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﴿
***

﴾

و َّ
علم آدم األسماء ُكَّلها ُث َّم عرض ُهم
على الم ِ
الئك ِة فقال أن ِبُئوِني ِبأسم ِ
اء
هؤ ِ
الء ِإن ُكن ُتم ص ِادقين .قاُلوا
ُسبحانك ال ِعلم لنا إال ما
عَّلمتنا َّإنك أنت
ِ
يم الح ِكيم.
العل ُ
***

هللا العظيم
صدق ُ
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اإلهـــــــــداء:

***

ِ
يء
لم تزل ذكرى تلك اللحظات التي عانق فيها صوتُ َ
ك البر ُ
مسمعي تمأل كل جوانحي يا محمد .ورغم أن عمرك المديد إن شاء هللا

قد تجاوز الثانية عشرَة قليالا إال أنك في خاطري تبل ُغ مليو َن عا ٍم بل
ِ
ِ
المعرفة الواسعة.
دروب
أبيك في
بعض مجهوِد َ
تزيد ،ولذا أهدي إليك َ
عوض
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﴿
استهالل

***

﴾

ما من ٍ
شك َّ
أن اإلذاعة قد تغلغلتت فتي حيتاة البشتر ،وصتارت

ج تتزءا ال يتجت ت أز منه تتا ف تتي معظ تتم األحت توال .ذل تتك َّ
تمي ت َتز
ألن الرادي تتو ق تتد َّ
ِ
ومريحتة ،ممتا جعتل
بالعديد من الخصتائص التتي جعلتت منتد ا
أداة ستهل اة ُ
معظتتم النتتاس يعتمدونتتد كإحتتدى دعامت ِ
تات الطريتتق عنتتد أستتفارهم وتتتنقلهم
داخل وخارج المدن.

فه تتاهم س تتائقو الس تتيارات والقط تتارات والس تتفن وحتت ت الط تتائرات

وال تتدراجات الناري تتة الحديث تتة يس تتتطيعون متابع تتة البت ترامج اإلذاعيت تة أينم تتا

كانت وجهات الرحيل .وهتاهم الرعتاة فتي كتل مكتان متن العتالم يتجولتون
في الغابات والوديان والحقول وهتم يحملتون جهتتاز الراديتو أثنتاء مالحقتة
ِ
باألهل والعشيرة بل
األغنام واألبقار واإلبل في الخالء الواسع ،فيريطهم

ِِ
ٍ
الرَّحت ِتل فتتي
وبالعتتال ِم ُكلتتد متتن حتتولهم دون عنتتاء أو مشتتقة .وهتتاهي قبائت ُتل ُ
أدغتال إفريقيتتا ووهتتاد ستتيا وأدغت ِ
تال أمريكتتا تجتتد فتتي الراديتتو صتتديق ا وفي ت ا
ُيسليها في ترحالها المتواصل عبر السنين.
واذا تجولنا في األسواق في كل بالد الدنيا نجد جهتاز الراديتو

مفتوح ا في ٍ
كثير من المحالت طوال ساعات العمتل .وحتت فتي البيتوت
وغ ِ
ِ
ضتع ْت بش ٍ
نجد َّ
ترن
تكل تلق ٍ
تائي فتي ُغترن النتوم ُ
ُ
أن أجهزة الراديو قد ُو َ
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المعيش ت ِتة ِ
وغيره تتا .ث تتم إن التق تتاط البت ترامج اإلذاعيت تة ال يحت تتاج إلت ت ك تتل

الحت تواس البشت ترية وانم تتا يكتف تتي فق تتط بحاس تتة الس تتمع الت تتي يس تتتخدم فيه تتا
المتلقي أُ ُذند لمتابعة الحديث المذاع وكف  .وال يحتاج األمتر إلت العن ِ
تاء
ُ
ُ
ُ
هد الذي يب ُذلُد هواة السينما أو م ِ
والج ِ
شاهدو التلفزيون أو المتعتاملون متع
ُ ُ ُ
ُ
ُ
ِ
اإلنترنت ِ
وغيرها من أدوات االتصال اإللكترونية الحديثة.

أن اإلذاعات في ِ
وال شك َّ
زماننا الحاضر قد أصبحت عنص ار
مهم ت ت ا وأساست تتي ا فت تتي حيت تتاة النت ت ِ
أن كست تترت الح ت تواجز ،وأصت تتبح
تاس بعت ت َتد ْ
تهل االلتقتتاط فتتي كتل مكتتان بفضتتل التطتتور التقنتتي التتذي طت أر
اإلرستتال ست َ
ال القرن الماضي.
عل أجهزة اإلرسال واالستقبال معا طو َ
ثت َّتم َّ
إن الحصتتول عل ت جهتتاز الراديتتو قتتد أصتتبح أم ت ار ميستتو ار

ومتاح تا للجميتتع حت ت ذوي التتدخل المحتتدود ،ممتتا جعتتل متتن اإلذاعتتات
ُ
مدارس لتعليم الناس مختلف ضروب المعرفة.
وقتتد ازداد عتتدد المحطت ِ
تات اإلذاعيتة بشت ٍ
تكل ُمتتذهل متتع نهايتتات
ِ
ِ
تدمات
الق ت تترن العشت ت ترين ويداي ت تتة الق ت تترِن الح ت تتالي بع ت تتد أن أص ت تتبحت الخ ت ت ُ

طابع تجارٍي يهتم بأمر اإلعالن والدعاية والتسويق .وقتد
ذات
ٍ
اإلذاعيةُ َ
قف تتز ع تتدد اإلذاع تتات المختص تتة ف تتي الجان تتب التج تتاري بص تتورٍة أذهل ت ْتت
تث بلت َتغ فتتي دولت ٍتة واحتتدة كإيطاليتتا ألفتتي محطتتة إذاعي تة .1
المتلقتتين ،حيت ُ
مقال صحفي بالملف
 1مصطف المصمودي( ،اإلذاعة تبق الوسيلة األول لإلعالم)،
ٌ
السياسي لصحيفة الخليج ،اإلمارات العريية المتحدة ،مايو 2000م.
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وبالطبع َّ
سالح اإلذاعتة األساستي هتو الكلمت ُة المنطوقتة التتي تُعتََب ُتر
فإن
َ
ال ِج ْس َر الوحيتد بتين اإلذاعتة ومستتمعيها .واإلذاعتات فتي معظتم األحيتان
تستتتخدم لغت َة التخاطتتب اليتتومي التتتي يتكلمهتتا غالبيت ُة النتتاس .وتلجتأُ فتتي
تض األحي تتان إلت ت لغ ت ٍ
بع ت ِ
تاع م تتن
تات خاص تتة كلغ تتة المهن تتة ،أو لغ تتة قط ت ٍ
الستتكان لست ٍ
تبب أو آلختتر .ومتتن ختتالل هتتذا االستتتخدام خلقتتت اإلذاعتتات

يمكن أن ُنسميها لغة اإلذاعة.
ألنفسها لغ اة خاص اة بها ُ
وله تتذا الس تتبب أص تتبح أم تتر اللغ ت ِتة الت تتي نلتقطه تتا م تتن خ تتالل

الراديت تتو شت تتيءا يست تتتحق الوقت تتون عنت تتدل بالد ارست تتة المتأنيت تتة والتمحت تتيص
العلمتتي التتدقيق ،الستتيما و َّ
أن بعتتض اإلذاعتتات قتتد أثَّت َتر ْت تتتأثي ار كبيت ار فتتي
بعضها حي از ُمعتبت ار متن مستاحات البترامج
لغات مستمعيها .وقد
ْ
أفردت ُ
الفكتر منت ُذ ستنو ٍ
لتعليم اللغتات .ولتذلك فقتد انشتغل ِ
ات طويلتة ب ِ
تأمر اللغ ِتة
َ
ُ ُ
ِ
اإلذاعية و ِ
الناس سلب ا وايجاب ا.
يمكن أن تلعبد في حياة
الدور الذي ُ
تغال بهتتذا األمتتر كلمتا ظهت َتر هتتذا الك ُتم الهائت ُتل متتن
وازداد االنش ُ
دار
اللغات التي
تظهر من خالل التجول بين المحطات اإلذاعيتة كلمتا َ
ُ

تاس يت ازيت ُتد بت َّ
تأن هتتذا األمتتر يستتتحق
مؤشت ُتر الراديتتو حوَلهتتا .وظت َّتل اإلحست ُ
الد ارستتة بحكتتم أنتتد يمكتتن أن ُيضتتيف شتتيءا إل ت عتتالم المعرفتتة ال تتذي
أهم أدو ِاتد.
صارت اإلذاعة إحدى ِ
ولما بدأت الخوض في هذا األمر بغترض وضتع د ارستة عتن

فوجئت بقلة المراجع وقلد متا
لغة الراديو شكلها ،ومضمونها ،وطبيعتها
ُ
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الكتاب والباحثون عتن هتذا األمتر الحيتوي المهتم .ولتم تقتع عينتي
تناولد
ُ
علت د ارستتة متكاملتة عتتن هتذا الموضتتوع إال اللهتم متتا جتاء متتن إشتتار ٍ
ات

ووقف ت تتات متن ت تتاثرة هن ت تتا وهن ت تتاك ف ت تتي بع ت تتض الكت ت تتب المختص ت تتة بمج ت تتال
االتصال .السيما الكتب التي تحتدثت عتن فتن تحريتر األخبتار والكتابتة

لوستائل االتصتال المختلفتة .ولكتتن لتم يتنتاول أحتٌتد موضتوع لغتة اإلذاعتتة
بالتفص تتيل العلم تتي ال تتذي يس تتتحقد وال تتذي س تتيحتاجد حتمت تا دارس تتو عل تتم
االتص تتال والمهتم تتون باللغوي تتات وك تتل م تتن يري تتد أن ينخ تترط ف تتي س تتلك

العمل اإلذاعي.

تت علت نفستتي
ولمتتا كتتان هتتذا الموضتتوع بهتتذل األهميةفقتتد ليت ُ
أن أستِب َر أغتو َارل بالشتتكل التتذي يجعت ُتل منتتد إستتهام ا مفيتتدا للمهتمتتين بهتتذا
المج ت تتال وه ت تتم ليس ت تتو ب ت تتالقليلين وس ت تتط مالي ت تتين المس ت تتتمعين والمهتم ت تتين
بضروب المعرفتة .ولعتل طبيعتة عملتي كمتذيع باإلذاعتة لستنو ٍ
ات طويلتة

قد أسهمت بدورها في إزكاء هذل العزيمة عل الكتابتة ،وستاعدت علت
شت تتحذ الهمت تتة لكت تتي يخت تترج هت تتذا الكتت تتاب للق ت تراء بهت تتذا الشت ت ِ
تكل المبست تتط
ُ
والمختصر.
تان فتي تن ِ
تاول هتذا األم ِتر
أخير
و ا
القلم و ُ
ُ
أطلقت لتد العن َ
أمسكت َ
مت تتن شت تتت جوانبت تتد التت تتي تشت تتعبت بت تتين التعريت تتف واالست تتتخدام والرصت تتد
واإلحصاء والعاجات اللغوية .واكتملت السطور بعتد ستنو ٍ
ات متن األخ ِتذ
ُ
تاب يمي ُتل إلت الجانتب األكتاديمي فقتد أودعتتد لتدى
والرد .ولما كان الكت ُ
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علمي طويتل فتي
يخ
ٍ
دار النشر بجامعة الخرطوم بحكم ما لديها من تار ٍ

تاب اعت ارفت ا
مجتال النشتتر والتتتأليف .وكتتان هتتدفي متتن ذلتتك أن يأختتذ الكتت ُ
علمي تا متتن مؤسستتة علميتتة عريقتتة مثتتل دار النشتتر بجامعتتة الخرطتتوم.
َّ
الم َح َّك َمتة علميتا متن ِقَب ِتل
ُ
الدار ال ُ
حيث إن َ
الم َحقَقتة و ُ
تنشر غيتر الكتتب ُ
لجت ت ٍ
تان رفيعت تتة المست تتتوى ومشت تتهوٍد لهت تتا بالعطت تتاء العلمت تتي الت تتدقيق .وهت تتذل
ِ
السعد قد غمرنتي
الكتاب للنشر .وكان
اللجان هي التي تقرر صالحي َة
ُ
ُ
تلمت خطاب ت ا متتن دار النشت ِتر ُيخبرنتتي بت َّ
تاب قتتد أجيت َتز
توم أن تست ُ
تأن الكتت َ
يت َ

ُودع المطبعة.
وأ َ
تي أن أستتدي الشتتكر الجزيتتل لهتتذل التتدار
ولتتذلك أجتتد ل ازم تا علت َّ
تص بالثن تتاء والتق تتدير مت تديرها النش تتط
العريق تتة وك تتل الع تتاملين فيه تتا .وأخ ت ُ
أستتتاذ األجيتتال التتدكتور (عــدالن الحردلــو) التتذي تحمتتس إلخ تراج هتتذا

تت معتتد عبتتر الهتتاتف متتن كوااللمبتتور بعتتد فتترٍة
الكتتتاب بمجتترد أن تحادثت ُ
وجيزة من تعييند مدي ار للدار.
كمتتا أُستتدي شتتكري العميتتق لكوكبتتة متتن التتذين أستتهموا بتتأدو ٍار

مختلفتتة فتتي أمتتر هتتذا الكتتتاب ومتتنهم التتدكتور (الحســين النــور يوســف)
المتتدير الستتابق لتتدار النشتتر ،والصتتديق التتدكتور (زهيــر حســن بــابكر)

المتتدير األستتبق للتتدار ،والصتتديق المبتتدع (البشــير ســهل جمعــة ســهل)
التتذي عمتتل بتتدار النشتتر لستتنو ٍ
ات طويلتتة .كمتتا يس ترني أن أتقتتدم ب توافر

الش ت تتكر والتق ت تتدير واالحتت ت ترام لألس ت تتتاذين الجليل ت تتين بروفيس ت تتور (عــــــون
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الشـرفف قاســم) ويروفيستور (عبــد هللا عبـد القــادر كــرفم الـدين) الت ِ
تذين
كان تتا أول لجن ت ٍتة علمي تتة تجي ت ُتز ه تتذا الكت تتاب بدرج تتة االمتي تتاز والتوص تتية
يية و ِ
بنشرل عل نفقة المنظمة العريية للتر ِ
الثقافة والعلوم التابعة لجامعتة
ِ
الدول العريية.

تول لزوجتت تتي (عفـــــاك المكـــــي آدم) وأبنت تتائي
و ُ
تكر موصت ت ٌ
الشت ت ُ
تاض هتتذل الستتطور فتتي شتتكلها النهتتائي رغم تا
األع تزاء التتذين شتتهدوا َمخت َ
ِ
ِ
ِ
اإلعداد والترُقتب .وختامت ا أُهتدي هتذل الستطور
االنشغال و
مصاعب
عنم

للخالين العزيز ِ
ِ
ين (محمد أحمد نور) بتالنهود و(األمين أحمـد نـور) بتأم
تي وعل ت ت األس ت ترِة العريضت ت ِتة من ت ت ُذ نعومت ت ِتة
درمت تتان عرفان ت تا بفضت تتلهما علت ت َّ
تتقيت منهم تتا قيمت ت َة االلتص ت ِ
تاق ب تتالراديو ك ت ِ
تأخطر
األظف تتار ،وألن تتي ق تتد اس ت ُ
ِ
ٍ
للثقافة والمعرفة.
وسيلة َع َرَف ْتها البشري ُة
عوض إبراهيم عوض
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الفصل األول


خصائص اإلاذاة
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الفصل األول

﴿ خصائص اإلذاعة﴾


نشأة الراديو

إذا حرك اإلنسان مؤشر الراديتو ويتدأ يتجتول عبتر المحطتات

فإند سيجد عددا كبي ار من اللغات ،ال يكاد يحصيها .وكل لغة من هذل

اللغتتات تحمتتل فكتتر أمتتة متتن األمتتم وثقافتهتتا وأخبارهتتا وتراثهتتا وعلومهتتا.

وال نكاد نجد لغ اة من لغات البشر إال ووجدت حظ ا متن األثيتر ق َّتل هتذا
ظل الراديو مالزمتا لبنتي اإلنستان منت ُذ أن ظهتر فتي
الحظ أو كثر .وقد َّ
تدقاء الماض ت تتي
مطل ت تتع الق ت تترن العشت ت ترين المنص ت تترم بع ت ت َتد أن ن ت ت َ
تافس أص ت ت َ
الكتاب والصحيف َة والمجلة.
التقليديين
َ
َ
وب ت تتالطبع ك ت تتان ظه ت تتورل نتيجت ت ت َة جه ت تتوٍد مكثف ت تتة ب ت تتدأها بع ت تتض
المهندست تتين األم ت تريكيين والبريطت تتانيين واإليطت تتاليين والت تتروس من ت ت ُذ عت تتام

0887م بغرض نقل الصوت البشري الذي هو مجموعة مفردات لغوية

وتراكيب عبر األثير.

وأُجريت العديد من التجارب في المختبرات اإللكترونيتة لتذلك

تار حفيظت ت َة العلم تتاء
الغ تترض الحي تتوي ال تتذي ش تتغل ب تتال الن تتاس .وق تتد أث ت َ
وأغت تراهم بمواص تتلة التج تتارب لتحقي تتق ذل تتك اله تتدن ع تتدةُ عوام ت َتل فكري ت ٍتة
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ٍ
وسياسية واجتماعية .ولكن كان عل رأس تلتك التدوافع متا توصتل إليتد
ٍ
العل تتم ن تتذاك ،وال تتذي تمث تتل ف تتي ثالث تتة اخت ارع تتات رئيس تتية ه تتي :اختت تراعُ
التلغتران التذي تتم علت يتد (صـموفل ك .ب .مـورس) Samuel F. B.
Morse

ف تتي ع تتام 0835م ،واختت تراع التلف تتون ال تتذي اخترع تتد (ألكســـاندر

ج ـ ارمهم بيــل)

Alexander Graham Bell

فتتي ع تام 0876م ،واكتشتتان

الموجتتات األثيريتتة بواستتطة العتتالم األلمتتاني (هنرفــك هيرتــز)
Hertz

Heinrich

في عام 0887م.

وقتتد ظهتترت التجتتارب فتتي العديتتد متتن التتدول الغرييتتة ،إال َّ
أن

معظمها كان غير ناجح بستبب األجهتزة العتيقتة المستتخدمة فيهتا وعتدم
إدراك الباحثين لخصائص العمل اإلذاعي في ذلك الوقت المبكر .ففتي

عت تتام 0891م أجريت تتت بعت تتض التجت تتارب الفنيت تتة فت تتي الواليت تتات المتحت تتدة
األمريكية لنقتل الصتوت عبتر األثيتر .ولكنهتا كانتت تجتارب محتدودة لتم

تحقق الغرض المطلوب منهتا ،وذلتك لبستاطة األستلوب الفنتي واألجهتزة
التي تم استخدامها فيها .2

ويتتدأ اإليطتتالي (جوجليلمــو مــاركوني)

Guglielmo Marconi

تجارب مماثلة في عام 0897م .ثم قتام (رفجنالد فيسـيندن)
Fessenden

Reginald

تدد
بتطتتوير تقنيتتات االتصتتال الالستتلكي التتتي استتتفاد منهتتا عت ٌ
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متتن المهندستتين الفنيتتين والبتتاحثين ،ومتتنهم (لــي دي فورســت)
Forest

الذي أطلق عل نفسد اسم (أبو الراديو)

Lee de

Father of Radio

بحكتم

أنتتد اختتترع أنبتتوب األوديتتون  Audion tubeالتتذي استتتُخدم فتتي تش تتغيل
الموجتتات الصتتوتية .ورغم تا عتتن إخفتتاق التجتتارب األول ت إال َّ
أن الفك ترة
َّ
ظلت لفترة طويلة مسيطرة عل أذهتان المهندستين والفنيتين التذين قتاموا

بتلك التجارب.

تالم اإليطتتالي األصتتل والبريطتتاني
وفتتي عتتام 0910م نجتتح العت ُ
ُ
النشأة ماركوني في إرسال الذبتذبات التلغرافيتة المعروفتة باستم (مـورس

كود)

Morse code

عبر األثير من خالل المحتيط األطلنطتي .وفتي عتام

تاح كامت ت تتل الصت ت تتوت البشت ت تتري عبت ت تتر
0916م است ت تتتطاع أن يرست ت تتل بنجت ت ت ٍ
األطلنطي باستخدام الموجات األثيرية.

وكان الروس قد أرسلوا في عتام 0915م رستائل علت األثيتر

لجنتتودهم المقتتاتلين فتتي اليابتتان ختتالل الحتترب الروستتية اليابانيتتة .حيتتث

أجتتروا بعتتض االتصتتاالت البحريتتة عتتن طريتتق األثيتتر متتع الجنتتود فتتي
قواعدهم المحارية.

ولكتتن تلتتك الرستتائل لتتم تصتتل بالشتتكل المطلتتوب بحكتتم رداءة

األجهزة المستخدمة في اإلرسال وهي من بقايا األجهتزة العتيقتة للجتيش
الروسي .وخمدت التجرية زهاء العشر سنوات خالل الفترة التي أعقبتت

انتهتتاء الحتترب متتع اليابتتان .إال أن الحقتتائق تؤكتتد أن خبتراء االتصتتاالت
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الروس لم يستكينوا بعد ذلك وانما واصلوا جهودهم في ذلتك المضتمار.

وف تتي الي تتوم الس تتابع م تتن ش تتهر ن تتوفمبر ع تتام 0907م تكلل تتت جه تتودهم
بالنجت تتاح ،حيت تتث أذاعت تتت إحت تتدى الست تتفن الحرييت تتة ال ارست تتية عل ت ت مينت تتاء

(بتروغـراد)
لينين)

Petrograde

الروستتي رستتائل متتن القائتتد الشتتيوعي (فالديميــر

Vilademir Lenin

إلت الشتعب الروستي تعلتن متن خاللهتا انتهتاء

حكم القياصرة وأيلولة السلطة في البالد إل الثوار البالشفة .3

تدث متتن ختتالل
وكتتان لينتتين بتتذلك أول زعتتي ٍم فتتي التتتاريخ يتحت ُ
الراديو ،رغم َّ
أن صوتد لم يصل إال إل أقلية محدودة من الناس الذين

كتتانوا يتتتابعون محطتتات اإلرستتال فتتي قواعتتدهم العستتكرية بتتبعض المتتدن
الروسية.

أمتتا فتتي الواليتتات المتحتتدة فقتتد كانتتت التجريتتة أكثتتر نجاح تا،
حيتث تبلتور اختتراعُ اإلذاعتة بشت ٍ
تكل رستمي استتتفاد متن كتتل الجهتود التتتي
ُب تتذلت ف تتي بريطاني تتا وروس تتيا وألمانيت تا م تتن قب تتل .وكان تتت البداي تتة عن تتدما
دعتتت الواليتتات المتحتتدة مستتتر متتاركوني ليقتتدم محاض تر ٍ
ات عتتن تجاريتتد
الناجح تتة فت تتي إرست تتال الصت تتوت البشت تتري عبت تتر األثيت تتر .وقبت تتل مت تتاركوني

التتدعوة ،ولكنتتد بمجتترد أن وصتتل إل ت أميركتتا دعتتتد التتدوائر الحكوميتتة

والعلمية لمواصلة تجاريد من أمريكا.
3

البالشفة أو البلشفيك هم الثوار الحمر الذين يمثلون الجناح المتشدد في الثورة الشيوعية

بقيادة فيالديمير لينين ،وكان في مقابلهم الثوار المناشفة أو المنشفيك ،أي الثوار الِبيض

الذين انهزموا في تلك الثورة في أكتوير عام 2023م.
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وبالفعتتل استتتقر لحتتين متتن الوقتتت ليؤستتس شتتركات متتاركوني

التتتي واجهتتت عنتتت القتوانين فتتي البدايتتة بحكتتم ملكيتهتتا األجنبيتة .ولكتتن

سرعان ما استقرت األمور وأنتجت شركات متاركوني العديتد متن أجهتزة

اإلرستتال اإلذاعتتي المحتتدودة والرخيصتتة التتثمن نستتبيا .كمتتا أنتجتتت عتتددا

متن أجهتزة االستتقبال
إرسال أو استقبال.

Radio

لتتتمكن بتذلك كتتل التراغبين فتتي شتراء أجهتزة

وكثرت القنوات التتي ترستل متواد عشتوائية علت الهتواء بحكتم

َّ
أن عشرات الهواة قد انجتذبوا لهتذل العمليتة الفنيتة المشتوقة .وأصتبح متن

اإلنسان العديد متن النكتات حتت البتذيء منهتا والعديتد
السهل أن يلتقط
ُ
م تتن المعلوم تتات الت تتي ال يت تريط بينه تتا ارب تتط .واس تتتغلها بع تتض الش تتباب
لمشاغلة أصدقائهم من الجنسين .4

استمر هذا األمتر طتوال الفتترة منت ُذ بستط الشتركات لمنتجاتهتا

ف ت تتي األست ت تواق وحتت ت ت ع ت تتام 0904م .وق ت تتد ظل ت تتت الحكوم ت تتة األمريكي ت تتة

متوجس ت اة ط توال تل تك الستتنوات ممتتا يمكتتن أن تجتتر إليتتد تلتتك اإلذاعتتات
الهواةُ عل األمن القومي أو الثقافة العامة.
العشوائيةُ التي يبثها ُ
ولكت َّتن الحكومتتة لتتم تجتترؤ عل ت إيقافهتتا بحكتتم القتتانون التتذي

تث كتتان
َنت َّ
تص عل ت حريتتة التعبيتتر عبتتر وستتائل االتصتتال المختلفتتة ،حيت ُ
ٍ
نص عل هذل
أول
تعديل عل الدستور األمريكي في عام 0779م قد َّ
ibid P 63 ،Media Impact ،Shirly Biagi 4
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ٍ
بشكل واضتح  .5ولتم تتتمكن الحكومتة متن ضتبط أو إيقتان تلتك
الحرية

اإلذاعتتات إال عنتتدما انتتدلعت الحتترب العالميتتة األولت فتتي عتتام 0904م

حيث استتغلت الحكومتة ظترون الحترب
التي كانت أميركا شريكا فيهاُ .
ومشتتاركة الق توات األمريكيتتة فيهتتا وأصتتدرت تعليمت ٍ
تات صتتارمة بمنتتع أي

بتتث إذاعتتي غيتتر متترخص متتن و ازرة التتدفاع بحكتتم أن التتبالد فتتي حالتتة
حرب.

وصتتمتت جميت ُتع تلتتك اإلذاعتتات حت ت نهايتتة الحتترب فتتي عتتام
تث حتتاول العديتتدون مواصتتلة متتا كتتانوا يبثونتتد عبتتر األثيتتر.
0907م ،حيت ُ

إال أن الدولتتة قتتد منعتتتهم استتتنادا علت القترار التتذي صتتدر إبتتان الحتترب

ونت َّ
تص عل ت أن يستتتخرج كت ُتل متتن يريتتد تنظتتيم ب ترامج إذاعي تة ترخيص ت ا
كتابيا من الدولة.
واست ت تتتمر ذلت ت تتك األمت ت تتر إل ت ت ت أن نشت ت تتأ جهت ت تتاز ال

اختصتتار لعبتتارة

Federal Communication Commissioner

FCC

وهت ت تتو

أي مؤسستتة

االتصتتاالت الفيدراليتتة فتتي عتتام 0934م ليكتتون الجهتتة الرستتمية الوحيتتدة
المسئولة عن تنظيم االتصاالت اإلذاعيتة بالدولتة ،والتتي أصتبحت فيمتا

بعد تقوم بتدور المهتيمن والرقيتب علت االتصتاالت التلفزيونيتة أيضتا .6
ورغم أن العديتدين قتد تقتدموا بطلبتات لمعتاودة البتث إال أن الدولتة التتي
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أرادت تنظتتيم هتتذل العمليتتة رفضتتت متتنحهم تلتتك الت تراخيص .وكتتان أول

ت تترخيص رس تتمي يص تتدر منه تتا فت تي تل تتك الفتت ترة ق تتد أدى إلت ت نش تتأة أول
محطة إذاعية منتظمتة فتي العتالم هتي التتي أنشتأها المتتهندس األمريكتي
الشتتاب (فرانــك كــونراد)

Conrad

Frankفتتي أواختتر عتتام 0921م .حيتتث

تخص مؤهتل ويمتلتك
كان كونراد قد حصل عل التترخيص بحكتم أنتد ش ٌ
مقومات العمل.
ظل يجري العديد من االختبتارات الالستلكية لستنو ٍ
ات طويلتة
و َّ ُ
تنع يتبت تتع لش تتركة وست تتتنجهاوس  Westinghousلإللكترونيت تتات
داخ تتل مصت ت ٍ

واالتصتتاالت فتتي مدينتتة بتستتبورج بواليتتة بنستتلفانيا

Pennsylvania

الواقعتتة

عل ضفان نهتر األوهتايو .وكتان كتونراد قتد بتدأ أثنتاء تلتك االختبتارات

فتتي تشتتغيل بعتتض الم تواد اإلذاعي تة التتتي ارقتتت لتتد مثتتل بقيتتة اله تواة متتن

الشت ت تتباب .ولمت ت تتا حصت ت تتل عل ت ت ت ذلت ت تتك اإلذن الرست ت تتمي طت ت ت َّتور محاوالتت ت تتد
المتواضعة لتصبح أول محطة إذاعية منتظمة للهواة.

كانت المحطة متواضعة في حجمها وقوة إرستالها ويرامجهتا،

حيتتث كانتتت تعتمتتد عل ت بعتتض الموستتيق ونتتتائج األلعتتاب الرياضتتية.

ولكنها استقطبت رغم تواضعها أعدادا كبيراة من المستتتمعين ممتا أغتترى
أح تتد أص تتحاب المح تتالت التجاري تتة ف تتي الوالي تتة لع تترض أجهت تزة اس تتتقبال

( )Radioللبيع مقابل عشترة دوالرات للجهتاز .وقتد لعتب األمريكتي ديفيتد
ستتارنون

David Sarnoff

دو ار مهم تا فتتي جعتتل الب ترامج اإلذاعي تة عم تالا
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تجاري ت تا مريح ت تا فت تتي الواليت تتات المتحت تتدة .بعت تتد ذلت تتك أصت تتدرت الحكومت تتة
األمريكيتة قتتانون اإلذاعتتة  Radio Actفتتي عتام 0927م والتتذي أقتتر مبتتدأ

أن تكتتون للحكومتتة ستتلطة تنظتتيم البتتث اإلذاعتتي كخدمتتة شتتعبية عامتتة.

وك تتان ذل تتك الق تتانون ه تتو البداي تتة الحقيقي تتة لتنظ تتيم العم تتل اإلذاع تتي ف تتي
الوالي تتات المتح تتدة وال تتذي أدى ف تتي نهاي تتة المط تتان إلت ت تأس تتيس هيئ تتة

االتصاالت الفيدرالية .7

وبع ت تتد فت ت ت ترة وجي ت ت تزة مت ت تتن تلت ت تتك التجت ت تتارب الناجحت ت تتة انتشت ت تترت

المحطتتات اإلذاعيتة فتتي كثيتتر متتن بقتتاع العتتالم .فشتتهدت بريطانيتتا بدايتتة

أول برنامج إذاعتي فتي عتام 0922م .وفتي نفتس العتام بتدأ راديتو فرنستا

بتتث برامجتتد متتن محطتتة إرستتال ببتترج إيفتتل الشتتهير ،ثتتم لحقتهتتا ألماني تا
بإقامة محطة إذاعية عام 0923م .وبعد عام واحد فقط كانت كل دول
أوري تتا الغريي تتة والش تترقية ب تتال اس تتتثناء ق تتد أدخل تتت محط تتات إذاعيت تة ف تتي

بلدانها.

وبحلول عام 0925م صار في العتالم حتوالي ستتمائة إذاعتة.

وختتالل عشتتر ستتنوات فقتتط تضتتاعف ذلتتك العتتدد ،حيتتث دخلتتت الخدمتتة
اإلذاعي تة فتتي معظتتم التتدول المهتمتتة بالتصتتنيع التقنتتي واستتتيراد األدوات

الحديثتتة متتن التتدول التتتي طتتورت منتجاتهتتا فتتي هتتذا المجتتال مثتتل ألمانيتا

ويريطانيا والواليات المتحدة .وبالمقابل تنوعت وتكاثرت أجهتزة استتقبال
Wadsworth Publishing Company ،Third Edition ،Media Impact ،Shirly Biagi 7
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الراديتتو التتتي ستتاعدت عل ت التقتتاط هتتذل المحطتتات .وقتتد أجتترى خب تراء

منظمتتة (اليونســكو) التابعتتة لألمتتم المتحتتدة فتتي عتتام 0978م إحصتتائية
لع تتدد أجهت تزة الرادي تتو المس تتتخدمة ف تتي دول الع تتالم المختلف تتة فوج تتدوا أن

العتتدد قتتد وصتتل نتتذاك إلت  922مليتتون جهتتاز لتتم تلبتتث أن تضتتاعفت

بصورة مذهلة بحلول عام 0991م ،ثم استمر في االزدياد حت أصتبح

الراديو تقريبا في كل مكان.

ووسط هذل التطورات لم يعد أحد يتصور وجود بل ٍتد متن بتالد

ٍ
دارس
العالم بال محطة إذاعية .كما أصبح من الصعب فعالا علت أي

أن يجزم بحجم التلقي أو عدد األجهزة المستخدمة بالفعل في االلتقتاط.

حيث َّ
إن المنظمتة قتد أصتدرت فتي شتهر ديستمبر 0995م تقريت ار مفتادل
أن هذل االحصاءات لم تعد سهلة ،بل إنها لتم تعتد ذات جتدوى بعتد أن

أص تتبح ك تتل ف تترد رش تتيد تقريبت ت ا يمتل تتك جه تتا از لالس تتتماع خصوصت ت ا بع تتد
انتشتتار موجتتة الراديوهتتات الصتتغيرة ذات الستتماعات التتتي يتحتترك بهتتا

الش تتباب واألطف تتال م تتن الجنس تتين ف تتي ك تتل مك تتان ،خصوصت تا ف تتي ب تتالد

أوروبا و سيا واألمريكتين .8

وقبيل حلول عام 2111م الجاري أكدت دراسة اليونسكو أنتد

قد أصبح بمقدور كل فرٍد عل وجد األرض أن يمتلك جهاز راديو بعد
8

تقرير منظمة (اليونسكو) التابعة لألمم المتحدة عام 2038م حول إحصائيات أجهزة

الراديو المستخدمة في العالم.
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ٍ
ٍ
أشكال مختلفة
بكميات هائلة منها إل األسواق في
أن دفعت الشركات
ومست ٍ
تتويات مختلفتتة وبأست ٍ
تعار متباينتتة مكنتتت حت ت األطفتتال متتن اقتنتتاء
األجهت ت تزة الت ت تتي يري ت تتدونها .وبع ت تتد أن كان ت تتت اإلذاع ت تتات تس ت تتتخدم نظ ت تتام

الموجت تتات القصت تتيرة بت تتدأت فت تتي التخلت تتي عنهت تتا تت تتدريجيا بإدخت تتال نظت تتام
الموجات المتوسطة وموجات التشكيل التترددي ( ،)FMثتم نظتام التقنيتة
الرقمية Digitalالذي َّ
وف َر نسب اة كبيرة من الطاقة.
وفي در ٍ
اسة أجرتها (مجل ُة اإلذاعـات) فتي عتددها ال اربتع لعتام

0998م لتحلي ت تتل ف ت تتاق تط ت تتور اإلذاع ت تتة ف ت تتي عص ت تتر الب ت تتث الفض ت تتائي

والمعلومات أشارت إل َّ
أن جهاز التقاط اإلذاعة سيقترب في المستقبل

المنظور من جهتاز الكومبيتوتر الحتالي ،وستتكون لتد شاشتة رقميتة لبتث

النصتتوص والصتتور وعتتدة ختتدمات أختترى مثتتل األح توال الجويتتة ونتتتائج
المقابالت الرياضية وشبكة البرامج .كما سيصبح باإلمكان تستجيل أي

برنتتامج حستتب طلتتب المستتتمع وتقتتديم ختتر نشترات األخبتتار فتتي الوقتتت
المناسب.

ثتتم َّ
إن التكامتتل متتع الهتتاتف وشتتبكة اإلنترنتتت سيستتاعد عل ت

تستتجيل ردود فعتتل المشتتاركين مباشتراة فتتي البترامج التعليميتتة التتتي تبثهتتا
اإلذاعات وتقويمها .9
9

أنظر مقال مصطف المصمودي( ،اإلذاعة تبق الوسيلة األول لإلعالم) ،الملف السياسي

لصحيفة الخليج مايو 2000م.
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اإلذاعة في العالم العربي

عتترن العتتالم العريتتي المحطتتات اإلذاعي تة فتتي عتتام 0925م،

حيث دخلت اإلذاعة (الجزائر) في ذلك الوقت المبكتر .وفتي نفتس ذلتك
العتتام أدختتل بعتتض األف تراد فتتي العاصتتمة المص ترية (القــاهرة) محطتتات

إذاعي ت تة صت تتغيرة كانت تتت تبت تتث بعت تتض الب ت ترامج القصت تتيرة والغنت تتاء .ولكت تتن
ستترعان متتا تتتدخلت الحكومتتة المص ترية وأوقفتتت نشتتاط تلتتك المحطتتات

مفستتح اة بتتذلك المجتتال ألول محطتتة إذاعيتة رستتمية تتبتتع للدولتتة فتتي عتتام
0934م .وبع تتد فت ت ترة قصت تتيرة ك تتان تت تتأثير تلت تتك اإلذاع تتة ملحوظ ت تا عل ت ت
قطاعتتات كبي ترة متتن الم تواطنين حيتتث شتتجع ذلتتك عل ت تك ترار التجريتتة

حت انتشرت العدوى في معظم الدول العريية.

وقتتد بتتدأ اإلرستتال اإلذاع تي فتتي المغتترب عتتام 0928م ،وفتتي

تتتونس ع تتام 0935م ،والع تراق ع تتام 0936م ،والستتودان ع تتام 0941م،
وسوريا عتام 0940م ،واألردن عتام 0948م ،والستعودية عتام 0949م،

والكويتت عتام 0950م ،وقطتر عتتام 0968م ،وأبتو ظبتي عتتام 0969م،
تان عتتام0971م .وبعتتد أن انتشتترت اإلذاعتتات فتتي كتتل بقتتاع التتدنيا
وع َمت ْ
ُ
صت تتارت هنت تتاك محطت تتات إذاعي ت تة تتبت تتع للحكومت تتات ومحطت تتات مست تتتقلة
ومحطات للهواة.

وأص تتبحت ف تتي الع تتالم عشت ترات المحط تتات التخصص تتية مث تتل

إذاعات صوت الموسيق التي تبتث علت موجتات ال ( )F. Mوموجتات
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ال ()VHF

10

واذاعتتات القتترن الك تريم المنتش ترة فتتي معظتتم بتتالد العتتالم

اإلس ت تتالمي واذاع ت تتات ص ت تتوت اإلنجيت ت تل واذاع ت تتات الش ت تتباب واإلذاع ت تتات
التعليمي تتة التابع تتة ل تتبعض الجامع تتات المفتوح تتة ف تتي ق تتارات الع تتالم .لق تتد

شتتهدت كتتل تلتتك اإلذاعتتات تطتتو ار هتتائالا وتغي ت ار ملحوظ تا فتتي الستتنوات
الماض تتية .حي تتث س تتاعدت أجهت تزة اإلرس تتال الحديث تتة الت تتي ظه تترت م تتع

اكتش تتان (المـــايكرووفف)

Microwave

علت ت وص تتول الرس تتالة اإلذاعيت تة

بشكل أسهل وأفضل مما كان في الماضي.

وكسترت اإلذاعتتات الحتواجز حتت صتتار بمقتدور أي فتترد فتتي

أي مكتتان متتن العتتالم أن يلتتتقط الب ترامج التتتي تتتروق لتتد متتن أي محطتتة

إذاعيت تة وف تتي أي وق تتت يش تتاء م تتن خ تتالل الموج تتات القص تتيرة .وبم تتا َّ
أن

جه تتاز الترانزس تتتور الص تتغير ق تتد ح ت َّتل مح تتل األجهت تزة التقليدي تتة للرادي تتو

( )Valveف تتي ع تتام 0945م فق تتد أدى ذل تتك إلت ت تس تتهيل مهم تتة االلتق تتاط
بشت ٍ
تكل أفضتتل .إال أن ذلتتك كلتتد قتتد أصتتبح نظام تا عتيق تا عنتتدما ظهتترت
الموج ت تتات المتوس ت تتطة
الذبذبة

VHF

MW

وموج ت تتات اإلن إم

FM

والموج ت تتات عالي ت تتة

التي غيرت مستوى األداء إل األفضل.

ثت تتم جت تتاءت ش ت تتبكة اإلنترنت تتت

Internet

العالمي ت تتة ببدايت تتة عق ت تتد

التستتعينيات المنصتترم لتستتهم بتتدورها فتتي نقتتل الب ترامج اإلذاعي تة ضتتمن
10

 FMاختصار ل  Frequency Modulationأي تواتر الذبذبات الصوتية .و VHFهي

اختصار للعبارة اإلنجليزية  Very High Frequencyالتي تعني الموجات الصوتية ذات
الذبذبات العالية.
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مواده تتا بع تتد أن كان تتت تعتم تتد علت ت الص تتحف والمج تتالت والص تتفحات
اإللكترونية

Home Pages

المختلفة  .11وبحلول شهر مايو عام 2111م

كانتتت معظتتم اإلذاعتتات العالميتتة الكبتترى قتتد أدخلتتت برامجهتتا فتتي ش تبكة

اإلنترن تتت العالمي تتة ،منهيت ت اة ب تتذلك حقبت ت اة م تتن ت تتاريخ اإلذاع تتة ومستش تترف اة
ٍ
تير ك تتل ال تتدالئل إلت ت أنه تتا س تتتكو ُن أفض تتل م تتن
ف تتاق حقب تتة جدي تتدة تش ت ُ
حيث قوة اإلرسال وقلة التشويش ونقاء الصوت.
سابقتها من ُ

ال إذاعة بال لغة

لقد كانت الظرون السياسية واالقتصادية التي عاشها العتالم

ختتالل الح تريين العتتالميتين 0904م و0941م والستتنوات التتتي أعقبتهمتتا

ذات أثر فعال في تكوين التركيبة النفسية والديموغرافية لتدى الشتعوب.

فقتتد لفتتتت تلتتك الحتتروب انتبتتال العتتالم إل ت بعتتض األمتتم الجديتتدة التتتي

كانت منسي اة في الماضي .12
وكان البد للكتل العظم التي خاضتت الحترب أن تستتقطب

تلت تتك الت تتدويالت الصت تتغيرة والمست تتتعمرات لتعضت تتد مواقفهت تتا فت تتي ست تتاحات

تدعاة لتتدخول المحطتتات اإلذاعي تة
القتتتال .وكتتان هتتذا الستتبب بالتحديتتد مت ا

McGraw-Hill ،The Dynamics of Mass Communication ،Joseph R. Dominick 11
W ،Madison
12

إشارة إل إدراج ٍ
كل من بريطانيا وألمانيا لمستعمراتهما من الدول اإلفريقية واآلسيوية في

الحرب خاص اة في شمال وشرق إفريقيا.
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العديتتد متتن تلتتك التتدول .والستتبب هتتو أن تستتاعد المحطتتات اإلذاعيتة فتتي
ريط الدويالت الصغيرة بالعالم الخارجي ال ستيما التدول التتي تتدور فتي

فلكهتتا مثتتل بريطانيتتا وفرنستتا وألماني تا وهتتي التتتي بتتدأت بتتالطبع ختتوض

معارك األثير منذ بدايات الحرب.

وظهتتر جلي ت ا أن معظتتم تلتتك اإلذاعتتات الوليتتدة كانتتت بتمويتتل

األورييتين فتي
األوريية ولذلك فقد حملت نفس فلستفة ُ
وتنسيق من الدول ُ
تقتديم ختدماتها اإلعالميتتة للمستتمعين .لتتم يكتن هنتاك متتدخل إلت عقتول
الشت تتعوب أفضت تتل م ت تتن لغاتهت تتا .فهت تتي مص ت تتدر الع ت تزة ومكمت تتن التت ت تراث.

واإلذاع تتات إنمت تتا نش تتأت أساس ت تا لتخاط تتب عق ت تتول الن تتاس حام ت تتل اة إلت تتيهم
رسالتها باألستلوب الذي يفهمونتد ،ومتغلغلت اة فتي وجتدانهم بالشتكل التذي
يفضلوند.

التعليم المبرمج

َّ
إن لغتتة اإلذاعتتة قتتد فرضتتت نفستتها علت المستتتمع منتتذ زم تان

قديم بدأ مع نشأة اإلذاعة نفسها في مطلع القرن العشرين .حيث ارتتبط

الراديو ارتباطا وثيقا باللغة ،حت ال يكاد يتصتور اإلنستان إذاعتة بتدون

لغتتة ،وذلتتك لطبيعتتة البرمجتتة اإلذاعي تة التتتي تعتمتتد أساس ت ا عل ت الكلمتتة

المنطوق تتة .وظل تتت طبيع تتة الرادي تتو ذات أث تتر فع تتال ف تتي مج تتال توص تتيل

الرسالة اإلعالمية ،ألند ال يخاطب المتعلمتين فقتط وانمتا تصتل رستالتد
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حت ت إل ت التتذين ال يعرفتتون الق تراءة والكتابتتة ،بتتل وحت ت كفيفتتي البصتتر
الت تتذين يصت تتعب علت تتيهم االست تتتمتاعُ بوست تتائل اإلعت تتالم األخت تترى كالتلفت تتاز

واإلنترنت والصحيفة والسينما ،حيث وجدوا ضالتهم فتي الراديتو .13واذا

نظرنا إلت خارطتة (التعلـيم المبـرمج) نجتد َّ
أن اإلذاعتات قتد استتطاعت

أن تب تتث دروست ت ا تعليمي تتة بكثي تتر م تتن اللغ تتات ف تتي مختل تتف ال تتدول الت تتي

تستتتخدم الراديتتو فتتي التعلتتيم ،خاصتتة تلتتك التتتي اعتمتتدت نظتتام التعلتتيم
الحت تتديث المست تتم التعلت تتيم عت تتن ُبعت تتد
المفتوحة

Open Universities

learning

Distance

أو حت اإلذاعات المدرسية.

بالجامعت تتات

وم تتن خ تتالل توس تتعها األفق تتي ف تتي معظ تتم بق تتاع الع تتالم لج تتأت

اإلذاعت تتات إل ت ت بت تتث برامجهت تتا بالعديت تتد مت تتن اللغت تتات المست تتتخدمة لت تتدى

اء ع تتن طري تتق البت ترامج
الش تتعوب الت تتي تُري ت ُتد توص تتيل الرس تتالة إليه تتا ست تو ٌ
العادية أو اإلذاعات الموجهة.
وقد ساعد هذا األستلوب كثيت ار فتي نشتر وتعلتيم اللغتات بحكتم

َّ
ط َّرت لتعلتيم تلتك الشتعوب العدي َتد متن اللغتات
أن هذل اإلذاعتات قتد اضت ُ
العالمية الحية بغرض السيطرة السياسية واالقتصادية من ختالل اإلرث

االس تتتعماري الق تتديم .وم تتن أمثل تتة ذل تتك تعل تتيم اللغ تتة اإلنجليزي تتة ب تتالراديو
الذي قدمتتد ختالل العقتوِد الماضتية أكثتر متن خمستين إذاعتة فتي العتالم
عل أرستها هيئتة اإلذاعتة البريطانيتة

BBC

واذاعتة صتوت أمريكتا

Julia Allen ،”Careers in Television and Radio".Second edition. London 13
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VOA

واذاعتة أستتراليا  .Radio Australiaوقتد لجتأت إذاعتة صتوت ألمانيتا التتي
تبتتث برامجهتتا متتن مدينتتة كولتتون إل ت تعلتتيم اللغتتة األلماني تة كجتتزء متتن
برامجهتتا الموجهتتة للتتدول العرييتتة وافريقيتتا و ستتيا .وقتتد استتتطاعت ختتالل
الثالثتتين عام تا الماضتتية أن تحقتتق نتيج ت اة كبي ترة فاقتتت نستتبة  %41متتن
حج تتم التلق تتي وس تتط المس تتتمعين ال تتذين ل تتم ت تتتح له تتم فرص تتة تعل تتم اللغ تتة
األلمانية في المدارس النظامية.

األوريية األخرى يعتبتر ذلتك تفوقت ا كميت ا
وبالقياس إل اللغات ُ
ملحوظتا باعتبتتار طبيعتتة اللغتتة األلمانيتة التتتي تختلتتف كثيت ار عتتن طبيعتتة
اللغت تتين اإلنجليزي تتة والفرنس تتية واست تتعتي االنتش تتار م تتن حي تتث التراكيت تتب

والقواعد ورسم الحرون.

وفتتي روستتيا بتتدأ استتتخدام الراديتتو لنشتتر اللغتتات متتن ستتنو ٍ
ات
ُ
طويل تتة عن تتدما أنش تتأ فيالديمي تتر لين تتين ف تتي ع تتام 0922م أق تتوى محط تتة
إذاعية في العالم في ذلك الوقتت المبكتر متن عمتر الراديتو .وبمجترِد أن

االتحاد السوفيتي وتطور في عهد استتالين بتدأت تلتك المحطتة فتي
نشأ
ُ
بتث برامجهتا بجميتتع اللغتات التتتي استتخدمتها الشتتعوب المنضتوية تحتتت
ظل النظام الشيوعي.
لواء االتحاد السوفيتي تحت َّ

وكانتتت تلتتك اإلذاعتتة تقتتدم برامجهتتا الدعائيتتة باللغتتة الروستتية

التي اعتُبرت اللغة الرسمية للدولة .وقد أسهم االستخدام المستمر لتذلك
الك ت تتم اللغ ت تتوي م ت تتن خ ت تتالل الرادي ت تتو ف ت تتي نش ت تتر تل ت تتك اللغ ت تتات ف ت تتي ك ت تتل
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الجمهوريتتات المنضتتوية تحتتت ل تواء االتحتتاد الستتوفيتي الستتابق (والبتتالغ

عتتددها خمستتة عشتتر جمهوريت اة) .وهكتتذا كتتان شتتأن اللغتتات (الفرنســية،

واإليطاليــة ،واإلســبانية ،والعربيــة ،والماليويــة) .وختتالل الثالثتتين عامتا
الماضية لجأت الكثيتر متن اإلذاعتات إلت تعلتيم لغاتهتا بتالراديو كنتيج ٍتة

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

وكان لجوء معظم دول أوروبا لفترض لغاتهتا الوطنيتة كلغتات

تتتدريس فتتي جامعاتهتتا الوطنيتتة ،قتتد فتتتح باب تا واستتعا لتعلتتيم تلتتك اللغتتات
عت تتن طريت تتق الراديت تتو .وأغت تترى ذلت تتك األمت تتر معظت تتم اإلذاعت تتات بتكثيت تتف
خدماتها اللغوية والتعليمية من حيث الكم والكيف.

وقتتد ظهتتر ذلتتك حت ت فتتي الجمهوريتتات الصتتغيرة التتتي كانتتت

تتب ت تتع التح ت تتاد الجمهوري ت تتات اليوغس ت تتالفية الس ت تتابق (كرواتيـــــا وصـــــربيا

وســلوفينيا) التتتي فرضتتت لغاتهتتا المحليتتة متتن ختتالل البرمجتتة اإلذاعي تة

بشقيها التعليمي والدعائي .ولم ُي ْث ِن تلتك التدول صتوت االحتجتاج التذي
ارتفتتع فتتي كثيت ٍتر متتن األحيتتان ضت َّتد تبنتتي اللغتتات المحليتتة فتتي التتتدريس

الجامعي خصوصا للطالب الوافدين من خارج البالد من ستيا وافريقيتا
تب المحتجتون بتبنتي اللغتات العالميتة الحيتة
وأمريكا الالتينية .حي ُ
تث طال َ
 14عوض إبراهيم عوض ،عفوا سيادة الرئيس (2000م) دار يونيفيزيون للطباعة والنشر،
كواال لمبور ماليزيا.
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في مجال التدريس الجتامعي بتدالا متن هتذل اللغتات المحليتة  .15وكانتت

النتيج تتة الحتمي تتة ل تتذلك اإلصت ترار أن انتش تترت العدي تتد م تتن اللغ تتات ف تتي

أرج ت تتاء الع ت تتالم مث ت تتل( :الرومانيــــــة والتركيــــــة واليابانيــــــة والفارســــــية
واألندونيسية والصينية والهندية).

األورييتتة
واستتتفادت متتن استتتخدام الراديتتو ثت ٌ
تالث متتن اللغتتات ُ
المستتتخدمة فتتي هولنتتدا ويلجيكتتا ولوكستتومبورج ( )Netherlandsحيتتث َّ
إن

جميع هذل الدول تتحدث (اللغة الفرنسية) عدا هولندا التي تركتز علت

لغتها المحليتة أكثتر متن الفرنستية ذات الغلبتة التقليديتة .وبعتد التطتورات

السياستتية فتتي أوريتتا التتتي أعقبتتت انحستتار المتتد االستتتعماري فتتي أواختتر
الست تتتينيات مت تتن القت تترن العش ت ترين اهتمت تتت هت تتذل الت تتدول بلغاتهت تتا الوطنيت تتة

وفرضتها من خالل برامجها اإلذاعية.

اللغة والغزو الثقافي

تباب نفست ت ت ٍ
لع ت تتل ان ت تتدثار بع ت تتض اللغت ت تتات ق ت تتد ك ت تتان ألس ت ت ٍ
تية أو

تاس ق تتوي بتخل تتف
حض تتارية ،حي تتث يس تتود ف تتي بع تتض المجتمع تتات إحس ت ٌ
ِ
ستهان بها من ستكان
تمثل نسب اة ال ُي
ُ
بعض الجماعات اإلثنية رغم أنها ُ
الدولتة .وفتي مقابتتل ذلتك تتضعضتتع لغتةُ هتتذل الجماعتة بتتل وحتت إرثهتتا
الثقتتافي وتراثهتتا القتتومي .وشتتيءا فشتتيءا يتنصتتل أف ت ارد القبيلتتة متتن تلتتك

15

اللغات المقصودة هي :السالفية ،والرومانية ،والبلغارية.
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اللغة ويتمسحون بأهداب اللغات القومية أو الوافدة خصوصا إذا كانتت
هتتذل اللغتتات ذات غلبتتة سياستتية أو هيمنتتة َعَقديتتة فتتي المجتمتتع .ومتتن
الحمر) في قارة أمريكا الشتمالية
أمثلة ذلك ما حدث لجماعات (الهنود ُ

بعد هجرة األورييين المكثفة في النصف الثاني من القرن الستابع عشتر

والتت تتي است تتتمرت لمت تتدة ثالثت تتة قت تترو ٍن متصت تتلة حت ت ت أفضت تتت فت تتي نهايت تتة
المطان إلت االستتقالل وقيتام الواليتات المتحتدة األمريكيتة التتي تكونتت
أصالا من ثالثة عشر والية

16

ثم انضمت إليها بقية الواليات.

تطهاد
ورغتتم أن كثيت ار متتن المهتتاجرين ألميركتتا قتتد دفعهتتم االضت ُ
ال تتديني ف تتي أوري تتا ع تتام 0621م و0625م للرحي تتل خصوصت تا مجموع تتة

األورييتة إال أنهتتم
(البيورفتـان)  Puritansالتتي أسستت مستتتعمرة بليمتوث ُ
مت تتع غيت تترهم مت تتن جماعت تتات الجيرمت تتان والساكست تتونيين والبرتغت تتاليين قت تتد
مارسوا اضطهادا شتبيه ا بأبنتاء األرض األصتليين متن جماعتات الهنتود
الحمتتر والتكساستتيين التتذين ذاق توا األم ترين متتن محتتاوالت إبتتادتهم التتتي

األوريي تتون .وفرضت توا عل تتيهم ف تتي نهاي تتة المط تتان اس تتتخدام اللغ تتة
قاده تتا ُ
اإلنجليزية التي أصبحت اللغة الرسمية للدولة.

وبعت ت تتد فت ت ت ترٍة وجي ت ت تزة شت ت تتعر األورييت ت تتون أنفست ت تتهم بشت ت ت ٍ
تيء مت ت تتن
ُ

االضطهاد الثقافي عنتدما شتعروا بهيمنتة اللغتة اإلنجليزيتة التتي فرضتت

 16كانت أول الو ِ
اليات التي َس َع ْت لالتحاد ويدأتد هي :نيويورك ،نيو جيرسي ،كاروالينا
الشمالية ،كاروالينا الجنويية ،رود يالند ،نيو هامشير ،مساتشوستس ،كونيتكت ،وجورجيا.
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عل تتيهم أن يتخل ت توا عت تتن لغت تتاتهم األصت تتلية الت تتي جت تتاءوا بهت تتا مت تتن الت تتدول

ترب منظمتتة ضت َّتد الصتتحف المطبوعتتة باللغتتة
األورييتتة .ولتتذلك قامتتت حت ٌ
ُ
تات المهتتاجرين
اإلنجليزيتتة متتع بتتدايات القتترن التاستتع عشتتر قادتهتتا جماعت ُ
الذين شعروا باالضطهاد.

تبب َّ
تف ه تؤالء المهتتاجرين ،خصوص ت ا التتذين
أن نصت َ
ولعت َّتل الست َ
َ
أقتاموا فتي المستتعمرات الواقعتة جنتوب (نيـو إنجلنـد)  New Englandقتد
بموجب عقوِد ٍ
عمل َوَّق ُعوهتا متع
جاءوا إل أمريكا وفق نظام االستئجار
ِ ُ
بعت ت ِ
تض األُرست تتتقراطيين الت تتذين كت تتانوا وحت ت َتدهم المت تتالك لت تترؤوس األم ت توال
واأل ارض ت تتي الت ت تتي أخ ت تتذوها ب ت تتالقوِة م ت تتن أهله ت تتا األص ت تتليين .17مم ت تتا دف ت تتع
ٍ
صحيفة خاصتة بهتم وناطقتة بلغتتهم فتي
السلطات للتصديق لهم بإنشاء
فبراير 0828م ،وهي صحيفة (شـيروكي فـوفنكس)

Cherokee Phoenix

أس تحريرها نذاك (إلياس بودينوت) .Elias Boudinot
التي كان ير ُ
ث ت تتم ص ت تتدرت ص ت تتحيفة أخ ت تترى ه ت تتي المسيس ت تتيبي Mississippi

تان النتتازحون إل ت
للجماعتتات الناطقتتة باللغتتة اإلستتبانية .كمتتا ثتتار األلمت ُ
أميركتتا علت الصتتحف اإلنجليزيتتة وحاريوهتتا حتت تصتتدق لهتتم فتتي عتتام
0845م بإنش تتاء ص ت ٍ
تحيفة بلغ تتتهم األلمانيت تة ه تتي ص تتحيفة (نيـــو يـــوركر
استاآتس زفتونج)

17

New Yorker Staats-Zeitung

والتتي كانتت متن أوستع

موجز التاريخ األمريكي2083( ،م) ،كتاب تعريفي تاريخي أعدتد و ازرة الخارجية

األمريكية.
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الص ت تتحف الناطق ت تتة بغي ت تتر اإلنجليزي ت تتة انتش ت تتا ار ف ت تتي الوالي ت تتات المتح ت تتدة
18
ترب اإلثني تةُ عل ت التطتتور اللغتتوي
األمريكيتتة  .وقتتد انعكستتت هتتذل الحت ُ

بشت ٍ
تال
تكل واضتتح ،حيتتث تراجعتتت اللغت ُ
تات المحليتتة والقبليتتة لتُفستتح المجت َ
األورييتتة الوافتتدة وعلت أرستتها اإلنجليزيتتة التتتي اعتُمتتدت فتتي
قست ار للغتتات ُ
كتتل الواليتتات المتحتتدة ،والفرنستتية التتتي تبنتهتتا كنتتدا وكثيت ٌتر متتن المنتتاطق
المتاخم تتة له تتا م تتن الوالي تتات الغريي تتة ،واإلس تتبانية الت تتي أص تتبحت اللغ تتة
الثالثة من حيث الغلبة العددية .19

تس ه ت تتذا األم ت تتر لجماع ت تتة الس ت تتكان األص ت تتليين
وقت تتد ح ت تتدث نف ت ت ُ
المست تتماة  Aboriginesفت تتي أست تتتراليا .حيت تتث أدت سياست تتات البريطت تتانيين

الذين استعمروا شتبد القتارة األستترالية إلت إبتادة هتذا العنصتر البشتري.
وقد أ ْ ِ
ال متع حرمتانهم متن العمتل أو التعلتيم وتضتييق
ُغد َق ْت عليهم األمو ُ
فت تترص النت تتزوح إل ت ت المت تتدن ممت تتا جعلهت تتم أست تتيري الكحت تتول والمخت تتدرات

والجنس حت تساقطوا واحدا تلو اآلخر عبر السنوات.
ورغتتم َّ
أن الدولتتة قتتد أظهترتهم كمصتتدر عتزٍة وفختتر متتن ختتالل
منافسات أولمبياد سيدني 2111م األخيرة التي نظمتها أستراليا ،إال أن

ومغنيت تتين عبت تتر
نفت تتس ه ت تؤالء الت تتذين ظهت تتروا فت تتي المهرجت تتان كراقصت تتين ُ
شاشات التلفزيون قد تقدموا بالعديتد متن الشتكاوى علت متر الستنين متن

Allyn and ،Fifth Edition ،The Media of Mass Communication ،John Vivian 18
USA ،Boston ، Bacon
19

المرجع السابق ،ص .80
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الظلتم التتذي وقتع بهتتم وحمتالت التصتتفية التتي عتتانوا منهتا ،والتتتي كانتتت
نتيجتهتتا متتوت ثقتتافتهم ولغتتتهم وطقوستتهم الحياتيتتة بشت ٍ
تكل متعمتتد .وفتتي

ماليزيتتا أيض تا تراجعتتت لغتتة الستتكان األصتتليين ممتتن ُيطلتتق علتتيهم استتم
رنتج أصتتلي  Orang Asliالتتذين يتمثلتتون فتتي قبائتتل :التميتتار Temiar
األو ا
فت واليتتة كالنتتتان ،وجتتاكون Jakunفت واليتتة جوهتتورِ ،ستتمالي Semalai
فت واليتة بهتتانج ،بتترى

فت واليتتة بهتتانج ،تمتوان
به تتانجِ ،س تتماى  Semeiفت ت والي تتة بيت تراق ،الن تتو Lanohفت ت والي تتة بيت تراق،
Temuan

كانتا

Kentak

Kendassan
Jahai
Batik

ف والية بيراق ،كنسيو

فت ت والي تتة ص تتباح ،إب تتان

ف ت واليتتة كالنتتتان ،مانريتتك

Kancu
Eban

Manrik

ف والية كالنتان.

Beri

فت واليتتة

ف والية بيراق ،كانداستان

فت ت والي تتة س تترواك ،جاه تتاي
ف ت والي تة كالنتتتان ،وباتيتتك

تات السياستي ُة دو ار فتي
انين والممارس ُ
ان والقو ُ
وقد لعبت األعر ُ
تالم اللغتتات فتتي هتتذل البقتتاع وغيرهتتا متتن التتبالد اآلستتيوية
أن تضتتيع معت ُ

األورييتتة فتتي بعتتض األحيتتان .ولتتذلك كتتان
واإلفريقيتتة واألميركيتتة وحت ت
ُ
من الصتعب أن تجتد مثتل هتذل اللغتات فرصت اة فتي اإلذاعتات أو وستائل
اإلعالم األخرى أو حت التدريس في المؤسسات التعليمية.

وهتتذا بتتالطبع قتتد أدى ت تتدريجي ا إل ت ذلتتك الت ارجتتع واالنحس تتار

لهذل اللغات ذات الحظ السيء .وفي حقيقة األمر ال نستتطيع أن نؤكتد

علت ت وج تتد الدق تتة نس تتب َة انحس ت ِ
تار ه تتذل اللغ تتات واللهج تتات المحلي تتة أم تتام
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األورييتة ،ولكتن المؤكتد أنهتا لتم تنتشتر
هيمنة اللغات القومية أو اللغتات ُ
إال في نطاق ضتيق لتم يتع َّتد فتي بعتض األحيتان إطتار القبيلتة الواحتدة.

وبما َّ
أن أساليب التقنية اإلعالمية الحديثة لم تنتشر في إفريقيتا بالشتكل
الذي انتشرت بد في البالد الغريية فقتد ظلتت معظتم دول القتارة تتعامتل

بشتتكل تقليتتدي متتع إعتتداد البترامج اإلذاعيتة فتتي قنواتهتتا المحليتتة ،ممتتا لتتم

يجذب إليها كثي ار من المستمعين المحليين الذين ظلوا عل ِ
مر الدهور
يفض تتلون االس تتتماع لإلذاع تتات األجنبيت تة ذات البرمج تتة الراقي تتة الس تتيما
إذاعة الببي بي سي واذاعة صوت أمريكا وصوت ألمانيا .ولذلك بقيت
الب ت ترامج المحليت تتة محت تتدودة المست تتتمعين ،ومتواضت تتعة األست تتلوب ،وقليلت تتة

التأثير في مستمعيها.20

وقت تتد أثت تتر هت تتذا الوضت ت ُتع فت تتي حجت تتم انتشت تتار اللغت تتات المحليت تتة
تنج متتن
األورييتتة فتتي كثيتتر متتن التتدول اإلفريقيتتة .ولتتم تت ُ
بالمقارنتتة للغتتات ُ
ه تتذا المص تتير إال اللغ ت تتة (الســــواحيلية) الواس ت تتعة االنتش ت تتار ف تتي ش ت تترق

ووسط إفريقيا ،ولغة (الهوسا) في غرب ووسط القارة ،واللغتة (العربية)
ف تتي الط تترن الش تتمالي وبع تتض أجت تزاء الوس تتط والش تتمال الش تترقي للق تتارة.

ونتيجت اة لهتتذا الواقتتع المخيتتف ظهتترت العديت ُتد متتن المحتتاوالت التتتي قادهتتا
نفر من المتعلمين بعضهم بحسن نية وبعضهم بسوء نيتة لكتابتة بعتض
20عوض إبراهيم عوض1000( ،م) اإلذاعة السودانية في نصف قرن ،دار الخرطوم
للطباعة والنشر ،الخرطوم.
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اللغ تتات اإلفريقيت تتة ب تتالحرون الالتينيت تتة ب تتدالا مت تتن الح تترون المحليت تتة أو

العريية التي كانت تُكتتب بهتا .وقتد كتان التدافع المعلتن لهتذل المحتاوالت
ه ت تتو إعط ت تتاء ه ت تتذل اللغ ت تتات فرصت ت ت اة لالنتش ت تتار خصوصت ت تا عب ت تتر أجهت ت تزة
الكومبيتوتر وأدوات الطباعتة واألستطوانات المضتغوطة

Compact Discs

الت تتي فرض تتت نفس تتها خ تتالل الس تتنوات األخي تترة .وبالفع تتل تح تتول ح تترن

الكتابتتة للغتتات الهوستتا والس تواحيلية والماليويتتة ختتالل القتترن المنصتترم،

وأصبحت تُكتب بالحرون الالتينية بدالا من العريية.
ورغم َّ
أن الذين أوعزوا بتغيير حرون الكتابة لهذل اللغات قتد

ك تتانوا ف تتي ك تتل األحت توال ه تتم المس تتتعمرين البريط تتانيين إال أن الش تتعوب
ٍ
بشكل تالش معد شكل
الناطقة بهذل اللغات قد تبعتهم في تنفيذ األمر
الكتابت ِتة المتتوروث إال متتن بعتتض الصتتحف والمجتتالت الدينيتتة المحتتدودة

في ماليزيا ،واندونيسيا ،ويروناي ،ونيجيريا.

وكانتتت مستتألة تغييتتر الحتترون فتتي تركيتتا قتتد هتتدفت إلت قتتتل
ون ْزِع ِتد متن حيتاة النتاس بش ٍ
تكل نهتائي عنتدما جتاء
روح الدين اإلستالمي َ

(مصــــطفى كمــــال أتــــاتورك) إل ت ت ست تتدة الحكت تتم وأنه ت ت دولت تتة الخالفت تتة
اإلسالمية وأعلن بدالا عنها دول اة علماني اة في تركيتا تميتل إلت أوريتا فتي
سياست تتاتها وأست تتلوب حياتهت تتا بعت تتد أن كانت تتت الدولت تتة القائت تتدة فت تتي العت تتالم

21
تض
اإلستتالمي من ت ُذ نهايتتة دولتتة الفتتاطميين  .وفتتي الستتودان حتتاول بعت ُ
21

لهب من ِ
نار المجاذيب ،تحت الطبع.
عوض إبراهيم عوضٌ ،
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المثقفين كتابة بعض اللغات المستخدمة فتي الجنتوب وعلت أرستها لغتة

(الدينكا) بتالحرون الالتينيتة .وقتد كتان أمتر هتذل اللغتة مختلفت ا نوعت ا متا
عن بقية اللغات التي سبقت اإلشتارة إليهتا بحكتم أنهتا لتم تجتد حظتا متن
الكتابة في السابق.

وقتتد اجته تتد نف ت ٌتر م تتن ال تتوطنيين الس تتودانيين أمث تتال (الـــدكتور
فرانســيس ديــنج) لكتابتهتتا وتدريستتها بالمتتدارس .ولكت َّتن ظتترون الحتترب

التتتي دمتترت الكثيتتر متتن بقتتاع جنتتوب الستتودان وزعزعتتت أمتتن واستتتقرار

أبنائتتد قتتد قضتتت عل ت كثيت ٍتر متتن هتتذل الجهتتود حتت أصتتبح شتتغل أبنتتاء
الجنتتوب فتتي معظتتم األحيتتان هتتو لقمتتة العتتيش ،والمتتأوى اآلمتتن ،ولتتيس
قضية اللغة الفكر أو أو الثقافة .22

وفي السنوات األخيرة لجأ اليابتانيون إلت تجريتة مماثلتة كتبتوا

فيهتتا لغتتتهم بتتالحرون الالتينيتتة بغتترض تستتهيل تعلمهتتا لمتتن يريت ُتد متتن
أبناء الشعوب األخرى وكان دافعهم فتي ذلتك َّ
أن رمتوز الكتابتة اليابانيتة
قد ظلت عل مر الدهور عقب اة أمام توصيل لغتهم ألي ٍ
بقعة متن بقتاع

األرض .ورغم أن العقلية اليابانية قد أسرت لباب العتالم عنتدما ظهترت

بمهاراتهتتا الفائقتتة فتتي مجتتال التصتتنيع والبنتتاء والعلتتم التتذي انتبهتتت إليتتد

بعت تتد العقوبت تتات التت تتي فرضت تتت عليهت تتا عقت تتب الحت تترب العالميت تتة الثانيت تتة

0945-0939م ،إال أ َّن اللغ تتة الياباني تتة ظل ت ْتت بمن تتأى ع تتن خي تتال ك تتل
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الشتتعوب التتتي تعاملتتت متتع اليابتتان .23وبالمقابتتل أيض تا ظت َّتل اليابتتانيون

أقل شتعوب التدول الصتناعية تعلمت ا للغتة اإلنجليزيتة التتي أصتبحت لغتة
العالم األول بفضل الجهود التي بذلها أبناؤها فتي مختلتف بقتاع العتالم

ٍ
كثير من الشعوب .وكانتت
ويتأثير المد االستعماري الذي فرضها عل

النتيجتتة أن فكتتر اليابتتانيون فتتي فتتك طتتوق العزلتتة التتذي فرضتتتد علتتيهم

طبيع ُة لغتهم المعقدة والتي لم تُغ ِتر إال عتددا يستي ار متن متعلمتي اللغتات
بالخوض في غمارها فبدأوا كتابتها بهذل الحرون.
ورغتتم أن الصتتين وكوريتتا لتتم تحتتذوا حتتذو اليابتتان بعتتد إال أننتتا

ينب ْتع هتذا
نتوقع أن تفعال ذلك في المستقبل تيسي ار عل المتعلمين .ولم ُ
التوقع من فراغ وانما أَمَل ْتد معاي َشةُ المؤلف ٍ
لعدد من الشتباب الصتينيين
ْ ُ ُ َ
ُ
الذين ضاقوا بوضتعهم غيتر القيتادي التذي فرضتتد علتيهم طبيعتة لغتتهم

المعقدة فضالا عن نظامهم السياسي األكثتر تعقيتدا .وهتم يؤمنتون بتأنهم
ٍ
تدور
أهل حضارة عريقة لم تشهد أوريا مثلهتا فلمتاذا ال يكتون لهتم هتذا ال ُ
ُ
القيادي؟ وتأكيدا لهذا األمر تسارع الصينيون الذين يعيشون في ماليزيا

ويروناي وسنغافورة واندونيسيا في العقود األخيرة لتعلم اللغتات العالميتة
23

وقف الكاتب عل

هذل التجرية بنفسد عندما زار معهد  Language Houseفي مدينة

بتالنج جايا  Petaling Jayaبوالية سالنجور الماليزية .وهذا المعهد ُي ِ
در ُس عددا من اللغات
مدير المعهد مستر جون ديفيز  John Davisاألميركي
العالمية ومن بينها اليابانية .وقد أقر ُ
الجنسية َّ
بأن اللغة اليابانية قد أصبحت من أكثر اللغات جذب ا للمتعلمين بالمعهد بعد كتابتها
بالحرون الالتينية.
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الحيتتة الستتيما اإلنجليزي تة التتتي أتقنهتتا الكثيتترون متتنهم وفرضتتو تعليمهتتا

علت أطفتالهم متن مرحلتة الروضتة حتت تكتون لغتة أم

Mother Tongue

وك ُّل هذل الجهود قد أستهمت فتي تبتديل الحتال
بالنسبة لهؤالء الصغارُ .
إل األفضل ليس في الصين وحدها وانما لدى أمم أخرى كثيرة.

ولكتتن رغتتم َّ
تض اللغتتات المشتتار إليهتتا قتتد وجتتدت حظ ت ا
أن بعت َ
أفضل في البترامج اإلذاعيتة إال أن تلتك الظترون قتد أدت إلت تراجعهتا

والتأثير عليها سلبي ا .ولكن لم تقف اإلذاعات مكتوفة األيدي حيال هتذا

األمتتر وانمتتا ضتتاعفت جهودهتتا لكتتي تُبقتتي عل ت هتتذل اللغتتات حي ت اة بتتين
النتاس وأن تُستهم فتي ترستيخها كلغت ٍ
تات فرضتتها الدستاتير فتي كثي ٍتر متتن
تات رستتمية أو لغت ٍ
التتدول كلغت ٍ
تات وطني تتة أو لغتتات تعلتتيم يتتتداولها طلب تتة
المعاهد والجامعات.

أما إذا تناولنا اللغتة (العربيـة) واستتخدامها فتي أجهتزة الراديتو

فإننا نالحظ كثي ار من التطور في مسارها ساعدت فيد دعوات التعريتب

الداوي ت تتة ،الت ت تتي قادته ت تتا معظ ت تتم ال ت تتدول العريي ت تتة خ ت تتالل العق ت تتود الثالث ت تتة
الماض ت ت تتية .فق ت ت تتد ش ت ت تتهدت س ت ت تتوريا حم ت ت تتالت واس ت ت تتعة للتعري ت ت تتب خ ت ت تتالل

الست تتبعينيات ،ولحقتهت تتا ليبيت تتا التت تتي كت تتادت أن تحت تترم است تتتخدام اللغت تتات
األجنبية في دواوين الحكومة ومؤسسات التعليم لسنو ٍ
ات طويلة قبتل أن

تستتمح بهتتا فتتي أواختتر عقتتد التستتعينيات متتن القتترن العش ترين المنصتترم.

وقامت الجزائر بإحدى أكبر حمالت التعريب فتي العتالم العريتي ،حيتث
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كان تتت اللغ تتة الفرنس تتية ته تتيمن علت ت معظ تتم الم ارف تتق الرس تتمية واألهلي تتة.
وجتتاءت حركتتة التعريتتب الشتتاملة فتتي الستتودان فتتي عتتام 0990م لتتتعم

جميع مرافق التعليم العالي والمتوسط ،بعد أن كتان الستودان أكثتر بتالد
العالم العريي استخداما للغة اإلنجليزية.

وقتتد قتتادت معظتتم الجامعتتات القديمتتة والحديثتتة حمل ت اة نشتتطة
لتعريتتب الم ارجتتع والمقتتررات .حيتتث كانتتت جامعتتة الجزي ترة األستتبق فتتي

طبتتع العديتتد متتن الكتتتب والمنتتاهج ختتالل عتتامي 0997/96م ،بعتتد أن
تمتتت ترجمتهتتا إل ت اللغتتة العرييتتة  .24واستتتفادت الجامعتتة فتتي ذلتتك متتن

خبرة أساتذتها الذين بذلوا جهتدا مقتد ار خصوصتا فتي مجتال المتواد ذات
الصبغة العلمية والتطبيقية.

وقد شمل القرار بالتعريب كل الجامعتات الجديتدة التتي بلغتت

بنهايتتة عتتام 0999م إحتتدى وعش ترين جامعتتة فتتي معظتتم متتدن الستتودان

الكبيترة .ورغتتم أن التجريتتة قتتد واكبهتتا كثيت ٌتر متتن التعجتتل والحمتتاس التتذي
طبقت بش ٍ
تكل
اقتضال التوجد اإلسالمي لحكومة اإلنقاذ الوطني إال أنها ُ

كامتتل فتتي م تتا عتتدا جامع تتة (األحفـــاد) الت تتي أصتترت علت ت إبقتتاء اللغ تتة
اإلنجليزي تتة كلغ تتة تعل تتيم وكلي تتة الط تتب بجامع تتة الخرط تتوم الت تتي أخ تتذت

بالعرييتتة حينت ا ثتتم تخلتتت عنهتتا فتتي أحيت ٍ
تان كثيترة بتتدعوى صتتعوبة ترجمتتة
 24طبعت جامعة الجزيرة التي مقرها مدينة ود مدني السودانية أريعين مرجع ا خاص ا بها
طبع هذل المراجع بإشران لجنة التعريب
قامت بنشرها دار األصالة للطباعة والنشر .وقد تم ُ
بجامعة الجزيرة.
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المصتتطلحات والم ارج تتع المتتتوفرة ل تتديها .ورغتتم أن تتد متتن الس تتابق ألوان تتد
تقويم تجرية التعريب فتي الجامعتات الستودانية إال أن بعتض المؤشترات

تير إلت ضعضتتعة مستتتوى اللغتتة اإلنجليزيتتة والعرييتتة عل ت
الحاضترة تُشت ُ
ٍ
حد سواء .وقتد شتهد بهتذا األمتر نف ٌتر متن قتادة التعلتيم فتي الستودان متن

خ تتالل ع تتدد م تتن المحاضت ترات والكتاب تتات وم تتنهم علت ت س تتبيل المث تتال:
األستتتاذ التتدكتور (مـــدثر عبـــد الـــرحيم) أستتتاذ العلتتوم السياستتية بمعهتتد
استاك  ،ISTACواألستاذ الدكتور (مالك بدري) أستاذ علم التنفس بتذات

المعهت تتد ،واألست تتتاذ الت تتدكتور (حســـــن أحمـــــد إبـــــراهيم) أست تتتاذ التت تتاريخ

والحضارة بالجامعة اإلسالمية العالمية

25

وغيرهم.

أما جمهورية مصر العريية فقد سبقت بقية الدول العريية في

مجتتال التعريتتب التتذي فرضتتتد منتتذ خمستتينيات القتترن العش ترين ،وذلتتك

عنتتدما أعلتتن ال ترئيس (جمــال عبـــد الناصــر) َّ
أن مصتتر تتتود أن تمستتك

وال األبتد بزمتام المبتادرة والريتادة فتي العتالم العريتي وتتحمتل إنابت اة عتن
أه تتل الحض تتارة العريي تتة واإلس تتالمية تبع تتات نقله تتا إلت ت األم تتم األخ تترى.

وبالفع تتل فق تتد ت تتم تعري تتب جمي تتع الم ارف تتق العلمي تتة واإلعالمي تتة ،رغ تتم َّ
أن
مص تتر ل تتم تتعام تتل بش ت ٍ
تكل مكث تتف م تتع اللغ تتات األجنبيت تة كب تتاقي ال تتدول
العريي تتة بحك تتم وج تتود األزه تتر الشت تريف فيه تتا وطبيع تتة ال تتدور المص تتري

الري تتادي طت توال الس تتنوات .أم تتا ف تتي الخل تتيج العري تتي فق تتد قام تتت حركت ت ٌة
25

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

حرك تتات التعري تتب إلت ت س تتنوات قليل تتة خل تتت ،وذل تتك لطبيع تتة الحرك تتات

االستتتعمارية التتتي وضتتعت نمط تا لغوي تا متشتتددا لتتم يستتتطع الفكتتاك متتن
إسار اللغات األوريية السيما الفرنسية إال بعد جهوٍد مضتنية واجتر ٍ
اءات
ُ
مكثفة ،حيتث كانتت (مورفتانيـا) قتد ستبقت جاراتهتا فتي هتذا المضتمار.
ونض تتجت حرك تتة التعري تتب ف تتي (تـــونس) م تتؤخ ار بع تتد الصت تراعات الت تتي
قادهتتا بعتتض التتوطنيين خصوص تا قتتادة الجماعتتات اإلستتالمية ،وغيتترت

بها خطط الدولة التي وضعها الرئيس (زفن العابدين بن علي).

وقتتد أفتترز ذلتتك التطتتور إلغتتاء نشترات األخبتتار الفرنستتية التتتي

كانت تتت تبت تتث مت تتن التلفزيت تتون التونست تتي ،وحلت تتت محلهت تتا النش ت ترات باللغت تتة
العرييتتة .وحتتدث نفتتس الشتتيء فتتي الج ازئتتر ختتالل عقتتد الثمانينتتات متتن

الق تترن المنص تترم .وم تتن جه تتة أخ تترى فق تتد تكثف تتت خ تتالل العشت ترين س تتنة
الماضتية جهتود المنظمتتة العرييتة للترييتتة والثقافتة والعلتتوم ،والتتي جعلتتت

من نشر اللغة العريية هدف ا أساستي ا ستعت إليتد بتين أبنتاء قتارات إفريقيتا

و سيا وأوريا.

ولعت تتل هت تتذل التجريت تتة قت تتد أثمت تترت بعت تتض الشت تتيء مت تتن خت تتالل

المناهج المكثفة لتعليم اللغة العريية لغير النتاطقين بهتا وبعتض البترامج

اإلذاعية التي تبنتها منظمتة اليونستكو الع تريية ،وهتي بترامج متخصصتة
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في تعليم اللغة العرييتة للمبتتدئين وللجماعتات العرقيتة التتي تتعتايش متع

الناطقين بالعريية .ثم بعد ذلك أنتجت المنظمة سلسل اة متن بترامج تعلتيم
الكبار التي اهتمت أيضا بتعليم اللغة أكثر من بقية المواد األخرى .26

اإلذاعات واللغة الفصحى

من المالحظ أن كل اإلذاعات العريية أو الناطقة بالعريية قد

تبن تتت اللغ تتة الفص تتح ول تتم تلتف تتت ل تتدعوات التم تترد علت ت لغ تتة التت تراث
واست تتتبدالها بعاميت تتات الشت تتارع العريت تتي كمت تتا كت تتان ينت تتادي بت تتذلك بعت تتض

المفكترين العتترب مثتتل الكاتتتب (ســالمة موســى) و(د .لــويس عــوض)

وغيرهما .حيث اعتبر التيار المناوئ لهذا الطترح أنتد طترٌح تغلتف بتروح
التطوير ،ولكند حمل بين طياتد ثوراة ضتد المتوروث الحضتاري العريتي

واإلسالمي الذي نما من خالل اللغة الفصح .

واذا تجاوزنتتا ذلتتك الطتترح التتذي لتتم يجتتد حظتا متتن القبتتول فتتي

أوستتاط القتتائمين بتتأمر اللغتتة فتتي مصتتر أو بقيتتة أنحتتاء العتتالم العريتتي،

نجتتد أن اإلذاعتتات العرييتتة قتتد أختتذت بالفصتتح فتتي كثيت ٍتر متتن برامجهتتا
وخدماتها الخبرية .وقد أستهم ذلتك بتال ش ٍتك فتي اإلبقتاء عليهتا حيت اة بتين
المتواطنين والمتعلمتتين ،رغتتم أنهتتا ليستتت لغتتة التخاطتتب اليتتومي فتتي أي

اختصار إلسم
تحت عنوان (أحكي لي عن رلو) وهو
 26من برامج المنظمة الشهيرة
ٌ
حلقات َ
ٌ
المنظمة باللغة العريية .وقد كان ُيذاعُ بانتظام من إذاعة أم درمان في عام 2030م.
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بلت تتد عريت تتي .وقت تتد ظهت تتر فت تتي الست تتنوات األخيت تترة تيت تتار وست تتط المتعلمت تتين

والمهتمت تتين ينتقت تتد بشت تتدة مست تتار اللغت تتة العرييت تتة فت تتي اإلذاعت تتات ،ويت تتتهم
اإلذاعي تين بتتأنهم قتتد شتتوهوا لغ تتة الضتتاد بوقتتوعهم فتتي م ازلتتق األخط تتاء

الشتتنيعة .ويؤكتتد أصتتحاب هتتذا ال ترأي أن اإلذاعتتة هتتي وراء الكثيتتر متتن
التراكيب الخاطئة التي شاعت في المجتمعات العريية .27

بالطبع فإن ما ذهب إليد أولئك المنتقدون هتو عتين الحقيقتة،

الم ْخت َترُج متتن هتتذل األزمتتة التتتي كتتادت أن تفستتد اللغتتة العرييتتة
ولكت ْتن متتا َ
لعل هذا السؤال وغيرل متن األستئلة الملحتة قتد كانتت
وتطمس معالمها؟ َّ

ج تتزءا م تتن األس تتباب الت تتي ح تتدت به تتذا الكت تتاب أن يت تدرس قض تتية اللغ تتة
العريية وغيرها من خالل طرحها في البرامج اإلذاعية.

وقتتد ثبتتت فتتي عقتتول كثيتتر متتن األمتتم َّ
أن اإلذاعتتة ال تعتترن

الكذب وال تقول إال الحقيقتة التتي يبحتث عنهتا النتاس .وهتذل المصتداقية

التي أحسها المستمعون من خالل البرامج إنمتا غرستتها طبيعتة العالقتة

الحميمة التي خلقها الراديو مع المستمعين.
وكمت تتا قت تتال مس ت تتتر هايت تتد

Hyde

Mr.

أح ت تتد خب ت تراء اإلذاع ت تتة

األم تريكيين فتتإن الراديتتو هتتو صتتديق متتن ال صتتديق لتتد .إذن فاإلذاعتتة
27

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

درمان ،ثم بإذاعة البي بي سي في لندن ،ثم أصبح مدي ار لإلذاعة السودانية .وقد َّ
قدم هذا
ٍ
الرأي في ور ٍ
بحثية أعدها للمؤتمر األول للتتغة العريية بالسودان الذي ُعقد بقاعة الصداقة
قة

بالخرطوم عام 2081م.
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دائمتا علت حتتق .وكتتأن العتتالم التتذي كتتان يتتردد فتتي الماضتتي َّ
أن النتتاس

إن النــــاس علــــى ديــــن
عل ت ت ديت تتن ملت تتوكهم قت تتد أصت تتبح يقت تتول اآلنّ ( :
إذاعـــاتهم) .وق تتد وج تتدت اللغ تتة ض تتالتها ف تتي اإلذاع تتات ،ووص تتلت إلت ت
قطاعات كبيرة من البشر ما كانت تصل إليهم لوال هذل اإلذاعات التتي

جعلت من اللغة سالحها الوحيد الذي تخوض بتد معاركهتا عبتر األثيتر

فتستقطب كل من تريد.

وظلتتت اللغتتة هاجس ت ا لكتتل متتن تعامتتل متتع اإلذاعتتات الستتيما
المتتذيعين ومقتتدمي الب ترامج .ورغتتم َّ
أن بعتتض الب ترامج تلعتتب الموستتيق
فيها الدور األساسي وال تحظ اللغة المنطوقة فيهتا بنصتيب كبيتر ،إال

َّ
أن معظت تتم الب ت ترامج تعتمت تتد عل ت ت الل ت تتغة المنطوقت تتة دون غيرهت تتا .فهنت تتاك

بعتتض المحطتتات اإلذاعي تة تتعامتتل متتع الب ترامج الكالميتتة بنس تتبة %81

تارك اة بقية الزمن المتاح فتي برامجهتا للمتواد الغنائيتة والموستيقية .ومثتل
هذل اإلذاعات ليست إذاعات مفلسة وانما هي أقوى اإلذاعات تأثي ار في
مستمعيها المنتشرين في أنحاء العالم .28

َّ
إن الكثير من أشكال الخدمات اإلذاعيتة الحديثتة تعتمتد علت

بث المعلومات ونشرها بتين النتاس بشتكل مستتمر ،وهتي ال تستتخدم إال

الكلمتتة المنطوقتتة فقتتط مثتتل( :التحلــيالت السياســية والنــدوات اإلذاعي ـة
 28أقوى األمثلة عل هذل اإلذاعات هيئ ُة اإلذاعة البريطانية  BBCالعالمية واذاعة صوت
أميركا  VOAالتي تصل نسبة البرامج الكالمية فيها إل أكثر من  %81خالل األحداث
العالمية المهمة.
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ونشرات األخبار والمقابالت والتغطيات الحيـة والتقارفرالميدانيـة) .وقتد
َّ
ظل تتت اإلذاع تتات علت ت ال تتدوام تبح تتث ع تتن أفض تتل الس تتبل للتعام تتل م تتع
اللغت تتات المست تتتخدمة فت تتي برامجهت تتا ،فأنشت تتأت بعت تتض اإلذاعت تتات معاهت تتد

متخصص ت اة تابع ت اة لهتتا تقتتوم بتعلتتيم التتدروس اللغويتتة والفنتتون اإلذاعي تة.
ففتتي ختتالل الثالثتتين عامت ا الماضتتية نشتتأت فتتي العتتالم أكثتتر متتن ستتبعين

مؤسست ت ت اة تعليمي ت تتة تخ ت تتتص كله ت تتا بتعل ت تتيم فن ت تتون الرادي ت تتو وأش ت تتهر ه ت تتذل
المؤسسات:


معهد اإلذاعة التابع لهيئة اإلذاعة البريطانية

BBC

في لندن.



معهت تتد تعلت تتيم اإلذاعت تتة التت تتابع لشت تتبكة إذاعت تتة صت تتوت ألماني ت تا فت تتي



معهد تدريب اإلذاعيين التابع إلذاعة هولندا في هلفرسوم.

كولون.



معهد اإلذاعة والتلفزيتون التتابع للهيئتة العامتة لإلذاعتة والتلفزيتون



بكوااللمبور.

بمصر.29



معهد اإلذاعة التابع لهيئة اإلذاعة

الماليزيةR. T. M

معهد اإلذاعة التابع إلذاعة صوت فرنسا الدولي في باريس.

ُ 29يعتبر معهد اإلذاعة في ماسبيرو بالقاهرة أكبر المعاهد اإلذاعية في العالم العريي والشرق
األوسط.
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كتتل هتتذل المعاهتتد وغيرهتتا ممتتا أنشتتو فتتي بعتتض التتدول تقتتوم

بتدريس اللغة واألداء وأسلوب التكنيك واإلنتاج الثقتافي والفنتي للبترامج،

وك تتل أس تتاليب العم تتل اإلذاع تتي المتخص تتص .حي تتث تق تتوم بعم تتل دورات

تدريبيت تتة للمت تتذيعين ومقت تتدمي الب ت ترامج والمخت تترجين والمحت تتررين فت تتي كت تتل
ضروب هذا الفن ،وهي تشمل ما يلي:


اإلخ ـ ارج  :Directingوهتتو تنستتيق ووضتتع فق ترات البرنتتامج المختلفتتة

وتنسيقها في القالب النهائي الذي يقدم للمستمع.

 اإلعداد  :Productionوهو تجهيز المادة اإلذاعيتة كتابيت اة أو شتفاهية
قبل عملية التسجيل.


التقـديم  :Presentationوهتو قتراءة أو عترض المتادة بشتكلها النهتائي

من داخل األستديو.

وم تتن خ تتالل ه تتذل ال تتدورات التدريبي تتة ظل تتت اإلذاع تتات تج تتري

باس ت تتتمرار تحس ت تتينات علت ت ت أداء م ت تتذيعيها ،وترص ت تتد أخط ت تتاءهم لتق ت تتوم

بتصتتويبها ومتتن ثتتم االستتتفادة منهتتا فتتي إثتراء المتتادة التعليميتتة للدارستتين
الذين هم أهل المهنة أنفسهم.
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مصطلح لغة اإلذاعة

لقتتد ظهتتر متتن ختتالل نش ترات األخبتتار والب ترامج اإلذاعي تة متتا

يمكتتن أن نطلتتق عليتتد اصتتطالحا (لغــة اإلذاعــة) .وهتتي لغتتة وستتط بتتين
عاميتتات الشتتارع المعتتتادة ولغتتة التعلتتيم والت تراث

Language

.Classical

حيتتث ظهتتر ذلتتك التتنمط اللغتتوي فتتي اإلذاعتتات بشتتكل تلقتتائي متتن ختتالل
المادة المبثوثة عن طريق الراديو.

وهت تتذا المست تتتوى الوست تتيط للغت تتة است تتتطاع أن يحمت تتل الرست تتالة

اإلذاعيتة بشتتكلها التقليتتدي للمتلقتتي بستهولة ويستتر .وال نملتتك دلتتيالا علت

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

بعض اإلذاعات عل شكل اللغة المستخدمة فيهتا
لقد َّ
نصت ُ
م تتن خ تتالل ق تتانون اإلنش تتاء ،ولك تتن مث تتل ه تتذل األم تتور ال تج تتدى معه تتا

القت ت اررات واألوام تتر الرس تتمية وانم تتا تتول تتد بطريق تتة تلقائي تتة وطبيعي تتة م تتن

خالل الممارسة والواقع المعاش لمتن يقتدمون الرستالة اإلذاعيتة .بمعنت

َّ
أن ش تتكل الخدم تتة اإلذاعيت تة المطل تتوب ه تتو ال تتذي يف تترض أي ن تتوع م تتن
اللغات هو األجدى واألنسب.

ويمكننتتا أن نالحتتظ ذلتتك ببستتاطة عنتتدما نستتتمع ألي إذاعتتة

من اإلذاعات المنتشرة حول العالم .فاإلذاعات العريية مثالا قامت كلهتا
علت ت أست تتاس التعامت تتل م تتع اللت تتغة الفص تتح ولك تتن ست تترعان م تتا َّ
أطل تتت
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تات العامي تتة ف تتي برامجه تتا .ب تتل وحتت ت اإلذاع تتات األجنبيت تة الت تتي
اللهج ت ُ
تست تتتخدم العريي ت تتة والت ت تتي تبن ت تتت اللغ ت تتة الفصت تتح ل ت تتم تس ت تتلم م ت تتن غ ت تتزو

العاميت ت تتات ،خصوص ت ت تا فت ت تتي الب ت ت ترامج المتخصصت ت تتة واللقت ت تتاءات الفنيت ت تتة

والرياضية واالجتماعية وما إليها.30

والمقصود بلغة اإلذاعة في هذا السياق هو األستلوب اللغتوي

ال ت ت تتذي تس ت ت تتتخدمد اإلذاع ت ت تتات متض ت ت تتمنا بع ت ت تتض التراكي ت ت تتب والمف ت ت تتردات

غيرالمتداولتتة فتتي الحيتتاة اليوميتتة .فقتتد استتتقرت فتتي أذهتتان المستتتمعين

الكثير من المصطلحات التخصصية التي أصبحت جزءا ال يتجت أز متن

لغة اإلذاعة مثال ذلك:

[ المونتاج ،اإلعداد ،التقـديم ،النشــرة ،المـؤثرات الصـوتية،

المســــتمع ،المنوعــــات ،اإلخـــــراج ،البرنــــامج ،اإلرســــال ،االســــتقبال،
التشــــــوي  ،الموجـــــة الذبذبـــــة ،المحطـــــة ،الـــــدراما ،الكيلوســـــايكل،
والكيلوهيرتس الخ]...

31

وهنت تتاك العديت تتد مت تتن العبت تتارات فرضت تتتها لغت تتة اإلذاعت تتة علت ت ت

المست تتتمع العريت تتي مت تتن ذلت تتك مت تتثالا ع ت تتبارة( :عزفــــزي المســـــتمع) التت تتي
30
مقال صحفي بالملف السياسي لصحيفة
موس الخميس( ،اإلذاعات العريية في إيطاليا)ٌ ،
الخليج ،اإلمارات العريية المتحدة ،مايو 2000م
31

عبارة كيلوهيرتز مأخوذة من اسم هينرك هيرتز  Heinrich Hertzالمهندس األلماني الذي

اكتشف الموجات اإلذاعية وقسمها إل

.Ionosphere

قسمين هما اآلتموسفير  Atmosphereواآلينوسفير
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أصبحتت من العبتارات المالزمتة لمعظتم اإلذاعتات .وأحيانتا تتحتول إلت
عبتتارة أكثتتر حميميت اة ومتتودة وتقريت ا إلت المستتتمع فتتحتتول متتن (عزفــزي)

إل ت (صــديقي المســتمع) ويظتتل المعن ت واحتتدا بالنستتبة للمتلقتتي .كمتتا
نالح ت تتظ أيضت ت تا أن كثيت ت ت ار م ت تتن اإلذاعيت ت تين يس ت تتتخدمون ص ت تتيغة الجم ت تتع

للمخاطبة ،فتكون عبارة التخاطب متع المتلقتي هتي( :مسـتمعي الكـرام)

أو (أعزائي المسـتمعين) .وكتل هتذل العبتارات وغيرهتا تحتاول أن تخلتق

جسو ار من المودة والصداقة بين اإلذاعة ومستمعيها.

وفي بعتض األحيتان تكتون لغتة المخاطبتة أكثتر جديت اة ،حيتث
أداة للتنبيتتد بغتترض لفتتت انتبتتال المستتتمع بشتتكل جتتاد،
تستتتخدم اإلذاعتتة ا
فتكتتون العبتتارة المستتتخدمة هتتي( :أيهــا اإلخــوة المســتمعون) أو تتحتتول

في أحيان أخرى إل عبارة أكثر ترحيبتا ومتودة بتالمتلقي (أيهـا األعـزاء
المستمعون) أو (أيها السادة والسيدات).

وفت تتي بعت تتض اإلذاعت تتات نجت تتد أن اإلذاعي ت تين يقت تتدمون النست تتاء

(الســـيدات) عل ت الرجتتال التتذين يرمتتزون لهتتم بلفتتظ (الســـادة) .فتكتتون
العبتتارة التتتي يستتتخدمونها فتتي مثتتل هتتذل األح توال لمخاطبتتة المستتتمعين

(سيداتي سادتي) وأحيانا يوغلون في اإلشارة إل عنصر النستاء فتبتدأ
عبارات المخاطبة بقتول المتذيع (سـيداتي آنسـاتي سـادتي) .أو تتحتول

في بعض األحيان إل (أيها السيدات واآلنسات والسادة) .وريما كتان

تقت تتديم النست تتاء عل ت ت الرجت تتال فت تتي هت تتذل األح ت توال متت تتأث ار بمقولت تتة الغت تترب
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(First

 .)Ladiesواذا كتتان المقتتام يقتضتتي بعتتض األهميتتة أو الجديتتة،

فنجتتد َّ
أن معظ تتم اإلذاع تتات الوطنيتتة تخاط تتب مس تتتمعيها بعب تتارة( :أيهـــا

المواطنـــون) فيتنب تتد المس تتتمعون إلت ت َّ
أن هن تتاك أمت ت ار مهمت تا س تتيذاع م تتن

خالل الراديو .وتعتمد مثل هذل العبارات أحيانتا علت النبتر التذي يحتدد
ما إذا كان األمر عادي ا أو ذا أهمية وخطورة خاصة .32

ومن العبارات التي ظلت تستتخدم كثي ار في عتدد متن البترامج

اإلذاعيتة لتتدى المحطتتات العرييتتة عبتتارة( :شــك اعر علــى حســن االســتماع

والمتابعـــة) وهتتي عبتتارة ال تخلتتو م تن المبالغتتة وعتتدم الدقتتة ذلتتك ألنهتتا

تفتتترض َّ
أن كتتل مستتتمع قتتد تتتابع بدقتتة واهتمتتام متتا قالتتتد اإلذاعتتة .وهتتذا

االفتراض ليس سليم ا وال واقعي ا فتي كتل األحتوال ،وريمتا يتدخل اإلذاعتة
في كثير من التندر واالستتخفان إذامتا َّ
رد بعضتهم بقولتد( :ومـن أدراك

أننا قد تابعنا أو استمعنا لما تقول؟).

فإن كثي ار متن اإلذاعيتين يعتقتدون َّ
وبالطبع َّ
أن شتكر المستتمع

واج تتب علت ت اإلذاع تتة حتت ت تكس تتب ص تتداقة س تتامعيها وتش تتجعهم علت ت

المتابعتة .وهتتذا أمتر ال جتتدال فيتد ،إال أنتتد الب َّتد أن يكتتون محستوب ا بدقت ٍتة

وتأكيد .فتإذا كانتت اإلذاعتة تقتدم برنامجتا حيتا يحضترل كثيتر متن النتاس
في داخل األستوديو يمكن للمذيع أن يقول تلك العبارة أمام الحاضترين

 32عبارة أيها المواطنون ال تُستخدم إال في اإلذاعات الوطنية التي تُذيع برامجها للمستمعين
ٍ
تستخدم هذل
لشعوب خارج إطار الدولة فهي ال
في إطار الدولة ،أما اإلذاعات الموجهة
ُ
العبارة.
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ألند يستطيع أن يؤكد متابعتهم أمام عينيد .كما يمكن أن يكون الشكر

بصتتورة عامتتة للتتذين يتتتابعون الب ترامج .ويكتتون ذلتتك باستتتخدام العبتتارات
العامة التي ال تؤكد القطع أو المباشرة لكل مستمع أو مستمعة بعينها،

حيث يمكتن للمتذيع أن يقتول( :نشـكر اإلخـوة الـذين يتـابعون برامجنـا)
أو (شـــك اعر للمســـتمعين الـــذين تـــابعوا حلقاتنـــا وبعثـــوا برســـائلهم إلـــى
البرنامج) أو (شك اعر لكل الذين يتابعون ما تقدمه إذاعتنـا مـن بـرامج)

وهكذا.

أمت تتا فت تتي مجت تتال التحايت تتا فقت تتد فرضت تتت لغت تتة اإلذاعت تتة بعت تتض

العبارات التي أصبحت شائع اة بين المستمعين وهي لم تكن مألوفت اة متن
قبتتل فتتي حياتنتتا اليوميتتة قبتتل أن تفرضتتها اإلذاعتتات .متتن ذلتتك عبتتارة:

(أســـــعد هللا صـــــباحكم) فت تتي الب ت ترامج الصت تتباحية وعبت تتارة( :أســـــعد هللا
مساءكم) في البرامج المسائية.

وهاتان العبارتان ظهرتا بهذا الشكل من خالل اإلذاعة حيتث

فرضتتتا نفستتيهما بعتتد ذلتتك فتتي النتتدوات السياستتية والمحاضترات العلميتتة

وكثيتر متن اللقتاءات العامتتة التتي يشتارك فيهتتا جمهتور متن المستتتمعين.

وهناك عبارة للتحية درج بعض مذيعي القسم العريي إلذاعة لندن علت
استخدامها وهي( :سالم مـن ِ
علـيكم ورحمـ ٌة منـه وبركـات) 33وهتي
هللا
ُ
ٌ
عبت تتارة ال تخلت تتو مت تتن التعقيت تتد أو التقعت تتر حيت تتث تعتبت تتر تحت تتوي ار للتحيت تتة
33

متابعة شخصية من الباحث.
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اإلسالمية المعروفتة( :السالم علـيكم ورحمـة هللا وبركاتـه) .واذا كانتت
التحية اإلسالمية المعروفة توسع التدعاء بتأن تتدعو للشتخص أن يعمتد

ك ُّتل الستالم ،ف َّ
تإن تحيتة اإلذاعتة المشتار إليهتا هنتا تُض ِتي ُق واستعا وتتدعو
ب تتبعض الس تتالم ب تتدالا ع تتن الس تتالم ُكلِ ت ِتد الت توارد ف تتي لف تتظ الس تتالم عل تتيكم
ورحمة هللا.

وف تتي بع تتض األحي تتان تكت تتون تحي تتة اإلذاع تتة بالعب تتارة التالي تتة:

(مستمعي الكرام مرحباع بكم جميعاع) أو (مرحباع بك عزفـزي المسـتمع)،
وفتتي هتتذل الحالتتة تقتتترن التحيتتة غالب تا بعن توان البرنتتامج فنجتتد المتتذيع أو
مقدم البرنامج يقتول( :عزفزي المستمع مرحباع بك فـي برنـامج كـذا،)..
وفي بعض األحيان قد يحي المذيعون مستتمعيهم بعبتارة مبستطة هتي:

(أهالع وسهالع) ،أو عبارة (صباح الخير) ،أو (مساء الخير).
وأحيان ا يلجأ البعض إل عبارة معممتة مثتل( :طـاب نهـاركم)
إذا كتتان الوقتتت نهتتا ار ،أو (طــاب مســاؤكم) إذا كتتان الوقتتت مستتاءا ،أو

(طاب صباحكم) في ساعات الصباح .وأحيانا يختصر المسألة فيقول:
(طابت أوقاتكم).

هنتتاك تحي ت ٌة خاصتتة ظلتتت تستتتخدمها اإلذاعتتة الستتودانية منتتذ

أوائ تتل عق تتد الس تتبعينيات م تتن خ تتالل البرن تتامج األس تتبوعي [رســـائل مـــن

الحيــاة] التتذي يكتبتتد تتتاج الستتر عطيتتة ويخرجتتد صتتالح التتدين الفاضتتل.

وهي عبارة [ :تحي عة واحتراماع] .حيث ظل هذا البرنامج يبتدأ كتل حلقاتتد
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بعبتتارة [ :عزفــزي المســتمع تحي ـ عة واحترام ـاع] .وبمتترور الوقتتت أصتتبحت
هتتذل التحيتتة شتتعا ار للبرنتتامج .وبعتتد ذلتتك انتشتترت بتتين الستتودانيين حت ت

ص تتار الكثي تترون يس تتتخدمونها ف تتي لق تتاءاتهم العام تتة كإح تتدى العب تتارات
المألوفة في تحايا األصدقاء.34

ومتتن المالحتتظ َّ
أن كثي ت ار متتن عبتتارات التحايتتا صتتارت مألوفتتة

اآلن بحكتتم استتتخدام اإلذاعي تين لهتتا .ولكتتن الس تؤال عتتن األح توال التتذي

ي ترتبط دائمت ت ا بعبتتارات الس تتالم ف تتي الحيتتاة اليومي تتة ل تتم يجتتد طريق تتد إلت ت

موجت تتات األثيت تتر .فت تتال يقت تتول المت تتذيع لمست تتتمعيد م ت تثالا (كيـــــف حـــــالكم
وأحوالكم) ألند يعلم أند لن يستمع إل اإلجابة.

وهن تتاك بع تتض اإلذاعيت تين يب تتالغون ف تتي اإلكث تتار م تتن عب تتارات

التحايا في برامجهم بال مبرر من ذلتك متثالا( :مسـتمعي الكـرام السـالم

عليكم ورحمة هللا وبركاته وأسعد هللا أوقاتكم بكل خير ،نحيـيكم تحيـ عة

طيبة ونبدأ معكم برامجنا) فمثل هذل المبالغات ال مبترر لهتا بتل تعتبتر

ثقيل اة علت أذن المستتمع .لقتد فرضتت لغتة اإلذاعتة أيضتا متدلوالا مغتاي ار
لكلمتة (موجــة) حيتتث َّ
إن االستتتخدام المتألون لهتتذل الكلمتتة قتد رستتخ فتتي
 34تاج السر عطية أحد ُكتاب الدراما الذين اعتمدتهم اإلذاعة السودانية لكتابة المسلسالت
والبرامج التمثيلية .والدكتور صالح الدين الفاضل أحد كبار المخرجين اإلذاعيين بالسودان
وقد كان رئيس ا لقسم الدراما واإلخراج بإذاعة أم درمان ثم ترق في المناصب حت وصل إل
قبل
مدير عام اإلذاعة السودانية ،ثم انتقل بعد ذلك إل أكاديمية علوم االتصال بالخرطوم َ
أن ينال درجة الدكتورال في مجال الدراما واالتصال.
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أذه تتان الن تتاس بمدلول تتد الق تتديم علت ت موج تتات البح تتار ،ولك ت َّتن اإلذاع تتات

درجت عل استخدامها للتعبير عن الذبذبات الصوتية التي تنتقل عبتر

األثير حامل اة البرامج والمواد اإلذاعيتة .وهتذا المتدلول قتد أختذ متن اللغتة
اإلنجليزيتة Sound Wavesأي الموجتات الصتوتية ،ويتذلك اختلتف متدلول

الموجتة تمامت ا فتتي لغتة اإلذاعتتة  .35وهتذل الموجتات اإلذاعيتة لهتا أطتوال
تقت ت تتاس بوحت ت تتدات خاصت ت تتة تست ت تتم الكيلت ت تتوهيرتس  .Kilohertsحيت ت تتث َّ
إن
الكيلوهيرتز أو الكيلوسايكل هو وحدة قياس هذل الموجات.

وهناك تعبير خر أضفت عليد لغة اإلذاعة مدلوالا خاصتا ال
يؤدي معنال اللغتوي الطبيعتي وهتو تعبيتر (علـى الهـواء)  .On airحيتث
تستخدم جميع اإلذاعات هذا التعبير للداللة عل المادة اإلذاعية الحيتة
التي تبث من مكان الحدث مباشتراة ،أو حتت متن داختل أستتوديو البتث
المباش تتر ،شت تريطة إال تك تتون مس تتجلة علت ت شت تريط .ف تتإذا كان تتت الم تتادة

مستتجل اة عل ت ش تريط وليستتت مقدم ت اة متتن ميكروفتتون البتتث المباشتتر ،ال
يقال إنها عل الهواء في معظم اإلذاعات.

وهنا تكمن المفارقة اللغوية ،ألن حقيقتة األمتر تقتول ،إن كتل

المواد اإلذاعية هي في الواقع عل الهواء ،سواء كانت مسجل اة أو حي اة
دون تست تتجيل ،ألن اله ت تواء هت تتو الناقت تتل الحقيقت تتي للرست تتالة اإلذاعي ت تة .وال
35

لمز ٍيد من المعلومات عن الموجات اإلذاعية أنظر :وسائل االتصال الجماهيرية،

(2000م) للكاتب األمريكي جون فيفيان ،الطبعة الخامسة ،شركة ألين وباكون ،بوستون.
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يتصتتور أحتتد أن هنتتاك إرستتاالا إذاعي تا ال يمتتر عبتتر اله تواء .ولكتتن لغتتة
اإلذاعة فرضت ذلك المصتطلح ،واقتضتت أن يكتون هتذا االستتخدام ذا

م تتدلول خ تتاص له تتذا ال تتنمط م تتن الخدم تتة اإلذاعيت تة .وق تتد فرض تتت لغ تتة
اإلذاعت تتة فت تتي بعت تتض األحيت تتان است تتتخدامات إضت تتافية للعبت تتارات اليوميت تتة
المألوفتتة فتتي معظتتم التتبالد العرييتتة .ففتتي حتتين يق تتول الشتتخص الع تتادي

(الســاعة ثالثــة ونصــف) إذا ستتألد أحتتدهم (كــم الســاعة اآلن؟) ،فتتإن
لغتتة اإلذاعتتة ال تستتتخدم تلتتك العبتتارة المألوفتتة لتتدى العامتتة ،وانمتتا تقتتول:

(الساعة اآلن تمام الثالثـة والنصـف) أو (الثالثـة والنصـف تمامـاع فـي
إذاعة كذا.)..

ومثل هتذل العبتارات الخاصتة واإلضتافات غيتر المألوفتة لتدى

العامت تتة كثي ت ترة ومت ت تواترة فت تتي است تتتخدامات اإلذاعت تتات العرييت تتة بت تتاختالن
أوطانها وأساليبها وأهدافها وخدماتها .وقد كانتت اإلذاعتة المصترية هتي

التتتي بتتدأت استتتخدام تلتتك التعبي ترات فتتي أول األمتتر ،ثتتم لحقتهتتا إذاعتتة

الشرق األدن .

وبعد ذلتك انتقتل ذلتك األستلوب إلت جميتع اإلذاعتات الناطقتة

باللغة العريية حت التي تبتث متن دول غيتر عرييتة مثتل لنتدن وصتوت

فرنسا وصوت أمريكا وصتوت ألمانيتا .ونستب اة لتدخول اإلذاعتة وتغلغلهتا
فتتي حيتتاة النتتاس بشت ٍ
تكل ال فكتتاك منتتد ،فقتتد تتتالف المستتتمعون متتع تلتتك
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تاليب
األستتاليب اللغويتتة التتتي لتتم تكتتن مألوفتتة قبتتل اإلذاعتتة .ولتتم تَ ُعت ْتد أست َ
ُم ْنتََق َدة أو مرفوضة من السامعين أو عامة الناس.
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الفصل الثاني

اللغ توأم النشأة لإلاذاة
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الفصل الثاني

﴿ اللغة توأم النشأة لإلذاعة ﴾


التنافس اللغوي على األثير

لقتتد غيت َّتر الراديتتو نمتتط الحيتتاة عل ت خارطتتة األرض منتتذ أن

ظهتتر كتتاختراع جديتتد فتتي أوائتتل القتترن العش ترين .وكلمتتة (راديــو)

Radio

بت تتالطبع ليست تتت كلم ت ت اة عرييت تتة وانمت تتا دخلت تتت اللغت تتة العرييت تتة مت تتن خت تتالل
االستتتخدام اليتتومي لهتتا التتذي جتتاء متتن اللغتتة اإلنجليزيتتة ليعنتتي اإلرستتال
الص تتوتي .وش تتأنها ش تتأن أس تتماء كثي تتر م تتن المخترع تتات الت تتي فرض تتت

أستتماءها الغرييتتة عل ت كتتل بتتالد العتتالم فقتتد فرضتتت كلمتتة راديتتو أيض ت ا

نفس تتها علت ت الع تترب رغمت تا عت تن وج تتود الكلم تتة العريي تتة (مـــذياع) ،وق تتد

أجيتتزت إضتتافتها للمعتتاجم العرييتتة الحق تا بعتتد أن أقرتهتتا مجتتامع اللغتتة
العريية شأنها شأن كلمة تلفزيون أو تلفاز  .36وكان متن تتأثير التنتافس

36

ظهرت كلمة  Televisionألول مرة في شهر يونيو عام 0917م بمجلة

Scientific

 Americaوهي عبارة ُمركبة من كلمتين هما  Teleالتي تعني من بعيد ،و Visionالتي تعني
الرؤية .ويذلك فالعبارة تعني الرؤية من بعيد .وكانت كل التجارب الخاصة بالتلفزيون قبل
ذلك تأتي تحت اسم الصور الالسلكية  Visual Wirelessأو الراديو المرئي  Visual Radioأو

الرؤية اإللكترونية .Electric Vision
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عل ت األثيتتر أن قامتتت كتتل اإلذاعتتات بتطتتوير برامجهتتا ويتتذلت جهتتودا
مضتتاعفة الستتتمالة المزيتتد متتن المستتتمعين .وقتتد أدى ذلتتك التوستتع إل ت

زيتتادة عتتدد اللغتتات المستتتخدمة فتتي ب ترامج هتتذل اإلذاعتتات .وقتتد ظهتترت

إذاعات خلقت لنفسها سمع اة عالمي اة وأصبحت مدارس تسع اإلذاعات
الصغيرة لتقليدها ومنها:


هيئة اإلذاعة البرفطانية ( )BBCالتي توسعت خدماتها توستع ا أفقيت ا

يع
هت تتائالا خت تتالل الست تتبعين عام ت تا الماضت تتية .وظلت تتت تبت تتث برامجهت تتا بت تتأر ٍ

وثالثين لغة طوال اليوم.

 إذاعـــة صـــوت أمرفكـــا
لمختلف قارات العالم ٍ
بست وثالثين لغة.


إذاعـــة فرنســـا



إذاعــة موســكو

وثالثين لغة.

(of America

(France

(Mosco

 )Voiceالت تتي تب تتث برامجه تتا

يع
 )Radioالتتتي تبتتث برامجهتتا العالميتتة بتتأر ٍ
 )Radioوه تي اإلذاعتتة التتتي ض تريت التترقم

القياس تتي ف تتي ع تتدد خ تتدماتها الموجه تتة للش تتعوب ،حي تتث تب تتث برامجت تتها

باثنتين وثمانين لغتة.37

37

جيهان أحمد رشتي0979( ،م) ،اإلعالم الدولي بالراديو والتلفزيون ،دار الفكر العريي،

القاهرة.
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وم تتن خ تتالل ه تتذل اللغ تتات العدي تتدة ق تتدمت اإلذاع تتات برامجه تتا

علت متتدى ستتنوات عمرهتتا .ورغمت ا عتتن داينماكيتتة السياستتة اللغويتتة فتتي
كل إذاعة واختالفها من ٍ
دولة إل أخرى إال َّ
أن الدافع األساسي لهتا قتد
ٍ
أعداد أكبر من الجماعات البشرية التي
استقطاب
ظل في كل األحوال
َّ
َ
ال تستوعب البرمجة بغير هذل اللغة أو تلك .كما َّ
أن الغرض السياستي
قد لعب دو ار مهما أيضا في تحديد نوع اللغة التي تستخدمها اإلذاعتات

وشكل البرامج التي تُقدم من خاللها.
وفي ٍ
كثير من األحيان كان التدين هتدفا رئيستيا أيضتا لفترض
هذل اللغة أو تلك للبرمجة اإلذاعية .وقد استفادت محطات اإلذاعة من

تطتتور علتتم االتصتتال التتذي أصتتبح علمت ا قائمت ا بذاتتتد فتتي عتتام 0948م،

درس بالجامعات والمعاهد المتخصصة بعد أن كان اجتهادا
ثُ َّم منهجا ُي َّ
مهني ا يعتمد عل التجارب الخاصة في الماضي.

وبفضتتل هتتذا العلتتم ازدادت الحصتتيلة المعرفيتتة للعتتاملين فتتي
مجال العمل اإلذاعي فطوروا أسلوب التناول اللغتوي بش ٍ
تكل أحتدث ممتا

كتتان فتتي ستتنوات اإلذاعتتة األول ت  .كمتتا طتتوروا أيض ت ا أستتاليب اإلخ تراج
والتنفيذ بتغيير شكل المادة اإلذاعية.

ط ت ُتر ٌق أح تتدث الس تتتخدام الم تتؤثرات الص تتوتية .وم تتن
رت ُ
وظهت ت ْ
ناحيتتة ثانيتتة أنشتتأت معظتتم اإلذاعتتات أقستتاما للد ارستتات اللغويتتة اهتمتتت
بتتالتركيز عل ت فنتتون اللغتتة وقواعتتدها وتراكيبهتتا واستتتخداماتها المختلفتتة.
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والمحطات التي ال توجد بها مثل هذل األقسام لجأت إل تنظتيم دور ٍ
ات
ُ
لغويتتة متتن وقت ٍ
تت آلختتر للعتتاملين فيهتتا .وكتتان القاستتم المشتتترك فتتي هتتذل
التتدورات هتتو القواعت ُتد النحويتتة والمصتتطلحات األكثتتر استتتخداما فتتي لغتتة
اإلذاعة.
فعل ت ت ست تتبيل المثت تتال أشت تتار التقريت ت ُتر الت تتذي أصت تتدرتد محطت تتة
تث للصتتينيين بلغتتة
اإلذاعتتة الخامستتة التتتي تتتديرها شتتبكة  RTMوالتتتي تُبت ُ
المان تتدرين َّ
أن المف تتردات االقتص تتادية ق تتد تك تتررت بنس تتبة  %27خ تتالل

تردات السياس تتية الت تتي تك تتررت بنس تتبة
ش تتهر يوني تتو 0999م .تليه تتا المف ت ُ
 %21ثتتم مفتتردات الشتتارع العتتام للشتتئون الحياتيتتة التتتي تكتتررت بنستتبة

 .%04وجت ت تتاءت بعت ت تتد ذلت ت تتك بنست ت ت ٍ
تردات الثقافيت ت تتة والفنيت ت تتة
تب أقت ت تتل المفت ت ت ُ
والرياضتتية ،ثتتم الدينيتتة التتتي نالتتت أقتتل متتن  %4متتن نستتبة المفتتردات
المستخدمة في البرامج .38

وقت تتد أظهت تترت هت تتذل الد ارست تتة النت تتادرة دور اإلذاعت تتة فت تتي نشت تتر

المفردات التي أرادتها اإلذاعة دون سواها ،بتدليل َّ
أن كثيت ار متن البحتوث
التتتي أجريتتت فتتي المحطتتات األختترى التابعتتة لتتنفس الشتتبكة قتتد أظهتترت

أن الشتتبكة قتتد اهتمتتت بالشتتئون
نستتبا متقاريتتة متتن هتتذل النستتبة .بمعن ت َّ
االقتصتتادية والسياستتية أكثتتر متتن غيرهتتا .وال شتتك َّ
أن النتيجتتة ستتتختلف
38

عوض إبراهيم عوض ،ورقة بحثية بعنوان( :اللغة اإلنجليزية في اإلذاعة الماليزية) ُقدمت

في مؤتمر اآلفاق الجديدة في تعليم اللغات  NEWPALSبالجامعة الوطنية بمدينة بانقي

الماليزية في الفترة من  9إل  01يونيو عام 2111م.
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إذا أُجريت تتت مثت تتل هت تتذل الد ارست تتة فت تتي إذاعت تتة متخصصت تتة مثت تتل صت تتوت

الموسيق أو صتوت اإلنجيتل أو إذاعتة القترن الكتريم أو إذاعتة الشتباب
الخ . .وقد استفادت البحوث اللغوية باإلذاعات من الدراسات الميدانيتة

العديد من المحطات لمعرفة حجم التلقتي و راء المستتمعين
التي أجرتها
ُ
تث الخدمتتة لهتتم .ورغتتم أن كثيت ار متتن هتتذل الد ارستتات قتتد اهتمتتت
التتذين تُبت ُ
بمعرفتتة رغبتتات المستتتمعين و رائهتتم فتتي الب ترامج بغتترض تقتتديم خت ٍ
تدمات
أفضل إال َّ
ص ُرها فيما يلي:
أن لها أهداف ا أخرى يمكن َح ْ




فهم سايكلوجية المتلقي طمعا في استقطابد بشكل أكبر.

معرفة حجم التلقي و راء المستمعين في البرمجة المقدمة.



تقويم لغة اإلذاعة المشار إليها ونقتد أداء المتذيعين ومقتدمي البترامج



وضع البرمجة المناسبة وتحديد أوقات االستماع الجيدة.

فيها.

 رصد األخطاء التي تقع فيها اإلذاعة وتصنيفها ورصد تواريخها.

تث الشتتكل
 معرفتة مكتامن القتوة والضتعف فتي المتادة اإلذاعيتة متن حي ُ
والمحتوى.
 االستتتفادة متتن نتتتائج هتتذل الد ارستتات فتتي تغييتتر الواقتتع اإلذاعتتي إل ت
األفضل.
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االمتحان اللغوي للمذيعين

وكجتتزء متتن االهتمتتام بتجويتتد الكتابتتة اإلعالميتتة وتقتتديمها علت

اله تواء فقتتد درجتتت معظتتم المحطتتات اإلذاعي تة والتلفزيونيتتة عل ت تنظتتيم

اختبتتارات تخصصتتية ف تتي فنتتون اللغ تتة المختلفتتة لكتتل م تتن يتقتتدم للعم تتل

اإلعالمتي خصوصتا التراغبين فتتي العمتتل كمتتذيعين أو مقتتدمي بترامج أو
محررين لنشرات األخبار والخدمات األخرى.
تادة م تتا يك تتون االمتح تتان ف تتي المعلوم تتات العام تتة وأس تتلوب
وع ت ا
التعبي تتر وأساس تتيات اللغ تتة م تتن قواع تتد التصت تريف والتراكي تتب والمف تتردات

تض المحطتتات العالميتتة مثتتل (هيئـــة
واالستتتخدامات .وقتتد اشتتترطت بعت ُ
اإلذاعة البرفطانية) واذاعتة (صـوت أمرفكـا) فتيمن يتقتدم للعمتل فتي أي
قسم من األقسام إحراز درجة النجاح في اللغة اإلنجليزية .39

وال ُيس تتتثن م تتن ذل تتك إال ال تتذين تك تتون اللغ تتة اإلنجليزي تتة ه تتي
تان
لغ تتتهم األم أو لغ تتتهم األولت ت  .ويص تتحب ه تتذا االمتح تتان أيضت تا امتح ت ٌ
للترجم تتة ف تتي العدي تتد م تتن المحط تتات العالمي تتة الت تتي تخ تترج م تتن دول ال

تتح تتدث نف تتس اللغ تتة الت تتي تب تتث به تتا المحط تتة برامجه تتا .وف تتي مث تتل ه تتذل

الحاالت فإن األفضل أن تكتون النصتوص المطلتوب ترجمتهتا نصوصتا

أخباريتتة وثقافيتتة وأدبيتتة ،تتنتتاول االهتمامتتات الحقيقيتتة التتتي تمثتتل فلستتفة

 39اعتمدت هاتان اإلذاعتان امتحان تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية المعترن بد عالمي ا
( )TOEFLليكون
النجاح فيد فيصالا في القبول.
ُ
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المحطتتة المعنيتتة .وهنتتا ال بتتد متتن اإلشتتارة إل ت أن سياستتة كتتل محطتتة

إذاعي تة أو تلفزيونيتتة فتتي جميتتع أرجتتاء العتتالم هتتي التتتي تحتتدد المستتتوى
الثق تتافي والمعرف تتي واللغ تتوي المطل تتوب .وعلت ت ض تتوء ه تتذا تك تتون طبيع تتة
االمتحان الذي يقدم للراغبين في االلتحاق بها.

فعل ت ت ست تتبيل المثت تتال نجت تتد َّ
أن معظت تتم العت تتاملين فت تتي إذاعت تتات

(القــرآن الكــرفم) أو إذاعتتات (صــوت اإلنجيــل) المنتش ترة فتتي عتتدد متتن
الدول التي تهتم بأمور الدين يتعاملون مع لغتتة التراث بشتتكل دائتم .فتي

تتخدم العتتاملون بإذاعتتات (صــوت الموســيقى) متتن اللغتتة إال
حتتين ال يست ُ
مفرداتها الفنية المعبرة عن فنتون الغنتاء والموستيق  40ومفتردات الشتعر
الغنائي.

أما الذين يعملون في محطات تلفزيون (الشـباب) أو محطتات

(الهواة) أو المحطات التجارية ذات الطابع الدعائي القائم علت تحقيتق

أغراض الدعاية واإلعتالن فتإنهم يركتزون علت لغتة الشتارع العامتة التتي

يتداولها الناس خصوصا قطاعات الشباب.

وقت ت تتد درجت ت تتت المحطت ت تتات اإلذاعي ت ت تة والتلفزيونيت ت تتة عل ت ت ت تقت ت تتديم

امتحانت ٍ
تات فتتي المعلومتتات العامتتة لمتتن يرغبتتون فتتي العمتتل بهتتا .ويتركت ُتز
هتتذا االمتحتتان فتتي المعلومتتات التتتي تهتتتم بهتتا الختتدمات اإلذاعي تة مثتتل:

األحداث السياستية ،والمعلومتات الثقافيتة والجغرافيتة والتاريخيتة ،وبعتض
40

من المفردات الفنية الهارموني  Harmonyوالكاونتريوينت  Counterpointوالصولفيج إلخ..
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متتا يتعلتتق بالمعتتارن والمعلومتتات العامتتة .كمتتا َّ
أن بعضتتها وعل ت أرستتها
إذاعات وتلفزيونات (هولندا ،وأستراليا ،واليابان ،وروسيا) درجت عل

تق تتديم بع تتض االختب تتارات الخاص تتة بال تتذكاء وحس تتن التص تترن للع تتاملين
الج تتدد .وه تتذل االختب تتارات تش تتمل ست تترعة البديه تتة وكيفي تتة كتاب تتة الم ت تواد

بستترعة فائقتتة والتصتترن فتتي المواقتتف التتتي قتتد يتعتترض لهتتا الشتتخص

عل الهواء .41

وحس ت تتن ا فعل ت تتت ه ت تتذل المحط ت تتات َّ
ألن عم ت تتل الش ت تتخص داخ ت تتل

تاء خاصت تا وس تترع اة ف تتي
األس تتتوديو يتطل تتب ف تتي كثي تتر م تتن األحي تتان ذك ت ا
التصرن للخروج من بعض المواقف المحرجة التتي ال يستتطيع تالفيهتا

إال أص ت تتحاب الكفاي ت تتة والمتمكن ت تتون حقت ت ت ا .مث ت تتال ذل ت تتك أن تخ ت تتتلط أوراق

األخبتتار عل ت أحتتد المتتذيعين أثنتتاء قراءتتتد عل ت اله تواء فيق ت أر جتتزءا متتن

خبتتر ثتتم يقلتتب الصتتفحة فيجتتد موضتتوع ا ختتر مختلفت ا تمامت ا عتتن التكملتتة
التي يجب أن يقرأها.

ففي مثل هذل الحتاالت والتتي ريمتا ال تحتدث إال نتاد ار البتد أن
يك تتون الم تتذيع حص تتيف ا وست تريع البديه تتة ليتص تترن بش ت ٍ
تكل ال َيش ت ُتع ُر في تتد
المستتتمع بمتتا يعيشتتد متتن تتتورط حقيقتتي داختتل األستتتوديو .فيمكنتتد تكملتتة
الجملة التي بدأها بشكل مقبول حت يجتد بقيتة الخبتر التذي يبحتث عنتد

41

عوض إبراهيم عوض0998( ،م) ،مدخل إل

برس ،كواال لمبور ماليزيا.

﴿﴾69

وسائل االتصال الجماهيري ،يونيفيزيون

طر إلنه تتاء الخب تتر بش ت ٍ
تكل مناس تتب
ب تتين أوراق النشت ترة ،أو حتت ت إذا اضت ت ُ

ومقبت تتول ال يختت تتل معت تتد المعن ت ت  .وعمليت تتة البحت تتث عت تتن األوراق داخت تتل

األستتديو نفستتها تحتتتاج إلت تتتدر ٍ
يب ختتاص ال بت َّتد أن يتلقتتال المتتذيع حتت
ُ
تت تتتم بصت تتورة هادئت تتة ال يشت تتعر بهت تتا المست تتتمع .فت تتإذا وجت تتد المت تتذيع ورقتت تتد
الضتتائعة ال بتتد أن يسترستتل فتتي قراءتهتتا بشت ٍ
تكل طبيعتتي وكت َّ
تأن شتتيءا لتتم
يكت ْتن ،أمتتا إذا فشتتل فتتي العثتتور علت الجتتزء الضتتائع فهتتو أمتتا أن يصتتوغ
ُ
أم ار شفاهي ا سريع ا يتماش مع الحدث أو يعتذر بشكل مقبول.

وفي حالة المواصلة فإند حتمتا سيواصتل متن ذاكرتتد اللماحتة.

وهذا ال يتأت إذا لم يكن المذيع ملما بأساليب كتابة وصياغة األخبار.
وهتو بتتالطبع ال بتتد أن يكتتون قتتد قتتام بمراجعتتة جميتتع األخبتتار التتتي لديتتد
قبل دخول األستوديو.

تات اللغتتة التتتي تُجتترى للمتقتتدمين للعمتتل اإلذاعتتي يجتتب
وامتحانت ُ
ٍ
توفر فيهتتا كتتل صتتفات االمتحتتان النتتاجح.
أن تكتتون امتحانتتات حقيقي ت اة تتت ُ
فهتتي ال بتتد أن تقتتيس جميتتع المهتتارات اللغويتتة الرئيستتية األريتتع (الكــالم

والقـــراءة والكتابـــة واالســـتماع) .حيتتث َّ
إن الكتتالم يعتبتتر مهتتاراة إنتاجي ت اة
تتطلب مقدراة عل استخدام األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية
والصتترفية  .42ومهتتارة الق تراءة ال تقتتل أهمي ت اة عتتن مهتتارة الكتتالم بالنستتبة
42

للمزيد من المعلومات عن المهارات اللغوية أنظر( :أساسيات تعليم العريية لغير العرب)،

تأليف دكتور محمود كامل الناقة ،طبعة معهد الخرطوم الدولي للغة العريية ،ديسمبر

0978م.
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لطالتتب االلتحتتاق بهتتذا العمتتل .حيتتث تعتمتتد هتتذل المهتتارة عل ت ملكتتات
الشخص في معرفة فتك الرمتوز الكتابيتة ونطقهتا بستهولة ويستر بالشتكل

تاء اللغتتة .وتتتأتي مهتتارة الكتابتتة مكمل ت اة للمهتتارتين
التتذي وضتتعد لهتتا علمت ُ
الستتابقتين متتن حيتتث التصتتاق الشتتخص اإلذاعتتي بفتتن الكتابتتة س تواء فتتي

مجت تتال إعت تتداد المت تتادة المقت تتروءة أو تصت تتحيح أخطت تتاء الكتابت تتة التت تتي يت تتتم

تجهيزها بواسطة جهات أخرى.

أم تتا مه تتارة االس تتتماع ف تتتكمن أهميتُه تتا بالنس تتبة ل تتد ف تتي طبيع تتة
التعام تتل م تتع الكثي تتر م تتن النص تتوص المس تتموعة ،أو التق تتاط بت ترامج م تتن

محطات أخرى .وقد ظلت معظم المحطات اإلذاعيتة والتلفزيونيتة تُجتري
أذن
اختب ت تتارات لمخ ت تتارج األصت ت توات بالطريق ت تتة الش ت تتفاهية ،حي ت تتث تل ت تتتقط ُ
الشتتخص التتذي يقتتوم بتتإجراء االختبتتار هتتذل األصتوات والحتترون ويحتتدد

مت تتدى صت تتالحية الشت تتخص المتقت تتدم للعمت تتل فت تتي المحطت تتة .ومت تتن خت تتالل
استتتقراء كتتل هتتذل األشتتكال يمكننتتا أن نحتتدد ط تريقتين إلج تراء االمتحتتان

للمتقدم للعمل اإلذاعي أو التلفزيوني وهما:

األولــى :هتتي الطريقتتة التقليديتتة لالمتحانتتات والتتي تُجتترى عتتن طريتتق
تخص الممتتتَ َحن ويجي تتب عليه تتا
تلس الش ت ُ
كتابتتة األس تتئلة عل ت ال تتورق ليج ت َ

كتاب اة .وهذل الطريقة تُتَّبع في كثير من المحطات.
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الم َست ت َتجل ،وفيهت تتا يطت تترح الشت تتخص
الثانيــــة :هت تتي طريقت تتة االمتح ت تتان ُ
الممتتتَ ِح ْن أستتئلتد شتتفاه اة عل ت المتقت تتدم وتستتجل األستتئلة واألجوبتتة عل ت

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

ولع تتل م تتن حس تتنات الطريق تتة األولت ت أنه تتا تمكنن تتا م تتن معرف تتة

القدرات الحقيقية للمتقدم في مجال الكتابة .والكتابة هتي العنصتر األهتم

في بداية العمل لمن يتصدى لهذا النوع من المهن.

أمتتا حستتنات الطريقتتة الثانيتتة فهتتي أنهتتا تعطتتي صتتوراة أوضتتح
ع تتن شخص تتية المتق تتدم .فه تتي فضت تالا ع تتن كونه تتا ست تريعة األداء ،وتب تتين

متتدى معرفتتة المتقتتدم لفنتتون ستترد المعلومتتات ،فهتتي أيضتا تبتتين المستتتوى
الصوتي ،ومخارج األصوات ،وأسلوب المتقدم في التعامل مع األستديو

والميكروفون.

وكل هذل العناصر تعتبر أساسي اة ومهمة لمن يريد أن يحتترن
مثل هذا العمل سواء أكتان متذيع ا أو كاتبت ا للبترامج أو محتر ار أو مقتدم ا.

وال شتتك أن االختبتتار نفستتد يتفتتاوت بتتين محطتتة وأختترى ،إال َّ
أن هنتتاك

حتتدا أدن ت ال بتتد متتن تتتوفرل فتتي كتتل امتحتتان ُيرج ت منتتد الوصتتول إل ت
تق ف تتي مث تتل هت تتذل الح تتاالت أن تعتم تتد المحطت تتات
نت تتائج س تتليمة .واألوفت ت ُ
أس تتلوب امتحان تتات المه تتارات الشخص تتية ال تتذي ُي َد ِرُس ت ُتد أس تتاتذةُ المعاه ت ِتد

﴿﴾72

اللغويت تتة المتخصصت تتة .ويمكت تتن أن يت تتتم ذلت تتك بوضت تتع ثنائيت تتات صت تتوتية

صتغرى وكبترى ليرددهتتا الشتخص الممتتحن فيتضتتح متن خاللهتا مستتتوى

تمي تزل الصتتوتي .وتنبتتع أهميتتة االختبتتار اللغتتوي للمتتذيع متتن أهميتتة اللغتتة
ذاته ت تا فت تتي البرمجت تتة اإلذاعي ت تة .حيت تتث إن كت تتل إذاعت تتة تريت تتد تجويت تتد أداء

مذيعيها طمع ا في الظفر بحب المستمعين وكسب سباق المنافستة علت
األثير.

ولت تتذلك ال تقبت تتل اإلذاعت تتات وال المست تتتمعون أن يكت تتون مست تتتوى

اللغتتة المستتتخدم فتتي الب ترامج ضتتعيفا أو ركيك تا أو منف ت ار لمتتن يلتقطونهتتا

عبتتر األثيتتر .وعنتتد إجتراء االمتحانتتات اللغويتتة للمتتذيعين ال بتتد أن تركتتز
اإلذاع تتات بجان تتب مخ تتارج الح تترون علت ت س تتالمة الص تتوت وخل تتول م تتن

عيوب النطق كالتأتأة والفأفأة والثأثتأة وغيرهتا متن عيتوب الكتالم ،فضتالا

تذيع
عن سالسة األداء الصوتي بالنسبة للشتخص التذي يتقتدم للعمتل كم ٍ
أو مذيعة بالراديو.

أن قواعد كل ٍ
لعل من البديهي َّ
لغة تختلتف عتن مثيالتهتا ،إال
و َّ
َ
َّ
أن بعضها ال يستقيم أمرل إال باإللمام التام بكل أساستيات هتذل القواعتد.

وفتتي هتتذا اإلطتتار يكتتون متتن األجتتدى لإلذاعتتات أن تركتتز عل ت القواعتتد
والعناصتتر اللغويتتة التتتي يكثتتر استتتخدامها فتتي الب ترامج اإلذاعي تة .فعل ت

ست تتبيل المثت تتال نجت تتد َّ
أن اإلذاعت تتات الناطقت تتة باللغت تتة العرييت تتة تميت تتل دائم ت تا
الستتخدام الجمتل الفتعلية أكثر من الجمل اإلستمية وهتذل متن خصتائص
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اللغة العريية المعروفة  43مثال ذلتك [ :التقى أمين عام األمم المتحـدة
ِ
ِ
السـلطة الفلسـطينية فـي مقـر
رئـيس
كوفي أنان بالسيد ياسر عرفـات

السلطة ب ارم هللا بحضور كولن بـاول وزفـر الخارجيـة األمرفكـي ] بتدالا

عتتن [ :أمــين عــام األمــم المتحــدة التقــى بالســيد ياســر عرفــات فــي. .

األوربي مقابل الدوالر األميركـي
سعر اليورو
ُ
الخ ] .أو تقتول [ :ارتفع ُ
بعـد تــردد فرنســا وبعــض الــدول األوبيـة فــي تأييــد الحكومــة األمرفكيــة
األوربي ارتفع مقابل الـدوالر
سعر اليورو
ُ
لضرب العراق ] بدالا عتنُ [ :
األمرفكي بعد . .إلخ ].
َّ
إن ه ت تتذا األس ت تتلوب ال ت تتذي اس ت تتتبعدنا اس ت تتتخدامد ف ت تتي ص ت تتياغة

األخب تتار ظ ت َّتل معمت توالا ب تتد ف تتي بع تتض اإلذاع تتات العريي تتة ومنه تتا إذاع تتة

الكوي تتت واذاع تتة مون تتت ك تتارلو واذاع تتة أم درم تتان خصوصت تا عن تتد إع تتادة

موجز األخبار المقتضب في نهاية كل نشرة.

استخدام هذا األسلوب علت الحتاالت
األوفق أن يقتصر
ولعل
َّ
َ
ُ
التتتي تغلتتب فيهتتا أهميتتة االستتم عل ت الفعتتل بحكتتم طبيعتتة الحتتدث نفستتد.

وهتتذا يحتتدث فتتي حالتتة األنبتتاء ذات الطبيعتتة الستتاخنة والمستتتمرة ،والتتتي

تين
يكثتتر ترديت ُتد أحتتداثها فتتي فت ترة معينتتة .فعل ت ستتبيل المثتتال َّ
تتبت َتع ماليت ُ
المستمعين انتخابات الرئاسة األميركية األخيرة والتصريحات التتي أدلت
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كل من مرشح الحزب التديموقراطي نائتب الترئيس األمريكتي الستابق
بها ٌ
(آل جـور)  Al Goreالتذي َّ
تطلتع لخالفتة بيتل كلنتتون ،و(جـورج بـو )
ُ
 George Bushاإلبتتن التتذي أراد استتتعادة مقعتتد أبيتتد فتتي البيتتت األبتتيض
أذاع
بعد دورتين طتويلتين متن الغيتاب .وعن َتد فتوز بتوش فتي االنتخابتات َ
راديو صوت أمريكا الخبر كما يليُ [ :جورج بـو فـاز بمقعـد الرئاسـة
األميركية اليوم .44]..وجاءت بعد ذلك تفاصتيل الخبتر التتي لتم تتجتاوز
أهمية هذل الجملة اإلسمية القصتيرة التتي هتي لبتاب الخبتر .كمتا جتاءت
صتتياغ ُة حت ٍ
تدث ختتر ختتالل عتتام 0999م هكتتذا[ :الملــك حســين تــوفي

اليوم.]..

لقتتد اهتمتتت لغتتة اإلذاعتتة أيض ت ا بالعتتدد وتميي تزل .وظلتتت عل ت

الدوام تستتخدم الفعتل المبنتي للمعلتوم أكثتر متن الفعتل المبنتي للمجهتول.
كما إنهتا تُ ِ
كث ُتر متن استتخدام الفعتل الماضتي والفعتل المضتارع أكثتر متن
استخدامها لفعل األمر.
وتظهتتر فيهتتا كثيتتر متتن أستتماء األمتتاكن والتتدول والشخصتتيات

السياستتية والفنيتتة والعلميتتة أكثتتر متتن أستتماء المصتتنوعات والمزروعتتات

والمنتوج تتات العادي تتة .وتحف تتل ب تتالمفردات الحديث تتة أكث تتر م تتن المف تتردات
القديمت ت تتة ،وبالمصت ت تتطلحات السياست ت تتية والفنيت ت تتة والرياضت ت تتية أكثت ت تتر مت ت تتن
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المصت تطلحات الفيزيائي تتة والحس تتابية والجغرافي تتة .وكم تتا ه تتو معل تتوم ف ت َّ
تإن

معظتتم اإلذاعتتات فتتي العتتالم تهتتتم بشتتئون السياستتة واالقتصتتاد التتتي يليهتتا
األدب والثقافتتة والفنتتون .وهنتتاك بتتالطبع لغتتات تقتتوم بنيتهتتا أساس تا عل ت
نمط التراث واإلرث الديني أو الحضاري القديم كاللغتة (العبرفـة) واللغتة

(اليونانيــــة) ،فمثت تتل ه تتذل اللغت تتات ال بت تتأس أن تأخ تتذ أست تتاليب المعالجت تتة
اإلذاعية لها طابعا دينيا كالسيكيا يتماش مع طبيعة اللغة نفسها .45

اإلذاعة والتجوفد اللغوي

شديدة في استقطاب أكبر عتدد متن
لما كانت رغبة اإلذاعات
ا
المستتتمعين فقتتد وجتتدت أنهتتا أمتتام تحت ٍتد كبيتتر هتتو تحتتد التجويتتد فتتي كتتل

مراحل العملية اإلذاعية .ولذلك درجت معظم اإلذاعتات علت استتقطاب

األش تتخاص ذوي الخبت ترة والد اري تتة وال تتذين يملك تتون ناص تتية اللغ تتة ليقومت توا

بإعتداد وتقتديم البترامج .واذا تتبعنتا مستار اإلذاعتات فتي العتالم نجتد أنهتتا
تتأرجح بين الغث والسمين في مجال استخدام اللغة.

وهتتذا االخ تتتالن س تتببد بالضتترورة الم تتذيعون ومق تتدمو البت ترامج
ٍ
تس
تديم متتادة مفيتدة والعك ُ
أنفسهم .فالشخص المتتمكن متن اللغتة يمكنتد تق ُ
حيث َّ
أن
صحيحُ .
إن الشخص الضعيف في مجال اللغة ال يفع ُتل غي َتر ْ

ُيضتيِع زمتتن البرنتتامج وزمتتن المستتتمعين فيمتا ال طائتتل متتن و ارئتتد .ومثلتتد
45

،

Max ،London Black ،the Importance of Language. Second Edition
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يتتؤدي فتتي أغلتتب األحيتتان إلت ت إثتتارة الكراهيتتة أو التنتتدر ضت َّتد المحط تتة
اإلذاعيتة التتي تَُق ِتد ُم البرنتامج .ومتن ختالل الرصتد التدقيق والمتابعتة ثبتت
َّ
أن لغة البرامج اإلذاعية ترسخ بمرور الوقت في أذهان المستمعين.
وقد ثبتت َّ
أن هنتاك العديتد متن األخطتاء اللغويتة التتي نشترتها

اإلذاعتتات بتتين النتتاس وصتتارت جتتزءا متتن لغتتاتهم ،حت ت َّ
أن النتتاس ال
يكت تتادون ينتبهت تتون إل ت ت أنهت تتا أخطت تتاء .ومهمت تتا كت تتان شت تتكل لغت تتة الب ت ترامج
اإلذاعية فإنها ترتبط بالمستمعين ارتباط ا وثيقت ا م ِ
كونت اة شتكالا متميت از متن
ُ
أشكال االستخدام اللغوي هو ما نسميد لغة اإلذاعة.
وم تتن ناحي ت ٍتة أخ تترى فطن تتت معظ تتم دول الع تتالم ألهمي تتة اللغ تتة

كعنص تتر أساس تتي م تتن عناص تتر الس تتيادة  .Sovereigntyول تتذلك نج تتد َّ
أن

معظتتم اإلذاعتتات فتتي دول العتتالم المختلفتتة تبتتث برامجهتتا بلغتتات بالدهتتا
الرسمية.

وكنتيجة لذلك وجدت بعض اللغتات اهتمامتا مكثفتا الرتباطهتا
بمفتاهيم الستيادة أو بالمعتقتدات الدينيتة أو الثقافيتة مثتل اللغتة (ا ِ
لعب ِرفـة)
Hebro

التي انتعشتت فتي العقتود األخيترة وعتادت للوجتود بعتد أن كتادت

أن تن تتدثر .حي تتث إن تتد عن تتدما أح تتس اإلست ترائيليون بخط تتورة ان تتدثار ه تتذل
اللغ تتة علت ت إحي تتاء تع تتاليم الت تتوراة ،عملت توا علت ت تنش تتيطها وجعله تتا لغ تتة
اإلذاعتتة الرستتمية .وقتتد أعتتدت اإلذاعتتة االسترائيلية بترامج مكثفتتة بغتترض

المساعدة عل تعلم اللغة العبريتة متن ختالل الراديتو .وترستمت اإلذاعتة
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في ذلك ُخطت البترامج التعليميتة للغتة اإلنجليزيتة الواستعة االنتشتار فتي
كت ت تتل أنحت ت تتاء العت ت تتالم  .46أمت ت تتا عل ت ت ت صت ت تتعيد االست ت تتتراتيجيات القوميت ت تتة

واإلعالميتتة ،فت َّ
تإن اإلذاعتتات قتتد لعبتتت دو ار مزدوج تا فتتي بعتتض البلتتدان.
حيتتث ستتعت بعتتض التتدول لترستتيخ لغت ٍ
تات بعينهتتا لخدمتتة أهت ٍ
تدان معينتتة.
وقامتت اإلذاعتتات بتدور الداعيتتة إلت تلتك اللغتتات متن ختتالل استتتخدامها
فتتي الب ترامج الحيتتة ووضتتع دروس تعليميتتة لهتتا واستتتخدامها فتتي العديتتد

من المحافل .وفي مقابل ذلك قامتت نفتس هتذل اإلذاعتات بتالتعتيم علت

لغات أخرى غير مرغوب فيها بغرض إكمال الحلقة.
وكتترِد فعت ٍتل عل ت هتتذا األمتتر قامتتت إذاعتتات أختترى بنقتتل هتتذل

اللغتتات المطلتتوب إضتتعافها ويثتهتتا عبتتر األثيتتر كتتي تُعطتتي اإلحستتاس

ببقائها وحيويتها في نفوس أبناء الدولة المعنية بالخدمة اإلذاعية.

ومتتن أمثلتتة ذلتتك متتا حتتدث للغتتة اإلنجليزيتتة نفستتها عنتتدما ثتتار

ضت تتدها المهت تتاجرون األلمت تتان واإلست تتبان والبرتغت تتاليون الت تتذي است تتتوطنوا

بأمريكت تتا متضت تتامنين مت تتع جماعت تتات الهنت تتود الحمت تتر التت تتي لفظت تتت اللغت تتة
اإلنجليزيتة وطالبتتت بلغاتهتتا األصتتلية لتكتون لغت ٍ
تات لوستتائل اإلعتتالم .47
وكتتان هتتذا الص تراع قتتد بتتدأ متتع إرهاصتتات الثتتورة األمريكيتتة التتتي قادهتتا
الص تتحفيون قب تتل ست تواهم ،ول تتم ي ت ِ
تنقض إال ب تتإقرار التع تتديالت الدس تتتورية

46
47

راجع تعليم اإلنجليزية بالراديو صفحات .052-049
راجع صفحات .32-31
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األول في عام 0779م والتتي أقترت حريتة التعبيتر بصتورٍة واضتحة وال

رجعت تتة فيهت تتا .وقت تتد انعكت تتس هت تتذا األمت تتر الحق ت ت ا عل ت ت اإلذاعت تتة بعت تتد أن
أصبحت ذات سطوٍة في المجتمع األمريكي .وكان الحل هو تبنتي هتذل

اء الوافتتد منهتتا أو المحلتتي فتتي البرمجتتة اإلذاعي تة.
اللغتتات المختلفتتة س تو ٌ
وقتتد ظت َّتل هتتذا األمتتر عنصت ار متتن عناصتتر الصتراع اللغتتوي التتذي أفرزتتتد
العديد من إذاعات العالم.
فيما بعد
ُ
تال ختر ظلتت اإلذاعتات تلعتب فيتد دو ار مهمت ا وهتو
هناك مج ٌ
أن هنتتاك لغت ٍ
عمليتتة اللغتتة المحببتتة .حيتتث ثبتتت َّ
تات بعينهتتا يحبهتتا النتتاس

وأختترى ال يميلتتون إليهتتا لست ٍ
تبب أو آلختتر .ولهتتذا الستتبب نجتتد َّ
أن غلبتتة
االستماع تكو ُن للغات التي يفضلها الناس دون سواها.
وكتتان ل ازم تا عل ت اإلذاعتتات أن تشتتبع نهتتم أولئتتك المعجب تتين
باللغ تتات فتب تتث له تتم الب ت ترامج به تتا .وأق تترب مث ت ٍ
تال لهت تتذا م تتا ح تتدث للغت تتة

(اآلفرفكانـــا)

Africana

فتتي جن تتوب القتتارة اإلفريقيتتة خ تتالل فت ترة التميي تتز

العنصتتري التتتي دامتتت من ت ُذ دختتول البتتيض فتتي كيتتب تتتاون إل ت نهايتتة
القتترن العش ترين المنصتترم  .48حيتتث حاريتتت كت ُّتل التتدوائر الوطنيتتة هتتذل
اللغ تتة .ولم تتا ش تتعر المس تتتعمرون ب تتأن ك تتل ال تتوطنيين ق تتد حاريوه تتا ف تتي
المت تتدارس والجامعت تتات وأدوات اإلعت تتالم اضت تتطروا الست تتتبدالها باللغت تتات

األورييون من مناطق البرتغال والسواحل الفرنسية
 48لغة اآلفريكانا  Africanaاستجلبها
ُ
ليفرضوها عل األهالي في مستعمرات جنوب إفريقيا.
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المحليتتة كلغتتة الزولتتو والهريتترو واللغتتة اإلنجليزيتتة فتتي بعتتض األحيتتان.

ولعت َّتل اللغتتة كوعتتاء للثقافتتة كثيت ار متتا أشتتاعت الختتون فتتي نفتتوس بعتتض
الجماعات عندما استخدمت ألغراض خاصة .ومن ذلك متا حتدث متن

ت تتوجس ل تتدى بع تتض المجتمع تتات اإلس تتالمية عن تتدما اس تتتخدمت إذاع تتة
(صوت اإلنجيل)
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التي تدعمها منظمة الكنائس العالمية اللغة العريية

بغتترض تنصتتير المستتلمين .وذلتتك ألنهتتا تبتتث علت موجتتات قويتتة تصت ُتل
ِ
أنحاء العالم .وهي مدعومة بمال وفير ساعدت في جمعد إلت
إل ُك ِل
جانتتب منظمتتة الكنتتائس العالميتتة العديتتد متتن الهيئتتات الكنستتية الغرييتتة
التي أنفقت بسخاء عل هذل البرامج.

والشيء المثير لالنتبال فتي هتذل اإلذاعتة أنهتا عنتدما اعتمتدت

اللغتتة العرييتتة لبرامجهتتا الموجهتتة للتنصتتير لجتتأت إل ت نفتتس األستتاليب

الت تتي ج تتذبت المس تتتمعين الع تترب لإلذاع تتات العريي تتة .واعتم تتدت الش تتعر
الرصين والخطب المنمقتة بالمحستنات البديعيتة والعبتارات الجذابتة التتي

تؤثر في المستمع العريي.

كم ت تتا ط ت تتورت األس ت تتلوب المس ت تتتخدم ف ت تتي ال ت تتدعوة اإلس ت تتالمية

واعتمدتتتد كأحتتد أدوات جتتذب الشتتباب المستتلم إل ت النص ترانية .فتتإذا متتا

استمع أي شخص لهذل اإلذاعة ألول مرة يحسب أنها إحتدى اإلذاعتات

اإلستتالمية المتطتتورة ،حتت إذامتتا أمعتتن الستتمع إليهتتا وجتتدها تتتدعو إل ت
49

تبث برامجها باللغة العريية وتنطلق من األراضي اإلثيويية.
إذاعة
صوت اإلنجيل ُ
ُ
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نبذ اإلسالم والدخول في النصرانية .وقد تعاملت إذاعة صوت اإلنجيتل
متتع اللغتتة العرييتتة بتتذكاء ومهتتارة فائقتتة استتتطاعت متتن خاللهتتا ترجمتتة
إحست تتاس الشت تتباب العريت تتي المت تتتعطش لكنت تتوز اللغت تتة وفنونهت تتا البالغيت تتة

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

ونفت تس الش تتيء تقريبت تا فعل تتد اإلست ترائيليون بع تتد ع تتام 0967م
عنتتدما تنبه توا إل ت َّ
أن مفتتاتيح العقتتول العرييتتة تكمتتن فتتي لغتهتتا ،فلجتتأوا

الستتتغاللها بشتتكل ذكتتي ومتتدروس .حيتتث جنتتدت إذاعتتة إسترائيل أفضتتل
المتحتتدثين متتن ذوي األصتتول العرييتتة أو المختصتتين فتتي هتتذا المجتتال

واستتتخدمتهم كمتتذيعين ومعلقتتين ومقتتدمي بترامج فيهتتا .وظلتتت تبتتث تلتتك
البرامج بصورة منتظمة من مقرها بمدينة القدس.

وق ت تتد تنب ت تتد كثي ت تتر م ت تتن الع ت تترب إلت ت ت تل ت تتك المس ت تتألة وش ت تتعروا

بخطورتها ولكن لم يكن لديهم من سبيل لدرء مختاطر تلتك اإلذاعتة متن
الزاويتين السياسية والوجدانية عل الشباب العريي.

وقتد شتتهدت ستتنوات العقتتد األخيتر متتن القتترن العشترين الكثيتتر

من مؤشرات التوجد السياسي نحتو تطبيتع العالقتات والتمتازج بتين دولتة

إسترائيل ومتتا جاورهتتا متتن التتدول العرييتتة ،رغتتم موجتتة الكراهيتتة واالقتتتتال

واالنتفاضة التي اندلعت بسبب زيارة (إرفل شارون) لبيت المقتدس فتي

تث أث تتارت ه تتذل الزي تتارة حفيظ تتة
مطل تتع ش تتهر أكت تتوير ع تتام 2111م .حي ت ُ
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المستلمين والعتترب والفلستتطينيين علت وجتتد الخصتتوص فقاوموهتتا بشتتت

األستتاليب حت ت كتتادت أن تقضتتي عل ت كتتل جهتتود الستتالم التتتي رعتهتتا

تات المتحتتدة فتتي ظتتل حكومتتة (نتنيــاهو) الستتابقة وحكومتتة (إيهــود
الواليت ُ
باراك) التتي خلفتهتا .ورغتم إفت ارزات هتذل االنتفاضتة الحديثتة وارهاصتات
التغيير التي الحتت علت األفتق بعتد عقتد متؤتمر القمتة العريتي بالقتاهرة

ف تتي الث تتاني عشت تتر م تتن أكت تتوير 2111م إال َّ
أن كثي ت ت ار م تتن ال تتدالئل قت تتد
أشارت إل َّ
أن عددا من الزعمتاء العترب لتم يقبلتوا بإعتادة حالتة الحترب

ووقف عمليات التطبيع .50

ونست تتتطيع أن نؤكت تتد َّ
أن هت تتذا اإلحست تتاس وأهميت تتة التطبيت تتع قت تتد

لعبت ت تتت إذاعت ت تتة إس ت ت ترائيل فيهت ت تتا دو ار كبي ت ت ت ار ال يقت ت تتل عت ت تتن دور الهيئت ت تتات
الدبلوماستتية والمنظمتتات الصتتهيونية والغرييتتة وبعتتض الجهتتات العرييتتة

التي سعت لذلك منذ نهايات عام 0948م.

والحقيقتتة التتتي ال متراء فيهتتا َّ
أن متتذيعي القستتم العريتتي بإذاعتتة

إسترائيل قتتد اجتهتتدوا كثيت ار كتتي ال ُيخطئتوا فتتي اللغتتة العرييتتة ال نحتوا وال
ص تترف ا وال حتت ت ف تتي التراكي تتب .وه تتم ب تتذلك ق تتد تمي تتزوا علت ت كثي ت ٍتر م تتن

مذيعي اإلذاعات العريية السيما اإلذاعات المحليتة المنتشترة فتي منطقتة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا بل وفي ٍ
كثير من بتالد العتالم .وبالمقابتل
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تردى مستوى اللغة العريية في كثيتر متن اإلذاعتات العرييتة حتت صتار
تعف هتتذل اللغتتة ستتم اة مميتزة لتتبعض اإلذاعتتات .وتتترك عتتدد كبيتتر متتن
ضت ُ
المست تتتمعين العت تترب متابعت تتة إذاعت تتاتهم المبثوثت تتة مت تتن دولهت تتم وأصت تتبحوا

يتتابعون اإلذاعتتات األجنبيتة الناطقتتة باللغتتة العرييتتة .حيتتث أثبتتتت جميتتع
د ارستتات االستتتماع التتتي قامتتت بإجرائهتتا المعاهتتد المتخصصتتة ،ومنهتتا

تض الدارس تتين بمعه تتد الخرط تتوم ال تتدولي للغ تتة العريي تتة
د ارست ت ٌة أج اره تتا بع ت ُ
الت تتابع للمنظم تتة العريي تتة للتريي تتة والثقاف تتة والعل تتوم ف تتي ع تتام 0989م َّ
أن
الغالبي تتة العظمت ت م تتن الع ت تترب يس تتتمعون ل تتثالث إذاع تتات ه تتي( :هيئـــة

اإلذاعة البرفطانية) و(صوت أمرفكا) و(مونت كارلو).

ومن خالل تلك الدراسة تبين َّ
أن القسم العريي بهيئتة اإلذاعتة

البريطانيتتة يتعامتتل متتع اللغتتة العرييتتة بشتتكل أفضتتل بكثيتتر ممتتا تقدمتتد
إذاعت تتات الت تتدول العرييت تتة .وكت تتذلك إذاعت تتة صت تتوت أمريكت تتا التت تتي يجتهت تتد

مذيعوها كثي ار لتالفي األخطاء النحوية والصرفية.
ولع ت تتل الست ت تتبب هت ت تتو َّ
أن هت ت تتذل اإلذاعت ت تتات است ت تتتقطبت أفضت ت تتل
اإلذاعيت تين م تتن ك تتل ال تتبالد العريي تتة وأوكل تتت إل تتيهم مهم تتة إع تتداد وتق تتديم
الب ترامج حت ت تنتتافس اإلذاعتتات العرييتتة فتتي مستتتوى األداء اللغتتوي .وال

يخفتتي حجتتم األم توال التتوفيرة التتتي أنفقتهتتا تلتتك اإلذاعتتات عل ت برامجهتتا
مما جعلها تالحق األحداث بسرعة فائقة وتغطتي كمتا هتائالا متن التدول

بإرستتالها ط توال ستتاعات اليتتوم .حيتتث قامتتت إذاعتتة البتتي بتتي ستتي فتتي
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نهاية عتام 0999م بإنشتاء محط ٍتة تبتث علت موجتة ال

FM

لمستتمعيها

بالس تتودان وقل تتب إفريقي تتا بع تتد أن ظل تتت منت ت ُذ ع تتام 0938م تعتم تتد علت ت

الموجتتات القص تتيرة ث تتم الموج تتات المتوس تتطة ذات الفعالي تتة األق تتل قياست تا

بموجات ال

FM

.51

وفت ت تتي الست ت تتنوات األخيت ت تترة أدخلت ت تتت العديت ت تتد مت ت تتن المؤسست ت تتات

اإلعالمية الكبيرة في العالم كاإلذاعتات والوكتاالت الترجمتة كواحتدة متن

العناصر األساسية التي يجب معرفتها واتقانهتا لكتل متن يريتد االنختراط

ف تتي س تتلك العم تتل اإلذاع تتي .وق تتد ب تتدأت تطبي تتق ذل تتك (هيئــــة اإلذاعــــة

البرفطانيــة) أوالا ثتتم لحقتهتتا بعتتد ذلتتك (شــبكات اإلذاعــة األمرفكيــة) ثتتم

بقية المحطات اإلذاعية الكبرى في العالم.
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متابعة شخصية من المؤلف.
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الفصل الثالث

االستخدام اللغوي
يف برامج اإلاذاة
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الفصل الثالث

﴿االستخدام اللغوي في برامج اإلذاعة﴾


لغة البرامج اإلذاعية

َّ
إن المتتبتتع لطبيعتتة الب ترامج اإلذاعي تة يالحتتظ أنهتتا ذات تفتترد

وخصوصية ال تضارعها فيها أجهتزة اإلعتالم األخترى .وقتد درجتت كتل

اإلذاعات عل تقديم أشتكال مختلفتة متن البترامج بغترض التشتويق وشتد

انتبتتال المستتتمعين .حيتتث إن هنتتاك الكثيتتر متتن المواضتتيع التتتي تتعتترض
إليها اإلذاعات يوميا عبر خدماتها المختلفة.

وق تتد ف تترض ه تتذا التن تتوع ف تتي الموض تتوعات ب تتدورل تنوعت ت ا ف تتي

أشكال التناول اإلذاعي وتنوعا في أساليب التقديم واإلخراج .ولذلك فقد

تعارفتتت معظتتم اإلذاعتتات علت قوالتتب معينتتة تصتتب فيهتتا الموضتتوعات
المطلوبة حسب اإلطار المناسب لكل مادة.

والمعلومتتة الخبريتتة والسياستتية تتتأتي ضتتمن نش ترات األخبتتار،

والت ت ترأي السياس ت تتي ي ت تتأتي ض ت تتمن التعلي ت تتق علت ت ت األخب ت تتار أو التحلي ت تتل
األخب تتاري ،وحال تتة الطق تتس تن تتدرُج تح تتت نشت ترات األحت توال الجوي تتة ،أم تتا
المعلومت تتات الطريفت تتة والترفيهيت تتة فإنهت تتا تنت تتدرج تحت تتت ب ت ترامج المنوعت تتات
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وهكتتذا .وقتتد اس تتتطاعت اإلذاعتتات أن تغط تتي متتن خ تتالل هتتذل القوال تتب
كثيت ار متتن األحتداث التتتي يتابعهتتا المتلقتي .وال نكتتاد نجتد معلومت ٍ
تات لتتيس
لها إطار في مجال البرمجة اإلذاعية.

ولما كانت المادة الكالمية هي القاستم المشتترك األعظتم بتين

أشكال برامج الراديو في كل أنحاء العالم فإن مسألة اللغة تطرح نفسها

بإلحت تتاح مت تتن خت تتالل هت تتذا التصت تتنيف .وذلت تتك ألن كت تتل أشت تتكال الب ت ترامج
تستتتخدم اللغتتة بشت ٍ
تكل أو بتتاخر رغمت ا عتتن التفتتاوت فتتي حجتتم االستتتخدام
التتذي تقتضتتيد طبيعتتة كتتل متتادة .ولتتذلك فإننتتا ستتنقف عل ت شتتكل اللغتتة
المستخدم في ٍ
كل من هذل البرامج المختلفة.

لغة األخبار

لم يعد مصطلح الخدمات األخبارية في اإلذاعات يعنتي فقتط

نشرات األخبار وانما أصبح يشمل( :التعليقات السياسية) التي تتنتاول
بالد ارستتة األح تتداث الجاري تتة ف تتي الع تتالم و(التحلـــيالت األخبارفـــة) الت تتي

تغتتوص فيمتتا وراء األحتتداث لتصتتل إل ت متتدلوالتها الفعليتتة ،و(التقـــارفر
األخبارفة) التي تنقل أوصتان الحتدث أمتا بأصتوات صتانعيد أو بتأقالم

المخبرين ،و(أقوال الصحف) التي تعتمد علت نشتر متا تبثتد الصتحف،

و(الخــــدمات التجارفــــة والمصــــرفية) الت تتي تعتمت تتد علت ت حرك تتة المت تتال
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البرص تتات التجاري تتة وغي تتر ذلتتك  .52ويه تتذا الم تتدلول الواس تتع
العمتتالت و ُ
وُ
استتتطاعت الختتدمات األخباريتتة ختتالل الستتنوات األخيتترة أن تصتتبح هتتي

الخدمتتة األهتتم فتتي معظتتم إذاعتتات العتتالم ،ولتتم تنافستها فتتي هتتذل المكانتتة
أو األهمي تتة أيت ت ُة خ تتدمات أخ تترى .ول تتذلك فق تتد خصص تتت له تتا اإلذاع تتات
أفض ت تتل أوق ت تتات االس ت تتتماع ،وأص ت تتبحت المحط ت تتات تتب ت تتارى ف ت تتي تنوي ت تتع

مص تتادر أخباره تتا بغ تترض تحقي تتق الس تتبق اإلعالمت تي والس تترعة ف تتي نق تتل
ٍ
لحظات من وقوعها.
األحداث للمستمعين حي اة من مواقعها أو بعد
وقد تفردت الخدمات األخبارية في اإلذاعتات بأستلوب متميتز

فتتي تعاملهتتا متتع اللغتتات .وتميتتزت بكثيتتر متتن التعتتابير والمفتتردات ذات

الطبيعت ت تتة الخاصت ت تتة .كمت ت تتا أنهت ت تتا است ت تتتطاعت أن تنشت ت تتر تلت ت تتك التعت ت تتابير

والمفت تتردات بت تتين المجتمعت تتات ،ألن كثي ت ت ار مت تتن النت تتاس يتت تتابعون نش ت ترات
األخبار بشكل منتظم.

وقد تركت هتذل اللغتة بالفعتل تأثيرهتا الواضتح فتي لغتة العامتة

التتذين أصتتبحوا يس تتتخدمونها فتتي تع تتاملهم اليتتومي ال تتذي نستتمعد ونقت ترأل

دائم ت ا متتن ختتالل المتتؤتمرات واللقتتاءات والمقتتابالت فتتي كثيتتر متتن بتتالد
العالم.

وصياغة الخبر اإلذاعي تعتبر فن ا قائم ا بذاتتد ال يتصتدى لتد

إال ذوو الخب ت ترة والد اريت تتة والموهبت تتة .وهت تتي تختلت تتف اختالف ت تا كبي ت ت ار عت تتن
52
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صتتياغة الخب تتر الصتتحفي ألنه تتا ذات طبيعتتة مختلف تتة وأستتلوب متمي تتز،
تاليب خاصت ٍتة بهتتا .وللغتتة األخبتتار كينونتهتتا التتتي
وتقتضتتي استتتخدام أست َ
تختلت تتف ع ت تتن لغ ت تتة الب ت ترامج األخ ت تترى ،خصوصت ت تا عنت تتدما تك ت تتون اللغ ت تتة
المس ت تتتخدمة ه ت تتي اللغ ت تتة العريي ت تتة الغني ت تتة بمفرداته ت تتا وفنونه ت تتا البالغي ت تتة

ومحسناتها اللفظية ودالالتها المتعددة.

ولكن قبل أن نتعرن علت متا يميتز لغتة الخبتر اإلذاعتي عتن

بقية المواد األخرى يجب أن نتعرن أوالا عل ماهية الختبر وماذا يعني

تث رؤيت تتة المختصت تتين فت تتي مجت تتال الخت تتدمات
بالنست تتبة للمتلقت تتي مت تتن حيت ت ُ
اإلعالمية .53
يقتتول البروفيستتور ليتتل سبنس تر

Layle Spencer

المحاضتتر المختتتص

بمادة اإلذاعة بجامعة واشنطن( :الخبر هو حدث أو فكـرة أو رأي يقـع

في وقت معين وفهم أو يـؤثر فـي أكبـر عـدد مـن قطاعـات المجتمـع،

على أن يوضع بطرفقة مفهومة لهم).
ويقتول تيتردل كالتدج

Terdle Kaledge

رئتيس تحريتر صتحيفة نيويتورك

تايمز ( :New York Timesالنبأ هو أي شيء لم تكن تعرفه باألمس).
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ويقول مستر مايكل جون

صتتحيفة نيويتتورك تتتايمز

Mr. Mickael John

New York Times

أحد كبار المحررين في

فتتي محاضترة ألقاهتتا بمعهتتد

إن التعرفـــف والتفرفـــج يحتـــاج ألمثلـــة
الص تتحافة الدولي تتة بنيوي تتوركّ ( :
إن الكـرملين شـ ّـن حملـة سـالم فهــذا نبـأ ،واذا قلنــا
بسـيطة ،فـإذا قلنــا ّ
شن الكرملين حملة سـالم فـي هـذا الوقـت بالـذات فهـذا تحليـل،
لماذا ّ
إن علــى الحكومــة األمرفكيــة أن تؤفــد وتــدعم حملــة الســالم
واذا قلنــا َّ
التي شنها الكرملين فهذا تعليج).54

إن الحـــرب والنســـاء والخمـــر دائمـــاع تخلـــج
تس المصتتدرَّ ( :
ويقتتول نفت ُ
األخبار).
ثت َّتم أضتتان تعريفت ا طريفت ا يقتتول( :إذا عـ َّ
ـب إنســاناع فلــيس هــذا
ـض كلـ ٌ
بخبر ،ولكن إذا َّ
إنسان كلباع فهذا هو الخبر).
عض
ٌ
وكأن هذا التعريف الطريف أراد أن يقتول َّ
إن الحتدث المعتتاد

التذي لتتيس فيتتد متا يثيت ُتر انتبتتال النتتاس ال يستتحق أن ُيستتم خبت ار .ولعتتل
هت تتذا التعريت تتف ال يخلت تتو مت تتن القصت تتور بحكت تتم َّ
أن كثي ت ت ار مت تتن األحت تتداث
المعتتتادة ظلتتت تمثتتل جانب تا مهم تا متتن األخبتتار وظت َّتل الكثيتترون يولونهتتا

54
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اهتمام ت تا مت تتا دامت تتت تتعلت تتق بمصت تتالحهم الذاتيت تتة أو تت تتؤثر فت تتي حيت تتاتهم

اليومي تتة .ومت تتن خ تتالل هت تتذل التعريف تتات المختلفت تتة نالح تتظ أن الخت تتدمات

توم دائمت تا بنق تتل األح تتداث وم تتا ي تتدور ف تتي الع تتالم ف تتي ش تتكل
األخباري تتة تق ت ُ
ٍ
ينتظر النتاس معرفتهتا ويتابعونهتا يومتا بيتوم أو ستاع اة بستاعة
معلومات
ُ
في حالة األحداث الساخنة.

تدم فيتتد
وبعتتد هتتذل التعريفتتات ننتقت ُتل إل ت شتتكل اللغتتة التتذي تُقت ُ
هتتذل األخبتتار والتتذي أش ترنا إل ت أنتتد يختلتتف عتتن لغتتة الب ترامج اإلذاعي تة
األخ تترى .فلغ تتة األخب تتار تمت تتاز بالبس تتاطة والوض تتوح وع تتدم التعقي تتد .وال

تستتتخدم األخبتتار طائفتتة المفتتردات الصتتعبة أوالتراكيتتب المتداخلتتة التتتي
يصعب فهمها بالنسبة لعامة المستمعين.

كمتتا أن لغتتة األخبتتار تتحاشت كثيت ار استتتخدام طائفتتة األفعتتال

المبنيتتة للمجهتتول .حيتتث إن بنتتاء الفعتتل للمعلتتوم ه تو جتتزء أساستتي متتن

معلومتتة الخبتتر المتتذاع عبتتر الراديتتو ،مثتتال ذلتتك تكتتون صتتياغة الخبتتر
عل النحو التالي:

وحدات من القو ِات التابعة لعيديد ضرب
(في مقديشو بدأت
ٌ
المعسـكر ِات الحكوميــة بعــد يــومين مـن التوقيــع علــى اتفاقيــة جيبــوتي

التي تكونت بموجبها أول حكوم ٍة في الصومال بعد عشرة أعـوامٍ مـن

الص ار ِع على السلطة) .فلو تصورنا َّ
أن المحترر استتخدم الفعتل المبنتي
للمجه تتول ف تتي ه تتذا الخب تتر وأح ت َّتل المفع تتول ب تتد مك تتان الفاع تتل ،فتك ت تتون
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ِ
ـــرب
صت تتياغة الخبت تتر عل ت ت النحت تتو التت تتالي( :فــــي مقديشــــو بُــــد ء ضـ ُ
المعسكر ِ
ات الحكومية بعد يومين الخ .)...ومثتل هتذل الصتياغة ليستت

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

وحدات عيديد).
وهي ُهنا (
ُ
ومت تتن ناحيت تتة ثانيت تتة البت تتد أن تكت تتون الجمت تتل المست تتتخدمة فت تتي
صتتياغة األخبتتار قصتتيراة وواضتتحةَّ ،
تث دائمت ا حيت اة
ألن نشترة األخبتتار تَُبت ُ
55
اع الخ ت تتدمات
تدمات األخباري ت ت ُة أكثت ت َتر أن ت تو ِ
دون تست تتجيل  .وتُ ْعتََبت ت ُتر الخت ت ُ

اإلذاعي تة دق ت اة وخطتتوراة فتتي نفتتس الوقتتت .وذلتتك َّ
ألن الكلمتتة التتتي تختترج
من فم المذيع لن تعود إل األبد.
ولذلك فاألخبار ال تحتمل الخطأ فتي المعلومتة وال التلعتثم وال

التردد وال التحذلق وال األخطاء النحوية ومتا إليهتا .وكلمتا كانتت الجملتة

الخبري تتة قصت تتيراة وواض تتحة الص تتياغة ك تتان ست تتهالا علت ت الم تتذيع ت تتدارك
األخط تتاء الت تتي ق تتد يق تتع فيه تتا والعك تتس ص تتحيح .وق تتد ص تتدرعن معه تتد
تور يق تتول( :يجـــب إال تتجـــاوز الجملـــة الخبرفـــة
اإلذاع تتة العري تتي منش ت ٌ
حـال مـن األحـوال) .56واذا
المكتوبة لإلذاعة اإلثنتي عشرة كلمة ِ
بـأي ٍ

تتبعنتتا لغتتة األخبتتار نجتتدها تنتتزع كثي ت ار لالخت تزال واختصتتار الجمتتل إل ت

55
56
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تدى ممك تتن .وق تتد أص تتبح ذل تتك عرفت تا فرض تتتد طبيع تتة الخدم تتة
أقص تتر م ت ا
اإلذاعية .فصتناعة األخبتار تحتتاج إلت السترعة فتي نقتل الحتدث .وهتي

بالتتتالي تحتتتاج إل ت مفتتردات متغي ترة باستتتمرار .فتتإذا كتتان الخبتتر متتثالا:

(سيصل الرئيس السوري َّ
بشار األسد غداع إلى ع َّمان ليعقد لقـاءاع مـع
العاهل األردني الملك عبد هللا) َّ
فإن نفس هتذا الخبتر ستيكون فتي اليتوم
التتتالي( :وصــل الــرئيس الســوري بشــار األســد اليــوم إلــى ع َّمــان) ،ثتتم

ــرئيس الســـوري
يتح تتول الخب تتر ف تتي مرحل تتة أخ تترى فيص تتير( :صـ َّــرح الـ ُ
بأن .)...ثم ما يلبتث بعتد فتترة وجيتزة أن يتحتول
للصحفيين في األردن َّ
إلت ( :غادر الرئيس السـوري ع َّمـان فـي ختـام زفارتـه التـي اسـتغرقت
يوماع واحداع متوجهاع إلى.). .

ُك ت ت ُّتل ه ت تتذل التحت ت توالت ف ت تتي الص ت تتياغة والمعلوم ت تتات تقتض ت تتيها
مالحقتتة األحتتداث وستترعةُ نقلهتتا للمستتتمعين أوالا بتتأول ،وهتتي التتتي تمثتتل
لبتتاب العمتتل اإلذاعتتي .وقتتد ترستتخت بمتترور التتزمن العديتتد متتن العبتتارات

الت تتي أص تتبحت مالزمت ت اة للغ تتة األخب تتار مث تتال ذل تتك( :هـــذا وقـــد علمـــت

مصــادرنا) .فعبتتارة هتتذا تعنتتي االستتتطراد بمعنت أنتتد بعتتد أن حتتدث كتتذا

ات أخرى مثل( :الجـدير بالـذكر)
وكذا فقد حدث كذا وكذا .وهناك عبار ٌ
أن كـذا وكـذا قـد حـدث) أو (وممـا يجـدر ذكـر )
أو (تجدر اإلشارة إلى ّ
تدة فتتي
أو (الجـــدير بالمالحظـــة) إلتتخ . .وكت ُّتل هتتذل الصتتيغ تعتبتتر جديت ا
االستخدام اللغوي لدى العرب ،ولكن فرضتها اإلذاعات كمفردات لتريط
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التسلستتل الخبتتري  .57وقتتد ظهتتر فتتي عتتالم األخبتتار أيض تا متتا يمكتتن أن
نسميد االستالن التعبيري ،وهو انتقال كثير متن التعبيترات المستتخدمة
فتتي اللغتتات العالميتتة الحيتتة كاإلنجليزيتتة والفرنستتية واأللماني تة إل ت اللغتتة
العريية عن طريتق نشترات األخبتار ،ولتم يحتدث لهتا إال عمليتة الترجمتة

الحرفية مثال ذلك عبارة( :لعب دو ارع مهماع ،حيث لم تكن اللغتة العرييتة

تستتتخدم مثتتل هتتذا التعبيتتر ال فتتي األخبتتار وال فتتي األحاديتتث المتداولتتة

بين عامة الناس ،إال أند قد انتقل من االستخدام الغريي .58

وهن ت تتاك أيضت ت تا تعبي ت تتر( :التغطيــــــة الخــــــــبرفة) أو (يغطــــــي

منقول حرفيا متن اللغتة اإلنجليزيتة التتي
األخبار) ،حيث إن هذا التعبير
ٌ
تستتتخدم عبتتارة .Coverage of News :وهتتو فتتي هتتذا الستتياق يتتؤدي إلت

معنت منتاقض تمامتا للمعنت المقصتود فتي اللغتة العرييتةَّ ،
ألن التغطيتة
ا
عند العرب تعني إستدال الستتار علت الشتيء وتعميتتد تمامت ا ،فتي حتين
َّ
أن المقصود هو كشف مكامن الخبر واعالن محتوياتد للناس.

وهنتتاك تعبيت ٌتر ختتر دختتل فتتي االستتتخدام العريتتي عتتن طريتتق
نشرات األخبار اإلذاعة وهتو تعبيتر( :هـذا يقـود إلـى كـذا وكـذا) ،التذي

عتبر جديدا ولم تألفد األذن العرييتة متن قبتل  .59وهنتاك بتالطبع الكثيتر
ُي ُ
57
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متتن مواقتتف االستتتالن بتتين اللغتتات فتتي صتتياغة األخبتتار التتتي انتشتترت

ب تتين الن تتاس وص ت تتارت مألوفت ت اة ومقبول تتة حتت ت أث تترت علت ت لغ تتة العام تتة
والخطبتتاء عل ت حت ٍتد س تواء .حيتتث نجتتد كثي ت ار متتن مفتتردات األخبتتار قتتد
شاعت بين المتحدثين رغم أن بعضها قد جانبد الصواب.

وكم تتا رأين تتا ف ت َّ
تإن الخدم تتة الخبري تتة تش تتمل إلت ت جان تتب نشت ترات

األخبتتار فقترات أختترى كالتحليتتل ،والتقتتارير األخباريتتة وتستتليط األضتواء
إلخ . .وكل هذل مسميات للمعلومات الخبريتة ،أو تفستير لألحتداث ،أو

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

تكتب بد األخبار.

وقد درجت اإلذاعات عل إضافة شيء متن البالغتة اللغويتة

والمحس تتنات اللفظي تتة إلت ت تعليقاته تتا ،لتك تتون أكث تتر تعبيت ت ار ع تتن المعنت ت
ولكن نشر ِ
المراد وأكثر جذب ا للمستمعَّ ،
تحتمل ذلتك ألنهتا
ات األخبار ال
ُ
تستتتدعي الحيتتاد فتتي أستتلويها وصتتياغتها .وقتتد استتتخدم بعتتض المعلقتتين
السياست تتيين نمت تتاذج مت تتن النصت تتوص الدينيت تتة والشت تتعر و ِ
الح َكت تتم واألق ت توال
المأثورة وذلك ليس في اللغة العريية وحدها ،وانما في كثير من اللغات

المستخدمة في اإلذاعات .60

شروط الجملة الخبرفة لإلذاعة
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م تتن خ تتالل تتب تتع الص تتياغة الخبري تتة يمكنن تتا أن نخل تتص إلت ت

بعتتض الشتتروط التتتي يجتتب توفرهتتا فتتي الجملتتة الخبريتتة التتتي تستتتخدمها

اإلذاعة حت تكون صالحة للتعبير عتن المعنت وحفتظ القوالتب اللغويتة
ٍ
بشكل سليم ،وهي:
 /0أن تكون الجملة قصيراة ومباشراة وقاطعة.
 /2أن تتجنب الصفات والكلمات الغامضة.

 /3إال تحمل كثي ار من األسماء التي ال تمثل أهمي اة قصوى بالخبر.
 /4إال تتخللها العبارات االعتراضية التي تستخدمها الصحف.
 /5أن تخلو من العبارات النابية والكلمات الجارحة.

 /6أن تتفادى التعقيدات والتراكيب النحوية الصعبة.
 /7أن تتفادى البيانات اإلحصائية واألرقام الكبيرة.

ظ أن الجملة التتي تتتوافر لهتا
وبالنظر إل هذل الشروط نالح ُ

هذل المواصتفات يستهل استتيعابها وتتؤدي الغترض المطلتوب منهتا .وقتد

أشتار الكاتتتب اإلعالمتي األميركتي (بــروس د .إيتــول)

Bruce D. Itule

في كتابتد (تحرفر وكتابة األخبـار) إلت أن طتول الجملتة الخبريتة يجتب
أن يكتتون فتتي حتتدود اإلثنتتتي عشترة كلمتتة .61وريمتتا فتتات عليتتد أن يقتتول

61
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إن ه تتذا التحدي تتد ُبن تتي علت ت اللغ تتة اإلنجليزي تتة فق تتط ،حي تتث َّ
َّ
إن اللغ تتات
تختلتتف عتتن بعضتتها التتبعض .ولتتذلك قتتد ال يستتتقيم أمتتر الجملتتة بهتتذا
العتتدد م تتن الكلم تتات ف تتي بع تتض اللغتتات ،ف تتي ح تتين َّ
أن بعض تتها كاللغ تتة
ٍ
ٍ
جملة فتي غايتة
كلمات أو كلمتان لتكوين
ثالث
العريية مثالا تكفي فيها ُ

التمام والكمال.62

وهناك فرع خر متن فتروع األخبتار هتو أقتوال الصتحف التتي

تعتمت ُتد علت لغتتة الصتتحافة التتتي هتتي قريبتةٌ متتن لغتتة اإلذاعتتة رغمت ا عتتن
وجتود اختالف ٍ
تات بينهمتا .وهتي تشتترك معهتا فتي طترح األخبتار وتناولهتا
ٍ
بشكل أقرب إل التحليل وتسليط األضواء عل مضامينها.

ولكننت تتا يمك ت تتن أن نالح ت تتظ َّ
أن الصت تتحافة ال تتقي ت تتد باس ت تتتخدام

الجم تتل القصت تتيرة كم تتا تفعت تتل اإلذاع تتة ألن طبيعت تتة المق تتال الصت تتحفي ال

تجع تتل الق تتارىء يع تتان مثلم تتا يع تتان الم تتذيع أو المس تتتمع م تتن تطوي تتل
الجملة اإلذاعية.

ورغ تتم ه تتذا االخ تتتالن ب تتين لغت تتي اإلذاع تتة والص تتحافة إال َّ
أن
معظت تتم اإلذاعت تتات ظلت تتت تنقت تتل مت تتا يكتت تتب فت تتي الصت تتحف بشت ت ٍ
تكل يت تتومي

ومن تتتظم .وفت تتي بعت تتض األحي تتان تلجت تتأ المحطت تتات اإلذاعيت تة إل ت ت إعت تتادة
صتتياغة المتتادة الصتتحفية عنتتد إذاعتهتتا وفتتي أحيت ٍ
تان أختترى تتتذيعها كمتتا

ه تتي .وف تتي ه تتذل الحال تتة يتض تتح ست تريعا الف تترق ب تتين لغ تتة اإلذاع تتة ولغ تتة
62

أحمد الحسن سمساعة ،مرجع سابق.
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الصتتحافة .ومتتن ذلتتك متتثالا التفاصتتيل اإلحصتتائية التتتي ن ارهتتا بالصتتحف

مثل :وصل عدد السكان في ماليزيتا إلت  029 .566 .25نستمة وفقت ا
للتقرير الذي أعلند مكتب اإلحصاء القومي فتي نشترتد اليتوم .مثتل هتذا

الخبتتر تحولتتد نش ترةُ األخبتتار اإلذاعي تة إل ت رقتتم تقريبتتي بتتال تتتردد وتقتتول
ٍ
وصل عدد السكان في ماليزيا إل
خمسة وعشرين مليون ا ونصف وفقت ا
للتقرير الخ. . .

ولما كانت اإلذاعات تهدن إل الوصول إل أكبر عتدد متن

المستمعين بغرض التتأثير علتيهم فنجتد َّ
أن معظتم اإلذاعتات بتدأت تقتدم

نشت ترات األخب تتار بلغ تتات مختلف تتة ال تق تتف علت ت اللغ تتة المس تتتخدمة ف تتي
البرامج فقط.

تث
ولنأختذ لتذلك مثتتاالا واحتدا فقتتط وهتو اإلذاعتتة المصترية ،حيت ُ
أن لغ تتة البت ترامج ه تتي العريي تتة ،إال َّ
إن تتد ورغ تتم َّ
أن نشت ترات األخب تتار ت تتذاع

بع تتدد م تتن اللغ تتات ه تتي( :العبرفـــة ،الهنديـــة ،البنغاليـــة ،اإل نجليزفـــة،
الماليزفــــــة ،األردو ،الفرنســــــية ،الفارســــــية ،التركيــــــة ،الصــــــومالية،

األمهرفــة ،الس ـواحيلية ،الروســية ،البرتغاليــة ،اإلســبانية ،البرازفليــة،
الهوســا والكرديــة) .ونفتتس الشتتيء نجتتدل فتتي اإلذاعتتات العالميتتة .حيتتث

يتتتم استتتخدام اللغتتات الحيتتة فتتي نشترات األخبتتار اإلذاعيتة بصتتورة ثابتتتة
الستقطاب أكبر عدد من المستمعين .وهتذا االستتخدام ال يقتصتر علت
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المحطتتات الموجهتتة فقتتط وانمتتا تخطاهتتا حت ت للمحطتتات الوطنيتتة فتتي

مصر وغيرها .63

األسماء واألخبار

هنت تتاك مست تتألة ارتبطت تتت كثي ت ت ار بلغت تتة األخبت تتار اإلذاعي ت تة وهت تتي

أس تتماء الشخص تتيات المهم تتة واألم تتاكن الت تتي تمث تتل قاس تتما مش تتتركا ف تتي

األحت تتداث السياست تتية واالقتصت تتادية خصوصت ت ت ا بت تتؤر الص ت تراع واألم ت تتاكن

المنكوبة بالزالزل أو األعاصير أو األويئة الفتاكة.

وق تتد أُض تتيفت إلت ت ه تتذل القائم تتة أيضت ت ا األم تتاكن الت تتي ت تتنظم

المهرجانتتات والمنافستتات الرياضتتية العالميتتة ومتتا شتتابهها مثتتل أولمبيتتاد

مونتريت تتال بكنت تتدا ،وأولمبيت تتاد ست تتيدني بأست تتتراليا وست تتيول بكوريت تتا وأتالنتت تتا
بالواليات المتحدة وغيرها.

ونجتتد َّ
أن هتتذل األستتماء قتتد وردت كثيت ار فتتي نشترات األخبتتار،
إال َّ
أن نطتق اإلذاعتات لهتتا قتد ظ َّتل يختلتتف متن إذاعتة إلت أخترى بحكتتم
اختالن النظام الصوتي من شعب إل شعب ،ومن لغة إل لغتة .وقتد

أصبح هذا األمر مألوفا لدى المستمعين الذين يتابعون نشرات األخبار

والب ترامج التتتي تبثهتتا اإلذاعتتات المختلفتتة ،فعل ت ستتبيل المثتتال( :محمـــد
63

ماجي الحلواني ،مدخل إل اإلذاعات الموجهة .الطبعة األول  ،0983-0982دار الفكر

العريي ،القاهرة.
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علــى أغــا) تصتتيرعند قتتارىء األخبتتار اإلنجليتتزي (مهمــد ألِــي أهجــا)،

واستبانيا تصتتير عتتند قتارىء األخبتار المصتري (أصـبانيا) ،واستم رئتيس
الج ُزولـي دفـع هللا) يصتير عنتد متتذيع القستم
الوزراء السودان األسبق ( ُ
ــع هللا) ،ورئ تتيس ال تتوزراء
العري تتي إلذاع تتة ص تتوت أمريك تتا (الغـ ُ
ــازولي دفـ ُ
المت تتاليزي (د .محاضـــــير محمـــــد) يصت تتير (د .مهـــــاتير محمـــــد) لت تتدى
األورييين ،بل وحت لدى العديد من العترب أنفستهم ،حيتث
األميركيين و ُ

ات خاطئتتة ،حيتتث إن استتمد
ينطقونتتد مهتتاتير أو محتتاذير ،وكلهتتا عبتتار ٌ
الحقيقي هو محاضير.64
ونف ت تتس الش ت تتي ق ت تتد ح ت تتدث الس ت تتم ال ت تتزعيم الس ت تتوفيتي األس ت تتبق

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

البلكيتتة
(حســـن ُ
البلقيـــة) ستتلطان دولتتة برونتتاي ،حيتتث ينطقتتد التتبعض ُ
البوْلَقي تتة أو حتت ت البولخي تتة ف تتي بع تتض
البَلكي تتة وقت ترأل ُ
بعض تتهم ُ
وال تتبعض َ
األورييتتين واألم تريكيين الغ ترييين إل ت اليتتوم
اإلذاعتتات .ولتتم يتتزل بعت ُ
تض ُ

حتائرين فتتي نطتق استتم التزعيم الليبتتي التذي ينطقونتتد تتاراة معمتتر القتتذافي
وأختترى القتتدافي وأختترى الكتتادافي وأحيان تا الكاتتتافي وهكتتذا .ورغم تا عتتن
64

المصدر في هذل المعلومة هو رئيس الوزراء الماليزي الدكتور محاضير نفسد ،حيث

صحح اسمد للمؤلف عندما التقال في مؤتمر قضايا االتصال الذي نظمد معهد يكم
ِ
يء َف ْه ُم ُد)
بكواال لمبور يوليو 2111م ،وكان المؤلف قد قام بترجمة كتابد (اإلسالم الذي أُس َ
من اإلنجليزية إل العريية.
IKIM
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األس تتباب الواضت تتحة له تتذل االختالفت تتات فت تتي النط تتق إال أن الت تتبعض لت تتم

تبعض َّ
أن فتتي مثتتل هتتذل
ويصت ُّتر الت ُ
ينستتجم معهتتا واعتبرهتتا استتتف از از لتتدُ .
تتخفان بتتاألمم واال فلمتتاذا ينطتتق ه تؤالء اإلذاعي تون أستتماء
الق تراءات است
ٌ
بعض البالد المقتدرة عنتدهم بش ٍ
تكل صتحيح ويتالعبتون بأستماء التبعض
اآلخر؟

ريما كان لهذل النظرة ما يبررها فتي حالتة التستميات المحرفتة
ٍ
ألهدان سياسية أو وطنيتة بغترض االستتفزاز مثتل إطتالق عبتارة
قصدا

(العدو الصهيوني) بدالا من كلمة (إسرائيل) في األخبار التي تُذاعُ من
التتبالد العرييتتة ،ومثتتل (عـــز ار وايزمـــان) التتذي أطلقتتد كثيت ٌتر متتن العتترب
علت ت (عـــايزر فايتســـمان) ،ومث تتل إط تتالق اس تتم (إســـطبل داؤد) علت ت

(كامـــب ديفيـــد) أو (البيـــت األســـود) للدالل تتة علت ت (البيـــت األبـــيض)
األمريكي.65

وهنتتاك ب تتالطبع بع تتض األس تتماء الت تتي ظه تترت ف تتي اإلذاع تتات

بترجمتهتتا أحيان تا وبأستتمائها الحقيقيتتة أحيان تا أختترى مثتتل جتتزر ستتليمان

الت تتي ه تتي  ،Solomon Islandsوج تتزر القم تتر الت تتي ُيطل تتق عليه تتا أهله تتا
تماء مزدوجتتة للعديتتد متتن المتتدن أو
 .Comoro Islandsوهنتتاك بتتالطبع أست ٌ
التدول مثتل القتتدس التتي تستتم أورشتليم والقتاهرة التتتي ُيستميها الغرييتتون

65

أطلقت هذل العبارات إذاعة صوت الوطن العريي الليبية التي تحولت إل (إذاعة صوت

إفريقيا) ،ثم تبعتها بقي ُة المحطات الليبية طوال عقد الثمانينيات والتسعينيات من القرن
العشرين.
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كايرو

Cairo

ومصر التي يعرفها الغرييون باسم

المتوستتط التتذي تعتتارن عليتتد العتتالم باستتم

التتتي هتتي

Algeria

Egypt

Mitideranian Sea

لتتدى الغ ترييين والمغتترب التتتي هتتي

البيضاء التي تسم كا از بالنكا

والبحر األبيض

Kaza Blanca

والج ازئتتر

Morocco

وغيرها كثير.

والتتدار

لغة البرامج الثقافية

ريم تتا كان تتت عب تتارة (الثقافيــــة) ه تتذل مض تتلل اة بع تتض الش تتيء
للقارئ ،ولكنها ليست كتذلك لمتن يعمتل فتي الحقتل اإلذاعتي .وذلتك ألن
الثقافة تعني بالنستبة للفترد العتادي كتل متا يمكتن أن ُيقتدم لتد متن ختالل
الراديو من معلومات عامة واضتافات معرفيتة تُطتور معارفتد ومعلوماتتد
في شت ضروب الثقافة.

وهتتذا التعريتتف يعتبتتر صتتحيح ا علت وجتتد العمتتوم َّ
ألن كتتل متتا

يصتتل إل ت المتلقتتي متتن معلومتتات مختلفتتة تزيتتد الحصتتيلة الثقافيتتة لديتتد
تندرج تحت إطتار الثقافتة ،التتي يمكتن أن تؤديهتا جميتع أشتكال البترامج
اإلذاعية حت الغنائية أو الرياضية منها.

َّ
ولكن هذا األمر يختلف بالنستبة للقتائمين علت أمتر تصتنيف

تث درج ت تتت اإلذاع ت تتات علت ت ت
البت ت ترامج داخ ت تتل المحط ت تتات اإلذاعيت ت تة .حي ت ت ُ
تص تتنيف برامجهت تتا وفق ت تا للمنظت تتور المهنت تتي للمضت تتامين المطروحت تتة مت تتن

خالل كل برنامج .لذلك عنتدما نقتول (البـرامج الثقافيـة) ف َّ
تإن المقصتود
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هتتو نمتتط معتتين متتن الب ترامج التتتي تهتتتم باألحاديتتث األدبيتتة أو أحاديتتث
الت تراث والم تواد الثقافتتة بمفهومهتتا الكالستتيكي التتذي كتتان يصتتنف العلتتوم

وفقا للمنظور التقليدي.

ومت تتن خت تتالل هت تتذا التفست تتير اهتمت تتت الب ت ترامج الثقافيت تتة بالمت تتادة

األدبية الصترفة ستواء أكانتت شتع ار أو قصصت ا أو نقتدا أو تفستي ار أو متا

شتتابد ذلتتك .ومتتن ختتالل هتتذل النظ ترة المحتتددة لمفهتتوم الب ترامج الثقافيتتة

درجتتت اإلذاعتتات الستتيما اإلذاعتتات العرييتتة علت وضتتع البترامج الدينيتتة

ضتتمن اإلطتتار الثقتتافي ،عل ت أستتاس َّ
أن تنتتاول المستتائل الدينيتتة يعتمتتد

هو اآلخر عل استنباط النصوص الدينية والموروثات الحضارية التتي

رسخها الدين .وهي بذلك تمثل ركن ا مهم ا من أركان الثقافة .66
َّ
وم تتن هن تتا نج تتد َّ
أن البت ترامج الت تتي تص تتنف علت ت أنه تتا بت ترامج

ثقافيتتة قتتد اختطتتت لنفستتها إطتتا ار محتتددا تتتدور حولتتد ،ونتتاد ار متتا تحتتاول
الختتروج منتتد .لتتذلك كانتتت (لغــة الثقافــة) إحتتدى العناصتتر المهمتتة فتتي

ه تتذا ال تتنمط م تتن البت ترامج اإلذاعيت تة .أم تتا لغ تتة الش تتعر فه تتي متف تتردة وله تتا
مضامين خاصة ومفردات مميزة تقترب من تفرد لغة األديان.

وقد تميزت البرامج الدينيتة ستواء أكانتت إستالمي اة أو مستيحية
أو يهوديتتة بطتتابع لغتتوي متفتترد تغلتتب عليتتد لغتتة التتراث .بتتل إن البترامج
التي تهتم بالديانات اآلسيوية مثل الهندوسية والبوذيتة وغيرهتا تنتزع إلت

66

أنظر باب (البرامج الثقافية) ،اإلذاعة السودانية في نصف قرن ،مرجع سابق.
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است تتتخدام بعت تتض مفت تتردات اللغت تتة السنست تتكريتية القديمت تتة َّ
ألن كثي ت ت ار مت تتن
مفردات العبادة لتدى هتذل التديانات المنتشترة فتي دول ستيا متأخوذة متن

تلك اللغة التي أصبحت جزءا من التراث.

وقتتد نتتتج هتتذا االستتتخدام التلقتتائي للغتتات القديمتتة متتن اعتمتتاد

مقتتدمي الب ترامج الدينيتتة عل ت الكتتتب الستتماوية أساس ت ا ،ثتتم متتا ورد فتتي
كتتتب التفستتير والتأويتتل والقصتتص الدينيتتة والمؤلفتتات العديتتدة لقصتتص

وصت َّتناع الحضتتارات وغيتترهم
األنبيتتاء والمرستتلين والصتتحابة والح تواريين ُ
من الشخصيات التي خلدت عل مدار التاريخ.
وهناك فقتد األديتان ،التذي وصتل إلت األجيتال الحاضترة عتن

طريتتق لغتتة الت تراث التتتي غتتاب كثيت ٌتر منهتتا عتتن التتتداول بحكتتم التطتتور
البشتتري والتتتداخل اللغتتوي بتتين مختلتتف األمتتم واالنصتتهار بتتين الشتتعوب

واالستتتالن متتن بعضتتها التتبعض .كمتتا حتتدث لإلنجليزيتتة التتتي تطتتورت
كثي ار عن لغة شكسبير الكالسيكية القديمتة ،فظهتر متا ُيستم بإنجليزيتة
أوكسفورد أو إنجليزية لندن ذات الطابع الحديث .67
لقتتد بقيتتت بعتتض اللغتتات القديمتتة بشتتكلها المتتوروث فتتي شتتت

بقتتاع العتتالم كلغتتات لألديتتان فقتتط .فلتتم تبتترح دور العبتتادة إل ت المحافتتل
الشتتعبية .وهتتذل اللغتتات تستتتخدم فتتي ممارستتة الطقتتوس الموستتمية ،ذات

الط تتابع االحتف تتالي ،وف تتي الكت تتب التراثي تتة القديم تتة ،فضت تالا ع تتن البت ترامج
67
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الديني ت تتة ،وه ت تتي ف ت تتي معظمه ت تتا م ت تتا ُنطل ت تتق علي ت تتد اللغ ت تتة الميتافوري ت تتة أو
Metaphorical Language

.68

ولكتتن ال بتتد متتن اإلشتتارة إل ت أن هتتذل اللغتتات بمصتتطلحاتها

المعروفتتة لتتم تعتتد متداول ت اة فتتي ب ترامج اإلذاعتتات ،إال ف تي أضتتيق إطتتار،
هو إطار التراتيل والقراءات الدينية .ولعل بعض اإلذاعتات ،قتد تمتردت

علت ت لغ تتة التت تراث القديم تتة ه تتذل واس تتتخدمت ب تتدالا عنه تتا لغ تتة الخط تتاب
اليومي المتداولة بين الناس ،بغرض تبسيط المفاهيم.

وم تتن أمثل تتة ذل تتك م تتا ظل تتت تقدم تتد (إذاعـــة صـــوت العـــرب)

المص ترية متتن ختتالل برنامجهتتا التتديني (إســألوا أهــل الــذكر) .حيتتث َّ
إن
هتتذا البرنتتامج قتتد اعتمتتد لغتتة الشتتارع العاديتتة فتتي ردل عل ت استفستتارات

المستتتمعين الدينيتتة .وال يختتوض مقدمتتد فتتي متاهتتات اللغتتة الكالستتيكية

لتوصتتيل المعتتاني أو المعلومتتات التتتي يستفستتر المستتتمعون عنهتتا ألنهتتم

قد ال يدركون معانيها.

ومث تتال خ تتر للخ تتروج ع تتن لغت تتة التت تراث م تتن خ تتالل الب ت ترامج

ظل يقدمد الشيخ ال ارحتل (محمـد متـولي الشـعراوي) متن
الدينية هو ما َّ
ب ترامج إذاعي تةُ ،بثَّت ْتت متتن مختلتتف اإلذاعتتات العرييتتة واإلستتالمية .فهتتذل
البرامج تذاع بلغة الشارع المعتادة ،رغم ا عتن تناولهتا ألصتعب المستائل
الدينية المتعلقة بالعقيدة أو الفقد أو اإلعجاز الديني .ومثال ثالث لذلك
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ما كانت تقدمد (اإلذاعة السـودانية) متن فقترة دينيتة كانتت تتذاع ضتمن

(برنـــامج األســـرة) تحتتت عن توان( :تعـــاليم ديننـــا الســـمحة) ،وهتتي فق ترةٌ
أستتبوعية تقتتدم شتتئون التتدين واألس ترة بلغتتة التخاطتتب اليوميتتة رغم تا عتتن
طابعها الديني البحت .69

لق تتد اهتم تتت البت ترامج الثقافي تتة أيضت ت ا بالش تتعر والرواي تتة والنق تتد
والقصتتة والتتتأريخ وغيرهتتا متتن ضتتروب اآلداب والفنتتون .ولتتذلك جتتاءت

تتقاة متتن اللغتتة الكالستتيكية لتتألدب رغتتم
لغتهتتا فتتي كثيت ٍتر متتن األحيتتان مست ا
للكتَّ ِ
اب الحديثين.
أنها لم تُ ْه ِمل اللغ َة المعاصرَة ُ
وقد درجت هذل البرامج عل تقديم أشكال مختلفة من الشعر

القتتديم والحتتديث .ويتتذلك حافظتتت علت الت توازن اللغتتوي بتتين الموروثتتات
القديمة وضروب األدب الحديث من ختالل اإلذاعتة .حيتث ظ َّتل مقتدمو

هتتذل الب ترامج ف تتي كثيت ٍتر م تتن األحيتتان بشتترحون المع تتاني الغامضتتة ف تتي

الش تتعر الق تتديم .واه تتتم بعض تتهم بترس تتيخ مف تتاهيم األدب الق تتديم كإح تتدى
دعامات الحضارة التي يجب أن تسود وال تندثر.

ومتتن هتتذل البترامج متتثالا( :لغتنــا الجميلــة) التتذي تقدمتتد إذاعتتة

ـول علــى قــول) ،ويرنتتامج
القتتاهرة ،ويرنتتامج هيئتتة اإلذاعتتة البريطانيتتة (قـ ٌ
(الســـهرة الثقافيـــة) التتذي تقدمتتد إذاعتتة المملكتتة العرييتتة الستتعودية متتن

69

الفقرة من تقديم منصور نور ِ
القبلة ،والبرنامج من إعداد وتقديم مال سراج ،وكالهما

متعاونان مع اإلذاعة السودانية.
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الريتتاض ،ويرنتتامج ( ُقــل وال تُقــل) التتذي تقدمتتد إذاعتتة دمشتتق ،ويرنتتامج

ـان العــرب) التتذي ظلتتت تقدمتتد إذاعتتة أم درمتتان علت متتدى متتا يزيتتد
(لسـ ُ
عل الثالثين عاما.70

لقتتد حافظتتت اإلذاعتتات علت ذلتتك التتنمط اللغتتوي ونشترتد بتتين

النت تتاس ،الست تتيما أولئت تتك الت تتذين لت تتم يدرس ت توا هت تتذل اللغت تتة فت تتي دور العلت تتم

المتخصص تتة .وق تتد ظل تتت معظ تتم البت ترامج الثقافي تتة باإلذاع تتات تخاط تتب
مستمعيها ٍ
بلغة ُفصتح هتي لغتة المثقفتين التتي هتي درجتةٌ ُوستط بتين
الكالس تتيكية الت تتي غاب تتت ع تتن الت تتداول والعامي تتة المتداول تتة ب تتين الن تتاس.

وناد ار ما تلجأ هذل البترامج إلت اللهجتات المحليتة أو اللغتة العاميتة .إال
أن لغتتة الثقافتتة َّ
َّ
ظلتتت متأرجح ت اة بتتين المستتتويات اللغويتتة المختلفتتة وفق ت ا
لطبيعة المادة التي تقدمها المحطات اإلذاعية.

وفي السنوات األخيرة التتي شتهدت كثيت ار متن التطتور القتومي

لت تتدى الشت تتعوب ،اهتمت تتت اإلذاعت تتات بنشت تتر النتت تتاج الثقت تتافي للجماعت تتات

العرقي تتة المختلف تتة ،وال تتذي ج تتاء متباينت تا حس تتبما طرح تتد أدب تتاء ك تتل بل تتد.

ولت تتذلك ظهت تتر فت تتي مجت تتال الشت تتعر العريت تتي مت تتثالا َمت ت ْتن اهتم ت توا بالقوالت تتب
العروضت تتية القديمت تتة ببحورهت تتا الخليليت تتة المعروفت تتة ،وظهت تتر َمت ت ْتن لجت تتأوا
تض النتتاج باللغتة
للتجديد في شكل ومضتمون القصتيدة .ولتذلك جتاء بع ُ

70
(لسان العرب) للعالمة إبن منظور،
الم ْع َجم الشهير
ُ
إسم هذا البرنامج مأخوٌذ من عنوان ُ
َّ
ومقدمد هو األستاذ واألديب
ولكن مضمون البرنامج يختلف تمام ا عن مضمون الكتابُ ،

الراحل فراج الطيب السراج.
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المعاص ترة ذات الطتتابع المتجتتدد ،والتتتي يمكتتن أن نستتميها لغتتة العصتتر
التتتي تحتتوي كثي ت ار م تن المصتتطلحات الحديثتتة .ومتتن زاويت ٍتة أختترى ظهتتر

تف
متتن ختتالل البترامج الثقافيتتة إلذاعتتة (صــوت أمرفكــا) نتتتاج أدبت
تي مختلت ٌ
ٌ ٌ
تحتتت إطتتار (القصــة األمرفكيــة القصــيرة) .وهتتذل الزاويتتة تقتتدم فتتي كتتل
حلقت ٍتة قص ت اة أمريكي ت اة قصتتيرة ،تظهتتر متتن خاللهتتا لغتتة متفتتردة للكتابتتة.
حيتتث المفتتردات الستتهلة ،والتتتتابع الستتلس لألفكتتار والعبتتارات .وقتتد بتترز

م تتن خالله تتا نم تتط جدي تتد علت ت اللغ تتة العريي تتة للمس تتميات والشخص تتيات
واألماكن.

ول تتو قارن تتا بينهت تتا وي تتين برنت تتامج خ تتر ظلت تتت تقدم تتد (إذاعــــة

الكوفت) تحت عنوان (أخبار جهينة) لوجدنا اختالف ا واضتح ا فتي شتكل
اللغتتة المستتتخدمة فتتي كتتل متتن هتتذين البرنتتامجين الن تاجحين .ورغتتم َّ
أن

كليهمتتا ينتتدرج تحتتت إطتتار متتا أطلقنتتا عليتتد مستتم البترامج الثقافيتتة ،إال

تاول بعتدا مختلفتا ومتميت از عتن اآلختر فتي إطتار لغتة
أن كالا منهما قد تن َ
الثقافة .71
وهك تتذا يمك تتن أن نخل تتص إلت ت َّ
أن اللغ تتة ق تتد اس تتتطاعت م تتن

ختتالل الب ترامج الثقافيتتة لإلذاعتتة أن تطتترح الكثيتتر م تن األفكتتار القديمتتة

والحديثتتة .حيتتث وجتتدت هتتذل األفكتتار مرتعت ا خصتتيب ا فتتي هتتذا اللتتون متتن

71

متابعة شخصية من المؤلف.
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الب ترامج ،خصوص تا و َّ
أن ب ترامج تعلتتيم اللغتتات نفستتها تصتتنف فتتي قائمتتة
البرامج الثقافية.

لغة برامج المنوعات

لقتتد جتتاءت تستتمية هتتذا النتتوع متتن الب ترامج بالمنوعتتات ألنهتتا
تحت تتوي مت تو ٍاد مختلفت تة مثت تتل الموس تتيق والمعلوم تتات والط ارئ تتف والغنت تتاء

والشتتعر والفواصتتل الدراميتتة وغيتتر ذلتتك متتن ضتتروب الفنتتون المختلفتتة.

وتمثل برامج المنوعات دائما نسب اة أكبر من البرامج الثقافية فتي هياكتل
برامج اإلذاعتات المختلفتة .وذلتك ألن طبيعتة هتذل البترامج تقتضتي خفتة
المادة وسرعة اإليقاع وتنويع الفقرات.

ولت تتذلك كانت تتت ب ت ترامج المنوعت تتات حست تتب معظت تتم االست تتتبيانات

ودراسات حجتم االستتماع هتي الحتائزة علت المرتبتة األولت بتين أشتكال

الب ت ترامج اإلذاعي ت تة األخت تترى .وقت تتد جت تترت العت تتادة عل ت ت أن تعمت تتل ب ت ترامج

المنوعتتات دائمت ا علت إرضتتاء األذواق العامتتة للمستتتمعين .ولتتذلك كثيت ار

مت ت تتا تطت ت تترح المست ت تتابقات التت ت تتي تشت ت تتارك فيهت ت تتا قطاعت ت تتات مختلفت ت تتة مت ت تتن
المستمعين.

كم تتا أنه تتا تف تتتح أبوابه تتا كثيت ت ار لمش تتاركة الجمه تتور بأصت تواتهم

وأفك تتارهم مث تتل بت ترامج (رســــائل المســــتمعين) الت تتي تق تتدم ف تتي إذاع تتات
(اليمن ،وصوت الجماهير من بغداد ،واذاعة نيجيرفا ،واذاعة الشرق
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األوسط من القاهرة) و(ندوة المستمعين) التي قتدمها راديتو لنتدن علت

مت تتدى خمست تتين عام ت ت ا ،والتت تتي است تتتُبدلت فت تتي الست تتنوات األخي ت ترة بفق ت ترات
(البرنامج المفتوح)  72ويرنامج (من صندوق البرفد) الذي يقدمد راديو
إست ترائيل ،ويرن تتامج (رســــائل المســــتمعين) ال تتذي يقدم تتد القس تتم العري تتي

إلذاعة صوت أمريكا وغيرها.

والقاستم المشتتترك بتتين كتتل هتتذل البترامج هتتو أنهتتا تستتتخدم فتتي

معظم األحيان لغ َة الشارِع التتي يستتخدمها العامت ُة بصتورٍة يوميتة .وهتي
بذلك ال تضيف جديدا إل عالم اللغة وانما ترسخ النمط الموجتود فعتالا

بتتين المتحتتدثين فتتي كتتل بلتتد .وهتتي فتتي نفتتس الوقتتت تستتاعد عل ت نشتتر
اللهجتتات العاميتتة التتتي يتحتتدثها مق تدمو الب ترامج فتتي أوستتاط المستتتمعين

من دول أخرى.

ظ ِ
أقل كثيت ار متن حظهتا
اللغة في برامج المنوعات َّ
وقد َّ
ظل ح ُ

في البرامج الثقافية من حيث الكم والكيف .ففي حتين تمثتل اللغتة نستبة

 %95من البرامج الثقافيتة التتي تعتمتد علت الكتالم المنطتوق التذي هتو

اإلطتتار األساستتي لهتتذل الب ترامج نجتتد أن ب ترامج المنوعتتات تعتمتتد عل ت

تنويتتع المتتادة اإلذاعي تة فتتي إعتتدادها وأستتلوب عرضتتها أكثتتر متتن اللغتتة
التي تتدن في بعضها إل نسبة %21فقط في بعض األحيان.

 72توقف البرنامج المفتوح مع نهاية عام 0999م نسب اة لالنتقادات الكثيرة التي ُوجهت إليد من
ِقَب ِل المستمعين وبعض القائمين عل أمر اإلذاعة.
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الواحتتد

وفي بعض المحطات األمريكية التي تعتمد علت نظتام الفترد
DJ

تتتنخفض نستتبة اللغتتة المنطوقتتة إل ت  %5لتغطتتي الموستتيق

كتل متتا تبقت متتن زمتتن البرنتتامج .ولبستاطة هتتذا النتتوع متتن البترامج فإنهتتا
اكهم فيها .وقد استفادت كثير
تحظ بقبول المستمعين الذين يكثر اشتر ُ
من اإلذاعات من هذل الخاصية فأصبحت تقدم برامج تعليم اللغات في

إطتتار المنوعتتات .حيتتث تحتتتوي الحلقتتة علت أشتتكال مختلفتتة متتن المتواد

اإلذاعية .ولنأخذ لذلك مثاالا من أحد البرامج لتعليم اإلنجليزية بالراديو:
[تدخل ميري وجون إلى غرفة الطعام]

ميري  :أريد طبق ا من الحساء الساخن.
جون  :أنا أريد أن أتناول حماما مشويا.

الجرس ت تتون :لحس ت تتن الح ت تتظ أن عن ت تتدنا م ت تتا طلبتم ت تتا .ولك ت تتن ه ت تتل تحب ت تتان
ٍ
شيءمن الموسيق أثناء تناول الطعام؟
االستماع إل

ميري  :نعم فأنا أحب الغناء الريفي.

جون  :حسن ا وأنا معي أسطوانة ريفية تتحدث عن شرب الحساء.
[يضحك الجميع ويستمعون لألغنية بانتظار الطعام]

الدرس أسلوب الحوار الدرامي ،وأدخل عددا
لقد استخدم هذا
ُ
من المفردات المتعلقة بالطعام( .الحساء ،الحمام ،المشوي ،الساخن)
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والغتترض بتتالطبع متتن إدختتال هتتذل المفتتردات الجديتتدة هتتو ترستتيخها فتتي

ذه تتن المس تتتمع ،كإض تتافة لحص تتيلتد اللغوي تتة .وتخلل تتت الح تتديث أغني تتة

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

تخ ت تتدم الغ ت تترض المنشت ت تتود م ت تتن تقت ت تتديم البرن ت تتامج التعليمت ت تتي ف ت تتي قالت ت تتب
المنوعات.

وهتتذا النمتتوذج يمثتتل شتتكالا متتن أشتتكال بترامج المنوعتتات .وقتتد

سبقت اإلشارة إل أن تعليم اللغات يندرج تحت إطتار البترامج الثقافيتة،

إال َّ
أن أسلوب المنوعات قد فرض نفسد من خالل برامج هيئتة اإلذاعتة
البريطانيتتة لتيستتير أمتتر توصتتيل المتتادة .وانتهجتتتد بعتتد ذلتتك عتتدد متتن

اإلذاعت تتات .ويمكننت تتا أن نطلت تتق عل ت ت هت تتذا الشت تتكل مت تتن تبت تتادل القوالت تتب

اإلخراجية (استالك اإلطار لتوصيل المادة اإلذاعية) .وهذا االستتالن

قد ُم إليد المادة.
يفرضد في معظم األحيان نوع الجمهور الذي تُ َ
لق تتد ظه تتر م تتن خ تتالل بت ترامج المنوع تتات اإلذاعيت تة أيضت تا م تتا

تام المنوعتات
ُيستم (لغة المهنة) أو (لغة الطائفـة) .حي ُ
تث اهتمتت أقس ُ
بب ت ترامج العمت تتال ،والم ت تزارعين ،والشت تتباب ،واألطفت تتال ،والم ت ترأة ،والحركت تتة
وغيره تتا .واس تتتخدمت له تتذل البت ترامج اللغ تتة المتع تتارن عليه تتا ب تتين أبن تتاء
الجماعة أو الطائفة أو القطاع المهني المعتين .وعلت ستبيل المثتال لتو

تخص ج ازئتترٌي متتثالا إل ت حلقتتة متتن برنتتامج األس ترة التتذي تبثتتد
استتتمع شت ٌ
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أسبوعيا إذاعة أم درمان ريما ال يفهم شتيءا ،والستبب َّ
أن هتذا البرنتامج

يستتتخدم لهجتتة النستتاء الستتودانيات فتتي توصتتيل مادتتتد إلت المستتتمعين.

ونفتتس الشتتيء استتتخدمتد ب ترامج المتترور التتتي تقتتدمها معظتتم اإلذاعتتات
للستتائقين ومستتتخدمي الطريتتق متتن المشتتاة .حيتتث تستتتخدم مصتتطلحات

الم تترور والحرك تتة وفقت ت ا لم تتا يوج تتد ف تتي لهجاته تتا المحلي تتة الت تتي تختل تتف
بالضرورة من ٍ
بلد إل خر.
وهناك أيض ا بعض المفردات الخاصة بمجاالت فنون الغنتاء

والطرب كالمصتطلحات الموستيقية( :الصـولفيج ،اإليقـاع ،الهـارموني،
الكاونتربوفنـــت ،التـــون ،اللحـــن ،الـــرزم ،اإليقـــاع ،الكـــورال ،القفلـــة،
الالزمة الخ ،). . .فقد وجدت كل هتذل المصتطلحات طريقهتا للمستتمع

م ت تتن خ ت تتالل بت ت ترامج المنوع ت تتات الغنائي ت تتة .وأص ت تتبح اس ت تتتخدامها مألوفت ت تا
ومعروفت ا للفتترد العتتادي بحكتتم كثترة استتتخدامها وتكرارهتتا متتن ختالل هتتذل
البرامج.

وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول َّ
إن اإلذاعة قد استتطاعت أن

تقدم ثقافت اة للمتلقتي فتي مختلتف المجتاالت التتي ال يعترن الكثيتر عنهتا،
وذلتتك متتن خ تتالل غتترس مف تتردات تلتتك الثقاف تتة فتتي ذهن تتد حت ت تص تتبح
شت تتيءا مألوفت ت ت ا يمكن ت تتد إد اركت تتد كلم ت تتا م ت ت َّتر عليت تتد ف ت تتي م ت تتادة مق ت تتروءة أو

مسموعة.
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واذا عرفن ت تتا َّ
أن البت ت ترامج الثقافي ت تتة ل ت تتم ته ت تتتم كثيت ت ت ار باللهج ت تتات

المحليتتة فتتإن ب ترامج المنوعتتات عل ت العكتتس منهتتا تعطتتي أهميتتة أكبتتر
للهجتتات المحليتتة وتكثتتر متتن استتتخدامها لتوصتتيل المتتادة اإلذاعيتة .ولمتتا

كانت اللهجة في المصطلح اللغوي تعني فرعتا متن فتروع اللغتة انفصتل
عنها ألس ٍ
تباب جغرافيتة أو اجتماعيتة معينتة ،ف َّ
تإن هنتاك رابطت ا قويت ا ظ َّتل
قائما علت التدوام بتين اللهجتة واللغتة التتي انبثقتت منهتا  .73وهتذا الترابط
ق تتد س تتاعد ف تتي تقري تتب الش تتقة ب تتين اللغ تتة واللهج تتة ل تتدى المس تتتمع غي تتر

المستخدم لهذل اللهجة.

ولت تتذلك است تتتفادت ب ت ترامج المنوعت تتات مت تتن هت تتذا األمت تتر عنت تتدما
استتتخدمت العاميتتات فتتي كثيتتر متتن برامجهتتا التتتي استتتهدفت قطاعت ٍ
تات

بعينهتتا فتتي بعتتض المجتمعتتات .فعلت ستتبيل المثتتال كانتتت إذاعتتة (ركــن
السودان) بالقاهرة

74

تقدم برنامج ا ثابت ا باللهجة النويية.

وهذل اللهجة في الواقع هي لهج ٌة عريية تأثرت في كثير متن

است تتتخداماتها باللغت تتة النوييت تتة القديمت تتة التت تتي كانت تتت ست تتائدة فت تتي شت تتمال

الست تتودان وصت تتعيد مصت تتر إبت تتان ست تتطوة الممالت تتك النوييت تتة التت تتي أفت تترزت
73
74

محمود كامل الناقة ،مرجع سابق.

بدأت إذاعة ركن السودان من القاهرة إرسالها في يوم  05كانون أول ديسمبر عام

0948م ،ثم تحولت من (ركن السودان) إل (وادي النيل) بقر ٍار سياسي أصدرل وزي ار الثقافة
ٍ
كجزٍء من سياسة
واإلعالم في مصر والسودان بتوجيد من رئيسي الجمهورية في البلدين ُ
التكامل بين البلدين في مطلع عقد الثمانينيات من القرن العشرين المنصرم.
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حضتتارتي كرمتتة ومتتروي  0511-2511ق .م .وهتتذل الب ترامج المنوعتتة

كان تتت تعتم تتد علت ت المعلوم تتات الخفيف تتة واألغني تتات المحلي تتة واألخب تتار
القصيرة وهكذا .وقد لعبت هذل الخدمتة دو ار كبيت ار فتي ريتط أبنتاء النوبتة
باألحداث الدائرة في مصر والسودان وما حولهما .أمتا إذاعتة لنتدن فقتد

ق تتدمت عل ت ت مت تتدى ست تتنوات طويلت تتة برنامج ت ت ا منوع ت ت ا بعن ت توان (كشــــكول
نامج يهتم بالحكايات الشعبية والفنتون المختلفتة ألبنتاء
المغرب) ،وهو بر ٌ

المغرب العريي .وقد وجد ذلك الجزء متن العتالم العريتي اهتمامت ا خاصت ا

من هيئة اإلذاعة البريطانيتة بستبب خصوصتية الموقتع الثقتافي للمغترب

وتف تترد اللهج تتة العريي تتة المس تتتخدمة في تتد ،مم تتا اس تتتدع تص تتميم بت ترامج
خاصة بلهجة تلك البالد.

أمتتا إذاعتتة صتتوت أمريكتتا فقتتد استتتنبطت شتتكالا متتن الب ترامج

الخاصة تبثد يومي ا ألبناء المغرب ضمن فترتها األخبارية األخيرة التتي
ٍ
موجات خاصة ت َّتم
تستمر لمدة ساعة من الزمن يوميا .وهي تبث عل
ٍ
بشكل خاص لشمال إفريقيا.
توجيهها

وه تتذل الفقت ترات المنوع تتة تق تتدم بلهج تتات المغاري تتة والتونس تتيين

والجزائريين .وقد أمكن في اآلونة األخيرة التقاط هذل البترامج فتي وستط

وشت تترق إفريقيت تتا وأج ت تزاء مت تتن أوروبت تتا .حيت تتث تعت ت َّترن النت تتاس عل ت ت تلت تتك
اللهجات من خالل راديو صوت أمريكا .75

 75متابعة شخصية من المؤلف.
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وفتتي الخلتتيج العريتتي والعتراق نجتتد عتتددا متتن البترامج المنوعتتة

تقدم باللهجات المحلية في حين تحرص إذاعات هذل البالد علت تقتديم

الفصتح  .وبالمثتل اعتتادت اإلذاعتات اإلفريقيتة
برامجها المعتادة باللغتة ُ
عل تقديم برامج المنوعات بلهجات القبائل المنتشرة فتي أقاليمهتا .ففتي

إذاعتتة تشتتاد متتثالا -رغتتم أن اللغتتة الرستتمية للدولتتة هتتي اللغتتة الفرنستتية-

إال أننتتا نجتتد استتتخداما مكثفتا للغتتة العرييتتة المكسترة .وهتتي نفتتس اللهجتتة

الت تتي تتح تتدثها قبائ تتل الزغ تتاوة والف تتور والمي تتدوب والمس تتاليت ف تتي بع تتض

األجزاء من واليات دارفور بغرب السودان.

أمتتا فتتي إذاعتتة (جوبـــا) بجنتتوب الستتودان فقتتد وجتتدت لغتتات

الشـــُلك ،والالتوكـــا) فض تالا عتتن اللهجتتة
(الـــدينكا ،والبارفـــا ،والنـــوفر ،و ُ
ط متفتترد متتن اللغتتة العرييتتة المتتتأثرة
المستتماة( :عربــي جوبــا) ،وهتتي نم ت ٌ
باللغت تتات واللهجت تتات المحليت تتة مست ت ٍ
تاحات كبي ت تراة عبت تتر الب ت ترامج اإلذاعي ت تة
المختلفة.
وكذلك أتاحتت إذاعتة (ملكـال) بأعتالي النيتل ،واذاعتة (نيـالا)

فتتي غتترب الستتودان فرص ت ا للهجتتات المستتتخدمة فتتي تلتتك البقتتاع النائيتتة

عن أواسط البالد.

وهكتتذا يمكتتن أن نقتتول َّ
إن بترامج المنوعتتات قتتد أتاحتتت ُفرصت ا
مهمتتة الستتتيعاب أنمت ٍ
تاط لغويت ٍتة مختلفتتة انتتدرجت تحتتت اإلطتتار الشتتعبي
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المحل تتي ،وأس تتهمت بش ت ٍ
تكل واض تتح ف تتي ترس تتيخ تل تتك األنم تتاط اللغوي تتة،

وحافظت عليها من الضياع واالندثار.

لغة الدراما اإلذاعية

((من الغريب أند عندما بدأت اإلذاعة تبث برامجها في بدايتة

القتترن العشترين ،كانتتت المستترحية بقوانينهتتا التتتي وضتتعها أرستتطو ،هتتي

المثتتال ال تذي يحتتتذى .ولتتو تأمتتل الفنتتانون طبيعتتة اإلذاعتتة ،ألدرك توا َّ
أن
قوانين أرسطو ووحداتد الثالث قد ولت أيامها وانته زمانهتا .وسترعان

ما تبين للكُتاب والفنانين والمبدعين َّ
فن مُستقلٌ لتد
أن التمثيلية اإلذاعيةَ ٌ
ر عتن قواعتد وأصتول الفتن المسترحي))
قواعدل وأصولد التي تختلف كثيت ا
.76

د .إبراهيم إمام

الخبير اإلذاعي العريي
َّ
إن التمثيلي تتة اإلذاعيت تة تختل تتف ع تتن فن تتون ال تتدراما المس تترحية

والتلفزيوني تتة والمس تترحية م تتن حي تتث ش تتكل اإلخت تراج واألداء .ولم تتا ك تتان

ممثل المسترح أو التلفزيتون أو الستينما يجتد نفستد مضتط ار لحفتظ التدور
ُ
الذي يؤديد عل الخشتبة أو أمتام الكتامي ار ف َّ
تإن ممثتل اإلذاعتة ال يحتتاج
76

إبراهيم إمام ،مرجع سابق.
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لهتتذا الحفتتظ ،وانمتتا عليتتد فقتتط أن يق ت أر دورل متتن ورقت ٍتة يحملهتتا فتتي يتتدل.
وهتتو بتتذلك يتفتترغ متتن مهمتتة حفتتظ التتنص إل ت مهمت ٍتة أختترى هتتي مهمتتة
تقمص الشخصية التي يؤديها وأداء الدور بشكلد الحقيقي.

ولتتذلك يعتمتتد الممثتتل اإلذاعتتي علت الصتتوت اعتمتتادا أساستتيا
في التعبيتر .وبعبتارٍة أخترى يعتمتد علت اللغتة المنطوقتة دون ستواها فتي

تب بت تتأن ينقت تتل للمست تتتمعين كت تتل أحت تتداث القصت تتة
األداء .فهت تتو إذن ُمطالت ت ٌ
المجترد .ولغتتة
بتفاصتيلها الدقيقتتة وانفعاالتهتا متتن ختالل األداء الصتتوتي ُ
الحوار الدرامي هي سيدةُ الموقف في الدراما اإلذاعية .وهتي التتي تقتوم
مقام االكسستوار واإلضتاءة والتديكور والمالبتس وكتل متا تعرضتد خشتبة
المست تترح أو شاشت تتة الست تتينما أو التلفزيت تتون .ولت تتذلك تجت تتيء لغت تتة الت تتدراما

إيفاء من لغة األداء المسرحي أو السينمائي .وقد طرقت
اإلذاعية أكثر ا
التمثيلية اإلذاعية كل أشكال الدراما من كوميديا وتراجيديا وغيرها.
وأضتتافت متتن ختتالل المتتؤثرات الصتتوتية واالستتتغالل التتدقيق

لفنيتتات األستتتوديوهات الحديثتتة أبعتتادا جديتتدة لتتم تكتتن معروفت اة لمخرجتتي
التنمط التقليتدي للتمثيليتة اإلذاعيتة .وقتد أدى ذلتك إلت جعلهتا فنت ا محببت ا
لكثير من قطاعات المستمعين بمختلف أعمارهم .وأصبح لها جمهورها

الذي يتابع حلقاتها بشكل أكثر انتظام ا.
ومتتن المالحتتظ َّ
أن لغتتة التمثيليتتة اإلذاعيتة ليستتت لغت اة مستتتقرة
علت حت ٍ
تال واحتتد ،بتتل تختلتتف بتتاختالن المواقتتف الدراميتتة ذاتهتتا .حيتتث
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َّ
عديدة ومختلفتة متن بترامج التدراما اإلذاعيتة .وقتد أفترز
إن هناك أنماطا
ا
كت ُّتل نمت ٍتط لغ ت اة مختلفتتة حستتب نوعيتتة المعالجتتة اإلذاعي تة التتتي يقتضتتيها
الموق ت تتف ال ت تتدرامي .وعب ت تتر مس ت تتيراتها الطويل ت تتة ظل ت تتت اإلذاع ت تتات تق ت تتدم

تمثيليات عن المجتمعات الحضرية الراقية فتستخدم لغتة المدينتة برقتهتا
ونعومتهتتا وسالستتة عباراتهتتا .كمتتا تقتتدم تمثيليت ٍ
تات عتتن األريتتان والباديتتة
فتست تتتخدم لغت تتة الباديت تتة بكت تتل خشت تتونتها وجت تتديتها وجالفتهت تتا ف ت تي بعت تتض
ٍ
تمثيليات عن األمم الغتابرة فتختتار أنمتاط اللغتة القديمتة
قدم
األحيان .وتُ ُ
بمفرداتها التقليدية والتزاماتها النحوية الموغلة في دقتها.
واذا كان ت تتت التمثيلي ت تتة اإلذاعيت ت تة ع ت تتن الطبق ت تتات االجتماعي ت تتة

البسيطة كالمشردين والشحاذين وما إل ذلك ،فإن لغة اإلذاعة سترعان
ما تتحول إل لغة الشارع البستيط التذي لتم ينتل أي ح ٍتظ متن التعلتيم أو
الثقافة.

وفي حقيقة األمر َّ
فإن كاتب الدراما اإلذاعية هو الذي يختار

ش تتكل اللغ تتة ال تتذي تنبن تتي علي تتد بيئت ت ُة ال تتنص ال تتدرامي .وكلم تتا ك تتان ه تتذا
الكاتب متعمق ا فتي فنتون الكتابتة كلمتا جتاءت لغتة العمتل اإلذاعتي أكثتر

تث تكتون اللغتة
انسجاما مع الواقع المراد تصويرل من خالل النص ،بحي ُ
أقرب إل وجدان المستمع ،خصوص ا األطفتال التذين يلتقطتون عبتارات

الممثلت تتين ويتت تتداولونها بشت تتكل تلقت تتائي .وقت تتد أشت تتار الكثيت تتر مت تتن الخب ت تراء
المختص تتين وم تتنهم (دوقـــالس أندرســـون)
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Doglas Anderson

إلت ت َّ
أن

البترامج اإلذاعيتة ذات تتتأثير كبيتتر فتتي تغييتتر أنمتتاط وستتلوك لغتتة الطفتتل
 .77وال يمكت تتن ألحت ت ٍتد أن ُينكت تتر تت تتأثير الراديت تتو فت تتي تكت تتوين لغت تتة الطفت تتل،
خصوص تا فتتي المجتمعتتات التتتي يمثتتل الراديتتو فيهتتا عنص ت ار مهم تا فتتي

حيتتاة النتتاس .وقتتد استتتطاعت التتدراما اإلذاعي تة فتتي بريطانيتتا أن توصتتل
ألبن تتاء الجي تتل الحاض تتر لغ تتة شكس تتبير الت تتي ل تتم تص تتمد أم تتام عواص تتف

التغييتتر والتطتتور فتتي إنجلت ت ار و يرلنتتدا .ومتتن ختتالل التمثيليتتة اإلذاعي تة،

ط
عرفتتت الشتتعوب العرييتتة كثيت ار ممتتا غتتاب عتتن االستتتخدام متتن لغتتة تت َّ
تأب َ

ض ت ْتر .واس تتتطاعت ال تتدراما اإلندونيس تتية أن
وغ َ
َشت ت ار و َ
الش ت ْتنَف َرى َ
وم َ
طَف تتان ُ
تعيد للمستمعين اللغة السنسكريتية القديمة،
وفتي ماليزيتتا أعتتادت لألذهتتان لُغتتة هتتانج تُتوا

Hang Twa

ويتتي

رملتي  P. Ramlyمتن ختالل القصتص التراثيتة أو التاريخيتة التتي أعتادت
للحي تتاة أنماطت ت ا مم تتا ان تتدثر م تتن ِعب تتارات األم تتم الس تتابقة .ولع تتل ح تتالوة

التت تتاريخ وجمت تتال الماضت تتي هت تتي التت تتي فرضت تتت عل ت ت اإلذاعت تتات قاطب ت ت اة
ٍ
الن السنين.
اجترار أحداث مضت عليها ُ
تال الحاضت ت ترة لغ ت تتة األدب
وم ت تتن خ ت تتالل ذل ت تتك عرف ت تتت األجي ت ت ُ
الجاهلي ،ولغة األنبياء والصحابة ،ولغة الفالسفة الموسوعيين الُقتدام
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مثتتل أرستتطو وافالطتتون وطتتاغور وابتتن ستتينا وابتتن رشتتد والفتتارابي وابتتن

خلدون وغيرهم.

تاس مستتاجالت النقتتاد فتتي ب تتالط
ومتتن ختتالل ذلتتك عتترن النت ُ
ه تتارون الرش تتيد وف تتي أست تواق عك تتام وذي المج تتن والمري تتد وغيره تتا م تتن
صتتالونات العتترب وأس تواقهم ختتالل أو بعتتد دولتتة الخالفتتة ال ارشتتدة واَّبتتان

عص ت تتر بن ت تتي أمي ت تتة ،والعص ت تتر العباس ت تتي ،وعص ت تتر الممالي ت تتك ،والدول ت تتة

تاس لغتة أهتل الباديتة
الفاطمية والسلطنة العثمانية وما تالها .وعترن الن ُ
التتذين تح تتدثوا بالس تتليقة التتتي ل تتم يض تتارعهم فيهتتا أح ت ٌتد م تتن الت تتابعين وال
المح ت تتدثين .وي ت تتنفس الق ت تتدر نقل ت تتت اإلذاع ت تتات لغ ت تتة اإلم ت تتاء ،والجت ت تواري،
ُ

والس تتابلة مت تتن أه تتل القت تترون الغ تتابرة ،س ت تواء م تتا كت تتان منه تتا مت تتوغالا فت تتي
فصاحتد أو ما خرج عل نمط اللغة الحصيفة وسقط فتي م ازلتق اللحتن

والضعف .78

كما نقلت اإلذاعات ما دار من الخالن اللغوي والفقهتي بتين

رواد مدرستتتي الكوفتتة والبص ترة ومدرستتة بغتتداد فتتي فت ترٍة الحقتتة .ونقلتتت
كل ما دار من ٍ
علمي أصولي حول الفقد والتفسير والستيرة وعلتوم
جدل
ٍ

تث حملتتت
القتترن والحتتديث واألحكتتام والسياستتة الشتترعية ومتتا تالهتتا .حيت ُ
كت ٌتل متتن هتتذل الفتتروع نمط ت ا لغوي ت ا مغتتاي ار لمتتا س تواها بحكتتم التخصتتص
والتفرد في المفردات والمصطلحات.

78

إشارة إل لغة (أكلوني البراغيث) وعبارات الجارية العباسية التي قالتَّ :
ُسدا).
اسنا أ ُ
(إن ُحر َ

﴿﴾020

ولعت َّتل البريطتتانيين التتذين هتتم أكثتتر الشتتعوب ولعتا بتتالتراث فتتي

شت مجاالتد قد وضعوا أساست ا متينت ا لمثتل هتذا التواصتل المعرفتي متن

ختتالل نقتتل الثقافتتة والعطتتاء اإلبتتداعي عموم تا ،والتتذي ظل تت اللغتتة هتتي
وعاءل األساسي سواء كان أدبيا أو فنيا أو عرفا قانونيا.

ولتتذلك حتتافظ الستترد التتذي تبنتتتد التمثيليتتة اإلذاعي تة فتتي أوريتتا

و ستتيا والعتتالم العريتتي عل ت وجتتد الخصتتوص عل ت اللغتتة القديمتتة التتتي

عادت لالستتخدام بفضتل اإلذاعتات .لكتل متا ستبق ال نكتاد نجتد لغت اة لتم
تستخدمها التمثيلية اإلذاعية التي استطاعت بالفعل أن تخلتق نوعتا متن
الحيتتاد فتتي التلقتتي تجتتاوب معتتد معظتتم المتلقتتين حت ت التتذين ال يعرفتتون
أساليب هذل اللغات.

لغة برامج األطفال

اهتمت معظم اإلذاعات في العالم ببترامج األطفتال ووضتعتها

ضتتمن دوراتهتتا اإلذاعيتة .وقتتد ظلتتت بترامج األطفتتال هتتي األصتتعب متتن

حي تتث اإلع تتداد واإلخت تراج واختي تتار الم تتادة ،بحك تتم أنه تتا تخاط تتب قطاعت تا
خاصت تا م تتن المجتم تتع ل تتم تنض تتج ملكات تتد االس تتتيعابية بع تتد ول تتد أس تتلوبد
المميز في الفهم والتلقي.

ولتذلك فقتد تضتتافرت جهتود الستتايكولوجيين وعلمتاء االجتمتتاع

والترييتتة الستتتنباط األستتلوب األمثتتل لمخاطبتتة وتعلتتيم األطفتتال .ونتيج ت اة
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لهذل الد ارسات والبحوث فقد جاءت برامج األطفال في معظم اإلذاعات

خاص اة اإلذاعات الوطنية -لتشبع حاجتة الطفتل إلت المعرفتة وحاجتتدامج األطفتتال فتتي جميت ِتع اإلذاعتتات
إل ت التتتعلم الستتيما تعلتتم اللغتتة .وي تر ُ

تتميز بأنها البترامج الوحيتدة التتي تمتارس عمليتة التعلتيم باستتمرار حتت
ُ
عندما تقدم المواد الترفيهية كالغناء والنكتة والتمثيلية وغيرها .ومتن هنتا

بت تترزت أهميت تتة اللغت تتة ،حيت تتث َّ
إن الطفت تتل يتعامت تتل مت تتع اللغت تتة مت تتن زاويت تتة

التواصتتل والمفتتردات المستتموعة فتتي حياتتتد اليوميتتة .ولتتذلك كتتان ل ازم ت ا
عل ت مقتتدمي ب ترامج األطفتتال فتتي اإلذاعتتات أن يتعرف توا عل ت المستتتوى
التعليمتتي والحصتتيلة اللغويتتة والمتتوروث الثقتتافي للطفتتل بغت ِ
ترض تحديتتد

كيفي تتة اس تتتخدام التراكي تتب والمف تتردات المتاح تتة ل تتد حس تتب ش تتكل اللغ تتة
المتداولة.

ث تتم إنه تتم الب تتد أن يخت تتاروا التراكي تتب الت تتي تتت تواءم م تتع إدراك

الطفتتل .ولمتتا كتتان متتن الصتتعب أو المستتتحيل معرفتتة األعمتتار الحقيقيتتة
لألطفت تتال الت تتذين يست تتتمعون للب ت ترامج اإلذاعي ت تة كت تتان ال بت تتد مت تتن م ارعت تتاة

مقتتدرات الطفتتل بصتتورٍة عامتتة عل ت التتتعلم ،بحيتتث توضتتع ب ترامج ذات
عائد سريع ومفيد لكل من هم دون سن المراهقة.

وقتتد ثبتتت علمي ت ا َّ
أن الطفتتل يستتتوعب اللغتتة بشتتكل أستترع متتن

الكبتتار حت ت اللغتتات األجنبي تة عليتتد .ولتتذلك كانتتت ب ترامج األطفتتال فتتي

﴿﴾023

معظم اإلذاعات غني اة بموادها العلمية ولغتها ،حت تلتك التتي تستتدعي
استخدام لُ ٍ
غة أجنبي ٍة في بعض األحيان.
َ
وقتد بتدأت اإلذاعتات فتي اآلونتتة األخيترة تعتمتد علت األطفتتال

أنفس تتهم ف تتي إع تتداد كثي تتر م تتن فقت ترات بت ترامجهم .وهن تتا تظه تتر األهمي تتة
الحقيقية للغة الطفل إل جانب مواهبد الفنية فتي األداء والتقتديم .حيتث

َّ
إن األطفال فتي العديتد متن التدول مثتل (الواليـات المتحـدة ،وبرفطانيـا،

وأستراليا ،واليابـان ،وألمانيـا ،وكورفـا ،والصـين) يكتبتون معظتم فقترات

ب ترامجهم ،ويقومتتون بإعتتدادها إذاعي تا ،ثتتم يقومتتون بتقتتديمها للمستتتمعين،
وفي بعض األحيان ُيسهمون في إخ ار ِجها.
وقتتد حتتدث هتتذا بمهتتارٍة فائقتتة فتتي مصتتر منتتذ ستتنو ٍ
ات مبك ترة

تع تتود إلت ت عق تتد الس تتتينيات م تتن الق تترن العشت ترين .حي تتث كان تتت النت تتائج

مدهش اة للمراقبين الذين اكتشفوا َّ
أن األطفتال يمكتنهم بمستاعدة التريتويين
واإلذاعيت تين المختص تتين أن يض تتعوا بت ترامج ذات مض تتامين ممت تتازة .وق تتد
حدث هذا بعد الكثير من التدريب والصقل والمتابعة.

وق تتد تالح تتظ َّ
أن النض تتوج المبك تتر ف تتي مس تتارات الحي تتاة ك تتان

حليف كثير من األطفال الذين تعاملوا مع البرامج اإلذاعية كممثلين أو
ِِ
تيع واألحتداث .وكانتت نتيجتةُ ذلتك متا
ين للفقرات أو متؤلفين للمواض ِ
ُمعد َ
أن كثيت ت ار م تتن الكب تتار أص تتبحوا يت تتابعون
تات االس تتتماع ِم ت ْتن َّ
أثبتت تتد د ارس ت ُ
برامج األطفال باهتمام شديد.

﴿﴾024

وم تتن المالحظ تتات المهم تتة َّ
أن األطف تتال ال تتذين يش تتاركون ف تتي

تقديم البرامج اإلذاعية ال يستخدمون ما ُنطلق عليد لغة األطفال ،وانما
يستتتخدمون لغتتة اإلذاعتتة المتعتتارن عليهتتا فتتي معظتتم الب ترامج .ويرجتتع
ذلك إل َّ
أن معظم األطفتال التذين يشتاركون فتي تقتديم البترامج إنمتا هتم

متتن طائفتتة األطفتتال المتعلمتتين والمطلعتتين ،شتتأنهم شتتأن الكبتتار .ولتتذلك

تبق ت ت لغت تتة األطفت تتال الحقيقيت تتة مست تتتخدم اة داخت تتل البيت تتوت وفت تتي ريت تتاض
األطف تتال أكث تتر منه تتا ف تتي فقت ترات البت ترامج اإلذاعيت تة الله تتم إال م تتا ُيدخل تتد
ٍ
ألطفال
الدراميون قس ار من خالل األعمال التمثيلية التي تتضمن أدوا ار
صغار .وبالطبع َّ
فإن الطفل سرعان ما يتخل عن لغتة الطفولتة بمجترد
انخراطد في المدرسة أو الحياة االجتماعية.

ول تتذلك فإنن تتا حينم تتا نتح تتدث ع تتن لغ تتة بت ترامج األطف تتال إنم تتا

نقصد لغة اإلذاعة بشكلها المعرون الذي ظل مستتخدم ا فتي كثيتر متن
ُ
اإلذاعت تتات لطت تترح المعلومت تتات الثقافيت تتة والفنيت تتة والتعليميت تتة عل ت ت الطفت تتل
حس ت تتب حص ت تتيلتد اللغوي ت تتة ومفردات ت تتد الت ت تتي اس ت تتتقاها ممت ت تن حول ت تتد م ت تتن
المتحدثين في البيئة المحيطة بد.

فأست ت تتلوب الست ت تترد القصصت ت تتي المشت ت تتوق ،وطت ت تترح الحكاي ت ت تتات

األس تتطورية ،وي تتث المعلوم تتات الثقافي تتة والعلمي تتة ،كله تتا أس تتاليب محبب تتة

لألطفتتال .وهتتي تستتاعد بشتتكل نتتاجع فتتي توصتتيل المعرفتتة إل ت جانتتب
تنمية اللغة لدى الطفل من ختالل أستلوب التخاطتب العتادي .وفتي هتذا

﴿﴾025

اإلطتار أصتدرت منظمتة (اليونسـكو) اعت ارفتا رستميا منهتا بالتدور المهتتم
الذي لعبتد اإلذاعة في مجال نشر اللغة العريية وتعليمها لألطفال .79

لغة اإلذاعات الخارجية

تذيع ال تريط " :80ســيداتي وســادتي ينتقــل اآلن
عنتتدما يقتتول مت ُ
ميكروفون اإلذاعة إلى مكـان كـذا لنقـل إذاعـة خارجيـة" ،فهتذا المتذيع

يكتتون فتتي داختتل أستتتوديو البتتث المباشتتر لإلذاعتتة ،وفتتي الجانتتب اآلختتر
نجد مذيعا خر يدخل عل الهواء في تلك اللحظة ليقول" :أحييكم مـن
مكان كذا لنقل كذا وكذا".

وقتتد يكتتون الشتتيء المنقتتول علت اله تواء احتفتتاالا أو محاض تراة
أو مبت تتاراة فت تتي ك ت ترة القت تتدم أو وصت تتفا الست تتتقبال ضت ت ٍ
تيف عل ت ت الت تتبالد أو
ا
وصتف حشت ٍتد جمتتاهيرٍي فتتي مناست ٍ
تبة متتا .وعمليتةُ نقت ِتل الوصتتف المباشتتر

ألي حدث تُسم (اإلذاعة الخارجية).
ونقت ت ُتل اإلذاعت تتات الخارجيت تتة يت تتتم بطريقت تتة فنيت تتة تتصت تتل فيهت تتا

ميكروفونت تتات اإلذاعت تتة الخارجيت تتة بمحطت تتة اإلذاعت تتة عت تتن طريت تتق الخت تتط
ٍ
بصفة خاصة إل برامج األطفال بالكويت ودول
الصادر في عام 0987م
 79أشار التقرير
ُ
الخليج.
80

مذيع الريط هو الشخص الذي يبق

كاألغنيات والموسيق

داخل األستديو لتقديم الفقرات المختلفة للمستمعين

وغيرها .وهو الذي يقدم المعلومات الخفيفة عن اإلرسال والموجات

العاملة وغيرها من الخدمات السريعة طوال فترة بقائد باألستديو.

﴿﴾026

التلف تتوني المباش تتر أو خط تتوط الم تتايكرويف أو األقم تتار الص تتناعية ف تتي

الستتنوات األخيتترة .وهتتذا التتنمط متتن التقتتديم أصتتبح مألوف ت ا لتتدى معظتتم
اإلذاعات التتي تنقتل لمستتمعيها الوقتائع واألحتداث المهمتة متن األمتاكن

التتتي تحتتدث فيه تا هتتذل األحتتداث أوالا بتتأول .والتتذي يهمنتتا هنتتا هتتو نتتوع

اللغة المستخدمة في هذا النوع من البرامج الذي نطلتق عليتد اإلذاعتات

الخارجي تتة ،فم تتا ه تتو ش تتكل اللغ تتة المس تتتخدم ف تتي ه تتذل البت ترامج؟ تعتم تتد

اإلذاعتتات الخارجيتتة فتتي المقتتام األول عل ت الحصتتيلة اللغويتتة والثقافيتتة

للمذيع الذي يقوم بنقل الحدث والتعليق عليد مباشراة متن مك ِ
تان وقوعتد.
حيث َّ
إن هذا الشكل من العمل اإلذاعي ال تُجتدي معتد المتادة المكتوبتة
أن المذيعين يلجأون إليد في بع ِ
وال الوصف المسجل الجاهز ،رغم َّ
تض

تال التقتتديم للحتتدث
األحيتتان ،ولكنتتد يكتتون دائمتا مكشتتوفا ،وقتتد ُيفست ُتد جمت َ
المراد وصفد.
وله تتذل األس تتباب ف ت َّ
تإن اإلذاع تتات غالبت تا م تتا تخت تتار لمث تتل ه تتذل
المناستتبات خيترة متتذيعيها التتذين ُيتقنتتو َن فنتتون اللغتتة ،ويتمتعتتون بستتالمة

التعبير ،وتتوفر لديهم سرعة البديهة.

ومتتن المالحتتظ َّ
أن لغتتة اإلذاعتتات الخارجيتتة تختلتتف بتتاختالن

الحتتدث التتذي تنقلتتد اإلذاعتتة ألنهتتا تتتتأثر بطبيعتتة الحتتدث .فحينمتتا تنقتتل
أن المف ِ
اإلذاعة مثالا وصفا لصالة الجمعة من أحد المساجد نجد َّ
تردات
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الدينيت تتة تفت تترض نفست تتها عل ت ت مت تتن يقت تتوم بنقت تتل هت تتذل اإلذاعت تتة ،فتتحت تتول
المفردات إل ما يشبد لغة التراث الديني.

ونفتتس الشتتيء يحتتدث إذا كتتان الميكروفتتون ينقتتل محاضتراة أو
تدوة دينيتتة أو ثقافيتتة متتن إحتتدى قاعتتات الجامعتتات أو الت ُتدور الثقافيتتة،
نت ا
حيث َّ
إن ظالل المكان سرعان ما تنعكس عل شكل اللغتة المستتخدمة
ُ

في هذل اإلذاعات .وعندما تنقل اإلذاعتة متثالا مبتارااة فتي كترة القتدم نج ُتد
َّ
المتتتداول
أن اللغتتة المستتتخدمة فتتي ذلتتك يغلتتب عليهتتا الطتتابع الرياضتتي ُ

بت تتين العام ت تتة ،حيت تتث تظه ت تتر م ت تتن خت تتالل ذل ت تتك الكثيت تتر م ت تتن التعبيت ت ترات

والمصتتطلحات الرياضتتية التتتي تفتترض نفستتها فتتي مثتتل هتتذل المواقتتف.

فنسمع مثالا عبارة( :فالن عامل مقص لفالن) أو (كعبل ُه من الخلـف)
81
أو ( ُفالن محصور داخل الكورنر) الخ...
تردات شت ٍ
ومتتن الطبيعتتي أن تتتذخر ُكت ُّتل لغتتة بمفت ٍ
تبيهة لهتتذل أو

قريبت ٍتة منهتتا .حيتتث َّ
ومصتتطلحاتها الخاصتتة التتتي
إن للرياضتتة أستتاليبها ُ
تتخدام المحل تتي لك تتل دول تتة .وم تتن ناحي ت ٍتة أخ تترى تتمي تتز لغت ت ُة
يغ تتذيها االس ت ُ
البرامج الرياضة عن غيرها بسرعة اإليقتاع التذي تقتضتيد سترعة حركتة
الالعب تتين أنفس تتهم .وه تتذا ب تتالطبع ل تتيس ه تتو الم تتألون ف تتي ك تتل البت ترامج

اإليقاع في بعض األحيان.
وبطء
ِ
اإلذاعية التي قد تتطلب التؤدة ُ

(عالم الرياضة) الذي كان أحد ُمقدميد من خالل
 81استق المؤلف هذل العبارات من برنامج
ُ
اإلذاعة السودانية في الفترة من عام 0975م إل عام 0981م.

﴿﴾028

ورغ تتم أن هن تتاك لغ تتات تتمي تتز به تتدوء النط تتق بطبيعته تتا مث تتل

اللغة العرييتة واللغتة األرديتة واللغتة اإلندونيستية ،إال َّ
أن المتذيعين التذين
ِ
تاعهم
يستتتخدمون هتتذل اللغتتات فتتي نقتتل األحتتداث الرياضتتية يختلتتف إيقت ُ
تث يتعت تتدى معت تتدل
تمام ت تا عت تتن المتحت تتدثين العت تتاديين بتلت تتك اللغت تتات .حيت ت ُ
ِ
تتخدم فتي نشترة األخبتار والبترامج الثقافيتة .أمتا
الكلمات الض ْعف مما ُيس ُ
إذا كانت اإلذاعة الخارجية وصفا لمراسم استتقبال رئتيس دولتة أو زعتي ٍم

وطن تتي فف تتي مث تتل ه تتذل الح تتاالت يغل تتب الط تتابع الدبلوماس تتي علت ت لغ تتة

اإلذاعتتة .ونجتتد مفتتردات بعينهتتا تفتترض نفستتها مثتتل (قرقــول الشــرك)،

و(ضيف البالد) ،و(فخامة الرئيس) ،و(أعضاء السلك الدبلوماسـي)،
تث َّ
إن المتتذيعين يلجتتأون فتتي مثتتل هتتذل الحتتاالت إلت
ومتتا إلت ذلتتك .حيت ُ
اللغ تتة الوس تتيطة دون اس تتتخدام القواع تتد المعق تتدة ودون الن تتزول إلت ت لغ تتة
الشارع العام.

تاد معظ ُتم اإلذاعيتين فتي التدول العرييتة علت استتخدا ِم
وقد اعت َ
تتقيم متتع
لفتتظ (صــاحب الجاللــة) للملتتوك ،وهتتو لف ت ٌ
ظ فتتي تقتتديري ال يست ُ

تأدب م ت تتع ال ت تتذات اإللهي ت تتة حي ت تتث َّ
ترد
إن هللاَ ج ت ت َّتل جاللُ ت تتد ه ت تتو المتف ت ت ُ
الت ت ت ُ
باأللوهيت ِتة ،وهتتو وحت َتدل ذو الجت ِ
ال
تالل واإلكترام .ولتتذلك وجت ُ
تدت نفستتي طتو َ
َْ ُ
سنو ِ
تذيع باإلذاعتة والتلفزيتون أُبتادر إلت حتذن هتذل العبتارة
ات عملتي كم ٍ
تام استم أحتد ملتوك
(صاحب الجاللة) أو (جاللة الملك) كلما وجدتُها أم َ
البشتتر مهمتتا كتتان الموقتتف .وأتمن ت أن يحتتذو هتتذا الحتتذو كت ُّتل َمت ْتن كتتان
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تؤمن ب ت تتاآلِ والي ت تتو ِم اآلخ ت تتر م ت تتن الم ت تتذيعين ومق ت تتدمي البت ت ترامج وحتت ت ت
ي تت ُ
الصحفيين والدبلوماسيين والسياسيين و ِ
أهل المعرفة.

توك أنفستهم أن يتواضتعوا آلِ التذي خلقهتم
كما أنني أدعو المل َ
تك عن تتدما يفرض تتون ألق تتابهم وأوص تتافهم علت ت أه تتل اإلع تتالم
المل ت َ
و ت تتاهم ُ
والمؤسست تتات الدبلوماست تتية .ونجت ت ُتد أنفست تتنا أمت تتام مثت ت ٍ
تال خت تتر لالست تتتخدام
َ
اللغوي من خالل اإلذاعتات الخارجيتة عنتدما يكتون االنتقتال إلت إحتدى
ورييتتة متتثالا ،فإننتتا والت عهتتد قريتتب كنتتا نجتتد اللغتتة الالتينيتتة
الكنتتائس األ ُ
تاء بحاج تتات المجتم تتع المس تتيحي وتع تتاليم
الت تتي تعتب تتر أكث تتر اللغ تتات إيف ت ا

الكنيس تتة .ول تتذلك ظل تتت ه تتي لغ تتة البت ترامج اإلذاعيت تة المتعلق تتة بالكت تتاب

الرهبتتان .وهتتي التتتي استتتُخدمت أكثتتر متتن
المقتتدس والكنيستتة واألشتتابين و ُ
تث متتن األدي ترة
غيرهتتا فتتي معظتتم البترامج اإلذاعي تة الحيتتة التتتي كانتتت تَُبت ُ
والكنائس واالحتفاالت الدينية بأشكالها المختلفة.

َّ
إن اإلذاعتتة الخارجيتتة ليستتت بالعمتتل الهتتين ،لتتذلك كتتان ال بت َّتد

للمتتذيع التتذي يتصتتدى لنقتتل هتتذل الخدمتتة أن يكتتون ملم تا إلمام تا كتتامالا
تات كافي ت تتة
بالح ت تتدث ال ت تتذي يتح ت ت ُ
أن تك ت تتون ل ت تتد معلوم ت ت ٌ
تدث عن ت تتد ،والب ت تتد ْ

تدور
وصتتحيحة عتتن الموضتتوع لتستتاعدل فتتي َرْس ت ِم صتتورٍة كاملتتة َّ
عمتتا يت ُ
تين المستتتمع التتتي يتترى متتن
حولتتد متتن مشتتاهد وأحتتداث ،ألنتتد يمثتتل عت َ
خاللها تفاصيل األحداث.

﴿﴾031

وتنبت ُتع أهميت ُة اإلدراك اللغتتوي فتتي هتتذا المقتتام َّ
ألن قواعتتد اللغتتة
تيع متتن لستتان المتتذيع وستتط هتتذا الخضتتم الهائتتل متتن
وتراكيبهتتا قتتد تضت ُ

المعلومات والتفاصيل الدقيقة .ولذلك كلمتا كتان المتذيع لماحتا ومتمرستا
وملما بفنتون اللغتة كلمتا ق َّتل وقوعتد فتي م ازلتق الخطتأ والعكتس صتحيح.
ُ
ادر الضعف اللغتوي والتلعتثم علت المتذيع
وفي بعض األحيان تظهر بو ُ
تأثير علت نفستية الفترد أو الجماعتة.
في حالة األحداث التي يكون لها ٌ

تذيع م ارستتم تشتتييع شخصتتية مهمتتة عل ت مستتتوى
مثتتال ذلتتك أن ينقتتل مت ٌ
الت تتوطن أو اإلقلت تتيم أو األمت تتة فتخت تتتلط مشت تتاعر الحت تتزن بهيبت تتة المشت تتهد،

تعف واألخطتاء
ويتداخل ُّ
كل ذلك مع لغة الخطاب اإلذاعي فيظهر الض ُ
في اللغة التي يستخدمها المذيع.
تيع الكلمتتات المعب ترة عتتن الوصتتف
وفتتي بعتتض األحيتتان تضت ُ
الحقيقتي للمشتتهد فيبقت دور المتتذيع هنتا أن يتمالتتك نفستد ويحتتافظ علت

توازنتتد النفستتي واللغتتوي فتتي ٍن واحتتد حتت تختترج الكلمتتات فتتي انستتياب
ِ
ِ
الحدث اإلذاعي بصورتد الطبيعية.
نقل
طبيعي يحافظ عل
ومت ت تتن هت ت تتذا يتضت ت تتح َّ
أن لغت ت تتة اإلذاعت ت تتة الخارجيت ت تتة تست ت تتتدعي

االسترس تتال والمواص تتلة حس تتب ط تتول الح تتدث أو المناس تتبة الت تتي تنقله تتا

اإلذاعت ت تتة .واالسترست ت تتال فت ت تتي هت ت تتذا المقت ت تتام يقتضت ت تتي تنويت ت تتع المفت ت تتردات

المستتتخدمة فتتي هتتذا النتتوع متتن الختتدمات اإلذاعيتة لكتتي ال يمتتل الستتامع
كلمات ِ
ٍ
بعينها أو تكرار ج ٍ
مل بذاتها.
ترديد
َ
ُ
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ومتتن هنتتا تنبتتع أهميتتة التتتدريب اإلذاعتتي لتختريج متتذيعين ذوي

دراية وخبرة في استخدام اللغة بشكل سلس ال ُيشوش عل المتلقتي فتي
تث َّ
إن م تتن واج تتب الم تتذيع أن ي تتتعلم أس تتاليب
اإلذاع تتات الخارجي تتة .حي ت ُ
ِ
ِ
المفردات اللغوية والتعابير بشكل تلقائي.
استدعاء
واذا نظرنتتا لإلذاع تتات الخارجي تتة المنقولتتة م تتن ال تتبالد العريي تتة

عام اة نج ُتد َّ
أن هنتاك بعتض العبتارات قتد رستخت فتي أذهتان المستتمعين
لكثت ترة اس تتتخدامها ف تتي ه تتذا الن تتوع م تتن الخ تتدمات اإلذاعيت تة ،وم تتن ذل تتك

عبارة( :ما زلنـا معكـم علـى الهـواء) ،وعبتارة( :أر أمـامي حشـداع مـن
الجمــاهير) ،وعبتتارة( :أنقــل اآلن الميكروفــون لزميلــي فــالن) ،وعبتتارة:

(نعود اآلن إلى أستديوهاتنا الرئيسية) ،وهكذا.

لقتتد انتقلتتت إل ت المستتتمعين متتن ختتالل اإلذاعتتات الخارجيتتة

العديتتد متتن اللغتتات التتتي يتحتتدثها المشتتاركون فتتي المناستتبات المختلفتتة.

ومثت ت تتل ه ت ت تؤالء المتحت ت تتدثين ال يتقيت ت تتدون بت ت تتالطبع بفلست ت تتفة اإلذاعت ت تتات أو
تب ش ٍ
سياساتها في نشر وتعليم اللغات أو فتي حج ِ
تيء منهتا .وذلتك َّ
ألن
اإلذاعات تمثل في برمجتها المرَة العاكسة لما هو أمامها .ويتذلك فهتي
تنقتتل اللغتتة الجيتتدة واللغتتة الرديئتتة علت الستواء .وكثيت ار متتا استتتمعنا إلت

رؤست تتاء الت تتدول وهت تتم يتحت تتدثون بلغت تتات بالدهت تتم والتت تتي غالب ت ت ا مت تتا تكت تتون

بمصتتاحبة الترجمتتة إل ت لغتتة البلتتد المضتتيف .ولغتتة الرؤستتاء والزعمتتاء

ائب
ليستتت دائم تا عل ت متتا ُي ترام ،بتتل تشتتويها فتتي كثيت ٍتر متتن األحيتتان ش تو ُ
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شحن بالعبارات الحماسية والتراكيتب
اللحن والضعف النحوي رغم أنها تُ ُ
الهتافية وما إليها.
ُ
ورغتتم ذلتتك ظلتتت اإلذاع تتات تنقلهتتا لمستتتمعيها دون تص تترن

تقدي ار لألعران التي تقضي باحترام الرؤساء وعتدم انتقتادهم أو تنبتيههم

ألي خطتأ ،بتل والصتفح عتن زالتهتم فتي كثيتر متن األحيتان دون مبتترر.
وقتتد نقلتتت اإلذاعتتات كثي ت ار متتن مثت ِتل هتتذل األخطتتاء اللغويتتة لمستتتمعيها
عبت تتر اإلذاعت تتات الخارجيت تتة ،خصوص ت ت ا تلت تتك التت تتي تنقت تتل مت تتن قاعت تتات
البرلمانت تتات والمت تتؤتمرات الجماهيريت تتة أو المناست تتبات القوميت تتة المختلفت تتة.

ومتتن المالحتتظ أن العامتتة ال يهتمتتون كثي ت ار بتجويتتد لغتتة التخاطتتب ،وال

تقوم اإلذاعات بتنبيههم إلي ذلتك ،ممتا أدى فتي كثي ٍتر متن األحيتان إلت

إفستتاد اللغتتات .إال َّ
أن بعتتض اإلذاعتتات الكبتترى قتتد حاولتتت عتتالج هتتذل

القضت تتية بمنعهت تتا نقت تتل أي إذاعت تتات خارجيت تتة إال بعت تتد التست تتجيل واج ت تراء
عمليات المونتاج الالزمة.

ومث ت ُتل ه تتذل المواق تتف الش تتجاعة س تتاعدت إلت ت ح ت ٍتد كبي تتر ف تتي
الحفام عل سالمة اللغتة ،فضتالا عتن ِحْف ِظهتا لِض ِ
تبط المعلومتات التتي
َ
بعض اإلذاعات إل استخدام لغتين
نقل للمستمع .وبالمقابل اض ُ
ط َّر ْت ُ
تُ ُ
أو أكثت تتر لنقت تتل الحت تتدث فت تتي بعت تتض الحت تتاالت الضت تترورية .واإلذاعت تتات
الخارجيتتة ال تحتتدها حتتدود الموضتتوع ،بتتل قتتد تكتتو ُن فتتي بعت ِ
تض األحيت ِ
تان
لنقل حفالت السمر التي تُقدم فيها عتروض الغنتاء والموستيق أو حتت
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ال تتدراما بأش تتكالها المختلف تتة .ومث تتل ه تتذل االحتف تتاالت تغل تتب عليه تتا لغ تتة

الخطاب اليومي أو اللغة الشائعة بين القطاعات الشعبية.

وذلتتك ألنهتتا تعتمتتد فتتي أغلتتب األحيتتان عل ت وصتتف الفق ترات

الت تتي تق تتدم م تتن خ تتالل الحف تتل ،م تتع تعليق تتات ح تتول الع تتروض ،وأحيانت تا

بع تتض القفش تتات الت تتي ق تتد تص تتدر م تتن المش تتاركين ف تتي الحف تتل .ولغلب تتة
الصفة الترفيهية عل مثل هذا النوع متن الختدمات اإلذاعيتة فإنهتا تبتدو

أقتترب إل ت ب ترامج (المنوعـــات) فتتي أستتلويها ولغتهتتا وطبيعتتة إخراجهتتا.
وغالبا ما يكون مستتمعوها متن جيتل الشتباب .وخالصتة الق ِ
تول فتي أمتر

اللغة المستخدمة في نقتل اإلذاعتات الخارجيتة أنهتا لغت ٌة تفرضتها طبيعت ُة
اء كانتت
ُ
ومالبسات الحدث .ولذلك فإنها ال تخلو من الوهن اللغوي ستو ٌ
ديني ت اة أو سياستتي اة أو رياضتتي اة أو ترفيهيتتة .وذلتتك ألنهتتا كمتتا رأينتتا تعتمتتد
علت ت الوص تتف الح تتي المباش تتر م تتن مك تتان الح تتدث ،وه تتي ف تتي معظ تتم

الحاالت تعتمد اعتمادا كامالا عل مقدرة المتحدث فتي اإليفتاء بوصتف
تكل م تتن أش ت ِ
األح تتداث .وحتت ت ال يق تتع اإلذاعيت تون ف تتي أي ش ت ٍ
تكال ال تتوهن
اللغوي نرى َّ
أن من الضروري مراعاة اآلتي:

 /0اختي ت تتار المت ت تتذيعين ذوي الكفايت ت ت ِتة والخب ت ت ترة اللغويت ت تتة والمهنيت ت تتة لعمت ت تتل

اإلذاعات الخارجية.
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وصف ُد عل الهتواء
 /2التركيز عل نقل الصورة الحقيقية للحدث المراد
ُ
أمام الناس.
وذلك من خالل إعطاء الصورة الحقيقية لما
ُ
يحدث َ
 /3إعطاء خلفية تعريفية شاملة ودقيقة عن الحدث المراد نقلُد.
 /4االهتمام الدقيق بصتحة كتل معلومتة تخترج متن الميكروفتون حتت ال
يح ت تتدث أي ارتب ت ت ٍ
تاك أو تلع ت تتثم ف ت تتي اس ت تتتخدام التراكي ت تتب والمص ت تتطلحات
اللغوية.

 /1التركي تتز ال تتدقيق علت ت مف تتردات وقواع تتد اللغ تتة المس تتتخدمة ف تتي نق تتل
الحت تتدث ونطقهت تتا بالشت تتكل الصت تتحيح المتعت تتارن عليت تتد بت تتين أبنت تتاء اللغت تتة

األصليين.

اللغة من خالل الغناء

سان َّ
فن الغناء منذ أقدم العصور .وعبَّر من
لقد عرن اإلن ُ
خاللد عن كثير من همومد وطموحاتد وانفعاالتد وأحاسيسد ومواهبد

بعض المؤرخين نشأة الغناء
ورؤيتد للمستقبل عبر العصور .ويرجع ُ
إل نشأة اإلنسان ذاتد .ويريطد بعضهم بنشأة الشعر الذى لم يكن ف
البدء إال هدهات لألطفال الصغار لك
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يناموا عل

نغمات السجع

المرتجل .وتطور هذا األسلوب ليصبح شع ار وغناء أو هكذا قالت
الروايات القديمة.

ومهما يكن فإن فن الغناء شاع ف كل المجتمعات البشرية

وعرفتد كل لغات البشر ف مختلف بقاع العالم .وقد حمل الغناء كل
مستويات اللغات واللهجات المتعارن عليها بين بن البشر .وقد وجد

حيث قلما أن نجد
الغناء مرتعا خصيبا ف إذاعات العالم المختلفة
ُ
إذاعة ال تهتم بالغناء .ولقد أسهم الغناء ف نقل الكثير من اللغات إل
الشعوب ،خاصة وأن فن الغناء يعتبر فنا إنسانيا عالميا ال تحدل حدود

اللغة وال اإليقاع.

وتناقلت الشعوب أغنيات بعضها البعض عبر إذاعاتها سواء

عن طريق التبادل اإلذاع أو عن طريق البرامج المتخصصة ف نقل
ألحان الشعوب األخرى مثل( :أغنيات من العالم) ،أو (أغنيات من

الشرق والغرب) ،أو (نادى الجاز) ،أو (قمة البوب) ،أو (أغنيات

عريية) ،وما إل ذلك من البرامج المتعددة ف هذا المجال.

وعل ما يبدو فإن الغناء كان الجسر األقصر لتوصيل لغات

الشعوب وموسيقاها خارج الحدود .وتبق

فصاحة المغن

وجودة

مخارجة الصوتية ذات أثر مهم ف نقل اللغات عبر الغناء .حيث ال
يستطيع كل المطريين إبانة الكالم الذى يتناولوند ف

عقبة أمام معرفة المضمون الذى يغنيد المغن .
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أغنياتهم .وهذل

لقد تعرفت كثير من شعوب أوريا عل لغات بعضها البعض
من خالل الغناء الذى ال يخلو مند ٍ
ناد أو دار للرقص أو إذاعة من
إذاعات أوريا المنتشرة ف

كل مكان .بل وحت

اللغات الغريبة عل

ذان الشعوب مثل لغة الطقطقة الموجودة عند قبائل جنوب إفريقيا قد

وجدت ذان ا صاغية عندما انتشرت عبر أغنيات بعض الفنانين أمثال
مريم ماكيبا وهيومسكيال وبالك ممبازو وغيرهم .وف

العالم العري

حفظت بعض األغنيات القديمة كالموشحات جزءأ من لغة التراث
القديم .خصوصا تلك الت كانت مستخدم اة أيام دولة األندلس .ومثال
الريا) ،وموشح (يا من لعبت بد
حب
َ
تيجان ُ
ياس ُ
لذلك موشح (كللي ُ

الغيث).
(جادك
تول) وموشتح
ُ
َ
َشم ُ
أما اإلذاعات العريية فقد اهتمت كثي ار بهذا النمط من الغناء
القديم وظلت تبثد عبر برامجها مما ساعد عل الحفام عل هذل اللغة
بسماتها التقليدية وأشعارها المتميزة .وهناك برامج متخصصة ف

إذاعات العراق والقاهرة والسودان لهذا الشكل من الغناء.

وأيض ا نقلت األغنيات كثي ار من لهجات الشعوب من خالل

األغنيات الشعبية وأغنيات التراث واألناشيد الوطنية وغناء األطفال.

وهناك العديد من اإلذاعات تقدم برامج خاصة بالغناء المحل

ذى

اإليقاعات الخفيفة .وهو الذى يحمل غالبا نمطا شعبيا من اللغة
المستخدمة لدى األهال .
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لقد انتقلت خالل العقود الماضية كثير من اللغات البشرية

عبر القارات من خالل الغناء الذى أصبح بال وطن تقريب ا .بل إن

مسابقات الغناء الت تنظمها اإلذاعات األوريية أصبحت مفتوحة لكل

الشعوب من اَسيا وافريقيا وأمريكا وغيرها مما ساعد ف

تناقل لغات
تلك

جديدة لم تكن مألوفة للشعوب األوريية .هذل اللغات انتقلت إل
ٍ
ستبعد أن
الشعوب
بشكل أو باخر رغما عن غياب المعن الذى ال ُي ُ
تعرفد هذل الشعوب الحق ا مادامت قد استوعبت نطق الكالم .ومثلما
فعل الغناء في لغة اإلذاعة كان المديح واإلنشاد وهما أسلوبان اشتهر

ضرب من الشعر
بهما العرب أكثر من بقية الشعوب .فالمديح
ٌ
يخصص لمديح النب صل هللا عليد وسلم .ويكون اإلنشاد أما ديني ا

أو غير ذلك للشعر الوطن أو االجتماع أو خالفد.

وفي حين نجدأن لغة اإلنشاد لغة سليمة وقويمة نالحظ أن

لغة المديح ف معظمها لغة مكسرة ال تتقيد بقواعد اللغة وال تلتزم بقيود

أحد المادحين:
الصرن والنحو .ومثال ذلك ما يقولد ُ

ص ُابو ُن
َمقطوعُ ُّ
السرْة َمختو ُن َم ُ
صوَي ْن َغ ْي َر َ

كثير ف

وهنا تظهر المفارقة النحوية ف رفع ما يجب جرل .ومثل هذا
شعر المديح خاصة الشعر الصوف
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الذى ينشدل المادحون

ف

السودان فهو ال يتقيد في كثير من حاالتد بهذل القواعد النحوية

للغة العريية « .وبالطبع فقد انتقلت مثل هذل اللغة الناقصة والمغلوطة

إل المستمعين عبر برامج الراديو خصوصا البرامج الدينيةَّ .
ولكن هذا
األسلوب ظل لصيقا بفن المديح ومن يهتمون بد ولم تنتقل إل

ضروب الفن األخرى .ولم تؤثر بدورها ف الشعر المقروء من خالل
البرامج اإلذاعية األخرى.
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الفصل الرابع

اللغات املستخدم
بإاذاةات العامل

﴿﴾041

الفصل األول

﴿اللغات المستخدمة بإذاعات العالم﴾


اللغة خارج الحدود

م تتا م تتن ش ت ٍتك َّ
أن اإلذاع تتات ق تتد ص تتارت م تتدارس متط تتورة ته تتتم

بقدر كبير بالتعليم والتثقيف ويث المعارن المختلفتة (وهت بتذلك تلعتب

دو ار مزدوجا يحقق اإلعتالم والتعلتيم) .وهاتتان بتالطبع عبارتتان تختلفتان

شتتكالا ومضتتمونا ،حيتتث إن اإلعتتالم يعن ت إخطتتار الفتترد بمتتا حتتدث أو
ستتيحدث والتعلتتيم يعن ت تغييتتر الس تتلوك الفتتردى بمتتا يضتتيفد متتن فن تتون
العلم المختلفة إليد.

ل تتذلك ك تتان ل ازمت ت ا علت ت اإلذاع تتات أن تس تتتخدم أق تترب الوس تتائل
للوصول إلت أذهتان المتلقتين .ولتم تكت ِ
تف اإلذاعتات بجمهورالدولتة التت

تبتتث برامجهتتا منهتتا وانمتتا تتطلتتع إلت جمتتاهير أختترى فت أمتتاكن متفرقتتة
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متن العتتالم .لتتذلك ظهتتر فت معظتتم دول العتتالم متتا يستتم ب (اإلذاعتتات
الموجهت تتة) كإحت تتدى وست تتائل تنفيت تتذ السياست تتات الخارجيت تتة لت تتبعض الت تتدول
الكبرى.

وحت ف برامجها المعتادة وجدت اإلذاعات أنهتا أمتام شتعوب
تتح تتدث لغ ت ٍ
تات مختلف تتة وال تفه تتم لغ تتات بعض تتها ال تتبعض .وف تترض ذل تتك
تات عدي تتدة حتت ت تص تتل إلت ت قطاع ت ٍ
علت ت اإلذاع تتات أن تس تتتخدم لغ ت ٍ
تات

مختلف ت تتة م ت تتن المس ت تتتمعين .وبالفع ت تتل لج ت تتأت معظ ت تتم اإلذاع ت تتات الس ت تتيما
اإلذاعات الدولية إل استخدام لغات عديدة لبث خدماتها اإلذاعية عبر
العالم.

متتن ختتالل الم تتتابعة لخارطتتة اللغتتات الحيتتة تبتتين َّ
أن معظتتم

اللغ تتات واللهج تتات المعروف تتة فت ت الع تتالم ق تتد وج تتدت حظت تا فت ت بت ترامج

الرادي تتو .ل تتيس م تتن خ تتالل اإلذاع تتات القومي تتة فق تتط وانم تتا م تتن خ تتالل
اإلذاعات الدولية فقط.

فإذا وقفنا عند راديو موستكو (لسان حـال االتحـاد السـوفيتى

السابج) نجد أند كان يذيع برامجد بأكثر من ثمانين لغة يوجتد ثتالث
عش ترة منهتتا إل ت شتتبد القتتارة الهنديتتة وحتتدها .ويتتذيع إلفريقيتتا باللغتتات

(األمهرفــة ،والبمبــا ار ،والفـوالني ،والهوســا ،واللنجــاال ،والمالجاشـي،
والصــــومالية ،والشــــونا ،والســــواحيلي ،واألزولــــو) .ويوج تتد إذاع تتات
للصين وحدها بثالث لغات ه الشنغهاى والكانتونيز والماندرين إل
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جان تتب اللهج تتات التركي تتة التت ت تنطقهت تا األقلي تتات المس تتلمة فت ت ش تتمال
غرب الصين.

أمتتا راديتتو (صــوت أميركــا) فقتتد أدرج عتتددا كبيت ار متتن اللغتتات

فت ت خدمات تتد اإلذاعيت تة ظ ت َّتل يق تتدم به تتا برامج تتد من تتذ ع تتام 2010م فت ت

برمجتتة منتظمتتة لشتتعوب التتدول اإلفريقيتتة » فكتتان ف ت البتتدء يقتتدم لهتتا
تلك البرامج بلغتين فقط هما( :اإل نجليزفـة والفرنسـية) ولكتن فت عتام

2011م اعتمتدت اإلذاعتة اللغتة الستواحيلية لتدول شترق ووستط إفريقيتتا
واللغة العريية لشمال القارة .ثم أضافت إذاعة صتوت أميركتا فت عتام

2030م بترامج جديتتدة تُبتتث بلغتتة الهوستتا لمستتمعيها فت وستتط وغتترب
إفريقيا.
وازدادت تل تتك الخ تتدمات حي تتث أدخل تتت لغ تتة اليوروب تتا واللغت تتة

الصومالية واللغتة البرتغاليتة .وقتد نجحتت إذاعتة صتوت أميركتا نجاحت ا

بتتاه ار فت برامجهتتا التت تقتتدمها إلفريقيتتا بتتاللغتين اإلنجليزيتتة والفرنستتية
نس تتب اة لم تتا قام تتت ب تتد ه تتذل البت ترامج م تتن تص ت ٍ
توير دقي تتق لواق تتع الحي تتاة
اإلفريقيتتة ونقت ٍتل متواصتتل ألنمتتاط اإلبتتداع اإلفريق ت التتذى انعكتتس ف ت

الموروثات الثقافية الت يمتل ء بها قاموس الحياة لتدى هتذل الشتعوب
الغنية بتراثها.

وبالمقابل فقد أثمر ذلك الدور أيضتا فت مجتال نشتر اللغتتين
اإلنجليزي تتة والفرنس تتية ب تتين األفارق تتة ل تتيس فق تتط ال تتذين يتح تتدثون ه تتذل
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اللغ تتات كلغ ت ٍ
تات رس تتمية فت ت بالده تتم وانم تتا أيضت تا فت ت أوس تتاط ال تتذين
يحاولون تعلم هذل اللغات.

لقتتد ظت َّتل راديتتو صتتوت أميركتتا يهتتتم بالشتتؤون السياستتية لتتدول

العالم المختلفة .وهذا االهتمام هتو التذى يحتدد فت كثي ٍتر متن األحيتان

سياسة البرمجة اإلذاعيتة .ولتذلك نجتد كثيت ار متن اللغتات التت فرضتتها

علت اإلذاعتتة ظتترون السياستتة .متتن ذلتتك َّ
أن إذاعتتة صتتوت أميركتتا قتتد
لجت تتأت إل ت ت است تتتخدام اللغت تتة الفيتناميت تتة بشت تتكل مكثت تتف أثنت تتاء الحت تترب

الفيتنامي تتة األميركي تتة .حي تتث ك تتان اإلرس تتال به تتذل اللغ تتة يس تتتمر لم تتدة

ثمان عشرة ساع اة يوميا.
وبعتتد انتهتتاء الحتترب انخفتتض عتتدد ستتاعات البتتث بتلتتك اللغتتة
إل تسع ستاعات فقتط .ففت الشتهور التت أعقبتت حترب فيتنتام قامتت

إذاع ت تتة ص ت تتوت أميرك ت تتا بمراجع ت تتة اللغ ت تتات المس ت تتتخدمة فت ت ت برامجه ت تتا
الموجهة فاستبعدت خدماتها باللغتين اليابانية واإليطالية .واستعاضت

عنهما ف ذلك الوقت باللغتين اإلستبانية والبرتغاليتة حيتث كانتت تقتدم

برامج خاصة بهاتين اللغتين إل مستمعيها ف أميركا الالتينية.

وقت تتد بلغت تتت الحصت تتيلة الكليت تتة للغت تتات الت ت ت است تتتخدمتها ست تتتا

وثالثين لغ اة .ولكن التزمت صوت أميركا باستخدام لغات مختلفتة فت

المناستتبات الخاصتتة الت ت تقتض ت الظتترون توجيتتد إرستتال إليهتتا متتن

أميركا.
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وضعت إذاعة صوت أميركا لنفسها سياست اة تقتضت مراجعتة
اللغات المستخدمة ف برامجها من ٍ
حين إل خر حسب المقتضتيات
السياستتية .ولتتذلك لتتيس متتن الستتهل أن نحصتتر العتتدد الحقيق ت للغتتات

ألن ذلك أصبح متقلبا من ٍ
المستخدمة ف البرامج َّ
حين إل

خر وفقا

للهياك تتل الدوري تتة للبت ترامج .ونف تتس الشت ت ء يمك تتن أن ُيق تتال ع تتن إذاع تتة
اليابان واذاعة الصين واذاعة أستراليا واذاعة لندن واذاعتة روستيا .أمتا

هيئت تتة اإلذاعت تتة البريطانيت تتة

BBC

فقت تتد بت تتدأت بت تتث برامجهت تتا بلغتهت تتا األم

اإلنجليزي تتة ث تتم فت ت ع تتام 2078م أنش تتأت خ تتدماتها الموجه تتة باللغ تتات
األجنبية الت كانت أوالها اللغة العريية.

وكتتان الغتترض األساست متتن إنشتتاء تلتتك الخدمتتة العرييتتة هتتو

مناقشتتة السياستتات البريطانيتتة ف ت األردن ومصتتر وفلستتطين والع تراق.

وبعد ذلك ظهرت خدمات ال
أميركا الالتينية.

BBC

باللغات اإلسبانية والبرتغالية لدول

وتبتتع ذلتتك توجيتتد إذاعاتهتتا إل ت (أوروبـــا) باللغتتات الفرنستتية

واأللماني تة واإليطاليتتة .إال َّ
أن ظ تترون الحتترب العالمي تتة الثانيتتة كان تتت
ستتببا ف ت أن تعتتدل اإلذاعتتة البريطانيتتة هيكتتل اللغ تات المستتتخدمة ف ت

برامجهتتا .فقتتد ازداد عتتدد تلتتك اللغتتات بصتتورة ملحوظتتة بستتبب الدعايتتة
الت ت ت كانت تتت تمارست تتها اإلذاعت تتة عل ت ت غ ت ترار الدعايت تتة األلماني ت تة الت ت ت
استحدثتها دول المحور.
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تبب خ ت ت ُتر أدى لزي ت تتادة ع ت تتدد اللغ ت تتات المس ت تتتخدمة فت ت ت
ست ت ٌ
اإلذاعة البريطانية ف تلك اآلونة وهو تتوفر بعتض المتال متن ميزانيتة

الحتترب التتذى كتتان مخصصتا أصتالا للدعايتتة التت كانتتت أهتتم وستتائلها

اإلذاعة .ونتيج اة لتلك الظرون وفرت اإلذاعة تغطي اة كاملت اة ألوريتا إال
أنتتد ستترعان متتا تتتم تخفتتيض الب ترامج الموجهتتة باللغتتة الهولنديتتة واللغتتة

اإليطالي تتة واللغ تتات االس تتكندنافية م تتا ع تتدا الفنلندي تتة .وتوق تتف اإلرس تتال

باللغة البرتغالية .ولكن ما لبثتت أن عتادت البرمجتة باللغتات المختلفتة

لتحتت تتل مكانتهت تتا ف ت ت هيئت تتة اإلذاعت تتة البريطانيت تتة ف ت ت ظت تترون الست تتلم.
وأصبحت ال

BBC

إحدى أهم المحطات اإلذاعية الت تعتن باللغات

تث بهتا هتذل اإلذاعتة
وتنويعها وتجويدها حت بلتغ عتدد اللغتات التت تب ُ
برامجهتتا أريعتا وثالثتتين لغت اة ختتالل عقتتد الستتبعينيات وظلتتت فت تطت ٍ
تور
مستتتمر حستتب الظتترون الت ت تمليهتتا السياستتة البريطانيتتة واهتماماتهتتا

بمنتتاطق األحتتداث حتتول العتتالم ،ولمتتا كانتتت اإلذاعتتة البريطانيتتة تتتول

برامجها باللغات األجنبية أهمي اة قصوى فقد استقطبت عتددا كبيت ار متن
المستمعين من أبناء تلك اللغات.
وقتتد لجتتأت لتعيتتين متتذيعيها ومقتتدم الب ترامج متتن المتحتتدثين

األصليين من أبناء اللغة المستخدمة .ووضعت من الشروط ما يكف

لتعيين الممتازين فعالا من متحدث تلتك اللغتات ليكونتوا مقتدم بترامج
وقتتارئ أخبتتار باإلذاعتتة .وال يمكتتن ألحت ٍتد أن يجتتد فرص ت اة للعمتتل متتن
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ختتالل هتتذل اإلذاعتتة متتا لتتم يكتتن متتن اللتتذين يجيتتدون اللغتتة اإلنجليزيتتة
اءة .ذلتتك َّ
ألن جميتتع الختتدمات اإلذاعيتة الحديثتتة تحتتتاج إلت
كتابت اة وقتر ا
عنصتتر الترجمتتة متتن والت اللغتتة اإلنجليزيتتة .وتقتتوم األقس تتام المختلفتتة
بترجمة األخبار وما تكتبد الصحف بصورة يومية حتت تتتم االستتفادة

منها ف نشرات األخبار والبرامج األخبارية .أمتا إذاعتة صتوت ألمانيتا

الت ت بتتدأت عتتام 2010م بتتالقرب متتن ب ترلين فقتتد كانتتت تبتتث برامجهتتا
أول األمر باللغتة األلمانيتة .إال أنهتا فت عتام 2017م بتدأت ختدماتها

باللغت تتات األخت تترى .حيت تتث بت تتدأت تت تتذيع نش ت ترات األخبت تتار باإلنجليزيت تتة
والفرنسية واإلسبانية والبرتغالية.

وفت ت ع تتام 2010م أُنشت ت ء القس تتم العريت ت بإذاع تتة ص تتوت

ألمانيا ف كولونيا ،ويدأ يبث برامجد اليومية التت تهتتم بشتؤون العتالم

العري ت  .وظت َّتل البرنتتامج األخبتتارى (صتتدى اليتتوم) التتذى تقدمتتد إذاعتتة
صوت ألمانيا يستقطب العديد من المستمعين من كل البالد العريية.

وف عام 2017م دخلت اللغة السواحيلية ف برامج اإلذاعتة

األلماني ت ت تة .ثت ت تتم تبعتهت ت تتا اللغت ت تتات الرومانيت ت تتة والبرتغاليت ت تتة واألندونيست ت تتية

والهوس ت تتا .وفت ت ت ع ت تتام 2017م ب ت تتدأت الخ ت تتدمات الموجه ت تتة باللغ ت تتات
اإليطالية واليونانية واإلسبانية والهندية.
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أمتتا ف ت عتتام 2011م فقتتد أدخلتتت ب ترامج بتتاللغتين الصتتينية

واألمهرية .وف عام 2011م بدأ اإلرسال باللغات الروسية والبولنديتة
والسلوفاكية واليوغسالفية إل جانب اللهجة المغريية.

وفت ت ع تتام 2010م أدخل تتت اللغ تتة الياباني تتة لتق تتدم به تتا بت ترامج

موجهتتة إل ت اليابتتان .ثتتم ف ت عتتام 2037م أنش ت ء قستتم جنتتوب أوريتتا
الذى بدأ يذيع باللغتات التركيتة واليونانيتة والصتريوكرواتية والستلوفاكية

والمجريتتة والبلغاريتتة .ثتتم ف ت عتتام  2031بتتدأت إذاعتتة الب ترامج باللغ تتة

البرتغاليت تتة للمست تتتمعين ف ت ت أنج ت توال وموزمبيت تتق وغينيت تتا .أمت تتا اإلذاعت تتة
المصترية التت تمثتتل كبتترى اإلذاعتتات فت العتتالم العريت فيستتتمر بثهتتا

علت متتدار األريتتع والعشترين ستتاع اة لتغط ت كتل أنحتتاء العتتالم العري ت
ومساح اة واسعة من سيا وأوريا.

وقتتد أقيمتتت الشتتبكة العرييتتة فيهتتا لتقتتدم عتتددا متتن الختتدمات

اإلذاعية أهمها صوت العرب واذاعة فلسطين واذاعة وادى النيل الت

كانت تسم إذاعة ركن الستودان وتقتدم بترامج متخصصتة فت شتؤون
الستودان .ثتتم تطتتورت فت أوائتتل الثمانينيتات إلت تقتتديم بترامج مشتتتركة

بين مصر والسودان تحت اسم وادى النيل.

ُكت ُتل بترامج هتتذل الشتتبكة تُبتتث باللغتتة العرييتتة .أمتتا الختتدمات
الموجهة إل شعوب سيا فه تبتث باللغتات :اإلندونيستية ،الفارستية،

التركيتتة ،الهنديتتة ،العبريتتة ،األرديتة ،التايلنديتتة ،البنغاليتتة ،البشتتتو (لغتتة
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أفغانس تتتان) ،والماليوي تتة  .82وتق تتدم اإلذاع تتة المصت ترية برامجه تتا لق تتارة

إفريقيت تتا باللغت تتات :الس ت تواحيلية ،األمهريت تتة ،الصت تتومالية ،اللينغت تتاال ،83

الهوست تتا ،األولت تتون ،الف ت توالن  ،واليوروبت تتا  .84وال ت ت جانت تتب هت تتذا تعت تتد
اإلذاعتتة بعتتض الب ترامج األورييتتة الت ت تقتتدمها كجتتزء متتن بتتث الرستتالة
العرييتتة للشت تعوب األختترى وهت ت باللغتتات العالمي تتة الحيتتة كاإلنجليزي تتة

والفرنستتية .ومتتن ختتالل األمثلتتة الستتابقة نستتتطيع أن نقتتف عل ت متتدى

األهميتتة الت ت وجتتدتها اللغتتة ف ت اإلذاعتتات الكبي ترة لتكتتون جس ت ار بتتين
الشعوب .مما أعط دفعتا إضتافيا لهتذل اللغتات وحتافظ علت حيويتهتا

حت ال تعتريها رياح النسيان.

ول ت تتم يتوق ت تتف دور اإلذاع ت تتة فت ت ت نش ت تتر اللغ ت تتات علت ت ت مج ت تترد

اس تتتخدامها فت ت ب تتث البت ترامج فق تتط وانم تتا لج تتأت اإلذاع تتات إلت ت تعل تتيم

اللغتتات تعليم ت ا مبرمج ت ا متتن ختتالل دروس علميتتة تبتتث عبتتر الراديتتو.
ويبدو َّ
أن ذلك قد ساعد ف توسيع رقعتة المتلقتين لتلتك اإلذاعتات بعتد
أن تعلموا لغاتها المختلفة.

 82اللغتة الماليويتتة هتي نفتتس اللغتة اإلندونيستتية متتع اخت ٍ
تتالن طفيتف ال يكتتاد ُيذكتتر فت نطتتق
BAHASA
بعت تتض الكلمت تتات أو مت تتدلوالتها ويطلت تتق عل ت ت هت تتذل اللغت تتة ف ت ت بت تتالد الماليت تتو

 MALAYSIAوه ت تستتتخدم فت ت ماليزيتتا واندونيستتيا وس تتنغافورة ويرونتتاى دارالستتالم وجنتتوب
تايالند.
83
84

ه اللغة المستخدمة ف الكونغو.

ه اللغة الت يتحدثها سكان بنين وقطا ٍع كبير من نيجيريا.
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كما لم يقتصتر دور اإلذاعتات علت نشتر اللغتات فقتط ،وانمتا

كتان لكثيت ٍتر متتن اللهجتتات أيضت ا حظهتتا فت بترامج الراديتتو .إال أنتتد متتن
المؤكتتد َّ
أن اللهجتتات لتتم تجتتد نفتتس االنتشتتار التتذى وجدتتتد اللغتتات متتن
ختتالل الب ترامج فقتتد انحصتتر استتتخدام اللهجتتات واللغتتات المحليتتة ف ت

تاتج م تتن محدودي تتة اس تتتخدام
بت ترامج اإلذاع تتات المحلي تتة فق تتط .وذل تتك ن ت ٌ
اللهجتتات نفستتها ف ت التتتداول العتتام .وف ت كثيتتر متتن األحيتتان تستتتخدم
اللهجات ف البرامج المرتبطة ببعض المناسبات .ولذلك فمعظمهتا لتم

يحت تتظ باالست تتتم اررية الدائمت تتة .ويت تترغم تعت تتدد اللغت تتات الت ت ت تست تتتخدمها
اإلذاعت تتات الدوليت تتة إال َّ
أن الغلبت تتة ظل ت تتت لت تتثالث لغت تتات عالميت تتة هت ت ت

اإلنجليزيتتة والفرنستتية والعرييتتة .ووفق ت ا إلحصتتائية اللغتتات المستتتخدمة
ف الراديوعتام 2087م كانتت الحصتيلة هت أن مائتة وستبعين محطت اة
إذاعية ف العالم تبث برامجها باللغة اإلنجليزية وتبث إحدى وسبعون

محطت اة برامجهتتا باللغتتة الفرنستتية ،وتبتتث ثمت ٍ
تان وستتتون محطت اة برامجهتتا
باللغة العريية.
من ز ٍ
اوية أخرى ف َّ
تإن ستنوات االستتعمار األورويت لكثي ٍتر متن
دول العتتالم الثالتتث قتتد تركتتت بصتتماتها عل ت خارطتتة اللغتتات .فاللغتتة

البرتغالي تتة م تتثالا أص تتبحت م تتن اللغ تتات كثيت ترة الت تتداول فت ت اإلذاع تتات.

وكتتذلك اللغ تتة اإلستتبانية التت ت يتحتتدثها ع تتدد كبيتتر م تتن ستتكان أميرك تتا
الالتينية وكندا.
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وفت الستتنوات القليلتتة الماضتتية فرضتتت اللغتتة اليابانيتتة نفستتها

عل عالم البترامج التعليميتة باإلذاعتات ومعاهتد اللغتات المتخصصتة.

وذلت تتك بعت تتد الطف ت ترة االقتصت تتادية الهائلت تتة الت ت ت حققتهت تتا اليابت تتان ط ت توال

العقدين الماضيين ،وقد أحتدثت الجامعتات اليابانيتة نقلت اة علميت اة مهمتة
عنتتدما أقتترت تتتدريس اللغتتة اليابانيتتة بمعتتزل عتتن الرمتتوز القديمتتة الت ت

ظل تتت ه ت ت العقبت تتة الك تتؤود أمت تتام متعلم ت ت ه تتذل اللغت تتة مت تتن األجانت تتب.
واستعاضتتت عنهتتا بتتالحرون الالتينيتتة ف ت كتابتتة اللغتتة اليابانيتتة .وقتتد
التقطت وسائل اإلعالم القفاز ويدأت تنشط ف تعليم هتذل اللغتة التت

أصبح تعلمها ميسو ار تحت ظل الحرون الجديدة.

لقتتد ازدادت رقعتتة الختتدمات اإلذاعيتة التت توجههتتا اإلذاعتتات

إلت الشتتعوب كلمتتا ازداد عتتدد اللغتتات المستتتخدمة فت بترامج الراديتتو.

وفت ت الج تتدول الت تتال إحص تتائيةٌ لع تتدد اللغ تتات التت ت ظل تتت تس تتتخدمها
اإلذاعتتات الدوليتتة ختتالل الستتنوات الماضتتية .وظتتل هتتذا العتتدد يتغيتتر
باستتتمرار وفقتا للظتترون والمالبستتات التت تعيشتتها كتتل محطت ٍتة إذاعيتتة
والتت هت فت األستتاس انعكتتاس للمواقتتف السياستتية للدولتتة التت تتبتتع
إليها المحطة اإلذاعية.

{جدول بعدد اللغات المستخدمة فى اإلذاعات الدولية}
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المحطة اإلذاعية

عدد اللغات

راديو موسكو

81

راديو صوت أميركا

71

إذاعة موناكو

77

راديو الفاتيكان

72

77

راديو بكين

77

راديو لندن

77

راديوالقاهرة

إذاعة صوت ألمانيا

10

راديو البرتغال

12

11

اإلذاعة اإليطالية

10

راديو الهند

راديو اليابان

10

إذاعة الشرق األقص

20

إذاعة اسرائيل

21

20

إذاعة ألبانيا

21

راديو الحرية ألمانيا

21

راديو باكستان

21

راديو األمم المتحدة
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21

راديو هولندا

لق تتد الزم التط تتور الكم تتي والن تتوعي كثيت ت ار م تتن إذاع تتات العت تتالم

خصوصا اإلذاعات الكبرى من حيث عدد المحطات العاملة ،وساعات
اإلرسال ،والرقعة الجغرافية التي تصل اليها الختدمات اإلذاعيتة .وهنتاك

تناستتب طتتردي بتتين هتتذل الختتدمات واالستتتخدام اللغتتوي .حيتتث انتتد كلمتتا
ازداد حجت ت تتم الخت ت تتدمات الموجهت ت تتة للشت ت تتعوب كلمت ت تتا ازداد عت ت تتدد اللغت ت تتات
المستخدمة فتي البترامج والعكتس صتحيح .ولعلنتا قتد الحظنتا هتذا بشتكل

واضح في خارطة اللغات التي استخدمت فتي إذاعتات جمهوريتة روستيا

وجمهورية مصر العريية وهيئة اإلذاعة البريطانية واذاعة صوت امريكتا

ودار اإلذاعة الصينية.

اللغات األجنبية باإلذاعات العربية:

اهتمت تتت اإلذاعت تتات العرييت تتة شت تتأنها شت تتأن كت تتل إذاعت تتات العت تتالم

باللغات األجنبية خاصة تلك التي أصبحت ذات صبغة عالمية .وت ازيتد

فتتي الستتنوات األخيتترة عتتدد اللغتتات األجنبي تة المستتتخدمة فتتي اإلذاعتتات
العريية .وذلك بغرض استقطاب مزيد من المستمعين التذين رغبتت هتذل
اإلذاعات في توصيل برامجها اليهم.
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وق تتد ب تترز ه تتذا االهتم تتام م تتن خ تتالل إنش تتاء اقس تتام جدي تتدة ف تتي

اإلذاع تتات العريي تتة ت تتذيع بلغ تتات أجنبيت تة تش تتمل العدي تتد م تتن اللغ تتات م تتن
البقتتاع المختلفتتة .ومثتتل هتتذل الب ترامج والختتدمات المتخصصتتة غالبتتا متتا

تبث عل موجات توجد إل الدول المعينة.

وقتتد درجتتت اإلذاعتتات عل ت اختيتتار بعتتض الم تواد الثقافيتتة متتن

متتوروث اللغ تتة المعين تتة ويثه تتا ض تتمن البت ترامج الموجه تتة بغ تترض تش تتويق

واستتتقطاب المس تتتمعين ومتتد جس تتور الثقافتتة إل تتيهم .وقتتد ظه تتر جلي تتا أ َّن

معظتتم الم تواد التتتي تبتتث باللغتتات األجنبي تة فتتي اإلذاعتتات العرييتتة هتتي
المواد السياسية واإلخبارية ،إل جانب المواد الدينية التي تقدمها بعض

اإلذاعتات العرييتتة .وقتتد فرضتت األوضتتاع السياستتية المتميتزة فتتي بعتتض
التتدول العرييتتة واقعتتا خاصتتا اقتض ت تقتتديم ب ترامج إذاعيتتة بلغتتات معينتتة

مث تتل اللغ تتة (الكردي تتة) ف تتي رادي تتو (بغ تتداد) واللغ تتة (الفارس تتية) ف تتي رادي تتو
(دمشتق) واللغتتة (الصتومالية) فتتي راديتتو (أم درمتان) واللغتتة (األمازيقيتة)
في راديو (الجزائر).

وفتتي اإلذاعتتة الستتودانية التتتي تبتتث متتن أم درمتتان كانتتت اللغتتة

(اإلنجليزيت تتة) هت تتي اللغت تتة األجنبي ت تة األول ت ت التت تتي دخلت تتت ضت تتمن ب ت ترامج
اإلذاعتتة فتتي عتتام 0942م .حيتتث قتتدمت اإلذاعتتة فتتي ذلتتك العتتام والول
مرة حتديثا قصتي ار باللغتة اإلنجليزيتة تخلتل فقترات البترامج العرييتة .وكتان

ذلتتك بستتبب وجتتود اإلنجليتتز فتتي الستتودان التتذين أنش تأوا اإلذاعتتة بغتترض
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بث الدعاية لهم ولمعستكر الحلفتاء فتي متواجهتهم العنيفتة لأللمتان ودول
المحتتور ختتالل الحتترب العالميتتة الثانيتتة .وبتتالطبع كتتان معظتتم الستتودانين

يتحتتدثون اللغتتة اإلنجليزيتتة بشتتكل جيتتد بحكتتم فرضتتها كلغتتة استتتعمارية

أصتتبحت بتتنص القتتانون اللغتتة الرستتمية لتتدواوين الحكومتتة والتعلتتيم طتوال

ستتنوات االستتتعمار البريطتتاني التتذي بتتدا فتتي عتتام 0898م واستتتمر حتت

عام 0956م.

وقت تتد تطت تتور البرنت تتامج النجليت تتزي فت تتي اإلذاعت تتة الست تتودانية عت تتام

0955م فأصتتبح برنامجتتا ثابتتتا ورئيستتيا يبتتث لمتتدة نصتتف ستتاعة يوميتتا،

تتخللهتتا نش ترة لألخبتتار ومقطوعتتات موستتيقية اورييتتة وبعتتض األغنيتتات
المنوعتتة باللغتتة اإلنجليزيتتة .واستتتمر ذلتتك البرنتتامج حت ت عتتام 0969م

حيتتث أدمتتج فتتي فقترات اإلذاعتتة الموجهتتة للمتتديريات الجنوييتتة .ومتتا لبتتث
أن عتتاد بعتتد ذلتتك فتتي أوائتتل التستتعينات كخدمتتة مستتتقلة واكبتتت التوستتع
تر عل ت اإلذاعتتة الستتودانية فتتي حجتتم الب ترامج وستتاعات
الكبيتتر التتذي طت أ

اإلرسال وعدد العاملين بالمحطة.

وأدخلت تتت اإلذاعت تتة الست تتودانية عت تتام 0965م اللغت تتة (الفرنست تتية)

ضمن اللغات المستخدمة في برامجها .وذلك بغترض توجيتد بترامج إلت

التتدول اإلفريقيتتة الناطقتتة بالفرنستتية .وقتتد توقتتف هتتذا البتتث الفرنستتي بعتتد

عام واحد من بدئد بسبب األعطال الفنية التي أصابت أجهزة اإلرسال.

ثم عاد في أول التسعينات شأند شأن البرنامج اإلنجليزي.
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ومنت تتذ ذلت تتك الوقت تتت نشت تتأت إدارة خاصت تتة بالبرنت تتامج الفرنست تتي.

وبعت تتودة اللغتت تتين اإلنجليزيت تتة والفرنست تتية لهيكت تتل الب ت ترامج بت تتدأت اإلذاعت تتة
الس تتودانية تقت تتديم بت ترامج منتظمت تتة بهت تتاتين اللغت تتين منت تتذ يوليت تتو 0991م.

ال الصتتحف الستتودانية ،ثتتم
وتتخل تل هتتذل الب ترامج نش ترةٌ لألخبتتار ،ثتتم أق تو ُ
تعليق سياسي ،ثم أغنية إنجليزية أو فرنسية.
ٌ
كم تتا اس تتتخدمت اإلذاع تتة الس تتودانية أيضت تا اللغ تتة (الص تتومالية)

ضمن برامجها اليومية .حيث أبرم اتفاق بينها ويين اإلذاعتة الصتومالية

ف تتي ش تتهر يولي تتو ع تتام 0967م ن تتص علت ت أن تق تتدم اإلذاع تتة الس تتودانية

ضتتمن فق ترات برامجهتتا برنامجتتا يوميتتا باللغتتة الصتتومالية تحتتت عن توان:

(من أم درمان إلـى مقديشـو) ،علت أن تقتدم إذاعتة الصتومال بالمقابتل

برنامجا تحت عنوان( :من مقديشو إلى أم درمان).

وقتتد استتتمر تنفيتتذ هتتذا االتفتتاق لستتنوات عديتتدة إل ت أن توقفتتت

هتذل الخدمتة لظترون سياستية .وقتد استتعانت اإلذاعتة الستودانية بتتبعض
الصتتوماليين العتتاملين فتتي ستتفارتهم بتتالخرطوم وبعتتض طالبهتتم بجامعتتة
إفريقيا العالمية لتقديم تلك البرامج وترجمة واذاعة األخبار .وكانت تهتم

ببتتث األغنيتتات الصتتومالية التتتي ستتجلت فتتي أستتتديوهات الستتودان متتن
عدد من المطريين الصوماليين الذين يزورون السودان.

ثتتم بعتتد ذلتتك أدخلتتت اإلذاعتتة الستتودانية لغتتة (التقـــراي) التتتي

يتحتدثها اإلرتريتتون ضتمن خدمتتة إذاعيتة يوميتتة فتي عتتام 0973م .وكتتان
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الغرض منها خدمة الفصائل اإلرترية المناوئة للحكومتة اإلثيوييتة بقيتادة

ال ترئيس األستتبق منقستتتو ه تتايلي مريتتام .كمتتا ق تتدمت عتتددا متتن البت ترامج

باللغة (األمهرفة) وهي اللغة الرئيسية في إثيوييا لنفس الغترض .إال أن

هت تتذل الخدمت تتة قت تتد توقفت تتت بصت تتورة مفاجئت تتة فت تتي أواخت تتر الست تتبعينات بعت تتد
مشاورات سياسية عديدة.

لق تتد درج رادي تتو أم درم تتان علت ت عم تتل بت ترامج خاص تتة باللغ تتات

العالميت ت تتة الحي ت ت تة واللغت ت تتات اإلفريقيت ت تتة المهم ت ت تة ومنهت ت تتا (الســـــــواحليلية)

و(الهوسا) في بعض المناسبات مثل ،مؤتمر القمة اإلفريقي الذي عقد

ب تتالخرطوم ،ف تتي أواخ تتر الس تتبعينات ،والم تتؤتمرات العدي تتدة الت تتي أقيم تتت
بقاعة الصداقة بالخرطوم منذ بداية عقد التسعينيات ،وكتذلك عنتد زيتارة

بعض رؤساء الدول إل السودان.

وف تتي الس تتنوات األخيت تترة ش تتمل التط تتور إذاعت تتة (ص تتوت األمت تتة

الستتودانية) التتتي وضتتعت فتتي خطتهتتا استتتخدام جميتتع اللغتتات العالميتتة

الحي ت تتة لتق ت تتديم بت ت ترامج س ت تتودانية إلت ت ت مختل ت تتف المس ت تتتمعين ف ت تتي الع ت تتالم

الخت تتارجي .وشت تتملت هت تتذل الخطت تتة ست تتبع عش ت ترة لغت تتة بينهت تتا (األلماني ت تة،

والروسية ،والسواحيلية ،والماندينغو ،والهوسا ،واألمهرية ،واألردو).

أمتا اإلذاعتة جمهوريتة مصتر العرييتة فقتد اهتمتت اهتمامتا كبيت ار

ومنتتذ زمتتان بعيتتد باللغتتات األجنبي تة .وتوستتعت فتتي تقتتديم برامجهتتا بهتتذل
اللغات التي نقلت الرسالة المصرية والعريية إل مختلف الشعوب عبتر
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إرس تتال ي تتومي ب تتدأ باللغ تتات اآلس تتيوية ف تتي أكت تتوير ع تتام 0953م .حي تتث

كانتت اللغتتة (اإلندونستتية) هتتي أولت تلتتك اللغتتات التتتي وجتتدت حظت ا فتتي
راديو مصر.

ثتتم أضتتافت اإلذاعتتة اللغتتة (اإلنجليزيتتة) فتتي ب ترامج خصصتتت

آلس تتيا ،خصوص تتا الهن تتد وباكس تتتان ،ث تتم تبعته تتا اللغ تتة (األرديت تة) .وق تتد
أنش تتأت اإلذاع تتة المصت ترية بت ترامج باللغ تتة (الفارس تتية) اس تتتمرت لس تتنوات
عديتدة ،ثتم متا لبثتت أن توقفتت بعتد صتدور قترار بإلغائهتا بستبب تتتدهور
العالق تتات السياست تتية بت تتين مص تتر واي ت تران ،وأدخلت تتت حين تتذاك عت تتددا مت تتن

اللغ ت تتات ه ت تتي( :التركي ت تتة ،والهندي ت تتة ،والعبري ت تتة ،والتايلندي ت تتة ،والبنغالي ت تتة،

والبشتو).

وعل ت الصتتعيد اإلفريق تي أدخلتتت اإلذاعتتة المص ترية عتتددا متتن

اللغات في برامجها وهي( :السواحلية ،واألمهرية ،واللينغاال ،واالولون،

والهوس ت تتا ،والفوالني ت تتة ،واليوروب ت تتا) .وللمس ت تتتمعين بت ت تاألمريكتين الش ت تتمالية

والجنوييت تتة وأوريت تتا وجت تتد راديت تتو مصت تتر ب ت ترامج باللغت تتات( :اإل نجليزفـــــة،
والفارسية ،والبرتغالية ،واإلسبانية ،والروسية ،واأل لمانية).

أم تتا ف تتي إذاع تتة المملك تتة العريي تتة الس تتعودية فق تتد ظ تتل التفكي تتر

منصبا علت توجيتد بترامج تختدم الفكتر والتدعوة اإلستالمية ألبنتاء التدول

األختترى منتتذ عتتام 0951م ،حيتتث استتتخدمت اإلذاعتتة عتتددا متتن اللغتتات

العالميتتة والمحليتتة فتتي برامجهتتا ،وكانتتت البدايتتة عنتتدما أعتتدت اإلذاعتتة
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السعودية برامج خاصة عن فريضة الحتج واألحكتام اإلستالمية بتاللغتين

(اإلندونيس ت تتية واألرديت ت تة) ويثته ت تتا علت ت ت موج ت تتات خاص ت تتة وجه ت تتت إلت ت ت

المسلمين في جنوب شرق سيا.
ومتتن ختتالل د ارست ٍ
تات أجرتهتتا إذاعتتة المملكتتة لحجتتم االستتتماع

ثب تتت له تتا أن ع تتدد المس تتتمعين ق تتد ت ازي تتد ف تتي باكس تتتان والهن تتد وماليزي تتا
وتايالند واندونيسيا .وقد شجعت تلتك النتتائج الطيبتة القتائمين علت أمتر

اإلذاعة فطوروا خدماتهم الدينية بتلك اللغات لجميع الشعوب اآلسيوية.

حيث تمتت اضتافة اللغتة (الفارسـية) إلت األرديتة واإلندونيستية .ثتم بعتد
ذلك توالي استتخدام اللغتات األجنبيتة ذات القاعتدة والكثافتة العدديتة بتين

الشتتعوب اإلستتالمية المنتشترة فتتي مختلتتف بقتتاع العتتالم الستتيما فتتي اوريتتا

وافريقيا.

أم تتا اإلذاع تتة (العراقي تتة) الت تتي تب تتث برامجه تتا م تتن (بغ تتداد) فق تتد

استتتخدمت اللغتتة (الفارستتية) فتتي توجيتتد ب ترامج خاصتتة إلي تران متتع بدايتتة

نشتتوب الحتترب العراقيتتة االيرانيتتة فتتي بدايتتة عقتتد الثمانيتتات .وظلتتت تقتتدم

العديتتد متتن البترامج بهتتذل اللغتتة غلتتب عليهتتا الطتابع التتدعائي والسياستتي.

وقتتد استتتمرت هتتذل الب ترامج لمتتدة أريتتع ستتاعات يوميتتا .ثتتم ت تأرجح حجتتم
وشكل تلك البرامج في السنة الثانية للحرب ،حيث أضيفت لها جرعات

جديدة وفقا لظرون ومالبسات الحرب والق اررات السياستية التتي اتختذها
ئيس العراقي صدام حسين.
الر ُ
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كمتتا اعتمتتد راديتتو (بغتتداد) ضتتمن هياكلتتد اللغتتة (الكرديتتة) التتتي

قتتدم بهتتا ختتدمات إذاعي تة منوعتتة وجهتتت خصيصتتا للشتتعب الكتتردي فتتي

كردستتتان الع تراق ومتتا جاورهتتا متتن منتتاطق االك تراد التتذين عاشتتو ظروفتتا
حرجتتة بعتتد ختتروجهم عل ت نظتتام الحكتتم الستتائد فتتي الع تراق .ويعمتتل فتتي

هتذل اإلذاعتتات الموجهتتة متن بغتتداد مواطنتتون فترس واكتراد يتحتتدثون هتتذل
اللغات كلغات ام.

امتتا راديتتو (دمشتتق) فقتتد استتتخدام هتتو اآلختتر اللغتتة (الفارستتية)

إل ت جانتتب اللغتتة (العبريتتة) التتتي وجتتد بهتتا ب ترامج مناوئتتة لليهتتود التتذين
احتلوا (فلسطين) وأقاموا بها دولة إسرائيل .كما أدخلت اإلذاعة السورية
اللغتين (اإلنجليزية والفرنسية) لتقديم بعض البرامج السياسية والختدمات

الموجهتتة .ونفتتس الشتتيء قتتد حتتدث فتتي إذاعتتة (لبنتتان) متتن بيتتروت التتتي

وض ت ت تتعت لمس ت ت تتتمعيها بت ت ت ترامج باللغ ت ت تتات األوريي ت ت تتة ال ت ت تتثالث (الفرنس ت ت تتية
واإلنجليزية واأللمانية) منذ ما يزيد عل الثالثين عاما.

وق تتد اس تتتفادت اإلذاعت تتة اللبناني تتة م تتن الكتابت تتات الثقافي تتة التت تتي

صتتدرت بالفرنستتية للعديتتد متتن اللبنتتانيين المتشتريين بالثقافتتة الفرنستتية أو

األوريية عموما .ونفس الشيء فعلتد إذاعتات شتمال إفريقيتا التتي تتأثرت

بالثقافتتة األورييتتة .حيتتث دخلتتت اللغتتتان الفرنستتية واإلنجليزيتتة منتتذ وقتتت

مبكر في إذاعات (المغرب) ،و(الجزائر) ،و(تونس).
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اللغة العربية باإلذاعات العربية

من حسن الحظ الدول العريية ان معظم ابنائها يتحدثون اللغة

العريية رغما عن وجود أقليات ال تتحدث هذل اللغة في بعتض البلتدان.
وقد برزت اهمية هذل الخاصية عندما وقفنا عل حجم الصعوبات التي

وادهتها الدول ذات اللغات المتعددة.

وظ تتل عام تتل اللغ تتة علت ت ال تتدوام م تتؤث ار علت ت ال تتنظم اإلذاعيت تة.

فاغلتتب التتدول الناميتتة بهتتا جماعتتات عرقيتتة متعتتددة كتتان متتن المستتتحيل

ان تنشتتأ لكتتل منهتتا إذاعتتة متخصصتتة ناطقتتة بلغتهتتا .وقتتد لجتتات بعتتض

ه تتذل ال تتدول لإلكث تتار م تتن ع تتدد الخ تتدمات اإلذاعيت تة ،ف تتي ح تتين اض تتطر
البعض لفرض لغة أو لغتين أو ثالث عل البرامج.

وقتد ظتل هتذا الفترض مصتدر قالقتل سياستية واجتماعيتة كثيترة

بسبب ضيق بعض الجماعات العرقية ببعض اللغات أو إصرارها عل

است ت تتتخدام لغت ت تتات أخت ت تترى مثت ت تتل (نيجيريت ت تتا) وجمهوريت ت تتات (أوزييكست ت تتتان)

و(طاجيكستان) و(كازاخستان) وغيرها من الجمهوريات اإلستالمية التتي
كانت تتبع لالتحاد السوفيتي السابق والهند.

ول تتذلك ك تتان موق تتف ال تتدول العريي تتة أفض تتل بكثي تتر م تتن حي تتث

القاعتدة العريضتة التتي تتحتتدث لغتة واحتدة هتي لغتتة الدولتة ولغتة التعلتتيم

ولغة اإلعالم في جميتع التبالد العرييتة .ولتذلك كانتت اللغتة العرييتة هتي

اللغة التي اختارتها كل اإلذاعات الرسمية في البالد العريية ،وأصتبحت
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القاسم المشترك لكل خدمات إذاعاتهتا الموجهتة اساستا لمستتمعين عترب

سواء المقيمين في داخل حدود الدولة أو خارجها.

والمحطتتات التتتي تتتذيع بهتتذل اللغتتة هتتي( :راديتتو دمشتتق ،راديتتو

عمتتان ،راديتتو بيتتروت ،إذاعتتة صتتوت الجمتتاهير ،إذاعتتة المملكتتة العرييتتة
السعودية ،إذاعة الرياض البرنامج الثاني ،إذاعة القران الكتريم متن مكتة

المكرم تتة ،إذاع تتة أم القي تتوين ،إذاع تتة أرس الخيم تتة ،إذاع تتة دب تتي ،إذاع تتة
الدوحتة ،إذاعتتة أبتوظبي ،إذاعتتة مستقط ،إذاعتتة الكويتت ،إذاعتتة البحترين،

إذاعتتة صتتوت العتترب ،إذاعتتة القتتاهرة ،إذاعتتة وادي النيتتل ،إذاعتتة الشتترق

األوسط ،إذاعة فلسطين من القاهرة ،إذاعتة فلستطين متن دمشتق ،إذاعتة

صتتوت إفريقيتتا متتن ط ترابلس ،إذاعتتة أم درمتتان ،إذاعتتة التتدار البيضتتاء،

اإلذاعتتة التونستتية ،إذاعتتة نواكشتتوط ،إذاعتتة الج ازئتتر ،إذاعتتة الجمهوري تة
الصحراوية).

وهنتتاك أيض تا إذاعتتة (جمهوريتتة الصتتومال) التتتي توجتتد بعتتض

الخدمات باللغة (العريية) من راديو (مقديشو) ،حيث تقتدم بقيتة إرستالها

باللغت تتة الصت تتومالية .ونفت تتس الشت تتيء فعلتت تتد فيمت تتا بعت تتد كت تتل مت تتن إذاعت تتة

(جيبوتي) واذاعة (أسمرا).

والمالحتتظ أن اللغتتة العرييتتة قتتد وجتتدت فرص ت ا أوستتع لالنتشتتار

متتن ختتالل بعتتض اإلذاعتتات العرييتتة التتتي كستترت الح تواجز وأصتتبحت
تقدم برامجها إل معظم دول العالم ،حيتث يتتم التقاطهتا فتي األمتريكتين
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وجن تتوب ش تترق س تتيا وأس تتتراليا وكت تتل أنح تتاء أوري تتا .حي تتث وج تتدت هت تتذل

اإلذاعتتات رواجت ا مقتتد ار بتتين المستتتمعين العتترب التتذين يعيشتتون فتتي بتتالد
المهجر بعيدا عتن أوطتانهم األصتلية .وقتد استتفادت هتذل اإلذاعتات متن
خصوصية مستمعيها فقدمت لهم برامج ذات طابع قومي وعلمي .ومن

هذل اإلذاعات( :إذاعتة الكويتت ،إذاعتة الريتاض البرنتامج األول ،واذاعتة
صوت العرب من القاهرة).

واس ت تتتطاعت ه ت تتذل اإلذاع ت تتات أن تس ت تتتقطب جمه ت تتو ار عريضت ت ت ا
بالقيت تتاس إل ت ت مثيالتهت تتا الست تتيما مت تتن العت تترب الت تتذين يعيشت تتون فت تتي دول
تات إرستتال ذات ذبت ٍ
المهجتتر ،وذلتتك باتخاذهتتا لمحطت ِ
تذبات عاليتتة ،غطتتت

ٍ
ِ
مساحة ِ
بسهولة في معظتم التدول
طها
معظم
تم التقا ُ
الكر األرضية .وقد َّ
حت في ساعات النهار.

العربية في اإلذاعة المصرفة

كتتتب األستتتاذ محمتتد فتحتتي أحتتد التترواد اإلذاعيتتين فتتي مصتتر

خالك قط من البداية على اللغة التي تنطج بها
قائالا(( :لم يكن هناك
ٌ
إذاعــة القــاهرة وتــذيعها علــى المــأل فــي داخــل الــبالد وخارجهــا ،فهــي
العربيــة الفصــحى المبينــة ،البليغــة دون تقعــر ودون حذلقــة ،العربيــة
النقية ،وليست لهجة مصر الدارجة أي العامية التي يتحدثها العامة.

أحد في ذلك ،ال بالنسبة لمذيعي اإلذاعة وال بالنسبة لفئـات
لم يجادل ٌ
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المتحــدثين الــذين يتجــدد جلوســهم أمــام الميكروفــون ليخــاطبوا األمــة

ــديث األدب والعلـــم والفـــن والمـــال
ومـــا وراءهـــا .يســـتوي ك ذلـــك حـ ُ
الحـرص علـى سـالمة اللغـة
واالقتصاد ولغة األخبار والغناء .لقد كان
ُ
ونقائهــا واش ـراقها بالغ ـاع مبلغ ـاع عجيب ـاع مــن الشــدة ،وكأنمــا الــذي يغلــط
محسـوب،
فاللحن في الكالم
يقول العامة،
فيها يغلط في البخاري كما
ُ
ٌ
ُ

منبه إليه ،يفضح صاحبه)) .85
ٌ
كان المذيعون يتبارون فتي تصتحيح أخطتائهم ومتابعتة أخطتاء
المتحتدثين عبتر الراديتو ،حتت أن اإلذاعتة المصترية قتد عهتدت للشتاعر

(علـــي الجـــارم) والكات تتب (عبـــد العزفـــز ال ِبشـــرِي) أن يقوم تتا بتص تتحيح
أخطتتاء اإلذاعيتتين وانشتتاء سلستتلة متتن األحاديتتث عتتن الخطتتأ الشتتائع فتتي

اإلذاعة أو حت في الشارع المصري.

وفتي عتام 2010م رأت التتدول العرييتة أنهتا متتا دامتت إذاعاتُهتتا

جميعتا تشتتترك فتتي استتخدام اللغتتة العرييتتة فتال بتتد متتن استتثمار ذلتتك فتتي
تطتتوير التعتتاون فيمتتا بينهتتا .ولتتذلك أقتترت هتتذل اإلذاعتتات العرييتتة قيتتام
اتحاد إلذاعات الدول العريية في ذلك العام .وقد اتختذ هتذا االتحتاد متن

العاص تتمة المصت ترية (القــــاهرة) مقت ت ار ل تتد .إال أن مركت تزل ق تتد أنش تتو ف تتي

تاد يعمت ُتل تحتتت مظلتتة
العاصتتمة الستتودانية (الخرطــوم) .وظت َّتل هتتذا االتحت ُ
85

محمد فتحي0984( ،م) ،اإلذاعة المصرية في نصف قرن ،مطابع األهرام التجارية،

القاهرة.
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قيام هذا االتحاد إلت تبتادل البترامج
جامعة الدول العريية .وبالفعل أدى ُ
المس تتتمر ب تتين ه تتذل اإلذاع تتات .واس تتتقرت ك تتل اإلذاع تتات العريي تتة علت ت

موقفها المبدئي في اتختاذ اللغتة العرييتة لغت اة رستمية لهتا رغمتا عتن تتردد
ٍ
لظرون سياسية قبل قيام االتحاد.
البعض في هذا األمر

تات
امج الت ت تتي وجهته ت تتا اإلذاع ت ت ُ
وق ت تتد ازدادت نتيجت ت ت اة ل ت تتذلك البت ت تر ُ
العرييت ُة ختتالل العقتتوِد الثالثت ِتة الماضتتية أن تتتزود إذاعتات أوروبتتا وأمريكتتا
و ستتيا بعتتدد كبيتتر متتن اإلذاعيتتين المجيتتدين للغتتة العرييتتة والممتتتازين فتتي
أدائه تتم ،وال تتذين أس تتهموا ف تتي تأس تتيس خ ت ٍ
تدمات إذاعي تتة أو انخرطت توا ف تتي
األقسام التي أُنشئت باللغة العريية في تلك اإلذاعات األجنبية.

تات العريي تةُ
أمتتا فتتي مجتتال التتتدريب اللغتتوي فقتتد اهتمتتت اإلذاعت ُ
بتطتتوير لغتتة اإلذاعيتتين ،وأنشتتأت العديتتد متتن المعاهتتد المتخصصتتة فتتي
التدريب مثتل( :معهد دمشج) ،و(معهد التدرفب اإلعالمي بالخرطوم).

ات تدريبية منتظمتة يشتارك فيهتا متذيعون متن
ففي معهد القاهرة تقام دور ٌ
مختلف اإلذاعات العريية وغير العريية.
تدد كبي ٌتر متن اإلذاعيتين ،ونتال
ومن خالل هذا المعهد تخترج ع ٌ
ات ت ت تتدريبا مكثفت ت تا علت ت ت اس ت تتتخدام اللغ ت تتة إذاعيت ت تا خ ت تتالل العق ت تتود
العشت ت تر ُ
المنصرمة .وقتد ستاعد ذلتك فتي تطتوير اللغتة المستتخدمة فتي كثي ٍتر متن

اإلذاع تتات الت تتي بعث تتت من تتدويين منه تتا للت تتدريب .إال أن واق تتع اإلذاع تتات
العريية قد أكتد أن الحاجت َة متا ازل ْتت ماست اة لتكثيت ِ
ف الجهتوِد أكثتر فتأكثر.
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تدد اإلذاعيتتين التتذين بعثتتتهم إذاعتتاتهم لتحصتتيل العلتتم فتتي
ولتتذلك ازداد عت ُ
فنتتو ِن اللغتتة والبرمجتتة ،خصوصت ا و َّ
تداد اإلذاعيتتين الجتتدد ظلتتت فتتي
أن أعت َ
ٍ
ازدياد مستمر عل مدى الستنو ِ
ات األخيترة .وقتد تأكتدت الحاجت ُة إلنشتاء

تض المعاه تتد القائم تتة
معاه تتد إض تتافية بالع تتالم العري تتي عن تتدما توقفت تت بع ت ُ
ٍ
ألسباب اقتصادية أو سياسية.

اللغة العربية باإلذاعات األجنبية

كانت تتت (إيطاليـــــا) هت تتي أول دولت تتة مت تتن خت تتارج العت تتالم العريت تتي

استتتخدمت اللغتتة العرييتتة فتتي إذاعتهتتا ،وذلتتك فتتي عتتام 0932م .حيتتث

استخدمت في ذلك الوقت المبكر الراديو ألغر ٍ
اض سياسية ،بإيع ٍ
تاز متن
ْ
(موســوليني) التتذي تريتتع علت عتترش الستتلطة فتتي عتتام 0920م .حيتتث
اه تتتم كثيت ت ار بالدعاي تتة واإلع تتالم السياس تتي بحك تتم أن تتد ك تتان ص تتحفي ا ف تتي
األصل قبل أن يكون زعيما سياسيا وعسكريا لبالدل .86

وقد ساعد فتي ذلتك األمتر كتو ُن إيطاليتا متن التدول ذات النفتوذ
التوس تتعي ال تتذي ش تتغل ب تتال أوري تتا الغرييت تة خ تتالل الق تترن التاس تتع عش تتر

ويتتدايات القتترن العش ترين .وكانتتت إيطاليتتا تفكتتر جتتديا فتتي إقامتتة حملتتة
 86كان موسوليني صحفي ا بصحيفة (إيطاليا الشعب) ،ثم عمل رئيس ا لتحرير صحيفة (إل
وزرٍة للثقافة الشعبية كانت مهمتُها كما أعلنها
األمام) .وبعد ظهور نفوذل السياسي أنشأ أول ا
ِ
أن تعيد أمجاد اإلمبراطور ِ
الرومانية السليبة.
ية
َ
ْ ُ َ
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عس تتكرية علت ت الحبش تتة مخترق تتة ب تتذلك ع تتددا م تتن ال تتدول العريي تتة .مم تتا

جعلهتتا تفكتتر فتتي التقتترب إل ت العتترب بلغتتتهم .وقادهتتا ذلتتك التفكيتتر إل ت

إنشتتاء إذاعتتة (راديـــو بـــاري) لتتتذيع برامجهتتا العرييتتة متتن مدينتتة (بـــاري)
الواقعة عل بحر األدرياتيك.

وكتتان ق ترار إنشتتاء هتتذل اإلذاعتتة قتتد صتتدر بتوقيتتع موستتوليني

نفستتد ،وتت َّتم توجيههتتا إل ت منطقتتة الشتترق األوستتط وشتتمال إفريقيتتا .وقتتد

استتتخدم راديتتو بتتاري منت ُذ البدايتتة متتذيعين عتترب متتن الطلبتتة التتذين كتتانوا
بالجامع ت تتات اإليطالي ت تتة م ت تتن ال ت تتذين يجي ت تتدون التح ت تتدث باللغ ت تتة العريي ت ت ِتة
الفصح .
ُ

كمتتا استتتخدم عتتددا متتن الصتتحفيين واإلعالميتتين العتترب متتن
مختلف الدول وعل رأسهم المذيع الع ارقتي الشتهير (يـونس بحـري) .87

وبعتتد عقتتوٍد متتن ذلتتك األمتتر كثتتر عتتدد الم تواطنين العتترب فتتي إيطاليتتا
وأحس توا بالحاجتتة إل ت خلتتق قن تو ٍ
ات إذاعي تة ناطقتتة بالعرييتتة فتتي مواجهتتة
الحمت تتالت السياست تتية القويت تتة المناوئت تتة للعت تترب والمست تتلمين والتت تتي قت تتادت

معظمها رابطة الشمال االنفصالية التي تتخ ُذ متن مدينتة (ميالنـو) مقت ار

رئيسيا لها.

87
يونس بحري قد عمل بإذاعة برلين األلمانية أيض ا ،وهو من أشهر المذيعين في تاريخ
كان ُ
حيث ظهر أثناء الحرب العالمية الثانية 0945-0939م من
اإلذاعات العريية والعالمية
ُ

خالل عبارتد الشهيرة َّ
تقول
َسمع ُذباب اة تطن من أدغال إفريقيا ُ
ضد إذاعات الحلفاء بقولد( :أ ُ
ُهنا أم درمان).
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ونتيجت ت اة ل تتذلك نش تتط الع تترب ف تتي إيطالي تتا ف تتي تنش تتئة وتغذي تتة
بت ترامج إذاعيت تة عريي تتة حمل تتت الكثي تتر م تتن هم تتوم وفن تتون الع تترب .وم تتن

خاللهت تتا وجت تتدت اللغت تتة العرييت تتة مرتع ت تا خصت تتيبا لالنتشت تتار بحكت تتم حجت تتم
االستماع المكثف لهذل البرامج وارتباط المستمعين بها.
تس س تتنو ٍ
وبع تتد خم ت ِ
ات م تتن نش تتأة اإلذاع تتة ف تتي إيطالي تتا ارق تتت

التجرية لإلنجليز الذين لحقتوا باإليطتاليين وأنشتأوا فتي الثالتث متن ينتاير

عتتام 0938م داختتل (هيئــة اإلذاعــة البرفطانيــة) أكبتتر قست ٍم عريتتي فتتي

كل أوروبا حت اليوم.

ولك تتي تص تتل البت ترامج العريي تتة إلت ت ك تتل ال تتوطن العري تتي فق تتد

أنشت تتأت هيئت تتة اإلذاعت تتة البريطانيت تتة محطت تتات تقويت تتة فت تتي جزي ت ترة قبت تترص

وماريسا .وبالفعل أصبح التقاطها سهالا فتي كتل أنحتاء التوطن العريتي.

وظل تتت (إذاعــــة لنــــدن) العريي تتة مث تتار إعج تتاب معظ تتم الع تترب ،وذل تتك

الهتمامها بالتراث العريي والثقافة العريية والبرامج التعليمية فضتالا عتن
اهتمامها بأخبار العالم العريتي خصوصتا األحتداث الستاخنة التتي مترت

بتتد عب تتر الس تتنين كاغتص تتاب فلس تتطين وح تترب 0967م وح تترب أكت تتوير
0973م وحرب الخليج 0990م وغيرها.

كان من أول ما فكتر فيتد القتائمو َن علت القستم العريتي لهيئتة
اإلذاع تتة البريطاني تتة ف تتي ع تتام 0938م أن يس تتتقطبوا ع تتددا م تتن األدب تتاء

والمفكت ترين واللغ تتويين والمت تترجمين الع تترب ليكونت توا أعض تتاءا ث تتابتين ف تتي
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الستتلك التتوظيفي لهتتذل اإلذاعتتة .وبالفعتتل فقتتد نجحتوا فتتي استتتقطاب عت ٍ
تدد

من كبار األساتذة  .88وقد أولت اإلذاعة اهتمام ا خاص ا باللغتة العرييتة،

فتتأفردت برنامج تا متخصص تا لهتتا استتتمر لفت ترة طويلتتة متتن الزمتتان هتتو
تتم بتتالتراث العريتتي والثقافتتة والفنتتو ِن
ـول علــى قــول) التتذي اهت َّ
برنتتامج (قـ ٌ

واألدب .كم تتا أنش تتأت هيئت ت ُة اإلذاع تتة البريطاني تتة بت ترامج متخصص تتة ف تتي
القت ت تراءات األدبي ت تتة م ت تتن عي ت تتون الش ت تتعر والد ارس ت تتات النقدي ت تتة والقص ت تتص
العريي.

أما عل مستوى األداء العام فقد امتازت إذاعة لنتدن العرييتة

ترص
بتجويد اللغة فتي كتل برامجهتا ال ستيما نشترات األخبتار .وظ َّتل الح ُ
تتج ذلتتك متتن أستتلوب االختيتتار
هتتو الستتمة الغالبتتة عل ت متتذيعيها .وقتتد نت َ
الت تتذي لجت تتأت إليت تتد هت تتذل الهيئت تتة حيت تتث است تتتقطبت كبت تتار المت تتذيعين مت تتن

اإلذاعات العريية ليقوموا بقراءة نشرات األخبار.

أما الواليات المتحتدة األمريكيتة فقتد تتأخرت فتي توجيتد بترامج

إذاعيتة للعتتالم العريتتي ،حيتتث استتتخدمت اللغتتة العرييتتة كلغتتة رستتمية فتتي
إذاعتتة (صــوت أمرفكــا) متتن واشتتنطن ألول مترة فتتي عتتام 0950م .ولمتتا

كانتتت أمريكتتا تستتع لتمتتتين روابطهتتا العرييتتة فقتتد اهتمتتت بهتتذل الخدمتتة
88

من الذين استقطبتهم هيئة اإلذاعة البريطانية نذاك( :حسن الكرمي) أستاذ اللغويات

الشهير ،والكاتب الروائي المعرون (الطيب صالح) ،والصحفي الذي أُغتيل بالمسجد (محمد
مصطف

العريية.

رمضان) ،والشاعر الراحل (حسن عباس صبحي) وغيرهم من مجيدي اللغة

﴿﴾069

تورت برامجهتتا بشتتكل ملحتتوم .فأنشتتأت لهتتا محطتتة خاصتتة
العرييتتة ،وطت َّ
للتقوية في جزيرة (رودس) كانت في البدايتة تبتث منهتا البترامج العرييتة

ولكنهت تتا انتقلت تتت مت تتن جزي ت ترة رودس إل ت ت أست تتتوديوهات اإلذاعت تتة بمقرهت تتا
الرئيسي في العاصمة األميركية (واشنطن) عام 0977م.

وأصبحت محطة رودس حينها محط اة للتقوية فقط وال عالق َة
لها بإعداد أو تقديم البرامج .وقد اهتمت اإلذاعة العريية لصوت أمريكتا

بالخت تتدمات األخباريت تتة التت تتي أصت تتبحت هت تتي الست تتمة الممي ت تزة لهت تتا .وقت تتد
وضعت من خاللها بعض البرامج الثقافية والترفيهية والدعائية .89

وقد اهتمت اإلذاعة العريية لصوت أمريكتا بتالبرامج التعليمي ِتة

أيض ت ت ا ،خاصت تتة ب ت ترامج تعلت تتيم اللغت تتة اإلنجليزيت تتة ،وي ت ترامج االكتشت تتافات

العلميتتة .ونستتتطيع أن نالحتتظ بوضتتوح اهتمامهتتا بتجويتتد اللغتتة العرييتتة
أجود ٍ
من خالل برامجها .حيث َّ
بكثير متن لغتات العدي ِتد
إن لغتها تعتبر َ
من اإلذاعات التي تَُب ُث من الدول العريية نفسها.
ونتتتج ذل تتك أيضت تا م تتن التتتدقيق الش تتديد ف تتي اختي تتار الع تتاملين

تث
ومقتتدمي ب ترامج .حيت ُ
ومختترجين ُ
بهتتذل اإلذاعتتة متتن متتذيعين ومحتتررين ُ
ِ
البداية إال تقبتل إال ذوي الد اريتة والتميتز فتي
اشترطت إدارة اإلذاعة من ُذ
اللغتتتين العرييتتة واإلنجليزيتتة .أمتتا راديتتو (موســكو) فقتتد فطتتن إلت أهميتتة

89
ات الدعائية بطرح السياسة األميركية وتزيين دورها تجال العالم الخارجي السيما
تُعن الفقر ُ
منطقة الشرق األوسط.
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اللغتتة العرييتتة ،وأدخلهتتا ضتتمن أكبتتر الختتدمات التتتي يقتتدمها لمستتتمعيد.

ولعل قوة إرسال برامجد العريية جعلتها مسموعة فتي كتل أنحتاء التوطن
العريي وخارجد.

ولكت َّتن د ارست ِ
تات ال ترأي َّ
دلت ْتت عل ت َّ
أن نستتبة االستتتماع لراديتتو
موستكو العريتي لتتم تكتن بالكثافتة التتتي نالهتا راديتو لنتتدن وصتوت أمريكتتا
وذلتتك الهتمامتتد المكثتتف بنشتتر السياستتة الروستتية القائمتتة عل ت أستتاس

النظرية الماركسية فقط دون إعطتاء التوطن العريتي المتادة الكافيتة التتي

تمس ثقافتد وسياستد وتراثد.

أن القت تتائمين عل ت ت أمت تتر هت تتذل اإلذاعت تتة قت تتد تناس ت توا َّ
ويبت تتدو َّ
أن

المس تتتمع س تترعان م تتا ينف تتر مت تن متابع تتة أي بت ترامج ال ته تتتم بش تتؤوند أو

ضيف إليد شيءا يتعلتق بتد .وفتي عقتد الستتينيات متن القترن العشترين
تُ ُ
استعان القستم العريتي إلذاعتة موستكو بعتدد متن المتذيعين العترب التذين
أوكل إليهم أمر البرمجة وتقديم األخبار.

ولكت ت ت َّتن السياست ت تتة الروست ت تتية ظلت ت تتت تُنت ت تتادي باالعتمت ت تتاد عل ت ت ت
المتواطنين فتتي كتتل شتتأن متتن شتتئون الدولتتة ،ولتتذلك َّ
تخلتتت اإلذاعتتة عتتن

عتتدد كبيتتر متتن أولئتتك اإلذاعي تين العتترب واستتتعانت بمتتذيعين روس متتن

التتذين يتحتتدثون العرييتتة .وبتتالطبع لتتم تكتتن كفتتاءةُ ه تؤالء التتوطنيين مثتتل
كفاءة سابقيهم من اإلذاعيين العرب الذين أسسوا القسم العريي .90
90

من أوائل الذين عملوا براديو موسكو من العرب المذيع السوداني سمير أبو سمرة.
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وكان واضحا تأثر نطقهم بلغتاتهم األم وهتي الروستية وغيرهتا
مت تتن لغت تتات الجمهوريت تتات الست تتوفيتية الست تتابقة .إال َّ
أن ه ت تؤالء المت تتذيعين
التتروس قتتد اجتهتتدوا كثي ت ار فتتي تجويتتد لغتتتهم العرييتتة حت ت يتتؤدوا جميتتع
أشتتكال البترامج المطلوبتتة متتنهم فأخطتتأوا فتتي أحيتتان وأصتتابوا فتتي أحيتتان

أختترى .أمتتا (الصــين) ،فقتتد أدخلتتت اللغتتة العرييتتة فتتي ختتدماتها اإلذاعيتة

وظلت تذيع بها لمدة  045ساعة أسبوعيا.
ومنت ت ت ت ُذ البداي ت ت ت ِتة ق ت ت تتررت إال تس ت ت تتتخدم م ت ت تتذيعين ع ت ت تترب وانم ت ت تتا
استتتخدمت متتذيعين صتتينيين تتتدريوا علت قتراءة المتواد العرييتتة .ونالحتتظ
أن لغتتتهم ال بتتأس بهتتا رغتتم أنهتتم قتتد افتقتترون فتتي معظتتم األحيتتان إل ت

مهتتارة نطتتق بعتتض أصتوات اللغتتة العرييتتة الصتتعبة مثتتل (العــين والجــيم

وظل معظمهم يخطوُ فتي التراكيتب العرييتة ،الشتيء التذي لتم
والحاء)َّ .
يش تتجع المس تتتمعين الع تترب كثيت ت ار علت ت متابع تتة م تتا يذيعون تتد م تتن بت ترامج

وأخبار.

نفست تتد قت تتد تكت ت َّترَر فت تتي القست تتم العريت تتي إلذاعت تتة
وه تتذا اإلشت ت ُ
تكال ُ
(طوكيــو) واإلذاعتتة (الكورفــة) والقستتم العريتتي بإذاعتتة (صــوت ماليزفــا)

واذاعة (تيرانا) صتوت ألبانيتا .وهنتاك العدي ُتد متن التدول فتي شترق أوريتا
و سيا قد استعانت بمذيعين ال يجيدون التحدث بالعريية ،مما أفستد لغتة

تل تتك اإلذاع تتات بش تتكل واض تتح .كم تتا َّ
أن هن تتاك إذاع تتات إفريقيت ت اة ناطقت ت اة
بالعرييتتة استتتخدمت أيض تا متتذيعين متتن أبنائهتتا ليقوم توا بق تراءة األخبتتار
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وتقديم البرامج رغما عن ركاكة ِ
اللغة التي استخدموها في هذل البرامج.

ومتتن أمثلتتة هتتذل اإلذاعتتات( :جيبــوتي ،والصــومال ،وتشــاد ،واثيوبي ـا).

تض هتتذل اإلذاعتتات اعتمتتدت أص تالا العرييتتة المكس ترة مثتتل (إذاعـــة
وبعت ُ
إنجمينــا) فتتي تشتتاد ،وتبعتهتتا فتتي هتتذا األمتر (إذاعــة جوبــا) فتتي جنتتوب
ط َّر ْت إل ت ت ه ت تتذا اإلست تتتخدام بحكت تتم طبيع ت تتة
الست تتودان .ولعلهت تتا ق ت تتد اض ت ت ُ
المتلقين.

وكانت تتت النتيج ت ت ُة أن انتشت تترت مت تتن جت ت َّتراء ذلت تتك لغ ت تةٌ ضت تتعيفة
أض ت َّترت كثيت ت ار بجه تتوِد ال تتذين أرادوا نش تتر العريي تتة بش تتكلها الق تتويم .كم تتا

أضرت في نفس الوقت بالذين التقطوها من ُمحبي تَعلُ ِم العرييتة .وذلتك
اع التراكيتتب ،وانمتتا اكتفتتت بالمعتتاني فتتي
ألنهتتا لتتم تلتتتزم بالقواعتتد ولتتم تُتر ِ

أضتتعف أشتتكالها .ويتتين هتتذا وذاك ظهتترت فتتي الستتنوات األخيتترة العديت ُتد
من اإلذاعات التي استخدمت اللغة العريية في قتارتي (آسيا) و(أوربـا)

ومنها عل سبيل المثال:


إذاعة اليابان التي تذيع بالعريية لمدة  28ساعة أسبوعي ا.



إذاع ت تتة المج ت تتر الت ت تتي ت ت تتذيع برامجه ت تتا العريي ت تتة لم ت تتدة  28س ت تتاعة



إذاعت تتة روماني ت تتا الت ت تتي ت ت تتذيع برامجهت تتا العريي ت تتة لم ت تتدة  28س ت تتاعة

أسبوعي ا.
أسبوعيا.

﴿﴾073



إذاعت تتة سويس ت ت ار التت تتي ت ت تتذيع برامجهت تتا العرييت تتة لمت تتدة  28س ت تتاعة



إذاعة ألمانيا التي أفردت قستما خاصتا فتي إذاعتة كولتون للبترامج

أسبوعيا.

الموجه تتة باللغ تتة العريي تتة ،والت تتي اس تتتقطبت بع تتض الع تترب م تتن

مص ت تتر وليبي ت تتا وفلس ت تتطين والش ت تتام لك ت تتي يقومت ت توا بإع ت تتداد وتق ت تتديم
البرامج.





تث برامجهت تتا العرييت تتة لمت تتدة  201ست تتاعة
إذاعت تتة طهت تتران التت تتي تبت ت ُ
أسبوعيا.
إذاعت تتة قبت تترص التت تتي تت تتذيع برامجهت تتا العرييت تتة لمت تتدة  201ست تتاعة
أسبوعي ا.



إذاع تتة هولن تتدا التت تتي أنش تتأت خدم ت ت اة عرييت ت اة كبي ت ترة ف تتي هلفرست تتوم
أض تتافت إليه تتا معه تتدا للت تتدريب اإلذاع تتي اس تتتقطب الع تترب م تتن
مختلف اإلذاعات وقام بتدريبهم عل األداء والتحرير.



إذاعتة مونتكتتارلو التتي أنشتتأتها إمتارة مونتتاكو التابعتة لفرنستتا .وقتتد
أصبحت منافس ا خطي ار ألكبر اإلذاعات العريية.

وقت تتد اهتمت تتت معظت تتم هت تتذل اإلذاعت تتات بست تترعة نقت تتل األحت تتداث

واعطتتاء المعلومتتات الخبريتتة الس تريعة التتتي تُنَقت ُتل للمتلقتتي أثنتتاء حتتدوثها
ومتتن بيئتهتتا الحقيقيتتة ،رغتتم َّ
أن بعضتتها لتتم يهتتتم بتجويتتد األداء اللغتتوي
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بالش تتكل المطل تتوب  .91وم تتن ه تتذل اإلذاع تتات علت ت س تتبيل المث تتال إذاع تتة

تث إننتتا إذا قارَّنتتا مستتتوى اللغتتة العرييتتة التتذي تقدمتتد
(مونـت كــارلو) .حيت ُ
هذل اإلذاعة مع اإلذاعتات الكبيترة األخترى نجتد َّ
أن لغتهتا تتواضتع كثيت ار
أمتتام تلتتك اإلذاعتتات .ويبتتدو أنهتتا قتتد اعتمتتدت اللهجتتات العرييتتة الدارجتتة
أكثر من اعتمادها اللغة الفصح .

وكثيت ار متتا تختتتلط الفصتتح فيهتتا بالعاميتتة فضتالا عتتن امتتزاج
لغ تتة م تتذيعيها بالفرنس تتية .ولع ت َّتل الس تتبب ف تتي ذل تتك ه تتو َّ
أن ه تتذل اإلذاع تتة

نشت تتأت تجاري ت ت اة فت تتي المقت تتام األول .ولت تتذلك فقت تتد لجت تتأت ألست تتلوب إثت تتارة
العواط تتف واس تتتقطاب الش تتباب بش تتت األس تتاليب .ول تتذلك ل تتم يك تتن أم تتر
أي أول ٍ
وية لديها.
تجويد اللغة العريية ُّ
يمثل َّ

وف تتي إفريقيت تتا أقامت تتت العديت تتد مت تتن الت تتدول أقست تتاما عرييت تتة فت تتي

إذاعاتها ،كما في راديو (إنجمينا) من تشتاد ،وراديتو (أديـس أبابـا) متن

إثيوييت تا ،ورادي تتو (موغديشــــو) م تتن الص تتومال ،ورادي تتو (الغــــوس) م تتن

نيجيريا .واذا تابعنتا اللغتة العرييتة متن ختالل اإلذاعتات اإلفريقيتة نجتدها
قتتد تتتأثرت كثي ت ار باللهج تات المحليتتة المستتتخدمة فتتي هتتذل التتدول ،ومتتن

بينهتتا اللهجتتات العرييتتة نفستتها .ففتتي جمهوريتتة تشتتاد متتثالا ،تعتبتتر اللغتتة
الفرنس تتية ه تتي لغ تتة التعل تتيم المعتم تتدة ف تتي ك تتل أنح تتاء الدول تتة .ويتح تتدثها
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ٍ
بشكل تلقائي فتي الحيتاة اليوميتة .وهنتاك اللغتة العرييتة
جميع المواطنين
ُ
التتتي يتكلمهتتا معظتتم التشتاديين بحكتتم انتمتتائهم لإلستتالم .ولكت َّتن أستتلويهم

ترب إلت ت تن تتاول بع تتض القبائ تتل مث تتل (الزغــــاوة)
ف تتي تن تتاول العريي تتة أق ت ُ
و(الفــور) فتي واليتتات دارفتتور بغتترب الستودان .ولعتتل الجتتذور المشتتتركة
ألبنتتاء تشتتاد وأبنتتاء الزغتتاوة فتتي دارفتتور قتتد جعلتتت متتن لستتان الجتتانبين
لسانا متشابها ،ولذلك يتحدث الجانبان بنفس األستلوب والمفتردات التتي

تحيد في بعض األحيان عن قوالب العريية الفصيحة.
ُ
ومتتن ستتماتها قلتتب الحتتاء هتتاءا وتأنيتتث المتتذكر فتتي كثيت ٍتر متتن

تت يتتا ُم َح َمت ْتد) التتتي تتحتتول لتتديهم إل ت (ِإ ْنتتتي يتتا
األحيتتان مثتتل عبتتارة (أ َْنت َ
أن الفتتارق األساستتي بينهمتتا هتتو َّ
َم َه َمت ْتد) إال َّ
أن أبنتتاء تشتتاد قتتد مزجوهتتا
بكثيتتر متتن الكلمتتات الفرنستتية .وقتتد انعكتتس هتتذا متتن ختتالل إذاعتتة تشتتاد
العرييتتة .ولتتذلك اضتتطرت إلت تقتتديم برامجهتتا العرييتتة علت فتترتين فتترة

ت تتذيع فيه تتا بع تتض األخب تتار باللغ تتة العريي تتة الفص تتح وفتت ترة ثاني تتة وه تتي
األطتتول تتتذيع فيهتتا باللغتتة العرييتتة المحليتتة ،وهتتي التتتي يتابعهتتا معظتتم
أبناء غرب السودان .92
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متابعة شخصية من المؤلف.
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الفصل اخلامس

تعليم اللغ بالراديو
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الفصل الخامس

﴿ تعليم اللغة بالراديو ﴾


اللغة والثقافة

عنتتدما ظهتترت اإلذاعتتات كأوعيت ٍتة لنقتتل الثقافتتات والمعلومتتات

كان أول ما فكرت فيد الدول هو نشر لغاتها من خالل الراديتو .ولتذلك

أنفقتتت هيئتتات اإلذاعتتة الغرييتتة أم تواالا طائلتتة فتتي عمتتل ب ترامج خاصتتة

بتعليم اللغتات .وقتد بتذلت جهتودا كبيترة إلختراج هتذل البترامج فتي صتورة
جذابة تستقطب المستمعين إليها.

وه تتي ب تتذلك ق تتد ق تتدمت الكثي تتر م تتن التس تتهيالت لمت تتابعي ه تتذل

الب ترامج .بتتل إنهتتا قت َّتدمت لهتتم كثي ت ار متتن اإلغ تراءات باستضتتافتهم أحيان تا
ف تتي عواص تتم تل تتك ال تتدول .وأتاح تتت له تتم لق ت ٍ
تاءات خاص تتة عب تتر البت ترامج
ليتحتتدثوا فيهتتا عتتن تجتتاريهم متتع هتتذل اللغتتة أو تلتتك .ولتتذلك فقتتد كانتتت

تجريتتة تعلتتيم اللغتتات عتتن طريتتق الراديتتو تجريتتة تستتتحق الوقتتون عنتتدها
لنتترى متتاذا فعلتتت؟ وستتنأخذ بعتتض النمتتاذج للوقتتون عل ت هتتذل التجريتتة

خاص اة ما يتعلق منها بتعليم اللغات العالمية الحية.
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برامج تعليم اإل نجليزفة

لع تتل اللغ تتة اإلنجليزي تتة ه تتي األوس تتع انتش تتا ار ف تتي الع تتالم .وق تتد

اعتبرت لغة العلم لدى كثير من مؤسسات التعليم العالي .ولذلك كانتت

األوفر حظ ا في مجال تعليم اللغات بالراديو .وقتد أفتردت هيئتة اإلذاعتة
غب في ذلك.
البريطانية حي از كبي ار من برامجها لتعليمها لكل من ر َ
وقتتد استتتفادت هتتذل الهيئتتة متتن تجتتارب متتدراس تعلتتيم اللغتتات
المنتش ترة فتتي إنجلت ت ار وأعتتدت العديتتد متتن الكورستتات المهنيتتة متتن ختتالل
استخدام المعلمين المتخصصين والمؤهلين لتعليم اإلنجليزية.

ول ت تتم تكت ت تتف بب ت تتث البت ت ترامج عب ت تتر الرادي ت تتو فق ت تتط وانم ت تتا قام ت تتت

بتستتجيلها عل ت أشتترطة الكاستتيت وقت َّتدمتها لل تراغبين مقابتتل أثمت ٍ
تان ظل توا
تكتَت ِ
تف بالتس تتجيالت الص تتوتية فق تتط،
يرس تتلونها ع تتن طري تتق البري تتد .ول تتم ْ
وانم تتا َّ
وف ت َترت للت تراغبين أيضت ت ا بع تتض الكتيب تتات المص تتاحبة لتس تتاعد ف تتي
سرعة التعلم .ويهذا الشكل أصبح من الميستور علت المستتمعين تبتادل
المعلوم تتات وال تتدروس ،مم تتا س تتاعد ف تتي تلق تتي أع تتداد كبيت ترة م تتنهم للغ تتة

اإلنجليزية في مختلف أنحاء العالم.

وكانت تتت هيئت تتة اإلذاعت تتة البريطانيت تتة قت تتد قست تتمت الت تتدروس إل ت ت

مستتتويات مختلفتتة بتتدأتها متتن المبتتتدئين متترو ار بالمستتتويات الوستتيطة ثتتم
وطورت الهيئ ُة برامجها لتعلتيم اإلنجليزيتة حتت شتملت العديتد
المتقدمةَّ .
م تتن القطاع تتات المهني تتة كرج تتال األعم تتال ورج تتال السياس تتة والح تترفيين
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والفن ت ت تتانين وغي ت ت تترهم .واس ت ت تتتنبطت ل ت ت تتذلك أس ت ت تتلوب ال ت ت تتدورات اإلذاعيت ت ت تة
93
حيث َّ
قدمت سلستل اة بعنتوان( :لغـة المـال) كانتت تهتتم
المتخصصة ُ ،
باالست ت تتتخدامات اللغويت ت تتة التت ت تتي يحتاجهت ت تتا رجت ت تتال األعمت ت تتال والشت ت تتركات

والبورصات التجارية وما شابد ذلك.

ثتتم قت َّتدمت سلستتل اة أختترى بعنتوان( :فلنــتعلم اإل نجليزفــة) .وهتتذل
السلسلة اهتمت باستعمال القواعد النحوية والتراكيب .كما قدمت سلسل اة

تات بوليستتية
أختترى تحتتت عن توان( :الجاســوس المدســوس) ،وهتتي حلقت ٌ
مثيت ترة به تتا العدي تتد م تتن المواق تتف الدرامي تتة الت تتي اعتم تتدت علت ت عنص تتر
الترجمة .Translation

بعتتد ذلتتك قت َّتدمت سلستتل اة تثقيفي ت اة بعن توان( :العــالم بــين يــديك)
هتتدفت لتثبيتتت المعلومتتات اللغويتتة واستتتخدامها متتن ختتالل لغتتة اإلعتتالم
المتاحتتة للجميتتع .ثتتم قت َّتدمت سلستتل اة أختترى بعنتوان( :لغــة األخبــار) .أمتتا
ٍ
إذاعة (صوت أمرفكا) فقد أسهمت هي األخرى
بنصيب وافر فتي تعلتيم

اللغ تتة اإلنجليزي تتة ب تتالراديو م تتن خ تتالل بت ترامج متخصص تتة أع تتدتها له تتذا
الغرض.

ولكن اتضح من خالل متابعة هذل البرامج أنها لم تصل إلت

مستوى ما قدمتد هيئ ُة اإلذاعة البريطانية من حيث المعالجتة ،والتكنيتك
الفني ،وتناول األحداث ،وغت ازرة اإلنتتاج .وريمتا ُن ْع ِتزي ذلتك إلت التدوافع
93رصد ومتابعة شخصية من الباحث.
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واأله تتدان التت تتي نش تتأت عليهت تتا اإلذاع تتة األمريكيت تتة الت تتي ظلت تتت بشت ت ٍ
تكل
مستتتديم رهين ت اة لسياستتة الحكومتتة بحكتتم َّ
أن اإلذاعتتة هتتي أكبت ُتر إدارة فتتي
وكال تتة اإلس تتتعالمات األمريكي تتة إح تتدى أه ت ِتم الوك ت ِ
تاالت الحكومي تتة .وق تتد
َّ
امج المعلومتتات والب ترامج التعليميتتة التتتي
ظلتتت و ازرةُ الخارجيتتة تُ َمت ِتو ُل ب تر َ
تقدمها إذاعة صوت أمريكا بأفرعها المختلفة عل ِ
مر السنوات .94
نشب صتراعٌ بتين تيتارين داختل الكتونجرس األمريكتي رأى
وقد َ
أولهمتتا ضتترورة إعطتتاء الحريتتة الكاملتتة لإلذاعتتة فتتي بتتث متتا تريتتدل ،فتتي

حتتين رأى التيتتار اآلختتر عكتتس ذلتتك تمام تا .ولعتتل ذلتتك الص تراع وعتتدم
اإلستقالل الكامل قد انعكس عل ما ظلت تقدمتد إذاعتة صتوت أمريكتا

بالمقارنت تتة مت تتع هيئت تتة اإلذاعت تتة البريطانيت تتة فت تتي معظت تتم الخت تتدمات ومنهت تتا
خدمات تعليم اللغتة اإلنجليزيتة بتالراديو .حيتث انخفضتت ستاعات البتث

المخصصة لهذل الدروس في إذاعة صوت أمريكا خالل العشرين ستن اة
األخيرة.
ول تتم تبت تتذل اإلذاعت تتة جهت تتدا كافي ت تا الست تتتقطاب مست تتتمعين لهت تتذل
البت ترامج كم تتا فعل تتت هيئت تةُ اإلذاع تتة البريطاني تتة رغ تتم َّ
أن ص تتوت أمريك تتا

بص تتورٍة عام تتة ق تتد نال تتت رض تتا معظ تتم الش تتعوب الت تتي التقط تتت برامجه تتا

خ تتالل الس تتنوات .كم تتا َّ
أن الق تتائمين علت ت أم تتر ه تتذل البت ترامج ل تتم يت تتابعوا
النتتتائج التتتي حققهتتا الدارستتون متتن ختتالل االستتتماع .وعلت العمتتوم فقتتد

94

،Head

Broadcasting in America ،Sydney W. & Christopher H.

﴿﴾080

حظي تتت اللغ تتة اإلنجليزي تتة باهتم تتام واس تتع م تتن خ تتالل البت ترامج اإلذاعيت تة
المتخصص تتة الت تتي أُع تتدت لتعليمه تتا ،والت تتي تبنته تتا إذاع تتات كثيت ترة ف تتي

مختلت تتف بقت تتاع العت تتالم .حت ت ت أن بعت تتض الت تتدول غيت تتر الناطقت تتة باللغت تتة
اإلنجليزيت تتة ق ت تتد أق ت تتدمت علت ت ت تج ت تتارب مماثل ت تتة ف ت تتي تعل ت تتيم ه ت تتذل اللغ ت تتة

لمواطنيها من خالل الراديو.

وقتتد بت َّتررت ذلتتك االهتمتتام بأنتتد نتتابع متتن توجهاتهتتا نحتتو العتتالم

المتمتتدين التتذي يقتضتتي توحيتتد لغتتة الح توار والعلتتم ،والتتتي تمثلتتت فتتي

األوريية واآلسيوية .وفي نفس الوقتت
اإلنجليزية دون سواها من اللغات ُ
ست تتعت الت تتدول التت تتي كان ت تت مست تتتعمراة لبريطانيت تتا فت تتي الماضت تتي لتعلت تتيم
اإلنجليزي تتة م تتن خ تتالل برامجه تتا اإلذاعيت تة مث تتل( :نيجيرفــــا وباكســــتان

والهند وماليزفا) ،بحكم َّ
أن هذل اللغة قد أصتبحت ُجتزءا متن ثقافتة هتذل
الدول.

برامج تعليم الفرنسية

كان حظ اللغتة الفرنستية أقتل بكثيتر متن حتظ اللغتة اإلنجليزيتة

فتتي مجتتال التعلتتيم بتتالراديو .ورغمتا عتتن وجتتود عتتدد كبيتتر متتن اإلذاعتتات
الناطقتة بهتتذل اللغتتة إال أنهتتا لتتم تتتتحمس كثيت ار لوضتتع بترامج متخصصتتة

في تعليمها .ولعل أكبر حجم من الدروس المتخصصة في تعليم اللغتة

الفرنسية هو ما قامت بد إذاعة (راديـو فـرانس) ومحطتة (راديـو كنـدا).
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حيتتث أعتتدت إذاعتتة فرنستتا الدوليتتة عتتددا متتن الب ترامج المتخصصتتة فتتي
هذا اإلطار ويثتها خالل ٍ
عدد من الدورات اإلذاعية .وقد قامت اإلذاعة

تض
أيضت تا بطباع تتة ه تتذل البت ترامج علت ت أش تترطة كاس تتيت وض تتمنتها بع ت َ
ِ
تم توزيعهتا عبتر الم اركتز الثقافيتة التابعتة لفرنستا
الكتيبات الصغيرة التي َّ
في مختلف بالد العالم.

أمتتا (إذاعـــة كنـــدا) فقتتد اهتمتتت بتعلتتيم الفرنستتية بشت ٍ
تكل كبيتتر
بحكتتم ستتطوة اللغتتة الفرنستتية لتتدى قطاعتتات كبيترة متتن الكنتتديينَّ .
وظلتتت
ظ متن
المحطة تقدم حلقات منتظمة فتي تعلتيم هتذل اللغتة .وكتان المالحت ُ

الوهلتتة األولت لهتتذل البترامج أنهتتا اعتمتتدت أستتلوب التتديالوج Dialogue
أي الحوار اإلذاعي.

وق تتد استض تتافت اإلذاع تتة الكندي تتة إح تتدى األس تتر الش تتهيرة م تتن

الفرنسيين القاطنين لديها وأعدت لهم عتددا كبيت ار متن الحلقتات استتمرت

ألعت توا ٍم طويل تتة .وف تتي ه تتذل الحلق تتات يس تتتمر الحت توار ب تتين أفت تراد األست ترة

باللغت ت تتة الفرنست ت تتية بمصت ت تتاحبة الترجمت ت تتة إل ت ت ت بعت ت تتض اللغت ت تتات خاص ت ت ت اة
اإلنجليزية.
وقتتد لعتب هتتذا البرنتتامج الكنتتدي دو ار كبي ت ار فتتي توصتتيل اللغتتة

الفرنسية إل قطاعات كبيترة متن المستتمعين ال ستيما فتي قتارتي إفريقيتا

ط هتتذا اإلرستتال بوضتتوح
وأمريكتتا الجنوييتتة وكنتتدا نفستتها .حيتتث تت َّتم التقتتا ُ

﴿﴾083

في عدد من الدول منهتا (تشاد ،وافرفقيا الوسطى ،وجمهورفـة الكنغـو

الديموقراطية) .95

برامج تعليم األ لمانية

بت تتدأت إذاعت تتة صت تتوت ألماني ت تا تبت تتث دروس ت تا فت تتي تعلت تتيم اللغت تتة
ٍ
تام
األلمانيتة فتتي عتتام 2011م .وقتتد أوكلتتت هتتذل المهمتتة لشتتخص لتتد إلمت ٌ
كبي ت ٌتر ب تتاللغتين األلمانيت تة واإلنجليزي تتة وه تتو ال تتدكتور (بـــوهرفنجر Dr.
 )Bohringerال تتذي ك تتان يعم تتل محاضت ت ار لت تتدريس اللغ تتة اإلنجليزي تتة ف تتي

ومح تتر ار
جامع تتة كول تتون بألمانيت تا ،كم تتا عم ت َتل ف تتي نف تتس الوق تتت ُمخبت ت ار ُ
لألخبار في إذاعتة صتوت ألمانيتا .وبالفعتل بتدأ فتي إعتداد تلتك التدروس
اإلذاعي تة التتتي ظهتترت ألول م ترة متتن ختتالل راديتتو كولتتون فتتي التاستتع

والعشرين من شهر أيلول سبتمبر عام 2013م.

كانت هذل البرامج تقدم بالتعتاون متع (معهـد جوتـة) األلمتاني

تب ُش تتهراة عالمي تتة واس تتعة ف تتي تعل تتيم ه تتذل اللغ تتة .وق تتد اس تتتمر
ال تتذي كس ت َ
برنامج تعليم األلمانيتة إلت مختلتف الشتعوب متن ختالل استتخدام لغتات

تلتتك الشتتعوب عتتن طريتتق الترجمتتة .وقتتد بلغتتت اللغتتات المستتتخدمة فتتي
هتتذا التعلتتيم ثمت ٍ
تان وعش ترين لغتتة .ولتتم تكتتتف اإلذاعتتة ببتتث تل تك الب ترامج

95

جيهان رشتي0978( ،م) النظم اإلذاعية في المجتمعات الغريية ،دار الفكر العريي،

القاهرة.
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عل األثير فقط ،وانما ظلت تطبعها أيضا فتي كتيبتات صتغيرة وأحيانتا
أشتترطة كاستتيت ثتتم تبعثهتتا للتتذين يتتتابعون التتدروس فتتي مختلتتف أنحتتاء
العالم مقابل أجر زهيد .وقد بدأت إذاعة (صوت ألمانيا) في استتقطاب

عت تتدد مت تتن اإلذاعي ت تين مت تتن مختلت تتف الت تتدول حيت تتث تقت تتدم لهت تتم الت تتدروس

المختلفتتة ،والتتتي متتن بينهتتا تعلتتيم اللغتتة األلمانيتة .وقتتد ستتاعد ذلتتك كثيت ار

ف تتي نش تتر ه تتذل اللغ تتة ب تتين الدارس تتين والمهتم تتين خصوصت تا ب تتين أبن تتاء
اإلذاع تتات العريي تتة ال تتذين ظلت توا يس تتتفيدون م تتن تل تتك البعث تتات األلمانيت تة

بشكل منتظم من ُذ عام 2013م وحت اليوم.

برامج تعليم العربية

كانتتت (اإلذاعـــة المصـــرفة) هتتي األول ت بتتين جميتتع إذاعتتات

العتتالم فتتي تعلتتيم اللغتتة العرييتتة متتن ختتالل الراديتتو ،وذلتتك عبتتر ب ترامج

مخصص تتة له تتذا الغ تترض .فق تتد أص تتدر الت ترئيس ال ارح تتل (جمــــال عبــــد
الناصــــر) ف تتي ع تتام 2011م قت ت ار ار بإنش تتاء بت ترامج إذاعيت تة لتعل تتيم اللغ تتة
العريية لغير الناطقين بها من خالل اإلذاعة .96

وكتان تبريتر ذلتك كمتا حملتتد حيثيتات القترار َّ
أن اللغتة العرييتة

هي لغة القرن الكريم والتتراث العريتي اإلستالمي التذي انتشتر عبتر كتل
96

ياسين الشين ،ورقة بحثية غير منشورة بعنوان( :وسائل االتصال الجماهيري في مصر)،

أكتوير 0998م.
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قتتارات العتتالم نتتاقالا ثقاف ت اة جديتتدة وفك ت ار متحض ت ار للبش ترية ،فض تالا عتتن
اعتب تتار اللغ تتة العريي تتة إح تتدى اللغ تتات الرس تتمية ف تتي المنظم تتات الدولي تتة

وعلت أرستتها منظمتتة األمتتم المتحتتدة .حيتتث احتلتتت مكانهتتا بتتين اللغتتات
األوسع انتشا ار في العالم.

وي تتدأت إذاع تتة الق تتاهرة ف تتي ب تتث برن تتامج خ تتاص بتعل تتيم اللغ تتة

العرييتتة لغيتتر النتتاطقين بهتتا فتتي اليتتوم الستتادس متتن شتتهر ُشتتباط فب اريتتر
تامج إل ت نشتتر اللغتتة العرييتتة وستتط
عتتام 2011م .وقتتد َهت َتد َ
ن هتتذا البرنت ُ
الجاليات اإلسالمية في سيا وافريقيا وريطهم باألمم اإلسالمية قاطب اة.

وفض تالا عتتن اجتتتذاب المزيتتد متتن المستتتمعين إلذاعتتة القتتاهرة

واعطتتاء المزيتتد متتن المعلومتتات عتتن مصتتر والعتتالم العريتتي كتتان هنتتاك

تدن سياستي َرَمت إلت توصتيل السياستة المصترية إلت كتل الشتتعوب.
ه ٌ
ٌ
قوي بدور مصر التاريخي والريادي فتي نشتر
حيث كان هناك إحساس ٌ

الثقافة اإلسالمية والعريية من خالل التعليم الذي َّ
هر الشتريف
قدمد األز ُ
تدارس النظاميتتة منتتذ زمتتان بعيتتد خصوص تا بعتتد فت ترة صتتالح التتدين
والمت ُ
األيويي .97

وقد لعب برنامج (تعليم العربية) من خالل اإلذاعتة المصترية

دو ار مهمت ا فتتي ذلتتك الحتتين ،ثتتم جتتاء برنتتامج ختتر هتتو (لغتنــا الجميلــة)
97

عوض إبراهيم عوض ،ورقة بحثية ُقدمت في المؤتمر العالمي الذي انعقد بمدينة شال عالم

الماليزية تحت عنوان( :وسائل االتصال الجماهيري في دول عدم االنحياز) ،سبتمبر

2111م.
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ال تتذي َّ
قدم تتد (فـــاروق شوشـــة) م تتن إذاع تتة الق تتاهرة أيضت تا .ولك ت َّتن ه تتذا

البرنامج اختلتف عتن ستابقد شتكالا ومضتمون ا .حيتث إنتد لجتأ إلت تقتدي ِم
مختت ت تتار ٍ
تيح مكت ت تتامن الجمت ت تتال والبالغت ت تتة
ات مت ت تتن األدب العريت ت تتي وتوضت ت ت ِ

ترب إلت ت البت ترامج الترفيهي تتة م تتن
والرص تتانة فيه تتا .وه تتو ب تتذلك أص تتبح أق ت َ
لعب الدور ِ
ين مع ا.
البرامج التعليمية رغم أند َ

وتأس تتيا بم تتا فعلت تتد اإلذاع تتة المصت ترية اس تتتنبطت العدي ت ُتد م تتن
اإلذاع تتات العريي تتة بت ترامج مماثل تتة لتعل تتيم اللغ تتة العريي تتة وتق تتديم فنونهت تتا

تابع الكالستتيكي
للمستتتمعين .إال أنتتد غلتتب علت معظتتم هتتذل البترامج الطت ُ
المتق تتدم ال تتذي ق تتد ال يفهم تتد غيرالن تتاطقين بالعريي تتة .حي تتث ق تتدمت ه تتذل
الب ت ترامج إذاعت تتات كت ت ٍتل مت تتن( :الكوفــــت ،وســــورفا ،واإلمــــارات العربيــــة

المتحدة ،وليبيا ،والمملكة العربية السعودية ،والسودان ،واليمن).

وباإلضتتافة إل ت ذلتتك كانتتت اإلذاعتتة فتتي الستتودان قتتد اهتمتتت

ٍ
خاص من المواطنين غير العرب هم سكان (جنوب السودان).
بقطاع
ٍ
فقت َّتدمت ف تتي منتصت ِ
تف الس تتتينيات برنامج تا خاصت تا لتعلتتيم اللغ تتة العريي تتة
لهؤالء المواطنين من إعداد وتقتديم األستتاذ (يوسـف الخليفـة أبـو بكـر)

وهو أحد المتخصصين في تعليم اللغة العريية.

وكان البرنامج يستخدم اللغة اإلنجليزية في كثير من األحيان

لســان العــرب)
كوستتيط لتوضتتيح المعتتاني .ثتتم جتتاء بعتتد ذلتتك برنتتامج ( ُ
ال تتذي اهت تتتم بلغت تتة الت ت تراث وتقت تتديم كنوزه تتا مت تتن خت تتالل النمت تتاذج القرنيت تتة
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واألحادي ت تتث النبوي ت تتة وعي ت تتون الش ت تتعر العري ت تتي الق ت تتديم واألقت ت توال العريي ت تتة

تامج أيض ت ا دروس ت ا عديتتدة فتتي قواعتتد اللغتتة العرييتتة
المتتأثورة .وقت َّتد َم البرنت ُ
وفنتون البالغتة والعتروض والنحتتو والصترن .وقتد تتترك أثت ار واضتحا فتتي
مستمعيد الذين ارتبطوا بد عل ِ
مر السنين . 98ولذلك فإننا نقتترُح علت
اإلذاع تتة الس تتودانية أن تس تتع إلع تتدادل ف تتي ش تتكل سلس تتلة م تتن الكت تتب

تستتتفيد منهتتا األجيتتال القادمتتة خصوص تا أولئتتك التتذين لتتم يجتتدوا فرص ت اة
لالستماع إليد عب َر الراديو.
أمتتا ختتارج نطتتاق التتوطن العريتتي فقتتد قت َّتدمت (هيئــ ُة اإلذاعـــة

البرفطانيـــة) عل ت متتدى العقتتود الماضتتية برنامج تا خاص تا لتعلتتيم اللغتتة

العريية تحت عنوان (قـو ٌل علـى قـول) .وهتو متن إعتداد وتقتديم األستتاذ
األدي تتب (حســـن الكرمـــي) .وق تتد توق تتف ه تتذا البرن تتامج ف تتي مطل تتع ع تتام

ط َّر ْت إدارة القست تتم العريت تتي لمواصت تتلتد تحت تتت إلحت تتاح
2000م .ثت تتم اض ت ت ُ
المست تتتمعين .وقت تتد أست تتندت تقديمت تتد لعت تتدد مت تتن المت تتذيعين نست تتب اة لتقاعت تتد
صتتاحبد حستتن الكرمتتي وظروفتتد الصتتحية التتتي لتتم تستتمح لتتد بمواصتتلة

ذلك الجهد الكبير.

توم فك ترةُ البرنتتامج عل ت تقتتديم نصتتوص األدب العريتتي ال
وتقت ُ
تدم
س تتيما الش تتعر ال تتذي يطل تتب المس تتتمعو َن معرفت تتد .حي ت ُ
تث يع ت ُ
ترض مق ت ُ
َّ 98
قد َم هذا البرنامج األستا ُذ اللغوي (فراج الطيب) ،واستمر ألكثر من ثالثين عام ا حت
انته بوفاة مقدمد في أواخر ِعقد التسعينيات.
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البرنتتامج الرستتال َة التتتي وصتتلت إليتتد ويقتتول( :ستتألنيَ ...متتن القائت ُتل ومتتا
المناسبة )...ثم يعترض بيتت الشتعر أو الشتطرة التتي ُب ِعثَ ْتت إليتد ،وبعتد
ذلك يعرض النموذج المراد معرفتد كامالا ،وهو فتي أغلتب األحيتان متن
النصتتوص الشتتعرية التتتي تعتتود إل ت العصتتر الجتتاهلي أو عصتتر بن ت

أميتتة أو العص تتر العباس تتي حيتتث ازده تتر الش تتعر العريتتي أيم تتا ازده تتار.
ويستترد مقتتدم البرنتتامج الظتترون والمالبستتات التتتي قيلتتت فيهتتا القصتتيدة،

ن المستمعين بقائليها ومعاني مفرداتها وما إل ذلك.
ثُ َّم ُي َع ِر ُ
وقتتد استتتطاع متتن ختتالل ذلتتك البرنتتامج أن ينقتل الجتتو العريتتي

أسلوب ُد المتميز فتي التقتديم.
القديم للمستمعين بشكل مشوق ،زادل رونقا
ُ
ونحن إذ نضعد في هذل القائمة من البترامج إنمتا ُنص ِتنُفد كأح ِتد البترامج
ُ
التعليمية رغم أند أقرب إل برامج الصفوة.

الترجمة اإلذاعية
توجد ف

العالم اليوم أكثر من  7000لغة يستخدمها بنو

البشر لكل لغة منها ثقافتها وفنونها وقواعدها الخاصة بها .كما َّ
أن لها

شعويها الت

تتحدثها وتعتز بها .ومهما كثرت اللغات واستخداماتها

ف اإلذاعات إال أن اللجوء إل الترجمة ظل هو األسلوب المتبع ف

كل إذاعات العالم .فاألحداث تتالحق والوكاالت تتبارى ف
المعلومات عل

نقل

مدار الساعة ،وال يمكن مواكبة ذلك إال بعنصر
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الترجمة الذى ينقل المعلومة إل كل قطاعات البشر .وال بد أن يكون

المترجم ملم ا بجوانب اللغة الت يتحدثها واللغات الت يترجم إليها كما
أند ال بد أن يمتاز باإللمام بحصيلة وافرة من المعلومات ف جميع

فروع المعرفة ،ألن الترجمة تقتض استخدام كثير من المفردات الت

امتألت بها كتب العلوم الحديثة من قانون وتقنية وطب واقتصاد

وغيرها.

وهناك كثير من المفردات الت تحمل أكثر من معن  ،مما

يقتض أن يكون المترجم حصيفا ف انتقاء المعن المراد حت ال يقع
ف طائلة األخطاء الشنيعة .كما أن هناك بعض اإلستخدامات الدقيقة
للغة تعتمد عل المجاز اللغوى واإلستخدام البليغ للمعان  .ومثل هذل

الجمل قد تؤدى إل

يعرفون اللغة وقوانينها.

تغيير المعن

إذا لم يكن المترجم من الذين

ولعل اإلذاعات قد أعطت لألخبار اهتماما أكبر من غيرها

ف مجال الترجمة .حيث إنها تقوم بالتقاط األحداث السياسية يوميا
من اإلذاعات المختلفة .ويقوم المختصون ف أقسام االلتقاط بترجمتها
للغات المستخدمة واعادة صياغتها وفقا لألسلوب المتبع.
ٍ
بشكل واضح وملحوم ف
وقد فرضت لغة اإلذاعة نفسها

كل المجاالت المتعلقة بالترجمة .حيث إننا نالحظ األقتضاب
والدخول المباشر ف

الموضوع المراد ترجمتد لإلذاعة وهكذا .وهذا
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بالطبع يتماش مع القاعدة الفنية للترجمة اإلذاعية الت تقول تقول:

« كلما زادت اإليحاءات حول الكلمات الت تختارها ترجمة األخبار
كلما ابتعدت عن المعن

الصحيح وسبحت بالسامع فىعالم الخيال

الذى ال يحمل مضمون الخبر ».

فكما يقول أساتذة الترجمة اإلذاعية َّ
إن كلم اة مثل (أول
عتبر كلم اة أخبارية وليس مناسبا أن نستبدلها بكلمة مثل
يوليو) مثالا تُ ُ
(غرة يوليو) أو (مبدأ يوليو) ف
اإلذاعية البد أن تراع

نشرات األخبار ألن لغة الترجمة

لغة المهنة ذاتها .لذلك فالترجمة اإلذاعية

تقتض توفر العناصر اآلتية:
 )2الوضوح.
 )1البساطة.
 )7الحركة.

 )7االختصار.
ذلك ألن مستمع الراديو يتابع األخبار باذنية وال مجال لد

للتفرغ الكامل طوال الوقت لمتابعة ما يقال .وهذا يقتض

العبارة حت
الكاف

تبسيط

تخترق أذنيد بسهولة حيث ال يملك كل الناس الوقت

للتركيز المستمر عل

المادة المذاعة .وال بد أن يكون
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طالب أن
المترجم اإلذاع مترجما ومحر ار ف نفس الوقت ألند ُم ٌ
ُيراع أساسيات الكتابة اإلذاعية ،وال بد أن تكون لديد َمَلكة التفريق
بين خصائص اللغات الت ُيترجم منها واليها .بمعن َّ
أن المترجم ال
يكتف بالترجمة الحرفية للمادة اإلذاعية بل يقوم بإعادة صياغتها بعد
الترجمة وفق ا لطبيعة اللغة المترجم إليها ووفق ا لطبيعة القناة

اإلعالمية المراد تقديم المادة من خاللها وه اإلذاعة.

تواجهها الترجمة اإلذاعية أحيان ا ما

ومن المصاعب الت

يتعلق بسمات بعض اللغات .حيث إن لكل لغة خصائصها المميزة

الت قد تُحدث شيءا من الخلل ف عمل المترجم ».
فمثالا تبدأ الجملةُ ف بعض اللغات باإلسم ،وف

ٍ
لغات

أخرى ُيشترط اإلبتداء بالفعل وتتميز بعض اللغات بطول مفرداتها
وبعضها تتميز باإلختصار الشديد  Abbreviationوهكذا .وقد أشار
إل

هذا األمر الكاتب اإلذاع

إبراهيم وهب

ف

كتابد (الخبر

اإلذاع ) حيث قال( :البد أن ينهل كل مترجم من خصائص اللغة
الت يترجم إليها ويستلهم ف ذلك روح وأساليب اللغة اإلذاعية).
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الفصل السادس

معوقات املسار اللغوي
باإلاذاةات
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الفصل السادس

﴿معوقات المسار اللغوي باإلذاعات﴾


محتو المعوقات

َّ
إن اإلذاعتتة شتتأنها شتتأن كتتل قنتوات االتصتتال الحديثتتة تحتتتاج

إلت الكثيتتر متتن الدقتتة والعنايتتة والمراقبتتة حتت تتتؤدي التتدور المنتتوط بهتتا

فت تتي مجت تتال المعرفت تتة اإلنست تتانية بصت تتورٍة عامت تتة ومجت تتال التعلت تتيم بصت تتورٍة

خاصة.

وهتي كقن ٍ
تاة إعالميتة وتعليميتة وترفيهيتة تحتتاج إلت كتادر متن

الع تتاملين ذوي الد اري تتة والخبت ترة م تتن ال تتذين ص تتقلوا مت تواهبهم بالتحص تتيل
العلمتتي ولتتم يستتتكينوا للموهبتتة الفطريت ِتة وحتتدها ،لكتتي تستتتطيع أن تبتتث
للمتلقتتي متتا يزيتتد حصتتيلتد المعرفيتتة فتتي شتتت ضتتروب العلتتم .أمتتا فتتي

مج ت تتال اللغ ت تتة علت ت ت وج ت تتد التحدي ت تتد ف ت ت َّ
تإن المس ت تتئولية أكب ت تتر بكثي ت ت ٍتر م ت تتن
وتزداد هذل المسئولي ُة إذا ما أريتد لإلذاعتة أن تستهم
المجاالت األخرى.
ُ
بفاعلية في تعليم المستمعين أي ٍ
لغة من اللغات.
ومن ختالل استتقراء المستار اللغتوي لإلذاعتات ظهترت العديتد

م تتن المعوق تتات الت تتي لعب تتت دو ار س تتلبيا ف تتي حرك تتة انس تتياب اللغ تتة ب تتين

تف هت تتذل
المتلقت تتين ،س ت تواء أكت تتانوا دارست تتين أو مجت تترد مست تتتمعين .وتختلت ت ُ
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المعوقات من إذاعة إل أخرى ،ومن مجتم ٍتع إلت ختر ،رغ َتم َّ
أن هنتاك
العديتتد متتن أوجتتد الشتتبد والستتمات المشتتتركة بتتين هتتذل المعوقتتات .وفتتي

الست ِ
تض الحلتتول لكتتي
تير إل ت أهمهتتا ثت َّتم نقتتترُح لهتتا بعت َ
تطور القادمتتة ُنشت ُ
ِ
دور اإلذاعة أكثر تكامالا في أداء الرسالة المتعلقة بنشر وتعلتيم
ُيصب َح ُ
اللغات.

ضعف التخطيط اللغوي

أول هت تتذل المعوقت تتات هت تتو ضت تتعف التخطت تتيط اللغت تتوي بمعظت تتم

تث إننتتا إذا نظرنتتا إل ت محطتتات اإلذاعتتة فتتي العتتالم
إذاعتتات العتتالم .حيت ُ
اآلن نجد َّ
معظم االهتمام قد تركز في أريعة جوانب رئيسية هي:
أن
َ
الترفيد،

اإلعالن،
التثقيف،

اإلعالم ونشر المعلومات.
وفتتي الستتنوات التتتي أعقبتتت ثتتورة االتصتتال ،بتتدأ العتتالم يكثتتف

اهتمامت ت تتد بتنميت ت تتة القطت ت تتاع اإلعالم ت ت تي ،خصوص ت ت تا الراديت ت تتو والتلفزيت ت تتون

والصتتحافة .وقتتد أنشتتأت التتدول لتتذلك العديتتد متتن المعاهتتد المتخصصتتة.
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تداء متتن ستنة 0935م .حيتث تت َّتم
ودخلتت هتذل المعاهتد العتتالم العريتي ابت ا
إنشت تتاء كليت تتة الد ارست تتات اإلعالميت تتة بالجامعت تتة األمريكيت تتة فت تتي بيت تتروت،

تاح معهتتد اإلعتتالم بالقتتاهرة ،وتبعتتد قيتتام كليتتات اإلعتتالم
وبعتتدها تت َّتم افتتت ُ
المتخصصتتة فتتي كتتل متتن المملكتتة العرييتتة الستتعودية والستتودان والعت ارق

وليبي تتا والج ازئ تتر .ث تتم تت توال قي تتام ه تتذل الكلي تتات ف تتي بقي تتة أنح تتاء الع تتالم
العريي.99

وبتتالطبع فقتتد ستتبق إنشتتاء تلتتك المعاهتتد والكليتتات اإلعالميتتة

تور عت تتدد م تتن ال تتو ازرات المختصت تتة بمج تتاالت الثقافت تتة
المتخصص تتة ظه ت ُ
واإلعتتالم فتتي معظتتم دول العتتالم العريتتي .وهتتذل القن توات جميع تا تتتؤدي

رسالة واحدة هتي خدمتة قضتية اإلعتالم والثقافتة .ولكتن ظهتر جليت ا بعتد
متابع تتة ك تتل األجهت تزة اإلعالمي تتة ف تتي الع تتالم المعاص تتر َّ
أن اإلع تتالم ق تتد
طغ عل الثقافة بشكل واضح وملحوم.

ولم يعد ذلك األمر وقفا عل الدول النامية فقتط وانمتا عانتت

تض ال ت تتدول المتقدم ت تتة .ولع ت تتل النزع ت تتة الفطري ت تتة بالس ت تتمو
من ت تتد حتت ت ت بع ت ت ُ
واالستتتئثار داختتل التتنفس البش ترية قتتد جعلتتت الكثي ترين متتن ذوي النفتتوذ
والستتلطان متتن الزعمتتاء السياستتيين يستتتأثرون بتطويتتع أدوات االتصتتال

ألغر ٍ
اض ذاتية تُفضي إل تلميعهم واإلهتمام بأخبارهم بوصفهم صتناع
األحداث والقابضين عل أ َِزَّم ِة األمور في أوطانهم.
99

حامد موالنا ،وسائل االتصال الجماهيري في الشرق األوسط ،الطبعة اإلنجليزية 0982م.
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وقتتد جتتاء ذلتتك االهتمتتام علت حستتاب الشتتعوب التتتي لتتم تأختتذ

حظها كامالا من الثقافة والتعليم والترفيتد التذي تستتحقد ،والتذي هتو متن

صميم أهدان وسائل االتصال الجماهيرية .وهذا بتالطبع يرجتع إلت َّ
أن

معظت ت تتم أجه ت ت تزة اإلتصت ت تتال اإلذاعت ت تتي والتلفزيت ت تتوني فت ت تتي العت ت تتالم تملكهت ت تتا

الحكومتتات .وحتت ت فتتي ال تتدول التتتي تتمت تتع بقت ٍ
تدر أكب تتر متتن اإلس تتتقالل

وحريتتة اإلعتتالم كالواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة ويريطانيتتا وكنتتدا وفرنستتا
نجتتد أن اإلذاعتتات تعمتتل تحتتت اإلشتران الحكتتومي مثتتل الكتتونغرس فتتي
أمريكا وكندا أو مجلس العموم في بريطانيا .100

وم تتن خ تتالل ه تتذا المنظ تتور السياس تتي ال تتذي تَ َح َّك تتم ف تتي أداء
تدان األساستتية لقن توات االتصتتال أمتتام
الرستتالة اإلعالميتتة تراجعتتت األهت ُ
سطوة الفكر السياستي المفتروض فتي بعتض التدول .وفقتدت الكثيتر متن

القطاع ت تتات البشت ت ترية فرص ت تتتها ف ت تتي اإلس ت تتتفادة م ت تتن اإلذاع ت تتات بالش ت تتكل
المرتج .

ومتتن بتتين متتا ضتتاع متتن جت َّتراء هتتذل الهجمتتة السياستتية مستتألة

التخطتتيط اللغتتوي فتتي اإلذاعتتات .حيتتث أَهملتتت كثيتٌتر متتن اإلذاعتتات هتتذا
ع اللغ تتة أو
الجانتتب ،واعتمتتدت عل ت ق ت اررات التأس تتيس التتتي حت َّتد َدت نتتو َ

الم َعَينت تتة .كمت تتا َّ
أن
اللغت تتات المست تتتخدمة فت تتي ب ت ترامج المحطت تتة اإلذاعي ت تة ُ
األعت تران الس تتائدة ف تتي العدي تتد م تتن المجتمع تتات البشت ترية ق تتد لعب تتت دو ار
100
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ستتلبيا أيض تا فتتي تهمتتيش هتتذا الجانتتب .فوفق تا لم تا هتتو معتتتاد فتتي الواقتتع
ٍ
تاتي المع تتاش ف ت َّ
اءة
الحي ت ِ
تإن ك تتل لغ تتة له تتا َم ت ْتن يتح تتدثونها ويجي تتدونها قت تر ا
وكتاب اة.
وقتتد ظلتتت اإلذاعتتات تنتقتتي متتن مثتتل ه تؤالء األشتتخاص متتن

يقومون بتقتديم البترامج فيهتا ،وينتهتي األم ُتر عنتد هتذا الحتد .ولتذلك ف َّ
تإن
دوراإلذاعات في انتشار كثير من اللغات لتم يكتن دو ار مرستوما بالشتكل
المتتدروس علمي ت ا لكتتي ُيص تِب َح هتتدف ا فتتي حتتد ذاتتتد ،وانمتتا جتتاء أمتتا عفت َتو
الخ تتاطر أو كنتيج ت ٍتة حتمي تتة لوص تتول البت ترامج اإلذاعيت تة إلت ت كثي تتر م تتن
القطاعات البشرية في مواقعها.

وفي ٍ
كثير من األحيان كانت الرسالةُ السياستي ُة هتي الطاغيتة
تدن المطلتوب والمخطتط لتد متن ختالل سياستة اإلذاعتات التتي
ألنهتا اله ُ
تضت ُتع معظمهتتا أجهتزة الدولت ِتة الرستتمية .وتبق ت اللغتةُ فتتي هتتذل الظتترون
عيرلُ الدولت ُة اهتمامتا كبيتر كبقيتة المعطيتات ،ولكنتد يص ُتل
أم ار ثانويا ال تُ ُ
كل ٍ
عل ِ
غير مقصوٍد ِ
تلقائي ِ
وغير مدروس.
حال إل المتلقي بشكل
ٍ
تالطبع ال ينفتتي متتا ذهبنتتا إليتتد متتن َّ
أن التخطتتيط
هتتذا األمتتر بت ِ

التتدقيق للغتتة اإلنجليزيتتة متتن ختتالل الراديتتو وغي ترل متتن قن توات االتصتتال

والتعلتتيم قتتد لعتتب دو ار مهمت ا لتُصتِب َح اللغت ُة اإلنجليزيت ُة هتتي اللغتتة األولت
بت تتين لغت ت ِ
تث االنتشت تتار .فقت تتد أست تتهمت هيئ ت ت ُة اإلذاعت تتة
تات العت تتالم مت تتن حيت ت ُ
البريطانية إسمهما كبي ار في هذا األمر.
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أمتتا فتتي إفريقيتتا فهنتتاك د ارس ت ٌة أج ارهتتا (معهــد مــو ) بتنزانيتتا
في شهر أيلتول ستبتمبر عتام 0979م لمعرفتة حجتم التلقتي اللغتوي لتدى

مستتتمعي اإلذاعتتة ولكنهتتا ركتتزت عل ت المستتتفيدين متتن ختتدمات التعلتتيم
عتتن ُبعتتد

Distance Learning

متتن ختتالل نظتتام الجامعتتة المفتوحتتة .101

ورغم ت ا عتتن ذلتتك فقتتد استتتفادت اإلذاعتتة التنزاني تةُ متتن هتتذل الد ارستتة فتتي
مجال التخطيط اللغوي.

ن
تيم مث ِتل
وكان من الممكن أن تكو َ االستفادةُ أكبر لتو ت َّتم تعم ُ
هت ت تتذل الد ارست ت تتة بالتنست ت ت ِ
تيق ب ت ت تتين المؤسست ت تتات األكاديميت ت تتة والمؤسس ت ت تتات

اإلعالميتتة المختلفتتة فتتي التتبالد اإلفريقيتتة التتتي تبتتدو أحتتو َج متتن غيرهتتا
ِ
حيث َّ
إن القضية تبدو قومي اة وعلمي اة في ٍن واحد.
لمثل هذا التخطيطُ .
وفتتي هتتذا اإلطتتار أيض تا ال بتتد متتن اإلشتتارة إل ت التتدور التتذي

قامت بد بعتض التدول العرييتة متن أجتل نشتر اللغتة العرييتة بتدافع نشتر

تث
القتترن الكتريم بتتين المستتلمين فتتي التتدول التتتي ال تتحتتدث العرييتتة .حيت ُ
تدت العدي ت ُتد م تتن الم تتؤتمرات الت تتي تبنته تتا المنظم تتة العريي تتة للتريي تتة
انعق ت ْ
والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العريية.

ونتيج ت اة لتتذلك أنشتتأت المنظم ت ُة بعتتض المعاهتتد المتخصصتتة
مثتتل معهتتد الخرطتتوم التتدولي للغتتة العرييتتة .ودعمتتت ب ترامج التعلتتيم فتتي
أوس تتاط الجماع تتات المس تتلمة م تتن غي تتر الع تترب .وق تتد طرق تتت المنظمت ت ُة

101

عوض إبراهيم عوض ،مرجع سابق.
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أبت تواب ع ت ٍ
تدد م تتن إذاع تتات الع تتالم العري تتي لتحقي تتق نت تتائج ست تريعة وأكث تتر
َ
تركيزهتا علت نتوعين
الحال فتي الماضتي .وكتان
إيجابي اة مما كان عليد
ُ
ُ
تث متن ب ٍ
تالد عرييتة بهتا جماعتات
من اإلذاعات أوالها اإلذاعات التتي تُب ُ
غيتر عرييتة مثتتل( :السـودان والجزائــر ومورفتانيــا) ،والمجموعتة الثانيتتة
هي اإلذاعات التتي كسترت الحتواجز الجغرافيتة ووصتلت إلت مستتمعين
ف تتي ب ت ٍ
تالد نائي ت ٍتة ع تتن الع تتالم العري تتي وعلت ت أرس تتها إذاع تتات( :المملكــــة
العربية السعودية والكوفت ومصر واألردن).

أم تتا التج تتارب الس تتابقة علت ت ذل تتك فق تتد كان تتت تج تتارب الق تتادة

ال تتروس وعلت ت أرس تتهم (اســـتالين) ال تتذي ت تتأثر بنزع تتة س تتلفد (فالديميـــر
لينــين) التتذي أشتتار بنشت ِتر اللغت ِتة الروست ِ
تية بتتين كتتل المتواطنين باستتتخدام
102
تق تلتتك
الراديتتو  .ولمتتا نشتتأ االتحت ُ
تاد الستتوفيتي أرَاد القتتادةُ التتروس تحقيت َ
الرغبة بين أبناء الجمهور ِ
يات التابعة لالتحاد السوفيتي.

وقتتد حقتتق (راديــو موســكو) نجاحتا فتتي ذلتتك األمتتر بمستتاعدة

المحطات اإلقليمية في بقية الجمهوريات السوفيتية .وكانتت النتيجتة أن

تعلت تتم معظت ت ُتم أبنت تتاء الجمهوريت تتات الخمست تتة عشت تتر اللغت تتة الروست تتية التت تتي
أصبحت مفروض اة عل كل المواطنين التابعين للدولة.
بعد ذلتك لحقتت دولتةُ (إسـرائيل) بركتب التخطتيط اللغتوي متن
تاء لغتهتتا ( ِ
ترض إحيت ِ
ختتالل (إذاعــة أورشــليم ،الُقـدس) بغت ِ
العبرفــة) التتتي
102

راجع استخدام الراديو في روسيا صفحة .07

﴿﴾211

اعتُبتترت اللغتتة الرستتمية للدولتتة فتتي دواويتتن الحكومتتة والمعتتامالت وحتت
في ُدور العلم والعبتادة وأجهتزة اإلعتالم بأشتكالها المختلفتة .وقتد نجحتت
ٍ
اله َدن رغما عن قلة المتحتدثين بالعبريتة.
إل حد كبير في تحقيق هذا َ
تودة ف تتي معظ تتم
وفيم تتا ع تتدا ذل تتك فمس تتأل ُة التخط تتيط اللغ تتوي تُعتب ت ُتر مفق ت ا
إذاع ت تتات الع ت تتالم .ب ت تتل َّ
إن الكثي ت تتر م ت تتن ه ت تتذل اإلذاع ت تتات ال تمل ت تتك حتت ت ت
تاءات بتطتتور اللغت ِ
إحصت ٍ
تات المستتتخدمة فيهتتا .وال تتتتابع المتتردود اللغتتوي
الذي استفادل المتلقي من خالل سماعد للراديو.

األخطاء اللغوية

ومن المعوقات التي أثرت كثي ار في مسيرة اللغات متن ختالل

اإلذاعتتة ذلتتك اللحتتن المتفشتتي التتذي أصتتاب العديت َتد متتن اللغتتات وقض ت
ِ
ِ
وهيبتها.
بعض األحيان عل نظامها
في
ترون ف ت َّ
تإن لك ت ِتل لغ ت ٍتة م تتن لغ تتات البش تتر نظامت تا
وكم تتا ه تتو مع ت ٌ
لكل ٍ
فإن ِ
صوتي ا من الرموز والدالالت والمعاني .وبالتالي َّ
لغة أصتواتَها

المعروفتتة وقواعتتدها وتراكيبهتتا التتتي قتتد ال تُشتتبد اللغت ِ
أي
تات األختترى .و ُّ
َ
ُ
ِ
تات يتتؤدي بالضترورِة إلت هتتد ِم بنت ِ
ٍ
تاء
تيب واحت ا
تدة متن هتتذل المقومت ُ
خلتل ُيصت ُ
هذل اللغة.

أضت َّترت بت ِ
تبعض
ولتتذلك كانتتت اإلذاعتتات إحتتدى العوامت ِتل التتتي َ
اللغتتات بإشتتاعتها للكثيتتر متتن األخطتتاء بتتين النتتاس .وقتتد كتتان عنصت ُتر
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اإلستتتعا ِ
ضت ٍ
تخاص ِ
ٍ
تعان فتتي اللغتتة وغيت ِتر ملمتتين بفنونهتتا أو غيتتر
نة بأشت

مقتنعتتين بخطورتهتتا وأهميتهتتا فتتي حيتتاة اإلنستتان ستتبب ا مباش ت ار فتتي ذلتتك

التتردي .ومتن ختتالل هتذا شتتاعت بتين النتتاس الكثي ُتر متتن األخطتاء التتتي
أفستتدت جمتتال اللغتتة وطالوتهتتا .وأصتتبح الكثيت ُتر متتن النتتاس ال يكتتترث

لتجويتتد لغتتتد عنتتدما يخاطتتب النتتاس ،وقتتد ال يتتدري بأنتتد بتتذلك الصتتنيع

يكو ُن قد سقط في نظر الكثيرين ممن تمثل اللغة لهم هاجسا.
رصد العديد من
ومن خالل متابعة اإلذاعات العريية أمكننا
ُ
األخطتاء اللغويتة التتي تكتررت ،وأشتار إليهتا البتاحثون والمختصتون فتي
العديت ِتد متتن المناستتبات ومنهتتا المتتؤتمر األول للغتتة العرييتتة التتذي انعقتتد

بت تتالخرطوم فت تتي عت تتام 0982م .حيت تتث َّ
إن هت تتذل األخطت تتاء قت تتد أصت تتبحت

توي
تتخدام اللغت ُّ
مألوفت اة للدرجتتة التتتي أصتتبح ْت هتتي القاعتتدة وانطمتتس اإلست ُ
الص تتحيح له تتذل المف تتردات .والحظن تتا َّ
أن معظ تتم ه تتذل اإلس تتتخدامات ق تتد
ِ
دخلت اللغت َة العرييت َة عتن طري ِ
تق الترجمتة ولتم تكتن مألوفت اة لتدى العترب،

ِ
سبيل المثال:
ومنها عل

 كانا يتناقشأن بهدن ِقتل الوقت .والصحيح (تمضية الوقت)

 -وقتتد طــرح الرئيستتان القضتتية عل ت بســاط البحــث .والصتتحيح (بحتتث

الرئيسان)
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 هتتذا وقتتد تكهــرب جــو المــؤتمر( .العبتتارة كلهتتا لتتم تكتتن مألوف ت اة لتتدىالعرب)
كبير عل شرك فالن .والصحيح (تكريما لفالن)
 أُقيماحتفال ٌ
ٌ
 وقد كانت معرفتد سطحي عة .والصحيح (كانت معرفتد قليلة) -سافر فالن ليمثل بالد  .والصحيح (لينوب عن بالدل)

(تعبير جديد عل اللغة العريية)
 قبض على دفة األمور.ٌ
 -بح تتث إمكاني تتة التواجــــد األمريك تتي ف تتي الخل تتيج .والص تتحيح (الوج تتود

األمريكي)

 -قامت اإلذاعة بتغطية األحداث .والصحيح (قامت بنشر األخبار)

(تعبير فرضتد الترجمة)
 ولما حانت ساعة الصفر انفجر الموقف.ٌ
فالن ِ
العالِ ِميَّة)
الشهادة العال ِمَّية .والصحيح َ
 نال ٌ(الش َهادة َ

(نب َذةٌ عن الشاعر فالن)
 هذل ترجم ٌة للشاعر فالن .والصحيح ُِ
تاء
 -جل تتس الزعم تتاء إلت ت المائـــدة المس تتتديرة .والص تتحيح (جل تتس الزعم ت ُ

حول المائدة)

فقيد الو ِ
(تعبير مترجم حرفي ا)
اجب وضحي ُة الكفاح.
 مات ٌُ
اء الرقم القياسي( .لم يكن مستخدما بالعريية)
 -ضرب العَّد ُ

(تعبير جديد عل العريية)
 قام بتعزفز أواصر الثقة.ٌ
ِ
ماركة تويوتا .والصحيح (من طراز تويوتا)
ات من
 وقد وصلت سيار ٌ -وقد أجرى رفبورتاجاع إذاعيا .والصحيح (حوا ار أو مقابلة)
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(سترات)
 وجاء الطالب يلبسون أرواب التخريج .والصحيح ُِ
(الالفتة)
 -كتبوا عل اليافطة ممنوع الدخول .الصحيح

 -وصلت الكثير من الخردوات .والصحيح (البضائع المتنوعة)

(ن ْوَب ُة العمال)
 انتهت وردية العمال .والصحيح َ حوى الكتالوج عددا من األسماء .والصحيح (كشف األسماء) -وضع اسمد في الروتة .والصحيح (جدول العمل)

َح َس ْنت)
 برافو عليك( .تعبير مترجم حرفي ا من اإلنجليزية معنال :أ ْ لبس العامل الجوفنتي .والصحيح (الُقَّف ْاز) -اشترى العاملون بعض اإلسبيرات .والصحيح (قطع الغيار)

تاس بشتتكل
هتتذل بعتتض النمتتاذج لألخطتتاء التتتي يستتتمع إليهتتا النت ُ
مستتتديم متتن ختتالل اإلذاعتتات العرييتتة فتتي كتتل يتتوم حتت ستتاد اإلحستتاس

بتين الت ِ
تات عرييت ٌة فصتتيح ٌة وستتليمة متتن الخطتتأ ،والحقيقتتة
تبعض أنهتتا كلمت ٌ
104
أنها ليست كذلك  .103وفي ذلك يقول األستاذ فاروق شوشة:

((تشيع اآلن في لغتنـا العربيـة بعـض الظـواهر المسـتحدثة،

نجـــد لهـــا جـــذو اعر فـــي اللغـــة الفصـــيحة .وقـــد أشـــار لهــــا
والتـــي ال ُ
103

الهادي أبو بكر ،ورقة بحثية بعنوان( :اللغة العريية في وسائل اإلعالم) ُقدمت في

المؤتمر األول للغة العريية ،قاعة الصداقة ،الخرطوم 0983م.

 104فاروق شوشة أحد اإلذاعيين المصريين المهتمين باللغة العريية وفنونها خصوص ا الشعر
واألدب.
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الدكتورعبــد الــرحمن أيــوب فــي كتابــه العربيــة ولهجاتهــا ،مثــل ظــاهرة
تـــداخل الصـــيت الناتجـــة عـــن التـــداخل والتفاعـــل بـــين اللغـــة العربيـــة

الفصــحى والعاميــات ،مثــل ذلــك التصــاق واو العطــف وكلمــة َّإيــاك أو
َّإيا  .وهذ الكلمة في اللهجات العامية مركبة من جـزئين أولهمـا ِوَّيـا
التـي حلــت محــل كلمــة مــع ،وثانيهمـا الالحقــة األخيــرة كــاك الخطــاب
أوهاء التأنيث الخ.))...

ومثال خر نجدل في كلمة( :عقبال) التي نتجت عتن تتداخل
ٌ
العْقَبت
كلمتتتين همتتاُ ( :
العقبــى لكــم) ،فاتصتتلت التتالم فتتي لكتتم متتع كلمتتة ُ
لتكونا كلمة عقبال التي لتم تكتن معروفت اة متن قبتل فتي لغتة العترب .105

وم تتن األخط تتاء الش تتائعة ف تتي بع ت ِ
تض اإلذاع تتات العريي تتة ومنه تتا اإلذاع تتة

تب القتتان غين تا لتتدى كثيتتر متتن المتحتتدثين فيقولتتون:
الستتودانية متتثالا قلت ُ
(غــال ُفــالن) يقصتتدون (قــال ُفــالن) .ومثتتل هتتذا الخطتتأ أصتتبح ظتتاه ار
ومتفشيا بين الكثيرين حت بعض قارئي نشرات األخبار.

تق
وم تتن األخط تتاء الش تتائعة ف تتي اإلذاع تتة الس تتودانية أيضت تا ُنط ت ُ
(الجـــيم) حينم تتا ت تتدخل عليه تتا (أل) فينطقونه تتا (المـــاع شمســـية) ،وه تتي
رك قمري) مثلها مثل الحاء والخاء.
بالطبع (ح ٌ
تتخدام خ تتر ظ ت َّتل ُي تتروج ل تتد القس تتم العري تتي إلذاع تتة
وهن تتاك اس ت ٌ

(صوت أمرفكا) وتبعتد فيد بعض اإلذاعات العريية وهو استخدام كلمتة
105

فاروق شوشة0982( ،م) ،لغتنا الجميلة ،منشورات مكتبة مدبولي ،القاهرة.
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(حواال) بتدالا متن كلمتة (حـوالي) .ولتدى استقصتاء هتذل الكلمتة ثبتت َّ
أن
كل المعاج ِم العريية قد أهملتها إال ابن منظتور .واعتم َتد جمي ُتع اللغتويين
تح لغت اة.
كلمة (حوالي) مثل( :ظهراني ،ودواليك ،وحنانيك) فهتي األفص ُ
الدليل عل ذلتك متا جتاء فتي دعتاء النبت صتل هللا عليتد وستلم حيتث
و ُ
أضر المطر بالناس{ :اللهم حوالينا وال علينا} .106

ومتتن األخطتتاء التتتي نش ترتها هيئتتة اإلذاعتتة البريطانيتتة كلمتتة

ال) لالتجال ،حيث إند لم يثبت عل اإلطالق استخدام هذل الكلمة
َ
(ش َم ْ
ب تتالفتح لالتج تتال وانم تتا كلم تتة ( ِشـــمال) بكس تتر ِ
الش تتين ه تتي الت تتي يعرفه تتا

الع تترب لالتج تتال ال تتذي ه تتو عك تتس (الشـــرق) ،وللط ت َترن اآلدم تتي كالي تتد
( ِشــمال) التتذي هتتو عكتتس (اليمــين) ،وللضتتالل كمتتا فتتي قولتتد تعتتال :
ال ما أصحاب ِ
{وأصحاب ِ
الشم ِ
الشمال} .107
ُ
ُ
بعض المذيعين َّ
تتح الشتين هتي
أن كلمة (شـمال) بف ِ
وقد توه ََّم ُ

األصح قياسا عل ِ
َل) وتُخفتف
(ر ِ
ال) التي تُستم (التريح َ
يح َ
الش ْتمأ ْ
الش َم ْ
ال)َّ .
أساس لد من الصحة وال َسَن َد لد فتي
وهم ال
بعبارة َ
(ش َم ْ
َ
ولكن هذا ٌ

أي مرج ٍتع موثتوق ،حيتث َّ
إن هتذا الفتتتح للتريح وحتدها ولتم يستتتخدمد أي
ٍ
ال بالفتح ال
من العرب لالتجال أو ألي طرن من األطران .وكلم ُة َش َم ْ
وجود لها في لغة العرب لغير هذل ِ
تيل هتذا األمتر
َ
الريح .و ِم ْن أرَاد تفص َ
106
107
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فليبحتتث ف تتي اب ت ِتن منظتتور أو الفي تتروز ب تتادي أو بقيتتة المع تتاجم العريي تتة
أن هن تتاك العدي تتد م تتن األخط تتاء النحوي تتة الت تتي َّ
المعروف تتة .علت ت َّ
ظل ت ْتت
َ
ترددها اإلذاعات وال مبترر لهتا غيتر الجهتل باللغتة مثتل :كتان الرئيستان

ِ
جالس ت تتان .وال يخفت ت ت َّ
الرئيســـــان
أن الص ت تتحيح ه ت تتو أن يق ت تتول( :كـــــان
جالِسين).

ِ
الص ت ت ْتنع (بــــــالفتح)
ويق ت تتول خ ت تتر :وص ت ت ْ
تلت ُم ت ت َتدم َرةٌ روس ت تتي َة ُ
والصتتحيح طبع ت ا أن يقتتول( :روســي ُة) بالضتتم ،عل ت أستتاس أنهتتا ِ
صتتفةٌ

تاء أختترى تتعلتتق بالتراكيتتب اللغويتتة الممي تزة للغتتة
للمرفتتوع .وهنتتاك أخطت ٌ
يجـب أن
العريية َّ
ظل ُ
بعض المذيعين يقعون فيها بكثرة مثل عبارة( :ال ُ
إن المراد من هذل العبتارة هتو منتع ح ِ
حيث َّ
تدوث الفعتل ،إال
نفعل كذا)ُ .
ُ
َّ
أن ه تتذا التعبي تتر به تتذا الش تتكل يمن تتع الوج تتوب وال يمن تتع ح تتدوث الفع تتل.
والصحيح أن يقول المتحدث( :يجب إال نفعل كـذا) وقتد يعبتر عتن هتذا

األمر بقولد( :ال يصح أن نفعل كذا) أو (ال يجوز أن نفعل كذا).

وكثي ت ار متتا نجتتد َّ
أن واو العطتتف قتتد دخلتتت فتتي غيتتر مكانهتتا

مثتتل قتتولهم( :ســبج وأن أشــرنا إلــى كــذا) أو (البــد وأن يصــل فــالن)،
فهذل الواو زائدةٌ هنتا ،وال معنت لهتا فتي ستياق الجملتة .ومثتل هتذا كثيتر
جتتدا فتتي اللغتتة المستتتخدمة فتتي اإلذاعتتات المعاص ترة  .108وممتتا ستتبق

108

فاروق شوشة مرجع سابق ،ص .85

﴿﴾217

أن بعتتض اإلذاعتتات العرييتتة قتتد أستتهمت بت ٍ
يتضتتح َّ
تدور كبيتتر فتتي إشتتاعة
ٍ
أعاق دورها التعليمي المنشود.
األخطاء اللغوية بشكل واضح َ

أزمنة اإلرسال

رأينا فيما سبق َّ
أن هناك بعض الجهود التي بذلتها اإلذاعتات
لتجويتتد برامجهتتا وكست ِ
تب مزيت ٍتد متتن المستتتمعين ،ممتتا خلتتق شتتيءا م تتن

التنتتافس فيمتتا بينهتتا .كمتتا رأينتتا َّ
أن العديت َتد متتن اللغتتات قتتد وجتتدت ُفرص ت ا
امج تعلتتيم اللغتتات ،ولكت ْتن ظلتتت هنتتاك مشتتكل ٌة تواجتتد الق تائمين
عبت َتر ب تر ِ
علت ت أمت تتر هت تتذل الب ت ترامج وهت تتي مش تتكلة األزمنت تتة المناست تتبة لبت تتث الم ت تواد
اإلذاعية.

ورغتم َّ
أن هتتذل المشتكلة قتتد واجهتت جميتتع البترامج إال أنهتتا قتتد
بتترزت بشت ٍ
تكل أكبتتر فتتي الب ترامج التعليميتتة .وذلتتك ألن الجمهتتور الم تراد

تور متنتتوع ويص تتعب ض تتبط الوقتتت المناس تتب لك تتل
بهتتذل الخ تتدمات جمه ت ٌ
تان التتتي تقضتتي معظتتم ست ِ
أف ترادل .فهنتتاك مجتمعتتات األريت ِ
تاعات النهت ِ
تار
ُ
الحقول.
المز ِارِع و ُ
في َ

تاعات صتتحوها متتا
تات الحضتتر التتتي تت تراوح ست ُ
تاك ُمجتمعت ُ
وهنت َ
الب العمت ِتل التتذي يقضتتي فيت ِتد
بتتين الفجتتر وطلتتوع الشتتمس .حيتتث يبتتدأ دو ُ
األفت ترُاد معظ تتم س تتاعات النه تتار .ومث تتل ه تتذا العم تتل يس تتتمر يوميت تا ع تتدا
ِ
ِ
تاس فتتي حاجت ٍتة
العطتتالت الرستتمية .وبعتتد العتتودة إل ت المنتتازل يكتتو ُن النت ُ
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تبعض إل ت أعمتتالهم م تراة أختترى
إلت ال ارحتتة واالستتتجمام قبت َتل أن يعت َ
تود الت ُ
فتتي المستتاء .لقتتد ظت َّتل أهتتل اإلذاعتتات يواجهتتون بشت ٍ
تكل مستتتمر مشتتكلة
ُ
ُ
ترت العديتد متن اإلذاعتات د ارس ٍ
األزمنتة المناستبة لتقتدي ِم البترامج .وأج ِ
تات
ُ
نتائج هذل
ميدانية لمعرفة أوقات اإلستماع المناسبة .وقد اعتمدت عل
ِ
الدراسات في وضع هياكل بر ِ
ام ِجها.

ثبت لها َّ
أن هتذل النتتائج ليستت موثوقتة تمامتا
ذلك َ
ْ
غم َ
ولكن ر َ
االعتماد عليها بش ٍ
ترون الن ِ
تكل مستتمر بحكت ِم َّ
تدل
وال يمكن
ُ
أن ظ َ
تاس تتب ُ

ويصتتيبها التغييت ُتر وفق تا لمتغي ترات الحيتتاة اليوميتتة .ولتتذلك ال
متتع األيتتام ُ
يمكن أن نجد وقتا ِ
ِ
الناس لالستماع للراديو.
بعين ِد يتفرغ فيد جميع
َ
ويناءا عل ما تقتدم ف َّ
تإن مستألة الوقتت األفضتل
لالست تتتماع تظت تتل مست تتأل اة نست تتبي اة فت تتي ُكت ت ِتل األح ت توال .وقت تتد عملت تتت كت تتل

Prime Time

اإلذاع ت تتات بنظ ت تتام الوق ت تتت األفض ت تتل لالس ت تتتماع م ت تتن خ ت تتالل اس ت تتتقرائها
للظرون المحيطة بمستمعيها.

فإذاعتتة صتتوت أمريكتتا متتثالا بت َّتدَلت كثيت ار فتتي ستتاعات إرستتالها
الموجهة للمستمعين خارج الواليتات المتحتدة ،وأجترت تع ٍ
تديالت جوهريتة
فتتي معظتتم أزمنت ِتة برامجهتتا الموجهتتة متتع مطلتتع عتتام 0991م  .109وفتتي

ظتتل معضتتلة أوقتتات البتتث المناستتبة ظلتتت النتتتائج المرجتتوة متتن ب ترامج

تعلتتيم اللغتتات فتتي تذبت ٍ
تث َّ
إن العديت َتد متتن الحلقتتات التتتي
تذب مستتتمر .حيت ُ
109

هيكل البرامج اإلذاعية ،مجلة صوت أمريكا ،صفحات  02-5عدد يناير 0991م.
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ُبثتتت لتعلتتيم الصتتغار وجتتدتهم فتتي ميتتادين الك ترة .والعديتتد متتن الحلقتتات
ِ
مت لترست تتيخ اللغت تتة فت تتي أذهت تتان الكبت تتار أُذيعت تتت بعت تتد أن أخلت ت َتد
التت تتي ُقت تتد ْ
معظمهم إل الراحة.
والكثير من الحلقات التي أ ِ
ُعدت للمتزارعين أُذيعتت فتي زم ٍ
تان
ُ
كت تتانوا فيت ت ِتد مشت تتغولين بحفت تتر القن ت توات أو بتست ت ِ
تميد األشت ت ِ
تجار أو بحصت تتاد

المحصول .ولتذلك ف َّ
تإن الحتل األفضتل لهتذل المشتكلة هتو إعتادةُ وتكترار
الحلق تتات ف تتي أوق ت ٍ
تث َّ
إن البرن تتامج الص تتباحي ُيمك ت ُتن أن
تات متباين تتة .حي ت ُ
عاد في المساء أو الليل ،ويرنامج ِ
تباح أو
مكن أن ُيعاد فتي الص ِ
ُي َ
الليل ُي ُ
تمن فرصت اة أكبتتر لمتتن لتتم يستتتمع
تتطيع أن نضت َ
الظهيترة .ويتتذلك وحتتدل نست ُ
للحلقة في وقت إذاعتها الرئيسي أن يلتقطها في ِ
أحد أوقات اإلعادة.

أسلوب خر لضمان االستماع للبرامج اإلذاعية
وهناك أيضا
ٌ
أسلوب تسجيل المواد التعليمية عن طريق أشرطة الكاستيت .وهتذا
وهو
ُ

تتمع علت حتتدل،
األستلوب يفيت ُتد كثيت ار فتتي خلتتق الوقتت المناستتب لكتتل مس ٍ
يستطيع سماعد وترديدل وقتما شاء وكيفما شاء.
حيث
ُ
ُ

تتماع جماعيتتة فتتي
وفض تالا عتتن ذلتتك فتتإن تنظتتيم جلستتات إست ٍ
األنديتتة أو البيتتوت ستتيكون ذا أثت ٍتر فعتتال فتتي متابعتتة الب ترامج ولحتتاق متتا
فات منها عن طريق األصتدقاء والمجموعتات المشتاركة فتي االستتماع.

ولكن رغم كل هذل الصعوبات تبق اإلذاعة ِوعتاءا مهمتا ألداء الرستالة
التعليمي تتة للغ تتات .ويظ تتل المس تتتمعون ف تتي ك تتل مك تتان أص تتدقاء مقت تريين
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للرادي تتو بحك تتم خصائص تتد العدي تتدة الت تتي ال تت تتوفر ألي وس ت ٍ
تيلة إعالمي ت ٍتة

أخ تترى .ويظ تتل الم تتذيع يت تردد ف تتي ك تتل األوق تتات عب تتارة الرادي تتو الش تتهيرة:

[أعزائي المستمعين شك اعر على حسن اإلستماع والمتابعة].

منافسة وسائل اإلعالم األخر

َّ
اج ت ٌتد اآلن
إن تعل تتيم ونش تتر اللغ تتات م تتن خ تتالل اإلذاع تتات ُمو َ
بتح ت تتديات التقني ت تتة الحديث ت تتة .فف ت تتي الس ت تتنوات األخي ت تترة تط ت تتورت وس ت تتائل

تت
اإلتصتتال بشتتكل أدهتتش ك تل المهتمتتين بهتتا .ففتتي مجتتال التلفزيتتون ثبت َ
ِ
بما ال يدعُ مجاالا للشك َّ
بمقدور شبكات األقمار الصتناعية أن تنقتل
أن
إرسال الشبكات العالمية إل كل مكان في الكرة األرضتية فتي أقتل متن

لمتتح البصتتر .وتضتتاعفت نتيجت اة لتتذلك ستتاعات اإلرستتال فتتي كتتل أنحتتاء
الع تتالم عشت ترات المت ترات حتت ت غط تتت محط تتات التلفزي تتون الكب تترى ك تتل
ساعات النهار والليل.

وكنتيجتتة لتتذلك ،فقتتد كتتان ل ازمت ا علت كتتل المحطتتات أن تبتتذل
كتتل الجهتتد الممكتتن كتتي ترقت بمستتتوى برامجهتتا .وبالمقابت ِتل فقتتد تطتتورت
تاليب اإلخ ت تراج حت ت ت صت تتارت أشت تتبد بالست تتحر مت تتن خت تتالل الشاشت تتة
أس ت ت ُ
البلوريتتة .وقتتد ستتاعد فتتي خل تتق تلتتك المنافستتة ظهتتور شتتبكات األقم تتار
الصناعية للبرامج مثل شبكة (اليوروفيزون) التتي أستهمت فيهتا معظتم

دول أوريا الغرييتة .وهتي شتبكة تقتوم بإعتداد وتوزيتع البترامج لكتل التدول
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االعضتتاء بلغتتات متعتتددة ،وتهتتتم بتبتتادل األخبتتار واألحتتداث الحيتتة متتن

مواقعه تتا .ومنت ت ُذ أن ب تتدأت ه تتذل الش تتبكة ف تتي ع تتام 0954م اس تتتطاعات
ختالل عامهتا األول فقتتط أن تنقتل  55برنامجتا مختلفتا استتغرق إرستتالها
 73ست تتاعة .وفت تتي عت تتام 0955م كانت تتت أغلت تتب دول أوريت تتا قت تتادرة عل ت ت

المساهمة في تبادل البرامج بدون أن يؤثر ذلك عل برامجها المحلية.

وفت ت تتي الست ت تتبعينيات كت ت تتان لشت ت تتبكة (اليوروفيزفــــــون) خمس ت ت ت ٌة

وعشتترون عتتامالا فتتي  23دولتتة فتتي أوريتتا وشتتمال إفريقيتتا جمتتيعهم عل ت
اتص ت ٍ
تال بال تتدوائر األرض تتية الت تتي تق تتدم برامجه تتا ألكث تتر م تتن  91ملي تتون
جه تتاز اس تتتقبال تلفزي تتوني بال تتدول المختلف تتة ويمث تتل جمهوره تتا أكث تتر م تتن
 351مليون مشاهد حول العالم .110

ويتذلك التطتور لعبتتت شتبكة (اليوروفيزفــون) دو ار خطيت ار فتتي

منافسة الراديو الذي لتم يمتلتك مثتل تلتك القتوة الهائلتة .ثتم جتاءت شتبكة

أوريتتا الشتترقية المعروفتتة باستتم (إنترفيزفــون) كمنت ٍ
تافس ختتر للراديتتو فتتي

دول أوريا االشتراكية التي ظلت تتبتادل األخبتار والبترامج العلميتة رغمتا

عتتن وجتتود بع تتض المصتتاعب التتتي واجهته تتا نتيج ت َة الص تراع السياس تتي
ال تتذي احت تتدم لعق تتوٍد طويل تتة ب تتين دول ش تترق أوري تتا ودول غ تترب أوري تتا.
وظهتترت المنافستةُ متتن شت ٍ
تبكة إقليميتتة أختترى هتتي شتتبكة (نوردفيزفــون)،

وه تتي منظمت ت ٌة ته تتدن إلت ت تب تتادل البت ترامج واس تتتنباط أش تتكال أخ تترى م تتن
110

جيهان رشتي0979( ،م) ،اإلعالم الدولي بالراديو والتلفزيون ،دار الفكر العريي ،القاهرة.

﴿﴾202

التعاون الداخلي بين وحدات البرامج التلفزيونية في المنظمات اإلذاعيتة
فت تتي خم ت تتس ٍ
دول إست تتكندنافية ه ت تتي( :الـــــدنمارك ،وفلنـــــدا ،وآيســـــلندا،

والسوفد ،والنروفج).

كمتتا ظهتترت فتتي عقتتد الستتتينيات متتن القتترن العش ترين شتتبكة

(آسيافيزفون) ،وهي ارتبتاط بتين التلفزيتون اليابتان واألنظمتة المشتابهة
فت تتي منطقت تتة الشت تترق األقص ت ت  .ووفق ت تا لت تتذلك المشت تتروع امتت تتدت شت تتبكة
سيافيزيون من اليابان إل ٍ
كل من( :الفليبين ،وأوكينـاوة ،وسـايجون،

وكمبوديا ،والوس ،وتايلند ،وبورما ،وباكستان ،والهند ،ثم إلى كورفا

مؤخ اعر).111

وقت ت تتد شت ت تتهدت الواليت ت تتات المتحت ت تتدة األمريكيت ت تتة أيض ت ت ت ا ظهت ت تتور
الشتبكات اإلعالميتة الكبترى مثتل شتبكة (إي بـي سـي  )ABCو(إن بــي

ســي  )NBCو(ســي بــي إس  .)CBSوقتتد ظلتتت هتتذل الشتتبكات الكبي ترة

تغت ت تترق أست ت تواق الب ارم ت تتج بأح ت تتدث مت تتا توص ت تتلت إليت تتد أس ت تتاليب البرمجت تتة
التلفزيونية في العالم.

وقتد ستاعدت األقمتتار الصتناعية فتتي سترعة توصتتيل كتل هتتذل

الخدمات إل الجمهور فتي كتل مكتان ،فتأستس القمتر الصتناعي لغترب

أوري تتا وال تتذي يم تتد معظ تتم دول الع تتالم حتت ت إفريقي تتا بالخ تتدمات الست تريعة

كاألخبار ومباريات كرة القدم العالمية واألحتداث الستاخنة فتي كتل بقتاع
111

فاروق شوشة ،لغتنا الجميلة ،مكتبة مدبولي (0982م) القاهرة.
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الدنيا .وبالمقابل تأسس القمر الصناعي لشرق أوريا ليقوم بتنفس التدور

في الدول المنضوية تحت لوائد .ويهذا الشتكل أصتبح التلفزيتون منافست ا
الكتَّ ت ِ
تاب
خطيت ت ار للرادي تتو خ تتالل العق تتود األخي تترة ،مم تتا جع ت َتل كثيت ت ار م تتن ُ
المختصت تين ُيجزم تتون أن تتد ق تتد أثَّ تتر س تتلبا علت ت دور اإلذاع تتة ف تتي ش تتت
المجاالت ومنها تعليم اللغات.

واذا تجاوزنتتا محطتتات التلفزيتتون العالميتتة والمحليتتة ،نجتتد أن

أشتترطة الفيتتديو وأستتطوانات الفيتتديو المضتتغوطة

CDs

قتتد صتتارت هتتي

ليس للراديو فحسب وانما حتت لجهتاز التلفزيتون
األخرى منافسا خطي ار َ
الذي تُبث من خاللد.

تاء االتص ت تتال علت ت ت ه ت تتذل الظ ت تتاهرة (ثـــــورة
وق ت تتد أطل ت تتق علم ت ت ُ
انات الفيتتديو ختتالل الثالثتتة
الفيــديو) .حيت ُ
تث استتتطاعت أشتترط ُة وأستتطو ُ
عقتتوٍد الماضتتية أن تغتتزو كتتل أنحتتاء العتتالم حامل ت اة الستتمين والغتتث متتن
ٍ
متاع وتشويق.
المواد التي يشتريها الناس لما فيها من
جاذبية وا ٍ
وق تتد جعل تتت بي تتوت الخبت ترة العالمي تتة ف تتي مج تتال الدعاي تتة م تتن

أشتترطة الفيتتديو عنص ت ار جتتذاب ا للمشتتاهدين بحكتتم متتا أحدثتتتد متتن فنتتون

الدعايتتة واإلعتتالن وتطتتوير أستتاليب جديتتدة لتتم تكتتن فتتي الحستتبان .واذا
ٍ
تيس فت تتي مقت تتدور
كت تتان جهت تتاز الفيت تتديو يحتت تتاج إل ت ت شت تتيء مت تتن المت تتال لت ت َ
الشتتباب ،فت َّ
المشتتاهدة والمحتتالت التجاريتتة وصتتاالت العتترض
تإن أندي ت َة ُ
المنتشت ترة ف تتي معظ تتم أنح تتاء الع تتالم ق تتد يس تترت ه تتذا األم تتر بفتحه تتا ك تتل
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األب ت تواب لل ت تراغبين فت تتي متابعت تتة الب ت ترامج مت تتن جميت تتع األعمت تتار الست تتيما

الشباب .وأتاحت خيارات كثيراة للمشاهدين الذين استطاعوا متن خاللهتا
المفاضلة بين مختلف المواد المقدمة عبر هذل األجهزة.
تيء خ تتر ظ ت َّتل ين تتافس اإلذاع تتات ف تتي م تتلء أوق تتات الفت تراغ
شت ُ
خاص تتة ف تتي ع تتالم الش تتباب وه تتو مي تتادين الرياض تتة بأش تتكالها المختلف تتة.

حيث َّ
إن أعدادا كبيرة من الشباب لديها هوايتة االنضتمام إلت مثتل هتذل
األنش تتطة ف تتي أوقت تتات الفت تراغ ،وذل تتك ألنهت تتا يمك تتن أن تم تتارس مختلت تتف
ضروب الرياضة ،مما أثر سلبا عل متابعة اإلذاعات.

ثم جاء الكومبيوتر الذي كاد أن يقضي حت علت التلفزيتون
والفيتتديو فتتي ٍن واحتتد بمتتا لتتد متتن إمكانت ٍ
تات واستتعة وجاذبيت ٍتة أكبتتر بحكتتم

طبيعت تتد الشخص تتية .ف تتانخرط الكثي تتر م تتن ش تتباب ال تتدول المتقدم تتة ف تتي

معاهت تتد د ارست تتات الكومبيت تتوتر ،الت تتذي لت تتم يعت تتد تعلمت تتد قص ت ت ار عل ت ت هت تتذل
المعاهد فحسب وانما تخطاها إلت جميتع الكليتات والجامعتات والمعاهتد

المختلفة.

وقتتد حمتتل الكومبيتتوتر فتتي طياتتتد كتتل التطتتور االتصتتالي متتن

خت تتالل شت تتبكة اإلنترنت تتت العالميت تتة التت تتي حلت تتت محت تتل كثيت ت ٍتر مت تتن أجه ت تزة
االتص تتال .ورغ تتم أن اإلنترن تتت نفس تتها ق تتد وف تترت ع تتددا م تتن المحط تتات
اإلذاعي ت تة والتلفزيونيت تتة إال َّ
أن كث ت ترة الخت تتدمات التت تتي حملتهت تتا قت تتد جعلت تتت
المتلقي أكثر قلقا وأكثر حركت اة بتين الصتفحات .ممتا جعتل أمتر التركيتز
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علت ت بت ترامج اإلذاع تتة أمت ت ار مش تتوبا بالح تتذر .ورغ تتم أن د ارس تتات التلق تتي

لإلنترنت لم تزل في طور البتدايات إال أن المؤشترات العامتة تتدل علت
أن هتتذل الشتتبكة ق تد أثَّتترت عل ت حجتتم االستتتماع للراديتتو رغتتم َّ
َّ
أن حجتتم
التأثير ومدال لم يزل غير مؤكد.

أن نؤكت تتد َّ
أن كثي ت ت ار مت تتن معطيت تتات الحيت تتاة
وعموم ت ت ا نست تتتطيع ْ
اء الراديتو
الحاضرة قد أثرت في حجم اإلستماع للراديوْ .
ولكن يبقت عتز ُ

َّ
تتفرض وج تتودل ف تتي ك تتل الظ تترون .وس تتتبق
أن خصائص تتد المتف تتردة س ت ُ
ٍ
أذن تلتقطهتتا دون أن يبتتذل
خدماتتتد الستتهلة الميستتورة ال تحتتتاج إال إل ت
أي مجهت تتوٍد فت تتي التلقت تتي كالت تتذي يبذلت تتد لمتابعت تتة التلفزيت تتون أو
تان َّ
اإلنست ت ُ
الفيديو أو السينما أو اإلنترنت.
ورغتتم هتتذا وذاك ظلتتت كتتل وستتائل اإلعتتالم تعطتتي متتا عنتتدها

ألنها تعلتم جيتدا أن لكتل وستيلة خصائصتها ،التتي ال توجتد فتي غيرهتا.

ولت تتذلك حت تتاول أهت تتل اإلذاعت تتات التقليت تتل مت تتن حجت تتم الهزيمت تتة أمت تتام غت تتزو

التلفزيون واإلنترنت باإلعتمتاد علت خصوصتية الراديتو وبستاطة تركيبتد

ِ
الشعوب عبر التاريخ.
وسهولة اقتنائد وعظمة دورل في حياة

التشوي

اإلذاعي

لقتتد ظت َّتل التشتتويش هاجس تا مؤرق تا لإلذاعتتات ط توال الستتنوات
التتتي ستتبقت ثتتورة األجه تزة الرقميتتة َّ Digital Systems
ألن كتتل َمت ْتن ُيقتتدم
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تامج إلت كتل
برنامجا للمستمعين ُّ
يظل حريصا عل أن يصتل هتذا البرن ُ
المس تتتمعين بص تتورٍة جي تتدة .ولك تتن حينم تتا يب تتدأ ه تتذا البرن تتامج ف تتي قط تتع
اسخ واألميال ليصل إلت المتلقتين فإنتد يتعترض للعديتد متن العوامتل
الفر ِ

الخارجتتة عتتن اإلرادة والت تتي قتتد ت تتؤدي إل ت فقتتدان البرن تتامج لكثيت ٍتر م تتن

عناصرل الفنية.

ويقت تتول مارشت تتال ماكلوهت تتان (( :112ال توجــــد رســــالة كاملــــة

 %011عبـــــر قنـــــوات اإلتصـــــال)) .ومعن ت ت هت تتذل العبت تتارة َّ
أن الرست تتالة

اإلعالمية تصل ناقص اة إل المتلقي في جميع األحوال بسبب معوقات
عديدة تعترضها دون إرادة األطران المعنية بها.

وهتتذل المعوقتتات قتتد تكتتون ناتجتتة متتن المرستتل وهتتو المحطتتة

تعف فتتي
اإلذاعيتة ،أو متتن القنتتاة الناقلتتة التتتي قتد تكتتون رديئتتة أو بهتتا ضت ٌ
مستتتوى الكفتتاءة العمليتتة فتختترج الرستتالة ناقص ت اة متتن مصتتدرها ،أو قتتد

يتعلق النقص بأجهزة االستقبال فال تكتون الراديوهتات ذات كفتاءة جيتدة

الستتتقبال المحطتتات بستتبب القتتدم ،أو ضتتعف البطاريتتات ،أو قتتد تكتتون

بها أعطال فنية تؤدي إل رداءة االستقبال.

وقتد يكتتون ضتتعف الرستتالة اإلذاعيتة ناتجتا عتتن ستتوء األحتوال
الجويتتة مثتتل البتتروق واألمطتتار ،أو أشتتعة الشتتمس الستتاخنة التتتي تتتؤدي
لضتتعف الذبتتذبات الصتتوتية الواصتتلة إلت أجهتزة االستتتقبال .وعمومتا ال

112

أحد علماء االتصال األميركيين الذين وضعوا أسس علم االتصال.
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ٍ
تباب
توجتتد رستتالة مكتملتتة مائتتة فتتي المائتتة لستتبب أو آلختتر .وهتتذل األست ُ
تويش ق تتد يك تتو ُن
كله تتا ق تتد ت تتؤدي إلت ت تش تتويش الرس تتالة اإلذاعيت تة .والتش ت ُ
تدث نتيجت َة فعت ِتل فاعتتل باستتتخدا ِم إحتتدى أستتاليب
مقصتتودا لذاتت ِتد ،أي يحت ُ
التشتتويش الفنيتتة (وهــو مــا كانــت تقــوم بــه بعــض األنظمــة واإلذاعــات

محطات بعينها).
التابعة لبعض الدول بشكل مقصود للتأثير على
ٍ

وف تتي ه تتذا الص تتدد وض تتع العدي تتد م تتن االتص تتاليين تعريف ت ٍ
تات
ُ
َ
ات عاليــة علــى
تهرها( :التشــوي هــو إذاعــة أص ـو ٍ
للتشتتويش لعت َّتل أشت َ
ـث ب ـرامج غيــر
نفــس الموجــة أو بــالقرب مــن موجـ ِـة المحطـ ِـة التــي تُبـ ُ
وفتم إرسال إشـارٍة قويـ ٍة علـى
غوب
مر ٍ
ُ
اإلستماع إليها في ُم ٍ
جتمع ماُ .
ِ
ِ
ِ
ِ
لجعــل إرســالها غيــر
ســتخد ُم ُه محطــ ُة اإلرســال
التــردد الــذي ت
نفــس
مسموع).113
َّ
إن عملي تتة التش تتويش به تتذا الش تتكل المص تتطنع يمك تتن التغل تتب
عليهتتا ،ولكتتن بجهتتوٍد صتتعبة .حيتتث تقتتوم اإلذاعتتات بعمليت ٍ
تات مضتتادة
للتشتتويش ،وهتتي أن تتحتتول متتن زاويتتة البتتث المعتتتادة فتتي إطتتار نفتتس
الموجة المشوشة .وتظتل المحطتة التتي تمتارس التشتويش فتي حال ٍتة متن

القلتتق تتتتابع تحركتتات اإلذاعتتة المقصتتودة ممتتا يتتؤدي إلتعتتاب الطتترفين.

ِ
طنين البعوضتة
وعيب التشويش األساسي أند يزعج المستمع مثلد مثل
113جيهان أحمد رشتي0979( ،م) ،اإلعالم الدولي بالراديو والتلفزيون ،دار الفكر العريي،
القاهرة.
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فتتي األذن التتذي ال يتحملتتد أحتتد .وال يستتتطيع إنستتان أن يتتتابع إرستتاالا
تويش لمتتدة خمت ِ
تس أو
إذاعي ت ا مشوش ت ا مهمتتا أُوتتتي متتن قتتوِة التحمتتل .وتشت ٌ

َع ِ
كفيل بأن يجعل المستتمع يحجتم عتن االستتماع لهتذل
شر دقائق يوميا ٌ
ِ
غير
وريَّما إل
اإلذاعة أو تلك فيتحول عنها إل غيرها دون أي ترددُ ،

رجعة.

وقت تتد كت تتان التشت تتويش أكث ت تر الوست تتائل انتشت تتا ار لمنت تتع وصت تتول

تاد
اإلذاعتات األجنبيتة إلت المتواطنين ،خصوصت ا متا كتان يقتوم بتد االتحت ُ
السوفيتي السابق في ظل النظا ِم الشيوعي التذي انتهت فتي أواختر ِعق ِتد
التسعينيات المنصرم .حيث كانت الدولة تعمل عل منع مواطنيهتا متن

اإلس تتتماع إلت ت بت ترامج اإلذاع تتات األجنبيت تة الموجه تتة إل تتيهم م تتن (هيئـــة

اإلذاعة البرفطانية)

BBC

واذاعة (صوت أمرفكا)

السياسي عليهم َّ
ضد سياسات الحزب الشيوعي.

VOA

بغرض التأثير

ومتتن ضتتمن األستتاليب التتتي لجتتأت إليهتتا الحكومتتة الستتوفيتية

لمنع مواطنيها من االستماع إل تلك البرامج قامت بتوزيع أجهزة راديو

صتتغيرة عل ت الستتكان ال تلتتتقط إال (إذاعـــة موســـكو) وحتتدها .وكانتتت

امج تلتتك اإلذاعتتات إل ت
الرقابتتة مكثفتتة عل ت الدولتتة حت ت ال تتستترب ب تر ُ
داخل جمهوريات االتحاد السوفيتي السابقة .وقد ظ َّتل التروس يمارستون
ذلك التشويش بشكل مستتمر طتوال ستنوات الحترب البتاردة .ولتم يتوقفتوا

غيت َتر الترئيس األستتبق (ميخائيــل غورباتشــوك) م توازين
عنتتد إال عنتتدما َّ
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السياسة بين بالدل والغرب بطرحد لفكرة البريسترويكا التي قضت علت

اع
ات الص تر ِ
القبضتتة الشتتيوعية ،وأنهتتت حالتتة التتتوتر التتتي فرضتتتها ستتنو ُ
مع الغرب ،ثم قضت في نهاية المطان عل االتحاد الستوفيتي ِ
نفس ِتد.

تدول الغرييت ُة قتتد احتجتتت علت مبتتدأ التشتتويش علت اإلذاعتتات
وكانتتت الت ُ
ف تتي ع تتام 0948م ،وظل تتت ترف تتع ص تتوت االحتج تتاج ف تتي ك تتل المحاف تتل

تث اعتبرت تتد الوالي تتات المتح تتدة انتهاكت تا
الدولي تتة ض ت َّتد ه تتذا األس تتلوب .حي ت ُ
صارخ ا التفاقية االتحاد التدولي للمواصتالت ،ألنتد وفقت ا للقتانون التدولي

يتد.
عمل محظور
وتجب محار ُ
ٌ
ُ
ومع بداية الثورة اإلذاعية في العالم والتي غيرت نمتط الحيتاة

تميت (مـــــؤتمرات الراديـــــو
علت ت ت األرض ُعق ت تتدت م ت تتؤتمر ٌ
ات علميت ت تةٌ ُس ت ت ْ
تات الدولي ت ُة متتن ختتالل تلتتك المتتؤتمرات
الدوليـــة) .وقتتد َف َرضتتت المنظمت ُ
حظ ت ار رستتمي ا عل ت البتتث التتذي يتتتداخل متتع ختتدمات الراديتتو فتتي التتدول
األخرى.114

ولمت تتا كت تتان التشت تتويش يمثت تتل انتهاك ت تا واضت تتحا لمبت تتادئ حريت تتة

المعلوم تتات فق تتد طلب تتت الجمعي تتة العام تتة لألم تتم المتح تتدة م تتن حكوم تتات

الت تتدول األعضت تتاء فيهت تتا االمتنت تتاع عت تتن ممارست تتتد التت تتي تحت تترم الشت تتعوب

األخرى متن حريتهتا فتي تلقتي المعلومتات .وقتد ثبتت أن التشتويش يتؤثر
أيضا عل إرسال اإلذاعات التتي تستتخدم قنتوات إذاعيتة متقاريتة ولتيس

114

جيهان رشتي ،مرجع سابق ص .048
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فقط اإلذاعتات المقصتود تشويشتها .وهتو بتذلك قتد أض َّتر بجه ٍ
تات عديتدة

ال ذنتتب لهتتا ولتتم تتتدخل أساس ت ا فتتي حتترب األثيتتر التتتي أملتهتتا ظتترون
السياسة .ولكن بتالرغم متن كتل االنتقتادات التتي ُو ِج َه ْتت للتشتويش علت
مستتتوى المنظمتتات العالميتتة إال أنتتد مت ِ
تور َس فتتي كثيت ٍتر متتن البلتتدان .ولتتم
ُ

تلت تزم كتتل التتدول بمتتا صتتدر متتن المنظمتتة الدوليتتة بتحريمتتد ،ممتتا جعلتتد
واحتتدا متتن أكبت ِتر العوائتتق التتتي أثتترت فتتي وصتتول الب ترامج اإلذاعي تة إل ت
قطاعات كبيرة من المستمعين وعل مدى سنوات طويلة.

َّ
إن ضتتعف اإلرستتال اإلذاعتتي فتتي كثيتتر متتن األحيتتان يتتؤدي

تعف
إل ت نتتتائج ستتلبية شتتبيهة بتلتتك التتتي يتتؤدي إليهتتا التشتتويش .والضت ُ
تتج متتن تعتترض الموجتتات الصتتوتية للتستتخين بواستتطة أشتتعة
عت ا
تادة متتا ينت ُ

تفقد قوتها عل نقل األصوات .ولذلك يكون اإلرسال في
الشمس ُ
حيث ُ
النه تتار أض تتعف من تتد ف تتي اللي تتل بالنس تتبة لإلذاع تتات الت تتي تتعام تتل م تتع
الموجات القصيرة.

تدم مواصتلة االستتماع للرستالة
والنتيج ُة هي
ُ
تشتت االنتبال وع ُ
المطلوبتتة .ولتتذلك فاللغتتة المستتتقاة متتن الراديتتو ستواء عتتن طريتتق التعلتتيم

المباشتتر أو غيتتر المباشتتر تتعتترض كثيت ار للمنغصتتات التتتي يتستتبب فيهتتا

تتطيع أحت ٌتد أن يت َّتدعي أن هنتتاك مستتتمع ا تمكتتن
ضت ُ
تعف اإلرستتال .وال يست ُ
ِ
تات
م تتن متابع تتة إذاع تتة ض تتعيفة اإلرس تتال .وبحم تتد هللا فق تتد أست تهمت تقني ت ُ
االتص ت ِ
تال الحديث تتة ف تتي ف تتتح ف ت ٍ
تاق جدي تتدة لإلذاع تتات تخط تتت به تتا ه تتذل
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المعضلة وهي أجهزة اإلرسال الرقمية .والفضائيات التي تنقتل اإلرستال

اإلذاعي .ومنذ تعميم هذل األجهزة في أواخر عقد التسعينيات المنصترم
أصبح اإلرسال اإلذاعي عالي الجودة.

وقد أسهمت هتذل الفضتائيا ُت أيضتا فتي تجويتد األداء اللغتوي
بع تتد أن ظه تترت البت ترامج ذات الت تترددات الفض تتائية علت ت مهمت تش س تتعة
الترانس تتبوندر

Transponder

الفض تتائي .وق تتد ب تتدأ إرس تتال أقم ت ٍ
تار ص تتناعية

مختصة باإلرسال اإلذاعي وحدل دون منافستة التلفزيتون أو الهواتتف أو
غيره تتا م تتن وس تتائل االتص تتال .وتس تتتعد محط تتات اإلذاع تتة اآلن لتش تتفير

برامجها بنفس األسلوب الذي لجأ إليد التلفزيون قبل سنوات.115
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مصطف المصمودي ،مرجع سابق.
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خاتمة الكتاب

﴿ملخص وتوصيات﴾


الخاتمة

لع ت تتل م ت تتن المفي ت تتد ف ت تتي خاتم ت تتة ه ت تتذل الد ارس ت تتة أن ُنش ت تتير إلت ت ت بع ت تتض
َّ
تتلخص
االستتنتاجات علهتتا تكتتون ذات فائتتدة فتي هتتذا المضتتمار ،وهتتي تت ُ

فيما يلي:

 /2تعتمت ُتد جميت ُتع إذاعتتات العتتالم عل ت اللغت ِتة كعامت ٍتل أساست ٍتي فتتي تقتتديم
برامجهتا .وقتتد تبلتتور متتن ختتالل الواقتتع العملتتي لإلذاعتتات متتا ُست ِتمي بلغتتة
َ
اإلذاعت تتة .وقت تتد أفت تترزت لغ ت ت ُة اإلذاعت تتة كثي ت ت ار مت تتن المفت تتردات والعب ت تتارات

واالست تتتخدامات التت تتي فرضت تتت نفست تتها بمت ت ِ
ترور األيت تتام عل ت ت المست تتتمعين
واألشخاص الذين يتعاملون مع اإلذاعة.

 /1استطاع الراديو أن يؤدي دو ار ملحوظا في نشتر اللغتات لتم تستتطع
ِ
لطبيعت تتد الس تتهلة وامكاني تتة
وس تتائل اإلتص تتال األخ تترى القي تتام ب تتد ،وذل تتك
ِ
اقتنائد ٍ
بثمن معقول.
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 /7بالنسبة ِ
لنشر اللغات فقد وجدت معظم اللغات فرصت ا لالنتشتار متن
ألن الراديتو قتد اعتم َتد علت الكلمتة المنطوقتة دون
خالل اإلذاعة ،وذلك َّ
سواها.

 /7أستتهمت اإلذاعتتات إس تمهما ملحوظ تا فتتي جعتتل اللغتتة عنص ت ار مرن تا

رست ت تتخ العديت ت ت َتد مت ت تتن
يست ت تتتوعب كثي ت ت ت ار مت ت تتن المست ت تتميات الجديت ت تتدة ،ممت ت تتا َّ
االستتخدامات اللغويتتة التتتي لتتم تكتتن مألوفتة قبتتل استتتخدام اإلذاعيتين لهتتا
في نشرات األخبار أو البرامج.

تض اإلذاع ت تتات العالمي ت تتة بعملي ت تتة التعل ت تتيم المب ت تترمج دون
 /1قام ت تتت بع ت ت ُ
تض اللغتتات العالميتتة دون س تواها
اإلذاعتتات األختترى ،واستتتفادت منتتد بعت ُ

كاإلنجليزية والفرنسية واأللمانية.

 /1في مجال التخطتيط اللغتوي باإلذاعتات توصتل المؤلتف إلت ضتعف

هتتذا التخطتتيط فتتي العديتتد متتن التتبالد ويينهتتا التتبالد العرييتتة .و َّ
أن معظتتم

إذاعاتهتتا تستتير وفق ت ا لألع تران التقليديتتة دون الد ارستتة المخططتتة لتنتتاول

اللغة ونشرها وتطويرها.
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َّ /3
إن اعتمت تتاد اإلذاعت تتات عل ت ت اللغت تتات الواست تتعة اإلنتشت تتار أست تتهم فت تتي
انحسار بعض اللغات اإلقليمية واللهجات المحلية األخرى التي لم تجد

حظا مماثالا عل األثير.

 /8وجت تتدت اللغ ت تةُ العريي ت تةُ فرص ت ت ا واست تتع اة لإلنتشت تتار مت تتن خت تتالل جميت تتع
اإلذاعتات العرييتة والعديتد متن اإلذاعتتات العالميتة وذلتك ألس ٍ
تباب تعلقتتت

بالعقيدة والمصالح المختلفة.

 /0واكبت اللغ َة العريي َة المستتخدم َة فتي اإلذاعتات العديتد متن األخط ِ
تاء
ُ
النحوي ت ِتة والص تترفية .وق تتد لعب تتت الترجمت تةُ الحرفي تتة دو ار ف تتي ب ت ِ
تروز ه تتذل
المشتتكلة ،إل ت جانتتب عتتدم التتتدقيق فتتي إختتتار العناصتتر الملمتتة بفنتتون
ِ
ِ
المحطات اإلذاعية.
للعمل في
اللغة

ضعف اإلرسال اإلذاعي الذي تستببت فيتد عتدةُ عوامتل دو ار
لعب
ُ
َ /20
ِ
الكامل للغات.
كبي ار في إضعان فاعلية اإلذاعة في مجال النشر
ترت وستتائل اإلتصت ِ
تال الجمتتاهيري األختترى خصوص ت ا التلفزيتتون،
 /22أثَّت ْ
ُ
التدخل السياسي فتي البرمجتة اإلذاعيتة
أخطاء اإلذاعات ،و
التشويش ،و
و
ُ
ُ
ُ
س تتلبا ف تتي نش تتر وتعل تتيم اللغ تتات ،ول تتم يع تتد هن تتاك الوق تتت الك تتافي ال تتذي
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تدور المطل تتوب
يحتاج تتد اإلنس تتان لإلس تتتماع لإلذاع تتات حتت ت يكتم تتل ال ت ُ
لتعليم اللغات ومعرفتها.
تض المؤشت ترات
وق تتد اتَّض ت َتح ْت م تتن خ تتالل متابع تتة البت ترامج اإلذاعيت تة بع ت ُ
تيح النقتتاط التاليتتة
المهمتتة فتتي مجتتال اللغتتة اإلذاعيتة ،ولتتذلك يمكت ُتن توضت ُ
ُ
لتُساعد في توسيع الفائدة من هذل الوسيلة اإلعالمية المهمة:

تذل أقص ت ت ت الطاقت ت تتات الممكنت ت تتة إلعت ت تتادة تقت ت تتويم اللغت ت تتات
 /2يجت ت تتب بت ت ت ُ
المستخدمة في اإلذاعات وينتاء هياكلهتا متن جديتد بالشتكل التذي يجع ُتل
متتن الراديتتو مدرس ت اة حقيقي ت اة لتعلتتيم اللغتتات ووعتتاءا لنقت ِتل اللغت ِتة الستتليمة

ِ
تب بهيبتة باللغتة
بدالا من ترك الحبل عل غارِيد لكتل متن أراد أن يتالع َ
ِ
التعامل معها.
أو يتهاو َن في

 /1عل ت ت اإلذاعت تتات إذا أرادت تحقيت تتق هت تتذا الهت ت ِ
تدن الست تتامي أن تُعيت ت َتد
َ
النظتتر باس تتتمرار فتتي األفت تراد ال تتذين تكتتل إل تتيهم أمتتر البرمج تتة اإلذاعيت تة
لتك تتون اللغ تتة ع تتامالا حاس تتما ف تتي قب تتول أو رف تتض م تتن يتص تتدى للعم تتل
جيد
اإلذاعي .ويجب إال تقبل اإلذاعات في صفوِفها إال َم ْن ُي ْثِب ُت أند ُم ٌ
ِ
للغة إجادة تامة نطقا ِ
وكتاب اة وتصريفا.
ُ
ا
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ِ
بقصور المستوى اللغوي الذي تبثتد متن ختالل
تعترن اإلذاعات
 /7أن
َ
برامجها المختلفة ،وبعد ذلك تتخذ موقف ا حاسم ا من نشر اللغتة الركيكتة

مهمتتا كتتان مص تتدرها ،وتستتتبدلها باللغتتة الس تتليمة المعافتتاة متتن العي تتوب
والنقص .ولتحقيق هتذا الهتدن البتد متن وقف ٍتة ش ٍ
تجاعة تقتضتي أن تقتوم

اإلذاعات بعمليات المونتاج المستمرة للخطتب والتصتريحات التتي ُيتدلي
تث
بهتتا الزعمتتاء والمستتؤولون وغيتترهم ِم َّمت ْتن يتحتتدثو َن عبتتر األثيتتر ،وال تُبت ُ
للمستتتمعين إال بعتتد مراجعتهتتا واختيتتار الجوانتتب الستتليمة فيهتتا أو إلغتتاء
إذاعتهت تتا كلي ت ت اة ،واالكتفت تتاء بتلخيصت تتها عل ت ت نحت تتو مت تتا يت تترد فت تتي نش ت ترات
األخبار.

ِ
تيف
 /7إعادةُ النظ ِتر فتي التخطتيط البرامجتي ليشتمل أهتدافا متج ا
تددة تُض ُ
عنصت تتر اللغت تتة كأحت تتد العناصت تتر األساست تتية ،وأال تعتمت تتد المحطت تتة عل ت ت
ِ
مضمو ِن
المادة اإلذاعي ِة َو ْح َدلُ.
ٍ
وك ُتل إليهتا ممهتم
 /1تعمل اإلذاعات عل خلق
وحدات للتعلي ِم اللغتوي تُ َ
ِ
التتتدر ِ
ترض
يب المستتتمر للمتتذيعين وتقتتويم اعوجت ِ
تاج ألستتنتهم .عل ت ْ
أن تَفت َ
تدات التعليميت تةُ ح تتدا أدنت ت لم تتن ُي ْس ت َتم ُح ل تتد بممارس ت ِتة العم ت ِتل
ه تتذل الوح ت ُ
وتجويد اللغة.
تضمن سالم َة
اإلذاعي من خالل الميكروفون حت
َ
َ
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ِ
ِ
البلتتدان،
تام بمعاهتتد التتتدريب اإلذاعتتي القائمتتة فتتي كثيتتر متتن ُ
 /1االهتمت ُ
وذلت تتك بجعت ت ِتل اللغت ت ِ
تات فيهت تتا عت تتامالا أساست تتي ا ،مت تتع تغذيت ت ِتة هت تتذل المعاهت تتد
َ
ِ
باألساتذة األكفياء في مجال اللغة للمحافظة عل المستتوى اللغتوي فتي

كل األحيان.

 /3لمتا كانتتت المعطيتتات الثقافيتتة ،كالتتدراما والغنتتاء والشتتعر تمثتتل جانبتا
ِ
علماء اللغتة
تمثيل
مهم ا من برامج اإلذاعات فالبد أن تراعي اإلذاعات
َ
تان النصتتوص والرقابتتة التتتي تُ ِ
عطتتي الضتتوء األخضتتر ألي َنت ٍ
تص
فتتي لِجت ِ ُ
قبتتل أن يختترج للمستتتمعين عبتتر األثيتتر .وهنتتا البتتد متتن تجتتاوز األف تراد
النمطيتتين التتذين ظلتوا يتعتتاملون متتع األمتتور بتتروح التستتاهل والتهتتاون أو

التتال ُمبتتاالة .فه تؤالء كثي ت ار متتا أستتهموا فتتي إفستتاد التتذوق العتتام بإجتتازتهم
ِ
لنصوص ركيكة في ِ
ٍ
وصياغتها ومضموِنها.
لغتها
 /8يجتتب التنستتيق متتع المعاهت ِتد المختصتتة والكليت ِ
تات الجامعيت ِتة المهتمت ِتة
ُ
ُ
ترك
بالد ارستتات اللغويتتة لتقتتوم اإلذاعتتات بتصتتحيح مستتارها اللغتتوي ،وال ُيتت ُ
ِ
لالجتهادات الفردية.
األم ُر
كثتف بترامج تعلتيم اللغ ِ
ِ
تات فيهتا ،وذلتك
 /0عل اإلذاعات أن تستتنبط وتُ َ
َ
وفق تا للتجت ِ
تارب الناجحت ِتة التتتي قامتتت بهتتا هيئ ت ُة اإلذاعتتة البريطانيت ِتة ف تتي
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تعلتتيم اإلنجليزيتتة ،متتع تطتتوير هتتذل التجتتارب متتا أمكتتن وفقتا لطبيعتتة ُكت ِتل
لغة.

يب
 /20أن ته ت َّ
تتم اإلذاع تتات بتأس تتيس أقس تتا ٍم للغ تتات تك تتو ُن ُمهمتُه تتا ت تتدر ُ
ومتابعتتة المتتذيعين بشتتكل مستتتمر .وال تكتفتتي اإلذاعتتات بعمتتل كورستتات
ُ
لغوية للمبتدئين.

دور اإلذاعتتة أكثتتر فاعليت اة فتتي نشت ِتر وتعلتتي ِم اللغتتة
ُ /21يمكت ُتن أن يكتتو َن ُ
الص ت تتحيحة بوض ت ت ِتع الخط ت ت ِتط واأله ت ت ِ
تدان المدروس ت تتة ،وتكثي ت ت ِ
تف الرص ت تتد
ُ
ِ
ِ
وتصحيحها.
لألخطاء اللغوية
وختام ت ت ت ا كت ت تتان األمت ت ت ُتل وست ت تتيبق أن تفت ت تتتح اإلذاعت ت تتات أبو َابهت ت تتا
تدير بالبقتتاء ،وأن تُوصتتد هتتذل األبتواب أمتتام كتتل
ونوافتتذها لكتتل متتا هتتو جت ٌ
الركاكتتات التتتي ظهتترت بتتالبرامج لستتنوات طويلتتة ولتتم يست ِ
تتف ْد منهتتا أحتتد.
َ
ُ
يظل صديق ا وفي ا لكل بني اإلنستان كمتا
وهذا
الجهاز الساحر يمكن أن َّ
ُ
هو بالفعل .ويبق لزاما عل كل المهتمين بمجال المعرفتة أن يستاعدوا
فتتي دفعتتد إلت ت األمتتام .ولتتيس أفض تتل متتن تجويتتد اللغ تتة فتتي اإلذاع تتات
لتكتتون رابطتا أبتتديا بتتين الشتتعوب واذاعاتهتتا .فالكلمتتة هتتي الستتالح األول

ال تتذي تس تتلحت ب تتد اإلذاع تتات ،ول تتو تخل تتت عن تتد لس تتقطت ف تتي س تتاحات
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تر.
تان أوالا وأخيت ا
نضتتالها الطويتتل ،ولبتتارت بضتتاعتها التتتي هتتدفها اإلنست ُ
وتبق ت اإلذاعتتة رغتتم كتتل شت ٍ
تيء هتتي أيستتر الوستتائل وأعظمهتتا لكتتل متتن
يريت ت ُتد الت تتتعلم والتثقيت تتف الت تتذاتي س ت تواء فت تتي مجت تتال اللغت تتات أو مجت تتاالت
المعرفة األخرى ،خصوصا في المجتمعات البسيطة التي لم تتعقد فيها
ِ
الحياة بعد.
أساليب
ُ
ويبق عل إدارات اإلذاعات في كتل مكتان والحكومتات التتي

تملكهتتا فتتي التتبالد التتتي لتتم تتتزل فتتي طتتور النمتتو أن تعتتي هتتذل الحقيقتتة

وتستفيد منها .كما عليها أن تدرك أهمية الدور الذي تلعبد اإلذاعتة فتي
حياة الشعوب فتغدق عليها العطاء الذي بدوند لن تقوم لها قائمة.

كما َّ
أن عل المؤسسات التعليمية المتخصصة دو ار مهم ا في

المشاركة بالتخطيط والتنفيذ لبترامج تعلتيم اللغتات التتي تتبناهتا محطتات

اإلذاعتتة فتتي كتتل مكتتان .ويتتذلك وحتتدل يمكننتتا أن نستتتفيد متتن الراديتتو فتتي

تال المتعاقب تتة م تتن لغ تتة
نش تتر وتعل تتيم اللغ تتات .وب تتد وح تتدل تس تتتفيد األجي ت ُ
اإلذاعة بالشكل الذي يحقق اآلمال والطموحات.


انته
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﴿مصادر الكتاب﴾
المراجع العربية:

 -إبت ت تراهيم وهب ت تتي0981( ،م) ،الخب ت تتر اإلذاع ت تتي ،دار الفك ت تتر العري ت تتي،

الطبعة األول .

 -أحم تتد الحس تتن سمس تتاعة0996( ،م) ،االتجاه تتات اللغوي تتة والنحوي تتة

المعاصرة ،الطبعة األول  ،سالنجور ماليزيا.

 -بتتدر التتدين أبتتو غتتازي0981( ،م) ،قضتتية التخطتتيط اإلعالم تي فتتي

الوطن العريي.

 -جيه تتان أحم تتد رش تتتي0978( ،م) ،ال تتنظم اإلذاعيت تة ف تتي المجتمع تتات

الغريية ،دار الفكر العريي ،القاهرة.

 -جيه تتان أحم تتد رش تتتي0979( ،م) ،ال تتنظم اإلذاعيت تة ف تتي المجتمع تتات

االشتراكية ،دار الفكر العريي ،القاهرة.

 -جيهان أحمد رشتي0981( ،م) ،نظم اإلتصال اإلعالمي فتي التدول

النامية ،دارالفكر العريي ،القاهرة.

 -جيهان أحمد رشتتي0978( ،م) ،األستس العلميتة لنظريتات اإلعتالم،

دار الفكر العريي ،القاهرة.

 -جيهان أحمتد رشتتي0979( ،م) اإلعتالم التدولي بتالراديو والتلفزيتون،

دار الفكر العريي ،القاهرة.

﴿﴾232

 -حام تتد موالن تتا0982( ،م) ،وس تتائل االتص تتال الجم تتاهيري ف تتي الش تترق

األوسط ،مطبعة بوسطن.

 -حس ت تتن محم ت تتد طوالب ت تتة0983( ،م) ،نح ت تتو تخط ت تتيط موح ت تتد لإلع ت تتالم

العريي ،بغداد.

 -حسين فوزي النجار0984( ،م) ،اإلعالم المعاصتر ،دار المعتارن،

بيروت.

 -خليتتل صتتابات0979( ،م) ،وستتائل اإلتصتال ،نشتتأتها وتطورهتتا ،دار

األنجلو المصرية ،القاهرة.

 -عبد هللا عبدالرحمن الضرير0967( ،م) ،العرييتة فتي الستودان ،دار

الكتاب اللبناني ،بيروت.

 عت ت تتوض إب ت ت تراهيم عت ت تتوض0999( ،م) ،عف ت ت توا ست ت تتيادة ال ت ت ترئيس ،داريونيفيزيون للطباعة والنشر ،كواال لمبور.
 -ع تتوض إبت تراهيم ع تتوض0998( ،م) ،م تتدخل إلت ت وس تتائل االتص تتال

الجماهيري ،يونيفيزيون برس ،كواال لمبور ماليزيا.

 -ع تتوض إبت تراهيم ع تتوض2111( ،م) اإلذاع تتة الس تتودانية ف تتي نص تتف

قرن ،دار الخرطوم للطباعة والنشر ،الخرطوم.

لهب من ِ
نار المجاذيب ،تحت الطبع.
 -عوض إبراهيم عوضٌ ،
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 -ع ت تتوض إبت ت تراهيم ع ت تتوض0984( ،م) ،بح ت تتث غي ت تتر منش ت تتور بعنت ت توان

"المتتادة السياستتية فتتي إذاعتتة وتلفزيتتون الستتودان" ،كليتتة الد ارستتات العليتتا،

جامعة الخرطوم.

 عتتوض إبتراهيم عتتوض2111( ،م) ،ورقتتة بحثيتتة ُقتتدمت فتتي المتتؤتمرالعتتالمي التتذي انعقتتد بمدينتتة شتتال عتتالم الماليزيتتة تحتتت عنتوان( :وستتائل

االتصال الجماهيري في دول عدم االنحياز).

 -ع ت تتوض إبت ت تراهيم ع ت تتوض ،)2111( ،ورق ت تتة بحثي ت تتة بعنت ت توان( :اللغ ت تتة

اإلنجليزية في اإلذاعتة الماليزيتة) ُقتدمت فتي متؤتمر اآلفتاق الجديتدة فتي
تعليم اللغات  NEWPALSبالجامعة الوطنيتة بمدينتة بتانقي الماليزيتة فتي
الفترة من  9إل  01يونيو عام 2111م.

 -ف تتاروق شوش تتة0982( ،م) ،لغتن تتا الجميل تتة ،الطبع تتة الثالث تتة ،مكتب تتة

مدبول  ،القاهرة.

 -الفتتن اإلذاعتتي ،مجلتتة اتحتتاد اإلذاعتتة والتلفزيتتون ،العتتدد  ،73والعتتدد

0979 / 85م.

 -ماجي الحلواني0983-0982( ،م) ،مدخل إل اإلذاعات الموجهة.

الطبعة األول  ،دار الفكر العريي ،القاهرة.

 محم تتد فتح تتي0982( ،م) ،ع تتالم ب تتال حت تواجز ف تتي اإلع تتالم ال تتدولي،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة.
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 -محمتد فتحتتي0984( ،م) اإلذاعتتة المصترية فتي نصتتف قتترن ،مطتتابع

األهرام التجارية ،القاهرة.

 -محم ت تتود كام ت تتل الناق ت تتة0978( ،م) أساس ت تتيات تعل ت تتيم العريي ت تتة لغي ت تتر

العرب ،طبعة معهد الخرطوم الدولي للغة العريية.

 -مكتتتب الترييتتة العريتتي للخلتتيج0984( ،م) ،متتاذا يريتتد التريويتتون متتن

اإلعالميين ،تريية الخليج.

 -محمتتد صتتالح فهمتتي0982( ،م) ،ورقتتة بحثيتتة غيتتر منشتتورة بعن توان:

(اللغتتة االعرييتتة فتتي اإلذاعتتة والتلفتتاز) ،المتتؤتمر األول للغتتة العرييتتة فتتي
السودان ،الخرطوم.

 -مص تتطف المص تتمودي0999( ،م)( ،اإلذاع تتة تبقت ت الوس تتيلة األولت ت

تال صتتحفي بتتالملف السياستتي لصتتحيفة الخلتتيج ،اإلمتتارات
لإلعتتالم) ،مقت ٌ
العريية المتحدة.
 -منشتتورات معهتتد اإلذاعتتة العريتتي ،فب اريتتر 0975م ،التتدوريات العلميتتة

لإلذاعيين.

 -الموسوعة البريطانية ،باب اللغات ،طبعة 0996م.

 -اله تتادي أب تتو بك تتر0982( ،م) ،ورق تتة بحثي تتة غي تتر منش تتورة بعنت توان:

(األخطتاء الشتائعة فتتي اللغتة العرييتة) ،المتتؤتمر األول للغتة العرييتة فتتي
السودان ،الخرطوم.
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 -هيكتتل الب ترامج اإلذاعي تة ،مجلتتة صتتوت أمريكتتا  ،VOAصتتفحات -5

 02عدد يناير 0991م.

 -يوسف الخليفتة أبتو بكتر وستيد حامتد حريتز0982( ،م) ،ورقتة بحثيتة

غيت تتر منشت تتورة بعن ت توان( :اللغت تتة العرييت تتة واللغت تتات المحليت تتة فت تتي خريطت تتة

جمهوري ت تتة الس ت تتودان الديمقراطي ت تتة) ،الم ت تتؤتمر األول للغ ت تتة العريي ت تتة ف ت تتي
السودان ،الخرطوم.

 اليونس ت تتكو0978 ،م) ،تقري ت تتر منظم ت تتة (اليونســـــكو) التابع ت تتة لألم ت تتمالمتحدة حول الراديو (إحصائيات األجهزة المستخدمة في العالم).
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