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 مقـدمــة :
لألفكار   اللغة العربية لغة حية فهي من الناحية الشعورية والوجدانية روح األمة وضميرها, ومن الناحية الثقافية تشكل الوعاء والوسيلة الناقلة

الناحية السياسية تمثل اللغة اإلطار العام لحدود األمة الوطنية والقومية, فضاًل على كونها تمثل السيادة من والخبرات عبر تاريخ األمة, ومن 
الناحية االعتبارية بعدها الهوية الشخصية والوطنية لألمة, ورغم كل هذه األهمية إال أن القائمون على صياغة الخطاب اإلعالمي العربي 

ي أو القوالب اللفظية المستخدمة أو األسلوب التعبيري المباشر, وقد انعكس هذا اإلهمال على ضعف يتجاهلون قيمة المضمون المعنو 
ًا  الخطاب اإلعالمي, فلم نعد نرى خطابًا يحمل اللغة التي نزل فيها القرآن الكريم وذلك بفضل تطور الحياة وتطور مظاهر التغيير للغة أيض

ة .واللغة العربية تحتفظ بدور كبير في ترسيخ الهوية الثقافية لألمة ألنها تتسم بخصائص تميزها بعدها ظاهرة اجتماعية تتطور بتطور الحيا
سر على غيرها من اللغات, ويتضح ذلك بقوة ألفاظها ورصانة التعبير, وفيها من المعاني الكثيرة باأللفاظ القليلة, ومن المعاني الفخمة بأي

غة القرآن الكريم فحسب, بل كونها لغة العرب وتعبر عن قوتهم العقلية وحكمتهم في استعمالها من األلفاظ, وليس المرجع في ذلك إلى أنها ل
ر حيث قوة البناء اللغوي والتعبير عن المعاني قبل نزول القرآن الكريم, ولكن هذه اللغة الحية العظيمة تتعرض بكل أسف إلى العزوف الكبي

م يحتل مساحة واسعة من أولويات التعرض لدى المواطن العربي, حيث يعتمد الفرد والمجتمع من وسائل اإلعالم, على الرغم من أن اإلعال
دا من  على وسائل اإلعالم المقروءة والمرئية والمسموعة وااللكترونية المختلفة للحصول على المعلومة والخبر والترفيه، وألن اإلعالم يعد واح

ني المواقف والحصول على المعلومات فهو يشكل مرجعا مهما لتشكيل الوعي المعرفي  أهم مصادر المعلومة والموجه األول للشعوب لتب
   والثقافي والوطني وصياغة العقول.

 املبحث األول : اإلطار املنهجي
؛ والدليل على  اللغة العربية عنوان الهوية العربية ورمز كيانها القومي، ومن يتأمل وضع اللغة العربية اليوم يراه وضعا مقلقا مشكلة البحث : 

وحيث إن معظم وسائل اإلعالم تعتمد على اللغة للوصول إلى الجمهور  ما نقول هو ما يعانيه الخطاب اإلعالمي من ضعف لغوي مزٍر،
, الواسع الذي ترغب في جذبه واستقطابه، فقد اتجهت بعض وسائل اإلعالم إلى استخدام لغة ضعيفة تخلط بين اللغة العربية السليمة والعامية

وإهانتها وتركيعها أمام اللغة األجنبية في سبيل تحقيق مكاسب وهذا تعٍد صريح على اللغة العربية وخروج واضح عليها, عاقبته إذاللها 
مية  محدودة ولكنها تلحق ضررًا باللغة العربية وما تمثله من مرجعية ورمزية للسيادة والهوية والثقافة الوطنية, مما يستدعي وضع سياسة إعال

لتلك الوسائل وإمعانها في إضعاف اللغة العربية، بما يضر بواقع   تحدد الوظائف والمسؤوليات وتضع األجهزة الرقابية لمتابعة سوء االستغالل
أهميتها  اللغة العربية ومكانتها ومستقبلها, مما يستدعي استحداث برامج إعالمية متنوعة لنشر الوعي باللغة العربية وتعليمها وإرشاد الناس إلى

 وكيفية تحمل مسؤولياتهم تجاهها.
عن الجوانب االيجابية المشرقة في توظيف اللغة والجوانب السلبية المتمثلة باألخطاء اللغوية على  إن محاولة الكشف  أهمية البحث :

المستوى اإلفرادي والتركيبي، تعكس االهتمام العفوي والتلقائي في نصوص الخطاب اإلعالمي, وهذا البحث يختص بلغة الخطاب اإلعالمي 
ة والوقوف على كيفية توظيف األساليب اللغوية واألدبية والثقافية في المضامين الصحفية  العربي الخاص بالتحوالت الديمقراطية في المنطق

 التي تمثل جوهر الخطاب اإلعالمي, انطالًقا من تأثير اللغة في اإلقناع والتأثير بالجمهور.
لمدة ثالثة أشهر هي كانون الثاني  سيقتصر البحث على المقال االفتتاحي ومقال الرأي الرئيس في جريدة القدس العربي  : حدود البحث

 , وهي مدة كافية لتحديد اتجاهات الخطاب اإلعالمي العربي من ناحية المضمون ومن ناحية اللغة ومستواها. 2012وشباط وآذار من العام 
 لقد تمَّ اختيار هذا الموضوع ألسباب كثيرة، منها: أسباب اختيار الموضوع :

 بناء خطاب إعالمي يحاكي الواقع المعاصر.   بيان أهمية اللغة العربية في -1
 الوقوف على مدى عناية القائم باالتصال في اللغة العربية.   -2
إن اللغة العربية اليوم قد انحدرت على ألسنة أهلها وأقالمهم إلى مستوى ال يسر، فالبد من وقف هذا االنحدار , وما يهمنا في هذه   -3

 لعربية.البحث هو التعرف على منزلة اللغة ا
اختار الباحث جريدة القدس العربي ألنها من الصحف التي حرصت على التواصل مع مطالب الشعب العربي في التحول الديمقراطي  -4

 وهي تعكس بشكل أو بآخر مدى اهتمام الصحف باللغة العربية . 
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لقد تحولت اللغة العربية من لغة ألقوام في الجزيرة العربية إلى لغة لحضارة وثقافة لكثير من شعوب األرض التي دخلت   : هدف البحث
اإلسالم وهي لغة التخاطب في أغلب وسائل اإلعالم للبلدان العربية , والبحث يهدف إلى وصف واقعي لمستويات اللغة العربية الفصحى في  

لعربية وجريدة القدس العربي أنموذجا وتحديدا خطابات التحول الديمقراطي أو ما يسمى بالربيع العربي, وذلك الخطاب اإلعالمي للصحف ا 
لما لها )اللغة( من تأثير في نفس المتلقي وقناعاته, ويركز البحث على مستوى الفصحى المعاصرة ألنه المستوى السائد في بناء المقال 

ى باهتمام وتنقيح فضاًل عن الوقت الكافي لإلعداد والتحضير له بما يفترض انه بعيد عن األخطاء الرئيس للجريدة والذي غالبا ما يحظ
 المسموح بها في المستوى المتعدد أو )شبه الفصحى( والتي تتميز بتناول الطرافة واألمثال الشعبية, وأحيانا اللهجات العامية . 

حتوى الظاهر للممارسات والمضامين الصحفية على صفحات جريدة القدس العربي ، : فقد اتبع الباحث المنهج الوصفي للممنهج البحثأما 
اللغوي وأساسيات اللغة   البيان والبالغة واإلعجاز وذلك عن طريق وصف الخطأ المتعلق بفصاحة اللغة ثم تصويبه, وتشخيص عناصر

 .للحث والتشجيع على االلتزام بها, فضاًل على تشخيص وظيفة الخطاب اإلعالمي 
  2012( الصادر في األول من كانون الثاني للعام 7012( عدد من جريدة القدس العربي تبدأ بالعدد )78شملت العينة ) عينة البحث :
( مقااًل تتحدث عن الحراك الشعبي والتحوالت 47( وهو العدد األخير لشهر آذار, وبعد المسح تبين أنها تنطوي على )7089وتنتهي بالعدد )

( ولكننا اخترنا من مقاالت الرأي 19( مقال رأي تنشره الجريدة على الصفحة )29( مقااًل افتتاحيًا و)18في سوريا توزعت إلى ) الديمقراطية
 المقال المنوه عن في أعلى الصفحة األولى فقط .  

 خلطاب التحول الدميقراطياملبحث الثاني: اللغة العربية الفصحى 
لم تعد الصياغة اللغوية للخطاب اإلعالمي عملية تلقائية ومبسطة تسعى لتحقيق أهداف محددة, بل أصبحت عملية احترافية تتوخى    

عناصر البالغة والتأثير في البناء اللغوي للمضامين االتصالية, ألنها تخاطب العقول وتتناغم مع العواطف لتحقيق غاياتها في التأثير 
ناع على وفق رؤى وأهداف القائم باالتصال وأهداف الصحيفة،السيما بعد أن أصبحت وسائل اإلعالم جزًءا مهًما من حياة والتوجيه واإلق

المجتمعات, مع تطور تقنيات وسائل االتصال الجماهيري وتصاعد قوتها في التأثير على الجماهير عن طريق إشاعة أنماط وتقاليد ومفاهيم 
إلعالم قدرة فاعلة في تغطية األحداث السياسية وتشكيل االتجاهات والتأثير في الرأي العام المحلي والدولي بفضل  سياسية وثقافية, ولوسائل ا

د  ما أتاحته تكنولوجيا االتصال الحديثة من إمكانيات هائلة في تطوير وسائل التوزيع والنشر, فلم تعد المضامين الصحفية حكًرا على الحدو 
, فقد أصبح متاًحا للقارئ العربي أو الناطقين بالعربية التعرض لما تنشره الصحف عن طريق مواقعها اإللكترونية الجغرافية لتوزيع الجريدة

ئية والتأثر بها, وهذا فرض اهتماًما أكبر من المؤسسات الصحفية بمستوى اللغة العربية بشكل لم يعد مقبواًل معه األخطاء الشائعة و اإلمال
كن القول أن اللغة العربية الفصحى قد طغت على سائر الخطاب اإلعالمي , وإن دل على شيء فإنما يدل على  وبشكل عام يموالنحوية , 

عربية, االلتزام بالهوية الوطنية والتمسك بالثوابت واالعتزاز باالنتماء، ويعكس في الوقت نفسه مدى وعي المجتمع المتلقي واهتمامه باللغة ال
عالمي يأخذ بعين االعتبار الصياغة اللغوية المؤثرة في المتلقي والتي تمتلك مؤهالت إقناعية لدى جمهوره, ذلك أن القائم على الخطاب اإل 

ين  فضاًل على كونه واجبا دينًيا ووطنًيا سواء في البلدان العربية أو اإلسالمية وخاصة إذا كانت الدساتير وأنظمة الحكم تنُص على أن الد
ة الدولة هي اللغة العربية وال يمكن ألي مسلم أن يؤدي واجباته الدينية إال بلغة القرآن كما أن هذا االلتزام  اإلسالمي هو دين الدولة وأن لغ

التبعية باللغة السليمة إنما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي باللغة العربية والحد من التلوث اللغوي الذي يؤدي إلى نقص المناعة الثقافية وتعزيز 
ات بين المواطن وثقافته وثوابته, ذلك أن تغييب اللغة العربية الفصحى عن الخطاب اإلعالمي العربي يشكل انتقاًصا من والسلبية وإيجاد فجو 

يسعى هذا البحث إلى االهتمام بتوظيف اللغة العربية في الصحف العربية وفي جريدة القدس  , وفي إطار ذلك الثوابت الوطنية واستهتاًرا بها
 معنيين بدراسة العلوم اإلعالمية.  العربي تحديًدا بعدنا
 تعريف اللغة العربية

رض  وردت آراء كثيرة لعلماء عرب وغربيين في تفسير أصل اللغات واختلفوا في ذلك، أما العلماء الغربيون فقالوا: إنها هبة هللا إلى أهل األ
من صنع اإلنسان واختراعاته، وقد أخذ بالرأي األول  مّيز بها اإلنسان من سائر المخلوقات, أي إّنها من أصل إلهي، أو من قائل: إنها

هـ( باألصل اإللهي حيث قال:"لقد تكّلم آدم وتكّلم  1164م ـ 1750الفيلسوف الفرنسي روسو، حين اعترف في رسالته التي ظهرت سنة )
تدّل على بطالن نظرية األصل اإللهي، بما يوجد جيًدا، والذي عّلمه الكالم هو هللا نفسه " أما الفريق الثاني فقد تبناه العالم هيدر، الذي اس

نه وبين في اللغة اإلنسانية من عيوب اللغة وبين مصدرها اإللهي، ثم جاء علماء فقه اللغة المحدثون فقالوا: "إن اإلنسان ال يفّكر حتى فيما بي
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ن على الفؤاد دلياًل ولعل الصواب يؤكد الصلة الحتمية بين نفسه إال في أثواب من اللغة" وقال األخطل إنَّ الكالم بين الفؤاد وإّنما جعل اللسا 
.ويرى الدكتور محمود السيد أّن مفهوم اللغة مفهوم شامل وواسع, ال يقتصر على اللغة المنطوقة, بل يشمل المكتوبة (1) الفكر واللغة

عرفها القدماء بأنها أصوات يعبر بها كل قوم , فيما (2)أيضا،واإلشارات، واإليماءات، والتعبيرات الوجهية التي تصاحب عادة سلوك الكالم 
غير أن تعريف اللغة بوظيفتها يختلف عن تعريفها  ,لتعريفات الحديثة للغة أن تتجاوز هذا التعريف الموضوعيعن أغراضهم ولم تستطع ا

ولكن   ,بحقيقتها وعالقتها باإلنسان , واألصل في اللغة أن تكون مسموعة أي أن إنسانا ينطقها بلسانه وشفتيه فيسمعها إنسان آخر بأذنيه
, بالحرف منقوشة علي الحجر أو مكتوبة علي الورق أصبحت هناك لغة مقروءة أي أن اإلنسان يقرأها بعينيه عندما عرفت الكتابة بالرسم أو

, وهكذا اختلف العلماء الغربيون, والعرب القدامى, والمحدثين في تفسير أصل اللغات,  وأصبحت هناك لغتان إحداهما سمعية واألخرى بصرية
ي أحسن تكوين وتقويم, وهو قادر على جعله يتكلم بأحسن لغة وأجودها, كما ذهب بعضهم إلى أن أصل  وفي الحقيقة إّن هللا خلق اإلنسان ف

ولكن العلماء    .(3)اللغات كلها, إّنما هو من األصوات المسموعات, كدوي الريح, وخرير الماء ونحو ذلك, ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد 
جة من إيماءات وإشارات، إلى مقاطع صوتية على أبسط ما تكون، ومنها محاكاة لألصوات،  رّجحوا في أغلب الظن أن اللغة نشأت متدر 

, واللغة العربية هي التي ما نزال نستخدمها في الكتابة والتأليف واألدب, وهي  (4) وكان للبيئة والزمان تأثيرهما الفّعال، فكان التشتت والتشّعب
آن، والسّنة النبوية, والواقع أن اإلسالم واجه حين ظهوره لغة مثالية مصطفاة، موّحدة، جديرة أن التي وصلتنا عن طريق الشعر الجاهلي، والقر 

تكون أداة التعبير،عن خاصة العرب ال عامتهم, فزاد من شمول تلك الوحدة، وقّوى من أثرها بنزول القرآن، بلسان عربي مبين، ذلك اللسان  
وبلغائهم أن يأتوا بمثله، أو بأي من مثله أدعى إلى تثبيت تلك الوحدة اللغوية، على حين دعا  المثالي المصطفى, وكان تحديه لخاصة العرب 

.وقد ذكر ابن  (5)العامة إلى تدّبر آياته وفقهها وفهمها, وأعانهم على ذلك بالتوسعة في القراءات ومراعاة اللهجات في أحرفه السبعة المشهورة 
أصوات يعّبر بها كل قوم عن أغراضهم فاللغة هي اإلنسان، وهي الوطن، وهي األهل، وهي نتيجة جني في الخصائص: "حّد اللغة بأنَّها: 

و  التفكير، وهي ما يمّيز اإلنسان من الحيوان، وهي ثمرة العقل"... واألصل في اللغة أن تكون مسموعة، لكن عندما عرفت الكتابة بالرسم، أ
ق، أصبحت لغة مقروءة، أي أن اإلنسان يقرؤها بعينه, فأصبحت هناك لغتين، إحداهما بالحرف، منقوشة على الحجر، أو مكتوبة على الور 

سمعية، واألخرى بصرية، كون األصل في اللغة هو الصوت، بينما الكتابة رموز تمثيلية، ساعدت على تناقل الصوت اللغوي بين األجيال  
( (, فقد  art: parole-Enscyclope die la grandee) 1885 1901ى . أما في األنسكلوبيديا الفرنسية الكبر ( 6) والمجموعات اللغوية

ًا، أوردت أن اللغة أول األمر استطالة للنشاط البدني كله، بما فيه من قسمات وتأشيرات باألعضاء، لكن هذه االستطالة قد تطورت شيئًا فشيئ
تق كل كلمة داللتها من الكلمات األخرى, وفي دائرتي المعارف لتصل إلى تلك الصور المجّردة من الكالم، لتصبح كاًل قائمًا بذاته حيث تش

(،جاء أن للغة األصوات أفضلية عند األمم،على بقية صور  Social sciences encyclope dia, articleالبريطانية والعلوم االجتماعية)
 غير أن تعّوض عنها  االتصال األخرى، من كتابة وإيحاءات وغيرها وهذه الصور األخرى تتّمم لغة الكالم، من

, فهي بذلك تكون وسيلة لتلبية حاجات الفرد، وتنفيذ رغباته في المجتمع الذي يعيش فيه، وعن طريقها يمكنه التفاهم مع اآلخرين، (7)كلّية 
ة إنسانية من دون  واالطالع على تجاربهم، وعلى تجارب المجتمعات األخرى , وهي أيضًا أداة صنع المجتمع وثقافته وفنه وأدبه، فال حضار 

وهي  نهضة لغوّية, أما األمريكي )وليم ورل( فيقول:"إن اللغة العربية من اللين, والمرونة, ما يمكنها من التكّيف وفق مقتضيات هذا العصر, 
في الماضي ,   لم تتقهقر فيما مضى أمام أية لغة أخرى, من اللغات التي احتّكت بها وستحافظ على كيانها في المستقبل, كما حافظت عليه

ي  فيما يرى المستشرق االيطالي )جويدي( "إن اللغة العربية الشريفة آية للتعبير عن األفكار, فحروفها تمّيزت بانفرادها بحروف ال توجد ف
رف الواحد بين  اللغات األخرى, كالضاد والظاء والعين والغين والحاء والطاء والقاف, وبثبات الحروف العربية األصيلة, وبحركة البناء في الح

منطقية في  المعنيين, وبالعالقة بين الحرف والمعنى الذي يشير إليه, أما مفرداتها فتمّيزت بالمعنى, واالتساع, والتكاثر, والتوالد, وبمنطقيتها)
وم اللغة منهج ونظام للتفكير .وهنا نستنتج بأن "مفه(8)قوالبها(, ودقة تعبيرها, من حيث الدقة في الداللة واإليجاز, ودقة التعبير عن المعاني 

اللغة,  والتعبير, واالتصال, وقد اهتم الفكر اللغوي الحديث, بالكشف عن ماهية البنية اللغوية العميقة, وتفسير عمل اآلليات الدقيقة لمنظومة 
يتحّدث بها الماليين من العرب والمسلمين, وهي إحدى لغات  تمّيزت عندها اللغة العربية, بأنها واحدة من اللغات اإلنسانية المعاصرة,التيوقد 

. وما يميز اللغة العربية من اللغات األخرى, قدرتها الفائقة على االشتقاق, وتوليد المعاني واأللفاظ, وقدرتها على  (9)منظمة األمم المتحدة"
رة أوزانها وهذه السعة في المفردات والتراكيب, أكسبتها السعة  التعريب, واحتواء األلفاظ من اللغات األخرى, إلى جانب غزارة صيغها, وكث

 والقدرة على التعبير بدقة ووضوح .
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 المضامين الصحفية لغة الخطاب اإلعالمي في 
إن الكثيرين يتوقعون من الصحافة أن تسهم بدور فعال في إعادة اللغة الفصحى إلى موقعها الرئيس بين الجماهير العربية وفي إزاحة  

هجات العامية؛ تمهيدًا لتوحيد الثقافة العربية, ولكن الواقع أننا أمام تغييب ممنهج للغة العربية في الخطاب اإلعالمي, حتى نصل في  الل
ما أن  النهاية إلى ضعف وانحالل وتراجع للغة العربية وفي النهاية انسالخ تام عن الهوية العربية التي ظللنا نتغنى بهما منذ فجر التاريخ, ك

للغة الفصحى المعاصرة تكاد ال تخلو من أخطاء شائعة وإمالئية ونحوية، درجت في لغة الخطاب اإلعالمي، وربما السبب في ذلك هو ا
  البون الشاسع والصراع بين القديم والحديث، بين لغة القرآن ولغة العرب القديمة المتمثلة بالشعر الجاهلي، وبين ما نحن عليه اليوم من

ات هنا وهناك تنادي باستخدام العامية في الخطاب اإلعالمي بدل الفصحى، بلغت حًدا في اللغة العربية الفصحى الحالية،  مطالبات ونداء
وصل إلى استخدام القائمين على بناء الخطاب اإلعالمي للتسكين في الكلمات، واستخدام كلمات وجمل في غير محلها، وإدخال مفردات 

عوامل التطور الحاصلة في شتى المجاالت التي تمس بشكل مباشر أو غير مباشر يومياتنا والسيما تلك  أجنبية وعامية، ربما هذا بسبب
اللغة التي نتلقاها أو نطالعها من اإلذاعات والتلفزيونات والصحف والمدونات، هذه األخطاء أصبحت دارجة في لغتنا الفصحى اليومية أو  

ة, وأمام هذا الواقع الذي ال يبعث على التفاؤل؛ وحتى ال نعفي أنفسنا من المسؤولية تجاه لغتنا المعاصرة، وال بأس أن نسميها أخطاًء معاصر 
الحبيبة, فقد عمدنا إلى تحليل المقاالت االفتتاحية ومقاالت الرأي في جريدة القدس العربي والتي تبين منها أن لغة الخطاب اإلعالمي 

استشَرت في كتاباتها الصحافية واإلعالمية بشكل خاص، واألدبية والسياسية بشكل عام؛ ألن المثقفين والكّتاب  للجريدة, ال يخلو من أخطاء
 والصحافيين واإلعالميين والسياسيين، يكتبون ويذكرون مثل هذا الكالم يوميًا، من دون أن ينتبهوا إلى أنه يعّج باألخطاء.

 األخطاء الشائعة في الخطاب اإلعالمي : 
جه لغة اإلعالم مشكالت متعددة تقلل من كفاءتها االتصالية؛ منها أن معايير الخطأ والصواب ما تزال غير مستقرة, لكونها ال تعتمد على  توا

منظورات متفٍق عليها بعد, ومنها ما لم يراع ما تمليه الحياة الحاضرة من تعقيدات وما تتطلبه من تناول بلغة سهلة، فضال عما يقتضيه 
ن تجديد وابتكار وتطوير في اللغة, والخطأ الناجم من هذه المشكالت في لغة اإلعالم عموما يقلل من مستوى الكفاءة االتصالية العصر م

ويؤدي إلى فشل االتصال بأكمله.إن أي عمل سريع الخطى مثل الصحافة ُتعد األخطاء أمًرا ال مفر منه, والمحررون الصحفيون يحاولون 
ساء التحرير يحاولون القضاء عليها،والمراجعون يبحثون عنها دائما, ولكن هذا ال يعني أن السرعة التي تتطلبها مهنة تجنب هذه األخطاء،ورؤ 

الصحافة تكون مبررا للسماح بارتكاب األخطاء المعلوماتية واللغوية والتحريرية في صياغة المضامين الصحفية فكلما عثر احد القراء على  
موضوع األخطاء الشائعة في وسائل اإلعالم غير جديد, وجاء البحث في أحد صبح في نظره اقل جدارة بالثقة. و غلطة في الصحيفة فأنها ت

دة  مطالبه لتحديد ماهية األخطاء وتصنيفها في جريدة القدس العربي, فقد حاولنا معالجة بعض النماذج من األخطاء اللغوية الشائعة في الجري
ما ينذر بقتامة مستقبل العربية الفصحى في سائر وسائل اإلعالم، فقد سعت الجريدة؛ بقصد أو بغير قصد،  وذلك لكثرة األخطاء وتكرارها، م

إلى نشر وترسيخ كثير من المفاهيم واألخطاء اللغوية، مما جعل الخطأ اللغوي الشائع ضرًبا من ضروب الفصاحة، ومن هذا المنطلق عمد  
مثل الخطاب اإلعالمي لجريدة القدس العربي وذلك للوقوف على طبيعة األخطاء اللغوية الشائعة البحث إلى اختيار عينة من المقاالت التي ت

فيها لبحثها ومحاولة تصويبها من خالل القراءة في كتب اللغة والمعاجم, وبناء على ما تقدم فقد وقع البحث في عدد من المحاور: المحور  
 وأخيًرا تناولنا األخطاء الصرفية : اإلمالئية, هو األخطاء النحوية ، والثالث يتناول األخطاءاللغوية، أما المحور الثاني: فاألخطاء األول : 

 األخطاء اللغويةأواًل: 
 وردت في مضامين الخطاب اإلعالمي لجريدة القدس العربي عدد من األخطاء اللغوية منها :

أخطا الكاتب في استعمال كلمة )صدفة( بداًل من )مصادفة( ذلك أن )صدف عن الشيء أعرض عنه, وصادف فالن وجده أو قابله(,   .1
, والصواب أن يقول: عثرت بالمصادفة  (10) )عثرت بالصدفة البحتة على رسالة متأخرة عن فترة الثورة(ففي مقالة نشرتها الجريدة جاء فيها: 

  ..( المشروع العربي ـ الغربي في مجلس األمن الدولي هي خمس دول جاءت "وليس صدفة أن الدول التي وقفت في وجهالبحتة، وكذلك 

( كما أخطأ في المقال نفسه في استعمال كلمة )فترة(، والتي تكررت كثيًرا في  ,.... وهذا خطأ والصواب )وليس مصادفة أن الدول ...(11)
ن الزمن في حين أن الفترة تعني اإلنقطاع كقولنا: )كانت فترة ما َبين الحرَبين، فترة هدوٍء، استعاَد بها كل عدد من مقاالت الجريدة للتعبير ع

ّدة. وكلُّ ح  ط حالـَين من الِحّدِة أو الشِّ ّدة،  فريق قواه(، فصحيٌح وسليم؛ إذ تعني )فترة(، هنا، حاَل السكون أو االنقطاع، الذي يتوسَّ اٍل من الشِّ
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عِف أو اللـِّين، فقد آلـَت إلى )فترة(، طالت أم َقُصَرت.أعقَبتها حا )باإلضافة إلى  ... ولكن  استعمال كلمة )فترة(في موقعها اآلتي ٌل ِمن الضَّ
 . " مدة"فهي تعني الوقت وهذا خطأ والصواب قولنا  ,( 12) قرب فترة االنتخابات الرئاسية وما يصاحبها من تأجيل للبت في كثير من األمور(

ما يؤخذ على الخطاب اإلعالمي لجريدة القدس أن الكّتاب يستعملون كلمة )ذاتها( أو )ذاته( للداللة على التوكيد, وهذا خطأ ألن وم .2
)في الغوطة وريف دمشق المحاذي، وداخل العاصمة  )ذات( ليس توكيدًا والصواب استعمال لفظة )نفس( أو )عين( فقول كاتب المقالة: 

د.  كما أخطأ بعض الكّتاب في تقديم كلمة )نفس( على اللفظ المراد توكيده ففي مقالة  ..لصواب داخل العاصمة نفسها.خطأ وا, (13) ذاتها..(
والصواب   ,(14) وبنفس القدر يفضح النظام وأعوانه أنفسهم حين يقيمون الجنائز المهيبة لقتلى قوات القمع((جاء فيها عبد الوهاب األفندي

فسيكون لها أثر بالغ  تأخيره فنقول: "وبالقدر نفسه".ومن األخطاء أيًضا استعمال حرف الجر )على( مع الفعل )أثر( فجاء في مقال للجريدة )
و وهذا خطأ ألن معنى أثر أحدث أثًرا واألثر يكون في الشيء من جهة العمق ال من جهة العلو فه ,(15) على الموقفين الروسي والصيني( 

داخل الشيء ال خارجه والحرف "على" ال يفيد الوغول بل يفيد العلو فالصواب ان يستعمل حرف الجر "في" مع الفعل أثر فيقول )أثر بالغ  
 ( في الموقفين...

طوال  فبعد أن نظر إليه جاء في المضامين الصحفية للجريدة استعمال الكّتاب فيها الفعل )اعتبر(وهذا خطأ, ففي مقال لها جاء فيه:) .3
ألن "اعتبر" معناه استدل على شيء بالشيء ومن معانيها "إتعظ" ومن الصواب أن  , (16) ...(أكثر من عقد باعتباره منقذ روسيا ومخلصها

 يقول )بعّده  منقذ روسيا  ومخلصها ...( أي في عدادهم.. 
ر محطات التحلية التي تغطي تسعين في المائة جاء في مقال للجريدة :)وشرح وجهة نظره هذه بالقول بان اإليرانيين يستطيعون تدمي .4

(. كذلك ال يجوز (17) من احتياجات الخليج للمياه العذبة ...( ( وليَس )أنَّ : حسب القاعدة اللغوية المعروفة، بعد )القول( تأتي )إنَّ , فالقول بأنَّ
(؛ ألنَّ )القول( ال يحتاج إلى التعدية بالب ، أو قال بإنَّ اء. ويكفي أن نقول: " القول أن اإليرانيين يستطيعون ...". و"َيْعتبـِر" أن نقول: "قال بأنَّ

"، في حين أن )َيعتبُر( ال تفي بهذا الغرض؛ إذ إّن لها عدة معاٍن، ليس من بينها أبدًا، ما يقصده أو م ا يريده المقصود به "َيحِسُب وَيُعدُّ
االعتبار: التقدير  ..وكذلك َيعتبر: َيعتـَّد "االعتبار باألصول: االعتداد باألصول". و"األلباب"...الكاتب : فَيعتبر: َيتَـِّعظ ... "فاعتـَبـِروا يا أولي 

 واالحترام والشأن "ليس له أّي اعتبار, ليس له أّي شأن أو تقدير أو احترام".
ربما من السابق ألوانه  ء فيه:)القدس العربي؛ استعمال كلمة )مسبقة( ففي مقال لها جاومن األخطاء اللغوية التي وردت في جريدة  .5

و"أحكام مسبقة" هنا خطأ فكلمة "المسبق" غير صحيحة ألن الفعل  ,(18) إصدار أحكام مسبقة حاسمة على نتائج هذه المداوالت األولية...(
 هو "سبق" وليس "اسبق" فالصواب أن يقول:)إصدار أحكام سابقة حاسمة.... (. 

)رغم  ( مرة في عينة البحث , ففي قول الكاتب مالك التريكي:35وردت كلمة "رغم" بمفردها في الخطاب اإلعالمي للجريدة وتكررت ) .6
, وهذا خطأ ألن اللغة  (19)(تجذره التكويني في آالم شيعة لبنان وآمالهم, ورغم ارتباطه األيديولوجي والعضوي بنظام والية الفقيه في إيران

في استعمال "على الرغم من" ودونها لغة استعمال الباء أي "برغم" وغير فصيح قولهم"رغم" فالصواب أن يقول:"على الرغم من  العالية هي 
 تجذره...وعلى الرغم من ارتباطه...(.

, (20) ري..(: )جميع الذين تحدثوا ...أكدوا على استبعاد التدخل العسكفي بعض المقاالت تعدى الفعل "أكد " بحرف الجر "على"  فقال .7
 وهذا خطأ والصواب أن الفعل أكد يتعدى بنفسه وال يحتاج إلى حرف جر, فالصواب أن يقول:" أكدوا استبعاد التدخل العسكري....".

بمفردها وهذا خطأ الن )سي ( أسم بمعنى مثل والسيما تعبير معناه المثل فـ"ال" و"سيما" تركبا ورد في المقاالت استعمال كلمة "سيما"  .8
,فقد ورد أن )روسيا تستخدم (21) كلمة "سيما" بمفردها في مقالتين: د. بشير موسى نافع را كالكلمة الواحدة "السيما" إذ استعمل الكاتبوصا

األزمة السورية لتحقيق جملة أهداف على المستوى الدولي، سيما على صعيد عالقتها بالواليات المتحدة( و)سيطرة الرئيس الحاسمة على  
: "وال ِسيَّما"؛ ألّن إيراد )ِسيَّما( بحذف )ال(، لم يرد في كالم َمن ُيحتـَّج  فالصواب أن يقولوسي، سيما في مجال العالقات الخارجية(. القرار الر 

لٍح.... وال ابكالمِه. وكـُتُب اللغِة تشترط وجوَب دخول الواو و)ال( على )ِسيَّما(، كما في قول الشاعر امرئ القيس:"أال ُربَّ يوٍم لَك منهنَّ ص
 ِسيَّما يوٌم بدارِة ُجلُجِل"

, (22)  ومن األخطاء اللغوية؛ أخطأ الكاتب في استعمال "أي" كقوله: )إن خطابه.. أثبت أنه ال يستطيع أن ينظر إلى أي مسألة...( .9
لصواب أن يقول: ال يستطيع أن وهذا خطأ والصواب أن تكون "أي" في صيغة النداء مطابقة لالسم الذي يأتي بعدها, تذكيًرا أو تأنيًثا, فا

 ينظر إلى أية مسألة ...(. 
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)تصور البعض خاصة من بعض الثائرين ضد النظام :( مرة في عينة البحث فقد وردت مثال38كلمة )خاصة( و)خصوًصا()تكررت  .10
 استبدالها بـ )والسيما(.واألصح  ،(23) في الداخل...( و)ودول الجامعة، خاصة المتشددة في معارضتها للنظام...(

أن هذا النظام يعاني من مواطن انفصام عدة في شخصيته منذ تربعه )وردت كلمة )عّدة( في مقاالت جريدة القدس العربي بهذا الشكل: .11
 واألصح استبدالها بكلمة )كثيرة(، ألن )عّدة( من العدة والعتاد، وهي ال تناسب المقال هنا. ,(24)  على الحكم...(

)وتتمنى الجامعة العربية أو على األقل بعض األطراف الفاعلة  للكاتب شحاته عوض تكرر استعماله كلمة: )على األقل(  وفي مقال .12
واألصح استعماله:  )في األقل(، ألن   ,(25)  (فيها... وعليها أن تراجع موقفها في هذا الصدد وعلى األقل ينبغي أن تكون حذرة في هذا الرهان

  التقليل والتبعيض...)في( تفيد 
ينتمون  % 30)أن نحو حوالي( جاء ذلك في مقال كتبه سمير سعفان قال فيه:  -وردت في الخطاب اإلعالمي كلمتي )نحو .13

وكان األولى استبدالها بـ )قرابة( أو )زهاء(، ألن كلمة )نحو( تعني اإلتجاه نحو الشيء، وكلمة )حوالي( تعني ما حول  ،(26) لطوائف...(
 الشيء. 

)ويبدو أن   من األخطاء اللغوية الشائعة أيضًا, عدم التفريق بين كلمتي )القادم( و )المقبل(، ففي مقالة نشرتها الجريدة جاء فيها:و  .14
)تزعزع استقرار البلد لسنوات وربما ...(, وكذلك الرسالة المقبلة هي اقتالعوالصحيح قوله )  ,(27)الرسالة القادمة هي اقتالع أشجار الزيتون...(

وذلك ألن الزمن هيأة وال يمتلك قدمين كي يقدم بها، والهيأة نستخدم معها المقبل وليس  (7013لعقود قادمة(,) عبد الباري عطوان,العدد 
 القادم. 

واألصح القول  ,(28) )بتطبيق ما يتم االتفاق عليه في نهايته من خطوات عملية...( في مقال نشرته جريدة القدس العربي وردت جملة .15
 .  يق ما ُاتفق عليه في ...( :)بتطب

تكاد المقاالت ال تفرق بين استخدام كلمتي )حينما( و )عندما(، والفرق بينهما أن )حينما( ظرف زمان يستخدم للزمان حين يرد في   .16
وعندما فتح النظام   فقد جاء في مقال للجريدة ) الكتابة أو الكالم، أما )عندما( ظرف مكان يستخدم للمكان حين يرد في الكتابة أو الكالم,

وهنا يشير إلى ظرف الزمان الخاص بوقت موافقة  ,(29) قالعه لهم بالحد االدنى من المقاومة... وعندما ذهبت هذه اللجنة إلى هناك...(
 أن يستعمل"حينما" وليس "عندما".الحكومة السورية على دخول فريق مراقبي الجامعة العربية, ووقت وصولها إلى سوريا, وكان الصواب 

, )ما قاله العربي ال يستقيم حتى مع ما قاله هو نفسه ... ناهيك أن يستقيم مع وقد وردت كلمة "ناِهْيَك" في مقال للكاتب محمد كريشان .17
ٍب واستعظ ,(30) حقائق األمور ...( ام، مثل: ناِهْيَك بفالٍن شاعرًا، ويعني: والصحيح: فـَْضاًل عن، أو: ِعالَوًة على؛ ألّن )ناِهْيَك( كلمُة تعجُّ

 َحْسُبَك بِه شاعرًا، أي: ال حاجة بك للبحث عن شاعر غيرِه؛ فهو يكفيَك ويغنيَك عن غيره.

 ثانًيا: األخطاء النحوية 
أن الكاتب رفع اسم "أن" في قوله: )مع كل الدماء والتضحيات  من األخطاء النحوية التي وردت في مقاالت جريدة القدس العربي , (1

خبًرا لها ,   , ألن "أن" تنصب المبتدأ اسًما لها وترفع الخبر,(31)  العظيمة..... فإننا نجزم أن أفق مشرقا هو حادث ال محالة بإذن هللا(
 فالصواب أن يقول )نجزم أن أفًقا مشرًقا ....(  

أخطأ الكاتب د. عبد الوهاب األفندي, في عدم إضافة تاء التأنيث الساكنة إلى الفعل أدى في قوله:)يرى كثير من المراقبين أن السياسات  (2
, والصواب أن يقول: )أن السياسات (32)العربية 'الجنجويد'،....(التي اتبعها الدابي لتوسيع قوات الدفاع الشعبي أدى إلى خلق نواة الميليشيات 

 ...أدت إلى خلق نواة الميليشيات...(

, إذ أن "اعتقاد" مفعول به  (33)وفي مقال آخر أخطأ كاتبه في رفع المنصوب كقوله:)ولد اعتقاد خالل السنوات القليلة الماضية...( (3
 منصوب, فالصواب أن يقول:)ولد اعتقاًدا..(. 

...( واألصح أن ينصب جزءًا كبير من السنة يتشكل من فئات مدنية و علمانية : )وإن (34)ي مقالة الكاتب "سمير سعيفان" جاء فيها ف (4
نسبيًا وتحت  واألصح )ما زال محدوًدا  نسبيًا وتحت السيطرة...( االسم الثاني ويقول )وإن جزًءا كبيًرا(، وخطأ آخر في جملة )ما زال محدود

ألن محدوًدا خبر زال، وخبر زال يكون منصوًبا، فضاًل عن خطأ في عبارة )إن كال األمرين واردين( وتصحيحها )إن كال  السيطرة...(
   .األمرين واردان( فهنا واردان خبر إن وخبر إن يجب أن ُيرفع
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  415امرأة و 320طفل و  450شهيد من بينهم  6875ا: )وقد بلغ عدد الشهداء في مقالة د. أميمة أحمد وردت أخطاء نحوية منه (5
معتقاًل( ألنها تمييز والتمييز  415امرأة و 320طفاًل و  450شهيًدا من بينهم  6875, والصواب قولها: )وقد بلغ عدد الشهداء (35) معتقل(

 يكون منصوًبا.

ففي مقال كتبه  ع الصلة بينها وبين ما قبلها وما بعدها، واألصح كتابتها بال حرف الواو, الواو في كلمتي )والذي( و )والتي(، دائًما ما تقط (6
" شحاتة عوض" تكرر استعمال كلمتي "الذي, التي" تسع مرات وسبقت  بحرف الواو فقد جاء فيه: )فخطــــاب الرئيس السوري الطويل، والذي  

غير ملموس في الموقف الروسي ...والذي يقف بصالبة ضد أي قرار أو أجراء...( ال يوجد ت..(و) أعقبه بظهور الفت في ساحة االمويين 
 .   (36) (و)فالجامعة العربية تشهد إنقساما في صفوف اعضائها والتي تسعى إليجاد حل لالزمة تحت الخيمة العربية

ن بعض الثائرين ضد النظام .... وان  )تصور البعض خاصة م وفي مقالة للكاتب عبد الباري عطوان وردت كلمة )البعض( نحو قوله : (7
)بعض( هي معّرفة باإلضافة، أي يجب أن تأتي   وهذا غير صحيح,ألن  ,(37)كان البعض يعتبر ان اضافته ألولوية محاربة االرهاب...(

بعدها إضافة لتعرفها، وال يجوز أن نضيف لها )أل( التعريف، واألصح أن يقول )تصور بعض الثائرين ...وإن كان بعضهم يعد إضافته  
 .)... 

 ثالًثا: األخطاء اإلمالئية 
  ، فقد وردت في مقاالت الجريدة عدد من تلك األخطاء منها وهى كثيرة ومنتشرة فى أغلب الصحف وجريدة القدس العربي ليست استثناءً 

تمامًا, أصاًل، شيوعًا, مثااًل  من أكثر األخطاء اإلمالئية التي وردت في جريدة القدس العربي؛ وضع التنوين المفتوح على األلف: )سليمًا, .1
ن هذه  رفيعًا( وهذا خطأ ، والصواب أن يكون التنوين المفتوح على الحرف الذي قبل األلف: )سليًما, تماًما, أصاًل، شيوًعا, مثااًل رفيًعا( أل

 ا .األلف ليست جزًءا من بنية الكلمة، وليست الحرف األخير فيها، ومن َثّم ال تظهر عليها عالمات مطلقً 
المقاالت جميعها تكاد ال تخلو من التفريق بين همزة الوصل والقطع، وهذا ما تعانيه مقاالت اليوم، مع أن الفرق بينهما بسيط وواضح،   .2

وهو أن تضع قبل كل كلمة تحوي همزة إما حرف الواو أو الفاء، وتنطق بالهمزة، فإن نطقتها فهي همزة قطع، وإن لم تنطق بها فهي همزة 
   ي الحالة األولى تثبت الهمزة على األلف، وتسقطها في الحالة الثانية.وصل، فف

خلو المقاالت من كسر وفتح همزة )ان(، مع أن هناك فرًقا بين )إن( و )أن(، وهذا من األخطاء التي دائًما ما تتكرر حتى قام بعضهم  .3
همزة )إن( لها مواطن، وفتح همزة )أن( لها مواطن أخرى، رّبما ال بكتابتها دون همزة للتخلص من هذا اإلشكال، مع أن الفرق واضح، فكسر 

 .(38) )من المؤكد ان النظام .. ان اوضاع, بعد ان نجح النظام, ان اللعنات(يسعنا ذكرها اآلن مثاًل:
كتبت التاء المربوطة , (39) ()الطغاه يتساقطون واحدا تلو اآلخرفي عنوان المقال ففي عنوان المقالة:  يضاً أ وقد وردت أخطاء إمالئية .4

. والبد من اإلشارة إلى أن البحث عن الخطأ في المضامين بكلمة )الطغاه( هاًء؛ والصواب أن ُتكتب )الطغاة( بتاء مدورة أو مربوطة
ة االتصالية االتصالية وتصويبه يرفع من مستوى الكفاءة االتصالية, والسيما إن كان الخطأ في لغة عنوان المقال وذلك لتالفي فشل الرسال 

ي  بأكملها،ذلك ألن العنوان هو أعلى مراتب االتصال والمنطقة األولى التي يحدث فيها التصادم بين القارئ والمقال, كما أن فشل العنوان ف 
رد في  جذب القارئ ونيل ثقته فأن المضامين الصحفية لن تجد طريقها للقراء, وان كانت معلوماتها مهمة ومصاغة بشكل مقنع، فالخطأ إن و 

   متن المقال قد تخطئه العين،أما إذا جاء في العنوان فأنه يعلن عن نفسه ويجاهر بما فيه من عيوب وهذا ما حصل في هذا الخطأ. 
هناك أخطاء إمالئية وردت بشكل محدود, كقوله مثاًل:)ما استدعى( ألن )ما( هي عبارة عن )من, ما( فنقول )مما استدعى(، وهذا ورد   .5

 .(40) الجريدة للدكتور بشير موسى نافع جاء فيه )ما استدعى الجدل كان مسألة التدخل الخارجي...(نشرته  في مقال
) لكن المسئولين في السودان يرفضون مثل هذا  أخطأ الكاتب في كتابة الهمزة على الياء في كلمة )المسئولين( في إحدى المقاالت: .6

 الواو )المسؤولين(  . , والصواب أن ُتكتب على (41) التساؤل...(
 رابًعا : األخطاء الصرفية 

ْرُف: َردُّ الشيء عن وجهه، َصَرَفه َيْصِرُفه َصْرفًا فاْنَصَرَف. وصاَرفَ     نْفَسه عن الصرف في اللغة التغيير والتقليب من حال إلى حال " الصَّ
لى فعلهم؛ وَصرْفُت الرجل عني فاْنَصَرَف، والُمْنَصَرُف: قد يكون مكانًا وقد الشيء: َصرَفها عنه. َصَرَف ّللّا قلوَبهم َأي َأضلَُّهم ّللّا ُمجازاًة ع

( ، وقد فسرت 126, منها قوله تعالى: "َسَأْصِرُف َعْن آَياِتَي الَِّذيَن َيَتَكبَُّروَن ِفي اأْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحّق )سورة األعراف، اآلية (42)يكون مصدراً 
,أما في اصطالح النحاة: هو التغيير في أحوال  (43)ب)سأصرف(، سأنزع عنهم فهم القرآن، وأصرفهم عن آياتيهذه اآلية؛ أن المقصود 
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الكلمة وما بها من زيادة وحذف وإعالل وإبدال وإفراد وتثنية وجمع وتغيير المصدر إلى الفعل والوصف المشتق. ويقول ابن الحاجب في 
ها أحوال أبنية الكلم التي ليس بإعراب، )أبنية الكلم( المراد من بناء الكلمة وزنها وصيغتها تعريفه للصرف: "التصريف علم بأصول تعرف ب

ل  وهيأتها التي يمكن أن يشاركها فيها غيرهما، وهى عدد حروفها المرتبة وحركاتها المعينة وسكونها مع اعتبار الحروف الزائدة واألصلية ك 
، وقد وردت (45)لسان من الخطأ، ومراعاة قوانين اللغة في الكتابة، وتنمية اللغة العربية، والغاية من علم الصرف حفظ ال(44)في موضعه

 األخطاء الصرفية في عدد من مقاالت جريدة القدس العربي منها:
على   ففي تعليق لها أخطأ الكاتب في إضافة الياء المشددة إلى الصفة المصوغة على وزن )فعيل( ومؤنثة )فعيلة(, )الرئيس والرئيسة( .1

كيل بعض األقالم العربية المديح إلسرائيل )في ظل عمليات التحشيد المستمرة والمتصاعدة ضد إيران ...وهو مديح موثق... وصلت أصداؤه  
ات ,) ان سير الدباب(46) إلى واشنطن واللوبي اإلسرائيلي فيها، باعتباره نقطة التحول الرئيسية في الوطن العربي التي ينتظرها هؤالء جميعا(

في مقال آخر:   وكذلك, (47)  السورية في شوارع المدن الرئيسية والدمار الذي تلحقه بالحياة يذكرنا بسير الدبابات االسرائيلية في غزوها للبنان(
 الرئيسة ...(.نقطة التحول الرئيسة ...(و )في شوارع المدينة  ("ألن سورية دولة مواجهة رئيسية مع الدول العبرية" والصواب أن يقول

المعضلة االكبر التي تواجه الجامعة العربية ومبادرتها استعمل أحد الكّتاب اسم التفضيل )أكبر( للمؤنث ففي مقالة للجريدة جاء فيها ) .2
ول  , فالصحيح أن يقوهذا خطأ, فاسم التفضيل "أكبر" مؤنثه "كبرى", (48) تتمثل في االنقسامات الكبيرة في صفوف المعارضة السورية(

 :)إن كانت هناك طريقة أفضل أو أكثر أمنًا لحل األزمة(استعمل اسم التفضيل )أفضل( للمؤنث فقال(, وفي مقالة أخرى المعضلة الكبرى )

 وهذا خطأ ألن "أفضل" مؤنثه "فضلى" فالصواب أن يقول )والطريقة الفضلى ....(. , (49)

 اللغة الفصحى في الخطاب اإلعالمي  
إن اللغة اإلنسانية بوصفها كائن حي, ما زالت وال تزال تتطور تبعا لتطور مستخدميها واألحوال المحيطة بها, واللغة العربية كلغات           

أخرى ال تقف عند حد ، بل تسير مع الركب جنبا إلى جنب مع اللغات الحية في العالم ، وتأخذ مكانتها المرموقة ، وتلعب دورا هاما في 
لقضايا التي تمس الحياة اإلنسانية في عالم اليوم، حتى ارتقت وصارت إحدى اللغات الرسمية المستخدمة ، سواء في المحافل الدولية أو  ا

لغة اإلقليمية, وفى الواقع أن اللغة العربية شأنها شأن أي لغة أخرى ، ذات مستويات في استخدامها, فعلى المستوى الرأسي نجد لغة التراث و 
اة المعاصرة, وعلى المستوى األفقي نجد مستويات مختلفة, منها ما يخص المثقفين، ومنها ما يخص أوساط المثقفين, وفي تعليم اللغة الحي

العربية كلغة ثانية نجد المستوى اللغوي التخصصي وهو تدريس اللغة العربية ألهداف خاصة، أي" المستوى اللغوي العام" الذي ينقسم إلى 
ة، وهي لغة التخاطب اليومي بين الناس, والفصحى المعاصرة أو العربية المعيارية المعاصرة، وهي اللغة التي تكتب بها الصحف  اللغة العامي

ي اليومية والكتب والتقارير والخطابات، وتلقى بها األحاديث في أجهزة اإلعالم، ويتحدث بها المسؤولون في لقاءاتهم العامة ، والخطباء ف
بها االجتماعات الرسمية، وتؤدي بها بعض المسرحيات وغير ذلك من مواقف تستخدم فيها الفصحى لغة للفهم واإلفهام, خطبهم ، وتدار 

ة  و"فصحى التراث" وهي اللغة التي يشيع استعمالها في الكتابات الدينية واألدبية القديمة والشعر العربي في عصوره المتقدمة، أو هي اللغ
أن اللغة العربية قد . وفي تقييمنا العام للغة الخطاب اإلعالمي في جريدة القدس العربي نجد (50)اإلسالمية األولىالمرتبطة بمصادر الثقافة 

 حظيت باهتماِم في مقاالت الكّتاب والصحفيين, في إطار الفصحى المعاصرة وهنا البد من اإلقرار بالمالحظات اآلتية:
لومات وسالسة الكلمات وبساطتها بحيث ال تصعب على أحد، وبهذا يكون الكاتب في المقاالت أكثر من رائعة من ناحية غزارة المع .1

 مقالته قد كتب مقالة صحفية بامتياز، بعيًدا عن المنهج العلمي أو األدبي.
عصر الصحافة  اتسمت المقاالت بلغة يفهمها القراء جميًعا مهما اختلفت مستوياتهم االجتماعية أو الثقافية، وهذه اللغة هي لغة فصحى  .2

 )الفصحى المعاصرة( والسيما في العصر الحديث، وتكاد تكون هذه ميزة ال بد من توافرها بالمقال الصحفي.
كما تميزت المقاالت كلها باإلحاطة بكل ما هو جديد من أحداث ومتغيرات، وأخذت بشرح هذه األحداث اليومية، لذا هنا تكمن براعة   .3

 ًضا وتحلياًل ونقًدا.الكاتب وأسلوبه من حيث اللغة عر 
 أما معاني الكلمات فكانت واضحة وسهلة ال تضع القارئ موضع التخمين. .4
حرص الكّتاب في مقاالتهم على الكلمات األولى وهي إما العناوين أو مقدمة المقال، فكانت تتسم بالتشويق واإلبهام، فحققوا جذب القارئ  .5

 رئ وتشعره بمتعة القراءة. وشوقوه, في عبارات مميزة تتمتع بجاذبية تسر القا
 تجرأ الكّتاب على استخدام العبارات المستحدثة، وابتعدوا عما هو ركيك وتقليدي. .6
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ان مهمة هذه اللجنة ليس  استخدام أسلوب االستفهام والسؤال والتفنيد في ختام الجمل، كما في النص اآلتي للكاتب عبد الباري عطوان: ) .7
وحماية المواطنين من بطشه. فكيف يتأتى لها ذلك وعدد طاقمها ال يزيد عن ستين شخصا، ومعظمهم تقصي الحقائق، وانما اطاحة النظام 

 ( 2012كانون الثاني  3في   7013العدد   (,)من المتقاعدين؟!
عية  لدينا مثال في اللغة العربية يقول: )األمثال تضرب وال تقاس(، والغرض منها أن تربط ما تريد شرحه وتوضيحه بمثال أو قصة واق .8

و   سواء أكانت حقيقية أم ال، لذا استخدم الكّتاب أمثااًل وقصًصا واقعية في ترسيخ األفكار الرئيسة للخطاب اإلعالمي، مثل )حصان طروادة( 
 )ثم تمخض جبلهم عن فأر صغير(، وهذه طريقة متبعة حالًيا في مناهج الدراسة الحديثة وبرامج التدريب.

كّتابها على الجمل االسمية في بداية كل نص، فيما ركز اإلعالم العربي على استخدام الجمل التي تبدأ أجمل ما في المقاالت هو اعتماد  .9
ألن  بأفعال عند بداية األخبار والمقاالت، وكأننا غفلنا عن أن اللغة العربية تتكون من جمل فعلية واسمية، وهذا ما يعيب علينا الغرب فيه 

 العربية، فيما نرى أن اإلعالم الغربي يبدأ كالمه بجمل اسمية وجمل فعلية.  أهل مكة قد تركوا مكتهم وهي اللغة 
المقاالت تعالج موضوعات الشأن السوري وملفاته الساخنة، وطريقة معالجتها تكون بطرق مختلفة، إما بنهايات مفتوحة أو بطرح .10

مجموعة حلول، أو بطريقة السؤال ومن ثم الجواب، وكلها لها ميزات إقناعية للجمهور، ففي مقالة للكاتب محمد كريشان؛ عرض فيها 
سئلة وأجوبتها، إذ لم يجعل مقالته مفتوحة كحال غيرها.) فما الحل إذن؟ الحل أن تبذل الجهود من أجل  مشكالت ووضع حلولها وطرح أ

عبير عن  إنجاح المبادرة العربية، أن تتمكن بعثة المراقبين العرب من إيقاف القتل اليومي وتحرير المعتقلين، وأن يتوفر للسوريين مناخ آمن للت
أن تتخذ الجامعة العربية، في حال أصر النظام على سياسة الحرب ضد شعبه، قرارًا بتدخل عسكري عربي في  إرادتهم... والحل في النهاية، 

سورية، يشارك فيه من يرغب من األطراف العربية، تمامًا كما قادت مصر تدخاًل عربيًا لحماية الكويت في مطلع الستينات، وقادت سورية 
 .(51)في لبنان في منتصف السبعينات( نفسها تدخاًل عربيًا لوقف الحرب األهلية

ما يلفت االنتباه في الخطاب اإلعالمي، مقاالت الكاتب عبد الباري عطوان، هو رجل مقاالته ال تخلو مطلًقا من السرد التاريخي الدقيق  . 11
، ويحاول لنقل أحاسيسه ومشاعره إلى القارئ , فهو يقدم فكر سياسي ممزوج بالعاطفة وهدفه اإلقناع والتأثير معا، ويسعى والمعلومات القيمة

إغناء القارئ عن أي ملف بمقالة واحدة فقط، ربما ألنه ال يكتب من أجل الكتابة، أو حتى يقال عنه إنه كاتب، بل يكتب لهدف وألنه مؤمن 
حس أنك تقرأ نشرة أخبار، فيها انسيابية بما يكتب له، أما مقاالت محمد كريشان فهي األخرى ال تقل مدًحا عما سبقها، حينما تقرأ المقالة ت

كلمة، في البدء وعند الختام، فهو يحاور العقل بدل الضيف، فكأنه يسأل السؤال فيجعل اللب هو من يجيب عليه، وربما ال غرابة في ذلك  
 ألن كاتبها ُيطلق عليه الصحفي الشامل.
 اللهجات العامية في الخطاب اإلعالمي  

ه اللغة العربية استخدام اللهجات العامية، ما يتطلب االنتباه إلى مخاطر تداعياتها على اللغة العربية والحذر من  من التحديات، التي تواج
حرك  التأثيرات السلبية لوسائل العولمة المفتوحة على لغتنا العربية،التي تؤثر على سالمة اللغة، بل وتهددها باالنقراض،فال بد إذن من الت

وضع إستراتيجية عربية تعزز هيبة لغة الضاد. وقد تميزت جريدة القدس العربي في سيادة الفصحى المعاصرة على عجل، والعمل على 
ستعمل وتغييب شبه كامل للهجات العامية ولم ترد العامية في مقاالت كتابها باستثناء االستشهاد باألمثال الشعبية والعبارات المأثورة, فقد ا

فر اللهجة العامية عند استشهاده بمثل شعبي, في مقال كتبه جاء فيه: ) يبدو ان الجهود المبذولة للخروج  الكاتب الدكتور محمد صالح المس
جي  من المأزق الذي تعيشه امتنا العربية وعلى وجه التحديد في بالد الشام واليمن قد فشلت، وان المحاوالت الراهنة في مجلس التعاون الخلي

اليمني والسوري ماهي اال محاولة للهروب من معالجة األزمتين، متذرعين بالقول الشعبي "الي علينا اديناه"  والجامعة العربية إلنقاذ الشعبين
وكذلك حصل بتوظيف كلمة عامية قد يصعب العثور على مفردة . (52) وعلى كل من الحاكمين في دمشق وصنعاء ان "يشوفوا شغلهم" (

    ( 7014مماثلة لها في الفصحى )اللهم إآل إذا كان يعتقد أنها 'تمون' على 'العصابات المسلحة'(, )محمد كريشان: العدد 
 املبحث الثالث : اخلطاب اإلعالمي والسياسي العربي :

ن يكون مبنًيا على حقائق ومصداقية ، بل يشمل الخطاب المحرف والمبالغ فيه، الذي  الخطاب اإلعالمي موضوع البحث ال يشترط فيه أ
سيؤدي حتمًا إلى تحريف مساره ، وتحويله إلى )خطاب دعائي وسياسي(, يتعامل مع مشاكل الدين والدولة، ومسألة الديمقراطية والتداول  

  بدافع قصدي، ونستطيع أن نحلله بتحليل االيدولوجيا الحاملة له,  السلمي للسلطة وال يقف موقف محايد من هذه القضايا، ألنه موجه
َوَشَدْدَنا ُمْلَكُه وللخطاب جذور لغوية من حيث المعنى المقصود به عند األصوليين وذلك انطالقًا من االستخدام القرآني كما في قوله تعالى : )
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"، وقوله  (23سورة ص )اآلية ( "اْلِخَطابِ  ِفي  َفَقاَل َأْكِفْلِنيَها َوَعزَِّني )-وقوله تعالى : ("20"سورة ص )اآلية (َوآَتْيَناُه اْلِحْكَمَة َوَفْصَل اْلِخَطابِ 
ْغَرُقونَ  ِفي َوال ُتَخاِطْبِني )-تعالى مخاطبًا النبي نوح: )الخطاب  (53)".وُيّعرف )سيف الدين اآلمدي((37سورة هود )اآلية  ("الَِّذيَن َظَلُموا ِإنَُّهم مُّ

بأن )ما ال يفهمه الُمخاطب ال يكون خطاًبا   (54) ( بقوله )هو اللفظ المتواضع والمقصود به إفهام من هو ُمتهيئ لفهمه (، ويرى )الغزالي(
مشترك  معه( وبأن )الكالم( مشترك لفظي يطلق تارًة على المعنى النفسي )المدلول( وأخرى على الخطاب )الدال( ويقول الغزالي: )الكالم اسم

قد يطلق على األلفاظ الدالة على ما في النفس، فتقول مثاًل : سمعت كالم فالن وفصاحته ، وقد يطلق على مدلول العبارات وهي المعاني 
،  عادًة من أركاٍن أربعة : الُمخاِطب )الُمتكلم( ، والُمخاَطب )الُمتلقي ( ، وأدوات الخطاب ووسائله  –التي في النفس ، ويتألف الخطاب 

.والخطاب بالنسبة للمرسل )مجموعة أفكار يراد من وراء إرسالها تحقيق مجموعة من التأثيرات أو االستماالت ، (55)ومضمون الخطاب
والوصول إلى هدف الخطاب )بالفهم(, وهو في نظر الجابري ) مجموعة من النصوص( وله جانبان ، فما يقدمه الكاتب هو )الخطاب( ، وما 

..ذلك أن الجابري يميز بين قراءتين للمتلقي ، قراءة استنساخية ، تقف عند حدود التلقي المباشر، وقراءة تأويلية (56))التأويل(يقرأه القارئ هو 
، تقدم وجهة نظر، وهي القراءة التي يعتمدها الجابري ويقترحها وهذه القراءة يسميها )القراءة التشخيصية والتي حلل بها مجموع نصوص 

لمعاصر وما اسماه بـ )الخطاب العربي المعاصر(، وينظر إلى تعدد مفاهيم الخطاب في األدبيات الفلسفية والعلمية والسياسية الفكر العربي ا 
واألدبية من منظور موحد بسبب االستخدام الشامل لمفهوم الخطاب دون وضع إطار تعريفي له في حقل واحد من حقول المعرفة. ويرى 

ن اإلبهام الذي يحيط بتعريف الخطاب يعود إلى اختالف الفهم وتطوراته عند الباحثين في النظرة إلى لفظ فوكو في حفريات المعرفة، )إ
الخطاب، وهو كل ما  أنتج بوساطة األدلة أو باعتباره مجموعة من أفعال الصياغة والجمل والقضايا إلى عد الخطاب مجموعة من األدلة  

 .(57)  ص(من حيث هي عبارات يمكن تعيين وجودها الخا
إذ تعود اللغويون إعطاء لفظة )الخطاب( معنى ال يطابق المعنى الخاص بالنسبة لمستخدمي لفظة الخطاب في العلوم السياسية واالتصالية, 

وفي تاريخ اللسانيات ، نجد أن علماء اللغة يميزون بين الخطاب وبين الحديث ، ذلك أن  (58)الذي يراد به )نظام تعبير مقنن ومضبوط(
حديث يمكن أن ُيجمع في عينة لغوية واحدة ، ويحلل عناصر صغرى بدًءا بالصوت أي )النوينم( بعده اصغر وحدة، في حين إن تحليل  ال

, وهذا االختالف في التحليل والتفسير يؤدي إلى عدد من التعريفات  (59)الخطاب يسير في اتجاه آخر، إذ إن الجملة هي الوحدة الصغرى 
, وهنا نشير إلى  (60)ينا في هذا البحث هو أنه )مجموعة التعابير الخاصة التي تحدد بوظائفها مشروعها األيديولوجي(للخطاب ولكن ما يعن

سلطة الخطاب والتي تكون األداة التي بها ومن أجلها يقع الصراع لالستحواذ على السلطة التي يمثلها الخطاب ذاته.ويالحظ من خالل  
جمية أن البيان وتجنب اإلبهام والغموض عالمات دالة بوصفها قريًنا مالزًما للكالم وبالتالي للخطاب، ويتجسد المفهوم القرآني والداللة المع

ذلك فيما أبرزته التفاسير من خاصية اإلقناع التي يقوم عليها الخطاب القرآني، فالخطاب هو الكالم المؤثر المقنع الذي تمكن عن طريقه  
، وإن أكثر الخطابات إقناًعا وتأثيًرا والتي ال يمكن ألحد اإلتيان بمثلها هي خطابات هللا سبحانه وتعالى ، مجادلة الكفار  الرسول الكريم 

, أما التحليل الخطابي فيتجه وجهة أخرى مغايرة ، همه األساسي هو التعامل مع (61)بمعنى أن القران الكريم بوصفه كالًما لفظًيا متعالًيا
وال يميل إلى مستوى آخر . فإذا كانت الكلمات هي اصغر وحدة في تكوين الجمل ، فان الخطاب ما هو إال  العبارة كشيء قائم بذاته ، 

مجموعة جمل تكونت بفعل أفكار يمكن من خاللها خلق انطباع معين لدى المتلقي ، وتدخل )العمدية( أو )القصدية( كأساس علمي أثناء 
ف محايد من القضايا ، ألنه موجه بدافع قصدي ، ونستطيع أن نحلله بتحليل االيدولوجيا محاولة انطباع معين ، إذ ال يقف )الخطاب( موق

الحاملة لها الخطاب, وتستخدم في الخطاب )اللغة كمحور عام في تكوين بنية الخطاب، في حين تدخل الكلمات ، كوحدات صغيرة ضمن 
األدلة المنطقية والشفافية في رؤية مفاهيم الخطاب والبالغة وهي   سياق اللغة، للوصول إلى هدف الخطاب، الذي يعتمد قبل كل شيء على 

جانب ارتباطه باللغة إذ ال نستطيع إعادة منظومة فكرية ما، إال باالعتماد على مجموعة من الخطابات ويتم ذلك على نحو يكون الغرض  
اعي, وما كانت ترغب في قوله فتحليل الفكر هو دوًما منه هو العثور خلف العبارات نفسها عن قصدية الذات المتكلمة، وعلى نشاطها الو 

.ومفهوم الخطاب (62)وباستمرار تحليل يسعى إلى البحث عن المعنى الحقيقي وراء المعني المجازي ، ويبحث أيضًا عما وراء الخطاب (
م في اللغة العربية وصعوبة  اإلعالمي ال ينفصل في معناه ومغزاه عن مصطلح اإلعالم ، بالنظر لخصوصية استخدام مصطلح اإلعال 

، فقد يستخدم بداًل عن مصطلح االتصال الجماهيري الذي يشير إلى بث رسائل (63)تحديده أكاديمًيا ، بحكم كثرة تداوله دون االهتمام بداللته 
اختالف أماكن وجودها بوسائل إلى مجموعات كبيرة من الناس على اختالف مستوياتها السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وعلى 

, والعملية اإلعالمية هي شكل من أشكال التفاعل اإلبداعي مع الواقع الموضوعي تهدف إلى  (64)االتصال الجماهيري كالمذياع والتلفاز وغيرها



   

         

 لغة اخلطاب اإلعالمي يف الصحافة العربية والتحوالت السياسية اجلديدة

  

  

تطوراته ومتغيراته ، دون االرتباط اإلسهام في تكوين االتساق المعرفي والقيمي والسلوكي عند المتلقي من خالل تشخيص الواقع ومواكبة 
فاعلية   باألنظمة أو االنهماك في ترويج شعاراتها ورموزها وتقديم خطاًبا تعبوًيا مثقاًل بالمضامين األيديولوجية أي أن اإلعالم لم يعد عملية

فهو عملية اتصالية   (65)ات معينة وخدمتهاعفوية وارتجالية، بل أصبح علًما له قواعده وقوانينه ونظرياته وسياساته ويسعى لتحقيق استراتيجي
تنقل فيها رسائل إلى جمهور كبير غير متجانس وغير معروف للقائم باالتصال، وتستعين بوسائل االتصال لنقل تلك الرسالة كالمذياع 

دف إلى التأثير وليس مجرد إرسال  والتلفاز والسينما والصحف والكتب، وتتمثل وظيفتها األساسية باألخبار والترفيه والتعليم واإلقناع ، وته
ويمكن القول أن الخطاب اإلعالمي ليس وحدة  (66)الرسائل ، فال قيمة لالتصال دون تحقيق أهداف، وال نجاح لالتصال دون إحداث تأثير

ثل اللغة داخله عنصرًا  مجردة، مفصولة ذات شكل أدبي قوامه اللغة كأداة تبليغ، وإنما الخطاب هو مجموعة من المكونات المركبة ، التي تم
 ويسعى إلى تحقيق مجموعة من الوظائف , سنركز على ما يتصل منها في البحث فقط ونذكر منها : .(67) من عناصر الصياغة العامة

: وهدفها إخبار أو إبالغ المتلقي بمضمون الخطاب ومحاولة التأثير عليه وتتمثل في جمع وتخزين ومعالجة ونشر الوظيفة اإلخبارية  .1
صل  ألنباء والرسائل، والبيانات والصور والحقائق واآلراء والتعليقات من اجل متابعة ما يجري في محيط حياة الناس، إذ تهدف األخبار إلى و ا

 اإلنسان بالعالم الخارجي غير الشخصي وتزويده بما يستجد من أخبار.
يجعله قادرًا على إحداث التأثير واإلقناع في المتلقي  : وتمثل جوهر مضمون الخطاب، إذ يصاغ المضمون بشكل الوظيفة اإلنشائية .2

 وهذه الوظيفة تجعل مضمون الخطاب هدفًا بحد ذاته. 
: يسعى االتصال واإلعالم إلى نشر األعمال الثقافية والفنية بهدف المحافظة على التراث، والتطوير الثقافي عن طريق  الوظيفة الثقافية .3

 . (68)وإشباع حاجاته الجمالية ، وإطالق قدراته على اإلبداعتوسيع آفاق الفرد وإيقاظ خياله ،  
وتنحصر هذه الوظيفة بأن االتصال هو السبيل الوحيد إلى ترابط المجتمع فهو الذي يربط أفراد األسرة  وظيفة التنشئة االجتماعية : .4

 .(69) (بعضهم ببعض وأفراد المجتمع كذلك ، عن طريق نقل تراث الشعب )القيم والتقاليد واللغة
وظيفة تكوين اآلراء واالتجاهات  : من الوظائف العامة والرئيسة التي تؤديها وسائل االتصال الجماهيري ،وظيفة تكوين اآلراء واالتجاهات .5

عند األفراد والجماعات والشعوب إذ أن لها دورها المهم في تكوين الرأي العام, وتمتاز هذه الوظيفة بخصوصية حيث تعنى بتشكيل اآلراء 
 .(70)الدعاية والعالقات العامة والرأي العام في إطار هذه الوظيفة   –واالتجاهات عند الجمهور إذ تدخل 

: إذ يعد اإلعالن من الوظائف األساسية للخطاب االتصالي في المجتمعات الحديثة ووسيلة حديثة للترويج  ة اإلعالن والترويجوظيف .6
 .(71)والدعاية التجارية للسلع والخدمات، وهو بذلك يسهم في تنشيط الحركة االقتصادية المحلية والدولية  

في توفير وتبادل الحقائق الالزمة لتوضيح مختلف وجهات النظر حول القضايا  : يساهم االتصال واإلعالم وظيفة الحوار والنقاش .7
ًا العامة، وتوفير األدلة المالئمة والمطلوبة لدعم االهتمام والمشاركة على نحو أفضل بالنسبة لكل األمور التي تهم الجميع محليًا وقومي

مي حسب الوظيفة المؤشرة في آنًفا هما؛ مستوى الخطاب اإلعالمي الدعائي  مستويين من الخطاب اإلعال والبد من التمييز بين.(72)وعالميًا 
ها, االتصالي الفج والذي ال يتمتع في الغالب بأي مصداقية أو تأثير، همه التغني والترويج النجازات الدولة، وهدفه اإلقناع بوجاهة سياسات

دة تبليغ رسالة وطنية تهم قضية من القضايا القومية مثل قضية والمستوى الثاني هو الخطاب اإلعالمي فوق الوطني والذي يهدف عا
.وبالتالي فان معنى الخطاب اإلعالمي يقترب من الخصائص التي يحملها (73)فلسطين أو العراق, وقضايا التحرر من االستبداد بشكل عام

ب  كل من الخطاب واإلعالم حيث يقوم كل منها على اإلقناع والتأثير ، ومن خاللهما يمكن تحديد واقع العالقة الوظيفية بين اإلعالم والخطا
التصال, ويتوقف نجاح وتأثير الخطاب اإلعالمي في فهم الفاعل  ، فاألول يعكس واقعه ، والثاني يعكس مضمون اإلعالم ورسالة القائم با

اإلعالمي الكامل لشتى الظروف المحيطة بمتلقي خطابه ، أي أن نجاح الفاعل في الخطاب اإلعالمي متوقف على تحقيق الظروف الالزمة  
الخطاب، وتهيئة وسائل االتصال المناسبة وبحسب لمحنة تفويض إنتاج الخطاب أو إعادة إنتاجه بمعنى إيكاله سلطة التفويض إلعادة إنتاج 

في  نوعية الجمهور المتلقي مع مراعاة وضعه النفسي واالجتماعي والعقائدي، وإمكاناته الفكرية ومستواه الثقافي، واالعتماد على معنى واحد 
 .(74)الخطاب بعدة لغات خطابية أو أسلوبية أو نصية واستنادًا إلى خصائص نص الخطاب اإلعالمي 

تؤكد الممارسات اإلعالمية اليوم تعاظم دور اإلعالم فلم يعد مقتصرا على متابعة األحداث ومراقبة السياسات وظائف الخطاب اإلعالمي :
بوصفه سلطة رابعة بل تجاوز كل السلطات وأصبح تأثيره ملموسًا وماثاًل ليس على  بناء القناعات وتوجيه سلوك األفراد فحسب بل التأثير 

بها التي باتت تخشاه وتحسب له حسابًا, والصحف ليس استثناًء فقد تركت بصماتها القوية، الواضحة   على الحكومات والمؤسسات المرتبطة
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والمؤثرة، على مجمل النشاط السياسي بشتى مراحله، وأصبحت من األدوات الفاعلة والهامة في المجال السياسي فهي ال تقوم فقط بنقل  
الجمهور، ولكنها تحول هذه المعلومات أو تضمنها في مقاالت كتابها لتحقيق أهداف  المعلومات عن األنشطة والفعاليات السياسية إلى 

يحدد الصحفي الوقت المناسب إلثارة قضايا محددة بضوء ما يمتلكه من رؤية صحيحة وضرورية للواقع بحكم عمله   ثموغايات بعيدة المدى, 
ول السياسي في المجتمعات المختلفة فهي تعكس طبيعة العالقة بين  الصحفي, وتؤدي الصحف دوًرا رئيًسا وفاعاًل في تشكيل سياق التح

الدولة والمجتمع، وبين الصفوة والجماهير، ويتوقف إسهام ودور وسائل اإلعالم في عملية اإلصالح والتحول الديمقراطي على شكل ووظيفة 
الوسائل فضاًل عن العوامل الثقافية واالجتماعية  الوسائل المذكورة في المجتمع وحجم الحريات وتعدد اآلراء واالتجاهات داخل هذه 

،  واالقتصادية والسياسية السابقة في المجتمع, فقد كشفت الممارسة الصحفية التي رافقت التحوالت الديمقراطية أن هناك أيديولوجية للدولة
واالجتماعي للدولة، كما أن هذه الممارسة قد   وأخرى لوسائل اإلعالم, وأن األيديولوجية األقوى هي التي تحدد الخط السياسي واالقتصادي

حددت موقف الدولة من اإلعالم،وأدواره ووظائفه, فتحولت من التكامل مع مؤسسات الدولة إلى إدارة الصراع بين الرأي العام والحكومة 
ن قيمه ومصالحه، لذا كثيرًا ما مستهدفة تحقيق التحول الديمقراطي الذي تنشده وتجد فيه دورها الحقيقي القريب من طموحات الشعب وم

تداخل عملها وتأثر بمناخات السياسة وبمؤسسات االقتصاد والثقافة في المجتمع، حتى بات من الصعب الفصل بين عمل وأداء الصحف  
الجرائد,  وأصبحت السياسة منشطًا حياتيًا وأساسيًا، حيث هيمنت السياسة على جميع صفحات  عن الواقع السياسي واالجتماعي الحالي, 

 وصارت تمنح اإلعالم أهمية اكبر من السابق، نتيجة االنفتاح اإلعالمي الحاصل في وسائل اإلعالم عالميًا.  
(  1ومن خالل تحليل مضمون الخطاب اإلعالمي لجريدة القدس العربي تبين أنه ينطوي على عدد من الوظائف )كما مبين في جدول رقم 

 : التي سنتناولها بالبيان والتوضيح  
 ( يبين توزيع مضامين الخطاب اإلعالمي للجريدة  حسب الوظيفة1جدول)

 شهر  وظائف الخطاب اإلعالمي ت 

 2ك

 شهر 

 شباط

 شهر 

 آذار

 النسبة المجموع 

 المئوية

 %21,27 10 3 2 5 وظيفة الحوار والنقاش .1

وظيفة تكوين اآلراء   .2

 واالتجاهات

5 2 2 9 19,15% 

 %17,02 8 3 3 2 وظيفة التنشئة االجتماعية   .3

 %12,77 6 3 1 2 وظيفة ثقافية .4

 %12,77 6 2 1 3 وظيفة اإلخبارية  .5

 %10,64 5 1 3 1 وظيفة اإلعالن والترويج   .6

 % 6,38 3 1 2 ـــــــــ الوظيفة اإلنشائية   .7

 % 100 47 15 14 18 مجموع المقاالت 

وقد جاءت المقاالت التي تتناول هذه الوظيفة في المرتبة األولى بين المضامين الصحفية لجريدة القدس :  والنقاشوظيفة الحوار  .1
( من حجم العينة وتجسدت في المقاالت التي تهدف إلى إثارة قضايا للحوار   %21,27( تكرارات وبنسبة )10العربي إذ حصلت على)

جاء فيه: )من المؤكد ان النظام السوري يواجه عزلتين، عربية ودولية، وحصارا   (75)تحريروالنقاش, ففي مقال افتتاحي كتبه رئيس ال
اقتصاديا خانقا، وانتفاضة شعبية, لم تنجح حلوله االمنية الدموية في قمعها طوال االشهر العشرة الماضية، ولكن من المؤكد ايضا ان  

فعه إلى الشعور ببعض االطمئنان وال نقول االسترخاء الن الضغوط الهادفة  اوضاع خصومه ليست وردية على االطالق، االمر الذي قد يد
إلى تغييره ستستمر، وربما تتضاعف في العام الجديد( وهي رؤية تقرأ الواقع وفي الوقت نفسه التحظى باالجماع ثم ينتقل إلى موقف 

صفها بأنها ) تعيش مرحلة من االرتباك بعد ان نجح النظام في الجامعة العربية التي تقود العمل العربي للتغيير الديمقراطي في سورية لي
فرض شروطه عليها، وتعديل بروتوكوالتها، واحتواء مهمة المراقبين التي راهنت على رفضه لها، ومن المفارقة ان اللعنات تنصب عليها من 

ذا الجانب في القضية يفتح للحوار أكثر من قضية منها المتظاهرين في الداخل والخارج، ويتعاطى النظام معها بنوع من الريبة والشك( ,وه
ثة قضية تعاون النظام السوري مع فريق المراقبين, والقبول )باقتحام قالع النظام السوري، وتحطيم اسوار ممانعته ( وعمليات التشكيك في بع
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اهالي دارفور... ومن الواضح ان النظام الرسمي  المراقبين، و)نبش ماضي رئيسها السوداني علي الدابي، وسجله الحافل في انتهاك حقوق 
العربي، والقديم منه على وجه الخصوص، ارتكب جريمة كبرى في حق الشعب السوري وانتفاضته، عندما صعد آمال السوريين في قرب 

بالحوار والنقاش فتناول  الخالص من نظامهم، ورفع من سقف توقعاتهم(, ومن ثم ال يستثني قضية ترتبط بالواقع السوري إال وعرج عليها
العامل التركي، والدولة المجاورة األكثر تأثيًرا في الملف السوري بحكم الموقع ومناطق النفوذ، وكذلك موقف المجلس الوطني الذي وقع 

شرسة التي قد  وثيقة تعارض تدخل حلف الناتو إلدراكه مدى خطورة ذلك على سورية وكذلك الدور اإليراني والتلويح بالحرب الطائفية ال
رية تزعزع استقرار البالد لعقود قادمة, وفي المقال خاتمة يشير فيها الكاتب إلى أن المنطقة ) مرشحة لحروب دموية، أهلية أو اقليمية، وسو 

نازل للشعب  قد تكون في قلبها، أو محور احد فصولها، فمثلما يتحدث النظام عن مؤامرات خارجية، عليه ان يتقدم بمبادرات لمواجهتها بالت
السوري، أو الشق الذي تمسك بالهدوء حتى اآلن، ومن المؤسف ان المبادرة الوحيدة التي يطرحها النظام حتى اآلن هي القتل والمزيد  

 منه(,وهنا تأخذ تعليقات الكاتب طابع األسئلة الحوارية للمناقشة. 
من الوظائف العامة والرئيسة التي يؤديها الخطاب اإلعالمي، وظيفة تكوين اآلراء واالتجاهات عند : وظيفة تكوين اآلراء واالتجاهات .2

األفراد والجماعات والشعوب إذ أن لها دورها المهم في تكوين الرأي العام, وتمتاز هذه الوظيفة بخصوصية إذ تعنى بتشكيل اآلراء 
( من مجموع المقاالت %19,15( تكرارات وبنسبة )9المرتبة الثانية إذ حصلت على ) واالتجاهات عند الجمهور, وقد جاءت هذه الوظيفة في

حبي لسورية الحبيبة ال انكره، وخوفي عليها ال التي تناولت التحوالت الديمقراطية في سوريا ففي مقال نشرته الجريدة جاء فيه: )إن تدخل 
في هذا الزمن تمتد إلى اجسادهم سكاكين الثائرين تقطع لحومهم وهم احياء كما حدود له ولست راغبا وال محبا ان ارى قيادات سورية كبيرة 

رؤيته  تفعل شبيحة الحكم القائم اليوم ببعض افراد الشعب السوري العظيم كما نرى بام اعيننا على شاشات التلفزة العربية والدولية... ما اريد
راهنة انها مستهدفة من قبل الشعب الن هذه القيادة لم تقدم للشعب ما يستحقه في  اليوم في سورية الحبيبة هو ان تدرك القيادة السورية ال

الحياه الحرة الكريمة خالل اربعين عاما مضت. لقد ان االوان لهذه القيادة ان تنقذ سورية الحبيبة وشعبها من عبث القوى التي ال تريد 
علي محمد فخرو جاء فيه: )للفيلسوف الفرنسي جان بول   احث البحريني الدكتوروفي مقال للب(76)لسورية العزة والكرامة والحرية واالزدهار.

سارتر قول بأن »الكلمات هي مسدسات مشحونة« بانتظار انطالقها، ولالقتصادي البريطاني الشهير جون كينز وصف ساخر للكلمات  
ي عالمي اإلعالم والسياسة، لديها قدرة هائلة على  »بأنها الهجوم الكاسح لألفكار على من ال يفكرون«. ذلك بأن الكلمات، خصوصًا ف

الخطرة التجييش والخداع والتزوير وعلى بناء األقنعة التي تخفي أقبح وأفسق األفكار والنوايا واألهداف الشريرة....ومن هذه الكلمات الشريرة 
عيشها. فهذا التعبير يراد له أن يكون القناع المذهبي كلمات تعبير »الصراع السني الشيعي« في الحياة السياسية العربية في أيامنا التي ن

مي الطائفي المخادع الذي يخفي وراءه واقعا سياسيًا بحتًا ال يمت بأية صلة بهذين المذهبين كمدرستين فقهيتين لفهم وممارسة الدين اإلسال
من يلعبون هذه اللعبة الشيطانية فانقسام المسلمين بعد  ويخفي أهدافا سياسية مبطنة.... دعنا أوال نستذكر حقيقة تاريخية يخفيها أو يشوهها

موت الرسول صلى هللا عليه وسلم من لحظته األولى كان سياسيًا، ذلك أن الخالف بين االمام علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق كان 
اإلطالق, ولكن هل ان ما يعرف بالصراع  حول من يحكم الدولة اإلسالمية الوليدة بعد موت الرسول، أي كان سياسًيا وليس دينًيا على

اق  اإلقليمي بين الجمهورية اإلسالمية االيرانية وبين بعض الدول العربية هو صراع بين المذهبين الشيعي والسني، كما تردده يوميا بعض أبو 
شأن موضوعات من مثل الموقف من  اإلعالم الغربي والعربي وااليراني، أم أنه خالف سياسي بحت حول نظريتين استراتيجيتين مختلفتين ب

المقاومة العربية ضد الكيان الصهيوني أو التواجد السياسي والعسكري األمريكي لمنطقة الخليج أوملكية الجزر الثالث أو رسم الحدود  
تصادية والتسليحية الجغرافية أو النفوذ السياسي في العراق أو دعم هذا النظام السياسي أو ذلك, أو مما ال حصر له من الخالفات االق

   . (77) والعالقات الدولية ؟
يسهم الخطاب اإلعالمي في تحقيق التنشئة االجتماعية, ذلك أن االتصال أيسر السبل إلى تعزيز الترابط وظيفة التنشئة االجتماعية  .3

وقد حظيت هذه الوظيفة باهتمام الخطاب اإلعالمي  االجتماعي بين افراد المجتمع، عن طريق نقل التراث الشعبي من قيم وتقاليد ولغة 
( من مقاالت جريدة القدس العربي التي %17,02( تكرارات وبنسبة )8لجريدة القدس العربي وجاءت في المرتبة الثالثة إذ حصلت على )

عودة إلى الوراء مستحيلة، االمر الذي اهتمت بموضوع التحول الديمقراطي, ففي مقال نشرته الجريدة جاء فيه: )التغيير في سورية حتمي، وال
 يتطلب البحث بجدية في الحلول السياسية، إلنقاذ البالد من هاوية الحرب االهلية الطائفية، أو االنجرار إلى مستنقع التقسيم والتفتيت.

ء الوجه للجميع، النظام،  ومداوالت مجلس االمن الحالية، وان طالت، وتباينت فيها المواقف، قد تعطي الفرصة، أو صيغة النقاذ ما
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المعارضة، النظام الرسمي العربي وجامعته، والقوى العالمية المتصارعة فيما بينها، وتتخذ من المسألة السورية احدى الذرائع لتصفية  
، عليه ان  وفي مقال آخر شددت الجريدة على أن )الرئيس بشار االسد، اذا كان يحب سورية فعال, (78) حساباتها مع بعضها البعض... (

ب يقدم تنازالت حقيقية لشعبه، أو القسم الثائر منه، وان يثبت جديته في هذا المضمار، وعليه ان يتذكر، ان زمن االضطهاد والفساد، وارها
ة السفلية  المواطن السوري من قبل اجهزة المخابرات قد ولى إلى غير رجعة، فال مراجعة بعد اليوم لهذا الفرع أو ذاك، وال تعذيب في االقبي

اللزجة بدماء الضحايا من الشرفاء كما ان المعارضة السورية بكل اطيافها مطالبة بالتواضع قليال، والكف عن التهديد باالستعانة 
باالجنبي...والشعب السوري الذي قدم ستة آالف شهيد يستحق نظاما ديمقراطيا عادال، والنظام السوري الذي اوصل بالده إلى هذه الكارثة  

لب باالستماع إلى صرخات هذا الشعب وأنين ضحاياه، النه لن ينتصر على هذا الشعب الذي لم يتردد لحظة في تقديم الدم الستعادة مطا
 .(79)( كرامته وحريته

جاءت الوظيفة الثقافية في عدد من المقاالت في إطار الخطاب اإلعالمي حيث حلت في  المرتبة الرابعة بين :الوظيفة الثقافية  .4
( من مجموع المقاالت التي تناولت التغيير في % 12,77( تكرارات وبنسبة ) 6ضامين الصحفية لجريدة القدس العربي إذ حصلت على)الم

سوريا, وتجسدت هذه الوظيفة في عدد من المقاالت, ففي مقال لكاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث وهو د. بشير موسى نافع, تناول 
بين والقصور الذي رافق تشيكل هذه الفرق المراقبين وعدم نشر الجامعة العربية لقائمة تفصيلية للمراقبين المرسلين فيه مناقشة مهمة المراق

إلى سورية أو سجلهم الوظيفي وجاء فيه: )الشخصية الوحيدة التي قامت وسائل اإلعالم، وليس مؤسسة الجامعة، بالبحث في سجلها العملي 
ن، الجنرال واإلداري والدبلوماسي السوداني السابق، الذي اتضح أن شبهات تحيط بفترة عمله في منطقة هي شخصية رئيس بعثة المراقبي

ل  دارفور... كما أن أغلب المراقبين ينحدر أيضًا من سلك البيروقراطية العربية، المدنية والعسكرية. إذ بغض النظر عن القيمة الشخصية لك 
القيمية للبيروقراطية العربية، التي نشأت في ظل، ومارست العمل مع، وارتبطت بأنظمة الحكم   من المراقبين، ليس ثمة شك أن المعايير

العربية خالل نصف القرن الماضي، كل األنظمة العربية تقريبًا، هي معايير منخفضة إلى حد كبير....القضاة الذين اعتادوا التعايش مع 
في أوساط رسمية موبوءة باالختالس والنهب، والعسكريون الذين شاركوا في أو صمتوا  جرائم التعذيب واالغتيال، والموظفون الذين عملوا 

على جرائم كبار الضباط ورجاالت الحكم، حتى إن لم تتوفر أدلة كافية لتوجيه تهمة ما لهم ... كما أن التدخل العربي العسكري المباشر 
ما تكون لمثل هذا التدخل. بعد مرور ما يقارب الشهور العشرة على  في دولة عربية أخرى ليس بدعة، وربما تكون سورية اليوم أحوج

انطالقتها، على العرب أن يؤمنوا أن سورية تشهد ثورة شعبية عارمة، وأن السوريين ليسوا في وارد العودة عن ثورتهم بدون تغيير حقيقي 
عربي فعال، أو حرب أهلية، تمتد ذيولها لتطال المجال   وعميق في نظام حكمهم، تغيير يعيد لسورية والسوريين الكرامة والحرية. تدخل

العربي المشرقي كله، أو تدخل أجنبي، يخرج سورية لفترة مديدة من خارطة القوة في المشرق. بغير ذلك، لن يفهم موقف الجامعة العربية 
والقبول   و انما يثقف بحتمية التغيير وعدم التراجع.وه(80) ودولها إال كفرصة ألن يوقع النظام السوري الهزيمة بشعبه، مهما كان عدد الضحايا

 باالستبداد . 
وقد جاءت المقاالت التي تتناول الوظيفة اإلخبارية في الخطاب اإلعالمي في المرتبة الرابعة بين المضامين  :الوظيفة اإلخبارية .5

( من مجموع المقاالت التي تناولت التغيير في سوريا, %12,77( تكرارات وبنسبة ) 6الصحفية لجريدة القدس العربي إذ حصلت على) 
القة بتطورات الشأن السوري وتهدف إلى تسليط الضوء عليه ففي مقال رأي كتبة محمد  وتجسدت في المقاالت التي تتناول خبرًا له ع

دة كريشان تعليقًا على تقرير نشرته جريدة 'الحياة' اللندنية جاء فيه ) "العربي ال يعرف من يطلق النار في سورية " هكذا اختارت أمس جري
ن القاهرة ألول مؤتمر صحافي يعقده األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي  'الحياة' اللندنية عنوانا في صفحتها األولى لتقريرها م

وان أنه  لتقييم أولي لعمل المراقبين العرب في سورية, عنوان موفـّـق تماما ألن هذا فعال أهم ما قاله الرجل على اإلطالق. وزاد في توفيق العن
قال ما قال بكامل الجدية (, ويعلق بالقول )إذا كنا بعد عشرة أشهر مما يحدث في سورية لم توضع في نهايته أية عالمة تعجب ألن العربي 

ي  ما زلنا ال نعلم من يطلق النار هناك فعلى الدنيا السالم!! ما قاله العربي ال يستقيم حتى مع ما قاله هو نفسه في ذات المؤتمر الصحاف
ى لكالم العربي هذا وهو الداعي في نفس المؤتمر السلطات السورية إلى وقف  ناهيك أن يستقيم مع حقائق األمور على األرض أي معن

 القتل 'فورا' فأنى لهذه السلطات أن تفعل ذلك والسيد األمين العام غير متيقن من أن هي من يطلق النار فعال على المتظاهرين!! واسترسل
الذي وصفه "بالمماطل", وباسلوب تهكمي ينتقد الكريشان مهمة العربي الكاتب في سرد وقائع عمل فريق المراقبين وسلوك الحكومة السورية 

من  ويعدها فاشلة ثم يتساءل ) لماذا يقتل هؤالء أولئك؟ أهو لتشويه النظام السوري وهو على السمعة التي هو عليها اآلن ال يحتاج إلى مزيد
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في تاريخ سورية الحديث هذا المبلغ من السخط ...وإذا كان لعناصر التشويه؟! أم لمزيد إثارة غضب الناس ضد الحكم وهم الذين لم يبلغوا 
مسلحة موالية للثوار أن تتهم بالقتل فالمنطقي هنا أن تتهم بقتل العسكريين ورجال األمن و'الشبيحة' وليس المدنيين الذين ذهبت بعثة 

الصيني المزدوج الذي استخدم في مجلس االمن الدولي مساء -الفيتو الروسي وفي مقاالت اخرى تناولت الجريدة  . (81) (الجامعة لحمايتهم!
يوم السبت لعرقلة مشروع قرار غربي, عربي يطالب بتنحي الرئيس بشار االسد وحقن الدماء في سورية، وهو نقطة تحول مفصلية في  

. وهي توظف الخبر  (82)'الفيتو' ...(العالقات الدولية، وبداية صفحة جديدة من حرب باردة من نوع مختلف...وكذلك استخدام حق النقض 
 في بناء المقاالت.

فــي الخطــاب اإلعالمــي فــي المرتبــة الخامســة بــين  وظيفــة اإلعــالن والتــرويججــاءت المقــاالت التــي تناولــت : وظيفةةة اإلعةةالن والتةةرويج .6
( مـن مجمـوع المقـاالت التـي تناولـت التغييـر فـي %10,64( تكـرارات وبنسـبة ) 5المضامين الصحفية لجريدة القدس العربي إذ حصـلت علـى)

قــال لجريــدة القــدس العربــي: تــروج أو تلفــت النظــر إلــى وثــائق ودراســات وتقــارير محــددة, فقــد جــاء فــي مســوريا, وتجســدت فــي المقــاالت التــي 
ة )قضيت خالل دراستي العليا شـهورًا طويلـة فـي مركـز الوثـائق البريطانيـة الرسـمية. وفـي أحـد األيـام، وأنـا أحـاول اسـتطالع اإلجـراءات األمنيـ 

بالصدفة البحتة على  ، عثرت1939 -1936والعسكرية التي اعتمدتها سلطات االنتداب البريطاني للتعامل مع الثورة الفلسطينية الكبرى في 
طق رسالة متأخرة عن فترة الثورة، وجهت لعدد من الممثليات البريطانية في الشرق األوسط، يقيم فيها مسؤول بارز في وزارة المستعمرات المن

رق عمومــًا، كتــب الــذي اســتندت إليــه القــوى األمنيــة البريطانيــة فــي فلســطين... مــا البــد مــن تــذكره فــي التعامــل مــع الفلســطينيين، وشــعوب الشــ 
المســؤول البريطــاني، أن هــذه مجتمعــات تعــيش حياتهــا وتســلك فــي عالقتهــا بالســلطات ســلوك الجماعــة المتضــامنة، ولــيس ســلوكًا فرديــًا حــرًا، 

بحـث سواء كان سكان قرية ما أو حي ما من األقارب أو ال. 'ولهذا السبب، فالبد أن يوقع العقاب عليهم أيضـًا جماعـة، بـدون تكلـف عنـاء ال
م عن االفراد المسؤولين عن ارتكاب جريمة ما. القرية التي يصدر منها عمل إرهابي ضد قواتنا، كـان البـد أن تعاقـب جميعهـا'. وينتهـي التقيـي

باســتنتاج واحــد وواضــح هــو أن هــذه المجتمعــات ال تفهــم المســؤولية الفرديــة، والعقــاب الجمــاعي فقــط هــو الــذي نجــح فــي النهايــة فــي كســر 
ت اإلرهابية... األنثربولوجيا الكولونيالية التي أسست لإلجـراءات البريطانيـة لقمـع الثـورة، والتـي أدت فـي النهايـة إلـى بنـاء معسـكرات المجموعا

م اعتقال جماعية، قبل بناء المعسكرات النازيـة المشـابهة بعـدة سـنوات، هـي ذاتهـا التـي أسسـت لحملـة القمـع المديـدة التـي تعهـدتها قـوات النظـا
 .(83)ي في مواجهة الثورة. منذ الشهور األولى للحركة الشعبية، ومن ثم والدة الجيش السوري الحرالسور 

يصاغ مضمون الخطاب اإلعالمي بشكل يجعله قادًرا على إحداث التأثير واإلقناع في المتلقي وان هذه الوظيفة :الوظيفة اإلنشائية  .7
فقد جاءت المقاالت التي   دة على صياغات إنشائية ترى فيها تحقيق أهدافها,تجعل مضمون الخطاب هدًفا بحد ذاته, لذا تحرص الجري

(  3في الخطاب اإلعالمي في المرتبة السادسة بين المضامين الصحفية لجريدة القدس العربي إذ حصلت على) الوظيفة اإلنشائية تناولت 
طي في سوريا, وتجسدت في المقاالت التي تسوق التغيير تحت ( من مجموع المقاالت التي تناولت التحول الديمقرا%6,38تكرارات وبنسبة )

، واالدارة االمريكية تخطو بحذر شديد بين 2011منذ ان تبرعم الربيع العربي، بداية عام شعار الربيع العربي كما جاء في المقال اآلتي: )
ك مشدود، تواصل السير الحثيث بال توقف، بانتظار البلدان العربية، وعلى غير عادتها. انها بسياستها الحالية، تشبه السائر على سل

ا الوصول إلى نقطة السالمة، اي سالمتها من النواحي االقتصادية والسياسية والثقافية، داخليا وخارجيا، وتشكل البلدان العربية جزءا مهم
االستراتيجي في خارطة الهيمنة. وتستحق  جدا من تشكيلته.... واسباب ذلك بديهيات ال حاجة لتكرارها، واهمها مصادر الطاقة والموقع

ظمى مراكز النفود المتنازع عليها النظر مع تصاعد النفوذ الصيني في العديد من بلدان العالم، وان كان ال يحتل الصدارة المتوقعة من قوة ع
ة الوضع، الذي كانت االدارة االمريكية في البلدان العربية.... ان احد تأثيرات الربيع العربي، الملموسة بوضوح خالفا لغيرها، هي خلخل

تعتبره امرا غير قابل للتغيير، حيث مزقت الجماهير عقود بعض االصنام من الحكام العرب الذين اثبتوا لفترات طويلة "باستثناء بعض 
انت ضد مصلحة مواطنيهم الشطحات الخطابية المؤقتة عن القومية والوطنية"، صالحيتهم للعمل بالتوافق مع السياسة االمريكية، وان ك

 (84) وبلدانهم
 التعليق الختامي و النتائج :

بأحرف العربية ُرسمت حروف القرآن فزادها تألقًا وخلدها على مر األزمان , وبفضلها تناقلت الحضارات وبها ارتقى اإلنسان , هي مرآة 
االستسالم, منها نستمد عزمنا ونستلهم النهوض والتقدم, وعليها صادقة لواقعنا بما فيه من قوة أو ضعف وهي قلعتنا الحصينة التي تأبى 

وتوعية األجيال الحالية والقادمة بأهميتها  وبميزات تراثها اللغوي والحضاري,  ننتفض وتنتخي غيرتنا لحمايتها من النقائص والعثرات,
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لفّعال على األجيال العربية عن طريق تبادل الخبرات وتكريس وتوظيف اللغة العربية في إبراز الحضارة العربية وشرح دورها وأثرها الكبير وا
ويعد االتصال الجماهيري احد أهم أدوات التأثير على الجماهير عن طريق تصدير أنماط دور العبقرية العربية في تطوير الحضارة الغربية.

فاهيم سياسية وثقافية وقد تزامنت أحداث الربيع العربي وتقاليد يندرج قسم منها في إطار العمل الفني والقسم اآلخر فيما يحمله من لغة وم
مع انطالقة العديد من الفضائيات، وبشكل خاص القنوات المتخصصة باألخبار والثقافة والترفيه بقصد استقطاب اكبر قدر من المشاهدين 

رتها وروجت لها صحف محلية أو عربية والحصول على موقع متقدم بين بقية الفضائيات في العالم, وقد اعتمدت على مضامين صحفية نش
رصينة, تميزت بقدرتها الفاعلة على تغطية األحداث السياسية وتشكيل االتجاهات والتأثير في الرأي العام المحلي والدولي , ذلك أن  

أو الوصول إلى تحقيق الخطاب بالنسبة للمرسل هو مجموعة أفكار يراد من وراء إرسالها تحقيق مجموعة من التأثيرات أو االستماالت ، 
لذا نرى أن مستوى اللغة في الجريدة كان إلى حد ما يشهد تقدما على سواها من   هدف الخطاب المتمثل باالستجابة والخروج إلى الشارع, 

لغوي في الصحف, وربما مرد ذلك إلى أن المقاالت االفتتاحية ومقاالت الرأي تلقى عناية كبيرة من القائمين على التحرير والتصحيح ال
الجريدة, وفي الوقت نفسه كان هناك عدد قليل جدًا من المضامين الصحفية تنطوي على تراجع بالذائقة اللغوية تستدعي التنبه لها والحرص  
على سالمة الخطاب اإلعالمي وتفصيح لغته, واعتمادًا على اإلطار النظري ونتائج التحليل اللغوي للخطاب اإلعالمي يرى الباحث التقدم 

 بالتوصيات اآلتية :
دعوة وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمكتوبة إلى االرتقاء بمستوى فصاحة اللغة العربية والحفاظ على أصالتها وقوتها, وسالمة  .1

 .دراسة تصحيح هدف ال وتعليمها وتثقيف العاملين بأصولها مع التأكيد على دراسة اللغة العربيةالمعنى وجزالة التعبير, والحرص على   
دعم المؤسسات اإلعالمية لقسم التصحيح والتحرير والسالمة اللغوية بالكفاءات من حملة الشهادات العليا, والحرص على المراجعة   .2

 اللغوية للخطاب اإلعالمي قبل النشر, وتأكيد متابعتها المستمرة ألنشطة مراكز التعريب وتفعيل توصياتها .
عالم والصحافة بوجه خاص لنشر اللغة العربية الفصحى والترويج لها ونقل دائرة االهتمام بها توظيف التقدم التكنولوجي لوسائل اإل .3

 من المقاالت الرئيسة إلى المضامين الصحفية كافة .  
 مواكبة وسائل اإلعالم وإسهامها في مؤتمرات حماية اللغة العربية وتفعيلها لتوصيات المؤتمرات ووضعها موضع التنفيذ .  .4
العمل على  ل اإلعالم إلى تخصيص برامج وأعمدة ثابتة تهتم باللغة العربية وتتواصل مع الجمهور في تصويب األخطاء, و دعوة وسائ .5

إصدار كتب وأفالم ونشرات ووثائق عربية موحدة كالموسوعات العربية الكبيرة حول الفنون والعلوم واآلداب العربية األصيلة المرتبطة 
 ربية.  باإلنسان العربي وباألرض الع

تشجيع ودعم مراكز التوثيق العربية والمتاحف ودور اآلثار المعنية بذلك , دعم ورعاية دور النشر العامة والخاصة في الوطن العربي  .6
من وفي العالم التي تتبنى فكرة إبراز أهمية أصالة اللغة العربية والهوية الوطنية والقومية للشعوب ونشرها والتعريف بها وتعميمها كجزء 

شرف الحضارة العربية والعالمية وميزاتها في العلوم األخرى كالفلسفة والعمارة والنحت والتصوير واآلداب والعلوم والفنون عبر التاريخ الم
 . لألمة العربية
 املصادر 
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