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  تمهيد

إن الصراع  العربي اإلسرائيلي على أرض فلسطين الذي لم تهدأ ناره، منذ أن 

التي  ةنهشت مخالب الصهيونية جسد األمة العربية في مرحلة التردي و الفرق

نسان العربي وقلع اإل، ولم تتوقف أطماع إسرائيل في نهب األرض، تعيشها

على  المستوطناتوبناء ، جهدًا لسلب أرضه وال تألفهي ، الفلسطيني من ثرى وطنه

 وحضارته، لغتةوٕانما خطر هذا السرطان الداهم يتعدى ذلك كله لينقض على ، ترابه

خطره عن االستيطان  لال يقليداهم بلغة تشتد وتقوى بحيث تزرع استيطانًا لغويًا 

، ومراقبة واعية، العربية في فلسطين اهتمامًا خاصاً ضى تومن هنا تق. األرضي

وبين الوافد ، ادًا لعملية االحتكاك اللغوي بين الشعب العربي الفلسطينيجوحرصًا 

وذلك للظروف الصعبة التي يمر بها هذا القطر من ، الدخيل العبراني اإلسرائيلي

أبناء ان األصليين وطمس عربية السك، مما يؤدي إلى طغيان العبرية، العربية أقطار

  .األرض

  

وٕان كنا ندرك أنها ليست لغة ، إحياء العبرية إلىإن إسرائيل تسعى ليل نهار 

تعمل على التفاوض عليها كما  الغوية ربملتكون مستوطنة  هاولكن حرص، عالمية

وعليه فإن المثقفين الغيورين من أبناء فلسطين ، تتفاوض اآلن على األرض والموقع

، هاضرورة المحافظة على العربية وتحصينأكثر من أي وقت مضى يدركون اآلن  

وربما ال يكون . ومحاصرة كل دخيل يمكن أن يتَسَ◌رب إليها من ذلك االحتكاك

ولكن ، أي لغة أخرى أجنبيةك، مصدر التًخوف على مثقفينا أن يتعلموا العبرية

، وارعَمى بها الشلتس الشارعمن في تسرب مصطلحات العبرية إلى يكالخوف 

من خالل  إالولن يتأتى ذلك ، وغيرها، واألدوات المنزلية، والمؤسسات، والحوانيت

  خر.سية والثقافية والعلمية للطرف اآلالهيمنة المادية والسيا

  

إن الشعب الفلسطيني بكل : فإنه يمكن القول، وبالرغم من كل هذه المحاوالت    

ويسعون جادين مخلصين ، ستيطانيةته يدركون جيدًا خطر العبرية وسياستها االآفئ

فعمدت ، ومناحي القول فيها ، لتهااأصث و وحفظها من كل ما يل، لنصرة العربية

ومقاومة ، يناالستيطا على إيجاد السبل والوسائل التي تكفل مقاومة هذا المخطط
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خطر العدوان اإلسرائيلي اللغوي على لغة المواطن العربي الفلسطيني الذي يرزح 

وتفوقه ، والعسكرية، والثقافية،واالقتصادية، ةالمحتل اإلسرائيلي السياس تحت هيمنة

  . غتهول هلسلب المواطن العربي أرض ودءوبةومحاولة جادة  في مجال اإلعالم،

  

شجع عن تلهذا الشعب العربي الفلسطيني أن يجد سلطته الوطنية دومما يحم     

ية و حفظها من كل ما يلوث دراية ووعي إيجاد الوسائل التي تكفل نصرة العرب

المتربص  هعدًوً◌ً◌◌ً عن وعيه  لال يقوأن هذا الوعي ، ومناحي القول فيها، اأصالته

  . وطنه وتغريبه،عن لغته من  به الدوائر من أجل إقتالعة

  

  التي تكفل نصرة العربية  الوسائل

وٕادراكه أن أي خدش يصيبها ، بوصفها شخصيته تهإن وعي الشعب الفلسطيني للغ

، إن تشبث الفلسطيني بأرضه وبمقوماتها: نقول، ما هو خدش لهذه الشخصيةإن

وٕاذا استطاع العدو ، وبعروبته ومقوماتها تجعله أكثر إصرارًا على الحفاظ على لغته

 هذا الشعب فما نظنه قادرًا على سلب لغتهبفعل قوته العسكرية أن يسلب أرض 

فإننا سنجد كل بيت ، خيمات الفلسطينيةفي أي مخيم من الم نا لوَّ تجفإذا ما ، وهويته

، أو غيرها، فيها يحتفظ بمفتاح بيته األصلي في يافا أو حيفا أو اللد أو الرملة

  . ذنا بأن هويته العربية الفلسطينية باقية أبديةويحتفظ إلى جانب ذلك بلغته  مؤ 

  

ة إذا استمررنا في الحفاظ عليها بوسائل إعالمياال  الهويةولن تستقيم هذه 

الفلسطيني وٕان كان ينشغل بالحدث السياسي  اإلعالمومن ثم فإن ، متميزة وفعالة

الجانب يغفل لم ُ  أنه إال، تجدد لتجدد القضية الفلسطينية وتفاعله مع أحداثهامال

  : حسب دوره لما يلي اإلعالمولتوضيح هذا الدور نجزئ ، وتطويره تهاللغوي وتنمي

  المجلة- 1

  الصحافة  - 2

  المرئية (التلفاز)اإلذاعة - 3

  اإلذاعة المسموعة - 4
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  : المجلة الفلسطينية: أوال

اآلن بجملة من المجالت الثقافية  إلىحفلت فلسطين منذ مطلع القرن الماضي      

 ف بعضها سنوات ثم توق بين سنة إلى عشر والعلمية تراوحت فترات إصدارها ما

مسيرة القضية الفلسطينية  في كل فترة تواكب توكان. رادتهاإألسباب خارجة عن 

لها دور مباشر أو غير مباشر في تنمية وكان ، بأبعادها السياسية والثقافية وغيرها

اللغة العربية و تطويرها ألنها كانت تصدر باللغة العربية وال تسمح للغة العامية 

في فلسطين بصورة ملحوظة بعد عام ألف و  المجلةوقد نشطت . الولوج إليها

وبخاصة بعد أن  ،تؤديه أنبد من  واجبا الورأت أن عليها ، بعة و ستينتسعمائة وس

فكان البد أن تقوم بدور نضالي يحافظ ، احتلت إسرائيل أراضي فلسطين جميعها

فانتفضت كما انتفض الشعب كله ، على عروبة هذا البلد إلى جانب النضال السياسي

دة الحقوق جميعها إلى من أجل الحصول على االستقالل السياسي والثقافي وعو 

  :نتنشر مسلكيفسلكت فيما . أهلها

، يةلملشروط التحكيم العإَال إذا خضع  ثمسلكًا محكمًا بمعنى أنها ال تنشر أي بح

  . وأغلب هذه المجالت يصدر عن الجامعات المحلية

وبحوث . التحريريةغير أن ما ينشر فيها يعرض على هيئاتها  م حكَّ◌َ ومسلكًا غير م

الت ألصق بالجمهور و قضاياه من المجالت المتخصصة ذات المسلك هذه المج

  . األول

ولكي تتضح الصورة نعرض لكل واحدة من مجالت المسلكين السابقين لنبين دورها 

  : في تنمية اللغة العربية

  

  : مجالت المسلك األول المحكم. 1

 صدر العدد األول من هذه المجلة سنة ألف و: مجلة النجاح لألبحاث-1

وذلك بعد صراع ، أي بعد نشأة الجامعة بست سنوات، وثالث و ثمانين تسعمائة

  ، عنيف مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي

ي لدى لم(تنشيط عملية التجديد الع: إلصدار هذه المجلة وكان الدافع األول 

فنشر اإلنتاج العلمي في هذه الديار المقدسة يلعب ، و طالبها الجامعةأساتذة 

ال ويشكل سياجًا منيعًا للعربية ، اب و إغناءمعلوماتهممًا في تثقيف الكتّ دورًا مه
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على  العلمي اإلنتاجبموجبه للغث أن يلوث عناصرها كما أن نشر  حيسم

معينًا حتى في األجواء الثقافية و الفكرية عند  صفحات هذه المجلة يسد فراغاً 

حاثها باللغتين العربية و لة أبوتنشر المج. ) القارئ الفلسطيني  في هذه الديار

  : بسببين األول كلذهيئة تحرير المجلة  سويبرر رئي، اإلنجليزية

ات اثهم باللغة اإلنجليزية كالموضوعإفساح المجال أمام الراغبين في كتابة أبح

  .لغتها المتداولة الرئيسة تَعد العلمية الدقيقة التي ما تزال اإلنجليزية 

أكبر عدد ممكن من الفهارس العلمية الموجودة في ضرورة دخول المجلة ، والثاني

  . البحث المهمة في العالم ومراكز  في الجامعات

فأصبحت تصدر ، اهتمامًا خاصاً الجامعة وأولتها ، ثم تطورت المجلة بعد ذلك

، العلوم السياسية والتربية  آلداب و  مرة للعلوم اإلنسانية كا. مرتين في السنة

وال . وم التطبيقية كالفيزياء و الكيمياء و الطب و الصيدلةوأخرى للعل، واالقتصاد

تسهم بشكل  يخفى أن المجلة في نشرها للعلوم اإلنسانية وبلغة عربية صحيحة 

 إلى تقوية  إذ تؤدي في نهاية المطاف. مباشربالحفاظ على لغة الوطن واألمة

عليه فإن و . وٕان كان متخصصًا في فرع من فرو عها يته اللسان العربي و تنم

 ت ألن موضوعا، أتي خاصًا وليس عاماً يإغناء اللغة بالمفردات و األساليب هنا 

هذا المسلك متخصصة و قارئيها متخصصون والفائدة العامة تكمن في القضاء 

  . على ما يطلق علية أمية المتعلم

  

 م ضَ ي إالعناية خاصة فما من عدد  وتولى المجلة اللغة العربية و علومها 

 أوبالغة  أو وصرفا، من البحوث التي تعنى بالعربية نحوا أكثر أو اً بحثاياه ثنفي 

 وأثرهاالخفة والثقل نحو قضية   اللغة قضايا متميزة حولكما نشرت بحوثا . أدبا

في وضع القواعد  اواثر هم ع و الفر  األصلو قضية . في بناء النحو العربي

و الفكرية في  األدبيةت ياصعالوة على ما نشرت من بحوث في الشخ، اللغوية

فلسطين ممن كان لهم باع طويل في نهضة العربية وٕاغنائها باأللفاظ العربية 

  . األصلية

  

  مجلة جامعة بيت لحم - 2
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، ثمانين إحدى و  و تسعمائة و  ألفمن هذه المجلة سنة  األولصدر العدد 

ء ، ولعل الهدف الرئيس من ورامستَمَ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌رةوما تزال تصدر بصورة 

في فلسطين عن طريق نشر بحوث العلماء و هو تنشيط الحركة الفكرية  إصدارها

فكرها و تطويره  حياءإب إال اتحيال األمةمؤمنة بأن ، هذا الوطن أبناءالمفكرين من 

ة في حض الجامعات الفلسطينية جَلَ◌َ◌َ◌يوتبدو رسالة هذه المجلة ، والتشبث به

فالنشر بها ، نها لغة الوطن القوميةأل  ةباللغة العربي وتشجيعهعلى دعم البحث 

وان نظرة في ، يعنى إغناءها و تقويتها في ظل ما تعيش فيه من ظروف قاسية

البحوث التي نشرت على صفحات هذة المجلة كافية لتبين دورها المميز والفاعل 

صيغ :  األبحاثونذكر من هذه . تنمية اللغة العربية وقضاياها المتعددةفي 

 نقل  اللغة العربية و ضوابط إثراءوطرائق ، جردة في السور المكيةالم األفعال

والتطوير والثبات في ، والحياة الصحفية في فلسطين، إليها األجنبية األلفاظ

  العربية الفصيحة وغيرها من البحوث التي اضطلعت بها هذه المجلة  أصوات

  

  في غزة اإلسالميةمجلة الجامعة -3

هدفها ، و تسعمائة وثالث وتسعين ألفالمجلة سنة من هذه  األولصدر العدد 

العاملون  األساتذةولما واجه : تشجيع البحث العلمي فقد جاء في مقدمة هذا العدد

في المجالت العلمية و الدوريات في الخارج لصعوبة  أبحاثهمصعابا كثيرة لنشر 

ي مجلة ونشرها ف األبحاثالجامعة دائرة البحث العلمي لتشجيع  تأنشأاالتصال 

وتطورت المجلة لتحتضن ، وقد توالت األعداد سنة بعد أخرى. علمية محكمة

 تسهم  بلغة عربية سليمة مما جعلها، البحوث العلمية في شتى مجاالت الحياة

جانب مجالت الجامعة األخرى في توعية المتعلمين و تواصلهم مع لغتهم  إلى

  . مفرداتها إلى  لججل المحافظة عليها من أي تلوث قد يأاألصلية من 

  

  

  مجلة جامعة الخليل--4

وتعنى بنشر ، وتسعين وتسعمائة ألفمن هذه المجلة سنة  األولصدر العدد 

الهيئة التدريسية في جامعة الخليل  أعضاءالبحوث والدراسات المحكمة التي يعدها 
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في سائر  تبَّعالجامعات الفلسطينية والعربية وذلك تمشيًا مع ما هو م وأساتذة

وقد فتحت ذراعيها لمشاركة الباحثين العرب القاطنين ، الجامعات والمؤسسات العلمية

  . الوطن العربي الكبير وخارجه رجاءأفي 

  

  الفلسطينيمجلة مجمع اللغة العربية - -5

متضمنا بحوثا في العربية و ، وتسع وتسعين وتسعمائة ألفسنة  األولصدر العدد 

والشخصيات ، وبالنقوش االثرية، لغوي والنحويوتعنى المجلة بالتراث ال، علومها

، العربية ونهضتها في هذا الوطن إحياءالمجمعية التي كان لها دور فاعل في 

، وثقافة، وفكرا، العدد الثاني من المجلة حول فلسطين تاريخا أبحاثوتمحورت 

ال و ، اللغوية التي تلحن بها السنة المتكلمين والكتاب األخطاءونبهت المجلة على 

فصيحة  ألفاظر قرارات اتحاد المجامع اللغوية حول ما يستجد من شتتوانى عن ن

غناء اللغة في شتى الميادين السياسية واالجتماعية والتعليمية ينبغي استخدامهاإل

هدف نبيل هو تنمية اللغة العربية في هذا البلد  إلىوغيرها وصوال  واالقتصادية

وعملها ، غايتها نبيلة أنر غي نشأتهاالمجلة ما تزال في بداية  َإنَّ صحيح . المرابط

ولتكون ، صالتهاأعلى تطويرها وتقدمها لتحفظ للعربية  مِّمٌ والمجمع مص، شاق

السلطة الوطنية تولي المجمع ومجلته عناية  نَّ أ إلىونشير هنا . لها األمينالحارس 

والمساس . والمنبت األرضهوية عن  أهميةن هوية اللغة التقل منها بأ ايمانً إخاصة 

االنتفاضة أللفاظ رج المجمع معجمًا أخوقد . والوطن األمةبها مساس بشخصية 

  . والفرنسية اإلنجليزيةباللغتين  هقابلفظ العربي الفصيح وماييوضح الل

  

  : مجلة جامعة القدس المفتوحة--6

محكمة نصف ميالدية وهي مجلة علمية  ثنتين او  لفينأ سنة  األولصدر العدد 

المرتبطة بالتخصصات العلمية  ةاألصيلتعنى بنشر البحوث والدراسات ، حولية

  . الهيئة التدريسية والباحثين ألعضاء

  :تقوم بدورين هما االسابق ذكرهن المجالت إومهما يكن ف
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فهي المالذ ، تنشيط الفكر العربي لدى المتخصصين في الجامعات الفلسطينية- 1

وبالتالي تتجدد ، ه  فكره ونتاج عقلهينشر في نأة التدريس الذي يستطيع عضو هيئ

  . والكتاب بصورة عامة، الطلبة إلىتؤول الفائدة منها  التي  والمعلومات األفكار

القادرة على  ة األصيلة اللغويبالمفردات  اناؤهإغو ، وتنميتها، حفظ العربية- 2

  . طوراستيعاب المستجدات الحضارية في عالم سريع التقدم والت

  

  :المحكم ير مجالت المسلك غ-ب

ما كان ذا طابع  احدهمأ، قسمين إلىيقسمها  أنيمكن للمطلع على هذه المجالت 

 أنهماوالقاسم المشترك بينهما . قافي دينيثوالثاني ما كان ذا طابع ، أدبيثقافي 

ها وعالم، العربية إلىيصدران باللغة العربية ولذا ترجع الفائدة في نهاية المطاف 

من مجالت هذين الطابعين  اً ضبع نذكر أنولعل من الفائدة هنا . اللغوي الواسع

  . ورها في تنمية العربية وتطويرهاد إلظهار

  

  فهي األدبيمجالت الطابع الثقافي ا أمَّ 

  :مجلة الكاتب-1

 واألدبتها لتشمل السياسة ال كثيرة وتنوعت مقا عدادأصدر منها  وقد 

وغايتها تحفيز الفكر والكتابة عند الكتاب والمثقفين ، ة والشعروالثقافة والفنون والقص

  . والشعراء بلغة عربية صحيحة

  

  : األدبيمجلة الفجر -2

  : أهدافهاكثيرة تزيد على الثالثين ومن  عدادأوقد صدر منها 

  

  تقدمية  أدبية*بناء حركة 

 األدبيةة *دعم األدب الفلسطيني ليكون قادرا على التواصل والتالحم مع الحرك

  العربية والعالمية 

  . فلسطين أنحاءالمحلي في جميع  األدب*نشر 
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عن اللغة والثقافة  الحديث  دها لتشملاعدتنوعت مقاالت أ األهداففي ضوء هذه 

ءات الشخصيات الفلسطينية اعالوة على بعض لق، والقصة والرواية والشعر والمسرح

  . ذات الفكر المتميز والمؤثر في فلسطين

  

  ةمجلة رؤي-3

م) 2000 أغسطس( بآمنها في  األولصدر العدد  إذ، هذه المجلة حديثة المولد -

وبخاصة تلك التي تتعلق ، في شتى المجاالت ه وتنويعهدفها تعميق الفكر  نَ أويبدو 

فيها قليال  األدبكان حظ  وٕاذا، بالقضية الفلسطينية وما تواجهه من تحديات متعددة

مقاالتها تكتب بلغة عربية صحيحة غنية  نأ نيجيء محظ العربية فان 

فال نكاد نجد فيها مصطلحا ، بحوثها ت موضوعابالمصطلحات العربية وفق تنوع 

تولي العربية  نأونأمل من هذه المجلة ، األصيلنابيا خارجا عن المألوف العربي 

  . تطور العربية على قائمة برنامجها النشري في المستقبل نَّ أو ، كبرأاهتماما 

  

  مجلة الكلمة-4

الحياة الفكرية  تفعيل وهدفها يتركز حول ، هذه المجلة كسابقتها حديثة المولد

 واألدبقي النقد  ة بحاثامتقدمأوتنشر ، في فلسطين بصورة تعايش متطلبات العصر

وتحرص على ، الكبرى على العربية وعلومها بالفائدةوالفن والمسرح والشعر مما يعود 

ونحن الكتاب "جاء في العدد السادس منها مانصه، ي فلسطينالوحدة الثقافية ف

على معاناة الجماهير الفلسطينية جراء  نشهود عياعلى أرض الوطن  نالفلسطينيي

المستوطنين المتواصلة على مدار الساعة  تاوعربد اإلسرائيلي االحتاللممارسات 

  . كل يوم

  

ن واقع التجربة الحية نية فإطيلتنمية الثقافة الوطنية الفلس يحدونا التوجه وٕاذ

، األجنبية الهيمنةالجليلة تنجز في مجتمع معافى ومتحرر من  المهمةهذه  إنيؤكد 

بأن أي موقف ثقافي يغفل  ثقةعلى  إننا. ومن الضغوطات المباشرة وغير المباشرة

معاناة الجماهير الفلسطينية إنما يجرد الثقافة من مضمونها االجتماعي والتاريخي 

فمن هذا النداء الذي هو لسان حال . " خذالنا صارخا للقضية الفلسطينية ويشكل
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خلق جيل مثقف قادر على  إلىيشير  اأحدهم، أمرين إلىمجلة الكلمة نخلص 

القلم الفلسطيني  أماميجنح نحو فتح المجال  نيهمااوث، التفاعل مع القضية الفلسطينية

يشكالن هدفا نبيال  األمرينهذين في أن  شكنوال. اآلخرينمن  هيمنةليكتب دونما 

الوطنية  فتهثقايسعى إليه الشعب الفلسطيني بكل فئاتة وطوائفه وصوال إلى وحدة 

  . ومن ثم تغنى لغته القومية بالتوسع واالنتشار

  

  :الطابع الثقافي الديني فأهمها توأما مجال

  مجلة المنبر-1

غلب أو ، نيةيالفلسط األوقافوهي مجلة ثقافية شاملة تصدرها وزارة 

وتهدف إلى توعية الشباب ، المجلة يتمحور حول قضايا إسالمية ههذ ت موضوعا

، ومن هدي النبوة وكفالة اليتيم، وأضرارهالتي تنشرها التبرج  ات الموضوعومن 

  . وفتاوى دينية

  

  اإلسالم مجلة هدى-2

وهي شهرية علمية ، الثمانينيات أوائلمن هذه المجلة في  األولصدر العدد 

 ت الموضوعاواغلب ، هذا القطر أبناءمن  الناشئةبت دورا مميزا في تثقيف لع، أدبية

 دعوتهاعالوة على ، واألدبيةالعامة في المجاالت الدينية  ة ها تتسم بالثقافتالتي نشر 

  . ن الكريملقرآلى اللغة العربية بوصفها لغة االمستمرة للحفاظ ع

  

  اإلسراء مجلة- 3

في بيت  اإلسالمية ىو الفتة تصدر عن دار شامل إسالميةوهي مجلة 

والقارئ لهذه المجلة ، الموضوعاتوهي كذلك مجلة ثقافية دينية متنوعة ، المقدس

كما يالحظ أنها تحرص ، المواهب والثقافات دومتعد يالحظ أن الذين يكتبون فيها

  ينها. على أصالة العربية وتحص

  

  

  : الصحافة: ثانيا
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 هاأخطر  ولعلها، اتصاال بالجمهور  اإلعالميةائل الوس أكثرتعد الصحافة من 

ومن المفروض أن تكون ، السياسية واالجتماعية والثقافية وغيرها األحداث عتفاعال م

لمعالجة القضايا التي تهم العربية من أجل تنمية ألفاظها ومناحي  اًلناجعة  الوسيلة

  : ثالثومن أهم الصحف الفلسطينية الفاعلة . القول فيها

  

  : حيفة القدسص

وهي من أكثر ، سنة إحدى وخمسين وتسعمائة وألف الصحيفةصدرت هذه 

اهتماما بالعربية وسالمتها في جو موبوء  وأوسعهاالصحف المحلية والعربية انتشارا 

ولذلك ، كل ما هو عربي إحباطعمل على يمحتل  يإسرائيلبلغات عدة ومحيط 

لسنة القراء أعلى  ها انتشار  إلىالعربية الفصحى ودعت  أعينهاوضعت نصب 

صحيفة  نَ أ  إالاللغوية  األخطاءكثير من  الصحافة هي مالذ أنوبما ، والكتاب

تعمل ليل نهار على  متخصصةطواقم لغوية  عّينهذه الحقيقة و  إلىالقدس تنبهت 

و تمحيصها  وتخليصها من  وأدبيةمن  مقاالت اجتماعية وسياسة  إليهاتنقية ما يرد 

 إلىوتحقيقا لهذه الفكرة سعت الصحيفة ، اللغوية األخطاء، األجنبيةالمصطلحات 

حضور الندوات حول تعليم اللغة  إلىفعمدت  األصعدةخدمة العربية على مختلف 

 أساتذةتلك الندوات التي شارك فيها كثير من ، العربية في الجامعات الفلسطينية

رهم على كل ما يجري من يالمثقفين وغ إلطالعصفحات منها  أفردتوقد ، الجامعات

في التقديم  لكثير من الكتب  أسهمتواقتراحات  وقد  وٕابداعاتنظريات ومناقشات 

وخصصت صفحة كاملة  وبأصحابها لدواوين الشعرية والمقاالت فعرفت  بها وا

للكتاب بشتى  األدبيةالشعرية والمقاالت  اإلبداعات أمامللثقافة لتفتح بذلك الباب 

ذل بل تعرض تلك لمبتتنشر القول الركيك ا نهاأوهذا ال يعنى ، همميولهم واتجاهات

نتاجات على الطواقم العلمية واللغوية المتخصصة فتنشر ما تجيزه هذه الطواقم الا

إن إسهام صحيفة القدس في خدمة : قولن نافإنوبذا . تكون مفيدة للعربية أنشريطة 

كما . هذه الصحيفة الوطنيةاللغة العربية وقرائها يعد ميزة خاصة تمتاز بها 

الدينية لتحتضن المقاالت  افةخصصت الصحيفة كل يوم جمعة صفحة كاملة للثق

. ألصيلة بلغة عربية غنية باأللفاظ ا  تكتبالدينية وبأقالم كبار الكتاب في الوطن 
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معاصرة نصيب في صحيفة القدس إال أنها لم تغفل عن الثوابت اللغوية للوٕاذا كان 

  اللفظ واألسلوب.ة في يلاألص

  

  األيامصحيفة -2

وتأتي في المرتبة الثانية بعد صحيفة القدس من حيث االنتشار على الرغم 

وقد أفادت من أختها ، إذ ال يتجاوز عمرها بضع سنوات، من أنها حديثة النشأة

ثالثاء وتصدر . وتبويبها وطريقتها في عرض الخبر والمقال والفكرة، القدس منهجها

ي اللغة العربية وعلومها فحقا ثقافيا شامال لمقاالت متخصصة مل أسبوعكل 

  . بالفائدة للعربية وطرائقها في القول النهايةوشخصياتها مما يعود  في 

  

  صحيفة الحياة-3

وتصدر بصورة ، وخمس وتسعين وتسعمائةتأسست هذه الصحيفة سنة ألف 

أي صحيفة أخرى  نكشأكانت تعنى أول ما تعنى بالحدث السياسي  نوإ وهي ، يومية

إال أنها ال تغفل عن نشر مقاالت للكتاب والقراء في الثقافة واألدب وغيرها مما يغني 

  .وتطويرها تنميتهاالعربية ويساعد على 

  

  التلفاز : ثالثا

  : قسمين إلىيمكن أن نقسم التلفاز في فلسطين 

   .التلفاز العام: األول

  التلفاز المحلي الخاص.: الثاني

وتحظى العربية بنصيب وافر ، فلسطين أنحاءجميع  إلىبث برامجه فإنه ي األولأما 

، من تلك البرامج وبخاصة ما يعنى منها بالشخصيات التي تهتم باللغة العربية

  . خاصة ةالبرنامج عنايلهذا  الوطنية السلطة لي و تتنميتها و  وأساليب

ويبث برامج ، لرئيسةفي المدن الفلسطينية ا منتشرالتلفاز المحلي الخاص فهو  ماأ

  القول فيها. وأساليب ألفاظهامتنوعة ثقافية واجتماعية ودينية في 
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  المسموعة. اإلذاعةرابعا: 

  . العامة اإلذاعة: ألولاقسمين  إلىوتقسم 

  . المحلية الخاصة اإلذاعات: الثاني

    

ت يقدم برامجه بالصو  األخيرفإذا كان ، فال تقل أهمية عن التلفاز اإلذاعة أما

طبيعة الحال تقدم برامجها بالصوت على مدار الساعة بلغة ب اإلذاعةوالصورة فإن 

فتسألهم عن توانى لحظة عن االتصال بذوي االختصاص توال ، عربية صحيحة

وذلك من خالل ، أو جواز هذا التركيب أو عدم جوازه، صحة هذا اللفظ أو ذاك

 أوومناحي القول فيها يطول  ،تدريسها وأساليببرنامج تربوي يعنى بشؤون اللغة 

  . يقصر حسب الوقت المخصص له

  

  :اإلذاعات المحلية الخاصة

كذلك جامعة النجاح الوطنية التي انطلق صوت  اإلذاعة ألهمية وقد تنبهت

تقوم ببث  محليةاعات وفي كل مدينة من مدن فلسطين إذ. ربعوأ ألفينسنة  إذاعتها

وتقدم برامج متنوعة المحلية و الوطنية و العلمية ون البرامج باللغة العربية تعنى بالشؤ 

ويتسلح ، الفلسطيني يقوم بدوره خير قيام اإلعالمقول إن نوبالجملة باللغة العربية 

قى العربية في هذا تبوس، بالعربية الفصحى تسلحا يعجز سالح العدو عن مقاومته

له حجرا في هذا  ي القطر شامخة صلبة ولن تسمح لالستيطان اللغوي الدخيل أن يبن

أو أن يضع موطئ قدم ما ، األرضمهما حاول أن يعصف بمقوماته على الوطن 

  . دام الغيورون من أبنائه فيهم عرق ينبض بأصالته و عروبته


