تعقيب
على ورقة الدكتور عودة أبو عودة وعنوانها ":صورة اللغة العربية في وسائل
اإلعالم واالتصال األردنية"
د.خلود إبراهيم العموش
الجامعة الهاشمية

كان لتشكيل اللجنة الوطنية األردنية للنهوض باللغةة العربيةة ،برئاسةة أ.د عبةد الكةرم
خليفة رئيس مجمة اللغةة العربيةة األردنة  ،وعضةوية ثّلةة مختةار مةن العةاملين فة خدمةة
اللغة العربية ف الوطن األردنة  ،أثةر كبيةر فة بة ّ روح وثّابةة عاليةة فة قضةية العربيةة
وأحوالها ومكانتها ف االستعمال  ،ث سبل النهوض بها نحو األمل المنشةود لهةا فة واقة
الحيا .
وكةان مةن الطبيعة أن يكةةون " اإلعةم "أحةد أهة المحةاور التة تعمةةل عليهةا اللجنةة ،بةةل
أن يكةون مشةةروعها األول نحةةو النهةةوض باللغةةة العربيةة فة واقة االسةةتعمال؛فاإلعم مةةن
أخطةةر السةةلطا

الت ة تحك ة حياتنةةا المعاصةةر  ،بةةل وتشةةكلها وتغيرهةةا وتعيةةد بناءهةةا مةةن

جديد؛ فاإلعم هو القاس األعظ بين شأننا السياس واالقتصادي واالجتمةاع والتربةوي
والةدين والفكةةري  ،وهةةو متصةةل بةةاألفراد جميعةةا علة اخةةتم
وأعماره  ،وهو يمثل حالة من حاال

اهتمامةةاته واختصاصةةاته

االستحواذ -شئننا أ أبينا -وهو خيةار مسةتمر دائة

للتعلي والتوجيه والتثقيف والترفيه وبناء االختيةا ار  ،كمةا أنةه يمتلة ممكانةا
ف التأثير وصناعة األحدا

وتوجيهها.
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هائلةة ورحبةة

وقةةد مةةر لغةةة اإلعةةم العربة بم ارحةةل متباينةةة مةةن الضةةعف واالرتقةةاء واالنكفةةاء ؛
فقد جاء

بدايا

الصحافة العربية ف النصف الثان من القرن التاس عشر متعثةر فة

صةةدورها وموادهةةا وموضةةوعاتها ،متعثةةر فة منشةةائها وأسةةاليبها  ،و ارفة ذلة وبعةةد موجةة
من حركة الترجمة والتعرمب عل صةفحا

الصةحف جةاء

ل يمض بعد ذل ثمثة عقود أو أكثر قليم حت اسةتقام

متعثةر هة األخةر  )1(.ولكةن
لغةة الصةحافة وصةلب عودهةا

أو ك ة ةةاد؛ فظه ة ةةر الص ة ةةحافيون األدب ة ةةاء وم ة ةةنه  :بط ة ةةرس البس ة ةةتان  ،وناص ة ةةيف الي ة ةةا ج ،
والشةةديا  ،وسةةلي البسةةتان  ،ويعقةةوب صة ّرو

مجم

،وفةةارس نمةةر ،وابةراهي اليةةا ج  .وظهةةر

مرموقة ؛ كالمقتطف ف بيةرو ثة القةاهر  ،والهةمل فة القةاهر ،ومجلةة الضةياء

 ،وغيرهةةا .وكةةان الخ ة البيةةان للغةةة الصةةحافة العربيةةة خط ةا تصةةاعديا حت ة منتصةةف
القرن العشرمن  ،ث تنا ليا ف النصف الثان منه ،وخاصة بعد عا .)2(1960
وك ةةان وراء ه ةةذا االنة ة ال والهب ةةو عوام ةةل كثي ةةر  ،وانبثة ة عن ةةه مظ ةةاهر وظة ةواهر
مختلف ةةة ؛فق ةةد وج ةةدنا لغ ةةة اإلع ةةم تش ةةكو م ةةن األس ةةاليب الهجين ةةة  ،وم ةةن س ةةيطر الجمل ةةة
األجنبية عل الجملة العربية  .وكان ذل متوقعا كون صحافي القرن التاس عشر أدبةاء
ولغومون ولبعضه معاج وكتب ف الصر والنحو و دواومن شعر ،وصةحافي النصةف
األول مةةن القةةرن العش ةرمن صةةحافيون وأدبةةاء أو صةةحافيون متةةأدبون جةةاءوا الصةةحافة مةةن
طرم ة ة األدب ،أمة ةةا صة ةةحافيو النصة ةةف الثة ةةان مة ةةن القة ةةرن العش ة ةرمن فصة ةةحافيون فق ة ة ،
وصةةحافيون بعضةةه محتةةر وبعضةةه طةةار علة المهنةةة أو ضةةيف عليهةةا  ،وربمةةا كةةان
ضةةيفا ثقةةيم عليهةةا  .ومةةو كان ة

الصةةحافة العربيةةة تحةةاول االرتقةةاء بلغتهةةا وض ة مب ةراهي

انظر  :جوزيف الياس  ،سلسلة مقاالت بعنوان " :لغة اإلعالم العربي " مجلة حوار العرب  ،بيروت  ،األعداد /21 :آب و /23تشرين
)(1األول و /24تشرين الثاني  /السنة الثانية . 2006
)  (2نفسه .
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الي ةةا ج كتابة ةةه المعة ةةرو

" لغة ةةة الج ارئة ةةد " الة ةةذي طب ة ة سة ةةنة  ،)1(1903وغرضة ةةه تقة ةةوي
الصةةحف ،أمةةا اليةةو ف ة عصةةر ثةةور اإلعةةم  ،وتغيةةر

اعوجةةا األقةةم عل ة صةةفحا

أشةةكاله  ،وظهةةور مةةا يعةةر بةةاإلعم الجديةةد؛ فقةةد ظهةةر أصةوا
بر بابل "( )2أو "حصان طرواد "

()3

تصةةف اإلعةةم بأنةةه "

الذي يمكن أن يكون أخطر عامةل فة معةاد العربيةة

مل ألقها ف واق االستعمال ،وهذا المشروع الذي تقةد ورقةة د .عةود أبةو عةود عرضةا
لمراحله وأفكار وخطة منجا يأت ضمن هذا المسع  ،وضمن هذا اإلطار.
أي مشةةروع  -فإنةةه ينظةةر مليةةه
وفة العةةاد حةةين ينتهة المةةرء مةةن مشةةروع مةةا ّ -

البن ةةاء ال ةةذي يبحة ة
نظ ةةر ّ

ع ةةن مواضة ة االعوج ةةا أو الخل ةةل أو الثغة ة ار  ،يق ةةو بتقويمه ةةا

البنةةاء قلةةيم
وس ّةدها وتةةدقيقها ليكةةون البنةةاء أكثةةر متانةةة وقة ّةو  ،وفة العةةاد أيضةةا يبتعةةد هةةذا ّ
عن بنائه وهو يلق هذ النظةر الفاحصةة لتكةون نظرتةه أشةمل وأوضةر وأكثةر موضةوعية،
وهةةذا مةةا كنةةا نتوقع ةه مةةن ورقةةة ال ةدكتور عةةود أبةةو عةةود بعةةد أن انته ة و مةةمه مةةن هةةذا
الجهد الكبير ،لكةن هةذا مةا لة نجةد ،ولة تخةر الورقةة عةن كونهةا تلخيصةا أمينةا وطةويم
جدا للعمل الذي أنج ته لجنة الرصد اإلعمم اللغوي المنبثقة عن اللجنة العليا للنهةوض
مقدمةةة ألصةةل المشةةروع ،ث ة عرض ةا ألبواب ةه ومفرداتةةه
باللغةةة العربيةةة ؛ فقةةد قة ّةد د .عةةود ّ
المختلفةةة ،وسةةردا آلليةةة العمةةل المتبعةةة فة منجةةا المشةةروع ،خلوصةةا ملة اإلحصةةائيا

ثة

النتائج والتوصيا  .وكن ّأود لةو أن د .عةود اسةتطاع الخةرو قلةيم مةن العمةل ،وأن
البنةاء الكاشةفة  ،التة تجيةب عةن األسةئلة المعّلقةة والضةرورمة
تكون ورقتةه خمصةة لنظةر ّ
)  (1إبراهيم اليازجي  ،لغة الجرائد ،القاهرة.1903،
)  (2الموسى  ،نهاد  ،اللغة العربية في العصر الحديث  ،قيم الثبوت وقوى التحول  ،دار الشروق  ،عمان  ،ط ، 2007 ، 1ص . 130
()3علي  ،نبيل  ،الثقافة العربية وعصر المعلومات ،سلسلة عالم المعرفة  ،العدد  ، 265يناير  ، 2001 ،المجلس الوطني للثقافة والفنون ،
الكويت  ،ص . 379
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قيض لنةا أن نقةو بةه ثانيةةو ولةو
،من مثل:هل كنا سنقو بهذا األمر عل النحو ذاته لو ّ
كان سيختلف كيف كان سيختلفو ما هة العناصةر التة غابة

وكةان ينبغة أن تحضةر

و ما الذي كان يجب مضافتهو وغيرها من األسئلة الت تحضر عاد بعةد انتهائنةا مةن أي
مشروع.
وكن

أود أيضا لو أن ورقه د.عود أبو عود اشتمل

عل ما يأت :

أوال :عرض موج لمشروع الرصد اإلعمم اللغوي ف وسائل اإلعم األردنية
والدراسة المنبثقة عنه الت صدر ف صيف هذا العا .
ثانيا :مضاء كاشفة عن مواض النجاح واإلخفا  ،وكليهما  ،ال رمب ،له حضور
ف الدراسة.
ثالثةةا :وصةةف للد ارسةةة بةةين أفقةةين  :أف ة اإلنجةةا القرمةةب المتمثةةل ف ة الحةةدود
والبنود الت اتف عليها بين لجنةة المشةروع واللجنةة الوطنيةة العليةا للنهةوض باللغةة
العربية  ،و أف اإلنجا البعيد المتمثل ف رصةد حركةة اإلعةم وحركةة اللغةة فيةه
المحيطةةة بهةةا .ولةةيس مةةن نافلةةة

األمةةة وبوصةةلة سةةيرها والتحةةديا
 ،ضةةمن حركةةة ّ
القةول من هةذا الوصةف يقتضة رصةد ط ارئة لغةة اإلعةم فة التعبيةر عةن قضةايا
األم ةةة واألخط ةةار المحيط ةةة به ةةا  ،وم ةةا يعتوره ةةا م ةةن ض ةةعف ،وم ةةا يعترض ةةها م ةةن
ّ
تحةةديا  .من وصةةف لغةةة اإلعةةم يقتض ة تحليةةل هةةذ اللغةةة ،وتحليةةل الخطةةاب
اإلعممة ة وفق ةةا للط ارئة ة المتبع ةةة فة ة الم ةةدارس المختلف ةةة لتحلي ةةل الخط ةةاب ،وه ةةو
تحلي ةةل ق ةةد يحيلن ةةا ملة ة منهجي ةةا

التعبي ةةر والتفاع ةةل ال ةةذي يمارسة ةه معمميون ةةا فة ة

تعامله م األشياء واألشخاص والحركا
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واألحدا

حولنا .

رابعا :وصف األساليب الجديد والظواهر النصية الجديد والمظاهر االستعمالية
الت أخذ

تطغ عل لغة اإلعم  ،والت قد تشكل ملمحا يحتا مل وقو ،

أو تشكيل خطر يحتا مل معالجة .وقد أورد
وكن

الدراسة بعض هذ األساليب،

أحب لو أن الدكتور أبو عود توقف عندها ولف

االنتبا مليها باعتبارها

من أه ما كان يمكن أن تخر به الدراسة .
خامسا :اإلجابة عن سهال  :هل يختلف اإلعم األردن  ،بكل ما يمكن أن
يشوب لغته من أخطاء أو أساليب أو ظواهر أو ممحظا

 ،عن اإلعم العرب

عموما و مذ ل تتوقف الورقة عند هذ الفكر .
سادسا ::أين يقف معممنا اليو ف لغته من مسير اإلعم األردن عمومامنذ
بدأ

و هل نشهد خطا تنا ليا و أ مننا نسير بالوتير نفسهاو

ثم ماذا بعد ؟
إن كان اإلعم بهذ الخطور  ،وكان
الجدير البح

اللغة أداته ووعاء  ،فإنه من

واالهتما برصد لغة اإلعم  ،ومحاولة تلمس ما ط أر عليها من

تغير ف التعابير األساليب والظواهر ،وما أخذ يعترمها من لحن  ،وما ط أر عليها
من ابتعاد عن معياري الصحة النحوية والمقبولية ،وليس من الخطأ أن نعتر
أن مشروعنا ل يتجاو معيار الصحة النحوية واللغوية ،ول يتطر مطلقا مل
معيار المقبولية أبدا  .ث من الجدير أيضا أن يتب ذل تقدي رهية حول كيفية
االرتقاء بالعربية ف وسائل اإلعم  ،وهذا ما ندب

نفسها مليه لجنة مشروع

الرصد اإلعمم اللغوي-مشكور  -ف وسائل اإلعم األردنية بأشكالها
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المختلفة.

لكن هذا المشروع ضمن األف الذي وض فيه  ،وضمن اإلطار

الذي أحا به والغاية النبيلة الت تحر بوصلته يبق الخطو األول  ،ومبق
الدراسة الماسحة حسب .وال بد أن يتب بعديد من الخطوا

ومن أبر ها -فيما

ن ار :-
 .1فتر الباب واسعا أما الباحثين والدارسين لقراء نتائج هذ الدراسة وتحليلها وانبثا
عدد كبير من الدراسا

-

عنها ،ومنها:

بحوث لغوية خالصة  ،من مثل:

*أخطاء وسائل اإلعم األردنية ف ضوء مناهج تحليل

الخطأ( )Error Analysis

* األبنية الصرفية المستحدثة ف لغة اإلعم األردن .
*التراكيب النحوية المستحدثة ف لغة اإلعم األردن .
* لغة اإلعم األردن بين التركيب والداللة .
* األخطاء السياقية ف لغة اإلعم األردن .
* لغة اإلعم اليو  :دراسة تقابلية بين وسائل اإلعم األردنية ووسائل
اإلعم العربية أو الغربية.
* مصادر الخطأ ف اإلعم األردن ف ضوء مناهج تحليل الخطأ
)(Error Analysis

* لغة اإلعم األردن ف ضوء عل اللغة التطبيق .
* قراء ف لغة اإلعم األردن ف ضوء مناهج تحليل
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الخطاب) Discourse Analysis(.

* أسة ةةاليب االرتقة ةةاء بلغة ةةة اإلعة ةةم األردن ة ة ف ة ة ضة ةةوء منة ةةاهج تحلية ةةل الخطة ةةاب
)(Discourse Analysis

وغيرها من الدراسا .
 بحوث ودراسات إعالمية تنفذها معاهد اإلعم وكليااإلعم الستصفاء مجموعه عناومن للدو ار
اإلعمميين لغويا ،وت ومده بالخب ار

الصحافة ،بل ووسائل

التدرمبية والورش العلمية ف معداد

الم مة .وهذ البحو والدراسا  ،وهذا الضرب

من االهتما يفتحان نافذ للعمل العرب المشتر ؛فما رصد ف وسائل اإلعم األردنية
ليس منحص ار فيها .
من دراسة الظواهر االستعمالية الطارئة عل لغة اإلعم وتحليلها قد يفتحان الباب
ّ

واسعا أما البدائل الت تقربنا مل االستعماال

الصحيحة والمقبولة،وذل شأن اللغومين

ومجال عمله  ،يسانده ف ذل نفر من اإلعمميين الشجعان الذين يعملون عل تعمي
هذ االستعماال

و مشاعتها .

كما أن هذ الدراسة قد تفتر الباب واسعا أما دراسا

طرمفة تنتم مل حقل

"عل اللغة االجتماع " وحقل" تحليل الخطاب" ،و تتجل هذ الدراسا

ف رصد

الطرائ واألساليب الت يعبر بها اإلعمميون عن ماد مخبارمة( ما) أو فكر مقرونة
بانتماءاته الح بية أو الفكرمة أو توجهاته أو غاياته ؛ فيتحول الخبر شكم ومضمونا
مل رسالة موجهة وفقا لكل ذل ؛ فيكون (القتيل) ف خبر( ما )عند أحده شهيدا عند
اآلخر ,ويكون (العدوان) عند أحده دفاعا عن النفس عند آخر .ويكون (المقاو ) الذي
يعمل عل دف االحتمل عند أحده (مرهابيا) بكل المقاييس عند اآلخر .وه دراسا
حية وشائقة ،وتعمل عل معاد الرواء مل درس اللغة  ،وتجعله يرفل بالحيا  ،وهو ما
ّ
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يجعلنا نتجاو فكر "الصحة النحوية" الت أشبعناها بحثا مل فكرت " :المقبولية"
و"التأثير" وهما من أه أغراض درس اللغة كما ن ار .
من
وسائل اإلعم " مكان

"محصلة لشعب المعرفة كلها"( )1؛فقد احتل
اإلعم
ّ
الوالدين والمدرسين ف نقل العل والمعرفة مل األفراد "( . )2واذا كان اإلعم

بالمستو المطلوب لغة وأداء يصبر مدرسة لتعلي اللغة ف مطارها الح  ،ومن
يتنبه رجال اإلعم مل أنه يخلقون الذو اللغوي  ،ويفرضون
الضرور "أن ّ

الصواب الذي قد يبدو ف أول أمر ثقيم  ،لكنه م الوق
"

(.)3

يصبر مقبوال وشائعا

واذا كان تقرمر" اإلعم العرب حاض ار ومستقبم " الذي أصدرته المنظمة

العربية للتربية والثقافة والعلو  ،وصدر ف تونس عا  ،1999يعط صور
قاتمة لواق اللغة ف اإلعم حين يصفه بقوله " :من معممنا ل يرتف مل
مستو الرسالة المنو بها تعمي وع المواطن  ،واشراكه ف التفاعل ،
واسهامه ف البناء الجماع  ،وان من أه مآ قه المأ

الثقاف الذي يتمثل ف

كيف يصبر درعا ضد ما يهدد هومتنا وقيمنا وتراثنا  ،وعل رأس هذا األمر
التهديد الذي يحي باللغة باعتبارها وعاء الثقافة  ،وأبر مقوما

الهوية ،

المعبر عن القي " (.)4و مذا كان بعض الدارسين قد أر أن "العربية أتي
و ّ

( (1بليبل  ،نور الدين  :االرتقاء بالعربية في وسائل اإلعالم  ،ضمن سلسلة كتاب األمة  ،قطر ،ط 2001 ، 1ص.. 31
)  (2فاخوري  ،محمود  ،سلطان العربية في مضمار اإلعالم  ،مجلة ل ع  ،دمشق  ،المجلد /74الجزء  3ص 658
) (3ماكبرايد  ،شون وأخرون  ،أصوات متعددة وعالم واحد ص . 75
)  (4علي  ،نبيل  ،الثقافة العربية وعصر المعلومات ص . 36
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ف

عدد من ثغورها وأه هذ الثغور اإلعم "( ، )1فإننا ننظر بعين أخر يحدوها
أمل كبير وتفاهل عمي مقرونا بمعول العمل ؛ مذ ال ينف التفاهل من غير عمل
 ،ولعلنا نعبر عن هذا التفاهل باستحضارنا قصة من قصص الخيال العلم
كتبها األديب الفرنس (جول فيرن) مهداها أن مجموعة من الباحثين المغامرمن
حفروا نفقا باتجا مرك األرض  ،وأنه بلغوا ذل المرك ث غادرو بعد أن تركوا
ولما سئل األديب الفرنس  :لماذا اختر
فيه عبار باللغة العربية تخلد منجا ه ّ ،
أن تكون العبار بالعربية و قال  :ألنها لغة المستقبل( . )2وعس أن يكون هذا
المشروع  ،وهذا الموس الثقاف الذي يعرض منج اته خطو باتجا ذل
المستقبل.

)  (1بليبل  ،نور الدين  :االرتقاء بالعربية في وسائل اإلعالم  ،ص .45
)  (2خسارة  ،ممدوح  ،قضايا لغوية معاصرة  ،الدار الوطنية الجديدة للنشر والتوزيع  ،دمشق  ،ط ،2003 ،1ص 103
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