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العربية في وسائل اإلعالم العربية والحصار 

قضية المغة العربية في وسائل اإلعالم ليست جديدة، ىي حاضرة في 
السياسات المغوية القائمة في الدول العربية؛ من ىذه الدول من تجعل لمعربية مكانا 
كافيا ومنيا من تسوى بين العربية ولغة من المغات تنتخبيا انتخابا في المساحات 
اإلذاعية، بحيث تكون لكل منيما إذاعتيا كالمغرب في فعمو بالعربية والفرنسية، 
ومنيا من حررت قطاع اإلذاعة المرئية والمسموعة وشرطت شروطا كمصر، 

ومنيا من حررت القطاع ولم تضع شروطا عمى المغة وال عمى نوعيا التصنيفي إال 
ولكن االختيارات المغوية تتبع القوة بمختمف أصنافيا، . الشروط المينية كالمغرب

ولذلك فمنزلة العربية الفصحى في ىذه اإلذاعات متدىورة بالمقارنة مع العربية 
دارجة . الدارجة المغربية اليجينة المفرنسة عمدا دون موجب داللي أو تواصمي

سافمة ألنيا خميط من الدارجة العربية المغربية ودارجة عربية مفرنسة من إنتاج 
.  تالميذ الثانويات التابعة لمبعثة الفرنسية

ذا تركنا المغرب إلى مصر وجدنا الدارجة المصرية غالبة عمى اإلعالم  وا 
المنطوق أما اإلعالم المكتوب فمغتو عربية معاصرة، وأحيانا منحرفة كالحال في 
صحافة الدول العربية كميا، خاضعة معياريا لمدارجة المصرية وآلثار الترجمة، 

وىذا . بدليل سيولة الترجمة بين تمك العربية والدارجة المصرية والمغة األجنبية
متيسر فيم أسبابو، فالمقارنة بين لغة الصحافة اليوم وفي أول القرن العشرين في 
كل البمدان العربية ذات االشتغال الصحفي المبكر تبين قوة تأثر العربية المعاصرة 
اإلعالمية بخيال المغتين الفرنسية واإلنجميزية عمى الخصوص، وبالدارجة العربية 

وربما كانت بمدان المغرب العربي أشد وعيا بالفرق بين العربية . تركيبًا وداللة
الفصحى والدارجة العربية، ولذلك ترى المتحدثين الرشداء في اإلذاعة المنطوقة أو 
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ن لم يجيدوىا أحيانا، أو يختارون الدارجة القحة،  المرئية يختارون الفصحى وا 
وأحيانا يفرون إلى الفرنسية لعجزىم عن العربية الفصحى وكرىيم لإلجابة بالدارجة 

المغربية العربية، بل إن ىذا ما سيل عمى الحزب الفرنكوفوني فرض الدارجة 
العربية المشّوىة بالفرنسية في اإلذاعات المنطوقة، فيي عمى كل حال دارجة 

سبب ذلك . وتشويو الدارجة أخف وقعا عمى نفوس الجميور من تشويو الفصحى
أما . إن التحدث بالعربية الفصحى أو الفرنسية عند ىؤالء ىو رمز التعمم والثقافة

وىذا ما ال نمحظو . الحديث بالدارجة العربية العامية فيدخميم في الدىماء والسوقة
عند المصريين مثال، فكبارىم في الثقافة والسياسة واإلعالم ال يتحرجون من 

التحدث في وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة بالدارجة المصرية العربية التي 
.  ليست عندىم رمزا لمدىمائية

الدارجة العربية مربوطة فكريا عند المغربي بالالتعمم؛ ال يعد عند طائفة من 
ىذا سر . المغاربة متعمما إال من يتكمم بالعربية الفصحى أو بمغة متعممة كالفرنسية

استعمال عدد من الرسميين ومن المغاربة في أحاديثيم العمومية اإلذاعية المغة 
أنيم يجيمون الفصحى وال يريدون التحدث بالدارجة ألنيم يريدون أن . الفرنسية

وفي السنوات اآلخرة تحول ىذا الوىم إلى أعضاء شبان . يبدوا في صورة المتعممين
في الحكومة المغربية يجيمون بعض العربية ويعرفون بعضيا، فانقمبوا إلى الفرنسية 

في تصريحاتيم وخطبيم اإلذاعية، بل إن ىذا الوىم انتقل إلى التجار، فصاروا 
يزينون واجيات متاجرىم باإلعالنات الفرنسية، وال سبب لذلك إال التظاىر بالتعمم 
وما يجمبو من رفعة متوىمة، وخصوصا إذا كان ذلك التعمم موجيا إلى جية لغوية 

.  مؤيدة ومرتبطة بمصالح جماعة مييمنة
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والمالحظ في ىذا الخصوص انو ليس ىناك تطابق بين معنى الحزب 
الفرنكوفونى الذي ذكرناه آنفا ومعنى الناطقين بالفرنسية أو العارفين بيا، ففي ذلك 

نما ىو تابع وأقرب مثال لذلك التجار في . الحزب من ال يحسن من الفرنسية شيئا وا 
ما يكتبون عمى واجيات متاجرىم، واألمر نفسو ينطبق عمى ما يمكن تسميتو 
بالحزب العربي، ففي العارفين بالفرنسية وغيرىا من المغات من ىو من أنصار 

الحاصل أن الجيل بالفصحى ىو الذي فتح . العربية واستعماليا في كل المجاالت
. الطريق لمدارجة العربية المغربية المشوىة في اإلذاعات المنطوقة وخصوصا الحرة

أما . وحين نتحدث عن الجيل بالفصحى فإننا نقصد الطبقة الفرنكوفونية المسيطرة
حقيقة األمر في الجميور فتدل عميو نسبة مشاىدة الفضائيات العربية ومبيعات 

أما الصحف . الصحف، فإن العربية منيا تبيع أضعاف أضعاف الصحف الفرنسية
الناطقة بالدارجة فال يعمم منيا إال مجمة واحدة تمزج العربية المعاصرة بمقاالت 

دارجة، ولكنيا تمقى االستنكار من القراء، ولو عمم المشرفون عمييا وىم من الحزب 
الفرنكوفونى أن الدارجة مقبولة من الجميور لتركوا العربية الفصحى المعاصرة إلى 

ويدل عمى انتشار . الدارجة، ولكنيم نكصوا عن ذلك خوفا من الكارثة الربحية
وىو - العربية الفصحى المعاصرة في الجميور العربي الممثل لألغمبية واألمازيغى

العمل اإلعالمي لمحركات األمازيغية، - االنتشار الذي ال تعكسو وسائل اإلعالم 
فإنك تراىا تدعو إلى نفسيا وتنشر أفكارىا وتدافع عما تسميو ىوية ليا في 

.  الصحف والمجالت الناطقة بالعربية الفصحى المعاصرة

والحاصل مرة أخرى أن العربية الفصحى حاضرة في الجميور وال خوف 
ن كانت األخطار والمؤامرات تحاك لتقزيميا ولكنيا ال تحظى في وسائل . عمييا، وا 

ويبدو أن السبب . اإلعالم بما يناسب ذلك الحضور الطاغي في جميور المغاربة
في ذلك اقتصادي تشغيمي؛ فالطبقات الفرنكوفونية المسيطرة تريد أن تدافع عن 

الفرنسية بالخسارة أي باإلنفاق عمييا من غير ربح مرجو، وبتمييع العربية 
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دليل ذلك الموافت اإلعالنية اإللكترونية وغير اإللكترونية التي توزعيا . بمستوياتيا
الشركات في الطرقات، أو تنشرىا اإلدارة في الصحف والمجالت، فإن واحدا في 
المائة من المغاربة يفيميا وال بد أن األغمبية تسأل العالم بالفرنسية عن معنى ما 

االقتصادي واإلداري مصّر عمييا بالرغم من الخسارة ولكن الجياز . ىو مكتوب فييا
المتحققة من عجز تمك الموافت عن النفوذ إلى إفيام المغاربة الجاىمين في أغمبيتيم 

ال سبب ليذا اإلصرار عمى اإلعالن واإلعالم بالفرنسية في الوسائل . بالفرنسية
المكتوبة والمرئية والمسموعة باإلضافة لما ذكرناه من قبل إال إكراه المغاربة عمى تعمم 
الفرنسية قبل غيرىا إن شاؤوا ان يعيشوا وىم يدركون ما يجرى حوليم بالفرنسية من 

دارات عالم ولوافت متاجر وا  وتخييرىم بين ذلك وبين الشعور بالغربة في ، إعالن وا 
رضاء الميول الالواعية عند الفرنكوفونيين العارفين بالفرنسية والجاىمين بيا  بالدىم، وا 

.  الغرض مسح ىويتيم العربية. التابعين لمعارفين

ليس األمر أمر وسائل تكنولوجية، فشركات اإلعالن والمعمنون يتحولون إلى 
العربية بمناسبة الدعوة إلى شراء كبش عيد األضحى واالقتراض البنكي والدعاية 

وكأنيا حين تخاطب بالفرنسية في أغمب الشؤون وخصوصا . االنتخابية وما شابو ذلك
في الدعاية لمبضاعات الثمينة ال تتجو إلى ىؤالء المغاربة، ولكن إلى مغاربة 

فرنكوفونيين يمتازون بالقدرة المالية وفييم من ال يعرف الفرنسية ولكن يميل إلييا 
أيديولوجيا وذوقيا بحكم مركزه المالي، كما يتصور ويسأل من يحسنيا أن يترجم لو ما 

.  في اإلعالن المرفوع

أضف إلى ما تقدم أن ىذا الواقع في وسائل اإلعالم واإلعالن لو ىدف 
آخر؛ ىو فتح باب العمل أمام خريجي المدارس الفرنسية الجاىمين بالعربية 
الفصحى وبالدارجة العربية المغربية الصافية، ومنيا تمييع العربية بأصنافيا 

. وتقديميا إلى المستمع في صورة المغة المعتمدة عمى الفرنسية في أبسط المعاني
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 يمكن الحديث في المغرب عمى صعيد المغة اإلعالمية المنطوقة عن حوالي 
ستين في المائة من المغة العربية المعاصرة المضبوطة في اإلذاعة الرسمية 

وخصوصا في نشرات األخبار، وعن مائة في المائة من العربية الدارجة المفرنسة 
المشوىة في اإلذاعات الحرة، ويمكن توسيع نطاق ىذه اإلحكام لتشمل دول 

. المغرب العربي
ال ينحصر أمر مضايقة العربية في ما تقدم، فإن عوامل مضايقة العربية 

تمتد إلى النصيب الذي اقتطع من اإلذاعة العربية المرئية ليمنح لمفرنسية 
ولألمازيغية أي البربرية، مع مالحظة أنيا خصصت ليا محطة خاصة بيا ولم 

وقبل البربرية كانت الفرنسية وما زالت . يقتطع من المحطة البربرية شيء لمعربية
تقتسم مع العربية نصيبيا الزمني في اإلذاعة المرئية ال المسموعة التي فييا 

باختصار ليس ىناك محطة . لمفرنسية محطة رسمية خاصة ومحطات خاصة
نما ىناك . مرئية إذاعية خاصة بالعربية الفصحى في المغرب خالية من غيرىا وا 

محطة مختمطة رسمية لمعربية فييا نصيب كبير بتموجاتيا الميجية، ومحطات حرة 
نعم ىناك كثير من المحطات اإلذاعية المرئية الفضائية . ناطقة بالعرنسية المغربية

المغربية، ولكنيا تخضع كميا ألصل االختالط وال تنجو من ذلك إال المحطة 
.  البربرية

الكارثة العظمى والغائمة الفاحشة التي تسببت في ىذا االختالط المغوي البارز 
في وسائل اإلعالم وفي وسائل اإلعالن أيضا وفي كل مناحي الحياة في المغرب 
والمغارب األخرى ىو غياب نخبة سياسية ذات مشروع مجتمعي لغوي أو مشاريع 

الدول في الشمال األفريقي العربي التي تعرف تعددية . مجتمعية لغوية متنافسة
حزبية نجدىا خالية من قيادات تستحق اسم النخبة السياسية كما تستحقيا النخبة 

النخبة تقوم حين تترادف في معناىا النخبة الثقافية . الفرنسية بكل اتجاىاتيا مثال
بالنخبة المشرعة ترادفا تاما أو غالبا، أو حين تستطيع النخبة السياسية تمثيل 
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ما في المغرب األقصى مثال ىو نخب سياسية بين قوسين . النخبة الثقافية
ليس ليا مشروع وال مشاريع لموضعية المغوية وال تستحق اسم النخبة . ومشعوذة

السياسية ألن الوصول إلى موقع التقرير فييا ال يتم بوسائل سياسية متعارف عمييا 
. في الديموقراطيات، وألنيا برىنت في السنين األخيرة عن شعوذة سياسية عظيمة

وىذا في مقابل حضور نخبة فكرية واسعة ولكنيا غير سياسية وليس في يدىا من 
بين موقفين؛ فيي إما ميممة لمقضية - تجوزا- األمر شيء، ىذه النخبة السياسية

ما تابعة لمواقع القوة والمال التي تمثل  المغوية في اإلذاعة ووسائل اإلعالم، وا 
وحدىا مشروعا مجتمعيا يضم القضية المغوية ويحقق غاياتو فييا، ويستحق اسم 

ن اختمفت اآلراء حوليا لذلك فإن كارثة االختالط المغوي . النخبة السياسية القدرية وا 
في وسائل اإلعالم لم تجد في النخبة الحزبية مجازا من يفكر بوسائل سياسية في 
إصالحيا، بل إن ىذه النخبة الفارغة من معاني النخبة لم تنتبو إلى سوء صياغة 

إنيا . الفقرة الخاصة بالعربية في الدستور الجديد بالرغم من أنيا استشيرت فيو
صياغة أقل ما يقال فييا أنيا مبيمة مظممة، تنص عمى أن العربية تظل لغة 

أضف إلى ذلك أن وراء الصياغة وحوليا . رسمية وال تقول إنيا المغة الرسمية
ووراءىا وأماميا اعتقادا بترادف العربية الفصحى والدارجة العربية، وفي ذلك ما فيو 

من مغالطة عممية، فإن الدارجة عربية ولكنيا مستقمة، ومن حكم بترادفيا مع 
الفصحى فإنما أراد أن يمغي ذكرىا من الدستور لتصبح األمازيغية ندا لمعربية 

.  الفصحى

والنتيجة عمى مستوى وسائل اإلعالم معروفة من الناحية النظرية عمى األقل 
وىو . وىي المناصفة في النفقات والمحطات اإلعالمية والثنائية المغوية بمساوئيا

الحل الذي لم تمجأ إليو الدول الحكيمة كفرنسا ذات الميجات الكثيرة التي ال مكان 
.  ليا في الدستور وال في وسائل اإلعالم الكبرى
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التي استشيرت في أمر الدستور الجديد - مجازا- لقد برىنت النخبة السياسية 
وفي الصياغة الخاصة بالعربية منو عمى جيميا بالحدود العممية المغوية، وعمى 

لماذا عرجنا . فقدانيا القدرة عمى صياغة البند الخاص بالعربية بطريقة لغوية سميمة
عمى المغة والدستور؟ ألن الوضعية الدستورية الجديدة سيكون ليا تأثير عمى 

الوضعية اإلعالمية يزيد في نياية األمر من قوة الفرنسية في وسائل اإلعالم تحت 
ستار التنازع المفتعل بين ليجات األمازيغية وىي كميا ليجات، وبين العربية 

.  ودارجتيا

األساسي لمحزب الفرنكوفوني المستتر في المغرب ىو محاربة إن الغرض 
واألمازيغية ليست إال سالحا فرنكوفونيا من جممة أسمحة . العربية لفائدة الفرنسية

يراد بو إلجاء المغاربة إلى الفرنسية لتكون حال وسطا في النزاع المغوي 
ضعاف موقعيا الرمزي ال يتأتى بالفرنسية، ولكنو . المرتقب إن ضرب العربية وا 

يتأتى باختالق ذلك النزاع حتى إذا أنزلت العربية الفصحى عن وحدانيتيا 
الرمزية سيل بعد ذلك استجالب الفرنسية بدعوى ضعف األمازيغية وعجزىا عن 
القيام بوظائف لغة معاصرة، وبدعوى منع الدكتاتورية المغوية العربية، وبدعوى 

.  قدرة الفرنسية عمى القيام بدور المغة الوسطى الحاممة لمسمم المغوي
لم يتجرأ الحزب الفرنكوفونى المستتر عمى اإلشارة إلى الفرنسية ضمن 

ن كانت ليا اليد الطولى في وسائل  روافد الثقافة المغربية في الدستور، وا 
لكن مادام قد تجرأ . اإلعالم واإلدارة والتجارة واالقتصاد وفي الثقافة المغربية

عمى االعتراف الدستوري بالرافد العبري االنعزالي تاريخيا، الذي تخمو منو الثقافة 
العربية إال في باب الخرافات اإلسرائيميات المتسربة إلى التفسير القرآني الذي 

فمماذا ال يجوز أن يكون االعتراف . مازال مذىب منو يغتصب حقوق العرب
الدستوري بالرافد العبري مقدمة لالعتراف بالرافد الفرنسي وغيره، بحيث تصبح 
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العربية وتاريخيا وثقافتيا وماضييا مجرد رافد من الروافد؟ لماذا ال يكون 
االعتراف بتمك الروافد مقدمة لمخطط مستقبمي غايتو تقزيم العربية وتقزيم 

الميجات المحمية ومنيا البربرية، وتحويل المغرب إلى بابل جديدة تحتميا لغات 
كثيرة كما جاء في األسطورة القديمة؟ الغرض واضح ىو زعزعة استقرار العربية 

الفصحى بالمغات المحمية وبغير المغات المحمية، تمييدا لبقاء الفرنسية لغة 
ثراء االختالط المغوي في  لى تخميد وا  متعممقة بين لغات كثيرة قزمة أو مقّزمة، وا 

. وسائل اإلعالم والتعدد الثقافي والمغوي المفتعل

 إن العربية الفصحى والدارجة مازالت تحتل الرتبة الغالبة؛ إذ يتحدث الدارجة 
 في المائة من المغاربة، وأكثر من ذلك في البمدان المجاورة، 80العربية أكثر من 

ولكن ال بد من . وال خوف أيضا عمى العربية الفصحى إن اخترنا جانب التفاؤل
االنتباه إلى مؤامرات الحزب الفرنكوفونى الذي ليس موجودا عمى خريطة األحزاب 

.  قانونيا، ولكنو موجود فعميا ولو سيطرة عمى جزء كبير من دواليب اإلدارة

حاصل األمر أن االختالط أو التعدد المغوي في وسائل اإلعالم المرئية 
الذي يفتح ، الذي ال ينحصر في األمازيغية والفرنسية، والمسموعة أو المنطوقة

الباب في المستقبل لميجات الدارجة العربية الصحراوية واألندلسية ولمغة العبرية و 
. و و إلخ صار لو سند قانوني في الوضعية الدستورية الجديدة بالمغرب

: االزدواجية

تعرف المغات وضعيات ازدواجية مختمفة، وتكون لالزدواجية آثار عمى المغة 
العربية تعرف ازدواجية العربية الفصحى والدارجة . واستعماليا في وسائل اإلعالم

ما الذي تتميز بو العربية الفصحى، ونقصد بيا عربية : سؤال. والعربية الوسطى
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كعربية أبي حيان التوحيدي أو عربية الحديث النبوي؟ يبدو أن أبرز ما يميزىا 
غياب الخيال األجنبي عنيا، والتزاميا بالتسمية المنطقية وبالتركيب الجممي 

. ما الخيال األجنبي؟ إنو الصور البالغية المنقولة من لغات أخرى. المنطقي أيضا
ىذه الصور في عربية أبي حيان محمية أصيمة منحوتة من الجيد الخاص ألبي 

ما يقال عنو يقال عن ابن المقفع . حيان، أو موروثة من الكتابة العربية السابقة
مثال، وعن آخرين كالعماد األصفياني ولسان الدين بن الخطيب والمسعودي وابن 

األلفاظ في عربية أبي حيان وعربية أي كاتب صحفي . شداد والطبري وغيرىم
معاصر مرئي أو مسموع واحدة، ولكن ثمرتيا البالغية والمنطقية التركيبية في 

.  أحوال كثيرة مختمفة

قد ال يكون ىناك اختالف غالبا في الوظائف النحوية أو الصرفية تثير انتباه 
لنضرب المثال لالنحرافات . المبتدئين، ولكن ىناك اختالفا في التزويج بين األلفاظ

ىل . البالغية المتمثمة في الربط بين األلفاظ من الناحية الداللية ال التركيبية
نستطيع مثال أن ننسب إلى كاتب عربي قديم العبارة التالية المنقولة من خبر 

؟ "بدأ الزوج استصدار وعوده الكاذبة بقرب تسميم صاحبتو الورقة المزعومة"صحفي 
ال يمكن ذلك ألن التزويج بين البدء واالستصدار لم يكن من عادات العربية 

أضف إلى ذلك أن العربية األنيقة الفصحى قد تصف الوعد بالمكذوب ال . األولى
لكن العربية الصحفية المعاصرة تمجأ إلى االستعارة المكنية ىنا، فتجعل . بالكاذب

.  لموعد شخصية الواعد
يضاف أيضا إلى ما تقدم أن العربية الصحفية ليست دقيقة، فال نعمم إال 
باالستنباط مصدر االستصدار، ثم إن التسميم فيو ضمير مستتر كانت تتجنبو 

بقيت كممة ". تسميمو صاحبتو"العربية الفصحى القديمة، فكانت تجوز أن تقول 
نما يصح أن تكون نعتا " المزعومة" التي ال يصح أن تكون نعتا لجسم أو جثة، وا 
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ىنا ". زعم كممة أو رجال"، وال يقال "زعم أمرا"لمعنى كاألمر، فاألمر مزعوم فيقال 
وكل . قد يقال إن الكاتب جعل لمجثة أو الجسم خصائص المعنى بطريق استعاري

الحاالت السابقة يمكن ردىا إلى العامل البالغي وتصحيحيا بو، وادعاء أن الكاتب 
الصحفي يكتب بعربية معاصرة وسطى ويتصرف في الخيال واالعتبارات البالغية، 
أو يمكن أن يقال أيضا إن ىذه االنحرافات إنما ىي نوع من التطور الذي يصيب 

.  المغة، ويوجييا نحو المستقبل تبعا لسوسور في كتابو المشيور

بجانب ىذا المثال أمثمة أخرى تنتمي إلى باب االنحرافات المنطقية ىذه المرة 
ال البالغية، وجار بيا العمل في الصحافة المصرية المكتوبة والمرئية والمسموعة 

. ىو ليس محتمال ولكنو محتمل ترشحو. عن المرشح المحتمل لرئاسة الجميورية
أن المرشح شبو - إن شئنا أن نعمل ىذا االنحراف بالغيا- وكل ما في األمر

ىذا إذا شئنا تبرئة المغة . بالترشح وأضيف إليو شيء من لوازمو وىو االحتمال
ويبدو أن ذلك واجب، فإن . الوسطى الصحفية من االنحراف والغمط المغوي

الممارسة المغوية تخضع تاريخيا الختالف الخيال واألسس البالغية باختالف 
لكن ال بد أن نشير إلى أن جممة االختالفات بين المغة . الظروف واألحوال

الفصحى والوسطى الصحفية ىي اآلن أوسع وأكبر من االختالف بين عربية 
. الجاىميين وعربية أواخر العباسيين

ىذا الخيال البالغي المميز والحدود المعجمية والتأليفية لمعربية . طيب
الصحفية من أين جاءت؟ إن شدة تميز العربية الصحفية أو الوسطى في الخيال 
البالغي وفيما يستتبع ذلك من معجم وتأليف عبارات يعود إلى عاممين؛ األول 

. المغة األجنبية وتأثيرىا عمى الخيال الكتابي اإلنشائي والثاني المغة الدارجة

بالنسبة إلى المغة األجنبية يالحظ سيولة النقل من العربية الصحفية إلى 
لماذا؟ ألنو تابع لألول . المغة األجنبية، وان لم يكن الصحفي عارفا بالمغة األجنبية
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في عبارات مثل " تحت الضغط"تفكر في . الذي نقل العبارة إلى العربية وخياليا
، وفي عبارات يتأخر فييا الحال عن عاممو "تحت ضغط الظروف االقتصادية"

وذلك مثل ما ننقمو ىنا عن أقدم . وبعد أن يكون انقطع عن صاحب الحال والعامل
نما نضرب بيا المثال بالصحيفة المصرية لمكانتيا  ويرى "الصحف المصرية، وا 

.... وأنو ال بد... وذلك لوضع األمور بشكل تشريعي... فالن أنو من األفضل
... إنو يراىن"، ومثل ذلك في الصحيفة نفسيا "وأشار"، والصواب ىو "مشيرا إلى

فيل ترى شيئا أسيل عمى الترجمة منيا؟ السبب أن بعضيا ". موضحا...ألن
ترجمة لخيال اجتبى، وأن بعضيا اآلخر نقل لتركيب لغوي إلى العربية من 

".  بقير من سوء الحال"لو سألت متكمما عربيا قديما لقال . الفرنسية

الظروف االقتصادية والضغط كل ذلك مستورد من الخيال األجنبي ومثمو 
التي ىي ترجمة حرفية لمكممة " الحقا"من ذلك . كثير في المغة الصحفية بأنواعيا

" سابقا"، ومنو أيضا "من بعد أو بعد"، وترك لمعادة العربية "اولتريورمان"الفرنسية 
ومنو ما شاع حتى نسي أصمو ". انتريورمان"التي ىي ترجمة حرفية لمفظ األجنبي 

".  عبر التصويت في البرلمان"، و"الشفافية"من ذلك أيضا ". بشكل أو بآخر"مثل 

ال نعدم من يعرف كيف كان يعبر العربي في العصر العباسي عن الشفافية 
ربما كان المفظ ىو اإلظيار . بالمعنى االصطالحي ليا اآلن في باب المالية العامة

أو العالنية أو ما شابو، إذ كان االستشفاف والشفوف خاصا بالمعاني المادية في 
شف يشف فيو شاّف، أي ُيرى ما وراءه، ومنو المصدر . العربية الفصحى

ىل كان القدماء يجيمون معنى الشفافية؟ ال، فالشفوف واالستشفاف من . الشفوف
لغتيم، والعربية المعاصرة الصحفية ال تستغرق كل المعاني المذكورة لفعل الشفوف 

لكن المالحظ أن الشفافية ليست من اجتياد العربي، ولكنيا . في العربية الفصحى
مجرد ترجمة لسببين واضحين؛ األول أن الشفافية في العربية الصحفية، أي 
الوسطى، منعزلة عن اشتقاقاتيا أي أخواتيا االشتقاقية الموجودة في العربية 
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الفصحى، أي أنيا غير مولدة، والسبب أنيا مترجمة وحدىا، والحال أنيا في 
. الفرنسية مثال اسميا ترانسبارانس، ولكنيا فييا متصمة بفعل مولد ىو ترانسباريتر
والثاني أن الشفافية بالمعنى االصطالحي الذي وجيت إليو بالترجمة ليس ىو 

معناىا في العربية ىو كل جسم يظير ما وراءه فيو شاّف لما . معناىا في العربية
أما معناىا االصطالحي فيو حالة المؤسسة أو . وراءه أو شفاف بصيغة المبالغة

ىذا المعنى الثاني االصطالحي أقرب . اإلدارة التي تكشف حساباتيا لممستطمعين
إذن يظير أن المترجم األول الذي أدخل ىذه . إليو لفظ الكشف واإلظيار واإلسفار

الكممة إلى المغة العربية الصحفية غاب عنو ىذا األمر، فمجأ إلى استعارة الشفوف 
نما صنع المترجم األول ىذه . لإلسفار واإلظيار واإلبانة والكشف وألفاظ أخرى وا 

والمفظ األجنبي فيو سابق صيغي يدل عمى ، االستعارة ألنو كان يريد ترجمة حرفية
ذلك وينقل ، فكان الشفوف يفيد "الظيور من خالل"العبور ومعنى المفظ الحرفي 

والحال أن الترجمة ال ينبغي أن تنقل خيال النصوص . خيال المغة األجنبية
نما ينبغي أن تنقل النصوص األصمية إلى خيال المغة المترجم إلييا . األصمية، وا 
 في بعض األحيان تكون الترجمة عن المغة األجنبية موردة عمى العربية 

من ذلك قوليم في الصحافة بأنواعيا في كل الدول . عناصر فاقدة لممنطقية
ماذا يظل ". التصريحات غير المسؤولة أو المواقف غير المسؤولة"العربية 

السفيو غير الرشيد . لمعربية من منطقية ولفظ السؤال يتحول إلى معنى الرشد
يشبو ىذا المثال مثال آخر ! عبارة تتحول بصورة غير رشيدة إلى غير المسؤول
حرمان كل أعضاء الحزب "ىو استعمال التفعيل عوضا عن التفعل في مثل 

ومن ذلك أيضا ترجمة . والمقصود الترشح أو ترشيح نفسو" الفالني من الترشيح
التظاىر "ومثيمتيا اإلنجميزية في مثل قول الصحافة العربية " كونطر"الفرنسية 

تقميدا : شتى"ومنو أيضا تقديم ". ضدا عمى"والصواب " ضد الحممة القمعية
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، والمصيبة "في شتى مجاالت الحياة"لمعبارة الفرنسية واإلنجميزية في مثل 
.  أو ما في معناىا" مدجنة"، عوضا عن "مزرعة دواجن"العظمى في قوليم 

وفي ذلك كمو وقديما ترجم بعض التراجمة نصوصا من اليونانية بخيال 
اليونانيين كالحال في بعض ترجمات كتاب الشعر، فمم تف الترجمة بالغرض، 

ولعل أقرب مثال أشد إبانة . حتى جاء ابن رشد فوضح الغامض مما ترجم
لألمر مما تقدم كممة التنمية التي جعمت عوضا في العربية الصحفية عن 

developpement تنقل الخيال االقتصادي وتفقد العربية " التنمية"، فإن
منطقيتيا الداللية، إذ ترى في كل إنتاج إضافة تنمى وتكبر وتعظم البمد المنمى، 

لكنيا في العربية شيء زائد ال حاجة إليو؛ ألن في العربية لفظ التطوير الذي 
ينقل خياال أدق وأفضل، ولو كانت أحكام الفرنسية تساعد عمى اشتقاق مثمو من 

  . الستغنت عن الدفمبمانevoluerفعل 
في . ىناك سبب آخر متصل بالترجمة عن المغة األجنبية ىو الكسل المغوي

. عوضا عن سولد" رصيد"العربية المعاصرة التي ىي العربية الصحفية نجد كممة 
كيف؟ ال يكمف الصحفي نفسو مراجعة . ىذا من الكسل المغوي". أرصدة"ونجد جمعو 

والستغنى عن اختراع كممة الرصيد " الحسب"لو فعل لوجد . أصول المغة ومعجماتيا
أو عن اتباع من اخترعيا لنقل الخيال األجنبي وما فيو من قضاء عمى اليوية الداللية 

كيف ألمة تعجز عن امتالك خيال خاص بيا في لغتيا يكون . والمنطقية لمعربية
جوىرا ليا وتتخرب منطقيتيا بالترجمة الفاسدة الداللية المنطقية والتركيبية أن تطمح 
إلى امتالك ما فوق ذلك؟ ولو راجع مخترع الرصيد لوجد أن فعيل في رصيد بمعنى 

. مفعول، فالرصيد صفة وىو المرصود، وفعيل إن كان صفة ال يجمع عمى أفعمة
وجمع ىذا الوزن سماعي فوحيد تجمع عمى وحدان وبعير عمى بعران وقتيل عمى قتمى 

.  وجميل عمى جمل ككتب، لكن المؤكد أن فعيل المشتقة ال تجمع عمى أفعمة
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، "الفروة"، و"الحزمة"، و"يمتفون عمى الشيء"، و"يتحسبون"ومن ىذا أيضا 
" يستعدون، يحتاطون"األولى إنما اخترعيا الذي يجيل الفعمين ". تفعيل القانون"و

وغيرىما، وأما الثالثة " يتجنبون، يتفادون"وغيرىما، وأما الثانية فاخترعيا من يجيل 
فاخترعيا من يجيل أن في العربية لفظ الزمرة وما شابييا في المعنى، وأما الرابعة 

فاستعمميا في معنى جمدة الرأس البشري وشعره من يجيل أن ذلك يسمى الجمة، وأما 
وىي ترجمة لخيال " ميز اون اوفر"الخامسة فميست إال ترجمة لقوليم في الفرنسية 

ومعنى ومنطق ال حاجة إليو في العربية؛ ألن في ىذه المغة كثيرا من األلفاظ التي 
تدل عمى المعنى الفرنسي وال تدخل عمييا الغموض والالمنطقية البارز حين نفكر في 
معنى التفعيل بمعنى التحويل إلى فعل بالمعنى النحوي أو بمعنى صيغة التفعيل في 

. مقابل التفعل

أضف إلى ذلك أن بعض ىذا من حاالت الترجمة الناقمة لخيال المغة 
األجنبية بدون عذر وال موجب إلى المغة الصحفية، وأن بعضيا اآلخر من حاالت 

. الكسل الذي يكره الصحفي في مراجعة كتب المغة كشأن الصحفي الفرنسي مثال
بالخيال الممتصق بو، والتحسب ترجمة لمتركيب " كونطورني"االلتفاف ترجمة لفعل 

، ولو مثيل في المغات األوروبية األخرى، والباقي ترجمة "براندر اون كونط"الفرنسي 
بغير تعقل ألن فيو طردا أللفاظ عربية تدل عمى تمك المعانى بخيال عربي أصيل، 

. وغير مخرب لمعالقات الداللية البالغية بين ألفاظ العربية

إن قيام الدارجة . العامل الثاني في وضع ىوية المغة الصحفية المغة الدارجة
ىذا ". ديكموسي"بجنب العربية الصحفية يجعل ىذه اآلخرة في وضع ازدواجى 

فمن جية تطرد . الوضع يفرض عمى المغات الواقعة في حدوده ردود فعل متناقضة
المغة المكتوبة من معجميا كل كممة شديدة االنتماء إلى المغة الشفوية أو المغة 

ومن جية أخرى تخضع المغة المكتوبة إلى شروط الفيم المشاعة . األخرى القريبة
.  بينيا وبين المغة القريبة
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الدارجة العربية ىي لغة قريبة من العربية الفصحى والعربية المعاصرة 
بمعنى نيض تنتمي إلى الدارجة " ناض، ينوض"يالحظ مثال أن كممة . الصحفية

المغربية العربية، ولذلك فإنيا تطرد من العربية الصحفية والفصحى في المغرب، 
بالرغم من أنيا كممة عربية صميمة، ولكنيا قد ال تطرد من العربية المعاصرة بقمم 

ىذا . كاتب مشرقي ألنيا عنده كممة قحة من العربية، وألنيا ليست جزءا من دارجتو
من جية الطرد أما من جية التأثر فإن المغة المكتوبة كالعربية الصحفية ال 

تستطيع أن تخرج عن العالم المفاىيمي الداللي لمدارجة، وال تستطيع أن تجاوز 
دليل ذلك أن المستعمل من المعجم العربي . المشاع بينيما عند العجز عن الطرد
 في المائة في أحسن األحوال من المعجم 10في العربية الصحفية ال يكاد يجاوز 
لماذا؟ ألن الكاتب بالعربية الصحفية يعنيو . العربي المنتمي إلى العربية الفصحى

بالدرجة األولى فيم القارئ، والقارئ غاطس إلى أذنيو في الدارجة العربية، فمذلك 
ترى الصحفي ال يختار إال الكممات التي ليا أعظم شيوع، وىي األلفاظ العربية 

القائمة في الدارجة العربية، بل إنو يعّرب التراكيب الدارجية أحيانا جيال بالصواب 
وقوليم " لوحده"أو تقربا من الدارجة طمبا لموضوح، ومثال ذلك قول الصحفيين 

ومحاسبة "، بحيث ينقمب المعنى انقالبا كميا في مثل"يتضرج"عوضا عن " يتمطخ"
كاتب ىذه العبارة من الصحفيين ال يعمم أنو ". كل من تمطخت يده بدماء شبابنا

.  بعبارتو يذم الشباب ويذم دماءىم ألن ما يمطخ اليد ىو األوساخ

التي ينقمونيا إلى العربية بالصورة الثابتة التي ال " أبو مازن"ومنو أيضا 
في " كمية"تتغير بأحوال اإلعراب، والمصيبة الكارثة ىي في نقل التركيب الدارجى 

" أية دولة متقدمة"، ومنو أيضا استعمال "والغوص كمية في قضايا األمة"مثل 
، والعكس، واستعمال األعقاب جمعا "إذ"في مكان " حيث"و" باقي المدن السورية"و

، "يجب"في مكان " يمزم"، واستعمال "ال"في مكان " ليس"، واستعمال "عقب"لمظرف 
وكل ذلك في األمثمة التالية المنقولة عن أرقى الصحف واإلذاعات والمحطات 
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، والعقب ال يصح أن يكون جمعا لمظرف "في أعقاب الثورة المصرية: "المرئية
ال "و" يمزم رفضيا"، و"عمى كل عضو وليس كل األعضاء: "المثال اآلخر". عقب"

إلخ " في شتى مجاالت الحياة"، و"حيث إن أحكام القضاء.. جدوى من ىذه الطعون
. إلخ

 ومن ذلك أيضًا إخضاع العربية الفصحى ألصول تركيب الدارجة العربية 
إذن ىناك طرد لمكممات الدارجة القحة التي ". مع ىكذا ظروف"الشرقية في مثل 

ليا عوض مشيور في الناس وقائم في العربية، وىناك بجنب ذلك وقوف عند 
يدل عمى ذلك أيضا أنك . الكممات المشاعة بين العربية الصحفية والعربية الدارجة

تستطيع بسيولة ترجمة العربية الصحفية إلى الدارجة العربية مع جيد خاص في 
ترجمة األساليب المستوردة من المغات األوروبية اإلنجميزية والفرنسية خصوصا، 
كما كنت من قبل ال تجد عسرا في ترجمة العربية الصحفية إلى إحدى المغتين 

المذكورتين، مع جيد خاص في ترجمة األساليب والخياالت الدارجية المتسربة إلى 
.  العربية الصحفية

أضف إلى ىذا ما أشرنا إليو في مكان آخر من ىذه المقالة أال وىو الكسل 
كيف؟ إذا كنا ننسب كما سنفعل في فقرة مقبمة كسل . المغوي عند الصحفي

الصحفي إلى غمبة السماع عمى بعض األبواب المغوية النحوية، فإن ذلك الكسل ال 
موجب وال مجيز لو في بعض األلفاظ التي يخترعيا اختراعا، بسبب كسمو عن 

أتذكر في ىذا . مراجعة األصول المغوية كنظيره الفرنسي أو اإلنجميزي أو غيرىما
ال وجود لمجثامين في أي . الخصوص كممة جثمان وجمعيا الصحفي عمى جثامين

كل ما في األمر أن مخترعي . نص عربي قديم أو من أوائل وأواسط القرن العشرين
ىذا الجمع ال يعممون، وال يريدون أن يعمموا أن جثة الميت تدعى في العربية 

لقد اتجو ظنيم تأثرا بالدارجة إلى أن الجنازة ىي . بالجنازة وجمعيا جنازات
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االحتفال الذي يقام لتوديع اليالك، فبحثوا عن الجثمان والجثامين، وغاب عنيم أن 
الجنازة في العربية ىي جثة الميت نفسيا، أي ما يدعونو بالجثمان الذي ليس إال 
مصدرا من جثم يجثم، واإلشارة بو إلى غياب الحركة ال إلى الجثة الميتة نفسيا 

مثل ىذا يقال عن الَفَعال بفتح الفاء والعين، الذي ىو الكرم . التي اسميا الجنازة
والجود، فكيف نفسر بغير الكسل اختراع كممة الفعاليات لوصف المشاركين في 

.  اجتماع أو حفل أو نشاط اجتماعي أو سياسي

؛ فيل يعقل أن تكون العربية عدمت كممة تدل "التمفيات"ومثل ىذا يقال عن 
عمى ما يضيع من توافو في مظاىرة أو مشاجرة؟ لكن الصحفي المتعجل الذي ال 

 الفرنسية ومثيمتيا اإلنجميزية pertesيراجع األصول كما ذكرنا نظر إلى كممة برت 
ومثل ىذا تركيب الدول األعظم . وجاء بيذا المخموق المغوي الشنيع التمفيات

يقصدون . الشائعة بين الصحفيين عند الحديث عن الدول العظميات كالذكريات
الدول التي بمغت الرتبة األولى في العظمة، ويجعمونيا متعددة، وال يخفى ما في 

لذلك . ذلك من انحراف منطقي، فإن األول في الرتبة ىو عمى الدوام واحد
فالصواب المنطقي والمفظي ىو العظميات، ألن العظمة يشترك فييا أما الرتبة 

.  األولى فال
من ذلك أيضا أي من األخطاء المنطقية استعمال كممة الشييد ترجمة 

الصحفي الذى أدخل الشيادة في معمعة السياسة يجيل أن الشييد كممة . لمارتير
إن الشييد ىو الذى يشيد لربو بالممك واأللوىية والربوبية، وىي . ذات لب خاص

صفات ال تنطبق عمى القتيل في حرب فيتنام أو أنغوال الذي ىمك شاىدا، لما ىو 
شاىد لو مما ال نعمم منو إال كراىيتو لالستعمار، فيكون ىمك شاىدا عمى 

  .االستعمار األجنبى بالظمم
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: وتتعدد األمثمة عن األخطاء المنطقية، ونكتفي ىنا بإضافة مثالين؛ األول
أعطيتو "وعميو فمعنى . مجاناط وىو من المجون أي ىو صيغة فعال من ماجن"

ىو أنني أعطيتو وأنا في حال مجون، ثم نقميا الجاىل األول بالمفظ " مجانا
أعطيتو : والحقيقة أن الكممة المناسبة ىي". أعطيتو بغير مقابل منو"المناسب إلى 

، "مجان"جودا أو سخاء، فمما جيل ذلك اخترع المخترع الجاىل بالعربية كممة 
مجان دليل عمى . طيب. وألقاىا عمى المعنى وفرضيا بوسائل اإلعالم العربية

ىناك دليل جديد . غياب المنطقية في التسميات العربية الصحفية لكنو دليل قديم
ىو االستمزاج الذي نقل من معناه المنطقي الذي ىو طمب المزج، إلى االستطالع 
واالطالع واإلطالل واالكتشاف والمعرفة، والغالب أنو ترجمة ساقطة لكممة أجنبية 

ما العالقة . بروسبكتى: أقربيا في ظني إن كانت من الفرنسية ىو الفعل الفرنسي
إذن ال رابط يربط المفظ بالمعنى في تمك . بين جذر المزج واالطالع؟ ال عالقة
والغريب أن الصحفيين واإلعالميين العرب . التسمية الشائعة في المغة اإلعالمية

يراجعون دروسيم في الفرنسية واإلنجميزية إن كانوا يعممون في وسائل إعالمية 
تستعمل تمك المغات، ويظير ذلك في ما يكتبون أو إن استجوبيم مستجوب، 

والسياسيون مثميم في ذلك ولكنيم ال يراجعون دروسيم في العربية، ويمجأون إلى 
.  االختراع المفظي كما بينا ىنا، ويقذف بيم ذلك أحيانا إلى الالمنطقية

ال ينقضي عدد األمثمة عن الالمنطقية في العبارات الصحفية، فمنضف 
ال يصح ". جمسنا كالنا أو أجمعين"عوضا عن " جمسنا سويا"األول قوليم : مثالين

جمسنا جموسا "أن يعد ذلك التعبير من باب نائب المفعول المطمق أي بمعنى 
الحاصل أن . ، فذلك ليس مقصودا لمن يقصد أنو جالس واحدا أو جماعة"سويا

السوي والسواء بمعناه يضيع وتصبح العربية مستعممة لمفظ ذي معنى في مكان 
نتيجة اليوم ىي "المثال الثاني قوليم . آخر، وذلك باب ضياع المنطقية في المغة



 275 

، أين مظير ضياع المنطقية في ىذا المثال؟ "ىذا اليوم"ويقصدون " كذا وكذا
العربية المعاصرة . ضياعيا في تحول مقدار من الزمان إلى اسم إشارة إلى الزمان

نما ىو قميل من  التي أصميا المغة الصحفية ال تنتيي أمثمة المنطقيتيا عند ىذا، وا 
. كثير

نتيجة ىذا فقر المغة الصحفية ألنيا واقفة عند معجم الدارجة أي عند المشاع 
بين الدارجة والفصحى المذين ىما مصدراىا، باإلضافة إلى المغة األجنبية في باب 

لى األخطاء المنطقية معجم الدوارج العربية وكل الدوارج التي لم يكتب . التخييل، وا 
ليا المرور بامتحان الكتابة والثقافة العالمة كاألمازيغية فقير ال يتعدى مائتين أو 
ثالثمائة من الكممات، وال اعتبار ىنا بمعجمات الدوارج العربية، وبمثل بمعجم 

األمازيغية الضخم الذي فبركو أحمد شفيق بالمغرب، فإنو نظر في معجم العربية 
خصوصا وفي معجم الفرنسية بعده، واشتق وصنع ألفاظا مقابمة لنظائرىا العربية 

ويشيد بذلك عمماء األمازيغية . مما ال أصل لو في الممارسات المغوية األمازيغية
ومنيم األستاذ وسكوم األستاذ والعميد والمتخصص في المغويات األمازيغية والعامة 

الدارجة العربية طيمة تاريخيا الطويل كانت تقتبس من العربية ". مذاكرة خاصة"
ككل الميجات األخرى - ألسباب ال داعي لإلطالة بيا ىنا- المغة الغنية بالمعاني 

كانت . المقتبسة منيا من األمازيغية في الغرب العربي، إلى ليجات الشرق العربي
كل الميجات الدارجة المرتبطة بالعربية تقتبس منيا وما زالت تقتبس، ولكنيا في 
معمعة التفاعل بين المغات والميجات صار ليا دور كما قدمنا في وضع حدود 

.  العربية الصحفية المستعممة
أو ىكذا يوحي شكمو "لننظر إلى ىذه الجممة الصحفية المقتطعة من خبر 

ىل في . ولنقف عند كممتي الشكل والغالف" الوقور المغمف بميابة لحية كثة
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العربية الصحفية ما يعوض بو ىذان المفظان بحيث يكون العوض خاصا 
باإلنسان؟ الشكل يقال عن العمارة وعن الكتاب وعن الشجرة وعن أمور كثيرة وذلك 

سمتو أو ىيئتو أو سحنتو أو ىامتو "قد يقول قائل . ما يتنافي مع الدقة في الكالم
، ولكن الشكل أقرب إلى الدارجة وُأدخل فييا، ولو نظرنا في كتب "أو جرمو

المعانى ككتب الثعالبى والربعى وابن سيده لوجدنا لما يخص ىيئة اإلنسان ما ىو 
لماذا لم يقل المدثر أو المسجف؟ . لنترك الشكل ولننتقل إلى الغالف. أدق من ىذا

ىو طغيان يمميو قانون االزدواج . لمسبب نفسو أال وىو طغيان العربية الدارجة
.  المغوي وال يتحرر من آثاره إال الفطن النبيو

جسم اإلنسان واأللفاظ الدالة عمى : لنضرب مثال آخر أىدى مما سبق
أجزائو، فيل تجد صحفيا يحفظ تمك األلفاظ ليصف بيا حادثة يخبر عنيا؟ الجواب 

واضح؛ إن الدارجة لغة أو ليجة أو وسيمة تعبير تكتفي بالمجمل والعام من 
إنما تنتقل وسيمة الكالم إلى الدقة بعد . األلفاظ، وىذا أمر عام لكل المغات الدارجة

لسان العرب كتاب . أن تتحول فعال إلى لغة تجمع ما تفرق عمى ألسنة األفراد
يضم اآلالف من األلفاظ التي كانت متفرقة ثم اجتمعت في المغة العربية ممثمة في 

لو كان الصحفي العربى يرجع إلى المغة العربية لما وجب أن . تاريخيا الثقافي
ما الحل؟ ىل نوجب عمى الصحفي أن : لكن قد يقال. نصف ىنا معجمو بالفقر

يكتب بكل دقائق التعبير والمعجم العربي؟ والجواب أن الصحفي العربي بمعنى 
الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة كسول ال يكاد يراجع مرة واحدة المعجم 

.  العربي أو مختصرا لمنحو العربي

ىذه أولى، والثانية أن الصحافة العالمية، ونخص بالذكر ىنا الصحافة 
الفرنسية، تقدم نماذج لمكتابة تدل عمى أن كاتبيا لم يأُل جيدا في الكتابة بالدقائق 
األسموبية والمعجمية المطموبة، والسبب ىو إرادة الوضوح، والفرنسيون معروفون 
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ومن البين أن ىذين الصفتين ال تكتسبان . بأنيم يصفون لغتيم بالمنطقية والوضوح
لمغة إال إن قامت الكتابة فييا عمى الدقة المعجمية والنحوية، أي وضوح ومنطقية 
في كالم مكتوب عن الجسد البشري، وال فرق فيو بين أسماء أجزاء ذلك الجسد، 

كيف تتحقق المنطقية والعبارة كميا جمل تشبييية يستعاض بيا عن األلفاظ المفردة 
المجيولة لمصحفي وألفاظ عامة مجممة وليست تفصيمية تعيينية؟ إذن المغة العربية 
الصحفية فقيرة، وىي لذلك غير واضحة وال منطقية، بل إنيا أحيانا تصل إلى قمة 

يقصد ". ما زالت القضية الفمسطينية تراوح مكانيا"ولنضرب لذلك بالمثال . التناقض
الصحفي أنيا تالزم مكانيا، ولكنو في المغة الغامضة يمضى إلى فعل ال صمة لو 

أضف إلى . إلى فعل معناه يدل عمى نقيض المالزمة، بالمالزمة والثبوت المكاني
قرر فالن تخميو : "ذلك في الالمنطقية العبارة المشيورة التي ألقاىا سياسي مصرى

، فيل قرر التخمي مطمقا أم ىل قرر نوعا من "عن منصب رئاسة الجميورية
التخمي؟ لو قرر تخميو كما جاء في التصريح لما كان مقررا مطمق التخمي، والحال 

.  أن السياسي المصرح بيذا يقصد التخمي المطمق ال تخميا مقيدا
لقد ضربت ىنا المثال بمغة سياسي، وما ذلك إال ألن لغَتي السياسي 

والصحفي شقيقتان متشابيتان تجرى عمييما أحكام متقاربة، ويقترب من ذلك أيضا 
فيذا من األخطاء المنطقية أيضا ألن الرئاسة " المستشفى الرئيس"قول الصحفيين 

ال تكون إال لعاقل، أما غياب التفصيل والتعيين في العربية الصحفية، فميجرب أحد 
أن ينقل إلى العربية الصحفية مقالة من مقاالت كتّاب الفيغارو الفرنسية، فسيجد أن 

األلفاظ التي يستعمميا الكاتب الفرنسي أكثر بمرتين أو أكثر من ألفاظ الصحفي 
أما إن مضينا إلى المجالت المتخصصة مثل لوموند ديبموماتيك فسنجد . العربى



 278 

أن المترجمين يحتالون بالعبارات والمركبات لترجمة ألفاظ مفردة في الفرنسية 
.  المستعممة في تمك الصحف

إذن ال ينبغى أن نعمل ونبرر فقر المعجم العربي الصحفي بضرورة التواصل 
العمة . مع القراء الذين ال يعرفون من العربية إال المشاع بينيا وبين دوارجيم

الحقيقية في الصحفيين وعمميم بالعربية وقدرتيم عمى بذل الجيد كالصحفي 
. األجنبي الذي ال يفتأ ينظر في معجم ونحو المغة التي ينظم بيا مقاالتو ومعانيو
ولو اكتفي الصحفيون الفرنسيون باأللفاظ الشائعة بين العامة لما كان لمفرنسية 

وثقافتيا ىذا الذيوع، فالمغة ومعجميا ىما حممة الثقافة والعمم والمدنية والنور، فإن 
كان الحامل فقيرا دب الفقر إلى كل شيء وتسرب إلى النفوس والبمد، وتقرر فييا 

ولعل أجمل ما اختم بو ىذه الفقرة عن كسل بعض . االنحدار في كل المجاالت
كتب " ط ع"الصحفيين أن بعضيم ممن يكتب يوميا في الشرق األوسط واسمو 

مقاال بمغ فيو إعراضو عن مراجعة معارفو النحوية أنو تحدث في مقالو اليومي عن 
الشبان والشياب، ونسي أن العربية ال تعرف إال الشيب وال تعرف جمع الشياب وال 
تقيسو عمى الكتاب والحكام إلخ، وأن الجموع فييا سماعية ككل المغات، فالفرنسية 

نما ىو . ليس فييا مصدر قياسي وكل مصادرىا سماعية وليس ذلك لعيب فيو وا 
وىذا ما ال تفعمو من أمم األرض أمة . توىم تسييل التواصل بتيشيم ظير العربية

. صحفيييم، إال العرب

إن الفقر ال ينحصر في األلفاظ، ولكنو في إغفال األوضاع النحوية أيضا، 
فإما : "التي نجدىا في القرآن المجيد" إما يفعمن فافعل"ويكفي أن نشير إلى صيغة 
وال تقولن لشيء إني فاعل : "وأيضا الصيغة األخرى.." ترين من البشر أحدا فقولي

لى إمحاء ما يجزم ". ذلك غدا ذا في التعابير الصحفية، وا  لى الخمط بين إن وا  وا 
لى مثل استعمال ليس في مكان ال العاطفة كقول الصحفيين من ، فعمين فييا وا 

لى مثل ، "يفعل ىذا ال ىذا"عوضا عن " يفعل ىذا وليس ىذا"الخميج إلى المحيط  وا 
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، وىم في ذلك ينسون أن "اعتقاالت عشوائية أو قصف عشوائي"قول الصحفيين 
بفتح العين من عشا يعشو َعشاء " قصف َعشائي واعتقال َعشائي"الصواب ىو 

كغدا يغدو َغدوا وَغداء، وينسون أن عشواء مؤنث أعشى وىي مجاز في العمياء 
حقيقة في الذي ال يرى إال الظالم، ومنو عشا يعشو إذا مشى في الظالم؛ 

. فالصواب عمى ذلك ما اضطررنا إلى االطالة بو ىنا إلخ

ويالحظ أن األمثمة األولى مما ذكرنا ىنا كميا أوضاع ذات دالالت تعوض 
وال ننسى ىينا الجموع التي تتجنب في العربية . في المغة الصحفية بجمل مفسرة

أي . الصحفية ألنيا سماعية وكثيرة أو تعوض بجمع المذكر والمؤنث السالمين
الصحفيين يعمم جمع جميل أو بديع؟ وراكب ومالك وساكن وممك؟ ليس فييم من 
. يراجع ليعمم انو السكن والركب والركوب والمموك وأن الممك جمعو أمالك ال مموك
وأييم يستطيع أن يقيس أسماء المرة والييئة وأن يستحضر أبنية المصادر وأحكام 

وصيغة التعجب ألم تعوض في المغة الصحفية بصيغة . المقصور والممدود؟ القميل
تراه " ما أعمل ىذه الحكومة لمصالح العام"التكثير وعوضا عن أن يقول الصحفي 

والحقيقة أن نحو العربية وصرفيا ". كم تعمل ىذه الحكومة لمصالح العام: "يقول
يحتاجان إلى اجتياد جدي إن لم نقل إلى إصالح، فإن كثرة األحوال السماعية 
تقف حجر عثرة في وجو الصحفي، وىو إن حفظيا فإنو ال يستطيع أن يقيس 

، فإنك ال تستطيع "طعنة نجالء أو قولة نجالء"في " نجالء"انظر مثال إلى . عمييا
إن كانت كثيرة " امرأة خرجاء: "فال تقول" كتباء وال خرجاء: "أن تقيس عمييا

".  فالن ذو يد كتباء: "الخروج، وال تقول

إن الواجب ىو فك ىذه العقدة وتحويل ىذه الصيغ إلى صيغ قياسية، وستفوز 
العربية حينئذ بمساحة داللية كبيرة وسيسيل عمى الصحفي حينئذ إغناء لغتو 

ال معنى ألن يشتق من الحسن حسناء وأن ال يشتق من القبح قبحاء، . وصياغاتو
والحال أن قبحاء لم تسمع وحسناء ال يقاس عمييا وال معنى ألن نسمع سكران في 
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العربية ونحرم قياس ضحكان وسمعان عمييا، وال معنى ألن يكون في النحو أبواب 
ىذا كمو ينفر الصحفي ويدفعو دفعا إلى . ال غاية ليا إال إحصاء السماعي وحفظو

.  الوقوع في التأثر الضرورى بالدارجة والمغة األجنبية

وال ننَس في ىذا الخصوص أن التأثر ينحصر في األوضاع المعجمية، أما 
ما يصح أن يعد غنى في الدارجة العربية من الناحية النحوية فال ينقل إلى العربية 

ال يمكن مثال أن ينقل الصحفي إلى . الصحفية بسبب الحواجز الصرفية النحوية
العربية الصحفية صيغة الفعل االعتقادي الموجودة في الدارجة المغربية، ولكنو 

، الدارجة التي ىي الصيغة "نجى"في مكان " يمكن أن آتي"يعوضيا بصيغة 
". تنجى"االعتقادية المقابمة لمصيغة االخبارية مثل 

حاصل األمر أن عامل المغة األجنبية وخياليا، باإلضافة إلى الكسل المغوي 
عند الصحفيين، مضروبا في الكسل المغوي عند القراء واستشراء عقيدة الوقوف 

كل ذلك يمثل ، عند مستوى القراء الفكرية، ثم عامل المغة العربية الدارجة وآثارىا
ال بد من إصالح . فمكين تدور فييما المغة العربية في صمتيا بوسائل اإلعالم

العقميات السائدة والُمسيِّرة لوسائل اإلعالم، وال بد من تعميم الصحفيين في وسائل 
اإلعالم كميا عقيدة احترام العربية كما يحترم الصحفي اإلنجميزى أو الفرنسي 

ال . اإلنجميزية والفرنسية، بالعكوف الدائم عمى مراجعة نحوىا ومعجميا ونطقيا
يفوتنا الحديث عن النطق في ىذه المقالة؛ متى يتعمم اإلعالميون في وسائل 

اإلعالم المرئية والمسموعة أن لمعربية قواعد نطق مسجمة محفوظة، وأن مراعاتيا 
جزء من عمم العربية؟ ىل يتصور أن ينطق إعالمي فرنسي الفرنسية في وسائل 

اإلعالم دائسا وميشما تحت لسانو قواعد نطق الفرنسية؟ ما الحاصل اآلن؟ 
الشرقي ينطق العربية في وسائل اإلعالم عامال بقواعد نطق الدارجة الشرقية، 

. في األردن ومصر والشام عمى الخصوص، ولكن المصيبة في الشرق أىون
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والمصيبة العظمى في دول الشمال األفريقي حيث تتقارب القواعد النطقية بين 
. الدارجة العربية واألمازيغية، فتنقمب دمارا عمى نطق متاخمة إلخواننا العجم

. قواعد نطق العربية في وسائل اإلعالم بحث آخر
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: مواقع كهروبية لها اتصال بالمقابسة السابقة

 واقع العربية في وسائل اإلعالم لفيمي ىويدي- 

www.isesco.org.ma 

وسائل اإلعالم في المغة العربية - 
Manssora.yoo7.com 

العربية المرئية - 
www.almaktabah.net 

وسائل اإلعالم العربية - 
www.aljarida.it 

دليل الصحافة العربية - 
www.arab2.com 

الصحافة حارسة المغة العربية  - 
www.ahewar.org 

واقع المغة العربية في أجيزة اإلعالم - 
www.isesco.org.ma 

العالقة بين اإلعالم والمغة العربية - 
www.aawsat.com 

لغة الصحافة - 
v.3bir.com 

المغة العربية في الصحافة المكتوبة - 
www.csla.dz 

http://www.isesco.org.ma/
http://www.almaktabah.net/
http://www.aljarida.it/
http://www.arab2.com/
http://www.ahewar.org/
http://www.isesco.org.ma/
http://www.aawsat.com/
http://www.csla.dz/
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المغة العربية الفصحى في وسائل اإلعالم - 
Abdekamel.maktoobblog/com 

الخطاب الصحفي - 
www.naja7net.com 

المغة العربية في الصحافة المكتوبة بالجزائر - 
www.veecos.net 

عالقة المغة العربية باإلعالم، مؤتمر مجمع المغة العربية - 
www.yoom7/com 

المغة العربية في وسائل اإلعالم - 
www.islamweb.net 

مجمع القاىرة ، توحيد المصطمحات في اإلعالم- 
www.thermdianote.com 

لغة اإلعالم وآثارىا في تحقيق التنمية - 
www.aklam.net 

إشكالية المغة العربية في الصحافة الجزائرية - 
www.sawt-alahrar/org 

وسائل اإلعالم وواقع المغة العربية - 
www.islamweb.net 

محاصرة العربية في قنوات التمفزيون المغربي لعادل الزبيري - 
Adelzobayri.canalblog.net 

http://www.naja7net.com/
http://www.veecos.net/
http://www.yoom7/com
http://www.islamweb.net/
http://www.thermdianote.com/
http://www.aklam.net/
http://www.sawt-alahrar/org
http://www.islamweb.net/
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مقالة لمحمد العربي المساري مخيبة لألمل . المعركة المغوية في المغرب- 
المعقود عميو وعمى حزبو المتظاىر بالمنافحة عن العربية في وجو 

انزلق في المقال من مقاومة حزب الفرنكوفونية إلى . الفرنكوفونية في المغرب
الترحيب باألمازيغوفونية وحزبيا، واالدعاء بكونيا تعين العربية وال تمثل 

  .www.Aawsat.com . حصارًا جديدًا ليا
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التعليقات والمناقشات 

جامعة اإلسراء / حامد صادق قنيبي. د- 

رأى أن الخالص من البمبمة التي تحدثيا الصحافة والتدفق المغوي العشوائي 
ىو تفعيل ىيمنة مجامع المغة العربية ومكتب تنسيق التعريب في توحيد وتنميط 

. األلفاظ
جامعة العموم اإلسالمية / عودة أبو عودة. د. أ- 

ىل يمكن أن نحمل كثيرًا من األلفاظ التي تغيَّرت داللتيا عمى التطور : تساءل
. الداللي الذي يمكن أن يطرأ عمى الكممة من خالل االستعمال واختالف البيئة

جامعة آل البيت / زيد القرالَّة. د- 

ىناك جوانب في تيسير المغة : دعا إلى االىتمام بقضية تيسير المغة، ويقول
يجب أن نقف عمييا وال نخجل بيا، وىذا بدوره ينعكس عمى التعميم في المدارس 

التي تضع المغة في " قل وال تقل"والجامعات، كما أننا كثيرًا ما نعاني من قضية 
. مأزق حقيقي

أستاذ جامعي متقاعد / عمر الساريسي. د- 

، ويخشى "قل وال تقل"فيم ما قالو الدكتور العموي عمى أنو يندرج تحت قاعدة 
من أننا لو تمسكنا بيذه القاعدة نكون قد ضيَّقنا واسعًا، والمغة ينبغي أن تتطور 
وتتسع وتنمو وتصل إلى آفاق شاسعة كل يوم؛ لذا ينبغي أن نفتح المجال أمام 

تطور المغة وتوسعيا وأمام النقل المجازي والمغوي، فربما تكتسب المغة ما ىو أروع 
. مما لدييا

الجزائر / جامعة بوضياف/ محمد دلوم. د- 
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اتفق مع ما ذكره الدكتور العموي من أن لغة الصحافة أحدثت تشوييًا بيِّنًا في 
: البنية التركيبية لمغة العربية، ومنو ما يعرف بتأخر عمدة الكالم مثال قوليم

يًا إلى مطار القاىرة فخامة الرئيس الجزائري" وىكذا، ..." نزل من الطائرة متوجِّ
من " الرجال الصامدون"وىذا منقول عن الترجمة الفرنسية، كما ُترجمت عبارة 

عمى سبيل التندر –ويقال في الجزائر " الرجال الواقفون"الفرنسية إلى العربية بـ
استوردت الجزائر باخرة من الكراسي، –والسخرية من سوء الترجمة في ىذه الجممة 

. حتى يجمس الرجال الواقفون: فقيل ِلَم؟ قيل

أحمد العموي . د. رد أ- 

نما (قل وال تقل)أكد الدكتور العموي أنو لم يقصد بانحدار لغة الصحافة  ، وا 
أشار إلى أن لغة الصحافة غير واعية وىي لغة فاقدة لممنطقية بناًء عمى لغة 
كاتبيا الذي ال يكمف نفسو عناء مراجعة لغتو، بل يتخرج من مدرسة الصحافة 

بينما لو . وعممو بالعربية قميل، فتجده يخترع لعباراتو كممات من الوعيو المغوي
نظرت في الصحافة الفرنسية تكاد ال تجد خطأ لغويًا واحدًا؛ ألن الصحفي الفرنسي 
يقضي وقتو في مراجعة عباراتو رغم أنو لغوي من الدرجة األولى، ومن ىنا يجب 

. أن يشترط في الصحفي أن يكون لغويًا أو متقنًا لمغة العربية

وفي سياق ردِّه عمى المطالبة بتيسير المغة، يرى أن التيسير أغموطة نشأت 
م وجمع لو طائفة من المغويين 1932منذ أن عقد مجمع القاىرة مؤتمره سنة 

مطالبين بتيسير تعميم المغة العربية، بينما ال نسمع شيئًا عن تيسير الرياضيات أو 
الفيزياء، ولماذا ال ينادون بتيسير الفرنسية مثاًل، ونحو الفرنسية أصعب بكثير من 

نحو سيبويو، ولكن الفرنسيين يقرؤون نحوىم بتمعن ويجيدونو؛ ألنيم يعتزون 
. بمغتيم


