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عمي ستاذ ل كتم  /محم عم ان لذي شجع ي عمى ممصم ل س م ل حث.
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ج

م لتمف ق

شك متق
ال كآخ نار عمى عظيـ نعمو ،كجزيؿ عطاياه ،كالصالة كالسالـ عمى خاتـ المرسميف
الحمد ﵀ أك ن
محمد األميف  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -كعمى آلو كصحبو الطيبيف الطاىريف.
أما بعد:
فإنني أتقدـ بعظ يـ الشكر كالتقدير لجامعتي جامعة األزىر ،كعمػادة الد ارسػات العميػا كالبحػث
العممي ،لما بذلكه كيبذلكن و مف عطاء دائـ في خدمة العمـ كالبحث العممي.
كأتقػ ػ ػ ػ ػدـ بعظػػػيـ الشكػ ػ ػ ػر كالعرفػ ػ ػ ػاف لك ػ ػ ػؿ مػػػف :لـ ـ ـ كتم  /ع ـ ـ ـ ﵀ ع ـ ـ ـ لجم ـ ــل عم ـ ــي،
م ل ـ كتم  /ممســى عمــي طال ــ ،لقبكليمػا اإلشػراؼ عمػػى رسػالتي ،فميمػا منػػي كػػؿ االحتػراـ كالتقػػدير
عمى ما قدماه لي مف معمكمات ،كممحكظات قيمة.
ال ب سػػاتذتي األفا ػػؿ؛ أع ػػاء ىيئػػػة
كمػػا أتق ػػدـ بالشػػكر كالتق ػػدير لقسػػـ المب ػػة العربيػػة ممػ ػ ن
التدريس ،كالػى ستاذ ل كتم  /محم صالح أ م حم  ،الػذم شػجعني فػي د ارسػتي العميػا ،كالشػكر
-أي ان  -مكصكؿ إلى ل كتم  /ئ أ م

ع ،لما قدمو لي مف مساعدة في إتماـ رسالتي.

ككػػؿ الشػػكر كالحػػب كالتقػػدير إلػػى أحػ و
ػدم البػػالييف ،كالػػى زكجتػػي ،كاخػػكتي
ػب النػػاس إلػ وي كالػ ٌ
كأخكاتي .فجزل ا﵀ الجميع عني خير الجزاء ،كجعمو ا﵀ في ميزاف حسناتيـ.
كأخي انر أرجك مػف ا﵀ العمػي القػدير أف ينػاؿ ىػذا الجيػد ر ػا أسػاتذتي ،كأ ف يمنحنػي ا﵀ القػدرة
عمى مكاصمة البحث كالمعرفة ،كأف يككف ىذا العمؿ خالص نا لكجيو الكريـ.

د

ممخص ل س
تيدؼ ىذه الدراسة المكسكمة بػ "لبة المراسميف في األخبار السياسية في قناة العربية "د ارسػة
دالليػة" ،إلػػى د ارسػة لبػػة الم ارسػميف فػػي األخبػار السياسػػية فػي قنػػاة العربيػة ،كالكقػػكؼ عمػى م ػػاميف
نشرات األخبار ،كقد اعتمد الباحث منيج المسح لتحميؿ الم مكف؛ ىذا المنيج الذم يتناكؿ التحميؿ
المبػكم كتصػني و ،كبيػاف العالقػات الدالليػػة التػي تنتجيػا الجمػؿ ،كقػػد اسػتخدـ الباحػث عينػة عشػكائية
"األسػػبكع الصػػناعي" لمد ارسػػة ،كنظػ نار التسػػاع مجػػاؿ البحػػث ،فقػػد تػػـ اختيار"عينػػة عشػكائية منتظمػػة"
تمتػػد فػػي ال تػرة مػػف 5022/07/55ـ كحتػػى 5025/03/29ـ ،كذلػػؾ بتسػػجيؿ نش ػرات األخبػػار لمػػدة
عشػرة شػػيكر ،حػكت أربعػػيف نشػرة ،بمعػدؿ نشػرة فػػي كػؿ أسػػبكع ،ك تحتػكم كػػؿ نشػرة عمػى عػػدد مػػف
تقارير المراسميف.
ىذه ال ترة التي أيطمؽ عمييا ما ييسمى "بالربيع العربي" ،كما تبعيا مف تطكرات أمنية ميدانيػة
في بعض الدكؿ العربية حتى ىذه المحظة.
كقد جاءت الد ارسػة فػي مقدمػة ،كأربعػة فصػكؿ ،تناكلػت فػي المقدمػة :أىميػة كسػائؿ اإلعػالـ،
كفػي ال صػػؿ األكؿ عر ػت فيػػو التحديػدات األكليػة؛ ذكػػرت فيػو م يػػكـ اإلعػػالـ ،كالعالقػة بػػيف المبػػة
كاإلعػػالـ ،كالسياسػػػة التحريريػػػة لقنػػػاة العربيػػػة ،كأسػػػماء الم ارس ػػميف ،كجعم ػػت ال ص ػػؿ ال ػػاني لمجانػػػب
التطبيقػػي ،تناكلػػت فيػػو :المكلو ػد ،كالمعػ وػرب ،كالػػدخيؿ ،كذكػػرت فػػي ال صػػؿ ال الػػث :العالقػػات الدالليػػة
التػػػي تت ػػػػمف :التػػػرادؼ ،كالمشػػػػترؾ الم ظػػػػي ،كاأل ػػػداد ،كرصػ ػػدت فػ ػػي ال صػ ػػؿ ال ارب ػػػع :الحقمػػػيف
الداللييف :الحقؿ السياسي ،كالحقؿ العسكرم ،ـ النتائج كالتكصيات ،كأخي نار المصادر كالمراجع.

ه

وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج:
 - 2جػاء الحقػؿ الػداللي العسػكرم أك ػػر الحقػكؿ كركدان فػي ىػذا البحػػث ،كذلػؾ نظػ انر لألحػداث السػػابقة
التي ما زالت في كطننا العربي ،سكاء في مصر أـ ليبيا أـ سكريا أـ اليمف أـ العراؽ.
 - 5يكشؼ البحث أف النشرات اإلخبارية لـ تستعمؿ األل اظ المعربة إال القميؿ منيا.
احت وؿ الحقؿ السياسي المرتبة ال انية في المك كعات لألخبار بعد الحقؿ العسكرم.
 - 3جػػػاءت األل ػػػاظ المكلػػػدة بنسػػػبة قميمػػػة؛ ألف األل ػ ػ ػ اظ العربي ػػة كانػ ػػت كافي ػػة الداللػ ػػة ،م ػػػؿ الربيػػػع
العربي -إسقاط النظاـ – المجمس االنتقالي.
مما أمص

ه ل س:

 - 2أكصػت الد ارسػػة المسػػؤكليف ب االىتمػػاـ بكسػػائؿ اإلعػػالـ؛ لقكتيػػا فػػي نشػػر الخبػػر كمادتػػو كاطػػاره
المبكم.
 - 5أى ابت الدراسة بالباح يف كالمختصيف العنايػة بد ارسػة لبػة اإلعػالـ؛ ألىميػة كسػائمو :كالصػحافة،
كالتم از ،كاإلذاعة ،فمبة اإلعالـ ىي التي تصنع لبة الح ارة.
بصر
 - 3تدعيـ قسـ التصحيح كالمراجعة المبكية في قناة العربية بالعامميف ا ى
أل ٍك ىاء الذيف يتكفور ليـ ه
بالمبة العربية ،كأساليبيا ،كفصاحتيا.
 - 4تعييف متخصصيف بالمعاجـ المبكية  -خاصة  -قسـ الترجمة؛ الختيار أنسب الكممات في تحرير
األخبار.
 - 5تعريػب المصػطمحات ،كالكممػات البريبػة ،كالدخيمػة ،تعريبػ نا صػحيحان؛ مػف أجػؿ نشػرىا ،كتعميميػػا
بشكؿ سميـ ،كصحيح.

و

Abstract
This research aims to study the language of correspondents in the
political news of Al-Arabyia Satellite channel (Analytical Study).
This study focuses on the contents of the news, it depends on the
analytical method "content analysis", as this approach allows to linguistic
classification and semantic relations produced by the strings, using a
random sample "industrial week", and because of the breadth of the field of
research, a "systematic random ample" has been chosen, the period of the
research takes from 25th/7/2011 to 19th/3/2013. by recording the news for
ten months about forty bulletin each weeks, and every newsletter contains
several reports from correspondents.
This period witnessed "the so-called Arab Spring" and the subsequent
developments in security in some Arab countries up to this moment.
This study comes into an introduction and five chapters, the
introduction focuses on mass media, the first chapter of the theoretical
framework, the second chapter spots on the concept of language and the
relationship between language and the media, and the editorial policy of
Al-Arabiya and the names of reporters, in the third chapter I will
concentrate on empirical study of the new idiom and Arabized words
(translated latterly from English into Arabic) and intruder, in chapter four,
the study focuses on synonyms, antonyms, word pairs. In chapter five, this
research concentrates on semantic field, the political and military field.
Then the results and recommendations and references.

ز

The study found a numbe r of results:
1- The semantic field of military has the most appearance in the study, due
to the previous events which still occurs in our Arab World, whether in
Egypt, Libya, Syria and Yemen.
2- The research reveals that the newsletter did not use just only of Arabized
words
3- The political field ranked in the second stage from the subjects of the
news after the military field.
4- The generated words appear just a few, because of the circumstances
surrounding the region, such as the Arab Spring- to overthrow the
regime- Transitional Council.
And the study recommends:
1- The researcher recommend officials to pay more attention of the media,
which are very strong in the dissemination of news and article and
linguistic framework.
2- I encourage researchers and specialists for more studying of the
language of the media, which is consider the language of civilization.
3- I also recommend strengthening the Department of Correction and
revision of language in Al-Arabyia channel.
4- Appointing specialist of language and especially the translation section,
to choose the most appropriate words in the news editor to quickly
spread these words between people and recipients.
5- Applying terminology and strange words, Western and exotic; and to
publish and circulate them properly and correctly.
ح
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لمق م ـ ـ :
الحمػػد ﵀ رب العػػػالميف ،كالصػػالة كالسػػػالـ عمػػى أش ػػرؼ األنبيػػاء كالمرس ػػميف ،كعمػػى آلػػػو
الطيبيف الطاىريف ،كبعد.
فػػإف مػػا يشػػيعو اإلعػػالـ مػػف م ػػردات كتراكيػػب ،سػػرعاف مػػا تنتشػػر بػػيف النػػاس ،كيرددىػػا
الخاصػة كالعامػػة ،فػإف كانػػت ىػػذه الم ػردات صػكاب نا شػاع الصػكاب ،كا ف كانػػت خطػ ن شػػاع الخطػ
ػاص بػالم ردات ،كالتراكيػب ،كاألسػاليب ،كلعػؿ أىػـ مػا ييػدد المبػة
كذاع حتى يمأل اآلفاؽ ،كىذا خ ه
ال صحى مف جية اإلعالـ؛ ىك ك رة األخطاء الصرفية كالنحكية التي تنتشر بيف ك ير مف رجاؿ
اإلعالـ ،كاف كاف بع يـ يتحرل الصكاب فيما يكتب.
كليذا كانت ىػذه المسػ لة -كمػا تػزاؿ  -تبػرم كػؿ حػريص عمػى ال صػحى ،كتسػتكلي عمػى
ج ٌؿ اىتمامو في الدرس كاالىتماـ ،حتى كادت تصرف و عف غيرىا مف مسائؿ المبػة كالنحػك ،كىػك
أمر محمكد مف كؿ مر و
اسؿ.
كيعد التم از كسيمة إعالمي ة تتميز عف كسائؿ اإلعالـ األخرل بقدرتو عمى نقؿ األحداث
بسػرعة فائقػة ،كبمتابعتػػو ال كريػة كالدقيقػة لألحػػداث مصػحكبة بالصػكت ،كالصػػكرة ،كالحركػة ،ممػػا
ي ػ ي عمييػا مزيػدنا مػف الكاقعيػة ،األمػر الػذم يكػكف لػو أبمػر األ ػر فػي ن ػكس جميػكر المشػػاىديف
عمى اختالؼ أعمارىـ ،ك قافتيـ ،كميكليـ.

2

ممضمع ل س :
يت ػػمف مك ػػكع الدارسػػػة تحميػػؿ لبػػػة م ارسػػمي األخبػػار السياس ػػية فػػي قن ػػاة العربيػػة فػػػي
الم ىعػ ٌدة ،كالكقػػكؼ عمػػى م ػػاميف نشػػرات األ خبػػار ،كتحديػػد األل ػػاظ المكلوػػدة،
تقػػاريرىـ المنطكقػػة ي
المعربػ ػػة ،كالدخيمػػػػة ،كبيػػػاف العالقػػػػات الدالليػػػػة سػػػكاء التػػ ػرادؼ ،كالمشػ ػػترؾ الم ظػ ػػي ،كالت ػػػػاد،
ك ٌ
كتصنيؼ الحقكؿ الداللي ة" الحقؿ السياسي ،الحقؿ العسكرم.

أ م

ل س :

تنبع أىمية ىذه الدراسة ،في ككنيا:
 - 2تبيف خصائص المبة عند المراسميف في قناة العربية.
 - 5ت ي د المشتبميف في حقؿ اإلعالـ ،مف خالؿ تحميؿ األل اظ ،كربطيا بالمستكل الداللي.
 - 3تعمؿ عمى معرفة األخطاء عند الم ق يف ،كاإلعالمييف ،كغيرىـ مف المتكمميف بالعربية.
 - 4ت يد الدارسيف كالمتعمميف في مجاؿ المبة العربية.

أ

ف ل س :

ك ع الباحث مجمكعة مف األىداؼ التي تتمخص فيما يمي:
 - 2معرفة األل اظ األك ر استخدامان في لبة المراسميف ،كتقاريرىـ.
 - 5تقديـ دراسة ُّ
لبكية ت يد الدارسيف في المجاؿ اإلعالمي ،ال سيما المستكل الداللي.
 - 3معرفة األل اظ البريبة ،كالدخيمة في المبة المستخدمة في تقارير المراسميف.
 - 4دراسة األل اظ المستخدمة لدل المراسميف ،كمدل تكافقيا مع المبة ال صحى.
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تساؤال

ل س :
فػػػي

ػػػكء مػػػا سػػػبؽ مػػػف اإلحسػػػاس بالمشػػػكمة ،كأى ػػداؼ الد ارس ػػة كأىميتيػ ػا ،ىنػػػاؾ عػػػدة

تساؤالت يسعى الباحث لإلجابة عنيا:
المعرب كالدخيؿ؟
 - 2ما األل اظ المستخدمة في األخبار السياسية مف المكلود ،ك و
 - 5ما ت ير العالقات الداللي ة في األخبار السياسية؟
 - 3ما أك ر "الحقكؿ الداللية" كركدنا في تقارير لبة المراسميف؟
 - 4ما العالقة بيف المبة كتقارير المراسميف؟
كعالـ تدؿ؟
 - 5ما داللة تكرار األل اظ
ى

م هج ل س :
كقد اقت ت طبيعة الد ارسػة المكسػكمة بػ "لبػة م ارسػمي األخبػار السياسػية فػي قنػاة العربيػة
– د ارسػػة دالليػػة  "-أف تعتمػػد عمػػى مػػنيج المسػػح فػػي إطػػار أسػػمكب تحميػػؿ الم ػػمكف ،كسػػيقكـ
الباحث باعتماد ىذا المنيج في تحميمو لألل اظ التي جاءت في تقارير المراسميف؛ ألنو منيج يتيح
ػكم ،كرصػػد الظػكاىر ،كتصػػني يا ،كتحميميػػا ،كىػػك مػػنيج
لمباحػػث اإلمكانػػات الالزمػػة لمتحميػػؿ المبػ ٌ
المبكم ،كبياف العالقات الداللية التي تنتجيا الكممات كالجمؿ.
يك ٌ ح عممٌية االتصاؿ
ٌ

أ

ل س :
اسػػتخدـ الباحػػث فػػي د ارسػػتو أداة "تحميػػؿ الم ػػمكف" فػػي المػػدة الزمنيػػة المػػذككرة؛ لتحميػػؿ

األل ػػاظ ،كد ارسػػتيا ،كالمبػػة المسػػتخدمة مػػف قبػػؿ الم ارسػػميف ،كأل ػ اظيـ ،كمعرفػػة المسػػتكم الػػداللي،

3

ألف ىذه الدراسة متخصصة بالمستكل الداللي ،كىي تشتمؿ عمى:
فئػػات تحميػػؿ الم ػػمكف ،كالمبػػة المسػػتخدمة فػػي األخبػػار السياسػػية ،كاألل ػػاظ األك ػػر اس ػػتخدم نا،
كاألل اظ المتكررة في الدراسة.

مجال ل س :
ىك مجمكع نشرات األخبار ال تي تب يا قناة العربية اإلخبارية في برنامج "آخر ساعة" لمدة
الم ىع ٌدة.
عشرة شيكر تحكم أربعيف نشرنة إخبارية ،تحتكم النشرة عمى عدد مف تقارير المراسميف ي

ع

ل س :
نظػ نار التسػػاع مجػػاؿ البحػػث ،فقػػد تػػـ اختيار"عينػػة عشػكائية منتظمػػة" مسػػتخدم نا األسػػبكع

الصػناعي ،بحيػػث تمتػػد ىػػذه ال تػرة مػػف 5022/07/55ـ كحتػػى 5025/03/29ـ ،كذلػػؾ بتسػػجيؿ
نشرات األخبار لمدة عشرة شيكر بمبت أربعيف نشرة بكاقع نشرة كؿ أسبكع ،ك تحتكم النشرة عمى
عدد مف تقارير المراسميف.
لسا ق ( :)1

ل سا

اسػػتطاع الباحػػث -فػػي حػػدكد اطالعػػو  -الرجػػكع لػػبعض الد ارسػػات السػػابقة ،ذات العالقػػة
غير ال مباشرة بمك كع البحث ،كيمكف عرض الدراسات السابقة عمى النحك التالي:

( )1لػـ يع ػر الباحػث عمػػى د ارسػات مبا شػرة حػػكؿ ىػذا المك ػكع (لبػة م ارسػػمي األخبػار السيا سػية فػػي قنػاة العربيػة  -د ارسػػة
داللية).
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 أسممـ لخطاـ

عالمي ،تقا

لح ـ عمى غ في ق ا لج

ممذجاً( .)1

اعتمدت ىذه الدراسة عمى بعض المالمح األسمكبية في الخطاب اإلعالمي في مجمكعة
مػف التقػارير ،كالمتابعػػات التػي تب يػػا قنػاة الجزيػرة ال

ػائية حػػكؿ العػدكاف اإلسػرائيمي عمػى قطػػاع

غزة ،في شير كانكف األكؿ ،ككانكف ال اني (5009- 5008ـ).
كتركػػز الد ارسػػة عمػػى المػػادة المبكيػػة ،كالعناصػػر المسػػانية كالبالغي ػة ،كدكرىػػا فػػي تحديػػد
سمات الخطاب اإلعالمي ،كمالمح و المبكية.
كتعتمػػد ىػػذه الد ارسػػة عمػػى المنحػػى التطبيقػػي فػػي الخطػػاب اإلعالمػػي ،حيػػث اعتمػػد فييػػا
صاحب الدراسة عمى منا وح محددة ،بدت فييا سمة االطراد ،كالتقنيات المبكية؛ مف ناحية الجممػة
كتركيبيا ،كما يتصؿ بيا مف تقديـ كت خير ،كما يتصؿ بيا مف أساليب متنكعة ،كاستعماؿ أل اظ
ذات أبعاد داللية متدرجة في العمؽ.
أ م ل تائج لتي تمصم إل ها ل س :
 - 2لقػػد سػػػاعدت التقػػػارير فػػي الكشػػػؼ ،عمى مػػػدل فاعميػػػة انسػػجاـ التقني ػػات المدركس ػػة ،كمػػػدل
نجاحيا في تحقيؽ السياسة العامة لمقناة.
عنصر مؤ انر إلى جانب مركزية الص كرة في فعؿ الت ير عمى الجميكر.
 - 5تعد المبة
ان
 - 3اسػتخداـ عنصػػر الم اجػ ة فػػي التقػارير ،تك ػػحو سياسػػة البنػاء المبػػكم ،كذلػؾ اعتمػػادنا عمػى
معرفة القارئ باألحداث السياسية ،كالعسكرية عمى األرض.

( )1أمػاني سػميماف داكد ،أ سػػمكب الخطػاب اإلعالمػػي ،تقػارير الحػػرب عمػى غ ػزة فػي قنػػاة الجزيػرة نمكذج ػان ،المجمػة األردنيػػة
في المبة العربية كآدابيا ،المجمد  ،8العدد 5025 ،2ـ ،ص.32- 22
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 لمعالج ـ
لع

خا ـ

 " ،س تحم م

ح ـ ث لثــم
لع

لمص ـ

من ش

فــي ق ــاتي لع ـ  ،م( ــي ــي س ــي BBC
خ ا في إطا ظ

ط

لخ

"( .)1

اعتمػػد الباحػػث فػػي د ارسػػتو عمػػى الد ارسػػػات الكصػػ ية التحميميػػة ،حي ػث ت ػػمنت الد ارسػػػة
التحميمية لممادة اإلخبارية المقدمة مف نشرات األخبار الرئيسة ،في قناتي العربية ،ك(بي بي سي)
 BBCالعربيػة ،كتػـ تحميػؿ المػادة المتعمقػة ب حػداث ال ػكرة المصػرية  55ينػاير 5022ـ ،فػي نشػرة
ػاء فػي قنػػاة العربيػة ،كنشػرة العاشػرة مسػػا نء فػي قنػػاة (بػي بػػي سػي)  ،BBCكقػػد
الح اديػة عشػرة مسػ ن
شػػممت عينػػة الد ارسػػة مػػدة زمنيػػة امتػػدت ( )30يكمػػ نا خػػالؿ شػػيرم ينػػاير ،كفب اريػػر مػػف  55ينػػاير
كحتى  55فبراير5007ـ.
أ م ل تائج لتي تمصم إل ها ل س :
 - 2أظيػرت النتػائج اىتمػاـ قنػاتي العربيػػة ،ك(بػي بػي سػي)  BBCالعربيػة ،بتقػديـ األخبػار عػػف
األحػػداث المصػػرية مػػف مكقػػع الحػػدث ،مػػف خػػالؿ م ارسػػمييا فػػي الترتيػػب األكؿ،)%7219( ،
يمييا حكار مع الجميػكر مػف مكقػع الحػدث ،كشػيكد عيػاف ( ،)%2019ػـ مػذيع كمتخصػص
(.)%7
 - 5بينػت النتػػائج حػرص قنػػاتي العربيػة ،ك(بػػي بػي سػػي)  BBCالعربيػة عمػػى اسػتخداـ عناصػػر
اإلبراز كالتشكيؽ المستخدمة في تقدي ـ م مكف أحداث ال كرة المصرية.

( )1عربػي عبػػد العزيػػز الطػكخي ،المعالجػػة اإلخباريػػة ألحػػداث ال ػكرة الم ص ػرية فػػي قنػاتي العربيػػة ك BBCالعربيػػة ،د ارسػػة
تحميمية لعينة مف نشرات األخبار في إطار نظريػة األطػر الخبريػة ،المجمػد ال سػابع ع شػر ،كميػة التربيػة ،جامعػة حمػكاف،

5022ـ ،ص.457- 392
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 - 3أظيرت النتائج تنكع المك كعات المقدمة فػي نشػرات أخبػار قنػاتي العربيػة ،ك(بػي بػي سػي)
 BBCحػكؿ أحػػداث ال ػكرة المصػػرية ،حيػث جػػاءت المك ػكعات األمنيػػة فػي الترتيػػب األكؿ
بنسبة ( ،)%3716يمييا المك كعات السياسية الترتيب ال اني بنسبة (.)%2716
 لتق

خ ا ي لتمف م ي( .)1
اعتمػػد الباحػػث عمػػى المػػػنيج التحميمػػي الكصػػ ي لك ػػعية التقريػػر اإلخبػػارم التم زيػػػكني،

كبيػاف مكقعػػو ،كأىميتػػو ،كعناصػره األساسػػية ،كابػراز مكانػة التم زيػػكف فػػي الحالػة اإلعالميػػة التػػي
شيدت تطك انر كبي انر في ال ترة األخيرة.
كحاكؿ الباحث أف يك ح ت يرات التطكرات التكنكلكجية ،كالعممية في البػرامج ،كالنشػرات
اإلخبارية ،كمف

منيا التقارير اإلخبارية ،حيث اعتمد عمى نماذج عممية لمتقرير اإلخبارم فػي

التم زيػػكني فػػي قنػػاة العربيػػة ،كقنػػاة الجزيػػرة ،كالتم زيػػكف السػػكرم العربػػي ،كتم زيػػكف المنػػار ،كقنػػاة
لبناف.
أ م ل تائج لتي تمصم إل ها ل س :
 - 2تعميؽ عممية التخصيص اإلعالمي.
 - 5تكفير طاقـ مناسب ،كمالئـ مف المراسميف ،مع تكفير المستمزمات المادية كالمكجستية.
 - 3تبادؿ الخبرات اإلعالمية مع المؤسس ات اإلعالمية العربية ،كالدكلية.

( )1جمػػاؿ المحمػػكد ،التقريػػر اإلخبػػارم التم زيػػكني ،مجمػػة جامعػػة دم شػػؽ العمػػكـ االقت صػػادية كالقانكني ػة ،المجمػػد  ،53العػػدد
ال اني5007 ،ـ ،ص.566- 535
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س تحم م



لمصحف

لكت م

الفضائ ا

لم ت ط

خا

( لع

ممذجاً ( :)1

نشػ ت مشػكمة البحػث لػدل الباحػث مػف خػػالؿ عممػو فػي قنػاة العربيػة اإلخباريػة كمكقعيػػا،
كتناكلػػػت الد ارسػػػة :شػػػبكة اإلنترنػػػت كاإلشػػػكاالت القائمػػػة بػ ػػيف الصػ ػػحافة اإللكتركنيػ ػػة المرتبطػػػة
ائيات اإلخبارية العربية ،كدراسة االختالؼ الت اعمي بيف أسمكب القناة ،كالمكقع اإللكتركني

بال

في عدد مف المك كعات التي تتناكليا القناة.
كقاـ الباحث بدراسة مكقع العربية نت اإللكتركني المرتبط بال

ائية التم زيكنية (العربية)

خػػالؿ ال تػرة الممتػػدة بػػيف  5006/20/6ك 5007/05/32ـ لمحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات المطمكبػػة؛
ليحقؽ أىداؼ الدراسة.
أ م ل تائج لتي تمصم إل ها ل س :
 - 2أف مكقػػػع العربيػػػة نػػػت ككسػػػيمة إخباريػػػة عربيػػػة عمػػػى الش ػػبكة العالمي ػػة مكم ػػؿ كداعػػػـ لػػػدكر
ال

ائية اإلخبارية العربية.

 - 5التقاء المكقع بال

ائية العربية مف خالؿ عر و لكافة البرامج المقدمة في العربية.

 - 3اعتماد مكقع العربية نت عمى المصادر التقميدية لألخبار؛ كككاالت األنباء الكبرل.
 - 4است ادة مكقع العربية نت مف اسـ قناة العربية ال
 - 5است ادة ال

ائية اإلخبارية.

ائية العربية بشكؿ أكبر مف كجكد المكقع االلكتركني ،حيث يقػدـ المكقػع نسػخو

مف كؿ برنامج تم زيكني.

( )1فػػارس ح سػػف المي ػػداكم ،د ارسػػة تحميميػػة لم ص ػػحؼ المرتبطػػة بال

غير منشكرة ،األكاديمية العربية الم تكحة في الدنمارؾ5007 ،ـ.
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ػػائيات اإلخبارية،العربي ػػة نمكذج ػان ،رسػػالة ماجس ػػتير

 لمعالج ـ
من ل ش

خ ا ـ لمقض ـ
خا

لئس

لفمســط
الم

فــي لتمف ــمن س ـ ئ مي " ،س ـ تحم م ـ " لع ـ
"( .)1

لع

اعتمػػػد البا حػػػث فػػػي د ارسػػػتو عمػػػى نشػػػرات األخبػػػار التػ ػػي يق ػػدميا التم زيػ ػػكف اإلسػػػرائيمي،
كبالتحديػػد نشػػرات األخبػػار الرئيسػػة ،التػػي تت ػػمف حصػػاد مػػا تتمقػػاه القنػػاة مػػف رسػػائؿ إخباريػػة
متنكعػػة مػػػف عكاصػػـ العػػالـ المختم ػػػة ،حيػػػث اسػػتخدـ الباح ػػث أس ػػمكب المسػػح بالعين ػػة لمنشػػرات
الرئيسػػػػػة فػػػػػي التم زيػػػػػكف اإلسػػػػػرائيمي لمػػػػػدة شػػػػػيريف ،فػػػػػي ال ت ػ ػ ػرة مػ ػ ػػف 5007/22/2ـ كحتػػػػػػى
5007/25/59ـ ،كذلؾ باختيار عينة عشكائية منتظمة ،بكاقع ( )30نشرة إخباريػة رئيسػة ،حيػث
بمر عدد أخبار النشرة ( )23خب نار.
أ م ل تائج لتي تمصم إل ها ل س :
 - 2ت ازيػػػد اعتمػػػاد النشػػرات اإلخباريػػػة الرئيسػػػة فػػػي التم زيػػػكف اإلسػ ػرائيمي ف ػػي معالجتيػػػا لمق ػػػية
ال مسطينية عمى معالجتو الق ايا ،كالمك كعات السياسية.
 - 5بينت الدراسة ازديػاد بػركز المػكاطنيف ال مسػطينييف ،كشخصػيات محكريػة فػي نشػرات األخبػار
الرئيسة.
 - 3أك ػػػحت الد ارسػػػة أف أخبػػػار الق ػػػية ال مسػػػطينية ،شػػػبمت حػ ػكالي ( )%3915م ػػف المسػػػاحة
الزمنية لمنشرات اإلخبارية.

( )1أحمد أبك ال سػعيد ،المعالجػة اإلخباريػة لمق ػية ال م سػطينية فػي التم زيػكف اإل سػرائيمي "د ارسػة تحميميػة" لعينػة مػف النشػرات
اإلخبارية الرئيسة بالمبة العربية ،غزة ،فمسطيف5007 ،ـ ،ص.279- 252
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 لسما

لم م في صح ف أم لق ى( :)1

ىدفت ىذه الد ارسػة إلػى الكشػؼ عػف مسػتكل المبػة المعاصػرة التػي تصػاغ بيػا صػحي ة أـ
القرل ،كتحديد السِّمات المبكية في ىذه الصحي ة ،كادراؾ التبير الذم لحؽ بمبة الصحي ة.
اسػػتخدـ الباحػػث أداة تحميػػؿ الم ػػمكف عمػػى األخبػػار ،كالتقػػارير باختيػػار عينػػة عشػػكائية
ليذه الصحي ة خالؿ ال ترتيف (2373- 2343ق) ك(2453- 2405ق).
أ م ل تائج لتي تمصم إل ها ل س :
 - 2تحديد مالمح العربية ال صحى في صحي ة أـ القرل.
 - 5لبة الصحي ة لبة فصحى عصرية المالمح ،كىي امتداد ل صحى التراث.
 - 3لبة الصحي ة لبة متطكرة ،تختمؼ اليكـ عما كانت عميو إباف نش تيا.
 تـثث

لممك ـ فــي لق ـم

لتمف م ـ لفضــائ

خ ا ـ لع ـ عمــى مظ فتهــا لس اس ـ

" س تحم م مقا "( .)2
اسػػػتخدـ الباحػػػث مػػػني ج المس ػػح باعتب ػػاره جيػ ػػدان عمميػ ػان منظمػ ػان؛ لمحصػ ػػكؿ عم ػػى بيانػػػات
كمعمكمػػػات كأكصػػػاؼ لمقاعػػػدة ،كاألسػػػاليب التػػػي اتبعػػػت لمكاجي ػػو ى ػػذه الظػ ػػاىرة ،كمعرفػػػة كافػػػة
جكانبيا ،كما يسمح باختيار العالقة بيف المتبيرات ،كاستخالص النتائج كالتبيرات.

( )1أميػرة سػػمبس ،ال سػػمات المبكيػة فػػي صػػحي ة أـ القػرل "فػػي

ػػكء إ سػياميا اإلعالمػػي كاإلدارم فػػي ال ت ػرتيف (- 2343

 )2453- 2405( )2373مجمة أـ القرل ،مكة المكرمة5006 ،ـ ،ص.374- 354

( )2عػالء محمػػد عبػد العػػاطي ،ت ػ ير الممكيػة فػػي القنػكات التم زيكنيػػة ال

ػػائية اإلخباريػة العربيػػة عمػى كظي تيػػا السياسػػية

د ارسػة تحميميػػة مقارنػػة ،مػػؤتمر التعمػػيـ النػػكعي كدكرة فػػي التنميػػة الب ش ػرية فػػي ع صػػر العكلمػػة ،ق سػػـ اإلعػػالـ التربػػكم،
جامعة المنصكرة5006 ،ـ ،ص.50- 2
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اعتمد الباحث في دراستو عمػى اسػتمارة تحميػؿ الم ػمكف ،كػ داة لجمػع البيانػات ،كد ارسػة
محتكل النشرات اإلخبارية ،بيدؼ التعرؼ عمى طكؿ الخبر في النشرتيف.
كقد لج الباحث إلى اختبار قناتيف مف القنكات ال

ائية العربيػة؛ إحػداىما حككميػة كىػي

قنػػاة النيػػؿ لألخبػػار كأخػػرل خاصػػة كىػػي قنػػاة العربيػػة ،حيػػث امتػػدت العينػػة لمػػدة شػػير ،تػػـ فيػػو
تسجيؿ نشرة إخبارية يكمية لكؿ قناة مف القناتيف عمى حد ة بكاقع نشرة إخبارية بمبت ( )30نشػرة
لكؿ قناة خالؿ ال ترة مف  5006/2/2كحتى 5006/2/30ـ.
أ م ل تائج لتي تمصم إل ها ل س :
 - 2جاءت األخبار السياسية في كمتا النشرتيف في الترتيب األكؿ ( )%4516لقناة العربية ،كنسبة
( )%3716لقناة النيؿ لألخبار.
 - 5ىناؾ بعض األخبار التي لـ يرصد ليا سكل نسبة

ػئيمة ،م ػؿ :األخبػار العمميػة ،كاألخبػار

االجتماعيػػة ،كأخبػػار القػػدس ،كاألخبػػار الصػػحية ،ككصػػمت نسػػبة األخبػػار العمميػػة فػػي قنػػػاة
العربيػػػة ( ،)%0124أمػػػا فػػػي قنػػػاة النيػػػؿ لألخبػػػار فقػػػد كصػ ػػمت نس ػػبة األخبػ ػػار العمميػػػة إلػػػى
(.)%015
 ل سال

خا

في تمف من فمسط ن في ضمء عمم لم

عالمي( :)1

اعتمػػد الباحػػث فػػي د ارسػػتو عمػػى مػػنيج المسػػح فػػي إطػػار البحػػكث الكصػ ية ،فيػػك يػػدرس
الظكاىر المبكية الكاردة في عينة الدراسة ،الذم يقكـ عمى التحميؿ كاالستقراء ،حيث ح ٌدد الباحث
العينػػة المدركسػػة؛ كىػػي مجمػػكع نشػػرات األخبػػار التػػي يب يػػا تم زيػػكف فمسػػطيف محػػددة فػػي نشػػرة
( )1رفيؽ محمكد الحناكم ،الرسػالة اإلخباريػة فػي تم زيػكف فم سػطيف ،رسػالة ماج سػتير غيػر من شػكرة ،جامعػة األزىػر  -غػزة،
5003ـ.
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األخبار الرئيسة ،في ال ساعة التاسعة مف مساء كؿ يكـ ،كنظ انر التساع مجتمع البحث ،تـ اختيار
عينة تمتد مف بداية أبريؿ ،كحتى نياية يكنيك لعاـ (.)5002
أ م ل تائج لتي تمصم إل ها ل س :
 - 2إف ىذه الدراسة تبيف مستكيات المبة في نشرات األخبار.
 - 5كش ت الدراسة أف النشرات اإلخبارية لـ تستعمؿ فييا الم ردات البريبة ،كاألل اظ العامية ،إال
ما ندر لم ركرة.
المعربة.
 - 3كش ت الدراسة أف النشرات اإلخبارية لـ تستعمؿ األل اظ
و
 - 4شاع في الدراسة ك رة استخداـ األل اظ المكلودة بمعاف جديدة.


سـ تحم م ـ مقا ـ لمضـممن شـ
م لش ك

م ك

أخ ـا ل ـامج لثـا ي لتمف ـمن لكم ـ )،(Ktv2

) ،(CNNم لتمف من ل طا ي ).)1 ((BBC

ىدفت ىذه الدراسة تحميؿ نشرات أخبار القناة ال انية في تم زيػكف الككيػت ،ككػذلؾ نشػرات
أخبار شبكتي :األمريكية ) ،(CNNكالبريطانية ) (BBCالمكجية لمدكؿ اآلسيكية ،عبػر إحػدل
قنكات الجػيش " تم زيػكف نجػـ" ) ،(STAR TV.بيػدؼ تصػكير أبعادىػا ،كخصائصػيا مػف خػالؿ
شكؿ كمحتكل ما تقدمو ال انية لمتم زيكف الككيتي مف أخبار.
اعتمػد الباحػث عمػى الد ارسػات الكصػ ية المقارنػػة التػي تسػتيدؼ تحديػد خصػائص نشػرات
األخبػػار ،التػػػي تقػػػدميا أشػػػير الشػػػبكات العالميػػػة ،كقػػػد قام ػػت ى ػػذه الد ارس ػػة عم ػػى م ػػنيج المسػػػح
( )1محمد عكض ،قسـ اإلعالـ ،جامعة الككيػت ،نبيػؿ الجػردم ،رئػيس ق سػـ اإلعػالـ ،جامعػة قطػر ،د ارسػة تحميميػة مقارنػة
لم ػ ػػمكف ن شػ ػ ػرات أخب ػ ػػار البرن ػ ػػامج ال ػ ػ ػػاني لتم زي ػ ػػكف الككي ػ ػػت ) ،(Ktv2كال ش ػ ػػبكة األمريكي ػ ػػة ) ،(CNNكالتم زيػ ػ ػػكف
البريطاني ) ،(BBCمجمة كمية اإلنسانيات كالعمكـ االجتماعية،قطر ،العدد 5000 ،53ـ .ص.284- 237
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اإلعالمي ،كقد ركز الباحث عمى النشرات التي تقدـ في مكعد كاحد ،فػي القنػكات الػ الث السػاعة
ػاء ،كتحميػػػؿ م ػػػمكف نشػػػرات األخبػػػار فػػػي القنػ ػكات الػ ػ الث ،(BBC) :ك)،(CNN
ال امن ػػة مس ػ ن
ك).(Ktv2
أ م ل تائج لتي تمصم إل ها ل س :
 - 2أف قنػػاة التم زيػػكف الكػػكيتي ال انيػػة ال تقػػدـ إال نشػػرة أخبػػار كاحػػدة يكمي ػان عمػػى تمػػاـ السػػاعة
مساء ،ـ تقدـ بعدىا بساعتيف مكج ناز يكمي نا ألىـ األخبار.
ال امنة
ن
 - 5أف شبكة التم زيكف البريطاني ) (BBCتقدـ نشرة إخبارية كؿ ساعة.
 - 3أف الشبكة األمريكية ) (CNNتقدـ نشرة إخبارية كؿ ساعة.
 - 4جميع أخبار النشرات التي عر تيا القناة ال انية لتم زيكف الككيت خالؿ مدة الدراسة لـ تنقؿ
القناة أم خبر حي أك فكرم ،بينمػا بمبػت نسػبة األخبػار ال كريػة فػي قنػاة التم زيػكف البريطػاني
) (BBCحػػكالي ( ،)%25أمػػا الشػػبكة األمريكيػػة ) (CNNفق ػػد بمبػػت نسػػبة األخبػػار الحيػػػة
(.)%514
 تجا ا

لتع

لمعجمي في ل

لصحاف لفمسط

( :)1

اعتمػد الباحػػث فػػي د ارسػػتو عمػى المػػنيج الكصػ ي التحميمػػي لد ارسػة التعبيػػر المعجمػػي فػػي
المبة المعاصرة ،كىي مف باب المحاكلة؛ لمكشؼ ع ف أشكاؿ التعبير المعجمي في لبة الصحافة
ال مسػػػطينية ،كتتبػػػع آ ارىػػػا ،كالكشػػػؼ عػػػ ف أسػ ػػبابيا ،حي ػػث حػ ػ ٌدد الباحػ ػػث العينػ ػػة مػ ػػف الصػ ػػحؼ

( )1أ ش ػػرؼ ح س ػػيف النج ػػار ،اتجاىػ ػػات التعبي ػػر المعجم ػػي ف ػػي لبػ ػػة ال ص ػػحافة ال م س ػػطينية ،م ػػف 2997- 2995ـ ،القػ ػػاىرة،
رسالة ماجستير غير منشكرة2997 ،ـ.

23

ال مسػطينية اليكميػة الصػادرة فػي ال ػ ة البربيػة كقطػاع غػزة ،مػا بػيف ال تػرة الزمنيػة مػف ()1891
كحتى ( ،)1881كىي مرحمة االنت ا ة األكلى كحتى تسمـ السمطة ال مسطينية في غزة كأريحا.
اىتـ الباحث بتحميؿ الم مكف لممقاالت ،كاألخبار ،كالتقارير الرئيسة ،كما تحتكيو مف أل اظ.
أ م ل تائج لتي تمصم إل ها ل س :
أف لبة الصحافة ال مسطينية مجػاؿ جديػد لمبحػث المبػكم ،لػـ يمػؽ اىتمامػان كبيػ انر مػف الدارسػيف
 -1و
ال مسطينييف ،حيث أصبحت المبة المكتكبة ميمة في التطكر المبكم.
 -2استطاع الباحث أف يبيف اتجاىات التعبي ر المعجمي في لبة الصحافة ال مسطينية.
 ش

خ ا في لتمف من لمص ي م لت شئ

لس اس ( :)1

تناكلت ىذه الدراسة مك كع نشرات األخبػار فػي التم زيػكف المصػرم ،كدكرىػا فػي التنشػئة
السياسية لممراىقيف ،كقد حاكؿ الباحث التعرؼ عمى م مكف أخبار التم زيكف كاتجاىاتو ،كالدكر
الػػذم ي قػػكـ بػػو ،كتيػػػدؼ ىػػذه الد ارسػػة إلػػػى الكقػػكؼ عمػػى م ػػاميف نشػ ػرة األخبػػار ،كتحديػػد كػػػـ
المعمكمات السياسية كم مكنيا ،كمعرفة مصادر ىذه المعمكمات.
اعتمػػد الباحػػػث فػػػي ىػػػذه الد ارسػػػة عمػػػى المػػػنيج الكصػ ػ ي ،فاخت ػػار عين ػػة نشػ ػرات أخبػػػار
التم زيكف في دكرتيف تم زيكنيتيف مف نشرات القناة األكلى :دكرة أكتكبر  -ديسمبر ( ،)2990كدكرة
أبريؿ  -يكنيك ( ،)2992كتـ استخداـ تحميؿ الم مكف؛ لتحميؿ النشرات كم نا ككي نا.

( )1محمكد إسماعيؿ ،نشرات األخبار في التم زيكف المصرم كالتنشئة السيا سػية ،د ارسػة تطبيقيػة ،القػاىرة ،رسػالة دكتػكراه،
جامعة عيف شمس2992 ،ـ.

بمر عدد النشرات ( )40نشرة ،شممت ( )828خب انر مكزعة عمى النشرات ال الث (ال انية عشرة ،السادسة ،التاسعة).
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أ م ل تائج لتي تمصم إل ها ل س :
أف األخبار السياسية احتمت المرتب ة األكلى بيف المك كعات المختم ة لألخبار.
 -2و
أف ( )%6018مف أفراد العينة يشاىدكف نشرات أخبار التم زيكف.
 -5و
أف التم زيكف ىك المصدر األكؿ لممعمكمات.
 -3و

عض ل سا
 أث ـ لتقــا

لسا ق

ج

:

لتمف م ـ ـ لم اش ـ " لح ـ ـ عمــى خ ــا لس اس ـ مق مته ــا عمــى خ ــا

لس اس ( .)1
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أ ار التقارير التم زيكنية المباشرة كغير المباشرة ،كقيمتيا
عمى األخبار السياسية.
اسػػتخدـ الباح ػػاف المػػنيج الكصػ ي فػػي د ارسػػتيما ،كتػػـ اسػػتخداـ مجمػػكع نشػرات األخبػػار
الرسػمية التػي تب يػا اإلذاعػة اليكلنديػة العامػة ( ،(Nosكقػد اعتمػد الباح ػاف عمػى عينػة عشػكائية،
حيػػث تػػـ االعتمػػاد عمػػى ( )262مػػف الشػػباب كالشػػابات ،لمػػا ليػػا مػػف أىميػػة كبيػرة عمػػى الشػػباب،
كالدكر الذم تمعبو ىذه التقارير في العالـ الخارجي ،كأىمية المبة في ىذه التقارير.
أ م ل تائج لتي تمصم إل ها ل س :
أف السياسية التحريرية ليا أىمية كبيرة –خاصة  -المبة المستخدمة في التقارير.
 -2و
أف غرؼ الحكار العامة أماـ الجميكر تككف أك ر جاذبية -خاصة  -في الساحة السياسية.
 -5و

(1) Roland Snoeijer, Claes H. de Vreese Communication Copyright J.، European Journal
of (London، Thousand Oaks، CA and New Delhi)، 2002 SAGE Publications Vol.17,
(1), 85–101.
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 خا

لتمف م

ن ،تحم ل مصفي

في كل من إس ئ ل ،م

ظم

عالم ( .)1

اسػػتيدفت الد ارسػػػة التحريػػػؼ ،كالدعايػػػة فػػػي األخبػػار التم زيكني ػػة ف ػػي ك ػػؿ م ػػف :إسػػرائيؿ،
كاألردف ،ك ك ذلؾ تحميؿ م مكف األخبار المحمية؛ لتحديد المداخؿ المختم ة تجاه تقػديـ األخبػار
التي يكظ كنيا بالتطبي ؽ عمى عينة مف النشرات اإلخباريػة فػي كػؿ مػف البمػديف خػالؿ شػير مػايك
(.)2985
أ م ل تائج لتي تمصم إل ها ل س :
 الم ػمكف اإلخبػارم لمتم زيػكف اإلسػرائيمي يتخػذ مكق ػان ناقػدان مػف تصػرفات الحككمػة ،فػي حػيفأف الم مكف اإلخبارم لمتم زيكف األردني أك ر إيجا بية فيما يتعمؽ ب خبار الحككمة.
و

لتعق ـ عمى ل سا

لسا ق :

بعد استعراض الدراسات السابقة التي قد تككف ليا عالقة غير مباشرة بمك ػكع الد ارسػة،
فقد ت كد لمباحث ما يمي:
 - 2قمػة الد ارسػػات التػػي تناكلػت لبػػة الم ارسػػميف كداللتيػا؛ فعمػػى الػػرغـ مػف كجػػكد بعػػض الد ارسػػات
التي تناكلت نشرات األخبػار كداللتيػا؛ لكنػو  -مػع ذلػؾ  -لػـ يػتـ التطػرؽ إلػى لبػة الم ارسػميف
بعامة ،كلبة المراسميف في قناة العربية بخاصة.
 - 5اختالؼ النتائج بيف أغمب الدراسات السابقة.
 - 3ىنػاؾ التقػاء لػدل أغمػػب البػاح يف حػكؿ دكر اإلعػػالـ الكبيػر فػي نشػػر المبػة ،كاألل ػاظ بسػػرعة
فائقة.
(1) Hanson، Kennth- Lee، the televisions news is Israel and Jordan Adsorptive analyzing
of media system، MA، CBN، university، 1991.
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تقس م ل س :
لقػػد اقت ػػت طبيعػػة الد ارسػػة أف تكػػكف فػػي مقدمػػة ،كأربعػػة فصػػكؿ ،تناكلػػت فػػي المقدمػػة:
أىمية كسائؿ اإلعالـ ،كأىدافيا ،كتساؤالتيا ،كالمنيج الذم اعتمدتي عميو في دراستي ،كالدراسات
السػػابقة ،كذكػػػرت فػػي ال صػػػؿ األكؿ :التحديػػدات األكليػػػة التػػي ت ػػـ :م يػػكـ اإلع ػػالـ ،كعالقتػػػو
بالمبة ،ـ بداية قناة العربية كتطكرىا ،كبرامجيا السياسية ،كمراسمكىا ،كأخيػ نار السياسػة التحريريػة
لمقناة.
ػت فيػػو الد ارسػػة التطبيقيػػة لممكلٌ ػد كالمعػ ٌػرب كالػػدخيؿ ،كفػػي
أمػػا ال صػػؿ ال ػػاني :فقػػد تناكلػ ي
ػت فيػػو
ػت لمتػرادؼ ،كالمشػػترؾ الم ظػػي ،كاأل ػػداد ،كفػػي ال صػػؿ ال اربػػع :بينػ ي
ال صػػؿ ال الػػث :عر ػ ي
الحقكؿ الداللية ،ـ النتائج كالتكصيات ،كأخي نار المصادر كالمراجع.

لصعم ا

لتي م جه

ل احث:

مف ىذه الصعكبات التي كاجيتيا خالؿ ىذه الدراسة ما يمي:
 - 2قمة الدراسات المكتكبة في مجاؿ تقارير المراسميف.
 - 5صعكبة الكصكؿ إلى بعض الدراسات كاألبحاث ،كخاصة في الدكؿ العربية الشقيقة.
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لفصل

مل

طا لمع في
تح
أمالً :مفهمم

عالم.

ثا ًا :عالق لم
ثالثاً:
عاً:

أمل

ا عالم.

ث ق ا لع
مج ق ا لع

لفضائ
خا

خا
لس اس .

خامس ًا :م سمم ق ا لع

لفضائ

سا ساً :لس اس لتح

لق ا لع
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متطم ا.

خا

.

لألخ ا لس اس .

مفهمم

عالم ل :
فػي لسػػاف العػػرب البػف منظػػكر معنػػاه " :عمػـ كفقػػو أم تعٌمػػـ كت ٌقػو ،كمػػف تعالمػػو الجميػػع،

كاستعمـ لي خير فالف ،كأ عممنيو إياه"( .)1
أما ال يركز آبادم في قامكسو ،فيقكؿ " :عممو كسمعو ًعمم نا بكسر العيف ،كعرؼ كعمـ ىك
كعممو العمـ تعميم نا كعالم نا"( .)2
ن سو ،كرجؿ ،كعميـ كجمعيا عمماء ،كعالـ كجياؿٌ ،
"كذلؾ يعني االستعالـ عف الشيء ،أك عف الحكادث ،كيعني في إطار م رده اإلعالـ في
الخبر كالركاية لمحدث ،ىك القياـ بإعالـ بالشيء سكاء أكاف خب انر أـ ركاية ،كيككف الطرؼ ال اني
كىك المتمقي ما أعمـ بو"( .)3
كيعػػػرؼ اإلعػػػالـ لبػػػة ب نػػػػو "التبميػػػر" فيقػػػاؿ :بمبػػػت القػ ػػكـ بالغػ ػػة،أم أكصػ ػػمتيـ الشػػػػيء
المطمػػكب ،فػ عمـ ،كأبمػػر ،كأكصػػؿ تعنػػي إشػػاعة المعمكمػػات كب يػػا ،كتعميميػػا ،كنشػػرىا ،كاذاعتيػػا
عمى الناس"( .)4

( )1ابف منظكر ،لساف العرب ،دار الحديث ،القاىرة ،مادة عمـ،ج ،5003 ،6ص.426

( )2مج ػػد ال ػػديف ال ي ػػركز آب ػػادم ،الق ػػامكس المح ػػيط ،تحقي ػػؽ مكتب ػػة التػ ػراث مؤس س ػػة الرس ػػالة ،إ شػ ػراؼ محم ػػد العرقسػ ػػكقي،
بيركت ،لبناف،مادة عمـ ،ط ،5005 ،8ص.2240

انظػػر :الخميػػؿ ب ػػف أحمػػد ال راىي ػػدم ،كتػػاب الع ػػيف ،تحقيػػؽ عب ػػد الحميػػد الين ػػداكم ،دار الكتػػب العممي ػػة ،لبنػػاف ،م ػػادة

عمـ،ط ،5003 ،2ص.552

انظر :مجمع الكجيز ،المبة العربية ،ك ازرة التربية كالتعميـ ،مصر ،د.ط ،2994 ،ص.435

( )3عالء مناؼ ،فمس ة اإلعالـ كاالتصاؿ ،دار ص اء لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ط ،5022 ،2ص.55
( )4ريـ عبد العظيـ ،الحكار اإلعالمي ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ط ،5020 ،2ص.24
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مفهمم

عالم صطالحاً:
ىك "إقامة اتصاؿ بيف فرد (أك جماعة) لديو مرسمة ( )Messageيريد إيصاليا إلى آخر

(أك آخريف) ،كبيف ال رد (أك الجماعة) الذم يتمقاىا"( .)1
كسيذ كر الباحث مجمكعة مف التعري ات االصطالحية لم يكـ اإلعالـ:
أف اإلعػالـ " :تزكيػػد الجميػكر بػ كبر قػدر ممكػػف مػف المعمكمػػات
ذكػر عبػػد المطيػؼ حمػزة و
الصػحيحة أك الحقػائؽ الكا ػحة ،كبقػدر مػا تكػكف ىػذه الصػحة أك السػالمة فػي المعمكمػات يكػػكف
اإلعالـ في ذاتو سميم نا كقكي نا"(  .)2كعرفو سمير محمد حسػف" :كافػة أكجػو النشػاط االتصػالية التػي
تستيدؼ تزكيد الجميػكر بكافػة الحقػائؽ كاألخبػار الصػحيحة ،كالمعمكمػات السػميمة عػف الق ػايا،
كالمك كعات ،كالمشكالت ،كمجريات األمكر ،كبطريقة مك كعية دكف تحريؼ"( .)3
كذكػر محمػد الباليينػي أف" :اإلعػػالـ ىػك اإلخبػار ،أك التبميػر ،أك اإلنبػاء ،ككميػا مرادفػػات
تعنػي انتقػػاؿ معمكمػة بػػيف األفػراد بكاسػطة فػػرد أك جماعػػة ،بحيػث تنتشػػر بيػػنيـ ،فتصػبح ليػػـ لبػػة
لمت اىـ ،كاصطالحان لمتعامؿ ،ككسيمة لممشاركة"( .)4
ال
تحدث محمد سيد محمد و
كما
أف اإلعالـ ىك" :العمـ الذم يػدرس اتصػاؿ اإلنسػاف اتصػا ن
ى
كاسػػع نا ب بنػػاء جنسػػو ،اتصػػاؿ كعػػي كادراؾ ،كمػػا يترتػػب عمػػى عمميػػة االتصػػاؿ ىػػذه مػػف أ ػػر كرد
فعؿ ،كما يرتبط بيذا االتصاؿ مف ظركؼ زمانية ،كمكانية ،ككمية ،كنكعية كما شابو ذلؾ"( .)5
( )1جاف جبراف كرـ ،مدخؿ إلى لبة اإلعالـ ،دار الجيؿ ،لبناف ،ط ،2995 ،5ص.25
( )2عبد المطيؼ حمزة ،اإلعالـ لو تاريخو كمذاىبو ،دار ال كر العربي ،القاىرة ،د.ط ،2965 ،ص.33

( )3سمير محمد حسيف ،اإلعالـ كاالتصاؿ بالجماىير كالرأم العاـ ،عالـ الكتب ،القاىرة ،ط ،2984 ،2ص.55
( )4محمد البالييني ،كسائؿ اإلعالـ كأ رىا في كحدة األمة ،دار المنارة ،جدة ،ط2405 ،2ىػ ،ص.40

( )5محمد سيد محمد ،المسئكلية اإلعالمية في اإلسالـ ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط ،2984 ،2ص.58
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كعرفػػػو عمػػػي خريشػػػة بقكلػػػو إ وف اإلعػػػالـ" :ىػػػك التعبيػ ػػر المك ػ ػػكعي لعقميػ ػ ة الجمػػػاىير،
كلركحيا ،كميكليا ،كاتجاىاتيا الن سية في ن س الكقت"( .)1
كك ح عمارة نجيب اإلعالـ ب نو" :التعريؼ بق ايا العصر ،كبمشاكمو ،ككي يػة معالجػة
ىػػذه الق ػػايا فػػي

ػػكء النظريػػات كالمبػػادئ التػػي اعتمػػدت لػػدل كػػؿ نظػػاـ ،أك دكلػػة مػػف خػػالؿ

كسائؿ اإلعالـ المتاحة داخميان كخارجيان ،كباألساليب المشركعة -أي ان  -لدل كؿ نظاـ"( .)2
كعرفتو ريـ عبد العظيـ ب نو " :نشاط اتصالي بالجماىير العري ة تتكفر فيو المك كعية
كالصدؽ فيما ينقؿ مف أخبار ،كحقائؽ ،كمعمكمات ،كما عرؼ ب نو أكجو النشاط االتصالية التي
تسػػػتيدؼ تزكيػػػد الجميػػػػكر بكافػػػة الحقػػػػائؽ ،كاألخبػػػار الصػ ػػحيحة ،كالمعمكمػ ػػات عػ ػػف الق ػػػػايا،
كالمشػػكالت ،كمجريػػات األمػػكر بطريقػػة طبيعيػػة ،ممػػا يػػؤدم إلػػى خمػػؽ أكبػػر درجػػة مػػف الػػكعي
كالمعرفػػة كاإلدراؾ لػػدل جميػػكر المتمقػػيف ..كىػػك فػػف االتصػػاؿ الجمػػاىيرم الػػذم يم ػػؿ أحػػد أنػػكاع
التكاصػؿ اإلنسػػاني ،كيت ػمف تزكيػػد النػاس باألخبػػار الصػحيحة ،كالمعمكمػػات السػميمة ،كالحقػػائؽ
ال ابتة التي تساع دىـ في تككيف رأم صائب في كاقعة مف الكقػائع أك المشػكالت ،فيػك ذك رسػالة
ميمة تقكـ عمى إعداد المعمكمات كتكصيميا لألفراد كاقناعيـ بصحتيا"( .)3
كمػف خػػالؿ التعري ػػات السػابقة يت ػػح لمباحػػث أف اإلعػالـ ىػػك :عمميػػة فكريػة تجػػرم بػػيف
طػرفيف يرسػػؿ أحػػدىما المعمكمػػات لاخػػر

ػػمف قالػػب مك ػػكعي صػػحيح بيػػدؼ التػ ير عميػػو،

كاالرتقاء بو.

( )1عمي خريشة ،نحك إعالمي إسالمي ،إعالمنا إلى أيف ،مكتبة كىبو ،القاىرة ،ط2409 ،2ىػ ،ص.54
( )2عمارة نجيب ،اإلعالـ في

كء اإلسالـ ،مكتبة المعارؼ ،الرياض ،ط ،2980 ،2ص.26

( )3ريـ عبد العظيـ ،الحكار اإلعالمي ،ص.25- 24
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أف ىنػاؾ شػػيئان ميمػان يجػػب اإلشػارة إليػػو كىػػك أف ىنػػاؾ فرقػان بػػيف اإلعػػالـ،
كيػرل الباحػػث ٌ
كالمعمكمات ،فالمعمكمات ىي المادة الخاـ التػي يػتـ االعتمػاد عمييػا فػي العمميػة اإلعالميػة ،بينمػا
اإلعالـ :عممية اتصالية مف أكجو نشاطيا نقؿ المعمكمات لمبير ،فال ينببي الخمط بيف األمريف.

عالق

لم

ا عالم:

"يت ػؽ المبكيػػكف المحػػد كف ،كمتتبعػػك الد ارسػػات األلسػػنية عمػػى أف الحػػديث الػػدقيؽ لم يػػكـ
المبػة لػػـ يػػزؿ غيػػر محسػػكـ نيائيػ نا" ،إنمػػا ىنػػاؾ مػػا يشػػبو اإلجمػػاع عنػػد األلسػػنييف عمػػى أف المبػػة
( )Languageتنظػػػػػيـ معػػػػػيف ( )Systemeمػػػػػف اإلشػػػػػارات ( ،)Signesكأف مػ ػ ػػف أحػ ػ ػػد أىدافػػػػػو
األساسية؛ ت ميف االتصاؿ (.)1 (")Communication
"أمػػػا فػػػي عمػػػـ المبػػػة الحػػػديث فاأللسػػػنيكف األكركبيػػػكف ،كعم ػػى لس ػػاف الجي ػػرداس جكليػػػاف
يعبػػر عنػػو
غريمػػاس يحػػددكف ل ظػػة "إعػػالـ" ( )Informationب نػػو :كػػؿ عنصػػر قػػادر عمػػى أف ٌ
ػرك ف ػػي كتاب ػػة "اإلعػػػالـ":
بكاسػػطة رمػػػز ،أك إشػػػارة ،كيػػػكرد اإلعالميػػػكف آراءىػػػـ ،فيقػػكؿ فرن ػػاف ػ ٌ
اإلعالـ" ىك نشر عناصر المعرفة (كقػائع) ،أك األحكػاـ (تعميػؽ ،رأم) فػي صػيبة مناسػبة ،كذلػؾ
بكاسػػػطة الكممػػػػات ،أك األصػػػكات ،أك الصػػػػكرة ،كفػػػػي شػػػكؿ عػ ػػاـ بكاسػ ػػطة كػ ػػؿ كسػ ػػيمة اتصػػػػاؿ
بالجميكر"(  .)2كبناء عمى ذلؾ فقد "أصبح ك ير مف األفػراد يعتمػدكف اعتمػادان كبيػ انر عمػى تحصػيؿ
المعمكمػػات مػػف كسػػائؿ اإلعػػالـ؛ أل ف التطػػكر المػػذىؿ لمتقنيػػة أدل إلػػى إنتػػاج ك يػؼ فػػي صػػناعة
المعمكمات ،كما بات لو أ ر في كجداف الناس ،كحياة المجتمع اليكمية"( .)3

( )1جاف جبراف كرـ ،مدخؿ إلى لبة اإلعالـ ،ص.20- 9
( )2المرجع السابؽ ،ص.22

( )3رشاد محمد سالـ ،المبة العربية كاإلعالـ ،دار الكتب المصرية ،القاىرة ،ط ،5003 ،2ص.67
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"إف عالقة المبة اإلعالمية بعمـ المبة ىػي عالقػة تػ ير كتػ ر ،فعالقػة ،فكسػائؿ االتصػاؿ
اإلعالميػة تسػاىـ فػي نشػ ة كممػات لػـ تكػف مكجػكدة فػي المبػة مػف قبػؿ ،كفػي ىجػر كممػات كانػػت
مسػػػتخدمة فييػػػا ،أك انق ار ػػيا انق ار ػ ػ نا تامػ ػ نا ،ذلػػػؾ أف كس ػػائؿ االتص ػػاؿ اإلعالمي ػػة تعكػػػس أىػػػـ
العكامػػػؿ التػػػي تػػػدعك إلػػػى نشػػػ ة كممػػػات فػػػي المبػػػة ،كمقت ػ ػػيات ال حاج ػػة إل ػػى تس ػػمية مسػػػتحدث
اجتماعي جديد ،سكاء أكاف نظمان اجتماعية ،أـ اقتصادية ،أـ نظرية عممية جديدة ،أك فمس ية ،أك
مخترعػ نا ماديػ نا جديػدنا ،م ػػاؿ ذلػؾ " :مػا ظيػػر مػف م ػردات ك ػر تػػداكليا عمػى الصػعيد االقتصػػادم،
كالسياسي ،كالخصخصة ،كالعكلمة ،كالقطب الكاحد"( .)1
كيػػذىب الػػدكت كر عبػػد العزيػػز شػػرؼ إلػػى أف" :لبػػة اإلعػػالـ ىػػي لبػػة الح ػػارة ،كقػػد كػػاف
طبيعي ػ نا أف يس ػػعى اإلع ػػالـ لإلف ػػادة م ػػف م ازي ػػا المب ػػة العربي ػػة ح ػػاري نا ،كيحق ػػؽ التح ػػكؿ العظػػػيـ
بت ييؽ المسافة بيف لبة الخطاب ،كلبة الكتابة ،ي تح الطريؽ أماـ المبة ال صحى؛ لتتسرب فػي
كؿ مكاف.
كيرل الدكتكر م حمػد سػيد محمػد أف" :لبػة اإلعػالـ ليسػت المبػة الخاصػة ،كالمبػة الخاصػة
عنػد عممػػاء المبػػة؛ ىػػي تمػؾ المبػػة التػػي ال يسػػتعمميا إال جماعػػات مػف األفػراد كجػػدكا فػػي ظػػركؼ
خاصة ،م ؿ المبة القانكنية في حي يات أحكاـ الق اة ،كعندما نؤكد أف لبة اإلعالـ ليست المبة
الخاصػػة نسػػتند إلػػى كاقػػع ال مػػراء فيػػو ،كىػػك أف اإلعػػالـ يعػػالج كافػػة الزكايػػا القانكنيػػة ،كالدينيػػة،
كاالجتماعية ،كغيرىا كلكف بمبتو؛ أم لبة اإلعالـ"( .)2

( )1محمد نادر السيد ،لبة الخطاب اإلعالمي ،دار ال كر العربي ،القاىرة ،ط ،5007 ،2ص.27- 25
( )2س ػػامي ال ش ػ ػريؼ ،أيم ػػف من صػ ػػكر ن ػػدا ،المبػ ػػة اإلعالمي ػػة – الم ػ ػػاىيـ  -األ س ػػس  -التطبيقػ ػػات ،جامع ػػة القػ ػػاىرة،5004 ،
ص.37
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كيػػذكر سػػامي الشػػريؼ" :غيػػر أف الحقػػؿ المشػػترؾ بػػيف المبػػة ،كاإلعػػالـ فػػي العالقػػة بػػيف
الم ػظ كالمعنػى؛ ىػك حقػؿ الداللػة ،فعممػاء اإلعػالـ يعنػكف بعمػـ الػدالالت ،كعممػاء اإلعػالـ ييتمػكف
باإلطػػار المشػػترؾ بػػيف مرسػػؿ الرسػػالة كمسػػتقبميا حتػػى يػػتـ اإلعػػالـ فػػي ىػػذا اإلطػػار المشػػترؾ،
كيم ؿ الم ظ القاسـ المشترؾ في ىذا الحقؿ بيف اإلعالـ كالمبة"( .)1
كي يؼ" :إف المبة العربية لبة غنية ك ريػة ،كبالتػالي فيػي تقبػؿ أم تجديػد ،أك أم أل ػاظ
جديدة تط أر عمييا ،تمؾ التي ي ر يا كاقع الحاؿ ،أك المرحمػة الزمنيػة التػي تتطمػب أل اظػ نا خاصػة
بيػا؛ لتعبػر عػف األحػداث ،كالكقػػائع التػي ت ارفػؽ تمػؾ المرحمػة الزمنيػػة التػي ال يمكػف التعبيػر عنيػػا
باألل اظ القديمة التي ىي -أي ان  -لـ تكف إال كليدة مرحمة زمنية ،فمف أىػـ المقػاييس التػي يعػرؼ
بيػا ارتقػػاء المبػات ،ىػػك مقيػاس الداللػػة عمػى الػػزمف ،كىػذا المقيػػاس يصػبح مػػف أىػـ مظػػاىر المبػة
اإلعالمية؛ ألف الصح ييف كرجاؿ اإلعػالـ يكتبػكف لكػؿ النػاس فػي كػؿ األكقػات ،كلػيس لجػزء مػف
النػاس فػػي كػػؿ األكقػػات ،أك لكػػؿ النػػاس بع ػان مػػف الكقػػت ،فكػؿ كممػػة تت ػػمنيا عبػػارات الػػنص
اإلعالمػػي يجػػب أف تكػػكف م يكمػػة مػػف عامػػة القػراء ،كجميػػكر المسػػتقبميف ،كليػػذا تظيػػر بالغػػة
المبة اإلعالمية مف عالمات الزمف في أفعاؿ لبتيا األـ"( .)2
"إ ف عامػؿ الكقػػت يمعػػب دك نار رئيسػ نا فػػي تبطيػػة األخبػػار ،كتحريرىػا ،كاخراجيػػا مػػف جيػػة،
كمػا يتميػػز اإلعػػالـ بالدكريػة ،كاإليقػػاع مػػف جيػة أخػػرل ،فيػػك يػػركم حػػد ان بعينػو فػػي إطػػار زمػػف
محػدد ،فالمبػة التػي تػدؿ عمػى الػزمف بعالمػػات مقػررة فػػي ال عػؿ أنسػب كأصػمح لإلعػالـ مػف المبػػة
التي خمت مف تمؾ العالمات ،كبمقدار الداللة تككف ىذه المبة اإلعالمية أك ر مف تمؾ.
( )1المرجع السابؽ ،ص.35

( )2عبد العزيز شرؼ ،المبة اإلعالمية ،دار الجيؿ ،لبناف ،ط ،2992 ،2ص.235
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إف الكممػات ال تسػتعمؿ فػي كاقػع المبػة اإلعالميػة تبعػان لقيمتيػا التاريخيػة ،ذلػؾ أف لألل ػاظ
فػػي اإلعػػالـ قيمػػػة كقتيػػة؛ أم محػػػددة بالمحظػػة التػػي تسػػػتعمؿ فييػػا ،كقيم ػػة الم ػػردات

خاصػػػة

ال مجازيػ نا ،كلكػف
باالستعماؿ الكقتي الذم تستعممو ،كقد تمر لحظة تستعمؿ فييا كممة ما استعما ن
ىذه المحظة ال تطكؿ"( .)1
اء عمػػى ذلػػؾ" فػػإف اإلعػػالـ يقػػكـ بػػدكر ىػػاـ فػػ ي تكػػكيف الصػػكرة المبكيػػة الح ػػارية،
كبنػ ن
فيتحرؾ المجتمع التقميدم نحك العصرية ،كيبدأ في االعتماد عمى الكسائؿ الجماىيرية ،يؤدم إلى
تجميػع حصػيمة كبيػرة مػف اآلراء عػػف األشػخاص المرمػكقيف ،كاألشػػياء اليامػة عػػف طريػؽ كسػػائؿ
اإلعػالـ؛ فالصػػحؼ ،كاإلذاعػػة يتعػػيف عمييػػا تقريػػر مػا تبمػػر عنػػو أك تسػػمط عميػػو األ ػكاء ،أك مػػا
يقتطؼ مف أقكالو ،أك ما تسجمو مف حكادث ،كتتحكـ ىذه العممية فيما يعرفو الناس ،أك يتحد كف
عنػو ،كىػػك أمػر لػػو داللتػو بالنسػػبة لمبػػة الح ػارية ،حيػػث يتركػز انتبػػاه الجميػكر عمػػى التح ػػر،
كاالىتماـ بمصطمح ،أك بم ظ جديد ،أك ب سمكب أ ك سمكؾ ح ػارم يػؤدم إلػى التحػكؿ العصػرم،
كبيذا تستطيع كسائؿ اإلعالـ التحكـ في بعض الدالالت التي يتـ بش نيا االتصاؿ المتبػادؿ بػيف
األشػػخاص ،باعتبػػار أف االتصػػاؿ اإلعالمػػي عمميػػة دينامكيػػة تحتػػؿ المبػػة فػػي مركػػب عناصػػرىا
الح ارية مكان نا بار ناز ،كتؤدم كظي ة ذات طابع خاص ،فيي في حد ذاتيا نظاـ إعالمػي ،كأداة
تنتقػؿ بيػا سػائر الػنظـ كالعػادات كالتقاليػد المكتسػػبة ،كتتبمبػؿ األل ػاظ كم ػػمكنيا فػي الصػكر فػػي
آف ،كتتميػػز بتركيػػب خػػاص قابػػؿ لمتجػػرد باعتبػػار أف المبػػة صػػكرة مػػف الصػػكر ،كفػػي إطػػار ىػػذا
المعنى الكاسع تعتبر المبة الكسيمة التي تتقمصيا ال قافة فتبقى ،كعف طريقيا تنتقؿ"( .)2
( )1المرجع السابؽ ،ص.236

( )2عبد العزيز شرؼ ،كسائؿ اإلعالـ كمشكمة ال قافة ،ص.67
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ث ق ا لع
ق ا لع

لفضائ

متطم ا:

لفضائ  :شثتها:

تعتبػػر قنػػاة العربيػػة مػػف أىػػـ القنػكات العربيػػة اإلخباريػػة ،كاألكسػػع انتشػػا انر فػػي الع ػػالـ
العربػػي ،حيػػث يمج ػ المشػػاىد العربػػي إلػػى متابعػػة األحػػداث التػػي تجػػرم فػػي كطننػػا العربػػي،
كباقي دكؿ العالـ .
"تبػػث قنػػاة "العربيػػة" مػػف المدينػػة اإل عالميػػة الحػػرة فػػي إمػػارة دبػػي بدكلػػة اإلمػػارات العربيػػة
المتحدة ،كىي إحدل قنكات مجمكعة مركػز تم زيػكف الشػرؽ األكسػط ) ،(MBCكتيػتـ ىػذه القنػاة
باألخبار السياسية ،كالريا ية ،كاالقتصادية ،كقد بدأت ب يا في  3مػارس  ،5003كتيػدؼ القنػاة
إلى تقديـ كجية نظر مختم ة لمالييف المشاىديف في المنطقة ،كىي القناة األكلى مف حيث نسب
المشػاىد ة فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية ،بحسػػب د ارسػة ميدانيػػة أجرتيػػا مؤسسػػة إبسػػكس سػػتات
المتخصصة في أبحاث اإلعالـ المرئي عمى عينات مف سكاف المممكة كمكاطنييا ( .)1
"كتيكجو لقناة "العربية انتقادات نتيجة تبعيتيا لسياسة المممكة العربية السعكدية ،فػي حػيف
يػرل القػائمكف عمييػػا أف القنػاة حػ ٌػرة تمامػ نا فػػي اتخػاذ الصػير التحريريػػة ألخبارىػا ،أمػػا األخبػار فػػال
أحد يممؾ القدرة في صناعتيا أك التحكـ بيا( 1)2

( )1كممػ ػ ػػة عب ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػػرحمف ال ارش ػ ػ ػػد فػ ػ ػػي  5008/3/2خ ػ ػ ػػالؿ االحت ػ ػ ػػاؿ بال ػ ػ ػػذكرل الخام سػ ػ ػػة النط ػ ػ ػػالؽ "العربي ػ ػ ػػة" الػ ػ ػ ػرابط:
.www.sudaneseonline.com

( )2مقابمة مع نبيؿ الخطيب ،رئيس تحرير قناة "العربية" عبر االنترنت "اإليميؿ".5024/5/54 ،
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"تكلى إدارة القناة حيف إنشائيا كزير اإلعالـ األردني األسبؽ صػالح القػالب ،حيػث بػدأت
بتبطية الحرب عمى العراؽ ،ـ تكلى اإلدارة اإلعالمي السعكدم عبد الرحمف الراشد بعد أف ترؾ
رئاسة تحرير جريدة الشرؽ األكسط ،كذلؾ بعد مركر عاـ عمى ت سيس القناة( .)1
"ككمػػا تتميػػز العربيػػة بان رادىػػا بػػإجراء مقػػػابالت مػػع شخصػػيات مشػػيكرة ،م ػػؿ :الػػرئيس
األمريكػي بػػاراؾ أكبامػػا ،كسػػعيد الصػػحاؼ الػػكزير الع ارقػػي السػػابؽ ،ككػػكلف بػػاكؿ كزيػػر الخارجيػػة
األمريكيػػة السػػابؽ ،كعبػػد الحمػػيـ خػػداـ النائػػب السػػابؽ لمػػرئيس السػػكرم ،كالػرئيس الع ارقػػي السػػابؽ
صداـ حسيف ،كذلؾ استطاعت العربية أف تتميز في تقديـ خرائط ،كرسكمات تك يحية لألحداث
(جرافيؾ) التي تميزت بتقديـ سيناريكىات حكؿ الخطط األمريكية ،كالبريطانية لبزك العراؽ"( .)2

تطم ق ا لع

:

تطػػكرت قنػػاة العربيػػة فػػي السػػنكات األخي ػرة عػػف بػػدايتيا ،لمػػا يشػػيده العػػالـ حالي ػان ػػكرة فػػي
مجاالت االتصاالت.
" مػػف المعػػركؼ أف مدينػػة دبػػػي لإلعػػالـ مجيػػزة بالبنيػػة التحتي ػػة العص ػرية الحدي ػػة ،فػػػإذا
أ

نا إلى ذلؾ المكقع اإلقميمي ،كالعالمي المتميز ،كال ريد مف نكعو الػذم تشػبمو دبػي ،أصػبحت

الحصيمة في النياية بيئة عمؿ مريحة تتميز بالمركنة ،كالتحرر مف البيركقراطية.
كيشػػبؿ المقػػر الػرئيس ل ػ)،(MBCالػػذم تبػػث منػػو قنػػاة العربيػػة ،بنايػػة مػػف خمسػػة طكابػػؽ
ذات كاجيات زجاجية سكداء ،كيطؿ عمى بحيرة اصػطناعية بيػا مكجػات غيػر طبيعيػة ،كقػد كرد
( )1أمجد العبسي ،خ ايا كأسرار قناة العربية ال

ائية ،مكقع السبيؿ.http://ar.wikipedia.org/wiki ،5005 ،

( )2إيػاد محمػد سػميـ البرنيػة ،ا سػتخدامات ال شػباب الجػامعي ال م سػطيني فػي قطػاع غػزة لمقنػكات اإلخباريػة ال
ماجستير غير منشكرة ،جامعة عيف شمس ،مصر ،5005 ،ص.258
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ػائية ،رسػػالة

فػي كصػؼ ىػذا المقػر :أنػو يم ػؿ أحػد األعاجيػب الجديػدة فػي عػالـ البػث باألقمػار الصػناعية ،أمػا
المبنػػى مػػف الػػداخؿ ،فيػػك أشػػبو بخميػػة نحػػػؿ ال تعػػرؼ السػػككت ،حيػػث ال تتكقػػؼ رنػػيف برقيػػػات
ككاالت األنباء ،كأصكات اليكاتؼ المحمكلة"( .)1
"كتتمتػع العربيػػة بتجييػزات متطػػكرة عمػى أعمػػى التقنيػػات فػي معػػدات اإلنتػاج ،ممػػا يمكنيػػا
مف االستمرار في تقديـ البرامج ذات المستكل العالي جدان مف حيث الجكدة النكعية.
ػكر ،تتػػكفر فيػػو أ حػػدث التقنيػػات كالتجييػزات مػػا
كتمتمػػؾ قنػػاة العربيػػة أسػػتكديك أخبػػار متطػ نا
يجعمو األك ر تطك نار مقارنة مع ك ير مف محطات التم زيكف العربية العالمية.
كيقػػع األسػػتكديك فػػي كسػػط صػػالة تحريػػر األخبػػار التػػي ت ػػـ مكاتػػب لنحػػك ( )80محػػر انر
فني نا ،تحيط بمنصات األستكديك ال الث ،ك تيصكر النشرة اإلخبارية بكاسطة الث كاميرات رقمية
ال عػػف كػامي ار جيمػػي جػػب ) (Jimm Jipيػػتـ اسػػتخداميا لممػرة األكلػػى فػػي تصػػكير
رئيسػة ،ف ػ ن
نشػرات األخبػػار ،كتعطػي تقنيػػات األسػتكديك المتطػػكرة اإلمكانيػة لتصػػكير ال ػة بػرامج فػي الكقػػت
ن سو مف خالؿ الث منصات ،كما يمكف -أي ان  -تصكير البػرامج غيػر المباشػرة فػي األسػتكديك
الممحؽ بصالة التحرير ،كبرنامج "السمطة الرابعة.
كيتكفر ل نيي اإل اءة نظاـ تحكـ إلكتركني ،يمنح درجة إ اءة ابتة طكالػ ( )54ساعة،
بعيدان عف ت ير إ اءة الشمس ال متسربة مف نكافذ األستكديك الزجاجية.
كقد يتبادر لذىف المشاىد أف مة حاج ناز قد ي صؿ منصة المذيع عف العامميف في صػالة
التحريػػر ،غيػػر أف مػػذيع األخبػػار يقػػدـ النشػػرة مػػف كسػػط صػػالة التحريػػر دكف أم حػػاجز ي صػػؿ

( )1مكقع العربية ال

ائية.www.alarabiya.net ،
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منصػػتو عػػف الجالسػػيف حكليػػا ب

ػػؿ التقنيػػة الصػػكتية المسػػتخدمة التػػي تمنػػع كصػػكؿ أصػػكات

المحيطيف بالمذيع إلى البث"( .)1
"كالقػػػػيـ اإلنتاجيػػػػة المتقدمػػػػة تميػػػػز قنػػػػاة "العربيػػػػة" عػ ػػف قن ػ ػكات إخباريػ ػػة عربيػ ػػة أخػػػػرل،
فتصميماتيا ،كصكرىا ليا مظير ذك تقنيػة عاليػة ،كنشػراتيا اإلخباريػة سػريعة ،حيػث ال يزيػد كػؿ
مك كع عف دقيقتيف كنصؼ الدقيقة ،كما أف إيقاعان مكسيقيان دراميان يصاحب ىذه النشػرات ،التػي
يجمػس مػػذيعكىا كسػػط قاعػػة يبمػب عمييػػا ديكػػكر زجػػاجي يظيػػر قاعػة التحريػػر ،كلػػكف مائػػؿ إلػػى
ال

ة"( .)2
"كتدار النشرة اإلخباريػة مػف غرفػة الػتحكـ بكاسػطة نظػاـ متطػكر لمػتحكـ اآللػي ،ممػا يقمػؿ

مف عدد ال نييف الالزميف إلدارة العمؿ ،كبالتالي الحد مف كقكع األخطاء البشرية.
كمػا يػػؤدم منػتج النشػرة دك نار ميمػ نا بصػ تو المشػػرؼ عمػى غرفػػة الػتحكـ الرئيسػػة ،إذ يقػػكـ
بتحرير المعمكمات التي تظير عمى الشاشة أ ناء كقت البث كتعديميا.
كيتػابع محػػررك النشػرات اإلخباريػػة مػا تب ػػو القنػكات التم زيكنيػػة فػي العػػالـ مػف خػػالؿ نحػػك
ال عػف أجيػزة الحكاسػيب
( )200جي از مكنيتكر تـ ت بيتيا عمى الحائط الزجاجي لألستكديك ،ف ػ ن
المزكدة بكيبؿ الستقباؿ بث القنكات ال

( )1مكقع العربية ال

ائية"( .)3

ائية.http://www.alarabiya.net ،

( )2مقابمة مع نبيؿ الخطيب ،رئيس التحرير في قناة العربية عبر االنترنت "اإليميؿ".5024/5/54 ،
( )3مكقع العربية ال
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مج ق ا لع

خا

لس اس :

تبػث قنػاة العربيػة بػرامج متنكعػة منيػا السياسػية ،كاالقتصػػادية ،كالريا ػية لمجميػكر ،كمػػا
ييمنػا فػي ىػذه الد ارسػة البػرامج السياسػية ،نػذكر منيػا :برنػامج آخػر سػاعة الػذم يقدمػو اإلعالمػي
ػاء بتكقيػت المممكػة العربيػة
طػاىر بركػة ،كىػك برنػامج يػكمي يبػث عنػد السػاعة الحاديػة عشػرة مس ن
مساء بتكقيت غرينتش ،كىك ذك صببة برامجية ،كم مكف إخبارم.
السعكدية ،ال امنة
ن
يقكؿ المذيع بركة :إف " آخر ساعة" ال يستطيع أف يستبني مطمق نا عف الصيبة اإلخباريػة
السياسية ،كاالقتصادية ،كالريا ية لميكـ ب كممو ،لكف ما يميػزه شػيئاف؛ أحػدىما :محاكلػة معالجػة
األخبػػار الرئيسػػة مػػف زاكيػػة مختم ػػة ،كاآلخػػر :التركيػػز عمػػى المك ػكعات االجتماعيػػة التػػي تيػػـ
المشاىد بشكؿ مباشر ،كىي التي تستحكذ عمى معظـ النصؼ ال اني مف الساعة.
كيقكؿ معد البرنامج –في فترة الدراسة  -محمكد الركاشدة" :إف البرنامج يحرص عمى السرعة
في تقديـ المكاد ،بحيث يشكؿ كجبة مسائية تشبع المشاىد ،كال تككف قيمة عميو في الكقت ن سو،
حيث تقدـ كؿ التقارير كالمقابالت ب كقات أقصر مما تستبرقيا في النشرات األخرل.
كما أف البرنامج يركز عمى تقنيات الصكرة في تقديـ الخبر ،كرغـ عدـ كجكد فقرة خاصة
بالتكاصػػػؿ مػػػع المشػػػاىديف ،إال أف البرنػػػامج يسػ ػػتمع دائمػ ػان إلػ ػػى اقت ارحػ ػػات المشػ ػػاىديف كآرائيػػػـ،
كيت اعؿ معيا بالرد عمييـ عبر بريد البرنامج اإللكتركني"( .)1
ىػذا البرنػامج الػذم اعتيمػد عميػو فػي الد ارسػػة ،كىػك برنػامج سياسػي يمٌخػص األحػداث التػػي
حصمت خالؿ اليكـ بتقارير المراسميف في جميع الدكؿ ،كتككف األكلكية لألخبار السياسية الميمة

( )1المكقع االلكتركني :ليا ماج ،الرابط.http://www.lahamag.com/3704 :
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فػػي العػػالـ العربػػي .كىنػػاؾ عػػدة بػرامج تب يػػا قنػػاة العربيػػة ال

ػػائية اإلخباريػػة ،منيػػا :إ ػػاءات،

كالذاكرة السياسية ،كالشارع الدبمكماسي ،كالشاشة الكبيرة ،كحكار العرب ،كركافد ،كصباح العربية،
كصناعة المكت ،كمحطات ،كمقابمة خاصة ،كميمة خاصة ،كنقطة نظاـ ،ككجيات نظر.

م سمم ق ا لع

لفضائ

خا

:

ممػا ال شػػؾ فيػو أف لمم ارسػػؿ أىميػة فػػي كسػائؿ اإلعػػالـ ،فيػ ك حمقػػة الكصػؿ بػػيف مصػػادر
األخبار كالجميكر "المتمقي" -كخاصة  -المراسؿ التم زيكني ،كت ػـ قنػاة العربيػة اإلخباريػة مئػات
الم ارسػميف فػػي دكؿ العػػالـ ،كسػ ذكر أسػػماء بعػػض الم ارسػميف الػػذيف اعتمػػد الباحػث عمػػى تقػػاريرىـ
أ ناء الدراسة ،كىـ :أ حمد بجػاتك ،كأ حمػد ع مػاف،كأمػيف حميػدم ،كتػامر نصػر،كجي ػا ار أبػك دقػة،
كحنػا خكشػاف ،كحنػاف المصػرم ،كخالػد عػكيس ،كخالػد الكاشػؼ،ك ارغػدة بينػاـ،كربػى أبػك درغػـ،
كركال الخطيػػب،كزيػػػف ال ػػػايز ،كسػػامي القاسػػػمي،كشػػػريؼ فػ ػؤاد ،كطػػارؽ م ػػاىر،كعب ػػد الػػػرحمف
بخػارم،كعػال مطيػرة،كعميػا عػز الػديف،كغسػاف أبػك المػكز ،كمػازف اإلمػاـ ،كمػازف عبػاس ،محمػػد
البردكيػػؿ،كمحمػػد دغمػػش ،كمصػػط ى د ارك،كمنػػى الشػػقاقي،كميسػػاء أقبيػػؽ،ونس ػريف حػػاطكـ،
كني يف أفيكني ،كىاني زيادة ،كىديؿ الربيعي ،كىديؿ عمياف ،كىناء محمد ،كيكسؼ الشريؼ"( .)1

( )1عمػد الباحػػث إلػػى ذكػػر أ سػػماء الم ارسػػميف بح سػػب الحػركؼ اليجائيػػة ،كقػػد كردت جميػػع أ سػػماء الم ارسػػميف فػػي التقػػارير
اإلخبارية أ ناء الدراسة ،كىػـ مػف جميػع دكؿ العػالـ؛ كذلػؾ لتبطيػة األحػداث ،كسػرعة نقميػا لمقنػاة فػي ظػؿ التنػافس مػع
باقي ال

ائيات اإلخبارية.
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لس اس لتح

لق ا لع

لألخ ا

لس اس :

"تنتيج قناة العربية سياسة معتدلػة فػي نقػؿ األخبػار ،كتبطيػة األحػداث العربيػة كالعالميػة،
كتعتبر أف المك كعية ال تنحصر فقط في نقؿ الخبػر كمػا ىػك ،كانمػا –أي ػان  -فػي عػدـ السػماح
ألم جية خارجية التدخؿ في عمؿ القناة ،كفرض رؤيتيا لألحداث ،كتركز القناة عمى مبدأ ميني
أف الصح ي عميو أف ينقؿ المعمكمات ،كليس تحميميا.
ىاـ ىك :و
كيقػر مسػػئكلك القنػاة صػػعكبة التكفيػػؽ بػيف إنشػػاء قنػاة إخباريػػة حػرة مسػتقمة ،كبػػيف طبيعػػة
ي
المجتمعات ال عربية المحافظة التي تعمؿ فييا العربية.
أمػا فيمػا يتعمػػؽ بالتعامػؿ مػػع المبػة ،فػإف قنػاة العربيػة "ليػػا سياسػتيا المختم ػػة عػف القنػكات
األخػرل فػػي التعامػػؿ مػع بعػػض األل ػػاظ التػي تحمػػؿ فػػي طياتيػا داللػػة معينػػة ،كتعبػر عػػف مكقػػؼ
كا ػح ،ف ل ػاظ م ػؿ العمميػات االستشػيادية ،أك االنتحاريػة ،أك ال دائيػة ،كتعبػر فػي كػؿ حالػة عػف
مكقػػؼ محػػدد لمسػػتخدميا؛ كلػػذا ف ػإ ف القنػػاة تبتعػػػد عػػف اسػػتخداـ م ػػؿ ىػػذه األل ػػاظ ،كالتعبيػػرات،
كتعتبر ذلؾ جزءان مف المك كعية الصح ية"( .)1
كيػػدافع عبػػػد الػػػرحمف ال ارشػػػد -مػػػدير قنػػػاة العربيػػػة  -عػ ػػف ع ػػدـ اس ػػتخداـ كمم ػػة "شػػػييد"،
كاستخداـ كممة "قتيؿ" ،كيرد عبد الرحمف عمػى االنتقػادات الكاسػعة لمقنػاة ،حيػث يقػكؿ :كممػة قتمػى
كردت فػي القػرآف الكػريـ فػػي كصػؼ قتمػى المسػػمميف ،كذكػرت فػي مكا ػع أك ػػر ممػا ذكػرت شػػييد
كشيداء.

( )1مقابمة مع نبيؿ الخطيب رئيس التحرير في قناة العربية ،عبر اإليميؿ ،بتاريخ .5024/05/57
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ِ
او ُْواْ َوأُ ْج ِْ ُو وْا ِم َََِِ ِِْا ْم َوأُو ُواْ فِ و َس بِيلِو َوقَ ََت لُواْ َوقُتِلُ واْ ُ َ َْ ا
يقػكؿ جػ ٌؿ كعػػال ﴿ :فَٱلا يَ َ َا َ
( )1
ات
َعنْ ُه ْم َسيَئاتِِه ْم ﴾  .كيقكؿ سبحانو كتعالى ﴿ :و َما ُم َح ام ٌد إَِلا َر ُسو ٌل قَ ْد َجلَ ْ
ت ِم قَ ْبلِ ِِ لل سْ ُس ُ أَفِْ ْ ام َ
( )2
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
سَب ا للايَ َ قُتلُواْ فو َسبِي ِ لللاِ أ َْم َواتاً بَ ْ
أ َْو قُت َ لنْ َقلَ ْبتُ ْم َعلَ َى أَ ْع َقاب ُكم ﴾  .ككذلؾ يقكؿ تعالىَ ﴿ :وَلَ تَ ْح َ

َحَياءٌ ِعن َد َرب ِه ْم َُ َْْزقُو َ ﴾( .)3
أْ
س ُك ْم إِ ا لللا َِ َ ا َ بِ ُك ْم َر ِحيم اً﴾(  ،)4كىػا ىػي صػ ة القتػؿ تيػذكر
كيقكؿ تعالىَ ﴿ :و ََل َت ْقتُلُۤوْا أَنْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
اه ُم لللاُِ ِر ْزق اً
او ُْوْا فو َسبِي ِ لللاِ ثُ ام قُتِلُۤوْا أ َْو َماتُوْا لََي ْْ ُزقَ ن ُ
في القرآف مرة أخرل في سكرة الحجَ ﴿ :ولاليَ َ َا َ
سناً َوإِ ا لللا َِ لَ ُه َو َج ْي ُْ لل اْا ِزقِي َ ﴾(  .)5
َح َ
كيقػػكؿ عبػػد الػػرحمف ال ارشػػد " أنػػا كمػػدير محطػػة ال أمػػنح النػػاس الشػػيادة؛ ألف ذلػػؾ حػػػؽ
رباني ،كما أف الق ية معقدة أك ر مما تبدك لؾ ،عندما يقتؿ إرىػابي بػرمء ،أك مجاىػ هد سػكاء فػي
السػعكدية ،أك مصػر ،أك الػيمف ،أك المبػرب ،أك غيرىػا ،نقػػكؿ عنػو قتيػؿ ،فممػاذا ينس ٌػميو فػي لبنػػاف
ػييدا؟ كقػػد سػػمعت كالمػان يي يػػر العجػػب فػي إعطػػاء الشػػيادة ،حيػػث ىنػػاؾ مػػف أنكػػر
أك فمسػطيف شػ ن
السني المقاتؿ في العراؽ بالشػييد،
نسمي ٌ
كيؼ تقكؿ لشيعي ب نو شييد ،كآخر شيعي يستنكر أف ٌ
من ػػا لػػو الح ػػؽ أف يم ػػنح
كىنػػاؾ قتمػػػى مسػػيحيكف فػػػي لبنػػػاف ،كفمسػػطيف ،كشػػػيكعيكف أي ػ نا .ىم ػػف ٌ
الشيادة ،أك يمنعيا؟ نحف أىؿ صحافة فقط"( .)6
( )1سكرة آؿ عمراف ،آية .295
( )2سكرة آؿ عمراف ،آية .244
( )3سكرة آؿ عمراف ،آية .269
( )4سكرة النساء ،آية .59
( )5سكرة الحج ،آية .58

( )6عبد الرحمف الراشد ،حكاره مع عبد العزيز قاسـ ،مكقع جماليا5006/22/04 ،ـ.

الرابطhttp://www.jamaliya.com/new/show.php?sub=463 :
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" كعشية انطالؽ قناة العربية ،تحدث القائمكف عمييا بػ ف القنػاة لػف تسػبب المشػاكؿ لمػدكؿ
العربية ،حيث إنيا ستركز فقط عمى الحقيقة بعيدنا عف األمكر الحساسة ،كمع ذلؾ ،فقد أغ بت
العربية عددنا مف الدكؿ العربية ،كالبربية بسبب تخصيصيا كقت نا عمى اليكاء لممعار يف ،أك مف
تعتبرىـ تمؾ الدكؿ أعداء ليا"( .)1
كتيكجو لقناة "العربية" انتقادات نتيجة تبعيتيا لسياسة المممكة العربية السعكدية ،بينما يرل
القػائمكف عمييػػا أف القنػاة حػ ٌػرة تمامػا فػػي اتخػاذ الصػػير التحريريػة ألخبارىػػا ،أمػا األخبػػار فػال أحػػد
يممػؾ القػػدرة فػي صػػناعتيا أك الػتحكـ بيػػا" ،لكػف المػػدير العػاـ لمقنػػاة عبػد الػػرحمف ال ارشػد يػػرل أف:
"التم زيػػكف ىػػك الكسػ يمة الكحيػػدة التػػي بإمكانيػػا أف تبيػػر الشػػرؽ األكسػػط نحػػك األف ػػؿ ،أك نحػػك
األسػكأ ،فم ممػا أف شخصػ نا بإمكانػو حينمػػا يكػكف جالسػ نا عمػى م اعػػؿ نػككم أف ينيػر مدينػة تمامػ نا،
م ممػا يكػػكف بإمكانػػو أف يػػدمرىا ،يسػػتطيع مػػف يجمػػس مجمسػػو أف ي عػػؿ الشػػيء ذاتػػو ،بػ ف يختػػار
الجية التي سكؼ يم ي نحكىا"( .)2

( )1مقابمة مع نبيؿ الخطيب رئيس التحرير في قناة العربية ،عبر اإليميؿ بتاريخ .5024/05/57
( )2فػػارس الميػػداكم ،أخبػػار الع ػراؽ فػػي ال
 ،5009ص.63

ػػائيات العربيػػة ،جػػزء مػػف متطمبػػات درجػػة الػػدكتكراه فػػي اإلعػػالـ كاالتصػػاؿ،

34

لفصل لثا ي
لجا ـ لتط قي
لمملّ م لمعّ ـ م ل خ ل في ل
تع ف عمم ل الل
أمالً :تع ف لممّل
ثا اً :تع ف لمعّ ـ
ثالثاً :تع ف ل خ ل

35

لم سم ن

مفهمم عمم ل الل :
ػميا ،كال ػػتح أفصػػح م ػػف دل ػ ٌؿ ،يػػد يؿ ،إذا ىدل،كمنػػػو
الداللػػة" :ب ػػتح الػػداؿ ،ككس ػػرىا ،ك ػ ٌ
الدليمي ،العالـ بالداللة".2
كدليمي ،ك
دليؿ،
ٌ
ٌ

كدلكلو".5
كيقاؿ" :دلووي عمى الطريؽ يدلوو داللة ،كًداللة ي

ل الل في الصطالح:
إف نشػ ة عمػػـ الداللػة ،لػػـ تكػف نشػ ة مسػتقمة عػػف عمػكـ المبػػة األخػرل ،إنمػػا كػاف يعػػد ىػػذا
العمـ جزءنا ال يتج أز بعـ المسانيات الذم كاف ييتـ بدراسة المساف البشرم.
لقد كردت العديد مف التعري ات لعمـ الداللة يمك ف عرض بعػض منيػا عمػى النحػك التػالي:
"إذا كػاف عمػػـ الداللػة يعنػػي د ارسػة المعنػػى ،فػإف ىػػذا المعنػى ال تبػػرزه إال الكممػة ،كال حيػػاة لمكممػػة
إال في إطار سياؽ يحتكييا ،سكاء أكاف ىذا السياؽ مكتكب نا مقركءنا ،أـ منطكق نا مسمكع نا".3
كىذا كالـ سميـ ،أل ف السياؽ لو دكر ىاـ في تحديد داللة كمعنى الكممة.
يرل أف جكف الينز عمـ الداللة ىك دراسة المعنى ،كأف ل ظ الداللة استحدث أكاخر القرف
التاسع عشر ،كىذا ال يعني أف الم كػريف لػـ ييتمػكا بد ارسػة معػاني الكممػات إال قبػؿ أقػؿ مػف مائػة
عاـ ،بؿ عمػى العكػس مػف ذلػؾ ،فقػد كجػو النحػاة اىتمػاميـ منػذ أقػدـ األزمنػة حتػى يكمنػا ىػذا إلػى
معاني الكممات ،كغالب نا ما اىتمكا بما تعنيو الكممات أك ر مف اىتماميـ بكظائ يا النحكية ،كأكبر

 2محمػد مرت ػى الح سػػيني الزبيػدم ،تػػاج العػركس مػف ج ػكاىر القػامكس ،تحقيػػؽ عبػد المجيػد قطػػامش ،المجمػس الػػكطني
لم قافة كال نكف كاآلداب ،الككيت ،ط2455 ،2ق5002 ،ـ ،ص.498- 497

 5ابف منظكر ،لساف العرب ،دار الحديث ،القاىرة ،ط ،5003 ،5ص.549

 3فتح ا﵀ سمماف ،مدخؿ إلى عمـ الداللة ،مكتبة اآلداب ،القاىرة ،ط ،2992 ،2ص.6
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برىػػاف عمػػى ذلػػؾ القػكاميس الالمعػػدكدة التػػي أنتجػػت خػػالؿ العصػػكر فػػي كػػؿ أج ػزاء العػػالـ التػػي
درست فييا المبة"( .)1
كيعػػرؼ الػػدكتكر /أحمػػد مختػػار عمػػر عمػػـ الداللػػة ،بقكلػػو "العمػػـ الػػذم يػػدرس المعنػػى ،أك
ذاؾ ال رع مف عمـ المبة الػذم يتنػاكؿ نظريػة المعنػى ،أك ذلػؾ ال ػرع الػذم يػدرس الشػركط الكاجػب
تكافرىا في الرمز ،حتى يككف قاد انر عمى حمؿ المعنى"( .)2
كيرل الدكتكر /أحمد الكراعيف أف الداللة ىي :عمـ الداللة "ىي تمؾ الداللة التي يقصدىا
المتكمـ ،كي يميا السامع مف خالؿ الحدث الكالمي تبع نا لمظركؼ المحيطة"( .)3
كمػا يعرفيػػا الػدكتكر /فػػتح ا﵀ سػميماف بقكلػػو" :الداللػة د ارسػػة المعنػى ،فػػإف ىػذا المعنػػى ال
تبرزه إال الكممة ،كال حياة لمكممة إال في إطار السياؽ ،يحتكييا سكاء ىذا السياؽ مكتكبػ نا مقػركءنا،
أك منطكق نا ،مسمكع نا"( .)4
"أمػػا حػػدي ان فقػػد خصػػت الداللػػة بعمػػـ مسػػتقؿ لػػو طالبػػو كمناىجػػو ،كيعػػد المبػػكم ال رنسػػي
) (BRIALكا ػػعان ليػػذا العمػػـ أكاخػػر القػػرف التاسػػع عشػػر (2883ـ)؛ ليعبػػر عػػف فػػرع مػػف فػػركع
المبة العاـ ىك عمـ الدالالت ،ليقابؿ عمـ الصكتيات الذم يعنى بدراسة األصكات المبكية.
كيػػرل ) (BRIALالػػذم يعػػد كا ػػع عمػػـ الداللػػة الحػػديث :أف الد ارسػػة التػػي تػػدعك إلييػػا
القارئ ىي مف نكع حديث لمباية ،حيث اىتـ معظـ المسانييف بجسـ الكممات كشكميا ،كما انتبيكا
( )1جػكف الينػػز ،عمػػـ الداللػػة فػػي عمػـ المبػػة النظػػرم ،ترجمػػة :مجيػػد عبػد الحمػػيـ الما شػػطة كآخػػركف ،كميػػة اآلداب ،جامعػػة
البصرة ،د.ط ،2980 ،ص.9

( )2أحمد مختار عمر ،عمـ الداللة ،عالـ الكتب ،القاىرة ،ط ،2998 ،5ص.22

( )3أحم ػػد الكػ ػراعيف ،عم ػػـ الدالل ػػة بػ ػػيف النظري ػػة كالتطبي ػػؽ ،المؤس س ػػة الجامعيػ ػػة لمد ارس ػػات كالن ش ػػر كالتكزي ػػع ،لبنػ ػػاف ،ط،2
 ،2993ص.200

( )4المرجع السابؽ ،فتح ا﵀ سميماف ،مدخؿ إلى عمـ الداللة ،ص.8- 7
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قط إلى الق كانيف التي تنظـ تبير المعاني ،كانتقاء العبارات الجديدة ،كالكقكؼ عمى تاريخ ميالدىا
ككفاتيا ،كبما أف ىذه الدراسة تستحؽ اسم نا خاص نا ليا فإننا نطمػؽ عمييػا اسػـ )(Semantique؛
لمداللة عمى عمـ المعاني"( .)1
تعػػد الكممػػة الم ػػردة أىػػـ الكحػػدات الدالليػػػة؛ ألنيػػا تشػػكؿ أىػػـ مسػػتكل أساسػػي لمكحػػػدات
الداللية حتى اعتبرىا بع يـ الكحدة الداللية الصبرل( .)2
كلذلؾ أرل أف حدكد الكممة ىي كحدة مستقمة مف كحدات المعجـ ،حيث تكتسب الت اعؿ
مف خالؿ السػياؽ كالتركيػب .كالمقصػكد ىنػا بالد ارسػة الدالليػة ،أيػة د ارسػة لبكيػة تتجػو إلػى تحميػؿ
الداللة ،أك تحميؿ المعنى المبكم.

أمالً :لمملّ :
حتج ب ل اظيـ؛ كال رؽ بينو كبيف المصنكع ييكرده صاحبو
"كىك ما أحد و المكلودكف الذيف يي ٌ
عمػػػى أنػػػو عربػػػي فصػػػيح ،كىػػػذا بخالفػػػو" .كفػػػي مختصػػػر العػ ػػيف لمزبيػ ػػدم" :المكٌلػ ػػد مػ ػػف الكػ ػػالـ
المحدث"( .)3
ى
سئؿ عف التبيير :فقػاؿ ىػك كػؿ شػيء مكلٌػد،
كقد ذكر السيكطي" :فائدة في أمالي ل عمب :ي
كىػػذا

ػػابط حسػػف يقت ػػػي أف كػػؿ ل ػػظ عربػػػي األصػػؿ ،ػػـ غيرت ػػو العامػػة بيمػػز أك ىترك ػػو ،أك

تسكيف ،أك تحريؾ ،أك نحك ذلؾ مكلد ،كىذا يجتمع منو شيء ك ير"( .)4

( )1فايز الداية ،عمـ الداللة العربية بيف النظرية كالتطبيؽ ،دار ال كر ،دمشؽ ،ط ،2996 ،5ص.6
( )2أحمد مختار عمر،عمـ الداللة ،عالـ الكتب ،القاىرة ،ط ،2988 ،5ص.33

( )3جالؿ الديف السيكطي ،المزىر في عمكـ المبة كأنكاعيا ،مكتبة دار التراث ،القاىرة ،ط ،3ج ،2ص.304
( )4المرجع السابؽ ،ص.322- 320
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كيػػرل الجػػكاليقي أف المكلػػػد" :ىػػك مػػا نقػػػؿ إلػػى العربيػػة بع ػػد انق ػػاء عصػػر االستشػػػياد،
كيسػػػمى مكل ػػدنا ،فالمكلػػػد" :ل ػػػظ عػػػاـ يشػػػمؿ كػػػؿ مػػػا أحػػػدث مػ ػػف الكمم ػػات ،بع ػػد انق ػػاء عصػػػر
االستشياد ،سكاء أكاف ذلػؾ عػف طريػؽ النقػؿ مػف المبػات األعجميػة ،أـ االشػتقاؽ مػف مع ٌػرب ،أـ
االشتقاؽ مف كممة عربية ،أـ االرتجاؿ"( .)1
"كنعنػػي بيػػا الداللػػة الحدي ػػة التػػي انب قػػت مػػف داللػػة الكممػػة القديمػػة ،حيػػث يكػػكف ىنػػاؾ
تكاصؿ بيف الداللتيف :القديمة كالحدي ة.
إف مػػا يعتػػرم الكائنػػات مػػف تبػػدؿ كتحػػكؿ ،قػػد يعتػػرم األل ػػاظ ،فتتبيػػر مػػف ناحيػػة شػػكميا
كمبناىا ،ك ف تتبير حركفيا ،كأصكاتيا ،أك صيبتيا ،كبناؤىا ،أك معناىا.
كقد تنتقؿ الكممة مف معنى إلى آخر ،أك ت ػيؼ إلػى معناىػا معنػى جديػدنا دكف أف تتػرؾ
المعنى األكؿ ،فتتعدد بذلؾ المعاني التي تدؿ عمييا ،كتستعمؿ في و
آف كاحد منيا حسػب األحػكاؿ
كالمقامات.
كالبالب أف يحصؿ ىذا التبدؿ عمى مر األياـ ،كتقمبات العصكر ،كيسمى في ىذه الحالة
تطك نار؛ ألنو انتقاؿ بالكممة مف طكر إلػى طػكر ،كتك ػر ىػذه الػدالالت المكلػدة فػي نشػرات األخبػار
كال سيما الجمؿ السياسية"( .)2

( )1أبػي من صػكر الج ػكاليقي ،المعػرب مػف الكػػالـ األعجمػي عمػى حػػركؼ المعجػـ ،تحقيػؽ :الػػدكتكر عبػد الػرحيـ ،دار القمػػـ،
دمشؽ ،ط ،2990 ،2ص.25

انظر :جالؿ الديف السيكطي ،المزىر في عمكـ المبة كأنكاعيا ،ط ،3ج ،2ص.304
تكفيؽ شاىيف ،عكامؿ تنمية المبة العربية ،مكتبة كىبو ،القاىرة ،2993 ،ص.247

( )2رفيػؽ الحنػاكم ،الرسػالة اإلخباريػة فػي تم زيػكف فم سػػطيف ،رسػالة ماج سػتير غيػر من شػكرة،جامعة األزىػر ،غ ػزة،5003 ،
ص.258
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إف المبػػة " تتػ ر فػػي تطكرىػػا كنمكىػػا بعكامػػؿ ك يػرة ،مػػف الممكػػف أف نبمػػكر ىػػذه العكامػػؿ
الك يػرة فػي ال ػة عكامػؿ محػددة ،تم ػؿ مجمكعػة مػف العالقػات مػع المبػة تػؤ ر فييػا ،فتػدفعيا نحػك
التطكر كالتبير ،كىذه العكامؿ تتبمكر في:
 - 2عالقة المبة بال كر.
 - 5عالقة المبة بالمجتمع.
 - 3عالقة المبة بالمبات األخرل ،أك الصراع المبكم.
ي اؼ إلى ذلؾ بعض العكامؿ ال انكية التي تتصؿ بالطبيعة الجبرافية لمبيئة المبكية ،أك
الطبيعة ال سيكلكجية لممتكمـ بالمبة ،ككميا تؤ ر في دفع عجمة التطكر كالتبير كالنمك"( .)1
م ا عض

لفاظ لممّل ه لم

في تقا

لم سم ن:

 لخ ـ ـ  :امػػتألت الميػػاديف العامػػة الشاش ــا العمالقػػة ،التػػي سػػتنقؿ المحاكمػػة مباشػػرة عمػػى
اليكاء( .)2
لتحم ل :لشاشا  :مف :شاش :نسيج رقيؽ مف القطف تي مد بو الجركح كنحكىا"( .)3
"قػد تطمػػؽ عمػػى قمػػاش الحطػػة ،كاسػػتعمؿ -أي ػ نا  -كنػػكع مػػف زينػػة الحػريـ ،كيك ػػع عمػػى
الرأس ،كيزخرؼ بالذىب كالمؤلؤ ،كقد شاع استعمالو في القرف ال امف اليجرم ،كالشاشي ة منسكبة

( )1حممي خميؿ ،المكلود في المبة العربية ،دار الني ة العربية ،بيركت ،ط ،2985 ،5ص.50
( )2المراسؿ :أحمد ع ماف .5022/8/3

( )3معج ػػـ الكسػ ػػيط ،مجمػ ػػع المب ػػة العربيػ ػػة ،تحقيػ ػػؽ :إبػ ػراىيـ م صػ ػػط ى كآخػ ػػركف ،المكتب ػػة اإل سػ ػػالمية ،تركيػ ػػا ،ط ،5ج،2
 ،2975ص.499
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إلػى الشػػاش ،أك ىػك النسػػيج الحريػر ،أك القطنػػي الػػذم كػاف يصػػنع فػي بمػػدة شػاش بالينػػد"(  ،)1كقػػد
كردت في معجـ الكسيط ل ظو ب نيا مكلوده.
لكف داللة الكممة تطكرت في العصر الحديث؛ لتصبح الشاشة" :لكحة تظيػر مػف خالليػا
صبيرة :التم زيكف"( .)2
صكر المشاىد ،كالمناظر المعرك ة .ال وشاشة ال و
 لخ  :سينقؿ الرئيس مبارؾ إلى القاىرة ،م مح

عسكرية( .)3

كركح عميػو ً
بالمركحػة،
لتحم ل :م مح  :مف" :رىي ٍح ،أصػابتو الػريح فيػك :ىم يػركح ،كمػريح ،و
( ً )4
ليتبرد بػو عنػد اشػتداد الح ٌػرً،
حرؾ بيا الريح ،و
ركحة آلة يي و
حرؾ يده بيا ليستجمب لو الريح"  .كالم ٍ
كجمعيا مراكح"( .)5
حيػة ،كىػػي طػػائرة ذات مركحػػة ،تسػػتخدـ فػػي القتػػاؿ كغيػػره،
كىػػي عمػػى عالقػػة بكممػػة ًم ٍرىك ٌ
كيمكنيا الكقكؼ في أم مكاف ،كال تحتاج إلى مكاف كاسع لميبكط.
"تك وغمت ال ودبابات كالمدرعات في اتجاه العاصمة تحػت غطػاء مػف ً
الم ٍركحويػات"(  .)6كيطمػؽ
"الحكامة".
عمى الطائرة المركحية ٌ

( )1رجػب عبػد الجػكاد إبػراىيـ ،المعجػـ العربػي أل سػماء المالبػس فػي

ػكء المعػاجـ كالن صػكص المك قػة مػف الجاىميػة حتػػى

العصر الحديث ،دار األفاؽ العربية ،القاىرة ،ط ،5005 ،2ص.555- 552

( )2أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.2255
( )3المراسؿ :أحمد ع ماف .5022/8/3

( )4لكيس معمكؼ ،معجـ المنجد في المبة كاإلعالـ ،ص.585
( )5أحمد أبك حاقة ،معجـ الن ائس الكبير ،دار الن ائس ،لبناف ،ط ،5005 ،2ص.746
( )6مرجع سابؽ ،ص.957
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 لخ ـ  :تحكلػت التظػاىرات إلػػى المطالبػة ،بإسػقاط ل ظـام كمػػا فػي حمػص ،كالالذقيػة ،كادلػػب،
كغيرىا مف المدف( .)1
لتحم ل" :النظاـ :مصدر الطريؽ كالعادة ،يقاؿ :ما زاؿ عمى نظاـ كاحد؛ أم عمى طريقة
كاحدة ،كالعسكر النظامي :ىك العسكر المنظـ المتعمـ صناعة الحرب"( .)2
كالمقصػػكد بإسػػقاط النظػػاـ :ىػػك إسػػقاط نظػػاـ حكػػـ الػػرئيس ،ك تبييػػر كػػؿ مػػف عيػػنيـ فػػي
الك ازرات كالس ارات كالدكائر الحككمية ،كمعناه :أف يتنحى عف رئاسة الدكلة؛ لذلؾ يطالب الشعب
ب بسط حقكقو كىك العيش الكريـ.
 لخ ـ ـ  :ظيػػرت أنبػػاء عمػػػى لمم ق ــع

لكت م ـ ـ اليمني ػػة ،تطالػػب الشػػعب ب ػػركرة الخػػػركج

بمظاىرة في العاصمة اليمنية صنعاء( .)3
لتحم ــل :لمم ق ــع

لكت م ـ ـ " :ىػػي عبػػارة عػػف مجمكعػػو مػػف المك ػػكعات ،كالمم ػػػات

المكجػكدة عمػى خػادـ الكيػػب ،كىػي -أي ػ نا  -عبػػارة عػف مسػاحات الكتركنيػة يػػتـ شػ ارؤىا مػف قبػؿ
الشركات المتخصصة في ذلؾ المجاؿ.
كىػػك يعػػد كسػػيمة مممككػة لمجيػػة التػػي تتػػكلى اإلن ػػاؽ عميػػو ،كبػػذلؾ يصػػبح كسػػيمة لخدمػة
مصالح ىذه الجية التي تتكلى اإلشراؼ عميو( .)4

( )1المراسؿ :ميساء أفبيؽ5022/8/3 ،ـ.

( )2لكيس معمكؼ ،معجـ المنجد في المبة كاإلعالـ ،ص.828
( )3المراسؿ :أحمد بجاتك5022/7/55 ،ـ.

( )4مكقع بيـ ،الرابط .http://ibrahim-biim.blogspot.com/2012/04/blog-post_21.html
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 لخ ـ ـ  :ظيػػرت تسـ ـ ا إعالميػػة فػػػي مصػػر تتحػػدث عػػف م اك ػػات س ػرِّية بػػيف مكس ػػكك
ككاشنطف( .)1
ىعنػي بالمػاؿ ً
اإلبًػ ىؿ ،كقػاؿ ابػف
لتحم ـل :تسـ ا إعالميػة :مػف" :السػرب :المػا يؿ وا
الرعػي ،أ ٍ
ركب ،تقكؿ :سرب عم وي ً
الماشيةي يكمُّيا ،كجمع ِّ
األىعراب :السرب
اإلبً ىؿ أىم أ ٍىر ًسمٍ ىيا ًقطٍ ىعةن
س ه
ى
كؿ ذلؾ ي
ي

ً
ػب ،كقػاؿ أبػك العبػػاس:
س يػركبان :ىذ ىى ى
س يػركبان :ىخ ىػرىج كسػرب فػػي األرض ،يسػرب ي
قطٍ ىعػة ،سػرب يسػرب ي
المستخ ي المستتر"( .)2
كنعنػػي بالتسػػريبات اإلعالميػػة :نقػػػؿ أخبػػار ،أك معمكم ػػات مخ يػػة ل ػػـ يػػتـ الكشػػػؼ عنيػػػا
لمحصكؿ عمى مكاسب معينة.
 لخ ـ ـ  :قػػاؿ متظػػاىركف فػػي مصػػر :بػػ نيـ لػػف يسػػمحكا بس ػرقة ث ــم تهم خصكص ػان اإلخػػكاف
السم ييف( .)3
لتحم ــل :ثــم تهم" :ال ػػكرة جمػػع أ ػػار كآ ػػار ك ػػائر ،ىػػك أف تطمػػب المكافػ ة بجنايػػة يجنيػػت
عميؾ ،كال ائر مف ال يبقى عمى شيء حتى يدرؾ ره"( .)4
"جمع ى ٍكرات (لبير المصدر) مصدر ار ،يقاؿ:
ػار عمػػى السياسػة :انػػدفاع عنيػؼ مػػف جمػاىير الشػػعب نحػك تبييػػر األك ػاع السياسػوية،
ى
يير أساسيا.
كاالجتماعوية تب نا

( )1المراسؿ :يكسؼ شريؼ5022/25/4 ،ـ.

( )2ابف منظكر ،معجـ لساف العرب ،ص.544
( )3المراسؿ :مازف عباس5022/25/4 ،ـ.

( )4لكيس معمكؼ ،معجـ المنجد في المبة كاإلعالـ ،ص.68
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ِّ
مسطينييف.
تع وددت ال كرات التي تدعك إلى مساندة ال
بي :ال و بط يكلِّد االن جار"( .)1
الظمـ ي ِّجر ال كرة م ؿ
أجنبي :يقابمو القكؿ العر ٌ
ٌ
ىناؾ فئة سياسية يستبمكف كرة الشعب لمكاسب شخصية ،أك حزبية.
 لخ  :اجتمع القادة العرب؛ لبحث الك ع في الدكؿ العربية ،كما يتعمؽ ال ع لع ي( .)2
لتحم ــل :ل ــع لع ــي :ظيػػر ىػػذا المصػػطمح حػػدي ان؛ نتيجػػة ػػكرات الشػػعكب العربيػػة،
كالسيما في تكنس ،كمصر كليبيا ،كاليمف ،كسكريا.
 لخ ـ  :قالػػت المجنػػة اإلعالميػػة فػػي لمجمــس ال تق ــالي ،إف معػػارؾ قػػد انػػدلعت بػػيف ال ػػكار،
ككتائب القذافي( .)3
ػالف ىجمٍسػان :أتػػى
لتحم ــل :لمجمــس ال تقــالي :مــن " :ىجمىػ ىس اإلنسػػاف جمكسػان ،كمجمسػان ،كف ه
ىج ٍمسا مف األرض فيك جالس.
المجمػس :مكػػاف الجمػػكس لطائ ػػة مػف النػػاس تيخصػػص لمنظػػر فيمػا ينػػاط بيػػا مػػف أعمػػاؿ،
كمنو مجمس الشعب ،كمجمس العمكـ ،كمجمس األعياف"( .)4
المجمس االنتقالي كاجية ال كرة الشعبية في لبيبا ،كييدؼ المجمػس االنتقػالي لمػتخمص مػف
حكػػـ العقيػػد معمػػر القػػذافي أ نػػاء ال ػػكرة ،كلت كيػػد سػػيادة الشػػعب عمػػى كامػػؿ أ ار ػػيو ،كييػػدؼ -
أي نا  -إلدارة شئكف الدكلة حتى االستقرار.

( )1أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.335
( )2المراسؿ :تامر نصرة5022/25/20 ،ـ.

( )3المراسؿ :عمار اليندم5020/20/29 ،ـ.

( )4إبراىيـ مصط ى كآخركف،المعجـ الكسيط ،مجمع المبة العربية ،،ص.230
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 لخ  :ظيرت عبارة في تكنس "ىؿ تسمحكف بعكدة ل كتاتم ؟"( .)1
لتحم ل :ل كتاتم " :دكت ،الديكتاتكر :مف يحصر في ن سو السمطات الحككمية"( .)2
المسػػتبً ٌد ،الػػذم ال يمتػػزـ بمكافقػػة المحككمػػة ،دكف االلت ػزاـ بمكافقػػة
ديكتػػاتكر" :حكػػـ ال ػػرد ي
اآلخريف ،كالديكتاتكرٌية مف أكبر المع الت التي تكاجييا الشعكب"(  ،)3كخاصة الشعكب العربية.
لم َؤ ( .)4
 لخ  :كاف عدد مف األسرل ال مسطينييف ،قد يحكـ عمييـ الحكم ُ
ألبػػد :الػدىر ،كالجمػػع آبػػاد كأبػكد ،كفػػي حػػديث الحػػج
لم َؤ ـ  :مػف" :أبػػد ،ا ى
لتحم ــل :لحكــم ُ
ً
لألبػد؟ فقػاؿ :ىػي لألبػد ،كفػي ركايػة ألعامنػا
قاؿ سراقة بػف مالػؾ :أ أريػت يم ٍتعتنػا ىػذه ألعامنػا أـ ى
ألبد ىأبد ،كفي أيخرل :بؿ ألىبد األىبد أم ىي آلخر الدىر"( .)5
ألبد؟ فقاؿ :بؿ ى
ىذا أـ ى
بالسجف مدل الحياة ،كيبقى في السجف حتى المكت،
الم ىؤوبد :حكـ ٌ
" ي
الم ىؤوبد ،السِّجف ي
الح ٍكـ ي
كيحتمؿ أف يخ وؼ إلى عشريف عام نا"( .)6
 لخ  :دعا مندكب إيراف لدل سكريا ،دكؿ المنطقة لمساعدة سكريا في حربيا عمى ما سماه
"الحرب عمى اإلرىاب"( .)7
فالف.
لتحم ل :اإلرىاب :مف" :رىب ،رىبان ،كرىبةن ،كرىبان :خافوي ،كيقاؿ ىرًىب ه

( )1المراسؿ :ىديؿ الربيعي5022/20/9 ،ـ.
( )2لكيس معمكؼ ،معجـ المنجد في المبة كاإلعالـ ،ص.550

( )3أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ط ،5008 ،2ص.794
( )4المراسؿ :حناف المصرم5022/20/29 ،ـ.

( )5ابف منظكر ،معجـ لساف العرب ،مادة أبد ،ص.46
( )6مرجع سابؽ/معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.5248
( )7المراسؿ :يكسؼ الشريؼ5022/25/2 ،ـ.
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اإلرىػػابيكف :كصػػؼ يطمػػؽ عمػػى الػػذيف اتخػػذكا سػػبيؿ العنػػؼ كاإلرىػػاب؛ لتحقيػػؽ أىػػدافيـ
السياسية"( .)1
ظم ػػة ،أك أفػ ػراد قص ػػد اإلخ ػػالؿ بػ ػ مف ال ودكل ػػة،
"مجمػػكع أعم ػػاؿ العن ػػؼ الت ػػي تق ػػكـ بي ػػا من ٌ
صة ،أك محاكلة قمب نظاـ الحكـ".
كتحقيؽ أىداؼ سياسوية ،أك خا و
دكلي :أعماؿ ككسائؿ كممارسات غير يم وبررة ،تمارسيا منظمات أك دكؿ ،تست ير
إرىاب
ٌ
سياسي ة بصرؼ النظر عف بكاع و المختم ة"( .)2
رعب الجميكر ،أك مجمكعة مف الناس ألسباب
ٌ
 لخ  :تجاكزت تركيا س ا م الحكار مع المعار ة كالنظاـ ،مػع ت كيػد المعار ػة يكمػ نا بعػد
آخر عمى

ركرة رحيؿ النظاـ الحالي( .)3

لتحم ل" :س ا م :م رد ،كجمعيا سيناريكىات :فف كتابة م

مة لممشاىد المختم ة الذم

يتػ لؼ منيػػا ال ػيمـ ،أك التم يميػػة ،أك المسػرحية ،كتت ػػمف الحػكار ،كال ٌتك ػػيحات الخاصػة بالتقػػاط
المشاىد.
السيناريك السينمائي أك المسرح وي؛ أم النص السينمائي أك المسرحي المت مف لتعميمات
المخرج ،كالحركات ،كالمم ميف ،كأجكاء أداء أدكارىـ مف حيث المناظر كاإل اءة"( .)4

( )1إبراىيـ مصط ى كآخركف ،المعجـ الكسيط ،مجمع المبة العربية ،ص.376
( )2أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصرة ،ص.949
( )3المراسؿ :يكسؼ الشريؼ5022/25/2 ،ـ.

( )4أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.2255
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 لخ ـ ـ  :فػػي حمػػػص التقطػػت كـ ــام إحػػدل المحػػاؿ التجاريػػة ،عممي ػػة اعتػػداء مجمكعػػة مػػػف
المسمحيف المكاليف لمنظاـ عمى مجمكعة مف المكاطنيف في حمص( .)1
افي تنقػػؿ صػػكرة األشػػياء
لتحم ــل :ك ــام " :جمػػع كػػاميرات ،كػ ا
ػامير ،آلػػة تصػػكير فكتػػكغر ٌ
المجسومة عمى فيمـ في جزئيا الخم ي بت ير ال كء فيو ت ي نار كيميائي نا ،كامي ار سينمائية"( .)2
 لخ  :قاـ االحتالؿ اإلسرائيمي بتكصيؿ شرؽ المدينة ببربيا المستمط ا

اإلسرائيمية ،كىذه

المدينة الجديدة بنيتيا التحتية ال تحتمؿ مشركع القطارات( .)3
لتحم ـل :لمسـتمط ا  :مػف" :اسػتكطف فػالف المكػاف ،أقػاـ بػو ،يػكطف اإلنسػاف حيػث يجػد
ً
طف.
رزقو" .استكطف ،يستكطف ،استيطان نا ،فيك
مستكطف ،كاسـ كالم عكؿ يم ٍستك ى
اسػتكطف فػالف المكػاف :أقػاـ فػػي بمػد غريػب ،كاتخػذه كطنػان لػو ،اسػتكطف الييػكد فػػي أرض
فمسطيف ،اتخذ القاىرة مستكطن نا لو ،الكباء المستكطف الدائـ االنتشار في بمد.
ػالف ين ىزىلػو سػكن نا يقػيـ فيػو ،ىكطوػ ف البػدك نقميػـ مػف حػاؿ البػداكة كالترحػاؿ إلػى اإلقامػػة
كطػف ف ه
الدائمة ،كطٌ ف الشخص بالبمد ،اتخذه محالن كسكنان يقيـ فيو.
كاستيطاف (م رد) مصدر استكطف حاؿ استقرار الكائف الدخيؿ في الكطف الجديد.
تنتشر ظاىرة االستيطاف في األ ار ي المحتمة.
استيطاف المستعمريف البزاة ،سياس ة االستيطاف التكطف في أرض محتمة.

( )1المراسؿ :زيف ال ايز5022/8/55 ،ـ.
( )2أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصرة ،ص.2892
( )3المراسؿ :خالد الكاشؼ5022/8/55 ،ـ.
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استيطانية م رد اسـ مؤنث منسكب إلى استيطاف.
نشاطات تجمعات استيطانية.
السياسة االستيطانية ،سياسة ترمي إلى إقامػة منشػات سػكنية عمػى أراض محتٌمػة؛ بيػدؼ
االستيالء عمى ىذه األر ي ،كاتخاذىا كطنان لممحتؿ صعدت إسرائيؿ مف سياستيا االستيطانية.
يم ٍستكطنة :م رد صيبة المؤنث لم عكؿ استكطف :أرض ينزؿ فييا أجنبي كيتخذىا مكطنان
لو غصب نا عف أىميا كمالكييا األصمييف ،تنتشر المستكطنات في األ ار ي المحتمة"( .)1
 لخ  :ىذه المدينة الجديدة ،بنيتيا التحتية ال تحتمؿ ،مشركع إنشاء لقطا
لتحم ــل :لقط ــا

( .)2

 :قػ ً
ػاطرة :م ػػرد ،كجمعيػػا قػػاطرات ،صػػيبة المؤنػػث ل اعػػؿ قطػ ىػر ،آلػػو

يحركيا البخار أك الكيرباء.
بخارية ،أك كيربائية ُّ
تجر عربات عمى سكؾ حديدية ٌ
تجرىا ق ً
ً
ػاطرة تنقػؿ النػاس
السكة الحديدية ٌ
قطار ،الجمع قطارات ،أك مجمكعة مف عربات ٌ
كالب ائع ..يقاؿ :فاتو القطار ،ت خر ،أك كصؿ بعد فكات األكاف،

اعت ال رصة عميو"( .)3

 لخ ـ ـ  :يتصػ ح الشػػباب اال ت ـ ـ  ،فػػي المقػػاىي ،كاألمػػاكف العامػػة فػػي محم ػة رأس النبػػع فػػي
بيركت( .)4
لتحم ـ ــل :اال ت ـ ـ  " :شػػبكة معم كمػػػات عالميػػػة تي ػػدؼ إلػػى رب ػػط الع ػػالـ ،كجعمػػػو كقريػػػة
صبيرة ،كيمكف ال دخكؿ إلييا مف خالؿ جياز الحاسكب.

( )1أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.5465
( )2المراسؿ :خالد الكاشؼ5022/8/55 ،ـ.

( )3أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.2833
( )4المراسؿ :ربى أبك درغـ5025/2/5 ،ـ.
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يقاؿ :انتشرت األخبار سريعان عبر االنترنػت"(  .)1كىػي مػ خكذة مػف المبػة االنجميزيػة ،كقػد
شاع استخداميا في العالـ بيذا المصطمح.
 لخ  :كجكد بػرامج تجسس تسػتخدميا المعار ػة السػكرية ،يسػمح ليػا بمراقبػة جميػع أنشػطة
م( .)2
الجيش النظامي السكر ٌ
ػتس األخبػ ػػار كاألمػ ػػكر ،بحػ ػػث عنيػػػػا،
كتج وسػػػ ىس كاجػ ػ و
لتحم ـ ـ ــل :تجس ـ ـــس :مػػػػف" :جػػػ و
ػس ،ى
ت حصيا"( .)3
وس؛ تج وس ىس ،يتجس ىس ،فيك يمتج ِّسس كاسـ الم عكؿ متج وسس.
"تجس ى
حصو بطريقة غير مشركعو ،تجسػس
يقاؿ :تجسوس الخبر؛ أم استطمعو ،كبحث عنو ،ت ٌ
سوا﴾( .)4
لو أخبا انر،كمنيا قكلو تعالى﴿ :وَل تج ا
سُ
تجسػس الشػ وخص ،تجسػػس عمػى الشػخص :قػػاـ بجمػع المعمكمػات عنػػو لجي وػة مػا يتج وسػػس
عمى األعداء،

بطت المخابرات شبكة تجس و
ُّس جديدة.

جاسكس م رد الجمع جكاسيس ،ىم ٍف يقكـ بجمع المعمكمات كنقميا إلى جيات خاصة"( .)5

( )1أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.257
( )2المراسؿ :نكاؿ عياض5022/9/7 ،ـ.

( )3لكيس معمكؼ ،معجـ المنجد في المبة كاإلعالـ ،ص.90
( )4سكرة الحجرات ،آية .25

( )5أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصرة ،ص.374
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 لخ  :شيدت األحداث تفاض سكاف عدد مف المناطؽ المحيطة بالعاصمة طرابمس( .)1
لتحم ـ ــل :تفاضـ ـ ـ  :مػػػف" :ن ػػػض ،ن

حركػ ػػو ،ليػ ػػزكؿ عن ػػو الببػ ػػار كنحػػػكه،
ػكب ،و
ػ ػػا ال ػ ى

حركيا؛ ليسقط ما عمييا ،كالكرؽ مف الشجر ،أسقطو"( .)2
كالشجرة :و
"ًا ٍنتً ا ى ةه :أسمكب ن اؿ يعتمد تعبئة كؿ القكل الشعبية؛ لشػف اليجكمػات ،كتنظػيـ حػرب
الشكارع ،كتح ير العصياف المدني عمػى قاعػدة الم جػاف الشػعبية

ػد مؤسسػات العػدك ،انت ا ػة

الشعب ال مسطيني"( .)3
كىػػػذا المصػػػطمح ظيػػػر فػػػي االنت ا ػػػة ال مسػػػطينية األكلػ ػػى الت ػػي خا ػ ػػيا الشػػػعب

ػػػد

االحتالؿ االسرائيمي سنة  ،2987كقد ظيرت في المعاجـ العربية الحدي ة.
 لخ ـ  :تيػكفر بعػػض لف ــا ق ،م لم تجعــا شػبكات االنترنػػت لنزالئيػػا ،كخاصػة فػػي العاصػػمة
المصرية القاىرة( .)4
ً
مسافريف"( .)5
لتحم ل :لف ا ق :من :فيٍن يد ه
ؽ ،الجمع :ىفنادؽ .ى
"نزؿ بًالٍ ندؽ" "مكاف ينزكؿ الٍ ى
لتحم ل :م لم تجعا  :منَ َ" :ج َع ،الشيء ،نجكعان ،ن ػع ،كظيػر أ ػره ،يقػاؿ نجػع الػدكاء فػي
العمؼ في الدابة ،انتجع القكـ :ذىبكا لطمب الكأل"( .)6
العميؿ ،كنجع
ى

( )1المراسؿ :عال مطيرة5022/8/55 ،ـ.

( )2لكيس معمكؼ ،معجـ المنجد في المبة كاإلعالـ ،ص.856
( )3عبد البني أبك العزـ ،معجـ البني ،نسقو فكاز زكارنة ،مارس  ،5023كممة ال ندؽ.
( )4المراسؿ :نكاؿ عياض5022/9/7 ،ـ.
( )5معجـ البني ،كممة منتجع.

( )6إبراىيـ مصط ى كآخركف ،المعجـ الكسيط ،مجمع المبة العربية ،ص.903
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الراحة كالتجديد ،دار نقاىة أك
الناس في طمب و
" يم ى
نتجع ،جمع يم ٍن ىتجعات :مكاف يقصده ي
استش اء لمراجيف"( .)1
ت ـ ــمل ،ب ػػالقبض عمػػى الي ػػاربيف مػػف العادلػػػة

 لخ ـ ـ  :طالبػػػت المحكمػػة الجنائيػػػة الدكليػػة
الدكلية( .)2
لتحم ــل:

ت ــمل" :البػػكليس الػػدكلي ،أك منظومػػة ُّ
كليػػة لمالحقػػة المجػػرميف،
الشػػرطة ال ود ٌ
ٌ

كالجانحيف المؤلو ة سنة 2953؛ لبرض التعاكف بيف ىيئات ُّ
الشرطة في مختمؼ ال ُّػدكؿ المشػتركة
مركز ليا"( .)3
الجنائية التي تتطموب ىذا التعاكف ،كجعمت باريس نا
في الق ايا
ٌ
 لخ  :تحد ت بعض األخبار مػف كراء لكـم ل س القػبض عمػى عبػد ا﵀ السنكسػي ،ك تتحػدث
األنباء عف عممية اعتقالو كنقمو إلى ليبيا( .)4
لتحم ـلَ :كــم ل س" :أمػاكف عمػى المسػػرح ال ي ارىػا المشػاىدكف ،كاٌنمػػا يكػكف فييػا المم ِّمػػكف
قبػػؿ ظيػػػكرىـ عمػػػى خشػػبة المسػػػرح ،يقػػػاؿً :
عمػػؿ كراء ال ىكػ ػكاليس :أم ىع ًم ػػؿ فػػي الخ ػػاء؛ قاعػػػات
الحميكؿ في ال ىككالًيس قبؿ عر يا عمى
مجاكرة لصاالت االجتماعات أك المؤتمرات ،يتٌ قكف عمى ي
المؤتمر في ككاليس السياسة"( .)5

( )1أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.5275
( )2المراسؿ :عميا عز الديف5025/3/29 ،ـ.

( )3أحمد مختار عمر،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.258- 257
( )4المراسؿ :عميا عز الديف5025/3/29 ،ـ.

( )5أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.2055
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المجمس االنتقالي

7

19.6

إسقاط النظاـ

6

16.7

سيناريك

3

8.3

قطارات

2

5.5

اإلنتربكؿ

2

5.5
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1
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1
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1
1
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36

100

5

االنترنت

2

كامي ار

13.9

5.5

2.8

بالمكلد في نشرات األخبار جاءت كالتالي:
يظير الجدكؿ السابؽ أف األل اظ التي تتعمؽ و
جػػػاءت العبػػػارة (المجمػػػس الػػػكطني االنتقػػػالي الميبػػي) ف ػػي المرتبػ ػػة األكل ػػى ،بنسػػػبة تكػػػرار
( ،)%2916كسيذكر الباحث بعض المكا ع التي جاءت فييا ىذه األل اظ في نشرات األخبار:
 -أعمف المجمس الكطني االنتقالي عبكر القافمة عبر الحدكد إلى النيجر.
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 يػدرؾ المجمػس الػػكطني االنتقػالي أف الحػؿ السػػممي ىػك األم ػؿ ،فحسػػب المجنػة اإلعالميػة فػػيالمجمس االنتقالي فإ ف المعارؾ اندلعت بيف ال كار كعناصر مف كتائب القذافي.
 أعرب رئيس المجمس االنتقالي عف مخاكفو في استخداـ القذافي األسمحة المحظكرة.كالسػػبب فػػي انتشػػػار ىػػذه العبػػارة :نشػػ ة ىػػذا المجمػػس أ ن ػػاء ال ػػكرة ،كقػػد ت ػػـ تشػػكيؿ ىػػػذا
المجمس مف األشخاص المنشقيف عف الجيش الميبي الذم كاف تحت قيادة القذافي.
كفػي المرتبػػة ال انيػػة جػػاءت (إسػػقاط النظػػاـ) بنسػػبة التكػرار ( ،)%2617كسػػيذكر الباحػػث
بعض المكا ع في النش ارت اإلخبارية ليذه العبارة:
 كطالبكا المتظاىريف بإسقاط النظاـ في ميداف التحرير. مظاىرات في صنعاء مطالبيف بإسقاط النظاـ. حشد مف الميبييف مطالبيف بإسقاط نظاـ القذافي. كقد شاعت ىذه العبارة في بعض الدكؿ العربية السػيما فػي مصػر ،كتػكنس ،كسػكريا ،كليبيػا،كاليمف ،أ ناء كرة شعكبيـ.
طػ ػكر،
كجػػػاءت فػػػي المرتبػػػة ال ال ػػػة كممػػػة االنترنػػػت ،بنسػ ػػبة تكػ ػرار ( )%2319نتيجػ ػػة الت ٌ
كمالحقة األحداث الجارية عبر الشبكة العنكبكتية "االنترنت".
كفػػي المرتبػػة الرابعػػة كممػػػة (سػػيناريك) بنسػػبة ( ،)%813كىػػذا الم ػػظ شػػاع بػػيف المحممػػػيف
السياسييف كالعسكرييف المتابعيف لألحداث الجارية في العالـ.
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ثا ًا :لمع ـ ـ ـ:
يذكر السيكطي في كتابو المزىر في النكع التاسع عشر"معرفة المعرب " :ىك ما استعممو
و
لمعاف في غير لباتيا"( .)1
العرب م ف األل اظ المك كعة
كذكػر الجػػكىرم فػػي تاجػػو" :تعريػػب االسػػـ األعجمػػي أف تت ػ وػكه بػػو العػػرب عمػػى منياجيػػا،
( )2
المعرب يجب أف يتكفر فيو شرطاف لكي يطمؽ عميو اسـ
تقكؿ :و
أعربتو أي نا"  .ك ٌ
عربتو العرب ك ٌ

المعػ ٌػرب :أكليمػػا :أف يكػػكف الم ػػظ األعجمػػي المنقػػكؿ إلػػى المبػػة العربيػػة قػػد جػػرل عميػػو إبػػداؿ فػػي
الحػػركؼ ،كتبيػػر فػػي البنػػاء حتػػى صػػار كػػالعربي .الشػػرط ال ػػاني :أف يكػػكف الم ػػظ قػػد نقػػؿ إلػػػى
ا لعربيػػة فػػي عصػػر االستشػػياد ،ذلػػؾ بػ ف يػػرد فػػي القػػرآف الك ػريـ ،أك الحػػديث الش ػريؼ ،أك كػػالـ
العرب الذم يحتج بكالميـ"( .)3
كذكر الجكاليقي فػي المع ٌػرب م مػو ،كقػاؿ" :فيػي عجميػة باعتبػار األصػؿ ،عربيػةه باعتبػار
أف المعػ وػرب" :ىػػك ل ػػظ اسػػتعممتو العػػرب فػػي معنػى ك ػػع لػػو فػػي غيػػر
الحػػاؿ"(  .)4كيػػذكر شػػاىيف و
لبتيـ ،أك ىك ما استعممتو فصحاء العرب مف عصكر االحتجاج ،أك ىك اقتباس كممة مػف لسػاف
أعجمي كادخاليا في المساف العربي ،كسيبكيو يطمؽ عمى التقريب اإلعراب"( .)5

( )1جالؿ الديف السيكطي ،المزىر في عمكـ المبة كأنكاعيا ،ج ،2ص.568

طػػار ،دار العمػػـ لممالي ػػيف،
( )2إ سػػماعيؿ الجػػكىرم ،ال صػػحاح  -تػػاج المبػػة كصػػحاح العربي ػػة ،تحقيػػؽ أحمػػد عبػػد الب ػػكر ع ٌ
بيركت ،ط ،4ـ ،2979 ،5ص.279

انظر :جالؿ الديف السيكطي ،المزىر في عمكـ المبة كأنكاعيا ،ص.568
( )3أبػ ػػي من صػ ػػكر الج ػ ػكاليقي ،المع ػ ػػرب مػ ػػف الكػ ػػالـ األعجمػ ػػي عم ػ ػػى حػ ػػركؼ المعجػ ػػـ ،دار القمػ ػػـ ،دم ش ػ ػػؽ ،ط،2990 ،2
ص.24- 23

( )4انظر :جالؿ الديف السيكطي ،المزىر ،ج ،2ص.569
( )5تكفيؽ شاىيف ،عكامؿ تنمية المبة العربية ،ص.247
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 لخ  :تجرم المحاكمة المنتظرة لمػ رئيس السػابؽ محمػد حسػني مبػارؾ ،فػي أكا م ـ الشػرطة
القاىرة( .)1
أدبي.
أكاديمي ،ع ك مف أع اء مجمع
لتحم ل :أكا م  :كمنيا" :
عممي أك ٌ
ٌ
ٌ

متميز بال ًج ِّدوية كالب ازرة ً
ممية كاف بح و أكاديميا.
مدرس جامعي
أك ِّ
ِّ
الع ٌ
عمميٌ ،

أكاديميػات :كىػي مدرسػة فمسػ ٌية أ وسسػيا أفالطػكف فػي بسػاتيف أكػػاديمكس
أكاديميػة :جمػع
ٌ
ٌ
متخصص.
ِّ
في أ ينا ،أك مدرسة عميا ،أك معيد
نسية في باريس.
عممية تت لوؼ مف العمماء ،كاألدباء ،كالم ٌكريف،
كاألكاديمية ال ر ٌ
ٌ
ىيئة ٌ
م مقػ ُّػره الربػػاط ،ت وسػػس عػػاـ 2400ىػ ػ2980 ،ـ،
ٌ
أكاديميػػة :المممكػػة المبر ٌبيػػة :ىم ٍج ىمػػع فكػػر ٌ
ي ٌـ ستيف م ِّك نار نص يـ مف أبناء المممكة.
ػاد ً
أ ىكػ ً
يم ُّي :منسػػكب إلػػى األكاديميػػة "عػػالـ أكػػاديمي" :العػػالـ الميػػتـ بػػالعمكـ حسػػب مػػنيج
عممي دقيؽ ،المنتمي إلى مؤسسة أكاديمية.
أ ىك ًاد ً
يمٌيػةه" :مصػػدر صػػناعي" اسػػـ يطمػػؽ عمػػى المؤسسػػات العمميػػة أك األدبيػػة ،أكاديميػػة
العمكـ ،أكاديمية المممكة العربية"( .)2

( )1المراسؿ :أحمد ع ماف5022/8/3 ،ـ.

( )2أحمد مختار عمر،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.205
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كاف أفراد الجيش الحر ،يستمعكف لمممس قا لتبث ركح العزيمة في ص كفيـ( .)1
 لخ  :ى
لتحم ــل :ممسـ ـ قا فػػف البنػػاء كالتطريػػب ،كالعامػػة تقػػكؿ" :مكزيكػػا" ،كتطمقيػػا عمػػى بعػػض
آالت الطرب "يكنانية"( .)2
أكد عمػى قتالػو لمعناصػر
م ،ى
 لخ  :أجرل الرئيس السكرم مقابمة مع التمف من الرسمي السكر ٌ
اإلرىابية ( .)3
ً ً
لتحم ــل :لتمف ــمنً " :جيػػاز نقٍػ ًػؿ األىص ػك ً
األم ػكا ًج
ات ،ك ُّ
ٍ
ى ي ى
الصػ ىػكًر الٍ يم ىت ىح ِّرىكػػة ،فىقػػط بً ىكاس ػطىة ٍ

ً ً "( )4
معربيا تم از.
ال ىك ٍي ىربائوية  .كقد كردت في معجـ المنجد ،يكنانية ٌ
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يك و ح لنا الجدكؿ السابؽ ،أف الم وع رب في نشرات األخبار جاء بنسبة قميمة ،جاءت كممة
أكاديمية بنسبة تكرار ( ،)%6616ـ كممة مكسيقى بنسبة تكرار (.)%3313

( )1المراسؿ :ني يف أفيكني5022/8/3 ،ـ.

( )2لكيس معمكؼ ،معجـ المنجد في المبة كاإلعالـ ،ص.779
( )3المراسؿ :زيف ال ايز5022/8/55 ،ـ.
( )4معجـ البني ،كممة تم زيكف.
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كقد كردت الكممتاف في عدة مكا ع في النشرات اإلخبارية ،نذكر منيا:
 في القاعة رقـ (كاحد) في أكاديمية الشرطة في القاىرة. قػػرركا إقامػػة دركع بشػػرية ،حػػكؿ أكاديميػػة الشػػرطة؛ خكف ػ نا مػػف ىجػػكـ أىػػالي ال ػػحايا أ نػػاءمحاكمة محمد حسني مبارؾ.

ثالثاً :ل خ ل:
الدخيؿ " :ما دخػؿ فػي العربيػة مػف م ػردات أجنبيػة ،سػكاء اسػتعممو ال صػحاء فػي الجاىميػة
كاإلسالـ ،أك استعممو مف جاء بعدىـ مف المكلديف ،كىـ مف يسمكف بمف بعد عصكر االحتجاج،
كلك كانكا مف أصكؿ عربية .كىك كؿ كممة دخمت لبػة العػرب ،كاسػتعمميا النػاطقكف بيػا ،كليسػت
في األصؿ منيا ،كالخ اجي يسمى الكممات المعربة بػ"الدخيؿ"( .)1
 لخ ـ  :كانػت م ظمـ األغذيػة كالز ارعػة التابعػة لألمػـ المتحػدة فػاك ( )FAOقػدمت مسػاعدات
في سكريا( .)2
ػتص ب عم ػػاؿ معوين ػػة ،تس ػػتعيف عم ػػى إنجازىػػػا
لتحم ـ ــل :م ظم ـ ـ  :ىػػػي" :ىيئ ػػة مؤلو ػػة تخ ػ ُّ
بالمختصػيف ،كتشػتمؿ عمػػى مبػادئ أساسػوية يمتػػزـ بيػا أع ػاؤىا ،كتطمػػؽ عمػى :منظمػو ال ٌشػػباب،
ٌ
حككمية ىدكلوية.
العالمية ،كمنظومات حككمية ،كغير
ص وحة
كمنظمة ال و
ٌ
ٌ

( )1أبي منصكر الجكاليقي ،المعرب مف الكالـ األعجمي عمى حركؼ المعجـ ،ص27
انظر :تكفيؽ شاىيف ،عكامؿ تنمية المبة العربية ،ص.247

( )2المراسؿ :رىؼ السعد5022/7/55 ،ـ.
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و
ِّ
و
ػطيني بقػ ػرار اتوخ ػػذه
ػمي لمش ػػعب ال مس ػ ٌ
كمنيػػػا :منظمػ ػة التحري ػػر ال مس ػػطينوية :المم ػػؿ الرس ػ ٌ

الممػكؾ كالرؤسػاء العػرب المجتمعػكف فػي اإلسػكندرية سػنة 2964ـ ،كت ٌػـ ىيئػات ًعػ ٌدة :المجمػػس
مسطيني.
يذية ،كجيش التوحرير ال
الكطني ال
يعية ،كالمجنة التون ٌ
مسطيني ،كالييئة التشر ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

فعمية ِّ
تمكنيا مف اتِّخاذ
دكلية تتمتوع بسمطات ٌ
ككذلؾ :منظومة األمـ المتوحدة :كىي منظمة ٌ

و
و
ػالمي :كىػي
القػ اررات كالتػدابير الك يمػة لتحقيػؽ ال وسػالـ كاألمػف العػاـ .كأي ػان :منظمػة المػؤتمر اإلس ٌ
اإلسالمية.
ظمة تسعى مف خالؿ اجتماعاتيا؛ لتحقيؽ مزيد مف الحكار ،كالتونسيؽ بيف البمداف
من ٌ
ٌ
ػييكني أيطمػػؽ فػػي انت ا ػػة األقصػػى عمػػى كػ ٌؿ ال صػػائؿ
كمنظومػػات إرىابويػػة :مصػػطمح صػ
ٌ
كفعالياتو.
مسطينية التي تشارؾ في أعماؿ مقاكمة االحتالؿ
ال
ٌ
ٌ
و
و
و
خكلة
الم ٌ
كالمنظمة ال ودكلوية لمتِّجارة ،أك منظمة التِّجارة العالموية( :االقتصاد) ،كىي المنظمة ي
التجارٌية الوناشئة بيف مختمؼ ُّ
لح ٌؿ الخالفات ِّ
الدكؿ األع اء.
اجتماعية ِّ
تقدـ مجمكعة مف الخدمات اإلنسا ٌنية المختم ة
كمنظومات خدمة األسرة :ىيئات
ٌ
لألزكاج ،كلألسرة كك ٌؿ في المجاالت كافة"( .)1
 لخ ـ  :كانػت ل ـ ما المبنانيػػة قػدمت أبػػرز األعمػاؿ لكمم ـ  ،كالمسػػرحيات التػي لػػـ تتكقػػؼ
حتى في الحرب األىمية( .)2
لتحم ـل :ل ـ ما :مػػف " :ىد ًرىـ ،درمػا الع ػػك :كارل المحػـ عظمػػو ،فيػك درـ ،كدراـ ،كدريػػـ،
كأدرـ الساؽ ،استكت" ،كل ظة دراما مف أصؿ التيني ،كما كردت في معجـ المنجد( .)3

( )1أحمد مختار عمر،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.5536
( )2المراسؿ :نسريف حاطكـ5022/7/55 ،ـ.

( )3لكيس معمكؼ ،معجـ المنجد في المبة كاإلعالـ ،ص.523
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و
ػانية،
جانبػػا مػػف الحيػػاة اإلنسػ ٌ
قصػػة يعػػالج ن
م يقػ ِّػدـ ح ػك ىار ٌ
م ،أك ن ػػر ٌ
أك ىػػي" :ت ػ ليؼ شػػعر ٌ
أخالقي ػػة،
كغالبػ ػ نا م ػػا تك ػػكف يمصػ ػ وممة لمعػػػرض عمػػػى خشػػػبة المسػػػرح ،أك الشاش ػػة ،كمني ػػا :د ارم ػػا
ٌ
اجتماعية.
ك
ٌ
لتحم ـ ــل :لكمم ـ ـ  :ىػػي" :مسػػػرحية ن ريػػػة ،أك شػػعرية تع ػػالج مكا ػػيع ىزلٌي ػػة مكتكب ػػة
ب سػمكب يقػكـ عمػى الخ ػػة ،كالمػزاح ،كالسػخرية ،كىػػي ت يػر ال ػحؾ ،كتنتيػػي عػادة نيايػة سػػعيدة،
كم ادىا م ساة"( .)1
و
كخمس كعشريف مس ح ( .)2
 لخ  :ىذه ال رقة المبنانية قد شاركت في ال يف ِفمم ًا،
لتحم لِ :فمماً :مف" :فمـ ،افتمـ أن و :جدعو ،الً مـ جمع أىفٍالـ"( .)3
ً
السػػميمكز تعمػػكه قش ػرة مػػف
ػجيمي ،أك ىخػ ٍػيط مػػف ِّ
كمنيػػا" :فمػػـ ،فمٍػػـ؛ ش ػريط تصػػكير ٌ
م أك تسػ ٌ
ِّينمائي.
الجالتيف كمف بركمكر ال و ة ،ييستعمؿ لمتصكير ال وشمسي كالس
ٌ
بي"( .)4
سينمائية "فيلماستع ار ٌي،
صة
ق و
ٌ
ركمانسي ،حر ٌ
ٌ
كأصؿ ىذه الكممة انجميزية كما كردت في معجـ المنجد.
سرىح الشيء ،أرسمو.
ال ،و
كس يركح نا ،خرج في أمكره سي ن
لتحم ل :مس ح  " :ىس ىرىح ،ىس ٍرح نا ،ي
مسرحية،
مسرحية ،جمع ىم ٍسرحويات :اسـ مؤونث منسكب إلى ىم ٍس ىرح" :أعماؿ أك عركض
ٌ
الصناعة المسرحوية :البراعة في تقنيات المسرح كأدكاتو".
ِّ
رحيات شكقي ،كمسرحيات الحكيـ".
قصة أك ركاية مع ودة لمتم يؿ عمى المسرح ،م ؿ :ىم ٍس ٌ
ٌ
( )1أحمد مختار عمر،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.735
( )2المراسؿ :نسريف حاطكـ5022/7/55 ،ـ.

( )3لكيس معمكؼ ،معجـ المنجد في المبة كاإلعالـ ،ص.594

( )4أحمد مختار عمر،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.2762
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ػينمائية:
يكنيػػة :مسػػرحوية مكتكبػة ،أك معػ ٌدة لمتمي زيػػكف ،ك ىم ٍسػ ىػر ًحوية سػ ٌ
كمنيػا :ىم ٍسػ ىػر ًحوية تمي ز ٌ
صكرت ك يمـ"( .)1
مسرحية ِّ
ٌ
 لخ ـ ـ ـ  :ان ػػػـ عػػػدد مػػػف المتظػػػاىريف لمكقػػػع فـ ـ ـ س ـ ــمك ،كتػ ػػكتير ،كذل ػػؾ لمحشػػػد كالقيػػػاـ
بالم ظاىرات في ميداف التحرير بالقاىرة ( .)2
لتحم ـل :ف ـ س ــمك " :ييع ُّػد ال يسػػبكؾ مػف أشػػير المكاقػع االجتماعيػة عمػػى مسػتكل العػػالـ،
كقػد تػ وـ إطالقػػو فػي فب اريػػر  5004ـ ،كيمكػف مػف خػػالؿ ىػذا المكقػػع الػذم يعػ ٌد مػػف مكاقػع الشػػبكات
االجتماعية أف يقكـ المشػترؾ بإ ػافة أصػدقاء إلػى مم ػو الشخصػي ،كيقػكـ بتحدي ػو ،كيصػؿ ىػذا
التحػػديث إلػػػى جميػػع أصػػػدقائو ،كأصػػدقاء أصػػػدقائو ،إ ػػافة إل ػػى إمكانيػػة االن ػػماـ إلػػى مكاقػػػع
المنظمات المينية ،كالتعميمية كغيرىا"( .)3
 لخ ـ ـ ـ  :ان ػػػـ عػػػدد مػػػف المتظػػػاىريف لمكقػػػع فػػػيس بػ ػػكؾ ،كت ـ ــمت  ،كذلػ ػػؾ لمحشػػػد كالقيػػػاـ
بالمتظاىرات في ميداف التحرير بالقاىرة( .)4
لتحم ل :تمت " :إحدل شبكات التكاصؿ االجتماعي ،التي انتشرت فػي السػنكات األخيػرة،
كلعبػػت دك انر كبيػ ػ انر ف ػػي األح ػػداث السياسػػػية فػػػي العديػػد مػػػف البم ػػداف ،خاص ػػة ف ػػي منطقػػػة الشػػػرؽ
األكسط ،كتصدرت ىذه الشبكات في اآلكنة األخيرة ال ة مكاقع رئيسة ،لعبت دك نار ميم نا جدنا في
أحػػداث مػػا يسػػمى ب ػػكرات (الربيػػع العربػػي) ،كىػػي( :فيسػػبكؾ – تػػكيتر – يكتيػػكب) .كأخػػذ (تػػكيتر)
( )1مرجع سابؽ ،ص.2055
( )2المراسؿ :مصط ى دراك5022/8/20 ،ـ.

( )3عمػي عقمػػة نجػػادات ،ا سػػتخداـ المتزكجػػات العػػامالت فػي الجامعػػة األردنيػػة لم ي سػػبكؾ كاإل شػػباعات المتحققػػة منػػو،بحث
في قسـ الصحافة،جامعة اليرمكؾ.

( )4المراسؿ :مصط ى دراك5022/8/20 ،ـ.
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ا سػػمو مػػف مصػػطمح (تكيػػت)؛ الػػذم يعنػػي (التبريػػد) ،كاتخػػذ مػػف العص ػ كرة رمػ انز لػػو ،كىػػك خدمػػة
مصػبرة ،تسػػمح لممبػػرديف إرسػاؿ رسػػائؿ نصػػية قصػيرة ال تتعػدل ( )240حرفػ نا لمرسػػالة الكاحػػدة،
كيجكز لممرء أف يسمييا نص نا مكج ناز مك نا لت اصيؿ ك يرة( .)1
) (1يػػرل بعػػض البػػاح يف أف ىػػذه ال شػػبكة االجتماعيػػة قػػد ا سػػت رت ال شػػباب بقبػػكؿ كتجػػاكب كبي ػريف مػػف النػػاس فػػي جميػػع
أنحػاء العػالـ ،كىػػي ال تتعػدل حػدكد مدكنػػة شخ صػية فػي بدايػػة ن شػ تيا فػي شػػباط عػاـ ( ،)5004فػي جامعػػة (ىارفػارد) فػػي
الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،مػػف قبػػؿ طالػػب متع ػػر فػػي الد ارسػػة يػػدعى (مػػارؾ زككربيػػرج) ،ككانػػت مدكنتػػو (ال ػػيس ب ػػكؾ)

محصكرة في بدايتيا في نطاؽ الجامعة كبحػدكد أ صػدقاء (زككربيػرج) ،الطالػب الميػككس فػي برمجػة الكمبيػكتر ،كلػـ يخطػر

ببال ػػو ى ػػك كصػ ػػديقيف ل ػػو أف ى ػػذه المدكنػ ػػة س ػػتجتاح العػ ػػالـ االفت ار ػػي ب تػ ػرة زمنيػ ػػة ق ص ػػيرة ج ػػدنا ،فتخطػ ػػت ش ػػيرتيا حػ ػػدكد

الجامعػة ،كانت شػػرت فػػي مػػدارس الكاليػػات المتحػدة األمريكيػػة المختم ػػة ،كظمػػت مقت ص ػرة عمػى أعػػداد مػػف الػػزكار لكنيػػا كانػػت

في زيادة مستمرة .كالتي قاؿ عنيا مؤسسيا (مارؾ زككربيرج)" :لقد أ حى كؿ منػا يػتكمـ عػف ال ي سػبكؾ العػاـ ،الػذم ت كػر
الجامعة في إنشائو ،أظف أنػو مػف ال سػخؼ أف ي سػتبرؽ األمػر مػف الجامعػة سػنتيف مػف أجػؿ تن يػذ ذلػؾ" ،كجػدت أف بإمكػاني
تن يذه أف ؿ منيـ ،كفي أسبكع كاحد".

"لكف ىذه المدكنة لـ تحقػؽ تميػ ناز عمػى المكاقػع االجتماعيػة األخػرل التػي سػبقتيا م ػؿ مكقػع (مػام سػبيس) ،كغيػره حتػى عػاـ

( ،)5007حيػث حقػؽ القػػائمكف عمػى المكقػػع إمكانيػات جديػدة ليػػذه ال شػبكة كمنيػػا؛ إتاحػة فرصػة لممطػػكريف ،ممػا زادت ىػػذه

الخا صػية مػػف شػيرة مكقػػع ال ي سػبكؾ ،بحيػػث تجػاكز حػػدكد الكاليػػات المتحػدة األمريكيػػة إلػى كافػػة دكؿ العػالـ ،كتجػػاكز عػػدد
المسجميف في ىذه الشبكة في األكؿ مػف تمػكز ( )5020الن صػؼ مميػار شػخص ،يزكركنيػا با سػتمرار كيتبػادلكف فيمػا بيػنيـ

المم ػػات كال صػػكر كمق ػػاطع ال يػػديك ،كيعمق ػػكف عمػػى م ػػا ين شػػر ف ػػي ص ػ حاتيـ م ػػف آراء كأفكػػار ،كمكا ػػيع متنكعػػة كجدي ػػدة،
ي اؼ إلى ذلؾ المشاركة ال عالة،كغالب نا ما تككف فػي المحاد ػات كالدرد شػات .كيمكػف لمػف لديػو ح سػاب فػي مكقػع تػكيتر أف

يتبػادؿ مػػع أ صػدقائو تمػػؾ التبريػػدات (التكيتػات) مػػف خػػالؿ ظيكرىػا عمػػى صػ حاتيـ الشخ صػػية ،أك فػػي حالػة دخػػكليـ عمػػى
صػ حة الم سػتخدـ = = صػاحب الرسػالة ،كتتػػيح شػبكة تػكيتر خدمػة التػدكيف الم صػػبرة ىػذه ،إمكانيػة الػردكد كالتحػدي ات عبػػر

البريػد اإللكتركنػػي ،كػذلؾ أىػػـ األحػداث مػػف خػالؿ خدمػػة ( ،)RSSكىػي كسػػيمة لن شػر المعمكمػػات فػي مم ػػات يمكػف قراءتيػػا
مف خالؿ برامج تسمى ) ،(Rss Readerكيعني قارئ األخبار أك قارئ المحتكيات عبر الرسائؿ النصية (.)SMS

كانػت بػدايات مػيالد ىػذه الخدمػة الم صػبرة (تػكيتر) أكائػؿ عػاـ ( ،)5006عنػدما أقػدمت شػركة ( )Obviousاألمريكيػة عمػى
إج ػراء بحػػث تط ػػكيرم لخدمػػة الت ػػدكيف الم صػػبرة ،ػػـ أتاح ػػت ال شػػركة المعني ػػة ذاتيػػا ا سػػتخداـ ى ػػذه الخدمػػة لعام ػػة النػػاس ف ػػي
أكتكبر مف العاـ ن سو ،كمف ـ أخذ ىػذا المكقػع باالنت شػار ،باعتبػاره خدمػة حدي ػة فػي مجػاؿ التػدكينات الم صػبرة ،بعػد ذلػؾ

أقدمت الشركة ذاتيا ب صؿ ىذه الخدمة المصبرة عػف ال شػركة األـ ،كا سػتحد ت ليػا ا سػم نا خا صػ نا يطمػؽ عميػو (تػكيتر) كذلػؾ

في أبريؿ عاـ (.")5007

ظــ  :محمػػد المن صػػكر ،تػ ػ ير شػػبكات التكا صػػؿ االجتمػػاعي عمػػى جمي ػػكر المتمقػػيف ،إ ش ػراؼ الػػدكتكر :ح سػػف الس ػػكداني،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،5025 ،ص.30
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 لخ ـ ـ  :شػػػارؾ األمػػػيف العػ ػ اـ لألمػػػـ المتحػػدة ،فػػػي المػػػؤتمر ح ػػكؿ اإلص ػػالح ،كاالنتقػػػاؿ إلػػػى
ل مق ط

طالب األسد بالتكقؼ ع ف قتاؿ شعبو( .)1
ك
ى

إم ػػا
لتحم ــل :ل مق ط ـ ـ  :إحػػدل صػػكر الحكػػـ ،تكػػكف ٌ
السػػيادة فييػػا لمشػػعب ،كتمػػارس ٌ
مباشػػرة ،أك عػ ػػف طريػ ػػؽ نػ ػ ٌػكاب عػ ػػف الشػ ػػعب ،يقػػػاؿ بػػػ ف "ىنػ ػػاؾ رغبػ ػػة نحػ ػػك التوحػ ػػكؿ التوػ ػػدريجي
ِّ
اطية"( .)2
لمديمقر ٌ
 لخ  :صػرح مسػئكؿ رسػمي بػ ف ل تمكـمل ىػك الحػؿ البربػي ،كخطػكة أكلػى قػد تػديف الممػؼ
السكرم( .)3
لتحم ل :تمكمل " :يبركتكككؿ جمع يبركتكككالت".
اقيػ ػةي ،أك ك ػ ػػائؽ كمحا ػ ػ يػر
كىػػػك يم ىسػ ػ وكدة أصػ ػػموية تيصػ ػػاغ عمػ ػػى أساسػ ػػيا معاىػ ػػدة ،أك ات ٌ
االتِّ اقات ،م ؿ؛ ناقش مجمس ال وشعب يبركتكككؿ االت اقوية.
أك ىػك :أيصػػكؿ كقكاعػد يمتوبعػػة فػي ال ٌشػػئكف ِّ
عاىػدة" ،كٌقعػػت الػ ودكلتاف
الدبمكماس ٌػية ،يممحػػؽ يم ى
االقتصادم.
عمى يبركتكككؿ التوعاكف
ٌ
سياسي ،م ؿ " :يبركتكككالت حكماء صييكف"( .)4
كتطمؽ أحيانان عمى ىمحا ً ر مؤتمر
ٌ

( )1المراسؿ /رىؼ السعد5022/2/25 ،ـ.

( )2أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص .755
( )3المراسؿ :يكسؼ الشريؼ5022/25/4 ،ـ.

()4أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.298
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ج مل قم (4
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في ل ش
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لمئم

لس

منظمة

5

17

ىيمككبتر

ديمق ارطية

4
3

16

دراما

2

8

ككميديا

2

8

برتكككؿ

2

8

فيس بكؾ

2

8

كمبيكتر

2

8

فيمما

1

4

لمجممع

25

100

2

تكيتر

12

8

يبيف لنا الجدكؿ السابؽ أف األل اظ الدخيمة في النشرات اإلخبارية جاءت عمى النحك اآلتي:
جاءت كممة (منظمة) ،في المرتبة األكلى ،بنسبة تكرار (،)%27
أما كممة (ىيمككبتر) فيذه كممة دخيمة في المبة العربية ،كىي كممة في المبة االنجميزية.
كمف ذلؾ :كش ت مصادر عف خطة تك يؼ الييمككبتر ،مف طمعاتيا الجكية في سكريا.
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أمػا فػػي المرتبػػة ال ال ػة ،فقػػد جػػاءت كممػة ديمقراطيػػة ،بنسػػبة تكػرار ( ،)%25كىػػذه الكممػػة
تسػػتخدميا الػػدكؿ البربيػػة الكبػػرل فػػي تػػدخالتيا لمػػدكؿ العربيػػة ،كفػػي المرتبػػة الرابعػػة ىنػػاؾ عػػدة
كممات ،جاءت بن س النسبة ( )%8م ؿ (كمبيػكتر ،كفػيس بػكؾ ،كتػكتير ،كبرتككػكؿ) ،كىػي كميػا
كممات دخيمة عمى لبتنا العربية.
ال أحػػد ينكػػػر دكر اإلعػػالـ فػػػي شػػيكع ىػػػذه األل ػػػاظ ،كىػػذه األل ػػاظ ك ػ ىػر اس ػػتخداميا فػػػي
التقػارير اإلخباريػة فػي قنػاة العربيػة عمػى ىػذا الشػكؿ؛ لػذلؾ يػتـ اسػتخداميا عنػد الم ارسػميف بصػكرة
كبيرة عمى المنكاؿ ن سو التي قيمت فيو.
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لفصل لثالث
ل الل

لعالقا
 -أمال :لت ف

 ثا ا :لتضا ( ض -ثالثاً :لمشت ك لمفظي
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ل الل

لعالقا

ن لمف

:

تحػ ودث القػػدماء مػػف أم ػػاؿ :سػػيبكيو ،كابػػف فػػارس ،كابػػف جنػػي ،كالسػػيكطي ،كغيػػرىـ عػػف
عالقة الم ردات ببع يا في المبة ،كجاء المحد كف فكاصمكا طريقتيـ في الد ارسػة ،كرأينػا جماعػةن
مػف لبكيينػػا المحػػد يف تسػػت يد مػػف اتصػػاؿ المشػػرؽ بػػالمبرب ،فتػػدرس ىػػذه الظػػاىرة فػػي إطػػار مػػا
ييسمى بػػ"العالقات الداللية" ).(Semantic Relations
كيرل الباحث أف ما جاء عف القدماء في ىػذا المجػاؿ ال يختمػؼ فػي جػكىره عمػا جػاء بػو
تمم ػػس ف ػػي د ارس ػػتو عالقػ ػػات م ػػردات المب ػػة الكاح ػػدة ببع ػػيا م ػػف الناحيػ ػػة
المح ػػد كف ،فكالىم ػػا ٌ
الدالليػػة ،كأشػػار إلػػى تعػػدد معنػػى الكممػػة فػػي السػػياقات المختم ػػة ،كأ ػػر الميجػػات ،أك البيئػػات ،أك
عكامؿ أخرل في ىذه العالقات.
عمػى أ ف أىػـ مػا يميػز مػا جػاء بػو المحػد كف" ،ىػك أنيػـ سػعكا إلػى تقنػيف مػا جػاءكا بػو فػػي
ػاـ يمكػػف تطبيقػػػو عمػػى جميػػػع المبػػات ،كربطػ ػكا تعػػدد المعن ػػى بػػالتبير فػػػي
إطػػار م ػػني وج لبػ ِّ
ػكم ع ػ ِّ
المبة"( .)1

أم ًال :لت ف:
كنظ نار ألىمي ة ىذا المك كع خاصة مف الناحية الداللية ،فقد تناكلو العمماء قػديم نا كحػدي نا
بالدراسة كالشرح ،كبع يـ لو منكر ،كاآلخر لو م بت ،كك هؿ قدـ أدلتو عمى إنكاره أك بكتو.

( )1جالؿ الديف السيكطي ،المزىر في عمكـ المبة كأنكاعيا ،ج ،2ص.405

انظر :صادؽ أبك سميماف ،الت قيؼ في المبة العربية ،دار المقداد لمطباعة ،غزة ،5006 ،ص.585
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كلقد "ساعد عمـ الداللة الحديث نتيجة ك رة الدراسات ،كشدة االىتماـ بالم ظ معنى كمبنى
فػػػي محاكلػػػة إيجػػ اد فكػػػرة كا ػػػحة حػػػكؿ ىػػػذا المك ػػػكع ،كم ػػا س ػػاعدت الد ارس ػػات االجتماعيػػػة،
كالن سػػػػية ،كالمنطقيػػػػة ،كالمبكيػػػػة عمػػػػى تك ػػػػيح التػػػرادؼ ،كغيػ ػ ػره م ػ ػػف ق ػ ػػايا لبكي ػ ػػة كدالليػػػػة
أخػػرل"(  .)1كيعػػرؼ السػػيكطي التػرادؼ فػػي مزىػره بقكلػػو" :التػرادؼ :ىػػي األل ػػاظ الدالػػة عمػػى شػػيء
كاحػد باعتبػار كاحػػد ،كالسػيؼ ،ك الصػا رـ فإنيمػػا دال عمػى شػيء كاحػػد ،لكػف باعتبػاريف :أحػػدىما
عمى ال وذات كاآلخر عمى الص ة"( .)2
كقػػد اختمػػؼ العممػػاء فػػي بيػػاف حػػد التػػرادؼ ،كتباينػػت آراؤىػػـ ،فبع ػػيـ يقػػكؿ بػػػالترادؼ،
كي ػػاخر بػػو  ،كمػػف ىػػؤالء أبػػك زيػػد األنصػػارم ،ابػػف خالكيػػو ،كاألصػػمعي ،كابػػف جنػػي،كابف سػػيدة
كغيػػرىـ أمػػػا ال ريػػ ؽ ال ػػػاني فإنػػػو ينكػػػر كجػػػكد التػػرادؼ مػػػف ىػ ػؤالء أحم ػػد ب ػػف ف ػػارس ،أبػػػك ىػػػالؿ
العسػػػكرم ،ك عمػػػب كغيػػػرىـ كلبيػػػاف ىػػػذا االخػػػػتالؼ البػػػد مػ ػػف اسػ ػتعراض أرائيػ ػػـ ،قػ ػػاؿ سػػػػيبكيو
(ت280ىػػػ)" :اعمػػػـ أف مػػػف كالميػػػـ اخػػػتالؼ الم ظػػػيف الخػ ػػتالؼ المعني ػػيف ،كاخػ ػػتالؼ الم ظػػػيف
كالمعنػػى كاحػػد ،كات ػػاؽ الم ظػػيف كاخػػتالؼ المعنيػػيف ..فػػاختالؼ الم ظيػػيف الخػػتالؼ المعنيػػيف ىػػك
نحك:جمس كذىب ،كاختالؼ الم ظييف كالمعنى كاحد نحك :ذىب كانطمؽ ،كات اؽ الم ظيف كالمعنى
مختمؼ ،قكلؾ :كجدت عميو مف الكجدة ،ككجدت إ ذا أردت كجداف ال مة كأشباه ك ير.

( )1عبػد الكاحػد ال شػػيخ ،العالقػات الدالليػة كالت ػراث البالغػي العربػي ،د ارسػػة تطبيقيػة ،مطبعػة اإل شػػعاع ال نيػة ،اإلسػػكندرية،
ط ،2ص.45

( )2جالؿ الديف السيكطي ،المزىر في عمكـ المبة كأنكاعيا ،ج ،2ص،404
انظر :صادؽ أبك سميماف ،الت قيؼ في المبة العربية ،ص.587
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أمػا اإلمػػاـ فخػػر الػػديف الػرازم (606ىػػ) يقػػكؿ" :التػرادؼ ىػػك األل ػػاظ الم ػػردة الدالػػة ،عمػػى
شػػيء كاحػػد باعتبػػار كاحػػد"(  .)1كىػػك داللػػة األل ػػاظ المختم ػػة عمػػى المعنػػى الكاحػػد ،م ػػؿ :المسػػكف
كالمنزؿ ،كالدار ،كالبيت ،كم ؿ :ذىب ،كم ى ،كانطمؽ ،كغدا.
كالترادؼ أمر معركؼ فػي كػؿ األلسػف ،لكنػو فػي العربيػة أك ػر منػو فػي غيرىػا؛ لػذلؾ عػده
بع يـ مف أبرز خصائصيا ،كيبدك ذلؾ معقكالن إذا تذكرنا أ ف مف عمماء العربية مف ك ع كتبان
مخصكصػة ألسػماء شػػيء كاحػد ،فقػد أٌلػؼ ابػف خالكيػو كتابػ نا فػي أسػماء األسػػد ،كآخػر فػي أسػػماء
الحيػػة ،كمػػػا ألػػػؼ العالمػػػة مجػػد الػػػديف ال يػػػركز آبػػػادم صػػاحب الق ػػامكس كتاب ػػا س ػػماه" الػػػركض
المسمكؼ ،فيما لو اسماف إلى ألكؼ" ،ككتابان آخػر سػماه "ترقيػؽ األسػؿ لتصػ يؽ العسػؿ" ذكػر فيػو
لمعسؿ مانيف اسم نا ،كمع ذلؾ لـ يستكفيا كميا ،كما يقكؿ السيكطي ،بؿ فاتو منيا ا نػاف ،أكليمػا
الصرخدم الذم ذكره القالي في أماليو ،كال اني السعابيب الذم ذكره الزجاج في أماليو أي نا.
ػمر ال ين يػو العقػؿ كال االسػتعماؿ ،بػؿ
لقػد جػاء التػ رادؼ مػف كاقػع المبػة المسػتخدمة ،كىػك أػ ه
ىػػك فػػي نظػػر القػػائميف بػػو مصػػدر ػراء المبػػة بم ػػردات يتػػزكد بيػػا المػػتكمـ ،كيختػػار فييػػا األنسػػب
لمتعبير ،كلممقاـ ،كما يختار منيا الشاعر ما يسعؼ في الكزف كالركل.
كما اختمؼ العمماء في أمر المترادؼ ،فقد أنكره بع ػيـ كأ بتػو آخػركف ،كيمكػف االطػالع
عمى دعكل كؿ مف ال ريقيف كحججو ،حيث يقكلكف في ىذا الصدد:
"حيث يسمى الشيء الكاحد باألسماء المختم ة ،نحك السيؼ ،كالميند ،كالحساـ ،إ وف االسـ
كاحػػد ،كىػػك "السػػيؼ" كمػػا بعػػده مػػف األلقػػاب صػػ ات ،كمػػذىبنا أف كػػؿ صػ ة منيػػا فمعناىػا غيػػر

( )1جالؿ الديف السيكطي ،المزىر في عمكـ المبة كأنكاعياج ،2ص.405
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معنى األخرل .كقد خالؼ مف ذلؾ قكـ ،فزعمكا أنيا كاف اختم ت أل اظيا ،فإنيػا ترجػع إلػى معنػى
كاحد ،كذلؾ قكلنا سيؼ ،كع ب ،كحساـ"( .)1
كسيعرض الباحث لبعض أل اظ الترادؼ التي كردت في النشرات اإلخبارية ،كتقارير المراسميف:


لخ  :قتحم طالب غا بكف ،الس ارة البريطانية في طيراف( .)2
لتحم ــل :قــتحم :مػف" :قحػ ىػـ ،قيحكمػان ،رمػى بن سػػو فػػي عظيمػػة ،كيقػاؿ :قحػػـ فػػي األمػػر،

ؾ.
قت ًحـ"(  .)3ك"اقتحـ
ػكص البنػ ى
المكاف ىاجمو؛ دخمػو ٍ
قاحـ يم ى
عن ن
ػكة .ك"اقػتحـ المص ي
ى
كقحـ عميو ،فيك ه
ً
أرض الممعػػب" .اقػتحـ األم ىػر :خا ػػو بشػ ود وة
ػكر ى
كاقتحمػت الشػػرطةي منػز ىؿ المجػػرـ .كاقػتحـ الجمي ي
ػكؽ المػاؿ
ميداف السِّياسة الحممة
ميداف األعماؿ ،كاقتحـ
كبصعكبة .كاقتحـ
االنتخابيػة ،كاقػتحـ س ى
ٌ
ى
ى
كالتٌجارة"(  .)4كيقاؿ اقتحمت المنزؿ ىجمتو( .)5
كمػػف مرادفػػات كممػػة اقػ ىػت ىحـ :ىى ىجػ ىػـ ،ك ىكػ وػر ،كقػػد كردت مرادفػػات كممػػة اقػػتحـ فػػي األخبػػار
السياسية ،م ؿ:
 أغارت قكات التحالؼ عمى معاقؿ العقيد القذافي في سرت. ىاجـ متظاىركف مصريكف ،متحؼ اآل ار في القاىرة. -كرود الرئيس اليمني عمي عبد ا﵀ صالح عمى تصريحات المعار ة.

( )1محمد اإلنطاكي ،دراسات في فقو المبة ،دار الشرؽ العربي ،بيركت ،ط ،2969 ،4ص.325- 324
( )2المراسؿ :يكسؼ الشريؼ5022/25/2 ،ـ.

( )3إبراىيـ مصط ى كآخركف ،معجـ الكسيط ،مجمع المبة العربية ،ص.727- 726
( )4أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.2778- 2777
( )5أبػي الح سػػف الينػػائي ،المنجػػد فػي المبػػة ،تحقيػػؽ أحمػػد مختػار عمػػر،
 ،2988ص.233
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ػػاحي عبػػد البػاقي ،عػػالـ الكتػػب ،القػػاىرة ،ط،5

 لخ  :تش

ش ارره التبيير في تعز ،كصنعاء بسرعة البرؽ؛ لتشمؿ قرل كمدف أخرل( .)1

لتحم ل :تشـ  :مػف" :نشػر ،نشػ انر ال ػكب .بسػطو خػالؼ طػكاه .كالخبػر أذاعػو .كالشػيء
فرقو .كالخشب نحتو"( .)2
و
ػاء ف ػػي ال ػػبالد .انتشػػػار
انبس ػػط كامتػ ػ ٌد" .انتشػػػر الحري ػ ي
ػؽ ف ػػي المبن ػػى .انتشػ ػػر الكب ػ ي
كيقػػػاؿ " :ى
األسػمحة النككويػة .معاىػدة تح ِّػرـ انتشػػار األسػمحة النككويػة .انتش ً
ب فػي ال
ػرت ُّ
ػح ي
السػ ي

ػاء .انتشػر

الونيار :طاؿ كامت ٌد.
ػاس فػي األسػكاؽ ،قػاؿ تعػالى:
القكات .انتشر الن ي
ك"انتشر ال ُّ ي
كء في المكاف .إعادة انتشار ٌ
ضي ِ
ِ
ض﴾(  ،)3كفي قكلو تعالىَ ﴿ :وِم ْ َءاََاتِِِ أَ ْ َجلَ َق ُك ْم ِم ْ تُْ ٍ
الةُ فَانَْت ِش ُْوا فِو ا َ ْر ِ
اب ثُ ام إِ َا
ت ال ا
صَ
﴿فَِْ َا قُ َ
َ
ش ٌْ تَ نَْت ِش ُْو َ ﴾( .)4
أَنْتُ ْم بَ َ
ً
انتشرت ال
الخبر :ذاع ،كشاع "
كانتشر
ي

يحةي ،الحديث السكء سريع االنتشار"( .)5

اع ،ىف ىشا ،ىت ى ىشى.
كمف مرادفات كممة ًا ٍن ىت ىش ىر التي ذكرت في تقارير بعض المراسميف :ىذ ى
انتشر خبر تنحي مبارؾ عف الحكـ ،في أنحاء مصر.
ى
 -ذاع خبر ي يد بسيطرة ال كار عمى مصراتو في ليبيا.

( )1المراسؿ :تامر نصره5020/22/54 ،ـ.
( )2لكيس معمكؼ ،معجـ المنجد في المبة كاإلعالـ ،ص.809- 808
( )3سكرة الجمعة ،آية .20
( )4سكرة الركـ ،آية .50

( )5أحمد مختار عمر،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.2525- 5522
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 لخ  :أعمن المكاء عمى محسف األحمر تث ه ل كرة الشباب في اليمف( .)1
إعالنػػا ،فيػػك يمعمًػػف ،كاسػػـ الم عػػكؿ
لتحم ــل :أعمــن" :أعمػ ىػف ،أعمػ ىػف ب ػ ،أعمػ ىػف عػػف ييعمػػف،
ن
يمعىمف:
صرح بو كجير ،ع ٍكسو أخ اه ،أعمف
األمر ،أعمف باألمر،أعمف عف األمر :أظيره ،و
أعمف ى
ك تَ ْعلَ ُم َم ا نُ ْم ِ و َوَم ا
ب ،إعػػالف اإلفػػالس ،قػػاؿ تعػػالىَ ﴿ :رباَن ا إِنا َ
مكق ىػػو ،أعمػػف أريػػو ،أعمػػف الحػ ٍػر ى
( )3
( )2
ػداكة:
َس َْ ْر ُ
نُ ْعلِ ُ ﴾  ،كقػاؿ ع ٌػز مػف قائػؿ﴿ :ثُ ام إِن و أَ ْعلَنْ ُ
ت لَ ُه ْم َوأ ْ
ت لَ ُه ْم إِ ْس َْ ًارا﴾  .كيقػاؿ :أعمػف الع ى

جاىر بيا"( .)4
ى
اع،
ػاع ،كأى ىذ ى
ػارىح ،كأشػ ى
ػاى ىر ،ككا ىشػ ى
كمػػف مرادفػػات كممػة أ ٍ
ػاف ،كىبػوي ىف ،كجػ ى
ػؼ ،ك ى
ىعىمػ ىػف :أىىبػ ى
صػ ى
اح ،كأىظٍ ىي ىر ،كقد كردت بعض مرادفات كممة أعمف في األخبار السياسية ،م ؿ:
كأىفٍشى ،كأىىب ى
 ىبويف رئيس المجمس االنتقالي،أنو تمقى دعم نا مف حمؼ شماؿ األطمسي.جاىر رئيس الكزراء اإلسرائيمي بالقياـ بعممية برية في قطاع غزة.
ى
قكيتػو ،قػاؿ ا﵀ تعػالى﴿ :إِ ْ َأَادتس ُِ بِ ُْ ْوِح الِقُ ُد ِ
س﴾
لتحم ل :تث ه" :الت ييػد مصػدر أيدتػو؛ أم ٌ
( )5
قكيتؾ ،منو قكلػؾ :أيدتػو عمػى فاعمتػو ،كىػك مؤويػد ،كتقػكؿ مػف األيػد:
كقرئ ﴿ :إِ ْ أََادتس َ
ك ﴾ ؛ أم ٌ

قكيتو ،كال اعؿ مؤويد كتصبيره ِّ
مؤيد"( .)6
أيدتو ت ييدان؛ أم ٌ

( )1المراسؿ :ىناء بخشـ5022/22/54 ،ـ.
( )2سكرة إبراىيـ ،آية .38
( )3سكرة نكح ،آية .9

( )4أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.2545
( )5سكرة المائدة ،آية .220

( )6ابف منظكر :لساف العرب ،مادة مسؾ ،ص.596
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اص ىرة.
كمف مرادفات كممة ت ييد :ىت ٍق ًكية ،ك يم ىؤ ىازىرة ،ك يمىن ى
كقد كردت بعض مرادفات كممة ت ييد في األخبار السياسية ،م ؿ:
 قاـ العقيد القذافي ،ب يم ىؤ ىازىرة قكاتو في طرابمس. دعػػا األمػػيف العػػاـ لجامعػػة الػػدكؿ العربيػػة نبيػػؿ العربػي ،إلػػى يمناصػرة المتظػػاىريف ،كالكقػػكؼمعيـ

د القتؿ كالتشريد في سكريا.

 لخ  :تمسك شباب ال كرة اليمنية بمكاصمة االحتجاجات؛ لتحقيؽ مصالحيـ( .)1
ؾ ،مسػ نكا بػػو ،تعمػػؽ بػػو ،أك اعتصػػـ ،بالنػػار ،فحػػص ليػػا فػػي
لتحم ــل :تمس ـك :مػػف "مسػ ى
األرض ػـ غطاىػا بالرمػاد ،كدفنيػا"( " .)2تم وسػؾ بحقِّػو :حػرص عميػو ،تم وسػؾ ب أريػو :لػـ يحػ ٍد عنػو.
تمسؾ باألمؿ ك باألكىاـ ،كباألحالـ ،ك بالقانكف ،كبمعتقداتو ال كرٌية"( .)3
ٌ
تمسؾ :حرص ،م ؿ:
كمف مرادؼ كممة ٌ
كرزم عمى افتتاح مكتب لطالباف ب فبانستاف
 -حرصت حككمة الرئيس حامد ا

مف شركط.

 لخ  :ش ّ العاىػؿ السػعكدم الممػؾ عبػد ا﵀ بػف عبػد العزيػز فػي الكممػة االفتتاحيػة فػي القمػة
عمى مرحمة التعاكف الخميجي( .)4
ػكم كمػتف ،ك قػػؿ فػالف شػ ودنا ،ىعػ ىػدا ،كالنيػر ارت ػع ،عميػػو
لتحم ـل :ش ـ ّ  :مػف" :شػ ود الشػػيء ق ى
فػػي الحػػرب ،حمػػؿ بقػػكة،عمى قمبػػو ،شػ ودا ،خػػتـ ،كفػػي محكػػـ التنزيػػؿ ،قكلػػو تعػػالى ﴿ :وا ْش ُد ِْ َعلَ ى

( )1المراسؿ :ىناء بخشـ5007/22/20 ،ـ.

( )2لكيس معمكؼ ،معجـ المنجد في المبة كاإلعالـ ،،ص.762
( )3أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.5099
( )4المراسؿ :مازف اإلماـ5022/25/29 ،ـ.
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اب ا َلِ ْي َم ﴾(  .)1كيقػػاؿ" :شػ ود ع ػػده ،كشػ ود عمػػى يػده ،قػكاه كأعانػػو،
الع َي َ
قُلُوبِهم فَ ال َُؤمن وا َحتا ى ََ َْ ْوا َ
كالعقدة ،أحكميا ،كأك قيا"(  .)2كيقاؿ" :شدد إًغالؽ البيت" :أىحكـ شده" .ش ىػدد عمىيػو بال ػرب" :قسػا
عىميػو ،بػالر فػي

ػربًو" .لػـ يكػف يلي ىش ًػدد عىميػو ىىكػذا" ،ي ىشػدد ىعزمػو لبمػكغ اليػدؼ"ً :
يقكيػو " .ىشػدد مػف

ً
يمتػػو" ،شػ ىػدد عىمػػى مراجعػػة ك ػػؿ الػػدركس" :أكػػد" .ي ىشػ ًػدد فػػي طمب ػػو" "شػػدد عمػػى ح ي ػػكره" شػػػدد
عز ى
الحرؼ":

ع و كأىدغمو"( .)3

كمف مرادفات كممة ىش ود ىد :ىمتو ىف ،ىكطو ىد ،ىك و ىؽ ،ىع وزىز ،قى وكل.
كقد كردت بعض مرادفات كممة ش ودد في األخبار السياسية ،م ؿ:
 وعزز الرئيس السكرم مف قكاتو في دمشؽ؛ لمقاتمة الجيش الحر.
 ش ود ىد العقيد القذافي مف عناصر الحرس في مدينة باب العزيزية المحصنة. لخ  :قرر مندكبك الجامعة العربية متا ع الك ع بعد التكقيع ،عمى المبادرة الخميجية( .)4
لتحم ــل :متا عـ ـ  :مػػف" :تبػػع الشػػيء ،ىتبع ػ نا ،كتباعػ نا فػػي األفعػػاؿ ،كتبعػػت الشػػيء تيبكع ػ نا:
كتتبعػػو ق ػػاه ،كتطمبػػو متبعػان لػػو ،ككػػذلؾ تتوبعػػو ،كتتوبعتػػو تتبعػان"( .)5
سػرت فػػي أ ػره؛ كاتبعػػو كأتبعػػوٌ ،
طمبػػو فػػي دكائػػر
ػابع بقويػػة الق و
تتبعػػو كراقبػػو
ككػػذلؾٌ " :
ػابع ى
صػػة عمػػى صػ حات الج ارئػػد .تػ ى
كتقصػػاه .تػ ى
ٌ
و
ئيس
ديكنػؾ بمطػؼ ،ت ى
ػابع ى
الك ازرة .كيقاؿ :ى
ػابع ال وػر ى
عمي :طػالبني بػو ،كمنػو قػكليـ" :ت ٍ
تابعني بماؿ لو ٌ

( )1سكرة يكنس ،آية .88
( )2إبراىيـ مصط ى كآخركف ،معجـ الكسيط ،مجمع المبة العربية ،ص.475
( )3عبد البني أبك العزـ ،معجـ كتاب البني ،5023 ،كممة شدد.
( )4المراسؿ :مازف اإلماـ5022/25/29 ،ـ.
( )5ابف منظكر،لساف العرب،ص.589
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ػابع بػػيف األعمػػاؿ :كالػػى بينيػػا .جػػاء القػػكـ تباع ػان :بػػالتكالي ،كاصػػػمو
عمػػى األمػػر :كافقػػو عميػػو ،تػ ى
المسير" متتابعيف"( .)1
الكالـ،
تابع العم ىؿ،
"تابع الدراسة في الجامعة ،ى
استمر فيو ى
ك ٌ
ى
ى

ً ً
ػابع ،ىد ىكاـ ،كمػػف األم مػػة عمػى ذلػػؾ فػػي تقػػارير
كمػف مرادفػػات كممػػة يم ىت ىاب ىعػػة :ا ٍسػت ٍمرًاروية ،ىت ىتػ ي

المراسميف التي كردت في األخبار السياسية.
 -أعمنػػت قػػكات التحػػػالؼ األطمسػػي الجكيػػػة عػػف اسػػتمرار

ػ ػرباتيا الجكيػػة

ػػد ق ػكات العقيػػػد

القذافي.
 لخ ـ  :نػػص النظػاـ األساسػػي فػػي المجمػػس فػي مادتػػو الرابعػػة عمػػى تعميػؽ الػػركابط ،متمث ــق
كالصالت بيف دكؿ المجمس الخميجي( .)2
ػؽ ،ي ػػؽ ًقػ نػو ،كك كقػان ،كمك قػان ب ػػالف ،ائتمنػ و ،فيػػك كا ػػؽ
لتحم ــل :تمث ــق :مػػف" :ك ػػؽ ،ىكًػ ى
كذلؾ مك كؽ بو ،ك ؽ ،يك ؽ ك اق نة الرجؿ ،أخ ىذ بالك اقة في أمره أك بال قة"( .)3
جػػاء فػػي لسػػاف العػػرب :كالتك يػػؽ:الشػػيء المحكػػـ ،كالجمػػع ك ػػاؽ ،يقػػاؿ:أخػػذ بالك يقػػة فػػي
أمرة :أم بال قة كتك ؽ في أمره:م مو ،كك قػت الشػيء تك يقػان فيػك مك ػؽ(  )4قكلػو تعػالى ﴿ :إِ ا أَبَا ُ ْم
قَ ْد أَ َج َي َعلَ ْي ُك ْم َم ْوثَِقاً ِم َ اللا ِِ ﴾( .)5

( )1أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.585
( )2المراسؿ :مازف اإلماـ5022/25/29 ،ـ.

( )3لكيس معمكؼ ،معجـ المنجد في المبة كاإلعالـ ،ص.886
( )4ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة ك ؽ ،ص.572
( )5سكرة يكسؼ ،آية.80 :
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كمػػػف مرادفػػات كممػػػة ىت ٍكًي ػػؽ :إً ٍبػ ػ ىػراـ ،إً ٍحك ػػاـ ،ىت ٍم ًك ػػيف ،ىت ٍمتًػ ػػيف ،ىع ٍق ػػد .كقػ ػػد ج ػػاءت بعػػػض
المرادفات لكممة تك يؽ في األخبار السياسية ،م ؿ:
 تسعى الجامعة العربية إلى إبراـ ات اؽ سممي بيف الػرئيس السػكرم كقػادة المعار ػة السػكرية،يؤدم إلى كقؼ القتاؿ في سكريا.
إحكاـ السيطرة عمى العاصمة طرابمس.
 وصرح رئيس المجمس االنتقالي؛ ب نو ت وـ ٍ
ج مل قم (: 3
لفاظ لمت ف

لتي م

في ل ش

خ ا  ،متقا

لتك

لس

لفئا

لم سم ن
لمئم

انتشرت

4

23.9

اقتحمكا

2

11.9

ت ييد

2

11.8

يتمسؾ

2

11.8

تعميؽ

2

11.8

بسرعة

1

5.8

شدد

تك يؽ

1
1

5.8

لمجممع

11

100

يعمف

2

11.8

5.8

يظير الجدكؿ أعاله أف الكممات التي جاءت في مك كع الترادؼ عمى النحك اآلتي:
جػػػاء فػػػي المرتبػػػة األكلػػػى كممػػػة :انتشػػػرت بنسػػػبة تكػ ػرار ( )%50م ػػف مجمػ ػػكع النشػػػرات
اإلخبارية ،كقد كردت في عدة مكا ع منيا:
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 انتشرت بسرعة البرؽ؛ لتشمؿ قرل كمدف سكريا. انتشرت كحدات الجيش السكرم في مدينة درعا.كفػػي المرتبػػة ال انيػػة جػػاءت كممػػة :اقتحمػػكا بنسػػبة تك ػرار ( ،)%15كقػػد كردت فػػي عػػػدة
مكا ع في النشرات اإلخبارية:
 اقتحـ المتظاىركف الس ارة البريطانية في طيراف. اقتحـ الجيش حي البيا ة بالمدرعات. كسط إطالؽ النار ك يؼ ،اقتحمت كتائب مصراتو عدة مكاقع تابعة لمقذافي.كالكممات التي كردت في المرتبة ال ال ة (يعمف  -ت ييد – يتمسؾ – تعميػؽ) بنسػبة (،)%25
كقد ذكرت في عدة مكا ع مت رقة في النشرات اإلخبارية.
 المكاء عمى محسف األحمر يعمف ت ييده لم كرة. سيطر عميو مكالكف ألحزاب ت ابعو لقكل ال امف مف آذار. -أما الكممات التي جاءت بنسبة قميمة بمبت ( )%5م ؿ كممة :بسرعة ،ش ٌدد ،كتك يؽ.

ثا اً :لتضا ( ض

:

"ذكػػر السػػػيكطي فػػػي كتابػػػة المزىػػػر فػػػي عمػػػكـ المب ػػة "الن ػػكع الس ػػادس كالعش ػػركف" معرفػػػة
األ داد :ىك نكع مف المشترؾ ،قاؿ أىؿ األصكؿ ،م يكما الم ظ المشترؾ إما أف يتباينا ،بػ ف ال
يمكف اجتماعيما في الصدؽ عمى شيء كاحد ،كالحيض كالطير ،فإنيمػا مػدلكال القػرء ،كال يجػكز
اجتماعيمػا لكاحػ وػد فػي زمػػف كاحػد ..كقػػاؿ المبػرد فػػي كتػاب "مػػا ات ػؽ ل ظػػو ،كاختمػؼ معنػػاه"" ،مػػف
كالـ العرب اختالؼ الم ظيف الختالؼ المعنييف؛ كاختالؼ الم ظيف الختالؼ الم ظيف ،كاختالؼ
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الم ظػػيف كالمعنػػػى كاحػػد ،كات ػػػاؽ الم ظػػيف كاخػػػتالؼ المعنيػػيف ،ف م ػػا اخػػتالؼ الم ظ ػػيف الخػػػتالؼ
المعنيػػيف فقكلػػؾ ذىػػب ،كجػػاء ،كقػػاـ ،كقعػػد ،كرجػػؿ ،كفػػرس ،كيػػدً ،
كرجػػؿ"(  .)1كىي يع ػد السجسػػػتاني
"الت ػػاد جنسػ ػ نا مػػف أجن ػػاس الك ػػالـ عنػػد الع ػػرب ،كيقصػػد ب ػػو أف ت ػػؤدم الم ظػػة الكاح ػػدة معنيػػػيف
مختم يف مت اديف ،تنبئ كؿ ل ظة عف المعنى الذم تحتيا ،كتدؿ عميو ،كتك ح ت كيمو كأجناس
كالـ العرب في االت اؽ كاالفتراؽ متعددة منيا:
" - 2اخػػتالؼ الم ػػظ كالمعنػػى كىػػػك األك ػػر كاألشػػير ،م ػػؿ" :ذى ػػب ،كجػػاء ،كقػػاـ ،كقعػػد ،كرحػػػؿ،
كفرس ،كيد ،كرجؿ".
" - 5اختالؼ الم ظ كات اؽ المعنى ،م ؿ" :سيؼ كع ب ،كليث ،كأسد ،كظننت كحسبت ،كقعدت
كجمست ،كذىب كم ى ،كذراع كسػاعد ،كأنػؼ كمرسػف ،كالخبػز كالحنطػة ،كالعيػر كالحمػار،
السيد"( .)2
كالذئب ك ِّ
" - 3إ ف األ داد أك الت اد

رب خػاص مػف الكػالـ يػدؿ عمػى داللػة الم ػظ الكاحػد عمػى معنيػيف

مت ػػاديف ي ػػرؽ بينيمػػا السػػياؽ ،م ػػؿ :إطػػالؽ (القػػرء) كجمعػػو (أقراء)عمػػى الحػػيض كالطيػػر،
كمنو (قركء) ك(أقرؤ) ،ك(الناىؿ)عمى العطشاف كالرياف ،ك(البصير) عمى األعمى كالمبصر،
ك(الصػ ػ ػريـ) عمػػػػػى الميػػػػػؿ كالنيػػػػػار ،ك(المسػػػػػتبيث) عمػ ػ ػػى المبيػ ػ ػػث كمػ ػ ػػف يطمػ ػ ػػب البػػػػػكث،
ك(الطرب)عمػػى ال ػػرح كالحػػزف ،ك(الػػزكج) عمػػى الػػذكر كاألن ػػى ،ك(كالجػػكف) كجمعػػو (الجػػكف)

( )1جالؿ الديف السيكطي ،المزىر في عمكـ المبة كأنكاعيا ،ص.388- 387

( )2أب ػػي ح ػػاتـ السج س ػػتاني ،كتػ ػػاب األ ػػداد ،تحقي ػػؽ كد ارس ػػة محمػ ػػد عب ػػد الق ػػادر أحم ػػد ،ع ػ ػػك ىيئ ػػة الت ػػدريس بجامعػ ػػة
البحريف ،مكتبة الني ة

المصرية ،د.ط ،القاىرة ،2992 ،ص.76- 57
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عمػى األبػيض كاألسػكد ،ك(الظػػف) عمػى الشػؾ كاليقػيف ،ك(الجمػػؿ) عمػى األمػر العظػيـ كاليػػيف،
كغير ذلؾ.
كنالحظ المجكء إلى األ داد في حياتنا العامة في مكاقؼ الػتيكـ كالتنػدر كالتطيػر ،فنقػكؿ
مػ الن :يػا أبػيض (ألسػكد المػكف) ك(فػالف بعافيػة) لممػريض طمبػان لػو بالشػ اء ،ك(عميػو اسػـ ا﵀) لمػػف
يصاب بمس الجف.
ال لػػو بالسػػػالمة،
ككانػػت العػػرب تسػػمي (المػػػدير)؛ أم الػػذم لدغتػػو األفعػػى بػ ػ(السميـ) ت ػػاؤ ن
ال بالسػػػالمة
ك(الصػػحراء) (الم ػػازة) م ػػرد (م ػػػاكز) كىػػي (المنجػػاة كالميمكػػة) ،كس ػػميت بػػذلؾ ت ػػاؤ ن
كال ػكز ،بػدليؿ تسػميتيـ الصػحراء (بيػداء) كجمعيػا (بيػد) ،ك(القافمػة) عمػى الجماعػة المسػافرة ت ػاؤالن
برجكعيا"( .)1
مس ع ض ل احث ل عض لمتضا

في عض تقا

لم سم ن:

 لخ  :جاء المتيـ؛ ليزي د الجدؿ في قاعة المحكمة كخارجيا( .)2
لتحم ل :جاء" :يجيء كيجكء ،مجيئان ،كمجيئة ،كجيئا ،كجيئةن ،أتى ،أجاءه إليو ،أتاه"( .)3
ػخص :ح ى ػر ،أتػى ،أقبػؿ" .جػاء
ػاء إلػ وي ال وش ي
ػخص ،ج ى
ػاءني ال وش ي
خص ،ج ى
جاء ال وش ي
كقكليـ " :ى
ت
مػع طمػػكع الشػمس ،جػاء مػف ال وسػ ر :عػػاد ،جػاء مػف ِّ
وا ا َوفُتِ َح ْ
السػػجف :خػػرج ﴿ َحات ى إِ َا َواءُ َ
أَبْ َوابَُه ا﴾(  :)4دخمكىػا جػاء فػي حينػو :فػي الكقػت المناسػب .جػاء فػي صػحبتو .جػاء فػي عقبًػو ،جػاء
عقبػو ،جػاء مػف ذم ن ًسػو :طكعػان غيػر يم ٍكػره ،مػف تمقػاء ن سػػو .جػاءكا عمػى بكػرة أبػييـ :جميعػان،
ى
( )1صادؽ أبك سميماف ،الت قيؼ في المبة العربية ،ص.597- 596
( )2المراسؿ :أحمد بجاتك5022/7/55 ،ـ.

( )3لكيس معمكؼ ،معجـ المنجد في المبة كاإلعالـ ،ص.225
( )4سكرة الزمر ،آية .72
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ػاألمر :فعمػو ،صػنعو "جػاء بالحس ً
ػاء ب ً
ػنة ،جػاء رجػا يؿ ال ٌشػرطة بػالمتويـ:
ى
ى
ػاء األم ىػر ج ى
ذىػب ،كجػاء ،ج ى
أح ركه ،جاء بالخبر :بمٌبو ﴿ ،لَ َق ْد ِوئْتُ ْم َش ْيئًا إًِِّا ﴾"( .)1
ػاد ىر ،كأى ىفػ ىؿ ،كىر ىحػ ىؿ ،كقػد كردت بعػض األ ػداد لكممػة
ػب ،ك ىغ ى
ػاء :ىذ ىى ى
كمػف أ ػداد كممػة ج ى
جاء في األخبار السياسية ،م ؿ:
 رحؿ الرئيس محمد حسني مبارؾ عف رئاسة مصر. ذىبت جيكد مجمس األمف لكقؼ القتاؿ بدكف جدكل بيف األطراؼ المتنازعة في سكريا. غادر الكفد العربي سكريا دكف نتائج تيذكر.م ب ف تككف محاكمة مبارؾ سريعة ،كناجزه( .)2
 لخ  :كانت غ الشعب المصر ٌ
كرغبػ نة ،حػػرص عمػػى الشػػيء ،كطمػػع
لتحم ــل :غ ـ  :مػػف" :رغػػب ،فػػالف ،رغبػ نا ،كرغبػ نة ،ي
فيػػو ،إليػػو ،ابتيػػؿ ك ػػرع ،كطمػػب"(  .)3كيقػػاؿ" :رغػػب فػػي الشػػيء رغبػ نا كرغبػػة كرغبى،عمػػى قيػػاس
سكرل ،كرغبان بالتحريؾ :أراده ،فيك راغب"( .)4
عاؼ ،ك ىم وؿ ،ك ىسئً ىـ.
ب :ىك ًرىه ،ك ى
كمف أ داد كممة ىرًغ ى
كقد جاءت بعض األ داد لكممة رغب ،في األخبار السياسية ،م ؿ:
 -سئـ الشعب الميبي تصريحات القذافي المطكلة أ ناء خطابة.

( )1أحمد مختار عمر،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص( 456سكرة مريـ.)89 ،
( )2المراسؿ :أحمد بجاتك5022/7/55 ،ـ.

( )3إبراىيـ مصط ى كآخركف ،معجـ الكسيط ،مجمع المبة العربية ،ص.356
( )4لساف العرب ،ص.284
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 لخ  :قُ ل انتياء محاكمة المتيـ فػي ت جي وػر ،كاطػال ًؽ رصػاص عشػكائي بالعاصػمة أكسػمك،
تظاىر عدد مف الشعب أماـ المحكمة مطالب يف ب خذ أقصى العقكبة بحؽ المتيـ( .)1
ى
ال ،أتػى ،يقػػاؿ :قبػؿ الميػػؿ أك الشػير ،أك العػػاـ ،ىق ٍبػ يؿ ،ظػػرؼ
لتحم ــل :قُ ــل :مــن" :قبػؿ ،قػػب ن
لمزماف السابؽ ،أك المكاف"( .)2
"قيىب ٍيػؿ :قبػؿ ،نقػيض يبعيػػد،ابف سػيده قى ٍبػؿ عقيػػب ىب ٍعػد ،يقػاؿ افعمػو قبػػؿ كبعػد ،قػاؿ تعػػالى﴿ :
ِ
مْ م قب ُ وم بع ُد ﴾( .)3
لل ا ُ
ال كبعدنا كجئتؾ مف قبػؿ كمػف بعػد ،قػاؿ المحيػاني :كقػاؿ بع ػيـ
كحكى سيبكيو" :افعمو قب ن
ما ىك بالذم ال قبؿ لو كما ىك بالذم ال بعد لو"( .)4
كقد أفادت كممة قيبيؿ ىنا ال ترة الزمنية القميمة قبؿ انتياء المحاكمة.
كمف أ داد كممة قبيؿ :يبعيد النظر ،يبعيد األجؿ ،يبعيد المناؿ ،يبعيد االحتماؿ.
كقد كردت بعض األ داد لكممة قيبيؿ في األخبار السياسية ،م ؿ:
 يبعيد قياـ دعكة العاىؿ السعكدم لمرئيس اليمني الستمرار الم اك ات في اليمف ،شػنت قػكاتالمعار ة ىجكمان عمى الجيش اليمني.

( )1المراسؿ :رىؼ السعد5022/7/55 ،ـ.

( )2إبراىيـ مصط ى كآخركف ،معجـ الكسيط ،مجمع المبة العربية ،ص.356
( )3سكرة ؟الركـ ،آية .4

( )4بتصرؼ :ابف منظكر ،لساف العرب ،ص.557
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 لخ  :شيدت ىذه اليكاية"سباؽ الدراجات النارية "انتشا انر قكيان خالؿ السنكات ال الث األخيرة
في إيراف رغـ عض المح زات( .)1
لتحم ــل :ع ــض" :بعػػض الشػػيء :طائ ػػة منػػو ،قموػػت أك ك ػػرت"(  .)2ك"بعػػض الشػػيء ،يج ٍزء،
طائ ػة .بعػض الش ٌػر أىػكف مػف بعػض .ك ػع الك ػائؽ بع ػيا فػكؽ بعػض .كمنػو قكلػو تعػالى:
ض ال ِ
ْكَت ِ
اب َوتَ ْك ُ ُْو َ بِ َب ْع ٍ
﴿أَفَ تُ ْؤِمنُو َ بَِب ْع ِ
ض ُك ْم َعلَ ى
ض﴾(  ،)3كقكلػو تعػالىَ ﴿ :وَلَ تَ َت َمنا ْوا َم ا فَ ا
ض َ اللُ بِ ِِ بَ ْع َ
بَ ْع ٍ
ض﴾( .)4
أعطػو بعػض مػا لػديؾ :م ومػا لػديؾ ،بعػض ال وشػيء :قميػؿ منػو ،طائ ػة منػو ،بعػض الطوريػؽ:
ٌأكلو أك جزء منو ،بعض المما مة :مما مة تقريبية ،بعض الكقت ،بعض األكقات :أحيان نا.
مػػا ييطمػػؽ عم ػػى الكاحػػد مػػف األش ػػياء أك األحيػػاء ،كق ػػد ييسػػتعمؿ ألك ػػر م ػػف كاحػػد كلبي ػػر
ض أَ ْزو ِ
او ِِ
َس اْ النابِ سو إِلَ ى بَ ْع ِ َ
المعػدكد " يقػػكؿ بعػػض ال قيػػاء :كاحػػد أك عػػدد مػف ال قيػػاءَ ﴿ ،وإِ ْ أ َ
َح ِدَثًا﴾( .)5
أ داد كممة ىب ٍعض :يكؿ ،جميع.
 لخ ـ ـ  /تحػػد ت األنبػػاء عػػف ش ــقاق ،عػػدد مػػف الجػػيش النظػػامي السػػكرم ،كان ػػماميـ إلػػى
ص كؼ الجيش الحر( .)6

( )1المراسؿ :نكاؿ عياض5022/25/2 ،ـ.

( )2إبراىيـ مصط ى كآخركف ،معجـ الكسيط ،مجمع المبة العربية،ص.356
( )3سكرة البقرة ،آية .85

( )4سكرة النساء ،آية .35
( )5أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص ( ،557سكرة التحريـ ،آية .)3
( )6المراسؿ /خالد عكيس5025/3/29 ،ـ.
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لتحم ل" :انشؽ الشيء :انطمؽ ،انصدع أك انقسـ "انشؽ الحائط" ﴿ ،اقتْبت الس اع وانش
( )2

القمْ﴾(  ﴿ ،)1تكاِ ا لسموات َت طْ منِ وتنش ا رض﴾

انشؽ ال جر كظير.

انشػػؽ الػػرأم :تبػ ػ ٌدد كاختالفػػا "انش ػػؽ حػػزب ،حػػدث في ػػو انقسػػاـ كاخ ػػتالؼ ،انشػػقت عصػػػا
الجماعة :ت رقكا ،كقع الخالؼ بينيـ ،دكلو منشقة .انشؽ فالف :خرج عف قانكف دكلة أك جماعػة
كان ـ إلى جماعة مناى ة.
ػي ،الق ػػػية
اخػػػتالؼ كانقسػػػاـ ،خصػػػكمة كعػػدـ ات ػػػاؽ ،عػ ػػداكة ،ش ػػقاؽ ف ػػي حػ ػػزب سياس ػ ٌ
مك ػكع نقػػاش :سػػبب خػػالؼ كنػزاع ﴿ َوإِ ْ ِج ْ تُ ْم ِش َقا َب بَ ْينِ ِه َم ا فَ ابْ َعثُوا َح َك ًم ا﴾

( )3

ألقػػى بينيمػػا بػػذكر

الشقاؽ :سعى بينيـ بالنميمة  -بينيما شقاؽ ،في شقاؽ :مناكأ ة كمعاندة كمخال ة ﵀"( .)4
ائتالؼً ،ا ٍن ًدم ه ً ً
ً
ً ً
ً ً
اـ.
حاـ،
ه
اج ،ا ٍن ىم ه
ى
أ داد كممة ا ٍنشقاؽ :ا ٍجتماعه ،اىلٍت ه
ج مل قم (: 5
لفاظ لمتضا
لفئا

لتي م

في ش

خ ا متقا

لتك

لس

لم سم ن
لمئم

االنشقاؽ

10

جاء

قبيؿ

3
3

15

بعض

2

10

رغبة

2

10

لمجممع

20

100

) (1سكرة القمر ،آية.2 :

) (2سكرة مريـ :آية .90

( )3سكرة النساء ،آية .35

( )4أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.2554- 2553
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50
15

يك ٌ ػ ح لنػػا الجػػدكؿ السػػابؽ أف كممػػة االنشػػقاؽ جػػاءت فػػي المرتبػػة األكلػػى ،بنسػػبة تكػػرار
( ،)%50كىػذا يػدلؿ عمػى طبيعػة المرحمػة التػي تعيشػػيا بعػض الػدكؿ العربيػة بمػا يسػمى بػػال كرات
العربية في (تكنس ،مصر ،ليبيا ،سكريا ،اليمف) ،فكممة انشقاؽ جاءت بنسبة كبيرة م ؿ االنشقاؽ
مف الجيش الميبي كالسكرم ،مق م

كمما أخ ى تم ذك ا في ذ ل حث:

 انشقاؽ عدد مف أفراد الجيش الميبي كان ماميـ إلى ص كؼ ال كار في ليبيا. انشقاؽ كبير في الساعات األكلى مف ال كرة الميبية. دعكة المتظاىريف إلى االنشقاؽ عف الجيش السكرم.كجاءت في المرتبة ال انية كممتا (جاء) ،ك(قيبيؿ) بنسبة ( )%25مف مجمكع النشرات اإلخبارية.
عض لممضع في ل ش

خا :

 جاء جنكد معمر القذافي إلى مصراتو. ككانت تمؾ رغبة المصرييف قبيؿ المحاكمة لممبارؾ.أما الكممتاف :رغبة كبعض ،فقد جاءتا بن س المرتبة؛ أم بنسبة (.)%25
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ثالث ًا :لمشت ك لمفظي:
ذكر السيكطي في مزىره (النكع الخامس كالعشركف) في معرفة المشترؾ" :يسمى الشيئاف
و
كرجؿ كفػرس ،كتسػمى األشػياء الك يػرة باالسػـ
المختم اف باالسميف المختم يف ،كذلؾ أك ر الكالـ؛
الكاحد؛ نحك عيف الماء ،كعيف الماؿ ،كعػيف السػحاب ،كيسػمى الشػيء الكاحػد باألسػماء المختم ػة
نحك السيؼ ،كالميند ،كالحساـ"( .)1
" كقد اىتـ لبكيك العرب القدماء بدارسة المشترؾ الم ظي  -دكف ت ريؽ بيف نكعيو السابقيف
عند المحد يف  -كعرفو بع يـ ب نو" :الم ظ الكاحد الداؿ عمى معنييف مختم يف فػ ك ر داللػة عمػى
السكاء عند أىؿ تمؾ المبة" كألػؼ بع ػيـ مصػن ات م ػردة لجمػع األل ػاظ المشػتركة .مػا كقػع منيػا
فػػي القػرآف الكػريـ ،أك فػػي الحػػديث النبػػكم ،أك فػػي العربيػػة عامػػة ،كأبػػرز ىػػذه الكتػػب "المنجػػد فػػي
المبػة" ل يكػراع النمػؿ (320ىػػ) .كقػد أنكػر كقػػكع المشػترؾ الم ظػي فػي العربيػػة ،بعػض عممػاء العػػرب
كابف ىد ىر ٍس ىت ىكٍيو ،كلكف أك رىـ ي بتكنو"( .)2
"كمػػف األم مػػة التػػي يسػػتدلكف ب يػػا عمػػى المشػػترؾ الم ظػػي فػػي العربيػػة كممػػة" :العػػيف" التػػي
تطمؽ عمى :ع ك اإلبصار ،كالحسد ،كالجاسكس ،كمك ع ان جار الماء ،كعيف الشمس ،كخيػار
الشيء ،كحرؼ مف حركؼ المعجـ ،كمعجـ العيف ،كشريؼ القكـ"( .)3
( )1جالؿ الديف السيكطي ،المزىر في عمكـ المبة كأنكاعيا ،ج ،2ص.369
انظر :صادؽ أبك سميماف ،الت قيؼ في المبة العربية ،ص.593

انظػر :إميػػؿ بػػديع يعقػػكب ،ف صػػكؿ فػػي فقػػو المبػة العربيػػة ،المؤس سػػة الحدي ػػة لمكتػػاب ،ط ػرابمس ،لبنػػاف ،ط،5008 ،2
ص.77

( )2عبػد الك ػريـ جبػػؿ ،عمػػـ الداللػػة د ارسػػة تطبيقيػػة فػػي شػػرح األنبػػارم لم
 ،2997ص.39- 38

( )3صادؽ أبك سميماف ،الت قيؼ في المبة العربية ،ص.593
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ػػميات ،دار المعرفػػة الجامعيػػة ،ال سػػكيس ،د.ط،

"كي ػ ِّػرؽ عممػػاء المب ػػة المحػػد كف ل ػػدل د ارسػػتيـ لتعػػدد مع ػػاني الم ػػظ الكاح ػػد ب ػيف مصػػػطمحيف
أساسيف ىما:
 مصػػػطمح )( :(Homonymyتعػػػػدد المعنػػػى نتيجػػػػة تطػ ػػكر فػ ػػي جانػ ػػب الم ػ ػػظ) ،أك (كممػػػػاتمتعددة – و
معاف متعددة) أك مشترؾ التبير في الم ظ.
 مصػطمح )( :(PoIysemyتعػدد المعنػى نتيجػة تطػكر فػي جانػب المعنػى) ،أك (كممػة كاحػػدة -معنى متعدد) أك مشترؾ التبير في المعنى.
ف مػا المصػػطمح األكؿ ،فيشػير إلػى "كجػكد كممػػة تػدؿ كػػؿ منيمػا عمػػى المعنػى ،كقػػد تصػادؼ عػػف
طريػؽ التطػكر الصػػكتي أف اتحػدت أصػكات الكممتػػيف ،ف صػبحت ا فػي النطػػؽ كممػة كاحػدة ،كال ييػػـ
أف تكػػكف حػػركؼ الكممتػػيف متحػػدتيف ،أك ال ،إنمػػا الميػػـ اتحادىمػػا فػػي النطػػؽ ،كذلػػؾ م ػػؿ كممػػة
) (Soundالتػي تم ػػؿ أربػع كممػػات كانػت مت ارقػ ىة ال ًبىنػػى كالػدالالت ،ػػـ حػدث أف تبيػػرت أصػكات
كؿ منيا حتى تطابقت ،فبدت كممة كاحدة تحمؿ أربع دالالت.
أمػػا المصػػطمح ال ػػاني ،فيشػػير إلػػى "داللػػة الكممػػة الكاحػػدة عمػػى أك ػػر مػػف معنػػى؛ نتيجػػة
اكتسػابيا معنػػى جديػدنا ،أك معػ و
ػاف جديػدة ،كفػػي ىػػذا النػكع مػػف نػكعي المشػػترؾ تكػكف العالقػػة بػػيف
دالالت الم ظ كا حة ،كينيض االستعماؿ المجازم بالدكر الرئيس في خمؽ أل اظو.
كقػػد حػػػاكؿ بعػػػض المحػػػد يف الت رقػػة بػػػيف ىػػػذيف الن ػػكعيف لػػئال يمت ػػبس أح ػػدىما بػػػاآلخر،
فك عكا بعض المعايير لم صؿ بينيما ،كذلؾ كالمعيار الداللي ،كالمعيار االشتقاقي كغيرىما"( .)1

( )1عبد الكريـ جبؿ ،عمـ الداللة دراسة تطبيقية في شرح األنبارم لم
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ميات ،ص.39- 38

مس ع ض ل احث ل عض لتقا

عضاً من

لتي حم

لفاظ لمشت ك في ٍ
معان كث :

 لخ  :ستككف محاكمة حسني مبارؾ ،قط فارقة في التاريخ المصرم( .)1
ط ،نقط ػ نا الحػػرؼ ،أعجمػػوي ،كجعػػؿ لػػو ينقطػ نا ،فيػػك نقػػاط،
لتحم ــل :قطـ ـ  :مػػف" :نقػػط :نقػ ى
ط الحرؼ ،بمعنى نقطة"( .)2
كالحرؼ منقكط ،نقو ى
مكا ع استعماؿ كممة نقطة:
 مكقػػع نقطػػة الحػػديث :شػػيء كنقطػػة مقنعػػة تسػػاعد فػػي دعػػـ ح وجػػة ،أك نقػػاش ،أك اقتػػراح .لػػـميـ يط أر عمى دكلة أك فرد يقت ي
يختم ا في نقطة :بينيما تماـ االتِّ اؽ .ين ٍقطة ُّ
تحكؿ :عامؿ ٌ
ػتـ االتِّ ػاؽ عمييػا .ين ٍقطػة ال و ٍػعؼ:
تبيي انر محسكسان في مجرل األمكر .ين ٍقطة خالؼ :نقطة لـ ي ٌ
شخصي بسيط.
مكطنو ،عيب
ٌ
 عالمة تك ع فكؽ الحركؼ ،أك تحتيا لتمييزىا.كيقػػاؿُّ " :
النقطػػة ت قػػب الحجػػر"؛ أم مػػف ػػابر ظ ػػر .ك ى ػػع الػ ُّػنقط عمػػى الحػػركؼ :ك و ػػح
ػاـ تك ػع فػي نيايػة جممػة تصػريحيو ،أك جممػة تا ومػة،
األمر ،ككشؼ غكام ى و .عالمة الكقؼ التٌ ٌ
ى
كبعد االختصارات.
يتحكؿ إلى ندل.
طرة .كحدة كزف ال وسكائؿ .نقطة الوندل :ح اررة تكا ؼ البخار حتى و
 ىق ٍ بداية نقطة االنطالؽ :ما يساعد عمى البدء بمينة ،أك نشاط ،أك بداية األمر. مركػز نقطػة مراقبػة ،أك ق ٌػكة ،أك تقػػاطع ،أك اإلسػعاؼ ،أك االرتكػاز ،أك الػدائرة .ينقٍطػة البميػػاف:درجة الح اررة التي يبمي فييا سائؿ في

جكوية ابتة.
بط ابت خا و
صة تحت أحكاؿ ِّ

( )1لكيس معمكؼ ،معجـ المنجد في المبة كاإلعالـ ،ص.833
( )2المراسؿ :أحمد ع ماف5022/8/3 ،ـ.
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مقر ُّ
 ين ٍقطة ُّالشرطة .أك ىم ٍخ ر ،أك مكاف الحراسة.
الشرطةٌ :
يتميػز بنكبػة تش ُّػنجية مػع فقػػداف
ػبي ٌ
 كالنقطػة فػي عمػـ الطػب :مػرض الصوػرع ،كىػػك مػرض عص ٌالكعي.
 كالنقطػة فػػي عمػػكـ االجتمػػاع :مػػا ييقػ ودـ إلػى العركسػػيف ،أك أحػػدىما مػػف مػػاؿ ،أك غيػره ىدويػػةبمناسبة الزكاج ،ككذلؾ ما يعطى ِّ
لممبني عمى سبيؿ اليدوية ،كتجمع عمى (نقكط).
 كالنقطة في عمـ اليندسة :عالمة صبيرة مستديرة ليس ليا طكؿ كال عرض. ِّالنقاط األربع :ال وشرؽ ،كالبرب ،كال وشماؿ ،كالجنكب.
 ُّػي كػالح اررة ،أك اإلشػػعاع تنتيػي ًع ٍنػػدىا حيػاةي الكػػائف
النقطػة المميتػة فػػي عمػـ األحيػػاء :ىحػ ٌد بيئػ ٌ
الحي.
ٌ
نص ة في الريا ة كالتربية البدنية :نقطة عمى قطعة مف خط ،أك قك و
 ُّس تقسمو إلى
الم ِّ
النقطة ي
متساكي ٍيف.
يج ٍزأيف
ى
 نقطة االرتكاز في الطبيعة كال يزياءُّ :السػاعة ،أك
الرافعػة ،أك بنػدكؿ ٌ
النقطة التي ترتكز عمييا ٌ
قكتا الدفع كالمقاكمة.
المك ع ال ابت الذم تتكازف عنده ٌ
 نقطة االنصيار ،نقطة التو ُّجمد في الطبيعة كال يزياء :درجة الح اررة التي ينصير
بخر ،نقطة التو ُّ
يتجمد"( .)1
فييا
الجسـ أك ٌ
يتبخر أك ٌ
ي

( )1أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.5575
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مس ع ض ل احث ل عض لمشت ك لمفظي في تقا

لم سم ن

خا :

 لخ ـ ـ  :صػ وػرىح مص ػػدر مسػػئكؿ فػػي الج ػػيش الحػػر السػػكرم؛ أن ػػو قػػد تػػـ إ صـ ــال السػػالح إلػػػى
المسمحيف المقاتميف

م( .)1
د الجيش النظامي السكر ٌ

يكصػػؿ ،ىتك ً
صػؿ.
كصػػؿ ،كاسػـ الم عػػكؿ يمك و
ال ،فيػػك يم ِّ
ِّ
صػ ىؿ
لتحم ــل :إ صــال :مػػف" :ك و
صػي ن
ٍ
الخبر إلى فالف بمىبو ،كيقاؿ:
كصؿ
كصؿ
الخبر ن
فالنا ،ى
يقاؿ :ى
ي
ي
و
الرسالة إلى صاحبيا.
كصمت ِّ
خبر قدكـ الطائرة .ككصمو نجاح ابنو .ك ى
ى
كصمو ي
ػخص إلػى األمػر :بىمبػو ،انتيػى إليػو "كصػؿ إلػى محػ ٌؿ
كصػ ىؿ ال وش ي
ػخص إلػى المكػاف ،ى
كصػ ىؿ ال وش ي
ى
إقامتو ،ىون ه بسالمة كصكلو.
كصؿ بو األمر إلى كذا :انتيى كأ ودل بو.
كصؿ إلى شاطئ األماف :نجا مف الخطر ،ى
ى
 كصؿ إلى بني فالف :انتمى إلييـ كانتسب﴿ ،إَلا اال ِيَ َ ِصلُو َ إَِل ى َق ْوٍ بَ ْي َن ُك ْم َوبَ ْي َن ُه ْم ِميَث ا ٌب﴾( )2؛
َ َ
ى
أم ينتسبكف إلييـ بقرابة ،أك ًحمٍؼ.
 كصوؿ ال وشيء بال وش ًؾ الكيرباء ،س ىكصِّؿ الياتؼ بالمنزؿ".
يء ،ربطو بو "كصوؿ أسال ى
ى
صمو؛ أنياه إليو ،كأبمبو إوياه.
يء ل الف :أ ٍىك ى
يء إلى فالف ،ككصوؿ ال وش ى
 كصوؿ ال وش ىصلْنَا لَ ُه ُم الْ َق ْو َل لَ َعلا ُه ْم َََت َيا ُْو َ ﴾"( .)3
الرسالةى إلى صاحبيا ،كصومو إلى البيتَ ﴿ ،ولَ َق ْد َو ا
 -كصوؿ ِّ

( )1المراسؿ :زيف ال ايز5022/8/3 ،ـ.
( )2سكرة النساء ،آية .95

( )3أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص( ،5452سكرة القصص ،آية .)52
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 لخ  :م ع

حركة الشباب الصكمالييف مف الكصكؿ إلى العاصمة ،مقديشك( .)1

ػيء ،كمنع ػو ،منعػان ،حرمػػو إيػػاه ،كيقػػاؿ :منعػػو مػػف حقػػو،
لتحم ــل :م ع ـ  :مػػف" :منػػع الشػ ى
كمنع حقو منو ،منع فالف ،مناعة ،صار منيع نا محمي نا"( .)2
تمنػع المطػر فػي ىػذا ِّ
الشػتاء ،تمونػع ب بيػو:
ػيء :امتنػع ،تعػ ٌذر حصػكليو .ك" ٌ
ػع ال وش ي
ي
كمنػو" :تمون ى
كؼ عنو( .)3
و
تمنع بذكيو ،تمونع عف التدخيفٌ :
تقكل كاحتمى بو " ٌ
 لخ ـ  :شػ ود ىد كزيػػر الخارجيػػة األمريكػي عمػػى إيصػػاؿ المسػاعدات الطبيػػة لقا م ـ مػػف البػػرب
إلى سكريا( .)4
لتحم ل :لقا م  :مػف" :ق ًػدـ ،ق ًػدـ إلػى ،ق ًػدـ مػف يق ىػدـ ،قيػ يدكما ،فيػك ق ً
ػادـ ،كالم عػكؿ ىم ٍقػدكـ.
ى
ن
ى
ى ى

ً
ً
فالف إلى المدينة دخميا ،جاء إلييا ،ح وؿ بيا.
فالف المدينةى ،قىدـ ه
كمنو - :قدـ ه
ىار مع قدكـ الربيع.
 -تت توح األز ي

ِ ِ
ِ
ً
اء
كع ىمػد إليػػو ،قػػاؿ تعػػالىَ ﴿:وقَ د ْمَنا إِلَ ى َم ا َعملُ وا م ْ َع َم ٍ فَ َج َعلَْن ا ُ َاَب ً
 قػدـ إلػػى األمػػر :قصػػد لػػو ،ى( )5

ور ﴾
َم ْنثُ ً

ً
ً
ال ب فكػػار جديػػدة بعػػد قدكمػػو مػ وػف
محم ػ ن
 قػػدـ مػػف ٌالس ػ ر :عػػاد ،رجػػع " قػػدـ مػػف الخػػارج ،عػػاد ٌ
أمريكا"( .)6

( )1المراسؿ :ني يف أفيكني5022/22/54 ،ـ.

( )2إبراىيـ مصط ى كآخركف ،معجـ الكسيط ،مجمع المبة العربية ،ص.888
( )3أحمد مختار عمر،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص .5258
( )4المراسؿ :ني يف أفيكني5022/8/3 ،ـ.
( )5سكرة ال رقاف آية .53

( )6أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.2785
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 لخ  :طمبت فرنسا ت ميف المساعدات البذائية؛ لحما سكاف القرف اإلفريقي( .)1
حمى ،ومنو :
لتحم ل :حما " :مصدر ى
جكوية.
تمكث ،حماية ِّ
 حماية البيئة :كقايتيا مف ال ٌمعينة ،كاإلعالف
 حماية المستيمؾ :حركة لحماية المستيمكيف ،كاعالميـ مف خالؿ ممارسات ٌجمعية حماية المستيمؾ.
 حمايػة تجارويػػة :اتِّجػػاه يػػدعك إلػػى تػ ُّ وػارجي؛ لتحقيػػؽ أىػػداؼ
ػدخؿ الدكلػة؛ لتكجيػػو االقتصػػاد الخػ ٌ
الكطنية كحمايتيا.
الصناعات
معينة ،مف أىميا تشجيع ِّ
اقتصادية ،كاجتماعوية،
ٌ
كسياسية ٌ
ٌ
ٌ
 كانت المبرب تحت حماية فرنسا ،قبؿ إعالف استقالليا :فرض ،إعالف الحماية.ٌد االعتقاؿ " :يرفعت الحماية ،عف ع ك مجمس الشعب"( .)2

 -حصانة

 لخ  :أ الشارع النركيجي بالترقب عقب محاكمة الميتميف في عممية ت جير في العاصمة
( .)3

النركيجية

كب ىػدأ ا﵀
بدأت بالشيء ىب ٍد نءا:
ػداء ،ى
ابتدأت بػو ،كب ي
ي
لتحم ل :أ :مف " :ي
ػيء :فعمتػو ابت ن
ػدأت الش ى
ً
كب ٍدئًػػو ،كفػػي عكدتػػو كبدءتػػو.
كبػ ٍد نءا ،كفػػي عػ ٍػكًده ى
تعػػالى الخمػػؽ كأبػػدأىـ ،كتقػػكؿ :فى ىعػ ىؿ ذلػػؾ ىعػ ٍػكدنا ن
كيقاؿ:
 رجع ىع ٍك ىده عمى ىبدئو :إذا رجع في الطريؽ الذم جاء منو،و
ببادئة كال عائدة.
 كفالف ما ييبدئ كما ييعيد :أم ما يتكمـ( )1المراسؿ :خالد الكاشؼ5022/7/55 ،ـ.
( )2أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.569
( )3المراسؿ :عبد الرحمف بخارم5022/9/56 ،ـ.
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ت منيا إلى غيرىا"( .)1
ت مف أرض إلى أخرل :إذا ىخ ىر ٍج ي
 كقاؿ أبك زيد :أبدأ ي لخ  :ج

ال إرىابي نا في أمريكا( .)2
القا ية محاكمة المتيـ كالتحقيؽ معو؛ الرتكابو عم ن

لتحم ل :ج

أجػ ود كبػ نا ،كاسػتجده ،ك يػاب يج يػد ىد ،كتجػدد
 :مف" :تجديد ،مصدر الجديد ،ك ى

الشيء ،صار جديدنا"( .)3
ً
أساليب تخرج عف
كعات ،أك
كفي األدب" :إتياف بما ليس م لكفنا ،أك شائعان كابتكار مك
ى
الرائجة ،كادخاؿ تعديؿ
الونمط المعركؼ ،كالمتو ؽ عميو جماعيا ،أك إعادة الونظر في المك كعات و
المسرحي".
ركاد التجديد
عمييا بحيث تبدك يم ٍب ىت ىكرنة لدل المتمقِّي "صار مف ٌ
ٌ
كفي عمـ السياسة :إعادة انتخاب أحد المسئكليف ،كالتجديد لرئيس الجميكرٌية.
كمنو" :تجديد إيجار :عقد إيجار جديد ،كالتزاـ شركط اإليجار القديـ"( .)4
أف ق ا السػيارات لنسػاء إيػراف ،ىػي مسػ لة مرفك ػة،
 لخ  :ذكرت مصادر إخبارية إيرانيػة و
منذ قياـ ال كرة( .)5
قيادة ،مشى أماميا آخذان بمقكدىا"( .)6
لتحم ل :ق ا  :مف " :ى
قاد ،ال ودابة ،قى ٍكدا كقيادان ،ك ن
"كقاد األمير الجيش قيادة ،كاف رئيسان عمييـ ،قكد ال رس؛أم بمعنى قاد ال رس"( .)7

( )1الح س ػػف بػ ػػف محمػ ػػد ال صػ ػػباني ،العب ػػاب ال ازخػ ػػر كالمبػ ػػاب ال ػ ػػاخر،تحقيؽ فيػ ػػر محم ػػد ح سػ ػػف ،من شػ ػػكرات مجمػ ػػع العممػ ػػي
العراقي ،ببداد ،2978 ،ط ،2ج ،2ص.55- 52

( )2المراسؿ :نكاؿ عياض5022/20/22 ،ـ.

( )3ابف منظكر ،معجـ لساف العرب ،ص.50
( )4أحمد مختار عمر،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.349
( )5المراسؿ :ني يف أفيكني5022/20/53 ،ـ.

( )6إبراىيـ مصط ى كآخركف ،معجـ الكسيط ،،مجمع المبة العربية ،ص.765
( )7أحمد حاقة ،معجـ الن ائس الكبير ،دار الن ائس ،ص.2650
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 لخ  :قدمت ف ق المساندة كالدعـ اإلنساني مساعدات لممشرديف في سكيا( .)1
لتحم ــل :ف ق ـ  :مػف ":فػػرؽ ،ال ػرؽ ،خػػالؼ الجمػع ،فرقػػة ،ي رقػو ،فرقػان ،كفرقوػو ،كقيػػؿ فػػرؽ
لمصالح فرق نا ،كفرؽ لإلفساد ت ريق نا ،كان رؽ الشيء ،كت رؽ ،كافترؽ"( .)2
مبمقػػا "ًفػ ىػرؽ
ػر مػػا تعػػزليـ عػػف غيػػرىـ فيككن ػكا
 جماعػػة تػربطيـ معتقػػدات معينػػة كك يػ نامجتمعػػا ن
ن
سياسية.
 طائ ة مف الناس منظومة ليدؼ معويف. ًف ٍرقة مطافئ.غنائية.
مسرحية،
 ًف ٍرقة تم يؿ ،مكسيقية ،استع ار ٌية،ٌ
ٌ
 كمنو قكلو تعالى﴿ :فَ لَ ْوَلَ نَ َ َْ ِم ْ ُ فِ َْْق ٍ ِمنْ ُه ْم طَائَِ ٌ﴾( .)3مدرعة إلى المعركة " ،عدد مف األلكية تختمؼ باختالؼ الجيكش".
 دفع القائد ب رقة وً
ً
اسي ،مجمكعة مف التال ميذ في درجة كاحدة مف التعميـ.
 يدرس في ال رقة الرابعة :ىصؼ در ٌ

 فرقة دينية :طائ ة ليػا مػذىب معػيف" ،قػرأت عػ ٌدة كتػب عػف الً ىػرؽ الدينيػة فػي اإلسػالـ ،الً ىػرؽاإلسالمية"( .)4
ٌ

( )1المراسؿ :نسريف حاطكـ5022/7/55 ،ـ.

( )2ابف منظكر ،معجـ لساف العرب ،ص.85
) (3سكرة التكبة ،آية.255 :

( )4أحمد مختار عمر،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.2699
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 لخ ـ  :أ ػافت التقػػارير ،كجػػكد قســام فػػي صػ كؼ ال ػػباط العمػػكييف فػػي الجػػيش السػػكرم
النظامي( .)1
لتحم ـل :قســام" :قسػـ الشػيء ،ىق ٍسػػم نا ،جػزأه ،كجعمػو نصػ يف ،أعطػػى كػالو نصػيبو ،يقػػاؿ:
قسـ ا﵀ الرزؽ ،فيك القساـ ،كيقاؿ :قسـ القكـ الشيء بينيـ ،أخذ كؿ منيـ نصيبو( .)2
قسػ ىػـ:
ػب حمػػكل إلػػى قطٍعتػػيف ،انقسػػـ قالػ ي
كمنػػو" :انقسػػـ قالىػ ي
ػب حمػػكل عمػػى قطعتػػيف يمطػػاكع ى
الناس إلى قسميف"( .)3
وأ
اء "انقسـ ال ريؽ الريا ٌي إلى مجمكعتيف ،ينقسـ ي
تجز أجز ن

ً
ً
ػي ،مػا
انقسػـ األع ػ ي
ػاء عمػػى أن سػػيـ :اختم ػكا ،ت ٌرقػكا كتباينػت آراؤىػػـ " ٍان ىقسػػـ حػ ٍػزب سياسػ ٌ

أمة إالٌ
ٍان ىقسمت ٌ

عؼ ش ينيا"( .)4

 لخ  :برزت قض التيار السم ي الجيػادم فػي العػراؽ ،كسػكريا عمػى جػدكؿ كزراء الخارجيػة
العرب( .)5
ػال؛ ألنػ ػػو م ػػف ق ػػػيت،
لتحم ـ ــل :قضـ ـ ـ  :مػػػف" :ق ػػػى ،الق ػػػاء ،الحكػػػـ ،كأصػ ػػمو ق ػ ه
كاستق ى فالف ،أم يجعػؿ قا ػيان ،يحكػـ بػيف النػاس ،كق ػى األمي يػر قا ػيان ،كتقػكؿ ق ػى بيػنيـ
ق ية ،كق ايا"( .)6

( )1المراسؿ :ك اح زيف5025/2/8 ،ـ.

( )2مصط ى إبراىيـ كآخركف ،معجـ الكسيط ،مجمع المبة العربية ،ص.734
( )3أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.2825
( )4معجـ البني ،كممة انقساـ.

( )5المراسؿ :ك اح الزيف5025/5/25 ،ـ.

( )6ابف منظكر ،معجـ لساف العرب ،ص.405
93

مسطينية ،ىق ى ايا الساعة في العالـ ،ق وية السالـ.
يقاؿ :ق ً ٌية كطنوية ،الق ً ٌية ال
ٌ
ػح أف
ِّ
كصػػؼ
بالصػػدؽ أك بالكػػذب لذاتػػو ،كيصػ ٌ
كفػي ال مسػ ة كالتصػ ُّػكؼ :كػػالـ يصػ ٌ
ػح أف يي ى
يككف مك كع نا لمبرىنة.
كفػي القػانكف" :نػزاع بػيف م ً
تخاص ىػم ٍيف ييعػرض عمػى المحكمػة لمبحػث كال صػؿ فيػو "ق ً ٌػية
ي
السرقة"( .)1
لخ :

لع أكؿ ش اررة القتاؿ بيف مقاتمي صحكة العشائر ،كتنظيـ القاعدة في تكريت( .)2
ً
ً
ػار ش ٌػبت فجػ نة كانتشػػر
لتحم ـل :ـ لع  :مػف" :انػدلع ،فيػك منػدلع انػدلع ينػدلع ،انػدلعت الون ي

ػدلعت الحػربً :
قدت "اندلعت الونار فػي بئػر بتػركؿ ،انػدلع القتاؿ.ان ً
ت ،انػدلعت
نش ىػب ٍ
ليبيا ،امت ودت ،ا ٌت ى
ي
ي
ي
ً
يسيا"( .)3
نار الحرب :اشت ٌد كط ي
ي
ال بخصػػكص
 لخ ـ  :كشػػؼ تقريػػر خػػاص بقنػػاة العربيػػة ،أف ىنػػاؾ ت س ـ ق ًا عربي ػ نا تركيػ نا فػػاع ن
الممؼ السكرم( .)4
ػالـ عطػػؼ بع ػػو عمػػى
لتحم ــل :ت س ـ ق :مػػف" :نسػػؽ ،نسػػقان ،الػ يػد ٌر ،كنحػػكه ،نظمػػو ،كالكػ ى
الشيء ،نظمو"(  .)5كمنو:
بعض ،كرتبو ،ن وس ىؽ
ى
" -تنسيؽ متبادؿ :ترتيب بيف طرفيف ا نيف.

( )1أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.2830
( )2المراسؿ :نكاؿ عياض5025/5/50 ،ـ.

( )3أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.762
( )4المراسؿ :يكسؼ الشريؼ5007/22/26 ،ـ.

( )5لكيس معمكؼ ،معـ المنجد في المبة كاإلعالـ ،ص.806
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 مكتػػب التنسػػيؽ :مكػػاف لجمػػع شػػيادات الطػػالب النػػاجحيف فػػي المرحمػػة ال انكيػػة؛ لتنظيميػػا،كتكزيعيا عمى الجامعات كالمعاىد كفق نا لمجمكع درجاتيـ.
ذم نا.
 في البالغة :يسرد الص ات متكالية مدح نا أك ٌ
 تنسيؽ األل اظ :اختيار الكممات ،كتنسيقيا مف حيث الص وحة ،كالك كح ،كالت ية"( .)1 لخ  :أ سم

الجامعة العربية عددان مف المراقبيف ،كاإل عالمييف إلى سكريا( .)2

الرسػػؿ،
الرسػػؿ ،القطيػع مػػف كػؿ شػػيء ،كالجمػع ،أرسػػاؿ ،ك و
لتحم ــل :أ ســم  :مػف" :رسػػؿ ،و
ال ،كرسػػالة ،كشػػعر،
اإلبػؿ ،كاسترسػػؿ الشػػيء ،سػػمس ،كناقػػة ،رسػمو ،سػػيمة السػػير ،كقػػد رسػػؿ رسػ ن
رسػؿ ،مسترسػؿ ،كاسترسػؿ الشػعر أم صػار سػبطان ،كناقػة مرسػاؿ ،رسػمة القػكائـ ك يػرة الشػعر فػي
ساقييا طكيمتو ،كالمرساؿ الناقة السيمة السير ،كابؿ مراسيؿ"(  .)3كمنو:
 عممية نقؿ البرقية ،أك المكالمة ،أك نحكىما مف جية إلى أخرل.إذاعي :عممية تشكيؿ المكجات الحاممة لإلشارات المرئية ،كالسومعية،
يكني ،إرساؿ
ٌ
 إرساؿ تمي ز ٌـ تبذية ىكائيات اإلرساؿ بيا إلذاعتيا.
 انقطاع اإلرساؿ :تكقُّؼ ِّيكني.
البث
اإلذاعي أك التمي ز ٌ
ٌ
 -جياز اإلرساؿ :جياز يقكـ ببث الصكت (يقابمو جياز االستقباؿ("( .)4

( )1أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.5503
( )2المراسؿ :أحمد بجاتك5022/22/26 ،ـ.

( )3ابف منظكر ،معجـ لساف العرب ،ص.245
( )4ابف منظكر ،معجـ لساف العرب ،ص.888
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 لخ  :إف لمحطا

االنتخابية السابقة في المبرب شابتيا عمميات شراء األصكات( .)1

لتحم ــل :لمحطــا  :مػػف" :حػطو ،حطوػا الجمػػد ،صػػقمو ،نقشػو بالمحطػػة ،المحػػط ،كالمحطػػة
حديدة ،أك خشبة معدة لنقش الجمد ،كصقمو"(  .)2كمنيا:
الس وكة الحديد.
معيف لكقكؼ القطارات ،ككسائؿ النقؿ ،محطٌة األكتكبيسِّ ،
 مكقؼ ،مكاف ٌيخية.
يخية :مرحمة تار ٌ
 محطوة تار ٌطة :المسئكؿ عنيا.
 ناظر المح ٌعامة.
 مركز أك مؤسوسة لبرض مف األغراض التِّ ٌقنية ٌ
حي.
صرؼ ِّ
 محطٌة ال والص ٌ
 محطٌة تكليد الطاقة.السػ ف ال
ِّػناعية ،ك ُّ
 -محطوػة أر ٌػية :طر ٌفيػة أر ػ ٌػية تتوصػؿ باألقمػار الص ٌ

ػائية عبػر اليكائيػػات
ٌ

الرسائؿ كالمراقبة كالتو ُّ
حكـ.
كالمع ودات
اإللكتركنية ،كظي تيا إرسا يؿ كاستقباؿ و
ٌ
مخصص ييباع فيو البنزيف أك الباز.
 محطوة كقكد ،محطوة بنزيف :مكافٌ
و
يتـ فيو
 محطوة اإلذاعة :مكاف اإلرساؿالجكٌية :مكقع ُّ
اإلذاعي ،مركز ٌ
البث ،محطة األرصاد ٌ
ٌ
جمع معمكمات األرصاد الجكوية كتسجيميا كنشرىا.
بائية :مكاف ييتوخذ لتكليد الكيرباء بما فيو مف و
مباف كآالت.
 محطوة تكليد الكيرباء ،محطوة كير ٌ محطوة ًخ ٍدمات :مكتب أك مؤسوسة تق ودـ منيا ًكخاصة التوصميحات.
الخ ٍدمة
ٌ

( )1المراسؿ :حسيف الطكد5022/22/26 ،ـ.

( )2لكيس معمكؼ ،معجـ المنجد في المبة كاإلعالـ ،ص.240
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كيسػتخدـ
 محطٌػة ف ػاء ،محطٌػة ف ٌػناعي يطمػؽ إلػى مػدار ابػت حػكؿ األرض ي
ػائية :قمػر ص ٌ
العممي"( .)1
لمرصد
بكص و
قاعدة و
ن
ٌ
 لخ ـ  :صــع المكسػػاد اإلسػرائيمي مػف الحػػرب السػرية

ػػد برنػامج إيػراف النػػككم ،التػي يشػػنيا

منذ سنكات( .)2
ً
ً
ً
ً
كدا ،فيػك
ص يػع ن
لتحم ـل :صـع  :مػف" :صػع ىد ،صػع ىد إلػى ،صػع ىد عمػى ،صػع ىد فػي ىيص ىػعد ،ي
ً
صعكد.
صاعد ،كالم عكؿ ىم ٍ
صعد عمى الجبؿً ،
صعد إلى الجبؿً ،
صعد الجب ىؿً ،
ً
صعد في الجبؿ ارتقى ،عال مػف أسػ ؿ إلػى
أعمى.
ً
ً
ً
الس ينة.
صعد ُّ
السموـ ،صعد الحافمةى :ركبيا ،صعد إلى غرفتو ،متف ٌ
ً
السٌمـ.
صعد في ُّ
ً
صعد عمى ال ٌشجرة.
السموـ الكظي ٌي :التورقِّي.
الصعكد في ُّ
ُّ
-

صعد ،كىبط :تذبذبت حالو بيف رقي كانحدارً ،
ً
صعد إليو :ارتقى كعال"
ي
ي
ِ
ً
ب﴾"( .)3
الح ٍكـ ،كمنو قكلو تعالى﴿ :إَِل ْي ِِ ََ ْ
ص َع ُد الْ َكل ُم الطاي ُ
فالف إلى ي
 -صعد ه

( )1أحمد مختار عمر،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.527
( )2المراسؿ :ك اح الزيف5022/22/26 ،ـ.

( )3أحمد مختار عمر ،المعاصر ،ص( 2595سكرة فاطر ،آية .)20
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 لخ  :فشؿ الحزب الجميكرم األمريكي ،حتى اآلف مف تق م منافس قكم ألكباما( .)1
كتقػ ىػدـ ،كيتقػدـ ،كأقػدـ ،نيقػػدـ ،كاسػتقدـ يسػتقدـ ،بمعنػػى
لتحم ـل :تق ـ م :مػف" :قىػ ًػد ىـ ،يقػ ًػد ىـ ،ى
كاحد"( .)2
"مصدر ق ودـ ،تقديـ ال يكؼ؛ التعريؼ بيـ ،تقديـ المم ميف ،التقديـ في البالغة ،تقػديـ مػا
حقو الت خير ،تقديـ الدليؿ عر و ،تقديـ استقالة ،طمب اإلع اء ،تقديـ شككل؛ رفعيا"( .)3
 لخ  :سحـ الكفد العربي مف دمشؽ ردنا عمى تصريحات الرئيس السكرم( .)4
ؾ الشػػيء عم ػػى كجػػو األرض ،كػػػال كب
لتحم ــل :سـ ــحـ :مـ ــن" :سػػحب ،ال وسػػػحب ،يجػ يػر ى
كغيػػره ،سػ ػػحبو يسػ ػػحبو سػ ػػحبان ،فانسػػػحب ،جػػػره فػػػانج ور ،كالمػ ػرأة تسػ ػػحب ذيميػ ػػا ،كالػ ػريح تسػػػحب
التراب"( .)5
كمنػو" :انسػحب ال ػيؼ ،انصػػرؼ ،خػرج .انسػحب مػف المجمػػس ،مػف االجتمػاع ،انسػػحب
مػػػف كػػػؿ مسػػػؤكلية ،تخمػػػى عػػػف ،تػػػرؾ ،انسػػػحب الجػػػيش م ػػف المعرك ػػة .ل ػػـ ينس ػػحب مػػػف عممػػػو،
مصادقة .سحب الحبؿ .انسحب المكقؼ عمى مجمؿ الق ايا األخرل"( .)6

( )1المراسؿ :زيف ال ايز5025/2/8 ،ـ.

( )2ابف منظكر ،معجـ لساف العرب ،ص.570
( )3معجـ البني ،كممة تقديـ.

( )4المراسؿ :حنا خكشاف5022/9/27 ،ـ.
( )5ابف منظكر ،معجـ لساف العرب ،ص.506
( )6معجـ البني ،كممة انسحاب.
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 لخ ـ  :خػػرج ال ريػػؽ لم ـ فاع عػػف تقريػػره الػػذم أ ػػار الك يػػر مػػف التسػػاؤالت ،كاالتيامػػات أمػػاـ
الصح ييف( .)1
لتحم ل :فاع :مف" :دفع ،ال ودفع ،اإلزالة بقكة ،دفعو يدفعو دفع نا ،كدفاع نا ،كدافعو ،كدفعػو،
كتدفوعو فاندفع ،كتدفوع ،كتدافع ،كتدافعكا الشيء ،دفعػو كػؿ كاحػد مػنيـ عػف صػاحبو ،كتػدافع القػكـ
أم دفػػع بع ػػيـ بع ػان ،كرجػػؿ دفٌػػاع ،ك ًمػػدفىع ،شػػديد الػ ودفع ،كركػػف مػػدفع ،قػػكم ،كدفػػع فالنػان إلػػى
فالف شيئ نا ،كدفع عنو ال وشر عمى الم اؿ مف كالميـ"( .)2
ض َل َ س َد ِ
ع ِ
الل النااس بَ ْع َ ِ
ض﴾( .)3كمنو:
كمنو قكلو تعالىَ ﴿ :وَل ْو ََل ِِ َفا ُ
ت ا َ ْر ُ
ض ُه ْم بَب ْع ٍ َ
َ
دفاعو
 -ق ودـ ى

ٌد خصمو :ما يستند إليو أم خصـ في ت ييد ما ي ٌدعيو.

العدك.
 كفي العسكرية" :دفاع م ا ٌد لمطائرات" :ما ييتوخذ في الحركب مف أساليب لرٌد ىجكـ ٌ كفي القانكف :أساليب ي ٌتبعيا المحامكف في دحض المزاعـ كاال ٌتيامات عف ِّمككمييـ.
 كفػػي الريا ػػة كالتربيػػة البدنيػػػة :الػ ِّػدفاع مػػف الالٌعب ػيف المكمو ػ ػي ف بإيقػػاؼ الخصػػـ عػػف إحػػرازاألىداؼ.
 ِّالكطني :مجمؿ الكسائؿ التي يمج إلييا بمده ما؛ لت ميف سالمة أ ار يو.
الدفاع
ٌ
الجكٌية المع ٌدة؛ ِّ
 ِّلمدفاع عف ال
م :مجمكعة األسمحة ِّ
الجك ٌ
الدفاع ٌ

م.
الجك ٌ
اء ٌ

ِّ
المصػ وممة؛ لحمايػػة المػ ِّ
بيعيػػة،
ػدنييف مػػف الكػكارث الطو ٌ
ػدني :الػػنظـ كالخطػػط كاألبنيػػة ي
 الػدفاع المػ ٌالعدك.
كاعتداءات ٌ
( )1المراسؿ :يكسؼ الشريؼ5025/2/54 ،ـ.
( )2ابف منظكر ،معجـ لساف العرب ،ص.376
( )3سكرة البقرة ،آية .552
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الدفاع :ك ازرة تتكلٌى ِّ
 ك ازرة ِّالدفاع عف البالد ،كاعالف الحرب عمى األعداء ،كيطمؽ عمييا ك ازرة
الحر ٌبية.
 ِّالدفاع عف الون ٍس :حالة ىمف يي طر إلى اإلقداـ عمى فعؿ لحماية ن سو.
 كفػي القػانكف :ح ُّػؽ ال ِّػدفاع عػف الػون س؛ أم الحػ ٌؽ فػي حمايػة الػون س مػف العنػؼ ،أك التيديػد بػػو
ب ٌية ق وكة أك كسيمة

ركرٌية"( .)1

طمب لحصمل عمى إذف مف ك ازرة اإلعالـ السكرية؛ لتبطية جكالت المراقبيف( .)2
 لخ  :ى
لتحم ــل :لحص ــمل :مػػف" :حصػ ىؿ ،الحا ً
ص ػ ىؿ ،مػػف كػػؿ شػػيء مػػا بقػػي ك بػػت ،كذىػػب مػػا
ى
سػكاه ،يكػكف مػف الحسػاب ،كنحكىػا ،حصػ ىؿ الشػيء ،فيػك يحصػؿ حصػكالن ،كالتحصػيؿ ،تمييػز مػا
يحصؿ ،كاالسـ الحصيمة"(  .)3كمنو:
ؽ بيف ال ودكلتيف.
حصؿ اتِّ ا ه
ى
حص ىؿ عمى كذا :أدركو ،نالو ،تممٌكو .
ى
ميمة ،لقمة العيش ،شيادة ت ميف.
حصؿ عمى :كظي ة ،الماؿ ،الجائزة ،المٌقب ،معمكمات ٌ
ى
حص ىؿ ل و
الف عمى شيء :تم وكف مف جعمو في حكزتو.
ى
أمر :حدث ككقع .
حص ىؿ لو ه
ى
مرة.
حصؿ ذلؾ و
حصؿ لو ما منعو مف الح كر ،ى
ى

( )1أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.754- 753
( )2المراسؿ :يكسؼ الشريؼ5025/2/54 ،ـ.

( )3ابف منظكر ،معجـ لساف العرب ،ص.478
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تحصؿ مف اتِّحػاد المسػمميف تكػكف أعظػـ مػف الحاصػمة
القكة التي
ي
ى
حص ىؿ مف كذا :نتج كنش " ٌ
مف اتِّحاد العرب"( .)1
 لخ  :خ ج المتظاىركف مطالبيف بالحرية ،كاسقاط النظاـ حسب قكؿ لجاف التنسيؽ المحمية
في سكريا( .)2
ج مك ػع الخػػركج .يقػػاؿ:
الم ٍخػ ىػر ي
كم ٍخ ىرجػان ،كقػػد يكػكف ى
لتحم ــل :خ ـ ج :مػف " :ىخػ ىػرىج خركجػان ى
ىخ ىر ىجػػوي ،كالم عػػك ىؿ بػػو،
ػدر قكلػؾ أ ٍ
الم ٍخػ ىػر ي
ج فقػد يكػػكف مصػ ى
خػرج مخرجػ نا حسػػن نا ،كىػذا ىم ٍخ ىر يجػػوي .كأمػػا ي
ىخ ًر ٍجنػػي م ٍخػػرج ً
صػػدؽ ،كىػػذا يم ٍخ ىر يجػػوي؛ كاالسػػتخراج ،كاالسػػتنباط.
كاسػ ىػـ المكػػاف كالكقػ ًػت؛ تقػػكؿ :أ ٍ
ي ىى

ىخػ ار وج ،كأخػاريج ،ك ٍ و
السػحاب وأكؿ مػا ينشػ .
اج :اإلتاكة ،كيجمع عمى أ ٍ
الخ ٍػر ي
أخ ًر ىجػة .ك ى
ى
الخر ي
جك ى
الح ٍر ي
ك ى
ج ى
ً
ج حسػػف ،كالخػػر ً
يج فػػالف
كخ ور ىجػػوي فػػي ى
األدب فتخػ وػرج ،كىػػك خػ ِّػر ي
ج خػػالؼ الػ ىػد ٍخؿ ،ى
ىٍي
يقػاؿ ىخػ ىػرىج لػػو ىخػ ٍػره ى
عمى ًفعِّيؿ بالتشديد ،بمعنى م عكؿ"( .)3

 لخ  :أنيى النكاب لجمس األكلى في البرلماف بعد أداء القسـ أماـ الرئيس في مصر( .)4
كم ٍجمسػان،
لتحم ـل :لجمسـ  :مػف" :جمى ى
ػس ،يجمكسػان ،ى

ػد قػاـ فيػك جػالس ،كجمعيػا يجمػكس،

كجالوس ،جمس ،كأجمس ،مكونو مف الجمكس ،جالس مجالسو ،جمس معػو فيػك جميسػو مػع جمسػاء،
ي
كجػالوس ،اسػػتجمس طمػب منػػو الجمػكس ،الجمػػكس البمػػيظ مػف األرض ،كمنػػو سػمي الجمػػكس ،كىػػك
ي
أف ي ع الرجؿ مقعده في جمس األرض"( .)5
( )1أحمد مختار عمر،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.509
( )2المراسؿ :أحمد ع ماف5025/2/54 ،ـ.

( )3أحمد الزاكم ،مختار القامكس ،الدار العربية لمكتاب ،ليبيا -تكنس ،د.ط ،ص.274
( )4المراسؿ :أحمد ع ماف5025/2/54 ،ـ.

( )5لكيس معمكؼ ،معجـ المنجد في المبة كاإلعالـ ،ص.98
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كمنػو" :اجتمػػاع يي ٍع ىقػد لكقػػت محػػدكد لمونظػر فػػي شػ ف مػػف ُّ
الجمٍ ىسػػة ،ىجمٍسػػة
الشػػئكف " ،يرفعػت ى
الخطبتيف ،ىج ٍم ىسة حامية الػكطيس ،ىج ٍم ىسػة ختامويػة ،ىج ٍم ىسػة
برلمانوية" ،ىج ٍم ىسة الخطيب :جمكسو بيف ي
صة باألع اء ،ىج ٍم ىسة طارئة :غيػر متكقوعػة ،لػـ تيق وػرر مػف
سرٌية ىج ٍم ىسة يمبمقة :ىي التي تككف خا و
ٌ
عمنية ،ىجمٍ ىسة م تكحة :يشارؾ فييا أك يشيدىا
عامة ،ىجمٍ ىسة ٌ
قبؿ ،ىجمٍ ىسة عاص ة :صاخبة ،ىجمٍ ىسة ٌ
الجمٍ ىسة :قيده يي ِّ
الجمٍ ىسة"( .)1
سجؿ األعماؿ التي ينكقشت في ى
غير األع اء ،ىم ٍح ى ر ى
 لخ  :انسحب النكاب ت م ًا مع انعقاد الجمسة األكلى في البرلماف المصرم( .)2
ال،
كزمانػ نػو ،مػرض ،يػػدكـ زمانػ نا طػػكي ن
كزمنػ نػو ،ى
لتحم ــل :ت م ـ ًا :مػف :ى"زًمػ ىػف ،زمنػ نا ،ي

ػػعؼ

ً
كزميف ،أزمف بالمكاف ،أقاـ بو زمانػان ،كالشػيء طػاؿ عميػو
بكبر،سف ،أك مطاكلو عمِّ وو ،فيك زمف،
ه
الزمف"(  ،)3كمنو:
 "تػزامف ال وشػػيئاف اتو قػػا فػػي الػ وػزمف ،حػػد ا فػػي كقػػت كاحػػد" ،تػزامف كصػػكؿ الطػػائرتيف /كقػػكعالحاد تيف".
و
ً
افعي ،كالشاعر أحمد شكقي"( .)4
 -تزامف الشخصاف :تعاصرا ،عاشا في زمف كاحد "تزامف الر ٌ

( )1أحمد مختار عمر،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.584
( )2المراسؿ :شريف فؤاد5025/2/54 ،ـ.

( )3إبراىيـ مصط ى كآخركف ،معجـ الكسيط ،مجمع المبة العربية ،ص.402
( )4أحمد مختار عمر،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.997
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 لخ ـ ـ  :أكعػػز ئـ ـ س الػػكزراء اإلسػػرائيمي إلػػى كز ارئػػو باالمتنػػاع عػػف إطػػالؽ أم تصػػريحات
تتعمؽ بمصر( .)1
لتحم ــل :ئـ ـ س :مػػف" :رأس ،رئاسػػة القػػكـ ،كػػاف رئيسػػيـ ،رؤكس ،رئاسػ نة ،كػػاف رئيس ػ نا،
رأس ،جعمو رئيس نا ،ترأس ،كارت س ،صار رئيس نا ،الرأس ،سػي ود القػكـ ،الػرئيس جمعيػا رؤسػاء ،سػيد
( )2
ىس عمػػى :سػ ٌػي يد
ىس ،أر ى
القػكـ ،كمقػػدميـ"  .ك" جمػػع رؤسػػاء :صػ ة مشػوبية تػػد ٌؿ عمػػى ال بػػكت مػػف أر ى

القػكـ ،أمي يػرىـ ال وشػػيخ ال وػرئيس :لقػػب ابػف سػػينا ،رئػيس األركػاف :رئػػيس جماعػة القػ وػكاد الػذيف تصػ يػدر
طط الجيش.
عنيـ يخ ى
رئػػيس التوحريػػر :ىمػ ٍػف يتػػكلى تنسػػيؽ النش ػػاطات التوحريرويػػة لػػدار نشػػر ،أك إنتػػاج كمػػا فػػػي
الع ٌمػػاؿ المسػاعد :عامػػؿ يتصػػرؼ كػػالرئيس ،أك مػدير الطػػاقـ باإل ػػافة؛ إلنجػػازه
الجريػدة ،رئػػيس ي
كاجباتو المنتظمة.
رئػيس المرفػ :

م:
ػػابط يقػػكـ بالت كػد مػػف تطبيػػؽ قػكانيف المرفػ  ،أك المينػػاء ،رئػػيس صػػكر ٌ

م :رئػيس ىشػ ىػرؼ يحمػػؿ
شػخص ييعطػػى قيػادة اسػ ٌ
ػمية ،كلكػف لػػيس لػو ٌأيػػة سػمطة فعمويػػة ،رئػيس فخػػر ٌ
فعميػػة ،نائػب الػرئيس :مػف ي ػ ٌػكض بتن يػذ كاجبػػات الػرئيس عنػػد
االسػـ دكف ٌأيػة سػػمطة ،أك ميمػات ٌ
غيابو ،أك كفاتو.
محميػػة أك
رئػيس ُّ
السػػمطة :فػي السياسػػة :مصػػطمح يطمقػو الصػػياينة ،كيعنػػي رئػيس سػػمطة ٌ
مسطيني الذم يعني رئيس الجميكرٌية"( .)3
ذاتية بدالن مف استخداـ ل ظ الرئيس ال
ٌ
ٌ
( )1المراسؿ :خالد الكاشؼ5022/8/55 ،ـ.
( )2لكيس معمكؼ ،معجـ المنجد في المبة كاإلعالـ ،ص.445

( )3أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.837
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 لخ ـ  :كشػ ت تس ـ ا فػػي المجمػس الػػكطني االنتقػالي عػػف عبػكر قافمػػة مػف عشػػر مركبػػات
إلى النيجر( .)1
ػرب فػػي األرض ،ػػػيسرب
ب ييسػ ِّػرب ،سػػركب نا ،خػػرج ،كسػ ى
لتحم ــل :تسـ ـ ا  :مػػف" :سػ وػر ى
سركب نا ،ذىب"( .)2
ي
ػاف كنح ىػكه :أ ىىم وػره خ يػة ،أرسػمو قطعػةن قطعػة ،س وػرب
ػاء أسػالىو .س وػرب االمتح ى
ك"س وػرب الم ى
سرب إلى البالد ب ائع ممنكعة"( .)3
األنباء ،و
ى
 لخ  :ظيرت لهج جديدة في دكؿ العالـ تدعك إلى حقف الدماء في سكريا( .)4
ػج،
ػج ،ليج ػان بالشػػيء ،أغػػرم ب ػػو ف ػػابر عميػػو ،فيػػك ليػػج كالى ػ ه
لتحم ــل :لهجـ ـ  :مػػػف" :ليػ ى
الميجػػة،
الميجػة ،المسػاف أك طرفػػو ،لبػة اإلنسػاف ،التػػي يجبػؿ عمييػػا ،كاعتادىػا ،يقػاؿ فػػالف فصػيح ٍ
كصادؽ الميجة"( .)5
تتميػز
كىي لبة اإلنساف التي يجبًؿ عمييا فاعتادىػا ،أك طريقػة مػف طػرؽ األداء فػي المُّبػة ٌ
ػالـ
بيا طبقة ،أك فئة
ٌ
اجتماعية عػف أخػرل ،كمنيػا "لى ٍي ىجػة التُّ ٌجػار ،لى ٍي ىجػة قركويػة مصػروية ،كمنػو :ك ه
ً
الع ٍنؼ ،كىي غم ة محمِّوية تختمؼ عف المُّبة ال صحى مف حيث المو ظ،
شديد المٌيجة :يمتوسـ بالح ودة ك ي
عامٌية ،أك المحٌموية.
كالقكاعد كالم ردات ،كيطمؽ عمييا الميجة دارجة ،أك ال ٌ

( )1المراسؿ :سامي قاسمي5022/9/7 ،ـ.
( )2ابف منظكر ،معجـ لساف العرب ،ص.546

( )3أحمد مختار عمر،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.2055
( )4المراسؿ :سامي قاسمي5022/9/7 ،ـ.

( )5لكيس معمكؼ ،معجـ المنجد في المبة كاإلعالـ ،ص.735
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ًعمٍ ػػـ المويج ػػات :فػػػي العمػػػكـ المبكيػػػة :عمػ ػػـ ي ػػدرس الظوػ ػكاىر ،كالعكام ػػؿ المختم ػػة المتعمِّقػ ػػة
بحدكث صكر مف الكالـ في لبة مف المُّبات"( .)1
 لخ  :غادرت لجنة لتح ي ،كالتقصي ،كجمع الحقائؽ العربية سكريا دكف إحراز أم تقدـ( .)2
الحقيقة بحػث عنيػا ،ىيتحػرل األمػكر
حريت ،أ ىىتحرل ،ىتحر ،ىتحرل
لتحم ل :لتح ي :مف " :ىت و
ى
الت ًنقيػػب كالتو تػػيش ،مينػػة الصػ ً
ػحافي تػػدعكه إلػػى أف
قبػػؿ البػػدء فػػي أم مشػػركع ،يتقصػػاىا بالبحػػث ك ى
منيا كمف مصادرىا يمباشره"( .)3
ىف ىي ىت ى ٌكد ٍ
يتحرل صحة األخبار ،كأ ٍ
 لخ ـ  ،:ي مػؿ العراقيػكف فػي ذكػرل حـتالل صػداـ حسػيف لمككيػت أف تكػكف دكلػة العػراؽ غيػػر
مصدرة لألزمات( .)4
حت ػ ٌؿ ،كاسػػػـ
اح ىتػ ػ وؿ ،احػػتالالن ،فيػػك يم ى
اح ىتمً ػ ٍؿٍ ،
لتحم ــل :ح ــتالل" :احتػ ػ وؿ ،احت ػ وؿ بػ ػ يحت ػ ٌؿٍ ،
و
و
الصدارة
حت ٌؿ ،كاحت وؿ
الم عكؿ يم ى
مكاف ٌ
المكاف ،احت وؿ بالمكاف حمو ،ىنزؿ بو "احتمت ق ويةي فمسطيف ى
ى
و
اسػػتكىلى
صػػحافة
فػي ال و
ٌ
ػتعمر بمػ نػداٍ :
ميمػ نا فػػي الجيػػاز اإلدار ٌ
اليكميػػة ،احتػ وؿ منصػب نا ٌ
م" ،كاحتػؿ المسػ ي
الم ٍح ىتػ ُّػؿ بتبيي ػػر يىكوي ػػة المدين ػػة،
عميػػو قى ٍيػ ػ نار ،ك"احتمو ػػت إس ػرائي يؿ معظ ػػـ األرض ال مس ػ ٌ
ػطينية ،كق ػػاـ ي
اقتصادم :استيالء دكلػة مػا عمػى مػكارد دكلػة أخػرل
لقكات االحتالؿ" ،كاحتالؿ
دائيكف و
فتص ودل ال ٌ
ٌ
الم ٍح ىتموة :فمسطيف ،جيكش االحػتالؿ ،قي ٌػكات االحػتالؿ :التػي تح ٌتػؿ
بطريقة غير مشركعة ،األرض ي
بالدنا أخرل غير بالدىـ"( .)5
( )1أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.5042
( )2المراسؿ :خالد عكيس5025/3/23 ،ـ.
( )3معجـ البني ،كممة تحرل.

( )4المراسؿ :طارؽ ماىر5025/3/29 ،ـ.

( )5أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.548
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 لخ ـ ـ  :صـ ـ ـ ح كزيػػػر الخارجيػػػة الع ارقػػػي؛ أنػػػو ال بػ ػ ود م ػػف بح ػػث األزمػ ػػة الس ػػكرية فػػػي القمػػػة
العربية( .)1
صرح.
صرح ،كاسـ الم عكؿ يم و
يحا ،فيك يم ِّ
صرىح بػ ِّ
لتحم ل :ص ح :مف :و
يصرح ،تصر ن
كمنو:
صرحو ،أظيره كأك حو ،تح ودث عنو كأعمنو رسميا ،أى ٍدلى بو.
الخ ىبر :و
 وصرح ى
صرح ى
بالخبر ى
مصدر مسئك هؿ ب نباء عف الحادث".
صرح
الجدد ،ك و
صرح و
 " وئيس ب سماء الكزراء ي
ه
الر ي
صرح المح ي عف و
الزبد :كشؼ كأظير.
صرح الح ٌؽ عف مح ة :انكشؼ ،و
 ٌص ورح بما في ن سو :أبداه كأظيره.
 ىً
ص ٌرح لو باستيراد المُّحكـ ،بال وس ر ،بالمركر"( .)2
 وصرح لو باألمر :سمح لو بو ،أذف لو بو " ى
 لخ  :أقيمت مظاىرات في عدة مدف في سكريا تطالب ح ل نظاـ بشار األسد( .)3
ال عف المكاف تركو ،كالى المكاف ،انتقػؿ
كت ٍر ىح ن
ال ،كرحي ن
رح ن
ال ،ى
لتحم ل :ح ل :مف" :رح ىؿ ٍ
الرحػؿ ،ركبػػو ،كالػػبالد طافيػػا ،كتنقػػؿ فييػا ،ىر وحػ ىؿ أزعجػػو ،كصػويره يرحػػؿ،
البعي ىػر ،شػ ود عمػػى ظيػره ٍ
أجػ وده فػػي الرحيػػؿ ،ارحػػؿ ،عاكنػػو عمػػى الرحيػػؿٍ ،ار ىحػ ىؿ ،ك ػػرت ركاحمػػو ،تر وحػػؿ القػػكـ عػػف المكػػاف،
انتقمكا ،ارتحؿ عف القكـ"( .)4

( )1المراسؿ :حسيف الطكد5025/3/52 ،ـ.

( )2أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.2585
( )3المراسؿ :منى الشقاقي5025/3/54 ،ـ.

( )4لكيس معمكؼ ،معجـ المنجد في المبة كاإلعالـ ،ص.553
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لمر ًحيػؿ "ر وحػؿ األجانػب مػػف
كيرحػؿ ،ا
و
ػخص أرحمػو؛ جعمػو يػذىب ى
ػطره ٌ
كمنػو" :ر وحػؿ ال وش ى
المدينة ،رح وؿ متسممي الحدكد"( .)1
ج مل قم (: 1
لمشت ك لمفظي في ل ش
لفئا
فرقة

لتك

خا
لس

لمئم

حماية

6
3

11.7

ينسحب

3

5.8

إرساؿ

3

5.9

بدأ

2

3.9

قيادة

إيصاؿ

2
2

3.9

رحيؿ

2

3.9

اندالع

2

3.9

تنسيؽ

2

3.9

تقديـ

2

3.9

صرح

2

3.9

خرج

2

3.9

الجمسة

2

3.9

تزامف

2

3.9

تسريبات

2

3.9

ليجة

2

( )1معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.872- 870
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5.8

3.9

3.9

لتك

لفئا
نقطة

لمئم

لس

ق ية

2
1

3.9

احتالؿ

1

1.8

محطات

1

1.8

قادمة

1

1.8

انقساـ

1

1.8

الحصكؿ

1

1.8

رئيس

1

1.8

تمنع

1

1.8

لمجممع

22

100

1

تصعيد

1.8

1.8

يك ح لنا الجدكؿ السابؽ المتعمؽ بمك كع المشترؾ الم ظي ب ف األل اظ التي كردت في
النشرات اإلخبارية جاءت عمى النحك التالي :في المرتبة األكلى (فرقة) ،بنسبة تكرار (،)%2217
كسيذكر الباحث بعض المكا ع التي كردت فييا كممة فرقة:
 انتشرت بعض قكات المعار ة التابعة ل رقة (أبك اسيمـ). كاف القذافي قد ش ٌكؿ عددنا مف ال رؽ لالن ماـ إلى ص كؼ كتائبو. كاف بمحاج يقكد فرقة مصراتو.كفػي المرتبػػة ال انيػػة جػاءت كممتػػا" :إرسػػاؿ كينسػػحب" بنسػبة تكػرار( ،)%518كىنػػاؾ عػػدة
مكا ع في النشرات اإلخبارية ،منيا:
 إرساؿ مراقبيف كاعالمييف إلى سكريا. الجيش السكرم ينسحب مف مدينة حمص.208

أمػػا فػػػي المرتبػػػة ال ال ػػػة فقػػد جػػػاءت الكممػػػات التاليػػػة :نقطػػة ،كايص ػػاؿ ،كقي ػػادة ،كرحيػػػؿ،
كتنسػػػيؽ ،كانػػػدالع بػػػن س النسػػػبة ،حيػػػث بمبػػػت ( ،)%317كىػ ػػذه الكمم ػػات التػ ػػي كردت فػػػي ىػػػذه
النشػرات اإلخباريػػة ليػػا داللػػة عمػػى طبيعػػة ال تػرة التػػي تعيشػػيا بعػػض الػػدكؿ العربيػػة -كمػػا قمػػت
سابقان  ،-كليذا السػبب أدت إلػى انتشػار ىػذه األل ػاظ :م ػؿ :انسػحاب ،كارسػاؿ ،كحمايػة ،كانػدالع،
كرحيػؿ .كجػاءت عػدة كممػات بنسػبة

ػئيمة ،م ػؿ :رئػيس ،كاحػتالؿ ،كانقسػاـ ،كمحطػات ،كق ػية

بنسبة (.)%5
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لفصل ل ع
لحقمل ل الل
أم ًال :لحقل لس اسي
ثا اً :لحقل لعسك ي
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لحقمل ل الل :
" تقػػكـ فكػرة ىػػذه الد ارسػػة عمػػى أسػػاس جمػػع الكممػػات ،أك المعػػاني المتقاربػػة ذات المالمػػح
ِّ
الدالليػػة المشػػتركة ،كجعميػػا تحػػت ل ػػظ عػػاـ يجمعيػػا .فكممػػة كعػػاء م ػ الن يمكػػف أف تػػدخؿ تحتيػػا
أل ػاظ ،م ػػؿ :كػكب ،ككػ س ،كطبػؽ ،كقػػدر ،كانػاء كالزىػػكر ،كمػا يػػكزف بػو السػكائؿ .ككممػة حيػكاف
ت ـ أل اظ نا ،م ؿ :أسد ،ك كر ،كزرافة ،كماعز ،كخركؼ باست ناء الطيكر كالحشرات ..كىكذا"( .)1
كيعػػرؼ بعػػػض المحػػػد يف الحقػػػؿ الػػػداللي )field

 ،(Semanticأك الحق ػػؿ المعجمػػػي

) (Lexical fieldب نػػو " :مجمكعػة مػف الكممػات تػرتبط دالالتيػػا ،كتك ػع عػادة تحػت ل ػظ عػػاـ
يجمعيػػا .م ػػاؿ ذلػػؾ كممػػات األلػػكاف فػػي المبػػة العربيػػة ،فيػػي تقػػع تحػػت المصػػطمح العػػاـ "لػػكف"،
كت ـ أل اظ نا ،م ؿ :أحمر ،كأزرؽ ،كأص ر ،..كأبيض ،كعرفػو أكلمػاف بقكلػو" :ىػك قطػاع متكامػؿ
مف المادة المبكية يعبر عف مجاؿ معيف الخبرة" ،كعرفو (ليكنز) بقكلو" :مجمكعة جزئية لم ردات
المبػػة .كتقػػكؿ ىػػذه النظريػػة :إنػػو لكػ ي ت يػػـ معنػػى كممػػة يجػػب أف ت يػػـ كػػذلؾ مجمكعػػة الكممػػات
المتصػمة بيػػا دالليػ نا ،أك كمػػا يقػكؿ ) (Lyonsيجػػب د ارسػة العالقػػات بػيف الم ػػردات داخػؿ الحقػػؿ،
أك المك ػػكع ال رعػػي ،كليػػذا يعػػرؼ ) (Lyonsمعنػػى الكممػػة ب نػػو "محصػػمة عالقاتي ػا بالكممػػات
األخػرل فػػي داخػػؿ الحقػؿ المعجمي"،كىػػدؼ التحميػػؿ لمحقػكؿ الدالليػػة ىػػك جمػع كػػؿ الكممػػات التػػي
ال معني نا ،كالكشؼ عف صالتيا الكاحد منيا باآلخر ،كصالتيا بالمصطمح العاـ"( .)2
تخص حق ن
( )1ىي ػاء كمنػػتف ،نظريػػة الحقػكؿ الدالليػػة ،د ارسػػة تطبيقيػػة فػي المخ صػػص البػػف سػػيده ،جامعػة أـ القػػرل ،المممكػػة العربيػػة
السعكدية ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،د.ط.5002 ،

انظػ ػػر /جا سػ ػػـ عبػ ػػد العبػ ػػكد ،نظري ػ ػػة الحقػ ػػؿ الػ ػػداللي ،د ارسػ ػػة تطبيقيػ ػػة كفقػ ػ ػان لمعامػ ػػؿ النحػ ػػكم ،كميػ ػػة اآلداب ،الجامع ػ ػػة
المستنصرية ،مجمة كمية اآلداب ،العدد ،97ص.568- 567

( )2أحمد مختار عمر ،عمـ الداللة ،عالـ الكتب ،القاىرة ،ط ،2992 ،3ص.80- 79
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أم ًال :لحقل لس اسي:
كنعني بالحقؿ السياسي :مجمكعة األل اظ التي تندرج تحت م يكـ السياسة؛ كالمبػادرات،
كاالت اقيػػات ،كالمعاىػػدات ،كأسػػػماء المنظمػػات الدكليػػػة ،كالمسػػاعي السياس ػػية ،كاسػػتمرار اليدنػػػة،
لمسػػمطة ،كالتبيػػر الػػديمقراطي كغيرىػػا مػػف
كالتحػػالؼ الػػدكلي ،كالقػػكل السياسػػية ،كاالنتقػػاؿ السػػمس ُّ
األل اظ السياسية.
ألفاظ لحقل لس اسي لتي م
 لخ  :قت ح

في ل ش

متقا

خا

لم سم ن:

الصيف مشركعان عمى جميع دكؿ االتحاد األكربي لحؿ األزمة السكرية( .)1

لتحم ل :قت ح " :اقتراح م رد كجمعيا اقتراحات.
اقتػرح فكػرة ،أك رأم ييقػػدـ لمبحػث كالحكػػـ ،ػػـ بحػث االقت ارحػػات المقدمػػة ،قػ ودـ اقت ارحػ نا لحػػؿ
المشكمة"( .)2
 لخ ـ  :طمــ المسػاعدة مػف حككمػة مقديشػك كػاف

ػعي ان أصػالن ،كلكػف ىػذا الخيػار لػف يكػكف

ال( .)3
فاع ن
لتحم ــل :طمـــ " :طمػػب يػػدؿ عمػػى ابتبػاء الشػػيء ،يقػػاؿ طمبػػت الشػيء ،أطمبػػو طمبػ نا ،كىػػذا
ىمطٍمبي ،كىذه طمبتي ،كأطمبػت فالنػان ،بمػا ابتبػاء؛ أم أسػع تو لػو ،كربمػا قػالكا أطمبتػو ،إذا أحكجتػو
إلى الطمب"( .)4

( )1المراسؿ :ني يف أفيكني5022/8/3 ،ـ.

( )2أحمد مختار عمر،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.2794
( )3المراسؿ :رىؼ السعد5022/7/55 ،ـ.

( )4أبي الحسيف بف زكريا ،مقاييس المبة ،تحقيؽ عبد السالـ ىاركف ،دار ال كر ،القاىرة ،2979 ،ص.428- 427
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 لخ  /شا ك

نحػك مائػة كتسػعيف دكلػة فػي محاكلػة تـثم ن المسػاعدات كذلػؾ لحمايػة سػكاف

القرف اإلفريقي( .)1
المؤمفً ،قىبؿ الطػرؼ اآلخػر ،كىػك المسػت ىمف،
لتحم ل :تثم ن:عقد يمتزـ أحد طرفيو ،كىك
ِّ
أداء م ػػا ي ٌت ػ ػػؽ عمي ػػو عنػ ػػد تحقُّػ ػػؽ ش ػػرط ،أك حمػ ػػكؿ أجػ ػػؿ ف ػػي نظيػ ػػر مقابػ ػ وػؿ نق ػػدم معمػ ػػكـ "قسػػػط
ى
الت ميف"( .)2
 لخ ـ ـ  :أقيمػػت عػػدد مػػف العتص ــاما ؛ لممطالبػػة بتحكػػيـ شػػرع ا﵀ ،كاطػػالؽ س ػراح أنصػػػار
المعتقميف ،في السجكف األردنية( .)3
لتحم ل :العتصاما  :قياـ مجمكعة مف األشخاص؛ لتحقيؽ مطالب ليػـ ،مػع البقػاء فػي
مناطقيـ دكف عنؼ.
 لخ ـ  :حتجاجـا

كىتافػات تجػكب شػكارع الػيمف؛ لممطالبػة ب ػركرة تنحػي الػرئيس عمػي عبػد

ا﵀ صالح( .)4
لتحم ــل :حتجاجــا  :مػػف":احػػتج عمى،اعتػراض كاسػػتنكار ،أ ػػرب المحػػامكف احتجاج ػان
السػػمطات ،تبػػادؿ االحتجاجػات كتابػػة .احتجػػاج رسػػمي :بيػاف رسػػمي مكتػػكب يت ػػمف
عمػى قػرار ُّ
اعت ار نا ،عمى حالة راىنة كمطالب نا بتبيرىا"( .)5

( )1المراسؿ :رىؼ السعد5022/7/55 ،ـ.
( )2أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.254
( )3المراسؿ :غساف أبك المكز5022/8/20 ،ـ.
( )4المراسؿ :غساف أبك المكز5022/8/20 ،ـ.

( )5أحمد مختار عمر،معجـ المبة العربية المعاصرة ،ص.445
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 لخ  :أ ً
يبرمت لصفق باإلفراج عف شاليط مقابؿ اإلفراج عف أسرل فمسطيف( .)1
لتحم ل :لصفق  :تـ عقد ص قة بيف حركة حماس كالجانب اإلسرائيمي بكساطة مصرية،
كذلػػؾ بػػاإلفراج عػػف الجنػػدم اإلسػػرائيمي جمعػػاد شػػاليط ،مقابػػؿ اإلف ػراج عػػف دفعتػػيف مػػف األسػػرل
ال مسطينييف ،كالبالر عددىـ ( ،)2057حيث تمت الص قة بتاريخ  22أكتكبر سنة 5022ـ.
ػؼ الػػرئيس السػػػكرم جيػػػكد الجامعػػػة العربيػ ػػة؛ لحػ ػػؿ األزم ػػة السػ ػػكرية الع ـ ــث
 لخ ـ ـ ـ  :كصػ ػ ى
لس اسي( .)2
لتحم ـ ــل :لع ـ ــث لس اس ـ ــي :ىػػػػك التمػػػادم كالمعػ ػػب بمقػ ػػدرات الػ ػػكطف ،كالمعػ ػػب ب كابتػػػػو
السياسية ،كىنا تكمف الخطكرة ،كيرتبط العبث السياسي بالتنازؿ لمجانب اآلخػر ،كىػذا يحػدث فػي
السرية ،كالعمنية.
االت اقيات ِّ
 لخ ـ ـ  :أ س ــم

لجامع ـ ـ لع ـ ـ م ق ه ــا لسػػكريا ،كذل ػػؾ

ػػمف جيكدىػػا لمحػػد مػػف إ ارقػػػة

الدماء( .)3
لتحم ل :أ سم

لجامع لع

 ،م ق ها :إرساؿ الجامعة العربيػة مػراقبيف مػف كػؿ دكلػة

عربيػة إلػى سػكريا ،كذلػؾ لمراقبػػة الك ػع الميػداني ىنػاؾ ،كال سػيما أ نػػاء ال ػكرة السػكرية
بشار األسد.

( )1المراسؿ :ىاني أبك عياش5022/20/22 ،ـ.
( )2المراسؿ :خالد عكيس5025/5/50 ،ـ.
( )3المراسؿ :رىؼ سعد5025/2/25 ،ـ.
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ػد حكػػـ

ػكلى األميػػر فيصػػؿ بػػف عبػػد العزيػػز لممفــا
 لخ ـ  :تػ ى

لس اس ـ  ،التػػي تتعمػػؽ بالعالقػػات مػػع

الدكؿ العربية( .)1
لتحم ــل :لممفــا

لس اس ـ  :ىػػي ك ػػائؽ ،كمم ػػات تتعمػػؽ بمك ػػكع كاحػػد ،كىػػي تتعمػػؽ،

بالم اك ات ،م ؿ":ممؼ الشرؽ األكسط" ،أك ممؼ "الق ية ال مسطينية" ،ق ية الالجئيف .ق ػية
الحدكد ،ق ية األمف ،ق ية االستيطاف ،ق ية القدس.
لت ـ ـ

 لخ ـ ـ  :تكاصػػمت مسـ ـ

ػػد النظػػاـ السػػكرم ،كقػػد تحػػكؿ بع ػػيا إلػػى مكاجيػػات

حقيقة مع قكات النظاـ( .)2
لتحم ـل :مسـ

لت ـ  :ىػي "مجمكعػات مػف األشػخاص يسػيركف فػي الشػكارع؛ لمتعبيػر

عػػف مطالػػب ،أك مشػػاعر معينػػة ،كتسػػمى مظػػاىرة ،كتق ػ ودر بالمئػػات كاآلالؼ .م ػػاؿ :خػػرج طمبػػة
الجامعة في مسيرة سممية لمتنديد باالحتالؿ"( .)3
 لخ  :مساعي س اس

مك ة في سكريا؛ لكقؼ القتاؿ بيف األطراؼ المتنازعة( .)4

لتحم ل :مساعي س اس :ىي مساعي دكلية لتقديـ الحمػكؿ الالزمػة ،كىػذه الحمػكؿ تكػكف
عبر الم اك ات ،كاالت اقيات بيف الدكؿ.

( )1المراسؿ :ني يف أفيكني5022/20/53 ،ـ.
( )2المراسؿ :أميف حميدم5025/5/25 ،ـ.

( )3أحمد مختار عمر ،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.2248
( )4المراسؿ :عدناف غممكش5025/5/25 ،ـ.
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له ـ المت ػؽ عمييػا بػيف

 لخ  :عبر أميف عاـ الجامعة العربية عف قمقػو مػف عػدـ سـتم
كافة األطراؼ المتنازعة في ليبيا( .)1
لتحم ل :ستم

له " :فيي في يعرؼ المتحاربيف أك المتخاصميف تعنػي أف يقػؼ كػ ٌؿ

طػػرؼ عػػف ممارسػػة أعمالػػو العدائيػػة

ال فػػي التكصػػؿ لحػػؿ
ػػد الطػػرؼ اآل خػػر ل تػرة محػػددة ،أمػ ن

الخػػالؼ القػػائـ ،أك اللتقػػاط األن ػػاس ،مػػف أجػػؿ التح ػػير لجكلػػة أخػػرل مػػف المكاجيػػة ،كعػػادة مػػا
ال في انتصار حاسـ يحققو أحػد الطػرفيف عمػى
تككف أك ر عن نا ،كأش ود فتك نا مف سابقتيا ،كذلؾ أم ن
ال باعتراؼ أحد األطراؼ بيزيمتو"( .)2
األخر ،أك أف يككف االنتصار قد تـ فع ن
 لخ  :ظيرت ح كا ثم

مس اس في مصر أ ناء ال كرة

د حكـ مبارؾ( .)3

لتحم ـل :ح كـا ثم ـ مس اس ـ  :ىػي حركػات ظيػرت أ نػاء ال ػكرة فػي مصػر ،منيػػا6 :
إبريػػؿ ،كحركػػة تمػػرد ،كالحريػػة كالعدالػػة ،كحػػزب ال ػػكرة ،كحػػزب النػػكر ،كحػػزب األصػػالة ،كحػػزب
اإلصالح ،كحزب الني ة ،كحزب الكرامة ،كحزب ال

يمة.

 لخ  :مظاىرات حاشدة لمقمى لس اس أ ناء ال كرة في مصر( .)4
لتحم ل :لقمى لس اس  " :مجمكعة مف النػاس ذكم االتجػاه الكاحػد ،فيمػا يتعمػؽ بػالبرامج
كالمبادئ السياسية ،كيرتبطكف يبع يـ كفق نا لقكاعد تنظيمية مقبكلة مف جانبيـ ،تيحدد عالقاتيـ،
كأسمكبيـ ،ككسائميـ في العمؿ كالنشاط"( .)5
( )1المراسؿ :عدناف غممكش5025/5/25 ،ـ.
( )2أحمد عبد ا﵀ مينا ،مكقع دنيا الكطف5008/6/52،http://www.alwatanvoice.com/arabic ،ـ.
( )3المراسؿ :أحمد بجاتك5025/5/25 ،ـ.
( )4المراسؿ :أحمد بجاتك5025/5/25 ،ـ.

( )5أحمد مختار عمر،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.2234
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 لخ ـ ـ  :جػػػدد نائػػػب الػػرئيس األمريكػػػي جػػػكف بايػػػدف ،دعكتػػو لمػ ػرئيس الس ػػكرم لكق ػػؼ القتػػػؿ،
م لت حي عن لحكم( .)1
لتحم ــل :لت ح ــي ع ــن لحك ــم :ىػػك التخمػػي عػػف الحكػػـ مػػف قبػػؿ الػرئيس ،أك الممػػؾ عػػف
السػمطة لشػخص مػا ،كقػد ظيػرت ىػذه العبػارة فػػي اآلكنػة األخيػرة ،مػا يسػمى بػال كرات العربيػة فػػي
كؿ مف تكنس ،كمصر ،كليبيا ،كسكريا ،كاليمف.
 لخ  :كاف لتحالف ل ملي أك ر قكة كحزم نا

د نظاـ العقيد القذافي في ليبيا( .)2

لتحم ــل :لتحــالف ل ـ ملي :مجم كعػػة مػػف الػػدكؿ تتحػػالؼ

ػػد حكػػـ بشػػار األسػػد ،كىػػذه

الػػدكؿ؛ أمريكػػا ،كبريطانيػػا ،كفرنسػػا ،كمجمكعػػة مػػف الػػدكؿ األخػػرل ،كىػػذه الػػدكؿ تتجمػػع التخػػاذ
ق اررات

د نظاـ األسد.

 لخ  :دعا الرئيس اليمني عمي عبد ا﵀ صالح أ ناء تجمعا

لم اص ن لو ،المعار ػة إلػى

تكفير أجكاء اليدكء لتطبيؽ نصكص المبادرة الخميجية( .)3
لتحم ــل :تجمع ــا

لم اص ـ ن" :تعنػػي المناصػرة فػػي السياسػػة ،كالتنميػػة؛ لكسػػب الت ييػػد،

كالحشػػد لق ػػية سياسػػية ،أك اجتماعيػػة ،أك اقتصػػادية ،أك لق ػػية فئػػة اجتماعيػػة؛ بيػػدؼ إحػػداث
تبييػر فػػي كاقػع ىػػذه ال ئػة كق ػػاياىا ،كمشػكالتيا ،كفػػي ىػذا المعنػػى تشػتعؿ مصػػطمحات الػػدفاع،

( )1المراسؿ :يكسؼ الشريؼ5022/25/4 ،ـ.
( )2المراسؿ :يكسؼ الشريؼ5022/25/4 ،ـ.
( )3المراسؿ :مازف عباس5022/25/4 ،ـ.
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كالػدعكة ،كالمػؤازرة مطابقػػة لمصػػطمح المناصػرة ،بيػػدؼ تبيػر مجتمعػػي جزئػػي يصػػب فػػي عمميػػة
التبير المجمعي الكمي"( .)1
 لخ  :نصت المبادرة الخميجية عمى ال تقال لسمس لمسمط في اليمف لحؿ األزمػة اليمنيػة،
كالخركج مف األزمة الراىنة( .)2
لتحم ـل :ال تقــال لســمس لمســمط  :كىػي " :كجػػكد آليػات النتقػػاؿ المنصػب السياسػػي إلػػى
آخر سكاء ،كاف شاغؿ المنصب رئيس نا لمجميكرية أك الكزراء في النظـ الرئاسية كالبرلمانية عمػى
الترتيػػب ،كقػػد شػػاع ىػػذا التبييػػر فػػي ال قػػو الميب ارلػػي البربػػي عمػػى أسػػاس النظػػر السػػممي لمسػػمطة
باعتباره أحد م عايير كجكد نظاـ ديمقراطي عمى النمط البربي"( .)3
ػب األمػػػيف العػػاـ لجامعػػػة الدكليػػة العربيػػػة نبيػػؿ العرب ػػي ،المح ـ ـ
 لخ ـ ـ  :طالػ ى

لمط ـ ـ فػػػي

سكريا( .)4
لتحم ــل :لمح ـ

لمط ـ  " :تػرتبط الكحػػدة الكطنيػػة بكجػػكد كطػػف كاحػػد فػػي سػػياؽ حػػدكد

معينة كيككف الشعب الذم يسكف الكطف متحدان في قافتو ،كتقاليده ،كسائر الركابط االجتماعية،
كليس لو عصبية تمنعو مف االندماج"( .)5

( )1تكفيؽ شعت ،دكر المنظمات األىمية في المناصرة التشريعية ،الجامعة اإلسالمية ،5020 ،ص.27
( )2المراسؿ :ني يف أفيكني5022/25/4 ،ـ.

( )3غ سػػاف س ػػالمة ،أيػػف ى ػػـ الػػديمقراطييف ف ػػي ديمقراطيػػة م ػػف غيػػر ديمقراطي ػػة ،مركػػز د ارس ػػات الكحػػدة العربي ػػة ،بي ػػركت،
 ،2995ص.22

( )4المراسؿ :تامر نصر5025/5/6 ،ـ.
( )5عبػد العزيػز دركيػش ،آليػات تعزيػز الكحػدة الكطنيػة بػػيف القػكل كال صػائؿ ال م سػطينية كأ رىػا فػي التنميػة السياسػية "فػػتح
كحماس" نمكذجان ،إشراؼ د .نايؼ أبك خمؼ ،جامعة النجاح ،نابمس ،فمسطيف ،5020 ،ص.28
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 لخ  :ظيرت في اآلكنة األخيرة جيكد دكلية تنادم الت

ل مق طي في سكريا( .)1

لتحم ــل :لت ـ ـ لـ ـ مق طي :ىػػك تبييػ ر النظػػاـ االسػػتبدادم التسػػمطي إلػػى نظػػاـ جديػػد
يعمؿ عمى إصالح السمطة كأدكاتيا.
 لخ ـ  :عوبػػر الجنػػاح السياسػػي لجماعػػة خــم ن لمس ــمم ن عػػف مجمكعػػة مػػف الجيػػكد لحػػؿ
األزمة في مصر( .)2
لتحم ــل :خ ــم ن لمس ــمممن" :ىػػي مػػف أىػػـ الحركػػات اإلسػػالمية فػػي العصػػر الحػػديث،
أترث في ك ير مف بمداف العالـ العربي ،كبعض بمداف العالـ اإلسالمي ،حيث أسس اإلماـ حسػف
البنا ىذه الدعكة عاـ 2958ـ ،بدأىا مف مدينة اإلسماعيمية عمى

اؼ قناة السكيس ،كىي فػي

ظػؿ االحػتالؿ ،ػػـ انتقػؿ إلػػى القػاىرة زمنيػػا ،ػـ انتقمػت دعكتػػو إلػى أنحػػاء مصػر ،ػـ خرجػت بعػػد
ذلؾ لعدد مف الدكؿ العربية"( .)3
 لخ ـ ـ  :أصػػػدرت مـ ــم لمتح ـ ـ ق ػ ار نار ل ػػماف تقػػػديـ المسػػاعدات اإلنس ػػانية ،كاإلف ػراج عػػػف
المعتقميف ،ك ماف حرية التنقؿ كالتظاىر السممي( .)4
لتحم ل :مم لمتح "أنشػئت األمػـ المتحػدة يػكـ  54أكتػكبر2945ـ ،كقػد أنشػاىا ()52
بمدنا ممتزماي بح ظ السالـ عف طريؽ التعاكف الدكلي كاألمف الجماعي ،كتنتمي إلى األمـ المتحدة
اليكـ كؿ دكؿ العالـ تقريب نا ،كيبمر عدد أع اء المنظمة ( )292بمدنا( .)5
( )1المراسؿ :عدناف غممكش5025/5/25 ،ـ.
( )2المراسؿ :أحمد ع ماف5022/20/54 ،ـ.

( )3أبك العال ما ي ،مكقع الجزيرة نت.http://specialfiles/pages/7 ،
( )4المراسؿ :منى الشقاقي5025/3/54 ،ـ.

( )5مكقع الجزيرة نت ،www.aljazeera.net ،بعنكاف تاريخ األمـ المتحدة.
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 لخ  :صرح الرئيس األمريكي :بػ ف حل

مـ لسـم

ال يكػكف إال عبػر الحػكار مػع كافوػة

األطراؼ المم مة بالمعار ة السكرية ،كنظاـ الرئيس األسد( .)1
لتحم ــل :حــل

م ـ لســم " :مجمكعػػة مػػف المبػادرات كالمقترحػػات كخطػط معػ ٌدة لحػػؿ

األزمة السكرية ،أعقبت اندالع االنت ا ة السكرية ( 5025- 5022ـ)

د نظاـ بشار ،كمف أىػـ

محاكالت حؿ السكرية خطة السالـ العربية ،كبع ة المراقبيف العرب إلى سكرية المنب قة عنيا ،كما
قدمت ركسيا ع ٌدة مقترحات لحؿ األزمة السكرية تعكس كجية نظرىا لمصراع"( .)2
 لخ  :لج الرئيس السكرم بشار األسد لس اس ف ض

م لم قع( .)3

لتحم ل :س اس فـ ض مـ لم قـع" :كىػي سياسػة مبنيػة عمػى فر ػيات باطمػة ،كحقػكؽ
مزعكمػػة ،كفر ػػيا مػػف خػػالؿ العنػػؼ كاإلكػراه؛ لتحقيػػؽ أىػػدافيا البعيػػدة ،كعػػادة مػػا تسػػتخدـ ىػػذه
السياسة الدكؿ العظمى الكبرل ،م ؿ ،أمريكا ،كغيرىا"( .)4
 لخ ـ ـ  :ناشػػدت لم ظم ــا

ل مل ـ ـ م لمجتم ــع لـ ـ ملي مسػػاعدتيا؛ إلرسػػاؿ خب ػراء فػػي ىػػذا

المجاؿ ،في سكريا( .)5
لتحم ـل :لم ظمـا

ل مل ـ م لمجتمـع ل ـ ملي" :ىػي ىيئػة ت ػـ مجمكعػة مػف الػدكؿ مػػف

خالؿ ات اؽ دكلي؛ ييدؼ إلى السعي لتحقيؽ أغراض ،كمصالح مشتركة عمى نحك دائـ ،كتتمتع

( )1المراسؿ :منى الشقاقي5025/3/54 ،ـ.
( )2المكسكعة الحرة ،كيكيبيديا.

( )3المراسؿ :خالد الكاشؼ5022/8/54 ،ـ.

( )4مجمػة الػػداعي ال شػػيرية ،ال صػػادرة عػف دار العمػػكـ ،ديكبنػػد ،الينػػد ،بقمػـ الػػركف سػػالمة بػػف ىػذاؿ بػػف سػػعيداف .العػػدد ،2
محرـ .5023

( )5المراسؿ :عبد الرحمف البخارم5022/9/56 ،ـ.
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ىػذه الييئػة بالشخصػية القانكنيػة ،كالذاتيػػة المتميػزة مػف الػدكؿ األع ػػاء فييػا فػي المجػاؿ الػػدكلي،
كمنيػا :منظمػػة األمػـ المتحػػدة ،جامعػة الػػدكؿ العربيػة ،منظمػة الػػدكؿ األمريكيػة ،منظمػػة الصػػحة
العالمية"( .)1
كقػػد كػػاف اليػػدؼ مػػف إنشػػاء ىػػذه المنظمػػات "ىػػك التخ يػػؼ مػػف حجػػـ ال ك ػػى كتطػػكير
مجاالت التعاكف فيما بيف الدكؿ في جميع األنشطة"( .)2
 لخ ـ ـ  :اتيمػػت الػػدكؿ البربيػػة الكبػػرل طيػػراف الس اسـ ـ لتعس ــف عمػػى أسػػاس طػػائ ي فػػي
سكريا( .)3
لتحم ــل :لس اسـ ـ لتعســف  :ىػػي إجػراءات كممارسػػات سػػيئة تقػػكـ بيػػا بعػػض الجيػػات
الرسػػمية أك البيػػر الرسػػمية؛ تيػػدؼ إلػػى إصػػدار قػ اررات مجح ػػة ،كظالمػػة ببيػػر كجػػو حػػؽ ،م ػػؿ
ال رائب ،أك االعتقاؿ ،أك التعذيب.
 لخ  :أكد الرئيس التركػي طيػب رجػب أردكغػاف فػي كممػة لػو فػي أنقػرة ب ػركرة حمايػة ح ـ
لتع ؛ ل ماف الحريات الدينية ( .)4
التحميػػؿ :ح ـ لتع ـ  :كيقصػػد بيػػا" :حم ايػػة حريػػة التعبيػػر تعنػػي تمتػػع اإلنسػػاف بكامػػؿ
حريتو في الجير بالحؽ ،كاسداء النصيحة فػي كػؿ أمػكر الػديف كالػدنيا ،فيمػا يحقػؽ ن ػع لممسػمميف

( )1مكقع كنكز.http://konouz.com 4586_8_45_5 ،

( )2عبد المجيد بك سحابو ،كمية الحقكؽ ،جامعة منتكرم ،الجزائر ،محا رات في قانكف المجتمع الدكلي ،ص.29- 28
( )3المراسؿ :عبد الرحمف البخارم5022/9/56 ،ـ.
( )4المراسؿ :عميا عز الديف5025/5/6 ،ـ.
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كيصكف مصالح كؿ مف ال رد كالمجتمع ،كيح ظ النظاـ العالـ ،كذلؾ في إطار األمر بالمعركؼ
كالنيي عف المنكر"( .)1
 لخ ـ  :تجػرم منافسػة بػػيف التيػارات السياسػية ،مأحـ ـ عػػدة تسػعى إلػى ال ػكز فػي االنتخابػػات
التكنسية( .)2
لتحم ــل :أح ـ ـ :الحػػزب السياسػػي " :ىػػك تنظػػيـ دائػػـ عمػػى المسػػتكييف القػػكمي كالمحمػػي،
يسػعى لمحصػكؿ عمػى مسػػاندة شػعبية؛ بيػدؼ الكصػػكؿ إلػى كممارسػتيا ،كأىػػدافيا مػف أجػؿ تن يػػذ
سياسية محددة".
 لخ  :صدرت قكانيف كاجراءات تعزز ش افية لمع ك ال تخا

في مصر( .)3

لتحم ـ ــل :لمع ك ـ ـ ال تخا ـ ـ  :ىػػذا المصػػػطمح يعنػػي المنافس ػػة بػػيف األحػ ػزاب كالتيػػػارات
السياسػػػية فػػػي االنتخابػػػات ،كىػػػذا تعبيػػػر مجػػػازم لػػػيس المقصػ ػػكد من ػػو المعركػ ػػة الحقيقيػػػة ،كانمػ ػػا
المقصكد بو المنافسة الشديدة بيف األحزاب.
 لخ  :خرجت مظاىرة تحت شعار :لسمف من كالعمؿ السياسي في اليمف( .)4
لتحم ـ ــل :لسـ ــمف من " :تػػدكر مػػػادة "سػػمؼ"عمى مع ػػاني السػػبؽ كالتق ػػدـ :قػػاؿ اب ػػف فػػػارس:
السػػمؼ :الػػذيف م ػكا :كيقػػكؿ ابػػف
"السػيف كالػػالـ ،كال ػػاء أصػ هؿ يػػدؿ عمػػى تقػدـ ،كسػػبؽ كمػػف ذلػؾ ٌ

( )1ماىر الحكلي ،حرية التعبير كاحتراـ األدياف كالمقدسات ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،5008/5/55 ،ص.5
( )2المراسؿ :أميف حميدم5025/3/23 ،ـ.

( )3المراسؿ :حسيف الطكد5022/22/5 ،ـ..
( )4المراسؿ :خالد عكيس5025/3/23 ،ـ.
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"السػػمؼ :المتقػػدـ .قػػػاؿ
منظػػكر" :السػػمؼ المتقػػدـ ،كالسػػػمؼ الجماعػػة المتقػػدمكف ،كيقػػكؿ ال ارغ ػػبٌ :
ال لِ ْلَ ِجَْ َ ﴾( .)1
تعالى﴿ :فَ َج َعلْنَ ُهم َسلَ َ اً َوَمثَ َ ً
 لخ  :ات قت األطراؼ المعنية عمى دخكؿ لمساع
لتحم ــل :لمس ــاع

سا

إلى المدف السكرية( .)2

ســا  :تقػػديـ جميػػع أنػكاع الػػدعـ لممصػػابيف ،كالمظمػػكميف فػػي

شػػتى أنحػػاء األرض سػػكاء بسػػػبب الحػػركب ،أك بسػػبب االح ػػتالؿ ،أك بسػػبب الك ػكارث الطبيعيػػػة،
كسكاء كانت المساعدات إغا ة ،أـ دعـ مادم.
 لخ  :انطمؽ لحـم

لس اسـي بالسػرعة الممكنػة فػي الػيمف قبػؿ حػدكث القتػاؿ بػيف األطػراؼ

المتنازعة عمى الحكـ( .)3
لتحم ل :لحم

لس اسي ىك :المراجعة بالكالـ بيف الطرفيف دكف كجكد خصكمة بينيـ،

كيككف بيف الشخصيات السياسية لحؿ أزمة معينة ،م ؿ :الحكار بيف ال صػائؿ ال مسػطينية خػالؿ
فترة االنقساـ.

( )1سكرة الزخرؼ ،آية (.)56

السمؼ ،فجاءت عمى أقكاؿ منيا ،األكؿ :عند أىؿ البصائر ىك مذىب
اختم ت أقكاؿ العمماء في تحديد مصطمح ٌ
السمؼ "أعني الصحابة كالتابعيف.

ال اني :إنيـ الصحابة كالتابعكف كتابعك التابعيف كمف تبعيـ بإحساف مف أئمة المسمميف.
يقػكؿ ال وسػ ٌاريني :كىػـ ال سػابقكف األكلػكف مػف الميػػاجريف كاألن صػار كسػائر أ صػحاب النبػي المختػار – صػمى ا﵀ عميػػو
كسػمـ  -كالػذيف تبعػكىـ بإح سػػاف ،كأئمػة اليػدل بعػػد ىػؤالء الػذيف أجمػػع الم سػممكف عمػى ىػػدايتيـ كد اريػتيـ ،كاالقتػداء بيػػـ
كاتبػاعيـ كال سػػير ب سػيرىـ كالػػنيج عمػػى منػكاليـ .انظػػر :عي سػػى ال ٌػدريني ،مػػف معػالـ التي سػػير فػػي ت سػير ال سػػمؼ ،مجمػػة

البحكث كالدراسات القرآنية ،العدد ال الث.
( )2المراسؿ :خالد عكيس5025/3/29 ،ـ.

( )3المراسؿ :منى الشقاقي5025/3/54 ،ـ.
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ج مل قم (: 7
ألفاظ لحقل لس اسي لتي م
لفئا

في ل ش

خ ا  ،متقا

لتك

لس

لم سم ن
لمئم

الحراؾ السياسي

6

6.6

تظاىرات

المساعدات اإلنسانية

6
5

6.6

المساعي الدكلية

5

5.6

العمؿ السياسي

5

5.6

الحكار السياسي

5

5.6

مسيرات

4

4.5

التنحي

4

4.5

التبير الديمقراطي

3

3.4

حماية حرية التعبير

3

3.4

حؿ األزمة

3

3.4

المعركة االنتخابية

3

3.4

المنظمات الدكلية

3

3.4

شعارات

3

3.4

التحالؼ

2

2.3

تجمعات

اإل راب

2
2

2.3

القكل السياسية

2

2.3

اقترحت

2

2.3

االنتقاؿ

اإلفراج

4

3
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5.6

4.5

3.4

2.3

لفئا

لتك

لس

لمئم

مساعي

2

2.3

إجماع كطني

1

1.1

قكانيف

1

1.1

المجتمع الدكلي

1

1.1

التعس ية

1

1.1

طرد الس راء

1

1.1

إطالؽ الحكار

1

1.1

حركات

1

1.1

ت ميف

1

1.1

لمجممع

98

100

مكاسب

استمرار

2

1

2.3

1.1

يظيػػػر لنػػػا الجػػػدكؿ أعػػػاله كالمتعمػػػؽ بالحقػػػؿ السياسػ ػػي ،أف األل ػ ػػاظ ،أك المصػػػطمحات
السياسػية التػي جػاءت فػي ىػػذه النشػرات اإلخباريػة ،بصػكرة متكػررة كانػػت عمػى النحػك التػالي :فػػي
المرتبػػة األكلػػى جػػاءت كممػػة (تظػػاىرات) حيػػث بمبػػت بنسػػبة تكػرار ( ،)%616كجػػاءت فػػي ن ػػس
المرتبة الحراؾ السياسي؛ كلعؿ السبب يرجع إلى المرحمة التي تعيشيا بعض الدكؿ العربية.
كجاءت في المرتبة ال انية عدة مصػطمحات بػن س النسػبة ( ،)%516كىػذه المصػطمحات:
(المساعي الدكلية ،العمؿ السياسي ،المساعدات اإلنسانية ،العمؿ السياسي).
كالسػبب فػػي تكػرار ىػػذه المصػػطمحات ،المسػػاعي الدكليػػة كالجيػػكد المبذكلػػة يرجػػع ؛ لحػػؿ
األزمػػة بػػيف األطػراؼ المتنازعػػة فػػي بعػػض الػػدكؿ العربيػػة ،السػػيما فػػي سػػكريا ،كليبيػػا ،كتػػكنس،
كاليمف ،كمصر ،كالعراؽ.
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ثا ًا :لحقل لعسك ي:
المقصكد بالحقؿ العسكرم :جميػع األل ػاظ كالمصػطمحات التػي تتعمػؽ بالجانػب العسػكرم،
م ػػػؿ :جميػػػع أنػػػكاع األسػػػمحة ،كالصػػػكاريخ ب نكاعيػػػا ،كالػػػدبابات كالمػ ػػدرعات ،كأسػ ػػماء األمػػػػاكف
العسػػكرية ،كاألل ػػػاظ التػػػي تسػػػتخدـ فػػػي اليجػػكـ العسػػػكرم ،م ػػؿ :العممي ػػة العس ػػكرية ،كالقصػػػؼ،
كالحممة األمنية ،كالتعزيزات العسكرية ،ك -أي نا  -أل اظ م ؿ :االنقالب العسكرم ،أك اغتياؿ كمػا
إلى ذلؾ.
كسػيقكـ الباحػػث بتحميػؿ األل ػػاظ كالكممػات ال ٌدالػػة عمػػى الحقػؿ العسػػكرم مػف خػػالؿ تقػػارير
مراسمي األخبار السياسية في ال ترة المنتظمة ،كالعينة العشكائية مستخدم نا األسبكع الصناعي.
لفاظ لعسك

لتي م

لش

خا

متقا

لم سم ن:

ػكلى مػػا ال يقػػؿ عػف مانيػػة آالؼ مػػف العناصػػر مػػف لج ـ
 لخ ـ  :تػ ى

م لش ـ ط ح اظػان عمػػى

األمف( .)1
لتحم ـ ــل :لج ـ ـ

ال مسػػػمحيف،
م لش ـ ـ ط " :الج ػػيش :تنظػػيـ تسمس ػػمي ىرم ػػي ،ي ػػـ رج ػػا ن

كيستطيع صد المعتديف ،كنقؿ الحرب خارج البمد ،كح ظ النظػاـ فػي الػداخؿ ،كيبنػي كجػكده عمػى
حقيقة الحرب التي تعتبر صراعان مسمحان بيف طرفيف يحاكؿ فرض إرادتو عمى األخر"( .)2
كالشػرطة " :ىػػي ىيئػػة نظاميػػة تػػؤدم كاجبيػػا فػي خدمػػة الشػػعب ،كتك ػػؿ لممػكاطنيف األمػػف
كالطم نينػػػػػة ،كتخػػػػػتص بالمحافظػػػػػة عمػػػػػى النظػػػػػاـ ،كاألمػ ػ ػػف العػ ػ ػػاـ ،كاآلداب ،كحماي ػ ػػػة األركاح

( )1المراسؿ :أحمد ع ماف5022/8/3 ،ـ.

( )2المكسكعة العسكرية ،مجمكعة مف المؤل يف ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت ،ط ،2982 ،2ص.472
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كاألعػػراض ،كعمػػػى األخػػػص منػػػع الجريمػػػة ك ػػػبطيا ،كمػ ػػا تخػ ػػتص بك الػ ػػة األمػ ػػف كالطم نينػػػة
لممكاطنيف في كافة المجاالت ،كتن يذ ما ت ر و عمييا القكانيف كالمكائح مف الكاجبات"( .)1
 لخ  :حاصرت لقم
لتحم ــل :لق ــم

لمسمح لمص

عددنا مف المتظاىريف في القاىرة( .)2

لمس ــمح لمصـ ـ  " :ىػػي القػكات النظاميػػة لجميكريػػة مصػػر العربيػػة،

كتنقسـ إلى أربعة أفرع رئيسة ،ىي :قيادة الدفاع الجكم ،كالقكات الجكية ،كالقكات البريػة ،كالقػكات
البحريػػػة ،باإل ػػػافة إلػػػى قػػػكات شػػػبو نظاميػػػة تحػػػت سػػػيطرة ك ازرة الداخميػ ػػة ،كى ػػي قػ ػكات األمػػػف
المركزم ،كما تكجد قكات الحرس الجميكرم ،كحرس الحدكد تحت سيطرة ك ازرة الدفاع"( .)3
 لخ  :حاصرت القكات المسمحة المصرية عددان مف المتظاىريف في القػاىرة معػززة بعػدد مػف
ل ا ا ( .)4
لتحم ل :ا ا " :ال ودوبابة :آلو تيتخذ فػي الحصػار ،يػدخؿ المقػاتمكف فػي جكفيػا ،كيتقػدمكف
مف الحصف محتميف بيا فييدمكنو ،مركبة عسكرية مص حة مزكدة بمدفع ،تػدكر عجالتيػا عمػى
سالسؿ"( .)5

( )1نػاجي محمػػد ىػػالؿ ،كاقػػع العالقػػة بػػيف الجميػػكر كال شػرطة ،د ارسػػة اجتماعيػػة ،مركػػز بحػػكث شػػرطة ال شػػارقة،5007 ،
ص.26- 25

( )2المراسؿ :عال مطيرة5022/8/3 ،ـ.

( )3عدم جكني ،مكقع الجزيرة الرسمي نت.
( )4المراسؿ :عال مطيرة5022/8/3 ،ـ.

( )5جبراف مسعكد ،معجـ الرائد ،دار العمـ لممالييف ،بيركت ،ط ،2995 ،7ص.353
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ـف الجػػػيش السػػكرم منػػػازؿ المػػكاطنيف فػػي درع ػػا ،ردان عمػػى إط ػػالؽ النػػار عم ػػى
 لخ ـ ـ  :قصـ ـ َ
جنكدىا ( .)1
ػؼ الجػػيش بالمػػدافع ،قص ػ ت الطػػائرات
ـف" :قصػػؼ ،يقصػػؼ ،قص ػ نا ،قيصػ ى
لتحم ــل :قص ـ َ
المدينة بالقذائؼ ،رمتيا بالقذائؼ ،سكاء كاف قص نا بالمدافع أك الصكاريخ مف خالؿ آليات حربية
قيمة"( .)2
 لخ  :كصمت تع
لتحم ل ":تع ـ

عسك

جديدة إلى مدينة حمص؛ كذلؾ لحصار المدينة ( .)3

عسـك  :ق ٌػكاه ،د وعمػو ،شػد ٌده ،جعمػو عزيػ ناز ،أمػ ٌده ،عػزز مكقعػ نا حربيػ نا،

حصنو ،عززت القكات العسكرية ،زاد عددىا ،كعدتيا"( .)4
 لخ  :بدأ الجيش السكرم عمم

عسك

أكؿ أياـ شير رم اف المبارؾ في سكريا( .)5

لتحم ــل :عمم ـ عس ــك  :ىػػك قيػػاـ الجػػيش بعمميػػة عسػػكرية ،مجيػزة مسػبق نا بكػػؿ أن ػكاع
شيكر.
نا
األسمحة؛ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ معينة ،قد تستمر أيام نا أك
 لخ  :تكاصؿ لسمطا
لتحم ــل :لس ــمطا

لسم

إحكاـ قب تيا عمى حمص( .)6

لس ــم  :قيػػاـ الجػػيش كالشػػرطة بحمػػالت كبيػرة متنكعػػة؛ مػػف أجػػؿ

إحكػاـ السػػيطرة عمػػى الخػػارجيف عػػف القػػانكف ،كذلػػؾ مػف خػػالؿ حمػػالت أمنيػػة مػػف أفػراد الجػػيش،
كأنكاع األسمحة المختم ة.
( )1المراسؿ :زيف ال ايز5022/8/3 ،ـ.
( )2معجـ الرائد ،ص.635

( )3المراسؿ :زيف ال ايز5022/8/3 ،ـ.

( )4أحمد مختار عمر،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.2494
( )5المراسؿ :زيف ال ايز5022/8/3 ،ـ.

( )6المراسؿ :خالد الكاشؼ5022/7/55 ،ـ.
258

 لخ  :تحركت عشرات الدبابات م لم عا صكب حي القصكر في المدنية( .)1
لتحم ــل :لمـ ـ عا  :م ردىػػا :مدرعػػة ،كىػػي :ناقمػػة جنػػكد عمػػى سػػت عجػػالت ،سػػكفيتية
الصػػنع ،ظيػػػرت نماذجيػػا األكلػػػى بعػػد الحػػػرب العالميػػة ال اني ػػة مباش ػرة ،كى ػػي أقػػدـ ناقمػػػة جنػػػكد
سكفيتية عاممة ،أنتج منيا نماذج متعددة في أكائؿ عاـ 2960ـ.
كقػػػػد نظمػػػػت لمرافقػػػػة الػػػػدبابات فػػػػي عمميػػػػات االىتم ػ ػػاـ كالكص ػ ػكؿ إل ػ ػػى المكاقػػػػع المػػػػراد
احتالليا( .)2
 لخ  :كقعت انقسامات في صفمف لج
لتحم ـ ــل :ص ـ ــفمف لجـ ـ ـ

 ،كقكات األمف السكرم ( .)3

 :المقصػػػكد –ىنػػػا  -بصػ ػ كؼ الجػ ػػيش" :مجمكع ػػات الجػػػيش

كأفراده" ،التي انشقت عف النظاـ ،كقد تـ مف خالليا تككي ف جيش باسـ "الجيش الحر" الذم ي ـ
المنشقيف عف الجيش النظامي السكرم ،الذم يرأسو بشار األسد.
 لخ  :كقعت اشتباكات بيف قكات األمف ،م لش ح  ،كالجيش الحر في حي السباع( .)4
لتحم ـل :لشـ ح " :الشػبيحة لبػة :مػ خكذة مػف ال عػؿ :شػبح ،كال ىشػىبح يمحركػا :الشػخص،
كيسكف ،كجمعو :أشباح ،كشبكح ،كرجؿ شبح الذراعيف كمشبكحيما :أم :عري يما"( .)*()5
( )1المراسؿ :خالد الكاشؼ5022/7/55 ،ـ.
( )2المكسكعة العسكرية ،تحقيؽ ىي ـ األيكبي ،ص.500
( )3المراسؿ :خالد الكاشؼ5022/7/55 ،ـ.
( )4المراسؿ :خالد الكاشؼ5022/7/55 ،ـ.

( )5الطاىر أحمد الزاكم ،القامكس المحيط ،دار ال كر ،ليبيا ،ط ،3الجزء األكؿ ،2959 ،ص.664
(* لشـــ ح صـــطالحاً" :ىػػك م ص ػػطمح محم ػػي ،يطمقػػو أى ػػؿ المنطقػػة ال وس ػػاحميوة ف ػػي سػػكريا ،عم ػػى مجمكعػػة م ػػف القػ ػكات
الم سػمحة غيػػر ِّ
النظاميوػة ،ش ػ وكميا ابػف أخ حػػافظ األ سػػد :نميػر األ سػػد ،كىػـ مػػف بقايػػا " سػرايا الػ ِّػدفاع" التػي ش ػ وكميا رفعػػت
الص ػػمكد كاإلبػػاء ،فػػي ع ػػاـ 2985ـ .كيق ػ ود ير تعػػداد أفرادى ػػا مػػا بػػيف  9إل ػػى 20
كد وم ػػر بيػػا حمػػاة ُّ
األ سػػد ،كال ػذم ىقتوػػؿ ،ى
آالؼ عنصر ،كيقكدىا أفراد مف آؿ األسد مف أبرزىـ :منذر األسد ،ىالؿ األسد ،ىػاركف األ سػد ،أميػر األسػد ،حػافظ
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 لخ  :إطالؽ صاص عشكائي يستيدؼ المكاطنيف في طرابمس مف قبؿ قكات القذافي( .)1
لتحم ــل :ص ــاص :معنػػى كممػػة الرصػػاص :رصػػاص يرمػػى مػػف البندقيػػة ،أك المسػػدس.
أطمػػؽ عميػػو الرصػػاص ،رصاصػػة خارقػػة ،رصاصػػة الرحمػػة ،رصاصػػة طائشػػة :ال يعػػرؼ مػػف
أطمقيا،

موت طريقيا.

 لخ  :شراء عدد مف سمح مف التشيؾ ( .)2
لتحم ـل :ا ســمح " :يحمػؿ تعبيػػر السػالح ) (Armeمعنيػيف متبػػاينيف ،يػدؿ أكليمػا :عمػػى
أداة مػػف أدكات القتػػاؿ فػػي حػػيف يسػػتخدـ ال ػػاني لمداللػػة عمػػى نػػكع مػػف صػ كؼ القػكات المسػػمحة.
كىك األداة القتالية كذخائرىا ،ككسائط حمميا ،كمجمؿ األجيزة الع كية الالزمػة لتشػبمييا بشػكؿ
يؤمف سرعة التعامؿ مع اليدؼ ،كدقة اإلصابة ،كتحقيؽ المردكد األقصى"( .)3

(الصػػبير) ،عمػػي األ سػػد ،محمػد األ سػػد الممقػػب ب شػػيخ الجبػؿ ،سػػكمر األ سػػد ،س ػكار األ سػد ،ف ػكاز األسػػد .كيقػػكـ
األ سػد
و

الجػيش اآلف بحمايػة ىػػذه الع صػابة ،حيػث تقػػكـ بالعػادة بال وسػير كراء المػػدرعات كالجنػكد فػي الجػػيش مػف أجػؿ حمػػايتيـ

السػممية ،كيطمقػكف
مف المدنييف البا بيف ،عمى انتياؾ أع ار ػيـ ،كمقتػؿ أبنػائيـ ،كيقكمػكف بالتوسػمؿ كراء المظػاىرات ِّ

ػدمركف المػػاذف ،كيقكمػػكف بقت ػػؿ
النوػػار ب شػػكؿ ك يػػؼ عم ػػى المتظػػاىريف ،لقتػػؿ أكبػػر ع ػػدد مػػنيـ ،كييػػدمكف الم سػػاجد ،كي ػ ِّ
الجنػػكد عمػػى بعػػض الح ػكاجز ،أك فػػي أ نػػاء المظػػاىرات مػػف أجػػؿ تح ػريض الجنػػكد عمػػى قتػػؿ المػػدنييف .كيمػػارس اآلف

أف ػراد ىػػذه الع صػػابة الجػ ػرائـ بكافػػة أ شػػكاليا كأنكاعيػػا بح ػػؽ ال شػػعب ال سػػكرم األعػػزؿ ،حي ػػث يمجئػػكف إلػػى دخػػكؿ الق ػػرل
كالمػػدف كاألحيػػاء بعػػد تم شػػيطيا ب ػػدبابات الجػػيش كالمدفعيػػة ،كتحػػت حمايػػة الج ػػيش يػػداىمكف المنػػازؿ ،كيقكمػػكف بقت ػػؿ

األىالي ،كسرقة من ازليـ ،كنشؿ جميع محتكيات بيكتيـ.

ظ  :مكقع المسمـ ،بقمـ محمكد سميـ.www.almoslim.net :

( )1المراسؿ :رىؼ السعد5022/7/55 ،ـ.
( )2المراسؿ :رىؼ السعد5022/7/55 ،ـ.

( )3المكسكعة العسكرية ،تحقيؽ ىي ـ األيكبي ،ص.586
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 لخ  :كصؼ العقيد القذافي األحداث الجارية في ليبيا اال قالـ لعسكرم( .)1
لتحم ل :ال قالـ :عمؿ م اجئ ،كي شتمؿ عمى عناصر كأساليب عديدة غالبا ما تستخدـ
العنػػؼ ،كيػػتمكف بكاسػػطتو الشػػخص ،أك مجمكعػػة مػػف األشػػخاص االسػػتيالء عمػػى م اركػػز القػػكة،
كالسم طة السياسية في الدكلة مف داخميا ،كيتميز ىذا العمؿ عف غيره مف األعماؿ التي تستيدؼ
انتزاع مراكز ال سمطة في الدكلة بميزتيف أساسيتيف:
أكالىمػػا :أنػػو ال يمتػػزـ –بال ػػركرة  -دعمػ نا جماىيريػ نا أك عسػػكري نا ،كىػػذا مػػا يسػػيؿ األمػػكر
عمى منظمي االنقالب في البداية ،كلكنو ال يشكؿ شرط نا أساسي نا لنجاحو.
ك انييمػا :أ ف االنقػػالب بحػد ذاتػػو لػيس لػػو لػػكف سياسػي معػػيف ،كأم اتجػاه سياسػػي يظيػػر
عميػػو فيمػػا بعػػد ىػػك مسػػ لة متعمقػػة بال ئػػة التػػي تسػػمـ زمػػاـ األمػػكر بعػػد نجػػاح العمميػػة االنقالبيػػة،
كىػدؼ االنقػالب إذنا ىػك إحػػالؿ فئػة حاكمػة جديػػدة محػؿ ال ئػة الحاكمػة القديمػػة ،كال يػتـ ذلػؾ عػػف
طريؽ استخداـ القكة الساحقة"( .)2
 لخ ـ  :كانػػت الػػدراما المبنانيػة قػػدمت أبػػرز األعمػػاؿ الككميديػة ،كالمسػػرحيات التػػي لػػـ تتكقػػؼ
حتى في لح ـ
لتحم ــل :لح ـ ـ

م ( .)3
م ـ  :ىػي " حالػػة صػراع مسػمح يقػػع بػػيف فػريقيف أك أك ػػر فػػي أ ار ػػي

دكلػػة كاحػػػدة نتيجػػػة لن ازعػػػات حػػػادة ،كتعػػػذر إيجػػاد أر ػػػية مش ػػتركة لحمي ػػا بالت ػػدرج أك الكسػػػائؿ

( )1المراسؿ :نكاؿ عياض5022/7/55 ،ـ.
( )2المكسكعة العسكرية ،ص233

( )3المراسؿ :نسريف حاطكـ5022/7/55 ،ـ.
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السممية ،كتعرؼ ب نيا صػراع مسػمح يقػع بػيف أبنػاء الػكطف الكاحػد :حػرب بػيف فئتػيف ،أك طػائ تيف
مف نظاـ ،الدكلة الكاحدة"( .)1
ػب أمـ ــن ل مل ـ ـ األردنػػػي أكلػػى جمسػػػات محاكم ػػة الس ػػم ييف المتيم ػػيف فػػػي عػػػدة
 لخ ـ ـ  :ارق ػ ى
ق ايا( .)2
لتحم ل :أمن ل مل  :ىك جياز أمني تعتمػد عميػو الدكلػة فػي جمػع المعمكمػات ،كيسػمى –
أي ػ نا  -بالمخػابرات العامػة أك المباحػث العامػة ،كانتشػر ىػذا الجيػاز السػيما فػي مصػر ،كاألردف،
كبعض دكؿ العالـ.
 لخ ـ ـ  :شػػيدت مقديشػػك أعنػػػؼ جـ ــمم تحـ ــا ي منػػػذ سػػنكات أسػ ػ ىر ع ػػف مقتػػؿ العدي ػػد م ػػف
المكاطنيف( .)3
لتحم ل :جمم تحا ي :المقصكد باليجكـ االنتحارم أك العممية االنتحارية :ىي العمميػة
التػػػي يصػػػؼ بيػػػا العػػػدك عمميػػػات االستشػػػياد البطكليػػػة ،كترف ػػيا فصػ ػػائؿ المقاكم ػػة ،كتصػػػ يا
بالعمميات ال دائية ،أك العمميات االستشيادية.

( )1محمػد أحمػػد ،مػػنيج ال ش ػريعة اإل سػػالمية فػي مكاجيػػة الحػػركب األىميػػة ،رسػػالة ماج سػتير غيػػر من شػػكرة ،جامعػػة نػػايؼ
العربية لمعمكـ األمنية ،5006 ،ص.30

( )2المراسؿ :غساف أبك المكز5022/8/20 ،ـ.

( )3المراسؿ :عبد الرحمف بخارم5022/20/3 ،ـ.
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 لخ  :محاكلة غت ال تستيدؼ الس ير السعكدم في كاشنطف( .)1
لتحم ل :غت ـال :قتمػو فػي غ مػة ،كاالغتيػاؿ يػتـ عػف طريػؽ زرع عبػكة مت جػرة فػي سػيارتو
الشخصػية ،أك القػنص ،أك بطريقػة أخػرل لشخصػػية قياديػة ،أك لػرئيس ،أك شخصػية ميمػة ،م ػػؿ:
العمماء.
إف مػػف أعنػػؼ ،كأخطػػر العصػػابات؛ عصــا تيريػػب
 لخ ـ  :قػػاؿ كزيػػر الداخميػػة المكسػػيكي :و
األسمحة في المكسيؾ( .)2
لتحم ــل :عصــا  :مجمكعػػة مػػف النػػاس تػػربطيـ عالقػػة مشػػبكىة أك مجرمػػة ،كيمارسػػكف
أنشػطة سػمبية ،كالعصػابة عمكمػ نا تتبػع قػكانيف الجماعػة مػف حيػث كجػكد قائػد يسػممكف إرادتيػـ لػو،
مقابؿ حمايتيـ كرعايتيـ؛ لتحقيؽ مصػالحيـ ،كىػذه المجمكعػة تيػدؼ لتحقيػؽ مصػالح ذاتيػة

ػد

مصمحة المجتمع.
ىسػػر العريػػؼ جمعػػاد شػػاليط فػػي عمميػػة عسػػكرية ؛ لتػػتـ بعػػدىا ص ــفق تبػػادؿ أسػػرل
 لخ ـ ـ  :أ ٍ
فمسطينييف( .)3
لتحم ل :صفق  :كانت عممية أسر الجنػدم جمعػاد شػاليط ،فػي  ،5006/6/55مػف المكقػع
العسكرم الصييكني كرـ أبػك سػالـ جنػكب قطػاع غػزة ،كتػـ إطػالؽ صػراحة بصػ قة تبػادؿ برعايػة
ػير ،بتػػػػػػػاريخ
مصػػػػػػرية بػػػػػػػاإلفراج عػػػػػػػف األسػػػػػػػرل ال مسػػػػػػػطينييف البػػػػػػػالر عػ ػ ػ ػػددىـ ( )2057أسػ ػ ػ ػ نا
5022/20/22ـ.

( )1المراسؿ :نكاؿ عياض5020/20/22 ،ـ.
( )2المراسؿ :نكاؿ عياض5020/20/22 ،ـ.

( )3المراسؿ :ىاني أبك عياش5022/20/22 ،ـ.
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 لخ ـ ـ  /اعتمػػى ق اص ـ ـ مكالػػكف لمقػػذافي فػػكؽ البيػػكت العالي ػػة ،ممػػا أت ػاح ليػػـ السػػيطرة عمػػى
المدينة( .)1
القناص ،مف صيد الطير ،أك الحيكاف.
لتحم ل :ق اص  :في أغمب المعاجـ جاءت كممة ٌ
ض مقاتمم لج
 لخ  :خا ى
لتحم ــل :مق ــاتمم لجـ ـ

ال تقالي معركة جديدة في مدينة مصراتو( .)2
ال تق ــالي :المقصػػكد بالمق ػ اتميف التػػابعييف لممجمػػس االنتقػػالي،

كي ػـ الجنػػكد المنشػػقيف عػف القػػذافي ،كبعػػض الجماعػات التػػي تنتمػػي لإلخػكاف المسػػمميف ،حيػػث
كػػاف المجمػػػس االنتقػػػالي قػػػد أسػػػس نتيجػػػة مػػػا يسػػػمى بػػػال كرة ف ػػي لبيب ػػا ،كك ػػاف ي أرس ػػو المستشػػػار
كزير لمعدؿ في نظاـ القذافي.
مصط ى عبد الجميؿ الذم كاف نا
 لخ ـ :فػػي محاكلػػة جريئػػة تمغم ـ قػػكات القػػذافي فػػي مطػػار طػرابمس الػػدكلي ،قتمػت خالليػػا
ال مف قكات المجمس االنتقالي( .)3
سبع ىة ع ىشر مقات ن
تكغػػؿ فػػي المعػػاجـ بمعنػػى ذىػػب كتقػػدـ م ػػؿ" التو ىك ُّغػ يؿ ًفػػي
لتحم ــل :تمغم ـ  ":جػػاءت كممػػة ٌ

ػكـ" ،نيػ يؿ ن ً
ً
ً
ً ً
صػ و
ػيب ىك ًافػ وػر ًم ٍن ىيػػا ،كالخبػػر ىنػػا أف القػػكات أك
ييػػا أك التو ىك ُّغ ػ يؿ فػػي ال يعميػ ً ى ى
الػبالىد" .التو ىبمٍ يب ػ يؿ ف ى
الجيش تقدمت في المطار ،مما أدل إلى قتؿ عدد مف المقاتميف"( .)4
كقد انتشرت ىػذه الكممػة فػي كسػائؿ اإلعػالـ ال مسػطيني فػي أ نػاء االنت ا ػة ال انيػة عنػد
قيػاـ جػيش االحػتالؿ اإلسػرائيمي بالتك وغػؿ كالتقػدـ فػي المػدف ال مسػطينية فػي ال ػ ة البربيػة كقطػاع
غزة.
( )1المراسؿ :محمد البردكيؿ5022/20/22 ،ـ.
( )2المراسؿ :محمد البردكيؿ5022/20/22 ،ـ.
( )3المراسؿ :محمد البردكيؿ5022/20/22 ،ـ.
( )4معجـ البني ،كممة تك وغؿ.
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 لخ ـ  :حققػػت مديريػة لتحق قــا

لج ائ ـ فػػي الرمػادم مػػع بعػض المتيمػػيف؛ لكشػؼ الجنػػاة،

كتقديميـ لمعدالة( .)1
لتحم ــل :لتحق قــا

لج ائ ـ " :تحقػػؽ فػػي األمر:صػ وح ككقػػع ،كاألمػػر :عػػرؼ حقيقتػػو"( ،)2

ككممة تحقيؽ ىػك البحػث عػف الحقيقػة ،كالمقصػكد بالتحقيقػات الجنائيػة :ىػي اإلجػراءات المكصػمة
لمعرفة مرتكب الجريمة،ك نكعيا ،ككي ية ارتكابيا ،ككصكلو إلى الق اء.
 لخ  :ان جار س ا مفخخ رابعة عند بكابة المقر األمني قي ليبيا( .)3
لتحم ـ ــل :سـ ـ ـ ا مفخخـ ـ ـ  :سػػػالح جديػػػد ظيػػػر فػ ػػي العصػ ػػر الحػ ػػديث؛ نتيجػ ػػة التطػػػكر
التكنكلػكجي ،كىػػك ت جيػػر سػػيارات م خخػػة ،كيػػتـ ذلػػؾ عػػف طريػػؽ ك ػػع مت جػرات داخػػؿ السػػيارة
بجياز تحكـ؛ ليتـ ت جير السيارة عف بعد.
 لخ  :أس رت العممية عف مص ع ال ة مف رجاؿ الشرطة في الجيزة( .)4
لتحم ل :مص ع :جاءت كممة مصرع ىنا بمعنى مقتؿ ،كىذا الم ػظ ترف ػو ال صػائؿ التػي
تقػػاكـ المحتػػؿ ،كيسػػتبدلكنيا بالشػػييد ،كخاصػػة فػػي فمسػػطيف ،كالعػراؽ

ػػد االحػػتالؿ اإلسػرائيمي،

كاألمريكي ،كغيرىا مف الدكؿ العربية.

( )1المراسؿ :عدناف السكادم5025/2/25 ،ـ.
( )2ش ػػكقي

ػػيؼ ،المعجػ ػػـ الكس ػػيط ،اإلدارة العام ػػة لممعجمػ ػػات كاحي ػػاء التػ ػراث ،مكتبػ ػػة ال ش ػػركؽ الدكلي ػػة ،القػ ػػاىرة ،ط،4

 ،5004ص.288

( )3المراسؿ :عدناف السكادم5025/2/25 ،ـ.
( )4المراسؿ :عدناف السكادم5025/2/25 ،ـ.
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 لخ ـ  :ارت عػػت ســحـ ل ـ خان فػػي طػرابمس؛ نتيجػػة المعػػارؾ المتكاصػػمة بػػيف قػكات القػػذافي،
كقكات المجمس االنتقالي( .)1
لتحم ــل :ســحـ ل ـ خان :نتيجػػة المعػػارؾ المتكاصػػمة بػيف ال ػكار ،كمقػػاتمي القػذافي ،كىػػي
ناتجػػة عػػف ك ػػرة االن جػػا ارت ،كالقصػػؼ ،كاطػػالؽ الصػكاريخ كالرصػػاص مػػف قبػػؿ الطػػائرات ممػػا
يؤدم إلى ارت اع الدخاف في السماء.
 لخ  :فجا الك ع األمني في جبؿ محسف في شماؿ لبناف( .)2
لتحم ــل :فجـ ـا " :يعػػد االن جػػار احت ارقػ نا س ػريع نا يحػػدث فػػي غيػػاب األككسػػجيف الجػػكم،
كيتميز بتكليد ح اررة عالية ،كصكت و
عاؿ نتيجة انحالؿ سريع لممادة المت جرة.
كاذا دققنػا فػػي ظػػاىرة االن جػػار كجػػدنا أنيػػا عبػػارة عػػف عمميػػة احتػراؽ لسػػطح مػػف سػػطكح
الجسـ المت جر ،ـ ينتقؿ االحتراؽ نحك الداخؿ في طبقات متكازنة كسرعة؛ تتناسب مع ال بط ،
كي خذ ان جار المت جرات شكميف - 2 :االن جار العادم - 5 .االن جار الصاعؽ"( .)3
 لخ  :استمرار اليدنة المت ؽ عمييا بيف كافو نة ط ف لمت ا ع في سكريا( .)4
لتحم ــل :ط ـ ف لمت ا ع ـ  :المقصػكد بػػاألطراؼ المتنازعػػة ،ىػػي األطػراؼ التػػي تتنػػازع
عمى الحكـ بي ف المعار ة كالسمطة الحاكمة ،كال سيما في مصر كتكنس كاليمف كليبيا كسكريا.

( )1المراسؿ :ني يف أفيكني5022/20/53 ،ـ.

( )2المراسؿ :عدناف غممكش5025/5/25 ،ـ.
( )3المكسكعة العسكرية ،ىي ـ األيكبي ،ج ،2ص.235
( )4المراسؿ :عدناف غممكش5025/5/25 ،ـ.
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 لخ ـ ـ  :تسػػعى جامعػػة الػػػدكؿ العربيػػة لم ػػبط عمػػى النظػػاـ الس ػػكرم؛ لحظـ ـ لط ـ ـ ن فػ ػكؽ
دمشؽ( .)1
لتحم ـل :حظ ـ لط ـ ن :كالمقصػكد بػذلؾ منػػع تحميػؽ الطػائرات فػػي أجػكاء منطقػة معينػػة،
قد تشمؿ دكلة ما ،كيككف ذلؾ استنادنا إلى قرار مف مجمس األمف.
 لخ  :اعتمد الجيش السكرم عمى أػسمحة مف راجمات لصم خ ،كالطيراف الحربي( .)2
لتحم ل :لصم خ جمع صػاركخ ،كىػك" :قذي ػة نارٌيػة تسػتعمؿ فػي األلعػاب الونارٌيػة .قذي ػة
مخركطيػة الػرأس تيقػذؼ إلػى م سػافات بعيػدة بتػ ير انػدفاع البػازات الناتجػة
ناروية أسطكانوية ال وشػكؿ
ٌ
ػائية ،كمنيػػػا:
عػػف احتػػراؽ الكقػػػكد مػػف الخمػػػؼ ،كقػػد تحم ػػؿ م ػكا ٌد مت ِّجػ ػرة كالقنابػػؿ ،أك سػ ػ ننا ف ػ ٌ
صكاريخ:
لمقارات ،كنككوية ،كم ا ٌد لمطائ ارت" ،كعمـ ال و
جك ،كعابرة ٌ
"صكاريخ أرض أرض ،كأرض ٌ
كىك العمـ الذم يتناكؿ نظروية الصكاريخ ،كبحك يا ،كتطكيرىا ،كبناءىا ،كاختبارىا ،كاستعماليا"( .)3
 لخ  :تدكر شت اكا

ع ف بيف قكات األمف ،كال كار في أجدابيا( .)4

لتحم ـ ــل :شـ ــت اكا ع ف ـ ـ  :ت طمػػػؽ كممػػػة "االشػػػتباكات" عم ػػى التن ػػازع بالس ػػالح ،كذلػػػؾ
بإطالؽ النار بمختمؼ األسمحة.

( )1المراسؿ :يكسؼ الشريؼ5022/25/4 ،ـ.
( )2المراسؿ :نكاؿ عياض5022/22/8 ،ـ.

( )3أحمد مختار عمر،معجـ المبة العربية المعاصر ،ص.2587
( )4المراسؿ :نكاؿ عياض5022/22/8 ،ـ.
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 لخ  :تشيد مدينة درعا حمم عسك

جديدة لقكات األسد( .)1

لتحم ـل :حمم ـ عسـك  :بػػالم يكـ الحػديث بػدء النشػاط العسػػكرم عمػى المسػرح المحػػدد،
كال ي نتيي إال عندما يحسـ أحد الطرفيف الصراع عمى المسرح ن سو ،أك تنيي الحرب كتحسـ في
مسػارح أخػرل قبػػؿ أف يػتـ الحسػػـ عمػى ىػػذا المسػرح ،كقػد تػػدكـ الحممػة أيامػ نا ،أك أسػابيع ،أك عػػدة
أشير.
 لخ  :ظيرت عدد مف صكر لتعذ ـ م

ا لممعتقم ن عمى يد قػكات األمػف السػكرم ،كمػا

قالت المعار ة في سكريا( .)2
لتحم ل :لتعذ ـ م

ا لممعتقم ن :قياـ الجيػات األمنيػة ،أك السػمطة بتعػذيب المتعمقػيف

بمختمؼ األساليب الن سية كالجسدية المتنكعة.
 لخ  :حاصرت قكات الجيش الحر السكرم مقر الستخ ا
لتحم ــل :الســتخ ا

في حمب( .)3

 :ىػػي مجمػػكع األجيػزة ،كالتشػكيالت ،كالكسػػائؿ المسػػتخدمة؛ لجمػػع

المعمكمات السياسية ،كالن سية ،كاالقتصادية ،كالعسكرية الخاصة بالعػدك ،كتحميميػا ،كالعاممػة فػي
الكقػت ن سػػو عمػػى مكافحػػة عمميػػات التجسػػس ،أك التخريػػب المعاديػػة ،كابطػػاؿ كػػؿ عمػػؿ يقػػكـ بػػو
العدك لجمع المعمكمات السياسية ،كالن سية ،كاالقتصادية ،كالعسكرية ،عف معسكر الصديؽ"( .)4

( )1المراسؿ :نكاؿ عياض5022/22/8 ،ـ.

( )2المراسؿ :يكسؼ الشريؼ5022/9/27 ،ـ.
( )3المراسؿ /ركال الخطيب5022/8/55 ،ـ.

( )4المكسكعة العسكرية ،ىي ـ األيكبي ،ج ،2ص.65
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 لخ  :قصف

قكات المجمس االنتقالي مجمع اـ لع

لتحم ــل :مجمــع ــاـ لع

كسط العاصمة الميبية( .)1

ـ " :كىػػي قاعػ دة عسػػكرية جنػػكب العاصػمة الميبيػػة طػرابمس،

كىػػي المقػػػر الرئيسػػػي لمػػػزعيـ الميبػػػي معمػػػر القػػػذافي ،كفييػػػا بيت ػػو إل ػػى جان ػػب ع ػػدد م ػػف ال كنػػػات
العسػكرية كاألمنيػػة ،حيػث تػرابط لكتائػػب التػي يقػػكد أ غمبيػا أبنػػاء القػػذافي شخصػي نا ،كأقيمػػت القمعػػة
شديدة التحصيف عمى مساحة ستة كيمك مترات مربعة في مكقع استراتيجي جنكبي طرابمس لتككف
قريبػػة مػػف جميػػػع المصػػالح الرسػػمية فػػػي العاصػػمة بجػػكار الطري ػ ؽ الس ػريع الم ػػؤدم إلػػي مطػػػار
طرابمس ،كما تتحدث بعض المصادر أف غرؼ التحكـ لجميع الشبكات االتصػاالت مكجػكدة فػي
ىذه القاعدة ،يعتبر قاعدة باب العزيزية أشد المكاقػع الميبيػة تحصػنان عمػى اإلطػالؽ ،فيػي محاطػة
ب ال ػة أسػكار إسػػمنتية م ػادة لمقػػذائؼ ،إ ػافة إلػى

ػػميا أك ػر التشػػكيالت العسػكرية ،كاألمنيػػة

تطك نار مف حيث التدريب كالتسميح"( .)2
ب رئػػػيس المجمػػػػس االنتقػػػالي عػػػػف مخاكفػ ػو مػ ػػف اسػ ػػتخداـ القػ ػػذافي لألسـ ـ ــمح
 لخ ـ ـ ـ  :أعػػػػر ى
لمحظم ( .)3
التحميؿ:

سمح لمحظم  :ىي األسمحة المحرمة حسب القانكف الدكلي ،كمنيا:

 األلباـ الم ادة لألفراد ،ك األسمحة التي تسبب العمى ،األسمحة الحارقة ،كالسامة ،الذرية،كالبيكلكجية ،كالكيماكية المت جرة القابمة لالنتشار.

( )1المراسؿ :ركال الخطيب5022/8/55 ،ـ.
( )2مكقع قناة الجزيرة الرسمي.www.aljazera.net ،
( )3المراسؿ :ركال الخطيب5022/8/55 ،ـ.
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 لخ ـ ـ  :تمق ػػى ال ػ ػكار دعمػ ػان جكيػ ػان مـ ــن حم ـ ــف شـ ــمال طمسـ ــي الت ػػي ك ػػت قصػػ يا عمػػػى
طرابمس( .)1
لتحم ـل :حمــف شــمال طمسـي :كىػػك حمػؼ سػاىـ خػػالؿ ال ػكرة الميبيػة فػػي الق ػاء عمػػى
نظاـ القذافي مف خالؿ القصؼ الجكم المباشر عمى مككبو ،مما أدل إلى مقتمو ،كانتياء حكمو،
كىػػك ي ػػـ بعػػض الػػدكؿ ،كمػػف بػػيف ىػػذه الػػدكؿ التػػي شػػاركت فػػي القصػػؼ أميركػػا ،كبريطانيػػا،
كفرنسا.
تفاق تـ بمكجبو تسميـ أسمحتيـ ،كتجنب االقتتاؿ في تعز اليمنية( .)2
 لخ  :كاف ىناؾ
ٌ
ـاق :مصػػدر مػف ال عػػؿ ات ػؽ؛ أم حصػػؿ ات ػاؽ بينيمػػا ،أك تعاقػد فػػي أمػر مػػا
لتحم ـل :تفـ ٌ
بػيف فػريقيف أك شخصػيف أك أك ػر ،كىػػذا االت ػاؽ تػـ بػالتكافؽ؛ لكقػػؼ االقتتػاؿ ،كالحػد منػو ،كتسػػميـ
األسمحة إلى الجيات الرسمية"( .)3
 لخ  :عادت إسرائيؿ لمتمكيح عمم
لتحم ل :عمم

د قطاع غزة( .)4

 :ىػي عمميػة اجتيػاح لقطػاع غػزة مػف خػالؿ القػكات البريػة التػي ت ػـ

عشرة أالؼ جندم مف الجيش اإلسرائيمي كىي تقدر ب الث كتائب.
كتشارؾ الدبابات كالمدرعات باإل افة إلى المخابرات العسكرية (الشباؾ) ،كجياز األمف
الداخمي (شيف بيت) كالمخابرات ،كتعتمد إسرائيؿ عمى لكاء غكالني كق عاتي.

( )1المراسؿ :عال مطيرة5022/8/55 ،ـ.

( )2المراسؿ :أحمد بجاتك5022/20/29 ،ـ.
( )3معجـ البني ،عبد البني أبك العزـ ،كممة ات ؽ.
( )4المراسؿ :خالد الكاشؼ5022/8/55 ،ـ.
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 لخ ـ  :نشػ ىػر الجػػيش اإلسػرائيمي طا ـ لق ـ لح

ـ فػػي المدينػػة ،كلػػكحظى نػػزكح عػػائالت

ك يرة مف المنطقة الجنكبية إلى تؿ أبيب( .)1
لتحم ــل :طا ـ ـ لق ـ ـ لح

ـ ـ  :ىػػك نظػػاـ جػػػكم إس ػرائيمي مػػف إنت ػػاج شػػركة رفاييػػػؿ

اإلسػػرائيمية لمصػػناعات الدفاعيػػػة المتقدمػػة ،تػ ػـ تصػػميمو كتجييزه؛العتػ ػراض الص ػكاريخ كقػػػذائؼ
المدفعيػة عيػار (255ممػـ) القصػػيرة المػدل التػي نطمػؽ مػػف مسػافة ( )7014كمػـ العت ار ػيا خػػارج
حدكد المدف ،كالمناطؽ السكنية اإلسرائيمية ت وـ نشره ألكؿ مرة في  5022في بئر السبع.
 لخ  :أطمقت مح
لتحم ــل :مح ـ

من لج
مــن لج ـ

لسم ي النار عمى عدد مف المكاطنيف في حمص ( .)2
لســم ي :يتكػػكف الجػيش مػػف عػػدة كحػدات عسػػكرية ،م ػػؿ

السرية ،ال يمؽ ،الكتيبة ،المكاء ،ال رقة ،ال صيمة.
 لخ  :اعتمد ال كار عمى أسمح ثق م  ،مخف ف في مدينة طرابمس( .)3
لتحم ــل :أســمح ثق م ـ  ،مخف ف ـ  :ىنػػاؾ أسػػمحة قيمػػة متنكعػػة م ػػؿ الػػدبابات كالرشاشػػات
كالصكاريخ ،أما ال خ ي ة فيي المسدسات كالكالشنككؼ.
 لخ  :استخدمت قكات التحالؼ في قص يا طـائ

ـ من ط ـا  ،كسػ ف حربيػة فػي عممياتيػا

في ليبيا( .)4
لتحم ل :طـائ

ـ من ط ـا " :الطػائرة بػدكف طيػار ىػي طػائرة يمكػف برمجتيػا مسػبق نا ،أك

تكجيييا ال سمكيان أ ناء تحميقيا؛ أم التحك ـ بيا أك السيطرة عمييا مف بعد .كتستخدـ ىذه الطائرة
( )1المراسؿ :خالد الكاشؼ5022/8/55 ،ـ.
( )2المراسؿ :حنا خكشاف.5022/9/27 ،

( )3المراسؿ :عمار اليندم5025/2/25 ،ـ.
( )4المراسؿ :ك اح الزيف5022/20/29 ،ـ.
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ػربيا مػف خػالؿ مراقبتيػػا

فػي المجػاالت العسػكرية؛ لتػكفير معمكمػات دقيقػة عػػف األىػداؼ المػراد
عمييا الحقا ("ن .)1
 لخ  :ىجكـ بصكاريخ لكات مشا عمى نقاط الت تيش في مصراتو( .)2

لتحم ل :لكات مشا :ىجكـ بإحدل أنكاع الصكاريخ ،كخاصة صػكاريخ الكاتيكشػا الركسػية
الصنع ،كعادة ما تستخدميا المقاكمة ،كال كار في ليبيا
 لخ ـ  :اقترحػػت أميركػا تكجيػو ض ـ

د نظاـ القذافي.

عســك  ،كالتركيػز عمػى عمميػػات نكعيػة

ػد مقكمػػات

برنامج إيراف النككم( .)3
لتحم ل :ض

عسك  :المقصكد ىنا " ربات جكية" تستيدؼ دكلة معينة عػف طريػؽ

إحػػدل الػػدكؿ الكبػػرل؛ لتحقيػػؽ أىػػداؼ معينػػة ،م ػػؿ :دكلػػة ليبيػػا التػػي قص ػ ت مػػف دكؿ التحػػالؼ
األطمسي،المم مة ب مريكا كبريطانيا.
ج ػ اءت ىػػذه األخبػػػار بػػن س األل ػػػاظ العسػػكرية المتكػػررة؛ ل ػػذلؾ قػػاـ الباح ػػث بػػإدراج ىػػػذه
األخبار في تقارير المراسميف ،دكف المجكء لمتكرار في التحميؿ ،كجاءت عمى النحك التالي:
 لخ  :ا

ال تهاكا

لسمطا
سان من ق ل ًّ

لمستم لحقمق

 لخ  :تعتم أسمحتهم عمى لكالش كمف م لمس سا .
 لخ  :عش
 لخ  :إن قم

لقتمى م لج حى سقطم صاص
من لمص

أطمق

من في لم

ل ا عمى لمتظا

( )1طارؽ المجذكب ،المكقع الرسمي لمجيش المبناني ،سالح اليندسة كالطيراف.
( )2المراسؿ :طارؽ ماىر5025/3/29 ،ـ.

( )3المراسؿ :ك اح الزيف5022/22/26 ،ـ.
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ن.

.

لم .

 لخ  :كما ّم طمقا
 لخ  :ستم
 لخ  :ستع

لا

لعمم

في أ جاء لم

لعسك

.

في عا.

مكثف لما قتض ه ذ لح ث من إج ء

 لخ  :فجا ع ف ه

محكم .

أم

ل ئاس  ،م سته ف ل ئ س صالح.

 لخ  :إن ل ئ س صالح خطط شعال ح ـ أ م .
 لخ  :ستم

لمحاكم عمى خمف قضا ا تتعمق ا

اـ.

 لخ  :من لصعـ إ قاف العتصام إال ع لتحق ق.
لحكمم .

 لخ  :غت ل من ق ل مسمح ي لقم

 لخ  :ا مشه لقصف م ل ما مضحاً لمع ان.
 لخ  :سقط صاص ج
 لخ  :ممجها
 لخ  :ستم

ن لمتظا
الشت اكا

ل ظام.
ن ،م لج
لمتقطع

في م سع .
ن لج

 لخ  :ال قال من مج م أ فسهم في ع ل
 لخ  :ستم
 لخ ـ  :ســتم

ممج

لع ف ل مم

لح  ،مقم

مل .

خ .

لقتــال ـ ن قــم صــالح ،مج ــم لف ق ـ

سقمط قتمى مج حى.
 لخ  :شت اكا

كل أ م ع

ل ظام.

سمح متطه ا الكامل.

 لخ  :الستخ م لمف ط لمقم ض لمتظا

ن.
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ملــى م ـ ع ،مســط أ ــاء ع ــن

 لخ  :قتحم لج
 لخ  :شم

حي ل اض
ح

طائ

الم عا .

عمى تفاع م خفض.

 لخ  :الستخ م لمف ط لمقم في ممجه
 لخ  :لم تمتقط م
 لخ  :لقم

 لخ  :غ

ي مل أ فاس ل ص حتى عا

م ك

 لخ  :ستخ م

قام

سمح

تسم ح جال لمعا ض

لمحظم  ،أم لس ا

أن لتع

 لخ  :أجمء أم
 لخ  :حمج

الحتجاجا .

لعسك
صع

لج

 لخ  :ش

 لخ  :ستم

لمفخخ .

في ل من.

 ،مع اص

لمظا
مكاال

 لخ  :قام قم

من لسم ي ت تش في كل أ حاء عا.

الشت اكا

في تع .

لمسمح في مسط لم

.

اء صم ً تظه أثا

ل ما .

ل ظام لسم ي إج ء
الم فع

أم

 لخ  :شمم

لا

ن قم

لعق

مش

.

لثق م .

 لخ  :سقمط قتمى مج حى في صفمف لكتائـ
 لخ  :معا ك ضا

العش

من لصم خ.

لمثم قا م .

 لخ  :ت خل ملي لمقف ما مصفه المجا
 لخ  :تشا

الشت اكا .

م

لتا ع لمقذ في.

لقذ في ،م لثم .

مستم عاً لمذخ  ،مم فع مضا

 لخ ُ :عذ  ،مشم  ،مقُتم عمى أ ي أمن لش ح .
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لمطائ

.

 لخ  :تش

خ ا إلى تفكك لمؤسس لعسك

 لخ ـ  :أمــا لمال ـا

لتا ع لم ظام لم ي.

لمتح ـ فســمف تســتخ م فمذ ـا؛ لتســه ل عمم ـ

قــالـ عمــى لحكــم

في طه ن.
 لخ  :مقف مصا
 لخ  :كثف

لتمم ن ،مشح ا
لج

ف ها طائ

سمح ؛ من أجل مقف عمم

لقمع.

طمعاتها لجم .

 لخ  :ست الء لمعا ض عمى حماه ع سحـ ل ا ا م ها.
 لخ  :ت

قمق مل لتحالف م ذ

 لخ  :من

قم

ام

لج

 لخ  :تحم ق كث ف لطائ
 لخ  :مصل لج
 لخ  :ت

لعسك

لعمم ا

.
لج

.

إخ س أصم

لمعا ض .

لقاع قتل معمم أم كي في م

 لخ  :صـ كام

لم ق

تع .

في أ حاء مختمف من ل ال .

 لخ  :لحكم عمى ل ي تهم لقتل ،م لتخط ط لتفج
 لخ  :مظا

لتسمح م تش

 لخ  :متظل آمال أ ل لم
 لخ  :لتحض

طائ ف س .

شكل ك .
ع ً عن فم

ل ق .

لخمض مع ك مق م .

 لخ  :مجم خ مقا أم

عمى لم

غ مس ط عم ها.

 لخ ُ :ع ن م ً لم فاع م لط ن ممفتش ًا عام ًا.
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ن.

 لخ  :مصل لج

.

حصا ه ح اء ع

 لخ  :ستم

حمم لقمع ض لم

 لخ  :شه

شم ع لعاصم ص عاء تشا ً أم ًا غ مس مق.

 لخ  :فذ قم

ن.

من حمم عتقاال م سع .
لقس ــام لتا عـ ـ لمجـ ـ

 لخ ـ  :قامـ ـ ع اصـ ـ م ــن س ـ

لح ـ ممص ــم لعمم ــا ضـ ـ

ل ظام.
 لخ  :ستم

عمم

 لخ  :أسف

الشت اكا

لتق م مسط إطالق ا كث ف.
عن سقمط أكث من مائ قت ل.

 لخ  :إن لط ن ل م ي شن غا

عمى مقاتمي ت ظ م لقاع .

 لخ  :أعق ها حتالل ص م حس ن لمكم .
 لخ  :ع أكث من عش أشه عمى ح ث ل م في ل من.


لخ  :لن محي من ذ ك

 لخ  :س قل ل ئ س
 لخ  :شتعم
 لخ  :مجم كث

لم ن ش

لت

.

س ق لمص ي حس ي م ا ك إلى لقا

لعاصم ل م

م مح

ص عاء القصف لم مي م ال فجا

من لق اص فمق أسطح ل ا ا .
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.

عسك .

ج مل قم (: 1
ألفاظ لحقل لعسك ي لتي م

في ل ش

لفئا

لتك

خ ا  ،متقا
لس

لم سم ن
لمئم

إطالؽ النار

9

7.1

دبابات كمدرعات

8

6.4

قذائؼ كصكاريخ

8

6.4

عشرات القتمى كالجرحى

7

6.4

اشتباكات

قذائؼ ىاكف

6
5

4.8

مكاجيات عسكرية

5

4

إجراءات أمنية

4

3.3

الشرطة كالجيش

4

2.3

عمميات عسكرية

4

3.3

قصؼ شديد

4

3.3

معارؾ

4

3.3

قكات الجيش

4

3.3

كاتيكشا

4

3.3

أسمحة محظكرة

3

2.4

اعتقاؿ

القناصة

3
3

2.4

الحرب األىمية

3

2.4

المجمس العسكرم

3

2.3

االنقالب العسكرم

3

2.4

طائرة عسكرية

2

1.7

مدفعية قيمة

4
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4

3.7

2.4

لفئا
الشبيحة

لتك

لس

لمئم

لبة الرصاص

2
2

1.7

المظاىر المسمحة

2

1.7

2

1.7

قكات مسمحة

2

1.7

الكتائب األمنية

2

1.7

ىجكـ انتحارم

ص كؼ الجيش

2
1

1.7

عمال إرىابيا

1

0.8

حماـ الدـ

1

0.8

القبة الحديدية

1

0.8

الس ف الحربية

1

0.8

سيارات م خخة

1

0.8

قكات األمف الداخمي

1

0.8

صنع المت جرات

1

0.8

لمجممع

123

100

ربة عسكرية

اغتياؿ

1

1.7

0.8

0.8

يك ػػح لنػػا الجػػدكؿ السػػابؽ أف المصػػطمحات أك الكممػػات ،التػػي تتعمػػؽ بالحقػػؿ العسػػكرم
جاءت ك يرة ،كىي األك ر كركدنا في ىذا البحث ،نظ نار لم ترة التي تمر بيا المنطقة العربية ،حيث
تـ أ خذ العينة العشكائية المنتظمة بيف عامي (5025- 5022ـ).
جاء مصطمح (إطالؽ النار) في المرتبة األكلى ،كبنسبة ( ،)%7157كقد كردت في عػدة
مكا ع نذكر منيا:
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 لخ  :مسط إطالق ا كث ف في مص ته.
تا ع لمقذ في.

 لخ  :إطالق صاص عشمئي عمى مق

 لخ  :إطالق ا كث ف عشمئي عمى أح اء سك
 لخ  :إطالق ا

الق ـ من مجمع اـ لع

 لخ  :ثم جاء فـي لم ت ـ لثا ـ

ع

 لخ  :تح كا

 لخ  :لخ  :أطمق

 لخ  :كا

ل ا ا م لم عا

ا ي.

لثم في

قذ ئفها عمى لج

لسم ي ل ظامي.

من لمء قفعا تتح ك عمى ح م غ .

قم

من لج

 لخ  :مق جاء في لم ت

في عض ل ش

 لخ  :قام لج

ال ا ا م لم عا م
لثا

(قذ ئف مصم خ

خا

حمص.
س

لصــم خ ،م لط ـ ن لح ــي؛ لقتــال

لح .

 لخ  :قصف
 لخ  :قام لج

لسم ي قصف م

(. %1.3

من لصم خ من مس ا.

لسـم ي عمــى ع ـ مـن جمــا

كتائـ لقذ في لثم

لقذ في في س .

م ها:

لسم ي ش ء لعش

 لخ ـ  :عتم ـ لج ـ
لج

(%1.3

م ها جمما سته ف ع ا م ع  ،مأ ف تا ع لقم

 لخ  :قتحم

مق ظه

ا ـا ممـ عا  ،م ـاك عـض

خا .

ا ا ؛ لمحاص قم

 لخ  :ف ق م عا إس ئ م

.

سـ تكـ

لممضع لتي جاء في ل ش

في عا.

الصم خ في مص ته.
عا الصم خ.
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كأي ػان فػي المرتبػػة التػي تمييػا (عشػرات القتمػى كالجرحػى) بنسػػبة ( ،)%516ػـ جػاءت فػػي
المرتبة التي تمييا (اشتباكات) بنسبة (.)%418

م لمم ضع لتي جاء في ل ش
 لخ  :عش

خا

:

لقتمى م لج حى سقطم صاص

 لخ  :قصف لج

.

من في لم

لسم ي ع م ن في سم ا.

 لخ  :سقمط ع من لقتمى م لج حى في ط مس.
 لخ  :سقمط ع من لقتمى م لج حى من قم
 لخ :

شت اكا

ع ف

ن قم

ملى م ع.

صالح ،مج م لف ق

من لم ك ي لمص ي ،م لمتظا

ن لثم  ،مكتائـ لقذ في في أج

 لخ  :شت اكا

مستم

 لخ ـ  :س ــتم

الش ــت اكا لم ــمم ل ــع عم ــى لت ــم لي ـ ـ ن ق ــم

ن.

ا.
لق ــذ في ،م لث ــم ف ــي

ط مس.
 لخ  :مقع

شت اكا

ن قم

لج

لح  ،لش ح في مشق.

كجػػاءت عػػدة كممػػػات ،م ػػؿ( :كاتيكشػػػا ،مدفعيػػة ،س ػػيارات م خمػػة ،قص ػػؼ شػػديد ،قػػكات
الجػيش) بػػن س النسػػبة .كىنػػاؾ بعػػض األل ػػاظ جػاءت بنسػػبة
مسمحة ،قكات األمف الداخمي ،صنع مت جرات،

ػػئيمة ،م ػػؿ( :عمميػػات بريػػة ،قػكات

ربة عسكرية ،لبة الرصاص ،الس ف الحربية).

كقد تبيف لمباحث في ىذا الدراسة أف المصطمحات العسكرية ،جػاءت أك ػر األل ػاظ كركدنا
في ىذا البحث؛ الرتباطيا ب ترة ال كرات العربية في بعض الدكؿ العربية.
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لخــــــاتم
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ل تائج:
قػػدمت الد ارسػػة د ارسػػة تحميميػػة ليبكيػػة لمبػػة م ارسػػمي قنػػاة العربيػػة فػػي األ خبػػار السياسػػية،
مف كركدىا في مجاالتيػا الدالليػة؛ و
الم ُّعػرب ،كالػدخيؿ ،كعالقتيػا ببع ػيا الػبعض مػف
المكلػد ،ك ي
ي
خالؿ الترادؼ ،كالمشترؾ الم ظي ،كالت اد ،كالحقؿ السياسي ،كالحقؿ العسكرم.
كقد تكصؿ الباحث إلى عدة نتائج منيا ما ي تي:
 - 2جػػاء الحقػػؿ الػػػداللي العسػػكرم أك ػػػر الحقػػكؿ كردكان فػػي ى ػػذا البحػػث ،كذل ػػؾ نظ ػ انر لألح ػػداث
السػابقة كالتػي مػا ازلػت فػي كطننػا العربػػي ،سػكاء فػي مصػر ،أـ ليبيػا ،أـ سػكريا ،أـ الػػيمف ،أـ
العراؽ.
 - 5تكشؼ الدراسة عف أف النشرات اإلخبارية لـ تستعمؿ األل اظ المعربة إال القميؿ منيا.
 - 3احتؿ الحقؿ السياسي المرتبة ال انية في المك كعات لألخبار بعد الحقؿ العسكرم.
 - 4جػػاءت األل ػػاظ المكلػػدة بنسػػبة قميمػػة ،كذلػػؾ نظػ نار لمظػػركؼ المحيطػػة بالمنطقػػة ،م ػػؿ" :الربيػػع
العربي ،إسقاط النظاـ ،المجمس االنتقالي".
 - 5اعتماد قناة العربية لقامكس مف المصطمحات اإليحائية حكؿ ال كرات العربية ،كمدل ت يرىػا
عمى المشاىد كالمستمع ،م ؿ" :الكرامة ،كال كرة ،كالعدالة ،كالحرية".
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لتمص ا :
أما مقترحات الدراسة كتكصياتيا فيمكف لمباحث حصرىا فيما ي تي:
 - 2االىتماـ بكسائؿ اإلعالـ ،فيي قكوية جدان في نشر الخبر كمادتو كاطاره المبكم.
 - 5أىيػب بالبػاح يف كالباح ػات كالمختصػػيف العنايػة بد ارسػة لبػ ة اإلعػػالـ فػي الصػحافة ،كالتم ػػاز،
كاإلذاعة؛ فمبة اإلعالـ ىي التي تصنع لبة الح ارة.
 - 3تدعيـ قسـ التصحيح كالمراجعة المبكية في قناة العربية ب صحاب المبة األى ٍك ىاء؛ الذيف يتكفور
بصر بالمبة العربية ،كأساليبيا ،كفصاحتيا.
ليـ ه
 - 4تعيػػيف متخصصػػيف بالمعػػاجـ المبكيػػة كخاصػػة قسػػـ الترجمػػة؛ الختيػػار أنسػػب الكممػػات فػػي
تحرير األخبار.
 - 5تعريػب المصػػطمحات ،كالكممػػات البريبػة كالبربيػػة كالدخيمػػة تعريبػان صػحيحان مػػف أجػػؿ نشػػرىا،
كتعميميا بشكؿ سميـ كصحيح.
-6

ػػركرة اطػػالع قنػػاة العربيػػة عمػػى قػػ اررات مجػػامع المبػػة العربيػػة الحدي ػػة؛ السػػتعماؿ كممػػات
بديمة عف الدخيمة كالبريبة عف لبتنا العربية.

 - 7نشر ق اررات المجامع المبكية عمى أكسع نطػاؽ حتػى ال تبقػى ىػذه القػ اررات حبيسػ ة المجػاالت
المجمعيػػػػة ،كعمػػػػى كسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ أف تتمقػػػػؼ كػػػػؿ جديػ ػػد تصػ ػػدره المجػ ػػامع ،ػ ػػـ تطبيقيػػػػا
كاستعماليا؛ لتي سير المبة كتطكرىا.
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م لم جع

لمصا
لق آن لك م.
أمالً :لم جع لع

:

 - 2أبك الحسف الينائي ،لم ج في لم  ،تحقيؽ أحمد مختار عمػر،

ػاحي عبػد البػاقي ،عػالـ

الكتب ،القاىرة ،ط .2988 ،5
 - 5أبػػك الحسػػػيف بػػػف زكريػػا ،مقـ ــا س لم ـ ـ  ،تحقيػػػؽ عبػػد الس ػػالـ ى ػػاركف ،دار ال كر،القػػػاىرة،
.2979
 - 3أبك حاتـ السجسػتاني ،كتـاـ ضـ  ،تحقيػؽ كد ارسػة محمػد عبػد القػادر أحمػد ،ع ػك ىيئػة
التدريس بجامعة البحريف ،مكتبة الني ة المصرية ،د.ط ،القاىرة.2992 ،
 - 4أبك منصكر الجكاليقي ،لمع ـ مـن لكـالم

عجمـي عمـى حـ مف لمعجـم ،تحقيػؽ :الػدكتكر

عبد الرحيـ ،دار القمـ ،دمشؽ ،ط.2990 ،2
 - 5أحمػد الكػراعيف ،عمــم ل ال ل ـ ـ ن ل ظ ـ م لتط ــق ،المؤسسػة الجامعيػػة لمد ارسػػات كالنشػػر
كالتكزيع ،لبناف ،ط.2993 ،2
 - 6أحمد مختار عمر ،عمم ل الل  ،عالـ الكتب ،القاىرة ،ط.2992 ،3
 - 7إميؿ بديع يعقكب ،فصمل في فقه لم

لع

 ،المؤسسػة الحدي ػة لمكتػاب ،طػرابمس ،لبنػاف،

ط.5008 ،2
لع

 - 8تكفيؽ محمد شاىيف ،عم مل ت م

لم

 - 9جاف جبراف كرـ ،م خل إلى ل

عالم ،دار الجيؿ ،ط.2999 ،5
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 ،مكتبة كىبو ،القاىرة ،ط.2993 ،5

 - 20جالؿ الديف السيكطي ،لم

مأ م عها ،مكتبة الجميكرية ،القاىرة ،ط.3

في عممم لم

 - 22جػػكف الينػػز ،عم ــم ل ال لـ ـ ف ــي عم ــم لم ـ ـ ل ظـ ـ ي ،ترجمػػة :مجيػػد عبػػد الحمػػيـ الماشػػطة
كآخركف ،كمية اآلداب ،جامعة البصرة ،د.ط.2980 ،
 - 25الحسف بف محمد الصباني ،لع اـ ل خ م لم اـ لفـاخ  ،تحقيػؽ فيػر محمػد حسػف ،ج،2
ط ،2منشكرات مجمع العممي العراقي ،ببداد.2978 ،
لع

 - 23حممي خميؿ ،لممل في لم

 ،ط ،5دار الني ة العربية ،بيركت.2985 ،

 - 24الخميؿ بف أحمد ال راىيدم ،كتاـ لع ن ،تحقيػؽ عبػد الحميػد الينػداكم ،دار الكتػب العمميػة،
لبناف ،ط.5003 ،2
 - 25رشاد محمد سالـ ،لم

لع

 - 26ريـ عبد العظيـ ،لحم

م عالم ،دار الكتب المصرية ،القاىرة ،ط.5003 ،2

عالمي ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ط.5020 ،2
عالم ـ ـ  -لمف ــا م  -ســـس  -لتط ق ــا ،

 - 27سػػامي الشػػريؼ ،أيمػػف منصػػكر نػػدا ،لم ـ
جامعة القاىرة.5004 ،
 - 28سمير محمد حسػيف،

عالم م التصال الجما

م ل أي لعام ،عػالـ الكتػب ،القػاىرة ،ط،2

.2984
 - 29صادؽ أبك سميماف ،لتثق ف في لم

لع

 ،دار المقداد لمطباعة ،غزة ،ط.5006 ،5

 - 50الطاىر أحمد الزاكم ،لقاممس لمح ط ،دار ال كر ،ليبيا ،ط ،3الجزء األكؿ.2959 ،
 - 52عبد العزيز شرؼ ،لم
 - 55عبد العزيز شرؼ ،مسائل

عالم  ،دار الجيؿ ،بيركت ،ط.2992 ،2
عالم ممشكم لثقاف  ،دار الجيؿ ،بيركت ،ط.2993 ،2
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لم م ـ ـ ،،دار صػ اء لمنش ػر كالتكزيػػع ،عمػػاف ،األردف،

 - 53عبػػد القػػادر عبػػد الجميػػؿ ،لت مع ــا
ط.2997 ،2

سـ تط ق ـ فـي ش ـ ح

 - 54عبػد الكػريـ جبػؿ ،عمــم ل ال لـ

ـا ي لمفضـم ا  ،دار المعرفػػة

الجامعية ،السكيس ،د.ط.2997 ،
 - 55عبد المطيؼ حمزة،

عالم له تا خه ممذ ه ،دار ال كر العربي ،القاىرة ،ط.2965 ،2

 - 56عبػػد الكاحػػد الشػػيخ ،لعالقــا

ل الل ـ م لتـ ـ ث ل الغــي لع ــي ،د ارسػػة تطبيقيػػة ،مطبعػػة

اإلشعاع ال نية ،اإلسكندرية ،ط ،2د.ت.
 - 57عالء مناؼ ،فمسف

عالم م التصال ،دار ص اء لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ط.5022 ،2

 - 58عمػػي خريشػػة ،حـ ــم إعالمـ ــي إسـ ــالمي ،إعالم ـ ــا إلـ ــى أ ـ ــن ،مكتب ػػة كىبػػو ،الق ػػاىر ،ط،2
2409ىػ.
 - 59عمارة نجيب،

عالم في ضمء

سالم ،مكتبة المعارؼ ،الرياض ،ط.2980 ،2

 - 30فػارس الميػداكم ،أخ ـا لعـ ق فـي لفضــائ ا

لع ـ  ،جػزء مػف متطمبػات درجػة الػػدكتكراه

في اإلعالـ كاالتصاؿ.5009 ،
 - 32فايز الداية ،عمم ل الل لع

ن لظ

م لتط ق ،دار ال كر ،دمشؽ ،ط.2996 ،5

 - 35فتح ا﵀ سميماف ،م خل إلى عمم ل الل  ،مكتبة اآلداب ،القاىرة ،ط.2992 ،2
 - 33مجد الديف ال يركز آبادم ،لقاممس لمح ط ،تحقيؽ مكتبة التراث مؤسسة الرسالة ،إشراؼ
محمد العرقسكقي ،بيركت ،لبناف ،ط ،5005 ،8ص.
 - 34محمد اإلنطاكي،

سا في فقه لم  ،دار الشرؽ العربي ،بيركت ،ط.2969 ،4
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عالم مأث ا في مح

 - 35محمد البالييني ،مسائل

 - 36محمػػد سػػيد محمػػد ،لمسـ ــئمل

م  ،دار المنارة ،جدة ،ط2405 ،2ىػ.

عالم ـ ـ ف ــي سـ ــالم ،مكتبػػة الخػػانجي ،الق ػػاىرة ،ط،2

.2984
 - 37محمد نادر السيد ،ل

عالمي ،دار ال كر العربي ،القاىرة،ط.5007

لخطاـ

 - 38لممسمع لعسك  ،مجمكعة مػف المػؤل يف ،المؤسسػة العربيػة لمد ارسػات كالنشػر ،بيػركت،
ط ،2ج.2982 ،2
 - 39نسمة أحمد البطريػؽ،

عالم م لمجتمع في عص لعملم  ،القػاىرة ،سمسػمة ال ػف اإلذاعػي،

العدد .5008 ،290

ثا اً :لمعاجم لم م
 - 2إبراىيـ مصط ى كآخركف ،معجم لمس ط ،المكتبة اإلسالمية ،تركيا،ج ،2د.ت.
 - 5ابف منظكر ،لسان لع ـ ،دار الحديث ،القاىرة،ط.5003 ،5
 - 3أحمد أبك حاقة ،معجم ل فائس لك  ،دار الن ائس ،بيركت ،لبناف ،ط.5007 ،2
 - 4أحمد الزاكم ،مختا

لقاممس ،الدار العربية لمكتاب ،ليبيا  -تكنس ،د.ت.

 - 5أحمد مختار عمر ،معجم لم

لع

لمعاص  ،ط ،2عالـ الكتب ،القاىرة.5008 ،

 - 6إسػػماعيؿ الجػػكىرم ،،لص ــحاح  -ت ــاج لم ـ ـ مص ــحاح لع ـ ـ  ،تحقيػػؽ أحمػػد عبػػد الب ػػكر
طار ،دار العمـ لممالييف ،بيركت ،ط ،4ـ.2979 ،5
عٌ
 - 7جبراف مسعكد ،معجم ل ئ  ،دار العمـ لممالييف ،بيركت ،ط.2995 ،7
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 - 8رجػب عبػػد الجػكاد إبػراىيـ ،لمعجــم لع ــي ســماء لمال ــس فػي

ػػكء المعػاجـ كالنصػػكص

المك قة مف الجاىمية حتى العصر الحديث ،دار األفاؽ العربية ،القاىرة ،ط.5005 ،2
 - 9شػػكقي

ػػيؼ ،لمعج ــم لمسـ ـ ط ،اإلدارة العامػػة لممعجمػػات كاحيػػاء الت ػراث ،مكتبػػة الشػػركؽ

الدكلية ،القاىرة ،ط.2004 ،4
 - 20عبد البني أبك العزـ ،معجم ل ي ،نسقو فكاز زكارنو ،مارس.5023 ،
 - 22لكيس معمكؼ،معجم لم ج في لم
 - 25معجـ الكجيز ،لم

لع

م عالم ،دار المشرؽ ،بيركت ،ط ،45د.ت.

 ،ك ازرة التربية كالتعميـ ،مصر ،د.ط.2994 ،

ثالث ًا :ل سائل لعمم :
 - 2أشػػرؼ حسػػيف النجػػار ،تجا ـ ــا

لتع ـ ـ لمعجم ــي فـ ــي ل ـ ـ لصـ ــحاف لفمس ــط

مـ ــن

 ،2997- 2995معيػػػد الد ارسػػػات العربيػػػة ،القاىرة ،رسػ ػػالة ماجسػ ػػتير غي ػػر منشػ ػػكرة ،إشػػػراؼ
الدكتكر محمكد فيمي حجازم.2997 ،
 - 5إيػاد محمػد سػػميـ البرنيػة ،ســتخ ما
خا

لشـ اـ لجــامعي لفمســط ي فـي قطــاع غ ـ لمق ــم

لفضائ  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،عيف شمس ،مصر.5005 ،

 - 3رفيػػؽ محمػػكد الحنػػاكم ،ل س ــال

خ ا ـ ـ ف ــي تمف ــمن فمس ــط ن،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر

منشكرة ،إشراؼ أ.د .صادؽ أبك سميماف ،جامعة األزىر -غزة.5003 ،
 - 4عبػد العزيػز دركيػش ،آل ـا تع ـ لمحـ

لمط ـ ـ ن لقـمى م لفصــائل لفمسـط

مأث ــا

فــي لت م ـ لس اسـ ـ "فــتح محم ــاس" ممذج ـ ًا ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ،إشػػراؼ د.
نايؼ أبك خمؼ ،جامعة النجاح ،نابمس ،فمسطيف.5020 ،
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 - 5فػػارس حسػػف الميػػداكم،

س ـ تحم م ـ لمصــحف لم ت ط ـ الفضــائ ا

خ ا ـ  ،لع ـ

ممذج ـ ـاً ،رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشكرة،إشػػراؼ د جس ػػف السػ ػػكداني ،مجم ػػس كميػػػة اآلداب
كالتربية ،األكاديمية العربية الم تكحة في الدنمارؾ.5007 ،
 - 6محمد أحمػد ،م هج لش ع

سالم فـي ممجهـ لحـ مـ

م ـ  ،رسػالة ماجسػتير غيػر

منشكرة ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية.5006 ،
لتمصل الجتماعي عمى جمهم لمتمقـ ن ،رسػالة ماجسػتير

 - 7محمد المنصػكر ،تثث ش كا

غير منشكرة ،إشراؼ الدكتكر حسف السكداني.5025 ،
 - 8محمػػكد إسػػماعيؿ ،شـ ـ

خ ـ ــا ف ــي لتمف ــمن لمص ـ ـ ي م لت ش ــئ لس اسـ ـ  ،د ارسػػػة

تطبيقيػػة ،جامعػػة عػػيف شػػمس ،القاىرة،رسػػالة دكتػػكراه ،إشػراؼ د .سػػعدية بيػػادر  -د .محمػػد
معكض نصر.2992 ،
 - 9ىي ػاء كمنػػتف ،ظ ـ لحقــمل ل الل ـ ،

س ـ تط ق ـ فــي لمخصــص ال ــن س ـ ه ،رسػػالة

دكتػػكراه غيػػر منشػػكرة ،إشػػراؼ األسػػتاذ الػػدكتكر مصػػط ى سػػالـ ،جامعػػة أـ القػػرل ،المممكػػة
العربية السعكدية.5002 ،

عاً :ل سا م حاث م لمجال
 - 2أحمد أبك السػعيد ،لمعالج

خا

لعمم :
لمقضـ

لفمسـط

فـي لتمف ـمن سـ ئ مي" ،د ارسػة

تحميميػػة" لعينػػة مػػف النشػرات اإلخباريػػة الرئيسػػة بالمبػػة العربيػػة ،عميػػد كميػػة اإلعػػالـ ،جامعػػة
األقصى ،غزة ،فمسطيف.5007 ،
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 - 5أمػاني سػميماف داكد ،أسـممـ لخطـاـ

لحـ ـ عمـى غـ فـي ق ـا لج ـ

عالمـي ،تقـا

ممذجاً ،المجمة األردنية في المبة العربية كآدابيا ،المجمد  ،8العدد .5025 ،2
 - 3أميرة سػمبس ،لسما

عالمـي م

لم م ـ فـي صـح ف أم لقـ ى فـي ضـمء إسـهامها

ي

في لفت ت ن ( 2314- 2301( 2474- 2434ىػ ،كمية التربية ،مكة المكرمة.5006 ،
 - 4تكفيػؽ شػػعت ،حــمل م لم ظمــا

م ـ فــي لم اص ـ

لتش ـ ع  ،الجامعػػة اإلسػػالمية،

.5020
 - 5جاسـ عبد العبكد ،ظ

لحقـل لـ اللي ،د ارسػة تطبيقيػة كفقػ نا لمعامػؿ النحػكم ،كميػة اآلداب،

الجامعة المستنصرية ،مجمة كمية اآلداب ،العدد  ،97د.ت.
 - 6جمػػاؿ المحمػػػكد ،لتق ـ ـ

خ ـ ــا ي لتمف ـ ــم ي ،مجم ػػة جامع ػػة دمشػػؽ العم ػػكـ االقتصػػػادية

كالقانكنية ،المجمد  ،53العدد ال اني ،الشارقة.5007 ،
 - 7عبػػد المجيػػد بػػك سػػحابو ،كميػػػة الحقػػكؽ ،جامعػػة منتػػكرم ،الج ازئػػر ،محاض ـ ـ

فـــي قـ ــا من

لمجتمع ل ملي ،د.ت.
 - 8عربي عبد العزيز الطػكخي ،لمعالج
م BBCلع

خا ـ

حـ ث لثـم

لمصـ

فـي ق ـاتي لع ـ

 ،دراسة تحميميػة لعينػة مػف نشػرات األخبػار فػي إطػار نظريػة األطػر الخبريػة،

أستاذ اإلعالـ المساعد ،كمية التربية ،جامعة حمكاف.5022 ،
 - 9عالء محمد عبد العػاطي ،تثث

لممك فـي لق ـم

لتمف م ـ لفضـائ

خ ا ـ لع ـ

عمــى مظ فته ــا لس اسـ ـ "د ارسػػة تحميميػػة مقارنػػة ،مػػؤتمر التعمػػيـ النػػكعي كدكرة فػػي التنميػػة
البشرية في عصر العكلمة ،قسـ اإلعالـ التربكم ،جامعة المنصكرة.5006 ،
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 - 20عمػػي عقمػػة نجػػػادات ،س ــتخ م لمت مجـ ــا
م ش اعا

لعـ ــامال ف ــي لجامع ـ ـ

ـ ـ لمف س ـ ـ مك

لمتحقق م ه ،قسـ الصحافة ،جامعة اليرمكؾ ،د.ت.
لسـمف،مجمػة البحػكث كالد ارسػات القرآنيػػة،

 - 22عيسػى الػ ٌدريني ،مـن معــالم لت سـ فـي تفس ـ
العدد ال الث ،د.ت.

 - 25غسػاف سػػالمة ،أ ــن ــم ل ـ مق ط ن فــي مق ط ـ مــن غ ـ

مق ط ـ  ،مركػػز د ارسػػات

الكحدة العربية ،بيركت.2995 ،
ـ ــان م لمق سـ ــا  ،الجامع ػػة اإلسػػالمية ،غػػزة،

 - 23مػػاىر الحػػكلي ،ح ـ ـ لتع ـ ـ محت ـ ـ م
.5008/5/55
لص ــا

 - 24مجمـ ـ لـ ـ عي لش ــه

لعم ــمم ،ديكبنػػد ،الينػػد ،العػػدد  ،2بقمػػـ الػػركف

ع ــن

سالمة بف ىذاؿ بف سعيداف ،محرـ .5023
 - 25محمػد عػػكض ،قسػـ اإلعػػالـ ،جامعػة الككيػػت ،نبيػؿ الجػػردم ،رئػيس قسػػـ اإلعػالـ ،جامعػػة
قطػر،

س ـ تحم م ـ مقا ـ لمضــممن ش ـ

) ،(Ktv2م لش ـ ـ ك

أخ ــا ل ــامج لثــا ي لتمف ــمن لكم ـ

م ك ـ ـ ـ ) ،(CNNم لتمف ـ ــمن ل ط ـ ــا ي ) ،(BBCمجمػػػة كميػػػة

اإلنسانيات كالعمكـ االجتماعية العدد .5000 ،53
 - 26محمػػكد عكي ػػة ،حيػػػدر المػػكمني ،التصـ ــاال

لس ــمك م لالسـ ــمك  ،المكسػػكعة العمميػػػة

المصكرة ،حرؼ األلؼ ،المجمة ال قافية ،د.ت.
 - 27ناجي محمد ىالؿ ،م قـع لعالقـ ـ ن لجمهـم م لشـ ط  ،د ارسػة اجتماعيػة ،مركػز بحػكث
شرطة الشارقة.5007 ،
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خامس ًا :م

حم

ممؤتم

:

 - 2عبد الرحمف الراشد ،حكاره مع عبد العزيز قاسـ ،مكقع جماليا في 5006/22/4ـ.
 - 5كممػػػػة عبػػػػد الػػػػرحمف ال ارشػػػػد خػػػػالؿ االحت ػػػػاؿ بالػػػػذكرل الخامس ػ ػػة النطػ ػػالؽ "العربيػػػػة" فػػػػي
5008/3/2ـ ،الرابط.www.sudaneseonline.com :
 - 3مقابمػػػػػة مػػػػػع نبيػػػػػؿ الخطيػػػػػب ،رئػػػػػيس تحريػػػػػر قنػػػػػاة "العربيػ ػ ػػة" عبػ ػ ػػر االنترنػ ػ ػػت "اإليميػػػػػػؿ"
5024/5/54ـ.

سا س ًا :لمم قع اللكت م :
 - 2أبك العال ما ي ،مكقع الجزيرة نت. http://www.aljazeera.net/specialfiles،
 - 5أحمػػػػػػػد عبػػػػػػػد ا﵀ مينػػػػػػػا ،مكقػػػػػػػع دنيػػػػػػػا الػػػػػػػكطف،http://www.alwatanvoice.com ،
.5008/6/52
 - 3أمجػد العبسػػي ،خ ايػػا كأسػرار قنػاة العربيػػة ال

ػػائية ،مكقػػع السػػبيؿ،www.sabeel.com ،

.5005
 - 4بيـ ،المكقع االلكتركني.http://ibrahim-biim.blogspot.com :
 - 5طارؽ المجذكب ،المكقع الرسمي لمجيش المبناني ،سالح اليندسة كالطيراف.
 - 6عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف يػػػػػػدافع عػػػػػػف قنػػػػػػاة العربيػػػػػػة ،المكقػػػػػػع االلكتركنػ ػ ػ ػػي :سػ ػ ػ ػػكدانيز اكناليػػػػػػػف،
.5009 ،www.sudaneseonline.com
 - 7قناة الجزيرة نت ،بعنكاف تاريخ األمـ المتحدة ،المكقع االلكتركني.www.aljazeera.net :
 - 8قناة العربية ال

ائية ،المكقع االلكتركني. www.alarabiya.net:
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.http://konouz.com : المكقع االلكتركني، كنكز- 9
.http://www.lahamag.com : المكقع االلكتركني، ليا ماج- 20
.www.almoslim.net : المكقع االلكتركني، بقمـ محمكد سميـ، المسمـ- 22
.http://ar.wikipedia.org/wiki : المكقع االلكتركني، المكسكعة الحرة، كيكبيديا- 25
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