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 التصويب اللغوي في وسائل اإلعالم العربي 
 بين المشرق والمغرب *
 لألستاذ الدكتور محمد بنشريفة

 
 

من المعروف أن حركة التصويب  
بــــدأن حــــلن أ ــــر الفيــــ  أو  مــــر   ــــ  
ـــو   ـــرن اهو  ل  عـــر ت حعـــد الفت أواخـــر ال 
اإلســـةموة واخـــتةب العـــرم ح لـــر   مـــن 
ـــــــ  اإلســـــــة   ـــــــ    ـــــــ   خ  الشـــــــعوم الت

ب  ة ال رآنت  ظ ر الفي  وسمع  وتك م 
ال حن وكان  ذا  ا ًعا إلى حماية العربوـة 
ــــــة  ــــــدأ تن و وســــــنًشا لنشــــــوب مــــــا ســــــم   حمن

ت وأ ــور عــو  مــن المفلفــان  ــ  (1)ال  ــة
لحـــــــن العامـــــــة بـــــــدأ ا   ـــــــ  بـــــــن حمـــــــ   
الكسائ ت وعحا عحوه آخرون مـن مفت ـ  
العصـور  ــ  المشــرم والم ـرمع و ــد  ــد  

ــا  حعــا الشــاح لن  أميــد مــن خمســلن كتاًح
ع ول ــذا التــران (2)مــن تــران لحــن العامــة 

 ائــــد  كنلــــر   ــــ   راســــة التيــــور ال  ــــو  
ومعر ـــة مظـــا ره  ـــ  مفت ـــ  اه صـــار 

ت وينش ـــ  أن أرــلر (3)واهمصــار العربوــة 
 إلى أن 

 
 

الم صو  حالعامة    الكتـب المـذكور   ـ  
من يمكن تسملت   حعامة الفاصة أو من 

فــــلنت و ــــذا    الم يــــد ون اللــــو  أعصــــاف 
المعنــــى  ــــو الــــذ  يورــــح  أبــــو   حكــــر 

 ال بلد  ح ول : 
ـــا أ ســـدت  العامـــة  …"   لفلـــ  ًمـــًة  مم 

 ندعات   حالوا لفظ  أو ورـعوه  ـ  رلـر 
مورــع ت وتـــاحع     ـــى ذلـــ  الك ـــر  مـــن 
الفاصةت حتى رـم نت  الشـعراب أرـعار   
واسـتعم   ً ــة الكتــام و  وـة الفدمــة  ــ  

 ع(4)رسائ   " 
ــ  يعت ــب "مــا        وذكــر حعــد  ــذا أعــ  ل

أ ســده   مــاو   وســ  اا   ممــا  ســى أن 
ـــــــ  حيـــــــرف مـــــــن  ـــــــن تمس   ال يعـــــــ م  م 

وممــــا يــــد    ــــى  ــــذا أيً ــــا  ت(5)الف ــــ "
ــــ   ــــ    ــــ  ألف ــــب الت  نــــاوين حعــــا الكت

ـــــ  أو ـــــا   ال حـــــنت ـــــة:" ر  ال ـــــوا    م 
   ـل حرير ت و"التننل العوا  والفوا "

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ
مـن ذ  الحعـة سـنة 29* أل    ذا الشحث    الع سة الساحعة من ً سان مفتمر الدور  الساحعة والستلن يو  السن  

  ع  2001من مارس )آذار( 24 ـت الموا ق  1421
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البـــن كمـــا    ـــى ر ـــه العا ـــة والننوـــ " 
 حاراع

ـــذ   وعشـــلر أيً ـــا إلـــى أن  ـــذا ال
ـــــون  ـــــره ال  وي ـــــا يعتن ســـــم اه اه ـــــدمون لحًن
ـــا عشـــ  مـــن انوعـــة  ًرا ل وي  المحـــد ون تيـــو 

ــــ ــــا حو  ا يف ــــع لمــــا ال  ــــة حا تشار ــــا كائًن
يف ــع لــ  الكــائن الحــ  مــن عشــ   وعمــو  

 و و   ورع  ع
و ــد أ ــرن أححــان ب ــذا المعنــى 

 ع(6)أعع  ا  رم ومستعربون 
ولمـا صــدرن العرائــد  ــ  العصــر 

و ــــــ  أو  وســــــائة اإل ـــــــة   –الحــــــديث
 ــا  المفلفــون إلــى الحــديث  ــن  -أ ــوًرا

التصــــويب ال  ــــو  والتــــ لو   وــــ ت ولعــــة  
أو   ـفالب المــفلفلن المحـد لن  ــو الشــو  
ـــــام "ل ـــــة  ـــــاًم  صـــــاحب كت ـــــرالو  الو إب

 ع(7)" العرائد
و ــــا   وــــ  "بتصــــحو  مــــا تداولتــــ  

ـد أن حعـا اه ة  مـن اهو ـا  "ت و ـد ًو
ــــع  ل ــــا أصــــحام  ــــذه  ــــ  و  اهو ــــا  الت
اه ـــــة  و عـــــ   ـــــن    ل ـــــو  مـــــن أ ـــــابر 
الكتامت ومن أم  ة ذل   ول  : ال يففاك 
أن اهمر كذات   د ًاب    "عفـ  اليلـب" 

ل م ـــــــــــر : "وال يففـــــــــــاك حســـــــــــن  ــــــــــــذه 
 ت والصوام: وال يففى   و ع (8)العشار "
و ـد كـان الوـاًم  أو  مـن أرـار  
ــــــى مــــــة  إل ــــــة والتًر ــــــ  لر ال  عــــــة العامو ت

الحر وة  ن ال  ـان اهًننوـة  ـ  العربوـة 
الحدي ةت و و الت  لر الذ  اما ححره حعـد 

 ذل  ع 
ومن ال ريـب أن اهخيـاب ال  ويـة 
ــاًم  ومــن ًــاب حعــده مــا  التــ  ذكر ــا الو
يــ ا  حعــا الكتــام يرتكنوع ــا إلــى ا نت 
ـــ   ـــام "أخياوعـــا   و ـــد تحـــدن مفلـــ  كت

دواوين"  ـــــن  ـــــذا الحـــــا ت الصـــــح  والـــــ
  ا : "و ند  أن إصة  كة   ذه الفئة 
ـــ    ـــى   رات ـــا واإلرـــار   ال يكـــون حالتننو
إلــى مــا ينش ــ  إاراحــ  مــن مصــي حات ا 
وموارــعات ات   ــذا أمــر ييــو  حدي ــ  وال 
ــ   وــ  مععــ  كال ســانت وال  ــو أل  ي نــعت ول
ــــد أســــشاح   ــــداب إال  بتع   ســــنلة لمعالعــــة ال

  ـ  اهصـ وةت  كتابنـا مـن اهولى وتـدب ر  
ل ــت     ــى مــا رأيــ  مــن الشعــد وال ربــةت 
ومـن اال تــ ا  والوحشــةت  ــة مندوحــة إًذا 

  ل ــات والتــو ر  ــن ا تــراب   من ــا حــالت ي  
 ع (9)  ى  راست ا" 
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ل د  لـة  ـذا الكـة   ـ  اهربعلنوـان      
مــــن ال ــــرن المارــــ  و ــــ  ســــنوان كــــان 
 ل ــــا حعــــا مــــن يكتنــــون  ــــ  الصــــح  

ــحم ة النوــانت صــر والشــا  والعــرام مــن أئم 
   ين عحن ا نت من ذل  ال مان ع 

ــب أال عــشف   لكــن اإلعصــاف يًو
ــــــرف الصــــــحا ة ح     ــــــاع ويفــــــر  أن ععت

ــاب ال  ــة  حف ــ  ات وعشــلد بــدور ا  ــ  إحو
الفصــــــــــحىت ونرــــــــــا ت ا بــــــــــلن النــــــــــاست 
ـــالو   ونســـ ام ا  ـــ  ًعـــة ك لـــر مـــن المف
 والمصي حان متداولة ومستعم ة  ند  ت
وكـــذل  اإلذا ـــة التـــ  كـــان لظ ور ـــا  ـــ  
النة  العربوة أ ـر  ظـو   ومـا ذكرعـا لع ـ  
 ـــام أ ـــر الصـــحا ةت وأستشـــ د  نـــا   ـــى 
سنلة الم ا  حك مة ل شـو  محمـد الفارـة 

 بن  ارور و    ول  : 
" لما را   أحا يث المـذيا   ـ  
لـــــــلن ك ـــــــرن ورو  اهلفـــــــا   أوســـــــاب اهم 
ـــــــب الفصـــــــحى   ـــــــى أســـــــما     والترا ل
  لفو ـــات وبـــذل  بـــدأن المفـــر ان العاموـــة 
تتنـــــا لت والمفـــــر ان الفصـــــحى تك ـــــرت 
رن  ـــــى تيـــــو  ـــــد ت حت وصـــــوط النيـــــق تعت

ًرا  ظوًمـات وذلــ  مــن ال  عـة العاموــة تيــو  

 ع(10)أمتن   ائ  الوحد  العربوة الكام ة"
إن التصــويب ال  ــو   ــ   وســائة 
اإل ــــــــة  الــــــــذ  ا ــــــــت  حــــــــ   ــــــــد  مــــــــن   

رن المارــ  عشــ   نــ  فلن َاــَوا  ال ــالمــفل   
 رأيان :

ـــة ال  ـــة  ـــد و إلـــى حماي أحـــد ما ي
وصـــواعت ا وتن لت ـــا وصـــفائ ات وينت ـــد أ  

ر ت وال محاولــة ل فـــروس  ـــن ســـنن ا الم ـــر  
ـــ  اهخـــذ ب ـــات  يســـك   ـــن أ  ت ـــاون  
ومعظــــــ  المعمعلــــــلن والعــــــامعللن  مــــــن 
ــااًل لــ   أصــحام  ــذا الــرأ ت وســ ختار م 
 مـــن محارـــر  ل عـــامع  المعمعـــ  ســـعلد
ــــر  اه  ــــاع  تحــــدن  ل ــــا  ــــن ل ــــة الفن
اإل ةمــــ   ــــ  الوكالــــة العربوــــة الســــورية 

 لألعشاب ت ومما ًاب  ل ا : 
" وصرعا ع م     رلـر مـا  يـر 
 ربــــــ  رــــــع  حعـــــــا المــــــذيعلن  ـــــــ  
  ا ت    ام ة و   ل ـت   العربوـة خاصـةت 
 صارن حعـا اهحوـان أ ا   دامـة ت ـد  
ســـو  ـــ  مدر   ـــة  مـــا تعـــب  ـــ          بنائ

ــــــــق   ــــــــى ا ــــــــدو  تنف ــــــــ  ال ل  ــــــــةع وَاف  
اإلذا ـــــان  شـــــران المةيـــــلن ل ـــــد  مــــــا 

ــــــــان المةيــــــــلنت       ــــــــ  بنائــــــــ  مئ ــــــــ    أعف 
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حا ة  وينش   مكا حة  ذا الوباب     الص 
 ع(11)واإلذا ة وسائر أً    اإل ة  " 

ــة مــا   ــا إلــى تصــويش   ومــن ًم 
َول  ح ــ  الــدا  و ــت    ــول  : ال ــاعون الــد 

ْول  حفــــــت  الــــــدا  الــــــواوت والصــــــوام الــــــد  
 ع(12)وسكون الواو 

أما الرأ  ال ـاع   لـد و  أصـحاح  
إلى تشسـوه ال  ـة وت رين ـا مـن أ نـر  ـد  
مــن ال ــراب والمســتمعلنت و ــ  ي ولــون: إن 
الف ة  وما وص   إلوـ  العربوـة الحدي ـة 
ة أصحام  ذا  ع إلى الصحا ة ت ًو يًر
حا للنت ومن   أ يب مـرو   الرأ  من الص  

ــــــــ ــــــــذ  ي  و : " إن اهســــــــ وم الســــــــ ة ال
المشـــــرم الـــــذ  وصـــــ نا إلوـــــ  اللـــــو   ـــــ  
الكتاحة ب  تنا العربوة ال يعـو  الف ـة  وـ  

م  ال  ة  ـ  المـدارس والك وـانت إلى مع    
وال يعو  الف ة  و  إلى الكتـام واه حـاب 
ال ــــــدامىت بــــــة الف ــــــة اهو   ــــــ   ــــــذا 

 ع (13)اهس وم يعو  إلى صحا ة اللو " 
ــــــرا  نــــــد ال يوــــــ   حمــــــ   أن وي

"المعــلن اهو  الــذ  يســت   منــ  المععــ  
ال  ــو  ل صــحا ة  ــ  كــة أمــة مــن اهمــ  

ع و ــد ذ ــب إلــى أن ل ــة (14) ــو الشــعب"

ـــــــة معربـــــــةت        الصـــــــحا ة إعمـــــــا  ـــــــ   امو
 حةع و ا  : أو مفص  
"والععـب كـة الععـب أن عـرا حعــا     
لن بلن  ين    اه م ييالنون م ح   المعد   

صــينا  ال  عــة العاموــة الحــلن والحــلن حا
 ـــ  الكتاحـــة توســـلًرا   ـــى ال ـــراب ونرـــراً ا 
ه نر  د  من      التع و  وال  ا ـةع ومـا 

ـــــــون  را  ـــــــفالب المعـــــــد     ونت و ـــــــ  يتعن
أعفســــ    ــــ   ــــذا الســــنلةت أن الصــــحا ة 
الشـــعنوة ت ـــو  ل ـــ  ب ـــذا العمـــة الع لـــةت 
وتت ــد  كـــة يـــو  خيــو  ًديـــد  عحـــو  ـــذه 

ن ت لـــر   ل ـــا ال ايـــةت ولكـــن مـــن رلـــر أ
ة مــن ًاعــب المحــا ظلن المتـــ متلن ع  رــ

الــــذين يحمــــون ال  ــــة الفصــــوحة مــــن أن 
يتسرم إلل ا حعـا اهلفـا  والعمـة التـ  

 لوس  من ا    الح و ة" ع 
وينــدو أن  ــذا الــرأ  الــذ  يــد و 
إلــــى اســــتعما  ل ــــة خلوفــــة مــــن وســــائة 
اإل ة   و الرأ  ال الـب ا ن ت ويسـم  

 صحى المعاصر ع حع     ذه ال  ة الف
أعت ـــة حعـــد  ـــذه ال محـــة الســــريعة 
 ــن حركــة التصــويب ال  ــو   ــ  وســائة 
ــــــى الحــــــديث  ــــــن  اإل ــــــة  حالمشــــــرم إل
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التصويب ال  و     الم ـرمت و ـو   لـة 
حال وـــاس إلــــى مـــا رأينــــاه لـــدا المشــــار ةت 
وســـنب ذلـــ  أن الصـــح  لـــ  تظ ـــر  ـــ  
الم ــــرم إال   ــــ    ــــد  متــــ خرت وكاعــــ  

الت  صدرن    انعة ًريد  " السعا  " 
 ـــ  ع  ـــ  إلـــى الربـــاب حلـــث  1904ســـنة 

 ـ  أاـو   1956أ    تصدر إلى سنة 
العرائد  مـًرا  ـ    ـد الحمايـة الفرعسـوةت 
ــــ  الع ــــو   ــــد أرــــرف   ــــى تحرير ــــا   و 
اهولى حعا ال نناعللن والع ائريلن الـذين 

ت وكـــــان (15)اســـــت دمت   اإل ار  الفرعســـــوة 
 اربــــة      تاب ــــا ومراســــ و ا مــــن حعــــا الم

ــــــــــــــــة           الــــــــــــــــذين  رســــــــــــــــوا الع ــــــــــــــــو  الدينو
  ت ول ــــــــذا كــــــــاعوا يحــــــــا ظون (16)واه بوــــــــة

  ــى ًــو   اهســ وم وعصــا ت ت ويمكــن 
تشــــنو   ــــذه العريــــد  مــــن حلــــث ال ــــدف 

ــ   والمفيــد"  ــ  واهســ وم حعريــد  " الم ي 
 مصر : 

و ــ  الَع ـــد ال الـــث ومـــا حعـــده مـــن 
ال ـــرن المارـــ  أ ـــرن صـــح  أعشـــ ت ا 

ـــــ  رـــــمال  الم ـــــرم الحركـــــ ـــــة   ة الوانو
نوبو     ت وأرـ ر ا ًريـد  "الع ـ " التـ  مـا ًو

ت ا  تصدر إلـى ا نت ولـ  يكـن  ـ   ـذه 

الصــح  الوانوــة وال  ــ  ت ــ  الصــح  
ـــون كمـــا كـــان  الرســـموة صـــحا لون محتر 
اهمــر  ــ  المشــرمت ونعمــا كــان معظم ــ  
ممــن  رس  ــ  المعا ــد اهصــ وةت ومــن   

أعشـ ت ا إ ار  من  رس    المدارس الت  
ـــــة    ـــــ  ( 17)الفرعســـــوة    الحماي وكـــــاعوا  

ـــة يتـــاحعون مـــا يصـــة إلـــى الم ـــرم  العم 
من العرائـد والمعـة ن المصـرية ورلر ـات 

  لت  رون ح ساللن اع
 نَ دَ ولما كـان اسـت ة  الم ـرم َحـ

تيــور كنلــر  ــ  التع ــو  ووســائة اإل ــة  
مـــن حلـــث الكـــ ت ولكـــن كـــان لـــذل  تـــ  لر 

ـــى الكوـــ ت وأســـ  ـــ  اعتشـــار ال  ـــة       و
الفرعســوة  ــ    ــد االســت ة  اعتشــاًرا لـــ  
ــــــــ  الم ــــــــرم  ــــــــ    ــــــــد الحمايــــــــة  يعر 
  صــــشح  ال نائوــــة ال  ويــــة  ــــ  الم ــــرم 
أمــــًرا وا ًعــــا اــــوا  النصــــ  اهخلــــر مــــن 
ال ـــــرن المنصـــــر  ومـــــا تـــــ ا ت و ـــــ   ـــــذه 
الح شة أ ر ال ـع  ال  ـو   ـ  وسـائة 
اإل ـــة ت وأ ــــرن حعـــا الكتاحــــان  ــــ  

ال  و ت ولعـة أرـ ر ا مـا كتشـ   التصويب
ـــد عشـــر  ـــ ت    ـــ  الـــدين ال ةل ـــدكتور ت  ال
س ســـ ة م ـــاالن  ـــ  مع ـــة "  ـــو  الحـــق" 
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التـــــ  تصـــــدر ا ومار  اهو ـــــاف حـــــالم رم 
 وسم ا ا "ت وي  ال ساعلن"ع  ا : 

" المرا  حال ساعلن : ال سان وال   ت 
 ــ ن العــرم ت ــو  : ال  ــ  أحــد ال ســاعلنت 

هخيــــاب التــــ  والم صــــو   نــــا إصــــة  ا
تفـــــــا   أمر ـــــــا  ـــــــ   ـــــــذا ال مـــــــان حتـــــــى 
ــَ   ــد أ  ــر الفاصــة َبْ  أصــشح  م لو ــة  ن
ـــــ  ال ســـــان العربـــــ   العامـــــةت  شـــــو   ًو
ــ  الَمعــلن"   (19)المنــلنت ورع  ــ  صــفو ماالل 

ف  و د بـدا ل ـذا العـال  الم ربـ  الـذ  اـو 
  لــــــــًرا ومــــــــارس العمــــــــة  ــــــــ  اإلذا ــــــــة 
مـــــة أن  ـــــ لو  والتًر والصـــــحا ة وماو  الت

ذو حذو إبرالو  الواًم  وأسـعد  ارـرت يح
ـــــ  مورـــــو  التصـــــويبت "أ اب  ـــــب   ويكت

  ة ال ا ت وصوًعا لعمال ـا مـن لالواًب 
 الفسا  " ع 

و ـــد عش ـــ  ت ـــ  الـــدين ال ةلـــ   ـــ  
 ذه الم االن   ى أرواب ل  يذكر ا رلـره 
ممــن كتــب  ــ  المورــو ت    ولكنــ  كــان 
ـــــــــى  ـــــــــة الكـــــــــة ت ويفـــــــــرس إل ـــــــــة حن ييل

تد    الر ؛ ول ذا ال ي نة االستيرا ت ويح
 ع(20)حعا ال راب   ى ما       يكتش  

وممـــن ل ـــ  إســـ ا   ـــ  التصـــويب 

ال  و  حالم رمت  نـد   كنـونت حمحمـد 
ـــــن تاويـــــ ت حمحمـــــد  الفاســـــ ت حمحمـــــد ب

 ع(21)الح وات وأحمد اهخ رت ورلر   
ــــة المم كــــة  ولمــــا ت سســــ  أ ا يمو

ــــ  ســــنة  ــــ ر  1980الم ربوــــة   كــــان الس 
ـــــــى ســـــــة مة ال  ـــــــة العربوـــــــة وحســـــــن   

اســــــتعمال ا مــــــن اه ــــــداف المنصــــــو  
ت (22)  ل ـــــــــا  ـــــــــ   اعوع ـــــــــا الت سوســـــــــ  

وتحاو  لعنة ال  ة العربوة    اه ا يموة 
العمــة   ــى تح لــق  ــذا ال ــدف حالتعــاون 
ــــــى وســــــائة اإل ــــــة   مــــــع المشــــــر لن   
مــةت و ــد  امــ  حع ــو   ــ   والتع ـو  والتًر
ًموـــــــــــع  ـــــــــــذه المعـــــــــــاالنت  رصـــــــــــدن 

عما  ال  ــــو   ــــ  اإلذا ــــة والت فــــ   االســــت
ـــــــحا ةت وحَصـــــــرن معمو ـــــــة مـــــــن  والص  
اهخيــــابت و امــــ  بتصــــوين ا  ــــ   ــــوائ  
ً  ت ــــا إلــــى وســــائة اإل ــــة  المـــــذكور   و

 ع(23)
و ــدم  م ترحــان إلــى المســفوللن 

  ن اإل ة  كان من ا : 
ت ويـــــــة  روس ال  ــــــــة العربوـــــــة  ــــــــ   -1

 المع د العال  ل صحا ة ع
يب اليـــــة م  ـــــ   ـــــذا العنايـــــة بتـــــدر  -2
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 المع د   ى حسن اإلل اب والتةو ع 
حســــن اختوــــار العــــام لن  ــــ  أً ــــ    -3

 اإل ة ت ونسنا  العمة لمن  و أ ة ل ع 
تعللن مـراًعلن ل ـويلن  ـ  اإلذا ـةت  -4

 والت ف  ت والصح ع 
تنظـــــــــــو   وران تدرينوـــــــــــة منتظمـــــــــــة  -5

م  النـــرام  رينت والمـــذيعلنت وم ـــد   ل محـــر   
 ةت والت ف  ع   اإلذا 

إحدان ًوائ  تشعوعوة تمنح ا ومار   -6
 لن  ــــ  العمــــة اإلذا ــــ  اإل ــــة  ل متفــــو   
ين ححسـن اسـتعما  ال  ـة   والت ف   المتمل  

 العربوة تحريًرا ونل ابع
ولتوســـــــلر اه اب ال  ـــــــو  الســـــــ و  
أرــــــــارن لعنـــــــــة ال  ــــــــة العربوـــــــــة   ـــــــــى 
المســـفوللن  ـــن وســـائة اإل ـــة  بتـــو لر 

 كمل وةت ومن ا : حعا الوسائة الت
ـــــــو  -1 ـــــــوم والمر    رـــــــكة الكـــــــة  المكت

 لن عورشي  ح رراف مراًعلن ل وي  
تــــــــــــــو لر معــــــــــــــاً  المصــــــــــــــي حان  -2

ــــــــ ر  ومعــــــــاً  اهلفــــــــا  اإل ةموــــــــة الموس 
الشـــــــائعة  ــــــــ  موــــــــا ين الع ــــــــ  وال  ا ــــــــة 

 والح ار ع
تو لر "معع  ً را  " ي شه أسـماب  -3

 ع(24)اهما ن والن دان
م  مــة لعنــ ة ال  ــة العربوــة  ــ  و ــد تعــ  

اه ا يموـــــة بتنظـــــو  عـــــدو  حـــــو  "  ـــــايا 
اســـــتعما  ال  ـــــة العربوـــــة  ـــــ  الم ـــــرم"ت 
رـــــــــارك  ل ـــــــــا أ ـــــــــا يملون ومعمعلـــــــــون 
امعلون من الم ـرم وبعـا  اه يـار  ًو
العربوــةت وتناولــ  أححــان المشــاركلن  ــ  
النـــدو    ـــايا المععـــ  العربـــ ت والرصـــلد 
مـــــــــــــــــةت  ـــــــــــــــــبت والتًر ال  ـــــــــــــــــو ت والتعري

 ت واالم واًوة ال  ويةت ومنا   والمصي 
ـــــــر ل ـــــــة  ـــــــةت وأ  ـــــــو  ال  ـــــــة     العربو تع 
الصــــحا ة ووســــائة اإل ــــة   ــــ  تيــــوير 
ال  ــــــة العربوـــــــة وتنملت ـــــــات و ـــــــد عشـــــــرن 
اه ا يموـــة  ـــذه اهححـــان رـــمن س ســـ ة 

 ع(25)الندوان من مينو ان اه ا يموة 
وكان ل عنـة ال  ـة العربوـة  ا تمـا  

مــةت إذ  نلــر كــذل  بدراســة مورــو  ا لتًر
من أ داف اه ا يموـة أيً ـا السـ ر   ـى 
مــة مــن ال  ــة العربوــة ونلل ـــات  إت ــان التًر
و ـــد صـــدرن  ن ـــا م ترحـــان وتوصـــوان 
 ــــ   ــــذا المورــــو ت من ــــا الت  لــــد   ــــى 
تـــــوا ر الشـــــروب ال ـــــرورية  ـــــومن ي ـــــو  
مــــة ك ت ــــان ال  تــــلن المتــــًر  من ــــا  حالتًر



 ـــعالم...  التصويب اللغوي في وسائل اإل  ـــــــــــــــــــــــ

ــ 93مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة / ع       ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ     116 ـ

ـــ  المـــا    ـــًر  إلل ـــات والتفصـــل   والمت
مةت وتوا ر أ وان  الت     مورو  التًر

صــة العمــة ال ــرورية كالمعــاً  المتفص   
وم ـــاحه المعـــامع ال  ويـــةت و ـــد ًو ـــ  
مة حو   تننل ان إلى المعنللن ح مر التًر
مــة  ــد  مــن  مــا رــا  مــن  ســا   ــ  تًر
مفــــــالو  الح ـــــــار ت وال  ا ـــــــةت والت   اعـــــــةت 
واه ة  الع را وـةت ورلر ـاع و  ـ  إلـى 

ه الفاصــة حكتاحــة اه ــة  توحلــد ال ــواح
ــــــةت وت ــــــدم   ــــــالحروف العربو اهًننوــــــة ح

ل ــــــشه  حمشــــــرو  إلعشــــــاب مع ــــــد  ــــــا   
مــــةت وعظمــــ  عــــدو   المصــــي حان والتًر
مة العْ موةت رـارك  ل ـا حـاح ون مـن  ل تًر
الم رم والمشرمت و د عشرن أ ما   ذه 
النــدو  كــذل  رــمن س ســ ة النــدوان التــ  

 ع(26)تصدر  ن اه ا يموة
وارــوع التــ   ارســ   ــ  ومــن الم

ـــــــة أيً ـــــــا مورـــــــو   ـــــــة ال  ـــــــة العربو لعن
وـا" و ـد  ا ـدن  "الحرف العربـ  والتكنولًو
وــا  لــ  عــدو  ســا    ل ــا خنــراب  ــ  تكنولًو
المع وموانت وكاع  ال اية المنشو   من ا 
ــــ  لتعامـــــة   ــــ  الشحــــث  ــــن أحســــن ًو
وــــــا  الحــــــرف العربــــــ  مــــــع  ــــــذه التكنولًو

 ع(27)ر  المتيو  
ــــ   و ــــد كــــان ل  عنــــة أيً ــــا رأ   

إصــــة  التع ــــو ت وتحســــلن بــــرام  ال  ــــة 
ـــ   العربوـــةت ومراًعـــة حعـــا المعـــاً  الت

  رر    ل ا ع 
وعحــــن عتعــــاون كــــذل  مــــع اتحــــا  
المعــــامع العربوــــة  ــــ  مفت ــــ  اه مــــا  

 الت  يد و إلل ا ع 
إن  ـــــذه الع ـــــو  التـــــ   ررـــــ ا 
 ناوين ــــــــا حا ت ــــــــام رــــــــديد  ــــــــ   ون 

كاعـــــ   ميامحنــــا المنشـــــو  ؛ هن ال عنــــة
ــــى ً ــــو  أ  ــــائ ات و ــــد     تعتمــــد   
محـــــدو  ت و ـــــ  تفكـــــر ا ن  ـــــ  اهخـــــذ 
بنظا  الفنراب واختوار   من بلن اهساتذ  
ـــــ  إععـــــام  العـــــامعللن لةســـــتعاعة ب ـــــ   

 برامع ا ع 
ــــد أن أعــــو    ه حع ــــو  ت ــــو  ب ــــا وأري

حعا المفسسان  ندعا    خدمة  ال  ـة 
العربوـــــة ومن ـــــا مكتـــــب تنســـــلق التعريـــــب 

ـــذ  ي واصـــة  م ـــ  الع لـــة مـــن خـــة  ال
 المعاً  ومع ة "ال سان العرب " ع

ومن ــا مع ــد الدراســان واهححـــان 
  عــدوانت ويــد و إلــى ل تعريــب الــذ  يــنظ   
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ـــــــة  محارـــــــرانت ويصـــــــدر حاعتظـــــــا  مع 
ـــ  الســـنوان  ـــد عشـــر   أححـــان لســـاعوةت و 
اهخلــر  معــاً   ــ  المع وموــان والتعملــر 

 والنشاتوان ع
ــــــــة وبعــــــــ ا ول عامعــــــــان الم ربو

العمعوـان وبعـا اه ــرا  ً ـو  مشــكور  
    خدمة ال سان العرب ع 

ــــ د أن ال  ــــة العربوــــة التــــ   ــــ  بْل
ال  ـــة الرســـموة بـــنل الدســـتور مـــا تـــ ا  
ـــــ  معـــــاالن  م ـــــار   حال  ـــــة الفرعســـــوة  

ـــــى ا ن لوســـــ  ال  ـــــة متعـــــد      ت و ـــــ  إل
المســـتعم ة  ـــ   وائـــر المـــا  واال تصـــا ت 

ـــــــو   مـــــــا أن ال نائوـــــــة ال  ويـــــــة  ـــــــ  ا لتع 
ــــــحا ة واإلذا ــــــة والت فــــــ   مــــــا تــــــ ا   والص  
ــــى  ــــذا  ــــط مــــا يــــد     ســــاريةت ولعــــة أب 

 الورع  و العنوان التال : 
" مــــــــا مســــــــت نة ًريــــــــد  تصــــــــدر 

 حالعربوة    الم رم؟ " 
و و  نـوان م الـة كتن ـا الصـحف  
والومير السابق    اإل ة  محمد العرب  

 المسار ت و د بدأ ا ح ول  : 
ـــاران التالوـــة " ييـــر   ـــذا ال ســـفا  لة تش

 و   : 

أن ال نائوــــة ال  ويــــة  ــــ  الم ــــرم 
 مست ر  و      تفا ة مستمرع

ـــــف ر حشـــــكة  ـــــاك  وامـــــة ت وأن  ن
ــــــى أ اب الصــــــحوفة الصــــــا ر   خــــــا    

 حالعربوة    الم رمع 
ــــام رــــرا ة مــــع  وأن االرتشــــاب حاتف

سـوععة  2010االتحا  اهورب   ـ  أ ـق 
اعــــة ل صــــحوفة الصــــا ر  ب  ــــة أوربوــــة مك

مت ايـــد  اه موـــة  ـــ  المنـــا  اال تصـــا   
والسواســـ   ـــ  م ـــرم ال ـــد"ت وممـــا ًـــاب 
ــا م موًســا   ــ   ــذه الم الــة "أن  نــاك تفوً 
ـــ  أرـــواب متعـــد   مـــن  ل فرعســـوة يتع ـــى  
 ــــاتور  المعــــامةن التعاريــــة إلــــى الور ــــة 
اإل اريــة الشســوية   ــًة  ــن أن الت ــارير 
والمــــــذكران التــــــ  تتحــــــرك مــــــن  واللــــــب 

ر  حالفرعســوةت و ــد ما ن ار  ك  ــا محــر  اإل 
 ــذه الظــا ر  ر ــو ا واســتفحااًل  ــ  الســنلن 
اهخلـــر  واســـت ر اشـــع التـــداو  حالفرعســـوة 
   االًتما ان والندوان كمسـ لة بدي وـة 

 ع(28)ال ت لر سفااًل" 
وأرـــار إلـــى  ـــذا الورـــع ال ريـــب 
أيً ــــا ًــــامع  ل ــــو   ــــو الــــدكتور  نــــد 

 –: " إعنـــــا ال ـــــا ر الفاســـــ  الـــــذ  ي ـــــو  
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حــالرر  مــن كــون ال  ــة العربوــة  ــ  ال  ــة 
الرســموة الوحلــد  ل ــنة  عشــ د تحــواًل  ــ  
رلــر صــال  العربوــة أحــد تمظ راتــ  ت ايــد 
مستمر    تحرير النصو  والمراسةن 
الرسموة أ  ر     ر حالفرعسوةت وععد إلـى 
ًاعب  ذا صوً ا معربة ل ذه النصـو ت 

مف ومـــةت  لكن ـــا مكتوبـــة رالًشـــا ب  ـــة رلـــر
 ـــ ين يكمـــن الف ـــة وكوـــ  يمكـــن تعـــاوم 

  ذا الورع؟"ع 
ال تــلن و ــد  ــرأن أ مــا  النــدوتلن 

عظم مــــــــا مع ــــــــد الدراســــــــان واهححــــــــان 
ل تعريـــــــــــب  ــــــــــــ  مورـــــــــــو   " ربوــــــــــــة 

ـــــــ ـــــــ  اال تصـــــــا  الص   ـــــــة   حا ة"ت و"العربو
واإل ار "ت ورــــــــــــارك  ل مــــــــــــا ًــــــــــــامعلون 
ـــــــــدن  ـــــــــ   وصــــــــحفلون ون اريـــــــــونت  ًو

ال  ــة العربوــة أححــا    رلــر  صــا  ة   ــى 
و  ــــو  مفكــــد  إلــــى تعموم ــــا  ــــ  اإل ار  
وتوأوف ـــا  ـــ  موـــا ين المـــا  واال تصـــا ت 
مــع االعفتــا    ــى تعــارم الــدو  العربوــة 

     ذه الموا ين ع
ـــــد و إلـــــى التفـــــاو   ولعـــــة ممـــــا ي
ـ   حمست نة ال  ة العربوة  نـدعا أن م  ًو
ال  ــة  نــدما يحــاولون التحــدن حالعربوــةت 

المســمو ة والمرئوــةت   ــ  وســائة اإل ــة 
يعت ـــــدون  ـــــ  أن يكـــــون كةم ـــــ  ب  ـــــة 

ــــ ــــة معربــــة موس  ر ت ولــــو  حالعاموــــة الداًر
ــــا  – ومــــا أرا  –وســــنب  ــــذا  أن  املتن

الم ربوة لوس  متيور  كـشعا العاموـان 
المشــــرووة والمتداولــــة التــــ  ععــــد ا اللــــو  
ــــوان  تــــ اح  الفصــــحى وتنتشــــر  نــــر ال ن

 المفت فة    المس سةن ورلر اع 
ــــــــة  ومــــــــن  نــــــــا ع ــــــــو : إن العامو
ــــــة الم ربوــــــة ال تنــــــا   الفصــــــحى  الداًر
 ا ونعمـــا ال  ـــة اهًننوـــة  ـــ  التـــ  ت ـــار  

ب ــات ولمــا كاعــ  ال  ــة أو ال  ــان  وت ــر  
 اهًننوة مما ال بد من  لةعفتـا    ـى 
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المعـــارف والع ـــو  العصـــريةت   عـــ  ينش ـــ  
ـــــ  توأوف ـــــا أ ـــــ  أن يارا ـــــى   ن تكـــــون  
 خدمة ال  ة العربوة ع 

  ةمحمد بنشريف                  
 من الم رم  و المعمع              
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