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يسعدني إبتداًء أن أتوجو بصادق الشكر إلى مجمع المغة العربية 
األردني عمى 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 ضعًفا في بنيان األمة بأسرىا

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

فكل الشكر لرئيس المجنة عطوفة األستاذ . المختمفة مع المغة العربية
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 
صورة المغة العربية في وسائل "عودة عمى بحثو القيم الموسوم 

والذي قدم فيو عرًضا وافًيا لنتائج عمل فريق " اإلعالم واالتصال
الرصد المغوي اإلعالمي الذي شكل لرصد المادة المغوية اإلعالمية 
من وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية المسموعة والمقروئة، وخرج 
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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 
أن األخطاء في اإلعالم المسموع ال تختمف عن "المجنة قولو 

األخطاء في اإلعالم المرئي المسموع، كما أن اإلعالم المقروء فيو 
أخطاء، وال يوجد أفضمية إلحدى الوسائل عن األخرى، وىي كميا 

أن جميع وسائل اإلعالم " كما أشار أيًضا إلى. "تحتاج إلى معالجة
بيا كم ال يستيان بو من األخطاء، وأن ىذا يؤثر سمًبا عمى جودة 

".  المنتج اإلعالمي

إن المغة وعاء الفكر، وال يمكن لمادة إعالمية أن تصل إلى قموب 
وعقول المتمقين إذا كان الوعاء الذي تُنقل عبره األفكار مثقوًبا أو 

وكثيًرا ما نجد أنفسنا نتابع برنامًجا إعالمًيا فنكتشف أن ما . مثموًما
يقولو اإلعالمي مشوش وضبابي ألنو لم يحسن وضعو في قالب 

لغوي صحيح، فالتفريق بين المعنى والمبنى في ىذا المجال ضرب 
.  من المستحيل
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إن الموضوع الذي نحن بصدده اليوم والمتعمق بيذه الدراسة القيمة 
يكتسي أىمية " صورة المغة العربية في وسائل اإلعالم واالتصال"حول 

خاصة نظًرا 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 دائمًا مع حقيقة التغير 
ولعل الدرس األىم في عموم االحياء ىو ... والتطور منذ بدء الخميفة 

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 
وقد تطور المشيد اإلعالمي الراىن بشكل . تتكيف مع المستجدات

.  كبير في السنوات القميمة الماضية

لقد تشكل المشيد االعالمي الجديد بعد انطالق الشبكة العنكبوتية 
 1985من رحم الدوائر االمنية والدفاعية االمريكية  عام " االنترنت" 

رغم أن التفكير بو بدأ في وزارة الدفاع االمريكية في اوائل الستينات 
.  من القرن المنصرم 
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وقد احدثت شبكة االنترنت ثورة شاممة في المفاىيم االساسية 
لإلعالم وأعادت صياغة المبادئ التي يقوم عمييا العمل الصحافي 

.  بشكل جذري 

لقد طرأ تحول شامل عمى كل تفاصيل المشيد اإلعالمي، إذ أن  
التعريف التقميدي لإلعالم الذي يقوم عمى وجود رسالة ومرسل 

ومستقبل اصبح عديم الجدوى ، فقد اصبح المستقباًل مرساًل وغادر 
.  موقع التمقي السمبي الى فضاء التفاعل االيجابي

وحتى مفيوم االحتراف االعالمي اصبح ميددًا عمى ضوء قيام 
المواطنين العاديين بميام صحفية واعالمية ، فقد ساد مؤخرًا مصطمح 

، إذ غدا "صحافة المواطن " أو " الصحفي المواطن " ما يسمى بـ 
بإمكان المواطن العادي أينما كان ان يقوم بإرسال تقارير وأخبار 

وصور من موقع سكناه أو عممو عبر اليواتف المتنقمة أو عبر مواقع 
 (يكبيديا)و (يوتيوب)و (تويتر)و(فيس بوك)التواصل االجتماعي مثل 

مفيوم سرية المعمومات والوثائق إلى األبد ،  (ويكيميس)كما غيرت 
واصبح بامكان اي مواطن ان  يخاطب العالم كمو ويشرك االخرين 
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في ما يجول في خاطره وفكره وذلك من خالل المدونات والمواقع 
. االلكترونية الخاصة واالخبارية

 كما اصبحت وسائل االعالم التقميدية تعتمد إعتمادًا كبيرًا عمى 
الصحفيين المواطنين لنقل صورة ما يجرى خصوصًا في اوقات 

نيويورك )االزمات ، وأصبح مألوفا  أن نجد صحيفة مرموقة مثل 
تستند في اعدادىا لتقرير حول ما يجري في دولة ما عمى  (زتايم

تقارير ارسميا مواطنون عاديون او عمى ما يكتبو المدونون من 
. وصف لموقائع والمجريات

وما  (يوتيوب)كما اصبحت محطات التمفزة تعتمد عمى افالم 
 عمى ما يجري الناسيصوره الناس العاديون بيواتفيم النقالة الطالع 

. في مكان ما في العالم

ن أىم واشير  الصور والتقارير التي تداوليا أ ويمكن القول  
العالم في السنوات االخيرة لم يسجميا صحفيون او مصورون 
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محترفون، بل كانت من اعمال مواطنين عاديين وضعتيم االقدار في 
.  قمب العاصفة لدى وقوع االحداث والتطورات

ن التطورات التي حدثت عمى صعيد وسائل االعالم في السنوات إ
االخيرة جعمت ىذه الوسائل تشكل عصب الحياة والحديثة في كل 

فالدولة التي ال تحسن شرح سياساتيا لإلعالم تتعرض . المجاالت
لمتشويو وربما تتعرض لما ىو أكثر من ذلك ، والسياسي الذي 

يتجاىل وسائل االعالم في االنتخابات أو يعرض عنيا يجد نفسو 
ميمشًا يجرجر ّأذيال الخيبة والفشل ، ورجل األعمال الذي ال يشرح 
خططو وبرامجو ويدافع عمّا حقق وانجز ال يستطيع ان يدفع عن 
نفسو وأعمالو الفشل المحتوم ميما كان ناجحًا في مجال التجارة 

.  واألعمال

وأحسب أني لست مضطرًا 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 سمبًا أو إيجابًا بما تبثو 
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ويكفي أن تنشر وسيمة إعالمية خبرًا صغيرًا عن ... وسائل اإلعالم 
احتمال تخفيض قيمة العممة أو رفع سعر الخبز في بمد ما ليدخل ىذا 

البمد في دوامة من األفعال وردود األفعال التي قد تعرف بداياتيا 
كما أن ما يحدث في اقصى . ولكن أحدًا ال يستطيع التكين بنياياتيا 

.  أطراف الكون تتردد أصداؤه في كل أرجاء العالم خالل ثوانٍن 

وقد بالغ البعض في أىمية ىذه االصوات الجديدة التي تقدم 
إعالمًا بدياًل غير مقيد بأية قيود ومتحررًا حتى من القواعد المينية 

التي يراعييا الصحيفون المحترفون إلى الحد الذي جعميم يقولون أن 
 عمى اكثر 2015الصحافة المكتوبة كما نعرفيا ستنتيي في العام 

تقدير، وخصوصًا 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 
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وىذا تقدم غير مسبوق في إمكانيات وسائل اإلتصال، فالصحيفة 
تنشر أخبار اليوم السابق ونشرة األخبار المسائية عمى التمفزة تعرض 

كما ان اإلعالم الرقمي الجديد تفاعمي . ما حدث قبل عدة ساعات 
أي أن المتمقى لمرسالة  اإلعالمية لم يعد سمبيًا، بل ىو شريك فاعل 
يساىم برأيو في صياغة المادة اإلعالمية فيو يعمق عمى ما يقرأ 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 جيًدا أكبر في تممس ذلك في وسائل اإلعالم الرقمية 

الجديدة، فيذه الوسائل في حالة صعود وانتشار، وىي التي تشكل 
.  عقول الشباب وتؤثر عمى توجياتيم
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فإنيا  (تويتر)و (فيس بوك)أما مشكمة وسائل اإلعالم الجديدة مثل 
تعمل دون مرجعيات ىرمية واضحة، فال يوجد ىنا رئيس تحرير يتم 

االتفاق معو عمى خطة عمل فيمتزم بيا، فنحن نتعامل في حقيقة 
وال . (إذا جاز التعبير)األمر مع مئات الماليين من رؤساء التحرير 

شك أن الوصول إلى كل ىؤالء أمر دونو خرط 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 
وىذا يجعمنا مطالبين بالتعامل . الجديد يجعل التواصل صعًبا بال شك

مع ىذا العصر بأدواتو وأساليبو دون التخمي عن مخاطبة المسؤولين 
.  عن وسائل اإلعالم التقميدية كالتمفاز واإلذاعة والصحيفة

ومن األدوات المفيدة أيًضا ىنا تخصيص صفحات عمى مواقع 
.  التواصل اإلجتماعي لتقديم المصطمحات الجديدة لمناس وتعريفيم بيا
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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 

وكان ىؤالء المدققون، الذي وصل . األقسام إلى امتحانات قاسية
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 

.  مسؤواًل عنيا وتوقع عميو العقوبات
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لقد انقضى ىذا الزمن ومضى، وتالشت أقسام التدقيق المغوي من 
ويعوذ ذلك إلى طبيعة العمل اإلعالمي . وسائل اإلعالم أو كادت

الراىن الذي يقوم عمى إناطة جميع مراحل إعداد النص اإلعالمي 
فيو ينزل إلى . بشخص واحد (سواء أكان خبًرا أو تقريًرا أو تحقيًقا)

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، 

وقد القى ىذا التطور . فالصحافي يقوم بيذه العمميات جميعيا وحده
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 
فيذه الكميات ىي التي تدفع بمئات . يجب أن يبدأ من كميات اإلعالم

. الخريجيين لمعمل في وسائل اإلعالم في نياية كل فصل دراسي
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وتقتضي المصارحة القول أن عدًدا من ىؤالء الخريجيين يفتقرون إلى 
معرفة القواعد األساسية لمغة العربية، فبعضيم يمتحق بكميات اإلعالم 
فقط ألنيا تقبل أصحاب المعدالت الدراسية األدنى، وال يفعمون ذلك 

.  بالضرورة إنطالًقا من انجذابيم لعمل الصحافة

ذا ما نظرنا إلى واقع المناىج التي تدرس في كميات اإلعالم،  وا 
.  فسنرى أنيا ال تولي إال القميل من اإلىتمام بالمغة العربية

 الضروري أن نخرج بتوصية إلضافة مساقات المغة نوأرى أنو م
العربية األساسية إلى مناىج  كميات اإلعالم، فاإلعالمي الذي يتقن 
الميارات اإلعالمية سيكون غير قادر عمى نقل رسالتو لمناس إذا لم 
.  يكن يمتمك ناصية المغة، فالتمكين المغوي ىو تمكين إعالمي أيًضا

وال يخفى عمى أحد أن اإلعالميين يتمتعون بقدرة فائقة عمى 
التأثير عمى الناس، فيم ينظرون إلييم باعتبارىم قدوات ونماذج 

.  تحتذى
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وىناك قدر من اإلنبيار باإلعالميين الناجحين لدى قطاعات 
فإذا ما رأى الناس إعالمًيا ناجًحا يتحدث إلييم . واسعة من المواطنين

بمغة فصيحة ودونما أخطاء فإنيم يحاولون االقتداء بو، فيو بالنسبة 
وبمعنى أخر، فإن تأثير اإلعالمي ال يتوقف عند . ليم نجم مميم

.  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



14 
 

 العمل عمى جعل ىذه الثورة اإلتصالية اإن الحكمة تقتضي من
نعمة ال نقمة لنشر المغة العربية عمى أوسع نطاق ممكن وتسخير ىذه 

الوسائل الجديدة لصالح المغة العربية بداًل من تصوير األمر وكأن 
التطور التقني، الذي ال يممك أحد القدرة عمى وقفو أو إبطائو، قد 
أصبح عائًقا يحول دون انتشار المغة العربية بين الناس من خالل 

.  وسائل اإلعالم

وفي كثير من األحيان فإن الفصيحة المتداولة في وسائل اإلعالم 
وأنا ال أدعو إلى التياون ىنا، ولكني . تكون لغة عربية سميمة مبسطة

أطالب بعدم المغاالة والتشدد، إذ أن وسائل اإلعالم تخاطب عموم 
.  بمغة واضحة بسيطة– الناس وتحرص عمى إيصال الرسائل إلييم 

وينبغي التأكيد مرة أخرى أن الدعوة ىنا ال ترمي إلى التياون في 
التمسك الواجب بقواعد المغة العربية، ولكنيا تيدف إلى تبسيط األمور 

فقد أقام بعض المغويين الدنيا ولم يقعدوىا عمى وسيمة . عمى الناس
لوصف المكان الذي تربى فيو " مزرعة دواجن"إعالم استعممت كممتي 

وعارض آخرون استعمال ". مدجنة"الدواجن وقالوا أن الصحيح ىو 
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الشائعة حالًيا في وسائل اإلعالم وقالوا أن الصحيح " الشفافية"كممة 
.  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 

وىذا أمر بات . عن المغة الفصيحة ودفعيم إلعتماد الميجات المحكية
فالبرامج اإلذاعية والتمفازية . منتشًرا في جميع وسائل اإلعالم العربية

 (تانغو)و (وتس آب)و  (فيس بوك)تقدم بالميجة المحكية، وحوارات 
.  تدار جميعيا بالميجات المحكية أو بمغات أجذبرية

وأحسب أن التبسيط مطموب ومرغوب ويكسب المزيد من األنصار 
.  والمحبين لمغة العربية

خي الدكتور عودة أبو ألقد قامت لجنة الرصد المغوي التي قدم 
عودة عرًضا وافًيا لمجيودىا في ىذه الدراسة برصد واقع المغة العربية 

ني شك أن جيوًدا مماثمة روال يساو. في بعض وسائل اإلعالم األردنية
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تمت في دول عربية شقيقة حيث قامت لجان مشابية برصد واقع 
وأرى أنو من . المغة العربية وفي وسائل اإلعالم في تمك الدول

الضروري إجراء االتصاالت وعقد المقارنات بين النتائج التي بين 
أيدينا والنتائج التي توصمت إلييا فرق مماثمة في بعض الدول العربية 

.  الشقيقة

وقد نرى أن األخطاء نفسيا . إن ىذه المقارنة ستكون مفيدة لمجميع
 وىل يمكن لنا أن ؟فما داللة ذلك. تتكرر في جميع الدول العربية

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 تشكل وازًعا أخالقًيا إللتزام وسائل اإلعالم بالمغة العربية

 ميثاق شرف لىوقد يكون من المفيد دعوة وسائل اإلعالم لمتوقيع ع
.  لحسن التعامل مع المغة العربية
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ويمكن أيًضا التفكير بإطالق جائزة سنوية تمنح لموسيمة اإلعالمية 
التي تبدي 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

ومن الضروري أيًضا اإلفراج عن قانون المغة العربية الذي وضعو 
مجمع المغة العربية األردني مشكوًرا وما يزال حبيس األدراج منذ 

.  عشرين عاًما بانتظار اقراره من قبل الجيات المعنية

 وال أرى غضاضة في إشارة الباحث الكريم الدكتور أبو عودة إلى 
الجامعة العربية باعتبارىا المعنية حسب قولو في المقام األول بالتأكيد 

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

ومن الضرورة بمكان أن يولى موضوع التدريب عمى استعمال 
فتدريب الصحفيين . المغة العربية في وسائل اإلعالم اىتماًما خاًصا

عمى قواعد العمل اإلعالمي الجديدة متواصل عمى قدم وساق، ولكن 
ىذا التدريب كما يمارس حالًيا يفتقر إلى مساق المغة العربية في 

وتكمن أىمية التدريب في أنو يصل إلى العاممين . وسائل اإلعالم
فعاًل في المؤسسات اإلعالمية ويمكن قياس أثره عمييم وعمى العممية 

ولدينا في األردن حالًيا العشرات من مراكز . اإلعالمية بشكل مباشر
التدريب في 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 بالمغة العربية، متمنًيا أن تكمل 
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ىذه الجيود الخيرة بالنجاح في تحقيق أىدافيا السامية الرامية إلى 
.  االرتقاء بواقع المغة العربية في وسائل اإلعالم األردنية


