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 تعقيب 

صورة المغة العربية في وسائل :"عمى ورقة الدكتور عودة أبو عودة وعنوانها 
"اإلعالم واالتصال األردنية  

  العموش إبراهيم خمود.د                                                    

  الهاشمية الجامعة                                                      

 الكريم عبد د.أ برئاسة، العربية بالمغة لنيوضل األردنية الوطنية المجنة لتشكيل كان     
 خدمة في العاممين من مختارة ثّمة وعضوية  ،األردني العربية المغة مجمع رئيس خميفة
 العربية ةقضي في عالية وثّابة روح بثّ  في كبير أثرٌ  األردني ، الوطن في العربية المغة

 واقع في ليا المنشودألمل ا نحو بيا النيوض سبل ثم ، االستعمال في ومكانتيا وأحواليا
  .الحياة

 ، المجنة عمييا تعمل التي المحاور أىم أحد" اإلعالم " يكون أن الطبيعي من وكان   
 فاإلعالم؛االستعمال واقع في العربية بالمغة النيوض نحو األول مشروعيا يكون أن بل
 من بناءىا وتعيد وتغيرىا وتشكميا بل  ،المعاصرة حياتنا تحكم التي السمطات أخطر من

 والتربويواالجتماعي  واالقتصادي السياسي شأننا بين األعظم القاسم ىو فاإلعالم جديد؛
 واختصاصاتيم  اىتماماتيم اختالف عمى جميعاً  باألفراد متصل وىو  ،والفكري والديني

 دائم مستمر خيار وىو -أبينا أم شئننا- االستحواذ حاالت من حالة يمثل وىو وأعمارىم،
 يمتمك إمكانات ىائمة ورحبة أنو كمااالختيارات،  وبناءه والترفي والتثقيف والتوجيو ميلمتعل

.في التأثير وصناعة األحداث وتوجيييا  
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 فقد ؛ واالنكفاء واالرتقاء الضعف من متباينة بمراحل العربي اإلعالم لغة مرت وقد   
 في متعثرة عشر التاسع القرن من الثاني النصف في العربية الصحافة بدايات جاءت

ة موج وبعده ذلك ، ورافق وأساليبيا إنشائيا في متعثرة ،وموضوعاتيا وموادىا صدورىا
 ولكن (1).األخرى ىي متعثرة جاءت الصحف صفحات عمى والتعريب الترجمة حركة من
 عودىا وصمب الصحافة لغة استقامت حتى قميالً  أكثر أو عقود ثالثة ذلك بعد يمض لم
 ،اليازجي وناصيف ،ستانيبال بطرس :ومنيم باءداأل الصحافيون فظير؛ كاد أو

براىيم ،نمر وفارس، وفرّ ص ويعقوب ،البستاني وسميم، والشدياق  وظيرت . اليازجي وا 
 الضياء ومجمة، القاىرة في واليالل ،القاىرة ثم بيروت في كالمقتطف مرموقة ؛ مجالت
. ، وغيرىا  

 العشرين القرن منتصف حتىًا تصاعدي اً خط العربية الصحافة لمغة البياني الخط وكان  
 ىذا وراء وكان . (2)1960  عام بعد وخاصة ، منو الثاني النصف في تنازلياً  ثم ،

 لغة وجدنا فقد؛ مختمفة وظواىر مظاىر عنو وانبثق ،كثيرة عوامل واليبوط االنزالق
 العربية الجممة عمى ةياألجنب الجممة سيطرة ومن ينة ،اليج األساليب من تشكو اإلعالم

 معاجم ولبعضيم ولغويون باءدأ عشر التاسع القرن يصحافي كون متوقعاً  ذلك وكان. 
 العشرين القرن من األول النصف يوصحافي ،شعر دواوين و والنحو الصرف في وكتب

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

                                                           

تشرٌن /23آب و /21: مجلة حوار العرب ، بٌروت ، األعداد " لغة اإلعالم العربً : "جوزٌف الٌاس ، سلسلة مقاالت بعنوان :  انظر  

) .2006السنة الثانٌة / تشرٌن الثانً /24األول و 
1
)  

.نفسه   (
2
 ) 
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 كتابو اليازجي إبراىيم وضع بمغتيا االرتقاء تحاول العربية الصحافة كانت ويوم   
 عمى األقالم اعوجاج تقويم وغرضو ، (1)1903 سنة طبع الذي " الجرائد لغة " المعروف
 ما وظيور،  أشكالو وتغير اإلعالم ، ثورة عصر في اليوم أما ،الصحف صفحات
 أو (2)" بابل برج " بأنو اإلعالم تصف أصوات ظيرت فقد ؛الجديد باإلعالم يعرف

 في إلى ألقيا العربية إعادة في عامل أخطر يكون أن يمكن الذي  (3)"ادةطرو حصان"
 لمراحمو اً عرض عودة أبو عودة. دورقة  تقدم الذي المشروع وىذا ، االستعمال واقع

.اإلطار ىذا وضمن ، المسعى ىذا  ضمنيأتي هإنجاز وخطة وأفكاره  

 ةنظر إليو ينظر فإنو -  مشروع أيّ   -ما مشروع من المرء ينتيي حين العادة وفي    
 وسّدىا بتقويميا يقوم ،الثغرات أو الخمل أو االعوجاج مواضع عن يبحث الذي البّناء

 وفي العادة أيضًا يبتعد ىذا البّناء قمياًل عن بنائو ، وقّوة متانةً  أكثر البناء ليكون وتدقيقيا
 ما وىذا وىو يمقي ىذه النظرة الفاحصة لتكون نظرتو أشمل وأوضح وأكثر موضوعية،

 بعد أن انتيى وزمالؤه من ىذا الجيد عودة أبو عودة كتوردال ورقة من هنتوقع كنا
 داً ج وطويال يناأم تمخيصا كونيا عن الورقة تخرج ولم ، نجده لم ما ىذا لكن الكبير،
 لمنيوض العميا المجنة عن المنبثقة المغوي اإلعالمي الرصد لجنة أنجزتو الذي لمعمل
 رداتوومف هألبواب اً عرض ثم، المشروع ألصل مقّدمة عودة. د قّدم فقد  ؛ العربية بالمغة

 ثم اإلحصائيات إلى خموصا، المشروعإنجاز  في المتبعة العمل آلليةًا وسرد، المختمفة
  . والتوصيات النتائج

                                                           

. 1903إبراهٌم الٌازجً ، لغة الجرائد، القاهرة،   (
1
 ) 

130 ، ص 2007 ، 1الموسى ، نهاد ، اللغة العربٌة فً العصر الحدٌث ، قٌم الثبوت وقوى التحول ، دار الشروق ، عمان ، ط .   (
2
 ) 

 ، المجلس الوطنً للثقافة والفنون 2001 ، ٌناٌر ، 265علً ، نبٌل ، الثقافة العربٌة وعصر المعلومات ،سلسلة عالم المعرفة ، العدد (3) 

   .379، الكوٌت ،  ص 
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عودة استطاع الخروج قميال من العمل،  وأن تكون ورقتو .  دأن لو  أّود وكنت    
ىل :خالصة لنظرة البّناء الكاشفة ، التي تجيب عن األسئمة المعّمقة والضرورية ،من مثل

كنا سنقوم بيذا األمر عمى النحو ذاتو لو قّيض لنا أن نقوم بو ثانية؟ 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  

:يأتي ما عمى اشتممت عودة أبو عودة.د ورقو    وكنت أود أيضًا لو أن           

 األردنية اإلعالم وسائل في المغوي اإلعالمي الرصد لمشروع موجز عرض :أوالً 
   . العام ىذا صيف في صدرت التي عنو المنبثقة والدراسة

 وكالىما ،المشروع في اإلخفاق ومواضع النجاح مواضع عن كاشفة إضاءة :ثانياً 
  .الدراسة في حضور لو ريب ال

 الحدود في المتمثل القريب اإلنجاز أفق :   أفقين بين دراسةلل وصف : ثالثاً 
 بالمغة لمنيوض العميا الوطنية والمجنة المشروع لجنة بين عمييا اتفق التي والبنود
 فيو المغة وحركة اإلعالم حركة رصد في المتمثل البعيد اإلنجاز أفق و ، العربية

 نافمة من وليس .بيا طةيالمح والتحديات سيرىا وبوصمة األّمة حركة ضمن،  
 قضايا عن التعبير في اإلعالم لغة طرائق رصد يقتضي الوصف ىذا  إنالقول
 من يعترضيا وما ،ضعف من رىاعتوي وما ، بيا المحيطة واألخطار األّمة

 الخطاب وتحميل ،المغة ىذه تحميل يقتضي اإلعالم لغة وصف إن .  تحديات
 وىو ،الخطاب تحميلل المختمفة المدارس في المتبعة لمطرائق وفقا اإلعالمي

 في إعالميونا هيمارس الذي والتفاعل التعبير منيجيات إلى يحيمنا قد تحميل
. حولنا واألحداث والحركات واألشخاص األشياء مع تعامميم  
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 االستعمالية والمظاىر الجديدة النصية والظواىر الجديدة األساليب وصف : رابعاً 
 ،وقوف إلى يحتاج مممحا تشكل قد والتي ، اإلعالم لغة عمى تطغى أخذت التي
 ،األساليب ىذه بعض الدراسة أوردت وقد .ةمعالج إلى يحتاج رخط تشكيل أو

 باعتبارىا إلييا االنتباه ولفت عندىا توقف عودة أبو الدكتور أن لو أحب وكنت
  . الدراسة بو تخرج أن يمكن كان ما أىم من

 أن يمكن ما بكل ، األردني اإلعالم يختمف ىل : سؤال عن اإلجابة : خامساً 
 العربي اإلعالم عن ، مالحظات أو ظواىر أو أساليب أو أخطاء من لغتو يشوب
. الفكرة ىذه دعن الورقة تتوقف لم  إذ؟ عموما  

 منذ عموما األردني اإلعالم سيرةم من لغتو في اليوم إعالمنا يقف أين: سادساً 
؟  أم إننا نسير بالوتيرة نفسيا؟ ىل نشيد خطاً تنازلياً  ؟بدأت   

  ؟ بعدذا ماثم 

 البحثر الجدي من فإنو ه،ووعاء أداتو المغة وكانت الخطورة، بيذه اإلعالم كان إن    
 التعابير في تغير من عمييا طرأ ما تممس ومحاولة،  اإلعالم لغة برصد واالىتمام
 معياري عن ابتعاد من عمييا طرأ وما ، لحن من رييايعت أخذ وما ،والظواىر واألساليب
،وليس من الخطأ أن نعترف أن مشروعنا لم يتجاوز معيار  والمقبولية النحوية الصحة

 الجدير من ثم. الصحة النحوية والمغوية، ولم يتطرق مطمقًا إلى معيار المقبولية أبدًا 
 ما وىذا،  اإلعالم وسائل في بالعربية االرتقاء كيفية حول رؤية تقديم ذلك يتبع أن أيضا
 اإلعالم وسائلفي  -مشكورة-المغوي اإلعالمي الرصد مشروع لجنة إليو نفسيا ندبت

.المختمفة بأشكاليا األردنية  
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 أحاط الذي اإلطار وضمن ، فيو وضع الذي األفق ضمن المشروع ىذا لكن   
 الدراسة ويبقى ، األولى الخطوة يبقى بوصمتو تحرك التي النبيمة والغاية بو

-:فيما نراه- اأبرزه ومن الخطوات من بعديد يتبع أن بد وال .حسب الماسحة  

 الدراسة ىذه نتائج اءةلقر رسيناوالد الباحثين أمام واسعا الباب فتح . 1
:ومنيا ا، عنو الدراسات من كبير عدد وانبثاق وتحميميا  

:مثل من،  خالصة لغوية بحوث -     

 ( Error Analysis) تحميل الخطأمناىج ضوء في األردنية  اإلعالموسائل أخطاء*

.األردني اإلعالم لغة في المستحدثة الصرفية األبنية *   

.األردني اإلعالم لغة في المستحدثة النحويةالتراكيب *  

  .والداللة التركيب بيناألردني  اإلعالم لغة  *

.ردنيألا اإلعالم لغة في السياقية األخطاء *  

 وسائلو  األردنية اإلعالم وسائل بين تقابمية دراسة :  اليوم اإلعالم لغة *
. ة أو الغربيةالعربي اإلعالم  

.الخطأ تحميل مناىج ضوء في األردني اإلعالم لغة في الخطأ مصادر  *  (Error 

Analysis) 

.التطبيقي المغة عمم ضوء في األردني اإلعالم لغة*   

 (Discourse Analysis ).الخطاب تحميل مناىج ضوء في األردني اإلعالم لغة في قراءة *
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 الخطاب تحميل مناىج ضوء في األردني اإلعالم بمغة االرتقاء أساليب *
(Discourse Analysis) 

  .الدراسات ىا منوغير  

 ووسائل بل ،الصحافة وكميات اإلعالم معاىد تنفذىا ةإعالمي ودراسات بحوث  -
 إعداد في العممية الورش و التدريبية لمدورات عناوين مجموعو الستصفاء اإلعالم

 الضرب اوىذ ،والدراسات البحوث وىذه. الالزمة بالخبرات وتزويدىم ،لغويا اإلعالميين
 األردنية اإلعالم وسائل في رصد فما؛ المشترك العربي لمعمل نافذة يفتحان االىتمام من
  . فييا منحصرا ليس

 الباب انفتحي ىا قدوتحميل اإلعالم لغة عمى الطارئة ستعماليةالا الظواىر دراسة إنّ      
 المغويين شأن ذلك،ووالمقبولة يحةالصح االستعماالت إلى تقربنا التي البدائل أمام واسعا
 تعميم عمى يعممون الذين الشجعان ينياإلعالم من نفرٌ  ذلك في يساندىم ،عمميم ومجال

  . إشاعتيا و االستعماالت ىذه

 عمم" حقل إلى تنتمي ةفطري دراسات أمام واسعا الباب تفتح قد الدراسة ىذه أن كما    
 الطرائق رصد تتجمى ىذه الدراسات في و ،"الخطاب تحميل "وحقل "االجتماعي المغة

 ةنمقرو فكرة أو (ما )إخبارية مادة  عن اإلعالميون  بيا يعبر التي واألساليب
 ومضمونا شكال الخبر فيتحول ؛غاياتيم أو توجياتيم أو الفكرية أو الحزبية اتيمنتماءاب
 عند شييداً  أحدىم عند( ما )خبر في  (القتيل) فيكون ؛ذلك لكل وفقا ةموجو رسالة إلى

 الذي (المقاوم) ويكون .آخر دعن النفس عن دفاعاً  أحدىم عند (العدوان) ويكون ،اآلخر
 دراسات وىي .عند اآلخر المقاييس بكل (اً إرىابي) أحدىم عند االحتالل دفع عمى يعمل
 ما وىو ،بالحياة يرفل هوتجعل ، المغة درس إلى الرواء إعادة عمى وتعمل ،وشائقة حّية
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 "المقبولية" :تيفكر إلى  بحثاً أشبعناىا التي "النحوية الصحة" فكرة نتجاوز يجعمنا
  . نراه كما المغة درس أغراض أىم منما وه "التأثير"و

مكان "  ؛فقد احتمت وسائل اإلعالم (1)"محّصمة لشعب المعرفة كميا"    إن اإلعالم 
ذا كان اإلعالم بالمستوى  . (2)"الوالدين والمدرسين في نقل العمم والمعرفة إلى األفراد  وا 

أن "المطموب لغة وأداًء يصبح مدرسة لتعميم المغة في إطارىا الحي ، ومن الضرورة 
يتنّبو رجال اإلعالم إلى أنيم يخمقون الذوق المغوي ، ويفرضون الصواب الذي قد يبدو 

  .(3)"في أول أمره ثقياًل ، لكنو مع الوقت يصبح مقبواًل وشائعًا 

ذا كان تقرير الذي أصدرتو المنظمة العربية " اإلعالم العربي حاضرًا ومستقباًل "   وا 
، يعطي صورة قاتمة لواقع المغة 1999لمتربية والثقافة والعموم ، وصدر في تونس عام 

إن إعالمنا لم يرتفع إلى مستوى الرسالة المنوط بيا : "في اإلعالم حين يصفو بقولو 
ن من  سيامو في البناء الجماعي ، وا  شراكو في التفاعل ، وا  تعميق وعي المواطن ، وا 
أىم مآزقو المأزق الثقافي الذي يتمثل في كيف يصبح درعًا ضد ما ييدد ىويتنا وقيمنا 
وتراثنا ، وعمى رأس ىذا األمر التيديد الذي يحيق بالمغة باعتبارىا وعاء الثقافة ، وأبرز 

العربية "و إذا كان بعض الدارسين قد رأى أن .(4)" مقومات اليوية ، والمعّبر عن القيم 
 ،  فإننا ننظر بعين أخرى يحدوىا (5)"أتيت في عدد من ثغورىا وأىم ىذه الثغور اإلعالم 

                                                           

) ..31 ص2001 ، 1االرتقاء بالعربٌة فً وسائل اإلعالم ، ضمن سلسلة كتاب األمة ، قطر،  ط: بلٌبل ، نور الدٌن 
1
 ( 

658 ص 3الجزء /74فاخوري ، محمود ، سلطان العربٌة فً مضمار اإلعالم ، مجلة ل ع ، دمشق ، المجلد    (
2
 ) 

) .75 ماكبراٌد ، شون وأخرون ، أصوات متعددة وعالم واحد ص  
3
)  

) .36 علً ، نبٌل ، الثقافة العربٌة وعصر المعلومات ص  
4
 ) 

. 45االرتقاء بالعربٌة فً وسائل اإلعالم ، ص : بلٌبل ، نور الدٌن   (
5
 ) 
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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 

مؤداىا أن مجموعة من الباحثين المغامرين حفروا نفقًا باتجاه  (جول فيرن)الفرنسي 
مركز األرض ، وأنيم بمغوا ذلك المركز ثم غادروه بعد أن تركوا فيو عبارة بالمغة العربية 

لماذا اخترت أن تكون العبارة بالعربية ؟ قال : تخمد إنجازىم ، ولّما سئل األديب الفرنسي 
وعسى أن يكون ىذا المشروع ، وىذا الموسم الثقافي الذي  . (1)ألنيا لغة المستقبل: 

.يعرض منجزاتو خطوة باتجاه ذلك المستقبل  

                         
 

                                                           

103، ص 2003، 1خسارة ، ممدوح ، قضاٌا لغوٌة معاصرة ، الدار الوطنٌة الجدٌدة للنشر والتوزٌع ، دمشق ، ط   (
1
 ) 


