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: وظيفة اإلعالم في التعميم والتثقيف
إّف "يعّد اإلعالـ مف أىـّ مؤسسات التشكيؿ الثقافي، وال نجافي الحقيقة إف قمنا 
جميع مصادر التشكيؿ الثقافي عمى تنّوعيا أصبحت بحوزة اإلعالـ الذي أصبح 

يغّطي قطاعات واسعًة وعريضة مف المواطنيف، باىتماماتيـ واختصاصاتيـ 
وأعمارىـ، بدءًا مف عالـ الطفولة وانتياء بالّشيخوخة، حيث يقّدـ اإلعالـ اليوـ 
الثقافة والتوجيو والترفيو والمعمومة، إضافة إلى أّنو تعميـ دائـ لكّؿ األجياؿ، مف 

إضافًة إلى امتالكو قدرات خارقًة في الوصوؿ إلى ... األطفاؿ وبناء خياليـ العمميّ 
إّف اإلعالـ اليوـ ىو ثمرٌة لمعموـ جميعيا، ال . المعمومات بشبكات مراسميو ووكاالتو

اإلنسانية واالجتماعية فحسب، بؿ التقنية والتجريبية، وىو محّصمة لُشَعب المعرفة 
. ()"كّميا

ىو الوسيمة الرئيسة "ويستخدـ الّناس وسائؿ اإلعالـ بكثافة، ولكّف التمفاز 
التي تستغرؽ أكبر وقت مف حياة المشاىديف، ويحتؿ المذياع الدرجة الثانية، ثـ 

وتدّؿ اإلحصاءات عمى أّف وسائؿ اإلعالـ تستغرؽ . تأتي الصحيفة وتمييا المجّمة
مف حياة اإلنساف الموّظؼ أو العامؿ أو صاحب المينة ما يقارب سّت ساعات 

، ولعّؿ ىذه النسبة تزداد في البمداف غير المتقّدمة ()"يوميا في البمداف المتقّدمة
. كالبمداف العربّية

بميّمة تشكيؿ عقوؿ الناشئة وتوجيو أذواقيا، ألّف معّدؿ مشاىدة "ويقـو التمفاز 
 سنوات لمتمفاز يصؿ إلى ثالث ساعات 10-9األطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ مف 

يوميا، وىذا ُينذر بمستقبؿ بائس ألّي مجتمع ال يدرؾ خطورة وسائؿ اإلعالـ، 
. ()"وخاصة التمفاز، مما يقتضي ضرورة االىتماـ بما يبّث مف خاللو

مكاف الوالديف والمدّرسيف في نقؿ العمـ والمعرفة "لقد احتّمت وسائؿ اإلعالـ 
                                                 

، 2001، 1االرتقاء بالعربية في وسائؿ اإلعالـ، ضمف سمسمة كتاب األّمة، قطر، ط:  بميبؿ، نور الديف.1
 .31-28ص ص

 .630، ص3 ج74اإلعالـ وتنمية الممكة المغة، ـ ـ ؿ ع بدمشؽ، ـ:  الكردي، سعد محمد.2
اإلعالـ باإلعالـ، مجمة الفيصؿ السعودية، : مقّدمة رئيس التحرير، مقالة:  الحسيف، زيد بف عبد المحسف.3

 .632بحث سابؽ، ص: ، وانظر الكردي، سعد محمد4، ص1996، السنة 277ع
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إلى األفراد، فأصبح معظـ التعميـ يتـّ خارج الفصؿ الدراسي، وأصبحت الكمّية 
الفائقة مف المعمومات التي تنقميا الصحؼ والمجاّلت واألفالـ واإلذاعة والتمفزيوف 

، وقد حّطـ "في أيامنا ىذه، تفوؽ بكثير كمية المعمومات التي ينقميا مدّرس الفصؿ
ىذا التحّدي احتكار الكتاب بوصفو مساعدا أساسّيا في العممية التعميمية، وأحدث 

. ()شرخا في جدار الفصؿ الدراسّي أّدى إلى إرباكنا
وال يكوف لتمؾ المعارؼ "وتقّدـ وسائؿ اإلعالـ العديد مف المعارؼ والخبرات، 

والخبرات كبير جدوى ما لـ تُْنقؿ لمجميور بمغة قواميا الكممات الفصيحة، 
والتراكيب السميمة، والعبارات الثرية بمضامينيا ومدلوالتيا، والصيغ التي تحفظ لمغة 

أصالتيا، وتصوف تراثيا، وتبرز شخصيتيا، وترفع مقاـ أىميا، وترقى 
. ()"بحضارتيـ

الوظيفة : ()وقد رّكز بعض الباحثيف عمى الوظائؼ اآلتية لمصحافة واإلعالـ
تعريؼ الناس بما يجري حوليـ؛ : المعموماتية؛ الوظيفة الثقافية؛ الوظيفة اإلخبارية

. الترفيو والتسمية واألمور المتعمقة باألذواؽ واإلعالف: سائر الوظائؼ األخرى مثؿ
وتناسى أكثر المنّظريف لوظائؼ اإلعالـ والصحافة أّف ليما وظيفة أساسية أخرى 
يجاد ألفاظ واصطالحات جديدة  ىي الوظيفة المغوية، إّما بالتطوير والتحديث وا 
ما بالنشر والتعميـ بترسيخ ألفاظ واصطالحات وعبارات، أو  وأساليب جديدة، وا 

يجاد بدائؿ ليا خفائيا وا  . بإقصائيا وا 
إّف وسائؿ اإلعالـ تعادؿ المدرسة بالنسبة ألعداد ال حصر ليا مف الرجاؿ 

ْف لـ يستطيعوا أف يحُصموا منيا إاّل عمى  والنساء الذيف ُحرموا مف التعميـ، وا 
العناصر التي يّتسـ مغزاىا بأقّؿ قدر مف الّثراء، ومضمونيا بأكبر قدر مف 

                                                 

-658، ص ص3 ج74سمطاف العربية في مضمار اإلعالـ، ـ ـ ؿ ع بدمشؽ، ـ:  فاخوري، محمود.4
   وسائؿ اإلعالـ وأثرىا في شخصية الفرد، مجّمة عالـ الفكر، : تركي، مصطفى أحمد: ، وانظر.659

 .99، ص1984، سنة 4، ع14ـ
، 209اإلعالنات التجارية وأثرىا في لغتنا، مقالة في مجمة الفيصؿ السعودية، ع: معتوؽ، أحمد محمد. 5

 .631اإلعالـ وتنمية الممكة المغوية، نفسو، ص: الكردي، سعد محمد ، وانظر112، ص1994السنة 
الصحافة : الظروؼ المينية لمصحافة واإلعالـ في األردّف، بحث منشور ضمف وقائع ندوة:  العناني، جواد.6

 .234-233، ص ص1997واإلعالـ في األردف، الواقع والتطمعات، 
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ولدييا القدرة عمى تمكيف المغة العربية مف األلسنة، وتيسيرىا في . ()البساطة
الخطاب اليومي، وتعّد أفضؿ الوسائؿ التعميمية في االرتقاء بمستوى لغة 

ف قّدمتيا في ثوب  التخاطب، وذلؾ إف التزمت في خطابيا المغة العربية الميّسرة، وا 
. ()جديد صحيح سيؿ يناسب مستويات المجتمع

ومف الضرورة بمكاف أف ينتبو رجاؿ اإلعالـ إلى أّنيـ يخمقوف الذوؽ المغوّي، 
ويفرضوف الصواب الذي قد يبدو في أّوؿ أمره ثقيال، لكّنو مع الوقت يصبح مقبوال 

. ()وشائعا
إّف اإلعالـ إذا كاف بالمستوى المطموب ُلغًة وأداء، يصبح مدرسة لتعميـ 

مع استمرار السماع ينضج األسموب والطريقة في الذىف، فتتوّلد "المغة؛ ذلؾ ألّنو 
المقدرة عمى المحاكاة، فيبدأ اإلنساف في استخداـ المغة السميمة في حاجاتو 

وىذا يعني أّف وسائؿ اإلعالـ قادرة عمى تنمية الممكة المغوية . وأغراضو وأفكاره
عند المتمّقي، مما سوؼ يؤدي إلى االرتقاء باإلعالـ نفسو، والتحّوؿ مف لغة األمّية 

، واالرتقاء باألداء، وبناء (الفصحى)إلى لغة العمـ والحضارة  (العامّية)والجيؿ 
موقعا ... الفصحى؛ وبذلؾ يشكؿ اإلعالـ: القاعدة المغوية والثقافية المشتركة

مساندا لمعممية التعميمية والتربوية، وال يتحوؿ إلى وسيمة استالب ثقافي متقّدمة 
. ()"داخؿ األّمة

السنوات العشر األولى "وقد توّصمت دراسات تعميـ المغة إلى نتائج مفادىا أّف 
مف عمر اإلنساف حاسمة في تعميـ المغات لألطفاؿ، وتقترح ىذه األبحاث تعميـ 

في السنوات العشر األولى مف أعمارىـ ... األطفاؿ المغات بشكؿ مرّكز ومنيجيّ 
إّف تجربة تدريس المغة العربية في الجامعات ... قبؿ تعميميـ أي عمـ آخر

خضاع الخّريجيف لدورات تقوية قد فشمت بشكؿ واضح في تمكيف الطمبة مف  وا 
إّف تصحيح الخمؿ الذي يتّفؽ الجميع عمى وجوده اليوـ في تعميـ ... لغتيـ األـّ 

                                                 

 .75أصوات متعددة وعالـ واحد، ص:  ماكبرايد، شوف وآخروف.7
األكاديمية الحديثة لمكتاب الجامعي، مكتبة دار : القاىرة) خطاب السمطة اإلعالمي،:  عكاشة، محمود.8

 .71 ص،(2007المعرفة، 
 .75-74أصوات متعددة وعالـ واحد، ص ص:  ماكبرايد، شوف وآخروف.9

. ، مف تقديـ الدكتور عمر عبيد حسنو لمكتاب38مرجع سابؽ، ص:  بميبؿ، نور الديف.10



 662 

المغة العربية يبدأ بوضع استراتيجية لتمكيف التالميذ مف إتقاف المغة العربية في 
ـّ التوّصؿ إلييا في ىذا  السنوات األولى مف العمر وفؽ أحدث النظريات التي ت

. المجاؿ
لقد أدى تقيقر تعميـ المغة العربية لمناطقيف بيا في المدارس والجامعات إلى 
نقص الممكات المغوية لدى العامميف في الصحافة وأجيزة اإلعالـ األخرى، األمر 

الذي يؤدي إلى خمؽ حمقة ُمفرغة يفّضؿ فييا اإلعالميوف تقديـ لغة مبّسطة ممموءة 
. باألخطاء وبرامج الميجات المحمّية، وبالتالي إضعاؼ السميقة المغوية عند المتمّقي

ـّ بالميجة الدارجة، فيـ  إّف خّريجي أقساـ الصحافة ىـ نتاج عممية تعميمية تت
يتعّمموف كؿ المعارؼ بميجة المعّمـ، أّما حيف يكتبوف فإّنيـ مطاَلبوف بالتعبير بالمغة 

وفي العمؿ يواجو الصحفّي المشكمة . الفصحى التي يكوف تكوينيـ فييا ضعيفا
نفسيا، فيو يستمع لمسياسي واالقتصادي والمواطنيف يتحّدثوف بميجاتيـ المحمّية، 

. ()"وعميو التعبير عف لسانيـ بالفصحى
وسيمة جماىيرية قادرة عمى المنافسة "ومع ما تقّدـ كّمو، فإّف الصحيفة ال تزاؿ 

إذا ُأحسف استخداُميا وتوجيييا في تكويف المعالـ المعنوية الحّقة لمشخصية 
العربية؛ لتنّوعيا الداخمي الذي يستجيب لمجموعة واسعة مف االىتمامات، فتقوـ 
عالقة متبادلة بينيا وبيف القّراء، ألّنيا تسيـ في تكويف ذوقيـ الثقافي والجمالّي 

وقيميـ وأفكارىـ ومُثُمِيـ ومواقفيـ، وىي مف الوسائؿ اإلعالمية الميّمة التي توصؿ 
القيـ الثقافية إلى القراء، فتصقؿ نفس القارئ ومنطقو، وُتغني عالمو الروحّي مف 
الناحية الفكرية واألدبية والجمالية لما تنشره مف قصص وأشعار ومقاالت وأخبار 

. ()"فنية وثقافية، وتنّمي المواىب، وتكشؼ عف األدباء المبدعيف
: المغة المنشودة في اإلعالم

                                                 

، ـ ـ ؿ ع بدمشؽ، دور المغة العربية في مواكبة المصطمح األجنبي في اإلعالـ المقروء:  شعباف، بثينة.11
 .556-555، ص ص3 ج74ـ
، ص (1985دار الكتاب العربي، : بيروت)الصحافة السورية بيف النظرية والتطبيؽ، :  أبو فخر، عدناف.12

-630اإلعالـ وتنمية الممكة المغوية، مرجع سابؽ، ص ص: ، وانظر الكردي، سعد محمد86-85ص
631. 
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ممؾ لكّؿ الّناس الذيف يتكّممونيا، ولكّنو ليس مف حّقيـ جميعا أف "إّف المغة 
يتصّرفوا بيا بحسب أىوائيـ، وىـ لو فعموا لكانت المغة أمرا فردّيا ال يحّقؽ الغايَة 

ونحف نميُؿ إلى ما نّبو عميو بعض الباحثيف بقوليـ إّننا . ()"التي ُوجد لتحقيقيا
لى " لسنا بحاجة إلى اختراع لغة عربية جديدة، بؿ إلى تحسيف طرؽ تدريسيا وا 

ّنما "والجدير بالّذكر أّف . ()"تطوير أداء الناطقيف بيا األفراد ليسوا مصدر المغة، وا 
ولكّف المغة .  في األفراد– إذا جاز التعبير –ىـ نتاُجيا، فالمغة تُفصح عف نفسيا 
ومّما ُيؤثر عف الكاتب الصحفّي . "تتفادى دوما اإلرادة، وحّتى االجتماعية

 The corruption of language brings the": المتمّرس برنارد ليفف قولو
corruption of thought "إّف فساد المغة يؤّدي إلى فساد الفكر: أي(). 

أكثر تفاعال مع العالـ الخارجّي، وأكثر تعبيرا عف "ولعّؿ الخطاب المنطوؽ 
خوالج النفس، والجميور يرى حالة المرسؿ النفسية وانفعاالتو، فالصورة جزء مف 

الخطاب المنطوؽ، والجميور يسّد بيا خّمة التركيب، ويكمؿ بيا المعنى الذي سكت 
ويستطيع المرسؿ مف خالؿ ىذه الوسائؿ التأثير في المتمّقي . المرسؿ عف قولو

قامة قناة مفتوحة معو يستطيع أف يعبر منيا إلى لّبو فيقنعو بمضموف  ثارتو، وا  وا 
بيَد أّف . ()"خطابو، ويستعيف في ذلؾ بوسائؿ إقناعية مف المغة والعالـ الخارجيّ 

الكتابة تضفي صفة الّدواـ عمى الكممة المنطوقة، وقد ُسّجمت في قديـ الّزماف 
القوانيف والقواعد الخاصة بطقوس االحتفاالت والشعائر التي ُصّممت لتعّبر عف "

الجماعة، وتكفؿ استمراريتيا عمى ألواح مف الصمصاؿ، أو عمى أحجار منحوتو، 
وقد كاف لتطّور الكتابة فضؿ في الحفاظ . أو في لفائؼ الّرّؽ التي تعّمر طويال

                                                 

. (1979مؤسسة الرسالة، : بيروت)، 58نحو وعي لغوي، ص: المبارؾ، مازف. 13
 .563، ص3 ج74، بحث سابؽ، ـ ـ ؿ ع بدمشؽ، ـ...دور المغة العربية ف : شعباف، بثينة. 14
دار اليالؿ : إربد)المغة اإلعالمية، دراسة في صناعة النصوص اإلعالمية وتحميميا، : جواد، عبد الستار .15

:  وانظر.57، ص(1998لمترجمة، 
O'Sullivan, Tim: Key Concepts in Communication, London; Methuen, 1985, s.v. Language. 

 .Media Reporter, Vol.3 Sept. 1979, p.36:  وانظر.29المغة اإلعالمية، ص: جواد، عبد الستار. 16
 .52خطاب السمطة اإلعالمي، ص: عكاشة، محمود. 17
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. ()"عمى أىـّ الرسائؿ المحّممة بالّرموز
وأخذت الحروب ُتشّف "لقد أصبحت المغة اليوـ ال تقّؿ أىمّية عف الجيوش، 

في اإلعالـ حيث تمعب الصياغات المغوية دورا خطيرا في تشكيؿ القناعات 
والمواقؼ والمفاىيـ، وأصبحت المغة اإلعالمية بشكؿ خاّص ىي التي تمعب الدور 

األساسّي في تحديد صور األمـ والثقافات في أذىاف شعوب العالـ األخرى، 
وخاّصة في عصر تتسارع فيو سبؿ نقؿ المعمومة، حّتى لكأّف المعمومة غدت 

أّف الميارة في "وقد أثبتت الّنزاعات والحروب الحديثة . ()"البديؿ المشروع لمواقع
استخداـ المغة اإلعالمية والدعائّية كانت سالحا خطيرا، ووسيمة فتّاكة، وأداة فاعمة 

. ()"مف أدوات الّدعائية السياسية
: وقد قسـ بعض الباحثيف الّنثر في عصرنا ىذا، فجعمو أقساما أربعة، ىي
النثر العادّي الذي تجّسده لغة الناس في تخاُطبيـ اليومّي، والّنثر العممّي الذي 

يمّثؿ صياغة الحقائؽ العممية، والّنثر الفّني الذي تبرزه لغة األدب الجمالّية، والنثر 
العممّي أو الّصحفّي الذي عّرفوه بأّنو نثر يقؼ في منتصؼ الطريؽ بيف لغة األدب 

ولمّنثر العممّي مف النثر . (النثر العاديّ )ولغة الّتخاطب اليومي  (النثر الفني)
العادّي سيولُتو وألفتو وشعبّيتو، ولو مف األدب حّظو مف التّفكير وعذوبة 

ولعّؿ ىذا ىو ما جعؿ بعض أساتذة اإلعالـ يطمقوف عمى الصحافة . ()التعبير
. ()اصطالح األدب العاجؿ

إّف تعدد وسائؿ اإلعالـ، وثورة االّتصاالت، وتصارع اإليديولوجيات، وتشابؾ 
في وسائؿ اإلعالـ المكتوبة والمسموعة "المصالح، قد جعمت استخداـ المغة 

                                                 

: ماكبرايد، شوف وآخريف: ، نقال عف49االرتقاء بالعربية في وسائؿ اإلعالـ، ص: بميبؿ، نور الديف. 18
 .30، ص(1981المؤسسة الوطنية واليونسكو، : الجزائر)أصوات متعددة وعالـ واحد، 

 .557، ص3 ج74، بحث سابؽ، ـ ـ ؿ ع بدمشؽ، ـ...دور المغة العربية: شعباف، بثينة. 19
 .52المغة اإلعالمية، ص: جواد، عبد الستار. 20
دار الشؤوف : بغداد)، 367لغة اإلعالـ، ضمف الموسوعة الصغيرة، ع: البّكاء، محمد عبد المطمب. 21

 .22-21، ص ص(1990الثقافية العامة، 
عالـ : القاىرة)، (1سمسمة البحوث اإلعالمية، )، 11-10اإلعالـ والمغة، ص ص: محمد، محمد سيد. 22
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فقد صارت ... والمرئية، صناعة متطّورة ليا عالماتيا الفارقة وخصائصيا الممّيزة
المغة اإلعالمية ُتوّظؼ توظيفا دقيقا لمتعبير عف ىذه المصالح باستخداـ المفردات 
والصياغات اإلخبارية بشكؿ يخدـ أىداؼ كاتب الخبر وصانع الرسالة والمخّطط 

. ()"الّدعائيّ 
لترخُّصيا في استخداـ المغة "وُتالـ وسائؿ اإلعالـ العربية بصورة خاّصة 

العامّية، أو اليجينة مف العامية واألجنبية؛ ألّنيا تمّس الوحدة المغوية بيف األقطار 
العربية، وتيبط بمغة الجميور إلى حدود اإلقميمية الضّيقة التي تضّيؽ فيـ المتمّقي، 
وتقّمص معارفو، وتزيد الحواجز بينو وبيف أبناء قومو مف أصحاب الميجات المحّمية 

. ()"األخرى
إّف االستعماؿ الخاطئ لمغة، سواء كاف في وسائؿ اإلعالـ أو خارجيا، 

وعندما تمّر . يعّطؿ فكر أىمو، ويشّؿ قدرات الناس الّذىنية، ويفسد لسانيـ"
المجتمعات بفترات سّيئة في تاريخيا، ينعكس ذلؾ عمى لغة اإلعالـ، ألّف الواقع 
بشذوذه وتشاُبكو وتعقيده عندما ينعكس في اإلعالـ، ال بّد أف تبدو صورة الشذوذ 

. ()"والتشاُبؾ والتعقيد في المغة المستخدمة أيضا
: اإلمكانيات المغوية لمصحفّيين

أّف المغة العربية تعيش "تشير آراء كثير مف الباحثيف والمغوييف اليوـ إلى 
أزمة حقيقّية مع شيوع األخطاء المغوية في التداوؿ نتيجة ضعؼ تعميميا في 
المدارس والجامعات، وتظير األخطاء المغوية عند تعاُمؿ ُمختمؼ ُصنوؼ 

المختّصيف والدارسيف والمشرفيف عمى الوسائؿ اإلعالمية والقنوات التمفزيونية معيا، 
باإلضافة إلى شيوع األخطاء النحوية في المعامالت الرسمية في الدولة، وانتشار 

. ()"العبارات األجنبية والمفاىيـ التي تحمميا الحياة العاّمة
ويكاد المغويوف والصحفيوف يتفقوف عمى ضرورة تبسيط العبارة المغوية في 

                                                 

 .1المغة اإلعالمية، ص: جواد، عبد الستار. 23
 .648، ص3 ج74اإلعالـ وتنمية الممكة المغوية، ـ ـ ؿ ع بدمشؽ، ـ: الكردي، سعد محمد. 24
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. 554-553، ص ص3 ج74، بحث سابؽ، ـ ـ ؿ ع بدمشؽ، ـ...دور المغة العربية: شعباف، بثينة. 26



 666 

فكتّاب الصحؼ أكثر تحّررا في "الصحافة، ولكّنيـ يختمفوف في مسالؾ التبسيط، 
الميداف المغوي ألّنيـ ينطمقوف مف وىـ أّف المغة ما ىي إاّل وسيمة تخدـ ىدؼ 
الرسالة اإلعالمية، وىو اإلبالغ، وليس مف ضرورة ُتوجب مراعاة ىذه الوسيمة 

ـّ يتذّرعوف بصعوبة المغة العربية، وتعقيد قواعدىا، . وصواًل إلى الغاية المنشودة ث
وُعسر قواعد اإلمالء فييا، وأخيرا قصورىا عف مسايرة ركب الحضارة، ألّنيا ال 

وىذا يعطييـ الحّؽ في العبث بالمغة وكأّنيا ميراث خاّص . تستوعب جميع ألفاظيا
 ()"بيـ دوف سواىـ، متناسيف أّف المغة ىي ميراث األّمة عبر عصورىا المختمفة

. كما يرى المغويوف
تكوف اعتباطية "ومف الجدير بالتّنبيو عميو، أّف وسائؿ اإلعالـ ال تستطيع أف 

في استخدامات المغة، فعمى ىذه الوسائؿ أف تنشر األخبار واآلراء واألفكار إلى 
إّف مستويات الوسائؿ اإلخبارية . جماىيرىا الواسعة بأقصى قدر ممكف مف الّدّقة

ىذه في االستخدامات المغوية يجب أف يكوف في األقّؿ بمستوى أفضؿ المتعمميف 
مف القّراء والمستمعيف والمشاىديف، إذا أرادت ىذه الوسائؿ أف تحتفظ باحتراـ 

آراء مف "لكّننا في الوقت نفسو، كثيرا ما نقرأ في الّصحؼ . ()"الجميور ليا
المجتيديف في مجاؿ المغة، مّمف لـ يشتّد عوُدىـ بعد، فنراىـ يتصّدوف لتصحيح 
األغالط المغوية الشائعة، ال عف معرفة وال عف دراية، بؿ يحّكموف أىواءىـ في 
التصحيح والتصويب، وال شّؾ أّف دافعيـ إلى ذلؾ حبُّيـ لمغة العربية، وحرصيـ 

. ()"عمى صّحة الكتابة بيا، لكّف ُحسَف النّية ال يكفي في ىذا المقاـ
بالكتابة المقتدرة التي تتطّمب دوما سيطرة "كانت الصحافة الجّيدة مرتبطة 

وُينتظر مف المراسميف ألّنيـ كتّاب محترفوف أف يكونوا . سيمة عمى المغة السميمة
. مع ىذا، ثّمة حاجٌة لمتأّكد مف قدراتيـ. كتّابا متمّكنيف، وىـ في العادة كذلؾ

فأحيانا يقوـ محّرر الشؤوف الداخمية بتصحيح األخطاء النحوية قبؿ أف يصؿ 
إّف مكتب التحرير ىو صاحب المسؤولية النيائية . الموضوع إلى مكتب التحرير

                                                 

 .118-117ص ص: لغة اإلعالـ: البكاء، محمد عبد المطمب. 27.
: ، وانظر21المغة اإلعالمية، ص: جواد، عبد الستّار. 28
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 .661، ص3 ج74سمطاف العربية في مضمار اإلعالـ، ـ ـ ؿ ع بدمشؽ، ـ: فاخوري، محمود. 29



 667 

. ()"لمتأّكد مف أّف أعمدة الجريدة صحيحة ومقروءة ما أمكف ذلؾ
إّما عمدا بدافع التبسيط "إّف كتّاب الصحؼ عندنا ال ييتّموف بالمغة كثيرا، 

ّما َجيال يقوؿ أحد . وىذا ىو منيج األكثر منيـ. ومسايرة الواقع المغوّي المترّدي، وا 
نحف نعيش واقع الذيف يقوموف : الصحفييف العراقييف البارزيف في اختصاصو

بالعممية اإلعالمية، وغالبية مف الكتاب والمثقفيف والمبدعيف، فإّف دراساتيـ المغوية 
. ()"ضعيفة، وفي بعض األحياف معدومة

ذا دّققنا الّنظر وجدنا أّف أداء الّصحفييف المتدّربيف بصورة عاّمة  ُيظير فقرا "وا 
فراطا في استخداـ العبارات  في المفردات وركاكة في البناء واستعارات مبتذلة وا 

وثّمة حكايات عف . ىناؾ مقولة شييرة مؤّداىا أّف الصحفّي ُيولد وال يصَنع. الجاىزة
ُمراسميف ال يعرفوف قواعد اإلمالء والكتابة، ولكّنيـ يعرفوف كيؼ يحصموف عمى 

ولكّف باإلمكاف اختراؽ ىذه المقولة بإدراكنا أّف الحّس الصحفّي ىو مقدرة . األخبار
. ()"بالتأكيد يمكف تطويرىا بالخبرة

وقد ألقى الكاتب الّشيير جورج أورويؿ الموـ عمى السياسة التي أفسدت المغة 
فأشاعت فييا المختصرات والعبارات الزائفة واأللفاظ التي "اإلنجميزية ذات يوـ، 

شارات غامضة قاؿ في إحدى . ()"ُوّظفت ألغراض دعائّية ومعاف ُمواربة وا 
مف الواضح أّف االنحطاط في المغة لو في النياية أسباب سياسية : "مقاالتو

االنحطاط بداىًة ليس راجعا إلى التأثير السّيئ ليذا الكاتب أو ذاؾ، . واقتصادية
ولكف النتيجة تصبح سببا فتعزز السبب األّوؿ، وتحصؿ النتيجة ذاتيا ولكف بشكؿ 

قد يتعّود اإلنساف ُشرب الخمر ألّنو يشعر بأنو . مضّخـ، وىكذا إلى ما ال نياية
ـّ ييوي كّميا بسبب إدمانو ىذا األمر ذاتو يحدث لمغة اإلنجميزية، فقد . فاشؿ، ث
ألّف أفكارنا حمقاء، ولكف إىماؿ لغتنا يساعد في  [ال]أخذت تبدو بشعة وغير دقيقة 
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. ()"أف تكوف أفكارنا حمقاء
وقد شّخص فاينر الحاالت الشائعة التي يخطئ فييا الصحفّيوف الشباب، 

وىي تشير إلى نواحي الضعؼ البارزة في أروقة الصحافة عاّمة وقاعات التحرير، 
: ()فحصرىا في

اضطراب في فيـ معاني الكممات، واستخداـ لفظة مكاف أخرى مناسبة في  -
. األصؿ

الفشؿ الذريع في استعماؿ عالمات الترقيـ، ولعّمو يرجع إلى جيميـ ببناء  -
 .الجممة

عمى المغة المكتوبة               (Spoken)التأثير الواضح لمغة المنطوقة  -
(Written) فضال عف المناخ الذي توّفره محّطات التمفزة واإلذاعات المحمية ،

 .والعالمية
 بالحرؼ والصناعات والعمـو الذي أربؾ Jargonشيوع المغة المتخّصصة  -

المغة اليومية كثيرا، فبدال مف التوصيؿ صارت ىذه المغة تمّبي حاجات األفراد 
الذيف يمارسوف مينة معّينة؛ فالصحفّي الشاب إّما أف يقاوـ ىذه المغة أو أف 

. يأخذ بيا، وبذلؾ يحدث اإلرباؾ
: ()واقترح فاينر لمعالجة نواحي الضعؼ المتقّدمة

. استعماؿ الصحفّي لممفردات بشكؿ فاعؿ -
 .الدّقة في استعماؿ قواعد اإلمالء والترقيـ -
 .االقتصاد والدّقة في استعماؿ الكممات -
 .البساطة في البناء المغوّي بعيدا عف التعقيد -

                                                 

، وانظر النص الذي ترجمو الدكتور جواد عف الدليؿ المغوي 30المغة اإلعالمية، ص: جواد، عبد الستار. 34
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 .وضوح المعنى دوف مواربة أو التفاؼ -
 .تعميـ الصحفّي طريقة بناء المفردات في سياؽ لغوي، ال كيفية استخداميا فقط -
 .(النحو والتركيب)االىتماـ بالمبادئ األّولية لبناء الجممة  -
. تطيير المغة مف الكـّ اليائؿ مف الحشو -

: خصائص المغة اإلعالمية
تكوف ىذه المغة قادرة "لقد انصّبت جيود الباحثيف في لغة الصحافة عمى أف 

عمى إيصاؿ المعنى بأقصر لفظ، وأغزر معنى، مع اعتماد الشفافية واإلثارة التي 
وواقع األمر أّف منيج البحث اإلعالمي في . ()"تقتضييا عممية اجتذاب القّراء

إلى البحث في ماىية المغة مف حيث كونيا أداة اّتصاؿ يستعمميا "المغة إّنما ييدؼ 
المشتغموف في األجيزة اإلعالمية، بحيث ينصّب المنيج عمى البحث بشكؿ خاّص 

في المغة اإلعالمية بمستواىا العممي االجتماعّي باعتبارىا كيانا خاّصا متمّيز 
المالمح والّسمات، مستقاّل عف المغة بمستويييا التذّوقي الفنّي الجمالّي والعممّي 

، مع ضرورة التّنبيو عمى أّف ىذا يجب أاّل ينحّط بالمغة ()"الّنظرّي التجريديّ 
! اإلعالمية إلى ىاوية العامّية أو المزدوجة المشّوىة

يجب أّف تّتسـ لغة الّصحفّي بسالسة العبارة، وُعذوبة الحديث، وُقرب الفكرة، 
عناتو بموف مف ألواف البحث في  وأف يبتعد ما أمكنو عف إجياد القارئ وا 

وقد أّكدت أشكاؿ التحرير عمى لغة المرِسؿ في إعداده . ()الموضوعات المجّردة
اختيار األلفاظ المناسبة، والوضوح، والدّقة، : لمرسالة اإلعالمية، واشترطت فييا

. ()واإليجاز ما أمكف، والربط بيف أجزاء الموضوع، والعرض بأسموب ممتاز
استخدـ ُجمال : "كاَف أرنست ىمنغواي قد وّجو لمصحفّي النصيحة اآلتية

قصيرة وفقرات قصيرة ولغًة ثرَّة، وال تنس أف تبذؿ قصارى جيدؾ مف أجؿ شفافية 
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وكتب جورج أورويؿ ذات يوـ وصّية لمصحفّييف تذّكرنا رسالة عبد . ()"العبارة
: ()الحميد بف يحيى الكاتب لمكتّاب، قاؿ يخاطب الصحفّي فييا

. ال تستخدـ المجاز أو التشبيو أو الوسائؿ البيانية األخرى -
 .ال تستخدـ لفظة طويمة إذا كانت لفظة قصيرة ُتغني عنيا -
 .أْسِقط الكممة إذا أمكف إسقاُطيا مف الّنّص  -
ال تستخدـ عبارة أجنبّية أو عممّية أو عامّية ما وجدَت ليا بديال فصيحا  -

 .شائعا
. ال تتوّرع عف َخرِؽ ىذه القواعد كّميا بدَؿ أف تستخدـ لفظا حوشّيًا ساقًطا -

وأّكد بعض الباحثيف أّف األسموب الصحفّي ينبغي أف يّتخذ شكاًل سيال 
يقترب مف األسموب الدارج، وعمى الصحافة أف تقّدـ األحداث اليومية ببساطة "

ووضوح وواقعية، مبتعدة عف االستعارات والكنايات والتشبييات واأللفاظ الزائدة، 
وعف كّؿ تعقيد، حّتى يسيؿ عمى جميع القراء فيـ محتواىا، عمى الرغـ مف تفاوت 

. ()"مستوياتيـ الثقافية
مّرت بمراحؿ مف التطّور "إّف األشواط الطويمة التي قطعتيا لغة الّصحافة قد 

شيدت جيودا حثيثة مف لدف الصحفّييف والكتّاب، أسيمت مجتمعة في تشذيب لغة 
الصحافة، وتيذيب مفرداتيا، وصقؿ أساليبيا، وجعميا بسيطة واضحة ترتفع عف 
العامّي المبتذؿ والحوشّي الغريب، كيما تصؿ إلى أوسع قطاعات المجتمع ضمف 

. ()"ميّمتيا االّتصالية
ذا نظرنا في الّصحافة العربية اليوـ، بؿ في اإلعالـ العربي بصورة عاّمة،  وا 

                                                 

41.  Honenberg, John: The Professional Journalist, p. 62.  
42 . Orwell, George: Shooting an Elephant and other essays, London: Secker 

Warburg, 1950, p. 100.  
 .160 ص1، (1974دار النجاح، : بيروت)مدخؿ في عمـ الصحافة، : غناـ، عبد العزيز. 43
المدخؿ إلى وسائؿ اإلعالـ، : شرؼ، عبد العزيز: ، وانظر2المغة اإلعالمية، ص: جواد، عبد الستار. 44
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بعيدا عف تبّني لغة إعالمية تجّسد أساليب التعبير والصياغة "وجدنا أّنو ال يزاؿ 
والتحرير واختيار األلفاظ، عدا بعض الدراسات التي ظّمت في مجمميا تعتمد 

. ()"المنيج المغوّي التقميدّي دوف أف تنفذ إلى صميـ لغة الخطاب اإلعالمي
: الكتابة الصحفّية في البدايات

ما أف أشرؽ فجر الّنيضة العربية الحديثة في القرف التاسع عشر، حّتى 
أحدىما الصناعة المفظّية المتكمَّفة، : الكتابة العربية ترُسؼ في قيديف ثقيميف"كانت 

ومف . ()"واآلخر الّركاكُة العامّية، وغالبا ما كانا يجتمعاف في أسموب واحد
يستعرض نماذج مف الكتابات الصحفّية في بدايات الصحافة العربية، يستنتج أّف 

: ()لغة الصحافة التي سادت في أواخر العصر العثماني اّتسمت بسمات أىّميا
. اختالط العامّية بالفصحى، حّتى ليتعّذر فيـ المراد مف قوؿ الكاتب -
 .اضطراب األسموب وركاكتو -
 .انتشار الّسجع، ورصؼ الكالـ واأللفاظ دوف النظر إلى معانييا -
. كثرة األخطاء اإلمالئية والنحوية -

ومع ىذا، فإّف بعض الباحثيف ُيثنوف عمى لغة الكتّاب الصحفّييف في 
كانت لغة الصحؼ بدء ظيورىا في مستوى المغة : "البدايات، وتجد منيـ مف يقوؿ

الفصحى، فرّواد الصحافة في مصر والقّراء كانوا مف الطبقة المثّقفة التي تتمّتع 
وُمحترفو . بعمؽ فكري وثراء لغوي، وكانت اإلصدارات ضئيمة، والقّراء قّمة أيضا

ىذا الموف اإلعالمي كانوا مف الموىوبيف أدبيا وفكريا، ولدييـ خمفية ثقافية واعية، 
وكاف ىؤالء القراء يشرحوف ما يقرأوف . وكانوا يكتبوف لجميور خاّص مثّقؼ واع

وكاف ىذا الموف يدعـ . اليوميلعاّمة الناس، ويبسطوف فكرة الخطاب بمغة الخطاب 
بيد أف الصحافة تخّمت عف جميورىا . ثقافة القارئ ويزيد مفرداتو، ويعّمؽ أفكاره

                                                 

 .3-2المغة اإلعالمية، ص ص: جواد، عبد الستار. 45
 .88لغة اإلعالـ، ص: البكاء، محمد عبد المّطمب. 46
 .91لغة اإلعالـ، ص: البكاء، محمد عبد المطمب.  47
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المثقؼ الذي يشّكؿ قطاعا صغيرا مف الشعب، وانتقمت إلى جماىير الشعب عاّمة، 
ـ لونا ىزيال مف اإلعالـ يعنى بالخبر أو المضموف، وال 1952وقّدمت ليـ الثورة عاـ 

وقد كّوف اإلعالـ السابؽ طبقة مثّقفة ترّبت عمى . يكترث بعمؽ الفكرة وقوة المغة
ولكف فقدت ... فأنشأوا صحفًا قّيمة ... اإلصدارات التي كتبيا رّواد الفكر والثقافة

الساحة الثقافية مدرسة مف مدارس المثقفيف الواعيف، واستبدؿ ذلؾ بموف ىزيؿ سخيؼ 
يقّدمو بعض ضعاؼ الرأي والعمـ مّمف ال يممكوف ناصية المغة، وَمف ال قضّية ليـ أو 

وَىمَّش بعض السياسّييف ... وفقدت وسائؿ اإلعالـ كثيرا مف كوادرىا الرّواد . ىدؼ
فغّيبوا مف ُيخالفيـ، وأعانوا اّتجاىات أخرى تّتخذ العامية ... طوائؼ مف المثّقفيف

لسانا، فتراجعت األعماؿ األدبية الراقية، وحّمت محّميا أعماؿ ىزيمة ال تحتوي عمى 
. ()"ألفاظ معجمية، وال توظيؼ لعناصر اإلبداع األدبي التي تتبارى فييا األساليب

ويمكف القوؿ إّف القرف التاسع عشر ُسّمي بعصر النيضة في العالـ العربي 
أّف ىذه "تمييزا عف العصور السابقة التي شيدت االنحطاط والّضعؼ، غير 

النيضة لـ تكف شاممًة تمّؼ أرجاء الوطف العربي، بؿ اقتصرت عمى مصر ولبناف، 
حيث لقيا مف االىتماـ في مجاؿ الدراسات واألبحاث في شّتى المجاالت، في حيف 

. ()"ُأىممت أجزاء ُأخرى، ومنيا األردفّ 
: الّتصحيح المغوّي والّتحرير الّصحفي

التفكير مف جية، والتعبير مف : إّف التحرير اإلعالمّي يعني دائما أمريف ىما
يقصد بو إعداد الرسالة اإلعالمية التي تُنقؿ إلى "والتحرير اإلعالمي . جية أخرى

الجماىير عف طريؽ إحدى وسائؿ اإلعالـ، مف خالؿ عممية عرض فنّي تساعد 
الّناس عمى تكويف رأي صائب ُيعّبر تعبيرا موضوعّيا عف عقمية الجماىير 

                                                 

 .59خطاب السمطة اإلعالمي، ص: عكاشة، محمود. 48
: ، وانظر13، ص1981، عّماف، 1948-1921الحركة األدبية في شرقي األردف منذ : قطامي، سمير. 49

 .59الصحافة في شرقي األردف، ص: عبيدات، شفيؽ



 673 

. ()"واتجاىاتيـ وميوليـ
ضروب مف "وقد شاع في لغة وسائؿ اإلعالـ المقروءة في ىذا العصر 

مخالفة لغة العرب في البياف عف أغراضيـ مف الوجوه المغوية والنحوية والصرفية 
واألسموبية؛ وتصّدى طائفة مف المشتغميف بالمغة لما شاع مف أخطاء الكتّاب 

ُمعجـ األغالط المغوية ... وأوسع ما ُكتب في ىذا الباب وأجمُّو . فأفردوىا بالتأليؼ
واعتّد الّدكتور إبراىيـ السامّرائي لغة الصحافة ... المعاصرة لألستاذ محمد العدناني

ورأى أْف يدخؿ ما شاع فييا . *مف الموّلد الجديد الذي يدخؿ حّيز الفصيح الواسع
مف أساليب خاصة غير معروفة في فصيح العربية تأّتت مف ترجمة لنصوص 

أجنبية، ومف مجازات جديدة تأتت عف طريؽ النقؿ والترجمة الحرفية، ومف ألفاظ 
 رأى أف يدخؿ ذلؾ في –مستعممة فييا استعمااًل غير معروؼ في فصيح العربية 

. ()"باب العربية المعاصرة
ـُ غير مناسب إليراد أسماء مصادر ومراجع في التصحيح  وقد يكوف المقا

المغوي، ومتابعة أخطاء الصحفّييف واإلعالمّييف، فيي كثيرة، وقد أورد منيا الّدكتور 
. عددا كافيا" معجـ الخطأ والّصواب"إميؿ بديع يعقوب في مقّدمة كتابو 

وقد يختمؼ في تحديد ميّمة مكتب الّتحرير في وسائؿ اإلعالـ اختالفا بّينا 
ليس مف ميّمة المحّرريف "بيف وسيمة وأخرى، غير أّف الثابت في ىذا الشأف أّنو 

تغيير أسموب الكاتب، ولكف مف ميّماتيـ الممزمة اإلصرار عمى أف يكوف الموضوع 
خاليا مف األخطاء اإلمالئية والنحوية والمغوية، فمف واجبيـ جعؿ الموضوع مسبوكا 

تحذؼ سوى بضع إّف معظـ الموضوعات يمكف إيجاُزىا حّتى إذا لـ . ومقروءا
فإذا كاف ... كممات مف الفقرة، فإّف توفير المساحة في النياية ينطوي عمى فائدة كبيرة

إّف إعادة الكتابة . الموضوع رديء اإلعداد يجب إعادة كتابتو، فيعاد إلى رئيس القسـ
                                                 

االرتقاء بالعربية في : بميبؿ، نور الديف: ، وانظر15المدخؿ إلى وسائؿ اإلعالـ، ص: شرؼ، عبد العزيز. 50
الخبر؛  التعميؽ؛ )، وقد جعميا ترتكز عمى التحرير في ضوء الجنس اإلعالمي 43وسائؿ اإلعالـ، ص

 .وطبيعة المغة وخصائصيا (...
مع لغة الصحافة، بحث منشور في ـ ـ ؿ ع األردنّي، ندوة االزدواجية في المغة :  السامرائي، إبراىيـ*.

.  وما بعدىا197العربية، ص
 .533-532، ص ص3 ج74في وسائؿ اإلعالـ، ـ ـ ؿ ع بدمشؽ، ـ: الّدالي، محمد. 51



 674 

كما أّف . ليست مف واجبات المحّرر، وال يتعّيف عميو أيضا أف يقـو بتغييرات قميمة
القسوة في تشذيب الموضوع المحّمي طريقة أكيدة لإلضرار بالمعنوّيات في قاعة 

. ()"التحرير
ومف الجدير بالذكر ىنا، أّف األكاديمية الفرنسّية في باريس تصدر باستمرار 

نشرات تحّذر مف استخداـ الكممات المستوردة، وفي مونتلاير، فإّف مف يسّمونيـ شرطة "
المغة الّتابعيف لحكومة كيبؾ يجولوف الشوارع، ويغّيروف أسماء الشوارع والمحاّلت مف 

 دوالر عمى تغيير إشارة 600.000اإلنجميزية إلى الفرنسّية، وقد أنفقوا ما يقارب 
(STOP)  أي ِقؼ باإلنجميزية إلى(ARRET) أي ِقْؼ بالفرنسّية"() .

: فضل الصحافة عمى العربّية
يمكف القوؿ إّف الصحافة وغيرىا مف وسائؿ اإلعالـ قد حّققت في بعض 
جوانبيا ما يصبو إليو المجمعّيوف مف المحافظة عمى سالمة العربية وتمكينيا، 

، ولكّف بعض الباحثيف ()وجعميا قادرة عمى الوفاء بمطالب العمـو والفنوف
الصحفييف يبالغوف في بياف فضؿ الصحافة عمى المغة العربية، ويروف أّف 

الذي وصمنا إليو اليـو في الكتابة بمغتنا العربية، ال يعود "األسموب السيؿ المشرؽ 
الفضؿ فيو إلى معّممي المغة العربية في المدارس والكميات، وال يعود الفضؿ فيو 

إلى الكتّاب واألدباء القدامى، بؿ الفضؿ األّوؿ في ىذا األسموب يعود إلى صحافة 
، وذلؾ ألّنيا طّوعت المغة، وجعمتيا مرنة تفي بمتطّمبات الحياة العصرّية، *اليوـ

                                وتستوعب التطّورات العظيمة التي صاحبتيا الّنيضة في
مياديف الحياة المختمفة، فقد أشاعت ألفاظا، واستحدثت ألفاظا جديدة، ومصطمحات 

جديدة، ووسعت آفاؽ المغة، وطورت أساليبيا في العمـو والفنوف واالجتماع 
                                                 

: ، وانظر24-23المغة اإلعالمية، ص ص: جواد، عبد الستار. 52
Baskette, Floyd K. and Sissors, Jack Z.: The Art of Editing, N. Y: Macmillan, 1977, p.92. 

 .559، ص3 ج74، بحث سابؽ، ـ ـ ؿ ع بدمشؽ، ـ...دور المغة العربية: شعباف، بثينة. 53
لغة : ، وانظر البكاء، محمد عبد المطمب16المدخؿ إلى وسائؿ اإلعالـ، ص: شرؼ، عبد العزيز. 54

 .97اإلعالـ، ص
. 441، ص(1961دار مكتبة الحياة، : بيروت)الصحافة العربية نشأتيا وتطورىا، : مرّوة، أديب*. 
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. ()"**والسياسة
فيما أصاب المغة "وال يستطيع منصؼ أف ينكر عمى الصحافة دورىا الميـّ 

العربية مف تغّير، وال نبالغ إْف قمنا إّف العربية المعاصرة مدينة لمغة الصحافة بما 
إّف أسموب الصحافة في التعبير ىو األسموب . تتمّتع بو اآلف مف مرونة وُيسر

وقد وجد . الذي يجتمع الناس عمى فيمو وعمى محاكاتو حيف يتكمموف أو يكتبوف
ىذا األسموب طريقو إلى العالـ العربي بأسره، فأصبح ىو األسموب الذي يجتمع 

. ()"العرب عمى فيمو ومحاكاتو
وقد أّدت وسائؿ اإلعالـ ىذا الّدور الميـّ لمغة ألسباب أّوليا سعُة انتشارىا، 

. ىي التي ضّخمت نفعيا لمغة أو ضررىا لمغة، وجعمت دورىا خطيرا"وىذه الميزُة 
لغة اإلعالـ ولغة الصحافة ال بّد أف تعكس الواقع االجتماعّي، فمغة الصحافة في 

لياب العواطؼ، وىي لغة  الثورة العرابية خطابّية تعتمد عمى إثارة الشعوب وا 
ويشير بعض . ()"تستخدـ األلفاظ الطّنانة الرّنانة، تمّثؿ واقع الثورة العرابية

وسائؿ اإلعالـ : "الباحثيف إلى جانب آخر خطير ليذه الوسائؿ اإلعالمية، بقولو
مف أخطر وسائؿ نشر المعرفة في ... الصحؼ والمجالت والدوريات: المقروءة

عصرنا بما تشتمؿ عميو مف مواّد ذات صمة بالفنوف األدبية والفّف واالجتماع 
وىي بيذا االعتبار إحدى أخطر وسائؿ . واالقتصاد وغير ذلؾ مف فنوف العموـ

دخاؿ المصطمحات المستحدثة إلييا وىي . إذاعة المغة ونشرىا وتنويع أساليبيا وا 
وسائؿ وأدوات بيِد متولِّييا ومستعمميا، فقد تكوف أدوات بناء، وقد تكوف أدوات 

. ()"ىدـ
وقد نضيؼ إلى ما تقّدـ أّف المغة العربية أفادت مف الصحافة كثيرا في مجاؿ 

                                                 

 .92لغة اإلعالـ، ص: البكاء، محمد عبد المطمب. 55
 .95، ص(المغة العربية والوعي القومي)المغة ووسائؿ اإلعالـ الجماىيرية، ضمف ندوة : عّدة مؤّلفيف**. 

، د: بيروت)لغة الصحافة المعاصرة، : عبد العزيز، محمد حسف. 56 ، (ت.المركز العربي لمثقافة والعمـو
 .7ص

 .15-14، ص ص(1984عالـ الكتب، : القاىرة)اإلعالـ والمغة، : محمد، محمد سيد. 57
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الترجمة والتعريب واستحداث مصطمحات جديدة واستخالص نثر حديث مختمؼ 
ذا تقّرر في األذىاف أّف لغة الصحافة . ()عّما تقّدمو مف أنواع النثر العربي وا 

أسبُؽ نشأة مف لغة اإلعالـ في سائر وسائمو مسموعًا ومرئّيا ومطبوعا، فإّف الفضؿ 
لو "إّف اإلعالـ الحديث . في ىذا الذي تقّدـ يعوُد إلى لغة الصحافة بصورة خاّصة

ميّمات تتعّدى عممية تنوير المتمقي بطبيعة األحداث اليومية وزيادة معموماتو 
طالعو عمى أحداث الساعة أوال بأّوؿ ولقد أفادت المغة اإلعالمية كثيرا مف ... وا 

العممية المعّقدة التي خاضتيا الصحافة في مسعاىا الّدؤوب الستخالص لغة 
صحفية مشرقة سيمة المأخذ سريعة التناوؿ قادرة عمى اإلقناع واإلفياـ 

. ()"واإلمتاع
ومف جانب آخر، فإّف بعض الباحثيف يروف تأثيرات سمبّية لمصحافة واإلعالـ 

مف "في المغة العربية، ويرى بعض ىؤالء أّف االستخداـ الصحفّي لمغة العربية قّمؿ 
مستوى الّدّقة عمى مستويات كثيرة، بعضيا يظير في استخداـ عبارات أو ألفاظ 

طالب؛ )ذوات معاٍف مختمفة استخداما تراُدفّيا استبداليًا، فال فرؽ مثاًل بيف األفعاؿ 
، وال بيف ...(أّكد؛ شّدد؛ رّكز؛ )، وال فرؽ بيف أمثمة (...طمب؛ ناشد؛ دعا؛ التمس

ويرى بعض الباحثيف أّف حّرّية . ()(...شجب؛ نّدد؛ استنكر؛ أنكر عمى؛ )
التصّرؼ في المغة التي منحيا الصحفّي لنفسو تركت جممة مف اآلثار السّيئة التي 

: ()يمكف أف نؤّشر أبرزىا، في
. التوّسع في االشتقاؽ دوف مراعاة الضوابط المغوية في ىذا الميداف .ٔ
ظيور تعبيرات وألفاظ خاّصة في الصحؼ بدعوى أّنيا أخّؼ وقعا عمى  .ٕ

 .مسامع القّراء مع وجود ألفاظ عربية صحيحة تؤدي المعنى المراد
استعماؿ كممات عربية األصؿ، لكّنيا غير موّفقة في الداللة عمى المعنى  .ٖ

 .المقصود
                                                 

 .11المغة اإلعالمية، ص: جواد، عبد الستار. 59
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 .88-87االرتقاء بالعربية في وسائؿ اإلعالـ، ص ص: بميبؿ، نور الديف. 61
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 .االستيانة بالقواعد النحوية .ٗ
 .تغميب العامّية، خاّصة في وسائؿ اإلعالـ السمعية والبصرية واإلعالف .٘
الكتابة بأساليب جديدة ىي تقميد لألسموب األجنبي ومحاكاة لو، واالبتعاد عف  .ٙ

 .األساليب العربية
فسح المجاؿ النتشار كثير مف المصطمحات األجنبية مع وجود ما يقابميا في  .ٚ

 .العربية
استخداـ لغة ممتوية عويصة أو مرتخية، وذاؾ بإفراغ األلفاظ والعبارات مف  .ٛ

 .معانييا ومضامينيا
تكريس األخطاء الشائعة، وعدـ األخذ بما ُينبَّو عمى ضرورة تصحيحو منيا  .ٜ

 !بدعوى أّف الخطأ المشيور خير مف الصواب الميجور
التوّسع في دائرة دالالت األلفاظ، وتحميميا معاني جديدة لـ تكف تدّؿ عمييا  .ٓٔ

مف قبؿ، متناسيف أّف األلفاظ العربية التي أصابيا تطّور داللّي، أو أصابت 
ـّ إّف التطّور الذي أصابيا لـ يخرج بيا  حّظا مف التطّور، ألفاظ قميمة أوال، ث

 .غالبا عف دالالتيا األولى
وينبغي لنا ونحف نتكّمـ عمى المغة في الصحؼ اليومية واألسبوعية، أف ننّبو 
عمى مسألة شديدة األىمّية فيما نرى، ىي أّف الصحافة المكتوبة المقروءة موّجية 
في األصؿ إلى جميور خاّص مف المتمّقيف، يّتصؼ بقدرتو عمى القراءة والكتابة، 
وىو في ذلؾ يختمؼ عف سائر جميور متمّقي وسائؿ اإلعالـ األخرى مف إذاعات 
وتمفزات وفضائيات؛ فتمؾ الوسائؿ تستيدؼ جميورًا أوسع، وفيو األمّيوف مّمف ال 

. يعرفوف القراءة والكتابة، وفيو كذلؾ األطفاؿ مّمف ال يحسنوف القراءة والكتابة
إّف الصحافة الورقّية، واإللكترونية أيضا، موّجيتاف إلى فئة عمرية تستثني 
ف تكف بعض  أولئؾ الذيف تقّؿ أعمارىـ عف سّتة عشر عاما في أقّؿ تقدير، وا 
الّصحؼ والمواقع اإللكترونّية في زماننا ىذا تحتوي مواّد إعالمّية مخّصصة 

ويمكف لنا تصوُّر أّف تأثير الواقع المغوّي لمصحافة في ىذه الفئة العمرية . لألطفاؿ
إّف كثيرا مف قّراء الّصحؼ، . ضئيٌؿ، بؿ يكاُد يكوُف معدوما بصورتو المباشرة
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ومتصّفحي المواقع اإللكترونية اآلف، يصّححوف ما يقفوف عميو مف أخطاء في ما 
يقرأوف، ويوّجو كثير منيـ انتقاداٍت لمغة الصحافة حينما يجدوف أخطاء نحوّية 

ناتئًة، أو أخطاء إمالئّية ظاىرة، ويتجاوزوف عف األخطاء الطباعية أحيانا كثيرة 
. نتيجة معرفتيـ بأّنيا كذلؾ

إّف التأثير السمبّي المتوّقع لمصحافة في لغة جميورىا المستيدؼ ينحصر 
: غالبا في ثالثة حقوؿ ىي

نشر العامّية في أوساط ىؤالء، أو تسريب المغة اليجينة مف العامّية واألجنبّية  .ٔ
. في ثقافتيـ المغوية

نشر أساليب لغوّية، ال سّيما في التركيب والبياف، شاّذة غريبة عف العربية  .ٕ
 .األصيمة وأساليبيا في البياف والتركيب

نشر قوالب لغوّية جاىزة تصبح مع الّزماف مسكوكات لغوّية، ومف ىذا القبيؿ بدء  .ٖ
، (...ىذا وقد صّرح): ، أو بدئيا باسـ اإلشارة نحو(...وىكذا، ): الجممة بالقوؿ

. (...وأّما كذا)بداًل مف  (...وبالنسبة لكذا)أو استخداـ تركيب 
: الصحافة والمغة والترجمة

أىمّية ُقصوى في "يشّكؿ تعامؿ وسائؿ اإلعالـ مع المصطمحات الحديثة 
حياة األّمة العممية والثقافية، إذ إّف عممّية توظيؼ المصطمح الحديث الوافد، 

أضحت تُثير جداًل محتدما بيف أنصار تأكيد الذات وُزمرة االنفتاح الكّمّي عمى 
ويشير بعض الباحثيف إلى ضرورة االنتباه عمى خطورة . ()"مستجّدات العصر

ىذا التدّفؽ اليائؿ لممصطمحات األجنبية عمى لغتنا عبر االىتماـ بيا وبدورىا، 
عدـ ظيور المصطمح األجنبّي "وبالمخاطر الناجمة عف إىماؿ تطّورىا، وتأكيد 

غير المترجـ وخاصة بالحروؼ الالتينية؛ ألّف ىذا يدّؿ إّما عمى جيؿ الصحفّي 
بالمرادؼ العربي، أو عدـ وعيو لخطورة ىذا األمر، حيث يعطي االنطباع بعجز 

. ()"المغة العربية عف المواكبة، ويؤكد لمقارئ مزاعـ ضعؼ المغة العربية

                                                 

 .44االرتقاء بالعربية في وسائؿ اإلعالـ، ص: بميبؿ، نور الديف. 63
 .565-564، ص ص3 ج74، بحث سابؽ، ـ ـ ؿ ع، ـ...دور المغة العربية : شعباف، بثينة. 64
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ذا تنّبينا عمى أّف لوسائؿ اإلعالـ قدرًة ىائمًة عمى صناعة مفردات وتراكيب  وا 
جديدة، تحمؿ مضاميف جديدة، فإّف أثر ىذه الوسائؿ في تطوير المغة وبنائيا أو 

ىدميا وتأخيرىا غيُر محدود، والناظر في قدرة وسائؿ اإلعالـ آنفة الذكر يجُدىا قد 
الييكمة، والميكنة، والخصخصة أو الخوصصة، : زّودت العربية بألفاظ مف مثؿ

والبرمجة، والّدبمجة، واألتمتة، والحوسبة، والمأسسة، والعولمة، فضال عف ألفاظ 
االستنساخ، والعقوبات الذكّية، وغسيؿ األمواؿ، والناتج المحمّي، : أخرى مف قبيؿ

والناتج القومي اإلجمالّي، والتضّخـ المالي، وعجز الميزانية، وُدوؿ الّطوؽ، وتجميد 
األمواؿ، وثورة المعمومات، وطريؽ المعمومات السريع، والسوؽ االقتصادية، وسوؽ 

األوراؽ المالية، وسياسة القطب الواحد، والعالـ متعّدد األقطاب، ومحور الشّر، 
وىي ... والحرب عمى اإلرىاب، والضربات االستباقية، والحرب الوقائية، 

اصطالحات أو تعبيرات كّميا جديد مستحدث انتشر وأصبح ُيستعمؿ بوصفو عربّيا 
. ()محًضا

لكّف المشكمة الّرئيسة ىنا كما يرى بعض الباحثيف، تكمف في أّف البمداف 
تستمّد مصطمحاتيا مف إعالـ غربي قد حاَؾ كّؿ عبارة ومصطمح "المستيدفَة 

بعناية ودّقة فائقتيف مف أجؿ إثبات موقؼ ضّد البمد المستيدؼ، أو تحرير مفيوـ، 
ـّ تنفيذ الغرض مف ترويج مثؿ ىذه ... أو الترويج لقيمة محددة وبذلؾ يت

المصطمحات والمفاىيـ التي تمّثميا والتي تتكّرس في الذىف السياسي العربي، 
مف خالؿ تشويو وتقزيـ الحقائؽ وقمب الوقائع ... وتنعكس الحقا بشكؿ مواقؼ سياسّية

فاإلعالـ العربي الذي يقـو بإعادة ... وتجاىؿ حقوؽ ىذه األّمة وطموحاتيا المستقبمية
إنتاج الماّدة اإلعالمية مف الغرب بكّؿ ما تحتويو مف مفاىيـ مقصودة تّتصؿ باألسماء 

والّدالالت يجعميا مألوفة لدى القارئ العربي رغـ ما تحتويو مف سمـو موّجية ضد 
. ()"الحّؽ العربي والوجود العربي واليوية العربية

ذا أنعمنا الّنظر في صنيع الترجمة والمترجميف، فإّننا نقؼ موقفيف متعارضيف،  وا 
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أحدىما في صالح الترجمة والمترجميف، واآلخر عمى طرؼ نقيض معو، ويرى 
ال نزاؿ نقاسي مما خّمفتو الترجمة في لغتنا الكريمة؛ ألّف كثيرا مف "بعضيـ أّننا 

صحؼ القرف الماضي كانت تعتمد في أكثرىا عمى المقاالت المترجمة في شّتى 
ّف صبغة  ّف ىذه الصحؼ كانت معرضا عاما ليذه الثقافة، وا  العمـو الحديثة، وا 

وينبغي التنّبو عمى خطورة ىذا الّسيؿ المتدّفؽ . ()"الترجمة غمبت عمى ىذه الصحؼ
بشكؿ مدروس، فإّف تدّفؽ آالؼ "مف المصطمحات األجنبية، الذي إذا َلـ ُيواَجو 

الكممات والتعابير والمصطمحات الغربية ستطرد المغة العربية شيئا فشيئا مف الثقافة 
َـّ مف الحياة، والميجاُت المحّمّية أعجُز مف أف تواجو ىذا  والعمـو والمعموماتية، ومف َث

الّدفؽ؛ أّما الُفصحى فيي القادرة عمى التطّور والنمّو إذا تّمت رعايُتيا بشكؿ 
. ()"مدروس

وقد كاف لغياب التنسيؽ عمى مستوى المؤسسات اإلعالمية والعممية ومجامع 
المغة العربية في مجاؿ الترجمة أثٌر سّيئ، فقد أّدى إلى تكرار الجيود وَىْدر األمواؿ 
في ما ال طائؿ وراءه؛ كما أّدى إلى شيوع ظاىرة تعدد المصطمح العربي المقابؿ 

لممصطمح األجنبّي، وخمؽ بيذه الصورة تشّتتا لغوّيا بيف الناطقيف بالعربية عمى امتداد 
العالـ، ويظير الوجو األسوأ لمّظاىرة حينما تتعّدد المقابالت العربية لممصطمح األجنبّي 

في الُقطر العربي الواحد، بسبب غياب التنسيؽ بيف المؤسسات العممية واإلعالمية 
. ()لتوحيد المصطمح العربيّ 
: الّسمطة ولغة اإلعالم

اإلنساف كائٌف لغوّي ومفّكر، ويقضي حياَتو مّتصاًل متكّمما، وىو يخرُج بالمغة 
، وىكذا فإّف الفكر والمغة يشّكالف ()"البييمّية إلى حّد اإلنسانّية"والفكر مف حدود 

                                                 

: ، البكاء، محمد عبد المطمب86-85أدب المقالة الصحفية في مصر، ص ص: حمزة، عبد المطيؼ. 67
 .98لغة اإلعالـ، ص

 .558، ص3 ج74، بحث سابؽ، ـ ـ ؿ ع بدمشؽ، ـ...دور المغة العربية: شعباف، بثينة. 68
 .124االرتقاء بالعربية في وسائؿ اإلعالـ، ص: بميبؿ، نور الديف. 69
،     (ت.ف، د.بغداد، د)نياية اإلقداـ في عمـ الكالـ، : الشيرستاني، أبو الفتح محمد بف عبد الكريـ. 70

 .323ص



 681 

العنصريف األساسيف في حياة اإلنساف، وشرَطي ُوجوِده وبقائو، وال سبيؿ لإلنساف 
، فيي التي تنقمُو نقمة نوعّية مف كائنو "إلى معرفة األشياء إاّل بتوسُّط المغة"

ال سبيَؿ إلى بقاء أحٍد مف الّناس ووجوده "البشرّي إلى كائنو الكالمّي، بمعنى أْف 
ّف كّؿ مف . ()"مف دوف كالـ ومف ىنا، فإّف المغة تمّثؿ معيارا لموجود اإلنسانّي، وا 

يضّيع ىذا المعيار أو ييممو فإّنما يعبث بالوجود اإلنسانّي ذاتو، وىي بيذا يمكُف 
. ()أف تُحوَؿ ُسمطًة ليا خصوصّيتيا إذا تمّتعت بالّدعـ والمساندة

ثّمة عالقة واضحٌة قوّية بيف المغة والسياسة، فالمغة لساف السياسة، والقناُة 
وينبغي التنّبو عمى القيمة . التي تحمؿ أفكارىا وتحّقؽ مقاصَدىا في الشعوب

التأثيرّية لمغة في الجماىير، فالمغة بمنزلة سمطة أخرى يستخدميا أصحاب القرار 
في قمع الوجداف الجماىيرّي، والييمنة عميو، ويستعيضوف بيا عف السالح في 

. ()مواجية الخصـو السياسييف داخميا وخارجيا
وقد ساعَد انتشار وسائؿ اإلعالـ، وتعّدد قنواِتو ومنيجياتو، وانفتاح العالـ 
إعالميا وتواصمو السريع، عمى تحرير المتمّقي العربي مف سمطة وسائؿ اإلعالـ 

ية لمقاصد الّدوؿ، وأصبح في الُمتاح أماـ المتمّقي العربّي  الّسمطوّية الّداخمية الموجِّ
وفي . في أّي دولة أف يتمّقى ما يريُد مف إعالـ بالعربية مف أّي دولة عربية أخرى

الوقت نفسو نجُد أّف الّسمطات العربّية بدأت توّظؼ ذلؾ االنفتاح والتعّدد واالنتشار 
لصالحيا أيضا، فيي تمتمؾ قنوات فضائّية عربّية ظاىُرىا خاّص، وىي ممٌؾ ليا، 

لقد . وتمتمُؾ ُصُحًفا عابرًة لمحدود ظاىُرىا فيو الّرحمة، وباطُنيا فيو أشّد العذاب
أولت الّسمطات السياسّية العربّية مثؿ ىذه الوسائؿ عنايتيا الُكبرى، وأصبحت 

توّجييا لنشر خطابيا ولغتيا ومواقفيا بما يتعّدى حدوَدىا الضّيقة، وكأّف المواطف 
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. العربّي انتقؿ مف ُمعاناة ُسمطات إعالـ دولتو إلى سمطات إعالـ األقطاب
وقد تدّنى مستوى الخطاب العربي، بؿ كاد ينعدـُ مف أصمو، تأّثرا باختفاء 
الطبقة المثّقفة، أو تراُجعيا عف القيادة، فتسّمـ مقادة الثقافة في المجتمع العربي 
أفراٌد ال يتمّتعوف بالكفاية، وسيطر عمى الّسمطات رجاؿ غيُر أكفياء أماـ تراُجع 
المثقفيف عف المشاركة السياسية، وُعزلتيـ، فترّدى الوضع الثقافي والسياسّي 

فظير خطاب سياسّي ىزيؿ، وثقافّي أشّد . والمغوّي مف بعدىما، أو مصاحًبا ليما
ُىزااًل، ال يتمّتع بعناصر لغوية مؤّثرة، وال يتضّمف فكرا واعيا، وال يعّبر عف الواقع 

واستمّر السياسيوف يضعوف ألفاظيـ الخاّصة، والتراكيب التي تعّبر عف . في شيء
أفكارىـ، ويستخدموف مفردات بدالالت يختارونيا، ويمزموف الناس تصديقيا والعمؿ 
رغاـ  بيا، ويوظفوف لذلؾ وسائؿ إعالميـ التي تمارس أشكااًل مف الَعْسؼ والقير وا 

. ()الناس عمى األخذ باصطالحاتيـ ومعانييا كما شاؤوا ليا أف تكوف
وثّمة وجٌو آخر أصيٌؿ لعالقة السياسة بمغة اإلعالـ، بؿ بالمغة كّميا وليس 
بشريحة منيا، وىي تتمّثؿ في أّف المسألة تحتاٌج دائمًا إلى قرار سياسّي صاـر 
، يماثؿ في ِحّدتو وصرامتو القرارات المتعّمقة باإلجراءات األمنّية والعسكرّية . حاـز
إّف الحديث عف تمكيف مجامع المغة العربية مف إجراء الدراسات الالزمة، ووضع 
الخطط واالستراتيجيات سواء عمى المستوى الوطنّي المحمي أو عمى المستوى 
العربي، لصوف المغة العربية، وتمكينيا مف مواكبة اإلنتاج المتسارع لممصطمح 
األجنبي في مختمؼ العموـ والفنوف، يظّؿ حديثا جمياًل لكّنو يشبو أحالـ اليقظة، 

سيظّؿ ىذا الحديث ُمفرَّغًا مف محتواه، بال قيمة، ما لـ يِع . وأفالـ الخياؿ العمميّ 
السياسيوف العرب أىمّية ىذه المسألة، ويضعوىا عمى قائمة أولوياتيـ؛ ألّف ىذه "

الميمّة، ورغـ كونيا مسألة لغوية في األساس، فيي في النتيجة مسألة سياسية، 
. ()"ألّنيا مسألة تتعّمؽ بحماية اليوّية القومية، وىي مسألة وجود

ولعّمي أشير مف قريب إلى اختالفاٍت عميقٍة بيف األنماط التي يجُدىا القارئ 
في الّصحؼ؛ فبعض الّصحؼ األردنّية التي ُتعرُؼ بانتماءاتيا الفكرّية اإلسالمّية 

                                                 

 .43، 34خطاب السمطة اإلعالمي، ص: عكاشة، محمود. 75
 .562، ص3 ج74، ـ ـ ؿ ع بدمشؽ، ـ...دور المغة العربية: شعباف، بثينة. 76
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، (المجد)، أو القومّية العربّية مثؿ صحيفة (المواء)أو  (الّسبيؿ)مثؿ صحيفتي 
يختمُؼ واقعيا المغوّي عف ُصحٍؼ أخرى تمّثؿ الّطابع الّتجارّي البحت مثؿ 

ذاَت  (صوت المرأة)، أو طابع اإلثارة الفضائحّية مثمما كانت صحيفة (شيحاف)
وتظّؿ الّصحؼ الكبرى اليومّية التي تندرُج في إطار الصحافة الّرصينة كالرأي . يوـ

والدستور والعرب اليوـ والغد محاذرًة في االنزالِؽ بمغتيا إلى مياوي العامّيات 
! والمغات الميّجنة

كتب ومراجع : الصحافة األردنّية والمغة
إّف مف المدىش حّقا ُخمّو أكثر مراجع الصحافة األردنّية مف عناويف تعالُج 

تطّور الصحافة )الواقع المغوّي فييا، فكيؼ ُيتصّور ُخمّو كتاب يحمؿ عنواف 
لمؤّلفو الّدكتور عصاـ سميماف الموسى مف أي عنواف  (1997-1920األردنّية 

قضايا )يتعّمؽ بمغة الصحافة األردنّية؟ مع أّف الكاتب يعالج في عنواف فرعّي 
، والكتاب (195-185)احتّؿ الصفحات  (ومشكالت في العمؿ الصحفي األردنيّ 

! () صفحة318كّمو يقع في 
الواقع : الصحافة واإلعالـ في األردفّ )وتقرأ في كتاب آخر عنوانو 

، وىو وقائع ندوة عقدىا المركز األردني لمدراسات والمعمومات سنة (والتطّمعات
، وشارؾ فييا عدد كبير مف المتخّصصيف ورجاؿ اإلعالـ والدولة، وقد 1997

 صفحة، فتجده ِخموا مف اإلشارة إلى المغة ومكانتيا في 438صدر الكتاب في 
: ()جاء فييا (437)الصحافة واإلعالـ؛ إاّل إشارًة عابرًة وردت في الصفحة 

التعامؿ مع الصحافة عمى أنيا صناعة ومينة، يجب أف تتوافر ليا كّؿ شروط "
يدعو المشاركوف في الندوة إلى : ثالثا... المينة ومقومات الصناعة، وفي مقّدمتيا 

االىتماـ بالبناء الثقافي والمعرفي لمصحفييف واإلعالمييف األردنييف، ويحثوف 
الصحفييف واإلعالمييف أنفسيـ عمى بذؿ جيد شخصّي في ىذا المجاؿ، مع 

". التركيز عمى أىمّية المغة العربية باإلضافة إلى المغات األجنبية
                                                 

، منشورات لجنة تاريخ األردّف، 1997-1920تطّور الصحافة األردنية : الموسى، عصاـ سميماف. 77
 .195-185، ص ص(1998الجمعية العممية الممكية، : عّماف)
 .437الواقع والتطمعات، ص: الصحافة واإلعالـ في األردف. 78
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لشفيؽ  (1950-1920الصحافة في شرقي األردّف )وتقرأ في كتاب 
 صفحة، فال تجد فيو أّي إشارة إلى المغة العربية، إاّل 167عبيدات، والكتاب في 
-59)في الصفحات  (األدب في صحافة شرقي األردف)ما كاف مف حديث عف 

وقد لعبت الجزيرة دورا رئيسا عاّما في تنشيط : "، وتقرأ فييا قوؿ الباحث(80
الحركة األدبية في األردّف، وعمدت إلى إلياب مشاعر الشباب واستثمار مواىبيـ 
وشحذ أقالميـ، فكانت أشبو بحديقة فيحاء أو جّنة غّناء تزدىر عمى صفحاتيا 
روائع النثر، وتتبارى عمى صفحاتيا األقالـ والقرائح، وتتألؼ فوؽ أفنانيا غرر 

ـّ، تتصارع . الشعر وتحّولت في فترة قصيرة مف جريدة يومية سياسية إلى منبر عا
فيو األقالـ وتُثار فوقو المناقشات العممية والمطارحات األدبية والمساجالت الشعرية 

.  ()"والحوار الفكري
ولـ أجد مف البحوث في بعض الكتب إاّل لفتات يمكف استنتاُجيا، كما في 

، (العنصر البشري: المينية في الصحافة األردنية)بحث الدكتور تيسير أبو عرجة 
وقد أورد فيو إحصاءات ليا داللتيا في ما يّتصؿ بالمغة العربية في الصحافة 

: األردنية، ومف ذلؾ
، جاءت القراءة ()في الوسائؿ التي يتّبعيا الصحفيوف لتنمية قدراتيـ الثقافية -

، والقراءات األدبية بنسبة %14، والجيػود الذاتية بنسبػة %52أوال بنسبة 
، والدورات التدريبية بنسبة %10، والسفر واالحتكاؾ باآلخريف بنسبة 10%
7 !%
إف كانت سياسة : ()أما السياسة التحريرية لمصحؼ وتأثيراتيا المينية -

التحرير تميؿ إلى التشّدد أو التساىؿ في مراجعة األخبار وتعميقات المندوبيف 
لى التساىؿ ثانيا %58والمحرريف، فقد كاف الميؿ إلى التشّدد أوال بنسبة  ، وا 

لى الوسطية بنسبة %19بنسبة   ...، وىكذا%15، وا 

                                                 

 .75الصحافة في شرقي األردف، ص: عبيدات، شفيؽ. 79
 .282الواقع والتطمعات، ص: الصحافة واإلعالـ في األردف. 80
 .286الواقع والتطمعات، ص: الصحافة واإلعالـ في األردف. 81
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، فمـ يأت ()وأما الحاالت التي رأى الصحفيوف أّف النشر فييا ُمستبَعد -
التعارض : ضمنيا أي جانب مّتصؿ بالمغة ودّقتيا وسالمتيا، بؿ جاءت ىكذا

، وانعداـ الدّقة في المعمومات %18مع نصوص قانوف المطبوعات بنسبة 
، والتعارض مع %11، وانتقاد السياسات الرسمية لمدولة بنسبة %13بنسبة 

، والتعارض مع مقتضيات المصمحة العاّمة بنسبة %9سياسة الصحيفة بنسبة 
، %4، واالنتقادات الشخصّية بنسبة  %8، وضعؼ الموضوع بنسبة 8%

 ...وىكذا دواليؾ
، فكاف االىتماـ بإجادة ()وأما مقترحات الصحفييف لالرتقاء باألداء الصحفيّ  -

إقامة : ، في حيف أفّ %1.51المغة العربية ثالث آخر البنود فييا بنسبة 
، وتحسيف أوضاع %21الدورات التدريبية في الداخؿ والخارج كانت بنسبة 

يجاد الحوافز المادية والمعنوية جاء %16الصحفييف المادية جاء بنسبة  ، وا 
، وتعزيز الحريات %9، ودعـ نقابة الصحفييف بنسبة %11.5بنسبة 

 %...5.3، واىتماـ الدولة بالصحافة بنسبة %7.5الصحفية بنسبة 
اىتماما "لكف يجدر القوؿ إّف الصحافة األردنّية قد أولت في مراحميا المبّكرة 

لقد كاف . واضحا باألدب، إلى جانب اىتماميا بالمواضيع السياسية واالجتماعية
الرعيؿ األّوؿ مف الصحفّييف األردنييف، مثؿ زمالئيـ أوائؿ الصحفييف العرب في 

ومف ىؤالء محمد . األقطار المجاورة، مف حَممة األقالـ بيف أدباء وشعراء ومفّكريف
بؿ إّف . الشريقي، ومحمود الكرمي، ومصطفى وىبي التّؿ، وأميف أبو الشعر

الصحؼ فتحت صفحاتيا لألدباء والشعراء، كما فعمت الجزيرة، واىتّمت بالحوار 
ليذا، فمف الناحية األدبية، اىتّمت الصحؼ األردنية في . والمناقشات الفكرية

المرحمة األولى بنشر الشعر والمساجالت األدبية، واحتضنت المقاؿ القصير 
وفي ىذا المجاؿ يبرز األمير عبد اهلل نفسو شاعرا وأديبا ومفكرا، . والقصة القصيرة

بمشاركتو في العمؿ الصحفي مشاركة فعالة، فيو تارة يوّقع كتاباتو باألحرؼ 
وىو .  أو يشارؾ الكتّاب في النقاش في المسائؿ المختمفة– سامي الذُّرى – (ذ.س)

                                                 

 .287الواقع والتطمعات، ص: الصحافة واإلعالـ في األردف. 82
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تارة يفتح ديوانو لاللتقاء بالصحفييف واألدباء والشعراء لمحاورتيـ واالستماع إلييـ 
. ()"وتوجيييـ

: سمات الصحافة األردنية في مراحميا
أعتمد ىنا اعتمادا شبو كّمي عمى ما كتبو الدكتور عصاـ سميماف الموسى 

، وأوجز ما أثبتو حوؿ سمات (1997-1920تطور الصحافة األردنية )في كتابو 
: ()الصحافة األردنية في كّؿ مرحمة مف مراحميا

( 1946-1920)المرحمة األولى 
. كانت الصحافة في البداية رسمية مّيدت الطريؽ لمصحافة األىمية .ٔ
 .تمّيز صحفّيو ىذه الحقبة بأّنيـ كانوا َحَممة رسالة امتدادا لمجيؿ السابؽ .ٕ
بدأت الصحافة الخاصة بالّظيور واستمّرت في الصدور بشكؿ متقّطع، حّتى  .ٖ

 .استقّرت أمورىا في الحقبة الالحقة
نشأت الصحافة في ظّؿ قوانيف رقابية صارمة، وقيود أعطت الّدولة صالحية  .ٗ

 .ممارسة الرقابة، وقد واجو العمؿ الصحفي كثيرا مف التعقيدات بسبب ذلؾ
كاف معظـ الصحفييف مف رجاالت العرب القادميف مف أقطار مجاورة، أو مف  .٘

 .الصحفييف المحترفيف غير األردنييف الذيف وجدوا في األردّف مالذا آمنا
 .كانت جّؿ الصحؼ أسبوعية أو نصؼ شيرية، أو تصدر يوما بعد آخر .ٙ
 .كانت الصحؼ قصيرة العمر نسبيا ألسباب مادية أو سياسية .ٚ
اىتّمت الصحؼ بنشر األدب شعرًا وقصة ومقالة، إضافة إلى الّسياسة  .ٛ

 .واالجتماع
 .لـ تكف الصحؼ منتظمة الصدور غالبا، واقتصرت عمى العاصمة عّماف .ٜ
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 .كانت اإلعالنات في الصحؼ محدودة، مما أّثر في قدرتيا عمى االستمرار .ٓٔ
نسخة،  (3000-2000)كانت األعداد المطبوعة منيا محدودة ال تتجاوز  .ٔٔ

 .وفي األربعينات ارتفع عددىا إلى عّدة آالؼ
تباينت الصحؼ في تبويبيا، وكانت عشوائية، وتفاوتت في عدد أعمدتيا،  .ٕٔ

 .وفي أحجاميا
كانت مصادر الصحؼ محدودة، وأخبارىا محّمية في الغالب، أو مأخوذة  .ٖٔ

 .مف الصحؼ العربية، ولـ تستخدـ وكاالت األنباء إاّل في نطاؽ ضّيؽ
 .ظيرت صحؼ معارضة كانت تؤّدي دورا في التثقيؼ وتوعية الرأي العاـّ  .ٗٔ

( 1970-1946)المرحمة الثانية 
ترّسخ إصدار الصحؼ اليومية، وتراجعت الصحؼ األسبوعية إلى المقاـ  .ٔ

. الثاني
 تأثيرا 1948أثرت الصحافة الفمسطينية التي انتقمت إلى األردّف عقب النكبة  .ٕ

 .فاعال في تعزيز الصحافة اليومية، فأكثر الصحفييف الفمسطينييف كانوا متمّرسيف
لـ يقتصر إصدار الصحؼ عمى العاصمة عّماف، وشاركتيا القدس في ىذه  .ٖ

 .المركزّية
 .قّصرت الصحؼ األردنية في تغطية أخبار المناطؽ والمدف األخرى .ٗ
خضعت الصحؼ في الحقبة األولى لقانوني المطبوعات والنشر لسنتي  .٘

، وكانت مواّد القانوف األّوؿ ليبرالّية نسبيا، وأّكدت حرية 1955 و1953
 .الصحافة

 .أتاحت األحكاـ إصدار صحؼ حزبّية وعقائدية متعّددة المشارب والميوؿ .ٙ
تمّيزت ىذه الحقبة عموما بحرية التعبير، خاّصة الخمسينات التي فاقت ما  .ٚ

 .قبميا أو بعدىا
جّر تعّدد الصحؼ بعض اإلشكاالت مثؿ ضعؼ البنية االقتصادية لمصحؼ  .ٛ
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 ألؼ نسخة، 18بسبب قّمة اإلعالنات، فأكثر الصحؼ لـ تطبع أكثر مف 
 . ألؼ نسخة35 ليطبع بعضيا 1967وازدادت بعد حرب 

عمدت الحكومة إلى التدخؿ بإيقاؼ بعض الصحؼ العقائدية والحزبية بعد  .ٜ
، وَدَمجت الصحؼ اليومية الرئيسية 1957صدور قانوف منع األحزاب سنة 

ـّ انسحبت مف الشراكة سنة  في شركتيف لتنظيميا، ودخمت معيا شريكا، ث
1969. 

 اّتسـ بالتشّدد حاؿ دوف المقاضاة 1967أصدرت الحكومة قانونا مؤقتا سنة  .ٓٔ
أماـ المحاكـ، وعّد قرارات الحكومة قطعّية، غير أّف مجمس األّمة لـ يقّر 

 .1955ىذا القانوف بعد سنة مف تطبيقو، فُأعيد العمؿ بقانوف سنة 
مف  (6-4)تحّسنت أوضاع الصحؼ اليومية وزاد عدد صفحاتيا  إلى  .ٔٔ

القطع الكبير عمى ثمانية أعمدة، وتوّسع مجاؿ اىتماميا إلى القضايا 
 .العالمية، وانتظـ صدورىا

أصبحت الصحؼ اليومية إخبارية بالدرجة األولى، وبدأت تيتـ بالفصؿ بيف  .ٕٔ
 .األخبار والتحميالت والمقاالت

. و)اقتصرت مصادر الصحؼ في الخمسينات عمى وكالة األنباء العربية    .ٖٔ
، والتقاط أخبار اإلذاعات العربية واألجنبية والجيات الرسمية كدائرة (ع. أ

المطبوعات والنشر التي كانت توّزع األخبار الرسمية في نشرة تصدر عف 
، وفي الستينات زاد عدد مراسمييا، واستعممت 1956قسـ خاّص فييا منذ 
 .نشرات وكاالت األنباء

 .ظيرت أولى الصحؼ األردنية المطبوعة بالمغة اإلنجميزية .ٗٔ
ظيرت أعداد كبيرة مف المجالت والنشرات الصادرة عف المؤسسات الرسمية  .٘ٔ

 .والييئات االجتماعية
ظيرت صحافة أدبية، كما اىتّمت الصحؼ نفسيا اليومية واألسبوعية  .ٙٔ

 .بإصدار مالحؽ أدبية واجتماعية
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بدأت مالمح الصحافة األردنية تتشّكؿ، وتوافرت ليا موارد مالية وبشرية  .ٚٔ
قوّية ومؤّىمة، وأسيـ في ذلؾ ارتفاع نسبة التعميـ في األردّف، وتزايد اإلقباؿ 

 .عمى شراء الصحؼ وقراءتيا
( 1989-1971)المرحمة الثالثة 

لعّمي ألّخص ما ورد مف سمات ىذه المرحمة في النقاط اآلتية، فأكثر النقاط 
: األخرى تعّد امتدادا لما كاف في المرحمة السابقة

شّكمت األخبار الماّدة الرئيسة في مضاميف ىذه الصحؼ بصورة أظيرت  .ٔ
. االعتماد المتزايد عمى وكاالت األنباء المحمية والعربية والعالمية

جاءت اإلعالنات لتحتؿ المرتبة الثانية في حجـ المساحة التي شغمتيا، وقد  .ٕ
أّدى ىذا إلى قدرة الصحؼ عمى االستمرار بدوف ضغوط مالية، لكّف المغة 

 .بدأت تميؿ إلى الُيجنة بسبب رغبات الُمعمنيف
شغمت التحميالت والتعميقات حّيزا جّيدا، جاء في المرتبة الثالثة بعد األخبار  .ٖ

 .واإلعالنات
حّققت الصحافة اليومية انتشارا واسعا، فقد ناىز ما طبعتو الصحؼ اليومية  .ٗ

نسخة يوميا، وزاد عدد القّراء وتوّسعت قاعدتيـ،  (200.000)الثالث الرئيسة 
مف المساحة الكمية % 45وزادت اإلعالنات في بعض السنوات عمى 

 .لمصحيفة
 .اىتّمت الصحؼ اليومية بإصدار مالحؽ أدبية وثقافية منتظمة .٘

حفمت كتابات ىذه المرحمة : "()وقد عّمؽ الموسى عمى ىذه المرحمة بقولو
بمشاعر معاناة الصحفييف، مما نجده منشورا عمى صفحات الصحؼ بأقالـ 

وىا ىو بدر عبد الحّؽ، المحرر وكاتب المقالة في جريدة الرأي . محررييا أنفسيـ
عقوؿ الحالميف )اليومية، ومدير تحرير مجّمة أفكار ذات يوـ، يكتب مقالة بعنواف 

                                                 

 .158-157، ص ص1997-1920تطور الصحافة األردنية : الموسى، عصاـ سميماف. 86
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لطرد أفكار شيطانية "يبّيف فييا كيؼ أّنو ُيضطر ِطيمة األسبوع  (وقموب العاشقيف
، وتمّح عمى  ال لسبٍب إاّل أّنيا تجنح دائما إلى االقتراب مف المحظورات والمحاـر

ومع استمرار ىذه األزمة . البحث عف المخفّي الذي ال بّد أف يكوف أعظـ دائما
نشأت لدّي عادٌة قبيحة تتمّخص في االبتعاد ما أمكف عف الموضوعات الحساسة، 

ثارة الّضجيج أي أّني باختصار آثرُت أف أكوف مف الذيف . تجّنبا لممشاكسة وا 
يمشوف الحيط الحيط ويقولوف يا رّب )يغمقوف أبوابيـ في وجو الريح، أو مف الذيف 

. ()"وكاف مف نتائج ىذه العادة أّنني وجدُت نفسي أركب المركب الّسيؿ. (الّستر
جزءا ال بأس بو مف جيدي انصّب "إّف : كذلؾ كتب إبراىيـ أبو ناب يقوؿ

أسموب التمغيز "األمر الذي دفعو لمجوء إلى " عمى محاولة االحتياؿ عمى الرقيب
. ()"حينا، أو أسموب ما بيف اليزؿ والجّد حينا آخر

إّف ركوب المركب السيؿ حّوؿ الصحافة في النصؼ الثاني مف الثمانينات 
إلى صحافة ُموالية شبو رسمية، ال روح ليا لوال المقاالت واألعمدة والكتابات 

. المتفّرقة، الناقدة حينا بأسموب صريح، أو بأسموب غير صريح
: ظيور الصحافة الصفراء

ظيرت الصحؼ األسبوعية الصفراء في األردّف مع بدء التحّوؿ نحو 
، وقد صدرت مجموعة مف ىذه الصحؼ أوال خارج األردّف  1989الّديمقراطية سنة 

 مف خارج األردّف، 1990التي أصدرىا باسـ سّكجيا سنة  (آخر خبر)مثؿ جريدة 
ـّ تحّولت إلى جريدة يومية بعد أف أجازتيا دائرة المطبوعات والنشر سنة  ، 1993ث

ـّ ُأوقفت عف الصدور سنة  أّما الصحيفة التي .  نتيجة لخالفات داخمية1994ث
األكثر شعبّية وانتشارا، ونجحت "، حّتى صارت (شيحاف)اكتسبت ُشيرة واسعة فيي 

في تقديـ الماّدة البرلمانية بصورة جّذابة، إضافة إلى جّو السخرية الذي كاف مف 
، أّما البالد فقد صدرت أوال خارج األردّف سنة ()"وجية نظر البعض سوقّيا

                                                 

 .11/5/1985مف المقاؿ المذكور لبدر عبد الحّؽ، صحيفة الرأي، بتاريخ . 87
 .20/5/1989مف مقاؿ إبراىيـ أبو ناب، صحيفة الرأي، بتاريخ . 88
ـّ أجازتيا دائرة المطبوعات والنشر سنة . 89 . 1993صدرت أّوال خارج األردّف مع صحيفة البالد، ث
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ـّ أجيزت وأخذت تصدر بانتظاـ داخمو بدءا مف تموز 1991 ، واعتمدت 1993، ث
وقد شّجع صدور مثؿ ىذه الصحؼ، ورواجيا في ". اإلثارة الممتزمة"سياسة 

االجتماعية عاـ  (حوادث الساعة)السوؽ، عمى إصدار ُصحؼ أخرى مثؿ 
ويمكف الحديث عف مجموعة أخرى مف . 1996الساخرة عاـ  (عبد رّبو)، و1994

الصحؼ األسبوعية التي صدرت في ىذه الحقبة، وىي متشابية في مبادئيا 
وغيرىما؛ بيد أّف القوانيف أتاحت  (الحوادث)، و(صوت المرأة)وأساليبيا مثؿ 

إصدار مجموعة مف الصحؼ األسبوعية الجاّدة التابعة ألحزاب أو تيارات فكرية أو 
 معبرة عف التيار اإلسالمي، 1993التي بدأت عاـ  (السبيؿ)سياسية، مثؿ 

اإلسالمية المعتدلة،  (المواء)المعارضة ممثّمة التيار القومي، و (المجد)و
. الناطقة باسـ الحزب الشيوعي (الجماىير)و

كانت الصحؼ اليومية قد استأثرت بالقّراء طيمة الحقبة السابقة لظيور 
الصحؼ األسبوعية الصفراء، وقد خطفت تمؾ الصحؼ حاؿ ظيورىا األضواء مف 
الصحؼ الرسمية؛ ذلؾ ألّف الخطاب فييا أصبح متشابيا إلى حّد بعيد، يعتمد عمى 

وتمتـز خّطا ممتزما بسياسات الحكومات  (بترا)ما تنشره وكالة األنباء األردنية 
لكّف الصحؼ . األردنية، مما جعميا تتشابو أيضا في المضموف والرأي والموقؼ

الصفراء اعتمدت خطابا جديدا، فكسرت الّطوؽ المفروض عمى الصحؼ الرسمية، 
وابتعدت عف تأثيرات وكاالت األنباء المحمية أو العربية الرسمية، ومالت إلى كتابة 
التحميؿ النقدي الساخر، وتغطية األخبار المحمية بصورة غير نمطية، واعتمدت 

كثيرا عمى مراسمييا الذيف كانوا يصموف إلى المعمومات بطرؽ صحفّية غير معيودة 
. في األردفّ 

وتزامف ذلؾ كّمو مع مرحمة التحّوؿ الديمقراطي في األردّف، وقد عمد القارئ 
المتعّطش إلى تغيير نمط قراءتو، فماؿ بوضوح إلى مطالعة الصحؼ األسبوعية 

التي تزّوده بمعارؼ تعّد خفايا بعيدة عف أنظاره إذا قرأ صحيفة يومية، ال سّيما أّف 
الصحؼ األسبوعية تغمغمت في تغطية أخبار الفضائح والفساد التي كاف المواطف 

وأمعنت بعض الصحؼ . يسمع عنيا في الخفاء وال يجرؤ عمى الخوض فييا
األسبوعية في تقديـ مواّد حافمة باإلثارة بشّتى صنوفيا، ولجأت إلى استخداـ أنماط 
لغوية جديدة غير مألوفة، حّتى لقد كتب أحد الصحفييف أّف ىذه الصحؼ لجأت 
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ّنما لمّتعاطي معيا "إلى نشر  الفضائح والجرائـ والمشاكؿ ال لتجاُوزىا أو تخّطييا، وا 
بعقمية انتفاعية سالبة، وتوظيفيا، وبعد إجراءات التضخيـ والتأليؼ والتبيير، لتكوف 

. ()"ماّدة قابمة لترويج السمعة الصحفية
وقد عّبر فيد الفانؾ عف المشكمة التي واجيتيا الصحافة األردنية نتيجة 

محاولة "ظيور الصحؼ الصفراء، حينما تكّمـ عمى اإلثارة قائال إّنيا غدت 
. ()"الجتذاب القارئ ذي المستوى الثقافّي المتدّني عف طريؽ نشر قصص شاّذة

صحؼ اإلثارة مطالبيف بوضعيا عند "وكانت المفارقة أّف بعض الصحفييف ىاجموا 
بداًل مف أف يطالبوا بمزيد مف " حّدىا بما في ذلؾ إغالؽ الصحؼ ومعاقبة محّررييا
.  الحرّية التي ُحِرمت الصحافة منيا عمى مدار عقود

ومف الجدير بالّذكر أّف منتقدي الصحؼ األسبوعية الصفراء لـ يناقشوا قّط 
تدىور الواقع المغوّي فييا، إّنما رّكزوا عمى الجوانب الّذوقية واألخالقية والقيمية 

ولعّؿ بعضيـ كاف مّمف يريدوف المحافظة عمى الّدور . ()والحشمة والحياء العاـّ 
األساس حكرا عمى الصحافة اليومية الرصينة، وعمى ىيبتيـ الخاّصة ومكتسباتيـ 
التي حّققوىا عمى مدار زمف طويؿ، ثـّ جاءت الصحافة الصفراء لتسحب البساط 

وقد استمّر ترّدي وضع المغة في ىذه الّصحؼ، وذلؾ بسبب . مف تحت أقداميـ
، وقد كتب بعض ()"اإلثارة والمبالغات وفقداف المصداقية الصحفية"تعّمدىا لنشر 

تسعى إلى ىدـ ىيبتنا كوطف وأفراد "الصحفييف يياجـ ىذه الصحؼ بوصفيا 
حّرية المانشيت "، وقاؿ إّف بعضيا لـ يفيـ مف حرية الصحافة إاّل "ومؤسسات

، وارتفع صوت بعض الصحفيات مطالبا بوضع حّد لمّظاىرة، "الجنسي الفاقع
، وجاء في مقاؿ "افترست براءة مجتمعنا وحّولت المرأة إلى سمعة بشرية"بوصفيا 

انتيكت قدسية المرأة األـّ والزوجة والطفمة، "لمكاتبة أماف السائح أّف ىذه الصحؼ 

                                                 

 .18/1/1995مقالة في جريدة الرأي، بتاريخ : برىومة، موسى. 90
الصحافة والحرية )، وىي أيضا في كتابو 18/1/1995مقالة في جريدة الرأي بتاريخ : الفانؾ، فيد. 91

. (1997المسؤولة، 
 .18/1/1995انظر مقالة كتبيا فراس شاىر المومني، في جريدة الرأي بتاريخ . 92
 .20/10/1996مف مقالة لمدكتور تيسير أبو عرجة، جريدة الدستور بتاريخ . 93
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. ()"ومربية األجياؿ
ويمكف تصنيؼ الصحؼ األسبوعية التي ظيرت في ىذه الحقبة في األردّف 

تمؾ التي انحنت أماـ رغبات شريحة مف جميور المتمّقيف، فتحّولت : ثالثة أصناؼ
إلى صحؼ جريمة وجنس بمغة ىابطة، وصحفا حزبية تبّنت خّطا إيديولوجيا 
محّددا، وصحفا سعت لمتوازف في تقديـ صحافة شاممة، وقد حافظ الصنفاف 

. ()األخيراف عمى مستوى لغوّي جّيد
: مقتطفات من الّصحف األردنية

أسعى في ىذه المرحمة مف البحث إلى تقديـ صورة واقعية لتطّور المغة في 
الصحؼ األردنية منذ نشأتيا حّتى اليوـ، ولست أعّمؽ عمى ىذه المقتطفات، إّنما 
ُأورُدىا لعّميا تكشؼ عف تطّور الواقع المغوّي فييا عمى مدار العقود الثمانية التي 

: ()مضت
: 18/2/1924نّص من العدد األّول من جريدة الشرق العربي الصادر يوم . 1

لينيض إذف زعيـ : "كتب األستاذ محمد الشريقي في افتتاحية ىذه العدد
العرب وليأخذ بيد األّمة إلى أفؽ مشرؽ ليجدد ماضييا التميد ويرقب شمس 

إّنكـ لتعمموف أّف الّدموع التي ذرفت في : "، وخاطب العرب قائال"مطمحيا األسمى
مجاىؿ التغّرب وظممات السجوف وزوايا البيوت المروعة وأف الّدماء التي أريقت في 
صحارى الدفاع عف الحّؽ اليضيـ والميراث المغتصب ال بد وأف تخرج ثمرا يانعا 

 ".في حقؿ الحياة ىو ثمر الحرية واالستقالؿ
: 9/8/1954نّص من العدد األّول من جريدة الكفاح اإلسالمي الصادر يوم . 2

                                                 

 .282الواقع والتطمعات، ص: الصحافة واإلعالـ في األردف. 94
.  بتصّرؼ177-168، ص ص1997-1920تطّور الصحافة األردنية : الموسى، عصاـ سميماف. 95
قراءات - 1996-1920الصحافة في األردف : أبو صوفة، محمد: أقتطؼ فقرات مف نصوص أوردىا. 96

، مف ثنايا الكتاب كّمو، وقد أورد النصوص ال ليعّمؽ عمييا، إّنما (1996مكتبة المحتسب، : عّماف)أولية 
تكّمـ معّرفا بكثير مف الصحؼ والمجاّلت والنشرات في كتابو، وكاف يورد بعض النصوص التي نشرتيا تمؾ 

. الصحؼ والمجاّلت، فاقتضي التنويو
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وستكوف ىذه الصحيفة أعمؽ فكرا وأبعد نظرا مف أف : "جاء في افتتاحيتيا
تستيوييا سطحية األعماؿ وضحولة األفكار عف الغوص إلى األعماؽ فتصدر 

فميس مع الجياد راحة وال . النتائج ونعد لكؿ أمر عّدتو بجيد دائب وعمؿ متواصؿ
أقّدـ لؾ صحيفتؾ : "، وخاطبت االفتتاحية القارئ بقوليا"بعد بذؿ الجيد تقصير

الكفاح اإلسالمي روحا وثّابة طاىرة ترفرؼ في العال وتحمؽ في األجواء وعزيمة 
". ماضية ال تعرؼ الخور وال ترحـ الجبناء وصرخة مدوية تنطمؽ مف أفواه األحرار

: 19/2/1955نّص من العدد األّول من جريدة الصريح الصادر يوم . 3
القدس : "(القدس)جاء في المقاؿ األّوؿ عمى الصفحة األولى وىو بعنواف 

ىذه المدينة التي ال مثيؿ ليا في الدنيا مف تاريخ حافؿ باألمجاد التي ال حصر 
القدس ىذه المدينة التي ليس ليا في العالـ مناخ أجمؿ مف مناخيا وال موقع . ليا

القدس ىذه المدينة التي ليس ليا نظير في العالـ حضارة . أروع مف موقعيا
تسير مف حسف ألحسف ومف تقدـ إلى ازدىار ومف انتعاش إلى ... وتاريخا
قدس . إنو حديث القمب. ليس حديثنا عف القدس حديث الشفة أو المساف... نيوض

". أقداس كؿ مؤمف يؤمف بالقدس فخر أحبائنا وموقع اعتزازنا
: 12/11/1959نّص من العدد األول من جريدة أخبار األسبوع الصادر يوم . 4

وسيمتنا إلى ذلؾ واضحة ال مراوغة : "جاء تحت عنواف وسيمتنا حّؽ وصدؽ
فييا وال مداىنة وال نفاؽ أو تدجيؿ إنما حّؽ واضح كالشمس وصدؽ جميؿ 

نتحرى الحؽ فإذا عرفناه دعونا لو بحماس ونشاط حتى ننتصر ونمـز ... كالصفاء
الصدؽ حتى يكوف طبعنا وخمقنا وصبغتنا نشتير بو وىو أحب ما يكوف إلى 

وىذا يعني أننا لف نسكت عمى باطؿ ولف نقبؿ بالغش أو نرضى باليواف . نفوسنا
فميما قويت صولة ... ال ألحد مف إخواننا المواطنيف، وال ألحد مف إخواننا العرب

الباطؿ فنحف ضّدىا، وميما ضعؼ سراج الحؽ فسنبقى بجانبو، نزيد في شعمتو، 
". ونعيف أواره، ونقوي دعائمو
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: 25/4/1960نّص من العدد األول من جريدة المساء المقدسية الصادر يوم . 5
عقد مجمس الوزراء اليـو جمسة برئاسة دولة : "جاء في أحد األخبار المحمية

السيد ىّزاع المجالي رئيس الوزراء استعرض خالليا المجمس بعض الشؤوف 
ونظر في تنسيبات وزارة الداخمية بشأف تعييف عدد مف رؤساء . الداخمية والخارجية
". المجالس البمدية

: 15/6/1960نّص من العدد األول من جريدة المنار الصادر يوم . 6
تجتاز األّمة العربية : "كتب األستاذ كامؿ الشريؼ تحت عنواف قصة ورسالة

ىذه األياـ مرحمة تاريخية وعميقة تتوقؼ عمييا مصير األجياؿ العديدة اآلتية، 
ويمكف وصؼ ىذه المرحمة بأنيا مرحمة تفاعؿ وصراع متفاعؿ بيف القديـ والجديد 

 الصراع بيف مختمؼ األفكار والمذاىب ولممعركة القائمة خصائص المعارؾ قوى –
تتالحـ وصرعى يتساقطوف وأطراؼ تتأرجح بيف الغالب والمغموب وىي مف بعد 

معركة شاممة ليس ليا حدود ىدفيا الجماىير التي تعددت بآماليا المسالؾ والدروب 
فما ندري أييا تختار وبضاعتيا األفكار والشعارات وأدواتيا الصحؼ واإلذاعات 

". وساحاتيا الكبرى دنيا الناس بكؿ ما تشتمؿ عميو مظاىر الحياة
: 1/1/1963نص من العدد األول من جريدة الجياد الصادر يوم . 7

يتبادؿ الناس في : "(مف ىنا وىناؾ)كتب إسكندر خوري في زاويتو اليومية 
العاـ الجديد وىـ يوّدعوف عاميـ الثاني والستيف بعد األلؼ والتسعماية غير 

مترحميف عمى الماضي ومستبشريف باآلتي عمو يكوف عاـ خير وبركة لجميع 
والناس إف استقبموه بيذه الروح العالية إنما يعبروف عف أف الخير والبركة . الناس

ِعش يا جاري : إف لـ يرجوىا الواحد لغيره كما يرجوىا لنفسو فال يصح المثؿ القائؿ
بخير أعيش معؾ، وال عيشة اجتماعية بؿ استغالؿ واستثمار يؤدياف إلى البغض 
والقمؽ والثورة عمى األوضاع الجائرة وحروب ال تنطفأ نيرانيا إال بالقضاء عمى 

". اإلستعمار واإلستغالؿ
: 28/9/1963نّص من العدد األول من جريدة الحوادث الصادر يوم . 8
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وأحّس أف : "ختـ رئيس تحرير الجريدة افتتاحية العدد األوؿ منيا بالقوؿ
الصحافة العربية اليـو توشؾ أف تدرؾ مسؤولياتيا في ىذه المرحمة الحاسمة مف 

تاريخ أمتنا وفي الدفاع عف حرية الفرد وعف حقو في إبداء الرأي والمعارضة والنقد 
". البناء مف يأنس فييـ الكفاءة والقدرة عمى تمثيمو في إدارة دفة الشؤوف العامة

: 15/10/1963نص من العدد األول من جريدة فمسطين الصادر يوم . 9
بدأت المجنة العربية : "(اليجرة الييودية)كتب إبراىيـ سّكجيا تحت عنواف 

لمعالجة قضية اليجرة الييودية إلى فمسطيف اجتماعاتيا في القاىرة ولسنا نعرؼ ما 
يجوؿ في عقوؿ أعضاء المجنة وكميـ يمثموف أعضاء في الجامعة العربية في شأف 

أساليب منع اليجرة الييودية ولكننا بقدر ما يسعفنا االجتياد نرى أف اليجرة 
: الييودية يمكف أف تتوقؼ إذا توفرت العناصر التالية أو بعضيا

. إذا وافقت إسرائيؿ عمى وقؼ اليجرة- 
إذا اقتنع الييود أنفسيـ بأف ىجرتيـ إلى فمسطيف ليست في مصمحتيـ وال - 

 .مصمحة السالـ
 .إذا تفضمت الدولة التي تسمح لمييود فييا بوقؼ اليجرة- 
 ".إذا اتخذت الدوؿ العربية ذاتيا إجراءات شديدة تكفؿ توقؼ اليجرة- 
: 1/1/1964نص من العدد األول من جريدة الدفاع الصادر يوم . 10

كف جميال : "(1964شعارنا لسنة )كتب األديب حبيب خوري تحت عنواف 
أجؿ إف الدنيا معرض لمجماؿ وىي حافمة بآالؼ أنواعو المادية : تر الوجود جميال

المنبعثة مف الجماؿ الكمي الشامؿ،  (أجمؿ الحاالت)والمعنوية الكائنة في اإلنساف 
. ولذا فمسنا بحاجة إلى النزوح إلى العوالـ الغذائية األخرى. وفي سائر الخالئؽ

ننشد فييا السعادة والجماؿ عمى أف ىذه السعادة ال نقرىا وأف نقبميا إذا لـ تأتنا عف 
". طريؽ الجماؿ

: 13/2/1964نص من العدد األول من جريدة الصحفي الصادر يوم . 11
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المؤامرة اإلسرائيمية عمى مياه نير )كتب ىاني الخصاونة تحت عنواف 
ومف المفيد أف يتضح لممواطف العربي بأف نير األردف يتألؼ قبؿ أف : "(األردف

 نيراف منيا عربياف يجرياف وينبعاف مف –يكوف مجراه مف تجمع ثالثة أنير 
األراضي المبنانية والسورية وىما الحاصباني، وبانياس، ونير المداف الذي ينبع في 
المنطقة المحتمة ويرفد نير األردف بعد أف يتشكؿ بمجراه نير اليرموؾ الذي يمتقي 
بو جنوب بحيرة طبرية، وىو يجري وينبع أيضا في األراضي السورية واألردنية 

". وتصب مياىو في البحر الميت
: 28/3/1967نص من العدد األول من جريدة الدستور الصادر يوم . 12

كما يولد كؿ مولود جديد مف خالؿ العناء : "جاء في افتتاحية ىذا العدد
واأللـ، ومشاعر الرىبة والشوؽ ولدت الدستور فجر ىذا اليوـ محمولة عمى أكّؼ 

أما العناء فال يصنعو إال الذيف كابدوا مينة ! والشوؽ.. العناء والرىبة واألمؿ
وأما األمؿ فيو أف يكوف ىذا . الصحافة بكؿ ما فييا مف شقاء ومرارة وحرماف

 لبنة جديدة في صرح النيضة المباركة – بكؿ تواضع –المولود الذي نقدمو لقرائنا 
وخبرا لكؿ دعوة خير وكؿ نبضة فكر شريؼ، ورئة . التي تبنييا قواعد شعبنا البطؿ

يتنفس منيا المظموـ، والمحرـو والمغموب عمى أمره حتى يناؿ حقو كامال في 
الحياة، والحرية، والكرامة، مشعال يضيء الطريؽ أماـ أجيالنا الصاعدة المتطمعة 

". بأبصارىا نحو النجوـ
: 20/8/1971نص من العدد الثاني من جريدة الصباح الصادر يوم . 13

وليس يشغؿ : "كتب رئيس تحريرىا األستاذ عرفات حجازي في افتتاحية العدد
زالة معالـ  باؿ العرب اآلف استمرار االحتالؿ اإلسرائيمي أو مواجية التيويد وا 

العروبة في المدف والقرى والمناطؽ المحتمة التي تقـو بيا الصييونية لمحصوؿ 
إف ما يشغؿ العربي ىذه األياـ ىو كيؼ يمكف إيجاد . عمى المزيد مف القروض

ما . صيغة لمتعايش األردني الفمسطيني السوري العراقي، المغربي والميبي والجزائري
يشغؿ العربي ىو كيؼ يمكف أف يتعايش العربي والعربي حتى يمكف بعد ذلؾ 
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...". إيقاؼ الحمالت
: 14/10/1975نص من العدد األول من جريدة األخبار الصادر يوم . 14

االفتتاحية تقميد في جميع الصحؼ تقريبا ومع : "جاء في افتتاحية ىذا العدد
أف االفتتاحية تسقط مف ذىف القارئ مع الزمف ومع تراكـ الخطوط والصور التي 

 ال افتتاحية –مع ذلؾ فنحف نبتديء بالقوؿ . ترسميا الصحيفة في الرحمة مع األياـ
لمعدد األوؿ متجاوزيف التقميد ألف لدينا جممة حقائؽ تتعمؽ بيذه الجريدة مع شرؼ 

لذلؾ نحرص عمى أف . الكممة والحفظ عمى معناىا مع احتراـ عقؿ القارئ ومشاعره
نقوؿ الخبر بكؿ الصدؽ الممكف ونتحرى الحقيقة بكؿ صدؽ وبكؿ ما نممؾ مف 

ارتباطنا أوال وأخيرا . طاقة ونمتـز بالموضوعية موضوعية التعميؽ وموضوعية الرأي
. بالحقيقة وال يوجد ما يجبرنا بالخروج عمى خّط أو موضوعية أو مجانبة الحقيقة

ىذه الجريدة محميا مع الناس تؤمف باألردف واستقاللو وكرامتو تؤمف بالحرية والتقدـ 
".  وترنو إلى توفير العيش الكريـ لجميع المواطنيف

: 5/2/1983نّص من العدد األول من جريدة صوت الشعب الصادر يوم . 15
وفي الوقت الذي ستسعى فيو صوت الشعب : "جاء في افتتاحية ىذا العدد

لتوضيح مالمح وسمات التجربة األردنية، دور األردف بقيادتو واسرتو األردنية 
الفمسطينية في الدفاع عف وجود األمة العربية ومستقبميا، وحقوقيا المغتصبة 

ستكوف امينة عمى تعميؽ قيـ الخير السائدة فيو وستسعى ألف تكوف صوتا عربيا 
يؤكد باستمرار انتماء األردف ألمتو والتزامو بقضاياىا، وايمانو برسالتيا وقدرتيا 

". عمى تجديد واستعادة دورىا التاريخي في خدمة الحضارة اإلنسانية
 1/6/1984نص من العدد األول من جريدة شيحان األسبوعية الصادر يوم . 16

التجربة )كتب األستاذ طارؽ مصاروة عمى الصفحة األولى تحت عنواف 
أف نصؿ إلى مرحمة إصدار أسبوعية مف الكرؾ فذلؾ حمـ صحفي : "(الثمينة

خشـ )ووطني تحقؽ في شيحاف القادمة إلى العاصمة واألردف بكؿ ما تمثمو 
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في تاريخ األردنييف وصفاتيـ وخصوصيتيـ مف شومات وعـز وطيبة لقد  (العقاب
فاجأتني الفكرة كما طرحيا الزمالء الجدد منذ أسابيع ثـ فاجأتني سرعة التنفيذ 
وكنت وأنا استمع إلييـ احيييـ بخوؼ ذلؾ أف حماسيـ كاف يأكؿ تحذيراتي 

قفز إلى  (السبت)ونصائحي الواحدة بعد األخرى وحيف زفوا إلي نبأ صدورىا اليـو 
يجب أف تصدروا . ذىني خاطر مرىب واحد ىو أنني أصبحت عجوزا أو أكاد

ربد وأف يتوقؼ المواطف عمى إعتبار الخبر الداخمي . صحؼ مف الكرؾ وا 
الذي يعالج قضايا )لمصفحات الداخمية وأف يتوقؼ القارئ عمى اعتبار الكاتب 

". ىو الكاتب الكبير (الكوف واإلنساف
:  من جريدة المواء21/4/1993نص من العدد الصادر يوم . 17

ومع أف ثمة : "(االرتفاع نحو الموقؼ األردني)جاء في حديث المواء بعنواف 
صحوة عربية تبدو في األفؽ، وتبشر بعودة القرار السياسي العربي إلى رشده، 

واإلتصاؿ مع أمتو، والسعي إلى إيجاد لغة عربية مشتركة ال سيما بعد أف إكتشؼ 
الكثيروف أف اإلعتماد عمى اآلخريف، لـ يعد في زمف الصراع عمى المصالح 

اال أف ىذه الصحوة التي ظؿ . والتكتالت الدولية غير إسـ مزيؼ إلستعمار جديد
الحسيف يؤذف باألمة نحوىا تبقى ناقصة إف لـ تتجسد في ثورة ديمقراطية عربية 
تصنعيا الشعوب ويممؾ قرارىا اإلنساف العربي حيث كاف بعيدا عف حسابات 

". المصالح الرخيصة وحمى الخالفات المؤقتة
: 10/10/1993نص من العدد األول من جريدة األسواق الصادر يوم . 18

ىذا : "(لماذا األسواؽ)كتب رئيس تحريرىا مصطفى أبو لبدة تحت عنواف 
البمد ينتظره شأف اقتصادي كبير خالؿ بضع سنوات ىذه القناعة التي شارؾ بيا 

. شخصيات وجيات عديدة محمية وأجنبية ليا ما يمنحيا التبرير الموضوعي
فمصداقية االقتصاد األردني اجتازت بنجاح أصعب وأرؽ مراحؿ االختبار كذلؾ 
فإف المناخ االقتصادي األردني يمتمؾ مقومات االيجابية واالستقطاب بدءا مف 

القرار السياسي مرورا بالموقع الجغرافي وانتياءا باستعداد القطاع الخاص لممبادرة 
اإلبداعية واستعداد القطاع العاـ لتقميص مساحتو ودوره لالكتفاء بدور الرقابة 
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لقد دخؿ األردف في برنامج التصحيح االقتصادي باإلضافة لرفع وتأثير . والتنظيـ
اإلنتاج والتصدير تعديال ضروريا في أنماط االستيالؾ وفي المناىج العقمية 

". اإلدارية
:  من جريدة البالد14/7/1993نص من العدد الصادر يوم . 19

التسويؽ الزراعي ىو مسؤولية )كتب الميندس محمد العالونة تحت عنواف 
أليس لكؿ عماًل نتيجة وكؿ وجو ىدؼ، ماذا يعني توظيؼ : "(المعادلة الحكومية

نفاؽ المالييف في مشاريع البنية التحتية الزراعية ومشاريع الري، ماذا يعني بذؿ  وا 
الجيد والماؿ في اإلنتاج الزراعي، ماذا يعني اإلنفاؽ عمى التعميـ األكاديمي 

والتقني الزراعي، ماذا يعني إنشاء محطات البث الزراعي ىنا وىناؾ، والحرص 
عمى االدعاء بإبراز دورىا واإلعالف عف دعاية اإلرشاد الزراعي، لماذا البرامج 

الممولة كميا أو جزئيا مف ىيئات أجنبية مثؿ دائرة رسـ السياسات الزراعية والدائرة 
فالحنا ومزارعنا يبذؿ ... االستراتيجية إضافة إلى دواعي البحث العممي الزراعي

الجيد المخمص وىو في ميداف اإلنتاج وحده عمى حساب كيانو الخاص فقد حقؽ 
وفرة في إنتاج المحـو والدواجف والبيض والبندورة والخضار واأللباف ويدؿ أف 
". المردود اإليجابي أصبح وباال عمى الفالح والمزارع والوطف فيؿ مف سبيؿ؟

: 19/7/1994نص من العدد األول من جريدة حوادث الساعة الصادر يوم . 20
عزيزنا القارئ نعرؼ أف : "(لماذا حوادث الساعة؟)كتب المحرر تحت عنواف 

ىذا السؤاؿ يتبادر إلى ذىنؾ عندما سمعت او قرأت عف مولد جريدتنا بؿ جريدتؾ 
الماثمة بيف يديؾ اآلف ونعرؼ اف السؤاؿ المطروح سيظؿ حاضرا وانت تقمب 

وال شؾ اف السؤاؿ طبيعي ومشروع . صفحات الجريدة وتطالع مواضيعيا المتنوعة
وخصوصا واف ىناؾ عددا كبيرا ومتزايدا مف الصحؼ المحمية والعربية تتزاحـ 

ومع ذلؾ فسيواجو صدور عددنا األوؿ بكممة لماذا؟ . عناوينيا امامؾ في األكشاؾ
ألننا في مجتمع ينمو بوتيرة متساوية وينتقؿ مف : ونحف نمخص الجواب كما يمي

البساطة الى التركيب وينتج عف ذلؾ حتما تزايد المشاكؿ وتنوع الحوادث وألف 
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لممواطف حقا في اعالف شامؿ يتجاوز المحظة العابرة والخبر اليومي الى أف يستجد 
اسبوعا وشيرا حولو وفي مجتمعو ومحيطو بؿ وعالمو مف حوادث ومف مشكالت 
يتعمؽ باألمف االجتماعي، مقوماتو وقيمو بما في ذلؾ ابرز ما تنشره الصحافة 

". العربية والعالمية
: 5/7/1995نص من العدد األول لجريدة الحدث الصادر يوم . 21

عندما فكرنا في : "(كممة الحدث)جاء عمى الصفحة األولى تحت عنواف 
لـ يكف في أذىاننا سوى أف نقدـ خدمة إعالمية متميزة، ووقتيا  (الحدث)إصدار 

سمعنا الكثير مف األصوات التي ترمي الرعب في قموبنا وتقوؿ لنا إف الطريؽ وعر 
وال ننكر أننا بدأنا نشعر بذلؾ منذ المحظة األولى التي . وأف الميمة صعبة لمغاية

باشرنا فييا لمتفكير بالمشروع مرورا بكؿ التفاصيؿ األخرى المرتبطة ببناء مؤسسة 
أكثر المراحؿ صعوبة وحرجا وقمقا كانت . صحفية قادرة عمى تقديـ جريدة خالقة

فترة انتظار ترخيص الجريدة والتي دامت ثالثة شيور كاممة، واجينا خالليا 
إشاعات مغرضة غير أف الكثيريف مّمف يمثموف أألصوات الحّرة المدافعة عف 

فكاف ترخيص الحدث وكانت بداية مشوار األلؼ .. الحريات وقفت معنا وساندتنا
". ميؿ
: 7/6/1995نص من العدد األول من جريدة صوت المرأة الصادر بتاريخ . 22

وتمر : "لناديا ىاشـ العالوؿ (عند االمتحاف)نشرت الجريدة تحت عنواف 
األياـ وتتجدد اساليب التربية والتعميـ اال اف األجياؿ الصاعدة ما زالت تمر بمحنة 

االمتحاف فما تكاد تنتيي االمتحانات المدرسية حتى تبدأ امتحانات التوجييية 
صحيح اف المدارس اآلف باتت اكثر رأفة ورحمة إال أنو قد برزت .. العامة وىكذا

عمى الساحة امور أخرى لـ تكف بالحسباف أال وىي تشدد العائمة في ىذه الفترة 
". بالذات
: 19/8/1995نص من العدد األول من جريدة األردن الصادر يوم . 23

ستكوف األردف محترمة : "كتب األستاذ موسى زيد الكيالني في افتتاحية العدد
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لذاتيا حتى تكوف محترمة لدى كؿ قاريء وقارئة اف احدى اولوياتيا اف تحرص 
عمى صورة األردف الذي تحمؿ اسمو ومف خاللو ستعمؿ عمى اف تصؿ الى كؿ 
منزؿ وكؿ مكتب وكؿ قرية وكؿ عائمة لكي ال تكوف األردف صحيفة لحزب دوف 

". حزب وتجمع دوف آخر بؿ ستكوف لكؿ مواطف وألنيا صحيفة  الوطف كمو
: 2/9/1995نص من العدد األول من جريدة المشرق الصادر يوم . 24

يدخؿ : "(المشرؽ االقتصادي لماذا؟)كتب إبراىيـ مصطفى تحت عنواف 
األردف حقبة جديدة بكؿ ما تعنى مف استحقاقات وتعديالت، وتدخؿ استعدادت 
األردف لمقمة مرحمة متقدمة وسط مزيج مف التخوؼ والتفاءؿ حياؿ نتائج ىذه 

القمة، نجني بعض المكاسب الممكنة مف ىذه التظاىرة، ولتحقيؽ ذلؾ، ال بد مف 
اعادة بناء الدخؿ االقتصادي وفقا لممعدالت الدولية الجديدة وال مجاؿ ىنا لمحديث 

عف ايديولوجيات أو ادبيات قديمة، فيناؾ اطراؼ دولية تعمؿ لرسـ الخرائط 
االقتصادية لمحقبة المقبمة، ومف سيولي ظيره ولو الحؽ في ذلؾ، لف يمتمؾ البديؿ 
فيناؾ نظاـ اقتصادي عالمي يشكؿ الفرصة مييأة اماـ الدوؿ النامية، األردف منيا 
ىو التعامؿ بايجابية مع ىذه المتغيرات واستحقاقاتيا التي قد تكوف قاسية، ولكف 

". ادارة الظير ستكوف نتائجيا أكثر ضررا
: 23/3/1996نص من العدد األول من جريدة الحقيقة الصادر يوم . 25

كثيرة ىي : "(عائمة ضريرة تحدت صعاب الحياة)ورد في مقاؿ تحت عنواف 
المواقؼ والمصادفات التي يجمس المرء متأمال ومتسائال حوليا والتي تثير بالطبع 

وخاصة تمؾ التي تثير العواطؼ . اىتمامو ويعيرىا الوقت المناسب لذلؾ
ومف ذلؾ ما يتولد في نفس المرء عند مصادفتو لشخص . واالىتمامات اإلنسانية

أو أكثر ممف حرميـ اهلل إحدى قواىـ والتي ال بد منيا باألساس لتدبير أمور 
فإلى جانب أحد درجات ... حياتيـ اليومية بأنفسيـ وبالذات ذوي اإلعاقات الجسدية

السمـ الذي يربط ما بيف مجمع جرش لمحافالت وسوؽ المدينة التجاري يجمس 
أحدىـ وأمامو مجموعة مف األغراض وخاصة العطور والسكاكر والتي يقـو 

بالمتاجرة بيا باستمرار منذ مدة طويمة وقد لفت ىذا الشاب وعممو أنظار العديد مف 
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". المارة والذيف أخذوا يشتروف مف بضاعتو
: 18/4/1996نص من العدد األولى من جريدة الصياد الصادر يوم . 26

ىذه ىي الصياد التي : "(ىنا حيث أنتـ)كتب إبراىيـ مبيضيف تحت عنواف 
 تتعب وتسير وتضحؾ – ماكنات –حولتنا منذ شيريف إلى ما كاف لصنع البيجة 

ىذه ىي الصياد نشرعيا . وتحب وتدخف بصراحة وتشرب القيوة وأدوية الصداع
لتكوف دليمكـ  (كتالوج)اسمينا ىذه الزاوية . أمامكـ طازجة عفية كقموبنا الخضراء

باقة اسميناىا كؿ يـو لتكوف  (3، 2)لالستمتاع بيذه الجريدة ففي الصفحات 
كتب صديؽ الجريدة  (5)صباح الخير التي نيدييا لكـ كؿ صباح وفي الصفحة 

فإننا سنشرع لكـ أبوابنا . ليذا األسبوع (ىاي جايز)وصديقكـ حسف الّدكف زاوية 
أما الزمالء والزميالت أمؿ أبو صبح، . باألعداد القادمة فتعالوا اممؤوىا. جميعا

ىناء الرشؽ، أماني سميماف، نشأت الحمبي، رانيا أبو النادي، ربى التميمي، ىيثـ 
نعتبره عربوف صداقة فيما بيننا . الصادؽ، انشغموا بإعداد ممؼ خاص عف العقـ

". وبينكـ
: 27/7/1996نّص من العدد األول من جريدة الحياة الصادر يوم . 27

كانت ىي المرة : "(ثورة أـ ثورة مضاّدة)كتب سامي الزبيدي تحت عنواف 
األولى في حياتي التي أتفائؿ بيا بقدـو حكومة وأغادر قناعتي الراسخة بأف 

السمطة مفسدة وعبرت عف تفاؤلي ىذا بمقالة كتبتيا وقتيا، أقوؿ كانت المرة األولى 
التي أىمؿ بيا بحكومة عمى اإلطالؽ وكانت حكومة دولة السيد عبد الكريـ 

الكباريتي ومع أف شعورا غامضا إنتابني لحظة تشكيميا بأنيا أي الحكومة سوؼ 
لف تستطيع تنفيذ برنامجيا الطموح، واآلف وبعد مرور ما يزيد عمى سّتة شيور 

عمى ميالد حكومة الثورة البيضاء أشعر اآلف بأّف الواجب ليس محاسبتيا ورصد 
". اخطاءىا فحسب، بؿ إف الواجب يقتضي تكاتؼ الجيود بإقناع الحكومة بالرحيؿ

: أدّلة الّتحرير المغوّي في الصحف األردنية
لعّميا ظاىرة جّيدة أف بدأت بعض الصحؼ األردنية بالّسعي إلى امتالؾ أدّلة 
لمغة واألساليب، وقد وجدُت في عدد مف دوائر التحرير فييا مثؿ ىذه األدّلة عمى 
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ومف المعموـ اآلف أّف المؤسسات اإلعالمية . بساطتيا، وضآلة حجـ الماّدة فييا
الكبرى، وكثيرا مف نظيراتيا المتوّسطة أو الصغرى، تسعى في األغمب األعـّ إلى 
امتالؾ مثؿ ىذه األدلة التي تجّسد سياسات الوسيمة اإلعالمية الفكرية ومواقفيا 
السياسية، فضاًل عف قاموسيا الخاّص، وتنبييات عمى أىـّ المسائؿ المغوّية التي 

. ينبغي لمصحفّي العامؿ فييا أف يمتـز بيا
يتكّوف الّدليؿ المرشد لصحيفة الرأي إلى أسموب موّحد في الكتابة الصحفّية 

تسعى الرأي مف خالؿ ىذا المرشد : "مف عّدة أقساـ في مقّدمتيا تحت عنواف رؤية
نشاء أسموبيا في الكتابة الصحفية الخاص بيا، بالبناء عمى  إلى تأطير ىوّيتيا وا 

وىذا المرشد ىو كتاب مفتوح قابؿ لمتحديث . تجاربيا عمى مدى خمس وثالثيف سنة
ولذلؾ سُيصار بعد إقراره إلى تحديثو سنويا وفؽ ما يطرأ . والتطوير في كّؿ وقت

مف تطّور عمى المغة ومفرداتيا وألفاظيا، وباالستفادة مف تجارب الزمالء العامميف 
وقد عممت مجموعة مف ... في الصحيفة، واالنفتاح عمى جميع التجارب األخرى

بي بي )الزمالء الصحفييف، بالتعاوف مع دائرة التدريب في ىيئة اإلذاعة البريطانية 
: ، وجاء في خاتمة الرؤية توجيو رئيس التحرير"عمى إعداد ىذه المسّودة (سي
، والّدليؿ مؤّرخ "أطمب مف الجميع أف يمتزموا بكّؿ ما يرد فيو اعتبارا مف اليوـ"

.  2007 آذار 7الصدور بيـو 
كما جاء في مقّدمة الّدليؿ توجيو مباشر إلى التزاـ ما فيو مف اصطالحات 

ُتعتمد العبارات والكممات : "وتعبيرات، والتزاـ تجّنب األخطاء المغوية والنحوية
والمصطمحات الواردة في ىذا المرشد عند كتابة الخبر الصحفي في سائر الدوائر 

أّما الفنوف الصحفية األخرى مثؿ القصة اإلخبارية بأنواعيا . واألقساـ الصحفية
والتحقيؽ والمقالة، فمكاتبيا حرية التعبير بأسموبو الخاص والكممات التي يراىا 

مناسبة، عمى أّنو ُيستحسف أف يقترب مف أسموب الصحيفة ما أمكف، وأف يمتـز 
". االبتعاد عف األخطاء المغوية والنحوية

، وأّنيا  ومع أّف ىذه األدّلة تتضّمف في مقّدماتيا ما يصّرح بأّف ما فييا سُيمَتـز
قابمة لمتطوير واإلضافة والتغيير والتحديث، فإّف ما تجده فييا ال يزيُد عمى ما كّنا 
نسمعُو في درس األخطاء الشائعة أحيانا، فضاًل عف أّف أكثر ماّدتيا أدخُؿ في 
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، إلى جانب بعض المواّد الّتعميمّية االحترافّية "اكُتب وال تكُتب"أو " ُقؿ وال تُقؿ"باب 
... مف قبيؿ طريقة كتابة الخبر، والمقالة، والمقابمة

: توّزعت مواّد الّدليؿ المرشد لصحيفة الرأي عمى العناويف اآلتية
 17-2ص ص   (اكُتب وال تكُتب): في المغة. 1

 19-17في االستعماؿ    ص ص   - 
 22-19فوائد إعرابية    ص ص   - 

 25-22في األسموب   ص ص. 2
 24-23كتابة األسماء األجنبية   ص ص* 
 25كتابة األرقاـ           ص * 

 36-26في التحرير     ص ص. 3
 42-36ص ص  (ميثاؽ الشرؼ الصحفي)ممحؽ . 4

أما الدليؿ المرشد لصحيفة الغد، فيو يتضّمف قسميف اثنيف، أّوليا تحت 
، واآلخر متعّمؽ بمغة (9-1)، وقد احتّؿ الصفحات (استخدامات شائعة)عنواف 

ـّ واحتّؿ الصفحات  :  ، وفيو(32-1)الصحافة عمى نحو عا
 1لغة الصحافة    ص. 1
 2التحقيؽ الصحافي   ص. 2
 2المقاؿ الصحافي   ص. 3
 3-2أساليب لغة الصحافة   ص ص. 4
 4-3الكتابة     ص ص. 5
 4العنواف    ص. 6
 6-5ص ص  (عالمات الترقيـ)قواعد كتابية . 7
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 8-6 كتابة اليمزة    ص ص
 8 األلؼ المقصورة   ص
 9-8 زيادة األلؼ    ص ص

 14-10ص ص:    قواعد نحوية. 8
 19-15ص ص:   استخدامات شائعة. 9

 23-20ص ص:  الصحافة والتعابير المغوية. 10
 28-23ص ص: (اكتب وال تكتب)الصحافة والمغة . 11
 32-29ص ص :   فوائد إعرابية. 12

ومف الجدير بالذكر أّف الّدليؿ المرشد لصحيفة الرأي قد تبّناه رئيس التحرير، 
وأصدره في نشرة ألقساـ الصحيفة ودوائرىا كّميا، أّما الّدليؿ في صحيفة الغد فيو 
يمّثؿ محاولة فردّية قّدميا األستاذ سمير عياد سعادة رئيس قسـ التدقيؽ والتصحيح 

. المغوي في الصحيفة
ويمّثؿ ىذاف الّدليالف محاولًة أّولية ال بأس بيا، ويمكف التأسيس عمييا 

ضافة أبواب جديدة إلييا، لتصبح ناضجة بما يوّفر  بتحديثيا وتطويرىا وتأطيرىا، وا 
لكّنيما محاولتاف فردّيتاف ميما تبمغ درجة . حّد الكفاية لمصحفّييف العامميف

انتشارىما وسعة تبّنييما، فالّصحؼ األردنّية كثيرة، وقد تتبّنى إحداىا، أو يمتـز 
بعضيا، منيجا صارما في التصحيح المغوّي، غير أّف القسـ اآلخر منيا يظّؿ 

. متفّمتا بعيدا عف االلتزاـ
وقد نضيؼ إلى ما تقّدـ أّف عدد الصحفييف الذيف يمتزموف بما يرد في ىذه 
األدّلة قميؿ، فأكثرىـ يميؿ إلى تأسيس أسموبو الخاّص في الكتابة، ظّنا منو أّف 
. التقّيد بما جاء في ىذه األدّلة يجعؿ أسموبو مماثاًل ألساليب غيره مف الصحفّييف
بؿ إّنؾ تجُد في الصحيفة نفسيا مف يستعمؿ عبارات ُأدِرَجت في ىذه األدّلة 
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بوصفيا شاّذة غريبة أو خاطئة، ويصّر غيُره مف أبناء صحيفتو نفسيا عمى تجّنب 
! تمؾ العبارات

ولعّؿ الحاجة إلى مثؿ ىذه األدّلة ماّسة ظاىرة، غير أّنيا في صورتيا الحالية 
ال تؤّدي الغرض الذي أِعّدت مف أجمو، ولو أّنيا ُنسِّقت في صعيد واحد بالّتعاوف 

بيف مجمع المغة العربية وممّثميف ألقساـ الّتدقيؽ والتصحيح المغوّي في سائر 
الصحؼ األردنّية وممّثميف لنقابة الصحفييف، فضال عف مشاركة ممّثميف لمؤسسة 

اإلذاعة والّتمفزيوف، لتحّصؿ الجميع عمى دليؿ واحد يؤّطر العمؿ في التدقيؽ 
والتصحيح المغوييف، بما يؤّدي إلى التخّمص مف كثير مف االختالالت المغوية في 

ويمكف لمجنة ُمتابعة أف ُتعالج ىذا الّدليؿ الموّحد سنوّيا لتضيؼ إليو . ىذه الصحؼ
. ما يجّد، أو تعيد تحرير بعض المواّد فيو، ليظّؿ حّيا ُمواكبا

قراءات في الصحف األردنّية 

اليومية واألسبوعية لرصد الواقع المغوّي فييا 

: أخطاء التراكيب النحوية في صحيفة الرأي. 1
أورُد فيما يأتي نماذج مف األخطاء النحوية التي ظيرت في أعداد متباينة مف 
صحيفة الرأي األردنّية، وأعتمُد في ىذه األخطاء عمى رسالة دكتوراه أعّدىا الباحث 

، وأشرؼ عميو فييا 2003محمد عبداهلل محمد ىزايمة بجامعة اليرموؾ سنة 
األستاذ الّدكتور عبدالقادر مرعي الخميؿ، وأشير إلى أّف الّنماذج التي أورُدىا ىنا 

. مختصرٌة موجزٌة مف الّنماذج التي أورَدىا

جداول بنماذج من األخطاء الّنحوية في صحيفة الرأي 
 

تصحيحو التركيب الخطأ تسمسل 
أما بخصوص العناصر التي أدت إلى إحداث ىذه النقمة فيي عديدة . 1

.. ومتشابكة تؤثر بعضيا عمى األخرى
يؤثر بعضيا في 

األخرى 
يشارُؾ في المؤتمر عدٌد تشارؾ في المؤتمر عدد مف المنّظمات الدولية أىّميا االتحاد النسائي . 2
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... العالمي

أسيـ العديد مف ... كما أسيمت العديد مف الجمعيات بفاعمية في الجيود الوطنية .3

الجمعيات 

وشدد الرسف عمى أف ىذه العممية ليست سيمة عمى اإلطالؽ بؿ تحفيا  .4
الكثير مف المخاطر 

بؿ يحّفيا الكثير مف 
المخاطر 

... يستفيد العديد مف ... والتفاؤؿ بأف تستفيد العديد مف الشركات األردنية... . 5
مؤكدا عمى سمّو العالقات المتينة التي تربط البمديف والتي أرسى . 6

... قواعدىا قيادتا البمديف الحكيمتاف
... أرسْت قواعدىا قيادتا

وىو أّوؿ ىيئة ... أعمف مجمس الحكـ، وىي أوؿ ىيئة تنفيذية يتـ تشكيميا. 7
 ضغوطا لـ يسبؽ لو 2003 تموز 13حممت صحؼ األحد البريطانية . 8

مثيؿ 

لـ يسبؽ ليا مثيؿ 

وأصيب خمسة آخروف في عمميتيف فدائيتيف نفذىا فمسطينيوف في ... . 9

... غزة

نّفذىما فمسطينيوف 

ويجوز لمف لو مصمحة االطالع عمى المخطط وتقديـ اعتراضاتيـ . 10
... واقتراحاتيـ

وتقديـ اعتراضاتو 
واقتراحاتو 

المصابيف بحادث اشتعاؿ ... ووزير الداخمية... زار رئيس الديواف . 11
... صيريج النفط في مستشفى البشير ونقموا تمنيات 

... وَنقال تمنيات 

أخطاء اإلسناد في الجممة الفعمية : (1)جدول 
تصحيحو التركيب الخطأ تسمسل 

والمستفيد األوؿ ىي البمديات التي ما زالت بحاجة إلى الكثير مف .  1
العناية 

ىو البمديات 

وأغمب ىذه حدث وأغمب ىذه حدثت خالؿ األشير األخيرة . 2
موضوع الشكوى يتعمؽ خاصة إذا كاف موضوع الشكوى تتعمؽ بانتياؾ الدستور األردني . 3
بأنيا عمؿ إرىابي " عمؿ إرىابي"ووصؼ عممية إطالؽ القذائؼ بأنو . 4
إف عشرات مف سيارات المواطنيف تصطؼ عمى جانبي الطريؽ . 5

بانتظار السماح ليـ بعبور الحاجز 
... بانتظار السماح ليا 
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معتبرة أف اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ ىو األىـّ ألنو يرتبط . 6
باحتياجات المتدربيف 

ىي األىـّ 

ىو حماس إف عدو السالـ ىي حماس : قاؿ باوؿ بميجة عاطفية لكنيا حازمة. 7
أف المحادثات مع الحمفاء القريبيف وغيرىـ حوؿ ىذه المبادرة ... . 8

بدأ قبؿ أسبوعيف 
بدأت قبؿ أسبوعيف 

أغمبية الطمبة تفتقر ... مبينا أف أغمبية الطمبة يفتقروف إلى الجدية والمثابرة. 9
معظميـ لـ يتمّكف وأّكدوا أف معظميـ لـ يتمكنوا مف اإلجابة عمى السؤاليف األخيريف . 10
... معظـ الناس سيعتبر اعتقدت أف معظـ الناس سيعتبروف األمر ُنكتًة . 11
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أخطاء اإلسناد في الجممة االسمية : (2)جدول 
تصحيحو التركيب الخطأ تسمسل 

فيما يرى بأف مشروع بئر ماء الفحيمي الذي ما يزاؿ يراوح مكانو . 1
رغـ الكثير مف اإلجراءات 

الفحيمي ال يزاؿ يراوح 

وترى مصادر رسمية أردنية أف قمة العقبة ىي التي ستكوف القمة . 2
التي سيجري فييا وضع عممية السالـ في مسارىا 

ىي التي سيجري فييا 
وضع 

إف عدـ التزاـ حماس بوقؼ العمميات فإف إسرائيؿ لف تمتـز : قاؿ. 3
بجيود السالـ 

يثني إسرائيؿ عف 
االلتزاـ 

ما يجري حتى ىذه المحظة إجراءات شكمية وال "إنو : وقؿ أبو ردينة. 4
إجراءات أساسية عمى األرض 

وليس ... إّف ما يجري 
إجراءات أساسية 

 تحت اسـ كمية 1985يشار إلى أف الكمية التي تأسست عاـ . 5
الحصف لمميف اليندسية وأصبحت إحدى كميات جامعة البمقاء التطبيقية 

... 1997منذ عاـ 

اّل  أصبحت إحدى، وا 
فال خبر عف أفَّ 

... واسميا

أخطاء تركيبية في الجممة المنسوخة : (3)جدول 
تصحيحو التركيب الخطأ تسمسل 

تساعد الجمعيات عمى بناء رأسماؿ تستطيع مف خاللو بعد سنوات . 1
قصيرة مف االعتماد عمى الذات 

قصيرة االعتماد عمى 
الذات 

قد اشتكى وجود خطأ وكاف عدد مف الطمبة قد اشتكوا مف وجود خطأ في السؤاؿ الثاني . 2
ـُ عمى غير العادة . 3 وأّكد أّف وأّكد السعدي إلى أّف المحتِرؼ يكرَّ
وأوضحت المعايطة إلى أّف نزالء المؤسسة سيقوموف ىـ أنفسيـ بعممية . 4

البيع 
وأوضحت أّف 

وبينت البشير إلى أّف األوبرا بقيت تتطّور حّتى ظير نوع جديد مف . 5
... األوبرا 

وبّينت أّف 

وتتضمف مواضيع وتتضّمف فعاليات الدورة عمى مواضيع تتعمؽ بالمياه في األردف . 6
...  مميوف20وبمغت  مميوف دوالر 20وبمغت قيمة القروض وفؽ بياف صدر عمى . 7
سنرسُؿ المزيد وليذا سنرسُؿ بالمزيد مف األفراد والمعّدات ليذه المنطقة لمنظر فييا . 8
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ويمتقي الوفد نظراءه ويمتقي الوفد األردني بنظرائو األلماف . 9
وأعمف ىذا القرار ... وأعمف عف ىذا القرار، وىو القرار األّوؿ الذي يصدر عف المجمس. 10
وكاف المؤتمر أعمف عمى تأسيس جابا لمكتب خدمات لمرّد عمى . 11

تساؤالت رجاؿ األعماؿ 
... أعمف تأسيَس 

تعدية أفعال بحروف جّر وىي تتعّدى بنفسيا : (4)جدول 
تصحيحو التركيب الخطأ تسمسل 

أف أكثر مف عشرة آالؼ عامؿ تمكنوا أمس التوجو إلى . 1
أعماليـ 

تمكنوا مف التوّجو 

إضافة إلى كونيا إضافة كونيا مصدرا لتموث اليواء . 2
ويشدد أماـ المبعوثيف األميركييف أف تحقيؽ األمف . 3

... واالستقرار لف يتحقؽ
ويشّدد عمى أّف 

وشكر جاللتو رئيس الوزراء اإليطالي عمى ما تقّدمو إيطاليا . 4
مف مساعدات 

وشكر لرئيس الوزراء 
ما 

أسعى لمحصوؿ ليس ىذا ما كنت أسعى الحصوؿ عميو مف اشتراكي ىنا . 5
عميو 

إذ أمر جاللة الممؾ تأسيس الصندوؽ الياشمي لتنمية . 6
البادية األردنية 

أمر بتأسيس 
الصندوؽ 

يتأثر بمزاجية يجب أف ال يتأثر مزاجية مسؤوؿ حكومي . 7
ودعا الزعبي مشتري األراضي إلى االعتماد عمى مكاتب . 8

عقارية موثوقة 
مكاتب عقارية موثوؽ 

بيا 
في الجدؿ الدائر بيف " كبش المحرقة"يشعروف أف كيمي . 9

رئاسة الحكومة واإلذاعة 
يشعروف بأّف كيمي 

اعترفت كوريا الشمالية عمنا لممرة األولى أمس أنيا تسعى . 10
لمتزود بسالح نووي 

اعترفت بأنيا 
تسعى 

وأعرب شكره لرؤساء الدوؿ األعضاء عمى تفضميـ بتمويؿ . 11
تنفيذ عدد مف المشاريع 

وأعرب عف شكره 

تعدية أفعال بنفسيا، وىي ال تتعّدى إاّل بحرف الجّر : (5)جدول 
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تصحيحو التركيب الخطأ تسمسل 
وبذلؾ يكوف المقاء الذي كاف مقررا بيف الحركة وأبو مازف تأجؿ . 1

إلى حيف عودتو مف السفر 
تأّجؿ لحيف عودتو 

وُأديف بتيمة التجسس لصالح إسرائيؿ وُحكـ عميو بالسجف لمدة . 2
خمسة عشر عاما 

بالسجف مّدة خمسة 
عشر 

وفاؽ الحضور في المؤتمر الذي استمر ليـو واحد أكثر مف . 3
 مشارؾ 1300

استمر يوما واحدا 

وتعتقد ىذه المصادر أّنو وبعد بوادر موافقة إسرائيؿ والواليات . 4
المتحدة عمى اليدنة  

أّنو بعَد موافقة 

اليجمات تستيدؼ تقويض عممية السالـ في البالد التي عانت ... . 5
 عاما مف الحرب 20مف 

التي عانت عشريف 
عاما 

وقالت المصادر إف أجيزة السمطة وحاؿ اإلبالغ عف وجود تغيير . 6
في نوعية المياه قامت عمى الفور 

... حاَؿ اإلبالِغ 
قامت فوًرا 

قالت الوزيرة الفرنسية التي اختتمت أمس زيارة رسمية مف يوميف . 7
إلى الصيف 

منذ يوميف 

انتشموا حّتى اآلف  تقريبا 300 مف أصؿ 50انتشموا إلى حّد اآلف  رفات . 8
العالـَ مف أخطار ترؾ الشّر دوف مواجيتو وذلؾ أثناء ... حذر . 9

زيارتو لمعسكر أوشفتز النازي 
وذلَؾ في أثناء 

زيارتو 
أما في الدوؿ التي ال توجد بينيا والواليات المتحدة معاىدات مف . 10

ىذا النوع 
بينيا وبيف الواليات 

المتحدة 
التي يمكُف أف تسّمى فرعّية بحيُث حصَر األخيرَة بقضايا .... . 11

... إجرائية
فرعيًة حيُث حصَر 

األخيرَة 

 

أخطاء في استعمال الّظروف : (6)جدول 
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تصحيحو التركيب الخطأ تسمسل 
يجري تجاىميا تجاُىال . فإّف معظـ ىذه الرسائؿ يجري تجاىميا كّمّيةً . 1

كاماًل 
وأضاؼ العقيد أبو عرابي بأنو وبناء عمى تعميمات مدير األمف . 2

... العاـ
وأضاَؼ أّنو بناًء 

... التنظيمات كافة وقد عممت كافة التنظيمات النسائية منذ ذلؾ الحيف سوّيا . 3
َمًعا 

مما يعيف عمى نشرىا كنماذج ناجحة عمى مستوى الوطف . 4
العربي 

نشرىا نماذج ناجحًة 

 ييودي 1103وكشفت الدراسة التي أجراىا مركز جافي وشممت . 5
إسرائيمي 

 ييود 1103
إسرائيمييف 

وانتخب أعضاء المجمس التسعة والعشريف والذي يعمؿ ستة . 6
منيـ كأساتذة جامعييف 

أستذًة جامعييف 

أخطاء في استعمال المفعول المطمق والحال والتمييز : (7)جدول 
تصحيحو التركيب الخطأ تسمسل 

ما يجري حت ىذه المحظة إجراءات شكمية وال إجراءات أساسية . 1
عمى األرض 

وليس إجراءات أساسية 

ما كانت المخابرات البريطانية مستعدة لمتقدـ لحماية رئيس . 2
الوزراء 

... لـ تكف المخابرات

ال يزاؿ مفتوحا إّف روسيا تعتقد أف مسألة ممؼ األسمحة العراقية ال زاؿ مفتوحا . 3
ليس لدى فيمؽ بدر ال دبابات وال مدافع وال أسمحة ثقيمة مف ىذا . 4

القبيؿ 
دبابات .. ليست لدى

... وال
الفتا إلى أّف ىذا ال يجب أف يحجب حقيقة مفادىا أف معظـ . 5

الفمسطينييف متدينوف 
يجب أاّل يحجب 

عمى خارطة الطريؽ لـ فيذه الموافقة لـ تكف عمى خارطة الطريؽ موافقة سيمة . 6
تكف 

ال أعتقد أف يتـّ رفض المطمب "وأضاؼ في مؤتمر صحفي . 7
الفمسطيني بإنياء العنؼ 

أعتقد أّنو لف ُيرفض 
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أخطاء في استعمال أسموب النفي : (8)جدول 
تصحيحو التركيب الخطأ تسمسل 

يـو الجمعة المقبؿ فإف ... وفيما ستبدأ عمميات التصحيح. 1
 شخصا سيمتحقوف بخمسة مراكز تصحيح 350

يمتحْؽ ... ومتى تبدأ 

كمما زاد نجاح فاست لينؾ وتوسع انتشارىا كمما زادت قدرتنا . 2
... عمى رد الجميؿ

انتشارىا زادت قدرتنا 

أما الموجة الثانية مف التحديات ظيرت في أواخر الستينات . 3
مف القرف العشريف 

فقد ظيرت، فظيرت 

عف ... فيتحدث " األردف أّوال"أما اليـو يتحدث العيف مرواف دوديف . 4
األردّف 

أما المكتب الثالث ومقره في تونس يقدـ الخدمة إلى منطقة . 5
شماؿ أفريقيا 

... فيقّدـ الخدمة 

التسييالت التي وعد بيا رئيس الوزراء اإلسرائيمي أريؿ . 6
ف نفذت ال تكفي  شاروف لـ تنفذ، حتى وا 

ف نفّذت فمف .. ، وا 
تكفي 

ف كانت مبررات االنزعاج كثيرة جدا، يبدو أف مقومات الرّد عمى . 7 وا 
ذلؾ كثيرة أيضا 

ذا كانت فإّف .. وا 
مقّومات 

أخطاء في استعمال أسموب الشرط : (9)جدول 

تصحيحو التركيب الخطأ تسمسل 
ال يحتاج إاّل إلى فف صناعة الفرح ال يحتاج سوى إلى رغبة . 1

رغبة 
إاّل لعشرة بالمائة ولف يحّؽ سوى لعشرة بالمئة منيـ المشاركة باالنتخابات . 2
حيث سجؿ إقباال عمى صناديؽ االقتراع لـ يعيد بحجمو سوى . 3

في أوؿ انتخابات 
لـ ُيعيد حجمو إاّل 

إاّل بسفينة واحدة وأضاؼ أف كندا لف تحتفظ سوى بسفينة واحدة . 4
لقاء مبمغ عشريف ألؼ دينار عدا عف الفوائد والعمولة . 5

والمصاريؼ 
عدا الفوائد 
... والعمولة
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أخطاء في استعمال أسموب االستثناء : (10)جدول 
تصحيحو التركيب الخطأ تسمسل 

ذكر التقرير أف مطارا يقع عمى بعد خمسة كيمومترات شماؿ مدينة . 1
بعقوبة تعرض لميجـو 

خمس كيمومترات 

خبرة عممية ال تقّؿ عف عشرة سنوات في التدريس والبحث بمستوى . 2
كمية جامعية 

عشر سنوات 

أربع جثث بعد أف أبمغت المستشفيات في المدينة عف أربعة جثث أخرى . 3
اثنتاف وأربعوف مطروح لمبيع بالمزاد العمني اثناف وأربعوف حّصة . 4
خمسة فصائؿ ورفضت خمس فصائؿ فمسطينية نتائج قمة العقبة  .5
إلزاـ المدَّعى عميو بدفع مبمغ سّتمائة وثالثة عشرة دينارا ومائة . 6

وأربعيف فمسا 
وثالثة عشر دينارا 

 آالؼ دوالر مف 130وتمّكنت السمطات الفيدرالية مف مصادرة . 7
البنوؾ 

 ألؼ دوالر 130

( 7.28)عمما أف قسط المركبة الخصوصية لمدة ثالثة أياـ أصبح . 8
دينار 

 قرشا 28 دنانير و7

مقابؿ مميوف وسبعمائة  مالييف بنياية نفس الفترة المماثمة مف العاـ الماضي 1.750مقابؿ . 9
وخمسيف ألفًا 

قدرت إيرادات بمدية مادبا الكبرى خالؿ السبعة أشير الماضية في . 10
... العاـ الجاري

السبعة / سبعة األشير
األشير 

أخطاء في استعمال العدد : (11)جدول 
: واقع العربية في صحيفة شيحان األسبوعية. 2

الصادر يـو  (1290)أورد في ما يأتي تمثياًل غيَر حصرّي لما في العدد 
 مف جرائـ بحّؽ المغة العربية، وقد اكتفيت بإيراد نماذج 27/8/2009الخميس    

.  ممّثمة مف ىذه الجرائـ ألّنني كنُت سأورُد ما في الصحيفة كّمو لو تابعت
في اإلمالء، وأخّص الخمط بيف ىمزَتي الوصؿ والقطع، ولعّمي أكتفي بما ورَد - أ

 :في الصفحة األولى الرئيسة مف الصحيفة
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.   أكبر محاولة احتياؿ في بورصة عّماف: عنواف - 
 (ممتاز)  
 .     فشؿ ذريع لفتحاويي االردف -
. عاصفة سياسية تيز االردف - 
. اف ارقاـ المساعدات حقائؽ وليست خياال:  وزارة التخطيط -
. الذىبي يطالب وزراءه باطالؽ المحى وارتداء الحجاب لموزيرات: تحميؿ اخباري - 
.  رأس ماعز30اغرب صفقة لشراء : فاعؿ خير اجنبي - 
.  ارتفاع االسعار يتواصؿ -
القبض عمى اشخاص حاولوا دفع افراد عشيرة الحراؽ : في احداث عجموف - 

... مدارس
.  إختتاـ بطولة المواي تاي األولى في األردف -
وتمكنت الفرؽ االردنية خالؿ النزاالت مف إكتساب مزيد مف الخبرات والميارات  - 

نضباطا... وتطوير أدائيا . ويتطمب ىذا الفف إرادة وا 
: وأسوؽ ىنا حشدا مف التراكيب التي تضّمنت أخطاًء فاضحة: في التراكيب- ب
فيؿ يمثؿ المدير الناجح والذي ... ألّف وجع الرأس الذي يشّكؿ ىذا القطاع - 

.. يتعامؿ مع جميع
 . والمستشارييف القانونييف المحامي، والمدير التنفيذي،والمدير العاـ ليذه المؤسسة - 
ـّ توزيعيا مف ِقبؿ الّزميمة نفرتيتي  -  ىدايا قّيمة ت
ا عممت شيحاف باف رجؿ االعماؿ نصير عبد االمير ومعف الغانـ قد عاد - 
أطمقت ...  الزميمة وكالة عموف وفي ظؿ التطور الذي تحافظ عميو  -
 بسبب اجازتؾ التي اعتبرتيا في ذلؾ المقاؿ انيا لـ تكف مناسبة ال في التوقيت  -

 األسبابوال في 
...  لشراء البضائع الرخيصة والتي ال تأتي إالّ  -
... دفعؾ الخذ اجازتؾ ىذه والسباب احتفظت بيا...  النني وخالؿ فترة بحثي -
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ولكنني ... فقد ناقشت مع اصدقاء االسبوع الماضي واغمبيـ مف المسؤوليف
اقوؿ لؾ وبكؿ ... وعندما ابمغني احد االصدقاء اف الظرؼ القاىر اياه

لديؾ حمولة زائدة ابو امجد ... شجاعة
واالستعداد لمرحيؿ الذي يبدو انو اصبح قريبا وعمى مرآى وبعد اياـ معدودات  - 

وربما قبؿ حموؿ العيد المبارؾ 
 واسرة شيحاف تتمنى لمزميؿ العطيوي عمرة مقبولة وعودا ميمونا احمدا  -
 ندعو اهلل اف ال تصيب ال عدوا وال صديقا  -
كابوس يؤرؽ حياة المواطنيف وبات ليس بمقدورىـ الشراء لمعديد مف السمع  - 
 مرات 9 عائمة اردنية واثناء توجييا الى مدينة العقبة تـ ايقافيا اكثر مف  -
 بعد قياـ جماعة االخواف المسمميف بتسريب اخبار وتقارير ال تخدـ االردف اف  -

يتـ اصدار بياف لعدد مف االحزاب التي يقاؿ اف بعضيا يقؼ عمى 
وطاؿ انتظارىـ ... الرصيؼ

 اف احد الوزراء وقبؿ خمسة اشير امسؾ باحد اعداد شيحاف  -
 يتطمع باحثوف اجتماعيوف لمزيد مف القمؽ اماـ ظاىرة االرتفاع الفاحش  -
دارة شخص سالـ فياض وحكومتو ذات الشفافية المينية -   إجراءات وسياسات وا 
ىزلت ... اسالمي وييرب الخمور - 
 وكمما فشمت جيود التنمية االقتصادية كمما تعاظـ الخالؼ  -
أميف عماف الميندس عمر المعاني والذي أولى ىذا الممؼ عنايتو  - 
 األزرؽ–  اشتكى مواطنوف مف ضيؽ بعض الطرؽ وخاصة طريؽ العمري  -

والتي ىي بحاجة في نفس الوقت 
اف اصؿ المشكمة ىو خمؿ ... موضحا وفي اطار المتابعة  - 
تقوـ شركة تطوير العقبة بتقديـ العوف والمساعدة لمفقراء والمحتاجيف والمساكيف  - 

وذلؾ بدؿ مف دعوة االفطار ... وذي االحتياجات
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 عممت شيحاف اف أوؿ دليؿ شامؿ لالجئيف الفمسطينييف الذي شمميـ حؽ  -
الدليؿ الشامؿ سيكوف ىو االوؿ مف نوعو ... العودة والتعويض

ى لممعاتبة وتقصي ض وعندما عاد الوزير الذي فرع مف كؿ اعماؿ وزارتو وتؼ -
االخبار 

وفي الجامعة الياشمية نظـ طالبيا اعتصاما  - 
  غير المقبوؿ الذي تمارسو الجامعة والتي بدال واإلصراروانتقد طالب التشدد  - 

... مف 
ادى الى طمب نقابة وكالء المالحة وكافة خطوط المالحة واصرارىـ عمى  - 

الغاء نافذة االصطفاؼ 
 معدات جديدة 2006 مميوف دوالر منذ عاـ 100استثمرت ما يزيد عمى  - 

توسعات حسب االتفاقيات الموقعة واستنادا لمعايير اداء ومؤسسة عممية 
ومستندة ألفضؿ الممارسات الدولية 

وشاىدت والتقت مواطنيف بخصوص شكاوى تناولوا فييا المقبرة القديمة  - 
... دت ولألسؼ كيؼ اف ىذه المقبرة لو قدر لمف دفنوا فيياؾ وتأ -
دفف االموات الصغار مستمر فوؽ والى جانب بقايا ىياكؿ عظمية  - 
 اف ىذه المقبرة ورغـ انيا قديمة جدا وكما يقاؿ انيا مغمقة وال يسمح فييا بدفف  -

موتى اال اف البعض ما زاؿ يقـو بعمميات دفف لموتاىـ وخاصة االطفاؿ الذيف 
يموتوف، مما يؤكد الى اف ىذا اعتداء سافر عمى حرمة القبور والموتى الذيف 
توفاىـ اهلل وىناؾ مف ال يخجؿ وال يستحي ال بؿ يييف حرمة االموات وىـ في 

قبورىـ 
افة الى دعوة الجياز المصرفي في االردف القياـ بالتوجو الى السوؽ ضإ- 
كما اوصت الدراسة قياـ الحكومة بضماف القروض  - 
 كما تمت االشارة الى تباطؤ نمو التسييالت االئتمانية المباشرة الممنوحة مف  -
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 وارتفاع قيمة الشيكات 2009قبؿ بعض البنوؾ في نياية حزيراف في عاـ 
المرتجعة 

اف بعض الشركات التي احتالت برفع رأسماليا وىميا لجأت : الساكت.  وقاؿ د -
إلييا ومثاليا اف قضية موضوعيا شركة مساىمة عامة واخرى مساىمة محدودة 
حيث جرى اتفاؽ بينيما برفع رأس الماؿ عمى اساس اف احدىما مدير لالخر 

. وحاوال تسجيؿ رأس الماؿ في الخفية لبيع المواطنيف اسيما بسعر مرتفع
 مميوف 270ة اف مبمغ ئموضحا انو وبالتدقيؽ في رأس الماؿ وجدت اليي

د الييئة اماـ العدؿ العميا وخسرتا واف عصا القانوف ضدينار وىمي واقاموا دعوى 
وسيادة القانوف ىو روح الديمقراطية 

مسؾ الختاـ، أننا ونحف نستقبؿ الشير المبارؾ شير الخير والبركة، مدرسة  - 
االيماف والتقوى، فاف في حموؿ ىذا الشير فرصة كبيرة أماـ المدخنيف لالقالع 

عف التدخيف 
وارتفاع االسعار الرمضانيو وتراجع االجور الفعمية ادت الى تردي الظروؼ  - 

المعيشية 
وكنا نتمنى لو قاـ الكاتب وبتمعف : " رّد مف وزارة التخطيط عمى مقاؿ لمفانؾ -

... بقراءة تفاصيؿ الخبر المنشور بصحيفتكـ الغراء والتي يرأس مجمس إدارتيا
 السؤاؿ الذي اشغؿ وما زاؿ الرأي العاـ حوؿ مجريات االحداث والتطورات  -

واالنعكاسات والنتائج التي اسفرت عنيا اعتصامات عماؿ الموانئ وتدخؿ 
... قوات الدرؾ

وتطوع البعض في سياؽ لمبحث عف مصالحو، واصطياد الظروؼ واستغالليا  - 
خروف ممف آوفي مقدمة ذلؾ التشويش بقدر االمكاف مف البعض، بينما لجأ 

امتينوا تركيب وتأليؼ واصطناع كّؿ ما يمكف اف يسيء الى سمعة االمف 
... ورجالو وخاصة قوات الدرؾ

... اّف خبراء آثارًا ييوداً " المصريوف" ذكرت صحيفة  -
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: الخمط بين الفصيحة والعامية، وباألجنبية أحيانا: المغة اليجينة- ج
"... بنمّشييا"اف يقـو ازعر بتيريب خمور في باص يعمؿ عميو - 
سالمات عبد اليادي راجي المجالي - 
ويقدـ باسموب اسكتشات غنائية - 
الدعجة الى بالد العـ ساـ - 
بدُىـ وزارة تمويف - 
تستقبؿ زائرييا ومواطنييا بريحة الياسميف - 
عد ىذه المعاناة قررت تأجيؿ الرحمة والعودة الى عماف واالكتفاء بالمشوار بالعائمة و- 

رايح جاي 
خمسة نواب مف العيار المتوسط أبدوا امتعاضا شديدا مف قياـ احد الوزراء - 

الكثر مف ساعتيف في مكتبو وىو خارجو " لطعيـ"بتطنيشيـ 
! يا سالـ عمى ىكذا تشريعات- 
قاعات التسجيؿ بديكورىا الجديد ... وما اف تطأ قدمؾ الكردور- 
إختتمت جامعة مؤتة بالكرؾ البطولة الودية األولى لممواي تاي أو التاي بوكسنغ - 

كما نالحظ سيادة العامية في أسبوعيات حمداف، وىي قصة كاريكاتورية قصيرة 
: حوارية، جاء فييا

مف قمة المحمة في رمضاف * مالؾ دايخ؟   - 
يا حسرة، القطط سبقتنا * طيب دّور في ىالبرميؿ - 
كاف ابوؾ في البرميؿ يناـ * اهلل يرحـ اياـ زماف  - 

: (خارج الكادر)وجاء في زاوية تسّمى 
والشعب قاطع المحمة ... آوييا :  زغرودة* 

والشوارع ما عادت زحمة ...    آوييا
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ورمضاف كريـ يا ناس ...    آوييا
ولحمة يا دنيا لحمة ...    آوييا

ما وجو الشبو بيف النواب وقمر الديف؟ :   = شبو* 
! االثنيف ما بنشوفيـ في البمد غير برمضاف   - 
ليش كؿ النواب صايميف برمضاف؟ :  = سيف جيـ* 

! يمكف دعوتيـ تنقبؿ وما ينحؿ البرلماف   - 
وتجُد في الصفحة الحادية والعشريف ما يذىؿ مف عامّية ىابطة فضائحية ال 

؛ "َمِسجات ِشيُحو"؛ "بريد شيحو: "وتقرأ فييا العناويف اآلتية. تعدو كونيا سوًءا محضا
: جاء في بريد شيحو في ىذا العدد. وأمثاليا
. مرحبا يا شيحو، نفسي اتعرؼ عميؾ ومستعدة اتحدى العالـ لعيونؾ -

. يا ريت بس سبقؾ صابر الرباعي وتحدى العالـ* 
. كيفؾ شيحو انا صديقة جديدة الؾ بتمنى تقبمني معؾ كمحبة لجريدة شيحاف- 

. اىال وسيال فيؾ* 
. مرحبا شيحو انا سي سي الشريدة حابة اكوف صديقة ازا سمحت بميز ال تخجمني- 

. ىال فيؾ بس ممكف اعرؼ كـ سي سي* 
. يا شيحو يا حبيبي حابو اتعرؼ عميؾ-  

. بحب اعرفؾ عمى حالي اسمي شيحو ابف شحاشيح* 
بصراحة يا شيحو مف اوؿ مف منع اكؿ البصؿ بالميؿ؟ - 

. اكيد واحد طوؿ النيار نايـ* 
بدي افش غمي كيؼ؟ - 

! وانا شو دخمني* 
، فيي مخصصة لرسائؿ قصيرة سخيفة كميا بالعامية "مسجات شيحو"أما 
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. الدارجة البدوية والريفية والمدنية
وىي تحمؿ عنواف  (22)وتخصص الّصحيفة الّصفحة الثانية والعشريف 

. (الّشعر الّنبطيّ )لنشر أشعار بالميجة الّدارجة البدوّية  (البادية)
، فتنشر الصحيفة فييا ما يرد إلييا مف القّراء (20)أما الصفحة العشروف 

بال تحرير أو مراجعة، ولعّؿ ما في ىذه الصفحة مف أخطاء وجرائـ بحّؽ  (!؟)
المغة ال يقّؿ خطورًة عّما في سائر صفحاتيا األخرى، بؿ ىو أظيُر سوءا، وأشّد 

: وأسوؽ ىنا مَثَميف مما جاء فييا. خطرا
": رىام العقل والقمب"كتب موّقع باسم مجنون رىام الخالد تحت عنوان * 

سألوني السائميف كيؼ يكوف حب رىاـ فتنيد قمبي كما لو كاف سيخرج منو 
فتحير السائؿ ىؿ .. بركاف وراح يسيؿ الدمع لحب رىاـ وكانو يحكي قصة خمؽ انساف

فعندما ارى ... فصاح قمبي وكأنني كنت بحب رىاـ طفال صغيرا.. حب رىاـ جميؿ
وتدخؿ في حممي وكانني ارى اجمؿ االحالـ تعالي يا رىاـ .. رىاـ كانني ارى الحياة

واف تنظري في عيني ارى الجنة .. في حممي وساحكي لكي قصة عشقي وكانيا خياؿ
شفتاااكي رىاـ لحف  عيونؾ رىاـ ورد وفؿ وعبؽ.. وكاني ممؾ االحالـ.. وارى عينيكي

حممي اف  حيف يغيب صوتكي الجميؿ ارى الدنيا كانيا ظالـ الخمود في اروع االلحاف
فما بداخمي يفوؽ الحب والعشؽ والوجداف فساؿ الدمع مف العيف .. اكوف عاشؽ رىاـ

. حب رىاـ حب آخر الزماف.. وقاؿ
: وكتب الطائر الجريح أبو زيد تحت عنوان مشوار حياتي* 

.. صارت حياتي في نكد وشربت مف حبكـ حتى السكر ولـ ينتو المشوار، آه
ال تتركيني في الحرماف خمي .. ونات تنطمؽ مف داخؿ الحشا وال الدمع يروي الظمأ

قمب متعب في الحب، يبكي عمى بعدكـ ارحميني ولو ساعة فجسمي قد ذبؿ 
. وروحي قد طالبت ىجراني الى االبد

 من صحيفة الّدستور الصادر يوم السبت          15132قراءة في العدد . 3
29/8/2009 :

صفحة،  (52)اشتمؿ ىذه العدد مف صحيفة الّدستور عمى اثنتيف وخمسيف 
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وقد تعّقبُت المواّد المنشورة في ىذه الصفحات ُبغيَة تحديد المساحة التي يمكُف نسبُة 
لغِتيا إلى الّصحيفة نفسيا، وبياِف طبيعة المواّد المنشورة فييا، وذلؾ الستكشاؼ 

وقد جاءت . َدور الّصحيفة وصحفيييا ومحّررييا في الواقع المغوّي لمعربية فييا
: المواّد موّزعة كما ُيظيرىا الجدوؿ اآلتي

التعميق عدد المواّد المنشورة تصنيف المواّد في حقول تسمسل 

وبعضيا  (بترا)أكثرىا أجنبي وأقّميا  خبرا قصيرا أو طويال 58أخبار عف وكاالت األنباء . 1
 عربي

 إعالنا أكثرىا في ربع 51إعالنات تجارية . 2
صفحة 

نماذج العامّية واليجينة فييا كثيرة 

ال تغير الصحيفة فييا شيئا  إعالنا ترسميا مؤسسات 27إعالنات غير تجارية . 3

 بمغة 3 إعالنات كاممة، و5إعالنات بالمغة اإلنجميزية . 4
ىجينة 

ما الذي يدفع الصحيفة إلى مثؿ 
ذلؾ؟ 

مسكوكات لغوّية جاىزة صفحتاف كاممتاف ة  والتينئةإعالنات التعزي. 5

ويمكف لممدّقؽ أف يستنتج في ُيسر أّف عدد الصفحات التي تتحّكـ الّصحيفة 
صفحات في أحسف تقدير، في  (10)بالمستوى المغوّي لما ُينشُر فييا ال يزيُد عمى 

حيف يتحّكـ مصّممو اإلعالنات التجارية في لغة إعالناتيـ، وقد يكوُف الُمعمنوف 
أنفُسيـ يفرضوَف طبيعة لغة اإلعالنات، وىذا ما أشار إليو بعض مديري التحرير 
في الصحؼ اليومية األردنّية، ويتحّكـ كاتبو اإلعالنات غير التجارية الصادرة عف 

مؤسسات حكومّية بمستوى المغة في إعالناتيـ، ومثؿ ىذا ينطبؽ عمى األخبار 
التي تتناقميا وكاالت األنباء، ذلؾ ألّف الّصحؼ ال تحّرر ىذه األخبار مف األخطاء 
ّنما تفرض عمييا أحيانا رقابة مضمونّية ال سّيما إذا كانت تمّس بعض  المغوّية، وا 

وليس األمُر . القضايا الحّساسة في البمد، أو تتعارض مع سياسة الّصحيفة نفسيا
في إعالنات الّتعزيات والتينئات ببعيد عّما تقّدـ، فيذا الموف مف اإلعالنات أصبح 
يعتمد عمى مسكوكات لغوّية جاىزة تقريبا، وال تتجاوز صياغة اإلعالف منيا أحيانا 

. أكثر مف تدويف األسماء والتواريخ واألماكف في الفراغات المخصصة ليا
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: نموذج من لغة الكاريكاتور- أ

نشرت صحيفة الّدستور في ىذا العدد رسما كاريكاتوريا لمفناف جالؿ 
الرفاعي، وذلؾ بمناسبة حموؿ الشير الفضيؿ، وقرار بعض الجيات مقاطعة شراء 

... يا سالـ: "المحوـ الحمراء بسبب ارتفاع أسعارىا، وفيو رجؿ يحّدث زوجتو قائالً 
والمّخ مسمطف ... وسدر القطايؼ شّرؼ.. الكرش اتعّبى لحـ ألني ما قاطعتو

.. ورمضاف آخر حالوة... والمسمسالت ما بتخمصش.. والخموي شغاؿ.. عالّسجاير
".  !أحمدؾ يا رب ألنؾ حققت لي أمنياتي بالقرض المي أخذتو مف البنؾ

الجدير بالّذكر أّف الُعرَؼ أصبح أف تكوف لغة الكاريكاتور لغة عامّية، ليس 
ولسنا ندري مف أمر . في الّصحؼ األردنية وحدىا، إّنما في الصحؼ العربية كّميا

ىذا الُعرِؼ إاّل أّف الكاريكاتور في العادِة ينطمؽ مف الّنقد والّسخرية، ولعّمو يمّثؿ 
وجية نظر اإلنساف العربّي البسيط، وليذا اّتخذ المغة التي يتكّمـ بيا عاّمة الّناس 

. لتكوف لساف حاؿ الّشخصيات فيو
: نماذج من اإلعالنات التجارية وغير التجارية- ب

أسوؽ في ما يأتي نماذج مف اإلعالنات التجارية المنشورة في عدد الصحيفة 
طالًة في غير فائدة، فما فييا  المذكور، ولعّؿ الّتعميؽ عمييا يكوُف حشًوا واستطراًدا وا 

: يدّؿ عمى نفسو
: من الجزء األّول في الصحيفة (6ص)جاء في إعالن . 1

الن ـــــــــإع
تعمن شركة مناجم الفوسفات العربية 

بيا  االستعراض البيئي وخطة العمؿ الممحقة مف وثيقة موجز أف النسخة العربية
مشروع  الخاصة بتمويؿ (IFC)ادىا مف قبؿ مؤسسة التمويؿ الدولية دوالتي تـ إع

المشروع رقـ " ميناء الفوسفات الجديد في منطقة الشاطئ الجنوبي لمدينة العقبة
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لسمطة منطقة العقبة  سيتـ إيداعيا لدى المكتبة العامة التابعة(" األردف) {28124}
المممكة األردنية الياشمية، ىاتؼ  –العقبة / سممى الكائنةفي متنزه األميرة االقتصادية

وذلؾ الطالع الشخصيات والجيات الميتمة اعتبار مف  (+962(03) 2035376)
 .2009مطمع أيموؿ 

: من ممحق الّرياضة (8ص)وجاء في إعالن تجاري . 2

      SMART LINEسمارت اليف      

   TECHNOLOGIES                                                 
ألنظمة الحمايػة واآلمػاف 

........ حتى في شير الرحمة و الغفرآف 
 عروض خاصة لمفمؿ و القصور في شير رمضاف

 وكؿ عاـ وأنتـ بخير
: وجاء في إعالن عمى الصفحة األولى من ممحق دروب الخير. 3

أآلف ولمػمػره األولػى في المممكو 
بطارية كوريا األولى  

Delkor 

والمعتمدة لدى مصانع السيارات في كوريا والعالـ 
 

: وجاء في إعالن عمى الصفحة الثالثة من ممحق دروب الخير. 4
مأكوالت و ممحمة  

ستِّي وستَّك 
، مأكوالت شرقية خبرة األجداد و اآلباء و ميارة األبناء نضعيا بيف أيديكـ

تطيى بأيدي طياة أتقنوىا 
وجبات يومية شغؿ ستِّي وستَّؾ 
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كبسة / مندي/ خاروؼ محشي/ أوزي كبسة / مندي/ خاروؼ محشي/ أوزي
دجاج حمبي وتركي عالفحـ / دجاج بالفريكة دجاج حمبي وتركي عالفحـ / دجاج بالفريكة
مقبالت لبنانية / كبة/ مشاوي بأنواعيا مقبالت لبنانية / كبة/ مشاوي بأنواعيا

استعداد تاـ لتمبية جميع المناسبات 
لسنا الوحيدوف و لكننا المميزوف لسنا الوحيدوف و لكننا المميزوف 

: نموذج من لغة األخبار الرياضّية- ج
أسوؽ في ىذه الفقرة الخبر الرئيس في الصفحة األولى مف الممحؽ الرياضي 

: لصحيفة الدستور، وىو اآلتي
اليوم .. بطولة شباب االردن العربية الثانية لكرة القدم

 والرمثا يستقبل منتخب شباب العراق.. شباب االردن يرحب بتشرين 
الدستور – عماف 

يرحب فريؽ شباب االردف بنظيره تشريف السوري حينما يمتقيو في العاشرة 
والنصؼ مساء اليوـ عمى ستاد الممؾ عبداهلل بالقويسمة في اطار لقاءات الدور 
االوؿ لبطولة نادي شباب االردف العربية الثانية بكرة القدـ والتي تستمر حتى 

في حين يواجو بذات التوقيت وعمى ستاد االمير السادس مف الشير المقبؿ ، 
. الحسن باربد فريق الرمثا منتخب شباب العراق

 (المنظـ)فشباب االردف .. وسيكوف الفوز ىو شعار الفرؽ المتبارية اليوـ
وىو الذي  متواصمة تضمف لو الظفر بمقب بطولتو يمني النفس لتحقيق انتصارات

يدرك بذات الوقت ان تحقيق الفوز لن يكون بمتناول اليد حيث يحتاج الجتيادات 
فنية من قبل الفريق والسيما انو يواجو اليوم فريق تشرين السوري الذي حل 

و انتيى مؤخرا مف المشاركة ببطولتو التي اقيمت في .. بديال لالتحاد السوري
مايعين ان فريق تشرين السوري يتمتع سوريا وظفر بيا فريؽ الفيصمي ، 

 حارس بجاىزية فنية قادرة عمى صياغة مالمح الخطورة عمى مرمى معتز ياسين
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مرمى شباب األردف وىو ما سيفرض عمى فريؽ شباب االردف االجتياد قدر 
 ان الفوز والسواه سيكون المميدووالسيما االمكاف في التخمص مف ىذه العقبة 
سيطمق العنان لحرابو اليجومية التي يعول الرئيس لبموغ دور االربعة وىو لذلؾ 

 وتعتمد في الدرجة االولى عمى ماسيقدمو محترفو كابمنغو عمييا في تيديد المرمى
الذي سيكوف متحفزا لمفرص التي تسنح لو مف خالؿ خط الوسط الذي يشكمو محمد 
قدور وحاـز جودت وابو ىشيش فيما سيتولى وسيـ البزور وطارؽ الكرنز وعمار 

. الشريدة وصالح نمر التغطية الدفاعية 
في المقابل فان تشرين السوري يتمتع بكوكبة من الالعبين القادرين عمى 

 البحث عن ىدف وىو ما سيجعمو يجتيد فياثبات التواجد فوق ساحة السيطرة 
 . مباغت يربك فيو خصمو

سيكوف اليـو اماـ اختبار حقيقي حينما يواجو منتخب لى ذلك فان الرمثا ا
 شباب الرمثا اال ان منتخب تصب في مصمحة ورغم ان الخبرةشباب العراؽ 

الذين يتميزون بمسحة  يتمتع ىو االخر بكوكبة من الالعبين الواعدينالعراؽ 
 فيما بينيـ وىو ما يتطمب مف الرمثا اخذ الحطية والحذر في االنسجام والتجانس
 في صفوؼ الرمثا عبداهلل الزعبي وعمي خويمة وصالح ذيابات و التعامل مع ويبرز

محمد ابو زريؽ وسميماف السمماف وامجد العرساف وعادؿ ابو ىضيب وعمر 
 .عبيدات ورامي سمارة وركاف الخالدي

لقد عمدُت إلى إبراز بعض العبارات في الخبر المتقّدـ لمّداللة عمى ما فييا 
مف اختالالت في بنيتيا النحوية التركيبية أكثر األحياف، أو لكشؼ ميؿ الكتّاب 
أحيانا أخرى لمغة بيانية بالغية يوّظفوف فييا االستعارات والكنايات والتشبييات، 

! حّقؽ اليدؼ األّوؿ بقذيفة صاروخّية عانقت ِشباَؾ المرمى: ونسمع أحيانا قوليـ
: 29/8/2009 من صحيفة الغد الصادر يوم السبت 1831قراءة في العدد . 4

: لُلغةُل اإلعالن الّتجاريّ 
أخذت مشكمة طغياف العامّيات الّدارجة عمى الفصيحة تظير شيئا فشيئا في 

اآلونة األخير، ال سّيما آخر عقديف مف الّزماف، في الصحافة العربية عاّمة، 
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ولعّؿ ىذه المشكمة تأّتت بزَخميا ىذا مف جوانب . والصحافة األردنّية جزء منيا
كثيرة، أّىميا في ما نرى ىو ُطغياف العامّيات عمى وسائؿ اإلعالـ المنطوقة 

ومف المفيد ىنا التّنبيو عمى فارؽ أساسّي بيف تأثيرات . المسموعة كاإلذاعة والتمفاز
العامّيات والميجات في ما مضى مف عصور العربية، وتأثيراتيا الصاخبة الحاّدة 

بالنا أّف الّظاىرة الميجية ال تقؼ عند حدود الّنطؽ كما "اليوـ، ويجب أاّل يغيب عف 
... كاف الحاؿ قديما، بؿ تتعّداه إلى الكتابة المرئّية واضحة عمى شاشات الّتمفزيوف

والكتابة الميجية تنطوي عمى الخطأ اإلمالئي والخطأ النحوي، ورؤيتيا عمى ىذه 
الصورة المتكّررة يرّسخيا في أذىاف أجيالنا قبؿ معرفتيـ السالمة المغوية، وىذا 

. ()"يجعؿ مف العسير محوىا مف أذىانيـ
ولعّؿ أىـّ حقوؿ الّصحافة التي اخترقتيا العامّيات والميجات ىو حقؿ اإلعالف 

التجاري، فالقارئ يكاُد ال يجُد إعالنا واحًدا ِخْمًوا مف تأثير العامّيات والميجات 
الّدارجة، والخطورُة ىنا تكمُف في الّظّف اآلثـِ أّف عنصر التأثير الُمتػوّخى مف صياغة 

خمؽ "لقد . اإلعالف الّتجارّي ال يتحّقؽ إاّل باستعماؿ العامّية أو الميجة الّدارجة
اإلعالف مشكالت متعّددة الجوانب، أىّميا المشكمة المغوية، فبحّجة أف تتوافر في 

الرسالة اإلعالمية عاّمة، واإلعالنية خاصة، عناصر التأثير، وتكوف مقنعًة بالمستوى 
إاّل أّف غيَر . المطموب، يجب أف تكوف واضحًة ومفيومة وبسيطة، وال ضرر في ذلؾ

عامٍؿ في ىذا الحقؿ تمادى في تطبيقو ليذه النظرية حّتى غمبت الركاكة عمى المغة 
. ()"اإلعالمية، وكثرت فييا األخطاء

الخمُط : إّف أىـّ سمات الواقع المغوّي لمعربية في لغة اإلعالف التجارّي ثالٌث ىي
بيف العامّية والفصيحة، والعامّية الخالية مف العبارات الفصيحة، والمغة اليجينة إّما مف 

العامية واألجنبية، أو الفصيحة واألجنبية، أو مف العامية والفصيحة واألجنبية في 
وقد تبرُز ظاىرٌة تمّثؿ ِعّمًة أساسّية في ىذا الجانب، ىي أّف أسماء . صعيد واحد

المحاّلت والّسمع والخدمات أجنبّية لفظًا وكتابًة في كثير منيا، أو أجنبّية في المفظ 
                                                 

مايو حزيراف / ىػ1419، محّرـ 259الفضائيات والمغة، مجّمة الفيصؿ السعودية، العدد :  بوبو، مسعود.97
 .46، ص1998

 .643، ص3 ج74اإلعالـ وتنمية الممكة المغوية، ـ ـ ؿ ع بدمشؽ، ـ:  الكردي، سعد محمد.98
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عربّية في الكتابة، أو عامّية، وىذا يؤّدي إلى ُظيور ىذا الخمط بيف الفصيحة والعامّية 
ذا شئنا التعّمؽ أكثر في بحث العمؿ والّدوافع فإّف . واألجنبّية في لغة اإلعالنات وا 

الّطبقّية البغيضة اقتصادّيا قد بدأت تطّؿ برأسيا عمى المستوى االجتماعّي، وتنعكس 
في المستويات المغوّية التي يّتخذىا الُمعمنوف عف سمعيـ وخدماتيـ، فيـ يتوّجيوف 

بإعالناتيـ إلى شرائح محّددة في أكثر األحياف، ويخاطبوف ىذه الشرائح بمستوى لغوّي 
ولعّؿ العّمة الكامنة في الُعمؽ وراء ىذه الّظاىرة تتجّسد في . ُمتداوؿ في أوساطيا

الّروح الُقْطرّية التي بدأت رياُحيا تعصُؼ بالمنطقة العربّية منذ أواخر الّثمانينات، 
وانييار المشروع العربّي الذي فتَح الباَب واسًعا أماـ تأثيراِت المغات األجنبّية، 

. والميجات المحمّية الُقطرّية
وقد يميُؿ بعض الباحثيف إلى عّد ىذه الّظاىرة انعكاسًا ممموًسا وطبيعّيا لَكْوِف 
اإلعالف الّتجارّي في المنطقة العربّية، وفي إعالميا المرئّي والمسموع والمقروء، 

تقميًدا وُمحاكاًة لإلعالف التجارّي في اإلعالـ والصحافة الغربّييف، ولذلؾ شِيدنا تأّثَر 
لكّف لغًة مف . المغة اإلعالنّية العربّية بصياغات المغات اإلعالنية الغربية وأساليبيا

غيُر الئقة بوسائؿ وقع عمى عاتقيا وظيفة التّثقيؼ والتحديث والتّنمية؛ "ىذا الّنوع 
ُيضاؼ إلى ذلؾ أّف األلفاظ األجنبية المكتوبة بأحرؼ عربية كُثرت في لغة 

اإلعالنات عمما أّف ليا مقابالت في المغة العربية، لكّف أصحابيا أصّروا عمى 
. ()"إبقائيا بُنطقيا األجنبّي مف باب التّباىي، ولغرض الّتغرير بالقارئ لمّتسويؽ

ومف المفّضؿ في اإلعالنات التجارية أف تُْنقَؿ عف أصوؿ أجنبية، وفؽ 
لتؤّدي غرضيا في التعبير عف المعاني "مقاييس المغة العربية الفصيحة ومعاييرىا، 
دخاؿ األلفاظ األجنبية يتـّ عادًة . والمواقؼ، وليس وفؽ معايير المغة األجنبية وا 

ترجمًة أو تعريبا إذا اقتضت الحاجة، شريطة أاّل ُتْدِخَؿ المغة األجنبية عمى المغة 
أّما ىجمُة . ()"العربية الّضيـ، فيؤّدي ذلؾ إلى نوع مف االزدواجية المغوية

                                                 

 .646-645، ص ص3 ج74اإلعالـ وتنمية الممكة المغوية، ـ ـ ؿ ع بدمشؽ، ـ:  الكردي، سعد محمد.99
، السنة 209اإلعالنات التجارية وأثرىا في لغتنا، مجمة الفيصؿ السعودية، العدد :  معتوؽ، أحمد محمد.100

 74اإلعالـ وتنمية الممكة المغوية، ـ ـ ؿ ع بدمشؽ، ـ: الكردي، سعد محمد: ، وانظر113، ص1994
 .651، ص3ج
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العامّيات والميجات عمى لغة اإلعالف التجاري، فمسنا ندري أسباًبا حقيقّية ليا تمّثؿ 
أبعاًدا تسويقّية أو تجارية؛ فيي غيُر مبنّية عمى دراسات جديرة بالثقة، وال ُمسوحاٍت 

واستطالعات رأي ليا صدقيَُّتيا في الواقع العربّي، ولعّؿ أسوأ ما فييا أْف تجَد 
إعالًنا في صحيفة أردنّية عف سمعٍة عالمّية ِصيَغ بالعامّية الّدارجة في القاىرة مثاًل، 

!! أو بميجٍة دارجٍة في بعض الّدوؿ الخميجية
وأسوؽ في ما يأتي نماذج ممّثمة مف اإلعالنات الّتجارّية التي اشتمؿ عمييا 

العدد المذكور أعاله مف صحيفة الغد األردنّية، وأوّد قبؿ ذلؾ توضيح الّنقاط 
: اآلتية

تحتّؿ اإلعالنات الّتجارّية حّيزا ال بأس بو في ىذا العدد مف الصحيفة، وىو ال  .ٔ
. مف المساحة الكمّية ليا% 35يقّؿ عف 

تمتاُز لغة اإلعالنات التجارية في ىذه العدد مف الصحيفة بالجودة في أكثر  .ٕ
، والغريب أّف (ليجة عّماف)اإلعالنات، لكّف بعضيا يميؿ إلى العامّية األردنّية 

 !بعضيا ِصيَغ بالميجة العامّية المصرّية المتداولة في القاىرة مثالً 
أزمة كثير مف اإلعالنات أّنيا جّسدت ازدواجّية لغوّية واضحة، فتجد جزءا مف  .ٖ

 !اإلعالف بالعامّية وآخر بالفصيحة
: وىذه نماذج ممثمة منيا

: اإلعالن األّول. 1
 JD 20فحصؾ عنا بس ِب 

بمناسبة حموؿ شير رمضاف المبارؾ 
تقدـ جريدة الغد بالتعاوف مع مختبرات مدالب 

 3فحص فيتاميف د* 
فقط بعشريف دينار لحامؿ ىذا الكوبوف 

عند زيارة أي مف فروع مختبرات مدالب، عمما 
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. بأف الكوبوف صالح لنياية شير رمضاف

: اإلعالن الثاني. 2
بتشرفونا 

مطعـ فخر الديف يينؤكـ بالشير الفضيؿ 
ويستقبمكـ يوميا عمى االفطار وعمى العشاء 

 .في حديقتو الخارجية

: اإلعالن الثالث. 3
ترڤؿ زوف 

لمسياحة والسفر 
احجز مقعدؾ اآلف لفترة األعياد لضماف اقؿ االسعار 

األفضؿ بالعروض عمى تذاكر الطيراف لجميع انحاء العالـ 
حجوزات فنادؽ وتذاكر إلى جميع انحاء العالـ 

 (VIP)رحالت داخمية فقط لؿ 
: اإلعالن الرابع. 4

احكي واربح مع بطاقات وينؾ 

 دنانير كجوائز يومية 8، ىواتؼ السمكية وبطاقات وينؾ فئة LCDاربح تمفزيونات 
. وأسبوعية

: اإلعالن الخامس. 5
شنينة بمدنا 

بتروي العطشاف 
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: اإلعالن السادس. 6
شو عـ بصير في األردف 

إشترؾ بخدمة الرسائؿ المجانية مع شو صاير 
واستمـ اخر اخبار شو صاير عمى موبايمؾ 

 مساء 7 صباحا و10مف خالؿ رسالة واحدة في اليـو ما بيف 
ما عدا أياـ الجمعة والعطؿ الرسمية 

 0776362676لالشتراؾ ارسؿ رسالو فارغة لمرقـ 
 SHOSAYER.COMاو زوروا موقع 

: فصيحة وعامّية: وُيقرأ بطريقتيف: اإلعالن السابع. 7
رمضاف كريـ 

.. وقرب العيد.. بحموؿ رمضاف
الجنيدي صار بشكؿ جديد 
النا كمنا .. نعماف الجنيدي لمصناعات الغذائية

 
 (بالميجة المصرية القاىرية): اإلعالن الثامن. 8

متفوَّرش أعصابؾ 

جدد رمضانؾ مع بيبسي 
: وىو مثؿ سابقو: اإلعالن التاسع. 9

خميؾ كريـ 

جدد رمضانؾ مع بيبسي 
: اإلعالن العاشر. 10
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H2OH مياه فوارة خفيفة 

المي حتقتميا الغيرة 
: اإلعالن الحادي عشر. 11

خّمي صيامؾ صحة ونشاط 

رمضاف كريـ 

المراعي عصير برتقاؿ 

المراعي جودة تستحؽ الثقة 
: اإلعالن الثاني عشر. 12

جبنة كريـ سيمة الدىف ... المراعي

 دينار 1.10 غـ بػ 140اآلف الػ 

 دينار 1.75 غـ بػ 240الػ 

 دينار 3.40 غـ بػ 500الػ 
: اإلعالن الثالث عشر. 13

خّمي السحور أشيى ... دّلمييـ

جبنة بالقشطة ... المراعي 

حجـ أكبر وسعر أقؿ 

 قرش فقط 65 قطع بػ 6عبوة 

 دينار فقط 1.20 قطعة بػ 12عبوة 
: المستويات المغوّية واإلعالم
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إّف الحديث عف الواقع المغوّي لمعربّية في الصحؼ اليومية واألسبوعية في 
ذا كّنا  األردّف ال ينفصؿ بحاٍؿ عف واقع المغة العربية في وسائؿ اإلعالـ عاّمة، وا 
ُنقّر منذ البدء بأّف تأثير المحّطات التمفازّية والفضائية اآلَف أشّد مف تأثير الصحؼ 
والمجاّلت واإلذاعات، وأّف ىذه األخيرة تتأّثر بما يدور عمى شاشات التمفزة، فإّف 

فإذا أضفنا إلى ما تقّدـ حاؿ . الحديث عف لغة الصحؼ وحَدىا أمٌر ظاىر التمّحؿ
العربية في مؤسسات الّدولة الّرسمّية، وفي مؤسسات التربية والتعميـ والتعميـ العالي 
مف معاىد وكّمّيات جامعية وجامعات، فإّنو تنبغي إعادُة التفكير في الواقع المغوّي 

ـُ الّرؤية عمى مستوى  ُشمولّي ال يترُؾ صغيرًة وال لمعربية في المجتمع كّمو، وتنظي
. كبيرًة إاّل ُيحصييا

ولعّؿ التفكيَر بجعؿ العربية الُفصحى ُلغًة لإلعالـ والّتعميـ، وىي العربية 
فة في حدود المعاجـ العربية القديمة واألدب العربي القديـ شعره ونثره، فضال  الموصَّ

عف التنزيؿ العزيز واألحاديث الشريفة، والمؤّطرة في حدود عصور االحتجاج والمقّعدة 
 لعّمو تفكيٌر غيُر منطقّي وال يمتمؾ مقّومات –في ُكتب النحوييف والصرفييف والبالغييف 

. تطبيقو في الواقع الَمعيش

كما إّف الّتفكيَر بترِؾ الحبِؿ عمى الغارب، واختالط الحابؿ بالنابؿ، وفسِح 
المجاؿ أماـ العامّيات الّدارجة لتحّؿ محّؿ العربّية في وسائؿ اإلعالـ وقاعات الّدرس، 
فضاًل عف اليجينة التي تمزُج العامّياِت باألجنبّيات، سيؤّدي في نياية المطاِؼ إلى 
َىْجر العربية واضمحالليا، حّتى لقد ُتزيُحيا العامّيات واليجيناُت مف واقع االستعماؿ 
اليومّي مف بطوف الكتب وصفحات الجرائد والمجاّلت واإلذاعات ومحّطات التمفزة، بما 

يمّثمو ذلؾ كّمو مف مخاطر تشويو العقؿ العربّي وَطمس معالـ الشخصّية العربية، 
وتمييع قضايا األّمة وفكرىا وتراثيا، ويحتـّ ضياَع ُفرصيا المستقبمّية في الوجود 

. وتحقيؽ الّذات

إّننا في حاجٍة إلى الّنظر الجّدّي في سّمـٍ لغوّي جديد قديـ، ُبغيَة اختيار الّدرجة 
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حّيًة : الُمرادة منو، تمؾ التي تحّقؽ لمعربّية بقاءىا وتطّورىا وانبثاقيا في الواقع العربيّ 
طازجًة قادرة عمى المواكبة بال إفراط وال تفريط، وىذا السّمـ نراُه في ما يأتي بالقياس 

: (فصيحة؛ فصحى؛ الفصحى)عمى ما في صياغة الّنعوت 

 وقد تقّدـ الحديث عنيا، ويمكُف جعُؿ بعض قواعِدىا ثابتًة : العربّية الفُلصحى .ٔ
وىي . غير قابمة لمتحّوؿ أو التطّور في الّصرؼ والّنحو والّصوت والكتابة اإلمالئّية

قياسا عمى ما ورد في  (اكتب وال تكُتب)، أو (قؿ وال تقؿ): التي يصمُح أف يقاؿ معيا
. كالـ العرب مف طرؽ تعبير وتركيب وتصريؼ وبياف وداللة

 وتمّثؿ مسعًى لبموغ مرتبة الفصحى مف حيُث قواعُدىا :العربية الفصيحة .ٕ
الثابتة الموصوفة في النقطة األولى، مع إفساح المجاؿ أماـ التطويرات الداللية 
لبعض األلفاظ والعبارات وطرؽ االشتقاؽ وأوزانو بتوسيع دائرتيا، وبعض القواعد 
النحوية التي كانت تعّد في العربية الفصحى مف قبيؿ الشاّذ عمى القاعدة، وىي 

 !كثيرة في االستعماؿ اليوـ
 وُيكتفى فييا بتحقيؽ معايير الصّحة المغوّية نحًوا وصرًفا :عربية فصيحة .ٖ

فساح المجاؿ أماـ التطّورات الداللية والتحوير في  مالء في القواعد الثوابت، وا  وا 
بنى التراكيب المغوية إاّل الثوابت، ويمكف التوّسع في دوائر الترجمة والتعريب 

 .والّدخيؿ

ولعّؿ المحّقؽ المنصؼ عمى بّينة مف أّف المبتغى ىو الوصوؿ إلى الّدرجة 
الثانية مف ىذا السّمـ، بما يمّثؿ تمّسكا بالعربية مف جانب الثوابت الرئيسة فييا، 
فساَح باب التطّور واسعا أماميا وأماـ أبنائيا، بحيث ال ُيطمب منيـ أف يعيشوا  وا 

عصورا ىـ ال يعيشوف فييا عمى الحقيقة، وال ُيخمي الّسبيؿ أماـ المطالبيف 
. بالّنكوص عف العربية والعروبة
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توصيات واقتراحات 
تَيّيأ ليذه الّدراسة أف تعالج واقع المغة العربية في الصحؼ اليومية 

واألسبوعية في األردّف مف جوانب عديدة، ولـ تكف لتخوض ِغمار ىذا البحث 
المضني قبؿ أف تمّيد لو بالّنظر في الدراسات الّسابقة التي اعتمدت عمييا لتضيء 

: جوانب محّددة في إطار ىذا البحث، ىي
 . وظيفة اإلعالـ في التعميـ والتثقيؼ .1

 . المغة المنشودة في اإلعالـ .2
 . اإلمكانيات المغوية لمصحفّييف .3
 . خصائص المغة اإلعالمية .4

 . الكتابة الصحفّية في البدايات .5
 . الّتصحيح المغوّي والّتحرير الّصحفي .6

 . فضؿ الصحافة عمى العربّية .7
 .الصحافة والمغة والترجمة .8
 .الّسمطة ولغة اإلعالـ .9

 .كتب ومراجع: الصحافة األردنّية والمغة .10
 . سمات الصحافة األردنية في مراحميا .11

. ظيور الصحافة الصفراء .12
ـّ اجتيدت ىذه الدراسة في بياف تطّور لغة الصحافة األردنية، بأف اقتطفت  ث
فقرة أو بعض فقرة مف الّصحؼ األردنّية منذ بدء صدورىا حّتى أواخر تسعينات 
القرف العشريف، ولـ تعّمؽ عمييا، إّنما أوردت ىذه المقتطفات إيرادا سرديا يكشؼ 

وحده عف تباُيف مستويات لغة الصحافة األردنية في مراحميا المتعاقبة، حّتى 
. استقّرت لغتيا تقريبا استقرارا نسبّيا في أواخر القرف العشريف
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ولـ تقؼ الدراسة عند ىذا الحّد، إّنما تعّمقت قمياًل في استكشاؼ الواقع 
المغوّي لمعربية في الصحؼ األردنّية، واّتخذت نماذج لتحقيؽ ىذه الغاية، فاستقرأت 
أخطاء البنى التركيبية النحوية في صحيفة الرأي معتمدة في ذلؾ عمى ما أورده 

ـّ وقفت عمى ما ورد في عدد مف صحيفة  بعض الباحثيف في رسائميـ الجامعية، ث
شيحاف األسبوعية مف أخطاء لغوّية مّثمت جريمة بحّؽ العربية، ونظرت في عدد 
مف صحيفة الّدستور األردنّية بغية َفرز المواّد الواردة فيو مّما ُينسُب الواقع المغوّي 
فيو إلى الصحيفة والعامميف فييا بصورة مباشرة، وكشفت ما يسوُد لغة األخبار 
الرياضية في ذلؾ العدد، فضال عف الّنظر في لغة بعض اإلعالنات والرسوـ 

الكاريكاتورية فيو، وامتّدت الدراسة خطوة أخرى بأف عالَجت لغة اإلعالف الّتجارّي 
. واّتخذت لو نماذج ممّثمة في عدد مف صحيفة الغد

وقّدمت الدراسة أخيًرا اجتياًدا في جانب لعّمو يرّكز الجيوَد المبذولة لالرتقاء 
: بمغة الصحافة في األردّف، فقّدمت تصّورا لمستويات المغة العربية في اإلعالـ ىي

العربية الفصحى، والعربية الفصيحة، ولغة عربية فصيحة، وارتأت أف يكوَف 
. المستوى الثاني منيا ىو الُبغية المنشودة
: وقد خرجت الدراسة بالتوصيات اآلتية

تحديد المستوى المغوّي الذي ُيراُد االرتقاء باإلعالـ األردنّي خاّصة، والعربّي  .ٔ
. عاّمة، إليو

تشكيؿ لجنة خاّصة لشؤوف العربية واإلعالـ بمجمع المغة العربية األردنّي، يكوف  .ٕ
مف ميّماتيا متابعة لغة اإلعالـ في األردّف، والّتنسيؽ مع المؤسسات اإلعالمية 
نجاز معجـ لغوّي خاّص باإلعالـ ومصطمحاتو،  لتحقيؽ االرتقاء المنشود، وا 
ودليؿ لغوّي مرشد لمكّتاب واإلعالمييف في قضايا اإلمالء والنحو والتراكيب 

 .والمصطمحات األجنبية
اإلصرار عمى تجريـ نشر المواّد الّصحفّية واإلعالمية واإلعالنية بالعامّية،  .ٖ

تشريع يغّرـ الوسائؿ اإلعالمية التي تستعمؿ العامية / والسعي الستصدار قانوف
 .كمّيًا أو جزئياً 
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إصدار نشرة مجمعّية نصؼ سنوّية ُتعالُج بعض المواّد الصحفّية الّطارئة، وتقترح  .ٗ
 .الصياغات العربية المناسبة ليا، وتوزيعيا عمى المؤسسات الصحفية

تأسيس لجنة إلصدار جوائز سنوّية تقديرّية لممؤسسات الصحفّية واإلعالمية  .٘
األردنّية التي تعنى بالمغة العربية الفصيحة، وتمتـز بيا، وكذلؾ لتكريـ اإلعالمييف 

 .المتمّيزيف في أساليبيـ المغوّية
تأسيس لجنة خاّصة تتابع إصدار قانوف المغة العربية الذي اسُتوِدع في مجمس  .ٙ

 .الوزراء منذ أعواـ، وتطالب بتنفيذه فوًرا

نصؼ سنوّية تجّسد تقريرا عف واقع حاؿ العربية في الصحؼ / إعداد نشرة سنوّية .ٚ
األردنّية، وتتابع نتائج ىذا التقرير مع الصحؼ المعنية نفسيا، ومع الجيات 

 .المعنّية
انتقاؿ المجمع مف َطور الّدراسات والّرقابة الصامتة إلى َطور الِفعؿ المنسَّؽ  .ٛ

لالرتقاء بحاؿ العربية في وسائؿ اإلعالـ األردنية، وذلؾ بتنسيقو مع ىذه الوسائؿ 
 .لعقد دورات تدريبية في المغة إمالًء وصرفًا ونحوًا وتركيبًا في مواقعيا

تقاف الصحفّي  .ٜ الّتنسيؽ مع نقابة الصحفييف األردنّييف ليكوف االعتناء بالعربية وا 
 .ليا بنًدا أساسّيا في ميثاؽ الّشرؼ الصحفيّ 

الّتنسيؽ مع الجيات المعنّية بالتشريعات الصحفية واإلعالمّية، وترخيص  .ٓٔ
تقاف العامميف في  المؤسسات الصحفية واإلعالمّية، ليكوف االعتناء بالعربية وا 

 .المؤسسات ليا شرًطا مف شروط ترخيصيا

متابعة الخطط الدراسّية لتخّصص الصحافة واإلعالـ في الجامعات األردنّية  .ٔٔ
مع وزارة التعميـ العالي، والجامعات نفسيا، ليكوف عدد مواّد المغة العربية في ىذه 

 . مستوى لغويا جّيداالخطط مناسبا يفي بإكساب الدارسيف في ىذا التخّصص
 

المصادر والمراجع 
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: مصادر ومراجع عربية. 1

 ،قراءات أولية- 1996-1920 الصحافة في األردف :أبو صوفة، محمد -
  .(1996مكتبة المحتسب، : عّماف)
دار : بيروت) الصحافة السورية بيف النظرية والتطبيؽ، :أبو فخر، عدنان -

. (1985الكتاب العربي، 

      لغة اإلعالـ، ضمف الموسوعة الصغيرة، :البّكاء، محمد عبد المطمب -
. (1990دار الشؤوف الثقافية العامة، : بغداد)، 367ع
 االرتقاء بالعربية في وسائؿ اإلعالـ، ضمف سمسمة كتاب :بميبل، نور الدين -

. 2001، 1األّمة، قطر، ط
 المغة اإلعالمية، دراسة في صناعة النصوص اإلعالمية :جواد، عبد الستار -

. (1998دار اليالؿ لمترجمة، : إربد)، 1طوتحميميا، 

 : ابن حزم األندلسي، أبو محمد عمي بن أحمد -

. (ت.مطبعة اإلماـ بمصر، د: القاىرة)، 2اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ، ط

التقريب لحّد المنطؽ والمدخؿ إليو باأللفاظ العامية واألمثمة الفقيية، تحقيؽ 
. (1959دار مكتبة الحياة، : بيروت)إحساف عباس، 

دار : القاىرة)، 2 ط أدب المقالة الصحفية في مصر،:حمزة، عبد المطيف -
. (1985الفكر العبي، 

اإلعالـ العربي وانييار السمطات المغوية، مركز دراسات : الخوري، نسيم -
. (2005: بيروت)، (50)الوحدة العربية، سمسمة أطروحات الدكتوراه 

. 1998، 3 ج74 في وسائؿ اإلعالـ، ـ ـ ؿ ع بدمشؽ، ـ:الّدالي، محمد -
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 مع لغة الصحافة، بحث منشور في ـ ـ ؿ ع األردنّي، :السامرائي، إبراىيم -
. ندوة االزدواجية في المغة العربية

دار الكتاب : القاىرة) ،1 ط المدخؿ إلى وسائؿ اإلعالـ،:شرف، عبد العزيز -
. (1989المصري، 

 دور المغة العربية في مواكبة المصطمح األجنبي في اإلعالـ :شعبان، بثينة -
. 1998، 3 ج74المقروء، ـ ـ ؿ ع بدمشؽ، ـ

 نياية اإلقداـ في عمـ الكالـ، :الشيرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم -
. (ت.ف، د.بغداد، د)
المركز العربي : بيروت) لغة الصحافة المعاصرة، :عبد العزيز، محمد حسن -

. (ت.لمثقافة والعموـ، د

األكاديمية الحديثة : القاىرة) خطاب السمطة اإلعالمي، :عكاشة، محمود -
. (2007لمكتاب الجامعي، مكتبة دار المعرفة، 

 الظروؼ المينية لمصحافة واإلعالـ في األردّف، بحث منشور :العناني، جواد -
. 1997الصحافة واإلعالـ في األردف، الواقع والتطمعات، : ضمف وقائع ندوة

. (1974دار النجاح، : بيروت) مدخؿ في عمـ الصحافة، :غنام، عبد العزيز -

 سمطاف العربية في مضمار اإلعالـ، ـ ـ ؿ ع بدمشؽ، :فاخوري، محمود -
. 1998، 3 ج74ـ

، عّماف، 1948-1921الحركة األدبية في شرقي األردف منذ : قطامي، سمير -
1981 .
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  74 اإلعالـ وتنمية الممكة المغة، ـ ـ ؿ ع بدمشؽ، ـ:الكردي، سعد محمد -
. 1998، 3ج

المؤسسة : الجزائر)أصوات متعددة وعالـ واحد، : ماكبرايد، شون وآخرين -
. (1981الوطنية واليونسكو، 

. (1979مؤسسة الرسالة، : بيروت) نحو وعي لغوي، :المبارك، مازن -

وقاع وتطمعات؛ - الصحافة واإلعالـ في األردف: مجموعة من الباحثين -
 .(1997المركز األردني لمدراسات  والمعمومات، : عّماف)أعماؿ ندوة، 

: القاىرة)، (1سمسمة البحوث اإلعالمية، ) اإلعالـ والمغة، :محمد، محمد سيد -
. (1984عالـ الكتب، 

دار مكتبة : بيروت)، 1ط الصحافة العربية نشأتيا وتطورىا، :مرّوة، أديب -
. (1961الحياة، 

، منشورات 1997-1920 تطّور الصحافة األردنية :الموسى، عصام سميمان -
 .(1998الجمعية العممية الممكية، : عّماف)لجنة تاريخ األردّف، 

الدار : بيروت)الصحافة األردنية، :  دائرة المطبوعات والنشر–وزارة اإلعالم  -
 .(ت.العربية لمموسوعات، د
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الّتعقيبات والمناقشات 

عبد الحميد األقطش . د.أ

يرى أف األمر الُمشكؿ في الصحافة اليوـ ىو الصحافة ذات المغة الوظيفية 
والصحافة ذات المغة األدبية، فقد كانت الثقافة سابقًا تنتحي جانب المغة األدبية، 

ـَ لنا المغَة األدبية فيي تعتمد . واليوـ ال ُيطمب مف الصحافة وال ُيفترض بيا أف تُقدِّ
ماتيا االقتصاُد المغوي .   المغة الوظيفية التي مف أىِـّ مقوِّ

وفيما يتعمَّؽ بأخطاء الصحافة المغوية يرى أف ىذه األخطاء ليست في صرؼ 
نما ىي أخطاء في األسموبية، واألسموبية توليٌد لغوي ويجدر بنا أف  المغة ونحوىا، وا 
نبتعد عف أف نسمييا أخطاء لغوية؛ ألنيا مما صار ُيقبؿ، والشيوع أقوى مف كؿ 

.   قاعدة، بؿ ىو تأسيٌس لقاعدة جديدة
أستاذ العموم السياسية في الجامعة األردنية / غازي ربابعة . د

فيما يخص التدريس بالمغة العربية في الجامعات األردنية والعربية ضرب مثااًل 
ديفيد بف غوريوف أوؿ رئيس وزراء إسرائيمي تقدَّـ لو رئيس الجامعة العبريَّة : "بقولو

أغمؽ الجامعة وال ُأدرِّس بغير : بطمب تدريس مادة الطب بالمغة اإلنجميزية، فقاؿ
ونحف يا سادة نعمـ أف المغة العبرية ُلغة لقيطة تتألؼ مف ألفيف وخمسمئة ".  العبريَّة

فإذا سحبنا ىذا عمى .  اشتقاؽ، بينما تتألؼ العربية مف خمسٍة وثالثيف ألؼ اشتقاؽ
و مف المغة العربية إلى المغات األخرى ىو  واقع جامعاتنا العربية، لوجدنا أف التوجُّ
السمة البارزة، ومع ذلؾ ُتعتبر الجامعات اإلسرائيمية التي تدرِّس بالعبرية في مقدمة 

. الجامعات مف حيث التميُّز، إذا كاف ىذا ىو المنيج

ربابعة أف شخصية اإلنساف، كما يقوؿ عمماء النفس، تتشكَّؿ مف . ويرى د
الخمس إلى السبع سنوات األولى مف العمر، ولمَّا اتفقنا أف الصحافة لف تكوف في 

وقد ُأجريت دراسة وجدت أف الطفؿ .  متناولو في ىذا العمر، فيو يشاىد التمفاز إذاً 
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. العربي يجمس يوميًا، بمعدؿ أربع إلى ست ساعات أماـ شاشة التمفاز؛  ويتابع د
غازي حديثو بيذا الخصوص مستشيدًا بتجربة العدو الصييوني الذي يأخذ ىؤالء 

األطفاؿ، فيعمميـ في حركات ودور تربية؛ بمعنى أف المدارس تعمِّـ والحركات 
. تربِّي

وتحدَّث عف دراسة ُأجريت في الواليات المتحدة األمريكية حوؿ تأثير وسائؿ 
مف بناء ثقافة اإلنساف % 90اإلعالـ، فُوجد أف التأثير لوسائؿ اإلعالـ يشّكؿ

.   وخصوصيتو الثقافية، وكاف التأثير األكبر فييا لمتمفاز
وقاؿ إف المغة ىي وسيمة ال غاية، وأف المعضمة التي تواجو العربي المعاصر 
ىي وسائؿ االتصاؿ الحديثة عبر العولمة والفضائيات، فيناؾ كما يقوؿ أكثر مف 

ومف ىنا يحصؿ ىذا التشتت ونشيد . سبعمئة فضائية، كمَّيا تغرِّد وُكؿٌّ في اتجاه
د .   غياب النسؽ الموحَّ

ربابعة أف النفاؽ السياسي واالجتماعي في الصحافة ووسائؿ . ويعتقد د
اإلعالـ قد بدأ يركِّز عمى الشخصانية قبؿ أف يرتقي بالمحافظة عمى منظومة 

تعمَّموا العربية  "()القيـ، التي ىي جوىر المغة العربية وكما قاؿ رسولنا الكريـ 
ونشيد ". تعمَّموا غير العربية وعمِّموىا الناس"ولكفَّ الحاصؿ ىو " وعّمموىا الناس

اآلف لألسؼ، ىذا الخطر الُمحدؽ في كثير مف دوؿ الجوار العربي، فالمدارس 
ؿ التعميـ فييا إلى المغات األجنبية ُمفاخرًة بذلؾ بعضيا  والجامعات بدأت تحوِّ

. بعضاً 
الزرقاء األولى / مشرف تربوي/ فاروق أبو بكر

و بسؤاٍؿ لممحاضريف والحاضريف قاؿ فيو : توجَّ

و  أرى أف قضية المغة المطروحة عالقٌة بيف المجمع وتمؾ المؤسسات التي ُيوجَّ
!! النقُد إلييا، فمف يطرؽ باب َمْف لتجسير تمؾ الُيوَّة؟؟
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محمد الجاغوب 

تحدَّث عف جانب آخر ييدِّد المغة العربية، ويشكِّؿ معوَؿ ىدـٍ فييا، أال وىو 
األغنية العربية التي ُتسمع مف خالؿ اإلعالـ المرئي والمسموع، األغنية اليابطة 

ـُ آذاف أبنائنا الطمبة في المدارس والجامعات وتزاحـُ  الرديئة لفظًا ومعنًى وأداًء، تسمِّ
الكتاب المدرسي، وتأتي ىذه األغنية، لتموِّث األسماع واألجواء وتعّمُمنا العاميَّة، 

.   ويحفظيا أبناؤىا، لألسؼ، عف ظير قمب

قد ال نمتفت إلى األغنية كثيرًا، ولكف عمينا أالَّ نستييف بيا وبمزاحمتيا : ويتابع
ف بقي . لمكتاب، ودعا إلى توظيؼ ىذه األغنية توظيفًا ىادفًا، ودعـ اإلعالـ ليا وا 

، فكأنو يٌد تيدـُ ما يبنيو ءاإلعالـ كما ىو عميو اآلف ال ُيسمعنا سوى اليابط الردي
. اآلخروف في سبيؿ النيوض

خالد جبر . د.رد أ

ال خالؼ بيننا يا : خالد. األقطش قاؿ د.   في سياؽ ردِّه عمى تعميؽ د
ـٌ في كؿ شيء، حتى في المغة، فكثيٌر مف الذي نكتبو  سيدي، فمدينا ترىُّؿ وتضخُّ

.   فيو حشٌو زائٌد ال حاجة لنا بو

جبر . غازي ربابعة فيما رآه مف أف المغة وسيمة ال غاية يرى د. وردًَّا عمى د
أفَّ المغة غايٌة أيضًا، وينبغي أف تكوف كذلؾ دائمًا؛ ألنيا إف لـ تكف غاية وكما 

الغاية تبرر الوسيمة؛ فيذه الوسيمة يمكف أف تصبح عامية مصرية، أو ليجة : ُيقاؿ
ف لـ تكف غاية فقدت وجودىا وفقدنا نحُف مبرر وجودنا وفي ىذا ... لبنانية إلخ، وا 

ثمة شرطٌة لغوية في مقاطعة في كندا،  وقد أنفقوا : السياؽ ضرب مثااًل يقوؿ فيو
 والتي تعني قؼ بالفرنسية؛ ألف (آغي) إلى (stop)ستمئة ألؼ دوالر لتغيير إشارة 

الكممة إنجميزية وىـ في مقاطعة تتحدث بالفرنسية، ونحف أىؿ العربية وأبناءىا 
.   األحوج إلى ىذا
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خالد أفَّ ىذا لدينا كثير منو، . وفيما يتعمَّؽ بالنفاؽ في الصحافة، يرى د
.   فالنفاؽ والشخصنة في الصحافة وغيرىا

خالد مجمع المغة العربية كثيرًا مف المسؤولية، فينبغي عمى المجمع، . وحّمؿ د
كما يعتقد، أف يجذب المؤسسات اإلعالمية مف ناصيتيا ويردُّىا إلى صوابيا، منبِّيًا 

إياىا لمواطف الضعؼ والخطأ والتجاوز، وأف يدعو لعقد دورات تدريبيَّة في المغة 
العربية لمعامميف في مختمؼ المؤسسات، والبحث عف مموليف لذلؾ، وأف ُتعقد ىذه 

ف لـز األمر ذىبنا نحف إلييـ، لنتعاوف عمى صوف المغة . الدورات في المجمع وا 
.   والمتطوعوف الذيف يمكف أف يقدِّموا الخدمة لمعربيَّة ُكثر

 


