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 :لبنان واالتصال

إذا كانت المغة ىي األداة الرئيسة لبلتصاؿ، فإٌف مكقع لبناف منذ القدـ 
ف كاف ىذا .. ساعدىا في عممية االنتشار كالتكاصؿ أيضان مع العالـ الخارجي كا 

ذا كانت  البحث يسٌمط الضكء عمى كضع المغة العربية في اإلعبلـ المبناني، كا 
الخصكصية في التحديد األخير ىي لمبناف، فيذا ال يعني استعمالنا ىذه المنطقة 
معزكلة أك مفصكلة عف محيطيا القريب، عنيت بو ببلد الشاـ، أك البعيد، عنيت 

المعنكم : بو الكطف العربي برٌمتو، كىك يحمؿ المفيكميف الخاص كالعاـ لمبعديف
كالمادم، كما يحمؿ ضمنان، محتكيات الزماف كالمكاف منظكران إلييا بالحركة الدائمة 

.. كالتغيير المستمر كالتطٌكر النكعي كالكٌمي عمى غير صعيد

عمى الرغـ مف ذلؾ فقد امتاز لبناف بحكـ مكقعو الجغرافي، بمٌيزات جعمت 
منو كعاء فريدان لمتبادؿ اإلنساني عبر العصكر، ليس أقٌميا مركر الحضارات 

كسابو خصكصية  العديدة بو كاختبلؼ الثقافات عميو كتنامي االمتزاج العرقي فيو كا 
ممت عمى محامؿ مختمفة ليس آخرىا االدعاء الثقافي األمر الذم خمؽ قاعدة .. حي

مادية لحرٌية القكؿ كالتعبير تناكبت فيو المغة العربية فصكؿ االقتراب كاالبتعاد منيا 
.. حينان كاإلقباؿ عمييا حينان آخر كاالفتئات عمييا في أحياف كثيرة

كال تزاؿ في الذاكرة معمكمة تشير إلى الفينيقييف الذيف استكطنكا لبناف، بعد 
ىجرتيـ مف شبو الجزيرة العربية، كدكرىـ الريادم في معارؾ االتصاؿ األكلى بيف 

كال تزاؿ في الذاكرة أيضان الجامعات .. ()البشر، السيما أكركبا كبالتحديد اليكناف
القديمة التي أنشئت فيو منذ الركماف الذيف أقامكا فيو كٌمية لمحقكؽ في بيركت، 
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كغير خفٌي ما حصؿ مف تدٌفؽ اإلرساليات .. تدٌمرت بالزلزاؿ الذم أصاب المنطقة
، كقد كاف نصيب لبناف منيا ()كالثقافات المختمفة عمى ببلد الشرؽ إٌباف النيضة

كفيران، حيث تعٌززت القاعدة المادية لثقافة متنٌكعة حاكلت أف تقيـ ليا في الزماف 
أسيـ البعض منيا بتقكيض أشياء مف .. كالمكاف أسسان ال تزاؿ آثارىا إلى يكمنا ىذا

المتعارؼ بيا في مجاؿ تراجع المغة العربية عف خطكطيا األمامية كسعي بعض 
الدراسات، التي تٌدعي تطكير العربية، إلى خمؽ إشكاليات تشكيشية أربكت 

الدارسيف بما قٌدمتو مف اقتراحات غير بٌناءة لمدرس المغكم كالكتابة المغكية كالقكؿ 
.. ()الشفكم، كأكرثت قاعدة مشٌكىة نتممس آثارىا بعمؽ في زمننا الراىف

كلقد كٌلد ىذا التراث االتصالي لمبناف ثركة كبيرة في مجاؿ الثقافة، ظيرت 
المغة فييا ميدانان رحبان لبلتجاىات التي تمٌيز بعضيا بالجٌدية كالبعض اآلخر 

كىذا التراث االتصالي، أسفر في الحقبة األخيرة عف نمط مف التعاطي .. بالعبث
المغكم، ذىب بعيدان في أدائو اإلعبلمي إلى حدِّ انيارت معو بعض الثكابت 
- المغكية، كحصؿ انزياح في ىذا األداء باتجاه تراجعي، يتنكب أساليب قديمة
.. جديدة مقصكدة بغية تيسير إيصاؿ الحقائؽ إلى الناس في أسرع كقت ممكف

ككانت النتيجة أف انبثؽ تيار جديد في مجاؿ االتصاؿ يخرج مف المغة الفصحى 
األصيمة إلى اشتقاؽ أخرل بديمة، تحاكؿ أف تتطٌبع في دنيا قائمة بذاتيا السٌيما في 

 ..التعبير الشفكم
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 :معنى االتصال

، ككما أكرده ()"اتحاد النيايات"معركؼ أف االتصاؿ ضد االنفصاؿ، كىك 
كصؿ الشيء كصبلن كصمةن، كالكصؿ "ابف منظكر بتحدره مف فعؿ اٌتصؿ، كىك 

كاالتصاؿ ىك الكيصمة أم ما اتصؿ بالشيء، . ضد اليجراف كخبلؼ الفصؿ
كاالتصاؿ يقتضي .. ()"ككٌصمو إليو تأتي بمعنى أكصمو أم أنياه إليو كأبمغو إٌياه

.. كجكد طرفيف يتحرؾ أحدىما باتجاه اآلخر إلى درجة التبلمس المادم أك المعنكم
ككصكؿ الشيء، كالخبر مثبلن، يعني بمكغ غايتو، كىك ال يتصؿ مف غير تأثير 

حداث حالة ما كىك ما يعٌبر عنو عادة بالمشاركة كالتفاعؿ، كفي الفرنسية .. كتأٌثر كا 
يعني االتصاؿ بيف مجمكعة أك بيف اثنيف  (شارؾ) Communiquerالفعؿ 

عمكمان يبغي إلى إيصاؿ فكرة في  كاالتصاؿ.. ()يتقاسماف كيتشاركاف إذ يٌتصبلف
حقؿ مف التكاصؿ الحامؿ صفات عديدة مف المتكاصميف أنفسيـ كفي مياديف 

مختمفة، كمنيا اإلعبلـ الذم يحمؿ تفاعبلن في حدكده الدنيا، أم اإلخبار 
Information الذم يتـٌ عمكمان بيف البشر كفي درجات متفاكتة، تعكس تبادؿ 

كتغدك المغة في ىذا االتصاؿ أرقى كأنقى أنكاعو بفضؿ ما .. االىتمامات اإلنسانية
كىذا يعني أف ىناؾ أنكاعان أخرل مف االتصاؿ .. يمٌيز اإلنساف عف سكاه

كالبيكلكجي الذم يتكسؿ غير الشفكم أيضان، المرتبط بالغريزة، تمؾ الطاقة المحٌركة 
لو التي تحٌكلو إلى معنى حٌسي، تقكـ بو الحكاس التي بدكرىا تصبح كسيمة تعبير 
تعتمد عمى الصكت كالحركة الجسدية كاإليماء كاإلشارة كالتنفس كاستعماؿ الجكارح 

األمر الذم يذٌكر بالتعبير السابؽ لمغة الراقية التي معيا تصبح الحالة .. عمكمان 
 في مياديف الحياة الكاسعة التي تحتاج إلى ()الشعكرية نظمان تتطكر كتتحقؽ لغكيان 

اتصاؿ، كال تتـ إال بالكممات الحقيقية التي يحدكىا العقؿ فيسمي كيصكغ 
كتمؾ ىي الطريؽ المؤدية إلى الثقافة حيث يصنع اإلنساف تاريخو .. ()الدالالت
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الحضارم كلحظتو البنائية كككنو الخاص أكالن كالشامؿ ثانيان كفركع المكٌكنات الذاتية 
كالمكضكعية في أمداء ينسجـ معيا كتكٌكف تراثو كمخزكنو المعرفي الذم يصبح 

 في جميع النكاحي السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالفكرية ثالثان، كما ()سمككان 
يعكس حالتو النفسية، انطبلقان مف تركيبيا كالعكامؿ المؤثرة فييا كما تنطكم عميو 
يجاد  النفس مف رغبات كميكؿ كحاجات كتكؽ إلى إيجاد العبلقة مع اآلخريف كا 

التأثير النفسي كالذىني في المتمقي، حيث تظير أىمية الحركة باتجاىو، كىك الذم 
يتمقى كبلمان مرسبلن إليو مصكغان بطريقة ما، يحمؿ تعقيدان أك تبسيطان لحاالت 

شعكرية أك ال شعكرية كاعية أك ال كاعية، القصد منيا إحداث تكاصؿ بيف نكعيف 
فيغدك .. كفؽ تركيبيما النفسي كغرضيما اإلببلغي كالببلغي مف الشخصيات

حداث الكصؿ كاالتصاؿ مف دكف  التكاصؿ بيذا المعنى القدرة عمى التقٌرب كا 
  ()"، أك حدكث عبلقة دائمة كشعكرية، عمى األقؿ، بيف اثنيف()فرض

: االتصال والتطور

كلـ يقتصر األمر في عممية االتصاؿ ىذه عمى ممكات اإلنساف الخاصة 
كجممة مكٌكناتو الفيزيكلكجية كالبسيككلكجية، بؿ حاكؿ اإلنساف تطكيرىا ضمف العالـ 

الخارجي كفؽ تكييؼ استطاع بو أف يضٌخـ مكجكداتو الخاصة، فبدؿ أف يككف 
صكتو محدكدان أصبح ببل حدكد، كبدؿ أف تنحصر رؤيتو في مدل معٌيف أباح 

كىكذا .. لنفسو المشاىدة البعيدة التي تنقؿ عبر األثير إلى أم بقعة في العالـ
أحدث شبكات كاسعة مف االتصاؿ، األمر الذم أكجد فمسفة اتصالية معينة 

استغرقت ما يزيد عمى القرف مف الزماف حتى انتيى اليكـ إلى كـٌ ىائؿ مف الكسائؿ 
.. االتصالية التي تركت الباب مفتكحان لتقٌبؿ أم تطكير أك اختراع

كمف المفيد التذكير ىنا، أٌف ىذه الشبكات االتصالية تتقاطع في الكثير مف 
جكانبيا لتقدـ نماذج فريدة مف الخدمات لؤلفراد كالجماعات كالدكؿ، بؿ لتسٌيؿ في 
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زمننا األخير أساليب الييمنة العالمية عمى الثقافة كالخصكصيات كالمحٌميات 
كىك ما جعؿ العالـ مشدكدان إلى .. إنطبلقان مف سياسة المركز في نطاؽ العكلمة

اتجاىات شبو مكحدة يتمقاىا اإلنساف كىك قابع في مكانو، تمتقي عنده جممة مف 
الشبكات القائمة أصبلن عمى تبلقي السمكي كالبلسمكي كاألقمار الصناعية 

كتكنكلكجيا التسجيؿ كالترميز كاليكائيات كالصحكف البلقطة كالبرامج كاألجيزة 
كىك ما جعؿ أيضان ىذا التبلقي يشٌكؿ منظكمة . المرتبطة بالمحتكيات البرامجية

متكاممة عالميان تربط الياتؼ بالمعمكمات بالصكت كالصكرة عمى السكاء كتحقؽ 
بؿ أخذت ىذه الشبكات تتطكر كفؽ االحتياجات، كىك ما أٌدل .. ()شبكة الشبكات

إلى طغياف الشكؿ اآللي عمى المحتكل كالفكرة، كغٌمؼ األداء بغبلؼ كاهو قكامو 
ككاف ذلؾ يتـٌ عمى حساب .. السرعة كايصاؿ المعمكمة بأيسر السبؿ كأسيميا

االتصاؿ نفسو حيث كانت اآللة تأدية فكرية تسقط مف حسابيا العامؿ األساس 
كىك المغة، الحامؿ الرئيس لممعنى في دقة ككضكح، كىك ما جعمو يتراجع عف 
مكقعو األصيؿ، كيستعاض عنو بأداء آخر يقـك عمى تقزيـ المعمكمات كتكثيفيا 

اعتمادان عمى قدرة اإلنساف الذىنية كالتخيمية إليجاد دماغ إلكتركني فائؽ اإلمكانية 
كىذا انتقاؿ بالبشر مف مرحمة االتصاؿ المباشر فيما .. في معالجة أدٌؽ المشكبلت

بينيـ مشافية كفؽ األصكؿ اآلدمية، إلى مرحمة اآللة التي حٌمت محٌميـ أك اختزلت 
اتصاليـ كحٌكلتو إلى شبييا أحيانان، مف غير مشاعر كأحاسيس، يقتنص المحظة 

ليؤدم ما يريده كبأسرع كقت ممف دكف حسباف لخصكصية المتمقي كثقافتو كنكعو 
ال سٌيما إذا عرفنا أٌف .. كقكمو كأساليب تعاطيو بالحياة، خصكصان ممٌيزات لغتو

مف خبلؿ حاسة % 11مف خبلؿ حاسة البصر، ك % 83اإلنساف المتمقي يتعمـ 
كأٌف الكممة .. ()مما يسمعو كيراه% 50مما يسمع، ك % 20السمع، كيتذكر 

المنطكقة ىي العامؿ الرئيس في االتصاؿ، تنتقؿ مف حٌيز الكتابة إلى حٌيز القكؿ، 
كفي رحمتيا تمؾ تفقد الكثير مف سمات تكٌكنيا لتخرج مستجيبة لرغبات أك ميٌمات 
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تقتضي منيا الخركج مف طبيعتيا إلى طبيعة أخرل، فتنيار مدلكالتيا لمصمحة 
، في دٌكامة اآلالت كتقنيتيا المرمزة كتحميؿ ىذه ()اإلعبلـ كما يبغيو أصحابو

ٌما : الرمكز، األمر الذم يجعؿ المغة عرضة لمتأثر باتجاىيف إٌما اإلثراء كاإلغناء، كا 
المكت التدريجي أك التحجيـ النمطي، في عالـ تحٌؿ فيو حضارات محٌؿ أخرل 

. ()كثقافات تجتاح ثقافات كتتكسع لغات عمى حساب أخرل

: بين اإلنباء واإلخبار واالتصال

إتصؿ كأنبأ كأعمـ كأخبر تحتٌؿ الحٌيز األكبر في ميداف : كيبدك أف األفعاؿ
كىي عمى تقاربيا في المعنى تتناكب الكثير مف الجكانب .. الدراسات اإلعبلمية

.. فيما بينيا فيما تتضمنو مف أصكؿ تيدؼ إلى إيجاد العبلقة بيف اثنيف أك أكثر
فاالتصاؿ تقنيان ىك الطرائؽ كالكسائؿ كالقنكات كالخطكط التي تربط مكانان بآخر أك 

كىك أمر .. دائرة بأخرل بما فييا مف مكٌكنات تريد إيصاليا إلى مكٌكنات أخرل
يحضر في كؿ حقبة تاريخية تعكس حالة حضارية معينة في مرحمة معينة تفرض 

بينما فعؿ أنبأ مف المصدر اإلنباء، كمف النبأ جمعيا أنباء فيعني .. اتصاالن معينان 
كالخبر يككف مكجزان، .. ()إيصاؿ النبأ لآلخر، كالنبأ ىك الخبر، كأنبأه يعني أخبره

كتجرم عميو سمسمة تساؤالت تتضمف اإلجابة عمى ماذا كمف كمتى كأيف 
أما فعؿ أعمـ مف عمـ يعمـ إعبلمان، فيك بمعنى أطمع اآلخريف عمى ..ككيؼ؟
 ..()الخبر

اتصؿ كأنبأ كأخبر كأعمـ، إذان أفعاؿ تنضكم تحت ما يسمى باالتصاؿ، 
كاالتصاؿ جزء مف اإلعبلـ ككذلؾ اإلنباء كاإلخبار المذاف راجا في اإلعبلـ كاتخذا 

كنقكؿ .. تسميتيف عاٌمتيف ىما األنباء كاألخبار، فتقكؿ نشرة األخبار كنشرة األنباء
... اإلعبلـ المبناني أك األردني أك
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: االتصال والمعرفة

كال إعبلـ مف غير .. كىذه المصطمحات جميعيا تيدؼ إلى نقؿ المعرفة
ذا كاف الخبر .. معرفة، كىي متنٌكعة كتحتاج إلى صكغ لغكٌم معٌيف المعرفة -كا 

يأتي بعبارة سريعة كغير مصكغ بطريقة جيدة، فعمى اإلعبلـ أف يقٌدـ ىذا الصكغ 
كتتفاكت .. بأسمكب تٌميز ىذا النحك مف اإلرساؿ كي يككف منسجمان مع المتمقيف

. كلذلؾ كاف عمى اإلعبلـ أف يككف عمى أفضؿ أدائو.. درجة االىتماـ بو لغكيان 
كىك ما شٌكؿ محكر أبحاث كثيرة تيدؼ إلى المراقبة كالضبط كاإلشراؼ كي يبتعد 
مف الخطأ ككي ال يتعٌرض لمنقد بغية الحفاظ عمى المغة، ألٌف الميمة التي يتنكبيا 

ىي خطيرة، كىك يتصؿ بالجماىير المصغية إلى كؿ ما ينقمو في الحقكؿ 
السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالتربكية كالثقافية كالتعميمية : ()جميعيا

قناع اآلخريف بما يحمؿ مف فكائد إلييـ، حيث تغدك  كاإلعبلنية كالدعائية، كا 
الشخصية اإلعبلمية ذات تأثير فٌعاؿ، كحيث تحٌؿ كسائؿ اإلعبلـ محٌؿ العبلقات 

كتتحٌكؿ .. ()الشخصية كيحدث التعٌمؽ المفرط بشخصيات اإلعبلـ الكىمية
المعرفة إلى شكؿ معمكمات تضيع بيف المؤثرات العديدة المعتمدة في اإلعبلـ، 
كتنتقؿ المغة في رحمة طكيمة حتى تأخذ شكميا األخير المعركض بما يناسب 

.. ()المكقؼ، ال ما يناسبيا في أحياف كثيرة

بينما يرتسـ دكر اإلعبلـ الجٌدم في جممة كظائؼ ليس أقٌميا التربية كالتنشئة 
دارة الحكار  براز الحقائؽ كتقديـ اآلراء كالرسائؿ كالتعميقات كخمؽ الحكافز كا  كا 

نياض العمؿ الثقافي كالتعٌرؼ إلى ما عند اآلخريف باإلضافة إلى ما .. كالنقاش كا 
يمكف أف يقٌدمو مف تسمية كترفيو مفيديف بعيدان مف التمفيؽ كالتكاطؤ مع المتمقي 

.. لخمؽ مساحات مف الفراغ البلمجدم
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: االتصال والمغة

أٌدت المغة، منذ القديـ، الدكر االتصالي الرئيس في سياؽ التطٌكر البشرم 
كعمى الرغـ مف الضابية التي تغطي مسائؿ نشكء المغات .. كالعبلقات اإلنسانية

كتطكرىا، فإٌف مف الكاضح أٌنيا حممت في تكٌكنيا عدة ميٌمات معرفية متشابكة إلى 
إٌنيا فعؿ فزيكلكجي : إال أٌف ذلؾ لـ يمنع في الحديث عنيا القكؿ.. حٌد التعقيد

لدفعيا عددان مف أعضاء الجسـ إلى العمؿ، كما أٌنيا فعؿ نفساني ألنيا تستمـز 
نشاطان إراديان لمعقؿ، كىي فعؿ اجتماعي ألنيا استجابة لحاجات االتصاؿ بيف بني 

.. ()اإلنساف

كفي أكلى المبادرات االتصالية نجد محاكلة اإلنساف خمؽ خطكطو األكلى 
فكاف بذلؾ يضع .. ()عندما قاـ بمحاكاة أصكات الطبيعة، كما يذىب ابف جٌني

فكاف اتصاالن : المبنات األكلى لتعٌرفو إلى العالـ، كنقؿ ىذا التعٌرؼ إلى اآلخريف
كما كاف الخطكات األكلى نحك االجتماعية .. مزدكجان بالكاقع الحٌي كاآلخر الجامد

كىك ما أٌدل إلى صنع تاريخ المغة التي لـ تكلد .. ()كبالتالي اجتماعية المساف
كتنمك كتتطكر إال في أكساط اتصالية مختمفة، بسيطة حينان كمعقدة حينان آخر، 

.. تحمؿ مف مزايا اإلنساف ما تحمؿ في سياؽ انتقالو مف مرحمة إلى أخرل

كىذا التاريخ االتصالي يقٌسمو الدكتكر عصاـ سميماف المكسى إلى ثبلث 
، لما حممتو مف تغييرات عمى "ثكرات"محطات إنسانية كبرل، أطمؽ عمييا اسـ 

فالثكرة األكلى ىي اختراع الحركؼ التي قاـ بيا .. المستكيات اإلنسانية كٌميا
.. ()الفينيقيكف كالثانية ىي اختراع المطبعة كالثالثة ىي الثكرة اإللكتركنية
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: المغة والتشويو

كربما كاف ىذا الكبلـ يشٌكؿ منطمقان ميمان لمعديد مف كجيات النظر المغكية 
التي قٌدميا بعض المبنانييف في العصر الحديث إليجاد قكاسـ مشتركة في دعكتيـ 

، انطبلقان مف الفينيقية نفسيا، بغية الكصكؿ إلى أبعاد كطنية "بالمبنانية"التي تقكؿ 
نسانية شٌكمت أرقان شديدان في المجتمع المبناني ال تزاؿ آثاره إلى يكمنا  كقكمية كا 

ككأٌف الفينيقية بدىت ليؤالء غير العربية في لحظة مف لحظات تطكرىا، ككأٌف .. ىذا
فإذا باإلنجاز االتصالي الذم قاـ بو الفينيقيكف يتعٌرض .. الفينيقييف ليسكا عربان 

.. لمتشكيو، كصكالن إلى أغراض اليدؼ منيا النيؿ مف المغة العربية كالعركبة عمكمان 
لقد انتشر الحرؼ األبجدم الصكتي، الذم تككنت مبلمحو النيائية عمى أيدم "

الفينيقييف، سكاف لبناف السابقيف في جميع بمداف الحضارة الغربية، تمييزان ليا عف 
، ()"الشرؽ اآلسيكم الذم يستخدـ نظامان مختمفان لمكتابة، كما في الصيف كالياباف

كقد طٌكر ىذا الحرؼ في كؿ مف ببلد العرب كببلد الغرب، في شبو تبلؽ إنساني 
حتى تركٌزت لغات البمديف في العصكر .. يستكعب المعرفة كينشر الرقٌي كالتحٌضر

.. بحيث أصبح لكؿ قكمية لغتيا التي تحفظ تاريخيا الشفكم كالكتابي.. المتأخرة 
كال فائدة مف إعادة القكؿ بخصكصية فينيقية كال بمكت المغة العربية إلحبلؿ 
الحرؼ البلتيني محٌؿ الحرؼ العربي كىك ما دعا إليو الشاعر المبناني سعيد 

.. ()عقؿ

إف التحٌدم األكبر ال يركف إلى مثؿ ىذه الدعكات بقدر ما يركف إلى الدكر 
الذم تؤٌديو لغة القكـ، لغتيـ األصيمة التي سجٌمت ما قالكه كأبدعكه في تاريخيـ 

الطكيؿ كما حممتو مف أسرار البناء، ألف الكممة ىي البناء، حيث في البدء كانت 
لى اآلف تستمر في البدء كاف الكممة، كالكممة كاف :"ككما كرد في انجيؿ يكحنا.. كا 

يذانان بكالدة "، كقد ()"اهلل، ككاف الكممة اهلل جعمت الكممة معتمد الكحي كا 
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، الكممة األكلى في النظاـ البنائي األخير ()"إقرأ"في اإلسبلـ، ككانت ( )"الكجكد
. لمككف كقد تمثؿ في القرآف الكريـ

: المغة االتصالية والتطور

ذا كاف  ذا كاف الكبلـ، عمكمان، ىك إعادة انتاج المغة في أثناء االتصاؿ، كا  كا 
ىذا االتصاؿ، بطبيعتو، آنيان كمتجددان كمتغيران بحسب درجات التطكر كآفاقو، 

اإلعبلـ، االتصاؿ، أف يككف عمى مستكل ىذا التطكر، - المغة- فينبغي ليذا الكبلـ
كأف يككف نمٌكه باتجاه التقدـ، كىذا ال يعني في حاؿ مف األحكاؿ إماتة المغة أك 

.. تراجعيا أك تقيقرىا أك تراجعيا عف خطكطيا األكلى

ذا كاف الكبلـ  االتصاؿ، ال يتقصر عمى الكممات كحسب، بؿ –المغة - كا 
تتضافر جممة مف األداءات إلخراجو متكامبلن كالحركة الخارجية لمجسـ كبما 
.. تعارؼ بو مف الجكارح كما يرافقو مف تعابير حركية في الكجو كاليديف كالشفاه

كالبحث فييا ىك األساس .. غير منطكقة، فإف ذلؾ كٌمو لغة إيصالية كاتصالية
.. لمكصكؿ إلى نتائج تعكس مدل الرقٌي كالتطٌكر لشعب ما

ذا كاف التغيير يصيب الكممة كمدلكليا كانتقاليا كاتساعيا ، فمف ()كا 
كخير لمغة أف ييتحدث بيا .. األفضؿ أف يككف إلى األفضؿ كليس إلى األسكأ

.. كيكتب بيا تاريخ األفكار كاإلبداعات مف أف تظؿ ميتة أك ييسعى إلى إماتتيا
ألنو مف الكاضح أف المرء يتأٌثر بأجكاء لغتو التي اعتاد عمييا أكثر مف تأٌثره 

ككي تبدك شخصيتو متٌزنة ككقكرة .. بأجكاء لغة أخرل ميما بمغت درجة اتقانو ليا
قكيان ...  االتصاؿ– الكبلـ –كبقدر ما تككف المغة .. ينبغي أف تككف لغتو كذلؾ

أم كمـ تدؿ عمى القكة كالشٌدة كمنيا " ؾ ك ؿ ك ـ" يككف التأثير أكثر، ألف مادة 
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ـى   االتصاؿ قكيان – الكبلـ –كبقدر ما تككف المغة .. ()بحسب ابف جٌني (جرح)كىمى
.. ()يككف لصاحبيا سمطة كتسٌمطان كأثران في المتمقيف

 :الكممة والسمطة

كلذلؾ كاف االىتماـ بالكممة .. كىكذا تبدك العبلقة القكية بيف الكممة كالسمطة
ال سيما إذا كانت بمعنى الحجة بحسب قكلو .. التي تككف قاطعة كحٌد السيؼ

كسمطة اهلل، سبحانو كتعالى في . ()"كما كاف لي عميكـ مف سمطاف:"تعالى
كعميو فإٌف الكممة القكية ينبغي أف .. اإلسبلـ ىي الكممة الحٌؽ كىي القرآف كٌمو

كىذا ال يتحقؽ إال ضمف شركط خاصة تبدأ بالمقٌدس كتنتيي .. تحمؿ سمطة الحؽٌ 
كسمطة الحٌؽ ال تتجٌسد إال في صحيح القكؿ، ككي يككف كذلؾ .. باحتراـ تطبيقو

لذلؾ كاف .. ينبغي أف يتخٌمى عف النقص األدائي في العكدة دائمان إلى األصكؿ
في المغة يمنح القائؿ كالكاتب قكة خفية، أك قؿ سمطة ... التمٌكف كاإلجادة كالتبحر

البياف السميـ الذم يقؼ حائبلن دكف االنزياح النطقي إلى سبلالت لغكية نشأت 
تشكييان لمسميـ متمثبلن في العالـ العربي عمكمان، كلبناف خصكصان، بانزياح آخر إلى 
العامية يراىف عمى تعبير جديد قكامو تبديؿ مخارج األصكات كأماكنيا كارتخاء في 

مكاضع األداء الصكتي، كىك ما يفقد المغة، ليس سمطتيا كحسب، بؿ أصكليا 
.. كجماليا كصحتيا كسبلمة نبرتيا

 :المغة والمحميات المبنانية

.. في ىذا المجاؿ، مجاؿ االنزياح النطقي، تؤخذ بالحسباف تأثيرات المحٌميات
، تخرج مف ككنيا ()فنحف في العالـ العربي أماـ أعداد ىائمة مف ىذه المحٌميات

ليجة قطر يختمؼ في انزياحو النطقي إلى العامية عف قطر آخر، إلى محٌميات 
ال يكفي مثبلن أف نتحٌدث في سكريا عف ليجة الدمشقييف، بؿ ىناؾ . أكثر ضيقان 
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ككذلؾ في لبناف، فإٌف .. ليجة أىالي حمب كحكراف كالسكيداء كالمناطؽ األخرل
ففي الشماؿ ميؿ إلى .. النطؽ، ال سٌيما العاٌمي منو، يختمؼ مف منطقة إلى أخرل

التضخيـ بينما في الجنكب إلى اإلمالة، كفي البقاع أيضان تجد ليجة مختمفة تميؿ 
.. حتى في الجبؿ نفسو تجد عدة ليجات.. إلى اإلطالة، كفي الجبؿ إلى الفخامة

أما في بيركت فإف ليجة العاصمة تتجو إلى أف تككف ذكبانان لمجمؿ ىذه الميجات 
ككذلؾ في صيدا التي تمتاز ليجتيا .. مع االحتفاظ بسمات الميجة البيركتية

إال أف ما يبدر مف ظكاىر فنية كمكاقؼ . باإلطالة كالمٌد كتمطيط الحركؼ
إعبلمية، فإف الصيغة تكاد تككف بدكرىا إذابة ليذه الميجات كتكفيقان يعٌكؿ عمى 

الميجة المفيكمة، ال سيما عند المجكء إلى العامية، كما أكثره في اإلذاعات المرئية 
كالمسمكعة كالفضائيات كفي األعماؿ الفنية التي تحاكؿ أف تمتص ىذه الميجات 

كأقرب مثاؿ عمى ذلؾ ما نجده في االنتاج .. كتعتمد العاـ كالمتكرر كالمفيـك فييا
الفٌني لمرحابنة في لبناف سكاء أكاف في المسرح أـ الغناء أـ المسرح الغنائي أـ 

.. ()الشعر

كيبدك أف ىذه اإلذابة ال تقتصر عمى اإلعبلـ أك الفف، بؿ إٌف ىناؾ محاكلة 
، كاألمر "لغة المثقفيف"مف المثقفيف أنفسيـ إليجاد ليجة خاصة، أطمؽ عميو اسـ 

نفسو نجده عند السياسييف المبنانييف الذيف باتكا يمٌثمكف نيجان لغكيان خاصان يقيـ تكازنان 
.. مفيكمان بيف الميجات المبنانية كافة

: تنّوع االتصال وقّوتو

في لبناف، كما في دكؿ العالـ، تتخذ لغة االتصاؿ أشكاالن متعددة كتتجمى 
أكثر ما تتجمى في اإلذاعتيف المرئية كالمسمكعة المتيف تطكرتا مف المحٌمي إلى 

باإلضافة .. كيحتؿ الحاسكب كاالنترنت مكانان ممٌيزان .. العالمي مع دخكؿ الفضائيات
إلى كسائؿ االتصاؿ األخرل الياتؼ كالسينما كالتمغراؼ كالبريد اإللكتركني 
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إما مباشران : كيتخذ الحكار سمات عديدة.. كالمصٌكر كصكالن إلى الصحافة كالكتب
ٌما غير مباشر كقد يككف مناقشة بيف شخصيف أك بيف شخص .. بيف شخصيف كا 

كقد يككف االتصاؿ عمى شكؿ .. كعدة أشخاص أك بيف أشخاص معينيف كآخريف
.. رسائؿ أك خطابات أك برامج تثقيفية أك تمثيمية

.. كىذه الكسائؿ تعٌد قاصرة ما لـ تتمٌتع بالقٌكة الشرعية أك غير الشرعية
كالمقصكد بالشرعية تمؾ التي تستمٌد قكتيا مف القرار الرسمي المبناني، كىك 

الترخيص الممنكح مف الدكلة كالذم ترعاه القكانيف كتحميو كتحٌد أطره كنكعو كتقٌر 
.. برامجو كأحيانان أساليب أدائو

كقد نشأ ىذا النكع في ظٌؿ .. كقد يككف غير شرعٌي أم مف غير قرار رسمي
.. الفكضى كالنزاعات كالحركب

كغالبان ما يستمٌد ىذا االتصاؿ قٌكتو مف الدكلة نفسيا أك مف تمثيمو لحزب أك 
طائفة أك تجٌمع نقابٌي أك ميني أك ديني أك اجتماعي أك ثقافي أك سياسي أك 

.. اقتصادم

 (المرسؿ)يمارس اإلعبلـ عند ذلؾ سمطة خاصة، ال تتأتى مف المتكمـ 
كىك الذم يمنح المرسؿ حٌؽ اإلرساؿ، .. كحسب، بؿ مف المكقع المؤسساتي نفسو

كبالطبع ىك محصكر في .. فيصبح كبلمو، بالنسبة لو كلجميكره، الحٌؽ بعينو
السمطة التي أكجدتو، لو أف يتصٌرؼ كفؽ مشيئتو، كأف يصكغ اتصالو كفؽ المغة 

كغالبان ما تككف المعرفة ىي مدار بحثو، كىي تتمٌكف بألكاف المرسميف .. التي تناسبو
كتحمؿ ثقافتيـ كقدراتيـ كعبلقاتيـ كما تتكٌجو إلى جميكر معٌيف لو أيضان 

كؿٌّ يراىا .. لذلؾ تتنٌكع الحقائؽ.. مكاصفاتو، كىك يقبؿ ما يتمٌقاه عمى أٌنو الحقيقة
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كلذلؾ تتنٌكع السمطة اإلعبلمية بحسب المكاقع االتصالية كتبعيتيا .. مف كجية نظره
.. كقدرتيا كنكع معارفيا كاختصاصيا كاليدؼ الذم أنشئت ألجمو

.. سمطة السٌر كسمطة العمف: كىذه السمطة االتصالية تتنٌكب أمريف أساسييف
فإذا كاف الثاني معركضان دائمان أماـ الناس، فاألكؿ يحتفظ بشيء مف اإلبياـ 

ثارة التساؤؿ الدائـ، بغية خمؽ أجكاء تجعؿ المتمقي متعمقان بسٌر  كالغمكض لئليياـ كا 
كتمٌثؿ المغة في سمطة السٌر كالعمف .. ما أك مجيكؿ ما ال يعرفو كيأمؿ أف يعرفو

ىي القادرة عمى األداء كىي التي تستعمؿ لممارسة السمطة ميما كاف .. الجكىر
ال تكجد "كالخطكرة تكمف في كيفية اختيار ىذه المغة لتككف الكممة حٌقان، ك.. نكعيا
 السمطة إال في ببلغتيا كنمٌكىا كتركيبيا كأسرار قائميا كالثقة بو كفي لباسيا –المغة 
. ()"أيضان 

 :المغة وسمطة المتمقي في لبنان

يضاؼ إلى ىاتيف السمطتيف كاحدة ثالثة ىي لممتمقي الذم يمارس في تمٌقيو 
إذ ال اتصاؿ مف غير متمؽو كال إيصاؿ لمف .. قٌكة يحسب ليا المرسؿ ألؼ حساب

كالمتمٌقي المبناني بالغ التعقيد بحسب الكاقع المبناني القائـ .. ال نكصؿ إليو شيئان 
عمى فسيفساء سياسية تحمؿ معيا فسيفساء أخرل في حقكؿ الكعي كاختبلؼ 

المكاقؼ كالمصادر كتنٌكع الثقافات كارتفاع نسبة الكعي كاختبلؼ الثقافات 
إلخ األمر الذم يقٌسـ الناس إلى مصٌدقيف كغير مصٌدقيف أك كاثقيف مما ...نفسيا

قارئ "يسمعكنو أك غير كاثقيف تبعان النتماءاتيـ، في زمف تحٌكؿ فيو المتمقي إلى 
منتج لمنص في الكقت نفسو، بؿ تنتيؾ المغة كتتفجٌر لتبكح بمكنكناتيا بما يضفيو 

. ()"عمييا مف إمكانات تأكيمية
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تبدأ بالمحسكس لتنتيي .. كبيف المرسؿ كالمتمقي اإلعبلمييف غير رابطة
كىذا األخير يفترض كجكد صكرة أك صكر تحمؿ مف التأثيرات ما .. بالمتخٌيؿ

يقتضي التناغـ النفسي بيف مرسؿ الصكرة كمتمقييا، سكاء أكاف اإلعبلـ مكتكبان أـ 
ك الحرص عمى كضعية .. ففي الصكرة يتجمى االنسجاـ.. شفكيان، مسمكعان أـ مرئيان 

كفي ىذا كٌمو تؤدم المغة الدكر .. المتمقي، في ىذا المجاؿ يخمؽ مزيدان مف التفاعؿ
كىذا يعكس المستكل المعرفي .. األكثر أىمية، السيما إذا عرفنا أٌنيا صكرة لمفكر

لذلؾ كانت الصكرة اإلعبلمية في لبناف تتراكح بيف الجٌدية .. بكجكىو كافة
كىك .. كالبلمباالة، كبيف الغٌث كالسميف، كبيف اليبكط كالتكامؿ كاإلسفاؼ كالرقيٌ 

أمر منظكر إليو في كثرة الكسائؿ اإلعبلمية في لبناف، خصكصان مع بدايات 
كالحاجة الممحة إلى مؿء أفكاه .. الحرب األىمية كالظركؼ اإلقميمية المحيطة

كفي تنٌكع المتمقي االنتمائي كالثقافي كالمعرفي .. اإلعبلمييف بالقكؿ، أٌم قكؿ
. عمكمان 

 :الكتابة واإلعالم في لبنان

ذا كانت الكتابة، عمكمان، كقراءتيا حاجة مف حاجات اإلعبلـ، فإٌف لبناف  كا 
ظٌؿ منذ أمد طكيؿ مركز ضٌخ كتابي لـ يقتصر عمى إلقاء المعمكمات في بكاطف 

كىي .. الكتب، بؿ امتٌدت الكتابة، بغزارتيا، إلى كسائؿ اإلعبلـ كغزتيا األقبلـ
كتابة متنٌكعة، تصدر، أحيانان عف مجمكعات تنتمي إلى ىذا التيار أك ذاؾ في 

ذا حسبنا أف لبناف كاف مكطنان .. السمؾ السياسي كاالجتماعي كالثقافي في لبناف كا 
الداعي لمعربية الفصحى األصيمة : التجاىات لغكية متعددة أكثرىا أىمية اثناف

باإلضافة إلى الداعي إلى .. كالسميمة كالداعي إلى إحبلؿ العامية محٌؿ الفصحى
بدالو بالبلتيني كىك أسكأ أنكاع االتجاىات ، ألٌف فيو ()تغيير الحرؼ العربي كا 

يكمف قتؿ المغة العربية مباشرة دكف سابؽ إنذار، السٌيما في تمٌثمو بكسيمة اتصالية 
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إذا حسبنا ذلؾ، فإننا نقؼ أماـ حقيقة .. تصدر عف شاعر لو مكانتو الفٌنية (مجمة)
اتصالية بالغة الخطكرة بخاصة أٌف معظـ ىؤالء الكتٌاب كانكا فرساف الكبلـ 

.. كاإلعبلـ إٌباف مرحمة طكيمة مف الزمف

كفي ىذا الكـٌ نعثر عمى انزياح خاص في ميداف التعاطي المغكم، حيث 
تفقد المغة، في بعض األحياف، سحرىا األٌخاذ كخصكصيتيا الرصينة كالمتكارثة 

جيبلن بعد جيؿ، كتنتقؿ مف حالة الكماؿ إلى نكع مف االبتذاؿ كالتجريب القتراحات 
متداكلة لبلعتداء عمى أصكليا كجمالياتيا كقكاعدىا كمذاىبيا التعبيرية الراقية، 

.. بداعي حرية الكاتب حينان كالتطكر حينان آخر

ذلؾ كٌمو، أكجد قاعدة، شبو مقصكدة التشٌكؿ، تنياؿ عمى سمطة المغة 
العربية كتحاكؿ إيجاد البدائؿ ليا باستحداث سمطات ىامشية التأثير محدكدة 

كسمطة العربية، بالطبع، متنٌكعة مصادر القكة، كفي طميعتيا القرآف .. الخطكات
.. فيو تنعكس حقائؽ أبدية.. الكريـ، الكتاب السماكم المقٌدس، المنزؿ مف اهلل

كثانييا سعة ".. إٌنا أنزلناه قرآنان عربيان : "كأكليا المغة المفضمة مف اهلل سبحانو كتعالى
المغة كقدرتيا عمى التعبير كتمٌيزىا بسعة االشتقاؽ كالترادؼ كالتكليد كسبلمة 

تجربتيا الطكيمة كمكقعيا بيف الشعكب منذ القديـ، األمر الذم : كثالثيا.. تقعيدىا
ـٌ المغات: "جعؿ البعض يقكؿ كىذا ما جعؿ البعض أيضان، يحسب أف . ()"إٌنيا أ

 كالبعض اآلخر يحاكؿ أف يعٌدؿ ()لمغة العربية سمطة خاصة ىي سمطة النحك
الشيخ الدكتكر عبداهلل )إيجابان في ىذه السمطة مف طريؽ الدعكة إلى تطكير المغة 

  أك يعٌدؿ سمبان في االنتقاص مف قدرىا كتبديميا بالعامية كتغميب ،()(العبليمي
سقاط النحك كميان منيا .. ()الشعبية عمييا كا 
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 :الفصحى والبدائل المميتة

ذا كانت ىذه الدعكات إلى االىتماـ بمغة االتصاؿ - الكتابة- اإلعبلـ- كا 
ٌما مف نكايا سيئة، فإٌف المشكمة تتعاظـ في  القكؿ، تنطمؽ إٌما مف نكايا حسنة كا 
ىذه .. نطاؽ الطركحات المبنانية التي بمغ الحٌد ببعضيا إلى إلغاء المغة العربية كمٌيان 

ف اضمحٌؿ تأثيرىا، إال أف آثارىا ال تزاؿ باقية فيما نشيده اليكـ مف  الدعكات، كا 
كال تزاؿ دعكة أميف الشمٌيؿ تجد .. مأساة استعماؿ المغة تحقيقان ليا أك فراران منيا

كىك الذم دعا إلى التخٌمي كميان عف المغة .. أصداءىا عند كثير مف المبنانييف
حبلؿ لغة أجنبية محٌميا تعٌبر عف اليكية كالثقافة، ألف  العربية فصحى أك عامية كا 

كما ذىب سكاه إلى أٌف العرب ليسكا أمة كاحدة، .. ()المغة العربية مصيرىا المكت
كينطبؽ ىذا عمى كثير مف المبنانييف الذيف يجب أال يتكممكا لغة كاحدة ألنيـ ال 

كىذا ما كجدنا صداه لدل أحد الشعراء المبنانييف، يعمنو .. ()ينتمكف إلى ىذه األمة
إٌف المغة العربية مٌيتة فكيؼ لنا أف :"مف منبر أحد الكسائؿ اإلعبلمية المبنانية بقكلو

 .()"نعٌبر بالميت عف الحٌي، فاألفضؿ أف نعٌبر بالعامية ألنيا حٌية

: لغة المثقفين أو الصالونات أو المغة الثالثة

كمف الدعكات التي نجد انعكاسيا في اإلعبلـ المبناني تمؾ المحاكالت التي 
اتخذت سبيبلن إلى إيجاد حمكؿ كسط، أك إلى غربمة اآلراء كالخركج منيا بمكقؼ، 

كبناءن عميو فإٌف ىناؾ لغة، إف شئت .. في اعتقاد أصحابو، أنو يرضي الجميع
كىذه ".. الصالكنات"أك " النكادم كالجمعيات"أك " المتأدبيف"أك " المثقفيف"سٌميا لغة 

، كفي رأيو ()التسميات نجدىا بكثافة عند أنيس فريحة في كتابو نحك عربية ميٌسرة
، كىي التي تكلدت مف المدرسة ()"أٌنيا الميجة العربية المحكية المشتركة

كالصحافة كاإلذاعة كالسياحة كاالصطياؼ كالتجارة كالتقارب السياسي كالتعاكف 
. ()االجتماعي
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المغة، كما يطمؽ عمييا فريحة، يجد أٌنيا خمكٌّ مف - كالمتأمؿ في ىذه الميجة
كىي التي تستعمؿ عمى لساف المثقفيف .. اإلعراب تقع بيف العامية كالفصحى

كىي .. كالسياسييف، كما يستعمميا بعض القٌصاصيف كالركائييف كالمسرحييف العرب
. التي تعتمد عمى تسكيف أكاخر الكممات

كفي الحقيقة، ىي ىرب مف الفصحى كالعامية باتجاه ثالث ينحك نحكان خاٌصان 
ال يخمك مف االفتئات عمى العربية األصيمة، بؿ يستمٌر في مناصبتيا العداء، إلى 

خمؽ كيانات تنطؽ بكبلـ مصرٍّ عمى إبعاد الفصحى كالنيؿ مف تراث العربية 
كاتياميا بالقصكر كعدـ اإليفاء بالغرض المطمكب أماـ المستجدات العصرية، ىذه 

.. العصرية التي تمتٌد كتمتٌد إلى ما ال نياية منذ ثبلثة قركف

كتكمف خطكرتيا في أنيا ال تقتصر عمى قطر عربي كاحد بؿ تشمؿ أقطاران 
نجد في . عربية أخرل، في مقٌدمتيا لبناف كمصر قطرا االنتشار اإلعبلمي الكاسع

 لؤلب ركفائيؿ نخمة اليسكعي، مزيدان مف ()"غرائب الميجة المبنانية السكرية"كتاب 
المسٌكغات لبلنحراؼ باتجاه ىذه الميجة، بؿ مزيدان مف االمعاف في تبني العامية، 

يراد الكثير مف األلفاظ التي يعٌدىا حٌية كتحٌؿ محؿ الفصحى .. كا 

كىك األمر الذم يمقى آذانان صاغية في اإلعبلـ المبناني برٌمتو فينحك ىذا 
كىي ظاىرة تتفٌشى .. النحك الخطير فيما يقٌدمو مف برامج عمى مختمؼ أنكاعيا

بسرعة إلى درجة أٌننا ال نجد إال القميؿ مف البرامج التي ال زالت تتنكب الفصحى 
 ..كىي بدكرىا مشٌكىة كغير سميمة

كما أف أشيع اقتراح استعماؿ المغة الثالثة في ميداف الكتابة، ال سٌيما 
األدبية، حتى كجد استجابة لدل ثٌمة مف المبنانييف، فكجدكا فيو متنفسان تعبيريان يخرج 

يخمط "كىي أسمكب .. ىذه المرة مف مصر كعمى يد كاتب كبير ىك تكفيؽ الحكيـ
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ما بيف العامية كالفصحى، ال يجافي قكاعد الفصحى كيستجيب في الكقت نفسو لما 
لغة سميمة .. يمكف أف ينطؽ بو األشخاص كال ينافي طبائعيـ كال جٌك حياتيـ

يفيميا كؿ جيؿ ككؿ قطر ككؿ إقميـ، يمكف أف تجرم عمى األلسنة في محيطيا، 
قد يبدك ألكؿ كىمة لقارئيا أٌنيا مكتكبة بالعامية، كلكف إذا أعاد قراءتيا طبقان لقكاعد 

. ().."الفصحى، فإٌنو يجدىا منطبقة عمى قدر اإلمكاف

            " البخيؿ"كىي خطكة بدأىا ماركف النقاش في مسرحيتو األكلى 
، كىك 1931، كتكٌرست في المؤتمر الذم عقد في ىكلندة في العاـ ()(1847)

النزاع بيف الفصحى كالعامية في "الذم شارؾ فيو محمكد تيمكر ببحث بعنكاف 
. ()"األدب العربي الحديث

لى مثؿ تمؾ الدعكة دعا الشاعر يكسؼ الخاؿ في اقتراحو إيجاد  المغة "كا 
حبلؿ المغة المحكية محٌؿ ()"اقرأ كما تتكمـ: التي كاف شعارىا" العربية الحديثة  كا 

التي كانت " شعر"انطبلقان مف مفيكـ خاص لمحداثة تبٌنتو مجمة . ()الفصحى
ف لـ تصمد طكيبلن، لكٌنيا تركت آثارىا في .. تصدر في لبناف إال أٌف ىذه الدعكة، كا 

مجاؿ اإلعبلـ المبناني كال تزاؿ آثارىا مكجكدة بقكة ، تشٌكؿ أرقان كمعاناة كخكفان عمى 
ك " لمتخاطب الثقافي"العربية التي ال ينفؾ التنظير يدلي بدلكه حكليا ليكجد لغة 

، في شبو اعتراؼ بمستكيات ضمف المغة "اإلعبلف التجارم"ك " اإلعبلـ اإلخبارم"
الكاحدة تعطي لكٌؿ نكع مف التعبير حٌقو كصكالن إلى المغة الراقية التي نجدىا في 

عمى ذلؾ، كبحسب رأم أحمد حاطكـ، فإٌف لغة الصحافة ىي .. ()القرآف الكريـ
المغة الثالثة المنشكدة، كىي الحؿ الكسط بيف لغة التخاطب كالمغة األدبية، حيث 

تغدك المغة اإلعبلمية التي يجٌد في البحث عنيا تكفيقان عمى أف يككف مستكاىا فكؽ 
 ..()مستكل الصحافة كتحت مستكل لغة الكتابة األدبية
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ىكذا يرل الباحث، حاطكـ، أعدادان كبيرة مف االقتراحات التي حاكلت تطكير 
المغة العربية متنٌكبة اإليجابي كالسمبي، صادرة عف فئات مف الناس مختمفي 

.. المشارب كالمذاىب، كٌؿ يعمؿ بحسب تكٌجيو كثقافتو كميكلو كنكاياه

: القاعدة المغوية اإلعالمية في لبنان

كمف ىذا كذاؾ تكلدت القاعدة اإلعبلمية في لبناف، كباتت أمران كاقعان استفاد 
كفي .. مف ىذه االقتراحات التي جانبت الصكاب حينان كابتعدت منو حينان آخر

األحكاؿ كٌميا، ثٌمة كاقع استكطف كسائؿ اإلعبلـ، ككما يقكؿ اإلعبلمي السعكدم 
إف :" لمكتابة اإللكتركنية العربية (ILAF)" إيبلؼ"عثماف العمير، صاحب مشركع 

 في LBCلبناف ىك المختبر العربي األكؿ، خصكصان المؤسسة المبنانية لئلرساؿ 
كىك كاقع تخٌطى الكسائؿ اإلعبلمية كٌميا في .. ()"اعتماد كنشر الصيغة المحكية

لبناف كأصبح حقيقة يتبٌناىا اإلعبلميكف المبنانيكف في اإلذاعات المسمكعة كالمرئية 
كيزداد األمر خطكرة إذا ما عرفنا أف معظـ الكسائؿ اإلعبلمية .. كالفضائيات

.. العربية المسمكعة كالمرئية كالفضائية تتبٌنى ىذا النيج، كىك ما ينذر بسكء العاقبة

ىذه االقتراحات كالدراسات حكؿ المغة العربية إذان كجدت أكميا أخيران في 
ألٌف المتابع ىذه الكسائؿ .. اإلعبلـ المبناني، كلـ تذىب ىباءن كما يٌدعي البعض

يتحقؽ مف ىذا األمر دكف عناء في حمـ كسكؿ عاجز عف فعؿ شيء، كربما يجد 
كسط زحمة الحياة فبل .. الراحة فيو ألٌنو ينقمو إلى الشارع كالزقاؽ كالحي كالعمؿ

يتغٌير شيء بالنسبة لو، فما يراه في حياتو العممية يعاد انتاجو بالعاٌمي كالمحكي 
.. كالدارج كالمحٌمي كالخصكصي في أحياف كثيرة

كالجدير بالذكر أٌف ما يجرم في اإلعبلـ المبناني، المرئي كالمسمكع، يشٌكؿ 
انكساران لمقكاعد األساسية لمغة الفصحى في نكع مف مكاكبة تيار الحياة العادم 
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ىذا التيار الذم حمؿ إلى الكاقع المبناني، ابتداء مف سبعينات القرف .. الجارؼ
سمطات حممت كاقعان . العشريف، سمطات جديدة حٌمت محؿ القديمة كالسابقة ليا

ككانت كٌؿ . جديدان مدعكمان حينان بالقٌكة كالطائفية حينان آخر كالخارج في أحياف كثيرة
سمطة تحمؿ معيا سمطة إعبلمية جديدة، كجدت حٌيزان رحبان لتطبيؽ مبدأ الحٌرية، 

كما تراىا، كما كجدت الفرصة سانحة لتطبيؽ أحبلميا المجٌسدة في مشاريع 
ناصبت العداء لمعركبة، كاستطاعت بعد مضٌي الزمف أف تفرض سمطانيا المغكم، 

دكف استحياء، عمى الكسائؿ اإلعبلمية في الجكانب األخرل التي كانت تٌدعي 
كليس ىذا كحسب بؿ تسٌمقت ىذه السمطة .. الحفاظ عمى العركبة كلغتيا سميمة

 ..اإلعبلمية إلى اإلعبلـ الرسمي فسار عمى آثار الخطى المكجكدة كأمر كاقع

إف مف ينظر نظرة سريعة إلى مجمؿ المؤسسات اإلعبلمية المسمكعة 
كلـ .. كالمرئية في لبناف يجد نيجان متقاربان في استعماؿ قكل األمر الكاقع اإلعبلمية

تعد تطرح مقكالت مثؿ تيسير المغة أك تبسيطيا إذان، فقد بمغ االتصاؿ اإلعبلمي 
فقراءة الصحؼ كالمجبلت، كاإلعبلنات . أقصى مداه في لبناف، كأضخـ أبعاده

كسماع أجيزة اإلذاعة كالتمفزيكف، أدخبل الكممة اإلعبلمية المنطكقة إلى كؿ منزؿ، 
لتؤثر في ألسنة المبنانييف كتفكيرىـ كمشاعرىـ كسمككيـ، كتستعمؿ الصيغ المحكية 
مكاٌد أساسية في اإليصاؿ كاالقناع، فأقبؿ المبنانيكف عمييا كألفكىا، كتنٌبو السياسيكف 

كالتربكيكف كالمغكيكف إلى سمطاتيا المتنامية الخفٌية، فمحقكا بيا كتحٌكلت ألسنتيـ 
كسمطاتيـ، كبدأ الكاقع المبناني مساحة مفتكحة عمى احتماالت االنييار المختمفة، 
ساىـ في ذلؾ، بالطبع، مناخ االنييار الذم أشاعتو الحركب في الربع األخير مف 

 .()"القرف العشريف
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 :واقع اإلعالم في لبنان

يشٌكؿ ما كرد آنفان مقٌدمات كاف ال بٌد منيا لمتعٌرؼ إلى حقيقة اإلعبلـ في 
كفي األحكاؿ كٌميا ثٌمة أمكر أٌدت دكرىا .. لبناف كقاعدتو التي تشٌكؿ عمى أساسيا
.. لمكصكؿ إلى الحقيقة التي نحف بصددىا

: خصوصية التطور التاريخي لمبنان

لقد منح التطكر التاريخي لبناف ممٌيزات كخصائص جغرافية كديمكغرافية 
.. كفسيفساء سكانية ككالءات متعددة جعمت منو بمدان مفتكحان في مجاالت مختمفة

كالغريب أٌف ىذا الكاقع قد تكاجد بتشٌكبلتو الثقافية جنبان إلى جنب كتعايشت كالءاتو 
فبدؿ أف تقكؿ مثبلن لبناف .. في شبو مزيج أعطاه ألكانان خاصة كتنٌكعان ضمف كحدتو

كىذا يعني أف لو كجكىان أخرل كاف ليا .. إٌف لبناف ذك كجو عربي: عربي بٌت تقكؿ
.. الحسباف في تركيبتو كعبلقاتو الداخمية كاإلقميمية كالعالمية

كما أٌدل ىذا التطكر التاريخي، ال سٌيما في احتكاكو بالغرب كتفاعمو مع 
محيطو العربي، إلى خمؽ قاعدة ثقافية انعكست في ميداف الكتابة عمكمان كاإلعبلـ 

.. خصكصان كالمغة في األحكاؿ كٌميا

: اإلعالم المبناني واالنفتاح

أٌما الحديث عف اإلعبلـ في لبناف فيك أكثر شمكلية مما يتصٌكر البعض، 
بحيث مف الصعكبة بمكاف إلتقاط خصائصو كالتركيز عمييا كاإلنطبلؽ في 

دراستيا، خصكصان عندما تضيع المغة بيف الدعكات البٌناءة كغير البٌناءة بحجة 
عبلميا مكاطئ قدـ كثيرة في أرجائو، األمر الذم  تطكيرىا، كعندما يككف لمعكلمة كا 
يجعؿ القضية اإلعبلمية أكثر تشابكان كصعكبة، كتكبر مسائؿ كطغياف اإلعبلـ 
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العالمي عمى األمكنة كتتراجع أخرل كاالىتماـ بالمغة كطرؽ أدائيا، ال سٌيما عند 
األمر الذم .. الكشؼ الرىيب لحسباف لبناف مختبران لمغات كتبلقي األفكار كتبلقحيا

أكجد لديو طاقات إعبلمية ىائمة تبدأ مف العفكية كالبساطة لتنتيي بالتعقيد 
كاالتساع، كلتدخؿ في الكعي كالمفاىيـ كأساليب الحياة العامة، في ثنائية غريبة 

تعٌكؿ عمى قبكؿ التقنيات الحديثة دكف استئذاف مف جية كيتخطى األمر الذم بات 
: كاقعان يتجٌسد في النظرة السجالية إلى حسباف لبناف ساحة مفتكحة أماـ الجميع

عبلمان كاتصاالن  كأٌنو نقطة االتصاؿ بيف .. ثقافة كسياسة كاقتصادان كاجتماعان كا 
كىك أيضان ما يقكد البحث في .. الشرؽ كالغرب، بؿ حمقة كصؿ بيف عٌدة قارات

اإلعبلـ المبناني إلى إشكاليات عديدة تتركز في التأثيرات اإلعبلمية كالميجات 
كالمغات كاإلنتماءات كالعبلقات الداخمية كالخارجية حيث تتعقد المشكمة كتضيع 

خيكطيا الرئيسة في شبكة التعددية كأماـ الزحؼ اليائؿ لمشبكات اإلعبلمية 
العالمية كأماـ الطركحات الخطيرة التي ترٌكز عمى احتكار اإلعبلـ العالمي كمحك 

لغاء الخصكصية كتكٌجو اإلنساف طكعان أك قسران نحك العالمية األمر .. الشخصية كا 
الذم يعيد طرح مصير المغات أيضان أماـ انتشار لغة العكلمة كسيطرتيا بالتالي 

عمى كسائؿ اإلعبلـ كدخكليا البيكت كاشتراطيا لمدخكؿ إلى سكؽ العمؿ 
 .كاالستيبلؾ

أٌم لغة يتبٌنى : ذلؾ كٌمو يعيد الباحث إلى طرح السؤاؿ حكؿ اإلعبلـ المبناني
ىذا اإلعبلـ؟ كىؿ ما زاؿ ىك السؤاؿ الكبير الذم يطرح حكؿ مصير المغة التي 

يعايشيا المكاطف كيتقٌبؿ الكثير مف صكرىا سكاء أكانت عربية أـ غير عربية؟ كىك 
السؤاؿ الذم تقتضي اإلجابة عنو في حمأة التجارة كالماؿ المذيف أصبحا ديدف 

اإلعبلمي كاإلعبلني المذيف ال ييميما سكل الربح الكفير كاستمالة أكبر عدد ممكف 
مف الناس، كما تنبغي اإلجابة عنو في ظٌؿ ىذا التراكـ اإلعبلمي الذم أتاح 
.. الفرصة لممكاطف كثرة الخيارات في دنيا غير محدكدة اآلفاؽ كمترامية األىداؼ
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ىي اإلجابة العقيمة في زمف تحٌكؿ التكنكلكجيا إلى أيديكلكجيا، حيث لـ يعد 
يدقؽ المرء كثيران في مصادر تمقيو اإلعبلمي، كلـ تعد المغة مدار الجدؿ كسط ىذا 
التنٌكع اليائؿ، فأخذت تضيع معالميا في ىذا الركاـ المتعاظـ مف كسائؿ االتصاؿ 

التي تبدأ باإلذاعات المسمكعة كالمرئية، لتستريح أماـ الحكاسيب كاالنترنت 
ىك كاقع يفرض .. كالفضائيات التي تخاطبو بمغات لـ يكف لو بيا عيد مف ذم قبؿ

نفسو كيعٌمـ أدكاتو كيصيب المرء بالقصكر كالعجز عف المحاؽ بما ىك تقدـ، 
فيضيع في تحديداتو بيف ما ىك لو كبيف ما ىك ليس لو، بيف طمب الكثير كالرضى 

كالغريب أٌف األمكر تجرم متسارعة كالقدرة عمى إيقافيا بات .. بالقميؿ مما حكلو
.. صعبان، فتتحٌكؿ المستجدات إلى ممكنات ببل ىكادة بما فييا المغة

 :وسائل اإلعالم في لبنان

ما .. يشمؿ اإلعبلـ الكثير مف الكسائؿ بدءان بالصحافة كانتياء بالفضائيات
يمٌيز لبناف دكره اإلعبلمي في العالـ العربي منذ عيد مبكر مف النيضة العربية، 
كليس أدٌؿ عمى ذلؾ مف الصحؼ كالمجبلت التي أنشأىا المبنانيكف داخؿ لبناف 

.. كخارجو

أما اإلذاعات المرئية كالمسمكعة كالفضائيات فيي مف االنتشار اليـك بحيث 
كىي تتكٌزع بيف ما ىك خارجي كما ىك داخمي، .. يصعب إحصاؤىا كتحديدىا

كجميعيا يتمٌقاىا المبنانيكف كىـ قابعكف في بيكتيـ كفي أعماليـ كأماكف تكاجدىـ 
... األخرل

منيا  (27)ككالة إخبارية، سبع كعشركف  (33)في لبناف ثبلث كثبلثكف 
محطة بٌث إذاعي  (182)كمئة كاثنتاف كثمانكف.. لبنانية كست عربية كعالمية

: محطة بٌث تمفزيكني باإلضافة إلى إذاعتي لبناف الرسميتيف (60)محٌمي، كستكف
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محطة  (60)كفي لبناف يتمٌقى المبنانيكف اإلرساؿ مف ستيف. المسمكعة كالمرئية
قميمية كعالمية .. ()فضائية محمية كا 

 ساعة بٌث تمفزيكنية تغزك منازؿ 151840أٌف "كيتبٌيف مف االحصاءات 
 ساعة بث يكميان، كأٌف كؿ 416المبنانييف كأطفاليـ في العاـ الكاحد، أم بمعدؿ 

 ساعة بٌث تمفزيكنية في حساب عدد ساعات 24ساعة مف عمرنا كاف يقابميا 
. ()" ساعة 17اليقظة اليكمية 

: المغة اإلذاعية بين العوربة والعولمة

إٌف ىذا الكـ اليائؿ مف المسمكع كالمرئي كالفضائي في لبناف، يمقى خطكرتو 
في الشغؼ الممتد إلى العقؿ كالنفس في متابعة كسائؿ اإلعبلـ، بحيث يقضي 

كال .. معظـ الناس، ال سٌيما األطفاؿ، ساعات عديدة مف يكميـ أماـ شاشاتيا
يقتصر األمر عمى المبنانييف بؿ يتعٌداه إلى معظـ أقطار الكطف العربي التي تشاىد 

كىك ما يقؼ أمامو عمماء المغة العرب، فيبدكف .. شبكات البٌث الفضائي المبناني
تخٌكفيـ مف حاضر المغة العربية إزاء زحؼ العكلمة كىيمنتيا المغكية الحديثة 

كاليجينة التي تكٌكنت في عصر السرعة كنالت المكانة العممية التي أٌىمتيا لذلؾ، 
بفضؿ الفكر العممي كالرياضي الذم سيطر عمى نخبيا كعمى فكرىا كبالتطبيقات 

كتزداد المخاطر إذا ما حسبنا أٌف ىذا .. ()التقنية التي مٌست منظكمتيا الفكرية
التخٌكؼ ال يتأتى مف انتشار المعمكماتية كتقانتيا كحسب، بؿ مما يرافؽ ذلؾ مف 

غزك متعدد الكجكه ليس أقٌمو االستعمارم كاالحتبللي كاالقتصادم كالفكرم 
كىك ما يعيد إلى الذاكرة .. كاإلعبلمي كالثقافي كاالستعبلئي كالتيميشي كاإللغائي

مقكالت العكلمة كٌميا كمحاكالت االستعمار لمسيطرة عمى ببلد العرب كذىنية اإللغاء 
كىذا ما يتجمى في لبناف، سكاء أكاف مرضيان عنو .. ()التي يتسٌمح بيا سران كعمنان 

كىك ما يخمؽ أجكاء مف التبعية تظير جمية في الثقافة ال سٌيما .. أـ مرفكضان 
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بينما المطمكب ىك ترقية المغة كحمايتيا مف غكائؿ الدفؽ اإلعبلمي .. ()المغة
ككما .. الفكضكم المتجمبب بسمات التطكر كالسرعة كالتغيير عمى حساب الثكابت

كاقع متشابو يقتضي حمكالن .. ىك األمر في لبناف ىك في الببلد العربية األخرل
حبلؿ أخرل  عامة لدرء ىذا التدىكر الحاصؿ في مجاؿ المغة كنسيانيا كتيميشيا كا 

إبراىيـ بدراف كاصفان كاقع المغة العربية كمقترحان السبؿ . ككما يقكؿ د. محٌميا
تحكيؿ المغة كالنيكض بيا إلى مشركع تنمكم تستثمر فيو : "لحمايتيا كفي مقدمتيا

األمكاؿ كالجيكد، بحسبانيا إحدل أدكات التنمية كاكتساب الميارات العممية 
كضمف ىذا المشركع التنمكم يمكف أف تكاجو المغة العربية . ()"كالمعرفية كالتدريبية

متطمبات المركنة كالتطكير كالترقيـ كاالختصار كالترميز التي يقتضييا "العربية 
. ()"العصر كتقتضييا التكنكلكجيا الحديثة في المعمكمات كالحكاسيب كاالتصاالت

: المغة اإلذاعية والقوانين في لبنان والحرب

كىي حقيقة تختمؼ .. كالرأم السائد في لبناف أٌنو بمد مفتكح لمتمٌقي اإلعبلمي
 ىذا ()كقد كٌرست القكانيف المبنانية.. عنيا في المحيط العربي كربما في العالـ

 مف الدستكر 13كنٌصت المادة .. االنفتاح كراعت االتجاىات الثقافية كاالعبلمية
.. ()المبناني عمى حرية إبداء الرأم في القكؿ كالكتابة كالطباعة

كاقتصر دكر اإلذاعة المبنانية الرسمية في بداياتيا عمى األنباء أك األخبار 
كقد حٌمت في مراحميا األكلى مركزان مميزان، إذ كانت بمثابة كزارة لؤلنباء .. (1946)

ثـ .. (1971)قبؿ أف تستحدث ىذه الكزارة كينتقؿ اسميا إلى كزارة اإلعبلـ
استحدثت فيما بعد الككالة الكطنية لؤلنباء التي ترٌكز فييا صكغ الخبر كتنٌكعت 

بعد ذلؾ ميٌمات اإلذاعة فانتقمت مف بٌث الخبر إلى بٌث البرامج المتنكعة، كاإلذاعة 
.. التي نعنييا ىنا ىي مرئية كمسمكعة
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          إال أٌف زمف الحرب ابتداء مف العاـ ألؼ كتسعمائة كخمس كسبعيف
، قد أحدث تغييرات عميقة في المجتمع المبناني أٌدت إلى تعطيؿ العمؿ (1975)

في جممة مف القكانيف كسادت قكل األمر الكاقع كما استتبعيا مف سيطرة عمى 
مقدرات حياتية كثيرة كمنيا اإلعبلـ الذم خاض أصحابو معاركيـ الكبلمية 

، حيث (1991)المفتكحة دكف ىكادة حتى العاـ ألؼ كتسعمائة ككاحد كتسعيف 
.. ظيرت مؤسسات إعبلمية جديدة شبو مستقمة ببرامجيا كتكجياتيا كجميكرىا

األمر الذم أضفى عمى اإلعبلـ المبناني برٌمتو سمة الفكضى كالفردية كصكغ 
 .الخبر كفؽ مشيئة أصحاب المؤسسة

 :المغة والثأر القديم

كلقد انعكس ذلؾ عمى أساليب األداء العفكية كشٌكمت عكدة إلى الطركحات 
الجديدة حكؿ المغة العربية، ال سٌيما سيادة اتجاه العامية الذم مٌثؿ انيياران -القديمة

تامان لكثير مف مظاىرىا األصيمة كالرصينة كالسميمة، األمر الذم جعؿ ازدحاـ 
األفكار رائجان منيا ما ىك داخمي كمنيا ما ىك اسقاطٌي لـ تنفع معو المحاكالت 

، كفي المجاالت كٌميا خصكصان اإلعبلمية كالتربكية ()الرامية إلى ردمو
حيث يعثر الباحث عمى نصكص تدؿ داللة كاضحة عمى المستكل .. كاالجتماعية

ىذه النصكص تحكمت فييا السرعة كالمغاالة كالمحاباة .. الذم تدٌنت إليو العربية
..  كاالنحياز كالتيٌجـ، كؿ فئة عمى أخرل، كاالبتذاؿ في التعبير عف اآلخر

لكف ىذه الطركحات عٌبرت عف االتجاىات الفكرية التي كانت سائدة، كما 
كما .. ()عكست كجيات النظر السياسية حكؿ أشكاؿ الحكـ التي تراىا كٌؿ فئة
.. ()بيٌثت األخبار الكاذبة كالممفقة كاتخذت االحصاءات أحجامان مبالغان فييا

كحصمت االنكسارات النفسية كاألزمات التربكية كاالجتماعية، كتمقفت المغة ىذه 
التأثيرات فنالت مف ىذا االنكسار ما نالتو عمى صعيد أدائيا التعبيرم كبنيتيا 
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كطرؽ استخداميا كفكضى مضامينيا، كراجت فييا مصطمحات جديدة لمتعبير عف 
كىي مستمدة مف التسميات التي أطمقت عمى فرقاء النزاع كعمى . الكاقع الجديد

الطكائؼ، كعمى الفئات السياسية كعمى االتجاىات السياسية كالتعٌددية كالعممنية 
كالدكيبلت كالفدرالية، كمشاريع الطائفية كالتقسيـ كالطائفية السياسية كاالنعزاؿ 

حيث شٌكمت الصحافة المكتكبة رافدان ميمان ... كالعمالة، كالكطنية كالميميشيات
لئلذاعات المسمكعة كالمرئية في الصكغ الجديد، كتبٌني طرؽ لـ تكف مكجكدة 

 ..قببلن 

كبتنا أماـ كـٌ ىائؿ .. ككما انقسمت الصحافة في لبناف انقسمت اإلذاعات
 التابع لكؿ حزب أك فئة السياسي الخاص: يمكف التمييز فيو بيف األنكاع التالية

سياسية، ينقؿ كجيات نظره كيتبلعب أحيانان بالمعرفة بما ينشره مف تضميؿ لمرأم 
العاـ كتيٌجـ عمى اآلخر غير عابئ بمستكيات المغة شكبلن كمضمكنان، كمنيا صكت 

لبناف كصكت لبناف العربي كصكت الجبؿ كصكت لبناف الحٌر كصكت الشعب 
 الذم امتاز بالشفافية كااليجابية، كمنو إذاعة الديني الخاصك... كصكت الكطف

ذاعة النكر  غير الثالثكالنكع .. القرآف الكريـ كصكت المحبة كصكت الحياة كا 
.. الممتـز بتيار معيف، كىك الذم بٌث البرامج الغنائية كالترفييية بقصد الميك

خصكصان إذا .. كىذه األنكاع الثبلثة لـ يكف تكاجدىا مف غير صراع قكلي
أضفنا إلييا اإلذاعات المرئية التي انقسمت بدكرىا إلى ىذه األنكاع، كأٌدت دكرىا 

 ...المرسـك في التبعية لكؿ حزب أك طائفة أك اتجاه
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: خطاب اإلذاعات المسموعة والمرئية والفضائية في لبنان

: تمييد

ال يمكف في حاؿ مف األحكاؿ فصؿ المضمكف عف الشكؿ في المغة في 
كما ال يمكف إال .. مجاؿ اإلعبلـ عمكمان كما آؿ إليو اإلعبلـ المبناني خصكصان 

. األخذ بالحسباف المحٌركات األساسية كالدكافع المباشرة ليذا اإلعبلـ

إف نظرة عميقة إلى ما يجرم عمى صعيد اإلذاعات المرئية كالمسمكعة 
: كالفضائيات في لبناف تبدم خطابيا كفؽ المعطيات التالية

 :من نتائج الخصوصية التاريخية

 إنيا نتيجة مف نتائج التطكر التاريخي لمخصكصية التي تمٌيز بيا لبناف منذ 
.. زمف بعيد، ال سٌيما مف عصر النيضة حتى زمننا الحاضر

 :من إفرازات التيارات في لبنان

 ()إنيا انعكاس لمتيارات السياسية كالثقافية كاالجتماعية كالدينية كاالستعمارية
 (...الفرانككفكنية كاألنكمكساكسكنية كاألميركية كاألكركبية الشرقية)

 :تراجع الرسمي وتقدم الخاص

 التراجع في اإلعبلـ الرسمي كالتقدـ في اإلعبلـ غير الرسمي، األمر الذم أفمت 
فمـ يعتمد . الزماـ مف الرسمي كترؾ الحبؿ عمى غاربو في شأف التعاطي مع المغة
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سياسة ثقافية كحدكية، فقٌسـ المبنانييف بالثقافة قبؿ أف يقٌسميـ بالقتاؿ، ألٌنو رعى 
العناصر الثقافية لمغات األجنبية بدعكل التعٌدد الحضارم كالثقافي، كخاطب 

.. ()الشعب المبناني عمى أٌنو طكائؼ، مستخدمان لغة ثقافية خاصة بكؿ طائفة
إعبلـ "ك" إعبلـ األحزاب"ك" إعبلـ الطكائؼ"كىكذا كاف في لبناف ما يسٌمى بػ

كلـ تنفع مع ىذه التسميات نداءات مؤتمر لكزاف ".. إعبلـ المناطؽ"ك" المميشيات
 .()"كقؼ الحمبلت اإلعبلمية بكؿ أشكاليا"القائمة بضركرة 

 :صورة لما ىو قائم
 اكتسب الخطاب اإلعبلمي المبناني سمات المرحمة كٌميا، كظير في أدبياتو 

األمر الذم جعؿ ىذا .. مرٌكجان لفسيفساء الخصائص التي تمٌيز بيا كؿ فريؽ
كىي في الحقبة األخيرة تسجؿ . الخطاب خاضعان لمقكالت كؿ فريؽ حكؿ المغة

تراجعان بٌينان عف الخطكط األساسية التي أظيرتيا قكٌية كقادرة عمى التعبير عف كؿ 
شيء حيث كانت تحتفظ بكضكحيا كفصحاىا كنقاكتيا كجبلؿ تعبيرىا، كما نٌص 

 ..()عمى ذلؾ دستكر لبناف الجديد بعد االستقبلؿ

 :ىبوط المستوى األدائي

 امتاز ىذا الخطاب بركاكة التعبير المغكم كىبكط الثقافة كتحٌكؿ القكؿ إلى 
كيكفي أف نمتقط . لغة الشارع، بما فييا مف ابتذاؿ كسخرية كشتائـ كجٌدية كرصانة

أم نص مما يذاع في المرئي كالمسمكع حتى نتبيف اليٌكة التي انحدرت إلييا 
كنقمت البرامج أرخص المشاعر كرٌكجت مضاميف خارجة عف . مستكيات الكبلـ
، كحممت المغة كصؼ حاالت تمعف في الخركج عف القيـ ليككف ()نطاؽ األخبلؽ

اليدؼ تجاريان ييتـ بما يجنيو مف الماؿ عف طريؽ اإلعبلنات التجارية كالبٌث القائـ 
عمى الحرية المزعكمة، بعيدان مف قيـ الشرؼ كالديف ككصايا العقبلء، قريبان مف 
النزكات كالتمفيقات عف طركحات غبلفيا التكجيو كمحتكاىا ىدـ مقكالت مثؿ 



 158 

األمر الذم أٌثر في األجياؿ الجديدة، ال سٌيما .. الكطنية كالديمكقراطية كالعدالة
 ..األطفاؿ في أماكف تمقٌييـ المختمفة

 :المحمي والعالمي
 ترافؽ ذلؾ مع الدفؽ اإلعبلمي العالمي، المترٌكز في الفضائيات، كالتطٌكر 

اليائؿ في مجاؿ تقنياتو كالتخطيط القائـ لزحزحة الثقافات كالمغات كبنى 
الشخصيات كتفكؾ المجتمعات كحضكر لغات أخرل عمى حساب العربية كشيكع 
أمثمة اليزيمة النفسية كتتفيو التراث كذىنية اإللغاء مف دكف أف يرأب المعنٌيكف 

، حيث كانت ىناؾ بادرة 1991الصدع كيكقفكا نزيؼ اإلنييار، كصكالن إلى العاـ 
قاـ بيا أحد كزراء اإلعبلـ بتقديمو مشركعان يرمي إلى حماية المغة العربية في 

كقد سبؽ ىذا اإلعبلف ندكة أقيمت في فندؽ الكارلتكف في .. ()كسائؿ اإلعبلـ
بيركت لمناقشة األكضاع التي آؿ إلييا اإلعبلـ في لبناف، ال سٌيما المغة، التي 

فأية نماذج تقٌدـ لنا الكسائؿ المرئية، لقد تدىكرت :" كصفيا أحد المشاركيف بقكلو
األجياؿ الجديدة كانيارت مف جٌراء التفٌرج عمى ىذه الكسائؿ، جيؿ الحرب ىك جيؿ 

عدـ القراءة، عدـ التركيز، عدـ إجادة المغة العربية، جيؿ الجمؿ المختمطة مثؿ 
كقد .. ()(برنامج)"بركغراـ"ك (صباح الخير)" بكنجكر"، ك(مساء الخير)" بكنسكار"

تتالت المقاءات الرسمية لحٌؿ معضمة اإلعبلـ في لبناف، كتمٌثمت ثمرتيا بإخراج 
، غاب عنو االىتماـ بالمغة العربية، ثـ تكٌرس تنظيـ ()"ميثاؽ الشرؼ اإلعبلمي

اإلعبلـ المرئي كالمسمكع في قانكف أقٌر بعد محاكالت عديدة كمناقشات مستفيضة، 
، كلـ يتضمف أٌم إشارة إلى كضع المغة العربية ()20/10/1994كصدر بتاريخ 

كما لـ يؤٌد .. كضركرة تحسينيا، بؿ ىك يساكييا مع بعض المغات األجنبية
، إلى إعادة النظر في ()"المجمس الكطني لئلعبلـ المرئي كالمسمكع"استحداث 

المغة اإلعبلمية، بؿ أىمؿ كضع المغة العربية إىماالن تامان، ما عدا التركيز عمى 
 ..نشرات األخبار التي يجب أف تككف بالفصحى
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 :الفوضى

 كٌرست القكانيف التي صدرت حكؿ اإلعبلـ كضع المغة العربية القائـ في 
اإلعبلـ المرئي كالمسمكع كالفضائي، فإنطمؽ عمى سجٌيتو، في شبو فكضى لغكية 

كسيطرت .. عارمة ال تراعي أصكالن كال تعير أٌم اىتماـ لمتعبير العربي السميـ
كأشاعت أجكاء مف الفمتاف .. عمييا فكرة السباؽ إلى الكسب األكسع شعبيان كتجاريان 

األخبلقي، األمر الذم أٌدل بمرجع ديني كبير ىك سماحة الشيخ محمد ميدم 
إٌف ما :"شمس الديف، نائب رئيس المجمس الشيعي األعمى، إلى القكؿ صراحة

عبلـ  يجرم حتى في التمفزيكف الرسمي ىك ليس مجٌرد انفتاح حضارم كثقافي كا 
ىذه سياسة مكٌجية مف الخارج، كقد تككف بعض األكساط .. كلغة كحرية كاقتصاد

المبنانية متكاطئة، سياسة تيدؼ إلى إفساد الجيؿ  مف الشباف المبنانييف كالعرب 
ألٌف المسألة تتزامف مع .. كالمسمميف، كغرس بذكر الجريمة كالعنؼ كتحطيـ األسرة

يراد غسؿ أدمغة .. ما يسمى نظاـ الشرؽ األكسط الجديد أك مفاكضات السبلـ
باإلضافة إلى أٌف عددان مف محطات التمفزيكف .. الشباب ليككنكا قطيعان مطيعان 

تعرض أفبلمان ترٌكج في باطنيا لمفكر الصييكني كالحركة الصييكنية، ككؿ ذلؾ في 
 .().."مظاىر بريئة

 :التشتت والضياع والتسّيب

 خٌمؼ ىذا الكضع في اإلعبلـ المرئي كالمسمكع كالفضائيات كاقعان أليمان، 
كغدا لكؿ .. يعكس تشٌتت القكل بدؿ أف يشٌد المكاطنيف كيجمعيـ في صٌؼ كاحد

كبتنا أماـ مجمكعة .. إذاعتو الخاصة التي كٌرست نيجو.. طائفة أك حزب أك تجٌمع
ف كانت الحرب الساخنة .. كبيرة مف نثار الفسيفساء التي تشكؿ المجتمع المبناني كا 

قد ىدأت فإٌف الباردة ال تزاؿ كامنة تنذر بكخيـ العاقبة ساعة يستبٌد بيا اليكل 
كىكذا كجدت ىذه التجٌمعات اإلعبلمية لتقكؿ ما يجب قكلو لجماعتيا .. كالرغبة
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في .. كبمغتيا الخاصة التي تشٌكمت، عبر الزمف، دكف رادع ليا، سمطتيا الخاصة
ظٌؿ إرادة رسمية، جعمت مف اإلعبلـ الرسمي باىتان، كقميؿ التأثير كمتراجعان عف 
الكسائؿ اإلعبلمية الخاصة، ككأٌف التكٌجو ىك لتقكية ىذه الكسائؿ عمى حساب 

كىذه كثيرة .. اإلعبلـ الرسمي، ككأٌنو اعتراؼ بو كما اعتراؼ بالتعٌددية في لبناف
أصبحت تتمٌثؿ بالمرئي كالمسمكع كالفضائي دكف رقابة، كثيرة التنٌكع : كمتعاظمة

كعميقة التأثير، كشديدة الفعالية، تقكد نحك الضبابية كاالنفبلت كاالفتئات عمى القيـ 
ككأٌف األمر مقصكد .. كالتراث كالمغة كاألدياف كاألجياؿ الصاعدة كالمجتمع بأسره

انطبلقان مف مقكلة احتراـ اآلخريف كتكجياتيـ كحريتيـ في التعبير عف ثقافتيـ أك 
حضارتيـ أك أساليب حياتيـ عمكمان، بمغتيـ الخاصة المشتقة حينان مف العربية أك 
مف لغات غيرىا، ىي في حدكدىا المثمى إسقاط مريع ليذه المغة كانزياح عنيا إلى 
ابتكارات ممٌفقة كأداء فاضح، أقٌؿ ما يكصؼ بو خركجو الكٌمي مف المألكؼ المغكم 

إلى لغة جديدة تحمؿ في رحميا ميٌمات خطيرة لضرب المغة .. العربي المعركؼ
لغة يشتٌد تأثيرىا في األجياؿ الناشئة التي تتحكؿ بدكرىا إلى مقٌمدة، .. األـ األصيمة

ال تعرؼ ما ليا كما عمييا، في ظٌؿ أزمة ترخي بظبلليا عمى المحٌميات كتيٌدد 
لغاءات خطيرة يجب أف :" كىك ما دفع أحد اإلعبلمييف إلى القكؿ.. بانكسارات كا 

نحمي لغتنا بالقانكف عف طريؽ معاقبة مذيعي الكسائؿ اإلعبلمية إف تحٌدثكا بغير 
، كما دفع سماحة الشيخ محمد ميدم شمس الديف إلى القكؿ ()"لغتيـ العربية

تحريؾ النيابات العامة ضد اإلعبلنات الفاجرة كاألفبلـ الفاضحة التي "بضركرة 
 .()"ترٌبي عمى العنؼ كالجنس كالتفٌمت مف المسؤكليات
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: اإلعالم المبناني وميّمة المغة المستحيمة

: التركة المغوية المشّوىة

كانت الحرب إذان فاصبلن كبيران أسقط الكثير مما ىك متعارؼ بو مف ضركرة 
كىي كما قمنا محاكالت غير بٌناءة .. الحفاظ عمى جبلؿ الفصحى كاحتراـ قكاعدىا

عٌدكا " جيابذة"القتراح إصبلح المغة العربية، قاـ بو، عمى مدل ما يقرب القرف، 
أنفسيـ، تارة مخٌمصيف لمغة مف شكائبيا، أك مجٌدديف فييا، أك ميٌسريف ليا أك 

مخٌمصيف إٌياىا مف عجزىا، أك منتقميف بيا إلى عصر جديد تستطيع فيو التعبير 
ككانت فعمتيـ ىذه تبلقي استحسانان مف فئة كبيرة مف .. عف المستجٌدات كٌميا

ما قٌدمتو ىذه المحاكالت كانت قاعدة استند .. المبنانييف عف قصد أك غير قصد
كما كادت الحرب المبنانية .. إلييا السقكط العاـر لبعض كجكه البنياف الجميؿ لمغة

، حتى استحضرت صكرة (1975)تطؿ في العاـ ألؼ كتسعمئة كخمس كسبعكف 
كدٌكت تطبيقاتيا في اآلفاؽ، منذرة بإعبلـ مستقٌؿ خاص " الجيابذة"مجيكدات ىؤالء 

كتعظـ المصيبة عندما .. ينفث سمكمو المغكية كالمضمكنية كما يرل مف غير رقيب
نرل ىذا الكاقع المغكم في اإلعبلـ قد تكٌرس بعد انتياء الحرب المبنانية كالبدء في 
إعادة بناء المجتمع المبناني، كفؽ االتفاقات الجديدة التي لـ تمحظ لمغة العربية أٌم 

كاألمر .. اىتماـ عمى الرغـ مف المحاكالت العديدة إلصبلح اإلعبلـ في لبناف
المذىؿ حقان في زمننا الراىف ىك انتقاؿ العربية مف حاؿ إلى حاؿ، كمف ثكب إلى 

آخر، كمف أداء تعبيرم ال يعطي أٌم مكانة لمفصحى في كسائؿ اإلعبلـ المسمكعة 
كالمرئية، كىك ما جعؿ الصحافة المبنانية في مأزؽ تعبيرم تضيع فيو بيف الفصحى 
كالعامية كالميجات المحٌمية كالتخٌمي عف أبسط القكاعد المغكية كجماليات المغة، كما 



 162 

أكجد نكعان مف االنفصاـ بيف األدب كالصحافة، كصؿ إلى الحٌد الذم باتت معو 
الصحيفة المعٌينة مضطٌرة إلى إرضاء الجميكر بغية التركيج كمجاراة المستكيات 

. اليابطة في التعبير

: كثرة اإلذاعات

كنتيجة ليذا الكضع، كنظران لكثرة األحزاب كالطكائؼ كالتجمعات كالتيارات 
التي استفادت مف ظركؼ الحرب كمف مقكلة الحرية في التعبير كضركرة إسماع 

شيد لبناف تدفقان إعبلميان في مجاؿ اإلذاعة .. الصكت إلى أكسع قسـ مف الناس
.. المسمكعة كالمرئية كالفضائيات

إذاعة  (48)كعمى ذلؾ فقد أحصي في لبناف ما يزيد عمى ثماف كأربعيف 
فئة ثانية، قبمت ممفاتيا  (29)فئة أكلى كتسع كعشركف  (19)مسمكعة كتسع عشرة 

مف المجمس الكطني لئلعبلـ كعٌدت شرعية، بينما كصؿ عدد اإلذاعات المسمكعة 
.. إذاعة (27)غير الشرعية إلى سبع كعشريف 

: كيمكف أف نثبت قسمان مف ىذه اإلذاعات كتاريخ تأسيسيا عمى الكجو التالي

      ، المستقبؿ(1983)، راديك فاف(1982)، المشرؽ(1980)باراديز
      ، النكر(1989)، راديك إيزم(1988)، نكستالجي(1985)، ميمكدم(1983)
، (1989)، ميكزيؾ باكر (1986)المتكسط- ، سينياؿ(1986)، اإليماف(1987)

، جبؿ (1990)، النجكـ(1991)، باكر(1991)، لبناف السبلـ(1991)سكام ركؾ
، صكت (1985)، ماجيؾ(1985)أـ-سكيتش أؼ (1984)الفرح (1979)لبناف
، الشرؽ (1982)جبؿ لبناف (1986)، صكت الفف(1986)الحب

-، سييؿ أؼ(1990)، بيركت الكبرل(1988)أـ-، ىيت أؼ(1989)األكسط
، صكت (1981)، دلتا(1982)، كابيتكؿ(1992)أـ-، بمك أؼ(1990)أـ
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، La une(1988)، (1991)، صكت النيضة(1977)، باكس(1982)الكعد
JBS(1984) ،MGS(1988) ،Plus(1988) ،UML ،RMS ،Par ،

، (1989)، كنانتي كاف (1981) كالشماؿ كالكادم كبعمبؾRTLكالتكحيد كالشرؽ ك 
، كدك رم مي (1984)أـ-، كىابي أؼ(1985)،  كسككب(1986)كالحناف

. ()، باإلضافة إلى اإلذاعة الرسمية المبنانية(1991)

كالجدير بالذكر أف ىذه اإلذاعات المسمكعة بعضيا يبٌث بالعربية كبعضيا 
. اآلخر باألجنبية كقسـ كبير يمزج ما بيف العربية كاألجنبية

 :المغة العربية في اإلذاعات المسموعة

".. المحكية"، أك "الدارجة"كالعربية المقصكدة ىنا ىي العامية أك إذا شئت 
إذاعات ال تعير أٌم اىتماـ لمفصحى كمعظميا يعٌكؿ في برامجو عمى المكسيقى 

كال تجد فييا تكثيقان لمبرامج، حتى الغناء كالمكسيقى، فغالبان ما يككنا .. كالغناء كالميك
مف غير مقٌدمات، ىكذا يحصؿ البٌث لمفقرة التالية فجاءة، األمر الذم يشعرؾ بأٌنؾ 
تسمع ألناس ليسكا مف ىذا الككف حتى مجيكدىـ الفٌني يضيع دكف أف تعرؼ اسـ 

ذا ما عٌرج المذيع عمى قكؿ مف األقكاؿ .. المغٌني أك صاحب القطعة المكسيقية كا 
ككأٌف السامع . فغالبان ما يككف بالعامية محكالن عف الفصحى كمشٌكىان أٌيما تشكيو

بحاجة إلى ترجمتو مف الفصحى إلى العامية، ذلؾ السامع الذم ما انفٌؾ يسمع 
كشتاف بيف فصحى القرآف كفصحى .. القرآف الكريـ أك نشرات األخبار بالفصحى

مع التأكيد أٌف معظـ ىذه المحطات اإلذاعية ال تيقبؿ عمى إذاعة .. مذيعي األخبار
ككأٌنيا أخذت عمى عاتقيا التعكيض .. األخبار أك األحاديث الثقافية إال فيما ندر

الجئة إلى مستكيات أدنى مف .. عف ليالي الحرب كأياميا (كما تٌدعي)بالفرح 
ف كانت نتيجة ليا .. مستكيات لغة الحرب نفسيا كا 
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كفي ىذا الصدد، ال يستعصي التصنيؼ عمى الباحث عف االستعماؿ المغكم 
فنحف أماـ مكجة عارمة مف االندماج الكٌمي بمغة الناس . في ىذه اإلذاعات

.. في آخر تحميؿ" المكضة"العادييف عمى مختمؼ مستكياتيـ، ىي أشبو بالنيج أك
ذا شئنا اإلنصاؼ قد نستثني بعض الجيكد التي تبذؿ مف أجؿ الحفاظ عمى بقايا  كا 

.. الفصحى في بعض اإلذاعات أك فمكليا في إذاعات أخرل

: اإلذاعة المبنانية الرسمية

مف اإلذاعات التي تحاكؿ المحافظة عمى بقايا العربية الفصحى في لبناف 
اإلذاعة المبنانية الرسمية، كىي التي ظٌمت لمدة طكيمة تقٌدـ برامجيا بمغة فصحى 

لكٌنيا في اآلكنات األخيرة تراجعت عف ىذه الخطة، كالقميؿ مف البرامج ما .. سميمة
نمٌيز في ىذه اإلذاعة صكغيا نشرات األخبار الدائـ .. تبٌقى يبٌث بالفصحى العربية

بمغة عربية سميمة، كىي مف إعداد الدائرة اإلذاعية التابعة لمككالة الكطنية 
غادر كزير الثقافة الدكتكر غساف سبلمة : "كىاؾ أنمكذج مف صكغيا.. لئلعبلـ

بيركت صباح اليكـ متكجيان إلى بكدابست في زيارة رسمية تستمر ثبلثة أياـ تمبية 
لدعكة مف نظيره الينغارم غابكر جكرجي إلجراء مباحثات تتناكؿ العبلقات الثنائية 

بيف البمديف كمناقشة بنكد اإلتفاقية الثقافية التي سيكٌقع عمييا الكزيراف في ختاـ 
كسيككف لمكزير سبلمة سمسمة نشاطات أبرزىا افتتاح المعرض الثقافي .. المباحثات

العربي الذم تنظمو السفارة المبنانية في بكدابست بمشاركة إحدل عشرة دكلة عربية 
مف ضمنيا لبناف كلقاءات مع عدد مف المسؤكليف السياسييف كرجاؿ الفكر 

. ()..."كالثقافة

كىي فصحى جيدة إذا ما قيست بالصكغ الفصيح المتدٌني الذم يشيع في 
 الذم يفترض أف يككف ()"حديث رمضاف"فبرنامج .. بعض النصكص التي تقٌدـ

األكؿ تبلكة اآليات : كٌمو بالفصحى السميمة يتضمف نكعيف مف األداء المغكم



 165 

القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفة بالفصحى التاٌمة، كالثاني أداء يتراكح بيف 
الفصحى كالعامية في اختيار ألفاظو كعدـ تشكيؿ أكاخر الكممات، بؿ تسكينيا 

 الثقافي كاألدبي كالفني، يستميـ ()"مع األحداث"بينما برنامج . بشكؿ دائـ
لكٌنيا فصحى سيمة كغير .. الفصحى في السرد كالمقاءات مع بعض الشخصيات

متقٌعرة كقريبة مف الميجة المحكية، تسكدىا السبلسة تمشيان مع الكضع الثقافي 
المطركح، كمراعاة لمستكل الجميكر الذم يتقٌبؿ الكبلـ المفيكـ بسرعة كالمفظة التي 

نستقبٍؿ في ىذه الحمقو :" اعتاد عمى استعماليا كلكنيا قريبة مف الفصحى، مثبلن 
منيـٍ  (يقترب)كيتقٌرٍب  (الناس)ضيفان عزيزان عمى القمكٍب شىٍغمتيو األدٍب، يحبُّ العالـ 

". (عمميـ)مف حكاياتيـ كشغميـ  (مكضكعاتو)مكاضيعو  (يستقي)كيأخٍذ 

فيي لغة مبٌسطة تحاكؿ أف تجارم أكساط الناس، كمضطرة أف تتراجع عف 
مفردات تترٌدد ".. شغميـ"ك" يأخذ"ك" يتقرب"ك" العالـ"فاستعماؿ .. الفصحى الراقية

كلكف ماذا يضير لك أبرزت في كجييا االستعمالي .. في معجـ الناس اليكمي
الحقيقي السميـ؟ اإلجابة ىنا تفترض أٌف جميكر الناس يستطيع أف يفيـ مقابؿ ىذه 

كبذلؾ نستطيع رفع الناس إلى .. المفردات في الفصحى السميمة مف دكف عناء
ألف تتابع ىذا اليبكط قد يؤدم إلى .. مستكل الفصحى ال ىبكطيا إلى مستكاىـ

ذا ما . كىك أمر حاصؿ في مختمؼ اإلذاعات المبنانية.. فقداف الفصحى كمٌيان  كا 
تابعناه في اإلذاعة المبنانية نقع عمى ىذه الحالة في كثير مف البرامج األخرل التي 

الذم يقٌدـ بالميجة المحكية " أرضنا الطيبة"تؤٌدل بالعامية الخالصة، مثؿ برنامج 
الذم يعتمد العامية كٌميان كالحجة في ذلؾ أٌنو " لبناف كاإلعمار"المبنانية كبرنامج 

 ..يجرم لقاءات كحكارات مع المكاطنيف ككفؽ ليجاتيـ كأماكف تكاجدىـ

رمضاف "ك" كتاب في الضكء"ك" مكاقؼ الخالديف"بينما نجد برامج مثؿ 
تعتمد الفصحى الخالصة أساسان في األداء ألٌنيا برامج ثقافية تعني " األجداد

.. قطاعات معينة مف الجميكر



 166 

عمى أٌف اإلذاعة المبنانية الرسمية اتجيت في السنكات األخيرة إلى أف تجارم 
بقية اإلذاعات كتقٌدـ البرامج قريبان مف أساليبيا بغية اإلستجابة ألكضاع الجميكر 
الذم بدأ يتمٌمس فقرىا في نكاح كثيرة بالنسبة لسكاىا، األمر الذم استدعى إعادة 

النظر في شبكة برامجيا التي أخذت تميؿ إلى األداء بالعامية مع احتفاظيا 
بالفصحى في البرامج اإلخبارية ال سٌيما تمؾ التي تصكغيا الككالة الكطنية 

كىذا الميؿ ينطمؽ مف تبسيط المغة إلى حٌد العامية كال يستثني مف ذلؾ .. لؤلنباء
المقاببلت اإلذاعية كالتقارير المصكرة كالحكارات مع المسؤكليف حتى الرسمييف 

، الذم يحكم فقرات منٌكعة، ال سٌيما ()"مشكار"كقد نجد في برامج مثؿ .. ()منيـ
ببل "ففقرة . الرياضة أحاديث كمقاببلت مطٌكلة بالعامية، أك المسٌكنة أكاخر الكممات

تحض الشباب عمى عدـ التدخيف، يتحدث مقٌدميا كىك يسير عمى قدميو " تبغ
بينما يتحدث أحد .. داخؿ محٌطة البٌث، بفصحى المثقفيف، كبشكؿ كعظي خالص

بعامية  (حساف الغضباف أحد المسؤكليف في االتحادات الرياضية)الضيكؼ
كتجرم المقاببلت في فقرات البرنامج مع الفتياف كالشباب كمسؤكلي .. خالصة

الفرؽ الرياضية كاألندية كالجمعيات بميجة عامية خالصة تراعي أكضاع 
.. المتحدثيف، كؿ ينطؽ بيا بحسب منطقتو

: اإلذاعات غير الرسمية

أٌما بقية اإلذاعات غير الرسمية كالعاممة عمى األراضي المبنانية بمكجب 
تراخيص رسمية، فعمى الرغـ مف كثرتيا، فإٌنيا تعتمد اعتمادان كمٌيان عمى العامية إال 
في بعض االستثناءات في بعض اإلذاعات التي تبٌث نشرات إخبارية بالفصحى، 
: كيمكف استنتاج المبلحظات التالية حكؿ استعماؿ المغة العربية في ىذه اإلذاعات

، كىي محاكلة لمخركج بالمغة مف االقتراب من التبسيط وخمق لغة ميّسرة -1
التقٌعر كالغريب مف األلفاظ لمدخكؿ إلى عالـ لغكم جديد قكامو المفظة المفيكمة 

كىك أداء يخمط بيف العامية كالفصحى، بتفصيح بعض .. بسرعة مف السامع
لباس الفصحى حٌمة جديدة مف الصكغ ييبط بو إلى األداء السيؿ، كىك  العامٌي كا 
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بذلؾ يضفي عمى المغة دنيا جديدة قائمة عمى انتقاء المفظة ككضعيا في سياؽ 
ك " صكت الشعب"كىذا ما نجده في إذاعات مثؿ .. حسف السبؾ متيف العبارة

. ، ال سٌيما في البرامج اإلخبارية"صكت الشرؽ"ك" صكت لبناف"

المكاطف " مثؿ برنامج برامج بالفصحى التاّمة،نجد في ىذه اإلذاعات  -2
صكت " في إذاعة ()"عمى طريقتي"، ك"صكت الشعب" في إذاعة ()"كالقانكف
، باإلضافة إلى البرامج اإلخبارية مف نشرات كمكجزات، كىي فصحى تصؿ "لبناف

برنامجان خاصان لتعميـ المغة " صكت الشعب"كتفرد .. إلى القمة في األداء أحيانان 
 ..العربية ال سٌيما األخطاء الشائعة كالنحك كالصرؼ

.. نزعة نظرية لمتمّس  بأصول العربية مضمونًا وشكالً تسكد بعض اإلذاعات  -3
كقد تككف بعض المضاميف التكجييية الكطنية كالقكمية كاإلنسانية مكجكدة بكثافة، 
إال أٌف األداء، أم الشكؿ، يعٌكؿ كثيران عمى العامية، كتكاد معظـ البرامج أف تككف 

ـٌ مثبلن في إذاعة .. بيا حيث نرل فييا تكجيان كطنيان " صكت الشعب"كىذا ما يت
كحرصان عمى التراث، ال سٌيما في ميداف الغناء كالحفاظ عمى المغة، لكنيا في 

 ".لغة الشعب"الكاقع تقٌدـ معظـ برامجيا بعامٌية خالصة اقترابان مف 

 أف تحافظ عمى المغة الفصحى كتبتعد مف العامية اإلذاعات الدينيةتحاكؿ  -4
. بقدر اإلمكاف، مع األخذ بالحسباف بعض الفركقات كالتنٌكع في المجكء إلى العامية

الناطقة باسـ دار الفتكل في لبناف، كالعاممة عمى نشر " إذاعة القرآف الكريـ"فػ
اإلسبلـ كثقافتو كتعاليمو تبٌث برامجيا بالمغة العربية الفصحى التاٌمة، مثؿ برنامج 

حتى اإلعبلنات فييا .. ()"مجالس النبٌكة" ك()"أقكاؿ جامعة" ك()"الكممة الطيبة"
كىي عمى العمكـ أكثر اإلذاعات . تذاع أحيانان بالفصحى باإلضافة إلى العامية

 ..أىمية في تبٌنييا الفصحى الخالصة
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مف اإلذاعات الدينية الممتزمة أيضان بالفصحى " صكت المحبة"كتعٌد إذاعة 
كىي محطة تبٌث التعاليـ المسيحية، تيؤٌدل برامجيا الدينية ال .. في بعض برامجيا

بينما تنتقؿ إلى .. سيما التراتيؿ كالقداديس كاالحتفاالت بالمغة العربية الفصحى
: كىي تفسح في المجاؿ إلى لغات أخرل تبٌث بيا.. العامية في غير ىذه البرامج

كغيرىا .. كالفرنسية كاإلنكميزية كاألرمنية كالسريانية كاليكنانية كالبلتينية كالسيرالنكية
.. مف المغات المتكاجدة في لبناف

الدينية اإلسبلمية بتقديـ برامجيا بأداء " صكت المشاريع"بينما تقـك إذاعة 
 ()"السيرة النبكية العطرة"يراعي الفصحى في المكضكعات الدينية، مثؿ برنامج 

بينما تستعمؿ .. ()"العقيدة األشعرية" ك()"قصص األنبياء" ك()"ممفات شائكة"ك
العامية في ما عدا ذلؾ كٌمو ال سٌيما في التقديـ كالبرامج غير الدينية كالرياضة 

عبلناتيا بالعامية أيضان .. مثبلن  .. كا 

اإلسبلمية، نمتقي أيضان بيذا التنٌكع في األداء المغكم، " البشائر"كفي إذاعة 
لينتيي في .. ينتقؿ بيف الفصحى كالعامية، كيخمط بينيما في برنامج كاحد أحيانان 

مف أمثمة ذلؾ ما نسمعو مف .. كثير مف األحياف إلى لغة المثقفيف أك الصالكنات
دركس لؤلـ :" الذم ييقدـ لو بعبارة فصيحة ىي ()"صانعة األجياؿ"نسؽ برنامج 

كقد جاء عمى لساف الشخصية ". كالمعممة لتحقيؽ الظركؼ التربكية المبلئمة
عمى :" المستضافة األستاذ سمطاف ناصر الديف العبارات التالية، نكردىا كما قيمت

كىنا يأتي دكٍر . المجتمع تغييٍر سمكٍؾ ىذا اإلنساٍف مٍف السمبٍي إلى اإليجابيٍ 
ـٍ ًكٍممىٍو زغيرةٍ . المؤسساٍت اإلجتماعيٍو كٍي تحدثى فيو تغييران كيكتسٍب القيـٍ  . القي

". ثبلٍث حركٍؼ لكٍف فييا كتيٍر مف األفكار

المغة العامية "أو " بالمغة المبنانية"تشيع في بعض ىذه اإلذاعات ما يسمى  -5
كىي عمى تكٌحدىا، إال .. كىي األبرز في األداء اإلعبلمي في لبناف.. "المبنانية
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كىي تكتسب .. الميجات المناطقية المبنانيةأٌنيا تحمؿ في داخميا تنٌكعان يراعي 
خطكرتيا مف أف بعض المٌدعيف إصبلح العربية يقترحكنيا أسمكبان كبلميان مبلئمان 

إذان ىي .. كما يٌدعكف" لمقكمية المبنانية"كيجعمكف منيا لغة خاصة .. حياة العصر
تحمؿ مشركعان مضادان لمعربية الفصحى كأنصارىا الذيف ال يعرفكف مدل خطكرة 
ىذه الدعكة مف الذيف يتمٌسككف بالعركبة نظريان كييككف بالمغة إلى العامية دكف 

يستجيبكف ليذا الداعي تمشيان مع السكؽ .. تدبير أك تخطيط كمف غير عمـ بيـ
، الذم ()"أليك ستي: "فمف البرامج التي تذاع تطبيقان لذلؾ.. اإلعبلمي الرائج

 الذم ()"شكاكل الناس"يتنٌكب في أدائو ليجة مناطقية تعكد إلى مقٌدمو، كبرنامج 
. ىك خميط مف الميجات المبنانية المتعٌددة

حيث تغطي العامية مجمؿ برامجيا، " لبناف الحرٌ "كىي طريقة تمتزميا إذاعة 
بينما تذاع نشرة األخبار كمكجزاتيا كمبلحقيا بالميجات المحكية أك بفصحى 

مبسطة ىي أقرب إلى لغة المثقفيف كالصالكنات، التي تؤدل دكف تحريؾ أكاخر 
، كىك الذم يعتمد الميجة ()"كؿ يـك كانتك بخير: "كمف برامجيا.. الكممات

 الذم ()"خبرٌية كغنٌية"ك " ضحؾ كلعب كجد كحب"المبنانية، كمثمو برنامج 
مكاطنيف " مرحبا عمى اليكا"بينما يستقبؿ برنامج .. ()يستخدـ الميجة الكسركانية

.. مف جميع المناطؽ بحسب ليجاتيـ المختمفة المبنانية كالمختمطة بمغات أجنبية

إذاعة صكت " كأف تقدـ مثبلن وقد تمزج ىذه اإلذاعات الفصحى بالعامية -6
 الذم يستضيؼ شخصيات رفيعة المستكل في ()"صالكف السبت"برنامج " لبناف

يمٌيد لو بمقٌدمة بالفصحى تعٌرؼ بالمضاؼ كمف .. السياسة كالفكر كاألدب كالثقافة
لبناف الحٌر "ككأٍف تبٌث إذاعة .. ثـ يعكد الحكار ليأخذ سبيمو إلى العامية بعد ذلؾ

برامجيا بالفصحى الممزكجة بميجات الشماؿ المبناني في " إذاعة إىدف"أك " المكحد
نشرات األخبار كمكجزاتيا، لكنيا مف ناحية أخرل تعتمد المحكية في مجمؿ 
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إٌف إنساف العصر يفضؿ االستماع إلى : كذلؾ كٌمو انطبلقان مف المقكلة.. برامجيا
تعالكا يا "ككأٌف ىذا اإلنساف ال يقبؿ أف يسمع عبارة .. ()المغة التي يتكمـ بيا

". تعكا يا زغار:"كيفضؿ أف يسمعيا ىكذا" صغار

إذ ينطمؽ .. كىي خطة تيتٌبع في اإلعبلـ اإلذاعي المسمكع كالمرئي كالفضائي
إٌنيا لغة مٌيتة تدفعنا : " اإلذاعييف مف القكؿ بمكت المغة العربيةاإلعبلمييفبعض 

إلى الفخر في استعماؿ المغة الميٌسرة، مع االعتراض عمى ىذه التسمية، كتفضؿ 
المغة المبنانية بدالن منيا، كبالتالي تعميـ ىذه المغة ألنيا تحمؿ جذكرنا بدالن مف 

كال كجكد لمفصحى أساسان في قكاميسنا اإلذاعية كال نحف نعترؼ . الفصحى
ـٌ إجياضيا منذ زمف بعيد، كلـ يبؽ منيا غير ذكريات . بانييارىا لقد ت
. ()"الجاىمية

 بمغت اإلنكسارات المغكية مف قبؿ البعض في اإلذاعات الحدٌ فإلى ىذا 
المبنانية، كىي ىرب مف المشكمة الرئيسة في مكاجية تحٌديات العصر ال سٌيما 
لغكيان، كبالتالي رككف إلى منطمقات أثبتت فشميا عمى أقبلـ المبدعيف بالفصحى 
كفي الجامعة المبنانية التي ترفض إلى اآلف إدخاؿ العامية، ميما كاف مصدرىا، 

.. إلى برامجيا كمناىجيا

: المغة العربية في اإلذاعات المرئية

: تشابو المرئي والمسموع لغوياً 

 أٌم جديد ، العاممة عمى األراضي المبنانية،نجد في اإلذاعات المرئيةال 
لكٌف المبلحظة الميمة في ىذا . يضاؼ إلى أساليب األداء المغكم في المسمكعة

المجاؿ أٌف ىذه اإلذاعات المرئية تستقطب القسـ األكبر مف الجميكر المبناني، 
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األمر الذم يقٌكييا كيضعؼ المسمكعة، ال سٌيما بعد تعميـ آالتيا ككثرة تداكليا مف 
.. المكاطنيف الذيف يشاىدكنيا في بيكتيـ كمراكز أعماليـ ككسائط نقميـ الطكيؿ

فنشرات األخبار .. كما كجدناه في المسمكع يكازيو أك يقابمو لغكيان في المرئي
فصحى ..  تستقي مف المعيف نفسووموجزاتيا ومالحقيا وتقاريرىا المصورة

التقارير ) كأخرل بيف لغة المثقفيف كالعامية في الريبكرتاجات،مبٌسطة في األخبار
كلقد حافظت ىذه المحطات عمى الفصحى في ىذا الجانب، كما . (المصٌكرة

حافظت عمييا في جكانب أخرل في برامج األفبلـ الكثائقية أك مقٌدمات بعض 
.. لتعكد العامية فيما عدا ذلؾ مغٌطية معظـ ما يبٌث مف المحطات.. البرامج

 الترجمات التي تكتب عمى الشاشاتكما نرل ىذه الفصحى أيضان في 
كىي ال تخمك مف األخطاء المغكية المكٌزعة .. لمبرامج كاألفبلـ السينمائية األجنبية

كال تزاؿ . عمى القكاعد كاإلمبلء كركاكة العبارة كقربيا مف العامية في أحياف كثيرة
" لـ يأتي"ك" الكف"ك" ىاذا"ك" إليكي"ك" رأيت أبكؾ"ك " أف يذىبكف"كممات مثؿ 

كىك ما يحصؿ أيضان .. إلخ ترسـ عمى ىذه الشاشات بكثرة"... رأيت العاممكف"ك
في قراءة نشرات األخبار أيضان حيث يضطر المذيع إلى المجكء إلى لغة المثقفيف 
غير المحٌركة األكاخر، أك يمفظ الكممات بطريقة مغايرة كما كضعت في األساس 

، كًبنية أك بينية كاليضـ "رىًكبى "ك " رىكىبى "ك " يرئس"ك " يرأس"كما ىك األمر في 
كالخطأ في استعماؿ األسماء الخمسة " كانكا المبنانيكف"ك.. كاليدـ كالقٌكة كالكٌكة
كالخمط بيف ىمزتٌي .. كاستعماؿ جمع المذكر الٌسالـ (الذم، التي)كاإلسـ المكصكؿ
كيشمؿ ىذا األداء الخاطئ مجمؿ األخطاء النحكية التي تترٌكز في . القطع كالكصؿ

كيشكؿ التبسيط . إلخ...كاألمر نفسو لممفعكؿ بو كالمبتدأ.. نصب الفاعؿ أك جٌره
لمفصحى ىاجسان رئيسان لدل مف يصكغ األخبار فتتمٌكف منو العامية كيخرج كبلمو 

.. في منزلة كسط بيف العامية كالفصحى
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كىي . كالجدير بالذكر أٌف ىناؾ محطات عديدة تبٌث برامجيا مف لبناف
.. تتشابو في أدائيا المغكم

ذا كاف الشكؿ المغكم تعبيران في أكثر األحياف عف المضاميف التي تقٌدـ،  كا 
 تعطينا فكرة عف ،فإٌف نظرة سريعة إلى البرامج التي تقٌدـ في اإلذاعات المرئية
 برسـ أٌمة ىي في ،ىشاشة المحتكل إلعبلـ يجرم بٌثو في القرف الكاحد كالعشريف

 يقتضي منيا الكقكؼ جٌديان لمتفكير ،قيد النيكض كتكاجييا مشكبلت مصيرية حاٌدة
في مسائميا المعٌقدة، خصكصان البرامج التكجييية التي تكاد تخمك منيا الكثير مف 

كاقترابان مف العممية ينبغي ذكر العديد مف .. محطات البٌث المرئي ال سيما الفضائي
البرامج الجٌدية التي تتضٌمف إفادة ما، خصكصان تمؾ الحكارية التي تستضيؼ 
شخصيات مختمفة االختصاص أك التي تستفتي رأم الجميكر كتستمع إلى 

لكٌف ىذه العممية يجب أال تنسينا أٌف ىذه البرامج، عمى الرغـ مف .. مبلحظاتو
جٌديتيا، فيي تؤٌدل بعامية خالصة كبميجات متنٌكعة منتشرة عمى معظـ األراضي 

. المبنانية

: بعض المرئيات في لبنان

كيمكف أف يحصي الباحث عدد ىذه المحطات المرئية التي تناقص كثيران مف 
فباإلضافة إلى إذاعة لبناف المرئية الرسمية ىناؾ .. الثمانينات إلى يكمنا ىذا

 MTV كمٌر تمفزيكف كالمشرؽ، C33 ك LBCIالمؤسسة المبنانية لئلرساؿ 
 كالشبكة ICN، كالمنار كالشبكة المستقمة لئلعبلـ Télé lumièreكالمستقبؿ ك

 كالشبكة CVN كشبكة NTV ككيميكيا كالتمفزيكف الجديد NBNالكطنية لئلرساؿ 
كالفيحاء  (طرابمس)، كتمفزيكف السبلـ Antenne Plus ك IBCالمستقمة لئلرساؿ 

ك  (البقاع)T23ك  (البقاع)BTCك (الشماؿ)كتمفزيكف إىدف (الشماؿ)
CND(البقاع)  (البقاع)كتمفزيكف البقاع  (البقاع) كتمفزيكف بعمبؾ 2000كتمفزيكف 
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باإلضافة إلى العشرات مف المحطات .. (الجنكب)كلبناف العربي  (الجنكب)كأليسار 
المرئية التي أقفمت لعدـ حيازتيا عمى ترخيص رسمي بمكجب مكاصفات معينة أك 

.. لعدـ قدرتيا عمى االستمرار

: المغة في اإلذاعة المرئية الرسمية

أف يتماشى مع إرادة " تمفزيكف لبناف"مف بيف ىذه اإلذاعات المرئية يحاكؿ 
كقد اضطر إلى التكقؼ لمدة مف الزمف .. السمطة المبنانية فيعكس كثيران مف جكانبيا

 عمى مكاكبة التطكرات الجديدة في قدرتو المالي فيو كعدـ ()بسبب العجز
إال أٌنو يبدك حريصان عمى المغة العربية السميمة في برامج .. اإلعبلـ عمكمان 

كيحاكؿ في ىذه أف يعرض .. إال أٌف معظـ برامجو األخرل ىي بالعامية.. األخبار
" تمارا"التاريخية كسكاىا مثؿ مسمسؿ : بعض البرامج القديمة، ال سٌيما التمثيمية منيا

الذم يؤٌدل بفصحى المثقفيف التي ال تخمك بدكرىا مف األخطاء المغكية في الصرؼ 
كالنحك كضعؼ العبارة كاستبداؿ الفصيح السميـ بأقٌؿ فصاحة اقترابان مف أجكاء 

.. العامية

كالمتأمؿ في سمسمة البرامج التي أذيعت كتذاع مف تمفزيكف لبناف، يجد أٌنيا 
كلنتأمؿ بعض أسماء ىذه البرامج المكٌزعة عمى .. ال تعير لمفصحى أم اىتماـ

زراع "ك" تعيش كتاكؿ غيرا"ك" ريرطؽ "، كالفكاىة "المعممة كاألستاذ: "التمثيميات
، لنجد أٌنيا "مٌسيكـ بالخير"ك" اإلربعا بنص الجمعة"ك" خميؾ عالخط"ك" يمبل زراع

كميا تبٌث بالعامية أسكة باإلذاعات المرئية األخرل، كىي عامية مبتذلة أحيانان 
ف تضٌمنت مقاطع مدسكسة  تختار المفظة األكثر سكقية إلثارة الضحؾ، حتى كا 

بالفصحى فإٌنيا تؤدل بشكؿ مشٌكه بغية الميك كالضحؾ، فبل يدرم المشاىد 
باإلضافة إلى برامج .. أيضحؾ مف المغة الفصحى أـ مف الشخصية المقٌمدة

التي تقٌدـ أيضان ".. أياـ كناس"ك" قضايا كمشاكير"ك" صبحية"المقاببلت مثؿ 
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كما نبلحظ إمعانان بالمجكء إلى .. بالميجات المحمية تبعان لمف تجرل المقابمة معو
 لئلشارة ()"صباحك"يصبح " صبحية"فمثبلن .. العامية حتى في عناكيف البرامج

 ...كسمسمة أسماء البرامج الكاردة أعبله كٌميا بالعامية". صباح الخير"إلى 

: العامية لغة اإلذاعات المرئية

ذا أمعف مراقب المغة العربية النظر في ىذه اإلذاعات المرئية يجد أٌنيا  كا 
.. غير معنٌية بأزمة التعبير، أك أٌنيا تخطت عقدة المشاكؿ المغكية في اإلعبلـ

بحيث تغدك المشكمة محصكرة ال في المغة نفسيا كمغة قكـ أك لغة مقٌدسة أك لغة 
ـٌ التخاطب بيا عمى .. تفكير أك حضارة أك شخصية بؿ في ابتكار لغة جديدة يت

مقصكد خرج مف دائرة " فمتاف لغكم"كىك ما يمٌيد لمحديث عف .. غير صعيد
 ،LBCIالعفكية إلى دائرة التخطيط، بدأتو أكبر مؤسسة إذاعية مرئية في لبناف ىي 

الناطقة منذ تأسيسيا باسـ القكات المبنانية التي ترأسيا بشير الجمٌيؿ، ككاف ينيج 
نيجان خاصان في خطابو المغكم ىك العامية، حتى بعد أف أصبح رئيسان لمجميكرية 

جديدان يكٌرس مرحمة مف عدـ النقاش حكؿ العامية " فتحان  "ىذاالمبنانية، فكاف عممو 
كالفصحى، كيشير إلى بدء نجاح الدعكة إلى تبٌني العامية في اإلعبلـ الرسمي 

.. كسكاه

إٌف انطبلقتيا المعٌدة سابقان ..  بقٌكة في ترسيخ ىذا النيجLBCIكلقد أسيمت 
كالمدركسة بإتقاف كتفٌكقيا في مجاؿ اإلعبلـ بفضؿ استعماليا لمتقنيات الحديثة 

، قد أسيـ إلى حٌد بعيد في (كأجانبلبنانييف )كغناىا كدعـ الكثير مف المتمٌكليف ليا
جعميا قطبان رئيسان تحتذم حذكه الكثير مف المحطات اإلذاعية مسمكعة كمرئية 

ـى :" فكاف ىذا النيج يتمثؿ بالقكؿ.. كفضائية إذا كنت أتكجو إلى جميكر لبناف، فىًم
. ()"ال أستعمؿ األخبار بالمغة المبنانية؟ لماذا أستعمؿ المغة العربية؟
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كىذه المشكمة المغكية اإلذاعية تتخطى أحيانان لبناف لتصؿ إلى المثاؿ الذم 
 بما تشٌكمو مف ثقؿ عربي في أمكر ،مصريحضر دائمان أماـ العرب أجمعيف كىك 

ذلؾ أف العامية المصرية غزت البيكت العربية منذ زمف، في السينما . عديدة
كالتمفزيكف ككسائؿ اإلعبلـ المسمكعة كالمرئية كٌميا، كغدت مثاالن كحٌجة ألقطار 

كيبدك أٌف لبناف، بمد التكاصؿ األكؿ مع .. عربية كثيرة اقتدت بيا في ىذا المجاؿ
مصر، كاف سٌباقان إلى تبٌني الخطاب اإلذاعي المصرم أم تبٌني الميجات المحمية 

. في اإلذاعة

، تجد الكثير مف البرامج تقٌدـ بشكؿ ممٌيز عف سكاىا، مف حيث LBCفي الػ
كىك أمر يسمح ليا بتمرير ما تريده عمى .. التجييز كالتقنية كالتكمفة كالنكعية

.. الجميكر الكاسع، ليس في لبناف كحسب بؿ في خارجو أيضان 

كمعظـ البرامج فييا تشٌكؿ ىرمان، قٌمتو الدقيقة نشرة األخبار التي تقٌدـ بعربية 
فصحى تتراكح بيف السميمة كالمسٌكنة أكاخر الكممات، كأٌما المسافة الممتدة ما بيف 

القاعدة كالقمة فيي عاٌمية متنٌكعة بحسب الميجات المبنانية، تمتزج بيا أحيانان 
 ()"الممٌيزكف"فمثبلن ىناؾ برنامج .. بعض المقاطع بالفصحى تبعان لممكقؼ
الذم يفترض أف يككف كٌمو " سكؽ عكاظ"المؤلؼ مف عدة فقرات، مف ضمنيا 

كالعجيب في ىذا البرنامج أٌنؾ تجد المتبارييف ينشداف الشعر . بالفصحى
كاألكثر غرابة .. بالفصحى، بينما مقٌدمة البرنامج تتٌكجو إلييما بالعامية الخالصة

مف ذلؾ أٌف لجنة التحكيـ المؤلفة مف ثبلثة أساتذة جامعييف مختٌصيف بالمغة 
العربية كآدابيا يناقشكف المتباريف كيصدركف أحكاميـ كتعميقاتيـ بالعامية الخالصة 

 بالفصحى مف البداية حتى دكرهمحمد أبك عمي يؤدم . أيضان باستثناء كاحد ىك د
يمانو بمغتو .. ()النياية ككأٌف المسألة انتقائية تعكد إلى الشخص نفسو كا 
" فكتبكؿ"حتى أٌف أسئمة مقٌدمة البرنامج في الفقرة التالية التي بعنكاف .. األصيمة
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كيجيبيا .. تسأؿ بفصحى المثقفيف بتسكيف األكاخر كىي تقرأ السؤاؿ في كرقة
.. المتبارياف بالعامية إجماالن كبحسب ما يريداف

بينما تتخذ البرامج األخرل السياؽ نفسو مع مغاالة باستعماؿ العامية 
 يستضيؼ شخصيات مختمفة الذم" ساعة بقرب الحبيب"المبنانية، مف ذلؾ برنامج 

.. المكاقع كاالختصاص السٌيما في الففٌ 

 الذم يتبنى العامية في ()"حكار العمر"كىك ما نجده أيضان في برنامج 
..  األدبي كالفكرم كالسياسيال سٌيمااستقبالو شخصيات ميمة عمى غير صعيد، 

كقد يتخٌممو بعض التقارير المصٌكرة عف الشخصية بمغة فصحى المثقفيف، ييذاع 
بغير صكت مقٌدمة البرنامج التي تصٌر عمى الحديث بالعامية كتتبٌرـ مف أم سائؿ 

.. ()"ىالقد مصٌر تحكي بالفصحى: "بالفصحى كتقكؿ لو

الشاطر " ك()"كبلـ الناس"كقس عمى ذلؾ البرامج األخرل مثؿ 
كىي مف البرامج الحكارية المنٌكعة التي تعتمد عمى المقاببلت سكاء .. ()"يحكي

فييا تكتمؿ ..  عنيا كال حرجفحٌدثأما البرامج التمثيمية .. داخؿ اإلذاعة أك خارجيا
كال .. كال تكاد تستثني كاحدان منيا يؤٌدل بالفصحى.. العامية كالمحميات المبنانية

 Tea"تبتعد برامج األطفاؿ جميعيا مف ىذا النيج سكؼ أختار أنمكذجان مف برنامج 

Time"(كقت الشام)  المعٌد لؤلطفاؿ المعاقيف، كلنتابع الحكار التالي بيف مقٌدـ
حدل المعاقات : يسأليا المقٌدـ كىي تجيب. ()البرنامج كا 

شك بتعممك ىكف؟  -
 ..نحنا منيجي منتعمـ ىكني -

 شك بتمعبك؟ -

 .بنمعب رياضة، كٌؿ شي منمعب -

 ميف ىىٍك؟ -
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 .ىىٍك كٌمف أصحابي -

 ؟.بتدرسكا سكا -

 .مندرس األحرؼ كالحساب ككٌؿ شي -

 بتحبي الدرس؟ -

 .نعـ -

 كيؼ المعممة معؾ؟ -

 .منيحا -

 بتحبييا؟ -

. نعـ -

 صحة الترجمة إلى المغة العربية الفصحى ال سٌيما في LBCكيسٌجؿ لمػ
الشرائط السينمائية الغربية كالمقاببلت مع األجانب كفي البرامج ذات التقارير 

مف ذلؾ الترجمة .. المصٌكرة المترجمة التي تكتب ترجمتيا بالعربية عمى الشاشة
كىك ينتمي إلى قصص الخياؿ العممي، .. Matrixلمشريط السينمائي األميركي 

فقد تمتكم العبارة فتككف عمى . كتتمٌيز ترجمتو بالدقة كربما الصٌحة إال فيما ندر
كما تمتاز بو الترجمة أيضان .. نمط الجممة الغربية تحمؿ شيئان مف العجمة

استعماليا مفردات جديدة متخيمة مناسبة لسياؽ القصص العممي التي تحمؿ 
فيي ترجمة تبتكر .. المشاىد إلى عكالـ جديدة ال مثيؿ ليا في عالمنا العربي

أنت تعرؼ محتكل :"في العبارة التالية" مصفكفة"كربما كانت لفظة .. كممات جديدة
.. () جديدة في لغتنا العربيةDisqueلمداللة عمى اسطكانة الحاسكب " المصفكفة

مف حيث مراعاتيا ترجمة المعنى % 90كالترجمة المكتكبة ىي صحيحة بنسبة 
. كتركيبيا الصرفي كالنحكم كاقتدائيا بأنمكذج الجممة العربية الفصيحة المعركفة
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كمف ىذا القبيؿ يمكف حسباف ترجمة المقابمة التي أجريت مع السفير 
عبر مجمكعة ..  مباشرةLBCاألميركي في لبناف فنسنت باتؿ ككتبت عمى شاشة 

.. مف األسئمة، بدأىا مقٌدـ البرنامج بمدخؿ بالفصحى المسٌكنة أكاخر الكممات
كاستمٌر يسأؿ باإلنكميزية كالترجمة ترسـ عمى الشاشة، بشكؿ صحيح كمقبكؿ كمف 

.. ()دكف أخطاء لغكية

كىي تمؾ .. (المكازية لغكيان )كفي ىذه المحطة تكثر التمثيميات المدبمجة
فيرل المشاىد الممثميف المكسيكييف يحٌرككف . المستعارة مف المغة المكسيكية

شفاىيـ في ناحية، بينما المتكٌمـ بالعربية المتقٌمص دكر ىذه الشخصية أك تمؾ 
كىي مف تراجع أنكاع الكبلـ الفصيح .. يتكٌلى الحكار بالترجمة المنطكقة مباشرة

ليس لتسكيف أكاخر الكممات كحسب، بؿ الختيار الكبلـ مف العامٌي كالفصيح 
لباسو لشفاه ال تنطؽ بو في  كأيضان فشٌك المحف كتكرار الكبلـ كعدـ حيكيتو كا 

 (المدبمجة)كمف أحد المسمسبلت المكسيكية المحٌكلة شفكيان إلى العربية.. األساس
في سياؽ معالجة إحدل .. ()(سينيكرا)" Senore"نختار ىذا المقطع مف 

: المريضات التي تشكك مف آالـ في الرأس
أعطيني مسكران أك بيرة تككف باردة جدان، إف لـ تحضراه سكؼ أحضره  -

. بنفسي
 .أمي، ال تتحٌركي، إجمدم -

 .اعطييا ربما يساعدىا ذلؾ -

 .(الدكتكر)إذىب كاحضر  -

 .(طبيب)لكٌف أمي ال تريد أف يعاينيا  -

 .كلكف مف أيف الماؿ -

 .إٌنيا تتعذب منذ أشير طكيمة، لكف البعض ىنا ال يصٌدقكىا -

 .أشعر بتحٌسف -
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. تمٌردت قميبلن لكٌنيا تناكلت الدكاء -

فعمى الرغـ مف استعماؿ ىذه المغة المتكسطة بيف الفصحى كالعامية، كعمى 
الرغـ مف االلتكاءات التعبيرية كالمغكية الكثيرة التي نجدىا في مثؿ ىذه 

المسمسبلت، فإٌنيا تؤدم دكران ممٌيزان عف البرامج التمثيمية األخرل أك الحكارية التي 
كىي في مكقع تنٌدر ألنيا ال ترضي الذيف يركمكف سماع .. تقٌدـ بالميجة العامية

الكبلـ بالعامية، كما ال ترضي محبٌي المغة الفصحى لتراجعيا عف مستكل 
. الفصحى السميمة

 إذان أنمكذجان لئلذاعات المرئية العاممة في لبناف كفيو تتكٌثؼ LBCتغدك 
بحيث تصؿ إلى .. المبلحظات التي يمكف أف تبدل حكؿ المغة العربية المستعممة

 يحاكؿ تمرير كتابة الذم" لماذا"حٌد اإلزدراء بيا في بعض التقديمات مثؿ برنامج 
العربية بالحرؼ البلتيني عف طريؽ إلباس المكاقؼ لباسان فكاىيان، ينسى معو 
المشاىد حقيقة ما يعرض أمامو مف استيتار بالمغة كاستيانة بيا، حيث يكتب 

النص العربي بالحرؼ البلتيني عمى الشاشة كيترجـ بطريقة ىزلية نتبٌيف منيا مدل 
. التبلعب بمصير المغة العربية

 خصكصان كالشاشات LBCكمف خبلؿ النصكص المقٌدمة عمى شاشة 
األخرل العاممة في لبناف، نجد أٌف ىذه المؤسسات قد ابتكرت أسمكبان جديدان 

لمتعاطي المغكم اإلعبلمي ىك إلى العامية أقرب منو إلى أية فصحى يحاكؿ 
لغة بسيطة كسيمة تعتمد عمى الميجات المبنانية بألكانيا المختمفة .. البعض إظيارىا
كىك ما يعكس مدل الغربة . ()"إلى لبننة النحكم صكغان كنظمان "بطريقة أٌدت 

التي تعيش فييا المغة العربية األصيمة عف أبنائيا الذيف يقفكف شكاىد عمى نحرىا، 
ما ساكتيف متفٌرجيف، بحيث لـ تعد تسأؿ عٌمف يدير ىذه المحطة أك مسيميفإما   كا 
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تمؾ، سكاء أكانت فئة كطنية أـ غير كطنية، طائفية أـ غير طائفية، مسممة أـ 
...  غير مسممة، ممتزمة أـ غير ممتزمة

، فإٌف دائرة التجٌني عمى العربية تتسع يكمان بعد التمفزيون الرسميفابتداء مف 
فما نراه عمى شاشة إذاعة لبناف المرئية الرسمية قد يعطي فكرة كاضحة عف . يكـ

، الكممة التي مف المفترض أف ()"صباحك"كمف خبلؿ برنامج .. حاؿ العربية
كىي مكتكبة بالفصحى التي .. ىناؾ فقرة عناكيف الصحؼ".. صباح الخير"تككف 

كىي ليست ارتجالية إلى الحٌد البعيد، نجد .. يصاغ بيا عادة اإلعبلـ المكتكب
كيأخذؾ العجب .. مقٌدـ البرنامج يقرأ ىذه العناكيف بمغة مسٌكنة أكاخر الكممات

أك كما يحمك لمبعض " تمفزيون المستقبل"عندما تشاىد برنامجان، مثبلن، عمى شاشة 
، يقكـ أساسان عمى استقباؿ ()، يقٌدمو شاعر معركؼ"FUTURE"أف يسميو 

.. شخصيات ممٌيزة في حقكؿ الفكر كاألدب كالثقافة كالنبكغ في المجاالت األخرل
، ()يأخذؾ العجب عندما يستيؿ بمقدمة بالفصحى الخالصة تعٌرؼ بالضيؼ

كفجأة ينتقؿ الحكار إلى العامية المبنانية، فيمقي بأسئمتو مف بداية البرنامج إلى 
 ..نيايتو بيا، بينما يجيب صاحب السمٌك الممكي عمى اإلجابة بفصحى المثقفيف

، عمى الشاشة نفسيا، كىك برنامج ألعاب ()"ٍق كبيرمٌص أي "بينما تجد برنامج 
كأحاجي، يعرض بطريقة بيمكانية كبعامية لبنانية خالصة، مع العمـ أف البرنامج 

.. يستضيؼ مشتركيف غير لبنانييف

، تحاكؿ أف تقترب كثيران مف الفصحى "المنار"إال أف محطة تمفزيكف 
فالمراقب بٌث .. كىك ما اختطتو لنفسيا منذ إنشائيا.. الصحيحة في معظـ برامجيا

ىذه اإلذاعة المرئية يبلحظ التزاـ مقٌدمي البرامج بالفصحى إال فيما ندر ككفؽ 
كىي التي .. كتكاد تككف المحطة الكحيدة األكثر إلتزامان بالعربية.. حاالت خاصة

أخذت عمى عاتقيا الحفاظ عمى القيـ الدينية كالحضارية كالكطنية كالقكمية، مف 
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 كالمضٌي في العربخبلؿ ما تقٌدمو مف برامج تسعى فييا إلى إنارة ما أظمـ في ليؿ 
.. ال سٌيما في مقارعتيا لؤلعداء.. حمؿ الراية اإلسبلمية المضيئة في ىذا الزمف

: يجد مدل جٌدية التزاميا بكؿ ما يذاع منيا" المنار"كالمراقب محطة 

تجعؿ الحفاظ عمى المغة العربية السميمة ميمة دينية .. فيي ممتزمة دينيان  -1
. بحسب كصايا القرآف الكريـ

كفي .. معظـ برامجيا إخبارية كتمييا الحكارية كبعدىا التقارير المصكرة -2
 ..ىذا كٌمو ثمة إلتزاـ بالفصحى

يمتاز مؤٌدك البرامج بسبلمة النطؽ كاتقاف قكاعد المغة العربية كمعرفة  -3
 ..جمالياتيا

ىي محطة مقاكمة لئلحتبلؿ تجعؿ مف ميٌماتيا أيضان مقاكمة أٌم إسفاؼ  -4
 ..بالمغة العربية

كما فييا برامج ثقافية كثيرة كمتنٌكعة .. فييا برامج منٌكعة لمكبار كالصغار -5
حتى برامج الصغار ال تخرج عف ىذا .. ال تخرج فييا عف التزاميا

، كىك برنامج إخبارم لؤلطفاؿ يقٌدـ "المنار الصغير"فبرنامج .. النطاؽ
 ..كلو دكر تعميمي ييدؼ لمتنشئة السممية.. بالفصحى الخالصة

تتميز أيضان بكثرة البرامج الدينية التي تذاع بالفصحى الخالصة  -6
كغير ... ()"ف كالقمـ" ك()"نداء الصبلة"، ك()"الديف كالحياة:"مثؿ

ذلؾ مف البرامج العديدة التي يحرص القائمكف عمى تقديميا برصانة، ال 
، كىك معٌد "الصغار... ()آلك"سٌيما تمؾ التي تتكٌجو إلى األطفاؿ مثؿ 

مكاىب المنار "بطريقة تعميمية تمٌكف الصغار مف المغة العربية، ك
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، مف أجؿ تنمية قدرات األطفاؿ في المجاالت االبداعية "الصغير
، برنامج دمى يؤدل "في سٌمتي حكايتي"الشعر كالرسـ كالقراءة، ك: المختمفة

بالفصحى لؤلطفاؿ في تقديـ قصة مف ركائع األدب العالمي لمطفكلة 
كما يبلحظ المراقب ليذه اإلذاعة المرئية نكعان آخر مف البرامج .. تمثيميان 

" حديث الساعة"كما في برامج مثؿ .. التي تتداخؿ فييا الفصحى كالعامية
، كيمكف رصد أحد "لبناف صدل المقاكمة"ك" صامدكف"، ك"الكجو اآلخر"ك

البرامج اإلخبارية التي أذيعت مف ىذه الشاشة لتبياف مدل االلتزاـ 
 :بالفصحى، نرٌكز فيو عمى السقطات النادرة جدان 

كىك عبارة عف .  كؿ ليمة()"أنباء كآراء"حمقة مف برنامج " المنار"تقدـ 
نشرة أخبار معٌززة بالتقارير المصٌكرة كاآلراء التي يستضاؼ أصحابيا مباشرة عمى 

فرنسا كألمانيا :"في ىذه الحمقة عرض عمى الشاشة خبر بيذا الصكغ.. اليكاء
، كليس "ماضية"، فينبغي استعماؿ "كركسيا ماضكف في منع كقكع الحرب

، عدـ تحريؾ التقاريركالغالب عمى األداء المغكم لممذيع كعمى لغة ". ماضكف"
:" تقريبان، يقكؿ مقٌدـ البرنامج% 50أكاخر الكممات كاالكتفاء بالتسكيف بنسبة 

". اغتالٍت قكاٍت االحتبلٍؿ الناشٍط في حركٍة حماٍس عماٍد مبركؾٍ 

%. 60، بنسبة 1441عدـ قراءة األرقاـ بمغة عربية سميمة، مثبلن القرار  -

إٌف لدل المفتشيف :" بعض األخطاء النحكية مثبلن كردت ىذه العبارة -
شيد :"، كما كردت عبارة"الفكرةى نفسىيا:"، بينما الصحيح"الفكرةي نفسييا

. (التقرير المقدـ عف الحجٌ ):حافمةن "كالصحيح " ساعاتو حافمةو 

كيعتبر " أنمكذج"كالصحيح " نمكذج:" األخطاء الشائعة مثؿ ضكركد بع -
". يحسب"كالصحيح 
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مثؿ :  في حركة بعض األلفاظ، كىك ما يغٌير معناىاالتفريؽعدـ  -
ماعية ماعية كالجي . الجى

: المغة العربية في الفضائيات المبنانية

: الدور المغوي اإليجابي

ال تختمؼ مشكمة المغة العربية في البٌث اإلذاعي المرئي كالمسمكع في لبناف 
ف كاف الناس قد تكٌسمكا خيران في بدايات ىذا .. عنيا في الفضائيات المبنانية كا 

            البٌث بالمغة العربية الفصحى في العاـ ألؼ كتسعمئة ككاحد كتسعيف
، فإٌنيـ اليكـ باتكا يركف في فضائياتيـ ما يركنو "كابؿ فيزيكف"مع إنشاء  (1991)

في البٌث اإلذاعي األرضي مف تدىكر المغة العربية الفصحى باتجاه العامية 
. الشديدة المحٌمية

كلقد كاف االنطباع األكؿ عف ىذه الفضائيات أٌنيا بدأت تجمع العرب في 
بكتقة كاحدة حكؿ فصحاىـ، كأٌنيا تؤدم دكران لـ تؤٌده األنظمة العربية مجمكعة في 
ـٌ شمؿ العرب كتحقيؽ كحدتيـ كالتعٌرؼ إلى أساليب حياتيـ كطرؽ تفكيرىـ كآخر  ل

فقد رأكا كٌؿ ذلؾ ..  التي يعتٌزكف بياكقيميـمستجداتيـ كنظاميـ الثقافي المشترؾ 
.. يبٌث بمغتيـ القكمية السميمة

: من اإليجابي المغوي إلى السمبي

كعادت األمكر .. لكٌف ذلؾ سرعاف ما تبٌدؿ أماـ المتغيرات الدكلية كالمحمية
كٌميا إلى محمٌياتيا تستمد منيا مكاٌدىا اإلعبلمية كتتنافس في جكدة برامجيا 

ذا كانت بدايات بٌث كابؿ فيزيكف بالقكؿ.. المستقاة مف كاقعيا شك بٌدؾ، ساعة :"كا 
كؿ ما تريد كساعة تريد كأنى شئت "أم " ما بٌدؾ، كيف ما بٌدؾ، كيؼ ما بٌدؾ؟
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، فإٌف ذلؾ كاف فاتحة جديدة الستعماؿ المحكية المبنانية في ()"ككيفما شئت
حيث بدأ االنفبلت باتجاه العامية كباتجاه البرامج البعيدة مف ىمـك .. الفضائيات

العرب كمشكبلتيـ ال سٌيما المغكية كالقريبة مف الميك كالتسمية كجذب المشاىديف 
تدمير المغة "إلييا، دكف أف يككف ليا ىدؼ سكل إفراغ المادة مف محتكاىا ك

 LBCعمى شاشة " يا ليؿ يا عيف"، "عالباب يا شباب"، مثؿ ()"العربية

كاألمر ال يقتصر في ىذه الفضائيات عمى المحطات المبنانية كحسب، بؿ 
التي تشغؿ ساعات طكيمة  (العربية كاألجنبية)يتعداه إلى المحطات غير المبنانية

فانظر إلى مثؿ عنكاف ىذا البرنامج في الفضائية .. أكقات المشاىد العربي
 لترل أٌف المشكمة ىي عامة، عربية كليست محٌمية، ()"دٌقي يا مٌزيكا"المصرية

بعيدان مف الرقابة الرسمية، التي تشٌجع كال تمنع، بحجة أٌف الناس يفيمكف بسرعة، 
أك يا ألحاف أك يا " أعزفي يا مكسيقى"كلست أرل ما يضير لك استعممت عبارة 

 ARTكأنظر إلى البرامج التي تقدميا الفضائيات األخرل مثؿ أكربيت ك ... أنغاـ
 FILMلترل ترجمة األفبلـ األجنبية ال سٌيما عمى شاشة محطة .. كسكاىما

CHANEL(قناة األفبلـ) في غاية الرداءة، لعظـ األخطاء المغكية التي ترسـ عمى ،
ـٌ أنظر إلى تكجياتيا الثقافية كالمعرفية .. الشاشة كيتابعيا العرب في كؿ مكاف ث

لتجد أٌف جيبلن بكاممو سكؼ ينشأ بعيدان مف مصادره .. كالبنائية االجتماعية كالنفسية
الثقافية األساسية، ىجينان ال يعرؼ النافع مف الضاٌر، في غابة مف الضياع تنشئو 
.. تربكيان كثقافيان في متاىات غربة قاسية عف تراثو ككاقعو كنقسو ككجكده كمحٌمياتو

كما يقٌدـ ليس إال سقط المتاع في عالـ يسعى متنٌفذكه إلى الييمنة عمى كؿ شيء 
.. فيو

، إلى جانب العربية، بما تقٌدمو مف برامج بميجاتيا الفضائيات المبنانية
ف اٌدعى داع بأف ىذه  المحٌمية، تسيـ إلى حٌد بعيد بإزدياد االختبلؼ بيف العرب، كا 
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فتقٌرب .. الفضائيات تجعؿ مع الزمف الميجات العربية المحمية مفيكمة مف اآلخريف
 نحك الياكية كيعٌمؽ أزمتيا الفصحىإال أٌنو إٌدعاء يتجو بالمغة العربية .. البعيد

كال يغفر .. كيكٌسع دائرتيا لتطاؿ األقطار العربية كٌميا كربما اإلسبلمية في العالـ
ألصحاب ىذا البٌث إذاعتيـ نشرات األخبار بالفصحى فيي بدكرىا ضعيفة، قريبة 

.. مف المحكٌيات إف لـ تتبٌف المحكٌي نفسو، عمى غرار ما يحصؿ في األرضيات
عبلكة عمى األخطاء المغكية المتعاظمة في األداء بالفصحى، األمر الذم يستدعي 
كقفة مراجعة حسابات ىذا البٌث، ليس مف قطر بمفرده، بؿ مف األقطار مجتمعة 

المجنة العميا التحاد "كىي ميمة.. بغية العمؿ عمى كقؼ التدىكر الحاصؿ في المغة
. ()"التي عمييا أف تراجع المشيد االتصالي العربي" إذاعات الدكؿ العربية

كتبدك مشكمة االتصاؿ بالميجات العامية متفاقمة، ال سٌيما إذا اتضح أٌف 
كال يقتصر ..  كببلد الشاـ كالمغرب العربيالبدكية: ىناؾ ثبلث ليجات عربية كبرل

األمر عند ىذا الحٌد بؿ إٌف كٌؿ ليجة منيا تتفتت إلى ليجات محٌمية، بحيث أٌنؾ 
إذا تابعت المحكٌيات العربية مف القطر الميبي إلى المغرب، فستفقد الفيـ ركيدان 

ركيدان لتصؿ إلى المغرب كيتحٌكؿ فيمؾ إلى درجة قريبة مف الصفر، بينما ترتفع 
.. إذا ما سمعت المغة العربية الفصحى% 90ىذه النسبة إلى ما يزيد عف 

الفكاىي التيٌكمي " بسمات كطف"أضؼ إلى ذلؾ، فإٌف برنامجان مثؿ 
كالكاريكاتكرم في كثير مف جكانبو، يحممؾ إلى تنٌكع كبير مف الميجات المبنانية 

كتعظـ المشكمة .. المحٌمية مف الجنكب إلى الشماؿ كالبقاع مركران بالجبؿ كبيركت
إذا ما عرفنا الفرؽ بيف ىذه الميجات كنبرتيا الصكتية كاستعماالتيا الخاصة بكؿ 

فيي محٌمية خالصة بألفاظ مرٌمزة تصؿ إلى حٌد االبتذاؿ أحيانان، باإلضافة .. منطقة
إلى ما يشكبيا مف مزج بيف العربية كاألجنبية كما يكتب عمى الشاشة مف كممات 
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كالجدير بالذكر أف النبرة الصكتية كطريقة نطؽ الكممة في .. عربية بحركؼ التينية
.. لبناف تختمؼ مف قرية إلى أخرل كصكالن إلى المدف كالمناطؽ

: لغة اإلعالن في اإلذاعات المرئية والمسموعة والفضائيات

: مكمن الخطورة

 استعماؿ المغة العربية أكثر ما تتجمى في اإلعبلنات التي أزمةتتجمى 
إٌف مف يتابع اإلذاعات العربية كٌميا ال يقع .. تترامى إلى األسماع كتعانقيا األبصار
ذا كجد فإٌنو ال يزيد عف .. إال فيما ندر عمى إعبلف بالفصحى %. 1كا 

كاألمر المبلحظ أٌف ىذا األداء المغكم اإلعبلمي يعٌكؿ كثيران عمى المحكٌيات، 
ف أنصؼ يمزج بيف الفصحى كالعامية ،  المستقبلكأٍف تسمع مثبلن في تمفزيكف.. كا 

.. أرضيان كفضائيان اإلعبلف عف البرنامج الغنائي الختيار أفضؿ مطرب عربي
أما اإلعبلف التجارم المرافؽ لو فيك .. ()"SUPER STARSالعرب : "فاسمو

، فمف المبلحظ أف الدعاية لو التي تشمؿ اسمو أيضان ىي "LIPTONبرعايٍة شاٍم "
.. مثبلن " نجـ النجـك العرب"خميط مف األجنبية كالعربية، ككأننا ال نحسف أف نقكؿ 

كما نبلحظ اإلعبلف التجارم يكتب عمى الشاشة كينطؽ بو بمغة ىي بدكرىا خميط 
الفصحى المسٌكنة األكاخر كالقريبة المفظ مف العامية، ك : مف عدة منطمقات

دكؽ طعـ :" كمٌرة ليبتكف، ترافقيا العبارة العاميةLIPTONاألجنبية التي تكتب مٌرة 
". الشيرة

كيقـك اإلعبلف التجارم أك الدعاية التجارية عمى االستمالة كاإلغراء 
كالسيطرة عمى المتمقي عف طريؽ التشكيؽ، كيدخميا التيكيؿ كالمبالغة كدغدغة 
العكاطؼ كتبسيط الحصكؿ عمى ما يتمٌناه اإلنساف كتسييؿ الطرؽ نحك ذلؾ، 
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ككٌميا تكىـ اإلنساف بتحكيؿ حممو إلى حقيقة، كيساعدىا في ذلؾ أٌنيا ليست 
 كالمعمكماتكاإلعبلـ الذم يطمب منو نشر الحقائؽ الثابتة الصحيحة كاألخبار 

كالجدير بالذكر أٌف ىذا اإلعبلف غالبان ما يحمؿ مثبلن أك .. ()السميمة الصادقة
حكمة أك قكالن سيؿ الحفظ كفي متناكؿ كبلـ الناس اليكمي، يصاغ بعامية سيمة 

فمف اإلعبلنات التي تترٌدد في اإلذاعات المرئية المبنانية كاحد لمسحكؽ .. الحفظ
ما إًلٍؾ إال يس، يس تبلتو بكاحد، :"، فقد حفظ المبنانيكف ىذه العبارة "يس"الغسيؿ 

ليس لؾ إال : كمفاده أنو يخاطب المرأة بالقكؿ".. يس لمغسيؿ كلجمي كتٌنضيؼ
، كما تبقى مف ىذا اإلعبلف في "يس، يس ثبلثة بكاحد لمجمي كالغسيؿ كالتنظيؼ

فانظر إلى ىذه العبارة كما تحممو مف " تبلتو بكاحد"ذىف المشاىديف ىك عبارة 
.. معنى يصؿ أحيانان إلى حٌد االبتذاؿ كاالبتزاز الجنسي

 بعد أف ييقٌدـ لو بمقٌدمة بالعامية ،NIDOبينما تجد اإلعبلف عف حميب نيدك 
الخالصة ترافقيا صكرة لطفؿ يتناكؿ ىذا النكع في مراحؿ حياتو المتعددة، فيختـ 

فيك يراعي الفصحى في ىذا الجزء األخير " أجياؿه تنمك مع نيدك : "اإلعبلف بعبارة
عندما يكبر الطفؿ كيتخٌرج مف الجامعة، كما ىك مختمط بيف العامية كالفصحى في 

.. مختمؼ أجزائو

فمثبلن اإلعبلف عف مياه .. كأحيانان ترافؽ األغنية ىذا اإلعبلف التجارم
صٌحو كعكافي صحو، مف النبع : "يأتي غنائيان ترافقو المكسيقى كما يمي" صحة"

العالٍي صحو، كٌمو عكافي صٌحو مف جبؿ لبناف صٌحو، مف أرٍز لنباف صٌحو، 
صحو ٍطمبكىا مٍف كٌؿ :"كتضاؼ العبارة التالية بعد انتياء الغناء". صحتيف كصحو

في مثؿ ىذا الصكغ نجد اإلعبلف يؤدل بعامية مشكبة بفصحى مسٌكنة ". مكافٍ 
كىي غالبان ما تككف أرقى مف لغة إعبلنات أخرل تأتي فٌجة كدكف ..  الكمماتأكاخر

.. مراعاة لشكؿ لغكم
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عمى أف الكثير مف اإلعبلنات سكاء أكانت تجارية أـ برامجية فيي مصكغة 
. (تمفزيكف لبناف)" بٌدنيكصحتؾتعيٍش كتاكؿ غيرا : بالعامية

كتحمؿ أمريف .. كفي الغالب أٌف ىذه اإلعبلنات مرتبطة باالستيبلؾ السمعي
فإذا كانت الثانية قد كصمت إلى حٌد كبير مف .. الصكرة كالصكت: أساسييف

ـٌ تمرير .. التدىكر، فاألكلى ليست بأفضؿ حاؿ  المصٌكرة عمى اإلعبلناتحيث يت
الصغار كالكبار كالنساء كالمسٌنيف بشكؿ مبتذؿ في أكثر األحياف كيستخدـ الطفؿ 
كجسد المرأة كعفاؼ الشيخكخة كنجكـ التمثيؿ استيبلكيان في عرض رخيص ىدفو 

.. التركيج كال شيء غيره

كتبدك المغة في تزاكج مع الصكرة، يتقاسماف ىٌكة كاحدة، باإلضافة إلى 
يجاز يكٌثؼ الغرض مف .. المكسيقى كالمؤثرات األخرل في جمؿ قصيرة معٌبرة كا 

اإلعبلف في أقٌؿ كقت ممكف كأسرع إفادة مرجٌكة، يراعى فييا كضع الجميكر 
 في غير محٌطة بٌث اإلعبلناتكتكٌرر ىذه . الثقافي كاىتماماتو عمى غير صعيد

تنٌمي ممكات .. بأسمكب سيؿ الحفظ، قصير، كمعٌبر بمغة مسٌفة بقدرىا كقدر أىميا
كاقتناعات غير صحيحة الشكؿ كالمحتكل تدخؿ في قدرات األجياؿ الفكرية مف 

كغالبان ما يرٌدد ال كعي المكاطف ىذه اإلعبلنات دكف كعي .. الطفكلة إلى الشيخكخة
كىك إٌنما يفعؿ مستبدالن ما في حافظتو مف محفكظات اختزنيا في الذاكرة . لمتنٌدر

مف الطفكلة بيذه التفاىات كالمقكالت التي ال تغني كال تزبد، بحيث يفسد التمفاز 
المغة العربية الفصحى باستعماليا استعماالن سيئان مف جية، مستبدالن بيا العامٌيات 
كالسكقيات كاألجنبيات مف جية ثانية، كىك كفيؿ بإزالة المغة العربية الفصحى كما 

. ()"تمٌثمو

إذان تدخؿ خطكرة اإلعبلف عمى صكرتو الحالية في اإلذاعات المبنانية إلى 
 نفسيان كعقميان بما تكلده مف تأثيرات كما تمبسو مف فتغزكىاجكىر تككيف الشخصية، 
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منطؽ يعقمف المشيد كالكممة في قالب تسمية كليك اليدؼ منو زرع الميؿ إلى اقتناء 
فبدؿ أف يعٌبر عف ىذا  الفرح بمغة .. السمعة التي ترافؽ مسٌرات اإلنساف كفرحو

أدخمت كال تزاؿ تدخؿ إلى النفكس المزيد مف المتعة كالفائدة قديمان كحديثان، ىا ىي 
ذم اليكـ تتجمبب شبحيان لتمسخ اليياكؿ كاألجساـ كتشٌكه العقؿ كمادتو التي ىي 

فإذا كاف الشعار الكطني .. فأٌم عقؿ يرجى مف كراء ذلؾ.. المغة في آخر تحميؿ
ذا كاف لبناف الرسمي "ليرتؾ ىيَّ عممتٍؾ، استعمبل: "الذم رفعو مصرؼ لبناف ، كا 

، أك (كزارة الداخمية)"مش كؿ مٌرة بتسمـ الجٌرة! عميمؾ"يتبٌنى مثؿ ىذه اإلعبلنات 
ذا كانت اإلعبلنات الرسمية تكتب (كزارة البيئة)"عمكؿ منيح كال تكب بالبحر" ، كا 

أحيانان بالفصحى السميمة عمى الشاشات كتقرأ مسكٌنة ىربان مف النطؽ الصحيح بيا، 
ذا كانت إعبلنات البرامج تصبح في ذاكرة المكاطف المبناني مثؿ ما إلٍؾ إال : "كا 

إذا كانت .. (مف كؿ جية عائمة)"مف كٌؿ ميمو عيمو"، ك(ليس لؾ إال ىيفاء)"ىيفا
ىذه اإلعبلنات كٌميا كسكاىا كثيرة التردد عمى مسامع المكاطنيف ليبلن نياران لتصبح 

في خاطرىـ يرددكنيا دكف كعي، جٌدان كمزاحان، فأٌم ثقافة تنتظر ىذه األمة في 
كفي زمف يطمب فيو مديرك البرامج في .. عصر التحٌديات كذىنيات اإللغاء

اإلذاعات إلتزاـ العامية كالدارجة كالمحكية بدؿ الفصحى كاألجنبية المختمطة 
عمى غرار ما تستيٌؿ بو مقٌدمة البرامج في مرئية .. ()بالعربية بدؿ النقاء المغكم

المستقبؿ الساعة الثالثة ظيران )"بحٌييكـ مف شاشٍة المستقبٍؿ األرضية:"المستقبؿ قائمة
(. 2/6/2003بتاريخ 

: الفصحى في اإلذاعات المبنانية بين القبول والرفض

كالجدير بالذكر أف نسبة الذيف يحٌبذكف الفصحى في لبناف ال تزاؿ كبيرة، 
فقد أشارت إحدل الدراسات التي أجريت .. كأٌف الكثيريف ال يزالكف يركنيا سيمة

 يركف أف الفصحى ىي عادية مقابؿ المبنانييفمف % 42.8حديثان في لبناف إلى أف 
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يرضكف % 44.5يركنيا صعبة بسبب القكاعد النحكية كالصرفية، كأٌف % 61.2
% 29في المرئية، ك % 43عف استعماؿ المغة العربية في اإلذاعة المسمكعة ك 

ال فرؽ لدييـ مف % 24.9في المرئية، ك% 25.9ال يرضكف في المسمكعة، 
في المرئي، بينما غير المجيبيف ىـ % 26.4استعماؿ العربية في المسمكع ك 

كترتفع نسبة القابميف بالمغة العربية . ()في المرئي% 4.8في المسمكع ك % 1.1
مف المسيحييف، مقابؿ % 43.9مف المسمميف ك % 48.6في اإلذاعات إلى 

مف المسيحييف أبدكا رفضيـ ليذه المغة، كأف % 30.1مف المسمميف ك % 28.3
مف المسمميف ال فرؽ لدييـ في استعماؿ ىذه % 23.1مف المسيحييف % 20
كتشير النسب التالية إلى كضع المغة العربية في ظٌؿ الظركؼ الحالية .. ()المغة

% 24.9يركف أف المغة العربية تراجعت ك % 49.5: في اإلذاعات المسمكعة
يركف أنيا % 47يركف أٌنيا تحسنت ك% 28.5: كفي المرئية. يركف أٌنيا تحسنت

. تراجعت

: تبيف ىذه الدراسات جممة مف النتائج كالمبلحظات التالية

: نتائج ممموسة

 القمؽ الكبير الذم يساكر الناس عمى مستقبؿ المغة العربية في اإلعبلـ :أوالً 
. المرئي كالمسمكع

 نجاح اإلذاعات في تكطيف النفس المبنانية عمى أسمكب معٌيف مف األداء :ثانياً 
. المغكم كىك أخطر أنكاع التأثيرات

المغكم كالتسيب " الفمتاف" عدـ اىتماـ المسؤكليف الرسمييف بيذا :ثالثاً 
اإلعبلمي، األمر الذم ترؾ الحبؿ عمى غاربو مف دكف رقابة كتكجيو كعناية 

. بالمغة القكمية المقدسة
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 تراجع قسـ كبير مف المكاطنيف عف االىتماـ بمغتيـ األـ كانسياقيـ كراء :رابعاً 
تمفيقات اإلعبلـ كحبائمو في جٌر المكاطف إلى متاىات االستيبلؾ كسيكلة 

المتناكؿ، كالتركيز عمى المتعة دكف الفائدة، كاليرب مف االلتزاـ بأكثر 
. المقٌكمات أىمية كىي المغة

 االستيانة بالثقافة كالقيـ كالتراث كتعاليـ الديف التي تكحي بالمحافظة :خامساً 
. عمى ىذه الثكابت

 غياب الكعظ كاإلرشاد مف متنٌكبي المسؤكليات الرسمية كالدينية :سادساً 
كاالجتماعية كالثقافية، كتراجع الدكر الريادم الذم يجب أف تؤديو النخبة، 

كتقٌدـ دكر الماؿ كاألىداؼ المادية الرخيصة كتحٌكـ رؤكس األمكاؿ بمقدرات 
.. العمـ كالثقافة كاإلعبلـ عمكمان 

 تغدك المغة الحالية في اإلذاعات نتاجان مباشران لبلنفتاح عمى عالـ :سابعاً 
. اآلخريف المبير كاالنصراؼ عف األساس كالتعمؽ بالشكميات دكف الجكاىر

 قمة تأثير الجامعات كمراكز البحث كالمجامع المغكية في الذم يجرم :ثامناً 
متساكقان مع الحياة التمقائية، استجابة لمنطؽ اليزيمة كاالنكسار النفسي 

. كالتراجع األخبلقي كعدـ اىتماـ المسؤكليف بيذه المؤسسات

 غياب القرار العربي الجٌدم الذم يكقؼ ىذا الفمتاف كيفرض أنمكذجان :تاسعاً 
.. معينان مف التعاطي اإلعبلمي عمى غير صعيد

 تراجع دكر المؤسسات التربكية كعدـ فعاليتيا فيما يجرم كربما تككف :عاشراً 
مشاركة لما يجرم استجابة لعكامؿ مثؿ التفرقة الطائفية كالحزبية الضيقة 
لباس الحقكؽ لباسان خاصان بكؿ  كالمناطقية كالعشائرية في بعض األحياف كا 

.. فئة
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 إسياـ العديد مف الدراسات غير البٌناءة لتطكير المغة العربية أك :حادي عشر
تحسينيا، في خمؽ أجكاء مبلئمة لمثؿ ىذا اليبكط باتجاه العامية كالفرنجة 

. كالبحث عف أطر بديمة لمفصحى كسط عالـ مف الشككؾ كالتآمر عمييا
 تغييب المثقفيف كاألدباء كالشعراء كالمبدعيف الحقيقييف عف دائرة :ثاني عشر

الضكء، سعيان كراء مثقؼ تابع أك مسٌيس، كأديب مؤٌجر يبيع سقط متاعو إلى 
المتنفذيف، ال سٌيما في اإلعبلميف المرئي كالمسمكع، كانجرار الشعراء كراء 

السيؿ المؤدم إلى استعماؿ العامية بدؿ الفصحى في الشعر، بحجة شعبيتو 
مٌرة كبحجة فكلكمكريتو مٌرة أخرل كبحجة تعبيره عف أكساط كاسعة كسرعة فيمو 
مٌرة ثالثة كخركج مف دائرة إسار الشعر القديـ كأكزاف الخميؿ مٌرة رابعة كالمجكء 
إلى نكع مف القصائد المتراجعة عف خطكط النظـ مٌرة خامسة كاالدعاءات 
الباطمة حكؿ مكت العربية الفصحى مٌرة سادسة كاالنجرار كراء الدعكات 

. إلخ...الغربية المرٌكجة لمغاتيا مٌرة سابعة
 االزدكاج أك الثبلثي أك الرباعي المغكم الذم يغزك ألسنة :ثالث عشر

كىذا األمر .. المبنانييف، فبينيـ الكثير ممف يتكممكف بأكثر مف لغة أجنبية
يجعؿ مف التداخؿ بيف العربية كسكاىا أمران طبيعيان في لبناف، كىك ما ينعكس 
في ىذه اإلذاعات امتزاجان شبو عضكم يجعؿ مف المتحدث ينطؽ بكممات 

كما يدخؿ العربية في مشاركة مع غيرىا كيفقدىا الكثير مف .. أجنبية دكف كعي
ىذا عبلكة عمى أٌف كثيريف مف . مكاطف التعبير فييا كجمالياتو كمضامينو

ـٌ ليـ، فابتكركا لغة أطمؽ عمييا اسـ الفرالبنانية  المبنانييف يعٌدكف الفرنسية لغة أ
Franlibanais، باإلضافة إلى الفرنككفكنية كاألنكمكسكسكنية كاإلنكميزية، لغة 

 ..العكلمة في الظرؼ الحالي
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                      المغة العربية وطرق الكالم المستعممة في اإلذاعات 
: المسموعة والمرئية والفضائيات

 صار باإلمكاف الحديث عف أنكاع متعددة مف طرؽ الكبلـ ،تقدـمما 
.. المستعممة في المسمكع كالمرئي المبناني

 التي تطؿ مف حيف إلى آخر في ىذه الفصحى العربية السميمةفيناؾ 
 كمكاجزىا، تؤٌدل مف غير شائبة تشكبيا، األخباراإلذاعات، ال سٌيما في نشرات 

ببعض " المنار"كتنفرد مرئية .. كىي تظير عمى لساف المجٌديف كمحٌبي العربية
". إذاعة القرآف الكريـ"كما ىك األمر في .. األداء السميـ في مجمؿ برامجيا

، كىي عمكمان كما يطمؽ عمييا لغة المثقفيف كالصالكنات  الناقصةالفصحىك
أك المغة الثالثة، كقد غدت لغة شبو معتمدة في المكاقؼ الجٌدية أك التي تحمؿ 

كىي تعتمد تسكيف .. مكقفان ينبغي أف يبٌمغ بأكممو كاضحان خكفان مف التغيير فيو
كيعٌدىا البعض حبلن .. أكاخر الكممات كتسقط اإلعراب جممة كتفصيبلن كمفردات

كىي مف الكثرة بحيث غدت المغة الرئيسة .. كسطان ما بيف الفصحى كالعامية
. الكريثة لمفصحى في اإلذاعات المبنانية

، ليجة المبنانييف كٌميـ، نمٌثؿ عميو بمقٌدمة أحد الدكاكيف التي العامةالعامية ك
لى كتابة العربية : كتبيا الشاعر سعيد عقؿ صاحب الدعكييف إلى العامية كا 

نشكء كؿ معرفي فيؾ بترافقك لزم، بس المزم :"يقكؿ سعيد عقؿ: بالحرؼ البلتيني
البترافؽ المعرفي البيعمميا الجماؿ بتفرؽ عف غيرىا بأنك فييا شيء مف التخدير، 

ف تعمقنا أكتر منشكؼ ركح . مف الحمـ، مف اليز، كأٌنك الككف اإلنت فيو مرجكحا كا 
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الجماؿ حركي صكب التكحد، أجزاء عمتتمـ بكؿ طيشرا عمتصير نظاـ، كىالنظاـ 
متؿ كأنك بساطا مع أنك مركب مف ألؼ تنكيعا كتداخؿ شعكر غريب كأنك التعقيد 

". زاتك صار عمير حرحٍ 

نشكء كؿ معرفة لديؾ : "كقراءة ىذا النص بالفصحى ىي عمى الكجو التالي
ترافقو لذة، لكف المذة التي ترافؽ المعرفة التي يصنعيا الجماؿ تختمؼ عف غيرىا 

 كاليٌزة، ككأف الككف الذم أنت فيو مرجكحة، كالحمـبأنيا تحمؿ شيئان مف التخدير 
ف تعمقنا زيادة نرل ركح الجماؿ ىي حركة باتجاه التكحد أجزاء تجتمع بكؿ، .. كا 

متفٌرقات تصير نظامان، كىذا النظاـ كأنو بساط ليا، مع أنو مركب مف ألؼ تنكيعة 
..". كتداخؿ، شعكر غريب، كأٌنو التعقيد ذاتو أصبح منبسطان 

سأترؾ ىذا النص مف غير تعميؽ، كسأكتفي بالقكؿ إف ذلؾ ىبكط مف فمكات 
مبلئكية تمثميا المغة الفصحى إلى ىشيـ محترؽ، كؿ شيء فيو متآكؿ متيٌدـ ال 
يمكم عمى جماؿ كال يحقؽ كسبان لمغة المعركفة بالرصانة كحسف األداء باتجاه 

كىي الميجة السائدة في مجمؿ المرئي كالمسمكع المبنانييف، التي . القمب كالكجداف
.. يعمؿ عمى تطكيرىا بكافة السبؿ باتجاه الياكية إف لـ نقؿ باتجاه االضمحبلؿ

، كىي فرع مف العامية العامة المبنانية، تتمٌيز عنيا العامية المحميةك
كىي .. بمناطقيتيا كانحصارىا في دائرة ليجة منطقة أك ضيعة أك دسكرة أك قصبة
كأف .. الباطؿ الذم يراد بو حقان بحجة االقتراب مف عامة الشعب حتى في بيكتيـ

 في الجبؿ كالمٌد كالخشكنةنتحدث باإلمالة في الجنكب كالتضخيـ في الشماؿ 
كالجدير ... المفخـ في البقاع كالمٌد الممٌيف في بيركت كالمٌد الطكيؿ في صيدا

بالذكر أٌف ىذه المناطؽ ليا ليجاتيا الخاصة التي تتبٌناىا اإلذاعات في المناطؽ 
. المبنانية المختمفة
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، كأف نمزج بيف الفصحى السميمة كبيف بعض الفصحى المشوبة باألجنبيةك
الكممات األجنبية، كىي كثيرة، كربما تحٌكلت ىذه األجنبية إلى كممات عربية 

كىي مكجكدة أيضان خارج لبناف ال سيما في .. تصرؼ كتطبؽ عمييا قكاعد النحك
كأف يقكؿ التكنسي .. األقطار التي تتبٌنى الفرنسية لغة ثانية أك أم لغة ثانية أخرل

تريد "كمعنى الجممة  (السكف)Logeكتمٌكج كممة أجنبية مف لكج " تريد أف تمٌكج: "لؾ
ككثيرة ىي اإلذاعات المسمكعة كالمرئية في لبناف ما يخمط بيف المغتيف ".. سكنان 

كتتكٌجو إلى الشباب، " Modernismeالمكدرنيسـ "السٌيما التي تعتمد التحديث أك
.. خصكصان، كتكثر مف بٌث المكسيقى ككسائؿ الميك كالترفيو

، كىي مشكمة المشاكؿ كتعقيد يضاؼ إلى والعامية المشوبة باألجنبية
أك  (تريديف أف تتسٌكقي)"بٌدؾ تعممي شكبنؾ: "تعقيد، عندما تسمع مذيعة تقكؿ

 La vacheجبنة طرية " :"الضاحكةالبقرة "عندما تسمع كتشاىد إعبلنان عف جبنة 
qui rit.كفي ىذا كمو تجد األخطاء المغكية تغزك ىذا األداء المغكم بأنكاعو كٌميا  ..

أخطاء نحكية كأخرل صرفية، كأخطاء في استعماؿ المفظة العربية في غير محٌميا 
 .لحف متعدد الكجكه كعجمة في الجممة. كأخطاء في لفظ الحركات الداخمية لمفظة
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: البرامج والمغة العربية في المرئي والمسموع

 أخؼ كطأة مف األخرل لرصانتيا اإلذاعات الدينيةكربما كانت المغة في 
كتحسسيا بالمسؤكلية الدينية، ال سٌيما لدل مف يشعركف بقداسة المغة كبأنيا نكع 
مف التعبد، خصكصان عند تبلكة القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ كالتفسير 

ذاعة القرآف الكريـ ك" المنار"ك" إقرأ"المرافؽ ليما، فتأتي  في مقدمة ".. اإلسراء"كا 
 مباشرة بفضؿ ما تبٌثو مف Télé lumièreبينما تأتي محطة .. ىذه اإلذاعات

تراتيؿ كقداديس كصمكات دينية ككعظ بالفصحى، نجد ذلؾ في مجمؿ الخطب 
الكعظية لمكارديناؿ صفير كمجمكعة كبيرة مف المطارنة في المناسبات الدينية 

. المختمفة

، لتعكس صكرة ثقافية واجتماعية وتربويةكتأتي البرامج األخرل، التي تعٌد 
لغكية يبدأ معيا االنكسار كفكضى األداء المغكم، راسمة خطكطان تعٌد تراجعان عف 
الفصيح السميـ، لتذاع بعربية تتراكح بيف تسكيف األكاخر كاالنحدار إلى العامية، 

..  المغة األشٌد انكساران تمريراتكىذا األخير ىك القناع المزٌيؼ الذم تختفي كراءه 
 ك ()"صباحك"ك  ()"سيرة كانفتحت" ك()"كبلـ الناس"كما في برامج مثؿ 

. ()"عالـ الصباح"

 عمكمان، كالتي تصٌب في مجمكعة  الثقافيالحواربرامج  كىك ما نجده في 
البرامج المقٌنعة بالثقافة كالمختمطة األداء المغكم المتراكح بيف الفصحى السميمة 

حكار " ك()"خٌميؾ بالبيت: "كاألخرل المسٌكنة األكاخر كالعامية الخالصة، كمنيا
 ، كيمكف أف يضاؼ إلييا برامج التبارم األدبي ()"الشاطر يحكي" ك()"العمر

أٌصو " ك()"مف سيربح المميكف" ك()"المميزكف"كالعممي كالثقافي مثؿ 
.  كبرامج المكافآت عمكمان ()"كبيرم
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..  في طميعة البرامج التي تجذب المشاىديف إليياالبرامج اليزليةكتغدك 
كىي اليٌكة السحيقة التي انحدرت إلييا العربية في عامية مبتذلة تمعف في محٌميتيا 

كتصؿ إلى حٌد متٌدف في األداء، حيث يرتسـ الضحؾ صكتان كصكرة عمى 
مف .. الشاشات، كفي مخيبلت كأذىاف المشاىديف، فتضيع المغة فييا أٌيما ضياع

كفي اليزلي " تقرير: " الذم ىك في األساس العربي()"طؽ رير"ذلؾ برنامج 
 Rireاألجنبية " رير"ك (انفجر)العربية العامية بمعنى": طؽ"مؤلفة مف كممتيف 

كاألمر نفسو لبرنامج ". انفجر مف الضحؾ"معناىا الضحؾ، فيصبح معنى البرنامج 
أم عندما " بٍس ماتٍ = بسمات: "، التي يمكف أف تجزأ أيضان ()"بسمات كطف"

أم ضحكات " بسمات كطف"مات كطف كيمكف أف تقرأ كميا بمعنى آخر شكمي 
، المعتمد عمى المقالب كالمكاقؼ ()"ال يمؿٌ "كمف ذلؾ أيضان برنامج . كطف

ماتة لمغة العربية  اليزلية التي ىدفيا اإلضحاؾ كالتسمية كىي في جكىرىا انكسار كا 
الذم يفترض الحزف، في معرض فرح ينسي المشاىد كيضممو كيبعده مف اإلحساس 

. بأٌنو يمشي في جنازة لغتو المقٌدسة

 القائمة عمى األحجيات كالمتضمنة برامج التسميةكتندرج في ىذه البكتقة 
ربحان ماديان، يسحب المشاىد مف عالـ الكاقع القيمي إلى عالـ االكتشاؼ الممٌكه 

 القائـ عمى ()"أٌصو كبيرم"كىك ما نجده في برنامج .. بالتشكيؽ كالتمفيؽ المعرفي
 بربح مادم لممشترؾ كالمتٌكجةمقٌدمة كألعابو كحركاتو الجاذبة لمجميكر، " بيمكانيات"

، الذم ()"ساعة بقرب الحبيب"كمف ذلؾ برنامج .. أك المشاىد خارج محطة البثٌ 
يخفي كراء رصانة مقٌدمو عمى شكؿ مقابمة مع شخصية ما، غالبان ما تككف فٌنية، 
معرفة مقٌدمة بأسمكب يخمط الجٌد باليزؿ كالمعمكمة بالتشكيؽ، بعامية سافرة، عمى 

الرغـ مف أٌف الشخصيات المستضافة ليست بالضركرة لبنانية، فنشاىد كنسمع 
. مزيجان مف العاميات المبنانية كاألخرل العربية
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 في المرئي كالمسمكع المبناني بأٌنيا تترؾ كاحات البرامج اإلخباريةكتنفرد 
لينتقؿ قسـ منيا إلى لغة .. صغيرة لمفصحى السميمة ال يتعٌدل نطاقيا الدقائؽ

إلى : "تسكيف األكاخر، كما كرد عمى لساف مذيعة األخبار مف مرئية المستقبؿ
 كلتحتؿ العامية ()"مطاٍر بيركٍت الدكلٍي يتكالى كصكٍؿ رؤساٍء البرلماناٍت العربيةٍ 

، ال سٌيما في التقارير المصٌكرة كالبرامج المعمكماتية اإلخبارية منياالقسـ األكبر 
كمف عادة بعض ىذه المحطات أف تختتـ نشراتيا اإلخبارية بفقرة .. كالتعميقات

، ()"حكارات بيف رسكـ"، ك()"دمى كاتكر"، كمرة ()"تحمؿ مٌرة اسـ كاريكاتكر
كٌميا تمخص المكقؼ السياسي أك االجتماعي، كتؤدل بعاٌمية خالصة كيستقدـ إلييا 

. البارعكف في ىذا المجاؿ

حكار "مثؿ برنامج :  البرامج اإلخبارية شخصيات سياسيةتستضيؼكغالبان ما 
تتراكح لغة ىذه البرامج بيف ثبلثة "... كبلـ الناس"ك" خميؾ بالبيت"ك" العمر

نقتطؼ بعض .. الفصحى كالفصحى المسٌكنة كالعامية كىي الغالبة: مستكيات
المقاطع المقٌطعة مف مقابمة أجريت مع معالي كزير البيئة كالنائب الحالي فارس 

أنا بعتقد تكتيكيان طرح مكضكع لمحافظو أمر : "()"كبلـ الناس"بكيز في برنامج 
 ندير بالنا خمينا – نبحث بمكاضيع إنمائيو كأىميا محطة تكرير المياه –جٌدم 

 لبناف إذا بينضـ إلى خارطة الطريؽ – خريطة الطريؽ أكبر منا –لؤلمكر لبتعنينا 
". ما بيقدر الكصكؿ لمحؿ كحدك

أف طرح مكضكع المحافظة أمر جدٌم  (مناكرة)أنا أعتقد تكتيكيان :"كىك يعني
 نبحث في مكضكعات إنمائية كأكثرىا أىمية محطة تكرير المياه، دعكنا نيتـ –

 ال يستطيع لبناف أف يصؿ إلى –خارطة الطريؽ أكبر مٌنا - باألمكر التي تعنينا
". الحؿ بمفرده إذا انضـ إلى خارطة الطريؽ
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ف لـ  إال أف عيدنا بمعالي الكزير بكيز أنو يجيد العربية الفصحى السميمة كا 
إال أف جذب مقٌدـ البرنامج .. تكف ىذه الفصحى، فتمؾ المسكٌنة أكاخر الكممات

السميمة كالمسٌكنة أيضان، : الفصحييفباتجاه العامية في أحياف كثيرة، مع أٌنو يجيد 
قد أحاؿ الحكار إلى ىذه المغة المحكية التي ال تختمؼ عف أٌم محكية مناطقية 

.. لبنانية

 أيضان في المرئي كالمسمكع المبنانية، برامج األطفالعمى ىذا النيج تسير 
فيي تتقاسـ الفصحى السميمة كالفصحى المسٌكنة األكاخر كالعامية، كىي الغالبة، 

 الصحيح، حيث يجرم استنطاقيـ المسافحيث ينزلؽ األطفاؿ إلى مياكم ضياع 
بحسب العامية المبنانية العامة بؿ بسحب ليجات مناطقيـ كبمداتيـ كحتى بيكتيـ، 
كىي غالبان ليجة أطفاؿ لـ يكتمؿ بعد نمٌكىـ النطقي كالمغكم، يقٌدمكف أمثمة أماـ 

سائر األطفاؿ المبنانييف الذيف يتسابقكف إلى حسف األداء بيذه الميجة التي في آخر 
فأٌم طفؿ بعد ذلؾ نريد؟ بؿ أم لغة نريده أف ينمك بيا؟ كأٌم .. مستكيات الكبلـ

شغؼ خاطئ نزرعو في يقينو ليميث كراء عامية متداعية بعيدة كؿ البعد مف لغة 
نستثني مف .. ()الديف كالحضارة كالتراث كالشخصية التي ندخؿ بيا إلى العالـ

، "المنار"ذلؾ، بالطبع مجمكعة البرامج المختمفة كالمتخصصة التي تقٌدميا مرئية 
األرضية كالفضائية، حيث تسيطر عمييا الفصحى السميمة كتعد بمستقبؿ زاىر لمغة 

.. العربية يككف مثاالن لآلخريف

 أف تككف قريبة مف كاقعيا البرامج التاريخية والتراثيةبينما تحاكؿ بعض 
 لغكيان تكثر فييا األخطاء كتقٌدـ بحسب كجية مشٌكىةلكنيا .. فتؤدل بالفصحى

" إقرأ"في المحطات الدينية اإلسبلمية مثؿ .. نظر الفئة التي تمتمؾ محطة البثٌ 
ذاعة   ىذه البرامج التاريخية محافظة نجد".. المنار"ك" البشائر"ك" القرآف الكريـ"كا 

بينما تقٌؿ جكدة .. عمى النصكص، كيقترب التعميؽ عمييا مف األداء المغكم الجٌيد
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ىذا األداء في المحطات األخرل، سكاء أكاف البرنامج سردان تاريخيان أـ تعميقان عمى 
كتكاد الفصحى المسٌكنة األكاخر أف تسيطر عمى ىذه التقديمات ..  حدث أـ تمثيميان 

كقد تمتاز البرامج الفكلكمكرية منيا بعكدتيا إلى الفصحى .. في القسـ األكبر منيا
السميمة في أكثر األحياف، بينما يتخمؿ تقديماتيا، مف كقت إلى آخر، العكدة إلى 
العامية كالمحٌميات بحجة أف ذلؾ ىك طبيعة ىذا الفٌف األصيؿ، صنعتو أجياؿ 

كتكتسي تجربة الرحابنة في المسرح كالغناء أىمية خاصة .. كأكسبتو األلكاف المحٌمية
في إلباس الكممة لبكسان خاصان يحاكؿ أف يجمع بيف العاـ المبناني كالعربي كبيف 

.. المحٌميات التي يمكف أف تصاغ بمغة مفيكمة مف معظـ الناس

 التقديمات كؿ ما يمكف أف ينقؿ في المسمكع كالمرئي ىذهيدخؿ في بكتقة 
فيي تخرج إلى المؤل ..  في مختمؼ المياديفميرجانات وخطابات واحتفاالتمف 

فالخطب كاالحتفاالت الدينية غالبان ما تككف . بحسب كضع الشخصية التي تؤدم
كقد .. بينما السياسية يغمب عمييا شكؿ التسكيف األخير لمكممة.. بالفصحى السميمة

تككف عامية مطمقان، كىك ما درج عميو الرئيس المبناني الراحؿ بشير الجمٌيؿ، سكاء 
فيك قد شٌؽ نيجان أصبح تقميدان .. أكاف قائدان لمقكات المبنانية أـ رئيسان لمجميكرية

لخطباء كثيريف كطريقة فضمى لمقٌدمي قسـ كبير مف البرامج، كال يزاؿ ىذا النيج 
 ككزراء كنكابان كقادة ()ساريان إلى اليكـ لدل العديد مف المسؤكليف المبنانييف رؤساء

كيكفي أف تتناكؿ أم صحيفة لبنانية لتقرأ بعض .. مؤسسات كأحزاب كجمعيات
التصريحات كالخطابات حتى تطالعؾ لغة المثقفيف، لغة تسكيف أكاخر الكممات في 

.. كؿ كممة كعبارة

كقميبلن ما يتناىى إلى آذاف المستمعيف كالمشاىديف حكار أك مكالمة تأتي مف 
كىي البرامج التي تفسح ..  السميمةالفصحى بالمغة البث عمى اليواءخارج محطة 

في المجاؿ أماـ إسيامات الجميكر، كمعظميا يقاؿ بالمحكي المحٌمي بحسب 
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ف كاف الشخص المستضاؼ شخصية أدبية نثرية أك شعرية، : المتصؿ، حتى كا 
. ()فغالبان ما يجيء الرٌد بفصحى المثقفيف أك العامية في األغمب

ىل العربية لغة إعالمية؟ 

المجاؿ كثيران لئلجابة عف أسئمة مكثٌفة تطرح حكؿ قدرة المغة ال يتسع 
مكاناتيا في المجاالت العديدة : يقكؿ الدكتكر مبارؾ عف الدعكة إلى العامية.. كا 

 غير التقاطع كاالنزكاء –اجتماعيان - دعكة جاىؿ أك شعكبي، كىي ال تعني"ىي 
غير تفكيؾ كحدة األمة -  قكميان كسياسيان –كقكقعة المجتمعات الضيقة، كال تعني 

إسبلميان غير إنشاء - كتمزيؽ شعكبيا، كاإلكثار مف كياناتيا المتجزئة، كال تعني
 ..()"جيؿ ببل قرآف

يحيؿ ىذا القكؿ مسألة التداكؿ بالعامية إلى خارج دكائر األىمية الماثمة أماـ 
ٌما مف سياسي ييدؼ إلى التقكيض .رقٌي المجتمع  كىي إما مف دخيؿ متآمر كا 

لغاء ديف اهلل األىـ ىؿ العربية : كفي طٌياتو يجيب عف السؤاؿ المطركح أعبله.. كا 
إف المغة قكية كقادرة إال أف تدخؿ : لغة إعبلمية؟ كاإلجابة تكمف في قكؿ القائؿ

 بيدؼ النيؿ مف العربية كالعرب جعمو ينحرؼ عف جادة القٌكة التي تمتاز بيا الغير
 ..العربية

أما بعد .. كفي عممنا أٌف العربية نجحت إعبلميان منذ البدايات األكلى لتكٌكنيا
بيا يذاع المكقؼ اإلعبلمي كمنيا .. لغة الشعر كالنثر.. التككيف فكانت لغة القبائؿ

كفي ظٌؿ اإلسبلـ تعاظـ دكرىا فكانت أداة الخطاب اإلعبلمي .. ينطمؽ إلى الرحاب
.. الممكف الذم أٌدل إلى النجاح في مختمؼ المستكيات

كيتراجع الدكر .. كفي منظكر اليـك تتداخؿ المعطيات كتتعاظـ األدكار
كينعكس ذلؾ عمى مجمؿ .. العربي كتضمحؿ قكتو العسكرية كالتنظيمية كالسياسية
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 ،كيتقٌدـ الدكر الدخيؿ كيشتٌد التآمر.. التعاطي في جميع المياديف ال سٌيما اإلعبلـ
فإذا الظاىر خبٌلب مدىش يبير العيكف .. فيتاح لمعابثيف أف تعمك كممتيـ بغير حؽ

كيضعؼ السمع كيبيت العقكؿ كيحٌكؿ المشاعر كاألحاسيس عف غاياتيا إلى 
لينتيي األمر إلى .. مقاصد أخرل في المرئي كالمسمكع كالشؤكف الحياتية األخرل

العكلمة، ككأٌف المغة العربية ال يكفييا المتحامميف عمييا مف أبنائيا أك ميممييا 
منيـ، لتكاجو أشرس حممة عالمية يقكدىا قطب ييٌدد كجكد اآلخريف كيسعى إلى 

عضك مجمع المغة العربية )يقكؿ الدكتكر أبك القاسـ سعد اهلل.. إجتثاثيـ مف الجذكر
إف ما نشيده اليكـ كنحف في مرحمة أصبح اإلعبلـ يسٌمييا مرحمة : "(المصرم

العكلمة، ىك اليجمة التي تقكدىا شبكة المعمكمات عمى المغة العربية، سكاء أكانت 
الفصحى أـ العامية، حتى الفرنسية كاإليطالية كاليابانية كغيرىا، تعاني مخالفة 

 .()"المعمكماتية كىجمة العكلمة، كما تعاني المغة العربية

كىك رأم يمقي أيضان بمسألة التراجع المغكم إلى خارج الذات المغكية، كال 
.. يرل نقصان في القدرة المغكية عمى التعبير

تكمف فييا .. المغة العربية قادرة عمى التعبير عف كؿ شيء.. كاألمر كذلؾ 
فقيية "الخصائص التي تجعميا كذلؾ، كتتميز بقكاعد صرفية كنحكية كببلغية ك

نما بالنظاـ العربي .. تجعميا متكٌيفة مع كؿ طارئ" لغكية كالمشكمة ليست فييا كا 
العاـ، النظاـ الذم لـ يتخذ قراره بعد لئلندماج ككنيان بالمستجدات التي تحصؿ ال 

كىك ما يترؾ كيفيان لفئات منفمتة مف عقاؿ الرقابة .. سٌيما في مجاؿ اإلعبلـ
. ()المنظمة التي تحٌمؿ كتحٌرـ إستعماؿ المغة كما سكاىا مف المكاـز لمبناء السميـ

محاكلة : كما نراه اليـك في المرئي كالمسمكع المبناني ىك مف ىذا القبيؿ
 إلى تمفيقات أخرل تضع اإلنيزاـ كالتآمر كالدسيسة ،لبلبتعاد طكعان مف سبلمة المغة

.. كالتبعية عناكيف ليا
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لغة العرب، لغة القرآف، قادرة كمتمٌكنة مف األداء اإلعبلمي كسكاه، كالنقص 
. ()ليس فييا بؿ في مٌدعي الحرص عمييا كتطكيرىا بأسس غير بٌناءة بغية قتميا

: المغة العربية واليامش الديموقراطي في لبنان

استكماؿ اإلجابة عف السؤاؿ السابؽ تندرج أيضان في أجكاء الحرية 
كىك أمر أسيـ كثيران في .. كالديمكقراطية التي يتمتع بيا لبناف كيتمٌيز بيا عف سكاه

كجاءت .. تكسيع دائرة المعب في السياسة كاالجتماع كاالقتصاد كالثقافة في لبناف
الحرب األىمية لتمٌكف البلعبيف مف رسـ خطكط ىذه الدائرة كتؤكدىا باتجاه إفراز 

فأطمؽ ليا العناف تنظيران .. سياسات خاصة تصب خارج النطاؽ العربي نفسو
كتنفيذان في غياب قرار عربي مكحد يصكف ما لدل العرب كيحافظ عميو كمنو 

... المغة

أعطت األجكاء الديمكقراطية في لبناف إذان ىذه الفئات حرية التصٌرؼ في 
اإلعبلـ، حتى في الزمف الذم أقٌر فيو الدستكر الجديد في الطائؼ، في زمف 

االنطبلقة الجديدة لمبناف، لـ تأت النصكص عمى ذكر المغة العربية في اإلعبلـ 
كلـ تضع أٌم خطة لرفع مستكاىا، بؿ تركت الحبؿ عمى غاربو، فمعب البلعبكف 
كاستكممكا مخططاتيـ مستفيديف مف االستقبللية كالترخيص كالحرية الممنكحة كميا 

حتى باتت صكرة المغة اليكـ إفرازان مف إفرازات ىذه الحرية التي أسيء .. ليـ
استعماليا فغدت مشٌكىة كمثاالن لمعبث الديمكقراطي كليكه بعيدان مف حٌؿ المعضبلت 

. األخرل الكبرل التي يعاني منيا لبناف كالعرب عمكمان 

بينما يتمكضع الحٌؿ الديمقراطي كمسائؿ الحرية ال سٌيما في القكؿ، في 
فالحرية غير المنضبطة أك غير المرتبطة .. مراتب أسمى ينبغي أف تسكد

 كالديمقراطية التي ال تعمؿ لصالح الشعب كاألمة كالتاريخ ،بالمسؤكلية حرية ناقصة
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كالحاضر كالمصير ىي ديمقراطية مشٌكىة تستعمؿ في غير ما كضعت لو في 
لييا تعكد المميزات اإليجابية كالسمبية.. األساس  .إذ مف الشخصية تنطمؽ الحرية كا 

ذا ضاعت المغة فإٌنو إيذاف بضياع الشخصية، كضياع الشخصية ىك ضياع  كا 
فأٌم أمة يراد ليا أف تدخؿ المعترؾ العالمي بغير لغة قكية مكحدة كسميمة .. لؤلمة

؟ إف المغة العربية تكاجو تحٌديات ىائمة مف أبنائيا الذيف .. تحافظ عمى ذاتيا دائمان 
يسيمكف في تراجعيا عف قصد أك غير قصد، كمف كقكل كابتكارات إعبلمية 

يديكلكجية التحديات اليائمة أماـ اإلنترنت كالعكلمة كحكسبة التراث .. "كعممية كا 
كاقتصاديات الثقافة كالتعميـ دكف أف يتحٌكؿ النيكض بالمغة العربية إلى مشاريع 

قكمية عربية كقطرية كطنية، فإٌف القرف الحادم كالعشريف كما سيرافقو مف تطكرات 
مف أدكات االتصاؿ كالعمـ كالثقافة قد يحمؿ مفاجآت لمغة العربية ال يحسف 

. ()"اإلطمئناف إلى نتائجيا

ع القكل الديمكقراطية فيو إلى دؼاليامش الديمقراطي في لبناف ينبغي أف م
تبٌني لغة الديمكقراطية، لغة التعبير عف البرامج التي يصكغكنيا مف تجارب الشعب 

كىي تجارب تكحي بالتمسؾ .. المبناني الكفاحية عمى مدل طكيؿ مف الزمف
كعمى أساسيا قامت قكاىـ كمنيا انطمقت لتقكؿ كممتيا .. بالعركبة كالكطف كالقيـ

الكطنية كالقكمية التي كانت عمى مستكل التضحيات الجميمة التي قٌدمت خدمة 
.. ()لفكرتيا، أسكة بالشعكب األخرل التي تسعى إلى المحافظة عمى كياناتيا

: وفي الختام لغة القرآن والعروبة

كقد تمؼ الغرابة الباحث حيف يعمـ أننا نتحدث عف المغة في قطر مف أقطار 
العرب ىك لبناف الذم أسيـ أبناؤه في إعبلء شأف العربية بحثان فييا ككتابة بيا 

بداعان في طرؽ تعبيرىا كالغرابة أننا نجد فريقان كبيران مف المبنانييف يتمٌسؾ نظريان .. كا 
بمغتو، كيمارسيا أدباء كشعراء ككتاب كثر في مختمؼ المجاالت، صحيحة فصيحة 
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كىذا الكبلـ يحيؿ السقطات المغكية في اإلعبلـ المبناني .. سميمة مف أٌم ىكل
المرئي كالمسمكع إلى دائرة اإلىماؿ أكثر مما يحيمو إلى دائرة إخفاؽ المغة في 

. التعبير كالعطاء

ذلؾ أف المغة العربية تبقى، كنحف نتحدث عف لغة العرب أجمعيف، لغة 
لغة خٌفة مباني الكمـ كسعة التصرؼ .. القرآف كالتراث كالحضارة كالفكر كاألدب

 كاالرتجاؿ كالمركنة كاالنتظاـ الصكتي كالطكاعيةكالمجاز كالتعريب كاالشتقاؽ 
كالحس السياقي كتعدد األساليب الكتابية كثراء المعجـ كشٌدة التماسؾ بيف عناصر 

 ..منظكمتيا

كعمى ذلؾ كٌمو، فإٌف العربية ظاىرة اجتماعية، بعمٌكىا يعمك المجتمع 
كاألمة التي تنشد الحياة الراقية عمييا .. كبانخفاضيا كتراجعيا يتراجع المجتمع

 كالمحافظة التي ىي فبالتجدد.. ()التبٌصر بمغتيا عف طريؽ التبٌصر بنيكضيا
فأنظر إلى أمة تسبقيا لغتيا في .. سمة العربية، نتجٌدد كنحافظ عمى كجكدنا

المياديف كٌميا، كانظر إلى لغة قطكفيا دانية مثمرة ناضجة تتحٌكؿ عنيا األمة إلى 
 الفٌج كالردمء مف الثمار؟

ما يمـز ىك القرار العربي لحماية المغة كتطكيرىا، ما يمـز ىك قياـ المجامع 
 الجامعات كمراكز األبحاث العممية كالمغكية ميمات كتنكبالمغكية العربية بأدكارىا، 

المحافظة عمى حياة المغة كضبط الخارجيف عف األصكؿ في األداء المغكم حتى 
. يتسٌنى إعادة الكجو المشرؽ لمغة بإعادة الكجو األكثر إشراقان لؤلمة
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. (عميو السبلـ)تعني المسيح : انجيؿ يكحنا، اآلية األكلى، كالكممة-  
، دار الفكر 222-221خميؿ أبك جيجو، ص. الحداثة الشعرية بيف اإلبداع كالتنظير، د-  

. 1995المبناني، بيركت، 
. قرآف كريـ-  
. 256فندريس، ص. المغة، ج-  
. 13الخصائص، ابف جٌني، الجزء األكؿ، ص-  
. 183-182ص" سمط"لساف العرب، ابف منظكر، مادة -  
. 22قرآف كريـ، سكرة إبراىيـ، أية-  
رشاد محمد سالـ، بحث ألقي في مؤتمر المغة العربية أماـ تحديات . المغة العربية كاإلعبلـ، د-  

، الذم عقد في بيركت في معيد الدعكة الجامعي لمدراسات اإلسبلمية، (الدكرة األكلى)" العكلمة
 .2002، بيركت، 547ص
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نادر سراج، بحث ألقي . أنمكذج بيركت، د: سمات االنفتاح كالتطكر في المحكية العربية المدينية-  
 1998، منشكرات جامعة البممند، بيركت، 325-315في مؤتمر المغة العربية في لبناف، ص

. 1994، دار منيمنة لمطباعة كالنشر، بيركت، 59-55لغات التعبير، فاركؽ المجذكب، ص-  
 1998، المركز الثقافي العربي، بيركت، 125الكتابة الثانية كفاتحة المتعة، منذر العياشي، ص-  
. 1961، سعيد عقؿ، مكتبة لبناف، بيركت، "يارا- " 
. أحمد داكد. ، د"المركز- 1: تاريخ سكريا الحضارم:"انظر كتاب-  
. 13، ص15/7/1933، القاىرة، 23، عدد "الرسالة"آفة المغة ىذا النحك، أحمد الزيات، مجمة -  
مقدمة لدرس لغة العرب ككيؼ نضع المعجـ الجديد؟، الشيخ الدكتكر عبداهلل العبليمي، -  

. 1938المطبعة العصرية، القاىرة، صدر ألكؿ مرة في العاـ 
، المطبعة الكاثكليكية، 8، األب ماركف غصف، ص"العامية: حياة المغة كمكتيا: "انظر مثبلن -  

، األب لكيس شيخك، مجمة "حقكؽ المغة العامية بإزاء المغة الفصيحة:"، ككتاب1952بيركت، 
. 162، ص1925، بيركت، آذار، 3، العدد 23المشرؽ، الجزء

، القاىرة، بتاريخ 5، أميف الشمٌيؿ، مجمة التبكيت كالتنكيت، عدد "كممة غيكر عمى لغتو- " 
10/7/1981. 

، بيركت، بتاريخ (عدد خاص)، أميف ناجي، جريدة العمؿ "القكمية العربية"-  
. 49،ص29/11/1970

كاستضاؼ فيو بعض الشعراء،  (تمفزيكف المرٌ )MTVبرنامج أذيع مف اإلذاعة المرئية -  
. 2001مف سنة  أذيع البرنامج خبلؿ شير كانكف األكؿ

 كتجد ىذه التسميات عمى 1955الكتاب عف دار الثقافة في بيركت في العاـ  صد ر-  
. 184-181: الصفحات

. 181المرجع نفسو، ص-  
. 181المرجع نفسو، ص-  
. 1962صدر الكتاب عف المطبعة الكاثكليكية في بيركت في العاـ -  
. 1956، منشكرات مكتبة اآلداب، القاىرة، 158-157الصفقة، تكفيؽ الحكيـ، ص-  

، جركس برس، طرابمس، 147-126المشكمة المغكية العربية، سمر ركحي الفيصؿ، ص-  
. 1992لبنانف 

. 1977، دار النيضة العربية، القاىرة،34قضايا الفف القصصي، يكسؼ نكفؿ، ص-  
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" شعر"، يكسؼ الخاؿ، المقدمة، منشكرات مجمة (الثانية بالتاء)ديكاف الكالدة التانية -  
. 1981بيركت، 

. 1964، بيركت32-31:، االفتتاحية، عدد"شعر"مجمة -  
، ص-   . ، دار الفكر المبناني، بيركت، دكف تاريخ طبع257المغة ليست عقبلن، أحمد حاطـك
. 229المرجع نفسو، ص-  

، مقابمة أجرتيا اإلعبلمية جيزيؿ الخكرم مع عثماف العمير في "حكار العمر"برنامج -  
. 4/2/2001، أدما، لبناف في LBCالمؤسسة المبنانية لئلرساؿ 

اإلعبلـ في لبناف كانييار السمطات المغكية، أطركحة دكتكراه مخطكطة أعدىا نسيـ -  
. 2002الخكرم، الجامعة المبنانية، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية، بيركت، 

يمكف العكدة إلى مزيد مف اإلحصاءات لمكسائؿ اإلذاعية المسمكعة كالمرئية كالفضائية إلى -  
. 1993 آذار 1 ك1987أيار مايك 6نقابة الصحافة المبنانية في عددييا الصادريف في "

ممؼ اإلعبلـ في لبناف، نسيـ خكرم، مجمة الدفاع الكطني، مديرية التكجيو في كزارة -  
. 41، بيركت، ص1993، تشريف الثاني 6الدفاع الكطني، العدد 

، 2001، الجزائر، 4، العدد"المغة العربية"المغة العربية كالعكلمة، صالح بمعيد، مجمة -  
. 115ص

، 13 ص التعريب كدكره في تدعيـ الكجكد العربي كالكحدة العربية، مجمكعة مف المؤلفيف،-  
. 1982مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت ، 

، عكاطؼ عبدالرحمف، سمسمة كتاب "قضايا التبعية اإلعبلمية كالثقافية في العالـ الثالث- " 
. 48، الككيت، ص1984، حزيراف 78، العدد "عالـ المعرفة"

عبداهلل أبك . إبراىيـ بدراف، عف بحث د. المغة العربية كتحديات القرف الكاحد كالعشريف، د-  
الذم ألقي في مؤتمر المغة العربية أماـ تحديات " المغة العربية كتحديات العكلمة"ىيؼ 

. 469، ص2002العكلمة ، بيركت، 
. 469المرجع نفسو، ص-  
، دار المنشكرات الحقكقية، "قكانيف لبناف، مجمكعة النصكص التشريعية كالتنظيمية:"انظر-  

. 1998مكتبة صادر حتى العاـ 
. 1990، مجمس النكاب، (1990-1926)الدستكر المبناني كتعديبلتو -  
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. أجزاء، بيركت، بدكف تاريخ طبع5سمسمة الكثائؽ األساسية لؤلزمة المبنانية، عماد يكنس، -  
األحزاب في لبناف، نياد حشيشك، مركز الدراسات االستراتيجية كالبحكث كالتكثيؽ، بيركت -  

1981. 
. ، بيركت5/3/1992 سنة ممعكنة مف عمر لبناف، جريدة النيار بتاريخ 16-  
اإلصبلح اإلعبلمي بيف الحرية كالمسؤكلية، محمد السٌماؾ، محاضرة في ندكة إعادة -  

(. 19/5/1991-17)تنظيـ اإلعبلـ في لبناف، فندؽ الكارلتكف، بيركت 
، دار الكحدة، 26، فكتكر سحاب، ص(النمكذج المبناني)أزمة اإلعبلـ الرسمي العربي -  

. 1985بيركت، 
. 1984 آذار، 20-12مؤتمر الحكار الكطني في لكزاف المنعقد بيف -  
إيمي سالـ، منشكرات جامعة البممند، . العربية في لبناف، جامعة البممند، المقدمة بقمـ د-  

. 1998طرابمس، لبناف، 
                 1999، دار المكاء، بيركت، 9اإلعبلـ الصييكني كالفمتاف األخبلقي، نسيـ خكرم، ص-  
. 8/9/1991  ، المؤتمر الصحفي لكزير اإلعبلـ المبناني ألبير منصكر، بتاريخ"النيار"جريدة -  
مناقشات الجمسة الثانية مف ندكة الكارلتكف، غساف تكيني، فندؽ الكارلتكف، بيركت، بتاريخ -  

17-19/5/1991 .
. ، لبناف24/12/1992النيار، بتاريخ -  
. ، لبناف10/11/1994جريدة السفير، بتاريخ -  

                بتاريخ" السفير"نشر قانكف تأسيسو في الصحؼ المبنانية كافة، راجع جريدة -  
. ، لبناف5/11/1994

المطالبة بتحريؾ النيابات العامة "حديث لسماحة الشيخ محمد ميدم شمس الديف، بعنكاف -  
 12/2/1994، نشر في جريدة البيرؽ، بيركت، بتاريخ "ضد اإلعبلـ

            ، بيركت في635، حسف صبرا، مجمة الشراع، عدد "دفاعان عف لغتنا الجميمة- " 
4/7/1994 .

. 12/2/1994، بيركت في "البيرؽ"المطالبة بتحريؾ النيابات العامة ضد اإلعبلـ، -  
. ، بيركت12/2/2000جريدة النيار في -  
. 10، ص16/2/2003الككالة الكطنية لئلعبلـ، يـك األحد في -  
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. تقديـ أسعد دياب-  
. تقدمو مجمكعة مف المذيعات-  
مف مقابمة مع رفيؽ شبلال مدير الككالة الكطنية لؤلنباء أجرتيا ليديا ريشا، نشرت في -  

. 15/3/1999جريدة النيار، بيركت، في 
. 30/5/2003يذاع بعد ظير يـك الجمعة، حمقة أذيعت بتاريخ -  
". صكت الشعب"يذاع كؿ يـك جمعة في الساعة الثانية كالنصؼ مف إذاعة -  
يذاع في الساعة الثامنة كالربع صباحان كيقدمو الشاعر كاألديب جكرج جرداؽ مف إذاعة -  
". صكت لبناف"
. يذاع في التاسعة إال ربعان صباحان -  
. يذاع في العاشرة صباحان -  
. يذاع في الثامنة كالنصؼ صباحان كيقدمو الشيخ جماؿ بشاشة-  
. يذاع في الساعة الحادية عشرة كالربع صباحان -  
. يذاع في الساعة الكاحدة كالربع ظيران -  
. يذاع في الساعة العاشرة صباحان -  
. يذاع في الساعة الرابعة عصران -  
برنامج أذيع مف إذاعة البشائر في الثانية عشرة ظيران مف يـك الثبلثاء بتاريخ -  

. ، كىك مف تقديـ فاطمة حجازم27/5/2003
". صكت لبناف"يقدمو ريمكف جبارة مف إذاعة -  
". صكت لبناف"يقٌدمو كيعٌده ربيكا أبك ناضر ىندم مف -  
. يقٌدمو طكني نٌصار يكميان مف الصباح حتى ما بعد الظير-  
. تقدمو كفاء عبدالممؾ كٌؿ أربعاء-  
. منطقة في جبؿ لبناف: كسركاف-  
. يذاع صباح كؿ سبت-  
جاء ىذا الكبلـ عمى لساف مدير البرامج في إذاعة لبناف الحٌر في مقابمة معو بتاريخ -  

14/4/2003 .
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 ، 12/4/1999بتاريخ " راديك سككب"في مقابمة مع اإلعبلمية ىبل المٌر مديرة إذاعة -  
. أذيع مف إذاعة جبؿ لبناف يـك كانت مديرة ليا

 رئيس تحرير األخبار في تمفزيكف لبناف، ،الرسميكف كمعضمة تمفزيكف لبناف، جك سعادة-  
. 26/7/1999جريدة النيار، بيركت 

. برنامج يذاع يكميان مف الصباح حتى الظير كال يزاؿ حتى اليـك-  
كبلـ قيؿ في مقابمة أجرتيا كاتيا شر مع دكلمي غانـ إحدل المذيعات الرئيسية في -  

LBCI 24/4/1999 بتاريخ .
. يذاع في الساعة التاسعة كالنصؼ مف مساء الثبلثاء-  
. 27/5/2003حمقة أذيعت في التاسعة كالنصؼ مساء بتاريخ -  
. كىك مف إعداد كتقديـ جيزيؿ خكرم-  

، بقمـ جنى "آسيبكيو، لـ تنتحر يكميان لفصحى تمفزيكناتنا المحمية:"عف مقاؿ، بعنكاف-  
. 17، ص13/9/1999نصر اهلل، جريدة النيار، بيركت، بتاريخ 

. يذاع مساء كؿ خميس في الساعة التاسعة كالنصؼ-  
. زياد نجيـ. تقديـ د-  

            في الساعة الثالثة كالنصؼ ظير يـك االثنيف الكاقع فيLBCأذيع مف مرئية -  
. ، مف إعداد كتنفيذ ركني سعادة2/5/2003

. 10/2/2003 في الساعة العاشرة مساء بتاريخ lbcعرض الشريط عمى شاشة -  
نص المقابمة التي أجراىا إدغار جبلد مع السفير األميركي في لبناف فنسنت باتؿ في -  

. 27/5/2003الساعة العاشرة مساء مف يـك الثبلثاء في 
. 2/6/2003أذيعت ىذه الحمقة في الساعة الثانية مف بعد ظير االثنيف الكاقع في -  
. 319، ص1998العربية في لبناف، منشكرات جامعة البممند، بيركت -  
. يذاع مف تمفزيكف لبناف في الفترة الصباحية كحتى منتصؼ النيار-  
، الذم يقٌدمو الشاعر زاىي كىبي في الساعة التاسعة كالنصؼ "خميؾ بالبيت"برنامج -  

. 27/5/2003مف مساء كؿ يـك ثبلثاء، كىذه الحمقة أذيعت بتاريخ 
ككاف في تمؾ الحمقة صاحب السمٌك الممكي خالد الفيصؿ، شاعر كأديب كرئيس مؤسسة -  

. الفكر العربي
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يذاع البرنامج مف شاشة المستقبؿ، في التاسعة كالنصؼ مف مساء كؿ يـك جمعة، -  
". ميشك"كيقٌدمو ميشاؿ القزم المعركؼ باسـ 

يقـك عمى استضافة عمماء الديف كالمفكريف .. برنامج يعٌده كيقٌدمو خضر المكسكم-  
األكثر بركزان، كيستقبؿ مشاركات المشاىديف عبر الطرؽ االتصالية المختمفة كيتناكؿ 

. المشكبلت المعاصرة مف كجية نظر إسبلمية
ييتـ بخطب الجمع في مختمؼ أقطار العالـ .. يعٌده محمكد دىيني كيقٌدمو حكـ أمير-  

. اإلسبلمي كيقدـ مقتطفات منيا بفصحاىا السميمة
يعٌده عبدالحميـ محمكد كفاطمة بدير كتقدمو األخيرة، كييتـ بالفكر كالثقافة كالعمـ -  

.. كيؤدم بالفصحى الخالصة.. كاألدب، يستضيؼ أصحاب ىذا االىتماـ
ربما كانت ىذه المفظة مف األجنبية مف النكادر، إذ ال تستعمؿ ىذه المحطة األجنبية في -  

. حديثيا
. 10/2/2003أذيعت في الساعة الحادية عشرة كالنصؼ مساء بتاريخ -  
. 424نسيـ الخكرم، ص. اإلعبلـ في لبناف كانييار السمطة المغكية، د-  

التمفزيكف الكطني في مكاجية الفضائيات الخاصة، مداخمة عدناف :"ندكة القاىرة حكؿ-  
البصرية في عٌماف، صحيفة الشرؽ -مدير المركز العربي لمخدمات السمعية"العكالمة

 .6/3/1997األكسط، بتاريخ 
. 28/5/2003أذيع في الحادية عشرة كالنصؼ ليبلن مف الفضائية المصرية بتاريخ -  
مكانية االستفادة منيا في نشر الثقافة العربية كاإلسبلمية كالتعريؼ - "  القنكات الفضائية كا 

، ندكة عماف، "بالحضارة العربية ، محمد عبدالكافي، المنظمة العربية لمثقافة كالتربية كالعمـك
بالتعاكف مع  مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف في المممكة األردنية الياشمية، عٌماف، تشريف 

صدرت دراستيا ككقائعيا في كتاب عف المنظمة العربية لمثقافة كالتربية )، 1997األكؿ 
(. 1998كالعمـك في تكنس 

يذاع مف شاشة إذاعة المستقبؿ المرئية الفضائية في الساعة التاسعة مف مساء كؿ يـك -  
 .أحد

، المكتب 272حسيف رشكاف، ص. العبلقة العامة كاإلعبلـ في منظكر عمـ االجتماع، د-  
. 1997الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 
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عصاـ نكر الديف، بحث مقٌدـ إلى مؤتمر المغة . اإلعبلف كتأثيره في المغة العربية، د-  
. 29/10/1997-26العربية في دمشؽ بتاريخ 

، دار الكحدة ، 19، فكتكر سحاب، ص(األنمكذج المبناني)أزمة اإلعبلـ العربي الرسمي -  
. 1985بيركت، 

. 472-467-466نسيـ خكرم، ص. اإلعبلـ في لبناف كانييار السمطات المغكية، د-  
. 473المرجع نفسو، ص-  
. ، تقديـ مارسيؿ غانـLBCعمى مرئية -  
. عمى مرئية المستقبؿ، تقديـ زافيف-  
. (برنامج منٌكع، ثقافي، حكارات، كمقاببلت)عمى مرئية تمفزيكف لبناف -  
. (...برنامج منٌكع، مقاببلت، أبراج، حكارات)عمى مرئية المستقبؿ -  
. عمى مرئية المستقبؿ، تقديـ زاىي كىبي-  
.  ، تقديـ جيزيؿ خكرمLBCعمى مرئية -  
. ، تقديـ زياد نجيـLBCعمى مرئية -  
. LBCعمى مرئية -  
. عمى مرئية المستقبؿ، تقديـ جكرج قرداحي-  
. (أصو تعني قصة)عمى مرئية المستقبؿ، تقديـ ميشاؿ قزم -  
. مرئية تمفزيكف لبناف-  
. LBCمرئية -  
. مرئية المستقبؿ-  
. مرئية المستقبؿ تقديـ ميشاؿ القزم-  
. LBCمرئية -  
، نشرة 2/6/2003مف مرئية المستقبؿ، الساعة الثالثة مف بعد ظير االثنيف بتاريخ -  

. األخبار
. LBCمرئية -  
. MTVمرئية -  
. مرئية المستقبؿ-  
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يقٌدـ ) الفضائية LBCاءن مف مرئية سأذيع البرنامج في الساعة التاسعة كالنصؼ ـ-  
. 29/5/2003البرنامج مارسيؿ غانـ، بتاريخ 

، اتحاد الكتاب 224عبداهلل أبك ىيؼ، ابتداء مف ص . التنمية الثقافية لمطفؿ العربي، د-  
. 2001العرب، دمشؽ، 

خطاب فخامة رئيس الجميكرية المبنانية العماد لحكد في القمة العربية في عٌماف كاف -  
. بالعاٌمية المبنانية

محمد منير سعد . قراءة في اإلعبلـ المعاصر كاإلسبلمي، د: راجع كتاب اإلعبلـ-  
. 1998الديف، دار بيركت المحركسة، بيركت، 

قٌدـ إلى مؤتمر المغة " المغة العربية كاإلعبلـ"مف مقاؿ لمدكتكر رشاد سالـ، بعنكاف -  
الذم عقد في بيركت في المعيد الجامعي لمدراسات اإلسبلمية " العربية أماـ تحديات العكلمة

. 576، ص8/4/2002-7بتاريخ 
. 580المرجع نفسو، ص-  
، المكتب العربي الحديث، 212تشكيو العقؿ العربي، حسف عبد البارم عصر، ص-  

. 1999اإلسكندرية، 
" عالـ المعرفة"نبيؿ عمي، سمسمة . ، د"الثقافة العربية كعصر المعمكمات: "انظر-  

. 2001الككيت، 
المغة "مكانة المغة العربية بيف المغات العالمية، مجمكعة باحثيف، مف بحث بعنكاف -  

، منشكرات المجمس 359-،358، إبراىيـ بدراف، ص"العربية كتحديات القرف الكاحد كالعشريف
. 2001األعمى لمغة العربية، الجزائر، 

، عكاطؼ عبدالرحمف، سمسمة كتاب "قضايا التبعية اإلعبلمية كالثقافية في العالـ الثالث- " 
. 84، ص1984، حزيراف 78، العدد "عالـ المعرفة"
المغة العربية إحدل )اتقكا التاريخ أييا العرب، مقاؿ لممحمؿ السياسي عبدالمطيؼ الغزاني -  

. 1997، جريدة الصباح، تكنس، تمكز (لغات المستقبؿ


