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المغة والتواصل  - 1

أنو سئؿ مرة عما سيصنع بشؤوف الببلد إف أوكمت " كونفوشيوس"يروى عف 
إذا لـ تكف : "رد  ائبلً " لماذا؟: "، ولما سئؿ"إصبلح المغة بدوف تردد: "إليو، فأجاب

المغة سميمة، فما سيقاؿ سيكوف مخالفًا لممقصود، وسيترتب عف ذلؾ أف ما يستحؽ 
ذا لـ ينجز ما يستحؽ اإلنجاز، فإف األخبلؽ والفنوف سيحؿ  اإلنجاز لف ينجز، وا 

ذا ما  ذا ما انحطت األخبلؽ والفنوف فستنحرؼ العدالة، وا  بيما االنحطاط، وا 
وعمى ىذا، يجب التخمي . انحرفت العدالة، فسوؼ يقؼ الناس ممطربيف معافاً 

 ()".عف االعتباط في القوؿ، وىذا أمر يتفوؽ في أىميتو عمى كؿ أمر

ذا كاف أمر المغة ىو الذي ذىب إليو  فيمسوؼ الصيف الذي " كونفوشيوس"وا 
تنظر إلى المغة عمى نحو " جوليا كريستيفا"ـ، فإف . ؽ479-551عاش ما بيف 

. المغة عندىا ممارسة يومية  بؿ كؿ شيء. ثاف يكشؼ جانبًا آخر مف أىميتيا
وىي موموع لعمـ، ومادة تتكوف فييا الذات ومعرفتيا، وىي إلى ذلؾ وظيفة 

والخطاب سياسيًا ونظريًا  (المحادثة)اجتماعية تتجمى في ممارسة التواصؿ العادي 
ذا ما أغفمنا في  (الفولكمور)وعمميًا وأدبيًا مف شعر ونثر، وكذلؾ في  الشفاىي، وا 

التواصؿ االعتيادي  وانيف المغة، فإف الكاتب أو الخطيب يدركيا ممنًا ويواجو 
 ().باستمرار مادتيا

                                                           

 : انظر االستشياد بمقولة كونفوشيوس في()
Rivers, W.: 1971,  the adversaries, Politics and the Press. Boston: beacon, P.1.  

بريؿ إ، 2، السنة 5 العدد ،بيت الحكمة، ترجمة محمد بولعيش، "الممارسة المغوية": جوليا كريستيفا ()
 .152-184، ص1987
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أنظمة شاممة " بارت"ومتابعة لوجيات النظر في أىمية المغة، ال يتصور 
لمعبل ات خارج نطاؽ المغة، وعمى الرغـ مف انتشار الصور في أيامنا ىذه فبل 
يمكف تصور نظاـ مصور لؤلشياء مستقؿ عف المغة بمدلوالتيا، وليذا فيو يراىا 

مؤسسة اجتماعية، ونظامًا مف القيـ، وارتباطًا جمعيًا ال يسع الفرد إال  بولو إذا ما 
.  ()رغب في االتصاؿ

إلى القوؿ بصعوبة تحديد وظائؼ المغة " إدوارد سابير"و د انتيى األمر بػ
بسبب ارتباطيا العميؽ بالسموؾ اإلنساني حتى ال يكاد يوجد جانب مف ىذا السموؾ 

" رحمة"إلى ومع الناس تحت " سابير وورؼ"ال تمعب فيو دورًا، وتذىب نظرية 
لغتيـ، إنيا دليميـ إلى الحقيقة االجتماعية، وال يمكف ألحد إدراؾ ىذه الحقيقة 

إننا في استماعنا ورؤيتنا . بدونيا، وما مف لغة تماثؿ أخرى في التعبير عنيا
وتجاربنا نصدر عف عادات لغوية لمجتمعنا ترسـ مسبقًا اختياراتنا لمتفسير، ال 

والنظاـ المغوي ال يشكؿ أداة لمتعبير . "تخبر المغة عف التجربة ولكنيا تحددىا
فحسب، بؿ إنو يشكؿ األفكار وىو مبرمج ودليؿ فعالية الفرد العقمية وتحميؿ 

 . ()"انطباعاتو

 د جبؿ عمى مشاركة بني أما بالنسبة لمفكر العربي القديـ فيرى أف اإلنساف 
جنسو واالجتماع بيـ السترفاد المعونة، ومف ثـ لـز أف تتوافر لديو آلة يتواصؿ بيا 

ولـ يجد سوى المغة التي . مع الشريؾ إلخباره واستخباره عف أغرامو ومقاصده
احتمت مف بيف القنوات كميا المكانة المثمى، لكونيا مف أشد أنماط االتصاؿ 

إف المغة تمد اإلنساف بما تعجز عنو الوسائؿ األخرى، نظرًا لقياميا عمى . اكتماالً 

                                                           

)1( Barthes, R.: 1967, Elements of Semiology. Trans. A. Laves and C. Smith. N. J: 

NILL, PP.10-14. 

 .122 السابؽ، صالمرجع (2)
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ووفقت مف عند الخالؽ بآالت تقطيع الحروؼ وتركيبيا معًا ليدؿ بيا عمى " الصوت
أخمؽ ما يصمح لذلؾ ألنو ينشعب إلى " والصوت ىو "ما في النفس مف أثر

فالصوت أخمؽ . ()"حروؼ، تتركب منيا تراكيب كثيرة مف غير مؤونة تمحؽ البدف
ما يصمح لتبميغ األغراض واستببلغيا ألنو يتماشى مع عدة أمور، منيا كونو فعبًل 

بآالت تقطيع الحروؼ وتركيبيا معًا "يستطيع اإلنساف القياـ بو، ألف الخالؽ أمده 
وألنو يمكف أف يؤلؼ ويبدع بو مف التراكيب " ليدؿ بيا عمى ما في النفس مف أثر

ما يطابؽ األغراض اإلنسانية غير المتناىية، ثـ إف الصوت بعد كؿ ذلؾ يستجيب 
لمبدأ الخفة الذي يقتميو ما جبؿ عميو اإلنساف مف النزوع والميؿ نحو السيولة 

فكاف مما ال يزدحـ فتكوف فيو مع خفتو فائدة وجود اإلعبلـ بو، مع فائدة "واليسر 
. ()"انمحائو إذ كاف مستغنيًا عف الداللة بعد زواؿ الحاجة عنو

 العربية ووسائل االتصال- 2

لقد انبرى العديد مف الميتميف بالمغة والثقافة عمى وجو العمـو لمتنبيو عمى   
تراجع المغة في المشيد اإلعبلمي العربي، َفَعمت أصوات العديد مف الكتاب 

والميتميف بالشأف المغوي واإلعبلمي في الوطف العربي، تدعو لحماية  وة المغة 
                                                           

 ،القاىرة- ، دار الكتاب العربي[تحقيؽ محمد الخميري]، (العبارة)الشفا  الحسيف، ، ابف سينا()
 .2ص ،1394

وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد أف جياز النطؽ الذي تخرج منو ىذه . 2 ص،نفسوالمصدر  ()
إف الرئتيف . األصوات، خمقو اهلل سبحانو ليقـو بوظائؼ أساسية أخرى، ال عبل ة ليا بعممية التصويت

رسالو لمقمب، والمساف خمؽ لحاسة الذوؽ، واألسناف خمقت لمممغ والقمـ  مثبًل خمقتا لتكرير اليواء وا 
ىيئت "أما فعؿ الكبلـ فعممية إمافية امطمعت بيا ىذه األعماء نفسيا إذ . لتسييؿ عممية اليمـ

والمساف اإلنساني مف المرونة . لمقياـ بعممية الكبلـ بمقدار ما شكمت لمقياـ بعممية التنفس وتناوؿ الغذاء
بمقدار يزيد بكثير عما تتطمبو عممية ابتبلع الطعاـ وسبب ىذا أف ىذه المرونة الزائدة، الزمة إلنتاج 

–27، ص1984، جامعة الكويت الكالم إنتاجو وتحميمو، عبدالرحمف أيوب، "مختمؼ األصوات المغوية
28. 
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 فيوسبلمة تعابيرىا ومتانة أساليبيا، نظرًا لخطورة ما يحظى بو اإلعبلـ مف تأثير 
 الممكة والرصيد المغوييف سواء تعمؽ األمر بمغات اليوية فيالنمو المغوي لمناشئة و

والتي تمثؿ نافذة عمى العالـ  (اإلنجميزية، الفرنسية، اإلسبانية)أو بمغات االنفتاح 
عبلميوف ومثقفوف بإنجاز بحوث . المعاصر وفي ىذا الصدد  اـ أكاديميوف وا 

. ومقاالت رامت مبلمسة سؤاؿ المغة في عبل تيا باإلعبلـ بمختمؼ أنواعو
 عربية اإلعالم بين القديم والحديث 2-1

يكاد يجمع كثير مف الدارسيف عمى أف ظيور لغة عربية معاصرة بالشكؿ 
فالصحافة ىي التي حققت . الذي نممسو اليوـ، إنما يرجع الفمؿ فيو إلى الصحافة

كؿ ما كاف يأمؿ فيو المجددوف مف رجاؿ المغة وكؿ ما نادى بو "لمغة العربية 
الغيوروف عمى ىذه المغة مف وجوب تبسيطيا بحيث يفيميا أكبر عدد مف القراء، 

ومف وجوب تزويدىا بالحيوية الكافية حتى ال يميؽ بيا أحد القراء، بؿ ومف 
وجوب تطويرىا حتى تتسع لمتعبير عف كؿ جديد أو مستحدث في األدب والعمـ 

بؿ إنيا خمقت حدثًا لغويًا ثالثًا، بعد الحدث القرآني وبعد النثر . ()"والفف جميعاً 
.  ()الفني

وىذا التطور في حقيقة األمر، إنما نتج عف تطور الصحافة نفسيا وتطور 
فقد غدت الصحافة حرفة مف الحرؼ كالطب واليندسة والتدريس وأصبح ليا . لغتيا

أي، فف التحرير وفف ) وانينيا، ووسائميا التقنية والبشرية، وفنونيا التي تختص بيا 
وحمت الصحافة اليومية محؿ الصحافة الدورية، وىذا  (اإلخراج وفف إدارة الصحؼ

تحرر "انعكس عمى المغة التي تستعمميا، إذ كانت الصحؼ المصرية،  ديمًا، 
األخبار بطريقة عجيبة حرصت فييا عمى إيراد الخبر مورد السجع والجناس 

                                                           

.183عبدالعزيز شرؼ، ص (1) 1  

.(1961)أديب مروة،  (2) 2  
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والطباؽ، ثـ بالتدريج أخذت الصحؼ تتخمص مف ىذا الشكؿ العتيؽ مف أشكاؿ 
التحرير، ثـ لـ يقؼ األمر عند ىذا الحد حتى وجدنا أف فف تحرير الخبر أصبح لو 

. ()"أصوؿ ولو  واعد ولو  والب خاصة وصيغ معينة
و د ال نبالغ إف  منا إف تطور الصحافة وتطور لغتيا إنما نتج بدوره عف 

فبعد أف كانت طبقة القراء محصورة تقريبًا . تطور أو تغير طرأ عمى القارئ العربي
. في طبقة الموظفيف، أصبح القراء في عصرنا ىذا طبقات متباينة، ينبغي إرماؤىا

رماء القارئ وكسبو زبونًا كاف لو أثره الممموس   الصحيفة، حيث أدخمت فيوا 
 أصبحت إذوممامينيا أعمييا تعديبلت كثيرة سواء فيما يخص عدد الصفحات 

ىناؾ صفحة لآلداب، وأخرى لمعموـ، وثالثة لمفنوف، ورابعة لممرأة، وخامسة 
 إذوكذلؾ فيما يخص لغتيا . لمشباب، باإلمافة إلى صفحات األخبار واإلشيار

أصبح عمى المحرر أف يجعؿ نصب عينيو مستوى المعرفة التي لمقارئ المفترض 
.  لمصحيفة

وىذا التأثير . إف ىناؾ عبل ة تفاعؿ وتأثر بيف الصحافة والمغة والقارئ
المتبادؿ بيف ىذه العناصر الثبلثة، عمى األ ؿ، أدى إلى تحوالت كبيرة، أفرزت 

.  ()وا عًا لغويًا لو ميزاتو الخاصة بو

                                                           

 .533-532عبدالمطيؼ حمزة، ص ()
يرى ىانز فير صاحب معجـ المغة العربية المعاصرة أف تأثير الصحافة في العربية المعاصرة كبير،  ()

ظير في العربية المعاصرة أسموب صحفي : "وفي ذلؾ يقوؿ. ويمتد إلى كؿ أ طار العالـ العربي
متميز متطور يستخدـ في كتابة التقارير الصحفية واألخبار ومنا شة الموموعات السياسية العامة 

ىذا األسموب ينـ عف تأثيرات أجنبية ولو شكؿ موحد في كؿ . والمحمية مف خبلؿ الراديو والصحؼ
لقد وصؿ ىذا األسموب إلى  طاعات كبيرة مف السكاف، وىو يحدد ليـ تقريبًا . أنحاء العالـ العربي

 .16ص ، عف محمد حسف عبدالعزيز،"المعيار األسموبي الوحيد
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إف ىذا الوا ع المغوي الذي أفرزتو لغة الصحافة الحديثة يمثؿ عند بعض 
الدارسيف فصاحة مف فصاحات المغة العربية التي ليا مميزاتيا الخاصة 

وبذلؾ تمثؿ . وخصائصيا المختمفة عف خصائص الفصاحات السابقة عمييا زمنياً 
الصحافة العربية، وثيقة في تاريخ المغة العربية وفصاحتيا، كما تمثؿ  طيعة نسبية 

و د أثار ىذا الوا ع المغوي عدة ردود فعؿ، وانقسـ . مع المراحؿ السابقة عمييا
الدارسوف إزاءه بيف  ابميف لو مؤيديف مف اعتمده وسار عمى نيجو، ورافميف لو 

األسموب السيؿ "فيذا أديب مروة يصرح بأف . داعيف إلى الحد مف ذيوعو وانتشاره
المشرؼ الذي وصمنا إليو اليـو في الكتابة بمغتنا العربية ال يعود الفمؿ فيو إلى 

معممي المغة في المدارس والكميات، وال يعود الفمؿ فيو إلى الكتاب واألدباء 
فالصحافة . ()"القدامى، بؿ الفمؿ األوؿ في ىذا األسموب يعود إلى صحافة اليوـ
أ رت المجامع . ىي التي أمدتنا بألفاظ وأساليب وتراكيب لـ يعيدىا العربي مف  بؿ

ويتعجب عبدالمطيؼ حمزة، مف جية أخرى، مف عدـ انتباه . المغوية الكثير منيا
الداعيف إلى اعتماد الميجات العامية محؿ العربية إلى أف الصحافة تقوـ ليـ بيذا 

: يقوؿ. الدور مف دوف أف تثير حوليا أي مجة تعو يا عف تحقيؽ مرامييا
والعجب كؿ العجب أف نرى بعض المجدديف في األدب يطالبوف ممحيف بيف "

شراكًا ألكبر  الحيف والحيف باصطناع الميجة العامية في الكتابة تيسيرًا عمى القراء وا 
وما درى ىؤالء المجددوف وىـ يتعبوف أنفسيـ في . عدد منيـ في التعميـ والثقافة

ىذا السبيؿ أف الصحافة الشعبية تقوـ ليـ بيذا العمؿ الجميؿ، وتتقدـ كؿ يـو خطوة 
جديدة نحو ىذه الغاية، ولكف مف غير أف تثير عمييا مجة مف جانب المحافظيف 
المتزمتيف الذيف يحموف المغة الفصيحة مف أف يتسرب إلييا بعض األلفاظ والجمؿ 

                                                           

.111، ص(1961)أديب مروة،  (1) 1  



 

9 
 

وعمى العمـو فإف ىؤالء المؤيديف يستندوف إلى . ()"التي ليست منيا في الحقيقة
فكرة مركزية مفادىا أف الصحافة ىي تعبير عف المجتمع وىي موجية إليو، 

.  ()وبالتالي فيي التي يجب اعتمادىا

أما الرافموف ليذا الوا ع المغوي فقد رأوا فيو انحرافًا وتشوييًا لمغة العربية 
ولعؿ أبرز ىؤالء ىو إبراىيـ اليازجي الذي . وبعدًا عف التراكيب العربية األصيمة

رغـ إ راره بدور الصحافة وريادتيا فإنو يرى أنيا شوىت وجو المغة ونشرت الوىـ 
.  ()والخطأ المغوي

 كاف صارمًا بخصوص احتراـ المغة إذومف الدارسيف مف و ؼ مو فًا معتداًل 
نحوًا وصرفًا ولكنو مع ذلؾ أجاز عددًا مف التراكيب واألساليب التي اعتادتيا 

.  ()الصحافة

                                                           

وما أحرى بأىؿ ببلدنا أف : "ويقوؿ إسكندر المعموؼ في نفس االتجاه. 287عبدالمطيؼ حمزة، ص ()  
ينشطوا عقوليـ طالبيف التحرر مف رؽ لغة صعبة المراس،  د استغر ت أو اتيـ و وى عقوليـ 

تولييـ نفسيا، بؿ أصبحت ثقبًل عمييـ يؤخرىـ عف الحركة في مممار  الثمينة، وىي مع ذلؾ ال
التمدف وحاجزًا يصدىـ عف النجاح، ولي أمؿ بأف أرى الجرائد العربية  د غيرت لغتيا، وباألخص 

وىذا أعده أعظـ خطوة نحو النجاح، وىو غاية أممي . جريدة اليبلؿ الغراء التي ىي في مقدمتيا
. 345، ص2، ج1968، عف محمد محمد حسيف، "وممموف رجائي

المعيف األوؿ الذي تنتقي منو المعجـ المغوي لمصحافة في "في ىذا الصدد يرى عبدالمطيؼ حمزة أف  ((
نما ىي ... كؿ أمة مف األمـ ىو الشعب  عمى أف المسألة ليست مسألة األلفاظ المستحدثة فقط، وا 

ومعنى ذلؾ أف الشعب يعمؿ ذو و في األلفاظ مف ... مسألة التراكيب التي يألفيا الشعب نفسو كذلؾ 
شؾ أنيا الطبقة المثقفة التي يقدر أفرادىا دائمًا عمى  ال [و]... جية وفي التراكيب مف جية ثانية 

شؾ فيو أيمًا أف عمى محرري الصحؼ في كؿ بمد مف ببلد العالـ  والذي ال. نحت األلفاظ الجديدة
.  286ص. ـ.ف". المتحمر يقع العبء األكبر في القياـ بيذه الميمة

  .انظر اليازجي (3)
  . وما بعدىا60انظر محمد دوببلي، ص. براىيـ المنذرإمف ممف ىؤالء الشيخ  (4)
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 ضوابط النسق المغوي ومقتضيات االنفتاح 2-2

لقد حاولت مجموعة مف األعماؿ ا تراح بعض الوسائؿ واآلليات لمحفاظ عمى 
سبلمة المغات، ومواءمة المغة العربية لممعطى اإلعبلمي الجديد، وجعؿ وسائؿ 
 .اإلعبلـ الحديثة تبدع وتبتدع لغتيا دوف إخبلؿ أو خرؽ لموابط المغة و واعدىا

صياغة بعض المبلحظات مف ىذا المنطمؽ سنحاوؿ رصد اإلشكاؿ بإعادة 
.  المنيجية التي يمكف أف تشكؿ إطارًا لتوميح معالـ ما نحف بصدد الحديث عنو

بما يمكف تسميتو سأركز أواًل عمى الجانب المتعمؽ بمساىمة لغة الصحافة 
لبلنزياح النحوي في لغة " النخبة العالمة"وسأفحص أساسًا نظرة  .التطور المغويب

الصحافة مف خبلؿ ثبلثة نماذج متباعدة زمنيًا ومتباينة بالنظر إلى الخمفية الفكرية 
. والثقافية ألصحابيا

إف لغة الصحافة نمط مف أنماط العربية الحديثة وىو زعـ يؤكده كثير مف 
الذي يقوؿ في مقدمة  ((Hanz Wehrالدارسيف نخص منيـ بالذكر ىانز فير 

ظير في : "()-معجـ العربية المكتوبة المعاصرة: الذي يحمؿ عنواف-معجمو 
العربية المعاصرة أسموب صحفي متميز متطور، يستخدم في كتابة التقارير 

الصحفية واألخبار ومناقشة الموضوعات السياسية العامة والمحمية من خالل 
ىذا األسموب ينم عن تأثيرات أجنبية ولو شكل موحد في كل . الراديو والصحف

لقد وصل ىذا األسموب إلى قطاعات كبيرة من السكان وىو . أنحاء العالم العربي
يستفاد مف ىذا االستشياد اإل رار " .يحدد ليم تقريباً المعيار األسموبي الوحيد

                                                           

) ) Dictionary of Modern Written Arabic ىانز فير ومعو إنكميزي-عربي  اموس ىو 
وانظر أيمًا في  .1961 نشره ألوؿ مرة، عاـ .ممتوف كواف. ج وترجمو إلى اإلنكميزية ونقحو باأللمانية

 .Modern Standart Arabic, Karin C. Ryding, Cambridge, 2005: الموموع نفسو

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2_%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2_%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2_%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC._%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC._%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC._%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1961
http://ar.wikipedia.org/wiki/1961
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بوجود مستوى لبلستعماؿ يسمى العربية الحديثة، وتعتبر لغة الصحافة تجّؿ مف 
يتعيف إذف أف تتجو الدراسات المسانية نحو تحديد الخصائص النحوية . تجمياتو

واألسموبية ليذا الكياف لتأسيس مرجعية معيارية حديثة نحتكـ إلييا في تقويـ الُمنتج 
. المغوي العربي المعاصر

 يبدو وامحًا لمِعياف أف المناظرات المغوية التي احتدمت حوؿ األغبلط 
:  المغوية في جميع العصور شكمت إطارًا لمصراع بيف مو فيف

عف تصور يختزؿ العربية في النحو البصري ويعتبرىا  مو ؼ يصدر: األوؿ
.  لغة خارج التاريخ

ينحو منحى ترؾ مسافة بيف المغة والنحو، ألف األولى ممكة طبيعية : الثاني
 (نظر عقمي)في حيف أف الثاني صناعة، مما يفيد، ممنيًا، أف النحو اجتياد 

يحتمؿ الصواب والخطأ وىو بيذا المعنى مشروع مفتوح كما أف المعطى المغوي 
.  الخاـ الئحة غير متناىية

لى الُموّلد بمظاىره  ُيحّدد ىذا االستقطاب نظرة كؿ فريؽ إلى مفيوـ النحوية وا 
. في لغة الصحافة (المفظية واألسموبية)المختمفة 

يكتب محمد مسعود، أحد عمماء العربية في أوائؿ القرف المامي، ردًا عمى 
تبرز أىمية . ()1932شيخ العروبة أحمد زكي باشا، ُنشر في صحيفة الببلغ سنة 

ىذا الرد في كونو يقدـ نموذجًا لؤلسموب الذي تطرح بو  مايا الشأف المغوي في 
.  الصحؼ السيارة في النصؼ األوؿ مف القرف المامي

                                                           

 .ت.دألدبية، أنور الجندي، مطبعة الرسالة، القاىرة، ا المعارؾ ()
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 في [والمقصود زكي باشا] نعى شيخ العروبة عمينا :يقوؿ محمد مسعود
النير األول من مقالو استعمالنا كممة آشاغيل طرآنية حيث كان المستساغ 
استعمال كممتي مشاغل طارئة ال ألن تينك الكممتين خاطئتان لغة فإنو بذاتو 
نما ألن ذوقو يمجيا عمى خالف كممة مشاغل الظريفة  يعترف بصوابيما وا 

الخفيفة التي تفيد معنى مواضع العمل والشغل وال تؤدي أبداً معنى ما يشغل بالك 
فشيخ العروبة يضحى الصواب عمى . من أمر وىو المراد باألشاغيل جمع أشغولة

مذبح الخطأ ألنو يَُحّكم ذوقو في التصويب والتخطئة ويجعل ُدبُر أذنو وتحت نعمو 
".  التحقيق المغوي الذي يرد حقيقة المعاني إلى نصابيا من األلفاظ

:  يستدعي ىذا المقتطف الطريف مالحظتين

أنو يمثؿ لغة وأسموبًا لعربية لـ يعد أحد مف صحفيينا ومثقفينا يكتب أوالىما 
لـ نعد نستعمؿ في عربية اليـو . بيا بالرغـ مف انتمائيا لحقبة زمنية ليست بعيدة

 إذ يندر أف نصادؼ عبارة نعى عمى فبلف الشيء بمعنى عاب بمعنى نعىفعؿ 
أمؼ إلى ىذا، أف المثقؼ اليـو ال يستعمؿ عبارات . يعيبو عميو وُيشير بو

إال إذا كاف مقصود القائؿ إبيار سامعيو  مسكوكة مثؿ يجعؿ دبر أذنو وتحت نعمو،
.  بثقافتو األدبية أو إشيار سعة اطبلعو بكبلـ العرب

 إف النزاع حوؿ مشاغؿ وآشاغيؿ الذي دار في ثبلثينيات القرف ثانييما
المامي ىو عينو النقاش العمومي الدائر اليـو حوؿ أخطاء لغة الصحافة وما ىي 

. الحديثةبأخطاء الصحافة بؿ إف أردنا الد ة  منا مشكبلت التحميؿ النحوي لمعربية 
صاحب أشاغيؿ يدافع بالقياس ويرى أف مشاغؿ ال وجو  ياسي ليا، فيي صيغة 

لكف مو ؼ أحمد زكي باشا والذي انتصر لو الشيوع . صرفية تدؿ عمى المكاف
. نغفؿ أىميتو في التحميؿأال واطراد االستعماؿ مبني عمى الحدس وىو ُبعد يجب 

فزكي باشا يصدر عف مو ؼ يرجح االستعماؿ في ىذه الحالة عمى القياس 
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خصوصًا في الجانب المعجمي لمغة حيث ال يكاد االطراد يستقيـ حتى يعبث بو 
االستعماؿ، ألف داللة الصيغ عرمة لمتحوالت غير المتو عة بحكـ دينامية المعجـ 

. وخروج الصيغ الصرفية عف نماذجيا األصمية في مقابؿ استقرار وثبات التركيب
فمو سايرنا القياس في باب المعجـ فإف ىذا سيفمي إلى ظيور مخمو ات لغوية 

ولقمنا إف القياس يمـز أف نقوؿ في  (بدؿ طبيعي)غريبة مف  بيؿ أشاغيؿ وطبعي 
مفرد أوامر آمرة والحاؿ أننا نعتبر أف أوامر جمع لمفظ أمر بمعنى توجيو الشخص 

 أمؼ إلى ىذا أف القياس، النواة الصمبة، في احتجاج محمد مسعود .لئلتياف بفعؿ
يعمد مشاغؿ، فخبلفًا لما ذىب إليو ىذا األخير، فإف لفظ مشاغؿ مقيس عمى 

 يمنع اعتبار مشاغؿ جمع مشغؿ عمى أساس احتماؿ صيغة يءمآرب، وأف ال ش
ونجد نظير . َمفَعؿ لمعنى المصدر كما في مأَرب التي تفيد األَرب بمعنى الحاجة

: ىذا في مشفى التي تفيد المكاف وتحمؿ عمى الحدث أي الشفاء كما في  ولنا
".   مشفى المريض باأليدز صعب في الظرؼ الراىف"

شبيو بيذا ما أثير في المغرب في السبعينيات بخصوص مسألة السوؽ 
القياس أف تكوف مفتوحة في نظر  والتي يأبى. المشتركة بكسر الراء وفتحيا

فالكؿ يوافؽ . األستاذيف الجميميف المرحوميف أحمد األخمر غزاؿ ومحمد الفاسي
    مشتِرؾ  ىو    اشترؾ األستاذ محمد الفاسي عمى أّف اسـ الفاعؿ لفعؿ

بكسر الراء وال يوجد مف يقوؿ غير ذلؾ، والقياس يؤيده في تخطئة 
والذيف تصدوا  .مف يفتح َواَو ُمْزَدِوج َوَزاَي ُمْمَتِزَجة ونوف ُمْمَتِنع

 المشتَرَكة في عبارة السوؽ  راء لمرد عمى األستاذ األخمر في كسر 
المسألة ليست في تخطئة مف . المشَتَركة ال يقولوف بخبلؼ ذلؾ

 بؿ في الجواب عف السؤاؿ  ومع اسـ المفعوؿ محؿ اسـ الفاعؿ
المعاصرة؟ بمعنى آخر،  التالي بأي نحو نحدد ماىية المغة العربية 

ال تكمف المشكمة في معطيات مف  بيؿ السوؽ الُمشتَركة، والسمات 



 

14 
 

المشتَركَة بؿ في أدوات تحميؿ المعطى المساني التي غالبًا ما تشكؿ 
ذلؾ أف القمية ليست . عائقًا يحوؿ دوف تأسيس نظرة جديدة لممعطى

في خاصية التعدية والمزـو وما يترتب عنيما في مستوى االشتقاؽ 
الصرفي السـ الفاعؿ واسـ المفعوؿ؛ بؿ ىي في معرفة الخصائص 

الداللية والتركيبية ليذا الصنؼ مف البنى التي تكثر في العربية 
. الحديثة

لقد أتاح تجديد النظر في معطيات المغة القوؿ إف النحو ليس  ياسًا بالمعنى 
التي - المتداوؿ، وأمحى باإلمكاف تصوره نسقًا يبيح خرؽ  يود االشتقاؽ الصرفي

لفائدة إرماء شروط أخرى  د - تشترط ربط اسـ المفعوؿ بالفعؿ المتعدي ال غير
تكوف داللية أو تركيبية ويعود أمر تحديدىا إلى دراسات لسانية تممؾ العدة النظرية 

ففي القرآف الكريـ نعثر عمى ما يعمد فرمية خرؽ .. الكافية الستجبلء األمر
اذىب فمف تبعؾ : "لقد ورد في الذكر الحكيـ  ولو تعالى.  واعد االشتقاؽ الصرفي

ففي اآلية اسـ مفعوؿ مربوط . (سورة اإلسراء)" منيـ فإف جينـ جزاؤىـ جزاء موفوراً 
ألف .  بمعنى وافراً اً   اؿ أىؿ المغة موفور،معجميًا بفعؿ الـز وىذا مخالؼ لمقياس

أمؼ إلى ىذا أف اسـ المفعوؿ . (وَفر الكؤُل بمعنى َكثر)األصؿ في َوَفر المزوـ 
و د ورد نظير ىذا " فاؽ المنتوج التو عات"يأتي بمعنى اسـ الفاعؿ كما في  ولنا 

إذا  رأت القرآف جعمنا بينؾ وبيف : "يقوؿ تعالى في محكـ كتابو. في القرآف الكريـ
 اؿ أىؿ المغة مستورًا بمعنى . (اإلسراء)" الذيف ال يؤمنوف حجابًا مستوراً 

يمًا عمى حد ما نجد عف النحاة أثناء حديثيـ عف ورود اسـ أوالعكس . ساتراً 
: الفاعؿ بمعنى اسـ المفعوؿ في بيت حساف بف ثابت عند ىجائو لمزبر اف بف بدر
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د فإنؾ أنت الطاعـ الكاسي عواؽ  دع المكاـر ال ترحؿ لبغيتيا 

 .أي المطعـ المكسو

محمد حسف عبدالعزيز مف الينات الحالة الثالثة نموذج يمثؿ لمو ؼ 
فيذا المؤلؼ رغـ . المغوية في لغة الصحافة في كتابو لغة الصحافة المعاصرة

شادتو بما لمغة الصحافة مف دور حاسـ في تطوير العربية   بولو بالتطور المغوي وا 
في سبيؿ تمكينيا مف مواكبة نبض الحياة، يظؿ ممتزمًا  واعد النحو المدرسي في 

 الكثير مف العبارات فالكاتب يِصـ. تصوره لما ىو نحوي في لغة الصحافة
مف ذلؾ مثبًل تخطئتو لعبارات . الواردة في المتف الصحافي بالمحف

مف  بيؿ رأيتو أكثر مف مرة وجاءني أكثر مف واحد بحجة عدـ 
بد أف يشارؾ  ألف المفمؿ عميو ال"مراعاتيا لموابط بنية التفميؿ 

المفمؿ في ذلؾ المعنى فقولنا بكر أشرؼ مف خالد يتممف إثبات 
ويقترح بعض المغوييف أف . الشرؼ لخالد مع زيادة بكر عميو فيو

و د ظير ىذا . رأيتو غير مرة وجاءني غير واحد: يقاؿ بداًل مف ذلؾ
أكثر مف مرة )مة لمتعبير اإلنجميزي جالتعبير في المغة العربية تر
more than once أكثر مف واحد more than one "() 
بد مف التذكير بأف المغات تتطور في  لمنا شة ىذا الحكـ ال

الزمف بفعؿ االتصاؿ بالمغات وبعوالـ جديدة تحتوي مبتكرات ال تغير 
معالـ الحياة اليومية فقط بؿ تغير التصورات الذىنية مما يستمـز 

استثمار الطا ات اإلبداعية لمغة الستيعاب الجديد مف خبلؿ ربطو 
ىذا مف جية . بكممات وجمؿ لغوية ولمتعبير عنو في ذات الو ت

ومف جية أخرى مف المفيد أف نومح بخصوص مسألة استعماؿ 

                                                           

 .59 صلغة الصحافة المعاصرة، ()
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صيغة أفعؿ لمتفميؿ أف المغة العربية تتفرد مف بيف أخواتيا السامية 
بإسناد داللة التفميؿ لصيغة أفعؿ، فيذه الصيغة مشتركة لفظًا بيف 

وتخبرنا الدراسات . الساميات مخصوصة بالتفميؿ في العربية
: السامية أف العربية طورت ىذه الصيغة لتصبح دالة عمى التعجب

 ().ما أْفَعمو فمبًل عف صيغة أفعؿ بو

مومع الشاىد في ىذا أف المغة العربية تممؾ  ابمية توسيع الداللة 
الصناعية لصيغيا دوف أف يترتب عف ذلؾ أي خمؿ يحوؿ دوف 

التأويؿ السميـ لمجمؿ المتممنة ليذه الصيغ فداللة التعجب طارئة 
إف ما حصؿ في بنية رأيتو أكثر مف مرة . تاريخيًا عمى صيغة أفعؿ

- أفَعؿ"عبارة عف مرب مف التوسيع الداللي أتاح لصيغة التفميؿ 
 وىو معنى (quantifieur)تأدية وظيفة السور أو المكمـ " مف

يوجد أيمًا في بنية التفميؿ مع فارؽ أف التفميؿ تكميـ لخاصية 
في سياؽ المفاممة أو المقارنة في حيف أننا في بنية أكثر مف مرة 

.  بإزاء تكميـ مجرد مف المفاممة
والخبلصة أف نسؽ العربية لو مف الغنى ما يكفي المتصاص بعض 
األساليب الوافدة وليس كميا، دوف أف يترتب عف ذلؾ أي خمؿ في 

" أي"ونظير ىذا حالة . البنية النحوية التي ىي باألساس بنية عاممية
التي أصبحت تسمؾ في العربية سموكًا غير مألوؼ في عربية النحاة 

 فأصبحت تدؿ عمى المعنى المستفاد في الفرنسية مف المفظيف 

aucunوrienو anyلقد تنبو األستاذ العقاد  . في المغة اإلنجميزية

                                                           

 انظر مزيدًا مف التفاصيؿ في ىوية الفصحى بحث في التصنيؼ والخصائص لرمزي منير بعمبكي، ()
 .2012، 1، العدد  تبينمجمة
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بفمؿ ما أوتي مف بصيرة نافذة وثقافة واسعة إلى أف االبتكار في 
أماؼ الصحفيوف إلى " :المغة شيء مرغوب فيو، فمنستمع إليو يقوؿ

المغة العربية تمؾ العبارة لتدؿ عمى المعنى الذي تدؿ عميو كممة 
any في المغة اإلنجميزية دوف أف يُخّموا بالمعنى األصمي لكممة 

 نا صًا في anyولو لـ يبتكروا ىذا التعبير لبقي مقابؿ كممة " أيّ "
العربية وليس مف واجبنا أف نترؾ لغتنا عاجزة عف الداللة عما تدؿ 

 ()."عميو المغات الحية األخرى
لو سحبنا ىذا الكبلـ عمى حالة أكثر مف لما رأينا في عبارة  رأت 

الرواية أكثر مف مرة، خطرًا عمى العربية كما يذىب إلى ذلؾ محمد 
ينطوي عمى "الذي يرى أف شيوع مثؿ ىذه التعابير  حسف عبدالعزيز

 ()". المغوي لمجممةخطر كبير يتيدد األسموب العربي في التركيب

يتبيف مما تقدـ أف لغة الصحافة ليست كيانًا منفصبًل عف المغة العربية 
المعاصرة أو الحديثة وأف مشاكميا، التي تبرز في جميع مستويات االستعماؿ 

اإلعبلمي، يجب أف تعالج ممف رؤية شمولية لمشكمة ىوية العربية المعاصرة في 
عبل تيا الحميمة بالميجات الفاعمة في الخمفية العميقة لممتكمـ، وفي تجاذباتيا 
العنيفة تارة واليادئة تارة أخرى مع المغات المييمنة حماريًا والمستحوذة عمى 

.  السوؽ العالمية لمتبادؿ المغوي
ات التي ستمقي األمواء الكاشفة بخصص الفقرات اآلتيات لبعض ىذه التجاذأوس

عمى بعض الجوانب األخرى مف المشكؿ، وذلؾ حتى نميز بيف ما يقتميو االنفتاح 
يناه فيما سبؽ، وما تتطمبو موابط النسؽ المغوي لمعربية مف أالمغوي عمى حد ما ر

                                                           

 .النص مأخوذ مف لغة الصحافة المعاصرة ()
 .60النص مأخوذ مف لغة الصحافة المعاصرة، ص ()



 

18 
 

حيث خصوصيتيا الناتجة عف تاريخيا وتجاربيا عمى مر العصور مثميا في ذلؾ مثؿ 
 . ال مناص مف المؤتمؼ والمختمؼ بينيا. با ي المغات

إف التطور المغوي أو تنمية المغة العربية والعمؿ عمى تيسيرىا لتصبح متداولة 
أو العمؿ . وسيمة يفيميا الجميع ال يعني أبدًا الخروج عمى النسؽ المغوي لمغة العربية

بؿ إف ذلؾ يوجب العمؿ عمى تمكينيا في .  بياعاميةمترجمة أو عمى استبداؿ لغة 
.  محيطيا وتطويرىا مف الداخؿ لجعميا منفتحة عمى كؿ جديد

 االزدواجية والثنائية وضوابط النسق 2-3

غير خاؼ أف المغات عمى وجو العموـ تعرؼ ومعيات ثنائية وازدواجية 
العربية تعرؼ .  المغة واستعماليا في وسائؿ اإلعبلـفيمختمفة، وتكوف ليما آثار 

ثنائية العربية الفصحى والدارجة والعربية الوسطى كما تعرؼ ازدواجية مع المغة 
.  فريقيا والمغة اإلنجميزية في الشرؽ العربيإالفرنسية في شماؿ 

فما يميز العربية الفصحى التي . إف ما يميز كؿ لغة عف غيرىا ىو خياليا
كتب بيا أبو حياف التوحيدي والزمخشري ىو خموىا مف الخياؿ األجنبي، والتزاميا 

والخياؿ األجنبي ىو الصور الببلغية . التركيب الجممي المنطقي لسنف العربية
فالصور الببلغية التي نجدىا في عربية الزمخشري وأبي . المنقولة مف لغات أخرى

حياف وابف المقفع والعماد األصفياني ولساف الديف بف الخطيب والمسعودي 
والطبري وغيرىـ محمية أصيمة منحوتة مف جيدىـ الخاص أو موروثة مف الكتابة 

فما الفرؽ بيف األلفاظ في عربية ىؤالء الكتاب وعربية أي إعبلمي . العربية السابقة
االختبلؼ يكمف في االنزياحات . معاصر يشتغؿ بالصحافة المرئية أو المسموعة

. الببلغية المتمثمة في الربط بيف األلفاظ مف الناحية الداللية
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لعربية الصحافة ترجع - كما يسمييا البعض-وىذه االنزياحات أو االنحرافات 
: إلى عامميف

 الخياؿ الكتابي اإلنشائي والمتعمقة أساسًا في األوؿ المغة األجنبية وتأثيرىا 
 .بمشاكؿ االزدواجية المغوية وما يترتب عف ذلؾ مف استثقاؿ داللي والتباس منطقي

والثاني العربية الدارجة وعبل تيا بالفصحى، وتدخؿ إشكاالتيا في إطار 
. الظواىر المغوية المتعمقة بالثنائية

 االزدواجية المغوية وعربية اإلعالم 2-3-1

  عيوب االنزياح البالغي أو االستثقال الداللي

:  مثاؿ ذلؾ العبارة الصحفية التالية المنقولة مف خبر صحفي
؟ "بدأ الزوج استصدار وعوده الكاذبة بقرب تسميم صاحبتو الورقة المزعومة"

إف الكاتب العربي القح ال يمكف أف يكتب مثؿ ىذه العبارة، ألف التزويج بيف 
أمؼ إلى ذلؾ أف العربية . البدء واالستصدار لـ يكف مف عادات العربية األولى

لكف العربية الصحفية . األنيقة الفصحى  د تصؼ الوعد بالمكذوب ال بالكاذب
 .المعاصرة تمجأ إلى االستعارة المكنية ىنا، فتجعؿ لموعد شخصية الواعد

عبلوة عمى ذلؾ فإننا ال نعمـ إال باالستنباط مصدر االستصدار، ثـ إف 
التسميـ فيو ممير مستتر كانت تتجنبو العربية الفصحى القديمة، فكانت تجوز أف 

  :تقوؿ
"  تسميمو صاحبتو" 
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نما يصح " المزعومة"بقيت كممة  التي ال يصح أف تكوف نعتًا لجسـ أو جثة، وا 
زعـ كممة "، وال يقاؿ "زعـ أمراً "أف تكوف نعتًا لمعنى كاألمر، فاألمر مزعوـ فيقاؿ 

 . ()"أو رجبلً 

تحت مغط الظروؼ "في عبارات مثؿ " تحت المغط"خذ مثبًل مركب 
، وفي عبارات يتأخر فييا الحاؿ عف عاممو وبعد أف يكوف انقطع عف "اال تصادية

ويرى فبلف "وذلؾ مثؿ ما ننقمو ىنا عف الصحؼ العربية، . صاحب الحاؿ والعامؿ
مشيرًا .... وأنو ال بد... وذلؾ لومع األمور بشكؿ تشريعي... أنو مف األفمؿ

".  مومحاً ...ألف... إنو يراىف"، ومثؿ ذلؾ "وأشار"، والصواب ىو "إلى

، وبعميا يجنبأوكميا عبارات سيمة في الترجمة ألف بعميا ترجمة لخياؿ 
لو سألت متكممًا عربيًا  ديمًا . اآلخر نقؿ لتركيب لغوي إلى العربية مف الفرنسية

 :لقاؿ
" ِبقير من سوء الحال"

أما الظروؼ اال تصادية والمغط فكمو مستورد مف الخياؿ األجنبي ومثمو 
التي ىي ترجمة حرفية لمكممة الفرنسية " الحقاً "كػػ. كثير في المغة الصحفية بأنواعيا

"ultérieurement" سابقاً "، ومنو أيمًا "مف بعد أو بعد"، وترؾ لمعادة العربية "
ومنو ما شاع حتى ". antérieurement"التي ىي ترجمة حرفية لمفظ األجنبي 

                                                           

وكؿ الحاالت السابقة .  د يقاؿ إف الكاتب جعؿ لمجثة أو الجسـ خصائص المعنى بطريؽ استعاري () 
يمكف ردىا إلى العامؿ الببلغي وتصحيحيا بو، وادعاء أف الكاتب الصحفي يكتب بعربية معاصرة 
وسطى ويتصرؼ في الخياؿ واالعتبارات الببلغية، أو يمكف أف يقاؿ أيمًا إف ىذه االنحرافات إنما 

 .ىي نوع مف التطور الذي يصيب المغة، ويوجييا نحو المستقبؿ
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عبر التصويت في "، و"الشفافية"مف ذلؾ أيمًا ". بشكؿ أو بآخر"نسي أصمو مثؿ 
 ".البرلماف

الشفافية بالمعنى االصطبلحي ليا اآلف في باب المالية العامة ىو اإلظيار 
أو العبلنية أو ما شابو، إذ كاف االستشفاؼ والشفوؼ خاصًا بالمعاني المادية في 

شؼ يشؼ فيو شاّؼ، أي ُيرى ما وراءه، ومنو المصدر . العربية الفصحى
ىؿ كاف القدماء يجيموف معنى الشفافية؟ ال، فالشفوؼ واالستشفاؼ مف . الشفوؼ

لغتيـ، والعربية المعاصرة الصحفية ال تستغرؽ كؿ المعاني المذكورة لفعؿ الشفوؼ 
لكف المبلحظ أف الشفافية ليست مف اجتياد العربي، ولكنيا . في العربية الفصحى
: مجرد ترجمة لسببيف

  األوؿ أف الشفافية في عربية الصحافة، منعزلة عف اشتقا اتيا أي أخواتيا
االشتقا ية الموجودة في العربية الفصحى، أي أنيا غير مولدة، والسبب أنيا 

، transparenceمترجمة وحدىا، والحاؿ أنيا في الفرنسية مثبًل اسميا 
 . transparencyولكنيا فييا متصمة بفعؿ مولد ىو 

  والثاني أف الشفافية بالمعنى االصطبلحي الذي وجيت إليو بالترجمة ليس ىو
معناىا في العربية ىو كؿ جسـ يظير ما وراءه فيو شاّؼ . معناىا في العربية

أما معناىا االصطبلحي فيو حالة . لما وراءه أو شفاؼ بصيغة المبالغة
ىذا المعنى الثاني . المؤسسة أو اإلدارة التي تكشؼ حساباتيا لممستطمعيف

 . االصطبلحي أ رب إليو لفظ الكشؼ واإلظيار واإلسفار

يظير أف المترجـ األوؿ الذي أدخؿ ىذه الكممة إلى المغة العربية الصحفية 
غاب عنو ىذا األمر، فمجأ إلى استعارة الشفوؼ لئلسفار واإلظيار واإلبانة 

نما صنع المترجـ األوؿ ىذه االستعارة ألنو كاف يريد . والكشؼ وألفاظ أخرى وا 
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 والمفظ األجنبي فيو سابؽ صيغي يدؿ عمى العبور ومعنى المفظ .ترجمة حرفية
. ، فكاف الشفوؼ يفيد ذلؾ وينقؿ خياؿ المغة األجنبية"الظيور مف خبلؿ"الحرفي 

نما ينبغي أف  والحاؿ أف الترجمة ال ينبغي أف تنقؿ خياؿ النصوص األصمية، وا 
. تنقؿ النصوص األصمية إلى خياؿ المغة المترجـ إلييا

 االلتباس الداللي المنطقي 

 ىناؾ حاالت تكوف الترجمة عف المغة األجنبية موردة عمى العربية عناصر 
 :مف ذلؾ  وليـ في الصحافة بأنواعيا في كؿ الدوؿ العربية. فا دة لممنطقية

"  التصريحات غير المسؤولة أو المواقف غير المسؤولة"

االلتباس المنطقي في العبارة أتى مف لفظ السؤاؿ الذي تحوؿ إلى معنى 
يشبو ىذا المثاؿ ! السفيو ىو غير الرشيد عبارة تنزاح إلى غير المسؤوؿ. الرشد

:  مثاؿ آخر ىو استعماؿ التفعيؿ عومًا عف التفعؿ في مثؿ
"  حرمان كل أعضاء الحزب الفالني من الترشيح"

ومف ذلؾ أيمًا ترجمة الفرنسية . والمقصود الترشح أو ترشيح نفسو
"contre "ومثيمتيا اإلنجميزية في مثؿ  وؿ الصحافة العربية  :

"  التظاىر ضد الحممة القمعية"

تقميدًا لمعبارة الفرنسية : "شتى"ومنو أيمًا تقديـ ". مدًا عمى"والصواب 
  :واإلنجميزية في مثؿ

  "في شتى مجاالت الحياة"

أو ما في " مدجنة"، عومًا عف "مزرعة دواجف"والمصيبة العظمى في  وليـ 
 . معناىا
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بجانب ىذا المثاؿ أمثمة أخرى تنتمي إلى باب االنحرافات المنطقية، 
وتستعمميا الصحافة المصرية المكتوبة والمرئية والمسموعة عف المرشح المحتمؿ 

 .()ىو ليس محتمبًل ولكنو محتمؿ ترشحو. لرئاسة الجميورية

وأشد إبانة لؤلمر مف كؿ ما تقدـ، كممة التنمية التي جعمت عومًا في العربية 
تنقؿ الخياؿ اال تصادي وتفقد " التنمية"فػ. développementالصحفية عف 

 وتكبر وتعظـ البمد يالعربية منطقيتيا الداللية، إذ ترى في كؿ إنتاج إمافة تنـ
المنمى، لكنيا في العربية شيء زائد ال حاجة إليو؛ ألف في العربية لفظ التطوير 

.  الذي ينقؿ خيااًل أدؽ وأفمؿ
 االستخفاف بالعربية 

ىناؾ سبب آخر متصؿ بالترجمة عف المغة األجنبية ىو االستخفاؼ بالمغة 
عومًا عف " رصيد"في عربية الصحافة نجد كممة . بخبلؼ الصحافة األجنبية

solde . ألف .  االستسياؿ المغوييدخؿ في بابىذا ". أرصدة"ونجد جمعو
الصحفي العربي ال يكمؼ نفسو عناء مراجعة أصوؿ المغة ومعجماتيا كما يفعؿ 
. الصحفي الفرنسي مع الفرنسية واإلنجميزي مع اإلنجميزية واإلسباني مع اإلسبانية

والستغنى عف اختراع كممة الرصيد أو عف اتباع مف " الحسب"لو فعؿ لوجد 
اخترعيا لنقؿ الخياؿ األجنبي وما فيو مف  ماء عمى اليوية الداللية والمنطقية 

أمؼ إلى ذلؾ أف فعيؿ في رصيد بمعنى مفعوؿ، فالرصيد . لمعربية الفصحى
وجمع ىذا الوزف . صفة وىو المرصود، وفعيؿ إف كاف صفة ال يجمع عمى أفعمة

                                                           

أف المرشح شبو بالترشح وأميؼ إليو شيء مف لوازمو وىو - إف شئنا أف نعمؿ ىذا االنحراؼ ببلغياً  ()
ويبدو أف ذلؾ . ىذا إذا شئنا تبرئة المغة الوسطى الصحفية مف االنحراؼ والغمط المغوي. االحتماؿ

واجب، فإف الممارسة المغوية تخمع تاريخيًا الختبلؼ الخياؿ واألسس الببلغية باختبلؼ الظروؼ 
 .واألحواؿ
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سماعي فوحيد تجمع عمى وحداف وبعير عمى بعراف و تيؿ عمى  تمى وجميؿ عمى 
.  جمؿ ككتب، لكف المؤكد أف فعيؿ المشتقة ال تجمع عمى أفعمة

 :ويمكف أف نميؼ أمثمة أخرى في ىذا السياؽ كػػػػ
،  "يتحسبون" -
،  "يمتفون عمى الشيء" -
،  "الحزمة" -
،  "الفروة" -
".  تفعيل القانون" -

وأما الثانية فاخترعيا مف . وغيرىما" يستعدوف، يحتاطوف"األولى المقصود بيا 
وغيرىما، وأما الثالثة فاخترعيا مف يجيؿ أف في العربية " يتجنبوف، يتفادوف"يجيؿ 

لفظ الزمرة وما شابييا في المعنى، وأما الرابعة فاستعمميا في معنى جمدة الرأس 
البشري وشعره والمقصود في العربية ىو الجمة، وأما الخامسة فميست إال ترجمة 

وىي ترجمة لخياؿ ومعنى ومنطؽ ال " mis en oeuvre"لقوليـ في الفرنسية 
حاجة إليو في العربية؛ ألف في ىذه المغة كثيرًا مف األلفاظ التي تدؿ عمى المعنى 
الفرنسي وال تدخؿ عمييا الغموض والبلمنطقية البارز حيف نفكر في معنى التفعيؿ 

بمعنى التحويؿ إلى فعؿ بالمعنى النحوي أو بمعنى صيغة التفعيؿ في مقابؿ 
. التفعؿ

مثاؿ آخر ىو االستمزاج الذي نقؿ مف معناه المنطقي الذي ىو طمب المزج، 
إلى االستطبلع واالطبلع واإلطبلؿ واالكتشاؼ والمعرفة، والغالب أنو ترجمة رديئة 

ال عبل ة بيف جذر المزج . prospecter لكممة أجنبية وىي الفعؿ الفرنسي
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واالطبلع، وال رابط يربط المفظ بالمعنى في تمؾ التسمية الشائعة في المغة 
 . اإلعبلمية

بالخياؿ الممتصؽ بو، والتحسب " contourner"وااللتفاؼ ترجمة لفعؿ 
، ولو مثيؿ في المغات األوروبية "rendre compte"ترجمة لمتركيب الفرنسي 

األخرى، والبا ي ترجمة بغير تعقؿ ألف فيو طردًا أللفاظ عربية تدؿ عمى تمؾ 
لمعبل ات الداللية الببلغية وال محرؼ  بخياؿ عربي أصيؿ، وغير مخرب يالمعاف

. بيف ألفاظ العربية

  الثنائية المغوية وعربية اإلعالم2-3-2

إف  ياـ الدوارج بجنب العربية الصحفية يجعميا في ومع ثنائي 
"diglossie ." ىذا الومع يفرض عمى المغات الوا عة في حدوده، ردود فعؿ

فمف جية تطرد المغة المكتوبة مف معجميا كؿ كممة شديدة االنتماء إلى . متنا مة
. المغة الشفوية أو المغة األخرى القريبة

ومف جية أخرى تخمع المغة المكتوبة إلى شروط الفيـ المشاعة بينيا وبيف 
الدارجة العربية ىي لغة  ريبة مف العربية الفصحى والعربية . المغة القريبة

بمعنى نيض تنتمي إلى " ناض، ينوض"يبلحظ مثبًل أف كممة . المعاصرة الصحفية
الدارجة المغربية العربية، ولذلؾ فإنيا تطرد مف العربية الصحفية والفصحى في 
المغرب، بالرغـ مف أنيا كممة عربية صميمة، ولكنيا  د ال تطرد مف العربية 

المعاصرة بقمـ كاتب مشر ي ألنيا عنده كممة  حة مف العربية، وألنيا ليست جزءًا 
 .مف دارجتو

 فإف المغة المكتوبة كالعربية الصحفية ال تستطيع أف تخرج أخرىمف جية 
عف العالـ المفاىيمي الداللي لمدارجة، وال تستطيع أف تجاوز المشاع بينيما عند 
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دليؿ ذلؾ أف المستعمؿ مف المعجـ العربي في العربية الصحفية . العجز عف الطرد
 في المائة في أحسف األحواؿ مف المعجـ العربي المنتمي إلى 10ال يكاد يجاوز 
والسبب في ذلؾ أف الكاتب بالعربية الصحفية يعنيو بالدرجة . العربية الفصحى

األولى فيـ القارئ، والقارئ غاطس إلى أذنيو في الدارجة العربية، فمذلؾ ترى 
الصحفي ال يختار إال الكممات التي ليا أعظـ شيوع، وىي األلفاظ العربية القائمة 
في الدارجة العربية، بؿ إنو يعّرب التراكيب الدارجية أحيانًا جيبًل بالصواب أو تقربًا 

:  مثاؿ ذلؾ  وؿ الصحفييف. مف الدارجة طمبًا لموموح
"  لوحده" -
"  يتضرج"عوضًا عن " يتمطخ" -

 :بحيث ينقمب المعنى انقبلبًا كميًا في مثؿ
" ومحاسبة كل من تمطخت يده بدماء شبابنا"

كاتب ىذه العبارة مف الصحفييف ال يعمـ أنو بعبارتو يذـ الشباب ويذـ دماءىـ 
التي ينقمونيا إلى العربية " أبو مازف"ومنو أيمًا . ألف ما يمطخ اليد ىو األوساخ

وكذلؾ في نقؿ التركيب الدارجى . بالصورة الثابتة التي ال تتغير بأحواؿ اإلعراب
: في مثؿ" كمية"

  "والغوص كمية في قضايا األمة"
:  ومنو أيمًا استعماؿ

"  أية دولة متقدمة" -
"  باقي المدن السورية" -
، والعكس،  "إذ"في مكان " حيث" -
 " عقب"األعقاب جمعًا لمظرف  -

 "ال"في مكان " ليس" -

" يجب"في مكان " يمزم" -
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وكؿ ذلؾ في األمثمة التالية المنقولة عف أر ى الصحؼ واإلذاعات والمحطات 
، والعقب ال يصح أف يكوف جمعًا لمظرؼ "في أعقاب الثورة المصرية: "المرئية

ال "و" يمـز رفميا"، و"عمى كؿ عمو وليس كؿ األعماء: "المثاؿ اآلخر". عقب"
" في شتى مجاالت الحياة"، و"حيث إف أحكاـ القماء.. جدوى مف ىذه الطعوف

 .وىمـ جرا

 ومف ذلؾ أيمًا إخماع العربية الفصحى ألصوؿ تركيب الدارجة العربية 
  :الشر ية في مثؿ

" مع ىكذا ظروف"
 لمكممات الدارجة الصرؼ التي ليا مقابؿ مشيور في اً نبلحظ أف ىناؾ طرد

الناس ووجو صالح ومتقبؿ في العربية، والتشبت بالكممات المشاعة بيف العربية 
 . الصحفية والعربية الدارجة

ويمكف أف نذكر أيمًا في ىذا السياؽ كممة جثماف وجمعيا الصحفي عمى 
ال وجود لمجثاميف في أي نص عربي  ديـ أو مف أوائؿ وأواسط القرف . جثاميف
كؿ ما في األمر أف مخترعي ىذا الجمع ال يعرفوف أف جثة الميت تدعى . العشريف

لقد اتجو ظنيـ تأثرًا بالدارجة إلى أف الجنازة . في العربية بالجنازة وجمعيا جنازات
ىي االحتفاؿ الذي يقاـ لتوديع اليالؾ، فبحثوا عف الجثماف والجثاميف، وغاب عنيـ 
أف الجنازة في العربية ىي جثة الميت نفسيا، أي ما يدعونو بالجثماف الذي ليس 

إال مصدرًا مف جثـ يجثـ، واإلشارة بو إلى غياب الحركة ال إلى الجثة الميتة نفسيا 
مثؿ ىذا يقاؿ عف الَفَعاؿ بفتح الفاء والعيف، الذي ىو الكـر . التي اسميا الجنازة

 . والجود

:   في ىذا السياؽبعض األمثمة الدالةؿسأعرض 
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وعميو فمعنى . مجانًا وىو مف المجوف أي ىو صيغة فعاؿ مف ماجف"األوؿ 
ىو أنني أعطيتو وأنا في حاؿ مجوف، ثـ نقميا الجاىؿ األوؿ " أعطيتو مجاناً "

:  والحقيقة أف الكممة المناسبة ىي". أعطيتو بغير مقابؿ منو"بالمفظ المناسب إلى 
أعطيتو دون مقابل  

، وألقاىا عمى المعنى وفرميا بوسائؿ "مجاف"فمما جيؿ ذلؾ اخترعت كممة 
. اإلعبلـ العربية

ال يصح أف ". جمسنا كبلنا أو أجمعيف" عومًا عف "جمسنا سوياً "وكذلؾ  وليـ 
، فذلؾ "جمسنا جموسًا سوياً "يعد ذلؾ التعبير مف باب نائب المفعوؿ المطمؽ أي بمعنى 

الحاصؿ أف السوي والسواء . ليس مقصودًا لمف يقصد أنو جالس واحدًا أو جماعة
.  بمعناه يميع وتصبح العربية مستعممة لمفظ ذي معنى في مكاف آخر

الدارجة العربية طيمة تاريخيا الطويؿ كانت تقتبس مف العربية المغة الغنية 
بالمعاني، شأنيا في ذلؾ شأف كؿ الميجات األخرى المقتبسة منيا مف األمازيغية 

كانت كؿ الميجات الدارجة . في الغرب العربي، إلى ليجات الشرؽ العربي
المرتبطة بالعربية تقتبس منيا وما زالت تقتبس، ولكنيا في معمعة التفاعؿ بيف 
المغات والميجات صار ليا دور كما  دمنا في ومع حدود العربية الصحفية 

.  المستعممة

إذف المغة العربية الصحفية في أيامنا ىذه فقيرة، وىي لذلؾ غير وامحة وال 
 :مثاؿ ذلؾ. منطقية، بؿ إنيا أحيانًا تصؿ إلى  مة التنا ض

" ما زالت القضية الفمسطينية تراوح مكانيا"
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يقصد الصحفي أنيا تبلـز مكانيا، ولكنو في المغة الغاممة يممى إلى فعؿ 
. ال صمة لو بالمبلزمة والثبوت المكاني، إلى فعؿ معناه يدؿ عمى نقيض المبلزمة

: يأمؼ إلى ذلؾ في البلمنطقية العبارة المشيورة التي ألقاىا سياسي مصر
"  قرر فالن تخميو عن منصب رئاسة الجميورية"

فيؿ  رر التخمي مطمقًا أـ ىؿ  رر نوعًا مف التخمي؟ لو  رر تخميو كما جاء 
في التصريح لما كاف مقررًا مطمؽ التخمي، والحاؿ أف السياسي المصرح بيذا 

 . يقصد التخمي المطمؽ ال تخميًا مقيداً 
  إغفال األوضاع المغوية

إما "إغفاؿ األوماع النحوية والصرفية أيمًا، ويكفي أف نشير إلى صيغة 
لى الخمط بيف ..". فإما تريف مف البشر أحدًا فقولي"كقولو تعالى " يفعمف فافعؿ إن وا 

ذا لى مثؿ استعماؿ وا  لى إمحاء ما يجـز فعميف فييا، وا   في التعابير الصحفية، وا 
يفعل ىذا "ليس في مكاف ال العاطفة كقوؿ الصحفييف مف الخميج إلى المحيط 

لى مثؿ  وؿ الصحفييف، "يفعؿ ىذا ال ىذا" عومًا عف "وليس ىذا : وا 

  "اعتقاالت عشوائية أو قصف عشوائي" 

بفتح "  صؼ َعشائي واعتقاؿ َعشائي"وىـ في ذلؾ ينسوف أف الصواب ىو 
العيف مف عشا يعشو َعشاء كغدا يغدو َغدوًا وَغداء، وينسوف أف عشواء مؤنث 

أعشى وىي مجاز في العمياء حقيقة في الذي ال يرى إال الظبلـ، ومنو عشا يعشو 
. إذا مشى في الظبلـ

وال ننسى ىينا الجموع التي تتجنب في العربية الصحفية ألنيا سماعية وكثيرة 
أي الصحفييف يعمـ جمع جميؿ أو . أو تعوض بجمع المذكر والمؤنث السالميف
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نو السكف أبديع؟ وراكب ومالؾ وساكف وممؾ؟ ليس فييـ مف يراجع المعاجـ ليعمـ 
وأييـ يستطيع أف . والركب والركوب والمموؾ وأف الممؾ جمعو أمبلؾ ال مموؾ

يقيس أسماء المرة والييئة وأف يستحمر أبنية المصادر وأحكاـ المقصور 
وصيغة التعجب ألـ تعوض في المغة الصحفية بصيغة التكثير . والممدود؟ القميؿ

: وعومًا عف أف يقوؿ الصحفي
"  ما أعمل ىذه الحكومة لمصالح العام"

".  كـ تعمؿ ىذه الحكومة لمصالح العاـ: "تراه يقوؿ

أجؿ نحف ال ننكر أف نحو العربية وصرفيا يحتاجاف إلى إصبلح، ألف كثرة 
ف حفظيا فبل يستطيع أف  األحواؿ السماعية تقؼ عائقًا في وجو الصحفي، حتى وا 

، فإنؾ ال "طعنة نجبلء أو  ولة نجبلء"في " نجبلء"انظر مثبًل إلى . يقيس عمييا
إف كانت " امرأة خرجاء: "فبل تقوؿ" كتباء أو خرجاء: "تستطيع أف تقيس عمييا
 ".فبلف ذو يد كتباء: "كثيرة الخروج، وال تقوؿ

إف إصبلح العربية يقمي بتحويؿ ىذه الصيغ إلى صيغ  ياسية حتى يسيؿ 
ال معنى ألف يشتؽ مف الحسف حسناء . عمى الصحفي حينئذ إغناء لغتو وصياغاتو

. وأف ال يشتؽ مف القبح  بحاء، والحاؿ أف  بحاء لـ تسمع وحسناء ال يقاس عمييا
ىذا . وال معنى ألف نسمع سكراف في العربية ونحـر  ياس محكاف وسمعاف عمييا

 بالدارجة والمغة يكمو ينفر الصحفي ويدفعو دفعًا إلى الو وع في التأثر المرور
.  األجنبية

وجماع القوؿ إف عامؿ المغة األجنبية وخياليا والدوارج وآثارىا، واالستخفاؼ 
المغوي عند الصحفييف، وكذا شيوع فكرة الو وؼ عند المستويات الفكرية لمقراء، 
فبل . تمثؿ شبكة مف العوائؽ التي تقؼ حاجزًا بيف العربية السميمة ووسائؿ االتصاؿ
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بد مف ىذا المنطمؽ مف إصبلح العقميات السائدة والُمسيِّرة لوسائؿ اإلعبلـ، وال بد 
مف تعميـ الصحفييف في وسائؿ اإلعبلـ برمتيا، عقيدة احتراـ العربية كما يحتـر 

 أو الفرنسي اإلنجميزية والفرنسية، بالعكوؼ الدائـ عمى مراجعة يالصحفي اإلنجميز
.  نحوىا ومعجميا ونطقيا

عوامل ضعف عربية اإلعالم - 3

:  إف أىـ العوامؿ التي تمعؼ المرا بة والتوجيو لمغة اإلعبلـ ترجع إلى
  الومع المغوي العاـ في المجتمع: 

أما العامؿ األوؿ فيجب أف نعترؼ بأف العربية لـ تحتؿ بعد مو ع المغة األـ 
فالعربية ال نجدىا في بدء حياتنا إال في المدرسة أو . بالرغـ مف أننا نتمنى ذلؾ

نتعمميا حروفًا وكممات وجمبًل كشيء لـ يولد معنا ويختمؼ عف الكممات . الكتاب
العربية نتعمميا سنوات دوف أف نتمكف . والعبارات التي نعيش بيا في البيت والحي

إنيا ميارة نتدرب عمييا وحيف نريد تطويعيا نقـو . مف توظيفيا في شؤوننا العادية
بعممية ترجمة؛ نفكر بالدارجة أو غيرىا ونحاوؿ أف نكوف أوفياء لما يدور في 
خمدنا؛ ىذه العممية  د تظؿ  ائمة باستمرار وال تمعؼ إال لدى مف تيسرت لو 

. أسباب اإلتقاف والدربة
ومف ثـ فإف المغة األـ، لغة الشارع، لغة التفاصيؿ اليومية البسيطة تمغط 

عمى العربية كتابة وكبلمًا، وأحيانا تتسرب الدارجة إلى العربية استجابة لمسياؽ أو 
طمعًا في الحفاظ عمى الدالالت الثقافية، وخصوصيات الموموعات ومقتميات 

إمافة إلى ىذا فإف الوعي السائد في المجتمع يصؿ أحيانًا إلى  .اإلبداع أيماً 
وىذه  مية كثيرًا ما تصبح مطية لمزاعـ . درجة الطعف في العربية ومنازعتيا

.  وصراعات إيديولوجية
 سياق تعمم العربية في المدرسة والمجتمع: 
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ما تعرفو العربية في المدرسة والجامعة شيء معروؼ، أ ؿ ما يقاؿ عنو إف 
سياسة تعميمية ممتبسة تميؽ عمى تعميـ العربية وتربكو فتحوؿ دوف بموغيا ما 

ويكفي أف نشير ىنا إلى السياسة المنيجية التي تعر ؿ . تستحؽ كمغة رسمية
تعريب مواد عممية كثيرة، بما في ذلؾ فروع مف عمـو االتصاؿ والصحافة 
والتقنيات، وتشجع المغات األجنبية؛ تعزيزًا لعدـ تعريب الحياة في اإلدارة 

وأماـ ىذا العامؿ، والذي سبقو كذلؾ يأتي الصحافي مف مكاف لـ . واال تصاد
يأتي مف مدرسة وجامعة . يتيسر لو فيو سبؿ اإلتقاف وال األفؽ الذي يسحبو إليو

بيداغوجية واستراتيجية متعثرتيف نا صتيف وغاممتيف فيما يخص شروط بتتسـ 
. تعمـ لغة الماد

 وضع المغات األخرى، في عالقتيا بالعربية داخل المجتمع: 

ال ننكر أف عبل ة العربية بالمغات األجنبية ستساىـ دوف شؾ في صنع 
. مستويات مف المحف عند الترجمة واال تراض، مما يصيب العربية أسموبيًا ومعجمياً 
إال أف العبل ة في الوا ع العربي اآلف أكثر تعقيدًا، فيي ليست عبل ة تجاور أو 

حيث تدفع الصحافة بتثا ؼ، بؿ عبل ة مزاحمة ومغط بسبب العامميف السابقيف، 
المعربة إلى القياـ برد فعؿ استجابة لسرعة الحياة والعمؿ، ومواكبة لموا ع المتغير 
ولمصحافة األخرى مما يدفع إلى ا تراؼ المزيد مف المحف واستعارة جوانب تقنية 
. وتعبيرية أبعد مف المحف نفسو، مثؿ ا تراض جمؿ وألفاظ بالمغة األجنبية نفسيا

 إمكانات العربية وصمتيا بمستجدات العصر: 

إف إمكانات العربية واسعة وليا  درة توليدية كبيرة، ومع ذلؾ فإف التيمة التي 
تمفؽ بيا تقنع المتكمـ بالعربية بأنيا لغة صعبة و اصرة عف مواكبة العصر؛ 

أف العربية التي تنعت " أظف"وىنا . وبالطبع فإف  صور لغة ما ىو  صور أىميا
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نو . أكثر تعقيدًا وصعوبة مف الفرنسية واأللمانية واليابانية بالصعوبة والتعقيد وا 
لممحؾ أف يدعي شخص ما أف جر الفاعؿ أو نصبو أو منع كممة مف الصرؼ، 
وصرؼ ما يمتنع عف الصرؼ سبب تخمؼ العربية و صورىا، أو سبب كاؼ داؿ 
عمى تقدميا مف وجية نظر معكوسة، فالذي يجعؿ العربية في ومعية توصؼ 

وعمينا أف نعرؼ أف إمكانات العربية التوليدية سبب  وة . فييا كذلؾ ىو مجتمعيا
ف المغات ال تقتحـ موا ع لغات أخرى إال لوجود نقص . كامنة ال نحسف توظيفيا وا 

فاؼ المتكمميف والمعنييف بيا في مختمؼ خفي المغات المقتحمة ووجود كسؿ واست
. جوانب الحياة المادية والعممية

 خصوصيات العمل الصحفي ومستمزماتو المغوية والتقنية :

إذا كاف العامؿ الرابع يتعمؽ بكسؿ واستخفاؼ البحث المغوي ومعؼ مقاومة 
المحف المغوي أساسًا، فإف العامؿ الخامس يتبدى لنا مف خبلؿ انعكاس آثار 

بمعنى أننا حيف ننظر إلى الصحافة، ال نراىا صحفًا مف ورؽ . العوامؿ السابقة
فكؿ صحيفة مؤسسة يجب أف تسأؿ عف أي . فقط ولكف أيمًا مؤسسة  ائمة الذات

عربية ستوظفيا؟ إذ مف المفروض أف تكوف ىي بدورىا جوابًا عف سؤاؿ ممني، 
أي صحافة ىي؟ وفي موء السؤاليف معًا  د نفيـ عمؿ المحف السائد في ىذه 

وما أظف أف مبررات صحافة الريامة أو صحافة اال تصاد أو . الصحيفة أو تمؾ
أو صحافة التقنيات وصحافة التشيير والسخرية ليا مبررات " المومة"صحافة 

. واحدة ودوافع متطابقة ومتطمبات متشابية تقنيًا ولغوياً 

ىذا ال يعني أننا نبرر التشويو ونسوغو ألف أي تبرير خاطئ سيكوف تزكية 
تقاف مينة . لمكسؿ والقصور ومعموـ أف مف شروط القياـ بمينة ما ىو إتقانيا، وا 

مكانات مادية ونشر لغة تتصؼ بالمعؼ والركاكة . ينيض عمى  واعد و وانيف وا 
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كما أف نشر عربية مشوىة حرب . أمر مخالؼ لشروط المينة، كمينة الصحافة
.  عمى العربية ال تقؿ خطورة عف ترويج السمـو والجراثيـ

:  ساسييفأوىنا ال بد مف التنبيو إلى أمريف 
فأكثر مؤسسات اإلعبلـ .  معؼ الر ابة اإلعبلمية فيما يخص المغةأوليما

بالعربية ال توظؼ خبيرًا لغويًا وكأف ميارة الكاتب الصحفي أو المسؤوؿ اإلعبلمي 
صحيح أف الحرية ىي مجاؿ الصحافة، لكف الر ابة . ىي مرجعية المغة نفسيا

المغوية أمر مطموب لمماف الحرية نفسيا؛ ال ألنيا ر ابة بمعنى سياسي و معي، 
بؿ ىي ر ابة توجيو ودعـ وتصحيح، حتى ال تكوف الحرية عبثًا وتسيبًا وتخريبًا 

.  لمغة الوطنية والقومية
تعثر التواصؿ بيف مؤسسات البحث المغوي والمؤسسات الصحفية؛ ثانييما 

وىو تعثر نتج عنو الجيؿ بكثير مف االجتيادات التي  امت بيا المجامع 
والمؤسسات األكاديمية مثؿ المجمع المصري والسوري، ومعيد الدراسات واألبحاث 
لمتعريب بالمممكة المغربية، وىو كسؿ مشترؾ حدث لعدـ وجود موابط االتصاؿ 

. ماديًا و انونياً 

وبعد ىذا كمو يبقى مف البلـز تأكيد أف حؿ المشاكؿ المطروحة عمى عربية 
 الصحافة ال يمر بصورة مرمية بدوف الحسـ في العوامؿ المذكورة أعبله، أي ال
بد مف وجود  رار سياسي وامح في التعميـ واإلعبلـ والثقافة بدءًا مف المو ؼ 

 .بخصوص المغة العربية بوصفيا لغة وظيفية ولغة تداوؿ
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