صورة اللغة العربٌة فً وسائل اإلعالم واالتصال

األستاذ الدكتور عودة أبو عودة
عضو مجمع اللغة العربٌة األردنً

األحد  24ذي الحجة 1435هـ -الموافق  19تشرٌن األول 2014م
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى سيدنا رسول اهلل – صمى اهلل
عميو وسمم -وعمى آلو وأصحابو وأتباعو إلى يوم الدين ،أستاذنا الفاضل ،األستاذ
الدكتور عبدالكريم خميفة ،رئيس مجمع المغة العربية األردني.
السادة الحضور جميعاً ،نحن –اآلن -في حضرة المغة العربية الفصحى،
وفي حرم مجمع المغة العربية األردني ،نحن ىنا مجتمع المتساوين في االىتمام
بالمغة العربية ،وفي الحرص عمى ما يرفع شأنيا ،ويسمو بمكانتيا.
نحن مجتمع المتساوين في اإليمان بأن المغة األم –ألي أمة -ىي طريق
وسموىا .وأن ىذه المغة العر ّبية سمت بأىميا وارتفعت بيم ،يوم كان
عزتيا وقوتيا
ّ
أىميا حريصين عمييا ،يستعممونيا عقيدة وحياة ،ديناً ودنيا ،فصنعوا حضارتيم
السامقة التي التزال نتفيأ ظالليا منذ قرون طويمة ،ونؤمن كذلك بأننا إذا أردنا أن
نعود إلى وحدتنا وقوتنا وعزتنا وكبريائنا ،فإن طريقنا ىو حمل ىذه المغة العربية
الكريمة ،واالعتزاز بيا والتحدث بيا في كل الميادين ،وعمى مختمف طبقات الشعب
ومناحي حياتو :أي إن لغتنا تصبح –حقيقة -ىي لغة حياتنا كميا ،في العمم
والعمل ،والسياسة واالقتصاد والدراسة والتأليف ،وفي كل المؤسسات والييئات
الوطنية ،في كل شأن من شؤون الحياة ،ولدى كل فرد من أفراد المجمتع ،والمغة
العربية الفصيحة ،فييا من الخصائص والسعة ما يجعميا تنطاع إلى كل متحدث
االجتماعية.
حريص أن يتكمم بيا ّأياً كان مستواه وطبقتو
ّ
أييا السادة الكرام ،من ىذه النقطة نبدأ؛ ألنيا كانت ىي نقطة االنطالق
لمشاريع المجنة الوطنية األردنية لمنيوض بالمغة العربية نحو مجتمع المعرفة.

وسأعرض نقطة البداية ىذه –بإيجاز شديد -ألن كل ما سيمقى في ىذا

الموسم الثقافي الثاني والثالثين لمجمع المغة العربية األردني ،في ىذا العام ىو
تفصيل شامل لعمل المجنة الوطنية األردنية لمنيوض بالمغة العربية.
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كان األساس األول ليذا العمل ،ولغيره من األعمال التي تتعمق بمشروع

النيوض بالمغة العربية نحو مجتمع المعرفة ىو قرار القمة العربية التي عقدت في

دمشق عام 2008م ،وفي الدوحة عام 2009م( ).

وقد تضمنت (الوثيقة النيائية لمشروع النيوض بالمغة العربية لمتوجو نحو
مجتمع المعرفة) الصادرة عن المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم ،تضمنت

تفصيالً واسعاً لمواد ىذا المشروع ،تحدثت عن أىداف ىذا المشروع ،ومنطمقاتو

المرجوة منو ،وكان مما ورد في أىداف ىذا
وبنوده ،وآليات تنفيذه ،والنتائج
ّ
المشروع:
 _1الحفاظ عمى اليوية العربية متمثمة في لغتنا األم (المغة العربية).
 _2االىتمام بالمغة العربية عمى أنيا وعاء لممعرفة...
وكان مما ورد في منطمقات ىذا المشروع:
_ معالجة القضايا المعاصرة لمغة العربية.

_ تدارك تأثير الضعف المغوي في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية

والثقافية.

ومما ورد في بنود قرار مؤتمر قمة دمشق واعالن الرياض:
 _1وضع سياسة لغوية قومية ،وسياسات وطنية متناسقة معيا.
 _2وضع برامج قومية ووطنية لمعالجة قضايا المغة العربية ،ذات األولوية،
ومن ىذه البرامج:
 .صورة اللغة العربٌة فً وسائل اإلعالم واالتصال ،إعداد فرٌق الرصد اإلعالمً اللغوي ،منشورات
اللجنة الوطنٌة األردنٌة للنهوض باللغة العربٌة ،عمان ،الطبعة األولى ،ص.11
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* تحديث مناىج تعميم المغة العربية ،واستخدام ثقافة المعمومات واالتصاالت.
* تعزيز استعمال المغة العربية في اإلعالم واإلعالن ،ووضع سياسات واجراءات
تنفيذية لذلك.
ونظ اًر لألىمية القصوى ليذا المشروع وطبيعتو الخاصة؛ إذ يمس كيان

األمة وىويتيا ...كان ال بد من وضع آليات تنظيمية وادارية ،منيا:
*إنشاء لجان عميا وطنية لمنيوض بيذا المشروع( ):

وبناء عمى ىذا القراء الذي يتوجو رسمياً إلى أقطار الوطن العربي كميا؛

بدأت في األردن الخطوات الموثقة لتنفيذ ىذا القرار ،وبعد مراسالت رسمية،

ومشاورات عممية ،صدر كتاب دولة رئيس الوزراء ،الموجو إلى معالي وزير التربية
والتعميم /رئيس المجنة الوطنية األردنية لمتربية والثقافة والعموم ،بالموافقة عمى قرار
مجمس مجمع المغة العربية األردني ،بتشكيل لجنة وطنية أردنية لمنيوض بالمغة
العربية برئاسة عطوفة األستاذ الدكتور عبدالكريم خميفة ،رئيس المجمع

(

)،

وعضوية عشرة كاممة من السادة الكرام ،أعيان الخبرة وقامات التربية والتعميم في

المجتمع األردني.

وىكذا تشكمت في األردن المجنة الوطنية األردنية لمنيوض بالمغة العربية ،وقد

قامت المجنة ،وال تزال ،بمشروعات عديدة من أجل تنفيذ مشروع النيوض بالعربية

وقدرات المجنة أن يكون من ضمن مشاريعيا الكثيرة ...مشروعُ الرصد المغوي
اإلعالمي ،وىو مشروعٌ ييدف إلى رصد المادة المغوية في مختمف وسائل اإلعالم
 .انظر :صورة المغة العربية في وسائل اإلعالم واالتصال ،ص ،12-11بتصرف.

 .انظر تفصيل ىذا كمو ،وأرقام الكتب الرسمية وتواريخيا ،كتاب :صورة المغة العربية ،ص،12-11
بتصرف.
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وتحميل بياناتيا تحميالً إحصائياً ،واستخالص النتائج وايجاد الحمول من أجل

التطوير .وقد عممت المجنة من أجل تنفيذ ىذا المشروع بتشكيل فريق عمل من
الخبراء والمتخصصين ،وقامت أيضاً بوضع خطة مقترحة لتنفيذ مشروع الرصد

أىداف المشروع والمجاالت التي سيتم فييا رصد
بينت فييا
َ
المغوي اإلعالميْ ،
المادة المغوية في وسائل اإلعالم واالتصال ،وخطوات العل في أثناء ذلك( ).

ىذه –إذن -الخطوات الرسمية ،والق اررات التمييدية التي أفضت إلى تشكيل

فريق الرصد المغوي اإلعالمي ،وأعطتو إشارة االنطالق لمبدء في تحقيق ىذا

المشروع الكبير.

__2
نصت مذكرة التفاىم الموقعة بين المجنة الوطنية األردنية لمنيوض بالمغة
ّ
العربية وفريق الرصد المغوي اإلعالمي عمى تكميف فريق الرصد المغوي اإلعالمي

برصد المادة المغوية
اإلعالمية وجمعيا من الجيات اآلتية وتحميل البيانات تحميالً
ّ
إحصائياً ،واستخالص النتائج والحمول المقترحة:
أوً :اإلعالم المسمأع:
_ الرصد المغوي لإلذاعة األردنية الرسمية في برنامج دورتيا لمدة ستة أشير.

المررئ لمسمأعُم -الفضثريثت:
اإلعالم
ثايثً:
ُّي
ُم
_ الرصد المغوي لمتمفاز األردني الرسمي في برنامج دورتو لمدة ستة أشير.
ثل ثً :اإلعالم المقرأء:

 .انظر :صورة المغة العربية ،ص ،14-13بتصرف.
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 _1الرصد المغوي لمصحف اليومية األردنية اآلتية ،كل منيا لمدة ستة أشير ،مع
تحميل البيانات واستخالص النتائج ،وىي صحف:
_ الرأي.
_ الدستور.
_ العرب اليوم.
_ الغد.
صحف:
الصحف األسبوعية ،وىي
_2
ُ
ُ
_ شيحان.
_ الشاىد.
_ الوسيط.
 _3الصحافة اإللكترونية والمدونات ،وىي:
_ وكالة األنباء األردنية.
_ وكالة عمون اإلخبارية.
_ وكالة أنباء سرايا اإلخبارية.
وجمعيا من مختمف أنواع المدونات.
_ اختيار عينات عشوائية
ُ
راببثً :اإلعالاثت:
 _1الرصد المغوي لإلعالنات اآلتية:
_ اإلعالنات الخموية.
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_ اإلعالنات التجارية.
_ اإلعالنات االجتماعية.
ثمسثً :األسمثء التجثرية:
_ رصد األسماء التجارية في العاصمة عمان.
سثاسثً :المسثرح أاألفالم أالمسمسالت األرااية

(باختيار عينات ذات

داللة).

__3
تم توقيع مذكرة التفاىم بين المجنة الوطنية األردنية ،وفريق الرصد المغوي

اإلعالمي يوم 2011/3/21م ،وقد نصت المذكرة عمى أن مدة إنجاز المشروع
سنة كاممة ،بتدأ من تاريخ توقيع مذكرة التفاىم.

وفي ىذا اليوم ،انطمق فريق الرصد المغوي اإلعالمي مباشرة في تقديم عمل

يسيم بو في خدمة المغة العربية ،ورفع مستوى التعامل بيا عمى مستوى األردن
بخاصة ،وعمى المستوى العربي ،والعالمي بصورة عامة.

عقد الفريق المغوي اجتماعة متوالية في الشير األول من أجل تقدير حجم

العمل ،ورسم منيجية تنفيذه ،وتقسيمو عمى أعضاء الفريق وفق استعداد كل منيم

ٍ
أسس عامة مشتركة لمعمل ،وىكذا تم
لمموضوع الذي يرغب في إنجازه ،مع وضع

توزيع الميمات عمى أعضاء فريق الرصد المغوي ،وىم ثمانية أشخاص ،توزعوا في

عدة لجان ،عمى النحو اآلتي:
_ لجنة اإلعالم المسموع /اإلذاعة األردنية الرسمية.
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_ لجنة اإلعالم المرئي المسموع /الفضائية األردنية الرسمية.
_ لحنة اإلعالم المقروء /الصحف األردنية واألسبوعية.
–أيضاً-

_ لجنة الصحافة اإللكترونية والمدونات ،وقد أنيط بيذه المجنة

الرصد المغوي لممسرح واألفالم والمسمسالت األردنية.
_ لجنة اإلعالنات واألسماء التجارية.

وقد انخرط كل أعضاء فريق الرصد المغوي في ىذه المجان ،بمن فييم

المشرف ومقرر الفريق ،وقد اتخذ الفريق ق ار اًر باالستعانة بعدد من مساعدي

البحث ،في أي لجنة من المجان –حيثما لزم األمر -وقد استعان الفريق فعالً بعدد
من الزمالء من المختصين ،وذوي الخبرة في إنجاز ىذا المشروع.

وألن فريق الرصد المغوي اإلعالمي يدرك جيداً الصمة الوثيقة بين المغة

واإلعالم ووسائل االتصال ،فقد افتتح مشروعو الكبير ،ببحث عممي دقيق عن

(اإلعالم ومشروع النيوض بالمغة العربية)ّ ،بين فيو مفيوم المغة وصمة اإلنسان
بيا ،وأنيا أساس التفاعل اإلنساني مع كل مكونات الحياة ،ومما جاء في ىذا
البحث( :والمغة ىي اليواء الذي نتنفسو –كما يصفيا جاك دريدا-

( )

وىي حولنا

تحيطنا من كل جانب ،فيي وسيمتنا إلدراك العالم ،وواسطتنا التي تحدد المسافة
بيننا وبين واقعنا ،وأداة تعاممنا مع ىذا الواقع ،التي نحيل بيا المحسوس إلى

المجرد ،ونرد بيا المجرد في ىيئة المحسوس ،إنيا الجسر الواصل بين خصوصية

الذات ،وعمومية الموضوع ،وىي التي تترجم ما في ضمائرنا من ٍ
معان

– كما

يقول ابن خمدون في مقدمتو -لتستحيل إلى أدوات تشكل الحياة ،والمغة ىي قدر
 .انظر :صورة اللغة العربٌة ،ص ،15نقالً عن :د .نبٌل علً ،الثقافة العربٌة وعصر المعلومات،
سلسلة عالم المعرفة ،العددٌ ،265ناٌر2001 ،م.
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اإلنسان االجتماعي ،فكما "تكشف عن طبقتو وجذور نشأتو ،تكشف أيضاً عن
عقميتو وقدراتو وميولو الفكرية"( ).

إن الحديث عن المغة وأىميتيا يطول ،إن المغة ىي التدبير اإلليي في خمق

اإلنسان لكي يتعامل الناس بعضيم مع بعض .ولو أن المرء تأمل في طريقة

اكتساب (اإلنسان) المغة ،وكيف تختمف األلسنة والمغات بين األمم ،عمى الرغم من
تشابو القواعد األساسية لتشكل المغات عند اإلنسان لعمم أن ىذا الموضوع جدير

ولكن في ىذا المجال أقول
بإفراد المساحات الواسعة لبيانو وتفصيل القول فيوْ .
كممة سريعة :بأنو أصبح من القواعد المقررة لدى كل األمم والشعوب ،أنو ما من
أمة تَ ِع ُّز وتتقدم وتظير عمى مسح الحياة الثقافي واالجتماعي والعممي ،إال إذا
كانت لغتُيا ىي الوسيمةَ التي تقودىا إلى ذلك.

وعمى ىذا كان ىذا المشروع لقياس أثر المغة في تقدم األمة ،أو أثر ضعف

مستوى التحدث بالمغة األم في ظيور ىذه األخطاء والعيوب في أحاديث معظم
المتعاممين بالمغة العربية في مختمف وسائل اإلعالم واالتصال.

إن ىذا الفصل –الذي يتعمق باإلعالم والمغة -ىو القسم الثاني في كتاب:
(صورة المغة العربية في وسائل اإلعالم واالتصال) ،وىو الكتاب الذي حمل

التفصيل الكامل لخطوات العمل في مشروع الرصد المغوي اإلعالمي ،الذي صدر
عن المجنة الوطنية األردنية لمنيوض بالمغة العربية في ىذا العام الميالدي

2014م.

__4
 .انظر :المرجع السابق ،ص ،15نقالً عن :د .نبيل عمي ،الثقافة العربية وعصر المعمومات.
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كان ال بد لفريق الرصد المغوي اإلعالمي أن يضع عدة ترتيبات لسير العمل

في ىذا المشروع ،منيا:

_ آليات تصنيف األخطاء المغوي في المجاالت كميا ،المحددة في االتفاقية.
_ تحديد المستويات المغوي التي يمكن أن تشتمل عمى أنواع التغير المغوي

في المجاالت المرصودة في البحث .وفي ىذا المجال اتفق أعضاء الفريق عمى
تقسيم المستويات المغوية إلى المستويات اآلتية:

أوً_ المستأى الصأتئ:
وىو المستوى الذي ييتم برصد التشكيالت الصوتية ،وىذا المستوى ،وان كان

ىو األصل في الدراسات المغوية كميا ،إال أنو في مجال رصد األخطاء المغوية

الذي تعيد بو ىذا الفريق ،ال ييم إال لجنة البحث في المجال المسموع؛ اإلذاعة

األردنية ،ولجنة اإلعالم المرئي المسموع ،التمفاز األردني .وىذا المستوى يتجسد
في أخطاء النطق الشائعة عمى ألسنة بعض المتحدثين في اإلذاعة والتفمزة؛

كالخمط بين الضاد والظاء ،وتسييل اليمزة أو قطعيا ،أو قمب بعض الحروف إلى

أصوات غيرىا؛ كالثاء والسين ،وغيرىا.

ثايثً_ المستأى الصرفئ:
وىو المستوى الذي يعالج التغيرات الطارئة عمى بنية الكممة؛ كأخطاء

النسب ،والجموع ،والمشتقات ،والمصادر ،وصيغ التفضيل ،وغيرىا.

ثل ثً_ المستأى الاحأي:
وىو المستوى الذي يدرس التراكيب المغوية التي تَُنظَّ ُم وفق ارتباطيا
بالعالمات النحوية التي تشكل ترتيبيا الدال عمى معانييا .وقد يحدث أن يتغير

نظام تركيب الجممة العربية بسبب تأثرىا بمستوى تركيب آخر يتسمل إلييا من نظام
11

لغة أخرى ،أو بسبب الجيل بنظام المغة نفسيا .وىذا يؤدي كثي اًر إلى فساد المعنى

المقصود بالتركيب .ومثال ذلك ما ورد في بعض السياقات المدروسة( :وتحدث

المسؤولين عن( ،)...ومنو ما قالو نائباً آخر ،مؤكداً عمى عمق الروابط ،أعمنت
اإلدارة العامة لمطيران توقف.)...

راببثً_ المستأى الاولئ:
وىو المستوى الذي يستقبل آثار المستويات السابقة كميا ،ويتأثر باألخطاء
التي تنتقل إليو منيا .وكثي اًر ما تتغير الداللة بسبب ىذا االستعمال الخاطئ.

ثمسثً_ المستأى اإلمالرئ:
وىو في الحقيقة ليس جزءاً من المغة ،بل ىو تقنية يتم بيا تحويل المغة إلى

عنصر مرئي ،والمغة بيذا المستوى تفقد كثي اًر من طريقتيا في األداء والتعبير؛ إذ

تفقد في ىذا المستوى كثي اًر من طاقات اإللقاء أو الطاقات فوق الفونيمية التي

سماىا عمماء األصوات (التطريزات) أو (البروسودات) .وقد يحدث كثير من الخمل
ّ
في ىذا المستوى من خالل أخطاء السمع ،أو التطور الذي جاوز القانون الذي
يخضع لو النمط المنحول ،كما في الخمط بين الظاء والضاد ،وتاء التأنيث والياء،

وغيرىا.

انطمقت المجان الفرعية المنبثقة عن فريق الرصد المغوي ،كل في مجاليا،
وبينت الصعوبات التي تواجييا في أثناء العمل ،وحددت
فوضعت آليات العملّ ،
المجاالت التي ستتابع فييا األساليب المغوية ،ففي مجال اإلذاعة –مثالً -حددت
البارمج التي ستستمع إلييا ،وأوقات تمك البرامج خالل الدورة البرامجية المعتمدة،

تابعتْيا المجنة:
ومن ىذه البرامج اإلذاعية التي َ
_ نشرة أخبار الساعة الثانية ظي اًر.
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_ من وثائقنا.
_ جولة في الصحف العربية والعالمية.
_ عينة من خطب الجمعة التي تبث عبر اإلذاعة األردنية.
_ قراءات من مكتبة اإلذاعة.
_ أوراق تربوية.
_ من مكتباتيم.
وفي مجال التمفزة حددت كذلك البرامج التي ستخضع لمدراسة ،منيا برامجفي
أثناء النيار ،ومنيا برامج مسائية ،ونشرات األخبار .ومن البرامج التي تابعتْيا لجنة
اإلعالم المسموع والمشاىد (التمفزة األردنية) ما يأتي:
_ ما يقدم من نشرات إخبارية في الفترة المسائية ،نشرة األخبار المحمية

مساء دائماً .ونشرة أخبار الثامنة ،ونشرة أخبار الحادية عشرة،
وموعدىا السادسة
ً
وبرنامج (ستون دقيقة) الذي يبث الجمعة من كل أسبوع.
_ البرامج اآلتية وفق ترتيب معين ،وفق ترتيب تدويرىا عمى األسابيع

المتوالية ،وىي:

_ لوحات تراثية.
_ سواعد اإلنقاذ.
_ العين الساىرة.
_ طريق السالمة.
_ الجيش العربي.
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_ فاسألوا أىل الذكر.
_ تراث الشعوب.
_ حصاد المطابع.
_ اعرف بمدك.
ت المجنة البرامج التي تذاع بالميجة العامية األردنية ،ومنيا:
وقد
استبعد ْ
َ
_ باب الرّيان.
_ صوت الناس.
_ دليل المستيمك.
_ ىمزة وصل.
_ شو األخبار.
_ مختارات رياضية.
مساء ،بعد
أما البرامج الثقافية التي كانت تذاع دائماً في الساعة التاسعة
ً
مساء ،وما يتبعيا من تعميقات فيو برامج متنوعة ،يذاع برنامج
نشرة السعة الثامنة
ً

حاولت المجنة أن تحمل تمك
واحد من كل نوع في كل يوم من أيام األسبوع ،وقد
ْ
البرامج لغوياً ،عمى أسموب التدوير بين األيام واألسابيع ،حتى يتسنى ليا أن تتابع
كل برنامج منيا ،مرتين عمى األقل في أيام الدورة البرامجية ،وىي:
_ آفاق إسالمية.
_ حوار وطن.
_ آراء ومواقف.
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_ حوارات ثقافية.
_ مال وأعمال.
_ فيك الخير يا بمدنا.
_ الرأي الثالث.
وقد استبعدت المجنة البرامج التي تذاع بالميجة العامية بصورة تامة ،منيا:
_ تحت الضوء.
_ الميزان.
_ صحتك بالدنيا.
وىكذا حددت كل لجنة ما ستقوم بو ،وما ستدرسو من المجاالت المتعددة

أمام كل منيا.

تحول فيما بعد إلى كتاب مطبوع
ولقد ّبين التقرير الذي أعدتو المجنة ،الذي ّ
بعنوان (صورة المغة العربية في وسائل اإلعالم واالتصال) ىذه المنيجيات في

العمل ،والبرامج التي اعتمدت واألسئمة التي طرحت عمى المعنيين من العاممين في

المجاالت المختمفة ،وقد شكمت ىذه الدراسات الجزء األوفى من الكتاب.

بعد أن حدد فريق الرصد المغوي المستويات الستة التي سيتم من خالليا

رصد األخطاء في المجاالت التي حددتيا الخطة األساسية ،انطمقت كل لجنة من

لجانو في رصد األخطاء في المجال الذي ُح ّدد ليا.

اإلعالنية كميا في بيئة لغوية واحدة،
اإلعالمية و
ونظ اًر إلى أن ىذه الوسائل
ّ
ّ
ىي وسائل اإلعالم واالتصال األردنية؛ فإنو من المتوقع أن تكون شواىد األخطاء

المغوية فييا متشابية إلى ٍّ
حد كبير في مستوياتيا وأنواعيا .بل إنو يمكن القول إن
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ىذه األخطاء في وسائل اإلعالم واالتصال األردنية ،ستكون متشابية إلى حد

كبير ،لما يمكن أن نجده في وسائل اإلعالم واالتصال العربية ،في سائر أقطار
الوطن العربي؛ ذلك أن المغة العربية ىي المغة األم في ىذه األقطار كميا ،وأن

القدرات المغوية لدى أبنائيا ىي متشابية إلى حد كبير ،ويمكن أن نستثني ىنا فقط
بعض العادات المغوية ،أو المفردات المغوية التي تختص بيا كل ليجة عن غيرىا.

وفي مجال االستعمال ،نتيجة الظروف االجتماعية التي تعيش فييا كل ليجة ،وىذا

أمر مقرر في وسائل التنمية المغوية في تاريخ المغات كميا.

ومن ىنا نقول :إن ىذه الدراسة ،وان كانت مختصة في اإلعالم ووسائل

االتصال األردنية إال أنيا يمكن أن تكون مفيدة فائدة كبيرة لكل من يطمع عمييا من
أبناء الوطن العربي ،وبخاصة أن وسائل االتصال واإلعالم ىي ىي نفسيا في ىذه
األقطار ،وفي أنحاء العالم كمو ،ولذا فإن تصحيح الخطأ ىنا ىو تصحيح لو في

كل مكان ،وأن اإلشارة إلى مواطن الخطأ المغوي وأسباب وقوعو ،ومقترحات

عالجو يمكن أن تكون متشابية إلى حد كبير .وقبل أن نبدأ عرض األخطاء في

أود
المستويات كميا ،وفي لجان العمل المنبثقة عن فريق الرصد المغوي اإلعالميّ ،
أن أذ ّكر بالمالحظات التالية:
- 1إن المرء قد يحتار في كثير من األمثمة أين يضعيا؛ أيضعيا في

المستوى الصوتي أم في المستوى الصرفي أم في األخطاء الكتابية؛ ذلك ألن
الخطأ قد يكون خطأ مسموعاً ،ولكنو عندما ُينطق يكون النطق بو مخالفاً لقاعدة
صرفية ،فيو إذن خطأ صرفي ،وىذا الخطأ الصرفي قد يكون لو أثر في تغيير
الداللة ،فيو إذن خطأ في المستوى الداللي ،مثال ذلك:
ِّ
المرشحون جميعيم إلى االجتماع.
قد نسمع أحداً يقول :وصل
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ِ
بكسر الشين المشددة ،ىو خطأ في السمع .ثم ىو خطأ صرفي
فنطق الكممة
ُ
اسم فاعل ،وبذلك تغيرت الداللة وفسد المعنى.
إذ جعل اسم المفعول َ
وأمثمة ىذا كثيرة في الدراسة ،فأرجو االنتباه إلى ىذه المالحظة.
- 2بمغ عدد األخطاء التي رصدتيا الدراسة في مجاالتيا كميا ألفين وثمانمئة
خطأ لغوي ( ،)2800وىذا العدد ورد عمى لسان الزميل المختص الذي قام بفيرسة
ولكنا نستدرك
ىذه األخطاء ،ىذا الفيرس المفيد الذي أثبتناه في نياية الكتابّ .
بالقول :إن ىذه األخطاء ليست إال جزءاً يسي اًر من األخطاء التي رصدناىا في

مجاالت الرصد المغوي :اإلذاعة والتمفزة ،والصحف اليومية واإلعالم اإللكتروني،

المدونات ،واإلعالنات التجارية .إننا وقفنا عمى آالف األخطاء في ىذه المراجع،
و ّ
ولكنا لبيان صورة المغة اخترنا ىذه األمثمة وعرضناىا بشيء من المنيجية
ّ

والتحميل ،ومن شاء أن ينظر في األعداد الحقيقية لما رصدناه من أخطاء ،فمينظر

في الجداول اإلحصائية التي ذكرت في قسم (البيانات اإلحصائية) ،وسيرى ىناك

أن تكرار بعض األخطاء قد وصل أحياناً إلى خمسة عشر ألفاً ،أو عشرين ألفاً ،أو
يزيد أحياناً وبخاصة في مجال الصحافة اليومية واألسبوعية.

سأعرض اآلن المجاالت المشتركة التي رصدت فييا األخطاء المغوية في

المستويات الستة التي اىتمت بيا الدراسة ،وسنورد بعض األخطاء بأمثمة دالة

اختيرت من مختمف المجاالت التي تبنتيا ىذه الدراسة ،وىي :اإلذاعة والتمفزة

ع إلى
والصحافة والمدونات ...إلخ ،تاركاً لمن يرغب في التفصيل والتمثيل الرجو َ
التقرير العام الذي قدمناه إلى المجنة الوطنية األردنية ،التي عممت عمى إصداره في
قيم مفيد بعنوان (صورة المغة العربية في وسائل اإلعالم واالتصال).
صورة كتاب ّ

أوً_ فئ المستأى الصأتئ أالكتثبئ.
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في ىذين المستويين وجدت شواىد عديدة من األخطاء المغوية وأكثرىا سيرد

في لجنة اإلذاعة ،ولجنة التمفزيون األردني ألنيما يعتمدان اإلعالم المسموع في
معظم الحاالت .وأما في غير اإلعالم المسموع؛ كالصحافة الورقية والصحافة

نعد بعض األخطاء في نطق بعض
اإللكترونية والمدونات ،فإننا يمكن أن ّ
األصوات عمى غير الصورة التي ىي عمييا في التعبير الصحيح ،مثل الخمط بين

نطق الظاء والضاد ،ومثل ما نراه من أخطاء في مجال الكتابة؛ ألن الخطأ الكتابي
ىو في الحقيقة صورة نطقية لما كان عمييا النطق في أثناء كتابة النص ،ومن

أمثمة ذلك:
_ إسقثط همزة القطع فئ أل الكممة أفئ أسطهث.
ولعل ىذا أن يكون من أكثر األخطاء الكتابية شيوعاً وانتشا اًر .وفي مختمف

الصحف اليومية واألسبوعية .ولذا فإن من الواجب معالجتو ،وىو خطأ يؤثر تأثي اًر
سمبياً كبي اًر؛ ألن المفظ المكتوب خطأً ،عندما تسمعو األذن وتراه العين في المحظة

نفسيا ،يترك أث اًر أعمق في تعزيز الخطأ وتثبيتو عند القراء .وترى أن األمر يحتاج

–كما أفادت لجنة الصحافة -إلى تدريب عمى مواضع اليمزة ،ىمزة القطع وىمزة
الوصل ،في المراجعة المغوية وتدقيق الطباعة.

ومن أمثمة ىذا الخطأ في مجتمع الدراسة (الصحف بأنواعيا):


من صحيفة الرأي :االول (األول) ،االدبية (األدبية) ،االمم (األمم) ،اخاه



ومن صحيفة الدستور :احوال (أحوال) ،اسناد (إسناد) ،اىمنا (أىمنا).



ومن صحيفة الشاىد :اعمال (أعمال) ،اخراجيم (إخراجيم) ،اوامر (أوامر).

(أخاه) ،البيو (ألبيو).
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ومن صحيفة العرب اليوم :امس (أمس) ،اوالد (أوالد) ،اليو (إليو) ،المن
(ألمن).



ومن صحيفة الغد :اطباء (أطباء) ،االعالن (اإلعالن) ،الى ان ارسل (إلى
أن أرسل) ،اشار الى (أشار إلى).



ومن صحيفة شيحان :يقف عمى ابواب (أبواب).

ومن أمثمة إسقثط همزة القطع فئ أسط الكممة  ،مأخوذة من الصحفكميا التي قرأتيا لجنة الصحافة ما يأتي:
التاخر (التأخر) ،تاثي ار (تأثي اًر) ،بدات (بدأت) ،راي (رأي) ،التامين
(التأمين) ،رات (رأت) ،اىنيكم (أىنئكم) ،كاس (كأس) ،بشان (بشأن) ،ويتبع ىذا:
أخطاء موقعية في كتابة اليمزة ،ومن أمثمتيا من الصحف نفسيا:
 قال أنيا (قال غنيا) ،فأننا (فإننا) ،وبالتالي فأن (فإن) ،حيث أن (حيث
إن) ،إذ أن (إذ إن) ،أتقانيا (إتقانيا) ،أعمار المسجد (إعمار المسجد) ،قالت
أحدى (إحدى) ،أنجاز (إنجاز) ،وضع صديق أعالمي بين يدي (إعالمي) ،أي
أنيا (إنيا) ،أدارة (إدارة)  ،األحاطة (اإلحاطة) ،أنشاء (إنشاء) ،أجراء (إجراء)،
أصدارات (إصدرات) ،أنصاف المظموم (إنصاف المظموم) ،خالل إسبوع (أسبوع)،
حتى أن (حتى إن) ،باألشراف عمى مصحتو باألغوار (باإلشراف).
 قطع همزة الأصل:
يحدث كثي اًر أن ينطق بعض الناس ىمزة الوصل عمى صورة ىمزة القطع ،ومن

ذلك:


إشتباكات (اشتباكات) ،إختار (اختار) ،اإلنتساب (االنتساب) ،إتيم
(اتيم) ،بٍإستقرار (باستقرار).
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ومن شواىد حذف ىمزة القطع في وسط الكممة ،قوليم :راسيا (رأسيا)،
وراس االمر (رأس األمر) ،وبير (بئر) ،وفاس (فأس) ،وغيرىا.
–أيضاً-



ومن األخطاء التي يمكن أن تحمل عمى المستوى الصوتي
قوليم :التي ارتّموىا لألردن المنيع (أردتموىا).



ومن األخطاء في المستوى الصوتي ما نراه من إشبثع الحركة القصيرة ،
واختفاء الياء بعدىا في النطق ،وىذه ظاىرة تكاد تكون ثابتة عند مذيعي
نشرات األخبار ومقدمي البرامج ،ومن أمثمة ذلك:



ممارسة ما يجب أن نمارسو( .حوارات ثقافية 2011/6/29م).



التشريعات ىي التي تنظم ىذا كمو( .حوار وطن 2011/6/26م).



ما الذي تقدمو ىذه الحممة( .فيك الخير يا بمدنا 2011/10/9م).

 قصر حرف الما.
ومن األخطاء الصوتية أن المتكمم في اإلذاعة والتمفزة ،بل في الحديث العام في
الجامعات والتعميم العام ،وبين أفراد المجتمع بشكل عام يقصر حرف المد ،حتى
يصير حركة قصيرة ،مثال ذلك:
 ىذا ىو األصل عألقل (عمى األقل).
ث نقاط (ثالث).
 سأتحدث عن ثَمَ ْ
 بقي ثَ َم ْن دقائق لألسف (ثمان).

 كسر يثء ِّ
الاسبة.

حركة ياء النسبة ىي الفتحة ،نقول مثالً :وطنيَّة ،اجتماعيَّة .ولكن كثي اًر من

المذيعين والمذيعات ينطقونيا مكسورة ،مثال ذلك:

 الحركة اإلسالميِّة( ،في برنامج الرأي الثالث بتاريخ 2011/10/17م).
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_ عام تشايا يثء الاسبة.
ىذا من االخطاء التي يمكن حمميا عمى المستوى الصوتي ،والصرفي؛ ألن
قياسيا قاعدة صرفية ،ولكن واقعيا في النطق خطأ صوتي ،فياء النسبة ال تكون
كذلك إال إذا نطقت مشددة ،ولكن معظم البرامج اإلذاعية والتمفازية تنطقيا مخففة،
مثل :قل ما ىو حكومي ورسمي (برنامج الرأي الثالث

2011/10/10م) .وأكد

المبعوث الدولي (نشرة أخبار الثامنة 2011/6/6م).
_ تحريك حرف الأسط السثكن ،مثال ذلك:
الد ِعم (بكسر العين) ،أخبار الثامنة 2011/10/1م.
 مزيد من ّ
 خالل يومي الجمعة والسبِت (بكسر الباء) ،أخبار الحادية عشرة
2011/10/5م.
_ ال مط بين اطق الظثء أالضثا.
ىذه قضية لغوية كبيرة ،بدأت منذ ألّف سيبويو كتابو الكبير (الكتاب) ،الذي

قدم فيو وصفين مختمفين لصوت الضاد ،وبعده تعددت الكتب التي بحثت في
الظاء والضاد( ).

ومن أخطاء الناس في الخمط بين ىذين الصوتين :باإلظافة إلى ما سبق

(باإلضافة) ،أيظاً (أيضاً) ،الظاللة (الضاللة) ،الضروف (الظروف) .ىذا من

 .منيا :الفرق بين الضاد والظاء البن عباد .ومختصر بين الضاد والظاء لنشوان الحميري .واالعتضاد
في الفرق بين الظاء والضاد البن مالك .وقد ذكر محققا ىذا الكتاب أكثر من ثالثين مؤلفاً في ىذا
الموضوع ،وقاال :إن ىذا غيض من فيض .انظر :صورة المغة العربية ،ص.62
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الصحافة اإللكترونية .ومما ُس ِجل في لجنة التمفزيون  :لمتعبير عن الغظب
(العضب) ،وفي إطار التحظيرات (التحضيرات).

ثايثً_ فئ المستأى الصرفئ.
في ىذا المستوى رصدت شواىد عديدة من األخطاء المغوية في الظواىر
اآلتية:
 ال مط بين المضبف أالاثقص عاا اتصثلهمث بضمثرر الرفع المتحركة

،

مثل:
ورديت (رددت).
وحسيت (حسست)ّ .
 ظمّيت (ظممت)ّ .
_ عام المطثبقة بين الكممة أمث يالزمهث فئ التركيب المغأي ،مثل:
 تجمعنا الكثير من الروابط (يجمعنا الكثير) .أحد ىذه اليجمات (إحدى ىذه
اليجمات).

 قدموا العبو إنتر مجيوداً كبي اًر ََ (قدم) ،من الدستور.
 ففي الوقت الذي يشكموا فيو خريجو الجامعات (يشكل) ،من الدستور.
 ما حققتو المرأة األردنية وتبوؤىا المناصب قيادية (القيادية) ،من الرأي.

 احصل عمى (نوكيا) مجاناً عند اشتراكك بعرض الشيري (بالعرض) ،من
الرأي.

 تبريف المضثف عمى غير أجهه ،ومن أمثمة ذلك:
عبر نواب البادية) ،من الدستور.
 وقد عبر النواب البادية ( ّ
 في إطار البرنامج اإلصالح الذي تنفذه الحكومة (برنامج اإلصالح)،
من الدستور.

 منوىاً إلى أن قضية األسعار الكيرباء (أسعار الكيرباء) ،من الرأي.
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 كسر حرف المضثرعة.األصل أن يفتح حرف المضارعةَ ،يكتبَ ،يدرس ،ولكن بعض الميجات التي
اعترف سيبويو بصحة أخذ المغة عنيا تكسر حرف المضارعة ،وىذا ما وجدناه في
بعض البرامج ،مثال ذلك :دعونا نِسأل النائب (الرأي الثالث 2011/10/17م).
_ عام المطثبقة بين الصفة أالمأصأف تبريفثً أتاكي ارً  ،مثل ما ورد في

مجتمع دراستنا ىذه :بحسب التصريح سابق لمصدر أمني ( بحسب التصريح

السابق).

_ ال مط بين صيغة اسم الفثعل أاسم المفبأل من المجرا أالمزيا .وأخطاء
في قواعد االشتقاق ،مثال ذلك:
ِّ
المرشحين (بكسر الشين) لتصدر المجموعة( .أخبار
 يعد منتخبنا أحد أبرز
الثامنة 2011/9/14م) ،والصحيح (بفتح الشينَّ /
المرشحين).

 موضوع التعديالت الدستورية وانعكاساتو المبا َشرة وغير المبا َشرة (بفتح
الشين)( .آراء ومواقف
الشينِ /
المباشرة).

2011/9/27م) .والصحيح (بكسر

 ونحن كالعبين مدانين لو بالشيء الكثير (من الرأي) .والصحيح
(مدينون).

 مبروك لالبنة الغالية (من الدستور) .والصحيح (مبارك).

 في حدث تاريخي ممفت (من الدستور) .والصحيح (الالفت).

ِّ
متوفَّى) .وىذا من
 قالت إن والدىا متوفي (صحيفة الشاىد) .والصحيح ( َ
وضع اسم الفاعل بدالً من اسم المفعول.

_ ال مط بين بأاب الفبل ال ال ئ المجرا.
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حدد الصرفيون ستة أبواب ألوزان الفعل الثالثي المجرد ،جمعت في بيت

الشعر التالي:

ٍ
فتح ٍ
ضم ،كسرتان
كسر ،فتحتان
كسر ٍ
فتحُّ ،
ضم ٍّ
فتح ضمُ ،
ُ
ُ
ولكن الناس يخمطون في ىذه األبواب ،ومن ذلك:
ِ
تس َّد).
 حتى تس ّد العجزُ ( .

 ت ْكتِب الب ارزيل التاريخ بحروف من ذىب ( تكتُب).
يمبث).
يمبث المتظاىرون أن انفضواَ ( .
 لم ُ

يع ِق ُده).
 إصدار القوانين المؤقتة في أول اجتماع يعقُ ُده ( ْ
_

طثء فئ الاسبة.
تقتضي قواعد النسبة أن تتم النسبة إلى المفرد وليس إلى الجمع ،إال في

أحوال محددة قد تكون فييا النسبة إلى المفرد مؤدية إلى المبس ،كأن ننسبو إلى
المدنية المنورة (مدني) ،فإذا أردنا أن ننسبو إلى مدينة ( المدائن) مثالً ،نقول:

(المدائني) وال نقول (مدني) مفرد مدينة ،حتى ال يحدث لبس بين النسبة إلى
المدينة المنورة مثالً ،والى المدائن .ومن أمثمة األخطاء في النسبة:
 األغنية القبائمية( ،القبمية) ،من جريدة الرأي.
 وعبق شجرة زيتون إربداوية ( إربدية) ،من الدستور.
_ ال طأ فئ باثء اسم التفضيل ،ومن أمثمتو:
 وراء القوة األعظم (العظمى) .من الدستور.
 ولدييا طفمين أكبرىم( ،...طفالن أكبرىما).
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_

طثء فئ التذكير أالتأايث.
األصل المطابقة بين الكممة ومالزماتيا في التذكير والتأنيث ،ولكن كثي اًر من

األقوال خرجت عن ىذه القاعدة ،ومنيا:

 في ظل االستعمال الواسعة (الواسع) (أخبار الثامنة 2011/5/23م).
 ونشطت اثنان من األنزيمات (ونشط).
 وكشفت المصدر (وكشف).
 القرية التي ال توجد فييا خط (يوجد).
_

طثء فئ اإلفراا أالت اية أالجمع ،ومثال ذلك:
 الوزراء الذي وردت أسماؤىم( .أخبار السادسة 2011/8/10م) .والصحيح
(الذين) بالجمع.
 أعرب كل من قطب اإلعالم روبرت ميردوخ وابنو جيمس مالكي صحيفة

(كذا) عن اعتذارىما الشديد( .أخبار الثامنة 2011/7/19م) .والصحيح
(مال َك ْي) بالتثنية.

 فإن العالمين العربي واإلسالمي لن يفعموا شيئاً( .من الرأي) .الصحيح
(يفعال) بالتثنية.

 االثنان رغم أنيما ميزومون( .من الدستور) .الصحيح (ميزومان) بالتثنية.
 الخطة التي أعدىا أشخاص متخصصون ذو كفاءة( .من الدستور).
الصحيح (ذوو) بالجمع.
 الشرطيات لدينا يعمل ليالً ونيا اًر( .من الشاىد) الصحيح (يعممن) بالجمع.
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 من أجل أطفاليا الذي ال ذنب ليم( .من الشاىد).الصحيح (الذين)
بالجمع.

_ األ طثء فئ الجمأع.
لمغة الفصيحة قواعد مبينة ومحددة لصيغة الجمع ،ولكن االستعمال العام

يأتي بجموع غير صحيحة ،وأحياناً تكون بعيدة عن المعنى المقصود بيا تماماً،

ومن أمثمة ذلك:

 العبين أكفّاء ( أكفياء).
وىذا خطأ منتشر عمى ألسنة الناس ،وأحياناً يكون بعضيم من العاممين في

مجال التعميم في مراحمو كميا .وفيما يأتي بيان الصورة الصحيحة ليذه المفردات:
َ ك ِف ّي جمعيا أكفياء.

 كفء جمعيا أ ْكفاء.
 كفيف جمعيا ِ
أكفّاء.
الغُير)؛ ألن كممة
 ييتدي بنورىا المصمحون الغيورون عمى مصحمة األمة ( ُ
(غيور) تطمق عمى المذكر والمؤنث ،فيو غيور وىي غيور ،ولذلك ال
تجمع جمع مذكر سالماً وال جمع مؤنث سالماً.

ثل ثً_ فئ المستأى الاحأي.
وىو المستوى الذي وقعت فيو أخطاء تجنبت مستوى النحو الذي ورد في
قواعد العمماء ومنيا قواعد العر ّبية وأسموبيا ،في تأليف الجمل .ومن األخطاء التي
تحمل عمى ىذا المستوى ما يأتي:
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 طثء فئ اإلساثا. مثل ما ورد في أعمال لجنة الصحافة اإللكترونية مكتوباً ،وىو حقاً مشروعاً
(وىو حق مشروع) .وعاطف الوشاحي أخ الشييد (أخو الشييد).

 ومن ىذا األخطاء التي تقع في صياغة الفعل والفاعل في التراكيب

المغوية ،وبخاصة إذا كان الفعل من األفعال الخمسة .ومن أمثمة ذلك:

ماذا تنتظروا (تنتظرون) .وتحدث المسؤلين عن( ...المسؤولون).
ال مط فئ اطق المرفأعثت أالماصأبثت أالمجرأرات.كنا أحياناً في اجتماعات الفريق المغوي نختمف في اعتبار بعض األخطاء،

وأين نضعيا ،أىي أخطاء في المجال االستعمالي ،أم ىي أخطاء في المستوى
النحوي؟

وىذا في الحقيقة أمر ميم ،وكنا نجعل األخطاء التي تنشأ عن االستعمال في
مجال االستعمال ،واألخطاء التي يغمب أن تكون ناشئة عن معرفة غير دقيقة في

قواعد المغة نضعيا في أخطاء المستوى النحوي ،كما في األخطاء اآلتية:
 رفع الماصأب ،مثل:الحمول).
 باعتبار أن ىذه الحمو ُل نيائية (
َ
وحدىم).
وحدىم من يصنع االنتصار ( َ
 وىم ُ
 فالقتال أصبح اآلن قائم عمى أسس (قائماً).
حمفاءه القميديين) ،من صحيفة الرأي.
 فإن حمفاؤه التقميديون ( َ
 تتضمن صور ألناس آخرين (صو اًر) ،من الرأي.
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 حققت جزء كبير( .جزءاً كبي اًر) ،من الرأي.
 الرجاء ممن يعمم شيء عن الموضوع (شيئاً) ،من الرأي.
 فيذا يعني أن ىناك تيرب (تيرباً) ،من الرأي.
جر الماصأب ،مثال ذلك: عمى أن تعز ِ
يز الحريات أمر ميم( .تعز َيز).
ات ٍ
رق فقر ٍ
فنية( .فنيةً).
 قدمت ِف ٌ

وعي (وعياً) .من الشاىد.
 عمى المواطنين أن يكونوا أكثر ٍ
اصب المرفأع ،ومنو: أقيم في مقر المستشفى مأدبةَ إفطار (مأدبةُ) (أخبار الثامنة
2011/4/28م).

نظامو).
 فقد أصبح
نظامو ضعيفاًُ ( .
َ
حي) .من الرأي.
حياً من اليابان (مثا ٌل ٌّي
 ولدينا اليوم مثاالً ّ
ثقافي).
ٌّي
 ليس لدييم مشروعاً ثقافياً (مشروعٌ
تجسيد) .من الدستور.
 حيث إن ىذا التواصل تجسيداً لمعالقة (
ٌ
خطر) .من
مؤشر ٌ
 الضعف الممموس في خطبة الجمعة مؤش اًر خط اًر ( ٌ
الرأي.
اصب المجرأر ،ومنو:سكانو( .سكانِو).
عدد
 يزيد ُ
َ
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ٍ
مدعومة).
امج مدعومةً (
 من خالل بر َ
بطل المسوم ( ِ
بطل).
 ستفوق عمى َ

 فنحن نبحث عن قانوناً عصري ودائم ( ٍ
قانون) .من الشاىد.
ٍ
تصويت) .من الدستور.
 سيكون بمثابة تصويتاً (
 التي ال نجد أي أذناً صاغية ( ٍ
أذن) .من الرأي.
 رفع المجرأر ،ومنو:
 االىتمام بقضايا األمةُ المركزية ( ِ
األمة).
 وأكد أن حالة المصابين جميعيم جيدة ( ِ
جميعيم).
ُ
 اصب جمع المؤاث بثلفتحة ،ومنو:
التضحيات العظيمة.
 قدموا
َ
الممارسات غير المسؤولة.
 مستنكرين
َ

 طثء المبربثت الفرعية:معظم األخطاء التي ذكرناىا في اإلعراب في الصفحات السابقة ،تتصل
بوجوه إعراب المفظ المفرد ،أي المعرب العالمات األصمية ،وسنورد اآلن أمثمة من

المعربات بالعالمات الفرعية ،وىي :جمع المذكر السالم وما يمحق بو ،والمثنى وما
يمحق بو ،واألسماء الخمسة ،واألفعال الخمسة ،والفعل المضارع المعتل اآلخر.
 فمن األخطاء في جمع المذكر السالم وممحقاتو:
 وأوضح أن نجوم المنتخب الوطني ممتزمين (ممتزمون) ،من الرأي.
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 مطموب موظفين (موظفون) ،من الرأي.
 يجب أال تقل صالحية العرض عن ستون يوماً (ستين) ،من الرأي.
 ثابتة لمدة تسعون يوماً (تسعين) ،من الرأي.
 ىذه مصطمحات يطمقيا الفاسدين (الفاسدون) ،من الشاىد.
 مازالت مطالب العاممون اإلداريون والفنيون (العاممين اإلداريين والفنيين)،
من الشاىد.

 فكان عدد موزعوا البريد (موزعي البريد) ،خطآن في ىذه الجممة ،من
الشاىد.
 وأجمع الالعبون والالعبات المشاركين في البطولة (المشاركون) ،من
الدستور.
 حضر حفالت التخرج أىالي الطمبة وذوييم (وذووىم) ،من الدستور.
أمن األ طثء فئ إعراب الم اى أممحقثته:

براتب مقداره ألفي دينار (ألفا) ،من الرأي.



وخبرة ال تزيد عمى سنتان (سنتين) ،من الرأي.



أىم ما يطرح من طاولة المجنة مسألتين (مسألتان) ،من الشاىد.



وخاصة أن المجمسان عضوان (المجمسين) ،من الدستور.



بيت قديم بحالة جيدة :طابقين و( ...طابقان) ،من الدستور.

أمن األ طثء فئ إعراب األسمثء ال مسة: أن يختار موضوع ذوا صمة بالتطبيق الوطني (موضوعاً ذا) ،من الرأي.
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 وكانت تحمل بيدىا طفميا ذو العامين (ذا) ،من الشاىد.
 وكل واحد يصر عمى أن أبيو ىو األفضل (أباه) ،من الدستور.
أمن األ طثء فئ إعراب األفبثل ال مسة: أنيم يصموا من أجمي (يصمون) ،من الرأي.
 حتى يصمون مكاناً عربياً (يصموا) ،من الرأي.
ِِ
أداء الحكومة (تصفين) ،من الشاىد من لقاء مع النائبة ىدى
 كيف تَصفي َ
أبو رمان.
 ال يصمحوا ليذه المرحمة (ال يصمحون) ،من الشاىد.
 الذين يستحقوا االنضمام لمنادي (يستحقون) ،من الدستور.
 لتعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسالم (لتعيشا) ،من الدستور.
 أمن األ طثء فئ إعراب الفبل المضثرع المبتل اآل ر: وماذا لو لم يأتي (لم يأت) ،من الرأي.
 ال يخف مراقبون أن القضية الفمسطينية (ال يخفي) ،من الرأي.
 ال ترمي بكل ما تممك (ال ترم) ،من الشاىد.
 لم تالقي الكبار (لم تال ِ
ق) ،من الشاىد.
 إن الييئة لم تحابي (لم تحاب) ،من الدستور.
 ال تبكي يا حبيب العمر (ال تبك) ،من الدستور.
الفصل بين المضثف أالمضثف إليه.31

من المعروف في أحكام المغة أن المضاف والمضاف إليو كالكممة الواحدة

التي ال يمكن الفصل بين حروفيا .فقولنا( :كتاب النحو) مثالً ،فيما كالكممة

الواحدة ال يفصل بينيما إال في أحوال محددة ذكرتيا كتب النحو .وقد الحظنا في

دراتنا –وبخاصة في برامج التمفزيون -مخالفات لغوية ليذه القاعدة ،منيا:
 التقت رئيسة وأعضاء الييئة اإلدارية لمجمعية(...أخبار
الثامنة2011/9/27م).

 التقى رئيس وأعضاء المجمس االستشاري( ...أخبار الساعة الحادية عشرة
2011/7/27م).
 بيدف بحث ومناقشة العديد من القضايا( ...أخبار الثامنة 2011/10/1م).
 ومن أخطاء اإلضافة التي رصدتيا الدراسة أيضاً تعريف المضاف دون
المضاف إليو ،مثل:
 لدييم اإلمكانات الغير محددة (غير المحددة) ،من الرأي.
 ومحاوالت الكسب الغير مشروع (غير المشروع) ،من الرأي.
 التخصصات الغير موجودة (غير الموجودة) ،من الشاىد.
 باألموال الغير منقولة (غير المنقولة) ،من الدستور.
 ومن أخطاء اإلضافة أيضاً ما يحدث عند تعريف العدد المضاف دون
المضاف إليو ،ومن ذلك:
 في غضون الخمس سنوات المقبمة (خمس السنوات) ،من الرأي.
 بعد فترة األربعة أشير (أربعة األشير) ،من الدستور.
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 ومن أخطاء اإلضافة أيضاً عدم حذف نون المثنى ونون جمع المذكر السالم
عند اإلضافة ،ومن ذلك:
 بحاجة إلى مندوبين مبيعات (مندوبي) ،من الرأي.
 مطموب لمعمل مندوبين تربية خاصة (مندوبي) ،من الرأي.
 كنت في دورة مرشحين ضباط (مرشحي) ،من الدستور.
حماال) ،من الدستور.
حماالن ّ
أسية ( ّ
 االثنان ّ

 أكثر من مميونين تسجيل (مميوني) ،من الدستور.
ا أل ( ل) التبريف عمى (ببض).وىذا أمر قديم حديث ،ونحن ال ندقق اآلن في تعريف كممة (بعض) ،فإن

كثي اًر من األقوال لكبار العمماء السابقين وردت في مصادرىم المعتمدة الكبيرة عرفوا

فييا كممة (بعض) ،ولكن األفصح عدم تعريفيا كما استعمميا القرآن الكريم.

ولكن الذي نؤكده ىنا ىوخطأ ىذا التعبير "أن نتعاون مع بعضنا البعض"،

آفاق إسالمية 2011/6/16م.

فما إعراب كممة (البعض) ىنا؟ إن ما ال إعراب لو ىو خطأ في التركيب –

كما يقول لنا األستاذ كمال بشر -والصحيح أن نقول :يتعاون بعضنا مع بعض.

ووردت أمثمة عمى ىذا الخطأ في لجنة الصحافة ،وقالوا في (ص  :)239ىو

تعبير صحافي يشي بالركاكة ،وال يحمل معنى إضافياً ،ينبغي التخمص منو نيائياً،

ومن أمثمتو( :ستشوه عالقتيم ببعضيم البعض) ،من الرأي.
-تكرار كممة (بين) اأن مسأغ ،مثال ذلك:

 بين الحكومة وبين المواطنين (بين الحكومة والمواطنين) ،من الدستور.
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تكرار كممة (كمهث) اأن مسأغ ،ومثال ذلك: كمما توغل في الوقت كمما ازدادت اإلنجازات (حذف كمما الثانية) ،من
الشاىد.

إضثفة (الكثف) اأن مسأغ  ،وىذا من آثار الترجمة ،ويقابل في اإلنجميزية) ،(asويستحسن ترك ىذا األسموب ،ومثال ذلك:
 تجمع بين راتبين كموظف و ازرة الثقافة وكمدير لممجمس (موظفاً/مدي اًر)،
من الشاىد.

 إن من الخطأ النظر إلى العالم العربي كحالة واحدة (حالة واحدة) ،من
الدستور.

-إضثفة الأاأ عمى (التئ ،الذي ،أمث شثبههمث) ،دون وظيفة تركيبية ،ومثال ذلك:

 ونقف ىنا عند بعض المطالب والتي دعا مروجوىا (التي دعا) ،من
الشاىد.
 وأشار شفيق والذي يعمل في أحد المصانع (الذي يعمل) ،من الدستور.
 الشاىد زارت قرية عين صابر والبالغ عدد سكانيا (البالغ).
 وفي سياق ما نصت عميو المادة (كذا) و (كذا) والمتعمقة بمحاكمة
الوزراء( ...المتعمقة) ،من الدستور.
 طثء فئ يثء اوسم الماقأص.ِ
أحكام
لحذف ياء االسم المنقوص واثباتيا في الرسم الكتابي ونطق المسان
ٌ
َذ َك َرىا النحاة .ولكن معظم المتحدثين في اإلذاعة والتمفزة ،بل وكتّاب الصحف
يخطئون في مواطن وجوب حذفيا ،وفي وجوب إثباتيا ،ومن أمثمة إثباتيا عند
وجوب الحذف:
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 ىذا برنامج مغري ،ونموذج مغري( .آفاق إسالمية 2011/7/2م).
... ثالثين ألف دينار لكل نادي( .أخبار الحادية عشرة 2011/10/5م).
ومن أمثمة حذفيا عند وجوب اإلثبات:
ٍ
قاض المحكمة( .قاضي).
 استمعت إلى رأي
_

طثء فئ المماأع من الصرف.
ويمكن رد ىذا النوع من الخطأ إلى عدم التعود عمى التحدث بالمغة

الفصيحة ،ومن أمثمة ىذه األخطاء:

ٍ
ومعايير).
ومعايير محددة (
 وفق أسس
َ
شركاء).
شركاء في التعميم (
 وزع العكور الشيادات وأكد أننا
ٌ
ُ
اىد).
 وىناك شو ٌ
اىد أخرى (شو ُ

 تناسوا بذلك ٍ
آيات في القرآن وأحاديثاً لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم
أحاديث).
(
َ

_ ال طأ فئ عالمثت إعراب المضثرع المبتل اآل ر.
ليذا الفعل أحكام كثيرة ،فعالمة رفعو الضمة المقدرة في حال الرفع ،سواء

أكان معتالً باأللف مثل :يسعى .أو بالواو مثل :يدنو .أو بالياء مثل :يقضي.

والفتحة الظاىرة في حال النصب إال إذا كان معتالً باأللف .وحذف حرف العمة إذا

كان في حال الجزم .ومن أمثمة الخطأ في ىذه الحالة األخيرة قوليم:

 لم تعطيو فرصة الحديث( .آفاق إسالمية !2011/10/%م).
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 -مث إعراب الفبل المضثرع الصحيح فيكأن عالمة إعرابه بثلحركثت

الظثهرة رفبثً أاصبثً أجزمث ًَ ،ومما ورد عمى خالف ذلك:

أذكركم) في (أخبار الثامنة 2011 /8/17م).
 اسمحوا لي أن ْ
أذكركم ( َ
أسو) في (أخبار الثامنة 2011/8/23م).
أسو (يتر ُ
 في االجتماع الذي يتر َ
 ال سعني الوقت( .يسعفُني) في (أخبار الثامنة 2011/8/17م).
 ال طأ فئ الباا.الحظت لجان البحث في فريق الرصد المغوي اإلعالمي ضعفاً شديداً في

استعمال العدد في كل مجاالت البحث كميا .ولعل السبب الجوىري في ذلك ىو
الجيل بقواعد كتابة العدد وأساليب نطقو ،ومن أمثمة ذلك:
 استمر ثالث أشير ونصف تقريباً( .آراء ومواقف 2011/9/6م).
ِ
عشر شخصاً( .أخبار الثامنة 2011/9/10م).
 ألقت القبض عمى تسعة َ
 أدى إلصابة نحو خمسة عشر متظاى اًر( .أخبار الثامنة
2011/10/1م).

 مالحظثت سريبة فئ األ طثء الاحأية التئ ترا فئ مبظم مجثوت القأل:أ  -سمأب هكذا ،ومن أمثمتو:
 بوسائل سممية بيكذا حركات (بحركات كيذه) ،من الرأي.
 دليل ساطع عمى أن ىكذا تصرفات تنزع العدالة (عمى أن تصرفات
كيذه) ،من الدستور.
َّ
المؤكا ،مثل:
ب_ تقايم التأكيا عمى
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 قام بزيارة إلى عين المكان (إلى المكان عينو) ،من الرأي.
 كانتا في نفس غرفة الوالدة (في غرفة الوالدة نفسيا) ،من الرأي.
 من نفس الوكالة (من الوكالة نفسيا) ،من الدستور.
لكنا في نفس الوقت (في الوقت نفسو) ،من الشاىد.
ّ 
 وفي ذات السياق (في السياق ذاتو) ،من الشاىد.
 ضمن نفس السوق (السوق نفسيا) ،من الدستور.
ج_ زيثاة الالم عمى الحثل عمى غير أجههث ،مثال:
 تتحمل الحكومة اإلسرائيمية مسؤوليتيا لوحدىا (وحدىا) ،من الرأي.
 أعتقد أن ىذا لوحده يفسر لماذا( ...وحده) ،من الشاىد.
 أخذنا كل موضوع من المواضيع لوحده (وحده) ،من الدستور.
د_ تباية الفبل بحرف جر أهأ يتباى بافسه ،مثال ذلك:
 يعمم عمم اليقين بعدم صحة أفكاره( ...عدم) ،من الرأي.
 أكدوا عمى حقيم في الوصول( ...أكدوا حقيم) ،من الرأي.
 مؤكدين بأن األردن سيبقى والى األبد ح اًر( .أن األردن...إلى األبد) ،من
الدستور.

 كمف لجنة تضم عسكريين بدراسة رفع(...دراسة) ،من الدستور.
 اعترف بأنو تمقى أوامر من مسؤول( ...أنو) ،من الشاىد.
ىـ است اام حرف الجر غير الماثسب ،مثال ذلك:
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 خصوصاً أن المخيم شارك بو قادة كشفيون (شارك فيو) ،من الدستور.
 حاولت اإلجابة عمى أمثمة ذلك الرجل (اإلجابة عن) ،من الدستور.
 وأشار رئيس الوزراء بأنو (إلى أنو) ،من الشاىد.
 غير قادرين لموصول (عمى الوصول) ،من الشاىد.
 عن رغبتيا ببيع (في بيع) ،من الرأي.
 يقضون عطمة نياية األسبوع بالعقبة (في العقبة) ،من الرأي.
و_ إسقثط حرف الجر فئ المأاضع التئ يمزمهث أجأاه ،ومن أمثمة ذلك:
 وأثار العبابنة أن النادي(...وأثار إلى أن النادي) ،من الرأي.
 ادعو المستثمرين الكرام إعادة (إلى إعادة) ،من الرأي.
 الستجابتيم طمب الو ازرة(...إلى طمب) ،من الدستور.
 وفي نياية المؤتمر أوصى المشاركون وضع خطط (بوضع) ،من
الدستور.

ز_ غيثب الفثء فئ جأاب مث ،ومن أمثمة ذلك:
 أما التي يزيد عدد أعضائيا عمى ألف نسمة تعد (فتعد) ،من الدستور.
 أما العاممون في المستشفى قالوا (فقالوا) ،من الشاىد.
راببثً_ فئ المستأى الاولئ أاوستبمثلئ.
وىذا المستوى ىو غاية المستويات السابقة ،وىو الصورة الكاشفة عن مقدرة

أداء صحيحاً ،وبياناً بميغاً ،وفك اًر متوازناً أو غير ذلك .وفيو يتفاوت
المتكمم بالمغةً ،
األدباء والمتحدثون في فنون القول.
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-

طثء فئ استبمثل حرأف المبثائ.

ويتمثل ىذا النوع من األخطاء في توظيف حروف المعاني توظيفاً مخالفاً
لداللة الحرف في المغة ،ومثال ذلك:
 لإلجابة عمى ىذه التساؤالت (عن)( ،طريق السالمة 2011/5/2م).
 ما المطموب بالمرحمة القادمة (في)( ،أخبار الثامنة 2011/5/3م).
ااع:
 زيثاة حرأف المبثائ اأ األاأات اأن ٍعوىذا خطأ نحوي تركيبي يؤدي إلى خطأ داللي ،ومثال ذلك:
 أكد رئيس ىيئة األركان المشتركة عمى ضرورة االلتزام بالقوانين( ،حذف
عمى)( .من برنامج الجيش العربي).
 كما ولمقوات المسمحة الدور البالغ في ذلك (حذف الواو) ،برنامج الجيش
العربي.
 أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ومنذ تشكيميا تتممس حاجات المواطنين.
استبمثل الكممة فئ غير مباثهث ،ومن ذلك: استعمال (اعتبر ومشتقاتيا في غير معنى العبرة) ،وىذا أمر يتكرر كثي اًر
يعد) ،أما يفيد معناىا ،ومثال ذلك:
عد) أو ( ّ
توىماً بأنيا بمعنى ( ّ
 يعتبر جميع الوزراء مستقيمين حكماً( .أخبار الحادية عشرة
2011/9/18م).

 ومنو أيضاً استعمال كممة ( َى ِوية) بفتح الياء بمعنى ( ُى ِوية) بضم الياء،
مثال ذلك:
 نحن ليا َىوية ...ونعتز بيَويتنا ،وىي َىوية( ...حوارات ثقافية
2011/6/29م).
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واليُوية التي نحمميا ونعتز بيا مأخوذة من َم ْن ىو؟
كأنيا إجابة عن ىذا السؤال ،وقد ورد ليا تعريف دقيق لطيف في معجم تاج
العروس ،في مادة ( َى ِوي) حيث يقول:

"واليُوية عند أىل الحق ىي الحقيقة المطمقة المشتممة عمى الحقائق ،اشتمال
النواة عمى الشجرة في الغيب المطمق" ( ) ،ويفيم من ىذا التعريف أن اليُوية ىي
وىوية األمة العربية –مثالً -ىي حقيقة ىذه األمة،
سر الشخص الذي يحممياُ ،
وىي الصورة التي تمثل األمة بكل دقائقيا وسماتيا وصفاتيا وأعماليا ومكانتيا
وأثرىا في خدمة اإلنسانية.
عرفيا تاج العروس أيضاً عندما يقول" :واليَوية
أما اليَوية فقد ّ
الحفرة البعيدة القعر ،عن األصمعي ،وبو روي قول العجاج:
ش َى ِوّية
ولما رايت األمر َع ْر َ

–كغنية-

بت حاجات الفؤاد بِ َش ّمر"
تَ َسمّ ُ

( )

فاليُوية إذن ليست ىي اليَوية ،وينبغي عمى أمتنا أن تبحث عن ( ُى ِوّيـتِيا)
ويتيا).
لتخرج من ( َى ّ

 أمن

طثء المستأى اوستبمثلئ:

ذكرت قبل قميل -يمكن أن تكون مع المستوى الصوتي ،وقد
وىو – كما
ُ
يمحق بيما المستوى الكتابي؛ ألن الكاتب يكتب ما ينطقو في نفسو ،وغالباً ما
يكون خطأً في االستعمال أو خطأً في النطق.
عم اإلعالم بأشكالو المتعددة ،وىذا أمر يدعو إلى أن ننبو إلى ىذا
وىذا داء ّ
الخطر الداىم ،خطر انتشار المفظ العامي ،والمفظ األعجمي العامي أيضاً،
 .تاج العروس ،مادة َى ِوي.

 .المصدر السابق ،المادة نفسيا.
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وبخاصة عندما ال يكون صاد اًر عن جية مختصة بدراسة األلفاظ واألساليب،
ومثال ذلك:
حكومية (ما في) ( ،آراء ومواقف .)2011/5/3
ِ ف ْش سيطرة
ّ

 بدنا نوخ ْذ المواد األبرز (نريد أخذ)( ،آراء ومواقف 2011/9/6م).
 بس إذا سمحت لي ّإنو موظوع االبتعاث المي بيجي تحت ىذا البند( .إذا
سمحت لي فقط ،إنو موضوع االبتعاث الذي يأتي تحت ىذا البند)( ،مال
وأعمال 2011/9/28م).
 غيار لمتراكتورات التي تصفيا الو ازرة.
 ومن األ طثء فئ المستأى اوستبمثلئ أيضاً ،ىذه الظواىر اآلتية:
 استعمال كممة (بشكل) مع الصفة ،مثل:
يحركون أرجميم بشكل متواصل (تحريكاً متواصالً).ستنعكس بشكل سمبي (ستنعكس سمبياً أو سمباً). ومن االستعمال العامي أن تصبح كممة (غير شكل) وصفاً إيجابياً لمشيء،
كقول العامة:
رأينا منظ اًر في جبال عجمون غير شكل (منظ اًر عجيباً).أقام لنا (فالن) عزومة غير شكل (عزومة كبيرة).وىكذا.
 استعمال كممة (بالكامل) بدالً من استعمال الحال أو المفعول المطمق،
كقوليم:
األرض الممموكة بالكامل :أي (كاممة) أو (ممكية كاممة). زيادة (كما) وىذا خطأ ناتج عن الضعف في األداء المغوي ،ومن أمثمتو:
41

 وكما تشكر المجنة أولياء أمور طمبتنا األعزاء (وتشكر المجنة.)... استعمال كممة (من ِقَبل).

وىذا أسموب جاء من أثر األساليب األجنبية عمى المغة العربية ،مثل:
تحتاج إلى شروحات من قبل أصحاب العالقة (تحتاج إلى شروحأصحاب العالقة).
القضايا المتداولة اآلن من قبل الرأي العام (القضايا التي يتداوليا الرأيالعام).

 استعمال (رغم) عمى غير أسموب العربية الفصيح ،وذلك كقوليم:
 وأداؤنا رغم بعض المالحظات(...عمى الرغم من بعض المالحظات).
-ورغم الصدمة التي تعرض ليا(...وعمى الرغم من الصدمة التي تعرض

ليا).

 استعمال (ما) بداللة تفسيرية ،وىو أيضاً استعمال متأثر بالمغات األجنبية،
ومن أمثمتو:
والسيارات المركونة قرب البوابة ما ألحق (مما ألحق).تراشقوا بيا ما أدى (مما أدى).يتبارى الفرقاء تحت الطاولة ما ينذر بنسف مشاريع اإلصالح (مما ينذر). استعمال (حيث) بعيداً عن داللة الظرفية.
حيث أشار رئيس الوزراء أن الحكومة (إذ أشار).حيث أشاد الجانبان (فقد أشاد الجانبان). استعمال (إضافة ،وباإلضافة) ،في غير بابيا ،مثل:
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 باإلضافة إلى مرشح اإلجماع (زيادة عمى مرشح اإلجماع). إضافة إلى أنو مدعاة لزعزعة األمن (زيادة عمى أنو مدعاة). استعمال (وبالتالي).
وىو استعمال ال نصيب لو من درجات االستعمال المغوي العربي ،ويقابل

أسموب (ومن ثَّم) في الطريقة المعيارية العربية ،ومنو:
ثم).
-وبالتالي فإن رجال األمن العام (ومن ّ

وبالتالي فإنيا ال تحتاج إلى تصديقيا (ومن ثم فإنيا).وتطورىم إلى باحثين وبالتالي فالجامعات (ومن ثم بالجامعات). استعمال نمط (مجرد).
وىذا خطأ نشأ عن ترجمة كممة ) (justواستعمال (مجرد) في سياقيا ،كقوليم:
حسب).
وليست مجرد حكومة .أي (ىي ليست حكومة فقط ،أوُ
داع داللي ،كقوليم:
 استعمال (حتى) بال ٍ
-وال يمكنو حتى الحصول عمييا (وال يمكنو الوصول إلييا) أو (ال يكاد

يمكنو الحصول عمييا).

...أوالتعادل بأي نتيجة حتى اليزيمة( .أو اليزيمة). استعمال بعض الكنايات الشعبية أو الكممات المنحوتة من مفردات أجنبية،
ولكنيا تصبح ليا داللة شعبية عامة ،مثل:

نخاف أن يطرقونا عين( ،أن يحسدونا).-سرقة مجموعة من السكراب( ،الخردة).

43

وقد استعيرت ىذه المفظة من الصناعيين وأىل الحرف الذين نقموىا عن الغرب.
 البيثاثت اإلحصثرية أل طثء األااء المغأي :حقثرق أاتثرج.
َح َرصت المجنة الوطنية األردنية منذ البداية عمى أن يكون ضمن فريق الرصد
المغوي اإلعالمي زميل مختص بالدراسات اإلحصائية ،وفي أثناء الرصد المستمر

لمدة عام تقريباً كان زميمنا اإلحصائي يتناول البيانات األولية بالتحميل والتفسير من
كل لجنة من لجان الفريق .وفي نياية البحث كتب فصالً وافياً بالدراسة اإلحصائية

التي قام بيا .وقد خضع ىذا الفصل اإلحصائي مثل ما خضع العمل كمو إلى تقويم
دقيق ،وتحكيم عممي ٍ
عال ،وىكذا تشكمت الجداول واألرقام والنتائج والتوصيات في
ىذا العمل الكبير.

ال ،توزعت عمى عدد كبير من القضايا
ورد في ىذه الدراسة ثمانية وثالثون جدو ً

البحث فييا ،وعمى األسئمة التي كان ال بد من اإلجابة عنيا.
يد
ُ
التي أر َ

وليس من ىدف ىذا البحث أن ينشر تمك الجداول ويعمق عمى ما فييا ،ولكنو

حسبو أن يعرض بعض الحقائق والنتائج التي توصمت إلييا الدراسة.

َح َرص الزميل المختص باإلحصاء أن ينظم جداول في األخطاء المرصودة
(بحسب النوع) في المجاالت التي كانت ميادين لمبحث ،وىي اإلعالم المسموع،

واإلعالم المسموع المرئي ،والصحافة ،والصحافة اإللكترونية واإلعالنات والمسرح.
ثم نظم جدال في األخطاء المرصودة (بحسب السبب) ،أي سبب الوقوع في تمك

األخطاء :كقطع ىمزة الوصل ،والتسكين ،وكسر ما قبل اآلخر وحقو التحريك،
والعطف بشكل خاطئ ،وجر المفعول ورفعو...إلخ.

وقد كرر الزميل اإلحصائي ىذين النوعين من الجداول في مجاالت البحث

كميا ،فاستغرقت ىذه اإلحصاءات عشرين جدوالً في ىذا الميدان .ثم جعل المختص
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جداول أخرى يقارن فييا بين مجاالت البحث نفسيا ،وبخاصة المتقاربة منيا:

كاإلذاعة والتمفزة ،فكان الجدول الحادي والعشرون في (التك اررات والنسب لإلعالم

المسموع "اإلذاعة" واإلعالم المرئي المسموع (الفضائية األردنية) في األخطاء
المرصودة حسب أنواعيا الخمسة ،وىي:
 النحوي التركيبي.
 الصرفي.
 الصوتي.
 الكتابي.
 االستعمالي/الداللي.

فكانت نسبة األخطاء من األعمى إلى األقل وفق الترتيب السابق ،ومن جدول

ٍ
تال ليذا جعمو لممقارنة بين ىذين المجالين توصل فيو –بعد العديد من األرقام والنسب

والقياسات -إلى أن األخطاء في اإلعالم المسموع (اإلذاعة) ال تختمف عن األخطاء

في اإلعالم المرئي المسموع (الفضائية األردنية) ،ومثل ىذا فعمو في مجال الصحافة
األردنية ،وأجرى مقارنات بين الصحف اليومية التي اعتمدىا لمدراسة ،وىي الرأي،

والدستور ،والعرب اليوم ،والغد .ثم أجرى ىذا التحميل نفسو في الصحف األسبوعية:

شيحان ،والشاىد .ثم نظم جداول في المقارنة بين الصحف اليومية والصحف
األسبوعية ،وفيما يأتي أىم النتائج التي توصل إلييا في دراستو من جدول

جدول :30

-21

 األخطاء في اإلعالم المسموع ال تختمف عن األخطاء في اإلعالم المرئي
المسموع.
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 اإلعالم المقروء فيو أخطاء وال يوجد أفضمية إلحداىا عن األخرى ،وىي
كميا تحتاج إلى معالجة.

وفي نياية ىذا القسم اإلحصائي وضع الباحث جدولين أساسيين ،أوليما (وىو

رقم ّ ،)37بين فيو األخطاء المرصودة (حسب النوع) في مشروع الرصد كمو ،رتب فيو
مجاالت األخطاء الخمسة عموديًا ،ومجاالت البحث الستة أفقيًا ،ليقارن القارئ
بوضوح نسب تمك األخطاء في مشروع الدراسة بكل أقسامو .وثانييما (وىو رقم )38

خصصو لنسب األخطاء (حسب النوع) ولم يذكر فيو نسب تكرار األخطاء في كل
مجال التي ذكرىا في الجدول األول.

وفيما يمي ىذه السطور صورة عن ىذين الجدولين ،ليتأمل فييا القارئ وفق ما

يشاء ،ثم يتبع كالً منيما بيان أثبتناه في الدراسة ليقرأه من يشاء في تحميل ىذين

الجدولين وبعض الحقائق المستخمصة من ىذه الدراسة.

* األ طثء المرصأاة (حسب الاأع) فئ مشرأع الرصا
لقد تم توزيع األخطاء في مجاالت الرصد إلى ستة أنواع كما ىو موضح في

الجدول ()37

جاأل ()37
األ طثء المرصأاة (حسب الاأع) فئ مشرأع الرصا
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ويتضح من الجدول (

 ) 37أن األخطاء المرصودة (حسب النوع) في

اإلعالم المسموع (اإلذاعة األردنية) كانت عمى النحو التالي:

الخطأ النحوي

التركيبي تكرر  357مرة بنسبة  %91يميو الصرفي بتكرار  24مرة وبنسبة %6
يميو الصوتي بتكرار  14مرة وبنسبة  %3يميو الكتابي بتكرار  0مرة وبنسبة %0

يميو االستعمالي/الداللي بتكرار  0بنسبة .%0
وأن األخطاء المرصودة في اإلعالم المرئي المسموع (الفضائية األردنية)

(حسب نوعيا) كانت عمى النحو اآلتي :الخطأ الصوتي تكرر  2655مرة بنسبة
 48.1يميو النحوي التركيبي تكرر

 2146مرة بنسبة  %38.9يميو الصرفي

بتكرار  374مرة وبنسبة  %6.8يميو االستعمالي الداللي بتكرار  342مرة بنسبة

 %6.2يميو الكتابي بتكرار  0مرة بنسبة %0.0
وأن األخطاء المرصودة (حسب النوع) في اإلعالم المقروء (الصحف اليومية

األردنية – الرأي والدستور والعرب اليوم والغد) ( ،والصحف األسبوعية شيحان
والشاىد) ،كانت كاآلتي :الخطأ الكتابي تكرر

 8026مرة بنسبة  %53.5يميو

الخطأ النحوي التركيبي تكرر  4896مرة بنسبة  %33يميو االستعمالي الداللي

بتكرار  1935مره بنسبة  %12.9يميو الصرفي بتكرار  143مرة بنسبة %0.96
يميو الصوتي بتكرار  0مرة بنسبة %0.0

وأن األخطاء المرصودة (حسب النوع) في (الصحافة اإللكترونية والمدونات
 سرايا وعمون والمدونات) كاآلتي :الخطأ الكتابي تكرر  2515مره بنسبة 37.2 ،%يميو االستعمالي الداللي تكرر  2235مرة بنسبة  %33يميو الخطأ النحوي

التركيبي تكرر  1938مرة بنسبة  %28.6يميو الصرفي بتكرار  81مرة بنسبة

 %1.2يميو الصوتي بتكرار  0مرة بنسبة %0.0
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األخطاء المرصودة (حسب النوع) في اإلعالنات الخموية والتجارية

واالجتماعية ىي :الخطأ االستعمالي الداللي تكرر  1229مرة بنسبة  ، %35يميو
الكتابي تكرر  1117مرة بنسبة  %32يميو الخطأ النحوي التركيبي تكرر 963
مرة بنسبة  %27يميو الصرفي بتكرار  211مرة بنسبة  %6يميو الصوتي بتكرار

 0مرة بنسبة %0.0
وأن األخطاء المرصودة (حسب النوع) في المسارح واألفالم والمسمسالت

األردنية ىي :الخطأ الكتابي تكرر  690مرة بنسبة  %50.4يميو النحوي التركيبي
بتكرار  343مرة وبنسبة  %25يميو الصرفي بتكرار  275مرة وبنسبة %20.1

يميو الصوتي بتكرار  34مرة بنسبة  %2.5يميو االستعمالي/الداللي بتكرار  28مرة

بنسبة .%2
جاأل ()38
اسب األ طثء حسب الاأع

48

يتضح من الجدول( )38أن األخطاء النحوية التركيبية كانت أعمى نسبيا
 %90تالىا اإلعالم المرئي

في اإلعالم المسموع (اإلذاعة األردنية) بنسبة

المسموع (الفضائية األردنية) بنسبة  %39تالىا اإلعالم المقروء (الصحف

اليومية األردنية – الرأي والدستور والعرب اليوم والغد)( ،والصحف األسبوعية
شيحان والشاىد) بنسبة

 %32.64تالىا الصحافة اإللكترونية والمدونات

(سرايا وعمون والمدونات) بنسبة  %28.6تالىا اإلعالنات الخموية والتجارية
واالجتماعية بنسبة  %27تمتيا المسارح واألفالم والمسمسالت األردنية بنسبة

.%25

وأن األخطاء الصرفية كانت أعمى نسبة ليا في المسارح واألفالم

والمسمسالت بنسبة

 %20.1تالىا اإلعالم المرئي المسموع (الفضائية

األردنية) بنسبة  %6.8تالىا اإلعالم المسموع (اإلذاعة األردنية) بنسبة %6
تمتيا الصحافة اإللكترونية والمدونات (سرايا وعمون والمدونات) بنسبة %1.2

تالىا اإلعالم المقروء (الصحف اليومية األردنية

– الرأي والدستور والعرب

اليوم والغد) ( ،والصحف األسبوعية شيحان والشاىد) بنسبة . %0.96

وأن األخطاء الصوتية كانت أعمى نسبة ليا في اإلعالم المرئي المسموع

(الفضائية األردنية) بنسبة  %48تالىا اإلعالم المسموع (اإلذاعة األردنية)

بنسبة  %3تالىا المسارح واألفالم والمسمسالت بنسبة  %2.5تالىا اإلعالم

المقروء (الصحف اليومية األردنية – الرأي والدستور والعرب اليوم والغد)( ،

والصحف األسبوعية شيحان والشاىد) بنسبة  %0تالىا الصحافة اإللكترونية

والمدونات (سرايا وعمون والمدونات) بنسبة
والتجارية واالجتماعية بنسبة .%0

 %0تالىا اإلعالنات الخموية

وأن األخطاء الكتابية كانت أعمى نسبة ليا في اإلعالم المقروء

(الصحف اليومية األردنية – الرأي والدستور والعرب اليوم والغد) ( والصحف
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 %53.5تالىا المسارح واألفالم

األسبوعية شيحان والشاىد) بنسبة

والمسمسالت بنسبة  %50.4تالىا الصحافة اإللكترونية والمدونات (سرايا
وعمون والمدونات) بنسبة

 %37.2تالىا اإلعالنات الخموية والتجارية

واالجتماعية بنسبة  %32تالىا اإلعالم المسموع (اإلذاعة األردنية) بنسبة

 %0تالىا اإلعالم المرئي المسموع (الفضائية األردنية) بنسبة . %0

وأن األخطاء االستعمالية الداللية كانت أعمى نسبة ليا في اإلعالنات
 %35تالىا الصحافة اإللكترونية

الخموية والتجارية واالجتماعية بنسبة

والمدونات (سرايا وعمون والمدونات) بنسبة

 %33تالىا اإلعالم المقروء

(الصحف اليومية األردنية – الرأي والدستور والعرب اليوم والغد) ( ،والصحف
األسبوعية شيحان والشاىد) بنسبة  %12.9تالىا اإلعالم المرئي المسموع

(الفضائية األردنية) بنسبة  %6.2تالىا اإلعالم المسموع (اإلذاعة األردنية)
بنسبة . %0

يتضح مما سبق أن جميع وسائل اإلعالم السابقة يوجد فييا كم ال

يستيان بو من األخطاء ،وأن ىذا يؤثر سمباً عمى جودة البرامج المقدمة من
ىذه الوسائل ،كما أن لو تأثير سمبي عمى سوية المغة العربية التي نعتز

باالنتماء إلييا ،لذا نرى أنو ال بد من أن يكون ىناك برنامج إصالحي لمثل

ىذه األخطاء ،يمكن أن يكون عمى شكل دورات وندوات ولقاءات من أجل

الوصول إلى الشكل المرضي والمرغوب والالئق ليذه المغة العظيمة.

__5
 األسبثب التئ تؤاي إلى هذه األ طثء.
كنا في فريق الرصد المغوي اإلعالمي قد تواصينا منذ البداية أن تحرص كل

تممس سبب الوقوع في تمك األخطاء التي تصادفيا في مجاليا ،ونقصد
لجنة عمى ّ
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بيا األسباب الخاصة النابغة من ىذا المجال نفسو ،كمجال اإلذاعة ،أو التمفزة ،أو

الصحافة...

وبعدىا ّح َرص الفريق عمى محاولة تحديد األسباب العامة ،التي تنشأ عنيا
ىذه األخطاء المغوية ،وعمى ىذا فإنو يمكن أن ندرس األسباب عمى مستويين
اثنين:
المستأى األأل :األسباب الخاصة في كل مجال.-المستأى ال ثائ:

األسباب العامة التي يشترك فييا مجال اإلعالم

واالتصال مع غيره من المجاالت الرسمية األخرى.

أوً_ األسبثب ال ثصة:
أ_ مما ورد في لجنة الصحثفة اإللكترأاية أالماأاثت أن من أسباب الوقوع في
ىذه األخطاء ما يأتي:
- 1اوعتمثا عمى ال بر المترجم.
ذلك ألن النظام المغوي لمغة العربية يختمف عن األنظمة المغوية األخرى التي
العالمية عمى المنجز الحضاري
تنقل بيا األخبار مترجمة ،وان اعتماد الصحافة
ّ
لمشعوب األوروبية ،جعل الصحافة تنساق تدريجياً لموقوع تحت سطوة األنظمة

المغوية الغربية.

- 2عدم وجود الخبرة الكافية لدى المترجمين بالمغة المترجم إلييا والمغة
المترجم منيا.

- 3التعجل في نقل الخبر.
- 4ضعف المراجعة المغوية.
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- 5شيوع فكرة لدى كثير من الثقفين والصحفيين أن الميم ىو نقل الخبر
وليس من الضروري االىتمام بصياغتو المغوية .لقد شعرنا بيذا لدى

استطالعاتنا في أثناء العمل في الوقت الذي يحاسب فيو المحرر في

الصحافة الغربية عمى أي خطأ ،ولو كان ضئيالً في مادتو المغوية.

- 6ضعف الكتابة العربية عند المحررين ومنشئي األخبار ،ذلك ألن معظميم
ليس متخصصاً في المغة.

ب_ ومما ورد في لجنة التمفزيأن األراائ من أسباب الوقوع في األخطاء ما يأتي:

ومعدييا.
العامي’ عمى كثير من المذيعين ومقدمي البرامج
- 1تأثير الميجات
ّ
ّ
- 2قناعة بعض المذيعين ومقدمي البرامج بأن العامية أقدر عمى إيصال
المعمومة وأكثر تأثي اًر في المستمعين.

- 3غياب الرقابة الحقيقية عمى المادة اإلعالمية ،مما يؤدي إلى عدم ضبطيا
وتدقيقيا.

- 4ضعف التأىيل المغوي لممذيعين ومقدمي البرامج ،أو ربما غيابو تماماً.
ج _ ومما ورد لجنة الصحثفة األرااية ألسباب الوقوع في األخطاء المغوية ما يأتي:
أود القول بأن لجنة الصحافة األردنية
وقبل عرض نماذج من أخطاء الصحافةّ ،
 الصحافة اليومية واألسبوعية -امتازت بأنيا قدمت تقري ًار وافيًا عن ىذه األسباب، .190-172وقد جعمت عنوان ىذا

وقع في الكتاب في ثمانية عشرة صفحة من:

التقرير "سياسات التدقيق المغوي في الصحف األردنية اليومية واألسبوعية".
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ولبيان ىذه السياسة ،ولتبين أسباب الوقوع في األخطاء المغوية ،نظمت المجنة

استبانة وافية تشكمت من تسعة أسئمةَّ ،
وجيتْيا إلى الصحف المعنية بالدراسة ،وىي:
(الغد ،والعرب اليوم ،وشيحان ،والشاىد ،والرأي ،والدستور) .واستخمصت النتائج من
إجاباتيا ،وقدمت صورة وافية عن أسباب وقوع األخطاء في الصحف األردنية .ومن

تمك األسئمة التي وردت في االستبانة:

السؤال األول :ما موقع التدقيق المغوي في الييئة اإلدارية لصحيفتكم؟السؤال الثاني :ما عدد المدققين المغويين ،وما تخصصاتيم؟السؤال الثالث :ما عدد مرات التدقيق المغوي ،وكيف يتم؟السؤال الرابع :كيف يتم انتقاء المدققين المغويين ،وىل يخضعون لدوراتتدريبية محمية أو إقميمية؟

السؤال الخامس :ما موقف الصحفيين من اإلعالن بالمغة العامية ،وىل تؤثرالصحيفة سالمة المغة عمى النفع المادي من اإلعالنات؟

السؤال السادس :ىل تقف بعض األدوات الصحفية عائقاً في طريق الضبطالمغوي؟ وىل ينقص الصحيفة الخدمة المغوية اإللكترونية؟

السؤال السابع :كيف تفسر الصحيفة وجود أخطاء لغوية عمى الرغم منوجود المدققين المغويين؟

السؤال الثامن :ىل تعاونت الصحيفة مع جية أخرى كمجع المغة العربية ،أوالجامعات المغوية من أجل الضبط المغوي؟ إن كان الجواب :ال؛ فمم؟
-السؤال التاسع :كيف ترى الصحيفة خريطة طريقيا إلى رفع سويتيا المغوية؟
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ومن اإلجابات المتنوعة في الصحف المعنية كميا ،يمكن إيراد النقاط التالية،

إشارة سريعة إلى األسباب التي تؤدي إلى الوقوع في األخطاء ،ولكن ىذه اإلشارة
السريعة ال تُغني عن دراسة ىذه االستبانات واجاباتيا دراسة وافية:

بناء عمى اختبار شخصي ،ومن خاللو
اختيار المدققين يتم حسب الحاجةً ،يتم الوصول إلى قرار التوظيف أو عدمو ،ونحرص أن يكون المدقق من
ذوي الخبرة والتخصص ،و حيثاث ًَ يتم تدريبو في الصحيفة.

بشكل عام الصحيفة تقدم النفع المادي عمى السالمة المغوية ،واإلعالن يبقىِ
المعمن ،فيو صاحب سمطة في ىذا الشأن.
كما ىو ،وىذا يرجع إلى قرار
العمل الصحفي مرىق ،والتدقيق أشد إرىاقاً .ووجود األخطاء يكون بسبباإلرىاق ،أو الحرص عمى إنجاز العمل بسرعة فائقة.

ا_ أممث أرا فئ لجاة اإلذاعة األرااية.
لم تذكر لجنة اإلذاعة األردنية األسباب تحت عنوان محدد ،بل وردت عدة
تعميقات عمى بعض األخطاء أمكن من خالليا تبين أسباب الوقوع فييا ،وكذلك

استنتجنا بعض األسباب من خالل التوصيات التي اقترحتيا المجنة ،ومن األسباب
التي ذكرتيا المجنة:
العامية.
- 1النطق بالميجة
ّ

- 2عدم وجود مدقق لغوي في كل البرامج اإلذاعية( ،من مقابمة تمفزيونية مع
مدير البرامج في اإلذاعة األردنية بتاريخ 2012 /11/1م).
- 3عدم العناية بالترجمة السميمة لممصطمحات اإلعالمية.
ىـ ومما ورد في لجنة اإلعالاثت أاألسمثء التجثرية.
العامية.
- 1رغبة كثير من المعمنين في اإلعالن بالمغة
ّ
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- 2حرص كثير من أصحاب اإلعالنات عمى اإلعالن.
- 3عدم وجود قانون أو تشريع يمزم المعمنين عمى التقيد بالعبارات بالمغة
العربية ،واالبتعاد عن العبارات العامية في إعالناتيا.

ثايثً_ األسبثب البثمة لأقأع األ طثء المغأية.

- 1غياب الوعي االجتماعي العام بأىمية المغة األم ،وأثرىا في عزة األمة
وقوتيا وتفوقيا في مجاالت الحياة المتعددة :الفكرية ،واالجتماعية،
والسياسية ،والتربوية ،والعممية .إن ىذا الغياب عن أىمية المغة في حياة
أبنائيا ىو السبب الكبير في ىذا الضعف في مستوى األداء المغوي الذي
نالحظو –مع األسف -في مختمف ميادين القول والتعبير.
- 2غياب التشريعات الخاصة الضابطة لوسائل اإلعالم واإلعالن من حيث
الدقة المغوية ،ومن حيث الحرص عمى استخدام المغة األم استخداماً
صحيحاً .وان اإلنسان العري الذي ال يحتفل بمغتو وال ييتم بيا قد يكون
واحداً من اثنين:
أ  -إما أنو جاىل بأىمية المغة ،غير مدرك ألثر المغة في صناعة األمة
القوية المتعممة.
ب -واما أن يفعل ذلك إص ار اًر واستكبا اًر عمى المغة ،واستخفافاً بيا ،أو
محاربة ليا في بعض األحيان ،واإلنسان العربي في أي من ىذين

الموقفين بحاجة إلى تشريع خاص ،ضابط ممزم باستعمال المغة في
شؤونو كميا.
واإلنسان العربي إن كان من الفئة األولى فإنو بحاجة إلى إرشاد

وتوجيو وتعميم .وان كان من الفئة الثانية فيو بحاجة إلى إلزام وتذكير
بشخصيتو العربية وانتمائو ألمتو ،وضرورة الحرص عمى أن يكون
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مواطناً صالحاً يستحق أن ينتسب إلى ىذه األمة العظيمة ،والى ىذه

الحية الخالدة.
المغة ّ

- 3ومع غياب التشريعات الخاصة التي تمزم الجيات المعنية كميا ،ويرد بعد

قميل عند ذكر التوصيات أن كل مؤسسة عامة أو خاصة في األردن ،وفي
كل قطر عربي ،معنية باالىتمام بالمغة العربية ،ألنو مع غياب ىذه

التشريعات يغيب التدقيق المغوي ،والمراجعة المغوية بكل ما يذاع أو ينشر

أو يعمن في وسائل الغعالم المتعددة.

- 4غياب عادة االستماع إلى المغة الفصيحة ،لذا ينبغي توجيو الجيود الكبيرة

فعاالً في تعمّم المغة
جو لغوي صحيح فصيح ،يكون عامالً ّ
من أجل نشر ّ
العربية وتعميميا؛ ذلك أن المغة في أي لغة من المغات يتم تعمميا أوالً عن

لخص األستاذ كمال بشر ،قاعدة تعمم المغة العربية
طريق االستماع .وقد
ّ
وتعميميا بقولو المأثور:المغة اسمع وأسمع.
- 5ومن األسباب التي تؤدي إلى ضعف مستوى األداء المغوين ىو توجو

التعميم في األدرن رويداً رويداً إلى استعمال غير المغة العر ّبية ف يمراحل
التعميم كميا .فأما التعميم في الدراسات العميا بمراحميا الثالث ،فيكاد يكون
أجنبياً تماماً ،إال من بصيص نور في الدراسات المغوية واإلسالمية،

وبعض العموم اإلنسانية األخرى .وأما معظم المدارس الخاصةَ ،بْموَ
المدارس األجنبية ،فإنيا تُ َعمِّ ُم بغير المغة العربية وكثي اًر ما يكون ذلك عن

سياسة مقصودة ،أو إصرٍار مشيود عمى عدم االىتمام بالمغة العر ّبية األم.

- 6عدم توافر الحوافز النفسية واالجتماعية واالقتصادية عند المعممين ليقوموا
بعمميم بحماسة واخالص وانتماء.
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الفعالة في تعميم المغة العر ّبية ،وبخاصة في الصفوف
- 7غياب األساليب ّ
الثالثة األولى ،ولطالما دعوت في أماكن عديدة ،ومناسبات كثيرة بأن
التعميم يجب أن يعتمد عمى االستماع المستمر من خالل محتوى دراسي
شائق ،جاذب الىتمام التالميذ وأسماعيم ،وذلك يكون باإلكثار من

النصوص المطيفة ،والطرف البديعة الفصيحة ،واألقوال األديبة الجميمة

المختصرة ،إضافة إلى نصوص من آيات القرآن الكريم في السور القصيرة

كسور الناس والفمق واإلخالص
المناسبة لمستوى األطفال واىتماميمُ ،
والكوثر وقريش والفيل وغيرىا من السور .واضافة أيضاً إلى بعض

األحاديث الشريفة القصيرة التي يمكن أن يحفظيا األطفال ويتغنوا بيا،

مثل:
ِ
ب ألخيك ما تحب لنفسك،
أَح ّالنظافة من اإليمان،الدين النصيحة ،وغيرىا.- 8الحظت المجنة من دراسات عممية أن كثي اًر من الحصص الدراسية ال تتم
لظروف كثيرة ،ينبغي دراستيا ومعالجة ما يمكن منيا ،وأن تقوم كل

مؤسسة أو و ازرة وفق ما يتصل بيا ،ونتيجة لذلك فإن كثي اًر من مقررات

ممم
الدراسة ال تتم ،ويخرج الطالب من سنتو إلى السنة اآلتية ،وىو غير ّ
بكفاية بالمقررات التي درسيا .فإذا كانت المناىج مبنياً بعضيا عمى بعض
في درجات ومستويات منظمة ،فإن عدم تمام الحصص يجعل التعميم

مقطعاً ،والمعرفة ناقصة ،وعميو يكون مستوى الطالب ضعيفاً في

التحصيل والممارسة.
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عد من قبيل خصائص المغة العر ّبية
ىذا ،وقد رصدت الدراسة أسباباً كثيرة تُ ّ
وقواعدىا وعموميا ،وىذه أسباب ميمة جداً ،وقد عرضناىا بالتفصيل والتمثيل في

(صورة المغة العربية في وسائل اإلعالم واالتصال) ،ولكن ىذا البحث الموجز
والعرض التمثيمي لتمك الصورة ال يتسع لمحديث عنيا بالتفصيل.

__6
ببا؟ التأصيثت أالحمأل المقترحة.
أمثذا ُم
إن مما يكثر القو ُل فيو ،في عالمنا العربي ،بشيء قميل من النقد ،وشيء
كثير من التجريح؛ أن العديد من المؤتمرات ،والندوات ،وحمقات البحث ،والدراسات
والبحوث ،تنتيي بقائمة طويمة من التوصيات واالقتراحات ،التي تظل

األسف -حبيسة األوراق التي سطرت فييا والممفات التي أدخمت فييا.

–مع

وفي ىذه التجربة التي قمنا فييا برصد صورة المغة العربية في وسائل
صنا وأردنا أن نوجو كل اقتراح أو توصية إلى الجية التي
اإلعالم واالتصالَ ،ح َر ْ
نظن أنيا مختصة بيا ،وأنيا القادرة عمى تحقيقيا ،عسى أن تتعاون الجيات
المعنية كميا عمى خدمة المغة العر ّبية ،وعمى السعي بيا إلى طريق النيوض
بالمغة ،واالتجاه بيا نحو مجتمع المعرفة الذي آن أن يكون اليدف العام لكل جيد

عربي مشترك إن شاء اهلل.

ونحسب أن المنظمات والمؤسسات اآلتية ىي المعنية في المقام األول بيذا

التقرير ،وىذه التوصيات التي نذكرىا اآلن ،ىي عمى سبيل ال الحصر؛ ألن شأن
المغة العربية شأن كبير ،يمكن أن يسعى فيو كل باحث وكل غيور عمى خدمة

المغة العر ّبية ،وتقديم ما يمكنو من خدمتيا ورفعة شأنيا.
جثمبة الاأل البربية،
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وىي التي تمثل جية التنفيذ لق اررات مؤتمرات القمة العربية .ويتفرع عن

جامعة الدول العر ّبية مؤسسات ثقافية وتربوية وعممية كثيرة ،منيا :المنظمة العربية
لمتربية والثقافة والعموم .ولذا فإن التوصيات األولى توجو إلى جامعة الدول العربية
والمؤسسات التي تتبعيا.

أوً :أن تتبنى جامعة الدول العربية ىذا التقرير بكل محتوياتو :التي سبق

عرضيا بالتفصيل ،والتقارير المماثمة لو في األقطار العربية األخرى ،ألن قرار
إجراء الرصد المغوي لوسائل اإلعالم قرار رسمي عام ُو ّجو إلى األقطار العربية
كميا.

ثايثً :أن تعمل جامعة الدول العر ّبية من خالل الخطط التي تقوم عمييا برامج
مؤسساتيا التربوية والتعميمية عمى نشر االعتزاز واالىتمام بالمغة العربية ،وتعزيز

اإليمان بأىمية التمسك بيا والتعامل معيا قراءة وكتابة وتعبي اًر في مجاالت الحياة

كميا.

ثل ثً :إنشاء وكالة أنباء كبرى ،عالمية ،تتبع جامعة الدول العربية ،تتبنى نشر

األخبار وترجمتيا من والى المغة العر ّبية ،ضمن خطط منظمة تبين االعتزاز بالمغة
وتمسك األمة بيا تمسكاً عقدياً غريزياً ،حتى يصبح كل فرد مدافعاً عن المغة
العربية حيثما كان .وتنشر تمقائياً األساليب العربية المشرقة من خالل نشرات

األنباء ،والتحميالت السياسية واالقتصادية التي تنشر عمى أسماع الناس كل يوم.

راببثً  :أن تتبنى جامعة الدول العر ّبية من خالل منظماتيا الثقافية والتربوية
حممة قومية عامة لتوحيد جيود التعريب ،ووضع التوصيات والق اررات التي صدرت
عن المجامع المغوية والعممية موضع التنفيذ.
* مجمع المغة البربية األراائ:
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انطالقاً من جيود مجمع المغة العر ّبية األردني المستمرة في خدمة المغة
العربية ،وايماناً راسخاً عنده بأن األمة ال تحقق التقدم واالزدىار إال عن طريق

لغتيا األم ،تستخدميا في شئون التعميم واإلدارة والسياسة ووجوه الحياة كميا؛ فإننا

نرجو أن نوجو – بشكل خاص -االىتمام بالتوصيات واالقتراحات التالية:

أجل إقرار (قانون المغة العر ّبية) الذي وضعو المجمع
أوً :متابعة الجيود من ْ
األساسية في سبيل إق ارره
منذ ما يزيد عمى عشرين عاماً ،وال يزال ينتظر الخطوة
ّ
ووضعو موضع التنفيذ.

ثايثً  :عقد مؤتمر دولي عام ،يشارك فيو باحثون متخصصون في شؤون

االتصال بوسائمو المختمفة وأدواتو المتطورة ،يحمل عنوان (المغة العربية ووسائل
االتصال الحديثة ،ولغة العمم المتطورة :الواقع والطموح الكبير) أو ما يفيد ىذا

المعنى ،وأن يقتصر المؤتمر عمى ىذا الموضوع وحده ،وأن يشتمل عمى بحوث
نظرية وعممية ،ودراسات تجريبية ،ويقدم صورة واضحة لما يجب أن تكون عميو

المغة العربية في مجتمع العمم والمعرفة ،ثم تنشر أعمال المؤتمر كميا في كتاب
جامع يوزع عمى المؤسسات العممية والتربوية واإلدارية التي ييميا األمر.
ثل ثً  :أن يتم إيصال ىذا التقرير

– باألسموب الذي تراه المجنة الوطنية

األردنية العميا -إلى مختمف وسائل اإلعالم واالتصال في األردن ،من إذاعة وتمفزة
المدونات .ليطمعوا عمى نماذج من األغالط
وصحافة ،ودور اإلعالن ،وأصحاب
ّ
المغوية التي تم رصدىا وعمى السبل والتوصيات المقترحة لعالجيا.

راببثً  :الحقاً لمتوصية السابقة ،فإنو من المستحسن أن يقوم المجمع بوضع

بحث خاص بمفيوم المغة العربية الفصيحة السيمة ،ثم يقدم فيو نماذج من األغالط

التي ترد في اإلعالنات التجارية ،وىي في معظميا يمكن عالجيا بتصرف يسير،
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مثل (ىذا إلك وىذا إلنا) فحذف اليمزة من الكممتين يجعل اإلعالن صحيحاً تماماً،
وىكذا حتى يعرض عممياً أسموب سيل لمخروج من الغمط في اإلعالنات ،أما إذا
كان ال بد من استدخال كممة عامة ،أو لفظ أجنبي في اإلعالن فإنو يوضع بين

قوسين ،أو بمون آخر ،حتى يتبين أنو ليس عربياً فصيحاً ،وىذا يجعل المرء يعتز
بمغتو ويرى بأنيا لغة سيمة مطواعة لكل حل ،وليست لغة صعبة كما يشاع

خطأ -عند الناس.

–

* أزارة التربية أالتبميم أأزارة التبميم البثلئ:
ظير جمياً من خالل الرصد المغوي اإلعالمي ضعف المتحدثين بالمغة

العربية ،وقد ظير ذلك عمى مختمف المستويات ومختمف الموضوعات .سواء أكان
عمى مستوى المذيعين أو المحررين أو مقدمي البرامج أو غير ىؤالء ممن يعممون

في وسائل اإلعالم المختمفة .وعميو فإن ثمة توصيات محددة ،تعد من اختصاص
ىاتين الو ازرتين األساسيتين في توجيو الجيل وتعميمو:

أوً :االىتمام بقراءة االستماع في الصفوف الثالثة األولى ،واعتمادىا أسموباً
أساسياً في تعمم المغة العربية ،ألن المغات تتعمم باالستماع .وعميو فإن المناىج
ّ
ينبغي أن تكون موافقة ىذا األسموب من حيث االىتمام بالنصوص المختارة،
األساسية –
وسيولتيا ،والتغني بيا ،بقراءة سيمة سمسة ثم يتم تسريب المعمومات
ّ
من خالل االستماع -لمعرفة الحروف ،والكممات ،والتراكيب البسيطة شيئاً فشيئاً.
ثايثً  :االقتصار عمى تعميم المغة العربية (المغة األم) في الصفوف الخمسة
األولى ،أي حتى سن الحادية عشرة ،وىذا قانون ممزم لسياسات التعميم في دول
العالم كميا ،ما عدا الدول العربية – مع األسف -ألن الطالب الصغير ،الذي
يكون جل ما يتعممو عن طريق االستماع أوالً ،وعن طريق السمع والبصر ،كما
أفادت الدراسات التربوية ،يصبح لديو اختناق لغوي عندما يدرس كممات أجنبية
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بصورة نظرية لم يسمع بيا نطقاً من قبل ،ولم ير ليا تحققاً ممموساً في الموجودات
أمامو ،وفي الحياة االجتماعية التي يحياىا مع أسرتو ومجتمعو.
ثل ثً  :رفع معدل القبول لتخصص المغة العربية إلى ما فوق الثمانين ،وىذا
تشريع يجعل لمغة العربية قيمة في نفوس أبناء المجتمع ،ثم ىو يعمل عمى توجيو
الطمبة المتفوقين إلى دراسة المغة ،إال إذا كان الدارسون من األقطار اإلسالمية
األخرى أو من الطالب المسممين من دول العالم ،فإن ليم تشريعاً خاصاً بيم نظ اًر
لظروفيم الخاصة والعامة.
راببثً  :االىتمام بالمعممين اىتماماً كبي اًر ،ووضع التشريعات الكفيمة برفع
مكانتيم االجتماعية ،وتحسين ظروف حياتيم المعيشية ،وقد نشر المجمع في
مؤتمراتو األخيرة بحوثاً تجريبية دالّة عمى أوضاع المعممين ،وطالب باالىتمام
بالمعمم الذي ىو – إلى جانب المتعمم -محور العممية التعميمية التعممية ،عسى أن
نصل إلى مستوى يرفع فيو المعمم رأسو ،ويقول باعتزاز – أنا معمم.-
ثمسثً :تنظيم دورات خاصة لتأىيل جميع المعممين والمعممات بالمغة العربية

مالء وكتابةً ،عمى أن يعطوا بعد تمك الدورات شيادات فنية
السميمة :نطقاً وا ً
خاصة ،تؤخذ باالعتبار في الترقية واالنتقال والعالوات الفنية.

الفعال ،ألن اإلشراف القائم عمى التخطيط
سثاسثً :االىتمام باإلشراف التربوي ّ
السميم ،ورسم األىداف التربوية ،والتنفيذ العممي ،ىو روح العممية التعميمية

التعممية .ويجب االىتمام بتقارير اإلشراف التربوي ،واعطاؤىا أىمية قصوى
واعتبا اًر كبي اًر في حياة المعمم المسمكية والتربوية.

اسية األسبوعية في مراحل
سثببثً :زيادة حصص المغة العربية في الخطة الدر ّ
التعميم العام .وزيادة المواد التأسيسية العامة في خطط الجامعات الدراسية في
مختمف العموم واالىتمام بأساليب التدريس ووسائمو وتقويمو.
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ثماثً  :أن يكون من تخطيط و ازرة التعميم العالي وسياستيا التربوية اعتماد

تخصص المغة العر ّبية تخصصاً ثانياً في الدراسات اإلنسانية التي تكون لغتيا
األساسية المغة العربية كدراسة الحقوق ،والصحافة واإلعالم ،وعموم الشريعة
المختمفة وغيرىا من التخصصات.
البربية (المغة األم)
المؤسسثت األ رى أأاجبهث احأ المغة
ّ
(حممة أطاية ل امة المغة البربية)

يظن كثير من الناس أن تعميم المغة العر ّبية واالىتمام بشؤونيا يقتصر عمى
المؤسسات التعميمية ،مثل و ازرة التربية والتعميم ،وو ازرة التعميم العالي ،ومجمع المغة
رسمية
العر ّبية األردني؛ في حين أن األمر غير ذلك .إذ إن كل فرد وكل مؤسسة
ّ
خاصة ،وكل و ازرة مختصة بالتعميم ،أو مختصة بشأن آخر ،وكل شركة ،وكل
أو
ّ
مركز ،وكل مجمس إداري ،وكل أولئك مسؤول مسؤولية مباشرة عن المغة العر ّبية

وتفوقيا ونشرىا ،ألن المغة ىي األمة ،وألن المغة ىي ُىوية األمة ،وال تحيا أمة
بغير ُىويتيا ،كل فرد يحمل جنسيتو من خالل لغتو ،وليست العربية ألي أحد من
أبيو أو أمو ،إما ىي من لسانو الذي ينطق بو ويستمع إليو ،وعميو فإن مسؤولية

المغة العربية مسؤولية جماعية ،وعمى كل فرد ،وعمى كل مؤسسة ،أن تقوم بواجبيا
في حماية المغة ،واالرتقاء بيا ونشرىا ،وعميو فإن التوصية الكبرى التي تتوافق مع

ىذه الحممة الوطنية لخدمة المغة العربية ،ىي

-أالّ يوظف إنسان في أي دائرة حكومية أو خاصة ،أو أي مؤسسة أو

شركة إال إذا اجتاز امتحاناً مقر اًر عاماً يسمى امتحان الكفاءة المغوية وأن
يكون ذلك منظماً وفق الوظائف والمؤسسات المعنية،
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العربية.

وفيما يمي أىم الو ازرات والمؤسسات التي عمييا واجب كبير اتجاه المغة

 -و ازرة اإلعالم ،وما يتصل بيا من مؤسسات اإلعالم الرسمي وغير

الرسمي.

 -و ازرة الصناعة والتجارة ،المسؤولة عن اإلعالنات التجارية والالفتات والترقيم

المسميات التجارية ،كالمطاعم والفنادق ،والحدائق والشوارع
وتنظيم األسماء و
ّ
وغيرىا.

 أن تحرص و ازرة الصناعة والتجارة عمى تسمية المحالت التجارية بأسماءعربية ،وكتابتيا بالحروف العر ّبية ،واذا لزم األمر تعريف المؤسسة ٍ
بمغة أخرى

فيكون بخط دقيق في زاوية من زوايا الالفتة ،وتجنب كتابة الكممات األعجمية

بحروف عر ّبية إال إذا كانت أسماء أعالم.
-و ازرة الخارجية والمراسالت الدولية.

 و ازرة المالية وما يتبعيا من مؤسسات مالية كالبنوك والشركات وغيرىا.الو ازرات والمؤسسات األخرى المتعددة.كل ىذه المؤسسات الوطنية عمييا واجب كبير ،وربما تستطيع اإلسيام في

رفع شأن المغة العربية األم من خالل تحقيق التوصيات اآلتية:

مسميات أخرى كمجمس
أوً :أن تقوم و ازرة اإلعالم أو ما يقوم بعمميا من
ّ
اإلعالم وغيره ،بوضع تشريع ينظم العمل في ىذه المؤسسات من حيث استخدام المغة

العربية السميمة والحرص عمى نشرىا وتقديم صورتيا المشرقة لمناس ،حتى تكون المغة
العربية السميمة لغة المذيعين والمذيعات ولغة األحاديث والندوات والحوار والمناظرات

والمسمسالت والتمثيميات واإلعالن ونشرات األخبار والبرامج الثقافية.
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ثايثً  :تعيين األكفياء المختصين بالمغة في أعمال تحرير األخبار والبرامج

الثقافية والعممية والتعميمية ،واذاعتيا ،وتقديميا لممشاىدين والقراء.

ثل ثً  :تعيين مراقبين لغويين مختصين لمراجعة البرامج المختمفة ،ونشرات

المدونات وكل ما يتعمق بالمغة،
األخبار ،ومواد البرامج اإلذاعية ،والصحف و ّ
والحرص عمى تجنب األغالط المغوية بكافّة أنواعيا ،مثل ما ورد في ىذا التقرير
من أمثمة واقعية.

راببثً  :عقد دورات تدريبية وتعميمية لممذيعين والمذيعات ومقدمي البرامج

األساسية في المغة ،كاالستماع والتعبير والكتابة
المتنوعة تختص بالميارات
ّ
واإللقاء...

ثمسثً  :وضع تشريع ينظم قواعد اإلعالن العام في الصحف والمجالت،

وطريقة ترقيم الشوارع واألحياء ،وكتابة الالفتات ،وأسماء المحالت التجارية ،حتى

تؤلف تمك اإلعالنات والالفتات نسقاً منظماً يبرز جمال المغة العربية وكفايتيا في

التعبير عن كل ما يريده المواطن من أىداف إعالناتو أو الالفتات التي يقصد بيا

اإلعالن عن مشروعو التجاري.

سثاسثً  :أن تكون المغة العربية الفصيحة السيمة ىي لغة القضاء في كل

مجاالتو من حيث المرافعات وانشاء القضايا واإلدعاء العام ،ولغة القانون والمحاماة
والمرافعات ،وكل ذلك من شأنو أن يرفع من شأن المغة العربية في أوساط

المجتمع.

سثببثً :أن تكون المغة العربية ىي لغة االستعمال في مجال القوات المسمحة

األردنية في مجاالتيا كميا ،من بدء االلتحاق بيا حتى التخرج منيا ،مرو اًر

بالمصطمحات العسكرية والرتب الوظيفية ،واألعباء التدريبية والعممية ،وان استخدام
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المغة العربية في ىذه المجاالت يزيد صاحبيا كفاءة واتقاناً ويزيد المغة جماالً
وبياء.
ً

ثماثً  :أن تتبنى الدولة تشريعاً ينص عمى أن المغة العربية ىي لغة الدولة

الرسمية في كل مجاالت العمل فييا ،وأال يستخدم غيرىا من المغات إال حيثما يمزم
ّ
في العالقات الدولية التي تخضع ألنظمة متبادلة ،وفق مصمحة الدولة وغاياتيا.
الرسمية بالمغة
تثسبثً  :أن تمتزم المؤسسات والشركات الكبرى الرسمية وغير
ّ
العربية لغة لمتعامل في المجاالت المختمفة وبخاصة العالقات التجارية فييا ،عمى
أن يكون استعمال غيرىا خاضعاً لمضرورة القصوى التي تفرضيا العالقات الدولية،
وأن يكون كل ذلك نابعاً من قدرة المغة العربية عمى الوفاء بكل ما يريده المواطن،
وأن ذلك يكون مبعث عزتو وفخره واعت اززه بمغتو وثقتو بيا.

عثش ارً  :تأسيس مركز بحوث لغوية حاسوبية ينسِّق مع مثيالتو في الدول

العربية األخرى ،لدراسة قضايا المغة العربية السميمة في بناء األجيزة الحاسوبية
وفق خصائص المغة العربية ،ومن أىميا قضية كتابة المغة العربية السميمة

ويطبع من كتب عممية وأدبية وفنية وتقنية،
مشكولةً شكالً تاماً في كل ما ُينشر ُ
وفي الصحف والمجالت وجميع النشرات واإلعالنات ،وتقديم الحمول الصحيحة
والمناسبة بحيث تكون الكتابة العربية متّصمة من الماضي إلى الحاضر والى
المستقبل .فالشكل جزء أساسي من الكممة العربية ،ونحن عندما نق أر ما ُينشر في

الوقت الحاضر دون شكل ،إنما نستعمل نصف الرموز العربية وأما النصف اآلخر

فيما يتعمق بالشكل (الفتحة ،الضمة ،الكسرة ،السكونَّ ،
الش َّدة ،التنوين) إنما يكون

ُمغيِّباً ويعتمد عمى وجوده في ذاكرة القارئ ،وىذا ما يؤدي إلى األخطاء في القراءة
والكتابة ،ويفسِّر ظاىرة الضَّعف التي يعاني منيا المتعمم العربي بل وكثير من
المثقفين والمتخصصين العرب.
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حثاي عشر  :إنشاء "مؤسسة لمترجمة عمى مستوى الوطن العربي تكون
ميمتيا نقل جميع العموم والفنون والتقنيات الحديثة إلى المغة العربية ،بحيث يترجم

ٍ
العمم" من حيث ىو عمم" ،وليس اختيار ٍ
وكتاب من ىناك ،وتكون
كتاب من ىنا
ىذه المؤسسة العربية عمى غرار "المؤسسة اليابانية" أو الصينية بل والروسية

واألمريكية واأللمانية ...ويكون عمميا مستم اًر لترجمة البحوث العممية التي تظير
في أشير الدوريات العممية العالمية ،بالمغات اإلنجميزية والفرنسية واأللمانية

والروسية واإلسبانية ...بحيث تكون الترجمة إلى العربية ،سائغة وميسورة بين أيدي

الباحثين والدارسين العرب في خالل ٍ
شير واحد.

ثائ عشر  :إنشاء مرصد لغوي عربي ودعمو باألجيزة والتقنيات الحديثة،
وبالكوادر العممية ،والفنية المتخصصة ،من أجل وضع المصطمحات العممية
والتقنية والحضارية الحديثة ،وتعريبيا وتوحيدىا والعمل عمى إشاعتيا في

االستعمال في مختمف المجاالت ،في القطر العربي الواحد وفي جميع األقطار
العربية بالتنسيق مع المجامع المغوية العربية واتحاد المجامع المغوية العممية العربية
والمجان الوطنية لمنيوض بالمغة العربية.

ثلث عشر :إنشاء مؤسسة عمى مستوى الوطن العربي ،تكون ميمتيا تحقيق
التراث العربي في جميع مجاالتو العممية والفكرية واألدبية والمغوية ...الخ ،آخذة

تم إنجازه وبالتنسيق مع المؤسسات الخاصة والعامة في الوطن
بعين االعتبار ما َّ

العربي .وال يمكن ألمة من األمم أن تبدأ نيضة عممية أصيمة ومبدعة ،بينما معظم
تراثيا العممي والفكري ما زال مخطوطاً تائياً في السراديب وعمى الرفوف.
واهلل من وراء القصد،
وىو –سبحانو -ييدي إلى سواء السبيل،
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والحمد هلل رب العالمين.
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تبقيب الاكتأر ابيل الشريف:
إبتداء أن أتوجو بصادق الشكر إلى مجمع المغة العربية األردني عمى
يسعدني
ً
جيوده الكبيرة المقدرة في مجال الحفاظ عمى المغة العربية ،وتنبيو المجمتع إلى
مكامن الخمل في تعامل القطاعات المختمفة معيا ،فالمغة ىي أساس تماسك األمة

وسر قوتيا ووحدتيا ،وأي ضعف يعترييا يعد ضعفًا في بنيان األمة بأسرىا.

وقد إضطمعت المجنة الوطنية لمنيوض بالمغة العربية بمسؤولية استقصاء
مواطن الضعف والخمل في تعامل المشتغمين في المجاالت المختمفة مع المغة

العربية .فكل الشكر لرئيس المجنة عطوفة األستاذ الدكتور عبد الكريم خميفة األكرم
وأعضائيا المبجمين عمى أداء ىذه الميمة عمى ىذا الوجو الطيب.
كما أتوجو بوافر التقدير واالعتزاز ألخي الدكتور عودة خميل أبو عودة عمى

بحثو القيم الموسوم "صورة المغة العربية في وسائل اإلعالم واالتصال" والذي قدم

افيا لنتائج عمل فريق الرصد المغوي اإلعالمي الذي شكل لرصد المادة
فيو
عرضا و ً
ً
المغوية اإلعالمية من وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية المسموعة والمقروئة،
وخرج بعد ذلك بتشخيص واضح ووصف محدد لمكمن العمة وموطن الضعف في

تعاطي وسائل اإلعالم المختمفة مع المغة العربية.

ومن الخالصات الميمة التي أشار إلييا الباحث الكريم وذكرتيا المجنة قولو
"أن األخطاء في اإلعالم المسموع ال تختمف عن األخطاء في اإلعالم المرئي

المسموع ،كما أن اإلعالم المقروء فيو أخطاء ،وال يوجد أفضمية إلحدى الوسائل

أيضا إلى" أن جميع وسائل
عن األخرى ،وىي كميا تحتاج إلى معالجة" .كما أشار ً
سمبا عمى جودة المنتج
اإلعالم بيا كم ال يستيان بو من األخطاء ،وأن ىذا يؤثر ً

اإلعالمي".
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إن المغة وعاء الفكر ،وال يمكن لمادة إعالمية أن تصل إلى قموب وعقول

وكثير ما نجد
ًا
مثموما.
مثقوبا أو
المتمقين إذا كان الوعاء الذي تُنقل عبره األفكار
ً
ً
إعالميا فنكتشف أن ما يقولو اإلعالمي مشوش وضبابي ألنو
نامجا
ً
أنفسنا نتابع بر ً
لم يحسن وضعو في قالب لغوي صحيح ،فالتفريق بين المعنى والمبنى في ىذا

المجال ضرب من المستحيل.
إن الموضوع الذي نحن بصدده اليوم والمتعمق بيذه الدراسة القيمة حول

نظر
"صورة المغة العربية في وسائل اإلعالم واالتصال" يكتسي أىمية خاصة ًا
لالنتشار الواسع وغير المسبوق لوسائل اإلعالم في السنوات األخيرة وتأثيرىا البالغ
عمى حيوات الناس في كل مكان.

ان التغيير ىو سنة الحياة وقد تكيف البشر دائماً مع حقيقة التغير والتطور

منذ بدء الخميفة  ...ولعل الدرس األىم في عموم االحياء ىو ان البقاء ال يكون اال
لألصمح  ،واالصمح ىنا ىو من يمتمك قدرة اكبر عمى التكيف مع المتغيرات ،فقد

انقرضت كائنات لم تمتمك ىذه القدرة وعاشت كائنات اخرى وكانت ليا الغمبة النيا

استطاعت ان تتكيف مع المستجدات .وقد تطور المشيد اإلعالمي الراىن بشكل
كبير في السنوات القميمة الماضية.
لقد تشكل المشيد االعالمي الجديد بعد انطالق الشبكة العنكبوتية " االنترنت"

من رحم الدوائر االمنية والدفاعية االمريكية عام  1985رغم أن التفكير بو بدأ في

و ازرة الدفاع االمريكية في اوائل الستينات من القرن المنصرم .

وقد احدثت شبكة االنترنت ثورة شاممة في المفاىيم االساسية لإلعالم وأعادت
صياغة المبادئ التي يقوم عمييا العمل الصحافي بشكل جذري .
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لقد ط أر تحول شامل عمى كل تفاصيل المشيد اإلعالمي ،إذ أن التعريف

التقميدي لإلعالم الذي يقوم عمى وجود رسالة ومرسل ومستقبل اصبح عديم

الجدوى  ،فقد اصبح المستقبالً مرسالً وغادر موقع التمقي السمبي الى فضاء

التفاعل االيجابي.

وحتى مفيوم االحتراف االعالمي اصبح ميدداً عمى ضوء قيام المواطنين

العاديين بميام صحفية واعالمية  ،فقد ساد مؤخ اًر مصطمح ما يسمى بـ " الصحفي

المواطن " أو " صحافة المواطن " ،إذ غدا بإمكان المواطن العادي أينما كان ان

يقوم بإرسال تقارير وأخبار وصور من موقع سكناه أو عممو عبر اليواتف المتنقمة

أو عبر مواقع التواصل االجتماعي مثل (فيس بوك)و(تويتر) و(يوتيوب)

و(يكبيديا) كما غيرت (ويكيميس) مفيوم سرية المعمومات والوثائق إلى األبد ،

واصبح بامكان اي مواطن ان يخاطب العالم كمو ويشرك االخرين في ما يجول

في خاطره وفكره وذلك من خالل المدونات والمواقع االلكترونية الخاصة
واالخبارية.

كما اصبحت وسائل االعالم التقميدية تعتمد إعتماداً كبي اًر عمى الصحفيين

المواطنين لنقل صورة ما يجرى خصوصاً في اوقات االزمات  ،وأصبح مألوفا أن

نجد صحيفة مرموقة مثل (نيويورك تايمز) تستند في اعدادىا لتقرير حول ما يجري
في دولة ما عمى تقارير ارسميا مواطنون عاديون او عمى ما يكتبو المدونون من

وصف لموقائع والمجريات.
كما اصبحت محطات التمفزة تعتمد عمى افالم (يوتيوب) وما يصوره الناس
العاديون بيواتفيم النقالة الطالع الناس عمى ما يجري في مكان ما في العالم.
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ويمكن القول أن أىم واشير الصور والتقارير التي تداوليا العالم في

السنوات االخيرة لم يسجميا صحفيون او مصورون محترفون ،بل كانت من اعمال
مواطنين عاديين وضعتيم االقدار في قمب العاصفة لدى وقوع االحداث

والتطورات.

إن التطورات التي حدثت عمى صعيد وسائل االعالم في السنوات االخيرة

جعمت ىذه الوسائل تشكل عصب الحياة والحديثة في كل المجاالت .فالدولة التي

ال تحسن شرح سياساتيا لإلعالم تتعرض لمتشويو وربما تتعرض لما ىو أكثر من

ذلك  ،والسياسي الذي يتجاىل وسائل االعالم في االنتخابات أو يعرض عنيا يجد

نفسو ميمشاً يجرجر أّذيال الخيبة والفشل  ،ورجل األعمال الذي ال يشرح خططو
وبرامجو ويدافع عماّ حقق وانجز ال يستطيع ان يدفع عن نفسو وأعمالو الفشل

المحتوم ميما كان ناجحاً في مجال التجارة واألعمال.

وأحسب أني لست مضط اًر لمتأكيد أن االعالم في السنوات االخيرة أصبح

من القوة والتأثير بحيث أن المعارك غدت تدار وتكسب من خالل وسائل االعالم

قبل أن تحسم عمى أرض المعركة ،وأمست األوضاع االقتصادية في دول العالم

تتأثر سمباً أو إيجاباً بما تبثو وسائل اإلعالم  ...ويكفي أن تنشر وسيمة إعالمية

خب اًر صغي اًر عن احتمال تخفيض قيمة العممة أو رفع سعر الخبز في بمد ما ليدخل
ىذا البمد في دوامة من األفعال وردود األفعال التي قد تعرف بداياتيا ولكن أحداً ال
يستطيع التكين بنياياتيا  .كما أن ما يحدث في اقصى أطراف الكون تتردد

أصداؤه في كل أرجاء العالم خالل ثو ٍ
ان.

وقد بالغ البعض في أىمية ىذه االصوات الجديدة التي تقدم إعالماً بديالً غير

مقيد بأية قيود ومتحر اًر حتى من القواعد المينية التي يراعييا الصحيفون

المحترفون إلى الحد الذي جعميم يقولون أن الصحافة المكتوبة كما نعرفيا ستنتيي
72

في العام  2015عمى اكثر تقدير ،وخصوصاً في ضوء نشوء اإلعالم الرقمي الذي
يتسم بالتفاعمية واالنتشار.

ومن مزايا اإلعالم الرقمي أنو إعالم آني وتفاعمي فيو ينقل ما يحدث

ويجري لحظة بمحظة وىناك موقع إخباري أمريكي يسمى األخبار ثانية بثانية فمم
يعد يكفي أن تنقل األخبار دقيقة بدقيقة .
وىذا تقدم غير مسبوق في إمكانيات وسائل اإلتصال ،فالصحيفة تنشر أخبار

اليوم السابق ونشرة األخبار المسائية عمى التمفزة تعرض ما حدث قبل عدة ساعات
 .كما ان اإلعالم الرقمي الجديد تفاعمي أي أن المتمقى لمرسالة اإلعالمية لم يعد
سمبياً ،بل ىو شريك فاعل يساىم برأيو في صياغة المادة اإلعالمية فيو يعمق
عمى ما يق أر عبر المدونات ،كما أنو شريك بفكره ورأيو عبر مواقع التواصل

اإلجتماعي .وىو شاىد بنقل عبر المدونات ما يجري حولو بالكممة والصورة.
إن ىذا االنتشار السريع وغير المسبوق ألثر وسائل اإلعالم في الحياة
المعاصرة يقتضي انتياج مقاربة مدروسة لمواكبة ىذه المتغيرات عمى صعيد تعامل

وسائل اإلعالم مع المغة العربية.

وعمنا مطالبون عند تقصي واقع المغة العربية في وسائل اإلعالم أن نبذل

جيدا أكبر في تممس ذلك في وسائل اإلعالم الرقمية الجديدة ،فيذه الوسائل في
ً
حالة صعود وانتشار ،وىي التي تشكل عقول الشباب وتؤثر عمى توجياتيم.
أما مشكمة وسائل اإلعالم الجديدة مثل (فيس بوك) و(تويتر) فإنيا تعمل دون

مرجعيات ىرمية واضحة ،فال يوجد ىنا رئيس تحرير يتم االتفاق معو عمى خطة
عمل فيمتزم بيا ،فنحن نتعامل في حقيقة األمر مع مئات الماليين من رؤساء

التحرير (إذا جاز التعبير) .وال شك أن الوصول إلى كل ىؤالء أمر دونو خرط
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القتاد ،وقد يكون المطموب ىو أن تكون لمجامع المغة العربية صفحات عمى ىذه
الوسائل الجديدة لمخاطبة الشباب والتواصل معيم وتنبيييم إلى األخطاء الشائعة

عند تناول الناس لمغة الفصيحة في ىذا الزمن.
إن غياب أو انعدام أثر المرجعيات اإلدارية في العمل اإلعالمي الجديد يجعل
صعبا بال شك .وىذا يجعمنا مطالبين بالتعامل مع ىذا العصر بأدواتو
التواصل
ً
وأساليبو دون التخمي عن مخاطبة المسؤولين عن وسائل اإلعالم التقميدية كالتمفاز
واإلذاعة والصحيفة.

أيضا ىنا تخصيص صفحات عمى مواقع التواصل
ومن األدوات المفيدة ً
اإلجتماعي لتقديم المصطمحات الجديدة لمناس وتعريفيم بيا.
وعند الحديث عن أثر التطور اإلعالمي التقني اليائل عمى واقع المغة العربية

فمن الضروري اإلشارة إلى أن ىذا التطور ألغى أو قمص دور المدقق المغوي في

وسائل اإلعالم.

فقد كانت الصحف ومحطات التمفاز واإلذاعة تحرص عمى وجود أقسام

التدقيق المغوي ،وعمى إخضاع الراغبين باإللتحاق في ىذه األقسام إلى امتحانات
قاسية .وكان ىؤالء المدققون ،الذي وصل عددىم في إحدى الصحف في يوم من
األيام إلى عشرين ،يحرصون عمى مراجعة كل كممة وتدقيق كل نص.

ولم تكن النصوص تعرض عمى مدقق واحد بل كان يدققيا شخص ثم تتم
مراجعتيا من قبل شخص آخر ثم تمر في نياية المطاف عمى رئيس قسنم التدقيق
ليجيزىا بشكميا النيائي ،وكان مدقق لمنص يذيل الصفحة بتوقيعو ليتحمل

المسؤولية عما أجاز مما يجعمو يعمل بال ىوادة حتى ال تقع في النص أخطاء

فيكون ىو مسؤوالً عنيا وتوقع عميو العقوبات.
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لقد انقضى ىذا الزمن ومضى ،وتالشت أقسام التدقيق المغوي من وسائل

اإلعالم أو كادت .ويعوذ ذلك إلى طبيعة العمل اإلعالمي الراىن الذي يقوم عمى
ير أو تحقيقًا)
خبر أو تقر ًا
إناطة جميع مراحل إعداد النص اإلعالمي (سواء أكان ًا
بشخص واحد .فيو ينزل إلى الميدان ليتابع الخبر ويصوره ،وىو الذي يكتب الخبر
ويضع عنوانو مباشرة ويختار إخراجو المناسب عمى الصفحة ،ثم يقوم بإرسالو إلى

مدير التحرير إلجازتو وتحويمو لمنشر.

ويتباىى مطورو اإلعالم الحديث أنيم قاموا بتقميص عمميات النشر الصحفي،
فمم يعد ىناك مدقق لغوي أو مخرج أو مصور ،فالصحافي يقوم بيذه العمميات

جميعيا وحده .وقد القى ىذا التطور التقني ترجيب المؤسسات اإلعالمية ألنو وفر
عمييا الكثير من األموال بسبب إلغاء أو تقميص ىذه األقسام.
إن معالجة ضعف تناول العاممين في وسائل اإلعالم لمغة العربية يجب أن

يبدأ من كميات اإلعالم .فيذه الكميات ىي التي تدفع بمئات الخريجيين لمعمل في
عددا من
وسائل اإلعالم في نياية كل فصل دراسي .وتقتضي المصارحة القول أن ً
ىؤالء الخريجيين يفتقرون إلى معرفة القواعد األساسية لمغة العربية ،فبعضيم
يمتحق بكميات اإلعالم فقط ألنيا تقبل أصحاب المعدالت الدراسية األدنى ،وال

يفعمون ذلك بالضرورة إنطالقًا من انجذابيم لعمل الصحافة.

واذا ما نظرنا إلى واقع المناىج التي تدرس في كميات اإلعالم ،فسنرى أنيا ال
تولي إال القميل من اإلىتمام بالمغة العربية.
وأرى أنو من الضروري أن نخرج بتوصية إلضافة مساقات المغة العربية
األساسية إلى مناىج كميات اإلعالم ،فاإلعالمي الذي يتقن الميارات اإلعالمية
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سيكون غير قادر عمى نقل رسالتو لمناس إذا لم يكن يمتمك ناصية المغة ،فالتمكين

أيضا.
المغوي ىو تمكين إعالمي ً

وال يخفى عمى أحد أن اإلعالميين يتمتعون بقدرة فائقة عمى التأثير عمى

الناس ،فيم ينظرون إلييم باعتبارىم قدوات ونماذج تحتذى.

وىناك قدر من اإلنبيار باإلعالميين الناجحين لدى قطاعات واسعة من

ناجحا يتحدث إلييم بمغة فصيحة ودونما
إعالميا
المواطنين .فإذا ما رأى الناس
ً
ً
أخطاء فإنيم يحاولون االقتداء بو ،فيو بالنسبة ليم نجم مميم .وبمعنى أخر ،فإن
تأثير اإلعالمي ال يتوقف عند حدود ذاتو بل يجاوز ذلك ليصل إلى المجتمع كمو.
وعمينا أال ننسى ونحن نرقب عدم اىتمام وسائل اإلعالم بالمغة العربية أن
ىذه الوسائل عينيا تستطيع أن تقوم بدور إيجابي لمغاية في إشاعة حب المغة

العربية بين الناس إما من خالل مقدمي البرامج الذين يعدون نماذج مميمة

لممواطنين ،أو عن طريق تقديم البرامج المدروسة بعناية التي تقدم المغة العربية

لممواطنين بأسموب شائق جميل.
إن المطموب في ىذا الصدد تطوير طرائق تدريس المغة العربية عبر وسائل
اإلعالم لتفيد من اإلمكانات اليائمة الجديدة في عالم اإلعالم واالتصال.
إن الحكمة تقتضي منا العمل عمى جعل ىذه الثورة اإلتصالية نعمة ال نقمة

لنشر المغة العربية عمى أوسع نطاق ممكن وتسخير ىذه الوسائل الجديدة لصالح

المغة العربية بدالً من تصوير األمر وكأن التطور التقني ،الذي ال يممك أحد القدرة
عمى وقفو أو إبطائو ،قد أصبح عائقًا يحول دون انتشار المغة العربية بين الناس
من خالل وسائل اإلعالم.
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وفي كثير من األحيان فإن الفصيحة المتداولة في وسائل اإلعالم تكون لغة

عربية سميمة مبسطة .وأنا ال أدعو إلى التياون ىنا ،ولكني أطالب بعدم المغاالة

والتشدد ،إذ أن وسائل اإلعالم تخاطب عموم الناس وتحرص عمى إيصال الرسائل

إلييم – بمغة واضحة بسيطة.

وينبغي التأكيد مرة أخرى أن الدعوة ىنا ال ترمي إلى التياون في التمسك

الواجب بقواعد المغة العربية ،ولكنيا تيدف إلى تبسيط األمور عمى الناس .فقد أقام
بعض المغويين الدنيا ولم يقعدوىا عمى وسيمة إعالم استعممت كممتي "مزرعة

دواجن" لوصف المكان الذي تربى فيو الدواجن وقالوا أن الصحيح ىو "مدجنة".

حاليا في وسائل اإلعالم وقالوا
وعارض آخرون استعمال كممة "الشفافية" الشائعة ً
أن الصحيح ىو الشفوف واالستشفاف.
إن المطموب ىو التبسيط والتيوين وليس التياون واالستخفاف ،فإذا كانت

الكممة المستعممة فصيحة بسيطة فأرى أن ال بأس من إجازتيا دونما تشدد ،إذ
أخشى أن يدفع ىذا التشدد الناس لإلبتعاد عن المغة الفصيحة ودفعيم إلعتماد

منتشر في جميع وسائل اإلعالم العربية .فالبرامج
ًا
الميجات المحكية .وىذا أمر بات
اإلذاعية والتمفازية تقدم بالميجة المحكية ،وحوارات (فيس بوك) و (وتس آب)
و(تانغو) تدار جميعيا بالميجات المحكية أو بمغات أجذبرية.

وأحسب أن التبسيط مطموب ومرغوب ويكسب المزيد من األنصار والمحبين
لمغة العربية.
افيا
لقد قامت لجنة الرصد المغوي التي قدم أخي الدكتور عودة أبو عودة
عرضا و ً
ً
لمجيودىا في ىذه الدراسة برصد واقع المغة العربية في بعض وسائل اإلعالم

جيودا مماثمة تمت في دول عربية شقيقة حيث قامت
األردنية .وال يساورني شك أن
ً
لجان مشابية برصد واقع المغة العربية وفي وسائل اإلعالم في تمك الدول .وأرى أنو

77

من الضروري إجراء االتصاالت وعقد المقارنات بين النتائج التي بين أيدينا والنتائج

التي توصمت إلييا فرق مماثمة في بعض الدول العربية الشقيقة.

إن ىذه المقارنة ستكون مفيدة لمجميع .وقد نرى أن األخطاء نفسيا تتكرر في

جميع الدول العربية .فما داللة ذلك؟ وىل يمكن لنا أن نختصر مراحل المعالجة
باعتماد الحمول التي توصل إلييا األشقاء في دول عربية أخرى؟

ومع أن مواثيق الشرف ال ترقى إلى نفس فاعمية وأىمية القوانين ،إال أنيا قد

أخالقيا إللتزام وسائل اإلعالم بالمغة العربية .وقد يكون من المفيد دعوة
تشكل وازًعا
ً
وسائل اإلعالم لمتوقيع عمى ميثاق شرف لحسن التعامل مع المغة العربية.
أيضا التفكير بإطالق جائزة سنوية تمنح لموسيمة اإلعالمية التي تبدي
ويمكن ً
أكبر قدر من التعامل الصحيح مع المغة العربية ،وسيؤدي ذلك إلى خمق تنافس

شريف بين المؤسسات اإلعالمية لتحسين تعامميا مع المغة العربية والفوز بتمك الجائزة

المرموقة.

وقد أشار الباحث الدكتور عودة أبو عودة إلى غياب التشريعات التي تمزم

المؤسسات اإلعالمية بالتأكد من دقة استعمال المغة العربية .وىذا أمر في غاية

األىمية ،وال يمكن أن يستقيم تعامل مؤسسات اإلعالم مع المغة العربية إال بوجود ىذه

التشريعات.

أيضا اإلفراج عن قانون المغة العربية الذي وضعو مجمع المغة
ومن الضروري ً
عاما بانتظار اق ارره من
ًا
العربية األردني
مشكور وما يزال حبيس األدراج منذ عشرين ً
قبل الجيات المعنية.

وال أرى غضاضة في إشارة الباحث الكريم الدكتور أبو عودة إلى الجامعة

العربية باعتبارىا المعنية حسب قولو في المقام األول بالتأكيد عمى دقة استخدام المغة

العربية .وأرى أنو من األجدى أن يتم التعامل مع الدول بشكل مباشر ومع مؤسساتيا
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المعنية ومجامعيا المغوية ،فقد تراجع دور الجامعة العربية بشكل كبير في األونة

األخيرة.

ومن الضرورة بمكان أن يولى موضوع التدريب عمى استعمال المغة العربية في

خاصا .فتدريب الصحفيين عمى قواعد العمل اإلعالمي
اىتماما
وسائل اإلعالم
ً
ً
حاليا يفتقر إلى
الجديدة متواصل عمى قدم وساق ،ولكن ىذا التدريب كما يمارس ً
مساق المغة العربية في وسائل اإلعالم .وتكمن أىمية التدريب في أنو يصل إلى

العاممين فعالً في المؤسسات اإلعالمية ويمكن قياس أثره عمييم وعمى العممية

حاليا العشرات من مراكز التدريب في
اإلعالمية بشكل مباشر .ولدينا في األردن ً
المجال اإلعالمي ويمكن التواصل معيا لحثيا عمى إضافة مساق المغة العربية إلى
دوراتيا التدريبية.

أكرر الشكر ألخي الدكتور عودة أبو عودة عمى بحثو القيم وتمخيصو األمين

لتوصيات فريق الرصد المغوي اإلعالمي المنبثق عن المجنة الوطنية األردنية لمنيوض

متمنيا أن تكمل ىذه الجيود الخيرة بالنجاح في تحقيق أىدافيا السامية
بالمغة العربية،
ً
الرامية إلى االرتقاء بواقع المغة العربية في وسائل اإلعالم األردنية.
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تبقيب الاكتأر مأا البمأش:
كان لتشكيل المجنة الوطنية األردنية للنيوض بالمغة العربية ،برئاسة أ.د عبد

الكريم خميفة رئيس مجمع المغة العربية األردني  ،وعضوية ثمّة مختارة من العاممين

بث روح وثّابة عالية في
أثر كبير في ّ
في خدمة المغة العربية في الوطن األردني ٌ ،
قضي العربية وأحواليا ومكانتيا في االستعمال  ،ثم سبل النيوض بيا نحو األمل
ة
المنشود ليا في واقع الحياة .

وكان من الطبيعي أن يكون " اإلعالم "أحد أىم المحاور التي تعمل عمييا
المجنة  ،بل أن يكون مشروعيا األول نحو النيوض بالمغة العربية في واقع

االستعمال؛فاإلعالم من أخطر السمطات التي تحكم حياتنا المعاصرة ،بل وتشكميا
وتغيرىا وتعيد بناءىا من جديد؛ فاإلعالم ىو القاسم األعظم بين شأننا السياسي
واالقتصادي االجتماعي والتربوي والديني والفكري ،وىو متصل باألفراد جميعاً عمى
واختصاصاتيم وأعمارىم ،وىو يمثل حالة من حاالت

اختالف اىتماماتيم

ي والتوجيو والتثقيف
االستحواذ -شئننا أم أبينا -وىو خيار مستمر دائم لمتعلم
والترفيه وبناء االختيارات ،كما أنو يمتمك إمكانات ىائمة ورحبة في التأثير وصناعة
األحداث وتوجيييا.

وقد مرت لغة اإلعالم العربي بمراحل متباينة من الضعف واالرتقاء واالنكفاء
؛ فقد جاءت بدايات الصحافة العربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
متعثرة في صدورىا وموادىا وموضوعاتيا ،متعثرة في إنشائيا وأساليبيا  ،ورافق

ذلك وبعده موج ة من حركة الترجمة والتعريب عمى صفحات الصحف جاءت
متعثرة ىي األخرى.

( )

ولكن لم يمض بعد ذلك ثالثة عقود أو أكثر قميالً حتى

انظر  :جوزٌف الٌاس  ،سلسلة مقاالت بعنوان " :لغة اإلعالم العربً " مجلة حوار العرب  ،بٌروت  ،األعداد :
/21آب و /23تشرٌن األول و /24تشرٌن الثانً  /السنة الثانٌة ( ) . 2006
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استقامت لغة الصحافة وصمب عودىا أو كاد؛ فظير الصحافيون األدباء ومنيم:
صروف
بطرس البستاني ،وناصيف اليازجي ،والشدياق ،وسميم البستاني ،ويعقوب ّ

،وفارس نمر ،وابراىيم اليازجي .وظيرت مجالت مرموقة ؛ كالمقتطف في بيروت
ثم القاىرة ،واليالل في القاىرة ،ومجمة الضياء  ،وغيرىا.

تصاعدي حتى منتصف القرن
اً
وكان الخط البياني لمغة الصحافة العربية خطاً

العشرين  ،ثم تنازلياً في النصف الثاني منو ،وخاصة بعد عام  .) (1960وكان
وراء ىذا االنزالق واليبوط عوامل كثيرة ،وانبثق عنو مظاىر وظواىر مختمفة ؛فقد

ي عمى
وجدنا لغة اإلعالم تشكو من األساليب اليجينة  ،ومن سيطرة الجممة األجنبة

الجممة العربية  .وكان ذلك متوقعاً كون صحافيي القرن التاسع عشر أدباء

ولغويون ولبعضيم معاجم وكتب في الصرف والنحو و دواوين شعر ،وصحافيي

النصف األول من القرن العشرين صحافيون وأدباء أو صحافيون متأدبون جاءوا
الصحافة من طريق األدب ،أما صحافيو النصف الثاني من القرن العشرين
صحافيون فقط  ،وصحافيون بعضيم محترف وبعضيم طارئ عمى المينة أو
ف
ضيف عمييا  ،وربما كان ضيفاً ثقيالً عمييا .

ويوم كانت الصحافة العربية تحاول االرتقاء بمغتيا وضع إبراىيم اليازجي

كتابو المعروف " لغة الجرائد " الذي طبع سنة  ،) (1903وغرضو تقويم اعوجاج

األقالم عمى صفحات الصحف ،أما اليوم في عصر ثورة اإلعالم  ،وتغير أشكالو

 ،وظيور ما يعرف باإلعالم الجديد؛ فقد ظيرت أصوات تصف اإلعالم بأنو " برج
بابل "

( )

أو "حصان طروادة"( ) الذي يمكن أن يكون أخطر عامل في إعادة

نفسه ( ).
إبراهٌم الٌازجً  ،لغة الجرائد ،القاهرة( ) .1903،
 .الموسى  ،نهاد  ،اللغة العربٌة فً العصر الحدٌث  ،قٌم الثبوت وقوى التحول  ،دار الشروق  ،عمان  ،ط ، 1
 ، 2007ص ( )130
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العربية إلى ألقيا في واقع االستعمال ،وىذا المشروع الذي تقدم ورقة د .عودة أبو
عرض لمراحمو وأفكاره وخطة إنجازه يأتي ضمن ىذا المسعى  ،وضمن ىذا
عودة
اً

اإلطار.

أي مشروع  -فإنو ينظر
وفي العادة حين ينتيي المرء من مشروع ما ّ -
البناء الذي يبحث عن مواضع االعوجاج أو الخمل أو الثغرات ،يقوم
إليو نظرة ّ
وقوة  ،وفي العادة أيضاً يبتعد ىذا
بتقويميا ّ
وسدىا وتدقيقيا ليكون البناء أكثر متانةً ّ
البناء قميالً عن بنائو وىو يمقي ىذه النظرة الفاحصة لتكون نظرتو أشمل وأوضح
ّ
وأكثر موضوعية ،وىذا ما كنا نتوقعه من ورقة الدكتور عودة أبو عودة بعد أن

انتيى وزمالؤه من ىذا الجيد الكبير ،لكن ىذا ما لم نجده  ،ولم تخرج الورقة عن
كونيا تمخيصا أم ينا وطويال جداً لمعمل الذي أنجزتو لجنة الرصد اإلعالمي المغوي

مقدمة ألصل
قدم د .عودة ّ
المنبثقة عن المجنة العميا لمنيوض بالمغة العربية ؛ فقد ّ
رداتو المختمفة ،وسرداً آللية العمل المتبعة في
عرض ألبوابه ومف
المشروع ،ثم
اً
إنجاز المشروع ،خموصا إلى اإلحصائيات ثم النتائج والتوصيات .

وكنت ّأود لو أن د .عودة استطاع الخروج قميال من العمل ،وأن تكون
البناء الكاشفة  ،التي تجيب عن األسئمة المعمّقة والضرورية
ورقتو خالصة لنظرة ّ

قيض لنا أن نقوم بو ثانية؟
،من مثل:ىل كنا سنقوم بيذا األمر عمى النحو ذاتو لو ّ
ولو كان سيختمف كيف كان سيختمف؟ ما ىي العناصر التي غابت وكان ينبغي
أن تحضر ؟ ما الذي كان يجب إضافتو؟ وغيرىا من األسئمة التي تحضر عادة

بعد انتيائنا من أي مشروع.

()3علً  ،نبٌل  ،الثقافة العربٌة وعصر المعلومات ،سلسلة عالم المعرفة  ،العدد ٌ ، 265ناٌر ، 2001 ،
المجلس الوطنً للثقافة والفنون  ،الكوٌت  ،ص . 379
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وكنت أود أيضاً لو أن ورقو د.عودة أبو عودة اشتممت عمى ما يأتي:
أوالً :عرض موجز لمشروع الرصد اإلعالمي المغوي في وسائل اإلعالم

األردنية والدراسة المنبثقة عنو التي صدرت في صيف ىذا العام .

ثايثً :إضاءة كاشفة عن مواضع النجاح ومواضع اإلخفاق في المشروع،

وكالىما ال ريب لو حضور في الدراسة.

ثل ثً :وصف للدراسة بين أفقين :أفق اإلنجاز القريب المتمثل في الحدود

والبنود التي اتفق عمييا بين لجنة المشروع والمجنة الوطنية العميا لمنيوض بالمغة

العربية  ،و أفق اإلنجاز البعيد المتمثل في رصد حركة اإلعالم وحركة المغة فيو ،

األمة وبوصمة سيرىا والتحديات المحيطة بيا  .وليس من نافمة القول
ضمن حركة ّ
األمة
إن ىذا الوصف يقتضي رصد طرائق لغة اإلعالم في التعبير عن قضايا ّ
واألخطار المحيطة بيا  ،وما يعتورىا من ضعف ،وما يعترضيا من تحديات .

إن وصف لغة اإلعالم يقتضي تحميل ىذه المغة ،وتحميل الخطاب اإلعالمي وفقا
لمطرائق المتبعة في المدارس المختمفة لتحميل الخطاب ،وىو تحميل قد يحيمنا إلى

منيجيات التعبير والتفاعل الذي يمارسه إعالميونا في تعامميم مع األشياء
واألشخاص والحركات واألحداث حولنا .

راببثً :وصف األساليب الجديدة والظواىر النصية الجديدة والمظاىر

االستعمالية التي أخذت تطغى عمى لغة اإلعالم  ،والتي قد تشكل مممحا يحتاج
إلى وقوف ،أو تشكيل خطر يحتاج إلى معالجة .وقد أوردت الدراسة بعض ىذه

األساليب ،وكنت أحب لو أن الدكتور أبو عودة توقف عندىا ولفت االنتباه إلييا
باعتبارىا من أىم ما كان يمكن أن تخرج بو الدراسة .
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ثمسثً :اإلجابة عن سؤال  :ىل يختمف اإلعالم األردني  ،بكل ما يمكن أن

يشوب لغتو من أخطاء أو أساليب أو ظواىر أو مالحظات  ،عن اإلعالم العربي

عموما ؟ إذ لم تتوقف الورقة عند ىذه الفكرة .

سثاسثً :أين يقف إعالمنا اليوم في لغتو من م سيرة اإلعالم األردني عموما

منذ بدأت ؟ ىل نشيد خطاً تنازلياً ؟ أم إننا نسير بالوتيرة نفسيا؟
م مثذا ببا ؟

إن كان اإلعالم بيذه الخطورة ،وكانت المغة أداتو ووعاءه ،فإنو من الجدير
البحث واالىتمام برصد لغة اإلعالم  ،ومحاولة تممس ما ط أر عمييا من تغير في

التعابير واألساليب والظواىر ،وما أخذ يعترييا من لحن  ،وما ط أر عمييا من ابتعاد
عن معياري الصحة النحوية والمقبولية ،وليس من الخطأ أن نعترف أن مشروعنا

لم يتجاوز معيار الصحة النحوية والمغوية ،ولم يتطرق مطمقاً إلى معيار المقبولية

أبداً  .ثم من الجدير أيضا أن يتبع ذلك تقديم رؤية حول كيفية االرتقاء بالعربية في
وسائل اإلعالم  ،وىذا ما ندبت نفسيا إليو لجنة مشروع الرصد اإلعالمي المغوي-

مشكورة -في وسائل اإلعالم األردنية بأشكاليا المختمفة.

لكن ىذا المشروع ضمن األفق الذي وضع فيو  ،وضمن اإلطار الذي أحاط

بو والغاية النبيمة التي تحرك بوصمتو يبقى الخطوة األولى  ،ويبقى الدراسة الماسحة
حسب .وال بد أن يتبع بعديد من الخطوات ومن أبرزه ا -فيما نراه:-

 . 1فتح الباب واسعا أمام الباحثين والدارسين لقراءة نتائج ىذه الدراسة

وتحميميا وانبثاق عدد كبير من الدراسات عنوا ،ومنيا:

-

بحأث لغأية ثلصة  ،من م ل:

*أخطاء وسائل اإلعالم األردنية في ضوء مناىج تحميل الخطأ( Error

)Analysis
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* األبنية الصرفية المستحدثة في لغة اإلعالم األردني.

* التراكيب النحوية المستحدثة في لغة اإلعالم األردني.
* لغة اإلعالم األردني بين التركيب والداللة .
* األخطاء السياقية في لغة اإلعالم األردني.

* لغة اإلعالم اليوم  :دراسة تقابمية بين وسائل اإلعالم األردنية ووسائل
بي أو الغربية.
اإلعالم العر ة

* مصادر الخطأ في لغة اإلعالم األردني في ضوء مناىج تحميل الخطأ.
)(Error Analysis
* لغة اإلعالم األردني في ضوء عمم المغة التطبيقي.
*

قراءة

في

لغة

اإلعالم

الخطاب)Discourse Analysis(.

األردني

في

ضوء

مناىج

تحميل

* أساليب االرتقاء بمغة اإلعالم األردني في ضوء مناىج تحميل الخطاب
) (Discourse Analysisوغيرىا من الدراسات.
 -بحأث أاراسثت إعالمئة تنفذىا معاىد اإلعالم وكميات الصحافة ،بل

ووسائل اإلعالم الستصفاء مجموعو عناوين لمدورات التدريبية والورش العممية في
إعداد اإلعالميين لغويا ،وتزويدىم بالخبرات الالزمة .وىذه البحوث والدراسات،
وىذا الضرب من االىتمام يفتحان نافذة لمعمل العربي المشترك ؛فما رصد في
وسائل اإلعالم األردنية ليس منحص ار فييا .
إن دراسة الظواىر االستعمالية الطارئة عمى لغة اإلعالم وتحميلىا قد
ّ
يفتحان الباب واسعا أمام البدائل التي تقربنا إلى االستعماالت الصحيحة

نفر من اإلعالم يين
والمقبولة،وذلك شأن المغويين ومجال عمميم ،يساندىم في ذلك ٌ
الشجعان الذين يعممون عمى تعميم ىذه االستعماالت و إشاعتيا .
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ف تنتمي إلى
كما أن ىذه الدراسة قد تفتح الباب واسعا أمام دراسات طرية

حقل "عمم المغة االجتماعي" وحقل" تحميل الخطاب" ،و تتجمى ىذه الدراسات في

رصد الطرائق واألساليب التي يعبر بيا اإلعالميون عن مادة إخبارية( ما) أو

ن ابنتماءاتيم الحزبية أو الفكرية أو توجياتيم أو غاياتيم؛ فيتحول الخبر
فكرة مقرو ة
شكال ومضمونا إلى رسالة موجوة وفقا لكل ذلك؛ فيكون (القتيل) في خبر( ما

)عند أحدىم شييداً عند اآلخر ،ويكون (العدوان) عند أحدىم دفاعاً عن النفس عند

ىابي) بكل
آخر .ويكون (المقاوم) الذي يعمل عمى دفع االحتالل عند أحدىم (إر اً

حية وشائقة ،وتعمل عمى إعادة الرواء إلى
المقاييس عند اآلخر .وىي دراسات ّ
درس المغة  ،وتجعله يرفل بالحياة ،وىو ما يجعمنا نتجاوز فكرة "الصحة النحوية"
التي أشبعناىا بحثاً إلى فكرتي" :المقبولية" و"التأثير" وه ما من أىم أغراض درس
المغة كما نراه .

( )

؛فقد احتمت وسائل اإلعالم "

محصمة لشعب المعرفة كميا"
إن اإلعالم " ّ
مكان الوالدين والمدرسين في نقل العمم والمعرفة إلى األفراد " ( )  .واذا كان اإلعالم

أداء يصبح مدرسة لتعميم المغة في إطارىا الحي  ،ومن
بالمستوى المطموب لغة و ً
يتنبو رجال اإلعالم إلى أنيم يخمقون الذوق المغوي  ،ويفرضون
الضرورة "أن ّ
الصواب الذي قد يبدو في أول أمره ثقيالً  ،لكنو مع الوقت يصبح مقبوالً وشائعاً

"( ) .

( )1بلٌبل  ،نور الدٌن  :االرتقاء بالعربٌة فً وسائل اإلعالم  ،ضمن سلسلة كتاب األمة  ،قطر ،ط ، 1
 2001ص.. 31
( )2فاخوري  ،محمود  ،سلطان العربٌة فً مضمار اإلعالم  ،مجلة ل ع  ،دمشق  ،المجلد /74الجزء
 3ص 658
( )1ماكبراٌد  ،شون وأخرون  ،أصوات متعددة وعالم واحد ص . 75
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واذا كان تقرير" اإلعالم العربي حاض اًر ومستقبالً " الذي أصدرتو المنظمة

العربية لمتربية والثقافة والعموم  ،وصدر في تونس عام  ،1999يعطي صورة قاتمة
لواقع المغة في اإلعالم حين يصفو بقولو " :إن إعالمنا لم يرتفع إلى مستوى

الرسالة المنوط بيا تعميق وعي المواطن  ،واشراكو في التفاعل  ،واسيامو في
البناء الجماعي  ،وان من أىم مآزقو المأزق الثقافي الذي يتمثل في كيف يصبح

درعاً ضد ما ييدد ىويتنا وقيمنا وتراثنا  ،وعمى رأس ىذا األمر التيديد الذي يحيق

المعبر عن القيم " ( ) .واذا
بالمغة باعتبارىا وعاء الثقافة  ،وأبرز مقومات اليوية  ،و ّ
كان بعض الدارسين قد رأى أن "العربية أتيت في عدد من ثغورىا وأىم ىذه الثغور

اإلعالم "

( )

 ،فإننا ننظر بعين أخرى يحدوىا أمل كبير وتفاؤل عميق مقرونا

بمعول العمل ؛ إذ ال ينفع التفاؤل من غير عمل  ،ولعمنا نعبر عن ىذا التفاؤل

باستحضارنا قصة من قصص الخيال العممي كتبيا األديب الفرنسي (جول فيرن)

مؤداىا أن مجموعة من الباحثين المغامرين حفروا نفقاً باتجاه مركز األرض  ،وأنيم
بمغوا ذلك المركز ثم غادروه بعد أن تركوا فيو عبارة بالمغة العربية تخمد إنجازىم ،

ولما سئل األديب الفرنسي  :لماذا اخترت أن تكون العبارة بالعربية ؟ قال  :ألنيا
ّ
( )
لغة المستقبل  .وعسى أن يكون ىذا المشروع  ،وىذا الموسم الثقافي الذي
يعرض منجزاتو خطوة باتجاه ذلك المستقبل.

( )2علً  ،نبٌل  ،الثقافة العربٌة وعصر المعلومات ص . 36
( )3بلٌبل  ،نور الدٌن  :االرتقاء بالعربٌة فً وسائل اإلعالم  ،ص .45
( )4خسارة  ،ممدوح  ،قضاٌا لغوٌة معاصرة  ،الدار الوطنٌة الجدٌدة للنشر والتوزٌع  ،دمشق  ،ط،1
 ،2003ص 103
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