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صدؽ ا﵀ العظيـ


ت

إىداء


أىدم عممي المتكاضع ىذا...
إةى اف كعّعه ا﵀ باة،هب واةوقار  ..إةى اف هعا ه اة صاح واةصبر واة طا بدوف ا تظار

 ..إةى اف أحاؿ اإاه بكؿ افتنار  ..أرصو اف ا﵀ أف هاد فه هارؾ ةترم اا اًر قد حاف

قطاف،ا ب د طوؿ ا تظار ..وإتبقى كعااتؾ صوااً أاتدا ب،ا اةهوـ وفه اةغد واةى األبد ..

كالدم العزيز..

إةى االكه فه اةحهاة  ..إةى ا ى اةحب واةح اف واةتفا ه  ..إةى بإا اةحهاة وإر
اةوصود  ..إةى اف تتإابؽ اةكعاات ةتنرج ا برة هف اك وف ذات،ا  ..إةى اةته تحفّ ه

بركات دهائ،ا فه كؿ نطوة أنطواا
ُ

إليؾ أمي..

إةى رفقا دربه فه اذس اةحهاة  ..إةى اف إا دو ه وأضا وا ةه اةطرهؽ  ..إةى اف أرم
اةتفاؤؿ ب ه ،ـ واةإ ادة فه ضحكت،ـ  ..فه ،اه اموارا أرهد أف أمكركـ هعى اواقفكـ
اة بهع ها اف تطع تـ ة صاحه ب ظرات األاؿ

أخكتي..

إةى األنوة واألنوات  ..إةى اف تحعوا باإلنا وتاهزوا باةوفا واة طا  ..إةى ه ابهع
اةصدؽ اةصافه  ..إةى اف ا ،ـ إ دت  ..وبرفقت،ـ فه دروب اةحهاة اةحعوة واةحزه

إرت  ..إةى اف كا وا ا ه هعى طرهؽ اة صاح واةنهر  ..إةى اف هرفت كهؼ أصداـ

وهعاو ه أف ال أضه ،ـ

أصدقائي..

إةى كؿ اف هعا ه حرفاً  ..أادا ارة ص،دا اةاتواضع راصه ً اف اةاوةى هز وصؿ أف
تصد اةقبوؿ واة صاح.


ث

شكر كتقدير

أمكر ا﵀ إبحا ه وت اةى ـ أقدـ أإاى آهات اةمكر واالات اف واةتقدهر واةاحب إةى اةذهف
حاعوا أقدس رإاة فه اةحهاة  ..إةى اةذهف ا،دوا ة ا طرهؽ اة عـ واةا رف  ..إةى اةذهف
بذةوا ص،وداً كبهرة فه ب ا

صهؿ اةغد ةتب ث األا

اف صدهد  ..إةى صاهع

أإاتذته األفاضؿ.
وأنص باةمكر واةتقدهر الدكتكر :فضؿ محمد النمس هعى اتاب ته صاهع أطوار اذس
اةدراإ بصدر رحب وتقدهاه هد اة وف واةاإاهدة وتزوهدا باةا عواات اةالزا إلتااـ
اذس اةدراإ

فنإنؿ ا﵀ أف هزهدس فضالً هعى فضؿ وهعااً هعى هعـ.

أتقدـ بصزهؿ اةمكر واةتقدهر إةى الدكتكر :بساـ حسف الميرة هعى دهاه وتمص هه
ـ ّ
واإا دته ةه فه إتااـ اذس اةدراإ .
كاا أمكر األستاذ :عزيز الكحمكت هعى اإاهدته فه ترصا اعنص اةدراإ باةعغ
اإل صعهزه .
وأ ه باةمكر هعى كؿ اف أها ه فه إهداد اذس اةدراإ بنا وصه كاف وأإنؿ ا﵀ أف
هصزه،ـ هّه أحإف اةص از .


ج

ممخص الدراسة


تحاوؿ اذس اةدراإ ندا اةعغ اة ربه

ةإلبقا هعى ةغ هربه فصهح
اةناطئ ةعغ اة ربه

واةحفاظ هعى االإت ااؿ اةعغوا اةإعهـ

اف نالؿ احارب اال حراؼ اةعغوا اة اتج هف االإت ااؿ

كاا ت رض بإهصاز ةغ اةصحاف وتطوراا وتن هراا فه اةعغ اة ربه

اةا اصرة وتن هر اةعغات األص به واةعغ اة ااه فه،ا باإلضاف إةى اكتماؼ اا تزنر به

ةغ اةصحاف اف وابت واتغهرات ةغوه صدهدة ،واةت رؼ إةى اةعغ اةصحفه فه فف
اةتحرهر اةصحفه كاا هصب أف تكوف فه اةصحاف اإلةكترو ه هاوااً واةفعإطه ه

نصوصاً وأإعوب،ا فه صهاغ أنباراا هف اةحرب اإلإرائهعه هعى غزة هاـ 2014ـ
اةته ت ترا اةصحاف اإلةكترو ه

وتحاوؿ أهضاً رصد ب ض األنطا اةعغوه اةمائ

اةفعإطه ه فه اذس اةفترة احؿ اةدراإ وتص هف،ا ووصف،ا وتحعهع،ا وتصوهب،ا اف نالؿ

اةرصوع إةى قواهد اة حو اة ربه.

واهتادت اةدراإ اةا ،ج اةوصفه اةتحعهعه ف،ه تُ ٍّرؼ باةصحاف اإلةكترو ه
هاوااً واةفعإطه ه نصوصاً وتدرس ةغت،ا دراإ ظره وأنرم تطبهقه اهدا ه اف
نالؿ اةتطبهؽ هعى أم،ر ناإ اواقع إنباره إةكترو ه فعإطه ه
اإلإرائهعه هعى قطاع غزة نالؿ اةفترة اةزا ه

2014/8/31ـ وكا ت األك ر اإتنداااً واطاة
اةتهارات اةإهاإه اةانتعف

اوقؼ اةإعط

اةواق

و قت اة دواف

بهف 2014/7/1ـ حتى

فه اذا اةاصاؿ واه اوزه هعى

واه :اوقع د ها اةوطف واو اإتقؿ واوقع ا ا واو هتب ى

واوقع فعإطهف اآلف :واو تابع ةحرك حااس وهتب ى اوقف،ا واوقع

فعإطهف اةهوـ :واو تابع ةحرك اةص،اد اإلإالاه واوقع إاا واو اإتقؿ.
وكا ت اةدراإ هبارة هف اقدا وتا،هد و ال

فصوؿ وناتا

اةتا،هد احتوم

هعى ت رهؼ باةاصطعحات األإاإه ا ؿ :اةعغ واإتوهات اةت بهر اةعغوا واةصحاف
اإلةكترو ه

واةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه

واةفصؿ األوؿ او اةصا ب اة ظرا اف اةدراإ

ت اوؿ ةغ اةصحاف كاا هصب أف تكوف واةفصؿ اة ا ه اةاهدا ه ت اوؿ ةغ اةاواقع

أاا
اإلنباره اإلةكترو ه اف واقع أرمهف،ا اةصحفه اف نالؿ اةتطبهؽ اةابامر هعه،ا ّ

ح

اةفصؿ اة اةث واو فصؿ قدا ت اوؿ األنطا اة حوه واةصرفه واةدالةه واإلاالئه اةته
ارت فه االإتنداـ اةعغوا ألنبار اذس اةاواقع اإلةكترو ه احؿ اةدراإ

اةناتا أاـ اة تائج واةتوصهات.


خ

تضا ت
فه حهف
ّ

tcaAtsbA
This study tries to serve the Arabic language and to keep a proper
language usage to maintain a standard Arabic language, through anti
linguistic deflection produced from improper using of Arabic
language.
This study briefly presents the language of media, its development
and affection in the recent Arabic language and the affection of
foreign and slang language at it, in addition, to discover standards
and linguistic variables of media and recognize media language in
editing as it should be in websites in general, especially in the
Palestinian ones, presenting its style in formulating the news during
the war against Gaza in 2014. The current study observes some
linguistic errors, which appeared in Palestinian news websites during
the period of the study, classifies, describes, analyzes and corrects
them by following the Arabian grammar.
The study adopts the analytical descriptive method. It defines the
electronic media in general focusing on the Palestinian ones, and
tackles its language from theoretical and field application aspects
through applying the study on the most common five Palestinian
news websites which documented the Israeli aggression against the
Gaza strip from the 1st of July to the 31th of August 2014, These
websites are used widely for the purpose of the study, and they are
various from a political aspect such as: Donia Al-Watan
(alwatanvoice) which is independent, Maan (maannews) which
د

adopts the Palestinian authority view, Palestine now (paltimes)
followed Hamas and adopted its view, Palestine today (paltoday)
followed the Islamic Jihad and Sama (samanews) which is
independent.
This study consists of introduction, preface, three chapters and a
conclusion. The preface includes term definitions such as language,
linguistic comprehension level, web media and news websites.
Chapter one is the theoretical side of the study which tackles media
language as it must be. Chapter two is field application which tackles
the language of news websites from its archive through direct
application at it. Chapter three is critically addressed grammatical,
morphological, semantic and spelling errors which passed in
linguistic use of news websites in the current study. The conclusion
includes the results and recommendations.
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س

المقدمة
اةحاد ﵀

ت اةى ﴿ :قُ ْؿ َى ْؿ
هعى هبدس ةهكوف

اةذا هعّـ باةقعـ هعّـ اإل إاف اا ةـ ه عـ وص ؿ ألاؿ اة عـ ازه ً فقاؿ
كف﴾ 1اةحاد ﵀ اةذا أ زؿ اةفرقاف
يف ًل َي ْعمَ ُم َ
كف َكالاِذ َ
يف َي ْعمَ ُم َ
ستَ ِكم الاِذ َ
َي ْ
وا عـ اةبمره إهد ا
ةع اةاهف ذه اًر واةصالة واةإالـ هعى نهر اةبره
ُ

احاد صعى ا﵀ هعهه وإعـ.
أما بعد:

فقد فضؿ ا﵀  -هز وصؿ  -اة رب بنف ص ؿ ناتـ أ بهائه هربهاً وص ؿ كتابه
اةابهف باةعغ اة ربه وأ ه ت اةى قد ت ،د بحفظ ذةؾ اةكتاب بقوةه﴿ :إِ انا َن ْح ُف َن ازْل َنا ِّ
الذ ْك َر
كِا انا لَ ُو لَح ِ
كف﴾ 2ف اةت اة ربه مرؼ اةبقا ببقا اةقرآف اةكرهـ.
افظُ َ
َ
َ
وكا ت ةغ اة رب فه اةصااعه هربه فصهح صافه

هكو وا فه حاص إةى قواهد هضبطوف ب،ا األةإ

هااداـ فه ذةؾ اةاحاكاة اةاب ه هعى اةفطرة اةإعها

قه اف اةموائب وةـ

أو هت رفوف ب،ا األإاةهب بؿ كاف
ةكف ب د اتإاع اةدوة اإلإالاه

وانتالط اة رب بغهراـ اف األاـ واةم وب ماع اةعحف فنمه اةقوـ هعى اةعغ اف أف
هإتفحؿ نطر اةعحف وهصهب،ا فه أصوة،ا وهض ؼ من ،ا ةذةؾ بذؿ هعاا اة ربه ص،وداً

كبهرة فه اقاواته وأك روا اف اةتنةهؼ فهه ناص ب د أف ا تقؿ اف اة اا إةى اةناص .

وت تبر اةعغ إحدم اةركائز األإاإه ةإلهالـ فال تإتطهع أا وإهع اةقهاـ بدوراا

دوف اإتنداـ راوز اةعغ ةصهاغ رإائع،ا و قؿ أفكاراا اةته تتضا ،ا كاا أف ةإلهالـ

دو اًر كبه اًر فه إهطا قها ة،ذس اةراوز واإاهدة اةعغ اةته اه وإهع ةالنتالط وأإاس
ةعت بهر هف األفكار واألحداث حهث هع ب دو اًر ا،ااً فه تطور اةعغات وا تماراا ناص

اةعغ اة ربه .

1

سورةالزمر،آٌة .9
2
سورةالحجر،آٌة.9


ش

ةكف مهوع اة ااه فه ةغ اةتفااـ واةتداوؿ بهف اةم وب اة ربه

ومهوه،ا فه

أص،زة اإلهالـ هؤ ر هعى اةعغ اةفصحى وااااؿ أصوة،ا وقواهداا فت د ظاارة ض ؼ
األدا اةعغوا ومهوع األنطا اةعغوه واة حوه واإلاالئه واةعصو إةى اة ااه وهدـ إالا

اة طؽ وازدواصه اةعغ فه وإائؿ اإلهالـ اف أك ر اةاآنذ هعه،ا ظ اًر ألف اذس اةظاارة قد
أصبحت امكع حقهقه تواصه اةعغ اة ربه فه هصر اة وةا واال فتاح اة قافه وإهطرة

اةعغات األص به هعى وإائؿ اإلهالـ.

كىذه الدراسة تحاكؿ ندا اةعغ اة ربه اف نالؿ احارب اال حراؼ اةعغوا اة اتج
هف االإت ااؿ اةناطئ ة،ا كاا ت رض بإهصاز ةغ اةصحاف وتطوراا وتن هراا فه اةعغ
اة ربه اةا اصرة وتن هر اةعغات األص به واةعغ اة ااه فه،ا وتحاوؿ أهضاً رصد األنطا
اةعغوه اةمائ

2014ـ.

اةته ت ترا اةصحاف اإلةكترو ه اةفعإطه ه فه فترة اةحرب هعى غزة هاـ

أىداؼ الدراسة:
ت بع أاداؼ اةدراإ اف أاور هدة:
 .1اةت رؼ إةى ةغ اةصحاف اإلةكترو ه هاوااً واةصحاف اإلةكترو ه اةفعإطه ه
نصوصاً.

 .2إظ،ار تطور اةفصحى اةا اصرة اةته اه أصدر اةاإتوهات بااتااـ اةباح هف اف
اةعغوههف دوف غهراا.

 .3وصؼ ةغ اةصحاف اةته تا ؿ اطاً اف اة ربه اةا اصرة واا اهترااا اف تطور
أو تغهر وبهاف إره تن هراا فه اةصا،ور ونعؽ أةفاظ صدهدة هواهاً اإاهرة

ةعاإتصدات.

 .4تصحهح وتصوهب األنطا

اةعغوه

واة حوه

واةتركهبه

اةا اصرة وا رف أإباب اةوقوع فه ا ؿ اذس األنطا

ا ،ا.

ص

اةمائ

فه اةكتابات

واقتراح أإاةهب اةتنعص

 .5اةتذكهر بناـ اةقواهد اة حوه واةصرفه واةعغوه

اةته ت،ـ اةكاتبهف واة ااعهف فه اذا

اةاصاؿ.

 .6تإاهد هعى بهاف أااه اةعغ اة ربه وترغهب اةفصحى ةدم اة اس وهدـ نعط،ـ بهف
اةفصحى واة ااه

ةبعوغ اة ربه قا اةكااؿ.

منيج الدراسة:
فإف اذس اةدراإ تُ ّرؼ
اهتادت اةدراإ اةا ،ج اةوصفه اةتحعهعه وةذةؾ ّ
باةصحاف اإلةكترو ه هاوااً وباةصحاف اإلةكترو ه اةفعإطه ه نصوصاً وتدرس ةغت،ا

دراإ ظره وأنرم تطبهقه اهدا ه فتُ ى اذس اةدراإ بت اوؿ ةغ اةصحاف اف اةصا ب
أف تكوف ـ اف اةصا ب اةاهدا ه باةتطبهؽ هعى ةغ اةصحاف
اة ظرا كاا هصب ْ
اإلةكترو ه اةفعإطه ه بوصف،ا كاا اه اف نالؿ اةتطبهؽ هعى ناس اواقع إنباره

فعإطه ه تنتعؼ فه ا تاائ،ا اةإهاإه و قت اة دواف اإلإرائهعه هعى قطاع غزة نالؿ

اةفترة اةزا ه اةواق بهف 2014/7/1ـ حتى 2014/8/31ـ واف ّـ رصد ب ض
األنطا اةعغوه واة حوه اةمائ فه اذس اةصحاف وتص هف،ا ووصف،ا وتحعهع،ا وتصوهب،ا

اف نالؿ اةرصوع إةى قواهد اة حو اة ربه.
اةصحفه

وإت تاد اذس اةدراإ فه اةاادة اةعغوه اةاإتندا ورصد األنطا هعى األنبار
اةته ت اوةت اةحرب اإلإرائهعه هعى غزة 2014ـ ا تادة هعى أك ر اةاواقع

اإلنباره اإلةكترو ه اةفعإطه ه اطاة

فه اذا اةاصاؿ حهث تـ انتهاراا دوف غهراا ب د

اقار ت،ا باواقع أنرم فكا ت اذس اةناس األك ر م،رة واإتنداااً وحضو اًر وقد أ بتت
صدارت،ا فه اةحرب هعى غزة واه اوزه هعى اةتهارات اةإهاإه اةانتعف
اه :اوقع د ها اةوطف واو اإتقؿ واوقع ا ا واو هتب ى اوقؼ اةإعط

واذس اةاواقع

واوقع فعإطهف

اآلف :واو تابع ةحرك حااس وهتب ى اوقف،ا واوقع فعإطهف اةهوـ :واو تابع ةحرك
اةص،اد اإلإالاه واوقع إاا واو اإتقؿ.


ض

كاا كاف اصاؿ اةدراإ فه اةاادة اةعغوه اةاإتندا هعى اةص هد اةإهاإه؛ ظ اًر

أل ه ه كس رغب قوه فه إهصاد اةعغ اةا اإب ةعت بهر هف األحداث اةإان

حهث إف

اةدراإ إتماؿ اةنبر اةصحفه أحد أاـ األمكاؿ اةصحفه وأك راا اإتنداااً فه اةفترة قهد
اةدراإ

باإت ا اإلهال ات فعغت،ا ب هدة هف طابع ةغ اةإهاإ .

أىمية الدراسة:
تتعنص أااه اةدراإ فه هدة أاور واه:
 .1تفهد اة ااعهف فه اصاؿ اإلهالـ ظ اًر ةألااه اةكبهرة اةته تحتع،ا وإائؿ اإلهالـ فه
كبهر فه تطور
اةحهاة اةا اصرة كو ،ا اصدر اً اف اصادر اةت قهؼ اةعغوا ودوراا ٌ
وا تمار اةعغ واةحفاظ هعى كهاف اة ربه .

 .2تفهد اةدارإهف فه اصاةه اةعغ اة ربه واإلهالـ واةا،تاهف باةبحث فه األنطا
اةمائ

وتصوهب،ا.

 .3احارب اال حراؼ اةعغوا اة اتج هف االإت ااؿ اةناطئ ةعغ اة ربه
اةفصهح باةع،صات اة ااه

واةعغات األص به .

 .4ت اؿ هعى تقعهؿ األنطا اةعغوه اةمائ
اةعغ اة ربه وقواهداا.

واحتكاؾ اة ربه

فه وإائؿ اإلهالـ ةعحفاظ هعى إالا

 .5إتاح اةاصاؿ أااـ اةا،تاهف ةعكتاب فه اذا اةاهداف وفتح اآلفاؽ ةدراإات أنرم
صدهدة واالإتفادة اف اذس اةدراإ واالهتااد هعه،ا فه دراإات قادا .

الدراسات السابقة:
ا اؾ هدد اف اةدراإات ذات هالق باوضوع اةدراإ اةحاةه
اطع ت اةباح هعه،ا ألااه هالقت،ا باةدراإ اةحاةه ا ،ا:

ط

ابامرة وغهر ابامرة

 إااه اةمرهؼ وأهاف دا :اةعغ اإلهالاه اةافااهـ  -األإس – اةتطبهقات اةقاارة
2004ـ.

 رفهؽ اةح اوا :اةرإاة اإلنباره فه تعفزهوف فعإطهف دراإ تحعهعه فه ضو هعـ
اةعغ اإلهالاه غزة 2003ـ.

 ااصد ترباف :اةصحاف اإلةكترو ه اةفعإطه ه
اةدراإات اة ربه

اةقاارة 2007ـ.

 هوإؼ اةبطش :األنطا اةعغوه اةمائ
األقصى غزة 2008ـ.

رإاة دكتوراس ا ،د اةبحوث و

فه اةصحاف اةفعإطه ه فه ا تفاض

خطة الدراسة:
ت اوةت اذس اةدراإ ةغ اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه اةفعإطه ه فه اةحرب هعى

غزة هاـ 2014ـ فه الث اإتوهات (اة ظرا واةتطبهقه واة قدا).

وت اوةت فه اةفصؿ األوؿ ةغ اةصحاف اإلةكترو ه وتطوراا واةعغ اةصحفه فه

فف اةتحرهر اةصحفه كاا هصب أف تكوف فه اةصحاف اإلةكترو ه (اةاإتوم اة ظرا)

وبدأته بتا،هد وفهه ت رهؼ باف،وـ اةعغ هاوااً واإتوهات اةت بهر اةعغوا باإلضاف إةى

اةت رهؼ باةصحاف
اإلةكترو ه

اإلةكترو ه

هاوااً

واةفعإطه ه

وباةاواقع اإلنباره اةناإ احؿ اةدراإ

نصوصاً

واةاواقع اإلنباره

وباةاقصود اف اةفترة اةزا ه اف

اةحرب هعى غزة وقإات اةفصؿ األوؿ إةى ال اباحث ت اوةت فه اةابحث األوؿ ةغ

اةصحاف وتطوراا واةابحث اة ا ه تن هر اةعغات األص به واة ااه هعى ةغ اةصحاف
واوقع اةعغ اةصحفه بهف اةفصحى واة ااه

أاا اةابحث اة اةث فت اوةت فف اةتحرهر

اةصحفه واف،واه وه اصر تكوهف اة اؿ اإلهالاه واةصحاف اإلةكترو ه وأإس اةتحرهر
اةصحفه اإلةكترو ه واةقواهد األإاإه اةته هصب االةتزاـ ب،ا فه ةغ اةتحرهر اةصحفه.

أاا اةفصؿ اة ا ه فت اوةت فهه ةغ اةصحاف اإلةكترو ه اةفعإطه ه فه اةحرب
هعى غزة وهتضاف أإس اةتحرهر اةصحفه اف نالؿ (اةدراإ اةاهدا ه ) هعى أم،ر

ظ

ناس اواقع إنباره إةكترو ه األك ر تداوالً ه د اةق ار اةفعإطه ههف واةته تاك ت اف
اةحصوؿ هعى أرمهف،ا واه" :د ها اةوطف ا ا فعإطهف اآلف فعإطهف اةهوـ إاا"
واةت رؼ هعى كهفه اإتنداا،ا ةعصاؿ االإاه واةف عه اةبإهط واةاوإ

وادم تن هر

اةعغات األص به واة ااه فه ةغ اةصحاف اف نالؿ األإاةهب اةصدهدة واةافردات
واةاصطعحات واةدالالت وبهاف ادم اال ا اةعغ اةا اصرة وةغ اةتراث باإلضاف إةى

ا رف األإعوب اةصحفه ةعاواقع اإلنباره اإلةكترو ه قهد اةدراإ .
وت اوةت فه اةفصؿ اة اةث األنطا اةعغوه اةمائ
اإلةكترو ه فه اةحرب هعى غزة (دراإ

فه ةغ اةصحاف اةفعإطه ه

قده ) وقإاته إةى أرب

اباحث ت اوةت فه

اةابحث األوؿ األنطا اة حوه فه اإت ااؿ حركات اإلهراب وتحد ت فهه هف األنطا
فه حركات اإلهراب األصعه

وحركات اإلهراب اةفرهه

واألنطا

اة حوه

فه

اإت ااالت حروؼ اةصر وتغههراا واإقاط،ا وزهادت،ا وادناة،ا هعى غهر اصروراا
األصعه واألنطا اة حوه فه األهداد (اة دد األصعه واة دد اةتركهبه).
أاا اةابحث اة ا ه ت اوةت فهه األنطا اةصرفه

واألنطا فه اةتذكهر واةتن هث.

فه اإلفراد واةت ه واةصاع

وت اوةت فه اةابحث اة اةث ت اوةت فهه األنطا اةعغوه فه اةتراكهب واألةفاظ
اةدالةه

واألنطا فه اإلاال ا ؿ :اإتنداـ األةؼ اةاقصورة اكاف األةؼ اةاادودة

واة كس واإتنداـ اةها اكاف األةؼ اةاقصورة واة كس واإتنداـ اة،ا اكاف اةتا

اةاربوط

باإلضاف إةى كتاب اةكعاات كاا هتـ ةفظ،ا.

فه حهف ت اوةت فه اةابحث اةرابع األنطا اإلاالئه فه اإت ااالت اة،ازة

واألنطا فه كتاب اازة اةوصؿ واازة اةقطع واة،ازة اةاتطرف واة،ازة اةاتوإط
باإلضاف إةى األنطا فه اإتنداـ هالاات اةترقهـ.
أاا اةناتا فت اوةت فه،ا تائج اةبحث اةته توصعت إةه،ا اةباح

وأاـ اةتوصهات

اةته هاكف ةعباح أف تقدا،ا فه اذس اةدراإ ةعا،تاهف فه اذا اةاصاؿ واةدارإهف.

ع

وتناؿ اةباح

أف تإ،ـ اةرإاة فه ندا اةعغ اة ربه وناص ةغ اةصحاف

ظ اًر ألف أا تغههر أو تطور ال هاكف أف هبدأ إال اف اةعغ

ةذةؾ حظهت بااتااـ كبهر

قدهااً وحده اً ةاا ة،ا اف تن هر فه حهاة اةفرد واةاصتاع كاا أ ،ا تدؿ هعى اإتواس اةفكرا
واة عاه.
اةدق

كأخي ارن ةقد كاف اة،دؼ اف و ار اذس اةرإاة توضهحهاً وت عهاهاً تونت فهه اةباح

واهتادت فه تقإهـ فصوة،ا اة ال

اإتوصب اإلفادة اة عاه

هعى ا ،ج هعاه كاا أضافت اةباح

اا

وب ض اة اوهف اةفرهه ةعتهإهر هعى طالب اإلهالـ واة ااعهف

فهه وأإاؿ ا﵀ أف هتكعؿ اذا اةص،د باة صاح واةا ف
اةتوفهؽ.


غ

وهعهه إبحا ه قصد اةإبهؿ وا ه

التمييد
-

مفيكـ المغة كمستكياتيا

-

مفيكـ الصحافة

-

الصحافة اإللكتركنية ككظيفتيا

-

الصحافة اإللكتركنية الفمسطينية

-

ميداف الدراسة التطبيقية

1

التمييد
مفيكـ المغة كمستكياتيا:
إف اةعُّغ اف أاـ اا واب ا﵀ ةإل إاف كاا ة،ا قها صواره فه حهاة كؿ أا

ف،ه األداة اةته تحاؿ األفكار وت قؿ اةافااهـ واة قافات هبر اةقروف فبذةؾ تُقهـ روابط
االتصاؿ بهف أب ا األا اةواحدة واألصهاؿ صهالً ب د صهؿ هبر هصور طوهع وفه ظ ّؿ

احاد
ك رة اةعّغات اةا روف تظ،ر اةعّغ اة ر ّبه اةته زؿ ب،ا اةقرآف اةكرهـ هعى اةرإوؿ ّ
"صعى ا﵀ هعهه وإعـ" كاا صا فه قوةه هز وصؿ ﴿ :إِ انا أَ ْن َزْل َناهُ قُ ْرآنا َع َرِبيًّا لَ َعما ُك ْـ
كف﴾ 1كنفضؿ ةُغ وأك راا تداوالً بهف م وب اة اةـ وأك راا احتوا ةعافردات
تَ ْع ِقمُ َ
واةا ا ه كاا ا تمر اإلإالـ ب،ا واا ا ب ؽ ه ه اف حضارات و قافات توحد هعه،ا اة رب
اه
ا ذ اةقدـ اف نالؿ حده ،ـ بعإاف واحد وصهاغ أفكاراـ وهواطف،ـ فه ةغ واحدة َ
ةغ اةضاد.
ناص فه قعوب
كاا أف ارتباط اةعغ اة ربه باإلإالـ ص ع،ا تحوز قداإ
ّ
اةاإعاهف فا ذ بداه اةحرك اة عاه فه إطار اةدوة اإلإالاه كاف ة عاا اة ربه
ص،وداـ فه دراإ اةعغ فه اصاالت األصوات وب ا اةكعا وب ا اةصاع واةافردات اا

أدم إةى إنراج اةعغ اف طاق،ا اةضهؽ بنف ص ع،ا أداة اةفكر واةروح وص ع اةحضارة

فاةحضارة ةـ تنت إال هف طرهؽ اةعغ

ةذةؾ اهت ى ب،ا ك هر اف اة عاا وأةفوا كتباً هدهدة

حوؿ اوضوهات،ا وقد انتعؼ اة عاا فه ت رهؼ اةعغ و اف،وا،ا حهث ةـ هكف ا اؾ

اتفاؽ مااؿ هعى اف،وـ احدد وذةؾ بإبب ارتباط،ا بك هر اف اة عوـ.

وة ؿ اف أوائؿ اةت رهفات اةمااع ةعغ ت رهؼ أبه اةفتح ه ااف بف ص ه اةاتوفى

( 391اػ) فه كتابه "اةنصائص" وه د ت رهفه ةعغ اف اةت رهفات اةدقهق إةى حد ب هد

حهث هذكر اةك هر اف صوا ب اةعغ اةااهزة حهث قاؿ فه باب اةقوؿ هعى اةعغ واا اه:

ات ه بٍّر ب،ا ُّ
كؿ ٍ
( ُّ
صرهف،ا وا رف حروف،ا فإ ،ا فُ ْ ع اف
حد اةعغ ِ فإ ،ا أصو ٌ
قوـ هف أغراض،ـ وأاا تَ ْ
ةَ َغ ْوت أا تكعَّات؛ وأصع،ا ةُ ْغوة ك ُك َرة وُقعَ ٍ وَُب كعُّ،ا الاات،ا واوات؛ ةقوة،ـ كروت باةكرة وقعوت
1
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ألف ب كنَّ،ا اف اقعوب اب ه وب فحذفت واواا وقاةوا فه،ا :ةُغات وةُ ُغوف ك ُكر ٍ
باةقع و َّ
ات و ُكروف
وقهؿ ا ،ا ةَ ِغ َه َه ْع َغى إذا َا َذم؛ [واصدرس اةعّغا] قاؿ:
كر ِّب أسراب حجي ٍج ُكظِّـ
ُ

**

كرفَ ِث التّكمُِّـ
عف المّغا َ

1
ِ
َّ
ا
"اف قاؿ
اما" أا باةباطؿ وفه اةحدهثَ :
وكذةؾ اةعغو؛ قاؿ ا﵀ إبحا ه وت اةىَ " :كِا َذا َمُّركا ِبالم ْغ ِك َمُّركا ك َر ن
صه فقد ةَ َغا" أا تكعَّـ).2
فه اةصا ْ :

اةصوته ةعغ

وذكر وظهفت،ا االصتااهه

ففه اذا اةت رهؼ ّبهف ابف ص ه اةطبه
فه اةت بهر و قؿ األفكار كاا أمار إةى ت وع اةب ه اةعغوه اف اصتاع إ إا ه آلنر حهث
إف كؿ قوـ ه بر هف أغراضه اةناص .
وةـ هنتعؼ اة عاا ك ه اًر حوؿ وضع ت رهفات اتقارب ةعغ فقد هرف،ا تااـ حإاف

بقوةه( :اه ظاـ هرفه همرح اة الق االهتباطه بهف اةراز واةا ى اف حهث هرفهت،ا واطراداا)

3

وبهف أف اةكالـ أدا فردا فه إطار اصتااهه اا
كاا فرؽ فه اةف،ـ بهف اةكالـ واةعغ ّ
واذا اإلطار االصتااهه او اةعغ .4
ر احاود اةإ راف ه داا ه رؼ اةعغ بقوةه( :إ ،ا اصاوه اف اة الاات
وال هبت د ك ه اً

أو اةراوز واه األصوات اةته هحد ،ا ص،از اة طؽ اإل إا ه واةته تدرك،ا األذف فاةعغ تتكوف اف
هالاات اصطالحه هإت اف ب،ا هعى توصهؿ دالالت اصطالحه إوا اتإ ت دائرة االصطالح أو
ضاقت وأها كا ت اةاادة اةته هتكوف ا ،ا أا ظاـ اف اذس اة ظـ وأها كا ت اةحاإ اةته هتصه إةه،ا أو

هناطب،ا أا ظاـ واه تكوف إا ه إف ناطبت األذف وبصره إف ناطبت اة هف وةاإه إف ناطبت

اةهد وماه إف ناطبت األ ؼ واذاقه إف ناطبت اةعإاف).5
فاةعغ

ظاـ اف اةراوز اةصوته اةعغوه ةعت بهر هف اةدالالت اةاقصودة واه

وإهع هكمؼ اإل إاف اف نالة،ا هف اك وف فإه وتإاهدس فه قؿ أفكارس وآرائه
واماهرس إةى اآلنرهف كاا منت ب،ا كاف ا احه اةحهاة االصتااهه واةحضارة اةبمره

1

سورةالفرقان،آٌة.72
2
ابنجنً:الخصائص،ج،1المكتبةالعلمٌة،ص .33
3
تمامحسان:اللغةالعربٌةمعناهاومبناها،ط،2دارالثقافة1994،م،ص .42
4
المرجعالسابق،ص.46
5
محمودالسعران:علماللغةمقدمةللقارئالعربً،ط،2دارالنهضةالعربٌة،بٌروت1997،م،ص.63
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حهث هإرت اةعغ تمههد حضارة تق ه اتطورة تتواصؿ ب،ا األصهاؿ اةته هف طرهق،ا ت تقؿ
اةنبرات واةا ارؼ واةا صزات اةحضاره بانتعؼ صوراا؛ فعوال وصود اةعغ ةاا كا ت
اة عوـ واةتصارة واةحكوا

واةفف واألدب واةفعإف

ةذةؾ كا ت احؿ ااتااـ اة عاا فه

انتعؼ اة قافات واة عوـ.
و"اف اةطبه ه أ ه كعاا ت قدت اةروابط االصتااهه تفرهت اةعغ إةى اصاوه اف
اةعغات اةناص

إال أف اذس اةعغات اةناص أو اةع،صات ال تاإخ اةعغ اةامترك

اه اةعغ اة ااه

أو اه اةعغ اةفصحى فإ،ا فه اظ،ر احعى".1

كاا

أ ،ا ال تإتطهع إن،ا بؿ تقوـ ا ،ا ص باً إةى ص ب .اف ا ا صد أ فإ ا أااـ ةغ صدهدة
فػ "ةغ األدب أو اةفصحى اه اةعغ اةته تإتندـ فه تدوهف اةم ر واة ر واإل تاج
اةفكرا هاا

واذس اةعغ تنضع ةقوا هف تضبط،ا وتحكـ هبارات،ا أاا ةغ اةحدهث أو

اة ااه ف،ه اةعغ اةته تإتندـ فه اةمؤوف اة اده وهصرا ب،ا اةحدهث اةهواه ف،ه ال
تنضع ةا ؿ اذس اةقوا هف؛ أل ،ا تعقائه اتغهرة تتغهر تب اً ةتغهر األصهاؿ وتغهر اةظروؼ

اةاحهط ب،ـ".2

ا اؾ رأا اةث هصؼ اا او كائف ف الً فه واق ا اةعغوا هقوؿ( :إ ه ال توصد

هااه وفصحى فقط بؿ توصد إةى صا ب،اا ةغ وإطى اذس اةعغ اه اا أطعؽ هعهه فرح أ طوف فه

رواهته "اصر اةصدهدة" اصطالح "اةفصحى اةانفف " أو "اة ااه اةامرق " أو "اةعغ اةاتوإط " واه تمبه

إةى ٍّ
حداا أطعؽ هعهه توفهؽ اةحكهـ اإـ "اةعغ اة اة " واا وصاه األإتاذ هباس نضر فه اقاؿ ةه

بصرهدة األنبار بوصا "اةعغ اةن ى").3

وهقوؿ اةإ هد بدوا فه كتابه "اإتوهات اة ربه اةا اصرة"" :ا اؾ ناس اإتوهات

اف اةعغ فه كؿ اصتاع ةغوا اتكااؿ ترصع فه أإاإ،ا إةى أصؿ تارهنه ةغوا واحد
او اا إاهه "باة ربه " وتتفاهؿ اذس اةاإتوهات فهاا به ،ا دانؿ اصتاع واحد اتكااؿ

واه :فصحى التراث :فصحى تقعهده غهر اتن رة بمه
1

إبهاً فصحى العصر :فصحى

سامًالشرٌفوأٌمنمنصورندا:اللغةاإلعالمٌة..المفاهٌم–األسس–التطبٌقات2004،م،ص .18
2
السعٌدبدوي:مستوٌاتالعربٌةالمعاصرةفًمصر،دارالمعارف،مصر،ص .55
3
المرجعالسابق،ص.68-67
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اتن رة باةحضارة اةا اصرة هعى اةنصوص عامية المثقفيف :هااه اتن رة باةفصحى

وباةحضارة اةا اصرة ا اً عامية المتنكريف :هااه اتن رة باةحضارة اةا اصرة عامية

األمييف :هااه غهر اتن رة بمه إبهاً ال باةفصحى وال باةحضارة اةا اصرة".1

فاةت بهر اةعغوا ةه اإتوهات ات ددة حإب اةاوقؼ اة اـ ةعحدهث أو االتصاؿ

وا اؾ ال اإتوهات كائ فه كؿ اصتاع إ إا ه كعاا تقاربت وتفاهعت ازداد اةاصتاع
تطو اًر وتقدااً واه :اةاإتوم اةتذوقه اةف ه اةصااةه اةذا هإت اؿ فه األدب واةفف

واةاإتوم اة عاه اة ظرا اةتصرهدا اةذا هإت اؿ فه أدا اة عوـ واةاإتوم اة عاه

االصتااهه اةذا هإت اؿ فه اةصحاف واإلهالـ بوصه هاـ ،2واو اا ه،ا ا فه اةبحث؛
أل ه فرض فإه هعى اةعغ .

مفيكـ الصحافة:
ة بت اةصحاف دو اًر اؤ اًر فه حهاة األا اف كؿ أب اداا ف،ه بض اةاصتاع

وم ورس وارآة ةعرأا اة اـ ت بر هف اتصاااته واهوةه وأفكارس وآااةه واه اةوإهع اةته
ه بر اةصحفه اف نالة،ا هاا هدور فه اةاصتاع اف وقائع وأحداث إهاإه واقتصاده

واصتااهه و قافه

اف نالؿ أمكاؿ ف ه ات ددة تتبع قواهد وأإس ا ه

تحقؽ وظائؼ

اةصحاف اةانتعف .
واه ةإاف حاؿ األا اةذا ه بر هف حاضراا واإتقبع،ا وأهضاً صز اف

ااضه،ا وههف اةم ب اة اقدة اةبصهرة واه اةوإهع اةاؤ رة واألداة اةفاهع فه اةاصتاع

اف نالؿ ت بئ األفراد قافهاً وفكرهاً ةالةتفاؼ حوؿ قهـ وأاداؼ ا ه
اةحهاة اةفكره واالصتااهه واةإهاإه .

رف

تُإ،ـ فه تطور

هدرس ةه أصوةه اةف ه واة عاه اةته اف من ،ا
"اةصحاف فف ودراإ كاا اه هعـ ّ
قهه وكذةؾ رف منف اذا اة اؿ اةصحؼ ظاارة اصتااهه
اة اؿ اةصحفه ور ّ

1

مستوٌاتالعربٌةالمعاصرةفًمصر،مرجعسابق،ص .89
2
بتصرف:عبدالعزٌزشرف:مدخلإلىعلماإلعالماللغوي،منتدىسوراألزبكٌة،ص .75
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وتن هر فه تكوهف اةرأا اة اـ وال توصد فه

واقتصاده فه أا اصتاع وة،ا قوة رئهإ

اةاصتاع وحدس بؿ فه اة اةـ بنإرس وباةتاةه اه تؤ ر بقوة هعى اةاإاهه اةوط ه واةدوةه

تصاس اةتقدـ واة او".1

فاةصحاف ضرورة اف ضرورهات اةحهاة اةا اصرة ت اإب هقوؿ اة اس وهواطف،ـ

وتقدـ
وت،دؼ إةى ندا اةاواطف حتى هكوف ةب صاةح فه اصتا ه ه اؿ هعى تااإؾ ّ

اةاصتاع.

الصحافة لغة:
ؼ وفه اةت زهؿ ﴿ :إِ اف ََٰى َذا
وص ْح ٌ
وص ُح ٌ
ص ُ
ؼ ُ
حائؼ ُ
اةصحهف ( :اةته هكتب فه،ا واةصاع َ
ِ ِ ِ
لَ ِفي ُّ ِ
ؼ
صحائِ ُ
كس َٰى﴾؛ ه ه اةكتب اةا زة هعه،اا قاؿ إهبوهه :أاا َ
يـ َك ُم َ
الص ُحؼ ْاألُكلَ َٰى ُ
ص ُحؼ إ ْب َراى َ
ؼ صاع اةصحهف اف
وص ُح ٌ
ُّح ُ
ؼ دانؿ هعهه؛ ألف فُ ُ َالً فه ا ؿ اذا قعهؿ قاؿ األزارا :اةص ُ
ف عى بابه ُ
ِ
اةوصه :بمرة صعدس وقهؿ:
صحائؼ
وص ِحهف ُ ْ
َ
اة وادر واو أف تً ْصاع فَ هع هعى فُ ُ ؿ قاؿ وكاف قهاإ،ا َ
هؼ).2
ص ِح ٌ
اه اا أقبؿ هعهؾ ا ه واةصاع َ
فهه ةغ

و(اةاصح ُ ِ
ؼ واةكإر واةفتح
ُّحؼ اةاكتوب بهف ّ
ُص ِح َ
ص َح ُ
ؼ :اةصااع ةعص ُ
ُ َْ
اةدفتهف كن ه أ ْ
ؼ واةا ْ
ِ
قاؿ األزارا :وا اا إاه اةاصحؼ اصحفاً أل ه أُصحؼ أا ص ؿ صاا اً ةعصحؼ اةاكتوب بهف

اةدفتهف وقاؿ اةصوارا :واةصحهف اةكتاب).3
واةصحهف

ِ
ص َحؼ
فه ٍّ
اةا ْ
ص ُحؼ َ
حاح ةعصوارا( :اةكتاب واةصاعُ :
اةص َ
وصحائؼ و ُ

ِ
ص َحؼ واةتصحهؼ :اةنطن فه اةصحهف ).4
واةا ْ

وفه اةاصباح اةا هر( :اةصحهف ت ه قط اف صعد أو قرطاس كتب فهه واذا ُإب إةه،ا
ص ُحؼ بضاتهف وصحائؼ واةتصحهؼ تغههر اةعفظ حتى هتغهر
ص َحفه بفتحتهف واةصاع ُ
قهؿ رصؿ َ

فتغهر).5
اةا ى اةاراد اف اةاوضع وأصعه اةنطن هقاؿ :صحفه
غهرس ّ
فتصحؼ أا ّ
ّ

1

محمدالبردوٌل:الصحافةنشأتهاوتطورها،ط،1غزة1996،م،ص .3
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المرجعالسابق،ص.186
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إسماعٌلبنحمادالجوهري:الصِّحَ احتاجاللغةوصِ حَ احالعربٌة،دارالحدٌث،القاهرة2009،م،ص .634
5
أحمدعلًالفٌومًالمقرئ:المصباحالمنٌر،مكتبةلبنان،بٌروت1987،م،ص.127

6

واةصحهف

فه اةا صـ اةوإهط ت ه( :اا هكتب فهه اف ور ٍ
ؽ و حوس وهطعؽ هعى

ؼ واضااا اف اةصفحات تصدر هواهاً أو فه اواههد ا تظا بننبار اةإهاإ
ص ُح ٌ
اةاكتوب فه،ا ُ
واالصتااع واالقتصاد واة قاف واا هتصؿ بذةؾ وصا ،ا صحؼ وصحائؼ واةصحاف  :ا ،اف هصاع
ِ
َّحِف ّه :اف هننذ اة عـ اف
حافه واةص َ
األنبار واآل ار وه مراا فه صحهف أو اصع واة إب إةه،ا :ص ّ
وص َّحؼ اةكعا  :كتب،ا أو قرأاا هعى غهر صحت،ا؛
اةصحهف ال هف أإتاذ واف هداوؿ ا ،اةصحاف
َ

المتباس فه اةحروؼ).1
وكتاب

"واةصحاف هعى وزف ف اة

وصهغ ف اة تدؿ هعى ا ى اةص اه

ا ؿ صهاغ

واه امتق امتقاقاً حده اً اف اادة صحؼ وفه اطعع اةقرف اةتاإع همر هرؼ

اة رب اةصحاف وأطعقوا هعه،ا اإـ اةوقائع كاا أإاااا رفاه اةط،طاوا

ـ اإت اؿ

اةمهخ صهب اةحداد اةعب ا ه كعا اةصحاف فقعدس اة رب ب د ذةؾ"" .2فاةا ى اةات ارؼ
واصاوه اةصحؼ واه حرف وفف وص اه

هعهه اةهوـ ةعصحاف بن ،ا اةا ،اةصحافه

تؤدا وظائؼ انتعف أاا،ا اإلهالـ واةت عهـ واةترفهه واإلق اع واةتفإهر".3

فه قااوس أوكإفورد تإتندـ كعا " "pressبا ى صحاف ورصاؿ اةصحاف فه
4

باإلضاف إةى كعا " "Journalفت ه اصع

طبع و ْمر
ذات اةوقت كاا صا ت با ى ْ
دوره وتإصهؿ اةمه بإره واهصاز وكعا
" "Journalistت ه صحفه.5

" "Journalismت ه صحاف

و

الصحافة اصطالحان:
ت ددت ت رهفات اإلهالاههف ةعصحاف اصطالحاً وقد هرف،ا أدهب اروة بن ،ا

(تإصهؿ اةوقائع اةهواه بدق وا تظاـ وذوؽ إعهـ اع االإتصاب ةرغبات اةرأا اة اـ وتوصه،ه واالاتااـ

1
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الصحافةنشأتهاوتطورها،مرجعسابق،ص .21
3
فٌصلأبوعٌشة:اإلعالماإللكترونً،دارأسامةللنشروالتوزٌع،األردن2014،م،ص .101
4
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5
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باةصااهات اةبمره

وت اقؿ أنباراا ووصؼ ماط،ا

ـ تإعهت،ا وتزصه أوقات فراغ،ا وهعى اذا

فاةصحاف اه ارآة ت كس هعه،ا صورة اةصااه وآراؤاا ونواطراا).1

اةصحاف (اه حرف اف اةحرؼ اةته همتغؿ اة اس ب،ا واةذهف ه اعوف ب،ا تضا،ـ اهئ

ناص ب،ـ اه " قاب اةصحفههف" واةصحاف أهضاً هعـ ةه أصوةه اةات ارؼ هعه،ا بهف اةامتغعهف ب،ا

وةه ادارس تتاهز كؿ ا ،ا باتصاس ناص).2

هرؼ ب ض،ـ اةصحهف اةحده
وقد ّ

بن ،ا (كؿ مرة اطبوه تمتاؿ هعى أنبار وا ارؼ

هاا وتتضاف إهر اةحوادث واةاالحظات واال تقادات اةته ت بر هف اماهر اةرأا اة اـ وت د ةعبهع

اواههد دوره وت رض هعى اةصا،ور هف طرهؽ اةم ار واالمتراؾ).3

وةقد حدد اةدكتور احاد اةبردوهؿ بنف ةعصحاف وظهفتهف قائالً" :اةصحاف ت اؿ

هعى تنده وظهفتهف أإاإهتهف وبناص اف ا طعقات توق ات وحاصات اةقارئ أو اةاإتاع
أو اةامااد تعؾ اةوظهفتهف اإلهالاه اإلنباره واةوظهف اةتحعهعه اةتفإهره اإلهضاحه

وقد امترطت ااتاف اةوظهفتاف مو وتطور أمكاؿ اتاهزة وات وه اف اةكتاب وف و ،ا
اةصحفه وفؽ ابادئ وقواهد احددة ةتقدها،ا بمكؿ أفضؿ وتعبه اتطعبات،ا".4

الصحافة اإللكتركنية ككظيفتيا:
فه ،اهات اةقرف اة مرهف اتإع اف،وـ اةصحاف
اإلةكترو ه

ةهماؿ وإائط االتصاؿ

حهث أمارت إحدم اةدراإات إةى أف اف،وـ اةصحاف ووظائف،ا وإاات،ا قد

تغهر نالؿ اةقرف اة مرهف؛ إذ أ رت اةتطورات اةتك وةوصه فه هاعه قؿ اةبها ات واةصوت

واةصورة أ رت فه اف،وـ ووظهف اةصحاف .5
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أدٌبمروة:الصحافةالعربٌةنشأتهاوتطورها،دارمكتبةالحٌاة،بٌروت،ص.17
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4
محمدالبردوٌل:فنأشكالالتحرٌرالصحفً،دارالمقدادللطباعة،غزة2011،م،ص .11
5
بتصرف:خالدالفرم:اإلعالمالجدٌد..الصحافةاإللٌكترونٌةالعربٌةواألمرٌكٌة،ط،1دارالمفرداتللنشر،السعودٌة،
2009م،ص .20
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وقد اتإع اف،وـ اةصحاف فه اة صر اةحدهث ةذةؾ كاف اف اةطبه ه ةوإائؿ
اإلهالـ أف تتبع

اةتطور اةتك وةوصه فه وإائؿ االتصاؿ اةته ت تاد هعى اةوإائط

اإلةكترو ه فه تزوهد اةصاااهر باألنبار واةا عواات واع ارور اةوقت ات ظاارة

اةصحاف اإلةكترو ه مهئاً فمهئاً وت ددت ت رهفات اةباح هف وأإاتذة اإلهالـ ةعصحاف
اإلةكترو ه

بإبب انتالؼ اةإاات واةوظائؼ اإلهالاه بهف أ ااط اةصحاف اإلةكترو ه

وبحإب درص اإتفادت،ا اف تك وةوصها اةا عواات واالتصاالت.

ةذةؾ اإتوقفت اذس اةظاارة اةك هر اف اةباح هف واةدارإهف وت ،دواا باةرصد
واةتحعهؿ احاوةهف تحدهد اف،وـ ةعصحاف اإلةكترو ه

واف أك ر اةت رهفات تحدهداً ت رهؼ

فهصؿ أبو ههم حهث هرف،ا قائالً :اه " وع اف االتصاؿ بهف اةبمر هتـ هبر اةفضا

اإلةكترو ه  -اإل تر ت ومبكات اةا عواات واالتصاالت األنرم -تإتندـ فهه ف و اً وآةهات
وا،ارات اة اؿ فه اةصحاف اةاطبوه

اضافاً إةه،ا ا،ارات وآةهات وتق هات اةا عواات

اةته ت اإب اإتنداـ اةفضا اإلةكترو ه كوإهط أو وإهع اتصاؿ باا فه ذةؾ اإتنداـ
اة ص واةصوت واةصورة واةاإتوهات اةانتعف اف اةتفاهؿ اع اةاتعقه الإتقصا األ با

اآل ه وغهر اآل ه وا اةصت،ا وتحعهع،ا و مراا هعى اةصاااهر هبر اةفضا اإلةكترو ه

بإره ".1

وه بت اةدكتور رضا هبد اةواصد أاهف اةاف،وـ اآلته( :اه وإهع اف اةوإائؿ ات ددة
اةوإائط ) (multimediaت مر فه،ا األنبار واةاقاالت وكاف اةف وف اةصحفه هبر مبك اةا عواات
ٍ
بمكؿ دورا وبرقـ اإعإؿ باإتنداـ تق هات هرض اة صوص واةرإوـ واةصور
اةدوةه اإل تر هت
اةاتحرك وب ض اةاهزات اةتفاهعه

وتصؿ إةى اةقارئ اف نالؿ مام اةحاإب اآلةه إوا كاف ة،ا

أصؿ اطبوع أو كا ت صحهف إةكترو ه ناةص ).2
اةاتتاب

هرف،ا بن ،ا (تعؾ اةصحاف اةته تصاع بهف اف،واه اةصحاف و ظاـ اةاعفات
وا اؾ اف ّ
أو اةاتإعإع ف،ه ا مور إةكترو ه دورا هحتوا هعى األحداث اةصاره إوا اةارتبط

1

فٌصلأبوعٌشة:اإلعالماإللكترونً،مرجعسابق،ص .99
2
رضاعبدالواجدأمٌن:الصحافةااللكترونٌة،دارالفجرللنشروالتوزٌع2007،م،القاهرة،ص .95
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باوضوهات هاا أو باوضوهات ذات طبه

تكوف اتاح هبر مبك اإل تر ت).1

ناص

وتتـ ق ار ت،ا اف نالؿ ص،از كابهوتر وغاةباً اا

وكعاا زاد اة اةـ تطو اًر زاد اةتطور فه وإائؿ اإلهالـ و قؿ اةا عواات فظ،ور

اإل تر ت فرض واق اً إهالاهاً صدهداً هعى اةإاح اةصحفه

تهص التصاس اةازهد اف

اةصاااهر حو اإل تر ت كاورد واصدر ةعا عواات و ظ اًر ةطبه

اةصحاف اإلنباره

واإت،داف،ا أكبر هدد اف اة اس؛ ةذةؾ كاف اف اةطبه ه ةوإائؿ اإلهالـ أف تإت ار اذس

اةفرص

حهث تواةت ظ،ور اةاواقع اإلنباره واةصحفه هعى اإل تر ت إوا اةتاب

ةعصحؼ واةق وات اةتعهفزهو ه واإلذاهات اإلنباره كاوقع ( )CNNواوقع اة ربه

ت

واوقع اةصزهرة ت وغهراا أو اةاواقع اإلنباره اةاإتقع اةته ت د ق اة صحفه إةكترو ه

اإتقع فه حد ذات،ا حتى غدت اةصحاف اإلةكترو ه واإ

حهاة اة اس.

اال تمار وهاهق اةتن هر فه

وقد اإتفادت اةصحاف اإلةكترو ه اف تق هات اإل تر ت فه تطوراا وتحإهف أدائ،ا

وتوإهع نداات،ا ةعصا،ور كاا تتاتع اةصحاف اإلةكترو ه بنصائص اهزت،ا هف غهراا
اف وإائؿ اإلهالـ األنرم حهث صا ت بهف كاف ااهزات وإائؿ اإلهالـ ( ص وصوت

وصورة) وأ تصت اع اةقارئ هالق حاها ص عته طرفاً اماركاً فه اة اعه اإلهالاه اف

نالؿ اةت عهؽ وابدا اةرأا فهاا ت مرس األار اةذا أدم إةى ا تماراا بإره وتزاهد ا تباس
اةاتصفحهف واةا،تاهف حواا ةاتاب

األحداث وتفاهع،ـ اع ااوا،ـ وتطع ات،ـ.

"وفوصئ اةصاهع بتفوؽ ب ض اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه

أصبحت كارص ه إنباره فه اةظروؼ اةصادة واةحرص

اة اةاه

واةته

وأصبح اف اةطبه ه أف هعصن

إةه،ا اةفرد اة ادا واةا،تـ أو اةانتص فه اةإهاإ وغهراا كارص ه او وق وذات

اصداقه ب د أف كا ت ات،ا باةتواطؤ واةتدةهس".2

1

اإلعالمالجدٌد..الصحافةاإللٌكترونٌةالعربٌةواألمرٌكٌة،مرجعسابق،ص .25
2
حسٌنشفٌق:اإلعالماإللكترونً،دارالكتبالعلمٌةللنشروالتوزٌع،القاهرة،ص.55-54
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كالمكاقع اإللكتركنية( :اه اصاوه اف اعفات اةمبك اة كبوته ذات اةصع اةاتماب،

اةارتبط فهاا به ،ا واةته قاـ بتصاها،ا فرد أو اصاوه اف األفراد أو إحدم اةاؤإإات"" .1وهطعؽ
هعه،ا باإل صعهزه  Web Sitesوهتـ اةوصوؿ إةه،ا هبر احدد اوقع اةاصدر Uniform Resource
 Locator URLأو ه واف اةاوقع اةذا إهطعبه ُاإت رض اةوهب  Web browserوة،ا أ واع وأمكاؿ
انتعف و إتندـ ا ا ت بهر اةاواقع اإلةكترو ه ةعدالة هعه،ا).2

فالمكاقع اإلخبارية اإللكتركنية اه أحد أص اؼ اةصحاف اإلةكترو ه ذات ه واف

ابت هعى مبك اإل تر ت ت تاد هعى اهاكؿ إداره ا تظا واتنصصهف فه اةاصاؿ

اةصحفه ةصاع وتحعهؿ األنبار اةات عق باإتصدات األحداث هعى اةإاح اةإهاإه أو
اةاحعه أو اة قافه أو االصتااهه وغهراا واةتحقؽ اف اصداقهت،ا وذةؾ هبر قواةب

تكوف اتاح ةعصاهع بحهث هاكف االطالع هعه،ا اصا اً كاا هاكف أف تكوف تعؾ

صحفه

اةاواقع حزبه

أو اإتقع .

وتصدر اإلمارة إةى حرص ب ض اةباح هف هعى ربط اةصحاف

اإلةكترو ه

باةصحاف اةاطبوه فقط واهتباراا ااتداداً ةألنهرة ةكف اا هصرا او ااارإ اةصحاف
اةاطبوه ة ماط،ا اإلهالاه اف نالؿ اإتنداـ مبك اإل تر ت ونصائص اةصحاف

اإلةكترو ه

اف نالؿ صاع وتحرهر وتنزهف اةا عواات واةصور واةرإوـ وادارت،ا

واإتدهائ،ا وا اةصت،ا إةكترو هاً.3

وفه احاوة الإتكماؼ طبه

اةوإهع اإلةكترو ه

هكؼ اة دهد اف اةباح هف

هعى تإعهط اةضو هعى االنتالفات بهف اةصحاف اةاطبوه واةصحاف اإلةكترو ه

اةنصائص واةازاها اةته تقدا،ا اةوإهع اإلةكترو ه ةعصا،ور.

وبهاف

واف أبرز اةفروؽ بهف اةصحهف اإلةكترو ه واةاوقع اإلنبارا اإلةكترو ه أف

أصؿ اةصحهف اإلةكترو ه فه بداهت،ا كا ت ورقه واف ـ واكبت اةتطور اةتك وةوصه

وارتنم اةقائاوف هعه،ا بضرورة إ ما اوقع إةكترو ه هعى اإل تر ت هحتوا اة إن
1

ماجدتربان:الصحافةاإللكترونٌةالفلسطٌنٌة،رسالةدكتوراه،معهدالبحوثوالدراساتالعربٌة،القاهرة2007،م،ص
. 25
2
فٌصلأبوعٌشة:اإلعالماإللكترونً،مرجعسابق،ص .102
3
بتصرف:اإلعالمالجدٌد..الصحافةاإللٌكترونٌةالعربٌةواألمرٌكٌة،مرجعسابق،ص .26
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اإلةكترو ه ة،ذس اةصحهف

أاا اةاوقع اإلةكترو ه فعهس ةه أهداد ورقه بؿ اهتاد فه بهئته

األإاإه ا ذ اةبداه هعى اإل تر ت.
واف بهف اةإاات اةته تفرؽ اةاوقع اإلةكترو ه هف اةصحهف

أف هاؿ اةصحهف

اإلةكترو ه هتركز فه رفع اصاوه اف اةف ههف احتوهات أهداداا اةورقه و مراا هعى

اةاوقع اإلةكترو ه ب د أف تـ إهداداا وتحرهراا وارفاق،ا باةصور فهاا هنتعؼ األار فه
اةاوقع اإلةكترو ه اةذا هتإع فرهؽ هاعه ةهماؿ أقإاـ هدة ا ؿ" :غرف اةتحرهر باا
تحتوهه اف اإاهات ت درج فه إطار اإؤوةه اة مر وقإـ اةتصوهر واةاعتهاهدها.

إره

واف حهث إره األنبار وده ااهكهت،ا فاةاوقع اإلةكترو ه ه تاد فه هاعه هعى

قؿ اةحدث أاا فه اةصحهف اإلةكترو ه فإف قؿ األنبار ه تاد غاةباً هعى دوره

صدور أهداد اةصحهف إوا م،ره أو أإبوهه أو هواه .

الصحافة اإللكتركنية الفمسطينية:
إف حره اةكعا فه اةصحاف اه اةا هار اةحقهقه ةحره اإل إاف كاا تمكؿ
اة ااؿ اةف اؿ فه تطوهر اةصحاف وااداداا بتهارات قوه فه تنده رإاةت،ا ةكف اةدارس
ة منة اةصحاف اةفعإطه ه فه ه،وداا اةانتعف (اة ،د اة اا ه اال تداب اةبرهطا ه ه،د

اإلدارة اةاصره

ه،د اإلدارة األرد ه

االحتالؿ اإلإرائهعه ا ذ هاـ 1948ـ وحتى اآلف)

هالحظ أ ،ا منت فه دائرة ضهق ؛ ألف اةظروؼ اةته أحاطت ب،ا اه اةته فرضت هعه،ا

قهوداً قاإه

وكا ت حاص اًز قوهاً أااـ احاوالت،ا اةاإتارة اف أصؿ ندا قضاها اصتا ،ا

رغـ أ ،ا كا ت صحاف اعتزا برإاة وابادئ.1

"وهتوافؽ اةاؤرنوف هعى أف اةتارهخ اةف عه ةعصحاف اةفعإطه ه هبدأ اف هاـ
1908ـ ب د ا تصار حرك اإلصالح واة ،ض وصدور اةدإتور اة اا ه اإلصالحه فه

ذةؾ اة اـ وارتبط اهالد اةصحاف اةفعإطه ه وتطوراا بادم اة او واةتقدـ االقتصادا

1

بتصرف:الصحافةنشأتهاوتطورها،مرجعسابق،ص.66

12

واالصتااهه واةإهاإه اةذا أنذت ت همه فعإطهف وباقه اةوالهات اةمااه األنرم فه
اةدوة اة اا ه ا ذ أوائؿ اة صؼ اة ا ه اف اةقرف اةتاإع همر

1

فهاا أحد ت اال تفاض

اةته تفصرت بتارهخ 1987/12/9ـ تن ه اًر إهصابهاً اعاوإاً هعى اةواقع اةصحافه واإلهالاه
فه قطاع غزة هكس فإه بتطور االكات اةكادر وبتزاهد هدد اة ااعهف فه اصاالت

اةصحاف واإلهالـ وباةت رؼ هعى أ واع صدهدة اف ص وؼ اة اؿ اإلهالاه وا،اراته
وطرائؽ اإتنداـ وإائعه وأدواته".2

وه داا أقاات اةإعط اةوط ه اةفعإطه ه أ وه اؤإإات،ا اةحكواه فه اده غزة
هاـ 1994ـ كاف اإلهالـ بانتعؼ اؤإإاته هحتؿ اةصدارة فه أوةوهات ااتااـ اةإعط

حهث أقاات فه اةهوـ األوؿ ة ودت،ا إةى اةوطف وكاة األ با اةفعإطه ه "وفا" واهئ

اإلذاه واةتعفزهوف اةفعإطه ه
إلصدار صحؼ إهاإه

وتبع ذةؾ ابادرة اهئ اةتفوهض اةإهاإه بإهطا ترانهص

كاا تـ تحدهد إطار هاؿ اةاؤإإات اةحكواه اإلهالاه

نصوصاً ب د تنإهس و ازرة اإلهالـ.3

همار إةى أ ه فه اةإ وات األوةى اف منة اةإعط اةفعإطه ه

مطت اةحرك

اإلهالاه بمكؿ غهر ا ،ود إابقاً حهث زادت أهداد اةترانهص ةعصحؼ اا بهف هااه

1995ـ و 1997ـ وذةؾ ه ود ةت طّش اةم ب اةفعإطه ه إةى حره اإلهالـ واةت بهر هف
اةرأا فه ظؿ إهاإ تكاهـ األفواس اةته كا ت تتب ،ا إعطات االحتالؿ اإلإرائهعه.
فباةرغـ اف إ وات اةق،ر واالحتالؿ وقع اإلاكا هات اةاتاح

ّإال أف واقع

اةصحاف اةفعإطه ه فه اذس اةفترة م،د ،ض ً كبهرةً اف نالؿ توصهه وبعورة اةرأا اة اـ
اةفعإطه ه وذةؾ هبر صهؿ صحفه اتاكف قادر هعى اةت ااؿ اع األحداث.
وة عّه "فه ا تصؼ اةتإ ه ات اف اةقرف اة مرهف ا طعؽ اإلهالـ اإلةكترو ه

اةفعإطه ه فه فضا اإل تر ت؛ ةهصإد اةوصود اةفعإطه ه فه هصر اةا عواات وبذةؾ

أطعت اةصحاف اإلةكترو ه اةفعإطه ه هعى احهطه،ا اةاحعه واة اةاه وأصبحت أداة اف
1

محمدسلٌمان:تارٌخالصحافةفًغزة،1994-1876ط،1مطبعةبٌتالمقدس،رامهللا2002،م،ص.6-5
2


المرجعالسابق،ص.51
3
بتصرف:تارٌخالصحافةفًغزة،1994-1876مرجعسابق،ص .53
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أدوات اةوهه واةت وهر مقت طرهق،ا بقوة حو تمكهؿ اةرأا اة اـ اةاإا د ةعحقوؽ
اةفعإطه ه واةادافع هف اةقضاها اةوط ه

اإتفهدة اف اإلاكا ات اة،ائع واةات وه اةته

أتاحت،ا اةتق هات اةرقاه هبر مبك اإل تر ت اتغعب ً هعى اة راقهؿ واةص وبات اةته أهاقت
هاع،ا فه إهصاؿ رإاةت،ا ةعصا،ور بف ؿ اةااارإات اإلإرائهعه اةته صادرت اةصحؼ

اةاطبوه وا ت توزه ،ا ووصوة،ا إةى انتعؼ اةا اطؽ اةفعإطه ه ".1

فا إصات وإائؿ اإلهالـ اةفعإطه ه اع اة ورة اةتك وةوصه اةته غزت اة اةـ حهث

واكبت اةتق هات اةحده

اةته توفراا مبك اال تر ت ووإ ت طاؽ فوذاا وتواصعت اع

احهط،ا اةدانعه واة اةـ اةنارصه وتصاوزت اةحدود فه قؿ األنبار واةا عواات وطرح

اةقضاها بحره .

واع بداه ا تفاض األقصى هاـ 2000ـ امتدت ذروة اإلهالـ اإلةكترو ه

اةفعإطه ه واةقفزة اة وهه فه هدد اةاواقع اإلهالاه اةفعإطه ه هعى مبك اإل تر ت واةته
بدوراا ركزت هعى ا ا اة اةم ب اةفعإطه ه ص ار صرائـ االحتالؿ اإلإرائهعه اةته هرتكب،ا

دور كبه اًر فه
بحقه اف قتؿ وتداهر وت،صهر وابراز صور اةم،دا واةصرحى كاا ة بت اً
ندا اةقضه اةفعإطه ه واةتوهه بنب اداا اةانتعف

وت رهؼ اة اةـ بفعإطهف األرض

واةتارهخ واةدفاع هف اةحقوؽ اة ابت ةعم ب اةفعإطه ه فه اقدات،ا حؽ اة ودة وتقرهر

اةاصهر ودهـ نهار اةاقاوا بإبراز صاود و ضاالت أب ا اةم ب اةفعإطه ه و باته
وتاإكه بنرضه.
اةصحاف

أاا هعى ص هد اةقطاع اةناص فقد ظؿ دورس قاص اًر ورفض االإت اار فه اصاؿ
إةى أف دنؿ هاـ 2004ـ بقوة إةى اةصحاف اإلةكترو ه فه فعإطهف ب د ا ح

و ازرة اإلهالـ ترنهصاً ةمبك فعإطهف اإلنباره كنوؿ وكاة فعإطه ه ناص

ب د ذةؾ بادة قصهرة اوقع وكاة "ا ا" اإلنباره

اتاب

واةته تب ،ا

اع ارور اةوقت برز دور اةاوق هف فه

األحداث حهث ظ،ر وع اف اةا افإ بهف ااتهف اةوكاةتهف ووكاة األ با اةرإاه

"وفا" فه اتاب

األحداث اةصاره  .فه حهف تزنر اةمبك اةا عوااته فه اةوقت اةحاضر

1

ٌحٌىالمدهون:الحاسوبفًاإلعالم–اإلعالمالرقمً،-ط،1مكتبةسمٌرمنصور،غزة2014،م،ص .181
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بائات اةاواقع اإلةكترو ه اةفعإطه ه هعى انتالؼ أ واه،ا اةت عهاه واة قافه واةإهاإه
واالقتصاده وغهراا اةته تؤ ر فه حهاة اةاواط هف اف نالؿ تإعهط اةضو هعى قضاها

اةاصتاع.

"فاإلهالـ هقوـ بدور اعحوظ وااـ فه تحقهؽ تطوهر وتقدـ اةاصتاع اقتصادهاً

واصتااههاً و قافهاً هف طرهؽ اا ه قعه إةى أفراد اةاصتاع اف أفكار وقهـ وافااهـ تإ،ـ فه

رفع اإتوااـ اة قافه واةفكرا وفه صهاغ وصقؿ ب ائ،ـ وتكوه ،ـ وفه ت اه وتدههـ

قدرات،ـ وا،ارات،ـ وهإ،ـ فه اةت مئ االصتااهه اةإعها ةألصهاؿ اةقادا اف نالؿ
تزوهداـ باةنبرات اةصهدة واةتوصه،ات اةإعها اةته تحوة،ـ إةى أداة فاهع فه ب ا

اةاصتاع".1

ميداف الدراسة التطبيقية:
اهتادت اةباح

فه دراإت،ا هعى ناإ اواقع إةكترو ه إنباره فعإطه ه

وتـ

انتهاراا دوف غهراا ب د اقار ت،ا باواقع أنرم فكا ت اذس اةناس األك ر م،رة واإتنداااً
وحضو اًر وقد أ بتت صدارت،ا فه اةحرب هعى غزة هاـ 2014ـ واذس اةاواقع اه:

 -1مكقع ككالة معا اإلخبارية:2
ُه ّرؼ اوقع (وكاة ا ا اإلنباره ) فإه بن ه صز اتاـ ةاؤإإ إهالاه غهر
ربحه تنإإت هاـ 2002ـ ب،دؼ ت زهز اإلهالـ اةاإتقؿ فه فعإطهف واقاا هالقات
بهف وإائؿ اإلهالـ اةاحعه واةدوةه

وهقدـ اةاوقع األنبار باةعغتهف اة ربه واإل صعهزه

إضاف إةى ترصا األنبار اإلإرائهعه إةى اةعغتهف اة ربه واال صعهزه .

1

الحاسوبفًاإلعالم–اإلعالمالرقمً،مرجعسابق،ص .182
2
 /https://www.maannews.net
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رسالة المكقع كأىدافو:
واةتحعهالت

ُه ّبهف اةاوقع أ ه هقدـ اةاوضوهات اةااهزة واةتحقهقات اةصحفه
اإلنباره واةاقاالت اةته هقدا،ا نب اف اةكتاب ةعحفاظ هعى حره اةكعا واةت دده فه
اةتغطه اإلهالاه .

هتونى أقصى درصات اةحهاده فه إهاإ تحرهر
وهصؼ اةاوقع فإه بن ه
ّ

األنبار وهقدـ ةعقارئ اة اةاه صورة هف اظاار اةحهاة فه فعإطهف اف هدة صوا ب

وكذةؾ هإ ى إةى أف هكوف ا ب اًر هإتطهع اف نالةه اةفعإطه هوف اناطب اةاصتاع اةدوةه
واالإتارار فه ندا اةاصتاع اةفعإطه ه واةدوةه هعى ادم اةإ وات اةقادا .
 -2مكقع ككالة دنيا الكطف:1
ُه ّرؼ اوقع (وكاة د ها اةوطف) فإه بن ه أوؿ صحهف إةكترو ه فعإطه ه تنإإت
فه اة اـ 2003ـ ةاواكب األحداث اةاحعه واة ربه واة اةاه اع اةتركهز هعى اةقضاها
اةته ت،ـ اةقارئ اةفعإطه ه واتاح اإاح كافه اف اةرأا واةت بهر اةحر ةعقارئ فه ظؿ
هصز اةصحؼ اةورقه هف اصاراة ذةؾ.

رسالة المكقع كأىدافو:
ةهس ةعقارئ

ُه ّبهف اةقائاوف هعى اةاوقع أف إ ه،ـ إةى ت زهز اةدهاقراطه
اةفعإطه ه فقط وةكف ةتماؿ اةقارئ اة ربه اف نالؿ اواكب األحداث اة ربه واةتركهز

هعى اةقضاها اةته ت،ـ اةقارئ اة ربه.

وهضهؼ اةاوقع بن ه هإ ى إةى اةاحافظ هعى صدارته أااـ اةاواقع األك ر م،رة

فه اة اةـ ا ؿ "فهس بوؾ" وكذةؾ االإتارار فه فتح باب اةامارك واةحوار وابدا اةرأا
أااـ اةصاااهر اف دوف أا قهود واد اةقارئ بروافد اةا رف واالطالع اف نالؿ تغطه
صحفه صرهئ وقصص إنباره

هاةـ اةصحاف اإلةكترو ه .

واة اؿ هعى تحإهف ندااته ةاواكب اةتطور اةكبهر فه

1

 https://www.alwatanvoice.com/
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 -3مكقع ككالة فمسطيف اليكـ:1
ُه ّرؼ اوقع (وكاة فعإطهف اةهوـ) فإه بن ه اوقع إنبارا فعإطه ه اتاـ ةمبك
اةقدس ةإل تاج اإلهالاه اةته تنإإت هاـ 2004ـ واو اوصه ةعصا،ور اةفعإطه ه
واة ربه ةاتاب

كاف اةقضاها اةإهاإه واةهواه .

رسالة المكقع كأىدافو:
هوضح اةاوقع أ ه ه،تـ بتعبه رغبات اةصاااهر اة ربه واةفعإطه ه

اف نالؿ

تإعهط األضوا هعى اصرهات األحداث فه فعإطهف واةوطف اة ربه واإلإالاه وه،تـ
بكمؼ اةصرائـ اإلإرائهعه

اف نالؿ قؿ اةا عوا اةصادق واةحقهقه دوف ت،وهؿ وهدـ

ترؾ اةاصاؿ افتوحاً ةإلهالـ اإلإرائهعه كه ه اؿ وحدس فه تصدهر األنبار اةته تنص

فعإطهف.

وهضهؼ اةاوقع أف اةقائاهف هعهه هض وف صب أهه ،ـ االإتارار فه تقدهـ

اةنداات ةق ار اةاوقع اف نالؿ إ رائ،ـ باةتغطه اةصحفه اةصرهئ ةألحداث

اع اةحفاظ

هعى صدقه فه قؿ اةنبر و بات أادافه ورؤهته فه فضح صرائـ اة دو اةص،هو ه ودهـ

صاود اةم ب اةفعإطه ه دوف اة ظر إةى ا تاا ات،ـ اةإهاإه .
 -4مكقع ككالة سما اإلخبارية:2

ُه ّرؼ اوقع (وكاة إاا اإلنباره ) فإه بن ه وكاة أ با فعإطه ه اإتقع ا طعقت
فه أوانر ه اهر اف اة اـ 2005ـ وتصدر هف اؤإإ "براؽ" ةإل تاج اإلهالاه

اةارنص اف اةإعط اةوط ه اةفعإطه ه .

1

/https://paltoday.ps/ar
2
 /http://samanews.ps/ar
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رسالة المكقع كأىدافو:
هبهف اةاوقع أ ه ا،تـ باةمن هف اةفعإطه ه واإلإرائهعه وتقاط ات،اا اة ربه

واإلإالاه واةدوةه

اإت،دفاً فتح آفاؽ صدهدة ةف،ـ اةظاارة اإلإرائهعه اف نالؿ تقدهـ

رؤه تحعهعه اوضوهه ةوضع اةقارئ فه اةصورة اةحقهقه ةألوضاع وكذةؾ تإعهط اةضو

هعى أاـ اةقضاها واةرؤم اةته ت صؼ باةظاارة اإلإرائهعه .

وهوضح اةاوقع أف رإاةته قائا هعى اةدفاع هف حقوؽ اةصاااهر االصتااهه
واهصاؿ اةحقهق

واةإهاإه واالقتصاده

اص

دوف تزههؼ وتصرهح أو قذؼ واهصاؿ

اةرإاة اإلهالاه بصرأة واوضوهه وتنصهؿ اةحره واال تاؽ إةى آفاؽ رحب اف اةا رف

واةب ا اإلهصابه اةاتاهز ةعحفاظ هعى اصاةح األا واةدفاع هف اإتقبع،ا.
 -5مكقع ككالة فمسطيف اآلف:1

ُه ّرؼ اوقع (وكاة فعإطهف اآلف) فإه بن ه اوقع إنبارا فعإطه ه ه اؿ هعى
ا اةص واتاب كاف اةقضاها اةإهاإه واةهواه اعتزااً فه ذةؾ اةدق واةإره وهوصه

ندااته ةكاف اةا،تاهف باةمنف اةفعإطه ه فه متى أ حا اة اةـ.
رسالة المكقع كأىدافو:

هبهف اةقائاوف هعى اةاوقع أف رإاةته تتا ؿ فه اة اؿ هعى فضح ااارإات اة دو
اةص،هو ه اة صره

وا ااض اةتهارات اة،داا اةته تحاوؿ هبر إهالا،ا اةاإاوـ اة هؿ

اف صورة اةاقاوا اةفعإطه ه

دوف أف ه افه ذةؾ اةاحافظ هعى اةدق واةاصداقه .

وهمهر اةاوقع إةى أف أادافه تتا ؿ فه اةحفاظ هعى اة وابت اةفعإطه ه

وتإعهط

اةضو هعى ا ا اة اةم ب اةفعإطه ه وكذةؾ اة اؿ هعى ندا امروع اةاقاوا وابراز
دوراا فه تحرهر األرض وبعورة رأا هاـ اإعح باةرؤه اةواضح ةألحداث وترإهخ

اةوحدة اةوط ه اةقائا هعى اةتاإؾ باة وابت.

1

 /https://paltimes.ps
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وال مؾ أف اةباح

بصدد اةحدهث هف اةاواقع اإلنباره اةته اه أحد أص اؼ اةصحاف

اإلةكترو ه اةته تنتص ب قؿ األنبار واألحداث اةهواه اف نالؿ صحفههف اتنصصهف

ةكف ك ه اًر اف اةباح هف هربط اةصحاف اإلةكترو ه باةصحاف اةاطبوه فقط وه تبراا
ااتداداً ة،ا وة ؿ ذةؾ ه ود إةى اةتمابه فه اإتنداـ مبك اإل تر ت ونصائص اةصحاف
اإلةكترو ه ةااارإ ماط،ا اإلهالاه.

مدة الدراسة:
ّ
اهتادت اةباح

فه دراإت،ا ةعغ اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه ورصد األنطا

اةعغوه فه ةغت،ا هعى فترة اةحرب اةص،هو ه هعى غزة صهؼ اة اـ 2014ـ ظ اًر ةاا
تُمكعه اف أااه تتا ؿ فه إهصاؿ اةصورة اةحقهقه ةع دواف اةاتواصؿ هعى اةم ب
اةفعإطه ه وكذةؾ دفع اةق ار حوؿ اة اةـ ةاتاب اصرهات األحداث واا همكعه اف رإـ
ةصورة اإلهالـ اةفعإطه ه أااـ روادس إضاف إةى غ ى تعؾ اةفترة باألحداث واألنبار
اةصحفه واةاقاالت اةإهاإه

كاا أف إقحاـ ا ،اةصحاف بنمناص غهر ا ،ههف أو غهر

اعاهف باةعغ اة ربه أدم إةى ادـ قواهداا وتفمه األنطا فه،ا هعى كاف اإتوهات،ا

اةا صاه واةصرفه واة حوه واةدالةه وغهراا كاا أف انتهار اةفترة اةاذكورة قد صا ةتحدهد

وقت زا ه هتـ نالةه إظ،ار صوا ب اةض ؼ اةعغوا وااكا ه إهصاد اةحعوؿ اةا اإب ة،ا؛

اف ا ا كا ت اذس اةرإاة .

19

الفصؿ األكؿ
"المغة الصحفية"
مدخؿ
المبحث األكؿ :لغة الصحافة
 تعريؼ لغة الصحافة تطكر لغة الصحافة تأثير المغات األجنبية ك العامية عمى لغة الصحافة مكقع المغة الصحفية بيف الفصحى كالعاميةالمبحث الثاني :فف التحرير الصحفي
 مفيكـ التحرير الصحفي عناصر تككيف العمؿ الصحفي الصحافة اإللكتركنية أسس التحرير الصحفي اإللكتركني -القكاعد األساسية التي يجب اًللتزاـ بيا في لغة التحرير الصحفي
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مدخؿ:
إذا كا ت اةعغ وإهع ةتوصهؿ األفكار واال ف االت واةرغبات هف طرهؽ ظاـ اف

اةراوز فإف اإلهالـ ه،دؼ إةى تزوهد اةقارئ باألحداث واةا عواات اةصحهح
اة ابت بعغ ت اإب مرائح واإ

واةحقائؽ

اف اةاصتاع ةتإاهداـ هعى تكوهف رأا صائب فه

اةوقائع أو اةامكالت بحهث ه بر اذا اةرأا بوضوح هف هقعه اةصاااهر اةانتعف
واتصااات،ـ واهوة،ـ وب،ذا تتضح اة الق بهف اةعغ واإلهالـ.

ةكف اع ا تمار اةصحاف بمكؿ واإع وتزااف ذةؾ اع ض ؼ وابوط اةاإتوم

اةت عهاه ة،ذا اةتنصص فه ب ض اةصاا ات
واة قافه واالصتااهه
واة ااه هعه،ا.

تهص اة وااؿ اةإهاإه

وغهراا أدم إةى ض ؼ اةعغ اة ربه واها

واالقتصاده

اةعغات األص به

وهنته اذا اةفصؿ اف اةدراإ ةازهد بهاف اة الق اةو هق بهف اةعغ واإلهالـ

واةت رؼ هعى كهفه تطور ةغ اةصحاف

وتن هر اةعغات األص به واة ااه هعه،ا

ـ

اةحدهث هف اةعغ اةصحفه فه فف اةتحرهر اةصحفه كاا هصب أف تكوف فه اةصحاف

اإلةكترو ه .

لغة الصحافة:
تحتؿ اةعغ اكا ً ذات دالة ناص فه هاعه االتصاؿ اإلهالاه اةته تإرا فه

اةاصتاع هعى اإتوهات انتعف

هعى اهتبار أف اةرإاة اإلهالاه اف أاـ ه اصر هاعه

االتصاؿ اإلهالاه بنب اداا اة فإه واالصتااهه واة قافه

فاةعغ اه األداة اةرئهإه اةته

ت تبر أإاس اةتفاهؿ اإلهالاه واةته ت تقؿ هبراا اة واطؼ واة ادات واةا ارؼ واألفكار

بهف األفراد أو اةصااهات اف نالؿ اإتنداـ راوز ذات ا ى اف،وا ةدم اةطرفهف.
وت د اةعغ اةصحفه أاـ اظ،ر ةعاحافظ هعى كهاف اةاصتاع واف أاـ اةوإائؿ
وهرؼ اةباح وف فه اصاؿ
اةته ت قؿ اف نالة،ا اةوقائع واألفكار ةعصا،ور اةاتعقه
ّ
21

اإلهالـ اةت بهر اةصحفه بن ه هاعه انتهار ةغوا ةعافردات واةتراكهب ب ا هعى اصاوه
اةصاؿ
اف اةنصائص اةته هصب أف هتوافر ب ض،ا فه اةافردات وب ض،ا اآلنر فه ُ

وتت عؽ اذس اةنصائص بكهفه تحقهؽ أهعى درصات اةف،ـ ةعاادة اإلهالاه اف صا ب

اةاتعقه.
وال هنرج اف،وـ ةغ اةصحاف هف اةاف،وـ اة اـ ةعغ كنداة ةعت بهر واةتواصؿ واف

كاف هركز هعى ف،ـ اةاتعقه كضرورة ال ُب َّد اف تحقق،ا فه اذس اةعغ
اةرإاة اإلهالاه هتركز حوؿ اةعغ اةته هإتندا،ا اةكاتب فه قؿ اةاضاوف وه تاد
حهث إف صوار

تحقهؽ األاداؼ اةوظهفه ة،ذس اةرإاة هعى تف هؿ قدرات وااكا هات اةعغ فه قؿ اةا ا ه

واألفكار.

وةـ تَ ُد اةعغ ُ اة ربه ُ اةهوـ اةعغ اةته ه رف،ا اةباح وف فه اةتراث اة ربه اةقدهـ؛
ف قد أصاب،ا ك هر اف اةتغههر فه ا صا،ا وفه طرهق ب ا اةصاع فه،ا وةقد كاف
ةعصحاف دور كبهر فهاا أصاب اةعغ اة ربه اف تغههر فاة ربه اةا اصرة اده

ةعغ

اةصحاف باا تتاتع به اآلف اف ارو وهإر واف كاف اةب ض ه ترض هعه،ا حهث إف
أإعوب اةصحاف فه اةت بهر او اةذا هصتاع اة اس هعى ف،اه واحاكاته حهف هتكعاوف أو
هكتبوف وة،ا تن هر هعى أةإ اة اس وأقالا،ـ باهتباراا أداة اف أاـ أدوات االتصاؿ فه

اةاصتاع كاا أ ،ا تص ع اةرأا اة اـ وت بر ه ه فه ذات اةوقت فعهس غرهباً أف تكوف ةغ

اةصحاف أقرب تا هالً ةعنصائص اةعغوه اةته تاهز اة ربه اآلف.1

إف اةصحاف اصدر اف اصادر مر اةعغ اة ربه اةفصحى بذةؾ اإتطاهت أف

تنعؽ ةغ صدهدة وافردات ناص ب،ا ةـ تكف اوصودة قبع،ا ا اؾ اف أطعؽ هعه،ا "اةعغ

اة اة " اةته تتوإط اةفصحى واة ااه وأصبحت األداة اةرئهإه ةعت بهر أو "فصحى

اة صر" اةته تواكب اةتطور االصتااهه واةا رفه ةع رب واةته تتا ؿ ه د اةإ هد بدوا
فه كاف اةاوضوهات اةته تتصؿ باةحهاة اةا اصرة واةته تإتندـ فه،ا اة ربه اةفصحى

أو "اةعغ اة ربه اةصدهدة" اةته تإت د فه أصوة،ا إةى اة ربه اةقدها
1

وتإتصهب

بتصرف:محمدحسنعبدالعزٌز:لغةالصحافةالمعاصرة،ط،1دارالفكرالعربً،القاهرة2002،م،ص .12–11
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ةاإتصدات اة صر واةحاصات اةت بهره ةع اطقهف ب،ا وذةؾ ةتكوهف ةغ اوحدة تتاهز
باةبإاط واةوضوح.
واف ا ا هاكف اةقوؿ إف اةصحاف تتحقؽ فه،ا اإتوهات ةغوه ات وه ت كس

ت دد اةفئات اةاإت،دف اف حهث وض ،ـ االصتااهه واةفكرا واة قافه وتتحقؽ تعؾ

اةاإتوهات اف نالؿ اةصاع بهف اةعغ اةفصحى واة ااه اةدارص وب ضاً اف أةفاظ اةا صـ

األص به.

تعريؼ لغة الصحافة:
هعى اةرغـ اف مهوع اصطعح اةعغ اةصحفه وتداوةه فه ك هر اف اةكتب
واةدراإات فإ ه ال هوصد ت رهؼ احدد ة،ذا اةاصطعح ةكف ذاب اةب ض إةى أف اةعغ

اةصحفه اه" :اةعغ اةته تمهع هعى أوإع طاؽ فه احهط اةصا،ور اة اـ إضاف إةى
أ ،ا قاإـ امترؾ أهظـ فه كؿ فروع اةا رف واة قاف واةص اه واةتصارة واة عوـ اةبحت

واة عوـ االصتااهه واإل إا ه واةف وف واآلداب؛ ظ اًر ألف اادة اإلهالـ تإتاد ه اصراا اف
1

كؿ فف وهعـ وا رف فه اةت بهر هف اةاصتاع واةبهئ "
اإلهالـ ةالإتفادة اف نصائص اةعغ اة ربه

اةفصحى وتن هراا فه اةت بهر اإلهالاه.

فكاف اف اةطبه ه أف هإ ى

وأف هفتح اةاصاؿ أااـ ا تمار اةعغ

فاةعغ اةصحفه تمكؿ صز اً اف اة ظاـ اةعغوا اة اـ اةإائد ةذةؾ هصب أف تاتاز

بوضوح اةت بهر وبإاط األإعوب واالبت اد قدر اإلاكاف هف اةغراب واةت قهد باإلضاف
إةى اإتنداـ اةكعاات اةاف،وا وفؽ ظاـ اةصاع وقواهد اةصرؼ اة ربه

فدالة األةفاظ

دانؿ اة ص اإلهالاه واضااهف اةكعاات وأإاةهب اةتحرهر ه بغه أف تكوف واضح
واف ا ا هنته أ ر اإلهالـ فه تطور اةعغ

واف،وا باة إب ةعاتعقه ةهتـ إهصاؿ اةرإاة
وتغهر دالة األةفاظ.
ّ

1

محمدأبوالوفاأحمد:اللغةالعربٌةفًاإلعالمبٌنالواقعوالمأمول،شبكةاأللوكة،ص.12

23

كاا أف "كؿ وإهع إهالـ تإ ى صاادة إةى اإتنداـ اةعغ األك ر اال ا واألك ر
اصداقه ةدم صا،وراا واه حهف تإت هف با طهات تك وةوصه أنرم فإ ،ا تإت،دؼ فه

اةاقاـ األوؿ واألنهر إحداث تن هراا باةعغ اةاإتندا فه اةصا،ور اةاتعقه ذةؾ أف اةعغ

وهتكهؼ ا ه وهوصه
تمكؿ هقوؿ اةصا،ور وتصوغ رؤهته اةته هفإر ب،ا واق ه وهإتوهبه
ّ
إعوكه فه اةت ااؿ اع اذا اةواقع" 1اذا اا هؤكد هعى وصود هالق و هق بهف اةعغ

واإلهالـ.

تطكر لغة الصحافة:
اةاقصود باةتطور أا اةتغههر اةذا هصهب اةعغ فه كاف قطاهات،ا :اةصوته
واةصرفه واة حوه واألةفاظ وا ا ه،ا باإلضاف إةى اةظواار اةصدهدة اةته تعحؽ ب،ا فه

فترات زا ه انتعف

حهث إف ةغ اةصحاف كا ت ااتداداً ةاراحؿ ةغوه إابق ارت ب،ا

اةوإائؿ اإلهالاه ا ذ منت،ا تهص اةظروؼ االصتااهه اةته تار ب،ا اةاصتا ات.

وكاا او ا روؼ فإف اةتطور أصؿ فه حهاة اةعغ ةتطور أغراض اةاصتاع اةذا
ه طؽ ب،ا فكاف اف اةطبه ه أف تتطور فه كاف قطاهات،ا "اةصوته واةصرفه واة حوه

واةا صاه " وت تبر اةصحاف اةا اصرة نالص تطور اةعغ اةفصحى األصهع اةته

ض ؼ اإت ااة،ا فه اةاصتاع وقد ت رضت ةغ اةصحاف ةتحوالت هكإت األحداث اةته
ارت ب،ا اةاصتا ات هبر اراحؿ تطوراا اةانتعف

ورغـ أف ةغ اةصحاف بدت اتن رة بعغ

األدب ه د منت،ا حهث مارؾ فه اةكتاب اةصحفه أدبا كبار حرصوا هعى أف تكوف
ةغت،ـ بإهط تبت د هف اةغراب

اعتزا بقواهد اةفصحى إال أف تطور اة اؿ اةصحفه

وت وع اةقضاها اةته ت اةص،ا اةصحاف دفع وإائؿ اإلهالـ ةعتحرر اف نصائص اةعغ
األدبه

ومرهت فه حت أإعوب ةغوا ناص فه اةكتاب األدبه وغهراا اف أ ااط

اةكتاب حتى أصبحت ةغ اةكتاب اةصحفه هااالً أإاإهاً فه تطور اةعغ .
حهث "كا ت ةغ اةصحاف فه اةفترة األوةى أقرب إةى ةغ األدب باا هتوفر ة،ا اف

أإعوب أدبه ار ٍ
ؽ هعى قدر كبهر اف صفات اةفصحى اةته ت د ةغ أدبه فه صورت،ا
1

اللغةاإلعالمٌة"المفاهٌم–األسس–التطبٌقات"،مرجعسابق،ص .34
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اةا روف ة ا اف كتب اةتراث هعى حهف ب دت ةغ اةصحاف فه اةفترة اة ا ه هف ةغ

األدب واف ـ قؿ صهب،ا اف صفات اةفصحى".1
فاةصحاف

ات فه أحضاف األدب وكا ت ةغ األدب حه ،ا اه ةغ اةصحاف

واف انتعؼ مكؿ اةصحاف اف هصر آلنر ةكف اع تطور اةحهاة وت دد اةوإائؿ

اإلهالاه وك رة األنبار وإره ا تماراا وابوط اةاإتوم اةعغوا ةعاتعقه بب دس هف
اصادر اةعغ األصهع اضطرت وإائؿ اإلهالـ إةى اإت ااؿ ةغ ٍ و ٍ
ناص ب،ا
أإعوب
ٍّ
هاهزاا هف األإعوب األدبه واة عاه حهث اهتادت األإعوب اإلهالاه اةذا ه،تـ بتزوهد

اةصا،ور اةاتعقه باة دهد اف اةا عواات بنقؿ اةكعاات اةااك وذةؾ إل ارة ااتاااه وا تبااه

ةاتاب

اةق ار ة.

اف ا ا امتدت اةحاص إةى تصاهـ ةغ تإتاد صبغت،ا اف اةوإهع اةته تُوظّؼ

فه،ا وقد أدم اذا اةتطور إةى ظ،ور ةغ اف وع صدهد غهر اةعغ األدبه باإتوااا
اةتذوقه اةصااةه وغهر ةغ اة عـ فاةعغ اةصحفه اةصدهدة تإ ى إةى صاهع فئات اةق ار

واةى تحقهؽ اةاإتوم اة اعه هعى اةص هد االصتااهه ةعغ .

وت تاد اةصحاف فه اةت بهر ةغ هربه فصهح فه ك هر اف أبواب،ا وقد تطورت

اع تطور اةصحاف

وفه اذا اةصدد هقوؿ أدهب اروة" :كا ت اةصحاف اة ربه تحاؿ إهفاً

ال قعااً وكا ت فه دور اةاصااد ال فه دور اةا ظـ وال فه دور اةاصعح فقد حاربت
اةص،ؿ واةفقر واةحصاب

أدركت،ا اةركاك ".2

ـ اضعت ةتحرهر األـ واألا

وكافحت إلصالح اةعغ وقد

وتكتإب ةغ اةصحاف نصائص،ا اةتركهبه اف ال

اصادر األكؿ :اةعغ

اة ربه اةفصحى "فصحى اةتراث" وت تبر األإاس فه،ا؛ ظ اًر الهتااداا هعى افردات،ا

و ظاـ تركهب،ا حتى أصبحت ةغ اةصحاف ااتداداً ة،ا وتطو اًر ةب ض نصائص،ا الثاني:

اةعغات األص به اةته أ رت فه اة ربه بصورة ابامرة وغهر ابامرة اف نالؿ اا تضهفه
1

لغةالصحافةالمعاصرة،مرجعسابق،ص.51
2
الصحافةالعربٌةنشأتهاوتطورها،مرجعسابق،ص.143
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ةعغ اةصحاف اف افردات وأإاةهب هتـ ت رهب،ا الثالث :اةعغ اة ااه اةته أنذت ا ،ا
وإائؿ اإلهالـ افردات وأإاةهب أحد ت تغهه اًر فه ظاـ اةصاع .
حهث تإ ى وإائؿ اإلهالـ الإتنداـ اةاإتوم اةعغوا األك ر اال ا ة،ا وقبوالً

ةدم صا،وراا ظ اًر ألف اةعغ اةته تإت اع،ا اذس اةوإائؿ ةهإت ةغ ناص بفئ ا ه

بؿ بكاف مرائح اةاصتاع تصوغ رؤهت،ـ ةعحهاة اةته هفإروف ب،ا واق ،ـ وهإتوهبو ه

وهتال اوف ا ه.

وهمار إةى أف "أكبر تطور هرفته اةعغ اة ربه فه اة صر اةحاضر كاف هعى هد

اةصحفههف واحررا األنبار واذا اةتصدهد فه اةعغ اةذا صدس فه هاؿ اةصحاف او
صد اف اةا ا ه واألفكار اف غهر تبدهؿ وال تغههر فه اةقواهد
تطوهر ة،ا باحتضاف اا ّ
واألحكاـ وتعؾ اه اةبراه فه األدا واةاقدرة فه اةت بهر اةعتاف أوصدت،اا اةصحاف وةغ

اةصحفههف".1

فػ "اةعغ اة ربه ةغ غ ه و ره كاا أ ،ا ةغ ار

وباةتاةه ف،ه تقبؿ أا

اإتصدات تفرض،ا اةارحع اةزا ه اةته تتطعب أةفاظاً ناص ب،ا ةت بر هف األحداث
واةوقائع اةته ترافؽ تعؾ اةارحع اةزا ه واةته ال هاكف اةت بهر ه ،ا باألةفاظ اةقدها اةته

ةـ تكف إال وةهدة ارحع زا ه احددة فاف أاـ اةاقاههس اةته ه رؼ ب،ا ارتقا اةعغات او
اقهاس اةدالة هعى اةزاف واذا اةاقهاس اف أاـ اظاار اةعغ اإلهالاه

فاةعغ اةته تدؿ

هعى اةزاف ب الاات اقررة فه اةف ؿ أصعح ةإلهالـ اف اةعغ اةته نعت اف تعؾ

اة الاات وباقدار اةدالة تكوف اذس اةعغ اإلهالاه أصعح اف تعؾ".2

وه ود اةفضؿ فه األإعوب اةإ،ؿ اةذا وصع ا إةهه اةهوـ فه اةكتاب بعغت ا اة ربه
إةى اةصحاف اةا اصرة وذةؾ أل ،ا طوهت اةعغ

وص عت،ا ار تفه باتطعبات اة صر

وتإتوهب اةتطورات اة ظها اةته صاحبت اة ،ض فه اهادهف اةحهاة اةانتعف

فقد

أماهت أةفاظاً صدهدة واإتحد ت أةفاظاً واصطعحات صدهدة ووإ ت آفاؽ اةعغ وطورت
1

اللغةاإلعالمٌة"المفاهٌم–األسس–التطبٌقات"،مرجعسابق،ص.33
2
اللغةاإلعالمٌةبٌنالفصحىوالعامٌةhttp://www.startimes.com/?t=26431091،
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أإاةهب،ا فه اة عوـ واةف وف واالصتااع واةإهاإ
اةق ار

بحهث هف،ا،ا أكبر هدد ااكف اف

كاا هاعت هعى تطوهراا بحهث أصبحت تتإع ةعت بهر هف كؿ صدهد أو اإتحدث

فه األدب واة عـ واةفف صاه اً.

تأثير المغات األجنبية كالعامية عمى لغة الصحافة:
أدم تطور وإائؿ االتصاؿ إةى تغههرات مااع فه اةحهاة االصتااهه

وتن هر

هاهؽ فه تطور اةتركهب اةعغوا ةعصاع فه ةغ اةصحاف اةا اصرة وظ،ور االاح ةغوه

دنهع هعى اةعغ اة ربه

كاا ت د اةصحاف اف أاـ اةوإائؿ اةته هتوصؿ ب،ا إةى ربط

اة رب باة اةـ وربط ةغت،ـ بعغاته حتى أصبحت اة الق بهف اةعغ اة ربه واةعغات
األوروبه و هق وات وه

وهاكف اةقوؿ :إف اةصحاف اةا اصرة تكتإب ب ض نواص،ا

اةتركهبه إةى صا ب صفات اةفصحى اف اةعغات األص به

وذةؾ اف نالؿ األنبار

اةنارصه واةترصا إةى اةعغ اة ربه .
وقاؿ اةدكتور كااؿ بمر إف (اةترصا ت ه قؿ ا ا ه اةكعاات أو اة بارات واة صوص
األص به واةت بهر ه ،ا بكعاات وهبارات اقابع ة،ا فه اةعغ اةا قوؿ إةه،ا إوا أكا ت اذس اةعغ اةا قوؿ

1
تطرؽ إةى اةت رهب اةذا هقصد به "إنضاع اة صوص أو األهااؿ
إةه،ا هربه أـ غهر هربه " كاا ّ
األص به – هعاه أو أدبه أو ف ه – ةمه اف اةتصرؼ فه اب ااا وا ااا وذةؾ بتطوه ،ا ةاقتضهات

اةظروؼ وأ ااط اةتقاةهد االصتااهه واة قافه اة ربه وص ع،ا ذات إا هربه فه اإلطار اة اـ).2

حهث "كاف أ ر اةترصا واة قؿ اةواإع اةادم هظهااً فه إضافته إةى اةعغ اة ربه

فقد قؿ اةاترصاوف ائات األةفاظ اةفعإفه واةطبه واةكهاائه واةرهاضه وغهراا إةى اةعغ
اة ربه اترصاهف ب ض،ا إةى اا هقابعه فه اة ربه و اقعهف ب ض،ا بعفظه وا،اا هكف فقد

كإبت اةعغ اة ربه اادة غزهرة وفهرة ا ّك ت اة حاة واةاتكعاهف واةفالإف اف ت اوؿ اإائؿ
هعوا،ـ اةانتعف بعغ اواته وأةفاظ داة هعى اةا ا ه اةته هرهدوف اةت بهر ه ،ا".3
1

كمالبشر:دراساتفًعلماللغة،دارغرٌبللطباعةوالنشر،القاهرة1998،م،ص.310
2
المرجعالسابق،ص .310
3
مستوٌاتالعربٌةالمعاصرةفًمصر،مرجعسابق،ص .29
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إف تطور اةعغ اة ربه واحتضا ،ا ةافردات أص به واإت ااة،ا ةت ابهر غهر انةوف
فه اةتداوؿ اة ربه اةقدهـ ه ود فه األإاس إةى اةصحاف اةته ة بت دو اًر كبه اًر فه اال ا
تعؾ اةافردات واةت ابهر ةعإاف اة ربه واف اة وااؿ اةته إاهداا هعى ذةؾ ااتهاز اةعغ

اة ربه باةقدرة هعى إهصاؿ اةا ى بنقصر اةطرؽ واةوإائؿ بحهث تاك ت اف اةتحرر اف

األإر اةعغوا اةقدهـ واةظ،ور بعباس اة صر اةحدهث وهتصعى اذا فه تعريب األلفاظ:
وذةؾ هف طرهؽ إنضاع اةكعاات األص به ةعصهغ اة ربه اةا روف وةألحكاـ اة ربه

تركيب الكممات :وذةؾ هف طرهؽ ضـ كعاتهف اإتقعتهف ةتكوهف كعا صدهدة وتإاى اذس
اةطرهق باةتركهب اةازصه وا اؿ ذةؾ :أرض صو تعريب األساليب :وذةؾ بإدناؿ أإعوب

صدهد هعى اةعغ اة ربه
باة ار واةإوؽ اةإودا

ةالإتفادة ا ه فه ا ى ةـ تإبؽ ا رفته واف ذةؾ ا الً :هع ب

وتنعهؽ اةحهاة اة اا .

إه ا اًر ةعإ،وة

فضؿ اةاترصاوف واةاحرروف ت رهب اةكعاات أو اة بارات اةمائ
"وُه ّ
واهالً إةى اةإالا فه أدا اةا ى إذ هنمى ك هر ا ،ـ ّأال تؤدا اةكعا اة ربه اةته
كاا أف ك ه اًر ا ،ـ هرم أف ت رهب اةعفظ أو اة بارة أنصر

ؤدم اةكعا األص به
هنتاراا ُا ّ
اف ترصات،ا إةى اة ربه فقد تإتغرؽ اةكعا األص به أك ر اف كعا هربه فه ب ض

األحهاف".1

ةكف اذا االتصاس نطهر فقد أدم إةى ك رة اةكعاات اةا ّرب فه ةغ اةصحاف األار
اةذا ه،دد احصوؿ اذس اةعغ اف اةكعاات اة ربه األصهع وةـ هقؼ األار ه د اذا اةحد
بؿ تصاوزس ك ه اًر حتّى ا تمرت اذس اةكعاات اةا رب هعى أةإ اة اس حهث تفّ ت وإائؿ
اإلهالـ فه قعب اوازهف اةعغ وابتداع اصطعحات وتراكهب صدهدة تتاهز باةإالإ
واةبإاط ةتتفؽ اع روح اة صر فدنعت ةغ اةصحاف آالؼ األةفاظ واة بارات اةعغوه

اةصدهدة وك رت األةفاظ األهصاه واالمتقاقات اةغرهب هف اةعغ وقواهداا األار اةذا

ّأدم إةى اتّإاع اةكتّاب فه اةامتقات اتصاوزهف ا ا ه،ا.

1
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ةذةؾ ال ُب َّد ةوإائؿ اإلهالـ أف تتف،ـ كهفه اراهاة اةكعاات اةصحهح اةته تإتطهع
اةصاااهر اإته اب،ا وف،ـ اقاصداا وذةؾ باالبت اد هف األةفاظ غهر اةانةوف وهدـ
اةتكعؼ فه صهاغ اة صوص اإلهالاه

حتى هزهد اإلقباؿ هعى اةعغ اة ربه اةصحهح

واالرتقا باإتوم اةصاااهر ورفع اإتوهات،ـ اةعغوه واعكات،ـ اةفكره .
كاا اهتادت ةغ اةصحاف هعى اةع،صات اةاحعه اا أدم إةى ا تمار اةعغ اة ااه
فه وإائؿ اإلهالـ وهعى اةاترصاات اف األةفاظ واألإاةهب حهث أدنعت اةترصا إةى
وفه إ،وة اةب ا

أإاةهب أهصاه ك هرة أ رت هعى اةكتاب اة ربه
ةغ اةصحاف أةفاظاً و
َ
اةعغوا ةعتواصؿ اع اةصا،ور واهصاؿ اةرإاة اإلهالاه بعغ هف،ا،ا وهتفاهؿ ا ،ا

األار اةذا أدم إةى حدوث فصوة كبهرة بهف اةفصحى اةا اصرة وفصحى اةتراث واالبت اد
هف اة ربه األصهع

وأإاةهب،ا اةته ظعت راإن ةقروف هدة.

حهث هاهؿ ب ض اةاحررهف إةى اإتنداـ األةفاظ أو اةتراكهب اة ااه اةمائ
تقرباً
ّ
إةى اةق ار فه اةحدهث باا هنةفو ه فه حهات،ـ اةهواه اا أدم إةى إدناؿ صهغ وهبارات

مائ

فه اة ااه إةى ةغ اةصحاف

ا ،ا اا هكوف أقرب إةى األا اؿ.

إذف؛ تإرب ب ض األةفاظ واألإاةهب اةعغوه األص به اةدنهع إةى اةعغ اة ربه

بف ؿ اةترصا واإت ااؿ اة ااه اع اة ربه اةفصهح
اةفصهح ةعغ

أدم إةى اةنروج هف االإت ااؿ

اذا اا إااـ فه وصود األنطا اةعغوه وغزواا ةع ربه

واف اةنطورة

تف ّمه األنطا اةعغوه بصورة واضح فه اةاواد اإلهالاه اةته بدوراا تؤدا إةى ض ؼ
اةعغ اة ربه .
فض ؼ اةعغ اة ربه واها

اةع،صات اة ااه اةاحعه هعه،ا وإرهاف ذةؾ إةى

وإائؿ اإلهالـ هدهو إةى اة ظر فه حاؿ اةفصحى واة ااه واهال اة اه اةكافه ةفصاح

اةعإاف واف أبرز األإباب اةته أدت إةى اذا اةحاؿ اةاؤ رات اةنارصه اةته غعّبت
اة ااه

هعى اةفصحى باةتزااف اع قهاـ قوم اة،ها

فه اةغرب باةتا،هد ةغزواـ

االإت اارا ةعوطف اة ربه وحضارته ةكه تتاكف اف مر ةغات،ا وفرض اةتب ه ة،ا كاا

أف وإائؿ اإلهالـ تإتقطب صا،و اًر اف كاف مرائح اةاصتاع وبانتعؼ اةاإتوهات ااا
29

ص ؿ اةعغ اةفصحى فه ظر اذس اةوإائؿ تمكؿ هائقاً تواصعهاً وتن هرهاً ال هاكف تصاوزس ّإال
باةعصو إةى اة ااه .

واف "أاـ اة وااؿ واألإباب اةته تإااـ فه إض اؼ اةعغ اة ربه

صد فه

اةدرص األوةى اةصحفه حهث أف أغعب اةصحفههف ال هراهوف قواهد اذس اةعغ وال
هحتراو ،ا واف ا ا ه اعوف هعى تموهه اة ربه أك ر اف ترقهت،ا وه فروف اةاتعقه أك ر

ااا همدو ه إةى اذس اةعغ اةصاهع وااا هعحظ هعى ةغ اةصحاف نروج اةت بهر اإلهالاه
فه،ا هف قواهد اةصهاغ واةتركهب اةته أَةِفَ،ا اة رب فه ةغت،ـ ااا ه اؿ هعى ادـ ةغ
األصداد اةته ت ب اةادرإوف فه ترإهن،ا وتعقه ،ا

صا،ور واإع تنتعؼ اإتوهات أفرادس اةعغوه

1

باإلضاف إةى توصه اإلهالـ إةى

أوقع وإائؿ اإلهالـ فه انزؽ اةاإتوم

اةعغوا اةذا ت تادس فضالً هف امارك أ اس فه اة اؿ اإلهالاه ال هاتعكوف اةعغ
اةإعها اةفصهح ".2

ةذةؾ هصب هعى اةاحافظهف واةغهورهف هعى اذس اةعغ إهادة اة ظر فه انتعؼ

اةاواد اإلهالاه ووضع ا ،ج صدهد هرتكز هعى األإس اة عاه فه تقوهـ وتصحهح اةعإاف

اة ربه كاا ال ُب َّد ةوإائؿ اإلهالـ أف تتحاؿ اةاإؤوةه اةكبرم فه االرتقا باةاإتوم
اةعغوا واةفكرا ةعاصتا ات واةحفاظ هعى اةعإاف اة ربه اف اةنطن ظ اًر ةتن هراا فه أهداد
كبهرة اف اةصاااهر واإ،اا،ا فه تكوهف أةإ اة اس.

فكاف ةوإائؿ اإلهالـ نطر واضح هعى حاضر اةعغ واإتقبع،ا وأصبحت

ا اةص اذا اةنطر ضرورة حهاته ةعحفاظ هعى اةعغ إعها ؛ ظ اًر ألف ةغ اةصحاف إالح
ذو حدهف اا ه ه أف وإائؿ اإلهالـ قادرة هعى االاتااـ باةعغ ورهاهت،ا وت اهت،ا ااا

تردم اإتوم اإلهالـ فإ ه هؤ ر بمكؿ إعبه
ه كس إهصاباً هعى اإلهالـ فإه أاا إذا ّ
هعى إالا اةعغ واة قاف واةقهـ اةارتبط ب،ا اا هإّ،ؿ األار ةتدفّؽ اةعغات واة قافات
األص به إةه،ا إضاف إةى إهطرة صهؿ صدهد هعى وإائؿ اإلهالـ هص،ؿ اةعغ اة ربه وال

1

نوالعثمان:أسبابترديلغةالصحافة،جامعةمولودمعمريتٌزيوزو،الجزائر،ص .2
2
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هعتزـ اةتزاااً كااالً بقواهد اةفصحى اةا روف فه كتب اة حو اا هؤدا إةى تراص ،ا وهدـ
اواا.

واةعغ اة ربه بإبب اذا اةواقع تبدو اف أك ر اةعغات حهرة بهف اةوال ةااضه،ا

واالةتزاـ باتطعبات اةوقائع واألحداث اةصدهدة وذةؾ اف نالؿ اةحرص هعى إالا اةعغ

اة ربه اةفصحى اف اةتصزئ واةتمتت واةضهاع وهدـ اة،بوط باةاإتوم اة قافه اةعغوا

هاا هصرا هعى
ةعصا،ور وفه ذات اةوقت هدـ اإتنداـ ةغ غهر قادرة هعى اةت بهر ّ
أرض اةواقع وال تت اإب اع اإتوهات اةق ار .
ةذةؾ هقع هعى وإائؿ اإلهالـ دور باةغ األااه فه االرتقا باإتوم اةع،صات

اة ااه اةته أإا ت إةى اةعغ اة ربه وقواهداا وأفقدت اةرإاة اإلهالاه ا ااا بحهث
تصبح األةفاظ اةفصحى وت بهرات،ا أك ر تداوالً هعى األةإ

تا،هداً ةت اهـ اإت ااؿ اةعغ

اة ربه اةفصحى فه كاف اةوإائؿ اإلهالاه وتطوه ،ا وتطوهراا ةندا اةعغ

اف نالؿ

وضع نط اإتراتهصه ةغوه هربه اتكااع ةإلبقا هعى اة ربه ةغ هعـ وهاؿ وتواصؿ

وت زهز اكا

اةعغ اةفصحى وغرس صااةهات،ا فه فوس اةصاااهر ةكه هم ر اإل إاف

اة ربه بنااهت،ا.

كاا أف ض ؼ ااتااـ وإائؿ اإلهالـ بتصحهح اةاادة اإلهالاه

أماع اةنطن

ورإنه حتّى أصبحت أحد هوااؿ ا تمار اةنطن اةعغوا بدالً اف أف تكوف أحد
اةعغوا ّ
هوااؿ تصحهحه ةذةؾ هتوصب هعى وإائؿ اإلهالـ اةانتعف ت ههف ادققهف ةغوههف ةألنبار
اف األنطا اةعغوه

واراص

اا هتـ تقدهاه فه،ا إلةغا اة ائه بهف اة ااه واةفصحى

فه صوص األنبار واةتنعص اف األنطا اةعغوه اةته ال ه صو ا ،ا نبر أو اقاؿ أو
بر ااج وهقد حعقات تدرهبه ةإلهالاههف واةاذه هف اة ااعهف فه اةاؤإإات اإلهالاه

ةت قه اةافردات اةعغوه اف اةموائب اةدنهع هعى اةعغ اة ربه

باإلضاف إةى تدرهب

اةصحفههف واةاذه هف اةصدد هعى اة طؽ اةإعهـ واةكتاب اة ربه اةصحهح

اة ااه اةراقه ةالرتقا باإتوهات،ـ اةعغوه .
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وتصاوب،ـ اع

باةعغ

فهتوصب هعى وإائؿ اإلهالـ اتاب رصد األنطا وتصحهح،ا بَ،دؼ االرتقا
تزوداا
وت زهز اة الق اةقائا بهف اصااع اةعغ اة ربه ووإائؿ اإلهالـ بحهث ّ

اةاصااع باا ت تاد اف اصطعحات واا تقوـ به اف ترصا أو ت رهب ةتقوـ باإتنداا،ا
وت اها،ا.

وال مؾ أف اا قاات به اصااع اةعغ اة ربه اف ص،ود ةعحفاظ هعى اةعإاف اة ربه
واالرتقا باإتندااه كاف ةه فضؿ كبهر فه احتراـ اةفصحى واكا ت،ا اةته ةـ تإتطع

اة ااه أف تحتع،ا كاا إ ت إةى تطوهر ا ااج اةتربه واةت عهـ وأإاةهب ت عـ اةعإاف
اةفصهح ةتصاوز اا ه ا هه اةصحفههف اف أنطا ةغوه .

مكقع المغة الصحفية بيف الفصحى كالعامية:
كا ت اةعغ واا زاةت اةوإهع اةته تربط اإلهالـ باةاصتاع واحط ااتااـ اة دهد

اف اهادهف اةفكر اإل إا ه بوصف،ا اةوها اةذا هحتوا اذا اةفكر ف،ه تارة أداة ت بهر
غاهت،ا اةكبرم ارتبط باةتن هر اةذا تحد ه فه اةاتعقه وتارة أداة توصهؿ ادف،ا قؿ

األفكار واذا صاهـ غاه ةغ اةصحاف

اةته تمكؿ صز اً اف اة ظاـ اةعغوا اة اـ اةإائد.

وةغ اةصحاف ت تاه إةى وع اف أ واع اة ر اةتقعهده

أقإاـ واه:1

قإاه اة قاد اة رب إةى ال
اةذا ّ

 -1النثر العادم :واذا اة وع هتا ؿ فه ةغ اةتناطب اةهواه حهث هإتنداه هاا
اة اس فه ةغ تناطب،ـ ةعت بهر هف انتعؼ أغراض،ـ وحاصات،ـ اة اده دوف أف

هقصدوا فهه إةى مه .

 -2النثر العممي :واو اة وع اةذا ه بر هف اةحقائؽ اة عاه دوف اة اه باة احه اةف ه .

 -3النثر الفني :واذا اة وع هتا ؿ فه ةغ األدب اةته تُ ى بصااؿ اةفف واةت إهؽ
واةزنرؼ فه اةت بهر هف اك و ات اة فس حهث هتـ انتهار األةفاظ ب اه وت اهؽ

1
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ا ا ه،ا ف،و بذةؾ هبت د هف ةغ اة عـ اةصاف وةغ اةتناطب اةهواه إةى ةغ فه،ا
فف وا،ارة هتحقؽ فه،ا اةتفكهر اف احه واةصااؿ اف احه أنرم.
وب د ظ،ور اةصحاف فه اةقرف اةتاإع همر أضاؼ أإاتذة اةصحاف واألدب

وهاً راب اً اف اة ر إةى اذس األ واع اةتقعهده او اة ر "اة اعه أو اةصحفه" اةذا هتوإط

بهف اة ر اة ادا وةه ا ه إ،وةته وبإاطته وبهف اة ر اةف ه وةه ا ه اةتفكهر وصااؿ

اةت بهر.1

ظ اًر ألف هالق

وفه اةوقت ذاته هاكف ة عـ اةعغ أف ُهفهد اف اةعغ اةصحفه
اةعغ اةصحفه ب عـ اةعغ اه هالق تن هر وتن ّر فوإائؿ اإلهالـ تإااـ فه منة كعاات
ةـ تكف اوصودة فه اةعغ اف قبؿ وفه اصر كعاات كا ت اإتندا فه،ا أو ا قراض،ا

ا قراضاً تاااً.
واف أاـ اةصفات اةته تاهز اةعغ اة ربه هف غهراا اه "اةارو " اةته تص ع،ا

وتا ح،ا

تكهف،ا وفؽ اةقواةب اإلهالاه اةانتعف
صاةح ةطبه اإلهالـ اف نالؿ ّ
طواهه فه إهراد حادث وقع حاالً ه هر ااتااـ اةق ار به باإلصاب هف األإئع اإلهالاه

واةوضوح واإلمراؽ ظ اًر ألف

اةا،ا كاا ُهمترط فه اةعغ اةصحفه اةوظهف اة،ادف
اةفف اةصحفه أداة وظهفه وةهس ف اً صااةهاً ةذاته ه،دؼ إةى قؿ اةحقائؽ واةا عواات إةى
اةصا،ور حهث إف هدـ ا رف اةصحفه قدرات اةعغ وكهفه اإت ااة،ا ةتحقهؽ األاداؼ

اةاطعوب

هفقد اةرإاة اإلهالاه قهات،ا.

اة اعه االتصاةه فه صواراا اه قؿ اةا ا ه هف طرهؽ اةراوز اةات ارؼ هعه،ا

واةته هإتندا،ا اإل إاف ةعتواصؿ اع اة اةـ اةنارصه فاةراوز اه صوار وإائؿ اإلهالـ
وهاوداا اةفقرا فهصب هعى اةارإؿ أف هضع رإاةته فه صهغ احددة اف اةراوز

واةكعاات وةكه تتاكف اذس اةراوز اف اةوصوؿ إةى أذااف اةصا،ور ال ُب َّد اف وصود ةغ
إهالاه بإهط واوحدة.

1
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فف التحرير الصحفي:
ظ،رت اةصحاف اع بداه اةحهاة االصتااهه ةإل إاف ف،ه بض اةاصتاع
وم ورس وتمكؿ صز اً أإاإهاً اف اةحهاة اةهواه ةعقارئ فه اذا اة صر كاا أ ،ا اةارآة
اةته ت كس كؿ اا هدور فه اةاصتاع اف وقائع وأحداث ت،ـ اةقارئ وتؤ ر فهه حهث

ت تاد وإائؿ اإلهالـ هعى ازهج اف اةكعا واةصورة واةرإوـ اةت بهره

هتـ هرض،ا هعى

اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه بمكؿ بإهط وص ّذاب وإ،ؿ اةق ار ة تُم ّكؿ بدوراا صوار اةفف
اةصحفه.
وفف اةتحرهر اةصحفه او اة عـ اةذا هدرس اةقواهد واألإس اةته ت ظـ هاعه
اةكتاب اةف ه وصهاغ األنبار واو اةفف اةذا هص ؿ األحداث واةا عواات فه ات اوؿ

صاهع اةق ار بطرهق اموق وةغ واضح ت اإب اةوإهع اةاإتندا وتتّإؽ اع إاات
صا،وراا ةضااف صاح اةرإاة اإلهالاه وتحقهؽ اةتن هر اةاطعوب ف،و ه تبر صعب
اة اعه اإلهالاه اةذا ترتكز هعهه وإائؿ اإلهالـ واو األإاس فه صاح،ا ورواص،ا بهف
اة اس فكؿ صاح تحققه وإائؿ اإلهالـ إ اا او تهص أإس اةتحرهر اةصحهح ةعرإاة

اإلهالاه .

مفيكـ التحرير الصحفي:

حرر فه اةصرهدة :اف هكتب فه،ا وه ّإؽ اواضه ،ا اذس
حرر ُا ٍّ
التحرير لغة( :اصدر ّ
حرر اةصحهف أو اةاصع  :أمرؼ هعى إهداداا وأإ،ـ فه كتاب اواداا
اةرإاة اف تحرهرس :اف إ مائه ّ

وهحرراا تحرهر ص :اراص
توةى إدارة تحرهر اةاصع  :اف همرؼ هعه،ا أدبهاً وهراقب ا ااالت،ا
ّ
ة ص باا فه ذةؾ داج ه اصر او وق اف اصادر انتعف ) .1فاةاقصود باةتحرهر او اةكتاب

قده

و

تحرهر اةفكرة اف اةذاف إةى مه اكتوب.
"ةكعا تحرهر صذور ضارب فه تارهخ اةكتاب اة ربه

وت ه اةكتاب قدهااً ةكف

اذا االصطالح أنذ أب اداً صدهدة اع ظ،ور اةكتاب اإلهالاه فه أقطار اةامرؽ اة ربه
1

معجمالمعانًالجامع/http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar،تحرٌر 
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بد اً اف ا تصؼ اةقرف اةتاإع همر فقد أصبح اةا ه او اةاحرر صاحب اةصرهدة
وكاتب،ا واع تطور اة اعه اةصحفه وت دد اراحؿ إ تاج اة اؿ اةصحفه برزت وظهف
اةاحرر ا،

ة،ا انتصاصات،ا اةف ه اةته هاكف إصااة،ا بت،هئ اة ص اةذا هقداه

اةصحفه ةع مر ب د أف هصرا هعهه اةاحرر اا هراس ا اإباً".1

التحرير اصطالحان :او أحد ف وف اةكتاب اةف ه اةته هقوـ ب،ا اةاحرر اةصحفه

بتإصهؿ األحداث اآل ّه اةاتصددة و قؿ اةوقائع واةتفصهالت اف اصادراا اةانتعف
واألفكار واةا عواات اةته ت،ـ اةصا،ور اةاتعقه وتؤّر به وتحوهع،ا إةى ةغ اقرو ة

اةقر وذةؾ هبر قواةب وأمكاؿ ف ه تتّبع قواهد وأإس ا ه
اف،وا ةدم كاف اإتوهات ّا
ب،دؼ تكوهف رأا هاـ تصاس قضه اف اةقضاها وتحقهؽ وظائؼ اةصحاف اةانتعف اف

ا رف وت قهؼ وتوصهه وتإعه وترفهه.

واألإاس فه اةتحرهر اةصحفه او اإلف،اـ واةت رهؼ باا هدور حوؿ اةقارئ وذةؾ

اف نالؿ اإلصاب هعى إؤاؿ (ااذا قوؿ؟) باإلضاف إةى صذب اةقارئ وتموهقه ةعق ار ة
هطوع اةكعاات
واةتن هر فهه واق اهه اف نالؿ اإلصاب هعى إؤاؿ (كهؼ قوؿ؟) فاةصحفه ّ
واةصاؿ اف أصؿ أدا اذس األاداؼ كاا ةه دور كبهر صداً فه إ ار اةعغ اة ربه باا ه قعه

اف ا ٍ
اف وأفكار هف اةعغات األنرم.

وهقصد باةتحرهر( :إهداد اةرإاة اةاكتوب اةته ت تقؿ اف نالؿ هاعه هرض ف ه تإاهد

اة اس هعى تكوهف رأا صائب فه واق

اف اةوقائع أو امكع اف اةاماكؿ وه تبر اذا اةرأا ت به اًر

هـ هقعه اةصا،ور واتصاااته واهوةه).2
اوضوههاً ّ

واةكتاب اةف ه اه اةركف اةرئهإه فه هاعه اةتحرهر اةصحفه وأإاس اة اعه

اةتحرهره اةته ت بر هف أاداؼ اةصحفه وتطعّ اته ةذةؾ هصب هعى اةاحرر أف هتّبع
أإعوباً صحفهاً ا ه اً واألنذ ب هف االهتبار طبه اةوإهع اإلهالاه ونصائص،ا وال هتـ
قؿ اةرإاة اإلهالاه دوف تحرهراا وت قهت،ا اف األنطا اةعغوه

صاح،ا هعى قؿ صورة األحداث اةهواه بكؿ صدؽ واوضوهه
1

نبٌلحداد:فًالكتابةالصحفٌة،دارالهندي،األردن2002،م،ص.69
2
فنأشكالالتحرٌرالصحفً،مرجعسابق،ص .19
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بحهث هتوقؼ ادم

واتقاف اةصحفه ا،ارات

االتصاؿ وقدرته هعى اةتحرهر اةصهد إلهصاؿ اةا عوا ةعقارئ بمكؿ واضح وصذاب وفقاً
ألإس اةتحرهر اةصحفه ب هداً هف اةكعاات واةاصطعحات اةا قدة واةته ال ا ى ة،ا

بمرط ّأال ت زةؽ إةى اةبإاط واة ااه .

حهث قاؿ احاد حإف هبد اة زهز( :إف اةكعا اةاطبوه اةته تتا ؿ فه أاـ اإتندااات،ا

وأب داا تن ه اًر فه ةغ اةصحاف ة،ا إعطاف كبهر فه حهاة اة اس ف،ه اةته تص ع اةرأا اة اـ واه اةته

تُ ّبر ه ه فه آف).1

ف اعه اةتحرهر اةصحفه هصب أف ترّكز هعى وظهف اةصحاف األإاإه

واه

إذ تقوـ بإنبار

هاا هحدث فه اةحهاة اةهواه واةته ُهطعؽ هعه،ا اةوظهف اإلنباره
اةت بهر ّ
كاف فئات اةرأا اة اـ واةطبقات االصتااهه بانتعؼ اإتوهات،ا اة قافه ةذا هعى اةصحاف

حتى هإ،ؿ هعى اةصاهع ف،ـ احتوااا

قدـ األحداث اةهواه ببإاط ووضوح وواق ه
أف تُ ّ
باإلضاف إةى اةوظهف اة ا ه واه اةتفإهره ةألحداث واةوقائع واألفكار واةتصارب اع
اةاتنصص واةقارئ اة ادا.2
اراهاة اةتوضهح واةتبإهط واةدق واةتحدهد بحهث هف،ا،ا
ّ

عناصر تككيف العمؿ الصحفي:
ظ اًر أل ه

هتكوف اة اؿ اإلهالاه اف ه اصر أإاإه ال هاكف غهاب أحداا
ّ
ُه طّؿ اة اعه اإلهالاه واه :اةارإؿ واو اصدر إرإاؿ اةرإاة واةرإاة أو اةفكرة اةته
تتكوف اف اةراوز وق اة اةتوصهؿ اةته هتـ هبراا إرإاؿ اةرإاة واةاإتقبؿ اةذا هتعقى

وهحعّع،ا إةى ا ٍ
اف اف،وا
راوز اةرإاة ُ
اةاإتقبؿ.

رد ف ؿ اةرإاة وأ راا هعى
ورصع اةصدم واو ّ

"وةكف توفّر اذس اة اصر ال ه ه أف باإلاكاف ااارإ اة اعه اإلهالاه ب صاح
تحد اف صاح اة اعه اإلهالاه أو تُ ّوؽ اف تكااع،ا وا ،ا
ف ،اؾ اؤ رات هدهدة ّ
اةاإتوم اة قافه واةافااهـ واةقهـ االصتااهه اةإائدة واةته قد تؤّر فه ف،ـ اضااهف

1

لغةالصحافةالمعاصرة،مرجعسابق،ص .47
2
بتصرف:اللغةاإلعالمٌة"المفاهٌم–األسس–التطبٌقات"،مرجعسابق،ص .129
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كاا أف ق اة

اةرإاة أو فه تفإهر اةراوز اةته ُقعت هف طرهق،ا اضااهف اةرإاة
اةتوصهؿ واةتموهش اةذا هصاحب،ا قد ُهم ّكؿ هائقاً فه إتااـ اة اعه اإلهالاه ب صاح

وحتى اة القات اةمنصه واةوقت واةبهئ واةاظ،ر واألإعوب قد تُصبح هوااؿ اؤ رة فه
صاح أو فمؿ اة اعه اإلهالاه ".1

أف اة اؿ اإلهالاه هقوـ هعى ه صر اةت اوف واةامارك بهف صاهع اة ااعهف
كاا ّ
فه اةاؤإإات اةصحفه اف احررهف واراإعهف واصورهف واإؤوةهف وادارههف واصتااه،ـ
هعى ادؼ ورإاة واحدة هإ وف إلهصاة،ا ةعقارئ.

األشكاؿ الرئيسية لفف التحرير الصحفي:
ةعصحاف أصوؿ وأإاإهات ات ارؼ هعه،ا ف،ه تحتوا هعى أمكاؿ وقواةب فّه

هعصن إةه،ا اةصحفه فه هاعه ةعت بهر هف اةواقع بمكؿ ابامر وإ،ؿ و قعه إةى اةصا،ور

هبر وإائؿ اإلهالـ اةانتعف

شائع منيا( :المقاؿ ،الحديث ،التحقيؽ ،التقرير،
كال ّ

الخبر) ،وهمترط اإلهالاهوف ةكؿ قإـ مروطاً ا ه

ة،ا هالق باوضوع اةعغ

وإتُرّكز

اةدراإ هعى اةنبر اةصحفه أحد أاـ األمكاؿ اةصحفه وأك راا اإتنداااً فه اةفترة قهد

اةدراإ .

أكًلن -المقاؿ الصحفي:
ظر احددة باةتعاهح أو اةتصرهح

او فف را انتصر هتبّى فهه اةكاتب وص،
واموؽ وب بارات اتإعإع واترابط توضح
حوؿ قضه ا ه أو فكرة اا بنإعوب ا ظـ
ّ
فكرة اةكاتب وقد ال هقتصر اةاقاؿ هعى مرح األحداث واةوقائع اةصاره وتفإهراا أو

اةت عهؽ هعه،ا وا اا قد هنته كاتب اةاقاؿ بفكرة صدهدة ةـ ت ُكف اطروح اف قبؿ اف من ،ا
أف تإتحوذ هعى ااتااـ اةصا،ور.
1

عبدالملكالمتوكل:مدخلإلىاإلعالموالرأيالعام،ط،2جامعةصنعاء،الٌمن2005،م،ص .19
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كاا أّه "إحدم األ واع اةصحفه اةته تُ ّبر بمكؿ ابامر هف إهاإ اةصحهف
وهف آ ار ب ض كتاب،ا فه األحداث اةهواه اةصاره وفه اةقضاها اةته تمغؿ اةرأا اة اـ

1
قدـ ا اةص فكره ا ،صه ةقضه اا فه اإار تطور
اةاحعه أو اةدوةه" بحهث ُ"ه ّ
اةاصتاع أفكا اًر تإااـ فه تكوهف وهه اةقارئ".2

وهصب أف هكتب اةاقاؿ اةصحفه بعغ بإهط واضح هف،ا،ا صاهع اةق ار هعى
انتالؼ اإتوهات،ـ اة قافه واةت عهاه واالصتااهه .

كىناؾ عدة أنكاع لممقاؿ الصحفي:
 .1المقاؿ اًلفتتاحي :ه د أاـ أ واع اةاقاالت اةصحفه

هقوـ هعى مرح وتوضهح

ت،ـ اةرأا اة اـ واةت عهؽ هعه،ا باا ه بر هف إهاإ
األحداث اةهواه واةقضاها اةته ّ
اةاؤإإ اةصحفه وذةؾ بعغ واضح وأإعوب اق ع هت اإب اع طبه واإتوهات
كاف اةق ار ةكإب تنههداـ ةعرأا اةذا ت ادا به اةصحهف .

 .2المقاؿ العمكدم (العمكد الصحفي) :او اإاح احدودة تا ح،ا اةاؤإإ اةصحفه
ألحد ُكتّاب،ا اةكبار ُه ّبر فهه هف رؤهته اةناص ةألحداث واةوقائع واآل ار واألفكار
هاس اماهر اةق ار وهواطف،ـ وهاتاز بصااؿ
واال طباهات وه،تـ اذا اةاقاؿ بكؿ اا ّ

األإعوب وإ،وةته واإتنداـ اةصهغ االإتف،ااه واةت صبه
باةت،كـ واةإنره اع اةحكـ واألا اؿ اةاتداوة .

كاا أّه هازج اةت بهر

 .3المقاؿ النقدم :واو "هقوـ هعى هرض وتفإهر وتحعهؿ وتقههـ اإل تاج األدبه واةفّه
واة عاه وذةؾ اف أصؿ توهه اةقارئ بنااهته واإاهدته فه انتهار اا هقرأس أو
هماادس أو هإا ه اف اذا اةكـ اة،ائؿ اف اإل تاج اةذا هتدفّؽ َّ
كؿ هوـ واةاقاؿ اة قدا
هصاع بهف اةعغ اةصحفه واةعغ اة عاه ".3

1

فاروقأبوزٌد:فنالكتابةالصحفٌة،عالمالكتب،القاهرة1990،م،ص .179
2
الحاسوبفًاإلعالم،مرجعسابق،ص .90
3
فنالكتابةالصحفٌة،مرجعسابق،ص .217
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ت،ـ
 .4المقاؿ التحميمي :هقوـ هعى تحعهؿ وتفصهؿ األحداث ومرح اةوقائع اةانتعف اةته ّ
اةرأا اة اـ واةربط به ،اا وبهف أحداث أنرم واذا اةاقاؿ ال ُه ّبر هف إهاإ
اةاؤإإ اةصحفه بؿ ا اؾ اإاح كبهرة اف اةحره تُا ح ةعكاتب ةعت بهر هف رأهه.

ثانيان -الحديث الصحفي:
او اصدر ا،ـ ةعحصوؿ هعى األنبار واةا عواات واآل ار اف اصادراا ف،و
هبارة هف حوار هقوـ اةصحفه بإصرائه اع منصه اإؤوة هكوف ةتصرهحات،ا أااه

ه،ـ أكبر هدد ااكف اف
ب،دؼ اةحصوؿ هعى ا عواات صدهدة حوؿ اوضوع ا هف ّ
وهتـ
اة اس أو ةعت رؼ هعى منصه ا ه وتصوهر صوا ب طرهف واإعه فه حهات،ا
ّ
صهاغ اةحدهث بطرهق "اةقص اةنبره ".

هتحدث إةه،ا واةتا،هد
ؽ صواً اف األةف بهف اةمنصه اةته ّ
وهعى اةصحفه أف َهنعِ َ
ط َالهه هعه،ا اإبقاً حتى ال
وده وا ْ
واةتإعؿ إةى قعبه وهاطفته واهداد األإئع بصورة ّ
اةمنصه ّإال ب د اإتهفا اةاوضوع ورغبته فه

هتحرج باإلضاف إةى هدـ اقاط
ّ
اال تقاؿ إةى قط أنرم واةعباق واةذكا فه إدارة اةحوار واةحفاظ هعى اةتفاهؿ واةتفااـ

به ه وبهف اةمنصه .

قدـ األنهر (ااذا حدث؟) أاا
واةحدهث اةصحفه هنتعؼ هف اةنبر حهث ُه ّ
قدـ اةنبر اةصحفه إال أ ه هبحث فهاا و ار اةنبر أا (ةااذا
اةحدهث اةصحفه فرغـ أّه ُه ّ

حدث؟).

"وهتنةّؼ اةحدهث اةصحفه اف صزأهف ااا :الصدر :واو هحتوا هعى أاـ قاط

اةحدهث اع تصوهر ص ّذاب ةمنصه اةاتحدث بقدر اإلاكاف .كالصمب :وفهه األإئع
واألصوب وذةؾ بطرهق األإعوب اةابامر حه اً واألإعوب غهر اةابامر حه اً آنر".1

1

لغةالصحافةالمعاصرة،مرجعسابق،ص.24
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أنكاع الحديث الصحفي:
 .1حديث المعمكمات كاألخبار أك "الحديث الخبرم" :هإت،دؼ باةدرص األوةى اةحصوؿ
هعى األنبار واةا عواات اةصدهدة هف اةوقائع واألحداث اةات وه .

الرأم" :هإت رض وص ،ظر منصه ا ّه حوؿ اةوقائع واةقضاها واألحداث
" .2حديث ّ
اةرأا اة اـ أك ر اف االاتااـ باة ّمنصه اةته هصرا ا ،ا اةحدهث.
ت،ـ ّ
اةته ّ

 .3حديث التّسمية أك اإلمتاع أك الحديث الشخصي :واو اةحدهث اةذا ُهرّكز هعى
اةمنصه اةته هصرا ا ،ا اةحدهث اف حهث منت،ا وحهات،ا وأهااة،ا وااتاااات،ا
وأحالا،ا وطاوحات،ا فاالاتااـ هكوف ا ا بحهاة اةمنصه اةاتَ َح ٍّد َ ال آرائ،ا وأفكاراا.

ثالثان -التحقيؽ الصحفي:
اةق ار

فف صحفه هقوـ هعى مرح وتفإهر قضه ا،ا ترتبط باصاةح أكبر هدد اف
او ّ
وت هر ااتااا،ـ واةبحث هف األإباب االصتااهه أو االقتصاده أو اةإهاإه أو

وتصاهع كؿ اا هت عؽ باةاوضوع اف ا عواات وبها ات

اةقضه
تكاف و ار
ّ
اةفكره اةته ُ
وآ ار ب،دؼ إحاط اةقارئ بصاهع صوا ب اةامكع ةاواص ،قضاها اةاصتاع وامكالته
ودف ه ةعامارك واةتّفاهؿ اع فكرة اةحؿ اةته هطرح،ا اةصحفه ة الج اةامكع اةقائا .

وهبهف ظروف،ا
أف اةنبر ه رض ةعاادة أو اةواق
ّ
"هنتعؼ اةتحقهؽ هف اةنبر فه ّ
أاا
اةته اكت فت،ا واةاكاف اةذا وق ت فهه واألمناص اةذهف امتركوا فهه واا إةى ذةؾ ّ

فإر اةحادث تفإه اًر
وه ّ
وضح األإباب اة فإه واةااده ُ
اةتحقهؽ فهحاوؿ اةمرح واةت عهؽ ُ
وه ّ
ه،ا،ـ األار
هعاهاً وقد هإت هف باف ة،ـ اةنبرة فه اذا اةاهداف واص ار أحادهث اع اف ّ
أو اف هتصعوف باوضوهه".1

1

لغةالصحافةالمعاصرة،مرجعسابق،ص .25
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رابعان -التقرير الصحفي:
هتضاف اضاو اً نبرّهاً وذةؾ برصد األحداث اةصوارّه
اةفف اةصحفه اةذا
واو ّ
ّ
قدـ إرداً ةتفاصهؿ اةواق وتفإهراا وتوضهح
ت،ـ اةق ار
ّـ ُه ّ
واةرئهإه ةواق صدهدة ّ

هتضاف وصؼ اةزااف واةاكاف واألمناص واآل ار واالتّصااات
أإباب،ا بحهث
ّ
فضالً هف ظ،ور منصه اةصحفه وابراز ا طباهه
واةظّروؼ اةته ترتبط باةواق
اةمنصه واإت تاصه حوؿ اةواق

اةته هكتب ه ،ا.

قدـ اةتقرهر كمااد ههاف ه هش اةحدث وهراقبه وأف
حهث هصب هعى اةصحفه أف ُه ّ
واتقف وواضح وحهوا فه ةغ إ،ع
اةات َاوؿ بمكؿ مااؿ ُ
هقوـ با اةص اةاوضوع ُ
وصذاب .
اةاقدا
تتضاف
وهقوـ ب ا اةتقرهر اةصحفه هعى قاةب اة،رـ اةا تدؿ بحهث
ّ
ّ
وهضـ اةصإـ اةتفاصهؿ واةموااد واةصور اةحه ةعاوضوع
ادنؿ ُهاّ،د ةاوضوع اةتقرهر
ّ
اةته تؤكد حقهق اا صا فه اةتقرهر اف ا عواات فه حهف تحتوا اةناتا هعى أاـ
توصؿ إةه،ا اةصحفه فه اوضوع اةتقرهر.
اة تائج اةته ّ
"وفف اةتقرهر فه اةاواقع اإلةكترو ه ُهمترط أف تتوفّر فهه اصاوه اف اةمروط
أاا،ا ّأال تتصاوز هدد كعااته  400كعا واالةتزاـ باةعغ اةابامرة واألإعوب اةبإهط

اةواضح واإتنداـ اةبها ات واإلحصائهات ةت زهز احتواس فه أقؿ قدر ااكف اف
اةكعاات".1

أنكاع التقارير الصحفية:
وهإاى أهضاً اةتقرهر اةاوضوهه وتقرهر اةا عواات ظ اًر ألّه
 .1التقرير اإلخبارمُ :
هركز هعى تقدهـ اةا عواات اةوافه واةصدهدة هف األحداث واةوقائع ال هإتطهع اةنبر
ذكراا باإلضاف إةى مرح وتفإهر وتوضهح ب ض اةصوا ب اةغااض أو اةغهر

1

 ماجدتربان:فنالتقرٌرالصحفًفًالمواقعاإللكترونٌةاإلخبارٌةالفلسطٌنٌة،مجلةجامعةاألقصى،مج،16ع،2
2012م،ص .3
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اةاف،وا فه األحداث واةوقائع وتقدهـ اةنعفه اةتارهنه ةعحدث اةذا هت اوةه
اةتقرهر.

 .2التقرير الحي :او اةذا ال ُهرّكز هعى مرح األحداث وتفإهراا بؿ ه،تـ بوصؼ
وتصوهر األحداث واةوقائع ذات،ا واةظروؼ اةاحهط ب،ا بحهث هص ؿ اةقارئ ه هش

فه اةحدث فإه وكن ه رآس.

 .3تقرير عرض الشخصيات :او اةتقرهر اةذا ُهرّكز فهه اةصحفه هعى تحعهؿ منصه
اإؤوة أو تع ب دو اًر بار اًز فه اةاصتاع وال ُهمترط إص ار حوار صحفه ا ،ا
ةا رف وص ،ظراا فه قضه أو اوضوع ا هف.

خامسان -الخبر الصحفي:
هتصدر كاف أمكاؿ اةتحرهر اةصحفه اف حهث األااه واال تمار ظ اًر
اةنبر
ّ
ألّه أك ر تطو اًر (وقد كاف ة،ذا اةتطور أ ر كبهر فه اةعغ اةصحفه حتى أصبحت
األمكاؿ اةصحفه اةإابق تكتب بعغ أقرب إةى ةغ اةنبر إةى حد أف اةصحاف اةا اصرة

أصبحت تإاى "صحاف اةنبر" )1حهث أّه ةُب اة اؿ اةصحفه وأإاإه.

حدث به قوالً أو كتاب واو قوؿ هحتاؿ
وه ّ
اةنبر ةغ َ "( :نب ََّرسُ" بكذا :أنبرس به .واةنبر :اا ُه َقؿ ُ
3
2
(نبرسُ) با ى"  .و (قاؿ ت اةى﴿ :إِ ْذ
َنب َرسُ) بكذا و ّ
اةصدؽ واةكذب ةذاته)  .و(اةنبر) واحد األنبار و (أ َ

آتي ُكـ ِّم ْنيا ِب َخب ٍر﴾ 4أَا اُ ْذ ُكر ِحهف إار اوإى بِن ْ ِ ِ
ار س ِ
قَا َؿ مكس َٰى ِأل ْ ِ ِ
َض َّؿ اةطَّ ِرهؽ
سُ
َاعه فَن َ
َ َ
َىمو إِِّني آ َن ْ
ََ ُ َ
ت َن نا َ
ُ َ
ْ ْ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ار تَن َّ
ار
َاعه إٍِّه آَ ْإت َ ًا
َا َأرَم َ ًا
ؾ ِفه ةَْهؿ َوظَ َالـ فَآَ َس ا ْف َصا ب اةطور َ ًا
َوَذةِ َ
ضطَ ِرـ فَقَا َؿ "أ ْ
َص ُج َوتَ ْ
ار أ ْ
ِ ِ
َا هف اةطَّ ِرهؽ) .5فاةنبر ا ا با ى اةا رف .
َإآته ُك ْـ ا ْ َ،ا بِ َنَب ٍر" أ ْ

1

لغةالصحافةالمعاصرة،مرجعسابق،ص .50
2
المعجمالوسٌط:مجمعاللغةالعربٌة،ط،4مكتبةالشروقالدولٌة،مصر2004،م،ص .215
3
أبوبكرالرازي:مختارالصحاح،بابالخاء،مكتبةلبنان،بٌروت1986،م،ص.71
4
سورةالنمل،آٌة.7
5
ابنكثٌر:تفسٌرالقرآنالعظٌم،ط،2مج،6دارطٌبةللنشروالتوزٌع،الرٌاض1999،م،ص.179
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إف ا ى اةنبر فه اةعغ اة ربه او (اا هحتاؿ اةصدؽ واةكذب واذا اةا ى اةعّغوا
ّ
ِ
أف اةنبر هصب أف
اةصرؼ ا ى اضعؿ؛ ألّه ُهنضع اف،وـ اةنبر الحتااؿ اةصدؽ أو اةكذب فه حهف ّ

هكوف صادقاً واال فقد صفته كنبر).1

إف "األنبار قدها قدـ اةبمره ا ذ ُوصد اإل إاف هعى ظ،ر األرض ألّ،ا تتّصؿ
ّ
بحهاته وت من باةضرورة فه كؿ اصتاع اف اةاصتا ات ا،اا كاف بإهطاً أو بدائهاً ف،ه

تُم ّكؿ حصر األإاس فه ب ا اةصحاف قدهااً وحده اً .2فػ "اةنبر او األإاس فه اةصحاف

فاةرغب فه اةا رف اه اهؿ
وقد ظ ّؿ زا اً طوهالً اةوظهف األوةى واةوحهدة ةعصحاف
ّ
أصهؿ فه اإل إاف واةصحاف ترضه حاص أإاإه اف حاصات ا واه ا رف اا هدور

حوة ا".3

اةركهزة األإاإه ةكؿ
كاا ُه ّد اةنبر أإاس اةصحاف اةحده وهاوداا اةفقرا و ّ
هاؿ ووإهع إهالاه فبدو ه ال هاكف أف تكوف ا اؾ صحاف أو ص اه ةغهرس اف اةف وف

اةتحرهره

حهث هاكف ةعوإهع اإلهالاه االإتغ ا هوااً هف ب ض ف وف اةتحرهر اةصحفه

ا ؿ :اةت عهؽ أو اةتحقهؽ أو اةحدهث أو اةاقاؿ أو اةتقرهر ةكّ،ا ال تإتطهع االإتغ ا هف
اةنبر وةو ةهوـ فكؿ اذس اةف وف ال تنته إال إذا ُوصد اةنبر.
وها ّؿ اةنبر اةاحور األإاإه اةذا هدور حوةه ماط وإائؿ اإلهالـ اةانتعف
ُ
واو اةاادة األوةى ةكؿ اا تت اوةه وإائؿ اإلهالـ اف تحقهقات وأحادهث وت عهقات وآ ار

بنإرع وقت ااكف

اةراا
باهتبار أ ه هصؼ اةواقع وه قؿ اةا عواات اةات عّق باألحداث ّ
وحب االإتطالع ةدم
ةهحهط اةقارئ هعااً باا هصرا حوةه ف،و ُهمبع اةحاص إةى اةا رف
ّ

اةفرد واةصااه .

وت ّددت اةت رهفات ةعنبر اةصحفه اةته تنتعؼ اف هصر إةى آنر واف اصتاع
إةى آنر واف إهاإ إةى أنرم واف اةص وب االتفاؽ هعى ت رهؼ واحد ةه ف ،اؾ اف

1

فاروقأبوزٌد:فنالخبرالصحفً،ط،2عالمالكتب،القاهرة،ص.44
2
محمدعزت:دراساتفًفنالتحرٌرالصحفًفًضوءمعالمقرآنٌة،ط،1دارالشروق،جدة1984،م،ص .15
3
خلٌلصابات:الصحافةمهنةورسالة،دارالمعارف،القاهرة،ص .19
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هرم اةنبر بن ّه (تقرهر هصؼ فه دقّ واوضوهه حاد أو واق

تاس اصاةح أكبر
أو فكرة صحهح
ّ

هدد اف اةق ار واه ت هر ااتااا،ـ بقدر اا تُإااـ فه ت اه اةاصتاع وترقهته).1

وهرفه آنروف بن ّه (تقدهـ ا عواات افهدة وصدهدة هف واق
ّ
أكبر هدد اف اةق ار وتنتعؼ ا اههر مر اةنبر اف اصتاع إةى آنر تب اً ة ظااه اةإهاإه واةقهـ
أو حدث أو اوضوع ا هف ه،ـ

واة ادات واةابادئ اةته تحكـ اة اس فهه وتب اً ةعإهاإ اةتحرهره ةعصحهف

بطرهق إعها وأإعوب واضح هف،اه صاهع اةق ار ).2

هعى أف تكوف صهاغ اةنبر

واف اذس اةت رهفات اةات ددة نعُصت اةباح إةى أّه هاكف ت رهؼ اةنبر بن ه
وصؼ دقهؽ واوضوهه ةحدث أو فكرة صدهدة ت هر ااتااـ أكبر هدد ااكف اف اةق ار
وتاس اصاةح،ـ اةمنصه أو هكوف ذا أااه باة إب ةعاصتاع هتاهز باةوضوح واإلهصاز

نصص .
اةا ّ
هقوـ بكتابته احرروف هبر وإائؿ االتصاؿ ُ
و "اةنبر هتن ّر بإهاإ اةصحهف اةته قد تُرّكز هعى ب ض ه اصرس أو تقعؿ اف
من ،ا ةك ه فه كؿ األحواؿ هصب أف ُه ّبر هاا حدث وه قؿ اا وقع باةف ؿ (أو اا تَن َّ
َكد
ّ
وقوهه) إةى دائرة ااتااـ اةقارئ بنكبر قدر اف اةاوضوهه كاا هتن ّر اف،وـ اةنبر
باةتطور اةتك وةوصه وادم إره ا تمار اذا اةنبر هبر وإائؿ االتصاؿ اةانتعف

واةات ددة واةات افإ فه اةوقت ذاته".3

و "اف اةص ب أف هحاؿ اةنبر كؿ تفاصهؿ وصزهئات وتفإهرات اةحدث فاةنبر

او تعنهص ةحدث هقع هعهه االنتهار ةتبعهغه إةى اةق ار وهصهب هعى هدة تإاؤالت واه:

4
"(فا ْف) ُهإنؿ ب،ا هف اةاإ د إةهه (وااذا) ُهإنؿ
(اف ااذا اتى أهف ةااذا كهؼ؟)"
َ
ب،ا هف اةاإ د (واتى) ُهإنؿ ب،ا هف اةزااف (وأهف) ُهإنؿ ب،ا هف اةاكاف (وكهؼ) ُهإنؿ

ب،ا هف اةحاؿ".5

1

فنالخبرالصحفً،مرجعسابق،ص .56
2
إسماعٌلإبراهٌم:فنالتحرٌرالصحفًبٌنالنظرٌةوالتطبٌق،ط،1دارالفجرللنشروالتوزٌع،مصر1998،م،ص .13
3
مرعًمدكور:الصحافةاإلخبارٌة،ط،1دارالشروق،القاهرة2002،م،ص .29
4
فنأشكالالتحرٌرالصحفً،مرجعسابق،ص.42
5
لغةالصحافةالمعاصرة،مرجعسابق،ص .19
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وضح ااذا
هاف هدور حوةه اةحدث و (ااذا؟) :تُ ّ
فنداة االإتف،اـ (اف؟) تُصهب ّ
حدث و (اتى؟) :زاف وقوع اةحدث و (أهف؟) :اكاف وقوع اةحادث و (ةااذا؟) تُصهب

هف أإباب اةحدث أاا (كهؼ؟) فتُوضح ظروؼ اةحدث وتفاصهؿ حدو ه واةاحرر
ضاف نبرس اإلصابات هعى اا هإتطهع اف اذس األإئع ناص
اةصحفه هإ ى ةكه ُه ّ
األإئع األرب األإاإه اةته هصب أف تتواصد فه اةاقدا واه (ااذا واتى واف
وأهف).

أقساـ الخبر:1
ه قإـ اةنبر إةى قإاهف رئهإهف ااا :صدر اةنبر أا اةاقدا

وصعب اةنبر أا

اةصإـ وه درصاف تحت اة واف اةذا ُها ّؿ اةدهاا األإاإه ه د ب ا اةنبر اةصحفه
وذةؾ اف أصؿ اإاهدة اةقارئ هعى ف،ـ اةرإاة اإلهالاه باةمكؿ اةاطعوب.

العنكاف :واو افتاح اةنبر واةواص ،األوةى ةه واو ّأوؿ مه تقع هعهه ههف
هتضاف أاـ وأبرز حدث فه اةنبر
اةقارئ وتدف ه إةى اتاب ق ار ة اةنبر ةذةؾ هصب أف
ّ

أف ا اؾ هاالً قد أُ صز كاا أّه آنر
وأك رس إ ارة وأف ه قؿ كؿ اا او صدهد ةعدالة هعى ّ
مه ُهكتَب فه اةنبر حتّى هت اإب اة واف اع اةاقدا وهإتوحه ا اس اف احتوهات،ا.
وهحتاج اة واف إةى ه اه وا،ارة ف ه فه ا تقا كعااته وصهاغته باوضوهه

وهمترط فهه اةوضوح واةاطابق اةتّاا اع اضاوف اةنبر واةقوة فه صذب ا تباس اةقارئ
وا ارة ااتاااه واإلهصاز فه انتهار األةفاظ واة بارات اةدقهق اةا اإب ةه واةب د هف

اةت قهد واةاباةغ واةت،وهؿ فه وقائع اةحدث وتصُّب اةعبس واةغاوض واإلصاب هعى ب ض

اةتإاؤالت اةإتّ اةاذكورة إابقاً باإلضاف إةى اإتنداـ اةف ؿ اةاضارع فه صهاغته ظ اًر
ألف اةف ؿ اةااضه ُهواـ اةقارئ بنف اةنبر قدهـ.
ّ

1

بتصرف:فنأشكالالتحرٌرالصحفً،مرجعسابق،ص .47
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ؤدا ألاـ ا عوا فه اةنبر ب،دؼ فتح م،ه اةقارئ
اةا ّ
المقدمة :اه اةادنؿ ُ
وتمصه ه هعى اتاب ق ار ة اةنبر وبذةؾ ف،ه تمترؾ اع اة واف فه صذب اةقارئ وا ارة
ااتاااه كاا أ ،ا تُصهب هف األإئع اةإتّ اةا،ا (اف ااذا اتى أهف ةااذا كهؼ)
فهصب أف تكوف اةاقدا اعهئ باةا عواات واةحرك واةصراع ةكف بمرط أف تكوف انتصرة
واوصزة وتت اإب اع حصـ اةنبر و وهه.
و"هذاب هعاا اةصحاف إةى أف اةاقدا واةقدرة هعى كتابت،ا با،ارة ودقّ وصاذبه
اه افتاح اةّصاح فه تحرهر األنبار وباةتاةه تحرهر اةاوضوهات اإلهالاه اةكبهرة".1
أنكاع المقدمات :ىناؾ عدة أنكاع كىي:
 مقدمة التمخيص :اه أإ،ؿ أ واع اةاقداات حهث تقوـ هعى تعنهص أاـ ا عوا
ألف تفاصهعه واضح واعنص
فه اةنبر وتاتاز بإره انتهار ه واف اةنبر ظ اًر ّ
كاا تُإاهد هعى حذؼ أا صز اف تفاصهؿ اةنبر دوف أف هفقد قهاته.

 مقدمة اًلقتباس :اه اةته تُرّكز هعى أاـ ا عوا فه تصرهح اصدر اةنبر هاكف
وتكاف اةص وب ا ا فه انتهار اةكعاات واةصاؿ اةا اإب ةتكوف

أف تُ هر ا تباس اةق ار
ألف حدهث اةاصدر اةاإؤوؿ ا،ـ.
فه اةاقدا ظ اًر ّ

 المقدمة القنبمة أك المباغتة :اه أك ر أ واع اةاقداات اإتنداااً بحهث تكوف هبارة
هف صاع واحدة قصهرة انتصرة تُ ِ
فاصئ اةقارئ وتصداه وتعفت ا تبااه بمدة.
 مقدمة المجاز :واه اةته تإتندـ اةكعاات با ا ه،ا اةاصازه وةهس با ااا اةحرفه.

 مقدمة المثؿ أك الحكمة :واه اةته تتضاف ذكر حكا أو ا ؿ ُه بر هف اضاوف
اةنبر.
 مقدمة الغرابة أك الطرافة :واه اةته ت تاد هعى إبراز اةطرهؼ واةغرهب فه اةنبر
أو اةتركهز هعى حدث ماذ ادر اةحدوث.

 مقدمة الحالة أك الجك :واه اةته تقوـ هعى وصؼ اةصو اةاحهط باةحدث وتُإتندـ
ك ه اًر فه أنبار اةاإابقات واةابارهات اةرهاضه واال تنابات وغهراا.
1

 عبدالعزٌزشرف:األسالٌبالفنٌةفًالتحرٌرالصحفً،دارقباءللطباعةوالنشر،القاهرة2000،م،ص .150
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 المقدمة الكصفية :واه اةته ت تاد هعى وصؼ اةوقائع واألحداث بحهث هم ر
اةقارئ كنّه مااد اةحدث ب فإه وهزهد اإتنداـ اذس اةاقدا فه اةصرائـ واةكوارث
اةكبرم.

 المقدمة اًلستفيامية أك مقدمة السؤاؿ :اه اةته تقوـ هعى صهاغ أاـ ا عواات
اةنبر هعى مكؿ إؤاؿ؛ إل ارة اةقارئ وامراكه فه قضه اةنبر بحهث تنته اإلصابات

هعى صاهع اةتإاؤالت فه صإـ اةنبر وال تُإتندـ اةاقدا اةإؤاؿ ّإال ه داا تُضهؼ
مهئاً صدهداً ةعنبر.

اةصراع اةدرااه بهف
 المقدمة الحكار :واه "اقدا تقوـ هعى احاوة نعؽ وع اف ّ
أطراؼ اةنبر اا اف من ه أف ُهصدد فه أإعوب صهاغ اةاقداات اةنبره وهبت د ب،ا
هف اةطرؽ اةتقعهده ".1

 مقدمة التناقض أك المقدمة المقارنة :واى اةته تتضاف أةفاظاً تتصادـ ا ا ه،ا اع
طبه

اةبهئ .

 مقدمة تفسيرية أك مكضحة :واه اةته تُصهب هعى أداة االإتف،اـ (كهؼ حدث؟)
قدـ توضهحاً وتفإه اًر ةب ض أإاإهات اةنبر.
حهث تُ ّ

وها ؿ اذا اةقإـ صاهـ كتاب
جسـ الخبر :واو
هضـ أاـ تفاصهؿ اةنبرُ ،
ّ
هتضا ،ا
وصهاغ اةنبر بنإعوب ناص واتاهز إذ همتاؿ هعى أاـ اةا عواات اةته
ّ

وهتـ إرد اذس اةا عواات فه فقرات ا فصع قائا بذات،ا
اةنبر باةتفاصهؿ اةا اإب
ّ
بحهث إذا اا ُحذفت إحدااا ال هنت ّؿ اةا ى.

واةتفاصهؿ تتكوف اف أص از كؿ ا ،ا تُم ّكؿ مرهح اف اةنبر تت اوؿ صز اً اف
ٍّ
ةكؿ ا ،ا أا بدأ
هتـ ترتهب،ا فه تإعإؿ وفؽ األااه اةت ازةه
أحدا ه فه وحدة اتكااع ّ
اف األاـ فاةا،ـ فاألقؿ أااه .2

1

فنالخبرالصحفً،مرجعسابق،ص.341
2
بتصرف:فنأشكالالتحرٌرالصحفً،مرجعسابق،ص .47
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تطوراته اةإابق  .وفه
خمفيات الخبر :واه األإباب األإاإه ةوقوع اةحدث أو ّ
صاهع األحواؿ ُه ّبر اةصحفه هف اةحقهق اةاوضوهه وهبت د هف اة ّذاته فه ب ا اةنبر
واإلصاب هف األإئع اةإتّ اةا روف (اف ااذا أهف اتى ةااذا كهؼ؟).
واهتادت اةباح

فه دراإت،ا هعى اإتنداـ كاف أقإاـ اةنبر اف حهث اة واف

اةصز األإاإه فه اةنبر اةذا هحتوا هعى أبرز اا ورد فهه واقدا اةنبر اةته تحتوا

وكهفه إرد اةصحفه
هعى إصاب األإئع اةإتّ اةا،ا باإلضاف إةى اةتطرؽ ةصإـ اةنبر
ّ
اةدارص فه األنبار اةصحفه احؿ اةدراإ وأنه اًر ناتا
تفاصهؿ اةحدث واةاصطعحات ّ
وضح اا إف بعغ اةنبر اة،دؼ اةاطعوب أو ت رض تطورات إابق ةعنبر أو
اةنبر اةته تُ ّ

أحداث اماب. ،

القكالب الفنية لكتابة الخبر:
كا ت األنبار قدهااً تُروم باةطرهق األدبه حهث هإهر اةكاتب باةقص روهداً حو
أاا حده اً فقد ظ،رت قواةب ف ه ظرّه صدهدة ةألنبار تنتعؼ
ح ّؿ اة ُقدة فه ،اه اةنبر ّ
فه طرهق هرض،ا ة اصر اةنبر وابراز اةحقائؽ واه:
أكًلن– قالب اليرـ المقمكب :واو اف أك ر اةقواةب اةصحفه مهوهاً واإتنداااً فه صهاغ

اةنبر وه قإـ ب ا اةنبر إةى قإاهف اةاقدا  :واه قاهدة اة،رـ اةته تحتوا هعى أبرز

تتدرج
واق أو أاـ ا عوا فه اةنبر واةصإـ :واو هضـ إرد تفاصهؿ اةنبر بحهث ّ
بحإب أااهت،ا ابتدا ً اف األاـ فاةا،ـ فاألقؿ أااه .
و "اف ااهزات اذا اةقاةب اةفّه أّه ُهإاهد هعى انتصار ّأه أص از اف تفاصهؿ
اةنبر بإ،وة وإ،وة انتهار ه اوهف اةنبر اف اةاقدا باهتبار أّ،ا تُعنص أاـ اا فه

اةنبر بحهث تُإاهد اةقارئ اةامغوؿ هعى االكتفا بق ار ة اقدا اةنبر فهحصؿ هعى
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نالصته كاا هاكف ةعقارئ أف هإتغ ه هف ق ار ة األص از األنهرة اف اةنبر باهتبار أّ،ا

أقؿ أااه ".1

أف اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه اةفعإطه ه قهد اةدراإ
واف اةصدهر باةذكر ّ
ٍ
أإاس هعى قاةب اة،رـ اةاقعوب فه ب ا اواداا اةصحفه .
اهتادت بمكؿ
ثانيان– قالب اليرـ المقمكب المتدرج :وهقوـ اذا اةقاةب هعى أإاس اة،رـ اةاقعوب بحهث
هتـ اةتّدرج فه إرد ا عواات اةنبر ابتدا ً باقدا تحتوا هعى أبرز ا عوا فه اةنبر
ّ
فصؿ باقه صوا ب اةنبر وهك ُر اإتنداـ اذا اةقاةب فه كتاب
اف ّـ اةصإـ اةذا همرح ُ
وه ّ

األنبار اةقائا هعى إرد اةتصرهحات كاةاؤتارات اةصحفه أو اةنطب أو االحتفاالت

اة اا .

ثالثان– قالب اليرـ المعتدؿ :وفه اذا اةقاةب تكوف اةقاهدة فه األإفؿ بحهث هبدأ اةنبر

تضـ أاـ واق فه اةنبر إّاا تكوف
باةا عواات األقؿ أااه ففه اذا اةقاةب اةاقدا ال
ّ
هتدرج فه ذكر اةتفاصهؿ واةا عواات
وه ّ
اصرد ادنؿ ُهاّ،د ُ
،هئ اةقارئ ةاوضوع اةنبر ـ ّ

األك ر أااه فه صإـ اةنبر وصوالً إةى قاهدة اة،رـ اةته تحتوا هعى تعنهص ألاـ اا
صا فه اةنبر وهإتندـ اذا اةقاةب فه األنبار اةات عق باةقصص اإل إا ه أو األحداث

اة اطفه أو اةحوادث واةصرائـ اةا هرة.

رابعان -قالب اليرـ المعتدؿ المتدرج:
"هتكوف اةنبر فه اذا اةقاةب اف صزأهف أهضاً
ّ
(اقدا وصإـ) وتماؿ اةاقدا أاـ اةا عواات واآل ار ـ هنته اةصإـ ةهحتوا هعى ص

اةنبر اكتوباً باةطرهق اةا اإب

وال هوصد ا طباع ةعاحرر هف اةنبر أو اةمنصه

أف صإـ اةنبر هنته
اةا ّ
تحد َ واةفرؽ بهف اذا اةقاةب وقاةب اة،رـ اةا تدؿ غهر اةاتدرج ّ
ُ
2
هعى مكؿ اةاإتطهالت اةاتدرص " .

1

فنالخبرالصحفً،مرجعسابق،ص .324
2
فنأشكالالتحرٌرالصحفً،مرجعسابق،ص .106
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أنكاع الخبر الصحفي:
قإـ به اةنبر وهاكف تحدهد األ واع
تنتعؼ أ واع اةنبر اةصحفه بانتالؼ اةا هار اةذا ُه ّ
تات دراإ ةغته نالؿ اذس اةدراإ :
اآلته ةعنبر اةته ّ
أكًلن -التقسيـ المكضكعي لمخبر :ا هار اذا اةتقإهـ او اوضوع اةنبر وتت ّدد أ واع
األنبار بحإب األحداث فا ،ا :اةإهاإه واالصتااهه واالقتصادا واة قافه واةف ه
واةرهاضه واألدبه واة قافه واةصحه واةترفه،ه واةارأة واةطفؿ.

و "اذا اةتقإهـ اةاوضوهه ةعنبر ُهاكف اهتبارس اكاالً ةعتقإهـ اةصغرافه فاةنبر
اةإهاإه ا الً ُهاكف أف هكوف نب اًر إهاإهاً دانعهاً أو نب اًر إهاإهاً نارصهاً وب ض األنبار
قد تكوف أنبا اًر إهاإه واقتصاده أو اصتااهه أو قافه فه فس اةوقت".1
واةاادة اةاإتندا فه اصاؿ اةدراإ كا ت األنبار اةإهاإه ؛ ظ اًر أل ،ا ت كس

رغب قوه فه إهصاد اةعغ اةا اإب ةعت بهر هف األحداث اةإان

اةإان نالؿ اةفترة احؿ اةدراإ كا ت احط ااتااـ اةصاااهر.

كاا أف األحداث

ثانيان -التقسيـ الزمني لمخبر :وهقوـ اذا اةتّقإهـ هعى أإاس اةوقت اةذا هقع فهه اةحدث
وباةتاةه ف،و ه قإـ إةى وههف:
تكقّع :واه األنبار اةته ه عـ اةصحفه بوقوه،ا ُاإبقاً اف حهث اةاوهد
خبر ُم َ
واةاكاف ا ؿ :اةاؤتارات واة دوات واةعقا ات اةإهاإه واالحتفاالت.
تكقّع (م ِ
فاجئ) :واه األنبار اةته تحدث فصنة بحهث ال ه عـ
خبر غير ُم َ
ُ
اةصحفه وقوه،ا كاا ال هتوقّع حدو ،ا ا ؿ :اةحوادث واةكوارث كنبر تحطـ طائرة أو
هتـ
زةزاؿ أو حرب بهف دوةتهف وتتاتّع اذس األنبار بقدرت،ا هعى إ ارة ااتااـ اةقارئ كاا ّ
إبرازاا بوضع كعا (هاصؿ) قبع،ا.

1

فنالخبرالصحفً،مرجعسابق،ص .160
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وفه اةفترة احؿ اةدراإ كا ت األنبار اةافاصئ اه األك ر رواصاً كاا تزداد وتهرة األنبار

بمكؿ إرهع ظ اًر ةع دواف اإلإرائهعه اةاتواصؿ األار اةذا ُهحتّـ هعى اةصحفه اواكب
األحداث أوالً بنوؿ وإره تحرهر األنبار ة قع،ا ةعقارئ ةحظ حدو ،ا.

ثالثان -التقسيـ كفقان لمستكل المعالجة الخبرية" :الخبر المجرد  ..كالخبر المفسر":
الخبر المجرد (الرصد أك الكصؼ) :او اةنبر اةذا هقتصر هعى إرد اةا عواات أو
تصوهر األحداث واةامااد دوف تقدهـ تفاصهؿ إضافه أو نعفهات تحعهعه تت عّؽ باةحدث.
الخبر المفسر (التحميمي) :او اةنبر اةذا ال هقتصر هعى وصؼ اةحدث بؿ همرح
نعفه اف اةا عواات واةحقائؽ اةته تحهط به
تفاصهعه وأب ادس ودالالته اةانتعف هبر ّ
وهرّكز اذا اةنبر هعى أداة االإتف،اـ كهؼ (أا كهؼ حدث اةنبر) دوف أف هدنؿ رأا أو
ُ

وص ،ظر اةكاتب فهاا حدث حتّى ال هفقد اةنبر اوضوههته.

أف اةوتهرة اةاتزاهدة ةألحداث فه اةفترة احؿ اةدراإ تُحتّـ هعى اةصحفه
ُهمار إةى ّ
اةاصرد اةذا هقتصر هعى إرد اةا عواات وتصوهر
فه ك هر اف األحهاف اإتنداـ اةنبر
ّ

األحداث دوف اةتّطرؽ إةى اةتّ اؽ فه مرح تفاصهع،ا.

رابعان -أنكاع الخبر مف ناحية التركيب أك مف الناحية التحريرية:
الخبر البسيط :او اةنبر اةذا هصؼ حد اً أو واق

واحدة فه اكاف واحد ،وه تاد هعى

اةبإاط فه تكوه ه بحهث ال هحتاج اف اةقارئ ص،داً كبه اًر ةق ار ته وف،اه كاا أّه ُهصهب
هعى صاهع األإئع بدانعه وهتاتّع اذا اةنبر بقدر كبهر اف اإلهصاز واةتّك هؼ.
أو حاد ترتبط اع ب ض،ا

هتضاف وصؼ أك ر اف واق
الخبر المركب :او اةنبر اةذا
ّ
فه اوضوٍع و ٍ
وهتـ ب ا اةنبر هعى إرد اةوقائع واةتصرهحات واةا عواات واةتّفإهر
احد
ّ
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اةمافه ةب ض األإئع بحهث هحتاج اف اةقارئ ص،داً حتّى هف،اه؛ كاا هتطعّب ه د
تغطهته أك ر اف ا دوب ا ؿ :أنبار اال تنابات اةبرةاا ه أو اة قابات اة ااةه واةا ،ه .
"وها ح اذا اة اط اف األنبار اةقارئ إحاط كعّه ومااع باةحدث وزواهاس
واةفاهعهف فهه ة،ذا فإّه هتّنذ فه اةواقع مكؿ اةتقرهر اإلنبارا اةذا هت ّقؿ ُا ْتِصه بهف
اةاصادر اةانتعف حتّى هبعغ اةاإتوم اةالئؽ واةامبع اف االإتهفا اةا عوااته ةع ص".1
قدـ وصفاً
وترم اةباح أف اذس األمكاؿ اةصحفه ت كس اةواقع بمكؿ ابامر وتُ ّ
وتفإه اًر ةألحداث واةظواار واةتّطورات فه انتعؼ اصاالت اةحهاة وذةؾ بنإعوب واضح
وإ،ؿ واتفاوت فه هاقه وماوةهته ادف،ا إاداد اةقارئ باةا عواات واةاإااا فه تكوهف

أفكارس وتوصهه إعوكه.
اةدراإ

فإف اةنبر اةبإهط كاف إائداً نالؿ اةفترة احؿ
ظ اًر ةإره األحداث وتتاب ،ا ّ
إف تتابع األنبار هتطعّب اف اةصحفه أف هكوف هعى دراه كااع باةحدث
حهث ّ

ةهصهغه بطرهق إعإ تت اإب اع اةق ار .

الصحافة اإللكتركنية:
تطور دائـ مكالً واضاو اً بحكـ
ةقد أصحبت اةصحاف ووإائع،ا اةانتعف فه ّ
طبه ت،ا اةقائا هعى اواكب األحداث واةتّطورات واةتّحوالت اةته هم،داا اةاصتاع كاا
ا،اات،ا ات ّددة فعـ ت د وإهع قؿ ةعرأا اة اـ بؿ أصبحت أداة ةص ع رأا هاـ
أصبحت ّ
وتغههر اةفكر واالتصااات باا هندـ اةاصتاع واصعحته.

وتن ه اًر فه طرهق تقدهـ

تطو اًر اائالً فه اةصحاف
وأحد ت اةتك وةوصها اةحده
ّ
أف ت افس اةاواقع اإلنباره ةتقدهـ
اةاادة اةصحفه بصورة ةـ َهنْةف،ا اةاتعقه اف قبؿ كاا ّ

أفضؿ اا ةده،ا وتبّه،ا أإعوباً ااه اًز ألنباراا ّأدم إةى وصود قواةب صحفه صدهدة وةغ

1

الحاسوبفًاإلعالم،مرجعسابق،ص.96
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إنباره ة،ا نصائص،ا اةته تتطعّب اف اةصحفه ا،ارة ةغوه هاةه ال تقا األةفاظ
اةا اإب ةعا ى اةاقصود.

وأ ّر اةتّطور اةتك وةوصه بمكؿ كبهر هعى اةإره فه اةتغطه اةصحفه واالحق
كـ كبهر اف اةا عواات واةاواد
األحداث بمكؿ آ ه باإلضاف إةى اةحصوؿ هعى ٍّ

اةصحفه

و مراا فه اةهوـ فإه اصحوب باةصور واةنعفهات فاةصحاف اإلةكترو ه

واكبت اةتطورات اةصاره فه هاةـ تك وةوصها االتصاؿ اةحده

اكا اً ة مر األنبار هبر بوابات إهالاه اتكااع

واتنذت اف مبك اإل تر ت

بحهث أصبحت تتوافر بهئ إةكترو ه

،اه ةهقوـ بتحاهع،ا اف اةاوقع
إنباره اتكااع تُتهح ةعقارئ انتهار اةاوضوهات اةته تُ ّ
وق ار ت،ا.
كاا أحد ت اةصحاف اإلةكترو ه ا قالباً كبه اًر فه افااهـ اةصحاف هعى صاهع

تتاهز اةاواقع اإلنباره باةإره اةفائق فه مر اةنبر وبا ،ه
اةاإتوهات بحهث أصبحت ّ
هاةه وبمكؿ اتواصؿ هعى ادار اةإاه دوف توقّؼ فه اتاب آنر اةتطورات
واةاإتصدات وتداههات األحداث وااكا ه إدراج صور واعفات صوت وةقطات فهدهو ُا ّبرة
هف اةنبر اةته تُا ّكف اةقارئ اف االطّالع هعه،ا فه أا وقت كاف كاا تنضع اذس

إتارة ةتتا ّكف اف إضاف أّه تفاصهؿ
األنبار فه غاةبه اةاواقع إةى هاعهات تحدهث ُا ّ
صدهدة إةى اةحدث أو ربطه باألحداث اةاتماب ،باإلضاف إةى إاكا ه ت دهؿ اةنبر
وتصحهحه فه حاؿ وصود أا أنطا

االطّالع هعه،ا.

وارفاؽ روابط ذات صع باةاوضوع ةاف هرهد

"وقد ص ؿ اذا اةتّطور اةق وات اةفضائه تعصن إةى هاؿ اواقع إنباره هعى
قدـ ندا اتوازه ال تق ّؿ أااه ةعصا،ور
اإل تر ت تإهر باةتّوازا اع اةق وات اةفضائه وتُ ّ

بؿ قد هتّإع صا،وراا هف اةفضائهات اةته قد ال تتا ّكف اف اةوصوؿ إةى أااكف ا ه فه
أ حا اة اةـ تصؿ إةه،ا مبك اإل تر ت".1

1
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أسس التحرير الصحفي اإللكتركني:
فرضت اةصحاف اإلةكترو ه واق اً ا ،هاً صدهداً فهاا هت عؽ باةكتاب هعى اةاواقع

اإلنباره اةته تننذ اةك هر اف اإلضافات اةصدهدة ه د اقار ت،ا باةكتاب اةتقعهده كاةصحؼ

فهصب

واةاصالت اةته ت تاد غاةباً هعى اةوصؼ دوف اماادة اةصُّور اةحه واةاتحرك
هعى اةصحفه ا رف كهفه اةتَّ ااؿ اع بهئ االتٍّصاؿ اةته تت َّوع ه اصراا وربط اذس

اة اصر واةصاع به ،ا ةتكوهف مكؿ صدهد ةعاادة اةصحفه

وأف هازج بهف كتاب اةصَّحاف

َّ
اإلذاهه واةتعفزهو ه واةكتاب ةإل تر ت واا ُهرافؽ ذةؾ اف االهتبارات
اةاطبوه واةكتاب
اةا ،ه واألنالقه فه تحدهد اةاضااهف وطرهق هرض،ا.
ٍّ
فاةاهزات اةناص ةعصحاف اإلةكترو ه اةته أضافت،ا مبك اإل تر ت َّأدت إةى

تطور أُإس اةكتاب واةتَّحرهر اةصحفه باا هندـ اصعح اةقَُّار وتحقهؽ رغبات،ـ حهث
ُهتاح ةعاإتندـ انتهار األنبار واةتقارهر وكؿ اا هرغب فه اةحصوؿ هعهه بكؿ إ،وة اا

ُّ
ص ع اةاادة اةصحفه كاا َّ
اةتصدد واةت ّوع
أف ضرورة
ُهؤدا إةى تفاهعه واماركته فه ُ
دف ت اةاحرر اةصحفه إةى اةتَّفتهش هف أفضؿ اةوإائؿ واألإاةهب فه صهاغ األنبار
با،ارة هاةه

ف عى اةصحفه اة اصح ّأال هكوف اصرد اقؿ ةألحداث واةوقائع؛ بؿ هصب أف

هكوف ةدهه اةقدرة هعى مرح،ا وتفإهراا وارفاق،ا بتنكهدات تكإب،ا اصداقه و ق .

اةتحرا هف األحداث اةصاره
تبدأ اةارحع األوةى اف ص اه األنبار باةبحث و ٍّ

وتقصه اةا عواات واةحقائؽ اةته تعزـ اةصحفه أ ا كتابته ةعنبر أو اةتقرهر
واةتفاصهؿ
ّ
أو غهر ذةؾ اف األ واع اةصحفه وب د هاعه صاع األنبار واةا عواات ووصوة،ا إةى

اكاتب اةتحرهر تنضع ة اعه اراص

دقهق واهادة صهاغ

اف ـ إةى اةتحرهر اةذا

بدورس هص ؿ ا ،ا أنبا اًر صاةح ةع مر .وهاعه اةتحرهر اةصحفه اإلةكترو ه اه اة اعه

تتـ بإضاف اةاواد اإلنباره هعى ةوح اةتحكـ اةناص باةاوقع اإلةكترو ه واةقهاـ
اةته ّ
هتضا ،ا وفقاً ةالهتبارات اةصحفه وت دهؿ صاؿ
بترتهب فقرات اةنبر واألحداث اةته
َّ

إاا بحذؼ ب ض،ا أو إضاف ا عواات صدهدة باإلضاف إةى انتهار حصـ وةوف
اةنبر ّ
اةا برة إةى اةنبر اإلةكترو ه أو تضاهف اقطع فهدهو
اةنط وادراج اةصور اةتوضهحه و ُ
ٍّ
فف اةكتاب واةتحرهر اةصحفه حتى
إف ُوصد ةذةؾ هصب أف هكوف اةاحرر
ْ
اتاك اً اف ّ
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هكوف قاد اًر هعى اةتَّ بهر هف اةحدث بنفضؿ اةطُّرؽ وأقؿ اةكعاات دوف إاااؿ أا ه صر

اف ه اصر اةنبر.

حرا هف اةا عواات واهداد األنبار هتطعَّب ا،ارات َّ
هدة أوة،ا اةحاإ
"اةتَّ ٍّ

ه،ـ غاةبه اة اس
اةصحفه اةته تُا ّكف اةاراإؿ اف انتهار اةحدث اةذا إهصبح نب اًر ُّ
وهإت هر ااتااا،ـ وال ب َّد ةعاراإؿ اةذا ه ٍّ
غطه حد اً أو ُه اةج اوضوهاً أو قضه ا ه
ُ
ُ
أف هكوف هارفاً بذةؾ ا رف دقهق فهاا هصؿ إةى نعفهات األحداث واةزواها اةا تا ا ،ا
ةه قؿ ةعقارئ واةاتعقه صورة حقهقه هف طبه اةاوضوع أو اةحدث وال ُب َّد ةه كذةؾ اف
أف هكوف هعى دراه كافه باةظروؼ اةته تُحهط باةحدث وأف هضع صب هه هه أنالقهات
اةا ،وأصوؿ وتقاةهد االحتراؼ اةصحفه".1
وترم اةباح َّ
أف اةاحرر اةصحفه ه تاد فه اةكتاب ةاوضوهات اةاواقع اإلنباره

اإلةكترو ه هعى قاهدة "اة،رـ اةاقعوب" اةذا هبدأ باقدا اعنص تت اوؿ أاـ ا عوا فه
اةنبر اا ُها ّكف اةاإتندـ اف ا رف اةاحتوم حتّى إذا ةـ هق أر اةصفح بكااع،ا بحهث
وحإف االنتهار
ّ
تتعنص اةقاهدة األإاإه فه تحرهر اةنبر اإلةكترو ه فه اإلهصاز ُ
واراهاة رغب اةصا،ور وطبه ته.

َّ
اةانصَّص إلضاف اةنبر فه اةاواقع اإلنباره
واف نالؿ اةعوح اإلةكترو ه ُ

هتـ ق ار ت،ا
أا اف األنبار ُّ
هإتطهع اةصحفه ا رف أهداد اةق ار ة ةكؿ نبر هعى حدة و ّ
أك ر ه داا ُهاك ه اةتَّ رؼ هعى اتصااات اةق ار حتّى هقوـ بت دهؿ االتّصااات اةصحفه
كه تت اإب اع اا ُه هر ا تباس اةق ار وااتااا،ـ.

اةاتإاره اةته هم،داا اة اةـ فه هصر اةا عواات واةتٍّق هات
ّ
إف "اةتطورات ُ
اةات ّوه اةته تُ ٍّ
قدـ األنبار بطرهق ُاتاهزة
اةكـ اة،ائؿ اف اةاواقع اإلةكترو ه ُ
وظُ،ور اذا ّ
فحررته
ةعاحرر اةصَّحفه ةعتَّ ااؿ اع اذس اةتق هات َّ
هف اةوإائؿ األنرم فتح اصاالً واإ اً ُ

1

فنكتابةاألخبار،مرجعسابق،ص .19

55

اةا تادة اةته هعتزا،ا احررو اةوإائؿ اإلهالاه األنرم ،ووض ت أاااه
اف اةَّاطه ُ
نهارات ك هرة هإتطهع اف نالة،ا تقدهـ هاعه بطرؽ ات وه واؤ رة".1

القكاعد األساسية التي يجب اًللتزاـ بيا في لغة التحرير الصحفي:
ظ اًر َّ
واوصَّ ،ةقطاهات كبهرة اف اةصاااهر فإّ،ا
ألف اةصَّحاف وظهفت،ا اصتااهه ُ
تقتضه اف اةصحفه أف هت اوة،ا بعغ ناص تتاهَّز باةإ،وة واةوضوح واةواق ّه وتهإهر

اةف،ـ هعى اةقارئ بحهث تكوف ناةه اف اةصور اةبها ه واةبالغه واالإت ارات واةك اهات
اةا قَّدة اةته هص ُب هعى اةقارئ ف،ـ ا ا ه،ا.
واةتمبه،ات واةاصطعحات ُ

وهقصد بعغ اةتحرهر اةصحفه أا :األإعوب اةذا هإتنداه اةاحرر اةصحفه فه
ُ
كتاب األنبار فكؿ مكؿ اف أمكاؿ اةتحرهر اةصحفه هتاتَّع بنواص تُ ٍّ
اهزس هف غهرس كاا
ٍّ
ةكؿ مكؿ تن هر فه ةغ اةصحاف

وهحرص اةصحفهوف هعى اةتاإؾ باةنواص اةف ه ة،ذس

اةعغ واةته بدوراا تُ ٍّ
ؤكد هعى ةغ اةصحفه فه إهداد اةرإاة اإلهالاه
انتهار األةفاظ اةا اإب واةوضوح واةدق فه اةدالة هعى اةاراد وتطابؽ اةعفظ اع

وهمترط فه،ا:

اةربط بهف أص از اةاوضوع أف تكوف األةفاظ صاره هعى اةقواهد
اةا ى واإلهصاز و َّ

اةوْقع وأف ال تكوف هااهَّ ُابتذة
اة ربه حإ
َ
اهز وذةؾ حؽ طبه ه ةكؿ صحفه فه أف ُه بٍّر
اةحروؼ هرض اةاوضوع بنإعوب ُا ّ
هاا ُهرهد بنإعوبه اةناص.
َّ
أو غرهب غهر انةوف

أو ك هرة

اةمروط ال ُهاكف تحقهق،ا اا ةـ هكف اةكاتب ا ٍّ
واذس ُّ
تاك اً اف اةعغ وافردات،ا نبه اًر
ُ
بقواهداا ودالالت،ا كاا أوصب اإلهالاهوف أف هكوف اةصحفه إعس اة بارة هذب اةحدهث

قرهب اةفكرة ُهناطب اةقَُّار بعغ بإهط هف،او ،ا صاه اً ال هم روف بنّ،ا تنتعؼ هف
ةغت،ـ واإت ااؿ األةفاظ اةانةوف ب هداً اا أاك ه هف إص،اد اةقارئ واالإتغ ا هف

اةكعاات اةزائدة.
1
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اةتَّطور أصؿ فه حهاة اةعغ وفقاً ةاا تإتوصبه اطاةب اةحهاة اةصدهدة ّإال أف اذا
اقواات،ا وا كار فضؿ اةَّحو هعه،ا وا تقاص
اةتّطور ال ه ه اةتقعهؿ اف قهات،ا وتغههر ٍّ
أ رس فه ضبط،ا ف،و اةا هار واةضابط ة،ا اف أا ةحف أو تحرهؼ وةكف دوف اةاغاالة به

أو اةتَّصرؼ فه أارس باا ُهواـ أَّه اةعغ .

إف اإلهراب فه اة ربه ازَّه حافظت هعه،ا اةعغ طواؿ تارهن،ا ف،ه تُؤدا
ّ
وظهف أإاإه فه اةعغ فحركات اإلهراب تقوـ باةصز األكبر اف وظهف اة حو فه

اةصع اة حوه بهف اةكعاات فه اةصاع اةواحدة ةذةؾ
إهضاح اةا ا ه واةتَّ رؼ هعى ٍّ
ه بغه اةحفاظ هعه،ا َّ
ألف اةتَّنعه هف اإلهراب با اب ادـ ةعغ

حهث َّ
إف اة ربه تإتغ ه

هف اةك هر اف األةفاظ بتعؾ اةحركات اةته تض ،ا هعى األةفاظ اةقدها ةتصبح ة،ا

ادةوالت صدهدة كاا أَّه باةحرك ُهاكف اةتاههز بهف اةكعاات واألإاا واألف اؿ.
أنبارس واقاالته وف و ه اةتحرهره

فاةصحفه ُاطاةب باال ا
اةصحفه كاا هصب هعهه أف هحرص هعى اةقواهد اةاصطعح هعه،ا فه اةَّحو واةصَّرؼ
واةعُّغ حهث َّ
إف اةب ا اةعغوا ةعصاع هحتاج إةى هعـ اة حو اةذا هبحث هف أحواؿ اةكعا
واةكالـ اف حهث اإلهراب واةب ا

وفقاً ةعقواةب

باإلضاف إةى اةبإاط واةوضوح واإلهصاز واالنتصار

ظ اًر َّ
ألف كؿ كعا فه اةعغ اةصحفه هصب أف تكوف اف،وا ةدم اةصا،ور اةاتعقه كاا
هصب أف تُ رض بطرهق َّ
اةارص َّوة فإذا كاف اةصحفه
صذاب تً هر اال تباس وتُحقٍّؽ األاداؼ
ُ
َ
ض هفاً فه كتابته أو ةهإت ةدهه اةا عواات اةكافه هف اوضوهه َّ
فإف ذةؾ ُهؤ ر إعباً هعى

هاعه االتصاؿ.

وتع ب اةوإهع اةته ت قؿ اةرإاة دو اًر ا،ااً فه هاعه االتصاؿ فال ُب َّد أف تتاتَّع
باةقوة واةاتا واةارو بحهث تصؿ اإلمارات إةى اةاإتقبؿ فه اةوقت واةاكاف اةا اإبهف
ا،اا حدث اف تدانؿ أو ت افس اع اةوإائؿ األنرم وأهضاً ةعاتعقه دورس ف ُكعَّاا كاف قاد ًار
هعى فؾ راوز رإاة اةارإؿ باةطرهق اةاطعوب زادت إب صاح اة اعه االتصاةه .

اةرغـ اف إماهت،ا
كاا كاف ةعصحاف دور كبهر فه مر اة قاف وت اها،ا هعى َّ

ك ه اًر اف اةض ؼ اةعغوا واألدائه حهث أإ،ات ب ض اةصحؼ واةاصالت اة ربه ا ذ
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منة اةصحاف اة ربه فه اةقرف اةتاإع همر فه نعؽ صو اف اة قاف اةته كا ت ضروره

الإتكااؿ اةَّ،ض اة ربه اةحده
باتطعَّبات هصراا.

واحها

اةعغ اة ربه وص ع،ا قادرة هعى اإلهفا

ةكف ب ض اإلهالاههف هكتبوف غاةباً با زؿ هف كؿ اا امترطه اةعغوهوف فه

اةاهداف اةعغوا واـ إذ ُهقرروف فه ب ض األحهاف وصوب اراهاة ُحرا اةعغ وصو ،ا
إرهاف اا هت اإوف ذةؾ أااـ إغ ار اةتبإهط واةوضوح اةذا ه ه ه داـ :اةكتاب دوف
قواهد وضوابط ت صـ اف اةعحف واةنطن.

وهعى اةرغـ اف ضرورة اتٍّناذ األإعوب اةصحفه مكالً إ،الً هقترب اف األإعوب
َّ
اةدارج ظ اًر ألَّه ُاوصَّه ةصاهع اة اس هعى انتالؼ اإتوهات،ـ اة قافه ةكف ةهس اف حقٍّ،ـ
اةتَّصرؼ واة بث باة ربه حإب أاوائ،ـ ات اإهف أَّ،ا اهراث األا هبر هصوراا
اةانتعف وا طالق،ـ اف َواـ َّ
أف اةعغ اا اه إال وإهع تندـ ادؼ اةرإاة اإلهالاه واو
اإلبالغ دوف اراهاة قواهد وأإاإهات اذس اةوإهع وذةؾ َّ
ص وب اةعغ اة ربه
بحص ُ

وهإر قواهد اإلاال فه،ا باإلضاف إةى قُصوراا هف ُاإاهرة َرْكب
وت قهد قواهداا ُ
اةحضارة؛ ألَّ،ا ال تإتوهب صاهع أةفاظ،ا.
واف اةصدهر ٍّ
باةذكر أف اةعغ اةصحفه ُهمترط فه،ا اةإ،وة واةإالا واةوضوح
واةتموهؽ واالقتراب اةمدهد اف ةغ اةواقع اةحه دوف إإفاؼ أو ُابوط إةى اة ٍّ
ااه ةكه

تإتطهع تحقهؽ أاداف،ا.

الخصائص الكاجب تكافرىا في المغة الصحفية:1
أف وإائؿ
أاـ إاات ةغ اةصحاف وهرصع ذةؾ إةى ّ
 .1البساطة كالكضكح :واه اف ّ
وص ،إةى صاااهر ُات ّوه وانتعف فه اإتوهات قافت،ا فإذا كا ت
اإلهالـ ُا ّ
اةا َّ
قدـ ةذا هصب أف هكوف أإعوب
اةكعاات غهر واضح فَقَ َد اةاتعقه اةاضاوف ُ

1

بتصرف:اللغةاإلعالمٌة"المفاهٌم–األسس–التطبٌقات"،مرجعسابق،ص .38
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اةكتاب اةصحفه اف،وااً ةعق ار

وهتحقَّؽ ذةؾ باإتنداـ ةغ إ،ع وأةفاظ بإهط

اةص ب غهر اةانةوف
وواضح بعُغ ب،ا اةا ى دوف اةحاص إةى اإتنداـ اةكعاات ّ
اةته هص ُب هعى اةقارئ ف،ا،ا.
 .2المعاصرة :فهصب أف تكوف اةكعاات واةصاؿ واةتراكهب واةت بهرات اةعُّغوه اتالئا اع
روح اة صر فاةصاؿ اةطَّوهع واةا َّ
اةص ب واألةفاظ
اةا قَّدة و َّ
ركب واةتَّراكهب اةعُّ ّ
غوه ُ
ُ
َّ
صاه واألإاةهب األدبهَّ
اةا َّ
اةاترِادفات واةصُّور
حإ ات
اةناص
َّ
كاةا ٍّ
اةعفظه و ُ
ُ
ُ
اةبها ٍّه أو االإتم،اد باألا ع واألم ار وغهر ذةؾ قد ال تُكوف ُا َاإب ةعّغ
اةصحفه ّإال فه اوضوهات ا ه وفه حاالت ُا َّ
أف اةعُّغ اةصَّحفه هصب
حددة كاا ّ
هاا
أف تكوف قابع ةعتَّطور حهث ّ
إف ةغ وإائؿ اإلهالـ فه ّ
اةإ وات األنهرة انتعف ّ
أف ب،ا ه اصر ض ؼ وةكّ،ا أصبحت أك ر قدرة هعى اةتَّ بهر
اةرغـ ّ
إبق،ا هعى ّ

َّ
موق تعفت ا تباس
وا ٍّ
واةصاذبه اف نالؿ اةقُدرة هعى اةمرح واةوصؼ بطرهق حه ُ
اةقُ ار .
 .3اإليجاز كاًلختصار :ت بع اذس اةاهزة اف طبه

اةوإهع اف احه وطبه

اةصا،ور

غهر اةقادر هعى االإتارار فه اةاتاب طوهالً اف احه أنرم فال ُب ّد أف تكوف
اةعُّغ قادرة هعى االنتصار واإلهصاز وذةؾ باالإتغ ا هف اةكعاات اةزائدة واةصاؿ
اةطّوهع واالكتفا باةفقرات اةقصهرة فه صهاغ األنبار باإلضاف إةى اةتَّركهز وابراز

فإف أك ر اا هصذب ا تباس اةقُ ار اتاب
اةا ا ه بنقؿ هدد ُااكف اف اةكعاات
ّ
األنبار اةانتصرة واةاركزة ظ اًر ةإ،وةت،ا ةذةؾ تكوف فه ٍّ
اقدا اةاواد اةصحفه .

 .4الدقة كالمكضكعية :هصب اراهاة ٍّ
اةدق فه صهاغ األنبار واةفقرات بانتهار اةكعاات
اةا اإب اةته تُ بٍّر هف اةا ى اةاراد واةحقهق ت به اًر ابام اًر واالبت اد هف األةفاظ
اةا قَّدة اةته تحاؿ ا ههف أو ت طوا هعى ت افر ةفظه واالبت اد أهضاً هف ٍّ
كؿ
ُ
وهورد
حرر أف هحترـ
ّ
قدإه اةنبر ُ
اةا ّ
تكرار ألّه هإوؽ اةقارئ إةى اةاعؿ كاا هعى ُ
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أنبارس ب هداً هف كؿ رأا وذةؾ باةتزااه اةاوضوهه ه د اةتَّحرهر واإتندااه اة بارات
واألةفاظ بدق .

وهقصد ب،ا أف تكوف اةعُّغ قادرة هعى اةتَّ بهر هف انتعؼ اةاوضوهات
 .5المركنةُ :
وهقصد ب،ا أف تكوف ُات ٍّددة اةاإتوهات بحهث تإتطهع
بإالإ ودوف ت إُّؼ ُ
اناطب أك ر اف صا،ور وا اةص أك ر اف اوضوع وقضه .

 .6السالمة المغكية :هصب اراهاة اةقواهد اةإعها ةإلاال واةتَّطبهؽ َّ
اةدقهؽ ةقواهد اة حو
وحإف اإتنداـ هالاات اةترقهـ اةته ٍّ
ةكؿ ا ،ا وظهف فه االإتنداـ
واةصرؼ ُ
كاة قط واةفاصع واةمرط واةفاصع اةا قوط وأقواس االقتباس وذةؾ ةوضوح
األإعوب اةصحفه وف،ـ اةقارئ ةه فاألإعوب اةصحفه هصب أف هعتزـ بقواهد اةعُّغ
وأصوة،ا كاف .

أف األإعوب اةصحفه ال ُب َّد أف تحكاه قواهد ةغوه ا ه
 .7كاا ّ
اةاب ه ةعا عوـ بدالً اف األف اؿ اةاب ه ةعاص،وؿ ظ اًر ألّ،ا تُ قٍّد اةا ى بدالً اف
إ،وةته واإتنداـ اةف ؿ اةاضارع اا اف من ه أف ه ِ
ضفى طابع اةحاةه هعى اةنبر
ُ
إوه إذا أاكف دوف أف هفصؿ به ،اا هبارات اهتراضه
وذكر اةفاهؿ اع ف عه ّ

كاإتنداـ األف اؿ

اةضاائر كاا هصب هدـ اإتنداـ صهغ أف ؿ فه
واإتنداـ أقؿ اا ُهاكف اف ّ
اةتَّفضهؿ ألّ،ا تُقعٍّؿ اف دقَّ اةنبر وتَصُّب اإتنداـ اةصاع اةا َّ
ركب واإت ااؿ اةت ه
ُ
فه اواض ،ا اةصحهح .

حرر مراعاتيا عند كتابة األخبار:
الم ّ
أىـ القكاعد التي يجب عمى ُ
 .1هصب أف هكوف اةنبر صدهداً وآ هاً وترتهبه ترتهباً ا طقهاً أو زا هاً واةتَّدرج فه
اةإت (ااذا اف اتى أهف ةااذا كهؼ)
اإلصاب هعى األإئع ّ
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فال ُهاكف حمد

اإلصابات فه اقدا اةنبر وهصب هعى اةاحرر أف ُهحعؿ األحداث وأف هربط به ،ا
بنعفهات أو
قص إنباره اترابط تدور حوؿ احور رئهإه وربط،ا
ّ
ةهص ؿ ا ،ا ّ

اقاربت،ا با عواات أنرم.

حإف كتابت،ا اف واحد إةى تإ باةحروؼ وفهاا هدا ذةؾ ُهكتَب
 .2باة إب ةألرقاـ َه ُ
باألرقاـ وكذةؾ أرقاـ اةقروف وب ض اةصاؿ ا ؿ واحد فه اةاائ تُكتب باةحروؼ
فضؿ هدـ ذكر
فضؿ ذكر األهداد اةكعّه واةتّغاضه هف كإور األهداد كاا ُه ّ
وه ّ
ُ
اةداة هعى اةتّارهخ فبدالً اف أف قوؿ ( 21ه اهر) ُهقاؿ اةهوـ أو األاس أو
األرقاـ ّ
غداً اا ةـ ه ُكف ذكر اةتّارهخ باألرقاـ ضرورهاً ةعنبر.

 .3اةحرص هعى ذكر اصدر اةا عواات اةذا اإتقه ا ه اةنبر حهث ال ُهوصد نبر
دوف أف هكوف ةه اصدر إوا أكاف اذا اةاصدر منصاً أو اهئ أو و ازرة أو حتى
أاا األنبار اةاص،وة غهر ا روف
وإهع إهالاه أنرم أو وكاالت أ با
ّ
اةاصدر ف،ه ال تُا ّؿ اةاصداقه اةكااع ه د اةقُّار وه د ذكر اةاصدر فه صاهع
صه بهف قوإهف أو أف ه قؿ
فقرات اةنبر هعى اةصحفه أف ه قؿ كالـ اةاصدر ب ٍّ

اةاإتحإف اةتَّغههر
فحوم اذا اةكالـ دوف حاص إةى إهرادس بهف قوإهف كاا أّه اف ُ
صرح أهعف أ َذاع
فه األإعوب ه د قؿ ب ض اآل ار باإت ااؿ اةكعاات( :قاؿ
َّ
أصر أمار إةى غهر ذةؾ) كاا هصب إهراد االإـ اةكااؿ ةاصدر اةا عواات فه
َّ

إاى أو
اةا َّ
ّأوؿ اةنبر وال اا ع ب د ذةؾ اف ذكر صز اف اإاه هعى أف هكوف ُ
اةدق فه األإاا واألةقاب
اةتوصهؼ قبؿ االإـ وهعى اةصحفه أف
هتحرم ّ
ّ
ألف اةنطن فه،ا قد ُهإبٍّب نعطاً بهف منصهتهف.
واةا اصب؛ ّ

أف اةقارئ هبحث دائااً هف اةبإاط
 .4ال تبدأ اةصاع باإلحصا ات وك رة األرقاـ كاا ّ
واةصفحات األك ر إ،وة فه اة رض اةته ال تزدحـ باةرإوـ اةبها ه واإلحصا ات؛
ؤدا إةى ُبط االإت راض هعى اإل تر ت.
ألّ،ا تُ ّ
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اةاتقف بهف
 .5اةا رف اةتّاا باف،وـ اةتحرهر اةصحفه ونصائصه و ّ
أااهته واةتّاههز ُ
وكهفه إهداداا واة اه باة واف ةصذب
حفه اةانتعف وا رف ازاهااا
ّ
اةص ّ
األ واع ّ
األوؿ اةذا هقع هعهه ظر اةقارئ فهصب اةتزاـ
اةقُّار وا ارة فُضوة،ـ ظ اًر ألّه اةصز ّ
اةب د هف اةتّ،وهؿ واإلفراط فه اةوصؼ.
اةصدؽ و ُ
ّ

اةصحفه ه ود صوارس إةى إ تاج اادة
حرر ّ
اةا ّ
وهعهه فإف صز اً كبه اًر اف صاح ُ
اةدق واةاوضوهه واةوضوح وتت اإب اع كاف اإتوهات وفئات
نبره تتّإـ
باةصدؽ و ّ
ّ

اةق ار .

الصفات الكاجب تكافرىا في الخبر:
أىـ ّ
 .1الصدؽ أك الصحة :أا أف تكوف اةا عواات صحهح واو وق اةاصادر ف عى
اةصحفه اةتّنكد اف صح األنبار واصدراا قبؿ مراا وذةؾ دوف تدنؿ أو
إضافات هاكف أف تُ ٍّ
اةصحفه ةدم اةقُّار .
اصداقه اةاؤإإ
ؤدا إةى اةتَّمكهؾ فه
ّ
ّ

 .2الدِّقة :أا اةتحقؽ اف اةا عواات اةته ُهورداا اةصحفه فه اةنبر بحهث هذكر
اةحقهق اةكااع ألحداث ووقائع ف ّعه دوف حذؼ أو االهتااد هعى اةذاكرة أو
وه غهر او وق .
االفتراضات أو اصادر ا ّ
اةدق فه األنبار قد هنته تهص اةإُّره أو اإلاااؿ فه اةحصوؿ هعى اةنبر
"وهدـ ّ
فاةنبر غهر َّ
اةدقهؽ او اةنبر

تحرا ٍّ
اةدق اةواصب
وكتابته واةتّ صهؿ ب مرس دوف ٍّ
اةَّاقص إوا صا هف هاد أو تهص اإلاااؿ أو اةإُّره ".1

اوضوهه ودوف تحرهؼ وهدـ
 .3المكضكعية :هعى اةصحفه أف ه قؿ أنبارس بكؿ
ّ
اةتّحهُّز أل ّه ص ،ا ّه أو تن ُّرس اة ّمنصه فه اا ُهكتب قدر اإلاكاف.
اةصحفه بصاؿ وافردات واضح
 .4الكضكح :فهصب هعى اةاحرر صهاغ اةاادة ّ
وبإهط بحهث تكوف اف،وا ةعقارئ وال تحتاؿ اةتنوهؿ أو اةتفإهر اةاغاهر ةعا ى

1

فنالخبرالصحفً،مرجعسابق،ص.102

62

حددة ُكعّاا َإُ،ؿ هعى اةصا،ور اةاتعقّه
وا ّ
اةاقصود ف ُكعّاا كا ت األحداث واضح ُ
االحظت،ا واتاب ت،ا.

تتميز بيذه الصفات يجب أف تمتزـ بمجمكعة مف القيـ اإلخبارية:
كإلنتاج مادة خبرية ّ
كالقيـ اإلخبارية( :اه اصاوه اةا اههر اةته ه تاداا اةصحفهوف فه انتهاراـ ةعنبر واذس
أا اف األاـ
اةا اههر ةهإت ّ
فرده تُ إب إةى صحفه دوف إواس بؿ اصاوه قهـ ات ارؼ هعه،ا ةدم ّ
إاى باةقهـ).1
ففه كؿ اصتاع ا اؾ اصاوه اف األفكار واةا تقدات وطرائؽ اةإعوؾ تُ َّ

هدة ا اههر وه اصر أإاإه ةعنبر هعى اةصحفه أف ُهرّكز هعه،ا ه د
ا اؾ ّ
وكهفه اةت ااؿ ا ،ا ةرإـ صورة واضح هف أإعوب وقواهد كتاب
ص اهته ةألنبار
ّ
األنبار اةصحفه واه:
ِ .1
الجداة أك الحالية أك الفكرية :هصب أف هكوف اةنبر صدهداً ُه هر االاتااـ وارتبطاً
بنحداث اةهوـ.
حددة حتى هإُ،ؿ هعى اةصا،ور
وا ّ
 .2الكضكح :هصب أف تكوف األحداث واضح ُ
اتاب ق ار ت،ا.
 .3الفائدة أك المصمحة العامة :هصب أف هحتوا اةنبر هعى ا عواات تُ هر ااتااـ هدد
وتاس اصاةح،ـ.
كبهر اف اةق ار
ّ
 .4الضخامة أك العدد كالحجـ :واو اةنبر اةذا هرتبط بحدث ااـ أو اوقع نطهر كاا

وه هر ااتااا،ـ ف ُكعّاا كاف اةحدث
أّه اةنبر اةذا هصذب ا تباس أكبر هدد اف اةقُّار ُ
كبه اًر وا،ااً كاف ةه قوة تن هر هعى صذب ا تباس اةصا،ور ةعحدث وا دفاهه حوس.

 .5التشكيؽ :او اةنبر اةذا هدفع اةقارئ إةى اتاب ق ار ته حتّى اة ،اه .
 .6الصراع"ُ :هم ّكؿ أحد اراكز االاتااـ اةرئهإه ه د اإل إاف واةنبر اةصحفه ال ُب َّد
تتبع اةصا ب اةدرااه اف اةحهاة اةته تحتوا هعى
أف همبع ةدم اةقارئ رغبته فه ّ

1

عبدالستارجواد:فنكتابةاألخبار،ط،2دارمجدالويللنشروالتوزٌع،عمان2001،م،ص .52
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اةصراع"
أةواف ات ددة اف ّ

1

ا ؿ :أنبار اةحروب واة ورات واةنالفات اةإان

اةصراع فه حهاة اإل إاف واه اوضع
واال قالبات تكمؼ هف صا ب اف صوا ب ّ
ااتااـ اةصا،ور.

 .7المنافسة :وهكوف ذةؾ فه أنبار اةاإابقات واةابارهات اةرهاضه وغهراا اف أةواف
اةا افإ اةته تصذب ااتااـ اةقارئ باةنبر.

 .8التكقع أك النتائج :أا ادم اةتقا األحداث اع توقّ ات اةقُّار وت ُّبؤات،ـ ةاا ه تج
ه ،ا أو اا تُ هرس اف تإاؤالت فه ذا ،ـ هف تائج اةنبر.
 .9الغرابة كالطرافة :واه األنبار غهر اةانةوف اةته تإتحوذ هعى ااتااـ اةق ار بمكؿ

اهز
ُه هر ا تباا،ـ ودامت،ـ ظ اًر ألّ،ا تُ ّ
اةا ّ
قدـ نالؼ اا اهتاد هعهه اة اس فاةنبر ُ
هصب أف هكوف افاصئاً أو اد اًر حتّى هعفت ا تباس اةصا،ور اةاتعقه.

 .10الشيرة أك الشخصيات البارزة :فاةنبر هكتإب أااه وقها إنباره اف ت اوةه
منصه ام،ورة تحظى بااتااـ اةصا،ور اة اـ.

حرؾ
 .11اًلىتمامات اإلنسانية :أك ر األنبار تن ه اًر هعى حهاة اةق ار اه اةته تُ هر أو تُ ّ
اة واطؼ اإل إا ه ه داـ إوا باةحب أو اة طؼ أو اةمفق أو اةكرس أو اةنوؼ
"وه ّرؼ االاتااـ اإل إا ه بنّه اصاوه اف اة اصر اةته تُضفه هعى
وغهر ذةؾُ .
اةاوضوع أو اةنبر ُب داً هاطفهاً وا إا هاً وأف هكوف ة،ا تن هراا".2

 .12األىمية" :ه صر األااه قد هنتزؿ دانعه أك ر اف ه صر اف ه اصر اةنبر

اهزس او أّه
بحهث هاعؾ قد اًر كبه اًر اف اةتّاهز هف اة اصر األنرم وة ّؿ أبرز اا ُه ّ
هحاؿ فه اضاو ه ا ى صاداً".3

 .13اإلثارة :واه األنبار اةته تعفت ا تباس اةقُّار
فه حهات،ـ.

ظ اًر ألّ،ا تُرّكز هعى اةصوا ب اةا هرة

 .14القرب أك المكاف :كعاا كا ت األنبار قرهب اف احهط اةقُّار وتدور فه بعداـ اةت
وتاس
بتقصه األنبار اةته تكوف قرهب ا ،ـ
أااه كبهرة ظ اًر ألف اةق ار اوة وف
ّ
ّ
1

فنالخبرالصحفً،مرجعسابق،ص .96
2
فنكتابةاألخبار،مرجعسابق،ص .50
3
فنالخبرالصحفً،مرجعسابق،ص .101
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بعدا ،ـ وحهات،ـ فاألحداث اةقرهب اف اةصا،ور اه اةته تُ هه وتُ هر ااتاااه أك ر
اف إوااا.
تطو اًر فه وإائؿ اإلهالـ وتحرهر اةنبر قاات
ا عاا أحد ت اةصحاف اإلةكترو ه
ّ
اةصحفه بنمكاة،ا
ب فس اةمه اع اةاحرر اةصحفه واصادرس وكهفه ت اوةه ةعاادة
ّ

اةات ددة.

الصفات التي يجب عمى الصحفي اإللكتركني التمتع بيا:
اةدق فه األنبار اةته ه مراا واالةتزاـ باألنالقهات
 هعىتحرا ّ
اةاحرر اةصحفه ّ
ّ
وحإف االنتهار ةعاوضوهات
اإلهالاه اةاوضوهه و
ّ
اةب د هف اةتحهُّز ُ
اةحهاده و ُ
اةاحرر ةألحداث.
حرراا وإالإ اةعغ وإالات،ا واذا ُهظ،ر ادم ف،ـ
ّ
اةته ُه ّ
اةصحفه اإتنداـ اإل تر ت واةت ااؿ اع تق هاته اة،ائع وادم اال ات،ا ةكؿ
 ا رفّ
وع اف األ واع اةصحفه اةانتعف

وا رفته اةواإ

بتق هات اةحاإب اآلةه وب ض

برااج اةصرافهؾ الإتنداا،ا فه إدناؿ اةصورة هعى اةنبر فه اةاوقع اإلنبارا
وت دهع،ا اف حهث اةحصـ ةتُ اإب اة مر هعى اإل تر ت باإلضاف إةى اةقدرة اةكافه
ةعكتاب هعى اةكابهوتر.

 ا رف اةصحفه اةكافه بفف اةتحرهر اةصحفه ونصائصه واالاتااـ باضاوف اةاادةإضاف إةى اةتفرهؽ

نعواا اف األنطا اةا عوااته أو اةعغوه
اةصحفه واةتن ّكد اف ّ
بهف األ واع اةصحفه اةانتعف وا رف اف،وـ ونصائص كؿ وع هعى حدة وكهفه
إهداداا.

 هصب أف هتاتّع اةصحفه ب قاف هاةه تإاهدس هعى االرتقا ب اعه وتحقهؽ ادفه فهت قهؼ اةق ار وتوههت،ـ وأف هكوف صاحب رإاة إااه هحرص هعى إهصاة،ا
ةعقارئ اف أصؿ رف

وتقدا،ا.
األا
ّ
ّ

وحإف اة رض ةعاوضوهات واةقدرة هعى
واةواضح ّ
اةصحفه ُ
أف صودة اةتّحرهر ّ
فه ك ّؿ ذةؾ هضاف ةعاوقع اةبقا
طقه وحر ّ
تغطه صوا ب اةحهاة اةانتعف بصدؽ وا ّ
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اصرد اوقع
اةإا اةحإ واة ّق اف ّا
واالإتارار واةتطور وهكإبه ّ
اةقر ااا ه قعه اف ّ
قهـ
إةكترو ه ه قؿ األنبار إةى اوقع فاهؿ واؤّر وا ّبه ة قوؿ ّا
وه ّ
وهحعّؿ ُ
فإر ُ
اةقر ُه ّ
األا ااا هإااـ فه
تاس حهاة اةاصتاع ّ
األحداث واألفكار فه كافّ اةاصاالت اةته ّ
وتقدـ ّ
اةقر
توهه ّا

ودف ،ـ ةعاإااا باإلصالح اةا مود.

أف اةاواقع اإلنباره أصبحت افذة ا،ا هعى اة اةـ هت ّرؼ اف
كاا هتّضح ّ
نالة،ا األفراد هعى اا هدور حوة،ـ اف أحداث فه كاف صوا ب اةحهاة اةانتعف األار

اةدق واةاصداقه فه قؿ األحداث ةكإب ق اةق ار واةاتاب هف وذةؾ اف
اةذا هتطعّب ّ
تطور اةاوقع
نالؿ ةغ واضح تت اإب اع اإتوهات اةق ار واةاإااا فه اإتارار ّ
اإلنبارا و قعه اف اصرد اقؿ ةألنبار إةى اوقع اؤ ر هرصد األحداث واةوقائع وهقوـ

بتحعهع،ا وتفإهراا ةعاإااا فه توإهع ادارؾ اةق ار وتوههت،ـ باإلضاف إةى فاهعه اةاوقع
اف نالؿ تفاهؿ اةق ار اع اا ه،ا،ـ واةإااح ة،ـ بإبدا آرائ،ـ وأفكاراـ حوؿ قضه اف

اةقضاها.
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مدخؿ:
تتحدث ب،ا وتُترصـ بكعاات،ا وافردات،ا كؿ اا هنتعج فه فوس
أا ةغ
ّ
ةكؿ ّ
أب ائ،ا كاا هإتطهع اةفرد اف نالة،ا قؿ ا عواات صدهدة وات ّوه بؿ و قؿ اةنبرات إةى
األصهاؿ اةات اقب

ف،ه وإهع اةفكر واةإهاإ واالصتااع ةذا تحتاج إةى إبراز نصائص،ا

وا ٍّ
فه واةتركهبه واةدالةه
اهزات،ا فه صاهع اإتوهات تكوه ،ا اةصر ّ
ُ
ةاإتندا فه اصاالت،ا اةات ٍّددة.
اُ

اااه اةعغ
ةُدرؾ
ّ

واف ُا ٍّ
اهزات اةعغ أهضاً إ،وة اةتَّ ااؿ ا ،ا واإتنداا،ا فه اإلهالـ بحهث
تُإتندـ اةعغ فه اإلنبار هف اةحقائؽ واةوقائع اةانتعف أو هف وع اف اةا رف أو تقدهـ
تقرهر هف اوضوع ا هف باإلضاف إةى اةا عواات اة اا اةته هتداوة،ا األفراد فه

أحاده ،ـ اةهواه .

أف "هرض اةافردات واةتراكهب اةصدهدة هعى اورو ا اةعغوا واةإ ه إةى إهصاد
كاا ّ
اا ُه ٍّبرر اإت ااة،ا اةهوـ ا ،ج إدهد ف،و اةا ،ج اةذا صؿ به اةهوـ باألاس وهحفظ ة ا

ةغت ا إعها ا افاة؛ األار اةذا ُهإ،ـ فه اإتارار وصؿ أاؿ اة ربه فه وط ا اة ربه
اةا صز
واإلإالاه بب ض،ـ ب ضاً وال ُهب د ا هف ةغ كتاب ده ا اةح هؼ :اةقرآف اةكرهـ ُ
بعفظه وا اس".1

وهتَّ ِ
ضح فه اذا اةفصؿ اف نالؿ اةصا ب اةتطبهقه هعى اةاواقع اإلنباره

اإلةكترو ه اةفعإطه ه احؿ اةدراإ اة دهد اف نصائص تراكهب ةغت،ا وصاع،ا اا ُه ٍّ
ؤكد

إر تاهُّزاا هف غهراا اف اةعغات اةصحفه

األ واع اةصحفه

وحإف اإتنداا،ا وإ،وةته فه انتعؼ

ااا اإتدهى ضرورة اةت ُّرؼ هعى أإس اةتحرهر اةصحفه ةعاواقع
َّ

اإلنباره اإلةكترو ه اةفعإطه ه وطبه

ا اةصت،ا وصهاغت،ا ةعنبر اةصحفه حهث

اهتادت اةباح فه اذس اةدراإ هعى أم،ر ناإ اواقع إنباره إةكترو ه وأك راا تداوالً
ه د اةق ار اةفعإطه ههف فه فترة اةحرب هعى غزة هاـ 2014ـ واةته َّ
ت اف اةحصوؿ
تاك ُ
هعى أرمهف،ا واه" :د ها اةوطف ا ا فعإطهف اآلف فعإطهف اةهوـ إاا" وادم اال ا

1

صادقأبوسلٌمان:التثقٌففًاللغةالعربٌة،ط،5دارالمقدادللطباعة،غزة2013،م،ص .188
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اةعغ

اة ربه

ةعغ

اةصحاف

اف نالؿ اةتَّ ُّرؼ هعى األإاةهب اةصدهدة واةافردات

واةاصطعحات واةدالالت باإلضاف إةى اةتَّ ُّرؼ هعى اةنواص اةتركهبه ةعصاع فه ةغ

اةصحاف

واةاوإ .

وكهفه اإتنداـ اةاواقع اإلنباره قهد اةدراإ ةعصاؿ االإاه واةف عه اةبإهط
ّ

مفيكـ التركيب المغكم:
ضاه إةى
التركيب لغة"( :رّكَبهُ" :ص عه هركب .و -اةمه  :وضع ب ضه هعى ب ض وّ -

غهرس فصار مهئاً واحداً فه اةا ظر .هقاؿ :رّكب اةكعا أو اةصاع واذا تركهب هدؿ هعى كذا).1

اصطالحان :صا ت رهؼ اةتَّركهب ه د اة حاة اةقدااى تحت باب :ائتالؼ اةكعاات؛

مر
هقوؿ أبو هعه اةفارإه( :فاالإـ َهنتَعؼ اع االإـ فهكوف كالااً افهداً؛ كقوة ا:
هارو أنوؾ وبِ ٌ
ٌ

بكر(.2
صاحبؾ وهنتعؼ اةف ؿ اع االإـ فهكوف كذةؾ كقوة ا :كتَب ُ
ُ
هبد ا﵀ ُ
وإَّر ٌ

اإـ إةى صا ب ٍ
ؼ ٍ
اإـ أو ف ٍؿ إةى
ص ُ
و (اةتركهب اف نالؿ كالـ أبه هعه اةفارإه ضـ أو َر ْ
صا ب ٍ
وهقبعه اةاتعقه واو هعى هدة صور فقد هكوف
اإـ؛ ُةه ٍّ
كالاا ً
افهدا هؤدا وظهفته االتصاةه َ
كو ا ً
اركبا اف اإاهف واو اةصاع االإاه أو اف ف ٍؿ واإـ واو اةصاع اةف عه وقد هطوؿ اةتركهب فهتصؿ
ً
به اا تتـ به اةفائدة؛ كمبه اةصاع  -اف اةظرؼ واةصار واةاصرور  -واةافاههؿ بن واه،ا وغهراا اف

صداً اف احه
اةاكاالت اةته واف كا ت غهر أصهع فه اةصاع اف احه اةظاار أو اةعفظ فإ ،ا أصهع ّ
اةا ى واةدالة ؛ إذ إ ،ا تُظ،ر َاف وقَع هعهه ف ُؿ اةفاهؿ أو تُ ٍّ
وضح حاةه واهئته أو غاه َ ِف عه).3

فاةتّركهب اةعغوا فه اةعغ اة ربه او اةصاع اةاركب اف هدد اف األةفاظ وفؽ
إؽ ا هف وهعزـ أف ُه ٍّ
ؤدا اذا اةتركهب ا ى افهداً أو اقصوداً حهث ال هإتقهـ أارس إال

وفؽ اةقواهد اة حوه

اةته تضبط تكوهف اةصاع فه اةعغ اة ربه وغهراا اف اةعغات

وت قإـ اةصاع إةى قإاهف اإاه وف عه

وة،ا اإتندااات هدهدة حإب اةقصد اةاراد ا ،ا

1

مجمعاللغةالعربٌة:المعجمالوسٌط،ط،4مكتبةالشروقالدولٌة،مصر2004،م،ص .367
2
أبوعلًالفارسً:اإلٌضاحالعضُدي،تح:حسنفرهود،ط،1ج1969،1م،ص .9
3
محمودحسنعمر:تعرٌفالتركٌبفًالنحو،شبكةاأللوكة .
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ا ؿ :اةصاع االبتدائه
اةاوإ

واةصاع اإلنباره

وصاع اةحاؿ وصاع اةصف

واةصاع اةبإهط

واةصاع اةاركب

واةصاع

وغهراا.

اةتراكهب اةعغوه ال هنته تكوه ،ا بصور اهتباطه ؛ إذ ال ُب َّد فه ذةؾ اف أإس
وقواهد ه تاد هعه،ا فه تكوه ،ا تتا ؿ فه انتهار األةفاظ اةته تُ بٍّر هف اةا ى اةاراد
بحهث تكوف ذات دالة واضح ةعاتعقه ةذةؾ هصب هعى اةاحرر أف هننذ فه اهتبارس

اةصا،ور اةاتعقه ه د كتاب اةنبر وا تقا األةفاظ واراهاة حاةه وذةؾ بنف ه قؿ إةهه اةنبر

فه صورة اف اةكالـ تالئـ اذس اةحاة بغهر زهادة أو قصاف باإلضاف إةى اةقواهد
اةتركهبه فه تكوهف اةصاع

اةاتَّفؽ
فال هكفه اةتركهب أف هكوف إعهااً حوهاً وترتهبهاً وفؽ ُ

هعهه ه د صا،ور اة حاة بؿ هصب أف هإتقهـ ب اؤس.

واةصاع ه د اة حوههف أا اؿ ابف ص ه واةزانمرا اه( :اةعفظ َّ
اةداؿ هعى ا ى تاـ

هحإف اةإكوف هعهه)

1

هقوؿ ابف ص ه( :اةصاع ف،ه كؿ كالـ افهد اإتقؿ ب فإه واه هعى ضربهف:

صاع اركب اف ابتدأ ونبر وصاع اركب اف ف ؿ وفاهؿ).2

وقد َّ
تحدث اةدكتور تااـ حإاف هف أركاف اةصاع
فناا فه اةصاع االإاه
اةاإ د إةهه واةاإ د َّ

فقاؿ( :ةعصاع ه د اة حاة رك اف:

أاا فه اةصاع اةف عه
فاةابتدأ اإ د إةهه واةنبر اإ د و َّ

فاةفاهؿ أو ائبه اإ د إةهه واةف ؿ اإ د وكؿ ركف اف اذهف اةرك هف ُهادة ال تقوـ اةصاع إال به واا
ااا تمتاؿ هعهه اةصاع ف،و فضع ُهاكف أف هإتغ ه ه ه تركهب اةصاع اذا او
هدا اذهف اةرك هف َّ

أصؿ اةوضع باة إب ةعصاع اة ربه (.3

مما سبؽ أف الجممة :اه كالـ أو تركهب هتكوف اف كعاتهف اإ د واإ د
يتّضح ّ
إةهه ُه بٍّر هف ا ى افهد هحإف اةإكوت هعهه قد تكوف صاع بإهط بن واه،ا االإاه
(ابتدأ ونبر) واةف عه (ف ؿ وفاهؿ) هنته كؿ ه صر اف ه اصراا األصعه فه ةفظ
وإ
واحد وااا صاع ُا َّ

فه،ا أك ر اف ُواة ةإلإ اد بحهث تتكوف اف اة اصر األصعه

1

علًأبوالمكارم:الجملةالفعلٌة،ط،1مؤسسةالمختارللنشروالتوزٌع،القاهرة2007،م،ص .22
2
ابنجنً:اللمعفًالعربٌة،تح:فائزفارس،دارالكتبالثقافٌة،الكوٌت،ص.9
3
تمامحسان:األصولدراسةإستٌمولوجٌةللفكراللغويعندالعرب،عالمالكتب،القاهرة2000،م،ص .121
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تااات اةصاع ا ؿ :اةحاؿ واةاف وؿ اةاطعؽ واةاف وؿ فهه وغهر
ةعصاع باإلضاف إةى ُا ٍّ
ذةؾ.
الجممة اًلسمية كالفعمية:
اةكالـ واحدته اةكعا واه فه اةعغ اة ربه هعى ال

أقإاـ قاؿ إهبوهه :اه

1
أاا اةف ؿ
وحرؼ صا ةا ى ةهس باإـ وال ف ؿ" فاالإـ :رص ٌؿ
إـ وف ٌؿ
وفرس (وحائط)) َّ .
ٌ
ٌ
(ا ٌ
وب هت ةاا اضى وةاا هكوف وةاا هقع واا او كائف ةـ
(فنا ع أنذت اف ةفظ أحداث األإاا
ُ

ه قطع).2

إاا أف تكوف اإااً أو ف الً أو حرفاً االإـ :اا َّ
دؿ هعى اإـ إ إاف أو
فاةكعا َّ
ٍ
ااض واضارع وأار
حهواف أو بات أو صااد واةف ؿُ :هقإَّـ اف حهث اةزااف إةى:
إاى حروؼ اةا ا ه).
(وتُ َّ

إتندـ ةعربط بهف األف اؿ واألإاا
واةحرؼُ :ه َ

فػ (كؿ مه َّ
اضى أو غهرس ف،و اإـ".3
احصؿ اف
دؿ ةفظه هعى ا ى غهر اقترف بزااف
ّ
ّ
كقاؿ األنفش إ هد بف اإ دة" :االإـ اا صاز اإلنبار ه ه).4
أاا اةف ؿ (او اا َّ
دؿ هعى ا ى وزااف)
َّ

5

ٍ
ااض وا َّاا حاضر وا َّاا
إاا
و (ذةؾ اةزااف َّ

7
اإتقبؿ) .6وقاؿ اةإهرافه( :اةف ؿ او كؿ اا َّ
دؿ ةفظه هعى حدث اقترف بزااف)  .فػ (األف اؿ ا ،ا

ٍ
ااض وحكاه اةب ا هعى اةفتح وا ،ا ف ؿ األار وحكاه اةب ا هعى اةوقؼ واةاضارع حكاه أف هكوف

ا رباً).8

1

سٌبوٌه،الكتاب،ط(،3القاهرة،مكتبةالخانجً1988،م)،ص .12
2
المرجعالسابق،ص .12
3
أبوسعٌدالسٌرافً:شرحكتابسٌبوٌه،ط،1دارالكتبالعلمٌة،بٌروت2008،م ،ص .15
4
أبوالقاسمالزجاجً:اإلٌضاحفًعللالنحو،ط،4دارالنفائس،بٌروت1982،م،ص .49
5
أبوعلًالفارسً:التعلٌقةعلىكتابسٌبوٌه،ط،1السعودٌة1990،م،ص .16
6
اإلٌضاحفًعللالنحو،مرجعسابق،ص.38
7
شرحكتابسٌبوٌه،مرجعسابق،ص.15
8
المرجعالسابق،ص .95
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ٍ
ااض وحاضر واإتقبؿ اةااضه حو :ذاب
فػ "اةف ؿ ه قإـ با قإاـ اةزااف:
هكتب وهق أُر وصاهع اا ةحقت أوةه زهادة اف اةزهادات (اة،ازة
ودحرج واةحاضر حو:
ُ
واة وف واةتا واةها ) واذا اةعفظ هماؿ اةحاضر واةاإتقبؿ"" .1فإذا دنعت هعهه اةإهف أو
إوؼ انتص به اةاإتقبؿ ونعص ةه وذةؾ حو :إوؼ هكتب إهقرأ".2

"وه ٍّرؼ
وت قإـ اةصاع فه اةعغ اة ربه إةى قإاهف صاع اإاه وصاع ف عه
ُ
3
اة حوهوف اةصاع اةف عه بنَّ،ا اةصاع اةاصدرة بف ؿ"  .فػ "اه اةته هكوف اةاإ د فه،ا ف الً
إوا تقدـ اذا اةف ؿ أو َّ
تننر واةف ؿ كاا او ابت فه صوص اةعغ وقواهداا قد ورد
الزااً كاا ورد ات دهاً وكذةؾ صا هعى صورته األصعه أا اب هاً ةعفاهؿ كاا صا هعى

غهر اذس اةصورة أا اب هاً ةغهرس واةف ؿ اةالزـ قد هحتاج إةى اكاالت وقد هإتغ ه ه ،ا
هاا قد هحتاج إةهه بدورس اف
أاا اةف ؿ اةات ٍّدا فإَّه هحتاج باةضرورة إةى افاههؿ فضالً َّ
كاالت أهضاً".4
اةا ٍّ
بقه ُ

وهاكف أف ُهب ى ا ه اإـ
فاةف ؿ اةات دا او( :اا هاكف أف هتصؿ به ضاهر صب اتصؿ ُ
5

اف وؿ تاـ)  .واةف ؿ اةالزـ او( :اا ال ُهاكف أف هتّصؿ به ضاهر صب ُاتصؿ وال ُهاكف أف ُهب ى

ا ه اإـ اف وؿ تاـ).6

وترم اةباح

أف الجممة الفعمية :اه اةته تبدأ بف ؿ تاـ قد هكوف ااضهاً أو

اضارهاً أو أا اًر واةفاهؿ وقد هكوف اإااً ظاا اًر أو ضاه اًر بار اًز أو ضاه اًر اإتت اًر فه

وه هب ه ه غهرس فه اةرفع واو اا
اةف ؿ صوا اًز أو وصوباً وقد ُهحذؼ اةفاهؿ فه اةصاع ُ
هإاى "اةف ؿ اةاب ه ةعاص،وؿ".

حهث ه قإـ اةف ؿ ب ا ةحاصته ةاف وؿ به أو اكتفائه باةفاهؿ ةف ؿ ات ٍد وف ؿ

الزـ اةف ؿ اةالزـ :او اةف ؿ اةذا هكتفه بفاهعه وال هتصاوزس ةهننذ اف والً به وهت َّدم
1

اإلٌضاحالعضُدي،مرجعسابق،ص .7
2
المرجعالسابق،ص .8
3
اإلٌضاحالعضُدي،مرجعسابق،ص .29
4
المرجعالسابق،ص.37
5
لغةالصحافةالمعاصرة،مرجعسابق،ص .116
6
المرجعالسابق،ص .116
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فاهعه باإتنداـ حرؼ صر أاا اةف ؿ اةات دا :او اةف ؿ اةذا هحتاج إةى اف وؿ به ةهتـ
اةا ى.
1

َّ
هتصدراا اإـ)
أاا الجممة اًلسمية فإ ّ،ا (اةته
َّ
تتصدر باةابتدأ).2
أإاإههف ااا :اةابتدأ واةنبر واألصؿ فه،ا أف

و (تتكوف اةصاع االإاه اف ُرك هف

فاةصاع االإاه  :اه اةصاع اةته تبدأ باإـ صرهح أو ُاؤوؿ أو اإـ ف ؿ أو
وهكاؿ ا اس
وه رب ابتدأ ُ
حرؼ ُامبَّه باةف ؿ اةتاـ أو اة اقص .هكوف اذا االإـ ارفوهاً ُ
صف ُامتق ارفوه تُ رؼ باةنبر.
اف نالؿ أرمهؼ اةاواقع اإلنباره اةذا حصعت هعهه اةباح وصدت َّ
أف اةصاؿ
اةف عه احتعت اةصَّدارة فه تحرهر األنبار وهرصع ذةؾ ةطبه األنبار اةته تب ُّ،ا اةاواقع
اإلنباره اإلةكترو ه ناص فه فترة اةحرب هعى غزة ف،ه أنبار ات عق باةم ب

اةفعإطه ه وقضهَّته واألحداث اةإان

واةاواص،ات واةقصؼ واةتداهر واةقتؿ كاا أ ،ا

َّ
تتصدد باإتارار فال تكاد تنعو دقهق اف نبر هاصؿ واذا هتطعب كعا
أحداث اتإاره
ُّ
اةتصدد ال اة بوت واه اةف ؿ ف صد َّ
أف أغعب اةصاؿ كا ت ف عه
اقتر بزاف؛ ةتدؿ هعى
وا ،ا:

ا اؿ :قصفت مدفعية اًلحتالؿ عصر اليكـ األربعاء شرؽ مدينة رفح جنكب قطاع غزة
بعدة قذائؼ.3

ا اؿ :ارتفع عدد شيداء مجزرة سكؽ الشجاعية الى  24شييدا حتى المحظة.4
َّ
تصدر اةف ؿ فه اةصاع ظ اًر ألف اةف ؿ ُه اإب األحداث اةإان
فه اذس األا ع
فه اةإاح اةفعإطه ه واف دالالت اةف ؿ اةااضه ه د اة حاة او ترإهخ اةا ى وت بهته
ودوااه.

1

الجملةالفعلٌة،مرجعسابق،ص .29
2
التثقٌففًاللغةالعربٌة،مرجعسابق،ص .190
3
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/2م.
4
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/31م .
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كاا الحظت اةباح

ك رة االهتااد هعى اةصاع االإاه فه ه اوهف األنبار

ةعاواقع اإلنباره اإلةكترو ه اةفعإطه ه

وه تبر اة واف أاـ ه صر فه صاح وإائؿ

اإلهالـ ةذةؾ همترط فهه اإلهصاز واةوضوح واةاطابق اةتاا اع اضاوف اةنبر بانتهار

األةفاظ واة بارات اةدقهق اةا اإب ةه واذا ال هاكف تحقهقه اا ةـ هكف اةصحفه اتاك اً اف

ةغته.

ا اؿ( :المقاكمة تفي بتيديدىا كتؿ أبيب تستقبؿ الصكاريخ.)1
ا اؿ( :حماس :اًلحتالؿ يمعب بالنار كسيدفع الثمف.)2
ا اؿ( :العدكاف عمى غزة متكاصؿ 76 :شييدان منذ فجر اليكـ.)3
ا اؿ( :إصابتاف بسمسمة غارات إسرائيمية عمى غزة.)4

مكقع الفعؿ في الجممة الفعمية كاًلسمية:
ا اؿ :شددت األجنحة المسمحة لفصائؿ المقاكمة الفمسطينية عمى جاىزيتيا لصد أم

اعتداء اسرائيمي عمى قطاع غزة.5

ا اؿ :طالبت حركة حماس اًلثنيف ،جميع فصائؿ المقاكمة الفمسطينية باًلستنفار التاـ
لردع العدكاف.6

ا اؿ :المجنة الدكلية لمصميب األحمر تُديف قصؼ مستشفى شيداء األقصى في غزة.7

1

وكالةمعا،عنوانبتارٌخ2014/7/12م.
2
وكالةفلسطٌناآلن،عنوانبتارٌخ2014/7/8م.
3
وكالةسما،عنوانبتارٌخ2014/7/31م .
4
وكالةمعا،عنوانبتارٌخ2014/7/5م .
5
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/2م .
6
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/7م .
7
وكالةفلسطٌنالٌوم،عنوانبتارٌخ2014/7/20م .
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ا اؿ :القكل الكطنية كاًلسالمية تطالب بتحرؾ دكلي لكقؼ العدكاف كجاىزة لمدفاع عف

شعبيا.1

وقع اةف ؿ فه اةصاؿ االإاه واةف عه اةإابق اوقع اةاإ د ففه اةصاع اةف عه

وقع "اةف ؿ" اوقع اةاإ د و"اةفاهؿ" اوقع اةاإ د إةهه وفه اةصاع االإاه هكوف اةف ؿ فه
اوقع اةاإ د أو "اةنبر" وهكوف "اةابتدأ" اةاإ د إةهه فاةابتدأ فه اةصاؿ االإاه اةإابق :

"اةعص اةدوةه

اةقوم اةوط ه " فه حهف اةف ؿ "تدهف تطاةب" صا فه اوقع نبر اةابتدأ.

نكع الفعؿ في الجمؿ اًلسمية كالفعمية:
اةعغ اةصحفه ت،تـ باألف اؿ اةداة هعى اةحاؿ واالإتقباؿ واةته هصاغ ا ،ا

اةنبر فاةنبر ال هدؿ هعى اةااضه اةب هد بقدر اا هدؿ هعى زاف اةحاضر واةاإتقبؿ فه

فترة ال تت َّدم اةهوـ أو اة ،ار.

صيغ األفعاؿ الدالة عمى الماضي:
ا اؿ :دعت القكل الكطنية كاإلسالمية في قطاع غزة إلى التحرؾ العاجؿ.2
ا اؿ :شنت طائرات حربية إسرائيمية عدة غارات عمى مناطؽ متفرقة في قطاع غزة.3
ا اؿ :اشتد القصؼ المدفعي الصييكني تجاه منازؿ كأراضي المكاطنيف في كافة

المناطؽ الحدكدية.4

ا اؿ :كسعت سرائيؿ دائرة العدكاف عمى قطاع غزة.5
1

وكالةسما،عنوانبتارٌخ2014/7/3م .
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/3م .
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/8م .
4
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/1م .
5
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م .
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وإ ت) صاه ،ا
فه األا ع اةإابق صا ت األف اؿ اةااضه (دهت مّت
ّ
امتد ّ
ٍ
ااض تـ حدو ه ةكف فه فترة قصهرة ال تت َّدم اةهوـ.
ةعدالة هعى حدث
و الحظ فه اةا اؿ األنهر إاااؿ اازة اةقطع فه كعا "إرائهؿ" واذا نطن إاالئه

واةصواب فه ذةؾ إ بات اازة اةقطع فه اةكعا إذ قوؿ" :إإرائهؿ".

صيغ األفعاؿ الدالة عمى المضارع:
اةاصاوه األوةى:
ا اؿ :حماس تطالب الفصائؿ الفمسطينية في قطاع غزة بإعالف اًلستنفار التاـ لمكاجية

العدكاف.1

ا اؿ :يشارؾ رئيس السمطة محمكد عباس بكممة لو في مؤتمر "إسرائيؿ السالـ".2
ا اؿ :الجياد تحذر مف الغدر الصييكني خالؿ الساعات القادمة.3
اةاصاوه اة ا ه :
ا اؿ :يمتقي كزير الخارجية األمريكي جكف كيرم في القاىرة اليكـ ،بالرئيس المصرم
عبد الفتاح السيسي كنظيره المصرم سامح شكرم كاألميف العاـ لمجامعة العربية نبيؿ

العربي.4

ا اؿ :الرئيس يمتقي مشعؿ كأمير قطر ظير اليكـ لممرة الثانية.5

1

وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/7م .
2
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/4م.
3
وكالةسما،عنوانبتارٌخ2014/7/4م .
4
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/22م .
5
وكالةدنٌاالوطن،عنوانبتارٌخ2014/8/22م .
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اةاصاوه اة اة :
ا اؿً :ل تزاؿ الطائرات اإلسرائيمية تحمؽ في أجكاء القطاع منذرة بتجدد العدكاف عمى
غزة.1

ا اؿ :تكاصؿ فصائؿ المقاكمة قصؼ البمدات كالمدف كالمكاقع العسكرية اإلسرائيمية.2
ا اؿ :تكاصؿ فصائؿ المقاكمة الفمسطينية ،لجـ العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة لميكـ

الرابع عشر عمى التكالي.3

ا اؿ :يتكاصؿ القصؼ المدفعي اإلسرائيمي العنيؼ ،عمى عدد مف أحياء مدينة غزة.4
والحظت اةباح أف االإتنداـ األك ر ةعف ؿ كاف فه صهغ اةاضارع إوا أكاف

ٍ
ااض تـ حدو ه ةكف فه فترة قصهرة ال تت دم اةهوـ
ف ؿ اضارع ةعدالة هعى حدث

كنا ع اةاصاوه األوةى( :حااس تطاةب همارؾ اةرئهس اةص،اد تُح ّذر) حهث تدؿ هعى

أف اةحدث ةـ هقع اآلف ةكف اضى هعى وقوهه إاهات قعهع

و ظ اًر ألف اذس األف اؿ

وردت فه اة واف ةذةؾ توصَّب اإتنداا،ا بصهغ اةف ؿ اةاضارع ب ا ً هعى اةقواهد
اةصحفه .
أاا اةاصاوه اة ا ه وأا عت،ا (هعتقه وزهر اةرئهس هعتقه) فإ ،ا تدؿ هعى اةزاف
اةحاةه ةوقوع اةحدث إف كاف هتوافؽ اع زاف كتاب اةنبر كاا أ ه اف اةااكف أف هكوف

اوهد اةعقا فه اةزاف اةاإتقبؿ (يمتقي كزير الخارجية األمريكي جكف كيرم في القاىرة

اليكـ) (الرئيس يمتقي مشعؿ كأمير قطر ظير اليكـ) أا أ ه إه قد ا الً فه وقت الحؽ

ةكتاب اةنبر.

فه حهف أف اةاصاوه اة اة وأا عت،ا (ًل تزاؿ الطائرات تكاصؿ فصائؿ المقاكمة

يتكاصؿ القصؼ المدفعي) تدؿ هعى اإتا ارره وقوع اةحدث حهث إف اةطائرات أو
1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/6م .
2
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/11م.
3
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/9م .
4
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/20م .
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اةادف ه اإلإرائهعه اا زاةت تواصؿ قصف،ا ةعا اطؽ اةفعإطه ه

اةفعإطه ه اتواصع فه ٍّ
تصده،ا ة،ذا اة دواف هعى قطاع غزة.

كاا أف اةفصائؿ

صيغ األفعاؿ الدالة عمى زمف المستقبؿ:
ا اؿ :مف المتكقع أف تستؤنؼ محادثات القاىرة ظير اليكـ األحد.1
ا اؿ :اًلحتالؿ اإلسرائيمي سيدفع الثمف غاليان جراء استيدافو اليكمي لممكاطنيف

الفمسطينييف في قطاع غزة.2

ا اؿ :الرئيس أبك مازف سيمتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.3
ا اؿ :إسرائيؿ ستياجـ غزة خالؿ  48ساعة.4
فه اذس األا ع صا ت صهغ اةاإتقبؿ بكعا "اف اةاتوقع" أو بإهف اةاإتقبؿ
و الحظ أف كعا "إوؼ" ةـ تُذكر ألف اةحرب فه،ا تالحؽ ةألحداث وه اإب،ا حرؼ
اةإهف.
كاا الحظ فه اةا اؿ األوؿ صا ت اة،ازة فه كعا "تإتؤ ؼ" اتوإط إاك واا

قبع،ا افتوح فحق،ا أف تكتب هعى أةؼ ةك ،ـ كتبوا اة،ازة هعى واو أا بضـ اة،ازة
واةصواب فه ذةؾ "تإتن ؼ".

1

وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/8/17م.
2
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/6م.
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/8/22م .
4
وكالةدنٌاالوطن،عنوانبتارٌخ2014/7/5م .
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أنكاع الخبر في الجممة اًلسمية:
اإت اعت اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه اةفعإطه ه احؿ اةدراإ فه صهاغ أنبار

اةحرب هعى غزة اةصاع االإاه واف كا ت أقؿ اف اةف عه

حهث اإتندات،ا بإهط كاا

كو اف اةابتدأ واةنبر.
فه اة حو اةقدهـ ُا ّ
وا ا ت رض اةباح
اةصاع االإاه :

اإت ااؿ اةصحاف اإلةكترو ه اةفعإطه ه أ واهاً اف نبر اةابتدأ فه

 خبر المبتدأ مفردان:
ا اؿ :فمسطيف مسرح لحرب قذرة.1
ا اؿ :مالييف الشكاقؿ أضرار مستكطنات غالؼ غزة.2
ا اؿ :العدكاف مستمر.3
فه اذس األا ع

أضرار اإتار).

اةابتدأ (فعإطهف االههف اة دواف) ونبر اةابتدأ صا افرداً (اإرح

 خبر المبتدأ جممة:
ا اؿ :داخمية غزة تنشر إجراءات السالمة في حاًلت القصؼ.4
ا اؿ :المقاكمة تكاصؿ قصؼ البمدات كالمدف اإلسرائيمية بالصكاريخ.5
مسجدا كمنزًل بغزة.1
ا اؿ :زكارؽ اًلحتالؿ تقصؼ رفح كالطائرات تدمر
ن
1

وكالةمعا،عنوانبتارٌخ2014/7/3م .
2
وكالةفلسطٌناآلن،عنوانبتارٌخ2014/7/10م .
3
وكالةسما،عنوانبتارٌخ2014/7/11م .
4
وكالةمعا،عنوانبتارٌخ2014/7/1م.
5
وكالةمعا،عنوانبتارٌخ2014/7/11م.
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مركعة تكشؼ بطش العدكاف.2
ا اؿ :أرقاـ ّ
ا اؿ :اًلحتالؿ قصؼ  30دفيئة زراعية في القطاع.3
ا اؿ :اًلحتالؿ استخدـ  2.5مميكف رصاصة بحرب غزة.4
ا اؿ :مدير المخابرات زار "إسرائيؿ" مؤخ ارن.5
ا اؿ" :إسرائيؿ" خرجت بػ"صفر" مف الحرب.6
فه اذس األا ع

نبر اةابتدأ صا صاع ف عه إوا أكاف ف ع،ا ف ؿ اضارع أو ف ؿ

وتالحظ اةباح

أف ةغ اةصحاف اهتادت هعى اةصاع اةف عه بمكؿ أكبر وذةؾ

ااض (ت مر تواصؿ تقصؼ تكمؼ قصؼ اإتندـ زار نرصت).

ةتصدداا.

 خبر المبتدأ شبو جممة (جار كمجركر ،ظرؼ مكاف أك زماف):
ا اؿ :غزة فكؽ صفيح ساخف.7
ا اؿ :غزة تحت النار.8
ا اؿ :غارتاف اسرائيميتاف جنكب قطاع غزة دكف اصابات.9
ا اؿ :مجزرة في رفح.1
1

وكالةفلسطٌنالٌوم،عنوانبتارٌخ2014/8/22م .
2
وكالةفلسطٌناآلن،عنوانبتارٌخ2014/8/6م .
3
وكالةمعا،عنوانبتارٌخ2014/7/3م.
4
وكالةفلسطٌناآلن،عنوانبتارٌخ2014/8،14م .
5
وكالةفلسطٌناآلن،عنوانبتارٌخ2014/7/7م .
6
وكالةفلسطٌناآلن،عنوانبتارٌخ2014/8/31م .
7
وكالةدنٌاالوطن،عنوانبتارٌخ2014/7/8م .
8
وكالةمعا،عنوانبتارٌخ2014/7/8م .
9
وكالةمعا،عنوانبتارٌخ2014/7/5م.
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ا اؿ :إصابات في سمسمة غارات جكية إسرائيمية عمى غزة.2
ا اؿ :شيداء كجرحى في تجدد قصؼ اًلحتالؿ.3
ا اؿ :دعكات إسرائيمية لالستمرار بالعدكاف.4
أاا ا ا فصا نبر اةابتدأ مبه صاع ظرؼ اكاف (فوؽ صفهح تحت اة ار ص وب
قطاع غزة) وصار واصرور (فه رفح فه إعإع

فه تصدد ةالإتارار).

التقديـ كالتأخير في الجممة الفعمية كاًلسمية:

اةغاه

صـ اةاحاإف واإع اةتصرؼ ب هد
القكؿ في التقديـ كالتأخير :او ( ٌ
باب ك هر اةفوائد ّ
فتر ةؾ هف بده وهفضه بؾ إةى ةطهف وال تزاؿ ترم م اًر هروقؾ اإا ه وه ْعطُؼ
ال هزاؿ َه ُّ

أف راقؾ وةطُؼ ه دؾ أف قُ ّدـ فهه مه
ةدهؾ اوق ه ـ ت ظر فتصد إبب ْ

اكاف).5

ٍ
اكاف إةى
وح ّوؿ اةعفظ هف
ُ

و "اف أوائؿ اف ةفت األ ظار إةى ا ى اةتقدهـ واةتننهر إهبوهه واو ه دس إ اا

باةاقدـ إوا تقدـ اةاف وؿ به هعى اةفاهؿ أـ هعى اةف ؿ واةفاهؿ
هكوف ةع اه واالاتااـ
ّ
ا اً" 6أو حتّى فه اةصاع االإاه .

والحظت اةباح أف اةتّغههر فه ترتهب أص از اةصاع اف نالؿ اةتقدهـ واةتننهر ال
هرد اهتباطاً وا اا هرصع ةغرض بالغه ال هظ،ر إذا صا اةكالـ هعى أصعه دوف تقدهـ أو
تننهر حهث قاؿ هبد اةقاار اةصرصا ه" :واهعـ أَّا ةـ صداـ اهتادوا فهه مهئاً هصرا

اصرم األصؿ َغ ْهر اة اه واالاتااـ".7
1

وكالةفلسطٌنالٌوم،عنوانبتارٌخ2014/8/1م.
2
وكالةمعا،عنوانبتارٌخ2014/7/3م.
3
وكالةفلسطٌناآلن،عنوانبتارٌخ2014/7/23م .
4
وكالةسما،عنوانبتارٌخ2014/7/27م .
5
 عبدالقاهرالجرجانً:دالئلاإلعجاز،تح:محمودشاكر،مطبعةالخانجىللطباعةوالنشر،القاهرة،ص .106
6
أثرالتقدٌموالتأخٌرفًالمعنىعندالنحوٌٌن،مرجعسابق،ص .51
7
دالئلاإلعجاز،مرجعسابق،ص .107
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وظاارة اةتقدهـ واةتننهر إحدم نصائص اةعغ اة ربه اةات ددة ف،ه ظاارة هاا
قع هعه،ا فه ك هر اف ظاـ اةصاع اة ربه

وقد راس فه،ا هعى ال

أقإاـ :األوؿ فه

اةصاع اةف عه واه اةته تبدأ بف ؿ اة ا ه :فه اةصاع االإاه واه اةته تبدأ باإـ
اة اةث :فه اوقع مبه صاع اةظرؼ أو صار واصرور.

اةاإعَّـ به أف اةكالـ هتنةؼ اف كعاات ال هإتطهع اةاتكعـ أف ه طؽ ب،ا دف
"اف ُ
واحدة وةذا ال ُب َّد ه د اةاتكعـ أف هقدـ ب ضه وهؤنر ب ضه اآلنر وهكتاؿ اةا ى حهف
تننذ اةكعا اكا ،ا فه اةصاع

وقد تننذ اةكعا اوض ،ا األصعه فه اةتركهب كنف هتعو

اةفاهؿ ف عه أو هقع اةاف وؿ به ب د اةف ؿ واةفاهؿ أو هإبؽ اةابتدأ نبرس ...إةخ وقد ُه دؿ
قدـ اا حقه اةتننهر وفقاً ةاا اقتضته قواهد اةعغ اة ربه
فه ّ
هف اذا اةتركهب األصعه ُ

ةغرض ا وا هرهدس اةاتكعـ".1

التقديـ عند عبد القاىر الجرجاني عمى كجييف:
أقرْرته اع اةتقدهـ هعى ُحكاه
"تقدهـ هقاؿ إ ه هعى ّه اةتننهر وذةؾ فه كؿ مه َ
اةذا كاف هعهه وفه ص إه اةذا كاف فهه كنبر اةابتدأ إذا قداته هعى اةابتدأ واةاف وؿ

إذا َّ
أف "ا طعؽ" و
قداته هعى اةفاهؿ كقوةؾ" :ا طعؽ زهد" و "ضرب ها اًر ز ٌ
هد" ا عوـ ّ
هاا كا ا هعهه اف كوف اذا نبر ابتدأ وارفوهاً بذةؾ وكوف
"ها اًر" ةـ هنرصا باةتقدهـ ّ
ذةؾ اف والً وا صوباً اف أصعه كاا هكوف إذا َّ
أنرت".2
"تقدهـ ال هعى ه اةتننهر وةكف هعى أف ت ُقؿ اةمه هف حكـ إةى حكـ
و
ٌ
وتص ؿ ةه باباً غهر بابه واهراباً غهر إهرابه وذةؾ أف تصئ إةى اإاهف هحتاؿ كؿ واحد

فتقدـ تارة اذا هعى ذاؾ وأنرم ذاؾ هعى
ا ،اا أف هكوف ابتدأ وهكوف اآلنر نب اًر ةه
ّ
طعؽ
اذا وا اةه اا تص ه بزهد واةا طعؽ حهث تقوؿ ارة" :ز ٌ
هد اةا طعؽ" وأنرم "اةا ُ

1

لطفًأبوبكر:أثرالتقدٌموالتأخٌرفًالمعنىعندالنحوٌٌن،مجلةاألندلس،ع،2مج،7جامعةحضرموت،الٌمن،
2014م،ص .49
2
دالئلاإلعجاز،مرجعسابق،ص .106
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هد" فن ت فه اذا ةـ تقدـ "اةا طعؽ" هعى أف هكوف اتروكاً هعى حكاه اةذا كاف هعهه
زٌ
اع اةتننهر فهكوف نبر ابتدأ كاا كاف بؿ هعى أف ت قعه هعى َك ْو ه نب اًر إةى كو ه ابتدأ
وكذةؾ ةـ تؤنر "زهداً" هعى أف هكوف ابتدأ كاا كاف بؿ هعى أف تنرصه هف كو ه ابتدأ

إةى كو ه نب اًر".1

كاا ُه ُّد اةتقدهـ واةتننهر اف اةظواار اةا اصرة فه وإائؿ اإلهالـ حهث ةه
دالالته ه د احرر األنبار كنف هكوف اةتقدهـ ألااه أو اإل ارة أو اةتركهز هعى اةحدث أو

اا مابه ذةؾ ظ اًر ألف األصؿ فه اةصاع االإاه اةابتدأ أوالً ـ هعهه اةنبر؛ ألف اةنبر

وصؼ ةعابتدأ فاإتحؽ اةتننهر كاةوصؼ ةكف اع اراهاة هدـ اإلك ار اف اإتندااه فه

ةغ اةصحاف

ةعاتعقه.

نوفاً اف االةتباس وهدـ ف،ـ اةصاؿ ظ اًر أل ه ُهنرص،ا هف اةصورة اةانةوف

و "اف اةنطن أف ُهقَ ّإـ األار فه تقدهـ اةمه وتننهرس قإاهف فهص ؿ ُافهداً فه
ب ض اةكالـ وغهر افهد فه ب ض وأف ه عّؿ تارة باة اه وأنرم بن ه ِ
توإ ٌ هعى
ألف اف اةب هد أف هكوف فه
اةماهر واةكاتب حتى تطّ ِرد ة،ذا قوافهه وةذاؾ إص ه ذاؾ ّ
صاع اة ظـ اا هدؿ تارة وال هدؿ أنرم".2
والحظت اةباح
اةفعإطه ه قهد اةدراإ

أف ظاارة اةتقدهـ واةتننهر فه أنبار اةاواقع اإلةكترو ه
وردت ب إب ك هرة ناص أ واهاً ا ه ا ،ا:

أنكاع مف التقديـ في الجممة الفعمية:
واف نالؿ دراإ اةصاع اةف عه فه أإاةهب هرض األنبار وه اوه ،ا فه اةاواقع

اإلنباره اإلةكترو ه احؿ اةدراإ أوردت اةباح أ واهاً اف اةتقدهـ:

1

المرجعالسابق،ص .107
2
دالئلاإلعجاز،مرجعسابق،ص .110
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** تقديـ الجار كالمجركر:
أكًلن -عمى الفعؿ:
ا اؿ :في شماؿ القطاع شف الطيراف سمسمة غارات عمى أر ٍ
اض خالية كمكاقع لممقاكمة.1
ا اؿ :في جنكب القطاع استيدفت طائرات اًلحتالؿ مكقع الحشاشيف التابع لكتائب

القساـ غرب مدينة رفح.2

ا اؿ :في محافظة رفح ،أطمقت الطائرات صاركخ جك أرض تجاه منطقة خالية تقع في

األراضي المحررة.3

ا اؿ :في عسقالف تمكنت المقاكمة مف إطالؽ صاركخيف عمى المدينة.4
ا اؿ :في حاؿ التكاجد داخؿ المنزؿ أشارت الداخمية إلى ضركرة المحافظة عمى

اليدكء.5

ا اؿ :في أعقاب إعالف الجيش الصييكني عف اختطاؼ ضابط صييكني خالؿ المعارؾ
الضارية شرؽ مدينة رفح صباح اليكـ ،نسمط الضكء عمى رتبة المختطؼ "ىدار

جكلديف".6

ا اؿ :في ردىـ عمى اقتراح بينيت بتنفيذ عمميات عسكرية شديدة ضد حماس في الضفة
كالقطاع ،قالت ليفني.7

ا اؿ :كفي كقت ًلحؽ ،انضـ إلى اًلجتماع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد
مشعؿ.8

1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/1م .
2
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/4م .
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/4م .
4
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/7م .
5
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/1م.
6
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/1م.
7
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/2م.
8
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/8/22م .

84

ا اؿ :مع انتياء اليكـ األكؿ مف التيدئة المعمنة بيف فصائؿ المقاكمة الفمسطينية
كاًلحتالؿ اإلسرائيمي لمدة  72ساعة ،برزت إحصائيات مكثّقة.1

ا اؿ :عمى ىامش حفؿ التكقيع ،قاؿ المفكض العاـ.2
ا اؿ :كباستشياد عابديف يرتفع عدد الشيداء إلى  ،11منيـ  9في قطاع غزة.3
ا اؿ :في الحرب العدكانية األخيرة عمى قطاع غزة سقط  1867شييدا.4
ا اؿ :كفي الساعة الثامنة مف مساء اليكـ الخميس يبث تمفزيكف فمسطيف كقناة عكدة
الفضائية لقاء ىاـ مع الرئيس أبك مازف.5

ا اؿ :في ظؿ استمرار أطمؽ الصكاريخ مف قطاع غزة ،أفاد مكقع القناة الثانية العبرم
مساء اليكـ السبت.6

وفه األا ع اةإابق تـ تقدهـ مبه اةصاع اف اةصار واةاصرور (فه مااؿ فه
ص وب فه احافظ

فه هإقالف فه حاؿ فه أهقاب فه رداـ فه وقت اع ا ت،ا

(مف اإت،دفت
هعى اااش باإتم،اد فه اةحرب فه اةإاه فه ظؿ) هعى األف اؿ ّ
أطعقت تاك ت أمارت إعط قاةت ا ضـ برزت قاؿ هرتفع إقط هبث أفاد).
و الحظ فه اةا اؿ األنهر صا اةف ؿ "أطعؽ" غهر ات اإؽ اع ا ى اةصاع
واةصواب فه ذةؾ أف قوؿ" :إطالؽ" وتُ زا اةباح
األنبار.

1

وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/6م .
2
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/1م .
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/7م .
4
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/27م.
5
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/8/28م .
6
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/6م .
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ذةؾ إةى هااؿ اةإره فه كتاب

ا اؿ :في خضـ المغط الذم دار حكؿ مصير الضابط في جيش اًلحتالؿ "ىدار غكلديف"

كبعد  3أياـ مف اإلعالف عف أسره عمى يد المقاكمة ،قرر الجيش أنو أصبح في عداد

القتمى.1

وا ا تـ تقدهـ مبه اةصاع اف اةصار واةاصرور (فه نضـ) وأهضاً اةظرؼ (ب د 3

أهاـ) هعى اةف ؿ (قرر).

وة ّؿ غرض احررا اذس األنبار اف تقدهـ اةصار واةاصرور هعى اةف ؿ ت بهه
اةقارئ إةى أااهت،ا باة إب ةعنبر ودالة هعى ت اهؽ اةحدث وترإهنه فه وصدا ه
فاةقصؼ ا الً واةغارات واق

اةقطاع فه اةإاه اة اا

وةكف أهف واتى؟ قاؿ" :فه مااؿ اةقطاع فه ص وب

اع ا ت،ا اةهوـ األوؿ".

ثانيان -عمى الفاعؿ:
ا اؿ :أقمعت مف مطار تكنس قرطاج العسكرم مساء أمس ،طائرة نقؿ عسكرية محممة بػ
 14طنان مف المساعدات الطبية كالغذائية باتجاه قطاع غزة عف طريؽ مصر.2

ا اؿ :كصؿ إلى مطار القاىرة صباح اليكـ ،فرانؾ جراىاـ مبعكث كزير الخارجية
اًلمريكي قادما مف ألمانيا.3

ا ا تـ تقدهـ مبه اةصاع اف اةصار واةاصرور (اف اطار إةى اطار) واةظرؼ

(اإا أاس صباح اةهوـ) هعى اةفاهؿ (طائرة ف ار ؾ صراااـ) وذةؾ ةتركهز االاتااـ
هعى اةاكاف اةذا أقع ت ا ه اةطائرة أو وصؿ إةهه اةاب وث.

1

وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/9م.
2
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/9م .
3
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/7م .
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كاا هصب هدـ اةفصؿ بهف اكو ات اةصاع األإاإه

كاةفصؿ بهف اةابتدأ واةنبر

واةف ؿ واةفاهؿ وتص ب اةتباهد فه اةفصؿ ظ اًر أل ه هزهد اف ص وب ف،ـ ا ى اةصاع

إال إذا كاف ةعضرورة.

** تقديـ الظرؼ (مكاف /زماف تضمف معنى في):
أكًلن -عمى الفعؿ:
ا اؿ :بعد ساعتيف مف بدء سرياف التيدئة ،ارتكبت سمطات اًلحتالؿ مجزرة كبيرة في
رفح.1

ا اؿ :قبؿ بدء سرياف اتفاؽ التيدئة عند الساعة الثامنة صباحان تب ّنت كتائب القساـ

اشتباكان.2

ا اؿ :قبيؿ اإلفطار ،أعمنت المصادر العبرية سقكط صاركخ عمى شاطئ عسقالف.3
ا اؿ :كقبؿ منتصؼ الميؿ ،كصؿ عدد الصكاريخ كالقذائؼ التي اطمقتيا المقاكمة

الفمسطينية.4

ا اؿ :كعقب الحديث عف كجكد كساطة مصرية ،أعمنت كتائب القساـ.5
ا اؿ :كفكر انتياء المقاء َرَى َف خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس العكدة
إلى مفاكضات غير مباشرة مع إسرائيؿ.6
ا اؿ :بعد إفطار اليكـ األربعاء ،أعمنت المصادر العبرية.7
1

وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/1م .
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/1م .
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/3م .
4
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/7م .
5
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/7م.
6
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/8/22م.
7
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/3م .
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ا اؿ :كبعد انتشار خبر استشيادىما تجمع المكاطنكف بطريقة عفكية.1
ا اؿ :بعد خمسة أياـ عمى إعالف اتفاؽ التيدئة بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي
في قطاع غزة ،أفادت صحيفة ىآرتس العبرية.2

ا اؿ :بعد تيديد إسرائيؿ إثر انتياء اجتماع الكابينيت لحركة حماس بدفع الثمف كاصدار

التعميمات لقيادة الجيش بالتصعيد ضد غزة ،سقطت عشرات القذائؼ كالصكاريخ.3
ا اؿ :خمس دقائؽ ،تفصؿ بيف الصاركخ التحذيرم كالصاركخ المدمر.4
ا اؿ :مساء اليكـ تجدد القصؼ كأطمقت الطائرات ستة صكاريخ.5
صكر جندم إسرائيمي في غزة.6
ا اؿ :بيف أيديكـ نضع ىذا الفيديك الذم ّ
ا اؿ :مساء اليكـ تجدد القصؼ.7
ا اؿ :بعد جمسة عاصفة ..صادقت المجنة المالية في الكنيست "اإلسرائيمي.8

ا اؿ :بعد اف ابمغكا منزؿ جيرانيـ بأنو سيتعرض لمقصؼ اًلسرائيمي ترؾ يكسؼ كنجمو

انس قنديؿ.9

قبهؿ

تـ تقدهـ مبه اةصاع اف اةظرؼ (ب د إاهتهف قبؿ بد
فه األا ع اةإابق ّ
اإلفطار قبؿ ا تصؼ اةعهؿ هقب اةحدهث فور ا ت،ا ب د إفطار ب د ا تمار ب د

ناإ أهاـ ب د ت،دهد ناس دقائؽ اإا اةهوـ بهف أهدهكـ اإا اةهوـ ب د صعإ

بد

تصاع أفادت إقطت
أف) هعى األف اؿ (ارتكبت تب ى أهع ت وصؿ أهع ت راف
ّ
1

وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/&/7م .
2
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/8/30م.
3
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/7م .
4
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م .
5
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م.
6
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/1م.
7
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م .
8
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/12م.
9
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م .
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تفصؿ ضع تصدد صادقت ترؾ) وتالحظ اةباح أف تقدهـ ظرؼ اةزااف هعى اةف ؿ
فه صهاغ األنبار صا ب إب أهعى اف ظرؼ اةاكاف.
و الحظ فه ب ض األا ع اةإابق أهضاً اإتنداـ اةفاصع بهف اةظرؼ واةف ؿ

اةذا هت عّؽ به واذا هناةؼ قواهد اةعغ اة ربه حهث ال ا ى اف وصوداا فه حهف أ ه
اف اةا ،ود فه اةقواهد اةصحفه اإتنداـ اةفاصع ب د اةظرؼ ة دـ نعطه باا هتـ كتابته

فه اةنبر اف أاور ا،ا .

ثانيان -عمى الفاعؿ:
ا اؿ :بدأ بعد منتصؼ الميؿ لقاء ىك الثالث مف نكعو خالؿ أسبكع ،بيف رئيس جياز
المخابرات العامة المصرية ،محمد فريد التيامي ،كأعضاء الكفد الفمسطيني.1

ا اؿ :يبدأ اليكـ ،رئيس المجنة الدكلية لمصميب األحمر "بيتر ماكرير" ميمة لمدة ثالثة

أياـ إلى قطاع غزة.2

ا اؿ :استشيد الخميس المكاطف محمد جمعة النجار.3
ا اؿ :انتيت قبؿ قميؿ جمسة المجمس اًلمني الكزارم اإلسرائيمي المصغر.4
ا اؿ :كانيارت يكـ الثالثاء ،مفاكضات غير مباشرة بيف إسرائيؿ كالنشطاء الفمسطينييف
في القاىرة تيدؼ إلى إنياء الصراع.5

ا اؿ :كسقط عصر السبت ثالث قذائؼ ىاكف في منطقة خالية بمستكطنة.6
ا اؿ :تنتيي صباح اليكـ الجمعة ىدنة بدأت قبؿ  3أياـ في غزة.1
1

وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/8م .
2
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/5م.
3
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/7م .
4
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/3م .
5
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/8/23م.
6
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/5م .
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وفه اذس األا ع تـ تقدهـ مبه اةصاع اف ظرؼ اةزااف (ب د ا تصؼ اةعهؿ اةهوـ
اةناهس قبؿ قعهؿ هوـ اة ال ا
اةاواطف صعإ

افاوضات

هصر اةإبت صباح اةهوـ) هعى اةفاهؿ (ةقا

رئهس

الث اد ) وفائدته إبراز اا ةعوقت اف أااه فه اذس

األنبار اةاتالحق فه اذس اةحرب اةطاح .

** تقديـ المفعكؿ بو:
أكًلن -عمى الفعؿ:
ا اؿ :حممة عسكرية مسعكرة تشنيا قكات اًلحتالؿ اإلسرائيمي ضد الشعب الفمسطيني.2
ا اؿ :سمسمة غارات اسرائيمية شنتيا الطائرات الحربية عمى مكاقع لممقاكمة.3
ا ا تـ تقدهـ اةاف وؿ به فه اةا ى (حاع

إعإع ) هعى األف اؿ (تمف مّت)

وتضاف اةف ؿ ضاهر اةػ (اا) اةذا ه ود هعى اةاف وؿ به اةاتقدـ.
َّ

واف اةا عوـ أف اةترتهب اةطبه ه ةعصاع اةف عه فه اةعغ اة ربه هبدأ أوالً باةف ؿ
وه َّ
فه َّ
قدـ
قدـ اةاف وؿ هعى اةف ؿ ُ
ـ اةفاهؿ وأنه اًر اةاف وؿ وةكف قد هتغهَّر اذا اةترتهب ُ

باةا َّ
اةاقدـ
قدـ وا ا زاد اةضاهر اةذا ه ود هعى
ّ
هعى اةفاهؿ وهكوف ب،دؼ االاتااـ ُ
ةتوكهد أااهته.

ثانيان -عمى الفاعؿ:
ا اؿ :كتجاكزتو الضربات مف غزة كنحف نقؼ أماـ لحظة بات مف الكاضح أف اًلستمرار
بيا يدعك لمتفكير.1

1

وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/9م.
2
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/4م .
3
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/3م .
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ا اؿ :التكصؿ إلى اتفاؽ يقضي بتمديد تيدئة الػ 72ساعة التي اقترحتيا مصر اًلثنيف

الماضي.2

ا اؿ :الذم قتمتو قكات اًلحتالؿ.3
ا اؿ :جراء العدكاف الذم يشنو اًلحتالؿ اإلسرائيمي.4
ا اؿ :كالذم استشيد متأث ارن بإصابتو بانفجار لغـ أرضي زرعو اًلحتالؿ.5
ا اؿ :طالبت المؤسسات الدكلية كالحقكقية بمالحقة القتمة ،الذيف ستكافئيـ دكلة

اًلحتالؿ.6

وا ا وصب تقدهـ اةاف وؿ به واو اةضاهر اةاتصؿ فه األف اؿ (تصاوزته

اقترحت،ا قتعته هم ه زرهه إتكافئ،ـ) هعى اةفاهؿ (اةضربات اصر قوات االحتالؿ
دوة ).

** تقديـ الفاعؿ عمى الفعؿ:
ك ه اًر اا َّ
تقدـ اةفاهؿ فه اةا ى هعى ف عه ُةه رب ابتدأ فه أنبار اةاواقع اإلنباره
اإلةكترو ه اةفعإطه ه احؿ اةدراإ واف ذةؾ:
ا اؿ :صاركخ حربي حاقد ضرب منزؿ عائمة النيرب دكف إذف أك تحذير.7
ا اؿ :يديعكت احركنكت أكدت اف  25صاركخ سقطت مف قطاع غزة في البمدات
اًلسرائيمية المحاذية لمقطاع.1

1

وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/15م.
2
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/8م .
3
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/2م .
4
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/22م.
5
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/2م.
6
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/2م.
7
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/1م.
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ا اؿ :مصادر فمسطينية أفادت ىذا المساء بأف "إسرائيؿ" أكصمت رسالة إلى حماس.2
ا اؿ :النائب بساـ الصالحي األميف العاـ لحزب الشعب قدـ مداخمة استعرض فييا الكاقع

الراىف.3

ا اؿ :رئيس حزب البيت الييكدم المتطرؼ نفتالي بينيت طالب أكؿ مف أمس بضربة

ساحقة.4

ا ا تـ تقدهـ اةفاهؿ فه اةا ى (صاروخ هده وت احرو وت اصادر اةاحعؿ
قدـ طاةب) هعااً بن ه اف
اة ائب رئهس) هعى األف اؿ (ضرب أكدت أفادت اهتبر ّ
تقدـ اةفاهؿ
فإف ّ
اةواصب تقدهـ اةف ؿ هعى اةفاهؿ فه اةصاع اةف عه فه صاهع األحواؿ ْ
تحوةت اةصاع إةى صاع اإاه
هعى ف عه َّ

وأُهرب اةفاهؿ فه اةا ى اةاتقدـ فه اةعفظ

ابتدأ واةف ؿ بفاهعه اةاإتتر فهه صاع ف عه فه احؿ رفع نبر اةابتدأ.

ا اؿ :المحمؿ السياسي ،بف كاسبيت ،فاعتبر أف عممية األسر الجديدة أحدثت "تغيي ارن
جكىريان في مكاقؼ المجمس األمني المصغر".5

فه حهف الحظ فه اذا اةا اؿ (المحمؿ السياسي بف كاسبيت ،فاعتبر) ا اؾ
حذؼ ألحد أركاف صاع اةمرط حهث إف حرؼ اة طؼ "اةفا " اةرابط ةصواب اةمرط ال

"أاا" ةتصبح
هنته بافردس وا اا هصب أف تبدأ اةصاع بنداة ربط بهف صاعته اةمرط واه ّ
(أاا المحمؿ السياسي بف كاسبيت ،فاعتبر).
اةصاع ّ :

1

وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/4م .
2
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/5م .
3
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م .
4
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ .2014/7/15
5
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/1م .

92

** استعماؿ النكاسخ:
"اةترتهب واصب بهف اة اإخ واإاه؛ فال هصوز تقدهـ االإـ هعى هااعه اة اإخ"

1

أف هتقدـ ف عه واال صار ابتدأ فاة اإخ "اا زاؿ" ا الً
كاا ال هصوز فه اةفاهؿ كاا ّ
تقدـ ْ
هصب أف هتقدـ وهتننر هعهه اإاه واف األا ع هعى ذةؾ:
ا اؿ :كًل تزاؿ الطائرات اإلسرائيمية تحمؽ في أجكاء القطاع منذرة بتجدد العدكاف عمى

غزة.2

ا اؿ :ما زالت المقاكمة الفمسطينية تدافع عف المكاطنيف الفمسطينييف في قطاع غزة.3
تقدـ اة اإخ (ال تزاؿ اا زاةت) وتننر ه ه االإـ (اةطائرات اةاقاوا )
حهث ّ
ةكف ا اؾ ظواار أنرم اف اةتقدهـ نالؼ اذا ا ؿ :تقدهـ االإـ هعى كاف وأنوات،ا.

ا اؿ :اًلحتالؿ ما زاؿ يجاىد كيناضؿ منذ يكميف عمى التكالي.4
ا اؿ :الرقابة العسكرية عمى اًلعالـ ما زالت تمنع النشر حتى المحظة.5
ا اؿ :المقاكمة ًل تزاؿ تمتمؾ مف األدكات كالقدرات ما يم ّكنيا مف إرغاـ العدك.6
تقدـ اإـ اا زاؿ "صهش االحتالؿ" واةصاع اة ا ه َّ
فه اةصاع األوةى َّ
تقدـ اإـ اا

زاةت "اةرقاب اة إكره " واةصاع اة اة

َّ
تقدـ اإـ اا تزاؿ "اةاقاوا " هعه،ا واألصؿ فه

تقدـ
هتقدـ اة اإخ "اا زاؿ" هعهه االإـ وةكف فه األنبار اةإابق ّ
ترتهب اذس اةصاؿ أف ّ
االإـ ُةه رب ابتدأ هعهه اة اإخ هعى اهتبار اإاه ضاهر اإتتر ه ود هعى االإـ فه

اةا ى اةاتقدـ ةفظاً اةا رب ابتدأ.
1

النحوالوافً،مرجعسابق،ص .569
2
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/6م.
3
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/9م .
4
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/19م.
5
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/8/1م .
6
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/3م.
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التقديـ كالتأخير في الجممة اًلسمية:
الحظت اةباح أ واهاً اف اةتقدهـ واةتننهر فه اةصاع االإاه فه صاع األنبار

فه اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه احؿ اةدراإ هعى اة حو اآلته:
** تقديـ الجار كالمجركر متعمؽ الخبر عمى المبتدأ:

ا اؿ :في ساعات الفجر األكؿ ..تدمير نحك  30منزًلن خالؿ قصؼ طاؿ مختمؼ
محافظات غزة.1

ا اؿ :لمدة  72ساعة مصر طمبت مف الفصائؿ تيدئة جديدة.2
تـ تقدهـ مبه اةصاع اف اةصار واةاصرور (فه إاهات اةفصر ةادة) هعى
اا ّ
اةابتدأ (تداهر اصر).
و الحظ فه اةا اؿ األوؿ صا ت كعا "األوؿ" اذك اًر وحق،ا اةتن هث وفقاً ةعقاهدة

اةته ت ص هعى اةاطابق بهف اةصف واةاوصوؼ.

** تقديـ الظرؼ متعمؽ الخبر عمى المبتدأ:
ا اؿ :مساء اليكـ :تكقعات بعرض الرئيس تفاصيؿ مبادرتو الجديدة.3
ا اؿ :بعد الساعة السادسة ..غارات متكاصمة عمى رفح كخانيكنس كالمقاكمة مستمرة
بإطالؽ الصكاريخ.4

ا اؿ :قبؿ سرياف التيدئة ..عشرات اإلصابات في اشتداد القصؼ المدفعي.5

1

وكالةفلسطٌنالٌوم،عنوانبتارٌخ2014/8/1م .
2
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/13م .
3
وكالةدنٌاالوطن،عنوانبتارٌخ2014/8/30م .
4
وكالةدنٌاالوطن،عنوانبتارٌخ2014/7/6م.
5
وكالةفلسطٌنالٌوم،عنوانبتارٌخ2014/8/26م.
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ا اؿ :بعد منعيـ مف الزيارة ..أسرل الشعبية يقاطعكف الزيارات تضامنان مع أسرل

حماس كالجياد.1

ا اؿ :بعد استشياد  9مكاطنيف في غزة ..حماس تيدد اسرائيؿ بدفع الثمف كالمقاكمة
تطمؽ رشقات صكاريخ كالجياد يستنفر.2

وفه اذس األا ع تـ تقدهـ مبه اةصاع اف اةظرؼ (اإا اةهوـ ب د اةإاه

قبؿ

إرهاف ب د ا ،ـ ب د اإتم،اد) هعى اةابتدأ (توق ات غارات همرات أإرم

اةاتابع ةألنبار ه،اه زاف
حااس) واذا اةتقدهـ واةتننهر هندـ اة ص إذ إف اةاواطف ُ
حدوث اةف ؿ واكا ه اف ا ا كاف ال ُب َّد اف اةتركهز هعهه اف نالؿ تقدهاه كاا أ ه هتاهز

بصذب اال تباس.

ا اؿ :رسميان ..مصر تدعك لكقؼ إطالؽ نار "غير محدد المدة" كاستئناؼ المفاكضات
غير المباشرة في القاىرة.3

فه حهف فه اذا اةا اؿ تـ تقدهـ "رإاهاً" اةا صوب إص ار ً ة،ا اصرم ظرؼ اةزااف
ةتضا ،ا ا ى "فه" هعى اةابتدأ "اصر" وذةؾ ةعفت ا تباس اةقارئ واةتنكهد هعى اةاوقؼ

اةرإاه اةاصرا.

** تقديـ جممة فرعية عمى الجممة الفعمية كاًلسمية:
ا اؿ :بعيدان عف دائرة الضكء المسمطة عمى حرب غزة ،تشيد القدس الشرقية المحتمة
احتجاجات ليمية عنيفة دفعت الشرطة اإلسرائيمية لمقياـ بحممة اعتقمت فييا مئات

الفمسطينييف.1
1

وكالةفلسطٌناآلن،عنوانبتارٌخ2014/8/9م .
2
وكالةدنٌاالوطن،عنوانبتارٌخ2014/7/7م .
3
وكالةدنٌاالوطن،عنوانبتارٌخ2014/8/22م.
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ا اؿ :بعيدا عف دائرة الضكء المسمطة عمى غزة ..القدس تئف مف اًلحتجاجات كحمالت

المداىمات كاًلعتقاًلت.2

فه اةا اؿ األوؿ تـ تقدهـ اةصاع اةفرهه "ب هداً هف دائرة اةضو  "..هعى اةف ؿ

"تم،د" أاا اةا اؿ اة ا ه تـ تقدها،ا هعى اةابتدأ "اةقدس".
فه حهف األصؿ فه تركهب اةصاع اة ربه

نته باةصاع اةفرهه

أف نته أوالً باةصاع األصعه

ـ

أاا ا ا صا هعى نالؼ اةا ،ود فتقدات اةصاع اةفرهه هعى

اةاإ د واةاإ د إةهه ورأت اةباح أف ا ؿ اذس اةتراكهب اف األإاةهب غهر اةا ،ودة فه

اةعغ اة ربه كاف تهص اةترصا اف اةعغات األص به إةى اةعغ اة ربه .

تأثير المغات األجنبية عمى لغة الصحافة:
اف آفات اةعغ اةصحفه اةحمو اةذا وصؿ باةعغ فه اة صر اةحدهث إةى

ارحع نطهرة أدم إةى تفمه ظواار ةغوه صدهدة تُ ٍّ
،دد أإس اةعغ اة ربه
– فه األغعب األهـ – اف اتصاة،ا بغهراا اف اةعغات األص به وال إهاا اال صعهزه

"تإربت إةه،ا

واةفر إه وأحها اً اة بره فه اةصحاف اإلةكترو ه اةفعإطه ه
ب،ا ألحكاـ ظاا،ا اةتركهبه اةاوروث".3

أو اف اصاورة اةاتكعاهف

فتُ تبر ظاارة تن هر اةترصا فه تركهب اةصاع اة ربه وب هت،ا اف ظواار اة صر
اةعغوه كاا أف ةغ اةصحاف تكتإب ب ض نواص،ا اةتركهبه اف اةعغات األص به ةذةؾ
رأت اةباح أف تورد األا ع اةتاةه :
ا اؿ :إلى ذلؾ سقطت ثالث قذائؼ ىاكف عصر اليكـ السبت.4
ا اؿ :إلى ذلؾ نقمت القناة عف رئيس بمدية المجمس اًلقميمي.1
1

وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/8/28م.
2
وكالةدنٌاالوطن،عنوانبتارٌخ2014/8/28م.
3
بتصرف:التثقٌففًاللغةالعربٌة،مرجعسابق،ص.188
4
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/6م .
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الحظت اةباح

اف نالؿ اةدراإ اةتطبهقه هعى أنبار اةاواقع اإلةكترو ه

اةفعإطه ه اإلفراط فه اإتنداـ كعاات وأةفاظ صدهدة هعى اةعغ اةصحفه أو هبارات ابتورة

ال هالق ة،ا باةعغ اة ربه اةإعها
"إضاف إةى ذةؾ".

كاا الحظت اةباح
اةدراإ

ا ؿ أف تبدأ صاع بػ "إةى ذةؾ" وذةؾ انتصا اًر ة بارة

اف نالؿ االطالع هعى دراإات إابق حوؿ اوضوع

أف اإلفراط فه اإتنداـ "قد" تن اًر باةترصا اةحرفه اف اةعغات األص به :
ا اؿ :كقد ىددت حركة حماس عمى لساف الناطؽ باسميا.2
ا اؿ :كقد جدد مجمس اًلمف مطالبتو ًلسرائيؿ كالفصائؿ في غزة.3

فضؿ فهه اإتنداـ "قد" او أف تنته
وه ّ
به اا االإت ا اةوحهد اةذا هت ّهف ه د أغعب اة حاة ُ
ٍ
ااض:
ب د "كاف" إذا كاف نبراا صاع ف عه ف ع،ا
ا اؿ :ككاف منزؿ عائمة ككارع قد ىدده اًلحتالؿ بالقصؼ.4
ا اؿ :لك كاف قد خصص.5
ا اؿ :الرئيس الدكتكر المنصؼ المرزكقي كاف قد قاد جيكدا حثيثة.6
اةدراإ

كاا ماؿ تن هر اةعغات األص به هعى ةغ اةصحاف فه اةاواقع اإلنباره احؿ
اإلفراط فه اإتنداـ كعا "قاـ" أو غهراا اف األف اؿ اةاإاهدة اةته باتت

تإت اؿ بصا ب اةف ؿ األإاإه وةتغطه أا هصز ةغوا اع أ ه اف األإ،ؿ اإتنداـ

اةف ؿ اةاصرد.
1

وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/6م .
2
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/7م .
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/8/22م .
4
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/8م.
5
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/27م.
6
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/27م.

97

ا اؿ :زار فريؽ مف المجنة الدكلية المكاف كقاـ بتقييـ األضرار البشرية كالمادية.1
ا اؿ :جميع الفصائؿ ستقؼ متحدة بمكاجية العدك كليس كما يظف اًلحتالؿ اإلسرائيمي
أف حماس كحدىا بالميداف حيث قاـ بتيديدىا.2

ا اؿ :أصيب مكاطناف في منطقة مصبح شماؿ رفح بعد اف قامت طائرة استطالع
اسرائيمية باستيدافيـ مكعد اًلفطار.3

ا اؿ :سالح الحرب قاـ باستيداؼ.4
ا اؿ :قاـ بالتكقيع عمى ىاتيف اًلتفاقيتيف.5
فه اذس األا ع كاف اف األفضؿ اهتااد اةتبإهط هوضاً هف اةت قهد فبدالً اف

اإتنداـ اةف ؿ "قاـ" بصا ب اةاصادر (تقههـ ت،دهد اإت،داؼ توقهع) كاف باإلاكاف

ادد اإت،دفت وقّع).
اةا َّ
(قهـ ّ
صرد ّ
االكتفا باةف ؿ ُ

"تـ" اةته تإتندـ بصا ب اةف ؿ األإاإه إذ اهتاد اةب ض
باإلضاف إةى كعا ّ
اإتنداا،ا فه حاة اةاص،وؿ واذا أإعوب دنهؿ هعى اة ربه ه تاد إدراج ف ؿ اإاهد
ةعوصوؿ إةى اةف ؿ اةاراد ذكرس وفه األإاس ةهس ا اؾ ف ؿ اإاهد فه اةعغ اة ربه

بؿ

ُهت ااؿ اع اةف ؿ ابامرة وفه حاؿ كاف اةفاهؿ اص،والً أو ال ُهراد ذكرس فهإتندـ اةف ؿ
اةاب ه ةعاص،وؿ.

ا اؿ :اعترفت إسرائيؿ بأف غزة قصفت تؿ أبيب بػ  9صكاريخ ،تـ اعتراض  2منيا.6

1

وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/20م.
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/2م .
3
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/5م.
4
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/4م .
5
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/1م.
6
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م.

98

ا اؿ :أعمنت كتائب القساـ استشياد ستة مف عناصرىا في قصؼ جكم إسرائيمي

استيدؼ نفقان في محافظة رفح يكـ أمس كتـ العثكر عمييـ فجر اليكـ.1

ا اؿ :أصيب اآلًلؼ ،كتـ تدمير مئات المنازؿ ،كارتكاب مجازر مركعة.2
فاإتندـ ا ا اةف ؿ "تـ" (تـ اهتراض تـ اة ور تـ تداهر) وذةؾ فه حاة حذؼ
"تـ" وأرص ا اةاصدر ألصعه (اُهترض ُه ِر ُد ٍّار) ةوصد اس
اةفاهؿ وةو قا ا بحذؼ اةف ؿ ّ
ف الً اب هاً ةعاص،وؿ واو اةف ؿ اةذا ُهحذؼ فاهعه واذا االإت ااؿ ةهس ةه وصود فه
األدب اة ربه وقواهد اةعغ .

واف تن هر اةترصا أهضاً اإتنداـ حرؼ "اةواو" دوف ابرر نصوصاً قبؿ "اةذا"

أو "اةته":

ا اؿ :ندد كزير الصحة في بياف صحفي صادر عف مكتبو بالقصؼ اليمجي عمى
مستشفى شيداء األقصى في دير البمح كالذم خمؼ كرائو  4شيداء كعشرات الجرحى.3

ا اؿ :في الحرب العدكانية األخيرة عمى قطاع غزة ،كالتي أطمؽ عمييا "عامكد

السحاب".4

ا اؿ :مكاقع القصؼ كانت تركزت في غزة كشماليا ،كالتي استيدفت مكاقعان لكتائب

القساـ.5

وفه اذس اةاواضع ال حاص اطعقاً ةعواو ف،ه ةهإت ةع طؼ أو ةبهاف اةإبب أو

ةعقإـ بؿ زائدة ال ا ى اف وصوداا.

1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/6م.
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/22م.
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/22م .
4
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/9م .
5
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/3م.
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اف اةا ،ود فه ظاـ اةصاع اة ربه أف تنته بصاع اقوؿ اةقوؿ ب د ذكر ف ؿ
اةقوؿ وفاهعه وةكف صا ت فه ب ض األا ع تغهه اًر ة ظاـ اةصاع اة ربه :
ا اؿ" :سنقضي عمى أنفاؽ اإلرىاب كًل داعي لتذكيركـ بأننا نكاصؿ قضـ كتفكيؾ
منظكمة الصكاريخ كضرب قادة حماس" قاؿ لبيد.1

ف ،ا ةـ ِ
تنت صاع اقوؿ اةقوؿ "إ قضه" ب د ذكر اةف ؿ وفاهعه "قاؿ ةبهد" بؿ

قبع،ا وهرصع إبب ذةؾ إةى اةترصا اةحرفه ةألنبار األص به

ورباا ةعتركهز هعى اةكالـ

اةاقوؿ أك ر اف قائعه.
والحظت اةباح

أف اةترصا أ َّرت بمكؿ كبهر فه ةغ اةصحاف

دنوؿ أإاةهب وتراكهب صدهدة هعى اةصاع اة ربه

اا َّأدم إةى

تمهع فه ةغ اة صر أو َك ُر

اإتنداا،ا فه وإائؿ اإلهالـ ناص فه األنبار اةإهاإه .
ا اؿ :الجرائـ غير اإلنسانية التي يمارسيا العدك.2

ا اؿ :أعمف فايز المطيرم رئيس اًلتحاد العاـ لعماؿ الككيت عف كامؿ إدانتو لمجرائـ

غير اآلدمية التي يرتكبيا اًلحتالؿ اإلسرائيمي في قطاع غزة.3

ا اؿ :كاستخدامو العنؼ كطريؽ ًلستمرار كجكده غير الشرعي عمى األراضي المحتمة.4
ا اؿ :استمرار حمالت اًلعتقاًلت غير المشركعة.5
ا اؿ :مستكطنات إسرائيمية غير قانكنية تدمر السالـ.6
ا اؿ :إف الجيش اإلسرائيمي ليس أخالقيا.1
1

وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/31م.
2
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/10م.
3
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/10م.
4
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/10م .
5
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م .
6
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/3م.
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ا اؿ :طالب مجددان بالرفع الفكرم كالكامؿ لمحصار الالإنساني كغير القانكني كغير

األخالقي.2

ا اؿ :الحصار الالإنساني البشع.3
قا و ه

اةتراكهب (غهر اإل إا ه

غهر اآلداه

غهر اةمرهه غهر اةامروه

غهر

غهر قا و ه ةهس أنالقهاً اةالإ إا ه غهر األنالقه) صاه ،ا كعاات اركب

دنعت اة ربه اةا اصرة بتن هر اةعغات األص به هعى اةصاع اة ربه .

"توإ ت اةعغ اة ربه اةحده فه اإتنداـ اةكعاات اةاركب اف "ال  +االإـ"
فقد َّ

حهث ا تمر اإتنداا،ا بهف اة عاا ".4

همار إةى أف "غهر" اإـ اب،ـ كرة ال هت ّرؼ فال تعحقه (اؿ) اةت رهؼ فال قوؿ
أاا "غهر اةقا و ه "
أاا "غهر قا و ه " بإضاف اة كرة إةى اة كرة فصائز و ّ
"اةغهر قا و ه " ّ

بت رهؼ اةاضاؼ إةهه ب د "غهر" فصائز أهضاً وا ْف كا ت "غهر" ا ا أهضاً ال تت َّرؼ رغـ
أاا اةتوإُّع فه اإتنداـ "غهر" ُا ّرف بػ(اؿ) أو اةاضاؼ إةهه ب داا
إضافت،ا إةى اةا رف ّ
ةه هالق باةتن ر باةترصا اف اةعغات األص به .

ا اؿ :ليس مف حؽ (إسرائيؿ) أف تقكؿ ىذا مسمكح كىذا غير مسمكح.5
ا اؿ :ىذا أمر غير صحيح قانكنيا.6
ا اؿ :مرضى معاقيف مسنيف غير قادريف عمى الحركة.7
ا اؿ :في حاؿ عدـ التكصؿ إلى اتفاؽ مع الفمسطينييف ،بكساطة مصر.1
1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/9م .
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/1م .
3
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/8م .
4
لغةالصحافةالمعاصرة،مرجعسابق،ص .83
5
وكلةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/8م .
6
وكلةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/8م .
7
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/16م .
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اف اةاالحظ ا ا اإلفراط فه اةعصو إةى كعاات أإ،ات فه،ا اةترصا اةحرفه اف
اةعغات األص به

ككعاته "هدـ" و"غهر" كاا فه األا ع اةإابق (غهر اإاوح غهر

صحهح غهر قادرهف) اع أف ا اؾ كعاات تؤدا اةا ى ا ؿ (اا وع ناطئ هاصزهف)

ةكف إذا وصد اةاحرر فإه اصب اًر هعى اإتنداـ كعا قرهب اف "هدـ" فبإاكا ه اإتنداـ
ِ
و"تحامه" و"ا داـ" و "ت ُّذر" أو حتى "قع " كاا فه اةا اؿ األنهر "هدـ
"تصُّب"
اةتوصؿ" كاف اف اةااكف االإتغ ا ه ،ا بكعا بدهع تؤدا اةا ى اةاراد ا ؿ "ت ذر".

كاا ُهالحظ أف ظاـ اةصاع اة ربه فه ةغ اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه احؿ
اةدراإ قد تن ر بب ض األإاةهب األص به واف تعؾ اةظواار اةعغوه اا هنته:
همهع فه ةغ اةصحاف احؿ اةدراإ اةصاع بهف أداته فه تتوإط به ،اا "اةواو"
وهظ،ر ذةؾ فه صورتهف( :ال  +ةف ةـ  +ةف) واف أا عت،ا:
م ،عبد الفتّاح السيسيً ،ل كلف يسمح لنفسو ترؾ الفمسطينييف في
ا اؿ :الرئيس المصر ّ
القطاع كاأليتاـ عمى مكائد المئاـ.2
ا اؿ :العممية ستنتيي باتفاؽ مع المصرييف ألننا ًل كلف نتحدث مع حماس.3
ا اؿ :التضحيات التي لـ كلف تذىب ىد ار.4
ا اؿ :جرائـ اًلحتالؿ لـ كلف تكسر إرادة صمكد شعبنا.5
ففه اذس األا ع

الحظ اصتااع أداته فه (ال وةف ةـ وةف) واذس اةظاارة اف

تن هر األإاةهب األص به هعى ظاـ اةصاع اة ربه .

1

وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/14م.
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/10م.
3
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/31م .
4
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/17م .
5
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/10م .
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كاا همهع فه ةغ اةصحاف اإتنداـ اةف ؿ "هوصد" اقابؿ ف ؿ اةكه و فه اةعغات
اةته تإتندـ اذا األإعوب واف أا ع اذس اةظاارة فه ةغ اةصحاف احؿ اةدراإ :
ا اؿ :في النياية فإنو يكجد لدل حماس أكثر مف  6آًلؼ صاركخ.1
ا اؿ :اإلخكاف المسمميف الذيف يكجد ضدىـ تحالؼ.2
ا اؿ :لكؿ شخص يكجد اسـ.3
وحد
و"هبدو أف اة ُكتَّاب قد اإتنداوا اذا األإعوب رف اً ةعَّبس واهضاحاً ةعا ى وقد ّ

اةاصاع اا ُه تاد هعهه اف أقواؿ اة حاة اةقدااى فه تصوهز اذا األإعوب إذ روا هف ابف
ص ه أ ه هصوز إظ،ار اةكوف اة اـ كاا ُقؿ هف ابف ااةؾ أف حذفه أغعب".4

واف ذةؾ أهضاً اإتنداـ تراكهب ُا َّ
حد ا ؿ" :ا عاا" حهث أف ا ؿ اذس اةتراكهب
اف اة ادر اإتنداا،ا فه اةعغ اة ربه :
ا اؿ :إف الحالة السياسية الفمسطينية كتككيناتيا المختمفة يجب أف ًل تككف مثمما كانت

عميو قبؿ العدكاف األخير.5

ا اؿ :مصر لف تكافؽ عمى السماح بنقؿ بضائع مف أراضييا إلى القطاع عف طريؽ
رفح ،مثمما يطمب الفمسطينيكف.6

والحظت اةباح أف دنوؿ اةتراكهب واألإاةهب اةصدهدة هعى اةصاع اة ربه أ رت
بمكؿ كبهر هعى ظاا،ا وطرهق صهاغت،ا حهث إف ك رة مهوه،ا فه وإائؿ اإلهالـ هؤ ر

1

وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/31م.
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/15م .
3
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/10م .
4
لغةالصحافةالمعاصرة،مرجعسابق،ص.94
5
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/23م.
6
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/31م .
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هتوصب هعى اةعغوههف اةا اصرهف ا ع تإرب اذس
بمكؿ إعبه هعى اةفصحى ةذةؾ
ّ
اةظواار فه اةعغ اة ربه ةعحفاظ هعى ب ائ،ا اةإعهـ.

تأثير المصطمحات األجنبية عمى لغة الصحافة:
الحظت اةباح

اف نالؿ اةدراإ اةتطبهقه هعى أرمهؼ اةاواقع اإلنباره

اإلةكترو ه اةفعإطه ه ب ض اإلرباؾ واةتموهه فه اإت ااؿ اةاصطعح وانتالؼ اةتإاهات
واةاصطعحات بهف اةوإائؿ اإلهالاه

اةانتعف

باإلضاف

إةى دنوؿ اإاهات

واصطعحات هعى اة اؿ اةصحفه اةفعإطه ه ا قوة هف اةصحاف اإلإرائهعه

اةته ةـ هتـ

فحص،ا وتدقهق،ا صهداً إضاف إةى دنوؿ هدد كبهر اف اإلهالاههف حده ه اةتصرب وال
نبرة كافه ةده،ـ فه اةاصاؿ اإلهالاه وباةتاةه ص،ع،ـ بكهفه اةت ااؿ اع اةاصطعح.
وقد وصدت اةباح

أف اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه قهد اةدراإ اف اةااكف أف

تإت اؿ هدة اصطعحات فه فقرات اةنبر اةصحفه اةواحد ففه نبر ُهصاغ (ةوقؼ
االحتالؿ اإلإرائهعه اة دواف هعى غزة بمكؿ اؤقت) ارة ُهإت اؿ اصطعح (ت،دئ ) وارة
ا ه (اد ) و اة هإت اؿ اصطعح (وقؼ إطالؽ اة ار).

ا اؿ :كيرم :ميمة انجاز كقؼ إطالؽ نار صعبة بسبب اًلنشقاقات في المنطقة كالتكتر
بيف مصر كحماس.1

ا اؿ :قاؿ محمد نزاؿ عضك المكتب السياسي لحماس ،إف حركتو ًل تمانع كجكد تيدئة
إنسانية لساعات محدكدة.2

ا اؿ :في حاؿ فشؿ محادثات القاىرة لفرض ىدنة طكيمة األمد في غزة ،فإف إسرائيؿ
ستعمف كقؼ أحادم الجانب لعممياتيا العسكرية.3

1

وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/22م .
2
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/22م .
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/8/17م .
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واف اةاالحظ أف ةكؿ تإاه اف اذس اةتإاهات توصهف،ا اةناص ودالالت،ا
اةارتبط ب،ا إهاإهاً وقا و هاً ةذا هصب اة اه فه انتهار اةاصطعحات اةقادرة هعى
اةت بهر هف اةحقوؽ اةتارهنه واةإهاإه

واتضا

ةعب د اة قافه ناةه اف اةتغرهب

واةتموهه كاا هصب أف هتوافر ةدم اةصحفههف نعفه إهاإه صهدة إةى صا ب ا رف

ودراه قا و ه

واةقدرة هعى اةربط وف،ـ اةدالالت اةعغوه ةعاصطعحات.

واف اةاصطعحات أهضاً اةته تتداوة،ا وإائؿ اإلهالـ دوف وهه بدالالت،ا اةعغوه

اصطعح (اةاطاةب اةفعإطه ه ) بدالً اف (اةحقوؽ اةفعإطه ه ) فكعا (اطاةب) تفهد أف
اةطعب قابؿ ةعرفض أو اةقبوؿ كاا أف قبوؿ اةطعب هتوقؼ هعى ق اه

ورضا واوافق

ةعاإاوا أو
اةاغتَصب اصاالً ُ
اف اةطرؼ اآلنر أاا كعا (حقوؽ) فال تدع ةعطرؼ ُ
اةتإوهؼ؛ ةذةؾ هحرص اإلهالـ اإلإرائهعه هعى ةفظ (اطاةب) بدالً اف (حقوؽ).
ا اؿ :قالت حركة المقاكمة اإلسالمية حماس ،مساء اليكـ السبت ،إف "مطالب الشعب

الفمسطيني المتمثمة في كقؼ العدكاف كرفع الحصار كاعادة اإلعمار كحرية الحركة
إلعالف اتفاؽ دائـ لكقؼ إطالؽ النار مع الكياف اإلسرائيمي ،ىي مطالب عادلة

كانسانية".1

اف نالؿ أرمهؼ اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه اةفعإطه ه احؿ اةدراإ اةذا
حصعت هعهه اةباح

وصدت أف كعا "اطاةب" إب اإتنداا،ا أهعى اف كعا "حقوؽ"

ثمف الرئيس محمكد عباس دكر مصر
فه حهف صا ت "حقوؽ" ب إب بإهط كنف ُهقاؿّ :
التاريخي في الدفاع عف حقكؽ الشعب الفمسطيني ،2وة ّؿ ذةؾ راصع إةى اةتن ر باةترصا
اةابامرة هف اةاواقع اإلنباره اإلإرائهعه

اةاص ٍّرحهف ةإلهالـ أحها اً أنرم.
اف ُ

واألص به

1

وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/16م .
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/9م .
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إوا اف احررا األنبار أحها اً و

إضاف إةى اصطعح (إهادة اال تمار) بدالً اف (ا إحاب)؛ فاصطعح إهادة

اال تمار ه ه ا إحاباً ُازهَّفاً حه اا تُنعه قوات االحتالؿ اكا اً وتإهطر هعى اكاف آنر
تتحرؾ فه أرض
كاا أف اإتنداـ اصطعح "إهادة اال تمار" ه ه أف قوات االحتالؿ
َّ
تاوضع قوات،ا فه،ا واا داـ االحتالؿ هزهـ أف األرض ااعوك ةه ف،و ه هد
تاعك،ا وت هد
ُ
مر قواته فه،ا وال ه إحب ا ،ا واو اصطعح تُك ر قوات االحتالؿ اف اإتندااه فه

تصرهحات،ا اةرإاه ووإائؿ إهالا،ا.

ا اؿ :معاريؼ :الحرب عمى غزة ليست في نياياتيا رغـ إعادة انتشار الجيش.1
فاإلهالـ اإلإرائهعه اإتندـ اصطعح "إهادة اال تمار" هعى زهـ أف األرض

ااعوك ةه فه حهف اإلهالـ اةفعإطه ه هإتندـ اصطعح "ا إحاب" أا إنال قوات

االحتالؿ اف اةاكاف بمكؿ كعه وهعى أإاس أف اذس األرض ةهإت ة،ـ بؿ قااوا
باحتالة،ا.

وتن رت اةاواقع اإلنباره اةفعإطه ه إصبارهاً بذكر اصطعحات إهالاه هبره اف

أإاا اة عـ واةصحؼ اة بره

وأإاا األااكف باة بره اةته قد تحاؿ فه اهااا أب اداً

إهاإه احددة هإ ى االحتالؿ اإلإرائهعه إةى تروهص،ا وا بات،ا فه اإلهالـ اةفعإطه ه
وذةؾ ةتموهه وطاس اة،وه اة قافه اةفعإطه ه

وتغههب اةحقائؽ اةتارهنه

وتزوهر

اةصغرافها وذةؾ بتإاه األااكف واةموارع اةفعإطه ه بنإاا هبره وبنإاةهب ات ددة أنرم.
ا اؿ :كقاؿ أفخام أدرعى ،المتحدث باسـ جيش اًلحتالؿ لإلعالـ العربي.2
ا اؿ :إذاعة اًلحتالؿ :اشتباكات بيف المقاكميف كاًلحتالؿ قرب أبك سالـ كأشككؿ.3
ا اؿ :كقاؿ ساعر كفقان لمكقع المستكطنيف " :7عمى اليسار أف يعمـ باف األفؽ السياسي
يعني انفؽ ستصؿ مف الضفة لمقدس كبتاح تكفا".1

1

وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/3م .
2
ومالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/14م .
3
وكالةفلسطٌنالٌوم،عنوانبتارٌخ2014/8/10م .
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ا اؿ :كشؼ كزير الحرب اإلسرائيمي ،مكشيو يعالكف ،أنو ألغى زيارة خالؿ الحرب

لػ"ناحؿ عكز".2

ا اؿ :كقالت صحيفة "معاريؼ" إف رئيس الكزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىك ككزير
حربو يعالكف أصدركا أكامر لمجيش باستئناؼ قصؼ غزة.3

ا اؿ :ذكرت صحيفة معاريؼ العبرية ،اليكـ الثالثاء ،أف النائب عف حزب "الميككد" داني

دانكف.4

ا اؿ :ككانت كتائب القساـ نفذت تيديدىا كقصفت تؿ ابيب كبيت ياـ مساء اليكـ بػ 10

صكاريخ.5

ا اؿ :كفي السياؽ قالت يديعكت احركنكت اف الجيش اًلسرائيمي انيى ميمة تدمير

اًلنفاؽ.6

ا اؿ :ككانت صفارات اًلنذار قد سمعت في كؿ مف المناطؽ التالية "غكش داف" كتؿ
أبيب ك"بني باراؾ" ك"جفعات شمكئيؿ" ك"جفعاتيـ" ك"رمات غاف".7

الحظ فه األا ع اةإابق (أفناا أدرهه أمكوؿ بتاح تكفا اومهه ه اةوف
احؿ هوز ا ارهؼ ب هااهف ت هااو ه اةوف دا ه دا وف تؿ أبهب بهت هاـ هده وت

تإرب
أحرو وت غوش داف ب ه باراؾ ص فات ماوئهؿ صف اتهـ راات غاف) ُّ
اةاصطعحات اة بره بمكؿ كبهر إةى اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه اةفعإطه ه قهد اةدراإ

وذةؾ اف نالؿ اةترصا اةحرفه واةابامرة ألإاا األهالـ واةصحؼ اة بره واألااكف

وهمار إةى نطورة اذا األار نصوصاً فه قؿ أإاا اةقرم واةبعدات اةفعإطه ه فه

اةدانؿ اةاحتؿ كاا هذ ُكراا اإلهالـ اة برا دوف إ ه اةاحررهف اةصحفههف إةى إرصاه،ا
1

وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/10م .
2
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/31م.
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/8/10م.
4
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/27م.
5
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م .
6
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/22م .
7
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/31م.
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األصعه وذةؾ ه ود ةغفع اةاحررهف أو ةغهاب اةوهه ةدم ب ض،ـ
ةاإاااا اةفعإطه ّه
ّ
ّ
باةاإاهات األصعه اةته هحاوؿ االحتالؿ تغههراا وطاس أإاائ،ا وا اةا،ا اةفعإطه ه .

وغاةباً اا ترتبط اةتإاهات اةاطعق هعى اة اعهات اةقتاةه اةته هنوض،ا صهش
اصطعح اإتنداه أحد
االحتالؿ اإلإرائهعه باف،وـ توراته أو مه ٍ اف اةتراث أو
ٍ

اةم ار أو اةفالإف

وهتصعَّى اةب د اةتوراته فه اصطعح "اةصرؼ اةصااد" اةذا أطعقه

اإلهالـ اإلإرائهعه هعى اةحرب اة دوا ه اةته ُم ت هعى غزة بتارهخ  7هوةهو 2014ـ.

أاا اةاقاوا اةفعإطه ه اإتندات اصطعح "اة صؼ اةانكوؿ" ةهكوف اقابالً

ةعاصطعح اإلإرائهعه ورداً هعى اةحروب اةته م ت،ا إإرائهؿ هعى ادار اةإ وات
اةااضه

بنإاا ا قوة اإتوحاة اف إورة اةفهؿ واةته تبمر باةوصوؿ با تصار إتحققه

اةاقاوا فه قطاع غزة تها اً بآهات اةقرآف اةكرهـ واإتوحت اةاقاوا أإاا هاعهات،ا اف
ضِع ٍ
اب اْة ِف ِ
َص َح ِ
هؿ َوأ َْر َإ َؿ
ؼ فَ َ َؿ َرب َ
اآله اةكرها ﴿أَةَ ْـ تََر َك ْه َ
هؿ أَةَ ْـ َه ْص َ ْؿ َك ْه َد ُا ْـ ِفه تَ ْ
ُّؾ بِن ْ
ٍ
ؼ ا ْن ُك ٍ
ارة ِا ْف ِإ ٍّص ٍ
َهعَ ْه ِ،ـ طَ ْه ار أ ََبابِه َؿ تَْرِاه ِ،ـ بِ ِح َص ٍ
وؿ﴾ .1واف اةاقاوا اف
هؿ فَ َص َ عَْ ُ،ـ َك َ ْ
َ
ْ
ْ ً
ص َ
ِ
ِ
َّ
َّ
اإتندـ اصطعح "اةب هاف اةارصوص" اةاإتوحى اف اآله اةكرها ﴿إِ َّف اةعهَ ُهح ُّ
هف
ب اةذ َ
ِِ
هقَاتِعُ ِ
وص﴾ 2واةته تُمهر إةى تااإؾ اةاقاوا
صفًّا َكنََُّ،ـ ُب ْ َه ٌ
ص ٌ
ُ َ
اف َّا ْر ُ
وف فه َإبِهعه َ
اةفعإطه ه وإهراا هعى ،ج اةقرآف اةكرهـ أا :أ ،ـ هقاتعوف فه إبهؿ ا﵀ صفَّا اصطفَّا
رص فنحكـ وأتقف فال هغادر ا ه مهئاً.
كن ،ـ فه اصطفاف،ـ ا اةؾ حهطاف اب ه قد ّ

1

سورةالفٌلاآلٌة 4-1
2
سورةالصف،آٌة 4
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تأثير العامية في الجمؿ كالكممات:
ةألدب اةرفهع وال ترصاا اً

طه
"اة ااه ةدم أاـ األرض قاطب ال تصعح أداة ّ
دؽ وص ّؿ اف
صادقاً ةعفف واةحضارة اةإااه وأةواف اةاماهر ونعصات اة فوس وكؿ اا ّ
اار اة قوؿ و بضات اةوصداف وا اا اةوإهع اةفذة ةكؿ ذةؾ اه اةفصحى دوف إوااا".1
و" صهب ةغ اةصحاف اف نواص اة ااه قعهؿ باةقهاس إةى تن هر اةعغات
األص به فه،ا كاا أف اصاؿ تن هر اة ااه أضهؽ اف اصاؿ تن هر اةعغات األص به فنواص

اة ااه ال تصد طرهق،ا إةى ب ض أمكاؿ اةتحرهر اةصحفه إال اد اًر كاةاقاؿ واةنبر فه
حهف هتصاوز تن هر اةعغات األص به اذس اةاصاالت فه ـ كؿ أمكاؿ اةتحرهر اةصحفه".2

فػ "هاهؿ ب ض اةاحررهف اةصحفههف إةى اإتنداـ ب ض األةفاظ أو اة بارات أو
اةتراكهب اة ااه اةمائ

تقرباً إةى اةق ار وتبإطاً ا ،ـ فه اةحدهث باا هنةفو ه فه حهات،ـ

اةهواه  .وقد هإتندـ اةصحفهوف أهضاً ب ض اة بارات اة ااه اةمائ

إةى األا اؿ".3

اةته أصبحت أقرب

وتالحظ اةباح أف تبإهط األإعوب واهضاحه أصبح ه ه ةدم اةك هر اف اة ُكتَّاب

اةصحفههف اةنروج هعى قواهد اةعغ اةته ت ارؼ هعه،ا األإعوب اة ربه فه صهاغته

وتورد اةباح اا هعه:

تأثير العامية في الجمؿ:
ا اؿ :يا أنا يا أفخام ادرعي ..تدشيف حممة إللغاء اإلعجاب بصفحة المجرـ "أفيخام

أدرعي".4

1

عباسحسن:اللغةوالنحوبٌنالقدٌموالحدٌث،دارالمعارف،مصر1966،م،ص .256
2
لغةالصحافةالمعاصرة،مرجعسابق،ص.98
3
المرجعالسابق،ص.98
4
وكالةفلسطٌنالٌوم،عنوانبتارٌخ2014/8/1م .
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تركهب اةصاع "ها أ ا ها أفناا ادرهه" هفهد اةتنههر واةتنههر فه اةعغ اة ربه
هكوف باألداة "إاا وااا" أو "أو" أاا اةتنههر بنداة اة دا "ها" ف،و تركهب هااه واألصؿ أف
"إاا أ ا وا ّاا أفناا أدرهه" أو "أ ا أو أفناا أدرهه".
قوؿّ :

فصؿ عمى مقاس ام احد.1
ا اؿ :اًلنتفاضة ًل تُ ّ
فاةصاع (ال تُفصَّؿ هعى اقاس أا أحد) توحه ة ا بن ،ا اننوذة اف كالـ هاا
اة اس وةهس كالااً فصهحاً أو ا الً م بهاً بؿ اا تواردته اة اا باةقوؿ فه اةاواقؼ اةته
ال هصوز فه،ا اتناذ ق اررات فرده .

تأثير العامية في الكممات:
ا اؿ :ككاف قد استشيد فخرم صالح العجكرم بعد استيداؼ "تكتكؾ" في منطقة أبراج

الشيخ زايد شماؿ غزة.2

حي قديـ مؤلّؼ مف غرفتَيف صغيرتَيف ،كسقفو مف
ا اؿ :عثر عمى منزؿ صغير في ّ
األسبست.3
ا اؿ :استشيد المكاطف عيد الكج كأصيب أفراد أسرتو بجراح بالغة قبؿ ظير اليكـ جراء
سقكط صاركخ قرب منزليـ المبني مف الزينكك.4

ةو بح ا هف اةكعاات (تكتوؾ أإبإت زه كو) فه ةغ اة رب ةاا وصد ااا وا اا

وه ى ب،ا( :تكتوؾ :وع اف أ واع اة ربات
اه كعاات اإتحد فه ةغ هاا اة اس ُ
أإبإت وزه كو :اواد ناـ ةب ا اةبهوت).
1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م.
2
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م .
3
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/14م.
4
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/19م .
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ا اؿ :كقاؿ" :كنا نتناكؿ كجبة السحكر عندما جام ابف اخي ينذرني بقصؼ المنزؿ
حيث اتصؿ بيـ جيش الدفاع اًلسرائيمي يبمغيـ بضركرة اخالئو".1

ا اؿ :كتقدـ ليـ ككالة الغكث كالرجاؿ المحسنيف بعض المتطمبات الطارئة مف فرشات
كطعاـ.2

ا اؿ :ارتكاب مجازر بالجممة.3
اذس اةكعاات (صاا فرمات باةصاع ) قد تبدو كعاات فصحى إعها

وةكف صد

أ ه طاة،ا اةتغههر فكعا "صاا" أصع،ا "صا " وكعا "فرمات" صاع ناطئ ةكعا "اةفراش"
ود هعى ِفر ِ
ام ِ،ـ واةصواب :ااوا هعى أَ ْف ِر َمتِ ِ،ـ أو فٌُرِم ِ،ـ وأضاؼ
"هقوةوف :اـ اةص ُ
َ
إهبوهه إةه،اا صا اً آنر او :فُرش أاا ِ
ش" 4وكعا
اش ف،و اةافرد وا اس :اا ا ْفتُِر َ
اةف َر ُ
ُ

"باةصاع " اإتندات فه إهاؽ ناطئ وقُصد ب،ا اةك رة واةت دد.

يتحمؿ كؿ ىذا المكت كالدمار كالقادة العرب
ا اؿ :إلى متى يجب عمى الفمسطيني أف
ّ
يتفرجكف.5
"هتفرصوف" اع أ ،ا كعا فصحى اف "اةفرص " ةك ،ا ال
وفه اذا اةا اؿ كعا
ّ
تت اإب اع إهاؽ اةصاع وكاف األوةى أف قوؿ" :ه ظروف".
فترم اةباح

أف اإلهالـ هؤ ر بمكؿ كبهر فه اةعغ اة ربه

ظ اًر ألف تن هرس

اتواصؿ وغهر ُا َّ
حدد وهتـ بنمكاؿ انتعف ةذةؾ هعهه أف ُه عه اف منف اةفصحى
ةعصا،ور اةاتعقه بدالً اف أف ه زؿ ب،ـ إةى اة ااه .

1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م .
2
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/22م .
3
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/12م .
4
محمدالعدنانً:معجماألخطاءالشائعة،ط،2مكتبةلبنان،بٌروت1980،م،ص .194
5
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م .
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األسمكب الصحفي:
اهز اةوإهع اإلهالاه اة امرة ة،ا وه كس
او ا هار ةغوا ةعاادة اةصحفه ُه ّ
منصهت،ا حهث إ ه هحتوا هعى قواهد ُا َّ
حددة تتوافؽ اع إهاإت،ا اةتحرهره وهعتزـ ب،ا
كاف اةاحررهف اة ااعهف ب،ا.

تاهزاا اف نالؿ
واة،دؼ اف و ار ا ت،اج كؿ وإهع إهالاه أإعوب ناص ب،ا ّ
اإتنداـ أإعوب ُاوحَّد ةعغ هبر توحهد اةافردات اةات ددة اةا ا ه وتحدهد أا اذس
بتغهر اة ااعهف ب،ا.
اةكعاات تتوافؽ اع إهاإت،ا اةتحرهره اة ابت اةته ال تتغهر ّ
و "ةكؿ اؤإإ إهالاه كبرم كتاب أإعوب هتضاف اةقواهد األإاإه اةته

هتوصب اإتنداا،ا فه صهاغ اواداا اةتحرهره

وال مؾ أف األإاس فه اذس اةقواهد أف

تإت د إةى اةقواهد اة حوه اةاإتندا فه اةعغ اة ربه

ةكف اذا ال ها ع اف أف هإت د

ب ض اذس اةقواهد إةى اإتندااات صدهدة غهر اعتزا بقواهد اة حو باهتباراا اف األنطا

اةمائ

اةاقبوة

اةته اصطعح هعى اإتنداا،ا وذةؾ اهتااداً ةقاهدة "اةنطن اةام،ور

بدالً اف اةصواب اةا،صور" فاةا،ـ فه أا كتاب أإعوب أف هكوف هالا ت كس
اةمنصه اةناص ةعاؤإإ اإلهالاه واةطابع اةتحرهرا اةذا ت فرد به دوف إنالؿ

بنُإس اة حو واةصرؼ اةته ُب هت هعه،ا اةعغ اة ربه ".1

بؿ واكبت اةتطور

فصهاغ األنبار ةـ ت د ُاقهَّدة باةقواةب اةصحفه اةقدها
واإتحد ت أ واهاً صدهدة ةكف اع اراهاة اةقواهد األإاإه فه اةصهاغ اةته هصب االةتزاـ

ب،ا؛ أل ،ا تُ ّد اة،هكؿ األإاإه ةع اعه اةتحرهره
اة ربه واإلنالؿ ب،ا.

1

كاا ال ُهاكف اةتغاضه هف قواهد اةعغ

عثمانالعمٌر:كتاباألسلوب2010،مhttp://communication.akbarmontada.com/t422-topic،
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كمف خالؿ الدراسة الميدانية عمى أشير خمسة مكاقع إخبارية إلكتركنية
فمسطينية تكرد الباحثة عدة نقاط تُظير األسمكب الصحفي ليذه المكاقع بشكؿ عاـ:
 اف اةقواهد األإاإه ةعتحرهر اةصحفه اةات ارؼ هعه،ا قدهااً واةته قعت،ا اةصحاف

اة ربه هف اةغرب توافر اإلصاب هعى األإئع اةنبره اةإت واه" :ااذا واتى

وأهف واف وةااذا وكهؼ" صاه ،ا فه اقدا اةنبر ـ ب د ذةؾ إرد اةتفاصهؿ أوالً

بنوؿ ةكف فه اة صر اةحدهث تغهَّر اذا األإعوب كعهاً وأصبحت اةاقدا اإاح

ضا ،ا أاـ ه اصر فه اةنبر باإلضاف إةى أاـ واق
اتاح ةعاحرر ُه ٍّ
ا ه أهضاً اة واف اةا اإب اةذا هصذب اةقارئ دوف أا ص وب .

ةكه هنتار

فاةاحرر أ ا كتاب اةنبر قد هصد فه اةف ؿ أو اةاكاف أو اةزااف األااه اةكبرم فه

اقدا اةنبر فاف اةضرورا أف هنتار ةعاقدا أاـ ه صر فه اةنبر ـ هب ه هعهه

باقه فقرات اةنبر.
وهتا ؿ ذةؾ فه اة اوذج اةتاةه:

(قاؿ محمد نزاؿ عضك المكتب السياسي لحركة حماس إف حركتو ًل تمانع كجكد

تيدئة إنسانية لساعات محدكدة ،مؤكدان عمى أنيا لف تقبؿ تيدئة طكيمة األمد قبؿ

اًلستجابة لشركط المقاكمة كمطالبيا.)1
ـ تنته اةفقرة اةتاةه كاةتاةه:

(كنفى نزاؿ في تصريح خاص بػ "الرسالة نت" ،فجر األحد ،التكصؿ إلى تيدئة
إنسانية بيف حماس ك(إسرائيؿ) ،عمى عكس ما تداكلتو األكساط اإلعالمية.)2

فه اذس اةفقرة صا اةزااف ظ اًر ألف اا قاةه اةاإؤوؿ كاف أاـ اا فه اةنبر ةذةؾ صا
فه اةاقدا

وةكؿ وإهع إهالـ أإعوب،ا اةناص فه تقدهر أاـ اا فه اةنبر واةتركهز

هعهه فه اةاقدا .

1

وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/22م .
2
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/22م .
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فهوضع
 وه د قؿ كالـ اةاصدر اةاإؤوؿ فه اةنبر بمكؿ حرفه كاا ورد هعى ةإا ه ُ
اةكالـ بهف هالاته ت صهص (" ") كاا فه اةا اؿ اآلته:

السجيؿ فإف
ا اؿ :كقاؿ ىنية" :كما كاف القائد أحمد الجعبرم رمز انتصار حجارة ّ
أبك محمد شمالة كرائد العطار كمحمد برىكـ ىـ رمكز انتصار العصؼ المأككؿ".1
فاةكالـ اةابامر هصب أف ُه قؿ حرفهاً ةكف ُهإت ى ا ه األنطا اإلهرابه اةواضح إف
ُوصدت.

 هرتكز اةنبر هعى ف ؿ أو هدة أف اؿ وةقد أتاحت اةصحاف اةفرص ةب ض األف اؿ
وه ّاـ تداوة،ا وقد ُهوظٍّؼ اةصحفهوف هف ص،ؿ ف عهف أو
دوف أنرم ةكه ت تمر ُ
ال أو أك ر ة فس اةا ى وقد هإتنداوف أف اؿ اةاواقؼ واةرأا بصهغ اةتنكهد
واةحإـ واف ذةؾ ا الً:

* أف اؿ تإتندـ ة فس اةا ى واه ال تُؤدا اةا ى فإه :طاةب  -دها  -امد-
اةتاس.
ا اؿ :طالب العمكر بتحرؾ جاد كفعمي مف مؤسسات حقكؽ اإلنساف.2
ا اؿ :دعت القكل الكطنية كاإلسالمية في قطاع غزة إلى التحرؾ العاجؿ.3
ا اؿ :ناشد الكزير عكاد المـ المتحة ككافة المؤسسات كالمنظمات الصحية الدكلية

التدخؿ.4

1

وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/28م.
2
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/3م.
3
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/3م .
4
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/22م .
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كاا ُهالحظ فه اةا اؿ األنهر أنطا إاالئه فه كتاب اةكعاات "اةاـ اةاتح " وذةؾ
بحذؼ حرؼ اف ب ا اةكعا واةصواب أف قوؿ" :األاـ اةاتحدة" وتُ زا اةباح
إبب ذةؾ إةى اةإره فه كتاب األنبار.

* أف اؿ تت عؽ برأا وةهس حقهق راإن

وتُإتندـ بصهغ اةتنكهد :أكد  -مدد.

ا اؿ :أكد الناطؽ باسـ كتائب الشييد عز الديف القساـ أبك عبيدة أف صكاريخ
القساـ كضعت بصمتيا كرسالتيا في قمب الكياف الصييكنية.1

ا اؿ :حركة الجياد اًلسالمي رفعت مستكل اًلستنفار لدييا كأكدت أف العدك سيدفع

الثمف.2

ا اؿ :شدد ىنية عمى أف عدكاف اًلحتالؿ سيفشؿ في تحقيؽ أىدافو.3
ا اؿ :كشدد عمى أف معادلة اليدكء مقابؿ اليدكء ىي معادلة مجحفة بحؽ الشعب

الفمسطيني.4

ا اؿ :كشدد أبك عبيدة ،عمى أف المطالب التي طرحتيا المقاكمة كالشعب الفمسطيني
ًل تحتاج إلى مفاكضات.5

والحظت اةباح ك رة اإت ااؿ كعا "أكد  -هؤكد" فه ا ى "قاؿ" أو "ذكر":
ا اؿ :أكد عبد الرحيـ ابك القمبز اف بمدية غزة تعرضت لتدمير شامؿ.6

1

وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/8م .
2
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/7م .
3
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/11م.
4
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/10م .
5
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/9م.
6
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/10م.
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ا اؿ :كأكدت حركة الجياد اإلسالمي أنيا سترد عمى العدكاف اإلسرائيمي.1
ا اؿ :كأكد أف العدكاف سياسة قائمة كمستمرة لدل اًلحتالؿ.2
ففه اذس األا ع اُإتندـ اةف ؿ "أكد" با ى اةف ؿ "قاؿ" فه حهف أف اةف ؿ "أكد"
هاكف اإتندااه ضاف إطار تنكهد صح كالـ ات ازع حوةه أو تنكهد فهه.

ةذةؾ ترم اةباح ضرورة اإتنداـ األف اؿ حإب اا هصب أف تُفهد فاةف ؿ "قاؿ" هاكف
أف هبدأ اةقوؿ و"أضاؼ" هضهؼ ا عوا أنرم و"أوضح" هوضح اةفقرة اةته إبقت،ا
"صرح" إذا ك ا تحدث هف اصدر
و"أكد" هؤكد مهئاً قهؿ إابقاً وال هصوز اإتنداـ
ّ
ظ اًر ألف اةاصدر ال هقتضه اة ع ه ف،و هإتطهع أف هقوؿ أو هذكر أو هفهد ةك ه ال

هصرح.
ّ

فاةدق فػه توظػهؼ األفػ اؿ إػوا أكا ػت أف اؿ اة ماط أو اةرأا أو اةاواقؼ تُإاهد
اةػاتعقهف هعى وض ،ا فه إهاقػات،ا اةطبػه ه وتُبهف اةفروؽ اةكاا بهف ف ؿ وآنر
ةذةؾ هصب هعى اةصحفههف اةحرص هعى اإنة اةدق فه توظهؼ اةعغ

اة صوص اإلهالاه

أ ا كتاب

اةته ادف،ا اإلق اع واةتن هر.

 فه صهاغ اةصاع اةنبره تإتندـ اةاواقع اإلنباره قهد اةدراإ اةف ؿ اةاب ه

ةعا عوـ ظ اًر أل ه أإ،ؿ اف اةف ؿ اةاب ه ةعاص،وؿ اةذا ُه قٍّد اةا ى ةكف قد هنته
اةاب ه ةعاص،وؿ فه اةنبر ةعضرورة.

شكىدت طائرات مركحية تيبط إلى شرؽ خانيكنس إلخالء جثة جندم
ا اؿُ :
3
إسرائيمي
ا اؿ :أُصيب العشرات مف المكاطنيف في القصؼ اإلسرائيمي الكثيؼ كالمتكاصؿ عمى
جميع مناطؽ قطاع غزة.1

1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م .
2
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/1م.
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/22م .
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ا اؿ :اُستشيد مكاطف كأُصيب آخريف في غارة إسرائيمية استيدفتيـ في مدينة رفح
جنكب قطاع غزة.2

ا اؿ :أُصيب أكثر مف عشرة مكاطنيف في سمسمة غارات إسرائيمية شنتيا الطائرات
الحربية عمى مكاقع لممقاكمة كأراض في مناطؽ مختمفة بقطاع غزة.3

ا اؿ :اُستشيد مكاطنيف اليكـ الجمعة ،في القصؼ المدفعي المستمر في المحافظة

الكسطى.4

وترم اةباح اإتغالؿ اإلهالـ اإلإرائهعه اةصهغ اةصرفه ةعنبر اف نالؿ اة اؿ فه

اةضحه أو اةاص ه هعهه
اصاؿ اةصحاف ؛ فهإتندـ اةف ؿ اةاب ه ةعاص،وؿ إذا كا ت
ّ
فعإطه هاً وهقوؿ ا الً( :قُتؿ فعإطه ه أُصهب فعإطه ه) ب،دؼ تغههب اةفاهؿ واو
أاا إذا كاف اةقتهؿ أو اةاصاب ه،ودهاً هإتندـ اةف ؿ اةاب ه ةعا عوـ حو:
االحتالؿ َّ
(اهتدم فعإطه ه هعى اواطف إإرائهعه) وذةؾ ةتزههؼ اةحقائؽ واظ،ار صورة

اةفعإطه ه هعى أّه إراابه.

 الحظت اةباح االإتنداـ اةافرط ةعصاؿ اةطوهع فه صهاغ األنبار فه:
ا اؿ :شنت طائرات حربية إسرائيمية عدة غارات عمى مناطؽ متفرقة في قطاع غزة،
حيث استيدفت الطائرات أرض فارغة في البريج كاستيدفت مكقع أبك جراد ،كما

استيدفت أرض فارغة جنكب النصيرات ،كأرض فارغة في منطقة الخزندار بحي
التكاـ.5

ا اؿ :بدأ بعد منتصؼ الميؿ لقاء ىك الثالث مف نكعو خالؿ أسبكع ،بيف رئيس

جياز المخابرات العامة المصرية ،محمد فريد التيامي ،كأعضاء الكفد الفمسطيني

1

وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/11م.
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/9م .
3
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/3م.
4
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/1م .
5
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/8م .
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لمباحثات كقؼ إطالؽ النار كالتيدئة في قطاع عزة ،إلبالغ الكفد بالرد اإلسرائيمي
عمى مطالبو كأىميا كقؼ العدكاف كفؾ الحصار عف غزة ،بحسب مصادر

فمسطينية.1

ا اؿ :بعد ساعتيف مف بدء سرياف التيدئة ،ارتكبت سمطات اًلحتالؿ مجزرة كبيرة

في رفح ،حيث شنت غارات حربية متكاصمة مف البر كالبحر كالجك ،مما أدل الى

استشياد أكثر مف  70شييدان كصؿ  35الى المشافي كنحك  200جريح كصمكا
مشفى أبك يكسؼ النجار ،كأعمنت إسرائيؿ انتياء التيدئة بعد إبالغيا مبعكث األمـ

المتحدة.2

ا اؿ :أعرب مسؤكلكف إسرائيميكف  -في أعقاب مكافقة المجمس السياسي األمني
المص ّغر (الكابينيت) عمى تمديد فترة كقؼ إطالؽ النار ،-عف معارضتيـ لكقؼ
النار داعيف لالستمرار في العممية ضد قطاع غزة لحيف تحقيؽ أىدافيا.3

اذس اةصاؿ تحاؿ صف اةطوؿ وتحتوا هعى تفصهالت هدة تؤدا إةى غاوض
اة بارة وت طهؿ ف،ـ ا ا ه،ا حهث كاف اف األصدر تقإها،ا إةى فقرتهف حتى هإتطهع

اةاتعقه ف،ا،ا واإته اب،ا بوقت أقصر ظ اًر ألف طوؿ اةصاع هؤدا إةى هدـ اةتركهز
وهدـ اةقدرة هعى اةف،ـ واالإته اب.

كذةؾ اةفصؿ فه اةا اؿ اة ا ه بهف اةف ؿ "بدأ" واةفاهؿ "ةقا " بمبه اةصاع اف اةظرؼ
"ب د ا تصؼ اةعهؿ" أفقد اةصاع ب ا اا وبها ،ا واةصحهح فه صهاغ األنبار أف

ُهراهه اةاحرر وصود اةفاهؿ ب د اةف ؿ أو قرهباً ا ه واةنبر ب د اةابتدأ أو قرهباً ا ه؛
ألف ك رة حمو اةكعاات بهف اةاإ د واةاإ د إةهه ُهض ؼ اةا ى.
وتصد اةباح
اةرئهإه

فه اةا اؿ اةرابع تدانالً اف صاع اإاهدة فصعت بهف صزئه اةصاع

بحهث هنته اةاإ د إةهه فه ابتدا اةكالـ وةكف ال

1

وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/8م .
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/1م .
3
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/27م .
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ر هعى اةاإ د اةذا هتـ

به اةا ى إال ب د كالـ طوهؿ حتى هكاد اةقارئ ه إى أوؿ اةصاع

فهترتب هعى ذةؾ

اةغاوض واإلب،اـ فه اةا ا ه واةتقعهؿ اف وضوح اةا ى اةاراد ةذةؾ كاف اف
األصدر االبت اد هف اةحمو اةعغوا واالهتااد هعى اةصاؿ اةقصهرة اةته تؤدا رإاةت،ا

ةعاتعقه بإ،وة .
 كاا الحظت اةباح

أف اةاحرر هعصن فه ب ض األحهاف ه د صهاغ اةنبر إةى

اإتنداـ صاؿ اوصزة ذات طرؼ واحد ةتإد اإد اةصاع اةطوهع

أف تُوضٍّح اةا ى اةاراد إهصاةه ةعاإتقبؿ ا ،ا:
ا اؿ :التصعيد العسكرم اإلسرائيمي الخطير ضد قطاع غزة.1

واذس اةصاؿ ااكف

ا اؿ :مصر تديف بشدة التصعيد العسكرم اًلسرائيمي في غزة.2

ا اؿ :بدء جكلة التصعيد العسكرم بيف المقاكمة في غزة كجيش اًلحتالؿ.3

ا اؿ :التصعيد العسكرم الخطير لقكات اًلحتالؿ اإلسرائيمي" ضد قطاع غزة.4
اةاراد ا ا بػ "اةتص هد اة إكرا" او :اةاواص،ات اةقوه اف قصؼ وتداهر واطالؽ ار
واغتهاالت ضد اةاواط هف اةفعإطه ههف.

ا اؿً :ل تقبؿ تيدئة ًل تكقؼ العدكاف اإلسرائيمي عمى الشعب الفمسطيني كًل ترفع
الحصار المفركض عمى غزة منذ أكثر مف سبع سنكات.5

إف اذا اةنبر هحاؿ ا ى :اةحصار اة إكرا واالقتصادا اةافروض هعى
اةفعإطه ههف فاةكعا اةاوصزة "اةحصار" إدت اإد اةصاع اةطوهع اةته تؤدا ةض ؼ
ا ى اةنبر.

1

وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/9م .
2
وكالةدنٌاالوطن،عنوانبتارٌخ2014/7/18م .
3
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/9م.
4
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/23م.
5
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/7م .
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 والحظت اةباح
اةدراإ

انتالفاً فه كتاب األرقاـ فه اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه قهد

ف ،اؾ اف هكتب،ا باألرقاـ وا اؾ اف هكتب،ا باةحروؼ واةصحهح كتابت،ا كاا

ت ص اةقاهدة" :إذا كاف اةرقـ افرداً اف واحد إةى تإ
هكتب باألرقاـ حو :تإ

هكتب باةحروؼ واا فوؽ ذةؾ

رصاؿ  13رصالً واذا كاف اةرقـ ه ت،ه بنصفار ك هرة

فاألفضؿ كتاب اذس األصفار باةحروؼ حو  100أةؼ و 500أةؼ أاا إذا كاف اةرقـ

ضؿ ذكر األهداد اةكعه واةتغاضه
وهف ّ
انتعطاً فهكتب باألرقاـ حو  10716دوال اًر ُ
هف اةكإور".1
ا اؿ :أكضح القدرة أف أضرار المرافؽ الصحية  13 -مستشفى تضررت بشكؿ

متفاكت ،أغمؽ منيا  3مستشفيات ،كاستيدفت  7مراكز لمرعاية األكلية ،كأغمؽ 27

مرك ازن ىامان في شرؽ قطاع غزة ،كاستيدفت  9سيارات إسعاؼ بشكؿ مباشر.2

فه اذس اةصاع اصاوه اف األرقاـ ( )9 27 7 13واةقاهدة ت ص هعى أف

فضؿ كتابت،ا باةحروؼ فهاا هدا ذةؾ باألرقاـ وا ا ُكتبت صاه ،ا
اةحروؼ اف ُ 9-1ه ّ
باألرقاـ هعى اةرغـ اف أف اةرقـ ( )9 7هحإف كتابت،ا باةحروؼ.

كاا ُهفضَّؿ هدـ ذكر األرقاـ اةداة هعى اةتارهخ فبدالً اف أف قوؿ ( 21ه اهر) هقاؿ:
اةهوـ أو األاس أو غداً اا ةـ هكف ذكر اةتارهخ باألرقاـ ضرورهاً ةعنبر.
ا اؿ :أصيب في ساعة متأخرة مف ليؿ الخميس (.3)8|21
ا اؿ :كيتعرض قطاع غزة كمنذ فجر الثالثاء (.4 )7|8
ا اؿ :ارتكبت قكات اًلحتالؿ عصر اليكـ الخميس (.5 )7|17
1

كتاباألسلوب(مقتطفمنمجموعةكتبفًاألسلوبالصحافًالحدٌث)،ص.16سلسلةمحاضراتفًالتحرٌر
الصحفًوفنونالكتابة،ألقاهاالدكتورمحمدالبردوٌل،جامعةاألزهر،غزة .
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/31م.
3
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/22م .
4
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/20م .
5
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/17م .
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ا اؿ :قالت الخارجية اإليرانية في بياف ليا اليكـ اًلربعاء (.1 )8|27
ففه اذس األا ع

ال هوصد داهه ةذكر اةتارهخ باألرقاـ فه كتاب اةنبر بؿ االكتفا

بذكر اةهوـ وذةؾ ألف تصاهـ اةاواقع اإلةكترو ه تحفظ اةنبر بتارهنه كااالً وتدرصه

هعى رأس اةصحف فه كؿ نبر صحفه.
 وأوردت اةباح

االنتالؼ فه أإعوب كتاب أإاا اةمنصهات واألةقاب فه اةاواقع

اإلنباره قهد اةدراإ

ف ،اؾ اف هكتب اةوصؼ أا "اةاإاى" قبؿ االإـ وا اؾ اف

ُه ٍّ
قدـ االإـ هعى اةاإاى باإلضاف إةى ب ض اةكعاات واالنتصارات اةته ُهنصص،ا
اوقع ا هف هاتاز ب،ا هف غهرس وذةؾ ه تاد هعى اةإهاإ اةصحفه اةناص ةوإهع

اإلهالـ.

 تقديـ اًلسـ عمى الكصؼ ،كمف أمثمة ذلؾ:ا اؿ :أكد إسماعيؿ ىنية رئيس الكزراء الفمسطيني السابؽ فجر الجمعة.2
ا اؿ :أعمف مكسى أبك مرزكؽ عضك المكتب السياسي لحركة حماس.3
ا اؿ :أكد عزاـ األحمد عضك المجنة المركزية لحركة "فتح" كرئيس الكفد
الفمسطيني المكحد.4

ا اؿ :قاؿ السيد "كريستياف كاردكف" رئيس البعثة الفرعية لمجنة الدكلية في
غزة.5

ا اؿ :قاؿ سامي ابك زىرم الناطؽ باسـ حركة حماس اف قصؼ كتائب القساـ.6

1

وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/27م.
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/11م.
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/8/14م .
4
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/8م .
5
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/22م.
6
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/10م.
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 تقديـ الكصؼ عمى اًلسـ ،كمف أمثمة ذلؾ:ا اؿ :أكد النائب في المجمس التشريعي إسماعيؿ األشقر أف المقاكمة لف تعطي
تيدئة.1

ا اؿ :قاؿ كزير األشغاؿ العامة كاإلسكاف مفيد محمد الحساينة اليكـ الخميس.2
ا اؿ :دعا رئيس المجنة السياسية في المجمس التشريعي محمكد الزىار.3
ا اؿ :طالب مدير مركز أحرار لحقكؽ اإلنساف فؤاد الخفش األمـ المتحدة
كالمنظمات الدكلية.4

وتصدر اإلمارة إةى أف االإـ واةوصؼ ُهكتباف كااالف فه بداه اةنبر وب د ذةؾ
همار إةى اةمنص باإـ اة اة أو بعقبه وهتا ّؿ ذةؾ فه اة اوذج اةتاةه:
(شدد عضك المكتب السياسي لحركة المقاكمة اإلسالمية "حماس" ،عزت

الرشؽ ،عمى انتصار المقاكمة عمى اًلحتالؿ اإلسرائيمي).5
ّـ تنته اةفقرة اةتاةه كاةتاةه:

(كقاؿ الرشؽ في تصريحات صحفية" :إف رئيس حككمة اًلحتالؿ عجز مع قيادة

جيشو عف تحقيؽ أم مف إنجازاتو التي كضعيا عمى سمـ األكلكيات بفعؿ

شراسة كبسالة المقاكمة").6

1

وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/8م .
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/17م .
3
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/23م .
4
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/2م.
5
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/28م .
6
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/28م .
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نصص،ا اوقع إنبارا هف غهرس هكوف
 أاا باة إب ةب ض اةكعاات اةته ااكف أف ُه ّ
اف ضاف إهاإته اةتحرهره اةناص ا ؿ :كعا "إإرائهعه" فب ض اةاواقع تإتندـ
كعا "ص،هو ه" واف أا ع ذةؾ:

ا اؿ :ما قامت بو أجنحة المقاكمة مف قصؼ لمكاقع صييكنية ىك رد طبيعي
مشركع عمى اًلنتياكات الصييكنية.1

ا اؿ :التصعيد سياسة صييكنية قائمة كمستمرة.2
ا اؿ :كقاؿ د .القدرة اف حصيمة العدكاف الصييكني.3
ا اؿ :تُحمؿ القيادة السياسية لممنظمة العدك "الصييكني".4
فه حهف أف كعا "إإرائهعه" اه َّ
اةدارج اإتنداا،ا بمكؿ أكبر اف ظهرت،ا
"ص،هو ه" فه اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه اةفعإطه ه قهد اةدراإ .

" اةكعا فه اةنبر اةصحفه تحتؿ اةارتب األوةى اف حهث األااه فه حهف تحتؿ

اةصورة اةارتب اة ا ه " 5حهث إ ،ا تُ تبر هااالً اإاهداً فه اإتكااؿ ه اصر اةنبر
اةصحفه اةذا ت مرس اةاؤإإ اةصحفه وتنكهد أحدا ه وتوضهح اةفكرة األإاإه ةه.
فػ "وصود اةصورة إةى صا ب اةكالـ اةاوصز اةذا هرافق،ا قد ص ؿ اةاحرر هتونى

اإلهصاز بنقصى درصاته وةكف اذا اإلهصاز هصب أف هكوف وافهاً واذا ه ه أف هعى
كاتب اةنبر أف هدع اةصورة تصؼ اةحدث ةعصا،ور".6

1

وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/5م .
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/4م .
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/8م .
4
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/22م.
5
فنالخبرالصحفً،مرجعسابق،ص .387
6
اإلعالماإللكترونً،مرجعسابق،ص.144
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والحظت اةباح

أف اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه اةفعإطه ه قهد اةدراإ ت،تـ بإبراز

هتحرم
اةصورة اة اا أك ر اف ااتااا،ا باةصزئهات ةكف حهف اة اه باةصزئهات
َّ
اةاحرر انتهار كؿ اا ُهؤدا إةى إبراز ا اةـ اةصورة اة اا .

مدل مالءمة المغة المعاصرة كلغة التراث:
رغـ تن ر ةغ اةصحاف اةا اصر باةترصا واةعغات األص به واةع،صات اة ااه

إال

أ ،ا األك ر قُرباً ةفصحى اةتراث حهث ال تبت د فه صفات،ا هف اةقواهد اةعغوه اةته
وض ،ا اة حاة اةقداا

وةعوقوؼ هعى ذةؾ ورد ب ض اةنصائص اةته تتاهز ب،ا اةعغ

اة ربه حهث تص ع،ا أك ر قرباً واال ا ةعغ اةصحاف :
 "ةغ اةدالة بهف ةغات اةمرؽ اه اةعغ اة ربه وإا اةدالة اف نصائص اإلهالـفاألةفاظ اة ربه ت ه أف اةواحدة هاكف أف ت بر هف ا اف هدة وأف اةا ى اةواحد

هاكف أف ه بر ه ه ب دد اف األةفاظ اةافردة".1

 "اةعغ اة ربه بنف اة،ا وكعاات،ا األك ر إحإاإاً باةزاف فاألف اؿ اةااضه واةاضارهواةاإتقبعه بإضاف (اةإهف وإوؼ) تإتطهع اإاهرة اةعغ اإلهالاه ".2

 -كاا أف "اإلبداهه اف أاـ نصائص اةعغ اة ربه

حهث تتكوف اةعغ اإل إا ه اف

ت ظهـ كالاه افتوح غهر اغعؽ هإاح بإ تاج وف،ـ هدد غهر احدود اف اةصاؿ اةته

ةـ هإبؽ ةعفرد إااع اةك هر ا ،ا اف قبؿ واف اةواضح أ ،ا ترتبط بت ظهـ قواهد ةغوه
3

واذس إا إهالاه أهضاً إذ أف

تُتهح ةاف ُهدرك،ا اإتنداـ اةعغ بطرهق إبداهه "
اإلهالـ هاتاز باإلبداع وابتكار كؿ اا او صدهد باا هندـ ابتغاس وهت اإب اع اةصا،ور

اةاتعقه.

 إف اةعغ اة ربه ةغ حإاإ فه افردات،ا وأإاةهب،ا صاه اً فاا ُهصهب،ا مه افتغههر حتى ُهؤٍّر هعى ا ااا كذةؾ ةغ اةصحاف تتن َّر بكؿ اا ُهصهب اةكعاات
1

رفٌقالحناوي:الرسالةاإلخبارٌةفًتلفزٌونفلسطٌن،رسالةماجستٌر،جامعةاألزهر،غزة2003،م،ص.52
2
المرجعالسابق،ص.52
3
اللغةاإلعالمٌة"المفاهٌم–األسس–التطبٌقات"،مرجعسابق،ص .16
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واةتراكهب واةصاؿ اف تغههر كاةتقدهـ واةتننهر أو اةت رهؼ أو اةت كهر أو اةذكر
واةحذؼ واةذا بدورس ُهؤ ر فه ا ى اةصاع .
 -اةإ،وة واةبإاط واةوضوح اف صفات أةفاظ اةعغ اة ربه

واه أهضاً إا إهالاه

إف اةعغ اةصحفه أك ر اا تحتاج إةى اةإ،وة واةوضوح فه انتهار األةفاظ
حهث ّ
اةا قوة فه اةنبر.
فاةاحرروف هقواوف بصهاغ األنبار صهاغ فصحه

وةكف بعغ إ،ع بإهط

اوصزة ةكه هإتطهع اةاتعقه أهاً كاف اإتواس اة قافه أف هف،ـ تعؾ اةعغ .

 ب ا اةنبر اةصحفه هنته هعى اة حو اةتاةه :ف ؿ  -فاهؿ  -اف وؿ به أو ت واوإف األصؿ فه اةعغ اة ػربه او
اا هص عه ُهحافظ هعى أصاة اةعغ اة ربه حهث ّ
اةبد باةف ؿ وال ُه َّ
قدـ االإـ إال إذا كاف ا اؾ إبباً بالغهاً هقتضه ذةؾ.

" -اةدالة اةا رفه إا اف ةغ اةصحاف

واه إا اف إاات اةعغ اة ربه

فاةعغ

اة ربه بتركهب،ا وافردات،ا وقواهداا وهبارت،ا كؿ هعى حدة تراز إةى أ ،ا ت،تـ

باألةفاظ اف أصؿ اةا ا ه كه هؤدا اةراز ةفظاً وا ى فكاف ة،ا اةتن هر اة ظهـ فه

ةغ اة رب".1

َّ
تتركب اف هدة كعاات تتَّنذ كؿ كعا اوق اً ا ه اً وترتبط ب ض،ا
فاةصاع اة ربه
بب ض وفؽ قواهد اة حو واةصرؼ بحهث تُ ٍّ
ؤدا كؿ كعا وظهف ا ه ال هاكف ف،ا،ا َّإال
ه د وقوؼ اةاتعقه هعى كؿ اذس اةدالالت.

إاا بحص اةتبإهط
ةكف اةاحررهف فه اة صر اةحدهث ال ه،تاوف ب،ذس اةدالالت َّ

ٍّ
اةاتردا وا َّاا ص،الً ةذةؾ ه بغه هعى اةاحرر أف ه ظر إةى اةكعا
واإاهرة اةواقع اةعغوا

قبؿ إدراص،ا فه اةصاع كاا َّ
أف اةب ا اةعغوا ةعصاع هحتاج إةى هعـ اةّحو اةذا تظ،ر
أااهته فه َّ
أف اة رب قصدت بعغت،ا اإلفصاح واةبهاف وذةؾ او اةاقصد اف اةت بهر.
ةذةؾ هعى اةصحفه اةتبإهط فه األةفاظ اةداة هعى اةعغ اةصحفه اف نالؿ
ا ،ج ةوضع األةفاظ ةعا ا ه اةصدهدة فه قؿ اةنبر بدق وكفا ة وانتهار األةفاظ اةإ،ع
1

الرسالةاإلخبارٌةفًتلفزٌونفلسطٌن،مرجعسابق،ص.52
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اةواضح اةته تُالئـ مرائح اةاصتاع وة،ا صع و هق بقضه اةنبر واإتنداا،ا فه اوق ،ا
اةا اإب اةذا ُه ٍّ
ؤدا اةا ى اةاراد واالبت اد هف األةفاظ اةغااض اةته اف من ،ا أف
تُحدث ةبإاً ةدم اةاتعقه ه د ق ار ة اةنبر.

ااا إبؽ أف ةغ اةصحاف فه اة صر اةحدهث تا ح األةفاظ اةقوة
وهتضح َّ

واةتنكهد واال تمار واةذهوع اف نالؿ إك ار اةصحفههف اف اإتنداا،ا كاا هض وف
طه اة إهاف فاةصحفهوف اة ااعوف فه
غهراا اف األةفاظ هف قصد أو غهر قصد فه ّ
دور ا،ـ فُ،ـ اف ُهحددوف طرهق هرض اةا عواات وطرهق وصؼ اة اةـ
اةصحاف ة،ـ ٌ
اةاحهط ب ا وكهفه اةإ ه إلدراؾ اةحقهق واإل با هف أنبار اة اس كؿ ذةؾ هبر ةغ

عاهف بف هات تحرهر
هصد اةق ار أ فإ،ـ ُارغاهف هعى االإتئ اس ب،ا ةذةؾ هصب أف هكو وا ُا ّ
اةاإتندا هعى درص كافه اف اةوهه
األمكاؿ اةصحفه اةانتعف ُات ٍّاقهف فه اةعغ ُ
باألنطار اةته قد ت صـ هف اةا اةصات اةصحفه اة ارض واةإطحه واةتوظهفات غهر
اةإعها ةألإاةهب واألةفاظ وا ت،اكات اةقواهد اة حوه واةصرفه .
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الفصؿ الثالث
األخطاء الشائعة في المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية
الفمسطينية في الحرب عمى غزة عاـ 2014ـ
 مدخؿ األخطاء النحكية األخطاء الصرفية األخطاء المغكية -األخطاء اإلمالئية
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مدخؿ:
"حقَّؽ ٌّ
كؿ اف اإلهالـ واةصحاف بوصه ناص ةعغ اة ربه كؿ اا كاف هناؿ فهه

اةاصددوف اف رصاؿ اةعغ

وكؿ اا ادم به اةغهارم هعى اذس اةعغ اف وصوب تبإهط،ا

هضهؽ ب،ا أحد اف اةق ار

بؿ اف وصوب تطوهراا حتى تتَّإع ةعت بهر هف كؿ صدهد أو

واف وصوب تزوهداا باةحهوه اةكافه حتى ال

بحهث هف،ا،ا أكبر هدد ااكف اف اةق ار

ُاإتحدث فه األدب واة عـ واةفف صاه اً".1

ةكف أغعبه اةكتاب ُهنطئوف فه اإت ااؿ ب ض اةكعاات إاالئهاً أو اإت ااالً فه
غهر اا ُوض ت ةه أا نروج اةكالـ اةفصهح هف اصرم اةصح فه ُب هته وتركهبه

إاوا اذس األنطا بػ "األنطا اةمائ " ودهوا إةى أف هتص ب،ا اةكاتب اةذا
ودالةته وقد َّ
هإت اؿ اةعغ اة ربه وهتاإؾ بفصاحت،ا.

وا اؾ هدة أ واع اف األنطا اةعغوه فه هرض اةنبر فه ةغ اةصحاف

اةفعإطه ه اإلةكترو ه فه اةحرب هعى غزة اةته ورداا فه اذا اةفصؿ اف اةدراإ
اة قده

ا ،ا :األنطا اة حوه
وقإَّات اةباح

واةعغوه

واةصرفه

اةفصؿ اة اةث إةى أرب

واإلاالئه .
اباحث ت اوةت فه األوؿ ب ض

األنطا اة حوه فه اإت ااؿ حروؼ اةصر واألنطا فه حركات اإلهراب وفه األهداد.
وكاف اةابحث اة ا ه حوؿ ب ض األنطا اةصرفه فه اإلفراد واةت ه واةصاع
وفه اةتذكهر واةتن هث.
أاا اةابحث اة اةث فت اوةت فهه اةباح

واة،ا وتا اةتن هث زهادة حرؼ هعى اةكعا

األنطا اةعغوه فه كتاب اةتا اةاربوط

وحذؼ أحد أحرؼ اةكعا

وقعب حرؼ إةى

حرؼ وابداؿ حرؼ اكاف حرؼ واألنطا فه اإتنداـ اةها اكاف األةؼ اةاقصورة
واألنطا فه اإتنداـ األةؼ اةاقصورة اكاف حرؼ اةها

ةغوه غهر انةوف .
1

أحمدمطلوب:اإلعالمواللغة،بغداد،مكتبةفضاءاوروك2008،م .
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واةتكرار باإلضاف إةى أنطا

فه حهف ت اوةت اةباح فه اةابحث اةرابع األنطا اإلاالئه فه اإت ااؿ اة،ازة
(اةوصؿ واةقطع) وفه كهفه وضع هالا اإلهراب باإلضاف إةى األنطا فه توظهؼ

هالاات اةترقهـ.

األخطاء النحكية في المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية الفمسطينية:


** حركؼ الجر:
اةحرؼ او (اا صا ةا ى ةهس باإـ وال ف ؿ

حو :الـ اةصر وبائه واؿ وقد و ـ

1

وإوؼ وحتى وأاا)  .حهث قاؿ ب ض اة حوههف َّ
إف اةحرؼ (اا نال اف دةهؿ االإـ واةف ؿ

وقاؿ آنروف :اةحرؼ اا ال هإتغ ه هف صاع هقوـ ب،ا حو" :ةف هقوـ زهد" فال ُب َّد أف هكوف ب دس اإااف

أو اإـ وف ؿ أو اإـ وظرؼ).2

فترم اةباح أف اةحرؼ ةه ا ى غهر االإـ واةف ؿ واذا اا تُؤكدس فكرة دهإوإهر
هف "اةصورة" أو "اة الا " فا الً" :اف" و "فه" ارتبط ا اااا فه أذاا ا باقت ار ،ا بكعاات

تنهؿ ا ااا
أنرم ف،ذس اةحروؼ ال تُدرؾ إال فه اةإهاؽ واذا اةإهاؽ إهص ع ا
ّ
و حفظه.
و "أم،ر حروؼ اةصر إب

همر حرفاً اه( :اف إةى فه حتى اةبا

اةالـ

ب واو اةقإـ تا اةقإـ تالزـ اةحرفه )( .هعى هف اةكاؼ اذ ا ذ وتكوف حرفاً أو
ُر ّ
اإااً) (حاما هدا نال) وتكوف حرفاً أو ف الً".3

1

اإلٌضاحالعضُدي،مرجعسابق،ص .8
2
اإلٌضاحفًعللالنحو،مرجعسابقص .55
3
محمدعفش:معٌنالطالبفًقواعدالنحوواإلعراب،ط،1دارالشرقالعربً،بٌروت1992،م،ص .274
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األخطاء النحكية في استعماؿ حركؼ الجر:
 مع الفعؿ أثَّر:ا اؿ :مرافؽ المياه التي أثرت عمى إمداد المكاطنيف بالكميات الالزمة لممياه نتيجة

الحصار.1

ا اؿ :ىذه العممية ،أثّرت عمى صكرة تؿ أبيب.2
ا اؿ :الجكلة األخيرة "أثّرت عمى كعي اإلسرائيمييف.3
ا اؿ :كيعاني مف بتر بأصابع القدـ اليسرل كشظايا باألذف ما أثر عمى حاسة السمع.4
ا اؿ :أثر عمى كحدة المكقؼ الفمسطيني.5
ا اؿ :أثر عمى  14ألؼ عامؿ بشكؿ مباشر.6
تإتندـ اةعغ اةصحفه اةف ؿ "أ ر" ك ه اًر وهنطئ اإلهالاهوف فه اإت ااةه حهث
هت َّدم فه اإت ااة،ـ بحرؼ اةصر "هعى" واألصؿ هت َّدم اذا اةف ؿ بحرؼ اةصر "فه" أو
"اةبا ".
فػ (اةتن هر :إبقا األ ر فه اةمه أ ََّر
فالف فهه أو به تن ه اًر
تن ه اًر كبه اًر واةصواب :أَ ََّر ٌ
حرؼ اةصر (هعى) اف اإل كعهزه واةفر إه ).8

7
فه اةمه  :ترؾ فهه أ اًر)  .و (هقوةوف :أ ََّر فُالف هعهه
كبه اًر أا :ص ؿ فهه أ اًر وهالا وقد َ َق َؿ إةه ا اةتراصـ

1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/3م.
2
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/18م.
3
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/13م.
4
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/8م .
5
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/27م .
6
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/8/26م .
7
لسانالعرب،مج،4مرجعسابق،ص .5
8
معجماألخطاءالشائعة،مرجعسابق،ص .21
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وفه األا ع اةإابق اف األنبار اةصحفه ت ّدم اةف ؿ "أ ّر" بحرؼ اةصر "هعى"
واةصحهح وفؽ االإتنداـ اةعغوا اةت ّدا بحرؼ اةصر "فه" أو "اةبا " ف قوؿ ا الً" :أ ّر

بوحدة اةاوقؼ اةفعإطه ه" و "أ ّر فه  14أةؼ هااؿ بمكؿ ابامر".

 مع الفعؿ بادر:ا اؿ :فبادرنا باًلستفادة مف أسالؾ اليكاتؼ األرضية المقطعة.1
ا اؿ :الجيش لـ يكف المبادر خالؿ السنكات الماضية لمكافحة األنفاؽ.2
ا اؿ :بادركني أحدىـ بسؤاؿ فكرم.3
ا اؿ :الخارجية اإلسرائيمية تدعك نتنياىك لممبادرة لقرار أمـ متحدة إلنياء العدكاف عمى
غزة.4

ا اؿ :كيرم صاغ مبادرة لمتيدئة ككقؼ اطالؽ النار.5
ا اؿ :لبحث المبادرة المصرية لمتيدئة في قطاع غزة.6
ا اؿ :مبادرة لكقؼ إطالؽ النار في غزة.7
ا اؿ :المبادرة المصرية لكقؼ اطالؽ النار.8
ا اؿ :مبادرة ىيئة اليالؿ األحمر اإلماراتي بإعادة تأىيؿ قطاع غزة.9

1

وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/16م .
2
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/15م .
3
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/12م.
4
وكالةسما،عنوانبتارٌخ2014/7/30م .
5
وكالةسما،عنوانبتارٌخ2014/7/24م .
6
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/20م.
7
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/21م .
8
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/22م .
9
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/23م .
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ا اؿ :مبادرة لمتيدئة بيف الفصائؿ الفمسطينية كدكلة اًلحتالؿ اًلسرائيمي.1
ةكف اإت ااةه ورد نطن فه ا ظـ

هإتندـ اةف ؿ "بادر" ك ه اًر فه ةغ اةصحاف
إاا بحرؼ اةصر "اةبا " أو "اةالـ" واألصؿ َّ
أف اةف ؿ
اإت ااالت،ا حهث ص عوس هت َّدم َّ

إاا ابامرة ب فإه وا ّاا بحرؼ اةصر "إةى" هعى األك ر وفؽ اةا اصـ اةعغوه .
"بادر" هت َّدم ّ

ت
ت وكذةؾ َ
باد ْر ُ
َإر ْه ُ
وذةؾ كاا ُهف،ـ ااا صا فه ةإاف اة رب (بدرَ :ب َد ْر ُ
ت إةى اةمه  :أ ْ

هاصعَهُ)
إةهه وتبادر اةقوـ :أإرهوا وبادر اةمه ابادرةَ :

2

وتاب ه فه ذةؾ اة د ا ه فه ا صـ

باد َر إةى صارس ةاإاهدته؛
باد َر ةصارس ةاإاهدته واةصوابَ :
األنطا اةمائ حهث قاؿ( :هقوةوفَ :
َإ َر َع إةهه).3
ألف اةف ؿ (بادر) هت ّدم بحرؼ اةصر (إةى) ال بػٍ ّ
(اةالـ) وا ى َ
ّ
باد َر إةهه :أ ْ

وفه األا ع اةإابق ت ّدم اةف ؿ "بادر" إاا بحر اةصر "اةبا " أو "اةالـ" واةصواب
إاا ب فإه وا ّاا بحرؼ اةصر "إةى" ف قوؿ
وفؽ االإتنداـ اةعغوا اةت ّدا أف هت ّدم اةف ؿ ّ
ا الً" :ابادرة وقؼ إطالؽ اة ار" و "اةصهش ةـ هكف اةا ِ
بادر نالؿ اةإ وات اةااضه إةى
ُ
اكافح األ فاؽ".
 مع الفعؿ بعث:ا اؿ :المقاكمة تبعث برسائؿ ألىالي القطاع.4
ا اؿ :كقاؿ الرئيس في رسالة رسمية بعثيا لألميف العاـ.5
ا اؿ :كتائب القساـ تبعث آًلؼ الرسائؿ النصية القصيرة لإلسرائيمييف.6
اةارإؿ اع غهرس
اذا اةف ؿ ات ٍد هت َّدم َّ
إاا ب فإه وا ّاا بحرؼ اةصر "اةبا " إذا كاف ُ
أو كاف غهر هاقؿ وهت دم ب دس بحرؼ اةصر "إةى" اةذا هفهد ا ت،ا اةغاه ه د ب ض
1

وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/5م .
2
لسانالعرب،مج،4مرجعسابق،ص .48
3
معجماألخطاءالشائعة،مرجعسابق،ص.36
4
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/16م .
5
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/30م .
6
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/14م .
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اة حاة َّ
ةكف اةك هرهف هإت اعو ه ات ٍّدهاً بحرؼ اةصر "اةالـ" اةذا هفهد ،اه اةإبب با ى
"ألصؿ" واةصواب أف هت َّدم بحرؼ اةصر "إةى"؛ َّ
ألف اةف ؿ "ب ث" ُهفهد اال تقاؿ اف اكاف

إةى اكاف.
1

وقد صا

ث به :أ َْر َإعَهُ اع
وب َ َ
أرإعَهُ َ
وحدسُ َ
فه ةإاف اة رب( :ب ثَ :ب َ َهُ َه ْب َ ُهُ َب ْ َاًَ :

ت إةهؾ وةدا؛ ألّه
َغ ْه ِرِس) و (ُهن ّ
ت إةه َ
إف اةصواب او :ب ُ
طئوف اف هقوؿ :ب ُ
ؾ بوةدا وهقوةوف ّ
ت
هقاؿ ةعمنصَ :ب َ َهُ وةعمه َ :ب َ َ
ت إةهؾ فال اً إذا ذاب َ
وحدسُ وب ُ
ث به واةحقهق اه أّه ُهقاؿ :ب ُ
فإف اةف ؿ ُه َّدم إةهه باةبا حو:
أاا إذا كاف اةارإ ُؿ مهئاً ّ
إةهؾ بوةدا إذا أرإعته اع منص آنر ّ

ٍ
ٍ
ألف األمها ال تذاب وحداا بؿ تذاب اع منص آنر).2
ب ُ
ت إةهؾ ب،ده أو برإاة ؛ ّ

و الحظ فه اةا اؿ األوؿ (المقاكمة تبعث برسائؿ) اةبا فه كعا "برإائؿ" حرؼ

ألف اةف ؿ "تب ث" هت َّدم بحرؼ اةصر
صر فه اكا ه اةطبه ه اف االإتنداـ اةعغوا؛ ّ
"اةبا " ةغهر اة اقؿ وهربط حرؼ اةصر اا ب دس باةف ؿ "ب ث" بصورة ةغوه صحهح .
أاا فه اةا اةهف اة ا ه واة اةث فاةامكع واحدة حهث ت ّدم اةف ؿ "ب ث" إةى
وّ
اةاف وؿ به األوؿ ابامرة فه "ب ،ا" وفه "تب ث آالؼ اةرإائؿ" اع أف اةاف وؿ به غهر

هاقؿ واألصؿ وفؽ ةإاف اة رب اف ُه ّدم إةهه اةف ؿ بحرؼ اةصر "اةبا " ال ابامرة وقد
ت ّدم اةف ؿ إةى اة ا ه بحرؼ اةصر "اةالـ" فه" :ةألاهف اة اـ ةإلإرائهعههف" واألصؿ أف
هت ّدم بحرؼ اةصر "إةى" فهكوف اةقوؿ" :إةى األاهف اة اـ إةى اإلإرائهعههف".
 مع الفعؿ طالب:ا اؿ :طالب عساؼ الشعب الفمسطيني إلى التمسؾ بالكحدة الكطنية.3
ا اؿ :طالب منصكر مجددا المجتمع الدكلي ،كًل سيما مجمس األمف ،إلى الكفاء
بالتزاماتو.1

1

لسانالعرب،مج،2مرجعسابق،ص.116
2
معجماألخطاءالشائعة،مرجعسابق،ص.39
3
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م .
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ا اؿ :طالب جمعة الي اًلستماع الي اًلخكة المصرييف.2
ا اؿ :طالب نتنياىك المستكطنيف الصياينة إلى الصبر.3
ا اؿ :طالب اًلتحاد البرلماني الدكلي ،كالبرلماف األكركبي ،كاًلتحاد البرلماني العربي،
ككافة البرلمانات الشقيقة كالصديقة ،إلى اتخاذ مكقؼ حازـ.4

ا اؿ :طالب مركز األسرل لمدراسات منظمة الصحة العالمية كالصميب األحمر
كالمؤسسات اًلنسانية كالحقكقية لمضغط عمى اًلحتالؿ.5

اةف ؿ "طاةب" ف ؿ ات ٍد هت دم ب فإه إةى اةاف وؿ به األوؿ وهت ّدم إةى اةاف وؿ
به اة ا ه بحرؼ اةصر "اةبا " وقد هت ّدم إةهه ب فإه أو هعى حذؼ حرؼ اةصر "اةبا "

ةكف ك ه اًر اف اة اس اف ه ّدهه بحروؼ صر أنرم واذا اإت ااؿ ناطئ فتارة ه دو ه
ّ
بحرؼ اةصر "اةالـ"؛ وتارة بحرؼ اةصر "إةى".

َّ
ط ْعَب ُ :اا كاف ةؾ
ب :احاوة ُ وصداف اةمه وأنذس واة ّ
فقد صا فه ةإاف اة رب (طعب :اةطعَ ُ
حؽ تطاةبه به واةاطاةب  :أف تُطاةِب إ إا اً بحؽ ةؾ ه دس وال تزاؿ تتقاضاس وتطاةبه بذةؾ
ه د آنر اف ّ
وطَعب اةمه  :طَعَبه فه ا،ع هعى اا هصه هعهه اذا اة حو باألغعب وطاةبه بكذا اطاةب ِ
وطالباً:
َُ
ُ
6
َّ
َّ
ِ
اصدر فه
َ
إف اةطعَِب َ
طعََبه بحؽ) و (اةطعَب ُ (أهضاً) :اةحاص واا تطعُُبهُ اف غهرؾ وهقوؿ اةاصباحّ :
ٌ
بات وصا فه األإاس ةه ه دس طَعَِب ٌُ :ب ْغه ٌ أو ٌّ
حؽ تَ ِص ُب ُاطاةََبتُهُ بِ ِه).7
األصؿ واةصاع :طَعِ ٌ

أالحظ فه األا ع اف األنبار اةصحفه اةإابق َّ
أف اةف ؿ "طاةب" ت ّدم ب فإه
ةكف
إةى اةاف وؿ به األوؿ واذا صحهح وفؽ قاهدة االإتنداـ اةعغوا اةإابق ة،ذا اةف ؿ ّ

إاا بحرؼ اةصر "إةى" كاا فه
اةف ؿ فه اذس األا ع أهضاً ت ّدم إةى اةاف وؿ به اة ا ه ّ
األا ع اةناإ األوةى وا ّاا بحرؼ اةصر "اةالـ" كاا فه اةا اؿ األنهر وحقّه أف هت ّدم
1

وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/4م .
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/8م.
3
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/18م .
4
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/8/25م .
5
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/31م .
6
لسانالعرب،مج،1مرجعسابق،ص .559
7
معجماألخطاءالشائعة،مصدرسابق،ص.156
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إةى اة ا ه بحرؼ اةصر "اةبا " فهقاؿ ا الً " :طاةب هإاؼ اةم ب اةفعإطه ه باةتاإؾ

باةوحدة اةوط ه " و "طاةب اركز األإرم ةعدراإات ا ظا اةصح اة اةاه .....

باةضغط هعى االحتالؿ".
 -مع الفعؿ لجأ:

ا اؿ :لجكء اًلحتالؿ اإلسرائيمي لقصؼ المنازؿ عمى ساكنييا.1
ط ْر ِ
ؽ كؿ أبكاب الشرعية الدكلية.2
ا اؿ :المجكء لمجمس األمف جزء مف محاكًلت َ
ا اؿ :لجكء اًلحتالؿ لمكاجية كاسعة.3
ا اؿ :كالمجكء لمدارس مخيـ الشاطئ غرب مدينة غزة.4
ا اؿ :لجكء  65ألؼ مدني لمدارس الككالة بقطاع غزة.5
هإتندـ ك هروف اةف ؿ "ةصن" فه ةغ اةصحاف فهص عو ه با ى "أقاـ" أو "ذاب"

وه َ ُّدوَه بحرؼ اةصر "اةالـ" وه تقدوف اهتقاداً ناطئاً أف حرؼ اةصر "اةالـ" هؤدا اةغرض
ُ
فإه اةذا هؤدهه حرؼ اةصر "إةى" أو ة دـ قدرت،ـ هعى اةتفرهؽ بهف اإت ااؿ اةحرفهف
واألصؿ أف اذا اةف ؿ هت دم بحرؼ اةصر "إةى".

واذا اا ُهف،ـ ااا صا فه ةإاف اة رب اف قوةه( :ةصن :ةصن إةى اةمه واةاكاف َه ْع َصنُ
صاه
دت وأ ْة َصنَس إةى اةمه ْ :
أإَ ُ
وا ْعصنً  ...وأَْةصن ُ
ْت أارا إةى ا﵀ْ :
اضطََّرس إةهه وأ ْة َصنَسَ :ه َ
ةَ ْصنً وةُ ُصو اً َ
ص ته فه َاْعصن).6
وهقاؿ :أ ْة َصن ُ
ْت فال اً إةى اةمه إذا َح ّ

1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/10م .
2
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/11م .
3
وكالةدنٌاالوطن،حبربتارٌخ2014/7/5م .
4
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/13م .
5
وكالةفلسطٌناآلن،عنوانبتارٌخ2014/7/20م .
6
لسانالعرب،مج،1مرجعسابق،ص .152
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ففه األا ع اةإابق ت ّدم اةف ؿ ةصن ب د فاهعه إةى اةاف وؿ به بحرؼ اةصر "اةالـ"
واةصحهح وفؽ االإتنداـ اةعغوا اةا صاه أف هت ّدم بحرؼ اةصر "إةى"؛ ةهصهر اةكالـ

ا الً" :ةصو االحتالؿ اإلإرائهعه إةى قصؼ اةا ازؿ هعى إاك ه،ا" واكذا بقه األا ع .

 مع الفعؿ اتخذ:ا ؿ :كىي اتخذت مف حادثة المستكطنيف ذريعة.1
اةف ؿ "اتنذ" ا ا ت دم إةى اةاف وؿ األوؿ بحرؼ اةصر "اف" واألصؿ أف هت دم

ب فإه إةى اةاف وةهف ةذةؾ ف،ذا االإت ااؿ اةعغوا ناطئ همهع هعى أةإ اةصحفههف.

اةد ُّر اةاصوف (اتّنذ هصوز أف هكوف با ى َه ِاؿ وصَع فهت ّدم ةاف وؿ واحد
وصا فه ُ

صهر فهت ّدم ال هف).2
وأف هكوف با ى ّ

"صهر" أا :هت دم إةى اف وةهف ب فإه
ففه اةا اؿ اةإابؽ اإتندـ اةف ؿ "اتّنذ" با ى
ّ
واةصواب اةعغوا أف قوؿ" :اتنذ حاد اةاإتوط هف ذره " اف دوف اإتنداـ حرؼ اةصر

"اف".

 مع الفعؿ أكد:ا اؿ :أكدت عمى أف خيار المقاكمة ىك السبيؿ الكحيد لنيؿ الحقكؽ الكطنية.3
ا اؿ :أكد الزعيماف عمى كجكب افساح المجاؿ لتكثيؼ كصكؿ المساعدات اإلنسانية.4
ا اؿ :أكدت سرايا القدس عمى مكاصمة المعركة مع المحتؿ الغاصب.1
1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م.
2
أحمدبنٌوسفالمعروفبالسمٌنالحلبً:الدُّرالمصونفًعلومالكتابالمكنون،تح:أحمدالخ ّراط،ج،2داراألرقم،
دمشق،ص .83
3
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/7م .
4
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/19م.
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ا اؿ :اكد عمى اًلرتباط العضكم بيف فمسطيف كعالميا العربي.2
ا اؿ :أكد األشقر باف اإلضراب الذم خاضو األسرل اإلدارييف.3
"أكد" اف األةفاظ ك هرة االإت ااؿ فه اةصحاف

وهنطئ ك هر اف اةاحررهف

اةصحفههف فه اإت ااؿ اذا اةف ؿ ف ،اؾ اف ه ّدهه بحرؼ اةصر "اةبا " أو "هعى" وحقه
أف هت دم ب فإه دوف اةحاص إةى حرؼ اةصر.
َكد اة ،د واة قد :ةغ فه َّ
واذا اا هف،ـ ااا صا فه ةإاف اة رب (أ َّ
وكدس  ....واةتنكهد ةغ
ُ

فه اةتوكهد وقد أ ّكدت اةمه ووكدته).4

وهالحظ فه األا ع اةإابق ت ّدا اةف ؿ "أكد" بحرؼ اةصر "هعى" أو حرؼ اةصر
"اةبا " واةصواب فه ذةؾ أف هت ّدم اةف ؿ ب فإه ف قوؿ ا الً" :أكدت أف نهار اةاقاوا او
اةإبهؿ اةوحهد ة هؿ اةحقوؽ اةوط ه " و " أكد اةزههااف وصوب افإاح اةاصاؿ ةتك هؼ

وصوؿ ."...

 مع الفعؿ ح ّذر:ا اؿ :كح ّذر مف التداعيات الخطيرة ًلعتداءات اًلحتالؿ.5
ا اؿ :جمعية البنكؾ العاممة في فمسطيف  :نح ّذر مف استمرار استيداؼ البنكؾ العاممة
في غزة.6

ا اؿ :الصحة تح ّذر مف كارثة نقص المستمزمات الطبية.7

1

وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/10م .
2
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/8/15م .
3
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/27م.
4
لسانالعرب،مج،3مرجعسابق،ص .74
5
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/7م.
6
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/8م .
7
وكالةفلسطٌناآلن،عنوانبتارٌخ2014/7/10م .
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ا اؿ :مكقع أمني يح ّذر مف ذكر أسماء الشيداء كالميمات أك األماكف التي ارتقكا فييا.1
ا اؿ :ح ّذر الرئيس األميركي األسبؽ ،بيؿ كمينتكف ،اليكـ ،إسرائيؿ مف "عزليا في الرأم

العاـ الدكلي.2

هك ر فه اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه اإت ااؿ اةف ؿ "ح ّذر" ات دهاً بحرؼ اةصر

"اف" حهث إف اةف ؿ هت دم ب فإه ةكف ا اؾ اف أصاز ت ّدهه بحرؼ اةصر "اف".

َح ِذ َرسُ َه ْح َذ ُرسُ َح َذ اًر واحتَ َذ َرسُ)

3

ِ
اةح َذ ُر :اةنهف
صا فه ةإاف اة رب (حذر :اةح ْذ ُر و َ
ِ
إف اةصواب اوَ :ح ِذّر اةمه اهتااداً هعى اا صا فه
(هنطّئوف اف هقوؿَ :حذ َر اف اةمه وهقوةوف ّ
كؾ َعف َب ْع ِ
َنز َؿ الما ُو
ض َما أ َ
اح َذ ْرُى ْـ أَف َي ْف ِت ُن َ
اةصحاح ـ افردات اةراغب األصف،ا ه وقوةه ت اةىَ ﴿ :ك ْ
ّ
4
(ح ِذ َر) اضارهاً وأا اًر تإع ارات أنرم فه اةقرآف اةكرهـ هعهه اف وةه دوف أف
إِلَ ْي َؾ﴾ وصا اةف ؿ َ
هكوف اإبوقاً بحرؼ اةصر ِ
(ا ْف) وةكف َا ّد اةقااوس واحهط اةاحهط واتف اةعغ واةا صـ اةوإهط أصازوا:

و

ِ
وح ِذ َر ِاْ هُ).5
َحذ َر اةمه َ

ت ا ه كاا ِن ْفتُه ِ
وهعهه اع اةف ؿ "حِذر" با ى "ناؼ" قوؿِ :
ت
ون ْف ُ
وحِذ ْر ُ
"حذ ْرتُه َ
َ
َ
ِا ْ هُ" فاةا ى هصهز ذةؾ واالإتنداـ اةعغوا هصهزس أهضاً واف ذاب ب ض،ـ إةى ا ع
ت ا ه".
"حِذ ْر ُ
َ
أاا اةف ؿ "ح ّذر" بتض هؼ ههف اةف ؿ فهت ّدم إةى اف وةهف إةى اةاف وؿ األوؿ
ّ
ب فإه ابامرة واةى اة ا ه بحرؼ اةصر "اف" أو ب فإه ابامرة فنقوؿ" :ح ّذرته اف األإد" و

األإد" فقد ت ّدم إةى اةاف وؿ اة ا ه "األإد" بحرؼ اةصر "اف" أو ب فإه أو هعى
"ح ّذرته
َ
حذؼ حرؼ اةصر "اف".

1

وكالةفلسطٌنالٌوم،عنوانبتارٌخ2014/7/20م .
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/17م .
3
لسانالعرب،مج،4مرجعسابق،ص.175
4
سورةالمائدة،آٌة .49
5
معجماألخطاءالشائعة،مرجعسابق،ص .63
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وتالحظ اةباح فه األا ع اةإابق أَّ،ا فه،ا صاه ،ا اا هدا األنهر ُحذؼ اةاف وؿ
وهدا اةف ؿ إةى اةاف وؿ اة ا ه بحرؼ اةصر "اف" واذا صائز
به األوؿ اع اةف ؿ "ح ّذر" ّ

ةغوهاً واف كاف ب ض اةعغوههف هرم أف ه ّدم اةف ؿ إةى اة ا ه ابامرة.
 مع الفعؿ رفض:ا اؿ :عف رفضو ألم كقؼ إلطالؽ النار.1
ا اؿ :رفضيـ لمحصار اإلسرائيمي.2

ا اؿ :أعمف رفضو مساء اليكـ لمبادرة كزير الخارجية األمريكي جكف كيرم.3
ا اؿ :رفضيا لممجازر اإلسرائيمية في قطاع غزة.4
ا اؾ اف هإت اؿ اةف ؿ "رفض" ات دهاً إةى اف وةه بحرؼ اةصر "اةالـ" واألصؿ

أف اةف ؿ "رفض" هت دم إةى اف وةه ب فإه دوف اةحاص إةى حرؼ صر أاا ت دهته بحرؼ
اةصر ف،ذا نطن هقع فهه ك هروف.
حهث صا

ض :تركؾ اةمه
فه ةإاف اة رب (رفضَّ :
اةرْف ُ

ضتُه
ض ه فََرفَ ْ
تقوؿَ :رفَ َ

فض اةترؾ).5
َرفَ ْ
ضُ
ورفَضاً :تركته وفّرقتُه اةصوارا :ا َّةر ُ
ضه وأَرِف ُ
ت اةمه أ َْرفُ ُ
ضه َرْفضاً َ

وفه األا ع اةإابق اف األنبار اةصحفه ت ّدم اةف ؿ "رفض" بحرؼ اةصر
"اةالـ" واةصحهح وفؽ االإتنداـ اةعغوا اةت ّدا بدو ،ا ف قوؿ ا الً" :هف رفضه أا وقؼ

إلطالؽ اة ار "..و "رفض،ا اةاصازر اإلإرائهعه فه قطاع غزة".

1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/11م .
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/31م .
3
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/25م.
4
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/22م .
5
لسانالعرب،مج،7مرجعسابق،ص.156
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 مع الفعؿ أعمف:ا اؿ :أعمنت كزارة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة مساء اليكـ األحد ،عف ارتفاع عدد
شيداء العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة.1

ا اؿ :أعمنت مصادر عبرية عف إصابة أحد المنازؿ.2
ا اؿ :كأعمنت كتائب القساـ عف انتشاؿ جثاميف.3
ا اؿ :كيؼ أعمنت "إسرائيؿ" عف مقتؿ الضابط "غكلديف"؟.4
ا اؿ :قبؿ سرياف التيدئة اإلنسانية التي أعمنت عنيا األمـ المتحدة لمدة  72ساعة.5
هك ر فه اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه اإت ااؿ اةف ؿ "أهعف" ات دهاً بحرؼ اةصر

"هف" واألصؿ َّ
إاا أف هت ّدم ب فإه وا ّاا بحرؼ اةصر "اةبا ".
أف اةف ؿ ّ
ِ
اةا اةَ
وصا فه ةإاف اة رب (هعف :اة ُ
الف و ُ
ِ
اهتَعَ َف؛ وهعَّّه
وهال ه فه،اا إذا ماع وظ،ر و ْ
وهع َف َه ْ عَ ُف َهعَ َف َ
َ
الف:
و ْ
اإله ُ

وه ْ عِ ُف
اةاصاارةَ .هعّف األ َْا ُر َه ْ عُ ُف ُهعُو اً َ
ُ
ت؛
َهعََ ْ
َهعَف به  ....تعؾ اارأة أ ْ
َهعَ ه وأ ْ
وأ ْ

اإلهالف فه األصؿ :إظ،ار اةمه ) .6وتاب ه فه ذةؾ اة د ا ه فه ا صـ األنطا اةمائ
ْ
َّ
اةصواب ُاو :أَهعَْ ُ ِ
َ ِ
ت ةَهُ األ َْا َر
ئوف اف هقو ُؿ :أَهعَْ ُ
ت إِةهه األ َْا َر أ َْو َهع ْ تُهُ
حهث قاؿُ( :ه َنطّ َ
وهقوةوف إ َّف َّ َ َ
َهعَْ ُت بِ ِه أ َْو هاةَ تُهُ).7
أ َْو أ ْ

وفه األا ع اةإابق اف األنبار اةصحفه ت ّدم اةف ؿ "أهعف" بحرؼ اةصر "هف"
أف هت َّدم إةى اةاف وؿ به األوؿ ب فإه واةى اة ا ه بحرؼ اةصر ف قوؿ:
واألصوب ْ

ت
"أهع ُ
ت
"أهع ُ

أظ،رت إةهه األار وقد هت َّدم بحرؼ اةصر اةبا
إةهه األار" با ى
ُ
،رت به وةـ تصد اةباح فه اةا اصـ "أهعف ه ه" ّإال فه اةا صـ
به" با ى َص ُ

ف قوؿ:

1

وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/28م .
2
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/4م .
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/7م.
4
وكالةفلسطٌناآلن،عنوانبتارٌخ2014/8/9م .
5
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/1م .
6
لسانالعرب،مج،13مرجعسابق،ص .288
7
معجماألخطاءالشائعة،مرجعسابق،ص.176
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اةداؿ اادة (دةَّؿ) "(دةَّعه) :تإااؿ فه تربهته أو ا ااعته حتى صرؤ هعهه .و
اةوإهط باب ّ
هعى اةاإنَة  :أقاـ َّةهؿ هعه،ا .و -هعى اةإٍّع  :أهعف هف به ،ا باةاإاوا " 1وهعهه
اةد َ
فاألفضؿ ةألنبار أف تكوف صهغت،ا" :أهع ت اصادر هبره إصاب أحد اةا ازؿ" و

"وأهع ت كتائب اةقإاـ ا تماؿ ص ااهف".

** استبداؿ حركؼ الجر بظرفي الزماف كالمكاف:
ا اؿ :كاستشياد عدد مف المكاطنيف ،في خطكة تندرج تحت سياسة 'العقاب الجماعي'.2
ا اؿ :جرائـ عصابات المستكطنيف مستمرة تحت حماية الجيش الصييكني.3
ا اؿ :يخكض نتنياىك ىذه الحرب عمى الشعب الفمسطيني تحت ذريعة.4
ا اؿ :فرض برامج اليميف كاليميف المتطرؼ بأم ثمف كبكؿ الكسائؿ كبأسرع كقت كتحت

أية ذريعة.5

ا اؿ :كتحت إطار يعكد بالمنفعة لمشعب الفمسطيني.6
ا اؿ :شنت حككمة اًلحتالؿ حممتيا تحت حجة.7

ا اؿ :تحت عنكاف "الصاركخ أـ  :302السالح الجديد لحماس".8
ا اؿ :كادخاؿ مكاد البناء تحت رقابة دكلية.9

1

المعجمالوسٌط،مرجعسابق،ص.294
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/1م.
3
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/2م .
4
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/10م .
5
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/10م .
6
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/13م .
7
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/10م .
8
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/10م .
9
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/19م .
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اف األنطا اةته هقع فه،ا ك هروف إبداؿ حرؼ اةصر باةظرؼ "تحت" واألفضؿ
اإت ااؿ حرؼ اةصر فهكوف اةصواب فه ذةؾ او( :وفه إطار بحص

ب واف برقاب ).

اذا االإتبداؿ صا اف دالة ب ض حروؼ اةصر هعى ا ٍ
اف ات ددة ا ،ا :اةظرفه .

ا اؿ :اجتمع رئيس دكلة فمسطيف محمكد عباس في العاصمة القطرية

الدكحة الخميس ،مع أمير دكلة قطر الشيخ تميـ بف حمد آؿ ثاني.1

ا اؿ :اجتمع كيرم في العاصمة المصرية الميمة الماضية مع السكرتير العاـ لألمـ

المتحدة باف كي مكف.2

هك ر اإتنداـ "اع" ةتحؿ احؿ واو اة طؼ فه صهغ "افت ؿ" اةته تقتضه

اةامارك وتت هف فه،ا "واو" اة طؼ؛ ةهفهد َّ
أف اةذا هف ؿ اةف ؿ باةضرورة فاهالف ا طوؼ

أحدااا هعى اآلنر فال هصتاع فاهؿ ب فإه واّاا هصتاع وغهرس.

فا الً" :رئهس دوة فعإطهف" ال هصتاع وحدس وا اا هماركه فه ف ؿ اةف ؿ "أاهر

دوة قطر اةمهخ تاهـ بف حاد آؿ ا ه" وهعهه هحتاج فاهؿ اةف ؿ "اصتاع" ا ا فاهالً
"رئهس دوة فعإطهف" وا طوفاً هعهه همترؾ ا ه فه اةا ى واإلهراب ةهكتاؿ اةكالـ
باة طؼ ب"اةواو" "وأاهر دوة قطر" وةاا كا ت اةواو ةع طؼ وصوباً وةهإت ةعا ه فال
هصح أف ه وب ه ،ا فه اةكالـ "اع".

** دخكؿ حرؼ الجر "الالـ" عمى ظرؼ الزماف:
وورد ذةؾ بك رة واف األا ع :
ا اؿ :عمقت البمدية عمميا لمدة يكميف.1
1

وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/8/22م.
2
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/22م .
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ا اؿ :كقؼ إطالؽ نار مؤقت لمدة اسبكع.2
ا اؿ :بكقؼ اطالؽ النار لمدة  5ساعات.3
ا اؿ :مكاجية مع اًلحتالؿ استمرت لمدة اسبكع.4
ا اؿ :ىدنة إنسانية مف طرؼ كاحد بشكؿ مفاجئ لمدة أربع ساعات.5
تبهف اف نالؿ األا ع أف حرؼ اةصر أُقحـ اع ظرؼ اةزااف فه قوة،ـ "ةادة"
ّ
ف،ه ا ا زائدة ال وظهف ة،ا فه اةكالـ واذس اةظروؼ تُ صب هعى اةظرفه ؛ ألَّ،ا
ُاتضا

ا ى "فه" وألف "اةالـ" ةهإت ااا هقتضهه اةتركهب وال تفهد ا ى ه د اقت ار ،ا

باةظرؼ كاا ال هصوز تتابع كعاتهف بذات اةا ى.

** األخطاء النحكية في استعماؿ حركات اإلعراب:
اإلعراب في المغة :6ةه ا هاف:
 -1اإلهراب :او اإلفصاح واإلبا

وا ه حدهث اة به صعه ا﵀ هعهه وإعـ" :اة َّهب

ُه رب ه ،ا ةإا ،ا واةبكر تإتنذف فه فإ،ا" أا هفصح ه ،ا ةإا ،ا.
غهرس هعهه.
"هرب هعهه قوةه" أا ّ
 -2اإلهراب :او اةتغههر وا ه قوة،ـ ّ

اإلعراب في اًلصطالح :7فه اصطالح هعاا اة ربه ةه ا هاف أهضاً هت عقاف باةا ههف

اةعغوههف:

1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/10م .
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/24م .
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/16م .
4
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/9م .
5
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/30م .
6
توفٌقبنعمربلطهجً:كٌفنتعلماإلعراب،دارالفكر،دمشق1999،م،ص.33
7
المرجعالسابق،ص .34
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 -1اإلهراب او :اإلفصاح هف نصائص اةكعاات اة ربه حاؿ تركهب،ا بواإط قواهد
هعـ اة حو.

 -2اإلهراب او :تغهر األ ر فه آنر اةكعا اةته ة،ا احؿ حإب تغهر اة ااؿ.
و "إذا كا ت حهات ا صاه ،ا اواقؼ وأحدا اً ا ،ا اا هعتبس باآلنر ااا هتطعب

اةاقاـ توضهحاً أو إهراباً فكذةؾ او حاؿ اةكعا فه اةكالـ تت دد اواق ،ا فتتن ر ا ا ه،ا

وتغدو بحاص إةى اا هاهز بهف اواق ،ا وهحدد ا ا ه،ا .اف ا ا صا اإت ااؿ اة حاة

ةاصطعح "اإلهراب" اةذا قصدوا به اةعفت إةى هالا اةحرؼ األنهر اف اةكعا
إةى أ راا فه تاههز ا ا ه اةكعا فه اواق ،ا اةات وه

وهعى اذا فإف اإلهراب – بنبإط

ا ا هه – او اذس اة الا اةته ت ترا اةحرؼ األنهر اف اةكعا

اةكعا

واه ذات قهـ تاههزه

واإلمارة

وتتغهر بتغهر اواقع

حهث هنتص كؿ اوقع اف اواق ،ا ب الا ا ه تدؿ هعى

ا ى ناص به هاهزس هف غهرس".1
وا اؾ اةك هر اف األنطا

اةفعإطه ه فه اةفترة احؿ اةدراإ

فه اإلهراب فه اةاواقع اإلنباره

تورد ا ،ا اةباح اا هعه:

اإلةكترو ه

 أخطاء في الفاعؿ:ا اؿ :نجت مجمكعتيف مف المقاكميف في قصؼ اسرائيمي.2
ا اؿ :فيما تم ّكف مقاتمييا مف اًلشتباؾ مع قكة إسرائيمية.3
ُهالحظ فه اةا اؿ األوؿ صا اةفاهؿ "اصاوهتهف" ا صوباً وحقه اةرفع واةصواب
فه ذةؾ أف هكوف ارفوهاً باألةؼ؛ أل ه ا ى" :اصاوهتاف".

1

التثقٌففًاللغةالعربٌةالنظرٌةوالتطبٌق،مرجعسابق،ص.162
2
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/7م .
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/22م .
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واةا اؿ اة ا ه أهضاً صا اةفاهؿ "اقاتعه،ا" ا صوباً وحقه اةرفع واةصواب فه

ذةؾ أف هكوف ارفوهاً باةواو؛ أل ه صاع اذكر إاةـ" :اقاتعواا".

 أخطاء في نائب الفاعؿ:ا اؿ :كأُصيب اثنيف آخريف في غارة إسرائيمية.1
فه اذا اةا اؿ صا

ائب اةفاهؿ "ا هف" ا صوباً وحقه اةرفع واةصواب فه ذةؾ

أف هكوف ارفوهاً باألةؼ أل ه ا ى" :ا اف" واةتابع "آنرهف" صا اناةفاً ةعقاهدة حهث إف

اةتابع هتبع فه حرك اإلهراب أهضاً ةذةؾ فاةصواب فه ذةؾ أف هكوف ارفوهاً" :آنراف".

ا اؿ :استشيد مكاطنيف اليكـ الجمعة ،في القصؼ المدفعي المستمر في المحافظة

الكسطى.2

صا ت كعا "اواط هف" ا صوب وحق،ا اةرفع أل ،ا ائب فاهؿ واألصؿ أف هكوف

ارفوهاً باألةؼ أل ه ا ى ف قوؿ" :اواط اف".

آخ ِريف اليكـ الجمعة.3
ا اؿ :استشيد مكاط َن ْيف كأُصيب َ
وا ا صا ائب اةفاهؿ ا صوباً "اواط َ ْهف" وحقّه اةرفع واةصواب فه ذةؾ أف هكوف
"آن ِرهف" ا صوب وحق،ا اةرفع أل ،ا
ارفوهاً باألةؼ أل ه ا ى" :اواط اف" كاا صا ت كعا َ
ائب فاهؿ واةصواب فه ذةؾ "آنروف".

1

وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/10م .
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/1م.
3
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/1م .
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 أخطاء في المفعكؿ بو:ا اؿ :طائرات اًلحتالؿ اطمقت صاركخ تحذيرم عمى المنزؿ قبؿ تدميره.1
ا اؿ :طائرة استطالع أطمقت صاركخ تحذيرم تجاه المنزؿ.2
فه اذس األا ع

صا ت كعاتا "صاروخ" ارفوه وحق،ا اة صب واةصواب فه ذةؾ

أف قوؿ" :صاروناً" كاا صا اةتابع "تحذهرا" ارفوهاً وحقه اة صب واألصؿ أف قوؿ:

"تحذهرهاً".

ا اؿ :شف الطيراف الحربي اإلسرائيمي عدد مف الغارات الجكية.3
ا اؿ :كثتمكا عدد مف الجنكد.4
ا اؿ :بعد اغتياليا عدد مف رجاؿ المقاكمة في القطاع.5
ا اؿ :استيدفت الطائرات ارض فارغة في البريج.6
ا اؿ :قصؼ الطيراف مكقع لكتائب القساـ في بمدة بيت حانكف.7
ا اؿ :لك كاف قد خصص كاحد في المائة مما أنفقو لمكاجية المفاعؿ النككم.8
وفه األا ع اةإابق صا ت اةكعاات (هدد أرض اوقع واحد) ارفوه وحق،ا

اة صب ألَّ،ا اف وؿ به واةصواب فه ذةؾ أف قوؿ( :هدداً أرضاً اوق اً واحداً).

1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م.
2
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/8م .
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/4م .
4
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/31م .
5
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/7م .
6
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/8م .
7
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/3م.
8
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/27م.

146

وهالحظ فه اةا اؿ اة ا ه أ ا اةنطن فه كعا " تعوا" صا بإبداؿ حرؼ اة ا اكاف
ُ
اةقاؼ واةصواب فه ذةؾ أف قوؿ" :قتعوا".

 أخطاء في الحاؿ:اح أُصيبا بيا.1
اطنيف
فمسطينييف متأثراف بجر ٍ
ْ
ا اؿ :استشياد مك ْ
فحؽ كعا "اتن راف" أف تُكتب "اتن َرْهف" وةك ،ا وردت باألةؼ واذا نطن حهث إف
"اتن َّرْهف" ا صوب هعى اةحاؿ واةتقدهر( :اإتم،دا حاؿ كو ،اا اتن ّرهف) واف كاف صاحب

اةحاؿ "اواط َ ْهف" كرة فقد صاز ةه ذةؾ كو ه كرة اوصوف بكعا "فعإطه ْههف".
ا اؿ :استشيد المكاطف محمد ابراىيـ ابك عيطة  32عاما متاثر بجراحو.2
فه اذا اةا اؿ صا ت كعا "اتن ر" ارفوه

وحق،ا اة صب هعى اةحاةه

واةصواب فه ذةؾ أف قوؿ" :اتن اًر".
ا اؿ :كأكد أبك عيطة عمى أىمية التحرؾ السريع عمى كافة الصعد الدكلية كالعربية.3
فحؽ كعا "كاف " اةتننهر أل ،ا حاؿ فه حهف أ ،ا َّ
تقدات واذا نطن واةصواب

فه ذةؾ" :اةص د اةدوةه واة ربه كاف ".
 -أخطاء في التكابع:

سرركف في المركز الطبي.1
ا اؿ :أكثر مف  50جنديا ُم ا
1

وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/15م.
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/24م .
3
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/3م.
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"ا َّ
إرروف" صا ت ارفوه وحق،ا أف تكوف افرداً
"ص دهاً" تاههز ا صوب و ته ُ
"اإر اًر".
ا صوباً كاا ت ص اةقاهدة ف قوؿُ :

ا اؿ :كأصيب  4أطفاؿ آخركف.2
"أطفاؿ" اضاؼ إةهه اصرور وتاههز األهداد ( )9-3صا اً اصرو اًر باإلضاف

وصا ت "آنروف"

"آنرهف".

ت ةكعا "أطفاؿ" ارفوه وحق،ا أف تكوف اصرورة ا عه ف قوؿ:

ا اؿ :الذم دخؿ يكمو العشركف عمى قطاع غزة.3
وقد صا ت كعا "اة مروف" تاً ةكعا "هوـ" ةكّ،ا ُكتبت بصورة ناطئ وكاف اف
حق،ا اة صب وهالا صب،ا اةها أل ،ا اف أةفاظ اة قود ف قوؿ" :اة مرهف".

أف:
 أخطاء في اسـ اا اؿ :كأكضح القدرة أف شاباف في العشرينات مف العمر أصيبا بجراح متكسطة في
قصؼ شماؿ القطاع.4

وا ا صا اإـ َّ
أف "ماباف" ارفوهاً وحقه اة صب حإب اا ت ص هعهه اةقاهدة

فاةصواب فه ذةؾ أف هكوف ا صوباً باةها ؛ أل ه ا ى" :مابهف".

1

وكالةفلسطٌنالٌوم،عنوانبتارٌخ2014/8/29م.
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/10م .
3
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/26م.
4
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/9م .
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 أخطاء في الجر كاإلضافة:ا اؿ :ككاف قد أعمف قبؿ منتصؼ الميمة استشياد المكاطناف.1
ا اؿ :إطالؽ صاركخاف عمى بئر السبع كالقبة تعترض احدىما.2
وقد وردت كعاتا (اةاواط اف صاروناف) ارفوهتهف وهالا رف ،اا األةؼ فه
حهف أ ،اا ت رباف اضافاً إةهه وحق،اا اةصر وباا أ ،اا ا ى ف الا صرااا اةها

(اإتم،اد اةاواط هف إطالؽ صارونهف).

ف قوؿ:

ا اؿ :طائرات اًلحتالؿ استيدفت ايضا مكقع ابك جراد جنكب غزة باًلضافة الى اراضي
فارغة شرؽ محافظة غزة.3

اف اةا عوـ أف كعا "أراضه" ا قوص واالإـ اةا قوص ال تظ،ر هعهه هالا

اإلهراب فه حاة اةصر وةك ا صد أ ،ا قد ظ،رت واذا نطن واةصواب قوة ا" :إةى أر ٍ
اض
فارغ ".

 أخطاء في تمييز العدد:تكررت األنطا

فه اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه اةفعإطه ه بك رة وصا ت

اناةف ةعقاهدة اة حوه وا اؿ ذةؾ:

ا اؿ :ما يزيد عف عشريف عضك.4

1

وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/7م .
2
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/6م .
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/8م .
4
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م .
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ا اؿ :لتصبح الحصيمة لمشيداء كالجرحى منذ بدء العدكاف  1402شييدا ك8220
جريح.1

ا اؿ :استشياد المكاطف أحمد المكح  22عاـ.2
ا اؿ :تـ اطالقيا عف  40صاركخ كقذيفة.3
هتضح اف نالؿ األا ع اةإابق أف اةتاههز (هضو صرهح هاـ صاروخ) صا
اصرو اًر نالفاً ةعقاهدة اة حوه

هاااً صاروناً).

وحقه أف هكوف ا صوباً فاةصواب او( :هضواً صرهحاً

وةكف ال هكوف تاههز اة دد دائااً ا صوباً فقد هنته اصرو اًر ا الً اع األهداد اةته

وردت فه األا ع اةإابق ( )40 22 20حهث هكوف اةتاههز افرداً ا صوباً ف قوؿ20( :

هضواً  22هاااً  40صاروناً) أاا فه اةا اؿ اة ا ه اة دد ( )1402فإذا بدأ اف اةكبهر
"األةؼ" وا ت،ى بػ " "2فال هذكر اةتاههز ب د اة دد " "2افرداً ا صوباً ف قوؿ( :أةفاً وأرب اائ ٍ
ُ
وا هف اف اةم،دا ) واذا بدأ اة دد اف اةصغهر إةى األكبر فبدأ بػ " "2وا ت،ى بػ "األةؼ"
ٍ
م،هد)؛ ألف تاههز األةؼ هكوف افرداً اصرو اًر.
أةؼ
ف قوؿ( :ا هف وأرب اائ ٍ و َ

فه حهف اة دد ( 8220صرهح) فه فس اةا اؿ إذا ا ت،ى بػ " اا ه آالؼ" فتكوف

هح" اصرورة باإلضاف
"صر ٍ

واذا ا ت،ى بػ " "20فتكوف "صرهحاً" ا صوب .

أحكاـ التمييز (المعدكد) مف حيث اإلفراد كالجمع كمف حيث اإلعراب:
"تاههز األهداد " "10 – 3صاع اصرور هعى اإلضاف

تاههز األهداد ""19 – 11

افرد ا صوب هعى اةتاههز تاههز اة قود " "90 – 20افرد ا صوب هعى اةتاههز تاههز
اةائات واألةوؼ افرد اصرور باإلضاف ".1

1

وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/31م .
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/31م .
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/3م.
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** األخطاء النحكية في األعداد
العدد:
اة دد أرب
إةى تإ

أ واع( :افرد واو اف اةواحد إةى اة مرة وهتب ،ا اةائ واألةؼ اركب واو اف أحد همر

وتإ هف).2

همر هقود واو اف همرهف إةى تإ هف ا طوؼ واو اف واحد وهمرهف إةى تإع

 "اة دداف ( )2 1ال هنتهاف ا فردهف فه مكؿ هدد هحتاج إةى تاههز وةك ،ااهإتندااف صف

واا دااا صف ف،اا هطابقاف اةاوصوؼ تذكه اًر وتن ه اً قوؿ:

كتاب واحد كتاباف ا اف".3

 "األهداد اف ( )10-3تناةؼ اةا دود (اةتاههز) فه اةتذكهر واةتن هث ف حف قوؿ:ال طالب و الث طاةبات" 4إال إذا كا ت اة مرة اركب فإ ،ا تطابؽ اةا دود.

 "اة دداف ( )12 11كؿ ا ،اا اركب اف صزأهف وكال اةصزأهف هطابؽ اةا دودتذكه اًر وتن ه اً ف حف قوؿ :أحد همر رصالً ا ا همر رصالً إحدم همرة اارأة

ا تا همرة اارأة".5

 "األهداد ( )19-13أهداد اركب كذةؾ ةكف اةصز األوؿ ( )9 - 3اف كؿ ا ،اهناةؼ اةا دود واه فس قاهدة اة دد اف ( )9 - 3إذا اإت اؿ ا فرداً أاا

اةصز اة ا ه واو اة مرة فهطابؽ وةذا ف حف قوؿ :امترهت ال
وقرأت ناس همرة قص ".6

1

همر كتاباً

أحمدمختارعمر:أخطاءاللغةالعربٌةالمعاصرةعندالكتابواإلذاعٌٌن،ط،2عالمالكتب،القاهرة1993،م،ص .123
2
مباركمبارك:قواعداللغةالعربٌة،ط،3دارالكتابالعالمً،لبنان1992،م،ص .38
3
أخطاءاللغةالعربٌةالمعاصرةعندالكتابواإلذاعٌٌن،مرجعسابق،ص.122
4
المرجعالسابق،ص .122
5
المرجعالسابق،ص .122
6
المرجعالسابق،ص.122
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لغة الصحافة لـ تخ ُؿ مف األخطاء في العدد كمنيا:
تورد اةباح ب ض األنطا اة حوه فه األهداد اةته وردت فه اةاواقع اإلنباره

اإلةكترو ه :

ا اؿ :قصفت الطائرات المنزؿ بثالث صكاريخ.1
ا اؿ :بأربع صكاريخ جراد.2
فه اذس األا ع كعا "صوارهخ" صا ت اذكرةً واألهداد ( الث أربع) صا ت
اذكرةً نالفاً ةعقاهدة حهث إف األهداد اف ( )10 - 3تناةؼ اةا دود فه اةتذكهر
واةتن هث واةصواب فه ذةؾ أف تكوف اناةف ةعا دود ف قوؿ ( :ال أرب ).

ا اؿ :ليرتفع عدد الغارات الجكية الى سبعة غارات.3
مثاؿ :كصكؿ تسعة اصابات كصفت بالطفيفة.4
اف نالؿ األا ع اةإابق هتضح أف اة ددهف (إب تإ ) صا ا ُاطابقاف ةعا دود
(غارات إصابات) واذا هناةؼ قواهد اة حو فاألصؿ فهه أف هناةؼ اةا دود وهعى ذةؾ

اةصواب( :إبع تإع).

1

وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/14م.
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/14م.
3
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/6م .
4
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م .
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األخطاء الصرفية في المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية الفمسطينية:
** األخطاء في اإلفراد كالتثنية كالجمع:
االإـ" :او كعا تدؿ هعى ا ى فه فإ،ا وةـ تقترف بزااف" .1و "ه قإـ االإـ

باهتبار اة دد إةى :افرد وا ى وصاع اةافرد :او اا دؿ هعى واحد أو اا فه حكاه".2

أاا اةا ى "اا وضع ال هف بزهادة تعحؽ آنر اةافرد واه أةؼ و وف فه اةرفع حو :صا
َّ

اةرصالف وها و وف فه اة صب واةصر حو :رأهت اةرصعهف واررت باةرصعهف" .3به اا
اةصاع "اا دؿ هعى أك ر اف ا هف بتغههر صورة افردس أو بإضاف إةه،ا ف،و ال  :صاع

اذكر إاةـ وصاع اؤ ث إاةـ وصاع تكإهر" 4وتُإ د األف اؿ إةى اةضاائر فت ود اةضاائر
هعى اةافرد بضاهر اةافرد واةا ى بضاهرس واةصاع بضاهرس.

 عدـ تطابؽ المثنى كالجمع:
ةعوقوؼ هعى أنطا اإلفراد واةت ه واةصاع فه اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه

اةفعإطه ه نالؿ اةفترة احؿ اةدراإ

ورد األا ع اةتاةه :

ا اؿ :كصكؿ شييديف لمستشفى شيداء األقصى ارتقكا في القصؼ.5
ا اؿ :إصابة مكاط َن ْيف جراء القصؼ عمى منطقة بيت ًلىيا ،نقمكا الى مستشفى بمسـ.6
مسمح ْيف فمسطينييف دخمكا إلى قاعدة زيكيـ العسكرية.7
ا اؿ:
َ

1

قواعداللغةالعربٌة،مرجعسابق،ص .5
2
عبدالهاديالفضٌلً:مختصرالصرف،دارالقلم،بٌروت،ص .39
3
قواعداللغةالعربٌة،مرجعسابق،ص .29
4
الموجزفًقواعداللغةالعربٌة،مرجعسابق،ص .143
5
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/1م .
6
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/9م .
7
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/10م .
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متأثرْيف بالجراح التي أصيبكا بيا مساء
ا اؿ :أعمف الجيش عف مقتؿ جندم كضابط
َ
أمس.1
ا اؿ :أبك محمد النيرب ( 58عامان) كزكجتو سييال لـ ينجبا حتى سف متأخر فأخذكا
يحفركا بالصخر.2

هتضح اف نالؿ األا ع اةإابق َّ
أف اةفاهؿ صا ضاه اًر ه ود هعى صاع اةذكور

وصا اناةفاً ةعقاهدة إذ هفترض أف هكوف اةفاهؿ ضاه اًر ه ود هعى ا ى اذكر فصا ت

األف اؿ (ارتقوا

قعوا دنعوا أصهبوا أنذوا هحفروا) حهث اتصؿ ب،ا واو اةصااه

واةصواب فه ذةؾ أف هتصؿ ب،ا أةؼ اال هف واةصواب فه ذةؾ أف قوؿ( :ارتقها قال

دنال أصهبا أنذا هحفراف).
و الحظ فه اةا اؿ األنهر اةنطن اإلاالئه فه كتاب اإـ اة عـ "إ،هال" حهث
اإتبدؿ اةتا اةاربوط آنر االإـ بحرؼ األةؼ واذا اتج هف اةتن ر باة ااه اف نالؿ

كتاب اةحرؼ كاا ُه طؽ به.

ا اؿ :نجت مجمكعتيف مف المقاكميف في قصؼ اسرائيمي استيدفيـ في بمدة بيت

حانكف.3

هتبهف أف اةضاهر فه اةف ؿ "اإت،دف،ـ" ه ود هعى صاع ذكور وصا اناةفاً
ّ
ةعقاهدة إذ هفترض أف هكوف ضاه اًر ه ود هعى ا ى اؤ ث واةصواب فه ذةؾ أف هتصؿ
به ضاهر اةا ى اةغائب إذ قوؿ( :اإت،دف،اا).

1

فلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/20م .
2
فلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/1م .
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/7م .

154

ا اؿ :كأصيب اثنيف آخريف في غارة إسرائيمية استيدفتيـ إلى الشرؽ مف مدينة رفح.1
هتضح أف اةضاهر "اـ" فه اةف ؿ "اإت،دف،ـ" ه ود هعى صاع ذكور وصا اناةفاً

ةعقواهد إذ هفترض أف هكوف ضاه اًر ه ود هعى ا ى اذكر واةصواب فه ذةؾ أف هتصؿ
به ضاهر اةا ى اةغائب إذ قوؿ( :اإت،دفت،اا).

كاا هتضح أهضاً فه اذا اةا اؿ أف كعا "ا هف" صا ت ا صوب وحق،ا اةرفع أل ،ا

ائب فاهؿ واةصواب أف قوؿ" :ا اف" ارفوع باألةؼ أل ه ا ى باإلضاف إةى كعا

"آنرهف" اةته ُصبت وحق،ا اةرفع هعى اةوصؼ.

ا اؿ :أصيب مكاطناف في منطقة مصبح شماؿ رفح بعد أف قامت طائرة استطالع

اسرائيمية باستيدافيـ مكعد اًلفطار.2

ا اؿ :أصيب مكاطناف بجراح أحدىـ بحالة خطيرة.3
ا اؿ :استشياد مكاطف كنجمو في قصؼ استيدؼ منزليـ في مخيـ النصيرات.4
ا اؿ :ترؾ يكسؼ كنجمو انس قنديؿ منزليـ.5
هتضح اف نالؿ األا ع اةإابق أف اةكعاات (اواط اف اواطف و صعه هوإؼ

و صعه) ا ى واةضاهر فه (اإت،داف،ـ أحداـ) ه ود هعى كعا "اواط اف" واةضاهر فه

"ا زة،ـ" ه ود هعى (اواطف و صعه هوإؼ و صعه) واو ال هتطابؽ اع اةا ه؛ ألف

اةضاهر فه اذس اةكعاات ال ه ود هعى ضاهر صااه اةذكور واةصواب فه ذةؾ:

(اإت،داف،اا أحدااا ا زة،اا).

1

وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/10م .
2
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/5م.
3
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/9م .
4
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/9م .
5
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م .
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ا اؿ :دعت الكزارة مجمس األمف الدكلي كالصميب اًلحمر الدكلي الذيف دانا قتؿ.1
ا اؿ :باإلضافة إلى الشييديف "أنكر سطؿ" ك"زاىي حامد" الذيف استشيدا في مدينة

حيفا.2

هتبهف فه اذهف اةا اةهف أف ةفظ "اةذهف" واو اإـ اوصوؿ هدؿ هعى صاع اةذكور
ّ
ةـ ُهطابؽ اةعفظ اةذا إبقه واو (اصعس األاف اةدوةه واةصعهب األحار اةدوةه اةم،هدهف
أ ور إطؿ وزااه حااد) وكذةؾ اةضاهر اةذا صا ةهدؿ هعهه فه قوةه (دا ا اإتم،دا)

واةصواب او اطابق االإـ اةاوصوؿ ةالإـ اةذا إبقه فهقاؿ" :اةعذهف" واو االإـ
اةاوصوؿ اةانتص باةا ى اةاذكر.

 عدـ التطابؽ بيف المفرد كالجمع:
ا اؿ :أنو كأفراد أسرتو أخمى منزلو.3
فاةفاهؿ فه اةف ؿ "أنعى" ه ود هعى صااه اةذكور "او وأفراد أإرته" فعـ هعحؽ
اةف ؿ أا هالا ةتدؿ هعى ذةؾ فص عوس بصهغ اةافرد واةصواب فه ذةؾ" :أ ه وأفراد

أإرته أنعوا ا زة،ـ".

ا اؿ :المجمكعة تمكنت مف اطالؽ صاركخيف  107عمى مستكطنة كرمييو ،قبؿ أف
تستيدفيـ طائرة استطالع بصاركخ.4

ا ا اةفاهؿ فه اةف ؿ "تإت،دف،ـ" ه ود هعى اةافرد "اةاصاوه " فعـ هعحؽ اةف ؿ أا
هالا ةتدؿ هعى ذةؾ ةك ،ـ أةحقوس بضاهر هدؿ هعى اةصاع واةصواب فه ذةؾ

"تإت،دف،ا".

1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/2م .
2
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/7م .
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/22م .
4
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/7م .
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** التذكير كالتأنيث:
"ه قإـ االإـ باهتبار اةص س إةى :اذكر واؤ ث" .1فاةاذكر" :او االإـ اةداؿ

2
بهت".3
هعى اةذكور" و "او اا هصح أف مهر إةهه بقوة ا "اذا" حو :اذا رص ٌؿ اذا ٌ

أاا اةاؤ ث" :واو االإـ اةداؿ هعى اإل اث"

"اذس" حو :اذس اارأة اذس طاوة
اةاربوط

4

و "او اا هصح أف مهر إةهه بقوة ا

اذس اق " .5وةتن هث االإـ الث هالاات" :اةتا

األةؼ اةاقصورة األةؼ اةاادودة حو :فاطا

و"تا اةتن هث تعه اةااضه
اةااضه إةى اؤّث ةَ ِحقَتْه تا إاك

اةحقهقه واةاصازا حو" :قاات ا ٌد
صو ٍاز".8

إعاى حإ ا ".6

ِ
"أبت ا ُد األ َذم" 7إذا أإ د اةف ؿ
إذا كاف ألُ ى كػ َ
تدؿ هعى كوف اةفاهؿ اؤ اً وال فرؽ فه ذةؾ بهف
اةماس" ةكف ة،ا حاةتاف :حاة ُ ٍ
وطَعَ َ ِت
ةزوـ وحاة ُ
ُ

الفعؿ الماضي في مكضعيف:9
تمزـ تاء التأنيث الساكن ُة
َ
أحدااا :أف هإ د اةف ؿ إةى ضاهر اؤ ث اتصؿ وال فرؽ فه ذةؾ بهف اةاؤ ث
ت" وال قوؿ" :قاـ" وال "طعع" فإف
اةماس َ
طعَ َ ْ
اةحقهقه واةاصازا؛ ف قوؿ" :ا ٌد قاات و ُ
اه".
كاف اةضاهر ا فصالً ةـ ُه َ
ؤت باةتا حو" :ا ٌد اا َ
قاـ ّإال َ

1

مختصرالصرف،مرجعسابق،ص .33
2
المرجعالسابق،ص .33
3
قواعداللغةالعربٌة،مرجعسابق،ص.27
4
مختصرالصرف،مرجعسابق،ص .33
5
قواعداللغةالعربٌة،مرجعسابق،ص.27
6
المرجعالسابق،ص.28
7
محمدمحًٌالدٌنعبدالحمٌد:شرحابنعقٌل،ط،20ج،2دارالتراث،القاهرة1980،م،ص .87
8
المرجعالسابق،ص .88
9
المرجعالسابق،ص .88
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اة ا ه :أف هكوف اةفاهؿ ظاا اًر حقهقه اةتن هث حو" :قاات ا ٌد"

ا
أف اةتا ال تعزـ فه غهر اذهف اةاوض هف؛ فال تعزـ فه اةاؤ ث اةاصاز ّ
اةماس" وال فه اةصاع.
طعَ ِت
طعَ َع
اةماس و َ
"َ
ُ
ُ

وفُ َِ ،ـ اف كالاه
اةظاار؛ ف قوؿ:

تأنيث الفعؿ كجكبان:
"تقوـ
ت ا ٌد" و
 إذا كاف اةفاهؿ اؤ اً حقهقه اةتن هث اتصؿ باةف ؿ ا ؿ" :صا ُْ
ا ٌد".
 إذا كاف قبؿ اةف ؿ اةفاهؿ فه اةا ى واةفاهؿ ضاهر ه ود هعى اؤ ث حقهقه أوقت".
ت" و "اةماس أمر ْ
اصازا ا ؿ" :ا ٌد صا ْ

تأنيث الفعؿ جكا ازن:
 إذا كاف اةفاهؿ اؤ ث حقهقه اةتن هث افصوؿ هف ف عه بفاصؿ ا ؿ" :صا إةىا ٌد".

اةصاا ا ٌد" و "صا ت إةى اةصاا
اةماس" و
 إذا كاف اةفاهؿ اصازا اةتن هث وهنته ب د ف عه ابامرة ا ؿ" :أمرقتُ
اةماس".
"أمرؽ
ُ
 ُه ااؿ ا ااع اصازا اةتن هث (صاع اةتكإهر واإـ اةصاع) ا ؿ" :قاؿ اة عاا " وقواؾ" و ك ّذبت قوـ وح".
"قاةت اة عاا " "ك ّذب ُ

 األخطاء في تذكير المؤنث:
ا اؿ :أعمنت كتائب القساـ ،مسؤكليتو عف استيداؼ.1
كعا "اإؤوةهته" فه،ا ضاهر اة،ا ه ود هعى اةافرد اةاذكر وصا اناةفاً ةعقواهد

ظ اًر أل ،ا ت ود هعى صاع تكإهر "كتائب" ةذةؾ اف اةافترض أف ه ود هعه،ا ضاهر
1

وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/9م .
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اةافرد اةاؤ ث "اإؤوةهت،ا" حهث إف صاع اةتكإهر ُه ااؿ فه هودة اةضاهر هعهه ا ااع
ا اةتن هث.
اةاؤ ث اصاز ّ

ا اؿ :فقداف شخص خامس جراء استيداؼ احد المحررات.1
كعا "اةاحررات" صاع "احررة" اؤ

وكعا أحد صا ت اذكرة واذا هناةؼ

اةقاهدة إذ إف اة دد واحد هطابؽ اةا دود فه اةتذكهر واةتن هث وه د إضاف االإـ إةى

"أحد" أو "إحدم" فهصب اةاطابق به ،اا.

ا اؿ :حصيمة العدكاف الصييكني في الساعات األخير.2
ا اؿ :في ساعات الفجر اًلكؿ.3
اة دد اةترتهبه ةه قاهدة حوه وض ،ا اة حاة حهث هصب اةاطابق بهف اة دد

واةا دود فإذا كاف اةا دود اذك ًار هكوف اة دد اذك اًر واذا كاف اةا دود اؤ اً هكوف اة دد

اؤ اً وب ا هعى ذةؾ هكوف اةصواب" :فه اةإاهات األنهرة" "فه إاهات اةفصر األوةى".

ا اؿ :كجو التحية الكبير لكؿ صاحب منزؿ دمره اًلحتالؿ.4
كعا "اةكبهر" ت ود هعى اةافرد اةاذكر وصا اناةفاً ةعقواهد

هعى افرد اؤ ث "اةتحه " ةذةؾ اف اةافترض أف تُؤّث ف قوؿ" :اةكبهرة".

1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/1م.
2
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/8م .
3
وكالةفلسطٌنالٌوم،عنوانبتارٌخ2014/8/1م .
4
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/17م.
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ظ اًر أل ،ا ت ود

ا اؿ :أطمقت كتائب القساـ الجناح العسكرم لحركة حماس عمى عممية القصؼ

الصاركخي الذم استيدؼ حيفا كالقدس كتؿ ابيب.1

"اةقصؼ" اضاؼ إةهه اذ ّكر ُوصؼ

كعا "هاعه " اضاؼ اؤّث وكعا
باةصارونه واالإـ اةاوصوؿ اةذا صفته تتصؿ بصاع اةصع هصوز فه،ا اةتذكهر

واةتن هث باةتذكهر (اةذا اإت،دؼ) اةاوصوؿ صف ةعقصؼ وباةتن هث (اةته اإت،دفت)

إاا صف ةعاضاؼ
صف ةع اعه وكالااا صائز أل ه هصوز ةعاتكعـ ص ؿ اةاوصوؿ ّ
"هاعه " أو صف ةعاضاؼ إةهه "اةقصؼ" فاةاضاؼ واةاضاؼ إةهه كاةكعا اةواحدة اع
أف اةتركهز ا ا قد ُهف،ـ أ ه هعى تإاه اة اعه ّإال أ ه أهضاً تإاه فه اة ،اه ةعقصؼ.

ا اؿ :خالؿ أقؿ مف ستة أياـ تعرض قطاع غزة تمؾ البقعة الصغيرة مف العالـ كالتى
تقدر مساحتو.2

ةكف "قطاع غزة" اذ ّكٌر ةذةؾ َّ
صح فه اةنبر اةف ؿ
كعا "غزة" وحداا هعـ اؤّث ّ
اةااضه اةاذ ّكر (ت ّرض قطاع غزة) كاا َّ
قدر اإاحته) أا اةقطاع ةكف اةنطن أ ه
صح (تُ ّ
ب د أف هااؿ "اةقطاع" ا ا باةاذ ّكر هاد وهااعه ا ااع اةاؤّث فنمار إةهه ووصفه

باةاؤّث (تعؾ اةبق اةصغهرة) اةته اف اةصحهح أف هقوؿ( :ت ّرض قطاع غزة ذةؾ اةاكاف
تقدر اإاحته)...
اةصغهر اف اة اةـ اةذا ّ

ا اؿ :استشيد مساء اليكـ زكجة القائد العاـ.3
أف هؤّث ا ه ف عه
وا ا صا ائب اةفاهؿ "زوص ُ" اؤ اً حقهقه اةتن هث واألصؿ ْ
اةااضه اةاب ه ةعاص،وؿ فهقاؿ" :اإتُم،دت" ةك ه ه داا فُصؿ بهف اةف ؿ اةاب ه ةعاص،وؿ
و ائب اةفاهؿ بفاصؿ "اإا اةهوـ" صاز ترؾ تن هث اةف ؿ فاةنبر صحهح صوا اًز.

1

وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/9م .
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/13م .
3
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/19م .
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ا اؿ :كما أصيب سيدة مسنة كفتاة شماؿ القطاع.1
هتبهف فه اةا اؿ اةإابؽ أف اةف ؿ "أُصهب" ه ود هعى اةافرد اةاذكر حهث صا
ّ
اناةفاً ةعقاهدة إذ هفترض أف هرتبط به ضاهر ه ود هعى اةاؤ ث واةصواب فه ذةؾ أف
هرتبط اةف ؿ بتا اةتن هث؛ ألف اةفاهؿ اؤ ث ف قوؿ" :أُصهبت".

ا اؿ :كثفت قكات اًلحتالؿ عدكانيا قبيؿ دخكؿ التيدئة اإلنسانية حيز التنفيذ ،فاستيدؼ
بعشرات القذائؼ.2

ا اؿ :فما سبقيا مف حربيف عمى قطاع غزة كانت إسرائيؿ ىي مف بدأىا كأعمف ساعة

صفرىا.3

ا اؿ :ككانت المدفعية اإلسرائيمية قصؼ امس.4
الحظ فه اذس األا ع اصه األف اؿ (اإت،دؼ بدأاا وأهعف قصؼ) فاهع،ا

ضاهر اإتتر ه ود هعى اؤ ث اصازا اةتن هث هإبؽ اةف ؿ واو هعى اةترتهب (قوات
االحتالؿ إإرائهؿ اةادف ه اإلإرائهعه ) وةذةؾ هصب تن هث األف اؿ اةإابق ةتصبح:

قصفت).
ت
ْ
(اإت،دفت بدأتْ،ا وأهع ْ
ْ

ا اؿ :استيدؼ طائرات اًلحتالؿ المركحية.5
ا اؿ :سقط ثالثة صكاريخ بمستكطنات النقب الغربي.6
ا اؿ :فيما سقط باقي الصكاريخ في مناطؽ مفتكحة.1
1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/3م .
2
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/1م.
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/15م .
4
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/6م.
5
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م .
6
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/5م .
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ا اؿ :خالؿ العممية األخيرة التي نفذىا القساـ شرؽ حي التفاح.2
ا اؿ :الصكاريخ التي أطمقيا القساـ.3
وفه اذس اةاصاوه صا ت األف اؿ (اإت،دفت طائرات إقط ال ُ صوارهخ إقط

ا
باقه اةته فذاا اةته أطعقت،ا اةقإاـ) باةاذكر و ّ
ألف فاهع،ا اإـ ظاار اؤ ث اصاز ّ
اةتن هث (طائرات ال صوارهخ باقه اةصوارهخ اةقإاـ "واو ا ظا ")؛ وأل ه ُذكر ب د
اةف ؿ صاز اةتذكهر واةتن هث.

ا اؿ :ككانت فصائؿ المقاكمة الفمسطينية كافقت عمى تيدئة أممية إنسانية يكقؼ
بمكجبو إطالؽ النار كيكقؼ العدكاف.4

ا اؿ :القساـ يطمؽ عمى العممية اسـ "العاشر مف رمضاف" اىداء لشيداء مصر.5
الحظ َّ
أف كعاته (فصائؿ اةاقاوا اةقإاـ) تُ ااؿ ا ااع اةاؤ ث اصازا
اةتن هث وصا اةف ؿ ب داا (هوقؼ هطعؽ) بصهغ اةاذكر وحقه اةتن هث ّـ إف "اةت،دئ "

اؤ ث فاةصواب أف ه ود اةضاهر هعه،ا فه األف اؿ باةاؤ ث ف قوؿ( :تُوقؼ باوصب،ا
إطالؽ اة ار وتُوقؼ اة دواف اةقإاـ تُطعؽ).

ا اؿ :أشالء مكممة إلحدل الشييدتيف السابقتيف المتيف استشيدا.6
اةف ؿ "اإتم،دا" ه ود هعى اةا ى اةاذكر وصا اناةفاً ةعقاهدة ظ اًر أل ه ه ود

هعى ا ى اؤ ث ةذةؾ اف اةافترض أف ُهؤّث ف قوؿ" :اإتم،دتا".
1

وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/9م .
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/20م .
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/8م .
4
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/1م.
5
وكالةفلسطٌنالٌوم،عنوانبتارٌخ2014/7/9م .
6
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م.
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 أخطاء في تأنيث المذكر:
ا اؿ :نطالب شعكب العالـ بممارسة الضغط عمى حككماتيا لتعديؿ مكاقفيا.1
الحظ اةا اؿ اةإابؽ قوة،ـ "م وب" واه اذكر هاقؿ ه ود هعى اةصاع وصا ت
كعا "حكواات،ا" اؤ

فال تت اإب فه اذس اة بارة واةصواب فه ذةؾ او تذكهر كعا

"حكواات،ا" فهكوف "حكواات،ـ".

ا اؿ :قصؼ مدينة تؿ أبيب بستة صكاريخ في تماـ الساعة  19:02مف مساء اليكـ،
اعترؼ اًلعالـ اًلسرائيمي بإصابة إحداىا لبرج في المدينة.2

كعاتا "صوارهخ" صاع "صاروخ" واه اذكر وكعا "إحدااا" صا ت اؤ ث واذا
هناةؼ قواهد اةعغ

حهث إف اة دد واحد هطابؽ اةا دود فه اةتذكهر واةتن هث وه د إضاف

االإـ إةى "أحد" أو "إحدم" فهصب اةاطابق به ،اا وهعى ذةؾ هكوف اةصواب او" :أحداا"
كاا الحظ أف حرؼ اةصر اةالـ فه كعا "ةبرج" زائد ظ اًر ألف اةف ؿ "أصاب"

هت دم ب فإه واةصواب فه ذةؾ أف قوؿ" :برج".

ا اؿ :مشددان عمى مكقؼ بالده الثابتة في دعـ حقكؽ أبناء الشعب.3
وا ا أهضاً كاع "اة ابت " ت ود هعى اةافرد اةاؤ ث وصا اناةفاً ةعقاهدة

ظ اًر

أل ،ا ت ود هعى افرد اذكر "اوقؼ" ةذةؾ اف اةافترض أف تكوف اذك اًر ف قوؿ" :اة ابت".

1

وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/22م.
2
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/22م.
3
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م .
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ا اؿ :فقاـ الجيش اإلسرائيمي بقصؼ كتدمير كؿ المباني المحيطة ،كالسيارات التي
تسافر في المنطقة بما فييا سيارات اإلسعاؼ ،كالبيكت التي قد ينتيي إلييا النفؽ،

كاطمقت قنابؿ دخانية داخؿ النفؽ.1

اةف ؿ "أطعقت" ه ود هعى اةاؤ ث فه حهف ه ود فه اةنبر هعى اةصاع اةاذكر

واةصواب فه ذةؾ أف هكوف اذك اًر ف قوؿ" :أطعؽ".

ا اؿ :المستشفى ًل تحتكم عمى أم شيء لو عالقة بالمقاكمة.2
ا اؿ :استشيد متأث ارن بجراحو في إحدل المستشفيات المصرية.3
ا اؿ :تـ قصؼ المستشفى داخؿ أسكارىا مف اًلستطالع.4
اف األنطا اةته هقع فه،ا اةاحرروف اهتبار كعا "اإتمفى" اؤ

فصا اةف ؿ

فه اةا اؿ األوؿ "تحتوا" اؤ ث واةصواب أف هكوف اةف ؿ بصهغ اةاذكر؛ ألف اةفاهؿ

صا اذك اًر ف قوؿ" :هحتوا".

وفه اةا اؿ اة ا ه كعا "اإتمفهات" صاع "اإتمفى" واه اذكر وكعا "إحدم"

صا ت اؤ ث واذا هناةؼ قواهد اةعغ

حهث إف اة دد واحد هطابؽ اةا دود فه اةتذكهر

واةتن هث وه د إضاف االإـ إةى "أحد" أو "إحدم" فهصب اةاطابق به ،اا وهعى ذةؾ هكوف

اةصواب" :أحد".

أاا اةا اؿ اة اةث فكعا "أإواراا" ت ود هعى اةافرد اةاؤ ث وصا ذةؾ اناةفاً

ةعقواهد ظ اًر أل ،ا ت ود هعى افرد اذكر ةذةؾ اف اةافترض أف تكوف اذكر "أإوارس".

1

وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/9م .
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/16م .
3
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/14م.
4
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/3م .
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ا اؿ 13 :مستشفى تضررت بشكؿ متفاكت.1
هصح فه اذا اةا اؿ اةتذكهر واةتن هث وذةؾ تب اً ةع دد " "13اةذا هدؿ
فه حهف
ّ
هعى اةصاع ةغهر اة اقؿ فهصوز اةتن هث وتب اً ةعتاههز اةافرد اةاذكر "اإتمفى" هصوز

اةتذكهر.

األخطاء المغكية في المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية الفمسطينية:
ا اؾ اةك هر اف األنطا فه اةتراكهب واألةفاظ اةدالةه فه اةاواقع اإلنباره
اإلةكترو ه اةفعإطه ه فه اةحرب هعى غزة هاـ 2014ـ واه كاا هنته:
** التاء المربكطة:
اةتا اةاربوط "اه تا تكوف فه ،اه هعـ أو صف ةعاؤ ث أو فه ب ض
األإاا اةافردة اةاؤ وأهضاً فه صاع اةتكإهر اةذا هعى وزف ِف ْ عَ وهنته اةحرؼ اةذا
رحاه
قبع،ا امكوالً باةفتح " 2و "اه كؿ تا هاكف ةفظ،ا اا ه د اةوقؼ هعه،ا حو:
ْ
فتهه وترإـ فه اةوصؿ اا فوق،ا قطتاف اكذا" :ة" ا ؿ :رحا ا﵀ واإ ".3
ْ

و "ة طق،ا اا فه اةوقؼ وصد ا اة عاا هإاو ،ا "اا اةتن هث"؛ تاهه اًز ة،ا هف "تا

اةتن هث" :اةتا اةابإوط اةته ال ت طؽ إال تا دائااً وكذةؾ وصد ااـ هرإاو ،ا هعى حو
وفرقواا ه ه باة قطتهف فوق،ا".4
همبه اا اةضاهر َّ

1

وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/31م .
2
حسنشحاتةوأحمدطاهرحسنٌن:قواعداإلمالءالعربًبٌنالنظرٌةوالتطبٌق،ط،1مكتبةالدارالعربٌةللكتاب1998،م،
ص .63
3
بسامقطوس:المختصرفًالنحوواإلمالءوالترقٌم،ط،1مؤسسةحمادةللخدماتوالدراساتالجامعٌة،األردن2000،م،
ص .127
4
التثقٌففًاللغةالعربٌةالنظرٌةوالتطبٌق،مرجعسابق،ص .352
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تكتب التاء مربكطة فيما يمي:1
 -1فه كؿ اإـ افرد إذا ا فتح اا قبع،ا ةفظاً أو تقده اًر.
 -2فه صاع اةتكإهر إذا ةـ تكف فه افردة تا افتوح .
 -3فه اةظرؼ ( َ ّا ) ةعفرؽ به ،ا وبهف اةتا اةافتوح فه (تَ ّات) اةحرفه .
وةكف "اةتا اةاربوط ه داا تضاؼ كعات،ا إةى اةضاهر تصهر تا افتوح ".2
أاـ نصائص اذس اةتا " :أ ،ا تكتب هادة ا قوط

اة إخ أو مرط فه نط اةرق

أا هعه،ا قطتاف فه نط

إذا وقفت هعه،ا اةق ار ة ت طؽ اا

ب داا فه اة طؽ فإ ،ا ت طؽ تا ".3

أاا ةو وصعت،ا باا

** التاء المفتكحة:
هتغهر ةفظ،ا ه د اةوقؼ هعه،ا".4
و "تإاى اةتا اةابإوط أهضاً واه اةته ال ّ
تككف التاء مفتكحة في األحكاؿ اآلتية:5
 -1كؿ تا ه ت،ه ب،ا االإـ اةافرد وةـ ُهفتح اا قبع،ا.
 -2تا اةاصدر اةذا فه ف عه تا افتوح .
تحرؾ اا قبع،ا أـ إكف.
 -3اةتا اةته اه ،اه اةف ؿ إوا
ّ
 -4اةتا اةاتصع باةف ؿ؛ إوا كا ت إاك أـ اتحرك

تحرؾ اا قبع،ا أو إكف.
ّ

 -5تا صاع اةاؤ ث اةإاةـ واا أُةحؽ به.
1

عبدالجوادالطٌّب:دراسةفًقواعداإلمالء،ط،7مكتبةاآلداب،القاهرة2006،م،ص .65
2
المرجعالسابق،ص .65
3
قواعداإلمالءالعربًبٌنالنظرٌةوالتطبٌق،مرجعسابق،ص .64
4
المختصرفًالنحوواإلمالءوالترقٌم،مرجعسابق،ص .128
5
دراسةفًقواعداإلمالء،مرجعسابق،ص .62
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 -6تا صاع اةتكإهر اةذا فه افردس تا افتوح .
ب ُّـ ة ّؿ).
 -7اةتا اةاتصع باةحروؼ اآلته ( :ال ُر ّ

 حذؼ النقطتيف في التاء المربكطة:
ا اؿ :صفقة سياسية تشمؿ التنسيؽ بيف حماس كالسمطة الفمسطينيو.1
ا اؿ :التابعو لمسمطة الفمسطينية.2
ا اؿ :انشغاؿ كسائؿ اإلعالـ بتغطيو آثار العدكاف.3
ا اؿ :كلكف ىذه المره "اسرائيؿ" خسرت الحرب.4
ا اؿ :كحده المكقؼ الفمسطيني.5
ا اؿ :قبؿ انعقاد المقاء الصحافي لمكفد الفمسطيني الساعو التاسعة كالنصؼ.6
ا اؿ :محاسبة اسرائيؿ عمى جرائميا المستمره.7
ا اؿ :دكلة اإلمارات العربيو المتحدة.8
ا اؿ :تقكـ بيا اسرائيؿ بحؽ الفمسطينييف مف خالؿ قصفيا قطاع غزه.9
الحظ فه األا ع اةإابق صا ت اةكعاات (اةفعإطه هه اةتاب ه تغطهه اةارس
وحدس اةإاهه اةاإتارس اة ربهه غزس) ناطئ
1

وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/23م.
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/15م .
3
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/17م.
4
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/14م .
5
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/27م .
6
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/13م.
7
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/14م .
8
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/31م .
9
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/2م.
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وذةؾ ةحذؼ اة قطتهف اف اةتا اةاربوط

ةتصبح اا

واةصواب فه ذةؾ او( :اةفعإطه ه

اةاإتارة اة ربه

اةتاب

تغطه

اةارة وحدة اةإاه

غزة).

ا اؿ :تكاصؿ الحككمو التعاكف مع جميع المؤسسات الدكليو كالمحميو ذات الصمو لتقديـ

خدمات الطكارئ كاًلغاثو.1

ا اؿ :غزه منطقو منككبو كمدمره.2
ا اؿ :قامت كزارة الصحو بتكجيو قافمتيف مككنو مف  28شاحنو محممة باًلدكيو.3
ا اؿ :مساعدات إغاثية عاجمة لمعائالت الفقيره المشرده.4
كاف اةنطن فه األا ع اةإابق

حذؼ اة قطتهف اف اةكعاات اةته ت ت،ه باةتا

اةاربوط ةتصبح اا ً واةصواب فه ذةؾ او( :اةحكوا
اإلغا غزة ا طق ا كوب ادارة اةصح اكو ماح

اةدوةه

األدوه

اةاحعه

اةصع

اةفقهرة اةامردة).

 إضافة نقطتيف إلى حرؼ الياء:
اف األنطا أهضاً اا الحظه بإضاف

قطتهف إةى حرؼ اة،ا

واف اذس األنطا اا هعه:

ا اؿ :استيداؼ متنزة المحطة شرؽ مدينة غزة بقذيفة.5
ا اؿ :ككاف ثالثة شيداء سقطكا فجر اليكـ في منتزة في حي التفاح.6
1

وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/11م.
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/10م.
3
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/11م.
4
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/10م.
5
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/22م .
6
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م .
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أو غهر ذةؾ.

ا اؿ :القياـ بمياميا مف ضخ لممياة.1
ا اؿ :معاذ أبك تاية.2
ا اؿ :استشيد القسامي ابراىيـ عابديف متأث ار بجراحة.3
ا اؿ :يستخدـ الجيش فييا قكتة الكبرل.4
ا اؿ :يقؼ الشعب الفمسطيني مكتكؼ األيدم أماـ ما تمارسة دكلة اًلحتالؿ.5
الحظ اةكعاات (ات زة اهاة تاه

صراح

اة قطتهف هعى اة،ا ف،ـ ال هفرقوا بهف اةتا واة،ا

قوت

تاارإ ) تـ تصحهف،ا بوضع

واةصواب فه ذةؾ او( :ات زس اهاس

تاهه صراحه قوته تاارإه).

 األخطاء في كتابة تاء التأنيث في آخر الكممة:
اا هعه:

اف األنطا اةته هقع فه،ا اةب ض كتابت،ـ اةتا اةافتوح تا ً اربوط وا اؿ ذةؾ

مثاؿ :قامت الحككمة بتخصيصيا لقطاع غزة بشكؿ عاجؿ كاحيمة الفاتكير الي كزارة

الماليو.6

ف الحظ كعا "أحهع " صا ت ا ت،ه باةتا اةاربوط

باةتا اةافتوح

ف قوؿ" :أحهعت".

1

وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/11م .
2
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/11م.
3
وكالةمعا،خبربتارٌخ2017/7/6م.
4
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/27م .
5
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/4م .
6
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/11م.
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واةصواب فه،ا أف تكتب

 حذؼ التاء المربكطة:
واف األنطا أهضاً حذؼ اةتا اةاربوط وأا ع ذةؾ ك هرة ا ،ا اا هعه:
ا اؿ :كجو الكزير الحساينة التحية الكبير لكافة طكاقـ الطكارئ.1
ا اؿ :كجو التحية الكبير لكؿ صاحب منزؿ دمره اًلحتالؿ.2
ا اؿ :حصيمة العدكاف الصييكني في الساعات األخير.3
ا اؿ :عنكاف المرحمة المقبؿ.4
الحظ فه األا ع اةإابق أف اةكعاات (اةكبهر األنهر اةاقبؿ) صا ت اذكرةً أا
حذفوا اةتا اةاربوط ا ،ا هعى اةرغـ اف أ ،ا ت ود هعى اؤ ث واةصواب أف تكوف اؤ اً

ف قوؿ( :اةكبهرة األنهرة اةاقبع ).

** زيادة حرؼ عمى بناء الكممة:
ا اؿ :استيداؼ اًلحتالؿ لجكار المسستشفى.5
اةنطن فه كعا

"اةاإإتمفى" كاف بزهادة حرؼ اةإهف

واةصواب فه،ا

"اةاإتمفى" .كاا الحظ أف اةالـ فه كعا "ةصوار" حرؼ صر زائد ف،ه تُ صب هعى
اةاف وؿ به؛ ألف اةف ؿ "اإت،دؼ" هت َّدم ب فإه أو هعى اةاف وؿ فهه ظرؼ اكاف ةتضاّ،ا

ا ى "فه".

1

وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/20م.
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/17م.
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/8م .
4
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م.
5
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/24م .

170

ا اؿ :كًل يزاؿ متستم ارن.1
ا اؿ :كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينتية.2
اةنطن فه اذس األا ع

فه كعاته (اتإتا اًر اةفعإطه ته ) كاف بزهادة حرؼ اةتا

واةصواب فه،ا (اإتا اًر اةفعإطه ه ).

ا اؿ :ارتفاع عدد اًلصابات جراء القصؼ الصييكني المتجدد لمحافظة رفح جنكب

القططاع الى خمس اصابات.3

اةنطن فه كعا "اةقططاع" كاف بزهادة حرؼ اةطا

واةصواب فه،ا "اةقطاع".

ا اؿ :كلجأ المكاطنكف الغزيكف المتضررة بيكتيـ جراء العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع
غزة إلال مدارس "األكنركا.4

ا اؿ :كأشار مراسمؿ.5
وفه اةا اةهف اةإابقهف كاف اةنطن فه كعاته (إةال اراإعؿ) كاف بزهادة حرؼ
اةالـ واةصواب فه،ا (إةى اراإؿ).

ا اؿ :الحالة الصحية لمجرحى الفمسطيينييف.6
ا اؿ :استخداـ القذائؼ الذكية المكجية فيي المناطؽ السكنية المأىكلة.1
1

وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/8م .
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/16م .
3
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/19م.
4
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/16م .
5
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/22م.
6
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/16م .
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مثاؿ :أثرت بشكؿ نفسي كمعنكم كبيرييف.2
مثاؿ :اف القبة الحيديدية ًل يمكنيا المقاكمة.3
ا اؿ :خرج قائد السرية مف المدرعة التي استقميناىا بالتزامف مع مكاصمة إطالؽ قذائؼ

الدبابات.4

اةنطن فه اةكعاات (اةفعإطهه ههف فهه كبهرههف اةحهدهده
بزهادة حرؼ اةها

واةصواب فه ذةؾ( :اةفعإطه ههف فه كبهرهف اةحدهده

اإتقعه ااا) كاف
اإتقع ااا).

ا اؿ :مسؤكلي األكنكركا كككاًلت الغكث الدكلية.5
ا اؿ :المكاطف سميماف سمماف ابك صكاككيف.6
اةنطن فه اةكعاتهف (األو وروا صواووهف) كاف بزهادة حرؼ اةواو واةصواب فه

ذةؾ أف قوؿ( :األو روا صواوهف).

ا اؿ :كبجيكد شخصية مع جيراناىا.7
ا اؿ :فيما استشياد المكاطف اسماعيؿ فتكح اسماعيؿ فتكح  24عاـ جراء قصؼ

لمنطقة الزيتكف.8

1

وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/14م .
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/14م .
3
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/11م .
4
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/16م .
5
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/10م.
6
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م .
7
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/10م.
8
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/16م .
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اةنطن فه اةكعاات (صه ار ااا اإتم،اد) كاف بزهادة حرؼ األةؼ واةصواب فه،ا
(صه ار ،ا اإتم،د).

ا اؿ :كتائب القسامر ستدخؿ عناصر جديدة في المكاجية.1
وكاف اةنطن ا ا فه كعا "اةقإاار" بإضاف حرؼ هعى ب ا اةكعا

واةصواب فه

ذةؾ" :اةقإاـ".
مثاؿ :ك اعممنت المصادر الصييكنية.2
الحظ اةنطن فه كعا "أهعا ت" كاف بزهادة حرؼ اةاهـ حهث ال هإتقهـ ا ى

اة بارة اع اذس اةكعا

واةصواب فه،ا "أهع ت".

ا اؿ :استشيد اربعة عشر فمسطينينا في سمسمة غارات جكية عنيفة.3
اةكعا

وفه اذا اةا اؿ صا ت كعا "فعإطه ه ا" ناطئ بزهادة حرؼ اة وف هعى اب ى

واةصواب فه ذةؾ" :فعإطه ها".

ا اؿ :قصفت اسرائيؿ منزؿ عصاـ الدعاليس المستشار السياسي السابؽ ًلسماعيؿ
ىنية في مخيـ النصيرات كمنزؿ لعائمة الشكا ببغزة.4

كاا صا اةنطن فه اذا اةا اؿ بزهادة حرؼ اةبا هعى اب ه كعا "ببغزة" واةصواب

فه ذةؾ أف قوؿ" :بغزة".
1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م .
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/13م .
3
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م .
4
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م .
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وترم اةباح أف اذس األنطا ك هرة فه ةغ اةصحاف وةكف ُهاكف إرصاه،ا ة دة
أإباب ف،دؼ اةاحرر اةصحفه فه أوقات اةحرب تزوهد اةاواطف بآنر اةاإتصدات
وهعهه هكوف تركهزس هعى اةنبر ذاته ةذةؾ هكوف اةضغط او إهد اةاوقؼ فه احهطه وهعى
اآلة اةكاتب

واةذا هؤكد ذةؾ تكرار حرؼ اف ص س اةحرؼ اةإابؽ ةه أو قرهب ا ه واذا

نطن غهر اقصود هاك ا أف ذرس وةكف دوف اةتاادا به.

** حذؼ أحد حركؼ الكممة:
ا اؿ :إعادة استنساخ سينارك اًلنسحاب.1
ا اؿ :تعيد كزراء الخارجية اًلكركبيف باف يقكـ اًلتحاد اًلكربي.2
ا اؿ :القساـ يقصؼ اسدكد بػ 3صكارخ.3
ا اؿ :ىددت حركة المقاكمة اإلسالمة "حماس".4
ا اؿ :مجزرة بحؽ المكاطنيف المدنيف.5
ا اؿ :إف المستكطنيف اإلسرائيميف اعتادكا.6
ا اؿ :كيحاكؿ المقاكمكف اإللكتركنكف نشر الحقائؽ.7
فاةنطن فه اةكعاات (إه ارو األوروبهف صوارخ اإلإالا

اإلةكترو وف) كاف بحذؼ حرؼ اةها

اةاد هف اإلإرائهعهف

ااا هؤدا إةى انتالؼ اةا ى ونعؿ فه اةتركهب

1

وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/23م .
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/15م .
3
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/19م .
4
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/19م .
5
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/24م .
6
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/14م .
7
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/14م .
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واةصواب او( :إه ارهو

األوروبههف

صوارهخ

اإلإالاه

اةاد ههف

اإلإرائهعههف

اإلةكترو هوف).
كاا الحظ فه اةا اةهف األوؿ واألنهر ورود اصطعحهف أص بههف وااا( :إه ارهو

اإلةكترو هوف) اذا اا هؤكد اا أوردته اةباح

اةعغات األص به بمكؿ كبهر هعى ةغ اةصحاف .

فه اةفصؿ اة ا ه اف اةدراإ واو تن هر

ا اؿ :يعمكف ألغى زيارة خالؿ الحرب لػ"ناحؿ عكز" :كانك ينتظركنني.1
الحظ اةنطن فه اةف ؿ "كا و" كاف بحذؼ األةؼ اةفارق اةته تتصؿ به إذا اتصؿ
باةف ؿ واو اةصااه

واةصواب فه ذةؾ او إةحاؽ األةؼ اةفارق باةف ؿ ف قوؿ" :كا وا".

ا اؿ :كترفض اًلعترؼ بالقرية.2
مثاؿ :يرككف شيادت عف المقاكمة العنيفة التي كاجيكىا بغزة.3
مثاؿ :كتسعى لسحب سالح غزة كازلة خطر اًلنفاؽ.4
مثاؿ :تكصمت ليدنو  72ساعة انسانية بيف فصئؿ المقاكمة بغزة.5
مثاؿ :نظ ارن لمساكتو الضحية بالجالد.6
مثاؿ :كتكاصؿ العمميات اإلسرئيمية.7

1

وكالةفلسطٌنالٌوم،عنوانبتارٌخ2014/8/29م .
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/19م .
3
وكالةفلسطٌنالٌوم،عنوانبتارٌخ2014/8/13م .
4
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/11م .
5
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/11م .
6
وكالةفلسطٌنالٌوم،عنوانبتارٌخ2014/8/23م .
7
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/14م .
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اةنطن فه اةكعاات (االهترؼ م،ادت إزة

فصئؿ اإاوته اإلإرئهعه ) كاف

بحذؼ حرؼ األةؼ واةصواب فه،ا او( :االهتراؼ م،ادات إزاة

اإلإرائهعه ).

فصائؿ اإاواته

ا اؿ :استيداؼ مركز اًليكاء في مدرسة اًلنركا.1
ا اؿ :رزؽ ابك محمد كزجتو بثالثة أبناء.2
ا اؿ :في الحرب العدانية األخيرة عمى قطاع غزة.3
الحظ أف اةنطن ا ا فه اةكاات (األ روا زصته اة دا ه ) كاف بحذؼ حرؼ

اةواو واةصواب فه ذةؾ( :األو روا زوصته اة دوا ه ).

مثاؿ :كما اسشيد بعد منتصؼ الميمة.4
ا اؿ :ككصفت المصادر الطبية حالتيـ بيف المكسطة كالخطيرة.5
ا اؿ :ككاف بنياميف نتنياىك مف أشد منقديو.6
اةنطن فه اةكعاات (اإم،د اةاوإط
فه ذةؾ أف قوؿ( :اإتم،د اةاتوإط

ا قدهه) كاف بحذؼ حرؼ اةتا

ا تقدهه).

1

وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/24م .
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/1م .
3
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/10م .
4
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/11م .
5
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/11م .
6
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/23م .
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واةصواب

ا اؿ :راية حماس الخضراء ترفر.1
الحظ أف اةنطن فه اذا اةا اؿ كاف بحذؼ حرؼ اةفا اف آنر كعا "ترفر"

واةصواب فه،ا او" :ترفرؼ".

ا اؿ :الشعب الفمسطيني كمقاكمتو سيحققكف اإلنتصا.2
كاا كاف اةنطن فه كعا "اال تصا" بحذؼ حرؼ اة ار اف آنر اةكعا

فه ذةؾ أف قوؿ" :اال تصار".

واةصواب

ا اؿ :اتفاؽ التدئة بيف اًلحتالؿ اإلسرائيمي كالمقاكمة.3
فاةنطن فه كعا "اةتدئ " كاف بحذؼ حرؼ اة،ا

واةصواب فه،ا او" :اةت،دئ ".

ا اؿ :كتكصياتيـ لمجكلة الثانية مف المحاثات في القاىرة.4
فه حهف اةنطن فه "اةاحا اث" او حذؼ حرؼ اةداؿ واةصواب فه ذةؾ او:
"اةاحاد ات".

ا اؿ :قفت طائرات اًلحتالؿ.5
ا اؿ :كما اصيب مكاطف في قصؼ اسرائيمي استيدؼ مكقع بيساف التابع لكتائب القساـ
في رفح كفت جراحو بالخطيرة.1

1

وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/12م .
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/18م .
3
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/13م .
4
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/16م .
5
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/15م .
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الحظ أف ا ى اة بارة ال هإتقهـ اع اةكعاتهف (قفت وفت) فاةنطن ا ا كاف
بحذؼ حرؼ اةصاد واةصواب فه ذةؾ او( :قصفت وصفت).
وترم اةباح أف اذس األنطا هاكف إرصاه،ا ة ااؿ اةإره أهضاً.

** قمب الحرؼ إلى حرؼ آخر:
مثاؿ :خسرت الجبية الداخمية التكاتؼ كالتعاضض حكؿ حككمة نتنياىك.2
ا اؿ :عدة رشقات مف الصكاريخ سقطت في مناطؼ.3
ا اؿ :كامتدت ىذه القنابؿ لممناطؽ المكتضة بالسكاف.4
ا اؿ :العدكاف عمى غزة متكاصؿ حتى تدمير النفؽ األخير كالحكار مغ مصر فقط.5
ا اؿ :كانتشمت الطكاقـ الطبية جثاميف الشيداء اًلربعة رسمي ابك كردة كمحمد ابك
يكسؼ كزحمد قديح.6

ا اؿ :دائزة التجاذبات اًلقميمية.7
ا اؿ :قصؼ لمنطقة أبك العجيف شرؽ دير البمح ،كيط القطاع.8
ا اؿ :الحد األدتى لمطالب حماس.9
ا اؿ :حماس فعمت ما لـ تفعمو الجيكس العربية ،فمـ يجرؤ احد عمى قصؼ تؿ ابيب.1
1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/6م.
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/14م .
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/3م .
4
وكلةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/4م .
5
وكلةسما،عنوانبتارٌخ2014/7/31م.
6
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/24م .
7
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/22م.
8
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/10م.
9
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/10م .
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ا اؿ :لصكاريخ المفاكمة.2
ا اؿ :كمنزؿ المكاطف ابراىيـ صالح في حباليا.3
ا اؿ :أقدمت قكة خاصة مف كتائب القساـ عمى استدراج قكة صييكنية مؤلمة.4
ا اؿ :عنكاف المرحمة المقبؿ المطركع عمى شعبنا.
ا اؿ :عبر الجسر الجكم الذم اقامتو إلغائة الفمسطينييف.5
ا اؿ :جددت القساـ قصؼ مدفعية اًلحتالؿ شرؽ المحافظى الكسطى.6
ا اؿ :ثمانية متضامنيف مف جنسياف أكركبية كأمريكية.7
ا اؿ :كلـ يبمغ عف إضابات.8
الحظ فه صاهع األا ع اةإابق

أف ا اؾ ةبإاً فه ف،ـ ا ى اةصاع اةنبره

بإبب األنطا اإلاالئه فه كتاب ب ض اةكعاات واه( :اةت اضض ا اطؼ اةاكتض
اغ زحاد دائزة وهط األدتى اةصهوس اةافاوا

حباةها اؤةع

اةاطروع إغائ

اةاحافظى ص إهاف إضابات) واةصواب فه اذس اةكعاات كه هتـ ا ى اةصاع او:
(اةت اضد ا اطؽ اةاكتظ

اؤاع

اةاطروح إغا

اع أحاد دائرة وإط األد ى اةصهوش اةاقاوا

اةاحافظ

ص إهات إصابات).

1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م.
2
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م .
3
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م .
4
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/20م .
5
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/15م.
6
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م .
7
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/16م .
8
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/1م .
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صباةها

ا اؿ :فضال عف الدماء اليائؿ في منازؿ المكاطنيف.1
فه اذا اةا اؿ صا اةنطن اإلاالئه بقعب حرؼ إةى حرؼ آنر فه كعا "اةداا "

هتـ ا ى اةصاع .
واةصواب فه ذةؾ أف قوؿ" :اةداار" حتى ّ

ا اؿ :كما يناؼ إلييا الخسائر الصناعية.2
ا اؿ :المكتب السياسي لحماس يكاصؿ اجتماعاتو لبحث نتائج المفاكصات.3
وا ا صا ت اةكعاتاف (ه اؼ اةافاوصات) ناطئ وغهر اف،وا فه إهاؽ اةصاع

حهث تـ قعب حرؼ اةضاد فه كعا "ه اؼ" إةى ٍ
وف وفه كعا "اةافاوصات" إةى صاد
واةصواب فه ذةؾ أف قوؿ( :هضاؼ اةافاوضات).

ا اؿ :أدت ًلستشياد  13فمسطيننا.4
ا اؿ :كىـ بحممكف اعالـ اًلحتالؿ.5
وفه اةا اةهف اةإابقهف الحظ أف حرؼ اةها فه كعاته (فعإطه ا بحاعوف) ُقعب

إةى حرؼ آنر واذا ناطئ واةصواب فه ذةؾ أف قوؿ( :فعإطه هاً هحاعوف).

مثاؿ :قدـ عمر عساؼ مداخمة دعى فييا لمتحرر مف قيكد اًلجراءات اًلسرائيمية.6

1

وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/8م .
2
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/10م .
3
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/16م .
4
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/2م .
5
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/10م .
6
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م.
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وفه اذا اةا اؿ اةف ؿ "دهى" صا ناطئ حهث تـ قعب األةؼ اةاادودة إةى أةؼ
اقصورة واةصواب فه ذةؾ أف قوؿ" :دها".

ا اؿ :مما أدل الى حالة مف اليمع كالخكؼ كالذىكؿ لدل المكاطنيف الغالبة كالمساكيف.1
كاا الحظ فه اذا اةا اؿ كعا "اةغالب " تـ قعب األةؼ اةاقصورة بتا اربوط

واذس كتاب ناطئ

واةصواب فه ذةؾ" :اةغالبى".

** إبداؿ حرؼ مكاف حرؼ:
ا اؿ :كصكؿ تسعة اصابات كصفت بالطفيفة الى مسشتفى ناصر.2
فركا مف قصؼ منزليـ لتغالتيـ الصكاريخ تحت الشجرة.3
ا اؿّ :
مثاؿ :بجكار مسشتفى كماؿ عدكاف شماؿ القطاع.4
ا اؿ :النقص الشديد في األدكية كالمسمتزمات الطبية.5
ا اؿ :القساـ ىددت في بياف ممتفز.6
الحظ فه األا ع اةإابق

صا اإلبداؿ فه،ا بتننهر حرؼ اةتا

أف اةكعاات (اإمتفى تغاةت،ـ اإعتزاات اعتفز)
واةصواب فه،ا( :اإتمفى تغتاة،ـ اإتعزاات

اتعفز).

1

وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/23م .
2
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/9م .
3
وكالةمعا،عنوانبتارٌخ2014/7/12م .
4
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/11م .
5
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/11م .
6
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م .
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ا اؿ :كالتكاصؿ مع اًلسعاؼ عمى الرقـ  101في حدكث اًلصابتا.1
ا اؿ ، :اًلكؿ مدل اًلنتفاح عمى الشارع الكطني.2
أاا ا ا الحظ أف اإلبداؿ فه كعاته (االصابتا اال تفاح) صا بتقدهـ حرؼ اةتا
واذا ناطئ واةصواب فه ذةؾ أف قوؿ( :االصابات اال فتاح).
ا اؿ :كعددا كبي ار مف الحرجى كصمكا الى مشفى كماؿ عدكاف.3
كاا الحظ فه اذا اةا اؿ صا اإلبداؿ فه كعا "اةحرصى" بحرفه اةحا واةصهـ

اا أدم إةى ةبس فه ف،ـ ا ى اةكعا

واةصواب فه ذةؾ أف قوؿ" :اةصرحى".

ا اؿ :كاف ابرز الجرائـ عممة اختطفا كقتؿ.4
ا اؿ :كلك كاف الشييد ابك عمار حضا ار لفعؿ ذلؾ.5
ا اؿ :بدء جمسة المجمس الكزرام.6
ا اؿ :كسر ارداة الشعب الفمسطيني.7
ا اؿ :بفعؿ صكرايخ المقاكمة الفمسطينية.8
ا اؿ :منذ بدياة عمؿ الحككمة.9
ا اؿ :صكرايخ غزة تكبد شركة الطيراف اإلسرائيمية "العاؿ"  65مميكف دكًلر.1
1

وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/13م.
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/28م.
3
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/11م.
4
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/3م .
5
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/12م.
6
وكالةسما،عنوانبتارٌخ2014/7/18م .
7
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/12م.
8
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/13م.
9
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/13م.
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ا اؿ :أرسمت رئاسة إدارة الككراث كالطكارئ.2
وصا اإلبداؿ فه األا ع اةإابق (انتطفا حضا ار اةوزراا إرداة صوراهخ

بدهاة) بتننهر األةؼ اا أدم إةى ةبس فه ف،ـ ا ى اةكعا

واةصواب فه ذةؾ أف قوؿ:

(انتطاؼ حاض اًر اةوزارا إرادة صوارهخ بداه ).
و الحظ فه اةا اؿ األوؿ (كاف ابرز اةصرائـ عممة) تـ حذؼ حرؼ اف ب ا اةكعا
"هاع " اا أدم إةى قصاف اةا ى واةصواب فه ذةؾ" :هاعه ".
ا اؿ :العدكاف ،الذل تشنو اسارئيؿ عمى الفمسطينييف.3
ا اؿ :ثابتً :ل مكعد محدد لبدء العاـ الدارسي بغزة.4
ا اؿ :استعدادىـ لتقديـ الغالي كالنفيس إلخاكنيـ في القطاع.5
وفه اذس األا ع كاف اإلبداؿ فه تقدهـ حرؼ األةؼ فه اةكعاات (اإارئهؿ

اةدارإه إناو ،ـ) واذا نطن واةصواب فه ذةؾ أف قوؿ( :اإرائهؿ اةدراإه إنوا ،ـ).

ا اؿ :اشتعمت النيراف بمصنع لإلسنفج شماؿ قطاع غزة.6
ا اؿ :أغارت عمى منطقة زراعية بمنطقة جحر الديؾ كسط الطقاع.7
ا اؿ :المقاكمة كاجيزة اًلمف التابعة لمحككمة قد ضربت الشاباؾ اإلسرائميي.8
ا اؿ :جددت الجبية دعكتيا لجماىير الشعب المفسطيني في الضفة كالداخؿ كالشتات.1
1

وكالةفلسطٌنالٌوم،عنوانبتارٌخ2014/8/14م.
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/15م .
3
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/14م .
4
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/13م.
5
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/10م .
6
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/22م.
7
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/14م .
8
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/16م .
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ا اؿ :كىزيمة العرب ىزمية شنعاء.2
الحظ فه األا ع

اةإابق

أف اةنطن صا

فه اةكعاات (اإ فج اةطقاع

االإرائعهه اةعفإطه ه ازاه ) حهث تـ إبداؿ حرؼ اكاف حرؼ واةصواب فه ذةؾ أف
قوؿ( :اإف ج اةقطاع االإرائهعه اةفعإطه ه ازها ).

ا اؿ 5 :بميكف  ..مزادكات ..تآكؿ النفسيات.3
ا اؿ :ستقصؼ مدينة تؿ ابيب في الساعة التاسعة مساء اليكـ بصاكرخ "جي .4"80
وفه اةا اةهف اةإابقهف كاف اإلبداؿ فه كعاته (ازادوات صاورخ) بتننهر حرؼ

اةواو فه كاع "ازادوات" وتننهراا فه كعا "صاورخ" واةصواب فه ذةؾ( :ازاودات

صاروخ).

** األلؼ المقصكرة
تكتب األلؼ مقصكرة في:5
 -1األف اؿ اةااضه اة ال ه اةته ت ت،ه بنةؼ أصع،ا ها
إقى".

ا ؿ" :بكى موم روم

 -2األف اؿ اةااضه فوؽ اة ال ه اةته ت ت،ه بنةؼ غهر اإبوق بها
أاعَى".
ا زوم ْ

 -3األإاا اة ال ه اةته ت ت،ه بنةؼ أصع،ا ها
1

ا ؿ" :امترم

اةردم اةفتى".
ا ؿ" :األإى ّ

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م .
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/14م .
3
وكالةفلسطٌنالٌوم،عنوانبتارٌخ2014/8/14م .
4
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م .
5
ناصٌفٌمٌن:المعجمالمفصلفًاإلمالءقواعدونصوص،ط،4دارالكتبالعلمٌة،بٌروت1999،م،ص.68
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 -4األإاا فوؽ اة ال ه اةته ت ت،ه بنةؼ غهر اإبوق بها
اصطفى هذارم".

ا ؿ" :اع،ى ُإفعى

 -5األإاا األهصاه اةتاةه " :اوإى ههإى ُبنارم ِكإرم َاتَّى".
 -6األإاا اةاب ه اةتاةه " :أّى اتى ةدم األُةى (اإـ اوصوؿ با ى "اةذهف")
أوةى (اإـ إمارة با ى "أوال ")".

 األخطاء في استخداـ الياء مكاف األلؼ المقصكرة:
ا اؿ :كصال لمستشفي شيداء اًلقصي بدير البمح.1
ا اؿ :عدد مف الجرحي كصمكا الى المشافي.2
ا اؿ :كصكؿ ثالث اصابات الي مستشفي شيداء اًلقصي باصابات طفيفة.3
ا اؿ :كيتنافي مع برءاة األطفاؿ.4
ا اؿ :كخبرائيا لالستعداد لمدرجة القصكم.5
ا اؿ :يكاصؿ  3آخركف عالجيـ في مستشفي.6
ا اؿ :جريحيف مف الجرحي الذيف كصمكا إلى أنقرة.7
اف األنطا اةته هقع فه،ا اةاحررهف هدـ تفرهق،ـ بهف األةؼ اةاقصورة واةها فه
االإـ اةا قوص اةته تكوف فه آنر اةكعا

ف صداـ هض وف قطتهف أإفؿ األةؼ كاا فه

1

وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/31م .
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/14م .
3
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/19م.
4
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/10م .
5
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م.
6
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/16م .
7
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/16م .
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األا ع اةإابق (اإتمفه أقصه صرحه هت افه اةقصوا) واةصواب فه ذةؾ أف قوؿ:
(اإتمفى أقصى صرحى هت افى اةقصوم).

 األخطاء في استخداـ األلؼ المقصكرة مكاف حرؼ الياء،
كأمثمة ذلؾ كثيرة:
ا اؿ :مخرجات ىذا اًلجتماع تصب فى صالح الضحية الشعب الفمسطينى.1
ا اؿ :ال دكر اقميمى اك دكلى يكقؼ العدكاف.2
ا اؿ :ارتكب اًلحتالؿ اإلسرائيمى مجزرة جديدة.3
ا اؿ :استعدادىا لمتعاطى اإليجابى.4
ا اؿ :إحساسيـ بتخمى األنظمة العربية عنيـ.5
ا اؿ :أكد كزير الخارجية اإلسرائيمى.6
ا اؿ :المجزرة التى ارتكبتيا الطائرات الحربية.7
ا اؿ :كتمييد الطريؽ لقيادة معتدلة فى القطاع الفمسطينى.8
ا اؿ :جراء العدكاف العسكرل اإلسرائيمى األخير عمى غزة.9

1

وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/26م .
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/26م .
3
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/9م .
4
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/23م.
5
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/13م.
6
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/31م.
7
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/11م .
8
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/31م.
9
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/31م .
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هنطئ ك هروف فهكتبوف اةكعاات اةا ت،ه بها دوف قطتهف أإفؿ اةها
اةكعاات اةته ال تحتاج إةى ها هض وف تحت األةؼ اةعه

فه حهف

قطتهف وذةؾ ة دـ تفرهق،ـ بهف

اةها فه االإـ اةا قوص فه آنر اةكعا واألةؼ اةاقصورة ففه األا ع اةإابق ُكتبت
اةها فه اةكعاات اةته تحت،ا نط بحذؼ اة قطتهف واذا نطن واةصواب فه ذةؾ أف قوؿ:

(فه فعإطه ه أا إقعهاه دوةه إإرائهعه ت اطه إهصابه تنعّه اةته هإكرا).

** زيادة بعض النقاط كحذفيا مف اليمزة المتطرفة:
ا اؿ :عناصر القساـ ستدخؿ عناصر جديدة كستفاجيء كستربؾ حسابات اًلحتالؿ.1
ا اؿ :القطاع الصحي كاستعداده لمتعامؿ مع الطكارمء كصؿ الى مستكل متدف جدا.2
ا اؿ :سقكط صاركخ عمى شاطيء عسقالف.3
ا اؿ :اسرائيؿ تباطيء الفصائؿ.4
فاف اةا عوـ أف اة،ازة اةاتطرف اةاكإور اا قبع،ا تُكتب هعى ها غهر ا قوط
وةك ا صداا ُكتبت بصورة ناطئ كاا فه األا ع اةإابق واةصواب حذؼ اة قطتهف اف
أإفؿ اةها ف قوؿ( :إتفاصئ اةطوارئ ماطئ تباطئ).

ا اؿ :ليذه الحرب التي أتت عمى كؿ شئ.5
ا اؿ :الشيداء ضحكا بكؿ شئ.6

1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م .
2
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م .
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/4م .
4
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/17م.
5
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/14م.
6
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/23م .
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وفه اةاقابؿ حذفت قطتهف كاف اف اةافترض وض ،اا أإفؿ اةها

و صد ذةؾ فه

كعا "مئ" واةصواب "مه " وذةؾ ه د نطنً فه كتاب اة،ازة اةاتطرف .

أخطاء لغكية غير مألكفة كردت في األخبار:
تبهف ةعباح

أف ا اؾ ظواار وأنطا كاةتكرار وهدـ اةدق وركاك األإعوب

واةنروج هعى اةانةوؼ فه اةصاع اة ربه

ااا دفع اةباح
َّ

اةظواار ذةؾ هعى إبهؿ اةتوضهح ال اةحصر.

أف تُورد ب ضاً اف اذس

ا اؿ :كبدأت الغارات شماؿ القطاع  ،ارض خالية.1
الحظ فه اذا اةا اؿ َّ
أف ا ى اةصاع بقه اقصاً وذةؾ ةحذؼ كعا ا ،ا اا

أدم إةى هدـ ف،ـ اةا ى اةاراد ا ،ا واةصواب أف قوؿ" :كبدأت الغارات شماؿ القطاع،
بقصؼ ارض خالية".
ا اؿ :افشاؿ حككمة الكحدة التي تشكمت مؤخ ارن كاحد اىـ اًلىداؼ التي سعت لتحقييا.
ا اؿ :في ظؿ استمرار أطمؽ الصكاريخ مف قطاع غزة.2
وفه اذا اةا اؿ صا ت كعاتا (واحد أطعؽ) غهر ات اإقتاف اع ا ى اةصاع اا

َّأدم إةى هدـ ترابط،ا وتفكك،ا واةصواب فه ذةؾ قوؿ" :افشاؿ حككمة الكحدة التي
تشكمت مؤخ ارن أحد اىـ اًلىداؼ" " في ظؿ استمرار إطالؽ الصكاريخ مف قطاع غزة".

ا اؿ :جاء ذلؾ خالؿ استقباؿ الرئيس التكنسي لمسفير سمماف اليرفي سفير دكلة
فمسطيف بتكنس مرفكقا بالقيادييف في حركة حماس إسماعيؿ رضكاف ،كعمي بركة ،كذلؾ
في قصر قرطاج اليكـ.1

1

وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/4م .
2
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/6م .
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الحظ فه اذا اةا اؿ أ ه تـ اإتنداـ كعا "ارفوقاً" واه كعا تتإـ باةغراب

وغهر اإتندا فه اةعغ اةفصحى كاا أ ،ا غهر ات اإب اع إهاؽ اةصاع

اإتنداـ كعا "اصطحباً".

وكاف األوةى

ا اؿ :كما طالبت حماس السمطة بتجديد مكقفيا "فيذه لحظة الحقيقة ،فال مجاؿ لمكممات

الباىتة ،كًل التبريرات الممجكجة ،فالكحدة بحاجة إلى دفع الثمف".2

وا ا الحظ اةت قهد اةعفظه فه اإتنداـ كعا "اةااصوص " واألوةى االبت اد هف
األةفاظ اةا قدة اةته هص ُب هعى اةقارئ ف،ا،ا وادراك،ا حهث هصب أف تكوف اةعغ
اةصحفه واضح وإ،ع وتت اإب اع كاف اإتوهات اةصا،ور اةاتعقه.
كاا ُالحظ اةنطن اإلاالئه فه كعا "تصدهد" بإبداؿ حرؼ بحرؼ آنر اا أدم إةى
اةتن هر هعى ا ى اةصاع واةصواب فه ذةؾ أف قوؿ" :تحدهد".

ا اؿً :ل يكجد في منزؿ اية مقاكميف.3
ا اؿ :أيف الدكؿ العربية كاًلسالمية التي تمتزـ الصمت اذا تدميرنا.4
فه اذهف اةا اةهف الحظ ركاك األإعوب وهدـ ترابط اةكعاات بب ض،ا باإلضاف
إةى األنطا فه كتاب اةكعاات اا أدم إةى هدـ صح اةصاع اةنبره

واةصواب فه ذةؾ

أف قوؿً" :ل يكجد في المنزؿ أم مقاكميف" " أيف الدكؿ العربية كاًلسالمية التي تمتزـ
الصمت ازاء تدميرنا".

1

وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/15م.
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/7م .
3
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م .
4
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م .

189

فضال عف التكسع الرىيب في اًلستيطاف كتيكيد القدس كأسرلتيا.1
ا اؿ :ن
صد أف اذس اةكعا

ادرة االإتنداـ وا ااا "ص ؿ اةقدس اده

وةكف تـ حت اةصاع فه كعا واحدة غرهب واه "أإرةت،ا".

إإرائهعه بحت "

 التكرار:
ا اؿ :بعيدا عف نزعات اًلنفراد كالتفرد كعف الحسابات الضيقة.2
ا اؿ :كاكدت عمى عمى مسؤكلية اًلحتالؿ.3
ا اؿ :لبحث مطالب المقاكمة لكقؼ دائـ لكقؼ النار في غزة.4
ا اؿ :ساىمت في قبر تقرير تقرير قكلدستكف حكؿ الجرائـ المرتكبة في غزة.5
ا اؿ :فيما رفعت القبة الحديدة جاىزيتيا الى الى اقصى درجة.6
ا اؿ :كؿ الفصائؿ الفصائؿ الفمسطينية.7
ا اؿ :ككانت فصائؿ المقاكمة الفمسطينية كافقت عمى تيدئة أممية إنسانية يكقؼ
بمكجبو إطالؽ النار كيكقؼ العدكاف.8

مثاؿ :كميزانيات البنى التحتية كالتعميـ كالتعميـ العالي كالصحة.9
مثاؿ :الركاية اإلعالمية الفمسطينية كانت كانت األصدؽ كاألبمغ كاألدؽ خالؿ العدكاف.1
1

وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/15م .
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/28م .
3
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/18م .
4
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/8م .
5
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/9م .
6
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م.
7
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/17م .
8
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/1م.
9
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/10م .
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اف اةا روؼ أف اةتكرار فه اةعغ هنته ةتنكهد اةا ى ةكف اةاالحظ فه األا ع
اةإابق أف اةتكرار صا ةب ض اةكعاات واةحروؼ اةته ال أااه ةتكراراا اا أدم إةى ركاك

األإعوب وتُ زا اةباح
هعى إبؽ صحفه.

ذةؾ إةى اةإره فه اةكتاب ظ اًر ةإ ه اةصحفه إةى اةحصوؿ

ةذةؾ "هصب أف هتَّصؿ األإعوب اةصحفه باةصح اةا طقه
نواص ترتبط باةب ا اةفكرا ةع ص اةصحفه بصف هاا

وذةؾ بضرورة وصود

واةصاع بصف ناص

بحهث

تنته اة تائج واألحكاـ ُاتَّفق اع اةاقداات وأف ت تظـ اةفكرة اةواحدة فه هقد ا ظوـ اع
األفكار اةارتبط ب،ا أو اةاكاع ة،ا نالؿ اةإهاؽ أو اةاضاوف اةواحد".2
و "تتضاف اةصح اةا طقه أف ه تظـ اةكالـ إهقاهاً فكرهاً دانعهاً ال تت اقض فهه

اةا ا ه اع ب ض،ا اةب ض وال تت ارض اع اا ه مد اةكاتب اف دهوة إةى رأا أو قها

اف اةقهـ اإل إا ه اف احه وال تت اقض اع اةحقهق اف احه أنرم إوا كاف ذةؾ فه

اهداف اة عـ أو اةتارهخ أو اةحهاة أو اةطبه ".3

ا اؿ :ككاف الجيش اإلسرائيمي أعمف صباح الثالثاء ،انسحاب قكاتو البرية إلى "خطكط
دفاعية" خارج قطاع غزة.4

ا اؿ :أعمف الجيش اإلسرائيمي ،صباح أمس الثالثاء ،انسحاب قكاتو البرية إلى "خطكط
دفاعية" خارج قطاع غزة.5
واف ص ،أنرم

الحظ فه اةا اةهف اةإابقهف تك ار اًر ة فس اةنبر فه اوق هف

إنبارههف انتعفهف كاا أف ا اؾ اة دهد اف األا ع اةته فه،ا تكرار ةذات اةنبر اةصحفه

فه اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه اةفعإطه ه قهد اةدراإ
1

وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/31م .
2
اللغةاإلعالمٌة"المفاهٌم–األسس–التطبٌقات"،مرجعسابق،ص .131
3
المرجعالسابق،ص .131
4
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/8م .
5
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/8/7م .
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اا هؤدا إةى فقداف اصداقه

اةصا،ور اةاتعقه باةاوقع اإلنبارا الهتقادس أف اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه ت،تـ باةقارئ
وتعبه احتهاصاته اف اةا عواات واةا ارؼ واا هحهط به بحهث ال هكوف اا،ا األكبر او

اصرد إخ وةصؽ اةنبر كاا او وهرضه ةه.

األخطاء اإلمالئية في المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية الفمسطينية:
"هحتؿ اإلاال اة ربه اكا كبهرة هعى نارط اةكتاب باةعغ اة ربه " 1وةه "ا زة
هاةه بهف فروع اةعغ ؛ أل ه اةوإهع األإاإه

اةت بهر؛ ف،و اةطرهق اةص اهه

فه فإه".2

إةى اةت بهر اةكتابه وال غ ى هف اذا

اةته انتره،ا اإل إاف فه أطوار تحضرس؛ ةهترصـ ب،ا هاا

إ ه "فه اةواقع ها ؿ حصر اةزاوه فه ف،ـ اةاكتوب وهرضه بصورة واضح "

"إذا كا ت اةقواهد اة حوه واةصرفه وإهع إةى صح اةكتاب

3

و

اف اة واحه اإلهرابه

واالمتقاقه و حواا فإف اإلاال وإهع إةه،ا اف حهث اةصورة اةنطه

و إتطهع أف

درؾ ا زة اإلاال بوضوح إذا الحظ ا أف اةنطن اإلاالئه هموس اةكتاب ؛ وقد ه وؽ ف،ـ

اةصاع ".4

** األخطاء في اإلمالء:
اة رب ه

ا اؾ اة دهد اف اةقوا هف واةقواهد اةته هصب اراهات،ا ةضااف صح اةكتاب
وهعى اةرغـ اف ذةؾ توصد اةك هر اف األنطا اإلاالئه فه اةكتاب اةصحفه

ا ،ا اا هعه:

1

قواعداإلمالءالعربًبٌنالنظرٌةوالتطبٌق،مرجعسابق،ص .7
2
عبدالعلٌمإبراهٌم:اإلمالءوالترقٌمفًالكتابةالعربٌة،مكتبةغرٌب1975،م،ص .9
3

قواعداإلمالءالعربًبٌنالنظرٌةوالتطبٌق،مرجعسابق،ص.7
4
اإلمالءوالترقٌمفًالكتابةالعربٌة،مرجعسابق،ص.10
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 األخطاء اإلمالئية في استعماؿ اليمزة:
كتابة اليمزة
"ةهس ةع،ازة حرفاً ناصاً هصوراا وصرم اة عاا هعى رإا،ا هه اً اكذا ( ) هعى

أةؼ أو ها أو واو غاةباً"" 1أو وضع اذس اة هف هعى رأس األةؼ اكذا (أ)".2

"اتفؽ هعاا اةكتاب اة ربه هعى رإـ اة،ازة إذا ُنفّفت هعى اةحرؼ اةذا تُإّ،ؿ
هعهه إوا فه حاة وقوه،ا حمواً أو طرفاً وذةؾ هعى اة حو اةتاةه :تكتب هعى أةؼ فه

ا ؿ( :بنس – رأس – إنؿ – قرأ)؛ أل ،ا ت طؽ ه د اةتإ،هؿ (باس – راس  -إاؿ -
قرا) تكتب هعى واو فه ا ؿ( :بؤس  -ةؤةؤ) ة طق،ا تإ،هالً (بوس  -ةوةو) تكتب هعى

نطه  -ماطه) أاا
ها فه ا ؿ( :بئر – نطهئ  -ماطئ) ة طق،ا ه د تإ،هع،ا (بهر – ّ
فه حاة هدـ إاكاف تإ،هع،ا رإاواا ا فردة هعى اذا اة حو ( ) وفه حاة وقوه،ا فه

أوؿ اةكعا كتبت أةفاً واكذا فإف اة،ازة تكتب إاا هعى أةؼ أو واو أو ها أو افردة وذةؾ
بحإب اوق ،ا فه اةكعا وااكاف تإ،هع،ا أو هداه وحركت،ا أو حرك اا قبع،ا".3

وةقد مر اصاع اةعغ اة ربه فه اةقاارة اصاوه ق اررات تت عؽ باة،ازة واه كاآلته:
أكًلن– اليمزة في أكؿ الكممة:
"اة،ازة فه أوؿ اةكعا إاا اازة وصؿ وااا اازة قطع" .4فػ "ترإـ اة،ازة فه أوؿ
اةكعا أةفاً توضع فوق،ا قط

( ) إذا كا ت افتوح أو اضاوا

وتوضع تحت،ا اةقط

إذا كا ت اكإورة ا ؿ" :إف أكرا ه فإوؼ أُكراه إكراااً" .5وكذةؾ ترإـ اة،ازة أةفاً إذا
دنؿ هعى اةكعا حرؼ حو :فإف وبنف وألف وأَإِذا".6

1

الموجزفًقواعداللغةالعربٌة،مرجعسابق،ص .416
2
التثقٌففًاللغةالعربٌةالنظرٌةوالتطبٌق،مرجعسابق،ص.324
3
التثقٌففًاللغةالعربٌةالنظرٌةوالتطبٌق،مرجعسابق،ص.324
4
اإلمالءوالترقٌمفًالكتابةالعربٌة،مرجعسابق،ص.37
5
الموجزفًقواعداللغةالعربٌة،مرجعسابق،ص .416
6
المرجعالسابق،ص .416
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ادة" .1أاا
اد اف ص إ،ا تكتباف أةفاً فوق،ا ّ
"اة،ازة اةافتوح فه أوؿ اةكعا وب داا ّ
"اازة اةوصؿ ترإـ أةفاً فقط أا ةهس فوق،ا وال تحت،ا اازة إوا أكا ت فه أوؿ اةكالـ
أو فه وإطه واف اةنطن اا راس اف وضع اة،ازة فوؽ األةؼ أو تحت،ا".2

ثانيان– اليمزة في كسط الكممة:
اه اة،ازة اةته "تقع فه وإط اةكعا

إذا كا ت اة،ازة فه أوؿ اةكعا

هعه،ا اازة وصؿ أو اازة اإتف،اـ اهتبرت ب د اذا اازة اتوإط

آنر اةكعا

ـ دنعت

إذا كا ت اة،ازة فه

واتصؿ ب،ا اا ال هإتقؿ فه اةرإـ – حرفاً كاف أـ اإااً – اهتبرت ب د اذا

اازة اتوإط ".3

و"اذس اة،ازة ال هكوف اةحرؼ اةذا قبع،ا إال اتحركاً وقاهدة رإا،ا أف تكتب هعى

حرؼ ا اإب ةحرك اةحرؼ اةذا قبع،ا :فتكتب هعى أةؼ إذا كاف اا قبع،ا افتوحاً وتكتب
هعى واو إذا كاف اا قبع،ا اضاوااً" 4و "تكتب هعى ها إذا كاف اا قبع،ا اكإو اًر".5

و "إذا كا ت افتوح رإات هعى حرؼ اف ص س حرك اا قبع،ا فإذا كاف اا

قبع،ا إاك اً غهر حرؼ اد رإات هعى أةؼ ا ؿ :هإنَؿ ههنَس اهنَة".6

و "إف كاف اذا اةإاكف حرؼ اد رإات افردة :تإا َؿ تفا َؿ ةف هإو َس إف
وضو َس إال إذا وصؿ اا قبع،ا باا ب داا فترإـ هعى برة ا ؿ :امهئ برهئ إف
اصهئؾ".7

1

دراسةفًقواعداإلمالء،مرجعسابق،ص .14
2
اإلمالءوالترقٌمفًالكتابةالعربٌة،مرجعسابق،ص .42
3
دراسةفًقواعداإلمالء،مرجعسابق،ص .24
4
اإلمالءوالترقٌمفًالكتابةالعربٌة،مرجعسابق،ص.45
5
المرجعالسابق،ص .46
6
الموجزفًقواعداللغةالعربٌة،مرجعسابق،ص .417
7
المرجعالسابق،ص .417
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ثالثان– اليمزة في آخر الكممة:
هبدأُ
هصرُؤ َ
"إذا إبقت بحرك رإات هعى حرؼ اصا س ةحرك اا قبع،ا ا ؿُ :
ِ
هإت،زئُ" .1فػ "إذا كاف اا قبع،ا افتوحاً رإات هعى أةؼ إوا أكا ت اه افتوح أـ
كا ت اة،ازة فإ،ا اضاوا أـ كا ت اة،ازة اكإورة أـ كا ت اة،ازة إاك ".2

"إذا إبقت بحرؼ إاكف رإات افردة ا ؿ :صزٌ ادوٌ مه ٌ ص از ٌ"" .3إوا
أكاف اذا اةإاكف حرفاً صحهحاً أـ كاف حرؼ هع (أةفاً واواً ها ) ففه صاهع اذس اةصور
أـ اكإورة".4

ترإـ اة،ازة افردة إوا أكا ت اضاوا

"إذا إبقت بحرؼ إاكف وكا ت ا و فه حاة اة صب رإات هعى برة بهف أةؼ

طئاً مهئاً فإذا كاف اا قبع،ا ال
اةت وهف واةحرؼ اةإابؽ ة،ا إذا كا ا هوصالف حو :ب ْ
بد َاً".5
هوصؿ باا ب داا رإات اة،ازة افردة ا ؿْ :

و "إذا كاف اا قبع،ا اضاوااً رإات هعى واو إوا أكا ت افتوح

اة،ازة اضاوا

أـ كا ت

أـ كا ت اة،ازة اكإورة( .وهإت ى اف اذس اةقاهدة أف هكوف اا قبؿ

اة،ازة اةاتطرف واواً امددة اضاوا

فتكتب اة،ازة حه ئذ افردة إوا أكا ت اة،ازة

فإ،ا افتوح أـ اضاوا أـ اكإورة)".6

و "إذا كا ت فه األصؿ فه ف ؿ ا،اوز اة هف ا تؿ اةالـ (أا ا،اوز اةوإط

ا تؿ اآلنر) وحذؼ آنرس فإف األصود أف ترإـ هعى اا كا ت هعهه قبؿ حذؼ آنرس فهاا

هدا اإـ فاهؿ ال ه؛ فإ ،ا ترإـ فهه افردة".7

و "إذا كاف اا قبع،ا اكإو اًر رإات هعى ها

اة،ازة اضاوا

أـ كا ت اكإورة".1

1

المرجعالسابق،ص.419
2
اإلمالءوالترقٌمفًالكتابةالعربٌة،مرجعسابق،ص .57
3
الموجزفًقواعداللغةالعربٌة،مرجعسابق،ص.419
4
اإلمالءوالترقٌمفًالكتابةالعربٌة،مرجعسابق،ص .56
5
الموجزفًقواعداللغةالعربٌة،مرجعسابق،ص.419
6
اإلمالءوالترقٌمفًالكتابةالعربٌة،مرجعسابقص.58
7
دراسةفًقواعداإلمالء،مرجعسابق،ص .51
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إوا أكا ت اه افتوح

أـ كا ت

الفرؽ بيف ىمزة القطع كىمزة الكصؿ:
ىمزة القطع:
اازة اةقطع "اه اةحرؼ اةذا هم ّكؿ صز اً أصهالً فه اةكعا

وه طؽ فه صاهع

اواق ،ا وال هاكف االإتغ ا هف أ رس اةا وا فه،ا؛ ةذا ف،و حرؼ ةه رازس اةكتابه اةدائـ

فه صاهع اواقع اةكعا وةكو ،ا حرفاً أصهالً فه اةكعا ال هاكف االإتغ ا ه ه تُ طؽ فه
صاهع إهاقات اةكالـ :إوا فه أوؿ اةصاع أـ فه َد ْرص،ا أـ فه طرف،ا؛ ألف حذف،ا اف
اةكعا إهؤدا إةى انتالؿ ا ااا".2

ف،ه اة،ازة اةته "ه قطع باةعفظ ب،ا اا قبع،ا هاا ب داا ت بت فه اةرإـ اإلاالئه

إوا اتّصؿ ب،ا مه أـ ةـ هتصؿ".3

ىمزة الكصؿ:
غهر حذفه اف
اازة اةوصؿ صز غهر أصهؿ فه اةكعا ف،ه صوت زائد ال ُه ّ
ا ى اةكعا  4كاا "هتوصؿ ب،ا إةى اة طؽ باةحرؼ اةإاكف واه تظ،ر فه اة طؽ حهف
بدأ ب طؽ اةكعا اةته وق ت فه اذس اة،ازة فه أوة،ا وتنتفه اف اة طؽ حهف تقع اذس

اةكعا فه وإط اةكالـ ا ؿ اة،ازة فه "اصت،د" فتظ،ر فه اة طؽ حهف قوؿ :اصت،د

احاد وال تظ،ر حهف قوؿ :احاد اصت،د "بوصؿ اةكعاتهف فه اة طؽ".5

وهقوؿ إ هد األفغا ه" :إف اازة (اؿ) اةت رهؼ وأمباا،ا إاهت اازة وصؿ أل ،ا

تإقط فه درج اةكالـ أاا اازة اةقطع ف،ه اةته ت بت ةفظاً ونطاً ابتدا ً ووصالً".6

1

اإلمالءوالترقٌمفًالكتابةالعربٌة،مرجعسابق،ص .58
2
التثقٌففًاللغةالعربٌةالنظرٌةوالتطبٌق،مرجعسابق،ص.327
3
المختصرفًالنحوواإلمالءوالترقٌم،مرجعسابق،ص .107
4
التثقٌففًاللغةالعربٌةالنظرٌةوالتطبٌق،مرجعسابق،ص.327
5
اإلمالءوالترقٌمفًالكتابةالعربٌة،مرجعسابق،ص .38
6
التثقٌففًاللغةالعربٌةالنظرٌةوالتطبٌق،مرجعسابق،ص .41
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ضكابط رسـ اليمزة:1
هعى ها اطعقاً ا،اا هكف اةحرؼ اةذا قبع،ا
اةحركات حو :تطائِف صائِـ وتكتب هعى اا
ِ
ابتدئهف ارئه.
ِصئ ا

أكًلن– اة،ازة اةاتوإط اةاكإورة ترإـ
واةحرؼ اةذا ب داا ألف اةكإرة أوةى
هوافؽ ْأوةى اةحركتهف اطعقاً فه ا ؿِ :فئ

أوةهاؤاـ ُم ْؤـ ُرؤه
ثانيان– تكتب هعى واو فه ا ؿُ :هؤدا ُإؤؿ
ُ
اةضا أوةى اف اةفتح واةإكوف.

ةٌؤةُؤ ُاؤاف ألف

ثالثان– تكتب هعى أةؼ فه ا ؿَ :إنؿ َكنس َرأس َدأب َهنار َانةوؼ هنتعؼ ألف
اةفتح أوةى اف اةإكوف.
رابعان– أاا فه أوانر اةكعاات (اة،ازة اةاتطرف ) فتكتب بحإب اا قبع،ا ألف أوانر
اةكعاات تقدر إاك

اكإو اًر كتبت هعى ها

وذةؾ ألف اةنط اة ربه اب ه هعى اةوقؼ فإذا كاف اا قبع،ا
ا ؿ :برا

قارئ واف كاف اضاوااً كتبت هعى واو ا ؿ:

صرؤ واف كاف افتوحاً كتبت هعى أةؼ ا ؿ :اعصن ق أر واف كاف إاك اً كتبت افردة
ُ
ا ؿ :ص از بط .

 األخطاء اإلمالئية في ىمزة الكصؿ:
ا اؿ :أكدت حركة المقاكمة اإلسالمية "حماس" عمى لساف الناطؽ بإسميا "فكزم
برىكـ".2

ا ا ص عوا اازة "اإـ" اازة قطع وحق،ا أف تكوف اازة وصؿ فال تُكتب اة،ازة
هعى اإلطالؽ وتُ طؽ اة،ازة ُطقاً فقط دوف اةكتاب بحهث ت بت األةؼ دوف اة،ازة وتكوف

اكإورة وةهإت افتوح .

1

المختصرفًالنحوواإلمالءوالترقٌم،مرجعسابق،ص .122
2
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/18م .
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ا اؿ :ستمكف اًلتفاقية الثانية األكنركا مف إعادة بناء إثنيف مف مراكزىا الصحية.1
ا اؿ :مقتؿ إثنيف مف المستكطنيف خالؿ التدافع ىربان مف صكاريخ المقاكمة.2
كعا "ا اف" اف األإاا اة مرة اةته َّ
هداا اة عاا اف األإاا اةته تكوف اازت،ا
اازة وصؿ ةك ا وصد ا أ ،ا أُ بتت اازة اةقطع فه،ا "إ هف" واةصواب فه ذةؾ أ ،ا اازة

وصؿ وةهإت اازة قطع ف قوؿ "ا هف".

ا اؿ :صكاريخ الحقد الصييكنية التي دمرت األخضر كاليابس أستكثرت.3
ا اؿ :إرتكبت إسرائيؿ مذابح بشعة بحؽ العائالت الفمسطينية.4
اة،ازة فه األف اؿ اةنااإه واةإداإه تُ ُّد اازة وصؿ وةهإت اازة قطع ةك ا
وصد ا اف ه بت اازة اةقطع فه،ا ا ؿ" :إإتك رت إرتكبت" واةصواب فه،ا أف تكوف اازة
وصؿ ف قوؿ" :اإتك رت ارتكبت".

ا اؿ :قصفت مدفعية اإلحتالؿ.5
ا اؿ :مدفعية األحتالؿ تقصؼ.6
ا اؿ :قكات اإلحتالؿ تمنع دخكؿ سيارات اإلسعاؼ.7
ا اؿ :كصؼ المتحدث باسـ حركة فتح جرائـ اإلحتالؿ بحرب اإلبادة الجماعية ،كانتياكان
صارخان لمقانكف الدكلي اإلنساني.1

1

وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/1م.
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/14م .
3
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/1م .
4
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/13م.
5
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/2م .
6
وكالةدنٌاالوطن،عنوانبتارٌخ2014/7/23م .
7
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/20م .
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ا اؿ :كلكف تكجد محاكلة في ىذه الكنيست إلحتكار األلـ.2
ا اؿ :إستيداؼ مسجد الركضة في حي الشيخ رضكاف غرب مدينة غزة.3
مثاؿ :مف خالؿ إستيداؼ منازؿ المكاطنيف.4
ا اؿ :إستنزاؼ قدرات المقاكمة.5
ا اؿ :إرتفاع التكاليؼ العسكرية.6
ا اؿ :إزدياد أعداد الراغبيف في اليجرة العكسية.7
ا اؿ :فتح البنكؾ الفمسطينية كاقتساـ المقمة.8
ا اؿ :مكضكع المطار كالميناء شأف كطني ك ليس حزبي كلف نقبؿ بإتفاؽ ىزيؿ.9
ا اؿ :تصعيد إسرائيؿ عدكانيا العسكرم كانتياكاتيا لحقكؽ اإلنساف ضد أبناء شعبنا.10
ا اؿ :حماس تعتمد إستراتيجية.11
مثاؿ :تكبدت إسرائيؿ خسائر إقتصادية.12
ا اؿ :إسقاط الشباب الفمسطيني عبر مكاقع التكاصؿ اإلجتماعي.13
ا اؿ :ستكزع عبر المكاتب الفرعية التابعة لكزارة الشؤكف اإلجتماعية.1
1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م.
2
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/10م .
3
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/19م .
4
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/13م.
5
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/13م .
6
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/13م.
7
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/13م.
8
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/13م.
9
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/15م .
10
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/1م .
11
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/17م .
12
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/13م.
13
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/16م .
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ا اؿ :تعتبر ارضان خصبة بالنسبة إلصطياد الشباف.2
ا اؿ :عبر إدعاءىا أنيا تممؾ (آلية الردع).3
ا اؿ :كعدـ إرتقائو لمستكل ما يجرم مف جرائـ بحؽ الشعب الفمسطيني.4
ا اؿ :كؿ اإلحتماًلت متكقعة بعد أف أعمنت حككمة اًلحتالؿ.5
اة،ازة فه اصادر اةف ؿ اةنااإه واةإداإه (احتالؿ

ا ت،اؾ

اإت،داؼ اإت زاؼ ارتفاع ازدهاد اقتإاـ اتفاؽ ا ت،اكات اإتراتهصه
اصتااهه اصتااهه

اصطهاد ادها

ارتقا

احتكار

اقتصاده

احتااالت) اه اازة وصؿ وةهإت اازة

قطع غهر أف اذس اة،ازة فه اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه اةفعإطه ه وردت بك رة اازة

قطع فصا ت اناةف ةقواهد اةكتاب .

 إىماؿ ىمزة الكصؿ:
ا اؿ :تفقت كزارة التربية كالتعميـ.6
الحظ فه اذا اةا اؿ اةف ؿ "تفقت" ال ا ى ةه حهث تـ حذؼ اازة اةوصؿ اف

أوةه واةصواب فه ذةؾ او إ بات اة،ازة وةهس إاااة،ا ف قوؿ" :اتفقت".

 األخطاء في كتابة ىمزة القطع:
ا اؿ :كاصيب  4آخريف.1
1

وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/16م .
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/16م .
3
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/10م .
4
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/10م .
5
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/10م .
6
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/16م .
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الحظ فه اذا اةا اؿ أف اة،ازة فه كعا "إصهب" تناةؼ اةقاهدة اإلاالئه
ةكتابت،ا واةصواب أف تكوف اة،ازة افتوح وةهإت اكإورة إذ قوؿ" :أصهب".

ا اؿ :تشريعان سف حديثان في أسبانيا يسيؿ منح الجنسية األسبانية.2
ا اؿ :آلة الحقد الصييكنية أحدل تمؾ القصص.3
ا اؿ :طكاقـ األسعاؼ استطاعت انتشاؿ.4
ا اؿ :ارتفعت حصيمة شيداء العدكاف المتكاصؿ عمى قطاع غزة إلى  28شييدا كأصابة

العشرات.5

ا اؿ :كأدل القصؼ إلى اصابة عدد مف المتكاجديف في المدرسة التابعة لككالة الغكث
بأصابات مختمفة.6

ا اؿ :بالرغـ مف المعاناة كقمة األمكانيات كتكدس الناس خاصة األطفاؿ كالنساء.7
ا اؿ :مدرسة بنات المغازم األعادية التابعة لككالة الغكث.8
اةنطن فه اةكعاات (أإبا ها أإباه

أحدم األإ اؼ أصاب

أصابات

أاكا هات أهداده ) صا ت بفتح اة،ازة اةته اف حق،ا أف تكوف اكإورة واةصواب أف
تكوف اكإورة أا تكتب أإفؿ اة،ازة ف قوؿ (إإبا ها إإبا ه

إصابات إاكا هات إهداده ).

1

وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/31م .
2
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/10م .
3
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/1م .
4
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/26م .
5
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/31م.
6
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/23م .
7
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/23م .
8
وكالةدنٌاالوطن،عنوانبتارٌخ2014/7/23م .
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إحدم اإلإ اؼ إصاب

 إىماؿ ىمزة القطع في بداية الكممة:
اف األنطا اةته تمهع فه اةكتاب ناص فه اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه

اةفعإطه ه إاااؿ اازة اةقطع إوا كا ت فه أوؿ اةكعا أو ا تصف،ا أو آنراا وهدـ
إ بات،ا واذا اة وع اف األنطا ك هرة ا ؿ:
ا اؿ :أغارت طائرات سالح الجك عمى  ٩اىداؼ ارىابية.1
ا اؿ :كاصيب اخريف في قصؼ مدفعي عمى دير البمح.2
ا اؿً :لعادة اعمار ما دمرتو آلة الحرب اًلسرائيمية.3
ا اؿ :اداف كزير العمؿ بحككمة التكافؽ الكطني.4
ا اؿ :مما الحؽ أض ار ار مادية في المنازؿ.5
ا اؿ :انشأ ىذه الصفحة ككسيمة ُمحاربة لمعقكؿ.6
ا اؿ :ما يم ّكنيا مف إرغاـ العدك عمى اًلذعاف لمطالب شعبنا العادلة.7
ا اؿ :التي ازيمت مف قائمة السجالت المدنية.8
ا اؿ :ككانت كزارة الدفاع اًلمريكية قد صادقت عمى طمب اسرائيؿ بامدادىا.9
ا اؿ :اًل اف البيت اًلبيض قرر تعميؽ الصفقة.10
ا اؿ :العممية العسكرية اًلسرائيمية اًلخيرة في قطاع غزة.1
1

وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/7م.
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/31م .
3
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/22م.
4
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/11م.
5
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/25م .
6
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/1م
7
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/3م .
8
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/1م.
9
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/14م .
10
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/14م .
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ا اؿ :ككانت الطائرات اًلسرائيمية استيدفت مجمكعة مف المكاطنيف ما ادت الى اصابة
اثنيف منيـ.2

ا اؿ :حالة ىستيرية اصابت اًلطفاؿ كالنساء.3
ا اؿً :ل يكجد في منزؿ اية مقاكميف اك صكاريخ.4
ا اؿ :في ظؿ غفمة العالـ اًلسالمي كالتيائو بقضايا داخمية.5
ا اؿ :دكف اف يدرككا انيـ ىـ الخبر اًلكؿ.6
ا اؿ :اًلتحاد اًلكركبي :مستعدكف لالشراؼ عمى معابر غزة لمنع تيريب السالح.7
ا اؿ :تعرضت ًلضرار جسيمة.8
فه األا ع اةإابق أااعوا اازة اةقطع اا أدم إةى ةبس فه اةا ى فه ب ض

تغهر
اةكعاات كاا فه اةا اؿ اةنااس (مما الحؽ أض ار ار) كعا "اةحؽ" بإاااة،ـ اة،ازة ّ
ا ى اةكعا كعهاً هاا او اةاقصود ب،ا ضاف إهاؽ اةصاع واةصواب فه ذةؾ إ بات

اازة اةقطع.

 األخطاء في فتح ىمزة "إف":
واف األنطا اةته وق وا فه،ا فتح اازة "إف" وحق،ا أف تكوف اكإورة واف ذةؾ
وقوه،ا ب د ف ؿ اةقوؿ وب د حهث ،كمف أمثمة ذلؾ:

1

وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/14م .
2
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/6م .
3
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م .
4
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م .
5
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/11م .
6
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م.
7
وكالةفلسطٌنالٌوم،عنوانبتارٌخ2014/8/15م .
8
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/10م .
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ا اؿ :كقالت أنو في الكقت الذم تسعى فيو البمدية.1
ا اؿ :كقالت مصادر محمية أف طائرة استطالع أطمقت.2
ا اؿ :قالت صحيفة يديعكت أحركنكت اإلسرائيمية أف ىذه الضربة األقسى.3
ا اؿ :حيث أف الكفد الفمسطيني سيمتقي اليكـ بعدد مف المسئكليف المصرييف.4
أف ىناؾ المالييف مف العرب المشاركيف فييا.5
ا اؿ :حيث ّ
ا اؿ :قالت الجبية العربية الفمسطينية أف ما تمارسو إسرائيؿ طكاؿ األياـ الماضية مف
عدكاف عمى أىمنا في قطاع غزة.6

ففه اذس األا ع فتحوا اازة "إف" ب د حهث وقاؿ وحق،ا أف تكإر فاةصواب
هكوف" :حهث إف" و "قاةت إف".

ا اؿ :كأضاؼ البياف إف كيرم يعمؿ.7
فه حهف اذا اةا اؿ كإروا اازة "أف" وحق،ا أف تفتح فاةصواب فه ذةؾ او:
"وأضاؼ اةبهاف أف".

1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/3م.
2
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/14م.
3
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/7م.
4
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/8م .
5
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/1م .
6
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م .
7
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/21م.

204

 مف األخطاء في كتابة اليمزة المتكسطة:
رإـ اة،ازة اةافتوح واا قبع،ا إاكف هعى برة واذا اناةؼ ةعقاهدة إذ اةصواب

فه،ا أف ترإـ اة،ازة افردة ا اؿ ذةؾ:
ا اؿ :مف تحت عبائتيا.1

ف الحظ اة،ازة فه كعا "هبائت،ا" ف،ه ارإوا هعى برة واةصواب فه،ا أف ترإـ
هعى اةإطر افردة ف قوؿ" :هبا ت،ا" .إذ اةقاهدة تقوؿ إذا كا ت اة،ازة افتوح ب د أةؼ

تكتب ا فردة.

ا اؿ :كمف المتكقع أف تستؤنؼ محادثات القاىرة.2
"تإتؤ ؼ" صا ت اة،ازة فه،ا اتوإط وإاك

واا قبع،ا افتوح فحق،ا أف تكتب

هعى أةؼ ةك ،ـ كتبوا اة،ازة هعى واو أا بضـ اة،ازة واةصواب فه ذةؾ "تإتن ؼ".

ا اؿ :لـ تتعرض منشأت الشركة كمستمزماتيا لالستيداؼ.3
وفه اذا اةا اؿ صا ت كعا "ا منت" اازة قطع واةصواب فه،ا أف تكوف اازة

اد فاةصواب أف قوؿ" :ا مآت".

 إىماؿ اليمزة المتكسطة:
ا اؿ :استشيد المكاطف محمد ابراىيـ ابك عيطة  32عاما متاثر بجراحو.1
1

وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/10م .
2
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/8/16م.
3
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/16م .

205

ا اؿ :قرر تعميؽ الصفقة ككنيا تاتي عمى خمفية العممية العسكرية.2
ا اؿ :كزير العمؿ بحككمة التكافؽ الكطني مامكف أبك شيال.3
ا اؿ :كما زاؿ الطيراف المركحي يحمؽ عمى ارتفاعات منخفضة حتى اًلف.4
ا اؿ :كاصمت الطائرات الحربية قصفيا لممنشات المدنية.5
ا اؿ :استيداؼ منشات بمدية غزة.6
ا اؿ :كأصيب خمسة مكاطنيف بينيـ امراة كطفؿ.7
ا اؿ :ىذا الطراز مف الصكاريخ مفاجات في ىذه الجكلة.8
ا اؿ :كاشتريا التمر كالفكاكو عمى أف ياكال بعد اإلفطار.9
ا اؿ :إحدل التجميات الكاضحة ليذا السمكؾ ىك مسالة ييكدية الدكلة.10
ا اؿ :معالجة الحالة الفمسطينية مرة كاحدة قد تبدك مسالة في غاية التعقيد.11
فه األا ع اةإابق

صاهع اةكعاات (اتن ر تنته اناوف اآلف ا مآت اارأة

هتوإط،ا اازة ةك ،ـ ةـ ه بتوا اة،ازة فه،ا واذا هناةؼ اةقاهدة.
افاصآت هنكال اإنة ) ّ

1

وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/24م .
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/14م .
3
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/11م.
4
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/3م .
5
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م.
6
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/10م .
7
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/10م.
8
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/7/9م .
9
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/16م .
10
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م.
11
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م.
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مثاؿ :صافرات اًلنذار تدكم اًلف في بئر السبع.1
كعاتا "اال ذار" و "االف" كاف اةنطن فه إاااؿ اة،ازة واةصواب فه،ا "اإل ذار" و

"اآلف".

 أخطاء في كتابة اليمزة المتطرفة:
ا اؿ :كرائحتيـ تمالء المكاف.2
واةنطن فه اذا اةا اؿ كتاب اة،ازة اةاتطرف فه اةف ؿ "تاال " حهث صا ت هعى

اةإطر واةصواب فه ذةؾ أف تكوف هعى أةؼ ف قوؿ" :تاأل".

مثاؿ :لـ يطمعيـ عف ام شيئ حكؿ مفاكضات القاىرة.3
كاا أف اة،ازة اةاتطرف فه كعا "مهئ" ا ا صا ت كتابت،ا ناطئ

ذةؾ أف قوؿ" :مه ".

 إىماؿ اليمزة المتطرفة:
ا اؿ :كلـ يؤكد النبا مف ام مصدر اسرائيمي.4
ا اؿ :تمقت اتصاؿ ىاتفي بإخال منزليا.5

1

وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/7/20م .
2
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/16م .
3
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/13م .
4
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/8/30م .
5
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/8م .
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واةصواب فه

وا ا أهضاً ةـ ُه بتوا اة،ازة فه ،اه اةكعا (اة با إنال) اا هناةؼ اةقاهدة

واةصواب فه ذةؾ او( :اة بن انال ).

وهمار إةى أف "األإعوب اةصحفه هصب أف هتاتع باةصح اة حوه واةصرفه

اف

نالؿ تحدهد أب ه اةكعاات اف حهث اا ط أر هعه،ا اف تغههر أو تبدهؿ اف طرؼ وضبط
اة القات اةته تربط به ،ا اف نالؿ حركات اإلهراب وهالاات اةب ا فه طرؼ اف

وأصوؿ اة طؽ أو اة،صا اةإعهـ أل ه هحدد اةا ى وهصعوس اف طرؼ آنر".1

** أخطاء إمالئية في كيفية كضع عالمة اإلعراب:
ا اؿ :حرب السايبر باتت جزنء مف ميداف المعركة.2
ا اؿ :يفتعؿ المجازر دكف النظر إلى ككنيـ أطفاًلن ،أك نساءان ،أك رجاًلن.3
ا اؿ :اصدرت المنظمة نداءا لممانحيف لمتبرع.4
ففه األا ع اةإابق الحظ أف اةحرك ُوض ت بصورة اناةف ةعقاهدة اإلاالئه
واةصواب أف تُكتب (صز اً إا ً دا ً) هعى اةتواةه.

كبيف أف أض ار أر مادية مختمفة لحقت بالمصنع.5
مثاؿّ :
الحظ أ ه قد تـ اإتبداؿ ت وهف اةفتح ب،ازة هعى األةؼ وقد ُ زا اذا اةنطن إةى
اةنطن اةاطب ه بدةهؿ وصود األةؼ واةصواب "أض ار اًر".

1

اللغةاإلعالمٌة"المفاهٌم–األسس–التطبٌقات"،مرجعسابق،ص .130
2
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/8/30م.
3
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/15م .
4
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م .
5
وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/16م .
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عالمات الترقيـ في العربية:
ب،ا فه توضهح اةا ى ف،ه

"هعصن اة ُكتّاب الإتنداـ هالاات اةترقهـ ةالإت ا
با اب راوز تإاهد هعى تقإهـ اةكالـ فتُوضٍّح اواقع االبتدا أو اةوقؼ فهه وتُ هف هعى
بهاف اواضع االإتف،اـ واةت صب فتُإ،ـ فه صودة اةق ار ة وت ظها،ا وتهإر توصهؿ اةا ى

ةعقارئ كاا قد هكوف الإت ااؿ اذس اة الاات أ ر صااةه فه اةكتاب ".1

و (ت تبر هالاات اةترقهـ هبارة هف إمارات كتابه ة،ا ادةوالت ترتبط با ى اةصاؿ"

2

واه

"تقع بهف أص از اةكالـ واةغرض ا ،ا اةفصؿ بهف األفكار وضبط اةا ا ه اةانتعف ةعدالة هعى اواقع

اة برات اةصوته ه د اةق ار ة).3

"قد ه فر اةدارإوف اف دراإ هالاات اةترقهـ فضالً هف قصوراـ اةدائـ فه أار

اإتنداا،ا واةإبب راصع إةى طرهق تقدها،ا فه اةكتب اةدراإه هعى حو ت ظهرا بحت
هضع اةحدود واةضوابط وهك ر اف األا ع واة ااذج باا هص ع،ا تنته اتم ب

فه اةوقت ذةته هف اة ظاـ اةطبه ه واةعغوا اةبإهط فه اةعغ اة ربه ".4

وا فصع

أشير عالمات الترقيـ:
 .1الفاصمة (" :)،اه اف هالاات اةوقؼ اةقصهر وتإت اؿ ةفصؿ ب ض أص از

اةكالـ هف ب ض وأم،ر اواض ،ا :بهف اةصاؿ أو أصزائ،ا بهف اةمرط وصوابه

بهف اةقإـ وصوابه بهف اةافردات اةا طوف إذا أفادت تقإهااً أو ت وه اً ب د
حروؼ اةصواب ب د (أاا ب د) أو (وب د)"" 5بهف األهالـ بدالً اف حرؼ اة طؼ

ب د اةا ادم ب د كعاات اةت صب".6

1

التثقٌففًاللغةالعربٌةالنظرٌةوالتطبٌق،مرجعسابق،ص .356
2
قواعداإلمالءالعربًبٌنالنظرٌةوالتطبٌق،مرجعسابق،ص .99
3
المختصرفًالنحوواإلمالءوالترقٌم،مرجعسابق،ص .115
4
قواعداإلمالءالعربًبٌنالنظرٌةوالتطبٌق،مرجعسابق،ص.97
5
المختصرفًالنحوواإلمالءوالترقٌم،مرجعسابق،ص .116
6
التثقٌففًاللغةالعربٌةالنظرٌةوالتطبٌق،مرجعسابق،ص .360
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 .2الفاصمة المنقكطة (؛) :و "اه هالا وقؼ وإط هقؼ اةقارئ ه داا وقوفاً أطوؿ
اف اةفاصع غهر اةا قوط "

1

"تإت اؿ ةعدالة هعى اةترابط بهف اةصاؿ وتوضع

فه اةاواضع اةتاةه ( :بهف صاعتهف تكوف اة ا ه ا ،اا إبباً فه األوةى بهف
صاعتهف تكوف األوةى ا ،اا إبباً فه اة ا ه

بهف اةصاؿ اةطوهع اةته هتنةؼ اف

اصاوه،ا كالـ تاـ افهد قبؿ اةصاع اةاوضح أو اةاؤكدة ةاا قبع،ا قبؿ اةافردات

أو اةتراكهب)"
بب ض.3

2

واةغرض ا ،ا إاكاف اةت فس بهف اذس اةصاؿ وهدـ نعط ب ض،ا

 .3النقطة (" :).وتإاى "اةوقف " أو "اةقاط " واه إمارة وقؼ تاـ هإكت اةقارئ
ه داا إكوتاً تاااً وتوضع فه ،اه كؿ صاع تـ ا ااا وفه ،اه اةفقرة وفه
اةصاع اةطوهع اةاركب اف صاؿ قصهرة وفه ،اه اةرإاة

واةقإـ اف اةفصؿ واةنطب

واةاقاة ".4

واةفصؿ اف اةبحث

 .4النقطتاف الرأسيتاف (" :):وتإاى "اةمارح " وااا اف هالاات اةوقؼ اةا تدؿ :أا
اةاتوإط"" 5تإت االف فه إهاؽ اةتوضهح واةتاههز واواضع اإت ااة،ا اه( :ب د
ةفظ اةقوؿ واةكالـ اةاقوؿ أو اا همب،،اا فه اةا ى بهف اةمه وأ واهه قبؿ

اةكالـ اةذا هوضح اا قبعه أو همرح اةقاهدة)".6

 .5عالمة اًلستفياـ (؟)" :اف هالاات اةوقؼ اةطوهؿ"

7

"توضع فه ،اه اةصاع

االإتف،ااه إوا ذكرت فهه أداة االإتف،اـ أـ ةـ تذكر".8

 .6عالمة التعجب (!) :و "تإاى هالا اةتن ر أو هالا اال ف اؿ" 9و "تإت اؿ ب د
اةصاؿ اةته ت بر هف اال ف االت اة فإه اةاازوص باإل ارة واةدام  :كاةت صب

واةفرح واةحزف واةدها

واالإتغا

واإلغ ار

واةادح واةذـ".10

1

المختصرفًالنحوواإلمالءوالترقٌم،مرجعسابق،ص .117
2
التثقٌففًاللغةالعربٌةالنظرٌةوالتطبٌق،مرجعسابق،ص .361
3
عبدالجوادالطٌّب:دراسةفًقواعداإلمالء،ط،7مكتبةاآلداب،القاهرة2006،م،ص .130
4
المختصرفًالنحوواإلمالءوالترقٌم،مرجعسابق،ص.116
5
المختصرفًالنحوواإلمالءوالترقٌم،مرجعسابق،،ص .118
6

التثقٌففًاللغةالعربٌةالنظرٌةوالتطبٌق،مرجعسابق،ص.363
7
المختصرفًالنحوواإلمالءوالترقٌم،مرجعسابق،ص .119
8
التثقٌففًاللغةالعربٌةالنظرٌةوالتطبٌق،مرجعسابق،ص .364
9
المرجعالسابق،ص.364
10
المختصرفًالنحوواإلمالءوالترقٌم،مرجعسابق،ص .119
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 .7القكساف () :و "هوضع به ،اا كؿ كالـ ةهس اف األركاف األإاإه فه اةصاع :
كاةصاؿ االهتراضه

واةصاؿ اةتفإهره "" 1وأةفاظ االحتراس واةدها "" 2وكؿ هبارة

هراد ب،ا ةفت اة ظر إةه،ا وغهر ذةؾ ااا هقطع تواةه األركاف األإاإه فه اةصاع

اةواحدة".3

 .8الشرطتاف (" :)-...-تإتندـ كاةقوإهف فتوضع به ،اا اةصاع أو اةصاؿ اةته
ت ترض اةكالـ اةاتصؿ وال هصح أف تقع إحداااا فه بداه اةإطر".4

 .9عالمة التنصيص (" ")" :هوضع بهف قوإه،ا اةصغهرهف اةازدوصهف اةكالـ اةذا
ه قؿ ب صه أا ه قؿ قالً ابام اًر"" 5وكؿ اا هراد ةفت اة ظر إةهه".6

 .10عالمة الحذؼ ( :)...و "اه الث قط ةعدالة هعى أف ا اؾ كالااً احذوفاً فه
اوض ،ا اف اة ص اةا قوؿ"

وااا أل ه ال هإتطاع ذكرس".8

7

"إاا ةالقتصار هعى ذكر األاـ ا ه دوف اةا،ـ

 .11عالمة المماثمة (=)" :تإت اؿ ةغرض اةإره واإلهصاز حهث توضع اذس
اة الا ةدواهه هدـ إهادة كتاب اةكعا أو اةصاع إذا تكررت بذات حروف،ا

وكعاات،ا".9

 .12الشرطة ( :)-و "تكوف فه اةاواضع اآلته  :بهف اة دد واةا دود إذا وق ا ه وا اً فه
أوؿ اةإطر وبهف رك ه اةصاع إذا طاؿ اةركف األوؿ؛ قصداً إةى تإ،هؿ

ف،ا،ا"

10

اةتفصهعه

و "توضع ةإلمارة إةى بداه صاع ا ترض

أو إةى ،اهت،ا بهف اةصاؿ

فه اةحوار بهف ا هف إذا اإتُغ ه فهه هف تكرار اإاه،اا".11

1

المختصرفًالنحوواإلمالءوالترقٌم،مرجعسابق،ص.120
2
دراسةفًقواعداإلمالءاآلداب،مرجعسابق،ص .132
3
التثقٌففًاللغةالعربٌةالنظرٌةوالتطبٌق،مرجعسابق،ص .365
4
المرجعالسابق،ص .365
5
دراسةفًقواعداإلمالءاآلداب،مرجعسابق،ص .131
6
المختصرفًالنحوواإلمالءوالترقٌم،مرجعسابق،ص.120
7
التثقٌففًاللغةالعربٌةالنظرٌةوالتطبٌق،مرجعسابق،ص .366
8
المختصرفًالنحوواإلمالءوالترقٌم،مرجعسابق،ص.120
9
التثقٌففًاللغةالعربٌةالنظرٌةوالتطبٌق،مرجعسابق،ص .366
10
دراسةفًقواعداإلمالءاآلداب،مرجعسابق،ص .132
11
المختصرفًالنحوواإلمالءوالترقٌم،مرجعسابق،ص .118
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** أخطاء في تكظيؼ عالمات الترقيـ:
ك رت األنطا فه اإتنداـ هالاات اةترقهـ فه اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه

اةفعإطه ه قهد اةدراإ

حهث ال هكاد هنعو نبر اف اذس األنطا

ا ،ا:

وأوردت اةباح ب ضاً

ا اؿ :شنت طائرات حربية اسرائيمية عدة غارات عمى مناطؽ متفرقة في قطاع غزة ,
حيث استيدفت الطائرات ارض فارغة في البريج.1

ا اؿ :كتكقعت المصادر اف تقبؿ "اسرائيؿ" ىذا المقترح ,في حاؿ قبمتو قيادة حماس في
قطر.2

ا اؿ :زفت سرايا القدس الجناح العسكرم لحركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف قائد
كتيبة بيت حانكف بمكاء شماؿ القطاع ,الشييد حافظ حمد  ,الذم استشيد.3
الحظ فه األا ع اةإابق

صا ت اةفاصع ( ),بهف أص از اةكالـ حهث إ ،ا

هالا ترقهـ ةعغ اإل صعهزه وةهإت ةع ربه

وا اا اةصواب فه رإـ اةفاصع .) ( :

ا اؿ :قاؿ الناطؽ باسـ الحركة سامي أبك زىرم في تصريحات إذاعية "إف مرحمة دفع
الثمف بال مقابؿ انتيت بال رجعة".
ا اؿ :كقاؿ الجياز "مف خالؿ األىداؼ كالميمات التي تعاممنا معيا .4"..
ا اؿ :كقاؿ د .اشرؼ القدرة إف الشاب انس يكسؼ قنديؿ  17عاما استشيد.5

1

وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/8م .
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/24م.
3
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/9م.
4
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م .
5
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م.
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ا اؿ :قاؿ مكسى أبك مرزكؽ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" مساء

الجمعة إف لقاءات الدكحة بحثت عدة خيارات تتعمؽ بالتكصؿ إلى اتفاؽ تيدئة في قطاع

غزة.1

ا اؿ :قالت صحيفة "يديعكت أحركنكت" إف المفاكضات بيف اًلحتالؿ اإلسرائيمي كفصائؿ
المقاكمة الفمسطينية في العاصمة المصرية القاىرة انيارت.2

ا اؿ :كقاؿ الناطؽ باسـ الكزارة أشرؼ القدرة في تصريح عبر صفحتو بمكقع التكاصؿ
اًلجتماعي "فيسبكؾ" إف "عدد الشيداء ارتفع نتيجة اًلنتشاؿ مف تحت األنقاض.3

ا اؿ :كقاؿ المتحدث باسـ الحركة أحمد عساؼ في تصريحات صحفية' ،إف المحظة

المصيرية التي نمر بيا تتطمب منا جميعا نبذ كؿ أشكاؿ الخالؼ كالكحدة خمؼ مكاقؼ

الرئيس محمكد عباس ،الذم يقكد معركة الدفاع عف الشعب الفمسطيني بمسؤكلية

كحرص كحكمة ،مف أجؿ كقؼ العدكاف'.4

ا اؿ :كقاؿ لكثر' ،كثقت منظمة العفك الدكلية حاًلت المدنييف الذيف قتمكا أك أصيبكا
بيذه بالقذائؼ اإلسرائيمية التي أطمقت عمى منازؿ المدنييف في العمميات العسكرية
5

اإلسرائيمية السابقة عمى قطاع غزة
الحظ فه األا ع اةإابق

صا اةف ؿ "قاؿ" وتعته هالا اةترقهـ اةفاصع فه

ب ض األا ع واألنرم دوف هالا ترقهـ وذةؾ نالفاً ةعقاهدة حهث إ ه ب د ةفظ اةقوؿ
واةكالـ اةاقوؿ توضع هالا اةترقهـ اة قطتاف اةرأإهتاف (.):

وفه اةا اةهف األنهرهف اإتندات هالا اةت صهص ('

') فه اةكالـ اةا قوؿ

اف اآلنرهف حرفهاً ةك ،ا اناةف ة الا اةت صهص باةعغ اة ربه

واةصواب فه رإا،ا:

(" ").
1

وكالةفلسطٌنالٌوم،خبربتارٌخ2014/8/22م .
2
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/19م .
3
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/17م .
4
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/13م .
5
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/12م .
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كاا أ ه فه اةا اؿ األنهر تـ إاااؿ اة قط فه آنر اةصاع اةتاا اةا ى وذةؾ
نطن حهث إ ه ةكؿ هالا اف هالاات اةترقهـ وظهف ودالة ناص ب،ا.

ا اؿ :كيتابع عـ الشييد :انس طالب ثانكية ككالده خياط ،،،أم خطر يشكالف عمى دكلة

اًلحتالؿ كىما يحتمياف تحت شجرة.1

وفه اذا اةا اؿ الحظ أ ه تـ وضع ال فواصؿ فه وإط اةصاع

حهث إ ه ال

أااه ةتكراراا فه حهف ةو كاف ا اؾ حذؼ ةب ض اةكعاات ف ،اؾ هالا ترقهـ تدؿ هعى

اةحذؼ واه الث قط (.)...

ا اؿ :ارتفعت حصيمة الشيداء جراء العدكاف اإلسرائيمي المتكاصؿ عمى قطاع غزة لميكـ
السابع عمى التكالي ،إلى ( )170بينيـ أطفاؿ كسناء ككبار سف.2

ا اؿ :كتساقطت الصكاريخ مساء اليكـ عمى تؿ ابيب كريشكف لتسيكف كبتحتكفا
كىرتسيميا كاكرييكدا كحكلكف.3

و الحظ أهضاً فه اةا اةهف اةإابقهف إاااؿ وضع اةفاصع ( ) بهف اةمه

وأقإااه بدالً اف تكرار حرؼ اة طؼ "اةواو".

ا اؿ :كما أصيب في الحادث ( )16مكاطنان منيـ ( )3أطفاؿ ك( )3نساء ككصفت

المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة جراح أربعة منيـ بالخطرة منيـ مدير

1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م.
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/14م .
3
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م .
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عاـ الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة المكاء تيسير مصطفى البطش ( 48عامان) كالذم

كاف في زيارة ألبناء عمو في منزؿ ماجد المستيدؼ ،كجميعيـ مف عائمة البطش.1

ا اؿ :ارتفع العدد الكمي منذ بدء العدكاف الى ( )798شييدا منيـ  190طفال ك75

سيدة ك 40مسنا ك( )5130جريحا ،منيـ  1561طفال ك 1012سيدة ك203
مسنيف.2

وفه اةا اةهف اةإابقهف هصب اراهاة حإف اةتقإهـ اف نالؿ وضع هالا

اة قطتهف ( ):بهف اةمه وأ واهه وهالا اةفاصع ( ) بهف أقإاـ وأ واع اةمه .

ا اؿ( :كشدد البياف عمى اف المقاكمة اليكـ باتت اقكم بكثير مف األمس  ..فيي
تمتمؾ تقنية عالية في المعدات كبسالة قكية كميارات مميزة في القتاؿ كذلؾ مف خالؿ

التدريبات المستمرة عمى مدل فترة اليدكء ,فما كانت تمؾ الفترة مجرد استراحة أك
مضيعة لمكقت  ,بؿ كانت فترة إعداد كتجييز ألم مرحمة قتالية قادمة.3)..

وفه اذا اةا اؿ اإتندات قطتهف ( )..فه وإط اةصاع وآنراا حهث إ ه كاف

اف األصدر اإتنداـ اةفاصع ةعفصؿ بهف أركاف اةصاع

واإتنداـ قط واحدة فه ،اه

اةصاع .

ا اؿ :قامت كسائؿ اًلعالـ اًليرلندية بتغطية ىذه المظاىرة كالغضب الشعبي العارـ ضد
ىذىاليجمة اًلسرائيمية.4

ا اؿ :كسمح اًلحتالؿ اإلسرائيمي بدخكؿ عشرات الشاحنات المحممة بالبضائع كالمكاد
الغذائية لقطاع غزة عبر معبر كرـ أبكسالـ.1

1

وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/14م .
2
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/24م .
3
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/2م.
4
وكالةسما،خبربتارٌخ2014/7/14م .
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ا اؿ :اصابة شابيف بجراح بيف خطيرة كمتكسطة في استيداؼ اًلحتالؿ لشرؽ

ديرالبمح.2

اع اةاحرر وضع اإاف فاصع بهف اةكعاات (اذااة،صا
وا ا ةـ هر ِ

أبوإاةـ

دهراةبعح) حهث تمابكت بب ض،ا اا أدم إةى ص وب ف،ا،ا فه ب ض األحهاف وترم
اةباح

أف ا ؿ اذس األنطا

هعى غزة.

اتص هف اةإره

ظ اًر ةك رة األحداث نالؿ فترة اةحرب

ا اؿ :الصحة:أكثر مف  100شييد كصمكا إلى مستشفيات قطاع غزة خالؿ اليكـ جراء

القصؼ اإلسرائيمي عمى األحياء المدنية.3

ا اؿ :استيدفت أرض فارغة جنكب النصيرات،كأرض فارغة في منطقة الخزندار.4
كاا الحظ ا ا هدـ ترؾ اإاف بهف اةكعا وهالا اةترقهـ (اةصح :أك ر) و

(اة صهرات وأرض) حهث هصب ترؾ اإاف ب د هالا اةترقهـ ـ نته باةكعا اةتاةه
واةصواب فه ذةؾ أف قوؿ( :اةصح  :أك ر) و (اة صهرات وأرض فارغ ).

فه حهف اف اةنطن أف توضع اإاف بهف اةكعا األوةى وهالا اةترقهـ كاا فه
اةا اؿ اةتاةه:
ا اؿ :تنكيو ىاـ ً :ل تيدئة انسانية في غزة اليكـ.5
ف ،ا ال هصوز ترؾ اإاف بهف كعا "ااـ" وهالا اةترقهـ ( ):واةصواب فه ذةؾ

أف قوؿ( :ت وهه ااـ :ال ت،دئ ).
1

وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/27م.
2
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/8م .
3
وكالةفلسطٌناآلن،عنوانبتارٌخ2014/7/31م .
4
وكالةدنٌاالوطن،خبربتارٌخ2014/7/8م.
5
وكالةدنٌاالوطن،عنوانبتارٌخ2014/7/22م .
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ا اؿ :كقاؿ بياف القساـ ":فمينتظر العدك صكاريخنا في ذلؾ التكقيت".1
وأهضاً الحظ فه اذا اةا اؿ هدـ ترؾ اإاف بهف هالاته اةترقهـ ( ):و (")

واألصؿ فه ذةؾ ترؾ اإاف بهف هالاته اةترقهـ وهدـ ترؾ اإاف بهف هالا اةت صهص
(") واةكعا اةتاةه ة،ا.

ا اؿ :ابراىيـ محـ دحمد  26عامان.2
كاا الحظ فه اذا اةا اؿ اةفصؿ بهف حروؼ اةكعا اةواحدة بوضع اإاف به ،اا "احـ
دحاد" ف ،ا فصؿ حرؼ "اةداؿ" هف اةكعا "احاد" فه حهف أةصقه فه اةكعا اةتاةه ةه

"حاد" واذا نطن هؤدا فه ب ض األحهاف إةى هدـ ف،ـ اةا ى اةاراد.

ا اؿ :كشؼ كزير الحرب اإلسرائيمي ،مكشيو يعالكف ،أنو ألغى زيارة خالؿ الحرب
لػ"ناحؿ عكز" بعد تحذيرات استخبارية مف أف المقاكمة الفمسطينية تعمـ بتمؾ الزيارة كأنيا

"تنتظره" في ناحؿ عكز.3

تإتندـ هالاات اةت صهص (" ") ه د قؿ كالـ حرفه ورد هعى ةإاف منص

ا هف فه حهف أ ه فه اذا اةا اؿ اإتندات فه اوضع ناطئ ألف كعا "ت تظرس" اف
إهاؽ اةكالـ ةهإت نارص ه ه كه توضع فه أقواس ( () ) كاا أ ،ا ةـ تُ قؿ حرفهاً دوف
غهراا ةتوضع بهف هالاات ت صهص واال ةو كاف اةكالـ ا قوالً بمكؿ ابامر وحرفه هصب
وضع كؿ اة بارة بهف هالاته ت صهص.

1

وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/12م .
2
وكالةمعا،خبربتارٌخ2014/7/7م .
3
وكالةفلسطٌناآلن،خبربتارٌخ2014/8/31م .
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الخاتمة
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هعه بإتااـ اذا اة اؿ اةاتواضع
فه ،اه اذس اةدراإ أحاد ا﵀ اةذا أ ـ
ّ
وأتاّى أف تُإ،ـ اةدراإ فه ندا اةعغ اة ربه وناص ةغ اةصحاف ظ اًر ألف أا تغههر
أو تطور ال هاكف أف هبدأ إال اف اةعغ .
وقد اتّضح اف نالؿ اذس اةدراإ أف ةغ اةصحاف فرضت فإ،ا بقوة فه اة صر
اةحدهث حهث َّ
إف اةعغ اة ربه م،دت تطو اًر وتصدهداً وا تما اًر كبه اًر ةـ تم،دس اف قبؿ.
تبهف اف نالؿ اذس اةدراإ َّ
أف األنطا اةعغوه اإنة قدها
كاا ّ
هت عؽ أاا،ا باةاإتوم اة حوا واةصرفه واةدالةه واإلاالئه واه ذات تن هر إعبه هعى

واه أ واع

اةعغ اة ربه

غهر اف طبه ت،ا.
ظ اًر أل ،ا تُ ّ

كيمكف إجماؿ أىـ النتائج ليذه الدراسة في التالي:
.1

تحتؿ األنبار اةإهاإه اةارتب األوةى هعى ص هد اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه
اةفعإطه ه

حهث َّ
إف غاةبه اةاواقع تاتاز باةطابع اةإهاإه وذةؾ ه ود ةألوضاع

فه فعإطهف بمكؿ هاـ ناص فه ظؿ اواصع االحتالؿ اإلإرائهعه ت فهذ صرائاه

تصاس اةم ب اةفعإطه ه.

 .2احتعت اةصاؿ اةف عه اةصدارة فه تحرهر األنبار وذةؾ ةطبه
اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه اةفعإطه ه

األنبار اةته تب ُّ،ا

ناص فه فترة اةحرب هعى غزة ظ اًر

ُّ
وتصدداا فه حهف َك ُر االهتااد هعى اةصاع االإاه فه ه اوهف
ةتإارع األحداث
األنبار ةعاواقع اإلنباره .

 .3غاةباً اا تإت اؿ اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه اةفعإطه ه فه هرض،ا ةألحداث
واةا عواات ةغ إعإع بإهط تُ اإب قاف انتعؼ اةق ار

وتبت د هف اةتراكهب

واةاصطعحات اةص ب اةته تحوؿ دوف تحقهؽ األاداؼ اةارصوة ةكف ال تكاد
تنعو اف هدـ اةدق فه كتاب األنبار وركاك األإعوب واةنروج هعى اةانةوؼ

فه اةصاع اة ربه .
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.4

تتاتع كؿ وإهع إهالاه بإهاإ تحرهره ناص ب،ا حهث تإتندـ افردات
واصطعحات وآةه تحرهر تُاهزاا هف غهراا اف اةاواقع اةا افإ

اةقواهد اةصحفه األإاإه

وقواهد اةعغ اة ربه اةصحهح .

ةكف وفؽ

 .5ا تمار أإاةهب غهر هربه فه ةغ اةصحاف ا تقعت هف طرهؽ اةترصا اف اةعغات
األص به

باإلضاف إةى األةفاظ اة ااه اةته هتحدث ب،ا هاا اة اس.

تإرب اةاصطعحات اة بره إةى اةصحاف اةفعإطه ه
 .6ك رة ّ
إةى تروهص،ا وت بهت،ا فه اإلهالـ اةفعإطه ه ةتموهه وطاس اة،وه اة قافه
اةفعإطه ه

.7

.8

.9

اةته هإ ى االحتالؿ

وتغههب اةحقائؽ اةتارهنه وتزوهر اةصغرافها.

اإتنداـ ظاارة اةتقدهـ واةتننهر بك رة فه أنبار اةاواقع اإلةكترو ه اةفعإطه ه

ناص أ واهاً ا ه

ا ،ا وكاف ذةؾ ةدالة ناص إاا ةألااه أو اإل ارة أو

اةتركهز هعى اةحدث.

ك رة األنطا اةعغوه فه اةصحاف اةفعإطه ه ةدم اة دهد اف اةصحفههف واةاواقع

اإلنباره اإلةكترو ه

اع َّ
أف اةتاكف اف اةعغ اة ربه او صعب ا،

اةصحاف

واإلهالـ.

كا ت األنطا فه كتاب اة،ازة أك ر األنطا مهوهاً فه اةصحاف اةفعإطه ه

وذةؾ ةص،ع،ـ قواهد كتاب اة،ازة اف ص،

نالؿ إاااؿ كتاب اة،ازة.

 .10ةُوحظ أف ب ض األنطا

اةمائ

وة ااؿ اةإره اف ص ،أنرم اف

كاف إبب،ا هدـ اةتفرهؽ بهف اةحروؼ

اةاتماب ،ف ،اؾ اف ال ُهاهز بهف اةتا اةاربوط واة،ا أو بهف اةتا اةاربوط
واةتا اةافتوح فه آنر اةكعا باإلضاف إةى هدـ اةتاههز بهف األةؼ اةاقصورة
واةها فه االإـ اةا قوص فه آنر اةكعا .

 .11كاا ةُوحظ ك رة األنطا اةعغوه فه اةاواقع اإلنباره اإلةكترو ه اةفعإطه ه
وا ،ا :زهادة حرؼ هعى ب ا اةكعا

حذؼ أحد حروؼ اةكعا

حرؼ آنر إبداؿ حرؼ اكاف حرؼ.

قعب اةحرؼ إةى

 .12ك رة األنطا فه اةتذكهر واةتن هث واإلفراد واةت ه واةصاع باإلضاف إةى ك رة
األنطا فه األهداد اف حهث هدـ اةاطابق بهف اة دد واةا دود.
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وذةؾ بإبب ص،ؿ أغعب

 .13ةـ تن ُؿ ةغ اةصحاف اف ب ض األنطا اة حوه
اةصحفههف بقواهد اة حو اة ربه فهرف وف اةا صوب وه صبوف اةارفوع وغهر
ذةؾ.

 .14قصور وااااؿ احررا أنبار اةاواقع اإلةكترو ه اةفعإطه ه فه اإتنداـ هالاات
وضح اةا ى وتإاهد هعى تقإهـ اةكالـ باإلضاف إةى ك رة
اةترقهـ اةته تُ ّ
األنطا فه حاالت اإتنداا،ا حهث ال هكاد هنعو نبر ا ،ا وذةؾ اف نالؿ

اإتنداـ هالا ترقهـ ا الً فه غهر اوض ،ا اةصحهح أو تغههر هالا ترقهـ
ا ه بننرم غهر ات ارؼ هعه،ا فه اة ربه كاةفاصع باةعغ اإل صعهزه .
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التكصيات:
وتوصه اةباح باةتاةه:
 .1ضرورة االاتااـ باةعغ اة ربه ةالرتقا باإتوم ةغ اةصحاف

ةتكوف ةغ هربه

فصهح ب هدة هف اة قص واةتحرهؼ.
 .2توصى اةباح

بإقرار اةصاا ات اواداً هعاه واإاقات ارتبط باةعغ اة ربه

ونصائص،ا وتراكهب،ا واألنطا اةمائ

فه،ا باإلضاف إةى ااتااـ اةاراكز اةبح ه

باةبحوث اةعغوه وبدراإت،ا هعى اةاإتوم اةصرفه واةتركهبه واةدالةه.
 .3ضرورة ا رف اةصحفههف بقواهد اة اؿ اإلهالاه واةعغ

ةتفادا األنطا اةمائ

فه ةغ اةصحاف اف نالؿ ك رة اةبرااج اةاتنصص فه تصوهب اةعغ

وهقد

دورات تدرهبه تت اوؿ األنطا اةعغوه وكهفه االبت اد ه ،ا.
 .4ضبط فوضى اةاصطعح فه وإائؿ اإلهالـ اةفعإطه ه هبر اةرقاب اف قبؿ اهئ
ناص فه اذا اةاصاؿ.
 .5ضرورة ااتااـ اةاراكز واةاؤإإات اة قافه واةعغوه واإلهالاه واةبح ه باةدراإات
واةبحوث اةعغوه

وتطوهراا باا هحقؽ االإتفادة اف نصائص اةعغ

اة ربه

وتراكهب،ا باإلضاف إةى ضرورة اإتارار اةبحث اة عاه فه اإتنالص نصائص
أنرم ةتراكهب اةعغ اة ربه .
 .6نعؽ تواصؿ ف عه وت اوف بهف اةاصااع اةعغوه واةاؤإإات اإلهالاه هعى انتالؼ
ص،ات،ا ودوائراا اةا ه فهاا هندـ اةعغ اةقواه وهطوراا وتضافر ص،وداا فه حاؿ
األهبا اةا وط ب،ا وةـ اةماؿ هعى ةغ اوحدة.
 .7اطاةب وإائؿ اإلهالـ بنف تتحاؿ اإؤوةهت،ا فه اةحفاظ هعى اةعغ اة ربه
اةفصحى وتقوهـ اةعإاف اة ربه وتصحهح األنطا اةمائ
أةإ ت،ـ وت ّوداـ هعى االإتنداـ اةإعهـ ةعغ .
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فهه؛ أل ،ا تمكؿ

المصادر كالمراجع
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المصادر كالمراجع
 -اةقرآف اةكرهـ

 أحاد انتار هار :أنطا اةعغ اة ربه اةا اصرة ه د اةكتاب واإلذاهههف ط2هاةـ اةكتب اةقاارة 1993ـ.

 -أحاد اطعوب :اإلهالـ واةعغ

بغداد اكتب فضا اوروؾ 2008ـ.

 أحاد بف هوإؼ اةا روؼ باةإاهف اةحعبهُّ :اةدر اةاصوف فه هعوـ اةكتاب
اةنراط ج 2دار األرقـ دامؽ.
اةاك وف تح :أحاد ّ
 -أدهب اروة :اةصحاف اة ربه منت،ا وتطوراا دار اكتب اةحهاة بهروت.

 إإااههؿ إبرااهـ :فف اةتحرهر اةصحفه بهف اة ظره واةتطبهؽ ط 1دار اةفصرةع مر واةتوزهع اصر 1998ـ.

 بإاـ قطوس :اةانتصر فه اة حو واإلاال واةترقهـ ط 1اؤإإ حاادة ةعندااتواةدراإات اةصاا ه

األردف 2000ـ

 -أبو بكر اةرازا :انتار اةصحاح باب اةنا

اكتب ةب اف بهروت 1986ـ.

 تااـ حإاف :اةعغ اة ربه ا ااا واب ااا اة،هئ اة اا ةعكتب اةقاارة 1979ـ. توفهؽ بف هار بعطه صه :كهؼ ت عـ اإلهراب دار اةفكر دامؽ 1999ـ. -ابف ص ه :اةنصائص ج 1اةاكتب اة عاه .

 حإف محات وأحاد طاار حإ هف :قواهد اإلاال اة ربه بهف اة ظره واةتطبهؽط 1اكتب اةدار اة ربه ةعكتاب 1998ـ.

 حإهف مفهؽ :اإلهالـ اإلةكترو ه دار اةكتب اة عاه ةع مر و اةتوزهع اةقاارة. ناةد اةفرـ :اإلهالـ اةصدهد ..اةصحاف اإلةهكترو ه اة ربه واألارهكهاةافردات ةع مر اةإ وده

2009ـ.

 -نعهؿ صابات :اةصحاف ا ،ورإاة

دار اةا ارؼ اةقاارة.

 رضا هبد اةواصد أاهف :اةصحاف االةكترو هاةقاارة.
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ط 1دار

دار اةفصر ةع مر واةتوزهع 2007ـ

 رفهؽ اةح اوا :اةرإاة اإلنباره فه تعفزهوف فعإطهف دراإ تحعهعه فه ضو هعـاةعغ اإلهالاه رإاة ااصإتهر صاا

األزار غزة 2003ـ.

 إااه اةمرهؼ وأهاف دا :اةعغ اإلهالاه اةافااهـ  -األإس – اةتطبهقاتاةقاارة 2004ـ.

 إ هد األفغا ه :اةاوصز فه قواهد اةعغ اة ربهبهروت 2003ـ.

دار اةفكر ةعطباه واة مر

 اةإ هد بدوا :اإتوهات اة ربه اةا اصرة فه اصر دار اةا ارؼ اصر. أبو إ هد اةإهرافه :مرح كتاب إهبوهه ط 1دار اةكتب اة عاه2008ـ.

 -صادؽ أبو إعهااف :اةت قهؼ فه اةعغ اة ربه

بهروت
غزة

ط 5دار اةاقداد ةعطباه

2013ـ.

 -هباس حإف :اةعغ واة حو بهف اةقدهـ واةحدهث دار اةا ارؼ اصر 1966ـ.

ط 7اكتب اآلداب اةقاارة 2006ـ

اةطهب :دراإ فه قواهد اإلاال
 هبد اةصواد ّ هبد اةإتار صواد :فف كتاب األنبار ط 2دار اصدالوا ةع مر واةتوزهع هااف2001ـ.

 هبد اة زهز مرؼ :األإاةهب اةف ه فه اةتحرهر اةصحفه دار قبا ةعطباهواة مر اةقاارة 2000ـ.

 هبد اة زهز مرؼ :ادنؿ إةى هعـ اإلهالـ اةعغوا ا تدم إور األزبكه . -هبد اة عهـ إبرااهـ :اإلاال واةترقهـ فه اةكتاب اة ربه

اكتب غرهب 1975ـ.

 -هبد اةاعؾ اةاتوكؿ :ادنؿ إةى اإلهالـ واةرأا اة اـ ط 2صاا

ص ا

اةهاف

2005ـ.

 هبد اة،ادا اةفضهعه :انتصر اةصرؼ دار اةقعـ بهروت. -ه ااف اة اهر :كتاب األإعوب

http://communication.akbarmontada.com/t422-
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ضدا تح :حإف فراود ط 1ج1969 1ـ.
 أبو هعه اةفارإه :اإلهضاح اة ُ أبو هعه اةفارإه :اةت عهق هعى كتاب إهبوهه ط 1اةإ وده 1990ـ.225

ط 1اؤإإ اةانتار ةع مر واةتوزهع اةقاارة

 هعه أبو اةاكارـ :اةصاع اةف عه2007ـ.

 أبو هارو ه ااف بف ق بر اةكتاب ط 3اكتب اةنا صه اةقاارة 1988ـ. فاده اةاعهح حعوا ه :ةغ اإلهالـ اة ربه اصع صاا2015ـ.

دامؽ اج  31ع3

 فاروؽ أبو زهد :فف اةنبر اةصحفه ط 2هاةـ اةكتب اةقاارة.هاةـ اةكتب اةقاارة 1990ـ.

 -فاروؽ أبو زهد :فف اةكتاب اةصحفه

 فاروؽ أبو زهد :ادنؿ إةى هعـ اةصحاف ط 2هاةـ اةكتب اةقاارة 1998ـ. فهصؿ أبو ههم  :اإلهالـ اإلةكترو ه دار أإاا2014ـ.

ةع مر واةتوزهع األردف

 أبو اةقاإـ اةزصاصه :اإلهضاح فه هعؿ اة حو ط 4دار اة فائس بهروت1982ـ.

 كتاب األإعوب (اقتطؼ اف اصاوه كتب فه األإعوب اةصحافه اةحدهث). ابف ك هر :تفإهر اةقرآف اة ظهـ ط 2اج  6دار طهب ةع مر واةتوزهع اةرهاض1999ـ.

دار غرهب ةعطباه واة مر اةقاارة 1998ـ.

 -كااؿ بمر :دراإات فه هعـ اةعغ

 ةطفه أبو بكر :أ ر اةتقدهـ واةتننهر فه اةا ى ه د اة حوههف اصع األ دةس ع2اج 7صاا

حضراوت اةهاف 2014ـ.

 ااصد ترباف :اةصحاف اإلةكترو ه اةفعإطه هاةدراإات اة ربه

اةقاارة 2007ـ.

رإاة دكتوراس ا ،د اةبحوث و

 ااصد ترباف :فف اةتقرهر اةصحفه فه اةاواقع اإلةكترو ه اإلنباره اةفعإطه هاصع صاا

األقصى اج  16ع 2012 2ـ.

 ابارؾ ابارؾ :قواهد اةعغ اة ربه اصاع اةعغ2004ـ.

ط 3دار اةكتاب اة اةاه ةب اف 1992ـ.

اة ربه  :اةا صـ اةوإهط ط 4اكتب

اةمروؽ اةدوةه

 احاد اةبردوهؿ :اةصحاف منت،ا وتطوراا ط 1غزة 1996ـ.226

اصر

 -احاد اةبردوهؿ :فف أمكاؿ اةتحرهر اةصحفه دار اةاقداد ةعطباه

غزة 2011ـ.

 احاد حإف هبد اة زهز :ةغ اةصحاف اةا اصرة ط 1دار اةفكر اة ربه اةقاارة2002ـ.

 -احاد حإف هبد اة زهز :ةغ اةصحاف اةا اصرة دار اةا ارؼ اةقاارة.

بهت

 احاد إعهااف :تارهخ اةصحاف فه غزة  1994 - 1876ط 1اطباةاقدس راـ ا﵀ 2002ـ.

ط 2اكتب ةب اف بهروت 1980ـ.

 -احاد اة د ا ه :ا صـ األنطا اةمائ

 -احاد هزت :دراإات فه فف اةتحرهر اةصحفه فه ضو ا اةـ قرآ ه

ط 1دار

اةمروؽ صدة 1984ـ.

 احاد هفش :ا هف اةطالب فه قواهد اة حو واإلهراب ط 1دار اةمرؽ اة ربهبهروت 1992ـ.

 احاد أبو اةوفا أحاد :اةعغ اة ربه فه اإلهالـ بهف اةواقع واةاناوؿ مبك األةوك . -احاود حإف هار :ت رهؼ اةتركهب فه اة حو مبك األةوك

.

 احاود اةإ راف :هعـ اةعغ اقدا ةعقارئ اة ربه ط 2دار اة ،ض اة ربهبهروت 1997ـ.

 ارهه ادكور :اةصحاف اإلنباره ط 1دار اةمروؽ اةقاارة 2002ـ./تحرهرhttp://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar

 -ا صـ اةا ا ه اةصااع

 -اةا صـ اةوإهط :اصاع اةعغ

اة ربه

ط 4اكتب

اةمروؽ اةدوةه

اصر

2004ـ.

 ابف ا ظور :ةإاف اة رب ط 1دار صادر بهروت 1990ـ. -اوقع وكاة د ها اةوطف:

 -اوقع وكاة إاا اإلنباره

 https://www.alwatanvoice.com
http://samanews.ps/ar:

 اوقع وكاة فعإطهف اآلف: -اوقع وكاة فعإطهف

 /https://paltimes.ps

اةهوـhttps://paltoday.ps/ar :

 -اوقع وكاة ا ا اإلنباره :

 https://www.maannews.net

 اصهؼ هاهف :اةا صـ اةافصؿ فه اإلاال قواهد و صوص ط 4دار اةكتب227

اة عاه

بهروت 1999ـ.

 -بهؿ حداد :فه اةكتاب اةصحفه

دار اة ،دا األردف 2002ـ.

 -واؿ ه ااف :أإباب تردا ةغ اةصحاف

صاا

اوةود ا ارا تهزا وزو اةصزائر.

 هحهى اةاداوف :اةحاإوب فه اإلهالـ –اإلهالـ اةرقاه -ط 1اكتب إاهرا صور غزة 2014ـ.

 هوإؼ اةبطش :األنطا اةعغوه اةمائاألقصى رإاة ااصإتهر صاا

اإلإالاه

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar -

228

فه اةصحاف اةفعإطه ه فه ا تفاض
غزة 2008ـ.

