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امللخص
لوسائل اإلعالم دور حياتي يف بناء اجملتمع املسلم املعاصر ،فهي شريك إسرتاتيجي يف بثّ الوعي ونشر القيم اإلسالمية ،ومن هذا
املنطلق تربز أهمّية استثمار هذه الوسيلة الفعالة لصاحل توعية اجملتمع .وتعدّ اللغة العربية واحدة من أهمّ القضايا اليت أضحت تطرح حبدّة يف
العامل العربي ـ بالنظر للوهن الّذي أصابها ـ السيما يف ظلّ العوملة وتداعياتها على اجملتمعات العربية .ومن ثمّ كان البدّ من استغالل أمثل
لوسائل اإلعالم ألجل تدارك هذا الضعف وإنقاذ العربية من كلّ ما يواجهها من حتدّيات.
وعليه فيهدف البحث باملنهج الوصفي ـ التحليلي إىل متابعة وحتليل دور وسائل اإلعالم اجلزائرية يف ترقية ونشر اللغة العربية وأه ّم
الصعوبات الّيت تعرتضها انطالقاً من ماضي اجلزائر وحاضرها الثقايف.
وقد استخدمنا يف هذه الدراسة جمموع بيانات ومعلومات متكّننا من حتليل الظاهرة وإخضاعها للدراسة الدقيقة .وألجل مجع هذه البيانات
استعنّا باستبيانات وقمنا مبقابالت مع فئات خمتلفة من اجملتمع كما أجرينا سرباً لآلراء .أمّا جمتمع الدراسة فيختلف باختالف األدوات
املستعملة؛ حيث مشلت املقابالت خنبة من اإلعالميني واملثقفني (أساتذة ،طلبة وإطارات) كما مشلت جمموعة من املستمعني غري املثقفني .أمّا
االستبيانات فقد وجّهناها للعاملني باحملطّة اإلذاعية لوالية تلمسان؛ 1ـ قسم اإلدارة واإلشهار 2ـ قسم األخبار 3ـ قسم اإلنتاج.
وقد مكّننا البحث من الوقوف عند واقع اللغة العربية يف اجلزائر ،ودور اإلعالم احملدود يف نشرها .واقع يؤكّد أن اللغة العربية تعيش
أزمة حقيقية ،ما يستدعي التفكري اجلدي يف آليات عملية للنهوض بها ،وكذا استغالل الرسالة اإلعالمية مبا خيدمها ويساهم يف االرتقاء بها.
الكلمات املفتاحية :اللغة العربية يف اجلزائر ،اإلعالم املسموع ،اجملتمع اجلزائري ،االستعمار الفرنسي ،التغريب.
1ــ تاريخ التسلم1394/3/22 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1394/12/17 :هـ .ش.
* أستاذة مساعدة يف اللغة العربية وآدابها جبامعة تلمسان ـ اجلزائر.
** أستاذة مساعدة يف قسم اللغة العربية جبامعة كاشان.

Email: bestaouiimene@yahoo.fr
Email: maryamjalaei@gmail.com

62

حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء  1436ـ 1437هـ .ق1394 /هـ .ش) ـ العدد 13

املقدمة
اللغة ظاهرة اجتماعية ،وهي من العناصر األساسية املسهمة يف احلفاظ على وحدة اجملتمع ومتاسكه ،حيث تكتسي أهمّية بالغة
بالنظر إىل طبيعة الوظائف اليت تؤدّيها يف سياقها االجتماعي والتارخيي والسياسي والثقايف واللغوي ،واللغة العربية من مكوّنات
الثقافة العربية ،وعنوان هوية اجملتمع العربي واإلسالمي ،وقناة إيصال وتواصل بني األجيال ،فهي تنقل آثار األجداد إىل األبناء،
وحتفظ أجماد األبناء لألحفاد ،وهي بذلك حلقة الوصل اليت تربط ماضينا حباضرنا ومستقبلنا .إنها متثل خصائص األمة ،وقد كانت
عرب التاريخ مسايرة لشخصية األمّة العربية ،تقوى إذا قويت ،وتضعف إذا ضعفت .واللغة العربية ـ قبل هذا وذاك ـ هي لغة القرآن،
وحاملة كالم اهلل ،فهي عنصر أساسي يف هويتنا الوطنية وطريقة تفكرينا (وهي أخطر بكثري من أن تكون جمرّد أصوات لغوية
تستعمل أداة للتواصل) لقد غدت العربية لغة حتمل رسالة إنسانية مبفاهيمها وأفكارها ،واستطاعت أن تكون لغة حضارة إنسانية
واسعة اشرتكت فيها أمم شتى كان العرب نواتها األساسية واملوجهني لسفينتها ،اعتربوها مجيعاً لغة حضارتهم وثقافتهم
فاستطاعت أن تكون لغة العلم والسياسة والتجارة والعمل والتشريع والفلسفة واملنطق والتصوف واألدب والفن.
وكان املفروض أن يكون أبناء العربية على مستوى عظمتها وجالهلا ،يسعون للحفاظ على مكانتها ويعملون على إمنائها
ونشرها ،لكن شيئاً من هذا مل حيدث؛ فقد تقاعس أبناؤها على خدمتها وهجروها واستبدلوها بلغات أجنبية .وحتّى اإلعالم مل
يعن بها بشكل صحيح ،فحلّت العامية حملّها .وكان من واجبه أن يسعى حنو تعميمها لريتقي بها وحيوّهلا من لغة األمّية واجلهل
(العامية) إىل لغة العلم واحلضارة (الفصحى).
فنهدف يف الدراسة احلالية باملنهج الوصفي ـ التحليلي تبيني دور وسائل اإلعالم اجلزائرية يف ترقية ونشر اللغة العربية وأهمّ
الصعوبات اليت تعرتضها انطالقاً من ماضي اجلزائر وحاضرها الثقايف؛ ويندرج حتت هذا اهلدف التعريف بـ:
ـ أسباب أزمة العربية يف اخلطاب اإلعالمي.
ـ دور اإلذاعة يف نشر اللغة العربية (كعيّنة عن وسائل اإلعالم)
ـ ما هي أفضل السبل لتطوير وسائل اإلعالم مبا يتيح هلا املساهمة يف نشر اللغة العربية.
ـ حماولة اخلروج مبجموعة توصيات ميكنها أن تساهم يف نشر اللغة العربية.
وأما من أبرز الدراسات العربية اليت تناولت العالقة بني وسائل اإلعالم واللغة العربية فيمكن اإلشارة إىل ما يلي؛
ـ ضعف األداء اللغوي يف وسائل اإلعالم ،أسبابه وعالجه ملؤلفه رشاد حممد سامل 2001 ،م.
ـ وسائل اإلعالم ولغة احلضارة ،للكاتب عبد العزيز شرف 1989 ،م.
ـ اللغة والتعريب ودور اإلعالم ،لفائز الصانع1992 ،م.
ـ أثر وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية يف اللغة العربية ،للباحث جابر قميحة1418 ،م.
وال يفوتنا أن ننوّه بالدراسة اليت أجراها الباحث حسني قادري (2004م) حول "دور وسائل اإلعالم يف تعميم اللغة العربية يف
اجلزائر " وقد قام مبتابعة وحتليل دور اإلعالم ـ بأنواعه ـ يف تعميم اللغة العربية باجلزائر .وإذا كان الباحث قد خصّ بدراسته الصحافة
املكتوبة فإن حبثنا يتناول اإلعالم املسموع ،على أن كالّ من البحثني حياول إبراز أهمية وسائل اإلعالم وما مدى إسهامها يف نشر
اللغة العربية وتطويرها من خالل استقراء واقع األمة اجلزائرية.
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كما الحظنا عدداً من الدراسات االختصاصية عن اإلعالم واللغة العربية يتبيّن لنا أن موضوع حبثنا وذلك دور وسائل اإلعالم
املسموع حتديداً يف إحياء اللغة العربية يف اجلزائر مل حيظ مبا يستحقه من دراسة واهتمام؛ فتحاول الدراسة احلالية قدر املستطاع سدّ
النقص يف هذا اجلانب.
وتشمل الدراسة مقدّمة وخامتة تتوسطهما مباحث؛ هي كالتالي؛ املبحث األوّل :اللغة العربية يف اجلزائر بني التغريب
والتهميش ،املبحث الثاني :اإلعالم بأنواعه وأثره يف النهوض باللغة العربية .املبحث الثالث :اللغة العربية يف اإلعالم اجلزائري بني
الواقع واملأمول ،واملبحث الرابع :الدور املقرتح لوسائل اإلعالم يف مواجهة زحف اللغات األجنبية على حساب اللغة العربية.
وقد استخدمنا يف هذه الدراسة املنهج الوصفي ـ التحليلي الذي يهتمّ بوصف الظاهرة وتصويرها عن طريق مجع بيانات
ومعلومات متكّننا من حتليل الظاهرة وإخضاعها للدراسة الدقيقة .وألجل مجع هذه البيانات استعنّا باستبيانات وقمنا مبقابالت مع
فئات خمتلفة من اجملتمع كما أجرينا سرباً لآلراء .أمّا جمتمع الدراسة فيختلف باختالف األدوات املستعملة؛ حيث مشلت املقابالت
خنبة من اإلعالميني واملثقفني (أساتذة ،طلبة وإطارات) كما مشلت جمموعة من املستمعني غري املثقفني .أمّا االستبيانات فقد وجّهناها
للعاملني باحملطّة اإلذاعية لوالية تلمسان؛ 1ـ قسم اإلدارة واإلشهار 2ـ قسم األخبار 3ـ قسم اإلنتاج.
2ـ اللغة العربية يف اجلزائر بني التغريب والتهميش
حني احتلّ الفرنسيون اجلزائر كانت اللغة العربية هي لغة التعليم يف املدارس والزوايا واملساجد ،وهي اللغة األدبية اليت تؤلف
بها الكتب والبحوث ،وهي أداة التعامل يف احملاكم الشّرعية واملراسالت الرمسية ،بها توثق عقود األوقاف واملواريث ،وتكتب
حاضر املداوالت اإلدارية واملنازعات يف كل أحناء القطر (العربي الزبريي2006 ،م ،ص.)3
وقد اهتمّ الفرنسيون باللغة العربية كونها لغة الشعب اجلزائري الذي يعملون على استعماره والسيطرة عليه ،ومعرفة آدابه
وتفكريه وماضيه .وقد اعتمدوا منذ اللحظة األوىل لالحتالل على التّرمجة وعلى دراسة اللغة العربية؛ ألنهم كانوا يوقنون أنهم
بدون ذلك ال ميكنهم معرفة اجلزائريني وال النجاح يف التعامل معهم وفرض سلطانهم عليهم ،ثمّ ما لبث احملتل أن أفصح عن نواياه
املبيّتة للقضاء على اللغة العربية يف اجلزائر حني أصدر يف عام 1938م قراراً يعترب اللغة العربية لغةً أجنبيةً يف اجلزائر ال جيوز تعلّمها
وتعليمها إال على هذا األساس .وكان ذلك جانباً من احلرب الصليبية اليت شنّها رجال االحتالل الفرنسي واملبشّرون املسيحيّون ـ
وهم الطليعة األوىل لالستعمار األوروبي يف األقطار العربية اإلسالمية ـ على اللغة العربية والدين اإلسالمي ،والقرآن الكريم،
والثقافة العربية اإلسالمية طيلة وجود االستعمار الفرنسي يف اجلزائر.
لقد كان االستعمار واملبشّرون يعتقدون جازمني أن جناحهم يف القضاء على اللغة العربية سوف يسهّل هلم القضاء على
اإلسالم ،فاللغة العربية هي املقوّم الرئيسي للشخصية الوطنية العربية واإلسالمية يف اجلزائر ،ولذلك كان الصراع حمتدماً بني رجال
التعليم العربي احلرّ من جهة ،وبني اإلدارة االستعمارية ورجال التبشري املسيحي من جهة أخرى طيلة قرن واثنتني وثالثني سنة
(1830م ـ 1962م) (اإلبراهيمي2007،م ،ص.)24
يصّور لنا الشيخ اإلبراهيمي هذه احلرب الصليبية اليت شنّتها فرنسا على اإلسالم واللغة العربية يف اجلزائر فيقول" :مشكلة العروبة
يف اجلزائر أساسها وسببها االستعمار الفرنسي ،وهو عدوّ سافر للعرب وعروبتهم ولغتهم ،ودينهم اإلسالم ،وبيان ذلك مع اإلجياز أن االستعمار
الفرنسي صلييب النزعة ،فهو منذ أن احتلّ اجلزائر عامل على حمو اإلسالم؛ ألنّه الدّين السماوي الذي فيه من القوّة ما يستطيع به أن يسود العامل،
وعلى حمو اللغة العربية ألنّها لسان اإلسالم ،وعلى حمو العروبة ألن ها دعامة اإلسالم ،وقد استعمل مجيع الوسائل املؤدّية إىل ذلك ظاهرة وخفيّة،
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سريعة ومتأنّية ،وأوشك أن يبلغ غايته بعد قرن من الزمن متّصل األيّام واللّيالي يف أعمال احملو لوال أن عاجلته مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

على رأس القرن باملقاومة ألعماله والعمل على ختييب آماله" (البصائر1948 ،م ،العدد ,)41وبالرغم من أن احملتلّ قد استطاع أن يفرض
أحكامه وقوانينه اجلائرة بالقوّة ،ومتكّن أن خيفي اإلرث العربي اإلسالمي ويشلّه زمناً طويالً إال أنّه مل يتمكّن من القضاء عليه
وإتالفه (ينظر:شريبط1983 ،م ،ص ،)54ذلك ألنّه يرتبط ارتباطاً وثيقاً مبعاني الكينونة واهلويّة؛ كينونة الشعب اجلزائري وهويّته.
هذا األخري الذي ظلّ صامداً أمام جربوت احملتلّ يردّ مكائده وافرتاءاته اليت تنكر عليه جنسه ولغته وقوميّته ،السيما وقد كان زعماء
اإلصالح يشدّون أزره ويدعونه إىل إحياء اللغة العربية وبعث الدين اإلسالمي بعثاً جديداً .يقول الشيخ اإلبراهيمي" :اللغة العربية يف
اجلزائر ليست غريبة وال دخيلة بل هي يف عقر دارها وبني محاتها وأنصارها وهي ممتدّة اجلذور مع املاضي ،مشتدّة األواخي مع احلاضر ،طويلة األفنان
يف املستقبل ألنها دخلت هذا الوطن مع اإلسالم على ألسنة الفاحتني ،ترحل برحيلهم ،وتقيم بإقامتهم .فلما أقام اإلسالم بهذا الشمال اإلفريقي إقامة
األبد وضرب جبرانه فيه أقامت معه العربية ال تريم وال تربح مادام اإلسالم مقيماً ال يتزحزح ومن ذلك احلني بدأت تتغلغل يف النفوس وتنساغ يف
األلسنة واللّهوات ،وتنساب بني الشفاه واألفواه يزيدها طيباً وعذوبة أن القرآن بها يتلى وأن الصلوات بها تبدأ وختتم" (اإلبراهيمي،2007 ،

ص ،)221وألن اللّغة العربية كذلك ،وألنها متثّل إحدى أهمّ ركائز األمّة ومقوّماتها ،كان هلا على الشعب اجلزائري حقّان؛ حقّ
من حيث أنها لغة دين األمّة حبكم أن األمّة مسلمة .وحقّ أنها لغة جنسها حبكم أن األمّة عربية اجلنس .ويف احملافظة عليها حمافظة
على اجلنسية والدّين معاً يقول " :اللّغة العربية هي لغة اإلسالم الرمسية ،ومن ثمّ فهي لغة املسلمني الدّينية الرّمسية وهلذه األمّة اجلزائرية حقّان
أكيدان كلّ منهما يقتضي وجوب تعلّمها فكيف إذا اجتمعا؛ حقّ من حيث أنّها لغة دين األمّة حبكم أنّ األمّة مسلمة ،وحقّ أنّها لغة جنسها حبكم أ ّن
األمّة عربية اجلنس ،ففي احملافظة عليها حمافظة على جنسية ودين معاً" (املصدر نفسه ،ص.)24

ولقد رأى املصلحون بثاقب بصريتهم أن إنقاذ اجلزائر من خطر الفرنسة ،والتنصري ،إنّما يكون عن طريق واحد فقط ،هو
العمل على إحياء اللّغة العربية وإنقاذها من التغريب ،حتى تعود هلا مكانتها يف اجلزائر كلغة ثقافة وعلم وأدب .ومل تكن مجعية
العلماء املسلمني اجلزائريني الوحيدة اليت أخذت على عاتقها مهمّة الدفاع عن اللغة العربية باجلزائر ،بل مثة أحزاب سارت على
النهج ذاته ،منها حزب جنم مشال إفريقيا الّذي اهتمّ للّغة العربية ـ رغم أنّه أنشئ يف فرنسا ـ اهتماماً واضحاً .وقد نادى بإنشاء
املدارس العربية .ثمّ أصدر حزب الشعب اجلزائري الذي قام على أنقاض النجم سنة 1937م مرسوماً جيعل تعلّم اللغة العربية
إجبارياً يف مجيع مستويات التعليم على غرار الوضع يف تونس واملغرب ويف املشرق العربي أيضاً .وقد سارت حركة انتصار احلريات
الدميقراطية اليت تأسّست سنة 1946م على األسس ذاتها بالنسبة للغة العربية .ومل حتلّ سنة 1962م ـ سنة االنعتاق والتخلّص من
ربقة االستعمار ـ إال واجملتمع اجلزائري بأسره يؤمن أن الرجوع إىل أصالته وهويّته لن يتمّ إال من خالل االستعمال املوسّع للغة
العربية السيما وقد اعتربها الدستور الصادر سنة 1963م اللغة الرمسية يف اجلزائر (الشبكة العنكبوتية؛ ويكيبيديا).
وكان يفرتض ـ مبوجب القانون ـ أن تعمّم اللغة العربية يف سائر املؤسّسات احلكومية والشّعبية ،لكن شيئاً من هذا القبيل مل
يتحقّق ،وظلّت الفرنسية تسيطر على األذهان واأللسن ردحاً من الزمن ،وظلّت اللغة العربية تواجه ظاهرة التّهميش من أبنائها بعد
أن كانت جتابه التغريب من قبل احملتلّ الغاشم ،إىل أن صدر قانون التعريب سنة 1990م الذي يفرض تعميم استعمال اللغة العربية
يف كافة اإلدارات والتعامالت الرمسية وغري الرمسية .وكان ميكن للتّعريب أن جيد طريقه الصحيح ،وأن يتجسّد على أرض الواقع،
خاصّة وأنّه كان قد حقّق نتائج جدّ إجيابية يف املدرسة االبتدائية ،وانتقل إىل الثانوية يف انتظار الوصول إىل اجلامعة .لكن التّغريبيني ـ
والسلطة الفاعلة إىل جانبهم كانوا له باملرصاد،حيث جنّدوا كل ما لديهم من طاقات لعرقلة املشروع ،وحجّتهم يف ذلك أنّ املدرسة
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األساسية 1تعيد اجملتمع اجلزائري إىل الوراء ،وأن العروبة واإلسالم يعودان به إىل عصر االحنطاط (العربي الزبريي2006 ،م ،ص،)5

وهم يعتربون أن العربية لغة ينبغي أن يقتصر دورها على الدّين واملناسبات االجتماعية بشكل عام ،وأنّها حبكم طبيعتها لن تفي
باحتياجات العصر العلمية التكنولوجية؛ خاصّة أنّ املصطلح العلمي ال يعرف لغة معيّنة ومن ثمّ ال يهمّ مصدره .كما يؤكّدون أنّ
استخدامها يف التّعليم قد يؤدّي إىل منع الطالب من إتقان لغة أجنبية ممّا يقيم بينهم وبني العلم واحلضارة احلديثني حاجزاً قويّاً .زد
على ذلك أن حركة التطوّر السّريع للعلوم وللمعارف املصحوبة ،وبطء حركة التعريب جتعل الوفاء بكلّ ما حيتاجه الطالب
واملدرّس من مصطلحات أمراً غري ميسور (فكار ،2008 ،ص.) 104

ظلّ الفرانكفونيون 2حياربون اللغة العربية إىل أن متكّنوا من إصدار مرسوماً تشريعياً سنة 1992م جيمّد قانون التّعريب .واستمرّ
احلال كذلك إىل غاية سنة 1996م حني أُسّس اجمللس األعلى للغة العربية ،وكان اهلدف من وراء تأسيسه هو إعادة بعث قانون
التّعريب .لكن القانون ما لبث أن جُمّد مرّة ثانية يف حتدّ صارخ للدستور الذي ينصّ ـ يف مادته الثالثة ـ على أن العربية هي اللغة
الوطنية والرمسية للجزائر .و'فرنس' احمليط اجلزائري حبيث صارت واجهات احملالت ـ إال ما ندر ـ تكتب بالفرنسية ،وبها تصدر
التعامالت اإلدارية .بل األمرّ من ذلك واألخطر أنّ التعليم اجلزائري أصبح مفرنساً ،وأن اجلامعات ـ السيما ذات التخصصات
العلمية ـ أصبحت تعتمد اعتماداً كلّياً على اللغة الفرنسية ،ما يؤكّد أن املشروع السياسي قد فشل يف كسب الرّهان اللغوي ،ليتحوّل
هذا األخري إىل أزمة لغوية حقيقية جعلت من التّواصل اللغوي شتاتاً من املفردات اليت جتمع بني العربية ،والعامية ،والفرنسية،
واللهجات الرببرية" .ويعود السبب يف تواجد هذا الواقع اللغوي اخلاصّ إىل أن الثنائية ـ عربية  /فرنسية ـ املنجرّة عن تدمري البنية الثقافية
األصلية للمجتمع اجلزائري من جرّاء الوجود االستعماري أساس املشكلة اللغوية املعيشة منذ االستقالل .إنّها سبب ظهور انقسام اجتماعي على
أساس ثقايف السيما على مستوى النخب .فاالنقسام الثقايف املتأتّي من ممارسة لغوية قائمة على ثنائية تنازعية أدّى إىل اهتزاز املرجعيات املشرتكة

للمجتمع ،لتتحوّل إىل أداة توتّر اجتماعي وثقايف أو إىل وسيلة منتجة لسوء االنسجام يف اجملتمع" (سعدي2013،م ،ص ،)5فاملتتبع لواقع
الثقافة اجلزائرية السيما يف بُعدها اللّغوي يالحظ أنها ذات أبعاد خمتلفة فهي عربية إسالمية أمازيغية ،متوسطية ،إفريقية؛ ورغم
ذلك تضعف فيها أبعاد معيّنة وتقوى أخرى على مستوى االنفتاح الثقايف والتثاقف ،ويف الوقت الّذي ينتظر فيه االستفادة من
مجيعها نالحظ غلبة التوجه املتوسطي فيها والفرنسي باخلصوص ,وهلذا حيتدم الصراع بني معرَّبني ومفرنسني ،ما أدّى إىل األزمة
اللغوية يف اجلزائر (غربي ،2010،ص  ،)66أزمة حقيقية نابعة من مبدأ رفض اآلخر أو حماولة إلغائه ،وعاكسة لثنائية فشلت كلّ
السياسات يف حتقيقها؛ هي ثنائية :اللغة واهلوية الوطنية يف اجملتمع اجلزائري.
3ـ اإلعالم بأنواعه وأثره يف النهوض باللغة العربية
اتّخذ اإلعالم يف عصرنا احلاضر صوراً عديدةً وأشكاالً خمتلفةً السيما يف ظلّ التطور العلمي والتقين الكبري ،مما جعله يتبوّأ حيّزاً
مهمّاً يف حياة اجملتمعات ،حبيث أصبح يشكّل جانباً حيوياً يف يومياتهم .هذه الوسائط تستخدم يف جماالت تعزيز القيم الروحية
والتأثري السياسي والثقايف واالجتماعي على الناس ،كما أنّها تقوم بدور هام يف التقارب بينهم (معوض2000،م ،ص ،)173وهي إىل

 .1املدرسة األساسية تهدف إىل إعادة تكوين اإلنسان اجلزائري وفق أسس تربطه بأصالته املتمثلة يف العروبة واإلسالم.
 .2الفرانكفونيون هم اجلزائريون الذين تعلّموا يف املدارس اجلزائرية باللغة الفرنسية ،وهم يستعملون اللغة الفرنسية يف تعامالتهم الرمسية واالجتماعية.
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء  1436ـ 1437هـ .ق1394 /هـ .ش) ـ العدد 13

جانب هذا وذاك متثّل قناة حيوية لتطوّر وانتشار اللغات فـ "عن طريق هذه األجهزة واألدوات يتخاطب النّاس األفراد واجلماعات ويتبادلون
اآلراء واخلربات وينقل بعضهم إىل بعضهم اآلخر املعارف واألفكار" (سعد الدين1995 ،م ،ص.)10

وتعدّ اللغة إحدى الركائز األساسية لوسائل اإلعالم بأنواعها ،إذ ال ميكن هلذه األخرية أن تؤدّي وظيفتها إال عن طريق اللغة
اليت هي وسيلة للتواصل وأساس للتعبري إذ "تؤكّد احلقائق أنّه من الصعوبة مبا كان أن تضطلع أيّ من أجهزة اإلعالم سواء كانت مسعية أم

بصرية أم مقروءة أم شفهية بالدور املنوط بها دون استخدام رموز اللغة" (الصانع1992،م ،ص ،)161فاإلعالم ال ميكن أن جيد الرتبة اخلصبة
الّيت ينمو فيها واجملال الّذي ميارس فيه نشاطه بدون لغة تصوغ رسائله وتنقل األفكار الّيت تتضمّنها ،كما أنّ اللغة اإلنسانية ستؤول
إىل الزوال دون االتّصال بني أفراد اجملتمع البشري عن طريق وسائل اإلعالم الّيت تعطي هذه اللغة قيمة وتعطي لرموزها معنى.
واللّغة ـ وخصوصاً اللغة اإلعالمية ـ من األمور الّيت يرى كلّ فرد نفسه (املرسل ـ املستقبل) مضطراً إىل اخلضوع ملا ترمسه ،وكل
خروج عن نطاقها و لو كان عن خطأ أو جهل يلقى من الرأي العام مقاومة تكفل رد األمور إىل نصابها الصحيح ،وتأخذ املخالف
ببعض أنواع اجلزاء (شرف1991 ،م ،ص ،)9ذلك ألن اللغة اإلعالمية تشكّل يف النهاية جزءاً من النظام اللغوي العام السائد .فإذا
اتّخذت هذه اللغة منحى خمتلفاً عن النظام اللغوي العام ،فإنّ مصري هذه اللغة ،لن يكون إال الرفض من قبل املتلقي.
ثمّ إن حتديد مفهوم اللغة اإلعالمية ال يستغين عن نتاج الدراسات اللغوية مبختلف ميادينها ،إذ متدّها مبا تهتدي إليه من ظواهر
لغوية ،وما تكشف ه من حبوث فنّية تفيد يف دراسة لغة اإلعالم وتهذيب ألفاظها وتوسيع نطاقها وترقية مفرداتها وإدخال مفردات
جديدة على مفرداتها ،وتدعيم خصائص هذه اللغة اإلعالمية من تبسيط وسالمة ووضوح ،واقرتاب شديد من لغة الواقع احلي
املثقف دون إسفاف أو هبوط إىل العامية .ويف الوقت نفسه ميكن لعلم اللغة أن يفيد من اللغة اإلعالمية؛ ذلك ألن عالقة اللغة
اإلعالمية بعلم اللغة هي عالقة تأثري وتأثر ,وعالقة التأثري بني اللغة اإلعالمية وعلم اللغة هي عالقة التنمية اللغوية ،فوسائل
االتّصال اإلعالمية تساهم يف نشأة كلمات مل تكن موجودة يف اللغة من قبل ،ويف هجر كلمات كانت مستخدمة فيها أو انقراضها
انقراضاً تاماً .ذلك أن وسائل االتّصال اإلعالمية تعكس أهمّ العوامل اليت تدعو إىل نشأة كلمات يف اللّغة ،كمقتضيات احلاجة إىل
تسمية مستحدث اجتماعي جديد ،سواء أكان نظاماً اجتماعياً أم اقتصادياً ،أم نظرية علمية جديدة أو فلسفية أو خمرتعاً مادياً
جديداً ،لكن إذا كانت هذه العالقة اجلدلية ـ إن جاز لنا التعبري ـ من األهمّية مبا كان للحفاظ على اللغة من جهة ولنجاح وسائل
اإلعالم يف أداء مهامها من جهة ثانية ،فماذا عن واقع اللغة العربية يف إعالمنا اليوم؟ وما حملّها منه؟ (الصانع1992 ،م ،ص.)161

جيب أن نشري بادئ ذي بدء إىل أن اللغة العربية ليست كياناً جامداً ال حياة فيه ،وإنّما هي أشبه ما يكون بالكائن احلي الذي ينمو
ويتطوّر ،كما يكون عرضة يف أوقات الضعف واالنكسار للوهن والضعف ،كما جيب أن نؤكّد أنّ اللغة العربية وعلى الرّغم من
الظروف الّيت مرّت بها ،واملتغيّرات اليت عرفتها استطاعت أن حتافظ على هويّتها ،ويعود ذلك إىل عاملني اثنني؛ أوّهلما:ارتباطها
بالقرآن الكريم ،فهي وعاؤه العظيم ،وهي أداؤه التعبريي املعجز ،وارتباط النّاس بها ال ميثّل جمرّد ارتباط بلغة بل هو ارتباط بالدّين
احلنيف .وثانيهما:طبيعتها الذاتية ،وكثرة مفرداتها ،والروافد اليت تغذّيها وجتدّد نسيجها مثل القياس واالشتقاق والنحت واجملاز،
ممّا ينفي عنها تهمة التحجّر والعجز (قميحة ،1418 ،ص.)170

واللغة ـ أية لغة ـ ليست أداة ختاطب وتعبري فقط ،وإنّما هي عملية تصوّر نفسي ومنهج تفكري عقلي معقّد ،وهي بذلك متثّل
هويّة اإلنسان وأهمّ مقوّمات كيانه ،وبدون هذه اهلوية يغدو اإلنسان كشجرة بال جذور تهوي عند هبوب أيّة ريح ،لذا حترص
مجيع األمم احليّة الراقية على رعاية لغاتها وتطويرها وإكسابها لبنيها وبناتها على أمتّ شكل ممكن وفق أفضل األساليب العلمية
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والتقنية احلديثة اليت يُعدّها املختصون األكفاء ،وما ذلك إالّ ألنّ الصلة بني األمّة ومكانة لغتها وطيدة جدّا فثمة رباط جدلي صائب
بني حضارة األمّة ومكانة اللغة (شرف2000 ،م ،ص.)12
وإذا كان لإلعالم أثر كبري يف احلياة اللغوية كما ذكرنا آنفاً ،واللغة كما هو معروف تكتسب بالسماع واحملاكاة ،فإنّ أجهزة
اإلعالم املسموعة واملرئية حني تلتزم العربية السليمة تصبح أحسن مصدر لتعليم اللغة وحماكاتها والتقريب بني اللغة السليمة واللغة
احملكية .و"تعدّ اللغة العربية من أصلـح اللغـات ،وذلك ألنهــا تتمتـع (بالدينامية) أو احلركية اليت جتعلها كذلك ،ومتنحها طواعية" (عبد احلليم،
2002م ،ص )11وقد اكتسبت اللغة اإلعالمية هذه املرونة "من امتياز الفصحى بالعمق الذي جيعلها تنبض باحلياة ،والذي جيعلها تقوم على
الرتمجة األمينة للمعاني واألفكار ،واالتّساع لأللفاظ والتّعبريات اجلديدة اليت حيكم بصالحيتها االستعمال والذوق والشيوع" (شرف1991 ،م ،ص

 ،)8ما يعين أن اللغة العربية تتمتّع خبصائص إعالمية تتّفق مع غايات اإلعالم احلديث من حيث أنه أداة وظيفية وليست فنّاً مجالياً
يقصد لذاته .وهو ما يدحض دعاوى من يتّهمونها بالقصور يف النهوض بلغة اإلعالم ،ويشيعون أن العامية هي لغة التفاهم
والتداول بني أبناء الوطن .بل إنّنا نذهب ألبعد من ذلك حني نؤكّد أنّ الدعوة إىل استخدام العامّية سيزيد الشعوب العربية تفرّقاً،
وأن اللغة العربية الفصحى هي اللغة الوحيدة اليت يلتقي عندها أهل العربية يف مجيع أقطارهم يتكلّمون ويكتبون بها ،وأن
استخدام اللغة العربية الفصحى املوحدة يف صحافتنا ـ مسعية وبصرية ومقروءة ـ يساعد إىل حد بعيد على توحيد رؤانا ونظراتنا
وأفكارنا وتطلّعاتنا وعلى صهرها يف بوتقة قومية عربية مشرتكة .فإذا التزم رجال اإلعالم بالقواعد اللغوية الصحيحة وحرصوا على
اتّخاذ الفصحى لغة حديث وكتابة يقدّمون بها براجمهم ويكتبون مقاالتهم وأحاديثهم ويعبّرون بها عن خمتلف األمور واجملاالت فقد
استطاعوا بذلك أن حيافظوا على الوحدة العربية وعلى اللغة العربية الّيت هي لغة إعالمية بامتياز ،تستطيع أن تتكيّف بسالسة مع
نسق الفنّ اإلعالمي مبفهومه احلديث (املصدر نفسه ،ص.)133

على أن مثّة إمجاع على أنّ وسائل اإلعالم ال تستخدم استخداماً مفيداً أو منتجاً يف الوطن العربي ،وأنّها إىل املتعة أقرب منها
إىل الفائدة ،وإىل إضاعة الوقت أقرب منها إىل االستفادة من الوقت ،وأنّها إىل العمل السياسي أقرب منها إىل العمل العلمي
األساسي الدائم (املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم1990 ،م ،ص .)55وألجل تدارك الوضع والقضاء على املعضلة البدّ من ختطيط
سليم ومدروس وممنهج لالرتقاء باملستوى اللغوي للجماهري ولن يكون ذلك إال عن طريق إعالم متكامل وفاعل ،فما السبيل إىل
حتقيق ذلك؟
إنّ عملية اإلمناء اللغوي تتطلّب فرضَ رقابة مستمرّة تضمن للغة العربية ما يقيها من التّحريف وجتعلها دائماً على مستوى الرقي
الفكري يف كلّ جيل من األجيال (سامل ،2001 ،ص  ،)20إذ البد لوسائل اإلعالم أن حتسن اختيار اللفظ والعبارة وتراعي الكلمات
الصّحيحة اليت يسهل على اجلماهري استيعابها وفهم مقاصدها ،واالبتعاد عن األلفاظ الوضعية الغربية غري املألوفة وعدم التكلّف يف
صياغة النصوص اإلعالمية ومراعاة مستوى إفهام هذه اجلماهري حتى يقبلوا على اللغة العربية الصحيحة وال ينفروا منها ،ويف
الوقت نفسه ا البتعاد عن األلفاظ املبتذلة وكذا اإلسفاف واختيار الكلمات اهلابطة لعرض املعاني ،بهدف االرتقاء مبستوى اجلماهري
ورفع مستوياتهم اللغوية وملكاتهم الفكرية.كما البدّ أن نبتعد عن استعمال العامية اليت طغت على وسائل اإلعالم العربية،
مساهمة بذلك يف إيذاء اللغة العربية والرتويج لألفكار واأللفاظ اليت حترّف كلماتها وتغيّر معانيها .وعلى األجهزة اإلعالمية أن
تساهم كذلك يف االرتقاء مبستوى اللهجات العامية اليت تقدّم بها الربامج حبيث تصبح األلفاظ الفصحى وتعبرياتها أكثر تداوالً على
األلسنة متهيداً لتعميم استعمال اللغة العربية الفصحى يف مجيع الربامج؛ إذ إنّ هذه اللغة الفصحى هي األساس للثقافة العربية،
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وتعميم استعماهلا ميكّننا من خماطبة مجهور أوسع (عبد احلليم2002 ،م ،ص ،)11ثمّ إنّ اتّجاه األجهزة اإلعالمية مبختلف أطيافها
إىل استعمال اللغة العربية إنّما يساعدها على االنتشار الواسع ،وذلك يف ظل احلركة اإلعالمية التجارية وخصخصتها ،فاهلمّ
التجاري ميكن أن يتحقّق هلذه املؤسسات من خالل إحياء اللغة العربية ،ألن ذلك معناه الوصول إىل أكرب شرحية من اجملتمع العربي
والتأثري فيه واجتذاب اجلمهور هلذه املؤسسة أو تلك.
4ـ اللغة العربية يف اإلعالم اجلزائري بني الواقع واملأمول
ذكرنا يف املبحث السابق أن وسائل اإلعالم تعدّ مؤثراً مباشراً على لغات الناس وطريقة استعماهلم هلا ،وبالتالي فإنّ تطوير لغة
هذه الوسائل هو يف احلقيقة تطوير للغة يف حدّ ذاتها .ويربز دور اإلذاعة يف تطوير اللغة من خالل الربامج املختلفة ،فقد يؤثّر برنامج
إذاعي يُقدَّم يف دقائق معدودة ما ال تؤثّره عشرات الكتب ،إذ ال شك أن للكلمة املسموعة ما ليس للمكتوبة من تأثري ،لسهولة
متابعتها وعدم احتياجها إىل مهارة القراءة .والراديو من وسائل االتّصال اليت ميكنها الوصول إىل مجيع السكان بيسر متخطّية كلّ
احلواجز .فهو يصل إىل خمتلف الفئات العمرية من املستمعني ،ذكوراً وإناثاً ،متعلّمني وغري متعلّمني ،خنبة وسوقة ،وغري ذلك من
اجلماعات ال يت يصعب الوصول إليها من قبل وسائل اإلعالم األخرى ،هذا باإلضافة إىل السرعة الفائقة اليت تنقل بها الرسالة
االتّصالية من جهاز اإل رسال إىل جهاز االستقبال ،فاالتصال عن طريق اإلذاعة ال حيتاج إىل وسيط ،حيث تصل مباشرة من القائم
باالتصال اإلذاعي إىل املستمع (شرف2000 ،م ،ص.)71
وإمياناً منها بأهمّيته جلأت اجلزائر إىل اإلرسال اإلذاعي قبل االستقالل إليصال صوت الثورة اجلزائرية من جهة ،وحلاجتها إليه
كوسيلة فعالة لتوعية وتعبئة شعب ورث األمّية عن احلقبة االستعمارية من ناحية ثانية .كما عُدَّ البثّ اإلذاعي منذ إنشائه إىل اليوم
من أهمّ وسائل اإلعالم يف نشر وتعميم اللغة العربية باجلزائر وذلك ألسباب عدّة ،لعلّ أهمّها أنّها ختاطب عامّة النّاس ،فهي ال
توجّه خطابها للنّخبة واملثقّفني فقط .باإلضافة إىل تنوّع براجمها اليت متسّ احلياة اليومية للمواطن ،فبالرغم من ارتفاع نسبة األمّية إال
أنّ الشعب كانت لديه قدرة استيعابية كبرية للغة العربية الفصحى ،وإن مل تكن له القدرة التعبريية (بن عبد اهلل1986 ،م ،ص.)42

إنّا إذا تتبّعنا املشهد اإلعالمي يف جزائر اليوم وجدنا مستويات لغويّة شديدة التباين ،فإذا جهدنا ضبطها ميّزنا ثالثة مستويات
رئيسة :مستوى العربية الفصحى فيما نسمع من مناذج البيان قرآناً وحديثاً وأخباراً وتعليقاً ومقاالت ومسلسالت تارخيية ,ومستوى
العربية الوسطى املتمثّل يف مواقف املشابهة بني املتعلّمني واملثقّفني يف وجوه اخلطاب السياسي واالقتصادي واالجتماعي .ومستوى
اللّهجات احملكية املتمثّل يف مقابالت العامّة واملسلسالت العامية واحلصص الرتفيهية.
هذه املستويات ـ على تباينها ـ تتوزّع وفق شبكة براجمية حتدّدها املديرية العامّة للبثّ اإلذاعي ،وتشمل كافة اإلذاعات اجلزائرية:
وطنية وحملّية ،ما يستوجب الوقوف عند تلكم الشبكة لنحدّد معاملها ونضبط النسبة املئوية لكلّ مستوى مبا يعيننا على رسم صورة
واضحة لإلعالم املسموع باجلزائر ودوره يف خدمة اللغة العربية.
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التوزيع النسيب حملاور شبكة الربامج اإلذاعية  2013ـ ( 2014عن قسم التنشيط والربجمة ـ اإلذاعة الوطنية بتلمسان)
الرقم

املدة األسبوعية بالدقائق

النسب املئوية

احملاور
.1احملور اإلخباري و الرياضي

2640

% 41,36

.2احملور االجتماعي و الرتبوي

630

% 11,54

.3احملور الثقايف  ،التارخيي و الديين

870

% 15,93

.4حمور الرتفيه و املنوعات و اخلدمات

1320

% 31,17

5460

% 100

اجملموع

وبعملية حسابية نتحصّل على:
  %70برامج تفاعلية:حصص رياضية ،حصص ترفيهية ،حصص خدماتية ،حصص اجتماعية وحتّى احلصصاإلخبارية املباشرة ,وهي تستعمل العامّية يف خماطبتها للجمهور ،وهي بذلك تندرج ضمن املستوى الثالث.
  %15برامج إخبارية :نشرات ،حصص إخبارية ،حصص ثقافية ,وهي تبثّ باللغة العربية الفصحى غالباً ،كما تستعنيباللغة الوسطى أحياناً ،ما جيعلها تندرج ضمن املستويني األوّل والثاني.
  %15برامج دينية وثقافية وتارخيية :قرآن كريم ،حصص دينية ،فتاوى ،حصص تعليمية ،وهي تقدّم باللغة العربيةالفصحى ،أي أنّها تندرج ضمن املستوى األوّل.
وجبمع النوعني الثاني والثالث جندهما ميثّالن  %30من الشبكة الرباجمية ،وهو ما يفضي بنا إىل االستنتاج بأنّ اللغة العربية ال
تغطّي إال ما يقارب الثلث من الربامج اإلذاعية .1هذا يف الربنامج السنوي العادي ،أمّا يف الشبكة الصيفية فتتغيّر النسب لتصبح على
الشكل التالي:

 .1هذه النسب تكاد تكون موحّدة عرب كافة احملطات اإلذاعية اجلزائرية مع اختالف طفيف أحياناً يف احملطات احمللية مراعاة خلصوصيات كلّ والية ومميّزاتها.
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الشبكــة الرباجميــة الصيفيــة  /الرمضـانيــة 2014
النـســب املئويــة لتوزيع الربامــج

نالحظ أنّ احملور اإلخباري قد تقلّصت نسبته ،علماً أنّه يستعمل املستويات الثالثة للغة ،بينما احملور االجتماعي الرتبوي وكذا
حمور الرتفيه واملنوّعات واخلدمات قد عرفا زيادة يف نسبتيهما ،وهما يعتمدان املستوى الثالث للغة ،فيما حافظ احملور الثقايف
والتارخيي والديين على املستوى ذاته تقريباً ،وهو يستخدم املستوى األوّل.
وبالعودة إىل عالقة اإلعالم باللغة العربية الفصحى ومدى خدمة األوّل للثانية نقرّ بأن هذه النسبة تبقى بعيدة عن األهداف
املنشودة.
لكنّنا ألفينا تلك املستويات اللغوية تتّفق مع املستويات اخلمسة اليت حدّدها الدكتور سعيد بدوي حني حتدّث عن اجملتمع اللغوي
املتكامل واملتمثّلة يف:
 - 1فصحى الرتاث :وهي فصحى تقليدية غري متأثّرة بشيء نسيب.
 - 2فصحى العصر :وهي فصحى متأثّرة باحلضارة املعاصرة على اخلصوص.
 - 3عامية املثقفني :وهي عامية متأثّرة بالفصحى وباحلضارة معاً.
 - 4عامية املتنوّرين :وهي عامية متأثّرة باحلضارة املعاصرة.
 - 5عامية األمّيني :وهي عامية غري متأثّرة بشيء نسبياً :ال بالفصحى ،وال باحلضارة املعاصرة (بدوي ،1984 ،ص.)89

فهل هذا يعين أن اجلزائر قد بلغت مستوى اجملتمع املتكامل لغويّاً ،وهل هذا التكامل خيدم اللغة العربية الفصحى أم يعيقها؟
لإلجابة عن السؤال قمنا بدراسة ميدانية تطلعنا على حقيقة عالقة اللغة العربية باإلعالم املسموع يف اجلزائر .وقد اتّخذنا من
اإلذاعة الوطنية بتلمسان عيّنة عن الوضعية اللغوية لإلعالم املسموع يف اجلزائر ،إذ أقمنا استبياناً ـ بناء على زيارة ميدانية للصرح ـ
يساعدنا على وضوح الرؤية .وكان قسم اإلدارة واإلشهار أوّل حمطّة يف زيارتنا ،حيث أكّدت لنا القائمة على القسم أنّ املستوى
اللغوي املستعمل هو املستوى "العامي" باإلضافة إىل اللغة الفرنسية ،وأوعزت أسباب الظاهرة إىل الزبائن أنفسهم .فهؤالء يصرّون
على استعمال العامية والفرنسية حبجّة أن اجلماهري ال تستوعب اللغة الفصحى وبذلك فهي تعرقل قانون العرض والطلب السيما
وأن اإلعالن يهدف أوّالً وأخرياً إىل جلب الزبون وإرضائه (مقابلة شخصية مع مسؤولة قسم اإلدارة واإلشهار "اإلذاعة الوطنية بتلمسان"ربيع
األوّل 1435ه /يناير 2014م).
ثاني حمطّة كانت قسم األخبار (مقابلة شخصية مع رئيس حترير قسم األخبار "اإلذاعة الوطنية بتلمسان" ربيع األوّل 1435هـ /يناير 2014م).

هذا األخري يعتمد يف حترير أخباره وإعداد براجمه على اللغة الفصحى .وهو حياول أن يبتعد عن التعقيد واملبالغة ،ويقدّم لغة سلسة
بسيطة بعيدة عن البهرجة والزخرفة الفنّية واأللفاظ احلوشية اليت متجّها أذن املستمع ،لكنّها راقية تراعي ضوابط اللغة وقوانينها.
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ومع ذلك فقد أكّد لنا رئيس التحرير بالقسم أن الصحفيني يضطرّون أحياناً إىل استعمال العامية ،السيما يف الربامج التفاعلية
كـ"أحياء املدينة" ،و"البلدية والتنمية" ,وذلك بغية التواصل مع املواطن الذي يبحث عن حيّز لطرح انشغاالته وإبداء آرائه.
ثالث حمطّة كانت قسم الربجمة (مقابلة شخصية مع رئيسة قسم التنشيط والربجمة "اإلذاعة الوطنية بتلمسان" ربيع األوّل 1435هـ/يناير 2014م),

وقد أكّدت لنا املسؤولة عنه أن اللغة املستعملة هي "بني بني" فال هي ترتقي إىل الفصحى وال هي تنحطّ إىل العامية ،هي لغة وسط،
يفهمها العام واخلاص ،األمّي واملتعلّم ,وعن سؤال حول استعمال قسم الربجمة للغة الفرنسية يف بعض األحيان ،كان اجلواب أنّ
ذلك إنّما حيدث إرضاء الفئة الفرانكفونية ،وأنّ لغة اإلذاعة لغة ختضع ألذواق النّاس وتسعى إلرضاء كافة شرائح اجملتمع.
واحلقيقة أنّ ظاهرة األداء اللغوي وشيوع األخطاء اللغوية واللجوء إىل العامية وازدواجية اللغة يف وسائل اإلعالم اجلزائرية
أصبحت تشكّل معضلة حقيقية تواجه اللغة العربية السيما يف ظلّ العوملة واالنفتاح الثقايف وسيطرة اللغات األجنبية ،ما جيعلنا نقرّ
بأنّ اإلعالم يف اجلزائر الزال يف حاجة إىل خطوات عمالقة وجادّة للتّمكني للغة العربية يف دولة عربية مسلمة يؤكّد دستورها أن
اللغة العربية هي لغتها الرمسية.
وقد حاولنا حصر أسباب تراجع اللغة العربية يف اإلعالم اجلزائري مبعيّة رئيس التحرير لقسم األخبار (إذاعة تلمسان) الّذي أكّد
لنا أنّها تتفرّع إىل أسباب داخلية وأخرى خارجية .فأمّا اخلارجية فيمكننا إمجاهلا يف:
 - 1املناهج الدّراسية املعتمدة يف كلّيات اإلعالم الّيت تبقى هي املسؤولة بشكل مباشر عن ضعف اللغة العربية يف وسائل
اإلعالم.
 - 2انعزال الصحافة عن املؤسّسات العلمية اللغوية أدّى إىل احندار مستواها اللغوي ،مع كونها من أهمّ وسائل التأثري يف اللغة.
 - 3غياب القوانني اخلاصّة حبماية اللغة العربية أو عدم تطبيقها (إن وجدت).
 - 4غياب اإلرادة السياسية؛ فمعظم مسؤولي الدولة يف اجلزائر من خرّجيي املدرسة الفرانكفونية.
وأمّا األسباب الداخلية فتتلخّص يف:
 - 1استبدال العامّية بالفصحى.
 - 2تطوير الفصحى حتّى تقرتب من العامية.
 - 3اهلجوم على احلروف العربية والدعوة إىل استعمال احلروف األمازيغية أو حتّى الالتينية.
 - 4إسقاط اإلعراب يف الكتابة والنطق.
 - 5غياب مدقّقني لغويني يدركون ما يصيب اللغة من تشويه وأخطاء.
وعلى النقيض من رئيس حترير قسم األخبار السيد توفيق بن سالمة الذي يرى أنّ اللغة العربية الزالت يف حاجة ملزيد من العناية
واالهتمام لتدارك هذا "الضعف" يف األداء ،يؤكّد املنشّط رضا بن عصمان (مقابلة شخصية مع املنشط "اإلذاعة الوطنية بتلمسان" 26ربيع

الثاني 1435هـ 26/فرباير ،)2014أنّ اإلعالم املسموع باجلزائر يقوم جبهود جبارة لتعميم اللغة العربية وأنّه استطاع أن خيطو خطوات
عمالقة يف هذا االتّجاه .ودليله يف ذلك أن غالبية الربامج تقدّم بالفصحى عدا الربامج الّيت يتمّ فيها التواصل مع املستمعني عرب األثري
بطريقة مباشرة ،بل حتّى تلك الرب امج ـ يضيف املنشط ـ أصبحت تنحو حنو استعمال الفصحى؛ ألنّ املستمع تعوّد عليها وأصبح
يفهمها بسهولة .وهكذا فقد متكّن اإلعالم املسموع من أن يُكسب املستمعني ملكة لغوية ،أي مهارة يف نطق اللغة العربية من غري
علم بقوانينها ،وهو ما يعرف باحلسّ اللغوي ،أو التمكّن اللغوي التلقائي دون معرفة القواعد النظرية.

72

حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء  1436ـ 1437هـ .ق1394 /هـ .ش) ـ العدد 13

كما أشار ذات املتحدّث إىل الربامج اليت تسعى إىل تعليم اللغة العربية كتلك اليت يسهر على إعدادها وتقدميها من مثل برنامج
"سحر الضاد" الذي يشمل جمموعة أسئلة حول اللغة العربية .وجواهر الكلم الذي خيصّ األلفاظ العربية غري املتداولة يف عصرنا
احلاضر .وقطوف دانية الذي يفسّر بعض الكلمات اليت وردت يف آي القرآن الكريم .ومع ذلك يعرتف السيد رضا بن عصمان أنّ
اإلعالمي قد جيد نفسه جمرباً على استعمال العامية ،نزوالً عند رغبة بعض املستمعني الذين حيبّذون أن خياطبوا باللغة اليت يسهل
عليهم فهمها أحياناً ،وسعياً منه لتنويع األساليب اخلطابية أحياناً أخرى.
وبالرّغم من هذا التباين بني الرأيني ،إذ يرى األوّل أنّ اإلعالم يقصّر يف خدمة اللغة العربية ،يف حني يرى الثاني عكس ذلك،
فإنّه ال ميكننا أن نتغاضى عن اجلهود املبذولة يف اإلعالم ـ السيما املسموع منه ـ إالّ أنّها جهود تبقى يف حاجة إىل دفع مستمرّ لتخطّي
العقبات ومواجهة موجة الفرنسة وجمابهة الدعوة إىل استبدال العامّية بالفصحى.
على أنّه ال ميكننا أن نغفل إذاعة رائدة يف اجلزائر وهي إذاعة القرآن الكريم الدولية اليت أطلقت سنة 1412هـ ـ1991م .وكان
اهلدف من إنشائها هو خدمة الدّين والوطن وبالتّالي خدمة اللغة العربية خاصّة وأنّها تقدّم دروساً ومواعظ وتالوات عطرة ،ما
جيعل املستمع يتعوّد على اللغة الراقية الّيت تبثّ بها تلك الربامج ،وال أدلّ على ذلك من اإلقبال املتزايد للمستمعني على هذه
اإلذاعة وبراجمها اهلادف ة دون أن تشكّل اللغة املستعملة أدنى عائق ،وهي بهذا متثّل منوذجاً عمليّاً إجيابياً خلدمة اللغة العربية الفصحى
باجلزائر.
وبالعودة إىل اإلذاعات احمللّية ،وباعتبار اجلمهور طرفاً أساساً يف "املعادلة اإلعالمية" كانت لنا معه وقفة يف عملية لسرب اآلراء
مشلت خمتلف فئات اجملتمع أفضت إىل النتائج التالية:
1ـ املثقّفون
أصرّت شرحية املثقّفني (طلبة ،أساتذة ،إطارات ،موظّفني) على إلزامية استعمال اللغة الفصحى كونها متثّل وعاء احلضارة
العربية اإلسالمية ،وقد أكّدت أن احللّ األمثل هو استخدام لغة وسطى أو ما أطلقوا عليه مصطلح "لغة ثالثة" وهي لغة فصيحة
بسيطة حتقّق التواصل مع اجلماهري على حنو جينّبها األخطاء ويصل بها إىل أفضل النتائج.
2ـ غري املتعلّمني
 النساء املاكثات يف البيت أوضحن أنّهن يفهمن نشرات األخبار والربامج املقدّمة بالفصحى ،بل إنّهنّ أكّدن أنّ تلك الربامجساعدتهن على اكتساب رصيد لغوي هام.
 الرجال أعربوا عن تعلّقهم باللغة الفصحى ـ وإن كانوا ال يفقهون إال القليل منها ـ كونها جزءاً من هويّة األمّة.إنّ عملية سرب اآلراء الّيت قمنا بها مكّنتنا من التحصّل على النسب التالية:
 % 60من جمتمع الدراسة أكّدوا تعلّقهم باللغة الفصحى و استمتاعهم باالستماع إليها .وهم من املثقفني وغري املثقفني. %15يفضلون استبداهلا بالعامية ليتمكّنوا من فهم الربامج اإلذاعية .وهم من فئة غري املتعلّمني الّذين جيدون صعوبة يف فهماللغة الفصحى.
 %25يطالبون باالستغناء عن اللغة الفصحى وحجّتهم يف ذلك أنّها مل تعد تساير متطلّبات العصر و مستجدّاته ،وهؤالءهم فئة الفرانكفونيني.
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وهذه النسب تدحض ادّعاءات املطالبني بتعميم العامية على حساب الفصحى بدعوى التقرّب من املستمع ونقل انشغاالته،
وجتعلنا نفكّر يف سبل استثمار هذه الوسائل العصرية يف تنمية اللغة العربية على ألسنة أبنائها ـ على مستوى األلفاظ ،والرتاكيب
وسالمة النطق ،وصحة اإلعراب ـ على حنو علمي مدروس ،يراعي املراحل العمرية املختلفة ،ويهدف إىل التغيري اللغوي إىل
األفضل ،ويأخذ بألسنة أبناء العربية حتى يصل بهم إىل اللغة اإلبداعية؛ أي إىل املستوى األعلى يف األداء اللغوي.
5ـ الدور املقرتح لوسائل اإلعالم يف مواجهة زحف اللغات األجنبية على حساب اللغة العربية
إن أزمتنا اللغوية احلالية ال تعود إىل اللغة العربية باعتبارها نظاماً من اإلشارات بقدر ما تعود إىل إشكالية تعامل أبنائها معها،
هؤالء الذين حياولون إلقاء املسؤولية عليها ويرمونها بالضعف والتقصري يف مواكبة مستجدّات العصر .وهو طرح ينايف احلقيقة مثلما
يؤكّد املستشرق األملاني هورنباج الذي يرى أنّ " اللغة العربية ليست ضعيفة البتّة ـ كما يدّعي العرب وغري العرب ـ وال عاجزة عن مواكبة عصر
التقنيات ،فالتاريخ يرشدنا إىل أنّ اللغة العربية كا نت لغة ألكثر من ثلث سكان املعمورة ومل تكن فقط لغة شعر أو نثر" (القول هلورنباج نقالً عن

صفوان املقدسي1976 ،م ،ص ،)6إنّ هذه األزمة تدعونا إىل التفكري جبدّية يف آليات عمليّة للنهوض باللغة العربية لتصبح قادرة على
الوفاء حباجات أهلها مبا يوافق مستحدثات احلياة اجلديدة ،ولن يكون ذلك إال من خالل دفعها باتّجاه التحرّر من آثار عصور
االحنطاط من جهة ومن التقليد األجنيب والعجمة اجلديدة اليت أورثنا إيّاها عصر االستعمار والنفوذ األجنيب من جهة أخرى .إنّ
املطلوب تكوين وعي لغوي صحيح يساير وعينا الفكري والسياسي ،ويساهم يف الوحدة اللغوية والتحرّر اللغوي والقضاء على
التجزئة والنفوذ األجنيب يف ميدان اللغة والفكر .وعي ميكّننا من االهتمام باللغة العربية واحلرص على تنميتها وجعلها لغة علم
وعمل توظّف يف شتّى اجملاالت ويعيننا على تعميمها حبيث تكون لغة البيت والشارع واملؤسّسات مبا فيها املؤسّسات اإلعالمية.
وألجل حتقيق هذه املرامي السامية نورد بعض املقرتحات:
ـ تصحيح مناهج كلِّيَّات اإلعالم ،وإقرار إدخال اللُّغة العربيَّة إليها بكثافة ،حبيث تكون مواد اللُّغة العربيَّة يف تلك الكليات
إحدى معايري اجلودة.
ـ عناية اهليئات اإلذاعية بتقديم عدد مكثَّف من الربامج الَّيت تُعنى بشؤون اللُّغة العربيَّة ،واحلرص على استعمال لغة فصيحة
ترقى إىل مستوى رفيع يف كلّ احلصص اإلذاعية.
ـ تنظيم مهنة املدقّق اللغوي وضبطها بقوانني خاصّة لتحقيق ذلك التنظيم ،ومحاية املهنة من الدخالء ،وحفظ احلقوق
للمشتغلني بها؛ تشجيعاً للمؤهَّلني وأصحاب السليقة اللغوية العاملني يف اجملال.
ـ تفعيل التعاون بني أقسام اللُّغة العربيَّة يف اجلامعات من ناحية ،وبني اجلامعة واهليئات الرمسية للدولة ووسائل اإلعالم من
ناحية ثانية.
ـ تقديم برامج لألطفال باللغة العربية السليمة باعتبار هذه الفئة من اجملتمع هي الفئة األكثر قابلية لالستيعاب،وذلك بغية إعداد
جيل حيبّ لغته وحيسن استعماهلا.
ـ بذل أقصى جهد ممكن لضمان أن يتحدّث أهل اإلعالم بالعربية الفصحى،واالجتهاد يف مهمّة جتديدها وربط مفرداتها بكلّ ما
يطلّ برأسه من مستحدثات وخمرتعات وابتكارات ومعارف جديدة.
ـ خضوع املرشّحني لوظيفة "إعالمي" إىل امتحانات تثبت مستواهم اللغوي وقدراتهم الشخصية.
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ـ خضوع اإلعالميني إىل دورات تكوينية يؤطّرها خمتصّون لغويون.
ـ إصدار معجم إعالمي شامل يضمّ األعالم العربية واألعجمية ،واأللفاظ والعبارات اليت حيتاج إليها اإلعالمي أكثر من غريها.
وكذلك األخطاء اليت تشيع بني اإلعالميني ،مع بيان علّة اخلطأ وصورة الصواب.
ـ مراقبة اإلعالنات مراقبة جادة ،وعدم السماح بعرضها إال إذا كانت بالعربية الفصحى ،ملتزمة بعدم اخلروج عن ديننا،
وقيمنا الروحية واألخالقية.
ـ تطوير الربامج الدينية لتستويف العناصر اجلمالية الفنية يف اإلخراج ،ذلك ألنّ هذه األخرية تعدّ من الربامج األكثر استقطاباً
للمستمعني وبالتالي يقع على عاتقها املساهمة يف حتسني املستوى اللغوي لدى متتبّعيها.
ـ إحياء جممع اللغة العربية وتفعيله حبيث يصبح وسيلة لقياس جودة األداء الغوي يف وسائل اإلعالم.
ـ نشر أطروحات اجملمع اللغوي على أوسع نطاق حتى ال تبقى حبيسة الكتب واجملالت املتخصصة اليت ال يسمع بها إال األقلّية.
وعلى وسائل اإلعالم أن تتلقف كلّ جديد يصدره اجملمع من ألفاظ احلضارة ،وتقدّمه للناس بصورة دائمة منتظمة.
ولن تتحقّق هذه اخلطوات الّيت من شأنه ا احلفاظ على اللغة العربية والرقي بها إالّ تضافرت اجلهود ،وتوفّرت اإلرادة السياسية،
وعمل أهل احللّ والربط على تطبيقها يف أرض الواقع.
اخلامتة
تنهض وسائل اإلعالم العصرية بدور كبري وخطري يف لغتنا ،وحياتنا الثقافية؛ إذ ميكنها ـ إن حنن أحسنّا استثمارها ،وتوظيفها
بشكل واع ،ومدروس ،وهادف ـ أن حتدث تغيرياً إجيابياً يف واقعنا اللغوي ،كما ميكن هلا أن متثّل منبعاً ثرّاً لتنمية الثروة اللغوية بني
عامّة الشعب ،وهي السبيل األمثل لتوحيد نطق املفردات ،والتقريب بني اللهجات ،وربّما إحالل الفصحى املبسّطة حملّ العامية
السائدة .ولن يتمّ ذلك إال عن طريق:
ـ ضبط النشاط اإلعالمي بطريقة متكّنه من خدمة اللغة العربية و االرتقاء بها.
ـ املتابعة املستمرة ألنشطة اجملامع اللغوية ومراكز التعريب وتوظيف جديدها إعالمياً حتى جتد هذه املفاهيم طريقها للذيوع
اجلماهريي ،و ابتكار مصطلحات عربية تواكب التطور املعريف والتقين للحضارة املعاصرة.
ـ خضوع اإلعالميني لدورات تكوينية تعينهم على التحكّم يف قواعد اللغة العربية ،وبالتالي احلدّ من شوائب اخلطأ اللغوي.
ـ توحيد املصطلحات اإلعالمية و إعادة اإلنسجام للنسيج اللغوي ،ذلك ألنّ الدفاع عن اللغة الوطنية هو دفاع عن الوجود
احلضاري املتميّز للشخصية الوطنية .وأنّ سيادة أمّتنا من سيادة لغتنا الوطنية ،فال أمّة من دون لغة وطنية ،وال تاريخ وال حضارة إالّ
من خالل هذه اللغة .ثمّ إنّ اللغة العربية ال تقف عند حدّ القومية بل هي لغة القرآن والدّين ،وهي سجلّ ماضينا وحاضرنا ووعاء
ثقافتنا .لذا على لغة اإلذاعة ،وهي اللغة املشرتكة ،أو اللغة العربية الفصحى ـ مبا تتسم به من سرعة ،ومباشرة ،ودافعية ـ أن تعمل
بالتدريج على حتقيق هذا الدور الكبري والعظيم.
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