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ملخص
مع مرور الزمن ،أصبحت اللغة العربية لغة عاملية حيث كانت واحدة من مخس لغات أكثر
حتد اًث يف العامل .ومن بينها ماليزاي ،حيث يتم تعليم وتعلم اللغة العربية على نطاق واسع يف املدارس
واجلامعات .خاصة ميكننا أن نرى االستخدام الواسع للغة العربية يف وسائل اإلعالم يف ماليزاي ،وغالبا
ترتبط ابحملتوى الديين وخاصة احملتوى الديين اإلسالمي .فتهدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على
مسامهات اللغة العربية يف أسلمة وسائل اإلعالم خاصة التلفزيون واإلذاعة والصحفية يف ماليزاي.
وأظهرت النتائج أن اللغة العربية هي من العوامل اليت تؤدي إىل أسلمة يف ماليزاي بظهور كتابة جاوية
واستخدام اللغة العربية يف الربامج اإلسالمية على التلفزيون وغري ذلك.
الكلمات املفتاحية :اللغة العربية ،وسائل اإلعالم ،ماليزاي ،االستخدام الواسع ،أسلمة،
مسامهات
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Abstract
As time passed, Arabic Language has become a worldwide
language which it has become one of the five most spoken language in the
world. Among them is Malaysia, where Arabic Language is widely taught
in schools and universities. Especially we can see the widespread use of
Arabic Language in the mass media of Malaysia and constantly relate with
religious content especially Islamic content. This study’s aims are to
highlight the contributions of Arabic Language in Islamization of mass
media in Malaysia. In the end, the results showed that Arabic Language
indeed is one of the main reasons for the islamisation in Malaysia with
emergence of Javanese writing, and the use of Arabic Language on
television for Islamic shows and so on.
Keywords: Arabic Language, Mass
Widespread Use, Islamization, Contributions.

Media,

Malaysia,

املقدمة
 وجود اللغة العربية يف الدعوة اإلسالمية مهم للغاية ألهنا لغة القرآن الكرمي،يف الواقع
 لذا تعد اللغة العربية املفتاح الرئيسي.واحلديث ومها املصدران الرئيسيان للدعوة اإلسالمية
 انتشرت الدعوة اإلسالمية يف، بعد مرور الزمن.إىل املعرفة اإلسالمية حىت يف زمننا اآلن
 أن هذا اجملال يلعب، ومن املعلوم.جماالت عديدة وخاصة يف جمال البث ووسائل اإلعالم
 استخدامات اللغة، على الرغم يف بداية الدعوة.دورا كبريا يف انتشار اإلسالم يف ماليزاي
 مث تكيفت استخداماهتا يف جمال،العربية الزما وابتداء يف جمال التعليم املادة الدينية فقط
 يهدف هذا البحث ملعرفة مسامهات اللغة العربية يف، لذلك.البث ووسائل اإلعالم ببطء
 فاملنهج.أسلمة وسائل اإلعالم يف ماليزاي خاصة يف التلفاز واإلذاعة واألخبار أو الصحفية
الذي استخدمتها الباحثة هو املنهج الوصفي التارخيي حيث وضحت عن مبادئ اللغة
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العربية ووسائل اإلعالم يف ماليزاي وعرض التواريخ املهمة لتطور اإلسالم يف وسائل اإلعالم
يف ماليزاي ومسامهات اللغة العربية يف أسلمة وسائل اإلعالم اليت ذكران قبل هذا يف ماليزاي.
مسامهات اللغة العربية يف ماليزي
أشرقت نور اإلسالم على جنوب شرق آسيا يف القرن األول اهلجري ،وحتديدا يف عهد
اخلليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي هللا عنه ،حيث كانت تربط العرب بذه
املنط قة عالقات جتارية قبل ظهور اإلسالم .فقد وصلت أول سفينة عربية حتمل أخبار
الدعوة اإلسالمية إىل أرخبيل املاليو وابلتحديد مدينة "أتشيه" اإلندونيسية يف عام

30

هجرية ،ويف عهد مؤسس الدولة األموية معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه 61-41ه،
أرسلت حكومة دمشق وفودا جتارية وسياسية ودعوية إىل حكام امرباطورية سري وجيااي
(WIJAYA

 )SERIوهي امربطورية بوذية كان مركزها مدينة ابليمبانج

( )PALEMBANGبسومطرة .وقد وردت يف املصادر الصينية أنه يف عام 65ه يف عهد
اخلليفة معاوية بن يزيد األموي ،وجدت قرى إسالمية وجاليات عربية إسالمية كبرية على
الساحل الغريب من جزيرة سومطرة ،ومت التزاوج بني العرب وبعض بنات األسر امللكية،
وسكان البالد األصليني طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
وعندما توىل اخلليفة سليمان بن عبد امللك  99-96ه أمور الدولة األموية ،أرسل من
اخلليج العريب مخسا وثالثني سفينة جتارية إىل احمليط اهلندي ،ومياه دول أرخبيل املاليو
للقيام بواجب الدعوة اإلسالمية ،فضالا عن األعمال التجارية ،ودخل اجلاويون يف دين
وتوحدت
هللا أفواجا شعوابا وحكاما ،فقامت ممالك إسالمية يف بعض جزر األرخبيلَّ ،
بعض هذه املمالك حتت راية اإلسالم ،وامتزج التجار والدعاة العرب وغريهم من املسلمني
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أبهل تلك البالد ،فلبسوا مالبسهم وحتدثوا لغتهم ،كما قاموا مبصاهرة سكان البالد فتوثقت
الروابط والعالقات ،ومنذ ذلك احلني انتشرت اللغة العربية بينهم وأقبلوا عليها تعلم ا وتعليم ا
ابعتبارها لغة القرآن اجمليد واحلديث النبوي الشريف ،كما أهنا لغة العقيدة والعبادة والذكر
وتفوقت الثقافة اإلسالمية على مجيع الثقافات
واالستغفار ،فتأصلت اهلوية اإلسالمية َّ
(سعيد.).n.d ,
كما هو معروف أن اللغة العربية ،هي لغة القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف ولغة
الرتاث الفكري اإلسالمي ،كما أهنا مل تطرق إليها التبديل والتحريف منذ زمن الرسول صلى
هللا عليه وسلم إىل يومنا هذا .بينما هناك لغات عديدة قد انقرضت ومسخت من وجه
األرض مبرور الزمان ،ولكن بفضل هللا انتشرت اللغة العربية ومازالت تنتشر بقوة اإلسالم
والقرآن وحىت أصبحت لغة عاملية ،وصدق هللا العظيم يف قوله﴿ :إِ َّان حَنن نحَّزلْنا ِ
الذ ْكحر حوإِ َّان
ُْ ح
لحهُ ححلحافِظُو حن﴾ (سورة احلجر :أية ( )9حممد .)2009 ،ومن هنا ميكن نالحظ أنه بعد
انتشار اللغة العربية يف ماليزاي ،كان هناك العديد من املسامهات اللغة العربية اليت ميكن

العثور عليها؛ يف اللغة املاليوية ويف مستوى التعليمي مث يف الفن اإلسالمي.
أوال ،مسامهة اللغة العربية يف اللغة املاليوية.
يعرف أن اللغة العربية مل تكن لغة غريبة يف أوساط اجملتمع املسلم يف ماليزاي .فهي لغة
القرآن اجمليد واحلديث النبوي الشريف واملفتاح لفهمهما ولتعلم الفقه والشريعة اإلسالمية،
كما أهنا لغة العقيدة ،والعبادة ،والذكر ،واالستغفار .أقبل املاليزيون املسلمون على تعليمها
وعدوها تشريفا ملن يعلمها ويتعلمها ويتقنها ،ومن أجل ذلك ارحتل كثري من أبنائها إىل
البالد العربية ليتعلموها .وعندما عادوا إىل ماليزاي أكثروا من التأليف با وترمجوا عنها الكثري
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إىل لغتهم األم اللغة املاليوية .وقاموا بتعليم شعبهم حىت أصبح عدد كبري من الشعب
املاليزي يتحدث اللغة العربية ،ويستعمل كثريا من املفردات العربية واملصطلحات الشرعية
يف حياهتم اليومية (سعيد . ).n.d ،وقد صنف حممد عبد اجلبار بيج موضوعات األلفاظ
العربية املقرتضة يف املاليوية إىل ستة أقسام (إبراهيم: ).n.d،
من األلفاظ الدينية Iman :إميان Halal ،حالل Haram ،حرام.
من األلفاظ العلميةIlmu :علم Huruf ،حرف Kertas،قرطاس.
من األلفاظ الفكرية Akal :عقل Syak،شك Khusus ،خصوص.
من الكلمات القانونية Hukum :حكم Wali ،وايل Wakaf ،وقف.
من األلفاظ االجتماعية Kaum :قوم Awam ،عوام Karib ،قريب.
من األلفاظ العامة Jubah :جبَّة Salji ،ثلج Wabak،وابء.
وكلمات أخرى كثرية أصلها عربية يف اللغة املاليوية ،وقد أجريت أحباث عن عدد
الكلمات العربية دخيلة يف اللغة املاليوية فكانت النتيجة اليت توصل إليها أحد الباحثني
أن الكلمات العربية اليت استعملت يف اللغة املاليوية يرتاوح عددها بني  2000-1700كلمة
(سعيد.).n.d ،
وحبث آخر أجريت يف ألف وتسعمائة ومثانية وعشرين كلمة ماليوية تقريبا فوجد أن %50

منها من أصل عربية .وحبث ًثلث مجع األلفاظ العربية من املعاجم املاليزية واملصادر األخرى
وقسمها إىل جمموعتني :اجملموعة األوىل تضم األلفاظ العربية الدخيلة اليت بقيت وحافظت
على معانيها األصلية أو إحدى معانيها وعددها  1005كلمة ،واجملموعة الثانية تضم
األلفاظ العربية الدخيلة اليت تغريت مدلوالهتا وعددها  74كلمة (سعيد. ).n.d ،
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اثنيا ،مسامهة اللغة العربية يف املستوى التعليمي املاليزي.
يضم هذا كافة املراحل التعليمية من دور احلضانة ورايض األطفال ،مرورا ابملدارس
االبتدائية ،والثانوية ،مث اجلامعات .بدأ مستوى التعليم يف ماليزاي يف املساجد مقرا دائما
لتعليم الدين اإلسالمي واللغة العربية .مث واصلت إبنشاء املدارس الدينية العربية يف مجيع
الوالايت املاليزية من خالل مجع التربعات املالية وأموال الوقف والزكاة من املسلمني .وقد
تولت جمالس الشؤون الدينية التابعة حلكومات الوالايت مبسئولية اإلشراف املباشر على
هذه املدارس والتكفل جبميع مصاريفها املادية ،ويبلغ عدد هذه املدارس الثانوية الدينية
اآلن  1187مدرس ة موزعة يف مجيع الوالايت املاليزية .تدرس اللغة العربية يف هذه املدارس
مادة أساسية كما أهنا لغة التدريس للمواد الدينية األخرى كالقرآن ،واحلديث ،والتوحيد،
والفقه (شيك.)2012 ،
وقد تزايد اإلقبال على اللغة العربية من قبل املاليويني ،وبدأت احلكومة املاليزية تنظر إىل
العربية نظرة اهتمام .قامت وزارة الرتبية املاليزية عام 1977م إبنشاء  11مدرسة ًثنوية دينية
هتتم بتعليم اللغة العربية ،ووضعت ماديت اللغة العربية االتصالية واللغة العربية العالية مادتني
اختياري تني ضمن املواد التعليمية املقررة ،وكانت اللغة العربية مبثابة لغة أجنبية يف ماليزاي يف
ذلك احلني .كما قامت بعض املدارس الثانوية الدينية إبدراج مقررات دراسية من جامعة
األزهر الشريف جبمهورية مصر العربية.
وتطورت األوضاع التعليمية عام 1998م إذ أصدرت وزارة التعليم املاليزية قرارا بتدريس اللغة
العربية يف املدارس االبتدائية ،وذلك بناءا على قرار اجتماع جلنة املناهج املركزية يف نوفمرب
1996م .ولقد مرت عملية تنفيذ هذا القرار بعدة مراحل ،حيث مت تقدمي مادة اللغة العربية
يف السنوات األوىل بوصفها مادة إضافية مبسمى اللغة العربية االتصالية ،واختارت وزارة
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التعليم املاليزية يف السنة األوىل لتنفيذ هذا القرار  97مدرسة ابتدائية للتجربة حول إمكانية
تدريس اللغة العربية لطالب املرحلة االبتدائية.
ويف عام 2003م ،قدم صاحب املعايل رئيس وزراء ماليزاي السابق داتؤ سري عبد هللا أمحد
بدوي مشروعه الوطين الذي مساه اإلسالم احلضاري برانجما جديدا يف جمال التعليم يسمى
( .) j-QAFويرمز كل حرف من حروف الربانمج إىل أحد هذه األركان األربعة .فاحلرف
األول ( )jيرمز إىل كلمة "جاوي" وهي الدعوة إىل إحياء الكتابة الرتاثية اجلاوية ،أي كتابة
اللغة املاليوية ابحلروف العربية .واحلرف الثاين ( )Qيرمز إىل "قرآن" وهو الدعوة إىل حفظ
القرآن الكرمي وجعله هنجا للحياة .مث احلرف الثالث ( )Aيرمز إىل "عريب" وهو الدعوة إىل
تعلم اللغة العربية كوسيلة أساسية لفهم القرآن الكرمي .واحلرف األخري ( )Fيرمز إىل "فرض
عني" وهو الدعوة إىل تعلم الفروض الواجبة على كل مسلم تعلمها والقيام با على أكمل
وجه (كنايل. )2017 ،
أما عن تعليم اللغة العربية يف مؤسسات التعليم العايل فتوجد سبع جامعات حكومية متنح
شهادات يف ختصص اللغة العربية :اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي ( ،)IIUMواجلامعة
الوطنية املاليزية ( ،)UKMوجامعة ماالاي ( ،)UMوجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية
( ،)USIMوجامعة بوترا املاليزية ( ،)UPMوجامعة سلطان إدريس للرتبية (،)UPSI
وجامعة السلطان زين العابدين (( )UNISZAشيك .)2012 ،وتعد اجلامعة اإلسالمية
العاملية مباليزاي الراعي األول والرئيس لللغة العربية ،فقد تبنتها اجلامعة اإلسالمية لغة ًثنية
للجامعة بعد اللغة اإلجنليزية ،وفرضت تعلمها على مجيع الطالب يف مرحلة البكالريوس
بغض النظر عن ختصصاهتم وخلفياهتم الدراسية والثقافية ،وتتويل هذه املهمة شعبة لغة
القرآن يف مركز اللغات.
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وعلى صعيد آخر ،ابدرت اجلامعات املاليزية ،وعلى رأسها اجلامعة اإلسالمية العاملية
ماليزاي ،يف السنوات اخلمس املاضي إىل عقد مسابقات يف املناظرة ابللغة العربية؛ وذلك
من أجل حتسني مهارات متعلمي اللغة العربية وتطويرها .فعقدت مسابقات املناظرة العربية
على مستوى املدارس واجلامعات احمللية واإلقليمية .وأتت هذه التجربة الفريدة أكلها .ونظرا
لنجاح أنشطة مسابقات املناظرة ابللغة العربية على املستوى احمللي بني اجلامعات املاليزية
واملستوى العاملي بني جامعات دول جنوب شرق آسيا ،قررت اجلامعة اإلسالمية العاملية
ماليزاي إدخال مادة املناظرة بوصفها مادة دراسية مقررة على طالب املرحلة اجلامعية األوىل
ضمن املواد الال صفية املعتمدة لتشجيعهم على ممارسة اللغة العربية استماعا وحتدًث وقراءة
وكتابة (إبراهيم.).n.d ،
اثلثا ،مسامهة اللغة العربية يف الفن اإلسالمي.
بدأت الكتابة العربية قبل ظهور اإلسالم يف القرن السابع عشر قبل امليالد وأتثرت بكتابة
اهلريوغليفية املصرية القدمية .مث تطورت الكتابة العربية وتعززت بفن اخلط الذي مجل وخفف
الكتابة .كانت احلروف يف األصل يف شكل رموز كما هو احلال يف اخلط النبطي ،وهو
مشابه للخط العريب القدمي ،ومن هناك نشأت أساليب الكتابة الكوفية والنسخية واملغربية.
برز فن اخلط بشكل غري رمسي كأسلوب للكتابة العربية قبل ظهور اإلسالم ويشار إليه
ابسم خط املسند أو اخلط احلر .ومع ذلك ،تطور فن اخلط ليصبح أكثر مجاال بعد ظهور
اإلسالم حىت والدة الفن واألسلوب املعروف ابسم أقالم الستة والذي يتضمن أسلوب فن
خط النسخ ،وخط الثلث ،وخط الرقعة ،وخط الفارسي أو خط نستعليق ،وخط الكويف،
وخط الديواين .وأصبح فن اخلط زخرفة عربية إسالمية على جدران املباين مثل املساجد
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واملكاتب اإل دارية احلكومية والكتب وتزيني املنازل .ويضيف اخلط الذي مت ختليده على
نسج السونغكيت الزخرفة إىل تفرد استخدام اخلط يف الفن اإلسالمي املاليزي ( Nik
Yusri Musa, Ilham Che Daud @ Zakaria, Nazri Muslim
.)2017
مسامهات اللغة العربية يف أسلمة وسائل اإلعالم يف ماليزي
الكتابة اجلاوية يف وسائل اإلعالم
ماليزاي بالد غنية ليس فقط ابجلمال الطبيعية ،ولكنها أيضا متلك الثقافة املتنوعة .يذكر يف
دستور ماليزاي يف املادة  152أن اللغة املاليوية هي اللغة الوطنية الرئيسية والرمسية
الستخدامها يف الشؤون احلكومية والبياانت العامة ،سواء يف احلكومة االحتادية أو حكومة
الوالايت .وهناك طريقتان لكتابتها هي الالتينية واجلاوية ،وتستخدما معا إىل اليوم .الكتابة
الالتينية معروفة للكثريين وتستخدم أحرف الالتينية يف الكتابة .أما الكتابة اجلاوية هي
مشتقة من الكتابة العربية املستخدمة لكتابة اللغة املاليوية (الرمحن .)2019 ،يتكون نظام
الكتابة من  29حرفا عربيا مع إضافة ستة أحرف متثل أصواات يف اللغة املاليوية وهي

cha

(چ) و( gaڬ) و( nyaپ) ( )Rasyidah Ibrahim, 2019و( ngaڠ)

وpa

(ڤ) و vأو ( vaۉ).
على سبيل املثال ،نستطيع أن نرى استخدام الكتابة اجلاوية يف اجملتمع بوضوحها يف
األخبار ،إذ أن أول صحيفة ماليوية "جاوي بريانكان" أو يف اللغة املاليوية

“ Jawi

 ”Peranakanاليت كانت تصدر ابجلاوية ما بني عام 1876م حىت عام 1895م وكذلك
"أوتوسان ماليو" أو “ ”Utusan Melayuنُشرت ألول مرة يف عام 1939م.
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وابإلضافة إىل ذلك ،ولتعزيز فهم الكتاابت اجلاوية ،يذاع برانمج "كلينيك جاوي" أو
“Jawi

 ”Klinikبداية من عام 2012م من إذاعة املعهد الوعي اإلسالمي املاليزي

( )IKIMمرة واحدة يف كل أسبوع ،كل يوم سبت من الساعة  9.30إىل  10.00صباحا
إىل اآلن ( .)Rasyidah Ibrahim, 2019يتم إجراء هذا الربانمج من قبل أفراد
ماهرين يف الكتابة اجلاوية ،وهو األستاذ املساعد الدكتور عدي يسران من جامعة بوترا
ماليزاي ( .)UPMوبذا يعطي رسالة واضحة مفادها أن الكتابة اجلاوية معروفة ومفيدة جدا
ألي شخص يتعلمها .وهذا العرض سيتم بثه مباشرة يف مجيع أَناء البالد ،وابلتايل ميكن
ملختلف األعمار واألجناس تعلم اللغة اجلاوية أبساليب معينة.
القنوات اإلسالمية يف وسائل اإلعالم
فمن املعلوم أن وجود استخدام اللغة العربية يف ماليزاي بسبب جميء دين اإلسالم إىل ماليزاي.
فاحلديث عن اللغة العربية ،ميشيان متوازيني مع الدين اإلسالمي ،ألن اللغة العربية هي
جوهر اإلسالم كما أنزل هللا القرآن ابللغة العربية إىل النيب صلى هللا عليه وسلم.
كان تطور املسلسل التلفزيوين اإلسالمي يف مراحله األوىل يف  ،RTMمتشي بشكل ببطء
شديد .وذلك ألن األمور واملسائل الدينية ابتت مسألة حساسة على شاشة التلفزيون يف
السنوات األوىل من وجود الربامج الدينية على التلفزيون .ويتم نقل الرسائل اإلسالمية عرب
التلفزيون بشكل خفيفة ومقتصدة ألهنا حساسة للغاية ،ألن األداين األخرى ليست هلا
أي تغطية أو براجمها اخلاصة يف التلفزيون املاليزي .يف السنوات التالية ،كان هناك تغيري
مبدئي جذري يف  12أبريل  1965يف مناسبة عيد األضحى ،بثت تليفزيون املاليزي العديد
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من الربامج التلفزيونية اإلسالمية مبا يف ذلك كبسولة آذان العصر ،وبرانمج عيد األضحى
اخلاص ،ومنتدى عيد األضحى (.)Rozalafri Johori, 2018
مث يف عصر السبعينيات أو مشهور أيضا بعصر الصحوة اإلسالمية (1970م1983-م)
يف ماليزاي هي بداية فرتة حتول منوذجي ووعي وصعود عدواين نسبيا لإلسالم يف ماليزاي
بتأثري الفكر من مصر وإيران ( .)Rozalafri Johori, 2018ومن بني املنظمات
غري احلكومية مثل

) Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIMوPertubuhan Al-

 Arqamو Jemaah Tablighو)Jemaah Islah Malaysia (JIM

السياسية

) PAS (Parti Islam SeMalaysiaوUMNO

وكذلك األحزاب

(املنظمة الوطنية املاليزية

دورا يف رعاية حركة األسلمة وإحياء اإلسالم يف ماليزاي يف
املتحدة) وتلك املنظمات تلعب ا

هذه الفرتة .وشهد ذلك العصر تطور الدعوة وإحياء اإلسالم ابعتبارها حلظة مهمة كانت

حافزا جلميع السياسات اإلسالمية احمللية يف تطورها يف ماليزاي حىت اآلن .وواقع اجملتمع يف
ا
ذلك الوقت يريد أجواءا إسالمية ،استغلته احلكومة على أفضل وجه ممكن من خالل
وسيلة البث ،وخاصة التليفزيون .على مستوى اجملتمع ،وفرت احلكومة املزيد من الوقت
للربامج التلفزيونية اإلسالمية ،من فتح الربامج بقراءة الدعاء ،ومسابقات تالوة القرآن ،إىل
برامج الرتبية اإلسالمية املنتجة لتثقيف املسلمني وغري املسلمني حول املثل اإلسالمية.
استعمال اللغة العربية يف برامج وسائل اإلعالم
يف عام 1982م يف حقبة الصحوة اإلسالمية ،هناك اقرتاحات وتوصيات قدمتها إحدى
الصحف ل  RTMإلنشاء برانمج لتعلم اللغة العربية لتمكني اجملتمع من تعلم اللغة العربية.
واحلكومة يف تلك الوقت بقيادة تون د .مهاتري حممد شعر أن هذه كانت خطوة مهمة
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لتمكني اجلمهور واجملتمع من فهم املعىن احلقيقي للقرآن .وكانت حكومة اململكة العربية
السعودية مستعدة أيضا للمساعدة يف تنفيذ خطة تعلم اللغة العربية .ففي ديسمرب 1982م،
أبرم اتفاقية بني ماليزاي واململكة العربية السعودية لتبادل الربامج التلفزيونية واإلذاعية .هذه
االتفاقية هلا أتثري كبري على املاليزيني ألنه ميكنهم كل عام متابعة تغطية احلج من مكة على
التلفزيون املاليزي .وميكن الشعور بتطور هذه الظاهرة يف جو احلياة اإلسالمية عندما يكون
هناك زايدة يف الربامج التلفزيونية املذاعة اإلسالم ،وظهور األانشيد ،واستخدام املصطلحات
العربية ،وإعالن أيقوانت مسلمي املاليو يف وسائل اإلعالم السائدة ،وغري ذلك
(.)Rozalafri Johori, 2018
وأيضا برانمج "هيا ابلعربية" وهو برانمج يف اذاعة ( )IKIMاليت تناقش فيها املعارف
واملعلومات عن اللغة العربية وحيث هذا الربانمج اجملتمع يف التكلم ابللغة العربية .وحصلت
النتائج والرد الفعال اإلجيايب من اجملتمع.
اخلامتة
وفقا إىل ما سبق يف هذا البحث ،وجدان أن تطور اإلسالم اللغة العربية يف ماليزاي
ليس ظاهرة جديدة ،بل إنه حدث منذ احلقبة االستعمارية مث استمر على شكل هنضة
إسالمية جديدة يف حقبة ما بعد االستعمار .فيهدف ظهور اإلسالم إىل إحداث اإلصالح
يف ممارسة اإلسالم ،فضال عن الدعوة إىل الرجوع إىل القرآن والسنة النبوية .ويف نفس
الوقت جنحت اللغة العربية يف إدخال اإلسالم إىل جمال البث ووسائل اإلعالم كما نرى
حىت يومنا هذا .من مظاهر ذلك ،قد شهد جمال البث ووسائل اإلعالم يف ماليزاي تغريات
كبرية بعد عصر النهضة اإلسالمية .ومما ال شك أن من مسامهات كبرية اللغة العربية هي
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وجود البث اإلذاعي اخلاص يف ماليزاي الذي يركز يف نشر فهم اإلسالم عامليا واللغة العربية
.)IKIM( يف اجملتمع خاصة يف ماليزاي وهو املعهد الوعي اإلسالمي املاليزي
References
‘Abdulrahman Bn Shik. 2012. Ta’lim Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Fi
Malizya. http://www.arabtimes.com/portal/article
Ashwaq Kanali. 2017. Ta’lim Al-‘Arabiyyah Fi Malizya. Tarikh ‘Areeq
Wa
Hadhir
Muta’alliq.
https://iitilaf.org/%D8%AA%D8%B9%D9%84%
Bab
II,
Tinjauan
Pustaka:
Definisi
Media
Massa,
eprints.umm.ac.id/20963/2/c2.pdf.
Bab
II,
Tinjauan
Pustaka:
Definisi
Media
Massa,
eprints.umm.ac.id/35195/3/jiptummpp-gdl-nurfadilla-47903-3babii.pdf.
Bab
III,
Media
Massa:
Sejarah
Media
Massa,
digilib.uinsby.ac.id/10990/6/Bab%203.pdf.
Laporan Tahunan Jabatan Penyiaran Malaysia 2014.
Lee Kuok Tiung (UMS) @ Mohd Safar Hasim (UKM), Artikulasi Isu-Isu
Sejarah Dalam Media Massa Di Malaysia, Malaysian Jurnal of
History, Politics & Strategic Studies – Vol.43(1), 2016.
Majdi Haaj Ibrahim. Waaqi’ Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Fi Malizya:
Idha’aat ‘Ala Ahamm Al-Injazat Al-Malizyah Fi Nashr Al‘Arabiyyah.
Md Azalanshah Md Syed (UM) @ Mohd Nazri Ibrahim (UTU), Literasi
Media: Cabaran Penyiaran Sosial dan Kelangsungan Industri
Televisyen di Malaysia – Forum Komunikasi – Vol.13(1), 2018.
Muhammad Muhammad Talabah Sa’eed. Ta’leem Al-Lughah Al‘Arabiyyah Fi Janub Sharq Asya – Malizya Namudhajan. Bahith
Akadimi Bi Ma’had ‘Aalam Al-Malayu Wa Al-Hadharah AlMalayuwiyah. Al-Jami’ah Al-Wataniyyah Al-Malizya
Nik Yusri Musa, Ilham Che Daud @ Zakaria, Nazri Muslim, Jamsari
Alias, Sejarah Perkembangan Seni Khat Dan Pengaruhnya
Terhadap Tulisan Jawi Di Nusantara, MALIM – Jurnal Pengajian
Umum Asia Tenggara – Vol 18: 30-42, 2017.
Rozalafri Johori, Rosya Izyanie Shamshudeen, Nor Azura Adzharuddin,
Megat Al Imran Yasin, Sejarah Penyiaran Tv Islam di Bawah

151

Farah Ayuni Bt Mohd Husni, Rahmah Binti Ahmad H. Osman
Nurhaziqah Bt Fadzli, ‘Aqilah Bt Mohd Noor

Pengaruh Ekonomi Politik Malaysia, Conference: 7th
INTERNATIONAL SEMINAR ON NUSANTAR HERITAGE
(7TH ISONH 2018), Kota Bharu, Kelantan, MALAYSIA, 2018.
Rasyidah Ibrahim, Rahimah Embong, Firdaus Khairi Abdul Kadir, Huda
Afiqah Hashim, Pemerkasaan Tulisan Jawi Dahulu dan Kini,
BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human
Sciences Volume 2, Issue 1, 2019.
Umar Hasb Al-Rasul ‘Uthman Muhammad. 2009. Ahammiyat Lughah
Al-Qur’an Al-Karim Wa Intishariha Fi Malizya. Al-Jami’ah AlIslamiyyah Al-Malizyah. Majallat Dirasat Da’wiyah.

