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أهدي ثمرة جهدي إلى التً من عطف علً وربانً وسقانً ورفقنً 

وإلى التً حملتنً وحمتنً ومنحتنً  أبــــيفً مشواري الجامعً 

التً حرصت على تعلٌمً  أمـــي الغاليةالحٌاة، وأحاطتنً بحنانها 

 بصبرها وتضحٌتها فً سبٌل نجاحً.

 حفظه هللا وعائلته إلى من ساعدنً من قرٌب وبعٌد زوجً

 إلى سندي فً هذه الحٌاة أخواتً

 إلى من شاركتنً هذا الجهد صدٌقاتً وبنات عمً.

إلى كل من ملئ قلبً ولم ٌسعه قلمً إلى قارئ االسم وكل من 

 أعرضهم

 سنوسي الحاجة                    

 



 

 الشكر هلل الذي وفقنا وأعاننـــــا

 أمورناوالحمد هلل الذي ٌسر لنا 

 سبحانه نعم المرشد والمعٌــــن

 أتقدم بشكري أمتنانً إلـــــــى:

 من ربٌانً وأنا صغٌرة، وإلى من أتمنى

 أن أنال رضاهما وأنا كبٌـــــــــــــــــــرة

 أتوجه بجزٌل الشكر وفائق اإلحترام والتقدٌر وأسى معانً العرفـان

 على مساعدتــــــــــه" علـــي بن عــــزة " اضلــــــإلى أستاذي الف

 فً إنجاز هذا العمل وعلى جمٌل صبره وجهوده ونصائحه الصائبة

 وأسأل هللا أن ٌجعله نخراً ألهل العلم والمعرفة

 .وإلى كل من ساعدنً من قرٌــــب أو بعـــــٌد



 المقدمـــة:
 

 أ
 

الحمد هلل رب العالمٌن، الهادي إلى الدٌن القوٌم والصراط المستقٌم، والصالة والسالم 

على المبعوث رحمة للعالمٌن، وعلى آله وصحبه أجمعٌن، وعلى من اهتدى بهدٌه وسلك 

 سبٌله إلى ٌوم الدٌن وبعد:

معرفة جرم أن اللغة أداة تواصل وتعارف، وهً دعاء الفكر والعلم، ووسٌلة للال 

ٌعبر اإلنسان عن مكوناته وبواسطتها ٌتواصل الناس فٌما بٌنهم وٌتعارفون، والثقافة، بهم 

أو مواصفات فنٌة، بل  المجتمعات وبها تقوم االمم، ولٌست اللغة مجرد رموزوعلٌهم تبنى 

للشخصٌة اإلنسانٌة، وبقدر ما تكون اللغة دقٌقة، ٌكون ونمط بناء وتثقٌف هً أسلوب تفكٌر 

فاإلنسان عندما ٌفكر ال ٌستطٌع ذلك إالّ إذا وجد مخرجاً لكل كر دقٌقاً والرأي صائباً، الف

، وما لم تتحول الفكرة إلى لغة فإنها تموت ومن هنا فإن زٌادة ٌقولها أو ٌكتبهابعبارة فكرة 

الثروة اللغوٌة ٌؤدي إلى زٌادة الثروة الفكرٌة، رأي خلل فً الفكرة كان تبعاً لذلك خلل فً 

 اللغة.

أهدافه ن ٌحقق عالم أتعد اللغة الوسٌلة األساسٌة التً ٌستطٌع من خاللها اإلحٌث 

المختلفة، فمن طرٌق اللغة ٌستطٌع اإلعالمً أن ٌوصل رسالته اإلعالمٌة التً ٌنفً التعبٌر 

جب اختٌاره بدقة تأثٌرها للمتلقٌن، واللغة بالنسبة لإلعالمٌٌن تعد بمثابة وسٌط ٌعنها ونقل 

وٌبث ، فاإلعالم ٌتوجه إلى المجتمع باالتصالوعناٌة لنقل الفكرة التً ٌستهدفها القائم 

رسائله بطرق متعددة سواء كان إعالم مسموعاً، وهو اإلعالم الذي ٌبث عن طرٌق اإلذاعة 

فٌضم السمعً البصري، الذي ٌختص به التلفزٌون، أما اإلعالم المكتوب مثالً، واإلعالم 

كالجرائد والمجالت والصحف بوصفها إحدى هذه ت والمنشورات مختلف المطبوعا

 األشكال تعتمد بشكل مباشر على المادة المكتوبة: مقاالت، صحٌفة، أعمدة، الكارٌكاتٌر.



 المقدمـــة:
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 الستخدامومن خالل موضوعً هذا أحاول تسلٌط الضوء على مدى تقبل الجمهور 

جرٌدة  لشروق الٌومً باعتبارهاا نموذج دراستً جرٌدةاللغة اإلعالمٌة فً الصحافة، وكان 

فً تثقٌف والتعلٌم باعتمادها على اللغة مستقلة ٌومٌة جزائرٌة ناطقة باللغة العربٌة، تساهم 

ر من الجماهٌر ومن هذا التً تساعد على عملٌة الفهم مع استقطاب أكبر قداإلعالمٌة 

 لعّل أبرزها:لتجٌب على جملة من االسئلة تً هذه الدراسة المنطلق تأ

فً اإلعالم؟ هو واقع اللغة العربٌة  بماذا ساهمت اللسانٌات فً لغة اإلعالم؟ وما

شهدتها واالقتصادٌة التً وكٌف واكبت اللغة اإلعالمٌة التغٌرات اإلٌدٌولوجٌة االجتماعٌة 

تردٌها؟ وما أو فً ٌة؟ وهل أسهمت اللغة العربٌة فً ترقٌة لغة الصحافة الساحة الجزائر

 التداخل اللغوي التً تعٌشه الصحافة؟ هً أسباب

هو من األسباب التً  الشعر المعروف "خطأ مشهور خٌر من واب مهجور"ولعل 

 واقع لغة اإلعالم في الصحافةالبحث فً هذا الموضوع الذي وسمته بـ:  الختٌاردفعتنً 

 باإلضافة إلى مٌلً لمٌدان اإلعالم وحبً لمهنة الصحافة . الجزائرية

عة الموضوع أن أتبع منهجاً وصفٌاً بإجراء تحلٌلً وهو المنهج الذي واقتضت طبٌ

كما هً موجودة فً اللغوٌة ر الوصفً لوصف الظواهٌتناسب مع هذا البحث، فالمنهج 

الواقع وصفاً دقٌقاً ومتعمقاً، وتشخٌص العلة وكذا المساهمة فً إٌجاد الحلول النابعة التً 

 العربٌة.تساهم فً دورها فً النهوض باللغة 

 التً ارتكزت علٌها فً بحثً هً:أّما عن اهم وأبرز المراجع 

 ي نهر.)دراسات فً اللغة واإلعالم( لدكتور هاد واالتصالٌةلكفاٌات التواصلٌة ا -



 المقدمـــة:
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 اإلعالمٌة.مدخل إلى وسائل اإلعالم لدكتور عبد العزٌز شرف وكذا اللغة  -

 لدكتور صالح بلعٌد.م( 3123 -م2693وضع اللغة العربٌة خالل خمسٌن سنة ) -

فلقد قسمته إلى مقدمة، عرضت فٌها سبب اختٌار الموضوع أّما بالنسبة لبنٌة البحث 

بحثً إلى ثالثة فصول، فصلٌن نظرٌٌن واإلشكالٌة، وما تحمله من فرضٌات، وقسمت 

 وفصل تطبٌقً ثم خاتمة.

 :تحت عنوان اللغة واإلعالم مقسماً إلى ثالثة مباحث الفصل األولفجاء  -

المبحث األول عنونته بتعرٌف اإلعالم لغة واصطالحاً والثانً باللغة وسٌلة إعالم 

 باللسانٌون واللغة المستعملة فً اإلعالم. والثالث

رٌة فكان بعنوان واقع لغة فً اإلعالم فً الصحافة الجزائ نياالفصل الثأما  -

 إلى ثالثة مباحث:وقسمته كذلك 

االستقالل، أّما المبحث  الم بعدعالمبحث األول وسمته بـ: وضع اللغة العربٌة فً اإل 

الثانً: فوسمته بـ: أسباب ترد على لغة الصحافة وظروف عالجها والمبحث الرابع بـ: 

 التعدد اللغوي فً الصحافة الجزائرٌة.

الذي عنونته بدراسة تطبٌقٌة لجرٌدة الشروق فخصصته  الفصل التطبيقيأما  -

الواردة لتعرٌف الجرٌدة وذكر بعض نماذج منها والوقوف على األخطاء اللغوٌة 

 فٌها.



 المقدمـــة:
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فً موضوع بحثً هذا والتً تمثلت فً ندرة  هذا وقد تعرضت لبعض الصعوبات

 المراجع والمصادر.

علــي وعظٌم الثناء ألستاذي الفاضل "وفً الختام، ال فوتنً أن اتقدم بجزٌل الشكر 

الذي علّمنا أن نجٌد البحث، وقّدم لنا ٌد العون والمساعدة بالكتب والنصائح ، بن عــزة"

 مة.القٌّ 

 



 الفصل األول:                                                                     اللغة واإلعالم
 

2 
 

 تعريف اإلعالم:

 لغة:-أ

اإلعالم اسم مشتق من "أْعلََم"، وهً مزٌد الثالثً َعلَِم، وقد جاء فً لسان العرب البن 

، َوَعلَِم هو نفسه ورجل عالِم وعلٌم، َعلمت الشًء  الِعْلم نقٌض الجهل، َعلِم علما  منظور: 

بالؽت فً وصفه بالعلم أي َعلِم  : عرفته، أْعلَم نقل المعرفة وعالم وعالمة، إذاأْعلمه علما  

.جدا  
1

 

ٌُعلم أعالما  واعلمته باألمر: ابلؽته إٌاه واطلعته   علٌه.وٌقال 

جاء فً لؽة العرب "استعلم لً": خبر فالن واعلمنً حتى اعلمه و"استعلمنً فاعلمته 

.إٌاه"
2
  

اإلعالم فً اللؽة: التبلٌػ، وٌقال: بلؽت القوم بالؼا : أي  كتور محمود سفرٌقول الد

 أوصلتهم بالشًء المطلوب.

 والبالغ ما بلفك أي وصلك، ففً الحدٌث: "بلؽوا عنً ولو بآٌة".

 3".: سوٌه: "أعلمت ..وقال 

 

                                                           
دار األحٌاء التراث العربً بٌروت  -هـ( تنسٌق وتعلٌق: على شٌرى177لسان العرب البن منظور )ت.  1

 .117. ص8( ج7811الطبعة األولى )
 .17ص 7811سنة  7السعودٌة ط -اإلعالم  موقؾ د. محمود سفر. مطبعة تهامة 2
 صحٌح البخاري 3
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ٌُبلػ الشاهد الؽائب" وذلك أي فلٌعلم الشاهد الؽائب، وٌقال: أمر هللا بلػ أي بالػ،  وقال: "فل

 بالػ أمره"إن هللامن قوله تعالى: "
1
  .أي نافذ ٌبلػ أٌن أرٌد به 

 اصطالحاً: -ب

 ٌلً: بدرجة أصبح من الصعب تحدٌد مفهومها، فنذكر مااإلعالم كلمة اتسع مدلولها 

 ةٌاإلعالم هو األخبار وتقدٌم المعلومات، بمعنى أن أعلم، وٌتضح فً هذه العملٌة، عمل -

تنقل فً اتجاه واحد من مرسل  إعالمٌة )اخبار، معلومات، أفكار، آراء(األخبار وجود رسالة 

إلى مستقبل، أي حدٌث من طرؾ واحد.
2
  

وٌعرفه الدكتور سامً ذبٌان بؤنه: هو تلك العملٌة اإلعالمٌة التً تبدأ بمعرفة المخبر  -

حلها بتجمٌع بمعلومات ذات أهمٌة، أي معلومات جدٌرة بالنشر والنقل، ثم تتوالى مراالصحافً 

المعلومات من مصادرها ونقلها والتعاطً معها وتحرٌرها ونشرها وإطالقها وإرسالها عبر 

أو محطة إلى طرؾ معنً بها ومهتم لوثائقها.صحٌفة أو وكالة أو إذاعة 
3

 

بٌن المرسل )إعالمً(  االتصالأن اإلعالم ٌعتبر: بمثابة  (7811وٌذكر حسام رفقً ) -

من طرؾ عن طرٌق وسٌلة إعالمٌة تنقل بواسطتها الرسالة اإلعالمٌة  والمستقبل )الجمهور(

.ى آخرال
4

 

                                                           
 .1سورة الطالق: اآلٌة  1
دار اسامة للنشر والتوزٌع، األردن، عمان طبعة  -والمعاصر. حسٌن عبد الجباراتجاهات اإلعالم الحدٌث  2

 .8. ص1177
فً النظرٌة والتطبٌق، مدخل نظري وعلمً إلى اإلعالم .د. سامً ذبٌان، دار المسٌرة اإلعالم الحدٌث  3

 .13( ص7811) للطباعة والنشر، بٌروت الطبعة الثانٌة
 موقع موضوع. محمد أبو خلٌؾ رٌؾ اإلعالم بواسطةنترنٌت تعاإل 4
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وٌعرفه زٌدان عبد الباقً بؤنه تزوٌد الجماهٌر بؤكبر قدر من المعلومات الصحٌحة  -

 والحقائق الثابتة والواضحة.

 وهو نشر المعلومات بعد جمعها وانتقائها. -

جولٌا ؼرٌماس عن اإلعالم "أنه عنصر قادر وعلى لسان األوروبٌٌن ٌقول الفٌرداس  -

 .على أن ٌعبر عنه بواسطة رمز أو إشارة"

أو  وٌقول فرنان نزو فً كتابة اإلعالم: "اإلعالم هو نشر عناصر المعرفة )وقائع( -

)تعلٌق( فً صٌؽة مناسبة، وذلك بواسطة الكلمات أو االصوات، وفً شكل عام  األحكام

بالجماهٌر".بواسطة كل وسٌلة اتصال 
1

 

اوترجورت، بؤنه التعبٌر الموضوعً لعقلٌة الجماهٌر ولروحها وٌعرفه األلمانً  -

 ومٌولها واتجاهاتها فً نفس الوقت. 

 مفهوم اللؽة اإلعالمٌة:

على الرؼم من شٌوع مصطلح اإلعالمٌة وتداوله فً كثٌر من الكتب والدراسات فإنه ال 

هذه اللؽة ح، إذ أن الكتب والدراسات تجنح لتوظٌؾ ٌوجد تعرٌؾ محدد أو معٌن لهذا المصطل

أكثر مما تجنح لتعرٌفها، وتمٌل إلى ذكر خصائصها وسماتها أكثر مما تمٌل إلى ذكر 

عناصرها ومحددات اختالفها وتمٌزها، ومن ذلك ما ذهب إلٌه البعض من أن اللؽة اإلعالمٌة 

فً كل ام وهً قاسم مشترك أعلم هً اللؽة التً تشع على أوسع نطاق فً محٌط الجمهور الع

                                                           
ري أحمد العٌد أبو السعٌد دار الٌازو الكتابة لوسائل اإلعالم )صحافة إذاعة، تلفزٌون، ترجمة إعالمٌة(. د. 1

 .13ص 7العلمٌة. الطبعة
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والعلوم االجتماعٌة والعلوم االنسانٌة والتجارة والعلوم البحتة فروع المعرفة والثقافة والصناعة 

والبٌئة تستمد عناصرها من اإلعالم فً التعبٌر عن المجتمع والفنون واآلداب، وذلك ألن مادة 

كل فن وعلم.
1

 

هً لؽة الحضارة وقد كان طبٌعٌا  لؽة اإلعالموٌذهب الدكتور عبد العزٌز شرؾ إلى أن 

هً بؤن اللؽة اإلعالمٌة وٌعرفها  أن ٌسعى اإلعالم لإلفادة من مزاٌا اللؽة العربٌة حضارٌا ،

ظاهرة مركبة خاضعة لكل مظاهر النشاط الثقافً من علم وفن وموسٌقى وفن تشكٌلً، هذا 

حٌث قال: أن اللؽة اإلعالمٌة لؽة فن ووصؾ الدكتور شرؾ اللؽة اإلعالمٌة بؤنها فن تطبٌقً 

تطبٌقً ال ٌقصد لذاته وإنما ٌهدؾ إلى تحقٌق ؼاٌات معٌنة وأن ٌإدي وظائؾ محددة ومنها 

 اإلخبار واإلعالم والتفسٌر أو الوضوح والتسلٌة.

إلى تلك اللؽة المستخدمة.لى تلك اللؽة اإلعالمٌة إٌشٌر مصطلح اللؽة اإلعالمٌة 
2
 فً 

وسائل اإلعالم )الصحافة، اإلذاعة، التلفاز( وقد ارتبط ظهور وتطور هذا المصطلح مع وجود 

 عالمٌة.ٌز بٌن ثالث مستوٌات من اللؽة اإلوتطور وسائل اإلعالم لذاك ٌمكن أن نم

ٌمكن أن تعرؾ اللؽة اإلعالمٌة بؤنها أداة التً ٌقوم اإلعالمٌون من خاللها بتحوٌل 

استٌعاب ما مرئٌة ٌمكن تلقٌها وفهم وأو مسموعة أو إلى مادة مقروءة المعلومات واألفكار 

وٌعرؾ الخبراء اإلعالم العملٌة اإلعالمٌة بؤنها  تحمله من مضامٌن توضع فً اشكال فنٌة

                                                           
عبد العزٌز شرؾ مدخل إلى وسائل اإلعالم. دار الكتاب المصري للطباعة والنشر والتوزٌع القاهرة  1

 .11ص  7881مصر. 
 .111نفس المرجع ص 2
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تتمٌز هذه الوسائل بالمقدرة على توصٌل  بالجماهٌر بحٌث االتصالالوسائل التً تتم بها عملٌة 

الرسائل فً اللحظة نفسها.
1
  

قدرتها على نقل األخبار  والمستوٌات االتجاهات وبسرعة إلى جمهور عرٌض متباٌن

والمعلومات والترفٌه واآلراء والقٌم والمقدرة على خلق رأي عام وتنمٌة اتجاهات وأنماط من 

ومن هذه الوسائل الصحافة واإلذاعة  ،السلوك لم تكن موجودة لدى الجمهور المستهدؾ

 .والتلفزٌون والسٌنما والكتاب

 : اللغة وسيلة إعالم

"، وٌقول لبن خلدون "هً بها كل قوم عن أؼراضهم ٌعرؾ ابن جنى اللؽة "بؤنها ٌعبر

المتعارؾ هً عبارة المتكلم عن مقصوده، فهً ملكات عنده شبٌهة بالصناعة، أي انها ظاهرة 

 والدربة"ة بالمران مكتسب

صر تكوٌن رأي العام الذي فنستنتج من هذه التعرٌفات أن اللؽة اجتماعٌة وتعد اهم عنا

عالم بواسطته المختلفة إلى الـاثٌر فٌه مع افتراض وجود عالقة قوٌة بٌن اللؽة ٌسعى اإل

والرأي العام.
2

 

نتحدث ... وعندما وٌقول رومان جاكبسون "اللؽة هً التنظٌم االساسً إلقامة االتصال

هً التً  –علٌنا أن نضٌؾ إلى ملمتها األولى عن اللؽة كؤداة اتصال ٌجب أن نتذكر أنه 

ملمة ال تقل أهمٌة عن األولى ٌمكن تسمٌتها االتصال  -بٌن االفراد متخطٌة المسافات االتصال

                                                           
 .11ص 1118. 7خلٌل محمد انتاج اللؽة فً النصوص اإلعالمٌة، الدار العربٌة للنشر والتوزٌع ط 1
(. د. أحمد العٌد أبو السعٌد دار  الكتابة لوسائل اإلعالم )صحافة، إذاعة تلفزٌون، ترجمة إعالمٌة( 2

 .13ص .1171ري العلمٌة. الطبعة األولى سنة الٌازو
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اإلشارات قائال : اللؽة تنظٌم من اللؽة الداخلً، وٌشٌر مارتنٌه إلى المتعارؾ علٌه فً تجدٌد 

.تنظٌم نت اإلشارات مع قواعد استخدامهاتصال أنها المستخدمة فً سبٌل تؤمٌن اال
1

 

معقدا  ٌوجه صوب جمهور كبٌر نسبٌا  لقد صار االتصال بالجماهٌر علما  اجتماعٌا  جدٌدا  

السلكً والالسلكً، وهناك االتصال ؼٌر متماثل... تعددت وجوهه وأشكاله فهناك االتصال 

، أنظم لذي تكون الجماهٌر طرفا  مباشرا  فٌه، وصارت اللؽة المنطوقة والمكتوبةاللؽوي ا

اللؽة  بٌن، وبرزت بكل وضوح الصلة الوثٌقة وأنجح وسٌلة تواصلٌة امتلكها وسائل اإلعالم

وتؤثٌر على وعواطفها وتقوٌم وانفعاالتها ، وتعبٌر عن خوالج النفس بوصفها أداة اتصال وتبلٌػ

، وثقافة، وإٌضاح وعالقات وترفٌه اآلخرٌن... واإلعالم بوصفه أداة اتصال وبث قٌمسلوك 

التً وصدها وؼٌر ذلك من الوظائؾ اإلعالمٌة ونشر، ورصد البٌئة ومراقبتها ودعاٌة وإعالن 

 .و)تشارلز راٌت( وؼٌرهما )هارولد السوٌل(

وترتب على وجود هذه الصلة بٌن اللؽة واإلعالن أن أصبحت حٌوٌة اللؽة تقاس زٌادة 

ما تكون فٌه وسٌلة على كثرة استعمالها فً التخاطب اللؽوي الٌومً العفوي على مدى 

الحٌاتً الذي ٌعٌشه الناطقون إعالمٌة فاعلة ومإثرة وعلى مدى انقطاعها، أو اتصالها بالواقع 

أو عدم نجاحها فً تؤدٌة الكثٌر من مفاهٌم الحٌاة وأنشطتها المختلفة. بها وعلى نجاحها،
2

 

بشكل فً دراسات متشعبة للؽاٌة تجرى  -ومنهم لسانٌون -هذا وقد نشط اإلعالمٌون

وطرائق استعمالها بحٌث تخدم األؼراض المختلفة، وصار مستمر على محتوى هذه الوسٌلة 

                                                           
الطبعة  -لبنان -العربٌة بٌروتمنشورات دار النهضة  -فن الكتابة اإلذاعة والتلفزٌون. د. أمٌرة حسٌنً 1

 .11م ص1173 -هـ 7111لى سنة األو
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع الطبعة  -الكفاٌات التواصلٌة دراسات فً اللؽة واإلعالم  د. هادي نهر 2
 .11م ص1111 -هـ 7111سنة  7
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التحدث عن بعض القضاٌا التً تتوخى هذه النظرٌة عن النظرٌة التواصلٌة ٌفترض الحدٌث 

اللسانٌة ومراعاتها فً مجال اإلعالم ظهرت مفاهٌم جدٌدة البد من الوقوؾ علٌها كشرط من 

 شروط نجاح اإلعالم فً بالغ والتؤثٌر، ومن هذه المفاهٌم نذكر اآلتً:

المعٌن احتماال  : التً ترى حٌن ٌكون احتمال وقوع الحدث نظرية االحتماالت الممكنة-1

سنرى هذا كثٌرا ، تنعدم كمٌة المعلومات بؤدنى مصروؾ من الطاقة، وقد اعتمد اللسانٌون كما 

فً عملٌة فبحثوا السمات الموافقة أو المالئمة، أو ؼٌر الموافقة أو ؼٌر المالئمة  المبدأ

 التواصل اللؽوٌة.

لمناسبة فً البحث عن اإلشارة واستؽالل الطاقة المعٌنة واإزالة التشويش أو التكرار: -2

 فً قناة االتصال.المالئمة إلى العناصر المشوشة 

ومن هنا بدأ الباحثون ٌدرسون وٌقنون طرائق تحلٌل الرسالة اإلعالمٌة وبٌان محتواها 

على نحو ما نجده فً النظرٌة االتصال  ، وما ٌعتورها من تشوٌش،ومدى استجابة المستقبل لها

)اٌفر( كما ٌتضح فً المخطط اآلتً:التً قدمها )شانون( و
1

 

عناصر العملٌة االتصالٌة فً اإلعالم بؤبعادها ولما كانت الرسالة اإلعالمٌة من اهم 

كتابتها، من حٌث  رسالةفً دراسة هذه السٌة واالجتماعٌة، والثقافٌة، فإن دور الباحثٌن النف

وفنون صٌاؼتها من أبرز مهامهم، وأن الوقوؾ على صلة اإلعالم بالمنطق من حٌث عناٌته 

باللؽة فً كونها تعبٌرا  عن الفكر من جهة، وصلته بالنحو باعتباره ٌبحث فً اللؽة المعبرة عن 

                                                           
 .18ٌنظر نفس المرجع ص 1
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جهة  الفكر، وهو بعد ذلك ٌبحث عن الفكر المعبر "فن الفكر" و"الفكر المعبر" عنه باللؽة من

 هما ٌهتم به اإلعالمٌون.

( فً نظرٌة اإلعالم ٌرتبط بعنصر )الرسالة( اإلعالمٌة Syntaxثم أن علم التركٌب )

ارتباطا  وثٌقا ، فالنحو هو الذي ٌضع المبادئ أو األسس التً تحدد الفروق بٌن الخطؤ 

نسان كما ٌقول والصواب فً التركٌب اللؽوي، وموقع النحو من اللؽة بمثابة القلب من جسم اإل

)تشومسكً(
1
. 

عالمً، لكونه أوال  معبرا  عن الفكر اإل اإلعالمٌة،وعلى ذلك أوثق ارتباطا  ببناء الرسالة 

النحو اإلعالم، ومن هنا فإن وثانٌا  لما ٌقوم به من دور فً مواجهة )التشوٌش( فً عملٌة 

مرسل، او المحرر، فالمحرر الناجح ال ٌؽفل دور اللؽة فً ٌرتبط بمهارات االتصال عند ال

أمر حٌوي للجمهور المخاطب، وهذا الجمهور ٌحتاج إلى القراءة الدقٌة وٌحتاج نظرٌة ونقلها 

ؼٌر انه لٌس من مهام اإلعالمً االساس أن ٌفقه الكالم المسموع المذاع، إلى المشاركة فً 

على حج تعبٌر  "الصنعة" بل ٌفقهها "بالقوة" و الصوابحقٌقة هذه المعاٌٌر التً تحكم الخطؤ أ

 ابن جنى، أو الملكة اللسانٌة كما ٌسمٌها ابن خلدون.

من تذوق وال ٌقصد اإلعالمٌون اللؽة المستعملة فً اإلعالم ما توصؾ به اللؽة األدبٌة 

ة تبنى فنً جمالً أو ما توصؾ به اللؽة العلمٌة من تجرٌد نظري، إنما ٌردون بها، إنها لؽ

.على وفق نسق علمً اجتماعً عادي، فهً فً جملتها فن ٌستخدم فب اإلعالم بوجه عام
2

 

 

                                                           
 .11نفس المرجع ص 1
 .13ٌنظر نفس المرجع ص 2
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 تلفاز.1                              ساسً .1
 .إلخ3                                                      فنا .3
 إلخ .1

 

 الهـــــدؾ 
Resolution 

 

 

 

 

 مصادر التشوٌش 

 

 

 

 

وكذلك قدمت دراسات هامة فً مجال تحلٌل األسلوب اإلعالمً: معاٌٌره اللؽوٌة، و  

( وعنوا بها استخدام اللؽة بشكل ٌجعلها مقبولة Gedibiltyخصائصه االسلوبٌة من )مصداقٌة 

وصادقة عند استخدامها وعلى المدى البعٌد الثبات أي الخلو من المتناقضات والبساطة 

 شكل مادة فكرة

.أصوات1  

.ألفاظ2  

.تراكيب3  

.ألوان4  
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والموضوعٌة والتشوٌق وما ٌحتاجه الفرد او الجماعة من المعروفة إذا والوضوح، واإلٌجاز 

.أرٌد االتصال المإثر باآلخرٌن
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصائص اللغة العربية اإلعالمية: 

                                                           
 .11الكفاٌات التواصلٌة واالتصالٌة  د. هادي نهر ص  1
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تتمٌز بخصائص إعالمٌة نشؤت من روح  -هً وعاء العقل العربً–العربٌة إن اللؽة  

واستجابتها  األمة العربٌة وتجاربها المتراكمة المستمرة، وتدل على مرونة اللؽة العربٌة

ومقتضٌات الحضارة، فنجد فً أقوال العرب: اللفظ المعبر والمسإول عن  لمتطلبات الحٌاة

ووظٌفتها فً تؤدٌة الفكرة وإٌضاح وظٌفته فً الجملة، والجملة الصحٌحة المسإولة عن دورها 

المعلومات.
1

 

حٌن ننظر فً لؽة االتصال بالجماهٌر التً تستعملها الٌوم الهزة اإلعالم العربً، ممثلة 

قال الصحفً والحدٌث والتقرٌر والصحفً والمقابلة واإلذاعة التلفزٌونٌة نجد فً الخبر والم

ة فورٌة وتنصب علٌه متجنبة اختٌار أنها لؽة مباشرة تصل إلى الهدؾ الذي نقصده بطرٌق

لأللفاظ، فنقول مثال : صب ؼضبه، بدال  من صب جم ؼضبه، قاتل، اإلٌحاءات الجمالٌة والفنٌة 

بدال من خاض ؼمار القتال.... إلخ.
2

 

استخدام البساطة واإلٌجاز والوضوح والتؤكد واالختصار والصحة، فً األسلوب 

لزوم ستؽناء عن الكلمات الزائدة كؤداة التعرٌؾ التً ال لفؤصبحت اللؽة اإلعالمٌة تجنح إلى اال

لها مثل: شبت النار فً القرٌة، بحٌث تكون أقوى فً لؽة اإلعالم حٌن تكون: شبت نار فً 

 القرٌة.

عن األفعال التً ال قٌمة لها مثل: قام بإعداد بحث، تكون  كما تستؽنى اللؽة اإلعالمٌة

 أقوى فً لؽة اإلعالم حٌن نقول: أعد بحثا .

                                                           
م 7817 -هـ 7177الطبعة األولى سنة  -دار الجٌل بٌروت -اللؽة اإلعالمٌة .د. عبد العزٌز شرؾ 1
 .771ص

 .717ٌنظر نفس المرجع ص 2
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وتستؽنى لؽة اإلعالم عن الصفات وظروؾ المكان والزمان وأحرؾ اإلضافة مثل: 

ُدمرت السٌارتان تدمٌرا ، تقول لؽة اإلعالم: دمرت السٌارتان.
1

 

فة فتإثر أن تقول جاء من اإلسكندرٌة بدال من جاء وتستؽنى كذلك عن األسماء المعرو

ان تقول: اإلسكندرٌة فً الوجه البحري، وال تمٌل لؽة اإلعالم إلى الجمل الطوٌلة وتإثر من

أٌضا   -وتمتاز اللؽة اإلعالمٌة لؽة االتصال بالجماهٌر–استؽرقت المناقشة نحو ساعتٌن 

هذه المرونة هً التً تكسبها جمالها، لؽة حركٌة، وبالمرونة والقدرة على الحركة فهً 

 والجمال شرط أساسً ألي لؽة .

واكتسبت اللؽة اإلعالمٌة هذه المرونة من امتٌاز الفصحى بالعمق الذي ٌجعلها تنبض 

لفاظ والتعبٌرات بالحٌاة والذي ٌجعلها تقوم على الترجمة األمنٌة لمعانً واالفكار واإلتساع لأل

بصالحٌتها االستعمال والذوق والشٌوع.الجدٌدة التً ٌحكم 
2

 

 اللسانيون واللغة المستعملة في وسائل اإلعالم:

وبعض مفرداتها للؽة المستعملة فً اإلعالم طبٌعتها، وإمكاناتها، وخصائصها األسلوبٌة، 

وتعابٌرها الجاهزة الخاصة بها إلى جانب خلفٌاتها النفسٌة واالجتماعٌة بوصفها أداة النشر 

اإلٌدٌولوجً الموجه إلى رإوس الناس مباشرة أٌنما كانوا ومدى نجاحها فً هذه  والتؤثٌر

لٌؽوستٌة( كما  -سوسٌو -بسٌكو–المهام الخطٌرة مرهون بؤبحاث لؽوٌة اجتماعٌة )نفسٌة( 

ومهندسون وفنانون نفس  وعلماءجتماع ن ٌشترك علماء لسانٌون وعلماء االٌسمٌها اللسانٌو

وؼٌرهم من أفراد لها دراسات وأبحاث عدٌدة تتناولها من الزواٌا اللؽوٌة النفسٌة  وتربٌون

                                                           
 .711المرجع ص  ٌنظر نفس 1
 .711نفس المرجع ص  2
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، ولعل أبرز المواقؾ التً ٌتخذها اللسانٌون من اللؽة واللؽوٌة االجتماعٌة واللؽوٌة الخالصة

ما ٌمكن إٌجازه باآلتً: إلعالملالمستعملة 
1

 

م النشاط اللؽوي عموما  إلى لؽة ان حدٌث اللسانٌٌن عن لؽة اإلعالم وثٌق الصلة بتقسٌ-

 ولؽة مكتوبة، إذ ٌنطلق اللسانٌون فً دراساتهم عن هذه اللؽة من خالل المنظومة:منوطة 

السمعٌة اللفظٌة، أي من الخواص االسلوبٌة للؽة المشافهة، باعتبارها االصل، ولؽة التحرٌر 

مقاٌٌس تقً منه اإلنسان ، ومن ثم المسموع هو المنبع األول الذي ٌسفرع علٌها، فالمنطوق

وال  المسموع من اللؽة بالنسبة إلى جمٌع الناس أكثر مّما ٌحصى،اللؽة والمادة اإلفرادٌة ثم 

علٌه المقروء، وقد ألّح العلماء العرب القدماء على اهمٌة المشافهة والسماع وأن  ٌمكن أن ٌقاس

اء فً كتبهم من للفظ ومن ثم جاللؽة أصوات مسموعة، قبل ان تكون مكتوبة، وان الخط تابع 

الكثٌر من المفاهٌم الجدٌة. التحلٌالت لظواهر التؤدٌة، واإلبالغ
2
  

اللؽة فً اإلعالم ٌجب أن تنطلق من اللؽة وعلى هذا فإن الدراسة العلمٌة للؽة، ومنها 

اللؽة العربٌة ٌجب أن تجعل التؤدٌة العفوٌة للؽة فً مستوى المنطوق بها فعال  وبالنسبة إلى 

البنى اإلفرادٌة والتركٌبة )على وفق جمٌع المعاٌٌر واألحكام اللؽوٌة( هو االصوات ومستوى 

 المبدأ والمنتهى.

، ولكنه وهذا ال ٌعنً أن نلجم اللؽة المستعملة فً اإلعالم حدود لفة التراث بكل مظاهرها

 حرٌر هذه اللؽة من تلك الحدود لتكون أقرب إلى العامٌات منها على اللؽة.ال ٌعنً أٌضا  ت
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فً اللؽة المستعملة فً أن تركٌز اللسانٌٌن على اللؽة قادهم إلى القول بؤن األساس 

اإلذاعة المسموعة والمرئٌة ٌجب أن تكون اللؽة المنطوقة ال المكتوبة القروءة.
1

 

ؽوي للنشاط الوء سٌاقه الذي ٌلٌق به، فاأن لكل نشاط لؽوي منطو أو مكتوب مقر

األحول قد ٌكون مقبول فً نشرات االخبار واقوال الصحؾ، ونشرات أو المسموع  المقروء

والتلفازي محكٌة ال الجوٌة وؼٌر ذلك بٌنما ٌجب أن تكون باقً مواد البث اإلعالمً واإلذاعً 

النص، فالمستقبل فً نظر ، وإبعاده عن جفاؾ مقروءة، وذلك لجذب المستقبل )السامع(

بؤن ٌرسم  وهو ٌستفٌد من تلك المعرفة فعال عند استماعه إلى الكالم، اللسانٌن عنصر إٌجابً

األصوات والتراكٌب والمعانً التً تتماشى مع  معٌنة ٌتوقؾ بموجبها سماع استراتٌجٌةلنفسه 

.النظام الخاص بلؽته
2

 

ثم أن لؽة المشافهة تفترض وجود معلومات وإدراك مشترك ٌكاد ان ٌكون متساو 

لمالبسات الرسالة اإلعالمٌة المبثوثة أو موضوعها لدى الطرفٌن: الباث والمستقبل، وهذا 

اإلدراك المشترك ٌسهل عملٌة فهم الرسالة اإلعالمٌة، ولهذا ٌجب أن تتمٌز لؽة المشافهة 

بسات والتفصٌالت والحٌثٌات التً ٌعرفها الطرفان كالهما ، وتقترب باختصار كبٌر لهذه المال

للعامل السمعً اللفظً فً تشكٌل الفكرة لدى المتلقً  اركشلؽة التلفاز من العامل البصري ٌ

بما لها من خصائص أسلوبٌة وصوتٌة ونؽمٌة نخرا  كبٌرا  تنهل من  لها، لذا تشكل لؽة المشافهة

 لؽة اإلذاعة.
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ومن هنا كانت الرسالة اإلعالمٌة الشفوٌة ومنها اإلذاعة المرئٌة، أو الخطابة المرتجلة 

تؤثٌر كبٌر على مشاعر المستمتع، مع اإلشارة إلى أن مشاهدة مستقبل الرسالة من لدى ذات 

ٌضاعؾ تؤثٌر هذه  البصرٌة( -فً اإلذاعة المرئٌة )الرسالة السمعٌة -كما ٌحدث–الباحث 

فس المستقبل بخالؾ تلقى الرسالة سمعٌا  فقط، ومن هنا ٌشترط فً الرسالة الرسالة فً ن

 من لؽة البث عبر التلفاز.أن تكون أكثر بساطة اإلعالمٌة المبثوثة عبر اإلذاعة 

ٌنبوعا  ، ولهذا وجب أن تكون االستماعالمشافهة هً األكثر تؤهٌال  فً إثناء أن لؽة 

اللؽة المنطوقة اإلعالمً، باعتبارها تجمع بٌن خصائص  لتقرٌر اإلحكام والقوانٌن بلؽة البث

واللؽة المكتوبة، وال ٌجوز أن تكون لؽة الكتابة كذلك، ألن تراكٌب الكالم المكتوب تفقد قٌمتها، 

حواسه السمعٌة، فالمستمع ال  عندما ٌتلقاها بواسطةألن النقاط التً ٌستطٌع القارئ فهمها 

ٌستطٌع التحكم بوتٌرة تلقه الكالم المسموع، على عكس القارئ الذي ٌتحكم بتلقٌه المقروء.
1

 

نعً نوع إننا عندما نفض ببعض المعلومات إلى شخص ما بوساطة اللؽة، علٌنا أن 

تحوٌر أنفسنا أننا ٌجب أن نعمل على السلوك الذي نتخذه ألحداث المتؽٌرات المطلوبة بمعنى 

، لما ٌجب أن ال ننسى أن األفكاراللؽة ال شًء سوى وسٌلة لتبادل  العتبارالتقلٌدٌة من النزعة 

ضمنة فً اإلطار األعم للتعامل االجتماعً، وعندما نبث  الوصفٌة للؽة هً أٌضا  منالوظٌفة 

الرسالة فإننا نفعل هذا إعادة لنإثر فً معتقدات، وسلوك المستقبل، مما ٌبرز أهمٌة نظرٌة 

 فعالٌات الكالم.

 لغة األدب ولغة الصحافة:
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ة أن العالم والفنان ٌعبران عن حقٌقة واحدة بطرقتٌن مختلفتٌن: األول ٌعبر بطرٌقة نظرٌ

 واآلخر ٌعبر بطرٌقة جمالٌة، وهذان المظهران من مظاهر الحقٌقة لٌس مظهرا  واحدا ، فكلمة

ما فً كال المستوٌٌن راك وهالمثال تستخدم كإدأو "أصفر"، على سبٌل  أو "أزرق" "أحمر"

 أن هذه الكلمة تستخدم فعلٌا  بمستوٌٌن مختلفٌن فً المعنى.أي العلمً والجمالً، 

ً نظورة فؼٌر الممن أطوال الموجات  ًاألولى تعنً هذه الكلمة عدد افتراضففً الحالة 

النظرٌة الكهربائٌة المؽناطسٌة، أّما الحالة الثانٌة فإن هذه الكلمة تعنى للمصور أو الرسام 

النفعً  ا  دون ما إشارة إلى المؽزىالفنان إدراكا  مباشراإلحساس الفوري باللون، وهنا ٌدرك 

عّرجنا على المستوى الثالث للؽة بعد المستوى الجمالً للون أو االصطالحً له، فإذا 

ى لؽة الحٌاة الٌومٌة، فإننا نواجه الَمْعبِّر الفعل على هذا والمستوى النظري، وهو مستو

، واللؽة أال وهو الفن الصحفً والصحافة تضم أنواعا  متباٌنة من اللؽة كلفة التجار المستوى

بالعمال والفالحٌن، واللؽة الدارجة.. إلخ، لكن الخاصة الرسمٌة، ولؽة الدٌن، واللؽة العامٌة 

ت لؽة مباشرة كلؽة سٌالمحادثة المثقفة، وهً للؽة الفن الصحفً عً لؽة جدٌدة، تقرب من لؽة 

ن لؽة الفن الصحفً على لؽة جدٌدة، ما ٌراه وٌرسم بقلمه، أل األدب التً ٌصور بها األدٌب

تقرب من لؽة المحادثة المثقفة، وهً لٌست لؽة مباشرة كلؽة األدب التً ٌصور بها األدٌب ما 

وٌرسم بقلمه، ألن لؽة الفن الصحفً هً لؽة المؽزى واالهمٌة، إن لؽة الفن الصحفً  ٌراه

 األصٌل، القائمة على الوظٌفة الهادفة والوضوح واإلشراق، اللؽة العلمٌة تكاد تكون فنا  تطبٌقٌا  

قائما  بذاته، فالفن الصحفً تعبٌر اجتماعً شامل، ولؽته ظاهرة مركبة خاضعة لكل مقام 

 النشاط الثقافً من علم وفن وموسٌقى وفن تشكٌلً.
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وتمثٌل الراي العام والمإسسات منها:ومع أن وظائؾ الفن الصحفً هً اإلعالم 
1
 

 والترفٌه.سٌاسً اإلعالن التجاري والتسوٌق والتواصل مع الجمهور والتواصل ال

إلٌهم،  واألفكارإن الفن الصحفً فن تطبٌقً ٌهدؾ إلى االتصال بالناس ونقل المعانً 

الصحفً تختلؾ عن كل ولٌس فنا  جمالٌا  ٌقصد لذاته، ومع ذلك فإنه لؽة الفن فهو أداة وظٌفة 

هذه جمٌعا  ألنها تتضمنها كلها وال تقتصر على أي منها، ألن القراء لٌسوا قطاعا  واحدا  من 

ولٌس –الناس ولكنهم فً الؽالب كل الناس، ألن الصحفً ٌكتب لكل الناس فً كل األوقات 

أن ٌجاهد ٌجب علٌه فإنه  -لجزء من الناس فً كل األوقات أو لكل الناس بعضا  من الوقت

 لتحقٌق هدفه بوجه عام وهو جعل رسالته مفهومة لدى الجمٌع.

مع إن الفن الصحفً لؽته الخاصة التً تمتاز بالجمل القصٌرة ذات حٌوٌة اإلٌقاعٌة 

العلمٌة المجردة،  االصطالحاتالحٌاة الٌومٌة، بدال  من استخدام األلفاظ العادة، واصطالحات 

الجمل الطوٌلة، مع ضرورة استخدام األلفاظ المؤلوفة  أن الجمل القصٌرة تفضل علىكما 

للقّراء.
2

 

 ودمها البشر هً "عملٌة"، فهً تتؽٌر وتتطور وإن كانت تقصد صفتها أواللؽة كما ٌستخ

 خاصٌتها "كعملٌة" حٌنما نسجلها أو نكتبها.

فاإلرشادات أو الكتابات على الورق على تسجٌل للؽة وصورة للؽة وهً عالمات ثابتة 

إلى حٍد ما، ولكن حٌنما نستخدم اللؽة  نطوقة خالل فترة قصٌرة ثابتةمكذلك تعتبر اللؽة ال

                                                           
الطبعة األولى سنة  -علً كنعان، دار معتز للنشر والتوزٌع -والمسموع والمقروء سما اإلعالم بٌن المرئً 1
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بشكل ما،  العالم الماديلوصؾ شًء ٌجب أن نختار كلمات بعٌنها بحٌث نضطر إلى تجمٌل 

ال ٌكون اختٌارنا للكلمات أو  نحذؾ ونختار لذلك قدخرى، وإن ونضطر إلى كلمات قبل أ

موضوعٌا  تماما . وصاؾاأل
1
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 وضع اللغة العربٌة فً اإلعالم بعد االستقالل:

 لقد خطا اإلعالم الجزائر لعد االستقالل خطوات كبٌرة فً سبٌل تحقٌق الرسالة

وإعالء مقام اللغة  الهادفة، وذلك من خالل تجسٌد خطاب الهوٌة الوطنٌةاإلعالمٌة 

الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئٌة إذ سعت الدولة الجزائرٌة العربٌة، باتخاذ لغة 

 إلىإخراج لغة اإلعالم من أصفاد الفرانكفونٌة  إلىمن حداثة عهدها باالستقالل الفنٌة 

حٌاة العربٌة، فكان من أولى خطواتها، أن استرجعت مبنى اإلذاعة وعملت على تعرٌبه، 

الخاصة منهم  ساس، من تؤثٌر فً وعً الجماهٌرإٌماناً منها بما ٌحققه هذا القطاع الح

 والعامة.

المرآة التً تعكس هذا الواقع، وتترجم ما فٌه من ائتالف حٌث ٌمثل اإلعالم 

بلغة ٌفهمها المثقف وغٌر المثقف، الفصٌح والعامً. واختالف
1

 

كان للدولة الجزائرٌة بعد االستقالل شهور قوي بمكانة وسائل اإلعالم ولقد 

الجماهٌري بصفة عامة والّصحافة المكتوبة بصفة خاصة، نظراً للدور الذي ٌستطٌع ان 

وكذلك فً التوعٌة ودفع عجلة التنمٌة المإسسة فً تشٌد وتنظٌم المجتمع، تقوم به هذه 

التً هداف ملت الجزائر المستقلة على رسم األك عثٌر على الجماهٌر وتجنٌدهم، لذلبالتؤ

إعالم فً خدمة التنمٌة، عملت  إلىالحربً  اإلعالمتحقٌقها وتغٌر اتجاهه، من  إلىترمى 

 السلطات الجزائرٌة على استرجاع وتؤمٌم الصحف االجنبٌة وفرض سٌادتها على قطاع

                                                           
( د. صالح بلعٌد. الجزائر وزارة الثقافة. دار أسامة 3123 -2:73اللغة العربٌة خالل خمسٌن سنة ) 1
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اإلعالم والصحافة، لكن هذا لم ٌمنع من إبقاء بعض العناوٌن التً ٌتملكها الخواص الذي 

ٌلً: ، وسنفصل فٌماٌتمتعون بحق المواطنة والجنسٌة الجزائرٌة
1

 

  من خالل المراحل الثالث التً مرت بها الصحافة الجزائرٌة: 

وهً الفترة التً (: 2661 -2673المرحلة األولى: مرحلة األحادٌة اإلعالمٌة: )* 

كان فٌها الحزب الواحد )حزب جبهة التحرٌر الوطنً(، هو المٌسر لمختلف الصحف 

 مراحل ثالث: إلىالجزائرٌة، وتنقسم هذه الفترة والمجالت المساندة له وسٌاسة الحكومة 

تبدأ من عهد االستقالل، وتنتهً عام  (:2676-2673مرحلة الغموض: ) -

وري لبومدٌن على بن بلة، والذي أحدث تغٌٌراً فً النظام م، تارٌخ التصحٌح الث2:76

إنشاء ٌومٌات السٌاسً من جهة، وحدثاً صحفٌاً من جهة أخرى، إذ عملت الحكومة على 

جزائرٌة، والقضاء على الصحافة الخاصة والصحافة االستعمارٌة، وقد كانت أول 

، 2:73دٌسمبر  22تارٌخ صحٌفة ٌومٌة تصدرها الشركة الوطنٌة باللغة العربٌة، وذلك ب

 الشعب.. إلىجانب اسمها شعار الثورة من الشعب  إلىوتضع 

وما ٌمٌز لغة الصحافة فً هذه الفترة هو توظٌفها للمعجم السٌاسً والعسكري 

.تكرٌس مبادئ حزب جبهة التحرٌر الوطنً إلىومٌل أسالٌبها 
2

 

غاٌة  إلى: وتبدأ بالتصحٌح الثوري (2693 -2676مرحلة اإلعالم الموجه ) -

وجٌه الصحافة الحكومٌة م، وتمٌزت هذه المرحلة بت2:93صدور قانون اإلعالم سنة 
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الصحافة االستعمارٌة، ووضع جمٌع الصحف تحت وصاٌة وزارة إلغاء والحزبٌة و

تؤسٌس الشركة الجزائرٌة للنشر واإلشهار، وتعرٌب بعض الصحف  إلى، إضافة اإلعالم

هذه المرحلة ة، كٌومٌة )النصر(، كما تم تعرٌب ٌومٌة )الجمهورٌة(، وقد شهدت الٌومٌ

كذلك ظهور بعض المجالت المتخصصة، التً أصدرتها المنظمات الجماهرٌة التابعة 

لحزب جبهة التحرٌر الوطنً، نكتفً بذكر اثنتٌن منها، أولها مجلة )الفالح والثورة( اّما 

.الثانٌة فهً مجلة )أول نوفمبر(
1

 

: وتبدا من صدور  م(2661 -2693مرحلة توضٌح الوضع القانونً لإلعالم ) -

وصدور قانون م :2:9غاٌة انشاء دستوري فٌفري  إلىأول قانون لإلعالم الجزائري 

م وأهم ما مٌز هذه المرحلة هو موافقة المإتمر الرابع لجبهة 1::2لإلعالم الجدٌد عام 

وظهور قانون اإلعالم الذي نص على التحرٌر الوطنً على الئحة خاصة باإلعالم 

العدٌد من التوجٌهات)...( ومن بٌن األسس التً أكد علٌها كذلك هذا القانون تعمٌم اللغة 

مختلف وسائل اإلعالم الوطنٌة، ولعل خٌر ما ٌمثل صحافة هذه الفترة  فًالعربٌة 

م )...( 2:96صحٌفة "المساء" وهً ٌومٌة وطنٌة مسائٌة تصدر عن دار الشعب عام 

صدور الصحفٌتٌن األسبوعٌتٌن "أضواء" و"المنتخب" والصحٌفة الشهرٌة  إلىإضافة 

الفترة هو مواصلتها فً استعمال عن لغة صحف هذه "أحداث اقتصادٌة"، وما ٌمكن قوله 

للحزب الواحد، وتوظٌف الكلمات ذات دالالت تعبر عن رموز السلطة الخطاب المساند 
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أو بآخر فً رفع مقروئٌة وتقلٌل نسبة الحاكمة، لكن مع هذا نجد انها قد أسهمت بشكل 

األمٌة.
1

 

وهً الفترة التً  م(:3115 -2661عالمٌة )رحلة الثانٌة: مرحلة التعددٌة اإل*الم

من حرٌة الرأي  لصحافة الجزائرٌة تعددٌة إعالمٌة، منحت للصحافٌٌن جانباً فٌها اعرفت 

 مرحلتٌن اثنتٌن هما: إلىوالتعبٌر وٌمكن تقسٌم هذه الحقبة 

ولعل أبرز نجاح حققه قطاع اإلعالم  :م(2666 -2661مرحلة اإلعالم الحر ) -

الصحافة الخاصة أو "الحرة(، التً كان على رأسها الجزائري فً هذه الفترة، هو بروز 

مجموعة من الصحافٌٌن الذٌن مارسوا مهنتهم فً صحف ومجالت القطاع العام، وقد 

رغبة الجماهٌر وتعطشها لقراءة خطاب مختلف كل  إلىهذه الصحافة  أرجح نجاح

تناول  قراءته من قبل، خاصة فً طرٌقةاالختالف عن الخطاب "الترتٌب" الذي اعتادت 

االخبار، وكان للتعددٌة والسٌاسٌة وما رافقت ذلك من حرٌة التعبٌر الّدور الكبٌر فً 

ذلك.
 2

 

وهً الفترة التً تبتدئ بتولً السٌد  م(:3115 -2661مرحلة اإلعالم المراقب ) -

عبد العزٌز بوتفلٌقة )...(، وقد امتازت اللغة اإلعالمٌة فً هذه المرحلة بمساٌرتها للهجة 

الترغٌب والترهٌب، وبالتالً اإلكثار من توظٌف أسالٌب التوكٌد والتكرار، واستعمال 
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جم لغوي، نابع من رإٌة التزام الصحفٌٌن بمع إلىاللغة الحوارٌة واإلنشائٌة باإلضافة 

 انتقادٌة للنظام.

وهً الفترة  م(:3123 -3115*مرحلة الثالثة: مرحلة إعالم حرٌة الرأي والتعبٌر)

التً أسهمت بشكل كبٌر فً ترقٌة اللغة العربٌة، من خالل حرٌة الرأي والتعبٌر التً 

مٌز فً هذه للصحافٌٌن بمختلف انتماءاتهم اإلٌدٌولوجٌة، وٌمكن أن ن منحتها السلطة

الفترة بٌن مرحلتٌن:
1

 

وما مٌز هذه المرحلة ان  م(:3116 -3115مرحلة إعالم المصالحة الوطنٌة ) -

الصحافٌٌن فً مقاالتهم الصحفٌة، قد اصطبغت بالواقع الذي اللغة التً خّطتها أقالم 

حاملًة  جتماعً( فجاءت اللغة اإلعالمٌةالأفرزته هذه المرحلة )السٌاسً، االقتصادي، ا

الجزائري المإٌدة للمصلحة الوطنٌة، موظفة اسالٌب اإلقناع والتوكٌد، أصوات الشعب 

واعتماد الجمل الخبرٌة القصٌرة، واأللفاظ الموحٌة البسٌطة، والتراكٌب النحوٌة المقبولة، 

هو التعبٌر الموضوعً لعقلٌة الجماهٌر ولغته من واإلخبار الهادفة وذلك أن اإلعالم 

فً  لغة الصحافة فً هذه الفترة قد أسهمت بوجه أو بآخراحه وعموماً فإن  أسباب نج

جدٌدة )...( مؤثر فً معاجم اللغة العربٌة، كما استطاعت أن  مفردات ومصطلحات تولٌد

ترفع من نسبة المقروئٌة فً أوساط العامة، من خالل تقرٌبها األخبار المستجدة لهم بلغة 
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ن العبارات المتؤنقة واألسالٌب البٌانٌة عن متناول العامة سهلة وبسٌطة، فهً لغة تبتعد ع

الجمهور الواسع بمختلف مستوٌاته. إلىمن الناس، فتصل 
1

 

بقد قطع  م(:3123 -3116ة إعالم التغٌٌر نحو حرٌة التعبٌر والرأي)مرحل -

حظاً من وفر ور وقد كانت الصحافة المكتوبة األاإلعالم الجزائري شوطاً كبٌراً فً التط

ممارسة حرٌة التعبٌر والرأي التً تؤلقت بتعابٌرها وأسالٌبها وألفاظها التً تجسدت فً 

مقاالت الصحف والمجالت، إذ واكبت لغتها التطور الذي عرفته الجزائر من خالل 

العالمً، واستقاللها الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة وبخاصة انفتاحها أكثر على اإلعالم 

الذي أسفر عن مٌالد ما أطلق علٌها الصحافة اإللكترونٌة، التً وجد فٌها الشابكة ، أمر 

مع توفر هذه فضاء رحبا لممارسة حرٌة التعبٌر والرأي، لكن العدٌد من رجال اإلعالم 

الثقافة الجدٌدة إالّ انها لم تستطع مزاحمة الصحافة المكتوبة التً تضل قّراإها أوفٌاء لها، 

بٌنها وبٌنهم والفضل كله لتلك اللغة التً حققت تقٌم جسراً متٌناً كونها أنها استطاعت أن 

إذ تفضل الجمل  الحاملة لرسالة اإلعالم الهادفة، مواصفات ومزاٌا اللغة اإلعالمٌة

كما تفضل الجمل القصٌرة، الخفٌفة على اللسان،  الفهم واالستٌعاب إلىالبسٌطة، السرٌعة 

البعٌدة عن االسفاف واإلطالة، توظف الجمل الخبرٌة. األثٌرة فً األذن
2

 

والجدٌر بالذكر كذلك هن أن لغة الصحافة المكتوبة لهذه المرحلة سواء متخصصة 

منها أو الرٌاضٌة، قد أسهمت بشكل أو بآخر فً ترقٌة اللغة العربٌة، إذ عملت على 

الفصحى  إلىوتقرٌبها  توثٌق لغة الخاصة والترقٌة بها إلىغوغاء، وسعت تهذٌب لغة ال
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اللغوٌة ومعاجم المصطلحات واالستعانة بنشرات واصدارات  بالمعاجم باالستعانة

 المجامع.

مقبولة، وبالبعد فً كثٌر من المقامات عن استعمال  وأسالٌب وما تطرحه من ألفاظ

 العامٌة.

 

 

 

 أسباب تردي لغة الصحافة:

إن االخطاء التً تركب ٌومٌاً فً حق اللغة العربٌة داخل االجهزة اإلعالمٌة والتً 

تعتبر هتكاً لعرض هذه اللغة النقٌة الطاهرة هً نتٌجة لمجموعة من األسباب والعوامل 

ساعدت على تفشً هذه األخطاء من جهة وضعف اللغة العربٌة من جهة، وإن عدنا التً 

األولى الصحافً، حٌث أن أغلب الصحافٌٌن ال اهم هذه األسباب نجد فً الدرجة  إلى

قواعد هذه اللغة وال ٌحترمونها.ٌراعون 
1

 

ا ٌلحظ على لغة الصحافة خروج التعبٌر اإلعالمً فٌها عن قواعد الصٌاغة ومم

التً تعب لغة األجداد فً لغتهم، مما ٌجعل على هدم  التً ألفها العرب والتركٌب
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فً إضعاف المدرسون فً ترسٌخها وتلقٌنها، وهذا ٌعنبر من اهم العوامل التً تساهم 

 .اللغة العربٌة

تلك التً تدخل فً  أٌضاً فً تردي لغة الصحافةومن بٌن األسباب التً اسهمت 

راعون توافق اللغة العربٌة ال ٌمجال الترجمة، حٌث أن الصحافٌٌن عندما ٌترجمون على 

فً  بٌن اللغة المؤخوذ منها و المنقول إلٌها وتبٌان طبٌعة كل منهما انً وااللفاظالمع

ضافة ى، إوالتراكٌب واختالف الصفات التً تمٌز كل واحدة منهما عن االخراألسالٌب 

معرفة  اختالف الحضارة والثقافة بٌن المجتمعات، وهذا ناجم عن امرٌن اثنٌن أّولهما إلى

ن، وثانٌهما ٌكمن فً أن بعض المحررٌن ٌفكرون الصحافٌٌن السطحٌة والمحدودة للغتٌ

أجنبٌة مما ٌجعلهم عند صٌاغة الحدٌث باللغة العربٌة ٌصبون العربٌة فً قالب بلغة 

وسٌلة للتفاهم ال اللغة لدى البعض وٌلبسونها لباساً ال ٌالئمها وال ٌناسبها كما أن اعتبار 

أكانا مناسبٌن أّدى واستخفافهم بؤصالتها ومتانتها وتمسكهم بالحداثة والتجدٌد سواء غاٌة، 

  اضطراب فً معانً اللغة العربٌة وتباٌن فً ألفاظها وبالتالً تدنً مستواها وضعفه. إلى

نتٌجة هبوط عن هذا التدي كما تتحمل بعض المإسسات التعلٌمٌة المسإولٌة 

مرحلة عند انتهاء مراحلها، فهإالء اللغوي لدى الكثٌر من الّدرسٌن فً مختلف المستوى 

فٌها وسائل بما فً اجهزتها المختلفة بتوظف عدد هائل منهم تتكفل الدولة دراستهم 

على مستوى  دون النظر على مدى كفاءتهم ومستواهم، فانعكس ذلك سلباً اإلعالم وهذا 

ا وجب هذا النظام، ولهذ ة العربٌة إحدى ضحاٌاً العمل فً هذه االجهزة، وكانت اللغ

 إلىوضع مقاٌٌس دقٌقة وصارمة الختٌار العاملٌن فً هذه االجهزة، النها موجهة 
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جماهٌر عرٌضة وبالتالً التؤثٌر السلبً فً كم هائل من متابعٌها المتكلمٌن باللغة 

العربٌة.
1

 

االخرى التً عملت على تردي لغة ٌلً مجموعة من األسباب  ونحوصل فٌما

 اإلعالم هً: 

أثارت الكثٌر من الحوارات والنقاشات بٌن العلماء والمثقفٌن العرب  العولمة:-أ

وتدخل فً جملة من المخاوف التً ٌعانً منها العالم العربً خاصة والعالم اإلسالمً 

العربٌة مع الذهنٌات عامة، نظراً لما تفرزه من إٌدٌولوجٌات مختلفة وذهنٌات ال تتماشى 

بحكم أن العولمة أتت من واإلسالمٌة، وهذا الخوف ٌكاد ٌسٌطر على كثٌر من الناس 

الغرب، والغرب كما نعلم مارس أبشع الجرائم فً العالم العربً اإلسالمً وترك 

وآثار لم تقل جروحاً ٌصعب أن تتدمج فً خوف الفئة المثقفة فً أن تلحق هذه بصمات 

بؤقدس الكتب السماوٌة أال و هً وبالتالً المساس العولمة ضعفنا فً اللغة العربٌة 

 القرآن.

تعتبر لغة الجرائد لغة ال تراعً قانون القواعد اللغوٌة حٌث نلمس  لغة الجرائد: -ب

اف والقواعد التً تعمل على ضبط اللغة العربٌة والحفاظ علٌها فٌها خرقاً لمختلف األعر

وانعدام أو غٌاب المراجعة المستفٌضة للخبر وذلك نتٌجة لعدم التوفٌق فً نقل األخبار 

وتنوع االخطاء التً ترد فً لغة الجرائد فمنها التركٌبٌة، الصرفٌة والداللٌة قبل نشره، 

التً ترد على مستوى الهمزة حٌث تفتح فً  وبالخصوص النحوٌة ومن اكثرها نجد تلك

ٌق بٌن الهمزة الوصل عدم التفر إلىوتكسر فً واضع الفتح إضافة واضع الكسر م
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كتبة العدد والمعدود، النواسخ، حٌث نجد بعض األحٌان تداخالً وهمزة القطع، إخفاء فً 

وعمل كان وأخواتها عدم تمٌٌز الصحافٌٌن بٌن إّن واخواتها بٌن عمل أن وكل نتٌجة 

 تصٌب النظام اللغوي العربً.وٌنجر عن ذلك كله أخطاء 

ٌتؤثر االنسان بطبعه بلغة بٌئته، حٌث تعكس علٌه تأثر الصحافٌٌن بلغة محٌطهم: -

هذه البٌئة والمواقف التً ٌتعاٌش معها ٌومٌاً، مما ٌإدي بذلك استعمال لغة تكون ظروف 

له دور فً لها، كما أن التؤثر بالمصطلحات الحدٌثة  ة عاكسةٌئة ومرآمستقاة من هذه الب

تكوٌن ملكة لغوٌة خاصة لدى الصحافٌٌن الجزائرٌٌن ال ٌسترسلون فً الكالم باللغة 

التكلم خاصة باللغة الفرنسٌة وذلك على مستوى  إلىنجدهم كثٌري االنزٌاح العربٌة، بل 

أغلب الحصص الثقافٌة والعلمٌة تقرٌباً.
1

 

 

 عالج لغة الصحافة:  ظروف

الثراء ابعة فً سلم رقً المجتمعات، من حٌث إذا كان اإلعالم هو الدرجة الر

ٌبنى أو ٌهدم الفكري والتنوع واإلحاطة بكل ما ٌجري فً الساحة االجتماعٌة فإنه أٌضاً 

وسائل  المجتمع "فإن نمو اللغة فً المجتمع وإشاعة مستوى لغوي معٌن ٌتوقف على

التً تصون من النقاط ستها اللغوٌة، لذلك ٌجب أن تضبط العملٌة بمجموعة اإلعالم وسٌا

 على ترقٌة استعمالها.اللغة وتعمل 
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تكون مواد اللغة تعدٌل مناهج كلٌات اإلعالم، وإقرار اللغة العربٌة بكثافة، بحٌث  .2

 معاٌٌر الجودة.العربٌة فً تلك الكلٌات إحدى 

اٌضا بوضع مقررات تربط الطالب بالمجتمع تعدٌل مناهج أقسام اللغة العربٌة  .3

 وفٌئاته المختلفة، وتسهم فً تؤهٌله لسوق العمل.

ربط المإسسات الصحفٌة بمجامع اللغة العربٌة عن طرٌق مكتب اتصال لغوي  .4

خاصة بالصحافٌٌن تركز على  اتورولى ما ٌستجد ضمن قرارات المجامع، وٌضع دٌت

الصواب، وكذلك العناٌة بالترجمة السلٌمة. إلىأخطاء اللغوٌة الشائعة وردها 
1 

 االنتباهاإلعالم مع علٌه لغة التفكٌر فً وضع تصور حضاري لما ٌنبغً أن تكون  .5

، للتقلٌل من استعمال العامٌة فً العمل اإلعالمً والتلفزيالخطوات المرجعٌة  إلى

 والرفع من نسبة استعمال المصطلح العربً المناسب.

إعداد فهرس شامل للسمات الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة والمعجمٌة فً اللهجات  .6

 العربٌة القدٌمة والحدٌثة.

ها شرطاً من الشروط المطلوبة رباالقدرات اللغوٌة، اعت االعتباراألخذ بعٌن  .7

اإلعالم العربٌة.بكلٌات ومعاهد تدرٌس  لاللتحاق
2
   

ئل، ولكن فصاحة متماشٌة توظٌف لغة ال أقول فصحى فصاحة العرب األوا .8

 ومتطلبات العصر.
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ال ٌجب إظهار اللغة العربٌة على أنها لغة قاصرة، وهذا بتوظٌف مصطلحات من  .9

لغات أخرى، وهً فً أصل األصل موجود فً اللغة العربٌة، مثاله الكوادر، وهو 

 مصطلح فرنسً له مقابله فً العربٌة.

مثقف والعامً، مإثرة فً الٌجب توفر قناعة إعالمٌة ان لغة اإلعالم لغة  .:

فالجرٌدة ٌقرإها المثقف والمتعلم، والصنف االخٌر هم االكثرٌة، إذ اقتصرت قراءة على 

المثقف، والمتعلم لما حققت ما تحققه كل سنة من المبٌعات على المستوى االقتصادي، إما 

الكتاب فال ٌقرأه إالّ المتعلم والمثقف.
1 

أن ٌكون فً كل مإسسة إعالمٌة أفراد ٌختارون من أولئك المإهلٌن أو من  .21

تدقٌق كّل ما ٌعرض من دراسات ومقاالت إعالنٌة، وأخبار ورّد كل غٌرهم وٌوكل إلٌهم 

المستوى اللغوي الالئق، وكذلك التشدد فً قبول كل ما ٌقدم باللهجة العلمٌة  إلىما ٌصل 

 منها. المحلٌة وغٌر المحلٌة، والتقلٌل

قدر كبٌر فً النهوض بالمستوى  إلىتساهم تلك جملة من االقتراحات نرى أنها 

ف صنعة مقصودة أو تكلالحّد المناسب دون  إلىاإلعالمً المقروء، وتصل به  اللغوي

هولة والوضوح ونقل الحقائق واألخبار بالتصوٌر ال معٌق، ألن اإلعالم لغة تقوم على

 .القارئ اللغوي الدقٌق، تفعٌالً لدور

 البعد اللغوي فً الصحافة الجزائرٌة المكتوبة:

                                                           
 .317ص د. صالح بلعٌد  م(3123 -2:73اللغة العربٌة خالل الخمسٌن سنة ) 1
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التعددٌة تعد الصحف من اهم وسائل اإلعالم المكتوب التً تتضح فٌها ظاهرة 

 صحافتنا المكتوبة فً ظل هذا التنوع اللسانً والكشف اللغوٌة، وفٌما ٌلً سنوضح واقع

 عن مدى تؤثٌره على اللغة العربٌة ذات المستوى الفصٌح.

:Plurilinguismeالتعدد اللغوي -
1

 

وضعٌات تواصلٌة لغوٌة  إلىٌشٌر مفهوم التعدد اللغوي فً األدبٌات اللسانٌة عامة 

تختلف فٌها اللغة المستعملة حسب الوضعٌة والسٌاق أو الحاجات والغاٌات مختلفة 

التعدد واالهداف، أي أننا نتحدث بؤكثر من نظامٌن لغوٌٌن أو على هذا األساس، نجد ان 

اللغوي ٌحتوي على ما ٌسمى باألحادٌة اللغة والثنائٌة اللغوٌة واالزدواجٌة اللغوٌة وهو 

 ٌفرض علٌنا الوقوف عند كل واحد من هذه المفاهٌم.

فاألحادٌة اللغوٌة ٌتم فٌها غٌاب مستوى آخر من األنظمة اللغوٌة، أي حضور 

ن لغات العالم تتمٌز بخاصٌة مستوى واحد وواحد، غٌر أن هذا ٌغٌب بشكل أو بآخر، أل

التعدد اللغوي، وإن كان هناك اختالف واضح بٌن أنظمة اللغة وخصوصٌة كل دولة على 

وضعٌة لغوٌة ٌتناوب فٌها متكلمون من حدى أّما الثنائٌة اللغوٌة ٌمكن تحدٌدها بؤنها 

مجموعة لغوٌة ما على نظامٌن لغوٌٌن مختلفٌن 
2

وعاً فً إذ نالحظ أنها ظاهرة أكثر شٌ، 

مجموعة من المجتمعات خصوصاً العربٌة التً تتوفر على مجموعة من األنظمة 

                                                           
ثروت عبد الباقً أحمد بحوث  -أثر وسائل اإلعالم المقروء والمسموعة والمرئٌة فً اللغة العربٌة 1

مسعود اإلسالمٌة، الرٌاض،  حذرة ظاهرة الضعف اللغوي فً المرحلة الجامعٌة، جامعة اإلمام
 .448ص 5م المجلد 8::2

الحافل العربً بٌن اللغة األم و التواصل مع العصر: أبعاد المسؤلة وإطار منهجً اللسانً اللغة  2

التواصل التربوي الثقافً مقارنة نفسٌة وتربوٌة )مجموعة من النافعٌن( منشورات كلٌة علوم التربٌة 
 .224الرباط ص
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اللغوٌة. وفٌما ٌخص االزدواجٌة اللغوٌة ٌقصد بها تواجد نظامٌن أو نوعٌن لغوٌٌن 

مختلفٌن فً مجتمع ما تجمع بٌنهما أواصر قرابة وعالقة نسب، وهً بهذا من الظواهر 

عامة، بل أن معرفتها ٌعد من االمور صفة مجتمعات بتفرض نفسها بحدة داخل ال التً

 إلىنشٌر ثم استغاللها فً عملٌة التعلم، ومن معرفة انتاج المتعلم من اللغة، ول الضرورٌة

ان ظاهرة االزدواجٌة اللغوٌة سمة تتمٌز بها كل اللغات و ال تقتصر على لغة معٌنة دون 

 غٌرها.

من ذلك لغات المستعملة لدرجات متفاوتة وفالتعدد اللغوي ان تجد مجموعة من ال

مثال
1
عددت العوامل، كالفتح االسالمً والغزو ما حصل لبالد المغرب العربً حٌث ت 

تمازج اللغات فٌما بٌنها  إلىى دالفرنسً، تداخلت اللغات ببعضها فؤاالستعمار االسبانً و

الفاظ  إلىلجوء ال إلىالضرورة  إلىظهر التداخل اللغوي كحاجة لغوٌة، فقد تدعو و

ما ال حاجة الٌه حٌنا اخر، ها ما تدعو الحاجة الٌه حٌنها، واللغات االجنبٌة، فٌستعار من

ن االلفاظ المستعارة تعبر عن اشٌاء تختص بها غات ٌستعٌر بعضها من بعض إما أللفال

مجرد االعجاب بالفظ فً غٌر هذه البٌئة او تكون االستعارة ل بٌئة معٌنة و ال وجود لها

تكون فً اللغة الواحدة فً حد ذاتها، اخلٌة فً متن اللغة وقوانٌنها ولعوامل داالجنبً، او 

تشابهها مع غرٌبة عنها مثل طبٌعة االصوات و تساهم و تسهل لدخول الفاظبحٌث 

االشتقاق، ٌاس والكالم، فالعرب تكثر فً لغتها القوالبنٌة  اصوات فً لغات اخرى،

                                                           
 .229. ص2:74 -3الطبعة  -مصر -القاهرة -مكتبة انجلو مصرٌة -ابراهٌم أنٌس -االلفاظداللة  1
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ت التً تحدث فً سوق االستعمال، ها الٌه فً هذا العصر نظرا لكثرة المصطلحالحاجتو

هذا ما ٌجعلها عرض للتداخل اللغوي.و
1

 

فاستعمال التداخل اللغوي  الذات عند المتكلم كإثباتاالسباب النفسٌة،  إلى باإلضافة

ون اللغة التً المستعملٌن الذٌن ال ٌحسن ألغلبٌةرغبة المتكلم فً التمٌز بالنسبة  ٌدل على

ٌتكلم بها، او للتخلص من العقدة النفسٌة و ٌكون ذلك عند المتكلم او الكاتب الذي ٌعانً 

ٌشكل  ٌتخلص من هذا العجز الذي قد التداخل بٌن اللغات حتى إلى ا فٌلجؤعجزا لغوٌ

المتكلم او الكاتب، فٌستعمل لغات اخرى او مستوٌات اخرى لنفس اللغة  دعقدة نفسٌة عن

مة االعالمٌٌن عموما و الصحفٌٌن خاصة على الترج كإقبالدارٌة إألسباب تربوٌة و او 

استعانة كما ٌعٌن لهم من غٌر تها على الترجمة من مصادر المعلومات الغرٌبة وجرأ

ما لها لبحث، فضال عن المجامع اللغوٌة واثبات صلتهم بالجامعات مراكز اباللغوٌٌن، و

تقل جلهم قد بل ان بعض العاملٌن فً الصحافة ان لم  من قرارات فٌما ٌخص الترجمة،

االستعانة بغٌر المتخصصٌن فً ال ٌدرك نشاط المجامع وجهودها فً مجال الترجمة، و

مجال )المراجعة اللغوٌة( داخل الصحف نظرا لفوضى تلك المهنة و عدم وجود ضوابط 

ظٌمها.نلت
2

 

اللغة العربٌة جانب  إلىالجزائر تتمٌز لسانٌا بالتعدد اللغوي فهً تتضمن و

قد نتجت هذه الوضعٌة للغتٌن االمازٌغٌة والفرنسٌة، والعامً كال من ابمستوٌٌها الفصح و

ئر ٌجد تعدد لغوٌا مشوبا الجزالمالحظ للخرٌطة اللغوٌة لرة، وخٌة قاهتارٌ عن ظروف

                                                           
 .287ٌنظر نفس المرجع ص 1
اشكالٌة استعمال الكلمات الداخلٌة و العامٌة فً بعض االعمال االدبٌة و الصحفٌة، الطاهر مٌلة  2

 31ص  6::2مجلة اللغة العربٌة الجزائر 
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وظٌفً كل واحدة منها دور وجود لغات و لهجات متعددة لبازدواجٌة خاصة، كما ٌالحظ 

المقتصر على استعمال احدى اللغات المتعاٌشة بالجزائر قد ٌحتاج فً غالب معٌن، و

سرة رٌفٌة قرٌته ً من أم  لٌواصل مع غٌره من المواطنٌن، فإذا أ   مترجم إلىاالحٌان 

القرى فً الجنوب مثال سٌكون من الناحٌة اللسانٌة بمثابة المهاجر عن  بإحدى لٌستقل

تواصل بذل جهد ثقافً للتمكن من ال إلىالعزلة اللسانٌة عن نفسه  وطنه اذ سٌحتاج لفكّ 

ن فً الوسط اللغوي الجدٌد، وٌمكن أ
1
نقف على بعض االنماط اللغوٌة السائدة فً  

 :ٌؤتًالمجتمع الجزائري فٌما 

 classicalهً ما ٌسمٌه الغربٌون العربٌة الكالسٌكٌة و العربٌة الفصحى:-2

arabic  او العربٌة الفصحىfusha arabic   و احٌانا العربٌة االدبٌةliterary arabic 

.variété hautéط العالً او الرفٌع لنمفٌرغسون باما سماه و
2

 

هً دعامة من دعائم عّد اللغة الرسمٌة فً الجزائر، وفاللغة العربٌة الفصحى ت

الشخصٌة الوطنٌة مثلها مثل االمازٌغٌة، اال انها ذات مستوى ٌفوق االدعاءات اللغوٌة 

االخرى التً ٌتواصل بها المجتمع و لذلك ال نجدها تإدي أي دور وظٌفً فً التواصل 

ل من المثقفٌن عند عدد ضئٌ االجتماعً بٌن الجزائرٌٌن، اذ ٌبقى استعمالها محصوراً 

 والخطابات الرسمٌة والسٌاسٌة والذٌن والتعلٌم بجمٌع اطوارهالمقاالت لغة الكتب و ألنها

مشاكل عدٌدة تواجه العربٌة كصعوبة الحدٌث بها  إلىلعّل ضٌق فضاء استعمالها عائد و

                                                           
الثقافٌة فً المغرب و مبحث فً الوضعٌة اللغوٌة  ،سسة، عبد السالم خلفًاللغة االم و سلطة المؤ 1

 .:4ص 
 3117دار القصبة للنشر الجزائر  بحٌاتن علم االجتماع اللغوي، لوٌس حان كالفى. ترجمة محمد 2

 57ص  
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وزها بدعوى عدم مواكبتها تجا إلىالدعوات الكثٌرة الرامٌة وتفضٌل العامٌة بدلها و

غٌر ذلكوالعلم للعصر و
1
 . 

 olloquialارجة الذي ٌسمٌه الباحثون الغربٌون الدوهً النمط  العربٌة العامٌة:

arabic  او العربٌة المحكٌةspaken arabic   او العربٌة اللهجةdialect اسماه ، و

 فٌرغسون النمط المنخفض او التنوع الوضٌع.

الوطن أصقاع هو النمط الذي ٌكتسبه العربً بصورة طبٌعٌة كلغة اولى فً مختلف 

قواعده، كلماته وو ألخر ٌتماٌز بؤصواته من قطرو ألخرىبً، وهو تماٌز من منطقة العر

قومه، انه النمط اهله وٌومً مع زوجته واطفاله وفهو الذي ٌستخدمه العربً فً حدٌثه ال

ٌة التً المحكعربٌة غٌره فهو اللهجة الدارجة والذي ال ٌجٌد الكثٌر من الناطقٌن بال

غٌاب التعلٌم لٌتجه نحوبانتشار األمٌة وازدهرت 
2
ط الصوتٌة البعد عن الضوابالتبسٌط و 

المعجمٌة، فالعامٌة تحتل مكانة ادنى من حٌث المستوى ومساحة والصرفٌة والنحوٌة و

رنة بالفصحى لٌست مقا –أي العامٌة  -نها بعض اى الاكبر من حٌث االستعمال، فقد رأ

دب. "لغة الشارع و الخدم... األوٌه للغة المقدسة لغة الفصاحة ونها تشناقصة فحسب بل أ

 فوضوٌة و ال قواعد لها" كما ٌقول مازن مبارك
3
هً "ٌنشرها و ٌحبذها االمٌون" كما و 

ٌقول مصطفى فهمً 
4
غٌر ذلك من االوصاف التً وصفت بها مع ما فٌها من مبالغة و 

 إلىان كانت تجنح العامٌة لها قواعد والعلمٌة كون فً االهتمام الالمرتكز على االسس 

                                                           
 81م ص 3::2 2الطبعة  -المشكلة اللغوٌة العربٌة سمر روحى الفٌصل، لبنان 1
 -----اللغوي ص بنظر علم االجتماع  2
 55-52ص  6::2نحو وعً اللغوي، مبارك مازن، مإسسة الرسالة بٌروت  3
 261ص  7::2المعارف االسكندرٌة مصر  للفوهٌة العربٌة همً مصطفى، منشؤ النظرٌة العامة 4



الثاني:                                             واقع لغة اإلعالم في الصحافة الجزائر الفصل  
 

39 
 

العربٌة العامٌة والتبسٌط، و لها وظائف موجودة بالفعل فرضتها الممارسة و االستعمال. 

ففً الجزائر تلمس الدارجة الجزائرٌة او الدارجات اخر،  إلىمتعددة و مختلفة من بلد 

ناطق الشمال عن عً عند اهل ماٌز لغة التواصل فً الوسط االجتماالجزائرٌة اذ تتم

هً جمٌعا لغة منطوقة لٌس لها الغرب و إلىنظائرهم فً الجنوب ومثله اٌضا من الشرق 

نظام خطً محدد ٌضبطها اال انها توظف بكثرة فشكلت مساحات عرٌضة من الناطقٌن 

 بها و حازت رقعة جغرافٌة كبٌرة.

من العربٌة تطور بنمو الصحافة  هً نمطو للغة الهجٌن )خلٌط من اللغات(:ا-4

المقصود بها تلك النوعٌة من العربٌة التً تكتب طورها و انتشار وسائل االعالم، وتو

التلفاز، ٌختلف ذاعة والبرامج الثقافٌة فً االحف، وتذاع بهما نشرات االخبار وبهما الص

عدها ٌتمٌز هذا عدم االلتزام التام بقواوالنمط قلٌال عن الفصحى من ناحٌة بساطته  هذا

 إلىاالستخدام الشائع من االلفاظ و البعد عن االغراب بل لجوئه  إلىالنمط بالمٌل 

لغتٌن الالبالغ بالغات االجنبٌة و خاصة  بتؤثرهكذلك ٌتمٌز االقتراض من العامٌّة، و

 االنجلٌزٌة سواء فً الترجمة عنها او االقتراض منها.الفرنسٌة و

و لثنائٌة اللغوٌة أاو االزدواجٌة وبالدنا بالتعددٌة أوضع اللغوي فً تمٌز ال

الثنائٌة اللغوٌة، التً كان لها اثر كبٌر فً حدوث التداخالت اللغوٌة سواء االزدواجٌة و

حٌاته الٌومٌة مع ثالثة ذ كان المتكلم ٌتعامل فً إعلى مستوى االفراد او الجماعات، 

جة ضئٌلة واالمازٌغٌة بمختلف العربٌة الفصحى على درو انماط هً: مستوٌات أ

على راسها الفرنسٌة اللغات االجنبٌة و إلى باإلضافةالدارجة العربٌة )العامٌة(، فروعها و

التداخل اللغوي ٌمس كل المستوٌات الٌوم. و إلىالتً نالت الخطوة القصوى من العناٌة 
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لظاهرة لعل اكثر المستوٌات عرضة لهذه الفاظ و تراكٌب، وأٌة من اصوات واللغو

للتغٌٌر تعرض من ثم ٌلكل لغة معجمها الخاص، و مستوى الوحدات المعجمٌة الن

ة اختراع. فالطفل العربً عموما خرى ربما جاءت نتٌجوتضاف إلٌها وحدات أ

الجزائري خصوصا ٌنشا و هو مزود برصٌد لغوي خلٌط بٌن مجموعة من اللغات و

لغات خاصة ضعف التحصٌل فً ال سبابة، هذا الخلٌط اللغوي قد ٌعد من أالمتباٌن

ما قد ٌنجز عنه من  ضافة إلىرغم عدد سنوات دراستها، إالفرنسٌة والعربٌة، و

 اضرابات نفسٌة قد تإثر سلبا على النمو اللغوي و العقلً عنها.
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فٌما ٌخص الفص الثالث التطبٌقً سوف نعمل فً هذا الفصل على التقرٌب بٌن 

الصبغة العلمٌة من خالل المقاربات القوالب النظرٌة المقدمة فً اإلطار النظري بإعطاء 

فً اإلحصائٌة وتعرض لمختلف األخطاء والهفوات التً وقعت فٌها الجرٌدة، لٌتم الوصول 

 اإلجابة عن اإلشكالٌة البحث.األخٌر إلى نتائج عامة 

وبعد بحث طوٌل وقع اختٌاري على جرٌدة الشروق استناداً إلى بعض المعاٌٌر وهً 

، تصدر االنتشارانها جرٌدة ٌومٌة واسعة الجرٌدة صادر باللغة العربٌة الفصحى، وأن لغة 

 سهولة.ٌومٌاً متوفرة ومنتشرة فً مناطق عدٌدة من الوطن وٌمكن للقراء الحصول علٌها ب
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 تعريف جريدة الشروق:

عن مؤسسة  ة ٌومٌة وطنٌة مستقلة شاملة تصدرجرٌد "الشروق الٌومً "جرٌدة 

تكونت من  0222/ 20/11وكان أول عدد لها  ،0222الشروق لإلعالم والنشر ظهر سنة 

 .مهنٌٌن قدماء كانت لهم الخبرة والممارسة من قبل

وبعد أشهر قلٌلة من صدورها صارت تحتل المرتبة  ، صحفٌا 11اشتغل فٌها فٌما بعد 

كانت انطالقة  0223ألف نسخة وفً عام  122الثانٌة فً الجزائر بسحب تجاوز آنذاك 

هذه  الطاقم الصحفً واإلداري بالكامل. جدٌدة للشروق الٌومً عن طرٌق تجدٌد

ولى وطنٌا صارت تحتل المرتبة األ 0225أثمرت نتائجها حٌث مع عام  االستراتٌجٌة

ومغاربٌا فً تطور مستمر إلى أن تجاوزت ملٌون نسخة ٌومٌا و هو رقم غٌر مسبوق على 

 . ملٌون نسخة 0المستوى الوطنً وفً مرحلة الحرب اإلعالمٌة مع مصر بلغت 

 . الجزائر -وش القبة بشارع فرٌد ز 0مقر الجرٌدة فً :  وٌقع

 .www.echoroukonline.com  : وللجرٌدة موقع على شبكة األنترنت هو

لٌعد الموقع األول مغاربٌا وثالثا عربٌا من حٌث التصفح ومن حٌث كونه مصدر 

عته الجرٌدة لتسهٌل مهمة ضوبرٌد إلكترونً و، لمختلف األخبار ووسائل اإلعالم الدولٌة

  infos@echoroukonline.com  : بها هو االتصال

  مسؤول النشر: علً فضٌلالمدٌر العام  : التنظيم اإلداري

  رئٌس التحرٌر: محمد ٌعقوبً
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صحفً ومجموعة عن المراسلٌن ٌتوزعون عبر  07أما بالنسبة لطاقمها فٌتكون من 

دائمة ٌكتبها غالبا  افتتاحٌةتحتوي على  ،ةنشأالمنذ  الصحٌفة اسملم ٌتغٌر ، مختلف الوالٌات

.ل النشرومسؤ
1

 

 صفحة تتراوح بٌن جانبٌن إعالمً وإخباري 02تحتوي الجرٌدة الشروق على -

 ورواجها.وإشهاري وهذا من اجل دعم الجرٌدة 

 وثقافٌة ودٌنٌة ورٌاضٌة وترفٌهٌة.تتناول الجرٌدة أخبار سٌاسٌة  -

إن جرٌدة الشروق الٌومً موجهة للمثقفٌن والمتعلمٌن، من حٌث المستوى التعلٌمً  -

ة التً قدمتها مؤسسة )إمار( الفرنسٌة بٌنت أن لقراءة جرٌدة الشروق الٌومً، فإن الدراس

من  %33من قراء الشروق الٌومً هم من أصحاب المستوى العالً، مقابل  4136%

بدون مستوى وهو ما ٌدل على تغلغلها فً أوساط  %1131و  االبتدائًأصحاب المستوى 

المتعلمٌن بهذا الشكل.
2
  

 

 

 

 

 

 

                                                           

 http://www9alam.comاألنترنٌت. 1 
ربٌع الثانً  05وافق لـ مال 0505أفرٌل  50 االثنٌندراسة نشرت فً جرٌدة الشروق الٌومً،  2

 .04ص 0340هـ العدد 0340

http://www9alam.com/
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العدد الثانً من جرٌدة الشروق الٌومً العدد الدراسة الوصفٌة التحلٌلٌة األخطاء 

 . هـ1212جمادي األولى  12الموافق لـ  0227ماي  23: الصادرة ٌوم 0422

أخطاء رسم الهمزة:-
 3

 

 التفسير الصواب نوعه الخطأ

احتفال مصدر الفعل احتفل وهو فعل  االحتفاالت إمالئً اإلحتفاالت
لٌست أصلٌة وردت  وهمزته خماسً،

همزة قطع والصواب أن ترد همزة 
 وصل لتسهٌل النطق بالساكن.

استعمار مصدر الفعل استعمر السداسً 
فٌه لٌست أصلٌة، بل لتسهٌل والهمزة 

 النطق بالساكن.

 االستعمار // اإلستعمار

فعل خماسً مصدر الفعل اختنق وهمزته  االختناق // اإلختناق
همزة قطع لٌست أصلٌة، وردت 

 والصواب أن ترد همزة وصل.

استمتاع مصدر الفعل استمتع السداسً  االستمتاع // اإلستمتاع
والهمزة لٌست أصلٌة، بل لتسهٌل النطق 

 بالساكن. 

تكتب الهمزة فً الحروف همزة قطع ال  إلى // الى
 وصل.

 

 

 

 

 

                                                           
تصوٌبات لغوٌة: اإلخطاء النحوٌة واإلخطاء المرئٌة، األخطاء اللغوٌة، االخطاء اإلمالئٌة تألٌف:  3

م. 0552الطبعة الثانٌة  -جامعة القاهرةقسم اللغة العربٌة، كلٌة اآلداب،  -دكتور عرفه حلمً عباس

 .10ص -10ص -05ص
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األخطاء الّداللية:-
4

 

رقم 
 الخطأ

 التفسير الصواب تكراره نوعه الخطأ

...بمنح التأشٌرة  10

يقع للفنادق التً 

 عليها االستثمار.

...بمنح  21 داللً

التأشٌرة 

للفنادق التً 

سيتّم 

 استثمارها.

، : يقع عيلها االستثمارالتعبٌر

تعبٌر خاطئ داللٌاً، وال ٌمت 

الفصٌحة  بصلة إلى العربٌة

وكثٌراً ما ٌبتعد الّصحفً عن 

 تبلٌغ رسالته اإلعالمٌة داللٌاً.

اجتماعات  10

تجري  ماراطونية

 .هذه األٌام

اجتماعات  // //

تجري  مكثفة

 هذه األٌام.

ٌتأثر الّصحافٌون بالتعبٌر 

 األجنبٌة وٌحملون العربٌة

دالالت جدٌدة ال تمت الفصحى 

 إلى تعابٌرها الفصٌحة بصلة.

وهذا ما جعل  10

يرتاب الضحٌة 

 .في العملية

وهذا ما جعل  // //

الضحٌة 

يرتاب من 

 .العملية

الّصواب أن ٌقول الصحفً: 

ٌّة، وهذا ما  ارتاب من العمل

 عرف عن العرب الفصحاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
د  -كتاب االخطاء اللغوٌة الشائعة: تألٌف: ابراهٌم عبد المومن خاطر. أبو السعود سالمة أبو السعود 4

 .40-45م. ص 0553رمضان خمٌس القسطاوي العلم واإلٌمان للنشر والتوزٌع 
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األخطاء الحشو:-
5

  

رقم 
 الخطأ

 التفسير الصواب تكراره نوعه الخطأ

مر قاضً ، وأهذا 10

التحقٌق لدى 

 محكمة بجاٌة...

وأمر قاضً  20 حشو

التحقٌق لدى 

محكمة 

 بجاٌة...

ٌمكن االستغناء عن كلمة هذا 

دون أن ٌختل معنى الجملة ألنها 

زائدة )حشو( ال معنى لها فً 

 الجملة.

طلب قد بعد أن  10

منه نسخة من 

 رخصة السٌاقة.

بعد أن  // //

طلب منه 

نسخة من 

رخصة 

 السٌاقة.

نها عنها أل قد، ٌمكن االستغناء

 )حشو( وال تؤدي معنى خاصاً 

 فً الجملة

ٌهربون من  10

عملهم  أماكنهم

ألجل توفٌر 

 العودة السلٌمة.

ٌهربون من  // //

أماكن 

عملهم ألجل 

توفٌر 

العودة 

 السلٌمة.

: مضاف ومضاف أماكن عملهم

، ولكن الضمٌر )هم( حشو، إلٌه

 ٌمكن االستغناء عنه.

 أخطاء قطع بعض الكلمات:-

رقم 

 الخطأ

 التفسير الصواب تكراره نوعه الخطأ

وجدوى  10

اإلعالن منذ 

اآلن عن مرشح 

خاص بالحزب 

 لجمهوري... ا/

قطع 

كلمة في 

أخر 

 السطر

وجدوى  21

اإلعالن منذ 

اآلن عن 

مرشح خاص 

بالحزب 

 الجمهوري.

كلمة الجمهوري، وهذه  قطع

الّظاهرة تزداد بكثرة فً 

صحفنا المعربة تكون 

مقصودة أحٌاناً بسبب ضٌق 

 المساحة المخصصة للمقال

الذي سٌنشره، وال بّد من 

التنبٌه غلٌها قبل أن تصبح 

 عادة تتبع.

 العامية:-

                                                           
 .15عة. ابراهٌم عبد المومن خاطر. صكتاب االخطاء اللغوٌة الشائالمرجع السابق.  5
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رقم 

 الخطأ

 التفسير الصواب نوع الخطأ

كلمة  المٌر 10

 عامٌة

الصحفٌون كلمات  ٌفضل رئيس البلدية

عامٌة شائعة على ألسنة 

وجود كلمات العاّمة، رغم 

عنها عربٌة فصٌحة تعبر 

وٌفهمها خاصة الشعب 

 وعامتهم.

 الخرجةولعل  10

األخٌرة 

للمستشار 

 اإلعالمً

 ولعل الزٌارة األخٌرة //

  للمستشار اإلعالمً

كلمة عامٌة ونطقها  الخرجة()

 زيارةعامً وٌقابلها كلمة 

عمل، وهً فصٌحة 

 ومفهومة.

نغادر حّراقٌن  10

 إلى دولة أخرى

بطريقة غير نغادر  //

إلى دولة  قانونية

 أخرى

شاع مؤخراً عبر أجهزة 

اإلعالم كلمة )حراقة( وهم 

الذٌن ٌهاجرون بقوارب عبر 

أو  البحار بطرٌقة غٌر قانونٌة

غٌر شرعٌة ولعل شٌوع 

هً السبب فً تفضٌل الكلمة 

ها بدالً الستخدامالصحفٌٌن 

عن عبارة: )هجرة غٌر 

ومؤخراً أدخلت  ونٌة(.قان

 .الفرنسٌة الكلمة إلى اللغة

 

 

 

 

 األخطاء النحوية:-
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 التفسير الصواب بابه نوعه الخطأ
ض

ن البع
علماً أ

 
شكوا

ي
 

ن 
م

ط 
ضغ

سوء التغذٌة و
ض 

را
أم

الدم
 

ي
عراب

إ
 

نّ 
خبر أ

خالفة رفع 
م

 

علماً أن البعض 

من أمراض  يشكون

سوء التغذٌة وضغط 

 الدم

اً ٌأتً خبر أن دائما مرفوع

وعالمة الرفع تكون بالضمة 

فً المفرد، والواو  هرةالظا

والنون فً األفعال الخمسة 

والمالحظ فً هذا المثال حذف 

 النون وهً عالمة الرفع.

جمع 
 ً

را ف
ش
وبا

ال ثمنه 
غ
ما 

زنه وكأنهما 
ف و

خ
و

ن
متأكدي

 

ي
عراب

إ
 

خالفة رفع 
م

نّ 
خبر كأ

 

وباشرا فً جمع ما 

غال ثمنه وخف 

وزنه وكأنهما 

 متأكدان

ٌأتً خبر كان مرفوعاً والخطأ 

فً ورود فً هذا المثال ٌكمن 

اء، والصواب ٌلالخبر منصوباً با

لف ألنه أن ٌأتً مرفوعاً باأل

 .مثنى 

األخطاء الصرفية:-
6

 

 التفسير الصواب بابه نوعه الخطأ

وتشتغل 

كبائعة فً 

أحد 

 المحالت

التأنٌث  صرفً

 والتذكٌر

إحدى وتشتغل فً 

 المحالت

المحالت، ألن كلمة نقول: إحدى 

المحالت مؤنث، وٌقابلها فً 

 التأنٌث كلمة: إحدى ولٌس أحد

ن تبٌن أ

النساء 

 الالتي

خضعن 

للوخز 

 .باإلبر

تصرٌف  صرفً

األسماء 

 الموصولة

ن النساء تبٌن أ

خضعن  اللواتي

 .للوخز باإلبر

الالئً، واللواتً االسم نقول: 

لجمع  الموصول الخاص

  المؤنث.

 أخطاء اخرى شائعة في لغة الصحافة:-

                                                           
 .30المرجع السابق ص 6
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رقم 
 الخطأ

نوع  الخطأ
 الخطأ

 التفسير الصواب تكراره

 مازالتالتً  10
تعٌش فً 

الظالم 
 الّدامس.

مازال/ 

 ما يزال

ما التً  22
تعٌش  تزال

فً الظالم 
 الّدامس.

 ال ٌزال/ ال زال:
من رجال اإلعالم ٌغفل كثٌر 

والصحافة والمثقفٌن طرٌقة 
حٌث ال  استعمال )الٌزال(

عند دخول الالم علٌها  ونقٌفر
ن كونها فعالً ماضٌاً أو بٌ

)ال(  أنّ مضارعاً، وال ٌدركون 
 ، والقاعدةتدخل على الماضً ال

ال تدخل على  تقول: )ال(
وإال انقلب معها ومان  الماضً

 الفعل إلى االستقبال.

ذلك ما ورد فً قوله  وفً
َوإَِذا ِقٌَل لَُهْم الَ ُتْفِسُدوْا ﴿تعالى:

َما َنْحُن  ِفً األَْرِض َقالُوْا إِنَّ
ُهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن  ُمْصلُِحونَ  أاَل إِنَّ

ْشُعُرونَ  ٌَ سورة ] ﴾َولَِكن الَّ 
 [10- 11اآلٌتان  :البقرة

كما وردت ال ٌزال فً قوله 
َزاُل  ﴿تعالى: ٌَ الَِّذٌَن َكَفُروا َوال 

اَعُة  ُهُم السَّ ٌَ ْنُه َحتَّى َتأِْت ٍة مِّ ٌَ ِفً ِمْر
ْوٍم َعِقٌمٍ  ٌَ ُهْم َعَذاُب  ٌَ أْتِ ٌَ ] ﴾َبْغَتًة أَْو 

 [.33سورة الحج: اآلٌة 

 همزة التسوية: )أم/أو(:-0

 شاع هذا الخطأ على السنة
الكثٌر من المثقفٌن وال سٌما 

عالمٌٌن فً استعمال همزة اإل
حٌث لم ٌراعوا أصولها التسوٌة 

أم لجهل بها، وإما لعدم هضم 
 لقاعدتها.

، بعد م()أفٌستعمل )أو( مكان 
النحوٌة  التسوٌة، فالقاعدة همزة

 تنص على ما ٌأتً:
: متصلة تنقسم أم إلى قسمٌن-

 ومنقطعة.

إال أن االمور  10
على  ال زالت
 حالها. 

إال أن  // //
ال االمور 

على  تزال
 حالها.

مصنع  10
اإلسمنت الذي 

منذ  ال زال
ٌفتك  1753

 بضحاٌاه. 

مصنع  // //
اإلسمنت 

ال الذي 
منذ  يزال

1753 
ٌفتك 

 بضحاٌاه.

حٌث أن هذه  10
االخٌرة 
تصمم  مازالت
 على....

حٌث أن  // //
هذه االخٌرة 

 ماتزال
تصمم 

 على....

ذلك سواء  10
به  الذي تقوم

الجماعات 
 أواإلرهابٌة 
ذلك الذي 

ترتكبه 
العصابات 
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 نماذج من جريدة الشروق:-

 .0212جانفً  12 ٌوم الخمٌس 2050العدد 

 فً متن جرٌدة الشروق بعض جمل وردت

 .اإلستثنائٌةعروض ستفٌدو ا -

 الفدرالٌات. سمح لكل -

 مع رئاسة الجمهورٌة. لعب العٌالجاء الدور على  -

 ملك الراي.ابدى شقٌق  -

 .لونباف االسالك المشتركة ٌلتحقون بإضراب -

 ستخفض أسعار اإلنترنٌت. أورٌد -

 ٌنصح بوقف رفع االجور. الفامًا -

 والٌات جدٌدة. 7تشرع فً تغطٌة  موبٌلٌس -

 .أجٌنٌورموظف فً شركة  4التحقٌق مع  -

 بالبوٌرة ونطراكشركة س -

 للخارج. الفٌزاالحصول على  -

 .FLNكتلة  -

 .من الموت رٌونجا سائق سٌارة كبا -

 .بثالث سنوات سجناً  مٌرإدانة  -

 كانت مبرمجة. السٌنارٌوهاتكل  -
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 .الكمبٌوترصٌانة  -

 .الخباطوالخلعة و للشفاء من االكتئاب والخوف -

 .اإللكترونٌة الكارتونٌةقاموا بإخراج االوراق  -

الٌومً" نالحظ خلٌط من اللغات المستعملة التً جرٌدة الشروق "ففً هذه النماذج من 

وتداخل تركٌبً مثل )إدانة مٌر(  كانت تداخل معجمً فً مثل )األنترنٌت، الفاٌسبوك، ..(

عائد إلى عمل الصحفً على الهبوط إلى لغة العامة من الناس، واللجوء إلى مستوى وهذا 

ٌّز كبٌر نظراً لعامل رئٌسً وهو العمل السٌاسً  العامً، وكما كانت الكلمات الفرنسٌة لها ح

 الفرنسً للجزائر وتأثٌره الكبٌر فً لغو التخاطب عند الجزائرٌٌن. االستعمارالمتمثل فً 
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أن إن اللغة مقوم أساسً للهوٌة وقبول الخطأ فٌها ضرب ومساساً لهذا المقوم والنتٌجة 

الشائع  ٌؤاخذ علٌه بعض المتصدٌن للخطأ معاً، ومما واألمةعلى اللغة تفشً الخطأ خطر 

قد لوحظ ٌٌر عاطفٌة، وهو مبدأ ال ٌتناسب مع اللغة التً هً قضٌة علمٌة، ااستنادهم إلى مع

على تلك المؤلفات والبحوث المتعلقة بالخطأ الشائع أنها بقٌت متوقفة على النتٌجة بٌنما بقً 

 عن تلك المصنفات. والفعلٌون لتلك االخطاء بعٌدٌنالممارسون 

إلى ان الخطأ الشائع قضٌة شائكة، فرض نفسها بقوة  ونتوصل من خالل كل ما سبق

، لكونها تغٌر هذا العصر، وهً ظاهرة ذات تأثٌر سلبً على اللغة العربٌة من اوجه مختلفة

 من طبٌعة اللغة العربٌة.

 وٌمكن إجمال هذه المتحصل علٌها فً هذا البحث كاآلتً:

ث ٌستخدم المتحدثون للغة المنطوقة عن اللغة المكتوبة، حٌاختالف خصائص ا -

فً كتاباتهم كاستخدام اسم اإلشارة للمؤنث )هذي( ألفاظاً فً أحادٌثهم غٌر التً ٌستخدمونها 

 عن )هذه( فً الكتابة. فً الحدٌث

العربً عن طرٌق الترجمة والتأثٌر وجود أسالٌب غٌر عربٌة انتقلت على اللّسان  -

 المباشر.

االستخدام فً شٌوع الفاظ عامٌة عدٌد فً الحص اإلذاعٌة والتلفازٌة، وبالمقابل قلٌلة  -

اللغة المكتوبة، كاستبدال االسماء الموصولة )الذي، التً والذٌن( بكلمة )اللًّ( فٌتأثر 

ارتكاب الهفوات اللغوي، فاإلعالمً ٌتأثر باللغة اإلعالمً بالنطق العلمً وذلك من أسباب 
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تً ٌتحدث بها خارج مراكز العمل، وهذا ما ٌجعله ٌنطق بعض األصوات نطقاً العامٌة ال

 عامٌاً.

لن ٌساعد اإلعالمً على إٌصال رسالته جٌداً  لألصواتالنطق العشوائً أو العفوي  -

 إلى المستمعٌن. 

 االقتراحات والتوصٌات: ولعل ما ٌمكن القٌام به فً هذا المجال:

القٌام بمسح مٌدان للممارسة اللغوٌة وإحصاء الخطأ الشائع فٌها وتفسٌره، ثم  -

مراجعة ما أنجز من مؤلفات وبحوث فً هذا الموضوع، وتقٌٌمها ماذا حققت وفٌم اخفقت؟ 

ومقابلة ذلك بالفصٌح الذي تضمنته المدونة العربٌة، التً لقٌت قبول واستحسان اللغوٌٌن 

 تخطئة الناس.لمٌة، وبعدهم عن التعسف فً المشهود لهم بالمكانة الع

حسن تعامل المدققٌن اللغوٌٌن مع المخطئٌن، وتجنب صبغ االمور والنهً )قل وال  -

 تقل( لتجنب إلً رّد فعل سلبً من هؤالء الممارسٌن.

سلى الهٌئات المشرفة على الثقافة والتربٌة واإلعالم فً البلدان العربٌة إلٌجاد  -

الّراقٌة لتمثٌلها وانتقاء المقرئٌن المجدٌن لهذه المناخ المناسب لقراءة جٌدة من الفنون األدبٌة 

لنصوص، وتسجٌلها بالصوت، او بالطرٌقة السمعٌة البصرٌة والبحث عن وسائل بدٌلة فنٌاً ا

ٌالت والمسرحٌات ذات المستوى الفنً العلمً وتوظٌفها بشكل جذاب للمستمع كالتمث

 والمشاهد لٌكون رافد لتحسٌن المستوى اللغوي.
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وتعاون بٌن المجامع اللغوٌة والمؤسسات اإلعالمٌة  خلق تواصل فعلً حمٌم وتكافل -

ة ومن أشكال على اختالف جهاتها ودوائرها المعنٌة فٌما ٌخدم وٌطور وٌعزز اللغة القومٌ

 بٌن الطرفٌن على سبٌل المثال:التواصل والتعاون 

متكررة مكثفة متدرجة المستوٌات األعداد والتأهٌل أن تنشأ دورات وحلقات دراسٌة 

اللغوٌة متخصصة تابعة للمجامع  اللغوي خاصة باإلعالمٌٌن، تشرف علٌها دوائر أو لجان

 االمور التالٌة: العربٌة، تكرس فٌها الجهود وتسلٌط األضواء على

جسدي اإلشاري والنفسً وفنون بكل ما ٌتعلق بشؤون التواصل اللّسانً وال االهتمام-أ

اللغة المحكٌة والخطاب الجماهٌري، بكل اشكاله وصٌاغته ومستوٌاته التبلٌغٌة األصلٌة 

 وانماطه الحدٌثة والمتطورة.

نفسها لإلشراف  اإلعالمٌةالقٌام بكل ما من شأنه لجان بالتعاون مع المؤسسات  -ب

اإلعالم اللغوي المنهجً والفنً المستمر على البرامج والمواد التً تقدم من خالل أجهزة 

 والتوجٌهمن جملة مهامها القٌام بأعمال التنقٌح  دواتهما المعروفة وتكونوالتثقٌف وأ

 ٌارٌة.والتصحٌح لألخطاء اللغوٌة بكل أشكالها وحالتها وفق األصول والمقاٌٌس المع

 الفصحى أو الفصٌحة المعاصرة وقواعد اللسانٌات الحدٌثة.المقررة للغة  -ج

التً تقدم تخصٌص حلقات ٌومٌة او اسبوعٌة ضمن البرامج اإلعالمٌة والتثقٌفٌة  -د 

مقابالت وحوارات حٌة مع أفراد من عبر االجهزة السمعٌة والبصرٌة المألوفة إلجراء 

أعضاء المجامع اللغوٌة العربٌة، تجرى بالفصحى المبسطة بطبٌعة الحال، وتناقش خاللها 
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ومشاكلها وكل وتطوراتها وموضوعاتها أغراضها قضاٌا اللغة القومٌة بمختلف مستوٌاتها و

 المٌادٌن. ما ٌتعلق بإصالحها وتسٌٌرها أو البحث فً وسائل االرتقاء لها فً شتى

تعٌٌن اإلعالمٌٌن فً مؤسسات العمل اإلذاعً ٌنبغً ان ٌتم على أساس كفاءتهم  -هـ

ٌحدث األمر فً واقعنا مثلما اللغوٌة والعلمٌة، ولٌس على اساس مظاهرهم الخارجً 

 الٌومً.

وبالتالً التحكم الجٌد القرآن الكرٌم بهدف تنمٌة القدرات الصوتٌة فظ بح االهتمام -ح

 مخارج االصوات.فً 

 تجد سبٌلها لتحقٌق الهدف مالم ٌسندها القرار وفً الختام اقول : أن االقتراحات قد ال

الطبٌعً  المناخ وٌهٌئالسٌاسً وٌدعم خطواتها بالوسائل المتاحة، وٌشجعها بالحوافز 

الزدهار اللغة العربٌة وهو دور الدول العربٌة، وخاصة تلك التً لها إطارات بشرٌة، لذا 

فإنه من الضروري ان تتضافر الجهور وتتولد القناعة لدى المسؤولٌن الرسمٌٌن بجعلها لغة 

البحث العلمً واالقتصاد والتجارة واإلعالم وتفعٌل دور المجامع اللغوٌة، وتوفٌر وسائل 

 العمل والحركة للعاملٌن على تطوٌرها والقٌام بدورها التنسٌق بٌن المجامع لتوحٌد أعماله.

 األخٌر آمل أن أكون وفقت بعون هللا تعالى فً البحث الذي قدمتهوفً 
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