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عاقــة وســائل اإلعــام باللّغــة عاقــة وطيــدة وقدميــة، وهــي كذلــك عاقــة مصلحــة؛ فوســائل اإلعــام يف حاجــة 
إلــى اللّغــة بشــّتى أنواعهــا وأشــكالها ومســتوياتها لنشــر مضامينهــا وبّثهــا إلــى أكبــر عــدد مــن اجلماهيــر، واللغــة يف 
ــر، ويف إطــار  ــن مــن اجلماهي ــر عــدد ممك ــدى أكب ــان انتشــار واســع ل ــى وســائل االتصــال واإلعــام لضم حاجــة إل
بحثنــا هــذا حاولنــا فــّك رمــوز العاقــة بــن وســائل اإلعــام واللّغــة العربّيــة، ودراســة مــدى تأّثــر اللّغــة العربيــة مــن 
عدمــه، يف شــكلها واســتعماالتها وانتشــارها، بتطــّور وســائل االتصــال واإلعــام والتحــول الرقمــي، ولإلجابــة عــن هــذه 
اإلشــكالية اعتمدنــا املنهــج التاريخــي لفهــم وشــرح خصائــص ومميــزات اللغــة العربيــة يف وســائل االتصــال واإلعــام 
خــال مختلــف الفتــرات الزمنّيــة التــي مــّرت بهــا، واملنهــج الوصفــي لتحديــد وإبــراز أهــم ســمات واســتخدامات اللغــة 

العربيــة يف مختلــف مواقــع ومنصــات امليديــا االجتماعيــة.

ــة  ــة، وككّل أدوات األنشــطة االتصالّي ــة والثقافّي ــة ككل النشــاطات العلمّي وبعــد البحــث والتحليــل تبــّن لنــا أّن اللّغ
واإلعامّيــة متحّركــة ونشــطة وال ميكنهــا التموقــع واالســتمرار والدميومــة إالّ مــن خــال التأقلــم مــع التغيــرات 
والتحــّوالت التــي يشــهدها محيطهــا وعاملهــا، واللّغــة العربّيــة املســتقبلية ال بــّد لهــا أن تقبــل بقوانــن العوملــة والتطــّور 
اإلعامــي والتكنولوجــي ومواكبــة االكتشــافات والتحــّوالت وتغّيــر االنتظــارات واالقتــراب أكثــر فأكثــر مــن مســتعمليها 
الذيــن هــم باألســاس مــن فئــة الشــباب، الذيــن هــم بصــدد كتابــة مســتقبلهم باعتمــاد آليــات وتراكيــب وتعابيــر لغتهــم: 

لغــة رقميــة مســتحدثة وعصريــة شــئنا ذلــك أم أبينــا.

كلمــات مفتاحيــة: وســائل االتصــال واإلعــام- اللغــة العربيــة- التحــول الرقمــي- امليديــا االجتماعيــة- املجتمعــات 
العربّيــة.

In the framework of this research, we tried to decipher the relationship between the 
media and theArabic language and study the extent to which the Arabic language is af-
fected or not, in its form, use and spread, by the development of the media and digital 
transformation

In order to answer this problem, we adopted the historical approach to understand 
and explain the characteristics and features of the Arabic language in the media during 
various periods of time that it has passed through, and the descriptive method to identi-
fy and highlight the most important features and uses of the Arabic language in various 
sites and social media platforms.

After research and analysis, we found that the language as the whole scientific and 
cultural activities, as all the tools of communication and media activities, is mobile and 
active and can only maintain its position, continue and subsist by adapting to the chang-
es and transformations experienced by its environment and its world. The future Arabic 
language must accept the laws of globalization and the development of information and 
technology and keep abreast of the discoveries, transformations, change of expecta-
tions, and approach more and more of its users, who are mainly young people, who rep-
resent almost half of the world’s population and who are writing their future by adopting 
the mechanisms, structures and expressions of their own language: A modern and digital 
language, whether we like it or not.

Keywords: Media; Arabic language; Digital transformation; Social media; Arab societies
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والعملية  النموذج  عناصر  أهم  أحد  املضمون  أو  الرسالة  ترميز  فترميز   يعّد  االتصالية؛ 
فيه يدخل  واإلخفاق  املتلقي،  قبل  الباث يسهل عملية فهمها من  بنجاح من قبل  الرسالة 

الباث تشويًشا على النشاط االتصالي يؤدي إلى فشله، ويتطلب جناح ترميز الرسالة حذق 
واملتلقي عملية الترميز وآلياته ومعانيه، وتختلف أساليب وآليات ترميز الرسالة اإلعالمية 
باختالف نوع االتصال؛ فتكون رموًزا لفظية، أي حروًفا وكلمات، إذا كان االتصال لفظًيا، 

وإمياءات وأصوات، إذا كان  مكتوبًا أو منطوًقا، ورموًزا غير لفظية، أي إشارات وحركات
 التصال غير لفظي. ا

الرسالة، "اإلشارات ولغة   لترميز  الذي تستخدم فيه  اللفظي هو االتصال  واالتصال غير 
اجلسد لتوصيل املعاني واألفكار واملشاعر من املرسل إلى املستقبل أو العكس، وكل أنواع  

املعاني" توصيل  اللفظية يف  غير  اللغة  على  تعتمد  التي  أما  1االتصال  اللفظي  ،  االتصال 
فيستخدم فيه اللفظ لترميز الرسالة ونقلها من الباث إلى املتلقي؛ هذا اللفظ يكون إما 

أو معانيها،  وإدراك  الرسالة  رموز  لفك  السمع  بحاسة  املتلقي  فيستعني  مكتوبًا   منطوًقا 
معاني   من  تضمنته  ما  وإدراك  الرسالة  ترميز  لفك  البصر  بحاسة  املتلقي  فيستعني 

و كانت  ومقاصد  سواء  األلفاظ  باستخدام  "يتم  الذي  هو  اللفظي  فاالتصال  أهداف؛ 
منطوقة أو مكتوبة، بهدف توصيل األفكار واملعلومات والبيانات واملشاعر، وهذا النوع من  
االتصال ال ميكن أن يتم مبعزل عن طرق األداء األخرى غير اللفظية، مثل التعبير بالصور  

ويص واللون،  واحلركة  أحاسيسه واملوسيقى  نقل  يف  هدفه  لإلنسان  حقق  إذا  لغة  بح 
وتعتمد وسائل اإلعالم منذ تبّنيها اللّغة لنشر مضاميها، مختلف  ،  2اآلخرين" وأفكاره إلى

هو   فالكالم  مع جماهيرها،  للتواصل  (اإلذاعة)  واملسموعة  (الكتابة)  املرئية  اللّغة  أمناط 
امل الكتابة هي  بينما  اللّغة،  املنطوق من  اإلعالم املظهر  منها، فعالقة وسائل  املقروء  ظهر 

وطيدة   عالقة  إذن  هي  يف    وقدمية باللّغة  اإلعالم  فوسائل  مصلحة؛  عالقة  كذلك  وهي 
حاجة إلى اللّغة بشّتى أنواعها وأشكالها ومستوياتها لنشر مضامينها وبثها إلى أكبر عدد 
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إلى وسائل االتصال واإلعالم لضمان واللغة يف حاجة  انتشار واسع لدى   من اجلماهير، 
    أكبر عدد ممكن من اجلماهير.

 :إشكالّية البحث
العربية نحاول يف واللغة  اإلعالم  وسائل  بني  العالقة  رموز  فّك  هذا  التاريخ،   بحثنا  عبر 
بالتحول ودراسة   وانتشارها،  واستعماالتها  شكلها  يف  عدمه،  من  العربية  اللغة  تأّثر  مدى 

   من خالل طرح التساؤالت البحثّية اآلتية: االتصال واإلعالم،وتطور وسائل   الرقمي
تغَيرات،  - وهل عرفت  حراًكا،  العربية  اللغة  واملضمون  هل شهدت  الشكل  مستوى  على 

 وتطور وسائل االتصال واإلعالم؟ واالستعماالت، نتيجة التحول الرقمي 
 العربية ودعمها؟ ما مدى مساهمة وسائل االتصال واإلعالم يف نشر اللغة  - 
 هل تشكل وسائل االتصال واإلعالم معيارًا لقياس احلراك اللغوي؟ - 
  إلى أي حد تعّبر املمارسات اللغوّية اإلعالمية عن واقع اللّغة يف املجتمعات العربّية؟ -

 أهداف البحث:
ووصف رصد  إلى:  هذا  بحثنا  إذن  العربّية  يسعى  اللّغة  تأّثر  أداة   مدى  لترميز  بعّدها 

االتصال   وتطّور  الرقمي  بالتحّول  الزمن  عبر  اإلعالمّية  االتصالية  واملضامني  الرسالة 
  :من خالل واإلعالم،

  وصف العالقة بني اللّغة العربّية ومختلف وسائل االتصال واإلعالم من زاوية تاريخّية.- 
  رصد أهم خصائص هذه العالقة ومتّثالتها. - 
   عتمدت اللّغة العربّية لتحقيقها تاريخًيا.حتديد وشرح األهداف التي ا- 
املكتوبة،  -  (الصحافة  التقليدية  اإلعالم  وسائل  يف  وسماتها  العربية  اللغة  واقع  وصف 

  ووسائل اإلعالم السمعّية البصرّية). 
  رصد املمارسات اللغوية يف وسائل اإلعالم التقليدية واحلديثة واجتاهات الرأي حولها. - 
واقع  -  وحتليل  احلديثة  وصف  اإلعالم  وسائل  يف  العربية  اللغة  واستخدامات  ومالمح 

  وامليديا االجتماعية.
 مناهج البحث وأدواته: 

يعّد بحثنا هذا باألساس بحًثا كيفًيا يندرج ضمن البحوث الوصفية، التي تهدف إلى جمع 
املدروسة، وذلك من   الظاهرة  أو متغّيرات  الالزمة إلعطاء وصف ألبعاد  خالل  املعلومات 

اإلعالم  وسائل  يف  العربّية  اللّغة  واقع  تشخيص  من  نتمكّن  حتى  األشياء،  ماهّية  حتديد 
استعمالها وكيفّية  وأشكالها  مالمحها  وحتديد  ووضوح،  مالمحها   بدقة  وأهم  ووظائفها 

وصف   علينا  لزاًما  كان  التكنولوجية،  والتطورات  والشاملة  الواسعة  الرقمنة  بعد  حالًيا 
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ائل اإلعالم واللّغة يف سياق زمني تاريخي يصف التطورات التي عرفها  وحتليل عالقة وس
من   سيمكّننا  ما  وهو  اللغوّية،  انعكاساتها  ودراسة  العربي،  اإلعالمي  املشهد  ويعيشها 
معرفة ما إذا كانت اللغة العربية عرفت حراًكا وتغّيرات بسبب هذه التطّورات يف شكلها  

استعماال تغّيرت  وهل  أن وتراكيبها...  مّنا على  ذلك؟ وحرًصا  نتيجة  ال،  أم  ووظائفها  تها 
ا وجّدًيا ويستجيب لقواعد البحث العلمي اعتمدنا إلجنازه  :يكون بحثنا واقعّيً

ويدور حول  … هذا املنهج يربط بني احلاضر واملاضي واملستقبل"ألن   املنهج التاريخي،   - 
الت األحداث  مختلف  لتحليل  الباحثون  يبذلها  التي  بهدف اجلهود  املاضي  يف  حدثت  ي 

املجتمعات،   واقع  على  تأثيرها  يوضح  الذي  بالشكل  وتفسيرها  مضامينها  على  الوقوف 
واالستفادة من العبر والدروس، ويستخدم املنهج التاريخي للحصول على أنواع مختلفة من  
على   املاضية  األحداث  تأثير  لتحديد  وذلك  املعريف،  الطابع  ذات  واملعلومات  البيانات 

احلاليةمش واملجتمعات  األفراد  وقضايا  البيانات 3"كالت  يستقي  التاريخي  املنهج  وألن   ،
مصادر عديدة ومتنوعة، تشمل الوثائق   من الالزمة لوصف الظاهرة املدروسة واملعلومات

شهدوا  الذين  األشخاص  وكذلك  والتسجيالت،  واألرشيف  واملخطوطات  واملطبوعات 
لفهم وشرح خصائص ومميزات اللغة العربية يف وسائل أحداًثا معينة عن قرب، اعتمدنا  

والوثائق  الكتب  على  بها،  مرت  التي  الزمنّية  احلقبات  مختلف  خالل  واإلعالم  االتصال 
وما  أنواعها  بشّتى  اإلعالم  وسائل  ومواقع  التوثيقّية  املصادر  وكذلك  العلمّية،  واملراجع 

 حتتويه من أرشيف مكتوب ومسموع ومرئي.
صفي، الذي يهتم برصد الظاهرة حتى يتسنى فهم جوهرها وما تنطوي عليه  املنهج الو- 

من مضمون، الذي يدرس حاضر الظواهر واألحداث، على عكس املنهج التاريخي، الذي 
ماضيها، وسماتها   يدرس  العربية  اللغة  واقع  لوصف  املالحظة  أداة  واستخدمنا 

االجتما امليديا  ومنصات  مواقع  مختلف  يف  بجوالت   عيةواستخداماتها  القيام  خالل  من 
وزيارات ثاقبة ومتأّنية ملواقع التواصل االجتماعي واالنضمام إلى عديد من غرف النقاش 

  والدردشة التي تخّص موضوع بحثنا.  
املسار   األول بدراسة وحتليل  القسم  يعنى  إلى قسمني أساسيني:  وقد قّسمنا بحثنا هذا 

ب  العربية  اللّغة  عالقة  وتطّور  املطبوعة  التاريخي  (الصحافة  التقليدية  اإلعالم  وسائل 
واقعها ومالمحها يف ظل الرقمنة، وخّصصنا   حتى نفهم ونستوعب،  واإلذاعة والتلفزيون)

االتصال   وسائل  يف  العربّية  اللّغة  واستعماالت  ممّيزات  أهم  يف  للبحث  الثاني  القسم 
االجتماعي التواصل  ومواقع  احلديثة  ال  ،واإلعالم  أفرزتها  التكنولوجّية  التي  ثورة 

 .والتحوالت الرقمّية
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 : والدراسات السابقة اإلطار النظري
ترى دراسات العالقة اجلدلية بني اللغة واإلعالم ومدى تأثرهما املتبادل أن "العالقة بني   

واإل نظًرا    عالم اللغة  التأثير،  يتبادالن  ال  فالطرفان  متوازية؛  خطوط  يف  دائًما  تسير  ال 
الطرف األقوى، ولذلك يكون تأثيره  "املنظور هو   النعدام التكافؤ بينهما، اإلعالم من هذا

يف اللغة بالًغا إلى الدرجة التي تضعف فيها خصائصها املميزة وتلحق بها أضرارًا تصل  
 . 4"التشوهاتأحياًنا حلد 

اللغة وكفاءة املؤسسات اإلعالمية وتقيدها  على صعيد متصل، تبدو العالقة بني ازدهار 
والتثقيفية... والتعليمية  والترفيهية  اإلخبارية  االتصالي   بواجباتها  العمل  وبأخالقيات 

املتنوعة   بوسائله  اإلعالم  كان  اللغات،  من  لغة  ازدهرت  "فكلما  طردية،  أقوى  واإلعالمي 
األسباب يف ازدهارها، وما ضعفت لغة وتراجعت أدوارها، إال وكان من بني أسباب هذا 

هذا االستنتاج أكدته عدة   ،5التراجع قصور وسائل اإلعالم يف القيام بواجباتها جتاه اللغة"
اإلعالم" وسائل  يف  العربية  "اللغة  حول  بحث  ففي  علي  6دراسات،  أَنّ  القاسمي يرى 

السياسات وسائل  " دعم  األساسية يف  بوظائفها  االضطالع  تتقاعس عن  العربي  اإلعالم 
التماسك  وإيجاد  الثقافة،  وترقية  التعليم،  ونشر  البشرية،  التنمية  حتقيق  إلى  الرامية 

وتع والقيم االجتماعي،  املشتركة،  الفصيحة  كاللغة  الوطنية  للهوية  املكّونة  العناصر  ميم 
بني   فيخلط  التواصل،  لغة  استعمال  يف  ط  يتخَبّ العربي  اإلعالم  ألَنّ  وذلك  األصلية، 
يجد   الذي  اللغوي  ط  التخُبّ ولعّل  الفصيحة،  والعربية  األجنبية  واللغة  العامية  اللهجات 

ناجتٌ  فيه،  نفسه  العربي  والقضاء   اإلعالم  والتعليم  اإلدارة  يف  اللغوي  ط  التخُبّ عن 
خدمات  تؤّدي  أن  ميكن  وسيلة  مجَرّد  فاإلعالم  العامة؛  واحلياة  اإلقتصادية  سات  واملؤَسّ
أُحِسن استعمالها، أو تؤّدي إلى أضراٍر اجتماعيٍة بالغٍة إن أسيء استعمالها أو  جليلة إن 

  ."استندت إلى سياسات جتانب الصواب 
اللغة  مرجعها كذلك إلى:    اللغة يف عالقتها باإلعالم  إشكاليات "االشتباك األكادميي بني 

املتداولة  واملعرفية  النظرية  وحدوده  املنهجي  بشكله  اإلعالم  إن  حيث  واإلعالم،  العربية 
احلاضر، الوقت  يف  إجنازاته   علمًيا  وحقق  بل  الغرب؛  يف  وتطبيقًيا  نظرًيا  وتطور  نشأ 

يف   األداء وإعجازاته  أمام  قائًما  زال  ما  حتّد  يف  متثلت  أخرى  إشكالية  وثمة  الغرب، 
اإلعالم حقل  يف  لغوية  تعبيرية  بنى  ألي  املنشود  الفطري    ،املوضوعي  اجلنوح  خاصة 

للعربية نحو االنزياح الشعري، وهو جنوح يستوجب الترويض حرًصا على حتقيق الهدف 
الناقل) (حيادية  عملي  ، الصعب  صعوبة  من  اللغة  ويزيد  ارتباط  هذه،  الترويض  ة 

لغة   العربية  اللغة  أن  إلى  إضافة  قرون،  عبر  املتراكمة  والروحية  النفسية  باخلصائص 
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وظيفية يف املقام األول واألخير؛ مما يستوجب ضرورة إعادة النظر يف العالقة بني اللغة  
 . 7"العربية واإلعالم

أّن   8وسائل اإلعالم والتوعية اللغوية ونشرها  يف بحثه:الرجبي،  محمود أبو فروة   فيما يرى
َيات َكِبيَرة مثلها مثل لغات العالم كله، باستثناء اإلجنليزية، خاصة   ِدّ اللَُّغة الَعَربية تواجه َحتَ

ترنت، والتقنيات اَحلديثة اَلِّتي أسهمت يف سيادة اللَُّغة اإلجنليزية، وِمن املهم  َمع طوفان إن
صناع   وتدريب  السليمة،  الفصيحة  الَعَربية  اللَُّغة  استعمال  َعلَى  اإلعالم  وسائل  تشجيع 

َهَذا األمر ال نلمسه يف الَواِقع، ورغم سيادة اللهجات   اخلطاب اإلعالمي َعلَى ذَِلك؛ إالّ أنّ 
سيدة امل زالت  ما  الفصيحة  الَعَربية  أن  إال  واملرئية  املسموعة،  اإلعالم  وسائل  يف  حلية 

ِكُن تنفيذها من أجل تقوية مكانة اللَُّغة   املوقف يف وسائل اإلعالم املقروءة، وُهَناَك نقاط ُميْ
وتأثيرها يف   َوَلْو عرفنا خطورة وسائل اإلعالم،  اس،  الَنّ نفوس  اس ألدركنا  الَعَربية يف  الَنّ

اإلعالم  وسائل  يف  وترسيخها  وتقويتها،  الَعَربية،  لنشر  َشاِمل  َمْشروع  وجود  أهمية 
   اَحلِديَثة.

سعى العربية،  اللغة  تواجه  التي  التحديات  محمد  وحول  بن  إماطة بي  السراق وليد  إلى 
العربية بني تشويه اإلعالم واإلعالنبحثه حول  من خالل  منها  اللثام عن بعض اللغة   :9   ،

هذه اللغة هي أقوى مقومات وحدتنا القومية، على مر الزمان والتاريخ،  "ويرى الباحث أن  
جملة   يف  بأشكاله،  واإلعالن  واملرئي،  املسموع  بنوعيه  اإلعالم  من  كل  التحديات ويأتي 

الساعية بقصد أو بغير قصد إلى إحلاق الهزمية بلغتنا العربية، وإحالل اللهجات العامية، 
الكالم  قرن  بل  فحسب؛  التنظير  على  البحث  يقتصر  ولم  محلها"،  األجنبية  اللغات  أو 
ما  على  للوقوف  العربية  الفضائيات  من  عدد  تتبع  يف  وجهد  والتحليل،  بالنقد  النظري 

موادها   العربية،  تخلفه  لغتنا  إلى  وتشويهات تسيء  آثار ضارة،  واإلعالنية من  اإلعالمية 
إبقائها حية  وتعمل على  بلغتنا،  تنهض  التي  االقتراحات  إلى تقدمي بعض  البحث  وانتهى 

 معافاة.
عنوان دراسة حتت  إشكالية    :ويف  ضوء  يف  العربية  اإلعالم  وسائل  يف  العربية  اللغة  واقع 

والعامية حاولالفصحى  عيسى    ،  العربية   ،بدوره  ميلود،جمال  اللغة  واقع  على  التعرف 
العربية اإلعالم  وسائل  يف  منها الفصحى  نتائج  عدة  إلى  فخلص  الرقمنة،  ظل  أن:  يف 

املعاصرة، وتغييب شبه كامل للهجات العامية، الصحافة العربية متيزت بسيادة الفصحى  "
ولم ترد العامية يف املقاالت باستثناء االستشهاد باألمثال الشعبية والعبارات املأثورة، وأن 
معظم البرامج يف القنوات الفضائية العربية متيل إلى توظيف العاميات املحلية واللهجات  

الهج اللغة  ووجود  األجنبية،  باأللفاظ  اإلنترنت  املمزوجة  على  وانتشارها  «العربيزي»  ينة 
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ووسائل اإلعالم اجلديدة، وأيًضا انتشار استخدام املصطلحات األجنبية بدًال من العربية  
  .10بشكل واسع"

  التعليق على الدراسات السابقة ومدى االستفادة منها: 
ال اللغة  عالقة  إلى  بإطناب  اعتمدناها  التي  السابقة  الدراسات  كل  تطرقت  عربية  لئن 

التي حلقت   والتشويهات  اإلعالم، خاصة من خالل رصد مالمحها وخصائصها  بوسائل 
موقعها   للمحافظة على  التي وجب عليها رفعها  التحديات  وأهم  استعماالتها،  بها بسبب 
وسالمتها؛ إال أن هذه الدراسات اقتصرت على رسم مالمح اللغة العربية واستعماالتها يف 

ية، وبعّد أن الغاية األساسية من البحث العلمي هي تقليص الفجوة  وسائل اإلعالم التقليد
البحثية، سواء كانت منهجية أو نظرية أو تطبيقية أو مفاهمتيه، من خالل تناول مواضيع 
الباحثون السابقون،  إليها سابًقا أو إكمال ما توقف عنده  التطرق  وقضايا بحثية لم يقع 

 :وية بحثية جديدة مختلفة على مستوى اإلشكاليةاستفدنا من هذه الدراسات الختيار زا
من خالل دراسة عالقة اللّغة العربية يف وسائل اإلعالم يف إطار التطور الذي عرفته وما 

  :التحول التكنولوجي والرقمي، وعلى مستوى املنهجية املعتمدة  زالت يومًيا تشهده بسبب
ا واستخدام  متحول،  تاريخي  سياق  يف  بحثنا  وضع  خالل  ووصف  من  لتحديد  ملالحظة 

 احلديثة واحلالية.  مالمح اللغة العربية يف وسائل اإلعالم
 Iاللغة العربية لغة العصر أم لغة املاضي؟ 

من   أكثر  يتكلّمها  العربية  اللّغة  أن  رغم  أّنه  إلى  كل شيء  وقبل  أوًال  اإلشارة   295يجب 
نسمة بكّل  11مليون  العربية  اإلعالم  وسائل  تطّور  ورغم  واملسموعة    :أنواعها،  املقروءة 

وكيًفا؛ ا  كّمً ما  واإللكترونية  واستعماالتها  العربّية  اللّغة  حول  والدراسات  البحوث  أن  إال 
قليلة بدراستها   تزال  أكثر  االهتمام  توظيفها  وطرق  مهاّمها  وتطّور  تغّير  ويحّتم  نسبًيا، 

أهدافها ورسم  واستعماالتها  وأشكالها  مسيرتها  ويف  فيها  ما   والبحث  وفق  املستقبلّية 
  .تتطلّبه املرحلة 
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معظم  استقالل  تلت  التي  السنوات  خالل  التعليم،  جانب  إلى  اإلعالم  وسائل  واعتمدت 
 ) املستعمرة  العربية  يف   )،1960  19 -50الدول  اللغوّية  السياسات  ودعم  لتنفيذ  أداة 

هذه السياسات من أفكار الدول العربّية، وبطريقة غير مباشرة ما تتضّمنه وتسعى لنشره  
عربي، ولكن مع بدايات -وآراء ومواقف سياسية، وحمايتها من التشويه من منطلق قومي

الـ   بالعامّية   90السنوات  وال  بالفصحى  ليست  جديدة  لغة  وانتشرت  ظهرت  األخيرة،  
الثالثة" و"اللّغة  الوسطى"،  واللّغة  اإلعالم"،  "لغة  مثل:  مسّميات  بعّدة  الل  ؛ سّميت  غة  هذه 

واالجتماعّية  والرياضّية  احلوارّية  (البرامج  اإلعالمّية  املضامني  كّل  اجتاحت  املحدثة 
متّسكت بنشر وبث مضامينها باللغة العربية   والثقافية...)، ماعدا البرامج اإلخبارّية التي

لغة سهلة متيل إلى اإليجاز،  "الفصحى املكتوبة وكذلك املقروءة، هذه اللّغة اإلعالمّية، هي  
ومبا أن  ،  12"الوضوح والدقة واملباشرة  :مألوفة تخضع حلقيقة بسيطة هي وتعتمد ألفاًظا 

والعلمّية   الثقافية  مستوياتهم  مبختلف  كافة  املجتمع  شرائح  إلى  تتوّجه  اإلعالم  وسائل 
وتبنتها كل وسائل كافة،  لدى اجلماهير  كبيًرا  اللّغة جناًحا   واللغوّية...، فقد القت هذه 

املكتوبة واملسموعة واملرئية، ولوحظ كذلك يف هذه الفترة تفاقم ظاهرة    :بأنواعها اإلعالم
اللجوء إلى التعّددية اللغوّية من قبل عديد من الدوريات، وداخل صفحات الدورّية نفسها  
(صدور صحف بعدة لغات أجنبّية خاّصة الفرنسية واإلجنليزية، وكذلك صحف ومجالت  

مختلف  لغتني  العدد  تعتمد  نفس  يف  أو  - ني  والفرنسّية،  واإلجنليزّية)،   العربّية  العربّية 
(القناة  العربية  الدول  املشهد اإلعالمي يف بعض  األجنبية  القنوات  اجتياح بعض  وكذلك 
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اإليطالّية يف تونس...)، إلى جانب ظهور    RAI UNO، وراي آونو Antenne  2الفرنسّية  
للمشهد اإلعالمي  قّية، يبني هذا االختراق اللغويوسائل إعالم تعتمد لغات محلّية ومناط

الفصحى   العربّية  اللّغة  على  احلفاظ  على  العربّية  اإلعالم  وسائل  عجز  ويؤّكد  العربي، 
الـ السنوات  قبل  الشأن  كان  كما  إعالم،  والقوانني  90كلغة  التدابير  كل  عجزت  مثلما   ،

تعريب  على  العربّية  البلدان  شتى  يف  املّتخذة  التجارّية    واألوامر  املحالت  الفتات 
  واملؤّسسات احلكومّية والوثائق اإلدارّية، خاّصة يف اجلزائر ومصر وتونس.  

العوملة   تفاقمت انتشار  مع  فأكثر  أكثر  اإلعالم  وسائل  يف  الهجينة  اللّغات  ظاهرة  إذن 
االتصا ووسائل  اإلنترنت  وظهور  الفضائّية  التلفزيونّية  والقنوات  اإلذاعات  عدد  ل  وتزايد 

واإلعالم احلديثة، فتعالت األصوات من داخل الوطن العربي وخارجه، بعضها يدعو إلى 
ومسايرة   العربّية  القومّية  باسم  االنغالق،  األجنبّية وجتاوز سياسات  اللغات  "التفتح على 
برنامج  تقرير  إلى  مستندين  العالم"  يشهده  الذي  واإلعالمي  االّتصالي  والتطّور  التقدم 

، الذي عّد أّن "اإلشكاالت التي يواجهها العالم العربي  1996ة للتنمية لسنة  األمم املّتحد
 .13 مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بغياب اإلصالحات اللغوّية العميقة التي تتطلبها املرحلة"

فيها   عّبر  التي  الدراسات  ببعض  األجنبّية  اللّغات  على  التفتح  مناصرو  استشهد  وقد 
باللّغة   القرآن  الناطقون  لغة  ألنها  بها  وتعلّقهم  الفصحى  العربية  للّغة  "حّبهم  العربّية عن 

متفّتحة   وغير  ومنكمشة  منغلقة  لغة  يعدونها  أّنهم  إالّ  األصيل؛  العربي  والتراث  والثقافة 
  . 13على العصر وعلى احلداثة" 

شديدة   هذه األصوات والدعوات إلى االنفتاح على اللّغات األجنبّية تنديد ومعارضة قابل
من قبل املحافظني الذين يطالبون باحترام قداسة اللّغة العربّية بعّدها لغة القرآن الكرمي،  
قوانينها   وعن  عنها  وعزفوا  تخلّفوا  فإذا  بها،  الناطقني  بتطّور  متطّورة  "اللّغة  أن  ويرون 

فيحكمو وأهلها  اللّغة  بني  املّتسعة  الهّوة  من  يزيد  فذلك  أخرى؛  للغة  استالبهم  ن بسبب 
املستلب   والفكري  اللغوي  "تطّورهم"  مجاراة  عن  بالتخلّف  قوانينها  وعلى  باجلمود  عليها 

    .15بأشكال وأمناط أجنبّية"

على   مشّددة  املوقف،  هذا  العربّية  البلدان  كل  اإلعالمي يف  الشرف  مواثيق  ساندت  كما 
كلغة تخاطب    ،اإلعالمضرورة احلفاظ على اللّغة العربّية الفصحى واعتمادها يف وسائل  

قبل    ؛أساسّية من  املعتمد  العربي،  اإلعالمي  الشرف  ميثاق  من  التاسعة  املاّدة  تنّص  إذ 
"على اإلعالمّيني العرب أن يحافظوا على سالمة اللّغة    :مجلس وزراء اإلعالم العرب أّنه

ني أبناء  العربّية وبالغتها ويصونونها من مزالق العامّية والعجمي، ويعملون على نشرها ب 
  األّمة العربّية لتحّل تدريجّيا محّل اللهجات العاّمة وذلك دعًما للتفاهم بينهم". 
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بقي أن نشير إلى أّن أغلب الدراسات والتحاليل تؤكد أن اللّغة مبختلف أنواعها وأصنافها  
هي يف احلقيقة نتاج اختالط لغوي وحضاري وفكري وثقايف فرضته ظروف (عسكرية/  

مبادالت   وتراكيب  حروب/  وكلمات  وألفاظ  أصوات  بني  خليط  اللّغات  وأن  جتارية...)، 
ولهجات وقواعد لغوّية صرفّية ونحوّية... فأثر االمبراطورية الرومانّية واضح وجلي يف ما  
املنطوقة   اإلسبانّية  اللّغة  على  العربّية  اللّغة  وانعكاسات  وأثر  "الالتينّية"،  باللّغات  يسّمى 

 الناطقة باللّغة اإلسبانية، خاّصة بلدان أمريكا الالتينّية بارزة وجلّية. حالًيا يف كل البلدان
II  الصحافة املكتوبة   :واقع وسمات اللغة العربية يف وسائل اإلعالم التقليدية عبر التاريخ)

 ووسائل اإلعالم السمعّية البصرّية) 
 : املشهد اإلعالمي العربي1. 

 م:  1980فترة ما قبل 1.1 
 ة املكتوبة:الصحاف 1.1.1

م بالتنّوع والتعّدد على  1980متّيزت الصحافة املكتوبة يف البلدان العربّية إلى حدود سنة  
البصرّية السمعّية  اإلعالم  وسائل  الشرق    ، عكس  بلدان  يف  خاصة  ا،  أساسّيً دورًا  وأدت 

صحف   من  الفترة  تلك  يف  تتكّون  عام،  بشكل  العربّية  الصحافة  كانت  وقد  األوسط، 
مجالت   وكذلك  مستقلّة،  ودورّيات  السياسّية،  األحزاب  بعض  تصدرها  وأخرى  حكومّية، 

فة "احلياة" التي  أغلبها أسبوعّية أو شهرّية، إلى جانب بعض الدورّيات الدولّية، مثل صحي
وصحيفة   لبنانّيون،  صحافييها  وأغلب  لندن  ومقَرها  السعودّية  العربّية  اململكة  متوّلها 
الدار  يف  تطبع  التي  املغربّية  نسختها  ولها  سعودّية  صحيفة  وهي  األوسط"،  "الشرق 

عام    ،البيضاء أّسسها  يومية  عربية  أول صحيفة  العاملّية"،  "العرب  كذلك صحيفة  ونذكر 
يف    م1977 وتوّزع  الهوني  الصاحلني  أحمد  الراحل  الليبي  والوزير  الصحفي  لندن  يف 

 الدول العربّية وكذلك األوروبّية، وكانت كل الدورّيات التي تؤثث املشهد اإلعالمي العربي
اإلجنليزّية، وقد كانت   م تصدر يف لغة واحدة: العربّية أو الفرنسّية أو1980إلى حدود  

يف الصادرة  الصحف  صدور    أغلب  تواصل  رغم  العربية،  باللّغة  تصدر  األوسط  الشرق 
بعض الدورّيات باللغة الفرنسّية، وكذلك اللغة اإلجنليزّية، أّما يف منطقة املغرب العربي،  
الصحف   فإن  ومحلّية،  وطنّية  أغلبها  التي  العربّية  باللّغة  الصادرة  الصحف  جانب  فإلى 

اللّغة الفرنسّية لفترة طويلة يف معظمه كانت تعتمد الصادرة بلغة أجنبّية أّما الصحف    ،ا 
واملجالت التي تصدر بلغتني مختلفني يف العدد نفسه، فيالحظ أن محتواها ومواضيعها 
ومضامينها تختلف باختالف لغة الصدور، على غرار املجلة املغربية "نساء املغرب"، التي  

الفرنسّية حتت عنوان   باللّغة  مبضامني مختلفة  و  Femmes du Marocتصدر كذلك 
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بلغات مختلفة مثل "حزب   السياسّية صحًفا  اللّغة، كما أصدرت بعض اجلهات  باختالف 
"العلم" صحيفة  أصدر  الذي  "الرأي"  االستقالل"  وصحيفة  العربية    L’opinionباللغة 

 باللّغة الفرنسية.
 وسائل اإلعالم السمعّية البصرّية  2.1.1

، يف كل البلدان 80احلكومّية إلى حدود سنوات  سّخرت وسائل اإلعالم السمعية البصرية 
وقد   الدولة،  لبناء  العربية،  القومية  أيديولوجيا  معظمها  على  تهيمن  كانت  التي  العربّية، 
كان املشهد اإلعالمي السمعي املرئي يف كل بلد يقتصر على إذاعة واحدة وقناة تلفزيونّية  

ستعماري الذي كان يحكم البالد قبل  واحدة، وهي يف أغلبها قنوات موروثة عن النظام اال
من   العربية  مصر  جمهورية  "إذاعة  إلى  حتّول  ماركوني"  "راديو  مصر  (يف  االستقالل، 
القاهرة"، ويف املغرب "ردايو املغرب" أصبح "اإلذاعة املغربية"،...)، وتتمثل أهّم اخلصائص 

  :يف اللغوّية يف هذه اإلذاعات والتلفزيونات
 بّية الفصحى على معظم البرامج، خاّصة البرامج اإلخبارّية.  هيمنة اللّغة العر - 
الشعبية   -  بالفنون  خاصة  تهتم  التي  العامّية  باللّغة  تبث  التي  البرامج  بعض  وجود 

 واألغاني واملسرحّيات واملسلسالت،...الخ. 
العامّية   -  باللغات  الفصحى  العربّية  اللّغة  متزج  التي  اللغوّية  املمارسات  بعض  ظهور 

 واللهجات املحلّية، خاصة يف البرامج احلوارّية. 
اعت  -  األجنبية"  اختصار  باللغة  األنباء  "بشريط  يسمى  ما  على  األجنبية  اللّغات  ماد 

 (الفرنسية بالنسبة لدول املغرب، واإلجنليزية بالنسبة لدول املشرق). 
ولغة    -  وتونس،  املغرب  يف  األمازيغية  مثل  العربّية،  غير  املحلّية  للغات  الكلّي  الغياب 

 الهدندوه يف السودان،... الخ.
حتّوالت عميقة يف اللّغة املستعملة يف وسائل اإلعالم  ،80من سنوات    وقد لوحظ بداية

انتشار   بسبب  واإلجنليزية،  العربّية  أو  والفرنسّية  العربّية  بني  جتمع  هجينة  لغة  وظهور 
خالل   مصر  يف  خاّصة  األجنبّية،  اللّغات  تعتمد  التي  اإلشهارّية،  والومضات  اإلعالنات 

أّدت إلى ظهور عّدة برامج وإعالنات  ""االنفتاح"، التي  سنوات حكم السادات وتبني سياسة  
وبريطانّية كذلك سنوات16"إجنليزية  وعرفت  اإلعالم  80،  لوسائل  مطلقة  هيمنة شبة   ،

على   املصرّية  السينمائية  واألفالم  واملسلسالت  القاهرة،...)،  وإذاعة  العرب،  (صوت 
ار اللهجة املصرّية يف كل البلدان  املشهد اإلعالمي العربي، مما أسهم بشكل الفت يف انتش

الفترة   هذه  يف  هيمنت  وقد  العرب،  املواطنني  قبل  من  فهًما  األكثر  وجعلها    3العربّية 
إذاعة   هي:  العربي،  السمعي  اإلعالمي  املشهد  على  وإذاعةBBCإذاعات   ،Monte 
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Carlo   وإذاعة  ،Voice of America بشعبّية تتمتع  كانت  الدولية  اإلذاعات  هذه   ،
وتشّغل  كب الفصحى،  العربية  باللغة  برامجها  تبث  وكانت  العربّية،  اجلماهير  لدى  يرة 

(تونسية،  محلية  لهجات  عدة  بني  كانت جتمع  وبذلك  العربّية،  الدول  كل  من  صحافّيني 
   .ومصرّية، ومغربّية، ولبنانّية،...)

طرة كلّية  ، كانت وسائل اإلعالم السمعّية والبصرّية، حتت سي80إذن، إلى حدود سنوات  
هذه  التشويه،  من  عليها  واحلفاظ  العربية  اللّغة  لنشر  توظيفها  أرادت  التي  للحكومات 
تعتمد  التي  الوسائل  هذه  يف  اللّغوية  املمارسات  بواقع  اصطدمت  ما  سرعان  اإلرادة 
الفصحى، وهو ما  العربية  اللغة  لغة منطوقة مختلفة عن  لصياغة مضامينها وخطاباتها 

ما   إلى ظهور  "اإلعالمية"، أّدى  اللغة  أو  "الثالثة"،  اللغة  أو  "الوسطى"،  باللّغة  وقد   يسّمى 
القى االنتشار الواسع لهذه اللّغة معارضة شديدة من قبل "حماة اللّغة العربية الفصحى"،  

إلى   القومّية   "القضاء"الّداعني  على  "حفاًظا  اإلعالم  وسائل  يف  األجنبية  اللّغات  على 
ه متّيزت  كما  واملسلسالت العربية"،  اإلعالمية  للمضامني  الكبيرة  بالهيمنة  الفترة  ذه 

، لوحظ تقهقر كبير 80 أّنه يف أواخر سنوات واألفالم السينمائية واملوسيقى املصرّية؛ إالّ 
ومهم للغة العربية الفصحى يف وسائل اإلعالم، خاّصة السمعية البصرية، وصعود الفت  

العاميّ  واللغات  "الوسطى"  للغة  العربية  لالنتباه  بني  جتمع  صحفية  لغات  وكذلك  ة، 
والفرنسّية، أو العربية واإلجنليزية، بحسب الدول واملناطق: ففي املغرب على سبيل املثال،  

إذاعة   ظهور  مع  اإلعالمي  املشهد  على  هيمنتهما  والتلفزيون  اإلذاعة    Médi1فقدت 
وقناة   املغربية،  مشّفرة    TVM2الفرنسية  قناة  (أّول  ويف التلفزيونية  العربي)،  العالم  يف 

) األهلية  احلرب  أّدت  والتلفزيونّية  1990-1975لبنان  اإلذاعّية  القنوات  انتشار  إلى   (
" غرار  على  واملذهبّية  واحلزبّية  املسيحية    LBCTV :اخلاّصة  اللبنانّية  القّوات  تلفزيون 

  . 16التي حتوّلت بعد احلرب إلى قناة تلفزيونية جتارّية"
  تأثيرات وسائل اإلعالم على املمارسات اللغوية   3.1.1 

 التأثيرات على اللغة املكتوبة  1.3.1.1 
العامة"،   العصرية  "العربية  باللّغة  سمي  ما  لصناعة  لغوًيا  مخبًرا  اإلعالم  وسائل  شكّلت 
شكلها  يف  خاّصة  اللّغة  هذه  بروز  يف  ا  أساسّيً دورًا  العربّية  اإلعالم  وسائل  أدت  وقد 
ومتأّثرة   األوروبّية،  اللّغات  من  مستوحاة  مرّكبة  كلمات  شكل  يف  جاءت  فقد  املكتوب، 

الصوتّية اللغة   بالسمات  هذه  ومتيزت  النحوّية،  واخلصائص  التراكيب  مستوى  على 
وفعًال  "بالتحّول   فاعًال  تراكيب حتتوي  إلى  به،  ومفعوًال  وفاعًال  فعًال  تراكيب حتتوي  من 
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الصحف  عناوين  يف  خاّصة  به،  اللغوّية  18"ومفعوًال  التأثيرات  نتيجة  التحّول  هذا  جاء   ،
 :19 العامّية، ويالحظ كذلكاألجنبية، وكذلك اللّغة 

 سيتم غًدا توقيع اتفاقية...).   اللجوء أكثر فأكثر إلى اعتماد املبني للمجهول (ّمت/ - 
  االستعمال املكّثف للمقّدر (اعتقال عدد من املشجعني...). - 
اإلجنليزية    -  خاّصة  األجنبّية  اللّغات  من  املتفاقم  بعضهم    (each otherاالستلهام 

والف )البعض ( (l’un et l’autre / رنسية،  واآلخر)   a joué un rôle / أحدهم 
important .(...لعب دورًا كبيًرا  

  استنباط منط لغوي إعالمي مكتوب "كما واجلدير بالذكر".  - 
والتراكيب    -  املفردات  مستوى  على  باألساس،  ومناطقّية،  وطنّية  لغوّية  اختالفات  بروز 

يف العاملة"  ("اليد  مثل:  الشرق  واألشكال،  دول  يف  العاملة"  و"القّوة  املغاربّية،  البلدان   
  األوسط...).

أسهمت إذن وسائل اإلعالم العربّية، انطالًقا من قواعد اللغة العربّية الفصحى، يف خلق  
لغة عصرّية عاّمة متناسقة، وكذلك منفتحة على املشتّقات اللغوية الوطنية واملناطقّية، أما  

فرغم   العامّية،  كانت  اللّغة  فإّنها  اإلعالم،  وسائل  يف  الفترة  هذه  يف  املحتشم  حضورها 
تعتمد أساًسا يف البرامج واملضامني الفكاهّية أو مضامني األعمال امليدانية، التي حتتوي  
شهادات املواطنني واألمثلة الشعبّية التي يتم نشرها، وكذلك من قبل الدورّيات الساخرة  

الكاريكاتور،   كثيًرا  تعتمد  معتمدة التي  كانت  الوسطى  اللّغة  أن  دراسات  عّدة  أثبتت  كما 
بقوة يف وسائل اإلعالم العربّية، وأن الدوريات كانت تلجأ إلى املعاجم لتصحيح األخطاء 
على   األجنبية  واللغات  املنطوقة  اللّغة  تأثيرات  وأّن  الصحفيون،  بها  يقوم  التي  اللغوّية 

  مضامني ومحتوى الدورّيات واضح وجلي. 
  التأثيرات على الّلغة املنطوقة  2.3.1.1 

املنطوقة العربية  باللّغة  سّمي  ما  انتشار  يف  البصرّية  السمعّية  اإلعالم  وسائل   أسهمت 
Educated Spoken Arabic    إلى جانب اللّغة العربية الفصحى، ويشمل مفهوم اللّغة

ا التي جتمع بني  اللغوّية  املمارسات  املنطوقة مجموعة من  الفصحى  العربّية  العربّية  للّغة 
والعامّية، وقد اعتمد هذا النمط اللغوي خاّصة يف االّتصاالت الرسمّية، ويرجع جناح هذه 
اللّغة يف االنتشار السريع إلى أّن اللّغة العربّية الفصحى لغة جامدة، ورغم اختالفها من  

ه اللّغة تعترضها  بلد آلخر يف بعض النقاط باختالف اللهجة أو العامّية املعتمدة؛ فإن هذ
بعض العقبات املتشابهة، رغم اختالف أماكن ومواطن استعمالها، وتتمثل العقبة األولى يف 
املغرب،   يف  تاء  ينطق  الثاء  فحرف  آلخر،  بلد  من  احلروف  بعض  نطق  طريقة  اختالف 
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، واختالف أصوات بعض احلروف من جهة ألخرى  "تقافة"تنطق    "ثقافة "وعليه فإن كلمة  
ألنه ال يتم تعطيش   )؛ ّيدڨ(جيد/    مصر  يف)  ڨرف اجليم (ج) الذي ينطق ( على غرار ح 

على   ا  كلّيً الكلمات  بعض  واختالف  العربية،  الدول  بقية  بعكس  مصر  يف  اجليم  حرف 
تونس، "متاع" يف  ("بتاع" يف مصر،  دولة ألخرى  من  والتركيبة  املكّونة  احلروف   مستوى 

 ، لها كلها املعنى نفسه "التابعة ل"). السعودية يف" ڨ"ديال" يف املغرب، "ح
يستنتج إذن، أن تعميم التعليم يف كل البلدان العربية خالل هذه الفترة لم يسهم يف تقوية  

مبا أن اللّغة العامّية هي التي اجتاحت   حضور اللّغة العربية الفصحى يف وسائل اإلعالم،
 ّية. اإلعالمي يف كل الدول العرب أكثر فأكثر املشهد

 م 1990فترة ما بعد 2.1 
التي   االقتصادي  التحّرر  نتيجة سياسة  الذي جاء  العربي،  املشهد اإلعالمي  انفتاح  متيز 
اإلعالمي  النشاط  يف  ودورهم  للمعلنني  املتزايد  والثقل  العربّية،  الدول  معظم  انتهجتها 

 بثالث سمات أساسية: 
 ظهور القنوات التلفزيونية العربية الفضائية. - 
 انتشار القنوات اإلذاعّية اخلاصة الوطنّية واملناطقّية والطائفّية.- 
 ظهور اإلنترنت ووسائل اإلعالم اإللكترونية.- 

 ظهور القنوات التلفزيونّية الفضائّية1.2.1 
 ,BBC Arabic (2008), Rotana (2005)ظهور القنوات التلفزيونّية الفضائّية  يعدّ 

Al hora (2004), Al Arabia (2003), Al Jazeera (1996), Nile Sat 
(1995), ORBIT (1994), MBC (1991)    اخلليج حرب  انعكاسات  أهّم  أحد 

بداية   يف  ظهر  الذي  اإلعالمي  التنافس  ويجسم  العربي،  اإلعالمي  املشهد  على  األولى 
واجلهات   ومصر...)،  السعودية،  العربية  واململكة  (قطر،  الدول  بعض  بني  التسعينات 

و اإلعالمّية (أوروبا،  الساحة  على  للتموقع  تسعى جاهدة  التي  وأمريكا...)،  اخلليج،  دول 
املنتوج   سوق  للطلب يف  التنافس صعود صاروخي  هذا  عن  نتج  وقد  والدولّية،  اإلقليمّية 

البرامج   اإلعالمي املحلي واألجنبي وانتشار البرامج واملضامني الترفيهّية، التي حلّت محل
وال والتربوية  وتناقش  التوعوية  تهتم  أصبحت  التي  احلوارّية،  البرامج  وكذلك  تقليدية، 

مواضيع أكثر جرأة: كالعالقة بني السياسة والدين، واخليانة الزوجية، واملراهقة، والفساد 
 املالي واإلداري يف بعض الدول... . 

احلوارّية   البرامج  هذه  أكثر صراحة  "أفرزت  إعالمّية  وخطابات  لغوّية  وجرأة  ممارسات 
الدينية البرامج  يف  حتى  املستوردة19"وتفاعلّية  البرامج  أما  واإلعالنات    :،  املسلسالت 
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واملنّوعات...، فقد فرضت اللجوء إلى الدبلجة لتسهيل تلقيها وفهمها من قبل املستمعني  
البرامج  محتويات  تعريب  يف  املعتمدة  الدبلجة  البداية  يف  متثلت  املشاهدين،  خاصة 

ى اللّغة العربّية الفصحى؛ إالّ أّنه مبرور الزمن لوحظ أن وسائل اإلعالم خاّصة  األجنبّية إل
   .املرئّية صارت تعتمد الترجمة إلى اللغات العامّية

العربّية   اللّغة  نشر  مهّمة  الفضائّية  التلفزيونّية  القنوات  واصلت  اللّغوي،  املستوى  على 
التلفزيونيّ  القنوات  إلى  قبل  من  عهدت  التي  األخبار الفصحى  عبر  رأينا،  كما  الوطنّية  ة 

كاّفة العربّية  الدول  بشؤون  تهتّم  اعتمدت،  التي  األخرى  بينما  العامّية  البرامج  اللهجات 
مع   العربية  أو  الفرنسية،  مع  العربّية  من  (خليط  الهجينة  اللهجات  بعض  وكذلك 

العامّية أصبحت  وهكذا  كل  اإلجنليزّية)،  يف  تسمع  املناطقّية  العربًية    واللّهجات  األقطار 
التركّية   املسلسالت  "فانتشرت  العربّية،  الدول  بني  اإلعالمي  البرامجي  التبادل  وتكّثف 

السورية" اللغة  باعتماد  قناة    ، 21املعّربة  تبّثها  القنوات    MBC2التي  أغلب  وتستوردها 
التلفزيونّية العربّية (حرمي السلطان...)، كما أسهمت القنوات التلفزيونّية الغنائية خاّصة  

حساب   Rotana Clipقناة   على  العربّية  الدول  أغلب  يف  اللبنانّية  اللّهجة  انتشار  يف 
كذلك ظهور عدة اللّهجة املصرّية، التي كانت تهيمن على املشهد الغنائي العربي، وأسهم  

الدول  يف  اخلليجّية  للهجات  أكبر  انتشار  يف  خليجي  بتمويل  خاّصة  تلفزيونّية  قنوات 
 العربّية كاّفة. 

أّدى إذن ظهور القنوات التلفزيونّية الفضائّية وانتشارها إلى اندثار الهيمنة احلكومّية على  
وتقلّص   العربّية،  الدول  معظم  يف  البصري  السمعي  اإلعالمي  الثقايف املشهد  الوزن 

املصري وانتشار أوسع للهجات الوطنّية وحتى املناطقّية، فحتى رجال السياسة واملسؤولني  
العامّية   الكبار تخلوا يف تصريحاتهم اإلعالمّية عن العربّية الفصحى وأصبحوا يعتمدون 

الثقاف ومنتوجاتها  املحلّية  انتشار لهجاتها  إلى دعم  الدول تسعى  ّية الوطنّية، وصارت كل 
العامّية يف  واللهجات  للغات  واملكّثف  الواسع  االنتشار  أّن هذا  إالّ  ومضامينها اإلعالمّية؛ 
كل البلدان العربّية واكتساحها للمشهد اإلعالمي العربي لم يلق إجماًعا من كل املثّقفني  

العرب واملسؤولني  أ؛  واملفكّرين  الوسطى  اللّغة  حول  واآلراء  املواقف  وتباين  و  فاالنقسام 
 .إلى يومنا هذا اللّغة اإلعالمية ما زال محل نقاش واختالف بني الّداعمني واملعارضني 

 نتشار القنوات اإلذاعية والتلفزيونية الوطنية اخلاّصة ا2.2.1 
رغبات  وتلبية  األجنبّية  اإلخبارّية  القنوات  تعويض  وجيز  زمن  يف  استطاعت  أّنها  رغم 

ال فإن  اإلخبارية؛  اجلماهير  أصبحت  وانتظارات  الدولّية  والتلفزيونّية  اإلذاعّية  قنوات 
التي   اخلاّصة  الوطنية  القنوات  من  املتأّتية  الشديدة  املنافسة  جّراء  صعًبا  وضًعا  تعيش 
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أكثر    2000أنشأتها ودّعمتها الدول واحلكومات (يف مصر برزت إلى الوجود منذ سنة  
تبّثها  25من   التي  البرامج  واستحوذت  وخاّصة)،  عاّمة  اإلذاعية   قناة  اخلاّصة  القنوات 

قناة   سنوات  منذ  حتتل  تونس  (يف  واالستماع  املشاهدة  نسب  أكبر  على  والتلفزيونّية 
املراتب األولى يف   Mosaique FM "احلوار التونسي" التلفزيونّية وإذاعة موزابيك إف إم

لألخبا  قليلة  اجلديدة مساحة  القنوات  هذه  تعطي  واملشاهدة)،  االستماع  نسب  ر  جداول 
وموسيقى،  (رياضية،  أنواعها  بشتى  الترفيهية  للبرامج  ومهمة  كبيرة  مساحة  مقابل 
اللهجات   وحتى  الهجينة  واللّغات  العامّية  انتشار  إلى  أدى  ومسلسالت...)، مما  وسينما، 
املناطقّية على حساب اللغة العربية الفصحى، هذا التمشي اللّغوي فرضه جمهور وسائل  

دراس أكدت  الذي  كثيرة  اإلعالم،  والعامّية "ات  األخبار،  على  الترفيهّية  البرامج  تفضيله 
لسهولة   والتلفزيونّية،  اإلذاعّية  البرامج  يف  الفصحى  العربّية  اللّغة  على  الهجينة  واللّغة 

إلى   21فهمها وقربها منه وبساطتها... والتلفزيونّية  اإلذاعّية  القنوات  ، وقد ذهبت بعض 
حّد بّث أخبار بالعامّية أو بلغة إعالمّية جتمع بني اللّغة العربّية ولغة ثانية (الفرنسّية أو 

قناة   أجنبية فقط على غرار  بلغة  أو حتى  البرامج،  LBCIاإلجنليزية)،  لبعض   بالنسبة 
بذلك، خلق   الفصحىلغة  "محاولة  العربّية  اللّغة  لتعويض  مثّقفة  الشأن  ، 23لبنانّية  كذلك 

املصرية التلفزيونية  للقناة  سنة   OTV بالنسبة  أّسست  أخبار   2006التي  نشرة  وتبث 
بالعامّية حتت مسّمى "حال الدنيا"، ويف املغرب بعد أن كانت اللّغة الفرنسّية تهيمن على  

قناة   برامج  وج  TV2Mأغلب  القناة  قرابة  حّولت  لغة  أصبحت  التي  العامّية  نحو  هتها 
باللّغة  70 "دبلجتها"  ّمتت  فقد  املستوردة  األجنبّية  املسلسالت  حتى  برامجها،  من   %

باهًرا   جماهيرياّ  القى جناًحا  الذي  أبي"،  أين   " املكسيكي  املسلسل  غرار  على  الدارجة، 
  ماليني مشاهد لكل حلقة).  5(قرابة 

بي الذي فرضه كذلك هروب اجلماهير يف الدول العربية إلى  تفّتح املشهد اإلعالمي العر
الوطنّية   روح  وبّث  املشاهدين،  استرجاع  يف  والدول  احلكومات  ورغبة  األجنبية،  القنوات 

سنة   شهدت  املثال  سبيل  على  املغرب  ففي  لديهم؛  قنوات    10نشأة    2006واالنتماء 
و سنة    9إذاعية  باللّغت 2009أخرى  مضامينها  تبث  بعضها  والفرنسّية ،  العربّية  ني 
(Med1)  فقط العربّية  باللغة  وأخرى   ،Radio Sawa    تبث القنوات  هذه  أغلب  لكن 

تراكيب   شكل  يف  الفرنسّية،  اللغة  خاّصة  األجنبّية  واللّغات  العامّية  بني  تخلط  مضامني 
  اللّغات صحفّية ال تخضع ألبسط قواعد الصرف والنحو، واّتخذت كذلك بعض اإلذاعات  

األمازيغية،  املنطوق (اإلذاعة  األمازيغية  اللغة  مثل  اجلماهير  مع  وتواصل  إعالم  كلغة  ة 
لغة   تعتمد  واحدة  قناة  القنوات  هذه  بني  من  توجد  وال  التلفزيونية)،  القناة  ومتازيغت 
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لهجات؛  ،  وحيدة وعّدة  نفسه،  الوقت  يف  لغات  عّدة  معتمدة  برامجها  تبث  القنوات  فكل 
العربي باللّغة  تبث  العربّية  فاألخبار  بني  خليط  فلغتها  الترفيهّية  البرامج  أما  الفصحى،  ة 

والعامّية واللغة الفرنسّية، غير أن اللهجة املستعملة تختلف باختالف جنسّية القناة؛ ألن  
وهذه اجلماهير تتكلّم    ،أن هذه القنوات تعتمد كثيًرا على إشراك اجلماهير يف برامجها

الفصحى واللّغات األجنبّية (الفرنسية يف بلدان املغرب    خليًطا من العامّية واللغة العربية
  العربي، واإلجنليزية يف مصر وبلدان اخلليج).

حتّولت إذن وسائل اإلعالم السمعي البصري بسبب التطور الكّمي والكيفي الذي يشهده 
التجارّية ونسب   اإلعالنات  وتسّيرها قوانني سوق  تهيمن عليها  لغوّية  إلى مخابر  القطاع 

 شاهدة وكل املمارسات التي تسّهل الوصول إلى املستمع أو املشاهد أي املستهلك.  امل
 III  وسائل اإلعالم احلديثة واللغة العربية 

 الواقع: 1 
تشير آخر اإلحصائيات إلى أّن اللّغة العربية هي رابع أكثر اللّغات استعماًال وتداوًال على  

زيادة فاقت    نترنت وأّنها اللّغة األكثر تقّدًما وانتشارًا؛ إذ سجل تواجدها على اإل  نترنت، اإل
2500% 23. 

اإل على  تبث  التي  املضامني  أّن  تتجاوز    نترنتإالّ  ال  العربّية  املضامني  1باللّغة  من   %
 املتداولة واملنشورة على الشبكة العنكبوتّية. 
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Top Ten Languages Used in the Web - March 31, 2020 
( Number of Internet Users by Language) 

 

TOP TEN 
LANGUAGES 

IN THE 
INTERNET 

World 
Population 

for this 
Language 

(2020 
Estimate) 

Internet 
Users 

by Language 

Internet 
Penetration 

(% 
Population) 

Internet 
Users 

Growth 
(2000 - 
2020) 

Internet Users 
% of World 

(Participation) 

English 1,531,179,460 1,186,451,052 77.5 % 742.9 % 25.9 % 
Chinese 1,477,137,209 888,453,068 60.1 % 2,650.4 % 19.4 % 
Spanish 516,655,099 363,684,593 70.4 % 1,511.0 % 7.9 % 
Arabic  447,572,891 237,418,349 53.0 % 9,348.0 % 5.2 % 

Portuguese 290,939,425 171,750,818 59.0 % 2,167.0 % 3.7 % 
Indonesian/ 
Malaysian  

306,327,093 198,029,815 64.6 % 3,356.0 % 4.3 % 

French 431,503,032 151,733,611 35.2 % 1,164.6 % 3.3 % 
Japanese  126,476,461 118,626,672 93.8 % 152.0 % 2.6 % 
Russian  145,934,462 116,353,942 79.7 % 3,653.4 % 2.5 % 
German  98,654,451 92,525,427 93.8 % 236.2 % 2.0 % 
TOP 10 

LANGUAGES 5,273,725,132 3,525,027,347 66.8 % 1,188.2 % 76.9 % 

Rest of the 
Languages 2,522,890,578 1,060,551,371 42.0 % 1,114.1 % 23.1 % 

WORLD TOTAL  7,796,615,710 4,585,578,718    

https://www.internetworldstats.com/stats7.htm 

املحتشتم  احلضور  اإل  ويعود  على  العربّية  للّغة  معوقات   نترنت والضعيف  إلى  باألساس 
والتراكيب  احلروف  مستوى  على  وتعقيداتها  العربّية  اللّغة  بخصائص  مرتبطة  تقنّية 

اإل والبنية؛ على  اللّغة    نترنتفاملبحر  استعمال  على  الشبكة  هذه  ظهور  منذ  تعّود  الذي 
صعوبة يجد  األحيان  أغلب  يف  يف اإلجنليزية  هذه   كبيرة  العربّية،  احلروف  مع  التعامل 

  الصعوبات ال تخّص اللّغة العربّية فقط، وإّمنا كل اللّغات غير الالتينّية. 
اإل على  العربّية  اللّغة  استعمال  تعيق  التي  الصعوبات  (من    نترنتأّول  الكتابة  هي طريقة 

اليسار  من  تكتب  التي  اللّغات  أغلب  بقّية  اليسار) عكس  إلى  الي اليمني  أّن    ، منإلى  كما 
أشكال احلروف العربّية تختلف باختالف موقع احلرف يف الكلمة واإلمكانّية التي تتيحها  

ألف   + (الم  بعد مزجهما  واحد  إلى حرف  بتحويل حرفني  العربّية  مثًال...)،   اللّغة  = ال، 
لترميز احلروف على   املعتمدة  املنظومة  العربّية، ألن  ترميز احلروف  إلى صعوبة  إضافة 

صنعت خّصيًصا لترميز احلروف الالتينّية فقط، وقد ّمت إحداث منظومة ترميز    نترنتاإل
املصّنعة   الشركات  جعلت  جّمة،  تقنّية  صعوبات  تالقي  أّنها  إالّ  اللّغات  لبقّية  جديدة 
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للتجهيزات اإلعالمية واإللكترونية تتحاشى اعتمادها وهو ما أعاق انتشار هذه املنظومة،  
تزال حكًرا دراسة    التي ال  املختّصة يف  البحثّية  واملخابر  املؤّسسات واجلهات  على بعض 

التقنّية والعراقيل  الصعوبات  هذه  وملعاجلة  إلى   اللّغات،  اجلهات  بعض  تسعى  وجتاوزها 
اإل على  املبحرين  متناول  يف  عملّية  حلول  اإلعالمية   نترنتإيجاد  املضامني  ومنتجي 

تسعى   التي  جوجل  شركة  مثل  باللّغة  اإللكترونّية،  متواّفرة  خدماتها  بعض  جعل  إلى 
   Google Ta3reeb العربية، وكذلك توفير منتجات خاّصة بالدول العربّية، نذكر منها 

الذي ال ميتلك لوحة مفاتيح باللّغة    نترنتوهي منظومة تقنية تعريبّية متكّن املبحر على اإل
موقع   أما  العربّية،  باللّغة  والكتابة  التحرير  من  سنة  العربّية  إطالقه  مت  الذي  "أهال" 

وحذفها،    2010 الدردشة  استعمال  من  اإلنترنت  على  املبحرين  من  ماليني  مكّن  فقد 
الفيديوهات   وتلقيها، من خالل مشاهدة  اإللكترونية  الرسائل  وإرسال  املعلومات  وتقاسم 

يوتيوب على  إلى    ،التعليمية  املحدثة  الدردشة  غرف  من  عديد  تسعى  نفسه  اإلطار  ويف 
تخاطبتسه كلغة  العربّية  اللّغة  انتشار  اإل يل  على  غرفة   ،نترنت وتواصل  غرار  على 

 .  25 نترنتمستعمل لإل ألف 100الدردشة "إجابات" التي جتلب أكثر من 
يسعى    أقل    Googleكما  على    Yahooوبدرجة  ونشرها  العربية  اللّغة  دعم  إلى 

املبحرين من احلصول على كمّيات كبيرة مواقع بحث متكّن   فقد أحدثت الشركة  ،نترنتاإل
املواقع   واملختّصة، وشملت هذه  الدقيقة  املعلومات  من  اآلن   13ومتنوعة  دولة حتى حّد 

العربّية املّتحدة، والبحرين،   هي: اجلزائر، واملغرب، ومصر، وفلسطني، وليبيا، واإلمارات 
محرك   ، وعمان، كما اشترىوقطر، واململكة العربية السعودية، واألردن، والكويت، ولبنان

  .  Maktoob.com املوقع املشهور 2009سنة  Yahooالبحث 
بفضل   العنكبوتّية  الشبكة  على  فأكثر  أكثر  تتموقع  بدأت  العربّية  اللّغة  أّن  إذن  يالحظ 
جهود بعض الشركات ومحّركات البحث، وكذلك بعض املؤسسات واملنظمات العربّية التي  

لثقايف العربي وتوزيعه ونشر اللّغة العربية على أوسع نطاق، سعت إلى التعريف بالتراث ا
اللّغة   "الورّاق" الذي "يبذل جهوًدا كبيرة لدعم  وقد برز باخلصوص يف هذا املجال موقع 
املنال   سهلة  تكون  حتى  وترقيمها  وترميزها  العالم  أنحاء  كل  يف  ونشرها  العربّية 

ة للمصادر الورقّية التي تنشر يف شكل واالستعمال، عوض التعويل على النسخ اإللكتروني
األحيان" بعض  يف  قراءتها  وحتى  واستعمالها  اعتمادها  يصعب  جامدة  وصور  ،  25ملّفات 

صوتّية   تسجيالت  وكذلك  واملراجع،  الكتب  آالف  تتضّمن  مكتبة  "الورّاق"  موقع  وميتلك 
  .  ة...وفيديوهات وروابط إلكترونية يف كل املجاالت الفكرية والثقافية والعلميّ 
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  االستعماالت:  2
 الحظنا من خالل جوالت متمّعنة على مواقع اإلنترنت، وتواجد مطول ومستمر على مواقع

ونشر   تخاطب  لغة  العربّية  اللّغة  تعتمد  التي  الدردشة  غرف  ويف  االجتماعي،  التواصل 
وميًال جارًفا  سيطرة تكاد تكون مطلقة،  للمعلومات واألخبار، ومن خالل حتليل مضامينها،

من   املستنبطة  اللّغات  بعض  وحتى  الهجينة،  اللّغات  من  وعدًدا  العامّية  الستعمال  وعاًما 
والرموز، باألرقام  لغات  عّدة  من  احلروف  تخلط  التي  باخلصوص،  الشباب   وقد  قبل 

ميزة للقائمني   ساعدت  االجتماعي  التواصل  مواقع  توّفرها  التي  التخفي"  على  "القدرة 
ل من القيام بعّدة تشويهات للّغة العربّية بكّل جرأة ودون أدنى حتّرج، ّمما أنتج  على االّتصا

"العرنسّية"، وهي مزيج   املختّصون على تسميتها  اّتفق  وتواصل أساسّيتني،  لغتي تخاطب 
من العربّية والفرنسّية ويستعملها سكان بلدان املغرب العربي و"العربزّية" ويتداولها شّبان  

مكّنت هذه اللغات الهجينة من كسر احلدود بني    ،"27املشرق واخلليج العربي وشابّات دول  
وأكثر   أكبر  واآلراء  واألفكار  للمعلومات  وتبادل  نقاش  فرص  وأتاحت  والدول،  املناطق 
االجتماعي، وكسرت احلواجز بني   التواصل  والناشطني على مواقع  النت  للمبحرين على 

يف   أفرزت  لكنها  والعام،  وكلمات  اخلاص  غريبة  وتراكيب  مشّوهة  لغة  نفسه  الوقت 
(كانسل أجنبّية  بلغة  وتنطق  عربّية  بأحرف  تكتب    pleaseبيليز/    / cancelمستنبطة 

 .Yup…) يب/ caféكايف/   d’accord داكور/ good /ودڨ
أفرز كذلك التخاطب باعتماد وسائل االتصال واإلعالم احلديثة وعبر الرسائل اخللوّية،  

جديدة،   العربّية  لغة  اإلمارات  يف  كانت  "بوادرها  والبكم،  الصم  بني  األرقام"  "لغة  هي 
املتحدة، حيث استطاعت فئة من الصم والبكم إعداد قائمة شبيهة بالقاموس حتمل جمًال 
وكلمات كثيرة لكل كلمة أو جملة فيها رقم معّني، وبذلك فإّن تركيب األرقام يعني كلمات  

لديهم، فمثًال  "أبي"، ورقم    32: رقم  وجمًال مفهومة  ورقم    40يعني  السبت"،  "يوم  يعني 
  .  28 "صباح اخلير"..." 566يعني "مستشفى"، والرقم  432

  املستقبل   3
العربّية   اللّغة  ومالمح  سمات  تبدو  النهائي،  شكلها  إليه  سيؤول  مبا  التكّهن  رغم صعوبة 

وسائل اإلعالم احلديثة عن   املستقبلّية يفتختلف اللغة العربية   املستقبلّية واضحة جلّية، 
 :اللغة العربّية األصيلة

احلروف  من  نوعني  املستقبلّية  العربّية  اللّغة  تعتمد  والتراكيب:  الشكل  مستوى  على  أوًال 
احلروف   من  تتكّون  مستنبطة  جديدة  وحروف  األصلية،  العربّية  احلروف  األبجدية: 

م  على  املوجودة  الرموز  وكذلك  واجلّواالت،  الالتينية  واللوحات  اإلعالمّية  األجهزة  فاتيح 
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إلى حرف الذال،    4مثال إلى حرف العاء، ورقم    3ويف بعض األحيان األرقام (يرمز رقم  
وكلمة مظلوم    msh3’oolإلى حرف اخلاء...)، وهكذا تصبح كلمة مشغول تكتب    5ورقم  

ma6’loom    ّومتام احلمد هللاTamam al 7mdllah  فّك رموزها   ! لغة ال يستطيع
  إالّ مواكب ومتمكّن.

اإلعالم   وسائل  يف  املستقبلّية  واللّغة  األصلية  العربّية  اللّغة  بني  الثاني  االختالف  يكمن 
احلديثة يف وجود مستويات لغوية متفاوتة يف التعابير واخلطابات واملضامني نفسها، التي  

 العّباسي.  ستوّلد لغة وسطى شبيهة مبا خلّفه تعريب اإلدارة يف العهد 
 نتائج البحث: 

بوسائل  العربية  اللغة  لعالقة  ومتأنية  تاريخية  قراءة  خالل  ومن  والتحليل،  البحث  بعد 
اإلعالم منذ ظهورها، وخالل املراحل والفترات الزمنية التي مرت وما حملته من تغيرات  

 وتطورات وحتوالت يف طّياتها، يتبني لنا أن:
ب التعليم، خالل السنوات التي تلت استقالل معظم  وسائل اإلعالم اعتمدت إلى جان   - 

 ) املستعمرة  العربية  اللغوّية   )،1960  19 -50الدول  السياسات  لتنفيذ ودعم  أداة 
يف الدول العربّية وبطريقة غير مباشرة ما تتضّمنه وتسعى لنشره هذ السياسات من 

 أفكار وآرء ومواقف سياسية.
ت لغة جديدة ليست بالفصحى وال بالعامّية ظهرت وانتشر  90مع بدايات السنوات    - 

هذه اللغة  ،  سّميت بعّدة مسّميات، مثل "لغة اإلعالم"، واللّغة الوسطى"، و"اللّغة الثالثة"
املحدثة اجتاحت كّل املضامني اإلعالمّية (البرامج احلوارّية والرياضّية واالجتماعّية 

التي اإلخبارّية  البرامج  ماعدا  باللغة  متسّ  والثقافية...)،  مضامينها  وبث  بنشر  كت 
 .العربية الفصحى املكتوبة وكذلك املقروءة 

وسائل  -  كل  وتبنتها  كافة  اجلماهير  لدى  كبيًرا  اإلعالم" عرفت جناًحا   اإلعالم "لغة 
اللّغات األجنبّية خلق جدًال بني  بأنواعها، وهو ما التفتح على   ومعارضني  مناصري 

 قداسة اللّغة العربّية بعّدها لغة القرآن الكرمي.محافظني يطالبون باحترام  
 تعميم التعليم لم يسهم يف تقوية حضور اللّغة العربية الفصحى يف وسائل اإلعالم،  - 

املشهد فأكثر  أكثر  اجتاحت  التي  هي  العامّية  اللّغة  أن  الدول  مبا  كل  اإلعالمي يف 
 العربّية. 

ا  -  العامّية واللّغات الهجينة وحتى  العربية  انتشار  اللغة  للهجات املناطقّية على حساب 
أكدت  الذي فرضه جمهور وسائل اإلعالم يف القنوات اإلذاعية والتلفزيونية  الفصحى

تفضيله البرامج الترفيهّية على األخبار، والعامّية واللّغة الهجينة على "دراسات كثيرة  
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، لسهولة فهمها وقربها منه اللّغة العربّية الفصحى يف البرامج اإلذاعّية والتلفزيونّية 
 . "وبساطتها

أّن املضامني    نترنت؛ اللّغة العربية هي رابع أكثر اللّغات استعماًال وتداوًال على اإل   - إالّ 
% من املضامني املتداولة واملنشورة 1باللّغة العربّية ال تتجاوز    نترنتالتي تبث على اإل

 على الشبكة العنكبوتّية.
بدأ-  العربّية  بعض  اللّغة  جهود  بفضل  العنكبوتّية  الشبكة  على  فأكثر  أكثر  تتموقع  ت 

 الشركات ومحّركات البحث وكذلك بعض املؤسسات واملنظمات العربّية. 
ومواقع  -  تكاد  اإلنترنت  سيطرة  عليها  تسيطر  الدردشة  وغرف  االجتماعي  التواصل 

الهجينة وحتى بعض   تكون مطلقة اللّغات  املستنبطة من قبل العامّية وعديد  اللّغات 
 الشباب باخلصوص، التي تخلط احلروف من عّدة لغات باألرقام والرموز.

 وسائل اإلعالم احلديثة تختلف عن اللغة العربّية األصيلة اللغة العربية املستقبلّية يف- 
التعابير   نفس  يف  متفاوتة  لغوية  مستويات  ووجود  والتراكيب  الشكل  مستوى  على 

 ملضامني. واخلطابات وا
 :التوصيات

 يوصي الباحث باآلتي: 
 تكثيف اجلهود املبذولة لدعم مكانة اللّغة العربية الفصحى يف مختلف وسائل اإلعالم.- 
 العمل على حماية اللّغة العربية من التشويه يف وسائل االتصال واإلعالم.- 
ال - الفصيحة  الَعَربية  اللَُّغة  َعلَى استعمال  سليمة، وتدريب صناع  تشجيع وسائل اإلعالم 

 اخلطاب اإلعالمي َعلَى ذَِلك.
 التصّدي أكثر لظاهرة انتشار اللّغات الهجينة يف وسائل االتصال واإلعالم. - 
االتصالي  -  نشاطها  يف  الفصحى  العربية  اللّغة  باستخدام  الرسمية  املؤسسات  إلزام 

 وخالل تواصلها مع جماهيرها ومنسوبيها.
 التكوين اللّغوي لطالب وطالبات االتصال واإلعالم.تطوير ودعم - 
أفضل بالتراث الثقايف العربي وتوزيعه ونشر اللّغة العربية على   التعريف أكثر وبشكل  - 

 أوسع نطاق.
دعم اجلهود العملية الساعية لتذليل العقبات التقنية التي تعيق انتشار واستخدام اللّغة    - 

 .العربية على الشبكة العنكبوتية
ترشيد استخدام اللّغة العربّية للتخاطب ونشر للمعلومات واألخبار على مواقع التواصل - 

  االجتماعي ويف غرف الدردشة.
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 اخلامتة: 
التي تنشرها وتبّثها وسائل   قصد ترميز الرسائل واملضامني استنبط القائمون باالتصال،

واإلعالم مسّمى   احلديثة،  االتصال  عليها  أطلقوا  التي  لغة  اللّغة  هذه  اإلعالمّية"،  "اللّغة 
اللّغة   أفقدت  املنطوقة  واللّغة  الفصحى  العربّية  اللّغة  بني  الطريق  منتصف  يف  انتصبت 
العربية الفصحى األم بعض خصوصّياتها التركيبية والنحوّية والصرفّية وكذلك الصوتّية،  

تراكيب ومعان وصوتّيات   مسحة شبابّية، وأّدت إلى ظهور أضفت عليها يف املقابل ولكّنها
  .جديدة وتأثيرات لغوّية خارجية أجنبّية ومغايرة للمألوفة

بضرورتها   هذه وأقر  املتابعني  بعض  استنكرها  العربّية  اللّغة  شهدتها  التي  التحّوالت 
ويف الواقع وجب أن نقّر بأّن اللّغة ككل النشاطات العلمّية والثقافّية، وككّل أدوات ،  آخرون

اال واالستمرار  األنشطة  التموقع  ميكنها  وال  ونشطة  متحّركة  واإلعالمّية  تصالّية 
والدميومة؛ إالّ من خالل التأقلم مع التغيرات والتحّوالت التي يشهدها محيطها وعاملها،  
واللّغة العربّية املستقبلية ال بّد لها أن تقبل بقوانني العوملة والتطّور اإلعالمي والتكنولوجي  

االكتشاف االنتظارات واالقترابومواكبة  وتغّير  والتحّوالت  أكثر فأكثر من مستعمليها،   ات 
وهم باألساس من فئة الشباب، الذين هم بصدد كتابة مستقبلهم باعتماد آليات وتراكيب 

  لغة رقمية مستحدثة وعصرية شئنا ذلك أم أبينا.   :وتعابير لغتهم 
العربيّ  ولقد اللّغة  مالمح  البحث حتديد  هذا  والتغييرات حاولنا يف  التطّورات  ظّل  ة، يف 

والتحّوالت العميقة وغير املسبوقة التي يشهدها قطاع االتصال واإلعالم مضموًنا ووسائل  
اللّغة   وأهداًفا، فتوصلنا إلى  استنتاجات طرحناها لعلّها تسهم ولو بجزء قليل يف صيانة 

وانتشارها  إشعاعها  دون  حتول  التي  العوائق  وإزالة  ودعمها  وسائل   العربية  خالل  من 
أهمّ  ولعّل  واإلعالم،  ميحو   االتصال  وال  يخدم  التقني  التطّور  أّن  هو  إليه  توصلنا  ما 

اللّغة العربّية على مستوى التوظيف اإلعالمي يف مفترق الطرق، ومبقدورها  القداسة، وأنّ 
االتصالي  والتطّور  والتقّدم  الرقي  بركب  اللحاق  من  العربّية  والشعوب  البلدان    متكني 

إيجاد   إلى  والشعوب  البلدان  هذه  سعت  إذا  واالقتصادي؛  والعلمي  والثقايف  واإلعالمي 
متفّتحة   وجتعلها  الشوائب  من  اللّغة  هذه  حتمي  وتثقيفّية  وتوعوّية  وعملّية  تقنّية  حلول 
الهّوة   تعميق  يف  الرئيسي  السبب  تكون  أن  أو  التوافقية،  ومتطلباته  لعصرها  ومواكبة 

ة والثقافية والعلمّية بينها وبني بقية بلدان العالم من خالل اإلصرار  االتصالية واإلعالمي
  بتعلّة االختالف واخلصوصّية. على االنكماش واالنزواء والعزلة
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