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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
تمهـيـد
يشيد عالم االتصال (اإلعالم) تمدداً واسعاً ،أُفُِقَّياً وعمودياً ،وتأثي اًر ُمتَ ازيِ َداً َعمَى
الناس ،بحيث أصبح ُىو المؤثر األول في حياتيم ،ب ْل والمرجعية الثَّ ِ
َّ
قافيَّة،
َ
َْ َ َ
واالجتماعية لكثير من َّ
الناس.
كان ال ُب َّد من وجود دراسة تعنى بدور وسائل اإلعالم في التوعية
من ُىنا َ
المغوية ونشرىا.
الحديثَة َق ْد جعمت لغات
و ِمن المالحظ أن ثورة اإلنترنت ،ووسائل االتصال َ
وعة من التَّ َحِديات أكثرىا خطورة
العالم كميا – باستثناء الُّ َ
مغة اإلنجميزية -تواجو َم ْج ُم َ
مغة األولى ،واألقوى في
َّما االنقراض ،فعمينا االعتراف أن الُّ َ
االضمحالل ،والتواريَ ،ورب َ
عالم اإلنترنت ِى َي اإلنجميزية.
الع َربية تواجو التَّ َحِديات نفسيا ،إضافة إلى شيوع استخدام العاميات،
َوالُّ َ
مغة َ
وانتشار استعمال الحرف الالتيني أو ما يعرف بأسموب "العربيزي" بدل العربي في
ِ
ِ
َّما يمتد األمر إلى اْل َحياة العادية.
الك َ
تابة من خالل وسائل :اإلنترنت ،والخموياتَ ،ورب َ
تتمثل ُم ْش ِكمَة الدراسة في الكشف عن دور وسائل اإلعالم في التوعية المغوية
الع َربيةَ ،و َج َعمَيَا أكثر
ونشرىا ،والعمل َعمَى تَ ْقِديم َم ْشروع بديل َي ْع َمل َعمَى تقوية الُّ َ
مغة َ
جاذبية في وسائل اإلعالم.
وستنطمق َىِذ ِه الدراسة من تَ ْعريف وسائل اإلعالم بأنيا أي وسيمة اتصال لَيَا
ُج ْميور َغ ْير ُمتَ َجانِس ،وتصل إلى عدد َكبِير من َّ
الناس ،من ِخالل رسالة مرسمة،
وقائم باإلتصال ،وعممية تفاعل من المتمقيين.
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أما التوعية المغوية فيقصد بِيَا اْل َع َمِميَّة االتصالية الَّتِي تعمل َعَمى إيصال رسالة
َّ
مغة األم (العربية) في حياتيم ،و َك ِ
ِلْم َن ِ
ذل َك تظير لَيُم مخاطر الذوبان
اس تبين أىمية الُّ َ
ََ
َ
مغة ،واعتماد غيرىا في ُم ْختَِمف
الثقافي الَِّذي يأخذ في أحد أشكالو التخمي َعن الُّ َ
ذل َك الجميور بمغتو ،ونشرىا بشتى اْلو ِ
ثم العمل عَمى إقناع ِ
سائل.
مناحي اْل َحياةَّ ،
َ
ُْ
َ
الع َربية ،وتقويتياَ ،و َج َعمَيَا
َّ
أما المشروع المقترح فسيتضمن كيفية نشر الُّ َ
مغة َ
الوْقت نفسوَ ،ك َما يتضمن اقتراحات
جاذبة لمقائمين َعَمى االتصال ،والمتمقيين في َ
يقة سمسة،
مغة بِ َ
ط ِر َ
الع َربيةَ ،و َميَ َارات الُّ َ
بتدعيم استعمال الُّ َ
مغة ،وبث ثقافة بناء ُ
الج ْمَمة َ
مغة الخشبية.
وسيمة َب ِعيداً عن التعقيدَ ،والُّ َ

العالقة بين اإلعالم والمغة
العالقَة َب ْي َن اإلعالم ،والمغة ال تَ ِسير بالضرورة في خطوط متوازية،
طبيعة َ
ذلك ألن اإلعالم ىو الطرف المتحكم أحياناً بالمغة ،ليذا ينعدم التكافؤ بينيما،

ولإلعالم مستويات لغوية لعمنا نممسيا يومياً في وسائل االتصال المختمفة؛ المرئية،

والمسموعة والمقروءة.

تبدو العالقة بين المغة العربية واإلعالم عالقة متالزمة ،فاإلعالم دون لغة
رصينة ،مبسطة ،ال يستقيم أمره  ،والمغة دون إعالم متطور ،ال يمكنيا أن تؤدي
رسالتيا في االنتشار وتعميم الذوق الراقي ،والمساىمة في توفير شروط النيوض
بالمجتمع ،نحو األفضل .وكما أن المغة ىي واحدة ،من األدوات الرئيسة ،لتبميغ
مكونات الحضارة ،واالىتداء بسبل التقدم ،وىي دعامة

أساسية لمعممية التربوية ،

والتعميمية إن ىي خضعت لقوالب مرنة في التعمم والتمقين نجد األمر

ذاتو بالنسبة

لإلعالم ،باعتباره مجموعة من اآلليات  ،والقنوات الناقمة لممعرفة ،ولمرسائل الحضارية،
شريطة أن يفيم دوره ووظائفو ،وتستوعب مكوناتو التقنية ،فيو رسالة ،ووسيمة.
وكالىما يعتمدان عمى المغة ،وىذه األخيرة تعتمد عمييما .ويمكن لإلعالم ،أن يرتقي
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بالمغة ،ويساىم في تطويرىا ،ويمكنو أيضاً أن يكون عنصر تأخر

غياب الشروط الكفيمة بفيم واستيعاب اإلعالم في مكوناتو وشروطو( ).

َليَا  ،في حالة

غير أن أمر ىذه العالقة ليس سيالً يسي اًر ،فمن النادر أن نجد في مجتمع من
المجتمعات وحدة لغوية يسيل معيا التعامل مع اإلعالم ،ويسيل عمى ىذا األخير
التعامل مع المغة ،فغالبية المجتمعات ،تتكون من أعراق ،ومجموعات بشرية ،قد ال
تستعمل لغة واحدة ،بل لغات متعددة.
َو َىِذ ِه التعددية ليست عائقاً في حد ذاتو لمرسالة اإلعالمية ،ما دامت تعددية
المغة داخل المجتمع ،تعكس مكوناتيا عرقية مختمفة ،مما يتطمب معيا ،تعامالً
إعالمياً ،يرتكز عمى منيجية محددة ،تراعي ىذه الخاصية  ،وتتجاوب مع مثل ىذه
الحاالت  ،وال تناقضيا .إال أن اإلشكال يبرز حينما تكون في مجتمع ما لغة واحدة
تجسد تالقياً حضارياً ليذا المجتمع أو ذاك ،لكن ىذا التالقي حول المغة ،ال يستدل
عمى ركيزة معرفية قوية لالرتقاء بالمغة إلى درجة التعامل مع المستحدثات التكنولوجية
في مجال اإلعالم( ).
وبيذا نكون أمام صورة بناء جدلي لمعالقة بين المغة واإلعالم ،أو بين اإلعالم
والمغة ،وجدلية العالقة تفرز دو اًر خطي اًر متمي اًز لمغة في تطوير الفكر ،وليست مجرد
مرآة تعكس الفكر فحسب .وىي ظاىرة اجتماعية كما ذىب عدد من الباحثين ،من ىنا
فإن ىذه العالقة تحتم عمينا أن ننظر لمغة ال باعتبارىا مجموعة من اآلليات التقنية
المرتبطة بالمسمك النحوي وقواعده ،بل ننظر إلييا كسموك فردي واجتماعي يمكن
وسائل اإلعالم من االستفادة من المغة الفصحى المشتركة( ).
) ( بن الشيخ ،عبد القادر ،التمفزيون اليوية الثقافية ،منشورات اتحاد الدول العربية ،سمسمة بحوث ودراسات عدد
 999 ،43ص.28

) ( لبيب ،سعيد ،برامج التمفزيون والتكنولوجيا الحديثة لالتصال في الوطن العربي ،المجمة العربية
لمثقافة ،عدد  11آذار  ،1991،ص10

) ( مينا ،فلاير ،لغة اإلعالم العربي بين الفصحى والعامية  ،مجمة اتحاد اإلذاعات العربية ،عدد
 ،2000ص.29
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،2

وتؤدي المغة عممياتيا الوظيفية االتصالية في اإلعالم من خالل مستويات عدة ( ):
ٔ .وظيفة إعالمية :تكمن ىذه الوظيفة في عممية توصيل المعمومات وابالغ
الحقائق.
ٕ .الوظيفة التعبيرية :وذلك من حيث التعبير عن المشاعر ،أو تحريكيا،
واالتجاىات المستقبمية لمرسالة اإلعالمية.
 .3الوظيفة اإلقناعية  :ذلك يأتي من خالل استخدام المغة في إقناع الجماىير
المستقبمة لمرسائل اإلعالمية برأي ،أو وجية نظر معينة.
ٗ .الوظيفة الواقعية  :ىذه الوظيفة تنقل صورة الواقع لتساعد عمى االطالع
عمى العالم الحقيقي المعاصر ،من خالل البرامج اإلعالمية ،وبعض البرامج الثقافية
والسياسية.
الو ِاقع،
٘ .الوظيفة غير الواقعية -الخيالية :حيث تساعد عمى اليروب من َ
ومن الضغوط النفسية ،واالجتماعية ،ونسيان المتاعب ،لكي يالقي اإلنسان نفسو في
عالم مغاير لمذي يعيشو ،وذلك من خالل تقمص الشخصيات عبر مشاىد في
اإلعالنات التجارية ،والتمثيميات واألفالم الدرامية( ).
الع َمميات االتصالية
الُّم َغة ومكونات َ

مغة ،واإلعالم استجالء واقع مكونات
ويتطمب فيم العالقة الوظيفية بين الُّ َ
العمميات االتصالية في عالمنا العربي ،والتي تتحدد في اآلتي-:
ٔ  -منتج المادة االتصالية.
ٕ  -مضمون المادة االتصالية.
ٖ  -لمن توجو ىذه المادة.
) ( عامر ،عبد الحميم محمد ،اإلعداد المغوي لإلعالميين ،مؤتمر عمم المغة األول،
وسائل اإلعالم ،القاىرة.

 ،2002المغة في

) ( الدليمي ،عبد الرزاق ،عولمة التمفزيون ،ط ،2005 ،1دار جرير ،عمان األردن ،ص.30
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ٗ  -وبأي وسيمة اتصالية سيتم إرسال ىذا المضمون.
٘  -وما ىي التأثيرات التي يحدثيا ىذا المضمون

( )

يعتمد المكون األول (منتج المادة االتصالية) مقولة اتخاذ اإلعالم الحديث

محو اًر لمنظومة المجتمع الحديث ،وانطالقًا من ىذه المقولة عمدت الشركات
اإلعالمية العمالقة أو الشركات العابرة لمقارات والقومية إلى احتكار السوق المستيمك،
فيناك أربع وكاالت أنباء عالمية معروفة باسم الكبار؛ وىي األمريكيتان اسوشيتيد

برس ،يونيتد برس ،ورويترز البريطانية ،وآجنس فرانس برس الفرنسية( ) .

ويسجل المكون الثاني وىو مضمون المادة االتصالي أعمى أنواع االحتكار

ال واسعًا من المعمومات السياسية،
وأشدىا خط ًار عمى المتمقي ،ويشمل حق ً
واالجتماعية ،والثقافية والسياسية ،أو ما يمكن إدراجو في بعدين أساسيين :أوليما

يتعمق باالتجاىات ،والقيم وأنماط السموك ،وثانييما يتعمق بأنماط التنظيم ،واإلنتاج

واالستيالك.

وتكمن خطورة المضمون ،أو الرسالة عبر وسائل اإلعالم ،من مصدر أو منتج

غربي ،إلى دول العالم الثالث ،في مقصد ىذا المضمون ،وموقفو وظروف تكيفو،

فالمضمون ىو نص لغوي في األساس ،وال يتم إنتاجو إال بتوافر عناصر تكوينو؛ أي

الحدث ،والموقف والمرسل ،وانتاج النص ىنا لمعناه ،أي الرسالة تنتج داللتيا في

التركيب الداخمي ألجزائيا ،ىذا التركيب إلى يتضح فيو التعميق المتراتب لألجزاء عمى

الكل.

ويتضمن المكون الثالث الجميور المتمقي ،لمرسائل اإلعالمية ،والمفيوم السائد

في اإلعالم العربي ،فالمتمقي يستقبل ما يوجيو إليو المرسل ،بمعزل عن التفاعل معو،
أو التواصل ،وبغياب التواصل بمعناه الواسع الذي يتجاوز إبالغ الرسائل إلى ميمة

) ( عواطف عبد الرحمن ،قضايا التبعية اإلعالمية ،الثقافة في العالم الثالث ،ص.92
) ( الراعي ،نبيل ،الثقافة العربية وعصر المعمومات ،ص.354
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التعميم ،والتعمم ،والترفيو ،واسترجاع المعمومات ،والتحاور والتسامر من خالل حمقات
ِّ
النقَاش ،وعقد المؤتمرات عن بعد.
لذا فإن الضرورة تحتم إجراء تعديالت جوىرية عمى صعيد محورية المتمقي،
سواء من حيث إنتاج السمع اإلعالمية المتميزة ،القادرة عمى المنافسة ،أو من حيث
تنظيم أو أسموب اإلدارة والتسجيل ،واال بقي المتمقي العربي أمام أحادية الخيار ،أي
اقتناء السمعة الثقافية من الخارج( ) .
يختص المحور الرابع بالوسائل اإلعالمية التي يتم من خالليا إرسال المضامين
اإلعالمية ،عمى تنوعيا ،تمك التي تسيم في تشكيل األنماط االستيالكية ،وىنا يؤدي
كل من اإلعالم المرئي ،والمسموع دو اًر رئيساً ،وتمييما الصحف والمجالت ،والنشرات
المينية والكتب واألسطوانات ،وشرائط الفيديو ووكاالت األنباء ،والشبكات الدولية
ِلْممع ِ
موماتَ ،مع االنتباه إلى خطورة وسائل اإلعالم الَّتِي تستعمل اإلنترنت ،وقدرتيا
َْ
ِ
َّ
َعمى النمو ،والتمدد السريعَ ،و َك َذل َك التأثير الكبير َعمى الناس.
الرسائِل ،والمضامين اإلعالمية
ويتعمق المحدد الخامس بالتأثيرات التي تحدثيا َّ
الثقافية ،واالجتماعية لَ َدى الجماىير المتمقية من شعوب العالم الثالث ،ومنيا العربية،
عبر اإلعالنات وسواىا من المواد اإلعالمية ،واالتصالية ،سواء المنشورة في الصف
أو المذاعة في اإلذاعات ،والمعروضة عبر شاشات التمفزة.

والختالف الوظائف التي يقوم بيا اإلعالم تختمف المضامين أحياناً ،وتتآلف
أحياناً أخرى ،إال أنيا عمى اختالفاتيا جميعاً ،تتفق أنيا تتكون من عناصر محددة،
وىي :المرسل ،الرسالة ،المستقبل ،وتختمف في نوعية ىذه العناصر ،من وجية نظر
إعالمي آلخر ،ألن الكالم مركب من ثالث عناصر ىي :من القائل ،ومن مقول فيو،
ومن الذي يوجو إليو القول ( ) .فال يمكن أن يخ ُل أي مضمون إعالمي من ىذه
العناصر الثالث ،حتى لو تباينت المضامين ،فيي متفقة بشكل عام بيذه العناصر.
) ( الراعي ،نبيل ،الثقافة العربية وعصر المعمومات  ،ص.368

) ( ابن رشد ،أبو الوليد ،تمخيص الخطابة ،تحقيق :محمد سالم ،لجنة إحياء التراث اإلسالمي ،القاىرة،
 ،1967ص.51
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ولإلعالم دور في تحقيق التنمية المغوية ،فيناك من يرى بأن اإلعالم يبعث

المغة من ركودىا ،وىناك من يقول بأن اإلعالم يسرع في موتيا ،أو تشويييا بمغتو

الخاصة التي تشتت ما عيدناه من سجية لغوية ،بتحويميا لمحقائق والمعاني ،فتصبح

ال  :في لغة اإلعالم "غضب الطبيعة" ويصبح العالم
الكوارث الطبيعية بأنواعيا مث ً
العربي واإلسالمي دول عالم ثالث ،إشارة لمتخمف وتراجعو أمام دول العالم المتقدمة.

ولعمنا نرى اليوم أن اإلعالم حقق انتشا اًر لغوياً ،نتيجة اتساع رقعتو وتأثيره في
المجتمعات ،وساىم بتداوليا وان كانت تتفاوت صحة ىذا التداول ،من أقصى األرض
إلى أقصاىا ،وىو األمر الذي يخدم أعراض التنمية المغوية بالمعنى الشامل لمتنمية
المعتمد في الخطاب المعاصر ،وليس في التضخم المغوي خطر عمى المغة.

مما شك فيو أن لوسائل اإلعالم تأثيرات ميمة في لغتنا ،عمى معانييا ،وىي

تفعل ذلك بطرق عديدة ،فيي تنشئ كممات جديدة ليا معان جديدة تتصل بيا ،وىي
توسع المعاني الموجودة لدينا عن تعبيرات موجودة من قبل ،وىي تستبدل معاني

جديدة بأخرى قديمة ،وذلك عن طريق إزاحة المعاني القديمة جانباً ،وفوق ذلك كمو،
فيي تعمل عمى استقرار عادات المعاني بالنسبة لمفردات المغة التي تستخدميا ،لذا
فإن استقرار معاني المغة باتت إحدى وظائف وسائل اإلعالم ،ومعناىا تدعيم

االستخدام الحالي لمكممات والمعاني ،بالرغم من التغيرات التي طرأت عمييا( ).
ووسائل اإلعالم تؤثر في الطرق التي نتحدث بيا ،وعمى قواعدنا ،وصرفنا،

وتركيب الجمل ،وتؤثر عمى المغة بوجو عام ،فتوسع الكممات التي نستخدميا،

وتعدليا ،فتستقر معانييا ،مثل ما دخل إلى معجم لغتنا اليومي ،من كممات قذفيا

اإلعالم إلينا مثل عبارات :الخصخصة ،الشرق األوسط ،دول الطوق ،محور الشر،
تحديد النسل ،السالم العادل ،عقوبات ذكية ،وغيرىا ....الخ.

) ( روكيتش وآخرون ،نظريات وسائل اإلعالم ،ترجمة كمال عبد الرؤوف ،ط  ،2004 ،5الدار الدولية
لالستثمارات الثقافية ،ص.370
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فقد تمكن الغرب في غالب األحيان من قيادة اتجاه إعالمنا العربي ،الذي بدوره

يقود اتجاىاتنا ،وأفكارنا ،وعالقاتنا الفردية والجماعية ،فترى بشكل واضح ،حضور

الثقافات الغربية في مضامين الرسالة اإلعالمية في اإلعالم العربي ،حتى أنو مالحظ
بأن الغرب يبرر ذلك بأن العرب مأخوذون بكل ما ىو غربي ،سواء عمى مستوى

البرامج اإلعالمية ،أو األفكار العامة ،أو حتى اإلعالنات ،فاالسم األجنبي يسيم في

التحكم بأسعار المبيعات ،ويتناسب وزمن االتصاالت والعولمة ،ويظير السمعة بمظير

جديد ،غير مكرر ،وراق ومشيور.

ولعل كل ىذا بسبب االختراق الثقافي الغربي الذي أساسو حركة انتقال األفكار

والعقائد والقيم ،والعادات والتقاليد الغربية ،بشكل مكثف ،وغير مسيطر عميو إلى

المجتمعات األخرى ،واالختراق الثقافي ،كسياسة واستراتيجية تنتجيا بعض الدول،

ييدف إلى التدخل في شؤون الغير ،بقصد التأثير في ثقافاتيم وسموكيم ،ومعتقداتيم،

وتدخل كمياً ،أو جزئياً ،بمختمف الوسائل ،أم وسائل االختراق الثقافي فيي مجموعة

األنشطة الثقافية واإلعالمية والفكرية التي توجييا جية معنية نحو جيات مقصودة( ).
إن محتوى وسائل اإلعالم العربية أخذ بالتأثر في أنماط اإلعالم الغربي ،من

حيث التباين في الشكل والمضمون ،بمستويات إعالمية لغوية غير مألوفة ،وذلك

كالمستوى اليابط الذي يثير استياء النقاد والمجتمع بشكل مستمر ،والمستوى الذي ال

يثير الجدل كالبرامج الموسيقية واألفالم الوثائقية الجامدة ،وكذلك مستوى الذوق الراقي

الذي يرقى باألخالق والتعميم ،كالموسيق ى الجادة ،والمناقشات والحوارات اليادفة

والدراما اليادفة.

إن الكالم عن المغة العربية واستعماالتيا في اإلعالم ،يطرح تساؤالً منيجيًا وىو
أي لغة نعني؟ ىل المغة العربية في إطارىا البنائي الفصيح ىي المقصودة ،وىل ىي
قادرة عمى التعبير عن مضمون الرسالة التي نريد إبالغيا ميما كان ىذا المضمون،

) ( الدليمي ،مرجع سابق ،ص.200
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وىل المغة العربية الفصحى في وضعيا الحالي ،يمكن أن تشكل تعبي اًر وحدوياً عن
باقي شرائح المجتمعات العربية.
إننا حينما نتكمم عن الفوائد المتبادلة بين المغة العربية في استعماالتيا في

اإلعالم ،أو استعماالت اإلعالم ليا ،يفرض عمينا المقام أن نؤكد عمى أن ما يعرفو

اإلعالم من تطور تكنولوجي ،وباألخص عمى مستوى البث الفضائي ،الذي زاد من
دقتو وساعد عمى انتشار وتعميم الرسالة اإلعالمية وفرض صياغة ما يمكن

أن

نسميو :بمنيجية التوازن بين القدرات األدائية لوسائل اإلعالم ال مرئية خاصة ،وبين

قدرات المغة عمى التعامل مع ىذا المعطى" ولقد أدى ىذا األمر إلى إبراز لغة وسطى

انطمقت من أرضية توافقية ،اعتمدت تيذيب الميجات ورفعيا إلى مستوى المغة  ،حيث
أن تكون" لغة

إن المغة الوسطى ىذه ،اعتبرت بمثابة "لغة مشتركة" بإمكانيا

اإلعالم"( ).

حينما نتكمم عن إمكانية استعمال المغة العربية ،في المجال اإلعالمي  ،نطرح
ف

تساؤالً منيجيًا يتعمق بمدى إمكانية المغة العربية عمى استيعاب التقنيات الحديثة
لإلعالم ،وىل بإمكانيا أن تستجيب لمتطمبات المستحدثات االتصالية في مجال

بمصطمح " التحرير

اإلعالم ،وىذا األمر يرتبط موضوعيًا بما اصطمح عميو
اإلعالمي " الذي يحتاج إلى صياغة تمتاز بالجودة في التأليف ،والى قدرة كبيرة
ودراية عممية في موضوع من الموضوعات ،التي تتطمب البحث في التراكمات

المعرفية عمى مستوى التراث العربي ،الذي يزخر بأمثمة متعددة في ىذا الصدد ،من
ذلك أن المبدعين القدامى كانوا يشترطون في الكتابة السميمة القابمة لمنفاذ
واالستيعاب ،توافر ثالثة عناصر متصمة ببعضيا وىي:
 يتعمق الشرط األول بدقة اختيار األلفاظ. -وييم الشرط الثاني نظم الكالم.

) ( شرف وخفاجي ،النحو لرجال اإلعالم ،الطبعة األولى ،القاىرة  ،1982ص.30
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 أما الثالث فيخص مراعاة الغرض المطموب من الكالم ،وقد اشترط وجوباً اإلشارةإليو ،مما يتطابق ومضمون الكالم بمقتضى الحال ( ) .
وفي الفيم المعاصر فإن الشروط األساسية "لمتحرير اإلعالمي" تختصر في

أن اإلعالمي عميو أن يختار األلفاظ المناسبة ويربط فيما بينيا ليكون التأليف

مناسباً ،ومطابقاً ،مع مقتضيات قواعد المغة في صياغة تشكل كالَ متكامالً منسق
األجزاء مترابط الوحدات الداخمية ،خالياً من الشذوذ والنشاز ،عمى أن ىذه

الصياغة – السميمة لغوياً -المراعية لقواعد المغة العربية ،ال يمكن أن تكون كذلك
إال بالتشبث بقواعد النحو ،حافظة عمى ترتيب الكممات .واعتماداً عمى ذلك ،فإن
السياق العام "لمتحرير اإلعالمي" ال بد أن يعنى بدراسة وتأليف الكالم ،تأليفًا
دقيقًا ،مرن الصياغة ،سيل االستيعاب بخصوص الرسالة اإلعالمية ( ).

وبالتأكيد ،فإن ما نقصده "بمغة الصحف" ،ىو الذي قصده غيرنا مشيرين

إلى تأثير الدارج من لغة بعض الصحف ،وسموه "بمغة الجرائد" حيث كان الغرض
منو إدخال تصويبات لغوية تيم الدارج من كممات تذاع عبر

التمفاز ( ).

غير أن االستعمال والتداول المغوي ،في وسائل اإلعالم  ،سجل خروجًا عن
المألوف المغوي ،الذي تفرضو قواعد المغة العربية تحديداً .وىو ما أدى إلى حالة
من التساىل في استعمال المغة العربية الفصحى ،ما نتج عنو "المغة الوسطى" أو

المغة الثالثة.

ونجد في األدبيات الصادرة خالل العقد األخير ،نماذج متميزة ،مما ساىمت

بو وسائل اإلعالم ،في تركيب واعادة تركيب المغة عن طريق نشر مصطمحات

) ( بن مراد ،إبراىيم  ،في مسألة االستعمال المغوي في البرامج اإلذاعية والتمفزيون ،مجمة اتحاد إذاعات
الدول العربية .عدد  2000-2ص.43

) ( المصدر السابق ،ص.44

) ( التالوي ،محمد نجيب ،وسائل حضور الفصحى في وسائل اإلعالم ،مجمة اتحاد إذاعات الدول
العربية ،عدد  ،2000 ،2ص.49
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جديدة وتداوليا ،بعد إخضاعيا إلى ما اعتبر عادياً ومألوفاً من قواعد المغة
العربية ،وتتعدد األمثمة عمى ذلك كاستعمال:
 اسمين لمداللة عمى الظرفية والمكانية. اسم يميو اسم تمحق بو ياء النسب مثل نحو :افروا أسيوي. عمم يميو عمم بينيما شرطة فاصمة مثل قمة بوش-بمير. ظرف يدل عمى المكان والزمان ،يميو اسم تمحق بو ياء النسب مثلفوق البنفسجية" ( ).

" األشعة

ولقد أثار ىذا المنحى المغوي الجديد ،والمرتبط بوسائل اإلعالم ،جدالً واسعاً
حول مدى قدرة ىذا االتجاه عمى صياغة المغة العربية ،صياغة جديدة وحول مدى

قدرتو عمى أن يؤثر في المتمقي ،فيناك من اعتبر "المغة الثالثة أو "الوسطى" أو

التعبير اإلعالمي :خروجًا عمى ما ألفو العرب من قواعد وتراكيب مؤكدين أن وسائل
اإلعالم بيذا السموك تقوم بيدم ما تقوم ببنائو المدرسة في محاولة حثيثة لتعميم المغة

العربية وتحبيبيا لمنشء.

فالمغة العربية في اإلعالم تتعرض يوميًا لموجات من التشويو والتحريف ،والواقع
أن لغة اإلعالم في شتى البرامج واألفالم تخترق حرمة المغة الخاصة التي يكونيا كل
إنسان لنفسو وتتكون فيو من خالل عائمتو وبيئتو ووطنو ( ).

والحقيقة أنو ال ُيطمب من رجل اإلعالم أن يتحدث إلى الجميور بمغة سيبويو،
بأن يبالغ في التقعر والتفاصح ،وانما أقصى ما ُيطمب منو ىو احترام قواعد المغة

والمعايير المنظمة ليا ،مما يضفي عمى أسموبو مسحة من األناقة والجمالية ،وينأى

بو عن اإلسفاف والرداءة والقصور،

وعميو يجدر بمن يتصدى لمينة اإلعالم أن

) ( التالوي ،محمد نجيب ،وسائل حضور الفصحى في وسائل اإلعالم ،مجمة اتحاد إذاعات الدول
العربية ،عدد  ،2000 ،2ص.50

) ( كرم ،جان جبران ،التمفزيون واألطفال ،دار الجيل بيروت ،ط ،1988 ،1ص.59
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ُيحسن التقدير في إبالغ رسالتو إلى الجميور بحيث يوصل محتواىا إلى المتمقي دون
التجني عمى المغة تطرفاً أو قصو اًر.
غير أن ىذا ال يعني أن في إمكان محبي المغة العربية ،وىم كثر كما نعتقد في

طول العالم العربي وعرضو ،السكوت دائمًا عن تمك المجزرة اليومية التي تنحر المغة
العربية في كل ساعة ودقيقة عمى الشاشات الصغيرة ،في معظميا ،إن لم يكن في
مجمميا ،أو عن تمك المجزرة األخرى التي تطاول أبسط المعمومات وبعض البدييي

منيا ،في برامج عدة.يتحدث فييا مقدموىا،أو المشاركون في تمثيل حمقاتيا بمغة ذات
أداء سيئ أو منحرف،كما في كالم مقدمة أحد برامج األطفال عمى شاشة المؤسسة

المبنانية لإلرسال الذي يصطبغ بميجة مطاطة ومتعثرة تعبث بمفظ الحروف وتراكيب

الكممات ،وتُخمط دون مبرر،بين العربية والفرنسية واإلنجميزية.

ويقينا ال يمكنان أن نحصي أخطاء تعد بالمئات في كل يوم ،من نصب الفاعل،

إلى جر المفعول بو ،إلى اعتبار كل كممة حاالً وتميي ًاز ،إلى رفع المضاف والمضاف
إليو  ،ناىيك بالكوارث التي تحل بالمبتدأ والخبر وما إلى ذلك  ،ويصبح الخطر أكثر
عندما نعمم أن مجتمعاتنا تكثر فييا نسبة األمية وتقل فييا نسبة المقروئية.
ويجدر بنا في ىذا المقام اإلشارة بم اررة إلى دور

الكثير من الفضائيات

المحسوبة عمى العربية التي ال زالت تحاول جاىدة أن تكتم ما تبقى من أنفاس المغة

العربية لتردييا ذبيحة عمى سطورىا المشبوىة والتي باتت ال تمت إلييا بصمة،وحينما
تموت لغتنا لن يصمي أحد عمييا الجنازة وال الوحشة إذ الصالة ال تجوز إال بالمغة

!! فرغم الوعي بالحاجة إلى أىمية تجديد الصيغ اإلعالمية وجعميا متناسبة
العربية 

مع التطور التقني الميول لوسائل االتصال وتنوعيا،فإن الوعي بالمغة ال يختمف عن

الوعي بالحرية،أو الوعي باآلخر ( ).

المغة العربية بين مطرقة اإل عالم المفتوح وسندان العولمة:
) ( مييوبي  ،عزالدين ،القاموس اإلعالمي  ،صحافتنا وتعويم المغة ،يوم دراسي حول دور وسائل اإلعالم في نشر
المغة العربية وترقيتيا ،المجمس األعمى لمغة العربية ،الجزائر 15 ،يوليو ،2002ص.36
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اإلعالم سالح ذو حدين ،فإذ أكان بالمستوى المطموب لغة وأداء ،أصبح مدرسة

لتعميم المغة ،وىذا يعني أن وسائل اإلعالم قادرة عمى تربية الممكات المغوية ورعايتيا

وتنميتيا مما ينعكس إيجابًا عمى اإلعالم نفسو ،أما إذا تردى اإلعالم إلى مستوى من
اإلسفاف ،فإن ذلك نذير شؤم عمى تحولو إلى مستنقع آسن ،يوشك أن يطال المجتمع
بأسره وال تسمم المغة من عواقبو المؤذية.

ومن الطبيعي أن يؤدي ىجر المغة إلى ىجر الثقافة والقيم المرتبطة بيا ،وبذلك

يتأسس فراغ لغوي وثقافي تتدفق المغات والثقافات األجنبية إلى ممئو  ،إن قتل الفكر

الجسد،إنو يرد اإلنسان مجرد كائن حيواني دون ىوية،
جريمة أشد من قتل
ّ
الشعوب تنيار إن لم تكن محصنة من داخميا ال من حوليا( ).

إن

ولمواجية عصر الكوكبية والتفجر المعرفي المتنامي لثورة االتصاالت

والمواصالت ،والسماء المفتوحة ،كان البد من الرجوع إلى المغة العربية بوصفيا بوتقة
االنصيار العربي والوجداني والفكري ألمة عربية واحدة.المغة العربية ىي التي تصنع

وحدة الفكر والعقل ( ).

واستعمال الفصحى لغة لإلعالم ليس مطمبا عسير المنال،

فمغة اإلعالم ىي

الفصحى السيمة المبسطة في مستواىا العممي...والمرونة والعمق ،وىي الخصائص
التي تجعميا تنبض بالحياة والترجمة األمينة لممعاني واألفكار ،واالتساع لأللفاظ
والتعبيرات الجديدة ،التي يحكم بصالحيتيا االستعمال والذوق والشيوع ( ).

وعمى الرغم من غنى المغة العربية وقدرتيا الدائمة عمى استيعاب مختمف

التطورات ،وقابميتيا المستمرة لمتجديد والتكيف مع التطورات ،فإن دعاة وأحبار العولمة
مافتئوا يروجون الغتيال المغات القومية،مشككين في جدوى قدرتيا عمى الحيمة في

عصر الكوكبة ،والشك أن ىذه النظرة عمى مايطبعيا من تحيز تقوم عمى "عنصرية
) ( ليمة ،عمي ،الثقافة العربية والشباب ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة ،ط ،2003 1ص.54
) ( عيد ،محمد إبراىيم ،اليوية والقمق واإلبداع ،دار القاىرة  ،القاىرة ،ط ،2002 1ص.64

) ( شرف ،عبد العزيز ،اإلعالم اإلسالمي وتكنولوجيا االتصال ،دار قباء القاىرة  ، 1998،ص.108-107
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واضحة تتيم فييا المغات العريقة بالمحدودية والفقر...وترتكز ىذه النظرة الدونية

لمغات األخرى عمى وىن طبيعة المغة العربية مثاال ،وضعف قابميتيا لمتكنجة المغوية

واألدبية والثقافية...وعندما ننظر في بعض المسائل الدالة ندرك تيم ىذه الفرضية مثل

عالقة المغة بالفكر ،فالمغة العربية لغة الوحي والتقميد الثقافي العربي برمتو ،عمى أن
عناصر الثبات فييا ليست عقبة أمام عناصر التغير الطارئة أو الوافدة ،وبالقدر الذي
نخدم فيو لغتنا ،فإنيا قابمة لخدمة تطور المعرفة وتكنجة األدب والمعمومات ( ).

إن ما آلت إليو المغة اآلن في وسائل اإلعالم بأشكالو المختمفة ،ليو صورة

مماثمة وانعكاس حقيقي لحاليا في المجتمعات العربية ،وأن استعمال الفصيحة في

اإلعالم يتطمب استعماليا بشكل ما في المجتمع نفسو ،فتوحد المغة والمسان يؤدي إلى

توحد المجتمع ،واعالمو ،واالىتمام بيا أمر واجب عمى كل من ينتمي إليو ،يقول

الثعالبي في ىذا" :من أحب اهلل ،وأحب رسول اهلل ،ومن أحب الرسول أحب العرب،

ومن أحب العرب ،أحب المغة العربية التي نزل بيا أفضل الكتب عمى أفضل العرب

والعجم ،ومن أحب العربي عني بيا ،وصرف ىمتو إلييا( ).

وعمى اإلعالم كذلك االىتمام بيا ،فاإلعالم لغة ريادة ،والريادة تفرض عمى

اآلخرين االلتحاق بيا ،وليس إلحاقيا بيم ،فكثير من وسائل اإلعالم كانت تعتقد

واىمة أن الجميور يفيم رسائميا ،في حين أن العكس ىو الصحيح ،فمست أرى أن

الفصيحة تشكل عائق يعوق العممية التواصمية اإلعالمية في عصرنا الحاضر ،وىي
قادرة عمى االنفتاح عمى مستجدات العالم وتطوراتو المختمفة ،في العموم ،والثقافة،
والمعموماتية ،والسياسية ،واالقتصاد ،والتكنولوجيا االتصالية.

إن ىناك من يدعو إلى إحالل العامية محل الفصيحة في اإلعالم ،وىناك من
يدعو إلى إزالة الميجات العامية من الوجود واحالل الفصيحة ،وكمتا الدعوتين محكوم
عميما بالفشل ،فالدعوة األولى ىدم في صرح األمة ،وتقطيع ألوصاليا الثقافية الوحيدة
) ( أبو ىيف ،عبداهلل ،المغة العربية وتحديات العولمة ،المجمة العربية لمثقافة ،ع 43س ،21المنظمة العربية لمتربية
والثقافة والعموم ،تونس ،ديسمبر ،2002ص.418
) ( أبو منصور عبدالممك الثعالبي ،فقو المغة وسر العربية ،تحقيق إميمي نسيب ،ط ،2دار الجيل ،بيروت.1998 ،
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التي تربط األقطار العربية واإلسالمية ،والثانية ال عقالنية ،ولن تبمغ ىدفيا ألنيا
مخالفة لشريعة الحياة ،فاالزوداجية بين العامية والفصيحة موجودة في كل المغات،
لذلك ال مناص من التعايش بين المسانين في الوطن الواحد ،فالعامية الحياة اليومية،
وىي غالباً فرع من الفصيحة وواحدة من وجوىيا ،وأحياناً تكون اختصا اًر وتبسيطاً
عمى نحو من األنحاء.
وما زالت بعض األوساط اإلعالمية تنادي باستعمال المغة الوسطى ،وترى أن
الخطأ المشيور خير وأفضل من الصواب الميجور ،وأن شيوع االستعمال نتاج عن
أن المفظ المستعمل يحقق الغرض من استعمالو في الفيم واإلفيام ،متجية بيذا إلى
تقميص دور الفصيحة بدعوى االستسيال ،وتقميل المجيود ،وبأن العربية ال تالئم
برامج الحياة اليومية ،وقصصيا.
وان ما يدعو لالستغراب أنيا تالئم قصص وحكايات المسمسالت المدبمجة ،التي
يتحدث أبطاليا لسان فصيح ال يتحدث بمثمو أبطال المسمسالت العربية ،غافمين عن
أن المغة والقومية واليوية أمران متالزمان ومتعادالن ،والمغة ىي التي تجعل من
الشعوب مجتمعاً متماسكاً يديره فكر ولسان ،وعقل واحد ،مؤلفين من أنفسيم رابطة
وكتمة لغوية واجتماعية واحدة.
ومن ىنا فإن التعرف عمى جوانب القصور لدى وسائل اإلعالم في مجال حفظ
المغة العربية الفصيحة وتوظيفيا بشكل قوي ومؤثر في اإلعالم بأشكالو المختمفة،
إليصال رسائل إعالمية ذات تأثير قوي ،خالية من الجماليات المغوية المستشرقة ،أو
الجماليات المنمقة بثقافات أخرى ال سيما الغربية ،فإننا نوجز ذلك فيما يمي( )-:
ٔ -استعماليا لغة مترىمة في كثير من وسائميا ،ووجوىيا ،وتكرار طائفة كبيرة
من عباراتيا ،وصيغيا التي تعج باألخطاء المغوية.
ٕ -تسرب كثير من األلفاظ والمصطمحات غير السميمة في نطقيا ،وفي
تركيبيا مما يؤدي إلى التقاط المتمقي ليا دون وعي مباشر ،مما يسبب إشاعتيا،
والفيا ،دون إدراك لعدم صالحيا ،وسالمتيا.
) ( أبو عرجو ،تيسير ،اإلعالم والثقافة العربية ،دار مجدالوي لمنشر ،عمان ،ط ،2003 ،1ص.118
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ٖ -تسرب الكثير من األلفاظ والصيغ ،والعبارات األجنبية إلى المغة العربية
األصيمة ،فتتعرض لغتنا بمرور الزمن ،إلى تداخل لغوي ىجين مع لغات أخرى.
ٗ -استحواذ الصور المتحركة عمى لب المشاىد ،وبذلك يكون اكتسابو لمغة
والمفردات ،والمعاني الجديدة بسيطاً.
وعمى ذلك فإن المطموب إعالمياً لخدمة المغة هو يتمثل في اآلتي -:
 إشعال روح الغيرة عمى المغة العربية في نفوس أبنائيا ،فيي رمز اليوية،ووعاء تنصير فييا الثقافة والتاريخ.
 الكف والتوقف عن التعرض لصورة أستاذ المغة العربية في اإلعالم،وتحسين صورتو ،وعدم جعمو مادة لمتندر والفكاىة والسخرية.
 تقديم المغة العربية بصورتيا األنيقة والسيمة ،وعدم اتياميا بالقصور،والعجز ،ألن أي لغة تمتمك القوة الكافية لمتعبير عن حاجات أىميا ،وتوظيفيا توظيفاً
إنسانياً حضارياً ،ال اقتصادياً نفعياً فقط.
عدم تبني العامية ،واستخدام الميجات ،ألنو أكبر عامل في تقطيع أوصالاألمة ،وعزل أبنائيا بعضيم عن بعض ،فضالً أنو عامل أساسي في تغذية روج
الجيوية ،والمحمية ،والتفكر والتدبر بأسباب انتشار العامية ومحاولة معالجتيا.
وىنا يرى نسيم خوري ،أن أسباب طغيان العامية في وسائل اإلعالم ىي

( )

:

أ .الحروب :التي تشكل سبباً مباش ًار ،في تغذية الجيوية.
ب .الطائفية :كوجو من وجوه الصراع المغوي ،فينجذب المسممون نحو الفصيحة
لغة القرآن ،وينجذب المسيحيون نحو العامية ،والمغات الالتينية ،واألجنبية.

ج .المغات األجنبية :التي كانت جراء احتكاك العرب بغيرىم ،وتأثرىم بمغاتيم.
الع َربية وتقويتها
َم ْ
شروع مقترح لنشر الُّم َغة َ
) ( خوري ،نسيم ،اإلعالم العربي وانييار السمطات المغوية ،ص.344
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ِ
يما يأتي َستَكون نقاط مقترحة لمسودة َم ْشروع قابل لمنقاش ،في نقاط ُمتَ َعِد َدة،
فَ
اجيَة التَّ َحِديات،
لوسائل عممية نستطيع بِيَا دعم الُّ َ
الع َربية ،وزيادة قدرتيا َعمَى مو َ
مغة َ
ِ
مغة اإلنجميزية-
مغ ْوي ،وسيادة لغة العالم – الُّ َ
يما يخص ظاىرة االضمحالل الُّ َ
خاصة ف َ
وسيطرتيا َعمَى مفاصل اْل َحياة كميا.

الع َربية ،وتيذيبيا ،وتشذيبيا ،وازالة القواعد
اج َعة قواعد الُّ َ
ض ُرْوَرة ُمر َ
والًَ :
مغة َ
مغة
الوْقت الحالي ،و ِمن الميم تَ ْقِديم كتب َج َ
ديدة في قواعد الُّ َ
الميتة َغ ْير ُ
الم ْستَ ْع َمَمة في َ
تبعد األمثمة الميتةَ ،وتُ ْع ِطي أمثمة عممية سيمة َيتَ َم َكن من خالليا صانع المضمون من
مغة ،وقواعدىا ،ودراستيا بِ ُسيولَة ويسر.
إتقان الُّ َ

الع َربية المقدمة في المدراس ،وتسييل
ثَ ِانياً  :إعادة النظر في مناىج الُّ َ
مغة َ
دروسيا ،وحذف ال َكِممات الصعبة ِم ْنيا ،وجعل تراكيب الجمل م ِ
ناس َبة لمفئة العمرية
َ َََ
ُ
َ
ُّ
المستيدفة ،و َك ِ
الع َربيةَ ،مع التركيز َعمَى ما ُى َو ُمفيد ،وعممي
ذل َك تقميص مناىج ال َ
مغة َ
َ
ِ
ث أمكن ذل َك.
ِم ْنيَا ،ونقل المنياج من النظرية إلى التطبيق العممي َح ْي ُ
ِ
الجامعات ،ليكونوا في المستقبل
الع َربية في
ثالثاً :تحبيب الشباب بدراسة الُّ َ
مغة َ
ِ
ِ
ون َل َد ْينا مدرسين أقوياء قادرين
مدرسين َليَاَ ،و َكذل َك تشجيع المتفوقين َعَمى دراستيا ل َي ُك َ
طَم َبة إلى لغتيم.
َعَمى جذب ال َ
الع َربية ليسيل َعمَ ْي ِيم تقديميا بِ َش ْكل
رابعاً  :عمل دورات تأىيمية لمدرسي الُّ َ
مغة َ
ط ِريق المعب في َىِذ ِه الدوراتَ ،وُي ْم ِك ُن
شائقَ ،وُي ْم ِك ُن أيضاً إدخال تقنيات التعميم عن َ
مغة العربية ان يتبنى ِ
ُّ
ذل َك بالتعاون َمع و ازرة التَّْربِ َية والتعميم.
لمجمع ال َ َ َ
الع َربية الفصيحة السيمة
خامساً  :تشجيع وسائل اإلعالم َعَمى استخدام الُّ َ
مغة َ
الناس ،البعيدة عن استعمال َكِممات صعبة ،و َك ِ
ذل َك حث َّ
القريبة من َّ
الش ِرَكات
َ
َ
َ

الع َربية الفصيحة ،من ِخالل
المختصة َعَمى إنتاج مسمسالت درامية تستعمل الُّ َ
مغة َ
التمثيل الجميل ،واألداء المحبب ِلْم َن ِ
ب اإلشارة إلى خمو
اسَ ،وِفي َى َذا المجال َي ِج ُ

ظم اإلذاعات األردنية َعَمى سبيل المثال من الدراما بسبب تكمفتيا العالية نِ ْسبَِّياً،
ُم ْع َ
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صة لتقديم دراما بالعربية الفصيحة تَ ُكون قادرة َعَمى المنافسة في ظل
َوِفي َى َذا فُ ْر َ
األرُد ْن.
غياب شبو تام من الدراما المقدمة بالميجات العامية في ْ

سادساً  :عمل مسابقات جماىيرية من ِخالل الفضائيات لألطفال والشباب،

الع َربية الفصيحةَ ،و ُم َح َاولَة نشر مثل َىِذ ِه
لتقديم برامج ،وفقرات درامية تستعمل الُّ َ
مغة َ
سابقات بأشكال ُم ْخ َتِم َفة َعمَى و ازرات التَّْربِ َية والتعميم في الوطن العربي.
الم َ
ُ

ِ
الم ْكتَبات
سابعاً  :تشجيع الق َر َ
اءة ،ونشرىا في المدارس خاصة ،وتأىيل أمناء َ
ِ
الم ْكتَبات
ليكونوا قادرين َعَمى تشجيع ال َ
طَم َبة َعَمى الق َر َ
اءة ،وعمل مسابقات داخل َ
لمتشجيع عَمى ِ
ذل َك.
َ

الع َربية الفصيحة ،ووضعو واحداً من شروط تعيين
ثامناً  :عمل دبموم إتقان َ
ِ
المذيعينَ ،ب ْل والموظفين في ُم ْخ َتِمف دوائر َّ
ضوع لعمل ما
الم ْو ُ
الد ْولَةَ ،وُي ْمك ُن تطوير َ
وى َذا
ص ْول َعمَ ْي ِو لمتعينَ ،وُد ُخول َب ْعض المجاالتَ ،
يشبو التوفل بحيث يشترط ُ
الح ُ
الع َربية الفصيحة.
يؤدي إلى زيادة المقبمبين َعمَى دراسة ،واتقان َ

تاسعاً  :تشجيع الثقافة السمعية ،من ِخالل إنتاج ،وتوزيع مواد مسموعة مثل

وى َذا كمو يصب في
َ
صص ،ال ُكتُب ،الموسوعات ،ونشرىا في المدارس ابتداءَ ،
الق َ
الع َربية الفصيحة ،ونشرىا َب ْي َن َّ
الناس.
صالح الُّ َ
مغة َ
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الصة
ال ُخ َ

الع َربية تواجو تَ َح ِّديات َكبِ َيرة مثميا مثل لغات العالم كمو
الُّ َ
مغة َ
الحديثة الَّتِي ساىمت في سيادة
اإلنجميزية -خاصة َمع طوفان اإلنترنت ،والتقنيات َ
الع َربية
مغة اإلنجميزية ،و ِمن الميم تشجيع وسائل اإلعالم َعمَى استعمال الُّ َ
الُّ َ
مغة َ
المي عَمى ِ
اإلع ِ
ذل َك ،ولألسف فإن َى َذا
الفصيحة السميمة ،وتدريب صناع الخطاب ْ
َ
الو ِاقع ،ورغم سيادة الميجات المحمية في وسائل اإلعالم
األمر ال نممسو في َ

– باستثناء

الع َربية الفصيحة ما زالت سيدة الموقف في وسائل اإلعالم
المسموعة ،والمرئية اال ان َ
المقروءة.
الع َربية في نفوس َّ
الناس،
ُى َن َ
اك نقاط ُي ْم ِك ُن تنفيذىا من أجل تقوية مكانة الُّ َ
مغة َ
َوَل ْو عرفنا خطورة وسائل اإلعالم ،وتغمغميا َعَمى َّ
الناس الدركنا أىمية وجود َم ْشروع
ِ
الحديثَة.
الع َربية ،وتقويتيا ،وترسيخيا في وسائل اإلعالم َ
َشامل لنشر َ
الع َربية الفصيحة في
الب ْحث نقاط مقترحة لمسودة َم ْشروع لنشر الُّ َ
في َى َذا َ
مغة َ
ات َي ْوم.
الحديثَة ،لعمو يأخذ مكانو في التطبيق َذ َ
وسائل اإلعالم َ
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التعليقات والمناقشات
 د .عودة بو عودة /جامعة العموم اإلسالميةقال :إن المحاضرة كانت عممية واقعية قائمة عمى التجربة والمالحظة وفق

أسموب عممي في دراسة الظواىر ،كما يؤكد فكرة أن اإلعالم يتحكم بالمغة ،وىذا
يردنا إلى أىمية االستماع في التعميم ،وبالتالي دور األسرة التي ينشأ فييا الطفل
وأىمية المدرسة االبتدائية التي يستمع فييا الطفل لمغة ألول مرة.

وأكد أىمية فكرة عدم تعميم الطفل لغة أجنبية إلى جانب المغة األم إال بعد

بموغو العاشرة أو الحادية عشرة؛ فكل دول العالم المتقدم ال تعمم لغة أخرى إلى

جانب لغتيا األم .أما نحن في الوطن العربي فإننا نخنق أطفالنا بمغات أخرى منذ
السنة التعميمية األولى وقبل أن يتقنوا االستماع إلى المغة العربية.

وأكد أىمية زيادة حصص المغة العربية مخالفاً بذلك رأي المحاضر؛ إذ إنو
كمما زادت حصص المغة العربية زادت فرصة االستماع إلى المغة خاصة في

المرحمة االبتدائية.

 تمام السيد /طالبة دكتوراهتسأل :إن كان اإلعالم يتحكم بالمغة وان كان اإلعالميون يدركون ىذه الفكرة،

َفمِ َم يتركون الفصيحة إلى غيرىا؟
 -حد الحاضرين

تحدث  -من واقع تجربتو -في تطوير المناىج قائالً :وضعنا في المناىج من
الصف الثامن األساسي خطة لتعميم الطالب كيفية كتابة البحوث بالمغة العربية
وتوفير بعض المراجع الالزمة في مكتبة المدرسة ،بحيث ال يخرج الطالب من
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الثانوية العامة إال ولديو خمفية جيدة في المغة العربية كتابة وقراءة ،ولكن ،مع
األسف ،كمما تغيَّر المسؤول ُغيِّرت خطتو؛ فحذفت ىذه الخطة بتغيُّر المسؤول عن

إعداد المناىج.

 حد الحاضرين /الجزائررأى أىمية إعادة النظر في طريقة تقديم قواعد المغة العربية لممتعمم ،إذ إننا،
من وجية نظره ،ال نقدم نحواً عربياً وانما نقدم مصطمحات نحوية فقط؛ فنمأل بيا
أذىان الطمبة ،والمطموب ىو تدريب أسماع التالميذ عمى النصوص العربية الجيدة
وتشجيع المطالعة الجيدة.
وقال :إن أحد الحمول لالرتقاء بالمغة العربية الفصيحة ،أن يكون لمغة نسبة
من الغائية في وسائل اإلعالم كأن يشترط في مقدمي البرامج إتقان المغة
الفصيحة.
 رد  .محمود الرجبيقال :إنو في المرحمة الحالية ال بد من المزاوجة في اإلعالم بين الحديث بالفصيحة
وغيرىا لنضمن نسبة استماع مقبولة حتى نصل إلى المرحمة التي نرتفع فييا بذوق
المستمع وتقبمو المغة الفصيحة .فقناة الجزيرة اإلعالمية المتحدثة بالمغة الفصيحة
مثالً ىي قناة إخبارية موجية إلى مستمعين أعمارىم فوق سن الشباب بقميل
ويتقبمون االستماع لمفصيحة.
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