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* * * 

 
ُهم  و   ض  ا ُثمَّ ع ر   علَّم  آدم  األسماء  ُكلَّه 

م اءِ  ال  أنِبُئوِني ِبأس  ِة ف ق  ل ى الم الِئك   ع 
اِدقين   ُتم  ص   ق ُالوا. ه ؤالِء ِإن  ُكن 
ان ك  ال ِعل م  ل    م اإال  ن اُسب ح 

ت ن ا إنَّك  أن ت   لَّم   ع 
ِكيم  . الع ِليُم الح 
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 : ـداءــــــــهاإل

* * * 
لم تزل ذكرى تلك اللحظاِت التي عانق فيها صوُتَك البريُء 

ورغم أن عمرك المديد إن شاء هللا . مسمعي تمأل كل جوانحي يا محمد
ُغ مليوَن عاٍم بل أنك في خاطري تبلإال  قد تجاوز الثانية عشرَة قليالا 

 . ولذا أهدي إليك بعَض مجهوِد أبيَك في دروِب المعرفِة الواسعة، تزيد
 

 عوض
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* * * 

 استهالل
وصتارت ، قد تغلغلتت فتي حيتاة البشتر ذاعةما من شٍك أنَّ اإل

ذلتتتتك ألنَّ الراديتتتتو قتتتتد تميَّتتتتَز . جتتتتزءاا ال يتجتتتتزأ منهتتتتا فتتتتي معظتتتتم األحتتتتوال
ممتا جعتل ، التتي جعلتت منتد أداةا ستهلةا وُمريحتة بالعديِد من الخصتائص

معظتتم النتتاس يعتمدونتتد كإحتتدى دعامتتاِت الطريتتق عنتتد أستتفارهم وتتتنقلهم 
 . داخل وخارج المدن

فهتتتاهم ستتتائقو الستتتيارات والقطتتتارات والستتتفن وحتتتت  الطتتتائرات 
ة أينمتتتتا ذاعيتتتتوالتتتتدراجات الناريتتتتة الحديثتتتتة يستتتتتطيعون متابعتتتتة البتتتترامج اإل

وهتاهم الرعتاة فتي كتل مكتان متن العتالم يتجولتون . يلكانت وجهات الرح
في الغابات والوديان والحقول وهتم يحملتون جهتتاز الراديتو أثنتاء مالحقتة 

فيريطهم باألهِل والعشيرة بل ، األغنام واألبقار واإلبل في الخالء الواسع
تتِل فتتي . مشتتقةأو  وبالعتتالِم ُكِلتتِد متتن حتتولهم دون عنتتاءٍ  وهتتاهي قبائتتُل الُرحَّ

يتتا ووهتتاد  ستتيا وأدغتتاِل أمريكتتا تجتتد فتتي الراديتتو صتتديقاا وفيتتاا إفريقال أدغتت
 . ُيسليها في ترحالها المتواصل عبر السنين

ذا تجولنا في األسواق في كل بالد الدنيا نجد جهتاز الراديتو  وا 
وحتت  فتي البيتوت . مفتوحاا في كثيٍر من المحالت طوال ساعات العمتل

َعْت بشتكٍل تلقتائٍي فتي ُغترن النتوم وُغترِن الراديو قد ُوِضت أجهزةنجُد أنَّ 
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كتتتتل إلتتتت   ال يحتتتتتاجة ذاعيتتتتالتقتتتتاط البتتتترامج اإلثتتتتم إن . المعيشتتتتِة وغيِرهتتتتا
نمتتتا يكتفتتتي فقتتتط بحاستتتة الستتتمع التتتتي يستتتتخدم فيهتتتا  الحتتتواس البشتتترية وا 

العنتاِء إلت   وال يحتاُج األمترُ . المتلقي ُأُذند لمتابعة الحديث الُمذاع وكف 
المتعتاملون متع أو  ُمشاِهدو التلفزيون أو  ُلُد ُهواُة السينماوالُجهِد الذي يبذُ 

 . اإلنترنت وغيِرها من أدوات االتصال اإللكترونيِة الحديثة
 ت عنصراا أصبحفي زماِننا الحاضر قد  ذاعاتوال شك أنَّ اإل

 أصتتتتتبحو ، وأساستتتتتياا فتتتتتي حيتتتتتاة النتتتتتاِس بعتتتتتَد أْن كستتتتترت الحتتتتتواجزمهمتتتتتاا 
ل مكتتان بفضتتل التطتتور التقنتتي التتذي طتترأ ستتهَل االلتقتتاط فتتي كتت رستتالاإل

 . واالستقبال معاا طواَل القرن الماضي رسالاإل أجهزةعل  
أمتتراا ميستتوراا  أصتتبحثتتمَّ إنَّ الحصتتول علتت  جهتتاز الراديتتو قتتد 

 ذاعتتتاتممتتتا جعتتتل متتتن اإل، وُمتاحتتتاا للجميتتتع حتتتت  ذوي التتتدخل المحتتتدود
 . مدارس لتعليم الناس مختلف ضروب المعرفة

ة بشتتكٍل ُمتتذهل متتع نهايتتات ذاعيتتعتتدد المحطتتاِت اإلوقتتد ازداد 
ِت الختتتتتدماُت أصتتتتتبحالقتتتتترن العشتتتتترين ويدايتتتتتِة القتتتتترِن الحتتتتتالي بعتتتتتد أن 

وقتد . ُة ذاَت طابٍع تجارٍي يهتم بأمر اإلعالن والدعاية والتسويقذاعياإل
المختصتتتة فتتتتي الجانتتتب التجتتتتاري بصتتتورٍة أذهلتتتتْت  ذاعتتتتاتقفتتتز عتتتدد اإل

. 1ة إذاعيتتتواحتتتدة كإيطاليتتا ألفتتتي محطتتة  حيتتتُث بلتتَغ فتتتي دولتتةٍ ، المتلقتتين

                                                                          
لإلعالم(، مقاٌل صحفي بالملف  ول مصطف  المصمودي، )اإلذاعة تبق  الوسيلة األ 1

 م. 2000السياسي لصحيفة الخليج، اإلمارات العريية المتحدة، مايو 
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األساستي هتو الكلمتُة المنطوقتة التتي ُتعَتَبتُر  ذاعتةوبالطبع فإنَّ سالَح اإل
فتي معظتم األحيتان  ذاعتاتواإل. ومستتمعيها ذاعتةالِجْسَر الوحيتد بتين اإل

وتلجتتُأ فتتي . يتكلمهتتا غالبيتتُة النتتاس تستتتخدم لغتتَة التخاطتتب اليتتومي التتتي
لغتتتة قطتتتاٍع متتتن أو  ،غتتتاٍت خاصتتتة كلغتتتة المهنتتتةلإلتتت   بعتتتِض األحيتتتان
 ذاعتتاتومتتن ختتالل هتتذا االستتتخدام خلقتتت اإل. آلختترأو  الستتكان لستتببٍ 

 . ذاعةألنفسها لغةا خاصةا بها يمكُن أن ُنسميها لغة اإل
اللغتتتتِة التتتتتي نلتقطهتتتتا متتتتن ختتتتالل أمتتتتر  أصتتتتبحولهتتتتذا الستتتتبب 

تمحتتتتيص اا يستتتتتحق الوقتتتتون عنتتتتدل بالدراستتتتة المتأنيتتتتة والشتتتتيءالراديتتتتو 
قتتد أثَّتتَرْت تتتأثيراا كبيتتراا فتتي  ذاعتتاتالستتيما وأنَّ بعتتض اإل، العلمتتي التتدقيق
وقد أفردْت بعُضها حيزاا ُمعتبتراا متن مستاحات البترامج . لغات مستمعيها
ولتذلك فقتد انشتغَل الِفكتُر ُمنتُذ ستنواٍت طويلتة بتأمِر اللغتِة . لتعليم اللغتات

يجاباا ة والدوِر الذي يمكُن أن تلعبد في حذاعياإل  . ياة الناِس سلباا وا 
وازداد االنشتغاُل بهتتذا األمتتر كلمتا ظهتتَر هتتذا الكتُم الهائتتُل متتن 

ة كلمتا داَر ذاعيتاللغات التي تظهُر من خالل التجول بين المحطات اإل
وظتتلَّ اإلحستتاُس يتزايتتُد بتتأنَّ هتتذا األمتتر يستتتحق . مؤشتتُر الراديتتو حوَلهتتا

عتتتالم المعرفتتتة التتتذي لتتت  إ اا شتتتيءالدراستتتة بحكتتتم أنتتتد يمكتتتن أن ُيضتتتيف 
 . إحدى أهمِ  أدواِتد ذاعةصارت اإل

الخوض في هذا األمر بغترض وضتع دراستة عتن  بدأتولما 
وطبيعتها فوجئُت بقلة المراجع وقلد متا ، ومضمونها، لغة الراديو شكلها
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ولتم تقتع عينتي . تناولد الكتاُب والباحثون عتن هتذا األمتر الحيتوي المهتم
اللهتم متتا جتاء متتن إشتتاراٍت إال  ذا الموضتتوععلت  دراستتة متكاملتة عتتن هت

ووقفتتتتتات متنتتتتتاثرة هنتتتتتا وهنتتتتتاك فتتتتتي بعتتتتتض الكتتتتتتب المختصتتتتتة بمجتتتتتال 
والكتابتة  خبتارالسيما الكتب التي تحتدثت عتن فتن تحريتر األ. االتصال

 ذاعتتةولكتتن لتم يتنتاول أحتتٌد موضتوع لغتة اإل. لوستائل االتصتال المختلفتة
د حتمتتتاا دارستتتو علتتتم بالتفصتتتيل العلمتتتي التتتذي يستتتتحقد والتتتذي ستتتيحتاج

االتصتتتال والمهتمتتتتون باللغويتتتتات وكتتتتل متتتتن يريتتتتد أن ينختتتترط فتتتتي ستتتتلك 
 . ذاعيالعمل اإل

بهتتذل األهميةفقتتد  ليتتُت علتت  نفستتي  ولمتتا كتتان هتتذا الموضتتوع
أن أستتِبَر أغتتواَرل بالشتتكل التتذي يجعتتُل منتتد إستتهاماا مفيتتداا للمهتمتتين بهتتذا 

ن والمهتمتتتتتين المجتتتتتال وهتتتتتم ليستتتتتو بتتتتتالقليلين وستتتتتط ماليتتتتتين المستتتتتتمعي
ولعتل طبيعتة عملتي كمتذيع باإلذاعتة لستنواٍت طويلتة بضروب المعرفتة. 

قد أسهمت بدورها في إزكاء هذل العزيمة عل  الكتابتة، وستاعدت علت  
شتتتتتحذ الهمتتتتتة لكتتتتتي يختتتتترج هتتتتتذا الكتتتتتتاُب للقتتتتتراء بهتتتتتذا الشتتتتتكِل المبستتتتتط 

 والمختصر.
ألمتِر اا أمسكُت القلَم وأطلقُت لتد العنتاَن فتي تنتاوِل هتذا اأخير و 

متتتتن شتتتتت  جوانبتتتتد التتتتتي تشتتتتعبت بتتتتين التعريتتتتف واالستتتتتخدام والرصتتتتد 
واإلحصاء والعاجات اللغوية. واكتملت السطوُر بعتد ستنواٍت متن األختِذ 

ديمي فقتد أودعتتد لتدى االجانتب األكتإلت   والرد. ولما كان الكتتاُب يميتلُ 
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دار النشر بجامعة الخرطوم بحكم ما لديها من تاريٍخ علمٍي طويتل فتي 
ال النشتتر والتتتأليف. وكتتان هتتدفي متتن ذلتتك أن يأختتذ الكتتتاُب اعترافتتاا مجتت

علميتتتاا متتتن مؤسستتتة علميتتتة عريقتتتة مثتتتل دار النشتتتر بجامعتتتة الخرطتتتوم. 
َمتة علميتاا متن ِقَبتِل  حيُث إن الداَر ال تنشُر غيتر الكتتب الُمَحقََّقتة والُمَحكَّ
 لجتتتتاٍن رفيعتتتتة المستتتتتوى ومشتتتتهوٍد لهتتتتا بالعطتتتتاء العلمتتتتي التتتتدقيق. وهتتتتذل
اللجاُن هي التي تقرر صالحيَة الكتاِب للنشر. وكان السعُد قد غمرنتي 
يتتوَم أن تستتتلمُت خطابتتاا متتتن دار النشتتِر ُيخبرنتتتي بتتأنَّ الكتتتتاَب قتتد أجيتتتَز 

 وُأودَع المطبعة.
ولتتذلك أجتتد لزامتتاا علتتيَّ أن أستتدي الشتتكر الجزيتتل لهتتذل التتدار 

ديرها النشتتتط متتتالعريقتتتة وكتتتل العتتتاملين فيهتتتا. وأختتتُص بالثنتتتاء والتقتتتدير 
( التتذي تحمتتس إلختتراج هتتتذا عــدالن الحردلــوأستتتاذ األجيتتال التتدكتور )

الكتتتاب بمجتترد أن تحادثتتُت معتتد عبتتر الهتتاتف متتن كوااللمبتتور بعتتد فتتترٍة 
 وجيزة من تعييند مديراا للدار.

كمتتا ُأستتدي شتتكري العميتتق لكوكبتتة متتن التتذين أستتهموا بتتأدواٍر 
( الحســين النــور يوســف)هتتذا الكتتتاب ومتتنهم التتدكتور أمتتر  مختلفتتة فتتي

( زهيــر حســن بــابكرالمتتدير الستتابق لتتدار النشتتر، والصتتديق التتدكتور )
( البشــير ســهل جمعــة ســهلللتتدار، والصتتديق المبتتدع ) ستتبقالمتتدير األ

كمتتتا يستتترني أن أتقتتتدم بتتتوافر  التتتذي عمتتتل بتتتدار النشتتتر لستتتنواٍت طويلتتتة.
عــــــون الشتتتتتتكر والتقتتتتتتدير واالحتتتتتتترام لألستتتتتتتاذين الجليلتتتتتتين بروفيستتتتتتور )
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( التتذيِن هللا عبـد القــادر كــرفم الـدين بــدع( ويروفيستور )لشـرفف قاســما
لجنتتتٍة علميتتتة تجيتتتُز هتتتذا الكتتتتاب بدرجتتتة االمتيتتتاز والتوصتتتية  أول كانتتتا

بنشرل عل  نفقة المنظمة العريية للترييِة والثقافِة والعلوم التابعة لجامعتة 
 الدوِل العريية.

نتتتتتائي ( وأبعفـــــاك المكـــــي آدموالُشتتتتتكُر موصتتتتتوٌل لزوجتتتتتتي )
األعتتزاء التتذين شتتهدوا َمختتاَض هتتذل الستتطور فتتي شتتكلها النهتتائي رغمتتاا 
عنم مصاعِب االنشغاِل واإلعداِد والترُقتب. وختامتاا أُهتدي هتذل الستطور 

أم ( بتاألمين أحمـد نـور( بتالنهود و)محمد أحمد نورللخاليِن العزيزيِن )
متتتتتِة عرفانتتتتتاا بفضتتتتتلهما علتتتتتيَّ وعلتتتت  األستتتتترِة العريضتتتتتِة منتتتتتُذ نعو  درمتتتتان

األظفتتتار، وألنتتتي قتتتد استتتتقيُت منهمتتتا قيمتتتَة االلتصتتتاِق بتتتالراديو كتتتأخطِر 
 وسيلٍة َعَرَفْتها البشريُة للثقافِة والمعرفة.
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 ألولا فصللا

 ﴾ذاعةاإل خصائص ﴿

 

 
 نشأة الراديو

الراديتو ويتدأ يتجتول عبتر المحطتات إذا حر ك اإلنسان مؤشر 
وكل لغة من هذل . ال يكاد يحصيها، فإند سيجد عدداا كبيراا من اللغات

. هتتا وتراثهتتا وعلومهتتاأخبار اللغتتات تحمتتل فكتتر أمتتة متتن األمتتم وثقافتهتتا و 
ووجدت حظاا متن األثيتر قتلَّ هتذا إال  وال نكاد نجد لغةا من لغات البشر

مالزمتاا لبنتي اإلنستان منتُذ أن ظهتر فتي وقد ظلَّ الراديو . كثرأو  الحظ
مطلتتتتتع القتتتتترن العشتتتتترين المنصتتتتترم بعتتتتتَد أن نتتتتتافَس أصتتتتتدقاَء الماضتتتتتي 

 . التقليدييَن الكتاَب والصحيفَة والمجلة
وبتتتتتالطبع كتتتتتان ظهتتتتتورل نتيجتتتتتَة جهتتتتتوٍد مكثفتتتتتة بتتتتتدأها بعتتتتتض 
المهندستتتتتين األمتتتتتريكيين والبريطتتتتتانيين واإليطتتتتتاليين والتتتتتروس منتتتتتُذ عتتتتتام 

الصوت البشري الذي هو مجموعة مفردات لغوية م بغرض نقل 0887
 . وتراكيب عبر األثير

وُأجريت العديد من التجارب في المختبرات اإللكترونيتة لتذلك 
وقتتتتد أثتتتتاَر حفيظتتتتَة العلمتتتتاء . الغتتتترض الحيتتتتوي التتتتذي شتتتتغل بتتتتال النتتتتاس

وأغتتتراهم بمواصتتتلة التجتتتارب لتحقيتتتق ذلتتتك الهتتتدن عتتتدُة عوامتتتَل فكريتتتتٍة 
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ولكن كان عل  رأس تلتك التدوافع متا توصتل إليتد . وسياسيٍة واجتماعية
اختتتتراُع : والتتتذي تمثتتتل فتتتي ثالثتتتة اختراعتتتاٍت رئيستتتية هتتتي، العلتتتم  نتتتذاك

 .Samuel F. B( مـورس. ب. صـموفل كالتلغتران التذي تتم علت  يتد )

Morse  ألكســـاندر واختتتتراع التلفتتتون التتتذي اخترعتتتد )، م0835فتتتي عتتتام
ــل مهمجــرا واكتشتتان ، م0876ام فتتي عتت Alexander Graham Bell( بي

 Heinrich( هنرفــك هيرتــز) لمتتانيالموجتتات األثيريتتة بواستتطة العتتالم األ

Hertz  م0887في عام . 
أنَّ إال  ،وقتتد ظهتترت التجتتارب فتتي العديتتد متتن التتدول الغرييتتة

العتيقتة المستتخدمة فيهتا وعتدم  جهتزةمعظمها كان غير ناجح بستبب األ
ففتي . ذلك الوقت المبكرفي  ذاعيإدراك الباحثين لخصائص العمل اإل

م أجريتتتتتت بعتتتتض التجتتتتتارب الفنيتتتتة فتتتتتي الواليتتتتات المتحتتتتتدة 0891عتتتتام 
ولكنهتا كانتت تجتارب محتدودة لتم . األمريكية لنقتل الصتوت عبتر األثيتر

 جهتزةوذلتك لبستاطة األستلوب الفنتي واأل، تحقق الغرض المطلوب منهتا
   .2فيها  التي تم استخدامها

 Guglielmo Marconi( يجوجليلمــو مــاركونويتتدأ اإليطتتالي )
 Reginald( رفجنالد فيسـيندنثم قتام ). م0897تجارب مماثلة في عام 

Fessenden  بتطتتوير تقنيتتات االتصتتال الالستتلكي التتتي استتتفاد منهتتا عتتدٌد
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 Lee de( لــي دي فورســتومتتنهم )، متتن المهندستتين الفنيتتين والبتتاحثين

Forest ( أبو الراديوالذي أطلق عل  نفسد اسم )Father of Radio  بحكتم
التتتذي استتتُتخدم فتتتي تشتتتغيل  Audion tubeأنتتتد اختتتترع أنبتتتوب األوديتتتون 

أنَّ الفكتترة ولتت  إال ورغمتتاا عتتن إخفتتاق التجتتارب األ. الموجتتات الصتتوتية
ظلَّت لفترة طويلة مسيطرة عل  أذهتان المهندستين والفنيتين التذين قتاموا 

  . بتلك التجارب
صتتل والبريطتتاني م نجتتح العتتالُم اإليطتتالُي األ0910وفتتي عتتام 
مـورس الذبتذبات التلغرافيتة المعروفتة باستم ) إرسالالنشأة ماركوني في 

وفتي عتام . عبر األثير من خالل المحتيط األطلنطتي Morse code( كود
م استتتتتتتطاع أن يرستتتتتتل بنجتتتتتتاٍح كامتتتتتتل الصتتتتتتوت البشتتتتتتري عبتتتتتتر 0916

 . األطلنطي باستخدام الموجات األثيرية
م رستائل علت  األثيتر 0915وكان الروس قد أرسلوا في عتام 

حيتتث . لجنتتودهم المقتتاتلين فتتي اليابتتان ختتالل الحتترب الروستتية اليابانيتتة
أجتتتروا بعتتتض االتصتتتاالت البحريتتتة عتتتن طريتتتق األثيتتتر متتتع الجنتتتود فتتتي 

 . قواعدهم المحارية
ولكتتن تلتتك الرستتائل لتتم تصتتل بالشتتكل المطلتتوب بحكتتم رداءة 

العتيقتة للجتيش  جهتزةوهي من بقايا األ رسالالمستخدمة في اإل جهزةاأل
وخمدت التجرية زهاء العشر سنوات خالل الفترة التي أعقبتت . الروسي

أن  الحقتتائق تؤكتتد أن خبتتراء االتصتتاالت إال  .انتهتتاء الحتترب متتع اليابتتان
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نما واصلوا جهودهم في ذلتك المضتمار . الروس لم يستكينوا بعد ذلك وا 
دهم م تكللتتتتت جهتتتتو 0907وفتتتتي اليتتتتوم الستتتتابع متتتتن شتتتتهر نتتتتوفمبر عتتتتام 

حيتتتتث أذاعتتتتت إحتتتتدى الستتتتفن الحرييتتتتة الراستتتتية علتتتت  مينتتتتاء ، بالنجتتتتاح
فالديميــر الروستتي رستتائل متتن القائتتد الشتتيوعي ) Petrograde( بتروغــراد)

الشتعب الروستي تعلتن متن خاللهتا انتهتاء إلت   Vilademir Lenin( لينين
 . 3الثوار البالشفة إل   حكم القياصرة وأيلولة السلطة في البالد

زعتتيٍم فتتي التتتاريخ يتحتتدُث متتن ختتالل  أول ن بتتذلكوكتتان لينتتي
أقلية محدودة من الناس الذين إل  إال  رغم أنَّ صوتد لم يصل، الراديو

فتتي قواعتتدهم العستتكرية بتتبعض المتتدن  رستتالكتتانوا يتتتابعون محطتتات اإل
 . الروسية

، أمتتتا فتتتي الواليتتتات المتحتتتدة فقتتتد كانتتتت التجريتتتة أكثتتتر نجاحتتتاا 
بشتتكٍل رستمي استتتفاد متن كتتل الجهتود التتتي  ةذاعتحيتث تبلتور اختتتراُع اإل

وكانتتتت البدايتتتة عنتتتدما . ا متتتن قبتتتلألمانيتتتُبتتتذلت فتتتي بريطانيتتتا وروستتتيا و 
دعتتت الواليتتات المتحتتدة مستتتر متتاركوني ليقتتدم محاضتتراٍت عتتن تجاريتتد 

وقبتتتتل متتتتاركوني . الصتتتتوت البشتتتتري عبتتتتر األثيتتتتر إرستتتتالالناجحتتتتة فتتتتي 
التتتدوائر الحكوميتتتة  أميركتتتا دعتتتتدإلتتت   ولكنتتتد بمجتتترد أن وصتتتل، التتتدعوة

 . والعلمية لمواصلة تجاريد من أمريكا
                                                                          

البلشفيك هم الثوار الحمر الذين يمثلون الجناح المتشدد في الثورة الشيوعية أو  البالشفة 3
المنشفيك، أي الثوار الِبيض أو  بقيادة فيالديمير لينين، وكان في مقابلهم الثوار المناشفة

 م. 2023لك الثورة في أكتوير عام الذين انهزموا في ت
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وبالفعتتل استتتقر لحتتين متتن الوقتتت ليؤستتس شتتركات متتاركوني 
ولكتتن . ةجنبيتتالتتتي واجهتتت عنتتت القتتوانين فتتي البدايتتة بحكتتم ملكيتهتتا األ

 أجهتزةسرعان ما استقرت األمور وأنتجت شركات متاركوني العديتد متن 
كمتتا أنتجتتت عتتدداا . صتتة التتثمن نستتبياا المحتتدودة والرخي ذاعتتياإل رستتالاإل

 أجهتتزةلتتتمكن بتذلك كتتل التراغبين فتتي شتراء  Radioاالستتقبال  أجهتتزةمتن 
 . استقبالأو  إرسال

وكثرت القنوات التتي ترستل متواد عشتوائية علت  الهتواء بحكتم 
متن  أصتبحو . أنَّ عشرات الهواة قد انجتذبوا لهتذل العمليتة الفنيتة المشتوقة

العديد متن النكتات حتت  البتذيء منهتا والعديتد  السهل أن يلتقط اإلنسانُ 
واستتتتتغلها بعتتتتض الشتتتتباب . متتتتن المعلومتتتتات التتتتتي ال يتتتتريط بينهتتتتا رابتتتتط

 . 4الجنسين لمشاغلة أصدقائهم من 
استمر هذا األمتر طتوال الفتترة منتُذ بستط الشتركات لمنتجاتهتا 

وقتتتتتد ظلتتتتتت الحكومتتتتتة األمريكيتتتتتة . م0904فتتتتتي األستتتتتواق وحتتتتتت  عتتتتتام 
 ذاعتتتاتك الستتنوات ممتتتا يمكتتتن أن تجتتر إليتتتد تلتتتك اإلمتوجستتةا طتتتوال تلتتت

 . الثقافة العامةأو  العشوائيُة التي يبثها الُهواُة عل  األمن القومي
ولكتتتنَّ الحكومتتتة لتتتم تجتتترؤ علتتت  إيقافهتتتا بحكتتتم القتتتانون التتتذي 

 حيتتُث كتتان، َنتتصَّ علتت  حريتتة التعبيتتر عبتتر وستتائل االتصتتال المختلفتتة
م قد نصَّ عل  هذل 0779في عام  تعديٍل عل  الدستور األمريكي أول
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إيقتان تلتك أو  ولتم تتتمكن الحكومتة متن ضتبط. 5الحرية بشكٍل واضتح 
م 0904فتتي عتتام  ولتت عنتتدما انتتدلعت الحتترب العالميتتة األإال  ذاعتتاتاإل

حيُث استتغلت الحكومتة ظترون الحترب . التي كانت أميركا شريكاا فيها
صتتارمة بمنتتع أي  ومشتتاركة القتتوات األمريكيتتة فيهتتا وأصتتدرت تعليمتتاتٍ 

غيتتتر متتترخص متتتن وزارة التتتدفاع بحكتتتم أن التتتبالد فتتتي حالتتتة  إذاعتتتيبتتتث 
 . حرب

حتتت  نهايتتة الحتترب فتتي عتتام  ذاعتتاتوصتتمتت جميتتُع تلتتك اإل
 .حيتتُث حتتاول العديتتدون مواصتتلة متتا كتتانوا يبثونتتد عبتتر األثيتتر، م0907

أن الدولتتة قتتد منعتتتهم استتتناداا علتت  القتترار التتذي صتتدر إبتتان الحتترب إال 
ة ترخيصتتتاا إذاعيتتتعلتتت  أن يستتتتخرج كتتتُل متتتن يريتتتد تنظتتتيم بتتترامج  ونتتتصَّ 

 . كتابياا من الدولة
وهتتتتتتو  FCCجهتتتتتتاز ال نشتتتتتتأ أن إلتتتتتت   واستتتتتتتمر ذلتتتتتتك األمتتتتتتر

أي مؤسستتة  Federal Communication Commissionerاختصتتار لعبتتارة 
م ليكتتون الجهتتة الرستتمية الوحيتتدة 0934االتصتتاالت الفيدراليتتة فتتي عتتام 

ت فيمتا أصتبحوالتتي ، ة بالدولتةذاعيتاالتصاالت اإلالمسئولة عن تنظيم 
. 6 أيضتاا بعد تقوم بتدور المهتيمن والرقيتب علت  االتصتاالت التلفزيونيتة 

أن الدولتة التتي إال  ورغم أن العديتدين قتد تقتدموا بطلبتات لمعتاودة البتث
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 أول وكتتان. أرادت تنظتتيم هتتذل العمليتتة رفضتتت متتنحهم تلتتك التتتراخيص
 أول نشتتتأةإلتتت   ي تلتتتك الفتتتترة قتتتد أدىتتتترخيص رستتتمي يصتتتدر منهتتتا فتتت

ة منتظمتة فتي العتالم هتي التتي أنشتأها المتتهندس األمريكتي إذاعيمحطة 
حيتتث . م0921عتتام  أواختترفتتي Frank Conrad (فرانــك كــونرادالشتتاب )

كان كونراد قد حصل عل  التترخيص بحكتم أنتد شتخٌص مؤهتل ويمتلتك 
 . مقومات العمل

الالستلكية لستنواٍت طويلتة جري العديد من االختبتارات ظلَّ يُ و 
لإللكترونيتتتتات  Westinghousس داختتتتل مصتتتتنٍع يتبتتتتع لشتتتتركة وستتتتتنجهاو 

الواقعتتة  Pennsylvaniaواالتصتتاالت فتتي مدينتتة بتستتبورج بواليتتة بنستتلفانيا 
وكتان كتونراد قتد بتدأ أثنتاء تلتك االختبتارات . عل  ضفان نهتر األوهتايو

بقيتتة الهتتواة متتن ة التتتي راقتتت لتتد مثتتل ذاعيتتفتتي تشتتغيل بعتتض المتتواد اإل
ر محاوالتتتتتتتد . الشتتتتتتباب ولمتتتتتتا حصتتتتتتل علتتتتتت  ذلتتتتتتك اإلذن الرستتتتتتمي طتتتتتتوَّ

 . ة منتظمة للهواةإذاعيمحطة  أول المتواضعة لتصبح
، ها ويرامجهتاإرستالكانت المحطة متواضعة في حجمها وقوة 

. حيتتث كانتتت تعتمتتد علتت  بعتتض الموستتيق  ونتتتائج األلعتتاب الرياضتتية
داا كبيرةا من المستتتمعين ممتا أغتترى ولكنها استقطبت رغم تواضعها أعدا

استتتتقبال  أجهتتتزةأحتتتد أصتتتحاب المحتتتالت التجاريتتتة فتتتي الواليتتتة لعتتترض 
(Radioللبيع مقابل عشترة دوالرات للجهتاز ) . وقتد لعتب األمريكتي ديفيتد

ة عمتتالا ذاعيتتفتتي جعتتل البتترامج اإلمهمتتاا  دوراا  David Sarnoffستتارنون 
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عتتتتتد ذلتتتتتك أصتتتتتدرت الحكومتتتتتة ب. تجاريتتتتتاا مريحتتتتتاا فتتتتتي الواليتتتتتات المتحتتتتتدة
م والتتذي أقتتر مبتتدأ 0927فتتي عتام  Radio Act ذاعتتةاألمريكيتة قتتانون اإل

. كخدمتتة شتتعبية عامتتة ذاعتتيأن تكتتون للحكومتتة ستتلطة تنظتتيم البتتث اإل
فتتتي  ذاعتتتيوكتتتان ذلتتتك القتتتانون هتتتو البدايتتتة الحقيقيتتتة لتنظتتتيم العمتتتل اإل

يئتتتتة تأستتتتيس هإلتتتت   الواليتتتتات المتحتتتتدة والتتتتذي أدى فتتتتي نهايتتتتة المطتتتتان
 . 7االتصاالت الفيدرالية 

بعتتتتتتد فتتتتتتترة وجيتتتتتتزة متتتتتتن تلتتتتتتك التجتتتتتتارب الناجحتتتتتتة انتشتتتتتترت و 
 فشتتهدت بريطانيتتا بدايتتة. ة فتتي كثيتتر متتن بقتتاع العتتالمذاعيتتالمحطتتات اإل

وفتي نفتس العتام بتدأ راديتو فرنستا . م0922فتي عتام  إذاعتيبرنامج  أول
ا ألمانيتتتثتتتم لحقتهتتا ، ببتترج إيفتتتل الشتتهير إرستتتالبتتث برامجتتد متتتن محطتتة 

وبعد عام واحد فقط كانت كل دول . م0923ة عام إذاعيبإقامة محطة 
ة فتتتي إذاعيتتتأوريتتتا الغرييتتتة والشتتترقية بتتتال استتتتثناء قتتتد أدخلتتتت محطتتتات 

 . بلدانها
. إذاعتةم صار في العتالم حتوالي ستتمائة 0925وبحلول عام 

حيتتث دخلتتت الخدمتتة ، وختتالل عشتتر ستتنوات فقتتط تضتتاعف ذلتتك العتتدد
ول المهتمتتة بالتصتتنيع التقنتتي واستتتيراد األدوات ة فتتي معظتتم التتدذاعيتتاإل

ا ألمانيتتالحديثتتة متتن التتدول التتتي طتتورت منتجاتهتتا فتتي هتتذا المجتتال مثتتل 
استتقبال  أجهتزةوبالمقابل تنوعت وتكاثرت . ويريطانيا والواليات المتحدة
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وقتتتد أجتتترى خبتتتراء . الراديتتتو التتتتي ستتتاعدت علتتت  التقتتتاط هتتتذل المحطتتتات
م إحصتتائية 0978لألمتتم المتحتتدة فتتي عتتام ( التابعتتة اليونســكومنظمتتة )

الراديتتتتو المستتتتتخدمة فتتتي دول العتتتتالم المختلفتتتتة فوجتتتتدوا أن  أجهتتتتزةلعتتتدد 
مليتتون جهتتاز لتتم تلبتتث أن تضتتاعفت  922إلتت   العتتدد قتتد وصتتل  نتتذاك

 أصتبحثم استمر في االزدياد حت  ، م0991بصورة مذهلة بحلول عام 
 . الراديو تقريباا في كل مكان

يتصور وجود بلتٍد متن بتالد  ات لم يعد أحدووسط هذل التطور 
من الصعب فعالا علت  أي دارٍس  أصبحكما . ةإذاعيالعالم بال محطة 

. المستخدمة بالفعل في االلتقتاط جهزةعدد األأو  أن يجزم بحجم التلقي
م تقريتراا مفتادل 0995حيث إنَّ المنظمتة قتد أصتدرت فتي شتهر ديستمبر 

إنها لتم تعتد ذات جتدوى بعتد أن  بل، أن هذل االحصاءات لم تعد سهلة
كتتتل فتتترد رشتتتيد تقريبتتتاا يمتلتتتك جهتتتازاا لالستتتتماع خصوصتتتاا بعتتتد  أصتتتبح

انتشتتتار موجتتتة الراديوهتتتات الصتتتغيرة ذات الستتتماعات التتتتي يتحتتترك بهتتتا 
خصوصتتتاا فتتتي بتتتالد ، الشتتتباب واألطفتتتال متتتن الجنستتتين فتتتي كتتتل مكتتتان

 . 8أوروبا و سيا واألمريكتين 
أكدت دراسة اليونسكو أنتد  م الجاري 2111وقبيل حلول عام 

بمقدور كل فرٍد عل  وجد األرض أن يمتلك جهاز راديو بعد  أصبحقد 
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األسواق في أشكاٍل مختلفة إل   أن دفعت الشركات بكمياٍت هائلة منها
ومستتتتوياٍت مختلفتتتة وبأستتتعاٍر متباينتتتة مكنتتتت حتتتت  األطفتتتال متتتن اقتنتتتاء 

تستتتتتتخدم نظتتتتتام  ذاعتتتتتاتوبعتتتتتد أن كانتتتتتت اإل. التتتتتتي يريتتتتتدونها جهتتتتتزةاأل
فتتتتتي التخلتتتتتي عنهتتتتتا تتتتتتدريجياا بإدختتتتتال نظتتتتتام  بتتتتتدأتالموجتتتتتات القصتتتتتيرة 

ثتم نظتام التقنيتة ، (FMالموجات المتوسطة وموجات التشكيل التترددي )
 . الذي وفََّر نسبةا كبيرة من الطاقة Digitalالرقمية

( فتي عتددها الرابتع لعتام ذاعـاتمجلُة اإلوفي دراسٍة أجرتها )
فتتتتتي عصتتتتتر البتتتتتث الفضتتتتتتائي  ذاعتتتتتةتطتتتتتور اإلم لتحليتتتتتل  فتتتتتاق 0998

سيقترب في المستقبل  ذاعةأنَّ جهاز التقاط اإلإل   والمعلومات أشارت
وستتكون لتد شاشتة رقميتة لبتث ، المنظور من جهتاز الكومبيتوتر الحتالي

مثتتل األحتتوال الجويتتة ونتتتائج أختترى النصتتوص والصتتور وعتتدة ختتدمات 
ح باإلمكان تستجيل أي كما سيصب. المقابالت الرياضية وشبكة البرامج

فتتي الوقتتت  خبتتاربرنتتامج حستتب طلتتب المستتتمع وتقتتديم  ختتر نشتترات األ
 . المناسب

ثتتم إنَّ التكامتتتل متتتع الهتتتاتف وشتتبكة اإلنترنتتتت سيستتتاعد علتتت  
تستتجيل ردود فعتتل المشتتاركين مباشتترةا فتتي البتترامج التعليميتتة التتتي تبثهتتا 

 . 9وتقويمها  ذاعاتاإل
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 في العالم العربي ذاعةاإل
، م0925ة فتتي عتتتام ذاعيتتلعتتالم العريتتي المحطتتات اإلعتترن ا
وفتي نفتس ذلتك . ( في ذلك الوقت المبكترالجزائر) ذاعةحيث دخلت اإل

( محطتتات القــاهرةالعتتام أدختتل بعتتض األفتتراد فتتي العاصتتمة المصتترية )
ولكتتتتن . ة صتتتتغيرة كانتتتتت تبتتتتث بعتتتتض البتتتترامج القصتتتتيرة والغنتتتتاءإذاعيتتتت

نشتتتاط تلتتتك المحطتتتات ستتترعان متتتا تتتتدخلت الحكومتتتة المصتتترية وأوقفتتتت 
ة رستتمية تتبتتع للدولتتة فتتي عتتام إذاعيتتمفستتحةا بتتذلك المجتتال ألول محطتتة 

ملحوظتتتتاا علتتتت   ذاعتتتتةقصتتتتيرة كتتتتان تتتتتأثير تلتتتتك اإل وبعتتتتد فتتتتترة. م0934
قطاعتتتات كبيتتترة متتتن المتتتواطنين حيتتتث شتتتجع ذلتتتك علتتت  تكتتترار التجريتتتة 

 . حت  انتشرت العدوى في معظم الدول العريية
وفتتي ، م0928فتتي المغتترب عتتام  يذاعتتاإل رستتالوقتتد بتتدأ اإل 
، م0941والستتتودان عتتتام ، م0936والعتتتراق عتتتام ، م0935تتتتونس عتتتام 
، م0949والستعودية عتام ، م0948واألردن عتام ، م0940وسوريا عتام 
، م0969وأبتو ظبتي عتتام ، م0968وقطتر عتتام ، م0950والكويتت عتام 
فتتي كتتل بقتتاع التتدنيا  ذاعتتاتوبعتتد أن انتشتترت اإل. م0971وُعَمتتاْن عتتام

ة تتبتتتتع للحكومتتتتات ومحطتتتتات مستتتتتقلة إذاعيتتتتصتتتتارت هنتتتتاك محطتتتتات 
 . ومحطات للهواة

ت فتتتي العتتتالم عشتتترات المحطتتتات التخصصتتتية مثتتتل أصتتتبحو 
( وموجتات F. Mصوت الموسيق  التي تبتث علت  موجتات ال ) إذاعات
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ذاعتتاتو  10( VHFال ) القتتر ن الكتتريم المنتشتترة فتتي معظتتم بتتالد العتتالم  ا 
ذاعتتتتتاتي و ستتتتتالماإل ذاعتتتتتاتل و صتتتتتوت اإلنجيتتتتت ا   ذاعتتتتتتاتالشتتتتتباب واإل ا 

لقتتتد . التعليميتتتة التابعتتتة لتتتبعض الجامعتتتات المفتوحتتتة فتتتي قتتتارات العتتتالم
تطتتتوراا هتتتائالا وتغيتتتراا ملحوظتتتاا فتتتي الستتتنوات  ذاعتتتاتشتتتهدت كتتتل تلتتتك اإل

الحديثتتتتة التتتتتي ظهتتتترت متتتتع  رستتتتالاإل أجهتتتتزةحيتتتتث ستتتتاعدت . الماضتتتية
ة ذاعيتتتعلتتت  وصتتتول الرستتتالة اإل Microwave( المـــايكرووففاكتشتتتان )

 . مما كان في الماضي أفضلبشكل أسهل و 
الحتواجز حتتت  صتتار بمقتدور أي فتترد فتتي  ذاعتتاتوكسترت اإل

أي مكتتان متتن العتتالم أن يلتتتقط البتترامج التتتي تتتروق لتتد متتن أي محطتتة 
وبمتتتا أنَّ . ة وفتتتي أي وقتتتت يشتتتاء متتتن ختتتالل الموجتتتات القصتتتيرةإذاعيتتت

يديتتتتة للراديتتتتو التقل جهتتتتزةجهتتتتاز الترانزستتتتتور الصتتتتغير قتتتتد حتتتتلَّ محتتتتل األ
(Valve فتتتي عتتتام )تستتتهيل مهمتتتة االلتقتتتاط إلتتت   م فقتتتد أدى ذلتتتك0945

نظامتتاا عتيقتتاا عنتتدما ظهتترت  أصتتبحأن ذلتتك كلتتد قتتد إال  .أفضتتلبشتتكٍل 
والموجتتتتتتات عاليتتتتتتة  FMوموجتتتتتتات اإلن إم  MWالموجتتتتتتات المتوستتتتتتطة 

 . فضلاألإل   التي غيرت مستوى األداء VHFالذبذبة 
العالميتتتتتة ببدايتتتتتة عقتتتتتد  Internetثتتتتتم جتتتتتاءت شتتتتتبكة اإلنترنتتتتتت 

ة ضتتتمن ذاعيتتتالتستتتعينيات المنصتتترم لتستتتهم بتتتدورها فتتتي نقتتتل البتتترامج اإل
                                                                          

10 FM  اختصار لFrequency Modulation أي تواتر الذبذبات الصوتية. وVHF  هي
التي تعني الموجات الصوتية ذات  Very High Frequencyية نجليز للعبارة اإل اختصار

 الذبذبات العالية. 
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موادهتتتتا بعتتتتد أن كانتتتتت تعتمتتتتد علتتتت  الصتتتتحف والمجتتتتالت والصتتتتفحات 
م 2111وبحلول شهر مايو عام . 11المختلفة  Home Pagesاإللكترونية 

بكة العالميتتة الكبتترى قتتد أدخلتتت برامجهتتا فتتي شتت ذاعتتاتكانتتت معظتتم اإل
ومستشتتترفةا  ذاعتتتةمنهيتتتةا بتتتذلك حقبتتتةا متتتن تتتتاريخ اإل، اإلنترنتتتت العالميتتتة

متتتتن  أفضتتتتلأنهتتتتا ستتتتتكوُن إلتتتت    فتتتتاق حقبتتتتٍة جديتتتتدة تشتتتتيُر كتتتتل التتتتدالئل
 . وقلة التشويش ونقاء الصوت رسالسابقتها من حيُث قوة اإل

 
 بال لغة إذاعةال 

لقد كانت الظرون السياسية واالقتصادية التي عاشها العتالم 
م والستتنوات التتتي أعقبتهمتتا 0941م و0904ل الحتتريين العتتالميتين ختتال

. ذات أثر فعال في تكوين التركيبة النفسية والديموغرافية لتدى الشتعوب
بعتتتض األمتتتم الجديتتتدة التتتتي إلتتت   فقتتتد لفتتتتت تلتتتك الحتتتروب انتبتتتال العتتتالم

 . 12كانت منسيةا في الماضي 
طب وكان البد للكتل العظم  التي خاضتت الحترب أن تستتق

تلتتتتك التتتتدويالت الصتتتتغيرة والمستتتتتعمرات لتعضتتتتد مواقفهتتتتا فتتتتي ستتتتاحات 
ة ذاعيتتوكتتان هتتذا الستتبب بالتحديتتد متتدعاةا لتتدخول المحطتتات اإل. القتتتال
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ية واآلسيوية في فريقا لمستعمراتهما من الدول اإلألمانيإدراج كٍل من بريطانيا و إل   إشارة 12
 يا. إفريقالحرب خاصةا في شمال وشرق 
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ة فتتي ذاعيتتوالستتبب هتتو أن تستتاعد المحطتتات اإل. العديتتد متتن تلتتك التتدول
ريط الدويالت الصغيرة بالعالم الخارجي ال ستيما التدول التتي تتدور فتي 

بتتتالطبع ختتتوض  بتتتدأتا وهتتتي التتتتي ألمانيتتتريطانيتتتا وفرنستتتا و فلكهتتتا مثتتتل ب
 . معارك األثير منذ بدايات الحرب

الوليتتدة كانتتت بتمويتتل  ذاعتتاتوظهتتر جليتتاا أن معظتتم تلتتك اإل
وتنسيق من الدول األوُريية ولذلك فقد حملت نفس فلستفة األوُرييتين فتي 

ول عقتتإلت   لتتم يكتن هنتاك متتدخل. يتتة للمستتمعينعالمتقتديم ختدماتها اإل
. فهتتتتتي مصتتتتتدر العتتتتتزة ومكمتتتتتن التتتتتتراث. متتتتتن لغاتهتتتتتا أفضتتتتتلالشتتتتتعوب 

أساستتتتاا لتخاطتتتتب عقتتتتتول النتتتتاس حامتتتتتلةا إلتتتتيهم نشتتتتأت إنمتتتتا  ذاعتتتتاتواإل
ومتغلغلتةا فتي وجتدانهم بالشتكل التذي ، رسالتها باألستلوب الذي يفهمونتد

 . يفضلوند
 

 تعليم المبرمجال
ان قتتد فرضتتت نفستتها علتت  المستتتمع منتتذ زمتت ذاعتتةإنَّ لغتتة اإل
حيث ارتتبط . نفسها في مطلع القرن العشرين ذاعةقديم بدأ مع نشأة اإل

بتدون  إذاعتةحت  ال يكاد يتصتور اإلنستان ، الراديو ارتباطاا وثيقاا باللغة
ة التتتي تعتمتتد أساستتاا علتت  الكلمتتة ذاعيتتوذلتتك لطبيعتتة البرمجتتة اإل، لغتتة

وظلتتتت طبيعتتتة الراديتتتو ذات أثتتتر فعتتتال فتتتي مجتتتال توصتتتيل  .المنطوقتتتة
نمتا تصتل رستالتد ، يةعالملرسالة اإلا ألند ال يخاطب المتعلمتين فقتط وا 
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بتتل وحتتت  كفيفتتي البصتتر ، التتذين ال يعرفتتون القتتراءة والكتابتتةإلتت   حتتت 
كالتلفتتتتاز ختتتترى األ عتتتتالمالتتتتذين يصتتتتعب علتتتتيهم االستتتتتمتاُع بوستتتتائل اإل

ذا . 13حيث وجدوا ضالتهم فتي الراديتو، واإلنترنت والصحيفة والسينما وا 
قتد استتطاعت  ذاعتات( نجتد أنَّ اإلالتعلـيم المبـرمجخارطتة )  إلت نظرنا

أن تبتتتث دروستتتاا تعليميتتتة بكثيتتتر متتتن اللغتتتات فتتتي مختلتتتف التتتدول التتتتي 
 خاصتتتة تلتتتك التتتتي اعتمتتتدت نظتتتام التعلتتتيم، تستتتتخدم الراديتتتو فتتتي التعلتتتيم
الجامعتتتتتات ب Distance learningعتتتتتن ُبعتتتتتد  الحتتتتتديث المستتتتتم  التعلتتتتتيم

 . المدرسية ذاعاتحت  اإلأو  Open Universitiesالمفتوحة 
ومتتتن ختتتالل توستتتعها األفقتتتي فتتتي معظتتتم بقتتتاع العتتتالم لجتتتأت 

بتتتتتث برامجهتتتتتا بالعديتتتتتد متتتتتن اللغتتتتتات المستتتتتتخدمة لتتتتتدى إلتتتتت   ذاعتتتتتاتاإل
الشتتتعوب التتتتي ُتريتتتُد توصتتتيل الرستتتالة إليهتتتا ستتتواٌء عتتتن طريتتتق البتتترامج 

 . الموجهة ذاعاتاإلأو  العادية
نشتر وتعلتيم اللغتات بحكتم وقد ساعد هذا األستلوب كثيتراا فتي 

قتد اضتُطرَّت لتعلتيم تلتك الشتعوب العديتَد متن اللغتات  ذاعتاتأنَّ هذل اإل
العالمية الحية بغرض السيطرة السياسية واالقتصادية من ختالل اإلرث 

يتتتة بتتتالراديو نجليز ومتتتن أمثلتتتة ذلتتتك تعلتتتيم اللغتتتة اإل. االستتتتعماري القتتتديم
فتي العتالم  إذاعتةخمستين  الذي قدمتتد ختالل العقتوِد الماضتية أكثتر متن

ذاعتةو  BBCالبريطانيتة  ذاعتةعل  رأستها هيئتة اإل  VOAصتوت أمريكتا  ا 
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ذاعتةو  ا التتي ألمانيتصتوت  إذاعتةوقتد لجتأت . Radio Australiaأستتراليا  ا 
ة كجتتتزء متتتن لمانيتتتتعلتتتيم اللغتتتة األإلتتت   تبتتتث برامجهتتتا متتتن مدينتتتة كولتتتون 

فريقبرامجهتتا الموجهتتة للتتدول العرييتتة و  قتتد استتتطاعت ختتالل و . يتتا و ستتياا 
متتن  %41الثالثتتين عامتتاا الماضتتية أن تحقتتق نتيجتتةا كبيتترة فاقتتت نستتبة 

حجتتتم التلقتتتي وستتتط المستتتتمعين التتتذين لتتتم تتتتتح لهتتتم فرصتتتة تعلتتتم اللغتتتة 
 .ة في المدارس النظاميةلمانياأل

يعتبتر ذلتك تفوقتاا كميتاا خرى اللغات األوُريية األإل   وبالقياس
ة التتتي تختلتتف كثيتتراا عتتن طبيعتتة لمانيتتملحوظتتاا باعتبتتار طبيعتتة اللغتتة األ

يتتتتة والفرنستتتتية واستتتتعتي االنتشتتتتار متتتتن حيتتتتث التراكيتتتتب نجليز اللغتتتتتين اإل
 . والقواعد ورسم الحرون

وفتتي روستتتيا بتتتدأ استتتتخداُم الراديتتتو لنشتتتر اللغتتتات متتتن ستتتنواٍت 
م أقتتتتوى محطتتتتة 0922فيالديميتتتتر لينتتتتين فتتتتي عتتتتام نشتتتتأ طويلتتتتة عنتتتتدما أ

وبمجترِد أن . ت المبكتر متن عمتر الراديتوة في العالم في ذلك الوقتإذاعي
تلتك المحطتة فتي  بتدأتاالتحاُد السوفيتي وتطور في عهد استتالين نشأ 

بتث برامجهتا بجميتتع اللغتات التتتي استتخدمتها الشتتعوب المنضتوية تحتتت 
 . لواء االتحاد السوفيتي تحت ظلَّ النظام الشيوعي

ستتتية تقتتتدم برامجهتتا الدعائيتتة باللغتتة الرو  ذاعتتةوكانتتت تلتتك اإل
وقد أسهم االستخدام المستمر لتذلك . التي اعُتبرت اللغة الرسمية للدولة

الكتتتتتم اللغتتتتتوي متتتتتتن ختتتتتالل الراديتتتتتتو فتتتتتي نشتتتتتتر تلتتتتتك اللغتتتتتتات فتتتتتي كتتتتتتل 
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الجمهوريتتات المنضتتتوية تحتتتت لتتتواء االتحتتتاد الستتتوفيتي الستتتابق )والبتتتالغ 
، الفرنســيةاللغتتات ) شتتأنوهكتتذا كتتان . عتتددها خمستتة عشتتر جمهوريتتةا(

وختتالل الثالثتتين عامتتاا . (والماليويــة، والعربيــة، اإلســبانيةو ، واإليطاليــة
تعلتيم لغاتهتا بتالراديو كنتيجتٍة إلت   ذاعتاتالماضية لجأت الكثيتر متن اإل

حتميتتة لموجتتة التعتتايش البشتتري التتذي أملتتتد ظتترون التنقتتل والمصتتالح 
 . 14المشتركة بين العديد من الدول والجماعات العرقية المختلفة

ل أوروبا لفترض لغاتهتا الوطنيتة كلغتات وكان لجوء معظم دو 
قتتد فتتتح بابتتاا واستتعاا لتعلتتيم تلتتك اللغتتات ، تتتدريس فتتي جامعاتهتتا الوطنيتتة

بتكثيتتتتتف  ذاعتتتتتاتوأغتتتتترى ذلتتتتتك األمتتتتتر معظتتتتتم اإل. عتتتتتن طريتتتتتق الراديتتتتتو
 . خدماتها اللغوية والتعليمية من حيث الكم والكيف

وقتتد ظهتتر ذلتتك حتتت  فتتي الجمهوريتتات الصتتغيرة التتتي كانتتت 
ـــــا وصـــــربيا تحتتتتتاد الجمهوريتتتتتات اليوغستتتتتالفية الستتتتتابق )تتبتتتتتع ال كرواتي

ة ذاعيتت( التتتي فرضتتت لغاتهتتا المحليتتة متتن ختتالل البرمجتتة اإلوســلوفينيا
ولم ُيْثِن تلتك التدول صتوت االحتجتاج التذي . بشقيها التعليمي والدعائي

ارتفتتع فتتي كثيتتٍر متتن األحيتتان ضتتدَّ تبنتتي اللغتتات المحليتتة فتتي التتتدريس 
فريقلطالب الوافدين من خارج البالد من  ستيا و الجامعي خصوصاا ل يتا ا 

حيتُث طالتَب المحتجتون بتبنتي اللغتات العالميتة الحيتة . وأمريكا الالتينية
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وكانتت . 15في مجال التدريس الجتامعي بتدالا متن هتذل اللغتات المحليتة 
النتيجتتتة الحتميتتتة لتتتتذلك اإلصتتترار أن انتشتتترت العديتتتتد متتتن اللغتتتات فتتتتي 

ومانيــــــة والتركيــــــة واليابانيــــــة والفارســــــية الر ): أرجتتتتتتاء العتتتتتتالم مثتتتتتتل
 . (واألندونيسية والصينية والهندية

واستتتتفادت متتتن استتتتخدام الراديتتتو ثتتتالٌث متتتن اللغتتتات األوُرييتتتة 
( حيتتث إنَّ Netherlandsالمستتتخدمة فتتي هولنتتدا ويلجيكتتا ولوكستتومبورج )

( عدا هولندا التي تركتز علت  اللغة الفرنسيةجميع هذل الدول تتحدث )
وبعتد التطتورات . المحليتة أكثتر متن الفرنستية ذات الغلبتة التقليديتة لغتها

 أواختترالسياستتية فتتي أوريتتا التتتي أعقبتتت انحستتار المتتد االستتتعماري فتتي 
الستتتتتينيات متتتتن القتتتترن العشتتتترين اهتمتتتتت هتتتتذل التتتتدول بلغاتهتتتتا الوطنيتتتتة 

 . ةذاعيوفرضتها من خالل برامجها اإل
 

 اللغة والغزو الثقافي
أو  لغتتتتتتات قتتتتتتد كتتتتتتان ألستتتتتتباٍب نفستتتتتتيةٍ لعتتتتتتل انتتتتتتدثار بعتتتتتتض ال

حيتتتث يستتتود فتتتي بعتتتض المجتمعتتتات إحستتتاٌس قتتتوي بتخلتتتف ، حضتتتارية
بعض الجماعاِت اإلثنية رغم أنها تمثُل نسبةا ال ُيستهاُن بها من ستكان 

وفتي مقابتتل ذلتك تتضعضتتع لغتُة هتتذل الجماعتة بتتل وحتت  إرثهتتا . الدولتة
د القبيلتتة متتن تلتتك اا يتنصتتل أفتتراشتتيءاا فشتتيءو . الثقتتافي وتراثهتتا القتتومي
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الوافدة خصوصاا إذا كانتت أو  اللغة ويتمسحون بأهداب اللغات القومية
ومتتتن . هيمنتتتة َعَقديتتتة فتتتي المجتمتتتعأو  هتتتذل اللغتتتات ذات غلبتتتة سياستتتية
رأمثلة ذلك ما حدث لجماعات ) ( في قارة أمريكا الشتمالية الهنود الُحم 

رن الستابع عشتر بعد هجرة األورييين المكثفة في النصف الثاني من الق
والتتتتتي استتتتتمرت لمتتتتدة ثالثتتتتة قتتتتروٍن متصتتتتلة حتتتتت  أفضتتتتت فتتتتي نهايتتتتة 

االستتقالل وقيتام الواليتات المتحتدة األمريكيتة التتي تكونتت إلت   المطان
 . ثم انضمت إليها بقية الواليات 16أصالا من ثالثة عشر والية 

ورغتتم أن كثيتتراا متتن المهتتاجرين ألميركتتا قتتد دفعهتتم االضتتطهاُد 
م للرحيتتتل خصوصتتتاا مجموعتتتة 0625م و0621أوريتتتا عتتتام التتتديني فتتتي 

أنهتتم إال  التتي أسستت مستتتعمرة بليمتوث األوُرييتة Puritans( البيورفتـان)
متتتتتع غيتتتتترهم متتتتتن جماعتتتتتات الجيرمتتتتتان والساكستتتتتونيين والبرتغتتتتتاليين قتتتتتد 

األرض األصتليين متن جماعتات الهنتود  أبنتاءمارسوا اضطهاداا شتبيهاا ب
وا األمتتترين متتتن محتتتاوالت إبتتتادتهم التتتتي الحمتتتر والتكساستتتيين التتتذين ذاقتتت

وفرضتتتوا علتتتيهم فتتتي نهايتتتة المطتتتان استتتتخدام اللغتتتة . قادهتتتا األوُرييتتتون 
 . ت اللغة الرسمية للدولةأصبحية التي نجليز اإل

وبعتتتتتتد فتتتتتتتترٍة وجيتتتتتتتزة شتتتتتتتعر األوُرييتتتتتتتون أنفستتتتتتتهم بشتتتتتتتيٍء متتتتتتتن 
يتة التتي فرضتت نجليز االضطهاد الثقافي عنتدما شتعروا بهيمنتة اللغتة اإل
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م أن يتخلتتتتوا عتتتتن لغتتتتاتهم األصتتتتلية التتتتتي جتتتتاءوا بهتتتتا متتتتن التتتتدول علتتتتيه
ولتتذلك قامتتت حتترٌب منظمتتة ضتتدَّ الصتتحف المطبوعتتة باللغتتة . األوُرييتتة

يتتة متتع بتتدايات القتترن التاستتع عشتتر قادتهتتا جماعتتاُت المهتتاجرين نجليز اإل
 . الذين شعروا باالضطهاد

خصوصتتاا التتذين ، ولَعتتلَّ الستتبَب أنَّ نصتتَف هتتؤالء المهتتاجرين
قتد  New England( نيـو إنجلنـدأقتاموا فتي المستتعمرات الواقعتة جنتوب )

أمريكا وفق نظام االستئجار بموجِب ُعقوِد عمٍل َوقَُّعوهتا متع إل   جاءوا
بعتتتتِض اأُلرستتتتتقراطيين التتتتذين كتتتتانوا وحتتتتَدهم المتتتتالك لتتتترؤوس األمتتتتوال 

ممتتتتتا دفتتتتتع . 17واألراضتتتتتي التتتتتتي أختتتتتذوها بتتتتتالقوِة متتتتتن أهلهتتتتتا األصتتتتتليين
صحيفٍة خاصتة بهتم وناطقتة بلغتتهم فتي  إنشاءللتصديق لهم بالسلطات 

 Cherokee Phoenix( شـيروكي فـوفنكسهي صحيفة )و  ،م0828فبراير 
 . Elias Boudinot( إلياس بودينوتالتي كان يرأُس تحريرها  نذاك )
 Mississippiالمسيستتتتتتيبي أختتتتتترى هتتتتتتي ثتتتتتتم صتتتتتتدرت صتتتتتتحيفة 

إلتتت   ر األلمتتتاُن النتتتازحون كمتتتا ثتتتا. للجماعتتتات الناطقتتتة باللغتتتة اإلستتتبانية
يتتة وحاريوهتتا حتتت  تصتتدق لهتتم فتتي عتتام نجليز أميركتتا علتت  الصتتحف اإل

ـــوركر ة هتتتي صتتتحيفة )لمانيتتتصتتتحيفٍة بلغتتتتهم األ إنشتتتاءم ب0845 ـــو ي ني
والتتي كانتت متن أوستع  New Yorker Staats-Zeitung( استاآتس زفتونج

                                                                          
م(، كتاب تعريفي تاريخي أعدتد وزارة الخارجية 2083موجز التاريخ األمريكي، ) 17

 األمريكية. 



﴿36﴾ 

ة يتتتتتتة انتشتتتتتتاراا فتتتتتتي الواليتتتتتتات المتحتتتتتتدنجليز الصتتتتتتحف الناطقتتتتتتة بغيتتتتتتر اإل
وقتتد انعكستتت هتتذل الحتترُب اإلثنيتتُة علتت  التطتتور اللغتتوي . 18األمريكيتتة 

حيتتث تراجعتتت اللغتتاُت المحليتتة والقبليتتة لُتفستتح المجتتاَل ، بشتتكٍل واضتتح
يتتة التتتي اعُتمتتدت فتتي نجليز قستتراا للغتتات األوُرييتتة الوافتتدة وعلتت  رأستتها اإل

نتتاطق والفرنستتية التتتي تبنتهتتا كنتتدا وكثيتتٌر متتن الم، كتتل الواليتتات المتحتتدة
ت اللغتتتة أصتتتبحواإلستتتبانية التتتتي ، المتاخمتتتة لهتتتا متتتن الواليتتتات الغرييتتتة

 . 19الثالثة من حيث الغلبة العددية 

وقتتتتتد حتتتتتدث نفتتتتتُس هتتتتتذا األمتتتتتر لجماعتتتتتة الستتتتتكان األصتتتتتليين 
حيتتتتتث أدت سياستتتتتات البريطتتتتتانيين . فتتتتتي أستتتتتتراليا Aboriginesالمستتتتتماة 

 .العنصتر البشتري  إبتادة هتذاإلت   الذين استعمروا شتبد القتارة األستترالية
التعلتيم وتضتييق أو  وقد أُْغِدَقْت عليهم األمواُل متع حرمتانهم متن العمتل

المتتتتدن ممتتتتتا جعلهتتتتم أستتتتتيري الكحتتتتول والمختتتتتدرات إلتتتتت   فتتتترص النتتتتزوح
 . والجنس حت  تساقطوا واحداا تلو اآلخر عبر السنوات

ورغتتم أنَّ الدولتتة قتتد أظهتترتهم كمصتتدر عتتزٍة وفختتر متتن ختتالل 
أن إال  ،ة التي نظمتها أسترالياخير م األ2111سيدني  مبيادأول منافسات

نفتتتتس هتتتتؤالء التتتتتذين ظهتتتتروا فتتتتي المهرجتتتتتان كراقصتتتتين وُمغنيتتتتين عبتتتتتر 
شاشات التلفزيون قد تقدموا بالعديتد متن الشتكاوى علت  متر الستنين متن 
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والتتتي كانتتت ، الظلتم التتذي وقتع بهتتم وحمتالت التصتتفية التتي عتتانوا منهتا
وفتتتي . وطقوستتهم الحياتيتتتة بشتتكٍل متعمتتدنتيجتهتتا متتوت ثقتتتافتهم ولغتتتهم 

تراجعتتت لغتتة الستتكان األصتتليين ممتتن ُيطلتتق علتتيهم استتم  أيضتتاا ماليزيتتا 
 Temiarالتميتتار : التتذين يتمثلتتون فتتي قبائتتل Orang Asliاألورانتج أصتتلي 
 Semalaiِستتمالي ، فتت  واليتتة جوهتتور Jakunوجتتاكون ، فتت  واليتتة كالنتتتان
فتت  واليتتة  Beriبتترى ، ة بهتتانجفتت  واليتت Temuanتمتتوان ، فتت  واليتتة بهتتانج

، فتتت  واليتتتة بيتتتراق Lanohالنتتتو، فتتت  واليتتتة بيتتتراق Semeiِستتتماى ، بهتتتانج
كانداستان ، ف  والية بيراق Kancuكنسيو ، ف  والية بيراق Kentakكانتا 

Kendassan إبتتتان ، فتتت  واليتتتة صتتتباحEban جاهتتتاي ، فتتت  واليتتتة ستتترواك
Jahai مانريتتتك، فتتت  واليتتتة كالنتتتتان Manrik وباتيتتتك ، ة كالنتتتتانفتتت  واليتتت
Batik ف  والية كالنتان . 

وقد لعبت األعراُن والقوانيُن والممارستاُت السياستيُة دوراا فتي  
أن تضتتتيع معتتتالُم اللغتتتات فتتتي هتتتذل البقتتتاع وغيرهتتتا متتتن التتتبالد اآلستتتيوية 

ولتتذلك كتتان . يتتة واألميركيتتة وحتتت  األوُرييتتة فتتي بعتتض األحيتتانفريقواإل
وستائل أو  ذاعتاتغتات فرصتةا فتي اإلمن الصتعب أن تجتد مثتل هتذل الل

 . حت  التدريس في المؤسسات التعليميةأو  خرى األ عالماإل
ذلتتتك التراجتتتع واالنحستتتار إلتتت   وهتتتذا بتتتالطبع قتتتد أدى تتتتدريجياا 

وفي حقيقة األمر ال نستتطيع أن نؤكتد . لهذل اللغات ذات الحظ السيء
أمتتتام  علتتت  وجتتتد الدقتتتة نستتتبَة انحستتتاِر هتتتذل اللغتتتات واللهجتتتات المحليتتتة
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 ولكتن  المؤكتد أنهتا لتم تنتشتر، اللغتات األوُرييتةأو  هيمنة اللغات القومية
. في نطاق ضتيق لتم يتعتدَّ فتي بعتض األحيتان إطتار القبيلتة الواحتدةإال 

يتا بالشتكل إفريقية الحديثة لم تنتشر في عالموبما أنَّ أساليب التقنية اإل
ل القتارة تتعامتل الذي انتشرت بد في البالد الغريية فقتد ظلتت معظتم دو 

ممتتا لتتم ، ة فتتي قنواتهتتا المحليتتةذاعيتتبشتتكل تقليتتدي متتع إعتتداد البتترامج اإل
يجذب إليها كثيراا من المستمعين المحليين الذين ظلوا عل  مرِ  الدهور 

ة ذات البرمجتتتتة الراقيتتتتة الستتتتيما جنبيتتتتاأل ذاعتتتتاتيفضتتتتلون االستتتتتماع لإل
ذاعةالببي بي سي و  إذاعة ولذلك بقيت . األمانيصوت أمريكا وصوت  ا 

وقليلتتتتة ، ومتواضتتتتعة األستتتتلوب، البتتتترامج المحليتتتتة محتتتتدودة المستتتتتمعين
 . 20التأثير في مستمعيها

وقتتتتد أثتتتتر هتتتتذا الوضتتتتُع فتتتتي حجتتتتم انتشتتتتار اللغتتتتات المحليتتتتة 
ولتتم تتتنُج متتن . يتتةفريقبالمقارنتتة للغتتات األوُرييتتة فتتي كثيتتر متتن التتدول اإل

االنتشتتتتتار فتتتي شتتتتتترق ( الواستتتتتعة الســــواحيليةاللغتتتتتة )إال  هتتتذا المصتتتير
( العربيةواللغتة )، ( في غرب ووسط القارةالهوساولغة )، ياإفريقووسط 

. فتتتي الطتتترن الشتتتمالي وبعتتتض أجتتتزاء الوستتتط والشتتتمال الشتتترقي للقتتتارة
ونتيجتتةا لهتتذا الواقتتع المخيتتف ظهتترت العديتتُد متتن المحتتاوالت التتتي قادهتتا 

تابتة بعتض نفر من المتعلمين بعضهم بحسن نية وبعضهم بسوء نيتة لك

                                                                          
م( اإلذاعة السودانية في نصف قرن، دار الخرطوم 1000عوض إبراهيم عوض، )20

 للطباعة والنشر، الخرطوم. 
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أو  يتتتتة بتتتتالحرون الالتينيتتتتة بتتتتدالا متتتتن الحتتتترون المحليتتتتةفريقاللغتتتتات اإل
وقتد كتان التدافع المعلتن لهتذل المحتاوالت . العريية التي كانت ُتكتتب بهتا

 أجهتتتتتزةهتتتتتو إعطتتتتتاء هتتتتتذل اللغتتتتتات فرصتتتتتةا لالنتشتتتتتار خصوصتتتتتاا عبتتتتتر 
 Compact Discsالكومبيتوتر وأدوات الطباعتة واألستطوانات المضتغوطة 

وبالفعتتتل تحتتتول حتتتترن . ةخيتتتر رضتتتت نفستتتها ختتتالل الستتتتنوات األالتتتتي ف
، الكتابتتتة للغتتتات الهوستتتا والستتتواحيلية والماليويتتتة ختتتالل القتتترن المنصتتترم

 . ت ُتكتب بالحرون الالتينية بدالا من العرييةأصبحو 
ورغم أنَّ الذين أوعزوا بتغيير حرون الكتابة لهذل اللغات قتد 

أن الشتتتتعوب إال  لبريطتتتانيينكتتتانوا فتتتي كتتتل األحتتتتوال هتتتم المستتتتعمرين ا
الناطقة بهذل اللغات قد تبعتهم في تنفيذ األمر بشكٍل تالش  معد شكل 

متتن بعتتض الصتتحف والمجتتالت الدينيتتة المحتتدودة إال  الكتابتتِة المتتوروث
ندونيسيا، في ماليزيا  . ونيجيريا، ويروناي، وا 

قتتتل إلتت   وكانتتت مستتألة تغييتتر الحتترون فتتي تركيتتا قتتد هتتدفت
ي وَنْزِعتِد متن حيتاة النتاس بشتكٍل نهتائي عنتدما جتاء ستالمروح الدين اإل

ــــاتورك) ــــال أت ستتتتدة الحكتتتتم وأنهتتتت  دولتتتتة الخالفتتتتة إلتتتت   (مصــــطفى كم
أوريتا فتي إلت   ية وأعلن بدالا عنها دولةا علمانيةا في تركيتا تميتلسالماإل

سياستتتتاتها وأستتتتلوب حياتهتتتتا بعتتتتد أن كانتتتتت الدولتتتتة القائتتتتدة فتتتتي العتتتتالم 
وفتتي الستتودان حتتاول بعتتُض . 21دولتتة الفتتاطميين ي منتتُذ نهايتتة ستتالماإل

                                                                          
 عوض إبراهيم عوض، لهٌب من ناِر المجاذيب، تحت الطبع.  21
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المثقفين كتابة بعض اللغات المستخدمة فتي الجنتوب وعلت  رأستها لغتة 
هتذل اللغتة مختلفتاا نوعتاا متا أمتر  وقتد كتان. ( بتالحرون الالتينيتةالدينكا)

عن بقية اللغات التي سبقت اإلشتارة إليهتا بحكتم أنهتا لتم تجتد حظتاا متن 
 . الكتابة في السابق

ـــدكتور اجتهتتتد نفتتتٌر متتتن التتتوطنيين الستتتودانيين أمثتتتال ) وقتتتد ال
ولكتتنَّ ظتترون الحتترب . ( لكتابتهتتا وتدريستتها بالمتتدارسفرانســيس ديــنج

التتتي دمتترت الكثيتتر متتن بقتتاع جنتتوب الستتودان وزعزعتتت أمتتن واستتتقرار 
 أبنتتاءشتتغل  أصتتبحأبنائتتد قتتد قضتتت علتت  كثيتتٍر متتن هتتذل الجهتتود حتتت  

ولتتيس ، والمتتأوى اآلمتتن، العتتيشالجنتتوب فتتي معظتتم األحيتتان هتتو لقمتتة 
 . 22أو الثقافة أو  الفكرقضية اللغة 

تجريتة مماثلتة كتبتوا إلت   ة لجأ اليابتانيون خير وفي السنوات األ
فيهتتتا لغتتتتهم بتتتالحرون الالتينيتتتة بغتتترض تستتتهيل تعلمهتتتا لمتتتن يريتتتُد متتتن 

وكان دافعهم فتي ذلتك أنَّ رمتوز الكتابتة اليابانيتة رى خالشعوب األ أبناء
  مر الدهور عقبةا أمام توصيل لغتهم ألي بقعٍة متن بقتاع قد ظلت عل

ورغم أن العقلية اليابانية قد أسرت لباب العتالم عنتدما ظهترت . األرض
بمهاراتهتتا الفائقتتة فتتي مجتتال التصتتنيع والبنتتاء والعلتتم التتذي انتبهتتت إليتتد 
بعتتتتتد العقوبتتتتتات التتتتتتي فرضتتتتتت عليهتتتتتا عقتتتتتب الحتتتتترب العالميتتتتتة الثانيتتتتتة 

نَّ اللغتتتة اليابانيتتتتة ظلتتتْت بمنتتتتأى عتتتن خيتتتتال كتتتتل أإال  ،م0939-0945
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ظتتلَّ اليابتتانيون  أيضتتاا وبالمقابتتل . 23الشتتعوب التتتي تعاملتتت متتع اليابتتان
ت لغتة أصتبحيتة التتي نجليز أقل شتعوب التدول الصتناعية تعلمتاا للغتة اإل

بفضل الجهود التي بذلها أبناؤها فتي مختلتف بقتاع العتالم  ول العالم األ
وكانتت . ي الذي فرضها عل  كثيٍر من الشعوبويتأثير المد االستعمار 

النتيجتتة أن فكتتر اليابتتانيون فتتي فتتك طتتوق العزلتتة التتذي فرضتتتد علتتيهم 
عتدداا يستيراا متن متعلمتي اللغتات إال  طبيعُة لغتهم المعقدة والتي لم ُتغترِ 

 . بالخوض في غمارها فبدأوا كتابتها بهذل الحرون
أننتتا إال  ن بعتتدورغتتم أن الصتتين وكوريتتا لتتم تحتتذوا حتتذو اليابتتا
ولم ينُبتْع هتذا . نتوقع أن تفعال ذلك في المستقبل تيسيراا عل  المتعلمين

نما َأْمَلْتدُ  ُمعاَيَشُة المؤلف لعدٍد من الشتباب الصتينيين  التوقُع من فراغ وا 
الذين ضاقوا بوضتعهم غيتر القيتادي التذي فرضتتد علتيهم طبيعتة لغتتهم 

وهتم يؤمنتون بتأنهم . ثتر تعقيتداا المعقدة فضالا عن نظامهم السياسي األك
أهُل حضارٍة عريقة لم تشهد أوريا مثلهتا فلمتاذا ال يكتون لهتم هتذا التدوُر 
القيادي؟ وتأكيداا لهذا األمر تسارع الصينيون الذين يعيشون في ماليزيا 

ندونيسيا في العقود األ ة لتعلم اللغتات العالميتة خير ويروناي وسنغافورة وا 

                                                                          
في مدينة  Language Houseوقف الكاتب عل  هذل التجرية بنفسد عندما زار معهد  23

ُس عدداا من اللغات بوالية سالن Petaling Jayaبتالنج جايا  جور الماليزية. وهذا المعهد ُيدرِ 
األميركي  John Davisالعالمية ومن بينها اليابانية. وقد أقر مديُر المعهد مستر جون ديفيز 

ت من أكثر اللغات جذباا للمتعلمين بالمعهد بعد كتابتها أصبحالجنسية بأنَّ اللغة اليابانية قد 
 بالحرون الالتينية. 
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 تعليمهتتتا ة التتتتي أتقنهتتتا الكثيتتترون متتتنهم وفرضتتتويتتتنجليز الحيتتة الستتتيما اإل
 Mother Tongueعلت  أطفتالهم متن مرحلتة الروضتة حتت  تكتون لغتة أم 

 وُكلُّ هذل الجهود قد أستهمت فتي تبتديل الحتال. بالنسبة لهؤالء الصغار
نما لدى أمم  فضلاألإل    . كثيرةأخرى ليس في الصين وحدها وا 

ليهتتا قتتد وجتتدت حظتتاا ولكتتن رغتتم أنَّ بعتتَض اللغتتات المشتتار إ
تراجعهتا إلت   أن تلتك الظترون قتد أدتإال  ةذاعيتفي البترامج اإل أفضل

مكتوفة األيدي حيال هتذا  ذاعاتولكن لم تقف اإل. والتأثير عليها سلبياا 
نمتتا ضتتاعفت جهودهتتا لكتتي ُتبقتتي علتت  هتتذل اللغتتات حيتتةا بتتين  األمتتر وا 

فتي كثيتٍر متتن النتاس وأن ُتستهم فتي ترستيخها كلغتتاٍت فرضتتها الدستاتير 
لغتتتات تعلتتتيم يتتتتداولها طلبتتتة أو  لغتتتاٍت وطنيتتتةأو  التتتدول كلغتتتاٍت رستتتمية
 . المعاهد والجامعات

الراديتو  أجهتزة( واستتخدامها فتي العربيـةأما إذا تناولنا اللغتة )
فإننا نالحظ كثيراا من التطور في مسارها ساعدت فيد دعوات التعريتب 

ختتتتتالل العقتتتتتود الثالثتتتتتة  التتتتتتي قادتهتتتتتا معظتتتتتم التتتتتدول العرييتتتتتة، الداويتتتتتة
فقتتتتتتتد شتتتتتتتهدت ستتتتتتتوريا حمتتتتتتتالت واستتتتتتتعة للتعريتتتتتتتب ختتتتتتتالل . الماضتتتتتتتية

ولحقتهتتتتتا ليبيتتتتتا التتتتتتي كتتتتتادت أن تحتتتتترم استتتتتتخدام اللغتتتتتات ، الستتتتتبعينيات
ة في دواوين الحكومة ومؤسسات التعليم لسنواٍت طويلة قبتل أن جنبياأل

. عقتتد التستتعينيات متتن القتترن العشتترين المنصتترم أواختترتستتمح بهتتا فتتي 
حيتث ، ت الجزائر بإحدى أكبر حمالت التعريب فتي العتالم العريتيوقام
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. كانتتتت اللغتتتة الفرنستتتية تهتتتيمن علتتت  معظتتتم المرافتتتق الرستتتمية واألهليتتتة
م لتتتتعم 0990وجتتتاءت حركتتتة التعريتتتب الشتتتاملة فتتتي الستتتودان فتتتي عتتتام 

بعد أن كتان الستودان أكثتر بتالد ، جميع مرافق التعليم العالي والمتوسط
 . يةنجليز خداماا للغة اإلالعالم العريي است

وقتتتد قتتتادت معظتتتم الجامعتتتات القديمتتتة والحديثتتتة حملتتتةا نشتتتطة 
فتتي  ستتبقحيتتث كانتتت جامعتتة الجزيتترة األ. لتعريتتب المراجتتع والمقتتررات

بعتتتد أن ، م96/0997طبتتتع العديتتتد متتتن الكتتتتب والمنتتتاهج ختتتالل عتتتامي 
واستتتفادت الجامعتتة فتتي ذلتتك متتن . 24اللغتتة العرييتتة إلتت   تمتتت ترجمتهتتا

أساتذتها الذين بذلوا جهتداا مقتدراا خصوصتاا فتي مجتال المتواد ذات خبرة 
 . الصبغة العلمية والتطبيقية

وقد شمل القرار بالتعريب كل الجامعتات الجديتدة التتي بلغتت 
م إحتتدى وعشتترين جامعتتة فتتي معظتتم متتدن الستتودان 0999بنهايتتة عتتام 

التتذي ورغتتم أن التجريتتة قتتد واكبهتتا كثيتتٌر متتن التعجتتل والحمتتاس . الكبيتترة
أنها ُطبقت بشتكٍل إال  ي لحكومة اإلنقاذ الوطنيسالماقتضال التوجد اإل

( التتتتي أصتتترت علتتت  إبقتتتاء اللغتتتة األحفـــادكامتتتل فتتتي متتتا عتتتدا جامعتتتة )
يتتتتة كلغتتتتة تعلتتتتيم وكليتتتتة الطتتتتب بجامعتتتتة الخرطتتتتوم التتتتتي أختتتتذت نجليز اإل

بالعرييتتة حينتتاا ثتتم تخلتتت عنهتتا فتتي أحيتتاٍن كثيتترة بتتدعوى صتتعوبة ترجمتتة 
                                                                          

امعة الجزيرة التي مقرها مدينة ود مدني السودانية أريعين مرجعاا خاصاا بها طبعت ج 24
قامت بنشرها دار األصالة للطباعة والنشر. وقد تم طبُع هذل المراجع بإشران لجنة التعريب 

 بجامعة الجزيرة. 
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ورغتتتم أنتتتد متتتن الستتتابق ألوانتتتد . ت والمراجتتتع المتتتتوفرة لتتتديهاالمصتتتطلحا
أن بعتض المؤشترات إال  تقويم تجرية التعريب فتي الجامعتات الستودانية

يتتة والعرييتتة علتت  نجليز ضعضتتعة مستتتوى اللغتتة اإلإلتت   الحاضتترة ُتشتتيرُ 
وقتد شتهد بهتذا األمتر نفتٌر متن قتادة التعلتيم فتي الستودان متن . حٍد سواء

: اضتتتترات والكتابتتتتات ومتتتتنهم علتتتت  ستتتتبيل المثتتتتالختتتتالل عتتتتدد متتتتن المح
( أستتتتاذ العلتتتوم السياستتتية بمعهتتتد مـــدثر عبـــد الـــرحيماألستتتتاذ التتتدكتور )

( أستاذ علم التنفس بتذات مالك بدري واألستاذ الدكتور )، ISTACاستاك 
( أستتتتتتاذ التتتتتتاريخ حســـــن أحمـــــد إبـــــراهيمواألستتتتتتاذ التتتتتدكتور )، المعهتتتتتد

   .وغيرهم 25ية ية العالمسالموالحضارة بالجامعة اإل
أما جمهورية مصر العريية فقد سبقت بقية الدول العريية في 

وذلتتتك ، مجتتتال التعريتتتب التتتذي فرضتتتتد منتتتذ خمستتتينيات القتتترن العشتتترين
( أنَّ مصتتر تتتود أن تمستتتك الناصــر جمــال عبـــدعنتتدما أعلتتن التترئيس )

ل  األبتد بزمتام المبتادرة والريتادة فتي العتالم العريتي وتتحمتل إنابتةا عتن  وا 
. األمتتتم األختتترى إلتتت   ية تبعتتتات نقلهتتتاستتتالمالحضتتتارة العرييتتتة واإل أهتتتل

رغتتتم أنَّ ، يتتتةعالموبالفعتتتل فقتتتد تتتتم تعريتتتب جميتتتع المرافتتتق العلميتتتة واإل
ة كبتتتتاقي التتتتدول جنبيتتتتمصتتتتر لتتتتم تتعامتتتتل بشتتتتكٍل مكثتتتتف متتتتع اللغتتتتات األ

العرييتتتتة بحكتتتتم وجتتتتود األزهتتتتر الشتتتتريف فيهتتتتا وطبيعتتتتة التتتتدور المصتتتتري 
فتتتتي الخلتتتتيج العريتتتتي فقتتتتد قامتتتتت حركتتتتٌة أمتتتتا  .الريتتتتادي طتتتتوال الستتتتنوات

                                                                          
 يعمل ثالثتهم في دولة ماليزيا.  25
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للتعريتب فتتي كتتل الُبلتتدان ومتا جاورهتتا كتتالعراق واألردن ولبنتتان والمملكتتة 
فقتتد تتتأخرت فيهتتا ، دول المغتترب العريتتيأمتتا  .العرييتتة الستتعودية والتتيمن

وذلتتتتك لطبيعتتتتة الحركتتتتات ، ستتتتنوات قليلتتتتة خلتتتتتإلتتتت   حركتتتتات التعريتتتتب
تشتتدداا لتتم يستتتطع الفكتتاك متتن االستتتعمارية التتتي وضتتعت نمطتتاا لغويتتاا م

جتراءاٍت إال  إسار اللغات األوُريية السيما الفرنسية بعد جهوٍد مضتنية وا 
. قتد ستبقت جاراتهتا فتي هتذا المضتمار مورفتانيـا(حيتث كانتت )، مكثفة

ـــونسونضتتتجت حركتتتة التعريتتتب فتتتي ) ( متتتؤخراا بعتتتد الصتتتراعات التتتتي ت
وغي تترت ، ةيستتالمقادهتتا بعتتض التتوطنيين خصوصتتاا قتتادة الجماعتتات اإل

 . (زفن العابدين بن عليبها خطط الدولة التي وضعها الرئيس )
الفرنستتية التتتي  خبتتاروقتتد أفتترز ذلتتك التطتتور إلغتتاء نشتترات األ

وحلتتتتت محلهتتتتا النشتتتترات باللغتتتتة ، كانتتتتت تبتتتتث متتتتن التلفزيتتتتون التونستتتتي
وحتتدث نفتتس الشتتتيء فتتي الجزائتتر ختتتالل عقتتد الثمانينتتات متتتن . العرييتتة

فقتتتد تكثفتتتت ختتتالل العشتتترين ستتتنة أختتترى هتتتة ومتتتن ج. القتتترن المنصتتترم
والتتي جعلتتت ، الماضتية جهتود المنظمتتة العرييتة للترييتتة والثقافتة والعلتتوم

يتا إفريققتارات  أبنتاءمن نشر اللغة العريية هدفاا أساستياا ستعت إليتد بتين 
 . و سيا وأوريا

ولعتتتتل هتتتتذل التجريتتتتة قتتتتد أثمتتتترت بعتتتتض الشتتتتيء متتتتن ختتتتالل 
العريية لغير النتاطقين بهتا وبعتض البترامج  المناهج المكثفة لتعليم اللغة

وهتي بترامج متخصصتة ، ة التي تبنتها منظمتة اليونستكو العتترييةذاعياإل
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في تعليم اللغة العرييتة للمبتتدئين وللجماعتات العرقيتة التتي تتعتايش متع 
ثم بعد ذلك أنتجت المنظمة سلسلةا متن بترامج تعلتيم . الناطقين بالعريية

 . 26خرى بتعليم اللغة أكثر من بقية المواد األ اا أيضالكبار التي اهتمت 
 

 واللغة الفصحى ذاعاتاإل
الناطقة بالعريية قد أو  العريية ذاعاتكل اإل من المالحظ أن  

تبنتتتتت اللغتتتتة الفصتتتتح  ولتتتتم تلتفتتتتت لتتتتدعوات التمتتتترد علتتتت  لغتتتتة التتتتتراث 
واستتتتتتبدالها بعاميتتتتتات الشتتتتتارع العريتتتتتي كمتتتتتا كتتتتتان ينتتتتتادي بتتتتتذلك بعتتتتتض 

( لــويس عــوض. د)و (ســالمة موســىمثتتل الكاتتتب ) المفكتترين العتترب
حيث اعتبر التيار المناوئ لهذا الطترح أنتد طترٌح تغلتف بتروح . وغيرهما
ولكند حمل بين طياتد ثورةا ضتد المتوروث الحضتاري العريتي ، التطوير

 . ي الذي نما من خالل اللغة الفصح سالمواإل
ذا تجاوزنتتا ذلتتك الطتترح التتذي لتتم يجتتد حظتتاا متتن القبتتول فتتي  وا 

، بقيتتة أنحتتاء العتتالم العريتتيأو  أوستتاط القتتائمين بتتأمر اللغتتة فتتي مصتتر
العرييتتة قتتد أختتذت بالفصتتح  فتتي كثيتتٍر متتن برامجهتتا  ذاعتتاتنجتتد أن اإل

وقد أستهم ذلتك بتال شتٍك فتي اإلبقتاء عليهتا حيتةا بتين . وخدماتها الخبرية
رغتتم أنهتتا ليستتت لغتتة التخاطتتب اليتتومي فتتي أي ، المتتواطنين والمتعلمتتين

                                                                          
لي عن  رلو( وهو اختصاٌر إلسم  من برامج المنظمة الشهيرة حلقاٌت تحَت عنوان )أحكي 26

 م. 2030في عام  أم درمانالمنظمة باللغة العريية. وقد كان ُيذاُع بانتظام من إذاعة 
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تيتتتتار وستتتتط المتعلمتتتتين  ةخيتتتتر وقتتتتد ظهتتتتر فتتتتي الستتتتنوات األ. عريتتتتيبلتتتتد 
ويتتتتتتهم ، ذاعتتتتتاتوالمهتمتتتتتين ينتقتتتتتد بشتتتتتدة مستتتتتار اللغتتتتتة العرييتتتتتة فتتتتتي اإل

ين بتتتأنهم قتتتد شتتتوهوا لغتتتة الضتتتاد بوقتتتوعهم فتتتي مزالتتتق األخطتتتاء ذاعيتتتاإل
هتتي وراء الكثيتتر متتن  ذاعتتةويؤكتتد أصتتحاب هتتذا التترأي أن  اإل. الشتتنيعة

 . 27عت في المجتمعات العريية التراكيب الخاطئة التي شا
، ئك المنتقدون هتو عتين الحقيقتةأول بالطبع فإن  ما ذهب إليد

ولكتتْن متتا الَمْختتَرُج متتن هتتذل األزمتتة التتتي كتتادت أن تفستتد اللغتتة العرييتتة 
لعلَّ هذا السؤال وغيرل متن األستئلة الملحتة قتد كانتت ؟ وتطمس معالمها

درس قضتتتية اللغتتتة جتتتزءاا متتتن األستتتباب التتتتي حتتتدت بهتتتذا الكتتتتاب أن يتتت
 . ةذاعيالعريية وغيرها من خالل طرحها في البرامج اإل

ال تعتتترن  ذاعتتتةوقتتتد ثبتتتت فتتتي عقتتتول كثيتتتر متتتن األمتتتم أنَّ اإل
وهتذل المصتداقية . الحقيقتة التتي يبحتث عنهتا النتاسإال  الكذب وال تقول

التي أحسها المستمعون من خالل البرامج إنمتا غرستتها طبيعتة العالقتة 
 . خلقها الراديو مع المستمعين الحميمة التي

 ذاعتتتتتةأحتتتتتد خبتتتتتراء اإل Mr. Hydeوكمتتتتتا قتتتتتال مستتتتتتر هايتتتتتد 
 ذاعتتتةإذن فاإل. األمتتتريكيين فتتتإن الراديتتتو هتتتو صتتتديق متتتن ال صتتتديق لتتتد

                                                                          
أم من هؤالء المنتقدين األستاذ اإلذاعي الراحل )محمد صالح فهمي( الذي عمل بإذاعة  27

م هذا مديراا لإلذاعة السودا أصبح، ثم بإذاعة البي بي سي في لندن، ثم درمان نية. وقد قدَّ
الرأي في ورقٍة بحثيٍة أعدها للمؤتمر األول للتتغة العريية بالسودان الذي ُعقد بقاعة الصداقة 

 م. 2081بالخرطوم عام 
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وكتتأن  العتتالم التتذي كتتان يتتردد فتتي الماضتتي أنَّ النتتاس . دائمتتاا علتت  حتتق
ــــن ): يقتتتتول اآلن أصتتتتبحعلتتتت  ديتتتتن ملتتتتوكهم قتتتتد  ــــى دي ــــاس عل إّن الن

إلتتت   ووصتتتلت، ذاعتتتاتوقتتتد وجتتتدت اللغتتتة ضتتتالتها فتتتي اإل. (همتإذاعـــا
التتي  ذاعاتقطاعات كبيرة من البشر ما كانت تصل إليهم لوال هذل اإل

جعلت من اللغة سالحها الوحيد الذي تخوض بتد معاركهتا عبتر األثيتر 
 . فتستقطب كل من تريد

الستتيما  ذاعتتاتوظلتتت اللغتتة هاجستتاا لكتتل متتن تعامتتل متتع اإل
ورغتتتم أنَّ بعتتتض البتتترامج تلعتتتب الموستتتيق  . قتتتدمي البتتترامجالمتتتذيعين وم

إال  ،فيها الدور األساسي وال تحظ  اللغة المنطوقة فيهتا بنصتيب كبيتر
فهنتتتتاك . أنَّ معظتتتتم البتتتترامج تعتمتتتتد علتتتت  اللتتتتتغة المنطوقتتتتة دون غيرهتتتتا

 %81ة تتعامتتل متتع البتترامج الكالميتتة بنستتتبة ذاعيتتبعتتض المحطتتات اإل
ومثتل . اح فتي برامجهتا للمتواد الغنائيتة والموستيقيةتاركةا بقية الزمن المت

نما هي أقوى اإل إذاعاتليست  ذاعاتهذل اإل تأثيراا في  ذاعاتمفلسة وا 
 . 28مستمعيها المنتشرين في أنحاء العالم 

ة الحديثتة تعتمتد علت  ذاعيتإنَّ الكثير من أشكال الخدمات اإل
إال  تستتخدموهتي ال ، بث المعلومات ونشرها بتين النتاس بشتكل مستتمر

ة ذاعيــالتحلــيالت السياســية والنــدوات اإل): الكلمتتة المنطوقتتة فقتتط مثتتل
                                                                          

ذاعة صوت  BBCأقوى األمثلة عل  هذل اإلذاعات هيئُة اإلذاعة البريطانية  28 العالمية وا 
خالل األحداث  %81أكثر من إل   االتي تصل نسبة البرامج الكالمية فيه VOAأميركا 

 العالمية المهمة. 
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وقتد . (والمقابالت والتغطيات الحيـة والتقارفرالميدانيـة خبارونشرات األ
الستتتبل للتعامتتتل متتتع  أفضتتتلعلتتت  التتتدوام تبحتتتث عتتتن  ذاعتتتاتظلَّتتتت اإل

معاهتتتتد  ذاعتتتتاتبعتتتتض اإلنشتتتتأت فأ، اللغتتتتات المستتتتتخدمة فتتتتي برامجهتتتتا
. ةذاعيتتتصتتةا تابعتتتةا لهتتتا تقتتوم بتعلتتتيم التتتدروس اللغويتتة والفنتتتون اإلمتخص

فتتي العتتالم أكثتتر متتن ستتبعين نشتتأت ففتتي ختتالل الثالثتتين عامتتاا الماضتتية 
مؤسستتتتتتةا تعليميتتتتتتة تختتتتتتتص كلهتتتتتتا بتعلتتتتتتيم فنتتتتتتون الراديتتتتتتو وأشتتتتتتهر هتتتتتتذل 

 : المؤسسات
 

 البريطانية  ذاعةالتابع لهيئة اإل ذاعةمعهد اإلB B C في لندن . 
 ا فتتتتي ألمانيتتتتصتتتتوت  إذاعتتتتةالتتتتتابع لشتتتتبكة  ذاعتتتتةلتتتتيم اإلمعهتتتتد تع

 . كولون 
 هولندا في هلفرسوم ذاعةين التابع إلذاعيمعهد تدريب اإل . 
 والتلفزيتون  ذاعتةوالتلفزيتون التتابع للهيئتة العامتة لإل ذاعةمعهد اإل

 . 29بمصر
 الماليزية ذاعةالتابع لهيئة اإل ذاعةمعهد اإلR. T. M بكوااللمبور . 
 صوت فرنسا الدولي في باريس ذاعةالتابع إل عةذا معهد اإل . 

 

                                                                          
ُيعتبر معهد اإلذاعة في ماسبيرو بالقاهرة أكبر المعاهد اإلذاعية في العالم العريي والشرق  29

 األوسط. 
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كتتل هتتذل المعاهتتد وغيرهتتا ممتتا أنشتتو فتتي بعتتض التتدول تقتتوم 
، بتدريس اللغة واألداء وأسلوب التكنيك واإلنتاج الثقتافي والفنتي للبترامج

حيتتتث تقتتتوم بعمتتتل دورات . المتخصتتتص ذاعتتتيوكتتتل أستتتاليب العمتتتل اإل
جين والمحتتتتررين فتتتتي كتتتتل تدريبيتتتتة للمتتتتذيعين ومقتتتتدمي البتتتترامج والمختتتتر 

 : وهي تشمل ما يلي، ضروب هذا الفن
 

 ج اإلخــراDirecting : وهتتو تنستتيق ووضتتع فقتترات البرنتتامج المختلفتتة
 . وتنسيقها في القالب النهائي الذي يقدم للمستمع

 د اإلعداProduction :شتفاهية أو  ة كتابيتةا ذاعيتوهو تجهيز المادة اإل
 . قبل عملية التسجيل

 م التقـديPresentation :عترض المتادة بشتكلها النهتائي أو  وهتو قتراءة
 . من داخل األستديو

 
تجتتتري  ذاعتتتاتومتتتن ختتتالل هتتتذل التتتدورات التدريبيتتتة ظلتتتت اإل

وترصتتتتتتد أخطتتتتتتاءهم لتقتتتتتتوم ، باستتتتتتتمرار تحستتتتتتينات علتتتتتت  أداء متتتتتتذيعيها
بتصتتويبها ومتتن ثتتم  االستتتفادة منهتتا فتتي إثتتراء المتتادة التعليميتتة للدارستتين 

 . نة أنفسهمالذين هم أهل المه
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  ذاعةمصطلح لغة اإل
ة متتتا ذاعيتتتوالبتتترامج اإل خبتتتارلقتتتد ظهتتتر متتتن ختتتالل نشتتترات األ

وهتتي لغتتة وستتط بتتين . (ذاعــةلغــة اإليمكتتن أن نطلتتق عليتتد اصتتطالحاا )
. Classical Languageعاميتتتات الشتتتارع المعتتتتادة ولغتتتة التعلتتتيم والتتتتراث 

متتن ختتالل بشتتكل تلقتتائي  ذاعتتاتحيتتث ظهتتتر ذلتتك التتنمط اللغتتوي فتتي اإل
 . المادة المبثوثة عن طريق الراديو

وهتتتتتذا المستتتتتتوى الوستتتتتيط للغتتتتتة استتتتتتطاع أن يحمتتتتتل الرستتتتتالة 
نملتتك دلتتيالا علتت  وال . ة بشتتكلها التقليتتدي للمتلقتتي بستهولة ويستترذاعيتاإل

ولكتن ، قد افترضت تبنتي هتذا المستتوى اللغتوي دون غيترل ذاعاتأنَّ اإل
 . ومباشر أغلب الظن أند قد فرض نفسد بشكل تلقائي

ت بعُض اإل عل  شكل اللغة المستخدمة فيهتا  ذاعاتلقد نصَّ
ولكتتتتن مثتتتل هتتتتذل األمتتتتور ال تجتتتتدى معهتتتتا ، نشتتتتاءمتتتن ختتتتالل قتتتتانون اإل

نمتتتا تتولتتتد بطريقتتتة تلقائيتتتة وطبيعيتتتة متتتن  القتتترارات واألوامتتتر الرستتتمية وا 
بمعنت  . ةذاعيتخالل الممارسة والواقع المعاش لمتن يقتدمون الرستالة اإل

ة المطلتتتتوب هتتتتو التتتتذي يفتتتترض أي نتتتتوع متتتتن ذاعيتتتتالخدمتتتتة اإلأنَّ شتتتتكل 
 . اللغات هو األجدى واألنسب

 إذاعتتتةويمكننتتتا أن نالحتتتظ ذلتتتك ببستتتاطة عنتتتدما نستتتتمع ألي 
العريية مثالا قامت كلهتا  ذاعاتفاإل. المنتشرة حول العالم ذاعاتمن اإل

علتتت  أستتتتتاس التعامتتتتتل متتتع اللتتتتتغة الفصتتتتح  ولكتتتن ستتتتترعان متتتتا أطلَّتتتتت 
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ة التتتتتي جنبيتتتتاأل ذاعتتتتاتبتتتتل وحتتتتت  اإل. العاميتتتتة فتتتتي برامجهتتتتا اللهجتتتتاتُ 
تستتتتتتخدم العرييتتتتتة والتتتتتتي تبنتتتتتت اللغتتتتتة الفصتتتتتح  لتتتتتم تستتتتتلم متتتتتن غتتتتتزو 

خصوصتتتتتتاا فتتتتتتي البتتتتتترامج المتخصصتتتتتتة واللقتتتتتتاءات الفنيتتتتتتة ، العاميتتتتتتات
 . 30والرياضية واالجتماعية وما إليها

في هذا السياق هو األستلوب اللغتوي  ذاعةوالمقصود بلغة اإل
متضتتتتتتتمناا بعتتتتتتتض التراكيتتتتتتتب والمفتتتتتتتردات  ذاعتتتتتتتاتستتتتتتتتخدمد اإلت التتتتتتتذي

فقتتتد استتتتقرت فتتتي أذهتتتان المستتتتمعين . غيرالمتداولتتتة فتتتي الحيتتتاة اليوميتتتة
ت جزءاا ال يتجتزأ متن أصبحالكثير من المصطلحات التخصصية التي 

 : مثال ذلك ذاعةلغة اإل
، المـؤثرات الصـوتية، النشــرة، التقـديم، اإلعداد، المونتاج] 
، االســــتقبال، رســــالاإل ، البرنــــامج، اإلخـــــراج، المنوعــــات، المســــتمع
، الكيلوســـــايكل، الـــــدراما، المحطـــــة، الموجـــــة الذبذبـــــة، التشــــــوي 
  31 [...الخ والكيلوهيرتس

علتتتتتت   ذاعتتتتتةوهنتتتتتاك العديتتتتتد متتتتتن العبتتتتتارات فرضتتتتتتها لغتتتتتة اإل
ــــزي المســـــتمع): المستتتتتمع العريتتتتي متتتتن ذلتتتتك متتتتثالا عتتتتتبارة ( التتتتتي عزف

                                                                          
موس  الخميس، )اإلذاعات العريية في إيطاليا(، مقاٌل صحفي بالملف السياسي لصحيفة  30

 م2000ة، مايو الخليج، اإلمارات العريية المتحد
الذي  لمانيأللمهندس اا Heinrich Hertzعبارة كيلوهيرتز مأخوذة من اسم هينرك هيرتز  31

واآلينوسفير  Atmosphereقسمين هما اآلتموسفير إل   اكتشف الموجات اإلذاعية وقسمها
Ionosphere . 
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إلت   وأحيانتاا تتحتول. ذاعتاتالمالزمتة لمعظتم اإلتت من العبتارات أصبح
 (عزفــزي المستتتمع فتتحتتول متتن )إلتت   عبتتارة أكثتتر حميميتتةا ومتتودة وتقريتتاا 

كمتتا . ويظتتل المعنتت  واحتتداا بالنستتبة للمتلقتتي صــديقي المســتمع()إلتت  
ين يستتتتتتتخدمون صتتتتتيغة الجمتتتتتتع ذاعيتتتتتأن كثيتتتتتتراا متتتتتن اإل أيضتتتتتاا نالحتتتتتظ 
 (مسـتمعي الكـرام): لمتلقتي هتيفتكون عبارة التخاطب متع ا، للمخاطبة

وكتل هتذل العبتارات وغيرهتا تحتاول أن تخلتق . (أعزائي المسـتمعين)أو 
 . ومستمعيها ذاعةجسوراا من المودة والصداقة بين اإل

حيتث ، وفي بعتض األحيتان تكتون لغتة المخاطبتة أكثتر جديتةا 
، أداةا للتنبيتتد بغتترض لفتتت انتبتتال المستتتمع بشتتكل جتتاد ذاعتتةتستتتخدم اإل

تتحتتول أو  (يهــا اإلخــوة المســتمعون )أ: العبتتارة المستتتخدمة هتتي فتكتتون 
أيهـا األعـزاء عبارة أكثر ترحيبتاا ومتودة بتالمتلقي )إل   أخرى في أحيان 
 . (أيها السادة والسيدات)أو  (المستمعون 

يقتتتتدمون النستتتتاء  ينذاعيتتتتنجتتتتد أن  اإل ذاعتتتتاتوفتتتتي بعتتتتض اإل
فتكتتتون . (ســـادةال( علتتت  الرجتتتال التتتذين يرمتتتزون لهتتتم بلفتتتظ )الســـيدات)

العبتتارة التتتي يستتتخدمونها فتتي مثتتل هتتذل األحتتوال لمخاطبتتة المستتتمعين 
عنصر النستاء فتبتدأ إل   وأحياناا يوغلون في اإلشارة (سيداتي سادتي)

تتحتول أو  .(سـيداتي آنسـاتي سـادتيعبارات المخاطبة بقتول المتذيع )
كتان وريما . (أيها السيدات واآلنسات والسادة)إل   في بعض األحيان

تقتتتتديم النستتتتاء علتتتت  الرجتتتتال فتتتتي هتتتتذل األحتتتتوال متتتتتأثراا بمقولتتتتة الغتتتترب 
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(Ladies First) .ذا كتتتان المقتتتام يقتضتتتي بعتتتض األهميتتتة ، الجديتتتةأو  وا 
أيهـــا ): الوطنيتتتة تخاطتتتب مستتتتمعيها بعبتتتارة ذاعتتتاتفنجتتتد أنَّ معظتتتم اإل

اا ستتتيذاع متتتن مهمتتتأنَّ هنتتتاك أمتتتراا إلتتت   ( فيتنبتتتد المستتتتمعون المواطنـــون 
وتعتمد مثل هذل العبارات أحيانتاا علت  النبتر التذي يحتدد . راديوخالل ال

 . 32ذا أهمية وخطورة خاصة أو  ما إذا كان األمر عادياا 
ومن العبارات التي ظلت تستتخدم كثيراا في عتدد متن البترامج 

شــكراع علــى حســن االســتماع ): ة لتتدى المحطتتات العرييتتة عبتتارةذاعيتتاإل
ذلتتتك ألنهتتتا  ن المبالغتتتة وعتتتدم الدقتتتة( وهتتتي عبتتتارة ال تخلتتتو متتتوالمتابعـــة

وهتتذا . ذاعتتةتفتتترض أنَّ كتتل مستتتمع قتتد تتتابع بدقتتة واهتمتتام متتا قالتتتد اإل
 ذاعتةوريمتا يتدخل اإل، االفتراض ليس سليماا وال واقعياا فتي كتل األحتوال

ومـن أدراك ): في كثير من التندر واالستتخفان إذامتا ردَّ بعضتهم بقولتد
 . (تقول؟استمعنا لما أو  أننا قد تابعنا

ين يعتقتدون أنَّ شتكر المستتمع ذاعيتوبالطبع فإنَّ كثيراا متن اإل
حتتتت  تكستتتب صتتتداقة ستتتامعيها وتشتتتجعهم علتتت   ذاعتتتةواجتتتب علتتت  اإل

أنتتد البتدَّ أن يكتتون محستوباا بدقتتٍة إال  ،ال جتتدال فيتدأمتر  وهتتذا. المتابعتة
برنامجتاا حيتاا يحضترل كثيتر متن النتاس  تقتدم ذاعتةفتإذا كانتت اإل. وتأكيد

ي داخل األستوديو يمكن للمذيع أن يقول تلك العبارة أمام الحاضترين ف
                                                                          

رامجها للمستمعين في اإلذاعات الوطنية التي ُتذيع بإال  عبارة أيها المواطنون ال ُتستخدم 32
اإلذاعات الموجهة لشعوٍب خارج إطار الدولة فهي ال تستخدُم هذل أما  في إطار الدولة،

 العبارة. 
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كما يمكن أن يكون الشكر . ألند يستطيع أن يؤكد متابعتهم أمام عينيد
ويكتتون ذلتتك باستتتخدام العبتتارات . بصتتورة عامتتة للتتذين يتتتابعون البتترامج

، مستمعة بعينهاأو  المباشرة لكل مستمعأو  العامة التي ال تؤكد القطع
 (نشـكر اإلخـوة الـذين يتـابعون برامجنـا): يث يمكتن للمتذيع أن يقتولح
إلـــى  شـــكراع للمســـتمعين الـــذين تـــابعوا حلقاتنـــا وبعثـــوا برســـائلهم)أو 

( شكراع لكل الذين يتابعون ما تقدمه إذاعتنـا مـن بـرامج)أو  (البرنامج
 . وهكذا

بعتتتتتض  ذاعتتتتتةأمتتتتتا فتتتتتي مجتتتتتال التحايتتتتتا فقتتتتتد فرضتتتتتت لغتتتتتة اإل
ت شائعةا بين المستمعين وهي لم تكن مألوفتةا متن أصبحالعبارات التي 

: متتتن ذلتتتك عبتتتارة. ذاعتتتاتقبتتتل فتتتي حياتنتتتا اليوميتتتة قبتتتل أن تفرضتتتها اإل
أســـــعد هللا ): ( فتتتتتي البتتتتترامج الصتتتتتباحية وعبتتتتتارةأســـــعد هللا صـــــباحكم)

 . ( في البرامج المسائيةمساءكم
حيتث  ذاعةظهرتا بهذا الشكل من خالل اإل وهاتان العبارتان

ستتيهما بعتتد ذلتتك فتتي النتتدوات السياستتية والمحاضتترات العلميتتة فرضتتتا نف
. وكثيتر متن اللقتاءات العامتتة التتي يشتارك فيهتتا جمهتور متن المستتتمعين

لندن علت   ذاعةوهناك عبارة للتحية درج بعض مذيعي القسم العريي إل
وهتي  33(سالٌم مـن هللِا علـيُكم  ورحمـٌة منـه وبركـات  ): استخدامها وهي

التقعتتتتتر حيتتتتتث تعتبتتتتتر تحتتتتتويراا للتحيتتتتتة أو  التعقيتتتتتد عبتتتتتارة ال تخلتتتتتو متتتتتن

                                                                          
 متابعة شخصية من الباحث.  33
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ذا كانتت . (السالم علـيكم ورحمـة هللا وبركاتـه): ية المعروفتةسالماإل وا 
ية المعروفة توسع التدعاء بتأن تتدعو للشتخص أن يعمتد سالمالتحية اإل
المشتار إليهتا هنتا ُتضتيِ ُق واستعاا وتتدعو  ذاعتةفتإنَّ تحيتة اإل، كتلُّ الستالم

 عتتتن الستتتالم ُكِلتتتِد التتتوارد فتتتي لفتتتظ الستتتالم علتتتيكم بتتتبعض الستتتالم بتتتدالا 
 . ورحمة هللا

: بالعبتتتارة التاليتتتة ذاعتتتةوفتتتي بعتتتض األحيتتتان تكتتتتون تحيتتتة اإل
، (مرحباع بك عزفـزي المسـتمع)أو  (مستمعي الكرام مرحباع بكم جميعاع )

أو  تقتتترن التحيتتة غالبتتاا بعنتتوان البرنتتامج فنجتتد المتتذيع وفتتي هتتذل الحالتتة
، (..عزفزي المستمع مرحباع بك فـي برنـامج كـذا): يقتول مقدم البرنامج

: وفي بعض األحيان قد يحي  المذيعون مستتمعيهم بعبتارة مبستطة هتي
 . (مساء الخير)أو  ،صباح الخير(عبارة )أو  ،(أهالع وسهالع )

 (طـاب نهـاركم): عبارة معممتة مثتلإل   وأحياناا يلجأ البعض
أو  ،( إذا كتتان الوقتتت مستتاءاا طــاب مســاؤكم)أو  ،إذا كتتان الوقتتت نهتتاراا 

: وأحياناا يختصر المسألة فيقول. ( في ساعات الصباحطاب صباحكم)
 . (طابت أوقاتكم)

الستتودانية منتتذ  ذاعتتةهنتتاك تحيتتٌة خاصتتة ظلتتت تستتتخدمها اإل
رســـائل مـــن أوائتتتل عقتتتد الستتتبعينيات متتتن ختتتالل البرنتتتامج األستتتبوعي ]

. التتدين الفاضتتل [ التتذي يكتبتتد تتتاج الستتر عطيتتة ويخرجتتد صتتالحالحيــاة
حيث ظل هذا البرنامج يبتدأ كتل حلقاتتد . [تحيةع واحتراماع  ]: وهي عبارة
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ت أصتتبحوبمتترور الوقتتت . [عزفــزي المســتمع تحيــةع واحترامــاع ] : بعبتتارة
وبعتتد ذلتتك انتشتترت بتتين الستتودانيين حتتت  . شتتعاراا للبرنتتامج هتتذل التحيتتة

عبتتتتارات صتتتتار الكثيتتتترون يستتتتتخدمونها فتتتتي لقتتتتاءاتهم العامتتتتة كإحتتتتدى ال
 . 34المألوفة في تحايا األصدقاء

ومتتن المالحتتظ أنَّ كثيتتراا متتن عبتتارات التحايتتا صتتارت مألوفتتة 
ولكتتن  الستتؤال عتتن األحتتوال التتذي . ين لهتتاذاعيتتاآلن بحكتتم استتتخدام اإل

إلتتت   دائمتتتاا بعبتتتارات الستتتالم فتتتي الحيتتتاة اليوميتتتة لتتتم يجتتتد طريقتتتد يتتترتبط
كيـــــف حـــــالكم ثالا )فتتتتتال يقتتتتتول المتتتتتذيع لمستتتتتتمعيد متتتتت. موجتتتتتات األثيتتتتتر

 . اإلجابةإل   ( ألند يعلم أند لن يستمعوأحوالكم
ين يبتتتالغون فتتتي اإلكثتتتار متتتن عبتتتارات ذاعيتتتوهنتتتاك بعتتتض اإل

مسـتمعي الكـرام السـالم ): التحايا في برامجهم بال مبرر من ذلتك متثالا 
نحيـيكم تحيـةع ، عليكم ورحمة هللا وبركاته وأسعد هللا أوقاتكم بكل خير

( فمثل هذل المبالغات ال مبترر لهتا بتل تعتبتر م برامجناطيبة ونبدأ معك
متدلوالا مغتايراا  أيضتاا  ذاعتةلقتد فرضتت لغتة اإل. ثقيلةا علت  أذن المستتمع

( حيتتث إنَّ االستتتخدام المتألون لهتتذل الكلمتتة قتد رستتخ فتتي موجــةلكلمتة )

                                                                          
تاج السر عطية أحد ُكتاب الدراما الذين اعتمدتهم اإلذاعة السودانية لكتابة المسلسالت  34

ن الفاضل أحد كبار المخرجين اإلذاعيين بالسودان والبرامج التمثيلية. والدكتور صالح الدي
إل   ثم ترق  في المناصب حت  وصل أم درمانوقد كان رئيساا لقسم الدراما واإلخراج بإذاعة 

أكاديمية علوم االتصال بالخرطوم قبَل إل   مدير عام اإلذاعة السودانية، ثم انتقل بعد ذلك
 التصال. أن ينال درجة الدكتورال في مجال الدراما وا
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 ذاعتتتاتولكتتتنَّ اإل، أذهتتتان النتتتاس بمدلولتتتد القتتتديم علتتت  موجتتتات البحتتتار
مها للتعبير عن الذبذبات الصوتية التي تنتقل عبتر درجت عل  استخدا

وهتذا المتدلول قتد أختذ متن اللغتة . ةذاعيتاإلوالمواد برامج الاألثير حاملةا 
ويتذلك اختلتف متدلول ، أي الموجتات الصتوتية Sound Wavesيتةنجليز اإل

ة لهتا أطتتوال ذاعيتتوهتذل الموجتات اإل. 35 ذاعتتةالموجتة تمامتاا فتتي لغتة اإل
حيتتتتتتتث إنَّ . Kilohertsتستتتتتتتم  الكيلتتتتتتتوهيرتس  تقتتتتتتتاس بوحتتتتتتتدات خاصتتتتتتتة

 . الكيلوسايكل هو وحدة قياس هذل الموجاتأو  الكيلوهيرتز
مدلوالا خاصتاا ال  ذاعةوهناك تعبير  خر أضفت عليد لغة اإل

حيتث . On air( علـى الهـواءيؤدي معنال اللغتوي الطبيعتي وهتو تعبيتر )
ة الحيتة ذاعيادة اإلهذا التعبير للداللة عل  الم ذاعاتتستخدم جميع اإل

حتت  متن داختل أستتوديو البتث أو  ،التي تبث من مكان الحدث مباشترةا 
فتتتإذا كانتتتت المتتتتادة . تكتتتون مستتتجلة علتتت  شتتتريطإال  شتتتريطة، المباشتتتر

ال ، مستتجلةا علتت  شتتريط وليستتت مقدمتتةا متتن ميكروفتتون البتتث المباشتتر
 . ذاعاتيقال إنها عل  الهواء في معظم اإل
إن  كتل ، ألن حقيقتة األمتر تقتول، غويةوهنا تكمن المفارقة الل

حيةا أو  سواء كانت مسجلةا ، ة هي في الواقع عل  الهواءذاعيالمواد اإل
وال . ةذاعيتتتتألن  الهتتتتواء هتتتتو الناقتتتتل الحقيقتتتتي للرستتتتالة اإل، دون تستتتتجيل

                                                                          
لمزيٍد من المعلومات عن الموجات اإلذاعية أنظر: وسائل االتصال الجماهيرية،  35
 م( للكاتب األمريكي جون فيفيان، الطبعة الخامسة، شركة ألين وباكون، بوستون. 2000)
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ولكتتن  لغتتتة . اا ال يمتتر عبتتر الهتتواءإذاعيتتت إرستتاالا يتصتتور أحتتد أن  هنتتاك 
قتضتت أن يكتون هتذا االستتخدام ذا وا، فرضت ذلك المصتطلح ذاعةاإل

وقتتتتد فرضتتتتت لغتتتتة . ةذاعيتتتتمتتتتدلول ختتتتاص لهتتتتذا التتتتنمط متتتتن الخدمتتتتة اإل
فتتتتي بعتتتتض األحيتتتتان استتتتتخدامات إضتتتتافية للعبتتتتارات اليوميتتتتة  ذاعتتتتةاإل

ففتتي حتتين يقتتتول الشتتخص العتتتادي . المألوفتتة فتتي معظتتم التتبالد العرييتتة
فتتإن  ، (؟كــم الســاعة اآلن( إذا ستتألد أحتتدهم )الســاعة ثالثــة ونصــف)

نمتتا تقتتول، ال تستتتخدم تلتتك العبتتارة المألوفتتة لتتدى العامتتة ذاعتتةلغتتة اإل : وا 
الثالثـة والنصـف تمامـاع فـي )أو  (الساعة اآلن تمام الثالثـة والنصـف)

 . (..كذا إذاعة
ومثل هتذل العبتارات الخاصتة واإلضتافات غيتر المألوفتة لتدى 

ختالن العرييتتتتة بتتتتا ذاعتتتتاتالعامتتتتة كثيتتتترة ومتتتتتواترة فتتتتي استتتتتخدامات اإل
المصترية هتي  ذاعتةوقد كانتت اإل. أوطانها وأساليبها وأهدافها وخدماتها

 إذاعتتةثتتم لحقتهتتا ، األمتتر أول استتتخدام تلتتك التعبيتترات فتتي بتتدأتالتتتي 
 . الشرق األدن 

الناطقتة  ذاعتاتجميتع اإلإلت   وبعد ذلتك انتقتل ذلتك األستلوب
صتوت باللغة العريية حت  التي تبتث متن دول غيتر عرييتة مثتل لنتدن و 

وتغلغلهتا  ذاعتةونستبةا لتدخول اإل. األمانيتفرنسا وصوت أمريكا وصتوت 
فقتتد تتتالف المستتتمعون متتع تلتتك ، فتتي حيتتاة النتتاس بشتتكٍل ال فكتتاك منتتد
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ولتتم َتُعتتْد أستتاليَب . ذاعتتةاألستتاليب اللغويتتة التتتي لتتم تكتتن مألوفتتة قبتتل اإل
  .عامة الناسأو  مرفوضة من السامعينأو  ُمْنَتَقَدة
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 ثانيلا فصللا

 ﴾ ذاعةللغة توأم النشأة لإلا ﴿

 

 
 التنافس اللغوي على األثير

لقتتتد غيتتترَّ الراديتتتو نمتتتط الحيتتتاة علتتت  خارطتتتة األرض منتتتذ أن 
 Radio( راديــووكلمتتة ). ظهتتر كتتاختراع جديتتد فتتي أوائتتل القتترن العشتترين

نمتتتتا دخلتتتتت اللغتتتتة العرييتتتتة متتتتن ختتتتالل بتتتتا لطبع ليستتتتت كلمتتتتةا عرييتتتتة وا 
 رستتاليتتة ليعنتتي اإلنجليز االستتتخدام اليتتومي لهتتا التتذي جتتاء متتن اللغتتة اإل

أستتتتماء كثيتتتتر متتتتن المخترعتتتتات التتتتتي فرضتتتتت  شتتتتأنها شتتتتأنو . الصتتتتوتي
 أيضتتاا أستتماءها الغرييتتة علتت  كتتل بتتالد العتتالم فقتتد فرضتتت كلمتتة راديتتو 

وقتتتد ، (مـــذياعن وجتتتود الكلمتتتة العرييتتتة )نفستتتها علتتت  العتتترب رغمتتتاا عتتت
أجيتتتزت إضتتتافتها للمعتتتاجم العرييتتتة الحقتتتاا بعتتتد أن أقرتهتتتا مجتتتامع اللغتتتة 

وكان متن تتأثير التنتافس . 36تلفاز أو  كلمة تلفزيون  شأنها شأنالعريية 

                                                                          
 Scientificم بمجلة 0917ألول مرة في شهر يونيو عام  Televisionظهرت كلمة  36

America بة من كلمتين هما وهي عبارة ُمركTele التي تعني من بعيد، وVision  التي تعني
قبل  الرؤية. ويذلك فالعبارة تعني الرؤية من بعيد. وكانت كل التجارب الخاصة بالتلفزيون 

أو  Visual Radioالراديو المرئي أو  Visual Wirelessذلك تأتي تحت اسم الصور الالسلكية 
 . Electric Visionالرؤية اإللكترونية 
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بتطتتتوير برامجهتتتا ويتتتذلت جهتتتوداا  ذاعتتتاتعلتتت  األثيتتتر أن قامتتتت كتتتل اإل
إلتت   وقتتد أدى ذلتتك التوستتع. نمضتتاعفة الستتتمالة المزيتتد متتن المستتتمعي

وقتتد ظهتترت . ذاعتتاتزيتتادة عتتدد اللغتتات المستتتخدمة فتتي بتترامج هتتذل اإل
 ذاعاتت مدارس تسع  اإلأصبحخلقت لنفسها سمعةا عالميةا و  إذاعات

 : الصغيرة لتقليدها ومنها

 
 البرفطانية ذاعةهيئة اإل (BBC التي توسعت خدماتها توستعاا أفقيتاا )

وظلتتتتت تبتتتتث برامجهتتتتا بتتتتأريٍع . متتتتاا الماضتتتتيةهتتتتائالا ختتتتالل الستتتتبعين عا
 . وثالثين لغة طوال اليوم

 صـــوت أمرفكـــا إذاعـــة (Voice of America التتتتي تبتتتث برامجهتتتا )
 . لمختلف قارات العالم بسٍت وثالثين لغة

 فرنســـا إذاعـــة (Radio France التتتتي تبتتتث برامجهتتتا العالميتتتة بتتتأريٍع )
 . وثالثين لغة

 موســكو إذاعــة (Radio Moscoوهتت )التتتي ضتتريت التترقم  ذاعتتةي اإل
حيتتتتث تبتتتتث برامجتتتتتها ، القياستتتتي فتتتتي عتتتتدد ختتتتدماتها الموجهتتتتة للشتتتتعوب

 . 37ةباثنتين وثمانين لغت

                                                                          
م(، اإلعالم الدولي بالراديو والتلفزيون، دار الفكر العريي، 0979جيهان أحمد رشتي، ) 37

 القاهرة. 
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برامجهتتتا  ذاعتتتاتختتتالل هتتتذل اللغتتتات العديتتتدة قتتتدمت اإلومتتتن 
ورغمتتاا عتتن داينماكيتتة السياستتة اللغويتتة فتتي . علتت  متتدى ستتنوات عمرهتتا

أنَّ الدافع األساسي لهتا قتد  إال أخرى إل   واختالفها من دولةٍ  إذاعةكل 
ظلَّ في كل األحوال استقطاَب أعداٍد أكبر من الجماعات البشرية التي 

كما أنَّ الغرض السياستي . تلكأو  ال تستوعب البرمجة بغير هذل اللغة
 ذاعتاتفي تحديد نوع اللغة التي تستخدمها اإل أيضاا مهماا  قد لعب دوراا 

 . اوشكل البرامج التي ُتقدم من خالله
لفترض  أيضتاا وفي كثيٍر من األحيان كان التدين هتدفاا رئيستياا 

من  ذاعةاستفادت محطات اإلوقد . ةذاعيتلك للبرمجة اإلأو  هذل اللغة
، م0948علمتتاا قائمتتاا بذاتتتد فتتي عتتام  أصتتبحتطتتور علتتم االتصتتال التتذي 

ُثمَّ منهجاا ُيدرَّس بالجامعات والمعاهد المتخصصة بعد أن كان اجتهاداا 
 . ياا يعتمد عل  التجارب الخاصة في الماضيمهن

وبفضتتل هتتتذا العلتتم ازدادت الحصتتتيلة المعرفيتتة للعتتتاملين فتتتي 
فطوروا أسلوب التناول اللغتوي بشتكٍل أحتدث ممتا  ذاعيمجال العمل اإل

أستتاليب اإلختتراج  أيضتتاا كمتتا طتتوروا . ولتت األ ذاعتتةكتتان فتتي ستتنوات اإل
 . ةذاعيوالتنفيذ بتغيير شكل المادة اإل

ومتتتن . رْت ُطتتتُرٌق أحتتتدث الستتتتخدام المتتتؤثرات الصتتتوتيةوظهتتت
أقستتاماا للدراستتات اللغويتتة اهتمتتت  ذاعتتاتمعظتتم اإلنشتتأت ناحيتتة ثانيتتة أ

. بتتالتركيز علتت  فنتتون اللغتتة وقواعتتدها وتراكيبهتتا واستتتخداماتها المختلفتتة
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تنظتيم دوراٍت إل   والمحطات التي ال توجد بها مثُل هذل األقسام لجأت
وكتتان القاستتم المشتتترك فتتي هتتذل . ختتر للعتتاملين فيهتتالغويتتة متتن وقتتٍت آل

التتدورات هتتو القواعتتُد النحويتتة والمصتتطلحات األكثتتر استتتخداماا فتتي لغتتة 
 . ذاعةاإل

فعلتتتت  ستتتتبيل المثتتتتال أشتتتتار التقريتتتتُر التتتتذي أصتتتتدرتد محطتتتتتة 
والتتتي ُتبتتُث للصتتينيين بلغتتة  RTMالخامستتة التتتي تتتديرها شتتبكة  ذاعتتةاإل

ختتتتالل  %27قتصتتتتادية قتتتتد تكتتتتررت بنستتتتبة المانتتتتدرين أنَّ المفتتتتردات اال
تليهتتتتا المفتتتترداُت السياستتتتية التتتتتي تكتتتتررت بنستتتتبة . م0999شتتتتهر يونيتتتتو 

ثتتم مفتتردات الشتتارع العتتام للشتتئون الحياتيتتة التتتي تكتتررت بنستتتبة  21%
وجتتتتتتاءت بعتتتتتتد ذلتتتتتتك بنستتتتتتٍب أقتتتتتتل المفتتتتتترداُت الثقافيتتتتتتة والفنيتتتتتتة . 04%

ة المفتتتردات متتتن نستتتب %4ثتتتم الدينيتتتة التتتتي نالتتتت أقتتتل متتتن ، والرياضتتتية
 . 38المستخدمة في البرامج 

فتتتتي نشتتتتر  ذاعتتتتةوقتتتتد أظهتتتترت هتتتتذل الدراستتتتة النتتتتادرة دور اإل
بتدليل أنَّ كثيتراا متن البحتوث ، دون سواها ذاعةالمفردات التي أرادتها اإل

التابعتتة لتتنفس الشتتبكة قتتد أظهتترت ختترى التتتي أجريتتت فتتي المحطتتات األ
كة قتتد اهتمتتت بالشتتئون بمعنتت  أنَّ الشتتب. نستتباا متقاريتتة متتن هتتذل النستتبة

وال شتتك أنَّ النتيجتتة ستتتختلف . االقتصتتادية والسياستتية أكثتتر متتن غيرهتتا
                                                                          

ية في اإلذاعة الماليزية( ُقدمت نجليز عوض إبراهيم عوض، ورقة بحثية بعنوان: )اللغة اإل 38
نقي بالجامعة الوطنية بمدينة با NEWPALSفي مؤتمر اآلفاق الجديدة في تعليم اللغات 

 م. 2111يونيو عام  01إل   9الماليزية في الفترة من 
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متخصصتتتتتة مثتتتتتل صتتتتتوت  إذاعتتتتتةإذا ُأجريتتتتتت مثتتتتتل هتتتتتذل الدراستتتتتة فتتتتتي 
الشتباب  إذاعتةأو  القتر ن الكتريم إذاعتةأو  صتوت اإلنجيتلأو  الموسيق 

يدانيتة من الدراسات الم ذاعاتوقد استفادت البحوث اللغوية باإل. . الخ
التي أجرتها العديُد من المحطات لمعرفة حجم التلقتي و راء المستتمعين 

ورغتتم أن كثيتتراا متتن هتتذل الدراستتات قتتد اهتمتتت . التتذين ُتبتتُث الخدمتتة لهتتم
بمعرفتتة رغبتتات المستتتمعين و رائهتتم فتتي البتترامج بغتترض تقتتديم ختتدماٍت 

 : يمكن َحْصُرها فيما يليأخرى أنَّ لها أهدافاا إال  أفضل

 
 سايكلوجية المتلقي طمعاا في استقطابد بشكل أكبر فهم . 
 معرفة حجم التلقي و راء المستمعين في البرمجة المقدمة . 
 المشار إليها ونقتد أداء المتذيعين ومقتدمي البترامج  ذاعةتقويم لغة اإل

 . فيها
 وضع البرمجة المناسبة وتحديد أوقات االستماع الجيدة . 
 وتصنيفها ورصد تواريخها ذاعةرصد األخطاء التي تقع فيها اإل . 
 ة متن حيتُث الشتتكل ذاعيتمعرفتة مكتامن القتوة والضتعف فتي المتادة اإل

 . والمحتوى 
 إلتت   ذاعتتياالستتتفادة متتن نتتتائج هتتذل الدراستتات فتتي تغييتتر الواقتتع اإل
 . فضلاأل
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 االمتحان اللغوي للمذيعين
يتتة وتقتتديمها علتت  عالموكجتتزء متتن االهتمتتام بتجويتتد الكتابتتة اإل

ة والتلفزيونيتتتة علتتت  تنظتتتيم ذاعيتتتفقتتتد درجتتتت معظتتتم المحطتتتات اإل الهتتتواء
اختبتتتارات تخصصتتتية فتتتي فنتتتون اللغتتتة المختلفتتتة لكتتتل متتتن يتقتتتدم للعمتتتل 

أو  مقتتدمي بتترامجأو  ي خصوصتتاا التتراغبين فتتي العمتتل كمتتذيعينعالمتتاإل
 . والخدمات األخرى  خبارمحررين لنشرات األ

وأستتتتلوب  وعتتتتادةا متتتتا يكتتتتون االمتحتتتتان فتتتتي المعلومتتتتات العامتتتتة
التعبيتتتتر وأساستتتتيات اللغتتتتة متتتتن قواعتتتتد التصتتتتريف والتراكيتتتتب والمفتتتتردات 

هيئـــة وقتتتد اشتتتترطت بعتتتُض المحطتتتات العالميتتتة مثتتتل ). واالستتتتخدامات
ذاعتة( و البرفطانية ذاعةاإل ( فتيمن يتقتدم للعمتل فتي أي صـوت أمرفكـا) ا 

 . 39ية نجليز قسم من األقسام إحراز درجة النجاح في اللغة اإل
يتتتتة هتتتتي نجليز التتتتذين تكتتتتون اللغتتتتة اإلإال  متتتتن ذلتتتتك وال ُيستتتتتثن 

امتحتتتاٌن  أيضتتتاا ويصتتتحب هتتتذا االمتحتتتان . ولتتت لغتتتتهم األأو  لغتتتتهم األم
للترجمتتتتة فتتتتي العديتتتتد متتتتن المحطتتتتات العالميتتتتة التتتتتي تختتتترج متتتتن دول ال 

وفتتتي مثتتتل هتتتذل . تتحتتتدث نفتتتس اللغتتتة التتتتي تبتتتث بهتتتا المحطتتتة برامجهتتتا
طلتوب ترجمتهتا نصوصتاا أن تكتون النصتوص الم فضلاألالحاالت فإن 

تتنتتاول االهتمامتتات الحقيقيتتة التتتي تمثتتل فلستتفة ، يتتة وثقافيتتة وأدبيتتةأخبار 

                                                                          
ية المعترن بد عالمياا نجليز اعتمدت هاتان اإلذاعتان امتحان تحديد المستوى في اللغة اإل 39
(TOEFL .ليكون النجاُح فيد فيصالا في القبول ) 
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أن  سياستتتة كتتتل محطتتتة إلتتت   وهنتتتا ال بتتتد متتتن اإلشتتتارة. المحطتتتة المعنيتتتة
تلفزيونيتتتة فتتتي جميتتتع أرجتتتاء العتتالم هتتتي التتتتي تحتتتدد المستتتتوى أو  ةإذاعيتت

تكتتتون طبيعتتتة وعلتتت  ضتتتوء هتتتذا . الثقتتتافي والمعرفتتتي واللغتتتوي المطلتتتوب
 . االمتحان الذي يقدم للراغبين في االلتحاق بها

 إذاعتتتتتاتفعلتتتتت  ستتتتتبيل المثتتتتتال نجتتتتتد أنَّ معظتتتتتم العتتتتتاملين فتتتتتي 
( المنتشتترة فتتي عتتدد متتن صــوت اإلنجيــل) إذاعتتاتأو  ()القــرآن الكــرفم

فتي . الدول التي تهتم بأمور الدين يتعاملون مع لغتتة التراث بشتتكل دائتم
إال  ( متتن اللغتتةصــوت الموســيقى) إذاعتتاتون بحتتين ال يستتتخدُم العتتامل

ومفتردات الشتعر  40مفرداتها الفنية المعبرة عن فنتون الغنتاء والموستيق  
 . الغنائي

محطتات أو  (الشـبابأما الذين يعملون في محطات تلفزيون )
المحطات التجارية ذات الطابع الدعائي القائم علت  تحقيتق أو  (الهواة)

نهم يركتزون علت  لغتة الشتارع العامتة التتي أغراض الدعاية واإلعتالن فتإ
 . يتداولها الناس خصوصاا قطاعات الشباب

ة والتلفزيونيتتتتتتة علتتتتتت  تقتتتتتتديم ذاعيتتتتتتوقتتتتتتد درجتتتتتتت المحطتتتتتتات اإل
ويتركتتُز . امتحانتتاٍت فتتي المعلومتتات العامتتة لمتتن يرغبتتون فتتي العمتتل بهتتا
: ة مثتتلذاعيتتهتتذا االمتحتتان فتتي المعلومتتات التتتي تهتتتم بهتتا الختتدمات اإل

وبعتض ، والمعلومتات الثقافيتة والجغرافيتة والتاريخيتة، ث السياستيةاألحدا

                                                                          
  .لفيج إلخ.والصو  Counterpointوالكاونتريوينت  Harmonyمن المفردات الفنية الهارموني  40
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كمتتا أنَّ بعضتتها وعلتت  رأستتها . متتا يتعلتتق بالمعتتارن والمعلومتتات العامتتة
( درجت عل  وروسيا، واليابان، وأستراليا، هولنداوتلفزيونات ) إذاعات

تقتتتديم بعتتتض االختبتتتارات الخاصتتتة بالتتتذكاء وحستتتن التصتتترن للعتتتاملين 
االختبتتتتارات تشتتتتمل ستتتترعة البديهتتتتة وكيفيتتتتة كتابتتتتة المتتتتواد  وهتتتتذل. الجتتتتدد

بستتترعة فائقتتتة والتصتتترن فتتتي المواقتتتف التتتتي قتتتد يتعتتترض لهتتتا الشتتتخص 
 . 41عل  الهواء 

وحستتتتتتناا فعلتتتتتتت هتتتتتتذل المحطتتتتتتات ألنَّ عمتتتتتتل الشتتتتتتخص داختتتتتتل 
األستتتتتوديو يتطلتتتتب فتتتتي كثيتتتتر متتتتن األحيتتتتان ذكتتتتاءا خاصتتتتاا وستتتترعةا فتتتتي 

 جة التتي ال يستتطيع تالفيهتاالتصرن للخروج من بعض المواقف المحر 
مثتتتتتال ذلتتتتتك أن تختتتتتتلط أوراق . أصتتتتتحاب الكفايتتتتتة والمتمكنتتتتتون حقتتتتتاا إال 
علتت  أحتتد المتتذيعين أثنتتاء قراءتتتد علتت  الهتتواء فيقتترأ جتتزءاا متتن  خبتتاراأل

خبتتر ثتتم يقلتتب الصتتفحة فيجتتد موضتتوعاا  ختتر مختلفتتاا تمامتتاا عتتن التكملتتة 
 . التي يجب أن يقرأها

نتادراا البتد أن إال  ي ريمتا ال تحتدثففي مثل هذل الحتاالت والتت
يكتتتون المتتتذيع حصتتتيفاا وستتتريع البديهتتتة ليتصتتترن بشتتتكٍل ال َيشتتتُعُر فيتتتد 

فيمكنتتد تكملتتة . المستتتمع بمتتا يعيشتتد متتن تتتورط حقيقتتي داختتل األستتتوديو
الجملة التي بدأها بشكل مقبول حت  يجتد بقيتة الخبتر التذي يبحتث عنتد 
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هتتتاء الخبتتتر بشتتتكٍل مناستتتب حتتتت  إذا اضتتتُطر إلنأو  ،بتتتين أوراق النشتتترة
وعمليتتتتتة البحتتتتتث عتتتتتن األوراق داختتتتتل . ومقبتتتتتول ال يختتتتتتل معتتتتتد المعنتتتتت 

تتتدريٍب ختتاص ال بتتدَّ أن يتلقتتال المتتذيع حتتت  إلتت   األستتديو نفستتها تحتتتاجُ 
فتتتتإذا وجتتتتد المتتتتذيع ورقتتتتتد . تتتتتتم بصتتتتورة هادئتتتتة ال يشتتتتعر بهتتتتا المستتتتتمع

اا لتتم شتتيء الضتتائعة ال بتتد أن يسترستتل فتتي قراءتهتتا بشتتكٍل طبيعتتي وكتتأنَّ 
أن يصتتوغ أمتتا  إذا فشتتل فتتي العثتتور علتت  الجتتزء الضتتائع فهتتوأمتتا  ،يُكتتنْ 

 . يعتذر بشكل مقبولأو  أمراا شفاهياا سريعاا يتماش  مع الحدث
. وفي حالة المواصلة فإند حتمتاا سيواصتل متن ذاكرتتد اللماحتة

. خباروهذا ال يتأت  إذا لم يكن المذيع ملماا بأساليب كتابة وصياغة األ
التتتي لديتتد  خبتتارو بتتالطبع ال بتتد أن يكتتون قتتد قتتام بمراجعتتة جميتتع األوهتت

 . قبل دخول األستوديو
يجتتب  ذاعتتيوامتحانتتاُت اللغتتة التتتي ُتجتترى للمتقتتدمين للعمتتل اإل

. أن تكتتون امتحانتتاٍت حقيقيتتةا تتتتوفُر فيهتتا كتتل صتتفات االمتحتتان النتتاجح
الكــالم ) فهتتي ال بتتد أن تقتتيس جميتتع المهتتارات اللغويتتة الرئيستتية األريتتع

حيتتتث إنَّ الكتتالم يعتبتتتر مهتتتارةا إنتاجيتتتةا . (والقـــراءة والكتابـــة واالســـتماع
تتطلب مقدرةا عل  استخدام األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية 

ومهتتارة القتتراءة ال تقتتل أهميتتةا عتتن مهتتارة الكتتالم بالنستتبة . 42والصتترفية 
                                                                          

للمزيد من المعلومات عن المهارات اللغوية أنظر: )أساسيات تعليم العريية لغير العرب(،  42
العريية، ديسمبر  تأليف دكتور محمود كامل الناقة، طبعة معهد الخرطوم الدولي للغة

 م. 0978
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  ملكتتتات حيتتتث تعتمتتتد هتتتذل المهتتتارة علتتت. لطالتتتب االلتحتتتاق بهتتتذا العمتتتل
الشخص في معرفة فتك الرمتوز الكتابيتة ونطقهتا بستهولة ويستر بالشتكل 

وتتتأتي مهتتارة الكتابتتة مكملتتةا للمهتتارتين . التتذي وضتتعد لهتتا علمتتاُء اللغتتة
بفتتن الكتابتتة ستتواء فتتي  ذاعتتيالستتابقتين متتن حيتتث التصتتاق الشتتخص اإل

تصتتتتحيح أخطتتتتاء الكتابتتتتة التتتتتي يتتتتتم أو  مجتتتتال إعتتتتداد المتتتتادة المقتتتتروءة
 . ا بواسطة جهات أخرى تجهيزه

أمتتتا مهتتتارة االستتتتماع فتتتتكمن أهميُتهتتتا بالنستتتبة لتتتد فتتتي طبيعتتتة 
التقتتتاط بتتترامج متتتن أو  ،التعامتتتل متتتع الكثيتتتر متتتن النصتتتوص المستتتموعة

ة والتلفزيونيتة ُتجتري ذاعيتوقد ظلت معظم المحطات اإل. محطات أخرى 
حيتتتتتث تلتتتتتتقط أذُن ، اختبتتتتتارات لمختتتتتارج األصتتتتتوات بالطريقتتتتتة الشتتتتتفاهية

التتذي يقتتوم بتتإجراء االختبتتار هتتذل األصتتوات والحتترون ويحتتدد  الشتتخص
ومتتتتن ختتتتالل . متتتتدى صتتتتالحية الشتتتتخص المتقتتتتدم للعمتتتتل فتتتتي المحطتتتتة

استتتقراء كتتل هتتذل األشتتكال يمكننتتا أن نحتتدد طتتريقتين إلجتتراء االمتحتتان 
 : التلفزيوني وهماأو  ذاعيللمتقدم للعمل اإل

 
ي ُتجتترى عتتن طريتتق هتتي الطريقتتة التقليديتتة لالمتحانتتات والتتت: ولــىاأل  

كتابتتتة األستتتئلة علتتت  التتتورق ليجتتتتلَس الشتتتخُص الممتتتَتَحن ويجيتتتب عليهتتتا 
 . وهذل الطريقة ُتتَّبع في كثير من المحطات. كتابةا 
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ــــة  وفيهتتتتا يطتتتترح الشتتتتخص ، هتتتتي طريقتتتتة االمتحتتتتتان الُمَستتتتَجل: الثاني
الممتتَتِحْن أستتئلتد شتتفاهةا علتت  المتقتتتتدم وتستتجل األستتئلة واألجوبتتة علتت  

ثم  تستمع إليها لجنة فرز االمتحان لتحدد مدى صالحية المتقتدم  شريط
 . للعمل

 
أنهتتتتا تمكننتتتتا متتتتن معرفتتتتة  ولتتتت ولعتتتتل متتتتن حستتتتنات الطريقتتتتة األ
والكتابة هتي العنصتر األهتم . القدرات الحقيقية للمتقدم في مجال الكتابة

 . في بداية العمل لمن يتصدى لهذا النوع من المهن
يتتتة فهتتتي أنهتتتا تعطتتتي صتتتورةا أوضتتتح أمتتتا حستتتنات الطريقتتتة الثان

وتبتتتين ، فهتتتي فضتتتالا عتتتن كونهتتتا ستتتريعة األداء. عتتتن شخصتتتية المتقتتتدم
تبتتين المستتتوى  أيضتتاا فهتتي ، متتدى معرفتتة المتقتتدم لفنتتون ستترد المعلومتتات

وأسلوب المتقدم في التعامل مع األستديو ، ومخارج األصوات، الصوتي
 . والميكروفون 

لمن يريد أن يحتترن  مةمهوكل هذل العناصر تعتبر أساسيةا و 
. مقتدماا أو  محترراا أو  كاتبتاا للبترامجأو  مثل هذا العمل سواء أكتان متذيعاا 

أنَّ هنتتتاك إال  ،وال شتتتك أن االختبتتتار نفستتتد يتفتتتاوت بتتتين محطتتتة وأختتترى 
إلتتت   حتتتداا أدنتتت  ال بتتتد متتتن تتتتوفرل فتتتي كتتتل امتحتتتان ُيرجتتت  منتتتد الوصتتتول

عتمتتتتد المحطتتتتات واألوفتتتتُق فتتتتي مثتتتتل هتتتتذل الحتتتتاالت أن ت. نتتتتتائج ستتتتليمة
ُستتتُد أستتتاتذُة المعاهتتتِد  أستتتلوب امتحانتتتات المهتتتارات الشخصتتتية التتتذي ُيَدرِ 
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ويمكتتتتتن أن يتتتتتتم ذلتتتتتك بوضتتتتتع ثنائيتتتتتات صتتتتتوتية . المتخصصتتتتتةاللغويتتتتتة 
صتغرى وكبترى ليرددهتتا الشتخص الممتتحن فيتضتتح متن خاللهتا مستتتوى 

وتنبتتع أهميتتة االختبتتار اللغتتوي للمتتذيع متتن أهميتتة اللغتتة . تميتتزل الصتتوتي
تريتتتتد تجويتتتتد أداء  إذاعتتتتةحيتتتتث إن كتتتتل . ةذاعيتتتتا فتتتتي البرمجتتتتة اإلذاتهتتتت

مذيعيها طمعاا في الظفر بحب المستمعين وكسب سباق المنافستة علت  
 . األثير

وال المستتتتتمعون أن يكتتتتون مستتتتتوى  ذاعتتتتاتولتتتتذلك ال تقبتتتتل اإل
منفتتراا لمتتن يلتقطونهتتا أو  ركيكتتاا أو  اللغتتة المستتتخدم فتتي البتترامج ضتتعيفاا 

نتتد إجتتراء االمتحانتتات اللغويتتة للمتتذيعين ال بتتد أن تركتتز وع. عبتتر األثيتتر
بجانتتتب مختتتارج الحتتترون علتتت  ستتتالمة الصتتتوت وخلتتتول متتتن  ذاعتتتاتاإل

، فضتالا عيوب النطق كالتأتأة والفأفأة والثأثتأة وغيرهتا متن عيتوب الكتالم
 عن سالسة األداء الصوتي بالنسبة للشتخص التذي يتقتدم للعمتل كمتذيعٍ 

  .مذيعة بالراديوأو 
إال  ،من البديهي أنَّ قواعَد كل لغٍة تختلتف عتن مثيالتهتا لعلَّ و 

. باإللمام التام بكل أساستيات هتذل القواعتدإال  أنَّ بعضها ال يستقيم أمرل
أن تركتتز علتت  القواعتتد  ذاعتتاتوفتتي هتتذا اإلطتتار يكتتون متتن األجتتدى لإل

فعلتتت  . ةذاعيتتتوالعناصتتتر اللغويتتتة التتتتي يكثتتتر استتتتخدامها فتتتي البتتترامج اإل
الناطقتتتتة باللغتتتتة العرييتتتتة تميتتتتل دائمتتتتاا  ذاعتتتتاتمثتتتتال نجتتتتد أنَّ اإلستتتتبيل ال

الستتخدام الجمتل الفتعلية أكثر من الجمل اإلستمية وهتذل متن خصتائص 
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التقى أمين عام األمم المتحـدة ] : مثال ذلتك 43اللغة العريية المعروفة 
كوفي أنان بالسيد ياسر عرفـات رئـيِس السـلطِة الفلسـطينية فـي مقـر 

[ بتدالا بحضور كولن بـاول وزفـر الخارجيـة األمرفكـي  م هللاالسلطة برا
. . التقــى بالســيد ياســر عرفــات فــي أمــين عــام األمــم المتحــدة] : عتتن
ارتفع  سعُر اليورو األوُربي مقابل الدوالر األميركـي ] : تقتولأو  .[ الخ

بعـد تــردد فرنســا وبعــض الــدول األوبيـة فــي تأييــد الحكومــة األمرفكيــة 
سعُر اليورو األوُربي ارتفع مقابل الـدوالر ] : بدالا عتن [لضرب العراق 
 . إلخ [. . األمرفكي بعد

إنَّ هتتتتتذا األستتتتتلوب التتتتتذي استتتتتتتبعدنا استتتتتتخدامد فتتتتتي صتتتتتتياغة 
 إذاعتتتتةالعرييتتتتة ومنهتتتتا  ذاعتتتتاتظتتتتلَّ معمتتتتوالا بتتتتد فتتتتي بعتتتتض اإل خبتتتتاراأل

ذاعتتتةالكويتتتت و  ذاعتتتةمونتتتت كتتتارلو و  ا  خصوصتتتاا عنتتتد إعتتتادة  أم درمتتتان ا 
 . المقتضب في نهاية كل نشرة رخباموجز األ

ولعلَّ األوفَق أن يقتصر استخداُم هذا األسلوب علت  الحتاالت 
. التتتي تغلتتب فيهتتا أهميتتة االستتم علتت  الفعتتل بحكتتم طبيعتتة الحتتدث نفستتد

والتتتي ، وهتتذا يحتتدث فتتي حالتتة األنبتتاء ذات الطبيعتتة الستتاخنة والمستتتمرة
مثتتتال تتبَّتتَع ماليتتتيُن فعلتت  ستتبيل ال. يكثتتر ترديتتُد أحتتتداثها فتتي فتتترة معينتتتة

ة والتصريحات التتي أدلت  خير المستمعين انتخابات الرئاسة األميركية األ

                                                                          
الطبعة  ،االتجاهات اللغوية والنحوية المعاصرةم(، 0996حمد الحسن سمساعة، )أ 43
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بها كٌل من مرشح الحزب التديموقراطي نائتب الترئيس األمريكتي الستابق 
( جـورج بـو و)، التذي تطلَّتع لخالفتة بيتل كلنتتون  Al Gore( آل ُجـور)

George Bush  فتتي البيتتت األبتتيض اإلبتتن التتذي أراد استتتعادة مقعتتد أبيتتد
وعنتَد فتوز بتوش فتي االنتخابتات أذاَع . بعد دورتين طتويلتين متن الغيتاب

ُجورج بـو  فـاز بمقعـد الرئاسـة ]: راديو صوت أمريكا الخبر كما يلي
وجاءت بعد ذلك تفاصتيل الخبتر التتي لتم تتجتاوز . 44[..األميركية اليوم

كمتا جتاءت  .أهمية هذل الجملة اإلسمية القصتيرة التتي هتي لبتاب الخبتر
الملــك حســين تــوفي ]: م هكتتذا0999صتتياغُة حتتدٍث  ختتر ختتالل عتتام 

 . [..اليوم
وظلتتتت علتتت  . بالعتتتدد وتمييتتتزل أيضتتتاا  ذاعتتتةلقتتتد اهتمتتتت لغتتتة اإل

. الدوام تستتخدم الفعتل المبنتي للمعلتوم أكثتر متن الفعتل المبنتي للمجهتول
 كما إنهتا ُتكِثتُر متن استتخدام الفعتل الماضتي والفعتل المضتارع أكثتر متن

 . استخدامها لفعل األمر
وتظهتتتر فيهتتتا كثيتتتر متتتن أستتتماء األمتتتاكن والتتتدول والشخصتتتيات 
السياستتتية والفنيتتتة والعلميتتتة أكثتتتر متتتن أستتتماء المصتتتنوعات والمزروعتتتات 

وتحفتتتتل بتتتتالمفردات الحديثتتتتة أكثتتتتر متتتتن المفتتتتردات . والمنتوجتتتتات العاديتتتتة
وبالمصتتتتتتتطلحات السياستتتتتتتية والفنيتتتتتتتة والرياضتتتتتتتية أكثتتتتتتتر متتتتتتتن ، القديمتتتتتتتة

                                                                          
ديسمبر  04ية الثالثة ليوم السبت الموافق خبار اإلذاعة العريية لصوت أميركا، الفترة األ 44

 م. 2111
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وكمتتتا هتتتو معلتتتوم فتتتتإنَّ  .طلحات الفيزيائيتتتة والحستتتابية والجغرافيتتتةالمصتتت
فتتي العتتالم تهتتتم بشتتئون السياستتة واالقتصتتاد التتتي يليهتتا  ذاعتتاتمعظتتم اإل

وهنتتاك بتتالطبع لغتتات تقتتوم بنيتهتتا أساستتاا علتت  . األدب والثقافتتة والفنتتون 
( واللغتة العبرفـةالحضاري القديم كاللغتة )أو  نمط التراث واإلرث الديني

فمثتتتتل هتتتتذل اللغتتتتات ال بتتتتأس أن تأختتتتذ أستتتتاليب المعالجتتتتة ، (اليونانيــــة)
 . 45ة لها طابعاا دينياا كالسيكياا يتماش  مع طبيعة اللغة نفسها ذاعياإل
 
 والتجوفد اللغوي  ذاعةاإل

شديدةا في استقطاب أكبر عتدد متن  ذاعاتلما كانت رغبة اإل
ويتتد فتتي كتتل المستتتمعين فقتتد وجتتدت أنهتتا أمتتام تحتتٍد كبيتتر هتتو تحتتد التج

علت  استتقطاب  ذاعتاتولذلك درجت معظم اإل. ةذاعيمراحل العملية اإل
األشتتتخاص ذوي الخبتتترة والدرايتتتة والتتتذين يملكتتتون ناصتتتية اللغتتتة ليقومتتتوا 

ذا تتبعنتا مستار اإل. بإعتداد وتقتديم البترامج  فتي العتالم نجتد أنهتتا ذاعتاتوا 
 . تتأرجح بين الغث والسمين في مجال استخدام اللغة

ختتتتالن ستتتببد بالضتتترورة المتتتذيعون ومقتتتدمو البتتترامج وهتتتذا اال
فالشخص المتتمكن متن اللغتة يمكنتد تقتديُم متتادٍة مفيتدة والعكتُس . أنفسهم
حيُث إنَّ الشخص الضعيف في مجال اللغة ال يفعتُل غيتَر أْن . صحيح

ومثلتتد . وزمتتن المستتتمعين فيمتا ال طائتتل متتن ورائتتد ُيضتيِ ع زمتتن البرنتتامج
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التنتتتدر ضتتتدَّ المحطتتتة أو  إثتتتارة الكراهيتتتةإلتتت   نيتتتؤدي فتتتي أغلتتتب األحيتتتا
ومتن ختالل الرصتد التدقيق والمتابعتة ثبتت . ة التتي ُتَقتِدُم البرنتامجذاعيتاإل

 . ة ترسخ بمرور الوقت في أذهان المستمعينذاعيأنَّ لغة البرامج اإل
وقد ثبتت أنَّ هنتاك العديتد متن األخطتاء اللغويتة التتي نشترتها 

حتتتت  أنَّ النتتتاس ال ، جتتتزءاا متتتن لغتتتاتهم بتتتين النتتتاس وصتتتارت ذاعتتتاتاإل
ومهمتتتتا كتتتتان شتتتتكل لغتتتتة البتتتترامج . أنهتتتتا أخطتتتتاءإلتتتت   يكتتتتادون ينتبهتتتتون 

ة فإنها ترتبط بالمستمعين ارتباطاا وثيقتاا ُمكِونتةا شتكالا متميتزاا متن ذاعياإل
 . ذاعةأشكال االستخدام اللغوي هو ما نسميد لغة اإل

ميتتتة اللغتتتة فطنتتتت معظتتتم دول العتتتالم ألهأختتترى ومتتتن ناحيتتتٍة 
ولتتتتذلك نجتتتتد أنَّ . Sovereigntyكعنصتتتتر أساستتتتي متتتتن عناصتتتتر الستتتتيادة 

فتتي دول العتتالم المختلفتتة تبتتث برامجهتتا بلغتتات بالدهتتا  ذاعتتاتمعظتتم اإل
 . الرسمية

وكنتيجة لذلك وجدت بعض اللغتات اهتمامتاا مكثفتاا الرتباطهتا 
ِرفـةاالثقافيتة مثتل اللغتة )أو  بالمعتقتدات الدينيتةأو  بمفتاهيم الستيادة ( لِعب 

Hebro ة وعتادت للوجتود بعتد أن كتادت خيتر التي انتعشتت فتي العقتود األ
حيتتتث إنتتتد عنتتتدما أحتتتس اإلستتترائيليون بخطتتتورة انتتتدثار هتتتذل . أن تنتتتدثر

عملتتتوا علتتت  تنشتتتيطها وجعلهتتتا لغتتتتة ، اللغتتتة علتتت  إحيتتتاء تعتتتاليم التتتتتوراة
االستترائيلية بتترامج مكثفتتة بغتترض  ذاعتتةوقتتد أعتتدت اإل. الرستتمية ذاعتتةاإل
 ذاعتةوترستمت اإل. لمساعدة عل  تعلم اللغة العبريتة متن ختالل الراديتوا
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يتة الواستعة االنتشتار فتي نجليز في ذلك ُخطت  البترامج التعليميتة للغتة اإل
علتتتتتتت  صتتتتتتتعيد االستتتتتتتتراتيجيات القوميتتتتتتتة أمتتتتتتتا  .46كتتتتتتتل أنحتتتتتتتاء العتتتتتتتالم 

. قتتد لعبتتت دوراا مزدوجتتاا فتتي بعتتض البلتتدان ذاعتتاتفتتإنَّ اإل، يتتةعالمواإل
. بعتتض التتدول لترستتيخ لغتتاٍت بعينهتتا لخدمتتة أهتتداٍن معينتتةحيتتث ستتعت 
تلتك اللغتتات متن ختتالل استتتخدامها إلتت   بتدور الداعيتتة ذاعتتاتوقامتت اإل

واستتتخدامها فتتي العديتتتد  فتتي البتترامج الحيتتة ووضتتع دروس تعليميتتة لهتتا
بتالتعتيم علت   ذاعتاتوفي مقابل ذلك قامتت نفتس هتذل اإل. من المحافل

 . بغرض إكمال الحلقة غير مرغوب فيهاأخرى لغات 
بنقتتل هتتذل أختترى  إذاعتتاتوكتترِد فعتتٍل علتت  هتتذا األمتتر قامتتت 

اللغتتات المطلتتوب إضتتتعافها ويثتهتتا عبتتر األثيتتتر كتتي ُتعطتتي اإلحستتتاس 
 . ةذاعيالدولة المعنية بالخدمة اإل أبناءببقائها وحيويتها في نفوس 

يتتة نفستتها عنتتدما ثتتار نجليز ومتتن أمثلتتة ذلتتك متتا حتتدث للغتتة اإل
هتتتتتاجرون األلمتتتتتان واإلستتتتتبان والبرتغتتتتتاليون التتتتتذي استتتتتتوطنوا ضتتتتتدها الم

بأمريكتتتتا متضتتتتامنين متتتتع جماعتتتتات الهنتتتتود الحمتتتتر التتتتتي لفظتتتتت اللغتتتتة 
. 47 عتتالميتة وطالبتتت بلغاتهتتا األصتتلية لتكتون لغتتاٍت لوستتائل اإلنجليز اإل

وكتتان هتتذا الصتتراع قتتد بتتدأ متتع إرهاصتتات الثتتورة األمريكيتتة التتتي قادهتتا 
بتتتإقرار التعتتتديالت الدستتتتورية إال  يتتتنقضِ  ولتتتم، الصتتتحفيون قبتتتل ستتتواهم
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م والتتي أقترت حريتة التعبيتر بصتورٍة واضتحة وال 0779في عام  ول األ
بعتتتتتد أن  ذاعتتتتتةوقتتتتد انعكتتتتتس هتتتتتذا األمتتتتر الحقتتتتتاا علتتتت  اإل. رجعتتتتة فيهتتتتتا

وكان الحل هو تبنتي هتذل . ت ذات سطوٍة في المجتمع األمريكيأصبح
. ةذاعيتتتلتتتي فتتي البرمجتتتة اإلالمحأو  اللغتتات المختلفتتتة ستتتواٌء الوافتتد منهتتتا

وقتتد ظتتلَّ هتتذا األمتتر عنصتتراا متتن عناصتتر الصتتراع اللغتتوي التتذي أفرزتتتد 
 . العالم إذاعاتفيما بعد العديُد من 

وهتو مهمتاا  تلعتب فيتد دوراا  ذاعتاتهناك مجتاٌل  ختر ظلتت اإل
حيتتث ثبتتت أنَّ هنتتاك لغتتاٍت بعينهتتا يحبهتتا النتتاس . عمليتتة اللغتتة المحببتتة

ولهتتتذا الستتتبب نجتتتد أنَّ غلبتتتة . آلختتترأو  يهتتتا لستتتببٍ ال يميلتتتون إلأختتترى و 
  .االستماع تكوُن للغات التي يفضلها الناس دون سواها

ئتتتك المعجبتتتين أول أن تشتتتبع نهتتتم ذاعتتتاتوكتتتان لزامتتتاا علتتت  اإل
وأقتتتترب مثتتتتاٍل لهتتتتذا متتتتا حتتتتدث للغتتتتة . باللغتتتتات فتبتتتتث لهتتتتم البتتتترامج بهتتتتا

ل فتتتترة التمييتتتز يتتتة ختتتالفريقفتتتي جنتتتوب القتتتارة اإل Africana( اآلفرفكانـــا)
نهايتتتة إلتتت   العنصتتتري التتتتي دامتتتت منتتتُذ دختتتول البتتتيض فتتتي كيتتتب تتتتاون 

حيتتث حاريتتت كتتتلُّ التتدوائر الوطنيتتة هتتتذل . 48القتترن العشتترين المنصتتترم 
ولمتتتتا شتتتتعر المستتتتتعمرون بتتتتأن كتتتتل التتتتوطنيين قتتتتد حاريوهتتتتا فتتتتي . اللغتتتتة

اضتتتتتطروا الستتتتتتبدالها باللغتتتتتات  عتتتتتالمالمتتتتتدارس والجامعتتتتتات وأدوات اإل
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. يتتة فتتي بعتتض األحيتتاننجليز كلغتتة الزولتتو والهريتترو واللغتتة اإلالمحليتتة 
ولعتتلَّ اللغتتة كوعتتاء للثقافتتة كثيتتراا متتا أشتتاعت الختتون فتتي نفتتوس بعتتض 

ومن ذلك متا حتدث متن . الجماعات عندما استخدمت ألغراض خاصة
 إذاعتتتتةية عنتتتتدما استتتتتخدمت ستتتتالمتتتتتوجس لتتتتدى بعتتتتض المجتمعتتتتات اإل

الكنائس العالمية اللغة العريية التي تدعمها منظمة  49(صوت اإلنجيل)
 وذلتتك ألنهتتا تبتتث علتت  موجتتات قويتتة تصتتلُ . بغتترض تنصتتير المستتلمين

إلت   وهي مدعومة بمال وفير ساعدت في جمعد. ُكلِ  أنحاِء العالمإل  
الكنستتتية الغرييتتتة  جانتتتب منظمتتتة الكنتتتائس العالميتتتة العديتتتد متتتن الهيئتتتات

 . التي أنفقت بسخاء عل  هذل البرامج
أنهتا عنتدما اعتمتدت  ذاعتةلمثير لالنتبال فتي هتذل اإلوالشيء ا

نفتتتس األستتتاليب إلتتت   اللغتتتة العرييتتتة لبرامجهتتتا الموجهتتتة للتنصتتتير لجتتتأت
واعتمتتتدت الشتتتعر . العرييتتتة ذاعتتتاتالتتتتي جتتتذبت المستتتتمعين العتتترب لإل

الرصين والخطب المنمقتة بالمحستنات البديعيتة والعبتارات الجذابتة التتي 
 . تؤثر في المستمع العريي

ية ستتتتتتالمكمتتتتتا طتتتتتورت األستتتتتلوب المستتتتتتخدم فتتتتتي التتتتتدعوة اإل
فتتتإذا متتتا . النصتترانيةإلتتت   واعتمدتتتد كأحتتتد أدوات جتتذب الشتتتباب المستتلم

 ذاعتاتألول مرة يحسب أنها إحتدى اإل ذاعةاستمع أي  شخص لهذل اإل
إلتت   حتتت  إذامتتا أمعتتن الستتمع إليهتتا وجتتدها تتتدعو، ية المتطتتورةستتالماإل
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صوت اإلنجيتل  إذاعةوقد تعاملت . رانيةوالدخول في النص سالمنبذ اإل
متتتع اللغتتتة العرييتتتة بتتتذكاء ومهتتتارة فائقتتتة استتتتطاعت متتتن خاللهتتتا ترجمتتتة 
إحستتتتتاس الشتتتتتباب العريتتتتتي المتتتتتتعطش لكنتتتتتوز اللغتتتتتة وفنونهتتتتتا البالغيتتتتتة 

وهنتا يكمتن ستر  التدهاء فتي استتخدام لغتة الراديتو ، والنحوية والعروضتية
 . ألغراض في مثل خطورة تبديل العقيدة

م 0967س الشتتتتيء تقريبتتتتاا فعلتتتتد اإلستتتترائيليون بعتتتتد عتتتتام ونفتتتت
فلجتتأوا ، أنَّ مفتتاتيح العقتتول العرييتتة تكمتتن فتتي لغتهتتاإلتت   عنتتدما تنبهتتوا

 أفضتتلإستترائيل  إذاعتتةحيتتث جنتتدت . الستتتغاللها بشتتكل ذكتتي ومتتدروس
المختصتتتين فتتتي هتتتذا المجتتتال أو  المتحتتتدثين متتتن ذوي األصتتتول العرييتتتة

وظلتتت تبتتث تلتتك . مقتتدمي بتترامج فيهتتاواستتتخدمتهم كمتتذيعين ومعلقتتين و 
 . البرامج بصورة منتظمة من مقرها بمدينة القدس

تلتتتتتك المستتتتتتألة وشتتتتتتعروا إلتتتتتت   وقتتتتتد تنبتتتتتتد كثيتتتتتر متتتتتتن العتتتتترب
متن  ذاعتةبخطورتها ولكن لم يكن لديهم من سبيل لدرء مختاطر تلتك اإل

 . الزاويتين السياسية والوجدانية عل  الشباب العريي
متتن القتترن العشتترين الكثيتتر  خيتروقتد شتتهدت ستتنوات العقتتد األ

من مؤشرات التوجد السياسي نحتو تطبيتع العالقتات والتمتازج بتين دولتة 
رغتتم موجتتة الكراهيتتة واالقتتتتال ، إستترائيل ومتتا جاورهتتا متتن التتدول العرييتتة
( لبيت المقتدس فتي إرفل شارون واالنتفاضة التي اندلعت بسبب زيارة )

هتتتذل الزيتتتارة حفيظتتتة حيتتتُث أثتتتارت . م2111مطلتتتع شتتتهر أكتتتتوير عتتتام 
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المستلمين والعتترب والفلستتطينيين علتت  وجتتد الخصتتوص فقاوموهتتا بشتتت  
األستتاليب حتتت  كتتادت أن تقضتتي علتت  كتتل جهتتود الستتالم التتتي رعتهتتا 

إيهــود ( الستتابقة وحكومتتة )نتنيــاهوالواليتتاُت المتحتتدة فتتي ظتتل حكومتتة )
رهاصتا. ( التتي خلفتهتاباراك ت ورغتم إفترازات هتذل االنتفاضتة الحديثتة وا 

التغيير التي الحتت علت  األفتق بعتد عقتد متؤتمر القمتة العريتي بالقتاهرة 
أنَّ كثيتتتتراا متتتتن التتتتدالئل قتتتتد إال  م2111فتتتتي الثتتتتاني عشتتتتر متتتتن أكتتتتتوير 

أنَّ عدداا من الزعمتاء العترب لتم يقبلتوا بإعتادة حالتة الحترب إل   أشارت
 . 50ووقف عمليات التطبيع 

التطبيتتتتع قتتتتد ونستتتتتطيع أن نؤكتتتتد أنَّ هتتتتذا اإلحستتتتاس وأهميتتتتة 
إستتتتتترائيل فيهتتتتتتا دوراا كبيتتتتتتراا ال يقتتتتتتل عتتتتتتن دور الهيئتتتتتتات  إذاعتتتتتتةلعبتتتتتتت 

الدبلوماستتتية والمنظمتتتات الصتتتهيونية والغرييتتتة وبعتتتض الجهتتتات العرييتتتة 
 . م0948التي سعت لذلك منذ نهايات عام 

 إذاعتتةوالحقيقتتة التتتي ال متتراء فيهتتا أنَّ متتذيعي القستتم العريتتي ب
 ُيخطئتتوا فتتي اللغتتة العرييتتة ال نحتتواا وال إستترائيل قتتد اجتهتتدوا كثيتتراا كتتي ال
وهتتتم بتتتذلك قتتتد تميتتتزوا علتتت  كثيتتتٍر متتتن . صتتترفاا وال حتتتت  فتتتي التراكيتتتب

المحليتة المنتشترة فتي منطقتة  ذاعاتالعريية السيما اإل ذاعاتمذيعي اإل
وبالمقابتل . يا بل وفي كثيٍر من بتالد العتالمإفريقالشرق األوسط وشمال 

                                                                          
أكتوير  03صحيفة الشرق األوسط، الرياض، المملكة العريية السعودية عدد الجمعة  50

 م. 2111



﴿83﴾ 

العرييتة حتت  صتار  ذاعتاتي كثيتر متن اإلتردى مستوى اللغة العريية ف
تتترك عتتدد كبيتتر متتن و . ذاعتتاتضتتعُف هتتذل اللغتتة ستتمةا مميتتزة لتتبعض اإل

وا أصتتتتتبحهم المبثوثتتتتتة متتتتتن دولهتتتتتم و إذاعتتتتتاتالمستتتتتتمعين العتتتتترب متابعتتتتتة 
حيتتث أثبتتتت جميتتع . ة الناطقتتة باللغتتة العرييتتةجنبيتتاأل ذاعتتاتيتتابعون اإل

ومنهتتتا ، هتتتد المتخصصتتتةدراستتتات االستتتتماع التتتتي قامتتتت بإجرائهتتتا المعا
الخرطتتتوم التتتدولي للغتتتة العرييتتتة  دراستتتٌة أجراهتتتا بعتتتُض الدارستتتين بمعهتتتد

م أنَّ 0989التتتتابع للمنظمتتتة العرييتتتة للترييتتتة والثقافتتتة والعلتتتوم فتتتي عتتتام 
ـــة ): هتتتي إذاعتتتاتالغالبيتتتة العظمتتت  متتتن العتتتتترب يستتتتمعون لتتتثالث  هيئ

 . (ومونت كارل)و (صوت أمرفكا)و (البرفطانية ذاعةاإل
 ذاعتةمن خالل تلك الدراسة تبين أنَّ القسم العريي بهيئتة اإلو 

بكثيتتتر ممتتتا تقدمتتتد  أفضتتتلالبريطانيتتتة يتعامتتتل متتتع اللغتتتة العرييتتتة بشتتتكل 
صتتتتتوت أمريكتتتتتا التتتتتتي يجتهتتتتتد  إذاعتتتتتةوكتتتتتذلك . التتتتتدول العرييتتتتتة إذاعتتتتتات

 . مذيعوها كثيراا لتالفي األخطاء النحوية والصرفية
 أفضتتتتتتلستتتتتتتقطبت ا ذاعتتتتتتاتولعتتتتتتل الستتتتتتبب هتتتتتتو أنَّ هتتتتتتذل اإل

ين متتتن كتتتل التتتبالد العرييتتتة وأوكلتتتت إلتتتيهم مهمتتتة إعتتتداد وتقتتتديم ذاعيتتتاإل
وال . العرييتتة فتتي مستتتوى األداء اللغتتوي  ذاعتتاتالبتترامج حتتت  تنتتافس اإل

علتت  برامجهتتا  ذاعتتاتيخفتتي حجتتم األمتتوال التتوفيرة التتتي أنفقتهتتا تلتتك اإل
التدول  مما جعلها تالحق األحداث بسرعة فائقة وتغطتي كمتاا هتائالا متن

البتتتي بتتي ستتتي فتتتي  إذاعتتتةحيتتتث قامتتت . ها طتتتوال ستتاعات اليتتتومإرستتالب
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لمستتمعيها  FMمحطتٍة تبتث علت  موجتة ال  إنشتاءم ب0999نهاية عتام 
م تعتمتتتد علتتت  0938يتتتا بعتتتد أن ظلتتتت منتتتُذ عتتتام إفريقبالستتتودان وقلتتتب 

الموجتتتات القصتتتيرة ثتتتم الموجتتتات المتوستتتطة ذات الفعاليتتتة األقتتتل قياستتتاا 
  .FM 51بموجات ال 

ة أدخلتتتتتتت العديتتتتتتد متتتتتتن المؤسستتتتتتات خيتتتتتتر وفتتتتتتي الستتتتتتنوات األ
والوكتاالت الترجمتة كواحتدة متن  ذاعتاتية الكبيرة في العالم كاإلعالماإل

تقانهتا لكتل متن يريتد االنختراط  العناصر األساسية التي يجب معرفتها وا 
 ذاعــــةهيئــــة اإلتطبيتتتتق ذلتتتتك ) بتتتتدأتوقتتتتد . ذاعتتتتيفتتتتي ستتتتلك العمتتتتل اإل

ــة ذاعــةشــبكات اإلتهتتا بعتتد ذلتتك ) ثتتم لحقأوالا  (البرفطانيــة ( ثتتم األمرفكي
 . ة الكبرى في العالمذاعيبقية المحطات اإل
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 االستخدام اللغوي 

  اذاة يف برامج اإل
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 لثالثا فصللا

 ﴾ذاعةاالستخدام اللغوي في برامج اإل﴿

 

 
 ة ذاعيلغة البرامج اإل

ة يالحتتتظ أنهتتتا ذات تفتتترد ذاعيتتتالبتتترامج اإل إنَّ المتتبتتتع لطبيعتتتة
وقتد درجتت كتل . األخترى  عتالماإل أجهتزةوخصوصية ال تضارعها فيها 

عل  تقديم أشتكال مختلفتة متن البترامج بغترض التشتويق وشتد   ذاعاتاإل
حيتتث إن  هنتتاك الكثيتتر متتن المواضتتيع التتتي تتعتترض . انتبتتال المستتتمعين

 . تلفةيومياا عبر خدماتها المخ ذاعاتإليها اإل
وقتتتتد فتتتترض هتتتتذا التنتتتتوع فتتتتي الموضتتتتوعات بتتتتدورل تنوعتتتتاا فتتتتي 

ولذلك فقد . وتنوعاا في أساليب التقديم واإلخراج ذاعيأشكال التناول اإل
علتت  قوالتتب معينتتة تصتتب فيهتتا الموضتتوعات  ذاعتتاتتعارفتتت معظتتم اإل

 . المطلوبة حسب اإلطار المناسب لكل مادة
، خبتتارشتترات األالمعلومتتة الخبريتتة والسياستتية تتتأتي ضتتمن نو 

التحليتتتتتتل خبتتتتتتار أو والتتتتتترأي السياستتتتتتي يتتتتتتأتي ضتتتتتتمن التعليتتتتتتق علتتتتتت  األ
أمتتتا  ،وحالتتتة الطقتتتس تنتتتدرُج تحتتتت نشتتترات األحتتتوال الجويتتتة، ي خبتتتار األ

المعلومتتتتات الطريفتتتتة والترفيهيتتتتة فإنهتتتتا تنتتتتدرج تحتتتتت بتتتترامج المنوعتتتتات 
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أن تغطتتتي متتتن ختتتالل هتتتذل القوالتتتب  ذاعتتتاتوقتتتد استتتتطاعت اإل. وهكتتتذا
وال نكتتاد نجتد معلومتتاٍت لتتيس . حتداث التتتي يتابعهتتا المتلقتيكثيتراا متتن األ

 . ةذاعيلها إطار في مجال البرمجة اإل
ولما كانت المادة الكالمية هي القاستم المشتترك األعظتم بتين 
أشكال برامج الراديو في كل أنحاء العالم فإن  مسألة اللغة تطرح نفسها 

ال البتتتترامج وذلتتتتك ألن  كتتتتل أشتتتتك. بإلحتتتتاح متتتتن ختتتتالل هتتتتذا التصتتتتنيف
بتتاخر رغمتتاا عتتن التفتتاوت فتتي حجتتم االستتتخدام أو  تستتتخدم اللغتتة بشتتكلٍ 

ولتتذلك فإننتتا ستتنقف علتت  شتتكل اللغتتة . التتذي تقتضتتيد طبيعتتة كتتل متتادة
 . المستخدم في كٍل من هذل البرامج المختلفة

 
  خبارلغة األ

يعنتي فقتط  ذاعاتية في اإلخبار لم يعد مصطلح الخدمات األ
نم خبارنشرات األ ( التي تتنتاول التعليقات السياسية): يشمل أصبحا وا 

ـــيالت األ)و بالدراستتتة األحتتتداث الجاريتتتة فتتتي العتتتالم ( التتتتي فـــةخبار التحل
التقـــارفر )و ،متتدلوالتها الفعليتتةإلتتت   تغتتوص فيمتتا وراء األحتتداث لتصتتل

بتأقالم أو  بأصتوات صتانعيدأمتا  ( التي تنقل أوصتان الحتدثفةخبار األ
 ،التي تعتمد علت  نشتر متا تبثتد الصتحف (الصحف أقوال)و ،المخبرين

( التتتتتي تعتمتتتتد علتتتت  حركتتتتة المتتتتال الخــــدمات التجارفــــة والمصــــرفية)و
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ويهتتتذا المتتتدلول الواستتتع . 52والُعمتتتالت والُبرصتتتات التجاريتتتة وغيتتتر ذلتتتك 
ة أن تصتتبح هتتي خيتتر يتتة ختتالل الستتنوات األخبار استتتطاعت الختتدمات األ

 ها فتتي هتتذل المكانتتةولتتم تنافستت، العتتالم إذاعتتاتالخدمتتة األهتتم فتتي معظتتم 
 ذاعتتتاتولتتتذلك فقتتتد خصصتتتت لهتتتا اإل. األهميتتتة أيتتتُة ختتتدمات أختتترى أو 

ت المحطتتتتتات تتبتتتتتارى فتتتتتي تنويتتتتتع أصتتتتتبحو ، أوقتتتتتات االستتتتتتماع أفضتتتتتل
ي والستتترعة فتتتي نقتتتل عالمتتتهتتتا بغتتترض تحقيتتتق الستتتبق اإلأخبار مصتتتادر 

 . بعد لحظاٍت من وقوعهاأو  األحداث للمستمعين حيةا من مواقعها
بأستلوب متميتز  ذاعتاتية في اإلخبار ات األوقد تفردت الخدم

وتميتتزت بكثيتتر متتن التعتتابير والمفتتردات ذات . فتتي تعاملهتتا متتع اللغتتات
كمتتتتتتا أنهتتتتتتا استتتتتتتطاعت أن تنشتتتتتتر تلتتتتتتك التعتتتتتتابير . الطبيعتتتتتتة الخاصتتتتتتة

كثيتتتتراا متتتتن النتتتتاس يتتتتتابعون نشتتتترات  ألن  ، والمفتتتتردات بتتتتين المجتمعتتتتات
 . بشكل منتظم خباراأل

فعتل تأثيرهتا الواضتح فتي لغتة العامتة وقد تركت هتذل اللغتة بال
وا يستتتتخدمونها فتتتي تعتتتاملهم اليتتتومي التتتذي نستتتمعد ونقتتترأل أصتتتبحالتتتذين 

دائمتتاا متتن ختتالل المتتؤتمرات واللقتتاءات والمقتتابالت فتتي كثيتتر متتن بتتالد 
 . العالم

 تعتبر فناا قائماا بذاتتد ال يتصتدى لتد ذاعيوصياغة الخبر اإل
هتتتتتي تختلتتتتف اختالفتتتتتاا كبيتتتتتراا عتتتتتن و . ذوو الخبتتتترة والدرايتتتتتة والموهبتتتتتةإال 
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، صتتتياغة الخبتتتر الصتتتحفي ألنهتتتا ذات طبيعتتتة مختلفتتتة وأستتتلوب متميتتتز
كينونتهتتا التتتي  خبتتاروللغتتة األ. وتقتضتتي استتتخدام أستتاليَب خاصتتٍة بهتتا
خصوصتتتتتاا عنتتتتتدما تكتتتتتون اللغتتتتتة ، تختلتتتتتف عتتتتتن لغتتتتتة البتتتتترامج األختتتتترى 

غيتتتتتة المستتتتتتخدمة هتتتتتي اللغتتتتتة العرييتتتتتة الغنيتتتتتة بمفرداتهتتتتتا وفنونهتتتتتا البال
 . ومحسناتها اللفظية ودالالتها المتعددة

عتن  ذاعتيولكن قبل أن نتعرن علت  متا يميتز لغتة الخبتر اإل
 عل  ماهية الختبر وماذا يعني أوالا  يجب أن نتعرنخرى بقية المواد األ

بالنستتتتبة للمتلقتتتتتي متتتتتن حيتتتتتُث رؤيتتتتتة المختصتتتتتين فتتتتتي مجتتتتتال الختتتتتدمات 
   .53ية عالماإل

 
المحاضتتر المختتتص  Layle Spencerر يقتتول البروفيستتور ليتتل سبنستت 

رأي يقـع أو  فكـرةأو  الخبر هو حدث): بجامعة واشنطن ذاعةبمادة اإل
، يـؤثر فـي أكبـر عـدد مـن قطاعـات المجتمـعأو  في وقت معين وفهم

 . (على أن يوضع بطرفقة مفهومة لهم
 
رئتيس تحريتر صتحيفة نيويتورك  Terdle Kaledgeويقتول تيتردل كالتدج  

 . (النبأ هو أي شيء لم تكن تعرفه باألمس): New York Timesتايمز 
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في  أحد كبار المحررين Mr. Mickael Johnويقول مستر مايكل جون  
فتتي محاضتترة ألقاهتتا بمعهتتد  New York Timesصتتحيفة نيويتتورك تتتايمز 

ـــة ): الصتتتحافة الدوليتتتة بنيويتتتورك ـــاج ألمثل ـــج يحت ـــف والتفرف إّن التعرف
ذا قلنــا ، ين شــّن حملـة سـالم فهــذا نبـأفـإذا قلنــا إّن الكـرمل، بسـيطة وا 

، لماذا شّن الكرملين حملة سـالم فـي هـذا الوقـت بالـذات فهـذا تحليـل
ذا قلنــا إنَّ علــى الحكومــة األمرفكيــة أن تؤفــد وتــدعم حملــة الســالم  وا 

 . 54(التي شنها الكرملين فهذا تعليج
 
إنَّ الحـــرب والنســـاء والخمـــر دائمـــاع تخلـــج ): ويقتتول نفتتتُس المصتتدر 
 . (خباراأل
 
إذا عــضَّ كلــٌب إنســاناع فلــيس هــذا ): ثتتمَّ أضتتان تعريفتتاا طريفتتاا يقتتول 

 . (ولكن إذا عضَّ إنساٌن كلباع فهذا هو الخبر، بخبر
 

وكأن هذا التعريف الطريف أراد أن يقتول إنَّ الحتدث المعتتاد 
ولعتتل . التذي لتتيس فيتتد متا يثيتتُر انتبتتال النتتاس ال يستتحق أن ُيستتم  خبتتراا 

عريتتتتتف ال يخلتتتتتو متتتتتن القصتتتتتور بحكتتتتتم أنَّ كثيتتتتتراا متتتتتن األحتتتتتداث هتتتتتذا الت
وظتتلَّ الكثيتترون يولونهتتا  خبتتارمتتن األمهمتتاا  المعتتتادة ظلتتت تمثتتل جانبتتاا 
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تتتتتتؤثر فتتتتتي حيتتتتتاتهم أو  اهتمامتتتتتاا متتتتتا دامتتتتتت تتعلتتتتتق بمصتتتتتالحهم الذاتيتتتتتة
ومتتتتن ختتتتالل هتتتتذل التعريفتتتتات المختلفتتتتة نالحتتتتظ أن الختتتتدمات . اليوميتتتتة

نقتتتل األحتتتداث ومتتتا يتتتدور فتتتي العتتتالم فتتتي شتتتكل يتتتة تقتتتوُم دائمتتتاا بخبار األ
ستاعةا بستاعة أو  معلوماٍت ينتظُر النتاس معرفتهتا ويتابعونهتا يومتاا بيتوم

 . في حالة األحداث الساخنة
شتتكل اللغتتة التتذي ُتقتتدُم فيتتد إلتت   وبعتتد هتتذل التعريفتتات ننتقتتلُ 

ة ذاعيتتأنتتد يختلتتف عتتن لغتتة البتترامج اإلإلتت   والتتذي أشتترنا خبتتارهتتذل األ
وال . تمتتتتاز بالبستتتاطة والوضتتتوح وعتتتدم التعقيتتتد خبتتتارفلغتتتة األ .األختتترى 

طائفتتة المفتتردات الصتتعبة أوالتراكيتتب المتداخلتتة التتتتي  خبتتارتستتتخدم األ
 . يصعب فهمها بالنسبة لعامة المستمعين

تتحاشتت  كثيتتراا استتتخدام طائفتتة األفعتتال  خبتتاركمتتا أن  لغتتة األ
و جتتزء أساستتي متتن حيتتث إن  بنتتاء الفعتتل للمعلتتوم هتت. المبنيتتة للمجهتتول

مثتتتال ذلتتتك تكتتتون صتتتياغة الخبتتتر ، معلومتتتة الخبتتتر المتتتذاع عبتتتر الراديتتتو
 : عل  النحو التالي

وحداٌت من القواِت التابعة لعيديد ضرب   بدأتفي مقديشو )
المعسـكراِت الحكوميــة بعــد يــومين مـن التوقيــع علــى اتفاقيــة جيبــوتي 

ة أعـوامٍ مـن حكومٍة في الصومال بعد عشر  أول التي تكونت بموجبها
فلو تصورنا أنَّ المحترر استتخدم الفعتل المبنتي . (الصراِع على السلطة

فتكتتتتتتون ، للمجهتتتتول فتتتتي هتتتتذا الخبتتتتر وأحتتتتلَّ المفعتتتتول بتتتتد مكتتتتان الفاعتتتتل
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ــــِد ء  ضــــرُب ): صتتتتياغة الخبتتتتر علتتتت  النحتتتتو التتتتتالي ــــي مقديشــــو ُب ف
ومثتل هتذل الصتياغة ليستت . (...الخ المعسكراِت الحكومية بعد يومين

ألنها ال تفي بتالغرض متن نشتر الخبتر وهتو ، خبارةا في مجال األمقبول
إيصال المعلومة التي توضح الجهة التتي أستهمت فتي صتناعة الحتدث 

 . (وحداُت عيديدوهي ُهنا )
ومتتتتن ناحيتتتتة ثانيتتتتة البتتتتد أن تكتتتتون الجمتتتتل المستتتتتخدمة فتتتتي 

ُتَبتتُث دائمتتاا حيتتةا  خبتتارألنَّ نشتترة األ، قصتتيرةا وواضتتحة خبتتارصتتياغة األ
يتتتتتُة أكثتتتتتَر أنتتتتتواِع الختتتتتدمات خبار وُتْعَتَبتتتتتُر الختتتتتدماُت األ. 55ون تستتتتتجيل د
وذلتتك ألنَّ الكلمتتة التتتي تختترج . ة دقتتةا وخطتتورةا فتتي نفتتس الوقتتتذاعيتتاإل

 . األبدإل   من فم المذيع لن تعود
ال تحتمل الخطأ فتي المعلومتة وال التلعتثم وال  خبارولذلك فاأل

وكلمتا كانتت الجملتة . ية ومتا إليهتاالتردد وال التحذلق وال األخطاء النحو 
الخبريتتتة قصتتتتيرةا وواضتتتحة الصتتتياغة كتتتتان ستتتتهالا علتتت  المتتتذيع تتتتتدارك 

وقتتتتد صتتتتدرعن معهتتتتد . األخطتتتتاء التتتتتي قتتتتد يقتتتتع فيهتتتتا والعكتتتتس صتتتتحيح
تتجـــاوز الجملـــة الخبرفـــة إال  يجـــب): العريتتتي منشتتتوٌر يقتتتول ذاعتتتةاإل

ذا . 56(الاإلثنتي عشرة كلمة بـأِي حـاٍل مـن األحـو  ذاعةالمكتوبة لإل وا 
إلتت   نجتتدها تنتتزع كثيتتراا لالختتتزال واختصتتار الجمتتل خبتتارتتبعنتتا لغتتة األ
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ذلتتتك عرفتتتاا فرضتتتتد طبيعتتتة الخدمتتتة  أصتتتبحوقتتتد . أقصتتتر متتتدىا ممكتتتن
وهتي . السترعة فتي نقتل الحتدثإلت   تحتتاج خبتارفصتناعة األ. ةذاعياإل

: فتتإذا كتتان الخبتتر متتثالا . مفتتردات متغيتترة باستتتمرارإلتت   بالتتتالي تحتتتاج
ار األسد غداع سي) ع مَّان ليعقد لقـاءاع مـع إلى  صل الرئيس السوري بشَّ

( فإنَّ نفس هتذا الخبتر ستيكون فتي اليتوم العاهل األردني الملك عبد هللا
ثتتم ، (ع مَّــانإلــى  اليــوم وصــل الــرئيس الســوري بشــار األســد): التتتالي

ـــرئيُس الســـوري ): فيصتتتيرأختتترى يتحتتتول الخبتتتر فتتتي مرحلتتتة   صـــرَّح ال
ثم ما يلبتث بعتد فتترة وجيتزة أن يتحتول . (...األردن بأنَّ  للصحفيين في

غادر الرئيس السـوري ع مَّـان فـي ختـام زفارتـه التـي اسـتغرقت ): إلت 
 . (. .يوماع واحداع متوجهاع إلى

ُكتتتتتلُّ هتتتتتذل التحتتتتتوالت فتتتتتي الصتتتتتياغة والمعلومتتتتتات تقتضتتتتتيها 
ثتتل وهتتي التتتي تم،  بتتأولأوالا  مالحقتتة األحتتداث وستترعُة نقلهتتا للمستتتمعين

وقتتد ترستتخت بمتترور التتزمن العديتتد متتن العبتتارات . ذاعتتيلبتتاب العمتتل اإل
ـــد علمـــت ): مثتتتال ذلتتتك خبتتتارت مالزمتتتةا للغتتتة األأصتتتبحالتتتتي  هـــذا وق

بمعنتت  أنتتد بعتتد أن حتتدث كتتذا  فعبتتارة هتتذا تعنتتي االستتتطراد. (مصــادرنا
 (الجـدير بالـذكر): مثلأخرى وهناك عباراٌت . وكذا فقد حدث كذا وكذا

 (ذكـر  وممـا يجـدر)أو  (أّن كـذا وكـذا قـد حـدثإلى  شارةتجدر اإل)أو 
وكتتتلُّ هتتتذل الصتتتيغ تعتبتتتر جديتتتدةا فتتتي . . ( إلتتتخالجـــدير بالمالحظـــة)أو 

كمفردات لتريط  ذاعاتولكن فرضتها اإل، االستخدام اللغوي لدى العرب
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متتا يمكتتن أن  أيضتتاا  خبتتاروقتتد ظهتتر فتتي عتتالم األ. 57التسلستتل الخبتتري 
وهو انتقال كثير متن التعبيترات المستتخدمة  ،نسميد االستالن التعبيري 

اللغتتة إلتت   ةلمانيتتيتتة والفرنستتية واألنجليز فتتي اللغتتات العالميتتة الحيتتة كاإل
عمليتة الترجمتة إال  ولتم يحتدث لهتا، خبتارالعريية عن طريتق نشترات األ

حيث لم تكن اللغتة العرييتة ، مهماع لعب دوراع ): الحرفية مثال ذلك عبارة
وال فتتي األحاديتتث المتداولتتة  خبتتاربيتتر ال فتتي األتستتتخدم مثتتل هتتذا التع

 . 58أند قد انتقل من االستخدام الغريي إال  ،بين عامة الناس
ـــــــبرفة): تعبيتتتتتتر أيضتتتتتتاا وهنتتتتتتاك  يغطــــــي )أو  (التغطيــــــة الخـ

يتة التتي نجليز حيث إن  هذا التعبير منقوٌل حرفياا متن اللغتة اإل، (خباراأل
إلتت   هتتذا الستتياق يتتؤدي وهتتو فتتي. Coverage of News: تستتتخدم عبتتارة

ألنَّ التغطيتة ، معنت ا منتاقض تمامتاا للمعنت  المقصتود فتي اللغتة العرييتة
فتي حتين ، عند العرب تعني إستدال الستتار علت  الشتيء وتعميتتد تمامتاا 
 . أنَّ المقصود هو كشف مكامن الخبر وا عالن محتوياتد للناس

وهنتتاك تعبيتتٌر  ختتر دختتل فتتي االستتتخدام العريتتي عتتن طريتتق 
التذي ، (كـذا وكـذاإلـى  هـذا يقـود): وهتو تعبيتر ذاعةاإل خبارات األنشر 

وهنتاك بتالطبع الكثيتر . 59ُيعتبُر جديداا ولم تألفد األذن العرييتة متن قبتل 
                                                                          

اإلعالمية(، ورقة بحثية ُقدمت في المؤتمر  جهزةالهادي أبو بكر، )اللغة العريية في األ 57
 . 6م، ص 0982األول للغة العريية، قاعة الصداقة، الخرطوم، ديسمبر 
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التتتي انتشتترت  خبتتارمتتن مواقتتف االستتتالن بتتين اللغتتات فتتي صتتياغة األ
بتتتتين النتتتتاس وصتتتتتتارت مألوفتتتتةا ومقبولتتتتة حتتتتت  أثتتتترت علتتتت  لغتتتتة العامتتتتة 

قتتتد  خبتتتارحيتتتث نجتتتد كثيتتتراا متتتن مفتتتردات األ.   حتتتٍد ستتتواءوالخطبتتتاء علتتت
 . شاعت بين المتحدثين رغم أن  بعضها قد جانبد الصواب

جانتتتب نشتتترات إلتتت   وكمتتتا رأينتتتا فتتتإنَّ الخدمتتتة الخبريتتتة تشتتتمل
يتتة وتستتليط األضتتواء خبار والتقتتارير األ، كالتحليتتلأختترى فقتترات  خبتتاراأل
أو  ،تفستير لألحتداثأو  ،وكل هذل مسميات للمعلومات الخبريتة. . إلخ

ولذلك تجيء كل هذل الخدمات في القالب اللغتوي التذي . توسيع للنقاط
 . خبارتكتب بد األ

عل  إضافة شيء متن البالغتة اللغويتة  ذاعاتوقد درجت اإل
لتكتتتتون أكثتتتتر تعبيتتتراا عتتتتن المعنتتتت  ، تعليقاتهتتتاإلتتتت   والمحستتتنات اللفظيتتتتة

ال تحتمُل ذلتك ألنهتا  خباراألولكنَّ نشراِت ، المراد وأكثر جذباا للمستمع
وقتتد استتتخدم بعتتض المعلقتتين . تستتتدعي الحيتتاد فتتي أستتلويها وصتتياغتها

 قتتتتتوالالسياستتتتتيين نمتتتتتاذج متتتتتن النصتتتتتوص الدينيتتتتتة والشتتتتتعر والِحَكتتتتتم واأل
نما في كثير من اللغات ، المأثورة وذلك ليس في اللغة العريية وحدها وا 

 . 60 ذاعاتالمستخدمة في اإل
 ذاعةة لإلشروط الجملة الخبرف
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إلتتتت   متتتن ختتتالل تتبتتتع الصتتتياغة الخبريتتتة يمكننتتتا أن نخلتتتص
بعتتض الشتتروط التتتي يجتتب توفرهتتا فتتي الجملتتة الخبريتتة التتتي تستتتخدمها 

حت  تكون صالحة للتعبير عتن المعنت  وحفتظ القوالتب اللغويتة  ذاعةاإل
 : وهي، بشكٍل سليم
 

 . / أن تكون الجملة قصيرةا ومباشرةا وقاطعة0
 . فات والكلمات الغامضة/ أن تتجنب الص2
 . تحمل كثيراا من األسماء التي ال تمثل أهميةا قصوى بالخبرإال  /3
 . تتخللها العبارات االعتراضية التي تستخدمها الصحفإال  /4
 . / أن تخلو من العبارات النابية والكلمات الجارحة5
 . / أن تتفادى التعقيدات والتراكيب النحوية الصعبة6
 . البيانات اإلحصائية واألرقام الكبيرة / أن تتفادى7

 
هذل الشروط نالحُظ أن الجملة التتي تتتوافر لهتا إل   وبالنظر

وقتد . هذل المواصتفات يستهل استتيعابها وتتؤدي الغترض المطلتوب منهتا
 Bruce D. Itule( إيتــول. بــروس دي األميركتي )عالمتتأشتار الكاتتتب اإل

ول الجملتة الخبريتة يجتب أن طتإلت   (خبـارتحرفر وكتابة األفي كتابتد )
وريمتتا فتتات عليتتد أن يقتتول . 61كلمتتة أن يكتتون فتتي حتتدود اإلثنتتتي عشتترة
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حيتتتتث إنَّ اللغتتتتات ، يتتتتة فقتتتتطنجليز إنَّ هتتتتذا التحديتتتتد ُبنتتتتي علتتتت  اللغتتتتة اإل
الجملتتتة بهتتتذا أمتتتر  ولتتتذلك قتتتد ال يستتتتقيم. تختلتتتف عتتتن بعضتتتها التتتبعض

غتتتة فتتتي حتتتين أنَّ بعضتتتها كالل، العتتتدد متتتن الكلمتتتات فتتتي بعتتتض اللغتتتات
كلمتان لتكوين جملٍة فتي غايتة أو  العريية مثالا تكفي فيها ثالُث كلماتٍ 

  .62التمام والكمال
الصتحف التتي  أقتوالهتو  خبتاروهناك فرع  خر متن فتروع األ

رغمتتاا عتتن  ذاعتتةتعتمتتُد علتت  لغتتة الصتتحافة التتتي هتتي قريبتتٌة متتن لغتتة اإل
ناولهتا وت خبتاروهتي تشتترك معهتا فتي طترح األ. وجتود اختالفتاٍت بينهمتا

 . التحليل وتسليط األضواء عل  مضامينهاإل   بشكٍل أقرب
ولكننتتتتتا يمكتتتتتن أن نالحتتتتتظ أنَّ الصتتتتتحافة ال تتقيتتتتتد باستتتتتتخدام 

ألن  طبيعتتتتة المقتتتتال الصتتتتحفي ال  ذاعتتتتةالجمتتتتل القصتتتتيرة كمتتتتا تفعتتتتل اإل
المستتتتتمع متتتتن تطويتتتتل أو  تجعتتتتل القتتتتارىء يعتتتتان  مثلمتتتتا يعتتتتان  المتتتتذيع

 . ةذاعيالجملة اإل
أنَّ إال  والصتتتحافة ذاعتتتةاالختتتتالن بتتتين لغتتتتي اإلورغتتتم هتتتذا 

ظلتتتتت تنقتتتتل متتتتا يكتتتتتب فتتتتي الصتتتتحف بشتتتتكٍل يتتتتومي  ذاعتتتتاتمعظتتتتم اإل
إعتتتتادة إلتتتت   ةذاعيتتتتوفتتتتي بعتتتتض األحيتتتتان تلجتتتتأ المحطتتتتات اإل. ومنتتتتتظم

تتتذيعها كمتتا أختترى صتتياغة المتتادة الصتتحفية عنتتد إذاعتهتتا وفتتي أحيتتاٍن 
ولغتتتة  ذاعتتتةاإلوفتتتي هتتتذل الحالتتتة يتضتتتح ستتتريعاا الفتتترق بتتتين لغتتتة . هتتتي
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ومتتن ذلتتك متتثالا التفاصتتيل اإلحصتتائية التتتي نراهتتا بالصتتحف . الصتتحافة
نستمة وفقتاا  029. 566. 25إلت   وصل عدد السكان في ماليزيتا: مثل

مثتل هتذا . للتقرير الذي أعلند مكتب اإلحصاء القومي فتي نشترتد اليتوم
قتتول رقتتم تقريبتتي بتتال تتتردد وتإلتت   ةذاعيتتاإل خبتتارنشتترُة األالخبتتر تحولتتد 

خمسٍة وعشرين مليوناا ونصف وفقتاا إل   وصل عدد السكان في ماليزيا
 . . . للتقرير الخ

أكبر عتدد متن إل   الوصولإل   تهدن ذاعاتولما كانت اإل
تقتدم  بتدأت ذاعتاتالمستمعين بغرض التتأثير علتيهم فنجتد أنَّ معظتم اإل

بلغتتتتات مختلفتتتة ال تقتتتتف علتتت  اللغتتتتة المستتتتخدمة فتتتتي  خبتتتارنشتتترات األ
 . لبرامج فقطا

حيتتُث ، المصترية ذاعتتةولنأختذ لتذلك مثتتاالا واحتداا فقتتط وهتو اإل
تتتتذاع  خبتتتارأنَّ نشتتترات األإال  ،إنتتتد ورغتتتم أنَّ لغتتتة البتتترامج هتتتي العرييتتتة

، فـــةنجليز اإل ، البنغاليـــة، الهنديـــة، العبرفـــة): بعتتتدد متتتن اللغتتتات هتتتي
، الصــــــومالية، التركيــــــة، الفارســــــية، الفرنســــــية، ردواأل ، الماليزفــــــة

ــةمهر ألا ــة، الروســية، الســواحيلية، ف ــة، اإلســبانية، البرتغالي ، البرازفلي
حيتتث . العالميتتة ذاعتتاتونفتتس الشتتيء نجتتدل فتتي اإل. (الهوســا والكرديــة

ة بصتتورة ثابتتتة ذاعيتتاإل خبتتاريتتتم استتتخدام اللغتتات الحيتتة فتتي نشتترات األ
وهتذا االستتخدام ال يقتصتر علت  . الستقطاب أكبر عدد من المستمعين
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نمتتتا تخطاهتتتا حتتتت  للمحطتتتات الوطنيتتتة فتتتي المحطتتتات  الموجهتتتة فقتتتط وا 
 . 63 مصر وغيرها
 

 خباراألسماء واأل
ة وهتتتتي ذاعيتتتتاإل خبتتتتارهنتتتتاك مستتتتألة ارتبطتتتتت كثيتتتتراا بلغتتتتة األ

واألمتتتاكن التتتتي تمثتتتل قاستتتماا مشتتتتركاا فتتتي  مهمتتتةأستتتماء الشخصتتتيات ال
األحتتتتتداث السياستتتتتية واالقتصتتتتتادية خصوصتتتتتاا بتتتتتؤر الصتتتتتراع واألمتتتتتاكن 

 . األويئة الفتاكةأو  األعاصيرأو  بالزالزلالمنكوبة 
األمتتتتاكن التتتتتي تتتتتنظم  أيضتتتتاا هتتتتذل القائمتتتتة إلتتتت   وقتتتتد ُأضتتتتيفت

مبيتتاد أول المهرجانتتات والمنافستتات الرياضتتية العالميتتة ومتتا شتتابهها مثتتل
وأولمبيتتتتاد ستتتتيدني بأستتتتتراليا وستتتتيول بكوريتتتتا وأتالنتتتتتتا ، مونتريتتتتال بكنتتتتدا

 . بالواليات المتحدة وغيرها
 ،خبتتارهتتذل األستتماء قتتد وردت كثيتتراا فتتي نشتترات األ نجتتد أنَّ و 

بحكتتم أخترى إلتت   إذاعتةلهتتا قتد ظتلَّ يختلتتف متن  ذاعتاتأنَّ نطتق اإلإال 
وقتد . لغتةإل   ومن لغة، شعبإل   اختالن النظام الصوتي من شعب

 خبارهذا األمر مألوفاا لدى المستمعين الذين يتابعون نشرات األ أصبح
محمـــد ): فعلتت  ستتبيل المثتتتال، المختلفتتتة ذاعتتاتوالبتترامج التتتي تبثهتتتا اإل

                                                                          
، دار الفكر 0983-0982 ول اإلذاعات الموجهة. الطبعة األإل   مدخلماجي الحلواني،  63

 العريي، القاهرة. 
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ــى أغــا ــاي )نجليتتز اإل خبتتار( تصتتيرعند قتتارىء األعل ــي أهج  ، (مهمــد أ ِل
ستبانيا تصتتير عتتند قتارىء األ ستم رئتيس ، (أصـبانياالمصتري ) خبتاروا  وا 

ف ـع  هللا   الُجُزولـي) سبقالوزراء السودان  األ ( يصتير عنتد متتذيع القستم د 
ـــُع هللاكتتتا )صتتتوت أمري ذاعتتتةالعريتتتي إل ف  ورئتتتيس التتتوزراء ، (الغـــاُزولي د 
( لتتتتتدى مهـــــاتير محمـــــد. د( يصتتتتتير )محاضـــــير محمـــــد. دالمتتتتاليزي )

حيتث ، بل وحت  لدى العديد من العترب أنفستهم، األميركيين واألوُرييين
حيتتتث إن  استتتمد ، وكلهتتتا عبتتتاراٌت خاطئتتتة، محتتتاذيرأو  ينطقونتتتد مهتتتاتير

 . 64الحقيقي هو محاضير
 ستتتتتبقالستتتتتم التتتتتزعيم الستتتتتوفيتي األونفتتتتتس الشتتتتتي قتتتتتد حتتتتتدث 

حيتث كتان التبعض يقترأل قورياتشتيف وبعضتهم . (ميخائيل قورباتشوك)
ومثلد قتد حتدث الستم الستلطان . تشون-بوا -قورياشون وبعضهم قور

حيتتتث ينطقتتتد التتتبعض الُبلكيتتتة ، ( ستتتلطان دولتتتة برونتتتايحســـن الُبلقيـــة)
خيتتتة فتتتي بعتتتض حتتتت  البولأو  والتتتبعض الَبَلكيتتتة وقتتترأل بعُضتتتهم الُبوْلَقيتتتة

اليتتتوم إلتتت   ولتتتم يتتتزل بعتتتُض األوُرييتتين واألمتتتريكيين الغتتترييين. ذاعتتاتاإل
حتائرين فتتي نطتق استتم التزعيم الليبتتي التذي ينطقونتتد تتارةا معمتتر القتتذافي 

ورغمتتتاا عتتتن . الكتتتادافي وأحيانتتاا الكاتتتتافي وهكتتتذاأختتترى القتتتدافي و أختترى و 
                                                                          

المصدر في هذل المعلومة هو رئيس الوزراء الماليزي الدكتور محاضير نفسد، حيث  64
 IKIMصحح اسمد للمؤلف عندما التقال في مؤتمر قضايا االتصال الذي نظمد معهد  يكم 

الذي ُأِسيَء َفْهُمُد(  سالم، وكان المؤلف قد قام بترجمة كتابد )اإلم2111بكواال لمبور يوليو 
 العريية. إل   يةنجليز من اإل
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ض لتتتتم أن التتتتبعإال  األستتتتباب الواضتتتتحة لهتتتتذل االختالفتتتتات فتتتتي النطتتتتق
وُيصتتترُّ التتتبعُض أنَّ فتتتي مثتتتل هتتتذل . ينستتتجم معهتتتا واعتبرهتتتا استتتتفزازاا لتتتد

ال فلمتتتاذا ينطتتتق هتتتؤالء اإل ون أستتتماء ذاعيتتتالقتتتراءات استتتتخفاٌن بتتتاألمم وا 
بعض البالد المقتدرة عنتدهم بشتكٍل صتحيح ويتالعبتون بأستماء التبعض 

 اآلخر؟ 
 ريما كان لهذل النظرة ما يبررها فتي حالتة التستميات المحرفتة

وطنيتة بغترض االستتفزاز مثتل إطتالق عبتارة أو  قصداا ألهداٍن سياسية
التي ُتذاُع من  خبار( في األإسرائيل( بدالا من كلمة )العدو الصهيوني)

( التتتذي أطلقتتتد كثيتتتٌر متتتن العتتترب عـــزرا وايزمـــانومثتتتل )، التتبالد العرييتتتة
( علتتت  إســـطبل داؤدومثتتتل إطتتتالق استتتم )، (عـــايزر فايتســـمانعلتتت  )

ـــد) ـــت األســـود)أو  (كامـــب ديفي ـــيض( للداللتتتة علتتت  )البي ـــت األب ( البي
 . 65األمريكي

 ذاعتتتاتوهنتتتاك بتتتالطبع بعتتتض األستتتماء التتتتي ظهتتترت فتتتي اإل
مثتتتل جتتتزر ستتتليمان أختتترى بترجمتهتتتا أحيانتتتاا وبأستتتمائها الحقيقيتتتة أحيانتتتاا 

وجتتتزر القمتتتر التتتتي ُيطلتتتق عليهتتتا أهلهتتتا ، Solomon Islandsالتتتتي هتتتي 
Comoro Islands .أو  ع أستتماٌء مزدوجتتة للعديتتد متتن المتتدنوهنتتاك بتتالطب

التدول مثتل القتتدس التتي تستتم  أورشتليم والقتاهرة التتتي ُيستميها الغرييتتون 
                                                                          

)إذاعة صوت إل   أطلقت هذل العبارات إذاعة صوت الوطن العريي الليبية التي تحولت 65
يا(، ثم تبعتها بقيُة المحطات الليبية طوال عقد الثمانينيات والتسعينيات من القرن إفريق

 العشرين. 
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والبحر األبيض  Egyptومصر التي يعرفها الغرييون باسم  Cairoكايرو 
والجزائتتتر  Mitideranian Seaالمتوستتط التتذي تعتتارن عليتتد العتتالم باستتم 

والتتتدار  Moroccoلمغتترب التتتتي هتتي لتتدى الغتتترييين وا Algeriaالتتتي هتتتي 
   .وغيرها كثير Kaza Blancaالبيضاء التي تسم  كازا بالنكا 

 
  لغة البرامج الثقافية

هتتتتذل مضتتتتللةا بعتتتتض الشتتتتيء  (الثقافيــــة) ريمتتتتا كانتتتتت عبتتتتارة
 وذلتك ألن. ذاعتيولكنها ليست كتذلك لمتن يعمتل فتي الحقتل اإل، للقارئ 

ا يمكتن أن ُيقتدم لتد متن ختالل الثقافة تعني بالنستبة للفترد العتادي كتل مت
ضتافات معرفيتة  ُتطتور معارفتد ومعلوماتتد الراديو من معلومات عامة وا 

 . في شت  ضروب الثقافة
وهتتذا التعريتتف يعتبتتر صتتحيحاا علتت  وجتتد العمتتوم ألنَّ كتتل متتا 

المتلقتتي متتن معلومتتات مختلفتتة تزيتتد الحصتتيلة الثقافيتتة لديتتد إلتت   يصتتل
كتن أن تؤديهتا جميتع أشتكال البترامج التتي يم، تندرج تحت إطتار الثقافتة

 . الرياضية منهاأو  ة حت  الغنائيةذاعياإل
تصتنيف أمتر  هذا األمر يختلف بالنستبة للقتائمين علت  ولكنَّ 

علتتتتت   ذاعتتتتتاتحيتتتتتُث درجتتتتتت اإل. ةذاعيتتتتتالبتتتتترامج داختتتتتل المحطتتتتتات اإل
تصتتتتنيف برامجهتتتتا وفقتتتتاا للمنظتتتتور المهنتتتتي للمضتتتتامين المطروحتتتتة متتتتن 

فتإنَّ المقصتود  (البـرامج الثقافيـةك عنتدما نقتول )لذل. خالل كل برنامج
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أحاديتتث أو  هتتو نمتتط معتتين متتن البتترامج التتتي تهتتتم باألحاديتتث األدبيتتة
التتتراث والمتتواد الثقافتتة بمفهومهتتا الكالستتيكي التتذي كتتان يصتتنف العلتتوم 

 . وفقاا للمنظور التقليدي
ومتتتتن ختتتتالل هتتتتذا التفستتتتير اهتمتتتتت البتتتترامج الثقافيتتتتة بالمتتتتادة 

متا أو  تفستيراا أو  نقتداا أو  قصصتاا أو  لصترفة ستواء أكانتت شتعراا األدبية ا
ومتتتن ختتتالل هتتتذل النظتتترة المحتتتددة لمفهتتتوم البتتترامج الثقافيتتتة . شتتتابد ذلتتتك
العرييتتة علتت  وضتتع البتترامج الدينيتتة  ذاعتتاتالستتيما اإل ذاعتتاتدرجتتت اإل

علتت  أستتاس أنَّ تنتتاول المستتائل الدينيتتة يعتمتتد ، ضتتمن اإلطتتار الثقتتافي
استنباط النصوص الدينية والموروثات الحضارية التتي  هو اآلخر عل 
خها الدين  . 66من أركان الثقافة مهماا  وهي بذلك تمثل ركناا . رسَّ

ومتتتتن هنتتتتا نجتتتتد أنَّ البتتتترامج التتتتتي تصتتتتنف علتتتت  أنهتتتتا بتتتترامج 
ونتتادراا متتا تحتتاول ، ثقافيتتة قتتد اختطتتت لنفستتها إطتتاراا محتتدداا تتتدور حولتتد

فتتي  مهمتتة( إحتتدى العناصتتر القافــةلغــة الثلتتذلك كانتتت ). الختتروج منتتد
لهتتتا لغتتتة الشتتتعر فهتتتي متفتتتردة و أمتتتا  .ةذاعيتتتهتتتذا التتتنمط متتتن البتتترامج اإل

 . ناديمضامين خاصة ومفردات مميزة تقترب من تفرد لغة األ
 مستيحيةأو  يةا إستالموقد تميزت البرامج الدينيتة ستواء أكانتت 

البتترامج بتتل إن  . يهوديتتة بطتتابع لغتتوي متفتترد تغلتتب عليتتد لغتتة التتتراثأو 
إلت   التي تهتم بالديانات اآلسيوية مثل الهندوسية والبوذيتة وغيرهتا تنتزع

                                                                          
 أنظر باب )البرامج الثقافية(، اإلذاعة السودانية في نصف قرن، مرجع سابق.  66
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استتتتتخدام بعتتتتض مفتتتتردات اللغتتتتة السنستتتتكريتية القديمتتتتة ألنَّ كثيتتتتراا متتتتن 
مفردات العبادة لتدى هتذل التديانات المنتشترة فتي دول  ستيا متأخوذة متن 

 . ت جزءاا من التراثأصبحتلك اللغة التي 
خدام التلقتتائي للغتتات القديمتتة متتن اعتمتتاد وقتتد نتتتج هتتذا االستتت

ثتتتم متتتا ورد فتتتي ، مقتتتدمي البتتترامج الدينيتتتة علتتت  الكتتتتب الستتتماوية أساستتتاا 
كتتتتب التفستتتير والتأويتتتل والقصتتتص الدينيتتتة والمؤلفتتتات العديتتتدة لقصتتتص 
األنبيتتاء والمرستتلين والصتتحابة والحتتواريين وُصتتنَّاع الحضتتارات وغيتترهم 

 . تاريخمن الشخصيات التي خلدت عل  مدار ال
األجيتال الحاضترة عتن إلت   التذي وصتل، وهناك فقتد األديتان

طريتتتق لغتتتة التتتتراث التتتتي غتتتاب كثيتتتٌر منهتتتا عتتتن التتتتداول بحكتتتم التطتتتور 
البشتتري والتتتداخل اللغتتوي بتتين مختلتتف األمتتم واالنصتتهار بتتين الشتتعوب 

يتتة التتتي تطتتورت نجليز كمتتا حتتدث لإل. واالستتتالن متتن بعضتتها التتبعض
يتة إنجليز فظهتر متا ُيستم  ب، لكالسيكية القديمتةكثيراا عن لغة شكسبير ا

 . 67حديث ية لندن ذات الطابع الأو إنجليز  أوكسفورد
لقتتد بقيتتت بعتتض اللغتتات القديمتتة بشتتكلها المتتوروث فتتي شتتت  

المحافتتل إلتت   فلتتم تبتترح دور العبتتادة. بقتتاع العتتالم كلغتتات لألديتتان فقتتط
ذات ، يةوهتتذل اللغتتات تستتتخدم فتتي ممارستتة الطقتتوس الموستتم. الشتتعبية

فضتتتالا عتتتن البتتترامج ، وفتتتي الكتتتتب التراثيتتتة القديمتتتة، الطتتتابع االحتفتتتالي
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أو  وهتتتتتي فتتتتتي معظمهتتتتتا متتتتتا ُنطلتتتتتق عليتتتتتد اللغتتتتتة الميتافوريتتتتتة، الدينيتتتتتة
Metaphorical Language 68 . 

أن  هتتتذل اللغتتات بمصتتتطلحاتها إلتت   ولكتتن ال بتتد متتتن اإلشتتارة
، ي أضتتيق إطتتارفتتإال  ،ذاعتتاتالمعروفتتة لتتم تعتتد متداولتتةا فتتي بتترامج اإل

قتد تمتردت ، ذاعتاتولعل بعض اإل. هو إطار التراتيل والقراءات الدينية
علتتت  لغتتتة التتتتراث القديمتتتة هتتتذل واستتتتخدمت بتتتدالا عنهتتتا لغتتتة الخطتتتاب 

 . بغرض تبسيط المفاهيم، اليومي المتداولة بين الناس
( صـــوت العـــرب إذاعـــةومتتتن أمثلتتتة ذلتتتك متتتا ظلتتتت تقدمتتتد )

ــذكرلتتديني )المصتترية متتن ختتالل برنامجهتتا ا حيتتث إنَّ . (إســألوا أهــل ال
هتتذا البرنتتامج قتتد اعتمتتد لغتتة الشتتارع العاديتتة فتتي ردل علتت  استفستتارات 

وال يختتوض مقدمتتد فتتي متاهتتات اللغتتة الكالستتيكية . المستتتمعين الدينيتتة
المعلومتتات التتتي يستفستتر المستتتمعون عنهتتا ألنهتتم أو  لتوصتتيل المعتتاني

 . قد ال يدركون معانيها
وج عتتتتن لغتتتتة التتتتتراث متتتتن ختتتتالل البتتتترامج ومثتتتتال  ختتتتر للختتتتر 

( متن محمـد متـولي الشـعراوي ) الدينية هو ما ظلَّ يقدمد الشيخ الراحتل
فهتتتذل . يةستتتالمالعرييتتتة واإل ذاعتتتاتُبثَّتتتْت متتتن مختلتتتف اإل، ةإذاعيتتتبتتترامج 

رغماا عتن تناولهتا ألصتعب المستائل ، المعتادة البرامج تذاع بلغة الشارع
ومثال ثالث لذلك . اإلعجاز الدينيأو  الفقدأو  الدينية المتعلقة بالعقيدة
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ضتمن  ( متن فقترة دينيتة كانتت تتذاعالسـودانية ذاعةاإلما كانت تقدمد )
وهتتتي فقتتترٌة ، (تعـــاليم ديننـــا الســـمحة): ( تحتتتت عنتتتواناألســـرة برنـــامج)

أستتبوعية تقتتدم شتتئون التتدين واألستترة بلغتتة التخاطتتب اليوميتتة رغمتتاا عتتن 
 . 69طابعها الديني البحت 

بالشتتتتعر والروايتتتتة والنقتتتتد  أيضتتتتاا متتتتت البتتتترامج الثقافيتتتتة لقتتتتد اهت
ولتتذلك جتتاءت . والقصتتة والتتتأريخ وغيرهتتا متتن ضتتروب اآلداب والفنتتون 

لغتهتتا فتتي كثيتتٍر متتن األحيتتان مستتتقاةا متتن اللغتتة الكالستتيكية لتتألدب رغتتم 
 . أنها لم ُتْهِمل اللغَة المعاصرَة للُكتَّاِب الحديثين
أشكال مختلفة من الشعر  وقد درجت هذل البرامج عل  تقديم

ويتتذلك حافظتتت علتت  التتتوازن اللغتتوي بتتين الموروثتتات . القتتديم والحتتديث
حيتث ظتلَّ مقتدمو . ذاعتةالقديمة وضروب األدب الحديث من ختالل اإل

هتتتذل البتتترامج فتتتي كثيتتتٍر متتتن األحيتتتان بشتتترحون المعتتتاني الغامضتتتة فتتتي 
حتتتتدى واهتتتتتم بعضتتتتهم بترستتتتيخ مفتتتتاهيم األدب القتتتتديم كإ. الشتتتتعر القتتتتديم

 . دعامات الحضارة التي يجب أن تسود وال تندثر
 إذاعتتة( التتذي تقدمتتد لغتنــا الجميلــة): ومتتن هتتذل البتترامج متتثالا 

ويرنتتامج ، (قــوٌل علــى قــولالبريطانيتتة ) ذاعتتةويرنتتامج هيئتتة اإل، القتتاهرة
المملكتتتة العرييتتتة الستتتعودية متتتن  إذاعتتتة( التتتذي تقدمتتتد الســـهرة الثقافيـــة)

                                                                          
بلة، والبرنامج من إعداد وتقديم  مال سراج، وكالهما الفقرة من تقديم منصور نور القِ  69
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ــل  والويرنتتامج )، الريتتاض ــل  ُق ويرنتتامج ، دمشتتق إذاعتتة( التتذي تقدمتتد  ت ُق
علتت  متتدى متتا يزيتتد  أم درمتتان إذاعتتة( التتذي ظلتتت تقدمتتد لســاُن العــرب)

 . 70عل  الثالثين عاماا 
علتت  ذلتتك التتنمط اللغتتوي ونشتترتد بتتين  ذاعتتاتلقتتد حافظتتت اإل

ئتتتتك التتتتذين لتتتتم يدرستتتتوا هتتتتذل اللغتتتتة فتتتتي دور العلتتتتم أول الستتتتيما، النتتتتاس
تخاطتتتتب  ذاعتتتاتالبتتترامج الثقافيتتتة باإلوقتتتد ظلتتتت معظتتتم . المتخصصتتتة

مستمعيها بلغٍة ُفصتح  هتي لغتة المثقفتين التتي هتي درجتٌة ُوستط  بتين 
. الكالستتتيكية التتتتي غابتتتت عتتتن التتتتداول والعاميتتتة المتداولتتتة بتتتين النتتتاس

إال  .اللغتة العاميتةأو  اللهجتات المحليتةإلت   ونادراا ما تلجأ هذل البترامج
بتتين المستتتويات اللغويتتة المختلفتتة وفقتتاا  أنَّ لغتتة الثقافتتة ظلَّتتت متأرجحتتةا 

 . ةذاعيلطبيعة المادة التي تقدمها المحطات اإل
ة التتي شتهدت كثيتراا متن التطتور القتومي خير وفي السنوات األ

بنشتتتتتر النتتتتتتاج الثقتتتتتافي للجماعتتتتتات  ذاعتتتتتاتاهتمتتتتتت اإل، الشتتتتتعوب لتتتتتدى
. والتتتذي جتتتاء متباينتتتاا حستتتبما طرحتتتد أدبتتتاء كتتتل بلتتتد، العرقيتتتة المختلفتتتة

ولتتتتذلك ظهتتتتتر فتتتتي مجتتتتتال الشتتتتتعر العريتتتتي متتتتتثالا َمتتتتْن اهتمتتتتتوا بالقوالتتتتتب 
وظهتتتتتر َمتتتتتْن لجتتتتتأوا ، العروضتتتتتية القديمتتتتتة ببحورهتتتتتا الخليليتتتتتة المعروفتتتتتة

ولتذلك جتاء بعتُض النتتاج باللغتة . للتجديد في شكل ومضتمون القصتيدة
                                                                          

إسم هذا البرنامج مأخوٌذ من عنوان الُمْعَجم الشهير )لساُن العرب( للعالمة إبن منظور،  70
ولكنَّ مضمون البرنامج يختلف تماماا عن مضمون الكتاب، وُمقدمد هو األستاذ واألديب 

 اج الطيب السراج. الراحل فر 



﴿018﴾ 

 والتتتي يمكتتن أن نستتميها لغتتة العصتتر، المعاصتترة ذات الطتتابع المتجتتدد
ظهتتر أختترى ومتتن زاويتتٍة . ن المصتتطلحات الحديثتتةالتتتي تحتتوي كثيتتراا متت

( نتتتاٌج أدبتتٌي مختلتتٌف صــوت أمرفكــا) ذاعتتةمتتن ختتالل البتترامج الثقافيتتة إل
وهتتذل الزاويتتة تقتتدم فتتي كتتل . (القصــة األمرفكيــة القصــيرةتحتتت إطتتار )

. تظهتتتر متتتن خاللهتتتا لغتتتة متفتتتردة للكتابتتتة، حلقتتتٍة قصتتتةا أمريكيتتتةا قصتتتيرة
وقتتد بتترز . الستتلس لألفكتتار والعبتتارات والتتتتابع، حيتتث المفتتردات الستتهلة

جديتتتد علتتت  اللغتتتة العرييتتتة للمستتتميات والشخصتتتيات  متتتن خاللهتتتا نمتتتط
 . واألماكن

 إذاعــــةولتتتتو قارنتتتتا بينهتتتتا ويتتتتين برنتتتتامج  ختتتتر ظلتتتتت تقدمتتتتد )
( لوجدنا اختالفاا واضتحاا فتي شتكل جهينة أخبار( تحت عنوان )الكوفت

ورغتتتم أنَّ . اجحيناللغتتة المستتتتخدمة فتتتي كتتتل متتن هتتتذين البرنتتتامجين النتتت
إال  ،البتترامج الثقافيتتةمستتم  كليهمتتا ينتتدرج تحتتت إطتتار متتا أطلقنتتا عليتتد 

أن  كالا منهما قد تنتاوَل بعتداا مختلفتاا ومتميتزاا عتن اآلختر فتي إطتار لغتة 
 . 71الثقافة 

أنَّ اللغتتتة قتتتد استتتتطاعت متتتن إلتتت   وهكتتتذا يمكتتتن أن نخلتتتص
ن األفكتتتار القديمتتتة أن تطتتترح الكثيتتتر متتت ذاعتتتةختتتالل البتتترامج الثقافيتتتة لإل

حيتتث وجتتدت هتتذل األفكتتار مرتعتتاا خصتتيباا فتتي هتتذا اللتتون متتن . والحديثتتة
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خصوصتتاا وأنَّ بتترامج تعلتتيم اللغتتات نفستتها تصتتنف فتتي قائمتتة ، البتترامج
         .البرامج الثقافية

 
 لغة برامج المنوعات 

لقتتتد جتتتاءت تستتتمية هتتتذا النتتتوع متتتن البتتترامج بالمنوعتتتات ألنهتتتا 
ة مثتتتتل الموستتتتيق  والمعلومتتتتات والطرائتتتتف والغنتتتتاء تحتتتتتوي متتتتواٍد مختلفتتتت

. والشتتعر والفواصتتل الدراميتتة وغيتتر ذلتتك متتن ضتتروب الفنتتون المختلفتتة
وتمثل برامج المنوعات دائماا نسبةا أكبر من البرامج الثقافية فتي هياكتل 

وذلتك ألن  طبيعتة هتذل البترامج تقتضتي خفتة . المختلفتة ذاعتاتبرامج اإل
 . نويع الفقراتوت المادة وسرعة اإليقاع

ولتتتتذلك كانتتتتت بتتتترامج المنوعتتتتات حستتتتب معظتتتتم االستتتتتبيانات 
بتين أشتكال  ولت ودراسات حجتم االستتماع هتي الحتائزة علت  المرتبتة األ

وقتتتتد جتتتترت العتتتتادة علتتتت  أن تعمتتتتل بتتتترامج . ة األختتتترى ذاعيتتتتالبتتتترامج اإل
ولتتذلك كثيتتراا . المنوعتتات دائمتتاا علتت  إرضتتاء األذواق العامتتة للمستتتمعين

مستتتتتتتابقات التتتتتتتتي تشتتتتتتتارك فيهتتتتتتتا قطاعتتتتتتتات مختلفتتتتتتتة متتتتتتتن متتتتتتتا تطتتتتتتترح ال
 . المستمعين

كمتتتتا أنهتتتتا تفتتتتتح أبوابهتتتتا كثيتتتتراا لمشتتتتاركة الجمهتتتتور بأصتتتتواتهم 
 إذاعتتتتات( التتتتتي تقتتتتدم فتتتتي رســــائل المســــتمعينوأفكتتتتارهم مثتتتتل بتتتترامج )

ذاعةو ، وصوت الجماهير من بغداد، اليمن) ذاعةو ، نيجيرفا ا  الشرق  ا 
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( التي قتدمها راديتو لنتدن علت  معينندوة المست)و (األوسط من القاهرة
ة بفقتتتترات ر خيتتتتوالتتتتتي استتتتُتبدلت فتتتتي الستتتتنوات األ، متتتتدى خمستتتتين عامتتتتاا 

( الذي يقدمد راديو من صندوق البرفدويرنامج ) 72( البرنامج المفتوح)
( التتتذي يقدمتتتتد القستتتم العريتتتتي رســــائل المســــتمعينويرنتتتامج )، إستتترائيل

 . صوت أمريكا وغيرها ذاعةإل
بتتين كتتل هتتذل البترامج هتتو أنهتتا تستتتخدم فتتي والقاستم المشتتترك 

وهتي . معظم األحيان لغَة الشارِع التتي يستتخدمها العامتُة بصتورٍة يوميتة
نما ترسخ النمط الموجتود فعتالا إل   بذلك ال تضيف جديداا  عالم اللغة وا 

وهتتي فتتي نفتتس الوقتتت تستتاعد علتت  نشتتر . بتتين المتحتتدثين فتتي كتتل بلتتد
دمو البتترامج فتتي أوستتاط المستتتمعين اللهجتتات العاميتتة التتتي يتحتتدثها مقتت

 . من دول أخرى 
وقد ظلَّ حُظ اللغِة في برامج المنوعات أقلَّ كثيتراا متن حظهتا 

ففي حتين تمثتل اللغتة نستبة . في البرامج الثقافية من حيث الكم والكيف
من البرامج الثقافيتة التتي تعتمتد علت  الكتالم المنطتوق التذي هتو  95%

ج نجتتتد أن  بتتترامج المنوعتتتات تعتمتتتد علتتت  اإلطتتتار األساستتتي لهتتتذل البتتترام
ة فتتتي إعتتتدادها وأستتتلوب عرضتتتها أكثتتتر متتتن اللغتتتة ذاعيتتتتنويتتتع المتتتادة اإل

 . فقط في بعض األحيان %21نسبةإل   التي تتدن  في بعضها
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وفي بعض المحطات األمريكية التي تعتمد علت  نظتام الفترد 
  لتغطتتي الموستتيق %5إلتت   تتتنخفض نستتبة اللغتتة المنطوقتتة DJالواحتتد 

ولبستاطة هتتذا النتتوع متتن البتترامج فإنهتتا . كتل متتا تبقتت  متتن زمتتن البرنتتامج
وقد استفادت كثير . تحظ  بقبول المستمعين الذين يكثر اشتراُكهم فيها

ت تقدم برامج تعليم اللغات في أصبحمن هذل الخاصية ف ذاعاتمن اإل
حيتتث تحتتتوي الحلقتتة علتت  أشتتكال مختلفتتة متتن المتتواد . إطتتار المنوعتتات

 : ية بالراديونجليز ولنأخذ لذلك مثاالا من أحد البرامج لتعليم اإل. ةيذاعاإل
 
 [غرفة الطعامإلى  تدخل ميري وجون ]

 . أريد طبقاا من الحساء الساخن:  ميري 
 . أنا أريد أن أتناول حماماا مشوياا :  جون 

ولكتتتتتن هتتتتتل تحبتتتتتان . لحستتتتتن الحتتتتتظ أن  عنتتتتتدنا متتتتتا طلبتمتتتتتا: الجرستتتتتون 
 وسيق  أثناء تناول الطعام؟ شيٍءمن المإل   االستماع

 . فأنا أحب الغناء الريفي نعم:  ميري 
 . حسناا وأنا معي أسطوانة ريفية تتحدث عن شرب الحساء:  جون 

 [ بانتظار الطعام غنيةيضحك الجميع ويستمعون لأل]
 

 وأدخل عدداا ، لقد استخدم هذا الدرُس أسلوب الحوار الدرامي
( الساخن، المشوي ، الحمام، لحساءا). من المفردات المتعلقة بالطعام
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والغتترض بتتالطبع متتن إدختتال هتتذل المفتتردات الجديتتدة هتتو ترستتيخها فتتي 
 أغنيتتتتةوتخللتتتتت الحتتتتديث . كإضتتتتافة لحصتتتتيلتد اللغويتتتتة، ذهتتتتن المستتتتتمع

وهنتا يظهتتر . وهتو شترب الحستاء، تتحتدث بتدورها عتن مضتمون التدرس
يمكتتن أن التوظيتتف التتدقيق لتتألدوات المعرفيتتة والمتتؤثرات الصتتوتية التتتي 

تختتتتتتدم الغتتتتتترض المنشتتتتتتود متتتتتتن تقتتتتتتديم البرنتتتتتتامج التعليمتتتتتتي فتتتتتتي قالتتتتتتب 
 . المنوعات

وقتتد . هتتذا النمتتوذج يمثتتل شتتكالا متتن أشتتكال بتترامج المنوعتتاتو 
 ،أن  تعليم اللغات يندرج تحت إطتار البترامج الثقافيتةإل   سبقت اإلشارة

 ذاعتةأنَّ أسلوب المنوعات قد فرض نفسد من خالل برامج هيئتة اإلإال 
وانتهجتتتتد بعتتتد ذلتتتك عتتتدد متتتن . توصتتتيل المتتتادةأمتتتر  البريطانيتتتة لتيستتتير

ويمكننتتتتا أن نطلتتتتق علتتتت  هتتتتذا الشتتتتكل متتتتن تبتتتتادل القوالتتتتب . ذاعتتتتاتاإل
وهذا االستتالن . (ةذاعياستالك اإلطار لتوصيل المادة اإلاإلخراجية )

 . يفرضد في معظم األحيان نوع الجمهور الذي ُتقَدُم إليد المادة
متتتتا  أيضتتتتاا  ةذاعيتتتتل بتتتترامج المنوعتتتتات اإللقتتتتد ظهتتتتر متتتتن ختتتتال

اهتمتت أقستاُم المنوعتات  حيتثُ . (لغة الطائفـة)أو  (لغة المهنةُيستم  )
والحركتتتتة ، والمتتتترأة، واألطفتتتتال، والشتتتتباب، والمتتتتزارعين، ببتتتترامج العمتتتتال

 أبنتتتتاءواستتتتخدمت لهتتتتذل البتتترامج اللغتتتة المتعتتتتارن عليهتتتا بتتتين . وغيرهتتتا
وعلت  ستبيل المثتال لتو . ني المعتينالقطاع المهأو  الطائفةأو  الجماعة

حلقتتة متتن برنتتامج األستترة التتذي تبثتتد إلتت   استتتمع شتتخٌص جزائتترٌي متتثالا 
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والستبب أنَّ هتذا البرنتامج ، اا شتيءريما ال يفهم  أم درمان إذاعةأسبوعياا 
. المستتتمعينإلتت   يستتتخدم لهجتتة النستتاء الستتودانيات فتتي توصتتيل مادتتتد

 ذاعتتاتتتتي تقتتدمها معظتتم اإلونفتتس الشتتيء استتتخدمتد بتترامج المتترور ال
حيتتث تستتتخدم مصتتطلحات . للستتائقين ومستتتخدمي الطريتتق متتن المشتتاة

المتتتترور والحركتتتتة وفقتتتتاا لمتتتتا يوجتتتتد فتتتتي لهجاتهتتتتا المحليتتتتة التتتتتي تختلتتتتف 
 .  خرإل   بالضرورة من بلدٍ 
بعض المفردات الخاصة بمجاالت فنون الغنتاء  أيضاا وهناك 

، الهـارموني، اإليقـاع، الصـولفيج): الموستيقية والطرب كالمصتطلحات
ـــت ـــون ، الكاونتربوفن ـــرزم، اللحـــن، الت ـــاع، ال ـــورال، اإليق ، القفلـــة، الك
فقد وجدت كل هتذل المصتطلحات طريقهتا للمستتمع ، (.. . الالزمة الخ

استتتتتتتخدامها مألوفتتتتتتاا  أصتتتتتتبحو . متتتتتتن ختتتتتتالل بتتتتتترامج المنوعتتتتتتات الغنائيتتتتتتة
الل هتتذل ومعروفتتاا للفتترد العتتادي بحكتتم كثتترة استتتخدامها وتكرارهتتا متتن ختت

 . البرامج
قد استتطاعت أن  ذاعةنستطيع أن نقول إنَّ اإلأخرى وبعبارة 

، تقدم ثقافتةا للمتلقتي فتي مختلتف المجتاالت التتي ال يعترن الكثيتر عنهتا
وذلتتتك متتتن ختتتالل غتتترس مفتتتردات تلتتتك الثقافتتتة فتتتي ذهنتتتد حتتتت  تصتتتبح 

أو  اا مألوفتتتتتاا يمكنتتتتتد إدراكتتتتتد كلمتتتتتا متتتتترَّ عليتتتتتد فتتتتتي متتتتتادة مقتتتتتروءةشتتتتتيء
 . مسموعة
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ذا عرفنتتتتتا أنَّ البتتتتترامج الثقافيتتتتتة لتتتتتم تهتتتتتتم كثيتتتتتراا باللهجتتتتتتات  وا 
المحليتتتة فتتتإن  بتتترامج المنوعتتتات علتتت  العكتتتس منهتتتا تعطتتتي أهميتتتة أكبتتتر 

ولمتتا . ةذاعيتتللهجتتات المحليتتة وتكثتتر متتن استتتخدامها لتوصتتيل المتتادة اإل
كانت اللهجة في المصطلح اللغوي تعني فرعتاا متن فتروع اللغتة انفصتل 

فتإنَّ هنتاك رابطتاا قويتاا ظتلَّ ، اجتماعيتة معينتةأو  جغرافيتةعنها ألستباٍب 
وهتذا الترابط . 73قائماا علت  التدوام بتين اللهجتة واللغتة التتي انبثقتت منهتا 

قتتتد ستتتاعد فتتتي تقريتتتب الشتتتقة بتتتين اللغتتتة واللهجتتتة لتتتدى المستتتتمع غيتتتر 
 . المستخدم لهذل اللهجة

ولتتتتذلك استتتتتفادت بتتتترامج المنوعتتتتات متتتتن هتتتتذا األمتتتتر عنتتتتدما 
دمت العاميتتتات فتتتي كثيتتتر متتتن برامجهتتتا التتتتي استتتتهدفت قطاعتتتاٍت استتتتخ

ركــن ) إذاعتتةفعلتت  ستتبيل المثتتال كانتتت . بعينهتتا فتتي بعتتض المجتمعتتات
 . تقدم برنامجاا ثابتاا باللهجة النويية 74( بالقاهرة السودان

هذل اللهجة في الواقع هي لهجٌة عريية تأثرت في كثير متن و 
متتتتتة التتتتتتي كانتتتتتت ستتتتتائدة فتتتتتي شتتتتتمال استتتتتتخداماتها باللغتتتتتة النوييتتتتتة القدي

الستتتتودان وصتتتتعيد مصتتتتر إبتتتتان ستتتتطوة الممالتتتتك النوييتتتتة التتتتتي أفتتتترزت 
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واإلعالم في مصر والسودان بتوجيٍد من رئيسي الجمهورية في البلدين كُجزٍء من سياسة 
 المنصرم. التكامل بين البلدين في مطلع عقد الثمانينيات من القرن العشرين 
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وهتتذل البتترامج المنوعتتة . م. ق 0511-2511حضتتارتي كرمتتة ومتتروي 
 خبتتتتارالمحليتتتتة واأل غنيتتتتاتكانتتتتت تعتمتتتتد علتتتت  المعلومتتتتات الخفيفتتتتة واأل

النوبتة  أبنتاءوقد لعبت هذل الخدمتة دوراا كبيتراا فتي ريتط . القصيرة وهكذا
لنتدن فقتد  إذاعتةأمتا  .باألحداث الدائرة في مصر والسودان وما حولهما

كشــــكول ) قتتتتدمت علتتتت  متتتتدى ستتتتنوات طويلتتتتة برنامجتتتتاا منوعتتتتاا بعنتتتتوان
 بنتاءوهو برنامٌج يهتم بالحكايات الشعبية والفنتون المختلفتة أل، (المغرب

اصتاا وقد وجد ذلك الجزء متن العتالم العريتي اهتمامتاا خ. المغرب العريي
البريطانيتة بستبب خصوصتية الموقتع الثقتافي للمغترب  ذاعةمن هيئة اإل

ممتتتا استتتتدع  تصتتتميم بتتترامج ، وتفتتترد اللهجتتتة العرييتتتة المستتتتخدمة فيتتتد
 . خاصة بلهجة تلك البالد

صتتتوت أمريكتتتا فقتتتد استتتتنبطت شتتتكالا متتتن البتتترامج  إذاعتتتةأمتتتا 
ة التتي خير ية األخبار المغرب ضمن فترتها األ بناءالخاصة تبثد يومياا أل

وهي تبث عل  موجاٍت خاصة تتمَّ . تستمر لمدة ساعة من الزمن يومياا 
 . ياإفريقتوجيهها بشكٍل خاص لشمال 

وهتتتتذل الفقتتتترات المنوعتتتتة تقتتتتدم بلهجتتتتات المغاريتتتتة والتونستتتتيين 
ة التقاط هذل البترامج فتي وستط خير وقد أمكن في اآلونة األ. والجزائريين
حيتتتتث تعتتتترَّن النتتتتاس علتتتت  تلتتتتك . يتتتتا وأجتتتتزاء متتتتن أوروبتتتتاإفريقوشتتتترق 

 . 75اللهجات من خالل راديو صوت أمريكا 
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وفتتي الخلتتيج العريتتي والعتتراق نجتتد عتتدداا متتن البتترامج المنوعتتة 
هذل البالد علت  تقتديم  إذاعاتتقدم باللهجات المحلية في حين تحرص 

يتة فريقاإل ذاعتاتوبالمثتل اعتتادت اإل. برامجها المعتادة باللغتة الُفصتح 
ففتي . برامج المنوعات بلهجات القبائل المنتشرة فتي أقاليمهتاعل  تقديم 

 -رغتتم أن  اللغتتة الرستتمية للدولتتة هتتي اللغتتة الفرنستتية-تشتتاد متتثالا  إذاعتتة
وهتتي نفتتس اللهجتتة . أننتتا نجتتد استتتخداماا مكثفتتاا للغتتة العرييتتة المكستترةإال 

التتتتي تتحتتتدثها قبائتتتل الزغتتتاوة والفتتتور والميتتتدوب والمستتتاليت فتتتي بعتتتض 
 . من واليات دارفور بغرب السودان األجزاء

( بجنتتتوب الستتتودان فقتتتد وجتتتدت لغتتتات جوبـــا) إذاعتتتةأمتتتا فتتتي 
فضتتتالا عتتتن اللهجتتتة  (والالتوكـــا، والُشـــُلك، والنـــوفر، والبارفـــا، الـــدينكا)

ــا): المستتماة ــي جوب وهتتي نمتتٌط متفتترد متتن اللغتتة العرييتتة المتتتأثرة ، (عرب
ة ذاعيتتتتتبتتتتترامج اإلباللغتتتتتات واللهجتتتتتات المحليتتتتتة مستتتتتاحاٍت كبيتتتتترةا عبتتتتتر ال

 . المختلفة
ذاعتةو ، ( بأعتالي النيتلملكـال) إذاعتةوكذلك أتاحتت  ا( نيـال) ا 

فتتي غتترب الستتودان فرصتتاا للهجتتات المستتتخدمة فتتي تلتتك البقتتاع النائيتتة 
 . عن أواسط البالد

وهكتتذا يمكتتن أن نقتتول إنَّ بتترامج المنوعتتات قتتد أتاحتتت ُفرصتتاا 
تحتتت اإلطتتار الشتتعبي الستتتيعاب أنمتتاٍط لغويتتٍة مختلفتتة انتتدرجت  مهمتتة
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، وأستتتتهمت بشتتتتكٍل واضتتتتح فتتتتي ترستتتتيخ تلتتتتك األنمتتتتاط اللغويتتتتة، المحلتتتتي
 . وحافظت عليها من الضياع واالندثار

 
 ةذاعيلغة الدراما اإل

تبث برامجها في بدايتة  ذاعةاإل بدأتمن الغريب أند عندما ))
هتتي ، كانتتت المستترحية بقوانينهتتا التتتي وضتتعها أرستتطو، القتترن العشتترين

ألدركتتتوا أنَّ ، ذاعتتةولتتو تأمتتتل الفنتتانون طبيعتتة اإل. ذي يحتتتذىالمثتتال التت
وسترعان . قوانين أرسطو ووحداتد الثالث قد ول ت أيامها وانته  زمانهتا

َة فٌن مُستقٌل لتد ذاعيما تبين للكُتاب والفنانين والمبدعين أنَّ التمثيلية اإل
 ((قواعدل وأصولد التي تختلف كثيتراا عتن قواعتد وأصتول الفتن المسترحي

76 . 
 إبراهيم إمام. د

 العريي ذاعيالخبير اإل
 

ة تختلتتتتف عتتتن فنتتتتون التتتتدراما المستتتترحية ذاعيتتتتإنَّ التمثيليتتتة اإل
ولمتتتتا كتتتتان . شتتتتكل اإلختتتتراج واألداء والتلفزيونيتتتتة والمستتتترحية متتتتن حيتتتتث

الستينما يجتد نفستد مضتطراا لحفتظ التدور أو  التلفزيتون أو  ممثُل المسترح
ال يحتتاج  ذاعتةلكتاميرا فتإنَّ ممثتل اإلأمتام اأو  الذي يؤديد عل  الخشتبة
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نمتتا عليتتد فقتتط أن يقتترأ دورل متتن ورقتتٍة يحملهتتا فتتي يتتدل، لهتتذا الحفتتظ . وا 
هتتي مهمتتة أختترى مهمتتٍة إلتت   وهتتو بتتذلك يتفتترغ متتن مهمتتة حفتتظ التتنص

 . تقمص الشخصية التي يؤديها وأداء الدور بشكلد الحقيقي
استتياا علتت  الصتتوت اعتمتتاداا أس ذاعتتيولتتذلك يعتمتتد الممثتتل اإل

يعتمتد علت  اللغتة المنطوقتة دون ستواها فتي أخترى وبعبتارٍة . في التعبيتر
فهتتتتو إذن ُمطالتتتتٌب بتتتتأن ينقتتتتل للمستتتتتمعين كتتتتل أحتتتتداث القصتتتتة . األداء

لغتتة و . بتفاصتيلها الدقيقتتة وانفعاالتهتا متتن ختالل األداء الصتتوتي الُمجترد
قتوم وهتي التتي ت. ةذاعيالحوار الدرامي هي سيدُة الموقف في الدراما اإل

مقام االكسستوار واإلضتاءة والتديكور والمالبتس وكتل متا تعرضتد خشتبة 
ولتتتتذلك تجتتتتيء لغتتتتة التتتتدراما . التلفزيتتتتون أو  شاشتتتتة الستتتتينماأو  المستتتترح

وقد طرقت . السينمائيأو  ة أكثر إيفاءا من لغة األداء المسرحيذاعياإل
 . ة كل أشكال الدراما من كوميديا وتراجيديا وغيرهاذاعيالتمثيلية اإل

وأضتتافت متتن ختتتالل المتتؤثرات الصتتتوتية واالستتتغالل التتتدقيق 
لفنيتتات األستتتوديوهات الحديثتتة أبعتتاداا جديتتدة لتتم تكتتن معروفتتةا لمخرجتتي 

جعلهتا فنتاا محببتتاا إلت   وقتد أدى ذلتك. ةذاعيتالتنمط التقليتدي للتمثيليتة اإل
لها جمهورها  أصبحو . لكثير من قطاعات المستمعين بمختلف أعمارهم

 . قاتها بشكل أكثر انتظاماا الذي يتابع حل
ة ليستتت لغتتةا مستتتقرة ذاعيتتومتتن المالحتتظ أنَّ لغتتة التمثيليتتة اإل

حيتتث . بتتل تختلتتف بتتاختالن المواقتتف الدراميتتة ذاتهتتا، علتت  حتتاٍل واحتتد
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وقتد أفترز . ةذاعيتإنَّ هناك أنماطاا عديدةا ومختلفتة متن بترامج التدراما اإل
ة التتتي يقتضتتيها ذاعيتتكتتلُّ نمتتٍط لغتتةا مختلفتتة حستتب نوعيتتة المعالجتتة اإل

تقتتتتتتدم  ذاعتتتتتتاتوعبتتتتتتر مستتتتتتيراتها الطويلتتتتتتة ظلتتتتتتت اإل. الموقتتتتتتف التتتتتتدرامي
تمثيليات عن المجتمعات الحضرية الراقية فتستخدم لغتة المدينتة برقتهتا 

كمتتا تقتتدم تمثيليتتاٍت عتتن األريتتان والباديتتة . ونعومتهتتا وسالستتة عباراتهتتا
ي بعتتتتض فتستتتتتخدم لغتتتتة الباديتتتتة بكتتتتل خشتتتتونتها وجتتتتديتها وجالفتهتتتتا فتتتت

وُتقدُم تمثيلياٍت عن األمم الغتابرة فتختتار أنمتاط اللغتة القديمتة . األحيان
 . بمفرداتها التقليدية والتزاماتها النحوية الموغلة في دقتها

ذا كانتتتتتتت التمثيليتتتتتتة اإل ة عتتتتتتن الطبقتتتتتتات االجتماعيتتتتتتة ذاعيتتتتتتوا 
سترعان  ذاعةفإن لغة اإل، ذلكإل   البسيطة كالمشردين والشحاذين وما

أو  لغة الشارع البستيط التذي لتم ينتل أي حتٍظ متن التعلتيمإل   ولما تتح
 . الثقافة

ة هو الذي يختار ذاعيوفي حقيقة األمر فإنَّ كاتب الدراما اإل
وكلمتتتا كتتتان هتتتذا . شتتتكل اللغتتتة التتتذي تنبنتتتي عليتتتد بيئتتتُة التتتنص التتتدرامي

أكثتر  ذاعتيالكاتب متعمقاا فتي فنتون الكتابتة كلمتا جتاءت لغتة العمتل اإل
بحيتُث تكتون اللغتة ، اا مع الواقع المراد تصويرل من خالل النصانسجام
خصوصاا األطفتال التذين يلتقطتون عبتارات ، وجدان المستمعإل   أقرب

وقتتتتد أشتتتتار الكثيتتتتر متتتتن الخبتتتتراء . الممثلتتتتين ويتتتتتداولونها بشتتتتكل تلقتتتتائي
ـــالس أندرســـون المختصتتتين ومتتتنهم ) أنَّ إلتتت   Doglas Anderson( دوق
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تتتأثير كبيتتر فتتي تغييتتر أنمتتاط وستتلوك لغتتة الطفتتل  ة ذاتذاعيتتالبتترامج اإل
، وال يمكتتتتن ألحتتتتٍد أن ُينكتتتتر تتتتتأثير الراديتتتتو فتتتتي تكتتتتوين لغتتتتة الطفتتتتل. 77

فتتتي مهمتتتاا  خصوصتتتاا فتتتي المجتمعتتتات التتتتي يمثتتتل الراديتتتو فيهتتتا عنصتتتراا 
ة فتتي بريطانيتتا أن توصتتل ذاعيتتوقتتد استتتطاعت التتدراما اإل. حيتتاة النتتاس

لتتتتي لتتتم تصتتتمد أمتتتام عواصتتتف الجيتتتل الحاضتتتر لغتتتة شكستتتبير ا بنتتتاءأل
، ةذاعيتتتومتتتن ختتتالل التمثيليتتتة اإل. التغييتتتر والتطتتتور فتتتي إنجلتتتترا و يرلنتتتدا

عرفتتت الشتتعوب العرييتتة كثيتتراا ممتتا غتتاب عتتن االستتتخدام متتن لغتتة تتتأبََّط 
واستتتتطاعت التتتدراما اإلندونيستتتية أن . َشتتتراا والَشتتتْنَفَرى وَغَطَفتتتان وُمَضتتتْر 

 ، لقديمةتعيد للمستمعين اللغة السنسكريتية ا
ويتتي  Hang Twaوفتي ماليزيتتا أعتتادت لألذهتتان ُلغتتة هتتانج تُتتوا 

التاريخيتة التتي أعتادت أو  متن ختالل القصتص التراثيتة P. Ramlyرملتي 
ولعتتتتل حتتتتالوة . للحيتتتتاة أنماطتتتتاا ممتتتتا انتتتتدثر متتتتن ِعبتتتتارات األمتتتتم الستتتتابقة
قاطبتتتتةا  ذاعتتتتاتالتتتتتاريخ وجمتتتتال الماضتتتتي هتتتتي التتتتتي فرضتتتتت علتتتت  اإل

 . ت عليها  الُن السنيناجترار أحداٍث مض
ومتتتتتتن ختتتتتتالل ذلتتتتتتك عرفتتتتتتت األجيتتتتتتاُل الحاضتتتتتترة لغتتتتتتة األدب 

ولغة الفالسفة الموسوعيين الُقتدام  ، ولغة األنبياء والصحابة، الجاهلي
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فالطتتون وطتتاغور وابتتن ستتينا وابتتن رشتتد والفتتارابي وابتتن  مثتتل أرستتطو وا 
 . خلدون وغيرهم

 ومتتتن ختتتالل ذلتتتك عتتترن النتتتاُس مستتتاجالت النقتتتاد فتتتي بتتتالط
هتتتارون الرشتتتيد وفتتتي أستتتواق عكتتتام وذي المجتتتن والمريتتتد وغيرهتتتا متتتن 

بَّتتان أو  صتتالونات العتترب وأستتواقهم ختتالل بعتتد دولتتة الخالفتتة الراشتتدة وا 
والدولتتتتتة ، وعصتتتتتر المماليتتتتتك، والعصتتتتتر العباستتتتتي، عصتتتتتر بنتتتتتي أميتتتتتة

وعترن النتاُس لغتة أهتل الباديتة . الفاطمية والسلطنة العثمانية وما تالها
لستتتليقة التتتتي لتتتم يضتتتارعهم فيهتتتا أحتتتٌد متتتن التتتتابعين وال التتتذين تحتتتدثوا با

، والجتتتتتواري ، لغتتتتتة اإلمتتتتتاء ذاعتتتتتاتويتتتتتنفس القتتتتتدر نقلتتتتتت اإل. الُمحتتتتتدثين
فتتتتي  ستتتتواء متتتتا كتتتتان منهتتتتا متتتتوغالا ، والستتتتابلة متتتتن أهتتتتل القتتتترون الغتتتتابرة

ما خرج عل  نمط اللغة الحصيفة وسقط فتي مزالتق اللحتن أو  فصاحتد
 . 78والضعف 

ا دار من الخالن اللغوي والفقهتي بتين م ذاعاتكما نقلت اإل
نقلتتت و . رواد مدرستتتي الكوفتتة والبصتترة ومدرستتة بغتتداد فتتي فتتترٍة الحقتتة

كل ما دار من جدٍل علمٍي أصولي حول الفقد والتفسير والستيرة وعلتوم 
حيتتُث حملتتت . القتتر ن والحتتديث واألحكتتام والسياستتة الشتترعية ومتتا تالهتتا

يراا لمتتتا ستتتواها بحكتتتم التخصتتتص كتتتٌل متتتن هتتتذل الفتتتروع نمطتتتاا لغويتتتاا مغتتتا
 . والتفرد في المفردات والمصطلحات
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ولعتتلَّ البريطتتانيين التتذين هتتم أكثتتر الشتتعوب ولعتتاا بتتالتراث فتتي 
متن  شت  مجاالتد قد وضعوا أساستاا متينتاا لمثتل هتذا التواصتل المعرفتي

هتتي ت اللغتتة ظلتتالتتذي و ، ختتالل نقتتل الثقافتتة والعطتتاء اإلبتتداعي عمومتتاا 
 . عرفاا قانونياا أو  فنياا أو  واء كان أدبياا وعاءل األساسي س

ة فتتي أوريتتا ذاعيتتولتتذلك حتتافظ الستترد التتذي تبنتتتد التمثيليتتة اإل
و ستتيا والعتتالم العريتتي علتت  وجتتد الخصتتوص علتت  اللغتتة القديمتتة التتتي 

لكتل متا ستبق ال نكتاد نجتد لغتةا لتم . ذاعتاتعادت لالستتخدام بفضتل اإل
طاعت بالفعل أن تخلتق نوعتاا متن ة التي استذاعيتستخدمها التمثيلية اإل

الحيتتاد فتتي التلقتتي تجتتاوب معتتد معظتتم المتلقتتين حتتت  التتذين ال يعرفتتون 
 . أساليب هذل اللغات

 
 لغة برامج األطفال 

في العالم ببترامج األطفتال ووضتعتها  ذاعاتاهتمت معظم اإل
وقتتد ظلتتت بتترامج األطفتتال هتتي األصتتعب متتن . ةذاعيتتضتتمن دوراتهتتا اإل
بحكتتتم أنهتتتا تخاطتتتب قطاعتتتاا ، ختتتراج واختيتتتار المتتتادةحيتتتث اإلعتتتداد واإل

خاصتتتاا متتتن المجتمتتتع لتتتم تنضتتتج ملكاتتتتد االستتتتيعابية بعتتتد ولتتتد أستتتلوبد 
 . المميز في الفهم والتلقي

ولتذلك فقتد تضتتافرت جهتود الستتايكولوجيين وعلمتاء االجتمتتاع 
ونتيجتتةا . والترييتتة الستتتنباط األستتلوب األمثتتل لمخاطبتتة وتعلتتيم األطفتتال
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 ذاعاتسات والبحوث فقد جاءت برامج األطفال في معظم اإللهذل الدرا
 المعرفتة وحاجتتدإلت   لتشبع حاجتة الطفتل -الوطنية ذاعاتخاصةا اإل-

 ذاعتتتاتويتتترامُج األطفتتتال فتتتي جميتتتِع اإل. التتتتعلم الستتتيما تعلتتتم اللغتتتةإلتتت  
تتميُز بأنها البترامج الوحيتدة التتي تمتارس عمليتة التعلتيم باستتمرار حتت  

ومتن هنتا . لمواد الترفيهية كالغناء والنكتة والتمثيلية وغيرهاعندما تقدم ا
حيتتتتث إنَّ الطفتتتتل يتعامتتتتل متتتتع اللغتتتتة متتتتن زاويتتتتة ، بتتتترزت أهميتتتتة اللغتتتتة

ولتتتذلك كتتتان لزامتتتاا . التواصتتتل والمفتتتردات المستتتموعة فتتتي حياتتتتد اليوميتتتة
أن يتعرفتتوا علتت  المستتتوى  ذاعتتاتعلتت  مقتتدمي بتترامج األطفتتال فتتي اإل

اللغويتتتة والمتتتوروث الثقتتتافي للطفتتتل بغتتترِض تحديتتتد التعليمتتتي والحصتتتيلة 
كيفيتتتتة استتتتتخدام التراكيتتتتب والمفتتتتردات المتاحتتتتة لتتتتد حستتتتب شتتتتكل اللغتتتتة 

 . المتداولة
ثتتتتم إنهتتتتم البتتتتد أن يختتتتتاروا التراكيتتتتب التتتتتي تتتتتتواءم متتتتع إدراك 

المستتتحيل معرفتتة األعمتتار الحقيقيتتة أو  ولمتتا كتتان متتن الصتتعب. الطفتتل
ة كتتتتتان ال بتتتتد متتتتتن مراعتتتتتاة ذاعيتتتتاإل لألطفتتتتال التتتتتذين يستتتتتمعون للبتتتتترامج

بحيتتتث توضتتتع بتتترامج ذات ، مقتتتدرات الطفتتتل بصتتتورٍة عامتتتة علتتت  التتتتعلم
 . عائد سريع ومفيد لكل من هم دون سن المراهقة

وقتتد ثبتتت علميتتاا أنَّ الطفتتل يستتتوعب اللغتتة بشتتكل أستترع متتن 
ولتتذلك كانتتت بتترامج األطفتتال فتتي . ة عليتتدجنبيتتالكبتتار حتتت  اللغتتات األ
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حت  تلتك التتي تستتدعي ، غنيةا بموادها العلمية ولغتها تذاعامعظم اإل
 . ٍة في بعض األحيانأجنبياستخداَم ُلغٍة 

ة تعتمتد علت  األطفتتال خيتر فتي اآلونتتة األ ذاعتاتاإل بتدأتوقتد 
وهنتتتتا تظهتتتتر األهميتتتتة . أنفستتتتهم فتتتتي إعتتتتداد كثيتتتتر متتتتن فقتتتترات بتتتترامجهم

حيتث . والتقتديمجانب مواهبد الفنية فتي األداء إل   الحقيقية للغة الطفل
، وبرفطانيـا، الواليـات المتحـدةإنَّ األطفال فتي العديتد متن التدول مثتل )

( يكتبتون معظتم فقترات والصـين، وكورفـا، األمانيـو ، واليابـان، وأستراليا
، ثتتم يقومتتون بتقتتديمها للمستتتمعين، اا إذاعيتتويقومتتون بإعتتدادها ، بتترامجهم

 . وفي بعض األحيان ُيسهمون في إخراِجها
هتتتذا بمهتتتارٍة فائقتتتة فتتتي مصتتتر منتتتذ ستتتنواٍت مبكتتترة وقتتتد حتتتدث 

حيتتتث كانتتتت النتتتتائج . عقتتتد الستتتتينيات متتتن القتتترن العشتتترينإلتتت   تعتتتود
مدهشةا للمراقبين الذين اكتشفوا أنَّ األطفتال يمكتنهم بمستاعدة التريتويين 

وقتتتد . ين المختصتتتين أن يضتتتعوا بتتترامج ذات مضتتتامين ممتتتتازةذاعيتتتواإل
 . والصقل والمتابعة حدث هذا بعد الكثير من التدريب

وقتتتتد تالحتتتتظ أنَّ النضتتتتوج المبكتتتتر فتتتتي مستتتتارات الحيتتتتاة كتتتتان 
أو  ة كممثلينذاعيحليف كثير من األطفال الذين تعاملوا مع البرامج اإل

يَن للفقرات وكانتت نتيجتُة ذلتك متا . متؤلفين للمواضتيِع واألحتداثأو  ُمِعدِ 
وا يتتتتابعون أصتتتبحأثبتتتتتد دراستتتاُت االستتتتماع ِمتتتْن أنَّ كثيتتتراا متتتن الكبتتتار 

 . برامج األطفال باهتمام شديد
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أنَّ األطفتتتال التتتذين يشتتتاركون فتتتي  مهمتتتةومتتتن المالحظتتتات ال
نما ، ة ال يستخدمون ما ُنطلق عليد لغة األطفالذاعيتقديم البرامج اإل وا 

ويرجتتتع . المتعتتتارن عليهتتتا فتتتي معظتتتم البتتترامج ذاعتتتةيستتتتخدمون لغتتتة اإل
اركون فتي تقتديم البترامج إنمتا هتم أنَّ معظم األطفتال التذين يشتإل   ذلك

ولتتذلك . الكبتتار شتتأنهم شتتأن، متتن طائفتتة األطفتتال المتعلمتتين والمطلعتتين
تبقتتتت  لغتتتتة األطفتتتتال الحقيقيتتتتة مستتتتتخدمةا داختتتتل البيتتتتوت وفتتتتي ريتتتتاض 

متتتا ُيدخلتتتد إال  ة اللهتتتمذاعيتتتاألطفتتتال أكثتتتر منهتتتا فتتتي فقتتترات البتتترامج اإل
لتي تتضمن أدواراا ألطفاٍل الدراميون قسراا من خالل األعمال التمثيلية ا

وبالطبع فإنَّ الطفل سرعان ما يتخل  عن لغتة الطفولتة بمجترد . صغار
 . الحياة االجتماعيةأو  انخراطد في المدرسة

ولتتتتذلك فإننتتتتا حينمتتتتا نتحتتتتدث عتتتتن لغتتتتة بتتتترامج األطفتتتتال إنمتتتتا 
بشكلها المعرون الذي ظل مستتخدماا فتي كثيتر متن  ذاعةنقصُد لغة اإل

لمعلومتتتتات الثقافيتتتتة والفنيتتتتة والتعليميتتتتة علتتتت  الطفتتتتل لطتتتترح ا ذاعتتتتاتاإل
حولتتتتتد متتتتتن ن متتتتتحستتتتتب حصتتتتتيلتد اللغويتتتتتة ومفرداتتتتتتد التتتتتتي استتتتتتقاها م

 . البيئة المحيطة بدالمتحدثين في 
وطتتتتتتترح الحكايتتتتتتتات ، فأستتتتتتتلوب الستتتتتتترد القصصتتتتتتتي المشتتتتتتتوق 

كلهتتتا أستتتاليب محببتتتة ، ويتتتث المعلومتتتات الثقافيتتتة والعلميتتتة، األستتتطورية
جانتتتب إلتتت   بشتتتكل نتتتاجع فتتتي توصتتتيل المعرفتتتةوهتتتي تستتتاعد . لألطفتتتال

وفتي هتذا . تنمية اللغة لدى الطفل من ختالل أستلوب التخاطتب العتادي
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 مهتتم( اعترافتتاا رستمياا منهتا بالتدور الاليونسـكواإلطتار أصتدرت منظمتة )
 . 79في مجال نشر اللغة العريية وتعليمها لألطفال  ذاعةالذي لعبتد اإل
 
 الخارجية ذاعاتلغة اإل

ســيداتي وســادتي ينتقــل اآلن ": 80قتتول متتذيُع التتريط عنتتدما ي
فهتذا المتذيع ، "خارجيـة إذاعـةمكـان كـذا لنقـل إلى  ذاعةميكروفون اإل

وفتتي الجانتتب اآلختتر ، ذاعتتةيكتتون فتتي داختتل أستتتوديو البتتث المباشتتر لإل
أحييكم مـن ": نجد مذيعاا  خر يدخل عل  الهواء في تلك اللحظة ليقول

 . "مكان كذا لنقل كذا وكذا
 محاضتترةا أو  وقتتد يكتتون الشتتيء المنقتتول علتت  الهتتواء احتفتتاالا 

أو  وصتتتتفاا الستتتتتقبال ضتتتتيٍف علتتتت  التتتتبالدأو  مبتتتتاراةا فتتتتي كتتتترة القتتتتدمأو 
وعمليتتُة نقتتِل الوصتتف المباشتتر . وصتف حشتتٍد جمتتاهيرٍي فتتي مناستتبٍة متتا

 . (الخارجية ذاعةاإلألي حدث ُتسم  )
يهتتتتتا الخارجيتتتتتة يتتتتتتم بطريقتتتتتة فنيتتتتتة تتصتتتتتل ف ذاعتتتتتاتونقتتتتتُل اإل
عتتتتتن طريتتتتتق الختتتتتط  ذاعتتتتتةالخارجيتتتتتة بمحطتتتتتة اإل ذاعتتتتتةميكروفونتتتتتات اإل

                                                                          
برامج األطفال بالكويت ودول إل   م بصفٍة خاصة0987أشار التقرير الصادُر في عام  79

 الخليج. 

مذيع الريط هو الشخص الذي يبق  داخل األستديو لتقديم الفقرات المختلفة للمستمعين  80
والموجات  رسالمات الخفيفة عن اإلوالموسيق  وغيرها. وهو الذي يقدم المعلو  غنياتكاأل

 العاملة وغيرها من الخدمات السريعة طوال فترة بقائد باألستديو. 
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األقمتتتتار الصتتتتناعية فتتتتي أو  خطتتتتوط المتتتتايكرويفأو  التلفتتتتوني المباشتتتتر
مألوفتتتاا لتتتدى معظتتتم  أصتتتبحوهتتتذا التتتنمط متتتن التقتتتديم . ةخيتتتر الستتتنوات األ

متن األمتاكن  مهمتةالتتي تنقتل لمستتمعيها الوقتائع واألحتداث ال ذاعاتاإل
والتتذي يهمنتتا هنتتا هتتو نتتوع .  بتتأولأوالا  ا هتتذل األحتتداثالتتتي تحتتدث فيهتت

 ذاعتاتاللغة المستخدمة في هذا النوع من البرامج الذي نطلتق عليتد اإل
فمتتتتا هتتتتو شتتتتكل اللغتتتتة المستتتتتخدم فتتتتي هتتتتذل البتتتترامج؟ تعتمتتتتد ، الخارجيتتتتة

الخارجيتتة فتتي المقتتام األول علتت  الحصتتيلة اللغويتتة والثقافيتتة  ذاعتتاتاإل
. الحدث والتعليق عليد مباشرةا متن مكتاِن وقوعتد للمذيع الذي يقوم بنقل

ال ُتجتدي معتد المتادة المكتوبتة  ذاعيحيث إنَّ هذا الشكل من العمل اإل
رغم أنَّ المذيعين يلجأون إليد في بعتِض ، وال الوصف المسجل الجاهز

وقتتد ُيفستتُد جمتتاَل التقتتديم للحتتدث ، ولكنتتد يكتتون دائمتتاا مكشتتوفاا ، األحيتتان
 . المراد وصفد

غالبتتتاا متتتا تختتتتار لمثتتتل هتتتذل  ذاعتتتاتولهتتتذل األستتتباب فتتتإنَّ اإل
ويتمتعتتون بستتالمة ، المناستتبات خيتترة متتذيعيها التتذين ُيتقنتتوَن فنتتون اللغتتة

 . وتتوفر لديهم سرعة البديهة، التعبير
الخارجيتتة تختلتتف بتتاختالن  ذاعتتاتومتتن المالحتتظ أنَّ لغتتة اإل

فحينمتتا تنقتتل . حتتدثألنهتتا تتتتأثر بطبيعتتة ال ذاعتتةالحتتدث التتذي تنقلتتد اإل
مثالا وصفاا لصالة الجمعة من أحد المساجد نجد أنَّ المفترداِت  ذاعةاإل
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فتتحتتتتول ، ذاعتتتتةالدينيتتتتة تفتتتترض نفستتتتها علتتتت  متتتتن يقتتتتوم بنقتتتتل هتتتتذل اإل
 . ما يشبد لغة التراث الدينيإل   المفردات

أو  ونفتتس الشتتيء يحتتدث إذا كتتان الميكروفتتون ينقتتل محاضتترةا 
، التتُدور الثقافيتتةأو  إحتتدى قاعتتات الجامعتتات ثقافيتتة متتنأو  نتتدوةا دينيتتة

حيُث إنَّ ظالل المكان سرعان ما تنعكس عل  شكل اللغتة المستتخدمة 
متثالا مبتاراةا فتي كترة القتدم نجتُد  ذاعتةوعندما تنقل اإل. ذاعاتفي هذل اإل

أنَّ اللغتتة المستتتخدمة فتتي ذلتتك يغلتتب عليهتتا الطتتابع الرياضتتي الُمتتتداول 
متتتتتن ختتتتتالل ذلتتتتتك الكثيتتتتتر متتتتتن التعبيتتتتترات حيتتتتتث تظهتتتتتر ، بتتتتتين العامتتتتتة

. والمصتتتطلحات الرياضتتتية التتتتي تفتتترض نفستتتها فتتتي مثتتتل هتتتذل المواقتتتف
ل ُه من الخلـف)أو  (فالن عامل م ق ص  لفالن): فنسمع مثالا عبارة ع ب   (ك 

  81. ..لخا( ُفالن محصور داخل الكورنر)أو 
أو  ومتتتن الطبيعتتتي أن تتتتذخر ُكتتتلُّ لغتتتة بمفتتترداٍت شتتتبيهٍة لهتتتذل

حيتتتث إنَّ للرياضتتتة أستتتاليبها وُمصتتتطلحاتها الخاصتتتة التتتتي . منهتتتا قريبتتتةٍ 
تتميتتتز لغتتتُة أختتترى ومتتتن ناحيتتتٍة . يغتتتذيها االستتتتخداُم المحلتتتي لكتتتل دولتتتة

البرامج الرياضة عن غيرها بسرعة اإليقتاع التذي تقتضتيد سترعة حركتة 
وهتتتذا بتتتالطبع لتتتيس هتتتو المتتتألون فتتتي كتتتل البتتتترامج . الالعبتتتين أنفستتتهم

 . تتطلب التؤدة وُبطء اإليقاِع في بعض األحيانة التي قد ذاعياإل

                                                                          
استق  المؤلف هذل العبارات من برنامج )عالُم الرياضة( الذي كان أحد ُمقدميد من خالل  81

 م. 0981عام إل   م0975اإلذاعة السودانية في الفترة من عام 
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ورغتتتم أن  هنتتتاك لغتتتات تتميتتتتز بهتتتدوء النطتتتق بطبيعتهتتتا مثتتتتل 
أنَّ المتذيعين التذين إال  ،ة واللغتة اإلندونيستيةرديتاللغة العرييتة واللغتة األ

يستتتتخدمون هتتتذل اللغتتتات فتتتي نقتتتل األحتتتداِث الرياضتتتية يختلتتتف إيقتتتاُعهم 
حيتتتتُث يتعتتتتدى معتتتتدل . ن بتلتتتتك اللغتتتتاتتمامتتتتاا عتتتتن المتحتتتتدثين العتتتتاديي

أمتا  .والبترامج الثقافيتة خبتارالكلمات الِضْعف مما ُيستتخدُم فتي نشترة األ
زعتيٍم أو  الخارجية وصفاا لمراسم استتقبال رئتيس دولتة ذاعةإذا كانت اإل

ففتتتي مثتتتل هتتتذل الحتتتاالت يغلتتتب الطتتتابع الدبلوماستتتي علتتت  لغتتتة  وطنتتتي
 ،(قرقــول الشــركستتها مثتتل )ونجتتد مفتتردات بعينهتتا تفتترض نف. ذاعتتةاإل
، (أعضاء السلك الدبلوماسـي)و ،(فخامة الرئيس)و ،(ضيف البالد)و

إلتت   حيتتُث إنَّ المتتذيعين يلجتتأون فتتي مثتتل هتتذل الحتتاالت. ذلتتكإلتت   ومتتا
لغتتتة إلتتت   اللغتتتة الوستتتيطة دون استتتتخدام القواعتتتد المعقتتتدة ودون النتتتزول

 . الشارع العام
العرييتة علت  استتخداِم  ين فتي التدولذاعيتوقد اعتتاَد معظتُم اإل

وهتتو لفتتٌظ فتتي تقتتديري ال يستتتقيُم متتع ، ( للملتتوكصــاحب الجاللــةلفتتظ )
التتتتتتتأُدب متتتتتتع التتتتتتذات اإللهيتتتتتتة حيتتتتتتث إنَّ هللَا جتتتتتتلَّ جالُلتتتتتتد هتتتتتتو المتفتتتتتترُد 

ولتتذلك وجتتدُت نفستتي طتتواَل . وهتتو َوْحتتَدُل ذو الجتتالِل واإلكتترام، باأللوهيتتةِ 
حتذن هتذل العبتارة إلت   بتادروالتلفزيتون أُ  ذاعتةسنواِت عملتي كمتذيٍع باإل

( كلما وجدُتها أمتاَم استم أحتد ملتوك جاللة الملك)أو  (صاحب الجاللة)
وأتمنتت  أن يحتتذو هتتذا الحتتذو كتتلُّ َمتتْن كتتان . البشتتر مهمتتا كتتان الموقتتف
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يتتتتتتؤمُن بتتتتتتاآِل واليتتتتتتوِم اآلختتتتتتر متتتتتتن المتتتتتتذيعين ومقتتتتتتدمي البتتتتتترامج وحتتتتتتت  
 . ةالصحفيين والدبلوماسيين والسياسيين وأهِل المعرف

كما أنني أدعو الملتوَك أنفستهم أن يتواضتعوا آِل التذي خلقهتم 
 عتتتالمو تتتتاهم الُملتتتَك عنتتتدما يفرضتتتون ألقتتتابهم وأوصتتتافهم علتتت  أهتتتل اإل

ونجتتتتُد أنفستتتتنا أمتتتتاَم مثتتتتاٍل  ختتتتر لالستتتتتخدام . والمؤسستتتتات الدبلوماستتتتية
إحتدى إلت   الخارجيتة عنتدما يكتون االنتقتال ذاعتاتاللغوي من خالل اإل

لتت  عهتتد قريتتب كنتتا نجتتد اللغتتة الالتينيتتة ، وُرييتتة متتثالا الكنتتائس األ فإننتتا وا 
التتتتي تعتبتتتر أكثتتتر اللغتتتات إيفتتتاءا بحاجتتتات المجتمتتتع المستتتيحي وتعتتتاليم 

ة المتعلقتتتتة بالكتتتتتاب ذاعيتتتتولتتتتذلك ظلتتتتت هتتتتي لغتتتتة البتتتترامج اإل. الكنيستتتتة
وهتتي التتتي استتُتخدمت أكثتتر متتن . المقتتدس والكنيستتة واألشتتابين والُرهبتتان

ة الحيتتة التتتي كانتتت ُتَبتتُث متتن األديتترة ذاعيتتالبتترامج اإل غيرهتتا فتتي معظتتم
 . والكنائس واالحتفاالت الدينية بأشكالها المختلفة

لتتذلك كتتان ال بتتدَّ ، الخارجيتتة ليستتت بالعمتتل الهتتين ذاعتتةإنَّ اإل
للمتتتذيع التتتذي يتصتتتدى لنقتتتل هتتتذل الخدمتتتة أن يكتتتون ملمتتتاا إلمامتتتاا كتتتامالا 

تكتتتتتون لتتتتتد معلومتتتتتاٌت كافيتتتتتة والبتتتتتد أْن ، بالحتتتتتدث التتتتتذي يتحتتتتتدُث عنتتتتتد
تتتا يتتتدوُر  وصتتتحيحة عتتتن الموضتتتوع لتستتتاعدل فتتتي َرْستتتِم صتتتورٍة كاملتتتة عمَّ

ألنتتتد يمثتتتل عتتتيَن المستتتتمع التتتتي يتتترى متتتن ، حولتتتد متتتن مشتتتاهد وأحتتتداث
 . خاللها تفاصيل األحداث
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وتنبتتُع أهميتتُة اإلدراك اللغتتوي فتتي هتتذا المقتتام ألنَّ قواعتتد اللغتتة 
يع وستتتط هتتتذا الخضتتتم الهائتتتل متتتن وتراكيبهتتتا قتتتد تضتتتيُع متتتن لستتتان المتتتذ

ولذلك كلمتا كتان المتذيع لماحتاا ومتمرستاا . المعلومات والتفاصيل الدقيقة
. وُملماا بفنتون اللغتة كلمتا قتلَّ وقوعتد فتي مزالتق الخطتأ والعكتس صتحيح

وفي بعض األحيان تظهر بوادُر الضعف اللغتوي والتلعتثم علت  المتذيع 
. الجماعتةأو  علت  نفستية الفتردفي حالة األحداث التي يكون لها تأثيٌر 

علتت  مستتتوى  مهمتتةمثتتال ذلتتك أن ينقتتل متتذيٌع مراستتم تشتتييع شخصتتية 
، فتختتتتتلط مشتتتتاعر الحتتتتزن بهيبتتتتة المشتتتتهداألمتتتتة  أو اإلقلتتتتيمأو  التتتتوطن

فيظهر الضتعُف واألخطتاء  ذاعيويتداخل كلُّ ذلك مع لغة الخطاب اإل
 . في اللغة التي يستخدمها المذيع

الكلمتتتات المعبتتترة عتتتن الوصتتتف  وفتتتي بعتتتض األحيتتتان تضتتتيعُ 
الحقيقتي للمشتتهد فيبقت  دور المتتذيع هنتا أن يتمالتتك نفستد ويحتتافظ علتت  
توازنتتد النفستتي واللغتتوي فتتي  ٍن واحتتد حتتت  تختترج الكلمتتات فتتي انستتياب 

 . بصورتد الطبيعية ذاعيطبيعي يحافظ عل  نقِل الحدِث اإل
الخارجيتتتتتتتة تستتتتتتتتدعي  ذاعتتتتتتتةومتتتتتتتن هتتتتتتتذا يتضتتتتتتتح أنَّ لغتتتتتتتة اإل

المناستتتبة التتتتي تنقلهتتتا أو  ستتتال والمواصتتتلة حستتتب طتتتول الحتتتدثاالستر 
واالسترستتتتتتتال فتتتتتتتي هتتتتتتتذا المقتتتتتتتام يقتضتتتتتتتي تنويتتتتتتتع المفتتتتتتتردات . ذاعتتتتتتتةاإل

ة لكتتي ال يمتتل الستتامع ذاعيتتالمستتتخدمة فتتي هتتذا النتتوع متتن الختتدمات اإل
 . تكرار ُجمٍل بذاتهاأو  ترديَد كلماٍت بعيِنها
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متتذيعين ذوي لتختتريج  ذاعتتيومتتن هنتتا تنبتتع أهميتتة التتتدريب اإل
دراية وخبرة في استخدام اللغة بشكل سلس ال ُيشوش عل  المتلقتي فتي 

حيتتتتُث إنَّ متتتتن واجتتتتب المتتتتذيع أن يتتتتتعلم أستتتتاليب . الخارجيتتتتة ذاعتتتتاتاإل
 . استدعاِء المفرداِت اللغوية والتعابير بشكل تلقائي

ذا نظرنتتتا لإل الخارجيتتتة المنقولتتتة متتتن التتتبالد العرييتتتة  ذاعتتتاتوا 
هنتاك بعتض العبتارات قتد رستخت فتي أذهتان المستتمعين عامةا نجتُد أنَّ 

ومتتتتن ذلتتتتك ، ةذاعيتتتتلكثتتتترة استتتتتخدامها فتتتتي هتتتتذا النتتتتوع متتتتن الختتتتدمات اإل
أر  أمـامي حشـداع مـن ): وعبتارة، (ما زلنـا معكـم علـى الهـواء): عبارة

: وعبتتارة، (أنقــل اآلن الميكروفــون لزميلــي فــالن): وعبتتارة، (الجمــاهير
 . وهكذا، (لرئيسيةأستديوهاتنا اإلى  نعود اآلن)

الخارجيتتتة  ذاعتتتاتالمستتتتمعين متتتن ختتتالل اإلإلتتت   لقتتتد انتقلتتتت
. العديتتد متتن اللغتتات التتتي يتحتتدثها المشتتاركون فتتي المناستتبات المختلفتتة

أو  ذاعتتتتتتتاتومثتتتتتتل هتتتتتتؤالء المتحتتتتتتدثين ال يتقيتتتتتتدون بتتتتتتالطبع بفلستتتتتتفة اإل
وذلتك ألنَّ . فتي حجتِب شتيٍء منهتاأو  سياساتها في نشر وتعليم اللغات

ويتذلك فهتي . تمثل في برمجتها المر َة العاكسة لما هو أمامها ذاعاتاإل
إلتت   وكثيتتراا متتا استتتمعنا. تنقتتل اللغتتة الجيتتدة واللغتتة الرديئتتة علتت  الستتواء

رؤستتتتاء التتتتدول وهتتتتم يتحتتتتدثون بلغتتتتات بالدهتتتتم والتتتتتي غالبتتتتاا متتتتا تكتتتتون 
ولغتتة الرؤستتتاء والزعمتتتاء . لغتتة البلتتتد المضتتتيفإلتتت   بمصتتاحبة الترجمتتتة

بتتل تشتتويها فتتي كثيتتٍر متتن األحيتتان شتتوائُب ، ئمتتاا علتت  متتا ُيتترامليستتت دا
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اللحن والضعف النحوي رغم أنها ُتشحُن بالعبارات الحماسية والتراكيتب 
 . الُهتافية وما إليها

تنقلهتتتا لمستتتتمعيها دون تصتتترن  ذاعتتتاتورغتتتم ذلتتتك ظلتتتت اإل
م تنبتيههأو  تقديراا لألعران التي تقضي باحترام الرؤساء وعتدم انتقتادهم

. بتل والصتفح عتن زالتهتم فتي كثيتر متن األحيتان دون مبتترر، ألي خطتأ
كثيتتتراا متتتن مثتتِل هتتتذل األخطتتاء اللغويتتتة لمستتتتمعيها  ذاعتتاتوقتتد نقلتتتت اإل

خصوصتتتتتاا تلتتتتتك التتتتتتي تنقتتتتتل متتتتتن قاعتتتتتات ، الخارجيتتتتتة ذاعتتتتتاتعبتتتتتر اإل
 .المناستتتتبات القوميتتتتة المختلفتتتتةأو  البرلمانتتتتات والمتتتتؤتمرات الجماهيريتتتتة

وال ، لعامتتتة ال يهتمتتون كثيتتراا بتجويتتتد لغتتة التخاطتتتبومتتن المالحتتظ أن ا
إلت   ممتا أدى فتي كثيتٍر متن األحيتان، بتنبيههم إلي ذلتك ذاعاتتقوم اإل

الكبتترى قتتد حاولتتت عتتالج هتتذل  ذاعتتاتأنَّ بعتتض اإلإال  .إفستتاد اللغتتات
جتتتتراء إال  خارجيتتتتة إذاعتتتتاتالقضتتتتية بمنعهتتتتا نقتتتتل أي  بعتتتتد التستتتتجيل وا 
 . عمليات المونتاج الالزمة

حتتتٍد كبيتتتر فتتتي إلتتت   ومثتتتُل هتتتذل المواقتتتف الشتتتجاعة ستتتاعدت
فضتالا عتن ِحْفِظَهتا ِلضتبِط المعلومتات التتي ، الحفام عل  سالمة اللغتة

 استخدام لغتينإل   ذاعاتوبالمقابل اضُطرَّْت بعُض اإل. ُتنقُل للمستمع
 ذاعتتتتتاتاإلو . أكثتتتتتر لنقتتتتتل الحتتتتتدث فتتتتتي بعتتتتتض الحتتتتتاالت الضتتتتتروريةأو 

بتتل قتتد تكتتوُن فتتي بعتتِض األحيتتاِن ، د الموضتتوعالخارجيتتة ال تحتتدها حتتدو 
حتت  أو  لنقل حفالت السمر التي ُتقدم فيها عتروض الغنتاء والموستيق 
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ومثتتتل هتتتذل االحتفتتتاالت تغلتتتب عليهتتتا لغتتتة . التتتدراما بأشتتتكالها المختلفتتتة
 . اللغة الشائعة بين القطاعات الشعبيةأو  الخطاب اليومي

صتتف الفقتترات وذلتتك ألنهتتا تعتمتتد فتتي أغلتتب األحيتتان علتت  و 
وأحيانتتتاا ، متتتع تعليقتتتات حتتتول العتتتروض، التتتتي تقتتتدم متتتن ختتتالل الحفتتتل

ولغلبتتتة . بعتتتض القفشتتتات التتتتي قتتتد تصتتتدر متتتن المشتتتاركين فتتتي الحفتتتل
ة فإنهتا تبتدو ذاعيتالصفة الترفيهية عل  مثل هذا النوع متن الختدمات اإل

. ( فتتتي أستتتلويها ولغتهتتتا وطبيعتتتة إخراجهتتتاالمنوعـــاتبتتترامج )إلتتت   أقتتترب
أمتر  وخالصتة القتوِل فتي. الشتبابجيتل ما يكون مستتمعوها متن وغالباا 

الخارجيتة أنهتا لغتٌة تفرضتها طبيعتُة  ذاعتاتاللغة المستخدمة في نقتل اإل
ولذلك فإنها ال تخلو من الوهن اللغوي ستواٌء كانتت . ومالبساُت الحدث

وذلتتك ألنهتتا كمتتا رأينتتا تعتمتتد . ترفيهيتتةأو  رياضتتيةا أو  سياستتيةا أو  دينيتتةا 
وهتتتتي فتتتتي معظتتتتم ، وصتتتتف الحتتتتي المباشتتتتر متتتتن مكتتتتان الحتتتتدثعلتتتت  ال

الحاالت تعتمد اعتماداا كامالا عل  مقدرة المتحدث فتي اإليفتاء بوصتف 
ون فتتتي أي شتتتكٍل متتتن أشتتتكاِل التتتوهن ذاعيتتتوحتتتت  ال يقتتتع اإل. األحتتتداث

 : اللغوي نرى أنَّ من الضروري مراعاة اآلتي
 

والمهنيتتتتتتة لعمتتتتتتل  / اختيتتتتتتار المتتتتتتذيعين ذوي الكفايتتتتتتِة والخبتتتتتترة اللغويتتتتتتة0
 . الخارجية ذاعاتاإل
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/ التركيز عل  نقل الصورة الحقيقية للحدث المراد وصُفُد عل  الهتواء 2
 . وذلك من خالل إعطاء الصورة الحقيقية لما يحدُث أماَم الناس

 
 . / إعطاء خلفية تعريفية شاملة ودقيقة عن الحدث المراد نقُلد3
 
تخترج متن الميكروفتون حتت  ال  / االهتمام الدقيق بصتحة كتل معلومتة4

تلعتتتتتتثم فتتتتتتي استتتتتتتخدام التراكيتتتتتتب والمصتتتتتتطلحات أو  يحتتتتتتدث أي ارتبتتتتتتاكٍ 
 . اللغوية

 
/ التركيتتتز التتتتدقيق علتتتت  مفتتتردات وقواعتتتتد اللغتتتتة المستتتتخدمة فتتتتي نقتتتتل 1

اللغتتتتة  أبنتتتتاءالحتتتتدث ونطقهتتتتا بالشتتتتكل الصتتتتحيح المتعتتتتارن عليتتتتد بتتتتين 
 . األصليين

 
 اللغة من خالل الغناء 

وعبَّر من . ساُن فنَّ الغناء منذ أقدم العصورلقد عرن اإلن
خاللد عن كثير من همومد وطموحاتد وانفعاالتد وأحاسيسد ومواهبد 

 ويرجع بعُض المؤرخين نشأة الغناء. ورؤيتد للمستقبل عبر العصور
ويريطد بعضهم بنشأة الشعر الذى لم يكن ف  . نشأة اإلنسان ذاتدإل  
ر لك  يناموا عل  نغمات السجع هدهات لألطفال الصغاإال  البدء
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هكذا قالت أو  وتطور هذا األسلوب ليصبح شعراا وغناء. المرتجل
 . الروايات القديمة

ومهما يكن فإن فن الغناء شاع ف  كل المجتمعات البشرية 
وقد حمل الغناء كل . وعرفتد كل لغات البشر ف  مختلف بقاع العالم

وقد وجد . ا بين بن  البشرمستويات اللغات واللهجات المتعارن عليه
العالم المختلفة حيُث قل ما أن نجد  إذاعاتالغناء مرتعاا خصيباا ف  

إل   ولقد أسهم الغناء ف  نقل الكثير من اللغات. ال تهتم بالغناء إذاعة
خاصة وأن فن الغناء يعتبر فناا إنسانياا عالمياا ال تحدل حدود ، الشعوب

 . اللغة وال اإليقاع
ها سواء إذاعاتبعضها البعض عبر  أغنياتشعوب وتناقلت ال

عن طريق البرامج المتخصصة ف  نقل أو  عن طريق التبادل اإلذاع 
من  أغنيات)أو  ،من العالم( أغنيات) :مثلخرى ألحان الشعوب األ

 أغنيات)أو  ،)قمة البوب(أو  ،)نادى الجاز(أو  ،الشرق والغرب(
 . دة ف  هذا المجالذلك من البرامج المتعدإل   وما ،عريية(

وعل  ما يبدو فإن الغناء كان الجسر األقصر لتوصيل لغات 
وتبق  فصاحة المغن  وجودة . الشعوب وموسيقاها خارج الحدود

حيث ال . ف  نقل اللغات عبر الغناء مهممخارجة الصوتية ذات أثر 
وهذل . همأغنياتيستطيع كل المطريين إبانة الكالم الذى يتناولوند ف  

 . أمام معرفة المضمون الذى يغنيد المغن  عقبة
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لقد تعرفت كثير من شعوب أوريا عل  لغات بعضها البعض 
من  إذاعةأو  دار للرقصأو  من خالل الغناء الذى ال يخلو مند نادٍ 

بل وحت  اللغات الغريبة عل  . أوريا المنتشرة ف  كل مكان إذاعات
يا قد إفريقائل جنوب  ذان الشعوب مثل لغة الطقطقة الموجودة عند قب

بعض الفنانين أمثال  أغنياتوجدت  ذاناا صاغية عندما انتشرت عبر 
وف  العالم العري  . مريم ماكيبا وهيومسكيال وبالك ممبازو وغيرهم

القديمة كالموشحات جزءأ من لغة التراث  غنياتحفظت بعض األ
مثال و . خصوصاا تلك الت  كانت مستخدمةا أيام دولة األندلس. القديم

وموشح )يا من لعبت بد  ،ياُسحُب تيجاَن الُريا( يلذلك موشح )كلل
 . متوُل( وموشتح )جادَك الغيُث(شَ 

العريية فقد اهتمت كثيراا بهذا النمط من الغناء  ذاعاتأما اإل
تبثد عبر برامجها مما ساعد عل  الحفام عل  هذل اللغة  القديم وظلت

وهناك برامج متخصصة ف  . بسماتها التقليدية وأشعارها المتميزة
 . العراق والقاهرة والسودان لهذا الشكل من الغناء إذاعات

كثيراا من لهجات الشعوب من خالل  غنياتنقلت األ أيضاا و 
. التراث واألناشيد الوطنية وغناء األطفال أغنياتالشعبية و  غنياتاأل

تقدم برامج خاصة بالغناء المحل  ذى  ذاعاتوهناك العديد من اإل
وهو الذى يحمل غالباا نمطاا شعبياا من اللغة . إليقاعات الخفيفةا

  .المستخدمة لدى األهال 
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لقد انتقلت خالل العقود الماضية كثير من اللغات البشرية 
بل إن . بال وطن تقريباا  أصبحعبر القارات من خالل الغناء الذى 

لكل  ت مفتوحةأصبحاألوريية  ذاعاتمسابقات الغناء الت  تنظمها اإل
فريقالشعوب من َاسيا و  يا وأمريكا وغيرها مما ساعد ف  تناقل لغات ا 

تلك إل   هذل اللغات انتقلت. جديدة لم تكن مألوفة للشعوب األوريية
باخر رغماا عن غياب المعن  الذى ال ُيستبعُد أن أو  الشعوب بشكلٍ 

مثلما و . تعرفد هذل الشعوب الحقاا مادامت قد استوعبت نطق الكالم
كان المديح واإلنشاد وهما أسلوبان اشتهر  ذاعةل الغناء في لغة اإلفع

فالمديح ضرٌب من الشعر . بهما العرب أكثر من بقية الشعوب
 دينياا أما  ويكون اإلنشاد. يخصص لمديح النب  صل  هللا عليد وسلم

 . خالفدأو  االجتماع أو  غير ذلك للشعر الوطن أو 
سليمة وقويمة نالحظ أن  حين نجدأن لغة اإلنشاد لغة يوف

لغة المديح ف  معظمها لغة مكسرة ال تتقيد بقواعد اللغة وال تلتزم بقيود 
 : ومثال ذلك ما يقولد أحُد المادحين. الصرن والنحو

 
رْة َمختونُ   َمصُوَيْن َغْيَر َصاُبونُ    َمقطوُع السُّ

  
ومثل هذا . وهنا تظهر المفارقة النحوية ف  رفع ما يجب جرل

ف  شعر المديح خاصة الشعر الصوف  الذى ينشدل المادحون  كثير
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ف  السودان فهو ال يتقيد في كثير من حاالتد بهذل القواعد النحوية 
 وبالطبع فقد انتقلت مثل هذل اللغة الناقصة والمغلوطة» . للغة العريية

ولكنَّ هذا . المستمعين عبر برامج الراديو خصوصاا البرامج الدينيةإل  
إل   ب ظل لصيقاا بفن المديح ومن يهتمون بد ولم تنتقلاألسلو 

ولم تؤثر بدورها ف  الشعر المقروء من خالل . ضروب الفن األخرى 
 . األخرى ة ذاعيالبرامج اإل
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 ألولا فصللا

 ﴾العالم اعاتإذاللغات المستخدمة ب﴿

 

 
   اللغة خارج الحدود

قتتتد صتتتارت متتتدارس متطتتتورة تهتتتتم  ذاعتتتاتمتتتا متتتن شتتتٍك أنَّ اإل
وهت  بتذلك تلعتب )بقدر كبير بالتعليم والتثقيف ويث المعارن المختلفتة 

وهاتتان بتالطبع عبارتتان تختلفتان . (والتعلتيم عتالمدوراا مزدوجاا يحقق اإل
أو  إخطتتار الفتترد بمتتا حتتدثيعنتت   عتتالمحيتتث إن اإل، شتتكالا ومضتتموناا 

ستتتيحدث والتعلتتتيم يعنتتت  تغييتتتر الستتتلوك الفتتتردى بمتتتا يضتتتيفد متتتن فنتتتون 
 . العلم المختلفة إليد

أن تستتتتخدم أقتتترب الوستتتائل  ذاعتتتاتلتتتذلك كتتتان لزامتتتاا علتتت  اإل
بجمهورالدولتة التت   ذاعتاتولتم تكتتِف اإل. أذهتان المتلقتينإلت   للوصول

نمتتا تتطلتتع فتت  أمتتاكن متفرقتتة أختترى ير جمتتاهإلتت   تبتتث برامجهتتا منهتتا وا 
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 ذاعتتاتلتتذلك ظهتتر فتت  معظتتم دول العتتالم متتا يستتم  ب )اإل. متن العتتالم
كإحتتتتدى وستتتتائل تنفيتتتتذ السياستتتتات الخارجيتتتتة لتتتتبعض التتتتدول  (الموجهتتتتة
 . الكبرى 

أنهتا أمتام شتعوب  ذاعاتوحت  ف  برامجها المعتادة وجدت اإل
 وفتتترض ذلتتتك. تتحتتتدث لغتتتاٍت مختلفتتتة وال تفهتتتم لغتتتات بعضتتتها التتتبعض

قطاعتتتاٍت إلتتت   أن تستتتتخدم لغتتتاٍت عديتتتدة حتتتت  تصتتتل ذاعتتتاتعلتتت  اإل
الستتتتتيما  ذاعتتتتتاتوبالفعتتتتتل لجتتتتتأت معظتتتتتم اإل. مختلفتتتتتة متتتتتن المستتتتتتمعين

ة عبر ذاعياستخدام لغات عديدة لبث خدماتها اإلإل   الدولية ذاعاتاإل
 . العالم

متتتن ختتتالل المتتتتتابعة لخارطتتتة اللغتتتات الحيتتتة تبتتتين أنَّ معظتتتم 
معروفتتتة فتتت  العتتتالم قتتتد وجتتتدت حظتتتاا فتتت  بتتترامج اللغتتتات واللهجتتتات ال

نمتتتتا متتتتن ختتتتالل  ذاعتتتتاتلتتتتيس متتتتن ختتتتالل اإل. الراديتتتتو القوميتتتتة فقتتتتط وا 
 . الدولية فقط ذاعاتاإل

لسان حـال االتحـاد السـوفيتى فإذا وقفنا عند راديو موستكو )
( نجد أند كان يذيع برامجد بأكثر من ثمانين لغة يوجتد ثتالث السابج

يتتتا باللغتتتات فريقويتتتذيع إل. رة الهنديتتتة وحتتدهاشتتبد القتتتاإلتتت   عشتترة منهتتتا
 ي،والمالجاشــ ،واللنجــاال ،والهوســا ي،والفــوالن ،والبمبــارا ،فــةمهر األ)

 إذاعتتتتاتويوجتتتتد . (واألزولــــو ي،والســــواحيل ،والشــــونا ،والصــــومالية
إل   للصين وحدها بثالث لغات ه  الشنغهاى والكانتونيز والماندرين
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المستتتلمة فتتت  شتتتمال  قليتتتاتا األجانتتتب اللهجتتتات التركيتتتة التتتت  تنطقهتتت
 . غرب الصين

فقتتد أدرج عتتدداا كبيتتراا متتن اللغتتات  (صــوت أميركــا)أمتتا راديتتو 
م فتتت  2010ة ظتتتلَّ يقتتتدم بهتتتا برامجتتتد منتتتذ عتتتام ذاعيتتتفتتت  خدماتتتتد اإل

فكتتان فتت  البتتدء يقتتدم لهتتا « يتتة فريقبرمجتتة منتظمتتة لشتتعوب التتدول اإل
ولكتن فت  عتام  (نسـيةفـة والفر نجليز اإل ) :تلك البرامج بلغتين فقط هما

يتتا إفريقاللغتة الستواحيلية لتدول شترق ووستط  ذاعتةم اعتمتدت اإل2011
صتوت أميركتا فت  عتام  إذاعةثم أضافت . واللغة العريية لشمال القارة

م بتترامج جديتتدة ُتبتتث بلغتتة الهوستتا لمستتمعيها فتت  وستتط وغتترب 2030
 . ياإفريق

 وازدادت تلتتتك الختتتدمات حيتتتتث أدخلتتتت لغتتتتة اليوروبتتتا واللغتتتتتة
صتوت أميركتا نجاحتاا  إذاعتةوقتد نجحتت . الصومالية واللغتة البرتغاليتة

يتتة والفرنستتية نجليز يتتا بتتاللغتين اإلفريقبتتاهراا فتت  برامجهتتا التتت  تقتتدمها إل
نستتتتبةا لمتتتتا قامتتتتت بتتتتد هتتتتذل البتتتترامج متتتتن تصتتتتويٍر دقيتتتتق لواقتتتتع الحيتتتتاة 

  التتتذى انعكتتتس فتتت  فريقتتتيتتتة ونقتتتٍل متواصتتتل ألنمتتتاط اإلبتتتداع اإلفريقاإل
وثات الثقافية الت  يمتل ء بها قاموس الحياة لتدى هتذل الشتعوب المور 

 . الغنية بتراثها
فت  مجتال نشتر اللغتتين  أيضتاا وبالمقابل فقد أثمر ذلك الدور 

يتتتتة والفرنستتتتية بتتتتين األفارقتتتتة لتتتتيس فقتتتتط التتتتذين يتحتتتتدثون هتتتتذل نجليز اإل
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نمتتتتا  فتتتت  أوستتتتاط التتتتذين  أيضتتتتاا اللغتتتتات كلغتتتتاٍت رستتتتمية فتتتت  بالدهتتتتم وا 
 . علم هذل اللغاتيحاولون ت

لقتتد ظتتلَّ راديتتو صتتوت أميركتتا يهتتتم بالشتتؤون السياستتية لتتدول 
وهذا االهتمام هتو التذى يحتدد فت  كثيتٍر متن األحيتان . العالم المختلفة

ولتذلك نجتد كثيتراا متن اللغتات التت  فرضتتها . ةذاعيتسياسة البرمجة اإل
صتتوت أميركتتا قتتد  إذاعتتةمتتن ذلتتك أنَّ . ظتترون السياستتةذاعتتة علتت  اإل

استتتتتخدام اللغتتتتة الفيتناميتتتتة بشتتتتكل مكثتتتتف أثنتتتتاء الحتتتترب إلتتتت   جتتتتأتل
بهتتتتذل اللغتتتتة يستتتتتمر لمتتتتدة  رستتتتالحيتتتتث كتتتتان اإل. الفيتناميتتتتة األميركيتتتتة

 . ثمان  عشرة ساعةا يومياا 
 وبعتتد انتهتتاء الحتترب انخفتتض عتتدد ستتاعات البتتث بتلتتك اللغتتة

ففت  الشتهور التت  أعقبتت حترب فيتنتام قامتت . تسع ستاعات فقتطإل  
ت أميركتتتتتا بمراجعتتتتتة اللغتتتتتات المستتتتتتخدمة فتتتتت  برامجهتتتتتا صتتتتتو  إذاعتتتتتة

واستعاضت . الموجهة فاستبعدت خدماتها باللغتين اليابانية واإليطالية
عنهما ف  ذلك الوقت باللغتين اإلستبانية والبرتغاليتة حيتث كانتت تقتدم 

 . مستمعيها ف  أميركا الالتينيةإل   برامج خاصة بهاتين اللغتين
يتتتتة للغتتتتات التتتتت  استتتتتخدمتها ستتتتتاا وقتتتتد بلغتتتتت الحصتتتتيلة الكل

ولكن التزمت صوت أميركا باستخدام لغات مختلفتة فت  . وثالثين لغةا 
إليهتتا متتتن  إرستتتالالمناستتبات الخاصتتة التتتت  تقتضتت  الظتتترون توجيتتد 

 . أميركا
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صوت أميركا لنفسها سياستةا تقتضت  مراجعتة  إذاعةوضعت 
تضتيات  خر حسب المقإل   اللغات المستخدمة ف  برامجها من حينٍ 

ولتتذلك لتتيس متتن الستتهل أن نحصتتر العتتدد الحقيقتت  للغتتات . السياستتية
 خر وفقاا إل   متقلباا من حينٍ  أصبحالمستخدمة ف  البرامج ألنَّ ذلك 

 إذاعتتتةونفتتتس الشتتت ء يمكتتتن أن ُيقتتتال عتتتن . للهياكتتتل الدوريتتتة للبتتترامج
ذاعةاليابان و  ذاعةالصين و  ا  ذاعةأستراليا و  ا  ذاعتةلندن و  ا  أمتا  .روستيا ا 

بتتتتث برامجهتتتتا بلغتهتتتتا األم  بتتتتدأتفقتتتتد  BBCالبريطانيتتتتة  ذاعتتتتةيئتتتتة اإله
ختتتدماتها الموجهتتتة باللغتتتات نشتتتأت م أ2078يتتتة ثتتتم فتتت  عتتتام نجليز اإل
 . ها اللغة العرييةأوال ة الت  كانتجنبياأل

تلتتك الخدمتتة العرييتتة هتتو  إنشتتاءوكتتان الغتترض األساستت  متتن 
. ن والعتتراقمناقشتتة السياستتات البريطانيتتة فتت  األردن ومصتتر وفلستتطي

باللغات اإلسبانية والبرتغالية لدول  BBCوبعد ذلك ظهرت خدمات ال 
 . أميركا الالتينية

باللغتتتات الفرنستتتية  (أوروبـــا)إلتتت   هتتتاإذاعاتوتبتتتع ذلتتتك توجيتتتد 
أنَّ ظتتترون الحتتترب العالميتتتة الثانيتتتة كانتتتت إال  .ة واإليطاليتتتةلمانيتتتواأل

ات المستتتخدمة فتت  البريطانيتتة هيكتتل اللغتت ذاعتتةستتبباا فتت  أن تعتتدل اإل
فقتتد ازداد عتتدد تلتتك اللغتتات بصتتورة ملحوظتتة بستتبب الدعايتتة . برامجهتتا

ة التتتتت  لمانيتتتتعلتتتت  غتتتترار الدعايتتتتة األ ذاعتتتتةالتتتتت  كانتتتتت تمارستتتتها اإل
 . استحدثتها دول المحور
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ستتتتتبٌب  ختتتتتُر أدى لزيتتتتتادة عتتتتتدد اللغتتتتتات المستتتتتتخدمة فتتتتت     
متن ميزانيتة  البريطانية ف  تلك اآلونة وهو تتوفر بعتض المتال ذاعةاإل

الحتترب التتذى كتتان مخصصتتاا أصتتالا للدعايتتة التتت  كانتتت أهتتم وستتائلها 
إال  تغطيةا كاملتةا ألوريتا ذاعةونتيجةا لتلك الظرون وفرت اإل. ذاعةاإل

أنتتد ستترعان متتا تتتم تخفتتيض البتترامج الموجهتتة باللغتتة الهولنديتتة واللغتتة 
 رستتتالوتوقتتتف اإل. اإليطاليتتتة واللغتتتات االستتتكندنافية متتتا عتتتدا الفنلنديتتتة

ولكن ما لبثتت أن عتادت البرمجتة باللغتات المختلفتة . باللغة البرتغالية
. البريطانيتتتتتة فتتتتت  ظتتتتترون الستتتتتلم ذاعتتتتتةإلالتحتتتتتتل مكانتهتتتتتا فتتتتت  هيئتتتتتة 

ة الت  تعتن  باللغات ذاعيإحدى أهم المحطات اإل BBCت ال أصبحو 
 ذاعتةوتنويعها وتجويدها حت  بلتغ عتدد اللغتات التت  تبتُث بهتا هتذل اإل

أريعتتاا وثالثتتين لغتتةا ختتالل عقتتد الستتبعينيات وظل تتت فتت  تطتتوٍر  برامجهتتا
مستتتمر حستتب الظتترون التتت  تمليهتتا السياستتة البريطانيتتة واهتماماتهتتا 

البريطانيتتة تتتول   ذاعتتةولمتتا كانتتت اإل، بمنتتاطق األحتتداث حتتول العتتالم
ة أهميةا قصوى فقد استقطبت عتدداا كبيتراا متن جنبيبرامجها باللغات األ

 . تلك اللغات أبناءالمستمعين من 
وقتتد لجتتأت لتعيتتين متتذيعيها ومقتتدم  البتترامج متتن المتحتتدثين 

ووضعت من الشروط ما يكف  . اللغة المستخدمة أبناءاألصليين من 
 لتعيين الممتازين فعالا من متحدث  تلتك اللغتات ليكونتوا مقتدم  بترامج

وال يمكتتتن ألحتتتٍد أن يجتتتد فرصتتتةا للعمتتتل متتتن . ذاعتتتةباإل أخبتتتاروقتتتارئ  
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يتتة نجليز متتا لتتم يكتتن متتن اللتتذين يجيتتدون اللغتتة اإل ذاعتتةل هتتذل اإلختتال
إلتت   ة الحديثتتة تحتتتاجذاعيتتذلتتك ألنَّ جميتتع الختتدمات اإل. كتابتةا وقتتراءةا 

لتت  اللغتتة اإل وتقتتوم األقستتتتام المختلفتتة . يتتةنجليز عنصتتر الترجمتتة متتن وا 
وما تكتبد الصحف بصورة يومية حتت  تتتم االستتفادة  خباربترجمة األ
ا ألمانيتصتوت  إذاعتةأمتا  .يةخبار والبرامج األ خبارنشرات األ منها ف 
 م بتتالقرب متتن بتترلين فقتتد كانتتت تبتتث برامجهتتا2010عتتام  بتتدأتالتتت  
ختدماتها  بتدأتم 2017أنهتا فت  عتام إال  .ةلمانيتاألمر باللغتة األ أول

يتتتتتة نجليز باإل خبتتتتتارتتتتتتذيع نشتتتتترات األ بتتتتتدأتحيتتتتتث . باللغتتتتتات األختتتتترى 
 . لبرتغاليةوالفرنسية واإلسبانية وا

صتتتوت  إذاعتتتةم ُأنشتتت ء القستتتم العريتتت  ب2010وفتتت  عتتتام   
ويدأ يبث برامجد اليومية التت  تهتتم بشتؤون العتالم ، ا ف  كولونياألماني

 إذاعتتةالتتذى تقدمتتد  (ى )صتتدى اليتتومخبتتار وظتتلَّ البرنتتامج األ. العريتت 
 . ا يستقطب العديد من المستمعين من كل البالد العرييةألمانيصوت 

 ذاعتةم دخلت اللغة السواحيلية ف  برامج اإل2017 وف  عام
ثتتتتتتم تبعتهتتتتتتا اللغتتتتتتات الرومانيتتتتتتة والبرتغاليتتتتتتة واألندونيستتتتتتية . ةلمانيتتتتتتاأل

الختتتتتتدمات الموجهتتتتتتة باللغتتتتتتات  بتتتتتتدأتم 2017وفتتتتتت  عتتتتتتام . والهوستتتتتتا
 . اإليطالية واليونانية واإلسبانية والهندية
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م فقتتتد أدخلتتتت بتتترامج بتتتاللغتين الصتتتينية 2011أمتتتا فتتت  عتتتام 
باللغات الروسية والبولنديتة  رسالم بدأ اإل2011وف  عام . يةمهر ألوا

 . جانب اللهجة المغرييةإل   والسلوفاكية واليوغسالفية
م أدخلتتتت اللغتتتة اليابانيتتتة لتقتتتدم بهتتتا بتتترامج 2010وفتتت  عتتتام 

م أنشتت ء قستتم جنتتوب أوريتتا 2037ثتتم فتت  عتتام  .اليابتتانإلتت   موجهتتة
ونانيتة والصتريوكرواتية والستلوفاكية الذى بدأ يذيع باللغتات التركيتة والي

البتترامج باللغتتتة  إذاعتتة بتتدأت 2031ثتتم فتت  عتتام . والمجريتتة والبلغاريتتة
 ذاعتتتتتةاإلأمتتتتتا  .البرتغاليتتتتتة للمستتتتتتمعين فتتتتت  أنجتتتتتوال وموزمبيتتتتتق وغينيتتتتتا

فيستتتمر بثهتتا  فتت  العتتالم العريتت  ذاعتتاتالمصتترية التتت  تمثتتل كبتترى اإل
ل أنحتتاء العتتالم العريتت  علتت  متتدار األريتتع والعشتترين ستتاعةا لتغطتت  كتت

 . ومساحةا واسعة من  سيا وأوريا
وقتتتد أقيمتتتت الشتتتبكة العرييتتتة فيهتتتا لتقتتتدم عتتتدداا متتتن الختتتدمات 

ذاعةصوت العرب و  ة أهمهاذاعياإل ذاعةفلسطين و  ا  وادى النيل الت   ا 
ركن الستودان وتقتدم بترامج متخصصتة فت  شتؤون  إذاعةكانت تسم  

تقتتديم بتترامج مشتتتركة إلتت   ينيتاتتطتتورت فتت  أوائتتل الثمان ثتتم. الستودان
 . بين مصر والسودان تحت اسم وادى النيل

الختتدمات أمتتا  .ُكتتُل بتترامج هتتذل الشتتبكة ُتبتتث باللغتتة العرييتتة  
، الفارستية، اإلندونيستية: شعوب  سيا فه  تبتث باللغتاتإل   الموجهة
 لغتتة)البشتتتو ، البنغاليتتة، التايلنديتتة، ةرديتتاأل، العبريتتة، الهنديتتة، التركيتتة



﴿049﴾ 

المصتتتترية برامجهتتتتا لقتتتتارة  ذاعتتتتةوتقتتتتدم اإل .82 والماليويتتتتة، (أفغانستتتتتان
  ،83 اللينغتتتتتاال، الصتتتتتومالية، يتتتتتةمهر األ، الستتتتتواحيلية: يتتتتتا باللغتتتتتاتإفريق

لتتتتت  جانتتتتتب هتتتتتذا تعتتتتتد . 84 واليوروبتتتتتا، الفتتتتتوالن ، األولتتتتتون، الهوستتتتتا وا 
بعتتض البتترامج األورييتتة التتت  تقتتدمها كجتتزء متتن بتتث الرستتالة  ذاعتتةاإل

يتتتة نجليز وهتتت  باللغتتتات العالميتتتة الحيتتتة كاإلختتترى عوب األالعرييتتتة للشتتت
ومتتن ختتالل األمثلتتة الستتابقة نستتتطيع أن نقتتف علتت  متتدى . والفرنستتية

الكبيتتترة لتكتتتون جستتتراا بتتتين  ذاعتتتاتاألهميتتتة التتتت  وجتتتدتها اللغتتتة فتتت  اإل
مما أعط  دفعتاا إضتافياا لهتذل اللغتات وحتافظ علت  حيويتهتا . الشعوب

 . انحت  ال تعتريها رياح النسي
فتتتتت  نشتتتتتر اللغتتتتتات علتتتتت  مجتتتتترد  ذاعتتتتتةولتتتتتم يتوقتتتتتف دور اإل

نمتتتا لجتتتأت اإل تعلتتتيم إلتتت   ذاعتتتاتاستتتتخدامها فتتت  بتتتث البتتترامج فقتتتط وا 
. اللغتتتات تعليمتتتاا مبرمجتتتاا متتتن ختتتالل دروس علميتتتة تبتتتث عبتتتر الراديتتتو

بعتد  ذاعتاتويبدو أنَّ ذلك قد ساعد ف  توسيع رقعتة المتلقتين لتلتك اإل
  .أن تعلموا لغاتها المختلفة

                                                                          
فتتس اللغتة اإلندونيستتية متتع اختتتالٍن طفيتف ال يكتتاد ُيذكتتتر فتت  نطتتق ن ياللغتة الماليويتتة هتت 82

 BAHASAويطلتتتتق علتتتت  هتتتتذل اللغتتتتة فتتتت  بتتتتالد الماليتتتتو  متتتتدلوالتهاأو  بعتتتتض الكلمتتتتات

MALAYSIA  ندونيستتيا وستتتنغافورة ويرونتتاى دارالستتالم وجنتتوب وهتت  تستتتخدم فتتت  ماليزيتتا وا 
 .تايالند

 .ه  اللغة المستخدمة ف  الكونغو 83

 .رياية الت  يتحدثها سكان بنين وقطاٍع كبير من نيجه  اللغ 84
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نمتا ، علت  نشتر اللغتات فقتط ذاعتاتكما لم يقتصتر دور اإل وا 
أنتتد متتن إال  .حظهتتا فتت  بتترامج الراديتتو أيضتتاا كتان لكثيتتٍر متتن اللهجتتات 

المؤكتتد أنَّ اللهجتتات لتتم تجتتد نفتتس االنتشتتار التتذى وجدتتتد اللغتتات متتن 
ختتتالل البتتترامج فقتتتد انحصتتتر استتتتخدام اللهجتتتات واللغتتتات المحليتتتة فتتت  

وذلتتتك نتتتاتٌج متتتن محدوديتتتة استتتتخدام . يتتتة فقتتتطالمحل ذاعتتتاتبتتترامج اإل
وفتت  كثيتتر متتن األحيتتان تستتتخدم . اللهجتتات نفستتها فتت  التتتداول العتتام

ولذلك فمعظمهتا لتم . اللهجات ف  البرامج المرتبطة ببعض المناسبات
ويتتتتترغم تعتتتتتدد اللغتتتتتات التتتتتت  تستتتتتتخدمها . يحتتتتتظ باالستتتتتتمرارية الدائمتتتتتة

ث لغتتتتتات عالميتتتتتة هتتتتت  أنَّ الغلبتتتتتة ظلتتتتتت لتتتتتثالإال  الدوليتتتتتة ذاعتتتتتاتاإل
ووفقتتتاا إلحصتتتائية اللغتتتات المستتتتخدمة . يتتتة والفرنستتتية والعرييتتتةنجليز اإل

مائتة وستبعين محطتةا  م كانتت الحصتيلة هت  أن2087ف  الراديوعتام 
ية وتبث إحدى وسبعون نجليز ة ف  العالم تبث برامجها باللغة اإلإذاعي

برامجهتتا  وتبتتث ثمتتاٍن وستتتون محطتتةا ، محطتتةا برامجهتتا باللغتتة الفرنستتية
 . باللغة العريية

فتإنَّ ستنوات االستتعمار األورويت  لكثيتٍر متن أخرى من زاويٍة 
فاللغتتة . الثالتتث قتتد تركتتت بصتتماتها علتت  خارطتتة اللغتتات دول العتتالم

. ذاعتتتاتت متتتن اللغتتتات كثيتتترة التتتتداول فتتت  اإلأصتتتبحالبرتغاليتتتة متتتثالا 
ركتتتا وكتتتذلك اللغتتتة اإلستتتبانية التتتت  يتحتتتدثها عتتتدد كبيتتتر متتتن ستتتكان أمي

 . الالتينية وكندا
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وفتت  الستتنوات القليلتتة الماضتتية فرضتتت اللغتتة اليابانيتتة نفستتها 
. ومعاهتد اللغتات المتخصصتة ذاعتاتعل  عالم البترامج التعليميتة باإل

وذلتتتتك بعتتتتد الطفتتتترة االقتصتتتتادية الهائلتتتتة التتتتت  حققتهتتتتا اليابتتتتان طتتتتوال 
 مهمتة وقد أحتدثت الجامعتات اليابانيتة نقلتةا علميتةا ، العقدين الماضيين

عنتتدما أقتترت تتتدريس اللغتتة اليابانيتتة بمعتتزل عتتن الرمتتوز القديمتتة التتت  
. ظلتتتتت هتتتت  العقبتتتتة الكتتتتؤود أمتتتتام متعلمتتتت  هتتتتذل اللغتتتتة متتتتن األجانتتتتب

وقتتد . واستعاضتتت عنهتتا بتتالحرون الالتينيتتة فتت  كتابتتة اللغتتة اليابانيتتة
تنشط ف  تعليم هتذل اللغتة التت   يدأتالقفاز و  عالمالتقطت وسائل اإل

 . لمها ميسوراا تحت ظل الحرون الجديدةتع أصبح
 ذاعتتاتة التتت  توجههتتا اإلذاعيتتلقتتد ازدادت رقعتتة الختتدمات اإل

. الشتتعوب كلمتتا ازداد عتتدد اللغتتات المستتتخدمة فتت  بتترامج الراديتتوإلتت  
وفتتت  الجتتتدول التتتتال  إحصتتتائيٌة لعتتتدد اللغتتتات التتتت  ظلتتتت تستتتتخدمها 

العتتتدد يتغيتتتر هتتتذا وظتتتل . الدوليتتتة ختتتالل الستتتنوات الماضتتتية ذاعتتتاتاإل
باستتتمرار وفقتتاا للظتترون والمالبستتات التتت  تعيشتتها كتتل محطتتٍة إذاعيتتة 
والتتت  هتت  فتت  األستتاس انعكتتاس للمواقتتف السياستتية للدولتتة التتت  تتبتتع 

 .إليها المحطة اإلذاعية
  

 الدولية{ ذاعات}جدول بعدد اللغات المستخدمة فى اإل
 



﴿052﴾ 

 عدد اللغات ةذاعيالمحطة اإل
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 21  راديو هولندا
 

العتتتتالم  إذاعتتتتاتطتتتتور الكمتتتتي والنتتتتوعي كثيتتتترا متتتتن لقتتتتد الزم الت
وساعات ، الكبرى من حيث عدد المحطات العاملة ذاعاتخصوصا اإل

وهنتاك . ةذاعيتوالرقعة الجغرافية التي تصل اليها الختدمات اإل، رسالاإل
حيتتث انتتد كلمتتا . تناستتب طتتردي بتتين هتتذل الختتدمات واالستتتخدام اللغتتوي 

كلمتتتتتتا ازداد عتتتتتتدد اللغتتتتتتات ازداد حجتتتتتتم الختتتتتتدمات الموجهتتتتتتة للشتتتتتتعوب 
ولعلنتا قتد الحظنتا هتذا بشتكل . المستخدمة فتي البترامج والعكتس صتحيح

جمهوريتة روستيا  إذاعتاتواضح في خارطة اللغات التي استخدمت فتي 
ذاعةالبريطانية و  ذاعةوجمهورية مصر العريية وهيئة اإل صوت امريكتا  ا 

 . الصينية ذاعةودار اإل
 
 : عربيةال ذاعاتة باإلجنبياللغات األ

العتتتتتالم  إذاعتتتتتاتكتتتتتل  شتتتتتأنها شتتتتتأنالعرييتتتتتة  ذاعتتتتتاتاهتمتتتتت اإل
وتزايتد . ت ذات صبغة عالميةأصبحتي لة خاصة تلك اجنبيباللغات األ

 ذاعتتتاتة المستتتتخدمة فتتتي اإلجنبيتتتة عتتتدد اللغتتات األخيتتتر فتتي الستتتنوات األ
وذلك بغرض استقطاب مزيد من المستمعين التذين رغبتت هتذل . العريية

 . برامجها اليهم في توصيل ذاعاتاإل
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اقستتتام جديتتتدة فتتتي  شتتتاءإنوقتتتد بتتترز هتتتذا االهتمتتتام متتتن ختتتالل 
ة تشتتتمل العديتتتد متتتن اللغتتتات متتتن أجنبيتتتالعرييتتتة تتتتذيع بلغتتتات  ذاعتتتاتاإل

ومثتتل هتتذل البتترامج والختتدمات المتخصصتتة غالبتتا متتا . البقتتاع المختلفتتة
 . الدول المعينةإل   دتبث عل  موجات توج

بعتتض المتتواد الثقافيتتة متتن علتت  اختيتتار  ذاعتتاتوقتتد درجتتت اإل
متتتوروث اللغتتتة المعينتتتة ويثهتتتا ضتتتمن البتتترامج الموجهتتتة بغتتترض تشتتتويق 

 نَّ أوقتتتد ظهتتتر جليتتتا . لتتتيهمإواستتتتقطاب المستتتتمعين ومتتتد جستتتور الثقافتتتة 
العرييتتتة هتتتي  ذاعتتتاتة فتتتي اإلجنبيتتتمعظتتتم المتتتواد التتتتي تبتتتث باللغتتتات األ

ي تقدمها بعض جانب المواد الدينية التإل   ،يةخبار المواد السياسية واإل
السياستتية المتميتزة فتتي بعتتض  وضتتاعوقتتد فرضتت األ. العرييتتة ذاعتاتاإل

بلغتتات معينتتة  يتتةإذاعبتترامج التتدول العرييتتة واقعتتا خاصتتا اقتضتت  تقتتديم 
فتتتي راديتتتو )بغتتتداد( واللغتتتة )الفارستتتية( فتتتي راديتتتو  مثتتتل اللغتتتة )الكرديتتتة(

ة( مازيقيتتألواللغتتة )ا (أم درمتان)دمشتق( واللغتتة )الصتومالية( فتتي راديتتو )
 . في راديو )الجزائر(
كانتتت اللغتتة  أم درمتتانالستتودانية التتتي تبتتث متتن  ذاعتتةوفتتي اإل

التتتتتي دخلتتتتت ضتتتتمن بتتتترامج  ولتتتت ة األجنبيتتتتيتتتتة( هتتتتي اللغتتتتة األنجليز )اإل
فتتي ذلتتك العتتتام والول  ذاعتتةحيتتث قتتدمت اإل. م0942فتتي عتتام  ذاعتتةاإل

وكتان . يتة تخلتل فقترات البترامج العرييتةنجليز مرة حتديثا قصتيرا باللغتة اإل
بغتترض  ذاعتتةوا اإلأنشتتأفتتي الستتودان التتذين  نجليتتزذلتتك بستتبب وجتتود اإل
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لمتان ودول الدعاية لهم ولمعستكر الحلفتاء فتي متواجهتهم العنيفتة لألبث 
وبتتالطبع كتتان معظتتم الستتودانين . المحتتور ختتالل الحتترب العالميتتة الثانيتتة

يتتتة بشتتتكل جيتتتد بحكتتتم فرضتتتها كلغتتتة استتتتعمارية نجليز يتحتتتدثون اللغتتتة اإل
ت بتتنص القتتانون اللغتتة الرستتمية لتتدواوين الحكومتتة والتعلتتيم طتتوال أصتتبح

م واستتتمر حتتت  0898ستتنوات االستتتعمار البريطتتاني التتذي بتتدا فتتي عتتام 
 . م0956عام 

الستتتتودانية عتتتتام  ذاعتتتتةوقتتتتد تطتتتتور البرنتتتتامج النجليتتتتزي فتتتتي اإل
، برنامجتتا ثابتتتا ورئيستتيا يبتتث لمتتدة نصتتف ستتاعة يوميتتا أصتتبحم ف0955

 غنيتتتاتومقطوعتتتات موستتتيقية اورييتتتة وبعتتتض األ خبتتتارتتخللهتتتا نشتتترة لأل
م 0969ذلتتتك البرنتتتامج حتتتت  عتتتام واستتتتمر . يتتتةنجليز المنوعتتتة باللغتتتة اإل

 ومتتا لبتتث. الموجهتتة للمتتديريات الجنوييتتة ذاعتتةدمتتج فتتي فقتترات اإلأحيتتث 
التوستتع  وائتتل التستتعينات كخدمتتة مستتتقلة واكبتتتأن عتتاد بعتتد ذلتتك فتتي أ

ستتودانية فتتي حجتتم البتترامج وستتاعات ال ذاعتتةعلتت  اإل أالكبيتتر التتذي طتتر 
 . وعدد العاملين بالمحطة رسالاإل

م اللغتتتتتة )الفرنستتتتتية( 0965الستتتتتودانية عتتتتتام  ذاعتتتتتةدخلتتتتتت اإلأو 
إلت   بترامج دوذلك بغترض توجيت. ضمن اللغات المستخدمة في برامجها

وقتتد توقتتف هتتذا البتتث الفرنستتي بعتتد . يتتة الناطقتتة بالفرنستتيةفريقإلالتتدول ا
. رسالاإل أجهزةت أصابالفنية التي  عطالسبب األعام واحد من بدئد ب

 . ي نجليز البرنامج اإل شأند شأنالتسعينات  أول ثم عاد في
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. خاصتتتتة بالبرنتتتتامج الفرنستتتتي إدارةنشتتتتأت ومنتتتتذ ذلتتتتك الوقتتتتت 
 ذاعتتتتتةاإل بتتتتتدأتيتتتتتة والفرنستتتتتية لهيكتتتتتل البتتتتترامج نجليز وبعتتتتودة اللغتتتتتتين اإل

. م0991منتتتتذ يوليتتتتو الستتتتودانية تقتتتتديم بتتتترامج منتظمتتتتة بهتتتتاتين اللغتتتتتين 
ثتتم ، الصتتحف الستتودانية أقتتوالُ ثتتم ، خبتتارلأل ل هتتذل البتترامج نشتترةٌ وتتخلتت
 . فرنسيةأو  يةإنجليز  أغنيةثم ، سياسي تعليقٌ 

اللغتتتة )الصتتتومالية(  أيضتتتاا الستتتودانية  ذاعتتتةكمتتتا استتتتخدمت اإل
الصتومالية  ذاعتةاتفاق بينها ويين اإل أبرمحيث . ضمن برامجها اليومية

الستتتودانية  ذاعتتتةن تقتتتدم اإلأم نتتتص علتتت  0967عتتتام فتتتي شتتتهر يوليتتتو 
: نضتتمن فقتترات برامجهتتا برنامجتتا يوميتتا باللغتتة الصتتومالية تحتتت عنتتوا

الصتومال بالمقابتل  إذاعتةن تقتدم أعلت  ، (مقديشـوإلـى  أم درمانمن )
 . (مانر م دأإلى  من مقديشو): برنامجا تحت عنوان

توقفتتت  نأإلتت   وقتتد استتتمر تنفيتتذ هتتذا االتفتتاق لستتنوات عديتتدة
الستودانية بتتبعض  ذاعتةوقتد استتعانت اإل. هتذل الخدمتة لظترون سياستية

وبعتتض طالبهتتم بجامعتتة الصتتوماليين العتتاملين فتتي ستتفارتهم بتتالخرطوم 
ذاعةلتقديم تلك البرامج وترجمة و إفريقيا العالمية  وكانت تهتم . خباراأل ا 

متتتن  ستتتتديوهات الستتتودانأالصتتتومالية التتتتي ستتجلت فتتتي  غنيتتتاتببتتث األ
 . السودان رون و ز يالذين الصوماليين من المطريين  عدد

( التتتتي التقـــرايالستتتودانية لغتتتة ) ذاعتتتةدخلتتتت اإلأثتتتم بعتتتد ذلتتتك 
وكتتان . م0973ة يوميتتة فتي عتتام إذاعيترتريتتون ضتمن خدمتتة يتحتدثها اإل
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ة بقيتادة ثيوييترترية المناوئة للحكومتة اإلالغرض منها خدمة الفصائل اإل
كمتتتا قتتتدمت عتتتددا متتتن البتتترامج . يلي مريتتتاممنقستتتتو هتتتا ستتتبقالتتترئيس األ

ن إال أ .ا لنفس الغترضإثيوييسية في ي( وهي اللغة الرئفةمهر األباللغة )
الستتتتبعينات بعتتتتد  أواختتتترهتتتتذل الخدمتتتتة قتتتتد توقفتتتتت بصتتتتورة مفاجئتتتتة فتتتتي 

 . مشاورات سياسية عديدة
علتتت  عمتتتل بتتترامج خاصتتتة باللغتتتات  أم درمتتتانلقتتتد درج راديتتتو 

 (الســـــــواحليليةة ومنهتتتتتتتا )المهمتتتتتتتيتتتتتتتة فريقة واللغتتتتتتتات اإليتتتتتتتالعالميتتتتتتتة الح
ي الذي عقد فريقمؤتمر القمة اإل، ( في بعض المناسبات مثللهوسا)او

قيمتتتتت أوالمتتتتؤتمرات العديتتتتدة التتتتتي ، الستتتتبعينات أواختتتترفتتتتي ، بتتتتالخرطوم
وكتذلك عنتد زيتارة ، بقاعة الصداقة بالخرطوم منذ بداية عقد التسعينيات

 . السودانإل   بعض رؤساء الدول
األمتتتتة  )صتتتتوت إذاعتتتتةة شتتتتمل التطتتتتور خيتتتتر ستتتتنوات األوفتتتتي ال

الستتودانية( التتتي وضتتعت فتتي خطتهتتتا استتتخدام جميتتع اللغتتات العالميتتتة 
مختلتتتتتف المستتتتتتمعين فتتتتتي العتتتتتالم إلتتتتت   الحيتتتتتة لتقتتتتتديم بتتتتترامج ستتتتتودانية

، ةلمانيتتتتتوشتتتتتملت هتتتتتذل الخطتتتتتة ستتتتتبع عشتتتتترة لغتتتتتة بينهتتتتتا )األ. الختتتتتارجي
 . (ردوواأل، يةمهر واأل، اوالهوس، والماندينغو، والسواحيلية، والروسية
جمهوريتة مصتر العرييتة فقتد اهتمتت اهتمامتا كبيترا  ذاعتةمتا اإلأ

وتوستتعت فتتي تقتتديم برامجهتتا بهتتذل . ةجنبيتتومنتتذ زمتتان بعيتتد باللغتتات األ
مختلف الشعوب عبتر إل   اللغات التي نقلت الرسالة المصرية والعريية



﴿058﴾ 

حيتتتث . م0953كتتتتوير عتتتام أستتتيوية فتتتي آلباللغتتتات ا أيتتتومي بتتتد إرستتتال
فتتي  تلتتك اللغتتات التتتي وجتتدت حظتتاا  أولتت  ندونستتية( هتتيإلكانتت اللغتتة )ا
 . راديو مصر
يتتة( فتتي بتترامج خصصتتت نجليز اللغتتة )اإل ذاعتتةضتتافت اإلأثتتم 

وقتتتتد . (ةرديتتتتألثتتتتم تبعتهتتتتا اللغتتتتة )ا، خصوصتتتتا الهنتتتتد وباكستتتتتان، ستتتتياآل
المصتتترية بتتتترامج باللغتتتة )الفارستتتتية( استتتتمرت لستتتتنوات  ذاعتتتتةاإلنشتتتأت أ

لغائهتا بستبب تتتدهور إن توقفتت بعتد صتدور قترار بأثتم متا لبثتت  ،عديتدة
دخلتتتتت حينتتتتذاك عتتتتددا متتتتن أو ، يتتتترانا  العالقتتتتات السياستتتتية بتتتتين مصتتتتر و 

، والبنغاليتتتتتة، والتايلنديتتتتتة، والعبريتتتتتة، والهنديتتتتتة، )التركيتتتتتة: اللغتتتتتات هتتتتتي
 . والبشتو(

المصتترية عتتددا متتن  ذاعتتةدخلتتت اإلأي فريقتتإلوعلتت  الصتتعيد ا
، واالولون، واللينغاال، يةمهر واأل، )السواحلية: وهياللغات في برامجها 

مريكتين الشتتتتتمالية ألابتتتتت نمستتتتتتمعيلول. واليوروبتتتتتا(، والفوالنيتتتتتة، والهوستتتتتا
ـــــةنجليز اإل ): وريتتتتتا وجتتتتتد راديتتتتتو مصتتتتتر بتتتتترامج باللغتتتتتاتأوالجنوييتتتتتة و  ، ف
 . (ةلمانيواأل ، والروسية، سبانيةإلوا، والبرتغالية، والفارسية
لكتتتتة العرييتتتتة الستتتتعودية فقتتتتد ظتتتتل التفكيتتتتر المم إذاعتتتتةمتتتتا فتتتتي أ

التدول  بنتاءية ألستالممنصبا علت  توجيتد بترامج تختدم الفكتر والتدعوة اإل
عتتددا متتن اللغتتات  ذاعتتةحيتتث استتتخدمت اإل، م0951منتتذ عتتام ختترى األ

 ذاعتتتةعتتتدت اإلأ وكانتتتت البدايتتتة عنتتتدما ، العالميتتتة والمحليتتتة فتتتي برامجهتتتا
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ية بتاللغتين ستالمحكتام اإلألية برامج خاصة عن فريضة الحتج واالسعود
إلتتتتتت   ة( ويثتهتتتتتتا علتتتتتت  موجتتتتتتات خاصتتتتتتة وجهتتتتتتترديتتتتتتندونيستتتتتتية واأل)اإل
 . سيا جنوب شرق  يف نيملسملا

المملكتتتة لحجتتتم االستتتتماع  إذاعتتتةجرتهتتتا أ ومتتتن ختتتالل دراستتتاتٍ 
ن عتتتتدد المستتتتتمعين قتتتتد تزايتتتتد فتتتتي باكستتتتتان والهنتتتتد وماليزيتتتتا أثبتتتتت لهتتتتا 
أمتر  ة القتائمين علت بتيوقد شجعت تلتك النتتائج الط. ندونيسياا  وتايالند و 

. سيويةفطوروا خدماتهم الدينية بتلك اللغات لجميع الشعوب اآل ذاعةاإل
ثتم بعتد . ندونيستيةة واإلرديتاألإلت   (الفارسـيةحيث تمتت اضتافة اللغتة )

ذات القاعتدة والكثافتة العدديتة بتين  ةجنبيتذلك توالي استتخدام اللغتات األ
العتتالم الستتيما فتتي اوريتتا ية المنتشتترة فتتي مختلتتف بقتتاع ستتالمالشتتعوب اإل

فريقو   . ياا 
التتتتي تبتتتث برامجهتتتا متتتن )بغتتتداد( فقتتتد  )العراقيتتتة( ذاعتتتةمتتتا اإلأ

يتتران متتع بدايتتة استتتخدمت اللغتتة )الفارستتية( فتتي توجيتتد بتترامج خاصتتة إل
وظلتتت تقتتدم . نشتتوب الحتترب العراقيتتة االيرانيتتة فتتي بدايتتة عقتتد الثمانيتتات

. ابع التتدعائي والسياستتيالعديتتد متتن البتترامج بهتتذل اللغتتة غلتتب عليهتتا الطتت
رجح حجتتتم أثتتم تتت. ريتتع ستتاعات يوميتتتاأوقتتد استتتمرت هتتذل البتتترامج لمتتدة 
ضيفت لها جرعات أحيث ، ثانية للحربلوشكل تلك البرامج في السنة ا

السياستية التتي اتختذها  جديدة وفقا لظرون ومالبسات الحرب والقرارات
 . العراقي صدام حسين الرئيُس 
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التتتي  (ضتتمن هياكلتتد اللغتتة )الكرديتتة (كمتتا اعتمتتد راديتتو )بغتتداد
ة منوعتتة وجهتتت خصيصتتا للشتتعب الكتتردي فتتي إذاعيتتقتتدم بهتتا ختتدمات 

كردستتتان العتتراق ومتتا جاورهتتا متتن منتتاطق االكتتراد التتذين عاشتتو ظروفتتا 
ويعمتتل فتتي . حرجتتة بعتتد ختتروجهم علتت  نظتتام الحكتتم الستتائد فتتي العتتراق

حتتدثون هتتذل الموجهتتة متن بغتتداد مواطنتتون فترس واكتتراد يت ذاعتتاتهتذل اإل
 . اللغات كلغات ام

 (ختتر اللغتتة )الفارستتيةآلامتتا راديتتو )دمشتتق( فقتتد استتتخدام هتتو ا
جانتتب اللغتتة )العبريتتة( التتتي وجتتد بهتتا بتترامج مناوئتتة لليهتتود التتذين إلتت  

السورية  ذاعةدخلت اإلأكما . سرائيلإقاموا بها دولة أو  (احتلوا )فلسطين
البرامج السياسية والختدمات  لتقديم بعض (ية والفرنسيةنجليز اللغتين )اإل

متتن بيتتروت التتتي  ()لبنتتان إذاعتتةقتتد حتتدث فتتي  شتتيءونفتتس ال. الموجهتتة
ورييتتتتتتتتة التتتتتتتتثالث )الفرنستتتتتتتتية ألوضتتتتتتتتعت لمستتتتتتتتتمعيها بتتتتتتتترامج باللغتتتتتتتتات ا

 . منذ ما يزيد عل  الثالثين عاما (ةلمانيية واألنجليز واإل
اللبنانيتتتتة متتتتن الكتابتتتتات الثقافيتتتتة التتتتتي  ذاعتتتتةوقتتتتد استتتتتفادت اإل

أو  بالفرنستتية للعديتتد متتن اللبنتتانيين المتشتتريين بالثقافتتة الفرنستتية صتتدرت
ثرت أيتا التتي تتإفريقشتمال  إذاعتاتفعلتد  شيءنفس الو . وريية عموماألا

يتتة منتتذ وقتتت نجليز حيتتث دخلتتت اللغتتتان الفرنستتية واإل. ورييتتةألبالثقافتتة ا
 . )تونس(و ،و)الجزائر(، ()المغرب إذاعاتمبكر في 
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  العربية ذاعاتية باإلاللغة العرب
من حسن الحظ الدول العريية ان معظم ابنائها يتحدثون اللغة 

. ال تتحدث هذل اللغة في بعتض البلتدان أقلياتالعريية رغما عن وجود 
وقد برزت اهمية هذل الخاصية عندما وقفنا عل  حجم الصعوبات التي 

 . وادهتها الدول ذات اللغات المتعددة
. ةذاعيتتتالتتتدوام متتتؤثرا علتتت  التتتنظم اإل ظتتتل عامتتتل اللغتتتة علتتت و 

فاغلتتب التتدول الناميتتة بهتتا جماعتتات عرقيتتة متعتتددة كتتان متتن المستتتحيل 
وقتتد لجتتات بعتتض . متخصصتتة ناطقتتة بلغتهتتا إذاعتتةلكتتل منهتتا نشتتأ ان ت

فتتتي حتتتين اضتتتطر ، ةذاعيتتتكثتتتار متتتن عتتتدد الختتتدمات اإللإلهتتتذل التتتدول 
 . ثالث عل  البرامجأو  لغتينأو  رض لغةفالبعض ل

ل هتذا الفترض مصتدر قالقتل سياستية واجتماعيتة كثيتترة وقتد ظت
صرارها عل  إأو  ة ببعض اللغاتيبسبب ضيق بعض الجماعات العرق

 وزييكستتتتتتتان(أمثتتتتتتل )نيجيريتتتتتتا( وجمهوريتتتتتتات )أختتتتتترى استتتتتتتخدام لغتتتتتتات 
ية التتي ستالم)كازاخستان( وغيرها من الجمهوريات اإلو )طاجيكستان(و

 . هندكانت تتبع لالتحاد السوفيتي السابق وال
بكثيتتتتر متتتتن حيتتتتث  أفضتتتتلولتتتتذلك كتتتتان موقتتتتف التتتتدول العرييتتتتة 

القاعتدة العريضتة التتي تتحتتدث لغتة واحتدة هتي لغتتة الدولتة ولغتة التعلتتيم 
ولتذلك كانتت اللغتة العرييتة هتي . ميتع التبالد العرييتةجفي  عالمولغة اإل

ت أصتبحو ، الرسمية في البالد العريية ذاعاتاللغة التي اختارتها كل اإل
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هتا الموجهتة اساستا لمستتمعين عترب إذاعاتلمشترك لكل خدمات القاسم ا
 .خارجهاأو  سواء المقيمين في داخل حدود الدولة

راديتتو ، )راديتتو دمشتتق: والمحطتتات التتتي تتتذيع بهتتذل اللغتتة هتتي
المملكتتة العرييتتة  إذاعتتة، صتتوت الجمتتاهير إذاعتتة، راديتتو بيتتروت، عمتتان

القران الكتريم متن مكتة  ةإذاع، الرياض البرنامج الثاني إذاعة، السعودية
 إذاعتتتتة، دبتتتتي إذاعتتتتة، س الخيمتتتتةأر  إذاعتتتتة، م القيتتتتوينأ إذاعتتتتة، المكرمتتتتة
، البحتترين إذاعتتة، الكويتت إذاعتتة، مستقط إذاعتتة، بتوظبيأ إذاعتتة، الدوحتة
الشتترق  إذاعتتة، وادي النيتتل إذاعتتة، القتتاهرة إذاعتتة، صتتوت العتترب إذاعتتة

 إذاعتة، دمشتقمتن فلستطين  إذاعتة، فلسطين من القاهرة إذاعة، وسطاأل
، التتتدار البيضتتتاء إذاعتتتة، رمتتتاند مأ إذاعتتتة، يتتتا متتتن طتتترابلسإفريقصتتتوت 

 ةالجمهوريتتت إذاعتتتة، الجزائتتتر إذاعتتتة، نواكشتتتوط إذاعتتتة، التونستتتية ذاعتتتةاإل
 . (الصحراوية

وجتتد بعتتض تالتتتي  ()جمهوريتتة الصتتومال إذاعتتة أيضتتاا وهنتتاك 
ها ستالإر حيث تقتدم بقيتة ، من راديو )مقديشو( (الخدمات باللغة )العريية

 إذاعتتتتتةفعلتتتتتتد فيمتتتتتا بعتتتتتد كتتتتتل متتتتتن  ءالشتتتتتي ونفتتتتتس. باللغتتتتتة الصتتتتتومالية
ذاعة)جيبوتي( و   . )أسمرا( ا 

والمالحتتظ أن اللغتتة العرييتتة قتتد وجتتدت فرصتتاا أوستتع لالنتشتتار 
ت أصتتتبحالعرييتتتة التتتتي كستتترت الحتتتواجز و  ذاعتتتاتمتتتن ختتتالل بعتتتض اإل

كتين حيتث يتتم التقاطهتا فتي األمتري، معظم دول العالمإل   تقدم برامجها
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حيتتتتث وجتتتتدت هتتتتذل . وجنتتتتوب شتتتترق  ستتتتيا وأستتتتتراليا وكتتتتل أنحتتتتاء أوريتتتتا
رواجتتاا مقتتدراا بتتين المستتتمعين العتترب التتذين يعيشتتون فتتي بتتالد  ذاعتتاتاإل

متن  ذاعتاتوقتد استتفادت هتذل اإل. المهجر بعيداا عتن أوطتانهم األصتلية
ومن . خصوصية مستمعيها فقدمت لهم برامج ذات طابع قومي وعلمي

ذاعتةو ، الريتاض البرنتامج األول إذاعتة، الكويتت إذاعتة) :ذاعاتهذل اإل  ا 
 . صوت العرب من القاهرة(

أن تستتتتتتقطب جمهتتتتتوراا عريضتتتتتتاا  ذاعتتتتتاتاستتتتتتطاعت هتتتتتذل اإلو 
مثيالتهتتتتا الستتتتيما متتتتن العتتتترب التتتتذين يعيشتتتتون فتتتتي دول إلتتتت   بالقيتتتتاس
غطتتت ، ذات ذبتتذباٍت عاليتتة إرستتالوذلتتك باتخاذهتتا لمحطتتاِت ، المهجتتر

وقد تمَّ التقاُطها بسهولٍة في معظتم التدول . األرضية معظم مساحِة الكرِ 
 . حت  في ساعات النهار

 
 العربية في اإلذاعة المصرفة

كتتتتب األستتتتاذ محمتتتد فتحتتتي أحتتتد التتترواد اإلذاعيتتتين فتتتي مصتتتر 
لم يكن هناك خالٌك قط من البداية على اللغة التي تنطج بها ))قائالا: 

الــبالد وخارجهــا، فهــي  إذاعــة القــاهرة وتــذيعها علــى المــأل فــي داخــل
العربيــة الفصــحى المبينــة، البليغــة دون تقعــر ودون حذلقــة، العربيــة 
النقية، وليست لهجة مصر الدارجة أي العامية التي يتحدثها العامة. 
لم يجادل أحٌد في ذلك، ال بالنسبة لمذيعي اإلذاعة وال بالنسبة لفئـات 
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األمــة  ليخــاطبواالمتحــدثين الــذين يتجــدد جلوســهم أمــام الميكروفــون 
ـــن والمـــال  ـــم والف ـــا. يســـتوي ك ذلـــك حـــديُث األدب والعل ـــا وراءه وم

والغناء. لقد كان الحـرُص علـى سـالمة اللغـة  خبارواالقتصاد ولغة األ
شــراقها بالغــاع مبلغــاع عجيبــاع مــن الشــدة، وكأنمــا الــذي يغلــط  ونقائهــا وا 

محسـوٌب، فيها يغلط في البخاري كما يقوُل العامة، فاللحُن في الكالم 
 . 85 ((منبٌه إليه، يفضح صاحبه

كان المذيعون يتبارون فتي تصتحيح أخطتائهم ومتابعتة أخطتاء 
المتحتدثين عبتر الراديتو، حتت  أن اإلذاعتة المصترية قتد عهتدت للشتاعر 

ـــي الجـــارم) ـــد( والكاتتتتب )عل ـــز الِبشـــِري  عب ( أن يقومتتتا بتصتتتحيح العزف
نشتتاءأخطتتاء اإلذاعيتتين و  طتتأ الشتتائع فتتي سلستتلة متتن األحاديتتث عتتن الخ ا 

 حت  في الشارع المصري. أو  اإلذاعة
م رأت التتدول العرييتة أنهتا متتا دامتت إذاعاُتهتتا 2010وفتي عتام 

جميعتاا تشتتترك فتتي استتخدام اللغتتة العرييتتة فتال بتتد متتن استتثمار ذلتتك فتتي 
تطتتتوير التعتتتاون فيمتتتا بينهتتتا. ولتتتذلك أقتتترت هتتتذل اإلذاعتتتات العرييتتتة قيتتتام 

في ذلك العام. وقد اتختذ هتذا االتحتاد متن اتحاد إلذاعات الدول العريية 
أن مركتتتتزل قتتتتد أنشتتتتو فتتتتي إال  مقتتتتراا لتتتتد. القــــاهرة(العاصتتتتمة المصتتتترية )
(. وظتتلَّ هتتذا االتحتتاُد يعمتتُل تحتتت مظلتتة الخرطــومالعاصتتمة الستتودانية )

                                                                          
م(، اإلذاعة المصرية في نصف قرن، مطابع األهرام التجارية، 0984محمد فتحي، ) 85

   القاهرة.
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تبتادل البترامج إلت   وبالفعل أدى قياُم هذا االتحاد جامعة الدول العريية.
واستتتتتقرت كتتتتل اإلذاعتتتات العرييتتتتة علتتتت  المستتتتمر بتتتتين هتتتتذل اإلذاعتتتات. 

موقفها المبدئي في اتختاذ اللغتة العرييتة لغتةا رستمية لهتا رغمتاا عتن تتردد 
 البعض في هذا األمر لظروٍن سياسية قبل قيام االتحاد. 

وقتتتتتد ازدادت نتيجتتتتتةا لتتتتتذلك البتتتتترامُج التتتتتتي وجهتهتتتتتا اإلذاعتتتتتاُت 
ات أوروبتتا وأمريكتتا العرييتتُة ختتالل العقتتوِد الثالثتتِة الماضتتية أن تتتزود إذاعتت

و ستتيا بعتتدد كبيتتر متتن اإلذاعيتتين المجيتتدين للغتتة العرييتتة والممتتتازين فتتي 
انخرطتتتتوا فتتتتي أو  أدائهتتتم، والتتتتذين أستتتتهموا فتتتتي تأستتتتيس ختتتتدماٍت إذاعيتتتتة

 ة. جنبياألقسام التي ُأنشئت باللغة العريية في تلك اإلذاعات األ
يتتُة أمتتا فتتي مجتتال التتتدريب اللغتتوي فقتتد اهتمتتت اإلذاعتتاُت العري

العديتتد متتن المعاهتتد المتخصصتتة فتتي نشتتأت بتطتتوير لغتتة اإلذاعيتتين، وأ
(. معهد التدرفب اإلعالمي بالخرطوم(، و)معهد دمشجالتدريب مثتل: )

ففي معهد القاهرة تقام دوراٌت تدريبية منتظمتة يشتارك فيهتا متذيعون متن 
 مختلف اإلذاعات العريية وغير العريية. 

كبيتٌر متن اإلذاعيتين، ونتال  ومن خالل هذا المعهد تخترج عتددٌ 
العشتتتتتراُت تتتتتتدريباا مكثفتتتتتاا علتتتتت  استتتتتتخدام اللغتتتتتة إذاعيتتتتتاا ختتتتتالل العقتتتتتود 
المنصرمة. وقتد ستاعد ذلتك فتي تطتوير اللغتة المستتخدمة فتي كثيتٍر متن 

أن واقتتتع اإلذاعتتتات إال  اإلذاعتتتات التتتتي بعثتتتت منتتتدويين منهتتتا للتتتتدريب.
ِف الجهتوِد أكثتر فتأكثر. العريية قد أكتد أن الحاجتَة متا زالتْت ماستةا لتكثيت
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ولتتذلك ازداد عتتدُد اإلذاعيتتين التتذين بعثتتتهم إذاعتتاتهم لتحصتتيل العلتتم فتتي 
فنتتوِن اللغتتة والبرمجتتة، خصوصتتاا وأنَّ أعتتداَد اإلذاعيتتين الجتتدد ظلتتت فتتي 

 نشتاءة. وقتد تأكتدت الحاجتُة إلخيتر ازدياٍد مستمر عل  مدى الستنواِت األ
ت بعتتتُض المعاهتتتد القائمتتتة معاهتتتد إضتتتافية بالعتتتالم العريتتتي عنتتتدما توقفتتت

 .سياسيةأو  ألسباٍب اقتصادية
 

 ة جنبياأل ذاعاتاللغة العربية باإل
دولتتتتتة متتتتتن ختتتتتارج العتتتتتالم العريتتتتتي  أول ( هتتتتتيإيطاليـــــاكانتتتتتت )

حيتتتث . م0932وذلتتتك فتتتي عتتتام ، استتتتخدمت اللغتتتة العرييتتتة فتتتي إذاعتهتتتا
بإيعتاٍز متن ، استخدمْت في ذلك الوقت المبكر الراديو ألغراٍض سياسية

حيتتث . م0920( التتذي تريتتع علتت  عتترش الستتلطة فتتي عتتام موســوليني)
السياستتتتي بحكتتتتم أنتتتتد كتتتتان صتتتتحفياا فتتتتي  عتتتتالماهتتتتتم كثيتتتتراا بالدعايتتتتة واإل

 . 86األصل قبل أن يكون زعيماا سياسياا وعسكرياا لبالدل 
وقد ساعد فتي ذلتك األمتر كتوُن إيطاليتا متن التدول ذات النفتوذ 

ة ختتتتالل القتتتترن التاستتتتع عشتتتتر التوستتتتعي التتتتذي شتتتتغل بتتتتال أوريتتتتا الغرييتتتت
وكانتتتت إيطاليتتتا تفكتتتر جتتتدياا فتتتي إقامتتتة حملتتتة . ويتتتدايات القتتترن العشتتترين

                                                                          
كان موسوليني صحفياا بصحيفة )إيطاليا الشعب(، ثم عمل رئيساا لتحرير صحيفة )إل   86

ارٍة للثقافة الشعبية كانت مهمُتها كما أعلنها وز  نشأ أولاألمام(. وبعد ظهور نفوذل السياسي أ
 أْن ُتعيَد أمجاَد اإلمبراطوريِة الرومانيِة السليبة. 
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ممتتتا . عستتتكرية علتتت  الحبشتتتة مخترقتتتة بتتتذلك عتتتدداا متتتن التتتدول العرييتتتة
إلتت   وقادهتتا ذلتتك التفكيتتر. العتترب بلغتتتهمإلتت   جعلهتتا تفكتتر فتتي التقتترب

( بـــاري مدينتتتة )( لتتتذيع برامجهتتتا العرييتتة متتتن راديـــو بـــاري ) إذاعتتتة إنشتتاء
 . الواقعة عل  بحر األدرياتيك

قتتد صتتدر بتوقيتتع موستتوليني  ذاعتتةهتتذل اإل إنشتتاءوكتتان قتترار 
وقتتتد . يتتتاإفريقمنطقتتتة الشتتترق األوستتتط وشتتتمال إلتتت   وتتتتمَّ توجيههتتتا، نفستتتد

استتتخدم راديتتو بتتاري منتتُذ البدايتتة متتذيعين عتترب متتن الطلبتتة التتذين كتتانوا 
لتحتتتتتتدث باللغتتتتتة العرييتتتتتتِة بالجامعتتتتتات اإليطاليتتتتتة متتتتتتن التتتتتذين يجيتتتتتدون ا

 . الُفصح 
يتتين العتترب متتن عالمكمتتا استتتخدم عتتدداا متتن الصتتحفيين واإل

. 87( يـونس بحـري مختلف الدول وعل  رأسهم المذيع العراقتي الشتهير )
وبعتتتد عقتتتوٍد متتتن ذلتتتك األمتتتر كثتتتر عتتتدد المتتتواطنين العتتترب فتتتي إيطاليتتتا 

مواجهتتة ة ناطقتتة بالعرييتتة فتتي إذاعيتتخلتتق قنتتواٍت إلتت   وأحستتوا بالحاجتتة
الحمتتتتالت السياستتتتية القويتتتتة المناوئتتتتة للعتتتترب والمستتتتلمين والتتتتتي قتتتتادت 

( مقتراا ميالنـومعظمها رابطة الشمال االنفصالية التي تتخُذ متن مدينتة )
 . رئيسياا لها

                                                                          
، وهو من أشهر المذيعين في تاريخ أيضاا ة لمانيكان يوُنس بحري قد عمل بإذاعة برلين األ 87

م من 0945-0939اإلذاعات العريية والعالمية حيُث ظهر أثناء الحرب العالمية الثانية 
يا تقوُل إفريقخالل عبارتد الشهيرة ضدَّ إذاعات الحلفاء بقولد: )َأسمُع ُذبابةا تطن من أدغال 

 (. أم درمانُهنا 
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ونتيجتتتتةا لتتتتذلك نشتتتتط العتتتترب فتتتتي إيطاليتتتتا فتتتتي تنشتتتتئة وتغذيتتتتة 
ومتتتتن . ة عرييتتتة حملتتتت الكثيتتتتر متتتن همتتتوم وفنتتتون العتتتربإذاعيتتتبتتترامج 

لهتتتتا وجتتتتدت اللغتتتتة العرييتتتتة مرتعتتتتاا خصتتتتيباا لالنتشتتتتار بحكتتتتم حجتتتتتم خال
 . االستماع المكثف لهذل البرامج وارتباط المستمعين بها

فتتتتي إيطاليتتتتا راقتتتتت  ذاعتتتتةوبعتتتتد خمتتتتِس ستتتتنواٍت متتتتن نشتتتتأة اإل
الذين لحقتوا باإليطتاليين وأنشتأوا فتي الثالتث متن ينتاير  نجليزالتجرية لإل

( أكبتتر قستتٍم عريتتي فتتي برفطانيــةال ذاعــةهيئــة اإلم داختتل )0938عتتام 
 . كل أوروبا حت  اليوم

كتتتتل التتتتوطن العريتتتتي فقتتتتد إلتتتت   ولكتتتي تصتتتتل البتتتترامج العرييتتتتة
البريطانيتتتتة محطتتتتات تقويتتتتة فتتتتي جزيتتتترة قبتتتترص  ذاعتتتتةهيئتتتتة اإلنشتتتتأت أ

. التقاطها سهالا فتي كتل أنحتاء التوطن العريتي أصبحوبالفعل . وماريسا
وذلتتتتك ، عظتتتتم العتتتترب( العرييتتتتة مثتتتتار إعجتتتتاب ملنــــدن إذاعــــةوظلتتتتت )

الهتمامها بالتراث العريي والثقافة العريية والبرامج التعليمية فضتالا عتن 
العالم العريتي خصوصتاا األحتداث الستاخنة التتي مترت  أخباراهتمامها ب

م وحتتترب أكتتتتوير 0967بتتتد عبتتتر الستتتنين كاغتصتتتاب فلستتتطين وحتتترب 
 . م وغيرها0990م وحرب الخليج 0973

لقتائموَن علت  القستم العريتي لهيئتة ما فكتر فيتد ا أول كان من
يستتتتقطبوا عتتتدداا متتتن األدبتتتاء  م أن0938البريطانيتتتة فتتتي عتتتام  ذاعتتتةاإل

العتتترب ليكونتتتوا أعضتتتاءاا ثتتتابتين فتتتي والمتتتترجمين والمفكتتترين واللغتتتويين 
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وبالفعتتل فقتتد نجحتتوا فتتي استتتقطاب عتتدٍد . ذاعتتةالستتلك التتوظيفي لهتتذل اإل
، هتماماا خاصاا باللغتة العرييتةا  ذاعةت اإلأول وقد. 88من كبار األساتذة 

فتتتأفردت برنامجتتتاا متخصصتتتاا لهتتتا استتتتمر لفتتتترة طويلتتتة متتتن الزمتتتان هتتتو 
هتتتمَّ بتتالتراث العريتتي والثقافتتة والفنتتوِن ا ( التتذيقــوٌل علــى قــول  ) برنتتامج
البريطانيتتتة بتتترامج متخصصتتتة فتتتي  ذاعتتتةهيئتتتُة اإلنشتتتأت كمتتتا أ. واألدب

النقديتتتتتة والقصتتتتتص  القتتتتتراءات األدبيتتتتتة متتتتتن عيتتتتتون الشتتتتتعر والدراستتتتتات
 . العريي

لنتدن العرييتة  إذاعةأما عل  مستوى األداء العام فقد امتازت 
وظتلَّ الحترُص . خبتاربتجويد اللغة فتي كتل برامجهتا ال ستيما نشترات األ

وقتتد نتتتَج ذلتتك متتن أستتلوب االختيتتار . هتتو الستتمة الغالبتتة علتت  متتذيعيها
ن متتتتن التتتتذي لجتتتتأت إليتتتتد هتتتتذل الهيئتتتتة حيتتتتث استتتتتقطبت كبتتتتار المتتتتذيعي

 . خبارالعريية ليقوموا بقراءة نشرات األ ذاعاتاإل
أما الواليات المتحتدة األمريكيتة فقتد تتأخرت فتي توجيتد بترامج 

حيتتث استتتخدمت اللغتتة العرييتتة كلغتتة رستتمية فتتي ، ة للعتتالم العريتتيإذاعيتت
ولمتتا . م0950( متتن واشتتنطن ألول متترة فتتي عتتام صــوت أمرفكــا) إذاعتتة

طهتتا العرييتتة فقتتد اهتمتتت بهتتذل الخدمتتة كانتتت أمريكتتا تستتع  لتمتتتين رواب
                                                                          

من الذين استقطبتهم هيئة اإلذاعة البريطانية  نذاك: )حسن الكرمي( أستاذ اللغويات  88
ل بالمسجد )محمد الشهير، والكاتب الروائي المعرون )الطيب صالح(، والصحفي الذي أُغتي

مصطف  رمضان(، والشاعر الراحل )حسن عباس صبحي( وغيرهم من مجيدي اللغة 
 العريية. 
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لهتتا محطتتة خاصتتة نشتتأت فأ. وطتتورَّت برامجهتتا بشتتكل ملحتتوم، العرييتتة
( كانت في البدايتة تبتث منهتا البترامج العرييتة رودسللتقوية في جزيرة )

بمقرهتتتتا  ذاعتتتتةأستتتتتوديوهات اإلإلتتتت   ولكنهتتتتا انتقلتتتتت متتتتن جزيتتتترة رودس
 . م0977 ( عامواشنطنالرئيسي في العاصمة األميركية )

ت محطة رودس حينها محطةا للتقوية فقط وال عالقَة أصبحو 
العريية لصوت أمريكتا  ذاعةوقد اهتمت اإل. تقديم البرامجأو  لها بإعداد

وقتتتتتد . ت هتتتتتي الستتتتتمة المميتتتتتزة لهتتتتتاأصتتتتتبحيتتتتتة التتتتتتي خبار بالختتتتتدمات األ
 . 89وضعت من خاللها بعض البرامج الثقافية والترفيهية والدعائية 

العريية لصوت أمريكتا بتالبرامج التعليميتِة  ذاعةإلوقد اهتمت ا
ويتتتتترامج االكتشتتتتتافات ، يتتتتتةنجليز خاصتتتتتة بتتتتترامج تعلتتتتتيم اللغتتتتتة اإل، أيضتتتتتاا 
ونستتتطيع أن نالحتتظ بوضتتوح اهتمامهتتا بتجويتتد اللغتتة العرييتتة . العلميتتة

حيث إنَّ لغتها تعتبر أجوَد بكثيٍر متن لغتات العديتِد . من خالل برامجها
 . ُث من الدول العريية نفسهاالتي ُتبَ  ذاعاتمن اإل

متتتن التتتتدقيق الشتتتديد فتتتي اختيتتتار العتتتاملين  أيضتتتاا ونتتتتج ذلتتتك 
حيتتُث . متتن متتذيعين ومحتتررين وُمختترجين وُمقتتدمي بتترامج ذاعتتةبهتتذل اإل

ذوي الدرايتة والتميتز فتي إال  تقبتلإال  منُذ البدايةِ  ذاعةاإل إدارةاشترطت 
أهميتتة إلتت   ( فقتتد فطتتنوموســكراديتتو )أمتتا  .يتتةنجليز اللغتتتين العرييتتة واإل

                                                                          
ُتعن  الفقراُت الدعائية بطرح السياسة األميركية وتزيين دورها تجال العالم الخارجي السيما  89

 منطقة الشرق األوسط. 
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. وأدخلهتتا ضتتمن أكبتتر الختتدمات التتتي يقتتدمها لمستتتمعيد، اللغتتة العرييتتة
برامجد العريية جعلتها مسموعة فتي كتل أنحتاء التوطن  إرسالولعل قوة 

 . العريي وخارجد
علتتت  أنَّ نستتتبة االستتتتماع لراديتتتو دلَّتتتْت التتترأي  دراستتتاتِ  ولكتتتنَّ 

هتا راديتو لنتتدن وصتوت أمريكتتا موستكو العريتي لتتم تكتن بالكثافتة التتتي نال
وذلتتك الهتمامتتد المكثتتف بنشتتر السياستتة الروستتية القائمتتة علتت  أستتاس 
النظرية الماركسية فقط دون إعطتاء التوطن العريتي المتادة الكافيتة التتي 

 . تمس ثقافتد وسياستد وتراثد
قتتتتد تناستتتتوا أنَّ  ذاعتتتتةهتتتتذل اإلأمتتتتر  أنَّ القتتتتائمين علتتتت يبتتتتدو و 

أو  ن متابعتتتة أي بتتترامج ال تهتتتتم بشتتتؤوندالمستتتتمع ستتترعان متتتا ينفتتتر متتت
وفتي عقتد الستتينيات متن القترن العشترين . اا يتعلتق بتدشيءُتضيُف إليد 

موستكو بعتدد متن المتذيعين العترب التذين  ذاعتةاستعان القستم العريتي إل
 . خبارالبرمجة وتقديم األأمر  أوكل إليهم

ولكتتتتتتنَّ السياستتتتتتتة الروستتتتتتتية ظلتتتتتتتت ُتنتتتتتتتادي باالعتمتتتتتتتاد علتتتتتتت  
عتتن  ذاعتتةولتتذلك تخلَّتتت اإل، متتن شتتئون الدولتتة شتتأنين فتتي كتتل المتتواطن

ين العتترب واستتتعانت بمتتذيعين روس متتن ذاعيتتئتتك اإلأول عتتدد كبيتتر متتن
وبتتالطبع لتتم تكتتن كفتتاءُة هتتؤالء التتوطنيين مثتتل . التتذين يتحتتدثون العرييتتة
 . 90 ين العرب الذين أسسوا القسم العرييذاعيكفاءة سابقيهم من اإل

                                                                          
 لسوداني سمير أبو سمرة. من أوائل الذين عملوا براديو موسكو من العرب المذيع ا 90
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قهم بلغتاتهم األم وهتي الروستية وغيرهتا وكان واضحاا تأثر نط
أنَّ هتتتتتؤالء المتتتتتذيعين إال  .متتتتتن لغتتتتتات الجمهوريتتتتتات الستتتتتوفيتية الستتتتتابقة

التتروس قتتد اجتهتتدوا كثيتتراا فتتي تجويتتد لغتتتهم العرييتتة حتتت  يتتؤدوا جميتتع 
وا فتتي أحيتتان أصتتابأشتتكال البتترامج المطلوبتتة متتنهم فأخطتتأوا فتتي أحيتتان و 

ة ذاعيتتالعرييتتة فتتي ختتدماتها اإل فقتتد أدخلتتت اللغتتة، (الصــين)أمتتا  .أختترى 
 . ساعة أسبوعياا  045وظلت تذيع بها لمدة 

نمتتتتتتتا إال  ومنتتتتتتتُذ البدايتتتتتتتِة قتتتتتتتررت تستتتتتتتتخدم متتتتتتتذيعين عتتتتتتترب وا 
ونالحتتظ . استتتخدمت متتذيعين صتتينيين تتتدريوا علتت  قتتراءة المتتواد العرييتتة

إلتتت   أن لغتتتهم ال بتتأس بهتتا رغتتم أنهتتم قتتتد افتقتترون فتتي معظتتم األحيتتان
العــين والجــيم ت اللغتتة العرييتتة الصتتعبة مثتتل )مهتتارة نطتتق بعتتض أصتتوا

الشتيء التذي لتم ، وظلَّ معظمهم يخطُو فتي التراكيتب العرييتة. (والحاء
يشتتتجع المستتتتمعين العتتترب كثيتتتراا علتتت  متابعتتتة متتتا يذيعونتتتد متتتن بتتترامج 

 . أخبارو 
َر فتتتتي القستتتتم العريتتتتي إل  ذاعتتتتةوهتتتتذا اإلشتتتتكاُل نفُستتتتد قتتتتد تكتتتترَّ

ــا) إذاعتتةقستتم العريتتي ب( والالكورفــة) ذاعتتة( واإلطوكيــو) ( صــوت ماليزف
ذاعةو  وهنتاك العديتُد متن التدول فتي شترق أوريتا . ( صتوت ألبانيتاتيرانا) ا 

مما أفستد لغتة ، و سيا قد استعانت بمذيعين ال يجيدون التحدث بالعريية
يتتتةا ناطقتتتةا إفريق إذاعتتتاتكمتتتا أنَّ هنتتتاك . بشتتتكل واضتتتح ذاعتتتاتتلتتتك اإل

 خبتتتارأبنائهتتتا ليقومتتتوا بقتتتراءة األمتتتذيعين متتتن  أيضتتتاا بالعرييتتتة استتتتخدمت 
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. وتقديم البرامج رغماا عن ركاكة اللغِة التي استخدموها في هذل البرامج
ثيوبيــو ، وتشــاد، والصــومال، جيبــوتي): ذاعتتاتومتتن أمثلتتة هتتذل اإل  .(اا 

 إذاعـــةاعتمتتتدت أصتتتالا العرييتتتة المكستتترة مثتتتل ) ذاعتتتاتوبعتتتُض هتتتذل اإل
( فتتي جنتتوب جوبــا إذاعــةر )وتبعتهتتا فتتي هتتذا األمتت، ( فتتي تشتتادإنجمينــا
هتتتتتذا اإلستتتتتتخدام بحكتتتتتم طبيعتتتتتة إلتتتتت   ولعلهتتتتتا قتتتتتد اضتتتتتُطرَّْت . الستتتتتودان
 . المتلقين

وكانتتتتت النتيجتتتتُة أن انتشتتتترت متتتتن جتتتترَّاء ذلتتتتك لغتتتتٌة ضتتتتعيفة 
كمتتتتا . أضتتتترَّت كثيتتتتراا بجهتتتتوِد التتتتذين أرادوا نشتتتتر العرييتتتتة بشتتتتكلها القتتتتويم

وذلتك . العرييتة أضرت في نفس الوقت بالذين التقطوها من ُمحبي َتعُلمِ 
نمتتا اكتفتتت بالمعتتاني فتتي ، ألنهتتا لتتم تلتتتزم بالقواعتتد ولتتم تُتتراِع التراكيتتب وا 

العديتتُد  ةخيتتر ويتتين هتتذا وذاك ظهتترت فتتي الستتنوات األ. أضتتعف أشتتكالها
( أوربـا)و (آسياالتي استخدمت اللغة العريية في قتارتي ) ذاعاتمن اإل

 : ومنها عل  سبيل المثال
 

 ساعة أسبوعياا  28ع بالعريية لمدة اليابان التي تذي إذاعة . 
 ستتتتتتاعة  28المجتتتتتر التتتتتتي تتتتتتتذيع برامجهتتتتتا العرييتتتتتة لمتتتتتدة  إذاعتتتتتة

 . أسبوعياا 
 ستتتتتاعة  28رومانيتتتتتا التتتتتتي تتتتتتذيع برامجهتتتتتا العرييتتتتتة لمتتتتتدة  إذاعتتتتتة

 . أسبوعياا 
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 ستتتتتاعة  28سويستتتتترا التتتتتتي تتتتتتذيع برامجهتتتتتا العرييتتتتتة لمتتتتتدة  إذاعتتتتتة
 . أسبوعيا

 كولتون للبترامج  إذاعتةصتاا فتي ا التي أفردت قستماا خاألماني إذاعة
والتتتتتي استتتتتقطبت بعتتتتض العتتتترب متتتتن ، الموجهتتتتة باللغتتتتة العرييتتتتة

يقومتتتتتوا بإعتتتتتداد وتقتتتتتديم  مصتتتتتر وليبيتتتتتا وفلستتتتتطين والشتتتتتام لكتتتتتي
 . البرامج

 ستتتتاعة  201ان التتتتتي تبتتتتُث برامجهتتتتا العرييتتتتة لمتتتتدة طهتتتتر  إذاعتتتتة
  .أسبوعياا 

 ستتتتاعة  201قبتتتترص التتتتتي تتتتتذيع برامجهتتتتا العرييتتتتة لمتتتتدة  إذاعتتتتة
 . وعياا أسب

 خدمتتتتةا عرييتتتتةا كبيتتتترة فتتتتي هلفرستتتتوم نشتتتتأت هولنتتتتدا التتتتتي أ إذاعتتتتة
استتتتتقطب العتتتترب متتتتن  ذاعتتتتيأضتتتتافت إليهتتتتا معهتتتتداا للتتتتتدريب اإل

 . وقام بتدريبهم عل  األداء والتحرير ذاعاتمختلف اإل
 وقتتد . مونتكتتارلو التتي أنشتتأتها إمتارة مونتتاكو التابعتة لفرنستتا إذاعتة

 . العريية ذاعاتت منافساا خطيراا ألكبر اإلأصبح
 

بستتتترعة نقتتتتل األحتتتتداث  ذاعتتتتاتوقتتتتد اهتمتتتتت معظتتتتم هتتتتذل اإل
الستتريعة التتتي ُتنَقتتُل للمتلقتتي أثنتتاء حتتدوثها  وا عطتتاء المعلومتتات الخبريتتة

رغتتتم أنَّ بعضتتتها لتتتم يهتتتتم بتجويتتتد األداء اللغتتتوي ، ومتتتن بيئتهتتتا الحقيقيتتتة
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 إذاعتتتةعلتتت  ستتتبيل المثتتتال  ذاعتتتاتومتتتن هتتتذل اإل. 91بالشتتتكل المطلتتتوب 
حيتتُث إننتتا إذا قارنَّتتا مستتتوى اللغتتة العرييتتة التتذي تقدمتتد . (ت كــارلومونــ)

نجتد أنَّ لغتهتا تتواضتع كثيتراا خترى الكبيترة األ ذاعتاتمع اإل ذاعةهذل اإل
ويبتتدو أنهتتا قتتد اعتمتتدت اللهجتتات العرييتتة الدارجتتة . ذاعتتاتأمتتام تلتتك اإل

 . أكثر من اعتمادها اللغة الفصح 
بالعاميتتة فضتتالا عتتن امتتتزاج وكثيتتراا متتا تختتتلط الفصتتح  فيهتتا 

 ذاعتتتةولعتتتلَّ الستتتبب فتتتي ذلتتتك هتتتو أنَّ هتتتذل اإل. لغتتتة متتتذيعيها بالفرنستتتية
ولتتتتتذلك فقتتتتتد لجتتتتتأت ألستتتتتلوب إثتتتتتارة . تجاريتتتتتةا فتتتتتي المقتتتتتام األولنشتتتتتأت 

أمتتتر  ولتتتذلك لتتتم يكتتتن. العواطتتتف واستتتتقطاب الشتتتباب بشتتتت  األستتتاليب
 . ويٍة لديهاأول تجويد اللغة العريية يمثلُّ أيَّ 

يتتتتا أقامتتتتت العديتتتتد متتتتن التتتتدول أقستتتتاماا عرييتتتتة فتتتتي ريقإفوفتتتتي 
( متن أديـس أبابـاوراديتو )، ( من تشتادإنجميناكما في راديو )، هاإذاعات
( متتتتن الغــــوسوراديتتتتو )، ( متتتتن الصتتتتومالموغديشــــووراديتتتتو )، اإثيوييتتتت
ذا تابعنتا اللغتة العرييتة متن ختالل اإل. نيجيريا يتة نجتدها فريقاإل ذاعتاتوا 

ومتتتن ، ات المحليتتتة المستتتتخدمة فتتتي هتتتذل التتتدولقتتتد تتتتأثرت كثيتتتراا باللهجتتت
تعتبتتر اللغتتة ، ففتتي جمهوريتتة تشتتاد متتثالا . بينهتتا اللهجتتات العرييتتة نفستتها

ويتحتتتدثها . الفرنستتتية هتتتي لغتتتة التعلتتتيم المعتمتتتدة فتتتي كتتتل أنحتتتاء الدولتتتة
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وهنتاك اللغتة العرييتة . جميُع المواطنين بشكٍل تلقائي فتي الحيتاة اليوميتة
ولكتتنَّ أستتلويهم . ستتالماديين بحكتتم انتمتتائهم لإلالتتتي يتكلمهتتا معظتتم التشتت
 (الزغــــاوةتنتتتتاول بعتتتتض القبائتتتتل مثتتتتل )إلتتتت   فتتتتي تنتتتتاول العرييتتتتة أقتتتتربُ 

ولعتتل الجتتذور المشتتتركة . ( فتي واليتتات دارفتتور بغتترب الستودانالفــور)و
الزغتتاوة فتتي دارفتتور قتتد جعلتتت متتن لستتان الجتتانبين  أبنتتاءتشتتاد و  بنتتاءأل

لجانبان بنفس األستلوب والمفتردات التتي ولذلك يتحدث ا، لساناا متشابهاا 
 . تحيُد في بعض األحيان عن قوالب العريية الفصيحة

ومتتن ستتماتها قلتتب الحتتاء هتتاءاا وتأنيتتث المتتذكر فتتي كثيتتٍر متتن 
)ِإْنتتتي يتتا إلتت   األحيتتان مثتتل عبتتارة )َأْنتتَت يتتا ُمَحَمتتْد( التتتي تتحتتول لتتديهم

تشتتاد قتتد مزجوهتتتا  أبنتتتاء أنَّ الفتتارق األساستتتي بينهمتتا هتتو أنَّ إال  َمَهَمتتْد(
تشتتاد  إذاعتتةوقتتد انعكتتس هتتذا متتن ختتالل . بكثيتتر متتن الكلمتتات الفرنستتية

تقتتديم برامجهتتا العرييتتة علتت  فتتترتين فتتترة إلتت   ولتتذلك اضتتطرت. العرييتتة
باللغتتتة العرييتتتة الفصتتتح  وفتتتترة ثانيتتتة وهتتتي  خبتتتارتتتتذيع فيهتتتا بعتتتض األ

تابعهتتتا معظتتتم وهتتتي التتتتي ي، األطتتتول تتتتذيع فيهتتتا باللغتتتة العرييتتتة المحليتتتة
 . 92غرب السودان  أبناء
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 لخامسا فصللا

 ﴾ راديوالللغة باتعليم  ﴿

 

 
  والثقافةاللغة 

كأوعيتتتٍة لنقتتتل الثقافتتتات والمعلومتتتات  ذاعتتتاتعنتتدما ظهتتترت اإل
ولتذلك . لراديتوما فكرت فيد الدول هو نشر لغاتها من خالل ا أول كان

الغرييتتتة أمتتتواالا طائلتتتة فتتتي عمتتتل بتتترامج خاصتتتة  ذاعتتتةأنفقتتتت هيئتتتات اإل
وقتد بتذلت جهتوداا كبيترة إلختراج هتذل البترامج فتي صتورة . بتعليم اللغتات

 . جذابة تستقطب المستمعين إليها
وهتتتي بتتتذلك قتتتد قتتتدمت الكثيتتتر متتتن التستتتهيالت لمتتتتابعي هتتتذل 

اإلغتتراءات باستضتتافتهم أحيانتتاا بتتل إنهتتا قتتدَّمت لهتتم كثيتتراا متتن . البتترامج
وأتاحتتتت لهتتتم لقتتتاءاٍت خاصتتتة عبتتتر البتتترامج . فتتتي عواصتتتم تلتتتك التتتدول

ولتتتذلك فقتتتد كانتتتت . تلتتتكأو  ليتحتتتدثوا فيهتتتا عتتتن تجتتتاريهم متتتع هتتتذل اللغتتتة
تجريتتة تعلتتيم اللغتتات عتتن طريتتق الراديتتو تجريتتة تستتتحق الوقتتون عنتتدها 

التجريتتة لنتترى متتاذا فعلتتت؟ وستتنأخذ بعتتض النمتتاذج للوقتتون علتت  هتتذل 
 . خاصةا ما يتعلق منها بتعليم اللغات العالمية الحية
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  فةنجليز برامج تعليم اإل 
وقتتتد . يتتتة هتتتي األوستتتع انتشتتتاراا فتتتي العتتتالمنجليز لعتتتل اللغتتتة اإل

ولذلك كانتت . اعتبرت لغة العلم لدى كثير من مؤسسات التعليم العالي
 ذاعتةيئتة اإلوقتد أفتردت ه. األوفر حظاا في مجال تعليم اللغات بالراديو

 . البريطانية حيزاا كبيراا من برامجها لتعليمها لكل من رغَب في ذلك
وقتتد استتتفادت هتتذل الهيئتتة متتتن تجتتارب متتدراس تعلتتيم اللغتتتات 
المنتشتترة فتتي إنجلتتترا وأعتتدت العديتتد متتن الكورستتات المهنيتتة متتن ختتالل 

 . يةنجليز استخدام المعلمين المتخصصين والمؤهلين لتعليم اإل
نمتتتتتا قامتتتتتت ولتتتتتم تكتتتتتتف ب بتتتتتث البتتتتترامج عبتتتتتر الراديتتتتتو فقتتتتتط وا 

متها للتتراغبين مقابتتل أثمتتاٍن ظلتتوا  بتستتجيلها علتت  أشتترطة الكاستتيت وقتتدَّ
، ولتتتم تْكتَتتتِف بالتستتتجيالت الصتتتوتية فقتتتط. يرستتتلونها عتتتن طريتتتق البريتتتد

نمتتتا وفَّتتتَرت للتتتراغبين  بعتتتض الكتيبتتتات المصتتتاحبة لتستتتاعد فتتتي  أيضتتتاا وا 
الميستور علت  المستتمعين تبتادل  من أصبحويهذا الشكل . سرعة التعلم

ممتتتتا ستتتتاعد فتتتتي تلقتتتتي أعتتتتداد كبيتتتترة متتتتنهم للغتتتتة ، المعلومتتتتات والتتتتدروس
  .ية في مختلف أنحاء العالمنجليز اإل

إلتتتت   البريطانيتتتتة قتتتتد قستتتتمت التتتتدروس ذاعتتتتةوكانتتتتت هيئتتتتة اإل
ها متتن المبتتتدئين متتروراا بالمستتتويات الوستتيطة ثتتم بتتدأتمستتتويات مختلفتتة 

يتة حتت  شتملت العديتد نجليز يئُة برامجها لتعلتيم اإلوطوَّرت اله. المتقدمة
متتتتن القطاعتتتتات المهنيتتتتة كرجتتتتال األعمتتتتال ورجتتتتال السياستتتتة والحتتتترفيين 
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ة ذاعيتتتتتتتتواستتتتتتتتتنبطت لتتتتتتتتذلك أستتتتتتتتلوب التتتتتتتتدورات اإل. والفنتتتتتتتتانين وغيتتتتتتتترهم
( كانتت تهتتم لغـة المـال): حيُث قدَّمت سلستلةا بعنتوان، 93المتخصصة 

جتتتتتتال األعمتتتتتتال والشتتتتتتركات باالستتتتتتتخدامات اللغويتتتتتتة التتتتتتتي يحتاجهتتتتتتا ر 
 . والبورصات التجارية وما شابد ذلك

وهتتذل . (فــةنجليز فلنــتعلم اإل ): بعنتتوانأختترى ثتتم قتتدَّمت سلستتلةا 
كما قدمت سلسلةا . السلسلة اهتمت باستعمال القواعد النحوية والتراكيب

وهتتي حلقتتاٌت بوليستتية ، (الجاســوس المدســوس): تحتتت عنتتوانأختترى 
اقتتتف الدراميتتتة التتتتي اعتمتتتدت علتتت  عنصتتتر مثيتتترة بهتتتا العديتتتد متتتن المو 

 . Translationالترجمة 
ــديك): بعتتد ذلتتك قتتدَّمت سلستتلةا تثقيفيتتةا بعنتتوان ــين ي ــالم ب ( الع

 عتتالمهتتدفت لتثبيتتت المعلومتتات اللغويتتة واستتتخدامها متتن ختتالل لغتتة اإل
أمتتا  .(خبــارلغــة األ): بعنتتوانأختترى ثتتم قتتدَّمت سلستتلةا . المتاحتتة للجميتتع

بنصيٍب وافر فتي تعلتيم خرى ( فقد أسهمت هي األصوت أمرفكا) إذاعة
يتتتتة بتتتتالراديو متتتتن ختتتتالل بتتتترامج متخصصتتتتة أعتتتتدتها لهتتتتذا نجليز اللغتتتتة اإل
 . الغرض

إلت   ولكن اتضح من خالل متابعة هذل البرامج أنها لم تصل
والتكنيتك ، البريطانية من حيث المعالجتة ذاعةمستوى ما قدمتد هيئُة اإل

التدوافع إلت   وريمتا ُنْعتِزي ذلتك. رة اإلنتتاجوغتزا، وتناول األحداث، الفني
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األمريكيتتتتة التتتتتي ظلتتتتت بشتتتتكٍل  ذاعتتتتةعليهتتتتا اإلنشتتتتأت واألهتتتتدان التتتتتي 
فتتي  إدارةهتتي أكبتتُر  ذاعتتةمستتتديم رهينتتةا لسياستتة الحكومتتة بحكتتم أنَّ اإل

وقتتتتد . وكالتتتة اإلستتتتتعالمات األمريكيتتتتة إحتتتتدى أهتتتمِ  الوكتتتتاالِت الحكوميتتتتة
ُل بتترامَج المعلومتتات والبتترامج التعليميتتة التتتي ظلَّتتت وزارُة الخارجيتتة ُتَمتتوِ 

 . 94صوت أمريكا بأفرعها المختلفة عل  مرِ  السنوات  إذاعةتقدمها 
 وقد نشَب صتراٌع بتين تيتارين داختل الكتونجرس األمريكتي رأى

فتتي ، فتتي بتتث متتا تريتتدل ذاعتتةهمتتا ضتترورة إعطتتاء الحريتتة الكاملتتة لإلأول
وعتتتدم  ولعتتتل ذلتتتك الصتتتراع .حتتتين رأى التيتتتار اآلختتتر عكتتتس ذلتتتك تمامتتتاا 

صتوت أمريكتا  إذاعتةاإلستقالل الكامل قد انعكس عل  ما ظلت تقدمتد 
البريطانيتتتتة فتتتتي معظتتتتم الختتتتدمات ومنهتتتتا  ذاعتتتتةبالمقارنتتتتة متتتتع هيئتتتتة اإل
حيتث انخفضتت ستاعات البتث . يتة بتالراديونجليز خدمات تعليم اللغتة اإل

نةا صوت أمريكا خالل العشرين ست إذاعةالمخصصة لهذل الدروس في 
 . ةخير األ

جهتتتتداا كافيتتتتاا الستتتتتقطاب مستتتتتمعين لهتتتتذل  ذاعتتتتةولتتتتم تبتتتتذل اإل
البريطانيتتتتة رغتتتتم أنَّ صتتتتوت أمريكتتتتا  ذاعتتتتةالبتتتترامج كمتتتتا فعلتتتتت هيئتتتتُة اإل

بصتتتورٍة عامتتتة قتتتد نالتتتت رضتتتا معظتتتم الشتتتعوب التتتتي التقطتتتت برامجهتتتا 
هتتتذل البتتترامج لتتتم يتتتتابعوا أمتتتر  كمتتتا أنَّ القتتتائمين علتتت . ختتتالل الستتتنوات

وعلتت  العمتتوم فقتتد . لتتتي حققهتتا الدارستتون متتن ختتالل االستتتماعالنتتتائج ا
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ة ذاعيتتتتيتتتة باهتمتتتتام واستتتع متتتتن ختتتالل البتتتترامج اإلنجليز حظيتتتت اللغتتتتة اإل
كثيتتتترة فتتتتي  إذاعتتتتاتوالتتتتتي تبنتهتتتتا ، المتخصصتتتتة التتتتتي أُعتتتتدت لتعليمهتتتتا

حتتتتتت  أن بعتتتتتض التتتتتدول غيتتتتتر الناطقتتتتتة باللغتتتتتة . مختلتتتتتف بقتتتتتاع العتتتتتالم
مماثلتتتتتة فتتتتتي تعلتتتتتيم هتتتتتذل اللغتتتتتة  يتتتتتة قتتتتتد أقتتتتتدمت علتتتتت  تجتتتتتاربنجليز اإل

 . لمواطنيها من خالل الراديو
رت ذلتتك االهتمتتام بأنتتد نتتابع متتن توجهاتهتتا نحتتو العتتالم  وقتتد بتترَّ

والتتتتي تمثلتتتت فتتتي ، المتمتتتدين التتتذي يقتضتتتي توحيتتتد لغتتتة الحتتتوار والعلتتتم
وفي نفس الوقتت . ية دون سواها من اللغات األوُريية واآلسيويةنجليز اإل

ت مستتتتتتعمرةا لبريطانيتتتتتا فتتتتتي الماضتتتتتي لتعلتتتتتيم ستتتتتعت التتتتتدول التتتتتتي كانتتتتت
نيجيرفــــا وباكســــتان ): ة مثتتتتلذاعيتتتتيتتتتة متتتتن ختتتتالل برامجهتتتتا اإلنجليز اإل

ت ُجتزءاا متن ثقافتة هتذل أصتبحبحكم أنَّ هذل اللغة قد ، (والهند وماليزفا
 . الدول

 
  برامج تعليم الفرنسية

يتة نجليز كان حظ اللغتة الفرنستية أقتل بكثيتر متن حتظ اللغتة اإل
 ذاعتتاتورغمتتاا عتتن وجتتود عتتدد كبيتتر متتن اإل. ل التعلتتيم بتتالراديوفتتي مجتتا

أنهتتا لتتم تتتتحمس كثيتتراا لوضتتع بتترامج متخصصتتة إال  الناطقتة بهتتذل اللغتتة
ولعل أكبر حجم من الدروس المتخصصة في تعليم اللغتة . في تعليمها

. (راديـو كنـدا( ومحطتة )راديـو فـرانس) إذاعةالفرنسية هو ما قامت بد 
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فرنستتا الدوليتتة عتتدداا متتن البتترامج المتخصصتتة فتتي  إذاعتتةحيتتث أعتتدت 
 ذاعةوقد قامت اإل. ةذاعيهذا اإلطار ويثتها خالل عدٍد من الدورات اإل

بطباعتتتتة هتتتتذل البتتتترامج علتتتت  أشتتتترطة كاستتتتيت وضتتتتمنتها بعتتتتَض  أيضتتتتاا 
الكتيباِت الصغيرة التي تمَّ توزيعهتا عبتر المراكتز الثقافيتة التابعتة لفرنستا 

  .في مختلف بالد العالم
( فقتتتد اهتمتتتت بتعلتتتيم الفرنستتتية بشتتتكٍل كبيتتتر كنـــدا إذاعـــةأمتتتا )

وظلَّتتت . بحكتتم ستتطوة اللغتتة الفرنستتية لتتدى قطاعتتات كبيتترة متتن الكنتتديين
وكتان المالحتُظ متن . المحطة تقدم حلقات منتظمة فتي تعلتيم هتذل اللغتة

 Dialogueلهتتذل البتترامج أنهتتا اعتمتتدت أستتلوب التتديالوج  ولتت الوهلتتة األ
 . ذاعيأي الحوار اإل

الكنديتتتة إحتتتدى األستتتر الشتتتهيرة متتتن  ذاعتتتةوقتتتد استضتتتافت اإل
الفرنسيين القاطنين لديها وأعدت لهم عتدداا كبيتراا متن الحلقتات استتمرت 

وفتتتي هتتتذل الحلقتتتات يستتتتمر الحتتتوار بتتتين أفتتتراد األستتترة . ألعتتتواٍم طويلتتتة
بعتتتتتتض اللغتتتتتتات خاصتتتتتتةا إلتتتتتت   باللغتتتتتتة الفرنستتتتتتية بمصتتتتتتاحبة الترجمتتتتتتة

 . يةنجليز اإل
ب هتتذا البرنتتامج الكنتتدي دوراا كبيتتراا فتتي توصتتيل اللغتتة وقتتد لعتت

يتا إفريققطاعات كبيترة متن المستتمعين ال ستيما فتي قتارتي إل   الفرنسية
بوضتتوح  رستتالحيتتث تتتمَّ التقتتاُط هتتذا اإل. وأمريكتتا الجنوييتتة وكنتتدا نفستتها
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فرفقو ، تشادفي عدد من الدول منهتا ) وجمهورفـة الكنغـو ، يا الوسطىا 
  .95( الديموقراطية
  

  ةلمانيبرامج تعليم األ 
ا تبتتتتث دروستتتتاا فتتتتي تعلتتتتيم اللغتتتتة ألمانيتتتتصتتتتوت  إذاعتتتتة بتتتتدأت

وقتتد أوكلتتت هتتذل المهمتتة لشتتخٍص لتتد إلمتتاٌم . م2011ة فتتي عتتام لمانيتتاأل
 .Dr بـــوهرفنجريتتتة وهتتتو التتتدكتور )نجليز ة واإللمانيتتتكبيتتتٌر بتتتاللغتين األ

Bohringerفتتتي  يتتتةنجليز ( التتتذي كتتتان يعمتتتل محاضتتتراا لتتتتدريس اللغتتتة اإل
كمتتتتا عمتتتتَل فتتتتي نفتتتتس الوقتتتتت ُمخبتتتتراا وُمحتتتترراا ، األمانيتتتتجامعتتتتة كولتتتتون ب

وبالفعتل بتدأ فتي إعتداد تلتك التدروس . األمانيتصتوت  إذاعتةفي  خبارلأل
ة التتتتي ظهتتترت ألول متتترة متتتن ختتتالل راديتتتو كولتتتون فتتتي التاستتتع ذاعيتتتاإل

 . م2013والعشرين من شهر أيلول سبتمبر عام 
 لمتاني( األمعهـد جوتـةمتع ) كانت هذل البرامج تقدم بالتعتاون 

وقتتتد استتتتمر . التتتذي كستتتَب ُشتتتهرةا عالميتتتة واستتتعة فتتتي تعلتتتيم هتتتذل اللغتتتة
مختلتف الشتعوب متن ختالل استتخدام لغتات إلت   ةلمانيتبرنامج تعليم األ

وقتتد بلغتتت اللغتتات المستتتخدمة فتتي . تلتتك الشتتعوب عتتن طريتتق الترجمتتة
ك البتترامج ببتتث تلتت ذاعتتةولتتم تكتتتف اإل. هتتذا التعلتتيم ثمتتاٍن وعشتترين لغتتة

                                                                          
م( النظم اإلذاعية في المجتمعات الغريية، دار الفكر العريي، 0978جيهان رشتي، ) 95

 القاهرة. 
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نما ظلت تطبعها ، عل  األثير فقط فتي كتيبتات صتغيرة وأحيانتاا  أيضاا وا 
أشتترطة كاستتيت ثتتم تبعثهتتا للتتذين يتتتابعون التتدروس فتتي مختلتتف أنحتتاء 

( في استتقطاب األمانيصوت ) إذاعة بدأتوقد . العالم مقابل أجر زهيد
ين متتتتتن مختلتتتتتف التتتتتدول حيتتتتتث تقتتتتتدم لهتتتتتم التتتتتدروس ذاعيتتتتتعتتتتتدد متتتتتن اإل

وقتتد ستتاعد ذلتتك كثيتتراا . ةلمانيتتوالتتتي متتن بينهتتا تعلتتيم اللغتتة األ ،المختلفتتة
 أبنتتتتاءفتتتتي نشتتتتر هتتتتذل اللغتتتتة بتتتتين الدارستتتتين والمهتمتتتتين خصوصتتتتاا بتتتتين 

ة لمانيتتتتالعرييتتتتة التتتتذين ظلتتتتوا يستتتتتفيدون متتتتن تلتتتتك البعثتتتتات األ ذاعتتتتاتاإل
 . م وحت  اليوم2013بشكل منتظم منُذ عام 

 
  برامج تعليم العربية

 إذاعتتتاتبتتتين جميتتتع  ولتتت ( هتتتي األصـــرفةالم ذاعـــةاإلكانتتتت )
وذلتتتك عبتتتر بتتترامج ، العتتتالم فتتتي تعلتتتيم اللغتتتة العرييتتتة متتتن ختتتالل الراديتتتو

جمــــال عبــــد فقتتتتد أصتتتتدر التتتترئيس الراحتتتتل ). مخصصتتتتة لهتتتتذا الغتتتترض
ة لتعلتتتتيم اللغتتتتة إذاعيتتتتبتتتترامج  إنشتتتتاءم قتتتتراراا ب2011( فتتتتي عتتتتام الناصــــر

 . 96 ذاعةالعريية لغير الناطقين بها من خالل اإل
تبريتر ذلتك كمتا حملتتد حيثيتات القترار أنَّ اللغتة العرييتة  وكتان

ي التذي انتشتر عبتر كتل ستالمهي لغة القر ن الكريم والتتراث العريتي اإل

                                                                          
ياسين الشين، ورقة بحثية غير منشورة بعنوان: )وسائل االتصال الجماهيري في مصر(،  96

 م. 0998أكتوير 
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فضتتتالا عتتتن ، قتتتارات العتتتالم نتتتاقالا ثقافتتتةا جديتتتدة وفكتتتراا متحضتتتراا للبشتتترية
اعتبتتتار اللغتتتة العرييتتتة إحتتتدى اللغتتتات الرستتتمية فتتتي المنظمتتتات الدوليتتتة 

حيتتث احتلتتت مكانهتتا بتتين اللغتتات . نظمتتة األمتتم المتحتتدةوعلتت  رأستتها م
 . األوسع انتشاراا في العالم

القتتتاهرة فتتتي بتتتث برنتتتامج ختتتاص بتعلتتتيم اللغتتتة  إذاعتتتة يتتتدأتو 
العرييتتة لغيتتر النتتاطقين بهتتا فتتي اليتتوم الستتادس متتن شتتهر ُشتتباط فبرايتتر 

نشتتر اللغتتة العرييتتة وستتط إلتت   وقتتد َهتتَدَن هتتذا البرنتتامجُ . م2011عتتام 
فريقية في  سيا و سالمات اإلالجالي  . ية قاطبةا سالميا وريطهم باألمم اإلا 

القتتتاهرة  ذاعتتتةوفضتتتالا عتتتن اجتتتتذاب المزيتتتد متتتن المستتتتمعين إل
وا عطتتاء المزيتتد متتن المعلومتتات عتتن مصتتر والعتتالم العريتتي كتتان هنتتاك 

. كتل الشتتعوبإلت   توصتيل السياستة المصتريةإلت   هتدٌن سياستٌي َرَمت 
بدور مصر التاريخي والريادي فتي نشتر حيث كان هناك إحساس قوٌي 

ية والعريية من خالل التعليم الذي قدَّمد األزهُر الشتريف سالمالثقافة اإل
والمتتدارُس النظاميتتة منتتذ زمتتان بعيتتد خصوصتتاا بعتتد فتتترة صتتالح التتدين 

 . 97األيويي 
المصترية  ذاعتة( من خالل اإلتعليم العربيةوقد لعب برنامج )
( لغتنــا الجميلــةثتتم جتتاء برنتتامج  ختتر هتتو ) ،دوراا مهمتتاا فتتي ذلتتك الحتتين

                                                                          
ُقدمت في المؤتمر العالمي الذي انعقد بمدينة شال عالم  عوض إبراهيم عوض، ورقة بحثية 97

الماليزية تحت عنوان: )وسائل االتصال الجماهيري في دول عدم االنحياز(، سبتمبر 
 م. 2111
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متتتد ) ولكتتتنَّ هتتتتذا . أيضتتتاا القتتتاهرة  إذاعتتتة( متتتن فـــاروق شوشـــةالتتتذي قدَّ
تقتديِم إلت   حيتث إنتد لجتأ. البرنامج اختلتف عتن ستابقد شتكالا ومضتموناا 

مختتتتتتتاراٍت متتتتتتن األدب العريتتتتتتي وتوضتتتتتتيِح مكتتتتتتامن الجمتتتتتتال والبالغتتتتتتة 
البتتترامج الترفيهيتتتة متتتن إلتتت   أقتتتربَ  أصتتتبحوهتتتو بتتتذلك . والرصتتتانة فيهتتتا

 . البرامج التعليمية رغم أند لعَب الدوريِن معاا 
المصتتتترية استتتتتنبطت العديتتتتُد متتتتن  ذاعتتتتةوتأستتتتياا بمتتتتا فعلتتتتتد اإل

العرييتتتتة بتتتترامج مماثلتتتتة لتعلتتتتيم اللغتتتتة العرييتتتتة وتقتتتتديم فنونهتتتتا  ذاعتتتتاتاإل
أنتتد غلتتب علتت  معظتتم هتتذل البتترامج الطتتابُع الكالستتيكي إال  .للمستتتمعين
حيتتتتث قتتتتدمت هتتتتذل . التتتتذي قتتتتد ال يفهمتتتتد غيرالنتتتتاطقين بالعرييتتتتةالمتقتتتتدم 
ــــت): كتتتتٍل متتتتن إذاعتتتتاتالبتتتترامج  ــــة ، وســــورفا، الكوف ــــارات العربي واإلم
 . (واليمن، والسودان، والمملكة العربية السعودية، وليبيا، المتحدة

فتتي الستتودان قتتد اهتمتتت  ذاعتتةذلتتك كانتتت اإلإلتت   وباإلضتتافة
. (جنوب السودانعرب هم سكان )بقطاٍع خاٍص من المواطنين غير ال

فقتتتدَّمت فتتتي منتصتتتِف الستتتتينيات برنامجتتتاا خاصتتتاا لتعلتتتيم اللغتتتة العرييتتتة 
( يوسـف الخليفـة أبـو بكـرلهؤالء المواطنين من إعداد وتقتديم األستتاذ )

 . وهو أحد المتخصصين في تعليم اللغة العريية
ية في كثير من األحيان نجليز وكان البرنامج يستخدم اللغة اإل

( لســاُن العــربثتتم جتتاء بعتتد ذلتتك برنتتامج ). لتوضتتيح المعتتاني كوستتيط
التتتتذي اهتتتتتم بلغتتتتة التتتتتراث وتقتتتتديم كنوزهتتتتا متتتتن ختتتتالل النمتتتتاذج القر نيتتتتة 
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العرييتتتتتة  قتتتتتوالواألحاديتتتتتث النبويتتتتتة وعيتتتتتون الشتتتتتعر العريتتتتتي القتتتتتديم واأل
َم البرنتتامُج . المتتأثورة دروستتاا عديتتتدة فتتي قواعتتتد اللغتتة العرييتتتة  أيضتتتاا وقتتتدَّ
وقتد تتترك أثتراا واضتحاا فتتي . البالغتة والعتروض والنحتتو والصترنوفنتون 

ولذلك فإننا نقتترُح علت  .  98مستمعيد الذين ارتبطوا بد عل  مرِ  السنين
الستتتتودانية أن تستتتتع  إلعتتتتدادل فتتتتي شتتتتكل سلستتتتلة متتتتن الكتتتتتب  ذاعتتتتةاإل

ئتتك التتذين لتتم يجتتدوا فرصتتةا أول تستتتفيد منهتتا األجيتتال القادمتتة خصوصتتاا 
 . َر الراديولالستماع إليد عب

 ذاعـــةهيئــُة اإلأمتتا ختتارج نطتتاق التتوطن العريتتي فقتتتد قتتدَّمت )
( علتتت  متتتدى العقتتتود الماضتتتية برنامجتتتاا خاصتتتاا لتعلتتتيم اللغتتتة البرفطانيـــة

ل  العريية تحت عنوان ) ل ـى ق ـو  ٌل ع  وهتو متن إعتداد وتقتديم األستتاذ . (ق ـو 
ـــياألديتتتب ) وقتتتد توقتتتف هتتتذا البرنتتتامج فتتتي مطلتتتع عتتتام . (حســـن الكرم
القستتتتتم العريتتتتتي لمواصتتتتتلتد تحتتتتتت إلحتتتتتاح  إدارةثتتتتتم اضتتتتتُطرَّْت . م2000

وقتتتتتد أستتتتتندت تقديمتتتتتد لعتتتتتدد متتتتتن المتتتتتذيعين نستتتتتبةا لتقاعتتتتتد . المستتتتتتمعين
صتتاحبد حستتن الكرمتتي وظروفتتد الصتتحية التتتي لتتم تستتمح لتتد بمواصتتلة 

 . ذلك الجهد الكبير
وتقتتتوُم فكتتترُة البرنتتتامج علتتت  تقتتتديم نصتتتوص األدب العريتتتي ال 

حيتتتتُث يعتتتترُض مقتتتتدُم . يطلتتتتب المستتتتتمعوَن معرفتتتتتدستتتتيما الشتتتتعر التتتتذي 

                                                                          
َم هذا البرنامج األستاُذ اللغوي )فراج الطيب(، واستمر ألكثر من ثالثين عاماا حت   98 قدَّ

 سعينيات. ِعقد الت أواخرانته  بوفاة مقدمد في 
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َمتتن القائتتُل ومتتا ... )ستتألني: البرنتتامج الرستتالَة التتتي وصتتلت إليتتد ويقتتول
وبعتد ، الشتطرة التتي ُبِعثَتْت إليتدأو  ثم يعترض بيتت الشتعر (...المناسبة

وهو فتي أغلتب األحيتان متن ، ذلك يعرض النموذج المراد معرفتد كامالا 
عصتتتر بنتتت  أو  العصتتتر الجتتتاهليإلتتت   عتتتودالنصتتتوص الشتتتعرية التتتتي ت

. العصتتتر العباستتتي حيتتتث ازدهتتتر الشتتتعر العريتتتي أيمتتتا ازدهتتتارأو  أميتتتة
، ويستترد مقتتدم البرنتتامج الظتترون والمالبستتات التتتي قيلتتت فيهتتا القصتتيدة

ُن المستمعين بقائليها ومعاني مفرداتها وما  . ذلكإل   ُثمَّ ُيَعرِ 
ل الجتتو العريتتي وقتتد استتتطاع متتن ختتالل ذلتتك البرنتتامج أن ينقتت

. زادل رونقاا أسلوُبُد المتميز فتي التقتديم، القديم للمستمعين بشكل مشوق 
ونحُن إذ نضعد في هذل القائمة من البترامج إنمتا ُنصتنِ ُفد كأحتِد البترامج 

 . برامج الصفوةإل   التعليمية رغم أند أقرب
 
 ةذاعيالترجمة اإل

ها بنو لغة يستخدم 7000توجد ف  العالم اليوم أكثر من 
كما أنَّ لها . البشر لكل لغة منها ثقافتها وفنونها وقواعدها الخاصة بها

ومهما كثرت اللغات واستخداماتها . شعويها الت  تتحدثها وتعتز بها
الترجمة ظل هو األسلوب المتبع ف  إل   أن اللجوءإال  ذاعاتف  اإل
ل فاألحداث تتالحق والوكاالت تتبارى ف  نق. العالم إذاعاتكل 

بعنصر إال  وال يمكن مواكبة ذلك، المعلومات عل  مدار الساعة
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وال بد أن يكون  .كل قطاعات البشرإل   الترجمة الذى ينقل المعلومة
كما  المترجم ملماا بجوانب اللغة الت  يتحدثها واللغات الت  يترجم إليها

أند ال بد أن يمتاز باإللمام بحصيلة وافرة من المعلومات ف  جميع 
ألن الترجمة تقتض  استخدام كثير من المفردات الت  ، ع المعرفةفرو 

امتألت بها كتب العلوم الحديثة من قانون وتقنية وطب واقتصاد 
 . وغيرها

مما ، هناك كثير من المفردات الت  تحمل أكثر من معن و 
يقتض  أن يكون المترجم حصيفاا ف  انتقاء المعن  المراد حت  ال يقع 

كما أن هناك بعض اإلستخدامات الدقيقة . ء الشنيعةف  طائلة األخطا
ومثل هذل . للغة تعتمد عل  المجاز اللغوى واإلستخدام البليغ للمعان 

تغيير المعن  إذا لم يكن المترجم من الذين إل   الجمل قد تؤدى
 . يعرفون اللغة وقوانينها

اهتماماا أكبر من غيرها  خبارقد أعطت لأل ذاعاتولعل  اإل
حيث إنها تقوم بالتقاط األحداث السياسية يومياا . ل الترجمةف  مجا
ويقوم المختصون ف  أقسام االلتقاط بترجمتها . المختلفة ذاعاتمن اإل

 . للغات المستخدمة وا عادة صياغتها وفقاا لألسلوب المتبع
نفسها بشكٍل واضح وملحوم ف   ذاعةوقد فرضت لغة اإل

ث إننا نالحظ األقتضاب حي. كل المجاالت المتعلقة بالترجمة
وهذا . وهكذا ذاعةوالدخول المباشر ف  الموضوع المراد ترجمتد لإل
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: ة الت  تقول تقولذاعيبالطبع يتماش  مع القاعدة الفنية للترجمة اإل
 خباركلما زادت اإليحاءات حول الكلمات الت  تختارها ترجمة األ» 

لم الخيال كلما ابتعدت عن المعن  الصحيح وسبحت بالسامع فىعا
 . «الذى ال يحمل مضمون الخبر 

 أول)ة إنَّ كلمةا مثل ذاعيفكما يقول أساتذة الترجمة اإل
ية وليس مناسباا أن نستبدلها بكلمة مثل أخبار مثالا ُتعتبُر كلمةا  (يوليو

ألن لغة الترجمة  خبارف  نشرات األ (مبدأ يوليو)أو  (غرة يوليو)
ة ذاعيلذلك فالترجمة اإل. ة ذاتهاة البد أن تراع  لغة المهنذاعياإل

 : تقتض  توفر العناصر اآلتية
 
 . الوضوح (2 
 . البساطة (1 
 . الحركة (7 
 . االختصار (7 
 

باذنية وال مجال لد  خبارذلك ألن مستمع الراديو يتابع األ
وهذا يقتض  تبسيط . للتفرغ الكامل طوال الوقت لمتابعة ما يقال

سهولة حيث ال يملك كل الناس الوقت حت  تخترق أذنيد ب العبارة
وال بد أن يكون . الكاف  للتركيز المستمر عل  المادة المذاعة
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ألند ُمطالٌب أن  المترجم اإلذاع  مترجماا ومحرراا ف  نفس الوقت
وال بد أن تكون لديد َمَلكة التفريق ، ةذاعيُيراع  أساسيات الكتابة اإل

بمعن  أنَّ المترجم ال . ليهابين خصائص اللغات الت  ُيترجم منها وا  
ة بل يقوم بإعادة صياغتها بعد ذاعييكتف  بالترجمة الحرفية للمادة اإل

الترجمة وفقاا لطبيعة اللغة المترجم إليها ووفقاا لطبيعة القناة 
 . ذاعةية المراد تقديم المادة من خاللها وه  اإلعالماإل

ناا ما ة أحياذاعيومن المصاعب الت  تواجهها الترجمة اإل
حيث إن لكل لغة خصائصها المميزة . يتعلق بسمات بعض اللغات

 . «اا من الخلل ف  عمل المترجم شيءالت  قد ُتحدث 
وف  لغاٍت ، فمثالا تبدأ الجملُة ف  بعض اللغات باإلسم

ُيشترط اإلبتداء بالفعل وتتميز بعض اللغات بطول مفرداتها أخرى 
 وقد أشار. وهكذا Abbreviationوبعضها تتميز باإلختصار الشديد 

الخبر )هذا األمر الكاتب اإلذاع  إبراهيم وهب  ف  كتابد إل  
البد أن ينهل كل مترجم من خصائص اللغة ): حيث قال (اإلذاع 

 . (ةذاعيالت  يترجم إليها ويستلهم ف  ذلك روح وأساليب اللغة اإل
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 لسادسا فصللا

 ﴾ذاعاتمعوقات المسار اللغوي باإل﴿

 

 
 عوقاتحتو  المم

 كتتل قنتتوات االتصتتال الحديثتتة تحتتتاج شتتأنها شتتأن ذاعتتةإنَّ اإل
الكثيتتر متتن الدقتتة والعنايتتة والمراقبتتة حتتت  تتتؤدي التتدور المنتتوط بهتتا إلتت  

صتتتتورٍة فتتتتي مجتتتتال المعرفتتتتة اإلنستتتتانية بصتتتتورٍة عامتتتتة ومجتتتتال التعلتتتتيم ب
 . خاصة

كتادر متن إلت   يتة وتعليميتة وترفيهيتة تحتتاجإعالموهتي كقنتاٍة 
العتتتتاملين ذوي الدرايتتتتة والخبتتتترة متتتتن التتتتذين صتتتتقلوا متتتتواهبهم بالتحصتتتتيل 

لكتتي تستتتطيع أن تبتتتث ، العلمتتي ولتتم يستتتكينوا للموهبتتة الفطريتتتِة وحتتدها
فتتتي أمتتا  .للمتلقتتي متتا يزيتتد حصتتتيلتد المعرفيتتة فتتي شتتت  ضتتتروب العلتتم

لغتتتتتة علتتتتت  وجتتتتتد التحديتتتتتد فتتتتتإنَّ المستتتتتئولية أكبتتتتتر بكثيتتتتتٍر متتتتتن مجتتتتتال ال
أن تستهم  ذاعتةوتزداُد هذل المسئوليُة إذا ما أريتد لإل. المجاالت األخرى 

 . بفاعلية في تعليم المستمعين أي لغٍة من اللغات
ظهترت العديتد  ذاعتاتومن ختالل استتقراء المستار اللغتوي لإل

حركتتتة انستتتياب اللغتتتة بتتتين متتتن المعوقتتتات التتتتي لعبتتتت دوراا ستتتلبياا فتتتي 
وتختلتتتتتُف هتتتتتذل . مجتتتتترد مستتتتتتمعينأو  ستتتتتواء أكتتتتتانوا دارستتتتتين، المتلقتتتتتين



﴿095﴾ 

رغتَم أنَّ هنتاك ،  خترإلت   ومن مجتمتعٍ ، أخرى إل   إذاعةالمعوقات من 
وفتتي . العديتتد متتن أوجتتد الشتتبد والستتمات المشتتتركة بتتين هتتذل المعوقتتات

الحلتتتول لكتتتي  أهمهتتتا ثتتتمَّ نقتتتترُح لهتتتا بعتتتَض إلتتت   الستتتطوِر القادمتتتة ُنشتتتيرُ 
أكثر تكامالا في أداء الرسالة المتعلقة بنشر وتعلتيم  ذاعةُيصِبَح دوُر اإل

 . اللغات
 

  ط اللغوي ضعف التخطي
أول هتتتتذل المعوقتتتتات هتتتتو ضتتتتعف التخطتتتتيط اللغتتتتوي بمعظتتتتم 

فتتي العتتالم  ذاعتتةمحطتتات اإلإلتت   حيتتُث إننتتا إذا نظرنتتا. العتتالم إذاعتتات
 : ز في أريعة جوانب رئيسية هياآلن نجد أنَّ معظَم االهتمام قد ترك

 
 ، الترفيد 
 ، اإلعالن 
 ، التثقيف 
 . ونشر المعلومات عالماإل 

 
بتتدأ العتتالم يكثتتف ، وفتتي الستتنوات التتتي أعقبتتت ثتتورة االتصتتال

خصوصتتتتتتاا الراديتتتتتتو والتلفزيتتتتتتون ، يعالمتتتتتتاهتمامتتتتتتد بتنميتتتتتتة القطتتتتتتاع اإل
. متخصصتتةالتتدول لتتذلك العديتتد متتن المعاهتتد النشتتأت وقتتد أ. والصتتحافة
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 حيتث تتتمَّ . م0935ودخلتت هتذل المعاهتد العتتالم العريتي ابتتداءا متتن ستنة 
، يتتتتتة بالجامعتتتتتة األمريكيتتتتتة فتتتتتي بيتتتتتروتعالمكليتتتتتة الدراستتتتتات اإل إنشتتتتتاء

 عتتالموتبعتتد قيتتام كليتتات اإل، بالقتتاهرة عتتالموبعتتدها تتتمَّ افتتتتاُح معهتتد اإل
ق المتخصصتتة فتتي كتتل متتن المملكتتة العرييتتة الستتعودية والستتودان والعتترا

ثتتتم تتتتوال  قيتتتام هتتتذل الكليتتتات فتتتي بقيتتتة أنحتتتاء العتتتالم . وليبيتتتا والجزائتتتر
 . 99العريي

يتتتة عالمتلتتتك المعاهتتتد والكليتتتات اإل إنشتتتاءوبتتتالطبع فقتتتد ستتتبق 
المتخصصتتتتة ظهتتتتوُر عتتتتدد متتتتن التتتتوزارات المختصتتتتة بمجتتتتاالت الثقافتتتتة 

وهتتتذل القنتتتوات جميعتتتاا تتتتؤدي . فتتتي معظتتتم دول العتتتالم العريتتتي عتتتالمواإل
ولكتن ظهتر جليتاا بعتد . والثقافتة عتالمة هتي خدمتة قضتية اإلرسالة واحد

قتتتد  عتتتالميتتتة فتتتي العتتتالم المعاصتتتر أنَّ اإلعالماإل جهتتتزةمتابعتتتة كتتتل األ
 . طغ  عل  الثقافة بشكل واضح وملحوم

نمتا عانتت  ولم يعد ذلك األمر وقفاا عل  الدول النامية فقتط وا 
الستتتتتمو ولعتتتتتل النزعتتتتتة الفطريتتتتتة ب. حتتتتتت  بعتتتتتُض التتتتتدول المتقدمتتتتتة منتتتتتد

واالستتتتئثار داختتتل التتتنفس البشتتترية قتتتد جعلتتتت الكثيتتترين متتتن ذوي النفتتتوذ 
والستتلطان متتن الزعمتتتاء السياستتيين يستتتتأثرون بتطويتتع أدوات االتصتتتال 

هم بوصفهم صتناع أخبار تلميعهم واإلهتمام بإل   ألغراٍض ذاتية ُتفضي
 . األحداث والقابضين عل  َأِزمَِّة األمور في أوطانهم
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هتمتتام علتت  حستتاب الشتتعوب التتتي لتتم تأختتذ وقتتد جتتاء ذلتتك اال
والتذي هتو متن ، حظها كامالا من الثقافة والتعليم والترفيتد التذي تستتحقد

أنَّ إلت   وهذا بتالطبع يرجتع. صميم أهدان وسائل االتصال الجماهيرية
والتلفزيتتتتتتتوني فتتتتتتتي العتتتتتتتالم تملكهتتتتتتتا  ذاعتتتتتتتياإلتصتتتتتتتال اإل أجهتتتتتتتزةمعظتتتتتتتم 

بقتتتدٍر أكبتتتر متتتن اإلستتتتقالل وحتتتت  فتتتي التتتدول التتتتي تتمتتتتع . الحكومتتتات
كالواليتتتات المتحتتتدة األمريكيتتتة ويريطانيتتتا وكنتتتدا وفرنستتتا  عتتتالموحريتتتة اإل
تعمتتل تحتتت اإلشتتران الحكتتومي مثتتل الكتتونغرس فتتي  ذاعتتاتنجتتد أن اإل
 . 100مجلس العموم في بريطانيا أو  أمريكا وكندا

تتتتم فتتتتي أداء  ومتتتتن ختتتتالل هتتتتذا المنظتتتتور السياستتتتي التتتتذي َتَحكَّ
يتتة تراجعتتت األهتتداُن األساستتية لقنتتوات االتصتتال أمتتام عالمالرستتالة اإل

وفقتدت الكثيتر متن . سطوة الفكر السياستي المفتروض فتي بعتض التدول
بالشتتتتتكل  ذاعتتتتتاتالقطاعتتتتتات البشتتتتترية فرصتتتتتتها فتتتتتي اإلستتتتتتفادة متتتتتن اإل

 . المرتج 
ومتتن بتتين متتا ضتتاع متتن جتترَّاء هتتذل الهجمتتة السياستتية مستتألة 

هتتذا  ذاعتتاتهملتتت كثيتتٌر متتن اإلحيتتث أَ . ذاعتتاتالتخطتتيط اللغتتوي فتتي اإل
َدت نتتتوَع اللغتتتة، الجانتتتب أو  واعتمتتتدت علتتت  قتتترارات التأستتتيس التتتتي حتتتدَّ

كمتتتتتا أنَّ . ة الُمَعَينتتتتتةذاعيتتتتتاللغتتتتتات المستتتتتتخدمة فتتتتتي بتتتتترامج المحطتتتتتة اإل
األعتتتران الستتتائدة فتتتي العديتتتد متتتن المجتمعتتتات البشتتترية قتتتد لعبتتتت دوراا 
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ا هتتو معتتتاد فتتي الواقتتع فوفقتتاا لمتت. فتتي تهمتتيش هتتذا الجانتتب أيضتتاا ستتلبياا 
الحيتتتتاتيِ  المعتتتتاش فتتتتإنَّ كتتتتل لغتتتتٍة لهتتتتا َمتتتتْن يتحتتتتدثونها ويجيتتتتدونها قتتتتراءةا 

 . وكتابةا 
تنتقتتي متتن مثتتتل هتتؤالء األشتتخاص متتتن  ذاعتتتاتوقتتد ظلتتت اإل

ولتذلك فتإنَّ . وينتهتي األمتُر عنتد هتذا الحتد، يقومون بتقتديم البترامج فيهتا
دوراا مرستوماا بالشتكل  في انتشار كثير من اللغات لتم يكتن ذاعاتدوراإل

نمتتا جتتاء، المتتدروس علميتتاا لكتتي ُيصتتِبَح هتتدفاا فتتي حتتد ذاتتتد عفتتَو أمتتا  وا 
كثيتتتر متتتن إلتتت   ةذاعيتتتكنتيجتتتٍة حتميتتتة لوصتتتول البتتترامج اإلأو  الختتتاطر

 . القطاعات البشرية في مواقعها
وفي كثيٍر من األحيان كانت الرسالُة السياستيُة هتي الطاغيتة 

التتي  ذاعتاتلتد متن ختالل سياستة اإل خطتطألنهتا الهتدُن المطلتوب والم
وتبقتت  اللغتتُة فتتي هتتذل الظتترون . الدولتتِة الرستتمية أجهتتزةتضتتُع معظمهتتا 

ولكنتد يصتُل ، اهتمامتا كبيتر كبقيتة المعطيتاتأمراا ثانوياا ال ُتعيُرُل الدولتُة 
 . المتلقي بشكل تلقائٍي غيِر مقصوٍد وغيِر مدروسإل   عل  كلِ  حالٍ 

 ينفتتي متتا ذهبنتتا إليتتد متتن أنَّ التخطتتيط هتتذا األمتتر بتتالطبِع ال
يتتة متتن ختتالل الراديتتو وغيتترل متتن قنتتوات االتصتتال نجليز التتدقيق للغتتة اإل

 ولتت األاللغتتة يتتُة هتتي نجليز همتتاا لُتصتتِبَح اللغتتُة اإلموالتعلتتيم قتتد لعتتب دوراا 
 ذاعتتتتةفقتتتتد أستتتتهمت هيئتتتتُة اإل. متتتتن حيتتتتُث االنتشتتتتار بتتتتين لغتتتتاِت العتتتتالم

 . في هذا األمراا كبيراا مهمالبريطانية إس
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( بتنزانيتتا معهــد مــو يتتا فهنتتاك دراستتٌة أجراهتتا )إفريقأمتتا فتتي 
م لمعرفتة حجتم التلقتي اللغتوي لتدى 0979في شهر أيلتول ستبتمبر عتام 

ولكنهتتا ركتتزت علتت  المستتتفيدين متتن ختتدمات التعلتتيم  ذاعتتةمستتتمعي اإل
. 101متتن ختتالل نظتتام الجامعتتة المفتوحتتة  Distance Learningعتتن ُبعتتد 

التنزانيتتُة متتن هتتذل الدراستتة فتتتي  ذاعتتةذلتتك فقتتد استتتفادت اإل ورغمتتاا عتتن
 . مجال التخطيط اللغوي 

وكان من الممكن أن تكوَن االستفادُة أكبر لتو تتمَّ تعمتيُم مثتِل 
هتتتتتتتذل الدراستتتتتتتة بالتنستتتتتتتيِق بتتتتتتتين المؤسستتتتتتتات األكاديميتتتتتتتة والمؤسستتتتتتتات 

يتتتة التتتتي تبتتتدو أحتتتوَج متتتن غيرهتتتا فريقيتتتة المختلفتتتة فتتتي التتتبالد اإلعالماإل
 . حيُث إنَّ القضية تبدو قوميةا وعلميةا في  ٍن واحد. لمثِل هذا التخطيط

التتدور التتذي إلتت   ال بتتد متتن اإلشتتارة أيضتتاا وفتتي هتتذا اإلطتتار 
قامت بد بعتض التدول العرييتة متن أجتل نشتر اللغتة العرييتة بتدافع نشتر 

حيتتُث . القتتر ن الكتتريم بتتين المستتلمين فتتي التتدول التتتي ال تتحتتدث العرييتتة
العديتتتتُد متتتتن المتتتتؤتمرات التتتتتي تبنتهتتتتا المنظمتتتتة العرييتتتتة للترييتتتتة انعقتتتتدْت 

 . والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العريية
المنظمتتتُة بعتتتض المعاهتتتد المتخصصتتتة نشتتتأت ونتيجتتتةا لتتتذلك أ

ودعمتتت بتترامج التعلتتيم فتتي . مثتتل معهتتد الخرطتتوم التتدولي للغتتة العرييتتة
طرقتتتتت المنظمتتتتُة وقتتتتد . أوستتتتاط الجماعتتتتات المستتتتلمة متتتتن غيتتتتر العتتتترب
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العتتتالم العريتتتي لتحقيتتتق نتتتتائج ستتتريعة وأكثتتتر  إذاعتتتاتأبتتتواَب عتتتدٍد متتتن 
وكتان تركيُزهتا علت  نتوعين . مما كان عليد الحاُل فتي الماضتي إيجابيةا 
التتي ُتبتُث متن بتالٍد عرييتة بهتا جماعتات  ذاعاتها اإلأوال ذاعاتمن اإل

وعتة الثانيتتة والمجم، (السـودان والجزائــر ومورفتانيــا): غيتر عرييتة مثتتل
مستتمعين إلت   التتي كسترت الحتواجز الجغرافيتة ووصتلت ذاعاتهي اإل

المملكــــة ): إذاعتتتتاتفتتتي بتتتالٍد نائيتتتتٍة عتتتن العتتتتالم العريتتتي وعلتتتت  رأستتتها 
 . (العربية السعودية والكوفت ومصر واألردن

أمتتتا التجتتتارب الستتتابقة علتتت  ذلتتتك فقتتتد كانتتتت تجتتتارب القتتتادة 
ـــر ثر بنزعتتتة ستتتلفد )( التتتذي تتتتأاســـتالينالتتتروس وعلتتت  رأستتتهم ) فالديمي

( التتذي أشتتار بنشتتِر اللغتتِة الروستتيِة بتتين كتتل المتتواطنين باستتتخدام لينــين
االتحتتاُد الستتوفيتي أراَد القتتادُة التتروس تحقيتتَق تلتتك نشتتأ ولمتتا . 102الراديتتو

 . الجمهورياِت التابعة لالتحاد السوفيتي أبناءالرغبة بين 
بمستتاعدة ( نجاحتتاا فتتي ذلتتك األمتتر راديــو موســكووقتتد حقتتق )

وكانتت النتيجتة أن . المحطات اإلقليمية في بقية الجمهوريات السوفيتية
الجمهوريتتتتات الخمستتتتة عشتتتتر اللغتتتتة الروستتتتية التتتتتي  أبنتتتتاءتعلتتتتم معظتتتتُم 

 . ت مفروضةا عل  كل المواطنين التابعين للدولةأصبح
( بركتب التخطتيط اللغتوي متن إسـرائيلبعد ذلتك لحقتت دولتُة )

رفــة( بغتترِض إحيتتاِء لغتهتتا )دسالُقــ، أورشــليم إذاعــةختتالل ) ( التتتي الِعب 
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فتتي دواويتتن الحكومتتة والمعتتامالت وحتتت   اعُتبتترت اللغتتة الرستتمية للدولتتة
 وقتد نجحتت. بأشتكالها المختلفتة عتالماإل أجهتزةفي ُدور العلم والعبتادة و 

. رغماا عن قلة المتحتدثين بالعبريتة حٍد كبير في تحقيق هذا الَهَدنإل  
ُة التخطتتتتيط اللغتتتتوي ُتعتبتتتتُر مفقتتتتودةا فتتتتي معظتتتتم فمستتتتأل وفيمتتتتا عتتتتدا ذلتتتتك

ال تملتتتتتك حتتتتتت   ذاعتتتتتاتالكثيتتتتتر متتتتتن هتتتتتذل اإل بتتتتتل إنَّ . العتتتتتالم إذاعتتتتتات
وال تتتتابع المتتردود اللغتتوي . إحصتتاءاٍت بتطتتور اللغتتاِت المستتتخدمة فيهتتا

 . الذي استفادل المتلقي من خالل سماعد للراديو
 

  األخطاء اللغوية
في مسيرة اللغات متن ختالل  ومن المعوقات التي أثرت كثيراا 

العديتتَد متتن اللغتتات وقضتت   أصتتابذلتتك اللحتتن المتفشتتي التتذي  ذاعتتةاإل
 . في بعِض األحيان عل  نظامها وهيبِتها

وكمتتتا هتتتو معتتتروٌن فتتتإنَّ لكتتتِل لغتتتٍة متتتن لغتتتات البشتتتر نظامتتتاا 
وبالتالي فإنَّ لكِل لغٍة أصتواَتها . صوتياا من الرموز والدالالت والمعاني

وأيُّ . واعتتتَدها وتراكيبهتتتا التتتتي قتتتد ال ُتشتتتبُد اللغتتتاِت األختتترى المعروفتتتة وق
هتتدِم بنتتاِء إلتت   خلتٍل ُيصتتيُب واحتتدةا متن هتتذل المقومتتاِت ُيتتؤدي بالضترورةِ 

 . هذل اللغة
إحتتدى العوامتتِل التتتي أَضتترَّت بتتبعِض  ذاعتتاتولتتذلك كانتتت اإل

وقتتتد كتتتان عنصتتتُر . اللغتتات بإشتتتاعتها للكثيتتتر متتن األخطتتتاء بتتتين النتتاس
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غيتتر أو  نِة بأشتتخاٍص ِضتتعاٍن فتتي اللغتتة وغيتتِر ملمتتين بفنونهتتااإلستتتعا
فتتتي ذلتتتك مباشتتراا ستتتبباا مقتنعتتين بخطورتهتتتا وأهميتهتتا فتتتي حيتتتاة اإلنستتان 

التتتي  األخطتاء ت بتين النتتاس الكثيتُر متتنشتتاعمتن ختتالل هتذا و . التتردي
الكثيتتتُر متتتن النتتتاس ال يكتتتترث  أصتتتبحو . أفستتتدت جمتتتال اللغتتتة وطالوتهتتتا

وقتتد ال يتتدري بأنتتد بتتذلك الصتتنيع ، خاطتتب النتتاسلتجويتتد لغتتتد عنتتدما ي
 . يكوُن قد سقط في نظر الكثيرين ممن تمثل اللغة لهم هاجساا 

العريية أمكننا رصُد العديد من  ذاعاتومن خالل متابعة اإل 
وأشتار إليهتا البتاحثون والمختصتون فتي ، األخطتاء اللغويتة التتي تكتررت

للغتتتة العرييتتة التتتذي انعقتتتد  العديتتِد متتتن المناستتتبات ومنهتتا المتتتؤتمر األول
ت أصتتتتبححيتتتتث إنَّ هتتتتذل األخطتتتتاء قتتتتد . م0982بتتتتالخرطوم فتتتتي عتتتتام 
ْت هتتي القاعتتدة وانطمتتس اإلستتتخداُم اللغتتويُّ أصتتبحمألوفتتةا للدرجتتة التتتي 

والحظنتتتتا أنَّ معظتتتم هتتتتذل اإلستتتتخدامات قتتتتد . الصتتتحيح لهتتتتذل المفتتتردات
، لتدى العترب دخلِت اللغتَة العرييتَة عتن طريتِق الترجمتة ولتم تكتن مألوفتةا 

 : ومنها عل  سبيِل المثال
 

 والصحيح )تمضية الوقت(. قتِل الوقتبهدن  شأنكانا يتناق -
والصتتحيح )بحتتث . بســاط البحــثالرئيستتان القضتتية علتت   طــرحوقتتد  -

 الرئيسان(
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)العبتتارة كلهتتا لتتم تكتتن مألوفتتةا لتتدى . تكهــرب جــو المــؤتمرهتتذا وقتتد  -
 العرب( 

 والصحيح )تكريماا لفالن( . فالن شركُأقيم احتفاٌل كبيٌر عل   -
 والصحيح )كانت معرفتد قليلة( . سطحيةع وقد كانت معرفتد  -
 والصحيح )لينوب عن بالدل( . ليمثل بالد سافر فالن  -
 )تعبيٌر جديد عل  اللغة العريية( . قبض على دفة األمور -
والصتتتتحيح )الوجتتتتود . األمريكتتتتي فتتتتي الخلتتتتيج التواجــــدبحتتتتث إمكانيتتتتة  -

 يكي(األمر 
 ( خباروالصحيح )قامت بنشر األ. األحداث بتغطية ذاعةقامت اإل -
  )تعبيٌر فرضتد الترجمة(. انفجر الموقف حانت ساعة الصفرولما  -
ة  الع ال ِميَّةنال فالٌن  - اد   والصحيح )الَشَهادة الَعاِلِميَّة( . الِشه 
  ن(والصحيح )ُنبَذٌة عن الشاعر فال. للشاعر فالن ترجمةٌ هذل  -
ـــدةِ إلتتت   جلتتتس الزعمتتتاء - والصتتتحيح )جلتتتس الزعمتتتاُء . المستتتتديرة المائ

 حول المائدة( 
  )تعبيٌر مترجم حرفياا(. مات  فقيُد الواجِب وضحيُة الكفاح -
اُء الرقم  القياسي -   )لم يكن مستخدماا بالعريية(. ضرب  الع دَّ
 )تعبيٌر جديد عل  العريية( . قام بتعزفز أواصر الثقة -
 والصحيح )من طراز تويوتا( . تويوتا ماركةِ د وصلت سياراٌت من وق -
  مقابلة(أو  والصحيح )حواراا . اا إذاعي رفبورتاجاع وقد أجرى  -
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 والصحيح )ُسترات( . التخريج أروابوجاء الطالب يلبسون  -
 الصحيح )الالِفتة( . ممنوع الدخول اليافطةكتبوا عل   -
 نوعة( تحيح )البضائع الموالص. الخردواتوصلت الكثير من  -
  والصحيح )َنْوَبُة العمال(. العمال ورديةانتهت  -
 والصحيح )كشف األسماء(. عدداا من األسماء الكتالوجحوى  -
  والصحيح )جدول العمل(. الروتةوضع اسمد في  -
 َأْحَسْنت(: ية معنالنجليز )تعبير مترجم حرفياا من اإل. برافو عليك -
 والصحيح )الُقفَّاْز(. ينتالجوفلبس العامل  -
 والصحيح )قطع الغيار(. اإلسبيراتاشترى العاملون بعض  -

 
النتتاُس بشتتكل ستتتمع إليهتتا يلألخطتتاء التتتي  هتتذل بعتتض النمتتاذج

العرييتتة فتتي كتتل يتتوم حتتت  ستتاد اإلحستتاس  ذاعتتاتمتتن ختتالل اإلمستتتديم 
والحقيقتتة ، فصتتيحٌة وستتليمة متتن الخطتتأأنهتتا كلمتتاٌت عرييتتٌة ين التتبعِض بتت
  104: يقول األستاذ فاروق شوشةفي ذلك و . 103ها ليست كذلك أن

، تشيع اآلن في لغتنـا العربيـة بعـض الظـواهر المسـتحدثة))
وقـــد أشـــار لهــــا . والتـــي ال نجـــُد لهـــا جـــذوراع فـــي اللغـــة الفصـــيحة

                                                                          
رقة بحثية بعنوان: )اللغة العريية في وسائل اإلعالم( ُقدمت في الهادي أبو بكر، و  103

 م. 0983المؤتمر األول للغة العريية، قاعة الصداقة، الخرطوم 

فاروق شوشة أحد اإلذاعيين المصريين المهتمين باللغة العريية وفنونها خصوصاا الشعر  104
 واألدب. 
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مثــل ظــاهرة ، العربيــة ولهجاتهــا الدكتورعبــد الــرحمن أيــوب فــي كتابــه
اعـــل بـــين اللغـــة العربيـــة تـــداخل الصـــيت الناتجـــة عـــن التـــداخل والتف

ــاك، الفصــحى والعاميــات أو  مثــل ذلــك التصــاق واو العطــف وكلمــة إيَّ
همـا ِويَّـا أول وهذ  الكلمة في اللهجات العامية مركبة من جـزئين. إيَّا 

ة كــاك الخطــاب خيــر وثانيهمـا الالحقــة األ، التـي حلــت محــل كلمــة مــع
 . ((...أوهاء التأنيث الخ

( التي نتجت عتن تتداخل عقبال) :ومثاٌل  خر نجدل في كلمة
ــى لكــم): كلمتتتين همتتا فاتصتتلت التتالم فتتي لكتتم متتع كلمتتة الُعْقَبتت  ، (الُعقب 

. 105لتكونا كلمة عقبال التي لتم تكتن معروفتةا متن قبتل فتي لغتة العترب 
 ذاعتتتةالعرييتتتة ومنهتتتا اإل ذاعتتتاتومتتتن األخطتتتاء الشتتتائعة فتتتي بعتتتِض اإل

: متتتن المتحتتتدثين فيقولتتتون الستتتودانية متتتثالا قلتتتُب القتتتان غينتتتاا لتتتدى كثيتتتر 
ــالن) ــالن( يقصتتدون )غــال  ُف ــال  ُف ظتتاهراا  أصتتبحومثتتل هتتذا الخطتتأ . (ق

 . خبارومتفشياا بين الكثيرين حت  بعض قارئي نشرات األ
ُنطتتتُق  أيضتتتاا الستتتودانية  ذاعتتتةومتتتن األخطتتتاء الشتتتائعة فتتتي اإل

ـــاع شمســـية( فينطقونهتتتا )أل( حينمتتتا تتتتدخل عليهتتتا )الجـــيم) وهتتتي ، (الم
 . ( مثلها مثل الحاء والخاءرٌك قمري حبالطبع )

 ذاعتتتةوهنتتتاك استتتتخداٌم  ختتتر ظتتتلَّ ُيتتتروج لتتتد القستتتم العريتتتي إل
العريية وهو استخدام كلمتة  ذاعات( وتبعتد فيد بعض اإلصوت أمرفكا)

                                                                          
 تبة مدبولي، القاهرة. م(، لغتنا الجميلة، منشورات مك0982فاروق شوشة، ) 105
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ولتدى استقصتاء هتذل الكلمتة ثبتت أنَّ . (حـوال ي  ( بتدالا متن كلمتة )حواال)
واعتمتَد جميتُع اللغتويين . نظتورابن مإال  كل المعاجِم العريية قد أهملتها

. ( فهتي األفصتُح لغتةا وحنانيك، ودواليك، ظهراني): ( مثلحوال ي  كلمة )
والدليُل عل  ذلتك متا جتاء فتي دعتاء النبت  صتل  هللا عليتد وستلم حيتث 

 . 106 للهم حوالينا وال علينا{}ا: أضر المطر بالناس
البريطانيتتتة كلمتتتة  ذاعتتتةومتتتن األخطتتتاء التتتتي نشتتترتها هيئتتتة اإل

حيث إند لم يثبت عل  اإلطالق استخدام هذل الكلمة ، )َشَماْل( لالتجال
نمتتتا كلمتتتة ) ( بكستتتر الِشتتتين هتتتي التتتتي يعرفهتتتا ِشـــمال  بتتتالفتح لالتجتتتال وا 

وللطتتتَرن اآلدمتتتي كاليتتتد ، (الشـــرق العتتترب لالتجتتتال التتتذي هتتتو عكتتتس )
ــمال) : وللضتتالل كمتتا فتتي قولتتد تعتتال ، (اليمــين) ( التتذي هتتو عكتتسِش
 . 107{ اِل ما أصحاُب الِشم الوأصحاُب الِشم  }

ـم ال  وقد توهََّم بعُض المذيعين أنَّ كلمة ) ( بفتتِح الشتين هتي ش 
األصح قياساا عل  )ِريِح الَشَماْل( التي ُتستم  )التريح الَشتْمَأْل( وُتخفتف 

ولكنَّ هذا وهٌم ال أساَس لد من الصحة وال َسَنَد لد فتي . بعبارة )َشَماْل(
هتذا الفتتتح للتريح وحتدها ولتم يستتتخدمد أي   حيتث إنَّ ، أي مرجتٍع موثتوق 
وكلمُة َشَماْل بالفتح ال . ألي طرٍن من األطرانأو  من العرب لالتجال

وِمْن أراَد تفصتيَل هتذا األمتر . وجوَد لها في لغة العرب لغير هذل الِريح

                                                                          
 الهادي أبو بكر، مرجع سابق.  106

 . 40سورة الواقعة، اآلية  107
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بقيتتتة المعتتتاجم العرييتتتة أو  الفيتتتروز  بتتتاديأو  فليبحتتتث فتتتي ابتتتِن منظتتتور
هنتتتتاك العديتتتتَد متتتتن األخطتتتتاء النحويتتتتة التتتتتي ظلَّتتتتْت  علتتتت  أنَّ . المعروفتتتتة
كتان الرئيستان : وال مبترر لهتا غيتر الجهتل باللغتة مثتل ذاعاتترددها اإل
كـــــان الرئيســـــاِن ): وال يخفتتتتت  أنَّ الصتتتتتحيح هتتتتتو أن يقتتتتتول. جالستتتتتان
ي ن  . (جاِلس 

ــــــالفتحوصتتتتتتلْت ُمتتتتتتَدِمَرٌة روستتتتتتيَة الُصتتتتتتْنع ): ويقتتتتتتول  ختتتتتتر ( ب
علتت  أستتاس أنهتتا ِصتتفٌة ، ( بالضتتمســيةُ رو ): والصتتحيح طبعتتاا أن يقتتول

تتعلتتتق بالتراكيتتتب اللغويتتتة المميتتتزة للغتتتة أختتترى وهنتتتاك أخطتتتاٌء . للمرفتتتوع
ال يجـُب أن  ): العريية ظلَّ بعُض المذيعين يقعون فيها بكثرة مثل عبارة

إال  ،هتو منتُع حتدوِث الفعتل حيُث إنَّ المراد من هذل العبتارة. (نفعل  كذا
. الشتتتكل يمنتتتع الوجتتتوب وال يمنتتتع حتتتدوث الفعتتتلأنَّ هتتتذا التعبيتتتر بهتتتذا 

( وقتد يعبتر عتن هتذا نفعل كـذاإال  يجب): والصحيح أن يقول المتحدث
 . (ال يجوز أن نفعل كذا)أو  (ال يصح أن نفعل كذا): األمر بقولد

وكثيتتتراا متتتا نجتتتد أنَّ واو العطتتتف قتتتد دخلتتتت فتتتي غيتتتر مكانهتتتا 
، (وأن يصــل فــالنالبــد )أو  (كــذاإلــى  ســبج وأن أشــرنا): مثتتل قتتولهم

ومثتل هتذا كثيتر . وال معنت  لهتا فتي ستياق الجملتة، فهذل الواو زائدٌة هنتا
وممتتتا ستتتبق . 108المعاصتتترة  ذاعتتتاتجتتتداا فتتتي اللغتتتة المستتتتخدمة فتتتي اإل

                                                                          
 . 85فاروق شوشة مرجع سابق، ص  108
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العرييتتة قتتد أستتهمت بتتدوٍر كبيتتر فتتي إشتتاعة  ذاعتتاتيتضتتح أنَّ بعتتض اإل
 . أعاَق دورها التعليمي المنشود األخطاء اللغوية بشكٍل واضح

 
  رسالأزمنة اإل 

 ذاعتاترأينا فيما سبق أنَّ هناك بعض الجهود التي بذلتها اإل
اا متتتن شتتتيءممتتتا خلتتتق ، لتجويتتتد برامجهتتتا وكستتتِب مزيتتتٍد متتتن المستتتتمعين

كمتتا رأينتتا أنَّ العديتتَد متتن اللغتتات قتتد وجتتدت ُفرصتتاا . التنتتافس فيمتتا بينهتتا
ائمين ولكتتتْن ظلتتتت هنتتتاك مشتتتكلٌة تواجتتتد القتتت، عبتتتَر بتتترامِج تعلتتتيم اللغتتتات

هتتتتذل البتتتترامج وهتتتتي مشتتتتكلة األزمنتتتتة المناستتتتبة لبتتتتث المتتتتواد أمتتتتر  علتتتت 
 . ةذاعياإل

أنهتتا قتتد إال  ورغتم أنَّ هتتذل المشتكلة قتتد واجهتت جميتتع البترامج
وذلتتتك ألن الجمهتتتور المتتتراد . بتتترزت بشتتتكٍل أكبتتتر فتتتي البتتترامج التعليميتتتة

بهتتتذل الختتتدمات جمهتتتوٌر متنتتتوع ويصتتتعب ضتتتبط الوقتتتت المناستتتب لكتتتل 
هنتتاك مجتمعتتاُت األريتتاِن التتتي تقضتتي معظتتم ستتاعاِت النهتتاِر ف. أفتترادل

 . في الَمزاِرِع والُحقول
وهنتتاَك ُمجتمعتتاُت الحضتتر التتتي تتتتراوح ستتاعاُت صتتحوها متتا 

حيتتث يبتتدأ دوالُب العمتتِل التتذي يقضتتي فيتتِد . بتتين الفجتتر وطلتتوع الشتتمس
ومثتتتل هتتتذا العمتتتل يستتتتمر يوميتتتاا عتتتدا . األفتتتراُد معظتتتم ستتتاعات النهتتتار

 المنتتازِل يكتتوُن النتتاُس فتتي حاجتتةٍ إلتت   وبعتتد العتتودة. ِت الرستتميةالعطتتال
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أختترى أعمتتالهم متترةا إلتت   الراحتتة واالستتتجمام قبتتَل أن يعتتوَد التتبعُض إلتت  
ُيواجهتتتون بشتتتكٍل مستتتتمر مشتتتكلة  ذاعتتتاتلقتتتد ظتتتلَّ أهتتتُل اإل. فتتتي المستتتاء

دراستاٍت  ذاعتاتوأجترِت العديتُد متن اإل. األزمنتة المناستبة لتقتديِم البترامج
وقد اعتمدت عل  نتائِج هذل . دانية لمعرفة أوقات اإلستماع المناسبةمي

 . الدراسات في وضع هياكل براِمِجها
ولكْن رغَم ذلَك ثبَت لها أنَّ هتذل النتتائج ليستت موثوقتة تمامتاا 
وال يمكن االعتماُد عليها بشتكٍل مستتمر بحكتِم أنَّ ظتروَن النتاِس تتبتدُل 

ولتتتذلك ال . فقتتتاا لمتغيتتترات الحيتتتاة اليوميتتتةمتتتع األيتتتام وُيصتتتيبها التغييتتتُر و 
 . يمكن أن نجَد وقتاا بعيِنِد يتفرغ فيد جميع الناِس لالستماع للراديو

 Prime Time فضتلويناءاا عل  ما تقتدم فتإنَّ مستألة الوقتت األ
وقتتتتتد عملتتتتتت كتتتتتل . لالستتتتتتماع تظتتتتتل مستتتتتألةا نستتتتتبيةا فتتتتتي ُكتتتتتلِ  األحتتتتتوال

متتتتتتن ختتتتتتالل استتتتتتتقرائها  لالستتتتتتتماع فضتتتتتتلبنظتتتتتتام الوقتتتتتتت األ ذاعتتتتتتاتاإل
 . للظرون المحيطة بمستمعيها

َلت كثيتتراا فتتي ستتاعات  إذاعتتةف ها إرستتالصتتوت أمريكتتا متتثالا بتتدَّ
وأجترت تعتديالٍت جوهريتة ، الموجهة للمستمعين خارج الواليتات المتحتدة

وفتتي . 109م 0991فتتي معظتتم أزمنتتِة برامجهتتا الموجهتتة متتع مطلتتع عتتام 
نتتتتائج المرجتتتوة متتتن بتتترامج ظتتتل معضتتتلة أوقتتتات البتتتث المناستتتبة ظلتتتت ال

حيتتُث إنَّ العديتتَد متتن الحلقتتات التتتي . تعلتتيم اللغتتات فتتي تذبتتذٍب مستتتمر
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والعديتتد متتن الحلقتتات . ُبثتتت لتعلتتيم الصتتغار وجتتدتهم فتتي ميتتادين الكتترة
مْت لترستتتتيخ اللغتتتتة فتتتتي أذهتتتتان الكبتتتتار ُأذيعتتتتت بعتتتتد أن أخلتتتتَد  التتتتتي ُقتتتتدِ 

 . الراحةإل   معظمهم
أُِعدت للمتزارعين ُأذيعتت فتي زمتاٍن  والكثيُر من الحلقات التي
بحصتتتتاد أو  بتستتتتميِد األشتتتتجارِ أو  كتتتتانوا فيتتتتِد مشتتتتغولين بحفتتتتر القنتتتتوات

لهتذل المشتكلة هتو إعتادُة وتكترار  فضتلولتذلك فتإنَّ الحتل األ. المحصول
حيتتتُث إنَّ البرنتتتامج الصتتتباحي ُيمكتتتُن أن . الحلقتتتات فتتتي أوقتتتاٍت متباينتتتة

أو  الليِل ُيمكُن أن ُيعاد فتي الصتباحِ  ويرنامج، الليلأو  ُيعاَد في المساء
ويتتذلك وحتتدل نستتتطيُع أن نضتتمَن فرصتتةا أكبتتر لمتتن لتتم يستتتمع . الظهيتترة

 . للحلقة في وقت إذاعتها الرئيسي أن يلتقطها في أحِد أوقات اإلعادة
ة ذاعيأسلوٌب  خر لضمان االستماع للبرامج اإل أيضاا وهناك 

وهتذا . طريق أشرطة الكاستيتوهو أسلوُب تسجيل المواد التعليمية عن 
، األستلوب يفيتتُد كثيتراا فتتي خلتتق الوقتت المناستتب لكتتل مستتمٍع علتت  حتتدل

 . حيُث يستطيُع سماعد وترديدل وقتما شاء وكيفما شاء
وفضتتالا عتتن ذلتتك فتتإن تنظتتيم جلستتات إستتتماٍع جماعيتتة فتتي 

البيتتوت ستتيكون ذا أثتتٍر فعتتال فتتي متابعتتة البتترامج ولحتتاق متتا أو  األنديتتة
. ا عن طريق األصتدقاء والمجموعتات المشتاركة فتي االستتماعفات منه

ألداء الرستالة مهمتاا  ِوعتاءاا  ذاعةولكن رغم كل هذل الصعوبات تبق  اإل
ويظتتتل المستتتتمعون فتتتي كتتتل مكتتتان أصتتتدقاء مقتتتريين . التعليميتتتة للغتتتات
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يتتتٍة إعالمللراديتتتو بحكتتتم خصائصتتتد العديتتتدة التتتتي ال تتتتتوفر ألي وستتتيلٍة 
: ردد فتتتي كتتتل األوقتتتات عبتتتارة الراديتتتو الشتتتهيرةويظتتتل المتتتذيع يتتت. أختتترى 

 . أعزائي المستمعين شكراع على حسن اإلستماع والمتابعة[]
 

 خر  األ عالممنافسة وسائل اإل 
ُمواَجتتتتٌد اآلن  ذاعتتتتاتإنَّ تعلتتتتيم ونشتتتتر اللغتتتتات متتتتن ختتتتالل اإل

ة تطتتتتتورت وستتتتتائل خيتتتتتر ففتتتتتي الستتتتتنوات األ. بتحتتتتتديات التقنيتتتتتة الحديثتتتتتة
ففتتي مجتتال التلفزيتتون ثبتتَت . ل المهتمتتين بهتتااإلتصتتال بشتتكل أدهتتش كتت

بما ال يدُع مجاالا للشك أنَّ بمقدوِر شبكات األقمار الصتناعية أن تنقتل 
كل مكان في الكرة األرضتية فتي أقتل متن إل   الشبكات العالمية إرسال

فتتي كتتل أنحتتاء  رستتالوتضتتاعفت نتيجتتةا لتتذلك ستتاعات اإل. لمتتح البصتتر
حطتتتتات التلفزيتتتتون الكبتتتترى كتتتتل العتتتتالم عشتتتترات المتتتترات حتتتتت  غطتتتتت م

 . ساعات النهار والليل
فقتتد كتتان لزامتتاا علتت  كتتل المحطتتات أن تبتتذل ، وكنتيجتتة لتتذلك

وبالمقابتتِل فقتتد تطتتورت . كتتل الجهتتد الممكتتن كتتي ترقتت  بمستتتوى برامجهتتا
أستتتتتاليُب اإلختتتتتراج حتتتتتت  صتتتتتارت أشتتتتتبد بالستتتتتحر متتتتتن ختتتتتالل الشاشتتتتتة 

شتتتبكات األقمتتتار وقتتتد ستتتاعد فتتتي خلتتتق تلتتتك المنافستتتة ظهتتتور . البلوريتتتة
( التتي أستهمت فيهتا معظتم اليوروفيزون الصناعية للبرامج مثل شبكة )

وهتي شتبكة تقتوم بإعتداد وتوزيتع البترامج لكتل التدول . دول أوريا الغرييتة
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واألحتتداث الحيتتة متتن  خبتتاروتهتتتم بتبتتادل األ، االعضتتاء بلغتتات متعتتددة
 م استتتتتطاعات0954هتتتتذل الشتتتتبكة فتتتتي عتتتتام  بتتتتدأتومنتتتتُذ أن . مواقعهتتتتا

ها إرستتالبرنامجتاا مختلفتتاا استتغرق  55ختالل عامهتا األول فقتتط أن تنقتل 
كانتتتتت أغلتتتتب دول أوريتتتتا قتتتتادرة علتتتت   م0955وفتتتتي عتتتتام . ستتتتاعة 73

 . المساهمة في تبادل البرامج بدون أن يؤثر ذلك عل  برامجها المحلية
( خمستتتتتتٌة اليوروفيزفــــــون وفتتتتتتي الستتتتتتبعينيات كتتتتتتان لشتتتتتتبكة )

يتتا جمتتيعهم علتت  إفريقأوريتتا وشتتمال  دولتتة فتتي 23وعشتترون عتتامالا فتتي 
مليتتتون  91اتصتتتاٍل بالتتتدوائر األرضتتتية التتتتي تقتتتدم برامجهتتتا ألكثتتتر متتتن 

جهتتتاز استتتتقبال تلفزيتتتوني بالتتتدول المختلفتتتة ويمثتتتل جمهورهتتتا أكثتتتر متتتن 
 . 110مليون مشاهد حول العالم  351

فتتي  ( دوراا خطيتراا اليوروفيزفــون ويتذلك التطتور لعبتتت شتبكة )
ثتم جتاءت شتبكة . لتم يمتلتك مثتل تلتك القتوة الهائلتة منافسة الراديو الذي

ــون أوريتتا الشتترقية المعروفتتة باستتم ) ( كمنتتافٍس  ختتر للراديتتو فتتي إنترفيزف
والبترامج العلميتة رغمتاا  خبتاردول أوريا االشتراكية التي ظلت تتبتادل األ

عتتتن وجتتتود بعتتتض المصتتتاعب التتتتي واجهتهتتتا نتيجتتتَة الصتتتراع السياستتتي 
. بتتتتين دول شتتتترق أوريتتتتا ودول غتتتترب أوريتتتتا التتتتذي احتتتتتدم لعقتتتتوٍد طويلتتتتة

، (نوردفيزفــون هتتي شتتبكة )أختترى وظهتترت المنافستتُة متتن شتتبكٍة إقليميتتة 
متتتن أختتترى تبتتتادل البتتترامج واستتتتنباط أشتتتكال إلتتت   وهتتتي منظمتتتٌة تهتتتدن
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ة ذاعيتالتعاون الداخلي بين وحدات البرامج التلفزيونية في المنظمات اإل
ـــــدنمارك): فتتتتتي خمتتتتتس دوٍل إستتتتتكندنافية هتتتتتي ـــــدا ،ال ، وآيســـــلندا، وفلن

 . (والنروفج، والسوفد
القتتترن العشتتترين شتتتبكة متتتن ستتتتينيات عقتتتد الكمتتتا ظهتتترت فتتتي 

وهي ارتبتاط بتين التلفزيتون اليابتان  واألنظمتة المشتابهة ، (آسيافيزفون )
ووفقتتتتتاا لتتتتتذلك المشتتتتتروع امتتتتتتدت شتتتتتبكة . فتتتتتي منطقتتتتتة الشتتتتترق األقصتتتتت 

، وسـايجون ، كينـاوةوأو ، الفليبين): كٍل منإل    سيافيزيون من اليابان
كورفا إلى  ثم، والهند، وباكستان، وبورما، وتايلند، والوس، وكمبوديا
 . 111(مؤخراع 

ظهتتتتتتور  أيضتتتتتتاا وقتتتتتتد شتتتتتتهدت الواليتتتتتتات المتحتتتتتتدة األمريكيتتتتتتة 
إن بــي )و (ABC ي بـي سـييتة الكبترى مثتل شتبكة )إعالمالشتبكات اإل

 وقتتد ظلتتت هتتذل الشتتبكات الكبيتترة. (CBS ســي بــي إس)و (NBC ســي
البرامتتتتتج بأحتتتتتدث متتتتا توصتتتتتلت إليتتتتد أستتتتتاليب البرمجتتتتة  أستتتتتواق تغتتتتتترق 

 . التلفزيونية في العالم
وقتد ستاعدت األقمتتار الصتناعية فتتي سترعة توصتتيل كتل هتتذل 

فتأستس القمتر الصتناعي لغترب ، الجمهور فتي كتل مكتانإل   الخدمات
يتتتا بالختتتدمات الستتتريعة إفريقأوريتتتا والتتتذي يمتتتد معظتتتم دول العتتتالم حتتتت  

باريات كرة القدم العالمية واألحتداث الستاخنة فتي كتل بقتاع وم خباركاأل
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وبالمقابل تأسس القمر الصناعي لشرق أوريا ليقوم بتنفس التدور . الدنيا
التلفزيتون منافستاا  أصتبحويهذا الشتكل . في الدول المنضوية تحت لوائد

ممتتتتا جعتتتتَل كثيتتتتراا متتتتن الُكتَّتتتتاِب ، ةخيتتتتر خطيتتتتراا للراديتتتتو ختتتتالل العقتتتتود األ
فتتتتي شتتتتت   ذاعتتتتةين ُيجزمتتتتون أنتتتتد قتتتتد أثَّتتتتر ستتتتلباا علتتتت  دور اإلالمختصتتتت

 . المجاالت ومنها تعليم اللغات
ذا تجاوزنتتتا محطتتتات التلفزيتتتون العالميتتتة والمحليتتتة نجتتتد أن ، وا 

قتتتد صتتتارت هتتتي  CDsأشتترطة الفيتتتديو وأستتتطوانات الفيتتتديو المضتتتغوطة 
نما حتت  لجهتاز التلفز خرى األ يتون منافساا خطيراا ليَس للراديو فحسب وا 

 . الذي ُتبث من خاللد
ثـــــورة وقتتتتتد أطلتتتتتق علمتتتتتاُء االتصتتتتتال علتتتتت  هتتتتتذل الظتتتتتاهرة )

ــديو الفيتتديو ختتالل الثالثتتة  حيتتُث استتتطاعت أشتترطُة وأستتطواناتُ . (الفي
عقتتوٍد الماضتتية أن تغتتزو كتتل أنحتتاء العتتالم حاملتتةا الستتمين والغتتث متتن 

متاٍع وتشويق المواد التي يشتريها الناس لما  . فيها من جاذبيٍة وا 
وقتتتد جعلتتتت بيتتتوت الخبتتترة العالميتتتة فتتتي مجتتتال الدعايتتتة متتتن 

للمشتتاهدين بحكتتتم متتا أحدثتتتتد متتن فنتتتون  أشتترطة الفيتتتديو عنصتتراا جتتتذاباا 
ذا . الدعايتتة واإلعتتالن وتطتتوير أستتاليب جديتتدة لتتم تكتتن فتتي الحستتبان وا 

شتتتتيٍء متتتتن المتتتتال لتتتتيَس فتتتتي مقتتتتدور إلتتتت   كتتتتان جهتتتتاز الفيتتتتديو يحتتتتتاج
ة والمحتتتالت التجاريتتتة وصتتتاالت العتتترض فتتتإنَّ أنديتتتَة الُمشتتتاهد، الشتتتباب

المنتشتتترة فتتتي معظتتتم أنحتتتاء العتتتالم قتتتد يستتترت هتتتذا األمتتتر بفتحهتتتا كتتتل 
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األبتتتتتواب للتتتتتراغبين فتتتتتي متابعتتتتتة البتتتتترامج متتتتتن جميتتتتتع األعمتتتتتار الستتتتتيما 
وأتاحت خيارات كثيرةا للمشاهدين الذين استطاعوا متن خاللهتا . الشباب

 . جهزةألالمقدمة عبر هذل ا المفاضلة بين مختلف المواد
فتتتي متتتلء أوقتتتات الفتتتراغ  ذاعتتتاتشتتتيُء  ختتتر ظتتتلَّ ينتتتافس اإل

. خاصتتتة فتتتي عتتتالم الشتتتباب وهتتتو ميتتتادين الرياضتتتة بأشتتتكالها المختلفتتتة
مثتل هتذل إلت   حيث إنَّ أعداداا كبيرة من الشباب لديها هوايتة االنضتمام

وذلتتتتك ألنهتتتتا يمكتتتتن أن تمتتتتارس مختلتتتتف ، األنشتتتتطة فتتتتي أوقتتتتات الفتتتتراغ
 . ذاعاتأثر سلباا عل  متابعة اإلمما ، ضروب الرياضة

ثم جاء الكومبيوتر الذي كاد أن يقضي حت  علت  التلفزيتون 
والفيتتديو فتتي  ٍن واحتتد بمتتا لتتد متتن إمكانتتاٍت واستتعة وجاذبيتتٍة أكبتتر بحكتتم 

فتتتتانخرط الكثيتتتتر متتتتن شتتتتباب التتتتدول المتقدمتتتتة فتتتتي . طبيعتتتتتد الشخصتتتتية
لتتتت  هتتتتذل التتتتذي لتتتتم يعتتتتد تعلمتتتتد قصتتتتراا ع، معاهتتتتد دراستتتتات الكومبيتتتتوتر
نما تخطاها جميتع الكليتات والجامعتات والمعاهتد إلت   المعاهد فحسب وا 

 . المختلفة
وقتتد حمتتل الكومبيتتوتر فتتي طياتتتد كتتل التطتتور االتصتتالي متتن 

 أجهتتتتزةختتتتالل شتتتتبكة اإلنترنتتتتت العالميتتتتة التتتتتي حلتتتتت محتتتتل كثيتتتتٍر متتتتن 
ورغتتتم أن اإلنترنتتتت نفستتتها قتتتد وفتتترت عتتتدداا متتتن المحطتتتات . االتصتتتال

أنَّ كثتتتترة الختتتتدمات التتتتتي حملتهتتتتا قتتتتد جعلتتتتت إال  لفزيونيتتتتةة والتذاعيتتتتاإل
التركيتز أمتر  ممتا جعتل. المتلقي أكثر قلقاا وأكثر حركتةا بتين الصتفحات
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ورغتتتتم أن دراستتتتات التلقتتتتي . أمتتتتراا مشتتتتوباا بالحتتتتذر ذاعتتتتةعلتتتت  بتتتترامج اإل
أن المؤشترات العامتة تتدل علت  إال  لإلنترنت لم تزل في طور البتدايات

د أثَّتتترت علتتت  حجتتتم االستتتتماع للراديتتتو رغتتتم أنَّ حجتتتم أنَّ هتتتذل الشتتتبكة قتتت
 . التأثير ومدال لم يزل غير مؤكد

وعمومتتتتاا نستتتتتطيع أْن نؤكتتتتد أنَّ كثيتتتتراا متتتتن معطيتتتتات الحيتتتتتاة 
ولكْن يبقت  عتزاُء الراديتو . في حجم اإلستماع للراديو الحاضرة قد أثرت

وستتتتبق  . أنَّ خصائصتتتد المتفتتتردة ستتتتفرُض وجتتتودل فتتتي كتتتل الظتتترون
أذٍن تلتقطهتتا دون أن يبتتذل إلتت  إال  اتتتد الستتهلة الميستتورة ال تحتتتاجخدم

أو  اإلنستتتتاُن أيَّ مجهتتتتتوٍد فتتتتتي التلقتتتتتي كالتتتتذي يبذلتتتتتد لمتابعتتتتتة التلفزيتتتتتون 
 . اإلنترنتأو  السينماأو  الفيديو

تعطتتي متتا عنتتدها  عتتالمورغتتم هتتذا وذاك ظلتتت كتتل وستتائل اإل
. وجتد فتي غيرهتاالتتي ال ت، ألنها تعلتم جيتداا أن لكتل وستيلة خصائصتها

التقليتتتتل متتتتن حجتتتتم الهزيمتتتتة أمتتتتام غتتتتزو  ذاعتتتتاتولتتتتذلك حتتتتاول أهتتتتل اإل
التلفزيون واإلنترنت باإلعتمتاد علت  خصوصتية الراديتو وبستاطة تركيبتد 

 . وسهولة اقتنائد وعظمة دورل في حياة الشعوِب عبر التاريخ
 
  ذاعياإل التشوي 

وات طتتتوال الستتتن ذاعتتتاتلقتتتد ظتتتلَّ التشتتتويش هاجستتتاا مؤرقتتتاا لإل
ألنَّ كتتل َمتتْن ُيقتتدم  Digital Systemsالرقميتتة  جهتتزةالتتتي ستتبقت ثتتورة األ
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كتل إلت   برنامجاا للمستمعين يظلُّ حريصاا عل  أن يصتل هتذا البرنتامجُ 
ولكتتتن حينمتتتا يبتتتدأ هتتتذا البرنتتتامج فتتتي قطتتتع . المستتتتمعين بصتتتورٍة جيتتتدة
متل المتلقتين فإنتد يتعترض للعديتد متن العواإلت   الفراسِخ واألميال ليصل

فقتتتدان البرنتتتامج لكثيتتتٍر متتتن إلتتت   الخارجتتتة عتتتن اإلرادة والتتتتي قتتتد تتتتؤدي
 . عناصرل الفنية

ال توجــــد رســــالة كاملــــة )): 112ويقتتتتول مارشتتتتال ماكلوهتتتتان 
ومعنتتتتت  هتتتتتذل العبتتتتتارة أنَّ الرستتتتتالة . ((عبـــــر قنـــــوات اإلتصـــــال 011%
المتلقي في جميع األحوال بسبب معوقات إل   ية تصل ناقصةا عالماإل

 . ضها دون إرادة األطران المعنية بهاعديدة تعتر 
وهتتذل المعوقتتات قتتتد تكتتون ناتجتتتة متتن المرستتتل وهتتو المحطتتتة 

بهتتا ضتتعٌف فتتي أو  متتن القنتتاة الناقلتتة التتتي قتد تكتتون رديئتتةأو  ،ةذاعيتاإل
قتتتد أو  ،مستتتتوى الكفتتتاءة العمليتتتة فتختتترج الرستتتالة ناقصتتتةا متتتن مصتتتدرها

ات ذات كفتاءة جيتدة االستقبال فال تكتون الراديوهت أجهزةيتعلق النقص ب
قتتد تكتتون أو  ،ضتتعف البطاريتتاتأو  ،الستتتقبال المحطتتات بستتبب القتتدم

 . رداءة االستقبالإل   فنية تؤدي أعطالبها 
ة ناتجتتاا عتتن ستتوء األحتتوال ذاعيتتوقتد يكتتون ضتتعف الرستتالة اإل

أشتتعة الشتتمس الستتاخنة التتتي تتتؤدي أو  ،الجويتتة مثتتل البتتروق واألمطتتار
وعمومتتاا ال . االستتتقبال أجهتتزةإلتت   اصتتلةلضتتعف الذبتتذبات الصتتوتية الو 
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وهتتذل األستتباُب . آلختترأو  توجتتد رستتالة مكتملتتة مائتتة فتتي المائتتة لستتببٍ 
والتشتتتويُش قتتتد يكتتتتوُن . ةذاعيتتتتشتتتتويش الرستتتالة اإلإلتتت   كلهتتتا قتتتد تتتتؤدي
أي يحتتدُث نتيجتتَة فعتتِل فاعتتل باستتتخداِم إحتتدى أستتاليب ، مقصتتوداا لذاتتتدِ 

 ذاعــاتبــه بعــض األنظمــة واإلوهــو مــا كانــت تقــوم التشتتويش الفنيتتة )
 . (التابعة لبعض الدول بشكل مقصود للتأثير على محطاٍت بعينها

وفتتتتي هتتتتذا الصتتتتدد وضتتتتَع العديتتتتُد متتتتن االتصتتتتاليين تعريفتتتتاٍت 
ــى  إذاعــةالتشــوي  هــو ): للتشتتويش لعتتلَّ أشتتهَرها ــة عل أصــواٍت عالي

بــالقرب مــن موجــِة المحطــِة التــي ت ُبــُث بــرامج  غيــر  أو  نفــس الموجــة
إشـارٍة قويـٍة علـى  إرسالوفتُم . غوٍب اإلستماُع إليها في ُمجتمٍع مامر 

ها غيــر  إرســاللجعــِل  رســالنفــِس التــردِد الــذي ت ســتخِدُمُه محطــُة اإل 
 . 113(مسموع

إنَّ عمليتتتة التشتتتويش بهتتتذا الشتتتكل المصتتتطنع يمكتتتن التغلتتتب 
بعمليتتتاٍت مضتتتادة  ذاعتتتاتحيتتتث تقتتتوم اإل. ولكتتتن بجهتتتوٍد صتتتعبة، عليهتتتا

هتتتي أن تتحتتتول متتتن زاويتتتة البتتتث المعتتتتادة فتتتي إطتتتار نفتتتس و ، للتشتتتويش
وتظتل المحطتة التتي تمتارس التشتويش فتي حالتٍة متن . الموجة المشوشة

. المقصتتودة ممتتا يتتؤدي إلتعتتاب الطتترفين ذاعتتةالقلتتق تتتتابع تحركتتات اإل
وعيب التشويش األساسي أند يزعج المستمع مثلد مثل طنيِن البعوضتة 
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 إرستتتاالا وال يستتتتطيع إنستتتان أن يتتتتابع  .فتتتي األذن التتتذي ال يتحملتتتد أحتتتد
أو  وتشتتويٌش لمتتدة خمتتسِ . اا مشوشتتاا مهمتتا ُأوتتتي متتن قتتوِة التحمتتلإذاعيتت

َعشِر دقائق يومياا كفيٌل بأن يجعل المستتمع يحجتم عتن االستتماع لهتذل 
غيِر إل   وُريَّما، غيرها دون أي ترددإل   تلك فيتحول عنهاأو  ذاعةاإل

 . رجعة
ر الوستتتتتائل انتشتتتتتاراا لمنتتتتتع وصتتتتتول وقتتتتتد كتتتتتان التشتتتتتويش أكثتتتتت

خصوصتاا متا كتان يقتوم بتد االتحتتاُد ، المتواطنينإلت   ةجنبيتاأل ذاعتاتاإل
ِعقتِد  أواخترالسوفيتي السابق في ظل النظاِم الشيوعي التذي انتهت  فتي 

حيث كانت الدولة تعمل عل  منع مواطنيهتا متن . التسعينيات المنصرم
هيئـــة لموجهتتتة إلتتتيهم متتتن )ة اجنبيتتتاأل ذاعتتتاتبتتترامج اإلإلتتت   اإلستتتتماع

ذاعةو  BBC( البرفطانية ذاعةاإل بغرض التأثير  VOA( صوت أمرفكا) ا 
 . السياسي عليهم ضدَّ سياسات الحزب الشيوعي

ومتتن ضتتمن األستتاليب التتتي لجتتأت إليهتتا الحكومتتة الستتوفيتية 
راديو  أجهزةتلك البرامج قامت بتوزيع إل   لمنع مواطنيها من االستماع

وكانتتتت . ( وحتتتدهاموســـكو إذاعـــة)إال  ان ال تلتتتتقطصتتتغيرة علتتت  الستتتك
إلتت   ذاعتتاتالرقابتتة مكثفتتة علتت  الدولتتة حتتت  ال تتستترب بتترامُج تلتتك اإل

وقد ظتلَّ التروس يمارستون . داخل جمهوريات االتحاد السوفيتي السابقة
ولتم يتوقفتوا . ذلك التشويش بشكل مستتمر طتوال ستنوات الحترب البتاردة

( متتوازين ميخائيــل غورباتشــوك) ستتبقاأل عنتتدما غيَّتتَر التترئيسإال  عنتتد
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السياسة بين بالدل والغرب بطرحد لفكرة البريسترويكا التي قضت علت  
وأنهتتت حالتتة التتتوتر التتتي فرضتتتها ستتنواُت الصتتراِع ، القبضتتة الشتتيوعية

. ثم قضت في نهاية المطان عل  االتحاد الستوفيتي نفِستدِ ، مع الغرب
 ذاعتتاتمبتتدأ التشتتويش علتت  اإل وكانتتت التتدوُل الغرييتتُة قتتد احتجتتت علتت 

وظلتتتت ترفتتتع صتتتوت االحتجتتتاج فتتتي كتتتل المحافتتتتل ، م0948فتتتي عتتتام 
حيتتتُث اعتبرتتتتد الواليتتتات المتحتتتدة انتهاكتتتاا . الدوليتتتة ضتتتدَّ هتتتذا األستتتلوب

ألنتد وفقتاا للقتانون التدولي ، صارخاا التفاقية االتحاد التدولي للمواصتالت
 . عمٌل محظور وتجُب محاريتدُ 
ة في العالم والتي غيرت نمتط الحيتاة ذاعياإلومع بداية الثورة 

مـــــؤتمرات الراديـــــو علتتتتت  األرض ُعقتتتتتدت متتتتتؤتمراٌت علميتتتتتٌة ُستتتتتميْت )
وقتتتد َفَرضتتتت المنظمتتتاُت الدوليتتتُة متتتن ختتتالل تلتتتك المتتتؤتمرات . (الدوليـــة

حظتتراا رستتمياا علتت  البتتث التتذي يتتتداخل متتع ختتدمات الراديتتو فتتي التتدول 
 . 114األخرى 

كتتتتاا واضتتتتحاا لمبتتتتادئ حريتتتتة ولمتتتتا كتتتتان التشتتتتويش يمثتتتتل انتها
المعلومتتتات فقتتتد طلبتتتت الجمعيتتتة العامتتتة لألمتتتم المتحتتتدة متتتن حكومتتتات 
التتتتدول األعضتتتتاء فيهتتتتا االمتنتتتتاع عتتتتن ممارستتتتتد التتتتتي تحتتتترم الشتتتتعوب 

وقتد ثبتت أن التشتويش يتؤثر . متن حريتهتا فتي تلقتي المعلومتاتخرى األ
لتيس ة متقاريتة و إذاعيتالتتي تستتخدم قنتوات  ذاعاتاإل إرسالعل   أيضاا 
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وهتو بتذلك قتد أضترَّ بجهتاٍت عديتدة . المقصتود تشويشتها ذاعتاتفقط اإل
ال ذنتتتب لهتتتا ولتتتم تتتتدخل أساستتتاا فتتتي حتتترب األثيتتتر التتتتي أملتهتتتا ظتتترون 

َهتْت للتشتويش علت  . السياسة ولكن بتالرغم متن كتل االنتقتادات التتي ُوجِ 
ولتتم . أنتتد ُمتتوِرَس فتتي كثيتتٍر متتن البلتتدانإال  مستتتوى المنظمتتات العالميتتة

ممتتا جعلتتد ، زم كتتل التتدول بمتتا صتتدر متتن المنظمتتة الدوليتتة بتحريمتتدتلتتت
إلتت   ةذاعيتتواحتتداا متتن أكبتتِر العوائتتق التتتي أثتترت فتتي وصتتول البتترامج اإل

 . قطاعات كبيرة من المستمعين وعل  مدى سنوات طويلة
 فتتتي كثيتتتر متتتن األحيتتتان يتتتؤدي ذاعتتتياإل رستتتالإنَّ ضتتتعف اإل

والضتتتعُف . ليهتتتا التشتتتويشنتتتتائج ستتتلبية شتتتبيهة بتلتتتك التتتتي يتتتؤدي إإلتتت  
عتتادةا متتا ينتتتُج متتن تعتترض الموجتتات الصتتوتية للتستتخين بواستتطة أشتتعة 

في  رسالولذلك يكون اإل. الشمس حيُث تفقُد قوتها عل  نقل األصوات
التتتتتي تتعامتتتتل متتتتع  ذاعتتتتاتالنهتتتتار أضتتتتعف منتتتتد فتتتتي الليتتتتل بالنستتتتبة لإل

 . الموجات القصيرة
لة االستتماع للرستالة والنتيجُة هي تشتُت االنتبال وعتدُم مواصت

ولتتذلك فاللغتتة المستتتقاة متتن الراديتتو ستتواء عتتن طريتتق التعلتتيم . المطلوبتتة
غيتتر المباشتتر تتعتترض كثيتتراا للمنغصتتات التتتي يتستتبب فيهتتا أو  المباشتتر

وال يستتتطيُع أحتتٌد أن يتتدَّعي أن هنتتاك مستتتمعاا تمكتتن . رستتالضتتعُف اإل
همت تقنيتتتاُت وبحمتتتد هللا فقتتتد أستتت. رستتتالضتتتعيفِة اإل إذاعتتتةمتتتن متابعتتتة 

تخطتتتت بهتتتا هتتتتذل  ذاعتتتاتاالتصتتتاِل الحديثتتتة فتتتي فتتتتح  فتتتتاٍق جديتتتدة لإل
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 رستالوالفضائيات التي تنقتل اإل. الرقمية رسالاإل أجهزةالمعضلة وهي 
عقد التسعينيات المنصترم  أواخرفي  هزةجومنذ تعميم هذل األ. ذاعياإل

 . عالي الجودة ذاعياإل رسالاإل أصبح
فتي تجويتد األداء اللغتوي  أيضتاا ُت وقد أسهمت هتذل الفضتائيا

ش ستتتتعة مهمتتتبعتتتد أن ظهتتترت البتتترامج ذات التتتترددات الفضتتتائية علتتت  
أقمتتتاٍر صتتتناعية  إرستتتالوقتتتد بتتتدأ . الفضتتتائي Transponderالترانستتتبوندر 
أو  الهواتتفأو  وحدل دون منافستة التلفزيتون  ذاعياإل رسالمختصة باإل

اآلن لتشتتتفير  ذاعتتتةوتستتتتعد محطتتتات اإل. غيرهتتتا متتتن وستتتائل االتصتتتال
 . 115قبل سنوات برامجها بنفس األسلوب الذي لجأ إليد التلفزيون 
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 خاتمة الكتاب

 ﴾ملخص وتوصيات﴿

 

 
 الخاتمة 

بعتتتتتتض إلتتتتتت   لعتتتتتتل متتتتتتن المفيتتتتتتد فتتتتتتي خاتمتتتتتتة هتتتتتتذل الدراستتتتتتة أن ُنشتتتتتتير
وهتتي تتتتلخُص ، ة فتي هتتذا المضتتمارعلَّهتتا تكتتون ذات فائتتد االستتنتاجات

 : فيما يلي
 
العتتالم علتت  اللغتتِة كعامتتٍل أساستتٍي فتتي تقتتديم  إذاعتتات/ تعتمتتُد جميتتُع 2

متتا ُستتمِ َي بلغتتة  ذاعتتاتوقتتد تبلتتور متتن ختتالل الواقتتع العملتتي لإل. برامجهتا
كثيتتتتتراا متتتتتن المفتتتتتردات والعبتتتتتارات  ذاعتتتتتةوقتتتتتد أفتتتتترزت لغتتتتتُة اإل. ذاعتتتتتةاإل

فستتتتها بمتتتتروِر األيتتتتام علتتتت  المستتتتتمعين واالستتتتتخدامات التتتتتي فرضتتتتت ن
 . ذاعةواألشخاص الذين يتعاملون مع اإل

 
/ استطاع الراديو أن يؤدي دوراا ملحوظاا في نشتر اللغتات لتم تستتطع 1

مكانيتتتة ، القيتتتام بتتتدختتترى وستتتائل اإلتصتتتال األ وذلتتتك لطبيعِتتتتد الستتتهلة وا 
 . اقتناِئد بثمٍن معقول
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م اللغات فرصتاا لالنتشتار متن / بالنسبة لنشِر اللغات فقد وجدت معظ7

وذلك ألنَّ الراديتو قتد اعتمتَد علت  الكلمتة المنطوقتة دون ، ذاعةخالل اإل
 . سواها

 
اا ملحوظتتتاا فتتتي جعتتتل اللغتتتة عنصتتتراا مرنتتتاا مهمإستتت ذاعتتتات/ أستتتهمت اإل7

تتتتتتخ العديتتتتتتَد متتتتتتن ، يستتتتتتتوعب كثيتتتتتتراا متتتتتتن المستتتتتتميات الجديتتتتتتدة ممتتتتتتا رسَّ
ين لهتتا ذاعيتتة قبتتل استتتخدام اإلاالستتخدامات اللغويتتة التتتي لتتم تكتتن مألوفت

 . البرامجخبار أو في نشرات األ
 
العالميتتتتتتة بعمليتتتتتتة التعلتتتتتتيم المبتتتتتترمج دون  ذاعتتتتتتات/ قامتتتتتتت بعتتتتتتُض اإل1
واستتتفادت منتتد بعتتُض اللغتتات العالميتتة دون ستتواها ، األختترى  ذاعتتاتاإل
 . ةلمانيية والفرنسية واألنجليز كاإل
 
ضتعف إلت   لمؤلتفتوصتل ا ذاعتات/ في مجال التخطتيط اللغتوي باإل1

وأنَّ معظتتم . هتتذا التخطتتيط فتتي العديتتد متتن التتبالد ويينهتتا التتبالد العرييتتة
هتتا تستتير وفقتتاا لألعتتران التقليديتتة دون الدراستتة المخططتتة لتنتتاول إذاعات

 . اللغة ونشرها وتطويرها
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علتتتت  اللغتتتتات الواستتتتعة اإلنتشتتتتار أستتتتهم فتتتتي  ذاعتتتتات/ إنَّ اعتمتتتتاد اإل3
التي لم تجد خرى ة واللهجات المحلية األانحسار بعض اللغات اإلقليمي

 . حظاا مماثالا عل  األثير
 
/ وجتتتتدت اللغتتتتُة العرييتتتتُة فرصتتتتاا واستتتتعةا لإلنتشتتتتار متتتتن ختتتتالل جميتتتتع 8
العالميتة وذلتك ألستباٍب تعلقتتت  ذاعتتاتالعرييتة والعديتد متن اإل ذاعتاتاإل

 . بالعقيدة والمصالح المختلفة
 
العديتُد متن األخطتاِء  ذاعتاتي اإل/ واكبت اللغَة العرييَة المستتخدمَة فت0

وقتتتد لعبتتتت الترجمتتتُة الحرفيتتتة دوراا فتتتي بتتتروِز هتتتذل . النحويتتتِة والصتتترفية
جانتتب عتتدم التتتدقيق فتتي إختتتار العناصتتر الملمتتة بفنتتون إلتت   ،المشتتكلة

 . ةذاعياللغة للعمِل في المحطاِت اإل
 

الذي تستببت فيتد عتدُة عوامتل دوراا  ذاعياإل رسال/ لعَب ضعُف اإل20
 . للغات في مجال النشر الكاملِ  ذاعةيراا في إضعان فاعلية اإلكب
 

، خصوصتتاا التلفزيتتون ختترى / أثَّتترْت وستتائُل اإلتصتتاِل الجمتتاهيري األ22
ة ذاعيتوالتدخُل السياسي فتي البرمجتة اإل، ذاعاتوأخطاُء اإل، والتشويُش 

ولتتتم يعتتتتد هنتتتاك الوقتتتتت الكتتتافي التتتتذي ، ستتتلباا فتتتي نشتتتتر وتعلتتتيم اللغتتتتات
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حتتتتت  يكتمتتتتل التتتتدوُر المطلتتتتوب  ذاعتتتتاتإلنستتتتان لإلستتتتتماع لإليحتاجتتتتد ا
 . لتعليم اللغات ومعرفتها

 
ة بعتتتُض المؤشتتتترات ذاعيتتتوقتتتد اتَّضتتتَحْت متتتن ختتتالل متابعتتتتة البتتترامج اإل

ولتتذلك يمكتتُن توضتتيُح النقتتاط التاليتتة ، ةذاعيتتالُمهمتتة فتتي مجتتال اللغتتة اإل
  :مةمهية العالملُتساعد في توسيع الفائدة من هذل الوسيلة اإل

 
/ يجتتتتتتتب بتتتتتتتذُل أقصتتتتتتت  الطاقتتتتتتتات الممكنتتتتتتتة إلعتتتتتتتادة تقتتتتتتتويم اللغتتتتتتتات 2

وينتاء هياكلهتا متن جديتد بالشتكل التذي يجعتُل  ذاعاتالمستخدمة في اإل
متتن الراديتتتو مدرستتةا حقيقيتتتةا لتعلتتتيم اللغتتات ووعتتتاءاا لنقتتِل اللغتتتِة الستتتليمة 
 بدالا من ترك الحبل عل  غارِيِد لكتل متن أراد أن يتالعتَب بهيبتة باللغتة

 . يتهاوَن في التعامِل معهاأو 
 
إذا أرادت تحقيتتتتَق هتتتتتذا الهتتتتدِن الستتتتامي أن ُتعيتتتتتَد  ذاعتتتتات/ علتتتت  اإل1

ة ذاعيتتتالبرمجتتتة اإلأمتتتر  النظتتتر باستتتتمرار فتتتي األفتتتراد التتتذين تكتتتل إلتتتيهم
رفتتتض متتتن يتصتتتدى للعمتتتل أو  لتكتتتون اللغتتتة عتتتامالا حاستتتماا فتتتي قبتتتول

َمْن ُيْثِبُت أند ُمجيٌد ال إ في صفوِفها ذاعاتتقبل اإلإال  ويجب. ذاعياإل
 . للغِة إجادةا تامة ُنطقاا وِكتابةا وتصريفاا 
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بقصوِر المستوى اللغوي الذي تبثتد متن ختالل  ذاعات/ أن تعترَن اإل7
وبعد ذلك تتخذ موقفاا حاسماا من نشر اللغتة الركيكتة ، برامجها المختلفة

العيتتتوب  وتستتتتبدلها باللغتتتة الستتتليمة المعافتتتاة متتتن، مهمتتتا كتتتان مصتتتدرها
ولتحقيق هتذا الهتدن البتد متن وقفتٍة شتجاعٍة تقتضتي أن تقتوم . والنقص

بعمليات المونتاج المستمرة للخطتب والتصتريحات التتي ُيتدلي  ذاعاتاإل
تتْن يتحتتدثوَن عبتتر األثيتتر وال ُتبتتُث ، بهتتا الزعمتتاء والمستتؤولون وغيتترهم ِممَّ

إلغتتاء أو  بعتتد مراجعتهتتا واختيتتار الجوانتتب الستتليمة فيهتتاإال  للمستتتمعين
واالكتفتتتتاء بتلخيصتتتتها علتتتت  نحتتتتو متتتتا يتتتترد فتتتتي نشتتتترات ، إذاعتهتتتتا كليتتتتةا 

 . خباراأل
 
/ إعادُة النظتِر فتي التخطتيِط البرامجتي ليشتمل أهتدافاا متجتددةا ُتضتيُف 7

وأال تعتمتتتتد المحطتتتتة علتتتت  ، عنصتتتتر اللغتتتتة كأحتتتتد العناصتتتتر األساستتتتية
 . ِة َوْحَدلُ ذاعيمضموِن المادِة اإل

 
 مهتمعل  خلق وحداٍت للتعليِم اللغتوي ُتوَكتُل إليهتا م ذاعات/ تعمل اإل1

علتت  أْن َتفتترَض . التتتدريِب المستتتمر للمتتذيعين وتقتتويم اعوجتتاِج ألستتنِتهم
هتتتتذل الوحتتتتداُت التعليميتتتتُة حتتتتداا أدنتتتت  لمتتتتن ُيْستتتتَمُح لتتتتد بممارستتتتِة العمتتتتِل 

 . من خالل الميكروفون حت  تضمَن سالمَة وتجويَد اللغة ذاعياإل
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، القائمتتة فتتتي كثيتتر متتن الُبلتتتدان ذاعتتيبمعاهتتِد التتتتدريِب اإل/ االهتمتتاُم 1
متتتتع تغذيتتتتِة هتتتتذل المعاهتتتتد ، وذلتتتتَك بجعتتتتِل اللغتتتتاِت فيهتتتتا عتتتتامالا أساستتتتياا 

باألساتذِة األكفياء في مجال اللغة للمحافظة عل  المستتوى اللغتوي فتي 
 . كل األحيان

 
جانبتتاا كالتتدراما والغنتتاء والشتتعر تمثتتل ، / لمتا كانتتت المعطيتتات الثقافيتتة3

تمثيَل علماِء اللغتة  ذاعاتفالبد أن تراعي اإل ذاعاتاا من برامج اإلمهم
 ٍ فتتي ِلجتتاِن الُنصتتوص والرقابتتة التتتي ُتعِطتتي الضتتوء األخضتتر ألي َنتتص 

وهنتتتا البتتتد متتتن تجتتتاوز األفتتتراد . قبتتتل أن يختتترج للمستتتتمعين عبتتتر األثيتتتر
أو  ون النمطيتتين التتذين ظلتتوا يتعتتاملون متتع األمتتور بتتروح التستتاهل والتهتتا

فهتتؤالء كثيتتراا متتا أستتهموا فتتي إفستتاد التتذوق العتتام بإجتتازتهم . التتال ُمبتتاالة
 . لنصوٍص ركيكة في لغِتها وصياغِتها ومضموِنها

 
/ يجتتُب التنستتيُق متتع المعاهتتِد المختصتتة والكليتتاِت الجامعيتتِة المهتمتتِة 8

وال ُيتتترُك ، بتصتتحيح مستتارها اللغتتوي  ذاعتتاتبالدراستتات اللغويتتة لتقتتوم اإل
 . ُر لالجتهاداِت الفرديةاألم
 
وذلتك ، أن تستتنبط وُتكِثتَف بترامَج تعلتيم اللغتاِت فيهتا ذاعات/ عل  اإل0

البريطانيتتتِة فتتتي  ذاعتتتةوفقتتتاا للتجتتتارِب الناجحتتتِة التتتتي قامتتتت بهتتتا هيئتتتُة اإل
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متتع تطتتوير هتتذل التجتتارب متتا أمكتتن وفقتتاا لطبيعتتة ُكتتلِ  ، يتتةنجليز تعلتتيم اإل
 . لغة
 

بتأستتتيس أقستتتاٍم للغتتتات تكتتتوُن ُمهمُتهتتتا تتتتدريُب  ذاعتتتات/ أن تهتتتتمَّ اإل20
بعمتتل كورستتات  ذاعتتاتوال تكتفتتي اإل. وُمتابعتتة المتتذيعين بشتتكل مستتتمر

 . لغوية للمبتدئين
  

أكثتتر فاعليتتةا فتتي نشتتِر وتعلتتيِم اللغتتة  ذاعتتة/ ُيمكتتُن أن يكتتوَن دوُر اإل21
وتكثيتتتتتِف الرصتتتتتد ، الصتتتتتحيحة بوضتتتتتِع الُخطتتتتتِط واألهتتتتتداِن المدروستتتتتة

 . اللغوية وتصحيِحهالألخطاِء 
 

أبواَبهتتتتتتا  ذاعتتتتتتاتوختامتتتتتتاا كتتتتتتان األمتتتتتتُل وستتتتتتيبق  أن تفتتتتتتتح اإل
وأن ُتوصتتد هتتذل األبتتواب أمتتام كتتل ، ونوافتتذها لكتتل متتا هتتو جتتديٌر بالبقتتاء

. الُركاكتتات التتتي ظهتترت بتتالبرامج لستتنوات طويلتتة ولتتم َيستتتِفْد منهتتا أحتتد
اإلنستان كمتا  وهذا الجهاُز الساحر يمكن أن يظلَّ صديقاا وفياا لكل بني

ويبق  لزاماا عل  كل المهتمين بمجال المعرفتة أن يستاعدوا . هو بالفعل
 ذاعتتتاتمتتتن تجويتتتد اللغتتتة فتتتي اإل أفضتتتلولتتتيس . األمتتتامإلتتت   فتتتي دفعتتتد

ذاعاتلتكتتون رابطتتاا أبتتدياا بتتين الشتتعوب و  فالكلمتتة هتتي الستتالح األول . هتتاا 
ولتتتو تخلتتتت عنتتتد لستتتقطت فتتتي ستتتاحات ، ذاعتتتاتالتتتذي تستتتلحت بتتتد اإل
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. اا أخيتتتر  و أوالا  ولبتتتارت بضتتتاعتها التتتتي هتتتدفها اإلنستتتانُ ، لها الطويتتتلنضتتتا
رغتتم كتتل شتتيٍء هتتي أيستتر الوستتائل وأعظمهتتا لكتتل متتن  ذاعتتةوتبقتت  اإل

مجتتتتتاالت أو  يريتتتتُد التتتتتتعلم والتثقيتتتتتف التتتتذاتي ستتتتتواء فتتتتتي مجتتتتال اللغتتتتتات
خصوصاا في المجتمعات البسيطة التي لم تتعقد فيها ، المعرفة األخرى 
 . بعد أساليُب الحياةِ 

في كتل مكتان والحكومتات التتي  ذاعاتاإلويبق  عل  إدارات 
تملكهتتا فتتي التتبالد التتتي لتتم تتتزل فتتي طتتور النمتتو أن تعتتي هتتذل الحقيقتتة 

فتي  ذاعتةكما عليها أن تدرك أهمية الدور الذي تلعبد اإل. وتستفيد منها
 . الذي بدوند لن تقوم لها قائمة حياة الشعوب فتغدق عليها العطاء

عل  المؤسسات التعليمية المتخصصة دوراا مهماا في  كما أنَّ 
المشاركة بالتخطيط والتنفيذ لبترامج تعلتيم اللغتات التتي تتبناهتا محطتات 

ويتتذلك وحتتدل يمكننتتا أن نستتتفيد متتن الراديتتو فتتي . فتتي كتتل مكتتان ذاعتتةاإل
وبتتتتد وحتتتتدل تستتتتتفيد األجيتتتتاُل المتعاقبتتتتة متتتتن لغتتتتة . نشتتتتر وتعلتتتتيم اللغتتتتات

 . يحقق اآلمال والطموحات بالشكل الذي ذاعةاإل
 

 
 انته 
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 ﴾مصادر الكتاب﴿
 : العربية راجعالم
، دار الفكتتتتتر العريتتتتتي، ذاعتتتتتيالخبتتتتتر اإل، م(0981)، إبتتتتتراهيم وهبتتتتتي -

 . ول الطبعة األ
االتجاهتتتتات اللغويتتتتة والنحويتتتتة ، م(0996)، أحمتتتتد الحستتتتن سمستتتتاعة -

 . سالنجور ماليزيا، ول الطبعة األ، المعاصرة
ي فتتتي عالمتتتقضتتتية التخطتتتيط اإل، م(0981)، أبتتتو غتتتازي  بتتتدر التتتدين -

 . الوطن العريي
ة فتتتتي المجتمعتتتتات ذاعيتتتتالتتتتنظم اإل، م(0978)، جيهتتتتان أحمتتتتد رشتتتتتي -

 . القاهرة، دار الفكر العريي، الغريية
ة فتتتتي المجتمعتتتتات ذاعيتتتتالتتتتنظم اإل، م(0979)، جيهتتتتان أحمتتتتد رشتتتتتي -

 . القاهرة، دار الفكر العريي، االشتراكية
ي فتي التدول عالمنظم اإلتصال اإل، م(0981)، أحمد رشتي جيهان -

 . القاهرة، دارالفكر العريي، النامية
عتالم، األستس العلميتة لنظريتات اإل، م(0978)، جيهان أحمد رشتتي -

 . القاهرة، دار الفكر العريي
، التدولي بتالراديو والتلفزيتون  عتالمم( اإل0979)، جيهان أحمتد رشتتي -

 . لقاهرةا، دار الفكر العريي
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وستتتائل االتصتتتال الجمتتتاهيري فتتتي الشتتترق ، م(0982)، حامتتتد موالنتتتا -
 . مطبعة بوسطن، األوسط

 عتتتتتالمنحتتتتتو تخطتتتتتيط موحتتتتتد لإل، م(0983)، حستتتتتن محمتتتتتد طوالبتتتتتة -
 . بغداد، العريي

، دار المعتارن، المعاصتر عالماإل، م(0984)، حسين فوزي النجار -
 . بيروت

دار ، نشتتأتها وتطورهتتا، الوستتائل اإلتصتت، م(0979)، خليتتل صتتابات -
 . القاهرة، األنجلو المصرية

دار ، العرييتة فتي الستودان، م(0967)، عبد هللا عبدالرحمن الضرير -
 . بيروت، الكتاب اللبناني

دار ، عفتتتتتتتواا ستتتتتتتيادة التتتتتتترئيس، م(0999)، عتتتتتتتوض إبتتتتتتتراهيم عتتتتتتتوض -
 . كواال لمبور، يونيفيزيون للطباعة والنشر

وستتتتائل االتصتتتتال إلتتتت   متتتتدخل، (م0998)، عتتتتوض إبتتتتراهيم عتتتتوض -
 . كواال لمبور ماليزيا، يونيفيزيون برس، الجماهيري 

الستتتتودانية فتتتتي نصتتتتف  ذاعتتتتةم( اإل2111)، عتتتتوض إبتتتتراهيم عتتتتوض -
 . الخرطوم، دار الخرطوم للطباعة والنشر، قرن 

 . تحت الطبع، لهٌب من ناِر المجاذيب، عوض إبراهيم عوض -
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غيتتتتتر منشتتتتتور بعنتتتتتوان بحتتتتتث ، م(0984)، عتتتتتوض إبتتتتتراهيم عتتتتتوض -
، كليتتة الدراستتات العليتتا، وتلفزيتتون الستتودان" إذاعتتة"المتتادة السياستتية فتتي 

 . جامعة الخرطوم
ورقتتة بحثيتتة ُقتتدمت فتتي المتتؤتمر ، م(2111)، عتتوض إبتتراهيم عتتوض -

)وستتائل : العتتالمي التتذي انعقتتد بمدينتتة شتتال عتتالم الماليزيتتة تحتتت عنتتوان
 . (االتصال الجماهيري في دول عدم االنحياز

)اللغتتتتتة : ورقتتتتتة بحثيتتتتتة بعنتتتتتوان، (2111)، عتتتتتوض إبتتتتتراهيم عتتتتتوض -
الماليزيتة( ُقتدمت فتي متؤتمر اآلفتاق الجديتدة فتي  ذاعتةية في اإلنجليز اإل

بالجامعة الوطنيتة بمدينتة بتانقي الماليزيتة فتي  NEWPALSتعليم اللغات 
 . م2111يونيو عام  01إل   9الفترة من 

مكتبتتتتة ، الطبعتتتتة الثالثتتتتة، ميلتتتتةلغتنتتتتا الج، م(0982)، فتتتتاروق شوشتتتتة -
 . القاهرة، مدبول 

والعتتتدد ، 73العتتتدد ، والتلفزيتتتون  ذاعتتتةمجلتتتة اتحتتتاد اإل، ذاعتتتيالفتتتن اإل -
 . م0979/  85
. الموجهة ذاعاتاإلإل   مدخل، م(0983-0982)، ماجي الحلواني -

 . القاهرة، دار الفكر العريي، ول الطبعة األ

، التتتدولي عتتتالمواجز فتتتي اإلعتتتالم بتتتال حتتت، م(0982)، محمتتتد فتحتتتي -
 . القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب
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مطتتابع ، المصتترية فتي نصتتف قتترن  ذاعتتةم( اإل0984)، محمتد فتحتتي -
 . القاهرة، األهرام التجارية

م( أساستتتتتتيات تعلتتتتتتيم العرييتتتتتتة لغيتتتتتتر 0978)، محمتتتتتتود كامتتتتتتل الناقتتتتتتة -
 . طبعة معهد الخرطوم الدولي للغة العريية، العرب

متتاذا يريتتد التريويتتون متتن ، م(0984)، الترييتتة العريتتي للخلتتيج مكتتتب -
 . تريية الخليج، يينعالماإل
: ورقتتة بحثيتتة غيتتر منشتتورة بعنتتوان، م(0982)، محمتتد صتتالح فهمتتي -

المتتؤتمر األول للغتتة العرييتتة فتتي ، والتلفتتاز( ذاعتتة)اللغتتة االعرييتتة فتتي اإل
 . الخرطوم، السودان

 ولتتت تبقتتت  الوستتتيلة األ ذاعتتتةإل)ا، م(0999)، مصتتتطف  المصتتتمودي -
اإلمتتارات ، مقتتاٌل صتتحفي بتتالملف السياستتي لصتتحيفة الخلتتيج، (عتتالملإل

 . العريية المتحدة

التتدوريات العلميتتة ، م0975فبرايتتر ، العريتتي ذاعتتةمنشتتورات معهتتد اإل -
 . ينذاعيلإل

 . م0996طبعة ، باب اللغات، الموسوعة البريطانية -
: قتتتتة بحثيتتتتة غيتتتتر منشتتتتورة بعنتتتتوانور ، م(0982)، الهتتتتادي أبتتتتو بكتتتتر -

المتتؤتمر األول للغتة العرييتة فتتي ، )األخطتاء الشتائعة فتتي اللغتة العرييتة(
 . الخرطوم، السودان
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-5صتتفحات ، VOAمجلتتة صتتوت أمريكتتا ، ةذاعيتتهيكتتل البتترامج اإل -
 . م0991عدد يناير  02

ورقتة بحثيتة ، م(0982)، يوسف الخليفتة أبتو بكتر وستيد حامتد حريتز -
)اللغتتتتة العرييتتتتة واللغتتتتات المحليتتتتة فتتتتي خريطتتتتة : ة بعنتتتتوانغيتتتتر منشتتتتور 

المتتتتتؤتمر األول للغتتتتتة العرييتتتتتة فتتتتتي ، جمهوريتتتتتة الستتتتتودان الديمقراطيتتتتتة(
 . الخرطوم، السودان

( التابعتتتتتة لألمتتتتتم اليونســـــكوتقريتتتتتر منظمتتتتتة )، م(0978، اليونستتتتتكو -
 . المستخدمة في العالم( جهزةالمتحدة حول الراديو )إحصائيات األ

 
 ةفنجليز اإل المراجع 

- Abel ،John A. ،License Revocations and Deials of Renewal، 
Journal of Broadcasting.  

- Allen ،Julia ،Careers in Television and Radio ،Second edition. 

London ،Kogan.  

- Awad I. Awad ،Law and Ethics of the Mass Media ،Univission 

Press ،Kuala Lumpur ،Malaysia.  

- Awad I. Awad ،Propagation of English Language by Radio 

Broadcasting ،IIUM Research Center ،Kuala Lumpur ،Malaysia.  
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New- York Times.  
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- BBC (British Broadcasting Corporation). Annual Report and 

Handbook. BBC London.  

- BBC ،Caversham Park Reading. World Service. Monthly. London 

Calling.  

- Boyd ،Andrew ،Broadcast Journalism ، Teaching of radio and 

Television ،Lews. London: Heinemann.  

- Boyd ،Doglas A. (Development of Egypt's Radio; Voice of the 

Arabs under Nasser)  ، Journalism Quarterly.  

- Boyd ،Doglas A. Broadcasting in Arab World ،Temple University 

Press ،Philadelphia.  

- Bruce D. Itule ،News Writing and Reporting for Today’s Media ،
McGraw-Hill.  

- Cohler ،David Keith ،Broadcast Journalism ،a guide for the 
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Prentice-Hall.  
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Routledge.  
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York: Teachers College Press.  
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Washington ،D. C.  
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America)  ، : A Survey of Electronic Media.  
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Routledge  
- Shirly Biagi ،Media Impact ،Wadsworth Publishing Company ،
California USA 

 

 
 
 
 
 
 



﴿239﴾ 

 


