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 مداً طيباً مباركاً فيه، وبعد الحمد هلل رب العالمين، ح

لة التي يتم بها التعبير عن األفكار المرآة التي تعكس الفكر، أو الوسيإّن اللغة هي           

تبادلها، فالعالم اللغوي )هنري سويت( يرى أّن التعبير عن الفكر عن طريق األصوات اللغوية، و

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

 حاجاتهم.

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

 تياره.ن الرموز التي يستخدمها الفرد باخعن طريق نظام م

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

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

د يوم مع التقدم البشري في الحضارة المعاصرة، وتتعاظم وظيفة اللغة وأهميتها يوماً بع          

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

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

 وعبر األقمار االصطناعية.

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

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

 تحمل تجارب أهلها وحكمتهم وخبرتهم وفلسفتهم وبصيرتهم.

ت الدول تنشيء القوانين، وتسن فاللغةعملة أبدية أزلية متداولة بين الناس، وإذا كان          

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

 حتى ال يتعرض العلم والفكر الذي تحمله إلى اإلفالس.

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

كريم ووعاء العقيدة اإلسالمية، يتجسد فيها البيان العذب المشرق الجميل، والمعنى الرائع ال

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

لثقافة لغة ارون ولغة العلماء في العالم على مدى ق أداة الفكر العلمي في مرحلة ازدهاره، فكانت

 ن اإلنساني المبدع.الخصبة المتنوعة والف

لثقافات القرون الطويلة بفضل انفتاحها المستمر على ا لاللقد صمدت اللغة العربية خ          

ها اللغات األخرى في طول عمرها، ضارية وفكرية لم تقطعوالحضارات، وقطعت مراحل ح

معطاءة زاخرة  بالكنوز الثمينة، واالهتمام  ذا ينبغي الحفاظ عليها واالهتمام بها، فهي لغة  وب

الحرص عليها واجب  ديني وواجب  وطني؛ ألنها الوعاء الذي يحوي ثقافة األمة وباللغة العربية 

 وفكرها وحضارتها وتراثها.

طق والفهم، القادرة على التعبير والتمثيل، بانا بهذه اللغة الجميلة سهلة النقد ح -عّز وجل-إّن هللا 

لناه قرآناً عربياً لعلكم إنّا أنز ﴿وحفظها من كل سوء ونعمة، فقال:  –جل وعال  -مها هللا وقد كر

 2يوسف:  ﴾تعقلون



3 

 

 -تنا، ولكن الواقع ذو السلف الصالح في الحفاظ على لغكل ذلك يتطلب منا أن نحذو ح          

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

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

بي هذه فاظ على اللغة العربية ينبثق من اإليمان العميق بأنها لغة القرآن ولغة نإّن الح          

 ً بو منصور التخاطب بها، قال أمها ويجتهد في على كل مسلم أن يتعل األمة، ومن ثّم كان لزاما

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

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

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

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

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

 واأللسنة واإلقبال على تفهمها من الديانة.

ضارة اإلنسانية، وهي وسائل اإلعالم في عصرنا الراهن تعد من أهم مظاهر الح وإنّ           

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

 يقول أحمد شوقي في ذلك:

 هذا الزمان الصحف   وآيةُ     لكل زمان مضى آية                     

 الجنف   وحربُ  الحقوق   وكهفُ             العباد   ونبضُ  البالد   لسانُ                    

 فيها الُسدُف   إذا العلم مز     تسيُر مسير الضحى في البالد                   

 

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

األساليب، واأللفاظ والتراكيب والمعاني المستحدثة، وهذا يستدعي التوقف ويحدد األذواق ويجدد 

 عند هذه اللغة اإلعالمية، ومراجعتها باستمرارنقداً وتمحيصاً.

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

أثير على لغات الناس وطريقة استعمالهم للغة، فاإلعالم يساهم مساهمة فعالة في الت 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 االالمتابعون لوسائل اإلعالم ش فيرصد

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

 الحرفية.

بأن يبالغ في التقعر  ؛والحقيقة نحن ال نطلب من اإلعالمي أن يتحدث بلغة سيبويه          

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

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

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

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

ال يمكن أن نحصي أخطاء  -في هذه العجالة  -ويقيناً أننا هنا  ،العربية في كل ساعة ودقيقة
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اإلعالميين التي تعد بالمئات في كل يوم، من نصب الفاعل، إلى جر المفعول به، إلى اعتبار كل 

 هيك عن الكوراث التي تحل بالمبتدأاف والمضاف إليه، ناتمييزاً، إلى رفع المضحاالً أو  كلمة  

 والخبر.

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

 كافياً.

تمدة في أقسام وعلى هذا كانت ورقة العمل هذه تتحدث عن مقررات اللغة العربية المع         

 الصحافة واإلعالم في الجامعات ، وهل هي كافية إلعداد إعالمي ملم بقواعد اللغة العربية.

ائم ركن أساسي ال غنى عنه إّن إعداد الكوادر اإلعالمية لغوياً بشكل علمي ومنظم ود          

وفير الوقت وصول الرسالة اإلعالمية بشكل صحيح، وضمان تحقيق التأثير المنشود وتلنجاح 

 والجهد.

وإذا كانت كليات وأقسام اإلعالم قد زاد عددها، وهي تدفع إلى سوق العمل أعداداً           

كبيرة من الخريجين، إال أننا نالحظ عدم االهتمام الكافي من هذه الكليات واألقسام بتأهيل طالبها 

 لغوياً بشكل فعال.

إّن ضعف الطالب المقبولين في كليات وأقسام اإلعالم في اللغة العربية واضح ال لبس           

 فيه، مع دراستهم للغة العربية لمدة تزيد عن اثني عشر عاماً.

األقصى، واألزهر، ووبالنظر إلى ما تقدمه الجامعات في قطاع غزة، وهي: اإلسالمية،           

 لطالبها مقررات في اللغة العربية تنقسم إلى ثالثة أقسام:األمة، سنجد أنها تقدم و

متطلبت جامعة؛ وهو متطلب عام يدرسه جميع طالب الجامعة، غيرر طرالب قسرم اللغرة  -1
العربيررة، دون النظررر إلررى حاجررة بعررض الكليررات أو األقسررام إلررى التميررز عررن برراق كليررات 

 الجامعة في هذا المساق.
تين إلرى ثرالث سراعات إلرى خمرس سراعات؛ ففري ويتراوح تدريس هذا المسراق مرن سراع

ومسراق: فرن  الجامعة اإلسالمية يدرس الطالب مساق: النحو والصرف )ثالث ساعات(،
 تان(.الكتابة والتعبير)ساع

قسرم إلرى قسرمين: سراعة واحردة يُ  ،أّما في جامعة األزهرفمساق واحد، هو: اللغرة العربيرة
 للنحو، وأخرى لألدب.

سراعات(، ينقسرم  3ة األمة للتعليم المفتوح مساقاً عاماً واحرداً )ويدرس الطالب في جامع

 إلى قسمين: نحو وأدب وبالغة.

سرراعات(، وفررن  3وتقرردم جامعررة األقصررى مسرراقين فرري اللغررة العربيررة؛ النحررو والصرررف)

 الكتابة والتعبير) ساعتان(.
رس وال تخررره هررذه المسرراقات الترري تقرردم إلررى طررالب الجامعررات السررابقة عررن كونهررا تررد

وبعرررض  ،والنكررررة والمعرفرررة ،واإلعرررراب والبنررراء ،مقررردمات فررري النحرررو كتقسررريم الكرررالم
المعلومات المبسرطة والمختصررة ألبرواب نحويرة، مثرل: المبتردأ والخبرر والفاعرل ونائرب 
الفاعل والمفاعيل والتمييز وغيرها من المواضيع التي تميل إلى الناحية النظرية دون أن 

 يتبع ذلك تطبيق عملي.
ا في القسرم الثراني مرن المسراق فيقردمون مرادة فري األدب مرن نصروص عربيرة ونثريرة أمّ 

 وبعض مهارات البالغة العربية.
وبعررض الجامعررات كاإلسررالمية واألقصررى تقرردم مسرراق )فررن الكتابررة والتعبيررر( كمسرراق 

 منفصل تقدم فيه أنماط من التعبير الكالمي كالخطابة والمقالة وغير ذلك.
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 اآلداب، فتقدم الجامعات لطالبها مساقات تختلف من جامعة إلى أخرى.أّما متطلب كلية  -2
ففرري اإلسررالمية، مسرراقان: األول النحررو العربرري، ويرردرس الطالررب فيرره النواسرر ، ومكتبررة 

 عربية، وهو مساق يختص بالمكتبات.
 أّما جامعة األزهر فتقدم لطالب كليةاآلداب مساقاً واحداً، وهو المكتبة العربية.

أبواباً نحوية مختصررة مرن أقسرام  ي متطلب الكليةى يدرس الطالب فة األقصوفي جامع
الكررالم إلررى نائررب الفاعررل، وفرري ذلررك تكرررار للموضرروعات الترري يدرسررونها فرري متطلررب 

 الجامعة.
يرردرس الطالررب فيرره النواسرر  والفاعررل ونائررب امعررة األمررة فمسرراق النحررو العربرري، أّمررا ج

 الفاعل والمفاعيل.
هذه المساقات مع التفاوت بينها من جامعرة إلرى أخررى هري مسراقات إّمرا تقردم وكما قلت سابقاً 

لجميع طالب الجامعة أو لجميع طالب كلية اآلداب، ومجال االهتمام بالتطبيق فيهرا قليرل إلرى حردّ  
)مررا(، مررع اسررتثناء جامعررة األمررة للتعلرريم المفترروح الترري تحرررص أن تقرردم لطلبتهررا مسرراقات تواكررب 

 لمفيدة.مناهج التربية ا
والرذي يررؤثر فرري تكرروين شخصررية اإلعالمرري باإلضرافة إلررى ماسرربق مررا يدرسررونه مررن مسرراقات 

 تخصص في اللغة العربية في كليات أو أقسام اإلعالم، وسأستعرض هذه المساقات، وهي:
في الجامعة اإلسالمية يدرس الطالب مساقاً واحداً، وهو: مهارات الكتابة باللغة العربية، وفيه 

لطررالب علررى األلفرراظ ودالالتهررا، والجمررل وطريقررة بنائهررا وداللتهررا، وقواعررد اإلمررالء، يتعرررف ا
 وأدوات الربط وحروف المعاني وعالمات الترقيم، واألخطاء الصحفية الشائعة وتصحيحها.

أّما في جامعة األزهر فيدرسون ثالثة مساقات؛ مساقان فري النحرو والصررف، يردرس الطالرب 
ليدية، كالمبتدأ والخبر والفعل والفاعل وغيرها، كا يدرسون مساقاً في فيهما موضوعات نحوية تق

 البالغة العربية، بما فيه من نشأة البالغة ومباحث في علوم المعاني والبيان والبديع.
(، وفيرره يكملررون مررا برردأوه مررن 2أّمررا فرري جامعررة األقصررى فيرردرس الطررالب النحررو التطبيقرري )

 (، وبعض األساليب كالمدح والذم والتعجب وغيرها.1) موضوعات نحوية في النحو التطبيقي

أّما في جامعة األمة فيدرس الطالب مسراقين، األول: مهرارات الكتابرة باللغرة العربيرة، ومردخل 
 إلى تذوق النص األدبي فيدرس نصوصاً شعرية ونثرية متعددة.

غرزة مرن لغرة ومما سبق يتضح االختالف بين مرا تقدمره كليرات وأقسرام اإلعرالم فري جامعرات 
 عربية لطلبة كلية اإلعالم وأقسام الصحافة واإلعالم.

وأقررول إّن الطالررب اإلعالمرري ال يسررتفيد كثيررراً مررن دراسررة مسرراقات نحويررة أو أدبيررة أو بالغيررة 
نظرية، فيكفيه أن يدرس ذلك في متطلب الجامعة أو الكلية، أّما في متطلبرات التخصرص فدراسرة 

حتاجه الطالب؛ ألنها تسعفه في الكتابة أو الكالم اإلعالمري، وهري مهارات الكتابة هي جزء مما ي
 ما تبعده بقدر )ما( عن األخطاء اللغوية في كتابته أو كالمه.

وعلى ذلك فالبدّ من االهتمام بمقررات اللغة العربية التي تقدم للطرالب فري المجرال اإلعالمري 
ةً ونطقاً، ووضع مرجعيرة منهجيرة لتردريس باعتبارها زاد اإلعالمي وأداته الجوهرية حديثاً وكتاب

اللغررة العربيررة وفررق تخطرريط دقيررق لمررا يحتاجرره اإلعالمرري فرري حقررول اهتماماترره المختلفررة إعررداداً 
وتحريراً وإلقاًء، مع ضرورة وضع كترب دراسرية فري اللغرة العربيرة لإلعالميرين تعيرنهم فري أداء 

من النص إلى القاعدة وترتب القواعرد  عملهم بشكل أفضل، وتلبي حاجة التأهيل اإلعالمي تنطلق
 من البسيط إلى المركب.

إّن مررا سرربق يلررزم الجميررع بوضررع خطررة عمررل إلعررداد وتأهيررل اإلعالميررين لغويرراً بشرركل عملرري 
ومنظم للوصول بالرسالة اإلعالمية بشكل صحيح، وضمان تحقيق التأثير المنشود وتوفير الوقت 

 والجهد والملل.
أمور أخرى ترتبط به وتؤثر عليه وتتفاعرل معره، ومنهرا مهرام تقرع  وهذا األمر ال ينفصل عن

 على عاتق المؤسسات التعليمية وثانية بالمؤسسات اإلعالمية، وثالثة باإلعالمي نفسه.
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فما يتعلق بالمؤسسات التعليمية، فعليها أال تستقبل طالباً ضعيفي المسرتوى فري اللغرة العربيرة، 
اقات تفيدهم في حيراتهم العمليرة، فرال جردوى مرن دراسرة الطالرب وأن تقدم لطالبها اإلعالميين مس

لمفردات النحو والبالغة واألدب، بل البدّ من التركيز على التطبيق العملي، كمرا هرو حاصرل فري 
مساق مهارات الكتابة التي تقدمه بعض الجامعات دون األخرى، وهذا مايحتاجه اإلعالمي بشكل 

 حثيث.
ر ذلك، فمساق القراءة األدبية لنصروص مخترارة مرع تطبيرق القواعرد أّما ما يحتاجه الطالب غي

 من النص إلى القاعدة وليس العكس. يبدأينمي الملكة اللغوية، وهو ما النحوية عليها مما 
مقرر يتعلق بالمعاجم اللغوية والتطبيرق عليهرا، كمرا ينبغري التركيرز فري كرل  ويحتاه كذلك إلى

 الهف من إعداد الطالب ليكون إعالمياً ناجحاً. ذلك على مفردات المقرر بما يخدم
أّمررا المؤسسررات اإلعالميررة فالبرردّ مررن مراعرراة المعررايير المهنيررة فرري اختيررار اإلعالميررين الجرردد، 
واالهتمررام بتدريسررهم منررذ التحرراقهم بالعمررل وطررول مسرراراتهم الوظيفيررة، وربررط المسررار الترردريبي 

للغرة العربيرة يناسرب احتياجرات العراملين فري بالمسار الوظيفي مع وضع محتروى وشركل تردريبي 
 مجال اإلعالم.

أّما اإلعالميون ففوق كل ذلك البدّ أن تكون لهم دراساتهم وقراءاتهم المستقلة الذاتية التري مرن 
اإلعالمري عرن الرنص؛  شخصريةُ  خاللها يثقفون أنفسهم ويطورون أداءهم اللغروي، حترى ال تغيرب  

 في المقام األول. ألن لغة اإلعالمي هي لغة وظيفية
 

 

 


