة الصحة العاملية ،عىل املرتمجني املتدربني
واملبتدئني أأن يبقوا عىل اطالع ،و تواصل دامئني مع أآخر منشورات مجعيات
املرتمجني احمللية و العاملية ( )newsletters and journalsو عىل نتاجات الرتمجة
( )translationsو عىل البحث الرتمجي ( ،)translation researchوالندوات
( ،)symposiaو احللقات النقاش ية الرتمجية (،)translation seminars
وحفالت تواقيع الكتب املرتمجة (. )book signing festivals
 و اذا اكن تربع املصاب املتعايف ببالزما ادلم لغريه من املصابني ميثل واجباأأخالقيا وانسانيا ودينيا  ،فان عىل املرتمجني اذلين يتعلمون ،و يكتس بون وسائل

وطرق انجعة يف معاجلة املشالك الرتمجية اخملتلفة نقل تكل الوسائل ،و الطرق
لزمالهئم املرتمجني املتدربني املبتدئني.
 و مثلام ينصح االنسان يف زمن الكوروان بتناول أأقراص الفيتامني مثل يسودي ،فان املرتمج املتدرب و املبتدئ ينصح بدراسة ،و متابعة ما نسميه
بكبسوالت الرتمجة ( )translation capsulesاليت تقدم أأعظم النصح و املشورة
للمرتمج بأأبسط الطرق و أأقرصها.
املراجع:
1-https://rommanmag.com/view/posts/postDetails?id=574
7
2-https://www.foxnews.com/science/coronavirusasymptomatic-spread-rare-who
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الفرص والتحديات وانعكاسات جائحة كورونا على صناعة الرتمجة
أ :جيهان رزق

اإلسكندرية -مصر

مما ال شك فيه أأن للرتمجة أأمهية كبرية ودور حيوي يف نقل الرتاث الفكري والثقايف
واحلضاري بني الشعوب اخملتلفة .كام أأن لها أأثر ابلغ يف منو املعار واحلضارات االنسانية
عرب التارخي .ابالضافة اىل أأهنا تسهم يف تعزيز أأوارص التعاون وتبادل املعرفة وتوطيد
العالقات ادلبلوماس ية ادلولية .وازدادت أأمهية الرتمجة يف الوقت احلارض مع تسارع وترية
التقدم العلمي ،وازدايد الاكتشافات والاخرتاعات فأأصبحت رضورة ملحة للمجمتع ادلويل
يوظف من أأجلها لك الطاقات ،ويوفر لها االماكانت حىت يلحق بركب التطور العلمي
والتكنولويج مع احلفاظ عىل الهوية اللغوية والثقافية ،فالرتمجة معلية ذهنية ولغوية معقدة
تس تلزم ابداع وهمارات خاصة دلى املرتمج لنقل املعلومة بدقة وهمارة دون االخالل ابلهوية
الثقافية للغة املس هتدفة.
ونظرا ل ألحداث ا ألخرية فقد أأصبح اجملمتع باكفة فئاته يف حاةل ترقب وانتظار لآخر
مس تجدات ا ألمور منذ ظهور جاحئة كوروان (كوفيد )19-أأو الفريوس التايج واليت اكن لها
عظمي ا ألثر عىل الصناعات واملنظامت وا ألفراد يف مجيع أأحناء العامل ،واليت أأصبحت حديث
العامل يف مجيع القنوات والصحف والوسائل االخبارية حيث تتسارع فهيا وترية التطورات
والتغريات ،وتُلقي بظاللها عىل اكفة القطاعات واملس توايت .فيتابع امجليع ابهامتم ما حيدث
داخل البدل اليت يتواجد هبا أأو بدله ا ألم أأو يف البدلان ا ألخرى لالطالع عىل أأخر
التطورات.
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ويف الوقت اذلي تواجه احلكومات واملؤسسات عىل مس توى العامل حتدايت كبرية ازاء
هذه ا ألزمة العاملية وتداعياهتا و انعاكساهتا عىل اكفة القطاعات ،وتتخذ اخلطوات الالزمة
والتدابري الاحرتازية ملاكحفة فريوس كوروان املس تجد ،و احلد من انتشاره فان دور صناعة
الرتمجة يف هذه ا ألزمة ال يقل أأمهية و تأأثريا  ،فادلور اذلي تؤديه الرتمجة جزء ال يتجز أأ من
اجلهود و املساعي العاملية للحد من تفيش فريوس كوروان (كوفيد )19-ملا هل من أأمهية يف

نرش الوعي و التنوير و بناء جسور التواصل بني الشعوب و الثقافات واللغات اخملتلفة ،
ا ألمر اذلي جعلها رضورة حيوية خالل هذه ا ألزمة العاملية ألمهية الرسعة يف نقل ونرش
ا ألخبار و البياانت و املعلومات.
وكغريه من القطاعات تأأثرت صناعة الرتمجة بشلك ملحوظ بتكل التطورات .ولعل من
أأكرث الفئات املتأأثرة ابلوضع الراهن يه فئة املرتمجني الفوريني .حيث وضعهتم الظرو
احلالية من حظر وتدابري احرتازية ملنع التجمعات والتباعد الاجامتعي ،ومنع للسفر عىل
مس توى العامل يف حاةل ركود ،واخنفاض كبري يف الطلب عىل هذا التخصص من الرتمجة.
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فقد أأدت اخملاو العاملية من تداعيات فريوس كوروان اىل تأأجيل سلسةل من املؤمترات
والفعاليات الس ياس ية والاقتصادية والثقافية والرايضية أأو الغاهئا ،لتامتىش مع التدابري
الوقائية اليت اختذهتا احلكومات للحفاظ عىل الصحة العامة واحلد من انتشار فريوس كوروان
املس تجد (كوفيد .)19-ومن بني أأبرز تكل الفعاليات اليت مت تأأجيلها أأو الغاؤها :املؤمتر
الس نوي لصندوق النقد ادلويل ابلوالايت املتحدة ،ومعرض جنيف ادلويل للس يارات
 ،2020ومعرض  MIPIMادلويل للعقارات بفرنسا ،ومعرض هانوفر ادلويل الصناعي
بأأملانيا .وعىل املس توى الثقايف مت الغاء معرض لندن للكتاب ،ومعرض ابريس الس نوي،
ومعرض اليبتس يج ا ألملاين للكتاب .أأما عىل الصعيد الراييض فقد أألغت ايطاليا دريب
امليالن واليوفنتوس ،وقرر الاحتاد ادلويل لرايضة رفع ا ألثقال تأأجيل بطوةل العامل للناش ئني،
و أأ ّجل الاحتاد ادلويل أللعاب القوى بطوةل العامل أللعاب مبدينة "اينتشينج" الصينية.
وعىل مس توى العامل العريب أأجلت البحرين مؤمترين للنفط والغاز .وقررت اجلزائر
تأأجيل أأكرب معرض للنفط والغاز يف شامل افريقيا (انابك  .)2020واب ألردن مت تأأجيل
املنتدى العريب لالستامثر الس يا ي وتأأجيل بطوةل الش باب الثانية يف مدينة العقبة يف
ا ألردن ومت تأأجيل بطوةل الناش ئني الثامنة يف السعودية .بيامن أأجلت سلطنة عامن مؤمتر
ومعرض عامن للنفط والطاقة ،وقررت منظمة العمل العربية تأأجيل أأعامل مؤمتر العمل
العريب يف مسقط .فامي تقرر تأأجيل اكس بو  2020ديب ،وهو أأول اكس بو دويل ينظم يف

العامل العريب بدوةل الامارات العربية .كام قرر احتاد غرب أآس يا لكرة القدم تأأجيل بطوةل
الش باب الثانية يف مدينة العقبة يف ا ألردن ،وبطوةل الناش ئني الثامنة يف السعودية.
وابلتأأكيد فان تكل الفاعليات اليت تضم حضور من مجيع احناء العامل من ثقافات ولغات
خمتلفة اكنت تشهد زخام ونشاطا كبريا للعاملني بقطاع الرتمجة خاصة بتخصص الرتمجة
الفورية وتعمتد علهيا بشلك كبري رشاكت الرتمجة املتخصصة نظرا ألقامهتا بصورة دورية،
حيث ال تقترص أأعامل الرتمجة عىل املؤمتر فقط ،ولكن أأيضا عىل ا ألنشطة املصاحبة هل من
ورش معل واجامتعات وجلسات عىل هامش املؤمتر .ا ألمر اذلي أأدى اىل تكبد خسائر
كبرية للرشاكت اليت تعمتد بشلك أأسايس عىل هذا النوع من الرتمجة وابلتايل تأأثر املرتمج
بشلك كبري لظرو خفض العامةل ووضعت تكل الرشاكت يف مأأزق حملاوةل تعويض تكل
اخلسائر.
ومن الفئات املتأأثرة أأيضا بتداعيات فريوس كوروان املرتمجني اذلين يقومون برتمجة املواد
املطبوعة اكلكتب والنرشات والصحف حيث تعاين بشلك كبري دور النرش والطباعة ،مفنذ
تفامق أأزمة الوابء العاملي توقفت املبيعات متا ًما ،وتوقفت حركة الطباعة والنرش ،و أألغيت مجيع
معارض الكتب .ا ألمر اذلي أأدى اىل اشاكلية يف خطط النارشين ،والتشكك بشأأن موعد
اس تئنا املعارض ،واعادة فتح املكتبات ،ومعارض الكتب .وابلطبع اكن ذلكل انعاكسا
سلبيا عىل حركة الرتمجة املرتبطة هبذا النشاط .كام تأأثرت أأيضا الرتمجة املرتبطة بقطاع
الرتفيه والس ياحة والرايضة ،و أأخنفض الطلب عىل الرتمجة يف جمال اخلطوط اجلوية
والبحرية.
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ويف ذات الس ياق املرتبط ابجلاحئة العاملية ،جند بعض فئات املرتمجني تعمل بشلك
متواصل وعىل مدار الساعة عىل غرار املرتمجني يف القطاع الطيب اذلين أأرتفع االقبال عىل
خدماهتم بشلك كبري خالل الفرتة ا ألخرية .ذلكل فان املتخصصني يف التخصصات ذات
الصةل دلهيم الآن فرصة جيدة لتوس يع وصقل هماراهتم ،وتلبية الطلب املزتايد عىل العمل.
كام س يكون علهيم الطلب لتقدمي خدمات التعلمي والتدريب للمرتمجني املتخصصني يف

جماالت أأخرى حيث سيتجه النظر يف املس تقبل اىل الرتمجة يف اجملال الطيب ملواكبة
االحداث الطبية املتسارعة عىل مس توى العامل.
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وكذكل العاملني يف اجلهات احلكومية واملعنية ابختاذ القرارات ملاكحفة تفيش الفريوس
التايج (كوفيد ،)19-واليت يصدر عهنا القرارات والتعلاميت والتعماميت ،والترصحيات
الصحفية ،واالحاطات االعالمية هبذا الشأأن خاصة يف ادلول اليت تضم جنس يات خمتلفة
كام هو احلال بدول اخلليج العريب حيث يتواجد هبا عاملون بلغات خمتلفة ،وخلفيات ثقافية
تس تلزم ترمجة القرارات بلغهتم ا ألم لتكون أأكرث فهام ،ولضامن تطبيقها بصورة حصيحة .كام
اجتهت تكل اجلهات اىل حد كبري لتطبيق معل املوظفني من املزنل أأو العمل عن بعد،
وعدم التواجد يف املاكتب كجزء من التدابري الاحرتازية للحد من تقيش الفريوس .
ونس تطيع القول ان أأمه املوضوعات اليت معل علهيا املرتمجون خالل الفرتة ا ألخرية اكنت
من خالل الرتمجة الطبية وترمجة الرسائل النصية والربيد الالكرتوين ،والتقارير وا ألخبار
واجملالت ،والصحف واملواقع الالكرتونية ،والتطبيقات ،ووسائل التواصل الاجامتعي،
والاعالانت ،والافالم التوعوية بلغات خمتلفة والتجارة الالكرتونية ،واخلدمات الرمقية،
والرتمجة اخلاصة ابالجامتعات ،وورش العمل ،واحملارضات عن بعد.
و من املالحظ يف الفرتة ا ألخرية ظهور بعض املصطلحات املرتبطة ابلفريوس املس تجد
و اليت يمت اس تخداهما بكرثة و يشلك يويم و نذكر مهنا عىل سبيل املثالPandemic ( :
جاحئة Quarantine -احلجر الصحي  Social Distancing -التباعد
الاجامتعي  Nation-wide lockdownحظر شامل باكمل ادلوةل Flattening -
the Curveتسطيح املنحىن(  .كام مت اس تحداث مصطلحات جديدة أأضيفت اىل
القاموس مكصطلح " "Covidiotأأو محقى الكوروان وهو وصف ابللغة العامية للشخص
اذلي يتجاهل تعلاميت الصحة ،أأو اذلي يس تحوذ عىل السلع واملنتجات ،وحيرم الآخرون
خالل فرتة انتشار فريوس كوروان .و أأيضا مصطلح " "Doom-Scrollingويصف حاةل
البحث ادلامئ عن ا ألخبار السيئة ،واحملبطة املرتبطة ابلفريوس من خالل وسائل التواصل

الاجامتعي اخملتلفة .وغريها من املصطلحات خاص ًة ابللغة العامية ،واليت يطلقها اجملمتع وفقا
لثقافته ومعتقداته.
و من املؤكد ان العامل ما بعد كوروان س يختلف عن ما قبل  ،ا ألمر اذلي سينعكس
عىل مجيع اجملاالت والصناعات ،وس يلقي بظالهل عىل احلياة الاقتصادية والاجامتعية من
خمتلف النوا ي ،وابلتايل سينعكس ذكل عىل صناعة الرتمجة كوس يةل ال غىن عهنا للتواصل
و املعرفة و نقل احلضارات ،والعلوم بني الشعوب اخملتلفة فس يظل العامل رمغ لك يشء يف
تواصل و ترابط .ذلكل مفن املتوقع أأن يكون هناك حتول نوعي يف صناعة الرتمجة من حيث
الطلب و طبيعة املواد .و كام حدث يف الفرتة ا ألخرية من تزايد الطلب عىل ترمجة اللغة
الصينية مفن املتوقع أأيضا أأن تظهر عىل السطح و تربز بعض اللغات غري الواسعة الانتشار
ويزداد الطلب علهيا يف املس تقبل ،ويقل الطلب عىل لغات أأخرى .كام س يكون هناك اجتاه
اىل تعزيز التواصل بني املرتمجني يف مجيع أأحناء العامل مبختلف اللغات ،و اجلنس يات لبناء
أأسس تعاون ،و تبادل معرفة خاصة مع ظهور مصطلحات ،و تركيبات لغوية مس تحدثة
واليت تطلب توحيد ًا للمفاهمي.
ومتاش ي ًا مع املشهد العاملي احلايل وانعاكسات فريوس كوروان عىل القطاعات اخملتلفة
س يصبح التحول الرمقي ،واس تخدام التقنيات احلديثة ،والعمل عرب ا ألنرتنت رضورة ملحة
للحفاظ عىل اس مترارية صناعة الرتمجة ومواكبهتا لتطورات العرص.فقد اكن يف السابق تبين
احللول الرمقية بطيء ملا يرتبط به من حتدايت خاصة بأأمن املعلومات و أأخطار القرصنة
واحلفاظ عىل حقوق امللكية الفكرية.
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ويف الوقت اذلي يعتقد فيه أأن هناك احنسار يف الطلب يف سوق الرتمجة قد يكون
العكس هو ا ألغلب حيث زاد الطلب عىل الرتمجة مبختلف اللغات ولكن احملتوى وطريقة
التلقي يه اليت حدث هبا التغيري .كام اختلف أأيضا الشلك املعتاد يف معل املرتمج حيث أأن
املرتمج ميكنه أأن يعمل يف أأي وقت خالل اليوم ومن مزنهل ا ألمر اذلي يتطلب منه رسعة
اجناز واطالع أأوسع عىل مس تجدات ا ألحداث وحيث أأصبحت وترية ا ألحداث متسارعة
واالصدارات والقرارات والقوانني تصدر بني الثانية وا ألخرى ،واليت تتطلب رسعة نرش

بلغات خمتلفة .ومن انحية أأخرى سزيداد الطلب عىل التعلمي الالكرتوين سواء يف جمال
الرتمجة أأو جماالت أأخرى واليت أأيضا س تطلب جمهود مضاعف لرتمجة املناجه ،واملواد العلمية
لتناسب التعلمي عن بعد ،واذلي من خالهل أأصبح من السهل احلصول عىل العمل واملعرفة
من مجيع أأحناء العامل دون احلاجة للسفر خارج احلدود .ذلكل فاننا نأأمل بعد انفراج ا ألزمة
أأن تكون هناك حلول فعاةل للتحدايت املطروحة،وفرص أأكرب لتعزيز صناعة الرتمجة،
ودمعها يف املس تقبل.
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أألقــت اجلاحئــة العامليــة بظاللهــا عــىل خمتلــف قطاعــات احليــاة الاقتصــادية والتجاريــة
وحبســـب تقريـــر ا ألد املتحـــدة املنشـــور يف  ٤مـــارس ٢٠٢٠م ،فـــان خســـائر فـــريوس
كــوروان تقــدر بـــ 50:مليــار دوالر عــىل قطــاع التصــدير عامليــا ،وقــد نرشــ مــؤمتر ا ألد
املتحـــدة للتجـــارة والتمنيـــة (ا ألونكتـــاد) مـــذكرة تقنيـــة تتنـــاول تـــأأثري فـــريوس كـــوروان يف
التجـــارة بـــني ادلول ،وتقـ ِ ّــمي الآاثر الاقتصـــادية املرتبطـــة ابلتفيشـــ ،مبختلـــف درجاتـــه،
اذلي شــهدته الكثــري مــن دول العــامل ،ومــن بيهنــا الصــني .ومــن مضــن القطاعــات الــيت
طالهــا الــوابء قطــاع الرتمجــة يف العــامل العــريب ،واذلي شــهد تطــورا غــري مس ـ بوق ًا خــالل
الس نوات املاضية.
ولطاملـــا ارتبطـــت الرتمجـــة بشـــ ىت جوانـــب احليـــاة ،واكنـــت احملـــرك ا ألســـاس لكثـــري
مـــن أأعـــامل التواصـــل واملراســـالت ،واللقـــاءات التجاريـــة ،والاقتصـــادية ،وذلكل قـــد
يصنف تأأثري اجلاحئة عىل قطاع الرتمجة واملرتمجني اىل جانبني:
اجلانـــب ا ألول :جانـــب الرتمجـــة مكهنـــة الـــيت تـــأأثرت بشـــلك كبـــري جـــدا خاصـــة
للمرتمجـــني العـــاملني دلى ماكتـــب الرتمجـــة ،ويعمتـــدون عـــىل ســـوق العمـــل يف ترمجـــة
الواثئــق والشــهائد والعقــود وغريهــا ...وقــد ت ـأأثر املرتمجــون ت ـأأثرا كب ـريا هبــذه اجلاحئــة ممــا
أأفقــدمه الكثــري مــن مصـــادر ادلخــل .فقــد تعطلــت جعـــةل احليــاة هبــم وصــارت أأعامهلـــم
معلقـــة ،والطلـــب املزتايـــد عـــىل صـــنعة الرتمجـــة يف احنســـار كبـــري ممـــا أأدى اىل فقـــداهنم
الكثــري مــن املصــادر املاليــة الــيت اكنــت متــول أأعامهلــم ومشــاريعهم ،وتــدير عصــب احليــاة.
لقــد رضبــت الرتمجــة بشــقهيا التحريــري والفــوري ،فلقــد صــارت تــكل امل ـؤمترات العلميــة
واللقــــاءات التجاريــــة والصــــناعية والــــيت اكنــــت تســــ تقطب الكثــــري مــــن املرتمجــــني
الفـــوريني ،وتـــدفع هلـــم املبـــالغ الطـــائةل لتغطيهتـــا وتســـهل معليـــة التواصـــل بـــني دول
املنطقــة ش ـ به منعدمــة ،فــال م ـؤمترات دوليــة ،وال لقــاءات مــع هجــات دوليــة أأو رمسيــة،
وبــذكل فقــد الكثــري مــن املرتمجــني الفــوريني مصــادر دخــل ابهضــة اكنــت املصــدر املــدر
لدلخـــل واملعـــني عـــىل مواهجـــة صـــعوابت احليـــاة ،ويف حـــوار لنـــا مـــع أأحـــد املرتمجـــني

الفــوريني شــا لنــا كث ـريا مــن تــردي وضــعه املــادي ،ومــن تعطــل جعــةل احليــاة ،وكيــف
أأنـــه ابلـــاكدر يســـ تطيع أأن يـــدير قـــوت يومـــه بعـــد أأن اكن يقيضـــ أأايمـــه ،ولياليـــه يف
التنقـــل بـــني الفنـــادق ،وصـــاالت املـــؤمترات الراقيـــة يتنقـــل فهيـــا مـــن بـــدل اىل أآخـــر يف
مـــؤمترات دوليـــة ،وصـــفقات جتاريـــة تس تضـــيفه كـــربايت الفنـــادق العامليـــة ،والرشـــاكت
الس ياحية.
لقــد ت ـأأثرت الرتمجــة بت ـأأثر قطــاع الصــناعة والتجــارة بشــلك كبــري ،ويه تــكل ا ألداة
الــيت تعمــق التواصــل الفكــري واحلضــاري بــني شــعوب العــامل ،فــال مندوحــة مــن تراجــع
العــرض والطلــب عــىل هــذه املهنــة الــيت يعمتــد علهيــا العــامل يف التواصــل ،والتخاطــب
بني ا ألد والشعوب.
ان الشـــهور الـــيت مضـــت اكنـــت مـــن أأصـــعب املراحـــل عـــىل الرتمجـــة واملرتمجـــني
وابلــرمغ مــنلك ذكل اال أأن بصــيص مــن ا ألمــل ظــل يرفــع مــن مس ـ توى أأعــامل الرتمجــة
مــن خــالل عقــد امل ـؤمترات الصــحية ،و أأخبــار الصــحف والقن ـوات اليوميــة الــيت تنقــل
عــىل مــدار الســاعة لك جديــد حــول أآخــر تطــورات اجلاحئــة العامليــة (كوفيــد ، )19
واكن لزام ًا أأن جتد الرتمجة طريقها بني تكل الزوااي ترمجة ونقال وكتابة.
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أأمـــا اجلانـــب الثـــاين :فقـــد اكن عـــىل النقـــيض متامـــا فقـــد أأرتـــبط بتعلـــمي الرتمجـــة،
وخاصـــة التعلـــمي اذلايت و االلكـــرتوين ،وهـــو اذلي ظهـــر بقـــوة خـــالل أأايم اجلاحئـــة مـــن
منصـــات تعلمييـــةمثل منصـــة زووم ويـــب مـــاكس وقوقـــل فيـــديو وغريهـــا مـــن مـــؤمترات
الك ـونفرس عــرب خدمــة الفيــديو والصــوت.ومن خــالل تــكل اخلــدمات أأتــيح للعديــد مــن
املرتمجـــني لقـــاء كبـــار أأســـاتذة الرتمجـــة ومه عـــىل مقاعـــد بيوهتم.فلقـــد أأاتحـــت بعـــض
املنصـــــات جمانيـــــة الاشـــــرتاك،وقامت الكثـــــري مـــــن اجلامعـــــات ببـــــث حمارضاهتـــــا
جماان،وحولــــت العديــــد مــــن اجلامعــــات حمارضاهتــــا لتكــــون متوافقــــة مــــع النظــــام
االلكـــرتوين مثـــل :جامعـــات قطـــر وعـــامن و الـــمين و بريطانيـــا و أأمـــرياك دول املرشـــق
واملغــرب العــريب ،وقــد أأتيحــت لنــا الفرصــة خشصــيا للمشــاركة يف عــدة لقــاءات دوليــة

عــــرب منصــــة زووم مــــع مرتمجــــني مــــن أأمــــرياك الالتينيــــة ،و أأورواب ،ومنطقــــة الرشــــق
ا ألوسط ،ومتكنت من حضور دورات كثرية جدا ومتعددة.
كـــام أأاتحـــت هـــذه اجلاحئـــة كـــذكل لعـــدد مـــن املؤسســـات ،واجلهـــات التعلمييـــة
الفرصــة لتقــدمي خــدماهتا اجملانيــة واملبــارشة للعديــد مــن البــاحثني حــول العــامل ،ومــن هــذا
املنطلـــق اكنـــت مبـــادرة الرابطـــة ا ألردنيـــة للمرتمجـــني واللغـــويني التطبيقـــني ،ويـــديرها
ادلكتـــور محمـــد أأبـــو ريشـــه املـــرتمج الفـــوري ،واملـــدرب اخملرضـــم يف رمس خارطـــة بـــرامج
ولقـــاءات مبـــارشة عـــرب منصـــة زووم ،واكنـــت مثـــرة هـــذه الفـــرتة أأن مت انشـــاء امللتقـــى
الأاكدميــي للرتمجــة ودراســاهتا والــيت حفلــت لياليــه بعقــد اجللســات املبــارشة عــىل منصــة
زووم والــيت حرضــها لفيــف مــن أأســاتذة الرتمجــة واملرتمجــني وطالهبــا مــن شــ ىت دول
العـــامل حيـــث أأســـ هتدفت تـــكل اجللســـات عـــدة بـــرامج تنوعـــت بـــني الرتمجـــة وســـوق
العمـــل ،والرتمجـــة الفوريـــة ومشـــالك الرتمجـــة والـــرتجامت التتبعيـــة والفوريـــة ،وصـــناعة
املــرتمج احملــرت وتبنــت عــدة مبــادرات وحبــوث علميــة و أأاكدمييــة وخرجــت ابلعديــد مــن
املقرتحــات والتوصــيات ،والزالــت تقــدم جلســاهتا عــىل مــدار الوقــت ،وهــذه خط ـوات
كبـــرية أأاتحـــت للعديـــد مـــن طـــالب الرتمجـــة وابحثهيـــا مناقشـــة أأفـــاكرمه ومشـــاركة
معلومــاهتم وطــرح قضــااي عديــدة هتــم الرتمجــة واملرتمجــني .فوج ـود هــذا الــمك الهائــل مــن
أأســـاتذة الرتمجـــة واملرتمجـــني حتـــت ســـقف واحـــد أأثـــرى صـــناعة الرتمجـــة وعاملهـــا .ولـــوال
جاحئــة كــوروان ملــا أأســ تطعنا الوصــول لهــذا امجلــع والعــدد الكبــري مــن املتخصصــني يف
هــذه املهنــة ،فقــد أأاتحــت اجلاحئــة فرصــة للكثــري مــن خــالل اجللــوس يف املــزنل للبحــث
عـــن منصـــات أأخـــرى يشـــارك فهيـــا خربته،وينرشـــ فهيـــا أأحباثـــه ويشـــارك فهيـــا أأفـــاكره،
ويلتقــى هبــا مــع طالبــه ،واكنــت تــكل اجللســات نقطــة التواصــل بــني العــامل املــزنيل والعــامل
اخلاريج.
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وعليــه ،فأأنــه ابلــرمغ مــن الســلبيات واخلســائر الــيت تســ ببت فهيــا اجلاحئــة لقطــاع
الرتمجــة واملرتمجــني اال أأنــه يف املقابــل قــد أأاتحــت الفــرص للتــدريب والتشــاور مــع جممتــع
الرتمجـــة واملرتمجني،والعـــداد البحـــوث وادلراســـات العلميـــة ونرشـــ مفـــاهمي التـــدريب
والتعلمي االلكرتوين لرفد صنعة الرتمجة يف الوطن العريب والعامل.

أزمة جائحة كورونا وأثرها على عمل مكاتب الرتمجة
أ :علي لبوز

جامعة منوبة  -تونس

ملخص:
حـــرص املرتمجـــون خـــالل جاحئـــة فـــريوس كـــوروان ) (Covid-19عـــىل القيـــام
بــدورمه يف ماكحفــة تفيش ـ الفــريوس .وارتكــز معــل بعــض ماكتــب الرتمجــة بشــلك كبــري
عـــىل االن نرتـــت وممارســـة النشـــاط الرمقـــي ،بيـــامن عانـــت خـــدمات املرتمجـــني الفـــوريني
بشـــلك كبـــري خـــالل اجلاحئـــة.طرح هـــذا ا ألمـــر اشـــاكلية تتعلـــق بطريقـــة العمـــل عـــرب
االنرتنت ،ورمقنة معل املرتمجني ،وكذكل مسأأةل ا ألمن والاخرتاقات.
اللكامت املفتاحية :جاجئة كوروان ،الرتمجة الفورية ،النشاط الرمقي ،ماكتب الرتمجة.
ماكتب الرتمجة يف ظل جاحئة كوروان ؟
يف هذا اليوم من العزةل اذلاتية مع اغالق مراكز االتصال ،واملاكتب ،وحىت مراكز
التسوق ،وا ألماكن الرايضية ،وغريها من مؤسسات الرتفيه ،من السهل أأن نرى كيف تتأأثر
ا ألعامل التقليدية بشلك سليب بفريوس كوروان .وابلنس بة لواكالت الرتمجة ،فقد زادت
خدمات الرتمجة الطبية بشلك مطرد كنتيجة مبارشة لهذه ا ألزمة العاملية؛ ذلا فان العديد
من واكالت الرتمجة اليت تقدم خدماهتا العاملية يف وضع جيد للغاية لالس تفادة الاكمةل من
هذا الوابء العاملي يف حني يعاين أآخرون بشلك كبري.
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هناك العديد من واكالت الرتمجة اليت قامت ابلفعل برمقنة معلياهتا .وهذا يعين أأن
موظفهيا يعملون اىل حد كبري من املزنل ،أأو يقومون ابلعمل عن بعد فال جيمتعون يف
ماكتب كبرية .ويقدم العديد من املرتمجني الفوريني خدماهتم عرب االنرتنت من خالل تقنيات
مؤمترات الفيديو ( .)Video conferencingويبدو أأن رمقنة خدمات الرتمجة يه الوس يةل
املثالية للمساعدة يف القدرة عىل مواصةل العمل الرضوري .ويف نفس الوقت التخفيف من
أأي هتديدات أأو خماطر فورية للموظفني وغريمه من املعنيني مبارشة هبذا العمل.

ليس هناك شك يف أأن تفيش فريوس كوروان س يغري الطريقة اليت يعيش ويعمل هبا
امجليع حرفيا .وكنتيجة مبارشة لهذا الوابء العاملي ا ألخري ،فقد شهدت العديد من الرشاكت
ازدايدا يف وترية حتركها عرب االنرتنت أأو رمقنة معلياهتا التجارية .يف حني أأن الثورة
التكنولوجية والعمل عن بعد ليست يف عناوين ا ألخبار هذه ا ألايم كام اكنت من قبل واليت
معيارا صناع ًيا لبعض واكالت الرتمجة عرب العامل.
لطاملا اكن هذا ً
حيث اكن لك موظف يف السابق حباجة اىل ماكتب و أأهجزة مكبيوتر ومعدات أأخرى
ابهظة المثن ،فان معظم الناس دلهيم ابلفعل مجيع ا ألدوات املطلوبة يف املزنل .اخنفض
اس هتالك املرافق بشلك كبري ابلنس بة للرشاكت الرمقية حيث مل يعد علهيا القلق بشأأن
اس هتالك مثل هذه ا ألجحام الكبرية من املاء والكهرابء أأو حىت أأنظمة التدفئة والتربيد
الالزمة لبيئة مكتبية أآمنة .ذلا فان معليات سلسةل االمداد اللوجس يت ميكن أأن تكون
مؤمتتة اىل حد كبري ،مما يقلل بشلك من عدد املوظفني املطلوبني يف املوقع الكامل هذه
كبريا من أأهجزة ا ألمتتة يف العديد
املهام ،وقد أأدخلت رشكة أأمازون عىل سبيل املثال عددًا ً
كبريا من ا ألشخاص.
من مرافقها ،وبيامن ال تزال توظف عددًا ً
ابلنس بة للرشاكت اليت تقدم خدمات الرتمجة التحريرية فان معلية ا ألمتتة جد رضورية
لنجاهحاـ ذلا فس تعمل الرتجامت الآلية جيدً ا مبا يكفي يف جماالت معينة .ولكن يف جماالت
مثل الرتمجة القانونية والرتمجة الطبية تتطلب متخصصني لغويني ممن مه عىل دراية
ابالختالفات والفروق ادلقيقة يف ترمجة اللغة ،وينطبق اليشء نفسه يف العديد من اجملاالت
ا ألخرى أأيضً ا ،مبا يف ذكل ترمجة املبيعات واملواد التسويقية أأو يف جمال خدمات الرتمجة
الأاكدميية ،فيبدو أأن رمقنة خدمات الرتمجة التحريرية أأمر ال مفر.
خماطر التحول الرمقي عرب االنرتنت:
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ان العمل يف واكةل ترمجة رمقية ابلاكمل س يقلل من تأأثري أأي أأوبئة عاملية مس تقبلية،
وميكن أأن يساعد الرشاكت عىل الازدهار خالل الركود الاقتصادي القادم اذلي هو نتيجة
مبارشة لفريوس كوروان املس تجد.فيجب أأال يكون الانتقال اىل اجملال الرمقي معقدً ا.

ستتعامل معظم واكالت الرتمجة مع مكيات كبرية من البياانت احلساسة اليت جيب
حاميهتا .وسيمت ختزين بعض هذه البياانت يف ملفات مفتوحة ،وختزين بعضها يف قواعد
البياانت ،وقد يمت ختزين بعضها خارج املوقع يف خوادم أأخرى أأو مع خوادم احلوس بة
السحابية ( .)Cloud computingعندما يمت نقل هذه البياانت أأو ختزيهنا عرب االنرتنت،
فاهنا تصبح عرضة لهجامت عديدة من املتسللني عدميي الضمري.
وفقًا دلراسة أأجرهتا  CBS Newsفقد أأبلغ أأكرث من  % 80من مجيع الرشاكت عن
اخرتاقها بنجاح ،وقد تفقد هذه الرشاكت الوصول أأو التحمك يف أأهجزة المكبيوتر اخلاصة هبا
يف جهامت برامج الفدية ( ،)Ransomwareأأو حىت رسقة بياانهتا اخلاصة واحتجازها
مقابل فدية .وهناك مؤامرة شائعة أأخرى ويه رسقة املعلومات اخلاصة ابلعمالء أأو حىت
املوظفني .وميكن بعد ذكل بيع الكثري من هذه البياانت بأآال أأو حىت عرشات الآال من
ادلوالرات عىل ش بكة االنرتنت املظلمة أأو ش بكة الويب العميقة.
دراسة مماثةل أأجراها Inc.comتبني أأن  % 60من مجيع الرشاكت اليت مت اخرتاقها
س تفلس أأو س تضطر بطريقة أأخرى اىل االغالق يف غضون س تة أأشهر من جهوم الكرتوين
انحج .وس تواجه بعض هذه الرشاكت دعاوى قضائية جامعية من قبل أأعداد كبرية من
معالهئا.
حامية لكمة املرور  -ادلفاع ا ألول ضد جهامت الفريوسات عرب االنرتنت:
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لكامت مرور املس تخدم يف واكةل ترمجة أأو يف أأي ماكن أآخر ،يه خط ادلفاع ا ألول
ضد املتسللني عرب االنرتنت و"القبعات السوداء" ،وضعت جمةل فوربس ( )Forbesقامئة
سوءا واليت يش يع اس تخداهما من قبل مس تخديم المكبيوتر  ،ولكن
بأأكرث مائة لكمة مرور ً
ما هو مفقود هو صيغة قابةل للتطبيق ميكن اس تخداهما النشاء لكامت مرور يصعب اخرتاقها
مطلقًا ،ومنعا معل ًيا من "القوة الفظة" الهجامت أأو الربامج.

:خامتة
 وكذكل الانكامش، مبشيئة هللا، س تنهتيي جاحئة فريوس كوروان يف هناية املطا
 ومن احملمتل أأال.الاقتصادي اذلي من املتوقع أأن يتبع تفيش الفريوس يف مجيع أأحناء العامل
ذلا فينبغي عىل.تعاين واكالت الرتمجة اليت قامت ابلرمقنة من نفس ما تعانيه واكالت الرتمجة
.واكالت الرتمجة حامية البياانت اخملزنة وذكل من خالل الاس تعانة بربامج حامية متطورة
:املراجع
، موقع زد،2020  جوان17 ، تأأثري فريوس كوروان عىل الرتمجة واملرتمج: أأمحد دالياhttps://ziid.net/online-business/corona-virus-effect-on-( عىل الرابط
)/translation-and-translator
-Aguilera, J. (2020, April 13). Coronavirus Patients Who Don’t
Speak English Could End Up ‘Unable to Communicate in Their
Last Moments of Life’. TIME.Retrieved from
)https://time.com/5816932/coronavirus-medical-interpreters/(
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-Foley, K. (2020, June 9). Covid-19 has forced medical
interpreters to make a hasty switch to digital. QUARTZ.Retrieved
from )https://qz.com/1865674/covid-19-has-forced-some-medicalinterpretation-to-go-digital/(
-Goldberg, E. (2020, April 17). When Coronavirus Care Gets
Lost in Translation: Medical interpreters must now work remotely,
multiplying the challenges for front-line doctors and non-Englishspeaking patients The New YorkTimes. Retrieved from
)https://www.nytimes.com/2020/04/17/health/covid-coronavirusmedical-translators.html(
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-Rupp, S. (2020, March 26). Globalizing Coronavirus Research
Through Translation and Localization. Electronic Health Reporter.
Retrieved from (https://electronichealthreporter.com/globalizingcoronavirus-research-through-translation-and-localization/)

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

كورونا و مصطلحاتُ الرتمجةِ املستحدثة
أ :منى عبده الزغري عبد اهلل

جامعة عدن  -اليمن

شهد العامل منذ عقود انعزا ًال مفاجئ ًا بسبب فريوس كام هو احلاص ُل حالي ًا ْ ،
مل ي ْ
لقد أأتت
جاحئة كوروان اليت ْ
غزت العامل عىل لك يشء؛ فغريت منط احلياة جبميع تفاصيلها  ،ومل
يقترص ذكل التغيري عىل احلياة و أأساليهبا و سلوكيات اجملمتعات و ا ألفراد ،بل تعدى ذ َكل
اللغة و مفرداهتا أأيض ًا.محل فريوس كوروان حتداي كبريا ل ألطباء واملمرضني ،ومجيع العاملني
يف القطاع الصحي ،ابالضافة أأيضا انه أأصبح حتداي أأكرب للمرتمجني الشفويني و التحريرين.
ٍ
مفردات جديدة يف اللغة ،و حتوير مفردات
اذ أأ َن ظهور هذه اجلاحئة أأدى اىل والدة
ُأخْرى .فقد فُ ِرضت ت ٌَغريات عىل ٌمعجم اللغة ،وذكل ابضاف ِة مفردات اليه .فاكن البد
للمرتمجني من مواكبة ومتابعة التغيريات اليت حتدث ،وذكل ليك يتس ىن هل ْم نقال ملعلومات
والرسائل املهمة ولك مايتعلق هبذ ِه اجلاحئة .

أأ ْ
صبحت الرتمجة رضورية يف عرص انتشار مرض كوروان ،و خاصة ليمت نرش التوعية
بني رشاحئ و فئات اجملمتع اخملتلفة .فكام هو معرو أأ َن أأغلب املُدن يعيش فهيا
ابملرض َ
املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

118

ع ّ ٌِرفَ ْت الرتمجة بأأهنا معلية يمت فهيا نقل البياانت و املعلومات بني اللغات اخملتلفة لغرض
التبادل الثقايف و العلمي  ،و حتقيق الفائدة للمجمتعات ْمن هذه العلوم و املعار اليت ي ُمت
نقلها عرب ترمجهتا.
فقد ُع ِرفت الرتمجة ُ
منذ العصور القدمية  ،ويف بعض العصور العربية اكلعرص ا ألموي
والعبايسُ ،
حيث َمت نق ُل املعار و العلوم و الفلسفة و غريها ْمن العلوم ْمن اليواننية
والهندية اىل العربية  ،فاس تفاد ا ألوروبيون ْمن هذه الكتب ،و املعار اليت نقلها ،و أأنتجها
العرب ونقلوها عرب ترمجهتا اىل لغاهت ْم ليس تفيدوا مه أأيض ًا مهنا .
بيون الطب اىل
مل ْ
يقترص نقل املعار عىل الفلسفة و املنطق و غريها ْبل ن َ َق َل ا ألورو َ
عن طريق ترمجة كتب ا ألطباء العرب .مفا َ
بشلك
حدث قدمي ًا حيدث حال ًي ًا و
ٍ
بدلاهنم ْ
مس متر ،حيث ي ُمت نقل املعرفة ْمن لغة اىل أأخرى ليس تفيد مهنا الناس و اجملمتعات لكها،
وهذا يو ُ
حض احلاج َة اىل الرتمجة يف ِلك العصور .

يتحدثون ٍ
انس ْمن جنس ٍ
بني هذه
لغات خمتلفة،
يات خمتلفة  ،و
نرش التوعية َ
َ
فوجب ُ
َ
ُأ ُ
الرشاحئ يف اجملمتع ُ ٌ
بشلك حصيح و مفهوم  ،وي َمت َ
ذكل
لك
حسب لغته لنقل املعلومة هلم ٍ
َ
برتمجة نرشات التوعية مبرض كوروان ،واالجراءات اليت جيب اختاذها للوقاية ْمن هذا
بشلك أأسهل بني
الفريوس  ،واحلد من انتشاره بني ا ألفراد؛ فالرتمجة تساعدُ عىل االتصال ِ
ا ألشخاص من ِ
خمتلف اجلنس يات والبدلان والثقافات؛ َ
ذلكل أأصبح احلاجة اىل ترمجة طبية
فيظل انتشار جاحئة كوروان وخطورهتا .وبسبب رسعة انتشار هذا
دقيقة أأمر ًا رضور ًاي ِ
صبح من ا ألمهي ِة حتقيق التواصل الفعال بني ادلول اخملتلفة أأيضا حو َل خطورة هذا
املرض أأ َ
الفريوس ،وذكل ْمن خالل ترمجة ا ألحباث العلمية للمساعدة يف التخلص أأو جتنب هذا
الفريوس قدر املس تطاع؛ لهذا تقو ُم الرتمجة بدور همم وف ّعال أأيضا من خالل نقل اخلربات
السابقة ،وجتارب الآخرين ْمن خمتلف أأحناء العامل حول اصابهتِ ْم وتعافهيم من هذا املرض
ليس تفيد مهنُا الآخرين.
العاملني
لك
عترب حتد ًاي كبري ًا ل ألطبا ِء و املمرضني ،و ِ
ذكران سابق ًا أأن فريوس كوروان ي ٌ ُ
َ
جمال الصحة  ،و يشمل هذا التحدي أأيض ًا املرتمجون،و َ
يف ِ
تاب
كذكل
الصحفيون و ُك ُ
َ
احملتوى .فقد فَرض هذا الفريوس تفسري ٍات عىل معجم العمل و طبيعته  ،مما زا َد ْمن وترية
احلاجة اىل نقل الرسائل و املعلومات بني القامئني عىل اجلانب الطيب  ،و أأيض ًا ا ألفراد
يتعلق ابلعالج والوقاية .
داخل احلجر الصحي و خاص ًة فامي ُ
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نقل املعلومات ،و النرشات  ،وترمجهتا ونرش
ذلكل ينشغ ُل
املرتمجون و الصحفيون يف ِ
َ
التوعية خبصوص فريوس كوروان املس تجد (كوفيد ،)19-لهذا فان القيام بأأعامل الرتمجة
يس تلز ُم االملا ُم بثنااي ا ِ
للغات ادلارجة ،وا ألعرا  ،والتقاليد الثقافية حول العامل .وليمت حتقيقام
العاملني يف
س بق فقد أأقامت بعضا جملمتعات أأو ادلول العربية دور ٍاختاصة
للمرتمجني و َ
َ
مؤسسات الرعاية الصحية ،وتزويد هذه الكوادر ابملعلومات الالزمة واملصطلحات املتداوةل
حول هذا املرض.
ِ
الوقت احلايل
يف السطو ِر التالية مجموعة ْمن املصطلحات ادلارج اس تخداهما يف
أأ ْو َ
بشلك خاص تكل املتعلقة هبذه اجلاحئة؛ ْ
فقد
تكل املس تحدثة حالي ًا أأ ْو اليت َمت حتويرها و ٍ

وردت يف عد ِة ٍ
ْ
شهري مارس و أأبريل ْمن ٢٠٢٠
حصف أأجنبية يف هذا العام وذكل بني ْ
عن موقع  altraswat.Comفهذه اللكامت يه:
،و نقال ْ
الشخص اذلي ودلَ يف زمن اجلاحئة ( كوفيد،)١٩-
 :Coronnialواليت يقصدُ هبا
ُ
ويه مشاهبة للكمة ( ،)millennialو اليت تعين الشخص اذلي ينمتي اىل ا أللفية الثالثة.
 :Quaranteenو اليت تعين املراهق اذلي عاش فرتة احلجر الصحي املرتبطة جباحئة
كوروان (كوفيد  ،)١٩-و هذه اللكمة تعترب حتوير للكمة ( )Quarantineو اليت تعين
احلجر الصحي.
سبب هبا احلجر
عن
ِ
 :Covidivorceو تعين الطالق النامج ْ
املشالك ا ألرسية اليت ت َ
الصحي بسبب فريوس كوروان.
 :Social Bubbleو اليت يه مجموع ٌة صغرية ْمن ا ألصدقاء و أأفرا ِد العائةل برشط
خشص جتاوز معره الس بعني
أأ
يكون ْمن بيهنم ٌ
َ
اليتجاوز عدد ْمه العرش َة أأفراد ،و أأ َن ال ُ
أأو خشص يعاين ْمن أأمر ٍاض مزمنة.
ُ
السلطات حلظر التجول بعد احتواء
 :Covexitو يقصد هبا العملية اليت تتخذها
جاحئة كوروان.
بشلك مس متر،
و هنا مجموعة أأخرى ْمن املفردات اليت ي ُمت اس تخداهما و تداولها
ٍ
ِ
و ُ
اللكامت
البعض مهنا َمت اس تخدامه مس بق ًا أأ ْو يف ظرو ٍ خمتلفة ،وميكننا أأ ْن جندَ هذه
واملصطلحات يف القواميس ،و املواقع عىل الش بكة العنكبوتية أأيض ًا مهنا ما ييل:
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حظر التجول –  Crisesأأزمات –  Contagiousمعدي –Epidemic
ُ Curfew
وابء –  Pandemicجاحئة  SocialDistancing -التباعد الاجامتعي –Lockdown
حظر جتول Partial lockdown -حظر جزيئ.
صبحت متداوةل بني ِ
ُ
لك هذ ِه املصطلحات و العبارات و غريها أأ ْ
بشلك كبري يف
الناس ٍ
تشار فريوس كوروان املس تجد .فاكن ِل َزاما أأن تُس َتخدَ م و تُصبح مأألوف ًة بني
ِ
ظل وجود وان ِ
عام ٍة الناس  .وابالضاف ِة اىل أأ َن كرثه تداولها و فهمها تسهل للكثري ْمن املرتمجني ُوطالب

طالعهم عىل التقارير الطبية
يعملون يف القطاع الصحي بفهمها عند ِا
اجلامعات أأ ْو من
َ
ْ
البدلان ا ألخرى .
أأ ْو املقاالت أأ ْو حىت الك ِم اجلانيب بني املقميني يف البدل الواحد أأ ْو ِ
و أأخري ًا نس تطي ُع القول ا َن فريوس كوروان املس تجد ترك بصمته ليس فقطْ يف احليا ِة
ِ
رشادات الصحية املفيدة ،و اليت ُأ ْ
مهلت
العامة واخلاصة ،بل و سا َمه يف اتباعِ الناس لال
يف السابق ،ابالضاف ِة اىل أأنه تركَ بصمة أأكرب عىل اللغة ْمن ُ
حيث زايدة املصطلحات
بني املرتمجيني أأ ْو الكواد ِر الصحية أأو بني العامة أأيض ًا.
وتداولها َ
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تدريس الرتمجة فى زمن الكورونا
دة:منال حممد صالح شافعى

اجلامعة الفرنسية -مصر

اخرتت اليوم أأن تكون مشاركىت ابللغة العربية لس ببني :أأواليه اللغة ا ألم،
واثنيا أأن لك ما نقوم به من أأحباث هو غالبا ابللغة الفرنس ية ،و يه لغة
شهاديت فهيا جمروحة ملا لها من معزة و حب يف نفيس
موضوع ورقيت موسوم بـ " :تدريس الرتمجة ىف زمن الكوروان" ،و سو أأتناول فيه
جتربيت الشخصية يف تدريس الرتمجة الاقتصادية ألحد فرق طلبة جامعة االسكندرية ،ىف
البداية أأريد أأن أأوحض بأأنين أأقطن ىف القاهرة أأي حمافظة أأخرى تبعد حواىل ساعتني
ونصف ابلقطار ،و كنت أأخصص لك يوم سبت للمحارضة ،فأأسافر ابلقطار ابكرا و أأعود
ىف هناية اليوم ،وعىل الرمغ من مشقة ذكل اال أأنين كنت يف غاية السعادة والاس متتاع
لعشقى لتدريس الرتمجة الاقتصادية عىل ا ألخص لكونه جمال التخصص ،و موضوع
رساليت املاجيس تري وادلكتوراه  ،و لن أأطيل فقد كنت أأقوم ابلتدريس و دامئا ما تنقسم
احملارضه اىل جزئني .اجلزء ا ألول أأرشح بعض ا ألساس يات ىف جمال الرشاكت و الآخر يف
جمال االقتصاد اللكى ،فأأقوم بتعريف أأنواع الرشاكت من الناحية الاقتصادية و القانونية
ومرادفات اللكمة و رشح بعض املفاهمي ا ألساس ية املتعلقة ابلرشكة مثل كيان مؤسسة ،
و أأنواع الرشاكت عىل سبيل املثال :الرشكة ذات املسؤلية احملدودة أأو الرشكة الفردية
أأو الرشكة اخلاصة  ،و الرشكة العامة أأي اليت تتبع القطاع العام /Secteur public
أأو احلكويم  governmentalاخل......
و أأقوم ابعطاء اللكامت ابلفرنس ية مث نرتمجها اىل العربية بعد رشح املفهوم نفسه اقتصاداي
أأو جتاراي عىل سبيل املثال ال احلرص/ Chiffre d affaires /رمق املبيعات الفعلية
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ورمق املبيعات الفعلية هو مايمت بيعه ،و ليس ما يمت انتاجه ،و هو رمق عىل عكس حصة
الرشكة من السوق  Part de marchéو يه مقدار ما تس تحوذ عليه الرشكة من نس بة
املبيعات يف السوق اخلاص ابملنتج ،ويه عبارة عن نس بة مئوية وليست رمق أأو مبلغ ،ويه
معلومات تبدو بس يطة و بدهيية للمتخصص ،ودارس الاقتصاد و التجارة ،و لكهنا هممة

.
العادي
املتلقي
وحىت
الرتمجة
دلاريس
وهنا نبد أأ ىف توضيح أأن اللكمة ىف اجملال الاقتصادي تكتسب معىن أآخر أأدق غري املعىن
العام لها مفثال exercice :ابلنس بة للعامة هو تدريب ىف الرايضة البدنية أأو ىف الرايضيات
أأو غريها من املواد غري أأنه يف جمال الاقتصاد هو الس نة املاليه  ،و ال نقول ابلفرنس ية
،
Annéefinancière
و غري ذكل من ا ألمثةل اليت تشمل تفاصيل كثرية و متعدد ة ،وجمال الاقتصاد والتجارة
جمال واسع وش يق  ،ومرتبط بنوا ي احلياة اخملتلفة ،و يتطلب متابعة دقيقة عن كثب مجليع
ا ألخبار و ا ألحداث ليس فقط ملعرفة ما يس تجد من مصطلحات و معلومات ،و لكن
ملتابعة ا ألحداث ،و فهمها ألننا لن نمتكن من الرتمجة دون فهم النص ا ألسايس ،و عادة
طلبة الرتمجة كام نعمل غري متخصصني يف اجملال ،و ذلكل أأوحض أأمهية القراءة يف اجملال اذلي
نقوم ابلرتمجة أأو سنتخصص فيه ،و لكن ماذا اكن أأثر اجلاحئة عىل تدريس الرتمجة؟
أأوال :افتقدت اىل حد كبري تفاعل وجودي ابلفصل وهجا لوجه مع الطلبة ،و قد يقول
البعض أأن هناك برامج متكن من القاء احملارضة ،و تتفاعل مع الطلبة نعم  ،و لكن ليس
ذكل مثل وجودك مع الطلبة ،و تبادل ا ألس ئةل و رشح مفاهمي جديدة ،و رؤية ردود
ا ألفعال ،و رشح مرة أأخرى أأو بطريقة أأخرى أأو اعطاء أأمثةل و غري ذكل من أأساليب
الرشح املعروفة ألغلبيتنا .
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وهناك مشلكة أأخرى ،و يه الضغط عىل ش بكة االنرتنت جراء وابء كوفيد  ،١٩ففي
احدى املرات ولعدم اماكنية التواصل مع الطلبة عىل تطبيق زووم مقت بتصحيح النص،
والرشح عن طريق ارسال رسائل الواتس عىل اجلروب اذلى مت انشائه مس بقا مع الطلبة
للتواصل معهم ،و قد أأهجدين ذكل ،واكن غري معيل ابملرة ،و اتفقنا عىل أأن نمكل ما تبقى
عن طريق التصحيح وارسال النص ،ومالحظات الرتمجة يف رساةل ابلربيد االلكرتوين،
وبذكل فقدت أأمه جزء يف معلية التدريس ،وهو التفاعل مع الطلبة و رشح بعض أأس باب
التصحيح و أأخطاء اختيار املصطلحات ،والرتاكيب اليت جيب أأن تراعى يف لغة الاقتصاد
والتجارة.
اثنيا  :اجلزء الثاين سأأعاجل فيه لك ما يتعلق ابلرتمجة و املصطلحات يف ظل أأزمة كوفيد

 ١٩وهو ما أأميل اليه يف التسمية ،وليس كوروان كام يطلق عليه البعض ،و هو شق أآخر
ىف تدريس الرتمجة فيجب اختيار ا أللفاظ حسب املتلقي فاحلديث للعامة خمتلف عن
احلديث للمتخصصني ،و ذلكل جيب تبس يط املعلومات خاصة العلمية أأو الصحية ليك
يمتكن العامة من اتباع االجراءات الاحرتازية مثال :للحفاظ عىل حصهتم .جند لكمة التباعد
الاجامتعي ،و البعض القليل اس تخدم التباعد اجلسدي ،وقد فضلت منظمة الصحة
العاملية لفظ التباعد اجلسدي ألنه تعبري يؤكد عىل احلفاظ عىل مسافة أآمنة بني ا ألشخاص.
و ذلكل تؤكد املنظمة عىل اس مترار التواصل عرب االن نرتت ووسائل التواصل الاجامتعي ألن
احلاةل املعنوية و الصحة العقلية هممة جدا خالل هذه الفرتة بقدر أأمهية الصحة اجلسدية.
و أأظهرت ا ألزمة بعض املصطلحات مثل :أآلية البطاةل اجلزئية ، Chômagepartiel
ويه أآلية اس تخدمهتا الرشاكت ملواهجة تفىش الوابء و الس يطرة عليه ،أأيضا هناك العمل
عن بعد /
Télétravail qui est uneactivitéprofessionnelle effectuée en tout
où en partie a distance du lieu ou le résultat du travail est
attendu.
وىه أآلية مت اس تخدهما لضامن اس مترار العمل ،اس تخدم هذا املصطلح و بكرثة فأأصبح
دلينا التعلمي ،و التعمل عن بعد ،ليس فقط من انحية اللغة  ،و لكن أأيضا من انحية
الاستامثر فقد ارتفعت أآسهم الرشاكت العامةل ىف هذا القطاع ،فارتفعت أأسهم بعضها مثل
تكل املالكة لتطبيق زووم أأون الين ،فقد أأصبح سعره  251دوالر يف شهر يونبو
 2020مقابل  61دوالر ىف  31ديسمرب ,2019و أأيضا أآسهم رشاكت Netflix ,
الرتفهيية ،و كذكل أأسهم رشكة AMAZON / E- COMMERCEللبيع بنظام
التجزئة أأون الين ،و أأيضا E-EARNING

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

124

و ابلتايل لك ماهو الكرتوين أأون الين ،و هل عالقة بتكنولوجيا املعلومات أأو النانو
تكنولويج ،فهو يتصدر قامئة ا ألسهم الصاعدة يف الاستامثر يف البورصة خصوصا ملا هو

استامثر قصري و متوسط ا ألجل ،و ابلتأأكيد طويل ا ألجل و لك ما يتعلق من مفاهمي و
مصطلحات خاصة اب ألسهم والاستامثر يف البورصة.
و من الناحية الطبية و الصحية برزت عىل الساحة اس تخدام مصطلحات جيب عىل
ادلارس للرتمجة االملام هبا ،و يف بعض ا ألحيان التفرقة ادلقيقة بيهنام يف الاس تخدام عىل
سبيل املثال الفرق بني احلجر الصحي اذلايت و العزل اذلاىت ،و عىل الرمغ من أأن
املصطلحني متشاهبان اال أأن هناك اختال طفيف بني احلجر الصحي و العزل اذلايت
وفقا ملراكز الس يطرة عىل ا ألمراض والوقاية مهنا ىف بريطانبا ( )CDCاليت تعر العزل
بأأنه "فصل املرىض املصابني مبرض معدي عن ا ألشخاص غري املرىض "و احلجر الصحي
هو اجراء وقايئ" يفصل و يقيد حركة ا ألشخاص اذلين تعرضوا ملرض معد ملعرفة ما اذا
اكنوا مرىض أأم ال" و وفقا لعاملة ا ألوبئة ىف تولني و اليت تدرس ا ألمراض املعدية و الصحة
العامة فان" العزةل يه ما جيب معهل للمرىض بيامن احلجر الصحي يعىن انك تدرك انك
تعرضت للفريوس لكنك مل تتأأكد من مرضك".

و مما س بق نس تطيع أأن نهنيى مقالنا بأأن أأزمة كوفيد  19قد أأجربتنا عىل تغيري طرق
التدريس بشلك عام و تدريس الرتمجة بشلك خاص ،و أأكدت اجلاحئة أأن لك أأزمة تكون
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فنجد ثالث مصطلحات (الوابء  /Epidemieتفىش املرض Propagation de
 / maladieاجلاحئة  )Pandemieللتعبري عن كوفيد19
بداية اكنت وسائل ا ألعالم تتحدث عن الوابء بعد اعالن منظمة الصحة العاملية ،فظهر
املصطلح ،و اس تخدم ،و قد مت تعريفه اباليت " انه عندما ينترش مرض جديد ،و يزداد
عدد املرىض مبعدالت مفاجئة يف مساحة جغرافية كبرية ،وهو يعترب اخطر و أأكرب و أأكرث
انتشارا من مصطلح تفىش املرض اذلى يرمز اىل ارتفاع مفاجئ يف عدد حاالت املرض،
وقد حيدث ىف منطقة جغرافية بعيهنا أأو قد حيدث يف عدد من ادلول مث أأخريا ،و بعد
الارتفاع الشديد ل ألعداد ،و مع رسعة الانتشار مت اس تخدام مصطلح اجلاحئة" .
واجلاحئة اكرب من ا ألوبئة و تؤثر يف مجيع أأحناء العامل امجع و تؤثر عىل عدد أأكرب من
الناس ،و ال ميكن الس يطرة علهيا.

دورة مكثفة من اللكامت واملفاهمي اجلديدة ،أأو اس تخدام خمتلف مثل :اس تخدام اس تعارات
احلرب ،والقتال لوصف ا ألمراض ،واليت انتقدها البعض ألن احلرب جتردان من انسانيتنا،
و تدفعنا اىل وضع نقاط الضعف جانبا ،فأأصبحت هناك لكامت جديدة جزء من حديث
الناس وتتداولها الصحف و ش باكت التواصل الاجامتعي مثل الوابء  ،اجلاحئة  ،التباعد
الاجامتعي ،االجراءات الاحرتازية  ،و تتبع اخملالطني  ،و معدات امحلاية الشخصية وغريها
يف جمال الاقتصاد و التجارة مثل :الركود و الآاثر السلبية
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Impact of the Coronavirus Health Crisis on Translation
Services in the Context of Globalization
Meriam BENLAKDAR, PhD University of Algiers 2, Algeria

Abstract
This paper aims to investigate how coronavirus pandemic
affected translation services across the globe. To this end,
different materials and resources available on various
websites were examined to determine and assess the ways
of providing translation services globally as well as the roles
played by translators to support governments in facing
multiple challenges in responding to the Covid-19
pandemic. The analysis has shown that all types of
translation services were needed, not just medical
translation. Phone interpreting, marketing, legal, social and
financial translations were provided as part of globalization
which has made the world borderless and closely
interconnected.
Keywords:
coronavirus,
localization, translation

covid-19,

globalization,

129

Introduction
Since the outbreak of the pandemic that spread in almost
206 countries and took the lives of more than 5000 people
according to the World Health Organization (WHO), the
whole world has significantly changed. Everyone was stuck
at home and many people have lost their jobs or were
forced to change the way they undertook their daily
activities; translators were no exception. They carried out
huge tasks in various fields such as medicine, trade,
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marketing, law and economy, trying to help their
governments to face the deadly pandemic. Hence,
translation services were more and more on demand.
Definition and Symptoms of Coronavirus
Coronavirus is a deadly virus that causes respiratory
infections such as Middle East Respiratory Syndrome
(MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).
Covid-19 is the most recently discovered coronavirus
infectious disease that began in Wuhan, China in
December 2019 and spread all over the world. (Maester
Books, 2020, p.52) It was declared a global pandemic by
the World Health Organization (WHO) on March 11,
2020.Covid-19 is commonly known as “coronavirus”, but
it is only one of the coronaviruses family.
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It spreads from person-to-person contact through mouth
or nose droplets and contaminated surfaces. Infected
people can be symptomatic or not. The symptoms can
present from 2 to 14 days after exposure, and are fever,
cough, shortness of breath, sore throat, loss of taste and
smell, nausea, tiredness, headache and diarrhea (Town &
Hoffman, 2020, p.6) It should be noted that the Covid-19
symptoms are severe and lead to death. Older people and
people suffering from chronic illnesses are more likely to be
exposed to coronavirus. Government took drastic measures
to curb the spread of the virus which caused several
changes with long-lasting consequences.
Globalization and Localization
The term globalization is being used in several different
contexts for various purposes. Axtmann (1998, pp.2324)states that “For business, globalization is a strategy for
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increasing corporate profits and power, for government it is
often deployed to promote an increase in state power”.
Companies and global institutions try to enter international
markets to run a global business because it is more
profitable than a national one as part of economic
investments.
In this vein,Kim defines Globalization as“the process of
the intensification and expansion of global interconnections
as a result of the free movement of capital and labor which
crosses the borders of traditional nation states”. That is to
say, globalization has removed barriers among countries,
leading to an increased global integration. Sabanadze
(2010, p.16)suggests that “globalization means greater
global closeness, both real and perceived, resulting from
the intensification andex tension of international
interaction”. Hence, globalization seeks to intensify
relations between countries and societies.
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Globalization manifests itself in many fields;economically,
through the economic interdependence and spread of
capitalist economies;politically, through the increasing
power of global political institutions; and culturally, through
the sharing and exchange of information, ideas, data and
cultural products (Sabanadze, 2010, p.18). Globalization
has made the world borderless through fostering the
interconnection and interdependence between countries.
In this regard, the term “localization” is generally used
when dealing with globalization. According to the web site
of Education Initiative Taskforce of the Localization
Industry Standards Association (LISA, 2003), localisation
“involves taking a product and making it linguistically and
culturally appropriate to the target locale (country/region
املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

and language) where it will be used and sold” (as cited in
Pym, 2004, p.29). Thus, localization is the process of
adapting products or contents to fit the standards of a
particular language or society.
Globalization and localization are not opposed to each
other, they “are not competing processes, instead, local
identity is a manifestation of globalization or greater
interconnectedness” (O'Riordan, 2001, p.41).However,
Have (2016, p. 65) mentions that “sometimes ‘global’ is
opposed to ‘local’. Processes of globalization are often
regarded as threats to local cultures and traditions,
engulfing specific customs within a wider, amorphous
pattern that is the same everywhere”. To summarize,
globalization and localization are closely linked and have
implications on each other. Globalization seeks to make
cultures, traditions and values more universal, whereas;
localization tends to preserve national values and
specificities.
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Translation and Globalization
Globalization requires a multilingual setting since people
from various countries with different backgrounds have to
deal with each other in many fields. Translation ensures
communication in the globalized societies. Henceforth, in
today’s world, translation and globalization are
interconnected; demands on translation services are
increasing. “Globalization has always been a significant
aspect of translation, simply because translation brings
cultures closer” and with the emergence of technical words,
the translator has to adopt foreign words. Shiyab (2010, p.
8) argues that. This strategy enriches the target language
and enables the target reader to understand other cultures
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and keep up with new inventions since globalization
brought a whole set of innovations.
For instance, Arabic has adopted words such as fax,
telex, telegraph, mobile, microwave and so on, even
though their Arabic counterparts exist (Shiyab, 2010, p.8).
Thus, in the context of globalization, the translator may
prefer to use the foreign word to be in line with the global
trend.
The basic similarity between translation and globalization
is that both aim to ensure connectivity. Transparency and
invisibility are the main characteristics of translation in the
context of globalization (Bielsa&Bassnett, 2009, pp.2829).That is, translation tends to be transparent and read as
the original through getting rid of differences and
highlighting similarities in order to make cultures and
societies more and more universal.
Moreover, the provided translation services in a
globalized economy do not only relate to a global
dissemination of information, but also to the changing
contents of goods. Translation ensures the availability of
products in all target markets at the same time (Cronin,
2010, p.135). Thus, translation ensures the accessibility to
the flow of information and products worldwide.
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Translation Services in the Context of Covid-19
In a world transformed by globalization, translation was
much needed in time of emergency caused by the Covid19 crisis as it helps communicating risks and policies to the
population. The global outbreak of the pandemic caused
deadly results and several shortages that needed to be
immediately addressed.
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Coronavirus has caused considerable changes in people’s
lives. Many professions were affected by the pandemic
such as translation and interpreting. Several events,
conferences and meetings were cancelled, others were
organized online through various platforms. Interpreters
started to work online, offering phone interpreting
services.
Medical translation services have considerably
expanded in medical, travel and immigration centres, and
news agencies. A range of medical resources was available
on all governments’ websites. During the pandemic, WHO
produced massive information, and affected countries
needed to have full access to information to assess the
situation; to take the necessary measures accordingly and
activate the relevant protocols.
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WHO stated on its official website that translation services
may assist in raising challenges in emergencies, however
they may be exceeded in an outbreak especially that the
world faced an “infodemic” along with the pandemic, since
people were not getting enough reliable information on
time(WHO, 2020).Indeed, translators, as mediators,
insured communication between the patient and the
medical staff. Moreover, the publications of WHO were
easily accessed, thanks to translators and interpreters that
offered a real-time exchange. Information, decisions,
protocols, guidelines, instructions, research and studies
were shared and made available.
During the pandemic, medical and scientific data were
collected, analysed and shared. Medical experts and
researchers tried to work hand in hand to find an efficient
vaccine. Many studies were conducted across the globe to
املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

control and curb the spread of the pandemic. Latest
developments were daily updated. Translators and
interpreters worked to transmit news, reports and
recommendations. They helped in the information,
planning and intervention processes.
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A collection of translated resources about coronavirus
was provided in different languages including health care
information and procedures, medical precautions, reports,
fact sheets, travel advice and hygiene guidelines. For
instance, the Australian Department of Health provided
translated coronavirus (Covid-19) resources in 63
languages. Moreover, it offered free interpreting services for
people with no or low English proficiency during the
Covid-19 crisis and a range of accessible translated
resources for people with disability and their supporters,
available at www.dss.gov.au/disabilityhelp .
Marketing translation services were also needed
during the coronavirus pandemic. Many translators and
interpreters provided translation and localization services
due to the fact that this health crisis affected global
businesses. Marketing translators who are usually friendly
with remote work adapted easily to the Covid-19 situation.
Translation services were on high demand as multinational
companies sought to keep their customers informed of their
plans, measures, notices, policies and procedures. Airlines
and travel companies communicated information about
their flights, quarantine and protection measures as well as
travel bans. Translators worked on preserving the image
and value of global brands, effectively communicating with
customers and appropriately advertising the products.
Further more, many restaurants, cafés and shops relied on
e-commerce to reach their clients and sell their products
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through providing online services and delivery relying on
advertisement and translation.
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Financial translation services were also on demand.
Translators worked on business documentation, financial
reports, banking corporations’statements, health, life and
risk insurance agencies policies, stock market information,
financial agreements and adjustments. This is to ensure the
financial information is clearly communicated to maintain
the necessary trust needed to preserve long-term relations
with the clients worldwide in times of the coronavirus
pandemic that made the future uncertain and fuzzy.
Legal translation services were also provided during
the Covid-19 pandemic. The lockdown caused a huge rise
in domestic violence. Women and children experienced
verbal or physical abuse. Actions to support and protect
women were taken. Many publications and reports such as
“Justice for women amidst Covid-19” by UN Women,
IDLO, UNDP, World Bank and the Pathfinders, supported
by the Elders providing insights and assistance for women
worldwide during the pandemic, were issued and are
currently under translation. In addition, the Australian
Attorney’s General Department provided the latest
information and updates in several languages during the
pandemic as part of the arrangements made to ensure
courts’ services. Hence, legal translators worked on
regulations and laws to make them understandable within
the country in question and enabled legal institutions to be
fully responsive to the needs of all groups in times of
Covid-19.
Social translation services were offered by many
governments. For instance, the social interpretation service
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of Wallonia (Belgium) publishes videos and documents
translating the government’s decisions and safety measures
related to Covid-19 to ensure the application of safety
measures by migrants and newcomers. They are available
on the European Web Site on Integration. Moreover,
translators worked in immigration centres and social
institutions to provide translation coordination between aid
workers and people affected during the Covid-19 crisis to
ensure the efficiency of the relief efforts.
Conclusion
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Coronavirus pandemic has created a global emergency
and affected all areas of life without prior notice.
Widespread medical, scientific, social, economic and
political consequences have arisen. People’s lives,
economies, industries and professions were also affected in
the context of globalization that made the whole world
borderless. Translation services was much needed in the
global pandemic outbreak in all areas of life not just in the
medical field. Interpreters started to work distantly,
providing phone interpreting services. Medical, marketing,
financial, legal and social translation services were also
provided by all governments in a globalized,
interconnected and interdependent world. These
governments started to seriously consider the crucial role of
translation to face the pandemic along with the infodemic
in times of emergencies.
References
- Axtmann, R. (1998). Globalization and
Europe.London: Pinter.
- Bielsa, E. &Bassnett, S. (2009). Translation in
global news.London & New York: Routledge.
املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

- Cronin, M. (2010).Globalization and translation.
In Gambier, I. &Doorslaer, L., V. (Eds.) Handbook of
translation studies. Amsterdam/Philadelphia: John
Benjamins.
- Have, H., T. (2016). Global Bioethics: An
introduction.London & New York: Routledge.
- Kim, N., K. (2009).Globalization and Regional
Integration in Europe and Asia.England: Ashgate.

Maester Books. (2020). What is coronavirus aka
Covid 19? Protect yourself & others! DIY facemask,
sanitizers & how to isolate yourself: Myths busters & much
more to fight against Corona virus.Maester Books.
O'Riordan, T. (2001).Globalism, Localism, and
Identity: Fresh Perspectives on the Transition to
sustainability.USA: Earthscan.
Pym, A. (2004). The moving text: Localization,
translation, and distribution.Amsterdam/Philadelphia: John
Benjamins.
Sabanadze,
N.
(2010).
Globalization
and
Nationalism: The Cases of Georgia and the Basque
Country.Budapest/New York:Central European University
Press.
Shiyab, S., M. (2010).Globalization and its impact
on translation. In Shiyab, S., M., Rose, A., G, House, J.,
Duval, J. & Contributors (Eds.). Globalization and Aspects
of Translation.UK:Cambridge Scholars.
Town, L. & Hoffman, K. (2020).Coronavirus and the
Caregiver.Zionsville: Omega Press.

138

- https://www.who.int/news-room.

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

139

The Role of Translation in Times of World Crises:
Covid-19 as a Contemporary Challenge
Yahya Rouba, PhD Student
University of Oran1-Algeria

What is translation if not a means of communication
between people and nations? In fact, it is a bridge that
relates not only bodies, but minds and hearts as well,
particularly in hard times when wars and crises hit. Juliane
House states,"With translation, on the other hand,
communicative events are reduplicated for persons or
groups otherwise prevented from participating in or
appreciating the original communicative event. Despite its
nature as a secondary event, translation undoubtedly
provides an important service in that it mediates between
different languages, overcoming linguistic and cultural
barriers”(House, 2016). Can you imagine, just for a while,
the Syrian refugees, for instance, in Germany not being
able to communicate with the local authorities or with
anyone else around them for the only and simple reason
that they don’t speak the German language? A real barrier
that will prevent them to get in touch with their new world,
“In any emergency there is a need [for translation] and it's
a blind spot in responses — thinking everyone speaks
English
or
an
international
language
there
anyway.”(Worley, 2020). Another outstanding example is
the 1918 flu pandemic that ravage dalmost one-third of the
whole world population causing heavy human, social and
economic losses here and there. Shall we consider that the
lack and absence of qualified medical translators and
interpreters was the reason behind the rapid spread of the
pandemic? Dr.Wioleta Karwacka, an expert on medical
translation from the University of Gdansk, argued:“In order
to facilitate communication with foreign or immigrant
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patients with limited language proficiency, and provide
translated versions of medical documents (regulatory
documents, scientific papers, patient forms), professional
medical translators need to be employed.”(Karwacka,
2014)Nevertheless, what about the role of translation in the
era of the new one-eyed monster called Covid19?
It is absolutely obvious and impossible to doubt that
themost notable health-related concern at present is the
novel coronavirus pandemic that rose in China. This new
strain of viruses has not been previously identified in
humans. Most apparent signs of the infection include
respiratory problems, cough, sneeze, fever and breathing
difficulties. In some serious situations, the illness may result
in death. In addition to that, the new unwelcome guest
virus has enriched our minds with new terms and
vocabularies, among them are:COVID-19, social
distancing, covidiot, info-demic (information + epidemic),
pandemic, chloroquine (a drug used to treat malaria. It is
being explored and tested as a possible treatment for the
novel coronavirus), SARS(Severe Acute Respiratory
Syndrome), contact tracing, outbreak, lockdown, shelter in
place, incubation period, isolation, Self-isolation,
mitigation, quarantine, patient zero (refers to the person
who is identified as the first person infected with a
communicable disease during an outbreak), zoonotic, etc...
Linguistically speaking, we have also acquired clear
distinctions between epidemic and pandemic, quarantine
and isolation, and respirator vs. ventilators. This openended linguistic glossary helps us keeping in the know as
long as the situation is developing. Moreover, we have
witnessed some misinterpretations and false translations:
One of the wrong interpretations is the use of "social
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distancing" rather than "physical distancing" which is more
accurate when referring to the process of keeping at least
one metre away from others, but not being isolated from
our friends and relatives at all. Contrary to that, Covid19
has taught us to be more sociable, united and showing
solidarity to others. "Social distancing makes it sound like
people should stop communicating with one another, while
instead we should be preserving as much community as we
can even while we keep our physical distance from one
another," Jeremy Freese, professor of sociology at Stanford
University in the United States, told Al Jazeera.(Aziz, 2020)
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Natural physical distancing & cultural cloth face covering
in our country (Abadla, Bechar)
Another example of common mistakes related to the
novel pandemic is taking for granted Covid19 as the name
of the virus, which is entirely wrong because it is the name
of the disease caused by the virus while the name of the
virus itself is SARS-COV-2 (Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronvirus2). As a matter of fact, a wrong
analysis leads to a false translation, some people translate
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the English expression "Covid-19" into Arabic as"
" instead of "
". Therefore, before
embarking upon any translation, one should have certain
competences to carefully decode, analyse and comprehend
the source text “what matters are not the words or
sentences to construct that text, but the translator’s
interpretation of that text and the foundations for that
interpretation. It becomes obvious that a text hardly ever
bears all the keys needed to be interpreted, but we add
clues
to
its
interpretation
based
on
our
knowledge”(Inchaurralde, 2000 )
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Beyond the shadow of any doubt, health workers such as
doctors, nurses and all medical professionals are the first
soldiers on the front lines facing, and sometimes with bare
hands, the devastating results of Covid19. A tweet from a
doctor in Australia, @see mathewombat says:“I’m a Dr.
I’m about to separate from my family within my home for
??months. So that I can keeping treating you, whilst trying
to keep my family safe. It hurts. No hugs from my girls, no
cuddles from my partner. PLS socially distance NOW, to
make my sacrifice worth it.”(Mathew, 2020)We should also
consider the crucial role of the interpreters and translators
during the current Coronavirus pandemic. They do all their
best to enable people from vulnerable communities to
receive and understand the life-saving covid-19 medical
instructions.
Needless to say that some old people, in remote areas,
have never heard about some unknownmedical
equipments such as respirators, surgical masks, gowns and
gloves. Therefore, translators and interpreters contribute to
the spread of clear, accurate and comprehensible
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information especially after the speedy diffusion of what
the WHO calls “infodemic”. Others operate in hospitals to
facilitate doctor-patients communication and sometimes
within the same language (intralingual translation)(R, 1987
p. 429.),“Everyone needs reliable COVID-19 information
in a language and a format that they understand.
Responders need to be able to listen to people to
understand their needs—no matter what languages they
speak.”(TWB’s Global Response to COVID-19).
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Anex ample that is not exclusive of others is the striking
and shocking article Joshua Kaplan wrote:”Hospitals Have
Left Many COVID-19 Patients Who Don’t Speak English
Alone, Confused and Without Proper Care” where
shetalked about an old Hangarian woman who passed
away in a hospital emergency room in Brooklyn because
she could not speak English:“When a woman who didn’t
speak English arrived at the overrun emergency room of a
Brooklyn hospital last week, she was initially placed in a
unit for patients who didn’t have the coronavirus.But on
Thursday, a doctor realized she had a cough and fever and
should be treated for COVID-19. The doctor brought her
over to the coronavirus unit with a warning: “Good luck.
She speaks Hungarian.”She died the following night. A
medical resident who treated her believes she would have
gotten better care if she spoke English”(Kaplan, 2020).
Famous companies like the SDL (Language Translation
& Content Management Company) have not managed any
effort to provide health sectors with machine translation
services “SDL Machine Translation is an enterprise-grade,
secure solution that can be used for even the most sensitive
multilingual content, such as patent submissions. Capable
of understanding the highly technical terminology used in
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life sciences and COVID-19 research, it instantly translates
any document or text, works with audio and video files,
protects confidential materials, and integrates into internal
workflows”.(MAIDENHEAD,
2020)Furthermore,
translation offers another kind of services called Machine
translation (MT) that can help people get the right
information regardless the linguistic constraints and
barriers. Several applications are available on the net;
among them are Google translator, Bing Translator,
SYSTRAN, Asia Online and Reverso.Another case in point
is INTERACT that aims at researching translation in crisis
scenarios“While it is of course regrettable that natural
disasters continue to occur, these days we are somewhat
better prepared to respond when humanitariancrises such
as COVID-19 occur, thanks to work ontranslation in crisis
situations such as INTERACT”(Andy Way, 2020)
Finally, translation remains the best mediator,
which helps people encounter and know each other
in time of peace, war and/or in world crises. Hence,
translators and interpreters are half way mediating
between nations and cultures. It is not only a
matter of replacing words by other words, but a way
to help people get closer regardless their linguistic
and cultural differences.
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L'Impact du COVID-19 sur l’Interprétation Simultanée.
Hemza Zeghar, Maitre assistant

Université Ouargla-Algérie

Introduction :
Il ne fait aucun doute que la crise du COVID-19 – aussi
connue sous le nom de crise de coronavirus – a eu un
impact important sur de nombreuses industries. L’industrie
langagière (qui englobe les activités de la traduction,
d’interprétariat, de sous-titrage ainsi que le doublage,
l’internationalisation de logiciels et de sites web, le
développement d’outils technologiques linguistiques et
l’enseignement des langues et l'expertise linguistique),
comme tant d’autres, n’a pas été épargnée.
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Le confinement actuel ne changera peut-être pas grandchose pour la plupart des traducteurs qui, depuis de
nombreuses années, travaillent déjà à domicile avec des
documents numérisés à l’aide de guides de style et de
glossaires. Cependant, pour les interprètes qui fournissent
leurs services en personne lors de conférences, de
symposiums et d’événements internationaux, l’histoire est
très différente. Comme les entreprises internationales ne
peuvent plus accueillir de délégations de clients et de
partenaires étrangers dans les salles de conférence comme
elles le feraient habituellement, les services d’interprétation
pour bon nombre de ces événements ont été annulés, ce
qui a eu une incidence majeure sur la communauté des
interprètes du monde entier.
L’industrie de l’interprétation, comme tant d’autres, a été
ébranlée par la pandémie de coronavirus, car elle dépend
en grande partie des réunions qui exigent une présence
physique. Les clients (Organisations, gouvernements,
entreprises) ont, depuis le début de mars 2020, annulé des
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événements nécessitant une interprétation. Beaucoup
d’autres ont remis à plus tard leurs plans pour les
événements futurs, car ils envisagent la possibilité de
solutions à distance, comme les webinaires.
S’adapter à la crise :
À l’heure actuelle, le monde vit dans une période
d’incertitude. Toutefois, l’incertitude peut également
stimuler la créativité et l’innovation. Étant donné que des
mesures de quarantaine et d’autres politiques de
distanciation
sociale,
distanciation
physique
ou
éloignement sanitaire demeurent en place partout sur la
planète, les fournisseurs de services de traduction et
d’interprétation peuvent s’adapter à la demande des clients
pour des options à distance en offrant des téléconférences
et des services d’interprétation à distance.
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L’interprétation simultanée désigne la traduction en
temps réel que l’on trouve aux Nations Unies par exemple,
un interprète simultané parle quasiment à la même vitesse
que le locuteur d’origine avec un décalage de quelques
mots seulement. Durant cette pandémie, les exigences de
santé publique ont forcé les organisations à migrer vers des
solutions de travail collaboratif en ligne. Vu l’impossibilité
de faire voyager des interprètes, ces organisations se sont
tournées vers des plateformes en ligne pour organiser des
conférences, webinaires ou colloques.
L’Interprétation Simultanée à Distance (en anglais :
Remote Simultaneous Interpreting ou RSI),est effectuée
lorsque les interprètes ne sont pas physiquement présents
sur place. Pour l’interprète, cela peut vouloir dire travailler
à domicile. Plusieurs modalités existent, via un flux
audio/vidéo en direct, ou à travers des applications comme
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Zoom, Webex, Adobe Connect, GoToMeeting, Blackboard
ou toute autre application de vidéoconférence sur le web
ou encore par téléphone ou via Skype. L’interprète en
ligne écoutera l’évènement de la même manière que les
participants. L’interprète parle dans un casque et la voix de
l’interprète est acheminée jusqu’au participants via internet,
les participants en ligne peuvent voir et entendre
l’événement ainsi que l’interprétation en ligne.
Les interprètes de conférence font partie des groupes les
plus touchés par la pandémie de COVID-19. Avec les
événements annulés et les vols suspendus, la plupart
d’entre eux se sont retrouvés à la maison et sans revenu.
Dans ces circonstances, il n’est pas déraisonnable
d’envisager le recours à l’Interprétation Simultanée à
Distance. En effet, dans de nombreux pays, le confinement
a créé une occasion en or pour les plateformes
d’Interprétation à Distance de prendre le devant de la
scène et de se présenter comme une alternative viable à
l’interprétation simultanée au sens classique qui nécessite la
présence d’un interprète sur le lieu de la conférence (in
situ).
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Les défis :
Bien que cette option offre un risque beaucoup plus
faible pour la santé pendant la pandémie, le travail à
domicile et sur des plateformes de réunion virtuelles peut
également présenter d’autres défisdont vous devez tenir
compte avant d’offrir ce service. Dans cet article, je vais
mentionner les principaux défis.
Les recherches montrent que L’interprétation Simultanée
à Distance cause plus de fatigue que l’interprétation in situ.
Les raisons en sont multiples:
املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

150

 Être assis devant l’écran d’ordinateur et exposé
au rayonnement électromagnétique pendant de
longues heures contribue à augmenter la fatigue
visuelle chez l’interprète.
 “Le fait que les interprètes ne soient pas présents
dans la salle leur donne une sensation de
déstabilisation (manque de points de repère) et
d’aliénation, ce qui a provoqué un sentiment de
démotivation très prononcé.”(Moser-Mercer: 734)
 Les interprètes sont habitués au multitâche dans
la cabine, mais dans un cadre de travail à distance, en
plus de la charge cognitive de l’interprétation,
l’interprète doit également traiter tout seul de la
communication via le chat, deux écrans pour la
console logicielle et un autre pour les documents, et
parfois même un canal de communication
supplémentaire avec le partenaire de la cabine.
 “L’absence de l’interaction délégué-interprète ne
permet pas de voir les réactions des clients et de
vérifier l’efficacité de l’interprétation, comme par
exemple de voir si le résultat est clair et
compréhensible, s’il n’y a pas de problèmes avec la
terminologie.” (ibidem)
Lorsqu’un interprète fait de l’interprétation in situ, des
techniciens spécialisés s’occupent de tout ce qui a trait à
l’équipement d’interprétation, tandis
que dans
l’Interprétation Simultanée à Distance, l’interprète est luimême le technicien. Il doit avoir l’équipement adéquat
(ordinateur rapide, connexion internet stable, casque
d’écoute avec microphone, alimentation électrique
supplémentaire et un disque dur externe) et il doit aussi
exécuter des tests avant chaque travail. Nous savons tous
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que les outils électroniques et technologiques peuvent aussi
poser de nombreux problèmes avant ou pendant la tâche
d’interprétation, ce qui ne fait qu’ajouter au stress de
l’interprète qui doit faire face aux difficultés pour gérer les
interruptions comme l’arrêt de l’activité avec l’outil ou un
dysfonctionnement informatique possible.
Que se passe-t-il si l’interprète subit une coupure de
courant dans sa région? Que se passe-t-il si sa connexion à
large bande ou sa connexion haut débit tombe en panne?
Que se passe-t-il si l’interprète n’entend pas le haut-parleur
correctement? Qui est responsable si quelque chose tourne
mal? Il est très important d’avoir des clauses
supplémentaires
dans
le
contrat
d’Interprétation
Simultanée à Distance. Il faut qu’il soit clair que si quelque
chose tourne mal malgré que l’interprète ait pris toutes les
mesures nécessaires, il n’est pas tenu responsable.

151

À la lumière de ce qui précède, les conditions de travail
doivent être adaptées à la nouvelle réalité. Travailler deux
fois trois heures avec une pause déjeuner entre les deux
n’est pas viable. Nous n’avons aucune idée de la durée du
confinement et l’interprète doit accorder la priorité à sa
santé. Des heures de travail plus courtes, des pauses plus
fréquentes et une équipe d’interprétation sont un bon point
de départ pour s’assurer que le travail à distance n’a pas
d’impact négatif sur le rendement de l’interprète.
Lorsque l’interprète effectue l’interprétation sur le lieu de
la conférence, en plus de ses frais quotidiens, des heures
supplémentaires et des frais d’enregistrement (le cas
échéant), le client couvre ses déplacements, l’hébergement
et l’indemnité quotidienne. Mais, lorsque l’interprète assure
la tâche de l’Interprétation Simultanée à Distance et
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travaille dans un environnement éloigné, le client n’a pas à
assumer ces frais, alors pourquoi devrait-il économiser sur
les honoraires de l’interprète? Il n’est que raisonnable que
les interprètes de conférence facturent plus pour leurs
services à distance car ils doivent accomplir plus de tâches
et s’occuper de beaucoup plus de choses en plus des
tâches qui viennent avec leur travail d’interprètes.
Que nous réserve l’avenir?
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Il s’agit d’une période difficile pour les interprètes de
conférence, mais il y a aussi des possibilités et
l’Interprétation Simultanée à Distance en fait partie. Les
interprètes doivent se renseigner sur l’interprétation à
distance afin de pouvoir prendre les bonnes décisions et
offrir des conseils judicieux à leurs clients. Même après
cette crise, nous nous attendons à ce que l’Interprétation
Simultanée à Distance occupe un certain pourcentage du
marché. Les interprètes sont en train de jeter les bases de
ce qui reste à venir.
À ce stade-ci, nous ne pouvons que spéculer. L’effet réel
de la crise de coronavirus sur l’industrie de l’interprétation
ne peut être évalué qu’une fois que cette pandémie est
derrière nous.Cela dit, il y a une chose que nous savons
avec certitude: grâce à cette crise, l’Interprétation
Simultanée à Distancea été mise en valeur. La situation
actuelle a fourni l’occasion parfaite pour les fournisseurs de
technologies d’interprétation virtuelle de montrer les
avantages de leurs solutions d’Interprétation Simultanée à
Distance.
Même des associations d’interprètes de renommée,
comme l’International Association of Conference
Interpreters (AIIC), ont donné à leurs membres le feu vert
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pour utiliser des solutions à distance pendant cette période
(ainsi que des lignes directrices sur les pratiques
exemplaires et les mesures de sécurité). Bien que cela
puisse avoir un effet durable sur l’industrie de
l’interprétation, il est probable que pour certains secteurs,
le passage à l’Interprétation Simultanée à Distance ne sera
que temporaire.
Références:
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Traducir en tiempos de Corona
El sector de la traducción en la sociedad post Covid 19
Dra. Malika KETTANI
la Universidad Euro mediterránea de
Fes, Marruecos

Abstract :
This article deals with the field of translation in the era of
the Corona virus disease, the pandemic that hit the world
at the end of 2019, forcing humanity into an
unprecedented lockdown, with serious consequences for
the global economy in all areas. In this article, we will study
the impact of the Covid 19 crisis on the world of translation
and conclude with possible solutions for an even more
flourishing field in the post-Covid 19 society.
Resumen:
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En el presente artículo vamos a tratar el tema del campo
de la traducción en tiempos del Corona virus, la pandemia
que azotó el mundo a finales del2019, y que obligó la
humanidad a un cierre de emergencia, un largo
confinamiento que tuvo graves consecuencias sobre la
economía mundial en todos los ámbitos. En el artículo que
nos ocupa, veremos el impacto de la crisis Covid 19 sobre
el sector de la traducción y acabar con las posibles
soluciones para un campo aún más floreciente en la
sociedad post Covid 19.
A finales del año 2019 y principios del 2020, el mundo
conoció una de las peores pandemias del siglo XXI, se trata
del Coronavirus Covid 19 que ha puesto en jaque al
mundo entero. Es una de las pandemias con el mayor
efecto devastador tras el SARS que surgió en el sudeste
asiático, luego el Ebolaque azotó al continente africano,
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más tarde el síndrome respiratorio de Oriente Medio
(MERS) registrado por primera vez en Arabia Saudita en el
2012 con una cifra de contaminación del 80% y que luego
se extendió en 27 países y por último la gripe AH1N1 que
también afectó el mundo enteroi.
Sin embargo, el Covid 19 es la primera y única
pandemia que obligó la humanidad a un confinamiento
para frenar la propagación del virus, una medida de
seguridad para frenar la propagación del virus que tuvo
unas consecuencias muy graves sobre la economía
mundial y que a su vez repercutió en varios campos. El
oficio de la traducción no salió airoso de ésta crisis de la
que nadie se salvó, eso si algunas especialidades lograron
sobrevivir más que otras; sabiendo que en la traducción
existen varias ramas y especialidades.
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Las peores consecuencias de dicha crisis las sufrieron los
profesionales de la interpretación (tanto la simultánea
como la consecutiva), de congresos, seminarios,
encuentros internacionales y demás. Todos los trabajos y
proyectos relacionados con el campo de la interpretación
se han visto dañados gravemente, debido a la suspensión
de todas las reuniones que requieren interpretación, el
cierre fronterizo y la suspensión de vuelos entre los países
del mundo con el objetivo de evitar más casos de
contaminación.
Hemos notado, debido a ello, una gran competencia
entre las empresas de traducción para proporcionar
servicios de lo que llamaron: traducción simultánea a
distancia para las conferencias internacionales, webinarios,
reuniones virtuales, entre otros. Varias empresas lanzaron
unas iniciativas de carácter urgente para paliar las enormes
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pérdidas económicas sufridas durante dicha crisis, algunos
de ellos llegaron incluso a proceder a descuentos del 20%
para obtener clientela. Sobre todo cuando los medios de
comunicación en España empezaron a divulgar noticias
sobre entidades que denunciaban la falta de intérpretes en
el sistema sanitarioii
La ONG española y pionera en el sector biomédico a
favor de los inmigrantes y a través de su servicio de
interpretación y mediación cultural, lanzó servicios de
formación en interpretación medical para traductores vista
la irrupción repentina que obligó a tomar medidas urgentes
para salir de la crisis.
El efecto negativo de la pandemia afectó igualmente a
los traductores que trabajan en especialidades
estrechamente ligadas al sector de la economía y de los
negocios, debido a la suspensión de las actividades
comerciales; puesto que la mayoría de las empresas
tuvieron que cerrar y proceder al trabajo telemático,
algunos incluso tuvieron que disminuir sus plantillas.
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Mientras que para la traducción jurada, se ha intentado
proceder a la firma digital para poder entregar a los clientes
los documentos pendientes; un nuevo concepto que ha
sido incorporado al sistema de la traducción jurada pero
que no ha dado mucho efecto puesto que se trata de una
rama de traducción reglamentada, con una ley muy estricta
y con muchas singularidades porque todos los documentos
traducidos tienen un carácter oficial.
Para asegurarnos de la situación, hemos entrevistado a
una especialista en el tema iii que nos confirmó que las
pérdidas económicas sufridas en este campo han sido
devastadoras ya que la actividad se quedó totalmente
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paralizada durante todo el periodo de confinamiento
debido al cierre de los consulados, embajadas, tribunales,
así como las oficinas de servicio al ciudadano y
administraciones públicas. Permanecieron suspendidas, de
igual manera, las operaciones entre Marruecos y los países
del extranjero como los procedimientos de reagrupación
familiar, contratos de trabajo, documentos de estudios, etc.
La especialidad que más ha florecido durante la crisis del
Covid 19 es la traducción biosanitaria iv aunque se ha
descubierto una gran falta de especialistas en el tema en el
caso de España.
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En resumen, el sector de la traducción ha sido uno de los
sectores más afectados por la crisis de la pandemia Covid
19, al igual que el sector del turismo, otro sector de los más
dañados.
Por último, y según nuestro punto de vista, urge la
necesidad de desarrollar las habilidades existentes
mediante la adquisición de nuevas destrezas relacionadas
con el campo de la traducción para estar al día en las
nuevas tecnologías.
Para tener un mayor nivel de
profesionalismo habrá que crear una cierta afinidad con el
sector de la inteligencia artificial asociada con la traducción
asistida por ordenador.Por lo tanto, habrá que trabajar en
el desarrollo de nuevos sistemassoftware para la
interpretación y la traducción inmediata, investir más en la
investigación científica en traducción y en inteligencia
artificial aunque se plantea aquí el riesgo de que los
traductores e intérpretes puedan ser víctimas de dichos
sistemas IA al desarrollar nuevas tecnologías como el caso
del software TYWI-Live, lanzado en 2015 por la empresa
Translate Your World, un revolucionario sistema de
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traducción para conversaciones en tiempo real y en vivo,
que sustituye la presencia física del traductor o intérprete.
Trabajar más en el desarrollo en las técnicas del teletrabajo
puesto que todo apunta que el sector de la traducción
estará más reforzado si llegamos a adaptar con facilidad el
sistema del trabajo a distancia y seguir desempeñando
nuestra función principal de traductores que somos:
mediadores interculturales y puentes entre culturas.
De todas formas, un ordenador nunca tendrá la
capacidad que tienen los humanos para adecuar los
elementos interculturales al contexto, por muy desarrollado
que sea el sistema utilizado y por mucho que se esté
avanzando en los programas de IA v y de TAO vi . Una
máquina nunca podrá sustituir la competencia humana en
materia de traducción, sobre todo en documentos oficiales
que no perdonan el más mínimo error, tal es el caso de la
traducción de poesía y demás disciplinas delicadas que
requieren una gran destreza humana.
Referencias:
i

La página oficial de la OMS, artículo disponible en el
siguiente enlace:
https://www.who.int/features/qa/merscov/es/
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https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticiaentidades-apoyo-migrantes-denuncian-barreras-idiomaticasfalta-interpretes-consultas-covid-19-20200407154049.html
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Declaraciones directas de Nadia Benali, traductora jurada
español-árabe con más de veinte años de experiencia y que
ejerce en Fes, Marruecos.
iv

Declaraciones directas de Abdelfattah Bourouais, gerente de
una empresa de traducción en Fes y especialista en la
traducción biosanitaria, que nos afirmó que el campo de su
especialidad floreció de manera muy considerable durante la
crisis
Inteligencia artificial
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Traducción Asistida por Ordenador
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The Neomimia of Translating Terms in Covid-19 Era
Ayman Hassan Ahmad Abou Elenein,PhD Al-Aqsa
university-palestine
Everything in this life is greatly influenced by the
permanent change of things. Not only humans change, but
also the languages they speak change and may develop.
Nowadays, we live in unstable time. The time that is
changing rapidly at all levels: economic, social, political
and medical. That’s why. it is very natural that people and
their languages change as a response to the changes taking
place in the surrounding environment. A person usually
feels positive only if he feels that he makes a change or
progress in his life.
Throughout history, people develop medicines and
antibiotics for the occurring diseases. They prove that they
have the ability to make a change. Meanwhile, professors
and chemists of medicine develop medical treatments for
these diseases, linguists, in the same way, create or develop
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appropriate terms to be used between masses and people.
These terms will certainly be translated into other
languages either at lexical borrowing or loan translation
level or even both of them.
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In these days, we all live in a time which witness an
unimaginable proliferation of a dangerous disease. This
disease is caused by a virus similar to a corona in 2019 in
China. Thus, it is called Corona Virus Disease and later it is
commonly abbreviated and known as Covid-19.At the
beginning stage, Corona Virus causes a disease, then it
becomes more dangerous and it is called epidemic. After
that the virus is greatly spread and causes the death of
hundreds of thousands of people. At this moment,
specialists, in medical and social fields, call it as a
pandemic.
In a similar vein, Covid-19 spreads quickly, terms related to
covid-19 start to appear and develop and even added in
the different dictionaries. More and more terms are created
under various processes of word-formation such as
derivation,

compounding

and

neologism.

After

the

emergence of these terms, they begin to be known in
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media of mass communication, then rendered to other
languages either by using lexical borrowing or loan
translation. To clarify more, I can summarize the idea of ''
covid-19 ''.
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( Co-vi-d-19 ) is an acronym of this abbreviation : '' corona
virus disease in 2019 '' it is clearly formulated from the
three words, then it becomes a known term in social media
and media of mass communication. After the popularity of
'' covid-19 '' in English language as it is the first and most
important language in media, travelling and economy, then
it is lexically borrowed into Arabic language as '' كوفيد– تسع
)19( ''عشر
Despite its spread in Arabic language as a lexical borrowing
term, linguists and translators of Arabic language prefer to
give the exact loan translation and they call it '' تسع عشر'' فايروس الحمى التاجية.In light of using lexical borrowing and
loan translation with the known and international term ''
covid-19 ''.There are three other terms that are closely
related to '' covid-19 '' even though these terms are widely
known and used in English language, they aren’t lexically
borrowed into Arabic. They are transferred into Arabic
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language as loan translation terms. These terms are added
in different dictionaries whether in English or Arabic
language. these terms are the following:
Term

loan translation

lexical borrowing
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1. Superspreader
2. Illovation

فائق السرعة في االنتشار

االبتداع الغير محمود ومحبب

xxxxxxx

xxxxxxx

3. Covidiot  االحمق في اتخاذ إجراءات السالمة من كوروناxxxxxxx
Regarding the first term, it is widely known in the English
media as it is closely related to covid-19, and of course, it
has been recently added in Oxford dictionary. However,
linguists and translators of Arabic language don’t use the
lexical borrowing of the term, but they use the loan
translation of it.
The second term '' illovation '' is created from the word ''
innovation ''. the word '' innovation '' has a positive
meaning which can be used with the latest inventions in
technology. However, '' illovation '' is created as a response
to '' non- good measures in praying to confront covid-19''.
The safety measures taken in praying such as social
distancing and wearing masks and gloves while praying by
governments in Islamic states. These procedures aren’t
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good, to some extent, according to scholars of Islamic
Sharia. Thus, it is suitable to create this new term ''
illovation '' to describe these new and non- good measures
in praying.
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As for the third term , '' covidiot '' is established as a
response to '' a person who doesn’t stick to safety measures
for protection from covid-19 '' the need for using '' covidiot
'' is a must as it contributes in decreasing the rapid spread
of covid-19 between people.
To conclude my article, I can say for sure that the process
of creating new terms, then translating them into other
languages is a vivid and non-ending process which greatly
increase and enrich dictionaries with more and more terms
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needed to be used in different time periods.
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L’épidémie du coronavirus changera-t-elle à jamais le cinéma
algérien?
Houria Ameur, Doctorante
Université Oran1-Algérie

Résumé : Suite à la crise sanitaire du COVID-19, les
plateaux de tournages et studios de cinéma ont fermé, les
dates de sortie reportées, les festivals annulés et les studios
de doublage interrompus. Comment l’industrie du cinéma
algérien va-t-elle se redresser ? Va-t-elle apparaître sous un
nouveau visage ? Qu'en est-il du doublage et de la
postsynchronisation ?
Mots clés : Cinéma - doublage - tournage – Covid-19 –
adaptation
Abstract: Following the Covid-19 pandemic crisis, film
sets and cinema studios have closed, release dates
postponed, festivals cancelled and recording studios
interrupted. How will the Algerian film industry recover?
Will this industry reinvent itself? What will happen to
dubbing and post-synchronization?
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Key words: Cinema – dubbing – shooting – Covid19 –
adaptation
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Vitrine incontournable du cinéma arabe, l’Institut du
Monde Arabe (Paris) a dû annoncer l’annulation du
Festival des Cinémas Arabes en raison de la crise
pandémique du Coronavirus. A l’aube de 2020 et en
faisant le tour de l’industrie du film arabe, peu de romans
ont été adaptés au cinéma comparé à la véritable capacité
de cet empire en terme de qualité et de quantité.
Même si l’industrie du cinéma a pris des mesures rapides
pour endiguer les dégâts futures causés par la pandémie
COVID-19, les professionnels du milieu avaient déjà prédit
la perte financière stratosphérique du cinéma arabe, un
secteur qui pourrait être radicalement transformé par cette
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crise sanitaire et plus particulièrement, dans un pays
comme l’Algérie où l’adaptation du roman à l’écran même
en temps normal était un problème général et plus encore
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quand il s’agit de recréer avec exactitude l’atmosphère du
roman.
Le risque est d’une telle ampleur que les entreprises
d’assurance refusent de cautionner la continuité des
tournages et des studios de doublage notamment en :
Egypte et en Jordanie, au Maroc et au Liban ainsi que les
monarchies du Golfe. Or le retard cumulé depuis que la
pandémie s’est déclarée va coûter des millions de dollars
surtout lorsqu’il de grosses productions.
Les producteurs et les responsables de studios ont
même songé à l’éventualité de faire signer des décharges
légales à leurs employés afin d’éviter d’éventuelles
poursuites judiciaires, mais ceci est bien plus compliqué à
réaliser sachant qu’il s’agit de vedettes connues et
reconnues dans le monde cinématographique arabe.
En Algérie, l’adaptation du roman algérien à l’écran a
toujours été limitée et bien au-delà de l’impensable, alors si
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on rajoute le contexte du Coronavirus, cette probabilité
chute de manière vertigineuse, jusqu’à devenir inexistante.
Pourtant le septième art est là pour rendre le roman vivant.
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Sur une période de plus de 50 ans, seulement une poignée
de romans ont été portés, contre vents et marées, à l’écran.
Quand on remonte le temps de quelques décennies, les
cinéastes des années 90 ont commencé à s’intéresser de
nouveau à la mise en image du roman algérien en série ou
en film dont souvent en coproduction européenne
introduisant ainsi le problème de la langue. Jusqu’à une
période récente, ces productions ont choisi des romans
algériens s’exprimant majoritairement en français, ce qui
d’emblée, limite leur audience en Algérie.
L’adaptation du roman est une épreuve pour le
cinéma et une étape compliquée pour l’auteur, on ne
compte plus le nombre de projets tombés à l’eau pourtant
que ce soit le roman ou le film, les deux sont là pour les
algériens d’hier et de demain, ici en Algérie et partout dans
le monde. Grand cinéphile, le public algérien a soif de voir
adaptés des romans éponymes d’auteurs algériens.
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Confinement oblige, les plateaux de tournage et les
studios de doublage étaient au point mort. Pour le
tournage du feuilleton « Yemma », l’ensemble des scènes
intérieures ont été tournées, avant que le début du
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confinement. Quant au reste des scènes, les responsables
ont mis en place les instructions gouvernementales afin de
protéger les acteurs à l’instar de Mohamed Frimehdi, Sid
Ahmed Agoumi ou encore Malika Belbey et le staff, et
d’offrir au public algérien leur feuilleton ramadanèsque.
Dans sa globalité, le tournage et le doublage des films
algériens que ce soit en Algérie ou à l’étranger ont été
interrompus de façon radicale à cause de la pandémie du
Coronavirus et des mesures de confinement en vigueur.
Quant aux prochains mois, le tournage et le doublage
devront se plier aux cosignes strictes de sécurité. Si on
prend l’exemple d’un studio de doublage, chaque espace
va

être

réaménagé,

une

personne

par

studio

d’enregistrement, du gel hydro alcoolique à disposition,
port des masques. Dans une scène qui regroupe plusieurs
personnes,

chaque

personne

va

être

enregistrée

séparément et l’ensemble sera jumelé par les techniciens

170

du son et doublage [montage].
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A l’opposé, l’adaptation d’un roman sera encore plus
difficile qu’en temps normal car contrairement au tournage
d’un film classique ou le doublage dans un studio, il sera
pratiquement impossible de garantir la sécurité, plus
particulièrement si nous prenons en compte le nombre de
personnes qui devront être présent sur les lieux de
tournage sans parler des contraintes pesant sur la
reproduction atmosphérique exacte du roman en image et
son.
Au jour d’aujourd’hui, il est impossible de se prononcer sur
l’adaptation du roman algérien à l’écran, le doublage du
film et son exportation à cause risques sanitaires et
juridiques. De plus, l’impossibilité d’avoir un contrôle total
de la situation, durant la pandémie, est une réalité. On
pourrait éventuellement penser au trucage mais cela
coûterait une fortune en plus de celle consacrée à
l’adaptation du roman. En attendant, les responsables
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devront faire preuve d’imagination et d’expérimentation
tout en revoyant à la baisse leurs ambitions pour pouvoir
avancer.
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