
 11 

 

المحاضرة  األولى 

 

 

 

اللغة العربية في اإلذاعة والتلفاز والفضائيات 

في المملكة المغربية 

  دراسة تحليلية ونقد 

 
 

 
األستاذ الدكتور محمد طالل 

مدير الدراسات أستاذ التعميم العالي 
بالمعهد العالي لإلعالم واالتصال 
أستاذ التعميم العالي بكمية الحقوق 

الدار البيضاء - جامعة الحسن الثاني
 
 

م 2003 أيار 6-  هـ1424 ربيع األول 4الثالثاء 

 
 



 12 

 
 

 
: تقديـ

لعؿ أمر طرح وتحميؿ ومناقشة موضوع المغة العربية في التمفاز والفضائيات 
ليس جديدًا وسيبقى دائـ الطرح، وفي طرحو جد وتحييف، ما دامت العالقة 

الموجودة بيف اإلعالـ والمغة، عالقة تبادلية طردية، فكالىما ال يستكيف لنظرة 
فالمغة بحكـ ارتباطيا بالمجتمع، معرضة لمتطور واالرتقاء، ما . جامدة ال تتحرؾ

داـ المجتمع ارتباطيا بالمجتمع، ىي معرضة لمتطور واالرتقاء، ما داـ المجتمع 
يحتكـ آلليات التطور واالرتقاء، وبيذا المنظور يجتيد ويبدع اإلنساف داخمو عمى 
المستوييف النظري والتطبيقي مجسدًا ذلؾ في شتى عموـ المعرفة ومترجمًا معارفو 

وىي . ىذه في اختراعات شكمت مؤشرًا موضوعيًا لتطور ىذا المجتمع أو ذاؾ
. بالتالي تضبط دينامية التغيير أف نحو اإليجاب أو السمب

والمغة بيذا المعنى تتأثر وتؤثر في المجتمع باعتبارىا أحد العناويف الكبرى في 
سيرورة التغيير المجتمعي، بما يدؿ عمى أف المغة في حيويتيا تعكس بالضرورة 
حيوية اإلنساف والمجتمع ونشاطيما، وفي استكانتيا وضعفيا تدؿ عمى استكانة 

. وضعؼ المجتمع
والمغة بما تحممو مف رموز ودالالت، ىي ناقمة لتراكمات معرفية تعبر عف 

مكانة المجتمع، بمعنى أف المغة ال يمكف أف تعبر عف شيء لـ تساىـ فيو أطراؼ 
. المجتمع الذي تنتمي إليو

وفي سياؽ البحث عف العالقة الحالية والمحتممة بيف المغة واإلعالـ دخمت 
عناصر متعددة، حتمت عمى الصحفي أف يتطور في استيعابو لمغة، بما يتوافؽ 

إف التطور الذي نعنيو ال يتعمؽ بالقدرة عمى معرفة . والتقنيات المتطورة الحالية
نما يتعدى األمر ذلؾ إلى معرفة البعد المعرفي  خبايا التكنولوجيا االتصالية، وا 

وىو ما نالحظو في الدوؿ التي أبدعت ىذه . والنظري الذي أعطى تطورًا مذىالً 
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التكنولوجيا حيث أضحت المغة متناغمة مع ما أفرزه اإلبداع العممي غير متناقضة 
. معو وال متخمفة عنو

ىذه النمطية في التجاوب والتناغـ ال نجدىا مف سمات العالقة بيف المغة 
العربية في استعماالتيا عبر التمفاز كاف أرضيًا أـ فضائيًا، قد يكوف مف أسباب 
ىذه الظاىرة أف ما يروج مف برامج وتحقيقات ومسمسالت وأفالـ ىو في غالبيتو 
ليس إنتاجًا وطنيًا، وىو خمؿ تعاني منو أكثرية الدوؿ العربية، ذلؾ أف ما يبث 
شكاًل ومضمونًا يعكس رسالة ومضمونًا ترتبط بالمغة التي صاغتيا وال ترتبط 

. بالمغة الوطنية التي تبث في مكانيا وزمانيا
إننا في ىذه المداخمة نسعى إلى فؾ إشكالية عامة تتضمف فرضيات رئيسية 

: وىي
ما طبيعية العالقة بيف المغة العربية واإلعالـ، وكيؼ يتـ استعماؿ ىذه المغة 

. في التمفاز، وما واقع ذلؾ في فعاليات التمفاز المغربي
: المغة العربية واستعماالتها في التمفاز والفضائيات: القسم األول

تبدو العالقة بيف المغة العربية واإلعالـ عالقة متالزمة، فاإلعالـ دوف لغة  -
والمغة دوف إعالـ متطور، ال يمكنيا أف . رصينة، مبسطة، ال يستقيـ أمره

تؤدي رسالتيا في االنتشار وتعميـ الذوؽ الراقي، والمساىمة في توفير 
وكما أف المغة ىي واحدة، مف . شروط النيوض بالمجتمع، نحو األفضؿ

األدوات الرئيسية، لتبميغ مكونات الحضارة، واالىتداء بسبؿ التقدـ، وىي 
دعامة رئيسية لمعممية التربوية والتعميمية، إف ىي خضعت لقوالب مرنة 

في التعمـ والتمقيف نجد ذات األمر بالنسبة لإلعالـ، باعتباره مجموعة مف 
اآلليات والقنوات الناقمة لممعرفة، ولمرسائؿ الحضارية، شريطة أف يفيـ 

وكالىما . دوره ووظائفو، وتستوعب مكوناتو التقنية، فيو رسالة، ووسيمة
ويمكف لإلعالـ بثالثيتو . يعتمداف عمى المغة، وىذه األخيرة تعتمد عمييما

البنائية ولتراتبية عممو، أف يرتقي بالمغة، ويساىـ في  تطويرىا، ويمكنو 
أيضًا أف يكوف عنصر تأخر المغة، في حالة غياب الشروط الكفيمة بفيـ 

، غير أف أمر ىذه العالقة ليس ()واستيعاب اإلعالـ في مكوناتو وشروطو
سياًل يسيرًا، فمف النادر أف نجد في مجتمع مف المجتمعات وحدة لغوية 
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يسيؿ معيا التعامؿ مع اإلعالـ، ويسيؿ عمى ىذا األخير التعامؿ مع 
المغة، فغالبية المجتمعات، تتكوف مف أعراؽ، ومجموعات بشرية، قد ال 

وىذه التعددية ليست عائقًا في حد . تستعمؿ لغة واحدة، بؿ لغات متعددة
ذاتو لمرسالة اإلعالمية، ما دامت تعددية المغة داخؿ المجتمع، تعكس 

مكوناتيا عرقية مختمفة، مما يتطمب معيا، تعاماًل إعالميًا، يرتكز عمى 
 وتتجاوب مع مثؿ ىذه الحاالت ()منيجية محددة، تراعي ىذه الخاصية

إال أف اإلشكاؿ يبرز حينما تكوف في مجتمع ما لغة واحدة . وال تناقضيا
تجسد تالقيًا حضاريًا ليذا المجتمع أو ذاؾ، لكف ىذا التالقي حوؿ المغة، 
ال يستدؿ عمى ركيزة معرفية قوية لالرتقاء بالمغة إلى درجة التعامؿ مع 

. المستحدثات التكنولوجية في مجاؿ اإلعالـ
فداخؿ المجتمع العربي مثاًل تطرح مسألة المغة بإلحاح، واإللحاح ىذا موجود 
بسبب عناصر ذاتية لـ تساعد عمى أف تكوف المغة العربية، لغة قادرة عمى تبميغ 

فالميجات المحمية داخؿ الدولة الواحدة، إضافة إلى . رسالة إعالمية إلى الجميور
انتشار العامية جعمت المغة العربية، قادرة عمى أف تكوف بدياًل مساعدًا لصياغة 

رساؿ خطاب إعالمي لو مضموف ووظيفة محدداف إف ىذا الواقع ليس أمرًا . وا 
جديدًا بحكـ العناصر الدخيمة في المجتمع العربي، وىو يستند إلى خمفية تاريخية 

ىي المؤثرة عمى المساف العربي، وكانت سببًا " اعتبرىا بعض الباحثيف الميتميف
 مما اعتبر ()في بمبمتو، واستوعب ليجات مختمفة عرفت كؿ واحدة منيا بأنيا لغة

اإلعالـ في عالقتو بالمغة، أضيؽ تعبيرًا لمداللة مف المغة، وىو األمر الذي يتطمب 
؟ بمعنى أف األبرز في ( )التنقيب والبحث في عالقة اإلعالـ بالمغة رسالة ووسيمة

واإلعالـ الجماىيري ال تقع عمى جانب إشكالية العالقة التي نتكمـ عنيا بيف المغة 
الطرؼ األوؿ، بؿ ينحصر في الجانب الثاني أي اإلعالـ، ومف ثـ يسيؿ حصر 

مسؤولية قصور الفيـ المتبادؿ أساسًا، لمغة العربية المرتبطة بيا ذلؾ أف المسألة ال 
تتعمؽ بتطور المغة، وبإمكانية تطويعيا لتبقى سمسمة سيمة، قادرة عمى أف تكوف ناقمة 

نما تعود المسألة أصاًل إلى مدى قدرة المغة العربية عمى نقؿ . لممعرفة حقاً  وا 
المعارؼ، وتعميميا بما تحممو ىذه المعارؼ مف عمـو متقدمة، وتكنولوجيا متطورة، 

ال يمكنيـ مف تطوير لغتيـ ما لـ يشاركوا بأنفسيـ في تطوير "ذلؾ أف العمماء العرب 
وبيذا نكوف أماـ صورة بناء جدلي لمعالقة بيف المغة ( )".المعارؼ اإلنسانية

واإلعالـ، أو بيف اإلعالـ والمغة، وجدلية العالقة تفرز دورًا خطيرًا متميزًا لمغة في 
وىي ظاىرة اجتماعية كما . تطوير الفكر، وليست مجرد مرآة تعكس الفكر فحسب
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ذىب عدد مف الباحثيف، مف ىنا فإف ىذه العالقة تحتـ عمينا أف ننظر لمغة ال 
باعتبارىا مجموعة مف اآلليات التقنية المرتبطة بالمسمؾ النحوي وقواعده، بؿ 

ننظر إلييا كسموؾ فردي واجتماعي يمكف وسائؿ اإلعالـ مف االستفادة مف المغة 
. ( )الفصحى المشتركة

: المغة العربية واستعماالتها في اإلعالم: المبحث األول
الكالـ عف المغة العربية واستعماالتيا في اإلعالـ، يطرح تساؤاًل منيجيًا وىو 
أي لغة نعني؟ ىؿ المغة العربية في إطارىا البنائي الفصيح ىي المقصودة، وىؿ 

ىي قادرة عمى التعبير عف مضموف الرسالة التي نريد إبالغيا ميما كاف ىذا 
المضموف، وىؿ المغة العربية الفصحى في وضعيا الحالي، يمكف أف تشكؿ تعبيرًا 

. وحدويًا عف باقي شرائح المجتمعات العربية
، كما يذىب العالمة ابف خمدوف، الذي "العمراني"وأماـ المؤشر السيسولوجي 

يؤكد أف ثمة رديفًا لمغة العربية، وىو الميجات العربية منيا وغير العربية، ففي 
العالـ العربي ليس تعدد الميجات، بتعدد دولو، ولكف داخؿ الدولة الواحدة ليجات 
تعكس طبيعة الوحدة الجغرافية التي تنتمي إلييا، وثمة ليجات تنحدر مف نسب 

، داخؿ ىذا البمد أو ذاؾ، مف ىنا تطرح عمى ()غير عربي تعكسو األقميات
الباحث اعتبارات منيجية جوىرية تفرض إعادة صياغة التساؤؿ عف طبيعة 

العالقة بيف المغة العربية واإلعالـ، وعف مدى قدرتيا عمى نقؿ رسالة إعالمية 
محددة، وبوسيمة إعالمية محددة أيضًا، ثـ ىؿ المغة العربية يمكف أف تكوف لغة 
إعالمية مؤثرة في الفرد ليرتقي بميجتو إلى مستوى المغة، وأف يتـ تيذيب الذوؽ 

زالة الشوائب الزائدة في المساف العربي وخارج ىذا االعتبار، فإف األعالـ إذا ما . وا 
احتـر القواعد البنائية لمغة العربية، يمكنو أف يساىـ في نقؿ ثروة لغوية غنية إلى 

. ()الجميور لمرفع مف مستواه اإلدراكي والمعرفي والثقافي
إننا حينما نتكمـ عف الفوائد المتبادلة بيف المغة العربية في استعماالتيا في 
اإلعالـ، أو استعماالت اإلعالـ ليا، يفرض عمينا المقاـ أف نؤكد عمى أف ما 

يعرفو اإلعالـ مف تطور تكنولوجي، وباألخص عمى مستوى البث الفضائي، الذي 
زاد مف دقتو وساعد عمى انتشار وتعميـ الرسالة اإلعالمية وفرض صياغة ما 
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بمنيجية التوازف بيف القدرات األدائية لوسائؿ اإلعالـ البصري : يمكف أف نسميو
ولقد أدى ىذا األمر إلى " خاصة، وبيف قدرات المغة عمى التعامؿ مع ىذا المعطى

إبراز لغة وسطى انطمقت مف أرضية توافقية، اعتمدت تيذيب الميجات ورفعيا إلى 
بإمكانيا أف " لغة مشتركة"إف المغة الوسطى ىذه، اعتبرت بمثابة . مستوى المغة

. ()"لغة اإلعالـ"تكوف
إف البحث في قدرات المغة العربية عمى التعامؿ مع تكنولوجيا االتصاؿ 
التمفزي، جعؿ الميتميف مف الباحثيف والمنظريف في مجاؿ اإلعالـ واالتصاؿ 
يطرحوف مقاربات منيجية تتعمؽ بالمغة، وماىيتيا باعتبارىا واحدة مف أدوات 

االتصاؿ التمفزي، وىؿ يمكنيا أف تنبني عالقة مع التمفاز في شكؿ صيغة محددة، 
يمكف أف يتمقاه عامة الناس، ويفيموف ما تصمو مف مضاميف، أـ أف المغة تعني 
. شيئًا آخر، قد يرتبط بالقواعد المغوية، التي تحدد شكؿ نظاميا، ونوعية توجييا

أـ العمـو والنحو "ومسار صرفيا، عمى اعتبار أف الصرؼ في نظر المغوييف
". أبوىا

مف ىنا يمكف تممس طبيعة الصمة الموجودة بيف اإلعالـ وقدرتو عمى توظيؼ 
. المغة، بما تحممو مف قواعد وقوانيف يتحتـ احتراميا إذا أريد استعماؿ المغة العربية

المغة ما ىي إال تعبير عف الفكر، وكؿ فكر ال بد مف أف يعبر عنو، "ذلؾ أف 
ولفيـ قدرات المغة . ()وعمى ذلؾ اعتبرت المغة ظاىرة اجتماعية مف الطراز األوؿ

عمى أف تكوف عنصرًا رئيسيًا في نقؿ الرسالة اإلعالمية عبر التمفاز، رفع بعض 
،  معتبريف أف العالقة بيف  الباحثيف آليات فيـ ىذه العالقة، إلى مصاؼ العمـو

، "عمـ  اإلعالـ المغوي: "المغة واإلعالـ ينبغي أف تقـو عمى أساس بناء عممي ىو
الذي أعطوا شرحًا لو كما حددوا وظائفو وىو في نظرىـ العمـ الذي يدرس المغة 
في ضوء فكرة االتصاؿ، ويدرس الظواىر االتصالية اإلعالمية، ويحدد مكانة 

، واضعًا نوعية سماتيا المؤثرة في تحقيؽ األغراض اآلنية أو ()"المغة فييا
. البعيدة، كما يدرس األسس المؤثرة في تحقيؽ األىداؼ المحددة

ولقد سبؽ لمعالمة ابف خمدوف أف حدد في ىذا السياؽ أركاف المساف العربي 
، وقد رافؽ ىذا التحديد شرط ()المغة والنحو، والبياف واألدب: وجعميا أربعة وىي

، () إذا أريد معرفة أغوار المغة العربية–أساسي وىو ضرورة دالالت ىذا التحديد



 17 

وما يربطو بمعرفة أسس النحو، فبدونو ال يمكف تبياف ومعرفة أصوؿ المقاصد 
، مف ىنا ىؿ النحو أىـ مف المغة ككائف مجرد أـ أف المغة أىـ مف ()بالداللة
-. النحو

ىذا الطرح التضادي حسـ فيو ابف خمدوف، بتأكيده أف الجيؿ بالنحو يؤدي 
(  ).عمى انييار البناء المغوي جممة وتفصيالً 

إف االتجاه الذي اعتمده ابف خمدوف، والمتمثؿ في اعتبار النحو عنصرًا 
أساسيًا في البناء المغوي يرتبط موضوعيًا بوضعنا المعاصر أو الراىف مف خالؿ 

الذي يحتاج إلى جودة التأليؼ وحسف " بالتحرير اإلعالمي"ما يصطمح عميو 
. ()"النظـ

: المغة العربية وتقنيات اإلعالم التمفزي: المبحث الثاني
 حينما نتكمـ عف إمكانية استعماؿ المغة العربية، في المجاؿ السمعي 
البصري، وباألخص التمفاز، نطرح تساؤاًل منيجيًا يتعمؽ بمدى إمكانية 
المغة العربية عمى استيعاب التقنيات الحديثة لإلعالـ، وىؿ بإمكانيا أف 

تستجيب لمتطمبات المستحدثات االتصالية في مجاؿ التمفاز؟ وىذا األمر 
الذي يحتاج إلى " بالتحرير اإلعالـ"يرتبط موضوعيًا بما اصطمح عميو 

لى قدرة كبيرة ودراية عممية في  صياغة تمتاز بالجودة في التأليؼ، وا 
موضوع مف الموضوعات، التي تتطمب البحث في التراكمات المعرفية 
عمى مستوى التراث العربي، الذي يزخر بأمثمة متعددة في ىذا الصدد، 

مف ذلؾ أف المبدعيف  القدامى كانوا يشترطوف في الكتابة السميمة القابمة 
: لمنفاذ واالستيعاب، توافر ثالثة عناصر متصمة ببعضيا وىي

 

. يتعمؽ الشرط األوؿ بدقة اختيار األلفاظ -
 .وييتـ الشرط الثاني نظـ الكالـ -
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أما الثالث، فيخص مراعاة الغرض المطموب مف الكالـ، وقد اشترط وجوبًا  -
 .()اإلشارة إليو، مما يتطابؽ ومضموف الكالـ بمقتضى الحاؿ

تختصر في " لمتحرير اإلعالمي"وفي الفيـ المعاصر فإف الشروط األساسية 
أف اإلعالمي عميو أف يختار األلفاظ المناسبة ويربط فيما بينيا ليكوف التأليؼ 

مناسبًا، ومطابقًا، مع مقتضيات قواعد المغة في صياغة تشكؿ كاَل متكاماًل منسؽ 
األجزاء مترابط الوحدات الداخمية، خاليًا مف الشذوذ والنشاز، عمى أف ىذه 

المراعية لقواعد المغة العربية، ال يمكف أف تكوف كذلؾ -  السميمة لغوياً –الصياغة 
واعتمادًا عمى ذلؾ، فإف . إال بالتشبث بقواعد النحو، حافظة عمى ترتيب الكممات

ال بد أف يعنى بدراسة وتأليؼ الكالـ، تأليفًا " لمتحرير اإلعالمي"السياؽ العاـ 
. ()دقيقًا، مرف الصياغة، سيؿ االستيعاب بخصوص الرسالة اإلعالمية

، ىو الذي قصده غيرنا مشيريف إلى "بمغة الصحؼ"وبالتأكيد، فإف ما نقصده 
حيث كاف الغرض منو " بمغة الجرائد"تأثير الدارج مف لغة بعض الصحؼ، وسموه 

. ()إدخاؿ تصويبات لغوية تيـ الدارج مف كممات تذاع عبر التمفاز
غير أف االستعماؿ والتداوؿ المغوي، في وسائؿ اإلعالـ السمعية البصرية، 
وباألخص التمفاز، سجؿ خروجًا عف المألوؼ المغوي، الذي تفرضو قواعد المغة 

وىو ما أدى إلى حالة مف التساىؿ في استعماؿ المغة العربية . العربية تحديداً 
. أو المغة الثالثة" المغة الوسطى"الفصحى، ما نتج عنو 

ونجد في األدبيات الصادرة خالؿ العقد األخير، نماذج متميزة، مما ساىمت 
عادة تركيب المغة عف طريؽ نشر مصطمحات  بو وسائؿ اإلعالـ، في تركيب وا 

جديدة وتداوليا، بعد إخضاعيا إلى ما اعتبر عاديًا ومألوفًا مف قواعد المغة 
: العربية، وتتعدد األمثمة عمى ذلؾ كاستعماؿ

 
. اسميف لمداللة عمى الظرفية والمكانية -
 .افروا أسيوي: اسـ يميو اسـ تمحؽ بو ياء النسب مثؿ نحو -

 .بمير-عمـ يميو عمـ بينيما شرطة فاصمة مثؿ قمة بوش -
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ظرؼ يدؿ عمى المكاف والزماف، يميو اسـ تمحؽ بو ياء النسب مثؿ       -
 .()"األشعة فوؽ البنفسجية"

ولقد آثار ىذا المنحى المغوي الجديد، والمرتبط بوسائؿ اإلعالـ، جداًل واسعًا 
حوؿ مدى قدرة ىذا االتجاه عمى صياغة المغة العربية، صياغة جديدة وحوؿ مدى 

أو " الوسطى"المغة الثالثة أو "قدرتو عمى أف يؤثر في المتمقي، فيناؾ مف اعتبر 
خروجًا عمى ما ألفو العرب مف قواعد، وتراكيب مؤكديف أف : التعبير اإلعالمي

وسائؿ اإلعالـ بيذا السموؾ تقـو بيدـ ما تقـو ببنائو المدرسة في محاولة حثيثة 
. لتعميـ المغة العربية وتحبيبيا لمنشء

: الخمفية التاريخية الستعمال المغة العربية في التمفاز: المبحث الثالث
عالقة االتصاؿ بالمغة ليست جديدة، فمنذ ميالد اإلنسانية كانت العالقة فيما 

 تواصيمة، وكمما تطورت أنماط العيش والحياة في المجتمعات، ةبيف البشر عالؽ
تتطور معيا أساليب االتصاؿ وأشكالو، فإذا تمعنا في تاريخ الكممة المطبوعة، 
وجدنا أف تطورىا، لـ يقتصر عمى االستعماؿ التقني لمحرؼ فقط بؿ تعدى ذلؾ 

إلى إقرار كامؿ لالرتباط الوثيؽ بطباعة الورؽ، واختراع الحبر المذيف ساىما 
بدورىما في تحسيف الطباعة، والزيادة في جودتيا، وتبقى عوامؿ ساىمت كذلؾ في 

. تطوير فف اإلخراج الصحفي
ولعؿ المسار الذي عرفو اإلعالـ السمعي البصري، بدأ بظيور واختراع 

الراديو، مرورًا بما تركو التمفاز مف انبيار لدى الجميور، وانتياء بما وصؿ إليو 
. إبداع اإلنسانية مف اختراعات بالغة الدقة في ىذا المجاؿ

واإلعالـ العربي الذي شؽ طريقو في فترة وجيزة بالنسبة لبمداف أخرى متقدمة، 
عرؼ بدورىا تحوالت رغـ ما سادىا مف ركود نتيجة التدخؿ االستعماري، في 
البمداف العربية، وما تال ذلؾ مف تبعات، تجمت في ترسانة مف القوانيف المقننة 

لمممارسة اإلعالمية، وفي تعميـ متخمؼ، ووضع ثقافي ضعيؼ، وكانت المغة دومًا 
وكمما تطورت . األداة الرئيسية التي تسيؿ عممية االتصاؿ عبر ىذه القناة أو تمؾ

وسائؿ اإلعالـ شكاًل ومضمونًا، كاف عمى المغة أف تستوعب ىذا التطور 
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لتكوف قادرة عمى التعامؿ مع الوسيمة المتطورة، وتؤثر فييا، لكف الذي . وتيضمو
حدث ىو أف المغة العربية أصابيا ضرر كبير مف ىذا التعامؿ ولـ يكف السبب 

ولكف السبب كاف في المغة ذاتيا التي لـ " التمفاز"في ذلؾ الوسيمة اإلعالمية 
: يتمكف أصحابيا مف تطويرىا في اتجاىيف

دراكيًا : أولهما ييـ مستقبؿ الرسالة، الذي عميو أف يكوف قادرًا فكريًا وا 
. الستيعاب المغة المنقولة عبر التمفاز

الذي مف المفترض أف -  يتجمى في الوسيمة ذاتيا، وىي التمفاز:وثانيهما
. يتعامؿ مع المسألة المغوية، لمالءمتيا مع الواقع التعميمي لمجميور المستيدؼ

وأف عمييا أف تكوف قادرة عمى إخراج ىذا الجميور مف أميتو التي تحوؿ دوف فيـ 
. مدركات المغة ومرامييا، وباألخص المبثوثة عبر التمفاز

ومف المؤكد أف التخمؼ التعميمي، جعؿ المغة العربية غريبة في محيطيا، 
وغريبة لدى أبنائيا، مما دفع المعنييف بأمر التمفاز في البحث عف صيغة لغوية، 
تنزؿ بالرسالة إلى مستوى أمية الجميور دوف أف تعمؿ عمى تطويره وترقيتو إلى 

مصاؼ المتعمميف القادريف عمى فؾ رموز المغة العربية، إف ىذه الصيغة اعتبرت 
جزءًا مف حؿ سيؿ يركز عمى التعامؿ مع العامية الدارجة، وفي ىذا تكريس لواقع 

. ()األمية، وتيميش لمغة العربية الفصحى
وفي بعض الدوؿ العربية كدوؿ المغرب العربي، نجد أف استعماالت التمفاز 

مف خالؿ . لمغة، تتجسد في ازدواجية لغوية تكرس اإلشكاؿ وال تساىـ في الحؿ
التعامؿ مع المغة دوف احتراـ قواعدىا، وبالتالي يشكؿ ىذا السموؾ اعتداًء صريحًا 
عمى المغة العربية، وضربًا لييبتيا، وتكريسًا صارخًا لألمية في ىذه البمداف التي 

كما أف مف نتائج ىذا المسمؾ تعميـ % 50ما زالت األمية فييا تفوؽ في المتوسط 
". بخصوص المسألة المغوية وعالقتيا بالتمفاز" الضبابية"

فالضبابية ال تعنى المغة واستعماالتيا فقط، بؿ تيـ قدرات الممارس اإلعالمي 
ال يعني "في التعبير بوضوح وبمغة سميمة، ويرى بعض الباحثيف أف الوضوح 



 21 

ابتذاؿ الخطاب، أو تبني العامية الدارجة، بؿ يكمف في يسر الصياغة وسيولة 
". الفيـ

: ويمكف أف نعيد وجود ىذه الضبابية لعامميف اثنيف
الذي يشتغؿ في التمفاز عف صياغة مادة خبرية أو " اإلعالمي"عجز : أوليما

تقريرية، تعتمد تقريب صورة ما يريد تقريبو بشكؿ دقيؽ ومتكامؿ، ولذلؾ يمجأ إلى 
. واحدة مف الصيغ الثالث

. أنو يدرج كممات ال تقوؿ ما تعنيو -
 .أو يعتمد كممات ال تقوؿ شيئاً  -

. أو يتبنى كممات تقاؿ لمعرض فقط -
أف ىذا العجز يشكؿ سببًا رئيسيًا في الضبابية التي أشرنا إلييا، : ثانييما

ويتجمى في التكويف المغوي لمصحفي إضافة إلى فراغ أو شبو فراغ في الكـ 
. المعرفي السياسي واالقتصادي واالجتماعي

وثمة عديد مف االقتراحات لمخروج مف الضبابية المشار إلييا مف أبرزىا إيجاد 
أو المقروئية، ولقد " قصد قياس ما يعرؼ بػ االنقرائية" معيار رياضي"صيغة 

خمصت عديد مف الدراسات االتصالية واإلعالمية وىي تبحث في ىذه اإلشكالية، 
إلى أف المشاىد العربي لمتمفاز ال يتجاوز لدى مشاىدتو ثالثة فقرات أىميا الفقرة 

ولممحافظة ولو عمى ىذه النسبة الضئيمة أوصت ىذه الدراسات " اإلخبارية"
بضرورة زرع رغبة المشاىدة لدى الجميور، مف خالؿ بذؿ مجيود متميز في 

. ()صيغة البرامج كانت إخبارية أـ ثقافية أـ سينمائية
فالكتابة لمتمفاز اعتمادًا عمى الصورة كاختيار ميني يتـ بنوع مف اليسر 

والسيولة، يبدو أنو أصعب مف تمؾ التي تجنح إلى التعقيد، وسنكوف بعيديف عف 
الصواب إف نحف اعتقدنا أف الفئة المتعممة مف الجميور، بإمكانيا فيـ الصيغ 

. المعقدة
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وال نعتقد أف ثمة عناصر محددة، في حالة توفرىا، تسيؿ عممية الكتابة 
وفي البحوث المختصة، . بالوضوح المطموب، وىي تخص ىذه المغة دوف غيرىا

والتي تيتـ بيذا المجاؿ، نجد ما يدلنا عمى العناصر المطموبة، التي في حالة 
توفرىا يمكف الوصوؿ إلى صيغة كتابة تمفزية، سيمة، قابمة إلثارة انتباه المشاىد 

( . )إلييا

: القواعد التقنية والقواعد المغوية: المبحث الرابع
لمغة العربية قواعد نحوية وأخرى صرفية، في حالة استيعابيا واحتراميا، يمتمؾ 

الشخص ناصية ىذه المغة، ويمكنو أف يعبر عف ما يشاء بمغة سميمة مؤثرة، 
. وأيضًا لمعمؿ التمفزي تقنياتو، التي تفرضيا الخاصية التقنية ليذه الوسيمة المؤثرة

ولقد سمؾ عدد مف الباحثيف منيجًا يتعمؽ بخمؽ توافؽ بيف شروط العمؿ التمفزي، 
وبيف قواعد المغة، بالقدر الذي أعطى صياغة جديدة، لـ تكف في غالب األحياف، 

إذ اعتبر بعض المغوييف، أف تكييؼ المغة مع الشرط . مقبولة لدى جميع األطراؼ
التقني ومتطمباتو أدى إلى عدـ احتراـ القواعد النحوية، التي تعتبر شرطًا أساسيًا 
لبناء لغة سميمة، وبالتالي افرز لغة جديدة بعيدة عف أف تكوف عربية بقواعدىا 

بمعنى أف العمؿ اإلعالمي التمفزي استعار لغة أفرغت المغة العربية مف . وقوانينيا
في المقابؿ يعتقد التقنيوف المختصوف في مجاؿ اإلعالـ . إطارىا الجمالي السميـ

التمفزي أف متطمبات التطور التكنولوجي التمفزي، أضحت تتطمب الخروج عف 
طابع المغة العربية القرائية ليتـ وضع أسس لغة تواكب التطور المجتمعي، والتقني 

التواصمي، ودعوا إلى ضرورة التخمي التدريجي عف المغة الفصحى، نظرًا لما 
تطرحو مف تشدد في احتراـ قوانينيا وقواعدىا، وبناء لغة إعالمية بديمة، فاعمة، 

. ( )"بالبساطة والحميمية"مؤثرة، تتسـ 
مف ىنا نالحظ أف المتطمبات التقنية لمعمؿ اإلعالمي التمفزي أثرت وبشكؿ 

ويمكننا مالحظة أف المشتغميف في . مباشر عمى البناء المغوي بنحوه، وصرفو
إعداد برامج تمفزية، صاغوا ألنفسيـ لغة خاصة بيـ تقترب أو تبتعد عف فصحى 

وىي لغة " لغة اإلعالـ"وىو ما أدى إلى إقامة ما سماه البعض . المغة العربية
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تأخذ لبوسًا حسب نوعية العمؿ اإلعالمي إف كاف صحافة مكتوبة أو صحافة 
. ()تمفزية

ذا كاف تقنيوا التمفاز والمختصوف قد اشترطوا، إليجاد برامج تمفزية ناجحة،  وا 
ضرورة االرتباط بالعامية أو الدارج في الفصحى فإف المدافعيف عف حماية رصانة 

المغة العربية، اعتبروا ذلؾ تساىاًل في استعماؿ الفصحى، وعنصر زعزعتيا 
تجاوبًا مع متطمبات الشروط " العربية الوسطى"وطرحوا بدياًل عف ذلؾ تمثؿ في 

. التقنية لمعمؿ التمفزي
ولعؿ مف بيف معالـ ىذا التساىؿ المغوي مخالفة الطابع الفصيح، الذي يوسـ 
المغة بالقدـ، مف ذلؾ تغميب الجممة االسمية عمى الجممة الفعمية في االستعماؿ 

المعروؼ . بخالؼ ما ىو دارج في المغتيف اإلنجميزية والفرنسية. اإلعالمي التمفزي
وتندرج المالحظة األخرى في التساىؿ المغوي، . عنيما اعتمادىما الجممة االسمية

مثؿ إضافة المضافيف، ومعموـ أنو في القاعدة العربية ال يفصؿ بتاتًا بيف 
. ()المضاؼ والمضاؼ إليو

 وفي ىذا االتجاه يرى بعض الباحثيف المغوييف أف السموؾ اإلجرائي الذي يتـ 
باعتبار أف . تحت طائمة المتطمبات التقنية لمعمؿ اإلعالمي التمفزي، ال مبرر لو

تقديـ الجممة االسمية عمى الجممة الفعمية، يمكنو أف يشد انتباه المشاىد، ويعتبر 
أسموبًا قادرًا عمى ترسيخ مضموف الخبر، وتمكينو مف النفاذ بيسر وسرعة إلى 

الجميور، وفي رأي ىؤالء، فإف ىذا المنحى التفسيري الذي يطغى عميو المتطمب 
. التقني، ال يستند إلى منطؽ لغوي مقبوؿ

وثالث ىذه المالحظات تعدية األفعاؿ، ومف الثابت المتداوؿ أف مف األفعاؿ 
رغـ أنو يتعدى في استعماؿ المغة الفصيح . ما يعدى، تعدية مباشرة إلى المفعوؿ

. بحرؼ الجر
وقد نتج عف المنحى التقني إزاء المغة العربية الفصحى انتشار عدد مف 

الحاالت الشاذة في االستعماؿ المغوي، الذي أعاده مختصوف إعالميوف ولغويوف 
إلى ضعؼ تدريس المغة عمى المستوييف المادي والمنيجي، خالؿ جميع مراحؿ 
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تطفو عمى سطح الممارسة اإلعالمية، " لغة اإلعالـ"التعميـ، وىو ما جعؿ 
وجاءت ىذه المغة، نتيجة البحث عف ظروؼ مقبولة . وباألخص التمفزية منيا

ولكف الذيف يمزجوف بيف المغة الفصحى، والمغة . الستعماؿ لغة عربية سميمة
الوسطى، أو المغة الثالثة، يعتقدوف أف ما تطرحو القاعدة النحوية والصرفية يشكؿ 

صعوبة في االستيعاب وىو الذي أدى إلى المجوء إلى لغة ال تخضع لقواعد 
ىؿ المغة العربية : وىنا يمكف أف نطرح التساؤؿ التالي. وقوانيف الكتابة والنطؽ

 .  ( )صعبة؟
إف عددًا مف النقاد يعتقدوف أف ثمة فرقًا جوىريًا بيف المغة الصعبة التي قد ال 
تكوف بالضرورة ىي المغة العربية، ومف سمات ىذا الفرؽ، أف الصعوبة ال تكمف 
نما توجد فيما يمكف أف نسميو  في لغة ذات قواعد مضبوطة، وقوانيف معروفة وا 

بالمغة التي ال قواعد ليا كالعامية، ومف أوجو ىذه الصعوبة التي تكرسيا العامية، 
تسببيا في انفصاـ لغوي فيما بيف الرمز المغوي وبالتحديد بيف المرسؿ بواقعو، 

وأىدافو التي يريد تجسيدىا والمتمقي وىو األمر الذي يحدث تمامًا في حالة تدخؿ 
.  ( )دولة أجنبية

وفي اعتقادنا فإف الصعوبة ليست في المغة، مف حيث بناؤىا التراتيبي المغوي، 
ولكنيا تكمف في ارتباطيا بحالة مجتمع متخمؼ وىو الذي يؤثر ويتأثر في المغة 
المستعممة في اإلعالـ، باعتباره نسيج بنية فوقية، عمى عالقة بمكونات التخمؼ، 

مما يتراءى لمذيف يرتبطوف بالمغة أو ترتبط بيـ عناصر صعوبتيا ال عناصر 
.  ()سيولتيا ويسرىا

وقد الحظنا كما الحظ غيرنا مف الباحثيف والميتميف اإلعالمييف والمغوييف أف  
عددًا مف الكتابات المتمثمة في نصوص إعالمية عمى شاكمة برامج إخبارية أو 
نما ترتبط بصيغ التحدؽ  ثقافية، ال تمت تمامًا إلى التجميؿ والتصنيع بصمة، وا 

.  ()والتكمؼ
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: واقع استعمال المغة العربية في التمفاز المغربي: القسم الثاني
استعماؿ المغة العربية في التمفاز والفضائيات المغربية قد ال يشكؿ وضعًا 

استثنائيًا أو خاصًا بالنسبة لما ىو موجود في البالد العربية األخرى، بالنظر لنفس 
المشكالت التي تعترض دعـ المغة العربية في باقي األقطار العربية إننا حينما 

فإننا منيجيًا أعفينا أنفسنا مف التطرؽ . نقـو بحصر معالجتنا في المغة العربية
إلشكالية تعامؿ جياز التمفاز مع الميجات المعبرة عف األقميات أو المعبرة عف 

. العناصر المكونة لعينات المجتمع المغربي
والميجات اصطالحًا ليست ىي العامية مما يجعمنا نقرر أف التجربة المغربية 

تختمؼ عف غيرىا في باقي البالد العربية، مف حيث أنيا توظؼ المغة العربية 
الفصحى في اإلعالـ التمفزي دوف اعتبار العامية الدارجة عنصرًا لغويًا ينبغي 

االلتفات إليو، لكف بالرغـ مف ذلؾ فإف ىذه العامية تحتؿ مكاف الصدارة بالنسبة 
لإلنتاج الدرامي سينمائيًا كاف أـ تمفزيًا، وكذلؾ الشأف بالنسبة لنشاطات اإلعالف 

.  ()"اإلشيار"أو ما يسمى في المغرب 
إننا لسنا أماـ انتشار المغة العربية عمى حساب باقي األشكاؿ المغوية األخرى، 

. ولكف تحتؿ العربية موقعًا إعالميًا يحتكـ إلى المقاييس الحرفية في التعامؿ معيا
إف الحرفية التي ينبغي أف يتسمح بيا اإلعالمي في التمفاز ال بد أف تكوف 

فنظرتنا النقدية إذف . مرتبطة بالقوالب القاعدية والقانونية لمغة العربية الفصحى
ستتجو إلى صيغ المغة الفصحى في نشرات األخبار، وفي البرامج الوثائقية، 

.  ()والبرامج السياسية، التحميمية منيا والحوارية، ثـ البرامج الثقافية
لكف ىذا ال يعني عدـ االلتفات إلى الصيغة الحرفية التي تعاممت مع العامية 
. في األفالـ الدرامية والمسرحيات ليأتي عنصر أكثر أىمية، ويتمثؿ في اإلشيار

أدوارًا خطيرة وفاعمة في نقؿ مضمونو المراد منو " اإلشيار"ويمعب اإلعالف 
ذلؾ أنو ينقؿ عبر عامية . الترويج التجاري وفي بعض الحاالت الترويج السياسي

ال تساعد عمى االرتقاء بالمدارؾ الخاصة والذوؽ العاـ، بؿ إنيا تكرس صيغًا 
كما تشكؿ عنصر تشويش عمى البناء . لغوية بعيدة كؿ البعد عف المغة العربية
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التركيبي لمغة العربية الفصحى، مما تحممو العامية مف تعبيرات ىابطة وتركيب 
.  ( )لعدد مف الكممات جزء كبير منيا ليس عربياً 

استعماؿ المغة العربية في البرامج اإلخبارية في التمفاز : المبحث األوؿ
: المغربي
مبدئيًا تتحكـ في عممية صياغة األخبار مف حيث نوعيا وتدرج أىميتيا  -

: مجموعة مف الشروط أىميا
 .أف تصاغ بمغة سميمة -

 .أف يتـ تكييؼ المغة مع تقنيات صياغة الخبر -

 .استعماؿ الجمؿ القصيرة، بداًل مف الجمؿ الطويمة -

 .استعماؿ الفقرات القصيرة بداًل مف الفقرات الطويمة -

تبعًا ليذا فإف تقنية صياغة الخبر المشار إلييا، ال تعني الخروج عف ضوابط 
: المغة العربية، األمر الذي يفرض إضافة عنصريف آخريف وىما

توظيؼ األلفاظ المعروفة لدى المشاىد، واالبتعاد عف األلفاظ البعيدة عف  -
. الدونية

 .االجتياد في تبياف األلفاظ، والكممات، والتراكيب المعروفة، لدى المشاىد -

ىذه الشروط والعناصر بقدر ما تخضع لقواعد المغة العربية بقدر ما يجب أف 
تستجيب لممتطمبات التقنية لصياغة الخبر، ومف أىـ ىذه المتطمبات، ضرورة 

.  ( )اإلجابة عف األسئمة الستة
أيف، متى، كيؼ، ماذا، لماذا، مف، ويتبع ىذه األسئمة اعتماد القاعدة التقميدية 

". اليـر المقموب"في صياغة الخبر والمتمثمة في 
فيؿ التمفاز المغربي أرضيًا وفضائيًا، في الجانب اإلخباري اعتمد ىذه 

. الشروط، وباألخص ما ييـ المستوى المغوي
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بداية ال بد مف إشارة منيجية تتعمؽ باإلجابة عف مف ىو الشخص القادر 
عمى القياـ بيذه الميمة أو المياـ، ىؿ أف أي فرد يجيد التعامؿ مع المغة العربية، 
دوف أف يكوف متمكنًا مف تقنيات صياغة الخبر، بإمكانو القياـ بيا أـ أنو يمسؾ  
بالقواعد التقنية ولكنو ال قدرة لو عمى استيعاب المغة صياغة وقواعد قادر عمى 

. صياغة النص الخبري
لقد أضحى مف الثابت أف المشتغؿ بمجاؿ اإلعالـ يشترط فيو أف يكوف لو 
تكويف عممي وميداني وأف ىذا التكويف إما أنو تمقاه عمى أسس تعميمية أكاديمية 

.  ()جامعية، أو أنو تمقى تكوينًا خاصًا في اإلعالـ بعد دراستو الجامعية
ولتقريب الصورة عف التمفاز المغربي بنوعيو األرضي والفضائي، وعبر 
القناتيف الرئيسية األولى والثانية، فإف المشتغميف فييما ممف يمارسوف ميف 

تمقت تكوينًا في المعيد العالي % 70الصحافة واإلعالـ يشكموف نسبة تفوؽ 
لإلعالـ واالتصاؿ بالرباط وأف الذيف تمقوا مثؿ ىذا التكويف في مؤسسات لمتكويف 

وتستوعب القناة األولى فقط نسبة % 5اإلعالمي خارج المغرب ال يتعدى عددىـ 
مف الصحفييف تكوينيـ األساسي إعالـ مف خريجي المعيد المشار إليو % 78

.  ()%80وفي القناة الثانية فإف  النسبة تفوؽ 
مع اإلشارة أف مجاؿ نشاط ىؤالء الصحفييف والصحفيات يقتصر أساسًا عمى 

تقديـ نشرات األخبار الرئيسية، ومنيـ مف ىو مختص في األخبار والبرامج 
الرياضية، ليبقى إنتاج البرامج الترفييية والمسمسالت الدرامية والبرامج الثقافية يتـ 
في غالبيتيا مف خارج األجيزة التمفزية وعبر شركات أجنبية مختصة بيذا النوع 

. مف البرامج
وتستعمؿ في نشرات األخبار والبرامج الثقافية والسياسية المغة العربية، وبصفة 

جانبية المغتيف الفرنسية واإلسبانية وتوجد القناة الثانية في وضعية خاصة مف 
إذ أف عدد النشرات الخبرية التي تقدـ . الناحية المغوية حيث تعتمد ازدواجية المغة

وىذا خالؼ لما ىو موجود في . بالمغة العربية ىو ذاتو الذي يقدـ بالمغة الفرنسية
القناة التمفزية األولى التي تعتمد المغة العربية الفصحى في النشرات اإلخبارية 

الرئيسية، وتأخذ بالمغتيف الفرنسية واألسبانية في نشرات األخبار الثانوية، وتسري 
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ىذه الوضعية عمى الميجات إذ تقدـ ثالث ممخصات أخبارية بثالث ليجات محمية 
.  ()تعبر عف ثالث مناطؽ بربرية

 واستعماؿ المغة العربية مف طرؼ الصحفييف تتحكـ فيو الخمفية التعميمية 
لمصحفي في أساسو التعميمي، ولما كاف تمقيف المغة العربية في التعميـ الثانوي 

يعرؼ بعض اليشاشة والضعؼ، فإف الصحفي رغـ التكويف العالي الذي تمقاه في 
ما  بعد البكالوريا يبقى تمكنو مف المغة العربية يتسـ بالضعؼ، ىذا مع اإلشارة أف 

التكويف بالمعيد العالي لإلعالـ واالتصاؿ يعتمد تدريس المغة العربية خالؿ 
.  ()السنوات األربع مدة الدراسة، كمغة رئيسية ومادة أساسية

ونتيجة ليذه الخمفية، والنعداـ تصور تكويني يرتكز عمى إعادة التكويف في 
المغة العربية والتمكف مف تقنيات استعماالتيا في اإلعالـ التمفزي، فإننا نجد األداء 

المغوي اإلعالمي، أداء أف كميًا أو جزئيًا يحتـر قواعد المغة العربية الصرفية 
. والنحوية منيا

مف ىنا ومف خالؿ متابعة يومية حصرناىا في أسبوع كامؿ لطريقة أداء 
نشرات األخبار بالتمفزة المغربية اتضح لنا وفي خالصة لنتائج المتابعة حقيقة ما 

التي تكرس وبشكؿ واضح عناصر لغوية " لغة اإلعالـ"سماه البعض شيوع 
ف استعماؿ ىذه المغة " تخالؼ المنواؿ الفصيح" يغمب عميو طابع التركيب "وا 

. الصياغي المستعجؿ الناتج عف الترجمة الحرفية
ويتمثؿ ىذا المنحى في النسخ والنقؿ الحرفي لقوالب وأساليب في التعبير غير 

نجميزية واعتمد . عربية ذات طابع أجنبي يرتكز في خمفيتو عمى مصادر فرنسية وا 
ىذا السموؾ في التعامؿ مع الخبر عمى التركيب والترتيب الخارج عمى نظاـ المغة 

 . ()العربية
تغميب " لغة اإلعالـ" ولقد سبؽ أف أشرنا في مبحث سابؽ أف مف خاصية 

الجممة االسمية عمى الجممة الفعمية، وىو ما لمسناه بالنسبة لمكونات نشرات 
األخبار في التمفاز المغربي، حيث يعتقد أف تغميب الجممة االسمية أقدر إلثارة 

ذا كاف ىذا  انتباه المشاىد واقدر عمى ترسيخ مضموف الخبر مف الجممة الفعمية، وا 
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المسمؾ مقبواًل تقنيًا، فإنو مف الناحية المغوية غير مقبوؿ، لكوف الجممة الفعمية ليا 
دورىا الذي ال يمكف لمجممة االسمية أف تقـو بو أو أف تقـو مقاميا في السياؽ 

الحرب بيف أمريكا العراؽ قامت عمى " إف الخبر التالي يقوؿ . العاـ لألخبار
ليس فيو ما يبرر تفضيؿ الجممة االسمية عمى الفعمية، لكوف محتوى : أشدىا

وليس الحرب ذاتيا،  ( )الخبر الذي يراد تعميمو ىو قياـ الحرب عمى أشدىا
قامت لحرب عمى أشدىا بيف "ولذلؾ كاف يجب استعماؿ الجممة الفعمية بأف يقاؿ 

". أمريكا والعراؽ
وعمى مستوى أداء  الصحفييف والصحفيات، فإننا سنحتكـ لمقاعدة التي تقوؿ 
إف األداء السميـ يتمثؿ في استقامة العبارة تركيبًا ونطقًا، فمف ناحية التركيب، ثمة 

أمثمة  كثيرة تبيف وقوع الصحفييف والصحفيات في التمفاز المغربي في أخطاء 
: لغوية، تبعدىـ عف النظاـ العربي لبناء الجممة مف ذلؾ المثاؿ اآلتي

:" يقوؿ المذيع في التمفاز المغربي في إحدى نشرات األخبار الخبر اآلتي
وىي عبارة غير مستقيمة، " جوبيت القوات الصييونية مف قبؿ أطفاؿ الحجارة

حيث بني فييا الفعؿ لممجيوؿ وذكر الفاعؿ والقوؿ كذلؾ، استقؿ فالف الطائرة 
.   ()والمراد أقمتو الطائرة، إذ أف أقؿ يفيد معنى حمؿ

إضافة ليذا، فإف ما يفسد التعبير، المحف الذي يقع فيو بعض مذيعي التمفاز 
المغربي بقناتيو األولى والثانية، عممًا أنو ما وضع النحو إال تجنبًا وتوصيبًا 

. لممحوف القوؿ
ومف الناحية الصوتية، الحظنا أف كثيرًا ما يقع بعض المذيعيف والمذيعات في 
المبس فيما بيف الحروؼ الشمسية والحروؼ القمرية فقد تسمع المذيع يقوؿ التمفزة 

. المغربية مخفيًا نطؽ الالـ 
المغة العربية والبرامج الثقافية والسياسية واإلنتاج الدرامي : المبحث الثاني

تتكوف شبكة البرامج في التمفاز المغربي مف برامج ثقافية وأخرى سياسية 
إضافة لإلنتاج الدرامي، وستعني مالحظاتنا باإلنتاج الوطني لبعض مف ىذه 

. البرامج
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بالنسبة لمبرامج الثقافية والسياسية والترفييية فإنيا تستعمؿ في أغمبيا المغة 
العربية الفصحى،  أو تستعمؿ عامية ميذبة قريبة مف الفصحى في البرامج 

. الترفييية
وكوف البرامج الثقافية والسياسية موجية أصاًل لفئة المتعمميف أو المثقفيف، فإف 

. استعماؿ غير العربية غير مسموح بو
نتاج المسرحيات يعتمد أساسًا وفي غالبيتو العامية  لكف اإلنتاج الدرامي، وا 

ذا كانت . المغربية عمى اعتبار أف أحد أىداؼ ىذا اإلنتاج الترفيو عف الجميور وا 
البرامج الثقافية والحوارية ذات الطابع السياسي عادة ما يتـ إعدادىا مف طرؼ 

نخبة مثقفة ليا اىتماـ بالمجاؿ الذي تنتج فيو، لذلؾ نالحظ الحفاظ عمى سالمة 
المغة العربية بعيدًا عف ما تفرضو التقنية الحرفية لإلعالـ التمفزي، فإف اإلنتاج 

الدرامي يستعمؿ عامية تحمؿ بيف طياتيا سموكات وتقاليد وقيمًا محمية قد يرتاح 
كما ال . ليا المشاىد العادي، لكنيا بالتأكيد ال تخدـ المغة العربية في االنتشار

. تساعد عمى ترقية ذوؽ المشاىد المغوي وكذا الحضاري
لكف الشبكة البرامجية التمفزية، عمى أية معايير يعتمد في تصنيفيا، وما 

. عالقتيا بالمغة، وكيؼ يتـ التعامؿ مع المغة العربية في ىذه البرامج
وفي نظر بعض الميتميف في ىذا المجاؿ  فإف مياـ ىذه البرامج تنحصر في 

وبالرغـ . وظيفة البرامج، وفي المغة التي تعتمدىا، ثـ في المصدر المعرفي لمغة
مف اإلشارة السابقة في بداية ىذا المبحث مف أف البرامج الثقافية وكذا التربوية، 
تفرض فييا المغة العربية، لتعريؼ مكونات وفقرات البرنامج ألف البرنامج متجو 

بصفة أساسية إلى شريحة، ىي بحكـ موقعيا ومستواىا الثقافي ال تستسيغ 
استعماؿ غير العربية في مثؿ ىذه البرامج، ونجد نفس الشيء بالنسبة لمبرامج 

. الحوارية كانت ذات طابع سياسي أو ثقافي
إف معيار استعماؿ المغة العربية في ىذه البرامج يرتبط بقدرات المشارؾ أو 

المشاركيف فييا، الثقافية منيا والمعرفية، وكذا السياسية، فقد أكدت بعض البحوث 
التي تطرقت إلى ىذا الموضوع، عمى أف شخصية ووزف المشارؾ ونوعية 
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حضوره، تجعؿ مف التعامؿ مع المغة تعاماًل متميزًا، ولما كانت طبيعة البرنامج 
الثقافي، تجعؿ مف المشاركة معادلة ثنائية بيف معد البرنامج ومقدمو وبيف 

الضيؼ، الذي قد يكوف حضوره إيجابيًا، لكف ىذه اإليجابية مرىونة بطبيعة 
األسئمة المطروحة التي ال تمكف في غالب األحياف مف أف يكوف الحوار معمقًا 

إذا كاف منشط البرنامج ال يمتمؾ مادة الموضوع، وليست لو قدرة لغوية . وذا فائدة
. متميزة

إف استعماؿ المغة العربية في البرامج الثقافية، مطمب يفرضو واقع البرنامج 
كما يفرضو الفئة التي يتوجو إلييا مما يجعمنا نتساءؿ عف أي حضور لمفصحى 

ىؿ حضورىا يشكؿ تأثيرًا . في البرامج الثقافية والتربوية والسياسية التمفزيونية
متميزًا عمى الجميور، ويعمؿ عمى ارتباطو بمغتو الفصحى التي ىي مكوف أساسي 

. مف مكونات اليوية القومية العربية
وتؤكد جوابًا عف ىذه التساؤالت، متابعتنا لمشبكة البرامجية لمتمفزة المغربية 

: بقناتييا األولى والثانية أف
. في غالبية ىذه البرامج يتـ اعتماد المغة العربية -1
نسبة المتتبعيف ليذه البرامج يمكف حصرىا في الثمث مف مجموع مشاىدي  -2

 .التمفاز المغربي

بعض ىذه البرامج توظؼ المغة العربية وكذا العامية، وباألخص البرامج  -3
الحوارية السياسية التي يعتقد المساىموف فييا، وخصوصًا إذا كانوا 

سياسييف يجيدوف التحدث بالعامية، أنيا في نظرىـ األقدر عمى نقؿ ما 
 . يقولوف لممشاىديف

تشكؿ البرامج التي تستعمؿ فييا العربية والعامية مف ضمف باقي البرامج  -4
 %.33.33نسة 

وبالرغـ مف تبني استعماؿ العربية في أىـ البرامج الثقافية بغض النظر عف 
مستوى التمكف مف ناصية المغة واحتراـ قواعدىا النحوية والصرفية، فإف االتجاه 

السائد، والذي يبدو أنو ينمو ولو بشكؿ بطيء يروج في آف واحد ألىمية استعماؿ 
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البرنامج عبر -المغة الفصحى والعامية تيسيرًا لعممية إيصاؿ مضموف الرسالة  
لغة اصطمح عمييا بعامية المثقفيف، لكف ىذه الصيغة مف االستعماؿ المغوي قد ال 
تحقؽ الغرض لتسييؿ االتصاؿ بالجميور المستيدؼ، إف جزئيًا أو كميًا، ولكنيا 
مف الثابت ال تخدـ المغة العربية الفصحى كما ال تخدـ الميجات المحمية انطالقًا 
مف أف تكريس الميجات المحمية كاختيار وطني، ال كاختيار جيوي يعتبر انتحارًا 
لغويًا ما داـ أف أحد المكونات األساسية لمغة كمقوـ مف مقومات اليوية الثقافية 

التمفاز، –ىو اليوـ موضع تساؤؿ  بارتباطو بوسيمة أكثر التصاقًا بالجميور 
ولممكانة التي توجد عمييا البرامج الثقافية والدراما والمسرحيات والبرامج الرياضية، 

. مف حيث شعبيتيا وارتباطيا بالجميور
وبالتالي فإف المغة العربية حاليًا ومستقباًل وضمف الفضاءات األكثر تأثيرًا 

مطروح اآلف مستقبميا، وقدرتيا عمى الحفاظ عمى كيانيا الرصيف - التمفاز–وىي 
وعمى جماليتيا المتميزة ومف ىنا يصبح طرح التساؤالت التالية مسألة مشروعة، 

ىؿ سيكوف لمتطور الممموس لتكنولوجيا االتصاؿ، وكذلؾ االتصاؿ المتعدد : وىما
الوسائط، دور متميز في تخطي عائؽ الميجات أو العاميات، والرىاف عمى المغة 

:  العربية الفصحى، أـ أننا سنتجو الختيار آخر يعتمد االزدواجية في شكمييا
. األوؿ العربية بجانب المغات األجنبية

المغة العربية والبرامج اإلعالنية في التمفاز المغربي : المبحث الثالث
الوصالت اإلعالنية أو اإلشيارية، كما ىو رائج في المغرب ييمنا في -

دراستيا الجانب المغوي، أي ما ىي المغة المستعممة في صياغة خطابيا، وىؿ 
لمغة العربية مكانة فييا؟ 

قبؿ اإلجابة عف ىذه التساؤالت، ال بد مف التأكيد عمى أىمية  المنطمؽ 
المعرفي لإلعالف، واإلعالف ليس دائمًا ذا بعد تجاري، ولكف في أحياف كثيرة 

إف المضموف ىنا ال ييمنا، لكف الياـ ىو بأي لغة . يمبس اإلعالف لبوسًا سياسياً 
. ينقؿ ىذا المضموف
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ذلؾ أف لغة الخطاب اإلعالني تكتسي أىمية متميزة لدى مصيغ اإلعالف، 
ألنيا ستكوف سببًا فاعاًل في إيصاؿ مضمونو وفي التأثير عمى المستقبؿ لالقتناع 

بو، ثـ أف الطبيعة التقنية لإلعالف، والتي ترتكز عمى مبدأ تكرار الوصالت 
لى إيجاز المكوف المغوي التعبيري، تجعؿ لغتيا متحررة مف القواعد  االشيارية وا 
البنائية لمغة العربية، وىكذا وبالنسبة لمتمفاز المغربي، نالحظ أنو أقر لغة جديدة، 
لكف ىذه المغة لـ تذىب إلى تعزيز مكانة المغة العربية، ألف ىذه المغة  الجديدة 

التي نتكمـ عنيا، وظفت البناء المغوي العامي، في  تمرير مضموف خطابو 
التجاري، وفي بعض الحاالت المضموف السياسي لمخطاب اإلعالني وىذا األمر 
لـ يكف في صالح دعـ وتعزيز العربية، لما تحممو العامية المغربية مف كممات 

غير عربية، وال تتصؿ أيضًا بالمنابع األصمية لمبربرية المغربية وليجاتيا 
المتعددة، فأصؿ عديد مف كممات العامية المغربية، أما فرنسي، أو برتغالي، أو 

. أسباني، وىي الدوؿ التي كاف ليا وضع احتاللي لألراضي المغربية
لقد أدى استعماؿ العامية في النشاط اإلشياري التجاري إلى تأكيد جانب مف 

مكونات لغات أجنبية دخيمة حتى إف كاف التمفاز المغربي أرضيًا أـ فضائيًا، يعتبر 
. في وظائفو يؤدي خدمة عمومية ىي في الصالح العاـ والثقافة واليوية الوطنييف
وبالرغـ مف القيود القانونية، التي تفرض عمى المعمنيف استعماؿ لغة عربية 
سميمة، بعيدة عف النابية أو األلفاظ األجنبية إال أف الواقع يؤكد شيئًا غير ىذا 

. ذلؾ أف التمفاز المغربي باإلضافة لما سبؽ يسمح باستعماؿ المغة الفرنسية. تماماً 
وتؤكد الدراسات اإلحصائية  أف استعماؿ المغة العربية واستعماؿ العامية المغربية 

مف استعماؿ العامية، % 47مف استعماؿ العربية الفصحى و% 43يتـ بنسبة 
وتؤكد ىذه النسبة عمى أف المغة العربية الفصحى قادرة مف حيث المبدأ أف تكوف 

لغة إعالف، مف حيث إمكانية نفاذىا لمجميور ومف حيث تناسبيا مع البث 
.  الفضائي لإلعالنات عبر التمفاز المغربي

وبالرغـ مف األىمية التي تكتسييا المغة العربية في التمفاز المغربي، فإف 
العامية تعتبر لدى المعمف أىـ وسيمة إليصاؿ اإلعالف لمجميور المستيدؼ، لكف 

ثمة مالحظة ىامة وىي أف االستعماؿ الحالي لإلعالف في التمفاز المغربي ال 



 34 

يتناسب مع البث الفضائي لموصالت اإلعالنية، وذلؾ أف ىذا المنحى المغوي 
. بقدر ما يخدـ الجميور المحمي فإنو ال يجد لو مكانًا خارج المغرب

ويقابؿ التواجد المتميز لمعامية المغربية، وكذا المغة العربية الفصحى، حضور 
لمغة الفرنسية، إما بصفة كمية أو جزئية تيـ أجزاء مف اإلعالف، وذلؾ ارتكازًا عمى 

. العالقات التاريخية واالقتصادية بيف المغرب وفرنسا
وبجانب اإلعالف التجاري، يحضر في مناسبات معينة اإلعالف السياسي، 

الذي يسوؽ لفكرة ما قد تتعمؽ باالنتخابات أو حث المواطنيف لمتسجيؿ في الموائح 
االنتخابية، وليكوف ليـ ىذا الحؽ ال بد مف اكتساب البطاقة الوطنية، حيث يدعو 

بداًل مف البطاقة، وىذا " الكارت"اإلعالف إلى تشجيع الشباب لمحصوؿ عمى 
. تكريس لكممة، أو كممات فرنسية

ولعؿ خطورة ىذا الفعؿ، تماثؿ حضور المغات األجنبية في اإلعالنات، 
فبالرغـ مف محدوديتو يعتبر أىـ مف اإلعالنات التي توظؼ المغة  العربية 
. الفصحى، أو العامية، أو الميجات، ألنيا تقنيًا األكثر تأثيرًا ونفاذًا لمجميور

: خالصة وتوصيات
لقد أوضحنا فيما سبؽ الدور الذي تمعبو المغة العربية الفصحى في نقؿ نماذج 
المعرفة والفكر، والخروج مف دائرة األمية، والدفع بالمواطنيف لممساىمة الفعمية في 

عممية التنمية، مف موقع العالـ والعارؼ ال مف موقع الجاىؿ، كما بينا العالقة 
الوظيفية المفترضة أف تكوف بيف المغة العربية وآليات اإلعالـ وباألخص اإلعالـ  
التمفزي، وأنيا بمكانتيا الجمالية وقدرة قواعدىا المغوية قادرة إذا كاف ناسيا متيقنيف 

مف ذلؾ ومدركيف مف حقيقة المقدرة المغوية أف تتـ االستجابة الكاممة لتقنيات 
اإلعالـ الناتجة عف التطور التكنولوجي التواصمي وىذه االستجابة يمكف بناؤىا 
عمى تراكمات العالقة التي بمغت عبر التاريخ باالتصاؿ شكاًل ومضمونًا وىذا 
. التراكـ التاريخي مف شأنو أف يذيب الفوارؽ بيف القواعد التقنية والقواعد المغوية
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وبينا أف العربية الفصحى، التي يشترط فييا الوضوح، ىي العربية السميمة 
التي بإمكانيا أف تنقؿ المعرفة في نماذجيا النظرية، وفي تداخالتيا مع الدور 

. المرسـو لممدرسة في نقؿ تراث الحضارة العربية والثقافة القومية
وطنيًا، عمى " سياسة لغوية"وعمى ىذا فإف أمر بمورة لغة فاعمة، ال بد لو مف 

خمفية مسؤولية بناء الدولة واإلنساف، وىذا لف يتـ ما لـ نتجو إلى تطوير العامية 
. المحمية، ونسج جسر التعامؿ مع الميجات، قصد توظيفو في التعميـ واإلعالـ

ومف ىنا تطرح بإلحاح مسألة وضع منظور معياري لما ينبغي أف تكوف عميو 
. لغة اإلعالـ أو تكوف عميو المغة العربية داخؿ اإلعالـ التمفزي

: لذلؾ ال بد مف مراعاة التوصيات اآلتية
إيجاد دليؿ إذاعي تمفزي متضمنًا ضبطًا لمكممات الشائعة، إلى جانب  -

المصطمحات الموسيقية وأسماء األماكف الجغرافية، ومتضمنًا أيضًا 
المعالـ البارزة لألسموب اإلعالمي العربي الواضح والسميـ، وكشؼ أبرز 
األخطاء المغوية التي يجب تجنبيا، وتوضيح كؿ ما ينتيي إلى صياغة 

. عبارة تخمو مف المحف والعجمة
التزاـ الجيات المسؤولة في التمفاز بتطبيؽ ما جاء بو الدليؿ اإلذاعي  -

 .والتمفزي مف تعميمات وتوجيو

التفكير في وضع تصور حضاري لما ينبغي أف تكوف عميو لغة اإلعالـ  -
في المغرب مع االنتباه إلى الخطوات المرجعية لمتقميؿ مف استعماؿ 

العامية في العمؿ اإلعالمي التمفزي والرفع مف استعماؿ المصطمح العربي 
 .المناسب

اعتماد تدريس المغة العربية عبر مراحؿ التدريس في كميات ومعاىد  -
 .وأقساـ اإلعالـ المغربي

األخذ بعيف االعتبار قدرات الطالب المغوية، واعتبارىا شرطًا ضروريًا  -
 .لاللتحاؽ بكميات ومعاىد اإلعالـ المغربية
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األخذ بعيف االعتبار القدرات المغوية، شرطًا مف الشروط المطموبة لتدريس  -
 .اإلعالـ في المعاىد والكميات المغربية

الحث عمى تنظيـ دورات تكوينية لممارسات العمؿ الصحفي في مجاالت  -
. التعريب
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