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 المقدمة 

تركز ىذه الدراسة عمى المغة العربية في وسائؿ اإلعالـ، سواء أكانت وسائؿ 
اإلعالـ التقميدي المتمثمة بالصحافة واإلذاعة والتمفزيوف، أو اإلعالـ الجديد الذي 

وتشتمؿ الدراسة . تعبر عنو الصحافة اإللكترونية، ومواقع التواصؿ االجتماعي
 : عمى خمسة أقساـ رئيسية ىي

 . األدأار أالخصائص–أسائل اوتصال :  أوًال 

 . الفصحى المشتركة–المغة اإلعالمنة :  ااناًال 

 العربنة أا  راء ةأسائل اإلعالم أدأرها اإلنجابي في اشر المغ:  ال اًال 
 .مفرداتها

 .أسائل اإلعالم أتأ نراتها الّسمبنة عمى المغة العربنة: رابعاًال 

 .المغة العربنة أاإلعالم الجدند بنن مأقفنن: خامساًال 

الخاتمة  

الهأامش 
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 األدأار أالخصائص: أسائل اوتصال:  أوًال 

إف الوظائؼ العديدة التي يضطمع بيا االتصاؿ في حياتنا المعاصرة جعمت 
منو معممًا بارزًا ومرفقًا أساسيًا يشكؿ محورًا لمعديد مف األنشطة التي تعرفيا 
مجتمعاتنا الحديثة، وذلؾ مف خالؿ دوره في التعريؼ بيذه األنشطة وتعزيزىا 

وقد أصبحت وسائؿ االتصاؿ بالنسبة إلى . وتوظيفيا في خدمة اإلنساف والمجتمع
حتى أنو ليصعب عمى معظـ الناس تصور . الجميور المعاصر شيئًا مفروغًا منو

 .العالـ دوف وسائؿ االتصاؿ

ونستطيع القوؿ، إف وسائؿ االتصاؿ الجماىيري باتت تييمف عمى حياة 
اإلنساف المعاصر بإمكانياتيا الكبيرة ووسائميا المختمفة التي تعتبر األكثر قوة 

 .واستخدامًا ومعايشة في عصرنا الحاضر

 :إف االتصاؿ يؤدي أدوارًا معينة تعكس أىميتو لممجتمع، تتمثؿ فيما يمي

يوفر االتصاؿ لألفراد في المجتمع، المعمومات الخاصة بالبيئة :  أوًال 
واألخطار المحيطة بيا، مما ينعكس عمى دعـ االستقرار واألمف داخؿ المجتمع 

 .وخارجو

يحقؽ االتصاؿ الترابط أو التقارب بيف أفراد المجتمع وعناصره، ودعـ :  ااناًال 
 .التفاعؿ بينيـ، فيؤدي ذلؾ في النياية إلى تحقيؽ التماسؾ االجتماعي

يحقؽ االتصاؿ المحافظة عمى اليوية الثقافية لممجتمع، بنقؿ تراثو مف :  ال اًال 
جيؿ الى آخر، وتعريؼ األجياؿ الجديدة بيذا التراث، الذي يعتبر أحد المحددات 

 .(1)األساسية لمنظاـ الثقافي في المجتمع

وىناؾ خصائص تميز كؿ واحدة مف وسائؿ االتصاؿ، تؤثر في وظائفيا 
وأدوارىا، فالمطبوعات تتميز بأنيا تحتاج إلى مساىمة أكبر مف جانب جميورىا 
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بدرجة تفوؽ المساىمة المطموبة لجماىير وسائؿ اإلعالـ األخرى، وذلؾ الف 
المطبوعات ال تواجو جميورىا بمتحدث يسمعو كما يفعؿ الراديو أو يشاىده كما ىو 

الحاؿ في التمفزيوف أو العرض السينمائي، وليذا يسمح المطبوع بحرية أكبر في 
 .(2)التخيؿ، والتفسيرات وما شابو ذلؾ

ويمكف القوؿ إف المواد المطبوعة تمتاز بيف الوسائؿ اإلعالمية بأنيا الوحيدة 
التي تسمح لمقارئ بالسيطرة عمى ظروؼ التعرض،كما تتيح لو الفرصة لكي يقرأ "

كذلؾ يسمح المطبوع، أكثر مف أي وسيمة أخرى، بتطوير . الرسالة أكثر مف مرة
وتشير التجارب إلى أف . الموضوع في أي طوؿ وبأي تعقيد تظير الحاجة إليو

المواد المعقدة مف األفضؿ تقديميا مطبوعة مف تقديميا شفييًا، ومف األفضؿ 
 .استخداـ المطبوع لموصوؿ الى الجماىير المتخصصة والجماىير الصغيرة الحجـ

 وال يحتاج الراديو إلى مجيود مف جانب المستمعيف، وحيث أف غالبية 
أصبح . الناس أصبحوا مشغوليف وليس لدييـ وقت لمتفرغ لمقراءة أو المشاىدة

والرسالة المذاعة قد . الراديو ىو الوسيمة السيمة التي تبقييـ عمى عمـ بما يحدث
تكوف أكثر فاعمية مف الرسالة التي تنقؿ باالتصاؿ المواجيي ألنو يمكف تقويتيا 

 .بواسطة الموسيقى والتأثيرات الخاصة التي تترؾ انطباعًا قوياً 

 واالختالؼ بيف التمفزيوف والراديو ىو اختالؼ في طبيعة االىتماـ والتركيز 
أثناء التعرض، فالتمفزيوف يتطمب انتباىًا أكثر مف الراديو ألنو يحتاج إلى حاستي 
السمع والبصر، فال يستطيع المتفرغ أف يفعؿ شيئًا آخر وىو يشاىد التمفزيوف في 

ومشاىد التمفزيوف . حيف أنو يستطيع أف يقرأ أو يقود العربة وىو يستمع إلى الراديو
يندمج تمامًا في المشاىدة الف مضموف التمفزيوف محدد وليس مضمونًا مجردًا، 
فالمتفرج عمى التمفزيوف يشاىد ويسمع بينما المستمع إلى الراديو يتيح الفرصة 
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لخيالو لكي يصوؿ ويجوؿ، فالتمفزيوف أكثر قوة ألنو يجذب المتفرجيف وقتًا أطوؿ 
 .(3)ويحتاج إلى انتباه أكثر

خصوصية  (صحافة، إذاعة، تمفزيوف)وىكذا نجد أف لكؿ وسيمة إعالمية 
تكنولوجية معينة، تترؾ آثارىا البالغة األىمية عمى شكؿ، وأسموب، ولغة، 

وقد بمغ ىذا الطابع الخاص درجة مف . ومضموف األنواع الصحفية المستخدمة فييا
وىكذا لـ نعد نتحدث عف الخبر الصحفي وندرسو، . التطور، أوجدت أنواعًا جديدة

بؿ أصبحنا نتحدث عف الخبر اإلذاعي، والخبر التمفزيوني وندرسيما، كأنواع 
تنتمي إلى مجاالت مختمفة ىي الصحافة المقروءة، والصحافة المسموعة، 

 .(4)والصحافة المرئية
ىذا بالنسبة إلى وسائؿ ما بات يعرؼ باإلعالـ التقميدي، الذي بدأ رحمتو 
التاريخية بميالد الطباعة والصحافة المطبوعة، أما اإلعالـ الجديد الذي نعايشو 

اليـو إلى جانب اإلعالـ التقميدي فيو ثمرة مف ثمار تكنولوجيا المعمومات 
واالتصاؿ، ومف أبرز وسائمو الصحافة الرقمية أو االلكترونية، التي تجمع بيف 
خصائص الوسائؿ اإلعالمية المكتوبة والمسموعة والمرئية وتتميز بعدد مف 

الخصائص تتمثؿ بالسرعة في نشر األخبار والمعمومات، وبالتفاعمية التي تعني 
مكانية السرعة  إتاحة الفرصة لمجميور لممشاركة في إبداء الرأي وكتابة التعميقات، وا 

 .في التعديؿ واإلضافة عمى ضوء ما يستجد مف التطورات والمعمومات
وتجدر اإلشارة، إلى أف ىذه الحالة اإلعالمية المتقدمة عمى صعيد اإلمكانات 
التي أتاحتيا ثورة االتصاالت والمعمومات قد حممت معيا إيجابيات عديدة لصالح 

 :(5)الجميور المستيمؾ لمرسائؿ اإلعالمية تتمثؿ فيما يمي
 القدرة عمى االنتقاء لدى الجميور بيف الوسائؿ اإلعالمية التي يتعامؿ  -

 .معيا، سواء الوسائؿ التقميدية المعروفة، أو الوسائؿ االلكترونية والرقمية
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 إمكانية المشاركة بما يتـ مشاىدتو في البرامج التمفزيونية، مف خالؿ  -
وسائؿ االتصاؿ المتاحة كالياتؼ والفاكس والبريد االلكتروني ومواقع التواصؿ 

األمر الذي يشير إلى تطور مفيـو وظيفة الوسيمة اإلعالمية في . االجتماعي
 .تعامميا مع المتمقيّي 

 إمكانية الوصوؿ إلى األفكار والمعمومات بحرية، وبدوف وساطة الجيات  -
التي كانت تحتكر طوياًل ىذه الوسائؿ اإلعالمية، خاصة الحكومات صاحبة ىذه 

 .الوسائؿ تاريخياً 

 التنوع الكبير في البرامج التي يمكف مشاىدتيا ومتابعتيا، وىو ما يعني  -
 .عدـ االرتياف إلى جية واحدة تحتكر ىذا اإلنتاج التمفزيوني

 الخروج مف إطار العزلة عمى الفرد والمجتمع، إلى مجاالت أرحب مف  -
 .االتصاالت والمشاركة والمعرفة

 اإلمكانات الفنية التي يتيحيا التمفزيوف الرقمي مف الصور األكثر وضوحًا  -
 .إلى التوسع في المياـ والوظائؼ

 إتاحة المعمومات المطموبة بسرعة وكفاءة عالية، ال تستطيع أية جية أف  -
 .تفرض عمييا قيود الرقابة أو التشويش

 قدرة وسائؿ اإلعالـ، وخاصة التمفزيوف، عمى وضع األجندات السياسية  -
لمدوؿ، بما يتيحو مف أخبار ومعمومات تفرض المنافسة السريعة الضروريّية ليذه 

 .األجندات

 تعرّيؼ الشعوب عمى أنماط حياة وثقافة ومستويات معيشة الشعوب  -
األخرى، خاصة لجية التقدـ العممي الذي تعيشو الدوؿ المتقدمة، مقارنة مع 
 .أشكاؿ التخمؼ واألمية والفقر التي ترزح تحت أثقاليا بعض شعوب األرض

 قياـ أشكاؿ مف االنفتاح اإلعالمي واالتصاؿ الثقافي بيف الشعوب مف  -
 .ثقافات مختمفة، بما يعزز الشعور بوحدة اليمـو اإلنسانية
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 إمكانية المشاركة في المؤتمرات العممية عف بعد مف خالؿ ما تتيحو  -
األقمار الصناعية لمثؿ ىذه المشاركات، وىو ما يعني محاولة االنتفاع مف التقدـ 

 .الراىف في المجاالت المتعددة

 اتساع سقؼ الحريات اإلعالمية، خاصًة مع التنافس الذي يتـ بيف  -
المحطات الفضائية بما تقدمو مف برامج حواريّية تتسـ بعض طروحاتيا بالجرأة، 

 .ومحاولة البحث عمّيا وراء األخبار مف تفسيرات ومعمومات

 االنعكاسات المغوية لثورة المعمومات في مجاؿ المفردات والمصطمحات  -
التي تدخؿ عالـ اإلعالـ واالتصاؿ، وتصبح بمرور الوقت معربّية تثري القاموس 

 .المغوي العربي في التعاطي مع تطورات العصر المستفيدة مف ثورة المعمومات

 إمكانية استفادة الجيؿ الناشئ مف األطفاؿ في اكتساب خبرة التعامؿ مع  -
وسائؿ اإلعالـ وتوسيع اإلطار الداللي الذي تغذيو ىذه الوسائؿ بما تقدمو مف 

 .معمومات

 الفصحى المشتركة.. المغة اإلعالمنة:  ااناًال 
 يمكف بياف الدور الذي نيضت بو الصحافة العربية تاريخيًا في حركة 

التنوير العربي مف خالؿ الدور المميز الذي قاـ بو عدد ميـ مف المفكريف واألدباء 
 .العرب الذيف قاموا بإصدار الصحؼ وتحريرىا

 وكانت السّيمة المميزة لمحرري الصحؼ العربية في نشأتيا األولى أنيـ 
كانوا مف األدباء الذيف رأوا في ىذه الصحؼ وسائؿ متاحة لمنشر والتعبير، مف 

 .إبداعات أدبية ذاتية، أو ما يتـ استساغتو مف النقؿ والترجمة
 وقد شكمّيت عدد مف الصحؼ العربية رافعة ميمة لتعزيز المغة العربية 

في  (رفاعة رافع الطيطاوي)وتخميصيا مما يعوؽ فيميا وانتشارىا، وكانت خطوة 
الوقائع المصرية عندما تسمـ رئاسة تحريرىا، بإلغاء المغة التركية في أنير 
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كما دأبت . الصحيفة، وتحريرىا بالمغة العربية الخالصة نقمة ميمة في ىذا السبيؿ
ىذه الصحؼ في مخاطبتيا لجميورىا عمى االقتراب منو بالمغة الفصحى التي 

يجري تخميصيا تدريجيًا مف المفردات التي تتطمب جيدًا قاموسيّيًا، مما ال يستقيـ 
 .طرحو مع مستجدات الحوادث واألخبار التي تقـو الجرائد اليومية بمعالجتيا

أف وضع كتابًا مف ثمانية أجزاء  (لمدكتور عبد المطيؼ حمزة)وقد سبؽ 
أباف فيو الدور الذي قامت بو الصحافة  (أدب المقالة الصحفية في مصر)بعنواف

عبر تاريخيا، بجيود نفر مف الصحفييف واألدباء، بجعؿ المغة العربية التي تكتب 
بيا مقاالت الصحؼ وأخبارىا قابمة لمفيـ، ومستجيبة لمتطور مع تمسكيا 

 .بمقتضيات القواعد المغوية السميمة واإلعراب الصحيح

وقد كانت الصحافة العربية في العقود األولى مف القرف العشريف، الوسيمة 
التي شكمت نافذة لحممة األقالـ واألفكار مف األدباء والمفكريف، لكي يكتبوا وينشروا 
نتاجاتيـ األدبية، ولوال تمؾ الصحؼ باعتبارىا الوسيمة اإلعالمية األولى المتاحة، 
ما كاف لمحركة األدبية أف تظفر بيذه األسماء الكبيرة، التي وجدت طريقيا لمذيوع 

واالنتشار مف خالؿ الصحؼ، بؿ إف الكتب التي أصدروىا وعرفوا بيا، ما ىي إالّي 
 .مقاالت تمؾ الصحؼ التي قاموا بنشرىا في زوايا ثابتة وأياـ معمومة

أف الصحافة قد حققّيت لمغة العربية كؿ ما كاف  (عبد العزيز شرؼ)ويرى
يأمؿ فيو المجددّيوف مف رجاؿ المغة، وكّيؿ ما نادى بو الغيوروف عمى ىذه المغة مف 
وجوب تبسيطيا، بحيث يفيميا أكبر عدد ممكف مف القراء، ومف وجوب تزويدىا 
بالحيوية الكافية حتى ال يضيؽ بيا أحد مف القراء، بؿ مف وجوب تطويرىا حتى 

 .(6)تتسّيع لمتعبير عف كؿ جديد أو مستحدث في األدب والعمـ والفف جميعاً 
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ولكف كيؼ تـ لمصحافة العربية أف تفعؿ ذلؾ، وما ىي طبيعة األداء المغوي 
والمستويات المغوية التي قدمتيا الصحافة، واتخذتيا سبياًل لمعالجاتيا التحريرية 

المقالية واإلخبارية، انسجامًا مع وظائؼ الصحافة في األخبار والتفسير والتحميؿ 
 .والمتابعة اليومية لألحداث

إنو إذا كاف النقاد العرب قد قسمّيوا النثر إلى ثالثة  (محمد سيد محمد)يقوؿ 
أنواع ىي النثر العادي، والنثر العممي والنثر الفني، فإف أساتذة الصحافة واألدب 
قد أضافوا نوعًا رابعًا سموّيه النثر العممي أي النثر الصحفي، وقالوا إف ىذا النثر 
يقؼ في منتصؼ الطريؽ بيف النثر الفني أي لغة األدب وبيف النثر العادي أي 

لغة التخاطب اليومي، لو مف النثر العادي ألفتو وسيولتو وشعبيتو، ولو مف األدب 
ولعمو انطالقًا مف ىذا المفيوـ لمنثر . وحظو مف التفكير، وخطة مف عذوبة التعبير

 .(7)العممي أطمؽ بعض أساتذة الصحافة عمى لغة الصحافة بأنيا األدب العاجؿ

مف صفة  (الدكتور عبد المطيؼ حمزة)وكاف البد لصحافتنا العربية كما قاؿ 
فساح المجاؿ لمجديد مف األلفاظ " الشعبية" في التعبير، صفة التطور في الكتابة، وا 

والمعاني التي لـ يعرفيا القدامى، فالصحافة عمؿ اجتماعي بحت، والمغة التي 
تستخدـ ليذا الغرض مشتقة مف الحياة الواقعة التي يحياىا الناس في 

 .(8)المجتمعات

وعميو، فإف لغة الصحافة تتمثؿ في المستوى العممي مف مستويات الكتابة، 
إلى ثالثة مستويات ىي المستوى األدبي والمستوى  (الدكتور حمزة)التي قسميا 

إنو المستوى الذي : وىو يقوؿ عف ىذا المستوى العممي. العممي والمستوى العممي
يقؼ فيو الصحفي لينقؿ لمناس أخبار البيئة التي يعيشوف فييا، والبيئات التي 

وليقـو الناس بتفسير ىذه األخبار في أثناء نقميا، وبعد نقميا، وذلؾ . يتصموف بيا
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يستخدـ لغة عممية  عف طريؽ التعميؽ عمييا، والصحفي في سبيؿ ىذه الغاية
يفيميا القراء، وال يشترط فييا ما يشترط في لغة األدب مف خياؿ أو جماؿ، أو ما 

 .يشترط في لغة العمـ مف دقة بالغة في تحديد معاني األلفاظ

وىذا المستوى العممي، ىو الذي يميّيز لغة الصحافة، وىي المغة المشتقة مف 
الحياة الواقعة التي يحياىا الناس في المجتمعات، والتي يفيميا أكبر عدد مف 

وىذه المغة ىي المغة . الناس عمى اختالؼ أذواقيـ أو أفياميـ، أو بيئاتيـ وثقافاتيـ
البساطة والوضوح واإليناس : تمتاز بأشياء أىميا-في صورة مف صورىا- القومية

والمطؼ والرشاقة، وتنأى ما أمكف عف صفات التعالي عمى القراء، والتقعّير، أو 
الغرابة في األسموب، والمبالغة في التعمّيؽ الذي ال تقبمو طبيعة الصحؼ بحاؿ 

 .(9)ما
فمف . وصفوة القوؿ إف لمصحافة وأجيزة اإلعالـ تأثيرًا كبيرًا عمى المغة

المؤكد أنيا ىي التي خمصّيت النثر العربي مف الزخارؼ المفظية كالسجع والطباؽ 
وغيرىا مف المحسنات التي كانت تعتبر عبئًا عمى التعبيرات وأحمت محؿ ىذا 
األسموب المزخرؼ المنمؽ، األسموب المرسؿ السيؿ السريع الذي يحرص عمى 
المادة الفكرية والعاطفية والتعبير عنيا أكثر مما يحرص عمى البيرجة المغوية 

والزخرفة المفظية وكاف لمصحافة فضؿ كبير في خمؽ لغة اإلعالـ التي تجمع بيف 
 .(10)البساطة والجماؿ وسرعة األداء والتعبير

 التي يتـ ةلقد فرض التحرير الصحفي أسموبًا لو مالمحو الواضحة عمى المغ
أسموبًا صحفيًا أو أسموبًا :بيا تقديـ األخبار والمقاالت الصحفية، وبدا أف ىناؾ

يتبع في عممية التحرير الصحفي،  (محمود عمـ الديف)معينًا لو سماتو، كما يقوؿ 
وينبع ىذا األسموب مف عدة محددّيات تتعمؽ بطبيعة الصحافة كوسيمة اتصاؿ مف 

حيث حجـ الصحيفة حيث المساحة المحدودة، وبجانبيا التقني، وطبيعة دوريتيا أو 
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توقيت إصدارىا الذي يقتضي السرعة التي تتطمب اإليجاز واالختصار والتركيز، 
وبوظيفتيا العامة، وىي التعبير عما يحدث في الحياة اليومية، والتي يطمؽ عمييا 

 إذ تقـو بإخبار كؿ فئات الرأي العاـ، ولما –الوظيفة اإلخبارية كوظيفة أساسية 
كانت سرعة توصيؿ الخبر إلى كؿ الطبقات االجتماعية عمى مختمؼ مستوياتيا 

الثقافية ىي اليدؼ األوؿ لكؿ صحيفة، إلى جانب ما استجد مف ظروؼ العصر، 
ومنافسة وسائؿ االتصاؿ األخرى، وتعقد األحداث وتشابكيا مف وظائؼ أساسية 
أخرى لمجريدة كانت فيما سبؽ مف اختصاص المجمة كالتفسير والتحميؿ والشرح 

واالستقصاء، كاف عمى األسموب الصحفي أف يتخذ شكاًل سياًل يقترب مف 
األسموب الدارج، وعمى الصحافة أف تقدـ األحداث اليومية ببساطة ووضوح وواقعية 
مبتعدة بذلؾ عف االستعارات والكنايات والتشبييات واأللفاظ الزائدة، وعف كؿ تعقيد 

حتى يسيؿ عمى الجميع فيـ محتواىا، عمى الرغـ مف تفاوت مستوياتيـ 
 .(11)الثقافية

 وأصبحنا إذف، أماـ لغة إعالمية ليا مالمحيا ومحدداتيا، تتصؿ بشكؿ 
وثيؽ مع ظروؼ النشر اليومي، وطبيعة الجميور المخاطب، وخصائص الوسيمة 

 .اإلعالمية القائمة عمى بث الرسائؿ اإلعالمية الغزيرة المتجددة

 وىذه المغة اإلعالمية العربية قطعت رحمة طويمة كاممة مف أجؿ أف تحقؽ 
ليا شكميا المستقر المتطور الذي نراىا عميو اليـو مف خالؿ صراع األلفاظ 

فالمغة اإلعالمية إذف ىي المغة التي تشيع عمى أوسع . والتعبيرات والمصطمحات
نطاؽ في محيط الجميور العاـ، وىي قاسـ مشترؾ أعظـ في كؿ فروع المعرفة 
الثقافية والصناعة والتجارة والعمـو البحتة والعموـ االجتماعية واإلنسانية والفنوف 

 .(12)واآلداب
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وىي تخاطب جميورًا مشتركًا ال يجتمع فيو أقوى مف ىذه المغة الواحدة 
المشتركة العامة لمبالد العربية، أما الميجات فال تعدو أف تكوف أدوات ووسائؿ 

فالقوؿ، بأف العامية أصمح لمغة اإلعالـ مردود بحكـ التاريخ . لمتعبير البيئي الضيؽ
ومنطؽ الواقع، ومنطؽ الوسائؿ المحكومة بسنف اإلعالـ المغوي التي تفرض وجود 
لغة عامة مشتركة لإلعالـ، فمـ تُجر الميجات عمى الفصحى التي بقيت لغة األمة 
دينًا ودولة، ومناط وحدتيا الذوقية والوجدانية، والمغة العميا لمتعميـ والتأليؼ والثقافة 

 .(13)واإلعالـ والحضارة
فالعامية  (المغة العاميّية)إنو ليس ثمة ما يدعى : (وديع فمسطيف) ويقوؿ 

ليست لغة بيف المغات، بؿ ىي ليجات جرت عمى األلسنة مجرى غير مرىوف 
عامية تصاوؿ المغة الفصحى  (لغة)فالقوؿ إذًا بأف ىناؾ . بقاعدة أو بمنياج

وتطاوليا قوٌؿ فيو كثير مف التجوّيز، ألف المغة الوحيدة التي تعرفيا الضاد ىي 
 .(14)المغة التقميدية النظامية الفصحى، وما عداىا لغُو منسوب إلى العامة

 و ال شؾ أف العربية الفصيحة قد كسبت مف التطور العربي والتطور 
اإلعالمي مزيدًا مف النفوذ في االتصاؿ الجماىيري محميًا وعالميًا، وأصبح ليا 
مكانيا في بعض المنظمات الدولية كمغة عمؿ، ويستمـز ذلؾ أف تجتاز المغة 
اإلعالمية المشتركة المعادلة الصعبة بيف التراث والمعاصرة، وأف تسعى إلى 

التقريب بيف مستويات التعبير المغوي بحيث ال تكوف مقطوعة الصمة بمغة الحضارة 
(15). 

التي يستخدميا معظـ المتعمميف في أحاديثيـ  (المغة المشتركة) وىي 
وكتاباتيـ والتي ترتفع عف مستوى المغة الدارجة، وال تصؿ إلى مستوى المغة األدبية 

وىذه المغة المشتركة . التي تستخدـ في الشعر والرواية والمسرح والكتابات اإلبداعية
تخمو مف المحسنات البديعية والتكمؼ والتصنع، مثمما تخمو مف المصطمحات 
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. والتراكيب المعقدة، وتنأى عف استخداـ العامية المحدودة في زماف ومكاف معينيف
 .(16)المغة الصحفية تختار مف األلفاظ أقصرىا وأكثرىا إيحاء وأداء لممعنى

فإننا نستطيع أف . وألف لوسائؿ االتصاؿ ىذه القدرة الفائقة عمى التبميغ واإلعالـ
نقوؿ عف يقيف أف بمقدورىا أف تؤدي خدمات جوىرية معينّية لمفصحى المشتركة بكؿ 

الرواية، الحوار، المحاضرة، المناقشة، التعميؽ، التمثيمية، أو : أساليب الكممة المنطوقة
 .(17)أي شكؿ آخر مف أشكاؿ الفف األدبي

لغة القصة القصيرة : ىي (نياد الموسى)والمغة العربية الفصيحة كما يقوؿ 
والرواية والمقالة والخطاب الثقافي والمعرفي في المجالت الثقافية والمتخصصة ىذه 

وىي لغة الصحافة واإلذاعة المسموعة والمرئية في نشرات األخبار وتقارير . األياـ
االستطالعات االنثروبولوجية والكشوؼ العممية واألفالـ الوثائقية والتسجيمية والدراما 

 أنيا – بالحدس –إنيا العربية التي يقدّير سواء الناطقيف بالعربية . التاريخية
 .(18) الفصيحة المغايرة لميجات العاميّية المحميّية المعاصرة عمى اختالفيا

 :وىذه المغة تمتمؾ عوامؿ البقاء واالستمرار، التي تتمثؿ في

 أنيا لساف التنزيؿ وأنيا السبيؿ إلى فيمو  -

 .أنيا لساف تراث ما يزاؿ كثير منو ينطوي عمى قيـ فكرية وجمالية خالدة -

 .أنيا رمز ليوية األمة بمنطوياتيا الوجدانية وحاجاتيا الحيوية التواصمية -

 أنيا تعمّيـ لمناشئة ركنًا محوريًا في العممية التربوية  -

 أنيا لساف اإلعالـ عمى أنحاء متنوعة -

أنيا واسطة اإلعالف ألغراض اقتصادية تنشد سوؽ استيالؾ عربية  -
 .(19)عريضة
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تواكب األحداث "إف الصحافة ووسائؿ االتصاؿ اليـو تقدـ لغة إعالمية 
والتطورات السياسية، وما تفرضو ىذه التطورات مف لغة تعبر عنيا وتستجيب 
لمجرياتيا وتتصؿ بكؿ جزئية منيا، بما يثري لغة الصحافة ويمنحيا سعة في 

التعبير وثراء في المفردات والمصطمحات التي لـ تكف صحافتنا العربية القديمة 
تعرفيا، بصفتيا وليدة تطورات السنوات األخيرة واالتصاؿ بالصحافة األجنبية 

 .(20)واالنفتاح عمى العالـ الخارجي والترجمة
لقد وجدنا مف خالؿ المتابعة الدقيقة لممادة التحريرية التي تنشرىا جرائدنا 
الرئيسية الكبرى في األردف الحرص األكيد عمى استخداـ المغة العربية الفصحى 
بمستواىا الصحفي العممي الذي يواكب األحداث والمستجدات، بما تنشره ىذه 

 .الجرائد مف أخبار ومقاالت ومقابالت وتحقيقات صحفية
ولـ تمجأ ىذه الجرائد إلى استخداـ العامية إالّي في القميؿ النادر، مف خالؿ 
بعض اإلعالنات الصحفية، وفي أحياف قميمة مف خالؿ عبارات وجمؿ قميمة يتـ 
تضمينيا داخؿ المقاؿ أو التعميؽ مف قبيؿ السخرية أو تقريب مفيومات المشكمة 

 .(21)موضوع الحديث إلى أذىاف القراء بطريقة مباشرة
 (نياد الموسى)إف ىناؾ تفاوتًا في مستويات العربية في الصحافة، كما يقوؿ 

وذلؾ أمر طبيعي عائد إلى الموضوع والى األسموب، فمكؿ مقاـ مقاؿ، ولكؿ كاتب 
أسموب، وقد تتبايف ىذه المستويات مف الكتابة بما يشبو أف يكوف مجازًا عمى 

الجممة كما في اإلعالـ الرياضي، حيث تصبح الكرة قذيفة والالعب بطاًل 
أسطوريًا، والمدرب نجمًا، بؿ حيث يحسّي مف يتابع أخبار المباريات كأنما ىو يتابع 

 .(22)عرضًا حيًا يقدمو مراسؿ عسكري في الميداف
 وىناؾ عوامؿ تفسّير تبايف طرائؽ الكتاب في األساليب الكتابية أوردىا 

 :(صالح أبو إصبع ومحمد عبيد اهلل)
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 خصأصنة تكأنن الكاتب الفاي الفكري:  أوًال 

 ويعتمد ذلؾ عمى موىبتو وتجربتو وثقافتو العامة والمتخصصة، وثروتو 
فكمما اتسعت ثقافة الكاتب، وزاد تعمقو . المغوية، وروحو العامة وفمسفتو في الحياة

في موضوع اختصاصو، استطاع أف يكتب مقاالت أكثر تأثيرًا وأشد إقناعًا 
 .لممتمقيف
 طبنعة المأضأع الذي نكتب فنه:  ااناًال 

تختمؼ المقالة التي تعالج موضوعًا أدبيًا في لغتيا وأسموبيا عف المقالة التي 
تعالج موضوعًا عمميًا أو موضوعًا في الشؤوف العامة، فكؿ موضوع لو لغتو 

 .الخاصة بو التي يستمدىا مف سياقو وطبيعتو المختمفة

 اأعنة القراء:  ال اًال 

 تختمؼ نوعية القراء واىتماماتيـ ومستوياتيـ الفكرية والثقافية مما يؤثر 
والكاتب الناجح ىو الذي يعرؼ . تأثيرًا كبيرًا في نجاح أية مقالة في تأدية رسالتيا

 .(23)إلى أي نوع مف القراء سوؼ تصؿ رسالتو

 كما أف األسموب اإلعالمي البميغ بعامة وأسموب التحرير الصحفي بخاصة 
 :يمكف حصر مكوناتو في النقاط األربع التالية

 . يتصؿ بالصحة النحوية والصرفية:المكّأن األأل

ة المنطقية:المكأن ال ااي .  ويتصؿ بالصحّي

.  يتصؿ بالصحة األسموبية العامة أو البالغة:المكأن ال الث

. (24)يتصؿ بالصحة األسموبية الخاصة أو الصحفية: المكوف الرابع
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ف أف  لقد رأينا خبراء اإلعالـ وأساتذتو وجميرة مف األدباء والمثقفيف يرددوّي
المغة وعاء الفكر وأف المغة أداة المفكر واألديب في التعبير عف مكنونات النفس 

يقدـ وظيفة لمغة أبعد مف ذلؾ عندما  (زكي نجيب محمود)والوجداف، ولكننا نجد 
، وأرجو أف تمحظ بأني لـ أقؿ إنيا أداة تنقؿ (فكره)لغة اإلنساف ىي : يقوؿ إف

وىي ىي كؿ حياتو الالحيوانية،  (وجدانو)وىي ىي  (فكره)بؿ إنيا ىي ىي  (فكره)
وقد ظير مف  (عقمو)إنما ىو - وذلؾ أف تقوؿ أف ما يكتبو الكاتب أو يقولو المتعمـ

مكمنو إلى العالنية، وذلؾ إذا كاف الموضوع مف موضوعات العقؿ، وكذلؾ ىو 
وقد تجسد في موجات الصوت أو في الكتابة المرقومة عمى ورؽ،  (وجدانو)

 .(25)واختصارًا فمغة اإلنساف ىي نفسو، ىي شخصو ىي حقيقتو

ذا كاف حديثنا في الصفحات السابقة قد تركز عمى المغة اإلعالمية كما  وا 
عرفتيا الصحافة العربية المطبوعة، فإننا ال نستطيع أف نغفؿ الدور الذي تضطمع 

بو الصحافة السمعية والسمعية البصرية في تقديـ لغة إعالمية تتسّيـ بالبساطة 
والوضوح، وتتناسب مع مقتضيات العمؿ في ىذه الوسائؿ، التي تخاطب شرائح 

إف ناقد األدب : يقوؿ (فاروؽ خورشيد )وىو ما جعؿ األديب . واسعة مف الجميور
بحاجة إلى امتالؾ المعرفة العممية بعمـو العصر، وفنوف العصر وأشكاليا وتطورىا 

كالقصة والرواية والمسرحية والسيناريو السينمائي والعالج التمفزيوني والنص 
لى فف دراسة الجماىير وما تطمب وما تريد لى فف دراسة أجيزة . اإلذاعي، وا  وا 

اإلعالـ العصرية وما تفرضو مف مقتضيات فنية وما تمـز بو الكاتب، أي أديب 
 .(26)العصر، مف خضوع لتقنيتيا وحرفياتيا ورسالتيا وأىدافيا

 (خورشيد)وأف تغمغؿ ىذيف الجيازيف في حياتنا، أي الراديو والتمفزيوف، كما يقوؿ
أدى إلى أف أصبح ما يقدماف مف إنتاج فنيّي أكثر ذيوعًا بيف الجماىير مف المتمقيف 
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مف كؿ ما يقدـ عف طريؽ المطبعة بأي شكؿ مف األشكاؿ سواء في المجالت 
 .والصحؼ أو في الكتب الدورية وغير الدورية عمى السواء

وأدّيى تغمغؿ ىذيف الجيازيف في حياتنا أيضًا إلى أف أصبح التحمؽ حوليما ال 
 كما كاف الحاؿ –يستيدؼ األخبار أو ما تقدمانو مف مادة إعالمية بالدرجة األولى 

بؿ أصبح التحمؽ حوليما يستيدؼ بصفة رئيسية ما تقدماف مف أعماؿ - مف قبؿ
 .درامية، كمسمسالت أو كسيرات كاممة

وليذا فمف نبعد كثيرًا إذا قمنا إف األدب اإلذاعي يفرض تدريجيًا لغتو الخاصة 
عمى الكاتب، حيث ال تصمح كؿ الكممات وال تصمح كؿ التركيبات المغوية المتداولة 

 .(27)في العمؿ األدبي المكتوب

 :أف التمفزيوف لو دوره الكبير في التنمية المغوية حيث (أحمد المعتوؽ )وبيف 

أصبح التمفاز المصدر األوؿ لإلعالـ والثقافة العامة، باإلضافة إلى  -1
وىذا . كونو أداه لإلمتاع والترفيو، متفوقًا بذلؾ عمى وسائؿ االتصاؿ األخرى

بالطبع يعني اتساع رقعة انتشاره وسعة نفوذه، ومف ثـ تأثيره في مجاؿ تنمية المغة 
عمى أساس أنيا الوسيمة األولى التي يتـ بيا توصيؿ المواد اإلعالنية والثقافية، 

 .وربما المواد الترفييية أيضًا مف خالؿ ىذه األداة

أصبح مجاؿ البث التمفزيوني في األقطار العربية واسعًا في عصر  -2
وىذا يعني إعطاء فرص كثيرة -  بفضؿ األقمار الصناعية–الفضاء الحالي 

لممشاىدة لمتنويع والتنقؿ، وبالتالي شدّية لممشاىدة مددًا أطوؿ، ومف ثـ إعطاء 
 .مساحات زمنيّية أوسع لمتأثير واالتصاؿ المغوي

إنو في التمفاز تشترؾ الصورة والصوت والنغـ والحركة في توصيؿ  -3
المعمومات، ويشترؾ سمع المشاىدة وبعدة في التقاط ىذه المعمومات، وعف طريؽ 
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المشاىدة قد يتضاعؼ اكتساب المعارؼ واكتساب المغة، وتمقف أو التقاط ألفاظيا 
 .(28)وتراكيبيا المختمفة النوع أو جزء مف ىذه المعارؼ

. أسائل اإلعالم أدأرها اإلنجابي في اشر المغة العربنة أا  راء مفرداتها:  ال اًال 
إف التساؤالت التي تثار عندما يذكر دور اإلعالـ التي تممكيا وسائؿ اإلعالـ 

غنائيا  إزاء المغة العربية في الجانب اإليجابي، تتمثؿ بالقدرة عمى نشر المغة، وا 
باأللفاظ والمفردات والمصطمحات، وتكريس استخداـ الفصحى في البرامج 

والحوارات السياسية واالجتماعية، وىي تمتمؾ خاصيّية التكرار والتأثير والقدرة عمى 
التواصؿ والتوصيؿ بطريقة مشوقة، وكذلؾ قدرة وسائؿ اإلعالـ عمى إثراء القاموس 
المغوي مف جديد المفردات والمصطمحات في عالـ السياسة واالقتصاد واالجتماع 

 أو الترجمة أو التوليد واالشتقاؽ، مما بوالتقنيات الحديثة، سواء بواسطة التعري
. يعطي لوسائؿ اإلعالـ دورًا ميمًا مف ىذا القبيؿ

لقد أدرؾ جؿّي األدباء أىمية وسائؿ اإلعالـ كوسائط متاحة لمكتابة والتعبير، 
ووسيمة النشر األساسية لمخاطبة القراء بنتاجاتيـ األدبية والفكرية، وباتت الصحافة 
مينة لعديد األدباء وجدوا فييا الحرفة األقرب إلى مواىبيـ، وقمما نجد أديبًا لـ يتخذ 

الصحافة ووسائؿ اإلعالـ مينة لو أو أداة ال غنى عنيا لمنشر والوصوؿ إلى 
وكاف ذلؾ مبعثًا لكثير منيـ لمحديث عف . جماىير القراء والمستمعيف والمشاىديف

الخطاب الصحفي وضرورات اليسر والسيولة المطموبة فيو، باإلضافة إلى الميزات 
التي تتمتع بيا وسائؿ االتصاؿ والغنى المعموماتي الذي تتوفر عميو، بصفتيا 
سجاًل يوميًا نابضًا باألحداث، ومعبرًا عف ىموـ الناس ومشكالت الحياة عمى 

. اتساعيا
كاف عممو في الصحافة السياسية : (محمد مندور)يقوؿ رجاء النقاش عف

ولكي يزداد معرفة بالواقع االجتماعي لقد . اليومية فرصة لكي يزداد خبرة بالحياة
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 عمى المشاكؿ الشعبية المختمفة – بطريقة دقيقة ومباشرة –تعرؼ في تمؾ الفترة 
وأدرؾ ما في الواقع االجتماعي مف فساد رىيب، حيث تقـو طبقة صغيرة باستغالؿ 

. (29)الجماىير الكبيرة
لقد يبدو لي في بعض األحياف أننا نغمط حؽ : (مصطفى ناصؼ)ويقوؿ 

المجتمع عمينا، وحؽ المجتمع أف نحفؿ بمغة الحياة اليومية، والمغة المرتبطة 
بتحقيؽ عمؿ محدّيد، ولغة السياسة وأساليب المجتمع في دحض األشياء والدفاع 

كؿ ذلؾ واجب، فإذا عنينا بالشعر فميس مف حقنا أف نتجاىؿ لغة المجتمع . عنيا
. (30)الذي أنتج ىذا الشعر

لقد الحظ في : قائالً  (أحمد أميف )إلى تجربة  (مصطفى ناصؼ)ويشير 
تعاممنا مع المغة الحرص الغريب عمى استعماؿ ألفاظ فضفاضة، وعزا إلييا العجز 

حريصًا عمى التعامؿ مع كممات  (أحمد أميف)عف التواصؿ، وربما كاف األستاذ 
كانت الكممة العادية تغذي طموحو إلى درس المغة درسًا واقعيًا كاف يرى . عادية

الباحثيف يستحيوف كثيرًا مما ىو كثير الدوراف، ربما رأى كممة المبتذؿ عائقة دوف 
فحص كثير مف المغة، والحقيقة أف الكممات المطروحة في الطريؽ تؤثر في عقولنا 

مف فحصيا، إننا لـ نكتشؼ بعد - مع اآلسؼ- تأثيرًا بميغًا، ولكف الناس يستحيوف
عادة الكممات العادية تخدمنا  (األدباء)أىمية الكممات العادية السيارة التي ييمميا 

بفضؿ تغيرىا الذي ال نمتفت إليو كثيرًا، الكممات العادية األساسية ىي مجمع 
. (31)الخطاب أو مفصمو

إف سعة االستعماؿ المغوي تتحقؽ بأجيزة : (كامؿ جميؿ ولويؿ)ويقوؿ 
اإلعالـ في سرعة مذىمة، وىذه السعة كانت مطمبًا ميمًا جدًا عند العرب في 

جزيرتيـ، ولذلؾ قاس عمماء المغة فصاحة المغة أو الكممة أو العبارة بكثرة 
استعماليا، فإذا كانت صياغة ذلؾ الخبر جرت بأسموب فصيح سميـ مف األخطاء 
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مراعيًا التركيب النحوي، فإنؾ تكوف قد أبمغت لغتؾ التي تعدّيىا أساسًا مف أسس 
. مقومات األمة إلى قسـ كبير مف األمة في يسر وسيولة واقتدار

وعمينا أف نقؼ إجالاًل لتمؾ المؤسسات الصحفية التي جعمت لمغة حظًا في 
داخؿ أروقتيا، فتكمؼ المدققيف أال يسمحوا بخروج كممة واحدة عف مسار المغة 
السميـ، وتطمب إلييـ أف يحفظوا لألسموب المغوي متانتو كما يحفظوف لمخبر 

أمانتو، وقد أدركت ىذه المؤسسات أف واجبيا تجاه لغتيا كبير، فيي مدارس مف 
نوع جديد، فكاف التدقيؽ والتنقيح مف األعماؿ البارزة التي تحتسب ليا، إذ أف ىذا 
العمؿ الجميؿ مف أىـ مقومات انتشار الفصحى في العصر الحاضر، فيو أقرب 

. (32)ما يكوف إلى تعمـ المغة بالسماع، واألخذ بيا بالسميقة
فإف اإلعالـ ىو المسؤوؿ اليـو عف تطوير المغة  (فاروؽ شوشة)وبرأي 

واف لكؿ قسـ مف أقساـ التحرير . العربية أو ما يسمى بالمغة العصرية والمعاصرة
فمغة الخبر . الصحفي واإلعالمي لغتو الخاصة والمصطمحات المرتبطة بو

الصحفي ليا نسقيا الذي يميزىا عف األسموب المغوي المتبع في التحقيؽ 
والتحميالت السياسية والتراجـ والموضوعات االجتماعية والثقافية، وكذلؾ قسـ 
المنوعات الذي يعتمد عمى مكونات لغوية أخرى، ومف ىنا تعددت األنساؽ 

واألنماط في لغة الصحافة وفقًا لممتغيرات التي تجري عمى أرض الواقع، كما أف 
اإلذاعة والفضائيات أوجدت أيضًا لغة عصرية ومعاصرة تتفاعؿ مع الناس وتقترب 

منيـ وتحاورىـ وترتبط بيموميـ، ىذه المغة اكتسبت مرونة خاصة، واكتست في 
. الوقت نفسو طبيعة سيمة لينة تجاري العصر

وحوؿ األخطاء التي يأخذىا البعض عمى وسائؿ اإلعالـ، والتي يقع فييا 
بعض مقدمي البرامج ومقدمي النشرات اإلخبارية أيضًا، والمرتبطة بالمفردات 

يجب أف نعترؼ لمعامميف : المفظية والتراكيب البنائية، يقوؿ اإلعالمي فاروؽ شوشة
في وسائؿ اإلعالـ العربية المختمفة بالفضؿ، وبما يبذلونو مف جيد جبار سواء في 



 

 
 

393 

عممية التعريب أو الترجمة السريعة لألخبار الدولية التي يتناقمونيا مف وسائؿ 
اإلعالـ في مختمؼ دوؿ العالـ، وىـ في ىذه الحاؿ يحتاجوف إلى عدد وفير مف 

المجامع العممية حتى يدققوا ليـ األخبار ويصوبوا ليـ األخطاء، وىذا في حد ذاتو 
يحتاج إلى شيور، لذا يتخذوف قرارات سريعة مف أجؿ المحاؽ بركب المستجدات 

التي تحدث عمى الساحة العالمية، وأكاد أقوؿ إف وسائؿ اإلعالـ المسموعة 
. (33)والمرئية والمقروءة ىي القاطرة التي تجر عربة المجامع المغوية العربية لألماـ

وىنا، يمكف القوؿ، إف وسائؿ اإلعالـ الحديثة، يحسب ليا الفضؿ الكبير، 
في إحياء المغة الفصحى أو الفصيحة عمى األقؿ، وتداوليا بيف عامة الناس، بعدما 

كانت ميددّية بدعوات بغيضة، تريد الكتابة بالعاميات، مف أجؿ ترسيخ اليوّية بيف 
أقطار األمة، فتمكنت وسائؿ اإلعالـ مف التقريب بيف الشعوب العربية، وتوحيد 

. (34)المغة إلى حد كبير
ذا لـ يكف مف المطموب مف رجاؿ اإلعالـ والصحافة أف يصطنعوا الجديد  وا 

فال أقؿ مف أف .. مف األلفاظ بالنقؿ أو التوليد أو التعريب أو النحت والتركيب
ُيطمب منيـ التنسيؽ مع رجاؿ المعاجـ والمجامع المغوية، ألخذ ما توصؿ إليو 
ىؤالء المتخصصوف مف إجماع حوؿ اعتماد المفردات المغوية الجديدة، والعمؿ 

عمى غرسيا في ممكات العامة، باألسموب المناسب، لما يتوفر عميو رجاؿ اإلعالـ 
ذا لـ يحمؿ . والصحافة مف وسائؿ وأجيزة فعالة وخطيرة في مجاؿ االتصاؿ وا 

رجاؿ اإلعالـ مسؤولية وضع األلفاظ والمفردات المغوية واعتمادىا بمفردىـ، فإنيـ 
مسئولوف مسؤولية كاممة في مشاركة رجاؿ المجامع المغوية بطريقة غير مباشرة في 

. (35)ىذه العممية، خاصة واف أىؿ الصحافة عمومًا ىـ لغويوف إلى حد بعيد
وعميو، فإف وسائؿ اإلعالـ، قدمت كثيرًا مف اإليجابيات في التعامؿ مع المغة 

: العربية، لعؿ أبرزىا
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أف ىذه الوسائؿ أمدّيت المغة العربية بكثير مف األلفاظ والعبارات والتراكيب  -
. الجديدة المولودة، وكثير منيا مترجـ عف المساف األجنبي

المباشرية، والوصوؿ إلى أفكار الموضوع وصوال مباشرًا دوف التوقؼ عند  -
نتوءات فكرية فرعية، ويظير ذلؾ بصفة خاصة في نشرات األخبار والتعميؽ 

 . عمييا

السيولة والوضوح، فمـ تعد تستخدـ الغريب أو الميجور أو الممات مف  -
ألفاظ المغة، وتصدؽ ىذه الخصيصة عمى البرامج التراثية كالتفسير، والتوعية 

 .الدينية، وتقديـ الكتب القديمة وتحميميا

التخفؼ مف األثقاؿ المغوية والخيالية، إلى حد التخمص التاـ أحيانا مف  -
 .(36)الصور البيانية، فأحمت التعبيرات المباشرة السيمة محؿ العبارات البيانية

وال بد أف نشير إلى بعض اإليجابيات المتمثمة مف إنطاؽ كثير قي البرامج 
التسجيمية والعممية وبرامج األطفاؿ الُمنتجة في خارج العالـ العربي بالعربية 

الفصحى عمى نحو يحقؽ االلتزاـ بمتطمبات كؿ مف المعاصرة والدقة ولقد اختارت 
. الجيات الُمنتجة عف عمد المغة الفصحى، حتى تحقؽ ليذه البرامج انتشارًا واسعاً 

. وقبواًل قوميًا عاماً 
كذلؾ فإف التوسع في استخداـ العاميات والميجات المحمية مف اإلذاعتيف 
ُُ بالمستوى  ـً المسموعة والمرئية والفضائيات، ومزاحمتيا لمفصحى، صاحبو التزا
الفصيح في كؿ مف نشرات األخبار وتقارير المراسميف والتعميقات عمى األحداث 

 وبعض ةوالتحميالت السياسية واالقتصادية والعممية واألدبية والبرامج الدينية والثقافي
األعماؿ الفنية كاألفالـ والمسمسالت التاريخية اإلسالمية، واألفالـ التسجيمية، 

والنصوص المترجمة لألعماؿ  (الناطقة بالعربية)واألعماؿ الفنية الُمدبمجة 
.  األجنبية
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وال ُينسى ليذه األجيزة اإلعالمية أنيا قضت عمى حاجز األمية بالنسبة 
لمالييف األمييف الذيف لـ تعقيـ أميتيـ عف المتابعة والمشاركة في كثير مما تقدمو 
ىذه األجيزة مف خالؿ االستماع إلى اإلذاعة ومشاىدة التمفزيوف والفضائيات في 

. (37)البيوت والمحاؿ والمصانع والمزارع والبوادي
ذا كانت ىناؾ أىداؼ سياسية غير خافية تقؼ وراء إنشاء العديد مف  وا 

وسائؿ اإلعالـ األجنبية الناطقة بالمغة العربية، إالّي أف ىذه الوسائؿ، تساىـ بنشر 
المغة العربية وتعميـ مفرداتيا، وزيادة وتيرة استخداـ المغة في كافة مستويات 

وربما نجد فييا حرصًا واضحًا عمى . الخطاب اإلعالمي وأنواع الفنوف الصحفية
. سالمة المغة والنطؽ وتوظيؼ اإلعالمييف المؤىميف والمدرّيبيف لغويًا ومعرفياً 

وقد أشار عدد مف اإلعالمييف إلى الكثير مف اإليجابيات لمساىمات اإلعالـ 
عمى  (في تشكيؿ الذائقة اإلنسانية وجرياف لغة الضاد عمى األلسنة)واإلعالمييف 

اإلماراتية، في مداخمة لعدد مف اإلعالمييف، ومنيـ  (االتحاد)حد وصؼ جريدة 
التـز منذ البداية ىذه المغة المعبرة : الذي يرى أف اإلعالـ المقروء (محمد يوسؼ)

وشكميا بطريقة معاصرة، تتواءـ مع الظروؼ والمتغيرات، فمـ يحممّييا ما ال تطيؽ، 
ولـ يستخدـ مفرداتيا الضخمة الفخمة عبر الصحؼ التي تمتحـ باإلنساف العربي 

منذ فجر المطابع التي سيمت حركة النشر، وجعمت الكممة المكتوبة سيمة مقروءة، 
وفي متناوؿ الجميع، إلى أف وصمنا إلى العصر الرقمي الذي نقميا بطبيعة الحاؿ 

. (38)عبر العالـ في أسرع مف البرؽ
كانت لو أكثر مف مداخمة يدافع فييا  (فاروؽ شوشة)ولعؿ اإلذاعي والشاعر

عف اإلعالـ ونأى بو عف االتياـ بكونو شريكًا في ما تتعرض لو المغة العربية مف 
وقاؿ إنو  (مذبحة لغة الضاد)تحديات تعاظمت في رأي البعض إلى حد وصفيا بػػ
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عصرية ربما " ثروة لغوية"عمى العكس، فإف اإلعالـ العربي المعاصر يقدـ لنا 
. تحتاج أحيانًا إلى تصويب في بعض جوانبيا

ودافع شوشة عف اإلعالمييف العرب، وقاؿ إنيـ وحدىـ دوف غيرىـ يحاسبوف 
عمى ما يقترفوف مف أخطاء لغوية، بينما يخطئ الجميع في قواعد المغة ومفرداتيا 

بما في ذلؾ المسؤولوف العرب أنفسيـ، وقاؿ حتى أساتذة النحو في الجامعة 
يدرسونو بالعامية، مؤكدًا أف اإلعالمي ىو عنصر مف عناصر إنقاذ المغة وليس 

" المذبحة"شريكًا في 
وأوضح إف المغة العربية العصرية، ىي المغة التي واكبت حياتنا في كؿ 

مجاؿ في السياسة، واألدب والثقافة العممية حيث قدـ لنا اإلعالميوف العرب معجمًا 
جديدًا لمغة العربية يمتمئ بعشرات األلوؼ مف األلفاظ والمصطمحات والتراكيب 

ىي لغة إعالمية " دموع التماسيح"، و"المائدة المستديرة"، و "العولمة"والتعابير، مثؿ
 الذيف يتمقوف الخبر والحدث والموضوع بمغات أجنبية يكوف فصنعيا إعالميو

عمييـ وىـ في صالة التحرير أف يحولوا ىذا األجنبي لغة إلى لغة عربية مقروءة 
. (39)ومفيومة في دقائؽ قميمة

أسائل اإلعالم أتأ نراتها السمبنة عمى المغة العربنة  : رابعاًال 
يقدـ اإلعالـ،كما رأينا، إيجابيات عديدة لمغة العربية، إالّي أننا نقؼ، في 

الطرؼ اآلخر، أماـ عدد مف السمبيات التي ترتبط باألداء اإلعالمي في التعامؿ 
مع المغة، والذي يتمثؿ، ميدانيًا، بما يمحؽ باستخدامات المغة العربية في وسائؿ 
اإلعالـ، مف أخطاء النطؽ والنحو، في حالة المواد اإلعالمية المقدمة بالمغة 

. العربية الفصحى، ومف خطيئة تجاىؿ الفصحى واعتماد العامية،في ىذه الوسائؿ
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وتجدر اإلشارة إلى أف كثيرًا مف األخطاء األسموبية والتحريرّيية التي تمحؽ 
أىميا عامؿ السرعة : بمغة الصحافة الحديثة، يمكف إرجاعيا إلى عدة عوامؿ

وخصوصًا في التحرير اإلخباري الذي يجعؿ مف الصعب عمى الصحفي أف يجد 
كما أف طبيعة القصة . الوقت الالـز لكتابة القصة الصحفية بأقوى أسموب وأسيمو

وقد تضيع قيمة األخبار، بؿ قد تصبح . الصحفية تستمـز وجود عامؿ السرعة أيضاً 
عيبًا صحفيًا أف تنشر ىذه األخبار بعد مرور فترة وجيزة عمييا، إذا كانت المصادر 

. األخرى قد سبقت في نشرىا
أما العامؿ الثاني، فيتصؿ بجميور القراء أنفسيـ، وىو يتصؿ بطريؽ غير 
مباشر أيضًا، بعالـ السرعة، ذلؾ ألف الكثيريف مف القراء أنفسيـ يريدوف أف تقدـ 
ليـ القصص اإلخبارية في أسموب سيؿ ال يدعو إلى تعمؽ في التفكير، إذ ليس 

.  لدييـ الوقت إلعادة التفكير في معنى مف المعاني
والعامؿ الثالث، يتمثؿ في أف غالبية القراء مف أواسط المثقفيف الذيف ال 

يمكنيـ فيـ األساليب األدبية الرفيعة بسيولة ويسر، ويتـ لذلؾ المجوء في 
. (40)مخاطبتيـ إلى األسموب الصحفي السيؿ

 ولعؿّي ما يدفعنا إلى التوقؼ أماـ ىذا األداء المغوي لوسائؿ اإلعالـ، ما نراه 
أخطاء في قراءة األعداد واألرقاـ، : مف أخطاء عمى ألسنة المذيعيف والمذيعات مف

وما نراه مف . وفي نطؽ األسماء األجنبية، وفي نطؽ أسماء األشخاص والبمداف
 التي تقدـ برامجيا FMسطوة لمعاميّية في اإلذاعات الشبابية التي تسمى إذاعات الػ

وما نراه مف طغياف لمعامية . الحوارية ومنوعاتيا وموادىا الترفييية بالميجة العامية
في اإلعالنات الصحفية واإلذاعية والتمفزيونية، التي تكرسّي العامية، وتزداد 

خطورتيا نظرًا لتكرارىا واتصاليا بحاجات الناس مف سمع وخدمات، وما نراه مف 
استخداـ لمعامية، أو الفصحى المميئة باألخطاء، وغير الممتزمة بقواعد النحو 
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العربي السميـ، في الرسائؿ الياتفية القصيرة التي تنشر بكثافة في األشرطة 
 والتي تبدو لمف يقرؤىا أنيا غير S.M.Sالتمفزيونية المتحركة التي تعرؼ برسائؿ 

. خاضعة ألية مراجعة تضبط ما تعج بو مف أخطاء
وقد ذكرت إحدى الدراسات حوؿ التأثيرات السمبية لوسائؿ اإلعالـ عمى 
العربية الفصحى أف السيولة والبساطة التي تعتبر مف ميزات لغة الصحافة قد 

جنحت في كثير مف األحياف إلى الخطأ والزلؿ، حتى تعددت عثرات المغة 
: الصحفية، وكثرت كبواتيا، وجنت عمى الفصحى، ومف أىـ ىذه العثرات

غزو األلفاظ العامية ألسطر الصحؼ والمجالت، وقمما تسمـ صحيفة  -1
 .أو مجمة مف ذلؾ، وىذا مف أعظـ ما جنتو الصحافة عمى الفصحى

في المغة اإلعالمية عامة، والمغة الصحفية عمى وجو الخصوص، ىناؾ  -2
ما يمكف تسميتو بالقوالب الجاىزة التي تصب فييا المادة الصحفية، فمو تتبعنا 
طريقة كتابة خبر معيف في عدد مف الصحؼ، فسنجد أف صياغة الخبر تكاد 
تكوف متماثمة مف حيث المفردات المستخدمة، واألساليب التعبيرية في أغمب 

 .الصحؼ

استخداـ األلفاظ والمفردات األجنبية مع وجود لفظ عربي مقابؿ ليا،  -3
ونشر اإلعالنات المصاغة بمغة انجميزية أو فرنسية، وربما احتؿ ىذا اإلعالف 
صفحة كاممة مف الصحيفة أو المجمة، ىذا فضال عف الصحؼ الناطقة بمغة 

 .في الوطف العربي.. المستعمر السابؽ

أما في اإلذاعة والتمفاز، تضيؼ الدراسة، أف حرب الميجات المستعرة بيف 
اإلذاعات والفضائيات العربية، والتنافس المحمـو لحيازة قصب السبؽ، بانتشار 
عامية ىذه اإلذاعة أو تمؾ الفضائية بيف أكبر عدد مف المستمعيف والمشاىديف، 

حتى تنوعت وتعددت ليجات اإلذاعات والفضائيات بعدد الدوؿ العربية، وأف منافذ 
العامية في اإلذاعة والتمفاز، تعددت وبات مف الصعب حصرىا، فيناؾ إذاعات 
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وفضائيات تبدأ إرساليا وتنييو بالعامية، وما بيف البدء والختاـ ال يكاد المتابع 
والكثير مف المذيعيف والمذيعات ال يحسف صياغة جممة . يسمع جممة فصيحة

فصيحة غير ممحونة، وال يعمـ مف قواعد العربية شيئًا، وىو ال يرى في ذلؾ عيبا 
أو منقصة تحط مف قدره، بؿ وصؿ األمر ببعضيـ إلى ازدراء الفصحى، وجعميا 
مثارا لمسخرية واالستيزاء، في مقابؿ االعتزاز بالميجة المحمية، والشعور بتفوقيا 

. عمى ما عداىا مف الميجات
وغالبًا ما يحرص القائموف عمى أمر اإلعالنات التجارية عمى استخداـ 
العامية التي يروف أنيا أكثر تأثيرًا وجذبًا لممتابع، وبالتالي أضمف في تسويؽ 

وفي مقابؿ الطوفاف العاـر لمعامية، ما عاد لمفصحى مكاف إالّي . سمعتيـ ورواجيا
 .(41) في نشرات األخبار، وىي ىنا مشوىة عميمة، مميئة باألخطاء المغوية واإللقائية

كثيرًا عف التشخيص السابؽ لمتأثيرات السمبية  (جابر قميحة)ولـ يبتعد 
ف كانت قدمت نفعًا لمغة العربية كما  لوسائؿ اإلعالـ عمى المغة العربية، التي وا 

: يقوؿ، فإنيا تسببّيت في الوقت نفسو في تأثيرات ضارة كانت أفدح وأعتى
 فالتمفزيوف يصرؼ األطفاؿ والناشئة عف القراءة، وعف أوجو نشاط أخرى  -

 .مفيدة

 واإلعالنات وخصوصًا التمفازي منيا،كانت انتصارا لمعاميات، وترويجا  -
فساد لمذوؽ الفني ولمحس  لمغات األجنبية، ونشرا لمنطؽ المعيب لكممات العربية، وا 

 .المغوي

وقد حققت اإلعالنات ذلؾ في سرعة عجيبة ألنيا تعرض بأسموب فني 
أحدث الوسائؿ التي تحقؽ جماؿ العرض - بإمكاناتيا الضخمة- فتاف، موظفة

. وبراعتو، فأصبح األطفاؿ بخاصة متعمقيف بيا إلى أقصى مدى
 وفي اإلعالنات الصحفية أصبحت األخطاء المغوية والقاعدية ىي  -

زيادة عمى أف كثيرا منيا يكوف مطعما . األصؿ، أما سالمة المغة فيي االستثناء
 . بالقوالب والكممات األجنبية بحروؼ التينية، أو حروؼ عربية
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 كما تبنت ىذه الوسائؿ، وما تزاؿ تتبنى األخطاء الفادحة في المفردات،  -
وفي الجمؿ والتراكيب والحوار والمناقشات واألخطاء في مخارج الحروؼ ونطؽ 

 .(42)كممات العربية بمكنة عامة أو أجنبية

مع انتشار الفضائيات العربية وتنوع غاياتيا وارتباطاتيا "وىناؾ مف رأى أنو 
واتجاىاتيا، تسابقت إلى التبسيط واإلسفاؼ والبيرجة، سعيًا إلى الشيوع واالنتشار 

والربح، فطغى التجاري فييا عمى الثقافي والمحمي عمى القومي، والعامي عمى 
الفصيح والسطحي عمى المبدئي، وضعؼ االلتزاـ بالمغة الفصيحة وشاعت 

. (43)"الميجات المحكية حتى في أكثر البرامج رصانة وجديّية
نما تكبر المسألة حيف ننتبو إلى أننا نقضي الوقت األطوؿ نحف وأبناؤنا،  وا 

أماـ أجيزة التمفزيوف والراديو، مستمعيف أو مشاىديف، وربما أمضى نفر مف األسرة 
الواحدة ساعات، دوف أف يحدّيث أحدىـ اآلخر مشدوديف جميعًا إلى تمثيمية أو فيمـ 

وحيف يصدر غمط مف ىذا المذيع أو تمؾ المذيعة، في المغة . أو برنامج يشاىدونو
يحسب أف ىذا ىو -  والراشد أحياناً –أو النحو والصرؼ، فإف الطفؿ أو الفتى 

واب، فإذا تكررّي مراّيت عديدة، رسخ الغمط في الذىف، حتى يعسر اقتالعو في  الصّي
. (44)بعض األحياف، نظرًا لما تتمتع بو العادة مف قوة تتغمغؿ في ثنايا المزاج والعقؿ

وفيما يتصؿ باإلعالنات التجارية التي تييمف عمى مساحات زمنية واسعة 
مف الفضاء التمفزي واألثير اإلذاعي ناىيؾ عف اإلعالنات الصحفية بشقيّييا الورقي 
وااللكتروني، فإنيا تشيد طغيانًا لمعامية،تحدث آثارًا سمبية عمى المتمقيف وخاصة 

وقد . مف األطفاؿ، إضافة إلى انتشار األلفاظ األجنبية في لغة اإلعالنات التجارية
انحسار المغة العربية في اإلعالنات التجارية إلى أمور منيا تخمؼ األمة "تـ تعميؿ 

العربية عف ركب الحضارة ومياديف االبتكار والتصنيع، التبعية الغربية لمعديد مف 
أبناء المسمميف، حيث تجذب اإلعالنات التجارية ذات اليوية األجنبية الزبائف 
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وتظير أنيـ عصريوف، والحاجة لدى التجار حيث أف اسـ المحؿ أجنبي والماركات 
قيا أصميا أجنبي . (45)"التي يسوّي

المغة العربنة أاإلعالم الجدند بنن مأقفنن  : خامساًال 
االقتراض المغوي يشكؿ جانبًا مف جوانب التالقح : إف (نادر سراج )يقوؿ 

وبمقدور المناىج المسانية رصد مفاعيؿ . عمى مديات زمنية بيف الثقافات والمغات
 ناىيؾ بمحظ دورىا في تعزيز القدرات اعمميات االقتراض وسيروراتيا وراعت

أما بالنسبة إلى . التواصمية ورفد النسيج المغوي العربي بمفاىيـ ومصطمحات حديثة
المغة المعتمدة في مجاؿ الثرثرة االلكترونية في أجيزة االتصاؿ الخموي والتراسؿ 

 (التويتر)و (الفيسبوؾ)االلكتروني والرسائؿ النصية أو التداولية ومواقع 
ونالحظ أف القاموس . فالمقترضات والمختصرات ىي سيدة الموقؼ بال منازع

ىو بأغمبو مقترض ، Chattingالمتداوؿ بيف مرتادي ومدمني غرؼ الدردشة 
وىذه . ومعرب ومختصر وفؽ الصيغ الصوتية والتراكيب العربية الشبابية المنحى

الشائعة في صفوؼ الشباب الذيف نعتتيـ وسيمة إعالمية  (اإلنترنيتية)المغة 
، (فيسبوكيّية)، وىـ الذيف تربط بعضيـ بعض عالقات (الفيسبوكييّيف)باعتبارىـ 

. (46)(انترنيتي)استتبعت استعارة صحفية الحقة لمنعت 
وقد قاـ الشباب في العالـ العربي بتسطير قواميسو المغوية بنفسو، متجيًا إلى 

تركيب تعابير جديدة والخمط بيف العربي واألجنبي في التواصؿ، وخاصة في 
المستجدات مف األمور، أو عبر االقتراض مف عالـ المغة ما يمبي رغبتو ويسّيد 

وفي ىذا السياؽ يأتي اإلعالـ الذي ساعد عمى تعميؽ الشّيقة بيف أىؿ . حاجاتو
المغة الواحدة، والشاىد أف برامج لممواىب في العالـ العربي وأكثرىا شيرة ومتابعة، 
أسماؤىا ليست بالمغة العربية، فضاًل عف أف الكثير مف المواىب المعروضة يكرس 

حالة الجفاء بيف الشباب وثقافتو، والمغة ىي أحد أىـ أدوات تحصيميا وكذلؾ 
. (47)التعبير عنيا، وىي الوعاء الحامي ليا والمحافظ عمى نقميا مف جيؿ إلى جيؿ
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تمدد التأثير واالكتساح :  إف ىذا الواقع المغوي في شبكات التواصؿ يعمقو
الشامؿ لوسائؿ ووسائط االتصاؿ ودخوؿ خدمات الشبكة العنكبوتية لكؿ بيت 

عربي، وظيور جيؿ جديد ينشط وعيو في نموذج الكائف العولمي المنفتح عمى كؿ 
ويترؾ ذلؾ واقع األمة وضميرىا أماـ أسئمة حائرة . الثقافات والخيارات المغوية

وحالة مف الشؾ والترقب، وال ينتظر الوقت طرح اإلجابات ونضج الحموؿ، إذ تبدو 
مفردات وحروؼ المغة االنجميزية تسيطر عمى الخطاب اليومي لمشباب وتكتب بيا 

كممات غريبة عمى المساف العربي، وأخرى منو ولكنيا طمست خصائصيا 
. (48)وشخصيتيا وبدا ذوبانيا في المغة االنجميزية

- مؤلمًا أشد األلـ-  وصفحات الشبكة مف منتديات ومواقع تعد مثااًل حيًا 
إف جولة واحدة في أحد المنتديات، تصيب المرء . لما وصؿ إليو حاؿ أبناء العربية

المغوي الذي تئف مف وطأتو ىذه المنتديات والمواقع،  (االنحطاط)بالذىوؿ مف شدة 
 20فالفئة العمرية التي ترتاد أمثاؿ ىذه المواقع تتراوح في أغمب األحياف بيف سف 

،أي أنيـ جميعًا قد نالوا قسطًا وافرًا مف التعميـ، يمكنيّيـ عمى 40 وحتى 30إلى 
أقؿ تقدير مف الكتابة اإلمالئية الصحيحة، لكنؾ تفاجأ بكـ ىائؿ مف األخطاء التي 

ىذا فضاًل عف العاميّية التي تتحرر . ما كنت تتصور أف يقع فييا طالب االبتدائية
. (49)مف كؿ قيد قواعدي أو إمالئي

 ولكف ىذه المواقع التي تسمى أيضًا وسائؿ اإلعالـ االجتماعي، تشيد نموًا 
 مميونًا وعدد 55في العالـ العربي " الفيسبوؾ"مستمرًا، وقد أصبح عدد مستخدمي 

تقرير )ثالثة مالييف وسبعمائة ألؼ، حسب إحصائية وردت في " تويتر" مستخدمي
تحت عنواف  (اإلعالـ االجتماعي العربي الخامس لكمية دبي لإلدارة الحكومية

 (كسر الحواجز في عصر التعمـ االجتماعي: تحوالت التعميـ في العالـ العربي)
أف التعميـ أحد المجاالت التي شيدت اعتمادًا واسعًا عمى وسائؿ : وجاء فيو
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وأف ظيور . اإلعالـ االجتماعي في ظؿ وجود عدد كبير مف المستخدميف العرب
الدورات "و" شبكات صنع القرار الذكي"و" التعمـ االجتماعي"مفاىيـ جديدة مثؿ 

يساىـ في تمكيف المعمميف والطالب والمؤسسات " واسعة االنفتاح عمى االنترنت
التعميمية في االعتماد عمى أدوات اإلعالـ االجتماعي لخمؽ أساليب مبتكرة في 

وجاء في التقرير أف المغة . التعميـ وبناء القدرات ونقؿ المعرفة في المنطقة العربية
العربية ال تزاؿ األسرع نموًا عمى مختمؼ منصات وسائؿ اإلعالـ االجتماعي في 

مف مجموع % 74وعمى سبيؿ المثاؿ، بمغت نسبة التغريدات العربية . العالـ
. في العاـ السابؽ% 62 مقارنة مع 2013التغريدات بالمنطقة في مارس 

وبالنظر إلى االنتشار الواسع لممحتوى العربي عمى مواقع التواصؿ 
االجتماعي، كشفت نتائج التقرير عف أف المغة العربية باتت تمثؿ الخيار األفضؿ 

بيف الجيات الحكومية ومتابعييا مف المواطنيف في  (تويتر )لممحادثات عمى موقع 
. (50)المنطقة العربية 

إف ىذا الواقع اإلعالمي الجديد الذي فرضو وجود مواقع التواصؿ االجتماعي 
بقوة في حياة المالييف مف الشباب العربي، يتطمب النظر إليو والتعامؿ معو، 

اليومية، التي تـ وصفيا بمداخالت " التغريدات"باعتباره ناقاًل رئيسيًا لمالييف 
سابقة، بأنيا تتـ خالية مف الصواب المغوي، مميئة باألخطاء النحوية واإلمالئية، 

. وجمّييا بالعامية
أف التعميـ أمامو فرصة رائعة لالستفادة مف تمؾ : (فاروؽ شوشة )وقد بيف 

كعنصر مساعد في حفز اإلبداع المغوي، حيث  (التويتر)المستجدات وربما أىميا 
أف التغريدات ما ىي إال تعبير عف فكر في كممات مقتضبة، وأنو يشكؿ بيئة 

مواتية لمتدريب عمى الكتابة وبصفة يومية، في حيف تكوف التغريدات أيضًا وسيمة 
. (51)لمبوح عف مكنونات الصدور والعقوؿ
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ز وجودىا  وتجب اإلشارة إلى أف الوسائؿ التواصمية، لدييا مف الميزات ما يعزّي
ومكانيا بيف أىؿ الكتابة والثقافة واإلبداع، خصوصًا مع انحسار القراءة الجادة، 
يقاع الحياة السريع الذي تعرفو حياتنا  وانخفاض معدالت توزيع الكتاب الورقي، وا 
المعاصرة، وامتالؾ ىذه الوسائؿ التواصمية، مقومات الوظائؼ اإلعالمية، في 
اإلعالـ، وسيولة االستخداـ، وقوة الجذب، واستخداـ ممفات الصوت والفيديو، 
والقدرة عمى التواصؿ مع مختمؼ فئات الجميور، والقدرة عمى تحديث البيانات 
والمعمومات، واعتبارىا فضاًء واسعًا لحرية التعبير التي توفرىا االنترنت، وتعدد 

منتجي الخطاب اإلعالمي فييا، واختالط التعامؿ بيذه الوسائؿ بيف النخب 
والشرائح الواسعة مف الجميور، وسيولة التصفح، وتحميؿ المواد، وسرعة التعرؼ 

عمى اآلراء، وردود الفعؿ السريعة عمى الرسالة اإلعالمية، واستخداـ أسموب 
شباع الحاجات المعرفية والعاطفية، والحاجات إلى االندماج،  التواصؿ الحواري، وا 

. التي تؤكد عمى عضوية الفرد الفاعمة داخؿ المجتمع
إف ىذه المواقع متوفرة طيمة الوقت مف خالؿ أجيزة اليواتؼ المحمولة، 

ويتحقؽ فييا التواصؿ بيف المثقفيف والكتاب والقراء، وتقرأ الردود فييا عمى المادة 
المكتوبة بشكؿ مباشر، وال مجاؿ فييا لممرور عمى الرقابة، وال يوجد فييا قرارات 
لمحرر ثقافي تتحكـ أو تراجع أو تجيز المواد المنشورة، وال تدقيؽ وال انتظار وال 

وقد أدى ذلؾ إلى ظيور فئة مف . صرامة في اإلجراءات العممية والتدقيؽ المغوي
الكتاب لـ تكف معروفة أو كانت تحوؿ دونيا عوائؽ النشر أو ال تممؾ الجرأة عمى 

. (52)التعبير عف البوح األدبي الخاص
وبرأينا، فإف الجيود المطموب تضافرىا مف كافة الجيات والييئات المعنية 
بسالمة المغة العربية وانتشارىا والحرص عمى سالمة قواعدىا ونطقيا، يمكف أف 
تتجسّيد في كيفية تنقية ىذا الفيض المغوي الذي تزخر بو وسائؿ اإلعالـ الجديد، 

وقد الحظنا كيؼ . سواء في الصحؼ االلكترونية أو شبكات التواصؿ االجتماعي
برز ىذا الضعؼ في التحرير الصحفي واإلخباري في بعض الصحؼ االلكترونية 
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التي ساىمت تكنولوجيا االتصاؿ في ظيور المئات منيا في فترة زمنية قصيرة دوف 
أو في . التيقف مف القدرات المغوية والثقافية لمعامميف فييا والقائميف عمى إدارتيا

حوارات االنترنت ومواقع التواصؿ االجتماعي التي تعتبر حرة طميقة مف أية قيود، 
وتقـو عمى البث الشخصي لمرسائؿ عبر شاشات أجيزة الحواسيب واليواتؼ 

النقالة، وىي مف الكثافة والغزارة، بحيث لو أحسف تقديميا، لشكمّيت إضافة ميمة 
. إلى المغة العربية وقاموس مفرداتيا

ونرى أف ىناؾ تحديات تواجو المغة العربية المستخدمة في ىذه 
: الشبكات،أىميا

تتطمب قدرة لغوية في " تغريدات" أف ىذه الحوارات والكتابات المسماة  -
 .المبادرة واالستجابة وسرعة البديية

أف غالبية ىذه الحوارات تتـ بالعامية ألف المتحاوريف، وجميـ مف جيؿ  -
الشباب، ال يستطيعوف، أو ربما ال يحاولوف، أف تكوف حواراتيـ بالفصحى، 
فيمجأوف إلى العامية التي يفكروف بيا، ويجدونيا أكثر مالءمة لنقؿ أفكارىـ 

 .ومداخالتيـ

 أف جانبًا مف ىذه الحوارات تتـ بالعامية لكف باستخداـ الحروؼ  -
ويبدو . االنجميزية، وىو األمر الذي يجعميا غير مفيومة، إالّي عند مف يستخدمونيا
 .أف ىناؾ رموزًا متعارفًا عمييا في ىذا االستخداـ، يقتصر عمى جيؿ الشباب

 يتـ المجوء كثيرًا إلى استخداـ اآليات القرآنية الكريمة، واألحاديث النبوية  -
الشريفة والحكـ واألمثاؿ والقصائد الشعرية المنسوبة إلى كبار الشعراء وأميات 

القصائد، األمر الذي يقدـ نكية ثقافية وأدبية وجمالية عمى صفحات ىذه المواقع، 
بما يسمح لوجود التوازف بيف الضعؼ والقوة، وبيف العامية والفصحى، وبيف 

 .الحرؼ العربي األصيؿ والحرؼ األجنبي المقحـ

إف ىناؾ عددًا ميمّيًا مف أصحاب األقالـ واألدباء والشعراء واألكاديميّييف  -
وغيره، األمر الذي يعني " الفيسبوؾ"العرب الذيف لدييـ صفحات عمى شبكات 
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مساىمة ثقافية جادّية حريصة عمى سالمة المغة، وسالمة الحوار، وانتقاء العبارات 
المتميزة بدقة التعبير، وجمالية األلفاظ، وىو ما قد يؤدي إلى إشاعة مناخ أدبي 
وثقافي، تصؿ أصداؤه وأجواؤه إلى جيؿ الشباب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، 

مما يبقييـ عمى صمة بالمغة العربية الفصحى في أطرىا السميمة ومستوياتيا 
 .الراقية
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الخاتمة 
: توصمت الدراسة إلى عدد مف المالحظات واالستنتاجات عمى النحو التالي
إف ثورة االتصاؿ وتكنولوجيا المعمومات كاف ليا إيجابيات عديدة لصالح 

ثراء  الجميور المستيمؾ لمرسائؿ اإلعالمية وخصوصًا مف الجانب المغوي وا 
. القاموس العربي بالمفردات المتجددّية بصفة مستمرة

أفّي ىناؾ دورًا ميماِّ نيضت بو الصحافة العربية عبر تاريخيا في حماية المغة  -
 .العربية وتخميصيا مما يعوؽ فيميا وانتشارىا

أف لغة الصحافة أو المغة اإلعالمية وصفت بأنيا لغة الحياة الواقعة التي  -
تتسـ بالبساطة والسيولة وتتطمب اإليجاز واالختصار والتركيز، وأنيا تعبير 

عف المستوى العممي مف مستويات الكتابة، إلى جانب المستوى األدبي 
 .والمستوى العممي

أف الفصحى المبسطة قطعت رحمة طويمة مف التطور، وأطمؽ عمييا الفصحى  -
المشتركة التي يتـ تداوليا كمغة لإلعالـ والتعميـ داخؿ أقطار الوطف العربي، 

 .وىي قاسـ مشترؾ في كؿ فروع المعرفة والفنوف واآلداب

أف العامية ليست لغة بيف المغات بؿ ىي ليجات جرت عمى األلسنة، وىي  -
تعبر عف بيئات محميّية، ال ترقى أف تكوف لغة لمفيـ والتواصؿ بيف أبناء 

 .العروبة في كافة بمدانيـ

أف الصحافة العربية المطبوعة تحرص عمى استخداـ العربية الفصحى  -
بمستواىا الصحفي العممي المواكب لألحداث والمستجدات، وما تقع بو مف 

أخطاء يعود إلى ضعؼ التحرير والسرعة وضعؼ المينية لدى بعض 
 .المحرريّيف

أف العامّيية يجري تداوليا في كثير مما تقدمو الوسائؿ اإلعالمية السمعية  -
وأف ىناؾ أخطاء كثيرة يالحظيا  (الراديو والتمفزيوف)والسمعية البصرية 
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المستمعوف والمشاىدوف في المواد اإلذاعية المقدمة بالفصحى، سواء مف 
 .النواحي القواعدية أو أخطاء النطؽ وغيرىا

ثراء  - أف ىناؾ إيجابيات كثيرة تقدميا وسائؿ اإلعالـ لجية نشر المغة العربية وا 
مفرداتيا بما يستجد يوميًا مف خالؿ المعالجات اإلعالمية سواء في عممية 

 .التعريب أو الترجمة السريعة لألخبار الدولية

أف وسائؿ اإلعالـ تساىـ في التخفؼ مف األثقاؿ المغوية، مف خالؿ المجوء  -
إلى التعبيرات المباشرة السيمة، وأف ىناؾ دورًا ميمًا تقوـ بو ىذه الوسائؿ في 

ثراء المعجـ المغوي  .التنمية المغوية وا 

لى جانب اإليجابيات اآلنفة الذكر، فإف ىناؾ سمبيات ضارة تمحؽ  - وا 
باستخدامات المغة العربية في وسائؿ اإلعالـ، لعؿ أبرزىا طغياف العامية في 

 .الوسائؿ السمعية والسمعية البصرية وفي اإلعالنات التجارية

أف الصحؼ االلكترونية، التي كانت مف ثمار تكنولوجيا االتصاؿ، ظير  -
الكثير منيا في فترة زمنية قصيرة دوف أف تكوف معتمدة عمى أجيزة تحريرية 

تتمتع بالقدرات المغوية والمعرفية لتقديميا إلى القراء، وقدمت مستويات 
 .تحريرية ولغوية تتصؼ بالضعؼ

قائمة عمى االقتراض المغوي، وىي شائعة االستخداـ " لغة شبابية"أف ىناؾ  -
عمى شبكات التواصؿ االجتماعي وأجيزة االتصاؿ الخموي والتراسؿ 

 .االلكتروني

أف العاميّية طاغية عمى حوارات الشباب ومداخالتيـ في مواقع التواصؿ  -
االجتماعي، كما أف حروؼ المغة االنجميزية تسيطر عمى الخطاب اإلعالمي 

 .لمشباب

أف وسائؿ اإلعالـ االجتماعي، التي تشيد نموًا مستمرًا، تشيد كثافة في  -
االستخداـ بالمغة العربية، وأف ىناؾ مالييف التغريدات بالمغة العربية عمى 

 .مواقع الفيسبوؾ وتويتر
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أف مواقع التواصؿ االجتماعي تعتبر عنصرًا ىامًا في حفز اإلبداع المغوي،  -
 .حيث أف التغريدات ما ىي إالّي تعبير عف الفكر في كممات مقتضبة

أف أجواء الحوار في ىذه المواقع مفعمة بالحيوية، ممّيا يشكؿ رصيدًا جيدًا لمغة  -
وانتشارىا إذا ما أحسف األداء المحيط باالستخداـ المغوي، وذلؾ بسبب اتساع 

 .ىذه المواقع لتقديـ الصور والرسـو والمعمومات واألخبار
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حامد صادق قانبي . د- 

يرى أف التَّدفّيؽ المغوي عف طريؽ الصحافة المعاصرة ال يمكف تجاىمو، وىذا 
التدفؽ أمدَّ المغة العربية بكثير مف األلفاظ والتراكيب التي عاصرت الحداثة والتجدد 

. في المفاىيـ واألفكار

إلى أي مدى يتفؽ أو ال يتفؽ ىذا التدفؽ المغوي عف طريؽ : ويتساءؿ
الصحافة مع قرارات مجامع المغة العربية؟ 

خمف الجرادات . د- 

يرى حماسًا كبيرًا لإلعالـ في الورقة، إذ كاد الباحث يبرِّئ ساحتو مف مشكمة 
. خطاب العصر الذي يتحمؿ اإلعالـ وزرىا أو وزر جزٍء كبير منيا

كما يرى أف اإلعالـ يتحمؿ تأثيرات سمبية عمى المغة وال يتحدث ىنا عف 
نما ما تجاوزتو لغة اإلعالـ إلى أكثر مف  التخطئة الصرفية أو النحوية البسيطة، وا 

. ذلؾ بكثير حتى صارت القضية قضية معنى

عاطف فضل . د- 

بصفتو متابعًا جيدًا –يخالؼ رأي الباحث في أف اإلعالـ ينشر المغة، ويرى 
أف ىناؾ مجازر لغوية تدور في كؿ الفضائيات عدا قناة - لإلعالـ بكؿ أشكالو

. الجزيرة التي تضبط المغة وتمتـز قواعدىا
رد الدكتأر تنسنر  بأ عرجة 

فيما يخص الفجوة بيف مجامع المغة العربية والصحافة يرى أف ىناؾ فجوات 
عدّية بيف الصحافة وأشياء كثيرة؛ فالصحافة مينة تركض كثيرًا وربما ال تمتفت 

لبعض الجيود المبذولة، وربما تكوف المجامع مقصرة في نشر بضاعتيا أو تقديميا 
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ليذه الوسائؿ اإلعالمية عمى الرغـ مف عدـ تقصيرىا في خدمة المغة، وربما تكوف 
الصحافة أسرع ويكوف جيد المجامع أبطأ؛ فالصحافة كؿُّ يوـ أماـ تحدٍّ جديد مف 

. حيث استخداميا المغة، ودخوؿ مفردات جديدة فييا كؿ يوـ

كممة الخطاب مفردة تغني عف : يقوؿ" الخطاب"وفيما يخص جمع كممة 
ذا قمنا مثالً . الجمع، فيي مفردة وجمع ىطمت : ىطؿ المطر ال داعي ألف نقوؿ: وا 

. األمطار

نما المغة  والخطاب مفردًا يغني عف الجمع؛ ألف الخطاب ليس المغة فقط وا 
. بالمعنى والفكر وىذا ىو الخطاب

ضمت ورقتي تأثيرات إيجابية وأخرى سمبية : وبخصوص تأثير اإلعالـ يقوؿ
لإلعالـ، ولدي مذبحة في الحديث عف السمبيات، وحديثنا الدائـ عف المغة يتعمؽ 

في تقميؿ السمبيات ومحاصرتيا وفي كيفية تدريب اإلعالمييف وكيفية تعييف 
. المراجعيف المغوييف

كما يرى أف أخطاء الصحافة تكمف في الصياغة ولكف أخطاء اإلذاعات 
وقنوات التمفزة تكمف في مجازر العامية التي تخاض فييا، وىناؾ فرؽ بيف تجويد 

. أخطاء الصياغة وبيف مذبحة اسميا العامية

إف عصر العولمة الذي نشيده : الجرادات يقوؿ. وفيما يخص ما ذكره د
ونعيشو ىو عصر ثورة تكنولوجية إلكترونية مذىمة، جعمت مف المواطف صحفيًا 
وجعمت كؿ إنساف قادرًا عمى امتالؾ صحيفة، وجعمت بداًل مف الصحيفة أربعيف 
وبداًل مف اإلذاعة خمسيف وبداًل مف المحطة الفضائية مئات وىكذا، فأيف ليذه أف 

تؤمِّف الخريجيف القادريف عمى ضبط المغة، كما أف المشكمة المغوية تكمف في 
ؿ مف المغة الكثير، ألف القدرة  الخريج الجامعي الذي يدرس سنوات وال يحصِّ
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المغوية تكمف في التذوؽ المغوي والبناء السميـ المستند إلى تدريس القرآف والجيد 
الذي يبذؿ لتحقيؽ ىذا البناء وذلؾ بفرض مساقات لغوية عديدة في أقساـ اإلعالـ 

إال أف طبيعة اإلعالـ تقتضي التنافس ألف . في الجامعات لبناء ثروة لغوية ىائمة
ىناؾ سرعة في الخبر؛ لذا ال بدّي مف العودة إلى ما كنا عميو مف تدريب مكثَّؼ 

عداد لغوي طيب لإلعالمييف، لنتخمص مف سمبيات اإلعالـ  لممراجعيف المغوييف وا 
كما أنو ال . الذي يأتيو الخريج طامحًا بمنصب رئيس التحرير مف اليوـ األوؿ

يمكف ألحد أف ينكر أف اإلعالـ يصنع المغة، والمغة تأتي عف طريقو بمئات 
ف كاف بعضيا قادـ بالترجمة؛ فيذه ميزة تضاؼ  المصطمحات التي نقرأىا يوميًا وا 
إلى لغتنا التي تقبؿ الترجمة واالشتقاؽ والنحت والتعريب وتستخدـ في لغتنا وكأنيا 

 .وغيرىا... لوجستي، وديمغرافي، ومميشيا: جزٌء مف كيانيا المغوي، فتقوؿ


