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 الحمد هلل رب العالمين، حمداً طيباً مباركاً فيه، وبعد 

إّن اللغة هي المرآة التي تعكس الفكر، أو الوسيلة التي يتم بها التعبير عن األفكار           

دلها، فالعالم اللغوي )هنري سويت( يرى أّن التعبير عن الفكر عن طريق األصوات اللغوية، وتبا

أنها أصوات يعبر كل قوم بها عن  -في خصائصه  -هـ( قد رأى 392-وكان ابن جني )

 حاجاتهم.

ويعرفها العالم اللغوي )سابير(: بأنها وسيلة لتوصيل األفكار واالنفعاالت والرغبات           

 طريق نظام من الرموز التي يستخدمها الفرد باختياره. عن

إّن اللغة تعد سمة من سمات اإلنسان االجتماعي التي بها يتميز دون غيره من الكائنات          

 األخرى، وهي وسيلته إلى كل ما أنجز من تراث وأبدعه ويبدعه من حضارة.

وم مع التقدم البشري في الحضارة المعاصرة، وتتعاظم وظيفة اللغة وأهميتها يوماً بعد ي          

دور جوهري كان لها في السابق،  حضارة االتصال والمواصلة، حتى أضحى دورها يفوق كل  

فالكلمة اليوم أكثر سيولة وأبعد مساراً عن طريق وسائل االتصال اإللكترونية عبر الفضاء، 

 وعبر األقمار االصطناعية.

ر، وطريقة نظر، وأسلوب تصور، إنها رؤية متكاملة، تمدهاخبرة إّن اللغة منهج فك          

فكر بها، فهي في كيانها نفسي متميز. فالمتكلم بلغة )ما( يحضارية متفردة، ويرفدها تكوين 

 تحمل تجارب أهلها وحكمتهم وخبرتهم وفلسفتهم وبصيرتهم.

لدول تنشيء القوانين، وتسن فاللغةعملة أبدية أزلية متداولة بين الناس، وإذا كانت ا          

ن اللغة من التدنيس والتدليس، من التزوير، فمن باب أولى أن تصوالتشريعات لحماية العملة 

 حتى ال يتعرض العلم والفكر الذي تحمله إلى اإلفالس.

عتيدة، فهي لغة حضارة ولغة حيّة، وهي لغة القرآن  بين اللغات لغة  واللغة العربية من           

م ووعاء العقيدة اإلسالمية، يتجسد فيها البيان العذب المشرق الجميل، والمعنى الرائع الكري

البديع، وتبرز فيها البالغة والفصاحة، وقد سماها القرآن الكريم )اللسان العربي المبين(، فهي 

افة أداة الفكر العلمي في مرحلة ازدهاره، فكانت لغة العلماء في العالم على مدى قرون ولغة الثق

 الخصبة المتنوعة والفن اإلنساني المبدع.

لثقافات لقد صمدت اللغة العربية خالل القرون الطويلة بفضل انفتاحها المستمر على ا          

ضارية وفكرية لم تقطعها اللغات األخرى في طول عمرها، والحضارات، وقطعت مراحل ح

طاءة زاخرة  بالكنوز الثمينة، واالهتمام وبذا ينبغي الحفاظ عليها واالهتمام بها، فهي لغة  مع

باللغة العربية والحرص عليها واجب  ديني وواجب  وطني؛ ألنها الوعاء الذي يحوي ثقافة األمة 

 وفكرها وحضارتها وتراثها.

قد حبانا بهذه اللغة الجميلة سهلة النطق والفهم، القادرة على التعبير والتمثيل،  -عّز وجل-إّن هللا 

إنّا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم  ﴿وحفظها من كل سوء ونعمة، فقال:  –جل وعال  -هللا  وقد كرمها

 2يوسف:  ﴾تعقلون
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 -كل ذلك يتطلب منا أن نحذو حذو السلف الصالح في الحفاظ على لغتنا، ولكن الواقع           

خرى )األجنبية( يثبت عكس ذلك، فما نراه أّن أبناء العربية يسعون لتعلم اللغات األ -لألسف 

 بشغف كبير في حين أن أحدهم ال يكاد يملك القدرة على النطق الصحيح بمفردات لغته العربية.

بي هذه إّن الحفاظ على اللغة العربية ينبثق من اإليمان العميق بأنها لغة القرآن ولغة ن          

 ً خاطب بها، قال أبو منصور على كل مسلم أن يتعلمها ويجتهد في الت األمة، ومن ثّم كان لزاما

 -أحّب رسوله محمداً  -تعالى-الثعالبي في مقدمة كتابه )فقه اللغة وسر العربية(: من أحّب هللا 

ومن أحّب الرسول العربي، أحّب العرب ومن أحّب العرب أحب العربية  -صلى هللا عليه وسلم 

ربية ُعني بها وثابر عليها التي نزل بها أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم، ومن أحّب الع

صلى هللا  -وصرف همته إليها، ومن هداه هللا لإلسالم وشرح صدره لإليمان اعتقد أّن محمداً 

اللغات، األمم والعربية هي خيرُ  الملل، والعرب خيرُ  الرسل، واإلسالم خيرُ  خيرُ  –عليه وسلم 

 واأللسنة واإلقبال على تفهمها من الديانة.

ائل اإلعالم في عصرنا الراهن تعد من أهم مظاهر الحضارة اإلنسانية، وهي وإّن وس          

 التي تصنع الرأي العام وتشكله في جميع أنحاء العالم، حتى استحقت لقب )السلطة الرابعة(.

 يقول أحمد شوقي في ذلك:

 وآيةُ هذا الزمان الصحف      لكل زمان مضى آية                     

 وكهُف الحقوِق وحرُب الجنف              لساُن البالِد ونبُض العبادِ                    

 إذا العلم مز  فيها الُسدُف     تسيُر مسير الضحى في البالد                   

 

فالصحفى والمذيع يصب خبره أو فكرته في قالب اللغة، فاإلعالم هو الذي يصنع اللغة           

ساليب، واأللفاظ والتراكيب والمعاني المستحدثة، وهذا يستدعي التوقف ويحدد األذواق ويجدد األ

 عند هذه اللغة اإلعالمية، ومراجعتها باستمرارنقداً وتمحيصاً.

بالغاً في عقول المتلقين  إّن وسائل اإلعالم سالح خطير ذو حدين، حيث إنها تؤثر تأثيراً          

ر على لغات الناس وطريقة استعمالهم للغة، فاإلعالم يساهم مساهمة فعالة في التأثي ولغتهم، وهو

ة تؤثر حتماً في سالمة اللغة ر فقط، إنما يخترع لغةً غير طبيعيليس وسيلة ترفيه أو نقل لألخبا

 التي نتعلمها في المدارس.

اللغة اإلعالمية تتعرض يومياً لموجات من التشويه والتحريف تخترق حرمة اللغة، و          

نجراف نحو العامية، يوع األخطاء اللغوية، وسهولة االمتابعون لوسائل اإلعالم شفيرصد ال

ومزجها بالفصحى، وشيوع استعمال األلفاظ األجنبية والمعاني األجنبية عن طريق الترجمة 

 الحرفية.

اللغة العربية تعيش مأزقًا أوضح ما يكون في وسائل اإلعالم على اعتبار أنها تمثل إن          
اجهة التي تعكس مختلف التفاعالت الثقافية والقيمية في أي مجتمع؛ وألنها كذلك فإنها تؤدي الو 

أخطر األدوار في االرتقاء باللغة العربية أو الحط من شأنها، ذلك أن التأثير الهائل الذي أخذت 
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لة  سة والمشكِّ لإلدراك تلك الوسائل تمارسه في حياة الناس أصبح يضعها في مقدمة العوامل المؤس ِّ
 العام.

ومشكلة اللغة العربية في وسائل اإلعالم لها ثالثة مظاهر؛ هي: شيوع األخطاء النحوية في      

العربية الفصحى المستخدمة، والتي هي ركيكة في األساس، وشيوع الكتابة بالعامية في المقاالت 

المفردات األعجمية في ثنايا  واإلعالنات، وفي تقديم البرامج التلفزيونية واإلذاعية، وكثرة استخدام

الخطاب الموجه إلى الملتقى العربي، وفي بعض األحيان تنشر الصحف العربية إعالنات كاملة 

باللغات األجنبية، بل إن هناك مجالت عربية وبرامج إذاعية وتلفزيونية تحمل أسماء وعناوين 

 أعجمية مكتوبة باألحرف العربية. 

يَّة عليه بما رحبت، فصارت ال تحلو على لسانه إال الكلمات إنه إعالم ضاقت العرب        

ن نطقها وال يفهم معناها وال تاريخها. نحو:  نعم و نحن «.. Arab Idol»األجنبيَّة، التي ال ُيحس 

، عصر االستالب، والسقوط على كل المستويات. إنه ُبنيان قوم «Arab Idol»في عصر الـ

م، ومنظومة من الق َيم انها رت، وشبكة من المبادئ ديست. فال ينفصل شيء من شيء، وال تهدَّ

؟ وكيف نفهمه: معبود العرب، صنم العرب، وثن العرب، «األدول»صغير من كبير، ما هذا 

محبوب العرب، َوْهم العرب...؟! إنه ذلك كلِّه وأكثر. إنه بالفعل شبح العرب في هذا األوان 

 «. األذلِّ »

اللغة ودورها كعامل من عوامل تكوين الشعور  ومن األمور ذات العالقة بموضوع
القومي، هو اإلعالم بشكل عام واإلعالم اإللكتروني وتحديًدا اإلنترنت بشكل خاص. فاإلشكالية 
التي تدور حول عالقة اللغة العربية بوسائل اإلعالم هي إشكالية يكتنفها الكثير من الجدل كما 

رى بالعالم، ليس من حيث عدم وجود ترابط، ولكن هو الحال بين وسائل اإلعالم واللغات األخ
 من حيث التأثر والتأثير لكل منهما بالطرف اآلخر. 
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إن اإلعالم بإمكانه أن يكون عاماًل إيجابًيا، كما بإمكانه أن يكون عاماًل سلبًيا في 
موضوع نشر اللغة العربية و"محتوى اللغة العربية" وتعميم استخدامه. وقد استطاعت وسائل 

إلعالم أن تستخدم اللغة العربية وتعمم استخدامها كلغة مبسطة يفهمها الجميع بما في ذلك ا
إلى حد بعيد الجمهور الواسع من الشعوب العربية، ومن حسن الحظ فإن هذه اللغة أصبحت 
شائعة متداولة في كل أنحاء الوطن العربي من المحيط للخليج. وقد كان لهذه اللغة أثرها 

ندما  الثقافي العربي وتعميم الثقافة وتيسير سبل الفهم العام في البلدان العربية. الفعال في اال
ناهيك عما أمدت به وسائل اإلعالم ، وخصوصا، اللغة العربية الكثير من األلفاظ والعبارات 

 والتراكيب الجديدة المولدة ، وكثير منها مترجم عن اللسان األجنبي.

عالم اإللكتروني وشبكة اإلنترنت دوًرا مهًما، إذ ساعدت على أما سلبًيا، فقد لعب اإل      
دخول عدد من المصطلحات والكلمات األجنبية ال يستهان بها في التداول، كما أنها ساعدت 

ستهانة في قواعد اللغة. وهي في بعض األحيان ساعدت على على نشر األخطاء في النحو واال
نشر أخطاء وانحرافات لغوية في مجاالت أخرى كالتراكيب وطريقة التعبير. ويرصد المتابعون 
شيوع األخطاء اللغوية، وسهولة مز  العامية بالفصحى، وشيوع االستعمال لأللفاظ األجنبية 

رفية، من غير ضرورة ملحة. ولعل أبرز مظاهر ذلك والمعاني األجنبية عن طريق الترجمة الح
ترجمة المصطلحات وطريقة التعبير الموجودة في لغات أجنبية حية كاالنجليزية والفرنسية 
ونشرها في االستخدام. أضف إلى ذلك أن لإلعالم ولشبكة اإلنترنت تأثيرا سلبيا على اللغة 

رض للعولمة، والصراع الحاصل حاليا العربية، في ظل زحف طوفان المعلومات والخطر المفت
بين اللغات العالمية من أجل البقاء، والتصادم بين اللغات القوية واللغات الضعيفة المهددة 

 باالندثار، حسب رأي نظرية القوي يأكل الضعيف أو ال بقاء سوى للقوي من اللغات. 

خرى مفيدة. والتليفزيون يصرف األطفال والناشئة عن القراءة، وعن أوجه نشاط أ
واإلعالنات ـ وخصوصا التلفازي منها ـ كانت انتصارا للعاميات ، وترويجا للغات األجنبية، 

فسادا للذوق الفني والحس اللغوي .  ونشرا للنطق المعيب لكلمات العربية ، وا 

وفي اإلعالنات الصحفية أصبحت األخطاء اللغوية والنحوية هي األصل ، أما سالمة 
ناء . زيادة على أن كثيرا منها يكون موشًحا بالقوالب والكلمات األجنبية اللغة فهي االستث

 بحروف التينية ، أو حروف عربية.
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و نظلم اإلعالم ونتجنى على الحقيقة إذا ركزنا على تراجع اللغة العربية الفصحى في 
ثقافة نطاقه وحده. وال يخفى على أحد ما قررت الهيئة االستشارية للخطة الدولية لتنمية ال

العربية )أرابيا( التابعة لليونسكو، في اجتماعها األخير بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية 
كأحد العناصر األساسية في برنامج عملها لكل  للغة العربية باريس، اعتماد اليوم العالمي

  سنة.

لتعليم وأقل كلفة لقد أثبتت الدراسات والبحوث العلمية أن لإلعالم اإللكتروني دوًرا يفوق ا     
في نشر الثقافة وتقويتها، األمر الذي قد زاد من خطورة هذه الوسيلة الحديثة التي وسع آفاقها إلى 
  حد بعيد التطور الهائل في التقنيات الجديدة وعلى رأسها اإلنترنت وشبكات التواصل الجماهيرية.

وى وتزدهر وتنتشر بقدر ما تتقوِّى ولما كانت قوة اللغة تستمد من قوة أهلها؛ ألن اللغة تق     

األمة التي تنتسب إليها وتترقى في مدر  التقدم الثقافي واألدبي والعلمي واالزدهار االجتماعي 

والسياسي والحضاري، فإن الوضع الذي تعيشه األمة العربية اإلسالمية في هذه المرحلة من 

الك شروط القوة، ما يترتب عليه ضعف التاريخ، ال يوفر للغة العربية حظوظًا أكبر للبروز وامت

هات اإلعالم، والخرو  من دائرة سيطرة  اللغة وعدم قدرتها على فرض الوجود والتحكم في توجِّ

نفوذه، والفكاك من هيمنة وسائله بحيث تصير اللغة تابعة لإلعالم متجاوزًة بذلك الفواصل بين 

في المواد اإلعالمية التي تنشر أو  وما أسهل أن تعالج األخطاء النحوية اإلصالح واإلفساد.

تبث، و ما أسهل أن تتخذ الصحف موقفا حازًما من نشر اإلعالنات بالعامية أو بالمفردات 

لزامها العاملين فيها بأن  األعجمية، في الوقت ذاته فإن تمسك وسائل اإلعالم باحترام الفصحى، وا 

الضرورة القصوى، مثل هذا اإلجراء يكون استخدامهم للعامية على سبيل االستثناء وفي حالة 

 يظل في حدود االستطاعة إذا توافرت اإلرادة لذلك.

إن وسائل اإلعالم الحديثة، يحسب لها الفضل الكبير، في إحياء اللغة الفصحى أو 
الفصيحة على األقل، وتداولها بين عامة الناس، بعدما كانت مهددة بدعوات بغيضة، تريد 
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جل ترسيخ الهوة بين أقطار األمة. فتمكنت وسائل اإلعالم من التقريب الكتابة بالعاميات، من أ
 بين الشعوب العربية، وتوحيد اللغة إلى حد كبير.

إن وسائل اإلعالم أمامها طريقان: أن تنساق وراء التيار الزاحف والضاغط، أو أن 
وعند الشرفاء  تمسك بموقع الريادة والتوجيه، وتحاول أن تقود المجتمع نحو األرشد واألفضل.

المخلصين للوطن ولرسالة مهنتهم فإن االختيار ليس صعبا، وال بديل عن النهوض بدور الريادة 
 والتوجيه والتنوير.

وليس من شك في أن هذا الجهد اإلعالمي يمكن أن يحقق هدفه على نحو أفضل، وفي 
عربية، وتعلن انحيازها وقت أقصر، لو توافر عامالن : األول إرادة سياسية تدرك أهمية اللغة ال

لها فيما تمارسه من أفعال وما تتبناه من خطاب. نعم إن ثمة دوال دافعت عن لغاتها بما أصدرته 
من قوانين، كما حدث في فرنسا مثال، وهذه خطوة مهمة ال ريب، يكملها أن تبادر سلطة اإلدارة 

ظهار التمسك بها. أعني أن تقدم النموذ    الذي يحتذيه الناس.باحترام اللغة الوطنية وا 
العامل الثاني المهم يتمثل في تنشيط جهود مجامع اللغة العربية لكي تضع بين أيدي المعنيين 
البدائل العربية للمصطلحات األعجمية التي تشيع بينهم؛ ألنه ما لم يتوافر البديل فإن استخدام 

ت االلتزام بالفصحى قد يتعذر اللغات األخرى يصبح خيارا وحيدا، األمر الذي يفتح ثغرة في دعوا
 احتواء تداعياتها.

وحين يصدر غلط من هذا المذيع أو تلك المذيعة، في اللغة أو النحو والصرف، فإن 
يحسب أن هذا هو الصواب، فإذا تكرر مرات عديدة، رسخ  -والراشد أحياناً  -الطفل أو الفتى 

لما تتمتع به العادة من قوة  الغلط في الذهن، حتى يعسر اقتالعه في بعض األحيان، نظراً 
 تتغلغل في ثنايا المزا  والعقل.

وفي مايلي أمثلة هي غيض من فيض في األغالط الشائعة في وسائل اإلعالم المسموعة 
 والمرئية:

 ** جاء "نفس الرجل". ورأيُت "ذات المرأة".

ذاك أن لفظ التوكيد فقد استعمل لفظا "نفس" و "ذات" للتوكيد في غير سياقهما الفصيح الصحيح، 
 كل.. إلخ" ينبغي أن يرد بعد االسم المراد توكيده أواًل. -عين -نفس -المعنوي: "جميع

د ويناسبه،  ويشترط ثانيًا إلقامة التوكيد بهذه األلفاظ أن تضاف إلى ضمير يعود على المؤكَّ
 فيقال: "جاء الرجل نفسه" و "رأيُت المرأة ذاتها".
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 الغلط تعريف لفظ "بعض".. فإنها ال تعرف على اإلطالق. ويدخل في هذا النوع من
بأن يبالغ في التقعر  ؛والحقيقة نحن ال نطلب من اإلعالمي أن يتحدث بلغة سيبويه          

والتفاصح، وإنما أقصى ما يطلب منه هو احترام قواعد اللغة والمعايير المنظمة لها، مما يضفي 

 جمال، وينأى به عن اإلسفاف والرداءة والقصور.على أسلوبه مسحةً من األناقة وال

فاإلعالمي يوصل رسالته إلى الجمهور دون التجني على اللغة تطرفاً أو قصوراً،           

ولذلك ال ينبغي على محبي اللغة العربية السكوت عن تلك المجزرة اليومية التي تنحر اللغة 

ال يمكن أن نحصي أخطاء  -في هذه العجالة  -ويقيناً أننا هنا  ،العربية في كل ساعة ودقيقة

اإلعالميين التي تعد بالمئات في كل يوم، من نصب الفاعل، إلى جر المفعول به، إلى اعتبار كل 

كلمٍة حاالً أو تمييزاً، إلى رفع المضاف والمضاف إليه، ناهيك عن الكوراث التي تحل بالمبتدأ 

 والخبر.

ن القضاء عليها إال باالهتمام بتكوين اإلعالميين تكويناً لغوياً إّن هذه السلبيات ال يمك          

 كافياً.

         

وعلى ذلك فالبدّ من االهتمام بمقررات اللغة العربية التي تقدم للطالب في المجال         

اإلعالمي باعتبارها زاد اإلعالمي وأداته الجوهرية حديثاً وكتابةً ونطقاً، ووضع مرجعية 

دريس اللغة العربية وفق تخطيط دقيق لما يحتاجه اإلعالمي في حقول اهتماماته منهجية لت

المختلفة إعداداً وتحريراً وإلقاًء، مع ضرورة وضع كتب دراسية في اللغة العربية لإلعالميين 

تعينهم في أداء عملهم بشكل أفضل، وتلبي حاجة التأهيل اإلعالمي تنطلق من النص إلى القاعدة 

 عد من البسيط إلى المركب.وترتب القوا

إّن مااا ساابق يلاازم الجميااع بوضااع خطااة عماال إلعااداد وتأهياال اإلعالميااين لغوياااً بشااكل عملااي 
ومنظم للوصول بالرسالة اإلعالمية بشكل صحيح، وضمان تحقيق التأثير المنشود وتوفير الوقت 

 والجهد والملل.
تتفاعال معاه، ومنهاا مهاام تقاع وهذا األمر ال ينفصل عن أمور أخرى ترتبط به وتؤثر عليه و

 على عاتق المؤسسات التعليمية وثانية بالمؤسسات اإلعالمية، وثالثة باإلعالمي نفسه.
فما يتعلق بالمؤسسات التعليمية، فعليها أال تستقبل طالباً ضعيفي المساتوى فاي اللغاة العربياة، 

ال جادوى مان دراساة الطالاب وأن تقدم لطالبها اإلعالميين مساقات تفيدهم في حيااتهم العملياة، فا
لمفردات النحو والبالغة واألدب، بل البدّ من التركيز على التطبيق العملي، كماا هاو حاصال فاي 
مساق مهارات الكتابة التي تقدمه بعض الجامعات دون األخرى، وهذا مايحتاجه اإلعالمي بشكل 

 حثيث.
 

يااة فااي اختيااار اإلعالميااين الجاادد، أّمااا المؤسسااات اإلعالميااة فالباادّ ماان مراعاااة المعااايير المهن
واالهتمااام بتدريسااهم منااذ التحاااقهم بالعماال وطااول مساااراتهم الوظيفيااة، وربااط المسااار التاادريبي 
بالمسار الوظيفي مع وضع محتاوى وشاكل تادريبي للغاة العربياة يناساب احتياجاات العااملين فاي 

 مجال اإلعالم.
دراساتهم وقراءاتهم المستقلة الذاتية التاي مان أّما اإلعالميون ففوق كل ذلك البدّ أن تكون لهم 

اإلعالماي عان الانص؛  شخصايةُ  خاللها يثقفون أنفسهم ويطورون أداءهم اللغاوي، حتاى ال تغياب  
 ألن لغة اإلعالمي هي لغة وظيفية في المقام األول.
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