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مقدمة

هذا الكتاب هو خالصة برنامج تدريبي حول كتابة املادة الصحافية وتحريرها وتصحيحها، قام به 

الفلسطينية  األنباء  للعامل� يف وكالة  اليونسكو  بالتعاون مع  مركز تطوير اإلعالم بجامعة ب�زيت 

الله،  عبد  الصحافيان: هشام  الزميالن  دّونها  متنوعة ومتعددة  دفتيه مالحظات  ب�  "وفا"، ويضم 

وإياد الرجوب، خالل فرتة تدريبه� للعامل� يف مقر الوكالة برام الله يف شهور: شباط- نيسان، وآب- 

ترشين األول، من عام ٢٠٠٨.

لقد ارتأى املركز نرش مالحظات الزميل� يف هذا الكتاب نظرا ألهميتها ورضورتها للعامل� يف الصحافة 

املكتوبة بعامة، وإلبقائها متوفرة يف متناول اليد وتسهيل العودة إليها إذا ما وجد الصحايف نفسه 

يف حاجة إليها، خاصة وأن خربة الزميل� وتواصله� مع املادة الصحافية املكتوبة عىل مدى سنوات 

عديدة، مّكناه�- وفًقا الختصاص كلٍّ منه�- من اإلحاطة �عظم مواطن الخلل يف هذا املجال، كتابًة 

يف حاجة إليها، خاصة وأن خربة الزميل� وتواصله� مع املادة الصحافية املكتوبة عىل مدى سنوات 

عديدة، مّكناه�- وفًقا الختصاص كلٍّ منه�- من اإلحاطة �عظم مواطن الخلل يف هذا املجال، كتابًة 

يف حاجة إليها، خاصة وأن خربة الزميل� وتواصله� مع املادة الصحافية املكتوبة عىل مدى سنوات 

وتحريًرا وتصحيًحا، وهي مواطن يسقط يف فّخها أغلب العامل� يف صحافتنا املحلية.

وقد جاء الكتاب يف قسم�، أعد القسم األول منه الزميل هشام عبد الله وحمل عنوان "هيكلية 

العامة يف نقل األخبار، ومهام رئيس  املبادئ  الصحافية"، حيث عالج فيه  الكتابة  التحرير وأشكال 

صحافية  وقصص  وتقارير  أخبار  من  الكتابة  أشكال  إىل  إضافة  واملراسل�،  واملحررين  التحرير 

الصحافية وإعادة  املادة  أمثلة تطبيقية تفيد الصحافي� يف تحرير  إياه  ومقابالت، وغ�ها، مضّمًنا 

صياغتها لتقترص عىل املعلومات والحقائق مع الحد من اإلنشاء أو اإلطالة دون فائدة. 

أما القسم الثا� فأعده الزميل إياد الرجوب وحمل عنوان "أضواء يف زوايا لغوية معتمة لدى الكتاب 

ًنا إياه مئت� وثالث� إشارة لغوية تشمل أك� من ألف كلمة ومصطلح وتركيب  والصحافي�"، مضمِّ

الكتابية  الصور  لبعض  بجدول  أرفقه  وقد  عملهم،  أثناء  والصحافي�  الكّتاب  تستوقف  وأسلوب 

لكل�ت متداولة بك�ة وبّ� الصواب فيها، وختمه باختبار تطبيقي مخترص.

وسيواصل مركز تطوير اإلعالم العمل عىل تقديم أقىص ما �كن لالرتقاء بالصحافة املحلية وتطويرها 

برامج ودورات  يلزم من  ما  وتوف�  املجاالت،  الصحافي� يف شتى  وتدريب  املطلوب،  املستوى  إىل 

وورش عمل ومنشورات.

مديرة مركز تطوير االعالم   

نبال ثوابتة  
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تصدير

 مع مطلع العام ٢٠٠٨، خطت وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية ”وفا“ خطوة واسعة إىل األمام، 

باتجاه التكيف مع رضورات تحديث وتطوير أساليب وأدوات عملها وتأهيل كادرها البرشي وإكسابه 

املهارات املناسبة لالنطالق من جديد.

بعض من هذا الجهد كان متعًرسا، إذ تعرض املقر املركزي للوكالة يف غزة لإلغالق ثم الهيئة،  وُأجرب 

وكادرها  الوكالة  مكاتب  من  االستفادة  إىل  املسارعة  علينا  حتم  ما  االنكفاء،  عىل  الوكالة  موظفو 

املحدود العدد يف الضفة، والعمل عىل االنتقال بهذه العدة املبع�ة إىل تأسيس مقر جديد يف رام 

الله توخيا لبداية جديدة.

وإذ أجربنا عىل ذلك، فلَم ال نرتك الرتميم جانًبا ونتجه إىل إعادة البناء عىل أساس من تحديد أدق 

للرسالة واألهداف والوسائل وآليات العمل؟!

دون تردد، رشعت الوكالة يف عملية إعادة بناء تقارب التأسيس من جديد. فكان ال بد من إعداد 

بيئة قانونية تهيئ الوكالة للمرحلة املقبلة وتحصنها إزاء وضع متقلب يهدد استقرارها. وكان ال بد 

أيًضا من بناء هيكل تنظيمي جديد يتوافق وأهدافها، ومن الئحة داخلية تنظم العالقة ب� أدوارها 

استعداد  ومن  مهني حديث،  كجسم  املستقبل  يف  الوكالة  لرؤية  واضحة  صياغات  ومن  املختلفة، 

لالنطالق من الخرب والصورة إىل الوسائل املتعددة استجابة للتكامل مع العمل اإلذاعي والتلفزيو�.

األجهزة والربمجيات والشبكات والبنية التحتية �ثل بالطبع عنارص رضورية يف هذا املسعى، غ� أن 

األهم دون منازع إ�ا هو القوة البرشية املؤهلة واملدربة واملستعدة لحمل هذه املهمة وامليض بها 

من ضباب الحلم إىل وضوح الشاشة.

لحسن الحظ، توفرت للوكالة سلسلة من الربامج التدريبية املتطورة التي نفذها أساتذة مختصون يف 

هذا الحقل هم األفضل يف نقل التجربة وتعميم الخربة، وإليهم تعزو الوكالة الفضل يف تأهيل كادرها 

البرشي و تحس� مهاراته يف األداء.

إن توثيق هذه الربامج سيكون غاية يف األهمية، سواء إلنعاش معرفة الصحايف العامل أو لتدريب 

الصحايف الجيد. ويف هذا اإلطار، ال بد من التقدم بالشكر إىل مركز تطوير اإلعالم يف جامعة ب�زيت 

الربنامج  لكتاب  وتطويره�  املكثف  التدريبي  الربنامج  بعقد  وتفضله�  لتعاونه�  اليونسكو  واىل 

املعنون بـ ”املادة الصحافية كتابة وتحريًرا وتصحيًحا“.

رئيس مجلس إدارة ”وفا“  

رياض الحسن  





القسم األّول

هيكلية التحرير وأشكال الكتابة الصحافية

هشام عبد الله

مقدمة

يف  الصدارة  مركز  املؤسسات  هذه  تبوأت  لقد  لألخبار.  رئيسيا  مه�  مصدرا  األنباء  وكاالت  �ثل   

مختلف  يف  ومراسليها  شبكاتها  عرب  للجمهور  مجرياتها  وتغطية  ومتابعتها  األحداث  مع  التعامل 

البلدان واملناطق الساخنة من العا�. وقد احتلت هذه الوكاالت وخاصة الكب�ة منها ذات الصفة 

العاملية حيزا واسعا ومؤثرا يف هذا امليدان، وبالتايل فرضت هيمنتها عىل مجرى تدفق األخبار. 

تعترب وكاالت األنباء من ابرز وسائل اإلعالم تأثً�ا عىل الصعيدين الداخيل والخارجي، وهذا التأث� 

ناتج عن سبب� أساسي�، أوله� أن وكالة األنباء ال يقترص عملها عىل املحيط الداخيل، وإ�ا يشمل 

تعجز وسائل  مناطق وبقع جغرافية  إىل  الوصول  قادرة عىل  الخارجي، فهي  املحيط  نطاق عملها 

اإلعالم األخرى عن الوصول إليها بسبب األجهزة املستخدمة يف نقل الخرب وبثه.

وتعرف وكالة األنباء بأنها املؤسسة التي �تلك إمكانيات واسعة �كنها من استقبال األخبار ونقلها، 

وتستخدم شبكة من املراسل� لجمع األخبار يف عدد كب� من دول العا�، ك� تستخدم العديد من 

املحررين يف مركزها الرئييس يتولون تحرير املواد األخبارية- عاملية كانت أم محلية- وإرسالها بأرسع 

واىل وكاالت  اإلذاعة،  الصحف ومحطات  املحيل عىل  للتوزيع  الخارج  الوكالة يف  إىل مكاتب  وقت 

األنباء املتعاقدة معها، والصحف ومحطات اإلذاعة والتلفزيون خارج املناطق املشرتكة فيها مبارشة.
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وتعد وكاالت األنباء أيضا وسيلة من وسائل اإلعالم غ� املبارشة، تصل إىل الجمهور من خالل وسائل 

اإلعالم الج�ه�ية املعروفة، كالصحافة املكتوبة والصحافة املسموعة والصحافة املرئية.

الرئيسية  وهي املصدر الرئييس الذي تعتمد عليه وسائل اإلعالم وتقتبس منه األخبار واملعلومات 

لهذه الوسائل باملادة اإلخبارية عىل اختالف أنواعها وأشكالها، وتقوم وكالة األنباء بدور عاملي مهم 

يف نقل وتبادل األنباء عرب القارات، ويؤهلها للقيام بهذا الدور قدراتها التكنولوجية وكوادرها البرشية 

املدربة التي تستع� بها يف جمع األنباء وتوزيعها بلغات عديدة يف مختلف أنحاء العا�، فضال عن 

قدراتها املادية التي تجعلها قادرة عىل نقل أخبار العا� وتشكيل التصورات عن األشخاص والشعوب 

والثقافات والوصول إىل كل إنسان عىل سطح الكرة األرضية.

أنباء واحدة أن  القدرة عىل أن تصل إىل بقع جغرافية متعددة، و�كن لوكالة  إن وكاالت األنباء لديها 

تغطي كل العا� �جرد استخدام مرسالت ذات طاقة محددة وبتوجيه البث نحو منطقة جغرافية محددة، 

فهذه اإلمكانية يف األجهزة املستخدمة والخاصة بوكاالت األنباء تعطيها ميزة أقوى وأك� يف التأث� من باقي 

وسائل اإلعالم، الن الطاقة املرسلة التي تحتاجها الكلمة املطبوعة للبث هي اقل بكث� من الطاقة التي 

تحتاجها الكلمة الصحافية أو التي يحتاجها الصوت أو الصورة يف النقل إىل أماكن بعيدة، ولذلك فمن 

السهل جدا استخدام مرسالت بطاقة محددة من اجل إيصال الكلمة املطبوعة إىل أي مكان يف العا�.

التأث�، وسبب آخر هو أن وكاالت األنباء �وجب  هذا سبب يجعل وكاالت األنباء أك� قابلية وقدرة عىل 

طبيعة عملها وتعاملها مع األحداث اليومية الرسيعة، فهي أوسع انتشارا من بقية وسائل اإلعالم األخرى. 

الصحف لديها مراسل يف بلد أو عدة بلدان أو أك�- أما وكاالت األنباء فلها مراسلون يف مناطق متعددة من 

العا�، فسعة االنتشار هذه أيضا توفر لها معلومات إضافية ومواد تجعل اإلقبال عليها أك�، وبذلك يزداد 

تأث�ها يف الوسط� الداخيل والخارجي عىل اعتبار أنها �كن أن تزود القارئ أو املستمع أو مشاهد التلفزيون 

بتفاصيل أك� من أي مؤسسة أخرى. بذلك تستطيع الوكالة أن تؤثر بشكل فاعل يف ذهنية املواطن يف الداخل 

والخارج، ألنها توفر له كامل االهت�مات التي �كن أن توفرها له وسائل اإلعالم األخرى.

والخارجية،  الداخلية  بلده  بسياسة  وتعريفه  املواطن  تنوير  يف  أوال  الوكاالت  هذه  تساهم  وبهذا 

أو  االجت�عية  أو  السياسية  أو  التنموية  النواحي  بلده يف  يحصل يف  الذي  للتطور  مواكبا  وتجعله 

البلدان، وليس بالرضورة أن تكون  الثقافية، وكذلك في� يحصل من تطور يف هذه  أو  االقتصادية 

املادة مبارشة من وكالة األنباء وإ�ا هي معكوسة من خالل الصحيفة أو الراديو أو التلفزيون.

تعميم املعلومات هو الجزء األسايس لعمل وكاالت األنباء. وعرض املعلومات عملية تطال مختلف 

جوانب حياة الفرد واملجتمع بشكل عام، األمر الذي يستدعي االلتزام بالدقة واملصداقية والحياد يف 

نقل املعلومات. وطاملا ظلت الحقيقة الهدف األسمى للصحافة، فإن رضورة العمل املهني تقتيض 

االلتزام �عاي� وضوابط العمل الصحايف بشكل عام.
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نقل األخبار �وضوعية/ حيادية

الدقة يف مقابل حرفية النقل 

املراسل�  من  عليه  نحصل  مبارش  بعضها  املصادر،  من  متباينة  مجموعة  من  واملوضوعات  األخبار  تأ� 

واللقاءات أو الحوارات التي نجريها، والبعض اآلخر يأ� من الوكاالت اإلخبارية والصحف املكتوبة بلغات 

أخرى. وعند نقل املعلومات من هذه املصادر ال بد من مراعاة نقل املعنى بدقة وليس نقل الكل�ت. 

واملقصود هنا ليس فقط عدم التزام حرفية النص، ولكن أيضا إدراك السياق الذي تأ� فيه الكلمة، وأن 

املرادفات املتداولة لبعض الكل�ت اإلنجليزية قد تحمل معنى مختلفا عن املقصود يف النص األصيل. 

عىل سبيل املثال: كث�ا ما يرد فعال "زعم" أو "اتهم" يف سياق األخبار وتحمل الكلمتان قدرا من التشكيك 

يف صحة ما "يزعم" قوله، أك� م� يحمله "اتهم"، وااللتزام بالقواعد التحريرية من رضورة الحياد يف نقل 

الخرب يتطلب استخدام كل�ت ال توحي للمتلقي بأن كاتب الخرب له موقف م� ورد فيه. وهناك فرق كب� 

ب�: قال رئيس وزراء... إن قوات... انتهكت حدود بالده، مقارنة بأنه: ادعى أن قوات... انتهكت حدود 

بالده. فالعبارة الثانية فيها قدر من التشكيك يف صحة ما قيل وميل إىل عدم تصديقه. 

الحياد يف استخدام اللغة واملصطلحات 

اللغة املستخدمة يف رسد األخبار والتقارير لغة وصفية وحيادية، وال ينبغي أن تحمل موقفا سلبيا 

أو إيجابيا م� يجرى من أحداث. لهذا السبب يتجنب املحررون يف وكاالت األنباء استخدام كل�ت 

استخدام  املفرتضة.  دوافعهم  عن  النظر  عنف، برصف  بأع�ل  يقومون  من  لوصف  "إرها�"  مثل 

هذه الكلمة، أو كل�ت مثل "طاغية" أو "دكتاتور" أو "مستبد" يتجاوز مسؤولية نقل الخرب إىل تبني 

موقف. وينطبق املنطق ذاته عىل استخدام كل�ت مثل "شهداء" أو "فدائي�"، وهي كل�ت تتبنى 

موقفا وال تنقل املوضوع بحياد، رغم أنها قد تروق ألغلب املتلق�. 

ضم� املتكلم وضم� الغائب 

القاعدة العامة يف تقارير األخبار هي أن يكون املراسل "راويا" يشاهد الحدث ولكنه ليس جزءا منه. وهناك 

استثناءات يكون فيها املراسل/ الراوي جزءا من الحدث مستخدما ضم� املتكلم. يحدث هذا بالدرجة األوىل 

عندما تكون تجربة الراوي عنرصا أساسيا يف التقرير. عىل سبيل املثال فإن تقريرا عن ارتفاع أسعار النفط 

وشح الوقود وتداوله قد ال يتطلب أن يكون الكاتب جزءا من املوضوع، إال إذا قرر أن يتناول املوضوع من 

خالل تجربة ذاتية يبحث فيها بنفسه عن وقود للسيارة و�ر من خاللها �صاعب تدب�ه يف السوق. 
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إدارة الحوار واملقابالت 

يؤثر أسلوب إدارة الحوار إىل حد كب� عىل انطباع الجمهور عن وسيلة اإلعالم وأسلوبها. وطريقة إجراء 

الحوار املهنية ال بد أن تعكس قدرا كب�ا من الحياد، وقدرة عىل تقليب كافة وجهات النظر وطرح األسئلة 

التي قد ال تطرح عىل الضيوف يف محطات أخرى، مع االلتزام باحرتام الضيف مه� كانت اتجاهاته. 

يف الصحافة ينوب املحاور عن الجمهور ويسأل األسئلة التي يتوقع أن يرغبوا يف الحصول عىل إجابات 

لها، ولكنه يف الوقت ذاته ال ينبغي أن يتبنى ما يتصور أنه وجهة نظر الجمهور بحيث تبدو ك� لو 

كانت وجهة نظره الشخصية. 

ال بد أن يشعر الضيف، بأنه ُأعطي فرصة معقولة للتعب� عن رأيه ولإلجابة بحرية عىل ما طرح عليه 

من أسئلة، ولكن هذا ال يعنى أن ترتك له املساحة للرتويج والدعاية. 

عىل املحاور، وخاصة إذا كان ضيوفه من الساسة واملسؤول�، أن يقلب املوضوع عىل كافة وجوهه، 

ويطلب إيضاح التناقضات في� قد يطرح من خالل إجابات املسؤول� أو من خالل التباين ب� ما 

يقولونه وما يفعلونه عىل أرض الواقع، أو ب� ما يقولونه اآلن وما قالوه يف السابق. 

ومن املهم أن يعامل الضيوف كلهم بالقدر ذاته من االحرتام، وأن تواجه حججهم بالدرجة نفسها 

من االختبار والتمحيص. 

تطويع اللغة 

املطلوب من الصحايف هو نقل املعنى، وهذا قد يتطلب أحيانا إعادة صياغة القصة بشكل يكون 

متناسبا مع خصوصيات اللغة، مع الحرص عىل أن يكون املعنى قد ترجم بشكل واٍف ودقيق. 

بعض الكل�ت قد تتضمن معا� التصقت بها دون أن تكون أصلية فيها، والبعض اآلخر قد يحتمل 

عدة تأويالت. 

يستحسن دوما تفادي مثل هذه الكل�ت حتى يصل الخرب إىل متلقيه مجردا ومحايدا، وهذا قد 

يتطلب البحث عن مرادفات أو صياغة الخرب بشكل مختلف. 

اللغة التي نستعملها تعكس القيم واملعاي� الصحافية التي تلتزم بها املؤسسة، وهي الوسيلة التي 

�كن للمتلقي أن يحكم بها عىل مدى التزامنا �بادئ الحياد والدقة واملوضوعية والتوازن. 

اللغة املستعملة يف الصحافة املهنية هي لغة وصفية ومبارشة وغ� منحازة ألي طرف أو موقف. 

يجب أن تكون الوسيلة اإلعالمية حريصة دوما عىل وضع مسافة بينها وب� األحداث، وترتك للمتلقي 

حرية تكوين رأي أو موقف تجاه تلك األحداث. 
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ويرتبط بتطويع اللغة أيضا استخدام الجملة االسمية بدال من الجملة الفعلية يف بعض املواضع، ما 

يجعل اللغة أقرب إىل اللغة املحكية. 

عندما تكتب موضوعا تخيل صديقا وقد جلس أمامك وبدأت "تح� له" ما تكتب عنه. تخيل الجملة األوىل 

التي عليك استخدامها ل� تجذب انتباهه. ابتعد عن التمهيد الذي يستهلك الوقت ويكرر ما ذكرته. 

دون  لل�دة  اخرتتها  التي  الزاوية  عىل  الرتكيز  مع  اإلمكان  قدر  وسلًسا  بسيطا  البناء  عىل  حافظ   

االنزالق إىل زوايا أخرى أو جوانب إضافية للموضوع. 

من املهم لإلعالمي أن يتابع التطورات التي تطرأ عىل اللغة نتيجة للمستجدات يف حياتنا اليومية. 

هناك مصطلحات وتعاب� جديدة تظهر بشكل مستمر يف اللغة العربية، ومن الرضوري أن نتمكن 

منها وندرك معناها حتى نستعملها بشكل صحيح. 

ماهية اإلعالم الرسمي 
أخبار  تخلو من  االنرتنت،  أو عىل  مكتوبة يف صحيفة،  أو  إذاعية،  أو  متلفزة،  أخبار  تكاد نرشة  ال 

الحكومات يف مختلف أصقاع العا�. وتشكل األخبار الرسمية النسبة العظمى من املعلومات التي 

عن  الصادرة  تلك  هي  اعت�دا،  األك�  األخبار  إن  بل  لج�ه�ها،  املختلفة  اإلعالم  وسائل  تقدمها 

حكومات أو مؤسسات رسمية مقارنة مع املصادر األهلية والشعبية األخرى.

وتبذل مؤسسات اإلعالم املختلفة قصارى جهدها، وجل طاقتها، والكث� من مواردها يف سبيل الوصول إىل املصادر 

الرسمية. ولعل البند األول، غ� املتغ�، عىل أجندة مسؤويل مكاتب وكاالت األنباء، واملحطات، والصحف العاملية 

واملحلية، هو ذلك املتعلق بض�ن تدفق املعلومات من مقار الرئاسة والحكومات قبل أي يشء آخر.

ويحرص اإلعالميون باختالف مؤسساتهم، عىل الحفاظ عىل مصادر معلنة، وأخرى خفية، تبقيهم عىل اطالع 

العالقة،  الناتجة عن هذه  املعلومات  املسؤول�، ومتابعة مواقفهم وقراراتهم. وتكاد  بنشاطات  مستمر 

تشكل املحور الرئييس، الذي يؤسس عليه اإلعالميون تغطيتهم، وتقوم عليه كتاباتهم، وتقاريرهم.

ومن شأن هذه املقاربة أن تحدد ماهية دور، وعمل، وشكل املؤسسة اإلعالمية الرسمية، سواء كانت وكالة 

أنباء أو مكتب متحدث رسمي، أو مستشارا إعالميا، أو االثن� معا. ولعل البنود التالية تلخص هذا الدور:

- القدرة عىل بث رسالة واضحة متناغمة تعكس السياسة العامة، ويجب تقديم ذلك يف إطار يدرك 

تنافس وسائل اإلعالم يف الوصول إىل املواقف والقرارات الرسمية قبل الغ�.

التأكيد عىل حق  القضايا واملتغ�ات مع  كافة  دائم ومسبق عىل  العام عىل اطالع  الجمهور  إبقاء   -

املؤسسة الرسمية يف التعب� عن نفسها يف إطار مهني مقابل حق الجمهور يف الحصول عىل املعلومة.

اإلعالمي  البث  صدارة  عىل  طاغيا  وصورتها  ومواقفها،  خطابها،  وإبقاء  الرسمية  املواقف  �رير   -

13



متقدما عىل أخبار العامة، ويف معظم األحيان عىل ما تقوله املعارضة واألحزاب واملنظ�ت األخرى.

- الرتكيز عىل بقاء املؤسسة الرسمية يف أحسن حاالتها أمام عملية املراقبة الدا�ة واملستمرة التي 

تقوم بها وسائل اإلعالم عىل مدار الساعة.

الوقوف عىل األسباب التي �كن أن تدفع العالقة ب� وسائل اإلعالم واملؤسسة الرسمية إىل املواجهة، 

األمر الذي يعني التغطية السلبية. وإذا كانت �ة مصلحة واضحة، ومهمة أساسية، تحرك الصحافة 

وتدفعها يف تغطية أخبار الحكومات واملؤسسات الرسمية، فان هناك أيضا أسبابا، ومصالح، تشكل 

الدافع الرئييس لهذه الحكومات يف االندفاع نحو اإلعالم، أو االبتعاد عنه.

يتوجب عىل املؤسسة الرسمية التحقق أيضا من قدرتها عىل اإلجابة عن: ما هي؟ ماذا �ثل؟ ما الذي 

تقوم به ويختلف ع� يقوم به اآلخرون؟ وما الذي تريد تحقيقه؟ ومتى؟.

إدارة غرفة التحرير
يقوم العمل يف غرفة التحرير عىل أساس إدارة املعلومات الواردة من مختلف مصادرها، واختيار 

مواضيع النرش بناء عىل السياسة العامة للوكالة التي يقوم رئيس التحرير بالتأكد من تنفيذها.

إدارة غرفة التحرير عمل فريق، ال �كن له أن يكتمل دون قيام جميع عنارصه بأداء أدوارهم بشكل 

سليم. وهي عملية �كن أن تتم بسالسة ويرس ما دام الجميع يدركون مسؤولياتهم واملتوقع منهم.

الفريق  فإنه �كن ألعضاء  للوكالة،  العامة  السياسة  التحرير عىل تطبيق  ويف ح� يرتكز عمل رئيس 

اآلخرين، محررين ومراسل�، تنفيذ العملية دون تدخل مبارش من رئاسة التحرير التي يتوجب عليها 

االنرصاف إىل االهت�م بسياسات التحرير العليا. إضافة إىل رئيس التحرير الذي يتوىل اإلرشاف العام 

عىل تطبيق سياسة التحرير، تحتاج غرفة التحرير إىل مجموعة أخرى من الكوادر الصحافية للوكالة.

يف الوكاالت الكربى يكون لدى كل مكتب، مدير ومحرر رئييس ومحررون يتناوبون العمل عىل ديسك 

التحرير. يف الوكاالت املحلية، تحتاج الوكالة إىل مدير تحرير ومحررين يؤدون مهمة التحرير اليومية.

مهام مدير التحرير:

- يعمل مع رئيس التحرير يف تنفيذ السياسة العامة للتحرير.

- يوزع امله�ت املختلفة عىل محرري الديسك.

- يتأكد من حسن س� عمل املحررين.

- ينسق عمل املراسل� مبارشة أو من خالل املحررين.
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- يحدد املواضيع واألخبار الرئيسية اليومية. 

- يحدد مع رئيس التحرير القصص والتقارير املسبقة الخاصة �ناسبات الذكرى وقصص ومقاالت التوقعات.

- يعمل مع محرري الديسك عىل تطوير األخبار واملعلومات إىل تقارير ومقاالت وتحليل وقصص... الخ.

مهام محرر الديسك 

تتوزع مهمة محرر الديسك يف وكالة األنباء عىل أك� من مستوى:

١- املستوى التحريري الرصف الذي ينحرص يف ض�ن الخروج بنص واضح وسليم ودقيق من ناحية 

األسلوب واملضمون. والتأكد من أن جميع االقتباسات املبارشة مرقمة، إذ ال يجب الخلط أبدا ب� 

االقتباسات وب� لغة الكاتب. 

٢- ض�ن الخروج بنص معلوما� كامل يشمل عنوانا قص�ا مقتضبا واضحا ومقدمة ال تتعدى أربعة 

أسطر وتحوي الرشوط األساسية للخرب، ومقدمة داعمة تحوي دالئل تؤكد ما جاء يف املقدمة، ومتنا 

وتنتهي  معلوماتية  خلفية  تحوي  وخا�ة  واملقدمة،  العنوان  تدعم  التي  املعلومات  جميع  يحوي 

بالتأكيد عىل ما ورد يف جميع فقرات الخرب أو التقرير.

٣- ض�ن الخروج بنص واضح خاٍل من أي مصطلحات أو تعاب� أو معلومات غ� واضحة أو مربكة 

للفهم. يجب عىل املحرر التأكد من استخدام أفعال وتعاب� بسيطة واضحة قادرة عىل خلق صورة 

واضحة يف ذهن الجمهور. 

٤- ض�ن استخدام أس�ء، أشخاص أو أماكن أو مواقع أو هيئات أو منظ�ت أو مؤسسات عامة 

وخاصة، أو أي ألقاب ورتب وصفات صحيحة ومحدثة. والتأكد من احتواء النص سواء املقدمة أو 

املقدمة الداعمة عىل جميع القرائن التي تش� إىل مكان وقوع الحدث، اليوم، واملكان، ... الخ. 

واالجت�عية  والدينية  والثقافية  والجغرافية  التاريخية  العامة،  املعلومات  مختلف  من  التأكد   -٥

والخاصة بالقيم والتقاليد واألعراف.

٦- التأكد من عدم استخدام املصلحات والتعاب� التي تخدش الحياء العام واالستعاضة عنها بعالمة الحذف (...).

٧- التأكد من عدم حشو األخبار والتقارير بأرقام أو إحصاءات دون ترجمتها إىل أمثلة أو اختصارها بنسب.

٨- املساعدة يف تطوير األخبار إىل أخبار موسعة وتقارير وقصص ومقاالت.

٩- العمل مع املراسل� عىل ض�ن التقيد بكل النقاط السابقة.

١٠- العمل مع املراسل� عىل تطوير أفكارهم واقرتاحاتهم واالقرتاح عىل املراسل� يف املقابل.
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السياسة العامة للتحرير من جهة، وب� محرري الديسك واملراسل� من جهة أخرى:

يضمن  بشكل  مهامهم  بأداء  واملراسل�  الديسك  محرري  قيام  ض�ن  التحرير  مدير  عىل  يتوجب 

استمرار وجود نرشة محدثة عىل مدار الساعة.

ويتطلب األمر التأكيد عىل تحديث األخبار الرئيسية عىل الصفحة وعدم الركون إىل االنتظار حتى 

وصول بيانات رسمية أو ترصيحات يتطلبها تحديث الخرب. 

انظر املثال التايل للتعرف عىل املهام السابقة الذكر: 

 فياض خالل االحتفال بيوم املياه: إنهاء تصنيف (ج) للمناطق ينهي حرمان املواطن� من املياه 

وقف االستيطان واالجتياحات للمناطق الفلسطينية ورفع الحصار عنها مدخل إلحياء العملية 

السياسية - عىل املجتمع الدويل تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية واألخالقية تجاه شعبنا 

رام الله وفا- ركز رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، عىل وجوب إنهاء ملف تصنيف (ج) للمناطق الفلسطينية، 

التي �وجبها يتم حرمان شعبنا من تطوير مصادره املائية ومشاريعه الحيوية.

وقال الدكتور فياض، يف االحتفال الرسمي بيوم املياه العاملي الذي صادف يف الثا� والعرشين من الشهر الجاري 

والذي أقيم بقرص رام الله الثقايف، اليوم، إن شعبنا استخلص الدرس، وسيزداد �سًكا بأرضه وبحقوقه، وسيدافع 

عن حقه يف الحياة يف وطنه.  وأضاف أن شعبنا محروم من حقه اإلنسا� وحقوقه العادلة املوىص بها عامليا، مذكًرا 

بأن حصة الفرد الفلسطيني من املياه يف اليوم ال تتجاوز ٧٠ لرتا، "ما يجعل شعبنا األفقر مائيا يف املنطقة، باإلضافة 

إىل حرمانه من الوصول إىل النهر والبحر ومن حصته العادلة من املياه يف األحواض الجوفية يف الضفة الغربية".

وأوضح أن الوضع يف قطاع غزة يتفاقم سوءا، حيث إن نوعية املياه املتاحة يف معظمها غ� صالحة لالستهالك البرشي نتيجة 

لتزايد امللوحة فيها بسبب استنزاف الحوض، وبسبب ترسب املياه العادمة إىل الخزان الجويف الذي يشكل املصدر الوحيد املتاح 

ملليون ونصف مليون فلسطيني يف القطاع.

ونوه إىل أن مواطن� يف أنحاء محافظات الخليل وجن� وبيت لحم دون شبكات مياه حتى اآلن، أو لديهم شبكات 

ولكنها خالية من املياه، الفتا إىل وجود كذلك مواطن� يف األغوار "سلة فلسط� الغذائية"، وهم عىل مرمى حجر 

من نهر األردن ال يجدون ماًء �ا يكفي الحتياجاتهم األساسية، معربا عن رفضه لذلك.

وأكد أن السيطرة اإلرسائيلية عىل األرض ومصادر املياه، وإعاقة تنفيذ املشاريع املائية �ا فيها مشاريع الرصف 

تقوم  أن  املفارقات  والبيئي. مستطردا "من  املا� والصحي  الوضع  تفاقم من تردي  النفايات،  الصحي ومعالجة 

إرسائيل بتحميل الجانب الفلسطيني التبعات، واقتطاع عرشات مالي� الدوالرات من إيرادات السلطة الوطنية 

تحت ذريعة معالجة مياه الرصف الصحي الفلسطينية".

من ناحية أخرى، قال الدكتور فياض إن فلسط� ترى أنه �جرد إعالنها دولة ستنضم إىل الدول املوقعة عىل معاهدة 
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األمم املتحدة لعام ١٩٩٧، واملتعلقة باالستخدامات غ� املالحية للمياه العابرة للحدود يف هذه املعاهدة الدولية. 

وأردف أن فلسط� تنضم عقب اإلعالن إىل كل من األردن، وسوريا، ولبنان، يف التوقيع عىل هذه املعاهدة، ليصبح حوض 

نهر األردن، الحوض الدويل املشرتك الذي تلتزم الدول املشاطئة فيه، ما عدا إرسائيل، �عاهدة األمم املتحدة لعام ١٩٩٧.

من جهة أخرى، شدد رئيس الوزراء عىل أن املدخل األسايس إلعادة املصداقية لجهود إحياء العملية السياسية، 

الفلسطينية  األرايض  االستيطانية يف سائر  الفوري ألنشطتها  بالوقف  إلزام إرسائيل  الدويل  املجتمع  يتطلب من 

املحتلة، ويف مقدمتها مدينة القدس، ووقف اجتياحاتها للمناطق الفلسطينية.

للمفاوضات  بأنه لن تكون  الرئيس محمود عباس،  السيد  الفلسطينية، وعىل رأسها  القيادة  التأكيد عىل موقف  وجدد 

املعابر لعام ٢٠٠٥، بكل  اتفاقية  تنفيذ  بتنفيذ هذين األمرين، إضافة إىل  تلتزم إرسائيل و"دون مراوغة"  جدوى إن � 

مكوناتها، وخاصة رفع الحصار، وفتح معابر قطاع غزة، وتشغيل املمر اآلمن بينه وب� الضفة الغربية، لض�ن تقدم خطط 

التنمية االقتصادية للسلطة الوطنية، وح�ية وحدة األرايض الفلسطينية.

وشدد عىل رضورة تحمل املجتمع الدويل مسؤولياته السياسية والقانونية واألخالقية يف هذا االتجاه، قائال "بالقدر 

وتوحيد  ومخاطره،  لالنقسام  حد  ووضع  الداخيل  واقعنا  ملعالجة  الوطنية  مسؤولياتنا  نحن،  فيه،  نتحمل  الذي 

الوطن ومؤسساته، سنكون قادرين عىل التصدي مله�تنا األساسية يف مواجهة االحتالل وسياساته".

�كن االستعانة باملثال للتأكيد عىل املهام األنفة الذكر: 

١- العنوان: العنوان عبارة عن مجموعة من العناوين الطويلة، إضافة أن اإلشارة إىل املناطق (ج) 

كانت مربكة، غ� واضحة، يكفي استبدالها بإنهاء االحتالل ثم اإلشارة يف م� الخرب إىل التصنيفات.

٢-  املقدمة مخترصة، لكنها غ� واضحة، يجب أن نتذكر دوما أن هدفنا أن نكون واضح�، مرة أخرى 

جرى استخدام تعب� املناطق (ج)، يف العنوان ويف املقدمة، هذا هو التكرار غ� املفيد. التكرار املفيد 

أن نذكر دوما بأساس الخرب لكن كل مرة �علومات جديدة.

٣-  اللغة جاءت ضعيفة �جرد استخدام الفعل ركز يف بداية املقدمة، �كن االستعاضة عن هذه 

املقدمة بأخرى عىل النحو التايل: قال رئيس الوزراء سالم فياض اليوم الخميس إن استمرار االحتالل 

اإلرسائييل يعني أيضا حرمان الفلسطيني� من تطوير مواردهم املائية.

٤-  املقدمة الداعمة أو الفقرة التالية للمقدمة جاءت خالية من أي برهان عىل ما ورد يف املقدمة. 

يجب أن نقرن الدالئل سواء أكانت اقتباسات أم وصفا أم رسدا لألحداث �ا تتحدث عنه املقدمة.

٥- ال �كن العثور عىل اقتباس واحد مرقم للمسؤول الذي يتحدث بالرغم من أن نص الخرب احتوى 

أك� من ٥٠٠ كلمة.

٦- � تتوفر يف النص أي معلومات أخرى غ� التي ظهرت عىل شكل حديث للمسؤول. � يتدخل 
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املحرر ولو ملرة واحدة لتعزيز املوضوع (حرمان الفلسطيني� من حقوقهم املائية) بأي معلومات 

إضافية، وال حتى االستعانة بخب� أو إحصاءات عامة أو أي مصدر معلوما� آخر.

٧-  ظل الخرب منشورا عىل صفحة الوكالة من قرابة الساعة الحادية عرشة صباحا إىل صباح اليوم 

التايل دون أي تحديث. مرة أخرى � يتدخل املحرر ليؤدي مهامه املوكلة إليه.

٨- � تظهر عىل صفحة موقع الوكالة مواضيع أخرى ذات عالقة بيوم املياه العاملي، ال سي� تلك املتعلقة 

�عاناة الفلسطيني� أو أي مواضيع إطار تقدم معلومات عن وضع مشكلة املياه عامليا أو إقليميا.

مثال٢: سلفيت: قوات االحتالل تفرض حظر التجول يف قرية حارس وتحول مدرسة إىل مركز تحقيق

سلفيت- وفا- فرضت قوات االحتالل اإلرسائييل، اليوم، حظر التجول يف قرية حارس ش�ل سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس قروي حارس عمر س�رة ملراسلنا، بأن قوات مؤللة من جيش االحتالل اإلرسائييل، اقتحمت القرية 

فجًرا، وانترشت يف جميع أرجائها ورشعت بفرض حظر التجول عىل سكان القرية عرب مكربات الصوت.

وأضاف أن أك� من ٢٠٠ جندي ترافقهم كالب بوليسية، داهموا وفتشوا معظم منازل القرية، واحتجزوا العديد من األرس 

داخل غرف يف منازلهم، وقاموا بتحطيم محتويات منازل املواطن� حس� عيل قاسم أبو وزة وإخوانه.

وذكر س�رة أن قوات االحتالل حولت املدرسة األساسية املختلطة وسط القرية، إىل مركز تحقيق واعتقال، حيث قامت باقتياد 

نحو ١٥٠ مواطنا، ترتاوح أع�رهم ما ب� ١٢ عاًما و٢٥ عاًما، وغطت رؤوسهم بأكياس بالستيكية، وحققت معهم ميدانًيا.

وأوضح س�رة أن قوات االحتالل حرمت نحو ١٠٠٠ طالب من االلتحاق �دارسهم بسبب هذه العملية العسكرية، إضافًة 

إىل منع املوظف� واملواطن� من مغادرة القرية.

وأكد رئيس املجلس أن العملية العسكرية لقوات االحتالل ما زالت مستمرة يف القرية حتى هذه اللحظة. 

يحمل املثال٢ أدلة أخرى عىل عمل محرر الديسك:

١- العنوان: �كن اختصار العنوان إىل: قوات االحتالل/ أو الجيش اإلرسائييل يفرض حظر التجول يف قرية حارس.

٢- املقدمة: ليس هناك مشكلة يف املقدمة، لكنها تكرر نفس الكل�ت (حظر التجول). تذكر أن تكرر 

ولكن �علومة جديدة.

٣- جاء استخدام تعب� قوات مؤللة مربكا غ� واضح. هذا اصطالح عسكري ويجب علينا أن نتذكر أن هناك 

ب� القراء من ال يعرف معنى كلمة مؤللة. تذكر دا�ا أن تقدم مصطلحات وتعاب� واضحة ومفهومة. 

٤-  � يتدخل املحرر ليقدم معلومات إضافية حول قرية حارس، عدد سكانها، موقعها بالتحديد، حقائق 

حول تطويقها باملستوطنات وتعرضها ملضايقات مستمرة من الجيش اإلرسائييل واملستوطن�.
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التوقف عن  االلتحاق �دارسهم. يجب  الخرب أن قوات االحتالل حرمت نحو ١٠٠٠ طالب من  ٥- جاء يف 

تقديم مثل هذه املعلومة التي يحيط بها شكوك. هل من املعقول أن هناك قرية لديها ألف طالب؟ وان كان 

ذلك صحيحا فهل �ة طالب آخرون من قرى أخرى يلتحقون �دارس يف قرية حارس؟ مع العلم أن الخرب � 

يأِت سوى عىل ذكر مدرسة واحدة وهي املدرسة األساسية، وهذه إشارة إىل قلة عدد الطالب وليس ك�تهم.

يقودنا هذا املثال إىل التذك� بأهمية الدقة التي تقوم عليها املصداقية. ال يجب إه�ل الدقة وال يف 

أي حال خصوصا وان خربا مثل خرب فرض حظر التجول يف حارس ظل يتصدر األخبار الرئيسية عىل 

صفحة الوكالة منذ الساعة ١١:٢٧ صباحا حتى مساء ذات اليوم دون أي محاولة لتحديثه.

 املستوى اآلخر من مهام محرر الديسك:

 ال يقترص عمل محرر الديسك يف وكالة األنباء عىل تحرير األخبار والقصص التي ترده من املراسل�. 

يجب أن نتذكر أن مقر التحرير يتلقى املعلومات املختلفة من شتى املصادر، سواء عىل شكل بيانات 

رسمية أو إعالم مكتب التحرير بنشاطات أو فعاليات أو أي معلومات أخرى.

�ة مجموعة أخرى من املصادر التي يتوجب عىل محرر الديسك االنتباه إليها ومتابعتها، ال سي� الصحف واملنشورات 

املحلية الدورية والتقارير والنرشات والدوريات الصادرة عن مختلف املؤسسات واملنظ�ت واألحزاب.

هناك أيضا محطات اإلذاعة والتلفزة املحلية، الرئيسة منها عىل األقل، ومواقع االنرتنت التي يجدر 

�حرري الديسك متابعتها كونها أيضا تشكل احد أهم مصادر املعلومات.

تعترب جميع املصادر املذكورة أداة قوية يف يد محرر الديسك. ويجب االنتباه إىل جعل مراجعة هذه 

املصادر ومتابعتها واجبا يوميا للمحررين املناوب� عىل ديسك التحرير. إن من شأن هذه املصادر أن 

تشكل منبعا لألفكار إلعداد املزيد من األخبار والتقارير، فضال عن كونها مادة مهمة لتعزيز القصص 

واألخبار الصادرة عن الديسك أو الواردة من املراسل�.

يسود اعتقاد عام أن مهمة محرري الديسك تنحرص يف مراجعة وتحرير املواد الواردة من املراسل�، 

أو إعادة صياغة البيانات الواردة من مختلف املؤسسات الرسمية واألهلية. 

إن مهمة محرر الديسك �تد لتشمل تطوير األخبار إىل قصص أو تقارير بزوايا جديدة لإلبقاء عىل مهمة تحديث 

املعلومات املنشورة. وتشمل مهمة محرر الديسك كذلك التنسيق مع املراسل� لتحديث قصصهم وتقاريرهم 

أيضا من خالل املتابعات اليومية، ليس وفقا للمستجدات فقط، وإ�ا يف إطار التحض�ات والتوقعات.

مصادر املعلومات

تتنوع مصادر املعلومات لتشمل قا�ة متجددة ال تنتهي. ال يجوز التعامل مع مصادر املعلومات 
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علينا  بل  وحسب،  املسؤول�  وترصيحات  والخطابات  البيانات  يف  ينحرص  الذي  التقليدي  بشكلها 

التعامل معها يف إطار من التجدد واملعرفة.

ويتعلق األمر بتعريف املصادر عىل أنها تلك األفعال واألقوال واالنطباعات (فهم الصحايف واستنتاجاته 

جراء املشاهدة واملعاينة واملتابعة والتحقيق والتحليل) الخاصة بخرب أو قصة معينة. و�كن لنا اختصار 

ذلك بالقول إن عىل الصحايف/ الكاتب/ املحرر، أن يعي مختلف جوانب البيئة الخاصة بالخرب أو القصة.

قد يبدو األمر وكأنه يتطلب جهدا كب�ا لإلحاطة �ثل هذه املصادر، لكن املتابعة املتواصلة اليومية التي 

يجدر بالصحايف أو املحرر القيام بها خالل العمل، �كن لها أن تكون خ� مع� عىل م�رسة األمر بسهولة.

أو  (بيان  للمعلومات  التقليدية  باملصادر  املحرر  أو  الصحايف  تقيد  أن  إىل  االنتباه  املفيد  ولعل من 

ترصيح أو مقابلة)، لن �نح الجمهور أي فائدة أك� من إعادة نرش ما قاله املسؤول أو الجهة املعينة، 

لن يلبي ذلك إال شيئا بسيطا من مهمة الصحافة األوىل التي تنص عىل معرفة الحقيقة.

يجب أن نتذكر أن الصحافة ليست حك� أو قاضيا وال هي مجرد ناقل للخرب، تتحول إىل ناطق باسم جهة 

أو شخص أو منظمة أو حكومة فقط. إن مهمة الصحايف تستدعي مساعدة الجمهور يف الوصول إىل فهم 

واضح ملختلف مجريات الحياة التي تتعلق أساسا بحياة ومستقبل الجمهور قبل أي يشء آخر.

وال يقترص هذا الدور عىل الصحافة غ� الرسمية، بل إن وسائل اإلعالم الرسمية، مطالبة قبل غ�ها 

بتوخي الدقة واملصداقية يف كل ما تنرشه، ولن يكون بوسع أي وسيلة إعالمية الوصول إىل درجة 

الدقة هذه باالعت�د فقط عىل املصادر التقليدية للمعلومات.

 إن من شأن تنوع املصادر أن يعمل عىل تقديم قصة واضحة مت�سكة �كن للجمهور أن يستوعبها 

بكل بساطة ويرس، و�كن لها أن تكون مساعدا له عىل فهم التطورات الخاصة باملوضوع. 

وعلينا أن ننتبه إىل أن أهمية الخرب تأ� أوال من قرار نرشه، وبالتايل فإن نرش خرب أو قصة معينة 

يجب أن يحمل هذه األهمية.

املثال رقم ٣ يوضح ماهية ما ذكرنا آنفا:

حركة فتح تفوز يف انتخابات نقابة املهندس� الزراعي� بالضفة 

رام الله- وفا- أعلن مساء اليوم، عن فوز كتلة الوفاق الوطني (٦ فتح +١ مستقل) بجميع مقاعد الهيئة اإلدارية 

لنقابة املهندس� الزراعي� بالضفة الغربية.

وكانت انتخابات النقابة قد جرت اليوم يف قاعة بلدية الب�ة، وسبقها اجت�ع للهيئة العمومية للنقابة، تم يف أعقابه 

انتخاب الهيئة اإلدارية للدورة الجديدة (الحادية عرشة). 
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التايل:  النحو  النهائية عىل  نتائجها  املنتخب�، والتي جاءت  املقاعد عىل األعضاء  الفوز، توزيع  وجرى عقب إعالن 

م. صقر الياس نزال /نقيبا، م. مجدي عودة/ نائبا للنقيب، م. فيصل رشيم/ أمينا للرس، م. حسام القواسمي/ امينا 

للصندوق، د. رزق بش� سليمية/ مسؤول اللجنة العلمية والتدريب، م. فراس بليه/ عضوا، م. رائد بشارات/عضوا.

بالرغم من أن مثل هذا الخرب يبدو بسيطا، فإن نرشه عىل صفحة الوكالة سيعطيه أهمية كافية. وهي بالفعل 

أهمية تستحق التوقف عندها، إذ إن الخرب يدور حول القطاع الزراعي (انتخابات املهندس� الزراعي�)، ويدور 

أيضا حول السياسة الوطنية بشكل عام، ال سي� وأنها انتخابات نقابية تؤرش عىل مواقع الحركات السياسية.

لكن تركيب الخرب ال يتوافق أبدا مع أهميته، وهو كذلك يعترب مثاال عىل سوء استخدام املصادر. 

� يذكر مصدر الخرب (أعلن مساء اليوم)، ليس بوسع الجمهور التيقن من صحة خرب، دون مصدر. 

املصدر الوحيد الذي ذكره الخرب هو أن االنتخابات جرت يف قاعة بلدية الب�ة.

الالفت أن الخرب يقول لنا إن هذه هي الهيئة اإلدارية الحادية عرشة لنقابة املهندس� الزراعي�، لكنه 

� يعلمنا متى جرت آخر انتخابات؟ ومن هي الهيئة اإلدارية األخ�ة؟ وهل هذه املرة األوىل التي 

تفوز فيها حركة فتح عىل اإلطالق؟ أو هل هذا هو نرص جديد؟

هذا جانب واحد من مصادر املعلومات التي نش� إليها. هناك جوانب أخرى تتعلق بعدد أعضاء 

الزراعي�؟ وماذا يعني هذا  الفوز كب�ا؟ وما هي أهمية نقابة املهندس�  العامة وهل كان  الهيئة 

الفوز للقطاع الزراعي؟ وماذا يعني هذه الفوز لحركة فتح؟ إضافة إىل أن الخرب � يقدم أي ترصيح 

أو حديث يذكر ألي من الفائزين أو غ�هم. 

األمر الوحيد الذي يؤكده لنا هذا الخرب أن املحرر اعتمد فقط عىل بيان وارد للوكالة دون االنتباه إىل 

ما �كن أن يغ�ه االعت�د عىل مصادر أخرى.

�كن إج�ل مصادر املعلومات كالتايل:

والنرشات  ومؤ�رات  ندوات  صحافية،  مؤ�رات  نرشات،  ترصيحات،  بيانات،  تقليدية:  مصادر   -١

الدورية والفصلية ومقابالت... الخ.

٢- مصادر ذاتية: عىل الصحايف/ املحرر االجتهاد يف متابعتها: البحث الخاص، املشاهدات واالستنتاجات 

(املبنية عىل الرباه� واألدلة)

كيفية تقديم املصادر:

يجب االنتباه جيدا إىل أصول تقديم وتعريف املصادر التي يتوجب أن تكون واضحة ومعرفة:
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١- يجب إسناد الخرب إىل مصادره األساسية بتوضيح يشمل صفة املصدر الكاملة: أعلن رئيس الوزراء 

سالم فياض تقديم استقالته.

٢- توضيح نوعية املصدر: أعلن رئيس الوزراء سالم فياض يف بيان صحايف نرش اليوم تقديم استقالته.

٣- توضيح الكيفية التي تلقينا فيها الخرب من املصدر: أعلن رئيس الوزراء سالم فياض يف بيان صحايف 

تلقت وكالة وفا نسخة عنه استقالته.

املصادر غ� املعرفة:

يلجأ الصحافيون واملحررون إىل صياغة أخبار بناء عىل مصادر غ� معرفة (مصادر مطلعة، مصادر 

رفضت الكشف عن نفسها) مثل: 

قالت مصادر مقربة من حركة فتح اليوم األربعاء إن جلسات الحوار الفلسطيني الوطني ستستأنف 

مطلع الشهر املقبل يف القاهرة. 

وعادة ما يكون اللجوء إىل مثل هذه املصادر محاولة لبث األخبار برسعة يف سياق املنافسة عىل 

النرش أوال. وهذا جائز ما دام الصحايف عىل يق� من مصداقية مصادره، لكن األولوية يجب أن تعطى 

إىل املصادر املعرفة التي تعكس الدقة واملصداقية املطلوبة.

وبإمكان املحرر/ الصحايف اللجوء إىل املسؤول� املبارشين أو األطرف األخرى املعنية للحصول عىل اقتباس مبارش 

يشمل مصدرا معرفا. ويف حاالت االضطرار �كن نرش الخرب �صادره األولية املعرفة ثم تحديثه �صدر معرف.

ومن اجل تعزيز الخرب الذي يشكل مصدرا غ� معرف �كن اللجوء إىل ضم معلومات إضافية عن املوضوع مثل:

وكان املشاركون يف جولة الحوار األخ�ة يف شهر آذار املايض قد اتفقوا عىل استئناف محادثاتهم خالل أسبوع�.

أشكال الكتابة الصحافية
والريبورتاج  الصحافية)  (القصة  والفيترش  التقرير  إىل  الخرب  من  الصحافية  الكتابة  أشكال  تتنوع   

والتحقيق إىل التحليل وقصة الزاوية، إضافة إىل شكل املقابلة التقليدي. وال يعني تعدد هذه األشكال 

أن هدف الكتابة الصحافية قد تغ�، بل إن األمر يتعلق �سألة فنية وأداة مهنية تساعدنا يف مهمتنا 

الصحافية، وتسهل عىل الجمهور تلقي املعلومات.  و�كن للخرب أن يكون تحقيقا، او أن يتحول إىل 

قصة صحافية او ريبورتاج، لكن األمر يعني أننا نظل، يف كل مرة، نجري تحقيقا يعتمد عىل املعاي� 

املهنية. قد يتصور البعض أن كتابة القصة الصحافية هي مجرد شكل آخر من أشكال الوصف، وان 

كتابتنا للقصة تعني التخيل عن التزامنا املهني بالكتابة الصحافية القا�ة عىل تعميم املعلومات.

22



 القصة الصحافية (او الريبورتاج) ليست عمال أدبيا، بل كتابة صحافية متكاملة تهدف إىل تعميم 

املعلومات ولكن بشكل آخر. ويف هذا اإلطار ال يختلف عمل وكاالت األنباء، بل إن ميزة وكالة األنباء 

أنها تقدم النصوص بلغة مشرتكة: لغة بسيطة واضحة مبارشة �كن لكل وسائل اإلعالم استخدامها.

 الخرب: يشكل الخرب العمود الفقري لعمل وكالة األنباء، ويعترب الخرب املقدمة األوىل لباقي أشكال 

الكتابة الصحافية األخرى، عند الخرب تبدأ أنواع الكتابة املختلفة، ويف وكالة األنباء يتعلق نرش الخرب 

�ستويات األهمية عىل النحو التايل:

١-فالش او الومضة: وهو املرتبة األوىل يف األقىص أهمية، وال يقتيض نرشه استخدام أك� من كلمت� 

فقط، ك� يف مثال وفاة زعيم كب�، او وقوع كارثة عاملية كربى او ما شابه مثل: وفاة عرفات

باريس وفاة  او الفالش كأن نقول: أعلن مستشفى يف  الومضة  الثانية بعد   - مسبق: وهو املرتبة 

الزعيم الفلسطيني يارس عرفات

٣- عاجل: املرتبة الثالثة يف األهمية بعد املسبق و�كن أن يشمل عنوانا ومقدمة كاملة كـأن نقول: 

وفاة عرفات يف املستشفى العسكري بباريس

باريس– وفا- أعلن الناطق باسم مستشفى باريس العسكري اليوم وفاة الرئيس الفلسطيني يارس عرفات.

١- موسع (محدث): وهو الخرب الذي يحوي عنوانا ومقدمة ومقدمة داعمة ويحمل جميع العنارص 

األساسية (مصدر ومكان وزمان واقتباس)

٢- املوسع الثا�: وهو الخرب الذي يحوي خربا موسعا مع إضافة معلومات جديدة، اقتباسات وخلفية.

 الخرب النموذجي: وهو الخرب الذي يقدر بأك� من ٢٠٠ كلمة وليس بالرضوري أن يبدأ بعاجل او ومضة او 

مسبق. ويجب أن يحوي الخرب تفاصيل شبه كاملة عن حادثة معينة او نشاط او ترصيح ك� يف املثال التايل:

 فلسط� تشارك يف اجت�ع تشاوري لوزراء الخارجية العرب يف الدوحة 

الدوحة- وفا-عقد وزراء الخارجية العرب اجت�عا تشاوريا، مساء اليوم، يف العاصمة القطرية الدوحة، �شاركة 

العربية عىل املستوى  الجامعة  املال�، لإلعداد الجت�ع مجلس  الخارجية د.رياض  برئاسة وزير  وفد فلسطيني 

الوزاري غدا، الذي يعد بدوره للقمة العربية العادية الحادية والعرشين.  وقال د.املال� يف ترصيح للصحافي� عىل 

هامش االجت�ع إن القمة العربية هي من أجل املصالحة العربية العربية ومن ضمنها املصالحة الفلسطينية.

وأضاف: "إذا كانت القمة ستوفر الظروف املناسبة فنحن جاهزون، ولكن الجهود التي تبذل من أجل املصالحة 

الفلسطينية- الفلسطينية مكانها معروف، وهناك جهد بدأ ويجب أن يستمر بالطريقة التي بدأ بها". 
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وبخصوص الحوار الفلسطيني، أوضح د.املال� أن القاهرة هي عنوان ومكان املصالحة الفلسطينية، مشددا 

عىل رضورة نجاح الجولة الثالثة من الحوار التي ستبدأ يف الثا� من الشهر املقبل يف القاهرة، ألن الشارع 

العر� واإلسالمي والفلسطيني يتطلع لذلك.

وبدوره، قال رئيس مكتب األم� العام لجامعة الدول العربية السف� هشام يوسف، يف ترصيح صحايف اليوم، 

إن االجت�ع يناقش سبل تنقية األجواء العربية، كذلك بعض املوضوعات املتعلقة بامللف الفلسطيني. 

وأوضح أنه سيتم خالل االجت�ع استك�ل املناقشات التي بدأت يف اجت�ع مجلس الجامعة العربية عىل 

املستوى الوزاري يف مطلع مارس الحايل حول بعض املسائل املتعلقة بأجندة العمل العر� يف املرحلة املقبلة، 

املوضوعات،  الخارجية حول هذه  لبعض وزراء  للجامعة عمرو موىس ورقة  العام  حيث كان أرسل األم� 

وجاءت ردود وأفكار من بعض الدول.

يقدم املثال السابق �وذجا للخرب العادي الذي ر�ا ال يتطلب العودة إليه مرة ثانية ما � يطرأ أي 

تطور جديد، لكْن �ة أخبار كث�ة تتطلب العودة إليها وتناولها بتقرير جديد:

التقرير:  وهو عبارة عن خرب موسع أضيفت إليه تفاصيل أخرى � يكن ممكنا تضمينها يف الخرب 

األسايس، إضافة إىل نرش اقتباسات وخلفية. �كن أن يكون التقرير غ� مرتبط بنرش خرب.

انظر إىل املثال التايل للتعرف عىل �وذج تقرير:

بل� يحث نتنياهو عىل عدم التخيل عن محادثات السالم

 القدس (رويرتز) - حث مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسالم يف الرشق األوسط تو� بل� رئيس الوزراء 

اإلرسائييل بنيام� نتنياهو يوم االثن� عىل استئناف املحادثات املتعلقة بإقامة دولة فلسطينية بالتوازي مع 

مساعي تعزيز اقتصاد الضفة الغربية والس�ح للفلسطيني� بالسيطرة عىل مزيد من أرضهم.

واجتمع بل� مع نتنياهو وهو �يني توىل السلطة األسبوع املايض وعرض عليه بشكل عام تصور اللجنة الرباعية 

املؤلفة من الواليات املتحدة واالتحاد األورو� وروسيا واألمم املتحدة لسبل امليض قدما بعملية صنع السالم 

املتوقفة حاليا.

وقال بل� للصحافي� بعد االجت�ع مع نتنياهو "�ة قدر كب� من التشكك عموما".

وأضاف بل� الذي كلفته اللجنة الرباعية بقيادة جهود تنمية الضفة الغربية املحتلة اقتصاديا أن إتاحة مزيد 

من حرية التنقل للفلسطيني� له أهمية محورية يف إرساء األسس لقيام الدولة.

بها من أجل  "بالتوازي" مع ذلك إجراء "مفاوضات سياسية يوثق  ينبغي  بأنه  نتنياهو  أبلغ  انه  لكنه قال 

التوصل إىل حل يقوم عىل وجود دولت�".

وعرب املبعوث األورو� للسالم يف الرشق األوسط مارك أو� عن رأي م�ثل قائال: "ال �كن تغي� األوضاع يف 

الواقع دون منظور سيايس ملا نفعله".
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األولوية  إن  قائال  األرض  بقضايا  املتعلقة  املحادثات  استئناف  بخصوص  بالغموض  نتنياهو  موقف  واتسم 

بالنسبة إليه هي الرتكيز عىل إنشاء مناطق تنمية وعىل سبل تخفيف حواجز الطرق ونقاط التفتيش التي 

تحد من حرية التنقل والتجارة يف الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية اإلرسائييل اليميني املتطرف أفيغدور ليربملان األسبوع املايض إن املفاوضات بشأن حدود 

الدولة الفلسطينية ومص� القدس والالجئ� الفلسطيني� التي أعلنت يف مؤ�ر رعته الواليات املتحدة يف 

أنابوليس بوالية ماريالند يف نوفمرب ترشين الثا� ٢٠٠٧ غ� ملزمة إلرسائيل.

وقال أو� متحدثا للصحافي� يف القدس يف وقت سابق يوم االثن� إن أنابوليس "ملزمة" إلرسائيل ألن مجلس 

األمن التابع لألمم املتحدة اعتمدها.

وقال بل�: "يف رأيي أنه (نتنياهو) يدرك أنه إذا أمكن إيجاد السياق الصحيح للسالم فال �كن للسالم الدائم 

إال أن يقوم عىل حل يستند إىل وجود دولت�".

وأضاف أنه أبلغ نتنياهو بأن من الرضوري باإلضافة إىل تحس� الظروف االقتصادية يف الضفة الغربية أن 

تتوىل قوات األمن التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بشكل تدريجي "السيطرة عىل أرضهم".

وقال أو� إن محور الرتكيز ينبغي أن يكون إنشاء ما س�ه "طرقا للتجارة" تسهل للرشكات الفلسطينية نقل سلعها إىل 

السوق.  وحث بل� نتنياهو أيضا عىل تخفيف الحصار اإلرسائييل لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة ح�س 

منذ يونيو حزيران عام ٢٠٠٧.

وقال مساعدون لبل� انه يعترب قرار إرسائيل العام املايض منح قوات األمن الفلسطينية مزيدا من السيطرة 

عىل مدينة جن� يف ش�ل الضفة الغربية �وذجا �كن تطبيقه يف أجزاء أخرى من الضفة الغربية.

وتعتزم إدارة الرئيس األم�� باراك أوباما توسيع برنامج تدريب قوات األمن الفلسطينية. وقال أوباما متحدثا يف 

تركيا يوم االثن� إن واشنطن "تؤيد بقوة هدف وجود دولت� تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم وأمن".

القصة الصحافية (الفيترش): اتسع استخدام هذا النوع من الكتابة الصحافية خالل العقدين األخ�ين، 

انتقل من اإلذاعة. ويقصد بالقصة الصحافية تحويل الخرب الجامد الذي يتم تداوله مرارا  بعد أن 

�رير  اجل  من  اإلنسانية  والحاالت  امللون  الوصف  باستخدام  القارئ  كتابته  تغري  ملون  نص  إىل 

املعلومات الجافة بطريقة سلسلة.

وتتطلب كتابة القصة الصحافية الخروج إىل امليدان وجمع معلومات ومشاهدات ومقابالت لنرشها 

عىل شكل قصة بطابع وصفي.

و�كن اإلشارة إىل األخبار املتعلقة �عاناة املواطن� جراء االستيطان والجدار وقيود االحتالل املختلفة، 

إضافة إىل تأث�ات أحداث عىل حياة املواطن� ومعيشتهم سواء عىل املستوى االقتصادي او االجت�عي.

وال يختلف تركيب القصة الصحافية عن باقي أنواع الكتابة الصحافية، إذ يتضمن عنوانا ومقدمة 

ومقدمة داعمة ومتنا وخا�ة. 
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ما �يز القصة عن باقي أنواع الكتابة الصحافية هو استخدام الوصف للمقدمة واملقدمة الداعمة ثم 

ننتقل إىل إدخال املعلومات األساسية يف م� املوضوع وتقد�ها عن طريق أشخاص سواء أقوالهم او 

وصف ظروف معيشتهم قبل االنتقال إىل املعلومات العامة.

تستند القصة الصحافية إىل استخدام الحالة الواحدة يف �ثيل الحاالت الكث�ة (الصغ� يدلل عىل 

الكب�)، لكنها تظل أساسا لتقديم املعلومات العامة. 

إرسائيل  باستخدام  ويتعلق  قصة صحافية  إىل  كث�ا  تداوله  تم  تحويل خرب  دليل عىل  التايل  املثال 

الفسفور األبيض خالل حربها عىل غزة أوائل عام ٢٠٠٩. 

غزة: مصابو الفسفور األبيض ما زالوا تحت رحمة العالج 

كتب محمد البابا:

تارة يقوم ابنها بوضع املرهم عىل مناطق الحروق الفسفورية يف جسدها، وتارة أخرى تستقوي عىل األ� 

وتضعه بنفسها.

ويدها  وقدمها  رقبتها  وخاصة  معظم جسدها،  تغطي  حروقا  تعا�  تزال  ال  عاما)   ٤٥) حليمة  أبو  صباح 

اليمنى، ك� فقدت شعرها.

رصخت األم التي فقدت أربعة من أوالدها وزوجها خالل الحرب عىل غزة متأوهة من شدة األ� الذي يحدثه 

املرهم الخاص بعالج الحروق، متمنية أن تنتهي آالمها.

صباح، وزوجة ابنها غادة أبو حليمة (٢٠ عاما ) وحفيدتها فرح أبو حليمة (٣ أعوام) نجت ثالثتهن من موت 

محقق بالفسفور األبيض، ولكنهن أص� بحروق بالغة.

وكانت حكومة االحتالل اعرتفت باستخدامها للفسفور األبيض خالل الحرب عىل غزة، إال أنها اعتربته أمرا غ� 

مخالف للقانون الدويل، مرشعة أحقيتها باستخدامه وحرق املدني� وبيوتهم وتهج�هم إضافة إىل التسبب 

يف أمراض مستقبلية جراء استنشاقه.

وتروي أبو حليمة األم لث�نية أطفال قصتها مع املوت قائلة: كنت أنا واألرسة نتناول طعام الغداء يوم األحد 

تاسع أيام الحرب عىل غزة يف بيتنا املكون من طابق� يف منطقة السيفا بالقرب من مسجد العمري يف بيت 

الهيا، وأثناء ذلك سقطت قذيفة تبعتها مبارشة قنبلتا فسفور أحرقت البيت وأصابت كل أفراد العائلة.

وبحسب ما تذكر األم التي تعا� من الحروق، وتتحدث بصعوبة لوسائل اإلعالم ومؤسسات حقوق اإلنسان فإن 

زوجها تويف فورا جراء القذيفة بين� أحرق الفسفور ابنتها الرضيعة شهد (١٥ شهرا) وكانت ب� يديها، وأصاب 

بعد ذلك ابنها حمزة (٨ أعوام) وعبد الرحيم (١٤ عاما) وزيد (١٠ أعوام) بحروق شديدة توفوا عىل إثرها.

واستطاعت صباح أن تنقذ نفسها وتطفئ النار التي اشتعلت بها بصعوبة، ونقلت إىل املستشفى بعد أن 

البيت ونقلوها بواسطة جرار زراعي إىل مستشفى العودة، ومنه إىل  وصل عدد من أقاربها والج�ان إىل 

مستشفى الشفاء بغزة بسبب إصابتها البالغة.
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وجاء يف تقرير املبعوث األممي ريتشارد فولك أن قوات االحتالل ارتكبت جرائم حرب خالل الحرب األخ�ة عىل غزة.

وأوضح التقرير أن قوات االحتالل انتهكت قواعد القانون الدويل اإلنسا� من خالل استخدام األطفال كدروع برشية، 

واستخدام الفسفور األبيض بشكل عشوا� يف مناطق مكتظة بالسكان بعيداً عن أماكن املواجهة واالحتكاك العسكرية، 

واستخدام القوة املفرطة وتدم� املنازل السكنية واملبا� املدنية املحمية بقواعد القانون الدويل واإلنسا�.

وأكد القايض ضياء الدين املدهون أن تقارير مبعوث األمم املتحدة، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، جاءت يف الطريق 

الصحيح لكرس الصمت الدويل، واإلعالن بكل جرأة ووضوح أن قوات االحتالل ارتكبت جرائم حرب بحق املدني�.

وأضاف املدهون: إن ذلك سيفتح الباب أمام جميع املنظ�ت الدولية لترصح بالحقيقة وسيمهد الطريق 

ملالحقة مجرمي الحرب اإلرسائيلي�. 

وطالب األمم املتحدة بتشكيل لجنة تقيص حقائق لالطالع عىل الجرائم اإلرسائيلية، �هيدا لتشكيل محكمة 

خاصة ملحاكمة مجرمي الحرب اإلرسائيلي� الذين اقرتفوا هذه الجرائم أو أمروا باقرتافها.

تساعد القصة الصحافية يف تقديم املعلومات بطريقة إنسانية جذابة. إن استخدام الوصف وتقديم الحاالت 

اإلنسانية ال يعني اللجوء إىل الخيال، بل إىل العمل امليدا� وإبراز الحقائق واملعلومات الصحيحة.

وتشكل القصة الصحافية كذلك فرصة لطرح وجهات النظر املختلفة املتعلقة باملوضوع سواء كانت 

آراء خرباء او مسؤول� او قرارات دولية ك� جاء يف تقرير الفسفور األبيض. ومن الواضح أيضا كيف 

�نحنا القصة الصحافية من تقديم معلومات أك� يف قالب أك� رشاقة وجاذبية من الخرب. 

سوى  والريبورتاج،  الصحافية  القصة  ب�  كث�ا  التفريق  �كن  ال  املكتوبة،  الصحافة  يف  الريبورتاج: 

أن الريبورتاج هو عبارة عن مجموعة من القصص الصحافية التي يتطلب تقد�ها للتعب� وإيفاء 

موضوع مع� حقه يف الكتابة من حيث حجم املادة. 

انظر مثال الريبورتاج التايل:

مدارس مرص.. حلبات مصارعة

العنف يف املدارس ب� املدرس� والطالب وب� الطالب

أنفسهم منترش بشكل كب� والفقر السبب األول

 القاهرة: محمد فتحي يونس 

عبد  نبيل  هيثم  الرياضيات  مدرس  كان  ملدة ست سنوات،  بالسجن  عليه  الحكم  نطق  من  لحظات  قبل 

٢٣الحميد، البالغ من العمر ٢٣الحميد، البالغ من العمر ٢٣ عاما، يرصخ بأعىل صوته وهو يب� قائال: «� يكن قصدي أن اقتله... كنت أريد 

تأديبه». ويف الوقت الذي كان هو يرصخ، كانت أم التلميذ الذي قتل عىل يده، تر�ي عىل القفص حيث 
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يقف تحاول اإلمساك به عرب القضبان... كان املحامي يتلو لتقرير الطب الرشعي الذي أكد أن وفاة ابنها 

حدثت بسبب ركلة اُملعلم. فالركلة أصابته بنوبة قلبية ونقص يف التغذية الرشيانية باملخ أدت إىل إصابته 

بغيبوبة. ك� أدت الركلة إىل كرس يف الضلوع من الثا� إىل الخامس، مصحوبة بانسكابات دموية وكدمات 

بالعضالت حولها.

مقتل التلميذ إسالم عمر بدر البالغ من العمر ١١ عاما، يف مدرسة عمر بن الخطاب يف اإلسكندرية، � يكن إال 

الفتيل الذي أشعل قضية العنف ضد الطالب يف مدارس مرص. فخالل شهر واحد، امتألت الصحف بأخبار تعكس 

أصنافا متنوعة للعنف داخل املدارس، سواء عنف موجه من املعلم� للطالب أو ب� الطالب بعضهم بعضا، أو 

حتى ب� املدرس� أنفسهم.

يف قرية تطون �حافظة الفيوم (بالقرب من القاهرة)، أسقطت نقابة املعلم� عضوية مدرس بعد إجباره تالميذه 

عىل التجرد من مالبسهم والوقوف عراة يف الفناء. ويف مرص الجديدة بش�ل القاهرة، اعتدى مدرس بالرضب عىل 

تلميذ بالصف الثا� اإلعدادي لرغبته يف الذهاب لدورة املياه. ويف الحي نفسه، تم تحويل معلمة للعمل إدارية 

بعد أن داست عىل طفل يف املرحلة االبتدائية. واتهم مدرس بحي مرص القد�ة طالب� بإحداث رضر لسيارته 

وإحراقها، ألنه أنذره� بالفصل. واعتدى مدير مدرسة �نطقة عرب الشيخ يف محافظة املنيا، عىل أحد الطالب 

اعتدى  القاهرة،  بيد مكنسة كهربائية لرفضه أخذ دروس خصوصية. ومدرس آخر يف منطقة حلوان يف جنوب 

عىل طالب بالرضب فأصابه يف وجهه بجروح، وعندما ذهبت أمه للمدرسة الستطالع املشكلة، اعتدى عليها هي 

يف  اإلنجليزية  اللغة  مدرسة  زميلته  الفيوم  �حافظة  االبتدائية  الكعا�  �درسة  مدرس  وطارد  بالرضب.  األخرى 

الشارع، �ساعدة بعض التالميذ فاستنجدت بالرشطة. ك� اعتدى تلميذ بالصف السادس االبتدا�، عىل زميل آخر 

يف منطقة املنوفية، باملقص وأصابه يف وجهه.

هذه القصص ليست مجرد قصص وهمية، بل هي قصص حقيقية جرت يف مدارس مرص، وهي عينة ملا 

تناولته الصحف يف مرص لشهر واحد قبل أن تعتيل قضية مقتل إسالم صدارة اهت�م الرأي العام، وتدق أمام 

املجتمع ناقوس الخطر، وتلفت األنظار ملا يدور وراء أسوار املدارس. هذا العنف داخل املدارس دفع أعضاء 

أحد املجالس املحلية يف محافظة الغربية إىل أن يقرتحوا إنشاء نقاط للرشطة داخل املدارس، وهو ما قوبل 

باستهجان شديد من املتخصص� يف التعليم، في� لجأت إدارة منطقة القاهرة األزهرية إىل طريقة مبتكرة 

لتتبع مرتكبي العنف، فخصصت خطا ساخنا تتلقى من خالله الشكاوى ثم يفحصها فريق عمل متخصص 

ويكتب تقريرا بشـأنها للمسؤول�.

قبل حادثة إسالم، حذرت دراسات كث�ة من تصاعد مستوى العنف يف املدارس املرصية، ومنها واحدة أجراها 

٢٠٠٧«املركز املرصي للحق يف التعليم» يف عام ٢٠٠٧«املركز املرصي للحق يف التعليم» يف عام ٢٠٠٧، قالت إن عنف املدارس منترش منذ سبعينيات القرن املايض 

خاصة يف املناطق الفق�ة ويف صعيد مرص. ولفتت إىل أن املدارس لعبت دورا كب�ا يف مّد ج�عات العنف 

الديني بأعضاء جدد، ك� كانت مرسحا لحوادث عنف ب� الطالب أنفسهم وبينهم وب� املدرس�. وأرجعت 

الدراسة عنف املدارس إىل �انية أسباب هي: االعت�د عىل التلق� كوسيلة وحيدة لتوصيل املعلومة، ولجوء 

التعليم،  الحكومية عىل  الرقابة  املعاملة للسيطرة عىل الطالب، وضعف  البد�، وإساءة  للعقاب  املدرس� 

الدرايس، بسبب عمل  اليوم  العالية للفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية لقرص مدة  الكثافة  إىل جانب 

املدارس أك� من فرتة يف اليوم الواحد. وهناك دراسة أخرى للمركز القومي للبحوث االجت�عية والجنائية 
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أظهرت أن ٣٠ يف املئة من طالب املدارس تعرضوا للعنف، وأن ٨٠ يف املئة من صور العنف تقع ب� تلميذ 

وآخر. ك� بينت أن ٩١ يف املئة من الطالب املخالف� يتعرضون لعقاب يتسم بالعنف. ومن ب� األدوات 

التي يستخدمها الطالب يف العنف، احتل الحزام املرتبة األوىل، يليه الدبابيس ثم السالح األبيض. ك� أظهرت 

التي  الداخلية  لألسباب  فيها  األوىل  املرتبة  كانت  الطالب  عنف  عىل  التحريض  أسباب  أن  أيضا  الدراسة 

تنبع من تفك� الطالب بين� جاءت األسباب املتعلقة بتحريض الرفاق يف املرتبة الثانية ثم تحريض األرسة 

واألخوات. وكشفت دراسة املركز القومي للبحوث كذلك أن ٤٢ يف املئة من املدرس� يلجأون للعنف لضبط 

العملية التعليمية. املربر األخ� الذي ذكرته دراسة املركز القومي للبحوث يتطابق مع ما ذكره املدرس القاتل 

يف التحقيقات، عندما قال: «كنت أريد تأديبه، بعد إه�له أداء الواجب املدريس»، وهي نظرة ر�ا تتطابق 

أيضا مع إ�ان بعض األرس برضورة استع�ل العنف كسبيل للرتبية. فقد أظهرت الدراسة أن هناك تواطؤا ما 

ب� املدرسة واألرسة الستع�ل العنف خاصة أن نسبة األرس التي تؤمن بالعنف كوسيلة للرتبية بلغت ٤٢ يف 

املئة، ك� أن األرسة واملدرسة تتفقان يف تدرج أساليب العقاب، وإن كان �ة تأكيد عىل استخدام الرضب يف 

عقاب األبناء داخل األرسة وداخل املدرسة أيضا.

ومع تناول وسائل اإلعالم ألخبار قضية التلميذ القتيل إسالم عمر بدر، كانت مالمح الصور تيش بتفاصيل ر�ا 

� تعرب عنها الدراسات بالقدر الكايف، فمع تفحص الوجوه والزوايا، كان الفقر حارضا بقوة، وتجلت مالمحه 

يف تفاصيل كث�ة منها مبنى املدرسة املتهالك برشق اإلسكندرية وضيق الحال عىل املالبس والوجوه. وحتى 

عندما أرادت الوزارة تعويض األم قررت تعيينها يف وظيفة إدارية ملساعدتها عىل املعيشة.

الفقر، بحسب الدكتور محمد املهدي استشاري الطب النفيس، عامل خط� للغاية يف توليد العنف. فرغم تهديد 

األزمة العاملية القتصاديات الدنيا بال استثناء، إال أن مدارس مرص لن تتأثر كث�ا برأيه والسبب بسيط، وهو أن 

األوضاع وصلت للقاع و� يعد هناك أد� من ذلك. يقول املهدي: «عالقة الفقر والعنف متالزمة، فالفق� يعا� 

من درجة أعىل من الحرمان ويحاول دا�ا أن يشبع حاجاته وعندما يفشل يشعر باإلحباط الذي يؤدي بدوره إىل 

الغضب، وهو السبب الرئييس للعنف سواء ب� الطالب بعضهم البعض أو بينهم وب� معلميهم. ولكن أخطر ما يف 

األمر هو تبلد اإلحساس تجاه الضغوط، وهناك تجربة معروفة يف علم النفس بـ «الفرئان املحبوسة» التي يحبس 

فيها عدد من الفرئان داخل قفص ويتعرضون للصعق ويشعرون باأل� الشديد يف البداية، ثم ال تلبث أن تتبلد 

أحاسيسهم ويصبح األمر عاديا، فهكذا هو الوضع اآلن».

منذ أسابيع أبدت صحيفة «التا�ز» الربيطانية مخاوفها من تأث� األزمة العاملية عىل سلوكيات التالميذ، وقالت إن 

العنف،  األمان وسينعكس ذلك سلبا عىل ترصفاتهم، وستتسم �زيد من  بعدم  التالميذ  االقتصادي سيشعر  الركود 

وطلبت من مدرسيهم دعمهم نفسيا يف املرحلة القادمة، إزاء ذلك تهكم بعض املدرس� وتساءلوا «ومن سيدعمنا 

نحن؟!». يستبعد املهدي تأث� األزمة املالية عىل مستوى العنف يف مدارس مرص ويقول: «وصلنا للحضيض منذ مدة 

طويلة وال نحتاج لألزمة ليزيد معدل العنف». يروي أحمد ك�ل عيد، وهو مدرس مادة البيولوجيا يف إحدى املدارس 

الثانوية يف املنصورة، عن بعض الضغوط التي يتعرض لها املدرس فيقول: «نعمل يف ظروف صعبة. يكفي أنه مطلوب 

مني أن أعمل ٢٨ حصة أسبوعيا مدة كل واحدة ٤٥ دقيقة يف فصول دراسية يزيد عدد طالبها عىل ٥٥ طالبا، إضافة 

إىل مهام أخرى مثل األنشطة االجت�عية والثقافية ودفاتر أع�ل السنة، ويف ظل ذلك يلجأ املدرس أحيانا للقوة إلحكام 

السيطرة عىل الفصل خاصة أن بعض التالميذ الذين ينتمون لبيئات فق�ة ينشأون يف ظل موروث ثقايف يعزز العنف 
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«اليل يرضبك ارضبه». ويف هذه البيئة العنيفة يصبح معيار القوة هو املسيطر، وأستطيع أن أجزم أنني أشاهد بشكل 

شبه يومي ضحية ينزف من رأسه يحّول إىل املستشفى، ك� أن بعض املدرس� ليسوا يف األغلب مؤهل� للتعامل تربويا 

مع الطالب فهناك مدرسون إىل اآلن � يحصلوا إال عىل شهادات متوسطة».

� يخِف عيد تأث� الضغوط االقتصادية عىل سلوكيات املدرس، فعىل الرغم من مرور ٩ سنوات عىل تعيينه 

مدرسا، فان مرتبه � يتجاوز ٥٣٠ جنيها (نحو ٩٥ دوالرا أم�كيا)، وهو مبلغ ال يكفي أسبوعا واحدا من 

الدروس  عىل  اعتمد  لو  حتى  إنه  ويقول  الخصوصية.  الدروس  عىل  يعتمد  ال  أنه  خاصة  املنزل  ميزانية 

الخصوصية، فان أسعارها زهيدة للغاية يف قريته الريفية ولن تغ� من وضعه االقتصادي، إضافة إىل إ�انه 

بأن الدروس عنرص أسايس يف كرس هيبة املدرس والتجرؤ عليه من قبل الطلبة، فيبدو يف نظرهم مجرد سلعة 

�كن رشاؤها مقابل جنيهات قليلة.

ويضيف: «ضغوط الحياة قد تدفع املعلم للغضب أحيانا كنوع من حيل الدفاع النفيس وال يضمن عندها 

أن تزداد جرعة الضغوط فترتجم إىل عنف».

الثانوي  األول  الصف  أوالد، محمود يف  ثالثة  له  الكمبيوتر  الكردي وهو مهندس يف إحدى رشكات  أرشف 

وحسن األول يف الثا� اإلعدادي وهشام يف الفرقة الثانية من كلية الحقوق، يتقاىض أربعة آالف جنيه (نحو 

٧٠٠ دوالر أم��) شهريا، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنة �عدالت األجور يف مرص. ورغم ذلك يتآكل راتبه 

بعد أيام من بداية الشهر والسبب فاتورة الدروس الخصوصية التي يطالبه بها ابناه الصغ�ان. يقول أرشف 

الذي غادر عمله فجأة األسبوع املايض بناء عىل استدعاء مدريس بعد اشرتاك ابنه يف مشاجرة عنيفة نتج 

عنها إصابته بجروح يف رأسه وكرس يد زميله: «� أصدق أن يصل الشجار ب� تالميذ صغار لهذه الحدة، 

لكن ما لفت نظري الغياب التام ألية سلطة لإلدارة، األعداد كب�ة واملدرس ضعيف والفصول متهالكة، حتى 

بكل عنارصه، ظروفا صعبة  التعليمي يف مرص  القطاع  يعيش  اقتصاديا  الطبية شبه منعدمة».  اإلسعافات 

الذي  االنخفاض  املراحل، وانتقد خرباء  ألف مدرس بكل  املدرس� وصل إىل ٩٥  أعداد  فالعجز يف  للغاية. 

شهدته ميزانية التعليم �قدار ١٫٩ مليار جنيه، ك� أبدت قطاعات عديدة من املدرس� تذمرها من الكادر 

الجديد الذي خصصته الدولة لهم لزيادة رواتبهم. والتذمر ناتج من أسباب عديدة منها ضآلة مبلغ الزيادة 

مقارنة �عدالت التضخم رغم إعالن الدولة تخصيص نحو٢٫٥ مليار جنيه لهذا الغرض. ك� قال بعضهم إن 

االمتحانات التي خضعوا لها للزيادة اتسمت بالفوىض وال عالقة لها �هارات التدريس و� يتلقوا تدريبات 

يحرتمنا  وكيف  ما  امتحان  يف  أحدنا  رسب  لو  ثانية  الفصول  ندخل  «كيف  بعضهم:  وتساءل  ليتخطوها، 

الطالب؟!».

يقول عبد الله وهو مدرس للتاريخ �درسة ثانوية �نطقة شربا بش�ل القاهرة: «أنا مدرس منذ ١٢ عاما عىل 

األقل ودخلت االمتحانات لنيل الكادر الجديد وكذلك زوجتي التي تعمل مدرسة للرتبية الفنية، والفاجعة 

الكربى أنني فوجئت برسو� رغم �كني بشهادة الجميع يف التاريخ. مررت بأيام صعبة واهتزت صور� كث�ا 

أمام أبنا� يف املنزل خاصة أنني دا�ا ما أطالبهم باملذاكرة واسرتجاع الدروس لنيل أعىل الدرجات، ك� أن 

أمهم يف نظرهم أصبحت هي األجدر بنصحهم. ثم قدمت الت�سا ملراجعة أوراق إجابتي وكانت املفاجأة 

السارة أنني اكتشفت خطأ يف النتيجة لعدم كتابتي كود ورقة اإلجابة بشكل صحيح وزالت الغمة، ولكن 

بعد أن فقدت كث�ا من هيبتي داخل بيتي».
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ولكن ما فقده عبد الله من الهيبة داخل املنزل ر�ا فقد مثله أضعافا مضاعفة داخل أسوار مدرسته هو وزمالؤه، 

فهناك بجانب الهيبة املفقودة، يجدون متنفسا إلحباطاتهم االجت�عية واالقتصادية ويبدأون يومهم يف مدارسهم 

الغضب  الجميع هواء  االجت�عية ومشاكلها، ويستنشق  بكل رواسب طبقاتهم  وأمامهم طالب محملون  املجانية 

والعنف يف فصول متهالكة تتحول تدريجيا إىل حلبات مصارعة، تغتال األمل والرباءة من غصون غضة، كان أبرز 

ضحاياها إسالم عمرو بدر ومدّرسه معا.

التأكيد عىل  ريبورتاج. يجب  أنها  بتقديم قصص صحافية طويلة عىل  األنباء  وتقوم بعض وكاالت 

أهمية الصورة لكل من القصة الصحافية والريبورتاج.

التحليل:

تحتاج كث� من التطورات التي ترتجم إىل أخبار وتقارير عىل صفحات مواقع وكاالت األنباء إىل مزيد 

من التفس� والرشح إلبقاء الجمهور عىل بينة م� يجري حوله. ومن ب� أنواع الكتابة الصحافية تربز 

هنا كتابة التحليل.

رأي  او  فتوى  عبارة عن  اإلعالم هي  تنرشها وسائل  التي  التحليل  مقاالت  أن  األوىل  للوهلة  يبدو 

الكاتب نفسه. ويسود مثل هذا االعتقاد لدى بعض الكتاب أنفسهم، لكن املعاي� املهنية للكتابة 

الصحافية ال تتفق مع ذلك.

وليس التحليل يف الكتابة الصحافية سوى شكل آخر من أشكال تعميم املعلومات ولكن بأداة أخرى 

ووسيلة ملساعدة الجمهور عىل فهم جملة من التطورات املتسارعة التي تدور من حوله وتتعلق 

أساسا �ستقبله ومص�ه.

ومن اجل تحقيق ذلك يلجأ الصحايف/ املحرر إىل عملية بحث معمقة تبدأ من الدائرة األوسع (تشمل 

ثم  مبارشة)  ذي صلة  وغ�  مستقلة  أطراف  رأي  واستطالع  ودراسات  ومنشورات  وثائق  يف  النظر 

االنتقال إىل آراء الخرباء واملحلل�.

وتشكل كتابة التحليل فرصة أخرى لتناول القضية من زوايا مختلفة وجديدة � يكن ممكنا تناولها 

مع األخبار األولية.

عىل سبيل املثال �كن اإلشارة هنا إىل موضوع استئناف جلسات الحوار ب� الفصائل الفلسطينية يف 

محاولة جديدة لتحقيق مصالحة وطنية.

يتطلب مثل هذا الخرب كتابة تحليل حول آفاق تحقيق املصالحة. و�كن تناول املوضوع من أك� من 

زاوية. يجب التذك� دا�ا أن التحليل ال يعني إعطاء رأي يف املسألة الن هذه ليست وظيفة الصحايف، 

عىل الصحايف/ املحرر أن يحرص عىل إبقاء الجمهور مطلعا دون اللجوء إىل إصدار أحكام. 
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القسم الثا�

أضواء يف زوايا لغوية معتمة لدى الكتاب والصحافي�

إياد الرجوب

مقدمة
� تعد الكتابة الصحافية املحلية تحتمل الخطأ، سواء أكان إمالئي�ا أم نحوي�ا أم داللي�ا أم تحريري�ا، فقد تحول 

را،  املواطن من مجرد قارئ إىل ناقد أيًضا، بل وأحيانا لن يرتدد يف املحاسبة، فيتصل بالصحايف معاتبا أو معزِّ

ور�ا يرّد كتابي�ا عىل األخطاء الصحافية طالبا من رئيس التحرير نرش رده بناء عىل ما يكفله له حق الرد.

وتحتل اللغة أهمية بالغة يف اإلعالم، ويف الصحافة املكتوبة تحديدا، وال �كن للصحايف أن يوصل رسالته 

إن � �تلك أساسيات اللغة، ولذلك � يعد التدريب اللغوي للصحافي� يتطرق ألساسيات اللغة من مبتدأ 

وخرب، وفعل وفاعل ومفاعيل، ونواسخ، وغ�ها، فهذه صارت من البديهيات، ومن املعيب مناقشة الصحايف 

فيها، ألنها مسل�ت ال يختلف فيها اثنان، غ� أن هناك العديد من املفردات والرتاكيب واألساليب اللغوية 

تكاد  لدرجة  الخاصة يف ذلك،  له مدرسته  بها، وكلٌّ  يتع�ون  والكتاب  الصحافي�  زال كث� من  ما  التي 

ترى فيها الوسيلَة اإلعالمية الواحدة تضم عدة صور كتابية للمفردة الواحدة، وعدة أشكال من اإلعراب 

للرتكيب الواحد، وعدة أساليب تحريرية بينها من الركاكة والضعف ما بينها، ما يربك القارئ ويشوش 

املعنى لديه، ور�ا يدفعه ذلك للعزوف عن القراءة ومتابعة هذه الوسيلة اإلعالمية او تلك.

الكتاب والصحافي�، حتى  لدى  املعتمة  اللغوية  الزوايا  لتن� بعض  األضواء،  من هنا، جاءت هذه 

يتغلبوا عىل بعض الع�ات التي تعرتض كتابتهم، مع التأكيد عىل أنها ال تغنيهم عن أساسيات اللغة، 

بل هي مالحظات تابعة لألساسيات ال سابقة عليها، وال فائدة من هذه �عزل عن تلك، بل قد ال 

نة هنا إن � ُيَحط بتلك التي ال يخلو منها أي كتاب نحوي. ُتفهم هذه األضواء املدوَّ

وم� ال بد من اإلشارة إليه يف هذه املقدمة، أن كل ما دّونُته يف هذا القسم جاء نتاج عمل عرش 

سنوات يف التحرير والتصحيح اللغوي، وليزداد قلبي اطمئنانا، عرضُت معظم هذه املالحظات عىل 

أستاذي الدكتور عمر مسلم أستاذ النحو العر� يف جامعة ب�زيت، الذي تفضل- مشكورا- بقراءتها 

بتأنٍّ وروّية، فباركها وشّجع عىل نرشها ملا تحويه من إفادة وإضافة مهمة للكّتاب والصحافي�. 
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الفصل األول

عتمة اإلمالء والرتقيم

 الهاء املتطرفة والتاء املربوطة:

يشيع الخلط يف الكتابة ب� الهاء املتطرفة والتاء املربوطة، إما سهوا أو جهال، ويف كلتا الحالت� يقع 

املربوطة  والتاء  واألس�ء،  األفعال  يلحق  ضم�  فالهاء  املعنى،  يف  لبسا  أحيانا  يسبب  الذي  الخطأ 

حرف تأنيث ال يلحق إال األس�ء، والفرق بينه� شاسع، وتختلف جملة: "قابلُت الوزير يف مكتبه 

بالعاصمة"، عن جملة: "قابلت الوزير يف مكتبة بالعاصمة"، وملعرفة إن كان الحرف هاء أم تاء نحاول 

تحريكه بالحركة املناسبة يف نهاية الكلمة التي هو حرفها األخ�، فإن وجدنا أنفسنا ننطقه هاء فهو 

هاء، وإن نطقناه تاء فهو تاء، كأن نقول: "صحيفٌة"، فهو هنا تاء مربوطة، أو نقول: "زيارتُه"، فهو 

هنا هاء. 

وقد يكون سبب الخلط بينه� عائدا إىل جهل الكاتب بالطباعة، فال يعرف زر الهاء من زر 

الـ"I" باإلنجليزية،  الهاء يوجد عىل حرف  املفاتيح، وللتوضيح: زر  التاء املربوطة عىل لوحة 

وزر التاء املربوطة يوجد عىل حرف الـ"M"، وبالطبع أقصد لوحة املفاتيح يف نظام الحاسوب 

املنزيل. 

 ال بّد: 

واحدة،  كلمة  وكأنه�  "البد"  صورة  عىل  الكلمت�،  ب�  فراغ  دون  من  بد"  "ال  كتابة  خطأً  تشيع 

والصواب الفصل بينه�.

 الواو جزء من الكلمة الالحقة:

كث� من الكتاب يفصلون ما ب� الواو العاطفة والكلمة املعطوفة، وهذا خطأ، فالواو العاطفة 

-من ناحية كتابية- جزء من الكلمة الالحقة، فنكتب: "ُعرف منهم محمد وعمر وسهيل و.."، وال 

نكتب: "ُعرف منهم محمد و عمر و سهيل و ...". وهذا الخطأ ُيالحظ أك� ما يالحظ عندما تكون 

الواو يف نهاية السطر املطبوع وتكون الكلمة الالحقة يف بداية السطر التايل، مع أن الواو جزء 

منها كتابًة.
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 الرقم يف النسبة املئوية ال ُيفصل عن النسبة:

يشيع خطأً الفصل ب� الرقم يف النسبة املئوية وعالمة النسبة، والصواب أال ُيفصل بينه� واعتباُره� 

كلمة واحدة، فالنسبة ُتكتب -مثال- عىل صورة: "٧٠٪" وليس: "٧٠ ٪". وأك� ما ُيالحظ ذلك الخطأ 

عندما تكون النسبة يف نهاية السطر، فإذا ُفصل ب� الرقم وعالمة النسبة يصبح الرقم يف نهاية السطر 

وعالمة النسبة يف بداية السطر التايل.

 الفراغات ب� الكل�ت:

النص،  كلمت� يف  (space) ب� كل  الفراغ  يهتمون بحجم  والصحافي� ال  الكتاب  كث�ون جدا من 

فأحيانا يكون هناك فراغان أو ثالثة أو أك�، وذلك بالضغط مرت� أو ثالثا أو أك� عىل مسطرة املسافة 

يف لوحة املفاتيح، والصواب هو فراغ واحد فقط بالضغط عىل مسطرة املسافة مرة واحدة. وأك� 

ما تتجىل الحاجة للتقيد بهذا الفراغ يف النصوص املطبوعة املقدمة للمؤسسات املهنية واملسابقات، 

حيث يحدد فيها عدد كل�ت النص املطلوب مع الفراغات ومن دونها، بحيث يكون:

عدد فراغات كل فقرة = عدد كل�تها- ١

 وال يجوز أن يزيد عدد الفراغات عموما عن عدد الكل�ت.

 عالمة الحذف (...)

يشيع خطأً استخدام عالمة الحذف (...) وهي ثالث نقاط، ب� الجمل بدال من الفواصل، والصواب 

هو استخدام الفواصل، لكن شاع يف السنوات األخ�ة استخدام النقاط املتعددة للفصل ب� الجمل 

عند كث� من الكتاب والصحافي�، وهذا عائد بالدرجة األوىل للجهل يف معرفة عالمة الرتقيم املناسبة، 

ثم صار نهجا لدى الكث�ين وأصبح يعطي شكال ج�ليا للنص، مثله مثل التشكيل، ولذلك ال بد من 

التمييز ب� عالمة الحذف والنقاط التي هي عالمة عىل الفصل ب� الجمل، فنستخدم عالمة الحذف 

(...) يف محلها عندما نقصد اإلشارة للحذف، ونستخدم النقطت� فقط (..) للفصل ب� الجمل.

 الفاصلة بعد جملة النداء:

يشيع خطأً كتابة النقطة بعد جملة النداء، ك� يف: "السيدات والسادة. اإلخوة واألخوات." والصواب 

هو كتابة الفاصلة، فنكتب: "السيدات والسادة، اإلخوة واألخوات،".
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 كتابة ال التعريف والباء والالم والفاء قبل األرقام أو االقتباسات:

األصوب يف كتابة ال التعريف وحروف "الباء" و"الالم" و"الفاء" قبل األرقام واالقتباسات والكل�ت 

األجنبية أن تكون بصورة الحرف يف بداية الكلمة، فنكتب: "اهتمت مؤسسات الـ "NGOs" بقضايا 

املرأة"، و"يقدر عددهم بـ ٢٠ شخصا"، و"قال يف ترصيح لـ"رويرتز"..."، فـ"بوسرتات" كلمة أجنبية 

تعريبها "ملصقات".

 الالإنسانية، الالأخالقية، الالوعي: 

نكتب:  كأن  عليه�،  التعريف  ال  لدخول  القابَل�  عليها  التايل  واالسم  "ال"  ب�  الفصل  يشيع خطأً 

ألن  فاصل،  دون  واحدة  كلمة  تكتب  إذ  الإنسانية"،  "ترصفات  والصواب:  إنسانية"،  ال  "ترصفات 

التعريف عليها فنكتب: "الترصفات الالإنسانية"، وكذلك كل الكل�ت  "الإنسانية" �كن دخول ال 

والالشعور،  والالنها�،  والالإرادي،  الالوعي،  مثل:  عليها،  التعريف  ال  دخول  و�كن  بال  املسبوقة 

الالأخالقي،...، مع مالحظة كتابة األلف املهموزة في� هو مبدوء بهمزة بعد ال، وال يجوز حذفها 

لتوايل ألف�، فال نكتب: الالنسانية"، أو "الالخالقية"، وينطبق ذلك عىل املفردات نفسها إذا كانت 

نكرات، فنقول: "الإنسانية، والأخالقية، والنهائية، والشعورية، ...".

وهنا ال بد من معرفة أن اللغة العربية ليس فيها مثل هذا التعب� (الوصف بال النافية)، بل يستخدم 

تعب� "غ� اإلنسا�"، وغ� األخالقي"، و"غ� اإلرادي"، إال أن دخول مثل هذا التعب� للغة العربية 

وتطويعه لقواعدها، جعل منه تعب�ا شائعا ومستخدما أك� من التعب� األول، وغدا مقبوال.

 موضع تنوين النصب:

املنصوب م�  النصب عىل األلف عندما يكون االسم  تنوين  ا وضع  وبشكل واسع جد� يشيع خطأً 

يلحقه األلف يف النصب، والصواب أن يوضع التنوين عىل الحرف األصيل األخ� من االسم، فإذا كان 

االسم م� يوقف عليه باأللف يبقى التنوين مكانه قبل األلف وال يوضع فوقها، فنكتب: "كتاًبا"، وال 

نكتب: "كتاباً"، ودليل ذلك أننا عندما ننّون االسم بالرفع أو الكرس نضع التنوين عىل الحرف األخ�، 

فنكتب: "كتاٌب" و"كتاٍب"، باإلضافة إىل أننا نضع تنوين النصب عىل الهمزة يف األس�ء املنتهية بألف 

فهي  النصب  األلف يف  أما وظيفة  عليها،  التنوين  لنضع  ألفا  نلحقها  "مساًء" وال  فنكتب:  وهمزة، 

املنصوب  الوقوف، فال يوقف عىل االسم  ُأريَد  ما  إذا  املنصوب  املنّون  نهاية االسم  بها يف  للوقوف 

فهي  النصب  األلف يف  أما وظيفة  عليها،  التنوين  لنضع  ألفا  نلحقها  "مساًء" وال  فنكتب:  وهمزة، 

املنصوب  الوقوف، فال يوقف عىل االسم  ُأريَد  ما  إذا  املنصوب  املنّون  نهاية االسم  بها يف  للوقوف 

فهي  النصب  األلف يف  أما وظيفة  عليها،  التنوين  لنضع  ألفا  نلحقها  "مساًء" وال  فنكتب:  وهمزة، 

بالتنوين. 
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 موضع التنوين عىل الحروف املشددة:

دونها،  من  كتابته  يجوز  وال  بالشدة  لصيقا  التنوين  يبقى  مشدد،  بحرف  مختوما  االسم  كان  إذا 

". وال نكتبها: "فلسطينًيا أو فلسطينياً، أو فلسطينٌي، أو  ، وفلسطينيٍّ فنكتب: "فلسطيني�ا، وفلسطينيٌّ

فلسطينٍي".

 وجوب كتابة تنوين الِعَوض:

تجب كتابة تنوين العوض، وهو ثالثة أنواع:

، معاٍن...، فهو هنا  ١- تنوين عوض عن حرف، مثل التنوين الالحق باألس�ء املنقوصة، قاٍض، تحدٍّ

تنوين عوض عن الياء املحذوفة.

" اختصار لـ"كل الناس" مثال. ٢- تنوين عوض عن كلمة، مثل حذف املضاف إليه بعد كل، فـ"كلٌّ

٣- تنوين عوض عن جملة، مثل التنوين الالحق بإذ املضافة إىل جملة، "ساعتئٍذ، وقتئٍذ، آنئٍذ، حينئٍذ، 

َن للعرص، فقام الحضور حينئٍذ للصالة"، �عنى قام الحضور  عندئٍذ، يومئٍذ، ..."، فعندما نكتب "ُأذِّ

- تنوين عوض عن جملة، مثل التنوين الالحق بإذ املضافة إىل جملة، "ساعتئٍذ، وقتئٍذ، آنئٍذ، حينئٍذ، 

َن للعرص، فقام الحضور حينئٍذ للصالة"، �عنى قام الحضور  عندئٍذ، يومئٍذ، ..."، فعندما نكتب "ُأذِّ

- تنوين عوض عن جملة، مثل التنوين الالحق بإذ املضافة إىل جملة، "ساعتئٍذ، وقتئٍذ، آنئٍذ، حينئٍذ، 

ن للعرص". ن للعرص للصالة، فالجملة املحذوفة هي "ُأذِّ ح� إذ ُأذِّ

َن للعرص، فقام الحضور حينئٍذ للصالة"، �عنى قام الحضور  عندئٍذ، يومئٍذ، ..."، فعندما نكتب "ُأذِّ

ن للعرص". ن للعرص للصالة، فالجملة املحذوفة هي "ُأذِّ ح� إذ ُأذِّ

َن للعرص، فقام الحضور حينئٍذ للصالة"، �عنى قام الحضور  عندئٍذ، يومئٍذ، ..."، فعندما نكتب "ُأذِّ

وهنا ال بد من مالحظة كتابة "وقتئٍذ" وأشباهها كأنها كلمة واحدة.

 الفراغات قبل عالمات الرتقيم وبعدها:

الفراغ  بل  السابقة،  والكلمة  العالمة  ب�  ُيفصل  فال  تسبقها،  التي  الكلمة  من  جزء  الرتقيم  عالمة 

الفاصل يكون بعد عالمة الرتقيم، وهذا ينطبق عىل جميع العالمات إال القوس األول من القوس�، 

الفراغ  فيكون  السابقة،  ال  التالية،  الكلمة  من  جزءا  منه�  كل  يكون  إذ  األوىل،  التنصيص  وعالمة 

الفاصل قبلها ال بعدها، ك� ييل: (كتاب) "كتاب".

 بسم الله الرحمن الرحيم/ باسم الله

تحذف األلف يف كلمة "باسم" يف البسملة برشط أن تكون كاملة وأال ُيذكر ما يتعلق به حرف الجر، 

فُتكتب إذا � تكن البسملة كاملة ك� يف: "باسم الله"، وكذلك ُتكتب إذا ُذكر ما يتعلق به حرف الجر 

ك� يف: "أبدأ كلمتي باسم الله الرحمن الرحيم" فقد ُذكر فعٌل هنا وهو "أبدأ" يتعلق به حرف الجر 

(الباء) يف شبه الجملة "باسم".
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 عن ما/ ع�، من ما/ م�

توالتا، واَألوىل اإلدغام مع قلب نون "عن"  إذا  أيضا،  الفصل ب� "عن" و"ما"، و"من" و"ما"  يشيع 

و"من" ميً� وإدغامها �يم "ما"، فنقول: "قدم الباحث رشحا عّ� توصل إليه من نتائج"، وال نقول: 

"قدم الباحث رشحا عن ما توصل...". ونقول: "اشت� الصحافيون م� يتعرضون له من مضايقات"، 

وال نقول: اشت� الصحافيون من ما يتعرضون...".

 أن ال/ أّال:

إذا ُأرِدف حرف النصب "أن" بـ"ال" النافية قبل الفعل املضارع، ُتقلب نون "أن" الما وُتدغم يف الم 

"ال" وتصبح الكلمتان كلمة واحدة "أّال". 

 اللذين، الذين:

أما  واحدة،  بالم  كتابته  والصواب  ِبالَم�،  "الذين"  املذكر  للجمع  املوصول  االسم  كتابة  تشيع خطأً 

الالمان فتكتبان يف املثنى فقط، للمذكر واملؤنث: "اللذين" (تذك�- للنصب والجر)، اللذان (تذك�- 

للرفع)، اللت� (تأنيث- للنصب والجر)، اللتان (تأنيث- للرفع).

 أولئك، وأوالء، وأولو، وأويل، وأوالت، كلها تكتب بالواو.

 عامود/ عمود:

يشيع خطأً كتابة كلمة "عمود" باأللف عىل صورة "عامود"، والصواب من دون األلف "عمود".

 َعْمرو/ ُعَمر

تكتب "َعْمرو" بالواو يف حالتي الرفع والجر وترصف وتنون، وُتحذف الواو يف حالة النصب وتنون 

وتلحقها األلف بصورة "َعْمًرا"، وتختلف عن "ُعَمر" التي ُتكتب من دون واو وُ�نع من الرصف.
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 إذن/ إًذا:

الفعل  يتلوها  التي  هي  بالنون  فـ"إذن"  بالتنوين،  ومرة  بالنون  مرة  "إًذا"،  كتابة  يف  الخلط  يشيع 

املضارع فتنصبه، واستخدامها يف اللغة نادر جدا، أما "إًذا" بالتنوين فهي التي تستخدم لالستنتاج، 

وهي املستخدمة يف معظم كتاباتنا.

 إسناد األفعال املعتلة اآلخر إىل ض�ئر الرفع املتصلة:

التاء  أو  النسوة  نون  أو  االثن�  ألف  إىل  بألف)  لفًظا  (املنتهية  اآلخر  املعتلة  األفعال  تسند  عندما 

املتحركة أو ضم� املتكلم� "نا"، تعود األلف أوالً إىل أصلها إذا كانت ثالثة، أو تقلب ياء إذا كانت 

رابعة فأك�، ثم تلحقها هذه الض�ئر. أما إذا اتصل الفعل بتاء التأنيث أو واو الج�عة فُيحذف حرف 

العلة مطلقا، ك� ييل: 

- دعا، ألفه ثالثة، وأصل األلف واو (دعَو): عندما يتصل الفعل "دعا" بألف االثن� أو نون النسوة 

و"دَعْوَن"  دعيا)  كتابتها  خطأً  (تشيع  "َدَعَوا"  بصورة:  الفعل  وُيكتب  الواو  تبقى  املتحركة  التاء  أو 

و"دَعْوَت"، و"دعوُت"، و"دعوِت"، أما عند اتصال الفعل بتاء التأنيث فُتحذف الواو وُيكتب بصورة: 

"دعْت"- ك� تتصل ألف االثن� للفاعل املؤنث بتاء التأنيث مبارشة فُيكتب الفعل بصورة: "َدَعتا"- 

وكذلك تحذف الواو عند اتصال الفعل بواو الج�عة وُيكتب بصورة: "دَعْوا".

- أ�: ألفه ثالثة، وأصل األلف ياء- أتيا- أتَ�- أتيَت/ُت/ِت- أتْت- أتتا- أَتْوا. 

- أثنْيَت/ُت/ِت- أثنْت- أثنتا- أثَنْوا. - أثنى: ألفه رابعة، تقلب ياء دون النظر ألصلها- أثنيا- أثنْ�َ

- اختفى: ألفه خامسة، فُتقلب ياًء دون النظر ألصلها- اختفيا- اختفَ�- اختفيَت/ُت/ِت- اختَفْت- 

اختفتا- اختَفْوا.

- التقى: ألفه خامسة، ُتقلب ياء دون النظر ألصلها- التقيا- التقَ�- التقيَت/ُت/ِت- التَقْت- التقتا- 

التَقْوا.

- ار�ى: ألفه خامسة، ُتقلب ياء دون النظر ألصلها- ار�يا- ار�َ�- ار�يَت/ُت/ِت- ار�ينا- ارَ�ْت- 

ار�تا- ارَ�ْوا.

- نجا: ألفه ثالثة، وأصلها واو- نجَوا- نجوَن- نجوَت/ُت/ِت- نَجونا- نجْت- نجتا- نَجْوا.

اعتدينا-  اعتديَت/ُت/ِت-  اعتديَن-  اعتديا-  النظر ألصلها-  ياء دون  ُتقلب  ألفه خامسة،  اعتدى:   -

اعتدْت- اعتدتا- اعتَدْوا.
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 إسناد األفعال املنتهية بياء صحيحة إىل ض�ئر الرفع املتصلة: 

السابقة  اإلشارة  يف  األفعال  فجميع  الصحيح،  والحرف  العلة  حرف  ب�  الفرق  مالحظة  من  بد  ال 

مختومة بحرف علة تتحدد علته بأن ألفه تساوي الفتحة الطويلة لفًظا، وال يأ� ماضيه بغ� األلف، 

القاعدة،  بياء فتخرج عن هذه  املنتهية  الياء، أما األفعال املاضية  سواء أكانت قا�ة أم عىل شكل 

وال تحذف ياؤها عند تأنيثها أو تثنيتها أو إسنادها لنون النسوة أو التاء املتحركة، بل تحذف عند 

إسنادها لواو الج�عة فقط، فنقول:

- َرِيضَ باالتفاق: رضيا- رضيْت- رضَيتا- رِضَ�- رِضيَت/ُت/ِت- رِضينا (كلها بثبوت الياء)، لكننا عند 

إسناد هذا الفعل لواو الج�عة نحذف الياء ونقول: رُضوا.

- َرِيضَ باالتفاق: رضيا- رضيْت- رضَيتا- رِضَ�- رِضيَت/ُت/ِت- رِضينا (كلها بثبوت الياء)، لكننا عند 

إسناد هذا الفعل لواو الج�عة نحذف الياء ونقول: رُضوا.

- َرِيضَ باالتفاق: رضيا- رضيْت- رضَيتا- رِضَ�- رِضيَت/ُت/ِت- رِضينا (كلها بثبوت الياء)، لكننا عند 

-  َبِقَي يف القاعة: بِقيا- بقيْت- بقَيتا- بِقَ�- بقيَت/ُت/ِت- بقينا- بُقوا.

- حظَي بالفوز: حظيا- حظيْت- حظيتا- حظَ�- حظيَت/ُت/ِت- حظينا- حُظوا.

- ُمني بهز�ة: ُمِنيا- ُمِنيْت- ُمِنَيتا- ُمنَ�- ُمنيَت/ُت/ِت- ُمنينا- ُمُنوا.

 تثنية األس�ء املقصورة واملمدودة:

بألف وهمزة) بصورة خاطئة،  (املنتهية  واملمدودة  بألف)  (املنتهية  املقصورة  األس�ء  تثنية  تشيع 

واألصل أن ُتردَّ األلُف إىل أصلها إن كانت ثالثة، أما إذا كانت رابعة فأك� فُتكَتب ياء، ك� ييل: 

- "عَصيان" أو "عصاتان" (مثنى عصا) خطأ: الصواب "عصوان".

- "خرضتان" (مثنى خرضاء) خطأ: الصواب "خرضاوان".

- "ُعظمتان" (مثنى عظمى) خطأ: الصواب "ُعظميان".

- "دعوتان" (مثنى دعوى) خطأ: الصواب "دعويان".

- "ُأخرتان" (مثنى ُأخرى) خطأ: الصواب "أخريان".

- "ُكربتان" (مثنى كربى) خطأ: الصواب "ُكربيان".

- "َفْتَوتان" (مثنى فتوى) خطأ: الصواب "فتَويان".

 س�/ جنى/ يحيا/ يحيى:

يشيع لدى البعض الخلط يف كتابة األلف القا�ة واأللف التي هي عىل شكل الياء، والصواب معرفة 
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ثالثة أمور يف هذه املسألة:

الفعل  الكلمة من ثالثة أحرف فال بد من معرفة أصل األلف أوالً، وذلك من خالل  ١- إذا كانت 

املضارع أو املصدر أو التصغ�، فإن كان األصل واوا ُكِتبت ألفا قا�ة مثل: "س�" و"دعا" و"عصا"، وإن 

كان األصل ياء كتبت ألفا عىل شكل الياء، مثل: "جنى" و"بنى" و"ندى".

٢- إذا كانت الكلمة مختومة بألف أك� من ثالثة تكتب عىل شكل الياء ما � تكن مسبوقة بياء أو 

أن تكون أعجمية، مثل: تأّ�، مرعى، شورى. فإن ُسبقت األلف االك� من ثالثة بياء ُكتبت قا�ة، مثل:  

يحيا، دنيا، عليا... إلخ. وكذلك إن كانت الكلمة أعجمية، مثل إنجلرتا، فرنسا، أم�كا... إلخ. 

٣- العلم "يحيى" ُيكتب بألف عىل شكل الياء للتفريق ب� الفعل واالسم.

 يدعو/ يدعوا:

تشيع خطأً كتابة ألف فارقة بعد الواو يف األفعال املضارعة املنتهية بها واملسندة إىل ضم� املفرد، 

نحو..."،  تخطو  و"املؤسسة  إىل.."،  يدعو  "الرئيس  نكتب:  كأن  ألف،  دون  األفعال  كتابة  والصواب 

و"املتظاهر ينجو من الرصاص". 

أما إذا أسند الفعل املنتهي بواو إىل واو الج�عة وكان مجزوما أو منصوبا- وهذا يكون يف صيغة 

"يفعلون"- فإن نونه تحذف وتزاد عىل الواو ألف للتفريق ب� الواو األصلية وواو الج�عة، فنكتب: 

"اإلرسائيليون � يخطوا جدي�ا نحو السالم"، و"يحاول الوزراء الحاليون أن يحذوا حذَو السابق�".

 القارس:

تشيع خطأً كتابة كلمة "القارس" بالصاد "القارص"، وخاصة يف تعاب� مثل: "الربد القارس"، و"الشتاء 

القارس"، و"الجو القارس"، فكلها يجب أن تكتب بالس� ال بالصاد.

 دكتور/ د.:

يشيع خطأً استخدام الوصف "د." للطبيب، واألصوب استخدام كلمة "الطبيب"، لكن �ا أنه شاع 

استخدام وصف الدكتور للطبيب فال مانع من ذلك، لكن يجب استخدام كلمة "الدكتور"، فوصف 

"د." (الحرف) ال يطلق إال عىل من يحمل درجة الدكتوراة، برصف النظر عن التخصص، أما وصف 

"الدكتور" (الكلمة) فيجوز إطالقه عىل الطبيب ومن يحمل شهادة الدكتوراة معا.
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 الشكاوي/ الشكاوى: 

مثل:  الياء،  التي عىل شكل  باأللف  كتابتها  واألصوب  بالياء،  املقصورة  الجموع  بعض  كتابة  تشيع 

"شكاوى" وليس "شكاوي"، "فتاوى" وليس "فتاوي"، "دعاوى" وليس "دعاوي"، ... إلخ. 

 ِإخَوة/ ُأخّوة:

تشيع خطأً كتابة كلمة "إخوة" (جمع أخ) ونطقها بضم الهمزة ك� ييل: "ُأخوة"، والصواب كتابتها 

ونطقها بكرس الهمزة تحت األلف، ك� يف قوله تعاىل: {إ�ا املؤمنون إخوة}، أما "ُأخّوة" املشددُة الواو 

تشيع خطأً كتابة كلمة "إخوة" (جمع أخ) ونطقها بضم الهمزة ك� ييل: "ُأخوة"، والصواب كتابتها 

ونطقها بكرس الهمزة تحت األلف، ك� يف قوله تعاىل: {إ�ا املؤمنون إخوة}، أما "ُأخّوة" املشددُة الواو 

تشيع خطأً كتابة كلمة "إخوة" (جمع أخ) ونطقها بضم الهمزة ك� ييل: "ُأخوة"، والصواب كتابتها 

فهمزتها مضمومة فوق األلف.

 مضطرد/ مطرد:

تشيع خطأً كتابة كلمة "مطرد" بصورة "مضطرد"، والصواب من دون ضاد، ألن جذرها "طرد" وليس 

"رضد"، وتاء "افتعل" يف "اطرتد" املنقلبة طاء للم�ثلة "اططرد"، ُأدغمت يف الطاء األصلية، فصارت 

تشيع خطأً كتابة كلمة "مطرد" بصورة "مضطرد"، والصواب من دون ضاد، ألن جذرها "طرد" وليس 

"رضد"، وتاء "افتعل" يف "اطرتد" املنقلبة طاء للم�ثلة "اططرد"، ُأدغمت يف الطاء األصلية، فصارت 

تشيع خطأً كتابة كلمة "مطرد" بصورة "مضطرد"، والصواب من دون ضاد، ألن جذرها "طرد" وليس 

"اّطرد"، ومن هذه الصورة يأ� مصدرها ومشتقاتها: "اّطراد، مّطرد، يّطرد، ...".

 إسناد األفعال املضارعة املعتلة بالواو لنون النسوة:

األفعال املضارعة املعتلة اآلخر بالواو، يشيع خطأً نطقها وكتابتها بالياء عندما ُتسند لنون النسوة، 

والصواب نطقها وكتابتها بالواو حتى لو تشابه ذلك مع إسناد الفعل لواو الج�عة، فالسياق واإلعراب 

يحددان املقصود �اما، فنقول: "النساء يشكون ويدعون وَيْخطون وَيْسمون وينجون..."، وال نقول: 

"النساء يشك� ويدع� ويخط� ويسم� وينج�...".

 تضافر/ تظافر، باهضة/ باهظة:

يشيع لدى كث�ين كتابة كلمتي "تضافر، وباهظة" ونطقه� مرة بالضاد "تضافر، وباهضة"، ومرة 

بالظاء "تظافر، وباهظة"، واألمران جائزان، لكن األوىل واألقوى هو كتابة "تضافر" ونطقها بالضاد، 

وكتابة "باهظة" ونطقها بالظاء، فنقول: "تضافر الجهود"، و"مبالغ باهظة".
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 خان يونس/ خانيونس:

تشيع خطأً كتابة االسم العلم خان يونس كلمة واحدة "خانيونس"، والصواب الفصل بينه�، مثله 

مثل: بيت لحم، ودير األسد، وخان الزيت، وباب العمود.

 خلوي/ خليوي:

يشيع لدى كث�ين استخدام كلمة "خلوي" ومشتقاتها، والصواب استخدام "خليوي" نسبة إىل خلية 

كهرومغناطيسية.

 بعد أفعال القول والحكاية نقطتان رأسيتان: 

يشيع خطأً استخدام الفاصلة بعد أفعال القول أو الحكاية، والصواب استخدام النقطت� الرأسيت�، 

ك� يف: "قال الوزير: إن..."، و"أضاف: نحن بحاجة إىل ..."، و"تابع: ال بد من تغي�"، و"أوضح: ليس 

مه� أن يكون...". كلها تردف بنقطت� رأسيت� ألن ما بعدها قول.

 تجاه/ اتجاه:

كتابتها  أما  ألف،  دون  من  كتابتها  والصواب  ظرفا،  وقوعها  عند  باأللف  "تجاه"  كتابة  تشيع خطأً 

باأللف ففي� عدا هذا املوضع، فنقول: "صّوب الجنود بنادقهم تجاه املتظاهرين"، وال نقول: "اتجاه" 

هنا ألنها ظرف، يف ح� نقول: "حولت الرشطة اتجاه الس� يف شارع القدس..."، ألنها هنا مفعول به، 

وكذلك يف قولنا: "كان اتجاه املس�ة نحو املقاطعة"، ألنها هنا اسم كان.

 َرِئَس/ َرَأَس/ يرأس:

يخلط كث� من الكتاب والصحافي� ب� "َرِئَس" و"َرأس" يف االستخدام، والصواب أن نستخدم الثانية، 

فـ"َرأَس" تعني صار رئيسا، وهذا املعنى هو الذي نقصده يف استخداماتنا لهذا الفعل، لكن اُألوىل 

يخلط كث� من الكتاب والصحافي� ب� "َرِئَس" و"َرأس" يف االستخدام، والصواب أن نستخدم الثانية، 

فـ"َرأَس" تعني صار رئيسا، وهذا املعنى هو الذي نقصده يف استخداماتنا لهذا الفعل، لكن اُألوىل 

يخلط كث� من الكتاب والصحافي� ب� "َرِئَس" و"َرأس" يف االستخدام، والصواب أن نستخدم الثانية، 

(َرِئس) يندر استخدامها، ألنها تعني صار ذا رأس ضخم، أما مضارع الفعل� فهو "يرأس" وال يأ� 

"يرِئس" بكرس الهمزة ك� يكتبه كث�ون خطأً.

(َرِئس) يندر استخدامها، ألنها تعني صار ذا رأس ضخم، أما مضارع الفعل� فهو "يرأس" وال يأ� 

"يرِئس" بكرس الهمزة ك� يكتبه كث�ون خطأً.

(َرِئس) يندر استخدامها، ألنها تعني صار ذا رأس ضخم، أما مضارع الفعل� فهو "يرأس" وال يأ� 

43



 مأدبة غذاء/ غداء:

يشيع خطأً استخدام تعب�: "مأدبة غذاء" بدال من "مأدبة غداء"، فاألغلب أن يكون الحديث عن 

تعب�: "غداء  أن نستخدم كلمة "غداء"، وكذلك يف  فالصواب  الظه�ة، ولهذا،  بعد  ما  وجبة طعام 

عمل"، ُتكتب الكلمة بالدال ال بالذال.

 ال يوضع قوسان إال ملا هو خارج عن بناء الجملة:

الجملة، وليست  أنها جزء أسايس من  النص، مع  الكل�ت ب� قوس� داخل  يشيع خطأً وضع األرقام وبعض 

معرتضة أو تفس�ية، وهذا ال يجوز، فالصواب كتابتها دون قوس�، وال ُيكتب القوسان إال يف حالة كون ما بينه� 

معرتضا يف الجملة، �عنى �كن حذفه دون أن يتأثر بناء الجملة، فمثال األول: "بلغت ميزانية السلطة لهذا 

العام حوايل (٢,٨) مليار دوالر"، والصواب حذف القوس� حول الرقم، ومثال الثا�: "اعتقلت قوات االحتالل 

الشاب محمد محمود (١٩ عاما) من بيته"، فالقوسان هنا رضوريان ألن ما بينه� خارج سياق تركيب الجملة.

 جغرافيه/ جغرافيا، درامه/ دراما:

الكلمة العربية ال ُتختم بهاء ساكنة، وإذا دخلت اللغَة كل�ٌت غ� عربية فتختم باأللف ال بالهاء، 

�عني أن نكتب: دراما وليس درامه، وجغرافيا وليس جغرافيه. وهكذا كل الكل�ت من هذا النوع، 

ألنها ُتعرب بحركات مقدرة، وال تقدير عىل الهاء يف اللغة العربية، بل عىل األلف أو الواو أو الياء، 

والواو والياء ال تجوزان يف نهاية مثل هذه األس�ء، ولذا، فالحرف الوحيد املناسب هنا هو األلف. 

 أمري�/ أم��: 

وهي  أمريكوفسبويش،  اسمه  وليس  أم�كوفسبويش،  إىل  منسوب  االسم  ألن  أم��،  الصواب: 

باإلنجليزية: America، فامليم ليست ساكنة.

 اضطلع بـ/ اّطلع عىل:

الفرق بينه� أن "اضطلع" تستخدم للمشاركة يف فعل، �عنى أن الفاعل له ضلع يف الفعل، فنقول: اضطلع 

باملسؤولية، أما "اّطلع" فتستخدم لإلرشاف عىل يشء أو النظر إليه، فنقول: اطلعت عىل الخرب أو اطلعت عىل 

آثار الدمار. ولالختصار يف هذه املسألة ننظر إىل حرف الجر ما بعد كل من الفعل�، فإذا كان "الباء" لزم أن 

يكون الفعل "اضطلع" وإذا كان "عىل" لزم أن يكون الفعل "اطلع"، فنقول: "اضطلع بـ" و"اطلع عىل". 
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 كلغم/ كغم.... كلم/ كم:

يعمد بعض الكتاب والصحافي� إىل كتابة "كلم وكلغم" اختصارا لكيلومرت وكيلوغرام، واألفضل حذف 

الالم وكتابتها عىل صورة "كم وكغم"، فب� أنه� رسم مخترص لكلمت� كاملت� من األفضل أن نقلل 

عدد األحرف قدر اإلمكان، خاصة وأن الشائع كتابته� بحذف الالم، وأصبحت داللته� معروفة.

 توضيح املثنى املنصوب:

يتم توضيح املثنى املنصوب من خالل وضعنا فتحة عىل آخر مفرِده، ال بسكون عىل ياء النصب، 

فنكتب: فلسطينيَّ�، وليس: فلسطينيْ�، وذلك ألن الياء عالمة إعراب، وهي ساكنة يف التثنية والجمع، 

فسكوُنها ال ُيحدد إن كان اللفظ مثنى أو جمًعا.

 إن شاء الله/ إنشاء الله:

تشيع خطأً كتابة "إن" متصلة بـ"شاء" يف التعب�: "إن شاء الله"، والصواب فصله�.

 ِحدا، حدى، حده/ حدة:

يشيع استخدام كلمة "حدة" يف تعب�: "عىل حدة" بعدة صور كتابية، فمرة تكتب باأللف القا�ة، 

ومرة تكتب بالهاء، ومرة تكتب باأللف التي عىل شكل الياء، ومرة تكتب بالتاء املربوطة، والصواب 

الوجه األخ� بالتاء املربوطة.

 تكاثف/ تكاتف:

تشيع خطأً كتابة "تكاتف" بالثاء بدال من التاء، �عنى التعاضد، والصواب بالتاء.

 جمى، جمه/ جمة:

تشيع خطأً كتابة "جمة" بألف مقصورة، والصواب بالتاء املربوطة.
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 يأوي، يؤوي:

تختلف يأوي عن يؤوي يف أن يأوي فعل الزم من الفعل املايض "أَوى"، ويتعدى بحرف الجر (إىل) فنقول: 

"َيأوي املواطن إىل بيته"، أما ُيؤوي فهو من الفعل املايض "آوى" املتعّدي بزيادة همزة التعدية يف أوله، 

وإذا كان املايض مبدوءا بهمزة زائدة ُيضم أول مضارعه، فنقول: "املخيم ُيؤوي الجئ�"، ولالختصار يف هذه 

املسألة نقول: "َيأوي" يأ� بعدها حرف الجر إىل أو لـ، أما "يؤوي" فتنصب مفعوال به مبارشًة.

 همزة الوصل تحذف من ال التعريف إذا ُسبقت بالم الجر املكسورة أو الم االبتداء املفتوحة،

مثل: "لِلحق"، و"لَلحق".

 همزة القطع يف بداية الكلمة: 

األصل أن ُتكتب همزة القطع أين� ُوجدت، لكن يف الكتابة اإلعالمية �كن التغايض عن كتابتها يف 

بداية الكلمة إال إذا تسببت يف لبس، أو تلتها الالم لئال تشتبه بال التعريف، وذلك يف مثل: "إع�ر 

وأع�ر"، و"أعالم وإعالم"، و"ألسن (جمع لسان) والسن (�عنى الرضس أو العمر)"، فلكل م� سبق 

معنى مختلف، وكذلك يف مثل: "ألحَق به خسارة"، و"الحقُّ ُيقال".

 دخول همزة املضارعة عىل همزة القطع:

الهمزة  معاملة  ُتعامل  القطع  همزة  فإن  قطع  بهمزة  مبدوءة  كلمة  عىل  املضارعة  همزة  دخلت  إذا 

املتوسطة وتكتب عىل حرف يناسب الحركة األقوى لها أو ملا قبلها، ك� يف: "أؤّيد- أصلها قبل دخول همزة 

ن"، .... املضارعة" أّيد"، و"أؤّول- أصلها قبل دخول همزة املضارعة: أّوَل"، و"أؤخر"، وأؤاخذ"، وأؤذِّ

 دخول همزة االستفهام عىل همزة القطع يف بداية أي كلمة ال يؤثر يف رسم الهمزة، فتبقى همزة 

االستفهام- كهمزة أوىل- مفتوحة عىل ألف، وتبقى الهمزة الثانية ك� هي سواء فوق األلف أم تحتها، 

ك� يف: "أيََّد...- أََأيََّد...؟"، "ُأحاول...- أَُأحاول...؟"، "إذا...- أإذا...؟".

االستفهام- كهمزة أوىل- مفتوحة عىل ألف، وتبقى الهمزة الثانية ك� هي سواء فوق األلف أم تحتها، 

ك� يف: "أيََّد...- أََأيََّد...؟"، "ُأحاول...- أَُأحاول...؟"، "إذا...- أإذا...؟".

االستفهام- كهمزة أوىل- مفتوحة عىل ألف، وتبقى الهمزة الثانية ك� هي سواء فوق األلف أم تحتها، 

 همزة القطع يف وسط الكلمة (األلف املهموزة):

أين� وردت األلف املهموزة يف غ� موضع الحرف األول من الكلمة تجب كتابتها، وال تكتب ألفا 
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دون همزة، فال يجوز مثال أن نكتب "نأ�" دون همزة "نا�"، وإذا أهملنا همزة "كأّن" التي هي 

من أخوات "إّن" ناصبة املبتدأ ورافعة الخرب، تت�ثل الصورة مع "كان" رافعة املبتدأ وناصبة الخرب، 

فيختلف املعنى �اما. واألمر كذلك يف "سأل"، و"مأخذ"، و"يتأثر"... إلخ، حتى لو � يكن لها ما �اثلها 

يف الشكل دون همزة.

 همزة (ابن وابنة وامرئ وامرأة واسم واثن� واثنت�) همزة وصل وليست همزة قطع، فال ُتكتب 

إبن أو إسم أو إمرأة ... إلخ.

 همزة الوصل تتحول إىل همزة قطع يف األعالم املنقولة عن كل�ت همزتها همزة وصل، مثل: "يوم 

اإلثن� (ألنه هنا اسم علم ألحد أيام األسبوع)، وإبتهال وإعت�د مواطنتان فلسطينيتان (ألنه� هنا 

نقال عن املصدر إىل علم مؤنث)".

 الهمزة املفتوحة املسبوقة بألف أو واو تكتب عىل السطر، مثل: "مروءة، يتساءل".

 الهمزة املسبوقة بياء ساكنة ُتكتب عىل كريس، مثل: "هيئة، دفيئة".

 الهمزة يف أول الكلمة تالزم األلف برصف النظر ع� يسبقها من حروف، فنكتب: "أخذ، ِألْخذ، 

كإبداء، سُأبدي، أأبدي رأيي؟" وُيستثنى من هذه القاعدة ثالث كل�ت تعامل همزتها معاملة الهمزة 

فنكتب: "أخذ، ِألْخذ، 

كإبداء، سُأبدي، أأبدي رأيي؟" وُيستثنى من هذه القاعدة ثالث كل�ت تعامل همزتها معاملة الهمزة 

 الهمزة يف أول الكلمة تالزم األلف برصف النظر ع� يسبقها من حروف، فنكتب: "أخذ، ِألْخذ، 

كإبداء، سُأبدي، أأبدي رأيي؟" وُيستثنى من هذه القاعدة ثالث كل�ت تعامل همزتها معاملة الهمزة 

 الهمزة يف أول الكلمة تالزم األلف برصف النظر ع� يسبقها من حروف، 

املتوسطة، وهي: "أّال"، إذا ُسبقت بالالم املكسورة ُتكتب: "لئال"، و"إن"، إذا سبقت بالالم املفتوحة 

تكتب: "لَنئ"، و"أوالء"، إذا سبقت بالهاء تكتب: "هؤالء".

 الهمزة املكسورة يف أول الكلمة تكتب تحت األلف، مثل: "إىل، إبقاء، إذا، إجبار، ... ".

 الهمزة املفتوحة أو املضمومة يف أول الكلمة تكتب فوق األلف، مثل: "أَمل، ُأحد، َأحد، ُأم، ُأخت، 

أربعة، ... ".
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 همزة فعل األمر من الثال� همزة وصل، فنكتب: اقرأ دون همزة، وال نكتبها إقرأ.

 همزة الفعل املايض وفعل األمر من الخ�يس والسدايس ومصدريه� همزُة وصل أيضا، فنكتب: 

لع اطالًعا"، وال نكتب: "إستفيدوا إستفادة"، وال "إسرتح  "استفيدوا واستفادًة واسِرتْح واسرتاحًة واطَّ

 همزة الفعل املايض وفعل األمر من الخ�يس والسدايس ومصدريه� همزُة وصل أيضا، 

لع اطالًعا"، وال نكتب: "إستفيدوا إستفادة"، وال "إسرتح  "استفيدوا واستفادًة واسِرتْح واسرتاحًة واطَّ

 همزة الفعل املايض وفعل األمر من الخ�يس والسدايس ومصدريه� همزُة وصل أيضا، 

إسرتاحة"، وال "إطلع إطالعا". 

باختصار: ال نكتب همزة القطع يف األفعال إال يف املايض الثال� املبدوء بهمزة "أخذ، أكل"، ويف الرباعي 

بجميع ترصيفاته (أنَجَز "ماٍض"، أنِجْز "أمر"، إنجازا "مصدر")، أما يف املضارع فهمزة املضارعة ال غنى 

عن كتابتها "أكتُب وأقرُأ".

بجميع ترصيفاته (أنَجَز "ماٍض"، أنِجْز "أمر"، إنجازا "مصدر")، أما يف املضارع فهمزة املضارعة ال غنى 

عن كتابتها "أكتُب وأقرُأ".

بجميع ترصيفاته (أنَجَز "ماٍض"، أنِجْز "أمر"، إنجازا "مصدر")، أما يف املضارع فهمزة املضارعة ال غنى 

 الهمزة املتوسطة:

أقوى  الهمزة عىل حرف �اثل  قبلها، وُتكتب  ما  ُينظر إىل حركتها وحركة  املتوسطة  الهمزة  لكتابة 

الحركت�.

وال بد هنا من معرفة ترتيب قوة الحركات إمالئيا وهو عىل النحو التايل: "الكرسة أقواها، ثم الضمة 

أقل قوة، ثم الفتحة، ثم السكون".

فنكتب همزة "يسأل" عىل ألف ألنها مفتوحة وما قبلها ساكن والفتح أقوى من السكون، ونكتب 

همزة "ُسئل" عىل كريس ألنها مكسورة وما قبلها مضموم والكرس أقوى من الضم، ونكتب همزة 

"مؤّذن" عىل واو ألنها مفتوحة وما قبلها مضموم والضم أقوى من الفتح.

ويشذ هنا إذا كانت الهمزة مفتوحة ومسبوقة بألف فتكتب عىل السطر ك� يف "يتساءل". 

 الهمزة املضمومة املسبوقة بواو ساكنة تكتب عىل السطر، مثل: "كان ضوُءه خافتا".

 تباطئية/ تباطؤية:

تشيع خطأً كتابة همزة كلمة "تباُطئية" وأمثالها عىل واو بصورة: "تباطؤية"، والصواب كتابتها عىل 

الهمزة املتوسطة، فُينظر لحركتها وحركة ما قبلها، وتكتب عىل الحرف  كريس ألنها تعامل معاملة 

امل�ثل للحركة األقوى، و�ا أن همزة "تباُطِئية" مكسورة وما قبلها مضموم فإن الهمزة تكتب عىل 

ِئه، ...  ِئه، وتبوُّ ِئِه، وتجرُّ كريس. ومثلها: تهيُّ
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 مائة/ مئة:

الصواب كتابتها ولفظها: مئة، والبعض يلفظها ويكتبها "ماءة" (�يم ثم ألف ثم همزة مفتوحة ثم 

تاء مربوطة) وهذا خطأ، فال وجود لهذا اللفظ يف العربية إال �عنى قطرة املاء، أما "ِمَئة" التي هي 

املقدار املعروف فُتلفظ مي� مكسورة ثم همزة مفتوحة ثم تاء مربوطة، حتى لو كانت مكتوبة 

بألف، فاأللف ال تلفظ، و� يكتب العرب األلف إال للتفريق ب� كلمتي "مئة" و"منه" يف الوقت الذي 

� يكونوا فيه يعرفون التنقيط بعُد، لئال يتشابه رسم الكلمت�، أما بعد ابتكار التنقيط والحركات فلم 

يعد هناك داع لكتابة األلف، وقد اتفق مجمع اللغة العربية عىل حذفها، فالكتابة الصحيحة هي 

"مئة". ودليل ذلك أننا ال نكتبها يف جمع املذكر السا� "مئون ومئ�"، وال يف جمع املؤنث السا�، 

"مئات".

التالية: "إله، والسموات، والرحمن، ولكن، وذلك، وهذان، وهأنذا   ُتحذف األلف من الكل�ت 

(أصلها: ها أنا ذا)".

 يا النداء 

تحذف األلف من حرف النداء "يا" إذا ُتليت بـ "أي، وابن، وابنة"، مثل: "يابن الكرام تريث"، و"يأيها 

الناس"، و"يابنة الكرام".

 ُتثبت األلف يف "هاهنا".

 مسئول/ مسؤول:

يشيع لدى كث� من الكتاب والصحافي� الفلسطيني� اتباع املدرسة املرصية يف اإلمالء، واألصل اتباع 

املدرسة الشامية، ألن فلسط� منضوية تحت إطار املدرسة الشامية يف اإلمالء، فنكتب: "مسؤول" 

الشامية)، وال نكتبها: "مسئول" و"شئون" (بهمزة عىل  و"شؤون" (بهمزة عىل واو حسب املدرسة 

كريس حسب املدرسة املرصية)، ومثلها كل الكل�ت التي تكون همزتها متوسطة مضمومة وما قبلها 

ساكن أو مضموم. 

ا أحمر تحت بعض  وقد يجد البعض نفسه أحيانا يف حيص بيص عندما يرى حاسوبه قد أعطاه خط�

الكل�ت من هذا القبيل أثناء الطباعة، فيظنها خاطئة، رغم صحتها، وهنا عليه أن يضيفها للقاموس 
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يف حاسوبه ليعّرف القاموس عليها، فالقواميس العربية يف الحواسيب قواميس مرصية وليست شامية، 

ك� ال ننىس أن تلك القواميس ال تتعّرف عىل كث� من املفردات العربية، ومنها التثنية وبعض همزات 

الوصل، كأن يعطيك القاموس خطا أحمر تحت الفعل� املاضي�: "اتبع"، و"اطلع"، وه� صحيحان، 

فهمزته� همزة وصل، غ� أنه يعطيك تصحيحه� بهمزة قطع، وهنا إما أن نضيف الكل�ت من هذا 

النوع للقاموس أو نتجاهل َتْخطيء الحاسوب إياها.

 الهمزة املتطرفة:

لكتابة الهمزة املتطرفة ُينظر إىل حركة ما قبلها فقط، وُتكتب عىل حرف �اثل حركة ما قبلها، وإن 

كان ما قبلها ساكنا تكتب عىل السطر، فنكتب همزة "يجرؤ" عىل واو ألن ما قبلها مضموم، ونكتب 

همزة "ينبئ" عىل كريس ألن ما قبلها مكسور، ونكتب همزة "ملجأ" عىل ألف ألن ما قبلها مفتوح، 

ونكتب همزة "يشء" عىل السطر ألن ما قبلها ساكن. ويشذ هنا إن كانت الهمزة املتطرفة مسبوقة 

ء" (ُينظر رقم ٣ يف اإلشارة التالية). بواو مشددة مضمومة فتكتب عىل السطر ك� يف "تبوُّ

أخطاء يف كتابة الهمزة املتطرفة:

١. الطوارئ / الطوارىء/ الطواريء: 

"الطواريء"  أو  ثم همزة)  (بألف مقصورة  "الطوارىء"  بصورة  "الطوارئ"  كلمة  كتابة  تشيع خطأً 

(بياء ثم همزة)، فالصواب كتابتها بصورة "الطوارئ" بهمزة عىل الكريس بعد الراء مبارشة)، ومثلها 

كل الكل�ت التي تنتهي بهمزة مكسوٍر ما قبلها، مثل: قارئ، وشاطئ، وطارئ، وآللئ، ومالئ، وبارئ، 

وُيهّيئ، وسّيئ، وُينبئ، وُيطفئ، وامرئ.

والهمزة عىل كريس موجودة عىل زر الـ"z" يف لوحة املفاتيح.

٢. يشء/ دفء/ ملء...: 

تشيع خطأً كتابة كلمة "يشء" بصورة "شيئ" أو شئ" أو ىشء"، والصواب "يشء"، فالهمزة متطرفة 

عىل السطر مسبوقة بياء ساكنة، مثلها مثل: دفء، وملء، وعبء، وكفء، وبطء، وَنْشء،... ولتسهيل 

معرفة الصواب �كن املقارنة ما ب� "يشء" و"سيئ"، فاألوىل "يشء" ومثيالتها تكتب بهذه الصورة 

ألن همزتها متطرفة مسبوقة بحرف ساكن، أما الثانية "سيِّئ" ومثيالتها يف اإلشارة السابقة، فتكتب 

عىل كريس ألن همزتها متطرفة مكسوٌر ما قبلها.
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ء:  ٣. تبوُّ

جميع الدارس� يستندون يف كتابتهم لهذه الكلمة إىل القاعدة التي تقول إن الهمزة املتطرفة تكتب 

عىل حرف يناسب حركة الحرف الذي قبلها، فحسب القاعدة تكون كلمة "تبوؤ" صحيحة إمالئيا ألنها 

مسبوقة بواو مضمومة، إال أنهم يجهلون أن هناك شذوذا واحدا فقط لهذه القاعدة وهو "إال إذا 

كان الحرف الذي قبل الهمزة املتطرفة واوا مشددة مضمومة فتكتب عىل السطر"، وعليه فالكتابة 

ء". الصحيحة هي "تبوُّ

 إسناد األفعال املنتهية بهمزة إىل الض�ئر:

للض�ئر،  إسنادها  عند  املتوسطة  الهمزة  معاملة  األفعال  يف  املتطرفة  الهمزة  معاملة  خطأً  تشيع 

الضم�  كان  إذا  إال  تغي�ات،  أي  بها دون  الضم�  وإلحاق  اإلسناد  قبل  كتابتها ك� هي  والصواب 

"َبَدأا، وببدأان، ويبدأون، ولجأا، ويلجأان،  ياء املخاطبة، عندها تكتب الهمزة عىل كريس. فنكتب: 

ويلجأون،..."، وإذا أسندناها لياء املخاطبة كتبنا: "تبدئ�، وتلجئ�،...". 

 تثنية األس�ء املنتهية بهمزة وإضافتها للض�ئر:

إذا أسند االسم املختوم بهمزة إىل األلف التي هي عالمة رفع املثنى فُتدغم الهمزة باأللف ليكونا 

َمّدة، مثل: "مبدآن، وملجآن، ومرفآن،...".

أما السبب يف إدغام همزة االسم وعدم إدغام همزة الفعل، فيعود إىل أن األلف يف الفعل "يبدأان" 

من  بالظهور  أوىل  واالسم  (حرف)،  رفع  عالمة  "مبدآن"  االسم  يف  واأللف  اسم،  والضم�  ضم�، 

الحرف. 

ويف  الشامية).  املدرسة  (حسب  جاءوا  يشاءون،  املرصية):  املدرسة  (حسب  جاؤوا،   يشاؤون،   

فلسط� نتبع املدرسة الشامية.

 إذا كان الحرف السابق للهمزة املتطرفة يوصل مع ما بعده تكتب الهمزة عىل كريس، مثل: "ُبطًئا، 

ِدفًئا، شيئا".
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 التفريق يف الكتابة ب� الهمزة واملدة:

ًة أو العكس، فيكتبون مثال: "أل الفقيد" بدال  يقع البعض أحيانا يف أخطاء تتعلق بكتابة الهمزة َمدَّ

من "آل الفقيد"، و"عاٌم أخر" بدال من "عام آخر"، و"أِخٌذ يف االتساع" بدال من "آخذ يف االتساع"، 

و"أنفة الذكر" بدال من "آنفة الذكر"...، فالصواب أن تكتب كلها باملدة.

 وطأ (خطأ): الصواب وطئ.

 املوؤدة، املوؤودة: الصواب: املوءودة.

 املوقع اإلعرا� لألس�ء املضافة املختومة بهمزة ما قبلها ساكن هو ما يحدد كتابتها إمالئيا:

يشيع خطأً لدى البعض كتابة الهمزة بصورة غ� صحيحة يف األس�ء املضافة املختومة بهمزة، وسبب 

هذا الخطأ نحوي أك� م� هو إمال�، فالهمزة هنا تعامل معاملة الهمزة املتوسطة، والرسم اإلمال� 

للهمزة املتوسطة يتحدد بناء عىل حركة الهمزة وحركة ما قبلها، أيه� أقوى، غ� أن ما قبلها هنا 

الهمزة يحددها  اإلمالئية، وحركة  الصورة  تحدد  التي  الهمزة هي  تبقى حركة  لذلك،  ساكن دوما، 

املوقع اإلعرا� للكلمة، فإن كان الرفع تكتب عىل واو، ك� يف "سيتم بناؤه"، و"كان َدْرؤه صعًبا (يف 

معرض الحديث عن خطر ما)". وإن كان املوقع اإلعرا� هو النصب، تكتب الهمزة عىل السطر، ك� 

يف "ال تستطيع رشاءه"، و"أكملوا جْزَءه األخ�". وإن كان الجر تكتب عىل كريس، ك� يف "دعا إىل 

إلغائه"، و"أعلن عن بدئها". 

 نصب النكرات املختومة بألف وهمزة:

إذا � تكن األس�ء املختومة بألف وهمزة ممنوعة من الرصف، فإنها تنون يف حالة التنك�، لكن تشيع 

خطأً كتابة ألف بعد الهمزة املنونة، والصواب وضع التنوين عىل الهمزة دون زيادة ألف، فنكتب: 

إذا � تكن األس�ء املختومة بألف وهمزة ممنوعة من الرصف، فإنها تنون يف حالة التنك�، لكن تشيع 

خطأً كتابة ألف بعد الهمزة املنونة، والصواب وضع التنوين عىل الهمزة دون زيادة ألف، فنكتب: 

إذا � تكن األس�ء املختومة بألف وهمزة ممنوعة من الرصف، فإنها تنون يف حالة التنك�، لكن تشيع 

"مساًء" وال نكتب "مساًءا"، و"ضياًء" وليس "ضياًءا"، و"استياًء" وليس "استياًءا"...
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الفصل الثا�

عتمة النحو

 كل�ت مختومة بألف وتاء لكنها ليست جمَع مؤنث ساملًا:

تشيع خطأً معاملة بعض جموع التكس� واألس�ء املنتهية بألف وتاء معاملة جمع املؤنث السا� 

وجعل الكرسة عالمة نصب لها، والصواب أن تكون عالمة نصبها الفتحة، وُتنّون بالفتح إن كانت نكرة، 

"أوقاتا"،  أوقاٍت سعيدة" والصواب  فيها  "أصواتا"، و"أمىض  "أَطَلقْت أصواٍت" والصواب  ُيقال:  كأن 

و"وجدوا رفاٍت لجندي"، والصواب: "رفاًتا"، ومثلها: "أبيات، وأموات". وكذلك الكل�ت املختومة بتاء 

"أوقاتا"،  أوقاٍت سعيدة" والصواب  فيها  "أصواتا"، و"أمىض  "أَطَلقْت أصواٍت" والصواب  ُيقال:  كأن 

و"وجدوا رفاٍت لجندي"، والصواب: "رفاًتا"، ومثلها: "أبيات، وأموات". وكذلك الكل�ت املختومة بتاء 

"أوقاتا"،  أوقاٍت سعيدة" والصواب  فيها  "أصواتا"، و"أمىض  "أَطَلقْت أصواٍت" والصواب  ُيقال:  كأن 

املنتخب  مربوطة تفتح لإلضافة، مثل: "ُقضاة، وُدعاة، ومباراة، ومحاباة، ومجاراة". فنقول: "خرس 

و"وجدوا رفاٍت لجندي"، والصواب: "رفاًتا"، ومثلها: "أبيات، وأموات". وكذلك الكل�ت املختومة بتاء 

املنتخب  مربوطة تفتح لإلضافة، مثل: "ُقضاة، وُدعاة، ومباراة، ومحاباة، ومجاراة". فنقول: "خرس 

و"وجدوا رفاٍت لجندي"، والصواب: "رفاًتا"، ومثلها: "أبيات، وأموات". وكذلك الكل�ت املختومة بتاء 

مباراَته األخ�ة"، وال نقول: "خرس املنتخب مباراِته األخ�ة".

:  � ينُج، � يحِم، � يتبقَّ

يف حالة جزم األفعال املنتهية بحرف علة، يجب حذف حرف العلة من آخرها، فنقول: "� ينُج من 

جنود  اعتداءات  من  الصحافي�  يحِم   � الصحافية  البطاقة  و"إبراز  صغ�ة"،  طفلٍة  سوى  القصف 

االحتالل"، و"� يتبقَّ وقٌت لرشح وسائل العالج".

جنود  اعتداءات  من  الصحافي�  يحِم   � الصحافية  البطاقة  و"إبراز  صغ�ة"،  طفلٍة  سوى  القصف 

االحتالل"، و"� يتبقَّ وقٌت لرشح وسائل العالج".

جنود  اعتداءات  من  الصحافي�  يحِم   � الصحافية  البطاقة  و"إبراز  صغ�ة"،  طفلٍة  سوى  القصف 

: ، ِلَم، عمَّ  عالَم، ممَّ

يشيع خطأً إثبات ألف "ما" االستفهامية إذا ُسِبَقت بحرف جر أو مضاف، والصواب حذفها ووصلها 

؟ حتاَم؟ �قتضاَم؟ إالَم؟" وال نقول: "عىل ما؟ من ما؟ لِ�؟ عن  ؟ لَِم؟ عمَّ مع الجار، فنقول: "عالَم؟ ممَّ

ما؟ حتى ما؟ �قتىض ما؟ إىل ما؟"، مع التأكيد عىل أن األلف املحذوفة هي ألف ما االستفهامية، فال 

نحذف ألف ما املوصولة إذا سبقت بجر، إذ نقول: "ركز املتحدث يف املؤ�ر عىل ما تناقلته وسائل 

اإلعالم"، وال نقول: "ركز... عالَم تناقلته...".

 العطف بعد الفواصل:

الفاصلة ال تسد مسد الواو يف العطف املتعدد يف اللغة العربية، فال ُيقال مثال: "قامت قوات االحتالل 

بحملة اعتقاالت يف محافظات: الخليل، بيت لحم، رام الله، ونابلس". والصواب: "قامت قوات االحتالل 
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بحملة اعتقاالت يف محافظات: الخليل، وبيت لحم، ورام الله، ونابلس"، بعطف كل منها عىل األوىل، ألن 

الكل�ت من دون واو العطف تصبح كل منها بدال من األوىل، وليس هذا هو املعنى املراد.

 وحده/ لوحده:

يشيع خطأً جر كلمة "وحده" بالالم وكتابتها ونطقها بصورة "لوحِده"، والصواب تجريدها من الالم 

ونصبها مطلقا عىل الحالية، فنقول: "جاء وحَده" وال نقول "جاء لوحده".

 والذي...، والتي...

يقال:  كأن  املوصولة،  األس�ء  أحد  النعت  كان  إذا  املنعوت  بعد  بالواو  النعت  يشيع خطأً عطف 

"دعا الوزير إىل االهت�م بقضية األرسى، والذين يعانون داخل سجون االحتالل، والذين أمضوا زهرة 

شبابهم يف ظالم السجون"، فـ"الذين" األوىل ال يجوز أن تسبقها الواو، ألنها نعت لألرسى وليست اس� 

معطوفا، أما الثانية، فتسبقها الواو العاطفة، ألنها معطوفة عىل النعت األول "الذين يعانون".

 أولئك وأوالء، وهؤالء، تستخدم للمذكر واملؤنث عىل السواء.

 املوافقة ب� الفعل والفاعل واملبتدأ وضم� الفصل تأنيثا وتذك�ا:

يخطئ بعض الكتاب والصحافي� يف إعادة الضم� عىل غ� صاحبه، فيعيدون املذكر عىل املؤنث أو 

العكس، والصواب املوافقة، ويرتدد ذلك يف حالتي الفعل والفاعل، واملبتدأ أو ما أصله مبتدأ وضم� 

الفصل العائد عليه، وفي� ييل التوضيح: 

١- املوافقة ب� الفعل والفاعل: كأن ُيقال: "ورد ترصيحات يف اإلذاعة الرسمية عىل لسان..."، والصواب 

"وردت"، فالفعل هنا � يفصل بينه وب� فاعله املؤنث بفاصل، إذ يجوز تذك� الفعل مع الفاعل 

املؤنث إذا ُفصل بينه�، لكن هناك حاالت يجب فيها التأنيث مع املؤنث حتى بوجود فاصل، ولهذا، 

فاألفضل اعت�د التأنيث مع املؤنث مطلقا.

٢- املوافقة ب� املبتدأ أو ما أصله مبتدأ وضم� الفصل: كأن يقال: "إن حصار غزة املستمر منذ شهور 

هي املأساة التي يعانيها املرىض"، بإعادة الضم� عىل االسم الالحق، والصواب أن نستخدم الضم� 

"هو" املذكر، فضم� الفصل "هي" املؤنث عائد عىل "حصار" املذكر، وهنا موطن الخطأ، إذ تجب 

املوافقة ب� الضم� وما يعود عليه تذك�ا وتأنيثا.
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 خاصة /خصوصا/ بخاصة:

يشيع الخلط ما ب� "خاصة وخصوصا" من جهة، و"بخاصة" من جهة أخرى، فاألوليان تعمالن عمل 

فعله� وتنصبان مفعوال به بعده�، فنقول: "التزم الجميع باإلرضاب، خاصة (أو خصوصا) املعلم�"، 

فاالسم بعده� منصوب عىل املفعولية.

وما  رفع،  متعلق �حذوف خرب مقدم يف محل  واملجرور  الجار  "بخاصة" فهي شبه جملة من  أما 

بعدها  فاالسم  املعلمون"،  وبخاصة  باإلرضاب،  الجميع  "التزم  فنقول:  مرفوع،  مؤخر  مبتدأ  بعدها 

مرفوع عىل االبتداء.

 كل�:

تصاعدت  "كل�  ُيقال:  كأن  تكرارها،  عدم  والصواب  الرشط،  جملتي  يف  "كل�"  تكرار  خطأً  يشيع 

االغتياالت  تصاعدت  "كل�  والصواب:  الفدائية"،  العمليات  زادت  كل�  واالعتقاالت  االغتياالت 

واالعتقاالت زادت العمليات الفدائية".

 م� أدى/ ما أدى:

يشيع خطأً استخدام تعب� "م� أدى إىل كذا"، والصواب: "ما أدى إىل كذا"، وكذلك نكتب: "ما يعني كذا"، 

وليس "م� يعني...". ومثلها: "ما يش� إىل..."، وليس م� يش� إىل...". وذلك ألن "ما" اسم موصول �عنى 

الذي يف محل رفع نعت لخرب محذوف تقديره األمر، وتقدير الكالم- مثال- يف قولنا: "سقطت الثلوج، ما 

أدى إىل إغالق الشوارع"، هو: "سقطت الثلوج، األمر الذي أدى إىل إغالق الشوارع".

 بدون/ دون أو من دون:

يشيع خطأً استخدام كلمة "بدون" للداللة عىل االستثناء، والصواب أن نستخدم "دون" أو "من دون"، 

ووجه الخطأ هنا يتمثل يف أن الباء تفيد االستعانة واملعية، ودون تفيد االستثناء، وال يجوز الجمع ب� 

الضدين، فكيف �كن أن يستقيم املعنى يف "حرض الجميع بدون (�عنى "مع ومن غ�") محمد"؟

 ال زال/ ما زال.. ما يزال/ ال يزال:

يشيع خطأً استخدام حرف "ال" لنفي الفعل املايض، والصواب استخدام "ما"، ألن "ال" ال تستخدم مع 
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الفعل املايض إال برشوط، فال نكتب: "ال حرض الرجل"، بل نكتب: "ما حرض الرجل"، وعليه، يخطئ 

كث� من الكتاب والصحافي� يف استخدام "ال زال"، والصواب: "ما زال". ومن رشوط دخول ال عىل 

املايض أن يكون الفعل للدعاء، كأن نقول: "ال رد الله لكم طلبا"، و"ال أراكم الله مكروها بعزيز"، فإذا 

قلنا: "ال زال االحتالل يف فلسط�"، يكون املعنى أننا ندعو أن يبقى االحتالل يف فلسط�.

وكذلك يشيع استخدام "ما" مع املضارع، وهو جائز، لكن األصوب استخدام "ال" مع املضارع، فال 

نكتب: "ما يزال"، بل: "ال يزال".

ولتلخيص القاعدت� نستخدم: "ما زال"، و"ال يزال".

 الحروف التي ُيتوّصل بها إىل ما بعد الفاعل:

بواسطة حروف  املجرور،  أو  به  املفعول  يشبه  ما  أو  به  للمفعول  تتوصل  األفعال  من  كث�  هناك 

مختلفة، وكل حرف يعطي الفعل داللة خاصة، ومن تلك الحروف:

١- الباء: سمح بـ...، استعان بـ...، اكتفى بـ...، كّلف بـ..، التزم بـ...، طالب بـ... أفاد بـ، ، أدىل بـ،...

٢- عىل: شدد عىل، ركز عىل، ارتكز عىل، حث عىل،...

٣- إىل: استند إىل، نوه إىل، أشار إىل، ذهب إىل،...

ويالحظ يف هذا السياق أن هناك كث�ا من األفعال التي تتوصل إىل مفاعيلها بأك� من حرف جر، 

لكنها تحمل مع كل حرف معنى مغايرا، فـ"رغب يف" تعني �نى أو وّد أو أحّب، لكن "رغب عن" 

تعني عزف عن وترك. وكذلك "عزف عن اليشء"، و"عزف عىل اآللة املوسيقية".

 طالب بكذا/ طلب كذا:

يخلط كث�ون ب� الفعل� "طالب، وطلب"، وبينه� فرق واضح، فالفعل "طالب" يتوصل ملفعوله 

بحرف الجر "الباء"، فنقول: "طالب األرسى بتفعيل قضيتهم يف املحافل الدولية". ويف املقابل، فإن 

الجر، فنقول: "طلب األرسى من املسؤول�  يتعدى إىل مفعوله مبارشة دون حرف  الفعل "طلب" 

تفعيل قضيتهم يف املحافل الدولية". 

 افتقد كذا/ افتقر إىل:

"إىل"،  الجر  الفعل بحرف  التعب� من حيث تعدية  "افتقد" و"افتقر" يف  الفعل�  الخلط ب�  يشيع 
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والصواب أن الفعل "افتقد" يتعدى ملفعوله مبارشة وال يحتاج لحرف الجر، فنقول: "بعض املؤسسات 

تفتقد الكفاءات الالزمة"، وال نقول: "تفتقد إىل الكفاءات"، أما الفعل "افتقر" فال ينصب مفعوله 

مبارشة، إذ يتعدى إليه بحرف الجر، فنقول: "بعض املؤسسات تفتقر إىل الكفاءات".

 قال إن، أضاف أن، أكد أن...

يشيع لدى كث� من الصحافي� استخدام حرف الجر "الباء" بعد أفعال تتعدى ملفعولها أو منصوبها 

مبارشة وال تحتاج لحروف الجر، فالفعل "قال" ينصب مقوَل قوٍل وال يتعدى بالباء، فنقول: قال فالن 

إن..."، وال نقول: قال فالن بأن..."، ومثلها "أضاف"، و"أردف"، و"أوضح"، و...، كلها ال تتعدى ملنصوبها 

بالباء، وكذلك الفعل "أكد" ال يتعدى ملفعوله بالباء أو عىل، فال نقول: "أكد الوزير عىل أن ..."، ك� 

ال نقول: "أكد الوزير بأن..."، فاألصوب دون حرف جر. 

 استند إىل/ ارتكز عىل:

يشيع الخلط ب� حريف الجر (إىل وعىل) عند استخدامه� بعد الفعل� (استند وارتكز ومصدريه� 

ومشتقاته�)، واألصل هو استخدام "إىل" بعد استند، و"عىل" بعد ارتكز.

 االسم املنقوص:

االسم املنقوص هو كل اسم معرب مختوم بياء قبلها كرسة، وإما أن يكون نكرة أو معرفة، فإن كان 

الياء أو  معرفا بال أو مضافا تثبت ياؤه يف جميع الحاالت، أما إذا جاء نكرة، فالذي يحدد إثبات 

حذفها هو املوقع اإلعرا� ك� ييل:

١- إذا كان موقع االسم املنقوص النكرة هو النصب، تثبت ياؤه، فنقول: "أوكل املتهُم محاميا ليرتافع عنه"، 

و"جرفت سلطات االحتالل أراَيض (صيغة منتهى الجموع ممنوعة من الرصف وال تنون) زراعيًة شاسعة".

٢- إذا كان موقع االسم املنقوص النكرة هو الرفع أو الجر، ُتحذف ياؤه، فنقول: "دخل قاٍض إىل املحكمة"، 

و"تخللت املهرجان أغاٍن وطنية عديدة"، و"قام االحتالل بتجريف أراٍض زراعية شاسعة". 

 ناشد فالن فالنا التحرَك:

الفعل ناشد متعدٍّ إىل مفعول�، وال ُيتوسط للمفعول الثا� بحرف جر، فنكتب: ناشد املواطُن الرئيَس 
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التحرَك العاجل إلنقاذه، وال نقول: ناشد املواطُن الرئيَس بالتحرَك العاجل إلنقاذه.

 يكاد أن يتحقق/ يكاد يتحقق:

يشيع استخدام حرف النصب (أن) بعد الفعل كاد، واألوىل أال تقرتن جملة خرب كاد بأن يف الن�، ويف 

التنزيل العزيز: ﴿يكاد زيتها ييضء﴾.

 أهاب به املشاركَة:

ُيتىل الفعل "أهاب" وفاعله باسم�، ُيجّر األول بالباء، وينصب الثا� مبارشة، فنكتب: "أهاب البيان 

باملواطن� املشاركَة يف االعتصام"، ويخطئ كث�ون يف جر االسم الالحق للجار واملجرور بالالم، كأن 

يقولوا: "أهاب البيان باملواطن� للمشاركة يف االعتصام"، وهذا غ� جائز.

 سواء أكانت .... أم../ سواء كانت... أو..

بعدها  ما  مع  ل  ُتؤوَّ التي  املصدرية  التسوية  بهمزة  يقرتن  أن  سواء  بعد  الواقع  الفعل  يف  األفصح 

�صدر، وهنا ال بد من العطف عىل ما بعد سواء بـ"أم" ال بـ"أو"، ويف التنزيل العزيز: ﴿سواء عليهم 

أأنذرَتهم أم � تنذرهم ال يؤمنون﴾، أي: إنذارك لهم وعدمه سواء.

لكن إذا � يقرتن ما بعد سواء بهمزة التسوية يجوز أن نعطف عليه حينئٍذ بـ"أو"، فنكتب: "دعت 

الهيئة اإلدارية جميع أعضاء الجمعية لالجت�ع، سواء سددوا اشرتاكاتهم أو ال". مع أن األفصح هو 

اقرتان الفعل بهمزة التسوية. 

 منتجات/ منتوجات:

كلمة ُمنَتجات تختص باملواد املنتَجة صناعي�ا، ألنها مشتقة من الفعل "َأنَتج" املتعدي واملحتاج لفاعل 

ُمنِتج، فنكتب: "تم تصدير نسبة من منتجات الرشكات واملصانع للخارج"، فهناك أيٍد أنتجت هذه 

الصادرات. أما كلمة منتوجات، فتختص بالث�ر واملحاصيل الزراعية، ألنها مشتقة من الفعل "َنَتَج" 

الالزم الذي ال يحتاج لفاعل برشي � ينتجه، فنكتب: "دّمر االحتالل منتوجات أرايض األغوار". إذ إن 

الث�ر نفسها هي الفاعل اللغوي هنا.
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 عطف االسم الظاهر عىل الضم� املجرور:

يشيع لدى بعض الكتاب والصحافي� عطف االسم الظاهر عىل ضم� مجرور، وهذا خطأ، إذ يتولد 

عن ذلك ضعف يف الرتكيب، وهنا تجب املعية، ويكون ما بعد حرف العطف مفعوال معه، فنكتب: 

"اشت� أهايل األرسى من انتهاكات االحتالل بحقهم وأبناءهم"، وإذا أردنا العطف هنا وجب تكرار 

املضاف، فنكتب: "بحقهم وحق أبنائهم"، أما من دون تكرار حرف الجار فال يجوز غ� النصب عىل 

املعية. 

 االسم املوصول وما يعود عليه:

االسم املوصول يعود عىل اسم سابق ال عىل الحق، فنكتب: "استنكر الوزير حملة االعتقاالت التي 

ينفذها جيش االحتالل ضد أبناء شعبنا"، وال نكتب: "استنكر الوزير حملة االعتقاالت الذي ينفذها 

جيش االحتالل ضد أبناء شعبنا"، والخطأ األكرب يف مثل هذه املواضع أن يعود االسم املوصول عىل 

الحق ال سابق ومعاملة غ� العاقل معاملة العاقل، ك� يف قول البعض: "وحطمت األبواب الذين 

رفض املواطنون فتحهم"، والصواب أن يقال: "وحطمت األبواب التي رفض املواطنون فتحها".

 كيلو:

هذا اللفظ مذكر فنقول: ثالثة كيلوات وال نقول ثالث كيلوات، ك� أن كلمة كيلو تعّد مع ما بعدها- 

النصب،  الكلمة  إذا كان موقع  الوزن واملسافة- كلمة واحدة، فننصب اآلخر مبارشة  من مفردات 

فنقول: اشرتيت خمسة عرش كيلوغراما من الفاكهة. وكذلك نقول: رست مسافة خمسة عرش كيلومرتا 

دون اسرتاحة. ويف حالة الجمع نقول: اشرتيت خمسة كيلوغرامات من اللوز، ورست مسافة خمسة 

كيلومرتات دون اسرتاحة.

 أس�ه/ سّ�ه: 

"أس�ه"،  وليس  "سّ�ه"  فنقول:  بالهمزة،  وليس  (التشديد)  بالتضعيف  الفعل  تعدية هذا  األفصح 

ْيُتموها أنتم وآباؤكم﴾، ك� أن األفصح أيضا أال ُيتوّصل  وذلك لقوله تعاىل: ﴿إن هي إال أس�ٌء َسمَّ

للمفعول به الثا� بحرف الجر، فال يقال: "ما ُتسّمى باإلدارة املدنية"، فاألفصح: "ما ُتسّمى اإلدارَة 

املدنية". 
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 الغ� صحي/ غ� الصحي، دا�ة العضوية/ الدا�ة العضوية:

الصواب: غ� الصحي، ألن ال التعريف ال تدخل عىل غ� املوغلة يف اإلبهام، بل تدخل عىل ما بعدها 

بال تكسبه  للمعرف  الجامد  إضافة  املضافة، ألن  الجامدة  الصفات  التعريف، وكذلك كل  يف حالة 

التعريف اللفظي واملعنوي، فنقول: األشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء، والخطة نصف السنوية، 

وال نقول األشعة الفوق بنفسجية والتحت حمراء، والخطة النصف سنوية. وهذا عىل خالف إضافة 

التعريف،  املضاف  تكسب  ال  اإلضافة  هذه  مثل  إن  إذ  بال،  للمعرف  املفعول  واسم  الفاعل  اسم 

فنقول: "أعربت الدول الدا�ُة العضويِة يف مجلس األمن عن قلقها"، وال نقول: "أعربت الدول دا�ُة 

نفسها" وليس  الجنسياِت  املتعددُة  القوة  أثبتت   " قلقها". وكذلك:  األمن عن  العضويِة يف مجلس 

فنقول: "أعربت الدول الدا�ُة العضويِة يف مجلس األمن عن قلقها"، وال نقول: "أعربت الدول دا�ُة 

نفسها" وليس  الجنسياِت  املتعددُة  القوة  أثبتت   " قلقها". وكذلك:  األمن عن  العضويِة يف مجلس 

فنقول: "أعربت الدول الدا�ُة العضويِة يف مجلس األمن عن قلقها"، وال نقول: "أعربت الدول دا�ُة 

"متعددة الجنسيات"، وكذلك: "ناشدت األُرس املعدومُة الدخِل وزارة الشؤون االجت�عية االهت�م 

نفسها" وليس  الجنسياِت  املتعددُة  القوة  أثبتت   " قلقها". وكذلك:  األمن عن  العضويِة يف مجلس 

"متعددة الجنسيات"، وكذلك: "ناشدت األُرس املعدومُة الدخِل وزارة الشؤون االجت�عية االهت�م 

نفسها" وليس  الجنسياِت  املتعددُة  القوة  أثبتت   " قلقها". وكذلك:  األمن عن  العضويِة يف مجلس 

بحالها" وليس "األرس معدومة الدخل". وهنا يكون إعراب االسم املعرف بال الالحق السم الفاعل أو 

املفعول املعرف بها مضافا إليه مجرورا، وليس مرفوعا له�.

 ممكن أن/ �كن أن:

اسم  ال  الفعل،  استخدام  خالل  من  أن.."،  "�كن  والصواب  أن..."،  "ممكن  تعب�  استخدام  يشيع 

الفاعل، فاألقوى للمصدر املؤول يف مثل هذه املواضع أن يكون فاعال للفعل، ال فاعال السم الفاعل، 

فنقول: "املفاوضات �كن أن تصل إىل طريق مسدود"، وال نقول: "املفاوضات ممكن أن تصل إىل 

طريق مسدود".

 اُمللفت.. الالفت/ املصان.. املصون/ املبهر.. الباهر: 

الفعل "لفت" يتعدى بنفسه، واسم الفاعل من هذا الفعل هو "الفت"، أما اُمللفت فهي اسم فاعل 

املعدى  للفعل  وجود  فال  والباهر،  املصون  ومثلها  اللغة،  يف  يستخدم  ال  الذي  "ألفت"  الفعل  من 

بالهمزة "أصان" أو "أبهر"، ألن الفعل متعد بنفسه و� تكسبه الهمزة شيئا، لذلك، فالصواب القول: 

املصون والباهر.

 ما إن:

يشيع خطأً فتح همزة إن بعد ما النافية، والصواب كرسها، فنقول: "ما إن بدأ القصف حتى غادر 

جميع املوظف� مقرات عملهم"، وال نقول: "ما أن".

60



 الفعل املضّعف اآلخر:

"استغّل-  فنقول:  تضعيفه،  ُيفك  متحرك  رفع  يسند لضم�  عندما  (املشدد)  اآلخر  املضّعف  الفعل 

"، وال يجوز أن نبقي التضعيف ونزيد ياء ونقول: "استغليَت/ُت/ِت أو  استغللَت/ُت/ِت واستغلْل�َّ

واستمررتّن"  استمرْرَت/ُت/ِت   - و"استمرَّ "احتليتم"،  وليس  احتلْلُتم"،   - "احتلَّ ومثلها:   ،" استغلي�َّ

"، وال يجوز أن نبقي التضعيف ونزيد ياء ونقول: "استغليَت/ُت/ِت أو  استغللَت/ُت/ِت واستغلْل�َّ

واستمررتّن"  استمرْرَت/ُت/ِت   - و"استمرَّ "احتليتم"،  وليس  احتلْلُتم"،   - "احتلَّ ومثلها:   ،" استغلي�َّ

"، وال يجوز أن نبقي التضعيف ونزيد ياء ونقول: "استغليَت/ُت/ِت أو  استغللَت/ُت/ِت واستغلْل�َّ

وليس "استمريَت/ُت/ِت واستمريّ�".

 كرس همزة إّن بعد "حيث" و"إذ" و"قال":

٣- بعد "حيث" وإذ":

تكرس همزة "إن" إذا ما تلت "حيث" و"إذ"، ألن األخ�ت� واجبتا اإلضافة إىل جملة، و"أن" املفتوحة 

الهمزة تؤول �صدر، واملصدر اسم، وال يجوز إضافة حيث وإذ إىل اسم، لذلك وجب كرس همزة "إن" 

بعده� حتى تبقى جملة يف محل جر مضاف إليه، فنقول: حيث إّن وليس أّن، وإذ إّن وليس أّن.

٤- بعد قال:

بعد "قال" ومشتقاتها تكرس همزة "إن" إذا دلت مع اسمها وخربها عىل قول أو حكاية، وذلك ألن 

"قال" ال تنصب مفعوال به مبارشة، بل تأخذ جملة محكية تكون يف محل نصب مقول القول، فإذا 

ما كانت همزة "أن" مفتوحة، عندها تؤول �صدر، واملصدر اسم، و"قال" ومشتقاتها ال تنصب اس� 

مفردا، فنقول: "قال الراصد الجوي إن الجو غدا سيكون صافيا"، وال نقول: "قال الراصد الجوي أن 

الجو غدا...."

 رفع االسم التايل لـ"حيث" و"إذ":

إذا جاء بعد "حيث وإذ" اسم يجب أن يكون مرفوعا دا�ا عىل أنه مبتدأ. فنقول: جلسُت حيث 

املدعوون (املدعوون مبتدأ مرفوع وخربه محذوف تقديره "جالسون" والجملة االسمية يف محل جر 

مضاف إليه لحيث)، وليس جلسُت حيث املدعوين (عىل اعتبار أن املدعوين مضاف إليه مبارشة)، 

وكذلك األمر مع "إذ" ألن "حيث وإذ" واجبتا اإلضافة إىل جملة، وال يجوز إضافته� إىل اسم مفرد.
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 امرأة/ أناس:

االمرأة،  التعريف وليس  التنك� واملرأة يف  امرأة يف  ُتعّرفان مطلقا، فنقول  وُأناس) ال  (امرأة  كلمتا 

وأناس يف التنك� والناس يف التعريف وليس األناس.

 أمس:

فت، �عنى أننا إذا قلنا أمس قصدنا البارحة تحديدا  فت ُنّكرت وإذا ُنّكرت ُعرِّ كلمة "أمس" إذا ُعرِّ

(اليوم السابق لليوم الذي نحياه)، وإذا قلنا األمس قصدنا املايض القريب عىل عمومه (أي يوما أو 

شهرا أو سنة يف املايض).

 عدا/ ما عدا:

كلمة "عدا" إما أن تكون فعال أو حرف جر، وإذا سبقت �ا فاألوىل أن تكون فعال وُينصب ما بعدها، 

وإذا � تسبق �ا يجوز أن تكون فعال أو حرف جر، فنقول: "حرض املدعوون ما عدا واحدا"، أو نقول: 

"حرض املدعوون عدا واحدا، أو عدا واحٍد"، وما دام النصب واجبا بعد ما، وجائزا من دونها، فإن 

األسهل لنا أن نعتمد النصب بعد عدا دا�ا، سواء سبقت �ا أو � تسبق.

 سي�/ ال سي�:

يف معظم استخداماتنا للتعاب� اللغوية نقصد استخدام "ال سي�" وال يجوز أن نستخدم "سي�" دون 

ال النافية للجنس، واألرجح يف ما بعد "ال سي�" هو الجر، فنقول: النقاش ممتٌع مع الجميع ال سي� 

املتعلم�. (مع مالحظة الفراغ ب� "ال" و"سي�"، فه� كلمتان منفصلتان).

أما ملاذا ترجيح الجر بعدها، فهو األقرب ملنطق املعنى، ألن التأويل يف حالة الرفع هو: "ال مثل الذين 

هم املتعلمون"، والتأويل يف حالة الجر هو: "ال مثل املتعلم�" باعتبار "ما" زائدة، والثا� هو األقرب 

للمنطق واألسهل يف الفهم، أما نصب ما بعد سي� فهو جائز أيضا، لكنه ضعيف.

وكث�ا ما ُيخطئ البعض ويستخدم الواو بعد "ال سي�" عندما ُتتىل بأن املصدرية، كأن يقولوا: "فرضت 

األجهزة  "فرضت  والصواب:  خطأ  فهذا  شعبيا"،  مطلبا  صار  وأنه  سي�  ال  النظام،  األمنية  األجهزة 

األمنية النظام، ال سي� أنه صار مطلبا شعبيا"، (دون واو)، الن وجود الواو حينئٍذ يفصل ب� املضاف 

واملضاف إليه، وهذا غ� جائز يف اللغة.
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 العدد: 

قل� نجد كاتبا أو صحافيا ال يتذمر من قواعد العدد، وملعرفة هذه القواعد الخاصة بالعدد يجب 

الوقوف عىل ثالثة أمور:

أوال- التذك� والتأنيث:

١- إذا كان العدد ١ أو ٢، فإنه يطابق معدوده يف الرفع والنصب والجر والتذك� والتأنيث والعدد 

والتعريف والتنك�، فنقول: شارع واحد، وشارعان اثنان. طفلة واحدة وطفلتان اثنتان.

٢-  األعداد من ٣- ١٠ تخالف مفرد املعدود يف التذك� والتأنيث، وال ُينظر إن كان الجمع مذكرا أو 

مؤنثا ك� يشيع ذلك خطأً، فمثال، "مقاعد" مؤنثٌة جمًعا، فنقول "هذه مقاعد"، لكننا إذا أردنا إضافة 

 تخالف مفرد املعدود يف التذك� والتأنيث، وال ُينظر إن كان الجمع مذكرا أو 

مؤنثا ك� يشيع ذلك خطأً، فمثال، "مقاعد" مؤنثٌة جمًعا، فنقول "هذه مقاعد"، لكننا إذا أردنا إضافة 

 تخالف مفرد املعدود يف التذك� والتأنيث، وال ُينظر إن كان الجمع مذكرا أو 

عدد إليها نعيد الجمع إىل مفرده وننظر إىل املفرد إن كان مذكرا أو مؤنثا، ونحكم بذلك، فنقول: 

"سبعة مقاعد"، ألن مفرد "مقاعد" هو "مقعد" (أي مذكر)، وال نقول: "سبع مقاعد" عىل اعتبار أن 

املعدود الجمع (مقاعد) مؤنث. 

٣-  العددان املركبان ١١ و١٢ لكل منه� صدر وعجز، ويجب أن يطابق الصدر والعجز معدوده� 

تذك�ا وتأنيثا، فنقول: "إحدى عرشَة دولَة"، و"أحَد عَرش مواطًنا"، ونقول: "اثنتا عْرشَة دولًة" و"اثنا 

عَرشَ مواطًنا". 

٤-  األعداد املركبة (١٣- ١٩) صدرها يخالف املعدود يف التذك� والتأنيث وعجزها يطابق، فنقول: 

الش� يف "عْرشة"  "أصيب �انيَة عَرشَ مواطنا"، و"ُنصبت سبَع عْرشَة خيمًة". مع مالحظة تسك� 

وفتحها يف "عْرش" ك� يف العددين ١١ و١٢.

ثانيا- اإلعراب: ُيرفع العدد وينصب ويجر حسب موقعه من الجملة، مع مراعاة التايل:

١- العدد املركب (١١، و١٣- ١٩) ُيبنى عىل فتح الجزأين مطلًقا، فنقول: "عىل مكتبي خمسَة عَرش 

كتابا"، فالعدد هنا مبتدأ مؤخر، لكنه ال ُيرفع مبارشًة، بل هو مبني عىل فتح الجزأين يف محل رفع.

٢-  العدد ١٢ ُيعرب أوله إعراب املثنى فتكون عالمة رفعه األلف وعالمة نصبه وجره الياء، وُيبنى 

ثانيه (عرش/ة) عىل الفتح، فنقول: "اسُتشهد اثنا عَرش مواطنا"، و"استشهدت اثنتا عرشَة مواطنًة".

٣-  ألفاظ العقود (٢٠- ٩٠) ملحقة بجمع املذكر السا�، فرتفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، فنقول: 

"يف األرس أربعون نائبا"، و"بلغ عددهم أربع� نائبا".
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ثالثا- املعدود: ومنه التمييز، يجب مراعاة ما ييل:

١- معدود (٣- ١٠) جمع مجرور باإلضافة، فنقول: "خمسة مواطن�".

٢-  معدود (١١- ٩٩) مفرد منصوب عىل التمييز، فنقول: "ستٌّ وستون بًرئا".

٣-  معدود مئة وألف ومليون ومليار مفرد مجرور باإلضافة. فنقول: "مليون طفٍل".

ولتسهيل معرفة الحالة اإلعرابية ملعدود أي رقم- مه� كان طويال- وهل هو مفرد أم جمع، فإننا 

ننظر ألول خانة أو خانت� يف �ينه:

١. إذا كان العدد ١ أو ٢، فيجب أن يكتب كتابة ويطابق معدوده.

العدد إال خانة واحدة من (٣-٩) يجب أن يكون املعدود جمعا مجرورا باإلضافة،  ٢. إذا � يكن 

فنقول: ٣ طيوٍر، ٧ كتٍب. وهكذا..

٣. إذا كان العدد مكونا من خانت� أو أك� والخانتان األوليان ه� العدد ١٠ يجب أن يكون املعدود 

جمعا مجرورا باإلضافة، فنقول: ١٠ طيوٍر، ١١٠ طيوٍر، و٢٦٥١٠ طيوٍر، و٧٦٨٩٠١٠ طيوٍر. وهكذا...، 

فالخانتان األوليان يف األرقام األربعة ه� العدد ١٠، ومعدود العدد ١٠ جمع مجرور.

٩٩- ٩٩- ٩٩ يجب أن يكون املعدود  ٤. إذا كان العدد مكونا من خانت� أو أك� والخانتان األوليان عدد من ١١

مفردا منصوبا عىل التمييز، فنقول: ١١ ط�ا، و١١٧ ط�ا، و٥٦٧٦٨٧٦٢١ ط�ا، و٤٥٤٧٦٩٠٠٣٨ ط�ا، 

و٢٣٤٠٩٨٦٥٠ ط�ا، و٦٧٨٩٤٣٠٩٩ ط�ا، كلها �عدود مفرد منصوب وهو "ط�ا" ألن أول خانت� يف 

األرقام الستة هي (١١، و١٧، و٢١، و٣٨، و٥٠، و٩٩) وهي جميعها محصورة ب� (١١- ٩٩) لذلك جاء 

معدودها �ييزا مفردا منصوبا. وهكذا..

٥. إذا كان العدد أك� من خانت� وكانت خانة العرشات صفرا وخانة اآلحاد من (٣-٩) يجب أن 

يكون املعدود جمعا مجرورا أيضا ك� يف العدد ١٠، ٣٠٥ طيوٍر، و٤٨٠٦ طيوٍر، و٩٨٧٦٣٠٩ طيوٍر. 

وهكذا..

٦. إذا كانت خانة العرشات صفرا وخانة اآلحاد (٠ أو ١ أو ٢) يكون املعدود مفردا مجرورا، فنقول: 

١٠٠ طٍ�، ٢٠١ طٍ�، ٧٠٢ طٍ�، ١٠٠٠ طٍ�، ١٠٠٠٠٠٠ طٍ�، ٤٠٠٠٠٠٠٠١ طٍ�، ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٢ طٍ�، 

وهكذا...

باختصار: ننظر ألول خانة أو خانت�، من (١١- ٩٩) ننصب �ييزا مفردا، من (٣-١٠) نجر معدودا 

جمعا، من (٠-٢) نجر معدودا مفردا.
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 العدد عندما يقع نعتا:

تأخر  والتأنيث، لكن يف حالة  التذك�  أن يخالف معدوده يف  العدد من ثالثة إىل عرشة  األصل يف 

العدد عن املعدود يجوز املوافقة، إال أن األرجح واألقوى هو املخالفة، كأن نقول: "معتقلون عرشة"، 

ال "معتقلون عرش"، وذلك �اشيا مع قاعدة العدد، ال قاعدة النعت، ألننا عندما نلتزم بقاعدة العدد 

كاملة ونخالف بندا واحدا من البنود األربعة يف قاعدة التوابع- وهو التذك� والتأنيث- نكون التزمنا 

بقاعدت� كاملت� إال ُربًعا، أما إذا التزمنا بقاعدة النعت كاملة و�سكنا باملوافقة يف التذك� والتأنيث، 

فعندها نكون تجاهلنا قاعدة العدد كاملة، وعىل هذا يكون الخيار األول هو األصوب.

وال بد هنا من التنبيه إىل أن كث�ا من الكتاب والصحافي� ال يجيدون قاعدة التعريف والتنك� ب� 

العدد واملعدود عندما يكون العدد سابقا معدوده، ك� يف قولهم: "خالل العرش سنوات األخ�ة"، 

أو "خالل عرش السنوات األخ�ة"، أو "خالل الخمس عرشة سنة األخ�ة، ... إلخ، وهناك آراء عديدة 

يف ذلك، لكن اختصارا لكل تلك اآلراء ولتسهيل الكتابة والنطق، نعيد ترتيب العبارة بحيث نقدم 

املعدود ونؤخر العدد ونعّرف الطرف�، فنقول: "خالل السنوات العرش األخ�ة"، و"خالل السنوات 

الخمس عرشة األخ�ة"، ألن العدد يصبح نعتا، ونعت املعرفة واجب التعريف أيضا.

 العدد الرتتيبي املضاف إىل غ� لفظه:

يشيع خطأً تذك� العدد الرتتيبي املضاف إىل غ� لفظه حتى لو كان املضاف إليه مؤنثا، والصواب 

تذك�ه مع املذكر وتأنيثه مع املؤنث، فنقول "عقد مجلس الوزراء ثانية جلساته يف رام الله"، وال نقول 

"ثا� جلساته" الن الجلسة مؤنث. ويف التذك� نقول: "أصدر املركز ثالث إصداراته خالل شهر".

 العدد الرتتيبي املركب:

الرتتيبي املركب املؤنث، بحيث يعامله معاملة ال أساس لغويا لها،  العدد  البعض يف كتابة  يخطئ 

فيوافق املعدود يف الصدر ويخالفه يف العجز أو العكس، حتى يف ١١ و١٢، والصواب هنا امل�ثلة يف 

الصدر والعجز، فنقول: "السنة الحادية عرشة، والثانية عرشة، والثالثة عرشة، و..."، وال نقول: "السنة 

الحادية عرش، والثانية عرش، والثالثة عرش، و...".

 الواحد/ الحادي:

"واحد"  العدد  فأما  "الحادي"،  والصفة  "واحد"  العدد  ب�  والصحافي�  الكتاب  من  كث�  يخلط 
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فيستخدم للعّد: "واحد، اثنان،... أحد عرش،... واحد وعرشون، ... واحد وخمسون، ..."، وتستخدم 

الصفة "الحادي" لوصف العدد الرتتيبي: "األول، الثا�، ... الحادي عرش، ... الحادي والعرشون، ... 

الحادي والخمسون، ...". وهكذا أيضا يف التأنيث بزيادة التاء.

ولتسهيل معرفة إن كان املراد هو "الواحد" أم "الحادي"، �كننا وضع رقم ٢ بدال من العدد املراد 

ل�ى، فإن كنا ننطقها: "االثنان" يكون املقصود هو "الواحد"، وإن كنا ننطقها: "الثا�" يكون املراد هو 

"الحادي". ويتضح ذلك عندما يخلط البعض بينه� فيقولون: "دخلنا يف القرن الواحد والعرشين"، 

الثا�"، وال  العدد نقول: "القرن  الرقم ٢ بدال من  والصواب "الحادي والعرشين" ألننا عندما نضع 

نقول: "القرن االثنان".

 نّيف:

يشيع خطأً استخدام كلمة "نيف" بعد أجزاء من ألفاظ العقود، والصواب أن تستخدم بعد ألفاظ 

العقود نفسها، ألنها تعني عددا من (١- ٣)، أما العدد من (٤- ٩) فيطلق عليه بضع ك� س�د تاليا، 

فنقول: "عمره عرشة أعوام ونيف"، �عنى أن عمره من (١١- ١٣)، وال يجوز أن نقول: "عمره عام 

ونيف، أو خمسة عرش عاما ونيف"، الن نيف هنا تكون جزءا من العام أو الـ١٥ عاما، وهذا مخالف 

ملعناها، وكذلك نقول: "عمره عرشون عاما ونيف، وثالثون عاما ونيف".

 بضع وبضعة:

تشيع خطأً موافقة "بضع" و"بضعة" معدوَده� يف التذك� والتأنيث، واألصل املخالفة ومعاملته� 

معاملة األعداد من ٤ إىل ٩، أما معناه� فهو من (٤- ٩)، فنقول: "قرأت بضع صفحات"، و"قرأت 

بضعة كتب"، �عنى قرأت من ٤- ٩ كتب.

 املعدود بعد الكسور العرشية:

يك� لدى بعض الكتاب والصحافي� معاملة املعدود بعد العدد ذي الكرس العرشي معاملة معدود 

العدد الصحيح، والصواب اإلفراد والجر دا�ا، فنقول: "٣,٧ مليون"، وال نقول: "٣,٧ مالي�"، ونقول: 

١٥,٣ دوالر، وال نقول: "١٥,٣ دوالرا"، فالصواب إفراد املعدود وجره بعد أي كرس عرشي.

يستخدم  وأحيانا   ،(٢،٥ (مثل  العادية  الفاصلة  أو   ،(٢٫٥ (مثل  النقطة  استخدام  خطأً  هنا  ويشيع 

البعض حرف الراء (مثل ٥ر٢)، والصواب يف كل ذلك استخدام الفاصلة العرشية املوجودة عىل زر 
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الواو يف لوحة املفاتيح يف الجهة اليمنى لزر "M"، فتكون الكتابة الصحيحة هي "٢,٥".

   ١ مليون، ٢ مليون:

تشيع خطأً كتابة العددين ١ و٢ متلّوين �عدوده� مفردا، والصواب أن يكتب املعدود منفردا دون 

رقم، سواء مفردا أو مثنى، فنقول: "كان مجموع نفقات املركز مليون دوالر أو مليو� دوالر"، وال 

نقول: "كان مجموع نفقات املركز ١ مليون دوالر، أو ٢ مليون دوالر".

 العدد �ا�:

يعامل العدد "�ا�" معاملة االسم املنقوص، فإذا كان مذكرا نكرة تحذف ياؤه يف حالتي الجر والرفع 

ويعوض عنها بتنوين، وتبقى يف حالة النصب وال ُتنّون عىل اعتبار أن اللفظ ممنوع من الرصف ألنه 

يشبه وزن صيغة منتهى الجموع (ألفه ثالثة ما بعدها حرفان)، فنقول: "ارتفع عدد الشهيدات إىل 

�اٍن"، و"عدُد الشهيدات �اٍن"، و"وصل عدد الشهيدات �اَ�".

 العرشينات/ العرشينيات:

استخدام  والصواب  والتسعينات"،   ... والثالثينات،  "العرشينات  تعب�  استخدام  خطأً  يشيع 

"العرشينيات والثالثينيات، ... والتسعينيات"، ألن الجمع هنا ليس أللفاظ العقود، بل لالسم املنسوب 

للفظ العقد، الذي يعني السنوات املحصورة ب� أي لفظ� من ألفاظ العقود، فمثال: إذا قلنا: يف 

سنوات العرشينات من القرن املايض، نخطئ بذلك، ألن القرن املايض ليست فيه إال سنة عرشين 

واحدة وال يجوز جمعها، أما إذا قلنا: يف سنوات العرشينيات من القرن املايض، فنصيب، ألن كل سنة 

من السنوات (١٩٢٠- ١٩٢٩) هي سنة عرشينية منسوبة إىل عرشين (بياء النسبة) ونجمعها عىل 

عرشينيات، وكذلك الثالثينيات واألربعينيات...).

أما قولنا: "يف سنوات العرشينات" فيعني كل سنة عرشين من كل قرن، وتكون السنوات املقصودة 

هي: ١٩٢٠، و١٨٢٠، و١٧٢٠، ...، وهذا ما ال يقصده أحد.

 ترشين/ كانون األول، وترشين/ كانون الثا�:

وكانون  "ترشين  الن  النعت،  تعريف  واألصل  و"كانون"،  "ترشين"  شهري  نعت  تنك�  خطأً  يشيع 

عل�ن َمعِرَفتان، يجب أن يكون نعته� معرفة، فنقول: "ترشين األول وترشين الثا�، وكانون األول 
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وكانون الثا�"، وال نقول: "ترشين أول وترشين ثان، وكانون أول وكانون ثان"، مع مالحظة أن كث�ا 

من الصحافي� يثبتون الياء يف تنك� الثا�، فيقولون: "ترشين ثا�، وكانون ثا�"، والصواب التعريف 

وإثبات الياء معا.

 ك� ويشمل/ ك� يشمل:

بالواو  ها  تلوُّ يجوز هو  ما ال  لكن  الجملة، وهذا جائز،  بداية  للعطف يف  "ك�"  ما تستخدم  كث�ا 

العاطفة أيضا، فال يجوز اجت�ع عاطَف�، فالصواب أن نقول: "ك� أشار فالن إىل...."، وال نقول: "ك� 

وأشار فالن إىل....".

 البدل التفصييل:

كث�ا ما يقع الكتاب والصحافيون يف خطأ البدل التفصييل، فيبدلون يف جميع الحاالت، والصواب انه 

ال يجوز البدل إال يف حالة املوافقة العددية ما ب� البدل واملبدل منه، كأن نقول: "اعتقل االحتالل 

مواطَن�: مدرًسا وإماما"، أما إذا � يكن البدل محددا ومساويا للمبدل منه، فيمتنع البدل، وُيرفع ما 

بعد املبدل منه عىل االبتداء، كأن نقول: "سيتم توزيع ١٢٠ ألف نسخة من الكتيب، سبعون ألفا يف 

الضفة الغربية"، فلم يتم ذكر النسخ الخمس� ألفا األخرى، وهذا يعني أن البدل � يتحدد و� يساِو 

املبدل منه، ولذلك وجب الرفع عىل االبتداء.

 التفصيل بالحال:

كث�ون ال يتنبهون إىل نصب الحال يف تفصيل صاحبها، كأن يقال: "إن تحرير األرض واإلنسان هو 

نلجأ  حين�  ألننا  وأحزابا"،  وفصائَل  "قوى  والصواب:  وأحزاب"،  وفصائل  قوى  لنا،  األسايس  الهدف 

لتفصيل من هذا النوع، نفّصل بالحال املنصوب، فـ"قوى" حال منصوب وما بعدها معطوف عليها.

 ال بد وأن/ ال بد أن:

يشيع خطأً الفصل ب� اسم ال النافية للجنس وخربها بالواو يف عبارة: "ال بد وأن..."، والصواب: "ال بد 

أن..."، ألن الواو هنا تفصل ب� ركني جملة متالزم�.

ك� أن هذا التعب� بحاجة إىل "من" الجاّرة، قبل "أن" املصدرية، فنقول: "ال بد من أن...."، وذلك 

لتصبح "من" الجارة واملصدر املؤول املجرور شبَه جملٍة متعلقا �حذوف خرب ال النافية يف محل رفع، 
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الن خرب ال النافية للجنس يجب أن يكون نكرة، وإذا � َتسِبق "من" الجارُة "أن" املصدريَة، فحينئٍذ 

يكون الخرب مصدرا مؤوال من أن وما بعدها، واملصدر املؤول أك� تعريفا من املعرف بال التعريف، 

وعليه فإن مجيئه دون "من" لفظا أو تقديرا يتناقض مع وجوب أن يكون خرب "ال" نكرة.

 سوف لن:

حرف  استخدام  والصواب  مستقبال،  الفعل  حدوث  لنفي  لن"  "سوف  تعب�  استخدام  خطأً  يشيع 

النصب "لن" من دون "سوف"، وذلك ألن حرف النصب "لن" يفي باملعنى بذاته، فنقول مثال: "لن 

ُيعقد املؤ�ر الصحايف"، وال نقول: "سوف لن يعقد املؤ�ر الصحايف".

 استخدام الباء �عنى يف:

"الباء" �عنى "يف"،  الجر  استخدام حرف  الصحافي� إىل  الكث� من  املتخصص� لجوء  يعيب بعض 

وخاصة يف العناوين حين� يتكرر حرف الجر "يف"، فيضطر املحرر الستخدام "الباء" بدال منه، وهذا 

التنزيل  االستخدام، وجاء يف  اللغوي عىل هذا  االحتجاج  اللغة، وهناك شواهد من عرص  جائز يف 

العزيز: ﴿ربنا إ� أسكنت من ذريتي بواٍد غ� ذي زرع عند بيتك املحرم ﴾، وكذلك يف قوله تعاىل: 

أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة﴾، وعليه، �كننا تحايش تكرار "يف" يف  الذي كف  ﴿وهو 

العنوان، فنكتب: "نقابيون يجتمعون مع الرئيس يف املقاطعة برام الله"، بدال من: "نقابيون يجتمعون 

مع الرئيس يف املقاطعة يف رام الله". 

 تم إحالة/ �ت إحالة:

وملعرفة  خاطئا،  وأحيانا  جائزا  تذك�ا  يكون  فأحيانا  املؤنثة،  املصادر  قبل  الفعل  تذك�  يشيع خطأً 

الصواب ال بد من الوقوف عىل أمرين:

١- إذا كان الفعل م� ال �كن أن تسد "أن" والفعل املضارع مسد فاعله، ففي هذه الحالة يجب 

تأنيثه، فنقول مثال: "�ت إحالة املتهم إىل املحكمة"، وال نقول: "تم إحالة املتهم إال املحكمة"، ألنه ال 

�كن أن يستقيم الرتكيب يف قولنا: "تم أن ُيحال (بدال من إحالة) املتهم إىل املحكمة". وكذلك األمر 

يف: "�ت مراجعة..."، و"�ت تربئة.."، و�ت مقاضاة..."، و....

يكون  الحالة  فاعله، ففي هذه  املضارع مسد  والفعل  "أن"  أن تسد  الفعل م� �كن  كان  إذا   -٢

األصوب أن يبقى الفعل مذكرا مع مفعوله املؤنث، فنقول مثال: "�كن مراجعة امللفات"، ألن الرتكيب 
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يستقيم إذا ما استخدمنا "أن" والفعل املضارع بدال من املصدر املؤنث، فنقول: "�كن أن ُتراجع 

امللفات"، وكذلك األمر يف: "يجب مقاضاة الرشكة"، ... 

 نتج عنه إصابة:

عندما ُيفصل ب� الفعل وفاعله املؤنث يجوز تذك�ه، لكن األفضل تأنيثه إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا 

حقيقيا، كأن نقول مثال: "حرض االجت�ع امرأة"، فهذا جائز، لكن األفضل أن نقول: "حرضت االجت�ع 

امرأة".

 إع�ل املصدر:

أك� الحاالت الشائعة إلع�ل املصدر يف لغة اإلعالم هي اإلضافة، فنقول: "أصيب الشاب أثناء إطالِق 

جنوِد االحتالل رصاصا تجاه املتظاهرين"، فاملصدر هنا مضاف وقد نصب مفعوال به هو "رصاصا"، 

أما إع�له منّونا فقليل جدا.

 إع�ل املشتقات:

املشتقات تعمل يف ثالث حاالت:

٤- إذا كانت معرفة بال التعريف: كأن نقول: "تويف املسن املعتقل ابناه يف سجون االحتالل"، فـ"ابناه" 

هنا نائب فاعل السم املفعول (املعتقل) املعرف بال، مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى.

٥- إذا كانت مضافة، كأن نقول: "� يُرق ملتخذي العملية الفدائية مربًرا للقصف أن تكون النتيجة 

بهذا الشكل"، فـ"مربرا" هنا مفعول به ثان السم الفاعل املضاف "متخذي"، منصوب وعالمة نصبه 

تنوين الفتح، أما املفعول به األول فقد صار مضافا إليه.

٦- إذا كانت منّونة، فنقول: "ادعت قوات االحتالل أن الشهيد كان حامال سكينا"، فـ"سكينا" هنا 

مفعول به السم الفاعل (حامال) املنّون، منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح.

 إضافة املصدر إىل مفعوله:

كث� من الكتاب والصحافي� ينصبون املضاف إليه بعد املصدر حين� يكون مفعوال به يف املعنى، ظّنا 

منهم أنه مفعول به لفظا أيضا، وهذا خطأ، فهو مضاف إليه مجرور مطلقا، ومن أمثلة ذلك أن يكتب 
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البعض: "أسفرت املواجهات عن إصابة عددا من املتظاهرين"، فـ"عدد" من ناحية املعنى مفعول 

به، لكن املصدر "إصابة" أضيف ملفعوله لفًظا، ولذا، وجب جره عىل أنه مضاف إليه، فالصواب أن 

يقال: "إصابة عدٍد".

 املمنوع من الرصف:

ُينّون مطلقا، وهذا هو توضيح  أي اسم توافرت فيه رشوط املنع من الرصف يف إحدى حاالته، ال 

عدم التنوين:

١. التنوين يلحق النكرات، واملمنوع من الرصف ال ُينون عندما يكون نكرة.

٢. التنوين يلحق األعالم، والعلم املمنوع من الرصف ال ينون.

ف بال، واملعّرف بال ال ُينّون. ٣. ُيرصف املمنوع من الرصف إذا ُعرِّ

٤. يرصف املمنوع من الرصف إذا أضيف، واملضاف ال ُينّون.

وهذه هي حاالت االسم يف العربية، و�ا أن االسم املمنوع من الرصف يف كل هذه الحاالت ال ينون، 

فهذا يعني أنه ال ينون مطلقا.

 وزن "أفعال" املرصوف:

الرصف، ور�ا جاء هذا  املمنوع من  معاملة  "أفعال"  التي عىل وزن  الجموع  معاملة  تشيع خطأً 

اللبس من كلمة "أشياء" التي وردت يف القرآن ممنوعة من الرصف، لكن ذهب النحويون إىل أن 

وزن "أشياء" هو "لفعاء" ال "أفعال"، وهذا هو سبب منعها من الرصف، مع أنني ال أرى ذهابهم 

لهذا الوزن مقنعا، وليس هناك ما يثبت أن الهمزة األوىل يف "أشياء" هي الم "أفعال"، ك� ليس هناك 

ما يثبت أن الهمزة األخ�ة هي همزة "أفعال"، وأرى أن نعترب كلمة "أشياء" وحدها ممنوعة من 

الرصف لورودها كذلك يف القرآن، ونستثنيها لفظا ال وزنا، ونخلص لنتيجة أن كل الجموع التي عىل 

التنك�، فنقول: "أصاب القصف أجزاًء من مبا�  وزن "أفعال" مرصوفة، �عنى أنها تنّون يف حالة 

الجمعية"، ومثلها "أعضاٌء"، و"أنحاٌء"، و"أصداٌء"، و"آباٌء"، ...، كلها مرصوفة.

 صيغة منتهى الجموع:

وهي  ياء،  أوسطها  ثالثة  أو  حرفان  بعدها  وما  ثالثٌة  ألُفه  جمٍع  "كل  هي  الجموع  منتهى  صيغة 
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ممنوعة من الرصف يف حالة التنك�، إال أن البعض ُيخطئ فيرصفها وينونها، ومن أمثلة ذلك قول 

البعض: "أصدر الرئيس مراس� متعددة بخصوص إعالن حالة الطوارئ"، والصواب: "مراسَم"، ومثلها: 

الخطة  "تضمنت  املثال:  وكذلك   ." وخرائط،...  وحشائش،  وطوابق،  وجرائم،  ومواقف،  "منازل، 

مواضيعا متعددة"، والصواب: "مواضيَع"، ومثلها: "عناوين، وبسات�، وخراطيم، ودنان�، ورصاص�، 

وشياط�، ...". 

وكذلك يك� رصف "مواّد" مشددة اآلخر، ظن�ا بأن ما بعد األلف حرف واحد، والصواب أنه� حرفان، 

 ." فيقولون: "تضمن القانون موادا متعددة..."، والصواب "موادَّ

وهنا يجب التفريق ب� صيغة منتهى الجموع والجموع التي ألُفها ثالثة لكن بعدها حرف واحد 

فقط، مثل "رجال"، فهذه غ� ممنوعة من الرصف، ألن ألفها ثالثة نعم، لكن بعدها حرف واحد 

وليس حرف�، أو أثالثة أوسطها ياء. 

األخرى  الجموع  األلف رضوري إلخراج  بعد  الثالثة  األحرف  الوسطى هنا يف حالة  الياء  ورشط 

من هذه القاعدة، فهناك جموع كث�ة ألُفها ثالثة ما بعدها ثالثة أحرف ليس أوسطها ياء، وهذه 

وأباطرة،  "قيارصة،  ومثلها:  ا"،  كُ�ً فالسفًة  القد�ة  العصوُر  "عرفِت  يف:  ك�  مرصوفة،  الجموع 

وجهابذة، وعباقرة، ...".

وهنا أيضا ال بد من توضيح صيغة منتهى الجموع يف االسم املنقوص النكرة، مثل: "أغا�، ومعا�، 

ومبا�، وثوا�، وقوايف، وسواقي، ونوادي، وموايش، وبراري، ..."، فهذه كلها وأمثالها- يف حالة التنك�- 

كل�ت ممنوعة من الرصف، وال تنّون تنويَن اإلعراب، فال نقول: "قصدُت من كالمي معانيا مختلفة"، 

بل تكون عالمة نصبها دوًما الفتحة الظاهرة عىل الياء، وليس التنوين. أما يف حالتي الرفع والجر 

فُتحذف الياء منها، وُتقدر عالمتا اإلعراب عىل الياء املحذوفة، وتكون الضمُة يف حالة الرفع والفتحة 

يف حالة الجر، فنقول: "لعب نجم كرة القدم يف عدة نواٍد" (نواٍد: مضاف إليه مجرور وعالمة جره 

الفتحة املقدرة عىل الياء املحذوفة، والتنوين عوض عن الياء املحذوفة للنقص)، وكذلك أيضا: "يف 

املدينة مباٍن جميلة" (مباٍن: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل الياء املحذوفة، 

التنوين،  سبب  لبس  يف  الطلبة  من  كث�  يقع  وهنا  للنقص).  املحذوفة  الياء  عن  عوض  والتنوين 

فيظنون انه تنوين اإلعراب يف حالة الجر، والصواب أنه تنوين العوض عن الياء، وليس تنوين إعراب، 

ك� أن املمنوع من الرصف ال ينّون تنوين إعراب.

 العلم األعجمي:

العلم األعجمي ممنوع من الرصف، وهنا يك� خطأ بعض الكتاب والصحافي�، فاملنع من الرصف 

للعلم األعجمي يجب أن يتوافر فيه رشطان، وه� العلمية والعجمة، وإذا ما اختل رشط منه� ُرصف 
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االسم، فمثال عندما نريد أن نستخدم عل� أعجميا ما يف معرض التشبيه بشخصية أو مكان أو زمان 

مشابه، نرصف االسم، فنقول مثال: "معركة حزب الله مع اإلرسائيلي� ستكون حطينا جديدة، ضد 

اليهود هذه املرة"، مع أن كلمة حط� علم أعجمي إذا قصد بها معركة حط� التاريخية، لكنها هنا 

ليست عل�، ودليل ذلك أن العلم معرفة مطلقا، فكيف يأ� نعتها "جديدة" نكرة إذا كانت عل�؟ 

فالنكرة تنعت بنكرة، و�ا أنها هنا فقدت العلمية، إًذا ُترصف وينتفي رشط منعها من الرصف، ومثل 

هذا األمر قول الرسول (ص): "لكل فرعوٍن موىس"، فهنا رصف "فرعون" املمنوعة من الرصف النتفاء 

العلمية عنها، إذ قصد كل متجرب وجاحد، و� يخصَّ شخًصا بعينه.

 الكنية عندما تصبح لقبا أو اس�:

هناك الكث� من الُكنى املبدوءة بكلمة "أبو" هي أعالم ألماكن أو عائالت، ومنها ما صارت حديثا 

ألقابا لشخصيات، لذلك، ال تتغ� صورتها بالجر والنصب حسب موقعها من الجملة، بل تبقى "أبو" 

مه� كان موقعها، فنقول: "�ر أبناء الجنوب القادمون إىل رام الله من أبو ديس"، و"تحتضن الب�ة 

فال  وهكذا،  غوش"،  أبو  ملحمد  تقدير  شهادة  الحفل  يف  و"قدمت  ع�ر"،  أبو  الراحل  الرئيس  قرب 

نعاملها هنا معاملة األس�ء الستة.

واملقصود بقولنا: "صارت حديثا ألقابا لشخصيات" هو حوايل النصف الثا� من القرن العرشين، أما 

قبل ذلك فمعظم حاالت كنية "أبو" للشخصيات تعامل معاملة األس�ء الستة، فرتفع بالواو وتنصب 

باأللف وتجر بالياء. 

 �ة، وهناك، ولدى، وعند...:

تشيع خطأً معاملة شبه الجملة الظرفية أو من الجار واملجرور معاملة االسم، ومن ثم اعتبارها مبتدأ 

أو ما أصله مبتدأ (كاسم كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، واسم ال النافية للجنس...)، والصواب أن 

الظروف والجار واملجرور ال تأ� مبتدأ أو ما أصله مبتدأ مطلقا، وعليه، فمتى تقدم الظرف أو الجار 

واملجرور يكون متعلقا �حذوف خرب وال �كن أن يسد مسد املبتدأ أو ما أصله مبتدأ.

 وم� يقع فيه الصحافيون يف هذا املجال قولهم: "ليس �ة اتفاقا"، والصواب: "ليس �ة اتفاٌق"، ألن 

�ة ظرف أين� جاءت وتتعلق هنا �حذوف خرب ليس مقدم يف محل نصب، و"اتفاق" اسم ليس 

مؤخر مرفوع، وكذلك قولهم: "إن لدى شعبنا إرصار عىل الحرية"، والصواب "إرصارا"، ألنها اسم إن 

مؤخر منصوب، و"لدى شعبنا" شبه جملة ظرفية متعلق �حذوف خرب إن يف محل رفع، وكذلك 

قولهم: "كان هناك قصفا عنيفا"، والصواب "قصٌف عنيٌف"، الن "هناك" ظرف متعلق �حذوف خرب 
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كان مقدم يف محل نصب، و"قصف" اسم كان مؤخر مرفوع. وهكذا جميع الظروف والجار واملجرور 

مثل: "عند، بعد، قبل، وراء، أمام، ب�، تحت، فوق، خلف، وسط، فيه، عليه، معه، منه، عنه، به، ..."، 

مع إمكانية اتصال هذه الظروف وحروف الجر بكل الض�ئر واألس�ء، وتبقى شبه جملة متعلقا 

بالخرب.

أمل  �ة  "ليس هناك  يقول:  كأن  واحدة،  و"هناك" يف جملة  "�ة"  ب�  يجمع  البعض  أن  ويالحظ 

التفاق"، والصواب حذف إحداه�، فال يجوز أن تجتمعا يف جملة واحدة، فإما أن نقول: "ليس �ة 

أمل التفاق"، أو "ليس هناك أمل التفاق".

 ليس غا�ا، بل صاٍف:

يشيع خطأً العطف بـ"بل ولكن" عىل جملة "ليس" مع النصب، والصواب الرفع، ألن بل ولكن تنفيان 

حكم ما قبله� ع� بعده�، كأن يقال: "ليس الجو غا�ا، بل صافيا"، والصواب "بل صاٍف"، بالرفع 

ألنها خرب ملبتدأ محذوف، والتقدير: "ليس الجو غا�ا، بل هو صاٍف"، ألننا إذا نصبنا يكون التقدير: 

"ليس الجو غا�ا، بل ليس صافيا"، وهذا ُيناقض املراد.

 املثنى عندما تطول الجملة:

تشيع خطأً إعادة ض�ئر الجمع عىل األس�ء املثناة، كأن ُيقال: "اشت� األس�ان من استمرار اإله�ل 

 ..." والصواب:  للمستشفى"،  نقلهم  السجن لإلرساع يف  توجهوا إلدارة  كانوا  بعدما  املتعمد،  الطبي 

بعدما كانا توجها إلدارة... يف نقله�..."، فكث�ا ما ينىس املتحدث أو الكاتب العدد ويغدو يتحدث 

أو يكتب بض�ئر الجمع عن كل ما يزيد عىل واحد، وكل� طالت الجملة وتوابعها كان استخدام 

ض�ئر الجمع أك� وُنيس املثنى الذي يدور عنه الحديث، وهذا عائد للغة العامية التي ال تشتمل 

عىل املثنى، فال بد من املران عىل ذلك حتى تستقيم الذائقية اللغوية كتابًة ومحادثًة.

 تانك، ذانك:

يشيع خطأً استخدام اسم اإلشارة املفرد مع املشار إليه املثنى، كأن يقال: "تلك الصحيفتان رائجتان"، 

مع  "تانك"  فنستخدم  رائجتان"،  الصحيفتان  "تانك  ُيقال:  أن  والصواب  مفوهان"،  اإلمامان  و"ذلك 

املثنى املؤنث املرفوع وُتنصب وتجر بالياء عىل صورة "َتْينك"، وان نستخدم "ذانك" مع املثنى املذكر 

وتجدر  "َذْينك"،  عىل صورة  أيضا  بالياء  وُتجر  وُتنصب  متفائالن"،  الرجالن  "ذانك  يف:  ك�  املرفوع 

اإلشارة هنا إىل أن البعض يستخدم "تلك�" و"ذلك�" ظن�ا منه انه يستخدم املشار إليه املثنى، وهذا 
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ُملشاَرين  ال  مفردان ملخاطَب�،  إشارة  اس�  فه�  و"ذلك�"  "تلك�"  أما  أسلفنا،  ك�  والصواب  خطأ 

إليه�.

 اعترب ومشتقاتها:

األفصح يف "اعترب" ومشتقاتها التي شاع استخدامها �عنى "عّد"، أن تنصب مفعول� رصيح�، وال 

ُتتىل بـ"أّن" ليسد املصدر املؤول من أن واسمها وخربها مسد مفعويل اعترب، فنقول: "اعترب (أو عّد) 

الناطق الرسمي الحرَب عىل غزة جر�ًة ضد اإلنسانية"، وال نقول: "اعترب الناطق الرسمي أن الحرب 

عىل غزة جر�ٌة ضد اإلنسانية"، وأحيانا يقتيض الرتكيب وجود أّن، ففي هذه الحالة نستبدل "اعترب" 

بـ"رأى"، فبدال من أن نقول: "اعترب الناطق الرسمي أن عىل األمة التوحد لدرء األخطار"، نقول: "رأى 

الناطق الرسمي أن عىل األمة التوحد لدرء األخطار". 

 الوقت نفسه، نفس الوقت:

املؤكد مشتملًة عىل ضم�  تتلو  للمؤكد، والصواب أن  التوكيد مضافة  ألفاظ  استخدام  يشيع خطأً 

يعود عليه، فنقول: "يف الوقت نفسه أو ذاته"، وليس "يف نفس الوقت أو ذات الوقت"، ونقول أيضا: 

"يف السياق نفسه أو ذاته" وال نقول: "يف نفس السياق أو ذات السياق"، مع مالحظة جواز استخدام 

"ذات" بدال من "نفس".

 التقى بفالن/ التقى فالنا:

الفعل "التقى" يتعدى ملفعوله مبارشة دون حروف جر، فنقول: "التقى فالٌن فالنا"، وال نقول: "التقى 

فالٌن بفالن". 

 ضم� الفصل ب� املبتدأ والخرب املعرَف� بال:

إذا كان املبتدأ أو ما أصله مبتدأ وخربه معرف� بال التعريف، فاألصوب أن يفصل بينه� بضم� ال 

محل له من اإلعراب، يسمى ضم� فصل، وفائدته أمن التباس الخرب بالصفة، وذلك يف مثل: "الرئيس 

هو املخول بالحديث باسم الشعب"، فلوال "هو" لُظّن أن "املخول" صفة لـ"الرئيس"، وكذلك يف "كان 

الحاجز هو العائَق يف الوصول"، و"أشارت القنصلية إىل أن هذا النشاط هو الثا� الذي تدعمه يف 

هذا املجال".
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 كال وكلتا:

يشيع خطأً استخدام "كال" بالتذك� مع املضاف إليه املؤنث، والصواب تأنيثها مع املؤنث، وتذك�ها 

مع املذكر، فنقول: "كلتا املنطقت� معرضتان للمصادرة"، وال يجوز: "كال املنطقت�"، لكننا نقول يف 

التذك�: "كال الوزيرين وافقا عىل الخطة". مع مالحظة أن اإلخبار عنه� يجوز فيه أن يكون بالتثنية 

ك� يف املثال� السابق�، أو باإلفراد ك� ييل: "كال الوزيرين وافق عىل الخطة"، وكلتا املنطقت� معرضة 

للمصادرة"، بإعادة ضم� الخرب عىل اللفظ املفرد، أو املعنى املثنى. لكن اإلخبار باملفرد هو األرجح.

وال بد هنا من التأكيد عىل أن "كال وكلتا" تعربان بالحركات املقدرة عىل األلف يف حالة إضافته� إىل 

اسم ظاهر، ك� يف املثال� السابق�، فال نقول يف حالتي النصب والجر "كلتي الوزارت�"، ويف املقابل 

االعتقال"،  "ظل كاله� رهن  إىل ضم�، ك� يف  أضيفتا  إذا  نصبا وجرا  والياء  رفعا  باأللف  تعربان 

و"ترافع عن كليه� املحامي فالن"، ويشرتط يف املضاف إليه أن يكون مثنى، سواء أكان اس� ظاهرا 

أم ضم�ا.

 بعض وكل:

يشيع اإلخبار عن "بعض" و"كل" باإلفراد والتذك�، وهذا جائز، لكن األرجح موافقة الخرب للمضاف 

إليه� جمعا وتذك�ا وتأنيثا، ألن "كل" و"بعض" تكتسبان معنييه� من املضاف إليه، فنقول: "بعض 

الصحافي� يتعرضون ملضايقات"، و"كل املعل�ت يلتزمن بدوامهن"، فالواو يف "يتعرضون" تعود عىل 

املضاف إليه "الصحافي�" لذلك جاءت ضمَ� جمٍع مذكرا، أما نون النسوة يف "يلتزمن" فتعود عىل 

"املعل�ت"، ولذلك جاءت ضم� جمع مؤنثا.

 تثنية "ذات" وجمعها:

كث� من الكتاب والصحافي� ال يثّنون كلمة "ذات" وال يهتمون بجمعها، فيستخدمون ذات يف اإلفراد 

والتثنية والجمع، والصواب أن ُتستخدم "ذات" للمفرد املؤنث وجمع غ� العاقالت، فنقول: "الصحيفة 

ذات انتشار واسع"، و"الصحيفة واإلذاعة ووكالة األنباء ذات تأث� قوي عىل املواطن�"، وُتستخدم 

"الصحيفة  فنقول:  عاقل،  غ�  أم  عاقال  املؤنث  أكان  سواء  الرفع،  حالة  يف  املؤنث  للمثنى  "ذواتا" 

واإلذاعة ذواتا تأث� قوي عىل املواطن�"، وَنستخدم "ذواَ�" للتثنية يف حالتي النصب والجر، فنقول: 

"أصبحت الصحيفة واإلذاعة ذواَ� تأث�..."، وُتستخدم "ذوات" لجمع العاقالت، فنقول: "الوزيرات 

ذوات شعبية عالية". 
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 تثنية "ذو" وجمعها:

"ذو" من األس�ء الستة، فرتفع بالواو وتنصب باأللف وتجر بالياء، وتثنيتها "ذوا" رفًعا، و"ذَوي" نصًبا 

االحتالل  ذَوا ميول حزبية"، و"جّرف  "الصحافيان  فنقول:  العاقل،  العاقل وغ�  ا، وال فرق ب�  وجر�

ا، فنقول:  أما جمعها فهو "ذوو" رفًعا، و"ذِوي" نصًبا وجر� اقتصادية ملالكه�".  حقل� ذَوي أهمية 

"ذوو األرسى يعتصمون أسبوعيا"، "قدَم الرئيس التعازي لذوي الفقيد".

 توابع الجموع املؤنثة غ� العاقلة:

املؤنث، فنقول:  باملفرد  إتباعه  السا�، واألوىل  املؤنث  العاقل بجمع  املؤنث غ�  إتباع جمع  يشيع 

"قصفت طائرات االحتالل بناياٍت شاهقًة"، وال نقول: "قصفت طائرات االحتالل بناياٍت شاهقاٍت".

 الفصل ب� النعت واملنعوت:

يشيع ضبط النعت بصورة خاطئة إذا ما فصل بينه وب� منعوته بفاصل، وكث�ا ما يكون الفاصل هو 

املضاف إليه أو التمييز، كأن ُيقال: "يحمل الكاتب جواز سفر فلسطيني"، والصواب أن يقال: "يحمل 

الكاتب جواز سفر فلسطينيا"، ألن النعت هنا "فلسطينيا" تابع للمفعول به املنصوب "جواز"، وتابع 

املنصوب منصوب، ومثلها: "ُيعّد املصنع مصدَر رزٍق رئيسي�ا للع�ل". 

وأك� ما يقع الخطأ لدى الصحافي� عندما يكون املنعوت عددا مميزا، فيقولون: "تعرض األس� للتحقيق 

عىل مدى سبعَة عَرش يوًما متواصال"، وهذا خطأ، والصواب: "تعرض األس� للتحقيق عىل مدى سبعَة عَرش 

يوًما متواصلٍة"، فال يجوز أن ننعت التمييز هنا، الن األيام السبعة عرش هي املتواصلة، وليس املراد يوما 

واحدا، و"سبعة عرش" عدٌد مبني عىل فتح الجزأين يف محل جر مضاف إليه، ومتواصلة نعت للمضاف 

إليه ال للتمييز. ومثلها أيضا الخطأ يف جملة: "أصيب ثالثة عرش مواطنا آخرين"، بإتباع النعت "آخرين" 

للتمييز املنصوب "مواطنا"، والصواب هنا إتباع النعت لـ"خمسة عرش" الواقعة يف محل رفع نائب فاعل، 

وُترفع "آخرون" عىل محل العدد وهو الرفع، وذلك ألن "آخرين" جمع، و"مواطنا" مفرد، فكيف يكون 

الجمع نعتا للمفرد ونحن نعرف أن من رشوط النعت موافقة املنعوت يف العدد؟ 

 نعت اسم ال النافية للجنس:

يجوز يف نعت اسم ال النافية للجنس ثالثة أوجه إعرابية، وأرجحها النصب، ألن محل اسم ال هو 

النصب، فنقول: "ال حل عسكريا للرصاع العر� اإلرسائييل".
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 العطف عىل املضاف قبل استيفاء املضاف إليه:

يشيع خطأً يف الصحافة العطف عىل املضاف قبل استيفاء املضاف إليه، واألصوب عدم الفصل ب� 

املضاف واملضاف إليه، كأن يقال: "مصلحة سجون االحتالل تواصل تعذيب وقمع األرسى"، والصواب 

"مصلحة سجون االحتالل تواصل تعذيب األرسى وقمعهم". وكذلك: "اجتياح مدينة ومخيم جن�" 

والصواب: "اجتياح مدينة جن� ومخيمها".

 األس�ات يرضبن عن الطعام:

يشيع خطأً استخدام تاء املضارعة يف الفعل املضارع للغائب املتصل بنون النسوة، والصواب استخدام 

الياء بصورة "يفعلن"، كأن يقال: "األس�ات ُترضبن عن الطعام"، والصواب: "يرضبن" ولهذا نقول مثال: 

"العامالت يبدأن العمل ويتلق� دورات ويستمعن لرشح..."، وليس: "تبدأن وتتلق� وتستمعن..."، 

أما إذا كان السياق خطابيا فيجب استخدام التاء، فنقول: "أن� تستمعن وتبدأن...".

 األس�تان ترضبان:

يشيع خطأً استخدام ياء املضارعة يف الفعل املضارع للغائب املؤنث املثنى، والصواب استخدام التاء 

بصورة "تفعالن"، كأن ُيقال: األس�تان ُيرضبان عن الطعام"، فالصواب: "ترضبان".

باختصار: إذا تال الفعُل املضارع اس� مؤنثا تأنيثا حقيقيا، نستخدم ياء املضارعة مع الجمع، والتاء مع 

املثنى، فنقول: "األس�ات يرضبن، واألس�تان ترضبان".

 � يرتك ولو جزءا بسيطا:

إذا جاءت "ولو" أو "وإن" بعد جملة بقصد التأكيد، فإن االسم الالحق له� ُينصب عىل انه خرب كان 

املحذوفة مع اسمها، ك� يف مثل تعب�: "� يرتك ولو جزءا بسيطا"، فـ"جزءا" هنا خرب كان املحذوفة 

مع اسمها. 

 الفاء يف جملة جواب الرشط:

إذا � يأت جواب الرشط فعال مضارعا غ� مسبوق بيشء، فاألوىل أن تتصدره الفاء، فنقول: "إذا ظلت 

ق  هذه امل�رسات مستمرة، فستعمق الهوة"، وال نقول: "إذا ظلت هذه امل�رسات مستمرة، سُتعمِّ
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الهوة". ونقول: "إذا ظلت هذه امل�رسات مستمرة، فلن تتحقق الوحدة"، وال نقول: "إذا ظلت هذه 

امل�رسات مستمرة، لن تتحقق الوحدة".

 عودة "أحد" و"إحدى" عىل مفرد املضاف إليه�:

يشيع خطأً تذك� "إحدى" وتأنيث "احد" املضافت� دون التوفيق ب� كل منه� ومفرد املضاف إليه� 

يف التذك� والتأنيث، كأن ُيقال: "إحدى املوضوعات"، و"أحد الصحف"، والصواب: "أحد املوضوعات"، 

و"إحدى الصحف"، ألن كلمتي "أحد" و"إحدى" توافقان مفرد املضاف إليه مطلقا.

 عودة "أول" و"أوىل" عىل مفرد املضاف إليه:

يشيع خطأً تذك� "أوىل" وتأنيث "أول" املضافت� دون التوفيق ب� كل منه� ومفرد املضاف إليه� 

يف التذك� والتأنيث، كأن ُيقال: "أوىل النشاطات"، و"أول الفعاليات"، والصواب: "أول النشاطات"، 

و"أوىل الفعاليات"، ألن كلمتي "أول" و"أوىل" توافقان مفرد املضاف إليه مطلقا.

 رئيس/ رئييس، أساس/ أسايس:

وقد  ذلك،  اللغويون يف  واختلف  و"أسايس"،  و"أساس"  و"رئييس"،  "رئيس"  استخدام وصَفي  يشيع 

النسبة تفيد الوصف، فكيف نفيد الوصف  النسبة إىل "رئيس" ألن ياء  ذهب بعضهم إىل تخطئة 

ملا أصله وصف؟ وذهب آخرون إىل جواز ذلك مطلقا استنادا إىل تجويز النحاة ذلك وورود النسبة 

للصفات بك�ة عن العرب، وعززوا ذلك بقول القلقشندي: "وأما استيفاء الدولة فهي وظيفة رئيسية"، 

غ� أن مجمع اللغة العربية حسم املسألة وسّوغ النسبة للوصف برشط أن يكون املنسوب إليه م� 

يندرج تحته فروع، وعليه، فإن األصوب يف الصحافة استخدام "رئييس" و"أسايس". 

 النسبة إىل الجمع:

يعمد بعض الصحافي� والكّتاب إىل إعادة الجمع ملفرده ومن ثم النسبة للمفرد فقط، استنادا إىل 

املدرسة البرصية التي ال تجيز النسبة للجمع عىل لفظه، إال أن الكوفي� أجازوا النسبة للجمع مطلقا، 

وواضح من كتب الرصف واملصادر العربية أن الكوفي� كانوا األصوب يف هذه املسألة، وقد ورد يف 

تلك املصادر ما يثبت ذلك، إذ نسبوا إىل الطيور بقولهم: "احرتق سوق الطيوري�"، وكذلك قالوا: 

"الشعو�"، و"امللو�"، و"املزابيل"، و"األصويل". 
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طالبي"  "اجت�ع  يقال:  كأن  اللفظ  استثقال  هو  األول  أمران:  أحيانا  للجمع  النسبة  يوجب  وم� 

يختلف  إذ  للمفرد،  والنسبة  للجمع  النسبة  ب�  املعنى  التفريق يف  واآلَخر هو  "طال�"،  واملقصود 

ْويل"، وتختلف "الخطة العملياتية" عن "الخطة العملية". َويل" عن "االجت�ع الدَّ "االجت�ع الدُّ

 النعت التايل للمثنى املتحصل من العطف:

يشيع خطأً نعت املثنى- املتحصل من العطف- بنعت مفرد، كأن يقال: "مساعدة الحكومة والشعب 

الفلسطيني"، والصواب: "الفلسطينيَّ�" ألن النعت هنا يعود عىل الحكومة والشعب.

 االستثناء بغ� وسوى:

يشيع خطأً نصب ما بعد غ� وسوى عىل انه مستثنى أو مفعول به، والصواب الجر دا�ا عىل اإلضافة، 

وحكم غ� وسوى هو حكم ما بعده�، فيقول البعض: "حرض االجت�ع جميع األعضاء سوى واحدا"، 

والصواب "واحٍد" ألنه مضاف إليه، وسوى هنا هي املستثنى املنصوب.

 جر ما بعد سوى بحرف جر:

يشيع خطأً جر ما بعد سوى بحرف جر، والصواب أن سوى تجر ما بعدها بنفسها، أما إذا تقدم 

حرف الجر عىل سوى فإن الرتكيب يصبح ضعيفا، ولذلك، فاألفضل يف مثل هذه الحالة أن نستخدم 

"إال" بدال من سوى، كأن ُيقال: "� ُيصب املتظاهرون سوى برضوض خفيفة"، والصواب: "إال برضوض 

خفيفة"، إذ يضعف الرتكيب أيضا إذا قلنا: "بسوى رضوض خفيفة".

 االستثناء املفرغ:

أنها مستثنى، وهذا خطأ  يشيع يف األس�ء بعد إال املسبوقة بكالم منفي غ� تام، أن ُتنصب عىل 

والصواب معاملتها حسب موقعها من الجملة واعتبار إال حرف استثناء ُملغى، كأن ُيقال: "� َيُزِر 

فاعل  انه  الرفع عىل  إال هو  بعد  ما  موقع  واحٌد"، الن  "وزيٌر  والصواب:  واحدا"،  وزيرا  إال  املخيَم 

لـ"يزر"، أما "إال" هنا فقد ُألغي عملها الن الكالم قبلها منفي غ� تام ويحتاج لفاعل، ومثل ذلك قول 

فاعل  انه  الرفع عىل  إال هو  بعد  ما  موقع  واحٌد"، الن  "وزيٌر  والصواب:  واحدا"،  وزيرا  إال  املخيَم 

لـ"يزر"، أما "إال" هنا فقد ُألغي عملها الن الكالم قبلها منفي غ� تام ويحتاج لفاعل، ومثل ذلك قول 

فاعل  انه  الرفع عىل  إال هو  بعد  ما  موقع  واحٌد"، الن  "وزيٌر  والصواب:  واحدا"،  وزيرا  إال  املخيَم 

لـ"يقوى"  "املناضلون"، ألنها فاعل  املناضل� األشداء"، فالصواب  البعض: "ال يقوى عىل تحملها إال 

والكالم ما قبل "إال" منفي غ� تام.
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 أي/ أية:

يخلط البعض ب� "أي" و"أية" يف الكتابة والحديث، والخطأ هنا يتمثل يف استخدام أية مكان أي، 

وليس العكس، كأن يقال: "� يترضر أية شخص"، فهذا خطأ والصواب: "أي شخص" ألن املضاف إليه 

مذكر، أما إذا كان املضاف إليه مؤنثا مفردا أو جمعا، فيجوز استخدام أية وأي عىل السواء، وباملجمل 

يرفع   �" فنقول:  املؤنث،  إال مع  تستخدم  فال  "أية"  أما  واملؤنث،  املذكر  "أي" مع  استخدام  يجوز 

االحتالل أي حاجز"، و"� يحرض االجت�ع أي أنثى"، ويجوز أيضا: "� يحرض االجت�ع أية أنثى".

 تغليب املذكر عىل املؤنث والعاقل عىل غ� العاقل:

أحيانا يخطئ البعض يف التعامل مع املعطوفات املتنوعة، فال يدري عىل أي منها يعيد ضم� الخرب، 

عىل املذكر منها أم عىل املؤنث؟ عىل العاقل أم عىل غ� العاقل؟ والصواب هو تغليب املذكر عىل 

املؤنث والعاقل عىل غ� العاقل، فنقول: "سوريا وإيران وكوريا وكاسرتو يواجهون ضغوطات أم�كية 

مشددة"، حيث تم تغليب كاسرتو املذكر العاقل عىل سوريا وإيران وكوريا املؤنثة من جانب وغ� 

العاقلة من جانب آخر.

 الفاء الواقعة يف جواب أما:

يشيع خطأً إه�ل الفاء يف جواب أما، والصواب إثباتها مه� طالت جملة أما، فنقول: "أما كلمة وزير 

الثقافة الذي تغيب لظروف خارجة عن اإلرادة فألقاها وكيل الوزارة"، وال يجوز أن نقول: "أما كلمة 

وزير الثقافة... ألقاها...".
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الفصل الثالث

عتمة املعجم والداللة

 األس�ء املؤنثة:

�كن معرفة األس�ء املؤنثة من خالل ستة أمور:

١- أعالم اإلناث كلها مؤنثة، مثل: مريم، ورباب... إلخ.

٢- األس�ء املختصة باإلناث، مثل: أم، وأخت، ... إلخ.

٣- أس�ء البلدان واملدن والعائالت، مثل: تونس، وب�وت، والش�يل، ... إلخ.

٤- أس�ء األعضاء املزدوجة يف جسم اإلنسان، مثل: "أذن، وع�، وكتف"، لكن هذه قاعدة عامة، 

فهناك استثناء �ا هو مزدوج ومذكر مثل: "الصدغ، واملرفق، والحاجب، والخد". 

٥- ألفاظ مؤنثة تأنيثا معنويا، مثل: "ُأذن، أرض، أرنب، إصبع، أفعى، برئ، جحيم، جهنم، سّن، ساق، 

شمس، حرب، ذراع، دار، رجل، رحم، رحى، ريح، ش�ل، عصا، عقب، ع�، فأس، فخذ، قدم، قوس، 

كأس، كربياء، كتف، كرش، كف، كهرباء، نار، نعل، ناب، ورك، يد، ��".

إزار، حال، حانوت، خمر، درع، دلو، روح،  "إبط،  والتأنيث، أشهرها:  التذك�  فيها  ٦- أس�ء يجوز 

زقاق، سبيل، سالح، سك�، س�ء، سوق، طريق، عجز، عضد، عقاب، عنق، عنكبوت، فردوس، فرس، 

ِقْدر، قميص، كبد، لسان، مسك، ملح، موىس، نفس، وراء، وتلحق بها أس�ء الحروف الهجائية".

 صحفي/ صحايف:

يشيع استخدام وصف صحايف (باأللف) املنسوب إىل الصحافة، وهذا جائز وهو األصوب، ك� يشيع 

استخدام وصف صحفي املنسوب إىل صحيفة، واملهم هنا هو التوحيد يف املادة الصحافية الواحدة، 

واألفضل أيضا التوحيد يف املؤسسة الواحدة ككل. 

 بديهي/ بدهي:

النسبة إىل وزن "َفعيلة" مثل: "َبَدهي من بديهة"،  الياء األصلية مطلًقا يف  الكتاب يحذفون  بعض 

و"َعَقدي من عقيدة" مع أن إثباتها هنا أوىل، ولكن ورد مكتوًبا عن العرب يف غ� هات� الكلمت� 
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أنهم نسبوا إىل وزن "َفعيلة" بحذف الياء ك� يف "قبيلة- َقبيل"، و"مدينة- مد�" و"صحيفة- صحفي". 

غ� أن هذا ال يعني أن النسبة بإثبات الياء خاطئة، إذ هي جائزة يف غ� ما ورد عن العرب، فنقول: 

"رضيبة- رضيبي"، و"طبيعة- طبيعي"، وغريزة- غريزي".

 بيضوي/ بيضاوي:

تشيع خطأً النسبة إىل "بيضة" بـ"بيضاوي"، والصواب "بييض" ويجوز زيادة الواو يف النسبة إىل مثل 

هذه األس�ء نظرا لشيوعها فنقول "بيضوي"، و"بنيوي"، و"تعبوي"، أما "بيضاوي" فهي لفظ منسوب 

إىل لون "بيضاء"، واملراد يف استخدامات الصحافي� والكتاب هو شكل البيضة ال اللون األبيض. 

 شيكل/ شيقل:

تشيع خطأً كتابة اسم العملة اإلرسائيلية بالكاف "شيكل"، والصواب "شيقل"، وهو مكتوب بالعربية 

"شيقل" عىل كل ورقة أو قطعة نقدية إرسائيلية، وال وجود للكاف يف االسم، حتى الحرف العربي 

موضع االختالف يف االسم يقابله يف العربية القاف وليس الكاف، وحتى لو اعتمدنا االسم املتداول 

املؤسسة  الواحدة، ويف  الصحافية  املادة  املفردة يف  توحيد  فاألفضل عندئٍذ  املنطوق وهو "شيكل" 

الصحافية الواحدة أيضا، فال نكتب مرة "شيقل" ومرة "شيكل" يف املادة الواحدة.

 وال بد هنا من مالحظة أن هذا االسم ُيرصف وينّون، وهكذا كل أس�ء العمالت، فنقول: "خمسون 

شيقال ودوالرا ودره� ورياال وجنيها وين�ا و..."، غ� أننا ال ننّون "يورو" لعدم تناسب تنوينها صوتي�ا 

بسبب وجود حرف العلة يف نهايتها.

 أْكفاء، وأكّفاء:

يشيع خطأً جمع "كفء" –�عنى ذي كفاءة يف العمل- عىل "أكّفاء"، بتحريك الكاف وتشديد الفاء، 

والصواب جمعها عىل "أْكفاء"، أما "أكّفاء" فهي جمع "كفيف" فاقد البرص، مع أن األصوب يف صفة 

فاقدي البرص استخدام "مكفوف" وجمعها "مكفوفون".

 َخرضاوات:

تشيع خطأً كتابة "َخرضاوات" بصورة "خرضوات" من دون ألف بعد الراء، والصواب باأللف، ألنها 

جمع خرضاء التي أخذت الخضار والبقول منها اسمها.
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 نَفذ/ نِفد:

األخرى،  عن  مختلفا  معنى  منه�  لكل  أن  مع  "نِفد"،  من  بدال  "نَفذ"  كلمة  استخدام  يشيع خطأً 

فـ"نفذ" تعني اخرتق، و"نفد" تعني انتهى ونضب، ولهذا نقول: "نفذ الرصاص من الجدار"، وال نقول: 

"نفد الرصاص من الجدار"، ويف املقابل نقول: "نفد الدواء من املستودع"، وال نقول: "نفذ الدواء من 

املستودع".

 جروح/ جراح:

أما "جراح" فتستخدم  بنزيف دماء،  تتسبب  التي  املادية  الجروح  للحديث عن  تستخدم "جروح" 

للحديث عن الجراح املعنوية واآلالم النفسية، فنقول: "أصيب أحد املواطن� بجروح خط�ة"، وال 

نقول: "بجراح خط�ة"، يف ح� نقول: "تسامت نابلس عىل جراحها"، وال نقول: "عىل جروحها". 

 دعوى/ دعوة:

املحاكم،  لقضايا  "دعوى"  استخدام  فالصواب  دعوى،  من  بدال  خطأً  أحيانا  دعوة  كلمة  تستخدم 

إياها  مته�  الجريدة  قضائية عىل  دعوى  فالن  "رفع  فنقول:  الحضور،  أو  الزيارة  لطلب  و"دعوة" 

بالتشه�"، ويف املقابل نقول: "وجه البنك للوزير دعوة رسمية لحضور حفل االفتتاح".

 مستشفى (مذكر):

مستشفى لفظ مذكر وليس مؤنثا، فنقول: "يحتاج املستشفى كميات هائلة من األدوية"، وال نقول 

"تحتاج"، وهنا ال بد من التنبيه إىل رضورة استخدام لفظ "مستشفى" وإه�ل لفظ "مشفى"، ألن 

"املستشفى" هو املكان الذي ُيطلب فيه الشفاء، وليس رشطا أن يتم فيه الشفاء، فر�ا يدخله املرء 

الشفاء، وال يجوز أن نطلق هذا  يتم فيه  الذي  املكان  مريضا ويغادره ميتا، لكن "املشفى" تعني 

الوصف عىل املكان، فليس كل من يدخل املستشفى يتعاىف ويشفى.

 ما/ من:

يشيع خطأً استخدام "ما" املوصولة للعاقل، والصواب استخدام "من"، كأن يقال: "أصدر ما يسمى 

قائد املنطقة الوسطى قرارا..."، والصواب "من يسمى".
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 التصنت/ التنصت:

يشيع خطأً استخدام لفظ "التصنت" ومشتقاته يف التعب� أو الكتابة، وهذا اللفظ ال وجود له يف 

اللغة، والصواب استخدام لفظ "التنصت" ومشتقاته، فنقول: "يجرم القانون التنصت عىل املكاملات 

الهاتفية"، وال نقول: "يجرم القانون التصنت عىل ...".

 فعالية/ فاعلية:

عن  للحديث  تستخدم  "فعالية"  أن  هو  والصواب  و"فاعلية"،  "فعالية"  كلمتي  ب�  الخلط  يشيع 

النشاطات، ومؤخرا شاع استخدام كلمة "فعاليات" للداللة عىل األطر والحشودات املجتمعية، كأن 

نقول: "نظمت املدرسة فعالية أو عدة فعاليات ترفيهية"، �عنى نشاط أو نشاطات، وكذلك: "نظمت 

فعاليات رام الله والخليل ونابلس اعتصامات....."، �عنى األطر الشعبية أو املجتمعية. 

أما "فاعلية" فتعني الجدوى ومدى التأث�، كأن نقول: "بحث املجتمعون مدى فاعلية االعتصامات 

اليومية ألهايل األرسى".

 األوائل/ األوليات:

يشيع خطأً استخدام كلمة "األوائل" لإلناث، والصواب استخدام "أوليات"، فنقول: "كّرمت املدرسة 

الطالبات العرش األوليات"، وال نقول: "الطالبات العرش األوائل"، ألن األوائل تستخدم يف التذك� أو 

تغليب التذكر، كأن نقول: "كرمت الكلية الطالب األوائل، أو الطلبة األوائل، أو الطالب والطالبات 

األوائل".

 القادم واملقبل:

يشيع استخدام وصف القادم للزمان، وهو ضعيف، واألصوب استخدام املقبل، ألن القادم تختص 

بالحركة املادية، فنكتب: "الخميس املقبل... العام املقبل..."، وال نكتب: "الخميس القادم... أو العام 

"املقبل  نقول:  وال  نحوهم"،  القادم  الجيش  أمام  املتظاهرون  "صمد  نقول:  املقابل  القادم...". ويف 

نحوهم".
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 بواسطة.. بوساطة:

ُيستخدم تعب� "بواسطة" للحديث عن األمور املادية، ويستخدم تعب� "بوساطة" عند الحديث عن 

الثلوج بواسطة الجرافات"، ونكتب: "تم الصلح بوساطة فالن"،  األمور املعنوية، فنكتب: "أزيحت 

وال يجوز العكس.

 �ناسبة/ ملناسبة:

يشيع خطأً استخدام الباء مع كلمة "مناسبة" لتعليل الحدث، والصواب هو استخدام الالم، فنقول: 

الذكرى  "�ناسبة  نقول:  الثالث� النطالقتها"، وال  الذكرى  ملناسبة  احتفاليا  الحركة مهرجانا  "نظمت 

الثالث�".

أما األنسب يف مثل هذا التعب� فهو أن نستغني عن كلمة مناسبة �اما، وعندها َتدخل الباء عىل 

مناسبة الحدث نفسها، فنقول: "نظمت الحركة مهرجانا احتفاليا بالذكرى الثالث� النطالقتها".

 خرج عىل القانون/ خرج عن القانون:

يك� يف الصحافة الخلط ب� التعب�ين: "خرج عىل القانون"، و"خرج عن القانون"، والصواب أن التعب� 

"العصابات وامليليشيات  القانون وعدم االعرتاف به مطلقا، وينطبق عىل  الدوس عىل  األول يعني 

واملافيات واملجموعات اإلرهابية..." كأن نقول: "شكل هؤالء عصابة خارجة عىل القانون"، أما التعب� 

الثا� فيعني تجاوز بند أو فقرة أو مادة من القانون، وتندرج تحته املخالفات القانونية، كان نقول: 

"خالف الرشطي السائق لخروجه عن القانون وتجاوز الرسعة املسموحة له يف ذاك الشارع".

 أبًدا/ قط:

"قط"  أما  الزمان،  من  يستقبل  في�  تختص  فـ"أبًدا"  االستخدام،  و"قط" يف  "أبًدا"  ب�  الخلط  يك� 

فتختص باملايض، فنقول: "لن أتنازل عن حقي أبًدا"، بقصد عدم التنازل عنه مستقبال إىل األبد، وال 

نستخدم "قط" هنا، ويف املقابل نقول: "� ُأسئ إىل إنسان قط"، بقصد عدم اإلساءة ألي إنسان عىل 

فتختص باملايض، فنقول: "لن أتنازل عن حقي أبًدا"، بقصد عدم التنازل عنه مستقبال إىل األبد، وال 

نستخدم "قط" هنا، ويف املقابل نقول: "� ُأسئ إىل إنسان قط"، بقصد عدم اإلساءة ألي إنسان عىل 

فتختص باملايض، فنقول: "لن أتنازل عن حقي أبًدا"، بقصد عدم التنازل عنه مستقبال إىل األبد، وال 

مدى الفرتة املاضية كلها حتى اآلن، وال يجوز هنا ان نقول "أبًدا".
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 َلغوي/ ُلغوي: (خطأ سليقي لكن معرفة صوابه واجبة)

يشيع خطأً نطق كلمة "لَغوّي" بفتح الالم، والصواب "ُلغوّي" بضم الالم، ألنها مشتقة من "اللُّغة" 

مضمومة الالم. 

 َنَحوي/ نْحوي: (خطأ سليقي لكن معرفة صوابه واجبة)

من  مشتقة  ألنها  الحاء،  بتسك�  "َنْحوّي"  والصواب  الحاء،  بفتح  "َنَحوّي"  كلمة  نطق  خطأً  يشيع 

"النَّْحو" ساكنة الحاء.

دة: (خطأ سليقي لكن معرفة صوابه واجبة)  ِمْسَوّدة/ ُمَسوَّ

َدة" بضم امليم  ة" بكرس امليم وسكون الس� وتشديد الدال، والصواب "ُمَسوَّ يشيع خطأً نطق "ِمْسَودَّ

َدة تكون كتابة أولية غ� مرتبة أو منقحة ويعرتيها  وفتح الس� وتشديد الواو، ألن الكتابة يف اُملَسوَّ

َدة" بضم امليم  ة" بكرس امليم وسكون الس� وتشديد الدال، والصواب "ُمَسوَّ يشيع خطأً نطق "ِمْسَودَّ

َدة تكون كتابة أولية غ� مرتبة أو منقحة ويعرتيها  وفتح الس� وتشديد الواو، ألن الكتابة يف اُملَسوَّ

َدة" بضم امليم  ة" بكرس امليم وسكون الس� وتشديد الدال، والصواب "ُمَسوَّ يشيع خطأً نطق "ِمْسَودَّ

النها�، فالنسخة األوىل  الكث� من األخطاء، لذلك فإنها تحتاج إىل تبييض لتكون معتمدة بشكلها 

دة"، والنسخة النهائية تكون "ُمَبيَّضة". تكون "ُمَسوَّ

 عاق/ أعاق:

فمضارع  مضارعه�،  يف  الخلط  ويتضح  و"أعاق"،  "عاق"  املاضي�  الفعل�  ب�  الخلط  خطأً  يشيع 

األول: "يعوق"، ومضارع الثا�: "ُيعيق"، واملستخدم صحافيا هو "أعاق" اُملعّدى بالهمزة، لذلك، يكون 

"عّوق"  بالتضعيف  "عاق"  الفعل  تعدية  أما  "إعاقة".  "ُيعيق" ومصدره  املضارع  استخدام  األصوب 

فهي غ� مستخدمة، ودليل ذلك أن املصدر املستخدم دا�ا هو "إعاقة" املشتق من الفعل "أعاق"، 

ولو أردنا استخدام مصدر "عّوق" لقلنا "تعويقا"، ومن أعاق نشتق "معاق"، و"معيقات"، وال نقول: 

معوق ومعوقات.

 الطلبة/ الطالب:

كث� من الصحافي� ال يهتمون للفرق ما ب� "الطالب" و"الطلبة"، فـ"الطالب" جمع طالب املذكر، 

وال تطلق عىل الذكور واإلناث من باب تغليب املذكر عىل املؤنث، ألن اللغة فيها تلك املفردة التي 

تفي بالغرض وتشمل الذكور واإلناث، وهي: "الطلبة"، فحين� ُيراد التعب� عن الطالب والطالبات 

ُتستخدم مفردة "الطلبة".
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 دانت/ أدانت:

األوىل  "أدان"، ألن  استخدام  الشجب واالستنكار، والصواب  "دان" يف معرض  استخدام  يشيع خطأً 

املراد،  باملعنى  التي تفي  "أدان" فهي  أما  "َيدين"،  "أقرض ماال"، ومضارعها  أو  "اعتنق دينا"  تعني 

أن  دليٌل عىل  املضارعة  وضمُّ حرف  إدانة،  ومصدرها  املضارعة،  "ُيدين" مضموم حرف  ومضارعها 

املايض ُمعّدى بهمزة التعدية.

 غالبية/ أغلبية:

يشيع خطأً استخدام كلمة "غالبية"، والصواب استخدام "أغلبية"، ألن كلمة "غالبية" ال وجود لها يف 

اللغة.

 عضو/ عضوة:

يشيع خطأً تأنيث لفظ "عضو"، وهذا اللفظ ال مؤنث له يف العربية، فال نقول "عضوة" وال "عضوتان" 

وال "عضوات"، بل نقول: "عضو" و"عضوان" و"أعضاء" للمذكر واملؤنث عىل السواء.

 نائبة، قاضية/ مديرة، رئيسة:

معنى  الدخول يف  تاليف  بحجة  أنثى،  املقصود  كان  إذا  و"قاضية"  "نائبة"  لفظي  تذك�  يشيع خطأً 

املؤنث،  مع  والتأنيث  املذكر  مع  التذك�  والصواب  للثا�،  واملدمرة  لألول،  املصيبة  وهو  ممجوج 

فنقول: "دعت النائبة يف الترشيعي إىل ..."، و"نطقت القاضية بالحكم...". ومثلها "مديرة"، و"رئيسة"، 

و"مسؤولة"، فكل الصفات املفردة من هذا النوع واجبة التأنيث مع املؤنث.

 رؤية/ رؤيا:

املاديات  للحديث عن  تستخدم  فاألوىل  القلبية،  و"رؤيا"  البرصية"  "رؤية"  ب�  الخلط  يشيع خطأً 

الثانية فتستخدم  ُيقال: "أطلقت قنابل الدخان فحجبت الرؤية عن الكث�ين"، أما  واملرئيات، كأن 

رؤيا  عىل  يقيض  االستيطان  "تواصل  يقال:  كأن  والتصورات،  واألفكار  املعنويات  عن  للحديث 

الفلسطيني� لحل الدولت�".
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الفصل الرابع

عتمة التحرير اللغوي

 أشار إىل ..، مش�ا...، معربا....:

يك� عند بعض الصحافي� إْتباع الفعل بـ"حال منصوب" من لفظ الفعل نفسه، ثم يتبعون "الحال" بـ"حال" 

أخرى، ك� يف املثال التايل: "أشار الوزير إىل رضورة اإلرساع يف تقديم الدعم ألهايل املخيم، مش�ا إىل أنه تعرض 

لتدم� ممنهج، معربا عن أمله يف إعادة إع�ره قريبا"، فالفعل "أشار" الذي ابُتدئت به الجملة ُأتبع بـ"مش�ا" 

أخرى، ك� يف املثال التايل: "أشار الوزير إىل رضورة اإلرساع يف تقديم الدعم ألهايل املخيم، مش�ا إىل أنه تعرض 

لتدم� ممنهج، معربا عن أمله يف إعادة إع�ره قريبا"، فالفعل "أشار" الذي ابُتدئت به الجملة ُأتبع بـ"مش�ا" 

أخرى، ك� يف املثال التايل: "أشار الوزير إىل رضورة اإلرساع يف تقديم الدعم ألهايل املخيم، مش�ا إىل أنه تعرض 

الواقعة حاال هنا، ثم أردفت الحال بحال أخرى هي "معربا"، وهذا ال يجوز، فاألصل أن ُيتىل الفعل بحال من 

غ� لفظه، وال يجتمع حاالن محكيان لفعل حكاية واحد، ويف مثل العبارة السابقة �كن تعديل النص ك� 

ييل: "أشار الوزير إىل... ، موضحا (أو مبينا أو الفتا إىل أو مؤكدا...) أنه تعرض لتدم� ممنهج. وأعرب الوزير 

عن أمله ....". أو بجعل الحال األوىل فعال معطوفا عىل الفعل األول، كأن نقول: "أشار الوزير إىل... ، وأوضح 

(أو ب� أو لفت إىل أو أكدا...) أنه تعرض لتدم� ممنهج. معربا عن أمله ....".

 االقتباسات:

يشيع خطأً لدى كث� من الصحافي� تضم� املادة الصحافية أقواال أو نصوصا حرفية آلخرين دون 

توضيحها ب� عالمتي تنصيص، وهذا ال يجوز، وهنا ال بد من توضيح أمرين:

١- إذا أردنا نقل الكالم نصا حرفيا ك� صدر عن املصدر دون أي تعديل فيلزم أن يكون داخل عالمتي تنصيص، 

كأن نكتب: "قال رئيس الحكومة: "تحرير األرسى عىل سلم األولويات يف املفاوضات مع الجانب اإلرسائييل"".

٢- إذا أردنا نقل الكالم مع التعديل اللغوي (وال يجوز بأي حال املس باملعنى) فيمكننا كتابته بعد 

نقطت� دون عالمتي تنصيص، وهذا يك� يف النقل باللغة الفصيحة عمن يتحدث العامية، كأن نكتب: 

"وقالت الطفلة: اعرتضني جنود االحتالل و� يسمحوا يل بالوصول إىل املدرسة". أما إذا أردنا كتابة ما 

قيل بالعامية (إلضفاء مصداقية أكرب عىل املادة الصحافية) فعندها يجب وضعه ب� عالمتي تنصيص، 

فنكتب: "وقالت الطفلة: "وّقفو� الجنود وما سمحوليش أصل املدرسة".

وتجدر اإلشارة إىل أنه ال بد من تضم� املادة الصحافية بعض االقتباسات الحرفية، خاصة إذا كانت هناك 

أقوال أو ترصيحات تخص املادة، وإال فلن تحوز املادة الصحافية عىل الثقة املطلوبة من القارئ.
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 العمر ب� قوس�: 

يك� يف الصحافة إيراد اسم الشخص ومن ثم عمره، ويف هذه الحالة ال بد من وضع العمر ب� قوس� 

ألنه معرتض وخارج سياق الرتكيب، فنكتب: "وكان املواطن محمد محمود (٣٤ عاما) أصيب برصاصة 

يف صدره"، فالرتكيب هنا هو وقوع اسم الشخص اس� لكان والجملة الفعلية (أصيب) هي خرب كان، 

والعمر (٣٤ عاما) معرتض ب� اسم كان وخربها، فوجب وضعه ب� قوس�.

 اختصارات لغوية: 

األصل يف الكتابة الصحافية االختصار أين� كانت هناك إمكانية لالختصار، وضمن ذلك يأ� االختصار اللغوي 

لتقليل عدد الكل�ت والحروف قدر املستطاع، وم� �كن اختصاره يف هذا املجال كأمثلة عىل ذلك:

الضغط عىل  أجل  املفاوضات من  "ُعلقت  القول:  فبدل  بالالم،  عنها  االستعاضة  أجل: �كن  - من 

إرسائيل ..."، نقول: "علقت املفاوضات للضغط عىل ...".

-  عطف حرف الجر، فبدل القول: "واجه املتظاهرون قوات االحتالل بالحجارة وبالزجاجات الحارقة وبإشعال 

اإلطارات.."، نقول: "واجه املتظاهرون قوات االحتالل بالحجارة والزجاجات الحارقة وإشعال اإلطارات...".

- حروف الجر قبل بعض الظروف، �كن حذفها، فبدل القول: "من جراء، ويف أثناء، ويف وسط، يف جنوب أو 

يف ش�ل أو يف رشق أو يف غرب، عىل إثر، كلها �كن حذف حروف الجر التي تسبقها ووقوعها ظرفا. 

- كل�ت � يعد لوجودها فائدة، ففي األخبار الفلسطينية مثال نقول "الضفة"، وال داعي لذكر "الغربية"، فلم 

يعد أحد يستخدم "الضفة الرشقية" بدال من "األردن" حتى �يز الضفة الفلسطينية بالغربية، وكذلك "قوات 

االحتالل" وال داعي لذكر "اإلرسائييل"، فال احتالل غ� اإلرسائييل يف فلسط�، وكذلك "محافظ جن�" مثال، وال 

داعي لكتابة: "محافظ محافظة جن�"، فهل هناك محافظ ملدينة جن� وآخر لقراها؟ وكذلك نقول يف النرشة 

الجوية: "األمواج" وال نقول: "أمواج البحر"، فهل لدينا أمواج لغ� البحر؟ وهكذا كل ما �كن اختصاره، ألن 

املادة الصحافية كل� اخترصت كانت أقوى ويقبل عليها القراء أك� من املادة الطويلة. 

 املسمى الوظيفي أو املنصب قبل االسم:

يجوز،  فال  أما صحافي�ا  لغويا،  جائز  وهذا  املنصب،  أو  الوظيفي  املسمى  عىل  االسم  تقديم  يشيع 

والصواب تقديم املسمى عىل االسم، فنقول: "أكد رئيس الوزراء سالم فياض أن ..."، وال نقول: "أكد 

سالم فياض رئيس الوزراء أن ...".

 مدير عام.. أم� عام:

املسميان الوظيفيان "مدير عام" و"أم� عام" ال يؤنثان، فال نقول مديرة عامة، وال أمينة عامة، ألن 
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املسمى أو الوصف هنا مركب، فيبقى بصيغة واحدة تذك�ا وتأنيثا، بخالف الوصف املفرد. 

 اعتذر عن الحضور/ اعتذر عن عدم الحضور:

هذان التعب�ان دقيقان جدا، وكاله� صائب، لكن ما يحدد صوابية استخدام كل منه� هو زمن 

االعتذار ك� ييل:

١- إذا كان االعتذار قبل املوعد املحدد للحضور، نستخدم "اعتذر عن الحضور" مجازي�ا �عنى َأْبَلغ 

مسبقا بالغياب، وال تعني "اعتذر" هنا تأّسف وطلب العذر.

٢- إذا كان االعتذار بعد املوعد املحدد للحضور، دون إشعار مسبق بالغياب، نستخدم "اعتذر عن 

الغياب. ألن االعتذار باملعنى الحقيقي يكون عن  عدم الحضور" �عنى تأسف وقدم اعتذاره عن 

خطأ أو ذنب ارُتِكب من َقْبل.

مالحظة: يف معظم السياقات التعب�ية الصحافية ُيستخدم هذا التعب� باملفهوم األول املجازي، وهو �عنى اإلبالغ 

بالغياب وليس األسف، فنستخدم "اعتذر عن الحضور".

 بدأ االحتفال أو املهرجان/ ُبدئ..:

يشيع استخدام تعب�: "بدأ االحتفال أو املهرجان بـ..."، واألصوب جعل االحتفال نائب فاعل والقول: 

"ُبدئ االحتفال أو املهرجان بـ..".

 ملا له من:

تعب� "ملا له" التايل لجملة، يحتاج لحرف الجر "من" بعده، فنقول: "أكد رضورة أن يبدأ التغي� نحو األفضل 

من عمق املواطن نفسه، ملا له من انعكاسات إيجابية عىل املجتمع"، وال نقول: "ملا له انعكاسات".

 أمن اللبس يف الفهم:

الرئيس  "قال  ُيقال:  كأن  القارئ،  عند  الفهم  يف  للبس  يؤدي  بأسلوب  الصحافية  الجملة  ُتصاغ  أحيانا 

الفلسطيني إن الرئيس املرصي أكد دعمه للحكومة الفلسطينية بكل قوة، وذلك يف خطابه الذي ألقاه 

املرصي؟  الرئيس  أم  الفلسطيني  الرئيس  هو  هل  الخطاب،  ألقى  الذي  من  القارئ  يدري  فال  اليوم"، 

واألصوب يف مثل هذه الحالة أن ُيغّ� تركيب الجملة بتقديم وتأخ� للتغلب عىل اللبس، كأن ُتصاغ مثال 

ك� ييل: "قال الرئيس الفلسطيني يف خطابه الذي ألقاه اليوم، إن الرئيس املرصي أكد دعمه للحكومة 

الفلسطينية بكل قوة".
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 مواجهة العدو بالصدور العارية:

يقع الصحايف أحيانا يف فخ التعاب� اإلنشائية املستهلكة، وينىس ما تحمله من دالالت مجازية أو حقيقية، 

فقد اعتاد الصحايف الفلسطيني أن يكتب عن أي تظاهرة يتم قمعها من املحتل بعبارة: "واجه املتظاهرون 

جنود االحتالل بصدورهم العارية"، لكن استخدام هذا التعب� أحيانا يكون مأخذا عىل الصحايف، ففي خرب 

ورد إّيل من أحد املراسل� عن تظاهرة نسوية قمعها جنود االحتالل، وردت جملة: "واجهت املتظاهرات 

جنود االحتالل بصدورهن العارية"، وهذا ال �نع بعض القراء من التندر عىل الصحايف والوسيلة اإلعالمية 

يف نرش مثل هذا التعب�، فيعّلق عىل معناه الحقيقي ال املجازي، لذلك، فاَألوىل بالصحايف أن يحاول إبداع 

تعاب�ه دوًما، أما إن لجأ ملا هو مستهلك فعليه أن يستخدمه بعناية. 

 ترجمة األعالم األجنبية:

"مويش  ترجمة  مثل  حالها،  إبقاؤها عىل  والصواب  العربية،  غ�  األس�ء  لرتجمة  البعض  يذهب  ما  كث�ا 

كتساف" إىل "موىس قصاب"، و"ديفيد" إىل "داود"، وسجن "هشارون" ترتجم سجن الشارون، واألصل أن 

تبقى عىل حالها، فالهاء بالعربية يف "هشارون" تقابل ال التعريف يف العربية، فكيف نرتجم الهاء وال نرتجم 

الذي ال يجوز  باقي االسم، باإلضافة إىل أن اسم السجن هو "هشارون"، وكذلك اسم صحيفة "هآرتس" 

أن نرتجمه إىل "األرض"، ألن كلمة "هآرتس" صارت اس� للصحيفة، وهذا ينطبق عىل جميع األس�ء غ� 

املشتقة من أس�ء عربية، أو ال تطلق عىل مواقع لها يف األصل اسم عر�، عندها �كن لنا أن نستخدم- نظرا 

للبعد السيايس لالسم العربي- مثال اسم "عسقالن" بدال من "أشكلون"، أو "أم خالد" بدال من "نتانيا".

 ورقة/ بحث:

والصواب  تقرير،  أو  مقال  أو  دراسة  أو  لبحث  اإلشارة  بقصد  "ورقة"  استخدام وصف  يشيع خطأً 

استخدام كلمة بحث، أو دراسة أو مقال أو تقرير حسب ما هو مطروح، ومصدر هذا الخطأ هو 

املشرتك اللفظي يف الكلمة اإلنجليزية "paper" التي تعني ورقة �عناها املجرد، وتعني أيضا بحثا 

ودراسة وتقريرا، لكن املشرتك اللفظي يف كلمة "ورقة" بالعربية ال يضم يف أحد معانيه كلمة بحث 

أو دراسة أو مقال أو تقرير، لذلك فالصواب استخدام ورقة عند إرادة املعنى املجرد فقط، أما غ� 

ذلك، فيجب استخدام أوصاف: بحث، وتقرير، ومقال، ومحرض، كلٌّ في� يطابقه. 

أو دراسة أو مقال أو تقرير، لذلك فالصواب استخدام ورقة عند إرادة املعنى املجرد فقط، أما غ� 

ذلك، فيجب استخدام أوصاف: بحث، وتقرير، ومقال، ومحرض، كلٌّ في� يطابقه. 

أو دراسة أو مقال أو تقرير، لذلك فالصواب استخدام ورقة عند إرادة املعنى املجرد فقط، أما غ� 

 تعاب� ال يكتمل تركيبها إىل بجملت� متالزمت�:

هناك بعض الرتاكيب غ� الرشطية تحتاج فيها الجملة األوىل لجملة أخرى حتى تتمم معناها، ومن أمثلتها: 

- "ما إن...، حتى..."، ك� يف: "ما إن اقتحم جيش االحتالل البلدة حتى بدأ رشق الحجارة".
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-  "وعىل الرغم من...، إال أن...، فقد..."، ك� يف: "وعىل الرغم من إصابته، إال أنه أدىل بشهادته"، وعىل 

الرغم من إصابته، فقد أدىل بشهادته".

-  "ومع أن...، إال..."، ك� يف: "ومع أن انعقاد الجلسة كان مقررا الساعة العارشة، إال أن الظروف � تسمح بذلك".

- "ويف الوقت الذي...، خرج..."، ك� يف: "ويف الوقت الذي طالب فيه الجميع بالوحدة، خرج البعض 

بترصيحات ال تخدم اإلج�ع الوطني".

- "ويف ح�...، نفى..."، ك� يف: "ويف ح� تبنت الكتائب يف اتصال هاتفي العملية، نفى الناطق بلسانها ذلك".

 تناقض العدم مع الوجود (طالب بعدم...):

يشيع استخدام تعاب� متناقضة منطقيا مع مفهوم اللغة وتضعف صياغة الجملة، وتدور معظمها 

املواطن� بعدم  االحتالل  ُيقال: "طالب جيش  الوجود، كأن  استخدام لفظ "عدم" يف معرض  حول 

بعدم؟  الجيش  يطالب  فكيف  بوجود،  املطالبة  تكون  أن  يتطلب  فاملنطق  منازلهم"،  من  الخروج 

والصواب يف مثل هذه الصياغة أن ُيقال: "طالب جيش االحتالل املواطن� بالتزام منازلهم"، وكذلك 

األمر يف: "أجرب الجيش السكان عىل عدم التظاهر يف املكان"، فالصواب أن يقال: "أجرب السكان عىل 

التفرق من املكان" أو � يسمح للسكان بالتظاهر يف املكان"، ومثلها: "دعا السكان إىل عدم القبول 

بسياسة األمر الواقع"، والصواب أن يقال: "دعا السكان إىل رفض سياسة األمر الواقع".

 يجب أّال/ ال يجوز أن:

يشيع استخدام تعب� "يجب أّال" ك� يف: "يجب أّال يكون السالم مع املحتل عىل حساب الثوابت 

الوطنية"، وهذا تعب� غ� سليم، والصواب القول: "ال يجوز أن"، ألن الوجوب والنفي ال يجتمعان.

 تقص� الجمل يف التحرير:

يسرتسل كث� من الصحافي� يف صياغة جملتهم دون االهت�م بطولها، ما يؤدي إىل انقطاع نفس القارئ والتباس 

الفهم لديه وعدم تب�ُّ أركان الجملة، كأن يكتب احدهم: "وأوضح البيان أن الوفد سيؤكد يف حال موافقة ح�س عىل 

املبادرة بكافة بنودها عىل االستعداد للبدء بحوار وطني فلسطيني جاد من شأنه توحيد الصف الفلسطيني ليشكل 

ردا عمليا عىل العدوان االحتاليل املتصاعد ضد شعبنا يف الضفة الغربية وقطاع غزة ومحاوالته املتكررة للهروب من 

دفع استحقاقات السالم العادل القائم عىل نيل شعبنا لحقوقه الوطنية املرشوعة يف العودة وتقرير املص� وإقامة 

الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الرشيف"، (هذا ما ورد� بالنّص من أحد الصحافي� الفلسطيني�).

وكان األفضل أن يقّرص الصحايف جمله، فيمكن إعادة صياغة النص السابق بالشكل التايل: "وأوضح 
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البيان أن الوفد، يف حال موافقة ح�س عىل املبادرة بكافة بنودها، سيؤكد االستعداد للبدء بحوار 

وطني فلسطيني جاد، فحوار من هذا النوع �كن له توحيد الصف الفلسطيني، ما يشكل ردا عمليا 

عىل العدوان االحتاليل املتصاعد ضد شعبنا يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وعىل ومحاوالت االحتالل 

املتكررة للهروب من دفع استحقاقات السالم العادل القائم عىل نيل شعبنا حقوقه الوطنية املرشوعة، 

ويف مقدمتها العودة وتقرير املص� وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الرشيف".

 أخطاء مطبعية:

تك� يف الصحافة املكتوبة طباعة كل�ت بصورة خاطئة دون أن ُتالحظ من النظرة األوىل، وال يتنبه لها القارئ العادي، 

خاصة إذا كانت مذكورة يف السياق نفسه من قبل بصورة صحيحة، ألن القراءة عادة ما تكون قراءة لصورة الكلمة 

القسام مدينة سديروت  أمثلة ذلك: "قصفت كتائب  التدقيق يف حروفها حرفا حرفا، ومن  كوحدة واحدة، دون 

بعدة صورايخ" (واملراد صواريخ)، و"عىل الفلسطني� أن يكون مثال يف التوحد والتكاتف" (واملراد "الفلسطيني�") ، 

و"واضح أن الجانب اإلرسائيل ال يريد الوصول لحل نها� عى أساس قرارات الرشعية الدولية" (واملراد "اإلرسائييل" 

و"عىل")، و"بدأ املوطنون برفع أصواتهم متذمرين من موجة الغالء" (واملراد املواطنون)، و"سلط االجت�ع الوزراي 

الضوء عىل الوضع املعييش الصعب" (واملراد الوزاري)، و"نظم املركز سلسة من ورشات العمل" (واملراد سلسلة)، 

و"محافظة قلقيلة خرست كث�ا من أراضيها بسب الجدار" (واملراد "قلقيلية" و"بسبب")، ... إلخ. 

 أخطاء تصحيفية:

السياق عىل معرفة املقصود،  املعنى من  الصحافة، وهنا يساعد فهم  التصحيفية يف  تك� األخطاء 

ومثل هذه األخطاء كث� جدا نظرا ألنه ما زال هناك كتاب وصحافيون يكتبون بخط اليد ويلقون 

بكتاباتهم آلخرين � يطبعوها، فيلتبس شكل الكلمة أو الحرف لدى املنضد فيقرأها غ� ما ُكتبت، 

وأحيانا يقلب املعنى �اما، ومن أمثلة ذلك: كتابة "نقابات" بدال من "نفايات"، و"االستقراء" بدال من 

"االستقواء"، و"الورود" بدال من "الودود"، و"األحرار" بدال من "األرضار" أو "اإلرصار"، و"مسلمون" 

بدال من "مسلحون"، و"الدفع" بدال من "الرفع" أو "الدمغ"، و"اختتام" بدال من "افتتاح"...
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صور كتابية معتمدة لبعض املفردات

التوضيحالصوابالخطأ 

من Americaأم��أمري�

فصل ما ب� الكلمت�خان يونسخانيونس

فصل ما ب� الكلمت�ال بّدالبّد

إدغام عن ومن يف ماع�، م�عن ما، من ما

من دون ألفعمودعامود

بالس�الربد القارسالربد القارص

من دون ضادمطردمضطرد

بالظاءمبالغ باهظةمبالغ باهضة

بالضادتضافر الجهودتظافر الجهود

منسوب إىل خلية كهرومغناطيسيةخليويخلوي

همزة عىل ألف يف املضارعيرأسيرئس

بالدالمأدبة غداء، غداء عملمأدبة غذاء، غذاء عمل

من دون ضاداطلع عىل اضطلع عىل 

بضاد قبل الطاءاضطلع بـاطلع بـ

من دون ال التعريفعام 2000، 2001، ...العام 2000، 2001، ...

من دون المكغم، كمكلغم، كلم

بالتاء املربوطةحدةحدى، حدا، حده

بالتاءتكاتف الجهودتكاثف الجهود

بالتاء املربوطةجمةجمى، جمه

من دون فراغالإنسا�، النها�ال إنسا�، ال نها�

التنوين عىل ما قبل األلفاجت�ًعا، مؤكًدا، مشً�ااجت�عاً، مؤكداً، مش�اً

الحرف العربي يقابله القافشيقلشيكل

مليشياتميليشيات، ميلشيات

بياء ثم همزة عىل السطريشءشئ، شيئ

بياء ثم همزة عىل كريسسيئيسء

اعت�د اسم واحد للشهرشباطشباط/ فرباير

من دون ألفمئةمائة

دون، أو من دونبدون

بهمزة عىل واومسؤول، شؤونمسئول، شئون

همزة عىل ألف ثم ألفيبدأان، يلجأان، يقرأانيبدآن، يلجآن، يقرآن

بهمزة عىل السطرجاءوا، شاءواجاؤوا، شاؤوا

من دون ألف بعد الهمزةمساًء، استياًءمساًءا، استياًءا

من دون الموحدهلوحده

ما أدى، ما يوحيم� أدى، م� يوحي

ما لل�يض، ال للمضارعما زال، ال يزالال زال، ما يزال
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يستند إىليستند عىل، 

من دون عىلأكد كذاأكد عىل كذا

طالب بكذا، طلب كذاطالب كذا، طلب بكذا

تكرس همزة إن بعد قال وحيث وإذقال إن، حيث إن، إذ إنقال أن، حيث أن، إذ أن

من دون أن بعد كاديكاد يصليكاد أن يصل

سّ�هأس�ه

غ� الصحيالغ� صحي

�كن أنممكن أن

الالفت، املصون، الباهراُمللفت، اُملصان، اُملبهر

امرأة وأناس ال ُتعرفان بالاملرأة، الناساالمرأة، األناس

أمس األولأول أمس

األول والثا� معرفان يف الشهورترشين األول، كانون الثا�ترشين أول، كانون ثان

فراغ ما ب� الكلمت�ال سي�السي�

همزة عىل السطرتبوءتبوؤ

بياء نسبة مشددة قبل األلفالعرشينيات، الثالثينياتالعرشينات، الثالثينات

من دون واو بعد ك�ك� يشملك� ويشمل

من دون واو قبل أنال بد أنال بد وأن

من دون سوف قبل لنلنسوف لن

تؤنث مع الفاعل املؤنث�ت إحالة، �ت مراجعةتم إحالة، تم مراجعة، 

يف السياق ذاتهيف ذات السياق

السبب الرئييسالسبب الرئيس 

الهدف األسايسالهدف األساس

ُتعتمد بالتذك�هذا السوق، هذا الطريقهذه السوق، هذه الطريق

ُتعتمد باأللفصحايفصحفي

بألف بعد الراءخرضاواتخرضوات

بالدالنفاد املخزوننفاذ املخزون

من الفعل استشفىمستشفىمشفى

من مع العاقل�ن فيهم�ا فيهم

أغلبيةغالبية

املقبل للزمن والقادم للحركةاألسبوع املقبلاألسبوع القادم، 

ملناسبة ذكرى�ناسبة ذكرى...

عصابات خارجة عىل القانونعصابات خارجة عن القانون

أعاق، يعيق، معيقات، إعاقةعاق، يعوق، معوقات

أدان الترصيحاتدان الترصيحات

ال تؤّنثعضوعضوة

تؤّنثفالنة النائبة يف الترشيعيفالنة النائب يف الترشيعي

بنون بعد الراءكونفرنسكونفرس
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